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মেনন :সংসদ সদস্য পদ 

 

একোদশ সংসদ ননব বোচক্ন জনগণ ম োট নদক্ে পোক্রনন উক্েখ কক্র ননক্জক্ক এর সোক্ষী নিক্সক্ব দোনব করোয় বোংলোক্দক্শর ওয়োকবোস ব 

পোর্ট বর স োপনে রোক্শদ খোন মেনন সংসদ সদস্য পক্দ বিোল থোকক্ে পোক্রন নকনো, এননক্য় প্রশ্ন উক্েক্ে। রোজনননেক অঙ্গন েোড়োও 

এখন এই প্রশ্ন ঘুরপোক খোক্ে সোধোরক্ের েক্ন। েক্ব ননব বোচন নবক্শষজ্ঞ ও আইনজ্ঞরো বলক্েন, আইনন প্রশ্ন এখোক্ন মূখ্য নয়। কোরণ 

আইন ও সংনবধোন ধরক্ল ননব বোচন সংক্রোন্ত এই ধরক্নর বক্তক্ের জন্য ঢোকো-৮ আসন মথক্ক ননব বোনচে রোক্শদ খোন মেনক্নর সংসদ 

সদস্য পদ বোনেল িওয়োর সুক্ োগ মনই। নবষয়র্ট সম্পূণ ব নননকেোর প্রশ্ন। জনগণ ম োট নদক্ে পোক্রনন- েো প্রেোক্ণর পক্ক্ষ ননক্জক্ক সোক্ষী 

নিক্সক্ব দাঁড় করোক্নোর কোরক্ণ নীনে-নননেকেোর নবচোক্র েোর সংসদ সদস্য পদ মথক্ক সক্র দাঁড়োক্নো সেীচীন িক্ব। 

এনবষক্য় ননব বোচন কনেশনোর মেো. রনিকুল ইসলোে গেকোল শননবোর ইক্েিোক্কর সক্ঙ্গ আলোপকোক্ল বক্লন, জোেীয় ননব বোচন 

পনরচোলনো করো ননব বোচন কনেশক্নর (ইনস) সোংনবধোননক দোনয়ত্ব। ননব বোচক্নর েিনসল ম োষণো মথক্ক ননব বোনচে িওয়োর মগক্জট 

প্রকোক্শর আগ প বন্ত ম  মকোক্নো নবষক্য় আইনন েবস্থো গ্রিক্ণর সুক্ োগ থোক্ক কনেশক্নর। ননব বোচক্ন ননব বোনচে িওয়োর মগক্জট প্রকোক্শর 

পর কনেশক্নর আর নকছুই করোর থোক্ক নো। নেনন বক্লন, ননব বোনচে সংসদ সদক্স্যর নবষক্য় মকোক্নো নসদ্ধোন্ত ননক্ে িক্ল েো িক্ে িক্ব 

সংসদ সনচবোলক্য়র েোধ্যক্ে। ননব বোনচে িওয়োর পক্র মকোক্নো এেনপ আইক্নর েেযয়  র্টক্য়ক্েন- এেন মকোক্নো নবষক্য় সংসদ 

সনচবোলয় মথক্ক ননব বোচন কনেশক্ন নচঠি পোেোক্ল আইনোনু োয়ী েবস্থো গ্রিক্ণর সুক্ োগ রক্য়ক্ে। 

নননেক োক্ব মেনন এখন এেনপ পক্দ থোকক্ে পোক্রন নক-নো, এেন প্রক্শ্নর জবোক্ব ইনস রনিকুল ইসলোে বক্লন, ‘মসটো উননই (ক্েনন) 

 োক্লো বলক্ে পোরক্বন। এনবষক্য় আেরো নকছু বলক্ে পোনরনো। েক্ব পনরক্বশ-পনরনস্থনে অনু োয়ী অক্নক্কই ইক্েোশনোনল অক্নক নকছুই 

বক্লন। পক্র বুঝক্ে পোক্রন, এটো বলো ঠিক িয়নন।’ 

গে ১৯ অক্টোবর বনরশোল নগরীক্ে ওয়োকবোস ব পোর্ট বর মজলো কনের্টর সক্েলক্নর উক্দ্ধোধনী অনুষ্ঠোক্ন প্রধোন অনেনথর বক্তক্ে রোক্শদ 

খোন মেনন বক্লনেক্লন, ‘আনে ননক্জও সংসদ সদস্য ননব বোনচে িক্য়নে। েোরপক্রও আনে সোক্ষয নদক্য় বলনে- এই ননব বোচক্ন জনগণ 

ম োট নদক্ে পোক্রনন। এেননক ইউননয়ন পনরষক্দও ম োট নদক্ে পোক্র নো, উপক্জলোয়ও পোক্র নো। েোিক্ল মশখ িোনসনো আপনন-আনে 

নেক্ল ম  ম োক্টর জন্য লড়োই কক্রনে, ম রোও কক্রনে আনজজ কনেশনক্ক। আেরো ১ মকোর্ট ১০ লোখ ভুয়ো ম োটোর-েোনলকো নিঁক্ড় 

মিলোর জন্য ননব বোচন বজবন কক্রনেলোে ননেক্নশন জেো মদওয়োর পক্রও। আজক্ক মকন আেোর মদক্শর েোনুষ, ইউননয়ন পনরষক্দর 

েোনুষ, আেোর উপক্জলোর েোনুষ, আেোর মজলোর েোনুষ, আেোর জোেীয় ননব বোচক্ন ম োট নদক্ে পোরক্ব নো?’ 

আওয়োেী লীক্গর মনতৃত্বোধীন ১৪ দলীয় মজোক্টর অন্যেে শনরক ওয়োকবোস ব পোর্ট বর প্রধোন মেনক্নর এই নবক্ফোরক বক্তে ঝড় মেোক্ল 

রোজনননেক অঙ্গক্ন। মেনক্নর বক্তক্ের প্রনেনক্রয়োয় পরনদন আওয়োেী লীক্গর সোধোরণ সম্পোদক এবং সড়ক পনরবিন ও মসতু েন্ত্রী 

ওবোয়দুল কোক্দর বক্লক্েন, ‘েন্ত্রী িক্ল মেনন নক একথো বলক্ে পোরক্েন?’ মেনক্নর বক্তে সম্পক্কব ১৪ দক্লর আক্রক শীষ ব মনেো ও 

জোসদ স োপনে িোসোনুল িক ইনু ইক্েিোকক্ক বক্লক্েন, ‘৩০ নিক্সম্বক্রর ননব বোচন ননক্য় েোর েন্তে সঠিক নয়। ননব বোচন িক্য়ক্ে, 

ম োটোরও নেল। কোক্জই এ ননব বোচনক্ক অস্বীকোক্রর মকোক্নো উপোয় মনই।’ মেনক্নর বক্তক্ের আনুষ্ঠোননক প্রনেনক্রয়ো সৃনি িক্য়ক্ে ১৪ 

দক্লও। মজোক্টর নবেক কক্র ১৪ দক্লর সেন্বয়ক ও আওয়োেী লীক্গর স োপনেেন্ডলীর সদস্য মেোিোেদ নোনসে ইক্েোেক্ধ্য বক্তক্ের 

েোখ্যো মচক্য় মেনক্ক নচঠি নদক্য়ক্েন। মেনন বক্লক্েন, দলীয় মিোরোক্ে আক্লোচনো কক্র নেনন এই নচঠির েোখ্যো মদক্বন। 

এেোড়ো মেনক্নর বক্তে ননক্য় সোেোনজক ম োগোক্ োগ েোধ্যক্েও এখন প বন্ত েক্কোেনক্ক চলক্ে। মিসবুক্ক অক্নক্কই স্ট্যোটোক্স েন্তে 

কক্রক্েন- এই বক্তে মদওয়োর পর মেনক্নর উনচে এেনপ পদ মথক্ক পদেযোগ করো। 
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সংসদ মথক্ক মেনক্নর পদেযোগ করো উনচে নক-নো নকংবো নেনন এেনপ পক্দ বিোল থোকক্ে পোক্রন নক-নো, এেোপোক্র মদক্শর মজযষ্ঠ 

আইনজ্ঞ ি. শোিদীন েোনলক গেকোল ইক্েিোক্কর সক্ঙ্গ আলোপকোক্ল বক্লন, ‘প্রথে কথো িক্ে রোক্শদ খোন মেনক্নর এই বক্তক্ের 

মকোক্নো নলগ্যোল নদক মনই। ননব বোচন িক্য়ক্ে কী িয়নন মসটো মেো প্রেোণ সোক্পক্ষ নবষয়। একজন সংসদ সদস্য রোক্শদ খোন মেনন 

ননব বোচন িয়নন বলক্লই মেো ননব বোচন বোনেল িক্য়  োক্ব নো। আবোর উনন  নদ বক্লন ননব বোচন সুষ্ঠু িক্য়ক্ে মসর্টও প্রেোণ িক্য়  োক্ব নো। 

নবষয়টো িক্ে- এখোক্ন েোর বক্তক্ের আইনন নদকটো মূখ্য নয়। মকননো মকোক্নো একজন গুরুত্বপূণ ব েনক্তর একটো েন্তক্ে ননব বোচন 

মবআইনন িক্ব নো। একই োক্ব একর্ট কোরসোনজর ননব বোচনক্ক মকোক্নো গুরুত্বপূণ ব েনক্ত সুষ্ঠু িক্য়ক্ে বক্ল দোনব করক্ল মসর্ট সুষ্ঠু ননব বোচন 

বক্ল নবক্বনচে িক্ব নো। েক্ব নীনে-নননেকেোর নবচোক্র এই বক্তক্ের পর সংসদ সদস্য পদ মথক্ক মেনক্নর ইস্তিো মদওয়োটো একটো 

বনলষ্ঠ পদক্ক্ষপ িক্েো।’ নবনশি এই আইনজ্ঞ আরও বক্লন, নকন্তু আেোক্দর দু বোগ্য ম , নীনে-নননেকেো মেক্ন চলো রোজনীনেক্কর 

আজকোল বক্ড়োই আকোল। 

শোিদীন েোনলক্কর েক্েোই প্রোয় অন ন্ন েে নদক্য় সুনপ্রেক্কোক্ট বর আইনজীবী েোনরস্ট্োর খোয়রুল আলে মচৌধুরীও ইক্েিোকক্ক বক্লন, 

‘আইনন প্রনক্রয়োর েধ্য নদক্য় একজন েোনুষ এেনপ ননব বোনচে িন। গণেোনন্ত্রক প্রনক্রয়োয় মকউ ম োট নদক্ে নো পোরক্ল নকংবো ম োটগ্রিক্ণ 

জোল-জোনলয়োনের  টনো  টক্ল মসক্ক্ষক্ে ন্যোয়নবচোর মপক্ে ননব বোচনন ট্রোইবুযনোলসি আইনন নোনো পদক্ক্ষপ রক্য়ক্ে।  নদ মসরকে নকছু 

নো  ক্ট েোিক্ল মসর্ট আইনন মকোক্নো ন নে পোয় নো। মকোক্নো একজন মুক্খ বলক্লই ননব বোচন প্রশ্ননবদ্ধ িক্য়  োয় নো, নকংবো েোনুষ ম োট 

নদক্ে পোক্রনন-এটো প্রেোণ িক্য়  োয় নো। কোরও কথোয় মেো ননব বোচন অনবধ িক্য়  োয় নো, কোরও কথোয় মদশও চলক্ে পোক্র নো। আইন 

চক্ল আইক্নর েক্েো কক্র।’ 

েোনরস্ট্োর খোয়রুল বক্লন, ‘রোক্শদ খোন মেনন ননক্জই ননক্জর জন্য সংকট নেনর কক্রক্েন। আইনন নদক মদখক্ল- এই বক্তক্ের জন্য 

েোর সংসদ সদস্য পদ শূন্য িক্ে নো। েক্ব নননেকেোর নবচোক্র এই ধরক্নর বক্তক্ের সক্ঙ্গ-সক্ঙ্গই েোর উনচে নেল এেনপ পদ মথক্ক 

পদেযোগ করো। আেরো  নদ ধক্রও ননই ম , মেনন সোক্িক্বর এলোকোয় (ঢোকো-৮ আসক্ন) েোনুষ ম োট নদক্ে পোক্রনন, েোিক্ল নেনন েো 

ননক্য় আইনন পদক্ক্ষপ ননক্ে পোরক্েন। নকন্তু সোরোক্দক্শই েোনুষ ম োট নদক্ে পোক্রনন- এটো মেো বলোর অনধকোর েোর মনই। কোরণ নেনন 

মেো সোরোক্দক্শর ম োটক্কক্ে উপনস্থে নেক্লন নো, েোিক্ল সোক্ষয মদক্বন কী োক্ব! ননক্জ এেনপ িক্য় সব ধরক্নর সুক্ োগ-সুনবধো ম োগ 

করক্েন। আবোর একই ননব বোচন ননক্য় এই ধরক্নর বক্তে নননকেোর চরে অধপেক্নর উদোিরণ। 

বক্তে ননক্য় নবেক্কবর সৃনি িক্ল পরনদনই (২০ অক্টোবর) গণেোধ্যক্ে পোেোক্নো এক নববৃনেক্ে আক্গরনদক্নর অবস্থোন মথক্ক সক্র মেনন 

দোনব কক্র বক্লন, ‘আেোর বক্তে সম্পূণ ব উপস্থোপন নো কক্র অংশ নবক্শষ উত্থোপন করোয় এই নবভ্রোনন্ত সৃনি িক্য়ক্ে। একোদশ সংসক্দর 

সিল ননব বোচন অনুনষ্ঠে িক্য়ক্ে। নকন্তু অন জ্ঞেোর্ট সুখকর নয়। আেোর বক্তে সম্পক্কব গণেোধ্যে ভুল বোেবো নদক্য়ক্ে।’ মেনন এই দোনব 

করক্লও েোরো বক্তক্ের ন নিও ইউর্টউব ও মিসবুকসি সোেোনজক ম োগোক্ োগ েোধ্যেগুক্লোক্ে এখনও রক্য় মগক্ে। এেননক, নেনন 

ননক্জও পরবেীক্ে কখনও দুুঃখপ্রকোশ কক্রক্েন, কখনও বক্লক্েন- মুখ িসক্ক এই েন্তে মবর িক্য় মগক্ে। 

এখন সংসদ সদস্য পক্দ মেনক্নর বিোল থোকো ননক্য় নবন ন্ন েিক্ল উত্থোনপে প্রশ্ন সম্পক্কব সোক্বক ননব বোচন কনেশনোর নি. মজ. (অব.) 

এে সোখোওয়োে মিোক্সন ইক্েিোকক্ক বক্লন, ‘জোেীয় ননব বোচন ননক্য় রোক্শদ খোন মেনন ম  বক্তে নদক্য়ক্েন আইনগে োক্ব মসনবষক্য় 

ননব বোচন কনেশক্নর নকছুই করোর মনই। জোেীয় ননব বোচক্নর পক্র ননব বোচন ননক্য় ননব বোচন কনেশন  ো বক্লক্ে, মেনন েোর ঠিক উক্টো 

কথো বক্লক্েন। ননব বোনচে িওয়োর পর এ ধরক্নর বক্তে মদওয়ো  োক্ব নো-এেন মকোক্নো নবধোন মকোথোও মনই।’ সোখোওয়োে মিোক্সন 

বক্লন, ‘নকছু মলোক মেো মেননক্ক ম োট নদক্য়ক্েন। মসই নিসোক্ব উনন এেনপ পক্দ নবধ। েক্ব ননব বোচক্ন জনগক্ণর ম  োক্ব ম োট 

মদওয়োর কথো নেল, জনগণ মস োক্ব ম োট নদক্ে পোক্রনন। মেনক্নর বক্তে অনু োয়ী, মেজনরর্ট মলোক নবগে সংসদ ননব বোচক্ন ম োট 

নদক্ে পোক্রননন।’ 

সোক্বক এই ননব বোচন কনেশনোর আরও বক্লন, ‘রোক্শদ খোন মেনন ১৪ দলীয় মজোক্টর প্রোথী নিক্সক্ব নবগে ননব বোচক্ন মনৌকো প্রেীক ননক্য় 

প্রনেদ্বনিেো কক্রক্েন। মকোক্নো কোরক্ণ ওয়োকবোস ব পোর্ট বক্ক মজোট মথক্ক বনিস্কোর বো বোদ মদওয়ো িক্ল েখন আইনন সংকট নেনর িক্ে 

পোক্র। মসক্ক্ষক্ে নিকোরক্ক নচঠি নদক্য় মনৌকো প্রেীক প্রেযোিোক্রর নবষয়র্ট অবগে করো িক্ল, সংসদ সনচবোলয় মথক্ক বৃিের শুনোননর 

জন্য ননব বোচন কনেশক্ন পোেোক্নোর সুক্ োগ আক্ে। েক্ব নবষয়র্ট জর্টল এবং উচ্চ আদোলে প বন্ত গড়োক্ব।’ 

প্রসঙ্গে, কোরও সংসদ সদস্য পদ শূন্য িওয়োর নবষক্য় সংনবধোক্নর ৬৭(১) অনুক্েক্দ বলো আক্ে, ‘মকোন সংসদ সদক্স্যর আসন শূন্য 

িইক্ব  নদ োঁিোর ননব বোচক্নর পর সংসক্দর প্রথে নবেক্কর েোনরখ িইক্ে নব্বই নদক্নর েক্ধ্য নেনন তৃেীয় েিনসক্ল ননধ বোনরে 

শপথগ্রিণ বো ম োষণো কনরক্ে ও শপথপক্ে বো ম োষণোপক্ে স্বোক্ষরদোন কনরক্ে অসেথ ব িন। েক্ব শেব থোক্ক ম , অনুরূপ মেয়োদ 

অনেবোনিে িোইবোর পূক্ব ব নিকোর  থোথ ব কোরক্ণ েোিো বনধ বে কনরক্ে পোনরক্বন।’ সংনবধোক্নর ৭০ অনুক্েক্দ বলো আক্ে, ‘মকোন 

ননব বোচক্ন মকোন রোজনননেক দক্লর প্রোথীরূক্প েক্নোনীে িইয়ো মকোন েনক্ত সংসদ সদস্য ননব বোনচে িইক্ল নেনন  নদ (ক) উক্ত দল 

িইক্ে পদেযোগ কক্রন, অথবো (খ) সংসক্দ উক্ত দক্লর নবপক্ক্ষ ম োটদোন কক্রন, েোিো িইক্ল সংসক্দ োঁিোর আসন শূন্য িইক্ব।’ 

এেোড়ো সংসদ সদস্য পদ শূন্য িওয়োর নবষক্য় সংনবধোক্নর ৬৭(১)(খ) অনুক্েক্দ বলো আক্ে, ‘সংসক্দর অনুেনে নো লইয়ো একোনধক্রক্ে 

নব্বই নবেক-নদবস অনুপনস্থে থোনকক্ল।’ 

 


