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তারিখ- ১৯-০৬-২০২১
জিল্লুি িহমানঃ বাাংলাদেশ ও বাাংলাদেদশর বাইদর িৃতিবীর তবতিন্ন প্রাদে ময
মযখান মিদক িযাদনল আই মেখদেন আিনাদের সকলদক সাের আমন্ত্রণ িৃিীয
মাত্রা মেখবার িনয। তপ্রয েশক
শ মকাতিড িতরতিতি উদেেিনকিাদব
মনতিবািকিাদব একটা িতরতিতির তেদক যাদে। উৎকণ্ঠা বাড়দে তবদশষ কদর
বাাংলাদেদশর সীমােবিী এলাকাগুদলাদি মকাতিড িতরতিতি খুবই খারাি।
সাংকটটা তবশ্বিুদড়ই আদে। েতিণ এতশযা িতরতিতি এদকবাদরই খারাি এই মুহদূ িশ
তবদশ্ব িদব িারদির িতরতিতি খাতনকটা উন্নতির তেদক হদলও বাাংলাদেদশর
িতরতিতি েি তকেুতেন ধদর একটু অবনতির তেদক যাদে এবাং িারির অদনদক
মদন কদরন ময িযাকতসন িাকদল হযদিা মসই সাংকট মমাকাদবলায সহিির হদিা
তকন্তু িযাকতসন তনদয সাংকট এখদনা বাাংলাদেদশ কাটদে না আশাবােী হওযার
মিমন মকাদনা সুদযাে মনই। সরকার তেদি মিষ্টা আদে নানান মহল মিদক
িযাকতসনদক সাংগ্রহ করবার। িযাকতসন বা মকাতিড িতরতিতি আদলািনার
িাশািাতশ বাাংলাদেদশর েণমাধযদম এখন আদলািনার আদরা একটট প্রধান তবষয
হদে ময আোমী অিবেদরর
শ
প্রস্তাতবি বাদিট। এই বাদিট তনম্ন বক্তবয রদযদে
এটট অদনক তক বযবসা বান্ধব এবাং সরকাতর কমকিশ
শ াদের িদনয, কমিারীদের
শ
িনয
বাদিট বলদেন। অদনদকই বলদেন ময তিতেদয িড়া মানুষরা বাদিট িান িাযতন।
সরকাদরর িি মিদক বলা হদে এটট সময উিদযােী বা যুদোিদযােী বাদিট।
সবস্তদর
শ
মিিদর বাইদর এ বাদিট তনদয আদলািনা হদে। মশষ িযে
শ ৩০ মশ িুন
যখন বাদিট িাস হদব িখন আসদল মেখা যাদব কিটা এই সব কিাবািশা মসখাদন
েৃহীি হদযদে। অতধকাাংশ মিদত্রই মসটট না হওযার সম্ভাবনা মবতশ কারণ অিীদি
মেতডশন মসটট বদল। মসই তবষয তনদয কিা বলবার িনয েুইটা প্রধান রািননতিক
েদলর েুিন মনিা, েুিন সাংসে সেসয আিদকর স্টুতডওদি রদযদেন আমার
বাদয বসা আদেন বাাংলাদেশ আওযামী লীদের সাাংস্কৃতিক সম্পােক এবাং িািীয

সাংসে অসীম কুমার উতকল। আমার ডাদন রদযদেন বাাংলাদেশ িািীযিাবােী েল
তবএনতি'র যুগ্ন মহাসতিব এবাং িািীয সাংসে সেসয মমাোঃ হারুনুর রতশে। স্বােিম
আিনাদের েুিনদকই িৃিীয মাত্রায তমস্টার অসীম কুমার উতকল আিনার কাে
মিদক একটু প্রিদম শুনদি িাদবা মকাতিড িতরতিতি মকমন, িযাকতসন তনদয ময
সাংকট মসটা মকািায তনদয তেদয আমাদের োাঁড় করাদে?
অসীম কুমাি উরক ঃ তপ্রয েশক
শ মকাতিড িতরতিতি উদেেিনকিাদব
মনতিবািকিাদব একটা িতরতিতির তেদক যাদে। উৎকণ্ঠা বাড়দে তবদশষ কদর
বাাংলাদেদশর সীমােবিী এলাকাগুদলাদি মকাতিড িতরতিতি খুবই খারাি।
সাংকটটা তবশ্বিুদড়ই আদে। েতিণ এতশযা িতরতিতি এদকবাদরই খারাি এই মুহদূ িশ
তবদশ্ব িদব িারদির িতরতিতি খাতনকটা উন্নতির তেদক হদলও বাাংলাদেদশর
িতরতিতি েি তকেুতেন ধদর একটু অবনতির তেদক যাদে এবাং িারির অদনদক
মদন কদরন ময িযাকতসন িাকদল হযদিা মসই সাংকট মমাকাদবলায সহিির হদিা
তকন্তু িযাকতসন তনদয সাংকট এখদনা বাাংলাদেদশ কাটদে না আশাবােী হওযার
মিমন মকাদনা সুদযাে মনই। সরকার তেদি মিষ্টা আদে নানান মহল মিদক
িযাকতসনদক সাংগ্রহ করবার। িযাকতসন বা মকাতিড িতরতিতি আদলািনার
িাশািাতশ বাাংলাদেদশর েণমাধযদম এখন আদলািনার আদরা একটট প্রধান তবষয
হদে ময আোমী অিবেদরর
শ
প্রস্তাতবি বাদিট। এই বাদিট তনম্ন বক্তবয রদযদে
এটট অদনক তক বযবসা বান্ধব এবাং সরকাতর কমকিশ
শ াদের িদনয, কমিারীদের
শ
িনয
বাদিট বলদেন। অদনদকই বলদেন ময তিতেদয িড়া মানুষরা বাদিট িান িাযতন।
সরকাদরর িি মিদক বলা হদে এটট সময উিদযােী বা যুদোিদযােী বাদিট।
সবস্তদর
শ
মিিদর বাইদর এ বাদিট তনদয আদলািনা হদে। মশষ িযে
শ ৩০ মশ িুন
যখন বাদিট িাস হদব িখন আসদল মেখা যাদব কিটা এই সব কিাবািশা মসখাদন
েৃহীি হদযদে। অতধকাাংশ মিদত্রই মসটট না হওযার সম্ভাবনা মবতশ কারণ অিীদি
মেতডশন মসটট বদল। মসই তবষয তনদয কিা বলবার িনয েুইটা প্রধান রািননতিক
েদলর েুিন মনিা, েুিন সাংসে সেসয আিদকর স্টুতডওদি রদযদেন আমার
বাদয বসা আদেন বাাংলাদেশ আওযামী লীদের সাাংস্কৃতিক সম্পােক এবাং িািীয
সাংসে সেসয অসীম কুমার উতকল। আমার ডাদন রদযদেন বাাংলাদেশ
িািীযিাবােী েল তবএনতি'র যুগ্ন মহাসতিব এবাং িািীয সাংসে সেসয মমাোঃ
হারুনুর রতশে। স্বােিম আিনাদের েুিনদকই িৃিীয মাত্রায তমস্টার অসীম কুমার
উতকল আিনার কাে মিদক একটু প্রিদম শুনদি িাদবা মকাতিড িতরতিতি মকমন,
িযাকতসন তনদয ময সাংকট মসটা মকািায তনদয তেদয আমাদের োাঁড় করাদে?
অসীম কুমাি উরক ঃ এটা আমরা কাটটদয উঠার িনয সরকার সরকার প্রধান
সবাই তমদল মিষ্টা কদরদেন। তবতিন্ন তবকল্প রাস্তাগুদলা মিদযতে আমরা ইতিমদধয।

মযগুদলা আিনার িীন মিদক আসা, মসাতিদযি ইউতনযন মিদক আসা বা মাতকশন
যুক্তরাদের সাদি আদলািনা করা, ওযার্ল্শ মহলি অোনাইদিশদনর
শ
েৃহীি িেদিি
সবতকেু তমতলদয এটা একটা অিলাবিা কাটটদয উঠদি মিদরতে বদল মদন হয না।
এখদনা তিকিারটা সম্পূণ তিযার
শ
আতম িা বলতে না। স্পষ্ট িা বলতেনা অস্পষ্টিা
আদে তকন্তু অতনশ্চযিা মেখা তেদযতেল মসই অতনশ্চযিাটা আমরা কাটটদয উঠতে।
আতম তবশ্বাস কতর িযাকতসদনরও ধদরন আমরা যখন শুরু কদরতে মকান িযাকতসন
একটট বা েুটট এখন িযাকতসন মিা মযমন িারদি েযটা িযাকতসন আসদে। ওরাল
িযাকতসন আতবষ্কৃি হদযদে। এবাং সামতগ্রকিাদব তবতিন্ন িযাকতসন, তবতিন্ন
সযাম্পল তবতিন্ন মেশ মিদক মপ্রাডাকশদনর মেযার কারদণ আমাদের িাযো গুদলা
সহি হদে। এবাং আতম তবশ্বাস কতর সামদনর তেনগুদলাদি অতনশ্চযিা সম্পূণ শ
মকদট যাদব আমরা সফলিার সাদি এটা মমাকাদবলা করদি িারব। তকেু সাংকট
িাকার িরও আমরা এটা মমাকাদবলা করদি িারব কারন আমাদের
িতলতসেিিাদবও আদে িযাকতসন সরবরাদহর মিদত্র টাকািযসা মকাদনা সাংকট
হদয োাঁড়াদব না। বাধা হদয হদয োাঁড়াদব না এটা একটা বড় িেদিি বা বড়
মমদসি মযই মমদসদির মাধযদম আমরা এতেদয যাব বদল আমরা মদন কতর।
জিল্লি
ু িহমানঃ তমস্টার হারুনুর রতশে।
মমাঃ হারুনুি িরিদঃ জি ধনযবাে আিদকর িযাদনল আই িৃিীয মাত্রার এই
অনুষ্ঠাদন
জিল্লি
ু িহমানঃআিনার আিনার অঞ্চল আিনার অঞ্চল মিা এখন মবশ
িালনাদরবল।
মমাঃ হারুনুি িরিদঃ হযাাঁ এবাং আিদকর উিিািক িনাব জিল্লুর িাই এবাং
সমাদলািক মাননীয সাংসে িনাব অসীম ো সবাই যারা মেশ-তবদেদশ আিদকর
আমাদের িৃিীয মাত্রা অনুষ্ঠানটট মেখদেন সকলদক আমার শুদিো রইল।
বাাংলাদেদশর বিশমান মকাদরানা তকাংবা মকাতিড তনদয আদলািনা করদি মেদল
সতিযকার অদি উদেদের।
শ
আমরা বলা যায ময েি প্রায মেড় বের িূদব মেদশ
শ
কদরানা সাংক্রমদনর খবরটট আমাদের কাদে আদস। বাাংলাদেদশ মাদিশ আমরা
আইদডতিফাই করদি িাতর। েীর্ সময
শ
আমাদের কদরানার িনয ময প্রস্তুতি মনওযা
প্রদযািন তেল কদরানা মমাকাদবলার করার িনয ময ধরদনর আমাদের আেিশাতিক
তবদশ্ব ময সকল রােগুদলা িেদিি গ্রহণ কদরদে মসই মিদত্র যিাযি উদেযাে
গ্রহণ করা হযতন। সবদিদক মবতশ উদেদের েি িার-িাাঁি মাস আদে িারদি
িযানকিাদব প্রায মবশতকেু রাদিয কদরানা এদিা িযানক তবস্তার র্দট মযখাদন

িারা মবসামাল হদয িদর। এবাং মসখাদন আমরা অদনক সময লিয কদরতে িাদের
মৃি মডডবতডগুদলা িারা সৎকার করদি িযে
শ িাদরতন িাতনর নেীদি িাতসদয
তেদযদে। মস সময আমাদের সরকাদরর কাদে প্রস্তাব তেল মযদহিু আমাদের
িাশ্ববিী
শ
মেশ িারি এবাং তবরাট সীমাে এলাকা। সীমােটাদক আমাদের সুরিা
করা েরকার মযন মসখাদন আমাদের ববধ এবাং অনবধ মকান নােতরক মকান িাদবই
আমাদের মসই সময মযন নােতরকরা িারি-বাাংলাদেশ যািাযাি করদি না িাদর।
এবাং আিনারা িাদনন ময এখন তকন্তু বাাংলাদেশ সীমােবিী এলাকায
অদনকগুদলা আিনার কাস্টমস বডশার মযটা বিতর হদযদে। মিাটশ , লযান্ডদিাটশ গুদলা
মযগুদলা হইদে মসগুদলা তকন্তু প্রতিতনযি িারি মিদক ির তবতিন্ন িণয আমোতন
রপ্তাতন হদে মসখাদন ময সুরিা বযবিা েদড় মিালা েরকার তেল হঠাৎ একটা
োদকর ড্রাইিার মহলিার আদস সহকাতর আদস এবাং িারা মালামাল আনদলাড
কদর আবার তফদর মযদি প্রায মেখা যায মকউ একতেন মকউ েুই তেন িযে
শ
অদিিা করদি হয। তবতিন্ন কারদণ এইদয তবিুল িতরমাদন িারিীয তবতিন্ন রািয
মিদক এদস মসখাদন িাদের কমযজ্ঞ
শ
করদে মসই িাযোটাদক মযিাদব আমাদের
সুরিা করা েরকার তেল মসই িাযোটা সরকার সতিযকার অদি সু
শ রিা করদি
িাযতন। ময কারদণ আিতন লিয কদরদেন েি একমাস যাবি সারা বাাংলাদেদশর
সীমােবিী মিলাগুদলাদি তকন্তু িযাবহ আকাদর কদরানা তবস্তার র্দটদে।
আিদকর আদে হসতিটাদলর ময খবর মসখাদন েি ২৪ র্িা ১২ িন আিনার
কদরানা মরােী মারা তেদযদে। এবাং মসখাদন ময তিনশি, সাদড় তিনশদির মি
কদরানা মবড বিতর করা হদযদে মকান তসট খাতল নাই। িাাঁিাইনবাবেদে মাত্র ২০টট
মবড তেল মসখাদন বিশমাদন েি একমাদস ৫০ ৫০ মিদক ৬০-৭০ টা িযে
শ করণা
ইউতনদট বযবিািনা রাখা হদযদে মসখাদনও মকান িাযো নাই। অদনক মরােী
এখদনা তকন্তু িাইি লাইদন আদস নাই মকান মরােী সুি হদল বা মকান মরাদে মারা
মেদল ওই শূনয িাযোগুদলাদি নিু ন মরােী এদস িতিশ হদে। সতিযকার অদি এটট
শ
খুবই উদেদের ময কারদন এই কদরানাদক মমাকাদবলা করার িনয আমাদের ময
প্রস্তুতি েরকার তেল এক বেদর, প্রদিযকটট মিলাগুদলাদি অেি কদরানার লযাব
িািন করার েরকার তেল কদরানা মটদস্টর িনয মটকদনালজিদস্টর ময িাতহো মসই
িাযোগুদলা মটকদনালজিস্ট, প্রতশিণ মটকদনালজিস্ট মেযার েরকার তেল। এবাং
কদরানা ইউতনট মসখাদন অজিদিন সরবরাদহর করার বযবিা তেল। অিযে
েুিাশ দেযর তবষয ৬৪দিলার মদধয এখদনা প্রায ৪০ টট, ৪২টট এলাকায কদরানা
ইউতনট মিা েূদরর কিা আিনার আইতসউ িািন বা অজিদিদনর প্রদযািদনর ময
বযবিা মসটাই আমরা করদি িাতরতন। অিি বাদিদট তকন্তু মযটা আমাদের মাননীয
সেসয বলদলন ময অদিরশ অিাব তেল না অিাৎ
শ ময বাদিদট বরাদ্দ তেল স্বািয
মন্ত্রণালদযর অবযবিািনা, অতনযম, েুনীতি মকনাকাটা এ সমস্ত কারদণ এই

িাযোগুদলায িারা মদনাদযাে তেদি িাদরতন। মদনাদযাে তেদি না িারার ফদল
স্বািাতবক কারদণই তকন্তু এখন িনেুদিশাে মবদড় মেদে। আিদক অদনক মিলায
মিা লকডাউন তেদে। এবাং প্রায ১২, ১৩ টট মিলা এখন লকডাউন কতিতনউ
করদে। লকডাউন কতিতনউ করার মাদন তক মানুদষর েুদিশাে বাড়দে মানুদষর
কম হারাদে
শ
মানুষ িীবন-িীতবকা মিদক িতিগ্রস্ত হদে। সাতবকিাদব
শ
আতম বলব
আমরা মযটা হাতরদয মফদলতে বযাদক মসটা আমাদের আদলািনা সমাদলািনা হদব
না। আমাদের ওখান মিদক তশিা তনদয কদরানা কিতেন কতিতনউ করদব আতম
েিবারও বাদিদটর বদলতেলাম এবারও আমার বাদিট বক্িৃিায বা সাংসদে যখনই
বলতে ময সতিযকার অদি কদরানা
শ
মমাকাদবলার িনয কদরানা সাদি যুদ্ধ নয এটা
অেৃশয শজক্ত। একটা অেৃশয িাইরাস যা মিাদখ মেখা যায না। মসটা িরীিা-তনরীিা
করার িনয অদনক কষ্ট করদি হয। এখাদন আমাদের কদরানা মমাকাদবলা করার
মরাড মযাি েরকার ময স্বল্প মমযােী, েীর্দমযাতে,
শ
এদিদত্র ময মরাডমযািটা
আমাদের প্রণয করদি হদব িার মদধয প্রিমি হদে ময স্বািয সুরিার বযািার।
এটটই আমাদের তনজশ্চি করদি হদব ময কদরানা মরােীদের ময িীবন বাাঁিাদনার ময
প্রজক্রযাগুদলা স্বীকৃি সারাতবদশ্ব মসই িাযোগুদলাদি আমাদের সিমিা বাড়াদি
হদব। হসতিটাল গুদলাদি মিলা িযাদয,
শ
উিদিলা িযাদয
শ ২০ মকাটট মানুদষর
মেশ। েুই নাম্বার হদে আিদক স্টাবতলশ মমাটামুটট িাদব ময সমস্ত উন্নি
তবশ্বগুদলাদি কদরানার িযাকতসন মেওযা হদযদে তনশ্চযই আমরা ইতিমদধয মাতকশন
যুক্তরাে, িাযনা আিদক িযাকতসন মেযার ফদল মসখাদন অবিার উন্নতি হদযদে।
স্বািাতবক অিননতিক
শ
কমকাণ্ড
শ
তফদর এদসদে। সুিরাাং আমাদের মেদশর স্কুলকদলি বন্ধ আিদকর মেদলদমদযরা আদে মকািায যাদে? আিদক ময কারদণ
আমাদের যি দ্রুি সম্ভব িযাকতসন একটা মরাডমযাি সরকাতর মর্াষণা করদি
হদব।
জিল্লি
ু িহমানঃ একটা মরাডমযাি মিা যতে আমরা বাদিদটর তেদক িাকাই বাদিট
বক্িৃিায মসখাদন আদে মসটা হদে তেদয বেদর ২৫ লাখ কদর টটকাোন আতম
তহসাব কদর মেদখতে ময ৮ বেদরর মবতশ সময লােদব যতে বাাংলাদেদশর বযস
মমাটামুটট িযাকতসন মনওযার মদিা িাদের যতে টটকা মেযা হয।
মমাঃ হারুনুি িরিদঃকারণ হদে তেদয মাননীয অিমন্ত্রী
শ
২৫ লি কদর আিনার
তশিা কমসূশ তির কিা বদলদে এখন আবার ২৫ লাখ টাকার মকাদনা তনশ্চযিা িায
তন আমরা মকািা মিদক টটতকট সাংগ্রহ করব িারা আমাদের টঠকা তেদব……
জিল্লি
ু িহমানঃ মসটট মিা এক কিা ২৫ লাখ যতে িাওযা যায ২৫ লাখ কদর যতে
টাদেটশ িাদক িাহদল মিা লােদব ৮ বেদর৮ও মবতশ সময।

মমাঃ হারুনুি িরিদঃ২৫ লাখ আবার অিমন্ত্রী
শ
বলদেন ময ৮০ িাদসি
শ মলাকদক
আমরা টটকার আওিায তনদয আসব এক বেদরর মদধয িাহদলটা ১৫দকাটট
মানুদষর িনয মিা আমার মিদক সাংগ্রহ করদি হদব। এদিদত্র আতম তকন্তু
ইতিমদধয মাননীয প্রধানমন্ত্রী এবাং সরকারদক বদলতে ময সরকাতর িযাদয
শ মান
তনযন্ত্রন কদর আমরা মযিাদব েিবার টটকা সদে মিষ্টা কদরতেলাম মসটা বাে তেদয
সরকাদরর তনযন্ত্রদণ সরকাদরর মাধযদম মযটুকু আমরা িাওযা যায আেিশাতিক তবশ্ব
মযখান মিদক কদরানা উৎিােন হদে মেদশ মেতশয উৎিােদনর বযবিা করা এবাং
মবসরকাতর িযাদয
শ উন্মুক্ত কদর মেওযা সরকাদরর তনযন্ত্রদন িাদক িাহদল আমরা
খুব িাড়ািাতড় আতম মদন কতর খুব িাড়ািাতড় নােতরকদেরদক এই টটকা
িযাকতসদনর আওিায আনদি িারব। এটার িনয সরকাদরর সতেো লােদব শুধু
িাষণ তেদয হদব না সরকার টাকা সমসযা নাই এসব এসব না বদল এবাদর সুস্পষ্ট
িনসাধারণদক আশ্বস্ত করদি হদব ময তেতসি মাই মপ্রাগ্রাম। না করদল আমার েীর্ শ
মমযাদে তক মপ্রাগ্রাম আদে, স্বল্পদমযােী তক মপ্রাগ্রাম আদে না হদল আমাদের
অিননতিক
শ
যি িতরকল্পনা গ্রহণ কতর না মকন সমস্ত তকন্তু মিদস্ত যাদব।
অিননতিক
শ
িুনেঠদন
শ
মকাতিদডড় িদর সারা সারাতবদশ্ব তকন্তু নিু নিাদব
অিনীতির
শ
িুনেঠন
শ শুরু হদব। যারা মকাতিতড তনযন্ত্রণ করদি বযি হদব
শ
িারা তকন্তু
এদকবাদরই তবিযস্ত
শ হদব ময কারদণ আতম মদন কতর ময সরকার যি দ্রুি সম্ভব এ
তবষযটটর বযািাদর সুতনতেশ ষ্ট মরাডমযাি মর্াষণা কদর িনেণদক আশ্বস্ত করুক ময
আমরা মকাতিদডর বযািাদর মপ্রাগ্রাম তনদে।
জিল্লুি িহমানঃ তমস্টার অসীম কুমার উতকল
অসীম কুমাি উরক ঃ না আিনার মযই কিাগুদলা বলা হদযদে আর তক এগুদলার
সাদি তেমি করার মকান তবষয মনই। আবার স্টযাটটতস্টক যা বলা হয ২৫ লি বা
২০ লি এই আদলািনাটা করা যায তকন্তু বলতে আরতক একটা সময তেল ময
িযাকতসন একটট টাইি তেল এখন েযটা টাইি আদে। আবার ওরাল িযাকতসন ও
মবর হদে। আতম মযটা বলদি িাজে মরাডমযাি অবশযই িাকা েরকার। মরাড
মযাদির উির তডদিন্ড কদর অগ্রসর হদল িতরকল্পনা িাদলা অগ্রসর হয।
তসিুদযশন টা তেদন তেদন িাল্টাদে িজিটটিতল। আমাদের তনযন্ত্রদণর মদধয
আসদে। আমাদের মেদশও তকন্তু একটা উদেযাে মনওযা হদযদে মপ্রাডাকশন করার
িনয েুদটা ফাম অনু
শ
মতি মেযা হদযদে িারা এগুদলার উির কাি করদে। আবার
মযটা বলতে ময রািারাতি মিা এই জিতনসগুদলা করা সম্ভব নয। অেৃশয শজক্ত আমরা
তবিযস্ত
শ হদযদে শুধু তক আমরা বলদি মিা মহার্ল্ ওযার্ল্শ আমরা ইদয কদরতে
আবার োদম্পর আমদল এক রকম িলদে। বিশমান মপ্রতসদডদির আমাদের

মিহারাটা তিন্ন। িারা বলদে ময িুন মাদসর মদধয মাতকশন যুক্তরােদক কদরানা ফ্রী
মর্াষণা করদব ফদল িার ময রও মযাদটতরযালসটা িারদি আসদিা িারদির শ্রীরাম
ইনতস্টটটউদটর তস ই ও উতনি িাইো িদল মেদেন। তবষযটা এইরকম ময যখন
প্রদকাি বাড়দে িাতরতেদক মপ্রসার বাড়দে িখন মস রীতিমি িাতলদয মেদে।
তবদেদশ িদল মেদে। না আমাদের এখাদন তক রও মযাদটতরযালস মযটা আদমতরকার
রও মযাদটতরযালস মযটার উির তনিশর কদর আদস মস সাপ্লাইটা বন্ধ কদর তেদযদে
যুদ্ধাবিা মর্াষণা কদরদে। আদমতরকাদক িার িাযোটা বিতর করার িনয
প্রদযািনীয িেদিি গ্রহণ কদরদে এদফক্ট হদে িারদি এদফক্ট হদে আমরা।
আবার এটাও টু এই িাযোটা তকন্তু অদনকটাই ইজি হদযদে। মযদহিু িুন মাদসর
মিিদর আদমতরকা কদরানা ফ্রী হদব মর্াষণা কদরদে। িুন মাস মিদক সবতকেু
স্বািাতবক হদব। সমস্ত তশিাপ্রতিষ্ঠান মোকানিাট বযবসা-বাতণদিয সবতকেু ওদিন
করার তসদ্ধাে মনযা হদযদে। িখন জিতনসটা যখন সহি হদয যাদে রও
মমদটতরযাল সাপ্লাই আর যারা িারা উন্মক্ত
ু হদব। আতম বলতে না মসরাদমর ওির
তনিশর কদর একমাত্র িানা বাতকগুদলাও মিা হদে। িীদনর সাদি আদলািনা
হদযদে, মসাতিদযি ইউতনযদনর সাদি আদলািনা িলদে, আদমতরকার সাদি হদে।
অনয মেদশর সাদি তবষযগুদলা হদব আমরা মপ্রাডাকশদন যাদবা। যিগুদলা িাযোয
একটা িাযোদি স্ট্রীকট আিদক মিদক একটা সময তেল যখন আদলািনা িলতেল
যখন মবজিমদকা সাদি আদলািনা হল তসরাদমর। মসই সমযটাদি মিা এটা তবকল্প
তকেু তেল না। আিদক মিা মসই িাযোয মিা মসই িাযোয মিদম মনই। আবার
এদকবাদর ওদিন কদর মেওযা হদে না হযাাঁ এটা অদনদকই অদনক িযাকতসন
উৎিােন কদরদে। মসখাদনও ইিারনযাশনাল স্টযান্ডাডশ অনুযাযী সবগুদলাদক
িারতমট কদর মাদকশদট িাযোটা বিতর হদে। বাাংলাদেদশর মিদত্র ঐরকম
প্রদযািয। ফদল আতম এটা তবশ্বাস কতর সমযটা হযদিা মবতশ লােদে তকন্তু িাযোটা
সকদলর িনয উন্মক্ত
ু হদে।
জিল্লি
ু িহমানঃ বাটা ওই িাযোয আিতন খুব একটা একমি নন যারা বলদেন
ময একাতধক মসাদসরশ উিদর তনিশর করা উতিি তেল। প্রিম প্রািতমক অবিায
একটট মকাম্পাতনর উির মবজিমদকা উিদর ...
অসীম কুমাি উরক ঃ িখন তক িাাঁিটা মকাম্পাতন তেল যাদের সাদি
আদলািনা করা মযি।
জিল্লি
ু িহমানঃ িাাঁিটা না িীদনর সদে আদলািনা সাইমনদেনইদযসতল তেল িদর
মসটট এদোযতন।

অসীম কুমাি উরক ঃ মসদিদত্র নাদমর উির তনিশরশীল হওযা যদিষ্ট কারণ তেল
মযৌজক্তক িাদব। মলাবাল একটা বড় প্রতিষ্ঠান মযই প্রতিষ্ঠান এরকম িযাকতসন গুদলা
উৎিন্ন কদর ইিারনযাশনাল স্টযান্ডাদডশ। মযটা মলাবাতল সাপ্লাই মেওযা হয। মসখাদন
এটা একটা সাতফতসদযি িাযো তেল। মসলফ-সযাটটসফযাকশন মনযার মি িাযো
তেল। এখন বলদি িাদর আমরা সালমান রহমাদনর মকাম্পাতনদি মকন মেলাম।
মসটট িাই িেন্দ-অিেন্দ িাযো িলদি িাদর। মবজিমদকা মাদকশটটাং এএিিাটশ
তকনা িখন মেখা যাদব না িারা এিিাটশ । িাদের ময মযানিাওযার আদে সারাদেদশ
বাাংলাদেদশ িাদের ময অতফসগুদলা আদে, িাদের ময তসদস্টমগুদলা আদে
তসদস্টমগুদলা এরকম িযাকতসন মক মাদকশটটাং কদর প্রিযে অঞ্চদল তনদয যাওযার
মদিা যদিষ্ট শজক্ত তেল। সহাযক শজক্ত তেল মস িাদব করা হদযদে। িখন তবকল্প
তিো টা আদসতন। তকন্তু যখন তবকল্প তিোটা এদসদে িখনই আলাি-আদলািনা
শুরু হদযদে। িীন মিদক তবকল্প তিো আসার সাদি সাদি, আদলািনা করার সাদি
সাদি িযাকতসন এদসদে আবার আসদে। মসাতিদযি ইউতনযদনর সাদি আদলািনা
িলদে। তকন্তু তবধান তিতরযদড একটট…
জিল্লুি িহমানঃ আিতন মদন করদেন ময, মসটট মসিাদব টঠক তেল ।
অসীম কুমাি উরক ঃ হযাাঁ একটট মকাম্পাতনর সাদি িুজক্ত যদিষ্ট যুজক্তযুক্ত তেল।
হযদিা এটা তনদয এখন কিা বলার সুদযাে হদযদে কিা বলাটা আমরা গ্রহণ করতে
না, তডনাই করতে না। আমাদের মাননীয সাংসে সেসয হারুন িাই যা বলদে সটঠক
না আতম িা বলতে না। এই অিশনটুকু আদে। সরকার তেক মিদক তডতসশন
মনযার িাযোটুকু মযমন আদে। তবদরাধী েল মিদকই এই আদলািনা সমাদলািনা
করার সুদযাে আদে। আমরা ৮ ই মািশ মদন আদে মযতেন আমরা কদরানা মরােী
শনাক্ত হদযদে মসতেন বাাংলাদেদশ কদরানার মটদস্টর একটট লযাবদরটরী তেল
ঢাকায। আতম আিদক যখন কিা বলদে িখন শিাতধক লযাবদরটরী আদে। হযাাঁ
আলম িাই বলদে ময িাাঁিাইনবাবেদে তিতসআর মমতশনটা নাই টঠক আদে। তকন্তু
উতন তকন্তু এটাও বদলদেন বিশমাদন ২০ িন মরােী ৫০ িন মরােী িদর ৭০ িন,
৮০ িদনর অেি এদকাদমাদডশদন রাখা হদযদে। আমার মেদশর স্বািয বযবিা তনদয
অদনক কিা আদে এটার িদি সাফাই না মেদয আতম ময কিাটা বলদি িাই
এরকম একটট েুদযাদে
শ মহা েুদযাে
শ এবাং িৃতিবীবযািী েুদযাে
শ মসই েুদযাদে
শ মযটুকু
আদে মসইটুকুনদকই প্রিার কাদি লাোদনা। অতনযম অনািার েুনীতি যদিাটুকু
বলদেন িার িাইদিও মবতশ আমার কাদে মদন হয অেিিা। আমাদের মসই
মানবসম্পে েদড় মিালা মসই িাযোগুদলা আমাদের অযাদড্রস করা েরকার
আমরা এমতি তহদসদব যখন প্রিযে অঞ্চলগুদলাদি কাি করদি যাজে আিনার
প্রতিটট মিদত্র কাি করার মিদত্র মযই তলতমদটশনগুদলা আদে আমরা মেদখতে

আদে এটট আসদল অেিিা। অেিিা িাশািাতশ যুদোিযুেী কদর জিতনসগুদলা
মক েদড় মিালার মসই তবষযগুদলা আদে। সিমিা বা একটা মটকদনালজি বিতর
করা আমরা েিদমদির
শ
ময তসদস্টমটা আদে মসই তসদস্টদম ডক্টর অযািাটশ দমি
খুব সহি তকন্তু আমাদের এি মমতশদনর অিাদরটরদক তনদযাে কি কটঠন কটঠন
হদয োাঁড়াদব। ফুল তসদস্টমটা এরকম করা আদে হযাাঁ এটা তকন্তু যুদোিদযােী করদি
হদব। যুদোিদযােী করার িনয আমাদের স্বািযবযবিা েীর্তেদনর
শ
তনদযাজিি মযই
সমসযা মসই সমসযাগুদলা কাটটদয উদঠ আমরা এতেদয যাওযার মিষ্টা কদরতে।
জিল্লুি িহমানঃ তমস্টার হারুনুর রতশে সাংসদের বাদিট বাদিদট সাংসে
আদলািনায আদেন আিনারা মকমন হদলা বাদিট আসর মশষ িযে
শ তক
আদলািনা আিনার সাংসদে কদরন এবাং এই ময আদলািনা করদেন মাসবযািী তক
মদন হয মশষ িযে
শ সাংসদে বাইদর ময আদলািনা আদে অিনীতিতবেরা
শ
করদেন,
বযবসাযী মনিৃবৃন্দ করদেন, নােতরক সমাদির বযজক্তবে করদেন
শ
আিনারা সাংসদে
করদেন। অিমন্ত্রী
শ
মশষ িযে
শ কিটা গ্রহণ করদবন এবাং কিটা বিশন করদবন ?
মমাঃ হারুনুি িরিদঃ জি ধনযবাে। এখাদন আতম িযাকতসন এর বযািাদর মোট্ট
একটট কিা বতল িারির বাদিদট বযািাদর বলদবা িযাকতসন তবষযটা আসদল হদে
যখন িযাকতসন আতবষ্কার হল বা িযাকতসন এর বযািাদর োযাল' তবশ্ববযািী তবতিন্ন
মেশ মকাম্পাতন মিদক শুরু হল আমরা বলদি তেধা নাই ময বাাংলাদেদশ এখন
িূ রািননতিক একটা বলদযর মদধয অবিান করদে এবাং মসই বলয মিদক মবতরদয
তসদ্ধাে মনযা ইট ইি মিতর টাফ। মিা মসই মিদত্র িখন িাযনা রাতশযা তকন্তু
িযাকতসদনর োযাদলর িনয এদসতেল। আমরা তকন্তু িাও িাদের আইদনর সুদযাে
টা মেযতন। আমরা যতে মসই সময িাদেরদক োযাদলর সুদযােটা তেিাম িাহদল
এখন আমরা ময অনযানয মসাদসরশ তিেদন েুটােুটট করতে মেৌড়াদেৌতড় করতে এটা
সহি হি। এটাদিা আমার বলার অদিিা রাদখনা ময এখাদন মাতকশন যুক্তরাে,
আিনার িারি, অদস্ট্রতলযা সহ একটা মিার বিতর মিক তিন িার িতলটটদির
মদধয তকন্তু আমরা িদর আতে। ময কারদণ এিটা সহদি আিনার তমতডযাদি
মযিাদব আদলািনা হদে এই িযাকতসন আমাদের প্রািযিা তনজশ্চি করা ইস মিতর
টাফ। আতম আিািি মদন করতে িদব আমার প্রিযাশা হদে...
জিল্লি
ু িহমানঃ িতলটটি আরও িটটল হদব সামদনর তেনগুদলাদি
মমাঃ হারুনুি িরিদঃ িদব আমার প্রিযাশা করদবা ময এই িটটলিা কাটটদয উদঠ
আমাদের এই ২০ মকাটট মানুদষর অিবা ১৮দকাটট মানুদষর একটা সপ্তম অষ্টম
বৃহত্তম িনসাংখযার মেদশ এই অবিায তবশ্ব মনিৃবৃন্দ অবশযই বযবিা গ্রহণ করদব।
ইতিমদধয বাইদরর প্রশাসন বদলদেন ময মমোস্বত্ব ওদিন কদর তেদি হদব। এটা যতে

ওদিন কদর তেদি িাদর িাহদল তকন্তু আমাদের তবতিন্ন মকাম্পাতন আমরা তনদিরাই
বিতর করদি িারব।
অসীম কুমাি উরক ঃ করদি িারদবা।এইসব িমিা আমাদের আদে মকান
মকান মকাম্পাতনর।
মমাঃ হারুনুি িরিদঃ বাদিদটর বযািাদর মযটা হদে ময বাদিট তকন্তু বাস্ততবক
অদি বাদিট
শ
প্রণযদনর মিদত্র এমতিদের িূ তমকা এদকবাদরই নাই। আমরা আতম
৯৬ সাল মিদক িািীয সাংসদের সেসয এবাং এই বাদিট প্রণযদন এমতিদের
িূ তমকা গ্রহণ করার িনয সাদবক অিমন্ত্রী
শ
িনাব সাইফুর রহমাদনর কাদে আমরা
আমাদের মাননীয সাংসে সেসযবৃন্দরা আমরা িাটটশ র সাংসেীয কতমটটর তমটটাংদযও
বদলতেলাম ময বাদিদটর স্বেিা িবাবতেতহিা এবাং প্রণযদনর মিদত্র এমতিদের
িূ তমকা বা এমতিদের প্রস্তাবগুদলা তবদবিনা করার িনয মসসময তকন্তু িৎকালীন
সাদবক অিমন্ত্রী
শ
আমাদের মাননীয সাংসে সেসযদের সাংসেীয কতমটটর
সিািতিবৃন্দ, মন্ত্রী িতরষদের সেসয অনযানয যারা অিনীতিবীে
শ
আদে আমাদের
এনএসতস আমাদের হল রুম আদে মসখাদন তকন্তু উতন প্রায বাদিট প্রণযদন িূদব শ
উতন আমাদের সাদি আদলািনা করদি তডসকাস কদরন িারির বাদিট মযিাদব
উতন মেযার তেদযদেন। এখন তবষযটা হদে ময বাদিট তনদয ইতিমদধযই মেদশর
অিনীতিতবেরা
শ
যদিষ্ঠ প্রতিজক্রযা তেদযদে এবাং বাদিদটর ময েিানুেতিক আর
আমরা বলতে ময মকাতিডকালীন সমদয িদনয একটা তবদশষ বাদিট মকাতিড
মমাকাদবলার িনয একটা সুতনতেশ ষ্ট মরাডমযাি বিতর কদর বাদিট প্রণযন করা
মহাক। েিবেদররও হযতন এ বেদরও হযতন। েি বেদরর ৫লি ৭৮ হািার মকাটট
টাকার বাদিট তেল এ বের ৬লি ৩ হািার মকাটট টাকার বাদিট হইদে। এবাং ৫০
বের আমাদের মেদশর এইদয সুবণিযেীর
শ
বাদিটদট আতম বলব ময বাাংলাদেদশর
ইতিহাদস এটটই হদে সবিাইদি মবশী ববদেতশক ঋণ তনিশর, অিযেরীণ ঋণ তনিশর
এবাং সবিাইদি মবতশ র্াটতি বাদিট। েি বাদিট তকন্তু সরকার বাস্তবাযন করদি
িাদরতন। েি বাদিদট মযখাদন সম্পূরক বাদিট িাস হদলা মসখাদন ৩০ হািার
মকাটট টাকা এতডতি মিদক বাে তেদি হইদে। এবাং আদরা প্রায ১ লি মকাটট টাকা
মযটা আমাদের ৩ লি মকাটট টাকা আমাদের রািস্ব আয বদলন মেখাদনা হইদে
মসখাদন তকন্তু এতপ্রল িযে
শ রািস্ব আোয হদযদে প্রায ২লি মকাটট টাকা ১ লি
মকাটট টাকার র্াটতি আদে। তবশাল িতরমাদণর এই র্াটতি এটা তনদয আোমী
বাদিট আমাদের বাস্তবাযদনর ময সিমিা বা মযই েিিার প্রদযািন আতম
আমার অতিজ্ঞিা মিদক বলতে এই েিিা বা সিমিা এই মকাতিডকালীন সমদযর
মদধয এটা আমাদের িনয অসম্ভব িযাদলে। অসম্ভব িযাদলে। আতম বাদিদটর
অবশযই সাফলয কামনা করব তকন্তু একটা তমতনমাম সাফলয বা প্রিযাশার মিা

একটা সীমা িাকদি হদব। মযই বাদিদট আতম এখন ময িৃিীয মঢউদযর ময উদেে
ময অবিা োাঁতড়দযদে আমার আয কমদে। অিি আতম আয মবতশ মেখাজে আোমী
বাদিদট। আতম আোমী বাদিদট বযদযর খাি মবতশ মেখাজে। এদিদত্র খািগুদলা
প্রতি সবিাইদি মবতশ নির মেযা েরকার তেল তবদশষ কদর সামাজিক সুরিা খাি,
স্বািয খাি, আিতন মমো প্রকল্প আিতন এই েুই বের ির আমাদের উির িারতমক
প্রকল্প এখন মিা প্রদযািন তেল না। আমাদের ময িলবাযু ময িতরবিশন আিদক
েিবের িারবার বনযা হদযদে। আমাদের উত্তরাঞ্চদল প্রায ৪৫ তডতগ্র মটম্পাদরিার
উদঠদে। িযাবহ ৬ মাস মিদক মকান বৃটষ্টিাি হযতন। আমরা মেখলাম ময
আমাদের উিকূলীয এলাকা গুদলাদি ২০২০ সাদল, ২০১৯ সাদল, এই সাদল তক
িযাবহ প্রাকৃতিক েুদযাে
শ হইদে যাওযার সময সুিরাাং এই েুদযাে
শ মিদক মানুদষর
সম্পে, মানুষদক বাাঁিাদনার িদনয িাদলা কদর এই সমস্ত অিইশ এই সকল মমো
প্রকদল্প এই মসিহস্তী প্রকল্পগুদলাদি বযয না কদর আতম সুতনতেশষ্টিাদব িৃিীয মাত্রা
মাধযদম বলদি িাই ময সরকারদক অবশযই আমাদের উিকূলীয অঞ্চদল িাযী
মবতড়বাাঁধগুদলা ৫০ বেদর আমরা সামানয তকেু মবতড়বাাঁধ তনমাণ
শ করদি মিদরতে।
এখাদন আমাদের ধদর তনদি হদব ময িলবাযুর ময িতরবিশন হদে এদি এি বড়
বড় তকন্তু অিীদি বড় বড় টদনদডা,
শ
র্ূতণঝড়
শ
বা এই ধরদণর েুদযাে
শ হযতন। আমরা
প্রতিবেরই এগুদলা মফস করদি হদে। িাহদল মসই িাযোগুদলাদি আমাদের
এলাকার িনসম্পে রােীয সম্পে গুদলা মক রিা করার িনয তকন্তু আমাদের
বাদিদট প্রদযািদন অি বরাদ্দ
শ
রাখা মসই তেক তনদেশ শনা িাকা েরকার তেল। মসই
জিতনস গুদলা আমরা বলতে বাদিদটর মদধয েুদটা মবশ আমাদের সবিাইদি মবতশ
গুরুত্ব মেওযা েরকার এক নাম্বার হদে স্বািয, সুরিা তেিীযি হদে আমাদের
সামাজিক সুরিার যারা আিদক কমহীন
শ
হদে, মবকার হদে যার আিদক েতরদ্র
হদে এদেরদক তমতনমাম অনযানয তবদশ্ব মযিাদব িাদের মযরকম িজশ্চমবাাংলায
িারা মসখাদন কাডশ তেদযদে কাদডশর মাধযদম মসখাদন অতনযম নাই। মসখাদন িারা
সুষ্ঠুিাদব েতরব মানুষদের বাতড়দি িযে
শ খাবার মিৌৌঁদে তেদে। িাদের সাতিশস মেয
মসই িাযোয আমরা এই িাযোগুদলা তনদি িাতর এই িাযোগুদলা মিদক
উোহরণ তনদয স্বে কাডশ বিতর কদর িাদেরদক তকন্তু আমরা তেদি িাতর। মকাতিড
কিতেন আমাদের মমাকাদবলা করদি হদব মকাতিড কদিাতেন িাযী হদব মসটট
আল্লাহিাক িাদন। আমরা বলদি িারব না। আমরা প্রিযাশা করব যি দ্রুি সম্ভব
আমরা মযন মকাতিড মিদক িতরত্রান িায। আর িৃিীযি হদে অবশযই বাদিদটর
মদধয আদরকটট খাি আমাদের গুরুত্ব তেদি হদব সবিাইদি মসটট হদে িলবাযুর
ময িতরবিশন কারদণ ময আমাদের ববতশ্বক ময িতরবিশন হদে এই িাযোগুদলাদক
অযাদড্রস করার িনয আমাদের অি বরাদ্দ
শ
করদি হদব।
জিল্লি
ু িহমানঃ তমস্টার অসীম কুমার উতকল।

অসীম কুমাি উরক ঃ র্াটতি বাদিট, ঋণতরতনিশর বাদিট
জিল্লুি িহমানঃ আতম িাস্ট একটা মোট প্রশ্ন কতর আিতন আিনার টা বলদবন
মযমনটা তমস্টার হারুনুর রতশে বলতেদলন ময বাদিট প্রণযদনর সাংসে সেসযদের
মকাদনা িূ তমকা মনই। সাংসে অতধদবশদনর সাংসে সেসযরা ময বক্িৃিা মসটা কি
িাে বাদিদটর সদে সেতিিূণ আর
শ
মযটা বাদিট মকজিক আদলািনা কদরন
মসটাই বা মন্ত্রীরা মন্ত্রীরা মশষ িযে
শ গ্রহণ কদরন? বাইদরর টা বা সাংসদের
বাইদররটা আতম বােই তেলাম।
অসীম কুমাি উরক ঃ মাননীয সাংসে সেসয হারুনুর রতশে মযটা বলতেদলন ময
৯৬ মিদক আদেন উনার অতিজ্ঞিা আদরা মবতশ। এই কিাটা মমাটাোদে মযই
কিাটা বদলদে মসটার সাদি তডফার করার মকান সুদযাে আদে বদল আতম মদন
কতর না। আমাদের কিটুকু সম্পৃক্তিা আদে। না সম্পৃক্তিা আদে এটা না তকন্তু
মন্ত্রী অি মন্ত্রণালয
শ
যখন এই কািটা শুরু কদর িখন মরদস্পদক্টে মসক্টরগুদলার
সাদি আলাি-আদলািনা কদর মসখাদন আমরা না সতিয কিা বলদি
জিল্লুি িহমানঃব্রওক বুযদরাদক্রসসা।
অসীম কুমাি উরক ঃ বুযদরাদক্রসসা না ধদরন আমার তবজিএমআইএর সাদি
একটা আদলািনা হদিই িাদর। না িদর তশল্প বতণক সতমতির সাদি আলাি হদে,
িতরবহন শ্রতমদকর সাদি আলাি হদে, বুযদরাদক্রতসর সাদি আলাি হদে উনাদের
মরদস্পতক্টি মসক্টরগুদলা তনদয িাযোগুদলাদি হযাাঁ কৃতষ মন্ত্রণালদযর সাদি বসদে
তক তক েরকার তক তক করনীয সবগুদলা সাাংস্কৃতিক মন্ত্রণালদযর সাদিও বসদে তক
তক করনীয এই আদলািনা গুদলা হদে না িানা। এটা অিমন্ত্রী
শ
ও অি মন্ত্রণালয
শ
মসই িাযোগুদলা একটা েীর্ সময
শ
তনদয কাি কদরন। কযটা যখন আমাদের
সাংসদে উত্থািন করা হয িখন আমাদের আদলািনা হয কিা হদে তেদয এই
আদলািনা কিটুকু গ্রহণদযােয হয বলা হয। হযাাঁ উদল্লখদযােয িতরমাদণ গ্রহণদযােয
হয তবষযটা িা না তকন্তু আবার এদকবাদরই মকাদনা তকেু হয না মসটাও না মযমন
আতম মদন করতে এবার সবাই বলদি তেল মবসরকাতর তবশ্বতবেযালদযর উির
একটা…
জিল্লুি িহমানঃ টযাি
অসীম কুমাি উরক ঃ হযাাঁ একটা টযাি মেযা হদযদে এটা তনদয সবার সমসযাও
বলদে। আমারও ধারণা ময তবষযটট তবদবিনার সুদযাে রাখদব। মমাবাইল বযাাংতকাং

আিদক তবকাশ মিা তবকাশ বা নেে আরতক এদকবাদরই সাধারণ মানু্ তেনমিুর,
োদমিস
শ
কমী এরা এদের কাদে ময কি িিুলার সারাদেদশ এটার উির একটা
করার প্লান প্রস্তাব করা হদযদে। এই জিতনসগুদলা মিে হদিই িাদর হওযার
সম্ভাবনা আদে। আবার মমির মকান িতরবিশন হদব মসটা আতম মদন কতর না।
এবার একটা তবষয তবদবিনায রাখদি হদব কদরানাকাদলর অিনীতিটা
শ
আদে। এটা
সারা তবদশ্বর অিনীতি
শ
মিা তবিযস্ত।
শ তিকিার টা তিযার না মরতমটযাদের প্রবাহ টা
তিযার না তকন্তু এখন মযগুদলা আদে। এটট আদস্ত আদস্ত এটটর প্রিাব গুদলা
মযমন োদমিসগুদলা
শ
সিল আদে, মরতমদটদের প্রিাব টা িলদে মসটা কিেূর
কতিতনউ করদব বলা মুশতকল। অনযানয মিদত্র গুদলার মদধয একটা অিলাবিা
আদে। মকবলমাত্র মেদশর ময কৃতষ সম্পে আদে আর তক মাে-মাাংস,িতরিরকাতর,
শাকসবজি, েুধ, ধান, িাল এই মপ্রাডাকশনটা একটা মসটটাং ফযাক্টতর মলদিদল
আদে। যা সাধারণ মানুষদক মবাঁদি িাকার মিদত্র সাহাযয করদে। এটা সাাংর্াতিক
িাদব আমাদের িনয কাদি আসদে। এটা েি বেদরর বাদিট বাস্তবাযন তনদয
কিা হদযদে অদনক। েিবের মিা কদরানাকাদলর বেরটাই িার কদরতে।
কদরানাকাদল মিা সব তকেুদি কাদির েতি মন্থর তেল বা কিাটা র্ুতরদয বতল
তনযতমিিাদব সবতকেু িোরতক করা সম্ভব হয নাই। তনযতমি সবতকেু কাি করা
সম্ভব হযতন। ফদল বাদিদট প্রস্তাবনাগুদলা অদনক মিদত্র বাদিট বাস্তবাযন করা
সম্ভব হয। মমো প্রকল্প মমো প্রকল্প গুদলাদিা আতমদিা মদন কদর আমাদের
অিনীতিদি
শ
এটার িদি সাফাই মিা অদনক তকেু আদে। তকন্তু এদকবাদর
মমাটাোদে আতম মদনই কতর ময , বেবন্ধু মসিু িালু হদল মেদশর জিতডতিদি ময
প্লাসটা হদব উত্তরবদের ১৪ টা ১৫টা মিলা সামতগ্রকিাদব ময উন্নযদনর সাদি
একজত্রি হদব সাাংর্াতিক িাদব উিকার হদব। ঢাকা শহদর মমদোদরল প্রদিক্ট
গুদলা এটাদিা এই বেরই িালু হদব। সম্পূণ িালু
শ
না হদল একটা উদল্লখদযােয অাংশ
িালু করা হদব। মািারবাতড় তড এফ তস মকাড এটাদিা ময প্রদিক্ট মাদন তসোিুর তস
মিাটশ কদর। মাোর িযাদসল মরাড আনদলাড কদর তসোিুর আিদক োাঁতড়দয
আদে। আমার মািারবাতড়দি ময মিাটশ টা হদে এটাও মকান অাংদশ তকন্তু কম না।
ময মকান মাদির মাোর িযাদসল এখাদন এদস নম্বর করদি িারদব।দলাড-আনদলাড
িাযোগুদলা করদি িারদব। হযাাঁ রূিিুর-িারমাণতবক-তবেুযৎ-মকি আমার
তবেুযদির িনয মিা খুব তবেুযৎ এখন আমরা শিিাে তবেুযিাযন এ িদল মেদে
শিিাে কিাটা বলতে স্টযাটটসটটকযাতল। তহ ইি অলদসা ফ্রম স্টযাটটতস্টক
তডিাটশ দমি। ইফ ইট ইস ৯৫ িাদসি
শ মেন ইট ইস ১০০ িাদসি।
শ মসা এটা হদযদে
এবাং এটা গ্রাম হদযদে শহর। গ্রাদম মেদল মযমন িাদব হারুন িাই গ্রাদম িাকদি
িারদিদে, আমরাও গ্রাদম িাকদি িারদিতে এর প্রিম কারণটা হদলা তবেুযদির
সরবরাহটা তনজশ্চিকরণ ফদল আিনার ইিারদনট কাদনকশনটা িাজে, তডস

কাদনকশনটা িাজে। র্ুম মিদক উদঠ িজত্রকাটা িাজে সামতগ্রকিাদব মযাোদযাে
বযবিাগুদলা উন্নযন হওযার কারদণ এই গ্রাদমর অিনীতিদি
শ
িাি িড়দে। আতম
িারির এই িাযো গুদলা তনদয অগ্রসর হদি িাই িারা বলদিদে ফাইনাতল ময
সকল মিদত্রই তকেু টাম শআদে, তকেু শব্দ আদে বাদিদটর মিদত্র আমরা যখন
োত্র রািনীতি করিাম মসই িাযোগুদলাদি মাতন না মানদবা না। এরকম তকেু শব্দ
রদযদে একিন অিনীতিতবেদের
শ
েৃটষ্টদি ময তবদেষণ এবাং সাধারণ মানুদষর
তবদেষদণর িাযোটাদি অদনক আকাশ-িািাল িফাৎ িাকদব। আবার তবিযস্ত
শ
অিনীতি
শ
মিা সারা িৃতিবীর বাতষক
শ েড় প্রবৃজদ্ধ মাইনাস। অতধকাাংশ মেদশর মিদত্রই
২৩ টট মেশ োড়া। মসই ২৩ টট মেশ িদিটটি। িজিটটি এর মদধয বাাংলাদেশ
েতিণ এতশযার প্রিম সারা িৃতিবীদি িৃিীয। হাউ ইটস িতসবল এটাদিা আমার
বানাদনার কিা না। এটা স্বািাতবকিাদব তবষদয অিননতিক
শ
মিদত্র বলা হদযদে
আমার জিতডতি িদিটটি। ২৩ টট মেশ িদিটটি িার মদধয বাাংলাদেশ আদে।
এটা একিন অিনীতিতবদের
শ
েৃটষ্টদি ময সমাদলািনাগুদলা িু দল ধরা হয মসই
কিাগুদলা যতে সবদিদত্র
শ
সিয হদয িাদক িাহদল আমার িার কযাতিটা ইনকাম
এরকম িাদব মকন বাড়দে। আমারদিা উদল্লখ করার মি অদনক…
জিল্লুি িহমানঃ িার কযাতিটা ইনকাদমর তবিরীদি বলা ময এখাদন ধনী-েতরদদ্রর
ববষময বাড়দে। যারা ধনী িারা দ্রুি ধনী হদে তকেু মানুদষর িনয আসদল
বাাংলাদেশদক বিতর করা হদে। আদরকটট তেক প্রবৃজদ্ধর কিা বলদবন ডক্টর
মেবতপ্রয িট্টািাদযরশ িাষায প্রবৃজদ্ধ হদে সুদিা কাটা র্ুতড়র মিন। িার নাতড়র সদে
মকাদনা সাংদযাে মনই মস উদড় মবড়াদে এবাং এই প্রবৃজদ্ধর তহদসব-তনদকশ তকন্তু প্রশ্ন
আদে। প্রবৃজদ্ধর সুফল সাধারণ মানুষ িায তকনা মসটট তনদয প্রশ্ন আদে।
অসীম কুমাি উরক ঃ না ডক্টর মেবতপ্রয িট্টািায কিাগুদলা
শ
বদলদেন কিাগুদলা
উনার েৃটষ্টিতেদি মকানরকম তমিযা কিা বলদে ময িা বলতে না আতম। তকন্তু
আমার কাদে মদন হয মযন আতম হযদিাবা স্বপ্নতবলাসী কিাবািশা বলদেন। আতম
যখন বাহারুন িাই বাসার……
জিল্লি
ু িহমানঃ এখন আিনার ইনকাম 1 মকাটট টাকা আমার ইনকাম এক
হািার টাকা েড় কদর বলদল
অসীম কুমাি উরক ঃ না এরকম আকাশ-িািাল িফাৎ িাকদল মিা কাদি
তিির অিাবটা হদিা না। আিনার মযই মলাকটা কদরানাকাদল ঢাকা শহর মেদড়
গ্রাদম িদল মেদে।

জিল্লি
ু িহমানঃ তকন্তু বাাংলাদেদশ মিা নিু ন েতরদ্র, োতরদ্র সীমার নীদি মবশতকেু
মানুষ রদয মেদে।
অসীম কুমাি উরক ঃওই স্টযাটটতস্টক তনদয কিা বলদল আোদনাটা খুব কটঠন
হদব। তকন্তু আমরা সাোদিাদখ এগুদলা তনদয যতে কিা বতল আতম মসই িাযোটা
আসদি িাই আতম যখন প্রিম মিাট িাদবর নাম শুতন িখন আতম িমদক উটঠ।
আদর মিাট িাব আতম িদর ধারণা করলাম ময এখাদন মবাধহয মনৌকার মরস মটস
হয িদর তেদয খবর তনদয মেখলাম ময না এটা িাবই নাম তেদযদে মিাট িাব। এটা
তিটাোংদয আদে হযদিাবা নেীর িাদড়ও আদে। আিতন বদলন এই িাবগুদলা কারা
করদে। এটা মকান িোরতক আদে তকনা। আিতন িাদনন োিীিুদর কিগুদলা
তরদসাটশ আদে, বাাংলাদেদশ কিগুদলা তরদসাটশ হদযদে এই তরদিাটশ গুদলাদি কারা
যায, কারা এই তরদসাদটশ র মাতলক এগুদলার মকাদনা িোরতক তক আদে। বড়দলাক
হদে না ময আতম িা বলতে না তকন্তু আইনশৃঙ্খলা রিাকারী কিৃিি ময আমরা
ধরদবা কিা বলব আর তক এই িাযো গুদলা তক িোরতক আদে। িাযোগুদলা
িোরতক করা েরকার না। আিনার ধ্বতন ধ্বতন হদে, েতরব েতরব হদে এই
িাযোটা বাস্তদব মনিাদনা যাদে না। আতম এটা একেম ইনফদমশদনর
শ
মবতসদস
বতল ঈদের তিন তেন আদে গ্রাদমর বাতড়দি তেদযতে। একটু মবর হদযতে বািাদর
বািাদর মেদখতে প্রিুর মানুষ। মসখাদন ৭৫ িারদসি মতহলা ২৫ িারদসি িুরুষ।
মোকাদন যাদে মবর হদে বতল তক বযািার। কয শাতড় মনয, লুতে মনয, িাোতব
মনয। কই তক বযািার বদল সব তবজক্র হদয মেদে। কারণটা তক কয বুঝলাম না
ধাদনর ের ১০০০ টাকা। ৫ মণ ধান তবজক্র কদর কৃষক টাকা তেদয কৃষাণীদক িাটঠদয
তেদযদে বািার মিদক এবাং মসটা আতম আিনাদক বলতে ময আতম খবর তনলাম
মনত্রদকানা বািাদর িাঠাদবা। মনত্রদকানা বািারও ফাাঁকা। আতম িাবলাম ময
তকদশারেে। আমার িাযোটা এরকম মনত্রদকানা, তকদশারেঞ্, মযমনতসাং মিদক
একেম সমান তডসদটে। মযমনতসাংদহ নাই, তকদশারেদেও নাই। অিাৎ
শ িাহদল
এগুদলা মকািায মেল আিতন বলদিদেন ধনী-েতরদবর
জিল্লুি িহমানঃ ববষময
অসীম কুমাি উরক ঃ েতরব েতরবই হদে ধনী ধনীই হদে
জিল্লুি িহমানঃএই িািকযটা
শ
েযািটা অদনক মবতশ।
অসীম কুমাি উরক ঃ না আতম মসই তবষদয তেমি মিাষণ করতে।িািকয
শ মিা
আেই। ধনী-েতরদবর িািকযটা
শ
না িাকদল ধনী আর েরীব তকিাদব মবাঝা যাদব।

জিল্লি
শ
মিা একটা মাত্রা িাকদব। মসটট মাত্রাোড়া।
ু িহমানঃ না িািদকযর
অসীম কুমাি উরক ঃ হযাাঁ মসই মাত্রাটুকু আদে।
জিল্লি
ু িহমানঃ আিতন মদন করদেন মাত্রা আদে।
অসীম কুমাি উরক ঃহযাাঁ আমার কাদে মিা মাত্রাটুকু আদে।
জিল্লুি িহমানঃ তমস্টার হারুনুর রতশে
হারুনুি িরিদঃ িনাব অসীম কুমার উতন মযটা বদলতেদলন ময বাাংলাদেদশর ময
সমস্ত তরদসাটশ , তবতিন্ন মহাদটল, তবতিন্ন িাব এগুদলা েদড় উঠদে মকাদনা িোরতক
নাই। এগুদলার খবর নাই। আসদল বাাংলাদেদশ বিশমাদন সুশাসদনর একটা বড়
অিাব। এবাং সবিাইদি সুশাসদন অিাদবর কারদণ তকন্তু আিদক েুনীতি রদন্ধ রদন্ধ
প্রদবশ কদর মেদে। এবাং েুনীতির তনোঃসদন্দদহ রাদের একটা কযাোদর িতরণি
হদযদে। আিদক এই অবিা কারণটা হদে মেদশর িবাবতেতহিার অিাব। মেদশর
িবাবতেতহিা না িাকদল স্বািাতবক কারদণই আিদকর বাদিট প্রণযন হদে একটা
বাদিট এর সবিাইদি আিতন যতে মূলযাযন করদি িান ময বাাংলাদেদশর আতিক
শ
প্রতিষ্ঠানগুদলা আিনাদক সবপ্রিম
শ
তবদবিনায তনদি হদব। ময বাাংলাদেদশ আতিক
শ
প্রতিষ্ঠানগুদলা এখন তক অবিায কাি করদে। আতিক
শ প্রতিষ্ঠাদনর মদধয আিনার
মশযার বািার, বযাাংকগুদলা বদলন, আিদকর বযাাংকগুদলাদি িারদলযর সাংকট
নাই তকন্তু বযাাংক গুদলা আদে তক োাঁড়াদে বযাাংকগুদলা মিদক আিদক বযাাংদকর
ঋণ গ্রহীিারা মকাটট মকাটট টাকা লি লি মকাটট মকাটট টাকা ঋণ তনদে িারা
িতরদশাধ করদে না িাদেরদক আিনার মেউতলযাও করা হদে না। িাদেরদক
আিনার মসিাদবই ইদযও করা হদে না। যার ফদল বাাংলাদেদশর ঋণ মখলাতির
সাংখযা বাড়দে। তবিুল িতরমাদনর টাকা িারা আত্মসাৎ কদর আিদক মেোরদস ধনী
েতরদব িািকয
শ ববষময বিরী করদে। এগুদলা আদে এগুদলা আমাদের সুশাসদনর
অিাদবর কারদণ এগুদলা সৃটষ্ট হদে। আিদক বাাংলাদেদশর অিনীতির
শ
তিতত্তদক
মিবুি করদি মেদল আতম এই ময বড় বড় মমো প্রকল্প কিা বলতে মমো প্রকল্প
অবশযই প্রদযািন আদে। মযমন িদ্মা মসিু সম্পূণ হওযার
শ
েরকার আদে।
মমদোদরল কাি িলদিদে এগুদলা সম্পূণ শ হওযার েরকার আদে তকন্তু আদরা ময
সকল প্রকল্প গুদলা এরকম েুদযােময
শ
সমদয মস গুদলাদক আিনাদের তবদবিনায
তনদি হদব। আর সবিাইদি বড় কিা মিা মমো প্রকল্প আিতন বাস্তবাযন করদেন
সম্পূণ ববদেতশক
শ
ঋদণ। আমাদের তনিস্ব অিাযদন
শ
না। আিদক আতম তবএনতির
একিন কমী তহদসদব বলদি িাজে আমাদের লিয উদদ্দশয তেল ময বাাংলাদেদশর
অিনীতিদক
শ
স্বতনিশর অিনীতিদি
শ
েদড় মিালা। এবাং মস কারদণ আমাদের সাদবক

অিমন্ত্রী
শ
নাইনটট ওযাদন আিনার ওই আমাদের িযাট বযবিা অিযেরীণ সম্পে
আহরদণর িনয িযাট বযবিা িালু কদরতেদলন। আমার খুব িাদলািাদব মদন আদে
মসতেন অসীমো মসইতেন ৭২ র্ণ্টার হরিাল তেদযতেল। মাতন না মানদবা না এই
েরীব মানার বাদিট মানদবা না। তকন্তু স্টাবতলশ মটাটাল রািদস্বর মফারটট িাদসি
শ
আসদে তকন্তু িযাট মিদক এবাং িযাটদক আদরা আধুতনকীকরণ করার িনয। আদরা
অিযেরীণ অি আমাদের
শ
তরদসাস তহদসদব
শ
মযাোন মেযার িনয এটাদক আদরা
আধুতনকরণ করা হদে। এটা আধুতনকরণ করা হদল মেখা যাদব আোমী ২,৩ বেদর
৬০ িাদসি
শ আমরা িযাট মিদক টাকা আোয করদি িারব। মিা এটা আমাদের
সবিাইদি বড় েুবলিা
শ
হদে ময আমরা এই িাযোগুদলাদি স্বেিা আনযন
করদি িাজেনা। আিদক মাননীয অিমন্ত্রী
শ
বলদে আমরা তডজিটাদল অদনক
অগ্রসর হদযতে। আিদক আিনার তবদেদশ টাকা িািার হদয যাদে। আিতন এি
তবিুল িতরমাণ ববদেতশক ঋণ তনদয সমস্ত মমো প্রকল্প অিাযন
শ
করদেন রূিিুর
িারমাণতবক প্রকল্প মিদক ২০০০ মমোওযাট তবেুযৎ িাব মসখাদন ১ লি মকাটট
টাকার উিদর আমাদক বযয করদি হদে। অিি েুই হািার ২০০০ মমোওযাট
তবেুযৎ উৎিােন করদি তকন্তু আমাদের ১৫ মিদক ২০ মকাটট টাকা লােদব যতে
িািতবেুযৎ ইযাদি যাই। আিদক আিনার সারা তবদশ্বই ববতশ্বক িতরবিশদনর কারদণ
কযলা তবেুযৎ মিদক সদর আসদে। িাযনা বদলন, ইজন্ডযা বদলন সারা িৃতিবীর
অনযানয মেদশ অিি আমরা তবিুল িতরমাদনর কযলা তবেুযৎদকি তনমাদণর
শ
মিেদন আমরা এখাদন ববদেতশক ঋণ তনদয তবতিন্ন কযলা তবেুযৎ িািন করতে।
তকাংবা িতরদবশতবেরা এগুদলা বদল এদসদে মযগুদলা বন্ধ হওযা েরকার। আমাদের
মাননীয প্রধানমন্ত্রী এবের বৃি মরািন করদি তেদয বলদলন আমাদের অতধক োে
লাোন িতরদবশ রিা করুন। একতেদক আিতন োে লাোদবন এবাং আোমীকাল
কাবনশ তনোঃসরদণ প্রজক্রযা আিতন বাতড়দয তেদবন িাহদল মিা এটা হল না। ময
কারদণ আমাদের মেদশ সতিযকার অদি শ সমস্ত িেদিিগুদলা গ্রহদণর মিদত্র ময
আমাদের বযািক েুবলিা
শ
এই েুবলিা
শ
মিেদন মেদশ সুশাসদনর অিাব, মেদশ
েণিাতন্ত্রক িতরদবদশর অিাব। আদে েণিাতন্ত্রক িতরদবশ যতে িাকদিা মিামি
প্রকাদশর স্বাধীনিাগুতল যতে িাকদিা, আিদক যতে এখাদন তনবািদনর
শ
মধয তেদয
সরকার েঠন হি এবাং সাাংতবধাতনক প্রজক্রযা তেদয যতে রাে িলি, আতম
রািনীতিক কিা িদল আসলাম এই কারদণ ময একটা রাে িন্ম হয তকন্তু
রািনীতির কারদণ। রািনীতি মধয তেদয ৭১ সাদল বাাংলাদেদশর িন্ম হদযদে।
রািনীতি না িাকদল বাাংলাদেদশ িন্ম হদিা না। আিদক বাাংলাদেদশর রািনীতি
তনদখাাঁি হদয মেদে। রািনীতি নাই মি প্রকাদশর স্বাধীনিা আিদক তবলুপ্ত।
রািনীতি যতে না িাদকন মি প্রকাদশর স্বাধীনিা যতে না িাদক যতে সরকাতর েল
তবদরাধী েল আদলািনা করার সুদযাে িাকি ময আমাদের এই এই রাদের েুবলিা।
শ

এই এই যাযো গুদলাদি আমাদের সবার করদি হদব। এই এই প্রতিষ্ঠানগুদলাদি
আিদক সবার করদি হদব। আদে কল্পনা করা যায না তনবািন
শ
কতমশন আমাদের
তনবািন
শ
কতমশন ১১৯ নাম্বার িতরেদের িতরষ্কারিাদব বলা আদে ময তনবািন
শ
কতমশদনর োতযত্ব এবাং কিশবয তক। আতম উদেযাদের সদে বলতে আতম লি
করলাম তনবািন
শ
কতমশন মিদক এনআইতড আিদক িানােদরর প্রজক্রযা িলদে।
এটাল িাহদল সাংতবধান আমাদের সাংদশাধদন মযদি হদব। মকান অবিাদিই তনবািন
শ
কতমশন যতে আিনার মিাটার িাতলকা বা এনআইতড প্রস্তুি ওযান ইদলদিদনর
সময তনবািন
শ
কতমশনই কদরদে। এই ধরদনর তবতিন্ন রকম উদেে গুদলা আমাদের
ময একটার ির একটা বৃজদ্ধ িাদে এবাং আমরা এখদনা িযে
শ মকাদনা শুি সাংবাে
িাজে না ময বাাংলাদেদশ আি মানুদষর ময েণিাতন্ত্রক অতধকারটা আিদক তবলুপ্ত
হদয মেদে এইটা কখন তফদর আসদব। এখাদন আতম মযিাদবই বতল না অনযানয মি
প্রকাদশর যতে আতম সম্মান না কতর, অনযানয মিপ্রকাদশর যতে গুরুত্ব না মেয
িাহদল সাংকট আদরা বাড়দব ।
জিল্লি
ু িহমানঃ ধনযবাে তমস্টার অসীম কুমার উতকল। না আিনার মি প্রকাদশর
স্বাধীনিা মিা আদেই। বাাংলাদেদশর প্রতিটট মিদত্র এিগুদলা তমতডযা এিগুদলা
তনউি তমতডযা, অনলাইন তমতডযা সবতকেু তমদল মে প্রকাশ হদে না এরকম মিা
মকাদনা তবষয নাই। প্রকাশ হদে এবাং িালাদমদি
শ
মাননীয সাংসে সেসয হারুন
িাই যখন বক্িৃিা মেয িখন আমরা সবাই শুতন। িাযোগুদলা বিতর হদযদে।
িাযোগুদলাদি িি আদে। এক িি রাখার, না শুকাদনার োয োতযত্ব মিা িাে
কদর তনদি হদব। আওযামী লীদের উির োতযত্ব িাতিদয তেদয তবএনতি তনদিদক
তনদেশ াষ িাবার মকান সুদযাে আদে বদল আতম মদন কতর না। আমরা মিা িাই ময
এই িাযো গুদলা মিা আমাদের সকল আলাি-আদলািনা মকিতবন্দু িাকুক।
িালাদমদির
শ
সকল তকেুর আলাি-আদলািনা মকিতবন্দু মহাক। মস িালাদমি
শ
মক
িালু করদি মেদল তনবািন
শ
কতমশনদক সািাদি হদব সািাদনা মহাক। তনবািন
শ
কতমশনদক মঢদল সািাদনার কিা আতম ইতিিূদব এখাদন
শ
এদস বদলতে ময
তবএনতি'র তেক মিদক একটা প্রস্তাবনা িাকদিই িাদর, িনমি বিতর করা, আবার
আদলািনা করা, সরকাদরর সাদিও ববঠক করার সুদযােগুদলা িাদক। তনবািন
শ
কতমশনদক মঢদল সািাদনা বযািাদর মকান তেমদির অবকাশ মনই। তনবািন
শ
কতমশন অিীদির মযদকাদনা সমদযর িু লনায অদনক মবতশ শজক্তশালী হদযদে।
যার মযানিাওযার মবদড়দে, তফনাজেযাল িাওযার গুদলা মবদড়দে, অদনক মবতশ
শজক্তশালী করা হদযদে। িারির এই তনবািন
শ
কতমশন েঠন প্রজক্রযাটট কাদরা কাদরা
তেমি আদে। মসটট মিা স্বািাতবক এটট অস্বািাতবক তকেু িা মিা নয। িাহদল
স্বািাতবক হদল এটার িরবিী িেদিি তনদি হদব। তক িদ্ধতিদি আমরা শজক্তশালী
যুদোিদযােী তনবািন
শ
কতমশন েঠন করদি িাতর মসই তবষযগুদলা আদলািনা

মটতবদল তনদয আসা েরকার, প্রস্তাবনাগুদলা তনদয আসা েরকার। িালাদমি
শ
মক
শজক্তশালী করদি িাজে। আমরা তনবািন
শ
কতমশদনর মাধযদম িমিা িালাবেদলর
িাযোটটদি তনবািন
শ
প্রজক্রযাদকই রাখদি িাজে। এর বাইদরও ময প্রজক্রযা মসটট
মকান মদিই েণিাতন্ত্রক প্রজক্রযা হদি িাদর না। তনবািন
শ
প্রজক্রযার বাইদর িমিার
িালাবেদলর মকান প্রজক্রযা েণিাতন্ত্রক প্রজক্রযা নয বস্বরািারী, সামতরক শাসন হাি
ধদর িমিার িালাবেদল মসই িাযোগুদলাদি যাওযার সুদযাে আদে বদল আতম
মদন। িাহদল আমরা মসই িাযোগুদলাদি আিনারা অযাদড্রস কদর সুশাসন
প্রতিষ্ঠার তবষযটা মিা আসদবই। আতম মিা বলতে না আতম কিাটা হযদিা একটু
র্ুতরদযই বলতে ময সিমিার অিাব, েিিার অিাব আমরা মসই িাযোগুদলা
মিদক মবতরদয আসদি িাই। মবতরদয আসার মিদত্র সকদলর অাংশগ্রহণ, সকদল
উিতিতি, সকদলর সহদযাতেিা েরকার। এককিাদব আওযামী লীদের িদি তকাংবা
এককিাদব তবএনতি'র িদি সামতগ্রকিাদব সমস্ত সাংকটদক মমাকাদবলা করার,
উদত্তালন করার সুদযাে আদে বদল মদন হয না। কাদি সুশাসন বদলন আর েিিা
বদলন সবতকেুই হল সকদলর োয-োতযত্বটুকু আদে। এটা একতেদনর বিতর হয না
তনবািন
শ
প্রজক্রযা মিা আমাদের ধ্বাংস হদয তেদযতেল। মিাটার আইতড কাডশ বা
এনআইতড কাডশ আমরাইদিা আদন্দালদনর মদধয তেদয বিতর কদরতে। মিা সামদনর
তেনগুদলাদি এ তবষযগুদলা তনদয তনবািন
শ
প্রজক্রযা মক শজক্তশালী করার িনয
আমাদের সকদল তমদল কাি করদি হদব এবাং সকল িি মিদকই এগুদলা ওদিন
হওযা েরকার। প্রস্তাবনা ওদিনতল আসা েরকার যার উির োাঁতড়দয িনমি বিতর
করা একটা িাযোয মিৌৌঁোদি িারদবা।
জিল্লি
ু িহমানঃ অদনক অদনক ধনযবাে তমস্টার হারুনুর রশীে এবাং অসীম
কুমার উতকল আমাদের সদে আদলািনায অাংশগ্রহণ করার িনয। েশক
শ আমার
েুই অতিতি েুটা প্রধান রািননতিক েদলর কিা বলতেদলন। মেদশ কদরানা িতরতিতি
এখন িযে
শ অস্পষ্ট মসটট উনারা মদন কদরন কদরানা মমাকাদবলার িনয একটা
সুস্পষ্ট মরাডমযাি িাকা েরকার মযখাদন স্বল্পদমযােী, মধযদমযাতে এবাং েীর্দমযােী
শ
িতরকল্পনাগুদলা িাকদব। আমাদের হসতিটালগুদলার সিমিা বাড়াদি হদব।
িৃিীয মঢউ আসদল আমরা মসটট মমাকাদবলা করদি িারদবানা এই তবষদয
িনযস্বািয তবদশষজ্ঞরা মমাটামুটট িাদব একমি। মস প্রস্তুতিটা আমাদের েরকার।
আমাদের স্বািয তবিাদে উনারা বলতেদলন ময যিটা না অনািার েুনীতি আদে িার
িাইদি মবতশ আদে অেিিা এই তবষদয েুইিদনই একমি। যতেও তমস্টার হারুন
অর রতশে অতনযম, অনািাদযরশ নীতির কিা বদলদেন। েিিায ময সবদিদয বড়
সমসযা মসটট তমস্টার অসীম কুমার বলতেদলন। বাদিট প্রণযদন এম তি মের মকান
িূ তমকা আদে তকনা মসটট তনদয প্রশ্ন েুিনই িু দলদেন আসদলা মসই অদি মিমন
শ

মকাদনা িূ তমকা মনই এবাং বাদিট তনদয সাংসদে আদলািনা হয িার তসাংহিােই
বাদিট তনদয িাদক না এবাং মসই আদলািনাটুকু বাদিট তনদয হয মসটটর প্রতিফলন
আমরা মশষ িযাদয
শ যখন িাস হয িখন মেখদি িাই না। এটট তবদশষজ্ঞদের
মিামি। স্বেিা এবাং িবাবতেতহিা প্রদযািনীযিার কিা উনারা েুইিন
বলতেদলন। এবাং এবাদরর তমস্টার হারুন উর রতশে বলতেদলন ময মিিাদরর
বাদিদটর র্াটতি মবতশ ববদেতশক অিযেরীণ তনিশর হদযদে এই বাদিট। এই
বাদিট মযিাদব হদে িাদি কদর এটট বাস্তবাযদনর েিিা এবাং সখযিা মনই।
অনযতেদক তমস্টার অসীম কুমার উতকল এই তবষদয িুদরাটা একমি নন িদব
সঙ্কটগুদলা আদে মসটট তিতন বলদেন এবাং তিতন বলতেদলন ময বাাংলাদেদশ
অিূ িিূণ উন্নতি
শ
হদযদে। সমসযা আদে সাংকট আদে িারির এখাদন িার কযাতিটা
ইনকাম বৃজদ্ধ মিদযদে এখাদন জিতডতি সদোষিনক তবদশ্বর অদনক মেদশর
িু লনায েতিণ এতশযায বাাংলাদেশ সবার উিদর আদে। তকন্তু আদলই
আদলািনাগুদলা করদি করদি তমস্টার হারুনুর রতশে মমো প্রকদল্পর বযয কতমদয
মেওযার কিা বদলদেন। বরাং সামাজিক সুরিা খাি, িলবাযু িতরবিশদনর ময
অতধকার, স্বািয তশিায মদনাদযাে মবতশ তেদি বদলদেন, বযয বৃজদ্ধর কিা বদলদেন
এবাং বাাংলাদেদশর রািনীতি তনদখাাঁি তিতন বলতেদলন এই কিা বলদি বলদি
েণিন্ত্র, সুশাস, তনবািন,
শ
মি প্রকাদশর স্বাধীনিার তবষযগুদলা উদল্লখ কদরতেদলন
এবাং তমস্টার অতসম কুমার বলতেলাম ময এগুদলা নিু ন তকেু মনই এগুদলা অদনক
িুরদনা এবাং এই সাংকটগুদলা এককিাদব আওযামী লীে বা তবএনতি কাদরা িদি
মমাকাদবলা করা সম্ভব নয। মসটট মমাকাদবলা করদি হদব সজম্মতলি িাদব। েশক
শ
আমাদের সদে িাকার িনয অসাংখয ধনযবাে আিনাদের সবার িনয শুিকামনা।

