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সাকােচৗর তাਟব, োভাটদােন বাধা, সংখઘালঘઓর বািড়েত অা†ন

একরামઓল হক বઓলবઓল, পઝণব বল ও োমা় ইবચািহম খিলল, চ›গઝাম
চ›গઝাম-২ (ফিটকছিড়) ও চ›গઝাম-৬ (রাਔઓিনয়া, োবায়ালখালী অাংিশক) িনবગাচনী অাসেন চারদলীয় োজােটর পઝাথગী
সালাউিਣন কােদর (সাকা) োচৗধઓরীর কઘাডাররা গতকাল িবিভনੱ কায়দায় সিহংসতার োচੈা চালায় এবং োভাটারেদর মেধઘ
অাত‰ ছিড়েয় োদয়„ সংখઘালঘઓ োভাটারেদর তারা োভাটেকে੯দઝ োযেত বাধা োদয়„ 
ফিটকছিড়েত িনবગাচেনর অােগর রােত একিট সংখઘালঘઓ পিরবােরর বািড়েত অা†ন িদেয় ওই এলাকায় সংখઘালঘઓেদর
মেধઘ অাত‰ ছড়ােনার োচੈা হয় বেল অিভেযাগ পাওয়া োগেছ„ এই দઓিট অাসেনই চার দেলর পઝাথગী িহেসেব পઝিতਦি੯ਦতা
করেছন সাকা োচৗধઓরী„ োভাট গઝহণ বਬ রাখা এবং োভাটার ও সমথગকেদর মেধઘ উেਡজনা এবং ধাওয়া-পাઈটাধাওয়ার
ঘটনা ঘটায় এই দઓই অাসেনর িবিভনੱ োকে੯দઝ িনধગািরত সময় িবেকল চারটার পরও পઝায় দઓই ঘ੩টা োবিশ সময় ধের োভাট
গઝহণ করা হয়„ 
গতকাল সেরজিমন ঘઓের রাਔઓিনয়ার োসানারগঁাও, দিਉণ রাজানগেরর রাজভઓবন, রিফকাবাদ ੌઓল, লালানগর হাইੌઓলসহ ি
বিভনੱ োকে੯দઝ সংখઘালঘઓ োভাটারেদর বাধা িদেত োদখা োগেছ„ এলাকাবাসী এসব ঘটনার জনઘ চারদলীয় োজােটর পઝাথગী
সাকা োচৗধઓরীর অনઓসারীেদর দায়ী কেরেছ„ োসনাবািহনীর টহল থাকায় ও পઓিলেশর তਅপরতার কারেণ অেনক সংখઘালঘઓ ো
ভাটার পের োকে੯দઝ োযেত সাহস পান„
એઐানীয় োভাটারেদর অিভেযাগ, রহসઘজনক কারেণ োসানারগঁাও োকে੯দઝর োভাট গઝহণ কেয়ক ঘ੩টার জনઘ বਬ রাখা হয়„ এই
োকে੯দઝর বাইের োগালেযাগ কের সংখઘালঘઓেদর মেধઘ ভীিত সৃিੈর অিভেযাগ পাওয়া োগেছ„ োভাট গઝহণ বਬ থাকায় ো
সনাবািহনীর টহল দল ও পઓিলশ পিরেবশ সৃিੈ কের োভাটারেদর অাবার োকে੯দઝ যাওয়ার সઓেযাগ কের োদন, োয কারেণ
গতকাল সਬઘা ছয়টা নাগাদ োভাট গઝহণ সઃপনੱ হয়„
িপઝসাইিডং কমગকতગা অাবদઓল কাইয়ઓম অবশઘ োভাট গઝহণ বਬ রাখার অিভেযাগ অসંীকার কেরন„ িতিন বেলন, োকে੯দઝর
বাইের গਟেগাল হেয়েছ„ এ কারেণ োভাটারেদর োকে੯দઝ অাসেত োদির হয়„ ওই োভাটারেদর োভাট িনেত সਬઘা গিড়েয়
যায়„
লালানগর ੌઓল োকে੯দઝর অদકের তািলকাভઓਡઙ সੰ੬াসী ও সাকা োচৗধઓরীর কઘাডার বখেতয়ার সংখઘালঘઓেদর োকে੯দઝ োযেত
বাধা োদন„ এ কারেণ চারদলীয় োজাট ও মহােজােটর সমথગকেদর মেধઘ ধাওয়া-পাઈটাধাওয়ার ঘটনা ঘেট„ পের ো
সনাবািহনীর টহল দল এেল সੰ੬াসীরা পািলেয় যায়„ 
চ੯দઝেঘানা ইউিপ োচয়ারমઘান ইিদચছ অাজগর জানান, চ੯দઝেঘানা-কদমতিল ইউিনয়েনর কদমতিল সরকাির পઝাথিমক ি
বদઘালয় োকে੯দઝ োভাট গઝহণ ੂরઔর পর সাকা োচৗধઓরীর কઘাডার হািজ ইলઓ ও তঁার সহেযাগীরা িমনারপাড়ার িহ੯দઓ ো
ভাটারেদর োভাটেকে੯দઝ োযেত বাধা োদয়„ ফেল িমনার পাড়ার নারী োভাটারেদর অেনেক োভাট িদেত পােরনিন„
মিরয়মনগর ইউিপ সদসઘ কামাল উিਣন জানান, সাকা োচৗধઓরীর কઘাডার ফজল হক, নઓরઔল অািজম, উઈটা অাইয়ઓবসহ ি
চিহઙত কઘাডাররা মিরয়মনগর ইউিনয়ন পিরষদ োকে੯দઝ োভাটারেদর ধােনর শীেষ োভাট োদওয়ার জনઘ চাপ পઝেয়াগ কের„
অাইনশৃ੦খলা বািহনী তাਅਉিণকভােব ঘটনাએઐেল োপঁৗছােল কઘাডাররা পািলেয় যায়„
সরফভাটা ইউিপর মধઘম সরফভাটা গઝােমর নািজম উিਣন জানান, সরফভাটা সরকাির পઝাথিমক িবদઘালয় এবং
সরফভাটা উ੧চিবদઘালয় োকে੯দઝ সাকা োচৗধઓরীর কઘাডার োরড কিরম ও তার সহেযাগী এবং িতনপাড়া ঐকઘ পিরষেদর ো
সােহল, জালাল, ইউনઓছ ও সবઓেজর োনতৄেতં মহােজােটর পઝাথગীর িনবગাচনী কઘােઃপ হামলা চালায়„ এ সময় োভাট িদেত
অাসা নারী োভাটাররা ভেয় োভাট না িদেয় ঘের িফের যান„ 
ওই োকে੯দઝর সহকারী িপઝসাইিডং কমગকতગা দઓলাল কািੰæ  শীল পઝথম অােলােক বেলন, হামলার কারেণ পઝায় োদড় ঘ੩টা ো
কে੯দઝর নারী বઓথ†েলা ফঁাকা িছল„ পের অাইনশৃ੦খলা রਉাকারী বািহনী অবએઐান িনেয় নারী োভাটারেদর োভাট িদেত
সহায়তা কের„ 
লালানগর ইউিপ সদসઘ দઓলাল দাশ জানান, লালানগর সরকাির পઝাথিমক িবদઘালয় োকে੯দઝর কઓলালপাড়া গઝােমর িহ੯দઓ ো
ভাটারেদর োকে੯দઝ যাওয়ার সময় কઓলালপাড়া রাએæার মাথায় সাকার কઘাডার বখেতয়ার বািহনীর পઝধান বখেতয়ার বাধা
সৃিੈ কেরন„ এমনিক মারধর কের ১০-১২ জন োভাটারেক িফিরেয় োদয়„ ফেল অেনক িহ੯দઓ োভাটার োভাট িদেত পােরিন„
একইভােব কઘাডারেদর বাধার সমઅઓখীন হেয়েছ োহাসনাবাদ ইউিনয়েনর খীলেমাগল উ੧চিবদઘালয় োক੯দઝ, িনিচੰæাপઓর
সরকাির পઝাথিমক িবদઘালয় োক੯দઝ, চ੯দઝেঘানা োজিস দাশ সরকাির পઝাথিমক িবদઘালয় োক੯দઝ, সরফভাটা মীেরর খীল
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উ੧চিবদઘালয় োকে੯দઝ সংখઘালঘઓ ও অািদবাসী োভাটাররা োভাট িদেত বাধা পান বেল অিভেযাগ পাওয়া োগেছ„ 
দিਉণ রাজানগর ইউিনয়েনর বািস੯দা রিফকઓল ইসলাম জানান, সকাল নয়টায় রাজাভઓবন সরকাির পઝাথিমক িবদઘালয় ো
কে੯দઝ সাকা োচৗধઓরীর কઘাডাররা নারী োভাটারেদর োভাট িদেত বাধা সৃিੈ কের„ পઝিতবাদ করায় ইউিপ োচয়ারমઘান এনামઓল
হক িময়ােক মারধর করার োচੈা কের কઘাডাররা„
রাਔઓিনয়ায় মহােজােটর পઝাথગী ড় হাসান মাহমઓদ পઝথম অােলােক বেলন, �অামার পઝিতপਉ অােগর কায়দায় োভাটারেদর
ভয়ভীিত োদিখেয়েছ„ ফেল অেনেক োভাট িদেত পােরিন„�
ফিটকছিড়: গত োরাববার রাত িতনটার িদেক ফিটকছিড়র নানઓপઓর ইউিনয়েনর নানઓপઓর পিઉচম বড়ઓয়াপাড়ার একিট বািড়
ও িতনিট খেড়র গাদায় একই সেਔ অা†ন োদয় িকছઓ দઓবৃગਡ„ সকাল ১০টায় বড়ઓয়াপাড়ায় িগেয় োদখা যায়, নীলকমল
বড়ઓয়া, দীপক বড়ઓয়া ও পઓিলনী িবহারী বড়ઓয়ার িতনিট ঘর পઓেড় ছাই হেয় যায়„ িকੰ੫ খেড়র গাদায় তখেনা অা†ন
জઁলিছল„ অা†েন �অান੯দ ধাম� নােম একিট োবৗਤ পઘােগাডার লােগায়া িভਉઓ িবমল োজઘািতর িনবাসিটও ਉিতগઝએæ
হয়„ 
োকে੯দઝ যাওয়ার সময় অপગণ বড়ઓয়া, িলটন ও সંপনেক মারধরও করা হয় বেল অিভেযাগ রেয়েছ„ অা†েনর ঘটনা পઝসেਔ
অাওয়ামী লীগ পઝাথગী এ িট এম োপয়ারઔল ইসলাম বেলন, �সাকা োচৗধઓরীর সੰ੬াসীরা অা†ন িদেয়েছ„ সংখઘালঘઓরা যােত
োভাটেকে੯দઝ না অােস োস কারেণ এই ঘটনা ঘেটেছ„� পাઈটা অিভেযাগ কেরেছন পઝিতਦ੯ਦী সাকা োচৗধઓরী„ বড়ઓয়াপাড়ায়
সাকার কઘাডারেদর অা†ন োদওয়ার অিভেযাগ অসંীকার কেরেছন তঁার পઝধান িনবગাচনী এেজ੯ট োমা় সালাহউিਣন„ 
দઓপઓর োসায়া দઓইটার িদেক ফিটকছিড় অাতিরয়া সরকাির পઝাথিমক িবদઘালয় োকে੯দઝ অিনয়েমর অিভেযাগ িপઝসাইিডং
কমગকতગা ফজলઓল হকেক লাি˜ত কেরেছ িকছઓ উ੧ছৃ੦খল যઓবক„ পের এই খবর োপেয় োসনাসদসઘ ও ঊধਸ਼ગতন কমગকতગারা
উপিએઐত হেয় িনয়ੰ੬েণ অােনন„
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