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ইভিএত্তম ভিাট হত্তে রাত্তে ব্যােট িভে চ বন্ধ হত্তব: ভিইভি 

ইত্তেফাক ভরত্ত াট চ 

ইত্তেকট্রভিক ভিাটিং ভমভিত্তি (ইভিএম) ভিাট হত্তে ভিাত্তটর আত্তের রাত্তে ব্যােট বাক্স িত্তর রাখার ভকাত্তিা সুত্ত াে থাকত্তব িা বত্তে 

মন্তব্য কত্তরত্তেি প্রধাি ভিব চার্ি কভমিিার (ভিইভি) ভকএম নূরুে হুদা। ভেভি বত্তেত্তেি, ভিব চার্ত্তির আত্তের রাত্তে ব্যােত্তট ভিে ভমত্তর 

বাক্স িভে চ বন্ধ করত্তে ইভিএম ব্যবহার শুরু করা হত্তব। 

শুক্রবার িকাত্তে রাজধািীর আোরোাঁওত্তে  ঞ্চম উ ত্তজো  ভরষদ ভিব চার্ি কভমিত্তির কম চকে চাত্তদর প্রভিক্ষকত্তদর প্রভিক্ষণ (টওট) 

কম চিাোে ভেভি এ কথা বত্তেি। 

ভিইভি বত্তেি, ভজো-উ ত্তজো িদর ভথত্তক অত্তিক দূত্তর দূত্তর ভিাটত্তকন্দ্র হে। এ কারত্তণ আত্তের ভদি এ িব ভকত্তন্দ্র ব্যােট ভ  ার ও 

ব্যােট বাক্স  াঠাত্তে হে। এখাত্তি ভিাত্তটর ভদি িকাত্তে ব্যােট ভ  ার ও ব্যােট বাক্স ভিত্তে  াওো  াে িা। ভকন্তু  ভদ ইভিএত্তম ভিাত্তটর 

ব্যবস্থা করা  াে, ো হত্তে আর ভিাত্তটর আত্তের ভদি রাত্তে ব্যােট ভ  াত্তর ভিে ভমত্তর বাক্স িভে চ করার সুত্ত াে থাকত্তব িা। 

রাত্তে ব্যােট বাক্স িভে চর জন্য কারা দােী, ভিটা বোর সুত্ত াে ভিব চার্ি কভমিত্তির ভিই বত্তেও জািাি ভিইভি। ভেভি বত্তেি, কারা 

ভিজন্য দােী, কাত্তদর কী করা প্রত্তোজি, ভিই ভিক্ষা ভদওোর ক্ষমো, ভ াগ্যো কভমিত্তির ভিই। কী কারত্তণ এগুত্তো হত্তে ো বোরও 

ভকাত্তিা সুত্ত াে ভিই। িবাই ভমত্তে ভবষেট ভদখত্তে হত্তব। ো হত্তেই অবস্থার উন্নভে হত্তব। 

ভিইভি বত্তেি, িমাত্তজ একটা অভিেম প্রত্তবি কত্তর, ভিটাত্তক প্রভেহে করার জন্য আত্তরকটা আইি তেভর করা হে। োই আত্তের রাত্তে 

ব্যােট বাক্স িভে চ করার সুত্ত াে বত্তন্ধ ইভিএম র্ালু করা হত্তব। 

ভিইভি বত্তেি, ভ ভি ভহত্তর  াত্তবি োর কাত্তে ভিব চার্ি গ্রহণত্ত াগ্য হত্তব িা। ভ ভি ভজত্তে  াত্তবি োর কাত্তে গ্রহণত্ত াগ্য হত্তব। এই ভহত্তর 

 াওো ও ভজত্তে  াওোর মত্তে আ িাত্তদর (ভিব চার্ি কম চকে চাত্তদর) ভ ি ভকাত্তিা োভফেভে িা থাত্তক, ভিভদত্তক ভখোে রাখত্তে হত্তব। 

নূরুে হুদা বত্তেি,  ারা ভিব চার্ত্তির দাভেত্তে থাকত্তবি, োত্তদর ভকাত্তিা  ক্ষ ভিই। োত্তদর  ক্ষ হত্তো, ভিব চার্ি অনুষ্ঠাি করা। ভক ভকান্ 

দে কত্তর, কার প্রিাব ভবভি, কার রাজনিভেক  ভরর্ে কী এ িব ভমাত্তটও ভবত্তবর্য ভবষে িে। িম্পূণ চ ভিরত্ত ক্ষিাত্তব ভিব চার্ি করত্তে 

হত্তব। ভেভি বত্তেি, ভো িীে কােজ ভিই, ভো িীে িো রামি চ ভিই, ভো িীে ভকাত্তিা ভবষে ভিই। শুধু ভো িীে একট কক্ষ আত্তে, 

ভ খাত্তি ভিাটাররা ভিাট ভদত্তবি। এ োড়া ভিব চার্ি  ভরর্ােিার িবভকছু স্বে ও  ভরেন্ন। েথ্য-উ াে,  ভরত্তবি- ভরভস্থভে িবভকছু 

ভিাটার ও জিিাধারত্তণর জন্য উন্মুক্ত। রাজনিভেক দেগুত্তোত্তক ভিব চার্িমুখী করার ব্যা াত্তর ইভি কম চকে চাত্তদর ভূভমকা আত্তে বত্তেও 

জািাি ভিইভি। ভেভি বত্তেি, রাজনিভেক দেগুত্তোত্তক ভিব চার্িমুখী করার ব্যা াত্তর আ িাত্তদর ভূভমকা আত্তে। সুষ্ঠু ভিব চার্িমুখী করার 

ভূভমকাও আ িাত্তদর রত্তেত্তে। আ িাত্তদর আর্াত্তর, আর্রত্তণ, ব্যবহাত্তর, কা চক্রত্তম  খি একটা অবস্থাি সৃভি হত্তব, েখি ভিব চার্ত্তির 

 ভরত্তবি- ভরভস্থভে িাত্তো হত্তে  াত্তব। ভিব চার্ি কভমিত্তির ভ িব কম চকে চা ভরটাভি চিং কম চকে চা/িহকারী ভরটাভি চিং কম চকে চা ভহত্তিত্তব দাভেে 

 ােি করত্তবি, োরা িবত্তর্ত্তে ভবভি িাত্তো করত্তবি বত্তেও মত্তি কত্তরি ভিইভি। ভেভি বত্তেি, আইিকানুি, ভিেম িব আ িাত্তদর 

জািা। আ িারা কেটুকু িাহভিকোর িত্তে, ভিষ্ঠার িত্তে দাভেে  ােি করত্তে  াত্তরি, ভিটাই ভবষে। ভিব চার্িী  ভরত্তবি অবিভের 

ভদত্তক  াত্তে বত্তে মন্তব্য কত্তরি ভিইভি। ভেভি বত্তেি, ভিব চার্ি সুষ্ঠু করত্তে কভমিিত্তক আর্রণভবভধ তেভর করত্তে হে, ভিব চার্ত্তি আইি 

প্রণেি করত্তে হে, কত্তঠার  দত্তক্ষ  ভিত্তে হে। োর রও িামাে ভদওো  াে িা। এ অবস্থা ভথত্তক উেরণ দরকার। 

অনুষ্ঠাত্তি ভিব চার্ি প্রভিক্ষণ ইিভিটউত্তটর কম চকে চারা উ ভস্থে ভেত্তেি। 

 


