জাতীয় পার্িটর মন্ত্রী
চেটেছন অর্থমন্ত্রী!

বলায়
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ঢাকা : আবুল মাল আবদুল মুিহত এক সময় জাতীয় পার্িট সরকােরর
মন্ত্রী িছেলন এবং সংসেদ দুবার বােজট েপশ কেরেছন- িবেরাধীদলীয়
সদস্যেদর এমন বক্তব্েয েবজায় চেটেছন অর্থমন্ত্রী। কখেনা জাতীয়
পার্িট সরকােরর মন্ত্রী িছেলন না দািব কের িতিন আগামীেত এমন
বক্তব্েযর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেবন বেল হুঁিশয়াির
উচ্চারণ কেরেছন।
পাল্টা হুমিক িদেয়েছন িবেরাধী দল জাতীয় পার্িটর সংসদ সদস্যরা।
তারা বেলন, ব্যাংক ডাকাতেদর রক্ষা করায় আপনােক (অর্থমন্ত্রী)
আদালেতর কাঠগড়ায় দাঁড়ােত হেত পাের।
আজ েসামবার স্িপকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরীর সভাপিতত্েব শুরু
হওয়া সংসদ অিধেবশেন সম্পূরক বােজট িনেয় আেলাচনাকােল অিনর্ধািরত
ইস্যুেত দুপক্ষ কথা বেলন। এর আেগ সংসদ অিধেবশেন সম্পূরক বােজেটর
ওপর দুই িদেনর আেলাচনায় সরকার ও িবেরাধী দেলর সদস্যরা ব্যাংক
খােত লুটপাট িনেয় অর্থমন্ত্রীর কেঠার সমােলাচনা কেরন।
এক সময় এরশাদ সরকােরর অর্থমন্ত্রী এখন ব্যাংক ডাকাতেদর প্রেটকশন
িদচ্েছন
বেল
দািব
কেরন
তাঁরা।
িকন্তু
সমাপনী
বক্তৃতায়
অর্থমন্ত্রী ব্যাংক খােতর লুটপাট িনেয় েকােনা কথা না বলেলও জাতীয়
পার্িটর সদস্যেদর বক্তব্েযর তীব্র সমােলাচনা কেরন।
এ সময় জাতীয় পার্িটর সংসদ সদস্যেদর উদ্েদশ্েয অর্থমন্ত্রী বেলন,
‘আমার একটু বলা উিচত। কেয়কবারই বেলিছ, িকন্তু জাতীয় পার্িটর
সদস্যরা েসটা অস্বীকার কের যান। আজও িমস্টার েসিলম (েসিলম
উদ্িদন) সােহব েসটা বেলেছন।’ িতিন বেলন, ‘আিম েকােনা িদন জাতীয়
পার্িটর সদস্যও িছলাম না, েকােনা িদন জাতীয় পার্িটর মন্ত্রীও
িছলাম না, অেনকবার এটা বেলিছ।’
ক্িষপ্ত আবুল মাল আবদুল মুিহত বেলন, ‘েজনােরল এরশাদ যখন সামিরক
শাসক িছেলন েসই সময় আিম মন্ত্রী িছলাম, জাতীয় পার্িটর তখন জন্মও
হয় নাই। েসই সময়িটেত মন্ত্রী িছলাম। জাতীয় পার্িট জন্ম হওয়ার আেগ

আিম েসই সরকার েথেক পদত্যাগ কের চেল আিস। কােজই আমার অনুেরাধ
হেব, ভিবষেত েযন জাতীয় পার্িটর সদস্যরা মেন রােখন। যিদ না রােখন
তেব তােদর িবরুদ্েধ আিম যথাযথ ব্যবস্থা িনেত বাধ্য হেবা।’
এরপর ছাঁটাই প্রস্তােবর ওপর আেলাচনায় অংশ িনেয় জাতীয় পার্িটর
প্েরিসিডয়াম সদস্য কাজী িফেরাজ রিশদ বেলন, জাতীয় পার্িট গঠেনর
পূর্েবই এরশাদ সােহেবর সামিরক সরকার যখন গিঠত হয়, তখন তাঁর
অর্থমন্ত্রী িহেসেব েযাগ েদন িতিন (আবুল মাল আবদুল মুিহত)। িতিন
সামিরক সরকােরর অর্থমন্ত্রী িহেসেব এই সংসেদ বােজট িদেয়েছন। উিন
কখেনা জাতীয় পার্িট কেরনিন।
িতিন আেরা বেলন, আিম তাঁেক আশ্বস্থ করেত চাই, ভিবষেত আপনার মেতা
এত জ্ঞানী, অিভজ্ঞ ব্যক্িতেক জাতীয় পার্িট তােদর দেল স্থান েদেবন
না। এ জন্য আপনােক আদালেত েযেত হেব না। িকন্তু আপিন েয ব্যাংক
ডাকতেদর প্রেটকশন িদেয়েছন, তার জন্য আপনােক আদালেত দাঁড়ােনা
লাগেত পাের।
একই আেলাচনায় অংশ িনেয় অর্থমন্ত্রীর ধমকােনােত ক্েষাভ প্রকাশ কের
জাতীয় পার্িটর েসিলম উদ্িদন বেলন, ‘আিম তােক (অর্থমন্ত্রী) জাতীয়
পার্িটর আমেলর মন্ত্রী কথািট বিলিন। িতিন খুবই শ্রদ্েধয় ব্যক্িত।
েছেল বড় হেল েযমন বাবা তােক শাসন করেত পােরন না। েতমিন িতিন
বয়স্ক হেলও অন্য সংসদ সদস্যেদর ধমকােনা তাঁর সিঠক হয়িন।
এ সময় সম্পূরক বােজট সম্পর্েক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুিহত
বেলন, গতবার সম্পূরক বােজট িনেয় েয সকল আেলাচনা হেয়িছল, তােত
আমার ইচ্ছা িছল সম্পূরক বােজটেক আেরকটু অর্থবহ করা। েসটা িবস্তৃত
আেলাচনার ব্যবস্থা করা। এটা এ বছর আিম করেত পািরিন েসজন্য খবুই
দুঃিখত। আশা করিছ ভিবষেত এ ধরেনর একটা ব্যবস্থা হেব।
অর্থমন্ত্রী আেরা বেলন, সম্পূরক বােজেট আমরা েয পিরবর্তন কেরিছ,
েসটা খুবই সামান্য। েমাটামুিটভােব আেগ িবিভন্ন িবভােগ েয ক্ষমতা
এই সংসদ িদেয়িছল েসটা যতদূর সম্ভব রক্ষা কেরিছ। তেব িকছুটা আয়ব্যয় এিদেক-েসিদক হেয়েছ। েসিটেজ জােয়জ করেত সম্পূরক বােজট
উত্থাপন করা হেয়েছ বেল িতিন উল্েলখ কেরন।
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