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সংসদ িরেপাটার ॥ জাতীয় সংসেদ সামবার পেয় ট অব অডাের িবএনিপর সংসদ সদ েদর সে  িবেরাধী দল
জাতীয় পািটর সংসদ সদ েদর উ  বাহাস হেয়েছ। েভ া ব েব র নােম ার িনেয় িবএনিপর নবিনবািচত
এমিপ  গালাম  মাহা দ  িসরাজ  রাজৈনিতক  ব ব  িদেয়  বতমান  সংসদেক  ‘ জৗলসুহীন’  আখ ািয়ত  করেল

িতবােদ ফেট পেড়ন সরকার ও িবেরাধী দেলর সংসদ সদ রা।

জবাব িদেত িগেয় জাপার সংসদ সদ  পীর ফজলরু রহমান বেলন, যখন রা পিত এইচ এম এরশােদর কাছ থেক
িবএনিপ ন ী খােলদা মা  এক টাকা মেূল  িবশাল িবশাল বািড় িনেয়েছন, তখন িবএনিপর কােছ সংসেদ জৗলসু
িছল।

ীকার ড. িশরীন শারিমন চৗধুরীর সভাপিতে  মাগিরেবর নামােজর িবরিতর পর সংসদ অিধেবশন  হেল
েভ া ব ব  দয়ার জ  ার দন িবএনিপর নবিনবািচত সংসদ সদ  গালাম মাহা দ িসরাজেক।

েভ া ব েব র পিরবেত রাজৈনিতক ব ব  িদেত িগেয় িবএনিপর এই এমিপ বেলন, জনগেণর ত  ভােট
িনবািচত হেয় সংসেদ এেসিছ। িমথ া ও সাজােনা মামলায় িবএনিপ চয়ারপাসন খােলদা িজয়া আজ কারাব ী। গত
৩০ িডেস েরর িনবাচেন আওয়ামী লীগ িজেতেছ, িক  আমরা (িবএনিপ) হােরিন। হেরেছ দেশর ১৬ কািট
জনগণ। িতিন বেলন, আেগর মেতা বতমান সংসেদ কান জৗলসু  নই। িবেরাধী  দেলর নতােক িনেয় শাক

ােবর আেলাচনায় কান জৗলসু দখলাম না। এ সময় সরকার ও িবেরাধী দেলর সংসদ সদ রা ােভ ফেট
পেড়ন। িতবােদর মুেখ িসরাজ বেলন, দেশর মা ষ আজ কারাব ী খােলদা িজয়ার মিু  চায়। েভ া ব েব র

েযাগ িনেয় রাজৈনিতক ব ব  দান অব াহত রাখেল ীকার িনধািরত সময় শেষ তাঁর ার ব  কের দন।

িবেরাধী দল জাতীয় পািটর পীর ফজলরু রহমান পেয় ট অব অডাের ার িনেয় িবএনিপর এমিপ গালাম মাহা দ
িসরােজর ব েব র সমােলাচনা কের বেলন, উিন (িসরাজ) য়াত রা পিত এইচ এম এরশােদর শাক ােবর ওপর
আেলাচনায় জৗলসু দেখন না। িক  যখন রা পিত এরশাদ সােহেবর কাছ থেক এক টাকা মূেল  খােলদা িজয়া
িবশাল িবশাল বািড় িনেয়িছেলন, তখন জৗলসু দেখেছন। িতিন বেলন, িবিভ  খােত িকছু নীিত সরকােরর িবশাল
অজনেক ান কের িদে । বািলশ-পদা কেল ািরর ঘটনা মা েষর মেুখ মেুখ। এসব ািত ািনক নীিত িসিনয়র
সংসদ সদ েদর িনেয় একিট কিমিট গঠন কের ঘটনার তদ  কের ব ব া িনন।
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