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সংসদ চলভে ননয়ম রক্ষার অনিভেশভন  

ননয়ম রক্ষার অনিভেশভনর মধ্য নদভয় চলভে জতীয় সংসদ। এ েের অনুনিত পাঁচটি অনিভেশভনর নতনটি অনিভেশভনরই মময়াদ নেল 

গভে ৫ নদভনর কম। েেভরর প্রথম ও োভজট অনিভেশন নেল নকছুটা দীর্ ঘ।  

সংসদ সনচোলভয়র সংনিষ্ট কম ঘকতঘারা জাননভয়ভেন, প্রথম ও োভজট অনিভেশভনর োইভর নতনটি অনিভেশন নেল অভনকটাই ননয়ম 

রক্ষার। এ জন্য মময়াদ কম নেল।  

সংনেিান অনুযায়ী সংসভদর একটি অনিভেশন মশষ হওয়ার ৬০ নদভনর মভধ্য আভরকটি অনিভেশন অনুিান করভত হভে। রাষ্ট্রপনত 

সংসদ আহ্বান কভরন এেং সমানিরও আভদশ মদন। সংসভদ নেল পাসসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ ঘ কাজভক সামভন মরভে অনিভেশন শুরুর 

প্রথম নদনই সংসভদর কায ঘ উপভদষ্টা কনমটি মময়াদ ঠিক কভর। কনমটির সোপনত নিকারভক প্রভয়াজভন মময়াদ বৃনির ক্ষমতা মদয়া 

হভয় থাভক। গত ২৯ এনপ্রল নিতীয় অনিভেশভন নাটকীয়োভে নেএননপর সদস্যরা মযাগ মদয়ার পর সংসভদ নকছুটা উত্তাপ েোভলও গত 

দু’টি স্বল্পকালীন অনিভেশভন মতমনটি লক্ষ করা যায়নন।  

সে ঘভশষ গত বৃহিনতোর মশষ হওয়া অনিভেশভন স্বস্বরাচারনেভরািী আভদালভনর শহীদ নূর মহাভসন সম্পভকঘ জাতীয় পাটি ঘর মহাসনচে 

ও সংসভদর নেভরািীদলীয় নচফ হুইপ মনশউর রহমান রাঙ্গার একটি নেতনকঘত মন্তব্যভক মকন্দ্র কভর নকছুটা উত্তাপ েনেভয়নেল। পভরর 

নদনই রাঙ্গা ননিঃশতঘ ক্ষমা মচভয় েক্তব্য রাভেন।  

এ োো মেঁয়াভজর অস্বাোনেক মূল্যবৃনি ননভয় সরকানর ও নেভরািী দভলর সদস্যরা পভয়ন্ট অে অর্ ঘাভর মক্ষাে প্রকাশ কভর েক্তব্য 

রাভেন। তভে নলনেত প্রভনাত্তভর োনর্জয মন্ত্রী মেঁয়াজ আমদাননর উভযাগ এেং োরভতর ননভষিাজ্ঞা প্রতযাহাভর সরকাভরর পদভক্ষভপর 

নেষয় জানাভলও নশল্পমন্ত্রী নুরুল মনজদ মাহমুদ হুমায়ুন দানে কভরন মেঁয়াভজর মূল্য ননয়ন্ত্রভর্। তার এ েক্তব্য ব্যাপক সমাভলাচনা শুরু 

হয়। এরপর মেঁয়াভজর দাম আভরা োভে।  

নেএননপর ব্যানরস্টার রুনমন ফারহানা জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ ঘ নেষভয় আনীত একটি োনতল মনাটিভশর আভলাচনা করভত নগভয় বুভয়ভট 

আেরার হতযার প্রসভঙ্গ এভন সরকাভরর দভলর সমাভলাচনা কভরন। নতনন েভলন, নেযালয়গুভলা সরকানর দভলর োত্র সংগঠভনর 

টচ ঘারভসভল পনরর্ত হভয়ভে।  

তভে নেএননপর অপর সংসদ সদস্য মমা: হারুনুর রশীদ শুল্কমুক্ত গানে ক্রভয়র মামলায় শানির পর মজল ও জানমন ননভয় কথা েভলন। 

নতনন শুল্কমুক্ত গানে ক্রভয়র জন্য প্রিানমন্ত্রীর দৃনষ্ট আকষ ঘর্ কভর স্বল্পসুভদ ঋর্ প্রদাভনর আহ্বান জানান।  

পাশাপানশ নতনন স্বল্প সমভয়র ব্যেিাভন মজল মথভক মুনক্ত পাওয়াভক মকন্দ্র কভর নেরূপ মন্তভব্যর নশকার হন উভেে কভর েভলন, 

করাভতর মভতা আনম দুই নদভক কাটনে। আমার সাজার পর েলা হভলাÑ আনম নেএননপ কনর েভল আমাভক সাজা মদয়া হভয়ভে। 

আোর যেন জানমন মপলাম তেন েলা হভলাÑ প্রিানমন্ত্রী আমাভক োভলাোভসন। দুনীনতনেভরািী অনেযাভনর কথা উভেে কভর নতনন 

এ জন্য প্রিানমন্ত্রী ও সংসদ মনতা মশে হানসনাভক িন্যোদ জানান।  

সদস্য সমাি পঞ্চম অনিভেশভন প্রিানমন্ত্রী মশে হানসনা নতন দফায় কথা েভলন। প্রথম নদন চলনত সংসভদর সদস্য জাসভদর কায ঘকরী 

সোপনত মঈন উনিন োন োদভলর মৃত্যযভত আনীত মশাক প্রিাভের আভলাচনায় স্মৃনতচারর্ কভর েক্তব্য রাভেন। নতনন োদভলর 

রাজনননতক ভূনমকার প্রশংসা কভরন। গত বুিোর প্রভনাত্তর পভে ঘ জোে মদন এেং বৃহিনতোর রাভত অনিভেশভনর সমাপনী েক্তব্য 

রাভেন।  

অনিভেশনটি গত ৭ নভেম্বর শুরু হভয় ১৪ নভেম্বর পয ঘন্ত মমাট পাঁচ কায ঘনদেস চভল। এর আভগর চত্যথ ঘ অনিভেশন চভল মাত্র চার 

কায ঘনদেস।  

চলনত একাদশ সংসভদর এ পয ঘন্ত সেভচভয় দীর্ ঘ নেল োভজট অনিভেশন। এটি চভল ২১ কায ঘনদেস। রমজান ও ঈভদর ছুটির কারভর্ 

গতানুগনতর োইভর নকছুটা মদনরভত শুরু হভয়নেল এই অনিভেশন। ১১ জুন শুরু হভয় মশষ হয় ১১ জুলাই। োভজভটর ওপর দীর্ ঘ 

আভলাচনার কারভর্ এই অনিভেশনটি েরােরই দীর্ ঘ হভয় থাভক।  

সংসভদর নিতীয় অনিভেশন ২৪ এনপ্রল শুরু হভয় ৩০ এনপ্রল পাঁচ কায ঘনদেভস মশষ হয়। তভে েেভরর নিতীয় দীর্ ঘ অনিভেশন নেল প্রথম 

অনিভেশন; যা ৩০ জানুয়ানর শুরু হভয় ২৪ মফব্রুয়ানর পয ঘন্ত ১৫ কায ঘনদেস চভল। েেভরর প্রথম অনিভেশভন সাংনেিাননক ননয়ম অনুযায়ী 

রাষ্ট্রপনত োষর্ মদন এেং োষভর্র ওপর দীর্ ঘ আভলাচনার মরওয়াভজর কারভর্ দীর্ ঘ হভয় থাভক। 

 


