
ড.  শাহদীন  মািলক,  সাখাওয়াত  হােসন  ও  বিদউল  আলম
মজুমদার। ফাইল ছিব

িটআইিবর িতেবদন : িবেশষ েদর অিভমত

িনবাচন কিমশেনর ভিূমকা িব
‘এই ইিস ভােলা িকছ ুকরেত পারেব, এমন আ া মা েষর মেধ  জ  হয়িন’ * ‘িবচার
িবভাগীয় তদ  কের েয়াজনীয় ব ব া নয়া উিচত’ * ‘ যসব তথ  এেসেছ, তা অত

তর এবং উে গজনক’

কাশ : ১৭ জা য়াির ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িনবাচন  িনেয়  িটআইিব  ( া পােরি  ই টার াশনাল  অব  বাংলােদশ)  য  গেবষণা  িতেবদন  কাশ
কেরেছ,  এিট সিঠক হেল তা দেশর গণত  ও আইেনর শাসেনর জ  ইিতবাচক নয়। এেত িনবাচন
কিমশেনর (ইিস) ভিূমকা িব  হেয়েছ। িনবাচনী ব ব ার িতও মা েষর আ া কেমেছ। ফেল দেশর
গণতে র ধারাবািহকতা র ায় িবচার িবভাগীয় তদ  কের েয়াজনীয় ব ব া িনেত হেব।

বধুবার যগুা েরর সে  আলাপকােল এসব ম ব  কেরন দেশর সংিবধান ও িনবাচন িবেশষ রা। তােদর
মেত, গেবষণার তথ েলা অত  তর ও উে গজনক। আর সাধারণ মা েষর আ া অজন হয়, এমন
িকছু করেত পােরিন বতমান ইিস।  যিদও িটআইিবর িতেবদন ত াখ ান কেরেছ সরকার ও িনবাচন
কিমশন।

স ত, সদ সমা  একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচন িনেয় ম লবার একিট গেবষণা িতেবদন কাশ

  মিনর হােসন
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কেরেছ নীিতিবেরাধী আ জািতক সং া (িটআইিব)। ভােট ব াপক অিনয়েমর তথ  তুেল ধের িনবাচনেক
িব  ও িটপূণ বেল ম ব  কেরেছ সং ািট। লটািরর মাধ েম দেশর ৩০০ সংসদীয় আসেনর মেধ

৫০িট আসেনর ওপর এই গেবষণা করা হেয়েছ। এেত যাগােযাগ করা স ব হেয়েছ, এমন ৪৭িটেতই
অিনয়ম পাওয়া গেছ।

সং ািট বেলেছ, ৩৩িট আসেন আেগর রােত ব ালেট িসল মের বাে  ভের রাখা হয়। িটআইিবর তথ
অ সাের  সব  িনবি ত  রাজৈনিতক  দেলর  অংশ হেণ  িনবাচনেক  ‘অংশ হণমলূক’  বলা  হেলও
‘ িত ি তাপূণ’ বলা যায় না। িনবাচন িনেয় িবচার িবভাগীয় তদে র পে  মত িদেয়েছ সং ািট।

জানেত চাইেল শাসেনর জ  নাগিরক ( জন) স াদক ড. বিদউল আলম মজুমদার যগুা রেক বেলন,
িটআইিবর িতেবদেন যসব তথ  এেসেছ, তা অত  তর এবং উে গজনক।

িতিন বেলন, এই িতেবদন সত  হেল, তা গণত  ও আইেনর শাসেনর জ  ইিতবাচক নয়। তার মেত,
িনবাচন িনেয় অিনয়েমর িবষয়িট িনবাচন কিমশনেক অব ই খিতেয় দখেত হেব। এিট কােনাভােবই
তু  করা যােব না।

িতিন বেলন, কিমশনেক আইেন অেনক মতা দয়া আেছ। ফেল সাংিবধািনক িত ান িহেসেব িনবাচন
কিমশেনর অব ই এসব িবষেয় িবেবচনা করা উিচত। বিদউল আলম মজমুদার বেলন, িনবাচন কিমশেনর

িত মা েষর আ াহীনতা তির হেয়েছ। সবিকছু িমেল গণতে র ভােলা িকছ ুহয়িন।

িটআইিবর িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ, ৫০িট আসেন অিনয়েমর ধরেনর মেধ  উে খেযাগ  হল- ৪১িট
আসেন জাল ভাট হেয়েছ। ৪২িট আসেন শাসন ও আইন েয়াগকারী  বািহনীর নীরব ভূিমকা িছল।
৩৩িট আসেন িনবাচেনর আেগর রােত ব ালেট িসল মারা হেয়েছ। ২১িট আসেন আ হী ভাটারেদর মিক
িদেয় তাড়ােনা বা কে  েবেশ বাধা দয়া হেয়েছ। ৩০িট আসেন বথু দখল কের কাে  িসল দয়া,
২৬িট আসেন ভাটারেদর জার কের িনিদ  মাকায় ভাট িদেত বাধ  করা,  ২০িটেত ভাট হণ 
হওয়ার আেগই ব ালট বা  ভের রাখা হেয়েছ।

এছাড়া ২২িটেত ব ালট পপার শষ হেয় গেছ। ২৯িটেত িতপে র পািলং এেজ টেক কে  েবশ
করেত না দয়ার মেতা অিনয়ম পাওয়া গেছ।

িটআইিব বেলেছ, িনবাচন কিমশন িবিভ  ে  যথাযথ ভূিমকা রাখেত ব থ হেয়েছ। যমন সব দেলর
সভা-সমােবশ  করার সমান  েযাগ  িনি ত,  িবেরাধীেদর  দমেন  সরকােরর িবতিকত  ভূিমকার িব ে
অব ান নয়া,  সব দেলর াথী  ও নতাকমীর িনরাপ া সমানভােব িনি ত করা,  িনবাচনী  অিনয়ম ও
আচরণিবিধ ল েনর ে  িবেশষ কের সরকাির দেলর াথী ও নতাকমীর িব ে  ব ব া নয়ার ে
কিমশেনর উপযু  ভূিমকা। এেত কাযত িনবাচন কিমশন সব দল ও াথীর জ  সমান েযাগ িনি ত
করেত পােরিন।

এছাড়া  িনবাচেনর সমেয় তথ বাহ িনয় ণ যমন পযেব ক ও সংবাদমাধ েমর জ  কেঠার িনয় ণ
ব ব া, মাবাইেলর জ  ফার-িজ ও ি -িজ নটওয়াক ব , জ ির ছাড়া মাটরচািলত যানবাহন চলাচেল
িনেষধা া িনবাচেনর তােক িব  কেরেছ।

সােবক িনবাচন কিমশনার ি েগিডয়ার জনােরল (অব.) সাখাওয়াত হােসন যগুা রেক বেলন, িটআইিব
একিট আ জািতক এনিজও। তারা মাঠ পযােয় গেবষণা কেরেছ। এখােন অেনক অিনয়েমর কথা বেলেছ।
আর এ ধরেনর সং ার গেবষণা িব াসেযাগ  হয়।

িতিন বেলন,  াথিমকভােব িটআইিবর িতেবদেন যা এেসেছ,  তা পুেরা িনবাচন ি য়ার জ  খারাপ
সংবাদ। আর িটআইিব িব ািরত িতেবদেনর িব ািরত তথ মাণ িদেয় একিট তদ  চাইেত পাের। তেব

 হল- তদ  ক করেব। ইিস িনবাচেনর আেয়াজন কেরেছ। ফেল এই িত ান িদেয় তদ  স ব নয়।
কারণ িনবাচন কিমশন বেল িদেয়েছ, এবােরর িনবাচন ু ও িনরেপ  হেয়েছ। আর সরকাির দল িনবাচেন
অংশ িনেয় িবজয়ী হেয়েছ। তােদর মাধ েমও তদ  স ব নয়। এ অব ায় িবচার িবভাগই একমা  তদ
করেত পাের।  আর কােনা  সং া  িদেয় তদ  স ব নয়।  এে ে  যারা  িটআইিবর িতেবদন মােনিন,
তােদরও তথ মাণ িদেয়, িনেজেদর সত তা মাণ করেত হেব।
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িটআইিবর গেবষণায় আরও বলা হেয়েছ, মতাসীন দল ও জােটর কােনা কােনা কায ম িনবাচনেক
ভািবত কেরেছ। যমন, সংসদ না ভেঙ িনবাচন করায় সরকােরর শাসিনক ও অথৈনিতক িবধা িনেয়

িবিভ  সমথক গা ী স সারেণর জ  আিথক ও অ া  েণাদনা এবং িনবাচনমখুী ক  অ েমাদন
কেরেছ।

পাশাপািশ  িনবাচেনর  ায়  এক  বছর  আেগ  থেকই  মতাসীন  দেলর  চারণা,  িবেরাধী  পে র
নতাকমীেদর িব ে  মামলা দােয়েরর মাধ েম িনবাচনী কায েম অংশ নয়ায় বাধা দয়া হেয়েছ। আর

সংলােপ ধানম ীর প  থেক িন য়তা  দয়ার পরও িনবাচেনর সময় পয  ধরপাকড় ও ফতার
অব াহতসহ সরকারিবেরাধী দেলর িনবাচনী চারণায় বাধা দয়া এবং াথী ও নতাকমীেদর ওপর হামলা
হেয়েছ। এসব ঘটনা িনবাচনেক ভািবত কেরেছ বেল ম ব  করা হয় িতেবদেন।

জানেত চাইেল  িটআইিবর িনবাহী  পিরচালক ড.  ইফেতখা ামান বধুবার যগুা রেক বেলন,  িনবাচন
কিমশেনর ভূিমকা  অব ই  ব াপকভােব  িব  িছল।  আইনশৃ লা  র াকারী  সং ার ভূিমকাও িছল
প পাতমলূক ও িবতিকত। আর এসব অিভেযােগর কারেণই িনবাচনিট িব  এবং বলা যায়, অভূতপূব
একিট িনবাচন অ ি ত হেয়েছ, যার ফলাফলও অেনেকর কােছই অিব া ।

অ িদেক গেবষণায় অ ভু  ৫০িটর মেধ  ৩৬িট আসেন িবেরাধী  দেলর চাের বাধা  দয়াসহ ৪৪িট
আসেন সরকারিবেরাধী দেলর াথীেদর মেনানয়ন চড়ূা  হওয়ার পর থেকই দলীয় নতাকমীেদর নােম
মামলা, পুিলশ বা শাসন কতৃক মিক ও হয়রািন, াথী ও নতাকমী ফতার এবং মতাসীন দেলর

াথী ও কমী কতৃক িবিভ  সমেয় ভয়ভীিত দখােনার তথ  পাওয়া যায়।

এ  ছাড়া  গেবষণায়  অ ভু  ১৯  আসেন  সিহংসতাসহ  াথীেদর  নতাকমীেদর  মেধ  মারামাির,
সরকারিবেরাধী দেলর াথীর সমথক ও নতাকমীেদর ভয়ভীিত দশন, হামলা, িনবাচনী ক া  ভাংচরু
করা, পুিড়েয় দয়ার িচ  দখা গেছ।

সংিবধান িবেশষ  ড. শাহদীন মািলক বেলন, িটআইিবর িতেবদন িনবাচেনর তুােক িকছুটা হেলও
িব  কেরেছ। এ িনবাচন কিমশেনর অধীেন গত ’বছের জাতীয় ও ানীয় যসব িনবাচন হেয়েছ, সই

অিভ তায় দখা গেছ, এ িনবাচন কিমশন খুব ভােলা িকছু করেত পারেব, মা েষর মেধ  সই আ া জ
হয়িন। ভিব েত  ুিনবাচেনর জ  িনবাচন কিমশনেক অেনক বিশ য বান হেত হেব।

গেবষণায় িনবাচনী ব ব া  ুও কাযকর করেত ৬িট পািরশ কেরেছ িটআইিব। এ েলা হল- ১) িনবাচেন
ব মখুী আচরণিবিধ ল েনর অিভেযােগর ু ও িনরেপ  তদ  কের কাযকর পদে প নয়া, ২) িনবাচন
কিমশনেক তােদর ব থতা িন পণ কের জনসমে  কাশ কের কিমশেনর গহৃীত পদে েপর পাশাপািশ
সরকােরর  প  থেক  এসব  অিভেযাগ  আমেল  িনেয়  িবচার  িবভাগীয়  তদ ,  ৩)  িনবাচন  কিমশনার
িনেয়ােগর ি য়া ও যাগ তা িনধারণ কের আইন ণয়ন করার মাধ েম সৎ, যাগ , সাহসী ও িনরেপ
ব ি েদর ধান িনবাচন কিমশনারসহ অ া  িনবাচন কিমশনার িহেসেব িনেয়াগ, ৪) দলীয় সরকােরর
অধীেন ,ু  অবাধ ও িনরেপ  িনবাচেনর জ  িনবাচন কিমশন, শাসন, আইন েয়াগকারী সং াসহ
অ া  অংশীজনেক দলীয় ভাবমু  ও িনরেপ তা  িনি ত  করা,  ৫)  িনবাচন ি য়ার িবিভ  ধাপ
িডিজটালাইজ করা এবং ৬) িনবাচন পযেব ক ও গণমাধ েমর তথ  সং েহর জ  অবাধ পিরেবশ িনি ত
করেত হেব।

এিদেক ধান িনবাচন কিমশনার (িসইিস) কএম ল দা িটআইিবর িতেবদন ত াখ ান কের বধুবার
সাংবািদকেদর  বেলেছন,  এটা  আমরা  পুেরাপুির  ত াখ ান  করিছ।  এটা  িঠক  িরেপাট  না।  কারণ
প -পি কার য তথ  পেয়িছ, তােত এরকম কােনা রকেমর কােনা অিভেযাগ পাইিন। কােনা জায়গায়
আপনারা (সাংবািদকেদর) এমন (অিনয়েমর খবর) দখানিন, তারা (িটআইিব) যভােব বেলেছন। িনবাচেন
স ধরেনর অিনয়ম হেয়েছ।

িতিন বেলন, ধু গণমাধ ম নয়, আমােদর কমকতা, িনবাচনী তদ  কিমিট, িনবাহী ম ািজে টেদর কাছ
থেক আমরা  িনবাচেনর তথ  িনেয়িছ।  িনবাচেন এমন ঘটনা  হয়িন।  িটআইিব য রকম  বেলেছ,  তার

সত তা নই।

এ  ছাড়া  িনবাচন  িনেয়  িটআইিবর  িতেবদন  ত াখ ান  কের  তথ ম ী  ড.  হাছান  মাহমদু  বধুবার
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সাংবািদকেদর বেলেছন, এ িতেবদন রাজৈনিতক উে েণািদত ও একেপেশ। এেত িবএনিপ তথা
জাতীয়  ঐক ে টর  ব ব  িতফিলত  হেয়েছ।  কৃতপে  িবএনিপ-জামায়ােতর  পে  িটআইিব

িতেবদনিট িদেয়েছ মা । অ  িকছু নয়।
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