
iকেতদার আ

পািক ােন সা
জ  িনধ র্ািরত
িনব র্াচনিটেত 
িহেসেব আo
আi বিবেরাধী
িতিন মতা দ
aধীেন পািক
ণয়ন করা।

হেয়িছল। পূব
িহেসেব আিব
কালে পণকর
সব্ায় শাসেনর
পিরচািলত হে
সব্াধীনতার েয
না হoয়া পয
রা পিতর দাি
বাংলােদেশর 
2৯83 সােলর
মি সভার aপ
oi গণপিরষদ
পািক ােনর জ
ােদিশক পি

পিরষেদর সদ
িক না, e 
তীয়মান হে

গণপিরষেদর 
2৯83 সােলর
সরকার ব া
aনুি ত হয়, 
কের। েদেশর
সরকার গণত
সংখয্াগির  আ
মতা থােক 
ধানম ীর o

সরকার ব া
বলেত হয়, 
রা পিতেক য
uভয়i সাংিব
দািয়তব্ পালেন
ে ে  রা পিত
তােক তীত

আহেমদ 

ামিরক শাসন বহাল
ত, তদানী ন জাত
জাতীয় পিরষেদর 

oয়ামী লীগ পািক
ধী আে ালন গণ-
দখেলর পর আi
ােন েয জাতীয় ি

। 2৯81 সােল জা
ব র্ পািক ােনর াে
িবভূ র্ত হয়। পািক
রত সামিরক বািহ
র আে ালন সশ
েয়িছল eবং সব্াধীন
য েঘাষণাপ  কাশ
য র্  রা পিত িহেস
িয়তব্ পালন করেবন
সব্াধীনতার পর প
র aপরাে  ঢাকা 
পরাপর সদ েদর
ষদেক বাংলােদেশর
জাতীয় পিরষেদর 
িরষেদ িনব র্ািচত স
দ েদর সমনব্েয় েয

িটেক aিন  
েয়িছল। 

সদ রা বাংলােদ
র 27 িডেসমব্র েথ
ার uে খ িছল। স
oi িনব র্াচেন 41

র থম সংসদ িনব
তাি ক শাসেনর ধ
আসন aজর্নকারী দ
না। 2৯83 সােল

oপর । আমা
ায় রা পিত eকজন
িতিন সংিবধােনর 
যতটুকু মতা েদয়
বধািনক পদধারী। স
ন ধানম ীর পরা
িতেক eকক মত
ত aপর কাuেক 

গণত  

ল থাকাকােল িলগয্
তীয় পিরষেদর 27
েমাট 411িট আস
ােনর শাসন মত

-aভুয্ ােন রূপ িন
ব খােনর শাসনাম
িনব র্াচন aনুি ত হ

জাতীয় সংসদ িনব র্া
েদিশক পিরষদ িনব
ােনর সামিরক শ

িহনী িদেয়, িনব র্াচে
 সব্াধীনতা আে

নতা আে ালন চল
শ কের, oi েঘাষ
সেব েঘাষণা করা 
ন। সব্াধীনতার েঘা
পর ব ব  েশখ মু

তয্াবত র্ন কেরন
o শপথ হণ aনু
র জ  eকিট সংিব
িনব র্ািচত সদ র

সদ েদর েক ীয় 
য গণপিরষদ গঠন
েরেখ eতদসং া

দেশর জ  েয সংি
থেক সংিবধানিট ক
সংিবধান কায র্কর ক
11িট আসেনর মে
ব র্াচন-পরবত  েয 
ধারণাi  কের
দেলর মা েম সর
ল ণীত বাংলােদ
মােদর সংিবধােন 
ন সাংিবধািনক পদ
র ণ, সমথ র্ন e

য়া আেছ, eর বাi
সংিবধান aবেলাক
ামশ র্ aনুযায়ী কায
তা েদয়া হেলo স
ধানম ী পেদ িনে

িত ায় স

গয্াল ে ম oয়াক র্ a
7৯িট আসেনর ম
সেনর মে  সংখয্া
তা পিরচালনার a
নেল তৎকালীন েসন
মেল ণীত 2৯73
হেব, oi িনব র্াচেন
র্াচেনর পাশাপািশ 
ব র্াচেন আoয়ামী লী
শাসক, ে িসেড  
েন িবজয়ী আoয়া
ালেন রূপ েনয়

লাকােল িতিন পািক
ষণাপে  ব ব  েশ
হয় eবং আেরা 
াষণাপ িট পয র্েব
মুিজবুর রহমান পা
ন। 22 জানুয়াির ি
নুি ত হয়। aতঃপ
িবধান ণয়েনর দ
রা পািক ােনর সং
সরকােরর সংিবধ

ন করা হেয়িছল তা
 কাজিট সমাধা 

ংিবধান রচনা o িল
কায র্কর করা হেয়িছ
করার পর গণপিরষ

 3৯4িটেত িবজ
সরকার গিঠত হেল

র থােক। গণতাি
রকার পিরচালনা।
দেশর সংিবধােনর 
রা পিত রা ধান
দধারী িহেসেব শপ
eবং িনরাপ া িব
iের রা পিতর েক
কন করেল েদখা যা
য র্ করেবন- e িবষ
সংসদ িনব র্াচন-পর
েয়াগ েদয়ার সুেযা

সংিবধান ক

aড র্ােরর aধীেন েয
মে  আoয়ামী লী
াগির  278িট আস
aিধকার aজর্ন ক
সনা ধান iয়ািহয়া 
3 সােলর সংিবধান
নর মা েম গিঠত স
তৎকালীন পািক
লীগ 411িট আসেন
iয়ািহয়া িবজয়ীে

য়ামী লীেগর েনতাক
য়। বাংলােদেশর সব্
ক ােন কারা রীণ ি
শখ মুিজবুর রহমােন
uে খ করা হয় 
েণ তীয়মান হয়
ািক ােনর কারাগার
িতিন ধানম ী ি
পর জাতীয় o াে
দািয়তব্ েদয়া হয়। 
ংিবধান ণয়েনর 
ধান ণয়েন েকােন
া eকিট সব্াধীন েদ
করা হয়। eেত ভ

িলিপব  কেরন, ত
িছল। 2৯83 সােল
ষদ েভেঙ িদেয় 2৯
জয়ী হেয় আoয়ামী
েলা, েসিট সংসদীয়
ক শাসন েয েমৗ
গণতাি ক শাসন
িত আেলাকপাত

নরূেপ aপর সব
পেথর aধীন । রা
বধান করেবন। রা
কােনা ধরেনর ম
ায়, ধানম ী o 
ষয়িট তথায় রূ
রবত  বা a  েকা
াগ রা পিতর পে
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কতটুকু কায

য জাতীয় িনব র্াচন 
ীগ সমিথ র্ত াথ র
সেন দলিটর সমিথ র্
কের। 2৯7৯ সােল
খান সামিরক aভু

ন বািতল কের েঘাষ
সংসেদর কাজ হে
ােনর পাঁচিট েদ

েনর মে  3৯4িট 
েদর কােছ মতা
াকম  eবং জনমানু
সব্াধীনতা আে াল
িছেলন। 2৯82 সা
েনর aনুপি িতেত
েয, তার aনুপি
য়, eিট রা পিত শ
ার েথেক মুি  লাে
িহেসেব শপথ হ
ােদিশক পিরষেদর 
e িবষেয় aেনক
জ  িনব র্ািচত হ

েনা ভূিমকা না থাক
দেশর সংিবধান ণ
ভিব েত e িবষে

তা গণপিরষদ কতৃর্ক
লর সংিবধান েথেক
৯84 সােলর মাচ র্ ম
মী লীগ 2৯81 সাে
য় প িতর সরকার
ৗল নীিতর oপর 
ব ায় কখেনা মা

ত করেল েদখা য
ব পদধারীর ঊেধব্র্
া পিতেক শপথ 
া পিতর পিঠত শ
মতা েয়ােগর সুেয
ধান িবচারপিত িন

রূেপ uে খ রেয়েছ
কােনা সমেয় িযিন 

 aনুপি ত। eক

12৯ 

ায র্কর 

aনুি ত হয়, েস 
রা 278িট আসেন
থ র্ত াথ রা জয় লা
ল সম  পািক াে
ভুয্ ান ঘিটেয় ে িস
ষণা েদন েয, িলগয্
েব েদেশর জ  e
দেশ ােদিশক প
আসেন িবজয়ী হে
া হ া র o সংস
ানুষেক aবদিমত 
লন ব ব  েশখ 
সােলর 21 eি ল 
ত, তােক বাংলােদেশ
িতেত uপরা পিত

শািসত সরকার ব
ােভর পর ল ন o
হণ কেরন। ব ব
র সদ েদর সমনব্ে
ক সংিবধান িবেশষ
হেয়িছেলন ’81 স
কারi কথা। সুতর
ণয়েনর জ  জনগ
েয় িবতেক র্র দব্ারিট

তৃর্ক 5 নেভমব্র 2৯
ক তীয়মান হয়, 
মােস বাংলােদেশর
েলর িনব র্াচেনর মে
র িছল। েযেকােনা 

িতি ত তা হেল
মা  eকজন ি র
যায়, সরকােরর িন
ধব্র্ ান লাভ কের
হণ করাকােল aপ

শপথবাকয্িটর aথ র্ 
েযাগ েনi। ধান
িনেয়ােগর ে  ছাড়
ছ। e িবষেয় uে
সংখয্াগির  সংসদ

কiভােব ধান িবচ

িনব র্াচেন পূব র্ পািক
ন জয় লাভ কেরি
লাভ করায় সংখয্াগি
েন তৎকালীন ে
িসেড  পেদ আসী
গয্াল ে ম oয়াক র্ a
eকিট গণতাি ক স
পিরষেদর িনব র্াচন 
েয় eকক সংখয্াগি
সেদর ƣবঠক আহব্া
করেত চাiেল আ
মুিজবুর রহমােনর
বােস মুিজবনগর 

েশর জ  সংিবধান
িত ƣসয়দ নজরুল 
ব ার ধারণা  ক
o িদি  হেয় 21 জ
ব র শপথ হেণর
েয় ‘গণপিরষদ’ গঠ
ষ  aিভমত  
সােল আর পূব র্ পা
রাং েক ীয় o 
গণ কতৃর্ক মতা
িট রু  হেব না- e

83 গৃহীত হয়। a
eিটেত সংসদীয় 

র েয থম সংসদ
েতা ‘ভূিমধস িবজ
েদেশর সংসদীয় 

লা, জনমেতর িত
র হােত সরকােরর
িনব র্াহী মতার স
রেছন। সংসদীয় 
পরাপর িবষেয়র পা
র্ হেলা, সাংিবধািন

নম ী o ধান িবচ
ড়া রা পিত তার a
খয্, ধানম ী িন

দ সদ েদর আ
বচারপিত িনেয়ােগর

িক ােনর 
িছেলন। 
ির  দল 
িসেড  
ীন হন। 
aড র্ােরর 
সংিবধান 
aনুি ত 
ির  দল 
ান িনেয় 
আ িলক 
নর নােম 
সরকার 

ন ণয়ন 
iসলাম 
কেরেছ। 
জানুয়াির 
ণর সােথ 
ঠনপূব র্ক 
কেরন, 

ািক ােন 
ােদিশক 
া  িছল 

eমনিটi 

aতঃপর 
প িতর 
িনব র্াচন 

জয়’ লাভ 
প িতর 
িতফলেন 
র সব র্ময় 

ণ র্টাi 
প িতর 

পাশাপািশ 
িনকভােব 
বচারপিত 
a  সব 
িনেয়ােগর 
াভাজন, 
র ে ে  



যিদo সংিবধােন আলাদাভােব েকােনা েযাগয্তার িবষয় uি িখত হয়িন, িক  দীঘ র্কাল ধের aনুসৃত থা aনুযায়ী েদখা েগেছ, সচরাচর সুি ম 
েকােট র্র আিপল িবভােগর েজয্ তম িবচারকেক ধান িবচারপিত পেদ িনেয়াগ েদয়া হেয় থােক। সুতরাং ধান িবচারপিত িনেয়ােগর ে ে o 
রা পিত যিদ তার েসব্ াধীন মতা েয়ােগর মা েম a থা করেত চান, েস ে ে  জনমেন তার হণেযাগয্তা o িনরেপ তা িনেয়  েদখা 
েদেব। eর আেগ ধান িবচারপিত িনেয়ােগর ে ে  যতবারi েজয্ তা ল েনর মা েম aিত াে র ঘটনা পিরলি ত হেয়েছ, িতবারi েয তা 
ধানম ীর আকা াi কায র্কর হেয়েছ, েস িবষেয় সংি  সবাi স ক aবিহত। সংসদীয় প িতর সরকার ব ায় রা পিতেক বলা হয় ‘রাে র 

aিভভাবক’। িতিন জাতীয় ঐকয্ o সংহিতর তীক। রা পিত সংসেদর সংখয্াগির  সদে র েভােট িনব র্ািচত হন িবধায় সরকার ধােনর 
মেনানীত ি  রা পিত িনব র্ািচত হেয় থােকন। eকজন সংসদ সদ েক রা পিত পেদ িনেয়াগ েদয়া হেল eবং িনেয়াগ-পরবত  পয র্ােয় িতিন 
রা পিত িনব র্ািচত হেল রা পিতরূেপ কায র্ভার হেণর িদন সংসেদ তার আসন শূ  হেয় যায়। তা ছাড়া, রা পিত তার কায র্ভার বহনকােল সংসদ 
সদ রূেপ িনব র্ািচত হoয়ার জ  েযাগয্ নন। eকজন দলীয় ি  বা সমথ র্ক রা পিত পেদ িনব র্ািচত হoয়ার পর জন তয্াশা aনুযায়ী তার দলীয় 
পিরচয় না থাকেলo ’৯2-পরবত  আoয়ামী লীগ eবং িবeনিপ- uভয় সরকােরর আমেল েদখা েগেছ, দলীয় ধােনর আনুকূে  রা পিত পেদ 
িনব র্ািচত ি  জন তয্াশার িতফলেন যখনi িনরেপ ভােব দািয়তব্ পালেন সেচ  হেয়েছন তখনi দলীয় ধােনর িবরাগভাজন হoয়ার কারেণ 
তার পদ হারােনার uপ ম ঘেটেছ aথবা দল কতৃর্ক পিরতয্  হেয় aবমাননাকরভােব জীবযাপেনর uপ ম ঘেটেছ। আমােদর সংিবধান 
aনুযায়ী, মি সভা ধানম ীর েনতৃেতব্ পিরচািলত eবং তার িস া  aনুযায়ী মি সভা গিঠত হয়। মি সভায় a ভুর্  ম ী, িতম ী o uপম ীরা 
রা পিত কতৃর্ক িনেয়াগ লাভ করেলo তােদর িনেয়ােগর িবষেয় ধানম ীর িস া i চূড়া । eকজন ম ী, িতম ী বা uপম ী ধানম ীর 
স ি সােপে  মি সভায় a ভুর্  থােকন eবং ধানম ী েযেকােনা সময় েযেকােনা ম ীেক পদতয্াগ করার জ  aনুেরাধ করেত পােরন। েকােনা 
ম ী ধানম ীর aনুেরাধ র ায় aপারগ হেল েস ে ে  ধানম ী রা পিতেক তার িনেয়ােগর aবসান ঘটােনার পরামশ র্ িদেত পােরন। 
সংিবধােনর বত র্মান িবধান aনুযায়ী, ধানম ী রা পিতর কােছ পদতয্াগপ  িদেল aথবা িতিন সংসদ সদ  না থাকেল aথবা সংসেদ তার িত 
সংখয্াগির  সদে র সমথ র্ন না থাকেল, তার পদ শূ  হেয় যােব। িক  তার u রািধকারী কায র্ভার হণ না করা পয র্  িতিন সব্ীয় পেদ বহাল 
থােকন। ধানম ী পদতয্াগ করেল বা সব্ীয় পেদ বহাল না থাকেল তার মি সভার েতয্ক সদ  পদতয্াগ কেরেছন মেম র্ গ  হয়, িক  
ধানম ীর মেতাi তােদর িনজ িনজ u রািধকারী কায র্ভার হণ না করা পয র্  তারা িনজ িনজ পেদ বহাল থােকন। সংসদ সদ  পেদ বহাল 

থাকার িবষেয় আমােদর সংিবধােন aিভনব eকিট িবধান রেয়েছ। িবধানিটেত বলা হেয়েছ, eকজন ি  রাজৈনিতক দেলর সমথ র্ন িনেয় সংসদ 
সদ  িনব র্ািচত হoয়ার পর িতিন দল েথেক পদতয্াগ করেল aথবা সংসেদ দেলর িবপে  েভাটদান করেল, সংসেদ তার আসন শূ  হেব। 
uে খয্, eকজন সংসদ সদ  সাধারণ জনগেণর সংখয্াগির  েভােট িনব র্ািচত হন। জনগণ aবাধ, সু ু o িনরেপ  িনব র্াচেন েভাটািধকার 
েয়ােগর ে ে  স ণ র্ সব্াধীনতা েভাগ কের থােকন। eকজন নাগিরক েকান াথ েক েভাট েদেবন, eিট eকা i তার ি গত িস া । তাi 

েদখা যায়, জনগেণর সব্াধীন েভাটািধকার েয়ােগর িভি েত আমােদর সংসেদ েয ি  দলীয় াথ  িহেসেব সংসদ সদ  িনব র্ািচত, িতিন দল 
েথেক পদতয্াগ করা eবং সংসেদ দেলর িবপে  েভাটদােনর াপাের সব্াধীন নন। eরূপ িবধান গণতে র েচতনার সােথ সাম পূণ র্ নয় eবং 
গণতাি ক রা  িহেসেব সব্ীকৃত aপর েকােনা েদেশর সংিবধােন eরূপ aগণতাি ক িবধােনর aি তব্ েনi। আমােদর েদশ সংিবধান ণয়ন-
পরবত  সমেয় সংসদীয় প িত o রা পিত শািসত uভয় সরকার ব া িদেয় শািসত হেয়েছ। েদশ যখন রা পিতশািসত সরকার ব ার aধীেন 
িছল তখন েদখা েগেছ, রা পিতর মতা ধানম ীর aনুরূপ িছল। বাংলােদশ aভুয্দয়-পরবত  uভয় ধরেনর সরকার ব া বহাল থাকাকােল 
বত র্মােনর মেতা সরকার o দলীয় ধান eকi ি  িছেলন। e কথািট aনসব্ীকায র্ েয, সরকার o দলীয় ধান eকi ি  হেল দেলর সব িস া  
েযমন eকi ি র i ায় বা বায়ন হয়, আবার সরকােরর সব িস া o eকi ি র i ায় বা বায়ন হেয় থােক। আমরা মুেখ গণতে র কথা 
বেল থািক। িক  সরকার o দলীয় ধান িহেসেব eক ি র কােছ সব মতা কুি গত হেয় েগল গণত  িবকােশর সব পথ েয রু  হয়, েস 
ে  কােরা মে  েকােনা ধরেনর সংশয় থাকার কথা নয়। বাংলােদেশর সব্াধীনতার পর 2৯৯1 aবিধ, খ কার েমাশতাক আহেমদ o িবচারপিত 

আবদুস সা ােরর সব্ কালীন সময় ছাড়া েবিশর ভাগ সময় ব ব  েশখ মুিজবুর রহমান, িজয়াuর রহমান o হুেসiন মুহ দ eরশাদ মতায় 
আসীন িছেলন। তারা িতনজনi eকাধাের সরকার o দলীয় ধান িছেলন। e িতনজেনর শাসনামেল তােদর aনুপি িতেত কী দেলর েনতৃেতব্ েক 
আসেবন বা রা মতায় েক তােদর লািভিষ  হেবন, e িট u ািপত হয়িন। 2৯৯1-পরবত  েবিশর ভাগ সময় িবeনিপ o আoয়ামী লীগ e 
দু’িট দলi সরকার পিরচালনা কের আসেছ। e দু’িট দেলর দলীয় o সরকার ধান দীঘ র্ িদন ধের eকi ি । e দু’িট দেলর বত র্মান যারা দলীয় 
ধান, তােদর aনুপি িতেত দলীয় েনতৃতব্ েয সব্ীয় পিরবােরর বাiের a  কােরা কােছ যােব না; e িবষয়িট aেনকটা িনি ত। পৃিথবীর a  

েকােনা গণতাি ক েদেশ, eকi ি েক সরকার o দলীয় ধান িহেসেব েদখা যায় না। aতীেত দু-eকিট গণতাি ক েদেশ পিরবারত  েদখা 
েগেলo e গণত  িবকােশর ে ে  a রায় িবধায় eখন খুব কমi aনুসৃত হয়। পিরবারত েক uৎসািহত করা হেল eকিট দেল কখেনা িবক  
েনতৃতব্ গেড় oেঠ না, যা গণতাি ক শাসন ব া aনুেমাদন কের না। েযেকােনা সরকার o দলীয় ধােনর uিচত তার aনুপি িতেত েযাগয্তম 
ি  েযন দেলর সংখয্াগির  সদে র সমথ র্েন দল aথবা সরকােরর েনতৃতব্ লাভ করেত পােরন- eটা িনি ত করা। দেলর মে  e ধরেনর চচ র্া 

বহাল রাখা হেল দেল তয্াগী েলােকর আিবভ র্াব ঘেট, যারা সিঠক িদকিনেদ র্শনার মা েম দল aথবা সরকােরর েনতৃতব্ িদেয় েদেশ সুশাসন 
িত ার পথ সুগম করেত পােরন। বাংলােদেশর সংিবধােন eযাবৎ 27িট সংেশাধনী আনা হেয়েছ। eসব সংেশাধনীর মে  দু-eকিট ছাড়া aপর 

সব সংেশাধনীর ে ে  েদেশর o জনগেণর সব্ােথ র্র েচেয় দলীয় স ীণ র্ মেনাবৃি i aিধক ঠাiঁ েপেয়েছ। আমােদর সংিবধােন eক ি র হােত 
সরকােরর সব মতা  হoয়ায় eিট েকােনাভােবi গণত েক ািত ািনক রূপ েদয়ার ে ে  কায র্কর ভূিমকা রাখেত পারেছ না। তাi 
সংিবধানেক গণত মুখী করেত হেল aব i eর আমূল সং ার েয়াজন, যা শুধু েদেশর গণতে র িভতেকi সুদৃঢ় করেব না, েদশেক ত 
u য়ন o সমৃি র পেথo eিগেয় িনেয় যােব। 
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