
evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb
www.ecs.gov.bd

1 gvP© 2019 

evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb
www.ecs.gov.bd

RvZxq †fvUvi w`em
2019

RvZxq †fvUvi w`em
2019





RvZxq †fvUvi w`em 2019



m¤úv`bv cl©`

Dc‡`óv 
†njvjyÏxb Avng`
mwPe
wbe©vPb Kwgkb mwPevjq

AvnŸvqK 
Gm Gg Avmv`y¾vgvb
hyM¥mwPe (Rbms‡hvM)

m`m¨ 

bvwQgv Av³vi
jvB‡eªwiqvb

†gvt jyrdzj Kexi miKvi
mnKvix mwPe

mvweŸi Avng`
mnKvix cwiPvjK

dvnwg`v myjZvbv
mnKvix mwPe

†gvt Avkv`yj nK
mnKvix cwiPvjK

ZvbRyg nvmvb AwP©
wbe©vPb Awdmvi

cÖKvkKvj 
gvP© 2019

cÖKvkK 
wbe©vPb Kwgkb mwPevjq

wWRvBb GÛ †cÖvWvKkb 
evsjv‡`k †gwkb Uzjm d¨v±wi wjwg‡UW (weGgwUGd)



3

RvZxq †fvUvi w`em 2019

m~wPcÎ
m~

wP
c

Î Qwemn †fvUvi ZvwjKvi †Mvovi K_v 15

†fvU, †fvUvwaKvi I RvZxq †fvUvi w`em 17

RvZxq †fvUvi w`e‡mi Zvrch© I cÖvmswMKZv 19

“My Vote, My Right, My Choice” Creating Awareness 25

evsjv‡`k wbe©vPb Kwgk‡bi GKwU Rbmswkøó e¨wZµgx D‡`¨vM 32

National Voter Day, Right to Vote and Related Issues
- Bangladesh Perspective

33

evsjv‡`‡k wbe©vP‡b ch©‡eÿY 37

RvZxq cwiPqc‡Îi e¨envi 39

evsjv‡`‡k ¯§vU© RvZxq cwiPqc‡Îi wewfbœ D‡jøL‡hvM¨ w`K 43

wbe©vPwb cÖwkÿY Bbw÷wUDU (BwUAvB) 48

Challenges and Strategis to Promote Voter List 
Updating

52

FEMBoSA পরিক্রমা 55

wek^e¨vcx bvix‡`i †fvUvwaKvi cÖvwßi PvjwPÎ : cwi‡cÖwÿZ evsjv‡`k 57

†fvUvi w`em D`hvcb I Physically Challenged †fvUvi 59

KweZv 60

NID wb‡q Mvb 62



4

RvZxq †fvUvi w`em 2019



5

RvZxq †fvUvi w`em 2019

ivóªcwZ
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k

e½feb, XvKv|

১৭ ফাল্গুন ১৪২৫
১ মার ্চ ২০১৯

দেশে প্রথম বাশিি মশ�া জা�ীয় দ�াটাি রেবস ২০১৯ উেযাপশনি উশ্াগশে আরম স্াগ� 
জানাই। আরম আো েরি দ�াটাি �ারিোয় নাম অন্তর্ ্চরতি ও দ�াটারিোি প্রশয়াশগ এ আশয়াজন 
জনগশেি মশযে ব্াপে সশর�ন�া সৃরটি েিশ� সক্ষম হশব। 

স্ািীন বাংিাশেশেি মহান সহপর�, জার�ি রপ�া বঙ্গবন্ধু দেখ মুরজবুি িহমান এ দেশেি 
মানুশেি সেি গে�ার্রিে অরিোি প্রর�ষ্াি জন্য আজীবন সংগ্াম েশি দগশেন। গে�ার্রিে 
সমাজ ব্বস্ায় এেজন দ�াটাি �াি দ�াটারিোি প্রশয়াগ েশি সাংরবিারনে োরয়ত্ব পািন 
েশিন এবং রনব ্চারর� প্রর�রনরিি মাযেশম িাষ্ট্র পরিরািনায় অংেগ্হে েশি থাশেন। 

‘দ�াটাি হব, দ�াট দেব’ এবাশিি জা�ীয় দ�াটাি রেবশসি প্রর�পা্টি যথাযথ ও সমশয়াপশযাগী 
হশয়শে বশি আরম মশন েরি। আমাশেি দেশেি গে�ার্রিে সংস্কৃর� ও উন্নয়শনি দমৌরিের�রতি এ 
প্রর�পাশ্ি মশযেই রনরহ� িশয়শে। এেজন দযাগ্য নাগরিেও যাশ� দ�াটাি �ারিোয় অন্তর্ ্চরতি 
দথশে বাে না পশেন, জা�ীয় দ�াটাি রেবশস আরম এ আহবান জানাই। 

বাংিাশেে রনব ্চারন েরমেন দযাগ্য নাগরিেশেি দ�াটাি �ারিোয় নাম অন্তর্ ্চরতিসহ �ারিোর্তি 
ব্রতিশেিশে জা�ীয় পরিরয়পত্রও প্রোন েশি থাশে। রনব ্চারন েরমেন আঠাি বেশিি উশধ্্চি 
সেি নাগরিশেি েরব ও আঙুশিি োশপি বাশয়াশমররিে �থ্যসহ েরপিউটাির�রতিে ডাটা দবইজ 
প্রস্তু� েিশে। এই জা�ীয় পরিরয় পশত্রি মাযেশম ব্রতিি সঠিে পরিরয় যারাই েশি সেি 
সিোরি রােরিজীবীি দব�ন, দপনেন, মুরতিশযাদ্া, বয়স্ক ও রবিবাসহ সেি �া�াশ�াগীশে 
িাষ্ট্রীয় দসবা প্রোন সম্ভব হশছে। রনব ্চারন েরমেনশে �াশেি এই রবোি েম ্চযশঞেি জন্য আরম 
সাধুবাে জানাই। 

জা�ীয় দ�াটাি রেবস-২০১৯ উেযাপশনি িশক্ষযে আশয়ারজ� সেি েম ্চসূরর সফি দহাে-এ 
োমনা েিরে 

দখাো হাশফজ, বাংিাশেে ররিজীবী দহাে। 

দমাঃ আবদুি হারমে

বােী
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gš¿x
AvBb, wePvi I msm` welqK gš¿Yvjq

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi

‘দ�াটাি হব, দ�াট দেব’ এই প্রর�পা্শে সামশন দিশখ পশহিা মার ্চ ২০১৯ �ারিশখ দেশে 
প্রথমবাশিি মশ�া জা�ীয় দ�াটাি রেবস উেযারপ� হশ� যাশছে দজশন আরম অ�যেন্ত আনরদি�। 
আরম মশন েরি, প্রর�পা্টি অ�যেন্ত প্রাসরঙ্গে ও সমশয়াপশযাগী হশয়শে এবং �া �রুে 
দ�াটািশেি মশযে যশথষ্ আশবেন সৃরটি েিশব। 

হাজাি বেশিি দরেষ্ বাঙারি জার�ি রপ�া বঙ্গবন্ধু দেখ মুরজবুি িহমান এি দেওয়া 
বাংিাশেশেি সংরবিাশনি ৮ অনুশছেশে গে�্রিশে িাষ্ট্র পরিরািনাি মূিনীর� বশি দ�ােো েিা 
হশয়শে এবং ১১ অনুশছেশে প্রোসশনি সেি পয ্চাশয় রনব ্চারর� প্রর�রনরিশেি মাযেশম জনগশেি 
োয ্চেি অংেগ্হে রনরচি� েিাি মূিনীর� দ�ারে� হশয়শে। এোো জা�ীয় ও স্ানীয় সিোি 
প্রর�ষ্ানসমূহ রনব ্চারর� প্রর�রনরিশেি মাযেশম গঠশনি রবিান িশয়শে। আি এসব রনব ্চারশনি জন্য 
আবশ্যেীয়�াশব প্রশয়াজন এেটি রনর্ ্চ্ি দ�াটাি �ারিো। 

বাংিাশেে রনব ্চারন েরমেন এেটি স্ািীন ও সাংরবিারনে সংস্া। রনর্ ্চি দ�াটাি �ারিো প্রেয়ন 
রনব ্চারন েরমেশনি এেটি সাংরবিারনে োরয়ত্ব। ব�্চমান রনব ্চারন েরমেন �াি এই মহান োরয়ত্ব 
অ�যেন্ত সুরারুরূশপ পািন েিশে। বস্তু� ২০০৮ সাশিি পি দথশে রনব ্চারন েরমেন প্রেী� দ�াটাি 
�ারিোি রবশুদ্�া ও রবশ্াসশযাগ্য�াি রবেশয় দোন প্রশ্ন উত্ারপ� হয়রন। �াি মাশন রনব ্চারন 
েরমেন এ রবেশয় দেেবাসীি আস্া অজ্চন েশিশে। জা�ীয় দ�াটাি রেবশসি এ উেযাপন রনব ্চারন 
েরমেশনি দস প্র�যেশয়িই বরহঃপ্রোে। 

দয দোন জা�ীয় বা স্ানীয় রনব ্চারশন প্রাথথী হওয়াি জন্য এবং প্রর�রনরি রনব ্চারশনি জন্য এেজন 
নাগরিেশে অবশ্যই দ�াটাি হশ� হশব। �াই জা�ীয় দ�াটাি রেবস উেযাপন উপিশক্ষ দ�াটাি 
�ারিোয় নাম অন্তর্ ্চতি হয়রন এমনসব দযাগ্য নাগরিেশে দ�াটাি �ারিোর্তি হওয়াি জন্য 
এবং আগামী সেি রনব ্চারশন �াশেি দ�াটারিোি প্রশয়াশগি জন্য আহবান জানারছে। 

আরম জা�ীয় দ�াটাি রেবস-২০১৯ উেযাপশনি জন্য গৃহী� সেি েম ্চসূররি সাফল্য োমনা 
েিরে।

আরনসুি হে, এম.রপ

বােী
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cÖavb wbe©vPb Kwgkbvi
evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb

বাংিাশেে রনব ্চারন েরমেন দেশে প্রথমবাশিি মশ�া ‘জা�ীয় দ�াটাি রেবস’ উেযাপন েিশ� 
যাশছে। এ রেবসটিি প্রব�্চন ও জা�ীয়�াশব উেযাপন েিশ� দপশি আরম গরব ্চ� ও আনরদি�। এি 
আশগ রনব ্চারন েরমেশনি জন্য দোন দ�াটাি রেবস রনি ্চািে েিা রেি না ; আমাশেি সাংরবিারনে 
োরয়ত্বগুরি রনিন্তি পািন েশি দগশিও দসটি এেটি রবশেে রেশন উেযাপশনি সুশযাগ রেি না। এ 
দপ্ররক্ষশ� ব�্চমান রনব ্চারন েরমেন ‘জা�ীয় দ�াটাি রেবস’ প্রব�্চন ও জা�ীয়�াশব �া যথাশযাগ্য 
ময ্চাোয় পািশনি জন্য রসদ্ান্ত গ্হে েশি। 
আমিা সেশি জারন দয, স্ািীন�াি দ�ােো ২৬ মার ্চ হশিও ১৯৭১ সাশিি ১মার ্চ �ারিশখ �ৎোিীন 
পারেস্াশনি জা�ীয় পরিেশেি রনব ্চারশন সংখ্াগরিষ্ আসশন রবজয়ী েিশে জনগশেি ম্াশডেট 
দমশন রনশয় সিোি গঠন েিশ� দেয়া হয়রন। পিব�থী িাজননর�ে �টনা প্রবাহই আমাশেি 
স্ািীন�াি দ�ােোশে অবশ্যম্ভাবী েশি তুশিরেি। এ োিশে ০১ মার ্চ আমাশেি গে�্রি ও 
স্ািীন�াি ইর�হাশস এেটি গুরুত্বপূে ্চ রেন। ০১ মার ্চশে “জা�ীয় দ�াটাি রেবস” রহশসশব রনি ্চািে 
েিায় মর্রিপরিেে রব�াগশে িন্যবাে জানাই।
দযশহতু আমাশেি গে�ার্রিে ব্বস্ায় সিোি গঠশনি জন্য জনগশেি প্র�যেক্ষ দ�াশট প্রর�রনরি 
রনব ্চারন েিা হয় এবং এশ� রনব ্চারেমডেিী �থা দ�াটািগে দ�াট প্রোন েশি প্রর�রনরি রনব ্চারন 
েশি, দসশহতু দ�াটাি হওয়া এবং দ�াট োন েিা গে�ার্রিে ব্বস্াি দুটি দমৌরিে স্ম্ভ। এ 
দুটি স্শম্ভি উপিই আমাশেি গে�্রি োঁরেশয় আশে। এ রবশবরনায় ‘দ�াটাি হব, দ�াট দেব’ দে 
জা�ীয় দ�াটাি রেবশসি প্রর�পা্ রহশসশব রনি ্চািে েিা হশয়শে। আমাি প্র�যোো এ বেশিি 
দ�াটাি রেবশসি রনি ্চারি� প্রর�পা্টি দেেবাসীি োশে সােশি গৃহী� হশব। 
দ�াটাি �ারিো প্রেয়নশে রনব ্চারন েরমেন সশব ্চাচ্চ অগ্ারিোি রহশসশব রবশবরনা েশি। দ�াটাি 
�ারিোি ত্রুটি রবচ্যের�ি রবেশয় রনব ্চারন েরমেন অ�যেন্ত সশর�ন। ক্রুটিমুতি সঠিে দ�াটাি 
�ারিো প্রেয়শন রনব ্চারন েরমেন সশরটি অবস্াশন িশয়শে। 
দ�াটাি �ারিোয় নাম অন্তর্ ্চরতিি সময় এেজন দ�াটাি হিফ েশি দয �থ্য প্রোন েশিন দস 
�শথ্যি র�রতিশ�ই �াশে জা�ীয় পরিরয়পত্র প্রোন েিা হয়। আরম এ রবেশয় দ�াটািসহ সংরলিটি 
সেিশে আন্তরিে থাোি জন্য আহবান জানাই। 
আরম জা�ীয় দ�াটাি রেবস-২০১৯ উপিশক্ষ সংরলিটি সেিশে আন্তরিে শুশ�ছো ও অর�নদিন জানাই। 
দখাো হাশফজ, বাংিাশেে ররিজীবী দহাে।

†K Gg b~iæj û`v

বােী
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wbe©vPb Kwgkbvi
evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb

1 gvP© 2019 Zvwi‡L cÖ_gev‡ii g‡Zv ÔRvZxq †fvUvi w`emÕ D`hvwcZ n‡Z hv‡”Q| RvZxq 
†fvUvi w`e‡mi GKwU Mfxi Zvrch© i‡q‡Q| Avgv‡`i g‡Zv Rbeûj †`‡k cÖwZ eQi wecyj 
msL¨K †fvUvi eq‡mi mxgv †cwi‡q †fvU cÖ`v‡bi Dchy³Zv AR©b K‡ib| ¯^vaxb †`‡ki 
bvMwiK wn‡m‡e GwU Zv‡`i Rb¨ AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© welq| G‡Z Zviv RvZxq Ges ¯’vbxq 
mKj wbe©vP‡b cÖwZØw›ØZv Kiv ev †fvU cÖ`v‡bi my‡hvM cvb|

1 gvP© RvZxq †fvUvi w`em wn‡m‡e D`hvcb we‡klZ¡c~Y© g‡b Kwi| gvP© gvm evsjv‡`‡ki 
m¦vaxbZvi gvm| 7 gvP© e½eÜzi HwZnvwmK fvlY RvwZ‡K DÏxwcZ K‡iwQj| 17 gvP© 
RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi Rb¥w`b| 26 gvP© Avgv‡`i gnvb ¯^vaxbZv 
w`em| †MŠi‡ev¾¡j gvP© gv‡mi cÖ_g w`bwU‡Z ÔRvZxq †fvUvi w`emÕ D`hvcb K‡i GB 
gv‡mi BwZnv‡m GKwU bZzb Aa¨vq ms‡hvwRZ n‡jv|

†fvUvi ZvwjKv cÖYqb wbe©vPb Kwgk‡bi mvsweavwbK `vwqZ¡| evsjv‡`k wbe©vPb Kwgk‡b 
†`‡ki mKj †fvUv‡ii Z_¨fvÛvi i‡q‡Q| †fvUvi wbeÜ‡bi ci †fvUvi ZvwjKv cÖYq‡bi 
cvkvcvwk mKj †fvUvi‡K RvZxq cwiPqcÎ cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K| eZ©gv‡b mKj †fvUvi‡K 
DbœZgv‡bi ¯§vU© RvZxq cwiPqcÎ cÖ`vb Kiv n‡”Q| d‡j †fvUvi ZvwjKv Abyhvqx cÖKvk 
Kiv nq †fvUvi‡`i AvZ¥cwiP‡qi cwicÎ|

ÔRvZxq †fvUvi w`e‡mÕi GB ¸iæZ¡c~Y© j‡Mœ Avwg mKj cy‡iv‡bv I bZzb †fvUvi‡`i 
Awfb›`b RvbvB| Avkv Kwi, ÔRvZxq †fvUvi w`e‡mÕ cÖwZRb †fvUvi Zv‡`i mvsweavwbK 
`vwqZ¡cvj‡b †fv‡Ui cweÎZv iÿv K‡i AvBbvbyM, MÖnY‡hvM¨ I wek¦vm‡hvM¨ wbe©vPb 
Abyôv‡b Ae`vb ivL‡Z A½xKvive× n‡eb| my›`i I ¯^”Q wbe©vPb cÖwµqvi gva¨‡g †`‡ki 
MYZš¿ mgybœZ _vK‡e|

ÔRvZxq †fvUvi w`emÕ D`hvc‡bi ga¨ w`‡q †fvUvi‡`i bvMwiK wn‡m‡e `vwqZ¡kxjZv 
AviI e„w× cv‡e Ges Zviv AwaKZi m‡PZb n‡eb, GUvB cÖZ¨vkv|

gvneye ZvjyK`vi

বােী
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RvZxq †fvUvi w`em 2019

wbe©vPb Kwgkbvi
evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`‡ki msweav‡bi 7(1) Aby‡”Q` Abyhvqx RbMYB cÖRvZ‡š¿i mKj 
ÿgZvi gvwjK| RbM‡Yi c‡ÿ GB ÿgZv MYZvwš¿K cÖwµqvq cÖ‡qv‡Mi Ab¨Zg gva¨g 
wbe©vPb| wbe©vPb cÖwµqvq mKj †fvUvi‡K AšÍfzw³ Ges Zvu‡`i cÖwZwbwa wbe©vPb Kv‡R 
m‡PZb Kivi Rb¨ c„w_exi wewfbœ †`‡k GKwU w`b avh© Av‡Q| evsjv‡`‡kI cÖ_gev‡ii 
g‡Zv 1 gvP© †K RvZxq †fvUvi w`em wn‡m‡e †NvlYv Kiv n‡q‡Q| G D‡`¨vM †K Avwg 
mvayev` RvbvB|

Ô†fvUvi ne, †fvU †`eÕ GB cÖwZcv`¨ welq‡K mvg‡b †i‡L 1 gvP©, 2019 cª_gevi RvZxq 
†fvUvi w`e‡mi Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| RvZxq †fvUvi w`e‡mi wewfbœ Kg©m~wP I Abyôvb 
†fvUvi‡`i Av‡iv m‡PZb Ki‡e| evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb †`‡ki mKj †hvM¨ bvMwiK‡K 
†fvUvi K‡i RvZxq cwiPqcÎ cÖ`vb K‡i _v‡K| RvZxq †fvUvi w`em G Kvh©µg‡K wbf©yj 
I Av‡iv †eMevb Ki‡e G Avgvi wek^vm| G D‡`¨vM MYZš¿‡K cÖvwZôvwbK iƒc †`qv Ges 
RbM‡Yi ÿgZvq‡b Kvh©Ki f~wgKv ivL‡e e‡j g‡b Kwi|

ÔRvZxq †fvUvi w`em 2019Õ Dcj‡ÿ M„nxZ mKj Kg©m~wP I Abyôv‡bi Avwg mvwe©K mvdj¨ 
Kvgbv KiwQ| GKB mv‡_ mKj †fvUvi‡K RvbvB AvšÍwiK ï‡f”Qv I cÖvYXvjv Awfb›`b|

†gvt iwdKzj Bmjvg

বােী
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RvZxq †fvUvi w`em 2019

wbe©vPb Kwgkbvi
evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb

†`‡k cÖ_gev‡ii g‡Zv 1 gvP© 2019 ÔRvZxq †fvUvi w`emÕ D`hvcb n‡Z hv‡”Q| 
evsjv‡`‡ki ZiæY †fvUvi‡`i gv‡S †fvUvi nIqv I †fvUvwaKvi wel‡q m‡PZbZv m„wói 
j‡ÿ¨ G D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| ÔRvZxq †fvUvi w`em 2019Õ Dcj‡ÿ Avwg evsjv‡`ki 
mKj bvMwiK I †fvUvi‡K AvšÍwiK ï‡f”Qv I Awfb›`b Ávcb KiwQ| 

Ô†fvUvi ne, †fvU †`eÕ Gev‡ii †fvUvi w`e‡mi cÖwZcv`¨ welq| †fvUvi nIqvi gva¨‡g 
GKRb bvMwi‡Ki MYZvwš¿K AwaKvi cÖ‡qv‡Mi my‡hvM ˆZwi nq| evsjv‡`‡ki MYZš¿‡K 
AwaKZi cÖvwZôvwbK iƒc`v‡bi Rb¨ †fvUvi‡`i m‡PZbZv e„w× AZ¨šÍ Riæwi| ÔRvZxq 
†fvUvi w`emÕ D`hvcb †fvUvi‡`i m‡PZbZv e„w×‡Z we‡kl f~wgKv ivL‡e e‡j Avwg wek^vm 
Kwi| 

evsjv‡`‡ki msweav‡b cÖ`Ë `vwq‡Z¡i Ask wn‡m‡e evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb †fvUvi 
ZvwjKv cÖYqb K‡i _v‡K| evsjv‡`‡ki mKj †fvUv‡ii †W‡gvMÖvwdK I ev‡qv‡gwUªK Z_¨vw` 
wbe©vPb Kwgk‡b msiwÿZ Av‡Q| eZ©gv‡b mKj †fvUvi‡K AZ¨šÍ DbœZgv‡bi ¯§vU© RvZxq 
cwiPqcÎ cÖ`vb Kiv n‡”Q, hv RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev¯Íevq‡b AZ¨šÍ mnvqK n‡e| 

ÔRvZxq †fvUvi w`emÕ D`hvc‡bi d‡j ZiæY‡`i gv‡S †fvUvi nIqv Ges †fvUvwaKvi 
cÖ‡qv‡Mi gva¨‡g †hvM¨ cÖv_©x‡K wbe©vwPZ Kivi wel‡q m‡PZbZv e„w× n‡e| evsjv‡`‡ki 
MYZvwš¿K e¨e¯’vi Dbœq‡b mKj bvMwiK I †fvUvi wbe©vPb Kwgk‡bi mnvqK kw³ wn‡m‡e 
KvR Ki‡e, G Avgv‡`i cÖZ¨vkv| 

Avwg ÔRvZxq †fvUvi w`em 2019Õ Gi me©v½xb mdjZv Kvgbv KiwQ|

KweZv Lvbg

বােী
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RvZxq †fvUvi w`em 2019

wbe©vPb Kwgkbvi
evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb

MYZš¿, wbe©vPb I †fvUvwaKvi wel‡q m‡PZbZv m„wói j‡ÿ¨ evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb 
†`‡k cÖ_gev‡ii g‡Zv 1 gvP© 2019 ÔRvZxq †fvUvi w`emÕ cvjb Ki‡Z hv‡”Q| G Dcj‡ÿ 
Avwg evsjv‡`‡ki mKj bvMwiK I †fvUvi‡K AvšÍwiK ï‡f”Qv I Awfb›`b Rvbvw”Q| 

MYZvwš¿K gZ cÖKv‡ki †PZbvq 1971 mv‡j evsjv‡`k ¯^vaxbZv AR©b K‡i| ¯^vaxbZv 
cieZ©x MYZvwš¿K AwfhvÎvq evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb G †`‡ki †fvUviMY‡K mv‡_ wb‡q 
wbišÍi KvR K‡i P‡j‡Q Ges evsjv‡`‡ki MYZš¿ GLb cÖvwZôvwbK iæcjvf K‡i‡Q| 
evsjv‡`‡ki wbe©vPwb e¨e¯’vcbv I Dbœqb‡K Av‡iv mvg‡bi w`‡K GwM‡q †bqvi cÖqv‡m 
eZ©gvb wbe©vPb Kwgkb RvZxq †fvUvi w`em D`&hvc‡bi D‡`¨vM MÖnY K‡i‡Q| 

Gev‡ii RvZxq †fvUvi w`e‡mi cÖwZcv`¨ welq Ô†fvUvi ne, †fvU †`eÕ GwU evsjv‡`‡ki 
MYZvwš¿K e¨e¯’vi weKvk I cÖwZôvi cÖavb wbqvgK‡K wb‡`©k K‡i| Avwg wek^vm Kwi †h, 
RvZxq †fvUvi w`em D`hvc‡bi gva¨‡g evsjv‡`‡ki MYZvwš¿K e¨e¯’vcbv I ms¯‹„wZ GKwU 
we‡kl gvBjdjK AwZµg Ki‡e| 

evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb †`‡ki mKj †hvM¨ bvMwiK‡K †fvUvi ZvwjKvq AšÍf©z³ K‡i 
Zvi MYZvwš¿K AwaKvi cÖ‡qv‡Mi my‡hvM m„wó Ges RvZxq cwiPqcÎ cÖ`vb K‡i _v‡K| 
evsjv‡`k wbe©vPb Kwgk‡b eZ©gv‡b cÖvq 10 †KvwU 43 jÿ †fvUv‡ii †W‡gvMÖvwdK I 
ev‡qv‡gwUªK Z_¨vw`i WvUv‡eBR i‡q‡Q| †fvUvi wbeÜ‡bi mgq †fvUv‡ii GmKj Z_¨vw` 
msMÖn Kiv nq Ges RvZxq cwiPqcÎ cÖ`vb Kiv nq| eZ©gvb wbe©vPb Kwgkb mKj 
†fvUvi‡K AwaK wbivcËv‰ewkó m¤^wjZ DbœZgv‡bi ¯§vU© RvZxq cwiPqcÎ cÖ`vb Ki‡Q hv 
wWwRUvj evsjv‡`k wewbg©v‡Y AMÖYx f~wgKv ivL‡Q| 

ÔRvZxq †fvUvi w`emÕ D`hvc‡bi gva¨‡g †`‡ki ZiæY †fvUvi‡`i gv‡S MYZš¿, wbe©vPb 
I †fvUvwaKvi wel‡q Drmvn m„wó n‡e hv †`‡ki mvgwMÖK AMÖMwZ‡Z we‡kl f~wgKv ivL‡e| 
evsjv‡`‡ki MYZvwš¿K c_hvÎvq wbe©vPb Kwgkb wbijm KvR K‡i hv‡”Q| G jÿ¨ AR©‡b 
†`‡ki mKj bvMwiK I †fvUvi‡`i mn‡hvwMZv Kvgbv KiwQ| 

Avwg ÔRvZxq †fvUvi w`em 2019Õ D`hvc‡bi j‡ÿ¨ Av‡qvwRZ mKj Kg©m~wP I Abyôv‡bi 
mvwe©K mvdj¨ Kvgbv KiwQ| 

weª‡MwWqvi †Rbv‡ij kvnv`vZ †nv‡mb †PŠayix (Ae:)

বােী
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RvZxq †fvUvi w`em 2019

mwPe
wbe©vPb Kwgkb mwPevjq

‘দ�াটাি হব, দ�াট দেব’ এই প্রর�পা্ রবেয়শে সামশন দিশখ দেশে প্রথমবাশিি মশ�া ১ মার ্চ 
২০১৯ ‘জা�ীয় দ�াটাি রেবস’ পারি� হশ� যাশছে। রেবসটি যথাশযাগ্য ময ্চাোয় দেেব্াপী 
উেযাপশনি িশক্ষযে বাংিাশেে রনব ্চারন েরমেন নানা েম ্চসূরর গ্হে েশিশে। মহর� এ রেবশস 
আরম দেশেি সেি নাগরিে ও দ�াটািশে আন্তরিে শুশ�ছো এবং অর�বােন জানারছে। 

গে�ার্রিে িাষ্ট্র ব্বস্ায় দ�াটাশিি গুরুত্ব অপরিসীম। যুতিিাশষ্ট্রি সাশবে দপ্ররসশডন্ট Lyndon 
B. Johnson এি মশ� “A man without a vote is a man without protection.” 
দস দপ্ররক্ষশ� দ�াটাি হওয়া ও দ�াটারিোি প্রশয়াগ েিা এেজন নাগরিশেি অন্য�ম োরয়ত্ব। 
গে�্রি, রনব ্চারন ও দ�াটারিোি রবেশয় নাগরিেগশেি মশযে োরয়ত্বশবাি সৃরটি �থা সশর�ন�া 
বৃরদ্ি িশক্ষযে ‘জা�ীয় দ�াটাি রেবস’ উদ্ যাপশনি উশ্াগ দনয়া হশয়শে। দ�াটাি রেবস পািশনি 
সুশযাগ সৃরটি েশি দেয়াি জন্য মাননীয় প্রিানম্রিী, মর্রিপরিেশেি সেস্যবৃদি ও ম্রিপরিেে 
রব�াগশে আন্তরিে িন্যবাে জানারছে। 

সাংরবিারনে োরয়শত্বি অংে রহশসশব বাংিাশেে রনব ্চারন েরমেন দেশেি সেি দযাগ্য 
নাগরিেশে দ�াটাি �ারিোয় অন্তর্ ্চতি েশি থাশে। এি পাোপারে েরমেন প্রশ�যেে দ�াটািশে 
জা�ীয় পরিরয়পত্র প্রোন েশি। দেশেি সেি দ�াটাশিি �থ্য-উপাতি েরমেশনি ডাটাশবইশজ 
সংিরক্ষ� িশয়শে যা ইশ�ামশযে িাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূে ্চ ও অপরিহায ্চ �থ্য�াডোি রহশসশব পরিররর� 
িা� েশিশে। ব�্চমাশন দেশেি সেি দ�াটািশে উন্ন�মাশনি স্াট ্চ জা�ীয় পরিরয়পত্র প্রোন 
েিা হশছে এবং সঠিে ব্রতিশে সঠিে দসবা প্রোশনি জন্য িশয়শে আইশডরন্টটি দ�রিরফশেেন 
সার� ্চস যা সিোশিি উন্নয়ন পরিেল্পনা বাস্বায়ন ও নাগরিে দসবা প্রোশন রবশেে ভূরমো পািন 
েিশব বশি আরম মশন েরি।

‘জা�ীয় দ�াটাি রেবস’ উদ্ যাপশনি মাযেশম বাংিাশেশেি নাগরিেগে রবশেে েশি �রুে প্রজন্ম 
দ�াটাি রহশসশব �াশেি অরিোি ও োরয়ত্ব সপিশে্চ সশর�ন হশব বশি আরম দৃঢ়�াশব রবশ্াস 
েরি। বাংিাশেশেি গে�ার্রিে উন্নয়শন রনব ্চারন েরমেন অরবি� রনিিস োজ েশি যাশছে। এ 
িক্ষযে অজ্চশন দেশেি সেি নাগরিে ও দ�াটািশেি সহশযারগ�া োমনা েিরে। 

আরম ‘জা�ীয় দ�াটাি রেবস-২০১৯’ এি সাফল্য োমনা েিরে।

দহিালুদ্ীন আহমে

বােী
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RvZxq †fvUvi w`em 2019

m¤úv`Kxq

MYZvwš¿K kvmb e¨e¯’vq RbMYB n‡jv ivóª Pvjbvi g~j bvqK| wbe©vP‡bi gva¨‡g RbMY 
Zv‡`i cQ‡›`i cÖwZwbwa wbe©vwPZ K‡ib- hviv miKvi MVb K‡i ivóª cwiPvjbvi `vwqZ¡ 
†bb| GRb¨ cÖ‡Z¨K bvMwi‡Ki wbe©vPb I MYZš¿ m¤ú‡K© ¯^”Q aviYv _vKv cÖ‡qvRb| 
†fvUvi‡K Zv‡`i †fv‡Ui AwaKvi I ÿgZv m¤ú‡K© m‡PZb K‡i M‡o †Zvjv `iKvi hv‡Z 
Zviv mwVKfv‡e wbe©vPb cÖwµqvq Ask wb‡q †hvM¨ RbcÖwZwbwa wbe©vPb Ki‡Z cv‡ib| 

wbe©vPb cÖwµqvq †fvUv‡ii ¸iæZ¡ Zz‡j a‡i c„w_exi wewfbœ †`‡k †fvUvi w`em cvjb Kiv 
nq| wKš‘ MYZvwš¿K †`k nIqv m‡Ë¡I evsjv‡`‡k Zv Av‡M KLbI nqwb| MYZvwš¿K 
†`kmg~‡ni gZ m¤úªwZ evsjv‡`‡k †fvUvi w`em cvj‡bi D‡`¨vM MÖnY Kiv nq Ges 
wbe©vPb Kwgk‡bi cÖ¯Ív‡ei cwi‡cÖwÿ‡Z 2018 mv‡j miKvi ¯^vaxbZvi gv‡mi cÖ_g w`b 1 
gvP©‡K †fvUvi w`em wn‡m‡e †NvlYv K‡i| 

†fvUvi w`em GKw`‡K †hgb †`‡ki RbM‡Yi g‡a¨ MYZš¿, wbe©vPb, mykvmb I †fvUvwaKvi 
cÖ‡qv‡Mi wel‡q m‡PZbZv m„wó Ki‡e; GKBfv‡e hLb hviv †fvUvi nIqvi †hvM¨ n‡eb ZLb Zviv 
¯^cÖ‡Yvw`Z n‡q †fvUvi wn‡m‡e wbewÜZ n‡eb Ges Ab¨‡`i‡KI wbewÜZ n‡Z DØy× Ki‡eb| 

GeviB cÖ_g RvZxq I ¯’vbxqfv‡e e¨vcK Drmvn DÏxcbvi ga¨w`‡q RvZxq †fvUvi w`em 
cvjb Kiv n‡”Q| XvKvmn AvÂwjK, †Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡q bvbvwea Kvh©µg MÖnY Kiv 
n‡q‡Q| Gi g‡a¨ i‡q‡Q-i¨vjx, Av‡jvPbv mfv, wcÖ›U wgwWqvq we‡kl †µvocÎ cÖKvk, 
¸iæZ¡c~Y© I `k©bxq ¯’v‡b e¨vbvi Szjv‡bv I †cvóvi mvuUv‡bv, wjd‡jU weZiY BZ¨vw`| 

1 gvP© 2019 RvZxq †fvUvi w`em D`hvcb D‡`¨v‡Mi bvbv ¯§„wZi evnb n‡jv G ¯§iwYKv| G 
¯§iwYKv cÖKvkbvq we‡kl mnvqZv Kivi Rb¨ gnvgvb¨ ivóªcwZ, gvbbxq gš¿x AvBb, wePvi 
I msm` welqK gš¿Yvjq, gvbbxq cÖavb wbe©vPb Kwgkbvi, gvbbxq wbe©vPb Kwgkbvie„›`, 
wbe©vPb Kwgkb mwPevj‡qi m¤§vwbZ mwPe g‡nv`‡qi wbKU Mfxi K…ZÁZv cÖKvk KiwQ I 
ab¨ev` Ávcb KiwQ| ¯§iwYKv cÖKv‡k mnvqZvi Rb¨ AwZwi³ mwPe g‡nv`qmn wbe©vPb 
Kwgkb mwPevjq I gvVch©v‡qi mKj Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡K ab¨ev` Rvbvw”Q| we‡kl K‡i 
ab¨ev` Rvbv‡Z PvB ¯§iwYKv cÖKvk KwgwU‡K| ¯^ímg‡q g‡a¨ ¯§iwYKvq cÖKv‡ki Kvi‡Y 
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evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb

 †K Gg b~iæj û`v
cÖavb wbe©vPb Kwgkbvi

gvneye ZvjyK`vi
wbe©vPb Kwgkbvi

KweZv Lvbg
wbe©vPb Kwgkbvi

 †gvt iwdKzj Bmjvg
wbe©vPb Kwgkbvi

weª‡MwWqvi †Rbv‡ij kvnv`vZ †nv‡mb †PŠayix (Ae.)
wbe©vPb Kwgkbvi
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শ্রীপুি বাংিাশেশেি এেটি গ্াম। গাে, ি�া-পা�া রেশয় ঢাো নয়নার�িাম শ্রীপুি। শ্রীপুিশে র�শি জরেশয় আশে বাংিাশেশেি 
ইর�হাস। �টনারশক্র আরমও জরেশয় পশেরে নয়নার�িাম এ গ্াশমি সাশথ।

২০০৭ সাি, যুগ্মসররব রহসাশব রনব ্চারন েরমেন সররবািশয় দযাগোন েিিাম। আশদিািশনি মুশখ প্রিান রনব ্চারন েরমেনাি রবরািপর� 
এম এ আরজজ সাশহব �াঁি সেি রনব ্চারন েরমেনাি রনশয় পে�যোগ েশিশেন। প্রিান রনব ্চারন েরমেনাি রহসাশব ড.এ.টি.এম োমসুি 
হুো দযাগোন েশিশেন। সংশগ জনাব মুহাম্মে েহুি দহাসাইন সাশবে রবরািপর� এবং সাশবে ররিশগরডয়াি দজনাশিি এম সাখাওয়া� 
দহাশসন, রনব ্চারন েরমেনাি। রবরািপর� আরজজ েরমেন সাশহশবি রবরুশদ্ অর�শযাগ, �াশেি ত�িী দ�াটাি �ারিোয় দোটিি উপশি 
র্য়া দ�াটাি। দগাঁশেি উপি রবে দফাঁো, ঢাোি দমাহাম্মেপুশি এেটি দ�াটাি এিাোয় ে�ারিে র্য়া দ�াটাি রররনি� েিা হশয়শে। 
এেজন স্কুি রেক্ষে আোিশ� মামিাও েশিশেন। আোিশ�ি িায় দ�াটাি �ারিো ত্রুটিমুতি েশি নতুন দ�াটাি �ারিো রেশয় 
রনব ্চারন েিশ� হশব। বাংিাশেে আওয়ামীিীগ ও �াশেঁি সহশযাগী িাজননর�ে েিগুশিাি োবীি দপ্ররক্ষশ� দেয়ািশটোি সিোি 
প্রর�শ্রুর� রেশয়শেন, অবাি ও সুষ্ রনব ্চারশনি স্াশথ ্চ এেটি ত্রুটিমুতি দ�াটাি �ািো েশি রনব ্চারন েিশবন। 

রনব ্চারন েরমেন উশ্াগ রনশয় সররবািশয়ি েম ্চে�্চা, রসর�ি দসাসাইটি, সাংবারেে, সািািে জনগশেি সাশথ আশিারনা হশিা। 
আশিারনা দথশে বারহি হশিা দগাোয় গিে। দ�াটাি �ারিো আইন এবং দ�াটাি �ারিো প্রেয়ন প্ররক্রয়াটাই ক্রটিপূে ্চ। দ�াটাি 
�ারিো আইশন দযশোন ব্রতি এোরিে জায়গায় দ�াটাি হশ� দোন বাঁিা নাই। দখাঁজ রনশয় জানিাম, আরম রনশজই ঢাো ও 
দগাোগােীশ� দ�াটাি। আরম র্য়া দ�াটাি নই। দুই জায়গায় দ�াটাি। �থ্য সংগ্হোিী বােী বােী যায় রন। �ািা এেজশনি োে 
দথশে শুশন দ�াটাি দিরজশ্রেেন েশিশেন। নাম ঠিে নাই, বাবাি নাশম গডেশগাি, �ািা সবাই র্য়া দ�াটাি।  ঠিে হশিা, দ�াটাি 
�ারিো আইন ত্রুটিমুতি েশি, দ�াটাি রনবন্ধন পদ্র�শ� এমন রেছু রবেয় অন্তর্ ্চতি েিশ� হশব যাশ� দ�াটাশিি �থ্য রনর্ ্চি হয়। 
এেজন দ�াটাি দুই জায়গায় দ�াটাি হশি �াঁশে দযন রররনি� েিা যায়। উচ্চ পয ্চাশয়ি োরিগরি েরমটি েরবসহ দ�াটাি �ারিো 
ত�িী েিাি পিামে ্চ রেশিন। ইশিেরিরনে দ�াটাি �ারিোয় আংগুশিি োপ থােশব যা ব্বহাি েশি তবৈ� দ�াটািশে রররনি� 
েিা যাশব। সমস্যা দেখা রেশিা, দোথায় েরব দ�ািা হশব, রে�াশব আংগুশিি োপ দনয়া হশব? রেছু দিাে মন্তব্ েিশিা, গ্াশমি 
িম ্চ�ীরু মানুে, রবশেে েশি মরহিািা েরব তুিশ� রাইশব না, আংগুশিি োপ রেশব না। এ সেি য্রিপার� বাংিাশেশে ঠিেম� 
রািাশনাি জনবি পাওয়া যাশব না। েথাগুশিা সর�যে রে না জানা েিোি। এসব না দজশন সািা বাংিাশেশে েরবসহ দ�াটাি 
�ারিো ত�িীি োজ শুরু েিা ঠিে হশবনা । ঠিে হশিা পাইিট েিা হশব। রেন্তু দোথায়? এমন এে জায়গায় পাইিট প্রেল্প 
েিা হশব, দযখাশন োিখানা আশে। েহশিি সেি তবরেটি রব্মান, আবাি িশয়শে বাংিাি গ্াম। পাইিট প্রেশল্পি জন্য ঠিে হশিা 
শ্রীপুি। েিবি রনশয় দগিাম শ্রীপুি। গাজীপুি দজিাি দজিা রনব ্চারন েম ্চে�্চা োহ আিম আমাশেি সেি োরয়ত্ব রনশিন।

দোরেশিি কুহু কুহু রেশয় শ্রীপুি আমাশেি স্াগ� জানাশিা। পারখি রেররি-রমররি, সন্ধযোয় রিঁরিঁ দপাোি রিঁরিঁ েব্দ আশবগ 
আপ্লু� েশি দিশখরেি। উশঠরে শ্রীপুি ডােবাংশিায়। পুিা�ন এেটা রবর্ডং। ঘুটঘুশট অন্ধোশি দজানােী দপাোি আশিা। হৃেয় 
োেশে। মো আি দপাোি জ্ািায় ঘুমাশ� পািিাম না। আশবগ দেশে বাস্ব�ায় রফিিাম। দজানােীি আশিা দেশখ িা� োটশিা।  
ব্বস্াপনাি রবোিত্ব, োরিগরি জটিি�া, সবরেছু মাথায় দিশখ বাংিাশেে দসনাবারহনীশে দ�াটাি �ারিো প্রেয়শনি সাশথ 
সপিপৃতি েিা হশিা। উচ্চ ক্ষম�াসপিন্ন োরিগরি েরমটি ও বাংিাশেে দসনাবারহনী এই সুশযাশগ দ�াটািশেি এেটা ন্যােনাি 
ডাটাশবস ত�িীি েথা বিশিা । সাশথ সামান্য রেছু খির েশি জা�ীয় পরিরয় পত্র ত�িীি েথাও তুশি িিশিা। রমৎোি আইরডয়া; 
রনব ্চারন েরমেন, বাংিাশেে দসনাবারহনী শুরু েিশিা দ�াটাি �ারিোি োজ।

�থ্য সংগ্শহি জন্য ফিম ত�িী, �থ্য সংগ্হোিী, ডাটাএরন্ট অপাশিটি রনব ্চারন, �াশেি প্ররেক্ষে প্রোন এি োজ শুরু হশিা। 
আশিে েি মাশঠ নামশিা সশর�ন�া সৃরটিি োশজ। এেটা মশহন্দ্রক্ষশে আমিা শুরু েিিাম মূিোজ। �াি আশগ ডাটাএর্রি 

েরবসহ দ�াটাি �ারিোি দগাোি েথা

দমাঃ িরফকুি ইসিাম
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অপাশিটিগে রনশজশেি �থ্য ল্যাপটশপ এর্রি, হাশ�ি আংগুশিি োপ রনশয় েরব তুশি হা� পাোশিন। মাত্র ৩ রেশনি দরিরনং রনশয় 
�থ্য সংগ্হোিীিা রনি ্চারি� ফিশম বারে বারে রগশয় �থ্য সংগ্হ শুরু েিশিা।
প্রথম রেশনি োজ দেশে বসিাম �থ্য সংগ্হোিীশেি রনশয়। শুরুশ�ই এেেি �থ্য সংগ্হোিী জানাশিা এসব �থ্য সংগ্হ েিা 
অসম্ভব। এটা েিা যাশব না। হ�াে না হশয় জানশ� রাইিাম দেন? �াঁিা জানাশিন দবেীি �াগ দ�াটাি �াশেি জন্ম �ারিখ 
জাশনন না। �াশেি বয়স ঠিে েিশব রে �াশব। আরমও �াশেঁি সাশথ এেম�। এটাই বাংিাশেশেি বাস্ব�া। এটাশে দমশন রনশয়ই 
আমাশেি োজ েিশ� হশব। �থ্য সংগ্হোিীশেি বিিাম,

-আপনাশেি আদিাজ েিশ� হশব। সাশথ রেছু দেৌেিও ব্বহাি েিশ� হশব। দয রনশজি জন্ম �ারিখ, সন রেছুই জাশন না, 
�াঁশে না হয় আপরন আদিাজ েশি এেটি জন্ম �ারিখ রেশিন।

বুযিাম �থ্য সংগ্োিী সন্তুষ্ হশ� পাশিন রন। �াঁি পিও �াশেি বিিাম। দেখুন �াঁিা জন্ম �ারিখ না জানশিও জাশন বাংিাশেশেি 
ইর�হাশসি বে বে �টনাি েথা। দযমন, ৫২ এি �াো আশদিািশনি েথা, ১৯৬৫ এি পারেস্ান �াি� যুশদ্ি েথা, স্ািীন�া 
যুশদ্ি েথা। �াঁিা �াশেি বাবা, মা, োো, োেী, নানা, নানীি োে দথশে শুশনশে, �াঁশেি জন্ম এসব �টনাি আশগ না পশি। �া 
দথশে বয়স আদিাজ েশি রনশবন। পশি রজঞোসা েিশবন দোন সময় �াঁশেি জন্ম হশয়ে। েী�, বে ্চা, না গিশমি সময়। দসটা দজশন 
এেটা �ারিখ ঠিে েশি রনশবন। �াশ�ও �াঁশেি সন্তুরটি আসশে না, দেশখ বিিাম,
-“্াশখন স্কুশি দেিােী প্রর�রেন আমাশেি নতুন েশি জন্ম রেশছেন। আপনািা না হয় রেশিন”
হঠাৎ এেজন বিশিা জন্ম�ারিখ না হয় এেটা রেিাম। রেছু দিাে আশেন যািা বাবা, মা, স্তী বা স্ামীি নাম জাশনন না। �াশেঁি 
নাম আমিা দোথা দথশে পাশবা। আমাি মাথায় বাজ পেশিা। বাবা, মা স্তী, স্ামীি নাম জাশন না এমন দ�াটাশিি সংখ্া দবেী 
নয়। �ািপিও এটা স�যে দয, এ িিশেি দ�াটাি আশে। �াশেঁিশেও দ�াটাি �ারিোয় অন্তর্ ্চতি েিশ� হশব। এমন দক্ষশত্র �াশেি 
আশে পাশেি দিােশে রজঞোসা েিশ� বিিাম। না পাওয়া দগশি নাশমি অংে ফাঁো িাখশবন।
োজ এরগশয় রিশে। প্রর�রেন �াশেি সংশগ বসরে।এেরেন এেজন জানশ� রাইশিা, অশনশেি এোরিে স্তী িয়শে। এেজশনি নাম 
রিখাি জায়গা আশে, োি নাম রিখশবা। বিিাম সহজ উতিি, যাি সংশগ এখন বসবাস েশিন। এে সংশগ এোরেে স্তীি সাশথ 
বসবাস েিশি বে জশনি নাম।
এ�াশব প্রর�রেন ে� ে� সমস্যাি মুশখামুরখ হশয়রে। সমািান খুশজ বারহি েশিরে। দেে হশয়শে �থ্য সংগ্হ। এ রেি এে 
মহােম ্চযঞে। রেশনি পি রেন দরিরনং, সুপাির�েশনি জন্য রশে দবোশনা সািা বাংিাশেে।
ডাটাএর্রি অপাশিটিগে �থ্যগুশিাশে রডরজটাইজ েিশিা। সব আেংো দূি েশি শ্রীপুশিি আবাি-বৃদ্-বরন�া েরব তুিশিা, 
আংগুশিি োপ রেি। ত�িী হশিা শ্রীপুিবাসীি নাগরিে �থ্য�াডোি। বাংিাশেে দসনাবারহনীি �ত্তাবিাশন োপাশনা হশিা শ্রীপুশিি 
দ�াটাি �ারিো, পরিরয়পত্র। রব�িে েিা হশিা সবাি োশে। িরঙ্গন েরবসহ পরিরয়পত্র হাশ� দপশয় শ্রীপুিবাসীি রে দয আনদি! 
আনশদিি দরাশট দেউ দেউ এোরিেবাি েরব তুশিশে। রফংগাি রপ্রন্ট ব্বহাি েশি এেটা সফটওয়াি রেশয় �াশেঁি রররনি� েিা 
হশিা এেটা দিশখ অন্যগুশিা বাে দেয়া হশিা।  
শ্রীপুি এি অর�ঞে�াশে পু ুঁরজ েশি িাজোহী দথশে পয ্চায়ক্রশম শুরু েিিাম সািাশেশেি েরবসহ দ�াটাি �ারিো ত�িীি োজ। 
ত�িী হশিা ন্যােনাি ডাটাশবস, বাংিাশেশেি প্রর�টি মানুে দপশিা এেটি পরিরয়পত্র। পরিরয়পশত্রি নম্বিটি ইউরনে। এই নম্বি 
রেশয় সব মানুেশে রররনি� েিা যায়।  শ্রীপুি পাইিট প্রেশল্পি প্রেল্প পরিরািে রহসাশব এে অসম্ভবশে সম্ভব েিাি োশজ হা� 
রেশয়রেিাম। সািা রবশশ্ি নজি রেি শ্রীপুশিি রেশে। অশনে দেে দথশে প্রর�রনরি আসশেন, দেখশেন, েথা বিশেন। শ্রীপুি 
রবশ্বাসীি োশে পরিরর� এে নাম। শ্রীপুশিি শ্রী আিও দবশে দগি। রবশশ্ি সব ্চবৃহৎ বাংিা ডাটাশবইস এি সাশথ যুতি হশয় আশে 
শ্রীপুশিি নাম। শ্রীপুশিি অর�ঞে�াশে োশজ িারগশয় ইউ.এন.রডরপি এি সহায়�ায় হাশ� দনয়া হশিা এেটি প্রেল্প। ররিশগরডয়াি 
দজনাশিি োহাো� দহাশসন দরৌধুিী এি হাশ� তুশি রেিাম প্রেশল্পি োরয়ত্ব। র�রনও আজ মাননীয় রনব ্চারন েরমেনাি। �াঁি অিীশন 
সমাপ্ত হশয়শে দেেব্াপী দ�াটাি �ারিো প্রেয়ন এবং ডাটা দবইজ স্াপশনি োজ।
শ্রীপুিশে রনশয় আমাি, আমাি সহেমথীশেি, বাংিাশেে দসনাবারহনীি দেশটশে অশনে রবরনদ্র িজনী। দুঃখ, েটি, উৎেন্া, আনদি রমশি 
রমশে আশে শ্রীপুিশে র�শি। হয়শ�া আজ সবাই র্শি দগশে রপেশনি এই মানুেগুশিাশে । আশজা দেঁশর আশে রবশ্বাসীি োশে শ্রীপুশিি নাম।

দিখে: রনব ্চারন েরমেনাি
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গে�শ্রিি সূরনা দ�াটোশনি মাযেশম। এ প্ররক্রয়ায় দ�াটাি সিোি ব্বস্াপনাি অরবশছে্ অংে। স�যে�াি রবব�্চশন িাষ্ট্রীয় ক্ষম�া 
িাশ�ি মাযেম রহশসশব িাজননর�ে েশিি উদ্ভব। িাজননর�ে েি ও জনগশেি মশযে পািস্পরিে রমথর্রিয়ায় সৃরটি হয় আধুরনে 
গে�ার্রিে জার�-িাশষ্ট্রি। িাষ্ট্রীয় ব্বস্ায় প্রবি�াশব অনুভূ� হয় জনসমথ ্চন, দ�াট ও দ�াটাশিি রারহো। ব�্চমাশন দ�াটাি �থা 
নাগরিশেি ইছো-আোঙ্াি বাস্বায়ন েিা সিোি ও প্রোসশনি মূি িক্ষযেবস্তুশ� পরিে� হশয়শে। 

দ�াটারিোি প্রব�্চন ও দ�াটাশিি স্ীকৃর� এেরেশন হয়রন। প্রারীন রগ্শসি নগি িাষ্ট্র এশথশসে ররিটিপূব ্চ আনুমারনে পঞ্চম ে�াব্দীশ� 
গে�শ্রিি প্ররিন রেি ও দ�াটাশিি প্রশয়াজন রেি। দগাটা মযেযুশগ দিামান সম্াট ও দপাশপি ম� োসে বাোই েিশ�ও রনব ্চারশনি 
ব্বহাি হশ�া। ত্রশয়ােে ে�শে ইংল্যাশডে সংসেীয় ব্বস্া গশে ওঠাি মযে রেশয় রনব ্চারনী প্ররক্রয়া সূরর� হয়। উরনে ে�শে 
দ�াটারিোশিি দক্ষত্র সম্প্রসারি� হয়; দগাপন ব্ািট পদ্র� প্রবর�্চ� হয় এবং সাব ্চজনীন দ�াটারিোশিি রবিান রালু হয়। প্রারীন 
�ািশ� রনব ্চারশনি মাযেশম প্রজািা বাোই েিশ�ন িাজাশেি। বাংিাি মযেযুশগি দগাোি রেশে পাি িাজাশেি মশযে দগাপািশে 
বাোই েিশ� রনব ্চারন েিা হশয়রেি। 

১৯৩৫-এ ‘�াি� োসন আইন’ প্রেয়শনি পি বাঙারি প্রথম দ�াটারিোি প্রশয়াগ েশি। �শব গরিব মানুশেি দ�াটারিোি রেি 
না। দ�াট হয় পৃথে রনব ্চারন প্রথায়--- রহন্দু প্রাথথীশেি রহন্দুিা, মুসিমান প্রাথথীশেি মুসিমানিা। স্ািীন বাংিাশেশে নাগরিেগে 
প্রথম দ�াটারিোি প্রশয়াগ েশি ১৯৭৩ সাশি প্রথম জা�ীয় সংসেীয় সািািে রনব ্চারশন। গে�ার্রিে পরিক্রমায় এ দেশে দ�াট ও 
দ�াটাশিি গুরুত্ব বােশ� থাশে। ২০০৭ সাশি দ�াটাশিি েরব, বাশয়াশমররিক্স ও অন্যান্য �থ্য-উপাতি ডাটাশবইশজ স্ায়ী�াশব িািে 
েিা হয়। দ�াটাি �ারিোি পাোপারে প্রোন েিা হয় জা�ীয় পরিরয়পত্র। ২০১৫ সাশি স্াট ্চ জা�ীয় পরিরয়পশত্রি প্ররিন হয়। 
নু�ন দ�াটাি অন্তর্ ্চরতি, পরিরয়পশত্র �থ্য-উপাতি সংশোিন, দ�াটাি এিাো স্ানান্তি এখন তনরমরতিে নাগরিে দসবায় পরিে� 
হশয়শে। সঠিে নাগরিেশে দসবা প্রোশনি জন্য রবর�ন্ন সিোরি-দবসিোরি প্রর�ষ্াশনি জন্য উন্মমুতি িশয়শে দ�রিরফশেেন সার� ্চস। 
দ�াটািগে যাশ� সুরবিাম� দ�াট প্রোন েিশ� পাশিন এজন্য সম্প্রর� ব্ািট দপপাশিি পাোপারে ইশিেরিরনে দ�াটিং দমরেন 
এি ব্বহাি শুরু হশয়শে। 

বাংিাশেশে গে�শ্রিি পেযাত্রায় নু�ন সংশযাজন জা�ীয় দ�াটাি রেবস। ২০১৩ সাশি সাে্চর্তি দেেগুরিি রনব ্চারন রবেয়ে 
সংগঠন FEMBoSA এি রতুথ ্চ স�াি রসদ্ান্ত অনুসাশি সেস্য দেেগুরি জা�ীয়�াশব দ�াটাি রেবস পািশনি রসদ্ান্ত গ্হে 
েশি। এিপি দ�াটাি রেবস উেযাপশনি ব্াপাশি ররন্তা-�াবনা শুরু হয়। ২০১৮ সাশি ঢাো অঞ্চশিি রনব ্চারন অরফসািশেি সমন্বয় 
স�া অনুষ্ানোশি ঢাো েযোন্টনশমন্ট থানা রনব ্চারন অরফসাি রমস �ারনয়া আতিাি জা�ীয় দ�াটাি রেবস পািশনি রবেশয় প্রস্াব 
েশিন। এি দপ্ররক্ষশ� রনব ্চারন েরমেন সররবািশয়ি সররব জনাব দহিালুদ্ীন আহমে রবেয়টি েরমেন স�ায় উপস্াপন েিশি 
মাননীয় রনব ্চারন েরমেন এ রবেশয় নীর�গ� সম্মর� প্রোন েশিন এবং রবেয়টি মর্রিপরিেে রব�াশগ দপ্রিে েিা হশি �া মাননীয় 
প্রিানম্রিীি স�াপর�শত্ব মর্রিপরিেে রব�াশগি 04.00.0000.416.23.001.17.319 নম্বি স্ািশে ৮ এরপ্রি 2018 �ারিশখ 
অনুরষ্� স�ায় সিোশিি অনুশমােন িা� েশি। সিোশিি রসদ্ান্ত অনুসাশি প্রর�বেি ০১ মার ্চ জা�ীয় দ�াটাি রেবস পারি� হশব। 

†fvU, †fvUvwaKvi I RvZxq †fvUvi w`em

 দহিালুদ্ীন আহমে
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গেপ্রজা�্রিী বাংিাশেশেি সংরবিান ও আইরন োঠাশমাশ� দ�াটাি দযাগ্য�া, দ�াটািশে �াি ইছোনুসাশি দ�াট প্রোশনি মাযেশম 
সিোি গঠশনি অরিোি এবং োশে দ�াট প্রোন েিি �া আজীবন দগাপন িাখাি অরিোি প্রোন েশিশে। এি মাযেশম প্রশ�যেে 
দ�াটািশে গুরুত্ব ও সন্মান প্রোন েিা হশয়শে। জা�ীয় দ�াটাি রেবস পািশনি মাযেশম দ�াটািশেি মান ময ্চাো আিও বৃরদ্ দপি। 

স্ািীন�াি অরনিঝিা উতিাি মাস মার ্চ। মহান মাশর ্চি প্রথম রেশন সমগ্ দেেবাসী পািন েিশ� যাশছে জা�ীয় দ�াটাি রেবস। 
১৯৭১ সাশি এ সমশয় বাঙািীি মশন জ্শি উশঠ োবানি; শুরু হয় মুরতিি সংগ্াম। েী� ্চ িতিক্ষয়ী সংগ্াম ও েহীেশেি আত্মোশনি 
রবরনমশয় অরজ্চ� হয় স্ািীন�া, স্ারিোি ও দ�াটারিোি। এ মহান মাশস জা�ীয় দ�াটাি রেবস উেযাপন রবশেে ও ব্াপে 
�াৎপয ্চ বহন েশি। 

দ�াটাি �াি অরিোি, সুরবিা ও ে�্চশব্ি বন্ধশন আবদ্। জা�ীয় দ�াটাি রেবশসি মূি েে ্চন এখাশনই রনরহ�। দ�াট অন্য�ম 
দমৌরিে অরিোি, দ�াটাি িাষ্ট্র নায়ে বা দন�া রনব ্চারন েশিন। দ�াটাি দ�াটোশনি মাযেশম নাগরিেশত্বি গুরুত্ব অনুিাবন 
েশিন। এেটি িাশষ্ট্রি িাজননর�ে র�রতি িরর� হয় দ�াটিং এি মাযেশম। দ�াট সামারজে সশর�ন�া বৃরদ্ েশি এবং িাজননর�ে 
সহশযারগ�াি েরতি দযাগায়। দ�াটািগে �াি রনজস্ পেশদি সিোি বা সিোশিি প্রর�রনরি রনব ্চারন েশিন। সিোি নাগরিে 
দসবা প্রোশনি জন্য নীর� রনি ্চািে েশি। এ রহশসশব দ�াটাি পশিাক্ষ�াশব িাশষ্ট্রি নীর� রনি ্চািশে অংেগ্হে েশিন। নাগরিশেি 
অন্য�ম োরয়ত্ব গে�ার্রিে প্ররক্রয়ায় অংেগ্হে েিা। ব্রতি হয়� মশন েিশ� পাশিন, �াি দ�াশট রে আশস যায় রেন্তু দ�াটাি 
হশছেন পশিাক্ষ�াশব দেশেি োরন্তপূে ্চ আথ ্চ-সামারজে ব্বস্াপনাি রূপোি। মারে্চন িাজনীর�রবে ও রসর�ি িাইটস রিডাি John 
Lewis �াই যথাথ ্চই বশিশেন, “The vote is the most powerful non-violent tool we have.” 

জা�ীয় দ�াটাি রেবস সেি দ�াটািশে রবশেে েশি �রুে প্রজশন্মি দ�াটািশে সশর�ন ও োয ্চেি েশি তুিশব। রনব ্চারন েরমেন 
সািাশেশে দযাগ্য দ�াটািশেি জন্য রনবন্ধন েম ্চসূররি আশয়াজন েশি থাশেন। নাগরিেগে স্-উশ্াশগ দ�াটাি রহশসশব রনবন্ধশনি 
আশবেন েিশ� পাশিন। �শব োউশে দ�াটাি রনবন্ধশন বাযে েিা হয় না। রনবন্ধশনি উপযুতি প্রর�টি নাগরিে সঠিে �থ্য-উপাতি 
প্রোন েশি দ�াটাি �ারিোয় অন্তর্ ্চতি হশবন এবং জা�ীয় পরিরয়পত্র গ্হে েিশবন। এিাোয় দোন দ�াটাি মািা দগশি মৃ� 
এ দ�াটাশিি নাম ে�্চশনি জন্য �থ্য প্রোন েিশ� হশব। এোরিেবাি দ�াটাি হওয়াি দরটিা েিা এবং �থ্য দগাপন েশি বা 
অশন্যি �থ্য িািে েশি দ�াটাি হওয়া আইন� েডেনীয়। ডাটাশবইশজ সংিরক্ষ� দ�াটাশিি �থ্য-উপাতি ব�ম ্চাশন অন্য প্রর�ষ্ান 
ের্্চে ব্বহৃ� হশছে। ব্রতিি সেি োগজারে/েরিিারেশ� এেই �থ্য-উপাতি থাশে �া দখয়াি িাখশ� হশব এবং রাকুরি গ্হে 
োশি জা�ীয় পরিরয়পশত্রি �থ্য অনুযায়ী রাকুরি গ্হে েিশবন। রনবন্ধনোশি দ�াটািশেি দেয়া �থ্য অনুসাশি রবর�ন্ন প্রর�ষ্ান 
দসবা প্রোন েশি থাশে; রমথ্যা বা র্ি �থ্য প্রোন েিশি দসবাি োয ্চক্রম ব্াহ� হয়। নাগরিেগে রনশজি জা�ীয় পরিরয়পশত্রি 
�থ্যারে দহফাজশ� িাখশবন এবং দসবা প্রোনোিী প্রর�ষ্াশনি রারহোি দপ্ররক্ষশ� �া প্রেে ্চন েিশবন। রনব ্চারন েরমেশনি দ�াটাি 
ডাটাশবইশজি অংেীজন আপামি দ�াটাি। সঠিে �থ্য রেশয় দ�াটাি হশয় ডাটাশবইশজি শুদ্�া বজায় িাখা সেি নাগরিশেি 
োরয়ত্ব। জা�ীয় দ�াটাি রেবস উেযাপশনি মাযেশম নাগরিশেি গে�ার্রিে দর�না ও শুদ্ রর ্চাি ক্রমে উশতিািে হশব এ প্র�যোো 
আমাশেি সেশিি।

দিখে: সররব, রনব ্চারন েরমেন সররবািয়



19

RvZxq †fvUvi w`em 2019
জা�ীয় দ�াটাি রেবশসি �াৎপয ্চ ও প্রাসংরগে�া

দমাঃ দমাখশিসুি িহমান

গেপ্রজা�্রিী বাংিাশেশেি সংরবিাশনি ১১৯(�) অনুশছেে অনুযায়ী দ�াটাি �ারিো প্রেয়শনি োরয়ত্ব রনব ্চারন েরমেশনি উপি 
ন্যস্। দ�াটাি �ারিো আইন, ২০০৯-এি ১০ ও ১১ িািা এবং দ�াটাি �ারিো রবরিমািা, ২০১২ অনুযায়ী রনি ্চারি� পদ্র�শ� 
এেটি রনর্ ্চি ও স্ছে দ�াটাি �ারিো প্রেয়শনি জন্য োয ্চেিী পেশক্ষপ গ্হে েিা হয়। ২০০৮ সাি দথশে সম্পূে ্চ েরপিউটািাইজড 
ও রডরজটাি পদ্র�শ� দ�াটািশেি আঙুশিি োশপি বাশয়াশমররিে �থ্য সংিক্ষে ও েরবসহ দ�াটাি �ারিো প্রেী� হশয় আসশে 
এবং �া এেটি দেন্দ্রীয় সা� ্চাশি ক্রমপুরজি��াশব সংিরক্ষ� হশছে। রনব ্চারন েরমেশনি ডাটাশবইশজ ব�্চমাশন প্রায় ১০ দোটি ৪৩ 
িক্ষ দ�াটাশিি �থ্য সংিরক্ষ� িশয়শে।

জা�ীয় দ�াটাি রেবশসি দপ্রক্ষাপট 
গে�্রি, রনব ্চারন ও দ�াটারিোি রবেশয় জনসািািে রবশেে েশি �রুেশেি মশযে সশর�ন�া সৃরটি অ�যেন্ত গুরুত্বপূে ্চ। পৃরথবীি রবর�ন্ন 
গে�ার্রিে দেশে রেবসটি পািন েিা হয়। সাে্চর্তি দেেসমূশহি রনব ্চাররন সংস্া Forum of Election Management 
Bodies of South Asia (FEMBoSA)-এি ৪থ ্চ স�াি দিজুরিউেশন সেস্য দেেসমূশহ দ�াটাি রেবস পািশনি অঙ্গীোি 
িশয়শে। বাংিাশেে FEMBoSA-এি উশ্াতিা সেস্য দেে হওয়ায় এবং ব�্চমাশন বাংিাশেশেি মাননীয় প্রিান রনব ্চারন 
েরমেনাি জনাব দে এম নূরুি হুো এই সংস্াটিি দরয়ািপািসশনি োরয়ত্ব পািন েিায় জা�ীয়�াশব দ�াটাি রেবস উেযাপশনি 
জন্য বাংিাশেে রনব ্চারন েরমেন রসদ্ান্ত গ্হে েশি। এিই িািাবারহে�ায় সিোি রনব ্চারন েরমেশনি প্রস্াব অনুযায়ী ১ মার ্চ 
�ারিখশে ‘জা�ীয় দ�াটাি রেবস’ দ�ােো েশিশে এবং এ �ারিশে ‘জা�ীয় দ�াটাি রেবস’ রহশসশব উেযাপশনি রনরমতি জা�ীয় 
ও আন্তজ্চার�ে রেবস পািন সংক্রান্ত পরিপশত্রি “খ” দরেরের্তি রেবস রহশসশব অন্তর্ ্চতি েশিশে। এ দপ্রক্ষাপশট এ বৎসি দথশে 
জা�ীয়�াশব রেবসটি যথাশযাগ্য ময ্চাোি সাশথ দেেব্াপী উেযাপন েিা হশছে। 

দ�াটাি রেবস পািশনি িক্ষযে ও উশদ্শ্য 
বাংিাশেে রনব ্চারন েরমেন রবশ্াস েশি এেজন দযাগ্য নাগরিেও দ�াটাি �ারিোি বারহশি থােশব না। দ�াটাি হওয়া এেজন 
নাগরিশেি জন্য িাজননর�ে প্ররক্রয়ায় অংেগ্হশেি পথশে সুগম েশি। দ�াটাি হওয়াি দযাগ্য�া অজ্চশনি সাশথ সাশথ ও দ�াটাি 
�ারিো দথশে বােপো এেজন নাগরিে দ�াটাি �ারিোয় েী�াশব নাম রনবন্ধন েিশবন, রনবন্ধশনি জন্য েী েী েরিিারে 
প্রশয়াজন, দোথায় রনবরন্ধ� হশবন, দেন দ�াটাি হশবন, দেন দ�াট দেশবন ই�যোরে রবেশয় গেসশরন�া প্রশয়াজন। �াোো এটি 
সবাি জানা প্রশয়াজন দয, রমথ্যা �থ্য প্রোন েশি বা �থ্য দগাপন দিশখ দ�াটাি হওয়া অথবা এোরিেবাি দ�াটাি হওয়া 
োরস্শযাগ্য অপিাি।

দ�াটাি হওয়া জা�ীয় পরিরয়পত্র প্রারপ্তি পূব ্চে�্চ 
২০০৮ সাি দথশে সম্পূে ্চ েরপিউটাির�রতিে ও রডরজটাি পদ্র�শ� দ�াটািশেি আঙুশিি োশপি বাশয়াশমররিে �থ্যসমৃদ্ েরবসহ 
দ�াটাি �ারিো প্রেী� হশয় আসশে এবং সেি দ�াটাশিি এসংক্রান্ত �থ্যারে এেটি দেন্দ্রীয় সা� ্চাশি সংিরক্ষ� িশয়শে। বস্তু�ঃ ১৮ 
বৎসশিি উশধ্্চি প্রায় সেি বাংিাশেেী নাগরিশেি পরিরয়সহ প্রশয়াজনীয় সেি �থ্য রনব ্চারন েরমেশনি �থ্য �াডোশি িশয়শে। 
রনব ্চারন েরমেন দ�াটাি �ারিোয় নাম অন্তর্ ্চরতিি পি পিই দ�াটািগেশে জা�ীয় পরিরয়পত্র প্রোন েশি থাশে। 
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জা�ীয় পরিরয়পত্র ও নাগরিে দসবা গ্হে 
নাগরিেশেি দসবা প্রোশনি জন্য সিোরি ও দবসিোরি দসবাোনোিী সংস্াসমূশহি দসবা োশনি স্াশথ ্চ অন-িাইনগম্�া 
(accessibility) িশয়শে এমন এেটি রন�্চিশযাগ্য েরপিউটাির�রতিে ও রডরজটাি �থ্য�াডোি অ�যেন্ত প্রশয়াজনীয় রেি। রনব ্চারন 
েরমেশনি ডাটাশবইজ দসই অ�াবটি সফি�াশব পূিে েশিশে। উশলেখ্, রনব ্চারন েরমেশনি �থ্য �াডোশি নাগরিেশেি প্রায় ৪৬ 
িিশেি �থ্য িশয়শে। দেশেি নাগরিেগে ের্্চে রনব ্চারন েরমেশনি োশে �াশেি এ� ব্রতিগ� �থ্য প্রোন রনব ্চারন েরমেশনি 
প্রর� সব ্চসািািশেি অরবরি আস্াি প্রর�ফিন। রনব ্চারন েরমেশনি সাশথ ১০৪টি দসবাোনোিী প্রর�ষ্াশনি সমশঝা�া স্ািে 
(Memorandum of Understanding) িশয়শে। এইসব প্রর�ষ্ান রনব ্চারন েরমেশনি ডাটাশবইজ দথশে দসবাগ্হী�াশেি 
পরিরয়- সংক্রান্ত রনি ্চারি� �থ্যসমূহ যারাই েিশ� পাশি। ব�্চমাশন আরথ ্চে ও সামারজে দসবাোনোিী প্রর�ষ্ানসমূহ দসবা 
প্রোশনি দক্ষশত্র জা�ীয় পরিরয়পত্রশে অশনেশক্ষশত্র বাযে�ামূিে েশিশে। �াই সেি দযাগ্য নাগরিশেিই উরর� �াশেি বয়স 
আঠাি বৎসি হশিই স্-উশ্াশগ দ�াটাি �ারিোয় নাম অন্তর্ ্চতি েিা। 

‘দ�াটাি হব, দ�াট দেব’ – জা�ীয় দ�াটাি রেবশসি প্রর�পা্ 
এবাশিি জা�ীয় দ�াটাি রেবশসি প্রর�পা্ রনি ্চািে েিা হশয়শে ‘দ�াটাি হব, দ�াট দেব’। দ�াটাি হওয়া ও দ�াট প্রোশনি অরিোি 
প্রশ�যেে দযাগ্য নাগরিশেি সাংরবিান স্ীকৃ� অরিোি। গেপ্রজা�্রিী বাংিাশেশেি সংরবিাশনি ১২১ ও ১২২ অনুশছেশে নাগরিেশেি এই 
অরিোি সুিরক্ষ� িশয়শে। সংরবিাশনি ১২১ অনুশছেশে রনম্নরূপ বরে ্চ� িশয়শে : 

“১২১। সংসশেি রনব ্চারশনি জন্য প্রশ�যেে আঞ্চরিে রনব ্চাররন এিাোি এেটি েরিয়া দ�াটাি �ারিো থারেশব এবং িম ্চ, জা�, বে ্চ ও 
নািী-পুরুেশ�শেি র�রতিশ� দ�াটািশেি রবন্যস্ েরিয়া দোন রবশেে দ�াটাি �ারিো প্রেয়ন েিা যাইশব না। 

১২২। (১) প্রাপ্তবয়শস্কি দ�াটারিোি-র�রতিশ� সংসশেি রনব ্চারন অনুরষ্� হইশব। (২) ……….” 

গেপ্রজা�্রিী বাংিাশেশেি সংরবিাশনি ১১ অনুশছেশে িাষ্ট্র পরিরািনাি মূিনীর� দ�ারে� হশয়শে। এই অনুশছেশে গে�ার্রিে সিোি 
ব্বস্া সপিশে্চ রনম্নরূপ বরে ্চ� িশয়শে: 

“১১। প্রজা�্রি হইশব এেটি গে�্রি, দযখাশন দমৌরিে মানবারিোি ও স্ািীন�াি রনচিয়�া থারেশব, মানবসতিাি ময ্চাো ও মূশল্যি প্রর� 
রেদ্াশবাি রনরচি� হইশব এবং প্রোসশনি সেি পয ্চাশয় রনব ্চারর� প্রর�রনরিশেি মাযেশম জনগশেি োয ্চেি অংেগ্হে রনরচি� হইশব।” 

োশজই বিাি অশপক্ষা িাশখনা দয, এবাশিি জা�ীয় দ�াটাি রেবশসি প্রর�পা্টি বাংিাশেশেি মহান সংরবিান প্রেতি সিোি 
পরিরািনাি জন্য জনগে ের্্চে প্রর�রনরি রনব ্চারশনি অরিোিশে সমুন্ন� েিাি িশক্ষযেই রনি ্চািে েিা হশয়শে। 

দ�াটাি হওয়াি দযাগ্য�া 
গেপ্রজা�্রিী বাংিাশেশেি সংরবিাশনি ১২২ অনুশছেশে নাগরিেশেি দ�াটাি হওয়াি দযাগ্য�াি রবেশয় উশলেখ িশয়শে যাি প্রর�ফিন 
দ�াটাি �ারিো আইন, ২০০৯ এ �শটশে। দ�াটাি �ারিো আইন, ২০০৯-এি ৭ িািাি (১) উপ-িািা অনুসাশি দোন ব্রতি দ�াটাি 
হওয়াি দযাগ্য হশবন রযরন : 

(ে) বাংিাশেশেি এেজন নাগরিে; 

(খ) আঠাশিা বৎসশিি েম বয়স্ক নন; 

(গ) দোন উপযুতি আোি� ের্্চে অপ্রকৃর�স্ বশি দ�ারে� নন; 

(�) সংরলিটি দ�াটাি এিাোি অরিবাসী বা অরিবাসী বশি গণ্য;

(ঙ) Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 (P.O. No. 8 of 1972) এি অিীন দোন 
অপিাশি েরডি� না হশয় থাশেন; এবং 
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(র) International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973)-এি অিীন দোন অপিাশি েরডি� 
না হশয় থাশেন।

দ�াটাি �ারিোয় নাম অন্তর্ ্চরতি, ে�্চন ও সংশোিন 
দ�াটাি �রিোয় নাম অন্তর্ ্চরতিি পদ্র�ি রবেশয় দ�াটাি �ারিো আইন, ২০০৯-এি িািা ১০ িািা ১১ এ রনম্নরূপ রবিান বরে ্চ� 
হশয়শে: 

“ ১০। রবর�ন্ন রনব ্চারর� সংস্াি রনব ্চারশনি সময়সূরী দ�ােোি �ারিখ হইশ� রনব ্চারন অনুষ্াশনি সময়োি ব্র�শিশে, অন্য দয 
দোন সময়, রনি ্চারি� পদ্র�শ�, প্রশয়াজন অনুসাশি রনশম্নাতি�াশব সংশযাজন ও রবশয়াজনপূব ্চে দ�াটাি�ারিো সংশোিন েিা 
যাইশব , যথা: 

(ে) উতি �ারিোয় এমন দোন দযাগ্য ব্রতিি নাম অন্তর্ ্চতি েিা , যাহাি নাম অন্তর্ ্চতি েিা হয় নাই, বা রযরন ইহা প্রেয়শনি 
পি বা ইহাি সব ্চশেে পুেঃপিীক্ষাি পি অনুরুপ উতি �ারিোয় অন্তর্ ্চতি হইবাি দযাগ্য হইয়াশেন ; বা 

(খ) উতি �ারিোর্তি দয ব্রতি মৃতুযেবিে েরিয়াশেন বা রযরন অনুরূপ �ারিোয় অন্তর্ ্চতি হইবাি সময় অশযাগ্য রেশিন বা 
অশযাগ্য হইয়াশেন �াহাি নাম ে�্চন েিা: বা 

(গ) রযরন বাসস্ান পরিব�্চশনি োিশে নতুন দ�াটাি এিাো বা, দক্ষত্রম�, রনব ্চাররন এিাোি অরিবাসী হইয়াশেন, পূশব ্চি 
দ�াটাি এিাোি বা দক্ষত্রম�, রনব ্চাররন এিাোি �ারিো হইশ� �াহাি নাম ে�্চনপূব ্চে নতুন রনব ্চাররন এিাোয় বা, 
দক্ষত্রম�, দ�াটাি এিাোি �ারিোয় অন্ত্চর্তি েিা; বা 

(�) ইহাশ� দোন অন্তর্ ্চরতি সংশোিন বা দোন ত্রুটি-রবচ্যের� দূি েিা।” 

১১।(১) েরপিউটাি ডাটাশবশজ সংিরক্ষ� রব্মান সেি দ�াটাি �ারিো, প্রর� বৎসি ২ জানুয়ারি হইশ� ৩১ জানুয়ারি পয ্চন্ত 
সময়োশিি মশযে, রনি ্চারি� পদ্র�শ�, রনম্নরূপ�াশব হািনাগাে েিা হইশব , যথা: 

(ে) পূশব ্চি বৎসশিি ২ জানুয়ারি হইশ� রযরন ১৮ বৎসি বয়স পূে ্চ হইবাি োিশে দ�াটাি হইবাি দযাগ্য হইয়াশেন অথবা 
দযাগ্য রেশিন, রেন্তু িািা ১০ এি অিীন �ারিোর্তি হন নাই, �াহাশে দ�াটাি �ারিোর্তি েিা। 

(খ) উতি সময়োশি রযরন মৃতুযেবিে েরিয়াশেন রেংবা �ারিোর্তি হইবাি অশযাগ্য রেশিন রেংবা হইয়াশেন, �াহাি নাম 
ে�্চন েিা ; এবং 

(গ) রযরন রব্মান রনব ্চাররন এিাো বা দক্ষত্রম�, দ�াটাি এিাো হইশ� অন্য রনব ্চাররন এিাোয় বা দক্ষত্রম�, দ�াটাি 
এিাোয় আবাসস্ি পরিব�্চন েরিয়াশেন, �াহাি নাম পূশব ্চি এিাোি দ�াটাি �ারিো হইশ� ে�্চন েরিয়া স্ানান্তরি� 
এিাোি দ�াটাি �ারিোয় অন্তর্ ্চতি েিা ; 

�শব ে�্চ থাশে দয, যরে দ�াটাি �ারিো পূশব ্চারলেরখ��াশব হািনাগাে েিা না হয়, �াহা হইশি উহাি তবি�া বা িািাবারহে�া 
ক্ষুন্ন হইশব না। “

দ�াটাি �ারিোয় নাম অন্তর্ ্চরতি এেটি রিমান প্ররক্রয়া 
দ�াটাি �ারিো আইন, ২০০৯-এি ১০ িািা অনুযায়ী সািা বৎসিই রনজ উশ্াশগ দযাগ্য ব্রতিগে স্ানীয় উপশজিা রনব ্চারন 
অরফশস বা থানা রনব ্চারন অরফশস স্েিীশি উপরস্� হশয় দ�াটাি �ারিোয় নাম অন্তর্ ্চতি েিশ� পাশিন। এটা এেটি রিমান 
প্ররক্রয়া। এোো দ�াটাি �ারিো আইন, ২০০৯ এি ১১ িািা অনুযায়ী দ�াটাি �ারিো রবরিমািা, ২০১২ এ বরে ্চ� পদ্র�শ� 
সমশয় সমশয় রনব ্চারন েরমেন হািনাগাে েম ্চসূররি মাযেশম দ�াটািশেি বারে বারে রগশয় �থ্য সংগ্হ েশি দ�াটাি �ারিোয় নাম 
অন্তর্ ্চরতিি োয ্চক্রম গ্হে েশি থাশে। 
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দোন দ�াটাি এিাোয় দ�াটাি হশবন 
 (১) দোন ব্রতিি এোরিে দ�াটাি এিাোয় বস�বােীি েখি থােশি রেংবা বস�বােী ও স্াবি সপিরতিি মারিোনা 

থােশি, ঐ ব্রতি �াি ইছো অনুযায়ী দয দোন এেটি দ�াটাি এিাোয় দ�াটাি হশ� পািশবন।

(২) দোন ব্রতি সিোরি রােিীি� থােশি র�রন দয দ�াটাি এিাোয় রােরিসূশত্র সরিারি বসবাস েশিন দসই দ�াটাি 
এিাোয় অথবা র�রন অনুরূপ রােরিি� না থােশি দয দ�াটাি এিাোয় থােশ�ন দসই এিাোয় দ�াটাি হশ� পািশবন। 

(৩) সিোরি রােরিি� দোন ব্রতিি স্ামী বা স্তী এবং �াি দেশিশমশয়শেি মশযে যািা দ�াটাি �ারিোর্তি হওয়াি দযাগ্য 
�ািা যরে সরিারি অনুরূপ ব্রতিি সাশথ বসবাস েশিন �াহশি �ািা উতি সিোরি রােরিি� ব্রতি দয দয দ�াটাি 
এিাোি দ�াটাি হশ� পািশবন �াি স্ামী/স্তী বা দযাগ্য দেশিশমশয়িাও দস দস এিাোয় দ�াটাি হশ� পািশবন। 

আইনগ� দহফাজশ� আটে থােশি দোন দ�াটাি এিাোয় দ�াটাি হশবন 
৪) দোন দযাগ্য ব্রতি বাংিাশেশেি দোন দজিাখানায় বা অন্য দোন আইনগ� দহফাজশ� আটে থােশি র�রন এ�াশব আটে না 

থােশি দয দ�াটাি এিাোি দ�াটাি হশ�ন আইনগ� দহফাজশ� থাোোিীন সমশয়ও র�রন দসই এিাোি দ�াটাি হশবন। 

রবশেশে বসবাস েিশি দোন দ�াটাি এিাোয় দ�াটাি হশবন 
(৫) দোন বাংিাশেেী নাগরিে রবশেশে বসবাস েিশি, র�রন সব ্চশেে দয দ�াটাি এিাোয় বসবাস েশিশেন অথবা �াহাি 

রনজ বা তপর্ে বস�বারে দয স্াশন অবরস্� রেি বা আশে, র�রন দসই এিাোি দ�াটাি হশবন। 

দ�াটাি হওয়াি জন্য দয দয েরিিারে প্রশয়াজন 
সেি উপশজিা বা থানা রনব ্চারন অরফসাি দিরজশ্রেেন অরফসাি। রিমান প্ররক্রয়াি অংে রহশসশব উপশজিা বা থানা রনব ্চারন 
অরফশস রগশয় দ�াটাি হশ� হশি দ�াটাি �ারিো রবরিমািা, ২০১২ অনুযায়ী দ�াটাি �ারিোয় নাম অন্তর্ ্চরতিি জন্য রনবন্ধন 
ফিম-২ ও ফিম-১১ যথাযথ�াশব পূিে েশি সংরলিটি উপশজিা/থানা রনব ্চারন অরফসাশিি োয ্চািয় োরখি েিশ� হশব। এোো, 
এি সাশথ রনশম্নবরে ্চ� োগজারেি প্রশয়াজন হশব : যথা-

(১) জা�ীয়�া বা নাগরিেশত্বি সনেপত্র;

(২) যথাযথ ের্্চপক্ষ ের্্চে ইসুযেকৃ� জন্ম সনেপত্র;

(৩) সনাতিোিীি এনআইরড নম্বি (রপ�া, মা�া, �াই, দবান, স্ামী/স্তী রেংবা সন্তাশনি হশি �াি হয়);

(৪) ইউটিরিটি রবি (রবদুযেৎ, গ্যাস, পারন, দটরিশফান/দমাবাইি) /দরৌরেোশিি িরেশেি ফশটােরপ;

(৫) রেক্ষাগ� দযাগ্য�া সংক্রান্ত সনেপত্র। 

প্রবাসীশেি দ�াটাি হওয়াি জন্য রনব ্চারন েরমেন সররবািশয় ওয়ান-টিপ সার� ্চস 
রনব ্চারন েরমেন সররবািশয়ি জা�ীয় পরিরয় রনবন্ধন অনুরব�াশগ প্রবাসীশেি দ�াটাি হওয়াি জন্য ওয়ান-টিপ সার� ্চস এি ব্বস্া 
িশয়শে। প্রবাসী বাংিাশেেী নাগরিেগশেি জন্য রনশম্নবরে ্চ� োগজারেি প্রশয়াজন হশব : যথা-

ে) বাংিাশেেী তবি পাসশপাট ্চ-এি ১ দথশে ৭ পৃষ্া পয ্চন্ত (অথ ্চাৎ দয পৃষ্ায় পাসশপাট ্চ এি তবি�াি দময়াে দেয়া আশে)

খ) সব ্চশেে Arrival রসি-সম্বরি� পৃষ্া এবং র�সাি রসিযুতি পৃষ্াি ফশটােরপ ; এবং

গ) তবৈ� নাগরিেশত্বি সনেপত্র (যাশেি বাংিাশেেী তবি পাসশপাট ্চ দনই)।
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প্রবাসীশেি দ�াটাি হওয়াি জন্য রবশেশে দ�াটাি রনবন্ধশনি উশ্াগ 
রবশেশে অবস্ানোিী বাংিাশেেী নাগরিেিাও যাশ� দেশে না এশস দ�াটাি �ারিোর্তি হশ� পাশিন দস রবেশয় রনব ্চারন েরমেন 
প্রশয়াজনীয় উশ্াগ গ্হে েিশেন। আো েিা যায়, েীঘ্রই প্রবাসী বাংিাশেেীিা দয দযশেশে বসবাস েিশেন, দস দসশেশে বশসই 
দ�াটাি হশ� পািশবন।

প্রর�বন্ধীশেি দ�াটাি হওয়াি জন্য রবশেে অগ্ারিোি প্রোন 
দ�াটাি হওয়াি দযাগ্য প্রর�বন্ধী ব্রতিগশেি জন্য স্ানীয় থানা বা উপশজিা রনব ্চারন অরফশস অগ্ারিোশিি র�রতিশ� দ�াটাি রনবন্ধন সংক্রান্ত 
দসবা প্রোন েিা হশয় থাশে। 

এোরিেবাি দ�াটাি রহশসশব �ারিোর্তি হওয়া যাশবনা 
দ�াটাি �ারিো আইন, ২০০৯-এি ৯ িািা অনুসাশি দোন ব্রতি- 

(ে) দোন দ�াটাি এিাোি বা রনব ্চারনী এিাোি দ�াটাি �ারিোয় এোরিেবাি; বা

(খ) এোরিে দ�াটাি এিাোি বা রনব ্চারনী এিাোি দ�াটাি �ারিোয় ; 

�ারিোর্তি হওয়াি অরিোিী হশবন না।

রমথ্যা দ�ােো রেশয় দ�াটাি হওয়াি োরস্
দ�াটাি �ারিো আইন, ২০১9 -এি ১৮ িািা অনুসাশি যরে দোন ব্রতি- দোন দ�াটাি �ারিো প্রেয়ন, পুনঃপিীক্ষে, সংশোিন 
বা হািনাগােেিে সপিশে্চ; বা দোন দ�াটাি �ারিোশ� দোন অন্তর্ ্চরতি বা �া হইশ� দোন অন্তর্ ্চরতি ে�্চন সপিশে্চ; এমন দোন 
রিরখ� বে ্চনা বা দ�ােো প্রোন েশিন যাহা রমথ্যা এবং যাহা র�রন রমথ্যা বরিয়া জাশনন বা রবশ্াস েশিন বা স�যে বরিয়া রবশ্াস 
েশিন না, �াহা হইশি র�রন অনরিে েয় মাস োিােডি বা অনরিে দুই হাজাি টাো অথ ্চেডি বা উ�য় েশডি েরডি� হশবন।

অশযাগ্যশেি নাম �ারিো হইশ� ে�্চন
দ�াটাি �ারিো আইন, ২০০৯-এি ৮ িািা অনুসাশি রনম্নবরে ্চ� দয দোন োিশে দ�াটাি �ারিোর্তি দোন ব্রতিি নাম দ�াটাি �ারিো 
হশ� ে�্চন েিশ� হশব, যথা: - 

(ে) বাংিাশেশেি নাগরিে না থােশি;

(খ) দোন উপযুতি আোি� ের্্চে অপ্রকৃর�স্ বশি দ�ারে� হশি;

(গ) Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 (P.O. No. 8 of 1972) এি অিীন 
দোন অপিাশি েরডি� হশি; এবং

(�) International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973)-এি অিীন দোন অপিাশি 
েরডি� হশি।

এে দ�াটাি এিাো দথশে অন্য দ�াটাি এিাোয় নাম স্ানান্তি
যরে দোন ব্রতি, বাসস্ান পরিব�্চশনি োিশে রব্মান দোন দ�াটাি এিাোি দ�াটাি �ারিো হশ� অন্য দ�াটাি এিাোি 
দ�াটাি �ারিোয় নাম স্ানান্তি েিশ� আগ্হী হশি, �াশে ফিম-১৩ পূিে েশি, দয এিাোি দ�াটাি �ারিোয় নাম স্ানান্তি 
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েিশ� আগ্হী, দসই এিাোি সংরলিটি উপশজিা বা থানা রনব ্চারন েম ্চে�্চাি বিাবশি আশবেন েিশ� হশব। স্ানান্তশিি আশবেন 
পাওয়াি পি সংরলিটি উপশজিা বা থানা রনব ্চারন েম ্চে�্চা আশবেনোিীশে যথাযথ শুনারনি সুশযাগ প্রোন েি�ঃ শুনারনশ� সন্তুটি 
হশি, উতি ব্রতিি নাম সংরলিটি দ�াটাি �ারিোয় অন্তর্ ্চরতিি জন্য প্রশয়াজনীয় ব্বস্া গ্হে েিশবন। 

দ�াটাি �ারিো বা জা�ীয় পরিরয়পশত্রি �থ্য সংশোিন
রনি ্চারি� পদ্র�শ� দ�াটািগে উপশজিা রনব ্চারন অরফশস বা থানা রনব ্চারন অরফশস আশবেশনি র�রতিশ� দ�াটাি �ারিোয় বা 
জা�ীয় পরিরয় পশত্র প্রেতি �থ্য সংশোিন েিশ� পািশবন। আশবেশন উরলেরখ� সংশোরি� �থ্য যথাযথ ের্্চপক্ষ ের্্চে বস্তুরনষ্ 
ও সঠিে রবশবরর� হশি প্রেতি �থ্য সংরলিটি দ�াটাশিি ডাটাশবইশজ, দক্ষত্রম�, সংশযাজন, রবশয়াজন বা প্রর�স্াপন েিা হয় এবং 
দ�াটািশে এেটি সংশোরি� জা�ীয় পরিরয়পত্রও সিবিাহ েিা হয়। উশলেখ্ দয, দ�াটাি �ারিো বা জা�ীয় পরিরয় পশত্রি �থ্য 
সংশোিশনি দক্ষশত্র দ�াটািশে �াি োবীকৃ� সংশোরি� �শথ্যি স্পশক্ষ প্রশয়াজনীয় োরিরিে প্রমাোরে উপস্াপন েিশ� হশব। 

োিা দ�াট রেশ� পািশবন
সংরলিটি দ�াটশেশন্দ্রি দ�াটাি �ারিোয় যাশেি নাম থােশব। দ�াটাি �ারিো আইন, ২০০৯-এি িািা ৮ অনুসাশি সংরলিটি দ�াটাি 
এিাোি দ�াটািগে দসই এিাোি প্রাথথীগেশে দ�াট রেশ� পািশবন।

োিা দ�াট রেশ� পািশবন না
দ�াটশেশন্দ্র দ�াটগ্হে েম ্চে�্চাগে েরবসহ দ�াটাি �ারিো ব্বহাি েিশবন। োশজই রনব ্চারন েরমেন ের্্চে প্রেী� দ�াটাি 
�ারিোয় যাশেি নাম অন্তর্ ্চতি থােশব না �ািা দ�াট রেশ� পািশবন না।

উপসংহাি
পরিশেশে বিা যায়, জার�, িম ্চ, বে ্চ ও নািী-পুরুেশ�শেি উশধ্্চ দথশে এেটি অন্তর্ ্চরতিমূিে দ�াটাি �ারিো এেটি অংেগ্হেমূিে 
রনব ্চারশনি পথ সুগম েিশ� পাশি। ত্রুটিমুতি দ�াটাি-�ারিো দয দোন অবাি ও সুষ্মু রনব ্চারশনি পূব ্চে�্চ। বাংিাশেে রনব ্চারন েরমেন 
রবশ্াস েশি এেজন দযাগ্য নাগরিেও দ�াটাি �ারিোি বাইশি থােশব না। প্রশ�যেে দযাগ্য নাগরিে যরে দ�াটাি �ারিোর্তি হন �শব 
র�রন দ�াটারিোি প্রশয়াশগি মাযেশম জা�ীয় ও স্ানীয় সিোশিি সেি পয ্চাশয় প্রর�রনরি রনব ্চারশন অংেগ্হে েিশ� পািশবন এবং 
এেই সাশথ র�রন িাষ্ট্র প্রেতি সেি নাগরিে দসবা প্রারপ্তও রনরচি� েিশ� পাশিন। সেি দযাগ্য নাগরিেশে দ�াটাি হশ� উৎসারহ� 
েিা ও দ�াটারিোি প্রশয়াশগি মাযেশম িাষ্ট্র পরিরািনায় অংেগ্হে এবেশিি জা�ীয় দ�াটাি রেবশসি প্রর�পা্ রবেশয়ি মূি সুি।

দিখে: অর�রিতি সররব, রনব ্চারন েরমেন সররবািয়
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Introduction 

Democracy broadly means that the power to rule lies with the people. A democratic system should 
give all the people an equal opportunity to take part in deciding how public affairs should be managed. 
People’s views are considered when decisions are made and the people decide on how they should be 
governed.

Democracy provides equal opportunities for all citizens, without discrimination, to take part in 
decision making. In a democracy, citizens should take part in democratic processes such as elections. 
They should obey the law, respect the opinions of others and should work with others to develop their 
society. 

Election:
Elections are very important in a democratic process because through them we choose our 
representatives. When direct democracy becomes impractical, representative democracy becomes 
the alternative through which we can achieve “rule by the people”. In a representative democracy 
leaders are chosen through elections. During an election people can assess the performance of their 
representatives and choose to re-elect them or elect new ones. Through elections leaders are given 
the authority to represent the people. Elections can only fulfill their role in promoting and achieving 
democracy if they are conducted regularly, freely and fairly. 

Elections are about choosing leaders or representatives to a given office or position. It is a process 
through which people transfer the power they hold to make decisions and manage public affairs to a 
person, a representative, to exercise it on their behalf. 

Elections are, therefore, an important aspect of representative democracy. Through elections, the 
people get an opportunity to choose the leaders to represent them in key institutions of government: 
the Prime Minister (executive), parliament (legislature) and local government. All eligible citizens 
should participate in elections to make their choice of leaders to these important offices. 

Voter awareness is an important factor to conduct an election in a free, fair and impartial manner. 
Willingness of the eligible persons to be registered as voters and their participation in the voting 
process are important ingredients for a sound democratic process. 

So making the democracy effective and fruitful it needs voter and civic education to ensure voters are 
fully aware of their rights and informed about all components of the democracy and electoral process.

Voter Education:
Voter education and dissemination of electoral information are important activities which are essential 
for successful elections as well as for democracy. Result of successful voter education contributes to 

“My Vote, My Right, My Choice”
Creating Awareness

SM Asaduzzaman
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voters making informed choices on Election Day. Moreover, both voter education and information 
contribute to elections being free and fair. It is important that all eligible voters have access to voter 
education and information to enable them to make informed choices. 

Voter education provides voters with knowledge and information on their rights and responsibilities 
during an election. It raises the voters’ awareness and understanding of the importance of elections in 
a democracy. It seeks to provide the citizens with knowledge and skills to enable them to participate 
meaningfully in the electoral process. 

Voter information constitutes basic facts about elections. It provides the essential information required 
by voters so that they can take part in an election and vote in the correct manner. This includes 
information on voter registration, nomination of candidates, campaigning process, polling day and 
announcement of results. 

Voter education takes place to assist the election administration in its task of delivering a free, fair, 
efficient election. It encompasses the basic voter information that every voter must have in order to 
arrive prepared at the voting station and vote on the set voting day(s). Voter education sensitizes the 
electorate on the importance of participating in elections. 

Voter education provides the background attitudes, behavior, and knowledge amongst citizens 
that stimulate and consolidate democracy. During an election, this education will ensure effective 
organization and activism by citizens in support of parties and/or causes, behavior by citizens that 
is appropriate to a peaceful election, acceptance of the results, and tolerance of competition and 
opposition.

Voter awareness is an important factor to conduct an election in a free, fair and impartial manner. 
Willingness of the eligible persons to be registered as voters and their participation in the voting 
process are important ingredients for a sound democratic process. 

Type of Voter Education:
There are two type of voter education programme in Bangladesh. 

1. Sustainable voter education. Sustainable voter education campaign is continuous programme, run 
all over the year. Sustainable voter education implemented through educational institution. There 
are several chapters in the text book of Secondary level education. Besides Election Commission, 
medias, NGOs, civil societies, government organizations run the campaign on election and 
democracy through different regular activities.

2. Election base voter education. Massive civic and voter education programme taken on the eve 
voter registration (updating the voter database) and general elections on Parliament and different 
local bodies. 

Election Commission Bangladesh [ECB] and Voter Education:
The main goal of the Election Commission Bangladesh (ECB) is to organize free, fair & credible 
elections. The ECB is legally responsible for civic and voter education. Election Commission 
emphasis on election base voter education and implement huge voter education programme. Election 
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commission takes a multi-interventional programme that reaches out different modes and media to 
educate voters, citizen electors and about electoral process.

ECB takes massive programme on voter and civic education to ensure voters are fully aware of 
their rights and informed about all components of the democratic and electoral process. Election 
Commission Bangladesh (ECB) is providing voter education and Voter information in support free 
fair and participatory elections.

Objectives of Voter Education:
•	 To build widespread confidence and popular support for ECB; 
•	 Understanding democracy and voting right 
•	 Build confidence in and understanding of the electoral processes;
•	 Peaceful campaign according code of conduct;
•	 To disseminate information on election;
•	 To inform and educate people about the process;
•	 Reach the target groups;
•	 To feed mass media with relevant information/inputs;
•	 To help diffusing and clarifying any misinformation/confusion;
•	 To provide the Election Commission with feedback from the fields and recommend on necessary 

communication interventions;
•	 Promoting informed participation;
•	 High voter turnout and;
•	 Peaceful acceptance of election results. 

Voter Education Materials: 
Voter education materials are develop on electoral laws, changes of laws, new initiatives, , new 
technology, update information, voter information, code of conduct, motivational message, role of 
electoral officers, procedure of voting etc. Besides some materials are also develop for target groups 
like urban and rural people, women, youth, dis-advanced group, first time voters. Election Commission 
uses different types of information communication materials to reach each voter of every corner of 
the country. During developing of campaign materials, special emphasis is given on code of conduct. 
Election campaign guided by code of conduct during reduces conflict and violence. 

a. Communications materials develops considering the following aspect-

•	 Level of education;
•	 Target group- minority, tribal, hard to reach area;
•	 Age group- youth voters, first time voter, physically challenged voters, older and pregnant 

voters;
•	 Women voters;
•	 Service voters;
•	 Voter information;
•	 Voters right;
•	 Code of Conduct;
•	 Political Parties and activists;
•	 Role of Electoral officials.
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b. Voter educations materials:

1. Press release, press conference, official statements;
2. Printed materials- Poster, leaflets, stickers, brochures, flip chart, voters handbook, factsheet etc;
3. Audio – song, jingle, drama, message;
4. Audio-visual–Video documentary, short film, public service announcement (PSA), advertisement. 

message and comments of social leaders, sports personnel, film artists, renown citizens; 
5. Paper/TV advertisement; 
6. Short message Service (SMS);
7. Banner, billboard. 

Channels of Publicity:
Election Commission takes comprehensive efforts to effectively implement of its voter education 
campaign. It uses all available resources, channels and media to circulate disseminate and publicize 
all the IEC materials throughout the country.

1. Election Commission Bangladesh:

Election Commission Bangladesh takes the lead of civic and voter education campaign. Besides, 
civic and voter education is also implemented by a wide variety of organisations and individuals 
which are supported and sponsored by election administrators. 

Election Commission has a central Secretariat and offices down to the Upazila (sub-district), 
the grass root level administrative unit. Election Commission has 10 Regional, 64 Districts and 
489 Upazila/Thana (sub-district) level offices. Election Commission implementvoter education 
campaign through meetings/rallies with the electorate, representatives of political parties, local 
elite and people of all walks of life for creating awareness about democracy, the right and 
value of franchise bythe Divisional, District and Thana administration. In the Secretariat Public 
Relations Department responsible for voter education. Centrally PR Department develops voter 
education strategy and plan for voter education. The PR department centrally develops all kind of 
IEC materials. Communications materials distribute to ECBs field level offices, NGOs, different 
channels and media throughout the country for publicize. Field offices are coordinates the voter 
education activities in their respective areas. 

2. Media:

Media plays a significant role in voter education and informing the voters any update of election 
activity. In Bangladesh a huge number of print and electronic media are operating. A large number 
of newspapers are published from the capital, regions, district and upazila levels. Besides, a state 
owned radio there is a g good number of Private Radio operating in the country. FM band radio is 
very popular in the country. There is also many community radios.

Election Commission takes the privilege to use these media for civic and voter education. Almost all 
of the media utilized for communication and reaching out to the voter as well as whole population 
with verity of campaign materials. Election Commission maintains working relations with all the 
media outlets. Occasionally Election Commission meets with the concerned of the media arena 
with different agenda. The media people are very munificent to the commission and they extend all 
cooperation to the Commission for the sake of democracy and free, fair election. 
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a. Print media- 
More than 150 dailies published only from capital. Besides, large numbers of newspapers are 
published from local levels. Dailies, weeklies, fortnight and different souvenir rare being used 
for advertisement. All the newspapers provide an enormous coverage of electoral news. They 
publish article, opinion, editorial on election issues. 

b. Radio-
A good number of Private Radio along with state owned Radio operating in the country. FM 
band radio is very popular in the country. There are also many community radios. All these 
radios voluntarily ply election commission’s voter education materials The radio themselves 
has also voter education programme. 

c. TV Channels- 
There are about 30 satellite TV channels and one terrestrial state own TV operating in the 
country. All the TV Channels broadcast - video documentaries, public services announcements, 
advertisements, announcement, tale off, messages on voter education for public interest.TV 
channels broadcast different important electoral announcements in scroll and in ticker as 
breaking news. Every channel has also their own programme on election. They organized 
discussions and talk shows on electoral events regularly. 

d. Cable TV video channels- 
Cable operators operate a video channels, basically they ply movies on the channel, on request 
of Election Commission they show voter education announcement and audio-visual materials 
in the video channel. .

3. Government Agencies:

Election Commission always involves the concerned government agencies in voter education. 
Election Commission holds coordination meetings, briefings, conferences, workshops with the 
concerned government agencies. 

Mass Communications Department: Mass Communications Department has countrywide 
network with audio-visual publicity equipments. The department shows video documentaries, 
PSA, short film on civic and voter education through mobile publicity. They organize shows 
on local bazaar, villages, slums and populated areas. Mass Communications Department also 
organize folks shows, street drama, rallies, on voter educations around the country. Street miking 
very effective for publicity in rural areas. Mass communication department announce the election 
message through miking all over the country. They also distribute print materials throughout the 
country. 

Press Information department (PID): Medias are administered by the Press Information 
Department, they disseminate election commissions messages, press release, opinion to the press. 
They also publish opinion building article on print medias. 

Department of Film and Publications (DFP): DFP is responsible to make film, TVC, Documentary 
on democracy. It also prints the IEC materials on demand of Election commission. 

Islamic Foundation: Religious institutions including mosques are supervised by Islamic 
Foundation. Upon getting direction from Islamic foundation, every mosque disseminates electoral 
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information and message. Besides loud speakersin mosques are used announcing different 
messages. 

4. Civil Society/NGO: 

Civil society organisations are a key player in strengthening good governance. Civil society can 
mobilize people around major public issues and monitor the conduct of government. Election 
Commission takes the opportunity to mobilize the NGOs for civic and voter educations. Election 
Commission encourages the non-government organizations to conduct voter education activities 
with the materials (posters, leaflets, slides, films etc.) developed by themselves highlighting the 
importance of vote, the right of the voter, functions of the legislature, responsibilities of the elected 
representatives to the electorate etc. 

A good number of NGOs are engaged for civic and voter education. Election Commission has 
strong partnership with certain NGOs, who works for democracy and human rights, Election 
Commission has regular interaction with them. A total of 120 NGOs are registered with Election 
Commission as Election Observer Organization. Among these some of the NGOs has separate 
network namely Election Working Group (EWG). So far there are 26 NGOs in EWG. Basically 
this network conducts voter education trough out the country. The NGOs, publicize voter education 
materials supplied by Election Commission. They also develop themselves some Information 
Education Communication (IEC) materials. Following activities are performed by the NGOs. 

•	 Publicize poster, stickers, Banner , handbook, flipchart etc
•	 Organise rallies, particularly with participations of women in the grass root level.
•	 Interactive programme (Face to face interaction)
•	 Organize street drama/Falk song/ regional music saws;
•	 Miking (announce different electoral message through loud speakers all over the country) 
•	 Organise mock voting
•	 Organize youth festival/carnival with the youth and first time voters.
•	 Publish political parties’ manifestos and individual candidate’s information furnished in 

nomination paper. 

5. Mobile phone operators: 

Mobile phone companies also contributing a lot in voter education through disseminating of 
electoral messages. So far 5 mobile phone companies operating in the country. They have wide 
network coverage throughout the country. 

Short Message Service (SMS): Various Short messages on key issues and voter information 
disseminate through SMS.

Polling Station Information: Election commission has an arrangement to inform the voter - their 
voter number and polling station. Voter can know their voter number and polling station through 
push-pull SMS through their mobile phone. 

6. Social Media: 

Face book is very popular in Bangladesh. A large number of young people use the social media. 
Election Commission takes the opportunity to disseminate its IEC materials through face book. 
Besides others social Medias also use for Campaign. Different article on election also posts on blog. 
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7. Website:

Election Commission maintains a very resourceful web-site. All the electoral materials including 
announcement, circulars, gazettes, laws are uploaded regularly. Besides candidates information, 
furnishes in declaration of nomination papers also uploads in EC website. 

8. Political parties and candidate: 

Political parties play a significant role in civic education and voter education. They carry out huge 
campaign for their party and candidates. In fact political parties/candidates are the real player 
to create festive mode in election. Part of their campaign political parties distribute voter slip 
containing voter number and vote centre to the each voter with their urge of voting. This door to 
door campaign is a unique voter education campaign. 

Women Voters:
All most half of the voters in the country are women voters. So it is very important of women voters’ 
access in the electoral process to make the election successful. Engagement of women voter in the 
electoral increases the voters’ turnout which make the election more credible. Participating in the 
electoral process ensures women participation in the decision making process. Predication in the 
electoral process also empowers the women. Election Commission designs and implements special 
campaign for women voters. It includes TVC, Poster, Stickers, Rally, Discussion, SMS. NGOs 
particularly, who works with women implement different motivational program for women voters.

Youth Voter: 
One third of the voters of the country are youth. Basically they play a vital role in election. Youth 
voters are highly engaged in electoral campaign of political parties. In fact, youth are the driven 
force of free fair and participatory election. Election commission has special motivation programme 
for youth voters. Specific IEC materials are developed to motivate the young voters. Youth festival/
carnival also organized by different NGOs and youth forums. 

Voter Participation in different elections in Bangladesh:
People of the country are very enthusiastic to participate in the electoral process. The voters are fully 
aware about their fundamental right of vote. Massive participation in the electoral process turns the 
event in festive mode. That why voters turnout in different election is very high. 

Conclusion: 
Voters are the central actor and the real hero in electoral process. ‘I have the power”, this realization 
of the voters is very important to make the democracy effective. Election Commission Bangladesh 
runs huge voter education campaign to inform, empower, engage and facilitate the voter for massive 
participation in the electoral process.

Writer: Joint Secretary, Election Commission Secretariat
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wbe©vP‡b bvix‡`i wbivcËv I myiÿv wbwðZKi‡Y wbe©vPbx cÖPviYv

wbe©vPb Kwgkb mwPevjq KZ©„K ev¯Íevqbvaxb ‘Support to the Bangladesh Parliamentary Elections 2018/19 
(SBPE)’ cÖK‡íi AvIZvq এোেে জা�ীয় সংসে রনব ্চারশন bvix‡`i wbivc` AskMÖnY I myôz cwi‡e‡k †fvU cÖ`v‡bi 
j‡ÿ¨ m‡PZbZve„w×g~jK i¨vwj, Av‡jvPbv mfv Ges Kg©kvjv AbywôZ nq| 
wm‡jU, gqgbwmsn, KzwoMÖvg, iscyi, ivRkvnx, ewikvj, Lyjbv, h‡kvi, PÆMÖvg, K·evRv‡i AbywôZ wbe©vPb Kwgkb 
mwPevj‡qi wbe©vPb c~e©eZ©x G Av‡qvR‡b wewfbœ ch©v‡qi miKvwi-‡emiKvwi cÖwZôv‡bi Kg©KZv©, wbe©vPb Kwgkb Gi 
Kg©KZ©v, wmwfj †mvmvBwU cÖwZwbwae„›`, bvix †bÎx, wewfbœ wkÿv cÖwZôv‡bi cÖwZwbwa, mvsevw`K, স্ানীয় miKv‡ii wewfbœ 
ch©v‡qi wbe©vwPZ gwnjv cÖwZwbwa Ges mvavib †fvUviiv Ask †bb| wW‡m¤^i 2018 G gvme¨vcx wbe©vPbx cÖPvivwfhv‡b 
3388 Rb mivmwi Ask †bq Ges `yB w`be¨vcx 5wU ‡RÛvi Ges wbe©vPbÕ kxl©K Kg©kvjvq Ask †bq 155 Rb †hLv‡b 
bvix AskMÖnYKvix wQ‡jb 38 Rb| 
‡`ke¨vcx bvix‡`i wbivc` †fvU cÖ`vY wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ 3 wW‡m¤^i 2018 XvKvq mgv‡Ri me©¯Í‡ii AskxR‡bi 
Dcwm&nwZ‡Z AbywôZ nq gvwë †÷K‡nvìvi Kbmvj‡Ukb †cÖvMÖvg| wbe©vPb cwiPvjbvKvix, cÖkvmb, cywj‡ki cÖwZ Avnevb 
Rvbv‡bv nq, bvixiv mরহংmZvi m¤§yLxb nq GiKg RvqMv¸‡jv wbe©vP‡bi c~‡e© wPwýZ Kiv Ges †m Abyhvqx Awnsm cwi‡ek 
wbwðZ Ki‡Z AvMvg cwiKíbv Kiv Ges ev‡RU eivদ্ Kivi|
wbe©vP‡b bvix‡`i wbivcËv I myiÿv wbwðZKib, Ziæb †fvUvi‡`i e¨vcKnv‡i AskMÖnY Gi wel‡q m‡PZbZve„w× 
GesAskxR‡bi f~wgKvmn bvbvwel‡q Av‡jvPbv mfv AbywôZ nq| wbe©vPb‡K mvg‡b †i‡L i¨vwj‡Z AskMÖnYKvixMY ÔAvmyb, 
wbe©vPbx mwnsmZv‡K bv ewj Ges bvix, †fvU w`b fwel¨Z cÖR‡b¥i Rb¨Õ kxl©K †køvMvb †`q| wbe©vP‡b †fvUvi, cÖv_©x, 
wbe©vPwb Kg©KZ©v, mg_©K Ges cÖPviKg©x wn‡m‡e GKRb bvix †h mKj cÖwZeÜKZvi m¤§yLxb nb, †m mKj mgm¨v D‡Ëvi‡Y 
Kibxq m¤ú‡K© Av‡jvPbv Kiv nq| wbe©vPb‡K myôz Ges kvwšÍc~Y© Ki‡Z †`‡ki mvavib gvby‡li gZvgZ †bqv nq| GQvovI 
wbe©vP‡b bvixi AskMÖnY m¤úwK©Z GKwU bvwUKvI AwfbxZ nq| wbe©vPbx mwnsmZvi weiæ‡× Ges Ziæb cÖRb¥ Ges bvixi 
kvwšÍc~Y© AskMÖn‡bi j‡ÿ¨ mviv‡`‡ki †fvUvi‡`i m‡PZb Kivi j‡ÿ¨ G cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z 5wU Public Service 
Announcement (PSAs) MYgva¨‡g cÖPvi Kiv nq| 
wbe©vPb Kwgk‡bi G e¨wZµgx Av‡qvRb e¨vcK mvov †d‡j| wbe©vPb Kwgkb, AskxRb Ges mvavib RbM‡Yi g‡a¨ 
wbe©vPb‡K myôz, Awnsm, DZmegyLi Kivi j‡ÿ¨ Kvh©Ki †gjeÜb m„wó nq| AskxRb‡`i g‡a¨ Z‡_¨i Av`vb cÖ`vb nq 
Ges wbe©vPb Kwgk‡bi †bZ…‡Z¡ mK‡j wg‡j cÖwZeÜKZv¸‡jv D‡Ëvi‡bi Dcvq Ly‡R †ei Kiv nq| wbe©vPbx cÖPvivwfhv‡b 
AwaKvsk AskxRbB gZvgZ †`b †h, bvix‡`i Rb¨ wbivc` cwi‡ek m„wó Ki‡Z PvB‡j, wbe©vPbx mwnsmZv †iva Ki‡Z 
PvB‡j wbe©vPb Kwgk‡bi eQie¨vcx D‡`¨vM Kি‡Z n‡e| GZ GKw`‡K wbe©vPbx mwnsmZv ‡_‡K †`k †ewi‡q Avm‡Z cvi‡e 
Ges Ab¨w`‡K bvixiv, ZiæYiv Zv‡`i ‡gav, †hvM¨Zv‡K Kv‡R jvwM‡q mgvR Ges †`k‡K GwM‡q †bqvi my‡hvM cv‡e|
মাননীয় রনব ্চারন েরমেনাি িরফকুি ইসিাম িংপুি, ময়মনরসংহ ও িাজোহীশ� অনুরষ্� েম ্চোিায় প্রিান অরথর� রহশসশব 
উপ্সরথ� দথশে অনুষ্াশনি উশবৈািন েশিন। রনব ্চারন েরমেনাি দবগম েরব�া খানম িাজোহী, বরিোি ও খুিনায় অনুরষ্� 
েম ্চোিা ও ি ্যারিশ� প্রিান অরথর� রহশসশব উপ্সরথ� দথশে অনুষ্াশনি উশবৈািন েশিন। মাননীয় রনব ্চারন েমরেনাি ররিশগরডয়াি 
দজনাশিি (অব.) োহাো� দহাসশন দরৌধুিী বরিোি ও ঢাোয় অনুরষ্� েম ্চোিা ও ি ্যারিশ� প্রিান অরথর� রহশসশব উপ্সরথ� 
দথশে অনুষ্াশনি উশবৈািন েশিন । মাননীয় রনব ্চারন েরমেনািবৃদি অনুষ্াশন উপরস্� আইন শৃঙ্িা বারহনীি সেস্যশেি এোেে 
জা�ীয় সংসে রনব ্চারশন োরন্তপূন ্চ পরিশবে রনরচি� েিশ� রেেরনশে ্চেনা দেন। পাোপারে অন্যান্য অংেগ্হনোিীশেি এোেে 
জা�ীয় সংসে রনব ্চারশন স্�ঃস্ফু�্চ�াশব দ�াট দেওয়াি আহবান জানান । এই আশিারনা স�া এবং েম ্চোিা অ�যেন্ত গুরুশত্বি সাশথ 
স্ানীয় ও জা�ীয় পরত্রোয় প্ররাি েিা হয়। UNDP Bangladesh, UN Women Bangladesh, Swiss Agency 
for Development and Cooperation in Bangladesh এই োয ্চক্রমগুরি বাস্বায়শন সহায়�া প্রোন েশি।

†jLK: DccÖavb, wbe©vPb Kwgkb mwPevjq

evsjv‡`k wbe©vPb Kwgk‡bi GKwU Rbmswkøó e¨wZµgx D‡`¨vM

mvBdzj nK †PŠayix
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Bangladesh came into being as an independent country in the year of 1971. Article 1 of the Constitution 
of the People’s Republic of Bangladesh stipulates- “Bangladesh is a unitary, independent, sovereign 
Republic to be known as the Republic of Bangladesh”. The Parliament is unicameral conforming to 
the concept one state, one government, one Election Commission and one House of Legislation with 
its only capital in Dhaka. Bangladesh is located on the northeastern part of South Asia. 

Bangladesh is a democratic Republic. Democracy as well as supremacy of people’s will is enshrined 
in the constitution of Bangladesh. Constitution guarantees elected representatives for all level of 
governments. The spirit of democratic values is treated as the guiding principle of the country.

According to the Constitution of Bangladesh it shall be a fundamental aim of the state to realize the 
democratic process. It is our sacred duty to protect and defend the will of the people of Bangladesh so 
that we may prosper in freedom and may make our full contribution towards international peace and 
cooperation in keeping with the progressive aspirations of mankind. Our Constitution also affirms that 
all powers in the republic belong to the people in which fundamental human rights and freedom and 
respect for the dignity of the human person shall be guaranteed.

The Parliament and its Elections
The Parliament is a legislative body consisting of 350 members, 300 members elected by adult franchise 
and 50 seats are kept reserved for the women for being elected by the members of Parliament. These 
reserved seats are distributed proportionately among the political parties on the basis of occupying the 
positions by them through direct election. The tenure of the Parliament is five years.

The election for the members of Parliament is held within ninety days before the expiration of tenure, and 
within ninety days upon dissolution of Parliament by reason other than expiration. The Representation 
of the People Order, 1972 (RPO), the main legal instrument, has spelled out the detailed functions of 
the Commission for conducting elections. Subject to relevant provisions of the RPO, the Commission 
can regulate its own procedure for the purpose of conducting elections. 

Along with national level government, Bangladesh have four tiers of local government bodies, namely, 
Union parishad or Pourashava, Upazila Parishad, City Corporation and Zila Parishad. Each of the tiers 
is formed with elected representatives. Election to all these tires are conducted by Bangladesh Election 
Commission.

Establishment of Election Commission 
The President exercises his authority under Article 118 for establishing the Election Commission of 
Bangladesh. The first Election Commission of newly independent Bangladesh was established in 
1972. Since then 11 Election Commissions were formed. The President has appointed the present 
Commission composing of one Chief Election Commissioner and four other Commissioners in 
February 2017 with-

National Voter Day, Right to Vote and Related 
Issues - Bangladesh Perspective

Md. Abdul Halim
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1. K.M. Nurul Huda, Chief Election Commissioner
2. Md. Mahbub Talukdar, Election Commissioner
3. Md. Rafiqul Islam, Election Commissioner
4. Ms. Kabita Khanam, Election Commissioner 
5. Brigadier General Shahadat Hossain Chowdhury (Retd.), Election Commissioner.

The Chief Justice of Bangladesh administers the oath of the Election Commissioners by custom for a 
reason that the Commission is a constitutional body. 

Article 119 of the Constitution provides functions of Election Commission, that includes-

a. hold elections to the office of President;
b. hold elections of members of Parliament;
c. delimit the constituencies for the purpose of elections to Parliament; and 
d. prepare electoral rolls for the purpose of elections to the office of President and to Parliament. 

The Election Commission is an independent constitutional body in the exercise of its functions and 
subject only to the Constitution and to any other Act of Parliament made hereunder. 

The term of office of the Election Commission is five years from the date on which it enters upon the 
office. The Election Commission is responsible for taking decisions on policy matter in general and 
that in relation to any elections matter in particular. The meeting of the Commission is chaired by the 
Chief Election Commissioner. The resolution in the meeting is adopted on the opinion of the majority 
in absence of consensus.

The Commission Secretariat
The Election Commission with its secretariat is housed in a new building furnished with modern 
equipment and digital facilities. It is popularly referred to as Nirbachon Bhaban, located at Agargaon 
in Dhaka

The secretariat is headed by a full Secretary to the government. It is responsible for implementation 
of the decisions of the Commission as well as administration of the personnel and management of the 
field level election offices. The secretariat and offices down to the Upazila or Thana are manned by 
dedicated personnel with high degree of professional expertise. It has offices at all administrative units 
of the government— ten zonal offices at ten Divisions, District Election Offices in the Districts and 
Upazila Election offices at all Upazilas . 

Intra-party democratic practices
The Representation of the people’s order, 1972 appropriately ensures the practice of democracy within 
the political party. Article 90 of the RPO makes it mandatory for every registered political party to 
elect the members of the committees at all level including members of the central committee; and to 
finalize nomination of candidate by central parliamentary board of the party in consideration of panels 
prepared by members of the Ward, Union, Thana, Upazila or District committee, as the case may be, 
of concerned constituency.
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Empowering women
Bangladesh Election Commission encourages all registered political party to reserve party positions 
for women. According to the Article 90B of the RPO it is mandatory for every registered political party 
to fix the goal of reserving at least 33% of all committee positions for women including the central 
committee and successively achieving this goal by the year 2020.

Transparency 
Transparency in Electoral process is the most important issue in any election management. Transparency 
in election consists of transparency in voter registration, transparency in voting process, transparency 
in vote counting and in announcement of result. In fact, transparency has to be ensured at every step 
of electoral process. Transparency requires to be made visible and visibility in both metaphoric and 
literal sense contributes to the trust of stakeholders.

National Voters’ Day
For the improvements of voters’ awareness Bangladesh Election Commission has introduced the 
observance of ‘National Voter Day’. The 1st day of the month of march has been fixed as national 
voter day. The Commission has come to a decision on principle to start the yearly periodic program 
for voter registration on this day. The Commission has also decided that the day will be observed with 
due importance. Different programs will be arranged throughout the country at all Division, District 
and Upazila level. The aim of the observance of this day is to create awareness among eligible citizens 
about the importance of becoming a voter and casting his votes in different election. 

On voter registration
In Bangladesh Voter Registration Process is transparent and inclusive. Every citizen of the country 
is enrolled during voter registration program. Article 121 and 122 of the Constitution of Bangladesh 
provides legal provision for voter registration. According to our Constitution, there shall be one 
electoral roll for each constituency for the purposes of election to parliament, and no special electoral 
roll shall be prepared so as to classify electors according to religion, race, cast or sex. The Elections to 
parliament shall be on the basis of adult franchise. 

Qualifications of a voter
According to Constitution a person shall be entitled to be enrolled on the electoral roll for a constituency 
delimited for the purpose of election to the parliament, if he-

• is a citizen of Bangladesh;
• is not less than eighteen years of age;
• does not stand declared by a competent Court to be of unsound mind; 
• is or is deemed by law to be a resident of that constituency; and 
• has not been convicted of any offence under the Bangladesh collaborators special Tribunal order 

1972.
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Voter Enumeration
Usually electoral rule is updated every year. For this purpose special programs are taken periodically 
on yearly basis. However, voter registration is a continuous process. Any citizen can register himself 
any time in the electoral roll of his place of residence at Upazila or Thana Election Office concerned.

In Bangladesh voter registration is pretty voter friendly. Enumerators go door to door to find eligible 
person to register as voters. Usually local government/semi government employees are engaged to 
perform this important task. Enumerators cheek every voter’s eligibility and it is cross checked by a 
supervisors who is also a government/semi government employee of higher rank than the enumerator. 
Local government body representatives also examine a prospective voter and certify about his or her 
eligibility. So there is hardly any possibility of any left out voter if he is not absent in his residence.

Electoral roll with biometric features
Another unique feature of our voter registration is that we have a computerized database of all voters 
and we collect voters’ photograph and biometric features like finger print and Iris. Because of this 
feature duplication in voter registration can be prevented 100%. During any new registration process 
new voter’s finger print is matched first with other voters so that we can check if he or she has already 
registered by now. so we can eliminate every fake voter.

Finalizing draft voter list 
After completion of voter enumeration by enumerators and supervisors, registration officer publish 
draft voter list; after publication of draft voter list Election Commission appoint appellate authority to 
consider any appeal against and for enrollment of any voter. A draft voter list is finalized after disposal 
of all appeal received by appeal authority. Thus voter registration is completed. I think ours is a full 
proof registration process.

Providing national identity card 
Through this voter registration process every Bangladeshi citizen is given a national identity card and 
his particulars are stored in a central server so that government and nongovernment agencies or service 
providers can access some basic information of the citizen and provide him services like opening bank 
account, doing financial transaction, collecting passport, selling and buying property, receiving govt. 
pension or any other social safety assistance and many more services. 
Electing representatives at every level of government is essentially fundamental to democracy. 
Conducting election to any level of government is a huge task which demands serious treatment. Best 
practices in any election contribute to the capacity building of any election management body, which 
also helps to build trust and credibility of the electors. 
Voters’ or electors’ higher degree of participation in voting is a vital indicator of a better election. 
Better voter registration can ensure better participation and higher turn up at any poll remarkably 
contribute to the better electoral practice.

Writer: Deputy Secretary, Election Commission Secretariat
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eZ©gvb we‡k¦i wewfbœ MYZvwš¿K †`‡k wbe©vPb ch©‡e¶Y GKwU ¯^xK…Z welq| evsjv‡`‡kI Gi e¨wZµg bq| evsjv‡`k 
wbe©vPb Kwgkb g‡b K‡i mvgwMÖK wbe©vPb cÖwµqvi `¶ cwiPvjbvq wbe©vPb ch©‡e¶Y ¸iæZ¡c~Y© mnvqK f‚wgKv cvjb K‡i| 
Gj‡¶¨ evsj‡`k wbe©vPb Kwgkb myôz, Aeva, wbi‡c¶ I ¯^PQ wbe©vPb Abyôv‡bi j‡¶¨ wb`©jxq wbi‡cÿ †`kx I we‡`kx 
wbe©vPb ch©‡e¶K‡`i ¯^vMZ Rvbvq|

Rvbv hvq 1857 mv‡j gj‡Wvev Ges Iqvjweqvi (eZ©gvb iægvwbqv) MY‡fvU BD‡ivcxq †`kmg~n gwbUi K‡iwQj| 
cieZ©x‡Z wØZxq wek¦hy‡×i c~e©ch©šÍ wbe©vPb gwbUi ev ch©‡eÿ‡Yi welqwU Avi weKwkZ nqwb ev wbe©vPb ch©‡eÿ‡Yi PP©v 
nqwb| Z‡e wØZxq wek¦hy‡×i ci wbe©vPb ch©‡eÿ‡Yi welqwU ¸iæZ¡c~Y© n‡q D‡V| wØZxq wek¦hy‡×i ci wbe©vPb I MYZ‡š¿i 
GKwU GKwU AvšÍR©vwZK gvb`Û `vwo‡q hvq, ZLb n‡ZB g~jZ wbe©vPb ch©‡eÿ‡Yi welqwU weKwkZ n‡Z _v‡K| wewfbœ 
AvšÍR©vwZK ms¯’v I ¯’vbxq †emiKvix ms¯’v wbe©vPb ch©‡eÿY ïiæ K‡i| we‡kl K‡i †hme †`‡k MYZvwš¿K aviv `ye©j, 
wbe©vPbx e¨e¯’v ¯^”Q bq ev MYZš¿ GKwU µvwšÍKvj AwZevwnZ K‡i‡Q †mme ‡`‡ki wbe©vPb ch©‡eÿY Kiv n‡Zv| cieZ©x‡Z 
†hme †`‡k `xN©w`b hveZ MYZvwš¿K PP©v n‡”Q ev MYZš¿ cÖwZôvwbK iƒc jvf K‡i‡Q ‡mme †`‡kI wbe©vPb gwbUi Kiv 
n‡”Q| G‡`i g‡a¨ Av‡gwiKv, hy&³ivR¨, d«v‡Ýi g‡Zv †`kI i‡q‡Q|

AvšÍR©vwZK ch©‡eÿK ms¯’vi g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ i‡q‡Q- Organization of Security and Cooperation in Europe 
(OSCE), BD‡ivwcqvb BDwbqb, Avwd«Kvb BDwbqb, KvU©vi †m›Uvi, Kgb&I‡qj_ BZ¨vw`| GQvovI wewfbœ †`‡ki 
†emiKvix ms¯’vi mgš^‡q MwVZ ms¯’v ANFREL, Iwewfbœ †`‡ki B‡jKkb g¨v‡bR‡g›U ewWi msNUb AvšÍR©vwZKfv‡e 
wbe©vPb ch©‡eÿY K‡i _v‡K| GQvov wewfbœ †`‡ki ¯’vbxq GbwRI I wmwfj †mvmvBwU ms¯’v ¯’vbxq ch©‡eÿK wnmv‡e 
wbe©vPb ch©‡eÿY K‡i _v‡K|

evsjv‡`†k wbe©vPb ch©‡e¶‡Yi BwZnvm Lye †ekx w`‡bi bq| 1991 m‡b AbywôZ 5g RvZxq msm` wbe©vPb ch©‡e¶‡Yi 
ga¨ w`‡q Gi hvÎv ïiæ| Z‡e G wbe©vP‡b ïaygvÎ we‡`kx ch©‡e¶K‡`i wbe©vPb Kwgkb n‡Z Aby‡gv`b I cwiPqcÎ †`qv 
n‡qwQj| evsjv‡`k gvbevwaKvi mgš^q cwil`mn †ek wKQy ¯’vbxq ms¯’v n‡Z cÖvq 30 nvRvi ch©‡e¶‡Ki Rb¨ wbe©vPb 
Kwgk‡bi Aby‡gv`b PvIqv n‡qwQj| wKš‘ AvBbMZ wfwË bv _vKvq Zv‡`i †Kvb AvbyôvwbK Aby‡gv`b †`qv nqwb| Z‡e 
†fvU‡K‡›`ªi evB‡i †_‡K wbe©vPb ch©‡e¶Y Kivi wel‡q wbe©vPb Kwgk‡bi †Kvb AvcwË wQj bv| 5g RvZxq msm` wbe©vPb 
Gfv‡eB ¯’vbxq ch©‡e¶KMY ch©‡e¶Y K‡ib| Rvcvb, mvK© AeRvi‡fkb Uxg, hy³ivóª wfwËK ms¯’v GbwWAvB, weªwUk 
cvj©v‡g›U I KgbI‡qj_ n‡Z 59 Rb we‡`kx ch©‡e¶K 5g RvZxq msm` wbe©vPb ch©‡e¶Y K‡iwQj|

wbe©vPb Kwgkb n‡Z ¯’vbxq ch©‡eÿK‡`i AvbyôvwbK ¯^xK„wZ cÖ`vb Kiv nq `vcywbqv BDwbqb cwil` g‡Wj wbe©vP‡bi ga¨ 
w`‡q| Gici RvZxq msm‡`i Dc-wbe©vPbmn wewfbœ wbe©vP‡bi Rb¨ ¯’vbxq wbe©vPb ch©‡e¶K‡`i Aby‡gv`b I cwiPqcÎ 
cÖ`vb Kiv nq|

g~jZ: 1996 m‡b AbywôZ 7g RvZxq msm` wbe©vPb n‡Z evsjv‡`‡k wbe©vPb ch©‡e¶Y GKwU cÖvwZôvwbK iƒc jvf K‡i| 
G wbe©vP‡bi mgqB cÖ_gev‡ii g‡Zv evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb †`kx I we‡`kx wbe©vPb ch©‡e¶K‡`i Rb¨ GKwU bxwZgvjv 
cÖYqb K‡i- hvi AvIZvq †`kx I we‡`kx ch©‡e¶K‡`i wbe©vPb ch©‡e¶‡Yi Aby‡gv`b †`qv nq| bxwZgvjvq ch©‡eÿK‡`i 
Rb¨ wewfbœ wb‡`©kbv cÖ`vb Kiv nq| 7g RvZxq msm` wbe©vP‡b 26wU ¯’vbxq ch©‡e¶K ms¯’vi cÖvq 45 nvRvi ch©‡e¶K 
Ges 34wU we‡`kx ms¯’v I XvKv¯’ we‡`kx wgk‡bi 265 Rb we‡`kx ch©‡e¶K wbe©vPb ch©‡e¶Y K‡i|

evsjv‡`‡k wbe©vPb ch©‡eÿY

Gm Gg Avmv`y¾vgvb
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wbe©vPb ch©‡eÿ‡Y ¯’vbxq ch©‡eÿ‡`i e¨vcKZv e„w× cvIqvq Ges ch©‡eÿ‡Yi welqwU Av‡iv myk„•Lj Kivi j‡ÿ 2001 
mv‡j 8g RvZxq msm` wbe©P‡bi c~‡e© ¯’vbxq I we‡`kx ch©‡eÿK ms¯’vi Rb¨ `ywU Avjv`v bxwZgvjv Kiv nq| G wbe©vP‡b 
69 ms¯’vi m‡e©v”P msL¨K ‡gvU 218000Rb ¯’vbxq ch©‡eÿK‡K Aby‡gv`b †`qv nq| GQvov 32wU †`k n‡Z we‡`kx 
ch©‡eÿK 8g RvZxq msm` wbe©vPb ch©‡eÿY K‡i| 

2008 mv‡j beg RvZxq msm` wbe©vP‡bi AvM ch©šÍ wbe©vPb ch©‡eÿ‡Yi welqwUi †Kvb AvBbx wfwË wQ‡jv bv| ïay wbe©vPb 
Kwgk‡bi bxwZgvjvi g‡a¨ b¨v¯Í wQj| 2008 mv‡ji MYcÖwZwbwaZ¡ Av‡`k-1972 Gi 91wm †Z ch©‡eÿK wel‡q bZzb aviv 
ms‡hvRb K‡i wbe©vPb ch©‡eÿ‡Yi welqwU AvBbx KvVv‡gvi wfZi wb‡q Avmv nq| Gmgq ch©‡eÿK bxwZgvjv AvB‡bi 
Av‡jv‡K c~bM©Vb Kiv nq Ges ¯’vbxq ch©‡eÿK ms¯’vmg~n‡K wbe©vPb Kwgk‡b wbeÜ‡bi D‡`¨vM MÖnY Kiv nq| 2008 
mv‡j beg RvZxq msm` wbe©vP‡bi Av‡M bxwZgvjvi wba©vwiZ c×wZ‡Z †iwR‡÷ªk‡bi Kvh©µg MÖnY Kiv nq| 2010 mv‡j 
120wU ms¯’v‡K wbe©vPb Kwgkb 5 eQ‡ii Rb¨ wbeÜb cÖ`vb Kiv nq| 9g RvZxq msm` wbe©vP‡bi 75wU ¯’vbxq ms¯’vi 
†gvU 159113Rb ch©‡eÿK‡K Aby‡gv`b †`qv nq| GQvov 17wU we‡`kx ms¯’vi 593Rb we‡`kx ch©‡eÿK G wbe©vPb 
ch©‡eÿY K‡i| 

`kg RvZxq msm` wbe©vP‡b e¨vcKwfwËK wbe©vPb ch©‡eÿY Kiv bv n‡jI msL¨v G‡Kev‡i Kg wQj bv| 35wU ms¯’vi 8874 
Rb ¯’vbxq ch©‡eÿK Ges `ywU †`‡ki 4Rb we‡`kx ch©‡eÿK wbe©vPb ch©‡eÿY K‡iwQj| 

GKv`k RvZxq msm` wbe©vP‡b 81wU ms¯’v wbe©vPb ch©‡eÿ‡Yi Rb¨ Av‡e`b Rvbvq| Zv‡`i 25000 Rb ch©‡eÿK‡`i 
Aby‡gv`b †`qv nq| Z‡e K‡qKwU ms¯’v Avw_©K Kvi‡Y wbe©vPb ch©‡eÿY n‡Z weiZ _vKvq 10000 ch©‡eÿK wbe©vPb 
ch©‡eÿY K‡i| 

RvZxq msm` wbe©vPb QvovI wmwUK‡c©v‡ikb wbe©vPbmn wewfbœ ¯’vbxq miKvi cwil‡`i wbe©vPb ¯’vbxq ch©‡eÿK Ges ¯’vbxq 
KzU‰bwZK wgkb n‡Z ch©‡eÿY Kiv nq 

mvgwMÖKfv‡e wbe©vPb Abyôvb GKwU ¯ck©KvZi cÖwµqv- hvi cÖwZwU av‡cB i‡q‡Q AvB‡bi my¯có wb‡`©kbv hv AmyiY K‡i 
wbe©vPb Kwgkb‡K wbe©vPb Abyôvb Ki‡Z nq| wbe©vPb Kwgkb †`kx I we‡`kx wbe©vPb ch©‡e¶K‡`i wbe©vPb ch©‡e¶Y 
Ki‡Z ¯^vMZ Rvbvq| Z‡e e¨vcK AvKv‡i ch©‡e¶K‡`i Dcw¯’wZ hv‡Z wbe©vPb Abyôvb cÖwµqvq †Kvb we‡Nœi m„wó bv K‡i 
†m wel‡q wbe©vPb Kwgkb mZK©| GQvov ivR‰bwZK `‡ji ga¨ n‡ZI wbe©vPb ‡`kxq ch©‡e¶K‡`i wel‡q mxgve×Zv 
i‡q‡Q| G me welq we‡ePbv K‡iB wbe©vPb Kwgkb n‡Z †`kx I we‡`kx ch©‡e¶K‡`i Aby‡gv`b †`qv n‡e|

†jLK: hyM¥mwPe (Rbms‡hvM), wbe©vPb Kwgkb mwPevjq
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জা�ীয় পরিরয়পশত্রি ব্বহাি

ভূরমো
সুষ্মু নাগরিে দসবা রনরচি�েিে ও গে�ার্রিে িািাশে এরগশয় রনশ� এেটি রনর্ ্চি দ�াটাি �ারিো ও �থ্য�াডোি অপরিহায ্চ। 
২০০৮ সাশি জা�ীয় সংসে রনব ্চারশনি প্রাক্াশি �ৎোিীন রনব ্চারন েরমেন ের্্চে বাংিাশেে সিোি ও রবর�ন্ন উন্নয়ন সহশযাগী 
সংস্া/দেশেি সহায়�ায় েরবসহ দ�াটাি �ারিো প্রেয়ন ও জা�ীয় পরিরয়পত্র প্রোশন সহায়�া প্রোন প্রেল্প বাস্বায়ন েিা হয়। 
উতি প্রেশল্পি মাযেশম বাংিাশেশে প্রথমবাশিি ম� েরবসহ দ�াটাি �ারিো প্রেয়ন ও রনবরন্ধ� দ�াটািশেিশে জা�ীয় পরিরয়পত্র 
প্রোন েিাি পাোপারে এেটি জা�ীয় �থ্য �াডোি প্রস্তু� েিা হয়। ব�্চমাশন এ �থ্য �াডোি �থা ডাটাশবজ বাংিাশেশেি নাগরিে 
সনাতিেিশে স্ছে�া ও রন� ্চিশযাগ্য �শথ্যি উৎস রহশসশব োজ েিশে। 

স্ছে ও োয ্চেিী দসবা প্রোন রনরচি�েশল্প দেশেি নাগরিেশেি সঠিে�াশব এবং দ্রু��াি সাশথ জা�ীয় পরিরয়পত্র প্রোন এবং 
এেই সাশথ িাশষ্ট্রি পক্ষ দথশে নাগরিেগে রে রে সুরবিা দপশ� পাশিন �াও রররনি� েিা অপরিহায ্চ। Comprehensive 
National Identification (NID) System উপযু ্চতি উশদ্শ্য বাস্বায়শন প্রিান হার�য়াি রহসাশব োজ েিশে। NID 
ব্বস্া নাগরিেশেি সঠিে পরিররর� প্রোন এবং যথাথ ্চ�া ও স�যে�া যারাইেিশে সিোরি রবর�ন্ন সংস্াশে সহায়�া প্রোন েিশে। 
এোো, রবর�ন্ন দবসিোরি সংস্াও এি সুফি দ�াগ েিশে। রবশশ্ি রবর�ন্ন দেশেি ম� বাংিাশেশেও সঠিে�াশব নাগরিেশেি 
জা�ীয় পরিরয়পত্র প্রোন এবং এি ব্বহাি ও যথাথ ্চ�া যারাইশয়ি পদ্র� রহশসশব NID ব্বস্া প্ররিন েিা হশয়শে যা সিোশিি 
রডরজটাি বাংিাশেে রবরনম ্চাশে গুরুত্বপূে ্চ ভূরমো পািন েিশে। জা�ীয় পরিরয়পত্র ও পরিররর� ডাটাশবজ ব্বহাি েশি বাংিাশেে 
রনব ্চারন েরমেন রবর�ন্ন দসবা প্রোনোিী প্রর�ষ্ানশে পরিররর� যারাইশসবা প্রোশন োয ্চেি ভূরমো িাখশে।

ডাটাশবজ ব্বহাি ও পরিররর� দসবাি োঠাশমা

জা�ীয় পরিররর� দসবা
রনব ্চারন েরমেশনি সাশথ MoU স্াক্ষশিি মাযেশম ব�্চমাশন ১০৬টি সিোরি ও দবসিোরি প্রর�ষ্ান �াশেি দসবা প্রোন ও 
সুরবিাশ�ারগ যারাই োয ্চক্রশম জা�ীয় পরিররর� যারাই দসবা ব্বহাি েিশে। 
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জা�ীয় িাজস্ দবাড ্চ: জা�ীয় পরিররর� যারাই দসবা গ্হে েশি জা�ীয় িাজস্ দবাড ্চ ের্্চে ই-টিন রনবন্ধন োয ্চক্রশম প্রায় ৩ 
রমরিয়ন টিনিািীি �থ্য যারাই েিা হয়। জা�ীয় পরিররর� যারাইশয়ি ফশি এ সমশয় ১.৮ রমরিয়ন তবৈ� টিনিািী রররনি� েিা 
হয় এবং প্রকৃ� টিনিািীি সংখ্া ১.২ রমরিয়শন দনশম আশস। জা�ীয় িাজস্শবাড ্চ ের্্চে গৃহী� রবর�ন্ন পেশক্ষশপি ফশি প্রকৃ� 
েিপ্রোনোিীি সংখ্া বৃরদ্ পায় যা সিোশিি িাজস্ আোয় োয ্চক্রশম গর�েীি�া আনয়ন েশিশে। 

রবর�ন্ন ম্রিোিয় ও গুরুত্বপূে ্চ সিোরি সংস্া: অথ ্চ ম্রিোিয় ের্্চে সিোরি েম ্চে�্চা/েম ্চরারিশেি দব�ন রনি ্চািশে (pay 
fixation) পরিররর� যারাই বাযে�ামূিে েিায় প্রায় ১০ িক্ষ সিোরি েম ্চে�্চা/েম ্চরািীি �শথ্যি সঠিে�া রনরচি� েিাি 
পাোপারে প্রায় িক্ষারিে ভূয়া রাকুরিজীবী রররনি� েিা সম্ভব হশয়শে। অথ ্চ ম্রিোিশয়ি পাবরিে এক্সশপনরডরাি ম্াশনজশমন্ট 
দপ্রাগ্াশমি আও�ায় সিোরি রাকুরিজীবীশেি দপনেন প্রোন োয ্চক্রশম পরিররর� যারাইশয়ি ফশি ১ বেশি দপনেশনি জন্য ব্াংে 
েরমেন রহসাশব প্রশেয় প্রায় ৭১ দোটি টাো সারেয় হশয়শে। এ োোও িম ্চ ম্রিোিয় হজ্জযাত্রীশেি রনবন্ধন, সমাজ দসবা অরিেপ্তি 
সামারজে রনিাপতিা েম ্চসূরী, প্রিানম্রিীি েপ্তি (A2I Program) রবর�ন্ন সিোরি দসবা প্রোশন সুরবিাশ�াগী রররনি�েিে, 
বাংিাশেে পরিসংখ্ান বুযেশিা ের্্চে গৃহ জরিপ ও �থ্য�াডোি ত�িী োয ্চক্রশম এই �থ্য �াডিাশিি ব্বহাি েিা হশছে। এসেি 
োয ্চক্রশম জা�ীয় পরিররর� দসবা যারাইশয়ি ফশি সিোশিি দোটি দোটি টাোি অপরয় দিাি েিা সম্ভব হশছে, সঠিে ব্রতিি 
সঠিে দসবা প্রারপ্ত রনরচি� হশছে, সুোসন দজািোি হশছে। স্াবি অস্াবি সপিরতি ক্রয়-রবক্রশয় পরিররর� যারাই োয ্চক্রম গুরুত্বপূে ্চ 
র্রমো িাখশে।

দমাবাইি দফান অপাশিটি: দমাবাইি দফান অপাশিটিসমূহ বাশয়াশমররিে পদ্র�শ� রসম রনবন্ধন/পুে: রনবন্ধন োয ্চক্রশম জা�ীয় 
পরিররর� যারাই দসবা গ্হে েশি রনি ্চারি� সমশয় ১২ দোটিি অরিে রসম রনবন্ধন/পুে: রনবন্ধশনি োজ সপিন্ন েশিশে। বাশয়াশমররিে 
রসম রনবন্ধশনি ফশি অনবি র�ওআইরপ, দমাবাইি মারন িডোরিং, দমাবাইি রাঁোবারজ, দমাবাইশফাশন হুমরে দেবাি প্রবে�া 
িক্ষেীয়�াশব হ্াস দপশয়শে। আইনপ্রশয়াগোিী সংস্াসমূশহি পশক্ষ দমাবাইি দফাশন রক্ররমনাি রিযোে েিা সহজ�ি হশয়শে, ভূয়া 
রসম গ্াহে রররনি� েিা ও �াশেি রনবন্ধন বার�ি েিা সম্ভব হশয়শে। 

পরিরয়রবহীন িাে সনাতিেিে: স্কবন্ধ (মরস্ষ্করবহীন) িাে সনাতি েিাি দক্ষশত্র NID রবশেে ভূরমো িাখশে।

ব্াংে ও আরথ ্চে প্রর�ষ্ান: রবর�ন্ন ব্াংে ও আরথ ্চে প্রর�ষ্ান ব্াংে রহসাব দখািা ও পরিরািনা, ঋে প্রারপ্ত, গ্াহে পরিররর� 
যারাই, আরথ ্চে দিনশেন ই�যোরে োয ্চক্রশম জা�ীয় পরিররর� যারাই দসবা ব্বহাি েিশে। এশ� েশি প্রর�ষ্ানসমূশহি গ্াহে 
পরিররর� যারাই সংক্রান্ত ব্য় হ্াস দপশয়শে, অশথ ্চি অপরয় দিাি হশয়শে, অল্প সমশয় অরিে দসবা গ্হী�াি পরিররর� যারাই ও দসবা 
প্রোন সম্ভব হশছে।

জা�ীয় পরিরয় রনবন্ধন অনুরব�াগ ের্্চে বাংিাশেশেি রবর�ন্ন দসবা প্রোনোিী প্রর�ষ্ানসমূহশে সঠিে ব্রতিশে সঠিে দসবা 
প্রোন রনরচি� েিাি দক্ষশত্র অনিাইশন জা�ীয় পরিররর� যারাই দসবা প্রোন েিশে। এ দসবাি আও�ায় বাংিাশেে রনব ্চারন 
েরমেন এ পয ্চন্ত ১০৬ টি প্রর�ষ্াশনি সাশথ চ্রতিবদ্ হশয়শে। 

চ্রতিবদ্ প্রর�ষ্ানসমূশহি িিে ও সংখ্া রনমন্নরূপ:

ক্ররমে নং প্রর�ষ্াশনি িিে প্রর�ষ্াশনি সংখ্া মন্তব্

1 সিোিী প্রর�ষ্ান 18 বাংিাশেে ব্াংে, জা�ীয় িাজস্ দবাড ্চ, অথ ্চ রব�াগ ই�যোরে

2 দমাবাইি দফান অপাশিটি 06  গ্ামীে দফান, িরব, এয়াি দটি, দটরিটে, বাংিারিংে, রসটিশসি

3 দব-সিোিী বারেরজযেে ব্াংে 5৭
 টিযোডোড ্চরাট ্চাড ্চ ব্াংে, রিাে ব্াংে, রসটি ব্াংে, ডারবাংিা
ব্াংে ই�যোরে

4 আরথ ্চে প্রর�ষ্ান 2৫ আইরডএিরস, আইরপরডরস, মাইডাস ফাইন্যাসে রিরমশটড ই�যোরে

দমাট 10৬
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জা�ীয় পরিররর� যারাই দসবাি িিে:

দসবাি িিে প্রর�ষ্াশনি িিে যারাই প্ররক্রয়া মন্তব্

এরপআই এি মাযেশম 

�থ্য সিবিাহ দসবা

সিোরি 

প্রর�ষ্ানসমূহ

অনিাইশন আইরড নম্বি, জন্ম �ারিখ দপ্রিে েিা হশি 

ডাটাশবজ হশ� নাম, আইরড নম্বি, জন্ম �ারিখ, রপ�াি 

নাম, মা�াি নাম, স্ামী/স্তীি নাম, েরব সিবিাহ েিা হয়।

িাজস্ দবাড ্চ, অথ ্চ 

ম্রিোিয়, সমাজশসবা, 

আইন প্রশয়াগোিী সংস্া 

ই�যোরে

এরপআই এি মাযেশম 

রফঙ্গািরপ্রন্ট যারাই 

দসবা

দমাবাইি 

অপাশিটিসমূহ

অনিাইশন আইরড নম্বি, জন্ম �ারিখ, আঙ্গুশিি োপ 

দপ্রিে েিা হশি ডাটাশবজ হশ� শুধুমাত্র সংরলিটি ব্রতিি 

�থ্য যারাই েশি হযোঁ/না আোশি জানাশনা হয়।

সেি দমাবাইি 

অপাশিটি

এরপআই এি মাযেশম 

�থ্য যারাই দসবা

সিোরি প্রর�ষ্ান অনিাইশন নাম, আইরড নম্বি, জন্ম �ারিখ, রপ�াি নাম, 

মা�াি নাম দপ্রিে েিা হশি ডাটাশবজ হশ� শুধুমাত্র এ 

সেি �থ্য যারাই েশি হযোঁ/না আোশি জানাশনা হয়।

পরিসংখ্ান বুযেশিা

এরপআই এি 

মাযেশম রফঙ্গািরপ্রন্ট 

ব্বহাি েশি ব্রতি 

সনাতিেিে

আইনপ্রশয়াগোিী 

সংস্াসমূহ

দবওয়ারিে িাে, জরঙ্গ, অপিািীশেি আঙ্গুশিি োপ 

অনিাইশন দপ্রিে েিা হয় এবং ডাটাশবশজ িরক্ষ� সেি 

বাশয়াশমররিে �শথ্যি সাশথ আঙ্গুশিি োপ যারাই েশি 

পরিররর� সনাতি েিা হয়।

ব্াব, দস্পোি রিাঞ্চ, 

রপরবআই ই�যোরে

দপাট ্চাশিি মাযেশম 

�থ্য যারাই দসবা

ব্াংে ও আরথ ্চে 

প্রর�ষ্ানসমূহ

অনিাইশন আইরড নম্বি, জন্ম �ারিখ দপ্রিে েিা হশি 

ডাটাশবজ হশ� শুধুমাত্র সংরলিটি ব্রতিি নাম, আইরড নম্বি, 

জন্ম �ারিখ, রপ�াি নাম, মা�াি নাম, স্ামী/স্তীি নাম ও 

েরব ই�যোরে ইশমজ আোশি দপাট ্চাশি প্রেে ্চন েিা হয়।

সেি দবসিোিী 

ব্াংে এবং আরথ ্চে 

প্রর�ষ্ানসমূহ

ওয়াই্ড সাস ্চ এি 

মাযেশম ব্রতি 

সনাতিেিে

আইনপ্রশয়াগোিী 

সংস্াসমূহ

অনিাইশন রবর�ন্ন �থ্য দযমন- নাম, রপ�াি নাম, দজিা, 

উপশজিাি নাম ই�যোরে আংরেে �শথ্যি র�রতিশ� 

ডাটাশবজ হশ� সংরলিটি ব্রতিি পরিররর� যারাই েশি 

প্রশয়াজনীয় �থ্য দপাট ্চাশি প্রেে ্চন েিা হয়।
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দয সেি দসবা প্রারপ্তশ� জা�ীয় পরিরয়পত্র ব্বহাি েিা হশছেঃ

১. আয়েি ো�া েনাতিেিে নম্বি (TIN) প্রারপ্ত ১২. দেয়াি আশবেন ও রবও এোউন্ট দখািা
২. ড্াইর�ং িাইশসসে প্রারপ্ত ও নবায়ন ১৩. দরিড িাইশসসে প্রারপ্ত
৩. পাসশপাট ্চ প্রারপ্ত ও নবায়ন ১৪. যানবাহন দিরজশ্রেেন
৪. রাকুিীি জন্য আশবেন ১৫. রবর�ন্ন বীমা স্কীশম অংেগ্হে
৫. স্াবি সপিরতি ক্রয় –রবক্রয় ১৬. রববাহ ও �ািাে দিরজশ্রেেন
৬. ব্াংে রহসাব দখািা ১৭. রনব ্চারশন দ�াটাি েনাতিেিে
৭. ব্াংে হশ� ঋে প্রারপ্ত ১৮. গ্যাস, পারন ও রবদুযেৎ সংশযাগ গ্হে
৮. সিোরি রবর�ন্ন �া�া উশতিািন ১৯. দটরিশফান ও দমাবাইি সংশযাগ

৯. সিোরি �তু্চরে, সাহায্য, সহায়�া প্রারপ্ত ২০. রবর�ন্ন িিশনি ই-টিশেটিং

১০. রেক্ষা প্রর�ষ্াশন �র�্চ ২১. আসামী/অপিািী সনাতি েিে
১১. রবজশনস আইশডরন্টরফশেেন নম্বি (BIN) প্রারপ্ত

পরিররর� দসবাি মাযেশম িাজস্ আয়:
জা�ীয় পরিররর� দসবাি মাযেশম সিোশিি িাজস্ আশয়ি নতুন খা� অন্তর্ ্চতি হশয়শে। রনব ্চারন েরমেশনি জা�ীয় পরিররর� দসবাি 
মাযেশম ০১ দসশটেম্বি ২০১৫ হশ� ১ রডশসম্বি ২০১৮ পয ্চন্ত সমশয় চ্রতিবদ্ প্রর�ষ্ানসমূহ ের্্চে রবগ� সমশয় প্রায় ৩৩5রমরিয়ন 
বাি �থ্য�াডোি হশ� নাগরিেশেি পরিররর� যারাই েিা হশয়শে। এ খা� হশ� প্রায় ১৩৪ দোটি টাো সিোরি দোোগাশি জমা 
হশয়শে।

Z_¨ m~Î: RvZxq cwiPq wbeÜb AbywefvM
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ভূরমো:
জা�ীয় পরিরয়পত্র এেটি বহনশযাগ্য ডকুশমন্ট যা দোন নাগরিশেি পরিররর�ি রনচিয়�া প্রোশনি পাোপারে িাষ্ট্রীয় ও সামারজে 
দসবা-সুরবিা প্রারপ্তি দক্ষশত্র রনচিয়�া রবিান েশি। বাংিাশেশে জা�ীয় পরিরয়পশত্রি প্ররিন রনব ্চারন েরমেন �থা বাংিাশেশেি 
জন্য এেটি গশব ্চি রবেয়। সুষ্মু নাগরিে দসবা রনরচি�েিে ও গে�ার্রিে িািাশে এরগশয় রনশ� এেটি রনর্ ্চি দ�াটাি �ারিো ও 
�থ্য�াডোি অপরিহায ্চ। ২০০৮ সাশি জা�ীয় সংসে রনব ্চারশনি প্রাক্াশি �ৎোিীন রনব ্চারন েরমেন ের্্চে বাংিাশেে সিোি ও 
রবর�ন্ন উন্নয়ন সহশযাগী সংস্া/দেশেি সহায়�ায় েরবসহ দ�াটাি �ারিো প্রেয়ন ও জা�ীয় পরিরয়পত্র প্রোশন সহায়�া প্রোন› 
প্রেল্প বাস্বায়ন েিা হয়। উতি প্রেশল্পি মাযেশম বাংিাশেশে প্রথম বাশিি ম� েরবসহ দ�াটাি �ারিো প্রেয়ন ও রনবরন্ধ� সেি 
দ�াটািশে জা�ীয় পরিরয়পত্র প্রোন েিাি পাোপারে এেটি জা�ীয় �থ্য �াডোি প্রস্তু� েিা হয়। এ �থ্য�াডোি বাংিাশেে 
রনব ্চারন েরমেন ের্্চে রনয়রম� হািনাগাে েিা হশয় থাশে।

রবর�ন্ন দসবা প্রারপ্তশ� োগশজ মুরদ্র� দিরমশনশটড পরিরয়পশত্রি ব্বহাি উশতিাশিাতিি বৃরদ্ এবং দক্ষত্র রবশেে পরিরয়পত্র জাি েিাি 
প্রবে�া িক্ষ েিা যায়। এ দপ্ররক্ষশ� রনব ্চারন েরমেন �াি �থ্য �াডোি ব্বহাি েশি বাংিাশেশেি সেি রনবরন্ধ� নাগরিেশেি 
স্াট ্চ োড ্চ প্রোশনি উশ্াগ গ্হে েশি। নাগরিেশেি স্াট ্চ োড ্চ প্রোশনি োয ্চক্রম ব�্চমাশন রিমান িশয়শে। 

রডজাইন:
বাংিাশেশেি জা�ীয় পরিররর� ও জা�ীয় প্র�ীেসমূহশে িািে েশি বাংিাশেশেি স্াট ্চ জা�ীয় পরিরয়পশত্রি সামগ্ীে রডজাইন 
রনি ্চািে েিা হশয়শে। জা�ীয় পরিরয়পশত্রি রডজাই োশি দেেজ অনুভূর� এবং দেোত্বশবািে উপাোনসমূহশে রবশেে �াশব 
রবশবরনায় িাখা হশয়শে। জা�ীয় পরিরয়পশত্রি রডজাইন রনি ্চািেোশি বাংিাশেশেি জা�ীয় প্র�ীে ও প্রর�কৃর�সমূহশে সরন্নশবরে� 
েশি এি সঠিে অবয়বশে দৃরটিনদিন েশি দেোত্বশবািশে ফুটিশয় দ�ািাি দরটিা েিা হশয়শে। বাংিাশেে রনব ্চারন েরমেন ের্্চে 
প্রস্তু�কৃ�ব্ জা�ীয় পরিরয়পত্র এেজন পরিরয়পত্রিািীশে বাংিাশেেী দর�নায় উবৈমুদ্ েিশব বশি আো িাখা যায়। 

জা�ীয় পরিরয়পশত্রি রডজাইশনি দক্ষশত্র প্রিান্য দপশয়শে িাি সবুশজি প�াো যা প্রর�টি বাংিাশেেী নাগরিশেি প্রাশেি আশবশগি 
সাশথ সপিপৃতি। এই পরিরয়পশত্রি রডজাইশন অন্ত্চর্তি েিা হশয়শে বাংিাশেশেি জা�ীয় ফুি োপিা, জা�ীয় পারখ দোশয়ি, 
জা�ীয় স্মৃর�শসৌি এবং রা পা�া। রডজাইশন আশিা অন্তর্ ্চতি আশে বাংিাশেশেি মুরতিযুদ্োিীন এবং ব�্চমান জা�ীয় প�াো, 
জা�ীয় সংগী�, বাংিাশেে সিোশিি দিাশগা, Bangladesh এি সংরক্ষপ্ত ইংশিজী রুপ BGD ই�যোরে। জা�ীয় পরিরয়পত্র 
রডজাইনোশি জা�ীয় “প্র�ীে ও প্রর�কৃর�” এি সেি উপাোন শুধুমাত্র দসৌদিয ্চ বি ্চন এবং বাংিাশেেী দর�নাি প্রর�ফিন 
রহসাশবই অন্তর্ ্চতি েিা হয়রন। বিং জা�ীয় পরিরয়পশত্রি রডজাইশন অন্তর্ ্চতি এ সেি উপাোশনি প্রশ�যেেটিই এে এেটি রনিাপতিা 
তবরেটিযে রহসাশবও ব্বহৃ� হশয়শে। 

রনব ্চারন েরমেন সররবািয় ের্্চে গঠি� রডজাইন েরমটি ের্্চে অনুশমারে� জা�ীয় পরিরয়পশত্রি রডজাইশন সামশনি রেশেি 
উপরি�াশগি বাম দোনায় িশয়শে বাংিাশেে সিোি এি “Logo” উপরি�াশগি মাশঝি অংশে ১ম িাইন “গেপ্রজা�্রিী বাংিাশেে 
সিোি” ২য় িাইন “Government of the people’s Republic of Bangladesh” এবং ৩য় িাইন “National ID 
Card /জা�ীয় পরিরয়পত্র” দিখা আশে। NID োড ্চ এি উপরি�াশগ ডান দোনায় িশয়শে জা�ীয় ফুি োপিা, এেটি জিোপ, 
দ�াটি ইশমজ, মাশঝ ব্ােগ্াউডে রহসাশব িশয়শে িাি সবুজ এি বাংিাশেশেি প�াো, হশিাগ্াম এবং CLI। জা�ীয় পরিরয়পশত্র 

বাংিাশেশে স্াট ্চ জা�ীয় পরিরয়পশত্রি রবর�ন্ন উশলেখশযাগ্য রেে
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নাগরিশেি ব্ারতিগ� �থ্যাবিী দৃশ্যমান িাখা হশয়শে এবং দৃশ্যমান �থ্যসহ বােী সেি �থ্য memory chip এ সংশযারজ� 
িশয়শে (বাশয়াশমররিক্স �থ্য সহ)।

স্াট ্চ জা�ীয় পরিরয়পশত্রি রপেশনি রেশে উপরি�াশগ থােশে 2রড বাি দোড। বাি দোড এি রনশর বাম পাশে দিখা আশে “এই 
োড ্চটি গেপ্রজা�্রিী বাংিাশেে সিোশিি সপিরতি। োড ্চটি ব্বহািোিী ব্�ী� অন্য দোথাও পাওয়া দগশি রনেটসহ দপাটি 
অরফশস জমা দেয়াি অনুশিাি েিা হশিা”। ডান পাশে িশয়শে োপিা ফুি এি েরব, UV light এি মাযেশম দৃশ্যমান বাংিাশেে 
সিোশিি দিাশগা, দ�াটি ইশমজ। মাশঝ আশে নাগরিশেি িশতিি গ্রুপ/Blood Group এবং রনশরি অংশে িশয়শে প্রোনোিী 
ের্্চপশক্ষি স্াক্ষি ও প্রোশনি �ারিখ।

স্াট ্চ োশড ্চি উপাোন:

স্াট ্চ জা�ীয় পরিরয় পশত্রি উপাোন রহসাশব Poly Carbonate (PC) ব্বহাি েিা হশয়শে । জা�ীয় পরিরয় রনবন্ধন আইন 
– ২০১০ এ বাংিাশেশে জা�ীয় পরিরয়পশত্রি দময়াে রনি ্চািে েিা হশয়শে ১৫ বেি। ব�্চমান সময় পয ্চন্ত রবশশ্ প্রররি� Smart 
Card সমূশহ দয সেি উপাোন ব্বহাি েিা হশছে দস সেি উপাোশনি মশযে Poly Carbonate (PC) োড ্চ এি দময়াে 
এ পয ্চন্ত সশব ্চাচ্চ ১০ বেি রবিায় বাংিাশেশে জা�ীয় পরিরয়পশত্রি উপাোন রহসাশব Poly Carbonate (PC) ব্বহাি েিা 
হশয়শে। ব�্চমাশন রবর�ন্ন িিশেি গুরুত্বপূে ্চ োশজ দযমন indestructible eye glass, DVD surface, smart card 
ই�যোরে োশজ Poly Carbonate এি ব্বহাি রবশ্ব্াপী স্ীকৃ� রবিায় ID Card এি উপাোন রহসাশব PC ব্বহাি েিা 
হশয়শে।

ID Card এি রনিাপতিাি জন্য রবশ্ব্াপী প্রররি� রবর�ন্ন িিশেি রনিাপতিা তবরেটি দযমন- guilloches, rainbow printing, 
screen-printing, OVIs, transparent & Metallic holograms, Ultraviolet inks ই�যোরে সহশজ অন্তর্ ্চতি 
েিা যায়। Poly Carbonate োড ্চ এ রনিাপতিা তবরেটি এবং �থ্যাবিী রবর�ন্ন দিয়াশি সরন্নশবরে� হয় রবিায় দোন এেটি 
দিয়াি ক্ষর�গ্স্ হশিও �াশ� োশড ্চি রনিাপতিা ব্বস্া বা �থ্যাবিীি দোন ক্ষর� হয় না এবং �থ্যাবিী পরিষ্কাি�াশব দৃরটিশগারি 
হয়। Poly Carbonate োড ্চ authenticate েিা সহজ রেন্তু জাি েিা প্রায় অসম্ভব এবং েটিেি, ব্য় ও সময় সাশপক্ষ। 
রবশশ্ি রবর�ন্ন িিশেি প্রর�ষ্ান জা�ীয় পরিরয়পশত্রি রনিাপতিা ব্বস্াসমূশহি ক্রমাগ� গশবেোি মাযেশম উন্নয়ে সািন েিশে যা 
সহশজ Poly Carbonate োড ্চ এ সরন্নশবে েিা যায়। এ সেি রবেয় রবশবরনায় বাংিাশেশেি স্াট ্চ োশড ্চি উপেিে রহসাশব 
Poly Carbonate ব্বহাি েিা হশয়শে।

োশড ্চি আয়ুষ্কাি:
ব�্চমান রবশশ্ ID Card এি উপাোন রহসাশব ব্বহৃ� রবর�ন্ন প্ারটিে/PET/PC ব্বহৃ� হশয় আসশে যাি মশযে শুধুমাত্র PC 
োশড ্চি আয়ুষ্কাি ১০ বেি রহসাশব রররনি� েিা হশছে। দযশহতু ID Card রহসাশব PC এি ব্বহাি সাম্প্রর�ে দসশহতু বাস্রবে 
অর�ঞে�ায় ১০ বেি ব্বহাশিি উোহিে এ পয ্চন্ত রব্মান পাওয়া যায়রন �শব ID Card রহসাশব PC এি ব্বহাি সব ্চ প্রারীন�ম 
রহসাশব রীশন পাওয়া যায় যাি দময়াে ৮.৫ বেি িশি রিমান িশয়শে। দসশহতু PC এি আয়ুষ্কাি রনরুপশনি জন্য এই মুহুশ�্চ 
Laboratory test এি দোন রবেল্প দনই। Laboratory test এি দক্ষশত্র ১০ বেি আয়ুষ্কাশিি জন্য simulation test 
েিা হশয় থাশে (Fogra নামে এেটি প্রর�ষ্াশনি মাযেশম) যা ব�্চমাশন রবশ্ব্াপী স্ীকৃ�। এই test এ প্রর� ১ মাস দে ১ বেি 
simulate েশি PC োড ্চ এি আয়ুষ্কাি রনি ্চািে েিা হয়। রনব ্চারন েরমেন ের্্চে প্রস্তু�কৃ� PC োড ্চটিি আয়ুষ্কাি রনরচি� 
েিশেি জন্য ৩ িাশপ Fogra test েিাশনাি প্ররক্রয়া িাখা হশয়শে, যরেও PC োড ্চ অবোঠাশমাি জন্য ১টি Fogra test ই 
যশথটি। এখাশন উশলেখ্ দয বাংিাশেশেি দপ্ররক্ষশ� Fogra test সময়োি নুযেন�ম ১০ মাস।
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োশড ্চ সংশযারজ� ররশপি িিে:
রবর�ন্ন িিশেি Smart Card বা e-document ই�যোরেশ� ব্বহৃ� ররপসমূহ র�ন িিশেি হশয় থাশে। Contact Chip, 
Contactless Chip এবং Hybrid Chip (Combination of Contact & Contactless). Contact Chip 
সম্বরি� ID োশড ্চি প্ররিন Smart card উদ্ভাবশনি পি দথশেই রালু িশয়শে যা ব�্চমাশন ক্রমান্বশয় Contactless এি রেশে 
িারব� হশছে। এ োোও দোন দোন দক্ষশত্র Hybrid Chip এি ব্বহািও পরিিরক্ষ� হশছে। এখাশন উশলেখ্ দয, Smart 
Card বা Chip সম্বরি� োড ্চ এি মূি প্রর�পা্ রবেয় হশছে োড ্চ এি মাযেশম রবর�ন্ন িিশেি দসবা প্রোন েিা। রবর�ন্ন দসবা 
প্রোশনি দক্ষশত্র এেটি দেশেি অবোঠাশমাি সামজিস্য�া োড ্চ এি Chip রনি ্চািশে অগ্েী ভূরমো পািন েশি থাশে। এ োোও 
রবর�ন্ন প্রকৃর�ি এ সমস্ Chip এি মূশল্যি �াি�ম্ িশয়শে। এই মূশল্যি �াি�ম্ আপা� দৃরটিশ� েম মশন হশিও সারব ্চে 
রবশবরনায় অরিে সংখ্ে ID োড ্চ উৎপােশনি দক্ষশত্র �া দক্ষত্র রবশেশে প্রিান রবশবরযে রবেয়। মূল্য রবশবরনায় সবশরশয় োমী 
Hybrid Chip �াি দরশয় অশপক্ষাকৃ� েম োমী Contactless Chip এবং তুিনামূিে সবশরশয় েম োমী হশছে Contact 
Chip। বাংিাশেশেি জা�ীয় পরিরয়পশত্রি সংখ্া, ররশপি েি, সম্ভাব্ দসবা প্রোশনি অবোঠাশমা সমূহ Contact Chip এি 
সাশথ সামজিস্যপূে ্চ রবশবরনা েশি বাংিাশেশেি ID Card এি জন্য Contact Chip রনি ্চািে েিা হশয়শে। �শব �রবষ্যশ� 
অবোঠাশমাগ� পরিব�্চন হশি এি সশঙ্গ সামজিস্যপূে ্চ েশি উপযুতি Chip সরন্নশবরে� েিাি ব্বস্া গ্হে েিা সম্ভব হশব। 

ররশপি আয়ুষ্কাি:
এেটি Chip যা integrated Circuit (IC) বৈািা ত�িী �াি সারব ্চে আয়ুষ্কাি রন� ্চি েশি Circuit এি Read/Write 
Cycle এি উপশি। Read/Write Cycle রবশবরনায় স্াট ্চ োশড ্চ অন্তর্ ্চতি Contact Chip এি জন্য নুযেন�ম ১০০,০০০ 
cycle রনি ্চািে েিা হশয়শে। এ দক্ষশত্র ১০ বেশি প্রর�রেন ২৮ বাি েশি এই Chip ব্বহাি েিশ� পািা যাওয়া উররৎ বশি 
গারের�ে�াশব প্র�ীয়মান হয়। যাই দহাে দযশহতু Contact Chip টি Expose অবস্ায় থাশে দসশহতু আবহাওয়া/জিীয়বাষ্প, 
�াম, �ে ্চে এি বৈািা Circuit এি ক্ষর� হবাি সম্ভাবনা দথশে যায় রবিায় �াি আয়ুষ্কাি েশম দযশ� পাশি। এ োোও Contact 
Chip হওয়ায় এি ব্বহাশিি দক্ষশত্র দমরেশনি স্পশে ্চি প্রশয়াজনীয়�া থাোয় এি wear & tear অরিে হয়। দস দক্ষশত্রও এি 
আয়ুষ্কাি েমাি সম্ভাবনা থাশে। আশিা উশলেখ্ দয, জিবায়ু বা �াশমি োিশে Chip এ মরিরা িিাি সম্ভাবনা দেখা রেশ� পাশি। 
জা�ীয় পরিরয়পশত্র Contact Chip ব্বহাি েিা হশয়শে রবিায় আবহাওয়া/জিীয়বাষ্প, �াম, �ে ্চে হশ� Chip িক্ষাি জন্য 
োড ্চ এি সশঙ্গ pouch রনরচি� েিা হশয়শে। দমরেন এি সংস্পশে ্চ আোি জন্য সম্ভাব্ wear & tear িক্ষা েিাি জন্য 
১,০০,০০০ cycle এি chip সংশযাজন েিা হশয়শে। যা রেশয় এেজন ব্বহািোিী প্রর�রেন ২৮ বাি �াি োড ্চটি ব্বহাি 
(read/write cycle রবশবরনায়) েিশ� পািশব।

োশড ্চ ব্বহৃ� ররশপি �থ্য িািে ক্ষম�া:
ব�্চমাশন ব্বহায ্চ IC বা Chip এি র��শি সশব ্চাচ্চ 256KB পয ্চন্ত memory পাওয়া যায়। সম্ভাব্ applications এবং 
Data/�থ্য এবং Operating System (OS) এি উপি রন� ্চি েশি োড ্চ এি memory রনি ্চািে েিা যুরতিযুতি। রবর�ন্ন দেশে 
প্রররি� Smart Card এ সািািে� 64 KB দথশে 128KB পয ্চন্ত memory রবরেটি োড ্চ এি আরিেযে দেখা যায়। পৃরথবীি 
মশযে ব�্চমাশন দবিরজয়াশমি ID োশড ্চ সশব ্চাচ্চ applications run েশি বশি জানা যায় যাি memory size 64KB। 
বাংিাশেশেি NID Chip এি দক্ষশত্র OS ব্�ী� 60KB memory free িাখা হশয়শে। 60KB রনি ্চারি� memory 
এি মশযে প্রায় 15KB memory ব্রতিগ� �থ্যাবিী সরন্নশবে েিাি োশজ ব্বহৃ� হশছে, বােী 45KB memory রবর�ন্ন 
application run েিাি জন্য রনি ্চারি� িশয়শে যাশ� প্রায় ২৫/৩০ বা �াি অরিে সংখ্ে (application size দ�শে) 
application run েিশ� পািশব।
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ররশপি অপাশিটিং রসশটিম:
রনি ্চারি� �াশব দোন এেে OS োড ্চ এি জন্য ব্বহাি েিা হয়রন। এই োশড ্চি জন্য Java card (open platform) এবং 
Native Operating System িাখা হশয়শে। এখাশন উলেখ্ দয, java এেটি উন্মমুতি operating system platform প্রোন 
েশি থাশে। �শব পূে ্চাঙ্গ OS অ�যেন্ত ব্য় বহুি হওয়ায় সািািে� Java OS দে customize েশি Native OS ত�িী েিা 
হশয় থাশে। আইরড োশড ্চি ররপ রবমাশনি ব্াে বশক্সি অণুরূপ োয ্চক্রম সপিােন েশি এবং দসবা প্রোন েশি। দসবা প্রোশনি দক্ষশত্র 
দেেীয় অবোঠাশমাি সাশথ সামজিস্যপূে ্চ েিাি জন্য Native OS/Open platform গুরুত্বপূে ্চ র্রমো িাখশব রবিায় Native 
OS গ্হে েিা হশয়শে এশ� েশি ISO Command Compliance রনরচি� েিা সম্ভব হশয়শে। এ োোও Native OS এি 
মাযেশম আইরড োড ্চ এি রবর�ন্ন standard commands রনরচি� েিা তুিনামূিে সহজ হশছে। 

স্াট ্চ োশড ্চি রনিাপতিা তবরেটিযে:
Smart ID োশড ্চি রনিাপতিাি জন্য রবশ্ব্াপী প্রায় ে�ারিে রনিাপতিা তবরেটি প্রররি� িশয়শে। ে�ারিে এ সেি তবরেশষ্ি 
প্রর�টিি জন্য পৃথে পৃথে মূল্যমান রনি ্চারি� িশয়শে। এেটি বরিষ্ রনিাপতিা রবরেটি পরিরয়পশত্র ে�ারিে এ সেি তবরেশষ্ি মযে 
হশ� রবর�ন্ন মাত্রাি রনিাপতিা তবরেটি সংশযাজন েিা হশয় থাশে যা সািািে� ১৫ হশ� ২৫ টিি মশযে সীরম� বশি জানা যায়। 
ে�গুশিা রনিাপতিা তবরেটি সরন্নশবে েিা উররৎ আন্তজার�্চে �াশব এ িিশনি দোন রনশে ্চেনা বা Standard দনই। বাংিাশেশেি 
ID Card টিি রনিাপতিা তবরেটি ৩ স্শি রবন্যস্ েশি প্রায় ২৫ টিি ম� রনিাপতিা তবরেটি সরন্নশবরে� েিা হশয়শে যা এেটি বরিষ্ 
রনিাপতিা তবরেটি সম্বরি� ID Card রহসাশব পরিগরে� হশয়শে। র�ন স্শিি রনিাপতিা তবরেটিযে সমূহ রনম্নরুশপ সংশযারজ� হশয়শে।

 y ১ম দিশ�শিি রনিাপতিা তবরেটিযে সমূহ খারিশরাশখ দৃশ্যমান হশব।
 y ২য় দিশ�শিি রনিাপতিা তবরেটিযে সমূহ দেখাি জন্য প্রশয়াজন হশব বহনশযাগ্য য্রিাংে দযমন- UV light, Magnifying 

Glass etc.
 y ৩য় দিশ�শিি রনিাপতিা তবরেটিযে সমূহ দেখাি জন্য দোন ল্যাবশিটরিশ� ফশিনরসে দটটি েিাি প্রশয়াজন হশব। 

োশড ্চি আন্তজার�্চে স্ীকৃর� এবং আন্তজার�্চে মান:
স্াট ্চ NID োশড ্চি রবর�ন্ন অংে সমূহ এবং পূে ্চাঙ্গ�াশব োড ্চ এি মানেডে (Quality) আন্তজ্চার�ে মাশনি সাশথ সঙ্গর�পূে ্চ েিাি 
জন্য ব�্চমান রবশশ্ Smart Card এি মানেডে সংক্রান্ত প্রররি� রবর�ন্নিিশনি Certification এবং test যা আন্তজার�্চে �াশব 
স্ীকৃ� এবং আন্তজার�্চে Quality Control standard দে সমথ ্চনোিী Certificate এবং test (যাি জন্য যা প্রশযাজযে) 
বাযে�ামূিে েশি এ োশড ্চি মানেডে রনরচি� েিা হশয়শে। আন্তজ্চার�ে মাশনি জন্য রনম্নরূপ Certification এবং Test এি 
ব্বস্া িাখা হশয়শে:

 y Laser Engraving 
 y ISO standards
 y Fogra Certification
 y Manufacturer Certification (ISO & Related)
 y Intergraf Certification material in all layers
 y 100% Polycarbonate material in all layers
 y ISO 7810, ISO/IEC7816 and ISO/IEC10373-1 standard. Tests reports must be issued 

by an independent laboratory which is ISO 17025:2005 certified one
 y ICAO 
 y ISO 9001 and CWA 14641
 y Authorization Letter
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 y IHMA Certification
 y The chips must be minimum EAL 4+ certified
 y ISO 7816-3. Implementing the T=0 and T=1 protocol.
 y The chips must support a minimum of 100 000 write cycle
 y Scratch resistant pouches
 y Tear and tamper resistant
 y Water, chemical, rust and mildew resistant
 y Moisture resistant
 y Electromagnetic field resistant
 y Hollogram

জা�ীয় পরিরয়পশত্রি সুরবিা:
 y ৩ স্শি ২৫ টিি ম� রনিাপতিা তবরেটি সংশযাজন েিা হশয়শে যা এেটি রবশ্মাশনি পরিরয়পত্র রহসাশব স্ীকৃ�।
 y ে��াগ পরিোব ্চশনট উপাোন ব্বহাি েিা হশয়শে যা রবর�ন্ন স্ি রবরেটি এবং নুযেন�ম ১০ বেি দটেসই।
 y দিজাি এনশগ্র�ং েশি ব্রতিগ� �থ্যারে োপা হশয়শে যা সািািে রপ্রন্টাি বৈািা মুদ্রে সম্ভব নয়।
 y ইশিেরিন পদ্র� ব্বহাি েশি transparent hologram সরন্নশবরে� হশয়শে যা ব�্চমান রবশশ্ি সব ্চাধুরনে প্রযুরতি।
 y Chip সংশযাজশনি মাযেশম ব্রতিি সেি �থ্য িাখা হশয়শে এবং biometrics, েরব ইশিেরিরনে format এ 

সংিক্ষে েিা হশয়শে। এ োোও এই ররশপি মাযেশম রবর�ন্ন apps run েিা যাশব।
 y �থ্য ব্বহাশিি জন্য Chip, 2D Barcode, ও Machine Readable Zone (MRZ) িাখা হশয়শে।
 y আন্তজ্চার�ে মােেশডেি র�রতিশ� প্রায় প্রশয়াজনীয় সেি সাটি ্চরফশেেন এি ব্বস্া িশয়শে।
 y International Civil Aviation Organization (ICAO) েমপ্াশয়শসেি জন্য ডাটা সরন্নশবরে� হশয়শে যা 

�রবষ্যশ� Travel document রহসাশব ব্বহাি েিা সম্ভব হশব।

Z_¨ m~Î: RvZxq cwiPq wbeÜb AbywefvM
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cwiwPwZ I Kvh©µg
f~wgKv: wbe©vPwb cÖwkÿY Bbw÷wUDU (BwUAvB) evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb Gi GKwU cÖwkÿY cÖwZôvb| wbe©vPwb Kg©Kv‡Ûi 
mv‡_ mswkøó mKj Kg©KZ©v-Kg©Pvix we‡kl K‡i †fvUMÖnY Kg©KZ©v, †fvUvi †iwR‡÷ªkb Kv‡R wb‡qvwRZ Z_¨ msMÖnKvix I 
mycvifvBRvi‡`i †ckvMZ `ÿZv e„w× Ges GKwU `ÿ I Kvh©Ki wbe©vPwb e¨e¯’v m„wói j‡ÿ¨ G cÖwZôvbwU hvÎv ïiæ K‡i| 
Rvbyqvwi 1995 mv‡j G cÖwZôvbwU wbe©vPb Kwgkb mwPevj‡qi GKwU cÖKí wn‡m‡e Kvh©µg ïiæ K‡i Ges cieZ©x‡Z 01 
GwcÖj 1999 Zvwi‡L cÖwZôvbwU ivR¯^ LvZfz³ Kiv nq| cÖwZôvi ïiæ †_‡K wewfbœ fvov evwo‡Z Gi Kvh©µg cwiPvwjZ 
n‡q _vK‡jI AvevwmK myweav m¤^wjZ mymw¾Z wbR¯^ wbe©vPb cÖwkÿY fe‡b 01 b‡f¤^i 2016 ZvwiL AvbyôvwbKfv‡e Gi 
Kvh©µg ïiæ n‡q‡Q| 12(ev‡iv) Zjv wewkó BwUAvB febwU cøU-B, 14/†RW, AvMviMvuI, †k‡ievsjv bM‡i wbe©vPb fe‡bi 
cv‡kB Aew¯’Z|
iƒcKí (Vission): 2021 mv‡ji g‡a¨ wbe©vPwb cÖwkÿY Bbw÷wUDU‡K DbœZ, mg„×, AvšÍR©vwZK gvb-m¤úbœ cÖwkÿY 
cÖwZôvb wn‡m‡e AvZ¥cÖKv‡ki gva¨‡g evsjv‡`‡ki MYZš¿‡K Av‡iv kw³kvjx Ae¯’v‡b cÖwZwôZ Kiv|
Awfjÿ¨ (Mission): wbe©vPwb cÖwkÿY Bbw÷wUDU cÖwkÿY Kg©m~wP ev¯Íevqb Ges cwiKíbv cÖYq‡bi gva¨‡g evsjv‡`k 
wbe©vPb Kwgkb Ges wbe©vPb I MYZvwš¿K cÖwµqvi mv‡_ mswkøó mKj c‡ÿi Ávb, `ÿZv I mÿgZv e„w×i gva¨‡g 
evsjv‡`‡ki RbM‡Yi Rb¨ Aeva, myôz, AvBbvbyM, wek^vm‡hvM¨ I Kvh©Ki wbe©vP‡bi e¨e¯’v Kiv|

BwUAvB Gi cÖavb D‡Ïk¨mg~n:
1. wbe©vPb Kwgk‡bi ¯^vaxbZv wbwðZKi‡Y AvBbMZ, c×wZMZ I AvPiY m¤úwK©Z †hme Dcv`vb i‡q‡Q †m¸‡jv‡K 

mgybœZ ivLv Ges myiwÿZ Kivi Rb¨ Gi Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i Ávb, `ÿZv I mÿgZv e„w× Kiv;
2. ‡fvUvi †iwR‡÷ªkb Ges ‡fvUvi ZvwjKv nvjbvMv` Kvh©µ‡g wb‡qvwRZ Kg©KZ©v-Kg©Pvix Ges Ab¨vb¨ mswkøó 

cÿ‡K cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g Ávb, `ÿZv I mÿgZv e„w× Ges m‡PZbZv m„wó Kiv;
3.  RvZxq cwiPqcÎ cªYqb Kvh©µ‡g wb‡qvwRZ Kg©KZ©v-Kg©Pvix I Rbe‡ji cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g Ávb, `ÿZv I 

mÿgZv e„w× Ges m‡PZbZv m„wó Kiv;
4. wewfbœ wbe©vP‡b wb‡qvwRZ Kg©KZ©v-Kg©Pvix I Rbe‡ji cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g Ávb, `ÿZv I mÿgZv e„w× Ges 

m‡PZbZv m„wó Kivi gva¨‡g GKwU Aeva, myôz, AvBbvbyM I wbi‡cÿ wbe©vP‡b mnvqZv Kiv;
5. wbe©vP‡b Z_¨ cÖhyw³i e¨env‡i `ÿ Rbkw³ M‡o †Zvjv;
6.  wbe©vPb Kwgkb Ges Gi Rbe‡ji mÿgZv I `ÿZv e„w×i j‡ÿ¨ †KŠkjMZ cwiKíbv cÖYqb Ges cÖwkÿY Pvwn`v 

wbiƒcY Kiv Ges mKj Awc©Z `vwqZ¡ myôzfv‡e cvj‡bi Rb¨ †ckvMZ mÿgZv e„w×i j‡ÿ¨ h_vh_ I Kvh©Ki 
cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v Kiv;

7. cÖwkÿY Kg©m~wP, IqvK©kc I †mwgbv‡ii gva¨‡g ivR‰bwZK `j, cÖwZØ›Øx cÖv_©x, wbe©vPwb/‡cvwjs G‡R›U Ges 
mswkøó Ab¨vb¨ cÿ‡K wbe©vPb Ges †fvUvi †iwR‡÷ªkb I RvZxq cwiPqcÎ m¤úwK©Z AvBb, wewa, bxwZ c×wZ 
Ges AvPiY wewa m¤ú‡K© m‡PZb Kiv|

Rbej KvVv‡gv: wbe©vPwb cÖwkÿY Bbw÷wUDU-Gi cÖkvmwbK cªavb n‡”Qb gnvcwiPvjK| eZ©gv‡b G Bbw÷wUD‡Ui Kvh©vejx 
myôzfv‡e cwiPvjbvi Rb¨ Gi mvsMVwbK KvVv‡gv‡Z †gvU 95 Rb Kg©KZ©v I Kg©Pvixi ms¯’vb i‡q‡Q| gnvcwiPvjK QvovI 
1 Rb cwiPvjK (cÖkvmb), 1 Rb cwiPvjK (cÖwkÿY), 4 Rb Dc cwiPvjK, 6 Rb mnKvix cwiPvjK, 1 Rb †cÖvMÖvgvi, 
1 Rb mnKvix †cÖvMÖvgvi,01 Rb mnKvix †gB‡›Ub¨vÝ BwÄwbqvi, 01 Rb †gwW‡Kj Awdmvi I 1 Rb jvB‡eªwiqvb, 
mycvwi‡›Ub‡W›U 02 Rb Ges K¨v‡d‡Uwiqv mycvifvBRvi 01 Rbmn †gvU 3 Rb 2q †kÖYxi, 28 Rb 3q I 46 Rb 4_© 
†kÖYxi Kg©Pvix i‡q‡Qb| Bbw÷wUD‡Ui Kvh©µg cwiPvjbvi †ÿ‡Î cÖ‡Z¨‡Ki `vwqZ¡ eÈb Kiv Av‡Q|

wbe©vPwb cÖwkÿY Bbw÷wUDU (BwUAvB)
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‡fŠZ AeKvVv‡gv: bewbwg©Z BwUAvB febwU 12 (evi) Zjv wewkó| g~jZt fe‡bi 4_© Zjv n‡Z 12 Zjv ch©šÍ 9wU †d¬v‡i 
BwUAvB Gi Kvh©µg cwiPvwjZ n‡”Q| GQvov, 2wU †eR‡g›U i‡q‡Q †hLv‡b 72wU Mvwo cvwK©s e¨e¯’v i‡q‡Q| 4_© Zjvq 
200 Avmb wewkó GKwU m‡¤§jb Kÿ, †÷vi iæg, mfv Kÿ Ges jvDÄ i‡q‡Q| fe‡bi 5g Zjv n‡Z 7g Zjv ch©šÍ 
03wU †d¬v‡i gnvcwiPvjK, cwiPvjK, Dc-cwiPvjK Ges Ab¨vb¨ Kg©KZ©v‡`i Awdm Kÿ QvovI `vßwiK Kv‡R e¨ev‡ii 
Rb¨ 04wU I 08wU cÖwkÿY Kÿ i‡q‡Q| D³ cÖwkÿY Kÿ¸‡jvi g‡a¨ 02wU K‡ÿ Kw¤úDUvi j¨ve Ges 01wU K‡ÿ 
j¨v½y‡qR j¨ve i‡q‡Q| 8g Zjvq Lvevi cwi‡e‡ki Rb¨ 72 Avm‡bi GKwU WvBwbs ‡¯úm i‡q‡Q| GQvov wewfbœ ‡`‡ki 
wbe©vPb e¨e¯’vcbv, AvBb, wewa Ges cÖkvmwbK I Avw_©K e¨e¯’vcbv mswkøó cÖvq 4387wU eB m¤^wjZ 01wU jvB‡eªwi; 
cyiæl I bvix‡`i Rb¨ c„_K bvgv‡Ri ¯’vb Ges †÷vi iægmn ivbœvi Kÿ i‡q‡Q| 9g Zjv †_‡K 12Zg Zjv ch©šÍ 4wU 
†døv‡i Avevmb (Dormitory)Gi mye¨e¯’v i‡q‡Q| GKmv‡_ me©‡gvU 99Rb (cyiæl 74 Rb I bvix 25Rb) cÖwkÿYv_©xi 
Avevm‡bi e¨e¯’v i‡q‡Q|

cÖwkÿY I cÖwkÿYv_©x: evsjv‡`‡k MYZš¿‡K cÖvwZôvwbK iƒc †`qvi j‡ÿ¨ wbe©vPwb cÖwkÿY Bbw÷wUDU wbe©vPb Kwgkb 
mwPevjq I gvV ch©v‡qi Kg©KZ©v/Kg©Pvix, wbe©vPb cÖwµqvi mv‡_ mswkøó mKj cÿ, †fvUvi †iwR‡÷ªkb Kvh©µ‡g wb‡qvwRZ 
mKj cÿ Ges †fvUvi‡`i m‡PZbZv e„w×‡Z cÖwkÿY Kvh©µg cwiPvjbv K‡i _v‡K|

GB cÖwZôvb wbe©vPb Kwgkb mwPevjq, AvÂwjK, †Rjv I Dc‡Rjv wbe©vPb Awd‡mi Kg©KZ©v/Kg©Pvixe„›`; wewfbœ wbe©vPb 
Dcj‡ÿ wb‡qvMK…Z wiUvwb©s Awdmvi, mnKvix wiUvwb©s Awdmvi, wcÖRvBwWs Awdmvi, mnKvix wcÖRvBwWs Awdmvi, 
†cvwjs Awdmvi, wbe©vPwb G‡R›U, †cvwjs G‡R›U; †fvUvi †iwR‡÷ªkb mswkøó †iwR‡÷ªkb Awdmvi, wifvBwRs A_wiwU, 
mycvifvBRvi, Z_¨msMÖnKvix; ch©‡eÿK, B‡j‡±vivj Bb‡Kvqvix KwgwUi m`m¨, AvBb-k„•Ljv iÿvKvix evwnbxi m`m¨, 
wbe©vP‡b `vwqZ¡cÖvß wbe©vnx I RywWwmqvj g¨vwR‡÷ªU‡`i cÖwkÿY w`‡q _v‡K| 

cÖwkÿK/AwZw_ e³v/we‡kl e³v:
1) gvbbxq cÖavb wbe©vPb Kwgkbvi, gvbbxq wbe©vPb KwgkbviMY; 
2) mwPe, AwZwi³ mwPe, hyM¥-mwPe I Dc-mwPemn wbe©vPb Kwgkb mwPevjqmn cÖ_g †kÖYxi Kg©KZ©ve„›`;
3)  RvZxq cwiPq wbeÜb AbywefvM I wbe©vPb cÖwkÿY Bbw÷wUD‡Ui gnvcwiPvjK, cwiPvjKmn cÖ_g †kÖYxi 

Kg©KZ©ve„›`;
4)  AvÂwjK wbe©vPb Kg©KZ©v/wmwbqi ‡Rjv wbe©vPb Kg©KZ©v/‡Rjv wbe©vPb Kg©KZ©v;
5) weAvBGg, wdgv, AwWU Awdm, RvZxq cwiKíbv I Dbœqb GKv‡Wwg, AvBwmwU, wewmGm (cÖkvmb) GKv‡Wwg, 

wewcGwUwm I Ab¨vb¨ gš¿Yvjq, wefvM I `ß‡ii †ckv`vi I `ÿ cÖwkÿKe„›`|

cÖwkÿY Kvh©µg: wbe©vPwb cÖwkÿY Bbw÷wUDU mvaviYZ wb¤œwjwLZ †Kvm©¸‡jv wcwiPvjbv K‡i _v‡K:
K) `ÿZv Dbœqb (Capacity Development) cÖwkÿY:

 y wbe©vPwb e¨e¯’vcbv;
 y wbe©vPwb AvBb, wewa, Av‡`k, Aa¨v‡`k I cÖweavb;
 y †fvUvi †iwR‡÷ªkb Ges RvZxq cwiPqcÎ e¨e¯’vcbv;
 y mvf©vi g¨v‡bR‡g›U;
 y Awdm e¨e¯’vcbv I Avw_©K e¨e¯’vcbv;
 y †ewmK Kw¤úDUvi cÖwkÿY Ges wbe©vPwb WvUv‡em wm‡÷g BZ¨vw`;
 y Bswjk j¨v½y‡qR †Kvm©;
 y B‡j±ªwbK †fvwUs †gwkb e¨e¯’vcbv (EVM)|
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L) cwiPvjbv (Operational) msµvšÍ cÖwkÿY: RvZxq msm` I wewfbœ ¯’vbxq miKvi wbe©vPb Ges †fvUvi †iwR‡÷ªkb 
Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ †K›`ªxq ch©v‡q I gvV ch©v‡q wewfbœ ai‡Yi cÖwkÿY ev¯Íevqb K‡i _v‡K| D‡jøL¨ †h, G 
ai‡bi cÖwkÿYmg~n K¨vm‡KBW g‡W‡j (Cascade Model) cwiPvwjZ n‡q _v‡K|

M  †K›`ªxq ch©v‡q Av‡qvwRZ cÖwkÿYmg~n:
 y ‡Kvi cÖwkÿK‡`i IqvK©kc (Workshop for Core Trainers);
 y gvV ch©v‡qi wcÖRvBwWs Awdmvi, mnKvix wcÖRvBwWs Awdmvi I †cvwjs Awdmvi‡`i cÖwkÿ‡Yi cÖwkÿK‡`i 

cÖwkÿY (TOT);
 y wiUvwb©s Awdmvi, mnKvix wiUvwb©s Awdmvi, B‡j‡±vivj Bb‡Kvqvwi KwgwUi m`m¨, wbe©vnx I RywWwmqvj 

g¨vwR‡÷ªU‡`i weªwds;
 y wbe©vPb e¨e¯’vcbv wm‡÷g (EMS), cÖv_©xi Z_¨ e¨e¯’vcbv wm‡÷g (CIMS) Ges djvdj e¨e¯’vcbv 

wm‡÷g (RMS) mdUIqvi welqK cÖwkÿY;
 y ‡fvUvi ZvwjKv nvjbvMv` Dcj‡ÿ †iwR‡÷ªkb Awdmvi I cÖwkÿK‡`i cÖwkÿY (TOT);
 y †fvUvi ZvwjKv nvjbvMv` Dcj‡ÿ wifvBwRs A_wiwU‡`i cÖwkÿY;
 y ‡fvUvi ZvwjKv nvjbvMv` Dcj‡ÿ WvUv-Gw›Uª Acv‡iU‡`i cÖwkÿK‡`i cÖwkÿY (TOT)|
 y gvV ch©v‡q Av‡qvwRZ cÖwkÿYmg~n:
 y wcÖRvBwWs Awdmvi, mnKvix wcÖRvBwWs Awdmvi‡`I cÖwkÿY (w`be¨vcx);
 y ‡cvwjs Awdmvi‡`I cÖwkÿY (Aa© w`eme¨vcx);
 y cÖv_©x/wbe©vPwb G‡R›U/‡cvwjs G‡R›U‡`i mv‡_ gZ wewbgq/‡mwgbvi/IqvK©kc/cÖwkÿY;
 y AvBb k„•Ljv evwnbxi m`m¨M‡Yi cÖwkÿY;
 y wbe©vPb ch©‡eÿK Ges wewfbœ GbwRI/mvsevw`K/MYgva¨‡g Kg©iZ e¨w³KMY hviv wbe©vPb msµvšÍ wewfbœ 

Kg©Kv‡Ûi mv‡_ RwoZ Zv‡`i Rb¨ weªwds;
 y ‡fvUvi ZvwjKv nvjbvMv` Dcj‡ÿ Z_¨msMÖnKvix I mycvifvBRvi‡`i cÖwkÿY;
 y ‡fvUvi ZvwjKv nvjbvMv` Dcj‡ÿ WvUv-Gw›Uª Acv‡iUi, wUg wjWvi, cÖæd wiWvi‡`i cÖwkÿY|

cÖwkÿY c×wZ/‡KŠkj: wbe©vPwb cÖwkÿY Bbw÷wUDU cÖwkÿK I AskMÖnYKvix‡`i gv‡S Ávb I AwfÁZv wewbgqc~e©K wg_
w¯ŒqvwfwËK wkLb g‡Wj (Interactive Teaching Model) cÖwkÿY c×wZ Abyhvqx cÖwkÿY cÖ`vb K‡i _v‡K|Av‡jvPbv 
(Discussion), Dc¯’vcb (Presentation), cª`k©b (Demonstration), ̀ jMZ Av‡jvPbv (Group Discussion), 
Role Play, cÖ‡kœvËi (Question-Answer), cwi`k©b (Visit), weZK© (Debate), BZ¨vw` cÖwkÿY †KŠkj 
e¨env‡ii gva¨‡g cÖwkÿYmg~n‡K AskMÖnYg~jK Kiv nq| GQvov, cÖwkÿY‡K AviI Kvh©Ki Kivi Rb¨ AvaywbK cÖhyw³mn 
gvwëwgwWqv Ges wewfbœ cªwkÿY DcKiYvw` e¨envi Kiv nq| BwUAvB AvšÍR©vwZKfv‡e ¯^xK…Z wbe©vPb mswkøó BRIDGE 
(BUILDING RESOURCES IN DEMOCRACY GOVERNANCE & ELECTIONS) †g_WjwR 
e¨envi K‡iI cÖwkÿY w`‡q _v‡K|

cÖwkÿY cvV¨µg (Curriculum): wbe©vPwb cÖwkÿY Bbw÷wUDU wbe©vPb Kwgk‡bi Dci Awc©Z wewfbœ wbe©vPb I Ab¨vb¨ 
Kvh©µg myôzfv‡e m¤úv`b Ges Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i `ÿZv Dbœq‡bi j‡ÿ¨ Kwgk‡bi civgk© I Aby‡gv`bµ‡g wewfbœ 
cÖwkÿ‡Yi cvV¨m~wP/welqe¯‘ wba©viY K‡i _v‡K|

cÖwkÿY DcKiYvw`: wbe©vPwb cÖwkÿY Bbw÷wUDU cÖwkÿY‡K AwaK Kvh©Ki Kivi Rb¨ cÖwkÿK I cÖwkÿYv_©x‡`i mnvqZvi 
Rb¨ cÖwkÿY DcKiYvw` e¨envi K‡i _v‡K| cÖwkÿY DcKiY wn‡m‡e cÖwkÿK wb‡`©wkKv (Trainers Guide)Ges 
wcÖRvBwWs Awdmvi I mnKvix wcÖRvBwWs Awdmvi‡`i Rb¨ g¨vbyqvj Ges †cvwjs Awdmvi‡`i Rb¨ wb‡`©wkKv e¨envi 
Kiv nq| g¨vbyqvj I wb‡`©wkKv QvovI cÖwkÿY DcKiY wn‡m‡e †cv÷vi, wd¬cPvU©, †ccvi/‡evW©, PK/gvK©vi, bgybv e¨vjU 
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†ccvi, bgybv Kvwji c¨vW, wmj, e¨vjU ev·, wewfbœ cÖKvi digI c¨v‡KU I cÖ‡qvRbxq †÷kbvwi `ªe¨vw` e¨envi Kiv 
nq| GQvovI, †fvUMÖnY cÖwµqv m¤ú‡K© Training Videomn cÖwkÿK I cÖwkÿYv_©x hvi Rb¨ †hwU cÖ‡qvRb ‡mwU Zv‡K 
mgqgZ mieivn Kiv n‡q _v‡K|

gwbUwis I g~j¨vqb: wbe©vPwb cÖwkÿY Bbw÷wUDU Gi wewfbœ cÖwkÿ‡Yi Kvh©KvwiZv wbY©q I Gi DbœqbK‡í cÖ‡qvRbxq 
mycvwik, wek^vm‡hvM¨Zv e„w× Ges cÖwkÿYv_©x I cÖwkÿ‡Ki Revew`wnZv wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ GKwU Kvh©Ki g~j¨vqb I 
gwbUwis e¨e¯’v i‡q‡Q| G Bbw÷wUD‡U AbywôZ Af¨šÍixY cÖwkÿY †Kvm© Ges gvV ch©v‡q wewfbœ cÖwkÿ‡Yi Rb¨ c„_K 
g~j¨vqb I gwbUwis e¨e¯’v we`¨gvb i‡q‡Q|

cÖwkÿY cwiKíbv I el©cwÄ: wbe©vPwb cÖwkÿY Bbw÷wUDU cÖwZ eQi wbe©vPb Kwgk‡bi Aby‡gv`bµ‡g cÖ‡qvRb Abyhvqx 
cÖwkÿY cwiKíbv MÖnY K‡i _v‡K| 2012 mvj ‡_‡K cÖwZ eQi wbe©vPb Kwgk‡bi Aby‡gv`bmv‡c‡ÿ c~Y©v½ cÖwkÿY el©cwÄ 
ˆZwi K‡i Avm‡Q Ges †m †gvZv‡eK cÖwkÿY Kvh©µg cwiPvjbv Kiv nq| 

GKv`k RvZxq msm` wbe©vPb Dcj‡ÿ¨ ev¯ÍevwqZ cÖwkÿYmg~n;
GKv`k RvZxq msm` wbe©vPb Kvh©Ki I AvBbvbyMfv‡e Abyôv‡bi Rb¨ wbe©vPwb cÖwkÿY Bbw÷wUDU wbe©vPb Kwgk‡bi 
wb‡`©kbv †gvZv‡eK †K›`ªxq ch©v‡q n‡Z ïiæ K‡i gvV ch©vq ch©šÍ wewfbœ ai‡Yi cÖwkÿY Kg©m~wP MÖnY K‡iwQj| cÖwkÿY 
Kg©m~wP ev¯Íevq‡bi gva¨‡g 7,73,196 Rb AskMÖnYKvix‡K cÖwkÿY cÖ`vb gva¨‡g GKwU AvBbvbyM wbe©vPb m¤úbœ Kiv 
m¤¢e n‡q‡Q| †h mKj cÖwkÿY ev¯Íevqb Kiv n‡qwQj Zvi g‡a¨ D‡jøL †hvM¨ cÖwkÿYmg~n:

B‡jKU&ªwbK †fvwUs †gwkb (EVM) msµvšÍ cÖwkÿY(600Rb); †fvUMÖnY Kg©KZ©vM‡Yi cÖwkÿ‡Yi cÖwkÿK wn‡m‡e `vwqZ¡ 
cvjbKvix wbe©vPb Kwgk‡bi wbR¯^ Kg©KZ©vM‡Yi cªwkÿY (TOT) I wbe©vPwb e¨e¯’vcbv cÖwkÿY (600Rb);wiUvwb©s 
AwdmviM‡Yi (RO) cÖwkÿY/weªwds (66Rb);mnKvix wiUvwb©s AwdmviM‡Yi (ARO) cÖwkÿY (581Rb);RywWwmqvj 
g¨vwR‡÷ªUM‡bi cÖwkÿY (633Rb);‡fvUMÖnY Kg©KZ©vM‡Yi cÖwkÿ‡Yi cÖwkÿK wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjbKvix Dc‡Rjv/_vbv 
ch©v‡qi Ab¨vb¨ wefv‡Mi Kg©KZ©vM‡Yi cÖwkÿY (TOT) I wbe©vPwb e¨e¯’vcbv cÖwkÿY (2085Rb);

Gw·wKDwUf g¨vwR‡÷ªUM‡Yi cÖwkÿY (732Rb);gvV ch©‡qi †cvwjs G‡R‡›U‡`i cÖwkÿY (10500Rb); B‡j‡±vivj 
Bb‡Kvqvwi KwgwUi m`m¨M‡Yi cÖwkÿY/weªwds (241Rb); †fvUMÖnYKvix Kg©KZ©v‡`i cÖwkÿY (696000Rb); EMS 
CIMS & RMS msµvšÍ cÖwkÿY(1300Rb); AvBb-k„•Ljv evwnbxi weªwds (85Rb); AvBb-k„•Ljv evwnbxi m`m¨‡`i 
cÖwkÿY/weªwds (46000Rb); 6wU Avm‡b BwfGg Gi gva¨‡g †fvUMÖnY Kg©KZ©v‡`i cÖwkÿK‡`i cÖwkÿY (TOT) 
(450Rb) Ges 6wU Avm‡b BwfGg Gi gva¨‡g †fvUMÖnY Kg©KZ©v‡`i cÖwkÿY (17171Rb)|

AR©b: wbe©vPwb cÖwkÿY Bbw÷wUDU GwcÖj 1995 mvj †_‡K ‡deªæqvwi 2019 mvj ch©šÍ Gwkqv dvD‡Ûkb, †bvivW, 
BDGbwWwc I Ab¨vb¨ `vZv ms¯’v Ges miKv‡ii Avw_©K mnvqZvq evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb Gi ZË¡veav‡b wbe©vPb Kg©KZ©v 
I †fvU MÖnY Kg©KZ©v‡`i `xN© I ¯^í †gqv‡` me©‡gvU 76,11,193 Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb K‡i‡Q|

Aeva, myôz Ges AvBbvbyM wbe©vPb g~jZ `ÿ wbe©vPwb e¨e¯’vcbvi Dci wbf©ikxj| wbe©vPwb Kg©KZ©v‡`i `ÿZvi Dci 
`ÿ wbe©vPwb e¨e¯’vcbv wbf©i K‡i| ZvB †fvU MªnYKvix Kg©KZ©v‡`i h_vh_ cÖwkÿY Acwinvh©| GQvov Aeva, myôz Ges 
AvBbvbyM wbe©vPb GKwU wbf©yj †fvUvi ZvwjKvi DciI A‡bKvs‡k wbf©i K‡i Ges GKwU wbf©yj †fvUvi ZvwjKv cÖYq‡bi 
Rb¨ cÖ‡qvRb cÖwkÿY cÖvß `ÿ Rbej| welqwUi ¸iæZ¡ Abyaveb K‡iwbe©vPb Kwgk‡bi Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i †ckvMZ 
`ÿZv e„w×i Rb¨ gvbe m¤ú` Dbœqbg~jK wewfbœ cÖwkÿY Ges`ÿ wbe©vPwb e¨e¯’vcbv M‡o †Zvjvi j‡ÿ¨ wbe©vPb Kwgk‡bi 
wb‡`©kbv †gvZv‡eK wbe©vPwb cÖwkÿY Bbw÷wUDU wiUvwb©s Awdmvi, mnKvix wiUvwb©s Awdmvi, B‡j‡±vivj Bb‡Kvqvwi KwgwUi 
m`m¨, †fvU MÖnY Kg©KZ©v, AvBb k„•Ljv evwnbxi m`m¨, wbe©vPwb G‡R›U, †cvwjs G‡R›U, †fvUvi †iwR‡÷ªkb Awdmvi, 
wifvBwRs A_wiwU, mycvifvBRvi, Z_¨msMÖnKvix Ges wbe©vPb mswkøó‡`i cÖwkÿY cÖ`vb K‡i Avm‡Q Ges fwel¨‡Z G 
Kvh©µg Ae¨vnZ _vK‡e|

Z_¨ m~Î: wbe©vPwb cÖwkÿY Bbw÷wUDU (BwUAvB)
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The Chief Election Commissioner KM Nurul Huda had unveiled a booklet of the roadmap for the 11th 
parliamentary polls at the conference room of ETI at Agargaon in the capital. Voter list enrollment is 
significantly mentioned as one of the seven focal and important issues enlisted in that booklet. On the 
other hand, Honorable  EC Shahadat Hossain Chowdhury sir once said campaign would be triggered 
to make women voters in huge numbers this time and also would remain alert to resist any attempt to 
include Rohingyas in the voter list. So it is understood that the present EC is really adamant to make a 
flawless voter list which is a precondition for fair polls.

Voter registration is a corner stone of the electoral process. If voter updating is flawed, the entire 
process may be perceived as illegitimate. The EC always  planso to embark on a country-wide voter 
list updating in every year. Officials are  sent from house to house to interview all citizens who will 
be 18 years of age by Jan 1. According to the Electoral rules 2012, the EC is required to update the 
electoral rules every year. There was a special updation process in 2015. The information of those 
born on or before Jan 1, 2000 had been collected in 2015. But many were unwilling to register and the 
registration rate was low. Those who were previously left out are being registered this time. Names of 
dead voters are removed from the list.

Ex Honorable CEC Dr Shamsul Huda had expressed some pertinent challenges in the light of the 
first voter enrollment with photograph. Here I would just like to supplement some points with his 
guidelines:

1. Apathy of women, minority people, and disadvantaged voters and so on towards registration is a 
continual problem.

2. The most frequent obstacles to women registering are tradition and religion. The reason given is 
that women cannot go out without male companions or husband’s permission

3. In rural areas, many citizens do not understand most of the written registering instructions.

4. Physical insecurity and societal conflict may discourage women who need to walk a long distance 
to registration centres.

5. Poverty and unemployment that may affect citizens’ ability to afford transport.

6. Women also shy away from public declaration of their age and birth dates.

7. Previous NID cards cannot be handed over to the registered voters; as a result duplication may 
arise.

8. Voter registering equipments and accessories are not available and most of these are out of order 
after one or two times uses.

Challenges and Strategies to Promote
Voter List Updating

Kbd M Alamgir Hossain
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9. Lack of technical capacity of some data entry operators affect the quality of output and slow the 
speed of disposal. Efficient and experienced operators may not be available in the current updating 
since most of them are still deployed at election offices through outsourcing basis.

10. Difficulties are experienced in capturing the fingerprints of certain categories of people who are 
specially day labour, brick workers, aged people due to fading of their finger lines.

11. Political workers show reluctance to go to some eligible citizens who might be supporters of 
contesting candidates.

It is the constitutional obligation of the EC to conduct the voter list updating. But administration, the 
law enforcers, civil society, political parties, and a part of society are to participate actively in this 
national programme.

The EC always launches extensive and pragmatic awareness campaigns so that the aforesaid instructions 
could be smoothly implemented and faults could be averted and none was left out. Text SMS and 
voice SMS are sent to every cell phone from all mobile phone operators in a few days containing 
information about voter list update. The EC  also conducts  ward level campaign with loud speakers. 
TVs  also telecast information about it.

Advertisements are being published in different newspapers to make people of the country aware 
about the ongoing registration process.

Registration officers oversee the programmes and solve any issues arising during the process and also 
implement various awareness raising programmes to create a flawless voter list. In the light of this 
experience, I would like to put up some strategies to promote voter enrolment process:

1) Stringent monitoring from the upazila coordination committee should be attributed to the 
enumerators and LGOs.

2) Ansars, BNCC and scouts can play a volunteering role in mobilising the disabled individuals.
3) Through FAQ (frequently asked questions) with the eligible citizens, a computer operator who 

types vital information in the registration centre may play a pivotal role in editing.
 4) Political parties can buy soft copy and hard copy of draft electoral rolls in order to support 

verification. The voter list can be read out at the ward and village council meetings in order to 
solicit the communities’ involvement in correcting the list.

5) Presently, a lion’s share of primary teachersigo door to door for data collecting. For ensuring 
complete motivation and consciousness, all the workers of family planning, social service 
departments and all the workers of local observational NGos  who are  enlisted in EC may be 
engaged in updating programmes indirectly. Local coordination committee can collect successive 
reports from them and submit to the EC.

6) Concerts participated by popular musicians and celebrities can be arranged at district and divisional 
levels to promote the participation of citizens in voter registration. Uganda got a positive impact 
from this strategy.
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7) In order to cancel deceased voters, local government organisation along with concerned health 
dept should be brought under legal frame work to provide death info and to check local obituaries 
on a daily basis.

8) For technological solution, employees of registration team must be trained up efficiently, recruitment 
process should be crystal clear and budget should be increased.

9) Call centres in urban areas and community radios in remote areas can play an effective role in 
focusing updating awareness campaign for voter registration.

10) Some key considerations for efficiency in enrolment may be judiciously carried out such as speed 
of data collection, economic and prevalence software, capture of the most suitable photographs, 
special care on editing personal information as well as birth dates, state of the art reporting and 
query tools.

It is undeniable that public consciousness as well as concerned authorities’ stringent actions is 
important for this purpose. EC’s dynamic and experienced officers have already completed several 
voter lists with photographs and Cambodia and Kosovo are following these procedures. We do hope 
no inefficiency, no irresponsibility and no criticism will be focused without presenting a well-accepted 
voter list if there remains cordial cooperation from all levels. May the observance of  National voters 
day pave the way to carry out all democratic guidelines.

Writer: Upazilla Election Officer, Munshigonj Sadar
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FEMBoSA পরিক্রমা

ফাহ্ রমো সুিা�ানা

বাংিাশেে রনব ্চারন েরমেশনি উশ্াশগ প্রর�রষ্� Forum of Election Management Bodies of South Asia 
সংশক্ষশপ FEMBoSA এি ৯ম সশম্মিন দসশটেম্বি ২০১৮ সমশয় ঢাোশ� অনুরষ্� হশয় দগি। ৫ দসশটেম্বি ২০১৮ �ারিখ 
মাননীয় প্রিান রনব ্চারন েরমেনাি জনাব দে এম নূরুি হুো FEMBoSAর দরয়ািপাস ্চন রহশসশব োরয়ত্ব�াি গ্হে েশিন। 
বাংিাশেে ২য় বাশিি ম� এই সশম্মিশনি আশয়াজন েশি। ২০১০ সাশি পথ রিা শুরু েশি এই দফািাম োিক্রশম েরক্ষে এরেয়াি 
দেেসমূশহি রনব ্চাররন ব্বস্াপনা সংস্াসমূশহি বন্ধন আিও সুদৃঢ় েশিশে। 

পটভূরম: বাংিাশেে রনব ্চারন েরমেন ২০০৮ এ েরবসহ দ�াটাি �ারিো প্রস্তুর�ি মাযেশম সফি�াশব জা�ীয় সংসে রনব ্চারন 
সপিশন্নি পি রবশশ্ি রবর�ন্ন দেশেি রনব ্চাররন সংস্াি উচ্চ পয ্চাশয়ি প্রর�রনরিগে দ�াটাি রনবন্ধন রবেশয় আগ্হ প্রোে েশি। 
বাংিাশেে রনব ্চারন েরমেন পািস্পরিে এই অর�ঞে�া রবরনময় ও সহশযারগ�াশে এেটি স্ায়ী প্রার�ষ্ারনেরুপ দেয়াি এবং েরক্ষে 
এরেয়াি রনব ্চারন েরমেনসমূশহি মশযে �রনষ্ দযাগাশযাগ স্াপশনি আোঙ্কা দথশে এেটি আঞ্চরিে দফািাম গঠশনি উশ্াগ 
দনয়। এই উশ্াশগি অংে রহশসশব ২০১০ সাশি ২৯-৩০ দম ঢাোয় Meeting on Cooperation between Election 
Commissions of South Asia Region েীে ্চে সশম্মিশনি আশয়াজন েিা হয়। এ সশম্মিশনি প্রার�ষ্ারনে রুপ দেয়াি 
রসদ্ান্ত হয় যাি চূোন্তরূপ FEMBoSA দফািাম।

১ম সশম্মিন: ঢাোস্ দিরডসন ব্লু ওয়াটাি গাশড ্চন দহাশটশি ১ম সশম্মিন আশয়াজন েিা হশয়রেি। সশম্মিশন আফগারনস্ান, 
বাংিাশেে, র্টান, �াি�, পারেস্ান, দনপাি ও মািবৈীশপি উচ্চ পয ্চাশয়ি প্রর�রনরিগে দযাগোন েশিন। শ্রীিংো বন্যা প্ারব� 
হওয়ায় সশম্মিশন অংেগ্হে েিশ� পাশিরন। এোো েরক্ষে আররিোি দরয়ািপাস ্চন ও দডপুটি দরয়ািপাস ্চন, েমনওশয়ি সররবািশয়ি 
প্রর�রনরি, Asian Network for Free Elections (ANFREL) এি সহপ্রর�ষ্া�া ও সংরলিটি রবেশয় অর�ঞে ব্রতিবগ ্চ 
অংেগ্হে েশিন। ২৯ দম ২০১০ �ারিখ আইন, রবরাি ও সংসে রবেয়ে �ৎোিীন মাননীয় ম্রিী ব্ারিটিাি েরফে আহশমে 
সশম্মিশনি আনুষ্ারনে উশবৈািেী দ�ােো েশিন। দুই রেনব্াপী অনুরষ্� এই সশম্মিশন অংেগ্হেোিী দেেসমূহ রনব ্চারন সংক্রান্ত 
রবর�ন্ন রবেশয় রনজ রনজ দেশেি অবস্ান তুশি িশিন। 

অংেগ্হেোিী দেেসমূশহি প্রর�রনরিগে অ�যেন্ত প্রশয়াজনীয় ও োয ্চেিী সশম্মিন আশয়াজন ও দফািাম গঠশনি উশ্াগ গহশেি 
জন্য বাংিাশেে রনব ্চারন েরমেনশে িন্যবাে ঞোপন েশিন এবং েরক্ষে এরেয়াি রনব ্চাররন ব্বস্াপনা সংস্াসমূশহি সমন্বশয় 
দফািাম গঠশনি রবেশয় এেম� হন। বাংিাশেে রনব ্চারন েরমেন দফািাশমি খসো সনে প্রস্তু�পূব ্চে অংেগ্হেোিী প্রর�রনরিশেি 
ম�ামশ�ি জন্য রব�িে েশি। এোো রবশেে দোন পরিরস্র�ি উদ্ভব না হশি েরক্ষে এরেয়াি রনব ্চারন েরমেশনি প্রিানগে 
প্রর�বেি এেবাি রমরি� হওয়াি রসদ্ান্ত গৃহী� হয় এবং পিব�থী সশম্মিন (২য় স�া) পারেস্াশন আশয়াজশনি প্রস্াব েিা হয়।

২য় সশম্মিন: ‘Conference for Heads of Election Management Bodies of SAARC Member States’ 
শিররোনোরে দফািাশমি ২য় সশম্মিন ৮9- দসশটেম্বি ২০১১ �ারিশখ পারেস্াশনি ইসিামাবাশে অনুরষ্� হয়। বাংিাশেে রনব ্চারন 
েরমেন দথশে �ৎোিীন মাননীয় প্রিান রনব ্চারন েরমেনাি ড. এ টি এম োমসুি হুো এবং রনব ্চারন েরমেন সররবািশয়ি 
অর�রিতি সররব জনাব রসিাজুি ইসিাম উতি স�ায় দযাগোন েশিন। সশম্মিশন স্ায়ী দফািাম গঠন প্ররক্রয়া, খসো সনে রবেশয় 
আশিারনা হয়। পারেস্াশনি রনব ্চারন েরমেন খসো সনশেি উপি সেশিি ম�াম� গ্হশেি পি সাশে্চি মহাসররশবি রনেট 
অনুশমােশনি জন্য দপ্রিশেি রবেশয় রসদ্ান্ত হয়। 

৩য় সশম্মিন: ৩০ এরপ্রি - ০২ দম ২০১২ �ারিশখ �ািশ� ‘Third Conference of Heads of Election Management 
Bodies of SAARC Countries’ শিররোনোরে দফািাশমি ৩য় সশম্মিন অনুরষ্� হয়। �ািশ�ি মাননীয় প্রিান রনব ্চারন 
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েরমেনাি ড. এস ওয়াই দোশিরে স্াগর�ে দেে রহসাশব প্রথমবাশিি ম� দফািাশমি আনুষ্ারনে স�াপর�ত্ব েশিন। সশম্মিশন 
দফািাশমি চূোন্ত সনে স্াক্ষরি� হয়। এই সশম্মিশন দফািাশমি নামেিে েিা হয় Forum of Election Management 
Bodies of South Asia। এোো বাংিাশেে রনব ্চারন েরমেনশে দফািাশমি দিাশগাি নেো প্রেয়শনি োরয়ত্ব দেয়া হয়।

৪থ ্চ সশম্মিন: ২০১৩ সাশিি অশ্াবশি র্টাশন ১ম বাশিি ম� Forum of Election Management Bodies of South 
Asia ব্ানাশি এবং ‘Sharing Experiences and Resources for Better Electoral Practices in South 
Asia’ রথশম দফািাশমি ৪থ ্চ সশম্মিন অনুরষ্� হয়। সশম্মিশন সব ্চসম্মর�ক্রশম বাংিাশেে রনব ্চারন েরমেশনি নেোয় দফািাশমি 
দিাশগা গৃহী� হয় এবং দফািাশমি নাশমি সংরক্ষপ্ত রূপ FEMBoSA রনি ্চািে েিা হয়। সশম্মিশনি Rules of Procedure 
for the Meetings of the FEMBoSA অনুশমােন েিা হয়। 

৫ম সশম্মিন: ২৯-৩০ নশ�ম্বি ২০১৪ সাশি দনপাশি FEMBoSA এি ৫ম সশম্মিন অনুরষ্� হয়। ৫ম সশম্মিশনি রথম রেি 
‘Regulating Campaign Finance : Ensuring Free and Fair Elections’ সশম্মিশন দফািাশমি দমাশটা ‘Free 
and Fair Election: Pride of a Nation’ রনি ্চািে েিা হয়। সেস্যশেশেি মশযে রনব ্চাররন রেক্ষা, গশবেো, উদ্ভাবন, রবরনময়, 
ডকুশমশন্টেন এবং সমন্বশয়ি িশক্ষযে দনপাশিি োঠমুন্ডুশ� South Asia Institute for Democracy and Electoral 
Studies (SAIDES) প্রর�ষ্াি উশ্াগ গ্হে েিা হয়। সেস্য দেশেি স্কুি পয ্চাশয়ি পাঠ্যপুস্শে দ�াটাি রেক্ষা অন্তর্ ্চতি েিাি 
উশ্াগ গ্হে েিাি রসদ্ান্ত গৃহী� হয়। গে�্রিশে েরতিোিী েিাি িশক্ষযে সেস্য সংস্াসমূহ রনজ রনজ দেশে বে ্চপরজিি এেটি রেন 
দ�াটাি রেবস পািশনি রসদ্ান্ত গ্হে েিা হয়। 

৬ষ্ সশম্মিন: ‘Autonomy and Independence of EMBs for ensuring free and fair elections’ রথশম 
FEMBoSA এি ৬ষ্ সশম্মিন অশ্াবি, ২০১৫ সাশি শ্রীিংোি েশিাশম্বাশ� অনুরষ্� হয়। ৬ষ্ সশম্মিশনি পাোপারে ররেিংোি 
রনব ্চারন েরমেন �াশেি ৬০�ম প্রর�ষ্া বারে ্চেী উেযাপন েশি। সশম্মিশন রনব ্চারন ব্বস্ায় প্রর�বন্ধীশেি অন্তর্ ্চরতিেিে ও 
উপশযাগী রনব ্চাররন পরিশবে সৃরটিি রবেশয় South Asian Disabilities Organizations-এি সুপারিেসমূহ বাস্বায়শন 
সম্মর� প্রোে েিা হয়।

৭ম সশম্মিন: ০২-০৪ আগটি, ২০১৬ সাশি মািবৈীশপি িাজিানীশ� মাশিশ� FEMBoSA এি ৭ম সশম্মিন অনুরষ্� হয়। 
সশম্মিশনি রথম রেি ‘Technology for Credible Elections’। সশম্মিশন অবাি ও রনিশপক্ষ রনব ্চারন পরিরািনাি জন্য 
আধুরনে প্রযুরতিি গ্হে ও রবোে, রনব ্চাররন রবশিাি রনষ্পরতি (ইরডআি) এি পদ্র�ি রবরনময় প্রভৃর� রবেশয় এেম� প্রোে েিা 
হয়।

৮ম সশম্মিন: ১৭-২০ দসশটেম্বি ২০১৭ �ারিশখ আফগারনস্াশনি োবুশি FEMBoSA এি ৮ম সশম্মিন অনুরষ্� হয়। ৮ম স�াি 
রথম রেি Elections and Dispute Resolution এবং No voter to be left behind। সেস্য দেশেি েক্ষ�া বৃরদ্শ� 
সহায়�া, রনব ্চারন পয ্চশবক্ষে দপ্রাগ্াম আশয়াজন, প্রযুরতি উপেিে রবরনময় প্রভৃর� রবেশয় এেম� প্রোে েিা হয়। 

৯ম সশম্মিন: ৫-৭ দসশটেম্বি ২০১৮ �ারিখ ঢাোয় FEMBoSA এি ৯ম সশম্মিন অনুরষ্� হয়। সশম্মিশনি এবাশিি রথম 
রেি Transparency in Electoral Process & Engaging Electoral Stakeholders। জা�ীয় সংসশেি মাননীয় 
রস্পোি ড. রেিীন োিরমন দরৌধুিী, এম রপ ৫ দসশটেম্বি ২০১৮ �ারিখ সশম্মিশনি শু� উশবৈািন দ�ােোি মযে রেশয় সশম্মিন শুরু 
হয়। দুইরেনব্াপী সশম্মিশন সেস্যশেে সমূহ রথম র�রতিে রবেশয় স্ স্ দেশেি অবস্ান তুশি িশিন। দ�াটাি ও িাজননর�ে েশিি 
আস্া অজ্চন, রনব ্চারন ব্বস্াপনায় সাইবাি রসরেউরিটি দরেট দমাোশবিা, স্ায়ী ওশয়বসাইট পরিরািনা প্রভৃর� রবেশয় রসদ্ান্ত হয়। 
পিব�থী সশম্মিন র্টাশন অনুরষ্� হশব। ১০ম সশম্মিশনি রথম ‘Strengthening Institutional Capacity’।

অর�রথশেি সম্মাশন সশম্মিশনি ২য় রেন মশনাঞে সাংস্কৃর� সন্ধযোি আশয়াজন েিা হয়। রবশশ্ি েী� ্চ�ম সমুদ্রনসে� েক্সবাজাি 
ভ্রমশেি মযে রেশয় FEMBoSA এি ৯ম সম্মিশনি সফি আশয়াজন সপিন্ন হয়।

দিখে: সহোিী সররব, রনব ্চারন েরমেন সররবািয়, ঢাো
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bvixi †fvUvwaKvi ej‡Z wbe©vP‡b wb‡Ri wm×všÍ Abyhvqx bvixi †fvU cÖ`v‡bi AwaKvi‡K †evSvq| bvixi †fvUvwaKvi wb‡q 
cwðgv bvixev`xiv †mv”Pvi n‡q D‡V Ebwesk kZvãxi †kl `k‡K G‡m| Gmgq cwðgv bvixev`x ¯‹zj¸‡jv bvMwiK wn‡m‡e 
bvixi mgvb AwaKvi, mvgvwRK, ivR‰bwZK, mvs¯‹…wZK Ges A_©‰bwZK me‡ÿ‡Î bvixi AskMÖnY wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ 
m‡PZbfv‡e Av‡›`vjb ïiæ K‡i| bvixev`xiv bvixi mvwe©K ÿgZvq‡bi Dci ¸iæZ¡v‡ivc K‡i| G‡ÿ‡Î Zv‡`i †gŠwjK 
`vexi g‡a¨ Ab¨Zg wQj wbe©vPbx †fvUvwaKvi wbwðZ Kiv| GB AwaKvi mywbwðZ Kivi ga¨ w`‡q Zviv ivR‰bwZK †ÿ‡Î 
cyiæ‡li GK”QÎ AvwacZ¨‡K ÿzbœ Ki‡Z m‡Pó nq| 

cvðvZ¨ bvixev`x Av‡›`vj‡bi BwZnvm wZbwU avivq wef³| bvixev`x Av‡›`vj‡bi cÖ_g I‡q‡f ev avivq bvixi †fvUvwaKvi 
AR©‡bi Dci †Rvi †`qv nq| Dwbk kZ‡Ki †k‡li w`‡K Ges wesk kZ‡Ki cÖ_g w`‡K hy³iv‡óª I hy³iv‡R¨ bvixev`x 
Av‡›`vjb PvwjZ n‡qwQj| bvix‡`i ivR‰bwZK ÿgZv we‡kl K‡i bvix‡`i †fvUvwaKvi AR©‡bi Rb¨| Gi djkÖæwZ‡Z 
Dwbk kZ‡Ki †kl w`‡K G‡m Aí wKQz AÂ‡j bvix‡`i †fvUvwaKvi cÖwZwôZ nq| me©cÖ_g 1881 mv‡j AvBj Ad g¨vb 
(hy³iv‡R¨i GKwU ¯^kvwmZ AÂj) m¤úwËi AwaKvix bvix‡`i‡K †fvUvwaKvi cÖ`vb K‡i| Gici 1893 mv‡j ZrKvjxb 
weªwUk Dcwb‡ek wbDwRj¨vÛ bvix‡`i †fvUvwaKvi †`q| Gi avivevwnKZvq `wÿY A‡÷ªwjqv 1895 mv‡j bvix‡`i 
†fvUvwaKvi I cvjv©‡g‡›U cÖwZwbwaZ¡ Kivi my‡hvM †`q| A‡÷ªwjqvq mvgwMÖKfv‡e bvixiv 1902 mv‡j †fvUvwaKvi cvq| 
ZrKvjxb weªwUk mv¤ªv‡R¨i wKQz wKQz Dcwb‡ek Z_v K‡jvbx‡Z bvixi †fvUvwaKvi †`Iqv n‡jI weª‡U‡b bvixiv †fvUvwaKvi 
cvq AviI c‡i 1918 mv‡j mxwgZfv‡e A_v©r 30 eQi eqmx bvix hv‡`i m¤úwË Av‡Q Zv‡`i †fvUvwaKvi †`qv nq| 
cieZ©x‡Z 1921 mv‡j wi‡cÖ‡R‡›Ukb Ae wccj A¨v± ms‡kva‡bi gva¨‡g 21 eQi eqmx mKj bvixi Rb¨ †fvUvwaKvi 
†`Iqv nq| hy³ivóª 1919 mv‡j Gi msweav‡bi 19 Zg ms‡kvabxi gva¨‡g bvix‡`i †fvUvwaKvi †`q| BD‡iv‡ci 1g †`k 
wn‡m‡e wdbj¨v‡Ûi bvixiv 1907 mv‡j †fvUvwaKvi AR©b K‡i| 1913 mv‡j biI‡q BD‡iv‡ci 2q †`k wn‡m‡e bvix‡`i 
c~Y© †fvUvwaKvi cÖ`vb K‡i| Rvgv©bx‡Z bvixev`x‡`i Av‡›`vj‡bi d‡j 1918 mv‡j bvix‡`i ‡fvUvwaKvi †`qv nq| 1g 
wek^hy×Kvjxb cwðgv †`k¸‡jvi A_©bxwZ‡Z bvixi kw³kvjx Ae`vb bvix‡`i ivR‰bwZK AwaKvi Z_v †fvUvwaKvi AR©‡bi 
†ÿ‡Î kw³kvjx f~wgKv iv‡L| 1g I 2q wek^hy‡× ga¨eZ©x mg‡q BD‡iv‡ci A‡bK †`‡k bvix‡`i †fvUvwaKv‡ii ¯^xK…wZ 
†`qv nq| BD‡iv‡ci †`k¸‡jvi g‡a¨ †¯úb, d«vÝ, BZvjx, MÖxm I myBRvij¨v‡Ûi bvixiv †fvUvwaKvi cvq h_vµ‡g 1931, 
1944, 1946, 1952 I 1971 mv‡j| jvwZb Av‡gwiKvi wmsnfvM †`k Zv‡`i bvix‡`i †fvUvwaKvi‡K ¯^xK…wZ †`q wesk 
kZvãxi 40 Gi `k‡K| Z‡e gymwjg we‡k^ bvix‡`i †fvUvwaKvi cÖvwßi wPÎwU nZvkve¨ÄK| †gv¯Ídv Kvgvj AvZvZzK© Gi 
†bZ…Z¡vaxb Zzi¯‹ gymwjg †`‡ki g‡a¨ me©cÖ_g bvix‡`i †fvUvwaKvi †`q 1930 mv‡j| ga¨cÖv‡P¨i †ekwKQz gymwjg †`k 
GKwesk kZvãxi cÖ_gfv‡M G‡m AwZ mv¤úªwZK bvix‡`i †fvUvwaKvi‡K mg_©b w`‡q‡Q| Gi g‡a¨ i‡q‡Q KvZvi, Kz‡qZ, 
Avie AvwgivZ| G‡`k¸‡jv h_vµ‡g 2001, 2005 I 2006 mv‡j bvix‡`i †fvU cÖ`v‡bi AwaKvi‡K ¯^xK…wZ †`q| we‡k^ 
me©‡kl †`k wn‡m‡e †mŠw` Avie 2011 mv‡j bvix‡`i †fvUvwaKvi‡K ¯^xK„wZ w`‡jI †mŠw` bvixiv 2015 mv‡j cÖ_gev‡ii 
g‡Zv †cŠimfv wbev©P‡b †fvU cÖ`v‡bi my‡hvM cvq| 

wek^e¨vcx bvix‡`i †fvUvwaKvi cÖvwßi PvjwPÎ : cwi‡cÖwÿZ evsjv‡`k

ZvbRygv nvmvb AwP©
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Gevi Avgiv wek^ †_‡K Avgv‡`i †`‡ki w`‡K bRi w`e| evsjv‡`‡ki †ÿ‡Î bvix‡`i †fvUvwaKvi cÖvwßi BwZnvm ch©v‡jvPbv 
Ki‡j †`Lv hvq, weªwUkiv fvi‡Zi Rb¨ 1919 mv‡j †h cÖv‡`wkK kvmb AvBb cÖYqb K‡i †mLv‡b bvix‡`i †fvUvwaKvi 
†`Iqvi ÿgZv †`qv nq| 1921 mv‡j gv`ªvR m¤ú`kvjx I wkwÿZ bvix‡`i †fvUvwaKvi †`q| Z‡e †esMj cÖ‡`k cÖv‡`wkK 
kvmb AvB‡b cÖ`Ë bvix‡`i †fvUvwaKvi cÖZ¨vL¨vb Ki‡j G AÂ‡ji bvixev`xiv RvwZ MV‡bi †ÿ‡Î Zv‡`i †fvUvwaKv‡ii 
cÖ‡qvRbxqZv Zz‡j ai‡Z ïiæ K‡i| 

1935 mv‡j fviZ kvmb AvB‡b weªwUk ivR bvix‡`i Rb¨ we‡kl wbev©PK gÛjx I we‡kl Avmb ivLvi e¨e¯’v K‡i hv 
†ewkifvM bvix‡bÎx cÖZ¨vL¨vb K‡i Ges Zviv c~Y© †fvUvwaKvi Pvq| 1931 mv‡j Ks‡MÖm me©Rbxb †fvUvwaKvi †`Iqvi Rb¨ 
Iqv`v K‡i 1947 mv‡j Zviv cyiæl gwnjv wbwe‡k‡l me©Rbxb †fvUvwaKvi e¨e¯’v cÖPjb K‡i| 

c~e©-cwðg cvwK¯Ívb weªwUk ivR Gi Ask _vKvq G AÂ‡jI bvixiv GB mg‡q †fvUvwaKvi cvq| 1947 mv‡j cvwK¯Ívb 
¯^vaxb nIqvi ciI evsjv‡`k f~LÛ cvwK¯Ív‡bi Ask _vKvq evsjv‡`‡ki bvixivI c~Y©v½ †fvUvwaKvi cvq| evsjv‡`k 
1971 mv‡j gnvb gyw³hy‡×i gva¨‡g ¯^vaxb n‡q 1972 mv‡j bZzb msweavb MÖnY K‡i| G msweav‡b bvix I cyiæ‡li mgvb 
†fvUvwaKv‡ii wbðqZv †`qv nq| 

Avi wek^cwigÛ‡j wØZxq wek^hy‡×i ci †_‡K RvwZmsN bvix‡`i †fvUvwaKvi‡K DrmvwnZ Ki‡Z _v‡K| 1981 mv‡j bvixi 
cÖwZ mKj cÖKvi ˆelg¨ we‡jvc (wm‡Wv) bvgK mb` M„nxZ nq| Gm b`wU‡Z bvixi †fvUvwaKvi‡K GKwU †gŠwjK AwaKvi 
wn‡m‡e ¯^xK…wZ †`qv nq| 

†jLK: wbe©vPb Kg©KZ©v, I mnKvix mwPe (mshy³), wbe©vPb Kwgkb mwPevjq, XvKv
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†fvUvi w`em D`hvcb I Physically Challenged †fvUvi

†gvt Avkivdzj Avjg

¯^vaxbZv cieZ©x `xN© 48 eQi ci evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb KZ©„K cÖ_gev‡ii g‡Zv 1 gvP© 2019 Zvwi‡L ÔRvZxq †fvUvi 
w`emÕ cvjb Kiv n‡”Q| evsjv‡`‡ki wbe©vPwb e¨e¯’vcbv‡K Av‡iv mvg‡bi w`‡K GwM‡q †bqvi cÖqv‡m eZ©gvb wbe©vPb Kwgkb 
RvZxq †fvUvi w`em D`hvc‡bi D‡`¨vM MÖnY K‡i‡Q| wbe©vPb Kwgkb KZ…©K M„nxZ Ggb gnr D‡`¨vM mvayev` cvIqvi †hvM¨ 
G wel‡q KviI m‡›`n _vKvi K_v bq|

Gev‡ii RvZxq †fvUvi w`e‡mi cÖwZcv`¨ welq Ô†fvUvi ne, †fvU †`eÕ| GwU evsjv‡`‡ki MYZvwš¿K e¨e¯’vi weKvk I 
cÖwZôvi cÖavb wbqvgK‡K wb‡`©k K‡i| †`‡ki g~j †mªvZavivi RbM‡Yi cvkvcvwk cÖwZeÜx Rb‡Mvôx‡K m¤ú„³ Ki‡Z 
cvi‡j †fvUvi w`em D`hvcb cy‡ivcywi ¯^v_©K n‡Z cv‡i| †fvUvi nIqv Ges †fvU cÖ`vb Kiv mKj †kÖYxi cÖvß eq¯‹ 
bvMwi‡Ki mvsweavwbK I MYZvwš¿K AwaKvi| ivóª GB wbðqZv wbwðZ Ki‡Z bv cvi‡j e¨w³i GB AwaKvi fzjywÚZ nq| 

wek^ ¯^v¯’¨ ms¯’vi 2011 mv‡ji wi‡cvU© Abyhvqx c„w_exi cÖvq 10 kZvsk Rb‡Mvôx †Kv‡bv bv †Kvb ai‡Yi cªwZeÜKZvi 
wkKvi| evsjv‡`‡k †gvU RbmsL¨vi 10 kZvsk A_©vr cÖvq 1 †KvwU 60 jvL gvbyl cÖwZeÜx| †m wn‡m‡e cÖwZeÜx Rb‡Mvôxi 
cÖvq 90 jvL †fvUvi i‡q‡Q| hv †gvU †fvUv‡ii cÖvq 9%| RvZxq msm`mn mKj ¯’vbxq miKvi wbe©vP‡b GB e„nr 
Rb‡Mvôxi †fvUvwaKvi wbwðZK‡í wbe©vPb Kwgkb wbijmfv‡e KvR K‡i hv‡”Q|

eZ©gvb †fvUvi wbeÜb di‡gi 21 bs µwg‡K †fvUvi †Kvb ai‡Yi cÖwZewÜZvi wkKvi wK bv Zvi e¨e¯’v ms‡hvRb Kiv 
n‡jI evsjv‡`‡k †gvU cÖwZeÜx †fvUv‡ii cÖK…Z msL¨v KZ Zvi mwVK msL¨v wbiæcY Kiv hvqwb| †fvUvi ZvwjKv I RvZxq 
cwiPqc‡Î cÖwZeÜxZ¡ kbv³Ki‡Yi †Kvb e¨e¯’v _vK‡j †Kvb †fvU‡K‡›`ª KZRb cÖwZeÜx †fvUvi i‡q‡Qb †m welqwU 
wbwðZ K‡i Zv‡`i †fvU cÖ`v‡b cÖwZeÜxevÜe cwi‡ek ˆZwi Kiv †h‡Z cv‡i|

wewfbœ cÖwZeÜx msMV‡bi `vex Abyhvqx evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb cÖwZeÜx mnvqK wKQz BwZevPK Kvh©µg MÖnY K‡i‡Q; Zvi 
g‡a¨ cÖwZeÜx †fvUvi‡`i `ªæZ †fvUMÖnY, `„wó cÖwZeÜx‡`i Rb¨ wbR¯^ mnKvix, wbPyZjvq †fvU‡K›`ª ¯’vcb, cÖwZewÜZ¡ wel‡q 
wbe©vPb I †fvUMÖnY mswkøó Kg©KZ©v‡`i m‡PZbZv D‡jøL‡hvM¨| G welq¸‡jvmn mg‡qvc‡hvMx AviI wKQz c`‡ÿc MÖnY K‡i 
Zv MYcÖwZwbwaZ¡ Av‡`k, 1972 G mwbœ‡ewkZ Kiv †M‡j cÖwZeÜx †fvUvi‡`i cÖK…Z AwaKvi wbwðZ Kiv m¤¢e n‡e|

evsjv‡`‡k e„nr cªwZeÜx Rb‡Mvôx‡K †fvUvi ZvwjKvfz³ K‡i Zv‡`i †fvUvwaKvi cÖ‡qvM wbwðZ Kivi cvkvcvwk wbe©vPwb 
Kvh©µ‡g AskMÖn‡Y mg‡qvc‡hvMx c`‡ÿc MÖnY Kiv Riæix| wbe©vP‡b hv‡Z Zviv cÖv_©x, mg_©K, cÖPviK I wbe©vPwb ch©‡eÿY 
Kv‡R AskMÖnY Ki‡Z cv‡ib Zvi Rb¨ mnvqK cwi‡ek m„wó Kiv Riæix| 56 nvRvi eM©gvB‡ji ¯^vaxb evsjv‡`‡ki cÖvq 
90 jvL cÖwZeÜx †fvUvi mnvqK cwi‡e‡k MYZvwš¿K cÖwµqvq †fvUvwaKvi cÖ‡qv‡Mi cwi‡ek †c‡j ïay Zv‡`i MYZvwš¿K 
AwaKviB mycÖwZwôZ n‡e bv; GKB mv‡_ kw³kvjx I mymsnZ n‡e Avgv‡`i MYZš¿I|

†jLK: cÖkvmwbK Kg©KZ©v (Rbms‡hvM), wbe©vPb Kwgkb mwPevjq
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ÒRqÓ
†gvt kvwggyj nK

RvZxq †fvUvi w`e‡mi Rq 
e½eÜzi ¯^‡cœi Rq, †mB †fvUvi w`e‡mi Rq

evsjv‡`‡ki MYZ‡š¿i Rq

 †fvUvi w`e‡mi Rq| 

Amnvq †mB knx` gv‡qi eû K‡ói wewbg‡q Rq,

 †mB †fvUvi w`e‡mi Rq

gnvb ¯^vaxbZv w`e‡mi Rq

evsjvq †fvUvi w`e‡mi Rq| 

K…lK, kÖwgK ZvuZx, †R‡jmn mK‡ji Rq

 †fvUvi w`e‡mi Rq

Rq evsjv‡`k wbe©vPb Kwgk‡bi Rq

RvZxq †fvUvi w`e‡mi Rq| 

†jLK: WvUv Gw›U« Acv‡iUi, Dc‡Rjv wbe©vPb Awdm, `vgyoû`v, PzqvWv½v

েরব�া

mvwnZ¨ wefvM
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†fvUvi w`em AvR
†gvt kvnv`vr ‡nv‡mb

Gj‡i c‡njv gvP©
†fvUvi w`em AvR

RvM‡e RvwZ
Rvb‡e Zvi ¶gZvi KviæKvR

18 eQ‡i cv‡e bvMwiK
†fvUvwaKvi wdwiqv

Ki‡e cÖgvY †fv‡Ui gva¨‡g
miKvi MVb Kwiqv|

†fvUvwaKvi ¶gZv †fvUv‡ii Kv‡Q
Av‡Q Zv A¶ybœ

cÖ‡qvM Ki‡e †`k MV‡b
n‡Z †`‡ebv ¶ybœ|

Rv‡bv †n RvwZ AvR
†fvUvwaKvi cÖ‡qv‡Mi KvR

e¨jU wKsev BwfG‡gi gva¨‡g
Mo †`‡ki ZvR|

wn›`y gymwjg †eŠ× wLªóvb mKj RvwZi Kv‡Q
†fvUvwaKvi i‡q‡Q mgvb fv‡e mKj RvwZi gv‡S|

MYZ‡š¿i †`‡k hw`bv Ki †fvUvwaKv‡ii cÖ‡qvM
†R‡b †iL Avb‡e †W‡K †`‡ki Rb¨ `y‡f©vM|

ZvB‡Zv ewj †kvb †n RvwZ,
†fvUvi w`e‡mi w`‡b

†hvM`vbKi †fvUvi w`e‡mi mKj Av‡qvR‡b
Rv‡bv †`k‡K 
Rv‡bv wb‡R‡K

Rv‡bv †fvUvwaKv‡ii ej
GB wb‡q m‡e Drm‡e gv‡Zv

†`LvI †Zvgvi ej.......

†jLK: WvUv Gw›U« Acv‡iUi, Dc‡Rjv wbe©vPb Awdm, ivRvcyi, SvjKvwV
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NID রনশয় গান
দমাঃ েরহদুি ইসিাম সিোি

ও �াইজান, বুবুজান
শুইনা যান, শুইনা যান
দয েথাটি েইমু আরম
নয়� দসটা দ�মন োমী

�বু দসটা �শি �শি
দেেবাসী সবাি �শি

জানা প্রশয়াজন।

দ�াটাি আপরন হইশেন রেনা
NID োড ্চ পাইশেন রেনা
�া নাহশি পািশবন না দেউ
প্রাথথী হশয় েিশ� রনব ্চারন।

আপনাি NID োড ্চ না হশি
পেশ� পাশিন জজিাশি

রােরি বােরি সেি দক্ষশত্র
NID োড ্চ েিোিী এখন।

আপনাি রনশজি নাশমি NID োড ্চ
আশে রেনা ঠিেঠাে 

েিশ� হশি সংশোিন
উপশজিা রনব ্চারন
েম ্চে�্চাি বিাবশি
েিশবন আশবেন।

দিখে: উপশজিা রনব ্চারন অরফসাি, আশটায়ািী, পঞ্চগে

†fvUvi w`em
wgZyj Avn‡g`

ZiæY hyev‡`i Lywki w`b,
gvP© gv‡mi cÖ_g w`b|
†fvUvi ‡nvb †fvU w`b,

bvMwiK AwaKvi ey‡S wbb|

†fvUvi n‡Z Kiæb wbeÜb|
†fvUvwaKvi ‡`‡e,

evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb|

†fvUvi w`em Ki‡ev cvjb,
†`k †cÖg K‡i jvjb|

Avgvi †fv‡UB nq †hb, fvB-
Avgvi †`‡ki  Dbœqb|

†jLK: †gwkb Acv‡iUi, AvBwWqv cÖKí
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G¨vjevg

gvbbxq cÖavb wbe©vPb Kwgkbvi RvwZi D‡Ï‡k¨ fvl‡ণi gva¨‡g GKv`k RvZxq msm` wbe©vP‡bi Zdwmj 
†NvlYv K‡ib

gnvgvb¨ ivóªcwZi mv‡_ e½fe‡b gvbbxq cÖavb wbe©vPb Kwgkbvi, gvbbxq wbe©vPb Kwgkbvie„›` I mwPe 
g‡nv`‡qi †mŠRb¨ mvÿvZ
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Dc‡Rjv wbe©vP‡bi wiUvwb©s Kg©KZv©‡`i cÖwkÿ‡Y e³e¨ ivL‡Qb gvbbxq cÖavb wbe©vPb Kwgkbvi
Rbve †K Gg b~iæj û`v

RywWwmqvj g¨vwR‡÷ªUM‡Yi D‡Ï‡k¨ weªwds

my¨wfwbi d‡Uv G¨vjevg
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my¨wfwbi d‡Uv G¨vjevg

RvZxq msm` wbe©vP‡b g‡bvbqbcÎ evwZj Av‡`‡ki weiæ‡× Avwcj Av‡e`b MÖnY cwi`k©b Ki‡Qb gvbbxq cÖavb 
wbe©vPb Kwgkbvi

gvbbxq cÖavb wbe©vPb Kwgkbvi Rbve †K Gg b~iæj û`v RvZxq msm` wbe©vP‡b †fvU cÖ`vb Ki‡Qb



66

RvZxq †fvUvi w`em 2019

RvZxq msm` wbe©vP‡b †mvbviMvঁI †nv‡U‡j we‡`wk ch©‡eÿ‡`i D‡Ï‡k¨ weªwds Kiv n‡”Q

my¨wfwbi d‡Uv G¨vjevg
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my¨wfwbi d‡Uv G¨vjevg

GKv`k RvZxq msm` wbe©vPb Dcj‡ÿ wbe©vPb fe‡bi AwWUwiqv‡g AvBbk„•Ljv welqK mfv

RvZxq msm` wbe©vP‡bi B‡j‡±ªvivj Bb‡Kvqvwi KwgwUi weªwds
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my¨wfwbi d‡Uv G¨vjevg

RvZxq msm` wbe©vP‡bi B‡j‡±ªvivj Bb‡Kvqvwi KwgwUi weªwds

RvZxq msm` wbe©vP‡bi B‡j‡±ªvivj Bb‡Kvqvwi KwgwUi weªwds
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my¨wfwbi d‡Uv G¨vjevg

GKv`k RvZxq msm` wbe©vP‡b mnKvwi wiUv©wbs Awdmvi‡`i D‡Ï‡k¨ weªwds

GKv`k RvZxq msm` wbe©vP‡b †fvU‡K‡›`ª gwnjv †fvUvi‡`i jvBb
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my¨wfwbi d‡Uv G¨vjevg

GKv`k RvZxq msm` wbe©vP‡bi djvdj cwi‡ekb †K‡›`ª ivR‰bwZK `‡ji †bZ…e„›`
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my¨wfwbi d‡Uv G¨vjevg

GKv`k RvZxq msm` wbe©vP‡b wbe©vP‡bvËi ab¨ev` Ávcb

GKv`k RvZxq msm` wbe©vP‡b wbe©vP‡bvËi ab¨ev` Ávcb
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my¨wfwbi d‡Uv G¨vjevg

†dg‡evmvi 9g m‡¤§jb 2018, we`vqx †Pqvig¨vb eZ©gvb †Pqvig¨vb evsjv‡`‡ki cÖavb wbe©vPb 
Kwgkbv‡ii Kv‡Q †dg‡evmvi †iwcøKv n¯ÍvšÍi K‡ib

†dg‡evmvi 9g m‡¤§jb 2018





evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb

wbe©vPb feb


