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সদ  অ ি ত একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচন িনেয় া পােরি  ই টার াশনাল বাংলােদেশর (িটআইিব)
িতেবদনেক িভি হীন উে খ কের তা ত াখ ান কেরেছন ধান িনবাচন কিমশনার (িসইিস) ক এম ল
দা। িতিন বেলেছন, জাতীয় িনবাচেন এ ধরেনর কােনা অিনয়েমর তথ  প পি কায় দখা যায়িন।

গতকাল  বুধবার  িনবাচনী  িশ ণ ইনি িটউেট (ইিটআই)  আেয়ািজত এক িশ ণ কমশালার  সমাপনী
অ ান শেষ সাংবািদকেদর ে র জবােব িসইিস এমন িতি য়া ব  কেরন। িনবাচেন ইিসর ভূিমকা
িনেয় িটআইিবর অিভেযাগ সে  িতিন বেলন, ‘এটা অেসৗজ মূলক, ল াকর িবষয়। কথা েলা এভােব
বলা িঠক হয়িন।’

আপনারা ধু গণমাধ েম ওপর িনভর কেরেছন িক না—এমন ে র জবােব ল দা বেলন, ‘মাঠপযােয়
আমােদর কমকতা, িনবাহী ম ািজে ট, এনেকায়াির কিমিটসহ সবার কাছ থেক তথ  িনেয়িছ। এ ধরেনর
অিভেযােগর কােনা সত তা পাওয়া যায়িন।’

িটআইিবর ব ব  সে  িসইিস বেলন, ‘এটা আমরা পুেরাপুির ত াখ ান করিছ। এটা িঠক িরেপাট নয়।
কারণ প পি কার য তথ  পেয়িছ, তােত এ রকম কােনা অিভেযাগ পাইিন। কােনা জায়গায় আপনারা
(সাংবািদকেদর) এমনটা (অিনয়েমর খবর) জানানিন। তারা (িটআইিব) যভােব বেলেছ িনবাচেন স ধরেনর
অিনয়ম  হয়িন।’  ি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 রকমটা
বেলেছ তার সত তা নই।’

িটআইিবর িতেবদেন িনবাচন কিমশন (ইিস) ও আইন-শৃ লা র াকারী বািহনীর ভূিমকা িনেয়  তালা
হেয়েছ—এমন ে র জবােব ল দা বেলন, ‘এটা অেসৗজ মূলক, ল াকর িবষয়। কথা েলা এভােব
বলা িঠক হয়িন।’

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
িনবাহী স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধরুী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক

কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মিু ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
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০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com
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