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াnপােরিn  inারনয্াশনাল  বাংলােদশ  (িটআiিব)  জাতীয়  সংসেদ  েকারাম  সংকট  eবং  িবল  পােসর
সমেয়র slতার oপর eকিট িরেপাটর্  pকাশ কেরেছ। ei িরেপােটর্  নতুন তথয্ িদেয় েযসব কথা বলা হেয়েছ
তার েকােনািটi নতুন কথা নয়।
e সবi খুব পুরেনা কথা। ei িরেপাটর্  pধানত দশম সংসেদর oপর হেলo eেত a ম o নবম সংসেদর
িবষেয়o িকছু তথয্ েদয়া হেয়েছ, যার সে  দশম সংসেদর aবsার িবেশষ েকােনা পাথর্কয্ েনi।
আিশর দশক েথেক জাতীয় সংসেদ েকারাম সংকট eক িনয়িমত বয্াপার িহেসেব েদখা িদেc। কােজi ei
সংকট েকােনা বয্িতkমী বয্াপার নয় a ম, নবম o দশম সংসেদর েkেt। বতর্ মােনর eকাদশ সংসেদo
েসi eকi ঐিতহয্ o ধারাবািহকতা বজায় রেয়েছ।
দশম সংসেদ গড় েকারাম সংকট িছল pিতিদন 28 িমিনট। েমাট 23িট aিধেবশেন pথম েথেক েশষ পযর্n
িনেয় 194 ঘ া 30 িমিনট েকারাম সংকট িছল (যুগাnর, েডiিল sার, 29.08.19)। সংিবধান aনযুায়ী
60 জন সদসয্ uপিsত না থাকেল েকারাম হয় না eবং েকারাম না হেল েকােনা কাযর্kমi পালর্ােমেn
আiনিসd নয়।
েদখা যােc, িতনশ’র েবিশ সদেসয্র মেধয্ 60 জন সদেসয্র uপিsিতo pায় িনি ত থােক না। pিতিদনi
েকারাম সংকট হয়। েকারাম সংকেটর ফেল aেথর্র aপচয় হয় aেনক। দশম সংসেদ eভােব aপচয় হেয়েছ
164 েকািট টাকা, যা হল জনগেণর েদয়া টয্ােkর টাকা।

  বদ dীন uমর
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েয  েকােনা  েদেশর  পালর্ােমেn  েকারাম  সংকট  eক  বয্িতkমী  বয্াপার।  কখনo-সখনo  তা  ঘেট  থােক।
পি মা েদশ েলার পালর্ােমেn েকারাম সংকেটর েকােনা কথা েশানা যায় না। ভারেতর পালর্ােমn eবং
পি মবে র িবধানসভােতo েকারাম সংকেটর বয্াপার েনi।
তােদর েকােনা aিধেবশেনi েকারাম সংকেটর ফেল পালর্ােমেnর কাযর্kম sিগত eবং aথর্ aপচেয়র কথা
েশানা  যায়  না।  পািকsান  আমেল  পূবর্  বাংলার  আiনসভা  eবং  পের  pােদিশক  পিরষেদo  েকােনা  িদন
েকারাম সংকট হয়িন। eমনিক বাংলােদেশ 1973 সােল িনবর্ািচত জাতীয় সংসেদo েকােনা িদন েকারাম
সংকট হয়িন। eটা হেত েদখা যায় আিশর দশক েথেক।
িটআiিবর িরেপােটর্  বলা হেয়েছ, দশম সংসেদর সদসয্েদর 59 শতাংশ বয্বসায়ী। eর বাiের আiনজীবী
13  শতাংশ,  রাজনীিতক  7  শতাংশ  eবং  িশkক,  িচিকৎসক,  aবসরpাp  সরকাির  কমর্চারী,  গৃিহণী  o
পরামশর্ক হেলন 21 শতাংশ।
লk  করার  িবষয়  েয,  সংসেদর  িবপুল  সংখয্াগির  সদসয্i  বয্বসায়ী  eবং  রাজনীিতিবেদর  সংখয্া  7
শতাংশ! রাজনীিতিবেদর  সংখয্াi  েযখােন  সেবর্াc,  শতভােগর  কাছাকািছ  হoয়ার  কথা,  েসখােন  তােদর
সংখয্া  মাt  7  শতাংশ  হoয়া  েথেক  েদখা  যায়  েয,  সংসেদর  িনয়ntণ  রাজনীিতিবদেদর  হােত  েনi,  আেছ
বয্বসায়ীেদর হােত!

িটআiিবর িরেপােটর্  বয্বসায়ীর সংখয্া বলা হেয়েছ 59 শতাংশ। িকn আসেল e সংখয্া আরo aেনক েবিশ।
কারণ aনয্ যারা আেছন তারা সরাসির েকােনা বয্বসায়ী হাuেসর েলাক না হেলo নানাভােব বয্বসােয়র
সে  সmিকর্ ত।
বয্বসায়ীেদর হােতi eখন বাংলােদেশর শাসনkমতা চেল েগেছ। তারাi েদশীয় েথেক িনেয় সব ধরেনর
ৈবেদিশক নীিত িনধর্ারণ o কাযর্কর করেছ। 1972 সাল েথেকi e pিkয়ার ।
েস সময় সব বয্বসা-বািণজয্-িশl iতয্ািদর শীষর্েদশ জাতীয়করণ করায় বয্িkগত বয্বসা-বািণজয্ o পুিঁজ
িবিনেয়ােগর  আiনগত  aসুিবধা  থাকায়  বয্িkগত  খােত  aভয্nরীণ  বয্বসা  দাঁড়ায়  েচারাকারবার,
মজদুদাির iতয্ািদেত।
ৈবেদিশক বািণজয্ দাঁড়ায় েচারাচালােন। eভােব eকিট িkিমনাল েগা ীর হােত বয্িkগত খােত বয্বসা-
বািণজয্  েকndীভূত  হয়।  পের  জাতীয়করণ  নীিত  pতয্াহার  করার  পর  ei  বয্বসায়ীরাi  বাংলােদেশ
িশlমািলক o বয্বসায়ী ে িণ িহেসেব পাকােপাkভােব pিতি ত হয়।
আিশর দশেকর আেগi eরা িনেজেদর aবsার pভূত unিত কের eবং আিশর দশক েথেক  হয় তােদর
জয়যাtা।  eরপর  ei  বয্বসায়ীরাi  বাংলােদেশ  kমতা  দখল  কের  সারা  েদেশ  আজ  েয  ৈনরাজয্  o
aরাজকতা েদখা যােc তা সৃি  কের। দশম সংসেদ eেদর সংখয্া 59 শতাংশ হoয়া eবং aনয্রাo বয্বসা-
বািণেজয্র সে  সmিকর্ ত থাকা েথেকi e িবষয়িট েবশ s ভােব েদখা যায়।
সংসদ aিধেবশেন েকারাম না হoয়ার কারণ সংসেদ বয্বসায়ীেদর িবপুল সংখয্ািধকয্। eেদর সে  pকৃত
রাজনীিতর েকােনা সmকর্  েনi, যা সংসদ সদসয্েদর থাকা দরকার। eরা িনেজেদর বয্বসায়ী sাথর্ ছাড়া
aনয্ িকছু েবােঝ না eবং রাজৈনিতক দািয়t-কতর্ বয্ পালেনo aপারগ থােক।
সংসদ  aিধেবশন  চলাকােল  eরা  সংসেদ  uপিsত  েথেক  সময়  ন  করার  পিরবেতর্  িনেজেদর  বয্বসায়ী
aিফেস eবং সরকাির েসেkটািরেয়ট o aনয্ানয্ aিফেস িনেজেদর কাজ েদখােশানােকi agািধকার িদেয়
থােক।  eটাi  তােদর  aনপুিsিত  eবং  েকারাম  সংকেটর  কারণ।  যতিদন  বাংলােদেশ  বয্বসায়ীরা
শাসনkমতায় থাকেব, ততিদন পযর্n e পিরিsিত পিরবতর্ েনর েকােনা সmাবনা েনi।
েকারাম সংকট ছাড়াo eেককিট িবল পােসর সমেয়র oপরo িটআiিবর িরেপাটর্  করা হেয়েছ। eেত বলা
হেয়েছ েয, দশম সংসেদ 71 শতাংশ িবল পাস হেয়েছ 1 েথেক 30 িমিনেটর মেধয্! 21 েথেক 40 িমিনট
সমেয়র মেধয্ পাস হেয়েছ 45 শতাংশ িবল।
8 শতাংশ িবল পাস হেত সময় েলেগেছ 40 েথেক 60 িমিনট। 60 িমিনেটর েবিশ সময় িনেয় পাস হেয়েছ
eকিটমাt িবল। eিদক িদেয় তুলনায় যুkরােজয্র হাuস aব লডর্ েস আiন pণয়েন বয্য় হয় 48 শতাংশ
সময়। ভারেতর েলাকসভায় ei হার 32 শতাংশ।
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© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2019 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব, aিডo, িভিডo
aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

বাংলােদেশর দশম সংসেদ 193িট িবল পাস হেয়েছ। pিতিট িবল পাস হেত সময় েলেগেছ গেড় 32 িমিনট।
aনয্িদেক  ভারেতর  েলাকসভায়  pিতিট  িবল  পাস  হেত  গেড়  141  িমিনট  সময়  লােগ  (যুগাnর,
29.08.2019)।
েবাঝাi যােc, বাংলােদেশর পালর্ােমn বা জাতীয় সংসেদ pিতিট িবল েবশ তাড়া েড়া কেরi পাস হয়। eর
জনয্ েকােনা uেlখেযাগয্ িবতকর্ i হয় না। িকছু মামুিল কথাবাতর্ ার পর িবল পাস হয়। তাছাড়া e সময়
aিধকাংশ সংসদ সদসয্i িনেজেদর সাংsৃিতক মােনর িনতুার পিরচয় েদন।
তারা পরsেরর িব েd নানা ধরেনর a ীল শb বয্বহার কের কটূিk কেরন। সংসেদর েভতের েকােনা
িসিরয়াস আেলাচনার পিরবেতর্  ঝগড়া o িখিsেখuেরর eকটা আবহাoয়াi সৃি  হয়। eছাড়া িটআiিবর
িরেপােটর্  আরo  বলা  হেয়েছ  েয,  দশম  সংসেদ  সদসয্রা  10  শতাংশ  সময়  বয্য়  কেরন  সরকার  o
সরকারpধােনর pশংসায় (েডiিল sার, 29.08.2019)।
তাড়া েড়া  কের  িবল  পাস  করা  eবং  িবেলর  oপর  েকােনা  pকৃত  o  uেlখেযাগয্  আেলাচনা  না  হoয়ার
িবষয়িট নতুন নয়। 1972 সােল গিঠত সংসদ eবং 1973 সােলর িনবর্াচেনর মাধয্েম গিঠত সংসেদo ei
eকi বয্াপার হেতা।
ধু  তাi  নয়,  বাংলােদেশর  সংিবধােনর  খসড়া  সংসেদ  েপশ  করার  পর  তার  oপেরo  pকৃত  েকােনা

আেলাচনা হয়িন। িনয়ম হেc psািবত খসড়া pথেম পুেরাটা পাঠ করা, যােক বলা হয় pথম িরিডং। িdতীয়
িরিডংi আসেল tপূণর্ e কারেণ েয, ei িdতীয় িরিডংেয়র সময় pিতিট ধারা িনেয় আেলাচনা, িবতকর্
হoয়ার পর তা েভােট েদয়া হয়।
eর জনয্ সময় লােগ। sাধীনতার পর ভারেতর সংিবধােনর িdতীয় পােঠর সময় েলেগিছল aেনক মাস।
দীঘর্ সময়। িকn বাংলােদেশর সংিবধােনর িdতীয় পাঠ eকিদেনi কেয়ক ঘ ার মেধয্i েশষ হেয়িছল!!
eবং ei সমেয়র মেধয্ েবিশটাi বয্য় হেয়িছল তৎকালীন pধানমntীর pশংসায়!!!
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বদ dীন uমর : সভাপিত, জাতীয় মিুk কাuিnল

সংসেদ েকারাম সংকট pসে https://www.jugantor.com/todays-paper/sub-editorial/216579/সংস...
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