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u ু  করা হে  না াথ েদর হলফনামা 
সাiদুর রহমান  

u ু  করা হে  না িনব র্াচেন িতদব্ি তাকারী াথ েদর হলফনামা। iেতামে  eকাদশ জাতীয় সংসেদর সংরি ত নারী আসন eবং 
চলমান প ম uপেজলা পিরষেদর িনব র্াচেন াথ েদর হলফনামা কাশ করা হয়িন। আiেন বা বাধকতা থাকেলo eতিদন কাশ 
কেরিন িনব র্াচন কিমশন (iিস)। e িবষেয় জানেত চাiেল iিস সিচব েহলালু ীন আহমদ iে ফাকেক বেলন, ত হলফনামা 
oেয়বসাiেট কাশ করা হেব। e িবষেয় েয়াজনীয় uে াগ েনoয়া হে । 

uপেজলা পিরষেদর প ম সাধারণ িনব র্াচেনর মূল চার ধােপ 555িট uপেজলার িনব র্াচন গত 21 মাচ র্ শুরু কের গত 42 মাচ র্ পয র্  
স  হেয়েছ; িক  শিনবার পয র্  eসব uপেজলার াথ েদর ি গত তে র হলফনামা িনব র্াচন কিমশেনর oেয়বসাiেট কাশ 
করা হয়িন। কিমশেনর oেয়বসাiেট ‘5থ র্ o 6ম uপেজলা পিরষদ িনব র্াচেনর াথ েদর হলফনামা’ কথা েলখা থাকেলo েসখােন 
রেয়েছ শুধু 3125 সােল aনুি ত চতুথ র্ uপেজলা পিরষদ িনব র্াচেনর াথ েদর ত । 

িনব র্াচন কিমশেনর uপেজলা পিরষদ িনব র্াচন পিরচালনা ানুয়ােলর চতুথ র্ a ােয় বলা আেছ, ‘ াথ েদর কাছ হেত হলফনামার 
মা েম সংগৃহীত ত ািদ িরটািন র্ং aিফসারেক েভাটারেদর মে  াপকভােব চার করেত হেব যােত েভাটারগণ াথ েদর যাবতীয় 
ত ািদ িবচার িবে ষণ কের েযাগয্ াথ  িনব র্াচন করেত পােরন। eছাড়া বলা হেয়েছ, eসব ত  িনব র্াচন কিমশেনর oেয়বসাiেট 
কাশ করেত হেব। oেয়বসাiেট কােশর জ  কী ধরেনর ব া িনেত হেব তাo e a ােয় বলা হেয়েছ। 

eিদেক, গত 4 েফ য়াির iিস েঘািষত তফিসল aনুযায়ী গত 5 মাচ র্ সংসেদর সংরি ত নারী আসেন েভাট হেণর কথা িছল। গত 
27 েফ য়াির মেনানয়নপ  তয্াহােরর আেগ 5৯ জন নারী সদ  িবনা িতদব্ি তায় িনব র্ািচত হন। িরটািন র্ং aিফসার তােদরেক 
িনব র্ািচত েঘাষণা কেরন। eকাদশ জাতীয় সংসেদর সংরি ত নারী আসেনর িনব র্াচন স  করার পর ায় েদড় মাস পার হেয় 
েগেলo সংি  াথ র ি গত আট ত  সমব্িলত হলফনামা কিমশেনর oেয়বসাiেট কাশ করা হয়িন। eেতo আদালেতর িনেদ র্শ 
o িনব র্াচনী আiেনর ল ন হেয়েছ বেল সংি রা জািনেয়েছন। 

আদালেতর িনেদ র্শনা aনুযায়ী 3119 সােলর নবম জাতীয় সংসদ িনব র্াচন েথেক াথ র হলফনামার ত  কাশ কের আসেছ িনব র্াচন 
কিমশন। মূলত াথ েদর মেনানয়নপ  হােত পাoয়ার পরপরi হলফনামা কাশ করা হয়। সংরি ত নারী আসেনর সদ েদর 
জ o eকi িবধান েযাজয্। eর আেগ দশম জাতীয় সংসেদর িনব র্াচেনর পর aনুি ত oi সংসেদর সংরি ত নারী আসেনর 
িনব র্াচেনর ে ে  াথ েদর মেনানয়নপ  দািখেলর পরপরi তােদর হলফনামা কাশ করা হয়। eর মা েম িবিভ  াংক o সরকাির 
েসবা িত ান াথ েদর ঋণ o িবল সং া  ত  যাচাiেয়র সুেযাগ পান। দশম সংসেদর নারী আসেন িনব র্াচেন মেনানয়নপ  
বাছাiেয়র সময় িবিটিসeল-eর েটিলেফান িবল েখলােপর aিভেযােগ িরটািন র্ং aিফসার আoয়ামী লীেগর াথ  সািবহা নাহার েবগম 
(সািবহা মুসা) o জাতীয় পািট র্র াথ  েখারেশদ আরা হেকর মেনানয়নপ  বািতল কেরন। গত 21 েফ য়াির iিস সিচবালয় িরটািন র্ং 
aিফসারেক েদoয়া eকিট িচিঠেত সংরি ত নারী আসেনর াথ েদর হলফনামা চােরর িবষেয় ব া িনেত হাiেকােট র্র িনেদ র্শনা 
eবং গণ িতিনিধতব্ আেদেশর সংি  িবধান রণ কিরেয় েদয়; িক  তারপেরo e বা বাধকতা মানা হয়িন। e িবষেয় েযাগােযাগ 
করা হেল iিস সিচবালেয়র যু  সিচব ফরহাদ আহ দ খান বেলন, িবষয়িট বা তামূলক না। eছাড়া িকছুটা কািরগির সম াo 
রেয়েছ। 

eিদেক eকাদশ জাতীয় সংসদ িনব র্াচেনর িতদব্ ী রাজৈনিতক দল o াথ েদর েয়র িহসাব সংি  িরটািন র্ং aিফসােরর কােছ 
জমা েদoয়ার েশষ সময় পার হেয় েগেছ গত 41 জানুয়াির। গণ িতিনিধতব্ আেদেশর 55 িড (4) aনুে দ aনুসাের িনব র্াচন 
কিমশেনর oেয়বসাiেট াথ েদর য় িববরণী জনগেণর aবগিতর জ  কাশ করেত হেব; িক  েশষ সমেয়র দুiমাস পেরo করা 
হয়িন। কিমশন সিচবালেয়র সংি  কম র্কত র্ােদর সােথ আলােপ জানা যায়, তারা িনেজরাo জােনন না কতজন াথ  ei িবধান 
িতপালন কেরেছন।  


