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ননফ বাচন কনভন নচফারয় অআন ২০০৯

২০০৯ ননয ৫ নং অআন

ফপব্রুয়ানয ২৪ ২০০৯]

সূনচত্র 
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৪. ননফ বাচন কনভন নচফারনয়য দানয়ত্ব 
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৭. ননফ বাচন কনভননয অনথ বক স্বাধীনতা 
 

৮. ংযুক্ত তনফনরয উয দায়যুক্ত ব্যয় 
 

৯. ননফ বাচন কনভন নচফারনয়য কভ বকতবা ও কভ বচাযী নননয়াগ 
 

১০. যাষ্ট্রনত কর্তবক ননফ বাচন কনভননক ন্যান্য প্রনয়াজনীয় কভ বচাযী প্রদান 
 

১১. কভ বকতবা ও কভ বচাযীগনণয চাকুযীয াধাযণ তবাফরী 
 

১২. ফফতন, আতযানদ ম্পনকব নফধান 
 

১৩. শংখরামূরক ব্যফস্থা 
 

১৪. নচনফয প্রাননক দানয়ত্ব  
 

১৫. ননফ বাচন কনভন নচফারনয়য নত ফমাগানমাগ 
 

১৬. থ ব ব্যয় 
 

১৭. ননফ বাচন কনভননয াংগঠননক কাঠানভা 
 

১৮. ফগনতমূরক কভ বসূচী 
 

১৯. নফনধ প্রণয়ননয িভতা 
 

২০. যনতকযণ ও ফপাজত 
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ননফ বাচন কনভন নচফারয় অআন ২০০৯

২০০৯ ননয ৫ নং অআন

ফপব্রুয়ানয ২৪ ২০০৯]

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরানদনয ংনফধাননয ১১৮(৪) নুনেদ নুমায়ী ননফ বাচন কনভন দানয়ত্ব ারননয ফিনত্র স্বাধীন 

এফং স্বাধীনবানফ দানয়ত্ব ারননয রনিয উায জন্য একটি স্বতন্ত্র নচফারয় প্রনতষ্ঠা কনযফায উনেনে প্রনয়াজনীয় নফধান 

প্রণয়নকনে প্রণীত অআন

ফমনতু গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরানদনয ংনফধাননয ১১৮(৪) নুনেদ নুমায়ী ননফ বাচন কনভন দানয়ত্ব ারননয ফিনত্র স্বাধীন 

এফং স্বাধীনবানফ দানয়ত্ব ারননয রনিয উায জন্য একটি স্বতন্ত্র নচফারয় প্রনতষ্ঠা কযা অফেক

ফনতু এতদ্বাযা ননম্নরূ অআন কযা আর:-

১। (১) এআ অআন ননফ বাচন কনভন নচফারয় অআন ২০০৯ নানভ নবনত আনফ।

২) আা ০৯ ভাচ ব ২০০৮ তানযনখ কাম বকয আয়ানছ ফনরয়া গণ্য আনফ।

২। নফলয় ফা প্রনেয নযন্থী ফকান নকছু না থানকনর এআ অআনন

ক) "কভ বকতবা ফা কভ বচাযী" থ ব ননফ বাচন কনভন নচফারনয়য ধীন ননযুক্ত ফকান কভ বকতবা ফা কভ বচাযী

খ) "ননফ বাচন কনভন" থ ব গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরানদনয ংনফধাননয ১১৮(১) নুনেদ নুমায়ী প্রনতনষ্ঠত ননফ বাচন কনভন

গ) "ননফ বাচন কনভন নচফারয়" থ ব ধাযা ৩ এয ধীন প্রনতনষ্ঠত ননফ বাচন কনভন নচফারয়

ঘ) প্রধান ননফ বাচন কনভনায" থ ব গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরানদনয ংনফধাননয ১১৮(১) নুনেদ নুমায়ী ননযুক্ত প্রধান 

ননফ বাচন কনভনায এফং ফিত্রভত াভনয়কবানফ প্রধান ননফ বাচন কনভনায নদ নধনষ্ঠত ব্যনক্ত

ঙ) "নফনধ" থ ব এআ অআননয ধীন প্রণীত নফনধ

চ) "নচফ" থ ব ননফ বাচন কনভন নচফারনয়য নচফ ফা াভনয়কবানফ তাায দানয়ত্ব ারনযত ফকান ব্যনক্ত

৩। (১) ননফ বাচন কনভননয একটি ননজস্ব নচফারয় থানকনফ এফং উা ননফ বাচন কনভন নচফারয় নানভ নবনত আনফ।

২) ননফ বাচন কনভন নচফারয় যকানযয ফকান ভন্ত্রণারয় নফবাগ ফা দপ্তনযয প্রাননক অওতাধীন থানকনফ না।

৩) ননফ বাচন কনভননয নি অআন প্রণয়ন ম্পনকবত নফলয়ানদ অআন নফচায ও ংদ নফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তবক 

ম্পানদত আনফ।
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৪) ননফ বাচন কনভন নচফারয় নফনধ দ্বাযা ননধ বানযত দ্ধনতনত ননযুু্ক্ত একজন নচফ এফং ন্যান্য কভ বকতবা ও 

কভ বচাযীগনণয ভন্বনয় গঠিত আনফ।

৪। (১) ননফ বাচন কনভন নচফারয় ননফ বাচন কনভননয প্রনয়াজনীয় কর ানচনফক দানয়ত্ব ারন কনযনফ এফং ননফ বাচন 

কনভন কর্তবক উায উয অনযানত ন্যান্য মাফতীয় দানয়ত্ব ম্পাদন কনযনফ।

২) উ-ধাযা (১) এ উনিনখত দানয়ত্ব ছাড়াও ননফ বাচন কনভন নচফারয় নফনল কনযয়া ননম্ননরনখত দানয়ত্ব ারন কনযনফ

মথা:-

ক) নননম্নাক্ত দানয়ত্ব ারনন ননফ বাচন কনভননক ানফ বক ায়তা প্রদান মথা:-

১) জাতীয় ও স্থানীয় ম বানয়য ননফ বাচননয জন্য ফবাটায তানরকা প্রস্তুতকযণ

২) জাতীয় ংদ ননফ বাচননয উনেনে ননফ বাচনী অন ংক্রান্ত ীভানা ননধ বাযণ

৩) যাষ্ট্রনত জাতীয় ংদ উনজরা নযলদ ফজরা নযলদ ফৌযবা নটি কন বানযন ও আউননয়ন নযলদমূনয 

ননফ বাচন নযচারনা উ-ননফ বাচন এফং গণনবাট নুষ্ঠান

৪) ফবাট গ্রনণয নননভত্ত াযানদন ফবাটনকন্দ্র স্থান ও যকানয ফগনজনট প্রকা

৫) ননফ বাচন কনভননয নত ননফন্ধনকৃত যাজনননতক দর এফং াথীনদয প্রতীক ফযাে ও ংযিণকযণ

৬) প্রনতযক ননফ বাচননয প্রাক্কানর াযানদন ফবাট গ্রনণয ব্যফস্থানদ গ্রণ এফং ফবাট গ্রনণয নননভত্ত ব্যনক্তফগ ব নননয়াগ

ফমভনঃ-নযটানন বং নপায কাযী নযটানন বং নপায নপ্রজাআনডং নপায কাযী নপ্রজাআনডং নপায এফং ফানরং 

নপাযবৃন্দ

৭) ব্যারট ফায মুদ্রণ ও যফযানয ব্যফস্থা গ্রণ

৮) ফবাটনকনন্দ্র ব্যফহৃত কর ভারাভার ংগ্র ও নযটানন বং নপানযয ননকট যফযানয ব্যফস্থা গ্রণ

৯) যাষ্ট্রনত জাতীয় ংদ গণনবাট এফং স্থানীয় নযলনদয ননফ বাচননয পরাপর ংগ্র এফং ফপ্রযণ ংক্রান্ত ব্যফস্থা 

গ্রণ

১০) প্রনতযক ননফ বাচননয পরাপর একত্রীকযণ এফং যকানয ফগনজনট প্রকানয ব্যফস্থা গ্রণ

১১) স্থানীয় নযলনদ ননফ বাচনী দযখাস্ত ননষ্পনত্তয রনিয ট্রাআব্যযনার গঠন এফং এতদংক্রান্ত মাফতীয় কাম বানদ ম্পাদন

১২) গনফলণা যিণানফিণ এফং ংযিনণয উনেনে ননফ বাচনী তয স ংগ্র এফং একত্রীকযণ এফং

১৩) প্রনতযক ননফ বাচননয ব্যাানয াভনগ্রক নযন বাট ততযী ও প্রকানয ব্যফস্থা গ্রণ।

খ) ননফ বাচন কনভন নচফারনয় কভ বকতবা ও কভ বচাযীগনণয প্রান ও ননয়ন্ত্রণ ব্যফস্থানা
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গ) ননফ বাচন কনভনন নফনবন্ন অআননয ধীন দানয়যকৃত দযখাস্তমূনয ংযিণ ফ রনিয ননধ বানযত নপ অদায়কযণ

উক্ত দযখানস্তয ফপ্রিানট কনভননয নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন এফং কনভননয নদ্ধানন্তও তযানয়ত কন যফযাকযণ

ঘ) ননফ বাচন কনভন ংক্রান্ত ফা ননফ বাচন কনভননয ফকান কভ বকতবা ও কভ বচাযীয ব্যাানয ফকান অদারত এফং 

ট্রাআব্যযনানরয প্রদত্ত নননদ বমূ ফাস্তফায়ন

ঙ) ননফ বাচন কনভন কর্তবক াংনফধাননক দানয়ত্ব ারননয ফিনত্র কযণীয় ন্যান্য নফলয়

চ) অনথ বক নফলয়ানদ ননফ বাচন কনভন নচফারনয়য প্রান ংক্রান্ত মাফতীয় নফলয়

ছ) ননফ বাচন কনভন নচফারনয়র্ ভাঠ ম বানয়য নপমূনয প্রান ও ননয়ন্ত্রণ

জ) ননফ বাচন কনভন নচফারনয় ন্যস্ত নফলয়ানদয ব্যাানয নুন্ধান এফং নযংখ্যান ততযী

ঝ) অদারনত অদায়নমাগ্য নপ ব্যনতনযনক ননফ বাচন কনভননয নফলয়ানদ ংক্রান্ত নপমূ অদায়কযণ

ঞ) ননফ বাচন কনভননয বা অফান উানত ানচনফক ায়তা প্রদান ও উায কাম বনফফযণী প্রস্তুতকযণ

ট) ননফ বাচন কনভনাযগনণয কাম বাফরী ও দানয়ত্ব ারননয জন্য তাানদগনক প্রনয়াজনীয় ায়তা প্রদান

ঠ) ননফ বাচন ম বনফিণ ংক্রান্ত নীনতভারা প্রণয়ন ও এতদংক্রান্ত কাম বাফরী

ড) অন্তঃ ননফ বাচন কনভন আউননয়ন কভনওনয়রথ ননফ বাচন কনভন এনাননয়ন ও াকবভুক্ত ফদমূনয ননফ বাচন 

কনভননয নত ফমাগানমাগ

ঢ) ননফ বাচন কনভন নচফারয় ম্পনকবত উন্নয়ন প্রকে গ্রণ ও ফাস্তফায়ন

ণ) যাজনননতক দরমূনয ননফন্ধন এফং এতদংক্রান্ত মাফতীয় কাম বাফরী

ত) প্রানেক ফকান অআননয ধীনন ন বত ফম ফকান দানয়ত্ব।

৫। (১) ননফ বাচন কনভন নচফারনয়য ানফ বক ননয়ন্ত্রণ প্রধান ননফ বাচন কনভননয উয ন্যস্ত থানকনফ এফং নচফ ননফ বাচন

কনভন নচফারনয়য প্রাননক প্রধান আনফন।

২) নচফ ননফ বাচন কনভন নচফারনয়য প্রান শঙ্খরা নফধান এফং নচফারনয়য উয ন বত কাম বানদ মথামথবানফ 

ম্পাদন কনযনফন। নতনন এআ অআন এফং তদধীন প্রণীত নফনধভারায ধীন নফধানাফরীয মথামথ প্রনতারন নননিত 

কনযনফন এফং প্রধান ননফ বাচন কনভনাযনক নচফারনয়য কাম বানদ ম্পনকব ভনয় ভনয় ফনত কনযনফন।

৩) প্রধান ননফ বাচন কনভনায ননফ বাচন কনভন নচফারনয়য দানয়ত্ব নফনধ ফা স্থায়ী অনদ দ্বাযা ননধ বানযত দ্ধনতনত ন্য 

ফকান কনভনায নকংফা ননফ বাচন কনভন নচফারনয়য ফকান কভ বকতবানক  বণ কনযনত ানযনফন।

৬। (১) ননফ বাচন কনভন নচফারয় ধাযা ৩(৩) এয নফধান াননি যকানযয ফম ফকান ভন্ত্রণারয় নফবাগ দপ্তয ফা 

নপনয নত থফা ন্য ফকান প্রনতষ্ঠাননয নত যানয ফমাগানমাগ কনযনত ানযনফ।
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২) প্রধান ননফ বাচন কনভনায নফনধ ফা স্থায়ী অনদ দ্বাযা ননফ বাচন কনভন নচফারনয়য কাম বাফরী ফন্টন ও নযচারনায 

ব্যফস্থা কনযনত ানযনফন।

৭। (১) যকায প্রনত থ ব ফৎনয ননফ বাচন কনভননয ব্যনয়য জন্য ননফ বাচন কনভন আনত প্রাপ্ত প্রস্তাফ নফনফচনাক্রনভ

উায নুকূনর ফানজনট নননদ বষ্টকৃত থ ব ফযাে কনযনফ এফং নুনভানদত ও ননধ বানযত খানত উক্ত ফযােকৃত থ ব আনত ব্যয় 

কনযফায ফিনত্র যকানযয পূফ বানুনভাদন গ্রণ কযা ননফ বাচন কনভননয জন্য অফেক আনফ না।

২) এআ ধাযায নফধান দ্বাযা ংনফধাননয ১২৮ নুনেনদ প্রদত্ত ভানাফ-ননযীিনকয নধকায ক্ষুণ্ন কযা আয়ানছ ফনরয়া 

ব্যাখ্যা কযা মাআনফ না।

৮। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরানদনয ংনফধাননয ৮৮ নুনেনদয নফধান নুানয প্রধান ননফ বাচন কনভনায ও ননফ বাচন 

কনভনাযগণনক ফদয় ানযশ্রনভক ও বাতানদ ননফ বাচন কনভন নচফারনয়য কভ বকতবা ও কভ বচাযীগনণয ফফতন ও বাতানদ 

এফং ননফ বাচন কনভন নচফারনয়য কর প্রাননক ব্যয় ংযুক্ত তনফনরয উয দায়যুক্ত ব্যয় আনফ।

৯। (১) ননফ বাচন কনভন নচফারনয়য কভ বকতবা ও কভ বচাযীগণ নফনধ দ্বাযা ননধ বানযত দ্ধনতনত ননযুক্ত আনফন :

তনফ তব থানক ফম উক্ত নফনধ প্রণীত না ওয়া ম বন্ত
১

ননফ বাচন কনভন (কভ বকতবা ও কভ বচাযী) নননয়াগ নফনধভারা

২০০৮] প্রনয়াজনীয় নবনমাজন কানয এয নফধান নুানয উক্ত কভ বকতবা ও কভ বচাযীগণ ননযুক্ত আনফন।

২)
২

ননফ বাচন কনভন (কভ বকতবা ও কভ বচাযী) নননয়াগ নফনধভারা ২০০৮] এয ধীন ননযুক্ত এফং এআ অআন কাম বকয 

আফায ব্যফনত পূনফ ব ননফ বাচন কনভন নচফারনয় নকংফা ন্যত্র কাম বযত কভ বকতবা ও কভ বচাযীগণ উক্ত নচফারনয় 

যকায ফা ন্য ফকান ংস্থা আনত ফদরী নকংফা ফপ্রলনণ কাম বযত কভ বকতবা ও কভ বচাযীগণ ব্যতীত এআ অআন কাম বকয 

আফায নে নে উক্ত নচফারনয়য কভ বকতবা ও কভ বচাযী ফনরয়া গণ্য আনফন।

১০। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরানদনয ংনফধাননয প্তভ বানগয ধীন ননফ বাচন কনভননয উয ন্যস্ত দনয়ত্ব ারননয জন্য 

ন্যান্য ফমরূ ংখ্যক কভ বচাযীয প্রনয়াজন আনফ ননফ বাচন কনভন নুনযাধ কনযনর যাষ্ট্রনত ননফ বাচন কনভননক 

ংনফধাননয ১২০ নুনেনদয নফধান নুমায়ী ফরূ ংখ্যক কভ বচাযী প্রদাননয ব্যফস্থা কনযনফন।

১১। এআ অআননয নফধানাফরী াননি প্রজাতনন্ত্রয াভনযক নদ ননযুক্ত যকাযী কভ বকতবা ও কভ বচাযীগনণয ফিনত্র 

প্রনমাজয চাকুযীয তবাফরী ননফ বাচন কনভন নচফারনয় ননযুক্ত কর কভ বকতবা ও কভ বচাযীয ফিনত্র প্রনমাজয আনফ।

১২। যকাযী কভ বকতবা ও কভ বচাযীগনণয ফিনত্র প্রনমাজয ফফতন বাতা ছুটি বনফষ্য তনফর গ্রাচ্যযআটি ফনন ও চাকুযীয

ন্যান্য সুনমাগ সুনফধা ংক্রান্ত অআন ও নফনধভারা প্রনয়াজনীয় নবনমাজন কানয ননফ বাচন কনভন নচফারনয় ননযুক্ত 

কভ বকতবা ও কভ বচাযীনদয ফিনত্র প্রনমাজয আনফ।

১৩। ননফ বাচন কনভন নচফারনয় ননযুক্ত কভ বকতবা ও কভ বচাযীগনণয নফরুনদ্ধ গ্রণীয় শংখরামূরক ব্যফস্থা নফনধ দ্বাযা 

ননধ বানযত আনফ :

তনফ তব থানক ফম এআ ধাযায ধীন নফনধ প্রণীত না ওয়া ম বন্ত যকাযী কভ বকতবা ও কভ বচাযীনদয ফিনত্র প্রনমাজয শংখরা 

ও অীর ংক্রান্ত অআন ও নফনধভারা প্রনয়াজনীয় নবনমাজন কানয ননফ বাচন কনভন নচফারনয়য কভ বকতবা ও

কভ বচাযীনদয ফিনত্র প্রনমাজয আনফ।



Page 7 of 8 

১৪। (১) ননফ বাচন কনভন নচফারনয়য মাফতীয় দানয়ত্ব ম্পাদননয জন্য নচফ প্রধান ননফ বাচন কনভনানযয ভাধ্যনভ ননফ বাচন

কনভননয ননকট দায়ী থানকনফন।

২) ননফ বাচন কনভন নচফারনয়য কর কভ বকতবা ও কভ বচাযী ননফ বাচন কনভননয ানফ বক ননয়ন্ত্রনণ নচনফয ননকট দায়ী 

থানকনফন এফং নচনফয প্রতযি তত্ত্বাফধানন তাাযা কাজ কভ ব নযচারনা কনযনফন।

১৫। ফকান ব্যনক্ত ননফ বাচন কনভননয নত ফকান নফলনয় ফমাগানমানগয প্রনয়াজননফাধ কনযনর নতনন যানয নচনফয নত 

ফা তাায দানয়ত্ব ারনযত ন্য ফকান কভ বকতবায নত ফমাগানমাগ কনযনত ানযনফন।

১৬। ননফ বাচন কনভন নচফারনয়য জন্য নুনভানদত ফানজনট ননধ বানযত খানত ফযােকৃত থ ব ব্যয় নুনভাদননয ব্যাানয 

ননফ বাচন কনভনআ চূড়ান্ত কর্তবি আনফন।

১৭। (১) ভনয় ভনয় ননফ বাচন কনভননয াংগঠননক কাঠানভা (To&E) ম বানরাচনাপূফ বক নযফতবননয সুানযভারা

প্রস্তুতকযনণয জন্য ননম্নফনণ বত দয স ভন্বনয় ননফ বাচন কনভন নচফারনয়য জন্য একটি াংগঠননক কনভটি থানকনফ মথা :-

ক) প্রধান ননফ বাচন কনভনায-নমনন উায ফচয়াযম্যানও আনফন

খ) কর ননফ বাচন কনভনায

গ) নতনযক্ত নচফ দভম বাদায নননম্ন নয় থ ব নফবানগয এভন একজন কভ বকতবা

ঘ) নতনযক্ত নচফ দভম বাদায নননম্ন নয়
৩

জনপ্রান ভন্ত্রণারনয়য] এভন একজন কভ বকতবা

ঙ) নচফ ননফ বাচন কনভন নচফারয়-নমনন উায দয স নচফও আনফন।

২) উনয-উক্ত াংগঠননক কনভটিয সুানযভারা নফনফচনাপূফ বক ননফ বাচন কনভননয াংগঠননক কাঠানভা যকায কর্তবক 

চূড়ান্ত কযা আনফ।

১৮। ননফ বাচন কনভন উায কাম বাফরী ও কাম বদ্ধনত ম্পনকব জনাধাযণনক ম্যকবানফ ফনত কনযফায রনিয 

মথামথবানফ ফগনতমূরক কভ বসূচী গ্রনণয জন্য ননফ বাচন কনভন নচফারয়নক নননদ ব নদনত ানযনফ এফং উক্ত নননদ ব 

নুমায়ী ননফ বাচন কনভন নচফারয় উক্তরূ কভ বসূচীয ব্যফস্থা কনযনফ।

১৯। ননফ বাচন কনভন এআ অআননয উনেে পূযণকনে যাষ্ট্রনতয পূফ বানুনভাদন্ক্ক্রনভ এফং যকাযী ফগনজনট প্রজ্ঞান দ্বাযা

নফনধ প্রণয়ন কনযনত াযনফ।

২০। (১) ননফ বাচন কনভন নচফারয় ধ্যানদ ২০০৮ (২০০৮ ননয ৫নং ধ্যানদ) এতদ্বাযা যনত কযা আর।

২) উ-ধাযা (১) এয ধীন যনতকযণ নত্ত্বও যনত ধ্যানদনয ধীনকৃত কাজকভ ব ফা গৃীত ব্যফস্থা এআ অআননয 

ধীনকৃত ফা গৃীত আয়ানছ ফনরয়া গণ্য আনফ।
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১ “নির্ বাচি কনভন (কভ বকতবা ও কভ বচাযী) নননয়াগ নফনধভারা ২০০৮” ব্দগুনর ফন্ধনী কভা ও ংখ্যাগুনর “The 

Election Commission (Officers and Staff) Rules, 1979” ব্দগুনর ফন্ধনী কভা ও ংখ্যাগুনরয 

নযফনতব ননফ বাচন কনভন নচফারয় (ংনাধন) অআন ২০১৩ (২০১৩ ননয ৫৮ নং অআন) এয ২ ধাযাফনর প্রনতস্থানত।

২ “ননফ বাচন কনভন (কভ বকতবা ও কভ বচাযী) নননয়াগ নফনধভারা ২০০৮” ব্দগুনর ফন্ধনী কভা ও ংখ্যাগুনর “The 

Election Commission (Officers and Staff) Rules, 1979” ব্দগুনর ফন্ধনী কভা ও ংখ্যাগুনরয 

নযফনতব ননফ বাচন কনভন নচফারয় (ংনাধন) অআন ২০১৩ (২০১৩ ননয ৫৮ নং অআন) এয ২ ধাযাফনর প্রনতস্থানত।

৩ “জনপ্রান ভন্ত্রণারনয়য” ব্দগুনর “ংস্থান ভন্ত্রণারনয়য” ব্দগুনরয নযফনতব ননফ বাচন কনভন নচফারয় (ংনাধন) 

অআন ২০১৩ (২০১৩ ননয ৫৮ নং অআন) এয ৩ ধাযাফনর প্রনতস্থানত।


