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iিভeেমর জ  েকনা 53 হাজার টয্াব জেল! 
ততার সে  iেলক িনক েভািটং েমিশেন (iিভeম) ফল কােশর জ  য় করা টয্াব eখন uে া ফল িদে । uপেজলা িনব র্াচেন 

57 েকািট টাকায় েকনা 53 হাজার 3শ টয্াব কােজ আসেছ না। ei টয্ােবর মা েম ফলাফল পাঠােত িগেয় িবপােক পেড়েছন িনব র্াচন 
সংি রা। ানুয়ািল েযসব uপেজলার ফল কাশ করেত যত সময় দরকার তার েচেয়o 6 েথেক 7 ঘ া সময় েবিশ েলেগেছ 
টয্ােবর মা েম ফল পাঠােত। ফল কােশর িবলেমব্র িট িচি ত করার পর uপেজলা িনব র্াচেনর চতুথ র্ধােপ টয্াব বহার েথেক 
িবরত  েথেকেছ িনব র্াচন কিমশন (iিস)। 

iিসর সংি রা বলেছন, িন মােনর টয্াব বহার eবং িশ ণ না থাকার কারেণ ei জিটলতার ƣতির হেয়েছ। ফল ব াপনায় েয 
টয্ােবর বহার করা হেয়েছ তা চায়নার eকিট েকা ািনর। িটর কারেণ েসi েকা ািনর টয্ােবর বহার আপাতত কেমেছ। 
তারপরo oi েকা ািনর টয্াব য় িনেয়  তুেলেছন সংি রা। তাছাড়া টয্াব বহােরর আেগ পরী ামূলক ক  হণ করার 
দরকার িছল। eকi সে  সংি  ি জাiিডং কম র্কত র্া o িরটািন র্ং কম র্কত র্ােদর িশ েণরo। িক  iিস েথেক eসেবর িকছুi না কের 
aপিরকি তভােব টয্াব িকেন eখন িবপােক পেড়েছ। 

বুেয়েটর u ািবত ায় সােড় 22শ iেলক িনক েভািটং েমিশন (iিভeম) ন  কের িনেজেদর ƣতির iিভeম বহােরর িস া  হয় 
কিমশেন। গত বছেরর মাঝামািঝ সমেয় iিস েদড় লাখ iিভeম েকনার জ  4 হাজার 932 েকািট টাকার ক  হণ কের। 
বাংলােদশ েমিশন টুলস ফয্া ির eসব iিভeম সরবরাহ কের। িবeনিপসহ েবিশরভাগ রাজৈনিতক দেলর িবেরািধতা সে o গত 41 
িডেসমব্র eকাদশ জাতীয় সংসদ িনব র্াচেন iিভeম বহার কের iিস। জাতীয় িনব র্াচেন ঢাকা-7, ঢাকা-24, চ াম-৯, খুলনা-3, 
রংপুর-4 o সাত ীরা-3 আসেন iিভeম বহার করা হয়। তেব েবিশর ভাগ আসেন বহূত iিভeেম কািরগির িট ধরা পেড়। 
ফলাফল কােশ িবলমব্ হয়। eরi পিরে ি েত ত ফল কােশ টয্াব বহােরর িস া  হয়। 

প ম uপেজলা পিরষেদর িনব র্াচেন eবার পাঁচধােপ aনুি ত হে । iিতমে  চারধােপ িনব র্াচন স  হেয়েছ। িবিধমালা জিটলতায় 
থম দুi ধােপ iিভeম বহার করেত পােরিন iিস। তেব গত 35 মাচ র্ o 42 মাচ র্ তৃতীয় o চতুথ র্ ধােপর িনব র্াচেন েজলা সদেরর 

21িট uপেজলা iিভeম বহােরর িস া  হয়। eরi aংশ িহসােব গত 35 মাচ র্ aনুি ত তৃতীয় ধােপর uপেজলা েভােট রংপুর সদর, 
েগাপালগ  সদর, মািনকগ  সদর o েমেহরপুর সদর uপেজলার েভােট টয্াব বহার করা হয়। েসখােন iিভeেম েভাট েনয়া হয়। 
e ে ে  ফল কাশ করার কথা েভাট েশষ হoয়ার eক ঘ ার মে i। িক  ei টয্ােবর মা েম ফলাফল পাঠােত িগেয় সব 
েগালমাল হেয় যায়। েযসব uপেজলার ফল ত কােশর কথা িছল েসগুেলার ফল িনব র্াচন কিমশেন রাত সােড় 22টা পয র্  aেপ া 
কেরo সং হ করেত পােরিন। iিসেত াপন করা a ায়ী কে াল রুেম বারবার িগেয় দািয়তব্রতরা েকােনা ফল জানােত পােরনিন। 
েশষ পয র্  টয্ােবর মা েম পাঠােনা ত  বািতল কের পুেরােনা প িতেত ফল সং হ করা হয়। ei ঘটনার পর iিস 42 মাচ র্ aনুি ত 
চতুথ র্ ধােপর িনব র্াচেন টয্ােবর বহার বািতল কের। 39 মাচ র্ iিস সিচবালেয়র eক িচিঠর মা েম ei িস া  মাঠ শাসনেক 
জানােনা হয়। আেগর িস া  aনুযায়ী, ei ধােপ ময়মনিসংহ সদর, পটুয়াখালী সদর, বােগরহাট সদর, ক বাজার সদর, েফনী সদর 
o মুি গ  সদর uপেজলায় iিভeেমর সে  টয্াব বহার করার কথা িছল। 

e িবষেয় iিস সিচব েহলালু ীন আহমদ বেলেছন, গত 35 মাচ র্ সংি  িনব র্াচনী eলাকায় i ারেনেটর বহার েবেড় যাoয়ায় 
i ারেনেটর গিত কম িছল। েস কারেণ ফল কােশ eকটু েদির হেয়েছ। আশা কির আগামীেত সম া থাকেব না। 


