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ি কার ও িসইিসর কােছ ড. কামােলর িচ   - লতান মন েরর সংসদ 
সদ  পদ বািতেলর অ েরাধ 

শিফক সািফ    

 

লতান মাহা দ মন র আহেমদ  

 ‘দলীয় িস াে র বাইের িগেয় শপথ হণ এবং সংসেদ যাগ দওয়ার ম  িদেয় িতিন সংিবধান ও গণ িতিনিধ  আইন ভে র 
পাশাপািশ নিতকতাও িবসজন িদেয়েছন’—এমন অিভেযাগ এেন লতান মন েরর সংসদ সদ  পদ বািতল চেয় ি কার ও 
িসইিসর কােছ পাঠােত িচ  ত কেরেছ গণেফারাম। দেলর িনবাহী সভাপিত ড. কামাল হােসেনর পে  এই িচ  দওয়া হে । 
এেত া র কেরেছন দেলর িনবাহী সাধারণ স াদক মা ফা মহিসন ম । গতকাল শিনবার িচ  িনেয় দল র ক ীয় নতা 
রিফ ল ইসলাম তীক ি কােরর কােছ িগেয়িছেলন। িক  ি কার িদি েত থাকায় স  আর দওয়া হয়িন। ি কার দেশ 
িফরেল িচ  ত েক দওয়া হেব। একই িদন ধান িনবাচন কিমশনােরর (িসইিস) কােছও িচ  হ া র করা হেব। 

মা ফা মহিসন ম  গতকাল কােলর ক েক বেলন, ‘আজেক (গতকাল) অেনক িচ  া র কেরিছ। এর মে  এই িচ  ও িছল। 
ত র ( লতান মাহা দ মন র আহেমদ) সদ  পদ বািতল চেয় িচ   ই  করা হেয়েছ। আিম িনেজই া র কেরিছ।’ 

িতিন আেরা বেলন, ‘ি কােরর সিচেবর কােছ আমােদর দেলর ক ীয় নতা রিফ ল ইসলাম তীক িচ  পৗঁেছ িদেত িগেয়িছেলন, 
িক  ি কার িদি েত থাকায় দওয়া যায়িন। িতিন দেশ িফের এেল ত েক এবং িসইিসেক িচ  পৗঁেছ দওয়া হেব।’ িচ র সে  

লতান মাহা দ মন েরর গণেফারােমর ফরম রণ কের দল র াথিমক সদ  পদ হণ, শপথ নওয়ার কারেণ দল থেক 
বিহ ারােদশ এবং এর আেগ ত র (মন েরর) বরাবর পাঠােনা িচ র অ িলিপ সং  করা হেয়েছ। 

গত স ােহ গণেফারােমর ায়ী কিম র বঠক হয়। ওই বঠেক এই িচ  ড়া  করা হয়। িচ র খসড়ায় উে খ করা হেয়েছ, 
সংিবধােনর ৬৬(১) অ ে দ ও আরিপওর ১২(১) ধারা অ যায়ী সংসদ সদ  াথ  হেত এবং পেদ থাকেত অব ই িনবাচন 
কিমশেনর িনবি ত কােনা রাজৈনিতক দেলর মেনানীত অথবা ত  াথ  হেত হেব। লতান মন র িনবাচেনর আেগ 
গণেফারােমর াথিমক সদ  পেদর ফরম রণ কের দল েত যাগ দন। দেলর হেয় জােটর দওয়া তীক ধােনর শীষ িনেয় 
িনবাচেন অংশ নন এবং জয়ী হন। তাই িতিন দেলর কােছ দায়ব । দলীয় িস া  উেপ া কের িতিন দলীয় লা ভ  কেরেছন, 
সংিবধান এবং গণ িতিনিধ  আইন ভ  কেরেছন। 

 


