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লাকসভার আেগর ’দফার ভােটও অিভেযাগ উেঠিছল। তেব িবি ভােব। তৃতীয় দফার ভাট শেষও
ইিভএম কারচিুপ িনেয়ই ফর অিভেযাগ িবেরাধীেদর। অিভেযাগ, কংে স বা অ  কােনা িবেরাধী দেলর

তীেক বাতাম িটপেলই ভাট চেল যাে  িবেজিপর ঘের। ধ ুঅিভেযােগই শষ নয়।

এবার ইিভএম-িভিভপ াট ( ভাটার ভিরফাইেয়বল পপার ইল) িবতেক বধুবার ি মেকােটর ার  হল
২১িট রাজৈনিতক দল। সেবা  আদালেতর কােছ দল েলার দািব, ইিভএেমর সে  ৫০ শতাংশ িভিভপ াট
মিশেনর ি প িমিলেয় দখেত হেব। এ িনেয় ি মেকােটর আেগর রায় পুনিবেবচনার অ েরাধও কেরেছ

দল েলা। খবর এনিডিটিভর।

তৃতীয় পেবর ভাট হয় ২৩ এি ল। এিদন আেগর ’পেবর চেয় ভাট হণ শাি েত শষ হেলও অিভেযাগ
উেঠ ইিভএম িনেয়। উ র েদেশর সমাজবাদী পািটর নতা অিখেলশ যাদব বেলন, ‘ দশজুেড় িঠকমেতা
কাজ করেছ না ইিভএম। িবএসিপেত ভাট িদেল চেল যাে  িবেজিপেত।’ এিদন তার রােজ র িবিভ  বেুথ
৩৫০িটর বিশ ইিভএম বদল করা হেয়েছ বেলও জানান িতিন। িক  ইিভএম িবতকেক  িদে  না
িনবাচন কিমশন। এ ব াপাের নয়ািদি েত িবেরাধী দল েলার বঠেক আেলাচনা হয়।

কংে স  নতা  অিভেষক ম  িসংিভ,  অ েদেশর  মখু ম ী  চ বাবু  নাইডু,  িদি র মখু ম ী  অরিব

  যগুা র ড
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কজিরওয়ালসহ নতারা উপি ত িছেলন ওই বঠেক। বঠেক ইিভএম তুেল িদেয় ব ালট িফিরেয় আনার
দািব তােলন তারা।

এর আেগও ইিভএেমর গণনা িনভুল িক না, তা খিতেয় দখেত িভিভপ ােটর ভাটার ি প েন িমিলেয়
দখার দািব তুেলিছল িবেরাধীরা। েত িবধানসভা িপছু একিট ইিভএেমর ে  এই িমিলেয় নয়া স ব

বেল জািনেয়িছল িনবাচন কিমশন। তােদর যিু  িছল, যত বিশ ইিভএেমর জ  িভিভপ াট ি প িমিলেয়
দখা হেব, তত বিশ দির হেব গণনায়।

সব খিতেয় দখার পর িবধানসভািপছু পাচঁিট ইিভএেমর ে  ি প েন িমিলেয় দখেত হেব বেল িনেদশ
দন ি মেকাট।  কিমশেনর আরও যিু  িছল,  িবধানসভািপছু একিটর বদেল পাচঁিট  ইিভএেমর সে
ভাটার ি প েন িমিলেয় দখার জ  িনবাচেনর ফল বেরােত দির হেব এক ঘ া। আর িবেরাধীেদর

দািব মেন তা ৫০ শতাংশ আসেনর ে  করা হেল ফল ঘাষণা িপিছেয় যােব অ ত পাঁচ িদন।

ি য়াংকা গা ীর বারানিস থেক লড়ার স াবনা ৫০/৫০ -কংে স : উ র েদেশর বারানিস থেক ভােট
লড়েত পােরন কংে েসর ত ণ ন ী  ও দেলর সাধারণ স াদক ি য়াংকা গা ী। আসনিটেত নের
মািদর িবপে  তার লড়ার স াবনা  ৫০/৫০। ম লবার এমনটাই  জািনেয়েছ কংে েসর একিট  সূ ।

ি য়াংকাও এখান থেক ভােট লড়ার আ হ কাশ কেরেছন।

তেব িতিন  বলেছন,  দল চাইেলই  মািদর িব ে  লড়েবন  িতিন।  লাকসভার িনবাচেনর আেগ চলিত
বছেরর জা য়ািরেত আ ািনকভােব দেল যাগ দন ি য়াংকা। তােক দেলর সাধারণ স াদক ও উ র

েদেশ পূবা েল দেলর দািয়  দয়া হয়। তার দেল যাগদােন ব াপক অ ািণত ও উ ীিবত হেয়েছ
কংে স নতাকমীরা। ভাই কংে স সভাপিত রা ল গা ীর সে  সে  দেলর চারণা  চািলেয় যাে ন
িতিন।

ইিভএম কারচুিপ িনেয় সুি মেকােট ২১ িবেরাধী দল https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/170602/ইিভএম-কারচু...

2 of 2 4/25/2019 10:55 AM


