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সংসদ িরেপাটার ॥ একাদশ জাতীয় সংসেদর প ম অিধেবশন বহৃ িতবার থেক  হে । িবেকল সায়া ৪টায়
 হেব সংসদ অিধেবশন। এর আেগ ীকার ড. িশরীন শারিমন চৗধুরীর সভাপিতে  িবেকল সায়া িতনটায়

কােযাপেদ া কিমিটর বঠেক অিধেবশেনর সময়সীমা িনধারণ করা হেব।

গত ১৬ অে াবর রা পিত  মাঃ  আব ল হািমদ  সংিবধােনর ৭২ অ ে েদর (১)  দফায়  দ  মতাবেল  এ
অিধেবশন আ ান কেরেছন।

এক অিধেবশন থেক পরবতী ৬০ কায িদবেসর মেধ  অিধেবশন আ ান করার সাংিবধািনক বাধ বাধকতা রেয়েছ।
অেনকটা সাংিবধািনক বাধ বাধকতােতই ডাকা এ অিধেবশনিটও হেব সংি ।

সংসদ সিচবালয় সূে  জানা গেছ, এবােরর অিধেবশনও দীঘ হওয়ার স াবনা কম। কননা বছেরর েত অথাৎ
জা য়ািরেত শীতকালীন অিধেবশন  হেব। সিট হেব দীঘতম অিধেবশন। তাই তার আেগ  সমেয়র জ
প ম এই অিধেবশনিট ডাকা হেয়েছ। এ অিধেবশনিটও পাঁচ থেক সাত কাযিদবস চলেত পাের।

সংি  হেলও এই অিধেবশেন বশ কেয়কিট পণূ িবল রেয়েছ, স েলা পাস হেত পাের। আবার িকছু নতুন
িবল উ াপন হেব। এছাড়া ধানম ী শখ হািসনার সা িতক সমেয় কেয়কিট আ জািতক পরু ার অজন করায়
সংসদ থেক একিট ধ বাদ াব আনা হেত পাের।

এিদেক সংসদ অিধেবশনেক িঘের পুেরা সংসদ ভবন এলাকায় কড়া িনরাপ া ব ব া গেড় তালা হেয়েছ। সংসদ
অিধেবশন শষ না হওয়া পয  চতুিদেকর ায় এক বগিকেলািমটার এলাকায় সব ধরেনর সভা-সমােবশ, িমিছেলর
ওপর িনেষধা া আেরাপ কেরেছ ঢাকা মহানগর পুিলশ।

এর আেগ গত ১২ সে র একাদশ জাতীয় সংসেদর চতুথ অিধেবশন শষ হয়। এিট িছল সংসেদর সবেচেয়
লকালীন ৪ কাযিদবেসর অিধেবশন। এর আেগ সবেচেয় কালীন অিধেবশন িছল ৫ কাযিদবেসর। কালীন

ওই অিধেবশেন মাট ৫িট িবল উ াপন করা হয়। আর একিট পূণ িবল পাস করা হয়।
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