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িটআইিবর পািরশ েলা আমেল িনন
কাশ : ০৪ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

া পােরি  ই টার াশনাল বাংলােদশ (িটআইিব) দশম জাতীয় সংসেদর কায েমর ওপর তােদর ণীত
‘পালােম ট ওয়াচ’ শীষক িতেবদন কাশ কেরেছ।

গত ২৮ আগ  রাজধানীর ধানমি র মাইডাস স টাের অ ি ত সংবাদ সে লেন িত ানিটর িনবাহী
পিরচালক ড. ইফেতখা ামান িতেবদনিট কাশ কেরন।

২০১৪ সােলর  জা য়ািরর  থম  থেক  ২০১৮  সােলর  অে াবর  পয  দশম  জাতীয়  সংসেদর  শষ
অিধেবশেনর কায ম  পযেব ণ  কের এ  িতেবদন তির  করা  হেয়েছ।  বরাবেরর মেতা  শাসক দল
িটআইিবর িতেবদনিট  ত াখ ান  কের এেক একেপেশ ও অসৎ  উে মলূক বেল  আখ া  িদেয়েছ।
কােনা িবেরাধী দল িটআইিবর িতেবদেনর ওপর কােনা ম ব  কেরেছ বেল এখন পয  জানা যায়িন।

দশম  জাতীয়  সংসেদর  কায েমর  ওপর  ণীত  িটআইিবর  িতেবদেনর  ফাইি ডংেসর  মেধ
রেয়েছ- এক. আইন ণয়েন অিব া  ততা : রিতেবদেন বলা হেয়েছ, দশম জাতীয় সংসেদ ৭১
শতাংশ িবল পাস হেয়েছ ১ থেক ৩০ িমিনেটর মেধ ।

২১ থেক ৪০ িমিনট সমেয়র মেধ  পাস হেয়েছ ৪৫ শতাংশ িবল। ৮ শতাংশ িবল পাস হেত সময় লেগেছ
৪০ থেক ৬০ িমিনট। ৪৬ শতাংশ িবল পাস হেত সময় লেগেছ ১ থেক ২০ িমিনট। িতেবদন অ যায়ী,
সংসেদর মাট ব িয়ত সমেয়র মেধ  ১২ শতাংশ ব য় হেয়েছ আইন ণয়েনর কােজ।

  আব ল লিতফ ম ডল
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এিদেক িটআইিব যু রােজ র হাউস অব লডেস এবং ভারেতর লাকসভায় আইন ণয়েন সময় ব েয়র
তথ  উে খ কের বেলেছ, ২০১৭-১৮ সােল যু রােজ র হাউস অব লডেস আইন ণয়েন ব য় হয় ৪৮
শতাংশ সময়।

২০১৪-১৯ সমেয় ভারেতর ১৬তম লাকসভায় আইন ণয়েন ব য় হয় ৩২ শতাংশ সময়। িটআইিব আরও
বেলেছ, দশম সংসেদ সব িমিলেয় ১৯৩িট িবল পাস হেয়েছ। িতিট িবল পাস হেত গেড় সময় লেগেছ
৩১ িমিনট কের। অ িদেক, ভারেতর লাকসভায় িতিট িবল পাস হেত গেড় ১৪১ িমিনট সময় লােগ।

ই. আইন স িকত আেলাচনায় সংসদ সদ েদর আ েহর ঘাটিত :  আইন স িকত আেলাচনায়
সংসদ  সদ েদর  আ েহর  ঘাটিত  দেখেছ  পালােম ট  ওয়াচ  িতেবদন।  এেত  বলা  হেয়েছ,  সংসদ
সদ েদর অেনেকর মেধ  কায ণািল িবিধ অ যায়ী ব ব  ও মতামত তুেল ধরার ে  দ তার ঘাটিত
ল ণীয়। সংসেদ ব বসায়ীেদর াধা  (দশম সংসেদ ব বসায়ীেদর উপি িত িছল ৫৯ শতাংশ)  এবং
পশাদার আইনজীবীর উপি িত ভীষণভােব াস পাওয়া ( থম সংসেদ আইনজীবীর ৩১ শতাংশ উপি িত
মা েয় াস পেয় দশম সংসেদ ১৩ শতাংেশ দাড়ঁায়) এর মলূ কারণ। উে খ , সংিবধান ও জাতীয়

সংসেদর কায ণািল  িবিধ অ যায়ী  সংসদ সদ েদর ধান কাজ হে  আইন ণয়ন এবং আইেনর
বলবৎ পযােলাচনা ও অ প বলবৎকরেণর জ  ব ব ািদ হেণ াব করা।

িতন. কারাম সংকট : িতেবদন মাতােবক দশম সংসেদর থম থেক শষ অিধেবশন (২৩িট) পয
কারাম সংকেটর কারেণ ১৯৪ ঘ া ৩০ িমিনট অপচয় হেয়েছ, যার আিথক মলূ  ায় ১৬৪ কািট টাকা।

২৩িট অিধেবশেনর মেধ  কারাম সংকেটর কারেণ ব য় হওয়া সময় মাট সমেয়র ১২ শতাংশ। ২৩িট
অিধেবশেন িত কাযিদবেস গেড় ২৮ িমিনট অপচয় হেয়েছ কারাম সংকেটর কারেণ। অথাৎ দশম সংসদ
চলাকালীন  আইন ণয়েন  য পিরমাণ  সময় ব য়  হেয়েছ,  কারাম  সংকেট সমপিরমাণ  সময় অপচয়
হেয়েছ।

উে খ , িনবি ত ৩৮ রাজৈনিতক দেলর মেধ  ধান িবেরাধী দল িবএনিপর নতৃ াধীন ১৯ দলীয় জাট
এবং  জােটর বাইের ৯িট  সমমনা  দল দশম  সংসদ  িনবাচন  বজন করেল  জনগেণর সরাসির ভােট
িনবাচেনর জ  িনধািরত জাতীয় সংসেদর ৩০০ আসেনর ১৫৩িটেত মতাসীন আওয়ামী লীগ ও তােদর
সহেযাগী কেয়কিট দেলর াথীরা িবনা িত ি তায় সদ পদ লাভ কেরন।

িত ি তাহীন দশম সংসদ িনবাচেন আওয়ামী লীগ একাই িতন-চতুথাংেশর বিশ আসন পেয় সরকার
গঠন কের। এমন একিট সংসেদ কারাম সংকট হওয়ার কথা নয়। তাই দশম সংসেদ কারাম সংকট

াভািবকভােবই ে র উে ক কের।

চার. কায ণািল িবিধ অ যায়ী সংসদীয় কিমিটর সভা অ ি ত না হওয়া : িতেবদেন বলা হেয়েছ, িবিধ
অ যায়ী ৫০িট সংসদীয় কিমিটর িতমােস একিট কের মাট ৩ হাজার বঠক করার কথা থাকেলও বঠক
হেয়েছ ১ হাজার ৫৬৬িট। সংসেদর কায ণািল িবিধ ও িবেশষ অিধকার স িকত কিমিটর কােনা বঠক
অ ি ত হয়িন। আটিট কিমিটেত সভাপিতসহ সদ েদর সংি  খােত ব বসািয়ক স ৃ তা িছল। ৫০িট
ায়ী কিমিটর মেধ  ৩৯িট ম ণালয় স িকত এবং ১১িট অ া  িবষেয়। সংিবধােনর ৭৬ অ ে েদর

দফা (২)-এ সংসদীয় কিমিটর মতা ও কার াবিলর বণনা রেয়েছ।

াধীনতার পর থেক গত সােড় চার দশেক সংসদীয় কিমিট েলা, িবেশষ কের ম ণালয় স িকত ায়ী
কিমিট েলা তমন কাযকর ভিূমকা পালন করেত পােরিন।

কারণ েলার মেধ  রেয়েছ- ক. ১৯৭৫ সােলর জা য়ািরেত তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকােরর আমেল
সংিবধােনর চতথু সংেশাধনীর মাধ েম ব দলীয় সংসদীয় সরকারব ব ার েল একদলীয় রা পিত প িত
সরকার িতি ত হয় এবং পরবতী ১৫ বছর ’জন সামিরক শাসেকর আমেল তা বহাল থােক। রা পিত
প িতর সরকার ব ব ায় মি সভা তথা সরকার সংসেদর কােছ দায়ী  না  থাকায় সংসদীয় কিমিট েলা

 হািরেয় ফেল।

খ. ১৯৯৬ সােলর ১২ জুন এবং ২০০১ সােলর ১ অে াবর অ ি ত সাধারণ িনবাচেন গিঠত যথা েম ৭ম
ও ৮ম সংসেদর থম অিধেবশন র যথা েম ই ও িতন বছর পর গিঠত হয় সংসদীয় কিমিট েলা।
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ফেল এসব সংসদীয় কিমিট পািরশ ণয়েন ও স েলার বা বায়ন পযেব েণ খুব কম সময় পায়। গ.
আওয়ামী  লীেগর শাসনামেল  (১৯৯৬-২০০১) স ম  সংসেদর প ম  অিধেবশেন  সংসেদর কায ণািল
িবিধেত সংেশাধনী এেন িবিভ  ম ণালয় স িকত ায়ী কিমিটেত ম ীর েল সদ েক সভাপিত করার
িবধান করা হয়। ম ীেক কিমিটর একজন সদ  করা হয়। এটা িছল িনঃসে েহ একিট ভােলা পদে প।

তেব এর ফেল  হয় ম ী  ও সভাপিতর মেধ  মনকষাকিষ। ম ণালয় স িকত ায়ী  কিমিট েলার
সভাপিতরা চান কিমিটর িস া  বা বায়েনর মাধ েম ম ণালয় েলার ওপর তােদর িনয় ণ িত া করেত।
অ িদেক ম ীরা সংসদীয় কিমিট েলােক পািরশকারী স ার অিতির  িকছু িহেসেব দখেত চান না।
ম ী  ও কিমিটর সভাপিতর মনকষাকিষেত ম ণালয় স িকত ায়ী  কিমিট েলার কাযকািরতা আেগও

িত  হেয়েছ, এখনও হে ।

ঘ.  ম ণালয়  স িকত  ায়ী  কিমিটর  পািরশ  বা বায়ন  বাধ তামলূক না  হওয়ায়  সংি  ম ণালয়
দীঘসূ তা সিৃ র মাধ েম সাধারণত কিমিটর পািরশ বা বায়েন িবরত থােক। নতুন সরকার গিঠত হেল
এসব পািরশ হািরেয় যায়।

পাচঁ.  ি কােরর কাযকর ভিূমকার ঘাটিত  :  িতেবদেন বলা হেয়েছ, সংসদ কায েম অংশ হেণর
িনয়ম স েক সদ েদর িনেদশনা  দান  করা হেলও সংসেদ  অসংসদীয় ভাষা,  কটিূ ,  অ ীল শ
ব বহার বে  ি কােরর নীরবতা ল  করা গেছ, যা সংসেদর কায ণািল িবিধর ল ন। িবিধ অ যায়ী,
অিধেবশন চলাকালীন গ ালািরেত শৃ লা র া  করার ে  ি কােরর কাযকর ভূিমকার ঘাটিত দখা
গেছ।  এটা  বলেল অতু ি  হেব না  য,  এ  পয  কােনা  ি কার িনরেপ  ও কাযকরভােব  সংসদ

পিরচালনা করেত স ম হনিন। এর পছেন একািধক কারণ রেয়েছ।

এ েলা হল- এক. মতাসীন দেলর হাইকমা ড কতকৃ মেনানীত এবং সংসেদর অিধকাংশ সদ , িবেশষ
কের শাসক দেলর সংসদ সদ েদর ভােট ি কার িনবািচত হন। তাই শাসক দেলর িত তার বলতা
থােক।

ই.  ি কার পেদ  অব ান  দঢ়ৃ  নয়।  সংিবধােনর ৭৪(২)  অ ে দ  অ যায়ী  মাট  সংসদ  সদে র
সংখ াগির  ভােট ি কার অপসািরত হেত পােরন। তাই িবেরাধী  দল েলা পে  থাকা সে ও কবল
শাসক দেলর সংসদ সদ েদর ভােট একজন ি কার অপসািরত হেত পােরন। তরাং ি কার পেদ
বহাল থাকা অেনকটা মতাসীন দেলর িত তার আ গেত র ওপর িনভরশীল।

িতন. একজন ি কােরর িনরেপ  ও কাযকরভােব দািয়  পালন মতাসীন দেলর হাইকমাে ডর কােছ
পছ নীয় না হেল িতিন পরবতী সাধারণ িনবাচেন দেলর মেনানয়ন পােবন না। এেত তার রাজৈনিতক
ক ািরয়ার ংেসর স খুীন হেত পাের।

ছয়.  িতেবদেন  বলা  হেয়েছ,  ধান  একিট  দেলর  অংশ হণ  না  থাকায়  সংসদ  অংশ হণমলূক  ও
িত ি ^তাপূণ হয়িন। একই কারেণ সংসেদ িস া  হেণর ে  এক  মতার চচা বিৃ  পায়।

উে খ , জাতীয় সংসদ িনবাচনকালীন িনদলীয় ত াবধায়ক সরকার ব ব া পুনবহােলর দািব আদােয় ব থ
হেয়  ধান  িবেরাধী  দল  িবএনিপ ও  তােদর  সহেযাগী  দল েলা  দশম  সংসদ  িনবাচন  বজন করেল

িত ি তাহীন িনবাচেন আওয়ামী লীগ একাই িতন-চতুথাংেশর বিশ আসন পেয় সরকার গঠন কের।
জাতীয় পািট সংসেদ ধান িবেরাধী দেলর আসেন থাকেলও একই সে  িবেরাধী দল ও সরকাের থাকার
কারেণ দলিট সংসেদ কাযকর ভূিমকা পালেন সমথ হয়িন।

জাতীয় সংসদেক অিধকতর কাযকর করেত িটআইিব বশিকছু পািরশ কেরেছ। এ েলার মেধ  রেয়েছ-
িনজ দেলর িব ে  অনা া ভাট এবং বােজট ছাড়া অ সব ে  সদ েদর িনজ িবেবচনা অ যায়ী ভাট
দয়ার েযাগ রেখ সংিবধােনর ৭০ অ ে দ সংেশাধন, সংসদ সদ  আচরণ আইন ণয়ন, সরকাির

দেলর এক  িস া  হণ ি য়ার পিরবেত কাযকর িবেরাধী দেলর অংশ হেণর েযাগ িনি তকরণ,
সংসেদ অসংসদীয় ভাষা ব বহার বে  ি কারেক িবিধ অ যায়ী িলং দান ও অসংসদীয় ভাষা এ পা
করার ে  তার আরও জারােলা ভূিমকা পালন, জাতীয় িনরাপ ার ােথ কাশেযাগ  নয় এমন িবষয়
ছাড়া আ জািতক চিু েলা রা পিতর মাধ েম সংসেদ উপ াপন, আইেনর খসড়ায় জনমত হেণর জ
অিধেবশেন উ ািপত িবল েলা সংসেদর ওেয়বসাইেট কাশ, সংসদীয় কিমিটর কাযকািরতা বিৃ র জ
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

কােনা  কিমিটেত সদে র াথ  সংি তার তথ  পাওয়া  গেল  ওই  কিমিট  থেক তােদর সদ পদ
বািতল, িবিধ অ যায়ী কিমিটর িতেবদন িনয়িমত কাশ, সরকাির িহসাব স িকত কিমিটসহ জাতীয়
বােজেট তলুনামলূকভােব বিশ আিথক বরা া  শীষ দশিট ম ণালয় স িকত সংসদীয় কিমিট েলার
মেধ  অেধক কিমিটর সভাপিত িহেসেব িবেরাধীদলীয় সদ েদর মেনানয়ন দান,  এবং কিমিট সভার

দ  পািরেশর আেলােক সংি  ম ণালয় কতৃক গৃহীত ব ব া এবং ব ব া গৃহীত না হেল তার িব ািরত
ম ব /ব াখ া িলিখতভােব কিমিটর পরবতী সভায় উপ াপন।

সংসদেক  অিধকতর কাযকর  করার  জ  যসব  পািরশ  করা  হেয়েছ,  তার  অেনক েলা  িটআইিবর
ইতঃপূেবর ‘পালােম ট ওয়াচ’  শীষক িতেবদন েলায় অ ভু  হেয়েছ। সংসদ সদ েদর াধীনভােব
মত কােশর  েযাগ  কের  িদেত  সংিবধােনর  ৭০ অ ে দ  সংেশাধেনর  য  াব  িটআইিব  কেরেছ,
সংসদেক অিধকতর কাযকর করেত এর বা বায়ন একা ই েয়াজন। সংসেদ ি কােরর ভূিমকা িনরেপ
ও জারােলা করার পািরশ বা বায়েন যা েয়াজন তা হল িনবািচত হওয়ার পর একজন ি কােরর তার
মেনানয়নদানকারী দল থেক পদত াগ এবং ি তীয় ময়ােদ তার ি কার পেদ বহাল থাকা িনি তকরণ।
উে খ , যু রােজ র পালােমে টর িন ক  বা হাউস অব কমে  িনবািচত ি কার তার মেনানয়নদানকারী
রাজৈনিতক দল থেক পদত াগ কেরন।

আমােদর িবধান করা দরকার-  একজন ি কার পদত াগ না  করেল, মারা  না  গেল বা  সংসদ কতৃক
অপসািরত না হেল সাধারণ িনবাচেন য সরকারই মতায় আ ক, িতিন ি তীয় ময়ােদ ি কার পেদ
বহাল থাকেবন। এসব পদে প নয়া হেল একজন ি কার িনরেপ  ও জারােলাভােব সংসদ পিরচালনায়
ি ধা করেবন না। আ জািতক চিু সহ জাতীয় পূণ সব িবষয় রা পিতর মাধ েম সংসেদ উপ াপেন
িটআইিবর পািরশ সংিবধানস ত।

আইেনর খসড়ায় জনমত হেণর জ  অিধেবশেন উ ািপত িবল েলা সংসেদর ওেয়বসাইেট কাশ এবং
সংসদীয় কিমিটর কাযকািরতা বিৃ র জ  কােনা কিমিটেত সদে র াথসংি তার তথ  পাওয়া গেল
ওই কিমিট থেক তােদর সদ পদ বািতেলর পািরশ অত  যৗি ক। সংসদীয় কিমিটর পািরেশর
আেলােক ম ণালয় কী ব ব া  হণ  কেরেছ,  তা িলিখতভােব িনিদ  সমেয়র মেধ  জানােনার িবধান
চালকুরেণর াব অত  সমেয়াপেযাগী। অ  পািরশ েলাও িবেবচনার দািব রােখ।

সবেশেষ বলেত চাই, সংসদীয় গণত েক শি শালী এবং জাতীয় সংসদেক সব কমকাে র ক িব েত
পিরণত করেত সরকার ও সংসেদর উিচত হেব ইিতবাচক মেনাভাব িনেয় িটআইিবর পািরশ েলা পরী া-
িনরী া করা এবং যতদরূ স ব এসব পািরশ বা বায়েন অ সর হওয়া।
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