িডেসম্বর-জানুয়ািরেত
েপৗরসভায় িনর্বাচন

পাবনার

৭

বার্তাকক্ষ : আগামী িডেসম্বর-জানুয়ািরর মধ্েয েপৗরসভা িনর্বাচন
করেত যাচ্েছ িনর্বাচন কিমশন (ইিস)।

একইিদেন েদেশর ২৩৪িট েপৗরসভায় েভাট করার িচন্তা করেছ সাংিবধািনক
এই সংস্থািট।

এর মধ্েয পাবনা সদর, ভাঙ্গুড়া, ঈশ্বরদী,
সুজানগর ও ফিরদপুর েপৗরসভার নাম রেয়েছ।

চাটেমাহর,

সাঁিথয়া,

এক্েষত্ের েভাট িনেয় দুই ধরেনর প্রস্তুিত িনচ্েছ ইিস সিচবালয়।

প্রথমত, নেভম্বেরর মাঝামািঝেত তফিসল িদেয় িডেসম্বেরর েশষ নাগাদ
েভাট করা; দ্িবতীয়ত, িডেসম্বের তফিসল িদেয় জানুয়ািরেত েভাট করার
িচন্তা করা হচ্েছ।

তেব তফিসল েথেক েভাট অনুষ্ঠান পর্যন্ত ৩৫/৪৫ িদন হােত রাখেব ইিস।

এ জন্য পিরষেদর প্রথম সভার তািরখ, শপথ গ্রহেণর তািরখ, েপৗরসভার
েময়াদ েশেষর তািরখ ও সীমানা সংক্রান্ত জিটলতা এবং মামলা
সংক্রান্ত
তথ্য
জানেত
দুই-একিদেনর
মধ্েয
স্থানীয়
সরকার
মন্ত্রণালেয় িচিঠও িদচ্েছ কিমশন।

এ সংক্রান্ত ফাইল কিমশন অনুেমাদন করেলই স্থানীয় সরকার িবভােগর
িসিনয়র সিচব বরাবর এ িচিঠ পাঠােব ইিস সিচবালয়।

ইিসর কর্মকর্তারা জািনেয়েছন, েপৗরসভা আইন অনুযায়ী েপৗরসভার েময়াদ
েশষ হওয়ার পূর্েব ৯০ িদেনর মধ্েয েভাট গ্রহেণর বাধ্যবাধকতা
রেয়েছ।

এক্েষত্ের আগামী েফব্রুয়ািরর মাঝামািঝর মধ্েয প্রায় আড়াই শতািধক
েপৗরসভার েময়াদ েশষ হেত যাচ্েছ।

েসই িহেসেব নেভম্বেরর মাঝামািঝ
েপৗরসভায় েভাট করেত হেব।

েথেক

েফব্রুয়ািরর

মধ্েয

এসব

এ জন্য আগামী িডেসম্বর বা জানুয়ািরেত একই িদেন প্রায় আড়াই শতািধক
েপৗরসভায় িনর্বাচন অনুষ্ঠােনর প্রাথিমক প্রস্তুিত চলেছ।

সম্প্রিত কিমশেনর ৈবঠেক েপৗরসভা িনর্বাচেনর প্রস্তুিত িনেত কিমশন
িনর্েদশনা িদেয়েছ।

স্থানীয় সরকােরর িনর্বাচেনর িবষেয় জানেত চাইেল ইিসর িসিনয়র সিচব
েমা. আলমগীর বেলেছন, নেভম্বর েথেক েযসব িনর্বাচেনর টাইম হেব তা
করা হেব।

িতিন বেলন, অক্েটাবর েথেক স্থিগত িনর্বাচন শুরু হেব।

আর নেভম্বর-িডেসম্বর-জানুয়ািরর মধ্েয যখন েয িনর্বাচন আসেব তা
যথাসমেয় করা হেব।

জানা েগেছ, িনর্বাচেনর আগাম প্রস্তুিতর অংশ িহেসেব িনর্বাচন
কিমশন তােদর মাঠ প্রশাসেনর মাধ্যেম েপৗরসভাগুেলার েময়াদসহ
অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করেছ।

সূত্র জািনেয়েছ, েদেশ বর্তমােন প্রায় ৩২৪িট েপৗরসভা রেয়েছ। এেদর
মধ্েয ২০১৫ সােলর ৩০ িডেসম্বর একেযােগ ২৩৪িট েপৗরসভায় েভাট গ্রহণ
অনুষ্িঠত হয়।

ওই বছেরর ২৪ নেভম্বর এ িনর্বাচেনর তফিসল েঘাষণা কেরিছল ইিস। ওই
সময় তফিসল েথেক েভাট গ্রহণ পর্যন্ত ৩৬ িদন সময় িদেয়িছল কিমশন।

এ ছাড়া অন্য েপৗরসভাগুেলার
অনুষ্িঠত হেয়েছ।

েভাট

েময়াদ

অনুযায়ী

িবিভন্ন

সমেয়

গত ২০১৫ সােলর ৩০ িডেসম্বর পাবনার আটঘিরয়া ও েবড়া েপৗরসভা বােদ
সবগুেলা েপৗরসভায় একেযােগ িনর্বাচন অনুষ্িঠত হয়।

২০১৫ সােলর ৩০ িডেসম্বর েয েপৗরসভাগুেলার েভাট হেয়িছল তার েবিশর
ভােগর েময়র ও কাউন্িসলররা পেরর বছর (২০১৬ সাল) জানুয়ািরেফব্রুয়াির শপথ েনন।

আর েফব্রুয়ািরর মধ্েয তােদর প্রথম সভা অনুষ্িঠত হয়।

এ িহসােব আগামী বছেরর েফব্রুয়ািরেত এসব েপৗরসভার েময়াদ েশষ
হচ্েছ। েপৗরসভা আইন অনুযায়ী, েপৗরসভার েময়াদ েশষ হওয়ার আেগর ৯০
িদেনর মধ্েয েভাট গ্রহেণর বাধ্যবাধকতা রেয়েছ।

এ িহসাব অনুযায়ী েযসব েপৗরসভার েময়াদ েশষ হেত যাচ্েছ েসগুেলােত
নেভম্বেরর মাঝামািঝ েথেক েফব্রুয়ািরর মধ্েয েভাট করেত হেব।

জানা েগেছ, কিমশন সভায় িডেসম্বর বা জানুয়ািরেত েভাট গ্রহেণর
নীিতগত িসদ্ধান্ত হেয়েছ। তেব িডেসম্বেরই েশষ সপ্তােহ েভাট হওয়ার
সম্ভাবনা েবিশ বেল ইিস সিচবালেয়র কর্মকর্তারা জািনেয়েছন।

২০১৫ সােল অনুষ্িঠত এই েপৗরসভা িনর্বাচেনর মাধ্যেমই েদেশ
প্রথমবােরর মেতা দলীয় প্রতীেক স্থানীয় সরকার িনর্বাচন শুরু হয়।
জানা েগেছ, ২০১৫ সােলর মেতা সব েপৗরসভায় েভাট একিদেন অনুষ্িঠত
হয়। েপৗরসভাগুেলা সদর এলাকা হওয়ায় ইিভএম ব্যবহার বাড়ােনা হেব।

কিমশন সভায় েসই প্রস্তুিত িনেত িনর্েদশনা েদওয়া হেয়েছ। তেব
কেরানা পিরস্িথিত বাড়েল ইিভএেমর িসদ্ধান্ত েথেক সের আসার
সম্ভাবনা রেয়েছ।

এিদেক কেরানা সংকট পিরস্িথিত ও স্কুল েখালা এবং বার্িষক পরীক্ষার
তািরখ িবেবচনা কের েপৗরসভা িনর্বাচেনর েভাট গ্রহেণর তািরখ
িনর্ধারণ করা হেব ওই কর্মকর্তা জািনেয়েছন।

এবারও ২৩৪ েপৗরসভায় একিদেন েভােটর িচন্তা ইিসর : িনর্বাচন কিমশন
েদেশর ২৩৪িট একইিদেন েপৗরসভার েভােটর িচন্তা করেছ। তেব এই সংখ্যা
কম বা েবিশ হেত পাের।

এ ছাড়া স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালেয়র তািলকার ওপেরও িনর্ভর করেছ
েকান েপৗরসভায় িনর্বাচন হেব। আর েকান েপৗরসভায় িনর্বাচন হেব না।

