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লনজিনত হেলo তােক eমিপ পদ েথেক সিরেয় েদয়া স ব নয়। eে ে  সংিবধানেক aনুসরন করেত হেব। 

সংিবধােনর 77 aনুে েদ বলা আেছ, েকান eমিপ ƣনিতক লনজিনত েকান েফৗজদাির aপরােধ েদাষী সা  
হেয় কমপে  দুi বৎসেরর কারাদে  দি ত হন তাহেল সংসদ সদ  িহেসেব িতিন aেযাগয্ বেল িবেবিচত 
হেবন। সংসদ সিচবালেয়র e যুি র সে  িদব্মত জািনেয়েছন সংসদ পয র্েব নকারী িত ান িহেসেব পিরিচত 
া পােরি  i ার াশনাল বাংলােদশ eর িনব র্াহী পিরচালক ড. iফেতখারু ামান। মানবজিমনেক িতিন বেলন, 

েয েকান ি র ƣনিতক লন o জািলয়ািত aপরাধ। oi eমিপ শপথ বাকয্ পাঠ কেরেছন। তাi e ঘটনার 
মা েম িতিন শপথ ভ  কেরেছন বেল মেন কির। িনেজর েথেকi তার পদতয্াগ করা uিচত িছেলা। eখনo িতিন 
েসটা কেরনিন। যিদo েসi সং িত আমােদর েদেশ েনi। ড. iফেতখারু ামান বেলন, ি কার তােক শপথ 
বাকয্ পাঠ কিরেয়েছন। তাi িনেজর o সংসেদর ময র্াদার সব্ােথ র্ eমিপর িবষেয় ি কােরর ভূিমকা েনয়া েয়াজন। 
তা নাহেল সংসেদর ময র্াদা o আ ায় ঝুিঁক সৃি  হেব। eখন oi eমিপর িবষেয় সব ধরেনর কতৃর্তব্ o দায় 
ি কােরর। িনব র্াচনী হলফনামায় eমিপ বুবলী তার িশ াগত েযাগয্তা িহেসেব eiচeসিস পাস েদখান। িক  
িনেজর িশ াগত েযাগয্তা বািড়েয় িনেত বাuিবর িবe েকােস র্ ভিত র্ হন িতিন। পরী া শুরু হেল তার জায়গায় 9 
জন পরী া েদন। নরিসংদীেত পরী ার েক  হেলo সংরি ত মিহলা আসেনর oi eমিপ পরী া চালাকালীন 
সমেয় ঢাকােতi aব ান কেরন। থম 8িট পরী ায় ধরা না পড়েলo েশষ িদেনর পরী ায় তার হেয় ি  িদেত 
িগেয় হােতনােত ধরা পেড়ন eকজন। eরপর িবষয়িট গণমা েম আসেল নেড়চেড় বেস িবশব্িব ালয় শাসন। 
িত ানিটর প  েথেক জানােনা হয়, বুবলীর e ধরেনর কাজ িবশব্িব ালেয়র সুনাম ন  কেরেছ। িতিন বাuিবর 

েকােনা ে া ােমi আর কখনo ভিত র্ হেত পারেবন না। e ধরেনর কাজ eকিট ঘৃিণত o গিহ র্ত aপরাধ। যারা 
তার হেয় ি  িদেয়েছ তােদর পিরচয় াি  সােপে  আiনশৃ লা বািহনীেক তােদর িবরুে  ব া হেণর 
সুপািরশ করা হেব। 
 


