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একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেন মতাসীন আওয়ামী লীগ পেয়েছ ২৫৭  আসন। িবপরীেত িবএনিপ পেয়েছ ৬ । 
লনা লকভােব আসন অেনক কম পেলও িনবাচেন আওয়ামী লীেগর চেয় িবএনিপ বিশ য় কেরেছ। িনবাচেন আওয়ামী লীেগর 
য় হেয়েছ ১ কা  ৫ লাখ ৫৭ হাজার ৬৩৮ টাকা। অ িদেক িবএনিপর য় কেরেছ ১ কা  ১১ লাখ ৩৯ হাজার ১২০ টাকা। 

 
িনবাচন কিমশেন (ইিস) রাজৈনিতক দল েলার জমা দওয়া েয়র িহসাব থেক এই ত  পাওয়া গেছ। 

ইিস  বলেছ, িনবাচেন সবেচেয় বিশ ২ কা  ১৪ লাখ ৮ হাজার ২১২ টাকা য় কেরেছ ইসলামী আে ালন বাংলােদশ। দল  
িনবাচেন কােনা আসন পায়িন। তেব ২৯৮  আসেন াথ  িদেয়িছল। এ ছাড়া ৮  আসেন াথ  িদেয় ওয়াকাস পা ও য় কেরেছ 
কা  টাকার বিশ। তােদর য় ১ কা  ১৪ লাখ। তারা আসন পেয়েছ । 

বাংলােদশ াশনািল  ও (িবএনএফ) িনবাচেন ১ কা  ১৯ লাখ ২০ হাজার টাকা য় কেরেছ। দল  ৫৭  আসেন াথ  িদেয় 
এক  আসেনও িজতেত পােরিন। 

একাদশ সংসদ িনবাচেন মাট ৩৯  দল অংশ িনেয়িছল। িনবাচেন উে খেযা  দল েলার মে  জিপ ১১, সা বাদী দল ২, ষক 
িমক জনতা লীগ ৮, কিমউিন  পা  (িসিপিব) ৭৪, আওয়ামী লীগ ২৬০, এলিডিপ ৮, িবএনিপ ২৫৭, জাতীয় পা  ১৭৫, িবক ধারা 

২৬, ওয়াকাস পা  ৮, জাসদ ১১, জােকর পা  ৯০ এবং গণেফারাম ২৮  আসেন াথ  মেনানয়ন িদেয়িছল। 

দল েলার মে  িসিপিব ৩১ লাখ ৫৩ হাজার ৪২০ টাকা, জাতীয় পা  ৪ লাখ ৫২ হাজার টাকা, জাতীয় পা - জিপ ১৮ লাখ ২২ 
হাজার টাকা, সা বাদী দল ৪ লাখ ৩৩ হাজার, ষক িমক জনতা লীগ ১০ লাখ, জাতীয় সমাজতাি ক দল- জএসিড ৭০ লাখ ২৪ 
হাজার এবং বাংলােদশ সমাজতাি ক দল-বাসদ ৩ লাখ ৬৬ হাজার টাকা য় কেরেছ। 

দল েলার মে  এলিডিপ, িবক ধারা বাংলােদশ, জাতীয় সমাজতাি ক দল-জাসদ, বাংলােদশ খলাফত আে ালন, গণেফারাম, 
জাতীয় গণতাি ক পা , বাংলােদশ সাং িতক ি েজাট দল থেক কােনা য় কেরিন বা াথ েক কােনা সহায়তা দয়িন বেল 
ইিসেক জািনেয়েছ। 


