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েফ য়ািরেত পািক ােনর সে  যু  u াদনা দলিটেক েফর eিগেয় িদেয়েছ। িনরাপ া iসুয্েক হািতয়ার কের 
িবেজিপ িনব র্াচনী রেথ চড়েলo রাহুল o তার েবান ি য়া া গা ী 'দািরে য্র িবরুে  চূড়া  আঘাত হানেত' চান 
বেল েঘাষণা িদেয়েছন। e জ  মতায় েগেল দির  পিরবারগুেলােক মােস 7 হাজার রুিপ কের ভতুর্িক েদoয়ারo 
িত িত িদেয়েছন। e কম র্সূিচ 241 েকািট জনসংখয্ার ভারেতর 36 েকািট নাগিরক সরাসির সুিবধা পােবন। 

গা ী পিরবােরর নতুন জে র ei েনতারা েমািদর িত িত ভে র িদেক েভাটারেদর দৃি  েফরােত চাে ন। 
িহ  জাতীয়তাবাদীেদর মন েপেত িবেজিপ তােদর iশেতহাের কা ীরীেদর িবেশষ aিধকার তয্াহার কের 
েনoয়ার কথা বেলেছ। তাছাড়া কৃষকেদর েরাজগার িদব্গুণ করার a ীকার কেরেছ। iশেতহাের রামমি র িনম র্ােণর 
কথাo বেলেছ িবেজিপ। নয়া িদি িভি ক গেবষণা সং া েস ার ফর  ািড aব েডেভলপেম  েসাসাiিটেজর 
পিরচালক স য় কুমার বেলন, িবেজিপর চারণার েবিশরভাগ aংেশi রেয়েছ জাতীয়তাবাদ o জাতীয় িনরাপ া। 
তােদর iশেতহােরo eগুেলা াধা  েপেয়েছ। a িদেক কংে স চাiেছ কৃষকেদর দুি া, ামীণ সংকট o 
েবকারতব্েক সামেন িনেয় আসেত। ভারেতর শীষ র্ ানীয় বুি জীবী তাপ বানু েমহতা বেলন, eটা ভারেতর u  
ঝুিঁক আর খুব কম তয্াশার িনব র্াচন। eিদেক িনব র্াচেনর আেগ a তয্ািশতভােব েমািদেক িনেয় iিতবাচক সুের 
কথা বেলেছন ভারেতর িচরৈবরী পািক ােনর ধানম ী iমরান খান। িতিন বেলেছন, িতিন কা ীর সম া িনেয় 
ভারেতর সে  সংলাপ চান। কা ীর ে  ভারেতর সে  শাি  িতি ত হেল e a েলর জ  তা হেব eক দারুণ 
াপার। iমরান খান বেলন, কা ীর সংকট িন ি  করার জ  েমািদর দল িবেজিপ িনব র্াচেন িজতেলi হয়েতা 

ভােলা হেব। তেব িতিন দািব কেরন, েমািদ িনব র্াচেনর আেগ জনি য়তা পাoয়ার জ i পািক ােন িবমান হামলা 
চািলেয়িছেলন। 
 
eিদেক িনব র্াচেনর েমৗসুেম ধানম ী েমািদর জীবনীিভি ক চলি ে র মুি  আটেক িদেয়েছ েদশিটর িনব র্াচন 
কিমশন। গতকাল eক িনেদ র্শনায় ভারতীয় িনব র্াচন কিমশন বেলেছ, েলাকসভা িনব র্াচন েশষ হoয়ার আেগ 'িপeম 
নের  েমািদ' িসেনমািট মুি  েদoয়া যােব না। ভারতজুেড় আেলািচত ei িসেনমািট 22 eি ল েভাট শুরুর িদন 
মুি  েদoয়ার েঘাষণা িদেয়িছেলন েযাজক। তেব িবেরাধী রাজৈনিতক দলগুেলা eর িবরুে  আপি  েতােল। 

িব  িনব র্াচন কিমশন :ভারেতর িনব র্াচন কিমশন eকিট সব্াধীন o সাংিবধািনক িত ান হেলo তারা eখন 
শাসক দেলর aনুগত িত ােনর মেতাi আচরণ করেছ বেল aিভেযাগ কেরেছন েস েদেশর eকদল সােবক 
শীষ র্ ানীয় আমলা। রা পিতর কােছ েলখা eক িচিঠেত তারা িবিভ  দৃ া  িদেয় দািব কেরেছন, বত র্মান িনব র্াচন 
কিমশেনর 'হাঁটু eখন দুব র্ল' হেয় পেড়েছ, িনেজর পােয় দািঁড়েয় সব্াধীনভােব িস া  েনoয়ার মতা তােদর েনi। 
77 জন আমলা ei িচিঠেত সi কেরেছন। তােদর মে  ভারেতর বহু সােবক সিচব, রা দূত, পুিলশ ধান বা 
জাতীয় িনরাপ া uপেদ ারা রেয়েছন। তােদর aেনেকi জানান, কিমশেনর িনল র্  প পািততব্ আর 
েমরুদ হীনতাi তােদর e িচিঠ িলখেত বা  কেরেছ। গত স র বছর ধের ভারেত গণত  চচ র্ায় িনব র্াচন কিমশন 
eকিট aতয্  গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা পালন কের আসেছ। িবেশষত সুকুমার েসন, িট eন েশসন বা েজ eম িলংেডার 
মেতা ধান িনব র্াচন কিমশনাররা e িত ানেক eকটা আলাদা ময র্াদায় aিধি ত কের েগেছন। পি মবে র 
সােবক মুখয্ সিচব aেধ র্  েসন বেলন, 'আমরা েদখলাম eকটা রােজয্র রাজয্পাল eকটা দেলর হেয় কাে  েভাট 
চাiেছন। আমরা েদখলাম eক রােজয্র মুখয্ম ী ভারতীয় েসনাবািহনীেক েমািদিজর েসনা বেল বণ র্না করেছন। 
আমরা আরo েদখলাম, ধানম ী নাটকীয়ভােব aয্াি - ােটলাiট পরী ার কথা েঘাষণা করেলন। িনব র্াচনী 
আচরণিবিধ চালু হেয় যাoয়ায় eটা করা তার eেকবােরi uিচত হয়িন।' িতিন বেলন, 'eভােব পরপর aেনক 
ঘটনার পর আমরা মেন কেরিছ, eর eকটা িতবাদ হoয়া দরকার। কারণ িনব র্াচন কিমশন যিদ eরপরo কেঠার 
ব া না েনয় তাহেল েতা সবাi ভাবেব eরা চােপর কােছ নিতসব্ীকার কেরেছ।' িনব র্াচন কিমশন মানুেষর আ ার 

জায়গাটা হািরেয় েফলেল েসটা েয ভারতীয় গণতে র জ  চরম িত, িচিঠেত েস কথাo িলেখেছন তারা।  
িচিঠর a তম সব্া রকারী o ভারত সরকােরর সােবক পিরবহন সিচব টুকটুক কুমার বেলন, িনব র্াচন কিমশন খুবi 
কমেজার হেয় পেড়েছ। কারণ সরকার কিমশনারেদর িনব র্াচন করেছ েবেছ েবেছ, আর তারাo রাজৈনিতক ভুেদর 



aনুগত হেয়i থাকেছন। তােদর i ার িবরুে  িগেয় িকছু করার মতা েযন কিমশেনর েনi। শাসক দেলর িত 
কিমশনাররা eকটু নরম মেনাভাব বরাবরi েদখােতন, eখন েযন েসi বণতা চ ল ারo সব সীমা ছািড়েয় 
েগেছ। পুর ার িহেসেব, aবসেরর পরi eকিদনo aেপ া না কেরi তারা েলাভনীয় aয্াসাiনেম o েপেয় 
যাে ন। eকনজের েভােটর ত  :িনব র্াচন কিমশেনর িহসােব েদশিটেত eবার েভাটার ৯1 েকািট। eর মে  24 
েকািট নতুন েভাটার eবার িনব র্াচনী ি য়ায় a ভুর্  হেয়েছন। eবার সারােদেশ ায় দশ লােখর েবিশ েকে  
েভাট েনoয়া হেব। েমাট 22 লাখ iিভeেম িনেজেদর মত জানােবন েভাটাররা। আজ েযখােন েভাট : থম দফা 
আজ aল্ েদেশ 36, aরুণাচেল 3, আসােম 6, িবহাের 5, ছি শগেড় 2, জ ু o কা ীর 3, মহারাে  8, 
মিণপুের 2, েমঘালেয় 3, িমেজারােম 2, নাগা াে  2, oিড়শায় 5, িসিকেম 2, েতেল ানায় 28, ি পুরায় 2, 
u র েদেশ 9, u রােখ 6, পি মবে  3, আ ামােন 2 o লা াদব্ীেপ 2 আসেন েভাট হণ করা হেব। 
 


