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eকাদশ জাতীয় সংসদ িনবর্াচেন সেবর্াc আসেন pিতdিndতা কের eকিট আসেনo জয়লাভ করেত পােরিন
iসলামী আেnালন বাংলােদশ। েসi iসলামী আেnালন িবগত িনবর্াচেন সবেচেয় েবিশ বয্য় কেরেছ বেল
জানা েগেছ। দলিট িনবর্াচেন সবেচেয় েবিশ 2 েকািট 14 লাখ 8 হাজার 212 টাকা বয্য় কেরেছ। 298িট
আসেন pাথর্ী িদেয়িছল iসলামী আেnালন। aনয্িদেক িনবর্াচেন kমতাসীন আoয়ামী লীগ েপেয়েছ 257িট
আসন। িবপরীেত িবeনিপ েপেয়েছ 6িট। তুলনামূলকভােব আসন aেনক কম েপেলo িনবর্াচেন আoয়ামী
লীেগর েচেয় িবeনিপ েবিশ বয্য় কেরেছ। িনবর্াচেন আoয়ামী লীেগর বয্য় হেয়েছ 1 েকািট 5 লাখ 57 হাজার
638 টাকা। aনয্িদেক িবeনিপর বয্য় হেয়েছ 1 েকািট 11 লাখ 39 হাজার 120 টাকা। সmpিত িনবর্াচন
কিমশেন (iিস) রাজৈনিতক দল েলার জমা েদoয়া বয্েয়র িহসাব েথেক ei তথয্ পাoয়া যায়।
eকাদশ সংসদ িনবর্াচেন েমাট 39িট দল aংশ েনয়। মাt আটিট আসেন pাথর্ী িদেয় oয়াকর্ াসর্ পািটর্ o বয্য়
কেরেছ  েকািট  টাকার  েবিশ।  তােদর  বয্য়  1  েকািট  14  লাখ।  তারা  আসন  েপেয়েছ  দিুট।  বাংলােদশ
নয্াশনািলs no (িবeনeফ) িনবর্াচেন 1 েকািট 19 লাখ 20 হাজার টাকা বয্য় কেরেছ। দলিট 57িট
আসেন pাথর্ী িদেয় eকিট আসেনo িজতেত পােরিন। িনবর্াচেন uেlখেযাগয্ দল েলার মেধয্ জাতীয় পািটর্ -
েজিপ 11, সাময্বাদী দল 2, কৃষক িমক জনতা লীগ 8, কিমuিনs পািটর্  (িসিপিব) 74, আoয়ামী লীগ
260, eলিডিপ 8, িবeনিপ 257, জাতীয় পািটর্ -জাপা 175, িবকlধারা 26, oয়াকর্ াসর্ পািটর্  8, জাসদ 11,
জােকর পািটর্  90 eবং গণেফারাম 28িট আসেন pাথর্ী মেনানয়ন িদেয়িছল। দল েলার মেধয্ জাতীয় পািটর্ -
েজিপ 18 লাখ 22 হাজার টাকা, িসিপিব 31 লাখ 53 হাজার 420 টাকা, জাতীয় পািটর্  4 লাখ 52 হাজার
টাকা, সাময্বাদী দল 4 লাখ 33 হাজার, কৃষক িমক জনতা লীগ 10 লাখ, জাতীয় সমাজতািntক দল-
েজeসিড  70  লাখ  24  হাজার  eবং  বাংলােদশ  সমাজতািntক  দল-বাসদ  3  লাখ  66  হাজার  টাকা  বয্য়
কেরেছ।  দল েলার  মেধয্  eলিডিপ,  িবকlধারা  বাংলােদশ,  জাতীয়  সমাজতািntক  দল-জাসদ,  বাংলােদশ
েখলাফত আেnালন, গণেফারাম, জাতীয় গণতািntক পািটর্ , বাংলােদশ সাংsৃিতক মুিkেজাট েথেক েকােনা
বয্য় কেরিন বা pাথর্ীেক েকােনা সহায়তা েদয়িন বেল iিসেক জািনেয়েছ।
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