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দশম সংসেদ কারাম সংকেট আিথক অপচয় ১৬৪ কা  টাকা - আইিব’র িরেপাট 

সংসদ িরেপাটার | ২৯ আগ  ২০১৯, হ িতবার  

 
কাযকর িবেরাধী দেলর অভােব ত ািশত িমকা রাখেত পােরিন গত অে াবের সমা  হওয়া দশম জাতীয় সংসদ। আইন ণয়ন 
কােজ সময় য় হেয়েছ বই কম। আর বরাবেরর মেতা কারাম সংকট িছল। সংসেদর ২৩  অিধেবশেন কারাম সংকেটর 
কারেণ মাট ১৯৪ ঘ া ৩০ িমিনট অপচয় হেয়েছ। যার আিথক  ১৬৩ কা  ৫৭ লাখ ৫৫ হাজার ৩৬৩ কা  টাকা। ন িত 
িবেরাধী গেবষণা সং া া পােরি  ই ার াশনাল বাংলােদেশর ( আইিব) পিরচািলত ‘পালােম ওয়াচ’ শীষক গেবষণা 

িতেবদেন এসব ত  উেঠ এেসেছ। ২০১৪ সােলর জা য়ািরর মােস  হওয়া থম অিধেবশন থেক ২০১৮ সােলর অে াবের শষ 
হওয়া ২৩তম অিধেবশেনর (েমাট ২৩ ) কায ম পযেব ণ কের তির করা িতেবদেন সংসদেক কাযকর করেত ১১দফা পািরশ 
করা হেয়েছ। সখােন ব ল আেলািচত সংিবধােনর ৭০ অ ে দ বািতেলর াব করা হেয়েছ। 
 
গতকাল ধানমি র মাইডাস স াের সংবাদ সে লেন িতেবদন  কাশ কেরন আইিব’র িনবাহী পিরচালক ইফেতখা ামান।  
এসময় আইিব’র াি  বােডর চয়ার ান ও ত াবধায়ক সরকােরর সােবক উপেদ া লতানা কামাল, আইিবর উপেদ া ড. 

মাইয়া খােয়র, পিরচালক (িরসাচ অ া  পিলিস) মাহা দ রিফ ল হাসানসহ অ া  কমকতারা উপি ত িছেলন।  
 
সংবাদ সে লেন দশম জাতীয় সংসদ স েক সািবক পযােলাচনা উ াপন কের আইিবর িনবাহী পিরচালক ড. ইফেতখা ামান 
বেলন, এই সংসেদ আশা জাগািনয়ার মেতা িক  দিখিন। সিত কােরর িবেরাধী দল না থাকায় দশম সংসদ ত ািশতভােব কাযকর 

িমকা পালন করেত পােরিন। িতিন বেলন, এই সংসেদ িবেরাধী দেলর সংসদ বজন পিরহার করেলও ত িবেরাধীদল বলেত যা 
বাঝায়, স িমকা আমরা দিখিন। সখােন িবেরাধী দেলর একটা আ পিরচেয়র সংকট িছল। বলা যায়, মাথা াথার কারেণ মাথা 
কেট ফলা হেয়েছ। সখােন সংসেদর ধান কাজ আইন ণয়েন ব কম সময় য় করা হেয়েছ বেলও িতিন উে খ কেরন। 
আইিব’র িতেবদেন বলা হেয়েছ, মাট ২৩  অিধেবশেনর মে  কারাম সংকেটর কারেণ য় হওয়া সময় মাট সমেয়র ১২ 

শতাংশ। ২৩  অিধেবশেন কারাম সংকেটর কারেণ িত কাযিদবেস গেড় ২৮ িমিনট অপচয় হেয়েছ। তেব গড় কারাম সংকট 
আেগর সংসেদর লনায় িক টা কেমেছ। অ ম সংসেদ িত কাযিদবেস কারাম সংকেটর কারেণ অপচয় হয় ৩৭ িমিনট, নবম 
সংসেদ ৩২ িমিনট ও দশম সংসেদ ২৮ িমিনট। িনধািরত সমেয় সংসদ অিধেবশন  না হওয়ায় এই অপচয় হেয়েছ বেল 
জািনেয়েছ আইিব। তেব সংিবধান অ যায়ী, তম ৬০ জন সদ  উপি ত না থাকেল সংসেদর কারাম হয় না।  
 
কারাম না থাকেল বঠক িগত বা লতিব করেত হয়। আর জাতীয় সংসেদর কায ণালী িবিধেত বলা আেছ, কারাম সংকেটর 

জ  অিধেবশেন ি কােরর ি  আকষণ করেল কারাম হওয়ার জ  িতিন প চ িমিনট ধের ঘ া বাজােনার িনেদশ দেবন। এর 
মে  কারাম না হেল ি কার অিধেবশন লতিব রাখেবন। এিদেক ১০ম সংসেদর পিরিচিত েল ধরেত িগেয় িতেবদেন 



এমিপেদর পশা স েক বলা হেয়েছ, ওই সংসেদ বসািয় ৫৯ ভাগ, আইনজীিব ১৩ ভাগ, রাজনীিতক ৭৮ ভাগ, অ া  ২১ ভাগ 
(িশ ক, িচিকৎসক, ষক, অবসর া  সরকাির ও সামিরক কমকতা, িহনী,পরামশক)। িতেবদেন জাতীয় পা র ত অব ান 

েল ধের বলা হয়, একিদেক সংসেদ ধান িবেরাধী দেলর পিরচয় অ িদেক সরকােরর অংশ িহেসেব মি পিরষেদ অ ি -
িনেজেদর অব ান িনেয় পিরিচিতর সংকট। এসব কারেন ধান িবেরাধী দল িহেসেব িমকা িব ।  
 
আইন ণয়েন কম সময় য়: িতেবদেন জানােনা হেয়েছ,সংসদ সদ েদর বলা হয় আইন েণতা। তেব জাতীয় সংসেদ আইন 

ণয়ন সং া  আেলাচনােতই সবেচেয় কম সং ক সংসদ সদ  অংশ নন। সংসেদর ৩৫০ জন সদে র মে  আইন ণয়ন 
(বােজট িতত) আেলাচনায় মা  ৯৪ জন অংশ িনেয়েছন। ফেল এেত কম সময় য় হেয়েছ। দশম সংসেদর ২৩  অিধেবশেন 
আইন ণয়ন কায েম ১৬৮ ঘ া ১২ িমিনট সময় য় হয়। যা অিধেবশন েলার য় হওয়া মাট সমেয়র ১২ শতাংশ। আর আইন 

ণয়ন কায ম িবল পােসর আেলাচনায় সরকাির দল ১১ শতাংশ, ধান িবেরাধী দল ৬৭ শতাংশ এবং অ া  িবেরাধী দল ২২ 
শতাংশ সময় য় কেরেছ বেল িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ। িতেবদেন বলা হেয়েছ, এই সংসেদ ১৯৩  সরকাির িবল পাস 
হেয়েছ। এর মে  সংেশাধনী িবল িছল ৫১ । তেব ১৬  বসরকাির িবল উ ািপত হেলও কান  পাস হয়িন। িবল েলা উ াপন, 
িবেলর ওপর সংসদ সদ েদর আেলাচনা ও ম ীেদর ব ে র িভি েত এক  িবল পাস করেত গেড় সময় লেগেছ ৩১ িমিনট। 
দশম সংসেদ ৭১ শতাংশ িবল পাশ হেয়েছ এক থেক ৩০ িমিনেটর মে । যখােন পােশর দশ ভারেতর ১৬তম লাকসভায় িত  
িবল পােস গেড় ১৪১ িমিনট য় হেয়েছ। ব অ  সমেয়র মে  আইন পাশ হওয়ার ফেল সংসদ সদ রা আইন  স েক 
ভােলাভােব পেড়েছন িকনা তা িনেয়ই  তালা হেয়েছ ওই িতেবদেন। 
 
সংসদ সদ েদর উপি িত: দশম সংসেদ সদ েদর গড় উপি িত িছল ৬৩ শতাংশ। এর মে  ষ সদ েদর উপি িত িছল ৬২ 
শতাংশ। আর নারী সদ েদর উপি িত ৭১ শতাংশ। সংসদ নতা শখ হািসনার উপি িত িছল ৮২ শতাংশ। আর িবেরাধী দলীয় 
নতা রওশন এরশােদর উপি িত িছল ৫৯ শতাংশ। অিধেবশেনর কােনা েত ধান িবেরাধী দল বা অ া  িবেরাধী সদ  সংসদ 

বজন কেরনিন। তেব িবিভ  ই েত িবেরাধী দলীয় সদ রা ১৩বার ওয়াকআউট কেরন। এ সময় সরকােরর কােজর গঠন লক 
সমােলাচনা, আিথক খােত অিনয়ম ও ন িত িনয় ণ সে  সরকােরর ি  আকষণ করেলও তারা মি পিরষেদর অংশ হওয়ায় 
সংসেদ জারােলা িমকা পালেন থ হেয়েছ িবেরাধী দল জাতীয় পা । আেগর সংসদ েলার মেতা এই সংসেদও শীল সমােজর  

িতিনিধ ও রাজৈনিতক িতপে র িব ে  ক ি , আ মণা ক ও অ ীল শে র বহার করা হেয়েছ। এে ে  ি কােরর 
যথাযথ িমকা ল  করা যায়িন বেল িতেবদেন দািব করা হেয়েছ। 
 

আইিব’র ১১দফা পািরশ: গেবষণা িতেবদেন সংসদেক কাযকর করেত ১১দফা পািরশ েল ধরা হয়। সখােন বলা হয়, িনজ 
দেলর িব ে  অনা া ভাট ও বােজট ছাড়া অ  সকল ে  সদ েদর িনজ িবেবচনা অ যায়ী ভাট দয়ার েযাগ রেখ 
সংিবধােনর ৭০ অ ে দ সংেশাধন, সংসদ সদ  আচররণ আইন ণয়ন এবং সরকাির দেলল এক  িস া  হণ ি য়ার 
পিরববেত কাযকর িবেরাধীদেলর অংশ হেণর েযাগ িনি ত করেত হেব। এছাড়াও সংসেদ অসংসদীয় ভাষার বহার বে  
ি কারেক িবিধ অ যায়ী িলং দান ও অসংসদীয় ভাষা এ পা  করার ে  আেরা জারােলা িমকা পালন, জাতীয় িনরাপ ার 

ােথ কাশেযা  নয় এমন িবষয় ছাড়া আ জািতক ি স হ িসেডে র মা েম সংসেদ উপ াপন এবং আইেরনর খসড়ায় 
জনমত হেণর জ  অিধেবশেন উ ািপত িবলস হ সংসেদর ওেয়বসাইেট কাশ করেত হেব। সংসদীয় কিম র কাযকািরতা 
বাড়ােনার উপর ােরাপ কের পািরেশ বলা হেয়েছ, কান সংসদীয় কিম েত কানও সদে র াথ সংি তার ত  পাওয়া 
গেল তােক ওই কিম র সদ  পদ বািতল, িবিধ অ যায়ী কিম র িতেবদন িনয়িমত কাশ, সরকাির িহসাব স িকত কিম সহ 

জাতীয় বােজেট লনা লকভােব বিশ আিথক বরা া  শীষ ১০  ম ণালয় স িকত সংসদীয় কিম র মে  অেধক কিম র 
সভাপিত িহেসেব িবেরাধীদলীয় সদ েদর মেনানয়ন দওয়া, সংসদীয় কিম র পািরশ বা বািয়ত না হেল কিম র পরবত  সভায় 
এর কারণ িলিখতভােব ম ণালয়েক জানােনার িবধান চা  এবং সংসদ সদ েদর স েদর িতবছেরর হালনাগাদ তথসহ সংসেদর 
বাইের তােদর িবিভ  কায েমর ত  েনািদতভেব উ ু  করেত হেব।  

 


