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গ ােসর মলূ  বিৃ র িতবাদ জািনেয়েছন  সংসেদর িবেরাধীদলীয় উপেনতা  রওশন এরশাদ।  গতকাল
বধুবার চলিত একাদশ জাতীয় সংসেদর থম বােজট অিধেবশেনর সমাপনী ব েব  রওশন বেলেছন,
বােজট পােসর িদন গ ােসর দাম বাড়ােনা হেলা। বাংলােদেশ যখন গ ােসর দাম বাড়ােনা হেলা, তখন
ভারেত দাম কমােনা হেয়েছ। বাংলােদেশ কন গ ােসর দাম বাড়ােনা হেলা? ধানম ী বেলেছন- উ য়ন
চাইেল গ ােসর দাম বিৃ  মেন িনেত হেব। ধানম ীর এই ব েব র সে  আিম একমত নই।  আমরা
উ য়ন চাই, িক  গ ােসর দাম বাড়ােত চাই না। এটাই আসল কথা। এটা আমার কথা নয়, জনগেণর
কথা।

অ িদেক, গ ােসর মলূ  বিৃ েত গতকালও সংসেদ াভ কাশ কেরেছন ওয়াকাস পািট সভাপিত রােশদ
খান মনন। গ ােসর মলূ  িনেয় সংসেদ আেলাচনা করার জ  কায ণািল িবিধর ৬৮ িবিধেত দওয়া
নািটশ িদেয় কােনা সাড়া না পাওয়ায় গতকাল সংসেদ পেয় ট অব অডাের ার িনেয় মনন বেলন, এই

সংসেদ এর আেগ মইন উ ীন খান বাদল বেলেছন- আমরা (এমিপরা) হি  বকাউ াহ-বেক যাই, সরকার
শানাউ াহ- েন যান, আর সংসদ হে  গিরবউ াহ। গ ােসর দাম িনেয় আেলাচনা না হেল এই সংসদ

আরও গিরব হেয় যােব।

অিধেবশেনর সমাপনী ব েব  িশ েদর িত সিহংসতা ও ধষেণর অপরােধ সেবা  শাি  মতৃু দ  দওয়ার
দািব  জািনেয় রওশন বেলন,  এখন লু,  মা াসা  কােনা  জায়গায় িশ রা  রি ত নয়,  িনরাপদ নয়।
িশ াথীেদর সরােতর মেতা জীবন িদেত হেল তা ভীষণ ল া ও ঃখজনক ব াপার। দেশ আইন আেছ।
স আইেনর েয়াগ করা েয়াজন। কােনা  ফাকঁ রাখা  যােব না। সরাসির মতুৃ দ  িদেত হেব,  যােত

িশ েদর িনরাপদ রাখা যায়।

জাপার আমেল এরশাদ সরকােরর িবিভ  উ য়েনর কথা তেুল ধের িতিন বেলন, িবেরাধীদলীয় নতা এইচ
এম এরশাদ অেনক অ । িতিন হাসপাতােল িচিক সাধীন। এরশােদর জ  সবার কােছ দায়া চান ী
রওশন।

এিদেক, গ ােসর দাম িনেয় সংসেদ আেলাচনার জ  ৬৮ িবিধেত দওয়া নািটশ গৃহীত হেয়েছ না বািতল
হেয়েছ, স স েক িকছু না জানােনার কারেণ পেয় ট অব অডাের াভ কাশ কের রােশদ খান মনন
বেলন, লস অব িসিডউের আেছ, তরাং এটা স েক জানার অিধকার আমার আেছ। অব  আমােদর

  ইে ফাক িরেপাট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

সংসদ সদ  মইনউ ীন খান বাদল আমােক বলিছেলন, খােমাখা এটা িনেয় ইনিস  কের লাভ নই।
ি কােরর উে ে  মনন বেলন, যিদ এই আেলাচনাটা না  হয় তাহেল সংসদ আেরা গিরব হেব বেল
আমার ধারণা। আিম এ ব াপাের আপনার ব ব  চাি ।

মনেনর ব েব র জবােব সংসেদর বঠেক সভাপিত কারী  ডপুিট ি কার ফজেল রা ী িময়া বেলন,
আপনারা ধু  বকাউ াহ নন,  আর আমরা শানাউ াহ নই,  আপনারা ব ব  রােখন— স িবষেয় িক
সরকার কাযকরী পদে প হণ কের। আপনার ৬৮ িবিধর নািটশিটর িবষেয় আিম সিদনও বেলিছ, এটা
ি কােরর িবেবচনাধীন  আেছ।  িবেবচনা  করা  হেব  না,  এমনেতা  কােনা  কথা  নই।  িবষয়িট  আমরা
আপনােক পের অবিহত করব।
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