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বাংলােদশ িনবাচন কিমশেনর ধান িনবাচন কিমশনার ক এম
জাতীয় সংসদ িনবাচন উপলে জািতর উে ে ভাষণ।

ল দা-এর একাদশ

চােরর তািরখ: 08 নেভ র ২০১৮

ি য় দশবাসী
আসসালা আলাই ম।
আিম একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেনর তফিসল ঘাষণা করার জ আপনােদর সামেন
উপি ত হেয়িছ। একই সােথ িনবাচ নর িতর ওপর িক টা আেলাকপাত করেবা।
িনবাচন পিরচালনায় সকল নাগিরেকর সহেযািগতার আ ান জানােবা।
েতই আিম াধীনতার পিত জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমানেক ার
সােথ রণ কির। যসব বীর স ান াধীনতার জ জীবন িদেয়েছন, প
বরণ
কেরেছন, স ম িবসজন িদেয়েছন-ত েদরেক রণ করিছ। রণ করিছ ৫২’র ভাষা
শহীদেদর-যােদর রে র িবিনম য় িতি ত হেয়েছ মােয়র ভাষা; অিজত হেয়েছ
আ জািতক মা ভাষা িদবস।
আে ালন, আ দান আর সং ােমর ফসল াধীন-সাবেভৗম বাংলােদশ। ভাষা
আে ালেন আ দােনর ত য় িনেয় াধীকার আে ালন। াধীকার আে ালেনর
রণায় ি সং াম। ি ে র
অজন লাল-স জ পতাকার এক খ বাংলােদশ।
চরম ধা-দাির , অবনতকর আথ-সামািজক অব ান আর
-িব
ভৗতঅবকাঠােমা িনেয় ১৯৭১ সােল বাংলােদেশর জ । নবীন স দশ আজ উ ত িব
অিভ খ অিভযােন দী পেদ এিগেয় চলেছ। উ য়েনর আর এক আেরা সাপানগণতে র মজ ত িভি । সামািজক উ য়ন ও অথৈনিতক
ি র ি িতশীল ও
দীঘেময়ািদ ল অজেন উ য়ন ও গণত েক সমা রাল পথ ধের অ সর হেত হেব।
গণতে র অ যা ায় িনবাচন এক িনভরশীল বাহন। ২০১৮ সােলর জাতীয় সংসদ
িনবাচন তা এিগেয় িনেয় যেত জনগেণর কােছ হািজর হেয়েছ। জনগেণর হেয় সব
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রাজৈনিতক দলেক স িনবাচেন অংশ িনেয় দেশর গণতে র ধারা এবং উ য়েনর
গিতেক সচল রাখার আ ান জানাই।
ি য় দশবাসী
আমরা একাদশ সংসদ িনবাচন সামেন রেখ আইন সং ার, ভাটার তািলকা তসহ
৭ করণীয় িবষয় ি র কের ২০১৭ সােল এক কমপিরক না ত কেরিছলাম।
সংলােপর মা েম ৪০ িনবি ত রাজৈনিতক দল, শীল সমাজ, গণমা ম িতিনিধ,
পযেব ক সং া, িনবাচন িবেশষ ও নারীেন ী সংগঠেনর কােছ কমপিরক না েল
ধেরিছলাম। তােদর পরামশ এবং পািরশ িবচার-িবে ষেণর পর গহণেযা িবষয় েলা
বা বায়ন করা হেয়েছ। যমন- কিতপয় আইন ও িবিধ সংেশাধন কেরিছ। সংসদীয়
এলাকার সীমানা নঃিনধারণ তািলকা কাশ করা হেয়েছ। ভাটার তািলকা ড়া করা
হেয়েছ। ায় ৪০ হাজার ভাটেকে র বাছাই কাজ স
হেয়ছ। ৭৫ রাজৈনিতক
দেলর িনব ন আেবদন িন ি করা হেয়েছ। কমকতাগেণর স মতা অজন িশ ণ
কম িচ চলমান রেয়েছ। থমবােরর মত পািলং এেজ গেণর িশ ণ দােনর
উে াগ হণ করা হেয়েছ।
২৮ জা য়াির ২০১৯ তািরেখর মে একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচন স
করার
সাংিবধািনক বা বাধকতা রেয়েছ। ইেতামে িনবাচেনর ণ গণনা
হেয় িগেয়েছ।
কিমশনারগণ সংিবধােনর আেলােক সংসদ িনবাচন পিরচালনা করার শফথ িনেয়েছন
এবং তােত ত রা িনিব রেয়েছন। িনবাচিন সাম ী য় এবং েণর কাজ ায় স
হেয়েছ। আ ঃম ণালয় বঠেক পার ািরক পরামশ আদান- দান করা হেয়েছ। িনবাচন
কিমশেনর কমকতা-কমচাির িনবাচিন দািয়ে িনেবিদত রেয়েছন। আমােদর িত
স েক মহামা রা পিতেক অবিহত কেরিছ।
ি য় দশবাসী
িনবাচন পিরচালনার জ িবিভ পযােয়র ায় ৭ ল কমকতা িনেয়ােগর াথিমক
ি য়া স
হেয়েছ। েত ক িনবাচিন এলাকায় িনবাহী এবং িবচািরক ািজে ট
িনেয়াগ দয়া হেব। আইন- লা র াকাির িবিভ বািহনী থেক ৬ ল ািধক সদ
মাতােয়ন করা হেব। তােদর মে থাকেব িলশ, িবিজিব, র াব, কা গাড, আনসার
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ও াম িতর া বািহনীর সদ গণ। তােদর দ তা, িনরেপ তা ও একা তার উপর
িবেশষ ি রাখা হেব। দািয় পালেন থতার কারেণ িনবাচন িত হেল দািয়
কমকতার িব ে আইনা গ ব া হণ করা হেব। িনবাচন চলাকােল আইন- লা
িনয় েণ বসামিরক শাসনেক যথা- েয়াজনীয় সহায়তা দােনর জ Aid to the
Civil Power িবধােনর অধীেন সশ বািহনী মাতােয়ন থাকেব।
ি য় দশবাসী
জাতীয় সংসদ িনবাচন িঘের সব েরর জনগেণর মে তঃ ত আ েহর জাগরণ ঘেট।
তােদর িব ল উৎসাহ, উ ীপনা আর উ ােস গাটা দশ উ ীিবত হেয় ওেঠ।
রাজনীিতিবদেদর কৗশল ণয়ন, াথ েদর িন ম চারণা, সমথকেদর জনসংেযাগ,
ভাটারেদর িহেসব-িনেকশ, হাট-বাজাের িমিছল- াগান, পা াের অিল-গিল ছয়লাব,
চা দাকােন িবতেকর ঝড়, কমকতােদর িশ ণ, শাসেন রদবদল এবং আইন- লা
বািহনীর াপক িতর ঘটনা ঘেট। ভােটর িদেন ধম, বণ, গা িনিবেশেষ আবাল-বিনতার মে আন ঘন ও উৎসব খর পিরেবশ িবরাজ কের।
২০১৮ সাল সই িনবাচেনর এক বছর। িনবাচনেক সামেন রেখ রাজৈনিতক দল েলা
িত নয়া
কের িদেয়েছ। শীল সমাজ মতামত কাশ অ াহত রেখেছ।
গণমা েম িনবাচন িবেশষ এবং রাজৈনিতক িবে ষকগেণর মতামত, ব , ব ,
িতেবদন, আেলাচনা-সমােলাচনা ও পািরশ কাশ করা হে । টিলিভশন
চ ােনল েলা িনবাচন িনেয় িতিনয়ত টক- শা চার কের যাে । সব সংবাদ মা ম
িনবাচন িনেয় িবেশষ খবর ও িতেবদন চার করেছ। দেশর
াত রাজৈনিতক
ন
দলগতভােব অংশ হণ লক এবং
ু িনবাচন অ ােনর পরামশ িনেয়
মাননীয় ধানম ীর সােথ সংলােপ িমিলত হেয়েছন। সভা-সমােবশ িনবাচিন ব ে
উ
হে । দিশ-িবেদিশ ব সং ক সংগঠন িনবাচন পযেব েণ আ হ কাশ
কেরেছ। দশ াপী সংসদ িনবাচন অ ােনর অ ল আবহ ি হেয়েছ।
ি য় দশবাসী
জািতর এমন উ িসত িতর ম খােন দ িড়েয় আিম ত াশা করেবা, অ েরাধ করেবা
এবং দািব করেবা: াথ এবং তার সমথক িনবাচিন আইন ও আচরণ িবিধ মেন
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চলেবন। েত ক ভাটার অবােধ এবং াধীন িবেবেক পছে র াথ েক ভাট দান
করেবন।
এলাকার গ -মা
ি এবং িনবািচত িতিনিধ ভাট কে
ু
পিরেবশ িনি ত করেণ সহায়তা করেবন। পািলং এেজ গণ ফলাফেলর তািলকা হােত
না পাওয়া পয কে অব ান করেবন। িনবাচিন কমকতাগণ িনরেপ দািয় পালেন
অটল থাকেবন। িনবাহী ও িবচািরক ািজে টগণ আইেনর েয়াগ িনি ত করেবন।
আইন- লা র াকাির বািহনী ভাট ক , ভাটার, াথ , িনবাচিন কমকতা এবং
এেজ গেণর িনরাপ া িনি ত করেবন। গণমা ম কম ব িন সংবাদ পিরেবশ
করেবন। পযেব কগণ িনবাচন কিমশেনর নীিতমালা মেন দািয় পালন করেবন। এবং
িনবাচন কিমশন সিচবালয় সামি ক পিরি িত সাব িণক পযেব ণ ও ত াবধােনর
আওতায় রাখেব। এভােবই ু িনবাচন অ ান স ব হেব।
ি য় দশবাসী
জাতীয় সংসদ িনবাচেন রা ীয় মতায় জনগেণর মািলকানার অিধকার েয়ােগর
েযাগ ি হয়; ন ন সরকার গঠেনর
তরী হয়। এমন িনবাচেন দেশর সব
রাজৈনিতক দলেক অংশ হণ করার জ আবােরা আ ান জানাই। তােদর মে কান
িবষয় িনেয় মতাৈনক বা মতিবেরাধ থেক থাকেল রাজৈনিতকভােব তা মীমাংসা করার
অ েরাধ জানাই। েত ক দলেক এেক অপেরর িত সহনশীল, স ানজনক এবং
রাজনীিত লভ আচরণ করার অ েরাধ জানাই। সব রাজৈনিতক দেলর অংশ হেণর
মা েম এক
িতেযািগতা ণ এবং িত ি তা লক িনবাচন ত াশা কির।
িত ি তা লক িনবাচেন াথ র সমথকেদর সরব উপি িতেত অিনয়ম িতহত হয়
বেল আিম িব াস কির। িতেযািগতা এবং িত ি তা যন কখনও িতিহংসা বা
সিহংসতায় পিরণত না হয় রাজৈনিতক দল েলােক সিদেক সতক ি রাখার জ
িবেশষভােব অ েরাধ জানাই।
ি য় দশবাসী
ভাটার, রাজৈনিতক নতা-কম , াথ , াথ র সমথক এবং এেজ যন িবনা কারেণ
হয়রািনর িশকার না হন বা মামলা- মাক মার স ুিখন না হন তার িন য়তা দােনর
জ আইন- লা র াকির বািহনীর উপর কেঠার িনেদশ থাকেব। দলমত িনিবেশেষ
সং াল ,
- গা ী, ধম, জাত, বণ ও নারী- ষেভেদ সকেল ভাটািধকার েয়াগ
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করেত পারেবন। ভাট শেষ িনজ িনজ বাস ােন িনরাপেদ অব ান করেত পারেবন।
িনবাচিন চারণায় সকল াথ ও রাজৈনিতক দল সমান েযাগ পােব। সকেলর জ
অিভ আচরণ ও সমান েযাগ ি র অ েল িনবাচেন “ লেভল িয়ং িফ ” িনি ত
করা হেব। এ সব িনেয় শী ই েয়াজনীয় পিরপ জাির করা হেব।
ি য় দশবাসী
িনবাচিন ব াপনায় ি র বহােরর উপর
ােরাপ করা হেয়েছ। কিমশেনর
িনজ নটওয়ােকর মা েম াথ েদর ত
ব াপনা এবং িনবাচেনর পািরপািশক
পিরি িত আদান- দান প িত সং া স টওয়ার ও া াম আ িনক ও েগাপেযাগী
করা হেয়েছ। সরাসির অথবা অনলাইেনও মেনানয়নপ দািখেলর িবধান রাখা হেয়েছ।
রাতন প িতর পাশাপািশ ভাট হেণ ইেল িনক ভা ং মিশন বা ইিভএম
বহােরর উে াগ হণ করা হেয়েছ। অেনক েলা ানীয় সরকার িত ান িনবাচেন
আংিশক ও ণা ভাট হেণ ইিভএম বহার সফল হেয়েছ। জলা এবং অ ল
পযােয় দশনীর মা েম ইিভএম-এর উপকািরতা স েক ভাটারগণেক অবিহত করা
হেয়েছ। ইিভএম বহাের তােদর মে উৎসাহ ক আ হ দখা িগেয়েছ। আমরা
িব াস কির ইিভএম বহার করা গেল িনবাচেনর ণগত মান উ ত হেব এবং সময়,
অথ ও েমর সা য় হেব। স কারেণ শহর েলার সংসদীয় িনবাচিন এলাকা থেক
বচয়ন ি য়ায় বেছ নয়া অ কেয়ক েত ইিভএম প িতেত ভাট হণ করা হেব।
ি য় দশবাসী
আিম এখন সংিবধােনর অ ে দ ১২৩ দফা (৩) উপ-দফা (ক)-এর বরােত এবং িনবাচন
কিমশেনর িস া মাতােবক একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেনর সময় িচ ঘাষণা
করিছ:
(ক) মেনানয়নপ দািখেলর শষ তািরখ: ১৯ নেভ র ২০১৮ সামবার
(খ) মেনানয়নপ বাছাইেয়র তািরখ: ২2 নেভ র ২০১৮ হ িতবার
(গ) াথ তা ত াহােরর শষ তািরখ: ২৯ নেভ র ২০১৮ হ িতবার
(ঘ) ভাট হেণর তািরখ: ২৩ িডেস র ২০১৮ রিববার
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ি য় দশবাসী
দেশর সবেচেয় র ণ অ ান সংসদ িনবাচন ুভােব পিরচালনায় আপনােদর
সহেযািগতা, সাহা এবং সমথন কামনা কির। জািতর আ ল আ েহর এ যায়গায়
সকলেক সােথ িনেয় অবাধ, ু, িনরেপ এবং হণেযা িনবাচন অ ান করেত
সফল হব ইনশা াহ।
২৩ িডেস র ২০১৮তািরেখর জাতীয় সংসদ িনবাচন সফল হাক-সাথক হাক।
আ াহ হােফজ
বাংলােদশ িচর ায়ী হাক।
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