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েফbয়ািরর pথম সpােহ তফিসল

eবারo পাঁচ ধােপ uপেজলা পিরষদ িনবর্াচন করার িসdাn িনেয়েছ িনবর্াচন কিমশন (iিস)।
েফbয়ািরর pথম সpােহ তফিসল েঘাষণা করা হেব। আর মােচর্ র pথম িদেক e িনবর্াচন 
হেব।  e  েkেt  আট  িবভােগ  চার  ধােপ  eবং  েময়ােদর  িবষয়  িবেবচনায়  েরেখ  aবিশ
uপেজলা েলার িনবর্াচন প ম ধােপ েশষ করার পিরকlনা েনoয়া হেয়েছ। e ছাড়া সদর
uপেজলা েলায় iিভeেম েভাটgহেণর পিরকlনাo িনেয়েছ iিস। গতকাল েসামবার িবেকেল দiু
ঘ াবয্াপী কিমশেনর 42তম সভা েশেষ iিসর িমিডয়া েসnাের কিমশেনর e িসdােnর িবষয়
সাংবািদকেদর জানান iিস সিচব েহলালdুীন আহেমদ।

গতকােলর কিমশন সভায় জাতীয় ঐকয্ েnর eকাদশ সংসদ িনবর্াচন  বািতেলর দািব িনেয়o
আেলাচনা হয় eবং oi দািব নাকচ করা হয়।

uপেজলা িনবর্াচন সmেকর্  iিস সিচব জানান, eসeসিস, eiচeসিস o রমজান মােসর িবষয়িট
িবেবচনায় িনেয় মােচর্ র pথম সpাহ েথেক ধােপ ধােপ uপেজলা পিরষদ িনবর্াচেনর েভাটgহণ 
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হেব।  e  লেkয্  েফbয়ািরর  pথম  সpােহ  তফিসল  েঘাষণা  করেব  iিস।  e  িনবর্াচন  হেব
িবভাগoয়াির। সিচব আেরা বেলন, েদেশর আট িবভােগর uপেজলা েলার চার িদেন চার ধােপ
েভাটgহণ করা হেব। বািক েলার েময়াদ utীণর্ কেব হেc তা িবেবচনায় িনেয় আেরকিট ধােপ
িনবর্াচন  েশষ করা হেব। েস িহসােব েমাট পাঁচ ধােপ e িনবর্াচন হেব। িতিন জানান, e
িনবর্াচেন সদর uপেজলা েলােত পুেরাপুির iিভeম বয্বহার করা হেব।

pস ত,  েদেশ বতর্ মােন 492িট uপেজলা পিরষদ রেয়েছ। uপেজলা পিরষদ আiন aনসুাের
uপেজলা পিরষেদর েময়াদ েশষ হoয়ার আেগর 180 িদেনর মেধয্ eবং নতুন গিঠত uপেজলার
েkেt uপেজলা গঠেনর পর 330 িদেনর মেধয্ িনবর্াচন aনু ােনর বাধয্বাধকতা রেয়েছ। 

িনবর্াচন কিমশন সিচবালেয়র সংি  কমর্কতর্ ারা জানান, গতবােরর uপেজলা িনবর্াচন আiনত
িনদর্লীয় হেলo eবার হেব দলীয় pতীেক। েস কারেণ রাজৈনিতক দল েলােক uপেজলা পিরষেদর
pাথর্ী মেনানয়েনর eক িবশাল কমর্যjo  করেত হেব। সংসদ িনবর্াচেনর সে uপেজলা
পিরষেদর িনবর্াচেনর pাথিমক psিত কিমশন আেগ েথেকi িনেয় েরেখেছ। 2014 সােলর 5
জানয়ুাির aনুি ত দশম জাতীয় সংসদ িনবর্াচেনর দiু সpাহ পরi 19 জানুয়াির আেগর িনবর্াচন
কিমশন uপেজলা িনবর্াচেনর তফিসল েঘাষণা কের। 19 েফbয়াির েথেক েম মাস পযর্n েমাট
ছয় ধােপ oi িনবর্াচেনর েভাটgহণ হয়।

ঐকয্ েnর দািব iিসর নাকচ : eিদেক আoয়ামী লীগ o জাতীয় ঐকয্ েnর sারকিলিপ
গতকাল কিমশন ৈবঠেক আেলাচনা হয়। গত 30 িডেসmর eকাদশ জাতীয় সংসদ িনবর্াচেনর পর
গত 6 িডেসmর kমতাসীন আoয়ামী লীগ তােদর sারকিলিপেত e িনবর্াচন ‘aতয্n সুnরভােব’
সmn করার জনয্ িনবর্াচন কিমশনেক (iিস) ধনয্বাদ o কৃতjতা জানায়। aনয্িদেক গত 3
িডেসmর জাতীয় ঐকয্ n িনবর্াচন কিমশনেক েদoয়া তােদর sারকিলিপেত eকাদশ জাতীয় সংসদ
িনবর্াচন pতয্াখয্ান কের e িনবর্াচনেক জািতর সে  িন ু র uপহাস বেল uেlখ কের।

e বয্াপাের iিস সিচব েহলালdুীন আহেমদ বেলন, ‘সািবর্ক িবষয় িনেয় কিমশন ৈবঠেক আেলাচনা
হেয়েছ। কিমশন ঐকয্ n o আoয়ামী লীেগর sারকিলিপ পু ানপুু ভােব আেলাচনা কেরেছ।
ঐকয্ n িনবর্াচন বািতল, িনদর্লীয় তttাধায়ক সরকােরর aধীেন পুনিনর্বর্াচন দািব কেরেছ। েভাট
েশেষ ফলাফেলর েগেজট pকাশ কের েফেলিছ আমরা, eখন আর পুনিনর্বর্াচন করার সুেযাগ েনi।
সংkুb হেল েয েকu িনবর্াচনী াiবযু্নােল িগেয় মামলা করেত পােরন।’

সংরিkত নারী আসেনর তফিসল 17 েফbয়াির : eকাদশ জাতীয় সংসদ িনবর্াচেনর সংরিkত
নারী আসেনর তফিসল আগামী 17 েফbয়াির েঘাষণা করা হেব। গতকাল েসামবার িবেকেল
িনবর্াচন কিমশেনর (iিস) সভা েশেষ সিচব েহলালdুীন আহমদ  সাংবািদকেদর e তথয্ জানান।

সিচব জানান, সংরিkত 50 আসেনর বরাd িবষেয় সংসেদ pিতিনিধtকারী দল eবং sতnt সংসদ
সদসয্েদর দল o েজাটগত aবsান জানােত িচিঠ েদoয়া হেব। 30 জানুয়ািরর মেধয্ e িবষেয়
কিমশনেক জানােত হেব। 12 েফbয়াির েভাটার তািলকা pকাশ করা হেব। eরপর 17 েফbয়াির
সংরিkত আসেনর তফিসল েঘাষণা করা হেব। িবeনিপ o গণেফারাম েথেক িনবর্ািচতরা eখেনা

মাচর্  েথেক | Kaler Kantho http://www.kalerkantho.com/home/printnews/726119/2019-01-15

2 of 3 1/15/2019, 10:57 AM



শপথ না িনেলo তাঁেদর aবsান জানার পর করণীয় িনধর্ারণ করা হেব।

iিস সিচবালেয়র তথয্ aনযুায়ী eবােরর িনবর্াচেন 299িট আসেনর মেধয্ আoয়ামী লীগ 257িট,
জাতীয় পািটর্  22িট, িবeনিপ 6িট, গণেফারাম 2িট, oয়াকর্ াসর্ পািটর্  3িট, জাসদ 2িট, িবকlধারা
2িট, তরীকত েফডােরশন 1িট, েজিপ 1িট আসন eবং sতnt pাথর্ীরা েপেয়েছ 3িট আসন।
eিদেক pাথর্ীর মতুৃয্র কারেণ sিগত হoয়া গাiবাnা-3 আসেনর েভাট হেত যােc আগামী 27
জানয়ুাির।

িকেশারগ -1 আসেনর তফিসল িশগিগর : eিদেক ৈসয়দ আশরাফুল iসলােমর মৃতুয্র কারেণ
িকেশারগ -1 আসেনর িনবর্াচনী তফিসল িশগিগর েঘাষণা করা হেব বেল জািনেয়েছন iিস সিচব।
িতিন জানান, সংসদ সিচবালেয়র েনািটিফেকশন পাoয়ার পরi e িবষেয় কিমশন বয্বsা েনেব।

eিদেক িনবর্াচন কিমশন সিচবালেয়র সংি  eকজন কমর্কতর্ া িকেশারগ -1 আসেনর িনবর্াচন
সmেকর্  জানান, বাংলােদেশর জাতীয় সংসেদর iিতহােস িনবর্ািচত হoয়ার পর শপথ েনoয়ার আেগ
e ধরেনর মতুৃয্র ঘটনা কখেনা ঘেটিন। েস কারেণ ei িনবর্াচন eকিট দৃ াn হেয় থাকেব। e
ছাড়া ৈসয়দ আশরােফর মতুৃয্ eমন eকসময় হেয়েছ যখন িতিন দশম জাতীয় সংসেদর সদসয্o
িছেলন। তাঁর দশম সংসেদর সদসয্ পদিট 28 জানয়ুাির পাঁচ বছর েময়াদ পূণর্ করেব। aনয্িদেক
eকাদশ জাতীয় সংসদ িনবর্াচেন aংশ িনেয় িতিন িনবর্ািচত হন গত 30 িডেসmর। 2019 সােলর
1 জানুয়াির তাঁর িনবর্ািচত হoয়ার েগেজট pকাশ কের িনবর্াচন কিমশন। eরপর 3 জানয়ুাির
eকাদশ জাতীয় সংসদ িনবর্াচেন িনবর্ািচত pাথর্ীেদর শপথ gহণ aনুি ত হয়। oi িদনi শপথ
gহেণর আেগ তাঁর মতুৃয্ হয়। ei পিরিsিতেত  দশম সংসেদর েময়াদ েশষ না হoয়া পযর্n
িকেশারগ -1 আসেনর িনবর্াচন aনু ােন আiিন জিটলতা সৃি  হেত পাের।

সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
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