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আজ ৪  নেভ র।  সংিবধান  ণয়ন  িদবস।  ১৯৭২  সােলর  এই  িদেন  ণীত  হয়  াধীন  বাংলােদেশর
সংিবধান। আর একই বছর ১৬ িডেস র থেক কাযকর হয় এিট। গত ৪৭ বছের নানা াপেট সংিবধান
সংেশাধন হেয়েছ ১৬ বার। সংিবধােনর চার মূলনীিতর ওপরও আঘাত এেসেছ বারবার। এিদেক সংিবধােন
উে খ থাকা  িনিদ  অেনক আইন ণয়েনর িনেদশনা এখেনা বা ব প নয়িন। আইন করার িনেদশনা
থাকেলও উ  আদালেত িবচারপিত িনেয়াগ,  িনবাচন  কিমশন গঠন,  ায়পাল  িনেয়াগ চলেছ নীিতমালা
িদেয়ই।

আইন রা বলেছন, াধীনতার পর থেক সব সরকােরর আমেলই সংিবধােন উি িখত িকছু িকছু আইেনর
শূ তা  দূর  করেত নানা  ধরেনর দািব ওেঠ। সংি  িবষেয়  িনর শ মতা  খব হওয়ার  শ ায়  কােনা
সরকারই  আইন েলা  ণয়ন  করেছ  না।  তা  ছাড়া  জনগণও  সংিবধােনর  কৃত  উে  আ  করেত
পােরিন। এ সংকট িনরসেন সংিবধান সংেশাধেন িবেশষ  কিমিট গঠন করা যেত পাের বেল মেন কেরন
অেনেক।  িবেশষ রা  বলেছন,  সংিবধােনর  ৯৫  অ ে েদর  ১(গ)  অ ে েদ  উ  আদালেত  িবচারক
িনেয়ােগর জ  যাগ তর ব ি  বাছাইেয় আইন ণয়েনর কথা বলা আেছ। এ াপেট দীঘ অেপ ার পর
২০১২ সােলর ৩ জলুাই সংসদ ও ২০১৪ সােলর ১৯ আগ  আইন কিমশন থেকও িবচারপিত িনেয়ােগর
িবষেয় আইন ণয়েনর জ  পািরশ করা হেয়েছ। এ ছাড়া উ  আদালেতর একািধক রােয়ও িবচারপিত
িনেয়ােগ আইন ণয়েনর জ  কেয়ক দফা িনেদশনা রেয়েছ। এরপরও এ িবষেয় কােনা অ গিত হয়িন।

অ িদেক সংিবধােনর ৪৪(২) অ ে েদ বিণত িন  আদালতেক সংিবধান ও মৗিলক অিধকার ে  নািনর
এখিতয়ার  দান,  ৭৭  অ ে েদ  বিণত  ায়পাল  িনেয়াগ,  ১১৮(২)  অ ে দ অ সাের  ধান  িনবাচন
কিমশনার  ও  িনবাচন  কিমশনার  িনেয়াগসহ  বশ  িকছু  আেলািচত  িবষেয়  আইন  ণয়েনর  জ  
িনেদশনা রেয়েছ। তেব জন পূণ এই িবষয় েলা িনেয় দৃ মান পদে প এখেনা দখা  যায়িন। তেব
কউ কউ বেলন,  ি ম কােট িবচারপিত িনেয়াগ, িনবাচন কিমশন গঠেনর িবষেয় আইন না হেলও য

ভােব িনেয়াগ হে , সটা আইেনর চেয়ও শি শালী। জানেত চাইেল সােবক আইনম ী ব াির ার শিফক
আহেমদ বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, সংিবধােন এখন যটা  আেছ তা অেনকাংেশই িঠক আেছ। িকছটুা
বপরীত ও রেয়েছ। িবেশষ কের একই সংিবধােন ধমিনরেপ তা ও রা ধম ইসলােমর সি েবশ য যৗি ক

নয়, তা উ  আদালেতর রােয়ও উেঠ এেসেছ। িক  এটা এখেনা সংিবধােন বহাল রেয়েছ। িতিন বেলন,
সামিরক শাসক িজয়াউর  রহমান  ও েসইন মুহ দ এরশাদ সংিবধােনর  চার মূল  নীিতর ওপর আঘাত
হেনিছেলন। নানভােব সংিবধানেক কাটা ছড়ঁা কেরেছন। তােদর কারেণই এখেনা নানা ধরেনর শূ তা রেয়
গেছ সংিবধােন। এ িবষেয় সরকােরর উেদ াগ েয়াজন। সংিবধােন উি িখত আইন েলা না হওয়া সে

আপেডট : ৪ নেভ র, ২০১৯ ০০:০০

আরাফাত মু া

সাংিবধািনক অেনক িনেদশনা এখেনা বাসবায়ন হয়িন|471756|Bangladesh ... https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/471756/2019-11-04

1 of 2 11/4/2019 10:44 AM



িতিন বেলন, এ েলার েয়াজনীয়তা িছল বেলই সংিবধােন উে খ আেছ। তেব এর মেধ  অেনক িবষেয়
এখন আইেনর চেয়ও শি শালী নীিতমালা হেয় গেছ। তাই ওইসব আইন হওয়া এখন ততটা েয়াজনীয়
না। িবিশ  আইনজীবী  ড.  শাহদীন মািলক বাংলােদশ িতিদনেক বেলন,  বাহা েরর মূল সংিবধান িছল
একিট পূণা  ও র সংিবধান। মূল সংিবধােন  অেনক মূল বান  িদকিনেদশনা  রেয়েছ। যার মেধ  িকছু
িনিদ  আইন ণয়েনর কথাও বলা আেছ। যমন উ  আদালেত িবচারপিত িনেয়াগ, িনবাচন কিমশন গঠন,

ায়পাল িনেয়াগ সং া  িবষেয় আইন ণয়েনর কথা মূল সংিবধােনই বলা হেয়িছল। িক  আমােদর ভাগ
িতিট সরকারই সই িনেদশনা েলা উেপ া কের গেছ। মুেখ আইেনর শাসেনর কথা যতই বলা হাক না

কন, কােজ তার িতফলন খুবই অ ।
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