
দল ও াথীরা ব েয়র িহসাব না িদেলই মামলা
সবেশষ সংসদ িনবাচন

দল ও াথীরা ব েয়র িহসাব না িদেলই মামলা

একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেনর ছয় মাস পার হেলও িনবাচনী ব েয়র িববরণী জমা দয়িন অ ত ৭িট দল
ও ৩৮ জন িত ী। মধ  জলুাইেয়র মেধ  ভােটর ব েয়র তথ  জমা িদেত সংি েদর িচিঠ িদেয়েছ িনবাচন
কিমশন। ি তীয় দফা সমেয়র মেধ  িহসাব িদেত ব থ হেল আইনা গ ব ব া নওয়ার িবষেয় সতক করা
হেয়েছ বেল জানান ইিস কমকতারা।

৩০ িডেস র অ ি ত একাদশ সংসদ িনবাচেন াথী িছেলন ায় ১৮৫০ জন। আর দেশ িনবি ত ৩৯িট
রাজৈনিতক দেলর সব েলাই এ িনবাচেন অংশ নয়। ভােটর পর ১ জা য়াির িনবািচতেদর নাম-িঠকানাসহ
গেজট কাশ কের িনবাচন কিমশন। গেজট কােশর পর ৩০ িদেনর মেধ  াথীেদর এবং ৯০ িদেনর

মেধ  দেলর িনবাচনী খরেচর িহসাব ইিসেত জমা দওয়ার বাধ বাধকতা রেয়েছ। সই িহেসেব াথীেদর
ব েয়র িহসাব দওয়ার সময় শষ হেয়েছ ৩১ জা য়াির। আর দেলর ে  সই সময় শষ হয় এি েল।
আইন অ যায়ী গেজট কােশর পরবতী িনধািরত সমেয় তা না িদেল দল েলােক সতক কের এক মােসর
মেধ  িহসাব িদেত নািটস দওয়া  হয়। এরপরও ব থ হেল ১০ হাজার টাকা জিরমানা িদেয় পরবতী ১৫
িদেনর মেধ  িহসাব জমা দওয়ার েযাগ পায় দল েলা। এ িবষেয় ইিসর উপসিচব মা. আিতয়ার রহমান
জানান, াথীেদর মেধ  নােটার-৪ আসেন জাতীয় পািটর াথী মা. আলাউি ন মৃধা এবং ঢাকা-১৭ আসেনর

াথী িবেজিপ চয়ারম ান আ ািলভ রহমান পাথ িনবাচনী ব েয়র িহসাব িদেত সময় চেয়েছন। এ ছাড়া
আরও ৩৮ জন াথী িরটািনং কমকতার কােছ ব য় িববরণী জমা দনিন বেল তথ  এেসেছ। এসব াথীেক
আগামী ১৫ িদেনর মেধ  ব য় িববরণী জমা দওয়ার জে  িচিঠ দওয়ার িস া  হেয়েছ। এ সমেয় ব থ হেল
তােদর িব ে  মামলা করার িবষেয় ইিসর িনেদশনা  পেল মাঠ কমকতােদর িচিঠ দওয়া  হেব বেলন এ
কমকতা। ইিসর সহকারী সিচব রৗশন আরা জানান, ভােট অংশ নওয়া দল েলার মেধ  বিধত সময় ৯
জুেনর মেধ  অিধকাংশ দল ব য় িববরণী জমা  িদেয়েছ। অ ত ৭িট দল িনধািরত সমেয় জমা  িদেত ব থ
হওয়ায় তােদর আরও ১৫ িদন সময় দওয়া হেয়েছ। অিডট িরেপাট জমার তািগদ : ইিসর সহকারী সিচব
রৗশন  আরা  জানান,  ২০১৮  পি কা  বছেরর  আয়-ব েয়র  িহসাব  িনবি ত  িনরী া  িত ােনর  মাধ েম

িনরী া কিরেয় ৩১ জলুাইেয়র মেধ  জমা িদেত ৩৯িট িনবি ত দলেক িচিঠ িদেয়েছ িনবাচন কিমশন।
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