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তথ্য পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: �িতেবদনিট িলেখেছন সুজন-এর েক�ীয় সহেযাগী সম�য়কারী নািবলা খান ও তরুণ গেবষক আেনায়ার ফরহাদ। 

গত ২রা েসে��র ২০২০-এ সুজন-এর উেদ্যােগ ‘গণ�িতিনিধ� আেদশ-এর সংেশাধনী ��াব ও নাগিরক ভাবনা’ শীষৰ্ক একিট অনলাইন 
েগালেটিবল ৈবঠক অনুি�ত হয়। এই ৈবঠক িনেয়ই �কািশত হেলা সুজন ই-িনউজ েলটার, উনচি�শতম সংখ্যা।

সুজন-এর উেদ্যােগ ‘গণ�িতিনিধ� আেদশ-এর সংেশাধনী 
��াব ও নাগিরক ভাবনা’ শীষৰ্ক েগালেটিবল ৈবঠক অনুি�ত 

গত ২রা েসে��র ২০২০, সকাল ১১টায়, নাগিরক সংগঠন সুজন-এর উেদ্যােগ 
‘গন�িতিনিধ� আেদশ-এর সংেশাধনী ��াব ও নাগিরক ভাবনা’ শীষৰ্ক একিট অনলাইন 
েগালেটিবল ৈবঠক অনুি�ত হয়। সংগঠনিটর সভাপিত জনাব এম হািফজউি�ন খােনর 
সভাপিতে� এবং স�াদক ড. বিদউল আলম মজুমদােরর স�ালনায় অনুি�ত ৈবঠকিটেত 
িলিখত �ব� পাঠ কেরন সংগঠেনর েক�ীয় সম�য়কারী িদলীপ কুমার সরকার। 
অনু�ানিটেত অিতিথ িহেসেব ব�ব্য রােখন সােবক িনবৰ্াচন কিমশনার ডঃ এম সাখাওয়াত 
েহােসন, ঢাকা িব�িবদ্যালেয়র িশক্ষক ডঃ আিসফ নজরুল, িবিশ� সাংবািদক জনাব আবু 
সাঈদ খান এবং �থম আেলা’র যু� স�াদক ও কিব েসাহরাব হাসান। সুজন েনতৃবৃে�র 
মেধ্য ব�ব্য রােখন িবচারপিত এম এ মিতন, ডঃ েতাফােয়ল আহেমদ, ডঃ শাহদীন মািলক, 
জনাব আলী ইমাম মজুমদার, ৈসয়দ আবু নােসর বখিতয়ার আহেমদ, ৈসয়দা িরজওয়ানা 
হাসান, জনাব স�ীব �ং, জনাব একরাম েহােসন এবং রংপুর মহানগর কিমিটর সভাপিত 
অধ্যক্ষ খ�কার ফখরুল আনাম েব�ু। সাংবািদকেদর মধ্য েথেক ব�ব্য রােখন যুগা�েরর 
�িতিনিধ কাজী েজেবল আহেমদ। এছাড়াও অনু�ানিটেত অংশ েনন িবিশ� সাংবািদক 
েগালাম েমােতৰ্াজা, সুজন-এর ঢাকা েজলা কিমিটর সভাপিত �েকৗশলী মুসবাহ আলীম, 
িসেলট েজলা কিমিটর সভাপিত জনাব ফারুক মাহমুদ েচৗধুরী, িঝনাইদহ েজলা কিমিটর 
সভাপিত অধ্যাপক আিমনুল ইসলাম টুকু �মূখ।

�ব� উপ�াপন করেত িগেয় িদলীপ কুমার সরকার বেলন, ‘িবগত রিকবউি�ন কিমশন 
তােদর পাচঁ বছেরর েময়াদকােল বাংলােদেশর িনবৰ্াচনী ব্যব�ােক �ংস করার একিট 
উৎসব শুরু কেরিছল। িসইিস জনাব নূরুল হুদার েনতৃ�াধীন বতৰ্মান িনবৰ্াচন কিমশন েযন 
এিটেক মেহাৎসেব পিরণত কেরেছ।‘ আরও বলা হয়, ‘ে�ক্ষাপট িবেবচনায় বাংলােদেশর 
রাজৈনিতক দলগুেলা কতৃৰ্ক কারসািজর মাধ্যেম একতরফা িনবৰ্াচন অনু�ােনর �েচ�ােত 
অবাক হওয়ার িকছু েনই। িক� সাংিবধািনক �িত�ান িহেসেব িনবৰ্াচন কিমশেনর দািয়� 
সু�ু, িনরেপক্ষ ও �হণেযাগ্য িনবৰ্াচন অনু�ান।‘ িক� এই কাজিট কিমশন করেছ না। 

বতৰ্মান কিমশেনর জঘন্য কাজগুেলার মেধ্য িনয়ি�ত িসিট কেপৰ্ােরশন িনবৰ্াচন; রােতর 
েভাটসহ িবিভ� অিভেযােগ অিভযু� একাদশ জাতীয় সংসদ িনবৰ্াচন; সকল িবেরাধী দেলর 
মতামত উেপক্ষা কের �ায় চার হাজার েকািট টাকা ব্যয় কের েদড় লাখ ইিভএম �য়; 
গণ�িতিনিধ� আেদশ েথেক ২০২০ সােলর মেধ্য সকল িনবি�ত রাজৈনিতক দেলর সকল 
কিমিটেত এক-তৃতীয়াংশ নারী �িতিনিধ রাখার েয িবধান রেয়েছ, তার সময়সীমা তুেল 
েদওয়ার ��াব; িবদ্যমান আরিপও-েত বিণৰ্ত রাজৈনিতক দেলর  অ�/সহেযাগী সংগঠন ও 
িবেদশী শাখার িবলুি�সহ অন্যান্য িবধান কাযৰ্কর করার উেদ্যােগর পিরবেতৰ্ রাজৈনিতক 
দেলর িনব�েনর জন্য পৃথক আইন করার েতাড়েজাড়; এখিতয়ার বিহভূৰ্�ভােব �ানীয় 
সরকার �িত�ানগুেলার িনবৰ্াচন আইন �ণয়েনর মাধ্যেম �িত�ানসমূহ ও পেদর নাম 
পিরবতৰ্েনর উেদ্যাগ; আরিপও সংেশাধেনর নােম কিমশেনর পক্ষ েথেক িনবৰ্াচনী তফিসল 

েঘাষণা,  ি�সাইিডং অিফসার কতৃৰ্ক েভাট�হণ ব� করা ও আইেনর গুরুতর ল�েনর জন্য 
�াথৰ্ীতা বািতেলর (৯১ই ধারা) ক্ষমতা েরাধ ইত্যািদ উে�খেযাগ্য বেল �বে� উে�খ করা 
হয়। বলা হয়, এসকল উেদ্যাগ কাযৰ্কর হেল কিমশন ঠঁুেটা জগ�ােথ �িত�ােন পিরণত হেব 
- িনবৰ্াচনী ব্যব�ার কিফেন েশষ েপেরক ঠুেক েদওয়া। 

ৈবঠক ডঃ এম সাখাওয়াত েহােসন বেলন, আমােদর িনবৰ্াচন কিমশন �াধীন কিমশেনর 
মেডল েথেক িম� মেডেলর িদেক যাে� বেল আমার মেন হয়। এই মেডেলর িবেশষ� 
সরকার িনেদৰ্িশত �ি�য়ায় িনবৰ্াচন করা। জাতীয় পিরচয়পে�র �ক� কিমশন সরকােরর 
হােত তুেল িদে� বেল শুনেত পাি�। এটা হেল েভাটার তািলকা ৈতিরর ক্ষমতা সরকােরর 
কােছ চেল যােব। ফেল সরকার িনেজর ই�ামত েভাটার তািলকা করার সুেযাগ পােব – যা 
হেব আমােদর িনবৰ্াচেনর জন্য অশিনসংেকত। িতিন কেয়কিট ��াবনা কেরন, তার মেধ্য 
আেছ েরিজে�শন পিলিস ৈতির, এ�েপি�চার মিনটিরং কিমিট গঠন, রাজৈনিতক দেলর 
ব্যেয়র অিডট, মিহলা �াথৰ্ীেদর িনবৰ্াচনী ব্যয় পাবিলক ফা� েথেক করা ও ইিভএম ব্যবহার 
িনি�তকরণ। ডঃ আিসফ নজরুল বেলন, কিমশেনর কাযৰ্�ম েদেখ মেন হে� কিমশন 
�ািত�ািনকভােব দায়মুি� িনেত চাে�। কিমশেনর দায়দািয়� পালেনর েয বাধ্যবাধকতা 
আেছ আইন পিরবতৰ্ন কের েসিট েথেক মুি� েপেত চাে�। ভাবটা এমন েযেহতু আমরা 
িকছু করেত পারিছ না, েসেহতু আমােদর দায়দািয়� থাকারও দরকার েনই। একিট 
�িত�ান তখনই িনেজেক �ংস করেত চায় যখন েস �ািত�ািনক ভােব িনেজেক দায়মু� 
েঘাষণা করেত চায়। আবু সাইদ খান বেলন, কিমশন িনেজর ই�ায় চেল না অেন্যর ই�ায় 
চেল েসটা িনেয় �� জােগ। মেন হে� ক্ষমতা েছেড় িদেয় কিমশন এক ধরেনর �ি�র 
জায়গায় চেল েযেত চাে�। িতিন বেলন, রাজৈনিতক দেলর িনব�ন �ি�য়া িশিথল করা 
উিচত, যােত নতুন রাজৈনিতক দল ও শি� গেড় উঠেত পাের। েসাহরাব হাসান বেলন, 
িনবৰ্াচন �ি�য়া স�ূণৰ্ �ংস করা হেয়েছ। িকভােব আগািমেত িনবৰ্াচন সু�ু করা যায় 
েসিদেক আমােদর মনেযাগ িদেত হেব। এসব সংেশাধেনর ��াব আসেল তােদর সময় 
েক্ষপেণর একিট চাল হেত পাের বেল আমার মেন হয়। সুজন েনতৃবৃে�র মেধ্য িবচারপিত 
আ�ুল মিতন বেলন, বতৰ্মান িনবৰ্াচন কিমশেনর অব�া েদেখ মেন হয় েযন “টু ডু গুড 
ওয়াজ েনভার আওয়ার টা�”। এেক্ষে� একমা� সতকৰ্তাই পাের এর �িতকার এবং 
�িতিবধান করেত। “িভিজেল�” সি�য় না থাকেল েদেশ এক সময় গণত� বেল আর িকছু 
থাকেব না। িতিন আরও বেলন, সাংবািদকেদরেকও এেক্ষে� সি�য় ভুিমকা রাখেত হেব। 
ডঃ েতাফােয়ল আহেমদ বেলন, আইন হে� একিট রক্ষাকবচ। আইন পিরবতৰ্েনর কােজ 
কিমশন হাত িদেত পাের না। আইন পিরবতৰ্ন কের িনেজেদর ক্ষমতা খবৰ্ করা অেনকটা 
আ�হত্যার শািমল। বতৰ্মান কিমশেনর অকাযৰ্কািরতা স�েকৰ্ সবাই জােন, আইন 
পিরবতৰ্ন করার মাধ্যেম তারা জনগেণর কােছ আেরা ঘৃণ্য িহসােব গণ্য হেব। সুশীল 
সমাজও এখােন নীরব ভুিমকা পালন করেছ। এই পিরি�িতর পিরবতৰ্ন হওয়া �েয়াজন। 
ডঃ শাহদীন মািলক বেলন, সরকার চাইেল কিমশন সরকারেক আইন করার ব্যাপাের 
পরামশৰ্ িদেত পাের। িক� ��েনািদত হেয় কিমশেনর আইন �ণয়েনর উেদ্যাগ সংিবধােনর 
১১৯ অনুে�েদর সােথ সাংঘিষৰ্ক। আলী ইমাম মজুমদার বেলন, সরকার না চাইেল কখেনা 
িনবৰ্াচন সু�ু হেব না। এজন্য সরকােরর ওপর নাগিরক সমাজ, রাজৈনিতক দল ও জনগেণর 
চাপ সৃি� করেত হেব। রাজৈনিতক দলগুেলােকও এখােন সি�য় হেত হেব। ৈসয়দা 
েরজওয়ানা হাসান বেলন, আমােদর এখন কিমশন িনেয়ােগর প�িত িনেয় কথা বলা 
দরকার। কিমশনার িনেয়ােগর জন্য েয সাচৰ্ কিমিট করা হয় েসই সাচৰ্ কিমিটর ব্যাপাের 
আমােদর অনা�া িচিঠ েদওয়া উিচত বেল আিম মেন কির। স�ীব �ং বেলন, রা�ীয় 
�িত�ানগুেলা যখন অকাযৰ্কর হয় তখন মাইনিরিট বা �াি�ক জনেগা�ীর অব�াও আরও 
দুিবৰ্সহ হেত থােক। িতিন আশংকা �কাশ কেরন, জাতীয় মানবািধকার কিমশেনর মত 
হয়ত িনবৰ্াচন কিমশনও একিট অচল কিমশেন রুপা�িরত হেব। স�ালক ড. বিদউল 
আলম মজুমদার বেলন, বতৰ্মান কিমশন তার িব�াসেযাগ্যতা হািরেয়েছ। কিমশেনর িবিভ� 
কাযৰ্�েম আমরা নাগিরক িহসােব উি�� েবাধ করিছ। সবেচেয় পিরতােপর িবষয় হল, েয 
কােজ তােদর িনিব� থাকা দরকার, তা না কের কিমশন অকােজ ব্য� হেয় পেড়েছ। তেব 
জরুির িভি�েত আজ েয আইনিট �ণয়ন করা দরকার, েস িদেক কিমশন �েক্ষপ করেছ 
না। তা হেলা, আমােদর সংিবধােনর ১১৮ অনুে�েদ িসইিস ও অন্যান্য িনবৰ্াচন 
কিমশনারেদর িনেয়ােগর  লেক্ষ্য একিট আইন �ণয়ন। িক� গত ৪৮ বছেরও েকােনা 
সরকারই তা কেরিন।

সভাপিত এম হািফজউি�ন খান বেলন, সরকােরর সিদ�া না থাকেল সু�ু িনবৰ্াচন হেব না। 
েকােনা সরকারই িনবৰ্াচন সু�ু েহাক এটা চায় না। গণজাগরণ না হেল সরকার সু�ু িনবৰ্াচন 
করেত এিগেয় আসেব না। সভাপিতর ব�েব্যর মাধ্যেমই এই অনলাইন ৈবঠেকর সমাি� 
েঘাষণা করা হয়।


