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আয়-ব েয়র িহসাব িদেত ৩৯ দলেক ইিসর িচিঠ
বাংলােদশ কংে স ও এনিডএমেক িহসাব িদেত হেব না

কাশ : ০৭ জলুাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

গত পি কা বছর (২০১৮ সাল) আয় ও ব েয়র িহসাব জমা িদেত িনবি ত ৪১িট দেলর মেধ  ৩৯িট
রাজৈনিতক দলেক িনেদশ িদেয়েছ িনবাচন কিমশন (ইিস)। গণ িতিনিধ  আেদশ (আরিপও) অ যায়ী
দল েলােক চলিত মােসর ৩১ জুলাইেয়র মেধ  িহসাব জমা িদেত হেব। স িত িহসাব জমা িদেত ৩৯িট
রাজৈনিতক দেলর সাধারণ স াদক/মহাসিচব বরাবর িচিঠ পািঠেয়েছ ইিস।

ইিসেত িনবি ত দেলর সংখ া ৪১িট হেলও িট দল এেকবাের নতুন। আদালেতর আেদেশ চলিত বছেরই
িনব ন পেয়েছ বাংলােদশ কংে স ও জাতীয়তাবাদী  গণতাি ক আে ালন (এনিডএম)। ফেল িবগত
বছেরর িহসাব নতুন িট দলেক দওয়া লাগেব না। আরিপও অ যায়ী, পরপর িতন বছর কােনা দল
িহসাব জমা না িদেল িনব ন বািতেলর িবধান রেয়েছ।

ইিসর সংি েদর মেত, বশিকছু রাজৈনিতক দল িনধািরত সমেয়র মেধ  িহসাব জমা দয় না। ২০১৮
সােল সাতিট দল ১৫ িদন সময় চেয় আেবদন করেল ইিস তা ম রু কের। দল েলা হেলা- বাংলােদশ
আওয়ামী লীগ, সাং িৃতক মিু েজাট,   ইসলামী ঐক েজাট,  বাংলােদশ জাতীয় পািট-জাপা, বাংলােদশ

াশনািল  ট-িবএনএফ, গণত ী পািট ও বাংলােদশ জাতীয় পািট (িবেজিপ)।

ইিসর দািয় শীল কমকতারা জানান, ২০১৮ সােলর ১ জা য়াির থেক ৩১ িডেস র পয  রাজৈনিতক
দল েলার কান খাত থেক কত টাকা আয় হেয়েছ, কত টাকা ব য় হেয়েছ, িবল-ভাউচারসহ তার পূণা
তথ  কিমশেনর িনধািরত একিট ছেক জমা িদেত হেব। কিমশন থেক রাজৈনিতক দল েলােক আয়-ব েয়র
িহসােবর ফরম  দওয়া  হয়।  রাজৈনিতক দল েলােক আয়-ব েয়র িহসাব  দওয়ার ে  িতিট  খাত
অ যায়ী িনিদ  তথ  তািরখসহ উে খ করেত হেব।

বাংলােদশ আওয়ামী লীগ ২০১৮ সােল দিখেয়িছল ২০১৭ সােল তােদর ৬ কািট ৬১ লাখ ৪৮ হাজার
১১৭ টাকা উ ৃ  রেয়েছ। ২০১৭ সােল দলিট আয় কেরেছ ২০ কািট ২৪ লাখ ৯৬ হাজার ৪৩৬ টাকা।
আর ব য় কেরেছ ১৩ কািট ৬৩ লাখ ৪৮ হাজার ৩১৯ টাকা। অ িদেক িবএনিপ ২০১৮ সােল আেগর
বছেরর অথাত্ ২০১৭ সােলর িহসােব দিখেয়েছ মাট আয় ৯ কািট ৪৬ লাখ ২৪ হাজার ৯০২ টাকা। আর
মাট ব য় হেয়েছ ৪ কািট ১৯ লাখ ৪১ হাজার ৯৫৪ টাকা। দলিটর ৫ কািট ২৬ লাখ ৫২ হাজার ৯৪৮

টাকা হােত বা ব াংেক রেয়েছ।
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