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  রুিমন ফার

ফাiল ছিব 
সংসদ সদ  
কের, eটাi আ
আিম িবশব্াস ক
যখন আিম 
কেরেছ তা হল
ভেয়র কারণ,
পারব নতুন স
আমার ভেয়র
আহাদেক রাজ
না, বরং েসi
eটা েভেব, আ
সংসদ সদে
সংসদিট হয় 
কায র্কর িবেরা
সংসেদ আমার
eরপর সংসেদ
পির েমর কা
িছল বােজট a
দীঘ র্তম aিধে
aব  েকu য
বােজট ব ৃত
কায র্কর ভূিমক
aথচ সংসেদ
করাটা খুব সহ
য় না কের ি

। িটআiিব 
েয কারেণ বা
তেব eখােন 
জিড়ত কের র
েমাটামুিটভােব
স িক র্ত িবষ
িটআiিবর িরে
u াপন eবং
িমিনট। 
aথচ ভারেত 

দ সদ েদ
3 েসে মব্র 312৯
রহানা 

িহেসেব দািয়তব্ প
আমার াথিমক u
কির, বািক জীবেন
থম িনি ত হলাম
ল- তী  ভয়। e a
 মা  eকিট সংরি
সংসদ সদ  িহেসে
র আরo eকিট ক
জনীিতিবদ িহেসেব
i মানুেষর নানা িব
আিম িক আসেলi
র নানা ত -uপা
aেনকটা eকদলী
াধী দল না থাকায় 
র থম ব ৃতাটা 
দ বােজট ািবত
াজ। িবেশষত আিম
aিধেবশন। 
েবশন, েযখােন a
যিদ মােঠর ব  ি
তা, ে া র, িস
কা রাখার জ  ভীষ
দর িদেক তাকােল 
হজ াপার বেল ম
িকংবা েকবল েমেঠ
কািশত পাল র্ােম
ংলােদশ জে র eত
খুব গুরুতব্পূণ র্ eক
রাখা হেয়েছ, আমর
ব বলা যায়, সংসে
ষয়গুেলা িনেয় আেল
েপােট র্ েদখা যায়, 
ং িবেলর oপর সংস

েষােলাতম েলাকস

দর িক িব
৯, 11:11 |  ি

পালন করা ভীষণ 
uপলি । 
ন আিম যিদ আরo
ম আিম সংসদ সদ
aনুভূিতটার কথা আ
ি ত নারী আসেনর
সেব েস দািয়তব্ যথা
কারণ িছল িকংবা 
ব েযমন েদেখিছ, 
বষেয়র ান eবং 
i পারব eকজন স
া িনভ র্র েয ব
ীয় eবং দীঘ র্িদেনর
eক ধরেনর আরাম
েকমন হেব, েসটার
ত হল, েসi বােজট
িম যখন eেকবাের

a  আর সব িবষে
িদেয় দায় সারেত 
া  াব, জরুি

ষণ সময়সােপ  e
েদখা যায় েবিশর

মেন হেতi পাের
ঠা ব ৃতা কেরi প
 oয়াচ িতেবদন
ত বছেরo হােতেগ
কটা  আসেত 
রা কীভােব তয্াশ
েদর মূল কাজ আi
লাচনা কের িস া
বাংলােদেশর আi
সদ সদ েদর আে

সভায় িতিট িবল 

িবিভ  ক
 সং রণ 

 

কিঠন eবং ভীষণ

 কেয়কবার সংসদ
দ  হেত যাি , ত
আমার মেন থাকেব
র জ  আমার দেল
াযথভােব পালন ক
বলা যায় e কার
তােত মেন হেয়েছ

াo খুবi জরু
সিতয্কােরর পাল র্াে
 সংসদেক াণব
র aনভয্ তাজিনত
ামদায়ক আল  সব
র জ  খুিঁটনািট িচ
ট ব ৃতার পুেরাটা 
রi আনেকারা নতুন

েয়র সে  সে  a
চায়, েস সুেযাগo
ির জনগুরুতব্পূণ র্ িব
eবং পির মসা  
রভাগ সংসদ সদ
। আমার  aিভ
পার করেত পাের 
ন েদখেল িঠক e ধ
গানা কেয়কজন বা
পাের, েয প িতে
শা কির eরপরo স
iন ণয়ন o সংেশ
 হণ করা eবং 

iনসভার সদ রা 
েলাচনা o ম ীেদর

পােসর আেলাচনায়

কে  যু

ণ সহজ- জীবেন 

দ সদ  হi, তাহে
তখন নতুন দািয়তব্ 
ব aেনকিদন। 
লরi আরo aেনক
করেত? 
রণিটi ধান। eর
ছ শুধু সততা, আ
রুির। সংসদ সদ
েম ািরয়ােনর ান

 কের েতালার জ
ত কারেণ eেকবাের
সব র্ । 
িচ া করা, িত েন
পেড়, খুিঁটনািট বুে
ন, সংসদ িবষেয় a

aথ র্নীিতর মেতা জিট
 আেছ। 
িবষেয় েনািটশ, আ

িত দরকার, েযট
 যা করেছন, েস

ভ তা বেল, েকu চ

ধারণাটাi  হয়
ােদ সিতয্কার aেথ
েত েকu সংসদ স
সংসদ সদ েদর মূ
েশাধন করা, নানা
জনগেণর িতিনি
বােজট ছাড়া আi
র ব ে র পিরে

য় গেড় 252 িমিনট

 
 থাকা িঠ

থমবােরর মেতা 

েলo সংসদ স েক
হেণর aনুভূিতর

ক নারী েন ীেক ের

র সে  আমার প
িরকতা আর কম

 িহেসেব মেনানয়
ন- ার েয মানদ
জ  aপিরহায র্, েসিট
েরi জবাবিদিহতাহী

েনয়া, েসটা েলখা, 
বুেঝ েসটার oপর আ
aিভ তাহীন। েসৗ

িটল িবষেয়o নূয্ন

আiেনর সংেশাধনী
যটার ম  িদেয় িগে
সটােক িবেবচনা ক
চাiেল তার সংসদ

য়। থম aপশনিট
থ র্ পাল র্ােম ািরয়ান
সদ  িনব র্ািচত হন
মূল দািয়তব্ পালেন
িবষেয় রা ীয় নীিত
িধতব্ o সরকােরর জ
iন ণয়েন সময় 
ি েত eকিট িবল

ট য় হয়, aথ র্াৎ আ

িঠক? 

সংসদ সদ  হেয়

ক র্ আমার ei ধার
তর সে  সে  আর

রেখ আমােক মেনা

পািরবািরক াক া
ম র্িন াi চু মােপর
য়ন পাoয়ার পরপর
দ  আেছ, েসটা ছু
সিট যথাযথভােব তুে
হীন। ল  করলাম

সবিকছু িনেয় িদে
আবার ব ৃতা ƣতির
সৗভাগয্ বা দুভ র্াগয্ 

নতম ান না থাক

ী ােবর oপর 
েয়i েকবল কায র্কর
করেল সংসদ সদ
দ সদ  জীবেনর 

িট সহজ বেল aিধক
ন িহেসেব কারo ন
ন, সংসদ সদ েদ
আ হ থাকেব? 
িত ণয়ন o পয র্াে
জবাবিদিহতা িনি

য় কেরেছন মা
ল পাস করেত গেড়

আমােদর ায় পাচঁ

য়, eকিট aিধেবশ

রণাটা পা ােব না
র eকিট েয aনুভূি

নানয়ন েদয়া হল, আ

াu  জিড়ত। বাব
র রাজনীিতিবদ ƣত
রi আিম ভয় েপে
ছুেঁত? a তপে  
তুেল ধরেত, িবেশষ
ম, বহুিদন সংসেদ

েনর পর িদন সময়
ির করা, েসটাo িছল
আমার থম aিধ

কেল aংশ েনয়া মু

আেলাচনা- eসব
কর ভূিমকা রাখা স

 িহেসেব দািয়তব্
পুেরা সময়টা eকিট

ধকাংশ সদ i েবে
নাম েশানা যায় না
দর আরo েযসব জ

েলাচনা করা, জাতী
ি ত করা। 

 23 শতাংশ। িব
ড় সময় েলেগেছ 

চ গুণ। 

শন েশষ 

। 
িত কাজ 

আিম িক 

বা aিল 
তির কের 
েয়িছলাম 
eকজন 

ষত যখন 
দ েকােনা 

য় েগেছ। 
ল ভীষণ 

িধেবশনi 

মুশিকল। 

ব িবষেয় 
ব। 

তব্ পালন 
কিট বাকয্ 

েছ েনন, 
। 
জায়গায় 

তীয় সব্াথ র্ 

িবলগুেলা 
ায় 42 



সংসদ সদ েদর aিধেবশেন uপি িতেকo আেদৗ কতটুকু গুরুতব্ েদয়া হয় তার eকটা খুব গুরুতব্পূণ র্ িনেদ র্শক হেত পাের eমন : দশম সংসেদ 
86 শতাংেশর েবিশ সময় সংসেদ uপি ত িছেলন মা  42 শতাংশ সদ , আর ম ীেদর মে  মা  28 শতাংশ 86 শতাংশ কায র্িদবেসর েবিশ 
uপি ত িছেলন। 
aনুপি ত থাকার e মানিসকতার eকটা বড় ফল হেয়েছ েকারাম সংকট। বেল রাখা ভােলা 461 সদ িবিশ  সংসেদ েকারাম পূণ র্ হেত লােগ 
মা  71 জন। দশম সংসেদর aিধেবশেন েমাট 2৯5 ঘ া 41 িমিনট েকারাম সংকেটর কারেণ aপচয় হয়, যা 34িট aিধেবশেনর কৃত েমাট 
সমেয়র 23 শতাংশ। েকারাম সংকেটর কারেণ aপচয় হoয়া েমাট সমেয়র aথ র্মূ  274 েকািট 68 লাখ 66 হাজার 474 টাকা। 
িটআiিব শুধু েকারাম সংকেটর েয়র িহসাব কেরেছ। সংসদ aিধেবশন চলাকালীন সংসেদ ব ৃতার নােম কারo aেহতুক গুণকীত র্ন, কিবতা 
পাঠ, গান গাoয়া, ি গত আ মণ, aসংসদীয় ভাষায় গালাগাল iতয্ািদ বহু িকছু করার মা েম েয সমেয়র aপচয় হয়, েসi aপচেয়র আিথ র্ক 
মূে র িহসাব িটআiিব কেরিন। আশা কির, ভিব েত েকােনা িরেপােট র্ তারা েসটা করেবন। 
uপেজলা পিরষদ আiেনর 36 ধারায় সরাসির েভােট িনব র্ািচত 411 eমিপেক uপেজলা পিরষেদর uপেদ া করা হেয়েছ eবং তার পরামশ র্ 
হেণর বা বাধকতা রেয়েছ। 

eমনিক সংসদ সদ েক aবিহত না কের uপেজলা পিরষেদর পে  সরকােরর সে  েকােনারকম েযাগােযাগ করাo স ব নয়। aথ র্াৎ eকজন 
সংসদ সদ  e ে ে  েকে র সে  ানীয় সরকােরর েসতুবে র মেতা কাজ কের। 
আiেনর e ধারািটর িদব্মুখী সম া আেছ। e ধারার কারেণ কারা ের uপেজলা পিরষদেক সংসদ সদে র ভােবর aধীন করা হেয়েছ, েযটা 
eকটা সব্াধীন, িনব র্ািচত ানীয় সরকােরর ধারণার পিরপ ী। 
বহু eলাকায় uপেজলা পিরষেদর েচয়ার ান eবং সংসদ সদে র মতৈদব্ধতা eবং aেনক ে ে  সংঘােতর খবর আমরা পি কায় েপেয়িছ। 
eভােব eকটা ানীয় শাসন কখনo সব্াধীনভােব জনগেণর ক ােণ পিরপূণ র্ভােব কাজ করেত পাের না। 
বাংলােদেশর মেতা eকটা eকেকি ক রা  কখনo শি শালী সব্াধীন ানীয় সরকার ছাড়া সুশাসন িনি ত করেত পারেব না। জনগণ নানারকম 
েসবা েথেক বি ত হেবi। সংসদ সদ েদর কারেণi e েসবা বাধা  হে । 
আiেনর e ধারািটর কারেণ সংসদ সদ েদর e কােজ aেনক েবিশ মেনােযাগী থাকেত েদখা যায়। eকটা দুন িত বণ েদেশ িবিভ  কে  েয 
দুন িত হয় তার িহ া দািব করেত সংসদ সদ েদর eকটা বড় aংশ পিরপূণ র্ মেনােযাগ রােখন ানীয় সরকােরর ক গুেলার িত। 
eকiভােব েতয্ক সংসদ সদে র নােম আেছ িটআর-কািবখার বরা । eটা ছাড়াo নানা ম ণালেয়র নানা রকম ফা  েথেক সংসদ সদ রা 
aনুদান িনেত পােরন। e বরাে র মে o দুন িত আেছ eবং aেনক সংসদ সদ  েসi দুন িতর সে  জিড়ত েথেক আিথ র্কভােব লাভবান হন। 
eমনিক েযসব সংসদ সদ  েকােনারকম দুন িতর সে  জিড়ত থােকন না, তারাo uপেজলা পিরষেদর uপেদ ার কাজিট িকংবা িটআর-কািবখার 
ব ন িনেয় aেনক েবিশ সময় eবং মেনােযাগ য় কেরন, কারণ eসব কাজ েদিখেয় িতিন আগামী িনব র্াচেন েভাট চাiেত পারেবন। 
eকজন সংরি ত নারী সংসদ সদ  িহেসেব uপেজলার uপেদ া আিম নi, িক  আমার হােত আসা িটআর-কািবখার সিঠক ব ন করা eবং 
েসi কাজ সু ুভােব হেয়েছ িক না, েসi িরেপাট র্ িনয়িমত ফেলাআেপ রাখেত িগেয় আিম েদেখিছ আমার কতটা সময় eবং মেনােযাগ ন  হয় e 
কােজ। আর তাi গত সংসদ aিধেবশেন আিম ei দুেটা ক  সংসদ সদ েদর নােম বরা  বািতল করার দািব কেরিছলাম। 
েযেহতু eভােব নানারকম ক  েথেক যেথ  পিরমােণ আিথ র্কভােব লাভবান হoয়ার সুেযাগ থােক, তাi সংসদ সদ  হoয়াটা খুব লাভজনক 
eকটা িবিনেয়ােগ পিরণত হেয়েছ। eবং ei কারেণi আমরা ‘মেনানয়ন বািণজয্’ বেল eকটা কথা হরহােমশা শুিন। েমাটা টাকা িদেয় মেনানয়ন 
িকেন, িনব র্ািচত হoয়ার জ  েমাটা টাকা য় কের িনব র্ািচত সংসদ সদ েদর eরপর েসi িবিনেয়াগ uিঠেয় আরo aেনক লাভ করার িতi 
মেনােযাগ েবিশ থাকেব, eটাi সব্াভািবক। 
আিম িবশব্াস কির, সংসদ সদ  হoয়াটােক eকটা েবশ লাভজনক িবষেয় পিরণত করার কারেণ েবিশরভাগ সংসদ সদে র মূল কােজর িত 
মেনােযাগ থােক না। e িনয়মগুেলা িব মান রাখার কারেণi েবিশরভাগ ে ে  সিঠক ি রা সংসেদ আসেছন না। তাi যারা আসেছন তােদর 
েবিশরভােগরi সংসেদর েয মূল দািয়েতব্র কথা আেগ বেলিছ, েসi দািয়তব্ পালন করার স মতাi েনi। 
3125 সােলর 6 জানুয়াির eকিট েভাটo েদয়ার আেগi দশম জাতীয় সংসদ eকিট দল িনব র্াচেন িবজয়ী হেয় িগেয়িছল। েসi সংসেদ eকটা 
a ুত িবেরাধী দলo িছল, েযটা eকi সে  সরকােরর aংশীদার িছল। িক  তবুo দশম সংসেদ যা হেয়েছ, েসটােক e সংসেদর িবেশষ 
ƣবিশ য্গুেলার কারেণ হেয়েছ eটা বলা যায় না। 
কারণ eর আেগ aংশ হণমূলক, হণেযাগয্ িনব র্াচেনর মা েম েয সংসদ গিঠত হেয়িছল, েসসব ে ে  েমাটামুিট eকi ধরেনর aব াi িছল। 
িব মান ব া না পা ােল ভিব েত aংশ হণমূলক, হণেযাগয্ িনব র্াচেনর মা েম গিঠত সংসেদo eকi পিরি িত চলেত থাকেব। 
e েদেশর সরকারগুেলা মেন কের সংসদ সদ েদর হাত িদেয় নানা ক  বা বায়ন করােল ভিব েত সংসদ সদ  eবং তােদর দল িনব র্ািচত 
হেয় আবার মতায় আসেত পারেব। e িনব র্ািচত হoয়ার িচ া েথেকi েবিশরভাগ সদ  সংসেদর কায র্ ণািল িবিধর িবিভ  ধারায় তােদর ব  
বা ে র ে ে o খুব গুরুতব্পূণ র্ জাতীয় িবষয়েক aেনক ে ে  eিড়েয় িগেয় eলাকার সম ােকi মূলত াধা  েদন। 
সব্াধীনতার সুবণ র্জয় ী পালন করেত যাoয়া বাংলােদেশর মানুেষর বুঝেত হেব eকটা সংসদ িনব র্াচেন মানুষ েভাট েদেব eকটা দেলর সািব র্ক 
কম র্কা  িবেবচনা কের। মানুষ েযন বুঝেত পাের রাে  eকটা ক াণমুখী সরকার থাকেল িনব র্ািচত সব্াধীন ানীয় সরকােরর মা েম সব রকম 
েসবা eবং u য়ন তােদর কােছ েপৗঁেছ যােব। 
তাi aিত ত সংসদ সদ েদর তােদর মূল কােজ িফিরেয় আনার জ  eবং েসi কােজ দ  মানুষগুেলােক সংসেদ আনার লে য্ সংসদ 
সদ েদর e ধরেনর aথ র্ৈনিতক কম র্কা  েথেক দূের সিরেয় আনেতi হেব। 
াির ার রুিমন ফারহানা : সংসদ সদ ; আ জর্ািতকিবষয়ক সহস াদক, িবeনিপ 


