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প্রথমধাপের 160 ইউনিয়ি েনরষদ এর ভ�াটগ্রহণপ্রথমধাপের 160 ইউনিয়ি েনরষদ এর ভ�াটগ্রহণ
অবাধ, সুষ্ঠু ও শানতিপূণ ্ণ েনরপবপশ প্রথমধাপের 160 ইউনিয়ি েনরষপদ ২০ ভেপটেম্বর 2021 
তানরপে োধারণ নিব ্ণাচি অনুনষ্ত হয়। 160 ইউনের ভচয়ারম্াি েপদর মপযে ১৩১টিপত 
নবজয়ী হপয়পেি বাংলাপদশ আওয়ামী লীগ মপিািীত ভিৌকার প্রাথথীরা, আর অবনশষ্টরা 
হপলি স্বতন্ত্র প্রাথথী। এ নিব ্ণাচপি ৪3টি ইউনিয়পির ভচয়ারম্াি েপদ নবিাপ্রনতদ্বন্বিতায় 
নিব ্ণানচত হয়। এ নিব ্ণাচপি ভ�াট প্রদাপির হার নেল 67.06 �াগ।

এ নিব ্ণাচপি েকাল ৮টা ভথপক ভ�াটগ্রহণ শুরু হপয় একটািা নবপকল 4টা ের ্ণতি ভ�াটগ্রহণ 
করা হয়। ইউনিয়ি েনরষপদর 160 নিব ্ণাচপির মপযে 11টিপত ইন�এম (EVM) এ ভ�াটগ্রহণ 
করা হয়। ১৬০ ইউনেপত ভচয়ারম্াি েপদ ভমাট প্রাথথী নেপলি ৫০০ জি। োধারণ ওয়াপ্ ্ণ 
প্রাথথী নেপলি 6,333 জি এবং েংরনষিত ওয়াপ্ ্ণ প্রাথথী নেপলি 1,965 জি। ইউনিয়ি 
েনরষপদর এ নিব ্ণাচিপক নিনব ্ণঘ্ন করপত নিব ্ণাচি কনমশপির েষি ভথপক ৪ স্তপরর নিরােত্া 
ব্যবস্া গ্রহণ করা হয়। এ নিব ্ণাচপির আপগ োংবানদকপদর মুপোমুনে হপয় এেব নিব ্ণাচি 
অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণপরাগ্য হপব বপল আশাবাদ ব্যক্ত কপরি নিব ্ণাচি কনমশি েনচবালপয়র 
েনচব জিাব ভমাঃ হুমায়ুি কবীর ভোন্দকার। এ েময় নতনি বপলি, তেনেল অনুরায়ী 161 
ইউনেপত ভ�াটগ্রহপণর কথা থাকপলও আদালপতর আপদপশ ভমাপরলগপজের নিশািবানিয়া 

ইউনে নিব ্ণাচি স্নগত করা হপয়পে। ভদপশ প্রথমধাপে 371 টি ইউনিয়ি েনরষদ নিব ্ণাচি 
হওয়ার কথা নেল ১১ এনপ্রল ২০২১ তানরপে। নকন্তু কপরািা �া্ইরাপের েংক্রমণ বািায় তা 
স্নগত করা হয়। এর মপযে ২১ জুি ২০২১ তানরপে প্রথমধাপের ২০৪ টি ইউনিয়পি ভ�াট 
গ্রহণ করা হয়। ভেেময় ১৬৭টি ইউনের নিব ্ণাচি স্নগত করা হয়। প্রাথথী মারা রাওয়ার 

কারপণ ৫টিপত, মামলাজনিত কারপণ ১টিপত এবং প্রাকৃনতক দুপর ্ণাপগর কারপণ ভেন্টমাটি ্ণি 
ইউনিয়ি েনরষপদর ভ�াটগ্রহণ স্নগত করা হয়। 

9টি ভেৌরে�ার ভ�াটগ্রহণ9টি ভেৌরে�ার ভ�াটগ্রহণ
অবাধ, সুষ্ঠু ও শানতিপূণ ্ণ েনরপবপশ ২০ ভেপটেম্বর 2021 তানরপে  ভদপশর নবন�ন্ন স্াপি 9টি 
ভেৌরে�ার ভ�াটগ্রহণ অনুনষ্ত হয়। 9টি ভেৌরে�ায় ভময়র েপদ আওয়ামী লীগ মপিািীত 
3জি প্রাথথী নবিা প্রনতদ্বন্বিতায় নিব ্ণানচত হয়। বাকী ৬টি ভেৌরে�ার মপযে ৪টিপত আওয়ামী 
লীগ ও ২টিপত স্বতন্ত্র প্রাথথী নবজয়ী হয়। এোিা ৯টি ভেৌরে�ার েবকটিপত ইন�এম (EVM) 
এ ভ�াটগ্রহণ করা হয়। 9টি ভেৌরে�ার মপযে 3টিপত নবিা প্রনতদ্বন্বিতায় এবং অবনশষ্ট 
ভেৌরে�ায় ভমাট 27জি প্রাথথী ভময়র েপদ প্রনতদ্বন্বিতা কপরি।

 ¾ প্রথমধাপের 160 ইউনিয়ি েনরষদ এর 
ভ�াটগ্রহণ

 ¾ 9টি ভেৌরে�ার ভ�াটগ্রহণ
 ¾ জানতর নেতার প্রনতকৃনতপত পুষ্ার ্ণ অে ্ণণ
 ¾ ইনে েনচপবর োপথ নিব ্ণাচি নবপটর 
োংবানদকপদর ববঠক

 ¾ একাদশ জাতীয় েংেপদর নবন�ন্ন 
উেনিব ্ণাচি অনুনষ্ত

 ¾ SCDECS প্রকল্প
 ¾ নিব ্ণাচি কনমশি ে�ার গুরুত্বপূণ ্ণ নেদ্াতি
 ¾ মানেক েমন্বয় ে�া
 ¾ নিপয়াগ, বদনল, েদপন্নানত-অবের
 ¾ ভশাক েংবাদ

ইউনিয়ি েনরষদ নিব ্ণাচপি ভ�াট গ্রহপণর নচত্র

ইউনিয়ি েনরষদ নিব ্ণাচিেহ স্ািীয় েরকাপরর নবন�ন্ন নিব ্ণাচি নিপয় োংবানদকপদর োপথ কথা বলপেি মািিীয় প্রধাি নিব ্ণাচি কনমশিার জিাব ভক. এম নূরুল হুদা



2

জানতর নেতার প্রনতকৃনতপত পুষ্ার ্ণ অে ্ণণজানতর নেতার প্রনতকৃনতপত পুষ্ার ্ণ অে ্ণণ
জানতর নেতা বঙ্গবন্ধু ভশে মুনজবুর রহমাি এর 46তম শাহাদাৎ বানষ ্ণকী ও জাতীয় ভশাক 
নদবে উেলপষি জানতর নেতার প্রনতকৃনতপত পুষ্ার ্ণ অে ্ণণ করপলা বাংলাপদশ নিব ্ণাচি 
কনমশি। 15 আগষ্ট ২০২১ ভবলা 12:00 টায় মািিীয় প্রধাি নিব ্ণাচি কনমশিার জিাব 

ভক এম নুরুল হুদা ধািমনডি-৩২ িম্বপর জানতর নেতার প্রনতকৃনতপত পুষ্ার ্ণ অে ্ণণ কপরি। 
এ েময় নিব ্ণাচি কনমশি েনচবালপয়র েনচব জিাব ভমাঃ হুমায়ুি কবীর ভোন্দকার, 
অনতনরক্ত েনচব জিাব অপশাক কুমার ভদবিাথেহ উর্্ণতি কম ্ণকত্ণাবৃন্দ উেনস্ত নেপলি। 
েপর বাংলাপদশ ইপলশি কনমশি অনিে ্ণাে এপোনেপয়শপির েষি ভথপকও জানতর নেতার 
প্রনতকৃনতপত পুষ্ার ্ণ অে ্ণণ করা হয়। শ্রদ্া নিপবদি ভশপষ মািিীয় প্রধাি নিব ্ণাচি কনমশিার 
জিাব ভক এম নুরুল হুদা 1975 োপলর ১৫ আগপষ্টর ভেই �য়াল নদপির কথা স্মরণ কপরি। 

বাঙানল জানতর ইনতহাপে ১৫ আগষ্ট এক কলঙ্কজিক অযোয়। 1975 োপলর এ নদপি 
মুনক্তযুদ্ ও স্বাধীিতানবপরাধী ষিরন্ত্রকারীপদর প্রত্যষি ও েপরাষি মদপদ রাতকচপক্রর 
হাপত ধািমনডির নিজ বাে�বপি েব ্ণকাপলর েব ্ণপশ্রষ্ বাঙানল, জানতর অনবেংবানদত ভিতা 

জানতর নেতা বঙ্গবন্ধু ভশে মুনজবুর রহমাি শাহাদাত বরণ কপরি। একই োপথ শহীদ 
হি বঙ্গবন্ধুর েহধনম ্ণিী ভশে িনজলাতুি ভিো মুনজব, পুত্র ভশে কামাল, ভশে জামাল, 
নশশুপুত্র ভশে রাপেলেহ অপিক নিকট আত্ীয়। এমি রটিা ভকবল ভদপশর ইনতহাপে 
িয়, পৃনথবীর ইনতহাপেও নবরল। মািিীয় প্রধাি নিব ্ণাচি কনমশিার ভশাকাহতনচপত্ এেব 
শহীদপদর স্মৃনতর প্রনত গ�ীর শ্রদ্া জ্ােি কপরি এবং েরম করুণাময় আল্াহর দরবাপর 
েকল শহীপদর আত্ার মাগনিরাত কামিা কপরি।

ইনে েনচপবর োপথ নিব ্ণাচি নবপটর োংবানদকপদর ববঠকইনে েনচপবর োপথ নিব ্ণাচি নবপটর োংবানদকপদর ববঠক
নিব ্ণাচি কনমশি েনচবালপয়র েনচপবর েপঙ্গ নিব ্ণাচি নবপট কম ্ণরত োংবানদকপদর েংগঠি 
‘নরপোট ্ণাে ্ণ ভিারাম ির ইপলকশি অ্যাডি ভ্পমাপক্রনে-আরএিইন্’ ভিতাপদর ববঠক অনুনষ্টত 
হপয়পে। 

0১ ভেপটেম্বর 2021 নবপকপল আগারগাওঁ এর নিব ্ণাচি �বপি এ ববঠক অনুনষ্টত হয়। ববঠপক 
আরএিইন্র েষি ভথপক ভবশ কপয়কটি দানব তুপল ধরা হয়। দানবগুপলার মপযে রপয়পে- 
ভেশাগত কাপজ োংবানদকপদর েহায়তা প্রদাি ও তথ্য প্রবাহ নিনচিত করা; আরএিইন্র 
ভরেব েদস্য এপসেে কা্ ্ণ োিনি, তাপদর দ্রুততম েমপয়র মপযে কা্ ্ণ ভদওয়ার ব্যবস্া 
করা এবং রাপদর কাপ্ ্ণর ভময়াদ ভশষ হপয়পে ভেগুপলার ভময়াদ বািাপিার ব্যবস্া করা; 
নিব ্ণাচপির েময় োংবানদক কা্ ্ণ ভদওয়ার ভষিপত্র আরএিইন্র েদস্যপদর জন্য আলাদা 
ভ্সে রাো ইত্যানদ। আরএিইন্ ভিতাপদর দানবর ভপ্রনষিপত আপলাচিার ন�নত্পত ভবশনকছু 
নেদ্াতি ভিওয়া হয়। নেদ্াতিগুপলার মপযে রপয়পে োংবানদকপদর আইিগত তথ্যপ্রানতির ভষিপত্র 
ভকাপিা বাধার েম্ঠুেীি হপত হপব িা। কনমশপির নেদ্াতি জািাপবি েনচব। োংবানদকপদর 
প্রপবশ কা্ ্ণ হালিাগাপদর নবষপয় ইনতবাচক েদপষিে ভিপব ইনে। নিব ্ণাচপির েময় 
আরএিইন্র েদস্যপদর অগ্রানধকার ন�নত্পত োংবানদক কা্ ্ণ প্রদাি করা হপব। নিব ্ণাচি 
কনমশি েনচবালপয়র েনচব জিাব ভমা. হুমায়ুি কবীর ভোন্দকাপরর ে�ােনতপত্ব ে�ায় 
ইনের অনতনরক্ত েনচব জিাব অপশাক কুমার ভদবিাথ, যুগ্নেনচব ও েনরচালক (জিেংপরাগ) 
জিাব এে এম আোদুজ্ামাি, আরএিইন্র ে�ােনত জিাব ভোমা ইেলাম, নেনিয়র 

েদস্য জিাব মনশউর রহমাি োি, নেনিয়র েহ-ে�ােনত গাজী শাহপিওয়াজ, েহ-
ে�ােনত একরামুল হক োপয়ম, োধারণ েম্াদক কাজী ভজপবল, োংগঠনিক েম্াদক 
ভমা. হুমায়ুি কবীর, অথ ্ণ েম্াদক ভমা. আনরফুল ইেলাম, দতির েম্াদক সুলতািা জাহাি 
নমতু, গপবষণা ও প্রনশষিণ েম্াদক আোদুর রহমাি, কার ্ণ নিব ্ণাহী কনমটির েদস্য আহপমদ 
িপয়জ ও কাউোরা ভচৌধুরী কুমু উেনস্ত নেপলি। 

জানতর নেতার প্রনতকৃনতপত পুষ্ার ্ণ অে ্ণণ করপেি মািিীয় প্রধাি নিব ্ণাচি কনমশিার
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একাদশ জাতীয় েংেপদর নবন�ন্ন উেনিব ্ণাচি অনুনষ্তএকাদশ জাতীয় েংেপদর নবন�ন্ন উেনিব ্ণাচি অনুনষ্ত
জুলাই- ভেপটেম্বর ২০২১ েমপয় একাদশ জাতীয় েংেপদর ভমাট ০৪ টি আেপি- ২৩১ 
নেপলট-৩, ২৫৩ কুনমল্া-৫, কুনমল্া-৭ ও ঢাকা-১৪ আেপির উেনিব ্ণাচি অনুনষ্ত হয়। 

কুনমল্া-৭:
কুনমল্া-৭ (চানন্দিা) েংেদীয় আেপির উেনিব ্ণাচপি আওয়ামী লীগ মপিািীত প্রাথথী বঙ্গবন্ধু 
ভশে মুনজব ভমন্ক্যাল নবশ্বনবদ্ালপয়র োপবক উোচার ্ণ ও বীর মুনক্তপরাদ্া অযোেক 
্া. প্রাণ ভগাোল দত্পক ভবেরকানর�াপব নবজয়ী ভরাষণা করা হয়। ২০ ভেপটেম্বর ২০২১ 
নিব ্ণাচপির নরটানি ্ণং কম ্ণকত্ণা ও কুনমল্া আঞ্চনলক নিব ্ণাচি কম ্ণকত্ণা জিাব ভমা. দুলাল 
তালুকদার প্রাণ ভগাোল দত্পক নবজয়ী ভরাষণা কপর গণনবজ্নতি জানর কপরি। নরটানি ্ণং 
কম ্ণকত্ণা োংবানদকপদর বপলি, ১৯ ভেপটেম্বর ২০২১ নেল প্রাথথীপদর মপিািয়িেত্র 
প্রত্যাহাপরর ভশষ নদি। এপত প্রনতদ্ব্বিী নতি জি প্রাথথীর মপযে জাতীয় োটি ্ণর (এরশাদ) 
লুতির ভরজা ভোকি ও ন্যাপের প্রাথথী মনিরুল ইেলাম মপিািয়িেত্র প্রত্যাহার কপর ভিি। 
িপল একমাত্র প্রাথথী নহপেপব রপয় রাি আওয়ামী লীপগর প্রাণ ভগাোল দত্। এ অবস্ায় 

একক প্রাথথী নহপেপব ্া. প্রাণ ভগাোল দত্পক নবিা প্রনতদ্বন্বিতায় নবজয়ী ভরাষণা করা হয়। 
উপল্খ্য, গত 30 জুলাই চানন্দিা আেি ভথপক োচঁবার নিব ্ণানচত আওয়ামী লীগ দলীয় এমনে 
অযোেক ভমা. আলী আশরাপির মৃত্যপত আেিটি শূন্য হয়। ৭ অপ্াবর ভ�াপটর নদি ধার ্ণ 
কপর ২ ভেপটেম্বর নিব ্ণাচনি তেনেল ভরাষণা কপর নিব ্ণাচি কনমশি। 

নেপলট-৩:
অবাধ, সুষ্ঠু ও শানতিপূণ ্ণ েনরপবপশ ৪ ভেপটেম্বর ২০২১ তানরপে একাদশ জাতীয় েংেপদর 
২৩১ নেপলট-৩ আেপির উেনিব ্ণাচি অনুনষ্ত হয়। এ নিব ্ণাচপি আওয়ামী লীগ মপিািীত 
প্রাথথী জিাব হানববুর রহমাি হানবব ভিৌকা প্রতীক নিপয় নবজয়ী হি। নতনি ভমাট ৯০ হাজার 

৬৪ ভ�াট োি। তার নিকটতম প্রনতদ্ব্বিী জাতীয় োটি ্ণর (জাো) আনতকুর রহমাি আনতক 
োি ২৪ হাজার ৭৫২ ভ�াট। এ নিব ্ণাচপি ইন�এম েদ্বনতপত েকাল ৮ টা ভথপক নবপকল ৪ 
টা ের ্ণতি ভ�াটগ্রহণ করা হয়। 

কুনমল্া-৫:
কুনমল্া-৫ আেপির উেনিব ্ণাচপি নবিা প্রনতদ্বন্বিতায় েংেদ েদস্য নিব ্ণানচত হি আওয়ামী লীগ 
মপিািীত প্রাথথী জিাব ভমা: আবুল হাপেম োি। ২৪ জুি ২০২১ তানরপে তাপক নবিা প্রনতদ্বন্বিতায় 
নিব ্ণানচত ভরাষণা করা হয়। এর আপগ ২৩ জুি ২০২১ তানরপে জাতীয় োটি ্ণর ভমা: জনেম উনদিি 
মপিািয়িেত্র প্রত্যাহার কপর ভিয়ায় তাপক ভবেরকানর�াপব নিব ্ণানচত ভরাষণা করা হয়। 
ঢাকা-১৪:
ঢাকা-১৪ আেপির উেনিব ্ণাচপি নবিা প্রনতদ্বন্বিতায় নবজয়ী হপয়পেি ষিতােীি আওয়ামী 
লীপগর প্রাথথী আগা োি নমন্টু। ২৫ জুি ২০২১ তানরপে নরট ্ণানিং কম ্ণকত্ণা ও ঢাকা আঞ্চনলক 
নিব ্ণাচি কম ্ণকত্ণা মাহফুজা আক্তার তাপক নবজয়ী ভরাষণা কপর প্রজ্ােি জানর কপরি। গত 

৪ এনপ্রল ঢাকা-১৪ আেপি আওয়ামী লীপগর োপবক েংেদ েদস্য আেলামুল হপকর মৃতু্যপত 
আেিটি শূন্য হয়। েপর আেিটিপত নিব ্ণাচপির তানরে ভরাষণা কপর তিনেল ভরাষণা কপর 
নিব ্ণাচি কনমশি। ২৮ জুলাই ২০২১ তানরপে এ আেপি নিব ্ণাচি অনুনষ্ত হওয়ার কথা 
নেল। ভে অনুরায়ী উেনিব ্ণাচপি অংশ নিপত মপিািয়িেত্র জমা ভদয়ার ভশষ নদি নেল ১৫ 
জুি এবং মপিািয়িেত্র বাোই হয় ১৭ জুি। আর মপিািয়িেত্র প্রত্যাহাপরর ভশষ নদি নেল 
২৩ জুি। ভশষ নদপি মপিািয়িেত্র প্রত্যাহার কপর ভিি জাতীয় োটি ্ণর ভমাস্তাকুর রহমাি, 
নবএিএি এর ভকওয়াই এম কামরুল ইেলাম ও জােপদর আবু হানিি। িপল একক প্রাথথী 
নহপেপব ভকবল আগা োি বহাল থাকায় তাপক ভবেরকানর�াপব নবজয়ী ভরাষণা করা হয়।

SCDECSSCDECS প্রকল্প প্রকল্প
নিব ্ণাচি কনমশি েনচবালয় কর্্ণক বাস্তবায়িাধীি “নিব ্ণাচি কনমশি েনচবালপয়র েষিমতা 
বৃনদ্ ও শনক্তশালীকরণ (SCDECS) (১ম েংপশানধত)” শীষ ্ণক প্রকপল্পর আওতায় নিব ্ণাচনি 
প্রনশষিণ ইিনটিটিউট এর ক্াে রুপম ০৫ টি ফ্াটপ্াপিল প্রদাি করা হপয়পে এবং ফ্াটপ্াপিল 
েনরচালিার জন্য নিব ্ণাচনি প্রনশষিণ ইিনটিটিউট ও প্রকপল্পর কম ্ণকত্ণা ও কম ্ণচারীপদর 
২৯/০৮/২০২১ এবং ৩১/০৮/২০২১ নরি: তানরপে প্রনশষিণ ভদওয়া হপয়পে। ০৭/০৯/২০২১ 
নরি: তানরপে ২৫০ জি কম ্ণকত্ণার জন্য আইইএলটিএে/েমমাি েরীষিা নি পুি�্ণরণ েংক্রাতি 
িীনতমালাটি নিব ্ণাচি কনমশি েনচবালপয়র অনুপমাদি ক্রপম জানর করা হপয়পে। এ সুনবধা 
ভেপত কম ্ণকত্ণাপক েরকানর চাকুনরপত স্ায়ী এবং তাঁর চাকুনর েপতিাষজিক হপত হপব, প্রাথথীর 
িাপম নব�াগীয় মামলা থাকপল আপবদপির অপরাগ্য নহপেপব নবপবনচত হপব, একজি প্রাথথীর 
অনুকূপল মাত্র একবার উক্ত েরীষিার নি বহি করা হপব, আগ্রহী ও ভরাগ্য কম ্ণকত্ণাবৃন্দপক 
অবশ্যই েরীষিায় অংশগ্রহপণর পূপব ্ণই নিয়ন্ত্রণকারী কম ্ণকত্ণার নিকট হপত নলনেত অনুমনত 
গ্রহণ করপত হপব, েরীষিার নি পুি�্ণরপণর আপবদি নবপবচিার জন্য নূ্যিতম IELTS এ 
‘৬.০’ ভ্ার অজ্ণি করপত হপব, প্রাথথীপক অবশ্যই িলািল প্রকাপশর এক মাপের মপযে 
পুি�্ণরপণর জন্য আপবদি করপত হপব, আপবদপির োপথ েিদ, প্রদািকৃত নি জমাদাপির 
মূল রনশদ/�াউচার, পুি�্ণরপণর নবল েংযুক্ত করপত হপব এবং আপবদিকারীর বয়ে েপব ্ণাচ্চ 
৫০ বের এর মপযে েীনমত থাকপব। এোিাও নেনেআর, ইংপরনজ �াষা দষিতা, কনম্উটার 
প্রনশষিণ, নিব ্ণাচি ও অনিে ব্যবসহােিাপত আইনেটি এবং ববপদনশক প্রনশষিণ প্রনক্রয়াধীি 
রপয়পে। নজমপিনেয়াম ইকুইেপমন্ট রন্ত্রোনত ক্রপয়র কার ্ণাপদশ প্রদাি করা হপয়পে।

SCDECS শীষ ্ণক প্রকপল্পর আওতায় এ ের ্ণতি নিব ্ণাচি কনমশি েনচবালয়, নিব ্ণাচি প্রনশষিণ 
ইিনটিটিউট এবং মাঠ ের ্ণাপয়র ভমাট ১২৫ কম ্ণকত্ণাপক “Public Procurement 
Management” নবষপয় প্রনশষিণ প্রদাি করা হপয়পে। এোিাও বনণ ্ণত “English 
Language Proficiency Course” ভকাপে ্ণ ভমাট ৬৫ জি কম ্ণকত্ণাপক প্রনশষিণ 
প্রদাি করা হপয়পে। অত্র েনচবালয় ও মাঠের ্ণাপয়র ভমাট ০৫ জি কম ্ণকত্ণা এই প্রকপল্পর 
আওতায় দুই বের ভময়াপদ অনুপষ্য় “Masters in Procurement and Supply 
Management (MPSM)” মাটিাে ্ণ ভকাপে ্ণ অযেয়ি েম্ন্ন করপেি। 

নিব ্ণাচি কনমশি ে�ার গুরুত্বপূণ ্ণ নেদ্াতিনিব ্ণাচি কনমশি ে�ার গুরুত্বপূণ ্ণ নেদ্াতি
জুলাই ২০২1 হপত ভেপটেম্বর ২০২১ েমপয় মািিীয় কনমশপির 02টি ে�া অনুনষ্ত 
হয়। মািিীয় প্রধাি নিব ্ণাচি কনমশিাপরর ে�ােনতপত্ব অনুনষ্ত ে�ায় মািিীয় নিব ্ণাচি 
কনমশিারবৃন্দ, েনচব মপহাদয় এবং নিব ্ণাচি কনমশি েনচবালপয়র উর্্ণতি কম ্ণকত্ণাবৃন্দ 
অংশগ্রহণ কপরি।
কনমশি ে�া িং-83/২০২০
তানরে: 15/07/২০২1

গুরুত্বপূণ ্ণ নেদ্াতিেমূহ:গুরুত্বপূণ ্ণ নেদ্াতিেমূহ:
 ভুটাপি অনুনষ্তব্য ১১তম Forum of the Election Management Bodies 

of South Asia (FEMBoSA) এর �ার্ ্ণয়াল ে�ায় মািিীয় প্রধাি নিব ্ণাচি কনমশিার 
ও নিব ্ণাচি কনমণারগণ এবং নিব ্ণাচি কনমশি েনচবালপয়র েনচব ও অনতনরক্ত েনচব 
অংশগ্রহণ করপবি। প্রপয়াজপি েরবতথীপত এ েংখ্যা বািপত বা কমপত োপর।

 আইনেটি মন্ত্রণালয় হপত েংগৃহীত বাংলাপদপশর Visual National Anthem আপরা 
েনরমাজ্ণি কপর ভুটাপির নিব ্ণাচি কনমশপি ভপ্ররণ করপত হপব এবং বাংলাপদশ নিব ্ণাচি 
কনমশি কর্্ণক প্রস্তুতকৃত Power Point Presentation রথােমপয় আপয়াজক 
েংসহা ভুটাপির নিব ্ণাচি কনমশপি ভপ্ররণ করপত হপব। 

 Concept paper মািিীয় প্রধাি নিব ্ণাচি কনমশিার উেসহােি করপবি এবং 
Power Point Presentation মািিীয় নিব ্ণাচি কনমশিার নরিপগঃ ভজিাঃ 
শাহাদাত ভহাপেি ভচৌধুরী (অব.) উেসহােি করপবি। নবষয়টি আপয়াজক েংসহাপক 
জানিপয় নদপত হপব।

কনমশি ে�া িং-84/২০২1
তানরে: 23/08/২০২1

গুরুত্বপূণ ্ণ নেদ্াতিেমূহ:গুরুত্বপূণ ্ণ নেদ্াতিেমূহ:
 রথারথ স্বাস্্য নবনধ অনুেরণপূব ্ণক স্বাস্্য মন্ত্রণালপয়র নিপদ ্ণশিা প্রনতোলিপূব ্ণক 

নিব ্ণাচপির প্রচার ও অন্যান্য কার ্ণক্রম গ্রহপির নিপদ ্ণশিা জানর; ভ�াটগ্রহপণর ব্যবস্া 
গ্রহণ করপত হপব।
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মানেক েমন্বয় ে�ামানেক েমন্বয় ে�া
০১ জুলাই হপত ৩০ ভেপটেম্বর ২০২১ ের ্ণতি ভমাট 3টি মানেক েমন্বয় ে�া অনুনষ্ত হয়। এপত 
নবগত ে�ায় গৃহীত নেদ্াতিেমূহ বাস্তবায়পির অগ্রগনত প্রনতপবদি এবং শাোেমূপহর নিষ্ন্ন 
ও অনিষ্ন্ন কাপজর নববরণ তুপল ধরা হয়। প্রনতটি ে�া নিব ্ণাচি কনমশি েনচবালপয়র 
েপম্লি কপষি অনুনষ্ত হয় এবং এপত ে�ােনতত্ব কপরি নিব ্ণাচি কনমশি েনচবালপয়র 
েনচব জিাব ভমাঃ হুমায়ুি কবীর ভোন্দকার।

ে�ার আপলাচ্য নবষয়েমূহ:ে�ার আপলাচ্য নবষয়েমূহ:

জাতীয় েনরচয়েত্র ভেবা েহজতর কপর আপবদিেমূহ দ্রুত নিষ্নত্র জন্য ব্যবস্াগ্রহণ, মৃত 
ভ�াটাপরর Roll Back করার ভষিপত্র মাঠ ের ্ণাপয়র কম ্ণকত্ণাপদর Software এ ভঢাকার 
সুপরাগ ভদয়ার ব্যবস্াগ্রহণ, ভ�াটার ভরনজপ্রেশি কার ্ণক্রম েহজতর করার জন্য মাঠ 
ের ্ণাপয়র প্রনতটি অনিপে অনতনরক্ত ০১টি Modem েরবরাপহর উপদ্াগ গ্রহণ, বানতলকৃত 
ভলনমপিপট্ এিআইন্ কা্ ্ণ েনরপবশ বন্ধব উোপয় দ্রুত নবিষ্ট করার নবষপয় নেদ্াতি গ্রহণ 
করা হয়।  এোিা উেপজলা েনরষপদর মানেক উন্নয়ি েমন্বয় ে�ায় বদ্বত ভ�াটার হওয়ার 
শানস্তর নবষয়টি আপলাচ্যসূনচপত অতিভু ্ণক্ত কপর স্ািীয় েরকার নব�াগপক েপত্রর মাযেপম 

অনুপরাধ করা, বদ্বত ভ�াটার হওয়া ভরাপধ নদ্বতীয়বার ভ�াটার হপত আো এবং বাদ েিা 
ভ�াটারপদর রাচাই করার জন্য এবং ভকাি ্কুপমন্ট িা থাকা ভ�াটারপদর শিাক্তকরপণর 
জন্য উেপজলা/থািা, ভজলা ও আঞ্চনলক নিব ্ণাচি কম ্ণকত্ণার কার ্ণালপয় AFIS matching 
বা বাপয়াপমনরিক রাচাই করপণর ব্যবস্া রাোর উপদ্াগ গ্রহণ, প্রচারণার নবষয় জাতীয় এবং 
স্ািীয় ের ্ণাপয় ইপলকরিনিক ও নপ্রন্ট নমন্য়ায় এবং স্ািীয় প্রশােিেহ েংনলিষ্ট েকলপক 
েম্পৃক্ত কপর োরা বের প্রচারণা কার ্ণক্রম চালাপত হপব প্রভৃনত।

নিপয়াগ, বদনল, েদপন্নানত-অবেরনিপয়াগ, বদনল, েদপন্নানত-অবের
জুলাই-ভেপটেম্বর ২০২১ েমপয় ০৯ জি উেপজলা/থািা নিব ্ণাচি কম ্ণকত্ণা নিপয়াগ করা 
হয়। এোিা, বদনল করা হয় অনতনরক্ত আঞ্চনলক নিব ্ণাচি কম ্ণকত্ণা ০১ জি, উেেনচব ০১ 
জি, নেনিয়র েহকারী েনচব ০১ জি। েদায়ি করা হয়, ভজলা নিব ্ণাচি কম ্ণকত্ণা ০৬ জি, 
অনতনরক্ত ভজলা নিব ্ণাচি কম ্ণকত্ণা ০৩ জিপক। এর োশাোনশ েহকারী েনচব ০১ জিপক 
বদনল, উেপজলা/থািা নিব ্ণাচি কম ্ণকত্ণা ২২ জিপক বদনল এবং ৩য় ভশ্রনণ হপত ১ম ভশ্রনণপত 
েপদান্ননতপ্রাতি ২০ জি উেপজলা নিব ্ণাচি কম ্ণকত্ণাপক েদায়ি, ০৩ জি নিব ্ণাচি কম ্ণকত্ণাপক 
বদনল ও ০৭ জি উেপজলা নিব ্ণাচি কম ্ণকত্ণাপক অনতনরক্ত দানয়ত্ব প্রদাি করা হয়। 
০২ জিপক যুগ্নেনচব েপদ েপদান্ননত প্রদাি করা হয়। জিাব ভমাঃ মুনহবুর রহমাি, নিব ্ণাচি 
কম ্ণকত্ণা, ভজলা নিব ্ণাচি অনিে, ভমৌল�ীবাজার, জিাব নবজয় চন্দ্র বম ্ণি, প্রাক্তি উেপজলা 
নিব ্ণাচি কম ্ণকত্ণা, ভবাদা, েঞ্চগি ও জিাব ভমাঃ আনজজার রহমাি, উেপজলা নিব ্ণাচি 
কম ্ণকত্ণা, নচতলমারী, কুনিগ্রাম-ভক অবের প্রদাি করা হয়। 
জিাব ভমাঃ আতাউর রহমাি, ভজলা নিব ্ণাচি কম ্ণকত্ণা, চরিগ্রাম এবং জিাব এ নব এম 
োইফুজ্ামাি, প্রাক্তি অনতনরক্ত আঞ্চনলক নিব ্ণাচি কম ্ণকত্ণা-ভক োনরবানরক ভেিশি 
প্রদাি করা হয়। 

জিাব ভমাহাঃ ইেরাইল ভহাপেি, আঞ্চনলক নিব ্ণাচি কম ্ণকত্ণা, নেপলট কপরািা আক্রাতি হপয় 
ঢাকার একটি ভবেরকারী হােোতাপল নচনকৎোধীি অবস্ায় ২৫ জুলাই, ২০২১ তানরপে 
ইপতিকাল কপরি। ইন্না নলল্ানহ ওয়া ইন্না ইলাইনহ রানজউি। মৃতু্যকাপল তাঁর বয়ে হপয়নেল ৫৫ 
বের। জিাব ভমাহাঃ ইেরাইল ভহাপেি এর মৃতু্যপত বাংলাপদশ নিব ্ণাচি কনমশি ও নিব ্ণাচি 
কনমশি েনচবালপয়র কম ্ণকত্ণা/কম ্ণচারীবৃন্দ গ�ীর ভশাক প্রকাশ কপর এবং মরহুপমর নবপদহী 
আত্ার মাগপিরাত কামিা কপর।
জিাব ভমাহাঃ ইেরাইল ভহাপেি ১৯৯৬ োপল েহকারী েনচব নহপেপব নিব ্ণাচি কনমশি 
েনচবালপয় ভরাগদাি কপরি। নিব ্ণাচি কনমশি েনচবালপয়র নবন�ন্ন শাো/অনধশাোয় 
দানয়ত্বোলিেহ রংপুর, ময়মিনেংহ ও নেপলপট আঞ্চনলক নিব ্ণাচি কম ্ণকত্ণা নহপেপব 
েিলতার োপথ দানয়ত্ব োলি কপরি। নতনি ১৯৬৬ োপল চাোইিবাবগজে ভজলায় জন্মগ্রহণ 
কপরি। মৃতু্যকাপল নতনি স্তী, ২ পুত্র, ১ কন্যা ও অেংখ্য বন্ধু-বান্ধব আত্ীয়-স্বজি ভরপে ভগপেি। 
জিাব এ.নব. এম োইফুজ্ামাি, অনতনরক্ত আঞ্চনলক নিব ্ণাচি কম ্ণকত্ণা, আঞ্চনলক নিব ্ণাচি 
অনিে, ময়মিনেংহ ৩ আগটি ২০২১ তানরপে কপরািা আক্রাতি হপয় ইপতিকাল কপরি (ইন্না 
নলল্ানহ ওয়া ইন্না ইলাইনহ রানজউি)। মৃতু্যকাপল তার বয়ে হপয়নেল ৪৫ বের।
জিাব এ.নব.এম োইফুজ্ামাি এর মৃতু্যপত বাংলাপদশ নিব ্ণাচি কনমশি ও নিব ্ণাচি কনমশি 
েনচবালপয়র কম ্ণকত্ণা/কম ্ণচারীবৃন্দ গ�ীর ভশাক প্রকাশ কপর এবং মরহুপমর নবপদহী আত্ার 
মাগপিরাত কামিা কপর।
নতনি ০৭-০৯-২০০৫ তানরপে “উেপজলা নিব ্ণাচি কম ্ণকত্ণা” নহপেপব চাকরী জীবি শুরু 
কপরি। সুদীর ্ণ চাকরী জীবপি নতনি নবন�ন্ন উেপজলায় উেপজলা নিব ্ণাচি অনিোর, নেপলট 
এবং ময়মিনেংহ অঞ্চপল অনতনরক্ত আঞ্চনলক নিব ্ণাচি বম ্ণকত্ণার মত গুরুত্বপূণ ্ণ েপদ েততা, 
নিষ্া ও দষিতার েপঙ্গ দানয়ত্ব োলি কপরি। মৃত্যকাপল নতনি স্তী, এক কন্যা, এক পুত্র েতিাি 
এবং অেংখ্য গুণগ্রাহী ভরপে ভগপেি।
ভবগম আনলি লায়লা উেপজলা নিব ্ণাচি কম ্ণকত্ণা, রাজিগর, ভমৌল�ীবাজার কপরািা �াইরাপে 
আক্রাতি হপয় ঢাকায় একটি হােোতাপল নচনকৎোধীি অবস্ায় ৭ জুলাই ২০২১ রাপত ইপতিকাল 
কপরি। (ইন্না নলল্ানহ ওয়া ইন্না ইলাইনহ রানজউি)। মৃত্যকাপল তার বয়ে হপয়নেল ৪৬ বের। 

জিাব আনলি লায়লা এর মৃতু্যপত বাংলাপদশ নিব ্ণাচি 
কনমশি ও নিব ্ণাচি কনমশি েনচবালপয়র কম ্ণকত্ণা/
কম ্ণচারীবৃন্দ গ�ীর ভশাক প্রকাশ কপর এবং মরহুমার 
নবপদহী আত্ার মাগপিরাত কামিা কপর।
ভবগম আনলি লায়লা ১৯৯৭ োপলর ভেপটেম্বর মাপে 
চাকুরীপত ভরাগদাি কপরি। মৃত্যকাপল নতনি স্বামী এক 
ভেপল এক ভমপয়েহ অেংখ্য আত্বীয়- স্বজি ও বন্ধু-বান্ধব 
ভরপে ভগপেি। 

িীলিামারী ভজলা নিব ্ণাচি অনিোপরর কার ্ণালপয় কম ্ণরত নিব ্ণাচি অনিোর জিাব ভমাঃ 
ভেপকন্দার আলী ২৮ আগটি, ২০২১ তানরপে রাজধািীর একটি ভবেরকানর হােোতাপল 
নচনকৎোধীি অবস্ায় ইপতিকাল কপরি (ইন্না নলল্ানহ ওয়া ইন্না ইলাইনহ রানজউি)। মৃতু্যকাপল 
তাঁর বয়ে হপয়নেল ৫৮ বের। নতনি দীর ্ণনদি রাবৎ ক্যান্ার ভরাপগ আক্রাতি নেপলি। েব ্ণপশষ নতনি 
কপরািায়ও আক্রাতি হপয়নেপলি। 
জিাব ভমাঃ ভমাস্তানিজুর রহমাি ঢালী, উেপজলা নিব ্ণাচি অনিোর, ভকন্দুয়া, ভিত্রপকাণা গত 
২৪-০৯-২০২১ তানরে শুক্রবার ১২.৩০ নমনিপট হৃদরপন্ত্রর নক্রয়া বন্ধ হপয় ইপতিকাল কপরি (ইন্না 
নলল্ানহ ওয়া ইন্না ইলাইনহ রানজউি)। 
নতনি ১৯৯১ োপল েরকারী চাকুনরপত ভরাগদাি কপরি। মুতু্যকাপল নতনি স্তী, দুই কন্যা, এক পুত্র 
েতিাি ও অেংখ্য গুণগ্রাহী ভরপে ভগপেি। জিাব ভমাঃ ভমাস্তানিজুর রহমাি ঢালী এর মৃতু্যপত 
বাংলাপদশ নিব ্ণাচি কনমশি ও নিব ্ণাচি কনমশি েনচবালপয়র কম ্ণকত্ণা/কম ্ণচারীবৃন্দ গ�ীর 
ভশাক প্রকাশ কপর এবং মরহুমার নবপদহী আত্ার মাগপিরাত কামিা কপর।
জিাব ভমা: ভেপকন্দার আলী এর মৃতু্যপত বাংলাপদশ নিব ্ণাচি কনমশি ও নিব ্ণাচি কনমশি 
েনচবালপয়র কম ্ণকত্ণা/কম ্ণচারীবৃন্দ গ�ীর ভশাক প্রকাশ কপর এবং মরহুপমর নবপদহী আত্ার 
মাগপিরাত কামিা কপর।
মৃতু্যকাপল নতনি স্তী, ১ ভেপল ১ ভমপয় ও অেংখ্য গুণগ্রাহী ভরপে রাি। নতনি ১৯৯১ োপল 
েরকানর চাকনরপত ভরাগদাি কপরি। তাঁর গ্রাপমর বানি রংপুর ভজলার নমঠাপুকুর উেপজলায়। 
কুনমল্া ভজলাধীি রিাহ্মণোিা উেপজলা নিব ্ণাচি অনিপে কম ্ণরত অনিে েহকারী কাম 
কনম্উটার মুদ্াষিনরক জিাব ভমাহাম্দ এিামুল হক ২৫ জুলাই, ২০২১ কপরািা আক্রাতি হপয় 
নচনকৎোধীি অবস্ায় ইপতিকাল কপরি। ইন্না নলল্ানহ ওয়া ইন্না ইলাইনহ রানজউি। মৃতু্যকাপল 
তাঁর বয়ে হপয়নেল ৪৪ বের।
জিাব ভমাহাম্দ এিামুল হক এর মৃতু্যপত নিব ্ণাচি কনমশি েনচবালপয়র কম ্ণকত্ণা/কম ্ণচারীবৃন্দ 
গ�ীর ভশাক প্রকাশ কপরি এবং মরহুপমর নবপদহী আত্ার মাগপিরাত কামিা কপরি। 
মৃতু্যকাপল নতনি স্তী, ১ পুত্র ও অেংখ্য গুণগ্রাহী ভরপে রাি। 
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