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অংশ হণ লক হেলও িত ি তা ণ হয়িন - িনবাচন িনেয় আইিবর 
াথিমক িতেবদন 

 ৫০ আসেনর ৩৩ েতই আেগর রােত িসল  
  ৩০ েত থ দখল কের কাে  জাল ভাট  
  ৪২ েত শাসন ও আইন েয়াগকারী বািহনীর নীরব িমকা  
  অিভেযাগ আমেল িনেয় িবচার িবভাগীয় তদে র পািরশ 

গা র িরেপাট 

 

সংবাদ সে লেন ব  িদে ন া পােরি  ই ার াশনাল বাংলােদেশর িনবাহী পিরচালক ড. 
ইফেতখা ামান 

‘একাদশ জাতীয় িনবাচন অংশ হণ লক হেলও িত ি তা লক হয়িন। িবিভ  ে  কাযকর ব া িনেত থ হেয়েছ িনবাচন 
কিমশন। এ ধরেনর িনবাচন গণতে র জ  ইিতবাচক নয়।’িনবাচন িনেয় া পােরি  ই ার াশনাল বাংলােদেশর ( আইিব) 

াথিমক িতেবদেন এ কথা বলা হেয়েছ। িতেবদন কাশ উপলে  ম লবার রাজধানীর ধানমি েত িত ান র কাযালেয় 
সংবাদ সে লেনর আেয়াজন করা হয়। 

পযােলাচনার জ  ৩শ’ আসেনর ম  থেক দবচয়েনর (লটাির) িভি েত ৫০  আসন বেছ নয় আইিব। সখােন দখা গেছ, ৪৭ 
আসেনই অিনয়ম হেয়েছ। পযােলাচনায় অ  আসন েলােত আওয়ামী লীগ ৪০, জাতীয় পা  ৬, িবএনিপ ১, গণেফারাম ২ এবং 
অ া  দল ১  আসেন জয়ী হেয়েছ। অিনয়ম েলার মে  রেয়েছ- ৪২ আসেন শাসন ও আইন েয়াগকারী বািহনীর নীরব িমকা, 
৪১ আসেন জাল ভাট দয়া, ৩৩ আসেন িনবাচেনর আেগর রােত ালেট িসল মের রাখা, ৩০ আসেন থ দখল কের কাে  িসল 
মের জাল ভাট, ২৯ আসেন পািলং এেজ েক কে  যেত বাধা দয়া ও ক  থেক বর কের দয়া, ২৬ আসেন ভাটারেদর 
কে  যেত বাধা দয়া, ২৬ আসেন ভাটারেদর জার কের িনিদ  মাকায় ভাট িদেত বা  করা, ২২ আসেন ালট পপার শষ 

হেয় যাওয়া, ২১ আসেন আ হী ভাটারেদর মিক িদেয় তািড়েয় দয়া, ২০ আসেন ালট বা  আেগ থেক ভের রাখা, ১১ আসেন 
িতপ  দেলর াথ র নতাকম েদর মারধর করা, ২৯ আসেন পািলং এেজ েক কে  যেত বাধা দয়া এবং ১০ আসেন কােনা 

এেজ  না থাকা। 

িতেবদেন বলা হয়, ‘সারা দেশর বিশর ভাগ ক  আওয়ামী লীগসহ মহােজােটর নতাকম েদর দখেল থাকার অিভেযাগ উ ািপত 
হেয়েছ। িনবাচন কিমশন অেনক ে  যথাযথ িমকা পালেন সমথ হয়িন।’ গত বছেরর নেভ র থেক  কের ভােটর িদন ও 



চলিত বছেরর ১০ জা য়াির পয  তে র িভি েত াথিমক িতেবদন তির করা হয়। আগামী ৩১ জা য়াির পয  ত  সং হ কের 
ড়া  িতেবদন কাশ করা হেব। িনবাচন কিমশেনর সমােলাচনা কের িতেবদেন বলা হয়, ‘কিমশন ণ অেনক ে  

যথাযথ িমকা পালন করেত সমথ হয়িন। িনবাচন কিমশন সব দল ও াথ র জ  সমান েযাগ িনি ত করেত পােরিন। লেভল 
িয়ং িফ ’ আেছ িকনা তা িনেয় িনবাচন কিমশনারেদর মে  মতিবেরাধ িছল। এছাড়া িনবাচেনর সমেয় ত বাহ ‘িনয় ণ’ 

ছাড়াও মতাসীন দল- জােটর কােন কােনা কায ম িনবাচনেক ভািবত কেরেছ।’ িতেবদেন আরও বল হয়, াথ েদর িনবাচনী 
আচরণিবিধ লংঘেনর বণতা দখা গেছ। িনবাচন কিমশেনর িনধািরত য়সীমার চেয় বিশ য় হেয়েছ। এটা আইন েণতােদর 
আইন মেন চলার ে  অনীহার মাণ দয়। সংবাদ সে লেন িতেবদন উপ াপেনর পর আইিবর িনবাহী পিরচালক 
ইফেতখা ামান বেলন, তফিসল ঘাষণার পর থেক িনবাচন অ ান পয  িবিভ  পযােয় িবিধ মানা না হওয়ায় িনবাচন আংিশক 
অংশ হণ লক হেয়েছ। ভাটারেদর ত াশা অ যায়ী ভাট দয়ার সমান েযাগ িছল না। সব দেলর াথ রা চাের সমান েযাগ 
পায়িন। 

িনবাচন কিমশেনর ত ািশত িনরেপ তার অভাব িছল ম  কের িতিন বেলন, সবার অংশ হণ িনি ত করেত সময়মেতা উে াগ 
নয়ায় থতা িছল। মাটা দােগ িনবাচনেক অংশ হণ লক বলা যায়, কারণ সব দল াথ  িদেয়িছল। আংিশক অংশ হণ লক এ 

কারেণ বলা হে , সবাই সমান েযাগ পায়িন। গণতে র জ  এ ধরেনর িনবাচন ইিতবাচক নয়। এটাও ক য একটা িনবাচন িদেয় 
গণত  আেস না আবার ংসও হয় না। সংবাদ সে লেন আইিবর াি  বােডর সভাপিত লতানা কামাল বেলন, ‘িনবাচেন যিদ 
সমান েযাগ দয়া না হয়, সটা গণতে র জ  ভােলা নয়। স কারেণই বলা হে , িনবাচন িব  হেয়েছ। িনবাচেন সবাই সমান 

েযাগ পােব এটাই বাি ত। সবাই সমান েযাগ না পেল সংশয় থেকই যায়। এটা গণতে র জ  ভােলা উদাহরণ নয়। িনবাচন 
পিরচালনায় র  িছল। এজ  আমরা বলিছ, েলা সংেশাধন কের সামেনর িনবাচন েলা  ুকরেবন।’ 

আইিবর প  থেক বশ িক  পািরশ করা হয়। এ েলা হল- সৎ ও িনরেপ  ি েদর ধান িনবাচন কিমশনার িনেয়াগ দয়া; 
িনবাচন কিমশন, শাসন, আইন েয়াগকারী সং াসহ অ  অংশীজনেদর দলীয় ভাব  ও িনরেপ  রাখা; সিহংসতা-
বল েয়াগসহ আচরণিবিধর ব খী ল েনর যসব অিভেযাগ উেঠেছ স েলার ু ও িনরেপ  তদ  ও তার িভি েত কাযকর 
পদে প হণ করা; অিভেযাগ আমেল িনেয় িবচার িবভাগীয় তদে র উে াগ নয়া; আচরণিবিধ ল েনর ে  িনবাচন কিমশেনর 

থতা িন পণ করা; িনবাচন ি য়া িডিজটালাইজ করা, পযেব ক ও গণমা েমর ত  সং েহর জ  অবাধ পিরেবশ িনি ত 
করা। 

৩০ িডেস র অ ি ত সংসদ িনবাচেন িনর শ িবজয় পায় মতাসীন আওয়ামী লীগ। ভাট হওয়া ২৯৮  আসেনর মে  ২৫৭ েত 
জয় পেয়েছ দল , জাটগতভােব তারা পেয়েছ ২৮৮ আসন। 

অপরিদেক তােদর ধান িতপ  িবএনিপ ও তােদর জাটস ীরা সব িমিলেয় মা  ৭  আসন পেয়েছ। জয়ী আওয়ামী লীগ এরই 
মে  সরকার গঠন করেলও িনবাচেন অিনয়ম-জািলয়ািতর অিভেযাগ েল িবএনিপ ন াধীন জাট থেক জয়ী সংসদ সদ রা 
শপথ না নয়ার ঘাষণা িদেয়েছন। িনদলীয় সরকােরর অধীেন নঃেভাট দািব কেরেছন তারা। 

 

 

 

 

 

 

 



 

৫০ আসেনর ৪৭ েত অিনয়ম রােত িসল মারা হয় ৩৩ েত - আইিবর িরেপাট 

াফ িরেপাটার | ১৬ জা য়াির ২০১৯, ধবার  

 
একাদশ সংসদ িনবাচেন ৫০  আসেন গেবষণা চািলেয় ৪৭  আসেনই অিনয়ম পেয়েছ া পােরি  ই ার াশনাল বাংলােদশ 
( আইিব)। এসব অিনয়েমর াপাের িবচারিবভাগীয় তদে র পািরশ কেরেছ সং া । গতকাল ধানমি র মাইডাস স াের 
‘একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচন ি য়া পযােলাচনা’ শীষক াথিমক িতেবদন কাশ উপলে  আেয়ািজত সংবাদ 
সে লেন  আইিব এই ত  েল ধের।  
অ ােন আইিব’র গেবষণা দেলর িসিনয়র া াম ােনজার শাহজাদা এম আকরাম িলিখত িতেবদেন বেলন, সং া  
দবচয়েনর মা েম ৩০০  আসেনর মে  ৫০ েত গেবষণা কের। গেবষণায় অ  ৪৭  আসেন দখা যায়, িনবাচেনর আেগর 

রােত ালেট িসল মের রাখা, থ দখল কের কাে  িসল মারা, আ হী ভাটারেদর মিক িদেয় তাড়ােনা বা কে  েবশ করেত 
বাধা দয়া, অেনক কে  ভাটারেক ভাট িদেত না দয়া, ভাটারেদর জার  কের িনিদ  মাকায় ভাট িদেত বা  করা হেয়েছ। 

িতপে র পািলং এেজ েক কে  েবশ করেত না দয়া, বিশর ভাগ ক  আওয়ামী লীগসহ মহােজােটর নতা-কম েদর দখেল 
থাকার অিভেযাগ, বিশর ভাগ কে  জাতীয় ঐক ে র াথ েদর পািলং এেজ  না থাকার ত  এেসেছ িতেবদেন। 
গেবষণা িতেবদেন বলা হয়, ৫০  আসেনর মে  ৪২  আসেনর এক বা একািধক কে  শাসন  ও আইন েয়াগকারী বািহনীর 

িমকা িছল নীরব। ৪১  আসেন জালেভাট দয়া হেয়েছ। িনবাচেনর আেগর রােত িসল মের রাখার ত  িমেলেছ ৩৩ আসেন।  
থ দখল ও জালেভাট পেড় ৩০ আসেন। পািলং এেজ েদর কে  যেত বাধা ও ক  থেক বর কের দয়া হয় ২৯ আসেন। 
ভাটারেদর কে  যেত বাধা ও জার কের িনিদ  মাকায় ভাট িদেত বা  করার ত  িমেলেছ ২৬ আসেন। ভাট শষ হওয়ার 

আেগই ালট পপার শষ হেয় যায় ২২  আসেনর এক বা একািধক কে । আ হী ভাটারেদর মিক িদেয় তাড়ােনা হয় ২১ 
আসেন, ালট বা  আেগ থেক ভের রাখা হয় ২০ আসেন এবং িতপ  দেলর াথ র নতা-কম েদর মারধর করা হয় 
১১   আসেন। িনবাচনী ি য়ার কথা উে খ কের গেবষণা িতেবদেন বলা হয়, গেবষণায় অ  সব েলা আসেন চারণার ে  

মতাসীন দলেক এককভােব সি য় দখা গেছ; কােনা কােনা আসেন শাসন ও আইন লা বািহনী থেক সরাসির চারণার 
জ  িবধা আদায়, শাসন/ আইন লা র াকারী বািহনীর কমচারী ক ক াথ র চারণায় অংশ হণ, সরকাির স দ বহার 
কের চারণা কেরেছ। 

আইিব সািবক পযেব েণ বেলেছ, মতাসীন দল ও জােটর কােনা কােনা কায ম িনবাচনেক ভািবত কেরেছ। সংসদ না 
ভে  িনবাচন- সরকাের থাকার শাসিনক ও অথৈনিতক িবধা  আদায়-িবিভ  সমথক গা ী স সারেণর জ  আিথক ও 

অ া  েণাদনা িনবাচন খী ক  অ েমাদন। িনবাচেনর ায় একবছর আেগ থেকই মতাসীন দেলর চার চলেছ। 
িতেবদেন বলা হয়, মতাসীন দেলর চারণায়-মি সভার সদ েদর অংশ হেণ সরকাির কায েম দলীয় িনবাচনী চারণা 

অ ি র অিভেযাগ িছল। িবিভ  বসরকাির টিলিভশন চ ােনেল মতাসীন দেলর চারণা লক অ ান বা ট স চার হেয়েছ 
িনবাচেনর আেগ। সরকােরর  িবিভ  উ য়ন কায েমর দশ  িবষেয় অ ান স চার-২৭  বসরকাির টিলিভশন চ ােনেল কবল 
িডেস র মােস মাট এক লাখ ৫৯ হাজার ২৪১ সেক  সময় ধের চািরত হয়, যার া িলত আিথক  ৫ কা  ১১ লাখ ৬৪ 
হাজার ৯৩০ টাকা। ‘ াংক ইউ িপএম’ নােম এক  িভ ট অে াবর থেক িডেস র এই িতন মােস ১৩  চ ােনেল চািরত হয়, 
যার া লিত আিথক  ৮ কা  ৯৩ লাখ ৩৫ হাজার ৪৭০ টাকা। ‘আমরা বাংলােদেশর পে ’ নােম ৫৫  িভ ট িডেস র 
মােস ২৫  চ ােনেল এক লাখ ৪৪ হাজার ৭৯৫ সেক  চািরত হয়, যার া লিত আিথক  ৫ কা  ৯৭ লাখ ৮৩ হাজার ৬৪৫ 
টাকা। বাংলােদশ টিলিভশন (িব িভ) চািরত সংবােদ মতাসীন দেলর নতা-কম েদর এক  আিধপত , িবেরাধী দল/েজােটর 



অ পি িত; িবিভ  বসরকাির টিলিভশন চ ােনেল িব িভর সংবাদ চােরর ফেল কবল মতাসীন দেলর িনবাচনী চারণা করার 
েযাগ পায়। পযেব েণ - সািবকভােব বলা হয়- সব িনবি ত রাজৈনিতক দেলর অংশ হেণর ফেল একাদশ জাতীয় সংসদ 

িনবাচনেক ‘অংশ হণ লক’ বলা গেলও তা িত ি তা ণ হেত পােরিন। িনবাচন কিমশন ণ অেনক ে  যথাযথ িমকা 
পালন করেত পােরিন। িনবাচন কিমশন সব দল ও াথ র জ  সমান েযাগ (েলেভল িয়ং িফ ) িনি ত করেত পােরিন। 
‘ লেভল িয়ং িফ ’ আেছ িকনা তা িনেয় িনবাচন কিমশনারেদর মে  মতিবেরাধ। িনবাচেনর সমেয় ত  বাহ িনয় ণ 
িনবাচেনর তােক িব  কেরেছ। পযেব ক ও সংবাদ মা েমর জ  কেঠার িনয় ণ ব া; ই ারেনেটর গিত াস; 
মাবাইেলর জ  ফার-িজ- ি -িজ নটওয়াক ব ; জ ির েয়াজন ছাড়া মাটরচািলত যানবহন চলাচেল িনেষধা া। 

 
গেবষণা িতেবদেন ৬  পািরশ েল ধেরেছ আইিব। এেত বলা হেয়েছ- সৎ, যা , সাহসী ও িনরেপ  ি েদর ধান িনবাচন 
কিমশনারসহ অ া  িনবাচন কিমশনার িহেসেব িনেয়াগ িদেত হেব। িনবাচন কিমশনারেদর িনেয়ােগর ি য়া ও যা তা িনধারণ 
কের আইন ণয়ন করেত হেব। দলীয় সরকােরর অধীন ু, অবাধ ও িনরেপ  িনবাচন করার ােথ িনবাচন কিমশন, শাসন, 
আইন েয়াগকারী সং াসহ অ া  অংশীজনেক দলীয় ভাব  ও িনরেপ  হেত হেব। একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেন 
সিহংসতা ও বল েয়াগসহ িনবাচনী আচরণ িবিধর ব খী ল েনর যসব অিভেযাগ উ ািপত হেয়েছ স েলা ু ও িনরেপ  তদ  
করেত হেব ও তার ওপর িভি  কের কাযকর পদে প হণ করেত হেব। আচরণ িবিধ ল েনর ে  িনবাচন কিমশনেক তােদর 

থতা িন পণ কের জনসমে  কাশ করেত হেব। অ িদেক কিমশেনর নয়া পদে েপর পাশাপািশ সরকােরর প  থেক এসব 
অিভেযাগ আমেল িনেয় িবচার িবভাগীয় তদে র উে াগ িনেত হেব। িনবাচন ি য়ার িবিভ  ধাপ িডিজটালাইজ করেত হেব। 
রাজৈনিতক দল েলােকও াথ র মেনানয়ন ি য়া িডিজটালাইজ করার জ  উ ু  করেত হেব। িনবাচন পযেব ণ ও গণমা েমর 
ত  সং েহর জ  অবাধ পিরেবশ িনি ত  করেত হেব। অ ােন সাংবািদকেদর ে র উ ের একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচন 

িব  ও িবতিকত হেয়েছ বেল ম  কেরন আইিব’র িনবাহী পিরচালক ড. ইফেতখা ামান। একইসে  এসব অিনয়েমর 
াপাের িবচারিবভাগীয় তদে র পািরশ কেরেছন িতিন। বেলেছন, এ িনবাচেন আচরণিবিধ লি ত হেয়েছ, সই আেলােক আমরা 

বলিছ, িনবাচন িব  ও িবতিকত হেয়েছ। তেব এ িনবাচন হণেযা , কী হণেযা  নয়- এ াপাের কােনা ম  কেরনিন 
িতিন।  িতিন বেলন, এটােক আংিশক অংশ হণ লক িনবাচন বলা যেত পাের, কারণ সবদেলর  াথ  অংশ িনেলও সবার সমান 

চারণার েযাগ িছল না। িবেশষ কের ভাটারেদরও তােদর অিধকার অ যায়ী, পছ  অ যায়ী ভাট দয়ার সমান েযাগ িছল না। 
কােনা কােনা কে  পািলং এেজ েদর কেত দয়া হয়িন। ইফেতখা ামান বেলন, িনবাচেনর আেগর রােত ালেট িসল মারা, 

অেনক কে  ভাটারেক ভাট িদেত না দয়া, থ দখল কের কাে  িসল মারা, জার কের িনিদ  মাকায় ভাট িদেত বা  করা 
হেয়েছ।  
িনবাচন কিমশেনর িমকা েল ধের আইিবর িনবাহী পিরচালক বেলন, তােদর ত ািশত িনরেপ  িমকা পালেন থতা দখা 
গেছ। িবেশষ কের সমান িতেযািগতার  তির করেত িনবাচন কিমশন যথাযথ িমকা পালন করেত পােরিন। তার যেথ  ত  

রেয়েছ বেলও উে খ কেরন িতিন। িতপ েক দমেন সরকাির দেলর সহায়ক অব ােন দখা গেছ কিমশনেক। সবদেলর াথ েদর 
সমান িনরাপ া িনি ত করেত পােরনিন তারা। আচরণিবিধ পালেনর ে  বষ লক আচরণ দখা গেছ। লেভল িয়ং িফ  
তিরেত াপক থতা দখা গেছ এবং এ াপাের কিমশেনর ভতের মতৈ ধতা ল  করা গেছ- এটা অ ত ব িবষয়। গণতে র 

জ  এ ধরেনর িনবাচন ইিতবাচক নয়। এটাও ক য একটা িনবাচন িদেয় গণত  আেস না আবার ংসও হয় না। 
সংবাদ সে লেন আইিবর াি  বােডর সভাপিত এডেভােকট লতানা কামাল  সাংবািদকেদর ে র উ ের বেলন, িনবাচেন যিদ 
সমান েযাগ দয়া না হয় তেব গণতে র জ  এটা ভােলা নয়। সই কারেণ িনবাচন িব  হেয়েছ বলা হে । িনবাচেন সবাই 
সমান েযাগ পােব এটাই বাি ত। সবাই সমান েযাগ না পেল সংশয় থেকই যায়। এটা গণতে র জ  ভােলা উদাহরণ রােখ না। 
িনবাচন পিরচালনায় র  িছল। এজ  আমরা বলিছ, েলা সংেশাধন কের সামেনর িনবাচন েলা ু করেবন। 

আইিব জানায়, নেভ র ২০১৮ থেক জা য়াির ২০১৯ পয  মাঠপযােয় ত  সং হ, িবে ষণ ও িতেবদন ণয়ন করা হেয়েছ। 
তেব বতমান িতেবদন  তফিসল ব থেক  কের ১০ই জা য়াির পয  সং হীত তে র ওপর িভি  কের করা হেয়েছ। এই 
গেবষণা ণবাচক গেবষণা প িত বহার করা হেয়েছ। মাট ১০৭ জন াথ েক অ  করা হেয়েছ গেবষণায়। চ াম িবভােগ-৯  
আসন, ঢাকা িবভােগ ১১ , রাজশাহী িবভােগ ৬ , লনা িবভােগ ৬ , বিরশাল িবভােগ ৪ , রং র িবভােগ ৬ , ময়মনিসংহ 
িবভােগ ৪  ও িসেলট িবভােগ ৪  আসন বেছ নয়া হয় গেবষণার জ ।  

 

 



 / ১৬ জা য়াির, ২০১৯ 
 

ভােট অিনয়েমর অিভেযােগর িবচার িবভাগীয় তদ  চায় আইিব 

 

ভােট নানা অিনয়েমর ত  েল ধের একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচনেক িব  ও ণ বেল পযেব ণ জািনেয়েছ 
ন িতিবেরাধী সং া া পােরি  ই ার াশনাল বাংলােদশ ( আইিব)। সং া র পযেব ণ হেলা, সব িনবি ত রাজৈনিতক দেলর 

অংশ হেণর ফেল এই িনবাচনেক ‘অংশ হণ লক’ বলা গেলও ‘ িত ি তা ণ’ বলা যায় না। িনবাচন িনেয় ওঠা অিভেযাগ েলার 
িবচার িবভাগীয় তদ  চেয়েছ আইিব। ‘একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচন ি য়া পযােলাচনা’ শীষক গেবষণার াথিমক িতেবদন 

কাশ উপলে  গতকাল ম লবার আইিবর ধানমি র কাযালেয় আেয়ািজত সংবাদ সে লেন এই পযেব ণ েল ধরা হয়। 
িনবাচন ব া ু ও কাযকর করেত সং া  ছয়  পািরশ কেরেছ। সংবাদ সে লেন উপি ত িছেলন আইিবর াি  বােডর 
চয়ারপারসন অ াডেভােকট লতানা কামাল, িনবাহী পিরচালক ড. ইফেতখা ামান, উপেদ া-িনবাহী ব াপনা অ াপক ড. 
মাইয়া খােয়র এবং গেবষণা ও পিলিস িবভােগর পিরচালক মাহা দ রিফ ল হাসান। 

সংবাদ সে লেন জানােনা হয়, গেবষণার জ  নেভ র ২০১৮ থেক জা য়াির ২০১৯ পয  মাঠপযােয় ত  সং হ ও িবে ষণ করা 
হয়। তফিসল ঘাষণার আেগ থেক  কের গত ১০ জা য়াির পয  সং হীত তে র ওপর িভি  কের এই াথিমক িতেবদন  

ণীত হেয়েছ। পরবত  সমেয় িনবাচন-পরবত  া  তে র িভি েত ণা  িতেবদন কাশ করা হেব। আইিব জািনেয়েছ, 
গেবষণার জ  দবচয়েনর িভি েত ৩০০  আসন থেক ৫০  আসন িনিদ  কের ত  সং হ করা হয়। গেবষণায় অ  ৫০ র 
মে  ৩৬  আসেন িবেরাধী দেলর চাের বাধাদানসহ ৪৪  আসেন সরকারিবেরাধী দেলর াথ েদর মেনানয়ন ড়া  হওয়ার পর 
থেকই দলীয় নতাকম েদর নােম মামলা, িলশ বা শাসন ক ক মিক ও হয়রািন, াথ  ও নতাকম  ার এবং মতাসীন 

দেলর াথ  ও কম  ক ক িবিভ  সমেয় ভয়ভীিত দখােনার ত  পাওয়া যায়। এ ছাড়া গেবষণায় অ  ১৯  আসেন 
সিহংসতাসহ াথ েদর নতাকম েদর মে  মারামাির, সরকারিবেরাধী দেলর াথ র সমথক ও নতাকম েদর ভয়ভীিত দশন, 
হামলা, িনবাচনী ক া  ভাঙ র করা, িড়েয় দওয়ার িচ  দখা যায়। 

গেবষণায় অ  ৪৭  আসেন িনবাচেনর িদেনও কােনা না কােনা িনবাচনী অিনয়েমর অিভেযাগ পাওয়া যায়। অিনয়েমর ধরেনর 
মে  উে খেযা  হেলা গেবষণায় অ  ৫০ র মে  ৪১  আসেন জাল ভাট; ৪২  আসেন শাসন ও আইন েয়াগকারী 
বািহনীর নীরব িমকা; ৩৩  আসেন িনবাচেনর আেগর রােত ালেট িসল; ২১  আসেন আ হী ভাটারেদর মিক িদেয় তাড়ােনা 
বা কে  েবেশ বাধা; ৩০  আসেন থ দখল কের কাে  িসল মের জাল ভাট; ২৬  আসেন ভাটারেদর জার কের িনিদ  

তীেক ভাট িদেত বা  করা; ২০ েত ভাট হণ  হওয়ার আেগই ালট বা  ভের রাখা; ২২ েত ালট পপার শষ হেয় 
যাওয়া; ২৯ েত িতপে র পািলং এেজ েক কে  েবশ করেত না দওয়া ইত ািদ। াথ েদর িনবাচনী েয়র ে  দখা যায়, 
সািবকভােব তফিসল ঘাষণার আেগ থেক িনবাচন পয  াথ েদর গড় য় ৭৭ লাখ ৬৫ হাজার ৮৫ টাকা, যা িনবাচন কিমশন ারা 
িনধািরত য়সীমার (আসন িত সেবা  ২৫ লাখ টাকা) িতন েণরও বিশ। চারণায় সবেচেয় বিশ য় কেরেছন আওয়ামী লীেগর 

াথ রা (গেড় প চ েণর বিশ) এবং সবেচেয় কম য় কেরেছন ত  াথ রা। 

আইিবর িতেবদেন সািবক পযেব ণ স েক বলা হেয়েছ, ‘একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেন িনবাচন কিমশন ণ িবিভ  
ে  যথাযথ িমকা পালন করেত সমথ হয়িন। সব দেলর সভা-সমােবশ করার সমান েযাগ িনি ত করার ে  িনবাচন 

কিমশেনর িমকা িছল না। লেভল িয়ং িফ  আেছ িক না তা িনেয় িনবাচন কিমশেন মতিবেরাধ কাশ পেয়েছ। এ ছাড়া 
িনবাচেনর সমেয় ত বাহ িনয় ণ, যমন পযেব ক ও সংবাদমা েমর জ  কেঠার িনয় ণ ব া; মাবাইল ফােনর জ  



ফারিজ ও ি িজ নটওয়াক ব ; জ ির েয়াজন ছাড়া মাটরচািলত যানবাহন চলাচেল িনেষধা া আেরাপ িনবাচেনর তােক 
িব  কেরেছ।’ আইিবর িতেবদেন বলা হয়, ‘সংসদ না ভেঙ িনবাচন করার ফেল সরকাের থাকার শাসিনক ও অথৈনিতক 

িবধা আদায় করা মতাসীন দল ও জােটর জ  সহজ হেয়েছ। সরকােরর প  থেক িবিভ  সমথক গা ী স সারেণর জ  
আিথক ও অ া  েণাদনা দওয়া হেয়েছ এবং িনবাচন খী  অেনক েণাদনা অ েমাদন দওয়া হেয়েছ। িনবাচেনর ায় এক বছর 
আেগ থেকই মতাসীন দেলর চারণা ল  করা যায়। কােনা কােনা ে  সরকাির কায েমর সে  িনবাচনী চারণা অ  
করা হয়।’ আইিবর পযেব েণ আেরা বলা হয়, িবিভ  বসরকাির িভ চ ােনেল িনেজেদর চারণা লক অ ান বা ট 
স চােরর িবধা পেয়েছ মতাসীন দল। িবএনিপর নতাকম েদর িব ে  মামলা দােয়েরর মা েম িনবাচনী কায েম অংশ হেণ 
বাধা দওয়া হেয়েছ, যা মতাসীন দেলর পে  গেছ। এমনিক সংলােপ ধানম ীর প  থেক িন য়তা দওয়ার পরও িনবাচেনর 
সময় পয  ধরপাকড় ও ার করা হেয়েছ। িনবাচনী আচরণিবিধ ল েনর বণতা ল ণীয় িছল। সংবাদ সে লেন ড. 
ইফেতখা ামান বেলন, ‘এবােরর িনবাচেন আইন েয়াগকারী সং া, শাসেনর একাংশ ও িনবাচনী কমকতােদর প পািত লক 

িমকা পালন করেত দখা গেছ, য  আইেনর ল ন এবং নীিতিববিজত। সেবাপির আংিশকভােব অংশ হণ লক িনবাচন হেয়েছ। 
কারণ একিদেক সব রাজৈনিতক দল ািথতার মাপকা েত িনবাচেন িছল, িক  িনবাচনী চার- চারণায় সি য়তার িবেবচনায় 
বষ  কট িছল। তা ছাড়া অেনক ে  ভাটাররা অবােধ ভাট িদেত পােরিন। আচরণিবিধর াপক ল ন হেয়েছ। িনবাচন 

কিমশেনর িমকা অব ই াপকভােব ল াজনক ও িব  িছল এবং আইন- লা র াকারী সং ার িমকাও িছল িবতিকত। 
আর এসব কারেণই িনবাচন  িব  এবং বলা যায়, অ ত ব এক  িনবাচন অ ি ত হেয়েছ; যার ফলাফলও অেনেকর কােছই 
অিব া  িহেসেব আেলািচত হেয়েছ। তাই আমরা সরকােরর নিতক অব ান িনি ত করার জ  এবং সরকােরর আ িব াস ি র 
জ  য অিভেযাগ েলা উ ািপত হেয়েছ স েলার িবচার িবভাগীয় তদে র দািব জানাই।’ এক ে র জবােব ড. ইফেতখা ামান 
বেলন, ‘গণতে র জ  এ ধরেনর িনবাচন ইিতবাচক নয়। তেব এক  িনবাচেনর মা েম গণত  আেস না আবার ংসও হয় না।’ 

আইিব াি  বােডর চয়ারপারসন অ াডেভােকট লতানা কামাল বেলন, ‘ যভােব এবােরর িনবাচনটা পিরচািলত হেয়েছ তােত 
র  িছল। তাই আমরা আশা করব, িনবাচন কিমশন এই েলা দেখ, এই েলার সত াসত  িবচার কের পরবত  

িনবাচন েলােত যােত এর নরা ি  না হয় স চ াই করেব। কারণ আমরা দখেত চাই, সিত কার অেথই জনগেণর পছে র 
মা েষরাই দশ পিরচালনার দািয়  পাে ন।’ সাংবািদকেদর ে র জবােব লতানা কামাল বেলন, ‘এই িনবাচন গণতাি ক 

ি য়ার জ  এই উদাহরণ রেখ যায় য যিদ িনবাচেন সবার জ  সমান েযাগ না থােক তাহেল িনবাচনটা িব  হেয় যায়, 
িবতিকত হেয় যায়। আর তখন একটা সংশয় থেকই যায় য য রা আমােদর িনবািচত িতিনিধ হেয় গেলন, ত রা আমােদর কত  

িতিনিধ  করেবন, জনগেণর াথ কতখািন দখেবন।’ 

আইিবর পািরশ:  

১. সৎ, যা , সাহসী ও িনরেপ  ি েদর ধান িনবাচন কিমশনারসহ অ া  িনবাচন কিমশনার িহেসেব িনেয়াগ িদেত হেব। 
িনবাচন কিমশনারেদর িনেয়াগ ি য়া ও যা তা িনধারণ কের আইন ণয়ন করেত হেব। ২. দলীয় সরকােরর অধীেন ু, অবাধ ও 
িনরেপ  িনবাচন করার ােথ িনবাচন কিমশন, শাসন, আইন েয়াগকারী সং াসহ অ া  অংশীজনেক দলীয় ভাব  ও 
িনরেপ  হেত হেব। ৩. একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেন সিহংসতা ও বল েয়াগসহ িনবাচন আচরণিবিধর ব খী ল েনর যসব 
অিভেযাগ উ ািপত হেয়েছ স েলার ু ও িনরেপ  তদ  করেত হেব। ৪. আচরণিবিধ ল েনর ে  িনবাচন কিমশনেক তােদর 

থতা িন পণ কের জনসমে  কাশ করেত হেব। অ িদেক কিমশেনর হীত পদে েপর পাশাপািশ সরকােরর প  থেক এসব 
অিভেযাগ আমেল িনেয় িবচার িবভাগীয় তদে র উে াগ িনেত হেব। ৫. িনবাচন ি য়ার িবিভ  ধাপ (েভাটার তািলকা হালনাগাদ, 
মেনানয়েনর জ  আেবদনপ  উে ালন ও জমা, াথ র আিথক ত  যাচাই, িনবাচনী েয়র িরটান দািখল ইত ািদ) িডিজটাইজ 
করেত হেব। রাজৈনিতক দল েলােকও াথ  মেনানয়ন ি য়া িডিজটাইজ করার জ  উ ু  করেত হেব। ৬. িনবাচন পযেব ক ও 
গণমা েমর ত  সং েহর জ  অবাধ পিরেবশ িনি ত করেত হেব। 

সংবাদ সে লেন গেবষণা িতেবদন  উপ াপন কেরন আইিবর গেবষণা ও পিলিস িবভােগর িসিনয়র াম ােনজার শাহজাদা 
এম আকরাম। গেবষকদেলর অ  সদ রা হেলন াম ােনজার িলেয়ট রােজ , তাসিলমা আ ার, িব িজৎ মার দাস ও 
অ ািস া  াম ােনজার নাজ ল দা িমনা। 
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Polls anomalies in 47 of 50 seats: Finds TIB survey on Dec 
30 polls; election commissioner dismisses it as imaginary 

Staff Correspondent  

Electoral irregularities like stamping ballot papers the night before the polls and ballot stuffing 
by capturing booths on the election day took place in 47 out of 50 constituencies surveyed, says a 
TIB study on the 11th parliamentary polls. Other irregularities include silence of law enforcers 
and administrative officials, casting fake votes, barring voters from going to polling stations, 
forcing voters to cast vote for a specific symbol and barring polling agents from going to centres, 
the study found. Transparency International Bangladesh unveiled the study titled "Review of 
Election Process of 11th National Election" through a press conference at its office in the capital 
yesterday. It termed the election "partially participatory, non-competitive, questionable and 
faulty" and demanded judicial inquiry into the reported irregularities during the election. 

 

The study, based on interviews of election stakeholders including law enforcement agencies, 
candidates and voters, was conducted between November 10 last year and January 10 this year in 
randomly selected 50 out of 299 constituencies that went to polls on December 30. Polls to 
Gaibandha-3 seat were postponed after the death of a candidate. Of the 50 seats, the ruling 
Awami League candidates won 40, Jatiya Party six, Gono Forum two while BNP and JP-Manju 
won one each. Speaking at the press conference, Iftekharuzzaman, executive director of TIB, 
said, "Faulty election will hamper democracy." He added, "The Election Commission failed to 
act neutrally and the role of a section of polling officers and law enforcement agencies were 
biased." The TIB boss also said not all the candidates were allowed to conduct electioneering 
freely while voters faced obstacles to cast their votes. So this election was partially participatory, 



he added. Contacted, Election Commissioner Rafiqul Islam trashed the TIB study and called it 
“pre-determined” and “imaginary”. TIB did not provide the names of 50 constituencies. The 
report says the “50 seats covered under the survey are in 45 districts of nine divisions. Of those, 
the highest -- 11 seats -- are in Dhaka division, followed by Chattogram with nine. The lowest -- 
four seats each -- are in Sylhet and Barishal.” 

 

MAJOR IRREGULARITIES: Presenting the report, TIB Senior Programme Manager (research 
and policy) Shahjada M Akram said irregularities were witnessed in at least one or more voting 
centres of 47 out of 50 constituencies. Ballot papers stamping took place the night before the 
elections in 33 constituencies, stamping ballots openly after occupying booths in 30 seats on the 
election day and non-availability of ballot papers in 22 constituencies. The TIB study found 
ballot boxes filled-up prior to the beginning of polling in 20 constituencies; voters forced to cast 
vote for a particular symbol in 26 constituencies, people barred from going to centres in 26 seats, 
voters driven away from polling centres in 21 seats and beating up supporters of opponents in 11 
constituencies. 

The survey found casting of fake votes in 41 seats, silence of the administration and law 
enforcing agencies in 42 seats and obstructing and driving out polling agents in 29 seats.  

In each of the 50 constituencies, not all the polling centres necessarily saw the anomalies. 
Irregularities took place in one or more centres of a seat, the watchdog said.    
When asked who were behind or carried out the irregularities, Iftekharuzzaman and Shahjada 
told the press that they “cannot” say this. 
EXPENSES 3 TIMES HIGHER 
Since the election schedule announcement till the voting, the TIB study found, election-related 
expenditure of a candidate was Tk 77,65,085 in those seats, three times the amount fixed by the 
Election Commission.A candidate can spend maximum Tk 25 lakh in electioneering, according 
to the EC.In terms of the expenditure, the ruling AL candidates were in the top position as they 



spent five times the ceiling while the independent candidates were in the lowest.The study found 
41 AL candidates spent Tk 1.34 crore each on an average, followed by its alliance partner Jatiya 
Party as eight of its candidates spent Tk 63 lakh each. A total of 107 candidates of several parties 
came under the survey. Five Gono Forum candidates came third in the list with Tk 41 lakh each 
while its partner BNP came fourth in the tally as 41 of its candidates spent Tk 28 lakh each. On 
an average, seven candidates of other parties spent Tk 1.24 crore each while three independent 
candidates spent Tk 16 lakh each. Iftekharuzzaman said the picture of election expenditure of 
candidates remains same as in 2008 election. A candidate on an average spent three times the 
limit during electioneering for that polls. 
VIOLATIONS BY AL CANDIDATES: 
The study found that AL candidates violated election code of conduct more than others. 
It said 95 percent AL candidates violated election code of conduct by bringing out processions or 
holding “showdowns” using vehicles, while 88 percent JP candidates and 31 percent BNP 
candidates did the same offence. The TIB said 80 percent AL candidates, 75 percent JP and 44 
percent BNP candidates pasted posters violating the electoral code. Seventy eight percent AL 
candidates created obstacle to street rallies, indoor meetings and other electioneering of other 
candidates violating the electoral code, while 50 percent JP and 2.8 BNP candidates did the 
offence. 
EC UNABLE TO ACT PROPERLY: 
TIB in its report alleged that EC in maximum cases was unable to play a proper role during the 
election process. It did not take effective steps for ensuring all parties' participation in the 
election.No role was played to create equal scope for electioneering for all parties. The EC also 
failed to create an example by taking steps against electoral code violation by ruling party men. 
“While in one hand the EC has failed to create a level playing field for all parties and candidates, 
on the other hand difference of opinions of commissioners regarding it became public,” the 
report said.The EC also made “transparency of election” questionable by controlling the flow of 
information, slowing down internet speed and putting restriction on the election observers, it 
said.The TIB recommended the authorities concerned appoint honest, skilled, neutral and 
courageous persons as election commissioners and enact law fixing process and qualification for 
the appointment.It also said the Election Commission, administration, law enforcing agencies 
and all others will have to be natural and free from influence of any party for the sake of free, 
fair and acceptable election under a partisan government.       
METHODOLOGY: 
The study was conducted to review how far the election was fair, neutral and legal and how the 
EC, political parties and candidates followed electoral laws and code of conduct. It also analysed 
the claims of the candidates about spending and reviewed the role of stakeholders of election. 
The study followed a qualitative method including content analysis, interviews of information 
providers and observations.  Information providers are candidates, party activists, law enforcers, 
returning officers and other election officials, including Electoral Tribunal officials, local 
journalists and voters. 
The study also used secondary sources of information like laws and regulation, published and 
unpublished research reports as well as newspaper reports.  
Here is the full report of TIB 
 


