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আoয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদসয্ সােবর েহােসন েচৗধুরীর utািপত eকিট েবসরকাির িসdাn psাব িনেয়
গতকাল  বহৃsিতবার  সংসদ  িকছুkেণর  জনয্  utp  হেয়  oেঠ।  বৃহsিতবার  েবসরকাির  িদবেস  সােবর
েহােসন েচৗধুরীর আনা psাবিট িছল, ‘সংসেদর aিভমত ei েয, সকল pকার তামাকজাত dেবয্র oপর
pচিলত aয্াড-েভেলারাম পdিতর পিরবেতর্  সুিনিদর্  করােরাপ (েsিসিফক টয্াk) করা হuক।’ aথর্মntী
আ হ ম মsুফা কামাল eর oপর সংিkp িববৃিত িদেয় psাবিট pতয্াহােরর aনেুরাধ জানান। তেব সােবর
েহােসন েচৗধুরী তার psাবিট pতয্াহাের সmত না হেল িsকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী তা ক েভােট
েদন। েবিশরভাগ সদসয্ pথেম ভুেল pতয্াহােরর পেk না িদেয় gহেণর পেk ‘হয্াঁ’ েভাট েদন। পের িsকার
পুনরায় েভােট িদেলo েবিশরভাগ সংসদ সদসয্ তালেগাল পািকেয় েফলায় িবষয়িট িনেয় সংশয় সৃি  হয়।
তেব িsকার pতয্াহােরর psাব গৃহীত হেলা বেল জািনেয় েদন।
পের e িনেয় আপিt তুেল সােবর েহােসন েচৗধুরী বেলন, ‘ei সংসেদ eকিট বােজ নিজর sািপত হেলা।
েবসরকাির িসdাn psাবিট gহেণর পেk pথেম েবিশরভাগ সংসদ সদসয্ েভাট িদেলo িsকার পkপািতt
কের  পুনরায়  েভােট  েদন।  psােবর  িবপেk  েভাট  িদেত  সদসয্েদর  iিপং  করা  হেয়েছ।  eটা  েতা  eমন
েকােনা িবষয় নয় েয, psাবিট gহণ করা হেল সরকােরর পতন ঘেট যােব।’ eরপর ে ার িনেয় oয়াকর্ াসর্
পািটর্  সভাপিত রােশদ খান েমনন বেলন, ei ঘটনার মধয্ িদেয় সংসেদ সদসয্েদর জাতীয়ভােব aিধকার
kু  করা  হেয়েছ। eটা  eকটা  বােজ  দৃ াn। পের  িলং িদেয়  িsকার  বেলন, ‘আিম  েকােনা  পkপািতt
কিরিন। কােরা aিধকারo kু  করা হয়িন। েকােনা িবষেয় যিদ সংশেয়র সৃি  হয় তাহেল িdতীয়বার েভােট
েদoয়ার eখিতয়ার িsকােরর রেয়েছ। আশা কির e িনেয় িবতকর্  eখােনi েশষ হেলা।’
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