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 িশেরানাম: Second phase of municipal elections 

=ি�তীয় ধােপ েপৗর িনবর্াচন; 

More violence, coercion and rules violation 

=অেনক সিহংসতা, �ভাব িব�ার এবং িবিধ লংঘন; 
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�থেম শ�াথর্গুিল েজেন িনই 

১। Second phase-ি�তীয় ধাপ/পযর্ায়; 

২। of municipal elections-েপৗরস িনবর্াচেনর; 

৩। More violence-অতয্িধক/অেনক সিহংসতা; 

৪। coercion-�ভাব িব�ার; 

৫। and rules violation-এবং আইন/িবিধ ল�ন; 

৬। The second phase of the four-stage 

local elections-চতুথর্ ধােপর �ানীয় িনবর্াচেনর 

ি�তীয় ধাপ/দফা;  

৭। was held on Saturday-শিনবাের অনুি�ত 

হেয়েছ;  

৮। in a total of 60 municipalities-সবর্েমাট 

৬০িট েপৗরসভায়;  

৯। in the country-েদেশ;  

১০। amidst reports of sporadic clashes-

িবিক্ষ�/িবি�� সংঘেষর্র ঘটনার মধয্ িদেয়;  

১১। violation of rules-িবিধ লংঘন;  

১২। not-so-free -অতটা অবাধ নয়;  

১৩। open vote casting-�কােশয্ েভাট�হণ;  

১৪। it was good to see-েদেখ ভােলা লাগার 

িবষয়/বয্াপার িছল;  

১৫। people's undiminished interest- 

জনগেনর আ�েহর কমিত েনই;  

১৭। in the local polls-�ানীয় েভােট/িনবর্াচেন;  

১৮। one cannot say the same-হুবহু একই 

কথা েকউ বলেত পােরনা;  

১৯। about the fairness of the elections-

িনবর্াচেনর িনরেপক্ষতার বয্াপাের;  

২০। Although the campaign period-যিদও 

�চার-�চারণার সময়;  

২১। was relatively free from violence-

তুলনামূলক সিহংসমু� িছল;  

২২। compared to previous years-পূেবর্র 

বছরগুেলার তুলনায়;  

২৩। it was sad to see-এটা েজেন দু:খজনক;  

২৪। an elected councillor of the BNP 

killed , allegedly,-িবএনিপর এক িনবর্ািচত 

কাউি�লর িনহত হওয়ার অিভেযাগ উঠেছ;  

২৫। by the supporters of his opponent-

তার �িতপেক্ষর সমথর্কেদর �ারা;  

২৬। The reports suggest that-�িতেবদেনর 

বরােত জানা যায় েয;  

২৭। polling agents of the opposition BNP-

িবেরাধী দল িবএনিপর েপািলং এেজ�;  

২৮। were almost invisible-�ায় অেগাচের িছল; 

েচােখ পড়ার মত িছলনা; একদম েদখা যায়িন;  

২৯। in the polling stations-েভাট েকে�;  



৩০। The reason is very obvious-কারণ 

একদম ��;  

৩১। We have, however, two different 

versions -তেব আমােদর কােছ দুইিট পৃথক /দুই 

ধরেণর বণর্না/িববরণ আেছ;  

৩২। of what happened on election day-

িনবর্াচেনর িদেন যা ঘটিছল েস বয্াপাের;  

৩৩। If we are to believe -আমােদরেক যিদ 

িব�াস করেত হয়;  

৩৪। the version by the Election 

Commission Senior Secretary-িনবর্াচন 

কিমশেনর িসিনয়র সিচেবর কথা;  

৩৫। it was a peaceful election with 60-70 

of votes cast-৬০-৭০ ভাগ েভাট �হেণর মাধয্েম 

শাি�পূণর্ িনবর্াচন হেয়েছ;  

৩৬। But one of the Election 

Commissioners-তেব িনবর্াচন কিমশনারেদর 

একজন;  

৩৭। does not see it as being participatory 

or peaceful.-এিট/িনবর্াচন অংশ�হণমূলক অথবা 

শাি�পূণর্ হেয়েছ মানেত চাননা/বুঝেত চাননা;  

৩৮। Opposition agents-িবেরাধী দেলর 

এেজ�রা;  

৩৯। were few and far between-েদখা 

যায়িন/পাওয়া যায়িন;  

৪০। We believe the statement given by 

the Election Commissioner-িনবর্াচন 

কিমশনাের েদয়া ব�বয্ আমরা িব�াস কির;  

৪১। is borne out by reports-�িতেবদেন 

/সংবােদ আসা;  

৪২। in both electronic and print media-

ইেল�িনক ও ি�� উভয় িমিডয়ােত;  

৪৩। There are reports of electoral rules 

violation-িনবর্াচনী আচরণিবিধ লংঘেনর 

খবর/�িতেবদন আেছ;  

৪৪। intimidation of opposition candidates 

and voters-িবেরাধী দেলর �াথর্ী ও েভাটারেদর 

ভয়ভীিত েদখােনা;  

৪৫। Reportedly-সংবাদ মাধয্েম জানা যায় েয;  

৪৬। BNP agents were prevented from 

entering the booths-িবএনিপর এেজ�েদরেক 

বুেথ ঢুকেত/�েবশ করেত েদয়া হয়িন;  

৪৭। in fact-আসেল; �কৃতপেক্ষ;  

৪৮। inside many centres-অেনক েকে�র 

মেধয্; www.prebd.com 

৪৯। supporters and activists of the ruling 

party-ক্ষমতাসীন দেলর সমথর্ক ও কমর্ীরা;  

৫০। were reportedly found-খবর পাওয়া 

েগেছ;  

৫১। to be involved in politicking for the 

party's candidates-দেলর �াথর্ীর পেক্ষ/জনয্ 

রাজৈনিতক কাযর্কলােপ জিড়ত হওয়ার;  

৫২। forcing the voters to cast their vote 

for the "boat" symbol-েনৗকা �িতেক েভাট 

িদেত েভাটারেদরেক েজার করার/বাধয্ করার;  

৫৩। In short-সংেক্ষেপ বলেল;  

৫৪। violation of the rules -িবিধ লংঘন;  

৫৫। was the order of the day-িদেনর িচ� 

িছল;  

৫৬। What we saw on Saturday -শিনবাের 

আমরা যা েদখিছ;  

৫৭। in most of the 60 municipalities-৬০ 

েপৗরসভার অিধকাংশ (েকে�);  

৫৮। a repetition of the same old story-

একই ধরেণর পুরাতন কািহনীর পুনরাবৃি�;  

http://www.prebd.com/


৫৯। It was a sham-এটা িছল একটা 

�হসন/ভাওতাবািজ;  

৬০। in the name of election-িনবর্াচেনর নােম;  

৬১। the results were foregone 

conclusions-পূবর্ অনুেময় ফলাফল হেয়েছ;  

৬২। Most of the mayoral posts-েময়র পেদর 

অিধকাংশ;   

৬৩। were won by the ruling party 

candidates-ক্ষমতাসীন দেলর �াথর্ীরা জয়ী হেয়েছ;  

৬৪। as predicted-পূবর্াভাস অনুযায়ী; 

৬৫। It is evident that-এটা সু��/�তীয়মান 

েয;  fb.com/groups/CareerGuideBD 

৬৬। the level playing field is missing-

েলেবল ে�িয়ং িফ� অনুপি�ত;  

৬৭। Coercion and intimidation-�ভাব িব�ার 

এবং ভয়ভীিত;  

৬৮। on the election day in particular-

িবেশষ কের িনবর্াচেনর িদেন;  

৬৯। continue as before-পূেবর্র মতই চেল;  

৭০। Unless the members of the EC is 

prepared to see-িনবর্াচন কিমশেনর সদসয্রা যিদ 

েদখেত ��ত না থােক;  

৭১। the reality on the ground-

মােঠর/ময়দােনর বা�বতা;  

৭২। act honestly-সততার সােথ কাজ করা;  

৭৩। to live up to their oath of office-তােদর 

পেদর শপথ ধের রাখেত;  

৭৪। elections will lose any relevance to 

the people-িনবর্াচনগুেলা জনগেণর েকােনা ধরেণর 

স�ৃ�তা/�াসি�তা হারােব;  

৭৫। a mere meaningless formality-িনছক 

অথর্হীন আনুি�কতা;  
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মূল স�াদকীয় 

Second phase of municipal elections 

More violence, coercion and rules violation 

The second phase of the four-stage local elections was held on Saturday in a total of 

60 municipalities in the country, amidst reports of sporadic clashes, violation of rules 

and not-so-free and open vote casting. িবিক্ষ� সংঘষর্, িনয়ম ল�ন এবং অবাধ ও উ�ু� েভাট 

�দােনর সংবােদর মেধয্ শিনবার েদেশর েমাট ৬০িট েপৗরসভায় চার দফায় �ানীয় িনবর্াচন অনুি�ত হয়।  

While it was good to see people's undiminished interest in the local polls, one cannot 

say the same about the fairness of the elections. �ানীয় িনবর্াচেন জনগেনর আ�েহর কমিত 

িছেলানা েদেখ ভােলা লাগেছ, িক� িনবর্াচেনর িনরেপক্ষতা িনেয় েকউ একই কথা বলেত পাের না।  

Although the campaign period was relatively free from violence, compared to previous 

years, it was sad to see an elected councillor of the BNP killed, allegedly, by the 

supporters of his opponent. যিদও িবগত বছেরর তুলনায়, �চারািভযােনর সময় তুলনামূলকভােব 

সিহংস মু� িছল, এটা দু:খজনক েয িবএনিপর একজন িনবর্ািচত কাউি�লর তার �িতপেক্ষর সমথর্কেদর 

হােত িনহত হেয়েছন।  
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The reports suggest that polling agents of the opposition BNP were almost invisible 

in the polling stations. The reason is very obvious. �িতেবদেন বলা হেয়েছ, িবেরাধী দল 

িবএনিপর েপািলং এেজ�রা েভাটেকে� �ায় অেগাচের িছল; েচােখ পড়ার মত িছলনা; একদম েদখা যায়িন; 

�ায় অদৃশয্ িছল। কারণটা খুব ��। 

We have, however, two different versions of what happened on election day. যাইেহাক, 

িনবর্াচেনর িদন যা ঘেটেছ আমােদর কােছ তার  দুইিট পৃথক /দুই ধরেণর বণর্না/িববরণ আেছ 

If we are to believe the version by the Election Commission Senior Secretary, it was 

a peaceful election with 60-70 of votes cast. যিদ আমরা িনবর্াচন কিমশেনর িসিনয়র েসে�টািরর 

কথা িব�াস কির, তাহেল ৬০-৭০ েভাট েপেয় এিট একিট শাি�পূণর্ িনবর্াচন।  

But one of the Election Commissioners does not see it as being participatory or 

peaceful. -তেব িনবর্াচন কিমশনারেদর একজন এটােক িনবর্াচন অংশ�হণমূলক অথবা শাি�পূণর্ হেয়েছ 

মানেত চাননা/বুঝেত চাননা। fb.com/BDCareerGuide 

Opposition agents were few and far between in the polling stations, according to him, 

and the votes cast in the stations that he visited were much less than what the EC 

Secretary has suggested. তাঁর মেত, িবেরাধী দেলর এেজ�রা েভাট েকে�র মেধয্ খুব কম এবং অেনক 

দূের িছল, এবং েয সব েকে� িতিন েভাট িদেয়িছেলন তা িনবর্াচন কিমশেনর সিচেবর তুলনায় অেনক কম 

িছল।  

We believe the statement given by the Election Commissioner is borne out by reports 

in both electronic and print media. আমরা িব�াস কির িনবর্াচন কিমশনার েয িববৃিত িদেয়েছন তা 

ইেলক�িনক এবং ি�� উভয় িমিডয়ার �িতেবদেন /সংবােদ এেসেছ।  

There are reports of electoral rules violation, coercion and intimidation of opposition 

candidates and voters. েসখােন িনবর্াচনী িবিধ ল�ন, েজার পূবর্ক এবং িবেরাধী দলীয় �াথর্ী এবং 

েভাটারেদর ভয় েদখােনার সংবাদ পাওয়া েগেছ।  

Reportedly, BNP agents were prevented from entering the booths; in fact, inside many 

centres, supporters and activists of the ruling party were reportedly found to be 

involved in politicking for the party's candidates, and forcing the voters to cast their 

vote for the "boat" symbol.  

জানা েগেছ, িবএনিপ এেজ�েদর বুেথ ঢুকেত বাধা েদওয়া হয়; ব�ত, অেনক েকে�র েভতের ক্ষমতাসীন 

দেলর সমথর্ক এবং কমর্ীেদর দেলর �াথর্ীেদর জনয্ রাজনীিত করেত েদখা েগেছ এবং েভাটারেদর "েনৗকা" 

�তীেকর জনয্ েভাট িদেত বাধয্ করেত েদখা েগেছ।  

In short, violation of the rules was the order of the day. সংেক্ষেপ বলেল, িনয়ম ল�ন িদেনর 

িচ� িছল।  

What we saw on Saturday in most of the 60 municipalities was a repetition of the 

same old story. শিনবার ৬০িট েপৗরসভায় আমরা যা েদেখিছ তা িছল একই পুরেনা কািহনীর পুনরাবৃি�।  
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It was a sham in the name of election, and the results were foregone conclusions. 

Most of the mayoral posts were won by the ruling party candidates as predicted. এটা 

িনবর্াচেনর নােম একিট একটা �হসন/ভাওতাবািজ িছল, এবং পূবর্ অনুেময় ফলাফল িছল, েবিশরভাগ েময়র 

পেদ ক্ষমতাসীন দেলর �াথর্ীরা জয়লাভ কেরন। 

It is evident that the level playing field is missing. এটা সু��/�তীয়মান েয েলেবল ে�িয়ং 

িফ� অনুপি�ত।  

Coercion and intimidation, on the election day in particular, continue as before. িবেশষ 

কের িনবর্াচেনর িদন েজার পূবর্ক এবং ভীিত �দশর্ন, আেগর মতই চলেত থােক।  

Unless the members of the EC is prepared to see the reality on the ground and act 

honestly to live up to their oath of office, elections will lose any relevance to the 

people, and come to be a mere meaningless formality. িনবর্াচন কিমশেনর সদসয্রা যিদ 

মােঠর/ময়দােনর বা�বতা েদখেত ��ত না থােক এবং তােদর পেদর শপথ ধের রাখেত সততার সােথ 

কাজ করেত ��ত না হয়, িনবর্াচনগুেলা জনগেণর েকােনা ধরেণর স�ৃ�তা/�াসি�তা হারােব এবং একিট 

অথর্হীন আনু�ািনকতায় পিরণত হেব। 

িনউজ িলংক: https://www.thedailystar.net/editorial/news/second-phase-municipal-

elections-2029477 


