
 ুিনবাচেনর জ  ভারেতর িনবাচন
কিমশেনর যত উেদ াগ

কাশ : ১৯ এি ল ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

রাজা যায়, রাজা আেস। রাজধম বজায় থােক। িবে র বহৃ ম গণতে র দশ
ভারেত সব চেয় বড় রাজৈনিতক উ সব লাকসভা িনবাচন। িবশাল এই
দেশ ভাটার ৯০ কািট। িবে র বিশরভাগ দেশর জনসংখ াই এর চেয় ঢর

কম।  িবরাটসংখ ক ভাটার,  াথী  এবং  ৫৪৩িট  আসেনর িনবাচনী  ি য়া
সামেল িনিবে  ভাট স  করা আসেল একটা বড় চ ােল । সই চ ােলে র
কাজটা িনরেপ ভােব কের চেলেছ ভারেতর িনবাচন কিমশন।

িনবাচন ঘাষণা হেয়েছ ১০ মাচ। ভাটগণনা ২৩ ম। জয়ী াথীেদর শংসাপ  দান কের ভাট ি য়া
সমা  হেব ২৬ ম। ৭৭ িদন ধের ভারেত জাির থাকেব ‘মেডল কাড অফ ক ডা ’ বা আদশ িনবাচনী
আচরণিবিধ। সই িবিধ অ যায়ী কােনা সরকাির িস া  ঘাষণা করা বা সরকাির ক  উে াধন করা
যােব না। এই আচরণিবিধ যথাযথভােব দখভাল কের িনবাচন কিমশন। ধানম ীর পেদ নের  মািদ।
তেব তাঁর বা মি সভার এই সমেয় িস া  হেণর কােনা  মতা নই। পরবতী সরকার িনবািচত না
হওয়া পয  তাঁরা দনি ন কাজ চািলেয় যােবন মা । পুিলশ, শাসন িনয়ি ত হেব িনবাচন কিমশেনর
মাধ েম। সংিবধান, সাবেভৗম  র ায় েয়াজেন শাসকদেলর জ ও কিঠন তারা।

সাত দফা ঘাষণা

টা হেয়িছল সব রােজ  িনিবে , ভুােব িনবাচন পিরচালনায় ৭ দফা ভাট ঘাষণার মাধ েম। তারপর
িনবাচন  পিরচালনায়  ভাটারেদর মেন  ‘সাহস’  বাড়ােত রােজ  রােজ  আধােসনা  নামােনা।  তােত ব

ে ই  শাসকদল ু  হেয়েছ।  তারপরও িনবাচন কিমশন তার ি য়া  চািলেয় গেছ। ভারেত ভাট
ি য়ার একটা বড় অংশই রেয়েছ শাসকদল যােত কােনা মেত বাড়িত িবধা না পেত পাের। এর জ

ভাট ঘাষণার আেগ ৩ বছর একই পেদ রেয়েছন এমন পুিলশ কমকতা, জলা শাসকেক বদিল কের
দওয়া  হয়।  তারপরও  শাসক  দল  িবধা  পেত  পাের  এমনটা  মেন  হওয়ায়  ভাট  ঘাষণার  পরও

পি মবে র বশ কেয়কিট জলার জলা শাসক ও পুিলশ পারেক বদিল করা হেয়েছ। অ ও এমনটা
ঘেটেছ।

তেব িনবাচন কিমশন সব থেক বড় আেলাড়ন ফেল িদেয়েছ ভারেতর ধানম ী নের  মািদর বােয়ািপক
‘িপএম নের  মািদর মিু  আটেক িদেয়। ভাট ঘাষণার পর এই িসেনমািট মিু র িস া  িনেয়িছেলন

েযাজক। িবষয়িট িনেয় িবেরাধীরা ি মেকােটর ার  হয়। ি মেকাট বল ঠেল দয় ভারেতর িনবাচন
কিমশেনর কােট। বেল তারাই এ ব াপাের িস া  নেব। ১১ এি ল িসেনমািট মিু র িদন িঠক হেয়
িগেয়িছল। তার কেয়ক ঘ া আেগ ১০ এি ল মািদর জীবনীিচ  দখােনায় িনেষধা া জাির কের িনবাচন
কিমশন। জািনেয় দয়, ভাটপব  শষ না হওয়া পয  এটা কােনামেত দখােনা  যােব না। দশ জুেড়
বাহবা জােট ভারেতর মখু  িনবাচন কিমশনার নীল আেরারার।

তেব এ িবষেয় তারঁ পিথকৃত বাধ হয় িট এন শষণ। ১৯৯০ থেক ৯৬ত্ টানা ৬ বছর ভারেতর মখু

  তািরক হাসান, কলকাতা
িতিনিধ
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

িনবাচন কিমশনার িছেলন িতিন। িনরেপ তার অ  এক মা া তির কের িদেয়িছেলন িতিন। ভারেত সিচ
পিরচয়প  ব বহার কের ভােটর িতিনই বতক। এর জ  য়াত কিমউিন  নতা তথা পি মবে র
সােবক মখু ম ী জ ািত ব  তাঁেক ‘ মগােলাম ািনয়াক’ তকমা িদেয়িছেলন। তােত তাঁর িকছু এেস যায়িন।
কারণ সিচ  পিরচয়পে র মাধ েম িতিন ‘ভূতুেড়’ ভাটার এক ধা ায় অেনকটা কিমেয় িদেত পেরিছেলন।
তমনই  পেরিছেলন  একটা  িনবাচেন  াথী  কত টাকা  খরচ করেত পারেবন  তার সীমা  িনধারণ  কের

িদেতও। কড়া িস া  নওয়ার ে  নীল আেরারার মেনাভাব িফিরেয় আনেছ সই িট এন শষেণর
িৃত। ভারেতর িনবাচন কিমশনার হন কােনা  সােবক আইএএস (ইি ডয়ান অ াডিমিনে িটভ সািভস)

অিফসার। যােত তারঁ ওপর কােনা রকম সরকাির ভাব না থােক।

কেঠার নীল আেরারা

িনয়মভেঙর ে  পূবসিূর শষেণর মতই কড়া নীল আেরারা। িনবাচনী চাের ধম, জাতপােতর িবষয়
তালা যােব না, বলা হেয়িছল ভারেতর িনবাচন কিমশেনর তরেফ। সই িনেষধা া না মেন উ র েদেশর

মখু ম ী িবেজিপর যািগ আিদত নাথ বেলিছেলন,  ‘এসিপ িবএসিপ কংে স যিদ আিলেত িব াস কের
তাহেল আমরা িব াস রািখ বজর বিলেত’। এর কারেণ তারঁ চাের ৩ িদন িনেষধা া জাির করা হয়।
উ র েদেশরই ব জন সমাজ পািটর ন ী মায়াবতী মসুিলম ভাট ভাগাভািগ খেত বাতা িদেয়িছেলন।
তারঁ চাের ২ িদন িনেষধা া জাির হয়। একইভােব িনবাচনী চাের ধম ব বহার করায় িবেজিপর ম ী
মােনকা গা ীরও চাের ২ িদেনর িনেষধা া আেরাপ করা হেয়েছ।

িনবাচেন টাকা িদেয় ভাটারেদর ভািবত করা হে  এই কারেণ ভাট বািতল করা হেয়েছ তািমলনাডুর
ভেলার কে । ভােটর আেগ সখােন িবপুল পিরমাণ টাকা উ ার হয় আ িলক দল িডএমেকর এক
নতার দাম থেক। ভেলাের সখােন ১৮ এি ল ভাট হণ হওয়ার কথা িছল। সখােন কেব ভাট হণ

হেব তার ঘাষণা দওয়া হয়িন। একই ভােব আইন-শৃ লার অবনিতর কারেণ ভাট হণ িপিছেয় দওয়া
হেয়েছ পূব  ি পুরা লাকসভা কে । এখােনও ১৮ এি ল ভাট হণ হওয়ার কথা িছল। পূব ি পুরায়
ভাট হণ হেব ২৩ এি ল। সিরেয় দওয়া হেয়েছ পুিলশ কমকতা রাজীব িসংেকও।

ভাট  ি য়া  র  সময়  থেকই  ইিভএেমর (ইেলক িনক ভািটং  মিশন)  হণেযাগ তা  িনেয়  
তুেলিছল ভারেতর িবেরাধী  দল েলা।  শাসক দল িবেজিপর িব ে  তােদর অিভেযাগ  িছল,  ইিভএেম
কারচিুপর  ব ব া  করা  হেত  পাের।  দািব  তুেলিছল  অ ত  ৫০  শতাংশ  আসেন  িভিভপ াট  ( ভাটার
ভিরফােয়ড পপার অিডট ল) ব বহােরর। িভিভপ াট একিট িবেশষ ব ব া। এই ি য়ায় ইিভএেমর

সে  একিট য  যু  থােক। তােত কাগজ থােক। কােনা ভাটার সংি  াথীেক ভাট দওয়ার পর ওই
য  থেক একিট কাগজ বিরেয় আেস। সখােন ভাটার কােক ভাট িদেয়েছন তা দেখ নওয়া যায়।
িকছু ণ  পর কাগজিট  িভিভপ ােট ঢেুক যােব।  সে েহর উদয় হেল  ওই  ি প বর কের হেব  গণনা।
িবেরাধীেদর  অিভেযােগর  িভি েত  ব ব া  িনেত  িগেয়  ভারেতর  িনবাচন  কিমশন  এবার  অেনক  বেুথ
িভিভপ াট ব বহার করেছ।  অদরূ ভিব েত ভারেত পুেরা  িনবাচনই হেত পাের িভিভপ াট ি প গণনার
মাধ েম।
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