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িনবি ত রাজৈনিতক দল েলার দ  তথ  যাচাই-বাছাই  কেরেছ িনবাচন কিমশন (ইিস)। িনবি ত
কােনা রাজৈনিতক দল শতপূরেণ ব থ হেল িনব ন বািতল করেব ইিস। পযায় েম কিমশেন িনবি ত

৪২িট রাজৈনিতক দেলর তথ  যাচাই করা হে । থেম ২০০৮ সােলর ১৩ নেভ র িনবি ত গিতশীল
গণতাি ক দেলর (িপিডিপ) ক ীয় ও জলা পযােয় দেলর অিফেসর িঠকানা চেয় িচিঠ িদেয়েছ কিমশন।
যিদও থমদফা িনধািরত সমেয়র মেধ  ইিসর িচিঠর জবাব দয়িন দলিট। পের সময়বিৃ  করা হেলও
এখেনা পয  ইিসেত েয়াজনীয় তথ  জমা হয়িন। ইিস সেূ  এ তথ  জানা গেছ।

এ িবষেয় জানেত চাইেল ইিসর উপ-সিচব মা. আ লু হািলম খান ইে ফাকেক বেলন, েয়াজনীয় তথ
চেয় িনবি ত দল িপিডিপেক িচিঠ পাঠােনা হেয়েছ। এখেনা আমরা িচিঠর জবাব পায়িন। ইিসর কমকতারা

বলেছন, িনব ন নয়ার সময় দল েলা  ক ীয় কাযালয় ও জলা কাযালেয়র িঠকানা,  নতনু কিমিটর
তািলকাসহ বশিকছু তথ  সময় সময় িনবাচন কিমশেন দািখল করেব বেল শত মেনিছল। িক  িবিভ  দল
এসব িবষেয় ইিসেক এখেনা কােনা  তথ ই অবিহত করেছ না।  যা  িনব েনর শত না মানার শািমল।
এজ  িনব ন বািতেলর মতাও রেয়েছ িনবাচন কিমশেনর।

গণ িতিনিধ  আেদশ-১৯৭২ এর ৯০ (িব) অ ে দ অ যায়ী, িনব ন পেত হেল কােনা দেলর একিট
ক ীয় কাযালয় ও একিট ক ীয় কিমিট থাকেত হয়। একইসে  দেশর অ ত এক তৃতীয়াংশ জলায়

দলীয় কাযালয় এবং অ ত ১০০িট উপেজলায় ২০০ সদ  থাকেত হয়। য সদ েদর আবার সংি
এলাকার ভাটার হেত হেব। এই শত পূরণ না করেল কােনা দল িনব ন পােব না। পরবতীেত যিদ এসব
তেথ র িকছু পিরবতন হেয় থােক, তেব দল েলা সময় সময় হালনাগাদ তথ  দেব বেলই িনব ন িনেয়েছ
িনবাচন  কিমশন থেক। িক  ৪২িট  দেলর মেধ  অেনক দেলরই  বতমােন কাযালয়  নই বেল  ইিসর
পযেব েণ এেসেছ। তাই এবার সসব দেলর িব ে  কেঠার হওয়ার িস া  িনেয়েছ সং ািট।

এর আেগ ২০০৮ সােল নবম জাতীয় সংসদ িনবাচেনর আেগ রাজৈনিতক দেলর িনব ন থা চালু কের
ইিস। থম বছের ১১৭িট আেবদন জমা পেড়। এর মেধ  শত পূরণ সােপে  ৩৯িট দল িনব ন পায়। এর
মেধ  ায়ী সংেশািধত গঠনত  িদেত না পারায় ২০০৯ সােল ি ডম পািটর িনব ন বািতল কের ইিস।
আর আদালেতর আেদেশ ২০১৩ সােল জামায়ােত ইসলামীর িনব ন অৈবধ ঘাষণা করা হয়।  দশম
জাতীয়  সংসদ  িনবাচেনর  আেগ  বাংলােদশ  াশনািল  পািট-িবএনএফ  ও  বাংলােদশ  সাং িৃতক
মু েজাট িনব ন পেয়িছল। এর আেগ ২০১৩ সােলর ফ য়ািরেত বাংলােদশ মসুিলম লীগ (িবএমএল)
নােম নতনু একিট দেলর িনব ন দয়া হয়। ২০১৮ সােল একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেনর আেগ নতনু
দেলর িনব ন আহবান করা হেলও কােনা শতপূরণ করেত না পারায় কােনা রাজৈনিতক দলেক িনব ন
দয়িন ইিস। পরবতী আদালেতর আেদেশ বাংলােদশ কংে স ও জাতীয়তাবাদী গণতাি ক আে ালনেক

(এনিডএম) িনব ন দয় ইিস। বতমােন ইিসর িনবি ত রাজৈনিতক দেলর সংখ া ৪২িট। ২০০৮ সােল
িনব ন নয়ার পর থেক অেনক দলই তােদর হালনাগাদ করা িবিভ  তথ  িনবাচন কিমশেন দািখল
কেরিন। এমনিক িকছু িকছু দল িনব েনর শতও মানেছ িঠকমেতা। তাই দল েলার িনব ন শত যাচাইেয়
নামেছ ইিস।
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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