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সব স্থানীয় ননব বাচনন অংশ ননওয়ার নসদ্ধান্ত নবএননির 

তনব কাউনক ধাননর শীষ প্রতীক বরাদ্দ নেওয়া হনব না 

  আননায়ার আলেীন 

স্থানীয় সরকার ননব বাচন বর্বননর পূনব বর নসদ্ধান্ত নেনক সনর এনসনে নবএননি। এই সরকানরর আমনল আসন্ন স্থানীয় সরকার ননব বাচনগুনলা 

নননয় নকৌশল বেল কনরনে নবএননি। এখন নেনক অনুনিতব্য সকল স্থানীয় ননব বাচনন অংশগ্রহণ করনব েলটি। তনব নবএননি প্রােীনের 

ধাননর শীষ প্রতীক বরাদ্দ নেয়া হনব না। স্বতন্ত্রভানব ননব বাচনন লড়নবন নবএননি মননানীতরা। তাই আগামীনত আসন্ন নতন নসটি ননব বাচন, 

ইউননয়ন িনরষে ননব বাচন, নিৌরসভা ননব বাচনসহ সকল ননব বাচনন োকনবন নবএননির প্রােী। গতকাল শুক্রবার নবএননির স্থায়ী কনমটির 

এক ববঠনক এই নসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

প্রসঙ্গত, একােশ র্াতীয় সংসে ননব বাচনন ফল নবির্ বনয়র ির নবএননি আর নকাননা ননব বাচনন অংশ না ননওয়ার নবষনয় নসদ্ধান্ত ন াষণা 

কনর। নবনশষ কনর উিনর্লা ননব বাচন ৪ ধাি ির্ বন্ত বর্বন কনর নবএননি। র্ারা েনলর নসদ্ধান্ত অমান্য কনর ননব বাচনন প্রােী হন 

তানেরনকও বনহষ্কার কনর েলটি। ফনল দুই শতানধক প্রােী এখননা বনহষ্কৃত রনয়নেন। সব বনশষ গত ঈদুল নফতনরর ির নশষ ধানির 

উিনর্লা ননব বাচনন স্বতন্ত্রভানব অংশ ননন নবএননির প্রােীরা। নসনেনে েনলর িে নেনক আর বাধা নেয়া হয়নন। 

র্ানা র্ায়, েলীয় ৬ এমনির সংসনে নর্াগোননর ির বগুড়া-৬ আসননর      ননব বাচনন অংশ ননয় নবএননি। নসখানন নবএননি প্রােী 

নর্এম নসরার্ নবর্য়ী হন। স্থায়ী কনমটির এক সেস্য র্ানান, নতন নসটিসহ স্থানীয় সরকানরর ননব বাচনন নভাট বর্বন করনল তৃণমূনল 

হতাশা নবনড় র্ানব। বরং ননব বাচনন অংশগ্রহনণর মাধ্যনম ননতাকমীরা সনক্রয় হওয়ার সুনর্াগ িানবন। এোড়া আওয়ামী লীগনক ফাঁকা 

মানঠ নগাল নেনত নেয়া ঠিক হনব না। সব নমনলনয় ননব বাচন বর্বননর নচনয় অংশগ্রহণনকই ইনতবাচক ভাবনেন তারা। আর এই নবষয়টি 

নবনবচনা কনরই স্থানীয় ননব বাচনন অংশ ননয়ার নসদ্ধান্ত হনয়নে। ননব বাচন কনমশন সূনে র্ানা নগনে, আগামী বেনরর শুরুনত ঢাকা উত্তর-

েনেণ ও চট্টগ্রাম নসটিনত ননব বাচন অনুিাননর প্রস্তুনত নননে ইনস।  নবএননি অংশ না ননওয়ায় চলনত বেনরর ২৮ নফব্রুয়ানর অনুনিত 

ঢাকা উত্তর নসটির উি-ননব বাচনন আওয়ামী লীগ প্রােী নহনসনব অননকটা ফাঁকা মানঠ নময়র িনে নবর্য়ী হন ব্যবসায়ী ননতা নমা. 

আনতকুল ইসলাম। 

এনেনক গতকাল েনলর স্থায়ী কনমটির ববঠনকর ির নবএননি মহাসনচব নমর্বা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বনলন, ইউননয়ন িনরষনের 

উিননব বাচন হনে। এখননা পুনরা নসনিউল আনসনন। এর মনধ্য আমানের কানে নবনভন্নভানব ননতা-কমীরা র্াননত চানেন আমানের 

অবস্থান নক ?  আমরা এখননা মনন কনর, স্থানীয় সরকার ননব বাচনন মাকবা ব্যবস্থা তুনল ননয়া উনচত। নসই নেনে আমানের নসদ্ধান্ত হনে, 

নবএননির নর্সব ননতা-কমী বা র্ারা ইউননয়ন িনরষে নচয়ারম্যান নেনলন তারা র্নে নকউ অংশ নননত চান, অংশ নননত িারনবন। নকন্তু 

নসনেনে আমরা মাকবা বরাদ্দ করব না। 

নমর্বা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বনলন, নরফাত হতযার ির নর্  টনাটি  নটনে নসটা বাংলানেনশর আইন-আোলত ও রানের প্রনত চরম 

অবজ্ঞা প্রকাশ করা হনয়নে। আমরা মনন কনর, নয়ন বন্ডনক হতযা করার মূল উনদ্দশ্য হনে আসল মেেোতা র্ারা তানেরনক আড়াল 

করা। 
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