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বােজট অিধেবশন িছল াণব  - িবএনিপ এমিপেদর যাগদােন 
উে জনা িফেরেছ সংসেদ 

িনিখল ভ     

একাদশ জাতীয় সংসেদর থম বােজট অিধেবশন শষ হেয়েছ। ২১ কাযিদবেসর এই অিধেবশন িছল বশ াণব । সরকার ও 
িবেরাধী দেলর সদ েদর পা াপাি  ব ে  অিধেবশন কে  উে জনা ছিড়েয়েছ। িবএনিপদলীয় সংসদ সদ রা যাগদােনর 
কারেণ সংসেদ অেনক ণ ই  উ ািপত হেয়েছ। 

দশম সংসেদর িবেরাধী দল জাতীয় পা  সরকােরর অংশীদার হওয়ায় তা িনেয়  সমােলাচনা িছল। এবার তারা িবেরাধী দেলর িমকা 
পালেন মি সভার বাইের থাকেলও অিধেবশেন পিরি িতর তমন কােনা উ িত দখা যায়িন। তেব পিরি িত পাে  যায় নানা 
নাটকীয়তার পর িবএনিপদলীয় সংসদ সদ রা সংসেদ যাগদােনর পর। অিধেবশন চলাকােল আইন ণয়ন, ে া র, জন ণ 
না শসহ অ া  কায েম তােদর সি য় িমকা পালন করেত দখা গেছ। পেয়  অব অডাের িবিভ  ণ ই েত তােদর 

কথা বলেত দখা গেছ। অিধেবশেন জাতীয় পা র সদ রাও িছেলন সি য়।  

অিধেবশেন ােসর  ি র মেতা ই েত সরকােরর শিরক ওয়াকাস পা র সভাপিত ও সােবক ম ী রােশদ খান মননেক াভ 
কাশ করেত দখা গেছ। সরকােরর আেরক শিরক জাসদ সভাপিত হাসা ল হক ই  িবিভ  ই েত সি য় িছেলন। অিধেবশেন 

আপি  ওেঠ িবএনিপদলীয় সংসদ সদ  মা. হা র রশীদ ও াির ার িমন ফারহানার ব ে । াির ার িমন ফারহানা 
যেকােনা ই েত কথা বলার জ  দ ড়ােলই অিধেবশন কে  উে জনা ছিড়েয় পড়েত দখা গেছ। এই াপেট অিধেবশেনর 

সমাপনী ভাষেণ এমিপেদর আেরা দািয় শীল িমকা পালেনর আ ান জািনেয়েছন ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗ রী। 

১১ ন  হওয়া বােজট অিধেবশেন ১৩ ন চলিত অথবছেরর ািবত বােজট উ াপন করা হয়। ওই বােজেটর ওপর ২৬৯ জন 
সংসদ সদ  ৫৫ ঘ া ৩৬ িমিনট আেলাচনা কেরন। এর আেগ এতজন সংসদ সদ  বােজেটর ওপর আেলাচনার েযাগ পানিন। 
বােজট আেলাচনায় সরকােরর ম ী, সরকাির-িবেরাধী দেলর সদ রা অেনেকই স য়পে র ওপর উৎেস কর আেরােপর িবেরািধতা 
কেরন। বড় ধরেনর কােনা সংেশাধনী ছাড়াই ২৯ ন অথিবল-২০১৯ ও ৩০ ন বােজট পাস হেয়েছ। বােজট ছাড়াও এই 
অিধেবশেন সাত  িবল পাস হেয়েছ। এর মে  আেলািচত আইন- লা িব কারী অপরাধ ( ত িবচার) (সংেশাধন) িবল রেয়েছ। এ 
ছাড়া ৭১ িবিধেত পাওয়া ২৩৫  ন েশর মে  ১২  না শ হণ করা হয়। যার মে  আেলাচনা হেয়েছ প চ । ৭১(ক) িবিধেত 
৭৫  না শ আেলািচত হেয়েছ। অিধেবশেন ধানম ীর উ র দওয়ার জ   জমা পেড় ৯৩ । যার মে  ধানম ী জবাব দন 
৪১  ে র। 

জানেত চাইেল ড  ি কার অ াডেভােকট মা. ফজেল রা ী িময়া কােলর ক েক বেলন, এবােরর সংসদ অিধেবশন আেগর চেয় 
াণব  িছল। অেনক িবষেয়ই াণব  িবতক হেয়েছ। িবেরাধী দলেক কথা বলার জ  আ পািতক হাের বিশ সময় দওয়া হেয়েছ। 

সংসদেক আেরা বিশ কাযকর করেত িবেরাধীদলীয় সদ েদর আেরা বিশ দািয় শীল িমকা পালন করেত হেব। 

 


