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এবােরর একাদশ সংসদ  িনবাচেন  গেড়  ৮০ শতাংশ ভাট  পেড়েছ  বেল  জািনেয়েছন  ধান  িনবাচন
কিমশনার (িসইিস) ক এম নূ ল দা। গতকাল সামবার িনবাচন কিমশেনর িমিডয়া  স টাের ভাট
পরবতী সংবাদ সে লেন িতিন এ কথা বেলন। সারােদেশ ভাট উ সব এবং শাি পূণভােব ভাট স
হেয়েছ বেল জানান িতিন। তেব িকছু জায়গায় সিহংসতায় ১৪ জেনর াণহািনর ঘটনায় ঃখ কাশ কেরন
িসইিস।

িতিন  বেলন,  রিববার দেশর ২৯৯ আসেন  ৪০ হাজােরর বিশ কে    ভাট চলাকােল  সিহংসতা  ও
অিনয়েমর কারেণ ১৬িট কে র ভাট িগত করা হয়। া ণবািড়য়া-২ আসেন ৩িট কে র ফলাফল ব
থাকার কারেণ  ওই আসেনর ফল আটেক যায়।  ওই আসেন িবএনিপর াথী  এিগেয় রেয়েছ। িনবাচন
কিমশেনর ঘািষত ২৯৮িট  আসেনর ফলাফেল আওয়ামী লীগ এককভােব পেয়েছ ২৫৯িট আসন, আর
মহােজাটগতভােব তােদর আসন সংখ া দাঁিড়েয়েছ ২৮৮িট। ১৪ দলীয় জােটর দল েলার মেধ  জাসদ
২িট,  ওয়াকাস  পািট  ৩িট,  িবক  ধারা  ২িট,  তরীকত ফডােরশন ১িট  আসেন  িজেতেছ।  এর বাইের
আওয়ামী লীেগর িম  দল জাতীয় পািট ( জিপ) বাইসাইেকল তীেক একিট আসেন িজেতেছ। জাতীয়
পািট জাপা ২০িট আসন পেয়েছ। এই িনর শ জেয় টানা তৃতীয়বােরর মেতা সরকার গঠন করেত যাে
আওয়ামী লীগ। চতথুবােরর মেতা ধানম ী হে ন জািতর জনক ব ব ু ক া  শখ হািসনা।  িতনিট
আসেন িজেতেছন ত  াথীরা। অ িদেক জাতীয় ঐক ে টর মেধ  িবএনিপ ৫িট আসেন িজেতেছ,
গণেফারাম  িট  আসেন িজেতেছ।  কারচিুপর অিভেযাগ  এেন ভােটর ফল ত াখ ান কের নতুন কের
িনবাচন দওয়ার দািব জািনেয়েছ ঐক ট।

িসইিস ভাট পরবতী ি য়ায় বেলন, িবপুল ভাটার উপি িত িছল। তারা িবপুল উ সাহ উ ীপনার মধ
িদেয় ভাট িদেয় নতুন সরকার গঠেনর েযাগ কের িদেয়েছ। দিশ-িবেদিশ গণমাধ েম যা দেখিছ তােত
মেন হেয়েছ জািত গতকাল ভাট উ সেব মেতিছল। -একিট িবি  ঘটনা ছাড়া বড় ধরেনর কােনা
অ ীিতকর ঘটনা ঘেটিন। ব াপক উ সাহ উ ীপনা, শাি পূণ পিরেবেশ িনবাচন অ ি ত হেয়েছ।

পনুঃেভােটর েযাগ  নই  :কারচিুপর  অিভেযাগ তুেল একাদশ িনবাচেন ফল ত াখ ান কের জাতীয়
ঐক ে টর পুনঃেভােটর দািব নাকচ কের িদেয়েছন ধান িনবাচন কিমশনার। িসইিস ঐক ে টর দািবর
িবষেয় বেলন, না, আমরা আর নতুনভােব িনবাচন করব না; আর নতুন কের িনবাচেনর েযাগ নই।

ঐক ট িকংবা িবএনিপ িলিখত অিভেযাগ িদেল কী করেবন ও পরবতীেত গেজট কােশর ধাপ জানেত
চাইেল িতিন বেলন, িলিখত অিভেযাগ িদেলও গেজট কােশর ে  তা িতব কতা হেব না। জনগেণর
ভােটর িবেবচনায় ফল িনধািরত হেয়েছ বেল জানান িসইিস।

িনবাচন কিমশনার বেলন, িনবাচেন সব দেলর দািবর পিরে ি েত সনাবািহনী মাতােয়ন করা হেয়েছ।
সনাবািহনী,  পুিলশ,  যাব,  িবিজিবসহ  অ া  আইন-শৃ লা  র াকারী  বািহনীর  সহায়তায়  িনবাচন

ভুােব স  হেয়েছ। স জ  তােদর ধ বাদ।

  ইে ফাক িরেপাট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

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

আজ অথবা  কালেকর মেধ  গেজট :  আজ  ম লবার অথবা আগামীকাল বধুবােরর মেধ  িনবািচত
২৯৮িট আসেন সরকাির গেজট কাশ করা হেত পাের বেল জািনেয়েছন িনবাচন কিমশন সিচবালেয়র
সিচব হলালু ীন  আহমদ। িতিন বেলন, গেজট কােশর িত চলেছ।  আমরা আশা  করিছ আগামী

ইিদেনর মেধ  িনবািচতেদর নােমর গেজট কাশ করেত পারেবা।
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