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পઝথম অিধেবশেনই সংসদীয় কিমিট হে੧ছ
সভাপিতর চারিট পদ িবএনিপর জাতীয় পািটગ পাে੧ছ িতনিট

িনজসં পઝিতেবদক
নবম জাতীয় সংসেদর চলিত অিধেবশেনই সংসেদর মੰ੬ণালয়-সઃপিকગত એઐায়ী কিমিটসহ সব কিট সংসদীয় কিমিট গঠন
করা হেব„ এর মেধઘ মੰ੬ণালয়-সઃপিকગত એઐায়ী কিমিট ৩৭িট ও সংসদীয় কিমিট ১০িট„ এই ৪৭িট কিমিটর মেধઘ
সংসদীয় কিমিট, কাযગ উপেদੈা কিমিট ও একিট িবেশষ কিমিট গঠন করা হেয়েছ„ বািক ৪৪িট কিমিট গঠেনর পઝিਠઙয়া
ੂরઔ হেয়েছ„
এবার সংসদীয় কিমিট গঠেনর †রઔতંপূণગ িদক হেলা িবেরাধী দল োথেকও কিমিটর সভাপিতর পদ োদওয়া„ বাংলােদেশর
ইিতহােস এবারই পઝথম সংসদীয় એઐায়ী কিমিটর সভাপিতর পদ িবেরাধী দলেক োদওয়া হে੧ছ„ এর অােগ প—ম সংসদ
পযગੰæ মੰ੬ণালয়-সઃপিকગত সংসদীয় কিমিটর সভাপিত থাকেতন সংিশઇੈ মੰ੬ী িনেজই„ ১৯৯৬ সােল গিঠত সਮম সংসেদ
অাওয়ামী লীগ সরকার এ সংਠઙাੰæ িবিধ সংেশাধন কের কিমিটর সভাপিত পেদ মੰ੬ীর বদেল একজন সাংসদেক
সভাপিত করার িবধান চালઓ কের„ তেব ওই সংসেদ িবেরাধী দেলর সাংসেদরা োকােনা কিমিটর সদসઘ িছেলন না„ তেব
সরকার গঠেন সমথગন োদওয়ায় জাতীয় পািটગর সাংসদ অােনায়ার োহােসন ম™ઓেক মੰ੬ী ও অপর সাংসদ ড় িট অাই এম
ফজেল রাবਸ਼ীেক কৄিষ মੰ੬ণালেয়র সংসদীয় কিমিটর সভাপিত করা হেয়িছল„
সংসদ সিচবালয় সકেਠ জানা োগেছ, সরকাির দল ৩৭িট মੰ੬ণালয়-সઃপিকગত সংসদীয় কিমিটর মধઘ োথেক অাসনপઝািਮর
সংখઘানઓপােতর িহসােব িবএনিপেক চারিট এবং জাতীয় পািটગেক িতনিট সভাপিতর পদ োদওয়ার িসਤাੰæ িনেয়েছ„ বািক
৩০িট মੰ੬ণালয়-সઃপিকગত એઐায়ী কিমিট এবং ১০িট সংসদীয় কিমিটর পদ সরকাির দেলর থাকেব„ ১০িট সংসদীয়
কিমিটর মেধઘ পদািধকারবেল িએপকার কাযગ উপেদੈা কিমিট, কাযગপઝণালীিবিধ কিমিট, িবেশষ অিধকার কিমিট এবং ি
পিটশন কিমিটর সভাপিত হন„ োডপઓিট িએপকার পদািধকারবেল লাইেবચির কিমিট এবং িচফ ਗ਼ইপ সংসদীয় কিমিটর
সভাপিত হন„
িએপকার অઘাডেভােকট অাবদઓল হািমদ সংসেদর পઝথম অিধেবশেনই সংসদীয় কিমিট†েলা গঠেনর কথা উেলઇখ কের
বেলন, অাওয়ামী লীগ পઝিতশઝઔিত অনઓসাের িবেরাধী দলেক সংখઘানઓপােত সভাপিতর পদও োদেব„
িবেরাধী দলেক সভাপিতর পদ োদওয়ার কথা জািনেয় সংসেদর িচফ ਗ਼ইপ উপাধઘਉ অাਲ਼ઓস শহীদ িবএনিপ এবং জাতীয়
পািটગর কােছ িচিঠ পািঠেয়েছন„ িচিঠেত িবএনিপর কােছ সভাপিত িহেসেব চারজন এবং জাতীয় পািটગর কােছ িতনজেনর
নাম চাওয়া হেয়েছ„ এ ছাড়া িচফ ਗ਼ইপ সব সাংসেদর কােছ িচিঠ পািঠেয় তঁােদর অাগઝেহর মੰ੬ণালেয়র নাম জানেত ো
চেয়েছন„ োকান মੰ੬ণালেয় সংিশઇੈ সাংসদ থাকেত চান, তা িচিঠেত জানেত চাওয়া হেয়েছ„ ইিতমেধઘ োদড় শতািধক
সাংসদ তঁােদর অাগઝেহর মੰ੬ণালেয়র একািধক নাম িচফ ਗ਼ইেপর কােছ জমা িদেয়েছন„ সংসেদর পઝথম অিধেবশেন
সংসদীয় কিমিট গিঠত হেল বাংলােদেশর সংসদীয় ইিতহােস এিটও হেব একিট োরকডગ„ অੈম সংসদ ੂরઔর পઝায় ২০
মাস পর ২০০৩ সােলর ১৫ জઓলাই িবেরাধী দেলর নাম বাদ োরেখ দઓই দফায় ৩৮িট মੰ੬ণালয়-সઃপিকગত એઐায়ী কিমিট
গঠন করা হেয়িছল„ সਮম সংসেদও কিমিট গঠন করা হেয়িছল সংসদ ੂরઔর পઝায় োদড় বছর পর„
সংসেদর িচফ ਗ਼ইপ অাਲ਼ઓস শহীদ পઝথম অােলােক বেলন, পઝথম অিধেবশেন সংসদীয় কিমিট গঠেনর োরকডગ করা হেব„ ি
বেরাধী দলেক এবার পઝধানমੰ੬ী োশখ হািসনার োঘাষণা অনઓসাের সংখઘানઓপােত সভাপিতর পদ োদওয়া হেব„ ইিতমেধઘ এ
বઘাপাের তােদর সেਔ োযাগােযাগ হেয়েছ বেলও িতিন জানান„
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