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বাংলােদেশর একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচন পযেব ণ কের যাওয়া পযেব করা এখন িনবাচন িনেয়
িভ কথা বলেছন। যতটা অবাধ ও ু হেয়েছ বেল ম ব  করিছেলন তারা, এখন বলেছন িনবাচন ততটা

 ুহয়িন। িনবাচন পযেব কেদর িনেয় করা রয়টােসর এক িতেবদেন এ তথ  উেঠ এেসেছ।

কানাডার তািনয়া ফ ার িনবাচন পযেব ণ করেত বাংলােদেশ এেসিছেলন। ভােটর পরিদন গণভবেন
সাংবািদক ও পযেব কেদর সে  মতিবিনময় কেরন আওয়ামী লীেগর সভাপিত এবং ধানম ী শখ
হািসনা। সই অ ােন তািনয়া বেলিছেলন, িনবাচন অত  ু  ও গণতাি ক হেয়েছ। আমার মেন হয়,
কানাডায়ও এভােবই িনবাচন হয়। তেব িতিন এখন বলেছন িভ কথা। তার মেত, তখন িতিন সবিকছু
একট ু বিশ সরলভােব িনেয়িছেলন।

িনবাচন  পযেব ণকারী  সংগঠন  সাক িহউম ান  রাইটস  ফাউে ডশেনর  িসেড ট  হাইেকােটর  সােবক
িবচারপিত মাহা দ আব স সালাম বেলন, ভাটার ও িনবাচন কমকতােদর কাছ থেক িতিন েনেছন,
আওয়ামী লীেগর কমীরা ভােটর আেগর রােতই ব ালট বা  ভেরেছন, ভাটারেদর ভয়ভীিত দিখেয়েছন।
আমার মেন হে  নতুন ভাট হওয়া উিচত। আব স সালাম বেলন, এখন আিম সবিকছু জানেত পেরিছ
এবং বলেত পাির, িনবাচন অবাধ ও ু  হয়িন। সাক িহউম ান রাইটস ফাউে ডশেনর সে  মতাসীন
আওয়ামী লীেগর যাগােযাগ আেছ বেল অিভেযাগ আেছ। সংগঠনিটর উপেদ া কিমিটেত আেছন আওয়ামী
লীগ  ও জাতীয়  পািটর ই  সংসদ  সদ । এ  ছাড়া  নাম  ও লােগােত িমল থাকেলও দি ণ  এশীয়
আ িলক সহেযািগতা সং ার (সাক) সে  সাক িহউম ান রাইটস ফাউে ডশেনর কােনা স কই নই।
তেব সাক িহউম ান রাইটস ফাউে ডশেনর মহাসিচব আেবদ আলীর দািব,  এ সংগঠেনর সে  কােনা
রাজৈনিতক দেলর যাগসূ  নই। অ েমাদেনর জ  সংগঠেনর প  থেক তারা সােকর কােছ আেবদন
কেরেছন। যিদও সােকর একজন মখুপা  জািনেয়েছন, তারা এ সংগঠন বা আেবদ আলীর নাম শােননিন।
সাক এ সংগঠনেক ীকৃিত দয়িন ও তােদর সে  কােনা স কও নই।

সাক িহউম ান রাইটস ফাউে ডশন কানাডা, ভারত, নপাল ও ীলংকা থেক কেয়কজন পযেব ক িনেয়
আেস।  ওই  দেলই  িছেলন  তািনয়া  ফ ার।  ৩০ িডেস র  ভাট  হেণর  িদন  ও  তার  পরিদন  ওই
পযেব করা সাংবািদকেদর বেলন, িনবাচন অবাধ ও ু  হেয়েছ। তািনয়া  ফ ার বেলেছন,  আওয়ামী
লীেগর সে  য সাক িহউম ান রাইটস ফাউে ডশেনর যাগসূ  রেয়েছ বা সংগঠনিট য সােকর কউ নয়,
তা িতিন জানেতন না। িতিন রয়টাসেক বেলন, িবষয়িট আমার ভােলা লােগিন। আমার মেন হে  সবিকছু
আিম একট ু বিশ সরলভােব িনেয়িছলাম।

তািনয়া আরও বেলন, আমরা ধ ুঢাকার নয়িট ভাট কে  িগেয়িছলাম, তারপরও আমােদর িতেবদন য
এতটা  পােব, তা বঝুেত পািরিন। আমরা অেপ াকৃত িত ল এলাকা েলায় যাইিন। তেব সাক
িহউম ান রাইটস ফাউে ডশেনর মহাসিচব আেবদ আলী বলেছন, কােনা সংগঠেনর পে ই িনবাচেনর সব
ক  পযেব ণ  স ব  নয়।  তেব  িনবাচন  ু  হেয়েছ  বেল  মত দয়ায়  আব স সালাম  বা  তািনয়া

ফ ােরর মেতা অ েশাচনায় ভগুেছন না ওই পযেব ক দেলর অ রা। নপােলর মতাসীন কিমউিন
পািটর সদ  নািজর িময়া বেলন, আমরা সিহংস ঘটনার কথা েনিছ, তেব চে  এমন িকছু দিখিন।

  অনলাইন ড
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৮ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

কােজই অ  কাথাও যা  ঘেটেছ,  তা  িনেয় আমরা ম ব  করেত পাির না। আর ভারেতর পি মবে র
কলকাতািভি ক আইনজীবী গৗতম ঘােষর দািব, এমন ভােলা িনবাচন িতিন এর আেগ কখেনা দেখনিন।
এর আেগ একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেন ব াপক অিনয়েমর তথ  তুেল ধের িনবাচনেক িব  ও

িটপূণ  বেল ম ব  কের া পােরি  ই টার াশনাল বাংলােদশ (িটআইিব)। িনবাচেন ৩০০ আসেনর
মধ  থেক বচয়েনর (লটাির) িভি েত ৫০িট বেছ নয় িটআইিব। িনবাচেনর িদন ৪৭ আসেন কােনা না
কােনা  িনবাচনী  অিনয়েমর  অিভেযাগ  পেয়েছ  সং ািট।  অিনয়েমর  ধরেনর  মেধ  উে খেযাগ  হল

গেবষণায় অ ভু  ৫০িটর মেধ  ৪১িট আসেন জাল ভাট; ৪২িট আসেন শাসন ও আইন েয়াগকারী
বািহনীর  নীরব  ভূিমকা;  ৩৩িট  আসেন  িনবাচেনর  আেগর  রােত  ব ালেট  িসল;  ২১িট  আসেন  আ হী
ভাটারেদর মিক িদেয় তাড়ােনা বা কে  েবেশ বাধা; ৩০িট আসেন বথু দখল কের কাে  িসল মের

জাল ভাট; ২৬িট আসেন ভাটারেদর জার কের িনিদ  তীেক ভাট িদেত বাধ  করা; ২০িটেত ভাট
হণ  হওয়ার আেগই ব ালট বা  ভের রাখা; ২২িটেত ব ালট পপার শষ হেয় যাওয়া;  ২৯িটেত
িতপে র পািলং এেজ টেক কে  েবশ করেত না দওয়া ইত ািদ।

তেব মতাসীন আওয়ামী লীগ এ িতেবদন ত াখ ান কের।
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