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একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেন জয়ী িবএনিপর ছয় সংসদ সদ েক ৩০ এি েলর মেধ  শপথ িনেত
হেব। এর মেধ  যিদ তারা শপথ না নন, স ে  আসন েলা শূ  ঘাষণার িস া  িনেত পােরন ি কার
ড. িশরীন শারিমন চৗধরুী। সংিবধােনর প ম ভােগর থম পিরে েদর ৬৭(১) অ ে েদ তােক এ মতা
দয়া হেয়েছ। তেব িতিন চাইেল যথাথ কারণ সােপে  এ সময় বাড়ােতও পােরন।

এ িবষেয় সংিবধােনর ৬৭(১) অ ে েদ বলা হেয়েছ, ‘ কান সংসদ-সদে র আসন শূ  হইেব, যিদ (ক)
তাহঁার িনবাচেনর পর সংসেদর থম বঠেকর তািরখ হইেত ন ই িদেনর মেধ  িতিন তৃতীয় তফিসেল
িনধািরত শপথ হণ বা ঘাষণা কিরেত ও শপথপে  বা ঘাষণাপে  া রদান কিরেত অসমথ হন : তেব
শত  থােক য,  অ প ময়াদ  অিতবািহত  হইবার  পূেব  ি কার যথাথ  কারেণ  তাহা  বিধত  কিরেত
পািরেবন।’

ি কার ড.  িশরীন শারিমন চৗধরুী মেন কেরন িনধািরত সমেয়র মেধ  িবএনিপর িনবািচত ছয় সদ
শপথ নেবন। িতিন বেলন, ‘ওই সমেয়র মেধ  তারা আ হ কাশ করেল শপথ অ ােনর আেয়াজন করা

  শখ মামনুরূ রশীদ ও তাির ল
ইসলাম
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হেব। আর তারা শপথ না িনেল িবষয়িট সংসদ সিচবালয় থেক জানােনা হেব িনবাচন কিমশনেক। িনবাচন
কিমশন েয়াজনীয় ব ব া নেব।’

সােবক আইন, িবচার ও সংসদিবষয়ক ম ী ব াির ার শিফক আহেমদ বধুবার যগুা রেক বেলন, সংিবধান
অ যায়ী িনধািরত সমেয়র মেধ  িবএনিপর িনবািচতরা শপথ না িনেল আসন েলা শূ  হেব। সংিবধােনর
৬৭(১) অ ে েদ সময় বাড়ােনার এখিতয়ার ি কারেক দয়া আেছ। এে ে  ি কােরর কােছ তােদর
(িনবািচত সদ ) িনিদ  কারণ দিখেয় িলিখতভােব আেবদন জানােত হেব। এ আেবদেনর পিরে ি েত
িতিন শপথ নয়ার সময় বাড়ােত পােরন, চাইেল নাও পেরন। পুেরা এখিতয়ার ি কােরর।

িতিন বেলন, ‘একাদশ সংসদ িনবাচেন িবএনিপর িবজয়ী সদ েদর শপথ িনেয় সংসদ অিধেবশেন যাগ
দয়া উিচত। জনগণ তােদর ভাট িদেয়েছন সংসেদ জনগেণর পে  কথা বলার জ । িক  িনবািচত

হওয়ার পরও শপথ না িনেল তা হেব জনগেণর সে  তারণা। তারা সটা করেবন না বেল আশা কির’।

এিদেক িবএনিপ থেক িনবািচতরা শপথ হণ িনেয় উভয় সংকেট পেড়েছন। একিদেক শপথ িনেত ানীয়
জনগেণর চাপ, অ িদেক না িনেত দেলর কেঠার অব ান- এ িনেয় িস া হীনতায় তারা। শপেথর জ
আর মা  ৫ িদন সময় পাে ন িনবািচত ৬ এমিপ। দেলর মহাসিচব িমজা ফখ ল ইসলাম আলমগীর
ছাড়া িনবািচত পাঁচ এমিপ করণীয় িনধারেণ -এক িদেনর মেধ  বঠেক বসেবন। সখােনই তারা করণীয়
চড়ূা  করেবন। তেব শপথ না নয়ার িস াে  এখনও অনড় িবএনিপ। কউ কউ দেলর িস াে র বাইের
িগেয় শপথ িনেত পােরন এমন সে হ দলিটর নীিতিনধারকেদর।

৩০ িডেস র অ ি ত একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেন িবএনিপ নতৃ াধীন জাতীয় ঐক ট আট আসেন
জয়ী  হয়।  এ  আটজেনর  মেধ  ছয়জন  িবএনিপর আর বািক ’জন ড.  কামাল  হােসন  নতৃ াধীন
গণেফারােমর। িনবাচেনর পরপরই ভােট ব াপক অিনয়ম এবং কারচিুপর অিভেযাগ তুেল তা ত াখ ান
কের জাতীয় ঐক ট। িবএনিপ থেক িবজয়ী ছয়জন হেলন- ব ড়া-৬ আসেন িবএনিপ মহাসিচব িমজা
ফখ ল  ইসলাম  আলমগীর,  ব ড়া-৪  আসেন  মাশাররফ  হােসন,  চাপঁাইনবাবগ -২  আসেন  মা.
আিম ল ইসলাম, চাঁপাইনবাবগ -৩ আসেন মা. হা ন অর রশীদ, ঠা রগাওঁ-৩ আসেন জািহ র রহমান
ও া ণবািড়য়া-২ আসেন উিকল আব স সা ার।

এেদর শপথ  সে  জানেত চাইেল  িবএনিপর ায়ী  কিমিটর সদ  ড.  খ কার মাশাররফ হােসন
যগুা রেক বেলন, সংসেদ না যাওয়ার িবষেয় িবএনিপ আেগই িস া  িনেয়িছল। কারণ, হসেনর িনবাচেন
বধতা দেব না  িবএনিপ।  আমােদর সই িস া ই বহাল আেছ। এ িনবাচন িবএনিপর মেতা দেশর

মা ষও ত াখ ান কেরেছ।

তেব দেলর অপর এক নীিতিনধারক যগুা রেক বেলন, দলীয় িস াে র বাইের িগেয় ’জন এমিপ শপথ
িনেত পােরন আমােদর কােছ এমন তথ  রেয়েছ। এেদর মেধ  একজন এবারই থম িনবািচত হেয়েছন।
আেরকজন সােবক িতম ী। আমরা তােদর সে  এ িবষেয় কথাও বেলিছ। আশা করিছ দেলর িস াে র
বাইের তারা  যােবন না।  এমনিক তােদর এলাকার নতােদর সে ও হাইকমাে ডর কথা হেয়েছ।  তারা
হাইকমা ডেক জািনেয়েছন, ানীয় িতিট নতাকমী কে র িস া েক সিঠক বেল মেন করেছন। তারা
সংসেদ যাওয়ার জ  কােনা চাপ িদে ন না। এলাকার জনগেণর চাপ রেয়েছ বেল যা চার করা হে
তা  অজহুাতমা ।  ওই নীিতিনধারক আরও জানান,  তােদর কােছ খবর আেছ িবএনিপ থেক িনবািচত
কেয়কজনেক সংসদ সদ  মাকাি র খান (িসেলট-২ আসেন গণেফারাম থেক িনবািচত) ফান কের
সংসেদ যাওয়ার ব াপাের উ ু  করার চ া করেছন।

এ িবষেয় জানেত চাইেল মাকাি র খান যগুা রেক বেলন, িবএনিপ থেক িনবািচত কেয়কজেনর সে
এমিনেত -একবার কথা হেয়েছ। তারা যাওয়ার জ  আ হী। এর বিশ তার পে  বলা স ব নয়।

সূ  জানায় দেলর চােপ িনবািচতরা ৩০ এি েলর মেধ  শপথ িনেত না পারেল সময় বিৃ র জ  ি কােরর
কােছ আেবদন করেত পােরন। ি কার চাইেল তােদর আেবদেনর পিরে ি েত শপথ নয়ার সময় বিৃ
করেত পােরন।

শপথ হেণর সময় বিৃ  সে  িবিশ  আইনজীবী ও সংিবধান িবেশষ  ড.  শাহদীন মািলক বধুবার
যগুা রেক বলন,  সংিবধান  অ যায়ী  কারও সদ  পদ  শূ  ঘাষণা  করা  না  করার পুেরা  এখিতয়ার
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একমা  ি কােরর। ৯০ কাযিদবেসর মেধ  কােনা সদ  শপথ না িনেল িতিনই করণীয় িঠক করেবন।
এে ে  ি কার িনবািচত সদ েক শপথ নয়ার জ  আারও সময় িদেত পােরন, নাও পােরন।

সংসদ সিচবালেয়র আইন শাখার কমকতারা জানান, সংিবধান অ যায়ী পুেরা িবষয়িট এখন ি কােরর
এখিতয়ােরর ওপর। তেব িবধান অ যায়ী ৩০ এি েলর মেধ  িবএনিপর ছয় সদ েক শপথ িনেত হেব।
কায ণািল িবিধ অ যায়ী িনবাচেন জয়ী কােনা সদ  ওই সংসেদর থম অিধেবশন  হওয়ার ৯০
িদেনর মেধ  শপথ না িনেল তার আসন শূ  হেব। একাদশ জাতীয় সংসেদর থম অিধেবশন  হয় ৩০
জা য়াির। এ িহসােব ৩০ এি ল ৯০ িদন পূণ হেব তােদর।

ন  িছল সমেঝাতার মাধ েম  িবএনিপ চয়ারপারসন  খােলদা  িজয়া  প ােরােল  মিু  পেত  পােরন।
িবিনমেয় সংসেদ যাগ দেব িবএনিপ থেক িনবািচত ৬ এমিপ। তেব বাংলা নববেষর িদন দেলর ায়ী
কিমিটর ই  সদ সহ মহাসিচব িমজা ফখ ল ইসলাম আলমগীর হাসপাতােল খােলদা িজয়ার সে
সা াৎ কেরন। সখােন সংসেদ যাওয়া ও প ােরােলর ব াপাের িনেজর অনা েহর কথা পির ার কেরন
িবএনিপ চয়ারপারসন।  এরপর িনবািচতেদর সতক কের কেয়কিট  সভা-সমােবেশ  ব ব ও িদেয়েছন
দেলর নীিতিনধারকরা। এেতও তমন কাজ হে  না। িনবািচতরা বলেছন, তােদর ওপর এলাকাবাসীর চাপ
আেছ। এেদর কেয়কজন এ িনেয় িনয়িমত গণমাধ েম ব ব ও িদে ন। স িত তারা রাজধানীেত একিট
হােটেল চা-চে র আেয়াজন কেরন। পের দেলর মহাসিচব তােদর চয়ারপারসন কাযালেয় ডেক পাঠান।
সখােন তারা তােদর ওপর চােপর কথা তুেল ধেরন। িবপরীেত দেলর শীষ নতেৃ র তরেফ তােদর সতক

কের দয়া হয়।

সূ  জানায়, যারা শপথ িনেত আ হী তারা আইিন ি য়ার িবিভ  িদক খিতেয় দখেছন। শপথ নয়ার পর
দল থেক বিহ ার করা হেল সংসদ সদ  পদ থাকেব িকনা এ ব াপাের আইনজীবীেদর সে  পরামশও
করেছন কউ কউ।

ঠা রগাওঁ-৩ আসন থেক িনবািচত সংসদ সদ  জািহ র রহমান যগুা রেক বেলন, এখনও এ ব াপাের
কােনা ল-িকনারা পাি  না। মহাসিচব বােদ আমরা ৫ এমিপ গত স ােহ একবার বেসিছলাম। সখােন

নীিতগতভােব আমরা একমত হেয়িছলাম শপথ নয়াটাই ভােলা হেব। বাইের থেক িক হেব। সংসেদ িগেয়
অ ত আমরা ম াডামসহ নতাকমীেদর মিু র দািবসহ নানা  িবষেয় কথা বলেত পারব।  িতিন আরও
বেলন, শপথ িনেয় এখনও তা কউ িকছু বলেছন না। যারা নেবন ২৯ তািরেখর মেধ  হয়েতা িনেয়
নেবন। আিম এখনও িস া হীনতায় ভগুিছ।

চাপঁাইনবাবগ -৩ আসেনর হা র রিশদ যগুা রেক বেলন, এখনও ৪-৫ িদন সময় আেছ। দখা যাক িক
হয়। া ণবািড়য়া-২ আসেনর উিকল আব স সা ার বেলন, জনগণ যারা ভাট িদেয়েছন তােদর চাপ
আেছ। আবার দল শপথ না িনেত বলেছ। আমরা আিছ উভয় সংকেট। চাঁপাইনবাবগ -২ আসেনর মা.
আিম ল ইসলাম বেলন, সময় বিশ নই। আিম এখনও িস া  নইিন। দখা যাক িক হয়। ব ড়া-৪
আসেন মাশাররফ হােসন বেলন, জনগেণর তা চাওয়া-পাওয়া অেনক িকছু আেছ। িক করব িনেজই তা
বেুঝ উঠেত পারিছ না। দেলর বাইের িগেয়ও িকছু করা উিচত হেব না।

তেব নাম কাশ না করার শেত িবএনিপ থেক িনবািচত এক এমিপ যগুা রেক বেলন, দেলর িস াে র
বাইের যেত চাই না। দল থেক অেনক পেয়িছ। কেয়ক বার সংসদ সদ ও িছলাম। এখন আর চাওয়া-
পাওয়ার িকছু নই। িক  শপথ িনেত নানা িদক থেক চােপ রেয়িছ। শপথ িনেত কারা চাপ িদে ন এমন

ে র উ ের িতিন বেলন, সব িকছু তা বলা স ব নয়। তেব এখন ঢাকায় এক আ ীেয়র বাসায় থাকেত
বাধ  হেয়িছ- এতটু ই বলিছ।

গণেফারােমর  দলীয়  মেনানয়েন  ও  িবএনিপর  ‘ধােনর  শীষ’  তীেক  মৗলভীবাজার-২  আসন  থেক
িনবািচত লতান মাহা দ মন র আহেমদ দল ও ে টর িস া  অমা  কের ৭ মাচ শপথ নন। এ
কারেণ দল ও ট থেক তােক ওইিদনই বিহ ার করা হয়। লতান মন েরর পথ ধের গণেফারােমর
দলীয়  মেনানয়েন  ও  িনজ  দেলর  তীক ‘উদীয়মান  সযূ’  তীেক  িসেলট-২  আসন  থেক িনবািচত
মাকাি র খানও ২ এি ল শপথ নন।

জাতীয়  ঐক ে টর লতান  মন র  ও  মাকাি র  খান  শপথ  নয়ার  পর  এক িতি য়ায়  িবএনিপ
মহাসিচব িমজা ফখ ল ইসলাম আলমগীর বেলন,  তারা বইমান। জনগেণর সে  বইমািন কেরেছন,
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