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স�াদকীয়:

বাংলােদশ িনবৰ্াচন কিমশন জাতীয় সংসদ িনবৰ্াচন পিরচালনা সং�া� িদ িরে�েজে�শন 
অব িদ িপপলস অডৰ্ার ১৯৭২-এর ৬-ক  অধ্যােয় উে�িখত 'কিমশেনর সােথ রাজৈনিতক 
দেলর িনব�ন' িশেরানােমর অধীেন ন্য� ধারাসমূহ রিহত কের 'কিমশেন রাজৈনিতক 
দলসমুেহর িনব�ন আইন, ২০২০' িশেরানােম একিট �ত� আইন �ণয়েনর উেদ্যাগ �হণ 
কেরেছ। এ লেক্ষ্য িনবৰ্াচন কিমশেনর পক্ষ েথেক ইেতামেধ্যই আইনিটর খসড়া 
ওেয়বসাইেট �কাশ করা হেয়েছ। খসড়ািট পযৰ্ােলাচনা কের েদখা যাে�, িবদ্যমান 
গণ�িতিনিধ� আেদশ (আরিপও) অনুযায়ী ২০২০ সােলর মেধ্য বাংলােদেশর �িতিট 
িনবি�ত রাজৈনিতক দেলর সকল �েরর কিমিটেত নূ্যনতম ৩৩ শতাংশ নারীেক সদস্য 
রাখার েয বাধ্যবাধকতা রেয়েছ, িনবৰ্াচন কিমশন তার সময়সীমা তুেল েদওয়ার ��াব কেরেছ।

এ িবষেয় সুজন এর ব�ব্য তুেল ধরার জন্য গত ২ জুলাই, ২০২০ একিট অনলাইন সংবাদ 
সে�লেনর আেয়াজন করা হয়। সংগঠনিটর েকাষাধ্যক্ষ জনাব ৈসয়দ আবু নােসর বখিতয়ার 
আহেমেদর সভাপিতে� এবং স�াদক ড. বিদউল আলম মজুমদােরর স�ালনায় অনুি�ত 
সংবাদ সে�লেন িলিখত ব�ব্য উপ�াপন কেরন েক�ীয় সম�য়কারী িদলীপ কুমার 
সরকার। অনু�ােন ব�ব্য রােখন সংগঠনিটর িনবৰ্াহী সদস্য ড. শাহদীন মািলক, ৈসয়দা 
িরজওয়ানা হাসান, �েফসর মুহা�দ িসকা�ার খান (চ��াম েজলা কিমিটর সভাপিত), 
জনাব সিফউি�ন আহেমদ (রাজশাহী েজলা কিমিটর সভাপিত) ও �েকৗশলী মুজবাহ 
আলীম (ঢাকা েজলা কিমিটর সভাপিত)  এবং ঢাকা অ�েলর আ�িলক সম�য়কারী জনাব 
মুিশৰ্কুল ইসলাম িশমুল। �� কেরন ৈদিনক যুগা�েরর �িতিনিধ কাজী েজেবল আহেমদ।

িদলীপ কুমার সরকার তারঁ িলিখত ব�েব্য বেলন, নাগিরক সংগঠন সুজন মেন কের, 
িনবি�ত রাজৈনিতক দেলর সকল �েরর কিমিটেত ২০২০ সােলর মেধ্য নূ্যনতম ৩৩ 
শতাংশ নারীেক সদস্য রাখার েয বাধ্যবাধকতা রেয়েছ, তার সময়সীমা তুেল েদওয়ার ��াব 
িনবৰ্াচন কিমশেনর মত একিট সাংিবধািনক �িত�ােনর জন্য আ�ঘাতী। েকননা মানুেষর 
�ত্যাশা যখন একিট �াধীন, সাহসী ও শি�শালী িনবৰ্াচন কিমশেনর; তখন িনবৰ্াচন কিমশন 
এই ধরেনর িস�া� �হেণর মাধ্যেম িনেজেদরেক দুবৰ্ল করেছ- েখেলা করেছ। এটা 
একিদেক েযমন রাজৈনিতক দেলর কােছ িনবৰ্াচন কিমশেনর নতজানু মেনাভােবর 
বিহঃ�কাশ; েতমিন রাজৈনিতক িস�া� �হণ �ি�য়ায় নারীর অংশ�হণ তথা নারীর 
ক্ষমতায়েনর পিরপ�ী। 

িতিন বেলন, গণ�িতিনিধ� আেদশ এবং ��ািবত আইেনর খসড়ার বণৰ্নায় পাথৰ্ক্য হেলা, 
"এই লক্ষ্যমা�া পযৰ্ায়�েম আগামী ২০২০ সােলর মেধ্য অজৰ্ন কিরেত হইেব"-এর �েল 
"কিমশেন �েদয় বািষৰ্ক �িতেবদেন এই লক্ষ্যমা�া অজৰ্েনর িববরণী অ�ভৰ্‚� কিরেত 
হইেব।" এই পাথৰ্েক্যর অথৰ্ দাড়ঁাে�, েয লক্ষ্যমা�া িনবি�ত রাজৈনিতক দলসমূহেক 
২০২০ সােলর ৩১ িডেস�েরর মেধ্য অজৰ্ন করার বাধ্যবাধকতা িছল, তা না করেলও চলেব। 
তার পিরবেতৰ্ বািষৰ্ক �িতেবদেন এই লক্ষ্যমা�া কতটুকু অিজৰ্ত হেয়েছ তার িববরণ িদেত হেব।

িতিন আেরা বেলন, 'কিমশেন রাজৈনিতক দলসমুেহর িনব�ন আইন, ২০২০'-এর খসড়ায় 
উে�িখত আর একিট িবষেয় আমােদর দৃি� আকৃ�  হেয়েছ। তা হে� িনব�ন �াি�র 
শতৰ্াবিল। আইেনর খসড়ায় এমনভােব ��াব করা হেয়েছ েয, পূবৰ্বতৰ্ী েয েকােনা দুিট 
িনবৰ্াচেন অংশ�হণ না করেল, েকােনা নতুন দেলর জন্য িনব�ন পাওয়া স�ব হেব না। 
সুজন মেন কের নতুন দেলর িনব�েনর েক্ষে� নতুন আইেনর খসড়ায় উে�িখত ��াব 

�হণেযাগ্য নয়। িনব�েনর পূবৰ্শতৰ্গুেলা খুব েবিশ কড়াকিড় না কের বরং িকছুটা িশিথল 
রাখা উিচত- যােত নতুন  রাজৈনিতক শি�র উে�েষর পথ েখালা থােক।    

িতিন বেলন, আমরা িনবৰ্াচন কিমশেনর �িত আহবান করেবা এই আেপাসকািমতার 
মেনাভাব েথেক েবিরেয় আসার। কিমশনেক মেন রাখেত হেব, রাে�র  একিট সাংিবধািনক 
�িত�ান িহেসেব জনগেণর �াথৰ্ সংরক্ষণ করাই তােদর মূল কাজ; েকােনা রাজৈনিতক দল 
বা সরকােরর �াথৰ্রক্ষা কিমশেনর কাজ নয়। আর অন্যান্যেদর মত আমরাও মেন কির 
িনবৰ্াচন কিমশেনর নতুন ��াব গৃহীত হেল, তা নারীর ক্ষমতায়ন িবেরাধী রাজৈনিতক দল 
ও ধমৰ্া� েমৗলবাদী েগা�ীেক উৎসািহত করেব। পক্ষা�ের রাজনীিতেত নারীর অংশ�হণ 
বৃি� েপেল, তা কােলাটাকা ও েপিশশি�র �ভাবমু� রাজৈনিতক পিরেবশ গেড় েতালার 
েক্ষে� সহায়ক ভূিমকা পালন করেব। 

িলিখত ব�েব্যর উপসংহাের বলা হয়, নারীর ক্ষমতায়ন, েজ�ার সমতা, নারী-পুরুেষর 
ন্যায়িভি�ক সমানািধকার যখন জাতীয় এেজ�া িহেসেব পিরগিণত এবং দীঘৰ্ কেয়ক বছর 
ধের নারীরা যখন রাে�র েনতৃে�; েসই সময়, েসই েদেশর িনবৰ্াচন কিমশেনর এমন নারী 
িবে�ষী আচরণ আমরা �ত্যাশা কির না। িনবৰ্াচন কিমশনেক অবশ্যই তার িস�া� েখেক 
সের আসেত হেব। এেক্ষে� বড়েজার তারা রাজৈনিতক দলসমূহেক সকল কিমিটেত ৩৩ 
শতাংশ নারীর অংশ�হণ িনি�ত করেত ২ বছর সময় েবেঁধ িদেত পাের।

সংবাদ সে�লেন ড. বিদউল আলম মজুমদার বেলন, একিট �াধীন �িত�ান িহসােব 
িনবৰ্াচন কিমশন জনগেণর কােছ দায়ব�,  েকােনা দেলর কােছ নয়। এই আইনিট �ণয়েনর 
উে�শ্য িক জন�াথৰ্ না রাজৈনিতক দেলর �াথৰ্ এটাই আমার কােছ বড় ��। রাজৈনিতক 
দল যিদ উে�শ্য হেয় থােক তাহেল লক্ষ্য হওয়া উিচত দলগুেলােক গণতাি�ক করা। 
বতৰ্মান িনবৰ্াচন কিমশন দীঘৰ্িদন ধেরই জন�াথৰ্ িবেরাধী কাজ কের আসেছ, নানা অপকমৰ্ 
কের আসেছ। আিম মেন কির এই আইনটা এই অপকেমৰ্রই ধারািবহকতার অংশ। 

সু�ীম েকােটৰ্র আইনজীিব ড. শাহদীন মািলক বেলন, ‘আমােদর জাতীয় জীবেন এমন 
উ�ট, িবেবচনাহীন সব িবষয় সামেন আেস, এসব িনেয় সু�ভােব �িতি�য়া জানােনা কিঠন। 
একিট সাংিবধািনক �িত�ান যিদ মুি�যুে�র আকা�ার বড় বাধা হেয় দাড়ঁায় তখন 
কীভােব �িতি�য়া জানােবা। িনবৰ্াচন কিমশন এখন আমােদর জাতীয় জীবেনর সবেচেয় 
বড় দুেযৰ্াগ হেয় দািঁড়েয়েছ। কিমশন জািতর অ�গিতর পেথ অেনক বড় অ�রায় হেয় 
আিবভূৰ্ত হেয়েছ। িনবি�ত দলগুেলা িনয়�ণ করেত না েপের আইন বািতেলর অবা�ব 
��াব িদেয়েছ। যা অেযাগ্যতা, অদক্ষতা, েমরুদ�হীনতার পিরচয়।‘

বাংলােদশ পিরেবশ আইনিবদ সিমিতর (েবলা) �ধান িনবৰ্াহী ৈসয়দা িরজওয়ানা হাসান 
বেলন, ‘এই উেদ্যাগ চরম আপি�কর, অগণতাি�ক, অ�হণেযাগ্য এবং সংিবধানিবেরাধী। 
একিট সাংিবধািনক �িত�ান কীভােব জনগেণর অিধকার চচৰ্া সংকুিচত করার মেতা 
উেদ্যাগ �হণ করেত পাের আমার কােছ পির�ার না। আিম বলব এটা একিট অ�হণেযাগ্য 
সং�ার চরম অ�হণেযাগ্য একিট কাজ। এর ফেল আমােদর নূ্যনতম গণত� চচৰ্ার সুেযাগও 
থাকেব না।‘ 

সভাপিতর ব�েব্য ৈসয়দ আবু নােসর বখিতয়ার আহেমদ বেলন, ‘জাতীয় জীবেন কেরানার 
মেতা একটা দুেযৰ্াগ চলাকালীন এরকম একটা উেদ্যাগ েনওয়া হেয়েছ। এরকম একিট 
আইন �ণয়ন করেত হেল সকল দেল সােথ আলাপ আেলাচনা কের িস�া� েনওয়া উিচত। 
আইন �ণয়ন �ি�য়ায় কিমশেনর ��তা ও জবািদহীতা িনি�তকরেণ ঘাটিত আেছ বেল 
আমার মেন হয়।‘   

বতৰ্মােন জাতীয় সংসদ িনবৰ্াচন পিরচালনা সং�া� আইন ‘গণ�িতিনিধ� আেদশ’-এ রাজৈনিতক দেলর িনব�ন সং�া� িবধানাবলী 
সি�েবিশত রেয়েছ। স�িত িনবৰ্াচন কিমশন এই অংশিটেক ‘গণ�িতিনিধ� আেদশ’ েথেক বাদ িদেয়, রাজৈনিতক দেলর িনব�ন সং�া� 
একিট �ত� আইন �ণয়েনর উেদ্যাগ �হণ কেরেছ। খসড়ািটেত িবদ্যমান 'গণ�িতিনিধ� আেদশ' অনুযায়ী ২০২০ সােলর মেধ্য �িতিট 
িনবি�ত রাজৈনিতক দেলর সকল �েরর কিমিটেত নূ্যনতম ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য রাখার েয বাধ্যবাধকতা রেয়েছ, িনবৰ্াচন কিমশন তার 
সময়সীমা তুেল েদওয়ার ��াব কেরেছ। এ িবষেয় সুজন-এর �িতি�য়া তুেল ধরার জন্য একিট অনলাইন সংবাদ সে�লেনর আেয়াজন 
করা হয়। উ� সংবাদ সে�লেনর �িতেবদন িনেয়ই �কািশত হেলা এবােরর ই-িনউজ েলটার।

আপনার �া�য্, আপনার দািয়�

সংবাদ সে�লেনর �িতেবদনিট িলেখেছন তরুণ গেবষক আেনায়ার ফরহাদ।

সুজন-এর উেদ্যােগ ‘রাজৈনিতক দেল নারীর অংশ�হণ: 
িনবৰ্াচন কিমশেনর অব�ান ও সুজন-এর ব�ব্য’ শীষৰ্ক সংবাদ সে�লন অনুি�ত


