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জাতীয় সংসদ ভবন। ফাইল ছিবগত কেয়ক স ােহর গণমা েমর িশেরানাম থেক আমরা জেনিছ: ১. জািলয়ািতর অিভেযােগ 
নরিসংদী সরকাির কেলজ আওয়ামী লীগ মেনানীত নরিসংদীর সংরি ত আসেনর সাংসদ তামা া সরােতর িবএ পরী া বািতল 
কেরেছ। ত র পে  ি  পরী া িদেত িগেয় ধরা পড়ায় কেলজ ক প  এ িস া  নয়। ২. ওয়াকাস পা র সভাপিত এবং 
মহােজােটর মেনানীত সাংসদ রােশদ খান মনন গত ১৯ অে াবর বিরশােল িনেজেক সা ী দািব কের ৩০ িডেস র জনগণ ভাট 
িদেত পােরিন বেল দািব কেরন। অথাৎ, জনগেণর ভাট ছাড়াই বতমান সংসদ গ ত হেয়েছ। ৩. গত ২১ অে াবর  গািড় 
িবি র মা েম  ফ িকর অিভেযােগ চ পাইনবাবগে র িবএনিপ–দলীয় সাংসদ হা র রশীদেক প চ বছেরর কারাদ  ও অথদ  
দন ঢাকার িবেশষ জজ আদালত; এর িব ে  িতিন আিপল কেরেছন। চিলত িবিধিবধান অ যায়ী িতন  ঘটনােতই জাতীয় সংসদ 

ও সংসেদর সদ েদর মযাদাহািনর  জিড়ত। এমতাব ায়  হেলা, সংসদ িক তার মযাদা র া করেব? নািক তা িবসজন 
দেব? 

বাংলােদেশর সংিবধােন  সংসদীয় ায়ী কিম র কথা ভােব উে খ রেয়েছ। স েলা হেলা: সরকাির িহসাব কিম  ও 
িবেশষ অিধকার কিম । সংিবধােনর ৭৮ অ ে েদ সংসদ ও সংসদ সদ েদর িবেশষ অিধকার ও দায় ি র িবধান রেয়েছ, ‘৭৮ 
(১) সংসেদর কাযধারার বধতা স েক কােনা আদালেত  উ াপন করা যাইেব না। (২) সংসেদর য সদ  বা কমচারীর উপর 
সংসেদর কায ণালী িনয় ণ, কাযপিরচালনা বা লা র ার মতা  থািকেব, িতিন এই সকল মতা েয়াগ-স িকত কােনা 

াপাের কােনা আদালেতর এখিতয়ােরর অধীন হইেবন না। (৩) সংসেদ বা সংসেদর কােনা কিম েত িক  বলা বা ভাটদােনর 
জ  কােনা সংসদ সদে র িব ে  কােনা আদালেত কাযধারা হণ করা যাইেব না। (৪) সংসদ ক ক বা সংসেদর ক ে  কােনা 
িরেপাট, কাগজপ , ভাট বা কাযধারা কােশর জ  কােনা ি র িব ে  কােনা আদালেত কােনা কাযধারা হণ করা যাইেব 
না। (৫) এই অ ে দ-সােপে  সংসেদর আইন ারা সংসেদর, সংসেদর কিম স েহর এবং সংসদ সদ েদর িবেশষ অিধকার 
িনধারণ করা যাইেত পািরেব।’ 

িবেশষ অিধকার ও দায় ি র িবষয় েক ভােব িবভাজন করা হয়, য েলা এককভােব সাংসদেদর জ  েযাজ  এবং য েলা 
েরা সংসেদর ে  েযাজ । ি  সাংসেদর বলায় েযাজ  িবেশষ অিধকার ও দায় ি র েলা হেলা: (ক) বা াধীনতা; 

(খ) দওয়ািন মামলায় ার থেক অ াহিত; (গ) ির িহেসেব দািয়  পালন থেক অ াহিত এবং (ঘ) সা ী িহেসেব উপি ত 
হওয়া থেক অ াহিত। এ েলা লত দায় ি –স িকত অিধকার, যা ি  সাংসদেক াধীনভােব কাজ করার িন য়তা দান 
কের। বাংলােদশ জাতীয় সংসেদর কায ণািল িবিধর ১৭২-১৭৬ ধারায় এসব িবষয়–স িকত িবধান রেয়েছ। 

েরা সংসেদর ে  অিধকার ও মতা েলা হেলা: (ক) লা িনি ত করার অিধকার। কােনা ি েক িবেশষ অিধকার  
করার বা সংসদ অবমাননার জ  শাি  দান, যার মে  ন িত, ম ও অসদাচরেণর জ  সংসদ সদ েদর বিহ ার অ । 
সংসেদর এ অিধকারেক শাি লক মতা বলা হয়। (খ) সংসেদর অভ রীণ িবষেয়র ব াপনা বা কাযপ িত িনয় ণ–স িকত 

মতা। (গ) সংসদ সদ েদর উপি িত ও কাযকািরতা িনি ত করার মতা। (ঘ) তদ  করার, সা ী ও রকডপ  তলব করার 
মতা। (ঙ) সা ীেদর শপথ দােনর মতা। (চ) মানহািনকর িবষয় অ  রেয়েছ এমন কাগজপ  কাশ করার মতা। 

কায ণািল িবিধর ২০১-২০৫ ধারায় এ–স িকত িবধান রেয়েছ। অ ভােব বলেত গেল, িনজ  অভ রীণ কায ম পিরচালনার 
ে  িনর শ িনয় েণর মতােক সংসেদর িবেশষ অিধকার িহেসেব িবেবচনা করা হয়। কােনা ি েক সংসেদর অিধকার  

করা বা অবমাননার দােয় শাি  দওয়ার অিধকারেক মতা িহেসেব আ ািয়ত করা হয়। সংসেদ যেকােনা িক  বলার জ  কােনা 
সাংসদ দায়ী না হওয়ার অিধকারই দায় ি । 



সংিবধােন ভােব বলা না থাকেল িক সংসদ কারও িব ে  শাি লক ব া িনেত পাের? এ সে  টমাস এম িলর আ 
ি টাইস অন  কনি উশ াল িলিমেটশনস  থেক উ িত দওয়া যেত পাের: সংসেদর ‘িনজ  সদ েদর িব ল আচরণ 
এবং অ  ধরেনর অবমাননার জ  শাি  দওয়ার মতা রেয়েছ। তােদর যেকােনা সদ েক বিহ ােরর মতা রেয়েছ, যিদ তারা 
মেন কের য কােনা কারেণ সংি  ি  সংসেদ সদ পদ রাখার উপেযাগী নন। এই মতা কােনা কােনা ে  সংিবধােনর 
মা েম েয়াগ করা হেয় থােক। তেব সংিবধােন ভােব বলা না থাকেলও এ মতা িব মান। সংসেদর মহৎ দািয়  পালেনর 
এবং রাে র িনরাপ ার জ ...এ  এক  র াকবচ লক মতা।’ 

আেরক  াসি ক , অসদাচরেণর দােয় একজন সংসদ সদ েক বিহ ােরর মতা িক আমােদর সংসেদর রেয়েছ? এ ে  
সংিবধান িবেশষ  য়াত মাহ ল ইসলােমর কনি উশ াল ল অব বাংলােদশ ে  দ  মতামত িবেশষভােব িণধানেযা , 
‘িবেশষ অিধকােরর িবষয়  অথহীন, যিদ তা  করার কারেণ সংসেদর ব া নওয়ার মতার ী িত না দওয়া হয়। তাই 

মতা আেছ িক নই তা  নয়,  হেলা কত  আেছ।’ 

স ত, অেথর িবিনমেয় সংসেদ  উ াপেনর এবং ানীয় উ য়েনর জ  সংসদ সদ েদর জ  বরা ত অথ েয় অিনয়েমর 
অিভেযােগ ২০০৫ সােল একই সে  ১১ জন সদ েক ভারতীয় লাকসভা ও রাজ সভা থেক বিহ ার করা হয়, যা আদালেত 
চ ােল  করা হয়। রাজা রামপাল বনাম ি কার [(২০০৭) ৩ (এসিসিস)] মামলায় ভারতীয় ি ম কােটর প চ সদে র 
সাংিবধািনক ব  ৪-১ ভােটর বধােন এ বিহ ারােদেশর পে  রায় দন। এর আেগ ১৯৭৮ সােল ইি রা গা ীেক িবচার ি য়ায় 
বাধাদান ও িম া মামলা দােয়েরর অিভেযােগ সংসদ থেক বিহ ার এবং কারাগাের রণ করা হয়। ২০০৮ সােল বা ভাই কাতারা 
নােমর এক সাংসদেক িনেজর ী ও ছেলর পাসেপাট বহােরর মা েম মানব পাচার করার অিভেযােগ সংসদ থেক বিহ ার করা 
হয়। উে , িবেশষ অিধকার–সং া  ভারতীয় ও বাংলােদেশর সাংিবধািনক িবধান ায় একই। এ   য াতক পরী া 
িদেত িগেয় জািলয়ািতর আ য় িনেয় তামা া সরাত সংসেদর মযাদাহািন বা সংসদ অবমাননা কেরেছন। এ াপাের শাি লক 

ব া িহেসেব সংসদ ত েক বিহ ার করেত পাের। 

জনাব রােশদ খান মনন বিরশােল য ব  িদেয়েছন, তা হয় সত , না হয় অসত । যিদ সত  হেয় থােক, তাহেল বতমান সংসেদর 
বধতাই িব  হয়। আর যিদ অসত  হেয় থােক, তাহেল িতিন সংসদ স েক ৎসা রটনা কেরেছন, যা িনঃসে েহ সংসদ 

অবমাননা। একই সে  িতিন ি গতভােব িম াচার কেরেছন, যা অসদাচরেণর শািমল। আর ত র অসদাচরণও সংসেদর 
মযাদাহািন কেরেছ। উভয় কারেণই শাি লক ব া িহেসেব সংসদ ত েক বিহ ার করেত পাের। 

হা র রশীেদর  ফ িক দওয়ার িবষয়  নিতক লনজিনত ফৗজদাির অপরাধ। তেব একজন ি  ড়া ভােব অপরাধী 
িহেসেব িবেবিচত হন না, যত ণ পয  ত র আিপল ি য়া িনঃেশষ না হয় এবং শষ আিপল আদালত ক ক িতিন দাষী সা  
হন। এ কারেণই াথিমক িবচািরক আদালত ক ক দাষী সা  হওয়ার পরপরই মহীউ ীন খান আলমগীর ও মাফা ল হােসন 
চৗ রী মায়া ত েদর সংসদ সদ পদ হারানিন। তাই ত র িব ে  শাি লক ব া িনেত সংসদেক আিপল আদালেতর ড়া  রায় 

পয  অেপ া করেত হেব। 

সংসদ অবমাননার দােয় শাি লক ব ার ি য়া   করার দািয়  সংসদ ও সংসদ সদ েদর িবেশষ অিধকার–স িকত ১০ 
সদে র ায়ী কিম র, যার সভাপিত ি কার িশরীন শারিমন চৗ রী। এ কিম র অ  সদ রা হেলন ধানম ী শখ হািসনা, 
সয়দা সােজদা চৗ রী, রওশন এরশাদ, আিমর হােসন আ , তাফােয়ল আহেমদ, শখ ফজ ল কিরম সিলম, ফজেল রাি  িময়া, 

আিন ল হক ও লতান মাহা দ মন র। আমােদর এই জ  সাংসেদরা সংসেদর মযাদা র ার জ  িক ত েদর করণীয় করেবন? 

ড. বিদউল আলম ম মদার: শাসেনর জ  নাগিরেকর ( জন) স াদক 


