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একাদশ জাতীয় সংসেদর পুনরায় িনবাচেনর েযাগ নই বেল সরাসির জািনেয় িদেয়েছন ধান িনবাচন
কিমশনার (িসইিস)  কএম  ল  হদা।  িতিন  বেলন,  জনগণ  যভােব  ভাট  িদেয়েছ,  সভােবই  ফল
এেসেছ।

ভােটর আেগর রােত ব ালেট িসল মারার য অিভেযাগ উেঠেছ, তা স ণূ অসত । আর িনবাচেনর িবষেয়
পুেরা কিমশন স  বেলও ম ব  কেরন িতিন। একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেন ভাট হেণর পরিদন
সামবার িনবাচন-পরবতী সংবাদ সে লেন এক ে র জবােব িসইিস এসব কথা বেলন।

এ সময় িতিন জানান, িনবাচেন ায় ৮০ শতাংশ ভাট পেড়েছ। িনবাচেন সহেযািগতা করায় রাজৈনিতক
দল, াথী, পযেব ক, সাংবািদক, আইনশৃ লা বািহনীর সদ েদর ধ বাদ জানান িসইিস।

িনবাচেন নিজরিবহীন কারচিুপর অিভেযাগ তুেল রাববার রােত এক সংবাদ সে লেন তা বািতেলর দািব
জািনেয়েছন  জাতীয়  ঐক ে টর শীষ  নতা  ও  গণেফারাম  সভাপিত  ড.  কামাল  হােসন।  পাশাপািশ
িনদলীয় িনরেপ  সরকােরর অধীেন নতনু িনবাচেনর দািবও জানান িতিন।

এ সে  িসইিস বেলন, ‘আমরা আর নতনু কের িনবাচন করব না। য িনবাচন কেরিছ, সই িনবাচন নতনু
কের করার কােনা েযাগ নই।’ ধান ই দেলর ভােটর ব বধান বিশ হওয়ার সে  িতিন বেলন,
এটা তা আমােদর দখার িকছু নাই, িবে ষেণরও িকছু নাই। ভাট তা আমরা দইিন। জনগণই ভাট
িদেয়েছ।’

  যগুা র িরেপাট
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৮ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

িবএনিপ িকংবা ঐক ট িলিখত অিভেযাগ করেল নবিনবািচতেদর গেজট কােশ দির হেব িক না, এমন
ে র জবােব ল দা বেলন, না, য কউ অিভেযাগ করেল করেত পাের। তেব গেজট কাশ হেব।

অিভেযােগর কারেণ গেজট কােশ িতব কতা হেব না। িরটািনং কমকতােদর মাধ েম ফলাফল আসেত
আরও ৪-৫ িদন সময় লাগেব। তারপরই আমরা গেজট কাশ করব। অপর এক ে র জবােব িতিন
বেলন, আমরা অতৃ  না, তৃ ।

িনবাচেন যসব অিনয়েমর অিভেযাগ উেঠেছ, স ব াপাের আপিন লি ত িক না, জানেত চাইেল িসইিস
বেলন, না, আমরা মােটও লি ত নই। -একটা কে  িবি  ঘটনা ঘেট থাকেল, সটা আমরা তদ
কের দখব। পুেরা কিমশন স  িক না, জানেত চাইেল িসইিস বেলন, াঁ, অব ই পুেরা কিমশন স ।
কউ তা আমােক অস ি র কথা বেলনিন।

িনবাচেন কােনা  অিনয়েমর অিভেযাগ পানিন জািনেয় িসইিস  বেলন,  সারা  িদন আপনােদর মাধ েমই,
দিশ-িবেদিশ টিলিভশেনর মাধ েম িনবাচেনর অব া দেখিছ। ব াপকভােব অিনয়ম হেয়েছ- এমন িকছু

আমরা পাইিন। তেব আমরা যখােন অিনয়ম পেয়িছ, সখােন িনবাচনই ব  কের িদেয়িছ। দিশ-িবেদিশ
কােনা গণমাধ েম অিনয়ম দখেত পাইিন। এ সময় িসইিস জানান, এ িনবাচন িনেয় িতিন কােনা িলিখত

অিভেযাগ পানিন।

রাজধানীর অেনক ভাট কে  মধ া  িবরিত দয়ার অিভেযাগ সে  িসইিস বেলন, এটা দখেত হেব।
এমনটা হওয়ার কথা না। িবরিতহীনভােবই ভাট হওয়ার িনয়ম। এ ধরেনর অিভেযাগ পেল আমরা তদ
কের দখব।

এর আেগ িলিখত ব েব  িতিন বেলন, ব াপক উৎসাহ, উ ীপনা ও শাি পূণ পিরেবেশ িবপুল ভাটােরর
ভাট দয়ার মধ  িদেয় একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচন অ ি ত হেয়েছ। মলূত পুেরা জািত ৩০ িডেস র
ভাট উৎসেবর মাধ েম নতনু একিট সরকার গঠেনর েযাগ কের িদেয়েছ। ভাট হেণর িতর িবষয়

তুেল ধের িতিন বেলন, ,ু অবাধ ও িনরেপ  পিরেবেশ িনবাচন অ ােনর লে  ব াপক িত হণ
কেরিছলাম।

কােনা িত ী াথীর যােত কােনা শ া না থােক, িতিট ভাটার যােত িনভেয় িনিবে  আন িচে
ভাট কে  এেস া ে  তার পছে র াথীেক ভাট িদেয় তার ভাটািধকার েয়াগ করেত পাের, স

জ  সারা দেশ িনি  িনরাপ া ব ব া হণ করা হয়। িনবাচন ,ু অবাধ ও শাি পূণভােব অ ােন
সবার জ  সমান েযাগ িনি ত করার লে  েয়াজনীয় সব ব ব া হণ করা হয়।

িনবাচেন  সহায়তা  করায়  সনাবািহনী  পুিলশ,  র াব,  কা গাড,  আনসার  বািহনীর  ধান  ও  তােদর
সদ েদর ধ বাদ জানান িসইিস।

সংবাদ  সে লেন  িনবাচন  কিমশনার  মাহববু  তালকুদার,  মা.  রিফ ল  ইসলাম,  কিবতা  খানম  ও
ি েগিডয়ার জনােরল (অব.)  শাহাদাত  হােসন চৗধরুী  এবং  ইিস  সিচব  হলালু ীন  আহমদ উপি ত
িছেলন।
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