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ম জাতীয় সংসদ 
াকা িনব র্াচনী েয়
ময় আoয়ামী লীগ
মিন, েক ীয় কায

। প া ের আয় 
লীেগর জাতীয় িন
িট িতিনিধ দল 
িনব র্াচন েথেক 

ািসনা  বেল 
ন েকােনা ভাব েত
কাজিট তারা কের

লীেগর িনব র্াচনী 
িনব র্াচেন 3 েকািট
য়র িহসাব iিসেত
গ িতিনিধ দেল 
য র্িনব র্াহী কিমিটর

হেয়েছ 
িনব র্াচন 
ধান 
েয়র 

েতা 
রেছন 

য় 
িট 64 
ত 
িছেলন 
সদ  



িসiিসর কােছ দেলর েয়র িহসাব জমা েদয়ার পর eiচিট iমাম সাংবািদকেদর জানান, নবম o দশম সংসদ িনব র্াচেন আiিন 
বা বাধকতা েমেন যথাসমেয় েয়র িববরণী জমা েদয়া হেয়েছ। eবারo কিমশেন েয়র িহসাব দািখল করা হেয়েছ। 3119 েথেক 
3125 সােল িনব র্াচনী য় িকছুটা েবেড়িছল। eবার কেমেছ। য় কম হoয়ার িবষেয় িতিন বেলন, eবার আমােদর eকিট িজিনস 
uে খেযাগয্- a া  বছর আমরা aেনক সময় দেলর িতদব্ ী াথ েদর আিথ র্ক সহায়তা িদেয়িছ। eবার আর েসিট করা হয়িন। 
েসিদক েথেক আমােদর য় কম। eবার আমরা আয় েপেয়িছ েবিশ, aেনেকi aনুদান িদেয়েছন। uপেজলা িনব র্াচেন aেনক সংসদ 
সদ  েনৗকার াথ র িবপে  েভাট েচেয়েছন। তােদর িবরুে  েকােনা ব া েনেবন িকনা জানেত চাiেল িতিন বেলন, দলীয় 
াটফেম র্ িবষয়িট িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। দুিট িবষয় আেছ- eখােন eকিট হল িনব র্াচনী আiন যিদ েকu ভ  কের থােকন, েসটা েতা 

িনব র্াচন কিমশন আমােদর aেনকেকi eমনিক দু-eকজন ম ীেক সতকর্ কের িদেয়েছন। eমিপেদর aেনকেকo সতকর্ কের 
িদেয়েছন। eটা িনব র্াচনী আiনভে র জ । আর িদব্তীয়ত, দেলর প  েথেক eকজন েনৗকার াথ  হেলo আবার eকi সে  বেল 
েদয়া হেয়িছল েয, a রাo িনব র্াচন করেত পােরন। eটা িকভােব েনেবন তা দেল আেলাচনা হেয়েছ। দেলর aেনেকর কােছ হয়েতা 
াখয্াo চাoয়া হেয়েছ। 

aপর eক ে র জবােব িতিন বেলন, আoয়ামী লীগ িনব র্াচন কিমশনেক সব িবতেক র্র ঊেধব্র্ েরেখ শি শালী করার জ  যা িকছু 
েয়াজন তা কের চেলেছ। eজ i আমরা চাi েয, গণতাি ক েযসব— রীিতনীিত, িবধানাবিল o গণতাি ক েযসব সং ার 
েয়াজন, েসi সে  গণতাি ক েযসব িত ান েসগুেলারo শি শালী করার েয়াজন রেয়েছ। eর জ  বাংলােদশ আoয়ামী লীগ 

সব র্া কভােব ত আেছ। 

ভার া  স াদক : সাiফুল আলম, কাশক : সালমা iসলাম 
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