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সংসদ সদ েদর শপথ কাল
তির সংসদ সিচবালয়

একাদশ সংসদ িনবাচেন িবজয়ী সংসদ সদ েদর শপথ অ ােনর জ  ত জাতীয় সংসদ সিচবালয়।
আগামীকাল বৃহ িতবার সকাল ১০টায় জাতীয় সংসদ ভবেনর শপথকে  এমিপেদর শপথ পাঠ করােবন
ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗধরুী। শপথ হেণর পর নতনু মি সভা গিঠত হেব। এরপর একাদশ সংসেদর

থম অিধেবশন আ ান করা হেব।

একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেন নবিনবািচত এমিপেদর ফলাফল গতকাল ম লবার স ায় গেজট আকাের
কাশ কের িনবাচন কিমশন সিচবালয়।

সংিবধান অ যায়ী, সংসদ িনবাচেনর ফল গেজট আকাের কােশর িতন িদেনর মেধ  [অ ে দ ১৪৮ (২)
ধারা] শপেথর বাধ বাধকতা রেয়েছ। এরপর ৩০ িদেনর মেধ  সংসেদর অিধেবশন [অ ে দ ৭২ (২) ধারা]
বসার িবধান রেয়েছ। তাই বসরকাির ফল কােশর পরই নতনু এমিপেদর শপথ অ ােনর িত  কের
সংসদ সিচবালয়। বৃহ িতবার এমিপেদর শপথ হে —এমন তথ  িনি ত কেরেছন তথ ম ী হাসা ল হক
ই ।
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জাতীয় সংসেদর ডপুিট ি কার অ াডেভােকট মা. ফজেল রা ী িময়া কােলর ক েক জানান, সংিবধােনর
িনেদশনা  অ যায়ী  িনবাচেন  িবজয়ী  এমিপেদর গেজট কােশর িতন িদেনর মেধ  শপথ অ ি ত হেব।
ি কার ড.  িশরীন  শারিমন  চৗধরুী  তােঁদর  শপথ পাঠ করােবন। আর ি কার িনেজও এমিপ িনবািচত
হওয়ায় অ েদর শপথ পড়ােনার আেগ িনেজ শপথ হণ করেবন। িতিন  আেরা  জানান,  সবেচেয় বিশ
আসন পাওয়া  আওয়ামী  লীেগর এমিপরা  আেগ শপথ নেবন। আওয়ামী  লীেগর এমিপেদর সংখ া  বিশ
হওয়ায় কেয়ক ভােগ তােঁদর শপথ পড়ােনা  হেত পাের। তােঁদর শপথ হণ শেষ  ি তীয়  সেবা  আসন
পাওয়া জাতীয় পািট ও এরপর অ া  দেলর এমিপরা শপথ নেবন।

সংি  সূ েলা জানায়, শপেথর জ  ইিতমেধ  িবজয়ী সংসদ সদ েদর ঢাকায় ফরার িনেদশনা দওয়া
হেয়েছ। ম লবারই অেনেক ঢাকায় িফেরেছন। ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗধরুী িনজ িনবাচনী এলাকা
রংপুেরর পীরগে  থাকেলও আজ বুধবার সকােলই িফরেছন বেল জানান তারঁ একা  সিচব কামাল িব াহ।
জাতীয় সংসেদর ধান ইেপর জনসংেযাগ কমকতা মাহবুবুর রহমান জানান, িনবাচনী এলাকা পটুয়াখালী
থেক বুধবার িফরেবন পুনরায়  িনবািচত ধান  ইপ আ স ম িফেরাজ। দেলর িনেদশনা  অ যায়ী  আজ

সকােলই  ঢাকার  পেথ  রওনা  হে ন  বেল  জানান  থমবার  িনবািচত  খলুনা-৬  আসেনর  সংসদ  সদ
আ া ামান বাবু।

গতকাল ম লবার সংসদ ভবেন িগেয় দখা যায় সাজ সাজ রব। ব  সময় পার করেছন সংসদ সিচবালেয়র
আইন ও কমন শাখার কমকতা-কমচারীরা। সংসদ সিচবালেয়র িসিনয়র সহকারী সিচব মা. ওয়ােরছ হােসন
কােলর ক েক জানান, ি কােরর িনেদশনা অ যায়ী, ইিতমেধ  শপথক িট পির ার-পির  করা হেয়েছ।
শপথ হেণর পর সদ েদর জ  িনধািরত ফরম ও কায ণালী িবিধর কিপ ত রাখা হেয়েছ। িনবাচন
কিমশেনর গেজট অ যায়ী সব সংসদ সদ েক শপথ হেণর আম ণ জানােনা হেব। সংসদ সিচেবর া র
করা  আম ণপ  সব সংসদ সদে েক পাঠােনার  পাশাপািশ  টিলেফােন  তােঁদর  সে  যাগােযাগ  কের
উপি িত িনি ত করা হেব। শপথ হেণর পর সংসদ সদ রা সংসেদর সংরি েত রিজ াের া র করেবন
এবং পিরচয়পে র জ  ছিব তলুেবন।

সংসদ সিচবালেয়র আইন কমকতারা জানান, থম অিধেবশেনই ি কার ও ডপুিট ি কার িনবািচত হেব।
নতনু  ি কারেক  রা পিত  শপথ  পাঠ  করােবন।  আর  সরকারদলীয়  সদ রা  বেস  সংসদ  নতা  ও
িবেরাধীদলীয় সদ রা বেস িবেরাধীদলীয় নতা িনবািচত করেবন। নতনু এমিপেদর শপেথর এক মােসর
মেধ  রা পিত সংসদ অিধেবশন আ ান করেবন। স ে  চলিত সংসেদর ময়াদ শষ হওয়ার আেগই
নতনু সংসেদর অিধেবশন বসেব। আগামী ২৮ জা য়াির চলিত দশম সংসেদর ময়াদ শষ হওয়ার কথা।
২০১৮ সােলর ৫ জা য়াির িনবাচেনর মধ  িদেয় গিঠত এই সংসেদর থম অিধেবশন ২৯ জা য়াির  হয়।

িবএনিপ-জামায়ােতর  বজেনর  মধ  িদেয়  অ ি ত দশম সংসদ িনবাচেন  একক সংখ াগির তা  পেয়িছল
আওয়ামী লীগ। সব দেলর অংশ হেণ অ ি ত এবােরর িনবাচেনও তারাই িনর শ সংখ াগির তা পেয়েছ।
সংসেদর ৩০০ আসেনর মেধ  ২৯৯িট আসেন িনবাচন  হেয়েছ। এর মেধ  আওয়ামী  লীেগর নতৃ াধীন
মহােজাট  ২৮৮িট  আসেন  (আওয়ামী  লীগ  ২৫৯,  জাতীয়  পািট  ২০,  ওয়াকাস  পািট  িতন,  জাসদ ই,
িবক ধারা  ই,  তরীকত ফডােরশন  এক ও জিপ এক)  জয়ী  হেয়েছ।  িবএনিপসহ  জাতীয়  ঐক ট
পেয়েছ মা  সাতিট (িবএনিপ পাচঁ,  গণেফারাম এক ও ঐক ি য়া  এক) আসন। িতনিট আসেন ত
াথীরা  জয় পেয়েছন। এ ছাড়া  িগত একিট আসেন িবএনিপর াথী  এিগেয় আেছন। অব  িনবাচেন

িজতেলও শপথ না নওয়ার ঘাষণা িদেয়েছন জাতীয় ঐক ে টর সংসদ সদ রা। গেজট কােশর এক
মােসর মেধ  শপথ না িনেল ওই আসন েলােত উপিনবাচেনর আেয়াজন করেব িনবাচন কিমশন।
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সংি  ব ি রা জানান, শপেথর পরই মি সভা গঠেনর কাজ  হেব। তথ ম ী হাসা ল হক ই  জানান,
সংসদ সদ েদর শপেথর পরই নতুন মি সভা গঠন করেবন ধানম ী। নতনু সরকােরর আকার কমন হেত
পাের জানেত চাইেল জাসদ সভাপিত বেলন, ‘এটা ধানম ীর এখিতয়ার। এ ব াপাের কােনা ম ব  করেত
চাই না। ধানম ী সবেচেয় যাগ েদর িদেয় মি সভা  গঠন করেবন।’  ধানম ীর ওপর সবার পূণ আ া
আেছ বেল িতিন উে খ কেরন।

সংিবধােনর ৫৬ অ ে দ অ যায়ী, ‘মি সভায় একজন ধানম ী থাকেবন এবং ধানম ী যভােব িনধারণ
করেবন,  সভােব অ া  ম ী,  িতম ী  ও উপম ী  থাকেবন। ধানম ী  ও অ া  ম ী,  িতম ী  ও
উপম ীেক রা পিত িনেয়াগ িদেয় থােকন। আর য সংসদ সদ  সংসেদর সংখ াগির  সদে র আ াভাজন
বেল রা পিতর কােছ তীয়মান হেবন, রা পিত তােঁক ধানম ী িনেয়াগ দেবন।’

িনবাচনী ফলাফল অ যায়ী, আওয়ামী লীগ িনর শ সংখ াগির তা পাওয়ায় শখ হািসনা টানা তৃতীয়বােরর
মেতা ধানম ী হেত যাে ন, এটা িনি ত। একই কারেণ িতিনই হেবন সংসদ নতা। িক  িবেরাধীদলীয়
নতা ক হেবন সটা িনি ত নয়। তেব জাতীয় পািট িবেরাধী দল হেব—এমনটাই বেলেছন তথ ম ী। িতিন

বেলন,  জাতীয়  পািট  যেহতু  দলগতভােব আওয়ামী  লীেগর পর ি তীয়  ােন  রেয়েছ,  তাই জাতীয় পািট
িবেরাধী দেলর আসেন বসেব। ধানম ী যিদ আম ণ জানান এবং তারা তা হণ করেল জাতীয় পািটর কউ
কউ মি সভায় যােবন, আর হণ না করেল জােটর অ  শিরকেদর িদেয় সরকার গঠন হেব।

অব  এ িবষেয় দলীয় অব ান কী হেব তা এখেনা িঠক কেরিন জাতীয় পািট। পািটর মহাসিচব মিসউর
রহমান রা া বেলেছন, ‘সংিবধান অ যায়ী আমরা িবেরাধী দল হেত পারব, সম া নই। মহােজােটর সে
আেলাচনা কের ও দেলর িসিডয়ােমর সে  বেস িস া  নব আমরা িবেরাধী দেল যাব িক না।’ তই সভা
আ ান করা হেব বেল িতিন জানান।
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