
ি েটেন পালােম ট িগত অৈবধ : আদালত
কাশ : ১২ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ি েটেন  পালােম ট  িগতেক অৈবধ  ঘাষণা  কেরেছ  আদালত।  গতকাল  টল াে ডর শীষ  বসামিরক
আদালত  এই  রায়  িদেয়েছ।  রােয়র  পরই  পালােম ট  ফর  চালরু  দািব  জািনেয়েছন  ধানম ী  বিরস
জনসেনর িবে াহী ও িবেরাধীরা এমিপরা। এর আেগ সামবার রােত আগাম িনবাচন ই েত ি তীয়বােরর
ভাটাভুিটেতও হের যান ধানম ী। ইউেরাপীয় ইউিনয়ন থেক বিরেয় যাওয়া এবং না যাওয়ার িবষেয়

বিরেসর সামেন চারিট িবক  খালা আেছ বেল জািনেয়েছন িবেশষ রা। খবর িবিবিস ও িসএনএেনর

বিরেসর সামেন নতনু চ ােল

টল াে ড  ধানম ী  বিরস  জনসেনর  পালােম ট  িগত  করার  িস াে র  িব ে  মামলা  কেরিছেলন
সখানকার  একদল  রাজনীিতক।  তারা  এই  িস া  বািতেলর  আেবদন  কেরিছেলন।  এর  রােয়  িতন

িবচারপিতর ব  এক রােয় বেলেছ, ধানম ী বিরেসর পালােম ট িগত করার িস া  অৈবধ। এমনিক
তার রািন  ি তীয়  এিলজােবথেক রািজ  করােনার িবষয়িটও অৈবধ।  কারন  িতিন  পালােম টেক অব া
করেতই এমন কাজ কেরেছন। িবচারকরা বেলন, ি ট ই েত সরকােরর জবাবিদিহতার জায়গােক সচল
রাখেত চানিন বেলই ধানম ী এই ধরেনর িস া  িনেয়েছন। আদালেতর এই রায় ধানম ী বিরসেক
নতনু চ ােল  ছুঁেড় িদেয়েছ। সরকার রােয়র িব ে  আিপল কেরেছ এবং আগামী ম লবার এ িবষেয়

নািন হেব। আইন িবেশষ রা জািনেয়েছন, এই রােয় হয়েতা সরকারেক এখনই পালােম ট সচল করেত
হেব না। তেব সােবক অ াটিন জনােরল ডািমিনক ি ভ বেলেছন, যিদ মািণত হয় য,  রািনেক ভলু
বিুঝেয় ধানম ী পালােম ট িগত কেরেছন তাহেল তােক ( ধানম ী) অব ই পদত াগ করেত হেব।

পালােম ট চালরু দািব এমিপেদর

সরকােরর িস াে  ম লবার থেক ৫ স ােহর জ  িগত পালােম ট ফর খুেল দওয়ার দািব জািনেয়েছন
িবেরাধী এমিপরা। টল াে ডর আদালেতর রােয়র পরই তারা এই দািব জানান। বধুবার িবেকেল িবেরাধী
এমিপেদর বঠক ডাকা হেয়েছ। সখােন এ িবষেয় আেরা িস া  হওয়ার কথা। ইেতামেধ  এসএনিপর
নতা আয়ান াকেফাড পালােম ট পুনরায় সচল করেত ধানম ীর কােছ িচিঠ িলেখেছন। িতিন বেলেছন,
ধানম ী গণত েক চরুমার করেতই পালােম ট িগত কেরেছন।

বিরেসর সামেন িবক  চার

পালােমে ট ি ট িনেয় এ পয  ছয়বার িবিভ  ােব অ ি ত ভােট হের গেছন ধানম ী বিরস।
ফেল াভািবকভােবই িতিন পালােম ট িগত কের িদেত পােরন,  সামিয়ক সমেয়র জ  হেলও তােত
আ য হবার িকছু নই। তেব বছেরর এই সময়টােত সাধারণত রাজৈনিতক দল েলা িনেজেদর সে লন
কের থােক, ফেল পালােম ট এই সমেয় সাধারণত ব ই থােক। িক  পাঁচ স ােহর মেতা দীঘিদন না এবং
বতমান পিরি িতেত সটা আশা করাও উিচত নয় য এত দীঘ সময় ধের পালােম ট ব  থাকেব। িবিবিসর
রাজনীিত িবষয়ক সংবাদদাতা রব ওয়াটসন বলেছন, জনসেনর হােত মলূত চারিট িবক  উপায় আেছ।
এর যেকান একিটেক তার বেছ িনেত হেব। থমত : ৩১ শ অে াবেরর মেধ  ইইউ ত াগ করা, ি তীয়ত
: ইইউ’র সে  নতুন চিু , তৃতীয়ত : ধানম ীর পদ থেক পদত াগ ও সাধারণ িনবাচন দওয়া এবং
চতুথত  :  সামবার  রাজকীয়  স িত  পাওয়া  নতুন  আইন  অ যায়ী,  ১৯  অে াবেরর  মেধ  এমিপরা
চিু সেমত অথবা চিু হীন ি েট স িত না  িদেল,  ধানম ীেক ২০২০ সােলর ৩১ জা য়াির পয
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

ি ট পছােনার জ  সময় চাইেত হেব।
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