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একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেনর ফলাফল িবে ষণ কের নানা অস িত তুেল ধের ‘ জন’ বেলেছ, এ
িনবাচন অিনয়েমর খিন,  একিট কল জনক অধ ায়।  এ িনবাচেন ১০৩িট আসেনর ২১৩িট ভাটেকে
শতভাগ ভাট পেড়েছ। যা কােনা েমই িব াসেযাগ  নয়।

৭৫িট আসেন ৫৮৬ কে  সব ভাট নৗকায় এবং একিট কে  পেড়েছ ধােনর শীেষ। ১২৮৫ কে
ধােনর শীেষ এবং িট কে  নৗকা তীেক একিটও ভাট পেড়িন।

ম লবার ঢাকা িরেপাটাস ইউিনিটেত এক সংবাদ সে লেন এসব তথ  উপ াপন কেরন শাসেনর জ
নাগিরেকর ( জন) সম য়ক িদলীপ মার সরকার। িতিন আরও জানান, ৩০ িডেস র অ ি ত একাদশ
জাতীয়  সংসদ  িনবাচেন  চারিট  আসেনর  িরটািনং  কমকতার  ঘািষত  তাৎ িণক  ফলাফেলর  সে
ক িভি ক ফলাফেল অিমল রেয়েছ। এসব কে  ১ দশিমক ০৯ শতাংশ থেক ৩ দশিমক ১৭ শতাংশ

পয  ভােটর পাথক  পাওয়া গেছ।

  যগুা র িরেপাট
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িনবাচেন মহােজাট ও জাতীয় ঐক ে টর া  ভােটর ব বধােন অ াভািবকতা রেয়েছ। অেনক কে
অ াভািবক হাের  বািতল  ভাট  পেড়েছ।  ব ালট  পপাের  ভাট  নয়া  ক েলার  তুলনায়  ইিভএেম
ভাট হণ করা ক েলােত কম ভাট পেড়েছ।

সংবাদ সে লেন আরও ব ব  রােখন জন সভাপিত এম হািফজউি ন খান, স াদক ড. বিদউল আলম
মজমুদার, ড. শাহদীন মািলক, আবলু মক দ ও ড. তাফােয়ল আহেমদ। তােদর ায় সবাই িনবাচেনর
অিনয়েম ঘটনার তদ  করেত িনবাচন কিমশেনর (ইিস) িব ে  ি ম জুিডিশয়াল কাউি লর গঠন করার
দািব জানান।

পাশাপািশ এই ইিস’র অধীেন আর কােনা িনবাচন আেয়াজন না করারও পািরশ কেরন তারা। িনবাচন
ব ব া িনেয় উে গ কাশ কের ব ারা  বেলন,  ফলাফল কােশ িনবাচন কিমশন জািলয়ািত কেরেছ।
িনবাচনী  ব ব া  ভেঙ  পড়েছ।  মা েষর  মেধ  অনা া  সিৃ  হেয়েছ।  এখন পুেরাপুির  যিদ  ভেঙ  যায়
শাি পূণভােব মতা বদেলর পথ  হেয় যােব বেলও ম ব  কেরেছন কউ কউ।

সংবাদ সে লেন বিদউল আলম  মজুমদার িনবাচেনর অসংগিতর িবষেয়  তথ  তুেল ধের বেলন,  এই
তথ েলা আপনােদর সামেন উপ াপন করলাম। একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচন িনঃসে েহ অিনয়েমর
খিন বলেত পাির।

আমরা মেন কির, চরম অিনয়ম হেয়েছ। এই সংবাদ সে লন থেক রা পিতর কােছ অ েরাধ থাকেব,
িতিন ি ম জুিডিশয়াল কাউি ল গঠন কের এই অিনয়েমর অিভেযাগ েলা তদ  কের যারা  এর জ
দায়ী, িবেশষ কের িনবাচন কিমশন, তােদর িব ে  যন ব ব া নয়া হয়। িতিন বেলন, িনবাচনী ব ব া
ভেঙ পেড়েছ। মা েষর মেধ  অনা া সিৃ  হেয়েছ।

এখন পুেরাপুির যিদ ভেঙ যায় শাি পূণভােব মতা বদেলর পথ  হেয় যােব। িনবাচন ব ব া যিদ
ভেঙ যায়, অশাি পূণভােব মতার বদল হয়, তখন আমরা কউ িনরাপদ থাকব িকনা, এই  রইল।

িনবাচেনর ফলাফেলর িবষেয় ইিসর এখন করণীয় নই- িসইিস কএম ল দার সা িতক ব েব র
সমােলাচনা কের বিদউল আলম মজুমদার বেলন,  তাহেল এটা দখার দািয়  কার? কােদরেক এসব
দখার সাংিবধািনক দািয়  দয়া হেয়েছ? াইবু নােল মামলার আেগ তারা (ইিস) কন ব ব া নয়িন?

উ  আদালেতর একিট রায় উে খ কের িতিন বেলন, িনবাচেন অিনয়ম হেল সিট তদ  কের কিমশন
চাইেল স িনবাচেনর ফলাফল বািতল করেত এবং নতনু কের িনবাচন আেয়াজন করেত পাের। িক  তারা
কী তা কেরেছন?

ইিভএম সে  িতিন বেলন, অ  প িতেত ইিভএম কনা হেয়েছ। টাকা-পয়সা জাগাড় করার আেগই
এ মিশন কনা হেয়েছ। িবেশষ রা বলেছন, ইিভএেম পপার ায়াল রাখেত হেব; যােত চ ােল  হেল তা
যাচাই করা যায়। িক  ইিভএেম তা রাখা হয়িন।

সংিবধান িবেশষ  ড. শাহদীন মািলক বেলন, আজ য তথ  কাশ করা হল এ েলা জেনর তথ  নয়,
কােনা রাজৈনিতক দেলর তথ ও নয়। এটা সাংিবধািনক িত ান িনবাচন কিমশেনর দ  তথ ।

িতিন বেলন, িবেদিশ িবিভ  অগানাইেজশন িটআইিব থেক  কের অ া  সংগঠন যখন বাংলােদশ
স েক নেগিটভ িরেপাট কের, তখন ম ীেদর অেনেক বেল য, তােদর তেথ র উৎস স েক আমােদর
সে হ আেছ। তেব এটার ব াপাের তা সরকার বলেত পারেব না য, উৎস স েক সে হ আেছ।

জাতীয়  িনবাচেন  শতভাগ  ভাট  পড়া  িনেয়  িব য়  কাশ  কের  িতিন  বেলন,  সািভেয়ত  ইউিনয়েন
কিমউিন  পািট ৭০-এর দশেকর িনবাচেন একমা  পািট হেয়ও কােনা কে  শতভাগ ভাট পায়িন।

আমার মেন হয়, সািভেয়ত কিমউিন  পািটেকও ছািড়েয় গিছ। এখন এই ফলাফল দেখ িনবাচন ু
হেয়েছ, এটা পাগল ছাড়া কউ দািব করেত পারেব না। িতিন আরও বেলন, যসব কে  শতভাগ ভাট
পেড়েছ, ওই এলাকার কােনা ভাটার কী মারা যায়িন। যসব কে  শতভাগ ভাট পেড়েছ, সখােন য
জািলয়ািত হেয়েছ তা মাণ করেত হেল িনবাচনী াইবু নােলর িবচারকেক এই ফলাফল দখােনা যেথ
বেল মেন কেরন এ িসিনয়র আইনজীবী।

িতিন বেলন, ফলাফল কােশ িনবাচন কিমশন জািলয়ািত কেরেছ। এ িবষেয় ি ম জুিডিশয়াল কাউি ল
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গঠেনর দািবেত আিম সমথন করিছ। সাংিবধািনক পেদর কােনা  ব ি র িব ে  া  তেথ র িভি েত
রা পিত যিদ মেন কেরন য, অসদাচরেণর অিভেযােগর িকছুটা িব াসেযাগ তা আেছ, হণেযাগ তা আেছ,
তাহেল িতিন তদ  কের ব ব া হেণর জ  ি ম জুিডিশয়াল কাউি ল গঠন করেত পােরন। অ ত

ধান িনবাচন কিমশনার পেদ থাকেবন কী থাকেবন না- তা িনধারণ করেত ি ম জুিডিশয়াল কাউি লেক
িনেদশ িদেত পােরন।

ড. তাফােয়ল আহেমদ বেলন, একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচন িনবাচেনর ইিতহােস একিট কল জনক
অধ ায়। এই কারচিুপর িনবাচন আেয়াজেনর িবচার না হওয়ায় এই কিমশেনর অধীেন আর কােনা িনবাচন
হওয়ার  েযাগ  নই।  তােদর  আর  কােনা  িনবাচন  আেয়াজেনর  নিতক  অিধকার  নই।  কারচিুপর
িনবাচেনর কারেণ ানীয় সরকার িত ান েলার মােনর অবনিত ঘেটেছ।

কলামিন  সয়দ আবলু মক দ বেলন, অতীেত বাংলােদেশ অেনক অ  িনবাচন হেয়েছ, গাঁজািমেলর
িনবাচন হেয়েছ। এবার িনবাচন কিমশন গাঁজািমেল না িগেয় তারা এেকবাের ‘ সাজািমেল’ চেল গেছ।
সাজািমল মােন শতভাগ ভাট। এই সাজািমেলর ঘটনা মিু যেু র চতনার সে  স িতপূণ নয়। িতিন

বেলন, িসইিসেক অ  কােনা ব াপাের না হেলও রাজ হাশেরর িদন এই িনবাচেনর ফলাফল িনেয় ে র
স খুীন হেত হেব। এত সহেজ কউ তােক মা করেব না, আ াহও মা করেবন না।

এর আেগ এ িনবাচনেক িঘের নানা অিনয়েমর তথ  তেুল ধেরন জেনর সম য়ক িদলীপ মার সরকার।
িতিন জানান, ৩০০িট িনবাচনী এলাকার ৪০ হাজার ১৫৫িট ভাটেকে র মেধ  ১০৩িট আসেনর ২১৩িট
ভাটেকে  শতভাগ ভাট পেড়েছ।

আর ৯৯ শতাংশ ভাট পেড়েছ ১২৭িট কে , ৯৮ শতাংশ ভাট পেড়েছ ২০৪ কে , ৯৭ শতাংশ ভাট
পেড়েছ ৩৫৮ কে  এবং ৯৬ শতাংশ ভাট পেড়েছ ৫১৬ ভাটেকে । অথাৎ ৯৬ শতাংশ থেক ১০০
শতাংশ ভাট পেড়েছ এক হাজার ৪১৮িট ভাটেকে ।

৯০-৯৫ শতাংশ ভাট পেড়েছ ৬ হাজার ৪৮৪িট কে , ৮০-৮৯ শতাংশ ভাট পেড়েছ ১৫ হাজার ৭১৯িট
ভাটেকে  এবং ৭০-৭৯ শতাংশ ভাট পেড়েছ ১০ হাজার ৭৩িট কে । ভােটর জ  িনধািরত সমেয়

শতভাগ ভাটপড়া স ব িকনা সই িবষেয়  তােলন। িতিন বেলন, একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেন
অিধক হাের ভাট পড়ােক অেনেকই িব  মেন কেরন। অেনেকর মেত, িনবাচেনর িদেনর ভােটর িচে র
সে  ৮০ শতাংেশর বিশ ভাট পড়া াভািবক ঘটনা নয়।

শতভাগ ভাটপড়া কে র বণনা িদেত িগেয় িদলীপ মার সরকার বেলন, রংপুর-৫ আসেন সেবা  ৯িট
কে  শতভাগ ভাট পেড়েছ। এছাড়া া ণবািড়য়া-২ আসেন ৮িট, চ াম-৮ ও রংপুর-২ আসেন ৭িট

কের,  লালমিনরহাট-৩  ও  রংপুর-৬  আসেন  ৬িট  কের,  চ াম-৫,  ক বাজার-৩,  ময়মনিসংহ-২,
ময়মনিসংহ-১০, িদনাজপুর-১, গাইবা া-৪, নওগা-ঁ৩ ও িসেলট-৪ আসেন ৪িট কের ভাটেকে  শতভাগ
ভাট পেড়েছ। দলিভি কভােব ২১৩িট কে র মেধ  ১৮১িট (৮৪.৯৭%) বাংলােদশ আওয়ামী লীগ থেক

িবজয়ী ৯০ জন সংসদ সদে র িনবাচনী এলাকাভু ।

এছাড়া ২১িট (৯.৮৫%) জাতীয় পািট থেক িবজয়ী ১০ জন সংসদ সদে র, ৮িট (৩.৭৫%) বাংলােদশ
জাতীয়তাবাদী  দল  (িবএনিপ)  থেক  িবজয়ী  একজন  সংসদ  সদে র,  ২িট  (০.৯৩%)  িবক ধারা
বাংলােদশ থেক িবজয়ী ১ জন সংসদ সদে র এবং ১িট (০.৪৬%) জাতীয় সমাজতাি ক দল (জাসদ)
থেক িবজয়ী ১ জন সংসদ সদে র িনবাচনী আওতাভু ।

দলীপ মার সরকার বেলন, কােনা কে  শতভাগ ভাট পড়ার িবষয়িট যৗি কও নয়, কােনাভােবই
হণেযাগ ও নয়। কননা তািলকাভু  ভাটােরর মতৃু বরণ, দেশর বাইের অব ান, জ ির কােজ এলাকার

বাইের অব ান,  অ তা ইত ািদ খবুই  াভািবক ঘটনা। তাই  ২১৩িট কে  শতভাগ ভাট পড়া  য
কােনা যিু েতই াভািবক নয়।

িরটািনং কমকতা ঘািষত ফলাফল ও ক িভি ক ফলাফেল পাথক  রেয়েছ জািনেয় জন সম য়ক বেলন,
আমরা জেনর প  থেক িনবাচেনর পরপরই িরটািনং অিফসােরর া িরত আসনিভি ক ফলাফল সং হ
কেরিছলাম।

ক িভি ক ফলাফল কােশর আেগ া  ফলাফেলর সে  িকছু আসেন পাথক  ল  করা িগেয়েছ। িতিন
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

জানান, ঢাকা-১০ আসেন তাৎ িণক ফলাফেল ৬৯.৯২ শতাংশ ভাট পেড়েছ জানােনা হেলও ক িভি ক
ফলাফেল তা বেড় ৭৩.০৯ শতাংশ ভাট পেড়েছ বেল জানােনা হয়।

একইভােব  ঢাকা-১১  আসেন  তাৎ িণক ফলাফেল ৬০.৪৬ শতাংশ হেলও তা  ক িভি ক ফলাফেল
৬২.৬৫ শতাংশ, চ াম-৮ আসেন তাৎ িণক ফলাফেল ৭৪.৪৪ শতাংশ হেলও ক িভি ক ফলাফেল
৭৬.৭২  শতাংশ  এবং  গাপালগ -৩  আসেন  তাৎ িণক  ফলাফেল  ৯৩.২৪  শতাংশ  ভাট  পড়েলও
ক িভি ক ফলাফেল ৯৪.৩৩ শতাংশ ভাট পেড়েছ বেল জানােনা হয়।

এছাড়া  চ াম-১০  আসেন  গণসংহিত  আে ালেনর  াথীর  বসরকাির  ফলাফেল  া  ভাট  ‘শূ ’
দখােলও ক িভি ক ফলাফেল দখােনা হেয়েছ ওই াথী ২৪৩িট ভাট পেয়েছন।

ব ালট পপার ও ইিভএেম ভাট দােনর মেধ  ভােটর পাথক  ২৯.৩৮ শতাংশ উে খ কের িতিন জানান,
এবার িনবাচেন ৩০০ আসেনর মেধ  ছয়িট আসেন স ণূ ইিভএেমর মাধ েম ভাট হণ করা হয়।

৩০০ আসেন গড় ভাট পেড়েছ ৮০.২০ শতাংশ। এর মেধ  ব ালট পপাের ভাট হওয়া ২৯৪িট আসেনর
গড় ভাট ৮০.৮০ শতাংশ হেলও ইিভএেম গড় ভাট পেড়েছ ৫১.৪২ শতাংশ। ইিভএম কে  কম ভাট
পড়া িনেয়  তুেল বিদউল আলম মজুমদার বেলন,  ইিভএম ও ব ালেট ভাট নয়া আসন েলােত
ভােটর শতকরা হাের কন এত তফাত হল? ইিভএম কে  কী রােত ভাট কাটা স ব হয়িন। কিমশেনর

প  থেক এর একিট ব াখ া দয়ার দািব রইল।

ফলাফেলর অসংগিত তুেল ধের িদলীপ মার আরও বেলন, য ২১৩িট ভাটেকে  ১০০ শতাংশ ভাট
পেড়েছ,  তা  িব াসেযাগ  নয়।  ৭৫িট  িনবাচনী  এলাকার ৫৮৭িট ভাটেকে র দ  সব ভাট  নৗকা

তীেক পেড়েছ।

আর ধােনর শীেষ জয়ী ছয়িট আসেনর মেধ  চারিট আসেন অ াভািবক কম ভাট পেড়েছ। শতভাগ ভাট
পড়ার িবষয়িট অ স ানসহ তর িনবাচনী অিনয়েমর অিভেযাগ তদ  কের ব ব া নয়ার দািব জানান
িতিন।
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