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‘সংসদ সদস্য আচরণ আইন’ কেন প্রয় োজন 

ড. সুলতোন মোহমুদ রোনো 

বততমোন সরেোয়রর েোয়ে জনগয়ণর প্রতযোশো ক্রয়মই বোড়য়ে। কদয়শর উন্ন ন কেমন এগগয়  চয়লয়ে, কতমগন জনগয়ণর চোও ো-পোও োর 

গহসোবটোও বড় হয়ে। সংগত েোরয়ণই জনসোধোরয়ণর প্রতযোশোর শতভোগ বোস্তবো ন কেোয়নোভোয়বই সম্ভব হয়  ওয়ে নো। এেজন সোধোরণ 

মোনুষ গনয়জর জীবন বোগজ করয়ে গনব তোচনী রোজনীগতয়ত কে ধরয়নর ভূগমেো রোয়েন, কসটির তুলনো হ  নো। আমোয়দর কদয়শর 

পগরয়প্রগিয়ত পেয়ের প্রোর্থীয়ে কভোটোররো কেভোয়ব গনব তোচয়ন গবজ ী েরোর কচষ্টো েয়রন, কসভোয়ব গনব তোগচতরো এর প্রগতদোন গদয়ত পোয়রন 

নো। ফয়ল পরবতী সময়  সোধোরণ সমর্থ তে গেংবো কভোটোরয়দর দোগবদোও ো গেংবো চোও ো-পোও োর গবষ টি পূরণ নো হয়ল 

স্বোভোগবেভোয়বই তোয়দর ময়ন কিোভ পুঞ্জীভূত হ । এমনগে এেজন সংসদ সদস্য সোধোরণয়দর সয়ে অয়নে সম  ের্থোের্থ আচরণ 

েয়রন নো। 

জনপ্রগতগনগধয়দর কিয়ে তাঁয়দর আচরণ মোনুষয়ে তর্থো কভোটোরয়ে প্রভোগবত েয়র। জনগয়ণর সয়ে সম্পগেততয়দর সতেত র্থোেো 

সোধোরয়ণর কচয়  অতযগধে। োঁরো আইন প্রণ ন েয়রন, জনগয়ণর সমস্যো সমোধোয়নর গদেগনয়দ তশনো প্রণ ন েয়রন, তাঁয়দর আচরণ েগদ 

স্বোভোগবে ও উন্নতমোয়নর নো হ , তয়ব গবব্রতের পগরগিগতর উদ্ভব হয়তও পোয়র এবং হ ও। গনব তোচনেোয়ল প্রধোন প্রধোন রোজৈনগতে 

দল গনব তোচনী ইশয়তহোয়র সংসদ সদস্যয়দর জবোবগদগহর গবষয়  অেীেোর তুয়ল ধয়রয়েন গবগভন্ন সময় । তয়ব কশষ পে তন্ত তো 

বোস্তবো য়নর পে তোয়  কপ ৌঁয়ে নো। ইসুযটি জনগুরুত্বপূণ ত হয়লও তো কেন চোপো পয়ড় কগয়ে এমন প্রশ্ন মোর্থো  ঘুরপোে েোয়ে। উয়েখ্য, 

‘গদনবদয়লর সনদ’ শীষ তে গনব তোচনী ইশয়তহোয়র িমতোসীন আও োমী লীয়গর সংসদ সদস্য তর্থো রোজনীগতগবদয়দর জন্য ‘এেটি 

সব তসম্মত আচরণ গবগধমোলো প্রণ য়নর উয়যোগ গ্রহয়ণর’ সুস্পষ্টভোয়ব অেীেোর েরো হয় গেল। অবশ্য এেোদশ গনব তোচয়নর ইশয়তহোয়র এ 

গবষয়  কেোয়নো সুস্পষ্ট উয়েে কনই। গেন্তু বততমোন বোস্তবতো  ‘সংসদ সদস্য আচরণ আইন’ প্রণ ন ও বোস্তবো য়নর ন্যোয্যতো ততগর 

হয় য়ে। 

আমোয়দর কদয়শ প্রো ই কে সমস্যোটি লি েরো েো  কসটি হয়লো—গনব তোগচত প্রগতগনগধরো গনব তোচন-পরবতী সময়  তাঁয়দর আচরণ এবং 

ভূগমেো গেছুটো পগরবততন েয়রন। গনব তোচয়নর অব্যবগহত আয়গ কে ধরয়নর আচরণ এবং প্রগতশ্রুগত গদয়  র্থোয়েন জনগয়ণর সোময়ন, ঠিে 

কস ধরয়নর আচরণ এবং প্রগতশ্রুগতর ব্যতয  কবগশর ভোগ কিয়েই ঘয়ট র্থোয়ে। এমনগে োঁরো িমতো  র্থোয়েন তাঁয়দর কবগশর ভোয়গরই 

আশপোয়শ কবশ গেছু কলোে র্থোয়েন, োঁরো এেধরয়নর অগলগেত উপয়দষ্টোর দোগ ত্ব পোলন েয়রন। তাঁয়দর মোধ্যম গহয়সয়ব ব্যবহোর নো 

েরয়ল অয়নে সম  েোগিত ব্যগির েোয়ে কপ ৌঁেোয়নো সম্ভব হ  নো। সোধোরণ নোগগরে গহয়সয়ব গতগন তাঁর গনয়জর দোগবদোও ো গেংবো 

সমস্যোর ের্থো তুয়ল ধরয়ত পোয়রন নো। কিেগবয়শয়ষ ের্থোের্থ মোধ্যম ব্যবহোর েরয়ল হ রোগন গেংবো আইয়নর মোরপ্যাঁয়চ পড়োর সুয়েোগ 

েয়ম েো । গেন্তু তর্থোেগর্থত মোধ্যম ব্যবহোর েরয়ত নো পোরয়ল মোরপ্যাঁয়চ পড়োর সুয়েোগ কর্থয়ে েো । এ কিয়ে অয়নে সম  লি েরো 

েো  কে অর্থ তৈনগতে কউেোচ গবগনময় র মোধ্যয়ম সোধোরণ নোগগরেয়দর ন্যোয্য দোগব বো অগধেোর প্রগতষ্ঠো েরয়ত তর্থোেগর্থত উপয়দষ্টো 

নোমধোরীরো সয়চষ্ট হন। আবোর অয়নে সম  কদেো েো , কে েোজটি এেজন সরেোগর েম তেততো গনয়জ কর্থয়েই ন্যোয্যতোর মোপেোঠিয়ত 

েরয়ত পোয়রন গেন্তু গতগন তো নো েয়র জটিলতোর গদয়ে গনয়  কেয়ত টোলবোহোনো েয়রন। সংগিষ্ট েম তেততোয়ে অয়নে সম  জনপ্রগতগনগধ 

নো বলো পে তন্ত ন্যোয্য েোজটিও অন্যোয়য্যর তোগলেো  পয়ড় র্থোয়ে। 

অয়নে সরেোগর দপ্তয়র েোজ েরয়ত কগয়ল সোধোরণয়দর হ রোগন হয়ত হ —এ গবষয়  সব তজনগবগদত এেটি ধোরণো রয় য়ে। 

উদোহরণস্বরূপ বলো েো , প্রোর্থগমে গবযোলয় র এেজন গশিে অন্য কেোয়নো গবযোলয়  শূন্যপয়দ বদগলর কিয়ে মন্ত্রণোলয় র আয়দশ 

র্থোেো সয়েও কজলো পে তোয় র েম তেততোয়দর কপেয়ন বোরবোর ধরনো নো কদও ো পে তন্ত ওই বদগলর েোজটি ের্থোের্থভোয়ব সম্পন্ন হও ো 

েঠিন। এ কিয়েও গেগন সংগিষ্ট অঞ্চয়লর সংসদ সদয়স্যর েোয়ে কপ ৌঁেোয়ত পোয়রন, তাঁর েোজটি খুব সহয়জই হ । অর্থচ এ কিয়ে এই 

েোয়জ সংসদ সদয়স্যর হস্তয়িয়পর প্রয় োজনী তো কমোয়টও কনই। গেন্তু এ ধরয়নর প্রযোেটিয়সর ফয়ল সংসদ সদস্যয়দর অজোয়ন্তই তাঁয়দর 

আশপোয়শর উপয়দষ্টো নোমধোরী অর্থবো ব্যগিগত সহেোরীরো অর্থ তৈনগতে কউেোচ গবগনম  েয়রন। ফয়ল সোরো কদয়শ গেছু গেছু গবষয়  

দলোদগল, স্বজনপ্রীগত, তদগবর বোগণয়জযও সুয়েোগ কর্থয়ে েোয়ে। েো কেোয়নোভোয়বই সুশোসয়নর জন্য ইগতবোচে ন । 



এসব েোরয়ণই গবগভন্ন কদয়শ গনব তোগচত সংসদ সদস্যয়দর কস্বেোচোগরতো বো দুনীগত করোধ এবং তাঁয়দর আ -ব্যয় র গহসোব কদও োসহ 

জবোবগদগহ গনগিত েরয়ত ‘সংসদ সদস্য আচরণ আইন’ রয় য়ে। ইংল্যোয়ের হোউস অব েমন্স, ভোরয়তর কলোেসভো ও রোজযসভো, 

েোনোডো ও দগিণ আগিেোর জোতী  পোল তোয়মন্টসহ গবগভন্ন কদয়শ রোয়ের আইনপ্রয়ণতোয়দর জন্য আইন রয় য়ে। বোংলোয়দয়শ তো হ গন 

৪৮ বেয়রও। ২০১০ সোয়ল তৎেোলীন সংসয়দ সরেোগর দয়লরই এেজন সদস্য সোয়বর কহোয়সন কচ ধুরী কবসরেোগর গবল আেোয়র গবলটি 

সংসয়দ উপিোপন েয়রগেয়লন। গবলটি আইন গহয়সয়ব পোয়সর পয়ি সংগিষ্ট েগমটির সুপোগরয়শ বলো হয় গেল—জনগয়ণর প্রগত সংসদ 

সদস্যয়দর কে দো দোগ ত্ব রয় য়ে তোর প্রগতফলয়নর জন্য বোংলোয়দয়শও এেটি আইয়নর প্রয় োজনী তো আয়ে। সুশোসয়ন অগ্রগগত ও 

জবোবগদগহর জন্য সংসদ সদস্য আচরণ গবষয়  এেটি গবল ২০১০ সোয়লর ১৪ জোনু োগর সংসয়দ কপশ েরো হয় গেল। গবয়লর গবগভন্ন 

ধোরো  স্পষ্ট েয়র বলো হয় গেল, ব্যগিগত স্বোর্থ তসংগিষ্ট গবষয়  মন্ত্রী, সরেোগর েম তেততো বো সরেোগর প্রগতষ্ঠোয়নর েোয়ে কেোয়নো সুপোগরশ 

েরয়বন নো, গনজ বো পগরবোয়রর সদস্যরো আগর্থ তে বো বস্তুগত সুগবধো আদোয় র কচষ্টো েরয়বন নো। তাঁরো এমন কেোয়নো প্রগতষ্ঠোয়নর সয়ে 

যুি র্থোেয়বন নো, েোয়ত তাঁয়দর সংসদী  দোগ ত্ব প্রভোগবত হয়ত পোয়র। এমনগে সংসদ সদস্যয়দর তনগতে অবিোন ও দো দোগ ত্ব, 

ব্যগিস্বোয়র্থ ত আগর্থ তে প্রগতদোন, উপয়  েন বো কসবো, সরেোগর সম্পয়দর ব্যবহোর, কগোপনী  তয়ের ব্যবহোর েরয়বন নো। বোক্স্বোধীনতো, 

সংসদ সদস্য বো জনগণয়ে গবভ্রোন্ত ও ভুল পয়র্থ চোগলত নো েরো, পোরস্পগরে শ্রদ্ধোয়বোধ ও সগহষ্ণুতো, তনগতে েগমটি ও আচরণ 

আইয়নর প্রয় োগ, আইন লঙ্ঘয়নর শোগস্ত, তনগতেতো েগমটির েোে তেোলসহ গবগভন্ন গবষ  তোয়ত অন্তভু তি গেল। গেন্তু কসই আইনটি আজও 

আয়লোর মুে কদয়েগন গবধো  গেছু গেছু গবষয়  সোধোরণ জনগয়ণর অগধেোর বোস্তবো য়ন হ রোগনর গশেোর হয়ত হ । 

  

কলেে : সহয়েোগী অধ্যোপে, রোেগবজ্ঞোন গবভোগ 

রোজশোহী গবশ্বগবযোল  

sultanmahmud.rana@gmail.com 

 


