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ঢাকা : একাদশ জাতীয় সংসদ িনর্বাচনেক সামেন েরেখ জািতর উদ্েদেশ
েদওয়া ভাষেণ িনর্বাচেনর তফিসল েঘাষণা কেরেছন প্রধান িনর্বাচন
কিমশনার েক এম নূরুল হুদা। বাংলা ট্িরিবউেনর পাঠকেদর জন্য তুেল
ধরা হেলা তার পুেরা ভাষণ:
প্িরয় েদশবাসী
আসসালামু আলাইকুম।
আিম একাদশ জাতীয় সংসদ িনর্বাচেনর তফিসল েঘাষণা করার জন্য আপনােদর
সামেন উপস্িথত হেয়িছ। একই সােথ িনর্বাচেনর প্রস্তুিতর ওপর িকছুটা
আেলাকপাত করেবা। িনর্বাচন পিরচালনায় সকল নাগিরেকর সহেযািগতার
আহ্বান জানােবা।
শুরুেতই আিম স্বাধীনতার মহান স্থপিত জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ
মুিজবুর রহমানেক শ্রদ্ধার সােথ স্মরণ কির। েযসব বীর সন্তান
স্বাধীনতার জন্য জীবন িদেয়েছন, পঙ্গুত্ববরণ কেরেছন, সম্ভ্রম
িবসর্জন িদেয়েছন, তােদরেক স্মরণ করিছ। স্মরণ করিছ ৫২-এর ভাষা
শহীদেদর, যােদর রক্েতর িবিনমেয় প্রিতষ্িঠত হেয়েছ মােয়র ভাষা;
অর্িজত হেয়েছ আন্তর্জািতক মাতৃভাষা িদবস।
আন্েদালন আত্মদান আর সংগ্রােমর ফসল স্বাধীন-সার্বেভৗম বাংলােদশ।
ভাষা আন্েদালেন আত্মদােনর প্রত্যয় িনেয় স্বািধকার আন্েদালন।
স্বািধকার আন্েদালেনর প্েররণায় মুক্িত সংগ্রাম। মুক্িতযুদ্েধর
শ্েরষ্ঠ অর্জন লাল সবুজ পতাকার একখণ্ড বাংলােদশ। চরম ক্ষুধাদািরদ্র্য, অবনতকর আর্থসামািজক অবস্থান এবং যুদ্ধিবধ্বস্ত
েভৗত
অবকাঠােমা িনেয় ১৯৭১ সােল বাংলােদেশর জন্ম। নবীন েস েদশিট আজ
উন্নত িবশ্ব অিভমুখ অিভযােন দীপ্তপেদ এিগেয় চলেছ। উন্নয়েনর আর
একিট আরাধ্য েসাপান গণতন্ত্েরর মজবুত িভত্িত। সামািজক উন্নয়ন ও
অর্থৈনিতক প্রবৃদ্িধর স্িথিতশীল ও দীর্ঘেময়ািদ লক্ষ্য অর্জেন
উন্নয়ন ও গণতন্ত্রেক সমান্তরাল পথ ধের অগ্রসর হেত হেব।
গণতন্ত্েরর অগ্রযাত্রায় িনর্বাচন একিট িনর্ভরশীল বাহন। ২০১৮
সােলর জাতীয় সংসদ িনর্বাচন
তা এিগেয় িনেয় েযেত জনগেণর কােছ

হািজর হেয়েছ। জনগেণর হেয় সব রাজৈনিতক দলেক েস িনর্বাচেন অংশ িনেয়
েদেশর গণতন্ত্েরর ধারা এবং উন্নয়েনর গিতেক সচল রাখার আহ্বান
জানাই।
প্িরয় েদশবাসী,
আমরা একাদশ সংসদ িনর্বাচন সামেন েরেখ আইন সংস্কার, েভাটার তািলকা
প্রস্তুতসহ
৭িট
করণীয়
িবষয়
স্িথর
কের
২০১৭
সােল
একিট
কর্মপিরকল্পনা প্রস্তুত কেরিছলাম। সংলােপর মাধ্যেম ৪০িট িনবন্িধত
রাজৈনিতক দল, সুশীল সমাজ,
গণমাধ্যম প্রিতিনিধ, পর্যেবক্ষক
সংস্থা,
িনর্বাচন
িবেশষজ্ঞ
ও
নারীেনত্রী
সংগঠেনর
কােছ
কর্মপিরকল্পনািট তুেল ধেরিছলাম। তােদর পরামর্শ এবং সুপািরশ িবচার
িবশ্েলষেণর পর করণীয় িবষয়গুেলা বাস্তবায়ন করা হেয়েছ। েযমন, কিতপয়
আইন িবিধ সংেশাধন করা হেয়েছ। সংসদীয় এলাকার সীমানা পুনঃিনর্ধারণ
তািলকা প্রকাশ করা হেয়েছ। েভাটার তািলকা চূড়ান্ত করা হেয়েছ।
প্রায় ৪০ হাজার েভাটেকন্দ্েরর বাছাই কাজ সম্পন্ন হেয়েছ। ৭৫িট
রাজৈনিতক দেলর িনবন্ধন আেবদন িনষ্পত্িত করা হেয়েছ। কর্মকর্তাগেণর
সক্ষমতা অর্জন প্রিশক্ষণ কমসূিচ চলমান রেয়েছ। প্রথমবােরর মেতা
েপািলং এেজন্টগেণর প্রিশক্ষণ প্রদােনর উদ্েযাগ গ্রহণ করা হেয়েছ।
২৮ জানুয়াির ২০১৯ তািরেখর মধ্েয একাদশ জাতীয় সংসদ িনর্বাচন
সম্পন্ন
করার
সাংিবধািনক
বাধ্যবাধকতা
রেয়েছ।
ইেতামধ্েয
িনর্বাচেনর ক্ষণ গণনা শুরু হেয় িগেয়েছ। কিমশনারগণ সংিবধােনর
আেলােক সংসদ িনর্বাচন পিরচালনা করার শপথ িনেয়েছন এবং তােত তারা
িনিবষ্ট রেয়েছন। িনর্বাচিন সামগ্রী ক্রয় ও মুদ্রেণর কাজ প্রায়
সম্পন্ন হেয়েছ। আন্তঃমন্ত্রণালয় ৈবঠেক পারস্পিরক পরামর্শ আদান
প্রদান
করা
হেয়েছ।
িনর্বাচন
কিমশেনর
কর্মকর্তা
কর্মচারী
িনর্বাচিন দািয়ত্েব িনেবিদত রেয়েছন। আমােদর প্রস্তুিত সম্পর্েক
মহামান্য রাষ্ট্রপিতেক অবিহত কেরিছ।
প্িরয় েদশবাসী
িনর্বাচন পিরচালনার জন্য িবিভন্ন পর্যােয়র প্রায় ৭ লক্ষ
কর্মকর্তা িনেয়ােগর প্রাথিমক প্রক্িরয়া সম্পন্ন হেয়েছ। প্রত্েযক
িনর্বাচিন এলাকায় িনর্বাহী এবং িবচািরক ম্যািজস্ট্েরট িনেয়াগ
েদওয়া হেব। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী িবিভন্ন বািহনী েথেক ৬ লক্ষািধক
সদস্য েমাতােয়ন করা হেব। তােদর মধ্েয থাকেব পুিলশ, িবিজিব,
র্যাব, েকাস্টগার্ড, আনসার ও গ্রাম প্রিতরক্ষা বািহনীর সদস্যগণ।

তােদর দক্ষতা, িনরেপক্ষতা ও একাগ্রতার ওপর িবেশষ দৃষ্িট রাখা
হেব। দািয়ত্ব পালেন ব্যর্থতার কারেণ িনর্বাচন ক্ষিতগ্রস্ত হেল
দায়ী কর্মকর্তার িবরুদ্েধ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হেব।
আইনশৃঙ্খলা িনয়ন্ত্রেণ অসামিরক প্রশাসনেক যথা-প্রেয়াজনীয় সহায়তা
প্রদােনর জন্য সশস্ত্র বািহনী
েমাতােয়ন থাকেব।
প্িরয় েদশবাসী
জাতীয় সংসদ িনর্বাচন িঘের সর্বস্তেরর জনগেণর মধ্েয স্বতঃস্ফূর্ত
আগ্রেহর জাগরণ ঘেট। তােদর িবপুল উৎসাহ উদ্দীপনা আর উচ্ছ্বােস
েগাট েদশ উজ্জীিবত হেয় ওেঠ। রাজনীিতিবদেদর েকৗশল প্রণয়ন,
প্রার্থীেদর িনর্ঘুম প্রচারণা, সমর্থকেদর জনসংেযাগ, েভাটারেদর
িহসাব-িনকাশ, হাটবাজাের িমিছল স্েলাগান, েপাস্টাের অিলগিল সয়লাব,
চা েদাকােন িবতর্েকর ঝড়, কর্মকর্তােদর প্রিশক্ষণ, প্রশাসেন রদবদল
এবং আইনশৃঙ্খলা বািহনীর ব্যাপক প্রস্তুিতর ঘটনা ঘেট। েভােটর িদেন
ধর্ম বর্ণ েগাত্র িনর্িবেশেষ আবালবৃদ্ধবিনতার মধ্েয আনন্দঘন ও
উৎসবমুখর পিরেবশ িবরাজ কের।
২০১৮ সাল েসই িনর্বাচেনর একিট বছর। িনর্বাচনেক সামেন েরেখ
রাজৈনিতক দলগুেলা প্রস্তুিত েনওয়া শুরু কের িদেয়েছ। সুশীল সমাজ
মতামত প্রকাশ অব্যাহত েরেখেছ। গণমাধ্যেম িনর্বাচন িবেশষজ্ঞ এবং
রাজৈনিতক িবশ্েলষকগেণর মতামত, বক্তব্য, প্রবন্ধ, প্রিতেবদন,
আেলাচনা-সমােলাচনা ও সুপািরশ প্রকাশ করা হচ্েছ। েটিলিভশন
চ্যােনলগুেলা িনর্বাচন িনেয় প্রিতিনয়ত টকেশা প্রচার কের যাচ্েছ।
সব সংবাদমাধ্যম িনর্বাচন িনেয় িবেশষ খবর ও প্রিতেবদন প্রচার
করেছ। েদেশর প্রখ্যাত রাজৈনিতক েনতৃবৃন্দ দলগতভােব অংশগ্রহণমূলক
এবং
সুষ্ঠু
িনর্বাচন
অনুষ্ঠােনর
পরামর্শ
িনেয়
মাননীয়
প্রধানমন্ত্রীর সােথ সংলােপ িমিলত হেয়েছন। সভা-সমােবশ িনর্বাচিন
বক্তব্েয উত্তপ্ত হচ্েছ। েদিশ িবেদিশ বহুসংখ্যক সংগঠন িনর্বাচন
পর্যেবক্ষেণ আগ্রহ প্রকাশ কেরেছ। েদশব্যাপী সংসদ িনর্বাচন
অনুষ্ঠােনর অনুকূল আবহ সৃষ্িট হেয়েছ।
প্িরয় েদশবাসী
জািতর এমন উচ্ছ্বিসত প্রস্তুিতর মধ্যখােন দাঁিড়েয় আিম প্রত্যাশা
করেবা, অনুেরাধ করেবা এবং দািব করেবা, প্রার্থী এবং তার সমর্থক
িনর্বাচিন আইন ও আচরণিবিধ েমেন চলেবন। প্রত্েযক েভাটার অবােধ ও
স্বাধীন িবেবেক পছন্েদর প্রার্থীেক েভাট প্রদান করেবন। স্ব স্ব

এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্িত এবং িনর্বািচত প্রিতিনিধ েভাটেকন্দ্ের
সুষ্ঠু পিরেবশ িনশ্িচতকরেণ সহায়তা করেবন। েপািলং এেজন্টগণ
ফলাফেলর তািলকা হােত না পাওয়া পর্যন্ত েকন্দ্ের অবস্থান করেবন।
িনর্বাচিন কর্মকর্তাগণ িনরেপক্ষ দািয়ত্ব পালেন অটল থাকেবন।
িনর্বাহী ও িবচািরক ম্যািজস্ট্েরটগণ আইেনর প্রেয়াগ িনশ্িচত
করেবন।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বািহনী েভাটেকন্দ্র, েভাটার, প্রার্থী,
িনর্বাচিন কর্মকর্তা এবং এেজন্টগেণর িনরাপত্তা িনশ্িচত করেবন।
গণমাধ্যম কর্মী বস্তুিনষ্ঠ সংবাদ পিরেবশন করেবন। পর্যেবক্ষকগণ
িনর্বাচন কিমশেনর নীিতমালা েমেন দািয়ত্ব পালন করেবন। এবং
িনর্বাচন
কিমশন
সিচবালয়
সামগ্িরক
পিরস্িথিত
সার্বক্ষিণক
পর্যেবক্ষণ এবং তত্ত্বাবধােনর আওতায় রাখেব। এভােবই সুষ্ঠু
িনর্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হেব।
প্িরয় েদশবাসী
জাতীয় সংসদ িনর্বাচেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় জনগেণর মািলকানার অিধকার
প্রেয়ােগর সুেযাগ সৃষ্িট হয়; নতুন সরকার গঠেনর ক্েষত্র ৈতির হয়।
এমন িনর্বাচেন েদেশর সব রাজৈনিতক দলেক অংশগ্রহণ করার জন্য আবােরা
আহ্বান জানাই। তােদর মধ্েয েকানও িবষয় িনেয় মতাৈনক্য বা মতিবেরাধ
েথেক থাকেল রাজৈনিতকভােব তা মীমাংসার অনুেরাধ জানাই। প্রত্েযক
দলেক এেক অপেরর প্রিত সহনশীল সম্মানজনক এবং রাজনীিতসুলভ আচরণ
করার অনুেরাধ জানাই। সব রাজৈনিতক দেলর অংশগ্রহেণর মাধ্যেম একিট
প্রিতেযািগতাপূর্ণ এবং প্রিতদ্বন্দ্িবতামূলক িনর্বাচন প্রত্যাশা
কির। প্রিতদ্বন্দ্িবতামূলক িনর্বাচেন প্রার্থীর সমর্থকেদর সরব
উপস্িথিতেত অিনয়ম প্রিতহত হয় বেল আিম িবশ্বাস কির। প্রিতেযািগতা
এবং প্রিতদ্বন্দ্িবতা েযন কখনও প্রিতিহংসা বা সিহংসতায় পিরণত না
হয়, রাজৈনিতক দলগুেলােক েসিদেক সতর্ক দৃষ্িট রাখার জন্য
িবেশষভােব অনুেরাধ জানাই।
প্িরয় েদশবাসী
েভাটার , রাজৈনিতক েনতাকর্মী, প্রার্থী, প্রার্থীর সমর্থক এবং
এেজন্ট েযন িবনা কারেণ হয়রািনর িশকার না হন বা মামলা েমাকদ্দমার
সম্মুখীন না হন, তার িনশ্চয়তা প্রদােনর জন্য আইনশৃঙ্খলা
রক্ষাকারী বািহনীর ওপর কেঠার িনর্েদশ থাকেব। দলমত িনর্িবেশেষ
সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র নৃ-েগাষ্ঠী, ধর্ম, জাত, বর্ণ ও নারী

পুরুষেভেদ সকেল েভাটািধকার প্রেয়াগ করেত পারেবন। েভাট েশেষ িনজ
িনজ বাসস্থােন িনরাপেদ অবস্থান করেত পারেবন।
িনর্বাচিন প্রচারণায় সকল প্রার্থী ও রাজৈনিতক দল সমান সুেযাগ
পােব। সকেলর জন্য অিভন্ন আচরণ ও সমান সুেযাগ সৃষ্িটর অনুকূেল
িনর্বাচেন ‘েলেভল প্েলিয়ং িফল্ড’ িনশ্িচত করা হেব। এসব িনেয়
শীঘ্রই প্রেয়াজনীয় পিরপত্র জাির করা হেব।
প্িরয় েদশবাসী,
িনর্বাচিন ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্িতর ব্যবহােরর ওপর গুরুত্বােরাপ
করা হেয়েছ। কিমশেনর িনজস্ব েনটওয়ার্েকর মাধ্যেম প্রার্থীেদর তথ্য
ব্যবস্থাপনা এবং িনর্বাচেনর পািরপার্শ্িবক পিরস্িথিত আদান প্রদান
পদ্ধিত সংক্রান্ত সফটওয়্যার ও প্েরাগ্রাম আধুিনক ও যুেগাপেযাগী
করা হেয়েছ। সরাসির অথবা অনলাইেনও মেনানয়নপত্র দািখেলর িবধানও
রাখা হেয়েছ। পুরাতন পদ্ধিতর পাশাপািশ েভাট গ্রহেণ ইেলকট্রিনক
েভািটং েমিশন বা ইিভএম ব্যবহােরর উদ্েযাগ গ্রহণ করা হেয়েছ।
অেনকগুেলা স্থানীয় সরকার প্রিতষ্ঠান িনর্বাচেন আংিশক ও পূর্ণাঙ্গ
েভাট গ্রহেণ ইিভএম ব্যবহার সফল হেয়েছ। েজলা এবং অঞ্চল পর্যােয়
প্রদর্শনীর মাধ্যেম ইিভএম-এর উপকািরতা সম্পর্েক েভাটারগণেক অবিহত
করা হেয়েছ। ইিভএম ব্যবহাের তােদর মধ্েয উৎসাহব্যঞ্জক আগ্রহ েদখা
িগেয়েছ। আমরা িবশ্বাস কির ইিভএম ব্যবহার করা েগেল িনর্বাচেনর
গুণগতমান উন্নত হেব এবং সময়, অর্থ ও শ্রেমর সাশ্রয় হেব। েস কারেণ
শহরগুেলার সংসদীয় িনর্বাচিন এলাকা েথেক ৈদবচয়ন প্রক্িরয়ায় েবেছ
েনয়া অল্প কেয়কিটেত ইিভএম পদ্ধিতেত েভাট গ্রহণ করা হেব।
প্িরয় েদশবাসী
আিম এখন সংিবধােনর অনুচ্েছদ ১২৩ দফা (৩) উপ-দফা (ক)-এর বরােত এবং
িনর্বাচন
কিমশেনর
িসদ্ধান্ত
েমাতােবক
একাদশ
জাতীয়
সংসদ
িনর্বাচেনর সময়সূিচ েঘাষণা করিছ।
একাদশ জাতীয় সংসদ িনর্বাচন
(ক) মেনানয়নপত্র দািখেলর েশষ তািরখ ১৯ নেভম্বর ২০১৮ েসামবার
(খ) মেনানয়নপত্র বাছাইেয়র তািরখ ২২ নেভম্বর ২০১৮ বৃহস্পিতবার
(গ) প্রার্িথতা
বৃহস্পিতবার

প্রত্যাহােরর

েশষ

তািরখ

২৯

নেভম্বর

২০১৮

(ঘ) েভাট গ্রহেণর তািরখ ২৩ িডেসম্বর ২০১৮ রিববার
২৩ িডেসম্বেরর জাতীয় িনর্বাচন সফল েহাক, সার্থক েহাক। আল্লাহ
হােফজ।
বাংলােদশ িচরস্থায়ী েহাক।
িনউজিবিড৭১/িবিস/নেভম্বর ০৮, ২০১৮

