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বাংলােদেশ ৩০ শ িডেস েরর িনবাচন: ১৯৭ কে  শতভাগ ভাট 
হাজােরা কে  ৯৫-৯৯% 
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বাংলােদেশ একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেনর ছয় মাস পর কািশত ক -িভি ক ফলাফেল অ াভািবক ভাট পড়ার িচ  উেঠ 
এেসেছ। ফলাফল পযােলাচনা কের দখা গেছ, কমপে  ১৯৭  কে  ১০০% ভাট পেড়েছ। আর অ ত ১ হাজার ৮৮৯  কে  
ভাট পেড়েছ ৯৫% থেক ৯৯.৯৯ শতাংশ। 

িনবাচন পযেব েণর সে   বসরকাির সং া ফয়ার ইেলকশন মিনটিরং অ ালােয় র (েফমা) িসেড  িনরা খান বেলন, 
িবষয়  উে েগর। বাংলােদেশর বা বতায় কাথাও ৭০ শতাংেশর বিশ ভাট পড়েলই সখােন কিমশেনর আলাদা নজর দয়া উিচৎ 
বেল িতিন মেন কেরন। িতিন বেলন, এটা একটা হা কর াপার। যটা হয় না িথবীেত কাথাও, সটা চলেত পাের না। আমরা  
এটা দেখিছ িমিলটাির আমেল িডে টরেদর সময়। যখন তারা গণেভাট িনেয়েছ তখন আমরা দেখিছ হাে ড পােস , নাইন  
পােস  অেনক সময় একশভােগরও বিশ ভাট পড়ার নিজর আেছ। এটা হয় একটা অেটাে ক েলর সময়। িক  এখন তা 
আমােদর ডেমাে িস। এখােন তা য ভাট িদেত যােব, ই া হেল যােব না। তােদর ওপের তা কােরা কােনা হাত নই। সখােন 
হাে ড পােস  িকভােব ভাট পড়েলা এটা ইেলকশন কিমশেনর িনেজেদরেকই বর করেত হেব, বেলন িতিন। 

৩০ শ িডেস র অ ি ত জাতীয় িনবাচেন আওয়ামী লীেগর ন ে  মহােজাট বিশরভাগ আসেন জয় পেয় সরকার গঠন কেরেছ। 
আর িবেরাধী ২০ দলীয় জােট ন ে  থাকা িবএনিপ এবং তােদর িনবাচনী জাট ঐক  মা  ৭  আসেন জয় িনেয় এখন 
সংসেদ। ভােটর ফলাফল ছাড়াও মতাসীন দেলর তীক নৗকা মাকা ও িবেরাধী দল িবএনিপর তীক ধােনর শীেষর মে  া  
ভােটর তারত  িছল চােখ পড়ার মেতা। কারণ অেনক আসেন আওয়ামী লীেগর াথ র লনায় িবএনিপর াথ  মা  দশ ভােগর 

এক ভাগ ভাট পেয়েছ। ক -িভি ক ফলাফেল দখা যায় ব  কে  িবএনিপ কােনা ভাটই পায়িন। িনবাচেন িবিভ  কে  
শতভাগ দ  ভাটেক অ াভািবক বেল ীকার কেরেছন ধান িনবাচন কিমশনারও। িক  গেজট কােশর পর এ িনেয় িক  করার 
নই বেলও মেন কের কিমশন। এ িবষেয় যাগােযাগ করা হেল িনবাচন কিমশনারেদর কউই ম  করেত রাজী হনিন। তেব 

কিমশন সিচব মাহা দ আলমগীর বেলন, ধান িনবাচন কিমশনার মেহাদয় িক  অত   ভােবই বেলেছন য এটা যিদ কােনা 



িনবাচনকালীন অথবা গেজট কােশর আেগ কউ অিভেযাগ করেতা, িনিদ ভােব, তাহেল িনবাচন কিমশন তদ  কের দখেত 
পারেতা। যেহ  এ িবষেয় কউ অিভেযাগ কেরিন বা কােনা িনিদ  অিভেযাগ আেসিন, গেজট না িফেকশন করার পের আর 
িক  করার থােক না। িক  কউ যিদ এটা িনেয় এখন কথা বলেত চান তাহেল উপ  আদালেতর শরণাপ  হেত হেব। এিদেক 
জাতীয় িনবাচেনর এত ভাট পড়ার ত  থাকেলও অেনেক ভাট িদেত পােরনিন এমন অিভেযাগও িছল। ভােটর িদন এমন িক  
অস িত ধরা পেড়েছ িবিবিসর সাংবািদকেদর চােখ। 

া পােরি  ই ার াশনাল বাংলােদশ আইিব ৫০  আসন পযেব ণ কের ৪৭ েত থ দখল কের জাল ভাট, এমনিক ভােটর 
আেগ ালেট িসল মারার মেতা অিনয়েমর মাণ পেয়েছ বেল িতেবদন িদেয়েছ। 
িক  ফমার িসেড  িনরা খান বলেছন, জাতীয় িনবাচেন ভােটর হার এত বিশ কন সটা িনবাচন কিমশনেকই তদ  কের 
দখার েয়াজন। অেনেকই জােন। অেনেকই অেনক িথওির িদেত পাের। িক  সই িথওির- তা িল াল হেব না। এেক বধতা দয়ার 

জ  ইেলকশন কিমশন যিদ িতটা আসেন একটা কিম  কেরন এবং তােদর যিদ সিদ া থােক তারা বর করেত পারেব য এই 
ঘটনাটা কী কের হেলা। িতিন বেলন, আিম মেন কির এটা স ণ  হেত হেব। ইেলকশন কমেতা হওয়াটা িক  গণতে র একটা 
বড় । সই  যিদ নড়বেড় হেয় যায় তাহেল গণতে র বািক েলাও িক  নড়বেড় হেত থাকেব। িনবাচন কিমশন সিচব 
জানান, িবষয়  িনেয় তদ  করা বা এ িনেয় কােনা িস া  কিমশন এখন পয  নয়িন। িতিন বেলন, ভিব েত িনবাচনেক িবতক ও 
অিনয়েমর ঊে  রাখেত সবে ে  ইেলক িনক ভা ং মিশন বা ইিভএম বহােরর পিরক নার করেছ। যিদও িনবাচেন ইিভএম 
িনেয়ও িবেরাধী রাজৈনিতক দল েলা এবং সাধারণ ভাটারেদর মে  সে হ রেয়েছ। 

 


