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ধানম ী চেয়েছন, তাই আিম িজেতিছ
সংসেদ িজএম িসরাজ এমিপ

কাশ : ১০ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িবএনিপদলীয় সংসদ সদ  িজএম িসরাজ সংসেদ বেলেছন, একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেন জনগেণর
ত  ভােট িনবািচত হেয় সংসেদ এেসিছ। দীঘ এক যগু পর আবার সংসেদ এলাম। ৩০ িডেস র

িনবাচন কেরিছ, আওয়ামী লীগ িজেতেছ, আিম িজতেত পািরিন। তেব আিম হািরিন, আমার দল িবএনিপ
হােরিন। হেরেছ ১০ কািট ভাটার, হেরেছ ১৬ কািট জনগণ। দেয়র সই র রণ িনেয় আবার ২৪
জনু িনবাচন কেরিছ। এবার জনগণ ত  ভাট িদেয়েছ। ধানম ী চেয়েছন, আিম িনবািচত হেয়িছ।

ি কার  ড.  িশরীন  শারিমন  চৗধরুীর  সভাপিতে  সামবার  রােত  একাদশ  জাতীয়  সংসেদর  চতথু
অিধেবশেন াগত ব েব  িতিন এসব কথা বেলন।

িজএম  িসরাজ  বেলন,  আিম  বলেত  চাই,  সরকার  চাইেল  হণেযাগ  িনবাচন  করা  যায়।  আমােক
ব ড়াবাসী ভাট িদেয়েছ, তােদর একটাই দািব খােলদা িজয়ার মিু ।

‘ নীিতবাজেদর সফায়ার িদে ন না কন?’ : সরকােরর অজন ািত ািনক নীিতেত ান হেয় যাে
বেল দািব কেরেছন জাতীয় পািটর সংসদ সদ  পীর ফজলরু রহমান। নীিতবাজেদর ‘ সফায়ার’ দয়ার
দািব জািনেয়েছন িবএনিপদলীয় সংসদ সদ  মা.  হা র রশীদ। িতিন বেলন, সফায়ার যিদ বধ
িহেসেব ধের নন,  এেদর কন সফায়াের িদে ন না?’  সামবার রােত ি কার ড.  িশরীন শারিমন
চৗধরুীর সভাপিতে  একাদশ জাতীয় সংসেদর চতথু অিধেবশেন পেয় ট অব অডাের দািঁড়েয় তারা এসব

কথা বেলন।

ধানম ীর িত  কৃত  িবএনিপর এমিপ :  ধানম ী  শখ হািসনার িত  কৃত তা  কাশ কেরেছন
িবএনিপর দলীয় এমিপ হা র রশীদ। সামবার জাতীয় সংসেদ ে া র পেব িনেজর কৃত তার কথা
তুেল ধেরন হা ন। স রূক  করেত িগেয় হা র রশীদ বেলন, স িত ঢাকা-চাপঁাইনবাবগ  ন
চালু হেয়েছ। এিট উে াধন কেরিছেলন ধানম ী শখ হািসনা। ওই অ ােন চাপঁাইনবাবগে র সংসদ
সদ  হা র রশীদেকও আম ণ জানােনা হয়। িক  িতিন ওই অ ােন থাকেত পােরনিন। ধানম ী
অ ােন িজ াসা কেরিছেলন ‘হা ন কাথায়’? ওই খাঁজ নয়ায় ধানম ীর িত কৃত তা ও ধ বাদ
জানান হা ন।

  সংসদ িরেপাটার
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