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িদন েথেক নবব্i িদেনর মে  শপথ েনoয়ার বা বাধকতা রেয়েছ। a থায় oi আসনগুেলা শূ  হেয় যােব। 
eকাদশ সংসেদর থম ƣবঠক aনুি ত হয় 41 জানুয়াির। েস িহেসেব আগামী 41 eি ল পয র্  শপথ েনoয়ার 
সুেযাগ রেয়েছ িবeনিপদলীয় ei ছয়জেনর সামেন। আর শপথ না িনেল েস আসনগুেলা শূ  হেব।  
 
শপথ aনু ােনর পর েমাকািবব্র খান বেলেছন, দেলর aনুমিত িনেয়i িতিন শপথ িনেয়েছন। সংসেদ িতিন 
শতভাগ িবেরাধী দেলর ভূিমকা পালন করেবন। aনুমিত ছাড়াi দলীয় ােড ি কােরর কােছ িচিঠ পাঠােনার 
aিভেযাগ স েক র্ িতিন বেলন, eমন aিভেযাগ যারা কেরেছন, তারা হয়েতা মানিসকভােব িবপয র্ , নয়েতা 
aপরাজনীিত করেছন। তেব গণেফারােমর সাধারণ স াদক েমা ফা মহিসন ম  বেলন, দলীয় েফারােম eমন 
েকােনা িস া  হয়িন। দেলর তীক uদীয়মান সূয র্ িনেয় েকবল তারi িনব র্ািচত হoয়ার িবষয়িট তুেল ধের 
েমাকািবব্র খান বেলন, সারােদেশর মানুেষর কথা েভেব, মানুেষর িচ াভাবনা-আকা ােক িতিন সংসেদ তুেল 
ধরার েচ া করেবন। মানুেষর কথাগুেলা েযন সংসেদ িলিপব  হয়, জনগেণর কথা িহেসেব েসi েচ া িতিন 
করেবন।  
 
eিদেক, দলীয় িস া  aমা  করায় গণেফারােমর e দুi eমিপর সদ পদ থাকেব িক-না, তা িনেয় আবারo 
আেলাচনা শুরু হেয়েছ। e িবষেয় সােবক িনব র্াচন কিমশনার ড. eম সাখাoয়াত েহােসন সমকালেক বেলন, 
গণেফারােমর e দুi াথ র ে ে  সংিবধােনর 81 aনুে দ েযাজয্ হেব না। িক  দল েথেক বিহ ার হেল 
সংিবধােনর 77 aনুে দ o আরিপoর 23(2) িবিধ aনুযায়ী তােদর eমিপ পদ থাকেব না। তেব eিট বত র্মান 
কিমশন কীভােব াখয্া কের, েসিটi েদখার িবষয়।  

 


