েময়ােদাত্তীর্ণ
ইউিপ
েচয়ারম্যানেদর িতন মাস স্বপেদ
থাকার সুেযাগ

িনউজ েডক্স : পাঁচ বছর েময়াদ পূর্ণ হওয়ার পরও েযসব ইউিনয়ন পিরষেদ
(ইউিপ) িনর্বাচন করা সম্ভব হচ্েছ না, েসসব ইউিপর েময়াদ আরও িতন
মাস বাড়েছ। এ ক্েষত্ের েময়াদ েশষ হওয়ার পর সংশ্িলষ্ট ইউিপেত
একজন েচয়ারম্যান িকংবা েমম্বার সর্েবাচ্চ নব্বই িদন েচয়াের
থাকেবন। তেব তার আেগই িনর্বাচন হেয় েগেল কেম যােব বাড়িত
দািয়ত্েবর সময়। ৈদব দুর্িবপাকজিনত (কেরানা মহামাির) িনর্বাচন
স্থিগেতর পিরপ্েরক্িষেত গ্রাম পর্যােয়র সরকাের সুেযাগিট পাচ্েছন
জনপ্রিতিনিধরা।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালেয়র িসিনয়র সিচব েমা. েহলালুদ্দীন আহমদ এ
িবষয় িনশ্িচত কেরেছন। িতিন বেলন, আমরা িনর্বাচন কিমশন েথেক দ্ৈবব
দুর্িবপাকজিনত েভাট করেত না পারার িচিঠ েপেয়িছ। তার প্েরক্িষেত
েজলা প্রশাসকেদর ইেতামধ্েয িনর্েদশনা পািঠেয়িছ। এক্েষত্ের েযসব

ইউিপর েময়াদ িশগিগরই েশষ হেব এবং তফিসল েঘাষণার পর িনর্বাচন
স্থিগত হেয়েছ, েসসব ইউিপর বর্তমান েচয়ারম্যান, েমম্বাররা
সর্েবাচ্চ নব্বই িদন দািয়ত্ব পালন করেবন। খবর বাংলািনউেজর।

গত বৃহস্পিতবার স্থানীয় সরকার সিচবেক এ সংক্রান্ত ব্যবস্থা িনেত
িনর্েদশনা পাঠান িনর্বাচন কিমশেনর (ইিস) িনর্বাচন পিরচালনা শাখার
উপসিচব েমা. আিতয়ার রহমান। এেত উল্েলখ করা হয়, সারা িবশ্েবর
ন্যায় বাংলােদেশও কেরানা সংক্রমণ ঊর্ধ্বগিত হওয়ার কারেণ জনসমাগম
এড়ােনার লক্ষ্েয ১১ এপ্িরল ২০২১ তািরেখ অনুষ্িঠতব্য ১ম ধােপ
১৯িট েজলার ৬৪িট উপেজলার ৩৭১িট ইউিনয়ন পিরষেদর সাধারণ িনর্বাচন;
িসেলট েজলার েফঞ্চুগঞ্জ উপেজলা পিরষেদর মিহলা ভাইস েচয়ারম্যান ও
কুিড়গ্রাম েজলার িচলমারী উপেজলা পিরষেদর ভাইস েচয়ারম্যােনর
শূন্য পেদ উপিনর্বাচন এবং সুনামগঞ্জ েজলা পিরষেদর ১১ নং সাধারণ
ওয়ার্েডর শূন্য সদস্য পেদ িনর্বাচন পরবর্তী িনর্েদশ না েদওয়া
পর্যন্ত স্থিগত রাখার জন্য িনর্বাচন কিমশন িসদ্ধান্ত িদেয়েছ।
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অনুসাের িনর্ধািরত সমেয় িনর্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হেব না।
এক্েষত্ের ইউিনয়ন পিরষদ আইন, ২০০৯ এর ২৯(৫) ধারা অনুযায়ী পিরষেদর
কার্যক্রম পিরচালনা এবং প্রাসঙ্িগক অন্যান্য ব্যবস্থা েনওয়ার
লক্ষ্েয িবষয়িট অবিহত করার জন্য িনর্বাচন কিমশন িসদ্ধান্ত
িদেয়েছ।

ইউিপ আইেনর ২৯(৫) ধারায় বলা হেয়েছ, দ্ৈবব-দুর্িবপাকজিনত বা
অন্যিবধ েকােনা কারেণ িনর্ধািরত ৫ বছর েময়ােদর মধ্েয িনর্বাচন
অনুষ্ঠান সম্ভব না হইেল, সরকার িলিখত আেদশ দ্বারা, িনর্বাচন না
হওয়া পর্যন্ত িকংবা অনিধক ৯০ িদন পর্যন্ত, যাহা আেগ ঘিটেব,
সংশ্িলষ্ট পিরষদেক কার্যক্রম পিরচালনার জন্য ক্ষমতা প্রদান কিরেত
পািরেব।

েহলালুদ্দীন আহমদ বেলন, এমন িবষয় সামেন এেল িসিট করেপােরশেন আমরা
প্রশাসক িনেয়াগ কের থািক। িকন্তু ইউিপেত যারা দািয়ত্ব করেছন,
তােদরই দািয়ত্ব েদওয়ার কথা আইেন বলা আেছ।

ইউিপ আইন অনুযায়ী, েকােনা পিরষেদর েচয়ারম্যান ও সদস্যরা, এই
আইেনর
িবধানাবলী
সােপক্েষ,
সংশ্িলষ্ট
পিরষেদর
প্রথম
সভা
অনুষ্ঠােনর তািরখ েথেক ৫ বছর সমেয়র জন্য ওই পেদ অিধষ্িঠত থাকেবন।
িনর্বাচেনর িবষেয় বলা হেয়েছ, পিরষদ গঠেনর জন্য েকােনা সাধারণ
িনর্বাচন ওই পিরষেদর জন্য অনুষ্িঠত পূর্ববর্তী সাধারণ িনর্বাচেনর
তািরখ েথেক ৫ বছর পূর্ণ হওয়ার ১৮০ িদেনর মধ্েয অনুষ্িঠত হেব।

সর্বেশষ ২০১৬ সােল ছয় ধােপ ৪ হাজােরর েবিশ ইউিপেত েভাট কেরিছল
ইিস। েস সময় ২২ মার্চ ৭৫২িট, ৩১ মার্চ ৬৮৪িট, ২৩ এপ্িরল ৬৮৫িট, ৭
েম ৭৪৩িট, ২৮ েম ৭৩৩িট এবং ৪ জুন ৭২৪িট ইউিপেত অর্খাৎ ছয় ধােপ
েমাট ৪ হাজার ৩২১িট ইউিপেত েভাটগ্রহণ অনুষ্িঠত হেয়িছল। বািক
১৬২িটেত অন্যান্য সমেয় েভাট হেয়েছ।

পিরষেদর িনর্বাচেনর েময়াদ পূর্িতর িবধান েমাতােবক
ধােপ ২১ মার্েচর ১৮০ িদেনর মধ্েয েভাট করা কথা।

এবার প্রথম
েস অনুযায়ী

িনর্বাচন কিমশন ৩৭১ ইউিপেত ১১ এপ্িরল েভােটর তািরখ িদেয়িছল। এসব
পিরষেদ প্রথম সভার তািরখ এেককটােত এেকক রকম হওয়ায় সবাই একই
পিরমাণ অিতিরক্ত সময় পেদ থাকেবন, তা নয়। এক্েষত্ের যােদর
দািয়ত্েবর েময়াদ আেগ েশষ হেব তারা অেপক্ষাকৃত েবিশ বাড়িত িদন
পােবন। যারা প্রথম সভা পের কেরেছন তারা কম বাড়িত সময় পােবন।
েকননা, স্থিগতােদশ ওেঠ েগেল িনর্বাচন একই িদন হেব।

ইিসর উপসিচব েমা. আিতয়ার রহমান বেলন, খুব একটা সময় নাও েপেত
পােরন তারা। যিদ কেরানা পিরস্িথিত এক মাস পের স্বাভািবক হেয় আেস,
তখন েতা িনর্বাচন হেয় যােব। তাই আইন অনুযায়ী, সময়টা তারা েবিশ
পাচ্েছন। িকন্তু পিরস্িথিত িঠক হেয় েগেল েস সুেযাগ নাও থাকেত
পাের।

