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eকাদশ  জাতীয়  সংসেদ  সংসদ  সদসয্
িহেসেব  শপথ  েনoয়ায়  দiু  মােসর  মেধয্
সরকােরর  কােছ  10  কাঠার  eকিট  pট
েচেয়েছন  িবeনিপর  সংরিkত  নারী
আসেনর  eমিপ  o  দেল  েকndীয়  িনবর্াহী
কিমিটর  সহ-আnজর্ ািতক-িবষয়ক
সmাদক  বয্ািরsার  িমন  ফারহানা।
সরকার  pট  িদেল  ‘িচরকৃতj’  থাকেবন
বেলo আেবদেন uেlখ কেরেছন িতিন।
সরকােরর  গৃহায়ন  o  গণপূতর্  মntণালয়
বরাবর  আেবদেন  িমন  ফারহানা

বেলেছন, ঢাকার পূবর্াচেল তার 10 কাঠার eকিট pট pেয়াজন। িতিন বেলেছন, ঢাকায় তার েকােনা জিম
বা য্াট েনi। oকালিতর বাiের তার েকােনা েপশা বা বয্বসা েনi। 10 কাঠার pট বরাd েদoয়া হেল
িতিন ‘িচরকৃতj’ থাকেবন। গৃহায়ন o গণপূতর্  মntী শ ম েরজাuল কিরম সাংবািদকেদর বেলন, pট েচেয়
িমন  ফারহানার  eকিট  আেবদন  েপেয়িছ।  আiন  aনুযায়ী  e  বয্াপাের  বয্বsা  েনoয়া  হেব।  িমন

ফারহানা গত 9 জনু সংসদ সদসয্ িহেসেব শপথ েনন। আর pেটর জনয্ আেবদন কেরন 3 আগs।
িমন  ফারহানার  pট  চাoয়া  িনেয়  সামািজক  েযাগােযাগ  মাধয্মসহ  িবিভn  মহেল  সমােলাচনা  চলেছ।
িমন ফারহানা সংসেদ েযাগ িদেয় pথমিদন বkেবয্ সংসদ o সরকারেক aৈবধ বেল বkবয্ িদেল তা

বয্াপক আেলাড়ন সৃি  কের। িবeনিপর েনতা-কমর্ীরা তােক সাধুবাদ জানায়।
pেটর  আেবদেনর  িবষেয়  জানেত  চাiেল  িমন  ফারহানা  বেলন,  আমার  েফসবকু  হয্াক  হেয়  আেছ  গত
eকমাস ধের েসজনয্ আিম িবষয়িট েদিখিন। তেব  েফসবেুক আমার েযi িচিঠটা ভাiরাল হেয়েছ েসটা না
aৈবধ  না  aৈনিতক।  েকােনাটাi  না।  ei  কারেণi  নয়  েয,  ei  সুিবধাটা  রা ীয়  সুেযাগ  বা  রা ীয়
aিধকার। eকজন সংসদ সদসয্ রা  েথেক জায়গার জনয্ aয্াpাi করেত পােরন েসi সুেযাগ তার আেছ,
িতিন eকিট টয্াk ি  গািড় আনেত পােরন েসi সুেযাগ তার আেছ, িতিন েবতন-ভাতা পান eবং িতিন পাঁচ
বছেরর জনয্ eকটা eয্াপাটর্ েমn পান—ei চারিট িজিনস হেc রা ীয় সুেযাগ। ei রা ীয় সুেযাগ েযi
সংসদ সদসয্ হেবন েসi রা  েথেক পােবন। েসi সুবােদ আিম eকিট আেবদনপt িদেয়িছ। ধু আিম eকা
নi, anত 300 েথেক 350 eমিপ aয্ািpেকশন িদেয়েছন।
আমরা  p  হেলা—আমার  িচিঠটা  মntণালয়  েথেক  েব েলা  িক  কের? েযখােন  আমার  েটিলেফান  নmর
েদoয়া আেছ। িতিন বেলন, আিম ei সরকােরর কাছ েথেক eক সুতা জিমo আশা কির না, আিম িচnাo
কির  না।  eটা  eকটা  pিসিডuর,  eকটা  ফরমািলিটজ  েযটা  সব  eমিপ  কেরেছন, আিমo  কেরিছ।  িকn
আমার  িচিঠটা  েকন  ভাiরাল  হেলা? িমন  ফারহানা  বেলন,  ‘দiুিদন  আেগ  আবুল  মাল  আবদলু  মুিহত
(সােবক aথর্মntী) েকােনা পেদ না থাকা aবsায় lমkু গািড় eেনিছেলন। সরকার তার েসi েনাংরািম o

  iেtফাক িরেপাটর্
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

aসততােক চাপা েদয়ার জনয্ আমার েয ৈবধ aয্ািpেকশন েসটােক েনাংরাভােব পাবিলক কেরেছ। eকটা
সরকাির নিথ যখন পাবিলক হয় তখন েসখােন সরকােরর মদদ থােক।  িতিন বেলন, ‘আমার p  হেলা
আমার িচিঠটা িক aৈবধ? েকান আiেন aৈবধ? eটা েতা রা ীয় িচিঠ। আিম েতা সরকােরর কাছ েথেক
িকছুi চাiিন। আমার েবতনটা েযমন রা ীয়, আমার ei aয্ািpেকশনo রা ীয়। ei সরকার েয aৈবধ
eটা eখন বলিছ, আেগo বেলিছ—eটা সm ূণর্ aৈবধ সরকার।’
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