
ইিভএেম কারচুিপর আশ া কংে সসহ
িবেরাধীেদর
িনবাচন কিমশেন গেলন ২২ দেলর নতারা সব ইিভএম ি প গণনার দািব  িবেরাধীেদর
জাট গঠেনর ত পরতা অব াহত
কাশ : ২২ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

বথু  ফরত জিরপ েলা আবােরা  ভারেত িবেজিপর মতায় আসার  ইি ত
িদে । িক  এই জিরপেক আমেল িনে  না কংে সসহ িবেরাধীদল েলা। বরং
তােদর আশ া এই জিরেপর আড়ােল ইিভএেম কারচিুপর অপেচ া হে । এই
আশ া থেক গতকাল ম লবার ভারেতর িনবাচন কিমশেন িকছু দািব জািনেয়েছ
কংে সসহ ভারেতর ২২িট িবেরাধী দল। তােদর দািব রাতারািত ইিভএম বদেল

দওয়া  হে ।  িটমু  ভাট গণনার জ  ইিভএেমর আেগ িভিভপ ােটর ( ভাটার ভিরফাইড পপার
অিডট ায়াল) ি প গণনার দািব জািনেয়েছন তারা। িবেরাধীরা ১০০ শতাংশ িভিভপ াট ি প গণনার জ

ি ম কােটর ার  হয়। িক  ি ম কাট এ াবেক অথহীন বেল ম ব  কেরেছ। এিদেক িবেরাধীরা
জাট গঠেনর ত পরতা অব াহত রেখেছ।  তােদর ধারণা,  িনর শ সংখ াগির তা থেক অ ত ৫০িট

আসন কম পােব িবেজিপ নতৃ াধীন এনিডএ জাট। ফেল আ িলক দল েলা জাট সরকার গঠেন মখু
ভূিমকা পালন করেব।

গতকাল িনবাচন কিমশেন দওয়া পে  া র কেরন জাতীয় কংে েসর লাম নিব আজাদ, আহেমদ
প ােটল, অেশাক গহলট, অিভেষর ম  িসংিভ, ক রাজু, রাজ ব র, অ  েদেশর তেল  দশম পািটর

ধান চ বাবু নাইডু, উ র েদেশর সমাজবািদ পািটর নতা রাম গাপাল যাদব, িসিপআই (এম)-এর
      সীতারাম ইেয়চিুর, িট ক র রাজন, আম আদিম পািটর ধান অরিব  কজিরওয়াল, এনিসিপর

ফলু প ােটল ও মিজদ মমন, তািমলনাডুর িডএমেক-র ন ী কািনেমািঝ, পি মবে র তণৃমলূ কংে েসর
ডেরক ও ােয়ন, িবএসিপ নতা সতীশ চ  িম , িবহােরর আরেজিডর মেনাজ ঝা, িসিপআইর ধাকর
রি , িড রাজা, এলেজিডর জােভদ রাজওয়া মখু।

লাম নবী আজাদ গণমাধ মেক বেলন, ি ম কাট বেলেছন পাচঁিট বাছাইকৃত িভিভপ ােটর ি প আেগ
গণনা  করেত হেব।  িক  িনবাচন কিমশন বলেছ,  ভাট গণনার িভিভপ ােটর ি প গণনা  হেব।  আমরা
বেলিছ,  আেগ িভিভপ ােটর ি প গণনা  করা হাক।  িভিভপ ােটর কাগেজর ি েপর সে  ইিভএম তেথ
কােনা গরিমল পাওয়া গেল সই আসেনর সম  িভিভপ ােটর সে  ইিভএেমর তথ  িমিলেয় দখেত হেব।

একইসে  তােদর দািব,  য  পাচঁিট  বেুথর ে  িভিভপ ােটর ি প এবং ইিভএম িমিলেয় দখার কথা
বেলেছ িনবাচন কিমশন, সই পাচঁিট বথু গণনার আেগই বাছাই কের ফলেত হেব। িনবাচন কিমশেনর
িনয়ম অ যায়ী শষ রাউে ডর ভােটর পরই এই পাচঁিট বথুেক লটািরর িভি েত িচি ত করার কথা।

লাম নিব আজাদ আেরা বেলন, কংে স বা অ  কাউেক ভাট িদেলও সই ভাট িবেজিপর খাতায় জমা
হে , এই ধরেনর ঘটনা আটকােতই ব ব া িনে ন তারা। এিদেক ইিভএম কারচিুপর অিভেযাগ িভি হীন
বেল উিড়েয় িদেয়েছ িনবাচন কিমশন। একইসে  কাথাও কােনা গািফলিত থাকেল দাষী ব ি েক শাি
দওয়া হেব বেল িবেরাধী দল েলােক আ  করা হেয়েছ। িনবাচন কিমশন আেরা বেলেছ, কােনা দল

  ইে ফাক ড  ও 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।

|

যখন হের যায় তখন তারা ইিভএমেক দাষােরাপ কের। অ িদেক ক ীয় ম ী শ র সাদ িবেরাধীেদর
এই দৗঁড়ঝােপর িন া কের িনবাচেন পরাজয়েক মেন নওয়া পরামশ িদেয়েছন। 

ইেতামেধ  এই ইিভএম কারচিুপর সপে  িবেরাধীরা বশ কেয়কিট িভিডও কাশ কেরেছ। তােত দখা
যাে , িকছু ং ম ( যখােন ভােটর পর ইিভএম রাখা হেয়েছ) থেক বসরকাির গািড় বা লিরেত কের
ইিভএম বর কের িনেয় যাওয়া হে ।  আবার কাথাও দখা যাে ,  গণনােকে  গািড়েত কের ঢকুেছ
ইিভএম। অথচ, সই গািড়েত কােনা সরকাির িসল বা া  নই। এরপরই িবেরাধীেদর অিভেযাগ,
িবেজিপ রাতারািত হাজার হাজার ইিভএম বদেল দওয়া চ া করেছ। তাই তারা গণনা কে র বাইের
পাহারা বিসেয়েছ।

িবেরাধী দল েলা বলেছ, জিরপ কাশ কের ইিভএেম বড় আকাের কারচিুপর পিরক না কের রেখেছ
িবেজিপ।

উ র েদেশ মািদর আসন বারানিসর িঠক পােশর আসন চাে ৗিলেত একিট গািড়েত কের গণনােকে
ইিভএম রাখার িভিডও ফুেটজ সামেন আসায় উে জনা চরেম উেঠেছ। ইিভএম কারচিুপর অিভেযাগ তুেল
উ র েদেশর গািজপুের অব ান ধমঘেট বেসেছন ওই কে র জাট াথী এবং ব জন সমাজ পািটর
নতা আফজল আনসাির। এেকর পর এক ঘটনা সামেন আসার পরই উ র েদেশ সমাজবাদী পািটর
নতা নেরশ উ ম প ােটল দলীয় কমী সমথকেদর রােজ র সকল ং েম কড়া নজর রাখেত িনেদশ

িদেয়েছন। দলীয় কমী সমথকেদর একই িনেদশ পািঠেয়েছ ব জন সমাজ পািট এবং জাতীয় কংে স। এই
সব ঘটনার পর পি মবে ও সতক মমতা ব ানািজর তৃণমলূ কংে স।

িভিভপ াট ি প িক??

ইিভএেমর সে  সংযু  থােক িভিভপ াট। কােনা ভাটার ভাট দওয়ার পর তা িঠক জায়গায় পড়ল িকনা,
তা দিখেয় দয় এই য । ভাট দওয়ার পর িভিভপ াট থেক একিট ি প বিরেয় আেস। সখােন দখা
যায় কান দেলর াথীেক ভাটার ভাট িদেয়েছন। তারপর ি পিট যে র ভতের ঢেুক যায় এবং সংরি ত
থােক। অিনয়েমর অিভেযাগ উঠেল ওই ি প গণনা কের িমিলেয় নওয়া যেত পাের ইিভএেমর সে
িভিভপ াট ি েপর ভােটর তথ  িঠকঠাক িমলেছ িকনা।

িবেরাধীেদর জাট গঠেনর

ত পরতা অব াহত

এখনই হাল ছাড়েত রািজ নয় িবেরাধীরা। তারা িবেজিপ িবেরাধী জাট গঠেনর ত পরতা চািলেয় যাে ।
তােদর ধারণা  সংখ াগির তা  থেক ৫০িটর মেতা  আসন কম  পােব  িবেজিপ জাট।  ফেল আ িলক
দল েলা িনেয় জাট সরকার গঠন স ব হেত পাের। এ কারেণই তেল  দশম পািটর নতা চ বাবু
নাইডুর নতৃে  িবিভ  দেলর মেধ  বঠক চলমান রেয়েছ। এই জাট গঠেনর ি য়ার অংশ িহেসেব
গতকাল িনবাচন কিমশেন যান ২২িট দেলর নতারা। ইিতমেধ  কংে েসর প  থেক িবেরাধীেদর ঐক
ধের রাখার তািগদ দওয়া হেয়েছ। দলিট আেগই জািনেয় রেখেছ িবেরাধীেদর ঐেক র জ  ধানম ী
পেদ ছাড় িদেতও রািজ রেয়েছ তারা।
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