
সংসদীয় কিমিট

সংসদীয় কিমিটর ম ণালয় স িকত কায ম :
িমিটং-ি িফংেয়ই সীমাব
৬ মােস ৭০িট বঠেক পািরশ ১২৬, বা বায়ন ২৩ * েয়াজেন সংিবধান এবং সংসেদর
কায ণািলিবিধ সংেশাধন কের কিমিট েলােক আরও শি শালী করা যেত পাের। এেত
নীিত কমেব, ম ণালয় েলার জবাবিদিহতা িনি ত হেব -ড. শাহদীন মািলক
কাশ : ০৪ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

একাদশ জাতীয় সংসেদ িবিভ  ম ণালয় স িকত ায়ী কিমিটর পািরশ আেগর সংসদ েলার মেতাই
উেপি ত হে  বেল ম ব  কেরেছন িবেশষ রা।

তােদর মেত, সংসদীয় কিমিটর অ তম ধান কাজই হে  িবিভ  ম ণালয় ও িবভােগর অধীন  ক
ও সািবক কায েমর অিনয়ম, নীিত ও উ য়নমলূক কমকা  খিতেয় দখা এবং এ িবষেয় েয়াজনীয়

পািরশ করা।

িক  এসব পািরশ বা বায়েন তমন কােনা ‘মাথাব থা’ নই ম ণালয় েলার। অথচ ঘ ার পর ঘ া
একািধক বঠক কের ণয়ন করা হয় পািরশমালা। িক  অিধকাংশই বা বায়ন না হওয়ায় এক রকম
িন েল পিরণত হে  বঠক েলা।

এেত ন  হে  ম ী, এমিপ, সিচবসহ সরকােরর সংি েদর পূণ কমঘ া। অেহতকু অপচয় হে
অেথরও। সবিমিলেয় ‘িসিটং-িমিটং-ি িফংেয়’র মেধ ই সীমাব  হেয় পেড়েছ সংসদীয় কিমিটর ম ণালয়

  শখ মামনুরূ রশীদ
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স িকত কায ম।   

সংি  সেূ  জানা গেছ, গত ছয় মােস ১২৬িট পািরশ কের িবিভ  ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী
কিমিট। এর মেধ  মা  ২৩িট (১৮ দশিমক ২৬ শতাংশ) বা বািয়ত হেয়েছ। বািক ১০৩িট অথাৎ ায় ৮২
শতাংশ (৮১ দশিমক ৭৪ শতাংশ) পািরশই ম ণালেয় ফাইলবি  হেয় আেছ।

অিধকাংশ পািরশ বা বািয়ত না  হওয়ায় সংসদীয় কিমিটর একািধক সভাপিত াভ কাশ করেলও
পিরি িতর খুব একটা উ িত হয়িন। গত বছর ৩০ িডেস র একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচন অ ি ত হয়।

৩ জা য়াির শপথ নন নবিনবািচত সংসদ সদ রা। ৭ জা য়াির আওয়ামী লীগ সভাপিত ও ধানম ী
শখ হািসনার নতেৃ  গিঠত হয় নতনু সরকােরর মি সভা।  ৩০ জা য়াির বেস নতুন সংসেদর থম

অিধেবশন।

এই  অিধেবশেনই  ১০  কাযিদবেসর  মেধ  ম ণালয়  ও  সংসদিবষয়ক  ৫০িট  সংসদীয়  ায়ী  কিমিটর
সব েলা গিঠত হয়। 

সূ  জানায়, বাংলােদেশর ৪৮ বছেরর ইিতহােস এর আেগ কােনা সংসেদ এত ততম সমেয় কিমিট
গঠন হয়িন।

কিমিট েলা  গঠেনর  পর  গত  ১৩  ফ য়াির  জাতীয়  সংসেদর  ি কার  ড.  িশরীন  শারিমন  চৗধরুী
বেলিছেলন, ‘এসব সংসদীয় ায়ী কিমিটর েত কিট গঠেন মাননীয় সংসদ নতা ধানম ী শখ হািসনা
তার শত ব তার মােঝও সংসেদর বঠক চলাকালীন সংসদ কে  উপি ত থেক অত  ধয সহকাের
অেনক সময় িদেয় িনেজর হােত িলেখ কিমিট গঠেনর কায ম স  কেরেছন।’

ওই  সময় ধানম ী  শখ হািসনার হােত লখা  কিমিটর তািলকা  অিধেবশেন দিখেয় িতিন  বেলেছন,
‘সংসেদর থম  ১০িট  বঠেকর মেধ  ৫০িট সংসদীয় ায়ী  কিমিট গঠন করার এক অন  দৃ া  ও
মাইলফলক। আিম মাননীয় ধানম ী  শখ হািসনােক আ িরক অিভন ন জানাি । ধানম ীর িনজ
হােত লখা িনবাচনী  আসনসহ কিমিটর সদ েদর নােমর তািলকা েলা জাতীয় সংসেদ অমলূ  দিলল
িহেসেব সংর ণ কের রাখা হেব।’

গত ৩০ জা য়াির একাদশ জাতীয় সংসেদর থম অিধেবশন বসার পর ৩ ফ য়াির বঠক থেক িবিভ
ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী কিমিট গঠেনর কাজ  হয়। জাতীয় সংসেদর িচফ ইপ নরূ-ই-আলম
চৗধরুী িলটন কিমিট েলা উ াপন কেরন, তা সবস িত েম জাতীয় সংসেদ পাস হয়।

আওয়ামী লীেগর আেগর সরকােরর অেনক ভাবশালী ম ীেক এবার সংসদীয় কিমিটর সভাপিতর দািয়
দয়া হয়। িট সংসদীয় কিমিটর সভাপিত করা হয় ধান িবেরাধী দল জাতীয় পািট থেক। 

‘ছায়া ম ণালয়’ িহেসেব পিরিচত সংসদীয় ায়ী কিমিট েলা এরপর গত ছয় মােস িবিভ  দফায় ৭০িট
বঠক  কের।  এসব  বঠেক  ম ণালেয়র  কােজ  গিতশীলতা  আনেত  এবং  িবিভ  অিনয়ম,  নীিত,

অব ব াপনা ও অস িত দরূ করেত ১২৬িট পািরশ কের। পাশাপািশ আইন ণয়েনর অংশ িহেসেব
িবিভ  িবেলর িরেপাট চড়ূা  করার কাজও কের কিমিট েলা।  

জানেত চাইেল িবিশ  আইনজীবী ও সংিবধান িবেশষ  ড. শাহদীন মািলক যগুা রেক বেলন, সংসদীয়
কিমিট েলা সাবেভৗম সংসেদরই অংশ। কােনা িবষেয় কিমিট পািরশ করার অথই হে  এক ধরেনর
িনেদশ। ম ণালয়সহ সংি েদর উিচত এ িনেদশ বা বায়েন উেদ াগ নয়া।

কউ তা না করেল িতিন সংসদ অবমাননার দােয় অিভযু  হেবন। সংসদীয় কিমিট েলােক শি শালী
করার পরামশ িদেয় ড. শাহদীন মািলক বেলন, এ েলা শি শালী হেল নীিত কমেব। ম ণালয় েলার
জবাবিদিহতা িনি ত হেব।

এজ  েয়াজেন সংিবধান এবং সংসেদর কায ণািলিবিধ সংেশাধন কের সংসদীয় কিমিট েলােক আরও
শি শালী করার উেদ াগ িনেত হেব।

খাঁজ িনেয় দখা গেছ, নতুন সংসেদর ছয় মােসর পথচলায় ৩৮িট িবিভ  ম ণালয় এবং সংসদ স িকত
আরও ১২িটসহ মাট ৫০িট সংসদীয় ায়ী কিমিটর বঠক থেক পূণ ই েত েয়াজনীয় পািরশ
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করা হেয়েছ।

এর মেধ  উে খেযাগ  হে -  অথ  ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী  কিমিটর প  থেক বাংলােদশ
ব াংেকর ব ল আেলািচত িরজাভ চিুরর তদ  িতেবদন কাশ করেত বলা হয়।

একই সে  এই কিমিট ব াংেকর েদর হার িসে ল িডিজেট নািমেয় আনা, মালেয়িশয়ায় সেক ড হােমর
নােম  কারা  দশ থেক অথ পাচার কেরেছ- এর তািলকাও চায়।  ঋণেখলািপেদর তািলকা সংবাদপে

কােশরও পািরশ কের এই সংসদীয় কিমিট। যার একিটও বা বািয়ত হয়িন। 

সােবক পররা ম ী  এএইচ মাহমদু  আলী  এখন অথ ম ণালয় স িকত সংসদীয় কিমিটর সভাপিত।
আেগর সংসেদর পাচঁ বছর এই কিমিটর সভাপিত িছেলন বতমান কৃিষম ী ড. আব র রা াক।

তার সমেয়ই উি িখত পািরশ কের সংসদীয় কিমিট। বতমান কিমিটও আেগর পািরশ েলা বা বায়েনর
পাশাপািশ ব াংিকং খাতেক কড়া নজরদািরর আওতায় আনা, আিথক খােত শৃ লা বজায় রাখা, খলািপ
ঋণ কিমেয় আনা,  নতুন ব াংক অ েমাদন দয়ার ে  আরও িচ াভাবনা করাসহ বশিকছু পািরশ
কেরেছ। 

সংসদীয় কিমিটর পািরশ বা বায়ন সে  এএইচ মাহমদু আলী কােনা ম ব  করেত রািজ হনিন। তেব
সরকাির িহসাব স িকত সংসদীয় ায়ী  কিমিটর সভাপিত ডা.  ম  আলী ফরাজী যগুা রেক বেলন,
‘সংসদীয় কিমিট ম ণালয়েক সহায়তা কের নানা পািরশ করার মধ  িদেয়। আমরা এই কাজিট করিছ।
ম ণালয় আমােদর পািরশ আমেল িনেল তারাই উপকৃত হেব। িক  তারা যিদ পািরশ আমেল না নয়,
আমরা তা িকছু করেত পাির না।’   

জানা গেছ, অৈবধ মানব পাচােরর সে  জিড়ত িবেদেশ অব ানরত িচি ত বাংলােদিশ দালাল চ  দেশ
ফরার সে  সে  আইেনর আওতায় আনার পািরশ কেরেছ পররা  ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী

কিমিট।  াকৃিতক িবপযেয়র সময় িব ৎ লাইন সচল রাখেত আ ডার াউ ড স ালন লাইন িনমােণর
পািরশ কের িব ৎ, ালািন ও খিনজস দ ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী কিমিট।

এছাড়া তারা খিনজস দ উে ালন ও িবতরণ ব ব াপনায় নজরদাির আরও বাড়ােত বেলেছ। একই সে
কিমিট  চিলত  খিনজস েদর  পাশাপািশ  দেশ  স াব  অ া  খিনজস দ  উে ালেন  গেবষণা  ও
অ স ান জারদার করেত বেলেছ। 

এছাড়া উপেজলা মিহলািবষয়ক কমকতােদর িবিভ  ােন সংযিু  ত াহার কের উপেজলা েলােত শূ
থাকা পেদ পদায়েনর পািরশ কেরেছ মিহলা ও িশ িবষয়ক ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী কিমিট।
িবিসএসসহ অ া  সরকাির চাকিরর িনেয়াগ পরী ায় দিৃ  িতব ীেদর জ  গািণিতক জিটল  বাদ
িদেয় পৃথক  তিরর পািরশ কেরেছ সমাজকল াণ ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী কিমিট। এছাড়া
তারা সমাজেসবা অিধদফতেরর অধীেন ি তীয় িণর ২৭৯িট উপেজলা সহকারী সমাজেসবা অিফসার পদ
সিৃ  এবং  সই পেদ ত িনেয়ােগর পািরশ কেরেছ।  যিদও এসব পািরেশর একিটও এখন পয
বা বািয়ত হয়িন। 

এ  সে  সমাজকল াণ ম ণালয় স িকত সংসদীয়  ায়ী  কিমিটর সভাপিত এবং  একই ম ণালেয়র
সােবক ম ী রােশদ খান মনন যগুা রেক বেলন, ‘আমরা পািরশ কির, পরামশ িদই। রাখা না রাখার
মািলক ম ণালয়। পািরশ করা ছাড়া আমােদর আর িকছুই করার নই।’

এসব  িদক  িবেবচনায়  িনেয়ই  স িত  সংসদীয়  কিমিটর  কাযকািরতা  বাড়ােতও  পািরশ  কেরেছ
া পােরি  ই টার াশনাল  (িটআইিব)।  এ েলার মেধ  রেয়েছ-  সংসদীয়  কিমিটেত কােনা  সদে র
াথসংি তার তথ  পাওয়া  গেল  তার ওই কিমিটর সদ পদ বািতল করা,  িবিধ  অ যায়ী  কিমিটর
িতেবদন িনয়িমত কাশ করা,  সরকাির িহসাব স িকত কিমিটসহ জাতীয় বােজেট তলুনামলূকভােব

বিশ আিথক বরা া  শীষ ১০িট ম ণালয় স িকত সংসদীয় কিমিটর মেধ  অেধক কিমিটর সভাপিত
িহেসেব  িবেরাধীদলীয়  সদ েদর মেনানয়ন দয়া,  সংসদীয়  কিমিটর িত  মােস  বঠক করা,  তােদর

পািরশ বা বায়ন করা, কােনা কারেণ বঠক না হেল এবং পািরশ বা বািয়ত না হেল কিমিটর পরবতী
সভায়  এর  কারণ  িলিখতভােব  ম ণালয়  ও  কিমিটেক  জানােনার  িবধান  করা,  কিমিটর  িতেবদন
ওেয়বসাইেট কাশ ভৃিত।  
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 

সংি েদর মেত, সংসদীয় কিমিট েলার বঠক খােত িত বছর ব য় হয় ৫ কািট টাকারও বিশ। এর
মেধ  বঠেক যাগ িদেত কিমিটর সদ েদর উপি িত ভাতা, যাতায়াত, আপ ায়ন, সংসদীয় কিমিট েলার
িবিভ  ান পিরদশনসহ িবিভ  খাত রেয়েছ।

এর বাইের আরও রেয়েছ অিভ তা অজেনর নােম কিমিটর সদ েদর িবেদশ সফেরর ব য়। বা েব এ
অিভ তা কােজ না এেলও ব েয়র বহর িতিনয়ত বাড়েছই। এমনিক জাতীয় সংসেদর কায ণািলিবিধ
অ যায়ী িত মােস নূ নতম একিট বঠক করার কথা থাকেলও তা মানেছন না কােনা কােনা সংসদীয়
কিমিট।  

জানেত চাইেল এ সে  ানীয় সরকার িবেশষ  ও শাসেনর জ  নাগিরক- জন স াদক ড. বিদউল
আলম  মজুমদার  যগুা রেক  বেলন,  ‘সংসদীয়  কিমিট েলােক  কাযকর  করেত  চাইেল  কিমিটর  দয়া

পািরশ েলাও বা বায়ন করেত হেব।

তা না হেল কিমিট বঠেকর পর বঠক কের যােব, কােজর কাজ িকছ ুহেব না।’  এ সে  ডপুিট ি কার
অ াডেভােকট ফজেল রা ী িময়া যগুা রেক বেলন, ‘বতমান সংসদ এবং সংসদীয় কিমিট েলা অেনক
বিশ কাযকর। য যাই বলকু, বা বতা হে  বতমান সংসদ মা েষর আশা-আকা ার কে  পিরণত

হেয়েছ। সংসেদর পাশাপািশ সংসদীয় কিমিট েলাও অেনক বিশ গিতশীল।’ 

সংি  সেূ  জানা গেছ,  আেগর সংসেদ অথাৎ দশম জাতীয় সংসেদর পাচঁ  বছেরও িবিভ  ম ণালয়
স িকত সংসদীয় ায়ী কিমিট ১ হাজার ৬৫৬িট পািরশ কের। এর মেধ  বা বায়ন হেয়েছ মা  ২২১িট
(১৩ দশিমক ৩৫ শতাংশ)। অিধকাংশ পািরশ ম ণালয় আমেল না নয়ায় অিধেবশন চলাকােল সংসদীয়
কিমিটর একািধক সভাপিত নানা সময় াভ কাশ কেরেছন। 

স ত, ১৯৯১ সােল নতনু কের  হয় সংসদীয় গণতে র যা া। ’৯৬ সােল আওয়ামী লীগ মতায়
আসার পর সংসদীয় কিমিট গঠেনর মধ  িদেয় এেক কাযকর করার উেদ াগ নয়া হয়। ২০০১ সােল
িবএনিপ মতায় আসার পর কিমিট গঠেন আবার দির হয়।

২০০৮ সােল আওয়ামী লীগ মতায় আসার পর সচল হয় সংসদীয় কিমিট। িক  তােদর বিশর ভাগ
পািরশ উেপি তই থেক যায়।  মলূত পািরশ বা বায়ন না  হওয়ায় এক ধরেনর হতাশা কাজ কের

কিমিট েলার মেধ । এ অব ায় সংসদীয় ায়ী কিমিটর মতা বাড়ােত দািবও ওেঠ।

ায় আট বছর আেগ আইন, িবচার ও সংসদিবষয়ক ম ণালয় জাতীয় সংসেদর সংসদীয় ায়ী কিমিট
আইন-২০১১ নােম একিট িবেলর খসড়া তির কের রেখেছ। নবম জাতীয় সংসেদই িবলিট পাস হওয়ার
কথা থাকেলও তা হয়িন। দশম জাতীয় সংসেদও িবলিট আেলার মখু দেখিন। ফেল স ণূ অিনি ত এ
িবেলর ভাগ ।

জানা গেছ, সংসদীয় ায়ী কিমিটর মতা বিৃ র িবলিট পাস হেল ওই কিমিট যােক তলব করেবন িতিনই
বঠেক হািজর হেত বাধ  থাকেবন। তা না হেল সংসদ অবমাননাসহ তার িব ে  পেরায়ানা জাির এবং

শাি র পািরশ করেত পারেব সংসদীয় কিমিট।

একািধক সংসদীয় কিমিটর সভাপিত জন ােথ িবলিট পাস হওয়া েয়াজন বেল মেন করেছন। তােদর
মেত, এ িবল পাস হেল ম ণালেয়র কাজকেমর জবাবিদিহতা িনি ত হেব। তা না হেল আেগর মেতাই

মতাহীন সংসদীয় ায়ী কিমিট েলার অি ই ধ ুথাকেব, বা েব কােনা কােজ আসেব না।
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