ইউিনয়ন পিরষদ িনর্বাচেন থাকেছ
না দলীয় প্রতীক

িনউজ েডক্স : আসন্ন ইউিনয়ন পিরষদ িনর্বাচন িনর্দলীয়ভােব করার কথা
ভাবেছ সরকার। তীব্র অন্তর্দলীয় েকান্দল সামলােত ক্ষমতাসীন আওয়ামী
লীেগর প্রভাবশালী কেয়কজন েনতারা এ ইঙ্িগত িদেয়েছন। তারা বলেছন,
আসন্ন সংসদ অিধেবশেন এ সংক্রান্ত আইেনর সংেশাধন করা হেব।
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গুরুত্বপূর্ণ এক েনতা বেলেছন, মার্চ-এপ্িরেল ইউিনয়ন পিরষদ
িনর্বাচন হওয়ার কথা থাকেলও এ িনর্বাচন িনেয় িবকল্প িচন্তা করায়
িনর্ধািরত সমেয় ওই িনর্বাচন হচ্েছ না। িপিছেয় চলিত বছেরর েম-জুন
েথেক ইউিনয়ন পিরষদ িনর্বাচন শুরু হওয়ার কথা। ইউিনয়ন পিরষদ
িনর্বাচন িনর্দলীয় করেত আইিন বাধ্যবাধকতা বা জিটলতা থাকেল এর আেগ
তা দূর করা হেব।

িতিন আরও বেলন, আমার জানামেত িনর্বাচন কিমশেনর সঙ্েগও এ ব্যাপাের

আেলাচনা চলেছ সরকােরর। িতিন বেলন, স্থানীয় সরকার িনর্বাচনেক
েকন্দ্র কের দেল ক্েষাভ-িবক্েষাভ ও িবদ্েরাহ দমন করেত সর্েবাচ্চ
কেঠার অবস্থান জানােনা হেলও কার্যত সুফল আসেছ না। ইউিনয়ন পিরষদ
িনর্বাচন দলীয় প্রতীেক থাকেল েপৗরসভা-উপেজলা িনর্বাচেনর েচেয়
এখােন চারগুণ েবিশ িবদ্েরাহী থাকেব। েকন্দ্রীয় কড়া নজরদাির
থাকেলও িনয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য হেয় পড়েব। আওয়ামী লীেগর
সম্পাদকমন্ডলীর এক সদস্য বেলন, আইিন জিটলতা দূর করা অসম্ভব হেয়
দাঁড়ােল এমনও হেত পাের উপেজলা িনর্বাচেন ভাইস েচয়ারম্যান পেদ
িনর্বাচন েযভােব উন্মুক্ত রাখা হেয়েছ ইউিনয়ন পিরষদ িনর্বাচেনও েস
িনয়ম অনুসরণ করা হেত পাের।

নীিতিনর্ধারণী পর্যােয়র এ ধরেনর কথাবার্তা সম্পর্েক জানেত চাইেল
দেলর অন্য েনতারা বেলন, ব্যাপারিট সম্পর্েক পুেরাপুির ধারণা েনই।
তেব ইউিনয়ন পিরষদ িনর্বাচন িনর্দলীয় হেল ভােলা হেব, েবঁেচ যাই।
গতকাল বুধবার গুরুত্বপূর্ণ এক েনতার সংসদ ভবেনর অিফেস ইউিনয়ন
পিরষদ িনর্বাচন িনেয় এলাকার েনতারা কথা বলেত এেল িতিন ওইসব
েনতােক বেলন, এবার ইউিনয়ন পিরষদ িনর্বাচন দলীয় প্রতীেক নাও হেত
পাের। এ সম্পর্েক তার কােছ আরও জানেত চাইেল িতিন বেলন, দলীয়
প্রতীেক িনর্বাচন হেল আমরা যারা সংসদ সদস্য তারা েবশ েবকায়দায়
পেড় যাই। আগামী সংসদ অিধেবশেন এ ব্যাপাের আইিন বাধা দূর করা হেত
পাের।

এ প্রসঙ্েগ িনর্বাচন কিমশনার রিফকুল ইসলাম গতকাল ১০ েফব্রুয়াির
বেলেছন, কিমশন সিচবালয় েথেক এখেনা িনর্বাচন েপছােনার ব্যাপাের
িকছু উপস্থাপন করা হয়িন। যখন উপস্থাপন করা হেব তখন আমরা েদখব।
েদেখশুেন তারপর িসদ্ধান্ত গ্রহণ করা হেব। স্থানীয় সরকােরর ইউিনয়ন
পিরষেদর িনর্বাচন দলীয় প্রতীেক হেব িক না এমন প্রশ্েনর জবােব
িতিন বেলন, এটা েতা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালেয়র ব্যাপার। এখন
পর্যন্ত েয আইন আেছ তােত েচয়ারম্যান পেদ দলীয় প্রতীেক িনর্বাচন
হওয়ার কথা । যিদ আইন পিরবর্তন করা হয় তাহেল দলীয় প্রতীেক হেব না।

সভাপিতমন্ডলী, সম্পাদকমন্ডলীর একািধক সদস্য জািনেয়েছন, স্থানীয়
সরকার িনর্বাচন আইন পিরবর্তন কের ২০১৬ সাল েথেক স্থানীয় সব
িনর্বাচনই দলীয় প্রতীেক শুরু কের ক্ষমতাসীনরা। পাশ্চাত্েযর

রাজৈনিতক সংস্কৃিত ফেলা কের রাজৈনিতক সুফল পাওয়ার আশায় স্থানীয়
সরকার িনর্বাচন পদ্ধিত পিরবর্তন কের সরকার। দলীয় প্রতীেক
িনর্বাচন আেয়াজেনর মধ্য িদেয় েয ৈবরী পিরস্িথিতর মুেখামুিখ পড়েত
হেয়েছ েসখান েথেক দলেক েবর কের আনেত স্থানীয় সরকার িনর্বাচন িনেয়
নতুন কের ভাবেত হচ্েছ ক্ষমতাসীন দলেক। রাজৈনিতক সুফল আশা কের
আইনগত পিরবর্তন আনা হেলও এ পর্যােয় দলিটর সর্বস্তেরর েনতা এবং
কর্মী সবারই এক কথা দলীয় প্রতীেক স্থানীয় িনর্বাচন চালু করার
মধ্য িদেয় লােভর েচেয় ক্ষিতই েবিশ হেয়েছ। প্রতীেক িনর্বাচন
িহেতিবপরীত বেল মেন করেছ ক্ষমতাসীন দেলর নীিতিনর্ধারণী পর্যায়।

নীিতিনর্ধারণী পর্যােয়র দািব, দলীয় প্রতীেক িনর্বাচন পদ্ধিত
চালুর েভতর িদেয় দলীয় শৃঙ্খলা েভেঙ েগেছ। আেগর েযেকােনা সমেয়র
েচেয় দেলর েভতের দলাদিল েবেড়েছ। দুর্নীিত-দুর্বৃত্তায়ন ও অিনয়ম
সব েবেড়েছ িনর্বাচনী এ িনয়েম। সারা েদেশ েকউ কাউেক মানেছ না এমন
পিরস্িথিত সৃষ্িট হেয়েছ স্থানীয় িনর্বাচন দলীয় প্রতীেক করার
িনয়েম। এর মধ্য িদেয় দলীয় রাজনীিত ক্ষিতর সম্মুখীন হচ্েছ। তাই
স্থানীয় সরকােরর অধীেন আগামী ইউিনয়ন পিরষদ (ইউিপ) িনর্বাচন দলীয়
প্রতীেক করেত আর চায় না সরকাির দল। আেগর িনয়েমই হেব ইউিনয়ন পিরষদ
িনর্বাচন। আওয়ামী লীেগর নীিতিনর্ধারণী পর্যােয়র একািধক েনতা এ
তথ্য জািনেয় বেলন, মার্েচর েশেষর িদেক ইউিনয়ন পিরষদ িনর্বাচন
হওয়ার কথা থাকেলও িপিছেয় যাচ্েছ এ িনর্বাচন। িনর্দলীয় িনর্বাচন
আেয়াজেনর জন্য আইিন েযসব বাধ্যবাধকতা রেয়েছ সামেনর সংসদ অিধেবশেন
তা সংেশাধন করার প্রস্তাব
ইউিনয়ন পিরষদ িনর্বাচন।
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আওয়ামী লীেগর সভাপিতমন্ডলীর সদস্য ড. আবদুর রাজ্জাক বেলন, দলীয়
প্রতীেক িনর্বাচন অনুষ্ঠােনর ফেল দলীয় রাজনীিতেত তুমুল দলাদিল
সৃষ্িট হেয়েছ। এ িনর্বাচনগুেলােত িবদ্েরাহী প্রার্থী শূন্েযর
েকাঠায় নািমেয় আনেত িহমিশম েখেত হচ্েছ আমােদর। িনর্দলীয় িনর্বাচন
হেল তৃণমূেল িবেরাধপূর্ণ সম্পর্ক কমেব, এটা িঠক। িতিন বেলন,
প্রত্েযক ইউিনয়ন-উপেজলা ও েপৗরসভায় একািধক েযাগ্য প্রার্থী থােক।
িকন্তু আওয়ামী লীগেক েবেছ িনেত হয় একজনেক। যারা মেনানয়নবঞ্িচত হন
তারা ক্ষুব্ধ হন। ফেল দলাদিল ৈতির হয়।

সভাপিতমন্ডলীর অন্য সদস্য ফারুক খান বেলন, দলীয় প্রতীেক স্থানীয়
িনর্বাচেন অেনেকই অভ্যস্ত হেত পােরিন এখেনা। মানবকণ্ঠ

