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সিইসি উচ্চ আদালতের রায় পতে দদখতে পাতরন 

সনজস্ব প্রসেসনসি | ৫ জুলাই ২০১৯, শুক্রবার  

 

প্রিান সনব বাচন কসিশনার নুরুল হুদার িন্তব্য সনব বাচন বাসেতল সনব বাচন কসিশতনর ক্ষিোর ওপর আতলা দেতলতে। কারণ দদতশর 

িতব বাচ্চ আদালতের দদয়া অসিিতের িতে োর িন্তব্য িেসেপূণ ব নয়। 

আসপল সবিাগ একাসিক রায় সনসিে কতর বতলতেন, সনব বাচন ‘দেয়ার, জাস্টসল এবং অতনস্টসল’ হতলা সকনা দিটা খসেতয় দদখার দায় 

ইসির। ইসি যসদ িন্তুষ্ট হয় দয, সনব বাচন অবাি হয়সন, োহতল ইসির ক্ষিো আতে, দগাটা সনব বাচন বাসেল করা। এবং নতুন কতর 

সনব বাচন দদয়া। 

 

 গে ৩০দশ সিতিম্বতরর িািারণ সনব বাচতনর েল দ াষণার ৬ িাি সবলতম্ব প্রকাসশে হতয়তে দকন্দ্রসিসিক েলােল। আর এতে দদখা 

যায়, ১০৩টি আিতনর ২১৩টি দকতন্দ্র দিাট পতেতে একশে িাগ এবং ৯০ দেতক ৯৯ শোংশ দিাট পতেতে ১৪টি আিতনর িাতে িাে 

হাজার দকতন্দ্র। প্রিান সনব বাচন কসিশনার দক এি নুরুল হুদা গে দরাববার িাংবাসদকতদর বতলতেন, শেিাগ দিাট পো স্বািাসবক 

দকাতনা  টনা নয়। 

 

েৎকালীন প্রিান সবচারপসে লসেফুর রহিান, সবচারপসে সবসব রায় দচৌধুরী, সবচারপসে এএিএি রহিান ও সবচারপসে কাজী এবাদুল 

হক িিন্বতয় গঠিে আসপল সবিাগ ২০০০ িাতলর ৬ই দেব্রুয়াসর ইসির ক্ষিো সবষতয় একটি রায় দদন।  

৫ সবএলসিতে োপা আসপল সবিাতগর ওই রাতয় বলা হয়, ১৯৯৭ িাতল সিসিরগঞ্জ ইউসনয়ন পসরষতদর সনব বাচতন দিা. নজরুল ইিলাি 

ও নূর দহাতিতনর িতে সবতরাি দদখা দদয়। নূর দহাতিন সনব বাচনী েল বাসেল দচতয় সরট কতরন।  

হাইতকাট ব ো নাকচ করতল নূর দহাতিন আসপল সবিাতগ যান।  

 

হাইতকাট ব সিসিশন এই যুসিতে সনব বাচতনর েল বাসেতলর আতবদন নাকচ কতরসেতলন দয, সনব বাচতনর দুনীসের অসিতযাগ আনা হতয়তে 

সনব বাচতনর েলােল এবং দ াষণার পতর। োতদর যুসি সেল আসপল সবিাতগর এিন সিসিশন রতয়তে দয, সনব বাচন হতয় যাওয়ার পতর 

সরতট সনব বাচতনর ববিো প্রশ্নসবি করা যাতব না। সনব বাচতনর ট্রাইব্যুনাল হতয় আিতে হতব। সকন্তু অুাসপতলট সিসিশন বতলতে, এই দক্ষতে 

সনব বাচতনর পতর অসিতযাগ আনা হতয়তে িতি ব দয কো বলা হতয়তে, ো িেু নয়। দুটি সনব বাচন দকতন্দ্র সনসদ বষ্টিাতব সনব বাচনী অসনয়তির 

অসিতযাগ সেল এবং েদতন্ত প্রিাসণে হতয়তে। সুেরাং এই সনব বাচতনর সবষতয় ইতলকশন কসিশন পুনরায় সনব বাচতনর সিিান্ত সদতে 

পারতব। 

 

আসপল সবিাগ িে দদন দয, িাক্ষু-প্রিাণ দ্বারা দযতহতু এটা প্রিাসণে দয সনব বাচন কসিশন এ িতি ব িন্তুষ্ট দয, দুটি দকতন্দ্র সনব বাচন 

কারচুসপ হতয়তে। এবং িাতলা সনব বাচন হয়সন। সনব বাচন কসিশতনর পতক্ষ এই ক্ষিো রতয়তে। কারণ োতক দদখতে হতব দয সনব বাচন 



জাস্টসল, অতনস্টসল এবং দেয়ারসল হতয়তে সকনা। 

 

এে এি শাহ আলি বনাি মুসজব্যল হক িািলায় ৪১ সিএলআর-এ বসণ বে আসপল সবিাতগর রাতয়র বরাতে বলা হয়, সনব বাচন হতয় 

দগতে বতল সনব বাচতনর েলােল বাসেতল সনব বাচন কসিশতনর সকছুই করণীয় দনই, এই যুসি দদয়া যাতব না। কারণ িািসিক 

দাসয়ত্বশীলো ইসির। একটি িসেুকাতরর সুষ্ঠু ও অবাি সনব বাচন িেোর িতে করার দাসয়ত্ব শুধুিাে সনব বাচন কসিশতনর। সনব বাচন 

কসিশন যসদ োর এই ক্ষিো দনই বতল দাসব কতর োহতল দপসশশসিতকই উৎিাসহে করা হয়।  

 

সপ্রজাইসিং অসেিার িকাতল একটি দকতন্দ্র দিাতটর েলােতলর সবষতয় এক িরতনর কো বতলতেন, আবার িন্ধ্ুায় বতলতেন, এখাতন 

দকাতনা সনব বাচনই অনুসষ্ঠে হয়সন। সকছু দক্ষতে এটাও প্রিাসণে হতয়তে দয সপ্রজাইসিং অসেিার হুিসকর মুতখ সনব বাচনী েলােল দ াষণা 

কতরতেন।  

 

আসপল সবিাগ এই িন্তব্যও কতরতে দয, দনা ইতলকশন দনা দিতিাতক্রসি। 

সনব বাচতনর প্রতয়াজন রতয়তে সকন্তু একটা সবকৃে সনব বাচন অেবা দিাট সবহীন সনব বাচন গণেন্ত্রতক ধ্বংি কতর। সনব বাচন কসিশতনর দয 

পুনঃসনব বাচন দদয়ার এবং েলােল বাসেল কতর দয সনব বাচন সদতে পাতর ো সুপ্রসেসষ্ঠে নীসে দ্বারা িিসে বে। এটা দকাতনা নতুন উদ্ভাবন 

নয়।  

 

 ৪৫ সিএলআর এ বসণ বে আলোে দহাতিন বনাি আব্যল কাতশি ৪১ সিএলআর-এ বসণ বে এেএি শাহ আলি বনাি মুসজব্যল হক এবং 

৪৩ সিএলআতর বসণ বে আবদুর রব সিয়া বনাি েজলুর রহিান িািলায় আসপল সবিাতগর দদয়া রায়গুতলা পয বাতলাচনা কতর ওই রাতয় 

আসপল সবিাগ িন্তব্য কতরন দয, এিন অতনক উপলক্ষ আিতে পাতর, যখন অনাকাসিে  টনার উদ্ভব  টতে পাতর। িাস্তান দখল 

কতর সনতে পাতর। প্রসেদ্বন্দ্বী প্রােীরা প্রসেপতক্ষর এতজন্টতদর োসেতয় সদতে পাতর এবং োরপর োরা ব্যালটবতে ব্যালট দপপার 

ঢুকাতে পাতর আর োরপর জবরদসস্ত অেবা িেো সকতন সনতয় সপ্রজাইসিং অসেিারতক সদতয় োতদর পতক্ষ েলােল দ াষণা কসরতয় 

সনতে পাতর। আর দিই দক্ষতে সনব বাচন কসিশতনর নতুন সনব বাচন দদয়ার ক্ষিো রতয়তে।  

 

আসপল সবিাতগর পয বতবক্ষতণ আতরা উতেখ করা হয় দয, দকান একটি দকতন্দ্র সনব বাচন শাসন্তপূণ বিাতব অনুসষ্ঠে হতে পাতর এবং 

সপ্রজাইসিং অসেিার দকাতনা একজন প্রােীর দ্বারা প্রিাসবে হতয় ভুয়া প্রসেতবদন দাসখল করতে পাতরন। সকন্তু সনব বাচন কসিশনই হতে, 

দিই িংস্থা যসদ োর কাতে এই অসিতযাগ িহণতযাগ্য িতন হয়, োহতল োর পতক্ষ হস্ততক্ষপ করাটা হতব িিীচীন। 

 

ওই রাতয় বলা হয়, ১৯৯৮ িাতল আব্যল বাশার বনাি কািরুল হািান িািলায় বলা হয়, এক পরাসজে প্রােী সনব বাচতন অসনয়তির 

দরখাস্ত কতরসেতলন। সকন্তু ো নাকচ করা হয়। সরটান বং অসেিার ও দজলা সনব বাচন কি বকেবার কাতে অসিতযাগ করা হতল োরা েদন্ত 

কতর বতলসেতলন, দিাট িঠিক হতয়তে। সকন্তু ো িতেও ওই পরাসজে প্রােীর পতক্ষ সবএনসপর িহািসচব ইতলকশন কসিশতন 

অসিতযাগটি পাঠান।  

 

েখন দিপুটি ইতলকশন কসিশনার সবষয়টি েদন্ত কতরন এবং েদন্ত কতর সেসন বতলন দয সনব বাচতন অসনয়ি হতয়তে। একটা দকতন্দ্র 

সনব বাচনী অসনয়ি হতয়তে এবং এই সরতপাতট বর সিসিতে সনব বাচন কসিশন পুনরায় সনব বাচতনর সনতদ বশ সদতয়সেতলন। সকন্তু োর ববিো 

চুাতলঞ্জ করা হতল হাইতকাট ব সবিাগ সনব বাচন কসিশতনর সিিাতন্তর পতক্ষই িে সদতয়সেতলন। 

 

২০১৭ িাতল এই রায় হাইতকাতট বর আতরকটি রাতয় িিসে বে হয়। ওই রাতয়র ৩৪ প্যারািাে-এ দলখা হতয়তে, আিাতদর আসপল সবিাগ 

একাসিক্রতি সেনটি িািলায় দেয়ার ইতলকশন যসদ না হয়, োহতল সনব বাচন কসিশতনর কর্তবত্ব সক হতব ো উিিরূতপ পরীক্ষা 

কতরতেন। 

 

আসপল সবিাগ বতলতে, দকাতনা দরখাস্তকারী যসদ দকাতনা সনব বাচনী অসনয়ি িম্পতকব অসিতযাগ কতরন, আর সনব বাচন কসিশন যসদ দি 

সবষতয় নীরব োতক, সনব বাচনী অসনয়তির সবষতয় সপ্রন্ট এবং ইতলকট্রসনক সিসিয়ায় প্রকাসশে িংবাতদর প্রসে যসদ ইসি োর দচাখ বন্ধ্ 

কতর রাতখ, োহতল দিটা হতব স্পষ্টরূতপই ‘এ দকি অে দিসলি।’ আর দি কারতণ ো সরতটর আওোয় হস্ততক্ষতপর দযাগ্য হতয় উঠতব। 

 

২০১৭ িাতলর ৯ই দেব্রুয়াসর দিাহাম্মদ আব্য বকর সিসিক বনাি বাংলাতদশ ও অন্যান্য িািলায় সবচারপসে এি দিায়াজ্জাি দহাতিন 

এবং সবচারপসে আসির দহাতিতনর িিন্বতয় গঠিে হাইতকাট ব দবঞ্চ এই রায় সদতয়তেন। 



২০১৬ িাতল দনায়াখালীর দিনবাতগর কৃষ্ণপুর ইউসনয়ন পসরষতদর সনব বাচন প্রিতে িািলাটি আদালতে এতিসেল। এই িািলায় 

দরখাস্তকারীর পতক্ষ আইনজীবী সেতলন সিসনয়র আইনজীবী ইউসুে দহাতিন হুিাুনন।  

সনব বাচতন কারচুসপর অসিতযাগ এতন এই িািলায় অুািতিাতকট ইউসুে দহাতিন সনব বাচতনর েল বাসেল কতর পাঁচটি দকতন্দ্র পুনরায় 

সনব বাচন দাসব কতরসেতলন। হুিাুনন বতলসেতলন এটা দবািগম্য দয সকতশারপুর ইউসনয়তনর দকাোও িসেুকাতরর সনব বাচন অনুসষ্ঠে 

হয়সন। 

 

অুাটসন ব দজনাতরল এর সবতরাসিো কতর দাসব কতরসেতলন এই সনব বাচন সনতয় এখন প্রসেকার পাওয়ার সুতযাগ দনই। কারণ েল দ াষণা 

করা হতয়তে। 

 

লক্ষণীয় হাইতকাট ব সবিাগ এই সবষতয় চূোন্ত দকাতনা সিিান্ত না সদতয় সিিাতন্তর জন্য ইসির কাতে পাঠিতয়সেতলন।  

 


