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জিয়তা ভ াচায ও ীরাধা দ ¸ ছিব: িবিবিস বাংলার সৗজেন  

 িদি র একািধক িত ােনর গেবষক–িবে ষকেদর মত 

 িদি র গেবষক-িবে ষেকরা িবিবিসেক এই মত িদেয়েছন 

 গেবষকেদর সে  ভারত সরকােরর অব ান মেল না 

 

ভারেতর রাজধানী িদি র িকছ ুগেবষক ও িবে ষক বেলেছন, বাংলােদেশ গত ৩০ িডেস েরর িনবাচন য ‘সু ু ও অবাধ হয়িন’ এবং 

তার ফলাফলও য ‘অিব াস ’-তা িনেয় সে হ নই¸ তারঁা বেলেছন, এ িনবাচেন কারচুিপ না হেলও িবেরাধীরা কম আসনই 

পেতন, িক  তার সংখ া সাত হেতা না¸ িদি েত এেলই বাংলােদেশর রাজনীিতিবেদরা য িথ ট া েলােত িনয়িমত যান, এমন 

একািধক িত ােনর গেবষেকরা িবিবিসেক এ কথা বলেছন¸ তেব এর সে  ভারেতর সরকােরর অব ান পেুরাপিুর মেল না¸ 

সরকােরর সে  ঘিন  যাগােযাগ রেখ চেল িদি র এমন অন তম ধান দুিট িথ ট া  িবেবকান  ই ারন াশনাল ফাউে শন ও 

অবজারভার িরসাচ ফাউে শন¸ িবেবকান  ই ারন াশনাল ফাউে শেনর িসিনয়র ফেলা ীরাধা দ  বলেছন, বাংলােদেশ িবেরাধী 

জাট হয়েতা এমিনেতও মতায় আসেত পারত না, িক  িনবাচনী কারচুিপর কারেণই তােদর আসনসংখ া এতটা কম হেয়েছ¸ আর 

িবেরাধী জােট নতৃে র সংকটও িছল বলভােব¸ তােদর ধান ন ী জেল, তারঁ ছেল ল েন¸ আর কামাল হােসন যতই 

আ জািতক খ ািতস  আইনিবদ হান, তােঁক দেখ দেশর মানষু ভাট দন না¸ ভারেত মতাসীন িবেজিপর আদিশক 

অিভভাবক বেল যােদর ধরা হয়, সই আরএসএেসর মখুপ  দ  অগানাইজার-এ এই িবষেয় একিট িনব  িলেখেছন ীরাধা দ ¸ 

সখােনও িতিন সতক কের িদেয়েছন, এ ধরেনর একতরফা িনবাচন  ময়ােদ ভারেতর াথ র া করেলও দীঘ ময়ােদ িক  

িবপযয় বেয় আনেত পাের¸ 

অবজারভার িরসাচ ফাউে শেনর িসিনয়র ফেলা জিয়তা ভ াচায বেলেছন, ভােটর ফল বশ আ যজনক হেলও বাংলােদেশর মানষু 

আসেল আওয়ামী লীেগর উ য়েনর ন ােরিটভটাই হণ কেরেছ¸ িতিন বেলন, ‘আমােদর যটা মেন হেয়েছ, বাংলােদেশর মানষু 

ি িতশীলতাই চায়¸ তােদর দশ অথৈনিতক উ িতর য ধারায় এিগেয় চেলেছ, সটােক তারা কােনাভােব িড াব করেত চায় না¸ 

২০১৪ সােলর পর থেক আসেল বাংলােদেশর মানেুষর রাজৈনিতক ফাকাসটাই বদেল গেছ¸’ িতিন আরও বেলন, তা ছাড়া িবেরাধী 



জাট শি শালী হেল তারা সরকােরর সামেন য ধরেনর চ ােল  খাড়া করেত পারত, তার িছেটেফাটঁা মতাও এখন তােদর নই¸ 

ফেল শখ হািসনা আরও অ ত পাচঁ বছর িনি ে  সরকার চালােত পারেবন বেলই মেন হে ¸ িক  ৩০ িডেস েরর িনবাচনেক িঘের 

অেনক  থাকেলও ভারত যভােব আগ বািড়েয় ও তিড়ঘিড় চীেনরও আেগ সটােক ীকৃিত িদেয়েছ, তা সমথন করেত পারেছন না 

ীরাধা দ ¸ িতিন বেলন, ‘আমরা সবাই জািন এটা একটা একতরফা িনবাচন¸ তারপরও যভােব চীনেক ট া িদেত আমরা 

আেগভােগ তােক বধতা িদেত গলাম, সটা আিম তা বলব বশ বাড়াবািড়ই হেয়েছ¸’ িতিন আরও বেলন, ‘২০১৪ সােলর 

িনবাচেনর পরও আমরা শখ হািসনার সে  িঠক একই িজিনস কেরিছলাম¸’বাংলােদেশর সা িতক িনবাচন য িবতকমু  নয়, স 

কথা ীকার কেরেছ িদি র আর একিট িথ ট া  ইনি িটউট অব িডেফ  ািডজ অ া  অ ানািলিসসও¸ তােদর ম ব  িতেবদেনও 

বলা হেয়েছ, বাংলােদেশর গণত  আসেল আজ অবিধ এমন একিট িনরেপ  িনবাচন কিমশনই গেড় তুলেত পােরিন, যােক কােনা 

িবেরাধী দল ভরসা করেত পাের¸ তেব িনবাচন যতই িটপূণ হাক, ঢাকার মতায় শখ হািসনাই য ভারেতর জন  সরা বািজ ও 

একমা  অপশন-তা িনেয় এই িথ ট া েলার মেধ  কােনা মতিবেরাধ নই¸ (সংে িপত) 

 


