
িনবাচন িনেয় িটআইিবর িতেবদন রাজৈনিতক উে েণািদত ॥
তথ ম ী

কািশত: ১৭ - জা য়ারী, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

াফ িরেপাটার, চ াম অিফস ॥ তথ ম ী ড. হাছান মাহমদু বেলেছন, একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচন িনেয়
া পােরি  ই টার াশনাল বাংলােদশ (িটআইিব) য িতেবদন কাশ কেরেছ তােত জাতীয় ঐক ে টর ব ব ই
িতফিলত হেয়েছ। এ িতেবদন রাজৈনিতক উে েণািদত।

বধুবার  সকােল  চ াম  মহানগরীর দওয়ানজী  পু রপােরর িনজ বাসভবেন  আেয়ািজত এক  সংবাদ সে লেন
তথ ম ী িটআইিবর িরেপাট সে  এ ম ব  কেরন। িতিন বেলন, দশ-িবেদেশ সব জায়গায় শংিসত হেয়েছ এ
িনবাচন। িবেদশী রা দূতরা ধানম ীর সে  দখা কের অিভন ন জািনেয়েছন। তার সে  কাজ করার অিভ ায়
পনুব  কেরেছন। এমনিক পািক ানও অিভন ন জািনেয়েছ। িটআইিব গেবষণার নােম য িতেবদন িদেয়েছ তার
সে  ইেতাপেূব িবএনিপ এবং ঐক ট য ব ব  রেখিছল তা িমেল যায়। কান পাথক  খঁুেজ পাওয়া যাে  না।
িতিন এ িতেবদন উে েণািদত আখ ািয়ত কের বেলন, কেয়কিট সংগঠন আেছ যােদর কাজ দেশর ভাবমূিত
উ ল করা নয় বরং তারা ভাবমূিত ু  করার কােজ িল  থােক। িটআইিব গেবষণার নােম য িতেবদন তির কের
তা সিঠক গেবষণা নয়। প া সতু িনেয়ও তারা মনগড়া ক কািহনী সািজেয়িছল এবং দেশর িব ে  নানা ধরেনর

িতেবদন কাশ কেরিছল। িক  প া সতুেত  য নীিত হয়িন সিট  িবেদেশও মািণত হেয়েছ। িব ব াংক
কানাডার আদালেত মামলা কের হের গেছ। এর পর িটআইিবসহ য সকল সং া প া সতু িনেয় নীিতর কািহনী
সািজেয়িছল তােদর উিচত িছল জনগেণর কােছ মা চাওয়া এবং মনগড়া রাজৈনিতক িতেবদন কাশ করা থেক
িবরত থাকা। িক  তারা তা কেরিন।

তথ ম ীর কােছ গণমাধ ম কমীরা জানেত চান, এ ব াপাের িটআইিবর িব ে  কান ব ব া নয়া হেব িকনা। জবােব
িতিন  বেলন,  িবগত  ক’বছর  ধের  রাজৈনিতক  উে পূণ  ও  িটপণূ  িতেবদন  কােশর  কারেণ  সং ািটর

হণেযাগ তা এমিনেতই ন  হেয় গেছ। স িডিটিবিলিট এখন আর নই। সং ািট তােদর কায মেক ঢেল
সাজােব বেল তথ ম ী আশা কাশ কেরন। একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচন সে  তথ ম ী হাছান মাহমদু বেলন,
এ িনবাচন দেশ-িবেদেশ শংিসত হেয়েছ। যারা িনবাচন পযেব ণ করেত এেসিছেলন তারা এই অংশ হণমলূক
িনবাচেনর শংসা কেরেছ। ৩০ িডেস েরর এ িনবাচন অেপ াকতৃ শাি পূণ এবং উৎসবমখুর পিরেবেশ অ ি ত
হেয়েছ। িবএনিপ তথা জাতীয় ঐক ে টর ভরাডিুবর নপেথ  তােদর য কৗশলগত ভলু  িছল  তা  িটআইিবর
িরেপােট উে খ না করার সমােলাচনা কের িতিন বেলন, বাংলােদেশর ইিতহােস এবারই কান রাজৈনিতক দল ৩শ’
আসেন ৮শ’  াথীর  নাম  ঘাষণা  কেরিছল।  িবএনিপ  মেনানয়ন  বািণেজ র মাধ েম  িতন ণ  াথীেক  াথিমক
মেনানয়ন দয়। িটআইিবর িতেবদেন পরাজেয়র কারণ িহেসেব এ  সং া  ব ব  নই। ম ী  আরও বেলন,
িটআইিবর িতেবদন আর িবএনিপর ব েব র মেধ  কান পাথক  নই। কতৃপে  এিট িবএনিপ-জামায়ােতর
পে  দয়া একিট িতেবদন মা , অ  কান িকছু নয়।
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