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সংসদ লাiে ির েথেক বi িনেত পারেবন না মাহবুব তালুকদার 

 
মাহবুব তালুকদার 

যাযািদ িরেপাট র্ 
 
বহুল আেলািচত িনব র্াচন কিমশনার মাহবুব তালুকদারেক জাতীয় সংসেদর লাiে ির বহােরর aনুমিত েদয়া 
হেলo তার নােম বi iস্ুযর aনুমিত েদয়া হয়িন। e জ  িতিন লাiে ির বহার করেলo েসখান েথেক েকােনা 
বi বাiের িনেয় েযেত পারেছন না। শুধু তাi নয়, চারিট শেত র্ িতিন সংসেদর লাiে ির বহােরর aনুমিত 
েপেয়েছন। কিমশন ƣবঠেক eকািধকবার েনাট aব িডেস  (িভ মত) িদেয় খবেরর িশেরানাম হoয়া e কিমশনার 
স েক র্ সংসদ সূ  জানায়, থেম 2 আগ  েথেক 8 েসে মব্র পয র্  িতিন সংসেদর লাiে িব বহােরর aনুমিত 
েপেয়িছেলন। িক  পের িবেশষ িবেবচনায় সময় বাড়ােনা হেয়েছ। িক  িতিন লাiে ির েথেক েকােনা বi বা 
ডকুেম  বাiের িনেয় েযেত পারেবন না। e শেত র্ রািজ হেয়i িতিন েসখােন যাে ন। a  শত র্গুেলা হেলা- 
লাiে িবর েভতর ধূমপান aথবা িকছু খাoয়া যােব না, েকােনা েমাবাiল বা কয্ােমরা ধারণ করা যােব না eবং 

াগার বহােরর সময় নীরবতা পালন করেত হেব।  
 
মাহবুব তালুকদারেক বi iস্ুয না করা স েক র্ জানেত চাiেল াগােরর uপপিরচালক েজব-uন-েনছা ম লবার 
বেলন, 'আমােদর াগােরর eকটা নীিতমালা আেছ। েসi নীিতমালা aনুযায়ী eমিপরা পদািধকার বেল 

াগােরর সদ । শত র্সােপে  শুধু তােদর নােমi বi iস্ুয করা হয়। eছাড়া সংসেদর কম র্কত র্ােদর নােম বi 
iস্ুয করা হয়। তারা বাসায় িনেয় িগেয় চচ র্া করেত  পােরন eর বাiের আর কারo নােম বi iস্ুযর সুেযাগ েনi। 
েস যিদ সাংিবধািনক িত ােনরo েকu হন তাo আমরা িকছুi করেত পারব না। আমােদর াগােরর aেনেক 
গেবষণা কেরন। তােদর নােমo বi iস্ুয করা হয় না।' eিদেক াগােরর eকািধক ি  জানান, মাহবুব 
তালুকদার মূলত কথাসািহিতয্ক। িতিন াগােরর িবিভ  ধরেনর uপ াস o গেবষণাধম  বi পেড়ন। সাধারণত 
সংসেদর aিধেবশন চলাকালীন বাiেরর েকu লাiে ির বহার করেত পােরন না। িক  িবেশষ aনুমিত িনেয় 
aিধেবশন চলাকােল তােক লাiে ির বহার করেত েদয়া হেয়িছল। জানা যায়, aিধেবশন না থাকেল সংসেদর 
লাiে িরিট েরাববার েথেক বৃহ িতবার সকাল ৯টা েথেক িবেকল 6টা পয র্  বহার করা হয়। আর 
aিধেবশনকােল সকাল ৯টা েথেক ƣবঠক েশষ না হoয়া পয র্  বহার করা হয়। aিধেবশন চলাকােল শু  o 
শিনবারo লাiে ির েখালা থােক। eিদন সকাল ৯টা েথেক েবলা 23টা পয র্  বহার করা যায়। সংসেদর 
পিরচালক রিফকুল iসলাম বেলন, েদশ িবভােগর পর 2৯59 সােল পাঁচ হাজার পু ক o চারজন কম র্কত র্া-কম র্চারী 



িনেয় ঢাকায় পূব র্ব  আiন পিরষদ াগার িতি ত হয়। 2৯67 সােল eর নামকরণ করা পূব র্ পািক ান আiন 
পিরষদ াগার। সব্াধীনতার পর 2৯83 সােল েতজগাoঁেয় পুরেনা সংসদ ভবেন গণপিরষদ গিঠত হেল েসখােন 

াগারo িত া করা হয়। 2৯84 সােল জাতীয় সংসদ গিঠত হেল e াগারেক 'জাতীয় সংসদ লাiে ির' 
নামকরণ করা হয়। 2৯96 সােল e াগারেক েশেরবাংলা নগেরর বত র্মান ােন ানা িরত করা হয়। আiন 
ণয়ন কােজ সংসদ সদ েদর েয়াজনীয় ত  িদেয় সহায়তা করাi জাতীয় সংসদ াগােরর মূল uে ।  

িতিন বেলন, াগাের বত র্মােন ায় 96 হাজার পু ক, সামিয়কী, েগেজট, সংসদ িবতক র্, কিমিট িরেপাট র্সহ 
িবিভ  দু া  িতেবদন সংরি ত আেছ। 2৯85 সাল েথেক e পয র্  কািশত ধান ƣদিনক পি কাসমূহ; 
ব ীয় আiন পিরষেদর িবতক র্ (2৯48-2৯57); পূব র্ পািক ান ােদিশক আiনসভা িবতক র্ (2৯59-2৯7৯); 
পািক ান জাতীয় পিরষদ িবতক র্ (2৯58-2৯7৯); হাuস aব কম  িবতক র্ (যু রাজয্) (291৯-2৯91); পািক ান 
েগেজট (2৯59-2৯82); বাংলােদশ েগেজট (2৯82-a াবিধ); বাংলােদশ গণপিরষদ িবতক র্; বাংলােদশ জাতীয় 
সংসদ িবতক র্ সংরি ত আেছ। eছাড়া 35িট িশেরানােমর 71িট ƣদিনক জাতীয় পি কা eবং েদিশ-িবেদিশ ৯িট 
াগািজন েকনা হয়। 

 


