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১৩তম নিরব্াচি কনমশি গঠি১৩তম নিরব্াচি কনমশি গঠি
সবাবরক নসনিয়র সনচর জিবার কবাজী হবানরবুল আউয়বালবক প্রধবাি কবর ৫ সদবযের নিরব্াচি 
কনমশি গঠি কবরবেি মহবামবান্য রবাষ্ট্রপনত জিবার মমবাঃ আরদুল হবানমদ। গণপ্রজবাতন্তী 
রবাংলবাবদবশর সংনরধবাবির ১১৮(১) অনুবছেবদ প্রদত্ত ক্ষমতবারবল ২৬ মেব্রুয়বানর ২০২২ 
তবানরবে এ সংক্বান্ত প্রজ্বাপি জবানর কবর মনন্তপনরষদ নরভবাগ। মবািিীয় নিরব্াচি কনমশিবার 

নহবসবর নিবয়বাগ মপবয়বেি সবাবরক মজলবা ও দবায়রবা জজ মরগম রবাবশদবা সুলতবািবা, নরবরেনিয়বার 
মজিবাবরল আহসবাি হবারীর েবাি (অর:), সবাবরক নসনিয়র সনচর জিবার মমবাঃ আলমগীর ও 
সবাবরক নসনিয়র সনচর জিবার আনিছুর রহমবাি।

নিরব্াচি কনমশবির শপথ রেহণ:নিরব্াচি কনমশবির শপথ রেহণ:

মবািিীয় প্রধবাি নিরব্াচি কনমশিবার জিবার কবাজী হবানরবুল আউয়বাবলর মিতৃত্বাধীি মবািিীয় নিরব্াচি 
কনমশি ২৭ মেব্রুয়বানর ২০২২ তবানরবে শপথ রেহণ কবরি। মবািিীয় প্রধবাি নরচবারপনত জিবার হবাসবাি 
েবয়জ নসনদিকী সুনপ্রম মকবার ্জবাবজজ লবাউবজে তাঁবদর শপথ পবাঠ করবাি। শপথ অনুষ্বাি পনরচবালিবা 
কবরি সুনপ্রম মকবাবরর্ মরনজষ্বার মজিবাবরল মমবাহবাম্মদ আলী। অনুষ্বাবি আনপল নরভবাবগর 
নরচবারপনত, সুনপ্রমবকবার ্ও নিরব্াচি কনমশবির উচ্চ পরব্াবয়র কমক্তব্ারবা উপনথিত নেবলি। 

নিরব্াচি কনমশবির দবানয়ত্ রেহণ:নিরব্াচি কনমশবির দবানয়ত্ রেহণ:

২৭ মেব্রুয়বানর ২০২২ শপথ রেহবণর পর ২৮ মেব্রুয়বানর ২০২২ নিরব্াচি ভরবি নিজ নিজ দপ্তবর 
দবানয়ত্ পবালি শুরু কবরি মবািিীয় নিরব্াচি কনমশি। এনদি সকবাবল মবািিীয় কনমশিবক 

ররণ কবর মিয়বার জন্য নিরব্াচি কনমশি সনচরবালবয়র পক্ষ মথবক সবানরক্ প্রস্তুনত রেহণ করবা 
হয় । ২৮ মেব্রুয়বানর ২০২২ সকবাল ৯ ঘটিকবা মথবক নিরব্াচি ভরবির নরনসপসবি নিরব্াচি 
কনমশি সনচরবালবয়র সম্মবানিত সনচবরর মিতৃবত্ কনমশবির নসনিয়র কমক্তব্ারবা মবািিীয় 
কনমশিবারবদর ররণ কবর মিয়বার জন্য অবপক্ষবা করবত থবাবকি । এরপর এবক এবক মবািিীয় 

প্রধবাি নিরব্াচি কনমশিবারসহ অন্যবান্য মবািিীয় নিরব্াচি কনমশিবারবৃন্দ আসবল তবাবদরবক 
ফুল নদবয় ররণ কবর মিয়বা হয় । 

নিরব্াচি কনমশি সনচরবালবয়র কমক্তব্াবদর সবাবথ মবািিীয় কনমশবির মতনরনিময়:নিরব্াচি কনমশি সনচরবালবয়র কমক্তব্াবদর সবাবথ মবািিীয় কনমশবির মতনরনিময়:
২৮ মেব্রুয়বানর ২০২২ অনেস শুরুর প্রথমনদি সকবাল ১১ ঘটিকবায় মবািিীয় কনমশি নিরব্াচি কনমশি 
সনচরবালবয়র কমক্তব্াবদর সবাবথ মতনরনিময় কবরি। এ সময় নিরব্াচি কনমশি সনচরবালবয়র 
অরগবাবিবারেবামসহ সবানরক্ কবারব্ারনল ও কমক্তব্াবদর পনরচয় সংনক্ষপ্তভবাবর তুবল ধরবা হয়।

নমর দ্য মপ্রবস মবািিীয় কনমশি:নমর দ্য মপ্রবস মবািিীয় কনমশি:
২৮ মেব্রুয়বানর ২০২২ দুপুর ১ রবায় প্রথমরবাবরর মত সবাংরবানদকবদর মুবেবামুনে হি মবািিীয় 
কনমশি। এ সময় মবািিীয় প্রধবাি নিরব্াচি কনমশিবার জিবার কবাজী হবানরবুল আউয়বাল 
সবাংরবানদকবদর নরনভন্ন প্রবনের জরবার মদি। এ সময় নতনি অরবাধ, সুষ্ঠু, শবানন্তপূণ ্ ও 
অংশরেহণমূলক নিরব্াচি অনুষ্বাবি সবাংরবানদকবদর সবানরক্ সহবরবানগতবা কবামিবা কবরি। 
নতনি রবলি, আসন্ন দ্বাদশ জবাতীয় সংসদ নিরব্াচিসহ থিবািীয় সরকবাবরর নিরব্াচিসমূহবক 
অরবাধ,সুষ্ঠু ও শবানন্তপূণ ্ করবত রবা রবা করবার তবার সরই করবর রতম্বাি কনমশি। 

 ¾ ১৩তম নিরব্াচি কনমশি গঠি
 ¾ জবাতীয় মভবারবার নদরস ২০২২
 ¾ নিরব্াচি কনমশি সভবার গুরুত্পূণ ্নসদ্বান্ত
 ¾ জবানতর নপতবা রঙ্গরন্ধু মশে মুনজবুর রহমবাি এর 
জন্মনদি পবালি

 ¾ মভবারবার তবানলকবায় পনরচয়হীিবদর নপতবা-মবাতবার 
িবাম নলনপরদ্করণ জটিলতবা নিরসি শীষক্ 
কমশ্বালবা অনুনষ্ত

 ¾ নরনভন্ন নিরব্াচি অনুষ্বাি
 ¾ মবানসক সমন্বয় সভবা
 ¾ নিরব্াচনি সংলবাপ শুরু
 ¾ ১২তম নিরব্াচি কনমশবির নরদবায়
 ¾ প্রনশক্ষণ
 ¾ নিবয়বাগ, রদনল, পবদবান্ননত-অরসর

মবািিীয় প্রধবাি নরচবারপনতর সবাবথ মবািিীয় কনমশি

নিরব্াচি কনমশি সনচরবালবয়র কমক্তব্াবদর সবাবথ মবািিীয় কনমশবির মতনরনিময় সভবা
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জবাতীয় মভবারবার নদরস ২০২২জবাতীয় মভবারবার নদরস ২০২২
ব্বাপক উৎসবাহ উদিীপিবা ও আিন্দঘি পনরবরবশর মধ্যনদবয় ঢবাকবাসহ সবারবাবদবশ জবাতীয় 
মভবারবার নদরস ২০২২ পবালি করবা হয়। নদরসটির এ রেবরর প্রনতপবাদ্য নেল  “মুনজর রবষর্ 
অঙ্গীকবার-রক্ষবা করর মভবারবানধকবার”। মভবারবার নদরস উপলবক্ষ মকন্দীয়ভবাবর নিরব্াচি কনমশি 
সনচরবালবয় এরং মবাঠ পরব্াবয় নরভবাগীয়, মজলবা ও উপবজলবা পরব্াবয় স্বাথিথ্যনরনধ মমবি রণব্াঢথ্য 
i¨vwj ও আবলবাচিবা সভবা করবা হয়। মকন্দীয় কমস্ূচীর অংশ নহবসবর ২ মবাচ ্২০২২ সকবাবল 
মবািিীয় কনমশি মবানিক নময়বা এনভনিউ মথবক পবায়রবা উনিবয় জবাতীয় মভবারবার নদরবসর 
i¨vwjর উবদ্বাধি কবরি। i¨vwjটি মশবররবাংলবা িগর রঙ্গরন্ধু আন্তজব্ানতক সবম্মলি মকবন্দর 
সবামবি নগবয় মশষ হয়। i¨vwj‡Z মবািিীয় প্রধবাি নিরব্াচি কনমশিবার জিবার কবাজী হবানরবুল 
আউয়বাল, মবািিীয় নিরব্াচি কনমশিবার নরিবগ. মজিবা. মমবাঃ আহসবাি হবানরর েবাি (অর:), 

মবািিীয় নিরব্াচি কনমশিবার জিবার রবাবশদবা সুলতবািবা, মবািিীয় নিরব্াচি কনমশিবার জিবার 
মমবাঃ আলমগীর, মবািিীয় নিরব্াচি কনমশিবার জিবার মমবাঃ আনিছুর রহমবাি, নিরব্াচি কনমশি 
সনচরবালবয়র সনচর জিবার মমবাঃ হুমবায়ুি করীর মেবান্দকবারসহ নিরব্াচি কনমশি সনচরবালয় ও 
মবাঠপরব্াবয়র কমক্তব্া-কমচ্বারীরবা অংশরেহণ কবরি। জবাতীয় মভবারবার নদরস উপলবক্ষ নরবকবল 
নিরব্াচি ভরবির অনিরনরয়বাবম আবলবাচিবা সভবা এরং সন্থ্যবায় মবিবাজ্ সবাংস্কৃনতক অনুষ্বাবির 
আবয়বাজি করবা হয়। 

জবাতীয় মভবারবার নদরস ২০২২ উদরবাপি উপলবক্ষ মহবামবান্য রবাষ্ট্রপনত, আইি নরচবার 
ও সংসদ নরষয়ক মন্তিবালবয়র মবািিীয় মন্তী, মবািিীয়  কনমশি ও নিরব্াচি কনমশি 
সনচরবালবয়র সনচর রবাণী মদি। 
রবাণীবত মহবামবান্য রবাষ্ট্রপনত জিবার মমবাঃ আরদুল হবানমদ রবলি, গণতবানন্তক সমবাজ ব্রথিবায় 
একজি মভবারবার তবার মভবারবানধকবার প্রবয়বাগ কবর সবাংনরধবানিক দবানয়ত্ পবালি কবরি এরং 
তবার নিরব্ানচত প্রনতনিনধর মবাধ্যবম রবাষ্ট্র পনরচবালিবায় অংশরেহণ কবর থবাবকি। এ প্রনক্য়বায় 
নিরব্াচি কনমশবির ভূনমকবা খুরই গুরুত্পূণ।্ নিরব্াচি কনমশি নিয়নমত নভনত্তবত মরবাগ্য 
িবাগনরকবদর মভবারবার তবানলকবায় িবাম অন্তর্ন্তি, মৃত মভবারবারবদর িবাম কতি্ ও থিবািবান্তনরত 
মভবারবারবদর স্ স্ মভবারবার এলবাকবায় িবাম থিবািবান্তবরর মবাধ্যবম মভবারবার তবানলকবা হবালিবাগবাদ 
কবর আসবে। এরই ধবারবারবানহকতবায় আজ জবাতীয় মভবারবার নদরবস  হবালিবাগবাদ কবারক্্বমর 
আওতবায় অন্তর্ত্ি মভবারবারবদর চূিবান্ত তবানলকবা প্রকবাশ একটি প্রশংসিীয় অজি্। আঠবার 
রেবরর ঊবধ্্র সকল িবাগনরবকর পনরনচনত সংক্বান্ত মিবমবারেবানেক এরং েনর ও আঙুবলর 
েবাপসহ অন্যবান্য রবাবয়বাবমনরিক তথবা কনপিউরবারনভনত্তক িবারবাবরইবজ সংরক্ষণ করবে রবা 
সরকবানর ও মরসরকবানর নরনভন্ন মসরবা প্রদবািকবারী প্রনতষ্বাি ব্রহবার কবর িবাগনরক পনরনচনত 
রবাচবাই ও মসরবা নিনচিত কবরবেি। আনম আশবা কনর, নির্ল্ মভবারবার তবানলকবা প্রণয়বির 
পবাশবাপবানশ সঠিকভবাবর ও দ্রুততম সমবয় জবাতীয় পনরচয়পত্র সংক্বান্ত মসরবা প্রদবাবি নিরব্াচি 
কনমশি মজবার প্রবচষ্বা অব্বাহত রবােবর। 

আইি, নরচবার ও সংসদ নরষয়ক মন্তিবালবয়র মবািিীয় মন্তী তাঁর রবাণীবত রবলি, 
সংনরধবাি প্রদত্ত দবানয়ত্ নহবসবর রবাংলবাবদশ নিরব্াচি কনমশি রবাষ্ট্রপনত পবদর এরং জবাতীয় 
সংসবদর নিরব্াচবির জন্য মভবারবার তবানলকবা প্রণয়ি, সংসবদর নিরব্াচনি এলবাকবাসমূবহর সীমবািবা 
নিধব্ারণ এরং রবাষ্ট্রপনত পবদর ও সংসদ- সদযেবদর নিরব্াচি অনুষ্বাি কবর থবাবক।  এেবািবা 

আইবি প্রদত্ত ক্ষমতবারবল নিরব্াচি কনমশি থিবািীয় সরকবার প্রনতষ্বাবির সকল স্তবরর নিরব্াচি 
পনরচবালিবা কবর থবাবক। বরনবিক মকবানভি-১৯ অনতমবারী সবত্ও সবাংনরধবানিক রবাধ্যরবাধকতবা 
ও নিরব্ানচত প্রনতনিনধবত্র ধবারবারবানহকতবা অক্ষুন্ন রবােবার লবক্ষথ্য নিরব্াচি কনমশি নরগত দুই 
রেবর জবাতীয় সংসবদর সকল উপনিরব্াচি ও নসটি কবপব্াবরশবির সবাধবারণ নিরব্াচি আবয়বাজি 
কবরবে। এেবািবা মপৌরসভবা ও ইউনিয়ি পনরষবদর মময়বাদ উত্ত্তীণ ও নিরব্াচি উপবরবাগী প্রবায় 
সকল সবাধবারণ নিরব্াচি কনমশবির দক্ষ পনরচবালিবায় সপিন্ন করবা হবয়বে। থিবািীয় পনরষবদর 
নিরব্াচিগুবলবা নেল খুরই উৎসরমুের ও প্রনতদ্ন্বিতবাপূণ।্ অনধকন্তু নিরব্াচবি ইবলকরিনিক 
মভবাটিং মমনশি (ইনভএম) এর ব্রহবার রবাংলবাবদবশর নিরব্াচনি ব্রথিবায় িতুি মবাত্রবা মরবাগ 
কবরবে। এ সকল কমর্বজ্র জন্য নিরব্াচি কনমশিবক সবাধুরবাদ জবািবাই। 

মবািিীয় প্রধবাি নিরব্াচি কনমশিবার জিবার কবাজী হবানরবুল আউয়বাল তবার রবাণীবত 
রবলি, এরবাবরর জবাতীয় মভবারবার নদরবসর প্রনদপবাদ্য নিধব্ারণ করবা হবয়বে “মুনজররবষর্ 
অঙ্গীকবার, রক্ষবা করর মভবারবানধকবার”। স্বাধীি রবাংলবাবদবশর মহবাি থিপনত ও জবানতর নপতবা 
রঙ্গরন্ধু  মশে মনজবুর রহমবাি এর জন্মশতরবানষক্ীর মপ্রক্ষবাপবর তাঁর স্মরবণ এরবাবরর জবাতীয় 
মভবারবার নদরবসর পনতপবাদ্য নিধব্ারণ করবা হবয়বে। গণতবানন্তক সরকবার ব্রথিবায় মভবারদবাবির 
মবাধ্যবম িবাগনরকগণ প্রনতনিনধ রবা মিতৃত্ নিরব্াচি কবর থবাবক। মদবশর জিসবাধবারণ নরবশষ 
কবর তরুণ প্রবজন্মর মবধ্য মভবারবানধকবাবরর নরষবয় সবচতিতবা বৃনদ্র লবক্ষথ্য প্রনতপবাদ্যটি 
ভূনমকবা রবােবর। রবাষ্ট্রপনত এরং জবাতীয় সংসদ নিরব্াচি পনরচবালিবার জন্য মভবারবার তবানলকবা 
প্রস্তুতকরবণর দবানয়ত্ সবাংনরধবানিকভবাবর নিরব্াচি কনমশবির উপর ন্যস্ত রবয়বে। সংনরধবাবির 
অনুশবাসি মমবি প্রবতথ্যক নিরব্াচনি এলবাকবার জন্য জবাত, ধম,্রণ,্ ও িবারী-পুরুষ নিনরব্শবষ 
একটি অনভন্ন মভবারবার তবানলকবা প্রণয়ি করবা হয়।

নিরব্াচি কনমশি সনচরবালবয়র সনচর জিবার মমবাঃ হুমবায়ুি করীর মেবান্দকবার তাঁর 
রবাণীবত রবলি, মভবারবানধকবার প্রবতথ্যক িবাগনরবকর সবাংনরধবানিক অনধকবার। মভবারবানধকবার 
প্রবয়বাবগর মবাধ্যবম মরবাগ্য প্রনতনিনধ নিরব্াচবির সুবরবাগ সৃনষ্ হয়। এরবাবরর প্রনতপবাদ্যটি 
জবানতর নপতবা রঙ্গরন্ধু মশে মুনজবুর রহমবাবির আজীরি লবানলত গণতবানন্তক মূল্যবরবাধ ও 
মভবারবানধকবার চচব্ার মবাধ্যবম রবাঙবালী জবানতর স্বাধীকবাবরর সেল সংরেবামবক স্মরণ কনরবয় 
মদয়। মর মকবাি নিরব্াচবি মভবার প্রদবাি রবা প্রবাথ্তী হওয়বার জন্য মভবারবার তবানলকবায় িবাম 
অন্তর্ন্তি পূরশ্ত।্ নরনভন্ন নিরব্ানচত সংথিবার নিরব্াচবির সময়সূচী মঘবাষণবার তবানরে হবত 
নিরব্াচি অনুষ্বাবির সময়কবাল ব্নতত, অন্য মর মকবাি সময় নিজ উবদ্যবাবগ মরবাগ্য িবাগনরকগণ 
অিলবাইবি নিধব্ানরত েরম পূরণ কবর এরং থিবািীয় উপবজলবা রবা থবািবা নিরব্াচি অনেবস 
উপনথিত হবয় েনর ও আঙুবলর েবাপসহ অন্যবান্য রবাবয়বাবমনরিক তথ্য প্রদবাি কবর মভবারবার 
নিরন্ি সপিন্ন করবত পবাবরি। মভবারবার তবানলকবায় িবাম অন্তর্ন্তির সময় একজি মভবারবার 
মর তথ্য প্রদবাি কবরি, মস তবথ্যর নভনত্তবতই জবাতীয় পনরচয়পত্র প্রদবাি করবা হয়। আনম এ 
নরষবয় মভবারবারসহ সংনলিষ্ সকলবক সজবাগ থবাকবার জন্য আহ্বাি জবািবাই।

জবাতীয় মভবারবার নদরস উপলবক্ষ ব্বাপক প্রচবাবরর জন্য িবািবামুেী কমস্ূচী রেহণ করবা হয়। 
এর মবধ্য রবয়বে রবাস্তবার মমবাবি মমবাবি ব্বািবার, মেস্টুি রবািবাবিবা, রবাংলবাবদশ মরনলনভশি ও 
রবাংলবাবদশ মরতবাবর নরবশষ রকবশবা প্রচবার। নরনভন্ন জবাতীয় বদনিবক নরবশষ মক্বািপত্র প্রকবাশ। 
এেবািবা জবাতীয় মভবারবার নদরবসর স্মৃনতবক ধবর রবােবত একটি স্মরনণকবা প্রকবাশ করবা হয়। 

নিরব্াচি কনমশি সভবার গুরুত্পূণ ্নসদ্বান্তনিরব্াচি কনমশি সভবার গুরুত্পূণ ্নসদ্বান্ত
০১ জবানুয়বানর হবত ৩১ মবাচ ্২০২২ সমবয় মবািিীয় কনমশবির ০১টি সভবা অনুনষ্ত হয়। 
মবািিীয় প্রধবাি নিরব্াচি কনমশিবাবরর সভবাপনতবত্ অনুনষ্ত সভবায় মবািিীয় নিরব্াচি 
কনমশিবারবৃন্দ, সনচর মবহবাদয় এরং নিরব্াচি কনমশি সনচরবালবয়র ঊধ্্তি কমক্তব্াবৃন্দ 
অংশরেহণ কবরি।
কনমশি সভবা িং-৯৩/২০২২, তবানরে: ০৩/০২/২০২২
গুরুত্পূণ ্নসন্বান্তসমূহ:গুরুত্পূণ ্নসন্বান্তসমূহ:

 ¾ রীর মুনতিবরবাদ্বা েনচত স্মবার ্এিআইনি হস্তবান্তর এরং গণপ্রনতনিনধত্ আবদশ ১৯৭২ 
এর নিভরব্রবাগ্য রবাংলবা পবাঠ, The Representation of the People Order, 
1972 এরং জবাতীয় সংসবদর নিরব্াচনি এলবাকবার সীমবািবা নিধব্ারণ আইি, ২০২১ এই 

নতিটি আইি সম্বনলত রইবয়র মমবািক উবন্মবাচি অনুষ্বাবি অনুমনত পবাওয়বা সবাবপবক্ষ 
প্রধবাি অনতনথ নহবসবর রবাংলবাবদশ জবাতীয় সংসবদর মবািিীয় স্ীকবার-মক আমন্তণ 
জবািবাবত হবর।

 ¾ রীর মুনতিবরবাদ্বাবদর মুনতিবরবাদ্বা েনচত স্মবার ্এিআইনি হস্তবান্তর এরং নতিটি আইি 
সম্বনলত রইবয়র মমবািক উবন্মবাচি অনুষ্বাবি ১০০ জি প্রখ্বাত রীর মুনতিবরবাদ্বাবদর 
এিআইনি হস্তবান্তবরর প্রস্তুনত নিবত হবর। 

 ¾ আগবামী ১৩ মেব্রুরবানর ২০২২ অথরবা সুনরধবাজিক সমবয় মসবািবারগাঁও মহবাবরল ঢবাকবায় 
অনুষ্বািটি আবয়বাজি করবা মরবত পবাবর। 

 ¾  আগবামী ১৪ মেব্রুয়বানর ২০২২ এর  পূবর ্সুনরধবাজিক সমবয় নিরব্াচি কনমশবির সবাবথ 
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নিরব্াচি কনমশবির সংরবাদ সংরেবহ দবানয়ত্রত সবাংরবানদকবদর সবাবথ মতনরনিময় 
সভবার  আবয়বাজি করবত হবর । 

 ¾ রবাংলবাবদশ নিরব্াচি কনমশবি নিরনন্ত রবাজনিনতক দবলর নরবদবশ লনরষ্ নিবয়বাগ 
ও অথ ্ পবাচবাবরর নরষবয় সংনলিষ্ মন্তিবালয় ও দপ্তর কতৃক্ তদন্ত কবর তদন্ত 
প্রনতবরদি নিরব্াচি কনমশবি মপ্ররণ করবল মসবক্ষবত্র নিরব্াচি কনমশি আইি অনুরবায়ী 
পরব্াবলবাচিবা করবর । 

 ¾ ইনভএম মমনশবি ব্রহৃত মপবানলং কবাি ্এরং অনির কবাি ্উন্নত মবাবির ম্বাবরনরয়বাল 
নদবয় প্রস্তুত করবত হবর । 

 ¾ ইনভএম সংরক্ষবণর নরষবয় কবানরগনর কনমটি গঠি ও সংরক্ষণ সংক্বান্ত ম্বানুবয়ল 
প্রস্তুত করবত হবর। 

 ¾ মভবারবার কতৃক্ ইনভএম ব্রহবাবরর জন্য উন্নতমবাবির তথ্যনচত্র প্রস্তুত কবর তবা 
মভবারবারবদর মবাবে ব্বাপকভবাবর প্রচবাবরর ব্রথিবা করবত হবর ।

 ¾ ১০ মেব্রুয়বানর ২০২২ তবানরে সকবাবলর নদবক ইনভএম এর সমযেবা ও সমবাধবাি নিবয় 
আবলবাচিবা করবার জন্য ইনভএম জবাতীয় কনমটির সবাবথ মবািিীয় কনমশবির বরঠক 
আবয়বাজবির ব্রথিবা করবত হবর।

জবানতর নপতবা রঙ্গরন্ধু মশে মুনজবুর রহমবাি এর জন্মনদি পবালিজবানতর নপতবা রঙ্গরন্ধু মশে মুনজবুর রহমবাি এর জন্মনদি পবালি
স্বাধীিতবার মহবাি থিপনত জবানতর নপতবা রঙ্গরন্ধু মশে মুনজবুর রহমবাবির জন্মশতরবানষক্ীবত 
মকক মকবর জন্মনদি উদরবাপি কবরবেি মবািিীয় নিরব্াচি কনমশি। ১৭ মবাচ,্ ২০২২ 
নরবকবল নিরব্াচি ভরবি এ অনুষ্বাবির আবয়বাজি করবা হয়। এ সময় মবািিীয় প্রধবাি নিরব্াচি 
কনমশিবার জিবার কবাজী হবানরবুল আউয়বাল, মবািিীয় নিরব্াচি কনমশিবার নরবরে.মজিবা. 
মমবাঃ আহসবাি হবানরর েবাি (অর:), মবািিীয় নিরব্াচি কনমশিবার জিবার রবাবশদবা সুলতবািবা, 
মবািিীয় নিরব্াচি কনমশিবার জিবার মমবাঃ আলমগীর, মবািিীয় নিরব্াচি কনমশিবার জিবার 
মমবাঃ আনিছুর রহমবাি এরং নিরব্াচি কনমশি সনচরবালবরর সনচর জিবার মমবাঃ হুমবায়ুি করীর 
মেবান্দকবার উপনথিত নেবলি। রঙ্গরন্ধু রবাঙবালী জবানতর জন্য মুনতির দূত হবয় এবসনেবলি। 
পনচিম পবানকস্তবাবির ২৪ রেবরর মশবাষণ ও রঞ্চিবার ইনত ঘটিবয় রঙ্গরন্ধুর মিতৃবত্ আমরবা 
মপবয়নেলবাম স্বাধীি মদবশর লবাল সবুজ পতবাকবা। আজ রবাংলবাবদশ গণতবানন্তক, অথন্িনতক 
ও আথ ্সবামবানজক মক্ষবত্র মর উন্ননত সবাধি কবরবে, তবার মূবল রবয়বে স্বাধীিতবা । পনচিম 
পবানকস্তবাবির অপশবাসি ও মশবাষণ মথবক আমরবা স্বাধীি হবত িবা পবারবল নরবি দররবাবর আজ 
আমরবা মবাথবা উঁচু কবর দাঁিবাবত পবারতবাম িবা ।

মভবারবার তবানলকবায় পনরচয়হীিবদর নপতবা-মবাতবার িবাম নলনপরদ্করণ জটিলতবা নিরসি শীষক্ কমশ্বালবা অনুনষ্তমভবারবার তবানলকবায় পনরচয়হীিবদর নপতবা-মবাতবার িবাম নলনপরদ্করণ জটিলতবা নিরসি শীষক্ কমশ্বালবা অনুনষ্ত
জবাতীয় মভবারবার তবানলকবায় পনরচয়হীিবদর নপতবা মবাতবার িবাম নলনপরদ্করণ জটিলতবা নিরসি 
শীষক্ কমশ্বালবা ৬ জবানুয়বানর ২০২২ সকবাবল ঢবাকবার মহবাবরল প্বাি প্বানসনেক মসবািবারগাঁও এ 
অনুনষ্ত হয়। কমশ্বালবায় রবাংলবাবদশ জবাতীয় সংসবদর মবািিীয় নস্কবার ি. নশরীি শবারনমি 
মচৌধুরী, এমনপ প্রধবাি অনতনথ নহবসবর উপনথিত নেবলি। কমশ্বালবায় নরবশষ অনতনথ নহবসবর 
উপনথিত নেবলি মবািিীয় প্রধবাি নিরব্াচি কনমশিবার জিবার মক এম নূরুল হুদবা, মবািিীয় 
নিরব্াচি কনমশিবার জিবার মবাহবুর তবালুকদবার, মবািিীয় নিরব্াচি কনমশিবার জিবার মমবাঃ 
রনেকুল ইসলবাম, মবািিীয় নিরব্াচি কনমশিবার মরগম কনরতবা েবািম এরং মবািিীয় নিরব্াচি 
কনমশিবার নরবরে. মজিবা. শবাহবাদবাত মহবাবসি মচৌধুরী (অর:)। কমশ্বালবায় সভবাপনতত্ কবরি 
নিরব্াচি কনমশি সনচরবালবয়র সনচর জিবার মমবাঃ হুমবায়ুি করীর মেবান্দকবার। 

নরনভন্ন নিরব্াচি অনুষ্বািনরনভন্ন নিরব্াচি অনুষ্বাি
০১ জবানুয়বানর হবত ৩১ মবাচ ্২০২২ পরন্্ত একবাদশ জবাতীয় সংসবদর একটি শূন্য  আসবির 
নিরব্াচি অনুনষ্ত হয়। এেবািবা একটি নসটি কবপব্াবরশবির সবাধবারণ নিরব্াচি অনুনষ্ত হয়।  
জবানুয়বানর-মবাচ ্ ২০২২ সমবয় ইউনিয়ি পনরষবদর ৫ম ও ৬ষ্ রবা মশষ ধবাবপর নিরব্াচি 
অনুনষ্ত হয় । ৫ম ধবাবপ ৫ জবানুয়বানর ২০২২ তবানরবে মমবার ৭০৭ টি ইউনিয়বি মভবাররেহণ 
করবা হয়। এেবািবা ৬ষ্ রবা মশষ ধবাবপ ৩১ জবানুয়বানর ২০২২ তবানরবে ২১৯ টি ইউনিয়বির 
সবাধবারণ নিরব্াচি অনুনষ্ত হয়।

থিবািীয় সরকবার নিরব্াচবি মভবার নদবছেি মভবারবাররবা

মবানসক সমন্বয় সভবামবানসক সমন্বয় সভবা
জবানুয়বানর-মবাচ ্২০২২ সমবয় মমবার ৩টি মবানসক সমন্বয় সভবা অনুনষ্ত হয়। এবত নরগত সভবায় গৃহীত 
নসদ্বান্তসমূবহর রবাস্তরবায়বির অরেগনত প্রনতবরদি এরং শবােবাসমূবহর নিষ্পন্ন ও অনিষ্পন্ন কবাবজর নরররণী 
তুবল ধরবা হয়। প্রনতটি সভবা নিরব্াচি কনমশি সনচরবালবয়র সবম্মলি কবক্ষ অনুনষ্ত হয়। এবত সভবাপনতত্ 
কবরি নিরব্াচি কনমশি সনচরবালবয়র সনচর জিবার মমবাঃ হুমবায়ুি করীর মেবান্দকবার। 
এ ৩টি সভবায় ইনভএম সংরক্ষবণর জন্য জবায়গবাসহ অরকবাঠবাবমবা ভবািবা, জবাতীয় পনরচয়পত্র সংবশবাধি 
কবারক্্বম সকল কথ্যবারবাগনরর মপন্ডং আবরদি স্-স্ পরব্ায় হবত দ্রুত নিষ্পনত্ত করবা, ২০০৭ হবত ২০১২ 
সবাল পরন্্ত পূরণকৃত মভবারবার নিরন্ি েরম-২ স্থ্যবাি কবর দ্রুত সবাভব্াবর সংবরবাজি, রবানতলকৃত মপপবার 
মলনমবিবরি জবাতীয় পনরচয়পত্র পনরবরশ রবান্র উপবাবয় নরিষ্করণ, বদ্ত মভবারবার সংক্বান্ত সমযেবা দ্রুত 
সমবাধবাি, অনুনরভবাগ প্রধবািগণ মবাঠপরব্াবয় অনুনরভবাগ সংনলিষ্ কবারক্্ম সুষ্ঠুভবাবর সপিবাদবির নরষবয় সনচর  
ররবারর প্রনতবরদি দবানেল, মভবারবার তবানলকবায় অন্তর্ন্তির লবক্ষথ্য অিলবাইবি দবানেলকৃত মপন্ডং আবরদি 
দ্রুত নিষ্পনত্ত, নিরব্াচি কনমশি সনচরবালয় ও মবাঠপরব্াবয়র সকল কমক্তব্া-কমচ্বারীগণবক বুস্বার মিবাজ 
প্রদবাবির নরষবয়  স্বাথিথ্য মসরবা নরভবাবগ পত্র মপ্ররণ, স্বাথিথ্যনরনধ মমবি অনেনসয়বাল দবানয়ত্পবালি, মবাঠপরব্াবয় 
নরনভন্ন প্রনতষ্বাবি নরবশষ কবর নশক্ষবা প্রনতষ্বাবি সংরনক্ষত ইনভএম দ্রুত অন্যত্র থিবািবান্তর, অনরতরণকৃত 
স্মবার ্জবাতীয় পনরচয়পত্র মবাঠপরব্াবয় দ্রুত নরতরবণর ব্রথিবা রেহণ, জবাতীয় পনরচয়পত্র কবারক্্ম দ্রুত ও 
সুচবারুভবাবর সপিবাদবির লবক্ষথ্য গণশুিবািীর আবয়বাজি, নরনভন্ন অনেবসর িষ্, মমরবামত অবরবাগ্য েবরবাকনপ 
মমনশি অবকবজবা মঘবাষণবা কবর নিলবাবম নরক্য়, মবাঠপরব্াবয়র পুরবাতি ব্রহবার অনুপবরবাগী ল্যবাপরপসমূহ 
তবানলকবা কবর অবকবজবা মঘবাষণবা করবা, নিরব্াচি কনমশি সনচরবালবয়র চলমবাি প্রকল্পসমূহ রবানষক্ ক্য় 
পনরকল্পিবা (এনপনপ) মমবাতবাবরক রেবরর মবধ্য সপিন্ন করবা, কনমশি সনচরবালবয়র নসনিয়র কমক্তব্াসহ 
আঞ্চনলক ও মজলবা নিরব্াচি কমক্তব্াগণ কতৃক্ নিজ নিজ অনেসসহ অধীিথি অনেসসমূহ নিয়নমত 
পনরদশি্, জবাতীয় পনরচয়পবত্রর নরনভন্ন সমযেবা ও সমবাধবাি নচননিকরবণ কমশ্বালবার আবয়বাজি, আঞ্চনলক 
পরব্াবয় “গ” কথ্যবারবাগনরর আবরদিসমূহ দ্রুত নিষ্পনত্তকরণ, মবাঠপরব্াবয় জবাতীয় নদরসসহ মবাঠপরব্াবয়র 
নিরব্াচি অনেবসর অংশরেহণ ইতথ্যবানদ নরষবয় আবলবাচিবা ও নসদ্বান্ত রেহণ করবা হয়। 
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নিরব্াচনি সংলবাপ শুরুনিরব্াচনি সংলবাপ শুরু
আসন্ন দ্বাদশ জবাতীয় সংসদ নিরব্াচিবক অংশরেহণমূলক করবার উবদিবযে কমপ্ন্বা রবা 
মরবািম্বাপ বতনর করবত অংশীজিবদর সবাবথ সংলবাপ শুরু কবর নিরব্াচি কনমশি। 
এ লবক্ষথ্য ১৩ মবাচ ্২০২২ মবািিীয় প্রধবাি নিরব্াচি কনমশিবার জিবার কবাজী হবানরবুল 

আউয়বাবলর মিতৃত্বাধীি কনমশি প্রথম দেবায় নশক্ষবানরদবদর সবাবথ সংলবাবপ 
রবসি। একইভবাবর ২২ মবাচ ্মবািিীয় কনমশি মতনরনিময় কবরি সুশীল সমবাবজর 
প্রনতনিনধবদর সবঙ্গ। 

১২তম নিরব্াচি কনমশবির নরদবায়১২তম নিরব্াচি কনমশবির নরদবায়
14 মেব্রুয়বানর ২০২২ সন্থ্যবায় আনুষ্বানিকভবাবর নরদবায় রেহণ কবরি জিবার মক এম নূরুল হুদবার 
মিতৃত্বাধীি ১২তম নিরব্াচি কনমশি। এনদি সন্থ্যবায় নিরব্াচি ভরবির অনিরনরয়বাবম এক 

নরদবায়ী সংরধি্বার আবয়বাজি করবা হয়। নরদবায় অনুষ্বাবি মবািিীয় কনমশি তাঁবদর নরগত ৫ 
রেবরর নিরব্াচবির নরনচত্র অনভজ্তবার কথবা তুবল ধবরি। 

নরদবায়ী কনমশবির সংরবাদ সবম্মলিনরদবায়ী কনমশবির সংরবাদ সবম্মলি
১৪ মেব্রুয়বানর ২০২২ সকবাবল নরদবায়ী কনমশবির পক্ষ মথবক নিরব্াচি ভরবির মলকনভউ 
চত্বর সংরবাদ সবম্মলবির আবয়বাজি করবা হয়। সংরবাদ সবম্মলবি মবািিীয় কনমশি তবাবদর 

৫ রেবরর সপিবানদত কমক্বাব্ডর নরস্তবানরত সবাংরবানদকবদর সবামবি তুবল ধবরি। এ সময় 
সংরবাদ কম্তীবদর সবানরক্ সহবরবানগতবা প্রবানপ্তর কথবা উবলেে কবর মবািিীয় নিরব্াচি কনমশবির 
পক্ষ মথবক কৃতজ্তবা প্রকবাশ করবা হয়।

প্রনশক্ষণপ্রনশক্ষণ
১ জবানুয়বানর ২০২২ হবত ৩১ মবাচ ্২০২২ পরন্্ত নিরব্াচনি প্রনশক্ষণ ইিনস্টিউর হবত জবাতীয় 
সংসবদর শূন্য আসবির উপনিরব্াচি, ইউনিয়ি পনরষবদর সবাধবারণ নিরব্াচি, মপৌরসভবা সবাধবারণ 
নিরব্াচি/উপনিরব্াচি, উপবজলবা পনরষবদর ভবাইস মচয়বারম্বাি পবদ উপনিরব্াচিসহ নরনভন্ন 
নিরব্াচি উপলবক্ষ মভবাররেহণ কমক্তব্াবদর প্রনশক্ষণ এরং নিরব্াচি কনমশি সনচরবালবয়র 
নিজস্ কমক্তব্া- কমচ্বারীবদর দক্ষতবা বৃনদ্র জন্য নরনভন্ন প্রনশক্ষবণ মমবার ২৬২৮ টি ব্বাবচ 
৭৩,২৯৬ (নতয়বাত্তর হবাজবার দুইশত নেয়বািব্বই) জি কমক্তব্া ও কমচ্বারীবদর প্রনশক্ষণ প্রদবাি 
করবা হয়।

নিবয়বাগ, রদনল, পবদবান্ননত-অরসরনিবয়বাগ, রদনল, পবদবান্ননত-অরসর
01 জবানুয়বানর হবত ৩১ মবাচ ্২০২২ সমবয় ৩জি ব্নতিগত কমক্তব্াবক রদনল করবা হয় এরং 
একজি প্রশবাসনিক কমক্তব্াবক প্রদবায়ি করবা হয়। এ সমবয় ৮ জি ব্নতিগত কমক্তব্া/ 
প্রশবাসনিক কমক্তব্ার চবাকনর থিবায়ী করবা হয়।
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সুশীল সমবাবজর প্রনতনিনধবদর সবাবথ মবািিীয় কনমশবির মতনরনিময় নরনশষ্ নশক্ষবানরদ ও বুনদ্জীরীবদর সবাবথ মবািিীয় কনমশবির মতনরনিময়

12তম নিরব্াচি কনমশবিরর নরদবায় সংরধি্বা অনুষ্বাি


