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েনoয়া হেব। আর শপথ িনেয় সংসদ ভবেন সাংবািদকেদর জািহদ বেলেছন, ‘দেলর িস াে র বাiের িগেয় শপথ 
িনেয়িছ। দল আমােক বিহ ার করেত পাের েজেনo আিম শপথ িনেয়িছ।’ দলীয় িস াে র বাiের িগেয় জািহদ 
শপথ েনoয়ায় িবeনিপ তােক দল েথেক বিহ ার করেল তার আসন শূ  হেব িক না তা িনেয় কথা uেঠেছ। 
িবeনিপর আেরা েকu শপথ িনেল তারাo যিদ বিহ ার হন তাহেল কী হেব? ei  eখন ায় সব মহেল। 
সােবক আiনম ী o েজয্  আiনজীবী াির ার শিফক আহেমদ গতকাল iে ফাকেক বেলন, ‘না, দলীয় 
িস াে র বাiের িগেয় শপথ েনoয়ার কারেণ িবeনিপর জািহদুর রহমােনর eমিপ পদ বািতল হেব না। পািট র্ 
তােক বিহ ার করেত পাের। েযেহতু িতিন িনেজ দল েথেক পদতয্াগ কেরনিন তাi সংিবধােনর 81 aনুে দ 
aনুযায়ী তার eমিপ পদ বহাল থাকেব। পদতয্াগ করেল 81 aনুে দ মেত eমিপ পদ হারােতন।’ 

eকািধক ে র জবােব সােবক ei আiনম ী বেলন, দশম সংসেদ আবদুল লিতফ িসি কী িনেজi আoয়ামী 
লীগ েথেক পদতয্াগ করায় তার আসন শূ  হেয়িছল। আর aতীেত যােদর সংসদ সদ  পদ বািতল হেয়িছল 
তােদর িবষয়িট আর িবeনিপর জািহদুর রহমােনর ে াপট eক নয়, aতীেত যারা ে ার স কেরিছেলন তােদর 
সদ  পদ িগেয়িছল। িক  জািহদুর রহমান েতা ে ার স কেরনিন। জািহদুর রহমান ছাড়াo eকাদশ সংসদ 
িনব র্াচেন িবeনিপর দলীয় মেনানয়েন ‘ধােনর শীষ’ তীেক আেরা েয পাঁচজন িনব র্ািচত হেয়েছন তারা হেলন- 
বগুড়া-7 আসেন িবeনিপর মহাসিচব িমজর্া ফখরুল iসলাম আলমগীর, বগুড়া-5 আসেন েমাশাররফ েহােসন, 
চাঁপাiনবাবগ -3 আসেন েমা. আিমনুল iসলাম, চাঁপাiনবাবগ -4 আসেন েমা. হারুন aর রশীদ, o 
া ণবািড়য়া-3 আসেন uিকল আবদুস সা ার ভুiঁয়া। 

েকােনা সংসদ সদে র আসন শূ  হoয়ার িবষেয় সংিবধােনর 78(2) aনুে েদ বলা আেছ, ‘েকান সংসদ 
সদে র আসন শূ  হiেব যিদ তাঁহার িনব র্াচেনর পর সংসেদর থম ƣবঠেকর তািরখ হiেত নবব্i িদেনর মে  
িতিন তৃতীয় তফিসেল িনধ র্ািরত শপথ হণ বা েঘাষণা কিরেত o শপথপে  বা েঘাষণাপে  সব্া রদান কিরেত 
aসমথ র্ হন। তেব শত র্ থােক েয, aনুরূপ েময়াদ aিতবািহত হাiবার পূেব র্ ি কার যথাথ র্ কারেণ তাহা বিধ র্ত 
কিরেত পািরেবন।’ uে খয্, eকাদশ সংসেদর থম aিধেবশন শুরু হয় গত 41 জানুয়াির। েসi aনুযায়ী ৯1 িদন 
পূণ র্ হেব আগামী েসামবার। আর সংসদ সদ  পদ বািতেলর িবষেয় সংিবধােনর 81 aনুে েদ বলা আেছ, ‘েকান 
িনব র্াচেন েকান রাজৈনিতক দেলর াথ রূেপ মেনানীত হiয়া েকান ি  সংসদ সদ  িনব র্ািচত হiেল িতিন যিদ 
(ক) u  দল হiেত পদতয্াগ কেরন, aথবা (খ) সংসেদ u  দেলর িবপে  েভাটদান কেরন, তাহা হiেল 
সংসেদ তাঁহার আসন শূ  হiেব।’ 

দলীয় িস া  uেপ া কের eমিপ িহেসেব শপথ িনেত যাoয়ার ঘটনা বাংলােদেশ ei থম। েকu দল-েজােটর 
aব ােনর বাiের িগেয় eমিপ িহেসেব শপথ িনেল তার সদ পদ শূ  হেব িক না, e াপাের aব  সংিবধােন 

 িকছু বলা েনi। দেলর িস া  uেপ া কের aতীেত িবeনিপ দলীয় দুiজন সংসদ সদ  তত্কালীন সরকাির 
দল আoয়ামী লীেগ েযাগদান করায় পরবত কােল তােদর eমিপ পদ বািতল হেয়িছল। aব  eর িত মo 
রেয়েছ। নবম সংসেদ সাত ীরা-5 আসেন eমিপ িছেলন eরশােদর জাতীয় পািট র্র (জাপা) েনতা eiচ eম 
েগালাম েরজা। eমিপ থাকাকােলi দল তােক বিহ ার করেলo তার eমিপ পদ শূ  হয়িন। aব  জাপা তখন e 
াপাের আiিন েকােনা পদে প েনয়িন। 

  


