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ivóªcwZ

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k

e½feb, XvKv|

১8 ফাল্গুি ১৪২6
2 মাচ ্য ২০20

evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb KZ…©K wØZxqev‡ii g‡Zv ÔRvZxq †fvUvi w`em 2020Õ 
D`hvc‡bi D‡`¨vM‡K Avwg ¯^vMZ RvbvB| G Dcj‡ÿ Avwg m¤§vwbZ †fvUvi‡`i AvšÍwiK 
ï‡f”Qv I Awfb›`b Rvbvw”Q| Avwg Avkv Kwi G Av‡qvRb †fvUvi ZvwjKvq bvg AšÍfz©w³ 
I †fvUvwaKvi cÖ‡qv‡Mi wel‡q RbM‡Yi g‡a¨ e¨vcK m‡PZbZv m„wó Ki‡e|

¯^vaxb evsjv‡`‡ki gnvb ¯’cwZ I RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb G‡`‡ki 
gvby‡li MYZvwš¿K AwaKvi cÖwZôvi Rb¨ AvRxeb msMÖvg K‡i‡Qb| MYZvwš¿K mgvR 
e¨e¯’vq GKRb †fvUvi Zvi †fvUvwaKvi cÖ‡qvM K‡i mvsweavwbK `vwqZ¡ cvjb K‡ib 
Ges Zvi wbe©vwPZ cÖwZwbwai gva¨‡g ivóª cwiPvjbvq AskMÖnY K‡i _v‡Kb| Gev‡ii 
RvZxq †fvUvi w`e‡mi cÖwZcv`¨ Ô†fvUvi n‡q †fvU †`e, †`k Movq Ask †beÕ h_v_© I 
mg‡qvc‡hvMx n‡q‡Q e‡j Avwg g‡b Kwi|

wbe©vPb Kwgkb †fvUvi‡`i evwo evwo wM‡q wbqwgZ wfwË‡Z †fvUvi ZvwjKv nvjbvMv` 
K‡i Avm‡Q| GiB avivevwnKZvq AvR RvZxq †fvUvi w`e‡m †fvUvi‡`i P~ovšÍ ZvwjKv 
cÖKvk Kiv n‡q‡Q| evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb †fvUvi ZvwjKvfzw³i cvkvcvwk bvMwiK‡`i 
RvZxq cwiPqcÎI cÖ`vb K‡i _v‡K| AvVv‡iv erm‡ii D‡aŸ© mKj bvMwi‡Ki Qwe I 
AvOy‡ji Qv‡ci ev‡qv‡gwUªK Z_¨mn Kw¤úDUviwfwËK WvUv‡eBR wbe©vPb Kwgkb cÖ¯‘Z 
Ki‡Q| RvZxq cwiPqc‡Îi gva¨‡g e¨w³i mwVK cwiPq hvPvB K‡i mKj miKvwi 
PvKwiRxexi †eZb, †cbkb, gyw³‡hv×v, eq¯‹ I weaevfvZv cÖ`vbmn wewfbœ ivóªxq 
†mevcÖ`vb m¤¢e n‡”Q|

RvZxq msm‡`i mxgvbv cybtwba©viY, ¯’vbxq miKvi I RvZxq msm` wbe©vPbmn mKj 
ch©v‡qi wbe©vPb myôzfv‡e m¤úbœ Kiv evsjv‡`k wbe©vPb Kwgk‡bi cweÎ `vwqZ¡| wbe©vPb 
Kwgkb Zv‡`i Kvh©µ‡g wWwRUvj cÖhyw³i e¨envi Ges †fvUMÖnY e¨e¯’vq B‡jKUªwbK 
†fvwUs †gwk‡bi cÖeZ©b K‡i‡Q hv RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb Gi Rb¥ 
kZevwl©Kx‡Z Zvi ¯^‡cœi mg„×kvjx evsjv‡`k wewbg©v‡Yi AvKv•Lvi mv‡_ msMwZc~Y©| 
†`‡k MYZ‡š¿i AMÖhvÎv Ae¨vnZ ivL‡Z evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb wbôvi mv‡_ `vwqZ¡ 
cvjb Ki‡e -G cÖZ¨vkv Kwi|

Avwg ÔRvZxq †fvUvi w`em-2020Õ Dcj‡ÿ Av‡qvwRZ mKj Kg©m~wPi mvwe©K mdjZv 
Kvgbv KiwQ|

†Lv`v nv‡dR, evsjv‡`k wPiRxex †nvK| 

ভমাঃ আবদুল িাশমেভমাঃ আবদুল িাশমে

বাণী
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gš¿x

AvBb, wePvi I msm` welqK gš¿Yvjq

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi

nvRvi eQ‡ii †kÖô evOvwj, †mvbvi evsjvi ¯^cœ`ªóv, evsjv‡`‡ki gnvb ¯’cwZ RvwZi 
wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb Gi †`Iqv evsjv‡`‡ki msweav‡bi 8 Aby‡”Q‡` MYZš¿‡K 
ivóª cwiPvjbvi g~jbxwZ Ges 11 Aby‡”Q‡` cÖkvm‡bi mKj ch©v‡q wbe©vwPZ cÖwZwbwa‡`i 
gva¨‡g RbM‡Yi Kvh©Ki AskMÖnY wbwðZ Kivi g~jbxwZ †NvwlZ n‡q‡Q| GQvov, RvZxq 
I ¯’vbxq miKvi cÖwZôvbmg~n wbe©vwPZ cÖwZwbwa‡`i gva¨‡g MV‡bi weavb i‡q‡Q| Gme 
wbe©vP‡bi Rb¨ Avek¨Kxqfv‡e cÖ‡qvRb GKwU wbf©yj †fvUvi ZvwjKv| Avi †fvUvi ZvwjKv 
cÖYqb evsjv‡`k wbe©vPb Kwgk‡bi GKwU mvsweavwbK `vwqZ¡|

evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb GKwU MÖnY‡hvM¨ I wbf©yj †fvUvi ZvwjKv cÖYqb, mKj 
†fvUv‡ii ev‡qv‡gwUªK Z_¨mn cÖ‡qvRbxq Z‡_¨i †WUv‡eBR msiÿY, bvMwiKMY‡K 
RvZxq cwiPqcÎ cÖ`vb Ges wWwRUvj cÖhyw³ wbf©i RvZxq cwiPq †mev cÖ`v‡bi gva¨‡g 
Zv‡`i mvsweavwbK `vwqZ¡ cvjb K‡i hv‡”Q| AwaKš‘ wbe©vPwb e¨e¯’vi AvaywbKvq‡b Z_¨-
cÖhyw³i e¨envimn B‡j±ªwbK †fvwUs †gwk‡bi cÖeZ©b K‡i‡Q| GB wekvj Kg©hÁ AZ¨šÍ 
`ÿZvi mv‡_ m¤úv`‡bi Rb¨ Avwg wbe©vPb Kwgkb‡K mvayev` RvbvB|

Ô†fvUvi n‡q †fvU †`e, †`k Movq Ask †beÕ GB cÖwZcv`¨‡K mvg‡b †i‡L AvMvgx 
2 gvP© 2020 Zvwi‡L †`‡k wØZxqev‡ii g‡Zv RvZxq †fvUvi w`em D`&&hvwcZ n‡Z hv‡”Q| 
Avgvi wek¦vm G Av‡qvRb †fvUvi ZvwjKvq bvg AšÍf©yw³ I †fvUvwaKvi cÖ‡qv‡Mi wel‡q 
RbM‡Yi g‡a¨ e¨vcK m‡PZbZv we‡kl K‡i ZiæY †fvUvi‡`i g‡a¨ h‡_ó Av‡e`b m„wó 
Ki‡e| KviY Gev‡ii cÖwZcv`¨wU AZ¨šÍ cÖvmw½K I mg‡qvc‡hvMx n‡q‡Q Ges G‡Z 
evsjv‡`‡ki MYZvwš¿K g~j¨‡eva I Dbœq‡bi Avkv-AvKv•Lvi cÖwZdjb N‡U‡Q|

g‡b ivL‡Z n‡e †h, †Kvb RvZxq ev ¯’vbxq wbe©vP‡b cÖv_©x nIqvi Rb¨ Ges cÖwZwbwa 
wbe©vP‡bi Rb¨ GKRb bvMwiK‡K Aek¨B †fvUvi n‡Z n‡e| ZvB RvZxq †fvUvi w`em 
D`&&hvcb Dcj‡ÿ †fvUvi ZvwjKvq bvg AšÍf©y³ nqwb Ggb me †hvM¨ bvMwiK‡K †fvUvi 
ZvwjKvfz³ n‡q AvMvgx mKj wbe©vP‡b †fvUvwaKvi cÖ‡qv‡Mi gva¨‡g e½eÜzi ¯^‡cœi 
†mvbvi evsjv Movq Ask †bIqvi Rb¨ Avwg D`vË AvnŸvb Rvbvw”Q|

RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb Gi Rb¥kZevwl©Kxi †PZbv‡K aviY K‡i 
mg„× †mvbvi evsjv Movi cÖZ¨‡q evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb KZ©„K M„nxZ RvZxq †fvUvi 
w`em-2020 D`&hvc‡bi mKj Kg©m~wPi mvdj¨ Kvgbv KiwQ|

আশিসুল িক, এম.শপআশিসুল িক, এম.শপ

বাণী
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cÖavb wbe©vPb Kwgkbvi

evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb

evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb wØZxqev‡ii g‡Zv RvZxq †fvUvi w`em Dcj‡ÿ GKwU 

my¨‡fwbi cÖKvk Ki‡Z hv‡”Q †R‡b Lywk n‡qwQ| Gev‡ii RvZxq †fvUvi w`e‡mi cÖwZcv`¨ 

Ô†fvUvi n‡q †fvU †`e, †`k Movq Ask †beÕ hv AZ¨šÍ mg‡qvc‡hvMx I cÖvmw½K e‡j 

Avwg g‡b Kwi| ZvQvov gywRe e‡l©i eQ‡i AbywôZe¨ Gev‡ii RvZxq †fvUvi w`em 

we‡klfv‡e Zvrch©gq|

2019 mv‡ji 1 gvP© Zvwi‡L cÖ_g RvZxq †fvUvi w`em AbywôZ n‡qwQj| Awbevh© 

KviYekZ GLb †_‡K cÖwZ eQi 2 gvP© Zvwi‡L RvZxq †fvUvi w`em D`&hvwcZ n‡e| 

evsjv‡`‡ki MYZš¿‡K mymsnZ I mgybœZ ivLv Ges †fvU cÖ`v‡b †fvUvi mvaviY‡K 

DrmvwnZ Ki‡Yi gva¨‡g wbe©vPwb cÖwµqvq AskMÖnY wbwðZ Kiv-B Gev‡ii RvZxq 

†fvUvi w`e‡mi D‡Ïk¨| 

RvZxq †fvUvi w`em D`&hvc‡bi mv‡_ RwoZ mswkøó mKj‡K AvšÍwiK ab¨ev` I 

Awfb›`b| RvZxq †fvUvi w`em 2020 mvdj¨gwÛZ †nvK|

 
 †K Gg b~iæj û`v

বাণী
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wbe©vPb Kwgkbvi

evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb

Ò†fvUvi ne †fvU †`e, †`k Movq Ask †beÓ- GB cÖwZcv`¨ welq‡K mvg‡b †i‡L 
AvMvgx 2 gvP© 2020 Zvwi‡L †`‡k wØZxq ev‡ii g‡Zv D`&hvwcZ n‡Z hv‡”Q RvZxq 
†fvUvi w`em| evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb †`‡ki mKj †hvM¨ bvMwiK‡K †fvUvi ZvwjKvq 
AšÍfy©³ K‡i _v‡K| myôz †fvUvi ZvwjKv myôz wbe©vP‡bi c~e©kZ©| †fvUvi nIqvi gva¨‡g 
GKRb bvMwi‡Ki MYZvwš¿K AwaKvi cÖ‡qv‡Mi my‡hvM m„wó nq| †`‡ki cÖ‡Z¨K bvMwiK‡K 
wbe©vPb I MYZš¿ m¤ú‡K© m‡PZb K‡i M‡o †Zvjv Avek¨K, hv‡Z Zviv wbe©vPb cÖwµqvq 
Ask wb‡q †hvM¨ RbcÖwZwbwa wbe©vPb Ki‡Z cv‡ib|

evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb GKwU ̄ ^vaxb I mvsweavwbK cÖwZôvb| wbf©yj †fvUvi ZvwjKv 
cÖYqb wbe©vPb Kwgk‡bi GKwU mvsweavwbK `vwqZ¡| †fvUvi ZvwjKv cÖYqb‡K wbe©vPb 
Kwgkb m‡ev©”P AMÖvwaKvi wn‡m‡e we‡ePbv K‡i| †fvUvi wbeÜ‡bi ci †fvUvi ZvwjKv 
cÖYq‡bi cvkvcvwk mKj †fvUvi‡K RvZxq cwiPqcÎ cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K| evsjv‡`‡ki 
mKj †fvUv‡ii †W‡gvMÖvwdK I ev‡qv‡gwÆK Z_¨vw` wbe©vPb Kwgk‡b msiwÿZ Av‡Q| G 
Z_¨vw`i †cÖwÿ‡Z wbe©vPb Kwgkb mKj †fvUvi‡K AwaK wbivcËv ˆewkó¨ m¤^wjZ ¯§vU© 
RvZxq cwiPqcÎ cÖ`vb Ki‡Q|

ÔRvZxq †fvUvi w`emÕ g~jZt †fvUviM‡Yi Rb¨ wb‡ew`Z GKwU we‡kl w`b| wbe©vPK‡`i 
g‡a¨ †fvU m‡PZbZv m„wó Ges wbe©vPwb welqvw` RbmvaviY‡K AewnZ Kiv RvZxq †fvUvi 
w`em D`&hvc‡bi Ab¨Zg jÿ¨| bexb †fvUvi‡`i g‡a¨ MYZvwš¿K g~j¨‡eva, ivR‰bwZK 
†PZbv I RvZxqZv †ev‡ai weKv‡k ÔRvZxq †fvUvi w`emÕ ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv ivL‡e e‡j 
Avwg wek^vm Kwi|

Avwg RvZxq †fvUvi w`em 2020 D`&hvcb Dcj‡ÿ mKj‡K AvšÍwiK ï‡f”Qv I 
Awfb›`b RvbvB Ges RvZxq †fvUvi w`e‡mi mdjZv Kvgbv Kwi|

gvneye ZvjyK`vi

বাণী

RvZxq †fvUvi w`em 2020
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wbe©vPb Kwgkbvi

evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb

জনগণ ভ�োটোর হিসোবে হনেহধিত িবে হনেো্চহন প্রহরিেোে সরোসহর সম্পৃক্ত িওেোর 
ক্ষমতো অজন্ কবর। গণতব্রের হ�হতিবক সুদৃঢ় এেং গণতোহ্রেক অহ�যোত্োর হেকোবে 
ভ�োটোর িওেো সেবচবে গুরুত্বপূণ ্ও প্রথম পদবক্ষপ। এ লক্ষষ্য অজব্নর জন্য েোংলোবদে 
হনেো্চন কহমেন ভদবের সকল ভযোগ্য নোগহরকবক ভ�োটোর হিবসবে হনেহধিত কবর জোতীে 
পহরচেপত্ প্রদোন করবে। হনেো্চন প্রহরিেোে সকল ভযোগ্য ব্যহক্তবক অন্তর্ক্্ত এেং হনেো্চবন 
তোবদর ভ�োটোহিকোর প্রবেোবগর ব্যোপোবর সবচতন করোর জন্য েোংলোবদে হনেো্চন কহমেন 
অব্যোিত�োবে কোজ করবে। েতম্োন হনেো্চন কহমেন ২০১৯ সোবল েোংলোবদবে প্রথমেোর 
১ মোচ ্জোতীে ভ�োটোর হদেস হিবসবে উদযোপন কবরবে। ২০২০ সোবলর ২ মোচ,্ জোতীে 
ভ�োটোর হদেস হিবসবে উদযোপবনর উব্োগ ভনেো িবেবে। এ উব্োগবক আহম সোধুেোদ 
জোনোই।

“ভ�োটোর িবে ভ�োট ভদে, ভদে গড়োে অংে ভনে” প্রহতপো্ হেষেবক সোমবন ভরবে 
২ মোচ,্ ২০২০ জোতীে ভ�োটোর হদেবসর সকল কমস্ূহচ ও অনুষ্োন ভ�োটোরবদর সবচতনতো 
বৃহধি করবে, এ হেশ্োস আমোর রবেবে। আহম আেো কহর জোতীে ভ�োটোর হদেবসর 
কোযর্িবমর মোধ্যবম সৃষ্ট সবচতনতো হনেো্চন কহমেবনর ভ�োটোর হনেধিন প্রহরিেোবক 
আবরো হনর্ল্ ও গহতহেল করবে । েোংলোবদবের গণত্রেবক প্রোহতষ্োহনক রুপ হদবত এেং 
জনগবণর ক্ষমতোেবন জোতীে ভ�োটোর হদেস হেবেষ ভূহমকো রোেবে েবল আহম মবন 
কহর। 

জোতীে ভ�োটোর হদেস ২০২০ উপলবক্ষ আবেোহজত সকল কমস্ূহচ ও অনুষ্োবনর 
সোহেক্ সফলতো কোমনো করহে। একই সোবথ েোংলোবদবের সকল ভ�োটোরবক জোতীে 
ভ�োটোর হদেবস আন্তহরক শুব�চ্ো ও প্রোণঢোলো অহ�নন্দন জোনোহচ্।

†gvt iwdKzj Bmjvg

বাণী



10

wbe©vPb Kwgkbvi

evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb

evsjv‡`‡ki MYZvwš¿K ms¯‹…wZi weKv‡k †fvUvi‡`i ̧ iæZ¡ Acwimxg| MYZš¿, wbe©vPb 

I †fvUvwaKvi wel‡q m‡PZbZv m„wói j‡ÿ¨ weMZ eQ‡ii b¨vq G eQi wØZxqev‡ii g‡Zv 

2 gvP© RvZxq †fvUvi w`em wn‡m‡e D`&hvcb n‡Z hv‡”Q †R‡b Avwg Avbw›`Z| GB we‡kl 

w`‡b evsjv‡`‡ki mKj †fvUvi‡K Avwg RvbvB AvšÍwiK ï‡f”Qv| 

RvZxq †fvUvi w`em 2020 Gi cÖwZcv`¨ welq Ò†fvUvi n‡q †fvU †`e, †`k Movq 

Ask †beÓ wba©viY Kiv n‡q‡Q, hv AZ¨šÍ cÖvmw½K| †fvUvi nevi AwaKvi, †fvUvi nIqvi 

†hvM¨ cÖwZUv bvMwi‡Ki mvsweavwbK AwaKvi| GKBfv‡e †fvUvi n‡q ¯^vaxb gZvgZ 

cÖ`v‡bi AwaKviI GKRb †fvUv‡ii mvsweavwbK I MYZvwš¿K AwaKvi, hv wbwðZ Kivi 

`vwqZ¡ Avcbvi, Avgvi, Avgv‡`i mK‡ji| †fvUvi w`e‡mi GB cÖwZcv`¨ welq †hb ïay 

wel‡qi g‡a¨B mxgve× bv _v‡K| cÖwZcv`¨ welqwU aviY K‡i Gi Kvh©Kix iƒc †`Iqvi 

Kvh©µg †hb Ae¨vnZ _v‡K| KviY GB welqwU A_©en KivB G w`e‡mi mv_©KZv| 

evsjv‡`‡ki MYZš¿‡K cÖvwZôvwbKfv‡e kw³kvjx Ki‡Z Ges †fvUviM‡Yi ÿgZvq‡b 

RvZxq †fvUvi w`em ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv ivL‡e e‡j Avwg wek¦vm Kwi|

ÔRvZxq †fvUvi w`em 2020Õ Dcj‡ÿ M„nxZ mKj Kg©m~wPi Avwg mdjZv Kvgbv 

KiwQ| 

 

KweZv Lvbg

বাণী
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wbe©vPb Kwgkbvi

evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb

evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb 2 gvP© 2020 Zvwi‡L wØZxqev‡ii g‡Zv †`‡k RvZxq 

†fvUvi w`em D`&hvcb Ki‡Z hv‡”Q, GRb¨ Avwg AZ¨šÍ Avbw›`Z| GeQi RvZxq †fvUvi 

w`e‡mi cÖwZcv`¨ n‡”Q Ô†fvUvi n‡q †fvU †`e, †`k Movq Ask †beÕ| Avwg g‡b Kwi, 

GeQ‡ii RvZxq †fvUvi w`e‡mi cÖwZcv`¨wU AZ¨šÍ cÖvmw½K I mg‡qvc‡hvMx n‡q‡Q Ges 

Zv ZiæY †fvUvi‡`i g‡a¨ h‡_ó Av‡e`b m„wó Ki‡e|

evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb GKwU ̄ ^vaxb I mvsweavwbK cÖwZôvb| wbf©yj †fvUvi ZvwjKv 

cÖYqb wbe©vPb Kwgk‡bi GKwU mvsweavwbK ̀ vwqZ¡| eZ©gvb wbe©vPb Kwgkb Zvi GB gnvb 

`vwqZ¡ AZ¨šÍ myPviæiƒ‡c cvjb K‡i Avm‡Q| g~jZ 2008 mv‡ji ci †_‡K wbe©vPb 

Kwgkb KZ…©K cÖYxZ †fvUvi ZvwjKvi weï×Zv I wek¦vm‡hvM¨Zvi wel‡q †`kevmx Ges 

we‡k¦i mKj †`‡ki Av¯’v AR©b K‡i‡Q| †fvUvi nIqvi †hvM¨ cÖ‡Z¨K bvMwiK‡K †fvUvi 

ZvwjKvq AšÍfy©w³i ga¨ w`‡q evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb bvMwiKM‡Yi †gŠwjK AwaKvi 

wbwðZ Ki‡Z e× cwiKi| †`‡k wØZxqev‡ii g‡Zv RvZxq †fvUvi w`em D`&hvcb wbe©vPb 

Kwgk‡bi †mB cÖZ¨‡qiB ewntcÖKvk| 

Avwg RvZxq †fvUvi w`em 2020 Dcj‡ÿ †`ke¨vcx M„nxZ mKj Kg©m~wP I Abyôv‡bi 

mvwe©K mdjZv Kvgbv KiwQ| †mBmv‡_ evsjv‡`‡ki mKj †fvUvi I ZiæY cÖRb¥ hviv 

†fvUvi n‡Z hv‡”Qb Zv‡`i mevB‡K RvbvB Avgvi AvšÍwiK ï‡f”Qv I cÖvYXvjv Awfb›`b|

 

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

বাণী
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wmwbqi mwPe

wbe©vPb Kwgkb mwPevjq

ভদেব্যোপী হবিতীেেোবরর মবতো ২ মোচ ্ ২০২০ তোহরবে নোনো আবেোজবন উদযোপন িবত 
যোবচ্ ‘জোতীে ভ�োটোর হদেস’। এেোবরর প্রহতপো্ হেষে ‘ভ�োটোর িবে ভ�োট ভদে, ভদে গড়োে 
অংে ভনে’। জোতীে ভ�োটোর হদেস উপলবক্ষ সকল সম্োহনত ভ�োটোর ও সমগ্র ভদেেোসীবক 
আন্তহরক শুব�চ্ো ও অহ�নন্দন জোনোহচ্। 

গণতোহ্রেক প্রহরিেোে ভ�োটোর অপহরিোয ্ উপোদোন। ভ�োটদোবনর মোধ্যবম নোগহরকগণ 
গণতোহ্রেক সরকোর ব্যেস্োবক কোযক্র রোবেন। নোগহরবকর ভ�োটদোন আচরণ রোজননহতক 
মতোদে ্ ও সিবযোহগতোর ভক্ষত্বক প্র�োহেত কবর। ভ�োটোহিকোর প্রবেোবগ নোগহরবকর আথ-্
সোমোহজক ও রোজননহতক সবচতনতো বৃহধি পোে। নোগহরবকর প্রতষ্যোেোর হদনপহজিবত স্োন পোে 
উন্নততর হেক্ষো, অথপ্ূণ ্স্োিীনতো, সুস্োস্ষ্য ও দীরো্য়ু, জীেন বেহচত্, উচ্চতর দৃহষ্ট�হগি, তুহষ্ট ও 
জীেন সমৃহধির ভচতনো। নোগহরবকর কোহখিত ও মযো্দোপূণ ্জীেবনর হনশ্চেতো হেিোবন কমপ্ন্ো 
প্রণেন ও েোস্তেোেন গণপ্রজোত্রেী সরকোবরর বনহতক দোহেবত্ব পহরণত িে। 

ভ�োটোরেোধিে কমস্ূহচ প্রণেবন েোংলোবদে হনেো্চন কহমেন সদো সবচষ্ট। উন্নত প্রযুহক্ত 
ব্যেিোবরর মোধ্যবম ভ�োটোবরর তথ্য-উপোতি স্োেী�োবে ভেটোবেইবজ সংরক্ষণ ও হনেহমত 
িোলনোগোদ করো িবচ্। ভ�োটদোবনর সুহেিোবথ ্ েহেসি ভ�োটোর তোহলকোর পোেোপোহে সম্প্রহত 
ইবলকট্রহনক ভ�োটং ভমহেন এর প্রচলন করো িবেবে। ভ�োট প্রদোন েোড়োও বদনহন্দন কোজ ও ভসেো 
প্রোহতিবত সকল ভ�োটোবরর জন্য জোতীে পহরচেপত্ তথো উন্নতমোবনর স্োট ্জোতীে পহরচেপত্ 
প্রদোন করো িবচ্। ভেটোবেইবজ হলংক স্োপবনর মোধ্যবম সরকোহর ভেসরকোহর হেহ�ন্ন প্রহতষ্োন 
নোগহরবকর পহরহচহত প্রহতপন্ন কবর ভসেো প্রদোন করবত সক্ষম িবচ্। ‘জোতীে ভ�োটোর হদেস’ 
উদযোপন নেীনবদর ভ�োটোর তোহলকোে নোম অন্তর্হ্ক্তবত আগ্রিী করবে এেং নোগহরকগবণর 
মবধ্য গণতোহ্রেক মূল্যবেোিবক িোরণ ও সমথব্নর নেেহক্ত সঞ্োর করবে েবল আহম দৃঢ়�োবে 
হেশ্োস কহর। 

মিোন স্োিীনতো সংগ্রোবমর মধ্য হদবে আমরো ভ�োটোহিকোর অজন্ কবরহে। স্োিীনতো 
সংগ্রোবমর লোহলত স্প্ন সমুন্নত রোেবত আমরো ভ�োটোর হিবসবে অন্তর্ক্্ত িে, ভ�োটোহিকোর প্রবেোগ 
করে এেং সকবল হমবল গবড় তুলে উন্নত সমৃধি এক েোংলোবদে- এ প্রতষ্যোেো ব্যক্ত কবর ‘জোতীে 
ভ�োটোর হদেস ২০২০’ এর সেো্গিীণ সোফল্য কোমনো করহে। 

ভমাঃ আলমেীরভমাঃ আলমেীর

বাণী
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m¤úv`Kxq

evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb Zvi mvsweavwbK ̀ vwqZ¡ cvj‡b m`v RvMÖZ| c„w_exi †h †Kvb 
†`‡ki MYZvwš¿K cÖwZôv‡bi g‡ZvB evsjv‡`‡ki MYZš¿‡K kw³kvjx I my`„p Ki‡Z eQi 
Ry‡oB bvbv ai‡bi Kvh©µg m¤úv`b K‡i _v‡K evsjv‡`‡ki G mvsweavwbK cÖwZôvbwU| 

evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb Gi g~j KvR ivóªcwZ wbe©vPb, RvZxq msm` wbe©vPb 
Abyôvb, msm` wbe©vPb Abyôv‡bi j‡ÿ¨ msm`xq Avm‡bi mxgvbv wba©viY Ges †fvUvi 
ZvwjKv cÖYqb I Zv nvjbvMv` Kiv| GQvovI ̄ ’vbxq miKv‡ii wewfbœ wbe©vPb Abyôvb K‡i 
_v‡K evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb|

c„w_exi †h †Kvb MYZvwš¿K †`‡ki wbe©vP‡bi cÖvY kw³ n‡jv †fvUvi| Avi †fvUvi‡K 
wbe©vP‡b †fvU`vb Ges †fvU †h †fvUv‡ii GKUv gnvg~j¨evb m¤ú` Zv Zv‡`i‡K Abyaveb 
Kiv‡Z RvZxq †fvUvi w`e‡mi †Kvb weKí †bB| †fvUvi w`em †`‡ki RbM‡Yi g‡a¨ 
MYZš¿, wbe©vPb, mykvmb I †fvUvwaKvi cÖ‡qv‡Mi wel‡q m‡PZbZv m„wó K‡i| 

Gevi 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, †cv÷vi mvuUv‡bv, wjd‡jU weZiY BZ¨vw`| 

2 gvP©, 2020 RvZxq †fvUvi w`em D`&hvcb D‡`¨v‡Mi 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 wmwbqi mwPe g‡nv`‡qi wbKU Mfxi K…ZÁZv cÖKvk 
KiwQ I ab¨ev` Ávcb KiwQ| ¯§iwYKv cÖKv‡k mnvqZv Kivi Rb¨ AwZwi³ mwPe 
g‡nv`qmn wbe©vPb Kwgkb mwPevjq I gvV ch©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| ¯^í mg‡q ¯§iwYKv 
cÖKv‡ki Kvi‡Y fzj-ÎæwU _vK‡j Zv ÿgvmy›`i `„wó‡Z †`Lvi Aby‡iva iBj| 

  
 †gvnvt BmivBj †nv‡mb

cwiPvjK (Rbms‡hvM)
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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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প্রেোসী েোংলোবদহে

হরিটে উপহনবেহেক আমল িবত েোংলোবদবের বৃিতির হসবলট ভজলোর সোবথ যুক্তরোবজষ্যর একট হনহেড় েধিন গবড় উবে চো েোগোনবক 
ভকন্দ্র কবর। চো হেবপের হনে্রেণ, মোহলকোনো দুবটোই হেল যুক্তরোবজষ্যর নোগহরকবদর িোবত। চো েোগোবনর হেবেষজ্ঞ, ব্যেস্োপকবদর 
হসবলট অঞ্বল হেবেষ কবর চো েোগোবন েসেোস করবত িবতো। জীেন জীহেকোর তোহগবদ সোদো মোনুষগুবলোবক েোংলোবদহে মোনুবষর 
সোিোয্য সিবযোহগতো গ্রিণ করবত িবেহেল। কোলরিবম তোবদর সোবথ গবড় উবে সখ্যতো। সোদো চোমড়োর মোনুষগুবলো েোংলোে তোবদর 
দীর ্হদবনর উপহস্হতর কোরবণ েোংলোর কোলচোর কৃহষ্টর সংবগ সম্পৃক্ত িবে পবড়ন, হেবেষ কবর েোংলোবদহে েোেোর দোেোর তোবদর 
কোবে িবে পবড় আকষণ্ীে। যুক্তরোবজষ্য ভফরোর সমে সংবগ কবর হনবে যোন তোর সোবথর ভলোকজনবক। সমবের পহররিমোে 
েোংলোবদহে হসবলটবদর সংখ্যো যুক্তরোবজষ্য েোড়বত থোবক। যুক্তরোবজষ্য অেস্োন করবলও তোরো তোবদর ইহতিোস ঐহতিষ্যবক িবর 
রোেোর ভচষ্টো কবরন। হেবলহত সোবিেবদর রসনো হেলোস হমটোবনোর তোহগবদ যুক্তরোবজষ্য গবড় তুবলবেন হেেোল কোরী হেপে। এই কোরী 
হেবপের প্রবেোজবন হসবলট ভথবক হেপুল সংখ্যক জনবগোষ্ী যুক্তরোবজষ্য েসেোস করবেন। এ িোরো আজও কম-ভেহে েজোে রবেবে। 
২-৩ েত েের আবগ যোরো চবল ভগবেন তোবদর পরেততী প্রজন্ম ভকউই েোংলোবদবের নোগহরক নন। তোবদর রবেবে যুক্তরোবজষ্যর 
পোসবপোট।্ তবুও তোরো েবল আমোবদর পূেপ্ুরুষ েোংলোবদে ভথবক এবসবেন। 

হরিটে েোসবনর অেসোবনর পর েতম্োন েোংলোবদে ও পহশ্চম পোহকস্তোন হনবে গঠিত ভদে পোহকস্তোন ভথবক উচ্চ হেক্ষো গ্রিবণর জন্য 
হেপুল সংখ্যক েোত্ েোত্ী ইউবরোপ আবমহরকোে পোহড় জমোন। উচ্চ হেক্ষো ভেবষ ভকউ হফবর এবসবেন েোংলোবদবে আেোর অবনবকই 
রবে ভগবেন হেবশ্র হেহ�ন্ন ভদবে। এই িোরো প্রহতহদনই েোড়বে। তোবদর অবনবকই েোংলোবদবের নোগহরকত্ব তষ্যোগ কবর ভস ভদবের 
নোগহরক িবেবেন। ভয সকল ভদবে ববিত নোগহরকত্ব রবেবে ভসেোবন তোরো দুই ভদবের নোগহরকত্ব েজোে ভরবেবে। ভকউ শুধুমোত্ 
স্োেী েসেোবসর অনুমহত হনবে েোংলোবদহে হিবসবেই ভসেোবন অেস্োন কবর ব্যেসো েোহণজষ্য েো চোকুহরর সোবথ যুক্ত আবেন। হেবদবে 
অেস্োনরত প্রেোসী েোংলোবদহেবদর প্রোে সকবলই দোেী কবরন তোরো েোংলোবদহে। যোরো নোগহরকত্ব তষ্যোগ কবরবেন তোরোও। কোরণ 
তোরো নোড়ীর টোবন, ভদবে ভরবে যোওেো স্োের সম্হতির কোরবণ কমনওবেলথর্ক্ত ভদবের পোসবপোট ্ হনবে েোংলোবদবে আবসন। 
েোংলোবদবে আসবত তোবদর ভকোন হ�সো লোবগ নো। ভস ভদবের িোই কহমেন ভথবক “ভনো হ�সো হরকেোে”্ সীল ভমবর ভদেো িে। এবত 
কবর তোবদর মবন এই িোরণোটো আরও পোকোবপোক্ত িবে েবস আবে ভয, ভযবিতু হ�সো লোবগ নো তোই তোরো েোংলোবদবের নোগহরক। 
যোরো ববিত নোগহরক হিবসবে আবে তোবদর অবনবকর কোবে েোংলোবদবের পোসবপোট ্থোকবলও তোরো ভসটো নেোেন কবরনহন। কোরণ 
প্রবেোজন িে নো, তোরো হরিটে পোসবপোট ্হনবে েোংলোবদবে আসবত পোবরন। হরিটে পোসবপোট ্হনবে চলোবফরো করবল ঝুট ঝোবমলো 
কম িে। 

১৯৭১ সোবল স্োিীনতোযুধি চলোকোবল েোংলোবদবের প্রোে এক ভকোট ভলোক �োরবত আশ্রে ভনে। এর েোইবরও অপে সংখ্যক িবলও 
পোহড় জমোে হেবশ্র হেহ�ন্ন ভদবে। তোবদর ভেহের �োগ ভদবে হফবরনহন। তোরোও প্রেোসী। তোরো ভয ভদবে অেস্োন করবেন ভস ভদবের 
নোগহরকত্ব গ্রিণ কবরবেন। তবে তোরো মবন প্রোবণ েোংলোবদহে রবে ভগবেন।

সতির এর দেবকর পবর সোরো হেবশ্ হেশ্োেবনর িোক্ো এবস লোবগ। পহশ্চমো হেশ্ তোবদর হেপেোেবনর চোকো সচল রোেোর জন্য হেবশ্র 
হেহ�ন্ন ভদে ভথবক হেহ�ন্ন নোবম জনেল সংগ্রি করবত থোবক। মধ্যপ্রোচষ্য ভপবট্রো েলোর এর সুেোবদ তোবদর আরোম আবেে হনহশ্চত 
করো এেং অেকোেোবমো উন্নেবন উন্নেনহেল ভদেগুবলো িবত শ্রহমক হনবত থোবক। কোবলর পহররিমোে এবদর অবনবক ভদবে হফবর 
এবসবেন ভকউ ভকউ ভসসে ভদবের নোগহরকত্ব হনবলও হনবজবক েোংলোবদহে �োবেন। অবনবকই েসেোবসর অনুমহত হনবে ব্যেসো 
েোহণজষ্য করবেন, তোরো সেোই েোঙোহল ও প্রেোসী।

 প্রবাসী বাংলাদেশি, ভ�াটার শিদসদব শিবন্ধি ও জাতীয় পশরচয়পত্র
প্রোিঃ সমস্া ও সম্াবিা

ভমাঃ রশফকুল ইসলাম, শপএইচশি
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েোংলোবদে ভথবক প্রেোসী হকন্তু েোংলোবদহে নন

আহের দেবকর শুরু ভথবক মোেোনমোর সোবেক েোমো্ ভথবক ভরোহিগিো জনবগোষ্ীর একোংে েোংলোবদবে েরণোথতী হিবসবে প্রবেে কবর। 
তোবদর অবনবকই েোংলোবদবের পোসবপোট ্হনবে হেবদবে কোজ করবেন। ভযবিতু তোবদর কোবে েোংলোবদহে পোসবপোট ্আবে তোরো 
হনবজবদরবক েোংলোবদহে দোেী করবেন। স্োিীনতো যুধিকোলীন হেিোরী জনবগোষ্ী েোংলোবদবের হেবরোহিতো কবরবে। স্োিীনতো যুবধি 
পোহকস্তোহন ভসনোেোহিনীবক পরোহজত কবর স্োিীনতো অজন্ করবলও হেিোহররো েোংলোবদেবক তোবদর ভদে হিবসবে ভমবন ভনেহন। 
তোরো পোহকস্তোবন হফবর ভযবত চোইবলও পোহকস্তোন তোবদর নোগহরক হিবসবে স্ীকোর কবরহন। তোরো স্োিীনতো পরেততীকোবল ভজবন�ো 
কনব�নেন অনুযোেী জোহতসংবরর তত্তোেিোবন কষ্যোবম্ আশ্রে ভনে। হকছু ভদবের আনোবচ কোনোবচ হনভৃবত অেস্োন করবত থোবক। 
তোবদর মধ্য ভথবক অবনবকই েোংলোবদহে পোসবপোট ্সংগ্রি কবর প্রেোবস পোহড় হদবেবেন। তোবদর অবনবক আজ েোংলোবদহে দোহে 
করবেন।

ভকন জোতীে পহরচেপত্ ভপবত িবে

প্রেোসী েোংলোবদহে, প্রেোসী েোঙোহল, প্রেোসী েোংলোবদহে পোসবপোটি্োরী ভরোহিগিো জনবগোষ্ী সেোই েোংলোবদবের ভ�োটোর তোহলকোে 
তোবদর নোম হনেধিন করবত চোন। কোরণ ভ�োটোর তোহলকোে নোম অন্তর্ক্্ত িবলই হতহন পোবেন েোংলোবদহে হিবসবে জোতীে পহরচেপত্। 
তোরো তো ভপবত চোন,

  প্রেোসী েোংলোবদহেবদর আত্ীে স্জন, স্োের সম্হতি রবেবে েোংলোবদবে। তোরো তোবদর হেকড় িোরোবত চোন নো।

  প্রেোসী েোংলোবদহে েোঙোহলবদর এটো সোংহেিোহনক অহিকোর।

  েোংলোবদহে পোসবপোটি্োরী হেিোরী ও ভরোহিগিোগণ ভ�োটোর হিসোবে হনেহধিত িবে জোতীে পহরচেপত্ ভপবলই তোরো 
েোংলোবদবে েসেোবসর অহিকোর হনহশ্চত করবত পোরবেন। হেিোহররো মবন কবরন আর তোরো পোহকস্তোবন হফরবত পোরবেন 
নো, ভরোহিগিোবদর িোরণো মোেোনমোর হফবর যোওেোর সম্োেনো ক্ষীণ, তোই ভযবকোন মূবল্য তোরো ভ�োটোর িবত চোন, ভপবত চোন 
জোতীে পহরচেপত্।

প্রেোসী েোঙোহল, প্রেোসী েোংলোবদহে, সেোই তোবদর কষ্টোহজত্ বেবদহেক মুদ্ো ভদবে পোেোবচ্ন, যো ভদবের আমদোহন েোহণজষ্য ও 
উন্নেবনর চোকোবক সচল ভরবেবে। এই বেবদহেক মুদ্োর প্রেোি সচল থোক এটো আমরো সেোই চোই। এই হেবচেচনোে তোবদর দোেীর 
প্রহত েোংলোবদে সরকোরও সিোনুভূহতহেল।

ভ�োটোর তোহলকো

গণপ্রজোত্রেী েোংলোবদবের সংহেিোবনর ১২২ অনুবচ্বদর উপ-অনুবচ্দ  (১) অনুযোেী ভকোন ব্যহক্ত সংসবদর হনেো্চবনর জন্য হনিো্হরত 
ভকোন হনেো্চহন এলোকোর ভ�োটোর তোহলকোর্ক্ত িেোর অহিকোরী িওেো অন্যোন্য ভযোগ্যতোর পোেোপোহে মূল ভযোগ্যতো গুবলো;  

(ক)  হতহন েোংলোবদবের নোগহরক ;

(ে)   তাঁিোর েেস আেোবরো েেবর কম নে;

(গ)   হতহন ঐ হনেো্চহন এলোকোর অহিেোসী েো আইবনর বিোরো ঐ হনেো্চহন এলোকোর অহিেোসী হেবেহচত িন।

েোংলোবদে হনেো্চন কহমেন উপবরোক্ত েত ্প্রহতপোলনকোরী নোগহরকবদর ভ�োটোর তোহলকোর্ক্ত কবর জোতীে পহরচেপত্ প্রদোন 
কবরন। পঞ্োে দেক ভথবক িোবত হলবে এই ভ�োটোর তোহলকো প্রণেবনর কোজ শুরু কবর। পবর প্রযুহক্তর হেকোবের সোবথ সোবথ টোইপ 
রোইটোবর টোইপ কবর ২০০৭ সোল পযন্্ত ভ�োটোর তোহলকো বতহর করো িবেবে। তথ্য সংগ্রিকোরী েোহড় েোহড় হগবে ভ�োটোর তোহলকো 
বতহরর সমে ঐ েোহড়র ভদবে ভয ভকোন স্োবন অেস্োনকোরী, হেবদবে অেস্োনরত সকল নোম ভ�োটোর তোহলকোে অন্তর্ক্্ত করবতো। 
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এই প্রহরিেোে একই ব্যহক্তর েোংলোবদবের হেহ�ন্ন জোেগোে নোম অন্তর্হ্ক্তর সুবযোগ হেল। যোচোই েোেোই েোড়োই শুধু নোম, েেস, েোেোর 
নোম হদবে হদবলই অহস্তত্বিীন ভয ভকউ ভ�োটোর িওেোর সুবযোগ ভপত। এ�োবেই ২০০৬ সোবল প্রোে ভদড়বকোট একোহিক জোেগোে 
ভ�োটোর ও ভূেো ভ�োটোবরর অহস্তত্ব িরো পবড়। তত্বোেিোেক সরকোবরর সমেকোবল রোজননহতক দলগুহল হেবেষ কবর েোংলোবদে 
আওেোমীলীগ এর দোেীর ভপ্রহক্ষবত হেহজটোল প্রযুহক্তবক কোবজ লোহগবে েহে ও আঙ্গুবলর েোপ অন্তর্ক্্ত কবর েোবেোবমহট্রক যুক্ত 
ভ�োটোর তোহলকো বতহরর কোজ হনেো্চন কহমেন িোবত ভনে। আঙ্গুবলর েোপ ম্োহচং করোর ফবল একোহিক জোেগোে ভ�োটোর িওেো 
এেং ভূেো ভ�োটোর হিবসবে হনেধিবনর সকল সুবযোগ হচরতবর েধি িবে যোে। একইসংবগ েোংলোবদবের বেি নোগহরক যোরো ভদবের 
েোহিবর অেস্োন করবেন তোবদর ভ�োটোর িওেোর পথও েধি িে।  এেন তোবদর ভ�োটোর িবত িবল ভদবে এবস তথ্য প্রদোন, েহে তুবল 
এেং আঙ্গুবলর েোপ হদবে ভ�োটোর িবত িবে। তোরো ভদবে আবসন অবনক হদন পরপর। আসবলও ছুটবত অপে হদবনর জন্য আবসন। 
ভ�োটোর িওেোর জন্য ভদৌড়ো-ভদৌহড় করবল আত্ীে স্জনবক সমে হদবত পোবরন নো। তোই তোবদর ভ�োটোর িওেো িে নো। জোতীে 
পহরচেপত্ েোড়োই তোরো হেবদবে পোহড় জমোন। 

প্রেোসী েোংলোবদহেবদর ভ�োটোর তোহলকোর্হক্ত

েহেসি ভ�োটোর তোহলকো বতহরর পর প্রেোসীবদর ভ�োটোর তোহলকোে নোম অন্তর্হ্ক্তর ভকোন সুবযোগ নো থোকোে যুক্তরোজষ্য প্রেোসীবদর 
মধ্য িবত তোবদর ভ�োটোর করোর দোেী ভজোরোবলো িে। ২০০৭-২০০৮ সোবল ভ�োটোর তোহলকো প্রণেনকোবল েোবেোবমহট্রকসি অহতহরক্ত 
হকছু তথ্য সংগ্রি কবর একট পহরচেপত্  ভদেো িে। ২০০৯ সোবল েতম্োন ক্ষমতোসীন আওেোমীলীগ সরকোরও প্রেোসীবদর ভ�োটোর 
তোহলকোে অন্তর্হ্ক্তর হেষেটবত গুরুত্ব প্রদোন কবর। সোবেক মোননীে হনেো্চন কহমেনোর জনোে মুিোম্দ েহুল ভিোসোইন প্রোথহমক 
সমীক্ষো ও জহরপ করোর জন্য যুক্তরোজষ্য যোন এেং যুক্তরোজষ্য প্রেোসী েোংলোবদহেবদর সোবথ আবলোচনো কবরন। ভক েোংলোবদহে প্রেোসী 
ও ভক ববিত নোগহরক তো হক�োবে ঠিক করো িবে, প্রেোবস হগবে তোবদর তথ্য, েোবেোবমহট্রক, েহে এসে ভতোলো তেন প্রোে অসম্ে 
হেল হেিোে হেষেট ভেহে দূর আগোেহন।

ভ�োটোর তোহলকোর্হক্তর সম্োেনো

হেহজটোল েোংলোবদবের অগ্রযোত্ো এেং েোংলোবদে ইবলকেন কহমেবনর ভসন্টোল সো�ো্বরর সক্ষমতো ভপোটো্বলর মোধ্যবম তথ্য 
সংগ্রিবক অবনক দূর হনবে ভগবে। এই েোস্তেতোবক কোবজ লোহগবে হেবদহে েোংলোবদহে ভ�োটোরবদর তথ্য সংগ্রিবক অবনক সিজ 
কবরবে। ভপোটো্বলর মোধ্যবম তথ্য সংগ্রি কবর য্রেপোহত হনবে হগবে হেবদবে অেস্োনরত েোংলোবদহেবদর ভ�োটোর তোহলকোে অন্তর্হ্ক্ত 
প্রযুহক্তগত হদক ভথবক সিজ। সরকোবরর সিবযোহগতোে হনেো্চন কহমেবনর পবক্ষ  হেবদহেবদর ভ�োটোর করো অসম্ে ভকোন কোজ 
নে। সরকোর এ কোবজ হনেো্চন কহমেনবক সিবযোহগতোর িোত েোহড়বে হদবেবে। প্রেোসী ভ�োটোর হনেধিন ও জোতীে পহরচেপত্ 
হনবে একট ভসহমনোর অনুহষ্ত িে। ভসহমনোবর উপহস্ত সরকোহর ও হেবরোিী দবলর প্রহতহনহি এেং হেহ�ন্ন ভদে ভথবক আগত 
েোংলোবদবের রোষ্ট্রদূত ও িোই কহমেনোরবৃন্দ সেো্ত্ক সিবযোহগতোর আশ্োস ভদন। 

কোবলর পহররিমোে জোতীে পহরচেপত্ আজ েোংলোবদহেবদর জীেবনর একট অপহরিোয্য্ অংে। প্রবেোজবনর হনহরবে ভপপোর 
ভলহমবনবটে কোবের্ েদবল হচপস ব্যেিোর কবর স্োট ্কোে ্প্রচলন করো িবেবে। জোতীে পহরচেপত্ েোড়ো আজবকর েোস্তেতোে ব্যোংক 
একোউন্ট ভেোলো, ভমোেোইল ভফোবনর সীম রিে-হেরিে, জহমজমো রিে-হেরিে, �হত ্েো চোকুহরর আবেদন, পোসবপোট ্পোওেো  এমনহক 
হেেোি েধিবন আেধি িওেো ভকোনটোই সম্ে নে। জোতীে পহরচেপত্ েোড়ো আজ হকছুই করো যোে নো। তোই প্রেোসী েোংলোবদহেবদর 
ভ�োটোর িবে জোতীে পহরচেপত্ ভপবত িবে। সরকোবরর উপর প্রেোসী েোংলোবদহেবদর চোপ েোড়বে, অন্য হদবক ইবলকেন কহমেন 
তাঁবদর সোংহেিোহনক অহিকোর হনহশ্চত করবত চোে।

২০১৯ সোবল ইবলকেন কহমেন সহচে এর ভনতৃবত্ব একট প্রহতহনহিদল হসংগোপুবর প্রোথহমক সমীক্ষো চূড়োন্ত কবরবে। ওবেে 
ভপোটো্বলর মোধ্যবম ভ�োটোর তথ্য সংগ্রি করোর জন্য দুই ভদবের মবধ্য হ�হেও কনফোবরহ্সং এর মোধ্যবম কোযর্িমটর উববিোিন করো 
িবেবে। একই প্রহরিেোে মোননীে বেবদহেক কমস্ংস্োন ম্রেী মবিোদে মোবলোবেহেেো ভথবক এেং মোননীে পররোষ্ট্র ম্রেী সংযুক্ত 
আরে আহমরোত হগবে এই কোযর্িবমর শু� সূচনো কবরবেন। মোননীে হনেো্চন কহমেনোর হরিবগহেেোর ভজনোবরল েোিোদোত ভিোবসন 
ভচৌধুরী (অে.) অন্য একট ভপ্রোগ্রোবমর পোেোপোহে প্রেোসী েোংলোবদহেবদর ভ�োটোর তোহলকোর্ক্ত কবর জোতীে পহরচেপত্ ভদেোর 
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হেষবে মোলবিীবপ িোইকহমেন ও ভসেোনকোর প্রেোসী েোংলোবদহেবদর সোবথ কথো েবলবেন। আহম হনবজও একট কনফোবরব্স হগবে 
লন্ডনস্ েোংলোবদহে িোইকহমেন ও েোরহমংিোম এ অেহস্ত প্রেোসীবদর সোবথ কথো েবলহে। মোননীে প্রিোন হনেো্চন কহমেনোর 
মবিোদে অন্য একট ভপ্রোগ্রোবম যুক্তরোবজষ্য হগবে হ�হেও কনফোবর্স এর মোধ্যবম এই কোযর্িবমর উববিোিন কবর হদবে এবসবেন। 

সমস্ো ও তোর প্রকৃহত

হেবদবে কমর্ত প্রেোসী শ্রহমকবদর ভেহের �োবগর ইন্টোরবনট সংবযোগ নোই। তো েোড়োও তোবদর এ হেষবে দক্ষতো নোই। তোই শুধুমোত্ 
ওবেে ভপোটো্ল এর মোধ্যবম তথ্য সংগ্রি করো ভতমন কোযক্র িবে নো।  মোননীে হনেো্চন কহমেনোর মোলবিীবপ ফরবমর মোধ্যবম তথ্য 
সংগ্রি করোর জন্য গুরুত্ব হদবেবেন। হসংগোপুর িবত এ কোযর্িবমর শুরু করো িবলও হেষেট ভেহে দূর আগোেহন। কোজগুবলো করোর 
জন্য ভসবদবের অনুবমোদন প্রবেোজন িবে। ভকোনবদবেই অনুবমোদন েোড়ো তথ্য সংগ্রি, েোবেোবমহট্রক গ্রিণ করোর জন্য মোলোমোল 
হনবে যোওেো এেং ভসেোবন  কোজ করো ভকোনরিবমই  সম্ে নে। এেোড়োও ভক প্রেোসী েোংলোবদহে, ভক প্রেোসী ববিত নোগহরক, ভক 
েোংলোবদহে পোসবপোটি্োরী ভরোহিগিো েো হেিোরী তো হনণে্ কবর কোজগুবলো সঠিক�োবে করো একট কঠিন কোজ। হনেো্চন কহমেনবক 
একট দুগম্ পথ পোহড় ভদেোর জন্য প্রবেোজনীে প্রস্তুহত, ভকৌেল ঠিক কবর রোেবত িবে।

আমোর অহ�জ্ঞতো

হচহকৎসোর জন্য হসংগোপুর হগবেহেলোম। রহেেোর মোউন্ট এহলজোবেথ িোসপোতোল েধি। িোবত ভকোন কোজ নোই। রহেেোর হসংগোপুবর 
কমর্ত সকল েোংলোবদহে জবড়ো িে ভমোস্তফো ভসন্টোর এর পোবে েোংলো টোউবন। প্রেোসী একজন েোংলোবদহেবক হনবে তাঁবদর কোবে 
ভগলোম। তাঁবদর সোবথ কথো েলহেলোম, একজন েলবলো;

– স্োর আহম অবন্যর নোবম এেোবন কোজ করহে। ভদবে আমোর হনজ নোবম জোতীে পহরচেপত্ আবে। যোর নোবম কোজ করহে 
িেবতো তোরও পহরচেপত্ আবে। এেন আহম হক করবেো?

ভকোন জেোে হদবত পোহরহন। তোবক েবলহেলোম যহদ ভদবেন অসুহেিো িবে, তোিবল যো �োবলো মবন িে তোই করবেন। জেোে 
হদবে িোটবত িোটবত একট ভদোকোবনর সোমবন ভগলোম। ভদোকোবনর মোহলক হসংগোপুরী েোংলোবদহে। কথোে কথোে জোনোবলন,

– আহম েোংলোবদহে। হসংগোপুবরর নোগহরকত্ব হনবে এেন ভদোকোন হদবেহে। ভদবে আত্ীে স্জন আবে। জহম জমোও আবে। 
স্োর আমোর জোতীে পহরচেপত্টো দরকোর। জেোবে েললোম,

– হসংগোপুর ভতো কমনওবেলথর্ক্ত ভদে। ববিত নোগহরকত্ব হনবে ভনন। 
 জেোবে ভদোকোনদোর েলবলো,

– হসংগোপুর হনবজর আইন েোড়ো অন্য হকছু মোবন নো। আহম েোংলোবদহে পোসবপোট ্জমো হদবে হদবেহে।
 েললোম তো িবল আমোবদর হক করোর আবে। জেোবে ভদোকোনদোর েলবলন,

– স্োর ভদবে হকছু করোর হেল নো। এেোবন এবস হকছু করহে। ভদবে যোই, টোকো পোেোই, আত্ীে স্জন আবে। স্োর জোতীে 
পহরচেপত্ আমোবক হদবতই িবে।

 যুক্তরোবজষ্যও এমন অবনক প্রবনের সন্মমুেীন িবেহে। একজন ভরস্তরো মোহলক জোনোবলন, 

– আহম েোংলোবদে ও যুক্তরোজষ্য দুই ভদবের নোগহরক। আমোর ভেবল ভমবেরো যুক্তরোবজষ্যর নোগহরক। তোবদর জন্ম এবদবে। 
আহম চোই তোবদর সংবগ ভদবের ভযোগোবযোগ থোকুক। তোবদর এনআইহেগুবলো ভপবত চোই।

 জেোবে জোনোলোম,
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– তোবদরবকও ববিত নোগহরক কবর হনন।
 হতহন িতোেো হনবে েলবলন, তোবদর এ হেষবে ভকোন আগ্রি নোই।
 আর একজন জোনোবলন,

– আহম ববিত নোগহরক। হকন্তু েোংলোবদহে পোসবপোট ্নেোেন কহরহন।
 জেোবে জোনোলোম,

– এনআইহে ভপবত িবল নেোেন কবর হদন।
 অন্য প্রোবন্তর জেোে,

– �োই টোকো লোবগ। তোর পরও েোরেোর যোওেো আসো।

েোরহমংিোমস্ েোংলোবদে িোইকহমেন অহফবস একজন �দ্মহিলো কোজ কবরন। হতহন ইটোহলবত স্োেী�োবে েসেোবসর জন্য 
অনুমহত ভপবেবেন, এেন পযন্্ত নোগহরকত্ব পোনহন। ইউবরোপীে ইউহনেবনর সদস্ ভদে হিসোবে হতহন যুক্তরোবজষ্য এবস েোংলোবদে 
িোইকহমেবন কোজ করবেন। হতহনও জোনবত ভচবেহেবলন, 

– স্োর, আহম হক যুক্তরোজষ্য ভথবক জোতীে পহরচেপত্ পোবেো ? 
 আহম ভকোন জেোে হদবত পোহরহন। এ িরবনর হেষেগুবলো হনবে কহমেনবক �োেবত িবে।  

ভেষ কথো:

েোস্তেতোবক মোথোে ভরবেই হনেো্চন কহমেনবক কোজ করবত িবে। মুহজে েবষ ্আমরো প্রেোসী েোংলোবদহেবদর ভ�োটোর তোহলকোর্ক্ত 
কবর জোতীে পহরচেপত্ িোবত তুবল হদবে যোত্ো শুরু করবত চোই। সমস্ো আবে, থোকবে, সমোিোনও করবত িবে।

ভলেক: মোননীে হনেো্চন কহমেনোর, েোংলোবদে হনেো্চন কহমেন
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Background

The elections of  Bangladesh with more than 104 million voters have always been enthusiastic 
and festive. The elections in the country have been conducted so far through paper voting under 
laborious manual works. Different kinds and sizes of  papers, forms, envelops, stationeries that 
include needle, thread, candle and many more triggering multiple problems for the polling officials 
to handle. Moreover, the manual process has been subject to wrong doing by the unruly supporters 
of  some candidates with risk of  false personification, vote rigging, manipulations, violent activities 
etc. Culminating to closer of  voting in extreme situations. Bangladesh Election Commission started 
pondering on finding alternatives that can ensure free and fair elections.

The BEC started digitalizing voter lists with photo and biometric feature of  each voter in 2007. 
Their particulars have been stored in a central server station linking with all Upazila (sub-district) 
server stations of  the country. With this preparation at hand BEC introduced Electronic Voting 
Machine in the local government elections in 2010.

Ballot Unit Control Unit 

Monitor

Electronic Voting Machine (EVM)

The use of  EVM continued in different subsequent local government elections. It worked well but 
with requirements of  some modifications. BEC undertook a Research & Development program with 
the supports of  professionals and experts to improve the device for eliminating misdeeds during 
polls. Field trial of  the new version was done through piloting in few centres of  national elections 
of  2018 with success. The BEC keeps using EVM in subsequent by-elections of  the members of  
Parliament as well as in many local government elections. 

 Use of  Electronic Voting Machine: Bangladesh
Experience

Brigadier General Shahadat Hossain Chowdhury (Retd)
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Salient Features of  the EVM 
• It needs biometric authentication for operators as well as voters;

• Once authenticated, voter’s particulars with photo are displayed on monitor for the voter and 
other present to watch;

• The location of  the system can be monitored from the central control room;

• Casting of  votes cannot happen before customized time;

• EVM does not entertain stranger voter;

• EVM does not allow a voter more than once to vote for;

• EVM is password protected;

• Wrong doing of  ballot staffing is not possible;

•  EVM remains functional within customized time set for voting and not beyond;

• Results can be transmitted within minutes of  closing the polls; and

• Audit trail is possible in case of  any dispute, even after election.

Capacity Building Approaches

BEC has undertaken extensive training and voter education program for development of  operational 
and technical skill of  the polling officials as well as making voters aware of  the benefit of  EVM-such 
as:

• Training to master trainers at central, regional and local levels;

• Training to volunteers of  schools and colleges;

• Training to the personnel of  public offices for making a pool of  skill persons;

• Demonstrations of  EVM in different commercial fare;

• Arrangement of  workshops with participation of  citizens, media, social activists and others 
for sharing ideas and experiences; and

• Use the platform of  social media with approach of  knowing and accepting EVM in the 
elections.
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 Training to the master trainers 

Voters’ Awareness and Training

BEC undertakes a huge awareness program and mock voting in all areas before an election. Some of  
the activities are:

• Advertisement on different national/local newspapers, telecast the advertisement/TVC in 
the television channels, using cable operators’ network, distribute leaflets, sending SMS to 
voters and displayed the banner, festoon, poster regarding the voting process.

• BEC arranges rally and coordination meeting with the local community (local elites, elected 
local representatives, religious leaders, ethnic minorities etc.) in the election areas to educate 
the voters and create awareness on EVM

• MOCK voting is conducted prior to actual voting day in order to familiarize the voters with 
the voting process.
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Publicity on EVM

Mock Voting
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EVM is good to go for credible elections

The EVM is an advantaged technological based device for conducting elections. It has been proved 
by now as user friendly, simple and dependable system for the citizens to operate and vote for. The 
EVM of  BEC is unique in a sense that it is not connected with internet or intranet that discards 
any scope of  hacking during the time of  operation. The machine needs biometric authentication for 
switching on, operation and casting of  votes with no chance of  being operated by any unauthorized 
person and false voting.

The machine is programmed in a way that it cannot be switched on before the scheduled voting 
time. Copies of  digitally printed result sheets are provided to polling agents, fixed on the wall of  
centre, posted to nearby post office and transmitted to the Returning Officer through Virtual Private 
Network within very short time.

 
Voter Authentication and Voting

There is a provision for audit trail in case of  dispute after publication of  results for using evidence 
in the electoral tribunal, if  any.

Initially few political parties apprehended that EVM could be used for manipulation of  poll results. 
They do not oppose it at the scale they did at the beginning upon observing the performance of  
EVM. The BEC have to work with the stakeholders more intently for earning trust and gaining 
confidence on the use of  EVM in all future elections of  the country.

Writer: Hon’ble Election commissioner
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A. Introduction 

Universal franchise is the right of  all qualified citizens, irrespective of  their race, religion, language, 
ethnicity, caste, education, ownership of  wealth, birth, the place of  birth, gender or any other 
difference, to participate in the administration of  the country and / or to elect their representatives. 
It is based on the principle of  equality and one of  the major principles of  electoral rights. That is, 
the universal franchise confers sovereignty in the people. The United Nations (UN enshrines this 
cornerstone precept as “The will of  the people shall be the basis of  the authority of  government; 
this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal 
suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures”1. The UN further 
recognizes the integral role that transparent and open elections play in ensuring the fundamental 
right to participatory government. 

Constitution of  Bangladesh has addressed the issue of  universal franchise and its role in the process 
of  election very elaborating. According to it -

- ‘All powers in the Republic belong to the people, and their exercise on behalf  of  the people 
shall be affected only under, and by the authority of, this Constitution’2.

- ‘The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of  religion, race, caste, 
sex or place of  birth’3. 

- ‘There shall be one electoral roll for each constituency for the purposes of  elections to 
Parliament, and no special electoral roll shall be prepared so as to classify electors according 
to religion, race, caste or sex’4.

- ‘The elections to Parliament shall be on the basis of  adult franchise’5.

B. Electoral Technology –A safeguard to voting

Now-a-days technology becomes an integral part of  elections. A variety of  technological solutions 
are used to make elections more efficient and more cost- effective, and to strengthen stakeholders 
trust in each stage of  the electoral cycle around the world. Technology establishes the right to 
vote that safeguards the ‘will of  the people’, ensures the result that every vote count builds trust 
of  the people on the electoral process and finally ensures democracy. In many countries of  the 
world electoral technologies are being used to fight electoral fraud for long time. Although in few 
countries, electoral technologies- mainly electronic voting- was not found flawless, introduction of 
technologies in electoral process is generating interest in different countries, among voters, as well as 
practitioners, across the globe. Today, most Electoral Management Bodies (EMBs) around the world 
1 United Nations (UN) Universal Declaration of  Human Rights (1948), Article 21, Section 3
2 Constitution of  the Peoples’ Republic of  Bangladesh, Article 7(1), Part I
3 Constitution of  the Peoples’ Republic of  Bangladesh, Article 28(1), Part II
4 Constitution of  the Peoples’ Republic of  Bangladesh, Article 121, Part VII
5 Constitution of  the Peoples’ Republic of  Bangladesh, Article 122(1), Part VII

Striving for a Nation that Safeguards Universal 
Franchise: Electoral Technology

Md. Mokhlesur Rahman
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use new technologies in many ways with the aim of  improving the electoral process and ensuring 
voter’s right.

In light of  benefit and experience of  using technology in electoral process in different democratic 
countries, electoral technologies could be used in those countries where election is highly manipulated 
in different ways. 

Like other countries, Bangladesh Election Commission is continuously improving electoral process 
and adopting modern technologies to increase public confidence and ensure credible and legitimate 
elections. The paper is intended to focus on the technologies that Bangladesh Election Commission 
(BEC)is using to secure universal franchise and enhance credibility in elections.

C. Bangladesh Election Commission (BEC)- Road to Technology

Bangladesh Election Commission (BEC) has readily adopted different types of  technology in electoral 
process: Electronic Voting Machine (EVM), database system (to support voter registration process 
and national identity registration systems), Election Management System (candidature, election 
result and polling personnel management systems), Geographic Information Systems (GIS based 
delimitation tools) and other versatile services. BEC introduced technology in Election Management 
prior to 9th National Parliament Election in 2008. Since then technology is being applied in all 
subsequent parliamentary and local bodies’ elections effectively.

BEC follows guiding principles while introducing any innovation and new technologies in electoral 
process for better output/results/guidelines are as follows:

• Maintain transparency and ensure ethical behavior 
• Consider the security issues
• Protect from hacking/manipulation
• Consider the cost-effectiveness 
• Consider the impact 
• Consider the service provided to the users and their trust
• Evaluate the flexibility of  the technology to adapt to election regulations
• Evaluate efficiency and sustainability
• Test the accuracy of  results
• User friendly interface
• Consider reusable mechanism
• Easy portable 
• Storage friendly
• Consider stakeholders views

D. Modern Devices:
i. Electronic Voting Machine (EVM):
EVM ensures that voters to freely and vote counted correctly with minimum amount of  time. 
It thus safeguards voting. Bangladesh has started EVM in both national and Local Government 
elections. 
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Initially, the biometric verification system was absent in EVM. Now EVM incorporates with 
biometric verification and photo display of  individual voters. EVM machine consisting of  three 
separate units (verification unit, voting unit and ballot unit) with sophisticated and upgraded 
software and hardware. Voters are identified through fingerprint, voter number, National Identity 
(NID) number or smart NID card and issuance of  ballot through Control Unit for casting vote. 
A monitor with EVM has been adopted for polling agents and voters to gain confidence.

The advantages of  using EVM are:

• No scope to start casting of  votes before scheduled time

• Being password protected, it is not possible to operate machines other than the authorized 
officer 

• Even if  the machines are taken away, there is no chance to vote illegally

• Voting is not possible without the presence of  the voter due to biometric verification 
process

• Test and zero (0) voting and printing facilities before voting begins

• Print and announcement of  results automatically after voting

• No scope of  rigging, tampering, hacking and staffing result

• Scope to install Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT)

BEC has taken the following measures to promote EVM:

• voter education to build up public confidence;

• display and demonstration of  electronic voting system in public places 

• arrangement of  simulation and mock voting;

• making it user friendly;

• campaign on security, authentication and accessibility of  EVM.

ii. Voter Registration Database

BEC has a voter database with 109 million voters. Voter registration is voter friendly in 
Bangladesh. This registration process is regulated through electoral enrollment act and rules6. 
Usually electoral role is updated almost every year. Updating program of  2019 has started from 
23 May. However, voter registration is a continuous process, any citizen can register himself  as 
voter any time at his place of  residence. During enrolment, enumerators visit door to door to find 
the eligible person to register as voter and it is cross-checked by a supervisor who is of  higher 
rank than the enumerator. Local government body representatives also examine a prospective 
voter. BEC incorporate transgender field in the database from this year.

Unique feature of  voter registration of  BEC is that it has a computerized database of  all voters 
with photographs and biometric features like finger print and Iris. Because of  this feature 
duplication in voter registration can be prevented. Major work of  voter registration as well as 
national identity registration is now technology based in general and ICT based in particular.

6 Electoral Enrolment Act, 2009 and Electoral Enrolment Rules 2012
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iii. Smart NID Card

BEC is the custodian of  national identity registration and delivers NID card to the citizen7. 
At the beginning, BEC provided paper based laminated NID card. The BEC has replaced all 
existing paper laminated card with personalized secured smart NID card for 90 million citizens 
under Identification System for Enhancing Access to Services (IDEA) project in 2016. Major 
characteristics of  smart NIDs are: 

• 25 different security features incorporated in 3 layers to prevent forgery and to attune the 
internationally recognized standards

• 100% polycarbonate materials in 5 layers are used to safeguard 10 years lifespan

• Personal information engraved by laser to protect replications through normal printers

• Transparent hologram produced by electron method is embedded

• Personal information with bearer’s biometrics and photograph is stored inside the chip 
digitally. The operating system of  smart card can run standalone applications too

• Embedded chips

• Online-offline readable 

• Information stored in the smart NID can be retrieved through chip readers, 2D Barcode 
and Machine Readable Zone (MRZ) readers.

• Data stored incompliance with the International Civil Aviation Organization (ICAO)

• Around 20 certifications have been achieved to maintain international standard and 
compliances.

E. Election Management System

i. Online Nomination Paper Submission System

BEC has introduced online option enabling the candidates submit nomination papers in the 11th 
National Parliamentary Election for the first time. Candidates can also submit the forms in hard 
copies as well. This system facilitates eligible person who is interested to participate in an election 
as a candidate to submit nomination paper without any obstacle. This system reduces the chances 
of  errors, saves time and reduces threat.

ii. Candidate Information Management System (CIMS)

The Representation of  The People Order, 19728 stipulates that all contesting candidates in the 
election must provide 8 personal information for dissemination to the electors. BEC has developed 
a web-based application: Candidate Information Management System (CIMS). It is running in 
secured Virtual Private Network (VPN). CMIS Captured 1861 candidate’s nomination information 
in 11th National Parliament Election of  2018. It is a tool for transparency of  election process.

7 National Identity Registration Act 2010 and National Identity Registration Rules 2014
8 The Representation of  The People Order, 1972, Article 12 [3(b)], Chapter III
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iii. Result Management System (RMS)

Elections are fiercely sensitive and contested events. In Bangladesh, election results are announced 
immediately after counting ballots and consolidated result on poll day all the center. BEC has 
developed web interface of  Result Management System (RMS) in order to make results available 
within very short time. RMS runs in secured VPN. Through the RMS system, Returning Office 
sends the progressive result to Election Commission Secretariat. The results are published in 
website .The basic features of  the RMS:

• Data entry done side-by-side with scanned image of  result slip

• Eliminate manual calculation and aggregation

• Automatic generation of  “Barta Sheet” i.e. progressive result sheet

• Monitoring progression of  results

• Detection of  errors and efficient resolution thereof

• Automated checks

• Manual checks

• Tracking and auditing user activities

• Automatic offline and online operation mode

• Consolidation of  results

iv. Polling Personnel Management System

Election management is very sensitive and arduous job. Selection of  people, allocating them in a 
specific polling station with appointment letter, preparing budget for polling personnel, tracking 
them for next election etc. are very critical job. For proper selection of  polling personnel BEC has 
created a database of  polling personnel, so that the panel can be re-used in subsequent elections.

This is a web-based application. Using this software, preparing list of  polling personnel, 
issuing appointment letters for the persons appointed and allocating budget for different head of 
expenditure can be accomplished. As all this information are stored in main data center located 
in ECB, the higher authority can also monitor the recruitment procedures and other related 
activities under this system.

F. Versatile Services

i. Online NID Verification Services

National Identity (NID) system has been recognized as the key component in promoting effective 
and efficient e-services which will accelerate to achieve Vision 2021 (Digital Bangladesh). To 
ensure service delivery to the right person through NID verification, ECB decided to provide 
online verification service to different public and private sector under MoU (Memorandum of 
Understanding). Any public and private organization having an agreement with BEC can avail 
this service. BEC will give them an access via a secured Application Programming Interface 
(API) to the database. Using this API they can get certain information of  voters. 
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NBR (National Board of  Revenue) verifies NID online for issuance of  Electronic Tax Identification 
Number (e-TIN). Bangladesh Bank (Central Bank) verifies NID for its Credit Information 
Bureau (CIB); also the Financial Intelligence Unit (FIU) accesses NID verification for tracking 
unauthorized and dubious transactions. Passports and Immigration Authority verifies NID 
online for issuance of  passports. Commercial Banks verify NID for opening customer accounts.

ii. Web Portal

All election related information, election schedule; circulars are published in BEC web portal. 
This web portal is easy accessible. It gives information about accessibility of  polling station. All 
laws, rules and regulations are there in the web portal so that people can be aware of  electoral 
procedure. 

iii. GIS Based Delimitation Tool

There are 300 constituencies in the National Parliament of  Bangladesh. BEC is responsible for 
delimiting the boundaries of  the constituencies. The main criteria of  delimitation are distribution 
of  population, communication convenience and geographical compactness. BEC accomplishes it 
under the provisions of  concern laws9, data and GIS information tools which are obtain from 
different government agencies. Population data is incorporated up to lowest level using Geo code. 
All legal conditions are incorporated in the system. Earlier, such exercise would have required 
plotting on a physical map many times and would have been time consuming. But automating it 
allowed arriving at a decision very quickly after having results on screen and holistically. 

iv. Multiple Online Services

Polling Station Information: Voters are distributed to different polling stations on the basis 
of  gender and proximity of  their place of  stay. Without information of  polling station together 
with one’s voter serial number an elector may find it difficult to vote on the polling day. BEC 
develops a mechanism to send voters information through SMS and Web-site. Voter can send 
their information through SMS or can log into website and provide their particulars in a specific 
webpage. In return, SMS from telecom operator/ service provider send the name of  the voter, 
voter number, serial number and name of  polling station.

Online Application Service: Any citizen who is 18 years or above (left out from previous 
electoral roll for valid reason) can apply to register as voter through online. He/she can fill up 
the prescribed form online and submit with proper documents. Apart from inclusion, other online 
services are also available in BEC’s official website. These are mainly:

• NID information correction
• apply for duplicate NID against lost/destroyed NID
• change photograph of  NID
• migration from one area to another.

G. Impediments related to implement the system
BEC always considers technology to facilitate and improve the electoral process. During 
implementation period some challenges have been experienced. These are :

9 The Delimitation of  Constituencies Ordinance, 1976
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• poor network connectivity;
• lack of  stakeholder confidence;
• insufficient trained manpower/personnel;
• lack of  technical capacity of  support IT staff;
• lack of  local equipment manufacturers;
• lack of  interest in ICT among the general staff;
• secure electronic transmission of  data. 

H. Conclusion

The issue of  safeguarding universal franchise is vital element in any electoral process and every 
nation believes in democracy and is striving to achieve this goal. Bangladesh Election Commission 
believes that safeguarding universal franchise has to be dealt with comprehensive approach and 
electoral technology can contribute greatly. 

BEC implements technology successfully to conduct elections. It is proven that use of  technologies 
in the electoral process eliminates irregularities and ensured the voters right to vote and count. 
Technology ensured transparency and established trust of  the people. Use of  technology in electoral 
process of  striving nations obviously safeguarded universal franchise. 
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সমদয়র পশরক্রমায় সমগ্র বাঙাশলজাশত এ বছর বঙ্গবন্ধুর জন্ম িতবাশ্ ্যকী-২০২০ পালি করদছ। ভর ভিতার জন্ম িা িদল বাংলাদেি 
িামক ভেিটির জন্ম িদতা িা। ভর ভিতা উোত্ত কদঠে ঐশতিাশসক ৭ মাচ ্য ১৯৭১ তাশরদে ভ�া্ণা কদরশছদলি, “আশম, আশম 
প্রধািমন্তীত্ব চাই িা। আমরা এদেদির মানুদ্র অশধকার চাই”। শতশিই বঙ্গবন্ধু ভিে মুশজবুর রিমাি। তাঁর এই উোত্ত আহ্াদির 
মদযে লুশকদয় আদছ, আজদকর ভ�াটার শেবদসর প্রশতশ্রুশত ও প্রাসশঙ্গকতা। বাংলাদেি শিব ্যাচি কশমিি কর্্যক জাতীয় ভ�াটার 
শেবস উেরাপি কাদল িাজার বছদরর ভরেষ্ঠ বাঙাশল, জাশতর শপতা, বঙ্গবন্ধু ভিে মুশজবুর রিমাদির প্রশত রেদ্ধা ভরদে জাতীয় ভ�াটার 
শেবস ২০২০ এর প্রশতপাদ্য ‘ভ�াটার িদয় ভ�াট ভেব, ভেি েড়ায় অংি ভিব’ শিধ ্যারণ করা িদয়দছ। এ ভেদির মানুদ্র অশধকার 
প্রশতষ্ঠায় বাংলাদেি শিব ্যাচি কশমিি সো জােরুক এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ, রা বাঙাশল জাশতর মিািায়ক, স্বপ্নদ্রষ্া মিাি ভিতার 
ঐশতিাশসক ৭ মাচ ্য এর �া্দণ সুপ্ত িদয় আদছ। 1972 সাদল প্রণীত েণপ্রজাতন্তী বাংলাদেদির সংশবধাদির ১২১ ও ১২২ অনুদছেদে 
বাংলাদেশি িােশরকদের এই অশধকার সুরশক্ষত করা িদয়দছ। জাতীয় পশরচয়পদত্রর মাযেদমই সাদযের শ�শত্তদত সঠিক িােশরদকর 
ন্ায্য অশধকার সুশিশচিত করদত বাংলাদেি শিব ্যাচি কশমিি বদ্ধপশরকর। 

েণপ্রজাতন্তী বাংলাদেদির সংশবধাদির ১১৯ (�) অনুদছেে অনুরায়ী ভ�াটার তাশলকা প্রণয়দির োশয়ত্ব শিব ্যাচি কশমিদির উপর 
ন্স্ত। ভ�াটার তাশলকা আইি, ২০০৯-এর ১০ ও ১১ ধারা এবং ভ�াটার তাশলকা শবশধমালা, ২০১২ অনুরায়ী শিধ ্যাশরত পদ্ধশতদত একটি 
শির্ ্যল ও স্বছে ভ�াটার তাশলকা প্রণয়দির জন্ কার ্যকরী পেদক্ষপ গ্রিণ করা িদয় থাদক। িবম জাতীয় সংসে শিব ্যাচি অনুষ্ঠাদির 
লদক্ষযে একটি শির্ ্যল, শি� ্যরদরাগ্য ও শবশ্াসদরাগ্য ভ�াটার তাশলকা প্রণয়ি করার প্রদয়াজিীয়তা ভেো ভেয়। এ প্রদয়াজিীয়তার 
শ�শত্তদত বাংলাদেি সরকার এবং ইউএিশিশপ ও অন্ান্ উন্নয়ি সিদরােী সংস্ার আশথ ্যক সিায়তায় ২০০৭ সাল ভথদক তথ্য-
প্রযুশতি ব্যবিার কদর শিশজটাল পদ্ধশতদত ভ�াটারদের ভিদমাগ্রাশফক ও বাদয়াদমশরিক তথ্য সংগ্রি, সংরক্ষদণর মাযেদম ২০০৮ 
সাদল প্রথমবাদরর মত ছশবসি  ভ�াটার তাশলকা প্রণয়ি করা িয়। শিবন্ধিকৃত ভ�াটারদের তথ্য শিদয় শিব ্যাচি কশমিি একটি 
শিশজটাল তথ্য �ান্ার েদড় ভতালা িয় রা প্রশতবছর শিধ ্যাশরত পদ্ধশতদত িালিাোে করা িদয় থাদক। এ ভিটাদবদজ বত্যমাদি প্রায় 
১০ ভকাটি ৯৬ লক্ষ ভ�াটাদরর তথ্য সংরশক্ষত রদয়দছ। ভ�াটার তাশলকার “বাই-ভপ্রািাক্ট” শিদসদব জাতীয় পশরচয়পত্র প্রোি করা 
িদলও সমদয়র শববত্যদি িােশরকেণ এেি জাতীয় পশরচয়পত্র প্রাশপ্তর জন্ই ভ�াটার শিদসদব শিবশন্ধত িদছেি। সমদয়র পশরক্রমায় 
বাংলাদেশি িােশরকদের ভর ভকাি ভসবা প্রাশপ্ত, িােশরক অশধকার সুরক্ষা ও সঠিক পশরশচশত শিণ ্যদয় জাতীয় পশরচয়পত্র এেি 
সবদচদয় শি� ্যরদরাগ্য ও অপশরিার ্য েশলল শিদসদব শবদবশচত িদছে।  

জাতীয় ভ�াটার শেবদসর ভপ্রক্ষাপট

েণতন্ত, শিব ্যাচি ও  ভ�াটাশধকার শব্দয় জিসাধারণ শবদি্ কদর  তরুণদের মদযে সদচতিতা সৃশষ্ অতযেন্ত গুরুত্বপূণ ্য। পৃশথবীর শবশ�ন্ন 
েণতাশন্তক ভেদি শেবসটি পালি করা িয়। সাক্যভূতি ভেিসমূদির শিব ্যাচশি সংস্া Forum of  Election Management 
Bodies of  South Asia (FEMBoSA)-এর ৪থ ্য স�ার “ভরজুদলিি” সেস্ ভেিসমূদি ভ�াটার শেবস পালদির  অঙ্গীকার  
রদয়দছ। বাংলাদেি FEMBoSA-এর উদদ্যাতিা সেস্ ভেি িওয়ায় জাতীয়�াদব ভ�াটার শেবস উেরাপদির জন্ বাংলাদেি 
শিব ্যাচি কশমিি শসদ্ধান্ত গ্রিণ কদর। এরই ধারাবাশিকতায় সরকার শিব ্যাচি কশমিদির প্রস্তাব অনুরায়ী ২ মাচ ্য তাশরেদক ‘জাতীয় 
ভ�াটার শেবস’ ভ�া্ণা কদরদছ এবং এ তাশরদে ‘জাতীয় ভ�াটার শেবস’ শিদসদব উেরাপদির শিশমত্ত জাতীয় ও আন্তজ্যাশতক শেবস 
পালি সংক্রান্ত পশরপদত্রর “ে” ভরেশণর্তি শেবস শিদসদব অন্তর্ ্যতি কদরদছ। এ ভপ্রক্ষাপদট বাংলাদেি শিব ্যাচি কশমিি এ বছর 
শবিতীয়বাদরর মত জাতীয়�াদব শেবসটি  রথাদরাগ্য মর ্যাোর সাদথ ভেিব্যাপী উেরাপি করদত রাদছে। 
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ভ�াটার শেবস পালদির লক্ষযে ও উদদেশ্য  

বাংলাদেি শিব ্যাচি কশমিি শবশ্াস কদর একজি ভরাগ্য িােশরকও ভ�াটার তাশলকার বাশিদর থাকদব িা। ১৮ বছর ও তদূর্্য 
বাংলাদেদির িােশরক রারা ভ�াটার তাশলকার আইি ও শবশধ অনুরায়ী ভ�াটার িওয়ার ভরাগ্য  তাদেরদকই ভ�াটার তাশলকায় 
অন্তভূ ্যতি করা িয়। আর এই শির্ ্যল ভ�াটার তাশলকা শেদয়ই শিব ্যাচি পশরচালিা করা শিব ্যাচি কশমিদির সাংশবধাশিক োশয়ত্ব। 
ভ�াটার িওয়া একজি িােশরদকর জন্ রাজনিশতক প্রশক্রয়ায় অংিগ্রিদণর পথদক সুেম কদর। এ জন্ ভেদি ও শবদেদি 
অবস্ািকারী বাংলাদেশি িােশরকদের শিবন্ধদি বাংলাদেি শিব ্যাচি কশমিি সো সদচষ্। িােশরদকর ভ�াটাশধকার প্রদয়াে শিশচিত 
করদত বত্যমাদি বাংলাদেি শিব ্যাচি কশমিি দুদটা পদ্ধশতদত শিব ্যাচি পশরচালিা করদছ। একটি কােদজর ব্যালট পদ্ধশতর মাযেদম 
এবং অপরটি িদছে ইদলকরিশিক ভ�াটিং ভমশিদির (EVM) এর মাযেদম। উ�য় পদ্ধশতদত শির্ ্যল ভ�াটার তাশলকা একটি অপশরিার ্য 
উপাোি। ভ�াটার িওয়ার ভরাগ্যতা অজ্যদির সাদথ সাদথ ও ভ�াটার তাশলকা ভথদক বােপড়া একজি িােশরক ভ�াটার তাশলকায় 
কী�াদব িাম শিবন্ধি করদবি, শিবন্ধদির জন্ কী কী  েশললাশে প্রদয়াজি, ভকাথায়  শিবশন্ধত িদবি, ভকি ভ�াটার িদবি, ভকি 
ভ�াট ভেদবি  ইতযোশে শব্দয় জিসদচিতা সৃশষ্ আবশ্যক। এ ছাড়াও ভ�াটার শিবন্ধিকাদল শমথ্যা তথ্য প্রোি করা বা তথ্য ভোপি 
ভরদে ভ�াটার িওয়া অথবা একাশধকবার ভ�াটার িওয়ার আইিেত শবশধ/শিদ্ধ, এ ভক্ষদত্র আইি �ঙ্গ করা বা অপরাদধর িাশস্তর 
শব্য়টিও িােশরকদের জািা থাকা প্রদয়াজি। এ সকল তথ্য সমশবিত�াদব িােশরকদের জািাদিার জন্ একটি কার ্যকরী পেদক্ষপ 
িদছে ভ�াটার শেবস।

ভ�াটার িওয়া জাতীয় পশরচয়পত্র প্রাশপ্তর পূব ্যিত্য

২০০৮ সাল ভথদক তথ্য-প্রযুশতি ব্যবিার কদর শিশজটাল পদ্ধশতদত ভ�াটারদের ভিদমাগ্রাশফক ও বাদয়াদমশরিক তথ্য সংগ্রি, 
সংরক্ষদণর মাযেদম ছশবসি ভ�াটার তাশলকা প্রণীত িদয় আসদছ এবং সকল ভ�াটাদরর এ সংক্রান্ত তথ্যাশে একটি ভকন্দীয় সা� ্যাদর 
সংরশক্ষত রদয়দছ। বাংলাদেি শিব ্যাচি কশমিি ১৮ বৎসদরর উদর্্যর প্রায় সকল বাংলাদেশি িােশরদকর বাদয়াদমশটিক তথ্য সি 
প্রদয়াজিীয় সকল তথ্য সংগ্রি কদর  ভকন্দীয় তথ্য �ান্ার প্রস্তুত কদরদছ, রা জাতীয় পশরচয়পত্র ভসবা এবং শিব ্যাচি পশরচালিা 
পদ্ধশতদক কদরদছ আদরা সমৃদ্ধ। শিব ্যাচি কশমিি ভ�াটার তাশলকায় িাম অন্তর্ ্যশতির পরপরই ভ�াটারেণদক জাতীয় পশরচয়পত্র 
প্রোি কদর থাদক। জাতীয় পশরচয়পত্র তথা এিআইশি ভ�াটার তাশলকার একটি “বাই- ভপ্রািাক্ট” রা বত্যমাদি িােশরক জীবদির 
একটি অতযোবশ্যকীয় েশলদল পশরণত িদয়দছ। 

জাতীয় পশরচয়পত্র ও িােশরক ভসবা গ্রিণ

ভ�াটার তাশলকার “বাই-ভপ্রািাক্ট” শিদসদব জাতীয় পশরচয়পত্র প্রোি করা িদলও  সমদয়র শববত্যদি িােশরকেণ এেি জাতীয় 
পশরচয়পত্র প্রাশপ্তর জন্ই ভ�াটার শিদসদব শিবশন্ধত িদছেি। িােশরকদের ভসবা প্রোি, সঠিক ব্যশতির সঠিক ভসবা শিশচিতকরণ, 
সঠিক উপকারদ�ােীদক শচশনিত করদণর জন্ এ তথ্য�ান্ার অতযোবশ্যকীয়। সরকাদরর সু-িাসি, ই-িাসি, শিশজটাল বাংলাদেি 
শ�িি-২০২১ বাস্তবায়দির ভক্ষদত্র এমি একটি শি�্যরদরাগ্য কশপিউটারশ�শত্তক ও শিশজটাল তথ্য�ান্ার অতযেন্ত প্রদয়াজিীয় শছল। 
বত্যমাদি সরকাশর ও ভবসরকাশর ভসবাোিকারী সংস্াসমূদির ভসবা োদির স্বাদথ ্য অি-লাইি অশ�েযেতা (accessibility) কাদজ 
লাশেদয় সঠিক ব্যশতির সঠিক ভসবা শিশচিতকরণ ও সঠিক উপকারদ�ােীদক শচশনিত করার ভক্ষদত্র শিব ্যাচি কশমিদির তথ্য�ান্ার 
মূল শিয়ামক শিদসদব ভূশমকা রােদছ। উদলেখ্য ভর, শিব ্যাচি কশমিদির তথ্য �ান্াদর িােশরকদের প্রায় ৪৬ ধরদণর তথ্য রদয়দছ। 

ভেদির িােশরকেণ কর্্যক শিব ্যাচি কশমিদির কাদছ তাদের এত ব্যশতিেত তথ্য প্রোি শিব ্যাচি কশমিদির প্রশত সব ্যসাধারদণর 
অশবচল আস্ার প্রশতফলি। শিব ্যাচি কশমিদির সাদথ ১২৬টি ভসবাোিকারী প্রশতষ্ঠাদির সমদ�াতা স্ারক (Memorandum 
of  Understanding) রদয়দছ রার শ�শত্তদত এ সকল সংস্া িােশরক ভসবা প্রোি কাদল ভিটাদবইদজর মাযেদম িােশরকদের 
পশরশচশত রাচাই কদর থাদক। িােশরকদের আস্ার প্রশত সম্াি ভরদে বাংলাদেি শিব ্যাচি কশমিি ব্যশতিেত তদথ্যর সম্পূণ ্য 
ভোপিীয়তা রক্ষা কদর চুশতিবদ্ধ প্রশতষ্ঠািসমূিদক তথ্য�ান্ার িদত শিধ ্যাশরত তথ্যসমূি রাচাইদয়র এেশতয়ার প্রোি কদর। এইসব 
প্রশতষ্ঠাি শিব ্যাচি কশমিদির ভিটাদবইজ ভথদক ভসবাগ্রিীতাদের পশরচয় সংক্রান্ত শিধ ্যাশরত তথ্যসমূি রাচাই কদর িােশরকদের 
শবশ�ন্ন ধরদণর ভসবা (e-KYC) শিশচিত কদর আসদছ। জাতীয় পশরচয়পদত্রর মাযেদমই সঠিক িােশরদকর ন্ায্য অশধকার প্রাশপ্ত 
শিশচিত করা সম্ব িদছে। এছাড়া ভ�াটার তাশলকার ভকন্দীয় তথ্য�াণ্ার িদত আঙ্গুদলর ছাপ রাচাইদয়র মাযেদম অজ্াতিামা লাদির 



RvZxq †fvUvi w`em 2020

34

পশরচয় শিশচিত িওয়া সম্ব িদছে। সন্তাসী কম ্যকান্ সীশমতকরণ, দুিনীশত ভরাধসি িািাশবধ সামাশজক শস্শতশিলতা বজায় রাোর 
স্বাদথ ্য সরকাশর-ভবসরকাশর ভসবাোিকারী প্রশতষ্ঠািসমূি ভকন্দীয় তথ্য �াণ্াদরর তথ্য রাচাইদয়র মাযেদম সফল �াদব তাদের োশয়ত্ব 
পালি করদত সক্ষম িদছে। শিব ্যাচি কশমিদির ভিটাদবজ ব্যবিার কদর সরকাশর-ভবসরকাশর প্রশতষ্ঠািসমূি সামাশজক শিরাপত্তা 
কম ্যসূচীর আওতায় সরকাশর সুশবধা প্রাপ্ত জিেণদক সরকাশর ভসবা প্রোদির ভক্ষদত্র রথারথ �াদব শচশনিত করদছ। সরকার টু ব্যশতি 
(G2P) পদ্ধশতদত সরাসশর সুশবধাদ�ােী ব্যশতির ব্যাংক শিসাদব অথ ্য স্ািান্তর কার ্যক্রদমর আওতায় সঠিক সুশবধাদ�ােী শচশনিত 
করণ করা িদছে। সরকাদরর ফাইন্াশসিয়াল ইিক্লুিি কার ্যক্রম বাস্তবায়দির ভক্ষদত্র এ ব্যবস্া অগ্রণী ভূশমকা রােদছ। ভমাবাইল শসম 
শিবন্ধি, ব্যাংক শিসাব ভোলা, ঋণ প্রাশপ্তদত ইদলকরিশিক পদ্ধশতদত গ্রািক পশরশচশত রাচাই (e-KYC) পশরপালি সিজসাযে িদছে 
এবং এ সকল কার ্যক্রম পশরচালিা ব্যয় হ্াস ভপদয়দছ এদত কদর সরকাশর অদথ ্যর অপচয় ভরাধ িদছে রা পদরাক্ষ�াদব ভেদির োশরদ্রযে 
পশরশস্শত উন্নয়দি সিায়ক ভূশমকা পালি করদছ। তাই সকল ভরাগ্য িােশরদকরই উশচত স্ব-উদদ্যাদে সঠিক তথ্য প্রোদির মাযেদম 
জাতীয় পশরচয় শিবন্ধি ও ভ�াটার তাশলকায় িাম অন্তর্ ্যতি করা এবং শিশজটাল বাংলাদেি েঠদি অংি ভিওয়া।

েি ভকাটি শছয়ািব্বই লক্ষ িােশরদকর তথ্য-উপাত্ত সমৃদ্ধ ভিটাদবইজটি জাতীয় গুরুত্বপূণ ্য সপিে। এটির রক্ষণাদবক্ষদণর োশয়ত্ব 
শিব ্যাচি কশমিদির উপর ন্স্ত। ভিটাদবদজর উৎক্ ্যতা বৃশদ্ধ এবং পশরশচশত ভসবার মাি উন্নয়দির মাযেদম আন্তশরক�াদব িােশরকদের 
রথারথ ভসবা দ্রুততার সাদথ প্রোি শিশচিত করাই আজদকর অঙ্গীকার। এ শব্দয় বাংলাদেি শিব ্যাচি কশমিদির উদদ্যাে এবং 
গৃিীত পেদক্ষপসমূি জিেণদক জািাদিার ভক্ষদত্র গুরুত্বপূণ ্য ভূশমকা রােদব “জাতীয় ভ�াটার শেবস”।

‘ভ�াটার িদয় ভ�াট ভেব, ভেি েড়ায় অংি ভিব’- জাতীয় ভ�াটার শেবস ২০২০ এর  প্রশতপাদ্য

এবাদরর জাতীয় ভ�াটার শেবদসর  প্রশতপাদ্য শিধ ্যারণ করা িদয়দছ ‘ভ�াটার িদয় ভ�াট ভেব, ভেি েড়ায় অংি ভিব’। ভ�াটার 
িওয়া ও ভ�াট প্রোদির অশধকার প্রদতযেক ভরাগ্য িােশরদকর সংশবধাি স্বীকৃত অশধকার। বত্যমাদি ইদলকরিশিক ভ�াটিং ভমশিদির 
(EVM) এর মাযেদম শিব ্যাচি পশরচালিার ভক্ষদত্র ভ�াটারদক আঙ্গুদলর ছাদপর মাযেদম সঠিক ভ�াটার িিাতিকরণ করা িয় এবং 
ভ�াটারেণ তাদের ভ�াটাশধকার সঠিক �াদব প্রদয়াে করদত পাদরি। স্াট ্য জাতীয় পশরচয়পত্র িােশরকদের ভ�াটাশধকার প্রদয়াদে 
অনু�টদকর কাজ করদছ। 

েণপ্রজাতন্তী বাংলাদেদির  সংশবধাদির ১২১ ও ১২২ অনুদছেদে িােশরকদের এই অশধকার সুরশক্ষত রদয়দছ।  সংশবধাদির ১২১ 
অনুদছেদে শিম্নরূপ বশণ ্যত রদয়দছ: 

“১২১ । সংসদের শিব ্যাচদির জন্ প্রদতযেক আঞ্চশলক শিব ্যাচশি এলাকার একটি কশরয়া ভ�াটার তাশলকা থাশকদব এবং ধম ্য, জাত, 
বণ ্য ও  িারী-পুরু্দ�দের শ�শত্তদত ভ�াটারদের শবন্স্ত কশরয়া ভকাি শবদি্ ভ�াটার তাশলকা প্রণয়ি করা রাইদব িা । 

১২২। (১) প্রাপ্তবয়দকের ভ�াটাশধকার শ�শত্তদত সংসদের শিব ্যাচি অনুশষ্ঠত িইদব। 

       (২) ……….” 

েণপ্রজাতন্তী বাংলাদেদির সংশবধাদির ১১ অনুদছেদে রাষ্ট্র পশরচালিার মূলিীশত ভ�াশ্ত িদয়দছ। এই  অনুদছেদে েণতাশন্তক সরকার 
ব্যবস্া সপিদক্য শিম্নরূপ বশণ ্যত রদয়দছ:  

“১১। প্রজাতন্ত িইদব একটি েণতন্ত, ভরোদি ভমৌশলক মািবাশধকার ও স্বাধীিতার শিচিয়তা থাশকদব, মািবসত্তার মর ্যাো ও মূদযের 
প্রশত রেদ্ধাদবাধ শিশচিত িইদব এবং প্রিাসদির সকল পর ্যাদয় শিব ্যাশচত প্রশতশিশধদের মাযেদম জিেদণর কার ্যকর অংিগ্রিণ শিশচিত 
িইদব।” 

েণতন্ত উন্নয়দির পূব ্যিত্য। ভ�াটার িওয়া ও ভ�াটাশধকার প্রদয়াে করার মাযেদম িােশরকেণ েণতাশন্তক প্রশক্রয়ায় অংিগ্রিণ কদর 
থাদকি এবং প্রশতশিশধ শিব ্যাচদির মাযেদম সরকার েঠি ও ভেি েড়ায় অংিগ্রিণ কদর থাদকি। কাদজই বলার অদপক্ষা রাদে িা 
ভর, এবাদরর জাতীয় ভ�াটার শেবদসর প্রশতপাদ্যটি বাংলাদেদির মিাি সংশবধাি প্রেত্ত সরকার পশরচালিার জন্ জিেণ কর্্যক 
প্রশতশিশধ শিব ্যাচদির অশধকারদক সমুন্নত করার লদক্ষযেই শিধ ্যারণ করা িদয়দছ। 
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ভ�াটার  িওয়ার ভরাগ্যতাঃ  েণপ্রজাতন্তী বাংলাদেদির  সংশবধাদির ১২২ অনুদছেদে িােশরকদের ভ�াটার িওয়ার ভরাগ্যতার শব্দয় 
উদলেে রদয়দছ রার প্রশতফলি ভ�াটার তাশলকা আইি, ২০০৯  এ �দটদছ। ভ�াটার তাশলকা আইি, ২০০৯-এর ৭ ধারার (১) উপ-ধারা 
অনুসাদর ভকাি ব্যশতি ভ�াটার িওয়ার ভরাগ্য িদবি শরশি:  

(ক) বাংলাদেদির একজি িােশরক ; 

(ে) আঠাদরা বৎসদরর কম বয়কে িি;    

(ে) ভকাি উপযুতি আোলত কর্্যক অপ্রকৃশতস্  বদল  ভ�াশ্ত িি; 

(�) সংশলিষ্  ভ�াটার এলাকার অশধবাসী বা অশধবাসী বদল েণ্য; 

(ঙ) Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972  (P.O. No. 8 of 1972) এর অধীি 
ভকাি অপরাদধ েশণ্ত িা িদয় থাদকি; এবং 

(চ) International Crimes (Tribunals) Act,  1973 (Act No. XIX of  1973)-এর অধীি ভকাি অপরাদধ 
েশণ্ত িা িদয় থাদকি।

ভ�াটার িওয়ার জন্ প্রদয়াজিীয় েশললাশে

সকল উপদজলা বা থািা শিব ্যাচি অশফসার িদলি ভরশজদ্রেিি অশফসার। চলমাি প্রশক্রয়ার অংি শিদসদব উপদজলা বা থািা 
শিব ্যাচি অশফদস শেদয় ভ�াটার িদত িদল ভ�াটার তাশলকা শবশধমালা, ২০১২ অনুরায়ী ভ�াটার তাশলকায় িাম অন্তর্ ্যশতির জন্ 
শিবন্ধি ফরম-২ ও ফরম-১১ রথারথ�াদব পূরণ কদর সংশলিষ্ উপদজলা/থািা শিব ্যাচি অশফসাদরর কার ্যালয় োশেল করদত িদব। 
এছাড়া, এর সাদথ শিম্নবশণ ্যত কােজাশের প্রদয়াজি িদব: রথা-

(১) জাতীয়তা বা িােশরকদত্বর  সিেপত্র;

(২) রথারথ কর্্যপক্ষ কর্্যক ইসুযেকৃত জন্ম সিেপত্র; 

(৩) সিাতিকারীর এিআইশি িম্বর (শপতা, মাতা, �াই, ভবাি, স্বামী/স্তী শকংবা সন্তাি িদল  �াল িয়); 

(৪) ইউটিশলটি শবল (শবদুযেৎ, গ্যাস, পাশি, ভটশলদফাি/ভমাবাইল) /ভচৌশকোশর রশিদের ফদটাকশপ; 

(৫) শিক্ষােত ভরাগ্যতা সংক্রান্ত সিেপত্র। 

প্রবাসীদের ভ�াটার িওয়ার জন্ শিব ্যাচি কশমিি সশচবালদয় ওয়াি-স্টপ সাশ� ্যস

ভেদির সকল উপদজলা/থািা শিব ্যাচি কার ্যালদয় প্রবাসী িােশরকদের শিবন্ধদির জন্ শবদি্ ভিকে চালু করা িদয়দছ। এ ছাড়াও 
প্রবাসী িােশরকেণ ভরি ভেদি এদস স্বল্পতম সমদয়র মদযে পশরচয় শিবন্ধি ও পশরচয়পত্র ভপদত পাদরি ভস লদক্ষযে শিব ্যাচি কশমিি 
সশচবালদয়র জাতীয় পশরচয় শিবন্ধি অনুশব�াদে প্রবাসীদের ভ�াটার িওয়ার জন্ ওয়াি-স্টপ সাশ� ্যস চালু রদয়দছ। প্রবাসী 
বাংলাদেশি িােশরকেদণর জন্ শিম্নবশণ ্যত কােজাশের প্রদয়াজি িদব: রথা-

ক) বাংলাদেশি ববধ পাসদপাট ্য-এর ১ ভথদক ৭ পৃষ্ঠা পর ্যন্ত (অথ ্যাৎ ভর পৃষ্ঠায় পাসদপাট ্য এর  ববধতার ভময়াে ভেয়া আদছ) 

ে) সব ্যদি্ Arrival  শসল-সম্বশলত পৃষ্ঠা এবং শ�সার শসলযুতি পৃষ্ঠার ফদটাকশপ;  এবং

ে) ববিত িােশরকদত্বর সিেপত্র রাদের ববধ বাংলাদেশি পাসদপাট ্য ভিই; উদলেখ্য Citizenship (temporary 
provision) Order, 1972 P O. No- 149 of 1972) Section 2B এর  sub-section (2) ভত প্রেত্ত ক্ষমতা 
বদল ভর সকল বাংলাদেশি যুতিরাজযে, উত্তর আদমশরকা (যুতিরাষ্ট্র ও কািািা), িংকং, শসঙ্গাপুর, মালদয়শিয়া, ব্রুিাই, 
েশক্ষণ ভকাশরয়া, জাপাি এবং ইউদরাদপর শবশ�ন্ন ভেদির িােশরকত্ব  প্রাপ্ত িইয়াদছি তাঁিাদের বাংলাদেশি িােশরকত্ব 
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প্রোি বা বিাল থাশকবার শব্দয় েণপ্রজাতন্তী বাংলাদেি সরকাদরর স্বরাষ্ট্র মন্তণালদয়র বশিরােমি িাো-৩ িদত শিম্নরূপ 
শিদে ্যিিা রদয়দছঃ

ক) বাংলাদেদির বলবৎ আইি অনুরায়ী ভকাি বাংলাদেদির িােশরক উশলেশেত ভেিসমূদির িােশরকত্ব গ্রিণ কশরদলও ভস 
ভেদির িােশরকত্ব  প্রাশপ্তর জন্ পঠিতব্য িপথ বাদকযে রশে শিজ ভেদির (বাংলাদেদির) আনুেতযে প্রতযোিার এর িপথ িা 
থাদক, তািা িইদল তাঁিার বাংলাদেদির িারশকত্ব বিাল থাশকদব;

ে) উপশরউতি পশরশস্শতদত উশলেশেত ভেিসমূদির িােশরকত্ব গ্রিণকারী বাংলাদেদির িােশরক-ভক বাংলাদেি সরকাদরর 
শিকট িইদত বেত্ব িােশরকত্ব গ্রিদণর প্রদয়াজি িইদব িা;

ে) উশলেশেত ভেিসমূদির িােশরকত্ব গ্রিণকারী বাংলাদেশি ইছো কশরদল তাঁিাদের বাংলাদেশি পাসদপাট ্য সংরক্ষণ ও ব্যবিার 
কশরদত পাশরদবি;

�) তাঁিাদের পাসদপাদট ্যর ভময়াে উত্তীণ ্য িইয়া ভেদল তািা রথারীশত িবায়ি কশরদত িইদব;

ঙ) ইশতপূদব ্য রািারা উশলেশেত ভেিসমূদির িােশরকত্ব গ্রিণ কশরয়াদছি তাঁিাদের িাদমও পুিরায় বাংলাদেশি পাসদপাট ্য প্রোি 
করা রাইদব।

প্রবাসীদের ভ�াটার িওয়ার জন্ শবদেদি ভ�াটার  শিবন্ধদির উদদ্যাে

শবদেদি অবস্ািকারী বাংলাদেশি  িােশরকরাও ভরি ভেদি  িা এদস ভ�াটার তাশলকার্তি িদত পাদরি ভস শব্দয়  শিব ্যাচি কশমিি 
প্রদয়াজিীয় উদদ্যাে গ্রিণ কদরদছি। এ লদক্ষযে মালদয়শিয়া, সংযুতি আরব আশমরাত ও যুতিরাদজযে প্রবাসী শিবন্ধি কার ্যক্রম উদবিাধি 
করা িদয়দছ। অিলাইদি পশরচয় শিবন্ধদির জন্ আদবেি গ্রিণ ও পর ্যাদলাচিা চলমাি রদয়দছ। খুব শিঘ্রই প্রবাদস শিবন্ধি টিম 
ভপ্ররণ, বাদয়াদমশরিক ভরশজদ্রেিি ও স্াট ্য কাি ্য প্রোদির কার ্যক্রম আরম্ িদব। 

প্রশতবন্ধীদের ভ�াটার িওয়ার জন্ শবদি্ অগ্রাশধকার প্রোি

ভ�াটার িওয়ার ভরাগ্য প্রশতবন্ধী ব্যশতিেদণর জন্ স্ািীয় থািা বা উপদজলা শিব ্যাচি অশফদস অগ্রাশধকাদরর শ�শত্তদত ভ�াটার শিবন্ধি 
সংক্রান্ত ভসবা প্রোি করা িদয় থাদক। 

একাশধকবার ভ�াটার িা িওয়া

একাশধকবার ভ�াটার শিদসদব তাশলকার্তি িওয়া রাদবিা। ভ�াটার তাশলকা আইি, ২০০৯-এর ৯ ধারা অনুসাদর ভকাি ব্যশতি- 

(ক) ভকাি ভ�াটার এলাকার বা শিব ্যাচশি এলাকার ভ�াটার তাশলকায় একাশধকবার; বা 

(ে) একাশধক ভ�াটার এলাকার বা শিব ্যাচশি এলাকার ভ�াটার তাশলকায় তাশলকার্তি িওয়ার অশধকারী িদবি িা।

শমথ্যা ভ�া্ণা শেদয় ভ�াটার িওয়ার িাশস্ত

ভ�াটার তাশলকা আইি, ২০১৮-এর ১৮ ধারা অনুসাদর রশে ভকাি ব্যশতি- ভকাি ভ�াটার তাশলকা প্রণয়ি, পুিঃপরীক্ষণ, সংদিাধি 
বা িালিাোেকরণ সপিদক্য; বা ভকাি ভ�াটার তাশলকাদত ভকাি অন্তর্ ্যশতি বা তা িইদত ভকাি অন্তর্ ্যশতি কত্যি সপিদক্য; এমি ভকাি 
শলশেত বণ ্যিা বা ভ�া্ণা প্রোি কদরি রািা শমথ্যা এবং রািা শতশি শমথ্যা বশলয়া জাদিি বা শবশ্াস কদরি বা সতযে বশলয়া শবশ্াস 
কদরি িা, তািা িইদল শতশি অিশধক ছয় মাস কারােণ্ বা অিশধক দুই িাজার টাকা অথ ্যেণ্ বা উ�য় েদণ্ েশণ্ত িদবি।
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অদরাগ্যদের িাম তাশলকা িইদত কত্যি

ভ�াটার তাশলকা আইি, ২০০৯-এর ৮ ধারা অনুসাদর শিম্নবশণ ্যত ভর ভকাি কারদণ ভ�াটার তাশলকার্তি ভকাি ব্যশতির িাম ভ�াটার 
তাশলকা িদত কত্যি করদত িদব, রথা: - 

(ক) বাংলাদেদির িােশরক িা থাকদল;  

(ে) ভকাি উপযুতি আোলত কর্্যক অপ্রকৃশতস্ বদল ভ�াশ্ত িদল; 

(ে) Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 (P.O. No. 8 of 1972) এর অধীি 
ভকাি অপরাদধ েশণ্ত িদল; এবং  

(�) International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973)-এর অধীি ভকাি অপরাদধ 
েশণ্ত িদল।

এক ভ�াটার এলাকা ভথদক অন্  ভ�াটার এলাকায়  িাম স্ািান্তর

রশে ভকাি ব্যশতি, বাসস্াি পশরবত্যদির কারদণ শবদ্যমাি ভকাি ভ�াটার এলাকার ভ�াটার তাশলকা িদত অন্  ভ�াটার এলাকার 
ভ�াটার তাশলকায় িাম স্ািান্তর করদত আগ্রিী িদল, তাদক ফরম-১৩ পূরণ কদর, ভর এলাকার ভ�াটার তাশলকায় িাম স্ািান্তর 
করদত আগ্রিী, ভসই এলাকার সংশলিষ্ উপদজলা বা থািা শিব ্যাচি কম ্যকত্যার বরাবদর আদবেি করদত িদব। স্ািান্তদরর আদবেি 
পাওয়ার পর সংশলিষ্ উপদজলা বা থািা শিব ্যাচি কম ্যকত্যা আদবেিকারীদক রথারথ শুিাশির সুদরাে প্রোি করতঃ শুিাশিদত 
সন্তুষ্ িদল, উতি ব্যশতির িাম সংশলিষ্ ভ�াটার তাশলকায় অন্তর্ ্যশতির জন্ প্রদয়াজিীয় ব্যবস্া গ্রিণ করদবি। বছরব্যাপী শিব ্যাচি 
কার ্যালয়সমূদি এ ভসবা প্রোি করা িদয় থাদক। ভ�াটার তাশলকা িালিাোে কাদল নুতি ভ�াটার শিবন্ধদির তদথ্যর পািাপাশি মৃত 
ভ�াটাদরর তথ্য কত্যি এবং ভ�াটার এলাকা স্ািান্তদরর তথ্য সংগ্রি করা িদয় থাদক। ২০১৯ সাদল ভ�াটার তাশলকা িালিাোে 
কার ্যক্রদম ভ�াটার এলাকা স্ািান্তদরর জন্ প্রাপ্ত ২,৯৬,৫১১ টি আদবেি ইদতামদযে ভিটাদবইদজ স্ািান্তর করণ সপিন্ন িদয়দছ।

ভ�াটার তাশলকা বা জাতীয় পশরচয়পদত্রর  তথ্য সংদিাধি

শিধ ্যাশরত পদ্ধশতদত ভ�াটারেণ উপদজলা শিব ্যাচি অশফদস বা থািা শিব ্যাচি অশফদস আদবেদির শ�শত্তদত ভ�াটার তাশলকায় বা 
জাতীয় পশরচয়পদত্র প্রেত্ত তথ্য সংদিাধি করদত পারদবি। আদবেদি উশলেশেত সংদিাশধত তথ্য রথারথ কর্্যপক্ষ কর্্যক বস্তুশিষ্ঠ 
ও সঠিক শবদবশচত িদল প্রেত্ত তথ্য সংশলিষ্ ভ�াটাদরর ভিটাদবইদজ, ভক্ষত্রমত, সংদরাজি, শবদয়াজি বা প্রশতস্াপি করা িয় এবং 
ভ�াটারদক একটি সংদিাশধত জাতীয় পশরচয়পত্রও সরবরাি করা িয়। উদলেখ্য ভর, ভ�াটার তাশলকা বা জাতীয় পশরচয়পদত্রর তথ্য 
সংদিাধদির ভক্ষদত্র ভ�াটারদক তার োবীকৃত সংদিাশধত তদথ্যর স্বপদক্ষ প্রদয়াজিীয় োশলশলক প্রমািাশে উপস্াপি করদত িয়। 
বত্যমাদি আইশিইএ প্রকদল্পর জিবল ও কাশরেশর সিায়তায় শিব ্যাচি কশমিদির মাঠ পর ্যাদয় শবদকন্দীকরণ কার ্যক্রদমর আওতায় 
িােশরকদের এ ভসবা প্রোি করা িদছে। িােশরকদেরদক দ্রুততার সাদথ এ ভসবা সুষ্ঠঠু�াদব প্রোদির জন্ প্রদয়াজিীয় সফটওয়যোর ও 
িাি ্যওয়যোদরর উন্নয়ি সপিন্ন করা িদয়দছ। কমনীদের প্রদয়াজিীয় প্রশিক্ষণ প্রোি করা িদয়দছ। 

শিব ্যাচশি প্রশক্রয়ায় অংিগ্রিণ

প্রদতযেক ভরাগ্য িােশরক ভরি পশরচয় শিবন্ধি কদরি, ভ�াটার তাশলকার্তি িি এবং ভ�াটাশধকার প্রদয়াদের মাযেদম জাতীয় ও 
স্ািীয় সরকাদরর সকল পর ্যাদয় প্রশতশিশধ শিব ্যাচদির মাযেদম ভেি েড়ায় অংিগ্রিণ করদত পাদরি ভস লদক্ষযে কাজ কদর রাদছে 
বাংলাদেি শিব ্যাচি কশমিি। যুদোপদরােী শিব ্যাচশি ব্যবস্া েদড় ভতালা, আধুশিক প্রযুশতি শি� ্যর  ভ�াট গ্রিণ ব্যবস্া এবং স্বছে ও 
শিরদপক্ষ শিব ্যাচি অনুষ্ঠাদি  বাংলাদেি শিব ্যাচি কশমিি বদ্ধপশরকর। এ লদক্ষযে বাংলাদেি শিব ্যাচি কশমিদির ধারাবাশিক েদব্ণা 
ও উন্নয়ি কার ্যক্রম চলমাি রদয়দছ। েদব্ণা ও উন্নয়দির মাযেদম শিব ্যাচি কশমিদির িতুি সংদরাজি বাদয়াদমশরিক শফচার সম্বশলত 
ইদলকরিশিক ভ�াটিং ভমশিি (ইশ�এম)। উন্নত ও ব্যবিার বান্ধব প্রযুশতির ইশ�এম ব্যবিার প্রশক্রয়া সিজসাযে িওয়ায় ভ�াটারদের 
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ভ�াট প্রোি সিজ িদয়দছ। এক জদির ভ�াট অন্ জি ভেয়া, আদের রাদত ভ�াট ভেয়া, ভ�াট ভকন্দ েেল কদর ভ�াট ভেয়া, ব্যালট 
ভপপার বা ব্যালট বাক্স শছিতাই, অনবধ ভ�াট প্রোি ইতযোশে প্রশতদরাধ কদর ভ�াদটর অশধকার রক্ষায় অিন্ ভূশমকা রােদছ 
ইশ�এম। প্রদতযেকটি ভকন্দ ও বুথ অনুরায়ী পৃথক ভমশিি কাস্টমাইদজিি করা, ইন্ারদিট সংদরাে িা থাকা, শিশে ্যষ্ সমদয়র আদে 
বা পদর ভমশিি চালুর সুদরাে িা থাকায় এ ভমশিদির মাযেদম ভ�াট োি বা গ্রিদণর ভক্ষদত্র অনবধ�াদব িস্তদক্ষদপর সুদরাে ভিই। এ 
ছাড়াও ইশ�এম এর মাযেদম শূন্ ভ�াটিং, স্বয়ংশক্রয় ফলাফল মুদ্রণ ও ভ�া্ণা এবং ভমশিি ব্যবিাদরর লে সংরশক্ষত থাকায় ভ�াট 
গ্রিণ ও প্রোদি ভর ভকাি ধরদির জাশলয়াশত প্রশতদরাধ করা সম্ব িদছে। ইশ�এম এর মাযেদম ভ�াটাশধকার প্রদয়াে কদর িােশরকেণ 
জাতীয় ও স্ািীয় সরকাদরর সকল পর ্যাদয় প্রশতশিশধ শিব ্যাচদির মাযেদম ভেি েড়ায় অংিগ্রিদণর মাযেদম তাদের িােশরক োশয়ত্ব 
পালি করদত পারদবি। িােশরকদের ভ�াটাশধকার রক্ষা ও প্রদয়াদের ভক্ষদত্র ইশ�এম প্রচলি, বাস্তবায়দির জন্ বাংলাদেি শিব ্যাচি 
কশমিদির উদদ্যাে ও গৃিীত পেদক্ষপসমূি জিেদণর শিকট তুদল ধরার আন্তম গুরুত্বপূণ ্য শেিই িদছে জাতীয় ভ�াটার শেবস। 

কারা ভ�াট শেদত পারদবিঃ  

সংশলিষ্ ভ�াটদকদন্দর ভ�াটার তাশলকায় রাদের িাম থাকদব। ভ�াটার তাশলকা আইি, ২০০৯-এর ধারা ৮ অনুসাদর সংশলিষ্ ভ�াটার 
এলাকার ভ�াটারেণ ভসই এলাকার প্রাথনীেণদক ভ�াট শেদত পারদবি। 

কারা ভ�াট শেদত পারদবি িাঃ 

ভ�াটদকদন্দ ভ�াটগ্রিণ কম ্যকত্যােণ ছশবসি ভ�াটার তাশলকা ব্যবিার করদবি। কাদজই শিব ্যাচি কশমিি কর্্যক প্রণীত ভ�াটার 
তাশলকায় রাদের িাম অন্তর্ ্যতি থাকদব িা, তাঁরা ভ�াট শেদত পারদবি িা। 

উপসংিারঃ

উপসংিাদর বলা রায়, জাশত, ধম ্য, বণ ্য ও িারী-পুরু্ শিশব ্যদিদ্ একটি অন্তর্ ্যশতিমূলক ত্রুটিমুতি ভ�াটার তাশলকা একটি অংিগ্রিণমূলক 
শিব ্যাচদির পথ সুেম করদত পাদর। ত্রুটিমুতি ভ�াটার তাশলকা ভর ভকাি অবাধ ও সুষ্ঠঠু শিব ্যাচদির পূব ্যিত্য। বাংলাদেি শিব ্যাচি 
কশমিি শবশ্াস কদর একজি ভরাগ্য িােশরকও ভ�াটার তাশলকার বাইদর থাকদব িা। প্রদতযেক ভরাগ্য িােশরক রশে ভ�াটার 
তাশলকার্তি িি তদব শতশি ভ�াটাশধকার প্রদয়াদের মাযেদম জাতীয় ও স্ািীয় সরকাদরর সকল পর ্যাদয় প্রশতশিশধ শিব ্যাচদি ও ভেি 
েড়ায় অংিগ্রিণ করদত পারদবি এবং একই সাদথ শতশি রাষ্ট্র প্রেত্ত সকল িােশরক ভসবা প্রাশপ্তও শিশচিত করদত পারদবি। জাতীয় 
পশরচয়পত্র অশধকার ও ভসবা গ্রিদণর প্রমািপত্র। বাংলাদেি শিব ্যাচি কশমিি তথ্য ও ভরাোদরাে প্রযুশতির ব্যবিার সম্প্রসাশরত 
করার মাযেদম বত্যমাি সরকাদরর প্রশতশ্রুশত শিশজটাল বাংলাদেি শ�িি-২০২১ বাস্তবায়দি সিায়ক ভূশমকা পালি করদছ। এ 
ছাড়াও তথ্য ও ভরাোদরাে প্রযুশতির সুশবধা কাদজ লাশেদয় ভেদির সকল িােশরদকর তথ্য�ান্ার শিরাপেকরণ ও শি� ্যরদরাগ্য 
পশরশচশত ব্যবস্া প্রচলদণর মাযেদম সামাশজক ভসবা কম ্যসূচী, সামাশজক শিরাপত্তা কম ্যসূচীদত সুশবধাদ�ােীদক শচশনিতকরণ ও তার 
অশধকার সুরক্ষায় সরকার ও জিেদণর মদযে ভরাোদরাে স্াপদি মূখ্য ভূশমকা পালি করদছ। ভিটাদবইজ ব্যবিার কদর সরকাশর-
ভবসরকাশর প্রশতষ্ঠািসমূি সামাশজক শিরাপত্তা কম ্যসূচীর আওতায় সরকাশর সুশবধা প্রাপ্ত জিেণদক সরকারী ভসবা প্রোদির ভক্ষদত্র 
রথারথ �াদব শচশনিত করদছ। সরকার টু ব্যশতি (G2P) পদ্ধশতদত সরাসশর সুশবধাদ�ােী ব্যশতির ব্যাংক শিসাদব অথ ্য স্ািান্তর 
কার ্যক্রদমর আওতায় সঠিক সুশবধাদ�ােী শচশনিত করণ করা িদছে। সরকাদরর ফাইন্াশসিয়াল ইিক্লুিি কার ্যক্রম বাস্তবায়দির ভক্ষদত্র 
এ ব্যবস্া অগ্রণী ভূশমকা রােদছ। ভমাবাইল শসম শিবন্ধি, ব্যাংক শিসাব ভোলা, ঋণ প্রাশপ্তদত ইদলকরিশিক পদ্ধশতদত গ্রািক পশরশচশত 
রাচাই (e-KYC) পশরপালি সিজসাযে িদছে এবং এ সকল কার ্যক্রম পশরচালিা ব্যয় হ্াস ভপদয়দছ এদত কদর সরকাশর অদথ ্যর 
অপচয় ভরাধ িদছে রা পদরাক্ষ �াদব ভেদির োশরদ্রযে পশরশস্শত উন্নয়দি সিায়ক ভূশমকা পালি করদছ। 

শিশে ্যষ্ বয়সী ভেদির সকল জিদোষ্ঠী এ কার ্যক্রদমর সুশবধাদ�ােী। েণতন্ত ও উন্নয়দির সাদথ এ কার ্যক্রম সরাসশর সপিপৃতি। 
বাংলাদেি শিব ্যাচি কশমিদির শমিি িদলা সকল ভরাগ্য িােশরকদের ভ�াট প্রশক্রয়ায় অংিগ্রিদণর সুদরাে কদর ভেয়া। একটি 
অবাধ, সুষ্ঠঠু, শিরদপক্ষ এবং শবশ্াসদরাগ্য শিব ্যাচি আদয়াজদির ব্যবস্া করা। সরকাদরর সংস্াসমূদির কার ্যক্রম পশরচালিায় তথ্য-
প্রযুশতির ব্যবিার উৎসাশিত করা িদব মদম ্য সপ্তম পঞ্চবাশ্ ্যক পশরকল্পিায় উদলেে করা িদয়দছ। শিব ্যাচি কশমিদির উদদ্যােসমূি 
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সপ্তম পঞ্চবাশ্ ্যক পশরকল্পিার সাদথ সংেশতপূণ ্য কারণ শিব ্যাচি কশমিি তথ্য-প্রযুশতি ব্যবিার কদর ভ�াটার শিবন্ধি, জাতীয় 
পশরচয়পত্র প্রোি ও ভ�াটগ্রিণ কার ্যক্রম বাস্তবায়ি করদছ। এছাড়া ২০৩০ সাদলর মদযে সকল িােশরকদক ববধ পশরচয়পত্র প্রোদির 
পািাপাশি জন্ম শিবন্ধি সরবরাি করা িদব মদম ্য  ভটকসই উন্নয়ি অ�ীষ্ঠ (এসশিশজ’র) ১৬.৯ িং লক্ষযেমাত্রায় উদলেে করা িদয়দছ। 
ভস শবদবচিায় ভ�াটার শেবস ভটকসই উন্নয়ি অ�ীষ্ঠ (এসশিশজ’র) লক্ষযে ও উদদেদশ্যর অজ্যদি সিায়ক িদব। শিব ্যাচি কশমিি 
সশচবালয় ভটকসই উন্নয়ি অ�ীষ্ঠ (SDG) টাদে ্যট সমূদির মদযে ১৬.৯ ভকা-লীি এবং ১৬.৬ ও ১৬.৭ অযোদসাশসদয়ট ভূশমকা 
শিদসদব বাস্তবায়দির জন্ োয়বদ্ধ। আইশিইএ (IDEA) এবং ইশ�এম (EVM) প্রকল্প দু’টির কার ্যক্রদমর সাদথ ভ�াটার শেবসটি 
অঙ্গাঅশঙ্গ �াদব জশড়ত। প্রকল্প দুটি সরকাদরর সাশব ্যক উচ্চতর লক্ষযে বা ৭ম পঞ্চবাশ্ ্যক পশরকল্পিা এবং ভটকসই উন্নয়ি লক্ষমাত্রা 
অজ্যদি বাংলাদেি শিব ্যাচি কশমিিদক সিায়তা করদব। ভ�াটার শেবদসর মাযেদম শিব ্যাচি কশমিি সশচবালয়সি মাঠ পর ্যাদয়র 
কার ্যালয়সমূদি তথ্য-প্রযুশতির ব্যবিার আদরা ভজারোর িদব। এ ছাড়াও ভ�াটার শিবন্ধি কার ্যক্রমদক ভবেবাি করার মাযেদম ২০৩০ 
সাদলর মদযে সকল িােশরকদক ববধ পশরচয় পত্র প্রোি সংক্রান্ত এসশিশজ’র ১৬.৯ িং লক্ষযেমাত্রা অজ্যি সম্ব িদব।

ভ�াটার শেবদসর মাযেদম ভ�াটার তাশলকা, ভ�াটার শিবন্ধি ও পশরশচশত ভসবা সপিশক্যত তথ্যাশে ব্যাপক সংখ্যক িােশরদকর মদযে 
প্রচার করা িদল িােশরকদসবা জিেদণর ভোরদোড়ায় ভপৌঁদছ ভেয়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়ি সিজতর িদব। এর ফদল কশমিদির 
সকল কার ্যালদয় সরকাদরর সুিাসি, ই-ে�দি ্যসি, সামাশজক শিরাপত্তা কম ্যসূচীসি শবশ�ন্ন ভক্ষদত্র সঠিক সুশবধাদ�ােী সিাতিকরদণর 
মাযেদম সরকাদরর োশরদ্রযে শবদমাচি কম ্যসূচী, সরকাশর ভসবাসমূি শিশজটালাইদজিি কার ্যক্রদমর সুষ্ঠঠু বাস্তবায়ি সংক্রান্ত প্রদণােিা 
সৃশষ্ িদব। ভ�াটার শেবদসর এ কম ্যসূচী, এই উদদ্যাে সকল ভরাগ্য িােশরকদক ভ�াটার িদত উৎসাশিত করা, ভ�াটাশধকার প্রদয়াে ও 
ভেিেড়ায় অংিগ্রিণ এ বছদরর জাতীয় ভ�াটার শেবদসর মূল আহ্াি। 

ভলেক: মিাপশরচালক, জাতীয় পশরচয় শিবন্ধি অনুশব�াে
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শিব ্যাচি কশমিদির সবদচদয় বড় সপিে িদছে শিব ্যাচি জ্ািসপিন্ন ভ�াটার। এজন্ শিব ্যাচি এবং ভ�াট সপিদক্য ভ�াটার শিক্ষা 
প্রোি করা শিব ্যাচি কশমিদির অন্তম োশয়দত্বর আওতায় পদড়।

শিব ্যাচদির ভক্ষত্রগুশল প্রিস্ত িওয়ায় ভ�াটাদরর জন্ জািার ভক্ষত্রগুশলও শবস্তৃত িদয়দছ। ভকাি এক সময় জাতীয় সংসে 
এবং স্ািীয় সরকার শমদল শতি চার প্রকার শিব ্যাচি অনুশষ্ঠত িত। বাংলাদেদি এেি এই সংখ্যা ৭ প্রকার। এর মদযে দু’টিদত 
প্রতযেক্ষ ভ�াদটর ব্যবস্া িা থাকদলও জিেণদক জািাদত ভকাি বাধা িাই। এর সদঙ্গ ভরাে িদয়দছ ক্রমবধ ্যমাি স্াি পশরবত্যি 
এবং স্ািান্তশরত এলাকার িতুি জিপ্রশতশিশধ শিব ্যাচদি পছদদের প্রদয়াে। আদের শেদি সমাদজর প্র�াবিালী এবং অশত পশরশচত 
ব্যশতিরাই শিব ্যাচদি অংিগ্রিণ করদতি। শকন্তু বত্যমাদি ঐ দুই পদের ব্যশতি ছাড়াও িঠাৎ শকছু টাকা িাদত পাওয়া মানু্ এবং 
ক্ষমতা বলদয়র কাছাকাশছ মানুদ্রাও শিব ্যাচদি অংিগ্রিদণর িে প্রকাি কদরি। মানুদ্র িে বদল কথা। অথ ্যাৎ শিব ্যাচদি প্রশতটি 
পদের শবপরীদত প্রশতবিন্দী প্রাথনীর সংখ্যাও উদ্ধ্যোমী। এোদিও ভ�াটারেদণর জন্ জািার ভক্ষত্র বাড়দলা। শিব ্যাচি কশমিদির 
অন্ান্ কার ্যক্রমগুশল ভরমি: ভ�াটার শিবন্ধি, প্রবাসী ভ�াটার শিবন্ধি, জাতীয় পশরচয়পত্র প্রস্তুত, জাতীয় পশরচয়পত্র সংদিাধি 
প্রশক্রয়া, এলাকা পশরবত্যি, ব্যালট ভপপাদর ভ�াটোি পদ্ধশত, ইশ�এম এ ভ�াটোি পদ্ধশত, ভ�াটদকদন্দর অবস্াি, ভ�াটোদির সময় 
ভ�াটারদের শিদজদের অবস্াি সুদৃঢ় রাোর ভকৌিল ইতযোশে শব্দয় প্রদতযেক ভ�াটাদরর জািা জরুশর। আর শিব ্যাচি কশমিদির 
োশয়ত্ব িদলা ভমাটাোদে বশণ ্যত শব্য়গুদলা প্রদতযেক ভ�াটারদক জািাদিা। 

এেি প্রশ্ন িদলা শক�াদব জািাি ভেয়া রায়। খুবই ব্যয়বহুল প্রকল্প িাদত ভিয়া রাদব িা। কারণ জিেদণর টাকার শিসাব সবাইদক 
শেদত িয়। শবদ্যমাি ভ�াটার শিক্ষণ বা ভ�াটার এডুদকিি মাযেমগুদলার মদযে পুরাতি মাযেম িদছে ভটশলশ�িি, ভরশিও, ভপাষ্ার, 
ব্যািার এবং এলাকা শ�শত্তক সংেীত/িাটিকা প্রচার ইতযোশে। আর অধুিা মাযেম িদছে শবশ�ন্ন সামাশজক ভরাোদরাে, ভমাবাইদল 
সংশক্ষপ্ত বাত্যা ভসবা (এসএমএস) এবং শিশজটাল শবলদবাি ্য। পুরাতি িতুি শমদল সব মাযেদমই আমরা শুিদত, ভিািাদত, বু�দত 
এবং বু�াদত সক্ষম। কাদজই সবগুদলা মাযেমই সময় শবদবচিায়, সুদরাে শবদবচিায় এবং ব্যয় শবদবচিায় ব্যবিার করদত িদব। 
দূরবতনী অঞ্চদলর জন্ অবশ্যই স্ািীয় জিপ্রশতশিশধ এবং আগ্রিী/ তাশলকার্তি সামাশজক সংেঠিগুদলাদক ভকন্দশবন্দু কদর ভ�াটার 
শিক্ষণ কার ্যক্রম চলমাি রাো আবশ্যক। 

আমাদের ভেদি ভ�াটার এডুদকিি খুব সিদজ সপিােিদরাগ্য। কারণ ভেদির সকল মানু্ একটিমাত্র �া্াদতই কথা বদল, 
ভলদে এবং পদড়। এই সিজ শব্য়টি সিদজ ভ�াটারদের শিকট ভপৌঁছাদত িদল প্রদয়াজি ভ�াটার এডুদকিিদক একটি চলমাি 
প্রশক্রয়ার মদযে রাো। শকছু কার ্যক্রম সব সময় চলদত পাদর। ভরমি শিব ্যাচি কশমিদির শিজস্ব শকছু ভ্াোদির স্ায়ী প্রেি ্যি 
(শিশজটাল শবলদবাি ্য), মাযেশমক পর ্যাদয়র পাঠ্যক্রদম অন্তর্ ্যতি শিব ্যাচি ও ভ�াট সংক্রান্ত শব্য়গুশল পড়াদিার শব্দয় উপদজলা/থািা 
শিব ্যাচি অশফসারেণ ব্যবিাশরক ও বাস্তশবক ব্যাখ্যা শেদবি। কর্্যপদক্ষর অনুদমােি সাদপদক্ষ উপদজলা/থািা শিব ্যাচি অশফসারেণ 
মাযেশমক শবদ্যালয়গুদলাদত ভরদত পাদরি। 

ভ�াটার এডুদকিদির জন্ অদ্রেশলয়ায় অনুসৃত শবদ্যালয় ভকশন্দক কম ্যসূশচ অনুসরণীয়। অদ্রেশলয়ার পুরাতি সংসে �বদি 
(কযোিদবরা) স্কুল ছাত্র/ছাত্রীদের জন্ স্ায়ী�াদব ভ�াটার এডুদকিি অশিদটাশরয়াম স্াপি এবং শিয়শমত অনুষ্ঠািগুশল সশতযেই 
উপদ�াগ্য, প্রিংসিীয়, শিক্ষণীয় এবং কার ্যকর। এ�াদব আমরাও ভজলা/উপদজলা শিশু একাদিশম এবং শিল্পকলা একাদিশমদত 

আদের শেদির ভ�াল সিরত এবং অধুিা ভ�াটার শিক্ষণ কার ্যক্রমআদের শেদির ভ�াল সিরত এবং অধুিা ভ�াটার শিক্ষণ কার ্যক্রম

ভমাঃ নুরুজ্ামাি তালুকোরভমাঃ নুরুজ্ামাি তালুকোর
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ছাত্র/ছাত্রীদের শিদয় ভ�াটার এডুদকিি কার ্যক্রম করদত পাশর এবং মাযেশমক শবদ্যালয়গুদলাদত সময়সূশচ শিধ ্যারণ কদর এই 
কার ্যক্রম চালাদিা রায়। দুেকসি ভবি শকছু শব�াে শুদ্ধাচারসি শিধ ্যাশরত শব্য়গুদলার প্রচারণায় শবদ্যালদয়র ছাত্র ছাত্রীদের প্রাধান্ 
শেদয়দছি। কারণ সিদজই অনুদময়। ছাত্র ছাত্রীরা ভকাি শব্দয় জািদল তাদের শপতামাতাসি পশরবার এবং আদি পাদির সবাইদক 
জািাদত পাদর। আর শিদজদের জািাটাদতা �শবষ্যদতর জন্ সম্বল িদয় থাকদলা।

�াকা উত্তর শসটি কদপ ্যাদরিি শিব ্যাচি এবং �াকা েশক্ষণ শসটি কদপ ্যাদরিি শিব ্যাচদি ভ�াটগ্রিদণর ১০ শেি পূব ্য ভথদক ভ�াটার 
এডুদকিদির জন্ শিব ্যাচি কশমিি শবশ�ন্ন মাযেম ব্যবিার কদরদছ। ইশ�এম প্রেি ্যি িদয়দছ এবং মক ভ�াটিং অনুশষ্ঠত িদয়দছ। 
সবদচদয় উদলেেদরাগ্য শছল শবদ্যালদয়র ছাত্র ছাত্রীদের মদযে কদয়ক লক্ষ শলফদলট শবতরণ। �াকা শসটি কদপ ্যাদরিদির ভ�াটারদের 
কাদছ ইশ�এম পশরশচত এবং সিজদবাযে করার জন্ শিব ্যাচি কশমিি রথাসম্ব সকল উদদ্যাে গ্রিণ কদরদছ, এগুদলা দৃশ্যমাি 
িদয়দছ এবং ভ�াটার এডুদকিদির জন্ প্রাপণীয় সকল মাযেম ব্যবিাদরর ভরৌশতিকতা খুদঁজ পাওয়া ভেদছ। এেি প্রাপণীয় সপিে, 
জিবল, সমশবিত কম ্য পশরচালিা ও সৃজিশিল কম ্যপন্ার মাযেদম ভ�াটার এডুদকিিদক চলমাি প্রশক্রয়ায় রােদত িদব। িঠাৎ শকছু 
শছদট ভফাটা কার ্যক্রম ভ�াটারদের জািার জন্ রদথষ্ এবং ফলপ্রসূ িদব িা। আদের শেদি শুধু ভ�াল সিরত আর শকছু শলফদলট 
শবশল কদরও রতোশি প্রচার করা ভরদতা আজদকর শেদি তা �াবাও অনুশচত িদব।

বাস্তবতা িদলা আদের শেদির ভ�াল সিরদতর মদতা একক বা ভছাট মাযেম একাই আর ভ�াটার শিক্ষদণর োমামা বাজাদত 
পারদব িা। এর সদঙ্গ চাই অধুিা মাযেম: টিশ�শস, ভরশিও সম্প্রচার, শিক্ষা কাশরকুলাম, শিশজটাল এযোি, শসদিমা িদল এযোি, স্কুল 
কদলদজ শিয়শমত আদয়াজি, প্রশত সপ্তাদি উপদজলা/থািা শিব ্যাচি অশফসশ�শত্তক ইশ�এম ও অন্ান্ কার ্যক্রদমর প্রেি ্যি, ভেদির 
সকল জিসমােম স্াদি বাংলাদেি শিব ্যাচি কশমিদির শিজস্ব ভ্াোি প্রেি ্যি। একই সদঙ্গ সকল শব�াদের এবং জিেদণর 
আন্তশরকতা থাকদল শিব ্যাচি কশমিদির কার ্যক্রম এবং ভ�াটারদের জািার মদযে শবন্দুমাত্রও ব্যবধাি থাকদবিা।

ভলেক: মিাপশরচালক, শিব ্যাচশি প্রশিক্ষণ ইিশস্টটিউট, �াকা
ও

স�াপশত
বাংলাদেি ইদলকিি কশমিি অশফসাস ্য এদসাশসদয়িি
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Kuraag kindag Bangladesh Election Commission has been working for cooperation with 
Election Management Bodies across the world following the guidelines of  the Father of  the Nation 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman who believed in the cooperation with other nations to foster 
world peace and prosperity. This policy of  cooperation in the sphere of  election management came 
into being with the establishment of  the Forum of  Election Management Bodies of  South Asia-
FEMBoSA.

Bangladesh Election Commission played the pioneering role in the formation of  this regional 
organization of  SAARC Member States. To make it happen, with the initiative of  Bangladesh Election 
Commission, a meeting on Cooperation between Election Commission of  the South Asia Region was 
held in Dhaka on May 29 and 30, 2010. The purpose of  the meeting was twofold: exchange of  views 
on some of  the continuing and emerging issues before the Electoral Management Bodies (EMBs) 
relevant to the conduct of  free and fair elections, but, more importantly, discussion and agreement 
on the steps towards establishing an institutional mechanism for such interaction on a regular and 
continuing basis. In that meeting Bangladesh proposed a draft charter for the Forum which was 
discussed and revised and sent to the Heads of  the EMBS for further processing with their relevant 
authorities. As a continuation of  this initiative, 2nd Conference of  Election Management Bodies of 
SAARC Member States was held Islamabad, Pakistan on September 8-9, 2011 with renewed pledge 
for cooperation among the EMBs of  the SAARC Member States.

Finally, the Forum started its formal journey with adoption of  its Charter in its 3rd meeting in 
Delhi on 1 May, 1912. Thus the Forum came into existence and the third Conference is treated as the 
first meeting of  the council of  the Forum which was a big step towards its fruition.

The 4th Meeting of  the FEMBoSA held in Bhutan in 2013 is marked by the adoption of  the 
Forum’s Rules of  Procedure and Forum’s acronym. The meeting unanimously adopted the Logo of 
the Forum which was submitted by Bangladesh Election Commission.

The Meeting also decided that acronym for use in document shall be FEMBoSA, while the 
acronym for use on the Logo shall be FEMB-South Asia.

The Meeting also resolved that cach member EMB shall invite a Forum Team on study tour 
during national and local elections in any of  the member countries; and capacity development 
training and workshops for the Forum officials will be held in respective training institutes of  the 
member countries.

The 5th Meeting of  the Forum was held in Kathmandu, Nepal on 30h November, 2014 which 
adopted “Free and Fair Election: Pride of  Nation” as the motto of  the Forum of  Election Management 
Bodies South Asia. 

FEMBoSA-An Initiative of  Bangladesh Election 
Commission

Md. Abdul Halim Khan



RvZxq †fvUvi w`em 2020

43

The meeting decided that member EMBs of  FEMBoSA would endeavor to introduce electoral/
voter education curriculum at school level to spread electoral literacy and also would endeavor to 
ensure inclusion and gender equality in overall electoral process and systems as per their demographic 
structure.

The meeting also suggested that each member of  EMBs of  FEMBoSA would observe a day in 
each calendar year to mark the importance of  role played by voters in strengthening democracy. 

The 6th Meeting held in Colombo, Sri Lanka on 2nd October ,2015 “Free and Fair Election: 
Pride of  Nation” as motto of  the Forum of  EMBs. 

The 7th Meeting held in Maldives on August 3, 2016 agreed to develop and adopt modern 
technology for conducting free and fair elections in the member EMBs; and make election process 
further inclusive with special focus on differently abled electors.

It also resolved to share mechanism on Election Dispute Resolution (EDR) among the member 
EMBs; and share the information among the EMBs through the web portal.

The 8th Meeting held in Kabul, Afghanistan resolved to: 

Conduct feasibility study for the establishment of  secretariat of  FEMBoSA.

Cooperate in capacity building of  the member countries. 

Host election visitor programs in their countries as feasible.

Actively share knowledge in ICT tools and modules being used by the member EMBS and to 
develop standards for sustainable use of  ICT in clections. 

Share information among the EMBs through the www.fembosa.af  web portal.

Bangladesh Election Commission hosted the 9th FEMBoSA meeting with due importance and 
festivity and with the participation of  all member EMBs. The 9th Forum Meeting held in Dhaka, 
Bangladesh, resolved to: 

1) Implement the work plan as approved by the member EMBs in the 9h meeting of  FEMBoSA; 

2) Acquire the confidence of  the voters as well as the political parties; 

3) Strengthen perception of  people on trust of  credible elections; 

4) Recognize the cyber security threat of  availability, integrity and confidentiality of  the 
Electoral Eco System keeping in view with the major challenges of  adopting technology in 
electoral process, 

5) Maintain the permanent content management based web portal of  FEMBoSA to share 
information among the EMBs through the www.fembosa.org web portal.
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The last but not the least the 10th meeting of  the Forum was held in Delhi, India on 24 January, 
2020 marking the continuation of  the Forum. According to the charter, the prime objectives of  this 
Forum are as follows: 

a) To promote contact among the Election Management Bodies of  the South Asian countries; 

b) Share experiences with a view to learning from each other and 

c) Cooperate with one another in enhancing the capabilities of  the Election Management Bodies 
towards conducting free and fair elections. 

Since its inception, the Forum has successfully arranged the annual meetings with only a few 
exceptions. The 9th meeting was held in 2018 in Bangladesh. Bhutan was supposed to arrange it 
in 2019. However, for some unavoidable reason it didn’t happen. But Election Commission of  India 
came forward and made it happen making its journey smooth renewing its commitment that in spite 
of  all obstacles the Forum will continue its journey. 

KM Nurul Huda, Honourable Chief  Election Commissioner, Bangladesh Election Commission 
took over the Chair of  the FEMBoSA on 6 September 2018 and discharged all functions and matters 
related to FEMBoSA until 24 January 2020. During his tenure the Forum was vibrant with the spirit 
of  FEMBoSA. Member EMBs of  FEMBoSA were invited to Bangladesh on visitor programme /
study tour during Parliamentary elections in 2018. Bangladesh Election Commission organized a 
training programme for the officials of  the Election Commission of  Bhutan. 

Writer: Deputy Secretary
Election Commission Secretariat
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েতম্োবন মধ্যপ্রোচষ্য, ইউবরোপ এেং আবমহরকোসি হেবশ্র অবনক ভদবে হেেোল সংখ্যক েোংলোবদহে নোগহরকগণ অেস্োন করবেন। 
জনেহক্ত, কমস্ংস্োন ও প্রহেক্ষণ বুষ্যবরো (BMET) এর তথ্যোনুসোবর প্রেোবস জীেনযোপনকোরী েোংলোবদহের সংখ্যো প্রোে ১ ভকোট 
২০ লোে। প্রেোবস েসেোস করবলও েোংলোবদহে হিবসবে অহিকোংে ব্যহক্তেবগর্ ভকোন জোতীে পহরচেপত্ ভনই। দীর ্হদন অহতেোহিত 
িবলও তোরো ভদবে প্রতষ্যোেতব্নর সুবযোগ পোন নো। যোর ফবল ভ�োটোর তোহলকোে তোবদর নোম ভযমন অন্তর্ক্্ত িে নো ভতমহন তোরো 
জোতীে পহরচেপত্ পোন নো। জোতীে পহরচেপবত্র অ�োবে তোরো নোনোহেি সমস্োর সম্মুেীন িন। ভদবে প্রতষ্যোেতন্ সোবপবক্ষ ভ�োটোর 
হিসোবে হনেধিন এেং জোতীে পহরচেপত্ প্রোহতির হেষেট সমে, সুবযোগ, ব্যে ও কষ্টসোবপক্ষ ব্যোপোর। ভদবে নো হফবর জোতীে 
পহরচেপত্ প্রদোবনর ভকোন ব্যেস্ো চোলু নো থোকোে তোরো ভদবে ও হেবদবে উ�ে ভক্ষবত্ই নোনো�োবে িেরোহনসি হেহ�ন্ন সমস্োর 
সম্মুেীন িবচ্ন। তোবদরবক প্রেোবসই জোতীে পহরচেপত্ প্রদোবন সিবযোহগতো করবত পোরবল তোরো অবনক সমস্ো িবত পহরত্োণ 
পোবেন এেং ভদবের অথন্নহতক সমৃহধিবত অহিকতর ভূহমকো রোেবত পোরবেন মবম ্প্রতীেমোন িে। 

উপহরহলিহেত হেষেোহদর গুরুত্ব অনুিোেন কবর প্রেোসী েোংলোবদহে নোগহরকগণবক স্োট ্জোতীে পহরচেপত্ প্রদোবনর লবক্ষষ্য েোংলোবদে 
হনেো্চন কহমেন নীহতগত হসধিোন্ত গ্রিণ কবরবে এেং এলবক্ষষ্য ইবতোমবধ্য সুদূরপ্রসোরী পহরকপেনো অনুযোেী নোনোমুহে পদবক্ষপ গ্রিণ 
করো িবচ্। 

   প্রবাসী বাংলাদেশি িােশরকেদণর শিবন্ধি সংক্রান্ত পর ্যাদলাচিাঃপ্রবাসী বাংলাদেশি িােশরকেদণর শিবন্ধি সংক্রান্ত পর ্যাদলাচিাঃ

প্রেোসীবদর প্রেোবসই ভ�োটোর করো ও জোতীে পহরচেপত্ প্রদোবনর জন্য হনেো্চন কহমেন সহচেোলে হনবনেেহণত্ হনবদে্নো/অনুবরোি 
প্রোতি িে:

 ভসৌহদ আরবে অেহস্ত েোংলোবদহে দূতোেোবসর মোননীে িোইকহমেনোর কতৃক্ ভপ্রহরত পবত্র ভপ্রহক্ষবত-

ক) মোননীে প্রিোনম্রেীর কোযো্লে িবত হেবদবে অেস্োনরত েোংলোবদহে নোগহরকগবণর জোতীে পহরচেপত্ প্রদোবনর 
হেষবে ব্যেস্ো ভনওেোর জন্য হনেো্চন কহমেন সহচেোলবের মতোমত চোওেো িে।

ে) পোেোপোহে স্রোষ্ট্র ম্রেণোলবের সুরক্ষো ভসেো হে�োগ িবত ভসৌহদ দূতোেোবসর মোধ্যবম জোতীে পহরচেপত্ প্রদোন সংরিোন্ত 
প্রবেোজনীে ব্যেস্ো গ্রিবণর জন্য হনেো্চন কহমেনবক অনুবরোি করো িে।

 ভজলো প্রেোসক সবম্লন ২০১৭ ভত মোননীে প্রিোনম্রেীর সবগি ভজলো প্রেোসক এেং হে�োগীে কহমেনোরগবণর মুক্ত 
আবলোচনোকোবল “হেবদবে অেহস্ত েোংলোবদহে দূতোেোস সমূবির মোধ্যবম প্রেোসীবদর জোতীে পহরচেপত্ প্রদোন , সংবেোিন 
এেং স্োট ্কোে ্প্রোদবনর সুবযোগ সৃহষ্ট করো ভযবত পোবর” সংরিোন্ত প্রস্তোেট পরীক্ষো-হনরীক্ষোপূেক্ যথোযথ ব্যেস্ো গ্রিবণর 
জন্য মোননীে প্রিোনম্রেী কতৃক্ সোনুগ্রি অনুেোসন করো িে।

 ২২ আগস্ট ২০১৭ তোহরবে মোননীে প্রিোন হনেো্চন কহমেনোর মবিোদবের উপহস্হতবত গোজীপুর ভজলোর কোপোহসেো 
উপবজলোে স্োনীে প্রেোসন, রোজননহতক ভনতৃবৃন্দ, জনপ্রহতহনহি, গণ্যমোন্য ব্যহক্তেগ ্ও সোংেোহদকগবণর সোবথ “আইহে 
কোে ্সংরিোন্ত ভসেো দ্রুত প্রদোন” হেষক্ মতহেহনমে স�োে প্রেোসী নোগহরকগণ যোরো হেবদবে অেস্োন করবেন, তোবদর 
পহরচে হনেধিন কবর জোতীে পহরচেপত্ প্রদোবনর হেষবে সুপোহরে করো িে।

 মোননীে প্রিোন হনেো্চন কহমেনোর মবিোদেবক সব্োিন কবর হরেোবদর এষ্যোমব্যোবসের কতৃক্ হলহেত পবত্ও ভসৌহদ আরবে 
েসেোসরত েোংলোবদহে নোগহরকগণবক NID প্রদোবনর উবদেবযে ভরহজব্রেেন করোর হেষবে সুপোহরে করো িে; উবলিখ্য 
ভয, েতম্োবন ভসৌহদ আরবে প্রোে ২.২ হমহলেন (২২ লক্ষ) েোংলোবদহে েসেোসরত আবেন, তন্মবধ্য ৪০% অথো্ৎ প্রোে ৮ 
লক্ষ ৮০ িোজোর প্রেোসী েোংলোবদহে নোগহরবকর হনেো্চন কহমেন কতৃক্ প্রদতি এনআইহে কোে ্ভনই;

প্রবাসী বাংলাদেশি িােশরক শিবন্ধদির আদ্যপান্তপ্রবাসী বাংলাদেশি িােশরক শিবন্ধদির আদ্যপান্ত

মুিাঃ সরওয়ার ভিাদসি
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 উক্ত পবত্র সূত্ িবর পররোষ্ট্র ম্রেণোলে ভথবকও প্রবেোজনীে ব্যেস্ো গ্রিবণর হনহমতি মোননীে প্রিোন হনেো্চন কহমেনোরবক 
অনুবরোি জোনোবনো িে;

 এেোড়োও হেগত সমবে

ক) পররোষ্ট্র ম্রেণোলবের অিীন ক্সমুষ্যলোর ও কল্যোণ অনুহে�োগ ভথবক হেবদেস্ েোংলোবদহে হমেনসমূবির মোধ্যবম জোতীে 
পহরচেপত্ প্রদোন হেষবে হনেো্চন কহমেবনর অহ�মত ভচবে সহচে মবিোদেবক পত্ ভদওেো িবেবে;

ে) প্রেোসী েোঙোলী কল্যোণ সহমহতর পক্ষ ভথবক প্রেোসীবদর জোতীে পহরচেপত্ প্রদোবনর জন্য হেবদবে েোংলোবদে 
দূতোেোসগুবলোবত ভরহজব্রেেন বুথ স্োপবনর আবেদন করো িে;

 সবেো্পহর উপহরহলিহেত হেষবে দ্রুত কোযর্িম গ্রিবণর হনহমতি প্রেোবস েসেোসরত সকল েোংলোবদহেবদর অনুকূবল েোংলোবদে 
দূতোেোসসমূবির মোধ্যবম স্োট ্জোতীে পহরচেপত্ প্রদোবনর প্রবেোজনীে ব্যেস্ো গ্রিবণর অনুবরোি জোহনবে মোননীে পররোষ্ট্র 
ম্রেী কতৃক্ মোননীে প্রিোন হনেো্চন কহমেনোর মবিোদেবক একট হে.ও ভলটোর ভপ্ররণ করো িে। 

   গৃিীত কার ্যক্রমসমূিঃগৃিীত কার ্যক্রমসমূিঃ

ক) প্রোতি অনুবরোিসমূবির ভপ্রহক্ষবত ৩১ অব্োের ২০১৭ তোহরবে অনুহষ্ত মোননীে হনেো্চন কহমেবনর ১২/২০১৭ তম স�োে 
হেস্তোহরত আবলোচনো িে এেংহেহ�ন্ন ম্রেণোলে/হে�োগ/সংস্ো, ভস্টকবিোল্োস,্ হনেহধিত রোজননহতক দল, গণ্যমোন্য ব্যহক্তেগ,্ 
সুহেল সমোবজর প্রহতহনহি, হেহ�ন্ন গণমোধ্যবমর সোংেোহদকবৃন্দসি হেহ�ন্ন অংহেজবনর অংেগ্রিবণ একট ভসহমনোর 
আবেোজবনর হনবদে্নো প্রদোন করো িে;

ে) উক্ত হনবদে্নোর ভপ্রহক্ষবত মিোপহরচোলক, জোতীে পহরচে হনেধিন অনুহে�োগ এর স�োপহতবত্ব হনেো্চন কহমেন সহচেোলবের 
ভটকহনকষ্যোল টমসি সংহলিষ্ট কমক্তো্গবণর ভেে কবেকট বেেক অনুহষ্ত িে। বেেবক আইন ও হেহির আবলোবক ব্যেস্ো 
গ্রিণ এেং কোহরগহর হদকসমূি হনবে ব্যোপক পযো্বলোচনোপূেক্ একট প্রস্তোেনো/কোযপ্ত্ প্রস্তুত করো িে এেং ৩১ হেবস্র 
২০১৭ তোহরবের মোননীে হনেো্চন কহমেনোর হরিবগহেেোর ভজনোবরল েোিোদোত ভিোবসন ভচৌধুরী (অেঃ) মবিোদবের ভনতৃবত্ব 
গঠিত কহমটর স�োে উক্ত প্রস্তোেনো/কোযপ্ত্ (েোস্তেোেন পধিহতসি) উপস্োপন করো িে;

ে) ১৬ জোনুেোহর ২০১৮ তোহরে সহচে, হনেো্চন কহমেন সহচেোলে মবিোদবের স�োপহতবত্ব প্রোক প্রস্তুহতমূলক স�ো অনুহষ্ত 
িে। উক্ত স�োে ভসহমনোরট সফল করোর জন্য হেহ�ন্ন কোযর্িম হনিো্রণপূেক্ হেহ�ন্ন উপ-কহমট গেন করো িে।

�) প্রোথহমক পযো্বে ২৭ ভফব্রুেোহর ২০১৮ তোহরে, মগিলেোর, ঢোকোর ভের-ই-েোংলো নগরস্ েগিেন্ধু আন্তজো্হতক সবম্লন ভকবন্দ্র 
অনুষ্োবনর কথো থোকবলও ১৮ জোনুেোহর ২০১৮ তোহরবে অনুহষ্ত ১৭/২০১৮তম মোননীে কহমেন স�োে এ হেষবে পুনরোে 
আবলোচনো িে এেং কবেকজন রোষ্ট্রদূতবক উক্ত ভসহমনোবর আম্রেণ জোনোবনোর হসধিোন্ত প্রদোন করো িে। এ হেষবে ভসৌহদ 
আরে, মোহকন্ যুক্তরোষ্ট্র, যুক্তরোজষ্য, ইটোহল, কুবেত, হসগিোপুর, এেং মোলবেহেেোে অেহস্ত েোংলোবদহে দূতোেোসসমূবির 
এষ্যোমব্যোবসের (Ambassador)/িোইহকমেনোর (High Commissioner) গণবক উক্ত ভসহমনোবর অংেগ্রিবণর জন্য 
মোননীে প্রিোন হনেো্চন কহমেনোর মবিোদে ভমৌহেক হনবদে্নো প্রদোন কবরন;

ঙ) পযো্তি প্রস্তুহতমূলক ব্যেস্ো গ্রিণসি পরেততী সুহেিোজনক সমবে ভসহমনোর আবেোজবনর জন্য প্রদতি হনবদে্নোর আবলোবক 
সংহলিষ্ট দূতোেোসসমূবির এষ্যোমব্যোসোের/িোইহকমেনোরগবণর উপহস্হত হনহশ্চত করবত ভসহমনোর ভ�নুষ্য ও তোহরে পহরেতন্ 
করো িে। অেবেবষ গত ১৯ এহপ্রল ২০১৮ তোহরে হনেো্চন কহমেন সহচেোলবের সহচে মবিোদবের স�োপহতবত্ব প্রেোসী 
েোংলোবদহে নোগহরকগণবক জোতীে পহরচেপত্ প্রদোন ও ভ�োটোহিকোর প্রবেোগ হেষবে হেহ�ন্ন ম্রেণোলে/প্রহতষ্োন/দতির/
সংস্ো/হেবদবে অেহস্ত েোংলোবদহে দূতোেোবসর এষ্যোমব্যোবসের/িোইকহমেনোরগণ/সুহেল সমোজ/গণমোধ্যবমর প্রহতহনহি/
প্রেোসীবদর হনবে কোজ কবর এমন ব্যহক্তত্ব, হেহ�ন্ন এনহজও, েোেরো সংগেন, অবনক প্রেোসী এেং হেহ�ন্ন অংহেজবনর 
অংেগ্রিবণ একট সফল ভসহমনোর অনুহষ্ত িে। ভসহমনোবর অংেগ্রিণকোরী সকবলর হনকট িবত যুহক্তসংগত মতোমত/
পরোমে/্প্রস্তোেনো/সুপোহরেসমূি গ্রিণ করো িে যো পরেততীবত ভসহমনোর প্রহতবেদন েহি আকোবর প্রকোে করো িবেবে;
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চ) হেবদবে অেস্োনরত প্রেোসী েোংলোবদহে নোগহরকগণবক প্রেোবসই ভ�োটোর হনেধিন ও জোতীে পহরচেপত্ প্রদোন কোযর্িম 
েোস্তেোেবনর উবদেবযে ভসহমনোর পরেততী করণীে হেষেোহদর উপর আবলোচনোর হনহমতি যুগ্মসহচে ও পহরচোলক (অপোবরে্স), 
জোতীে পহরচে হনেধিন অনুহে�োগ মবিোদবের স�োপহতবত্ব ২৭ জুন ২০১৮ তোহরে একট স�ো অনুহষ্ত িে। উক্ত স�োর হসধিোন্ত 
অনুসোবর হনহদষ্্ট দোহেত্বেন্টনপূেক্ ৫ (পাঁচ) ট টম গেন করো িে । উক্ত টমসমূি কতৃক্ সংগৃিীত তথ্যোহদ পযো্বলোচনোপূেক্ 
প্রেোসী েোংলোবদহে নোগহরকগণবক জোতীে পহরচেপত্ প্রদোন সংরিোন্ত কোযর্িম েোস্তেোেবনর লবক্ষষ্য প্রোথহমক�োবে হসগিোপুর, 
সংযুক্ত আরে আহমরোত, মোলবেহেেো, যুক্তরোজষ্য, কোনোেো, কুবেতসি কহতপে ভদে হনিো্রণ করো িে;

ছ) উহলিহেত ভদেসমূবি মূল কোজ শুরুর পূবে ্প্রেোসী হনেধিন কোযর্িবমর সম্োব্যতো যোচোই (Feasibility Study) করোর জন্য 
মোননীে কহমেন হননেরূপ হসধিোন্ত ভদনঃ

 উক্ত টম হনেধিন সংহলিষ্ট কোযর্িবমর সোবথ জহড়ত হেহ�ন্ন হেষেোহদ পরীক্ষো হনরীক্ষোপূেক্ প্রেোসস্ েোংলোবদহে 
হমেন, ভসেোনকোর সরকোর/সংহলিষ্ট প্রহতষ্োন এেং অন্যোন্য ম্রেণোলবের সোবথ আলোপপূেক্ কমপ্ন্ো হনিো্রবণর 
হনহমতি একট প্রহতেবদন দোহেল করবেন;

 ভদে এেং হেবদে উ�ে ভপ্রক্ষোপবট প্রস্তুতকৃত প্রহতবেদবনর হ�হতিবত সোমহগ্রক হেষবের উপর একট প্রস্তোেনো/
কোযপ্ত্ প্রস্তুতপূেক্ চূড়োন্ত হসধিোন্ত গ্রিবণর হনহমতি মোননীে কহমেন স�োে উপস্োপন করবত িবে। অতঃপর 
কহমেবনর হসধিোন্তরিবম ভযবকোন একট ভদবে পরীক্ষোমূলক�োবে (পোইলট আকোবর) প্রেোসী েোংলোবদহে 
নোগহরকগণবক জোতীে পহরচেপত্ প্রদোন সংরিোন্ত কোযর্িম গ্রিণ করো িবে;

   এক িজদর প্রবাসী শিবন্ধি কার ্যক্রম এর সামশগ্রক ও ভেিশ�শত্তক অগ্রেশত প্রশতদবেিএক িজদর প্রবাসী শিবন্ধি কার ্যক্রম এর সামশগ্রক ও ভেিশ�শত্তক অগ্রেশত প্রশতদবেি

o আইন ম্রেণোলবের মোধ্যবম ভ�োটোর তোহলকো হেহিমোলো ২০১২ ভত প্রবেোজনীে সংবেোিন আনেন করো িবেবে;

o প্রেোসী হনেধিবনর জন্য ফরম-২ (ক) হেষক্ একট নতুন ফরম প্রস্তুত করো িবেবে;

o প্রেোসী হনেধিবনর সোহেক্ হেষেোহদ হনবে একট সংহক্ষতি নীহতমোলো প্রণেন করো িবেবে;

o এতদসংরিোন্ত হেষবে হনেো্চন কহমেন সহচেোলবের সহচে মবিোদেবক আহ্োেক কবর পররোষ্ট্র ম্রেণোলে, স্রোষ্ট্র ম্রেণোলবের 
অিীন সুরক্ষো ভসেো হে�োগ, প্রেোসী কল্যোণ ও বেবদহেক কমস্ংস্োন এেং পোসবপোট ্ও ইহমবগ্রেন অহিদতির এর যুগ্মসহচে 
পযো্বের কমক্তো্গবণর সমন্ববে একট আন্তঃ ম্রেণোলে কহমট গেন করো িবেবে। 

ক্রঃ ভেি তাশরে কার ্যক্রম সংশলিষ্ ব্যশতিেণ
০১ শসংোপুর ১৩/০৯/২০১৮ তোহরে হসগিোপুর েসেোসরত/কমর্ত প্রেোসী েোংলোবদহে নোগহরকগণবক 

ভ�োটোর হিবসবে হনেধিন ও স্োট ্ জোতীে পহরচেপত্ প্রদোন সংরিোন্ত 
কোযর্িবম সিোেতো প্রদোবনর জন্য পররোষ্ট্র ম্রেণোলেবক অনুবরোি 
জোনোবনো িে;

Mr Md. Mostafizur 
Rahman
HE High 
Commissioner 
High Commission 
of  Bangladesh to 
Singapore

১০/০১/২০১৯ তদবপ্রহক্ষবত হসগিোপুর িোইকহমেন িবত পত্ মোরফত জেোে পোওেো 
যোে; 
উবলিখ্য, প্রোতি পবত্র তথ্যমবত হসগিোপুবর প্রোে ১,৩০,০০০ েোংলোবদহে 
েসেোস কবর। তন্মবধ্য জোতীে পহরচেপত্িোরী/ভ�োটোর িবেবেন এমন 
সংখ্যো ৭৫,০০০ এেং জোতীে পহরচেপত্ ভনই/ভ�োটোর িনহন এমন 
সংখ্যো ৫৫,০০০।

০৩-০৭ মোচ ্
২০১৯

হনবনে েহণত্ টম কতৃক্ হসগিোপুবর সম্োব্যতো যোচোই করো িেঃ
১। জনোে ভিলোলুদেীন আিবমদ, সহচে, হনেো্চন কহমেন সহচেোলে
২। জনোে আব্দুল েোবতন, যুগ্মসহচে ও পহরচোলক, এনআইহে উইং
৩। উইং কমোন্ডোর ভমোঃ মোেোবেে ভিোবসন, আইহেইএ প্রকপে, হনকস 

Focal point:
Mr. Md. Faruk 
Hossain, Counselor 
and Head of 
Chancery
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০৬/০৮/২০১৯ প্রেোসী হনেধিন সংরিোন্ত হেস্তোহরত কমপ্হরকপেনো হসগিোপুবর অেহস্ত 

েোংলোবদহে িোইকহমেবনর ভপ্ররণ করো িে;
১৭/০৭/২০১৯ ১৭ জুলোই ২০১৯ তোহরে crowd management সি কহতপে 

হেষবে হসংগোপুর পররোষ্ট্র ম্রেণোলে িবত হনেো্চন কহমেবন query 
চোওেো িে;

১১/০৯/২০১৯ সহচে মবিোদে কতৃক্ পররোষ্ট্র সহচে মবিোদেবক হে.ও ভলটোর প্রদোন 
করো িে

সব ্যদি্ চোহিত query এর হেষবে পত্ মোরফত উতির ভপ্ররণ করো িে;
উবলিখ্য, েোংলোবদে িোই কহমেন কতৃক্ হসগিোপুর সরকোবরর পূেো্নুমহত 
গ্রিবণর জন্য হসগিোপুবরর Foreign Ministry ভত প্রস্তোে ভপ্ররণ 
করো িবেবে। অ্োেহি অনুবমোদন পোওেো যোেহন।

০২ মালদয়শিয়া ০৩/০৯/২০১৯ অশতশরতি সশচব, শিব ্যাচি কশমিি সশচবালয় ও কাশরেশর অশধিাোর 
কম ্যকত্যাবৃদে মালদয়শিয়াদত Dell Factory পশরেি ্যিকাদল মান্বর 
িাইকশমিিার এর সাদথ প্রবাসী শিবন্ধি শব্দয় স�া কদরি

Mr Md. Shahidul 
Islam  
HE High 
Commissioner 
High

১৩/১০/২০১৯ মিাপশরচালক, এিআইশি উইং এর সাদথ মান্বর িাইকশমিিার 
মদিােদয়র ভটশলদফাি আলাপ 

Commission of 
Bangladesh to 
Malaysia 

২০/১০/২০১৯ প্রবাসী শিবন্ধি সংক্রান্ত শবস্তাশরত কম ্যপশরকল্পিা মালদয়শিয়াদত 
অবশস্ত বাংলাদেশি িাইকশমিদির ভপ্ররণ করা িয়;

Focal point:
Mr. Md. Hadaet 
Counselor and 
Head of  Chancery

২৮/১০/২০১৯ মািিীয় প্রধাি শিব ্যাচি কশমিিার মদিােয় কর্্যক মািিীয় মন্তী, প্রবাসী 
ও ববদেশিক কম ্যসংস্াি মন্তণালয় মদিােয়দক একটি শি.ও ভলটার 
ভপ্ররণ করা িয়। 

০৫/1১/২০19 (মালদয়শিয়া প্রাদন্ত) জিাব ইমরাি আিমে (এমশপ), মািিীয় মন্তী, 
প্রবাসী কযোণ ও ববদেশিক কম ্যসংস্াি মন্তণালয় এর উপশস্শতদত এবং 
(বাংলাদেি প্রাদন্ত) মািিীয় প্রধাি শিব ্যাচি কশমিিার, মািিীয় শিব ্যাচি 
কশমিিারবৃদে ও শিব ্যাচি কশমিদির উধ ্যতি কম ্যকত্যােণ ও পররাষ্ট্র 
মন্তণালয়, সুরক্ষা ভসবা শব�াে, পাসদপাট ্য ও ইশমদগ্রিি অশধেপ্তরসি 
সংশলিষ্ অন্ান্ মন্তণালয়/শব�াদের কম ্যকত্যােদণর উপশস্শতদত শ�শিও 
কিফাদরসি এর মাযেদম অিলাইি ভপাট ্যাল উদবিাধি করা িয়।

সব ্যদি্ ভরশজদ্রেিি টিম ভপ্ররদণর শব্য়টি প্রশক্রয়াধীি রদয়দছ
০৩ সংযুতি 

আরব 
আশমরাত

১০-১১ ভসদটেম্বর 
২০১৯

মািিীয় প্রধাি শিব ্যাচি কশমিিার জিাব ভক এম নূরুল হুো মদিােয় ৬ 
ভসদটেম্বর িদত ৮ ভসদটেম্বর ২০১৯ শ্রঃ তাশরে পর ্যন্ত “Digitalization 
of  Electoral Process: Humanitarian Dimension” 
শি্ ্যক আন্ত্যজাশতক সদম্লদি ভরােোদির জন্ রাশিয়া অবস্াি কদরি। 
কিফাদরসি ভিদ্ দুবাইদত রিািশজট পাওয়ায় সুবাদে সংযুতি আরব-
আশমরাদত বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি িােশরকেণদক শিবন্ধি এবং 
স্াট ্য জাতীয় পশরচয়পত্র প্রোি শব্দয় সংযুতি আরব আশমরাদতর 
মান্বর রাষ্ট্রদূত এবং দূতাবাদসর সংশলিষ্ কম ্যকত্যােদণর সাদথ দুবাইদত 
একটি স�া কদরি।

Mr. Md. Iqbal 
Hussain Khan
Consul General
Consulate General 
of  the People’s 
Republic of 
Bangladesh 
Dubai, UAE
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২০/১০/২০১৯ প্রবাসী শিবন্ধি সংক্রান্ত শবস্তাশরত কম ্যপশরকল্পিা ভপ্ররণ করা িয়। Focal point:

Mr. Jobaed 
Hossain,
Head of  Chancery

১৮/1১/২০19 মািিীয় পররাষ্ট্র মন্তী জিাব এ ভক আব্দুল ভমাদমি মদিােদয়র 
উপশস্শতদত অিলাইি ভপাট ্যাল উদবিাধি করা িয় এবং েণ্যমান্ 
ব্যশতিবদে ্যর মাদ� ভপপার ভলশমদিদটি কাদি ্যর পশরবদত্য স্াট ্য এিআইশি 
কাি ্য শবতরণ করা িয়। অনুষ্ঠািকাশলি সমদয় দুবাইদত অবস্ািরত 
মািিীয় প্রধািমন্তীর সাদথ মিাপশরচালক, এিআইশি উইং মদিােয় 
সাক্ষাৎ কদরি।

সব ্যদি্ শতি সেস্ শবশিষ্ একটি ভরশজদ্রেিি টিম ভপ্ররদণর শব্য় প্রশক্রয়াধীি 
রদয়দছ

০৪ যুতিরাজযে ০২/০৮/২০১৯ মািিীয় শিব ্যাচি কশমিিার জিাব ভমাঃ রশফকুল ইসলাম মদিােয় 
এবং জিাব ভমাঃ আবুল কাদিম, যুগ্মসশচব, শিব ্যাচি কশমিি সশচবালয় 
মদিােয় Eighteenth Cambridge Conference 
on Electoral Democracy” উপলদক্ষযে েত ২৫-২৬ 
জুলাই ২০১৯ শ্রঃ তাশরে যুতিরাজযে সফর কদরি। সফরকাদল প্রবাসী 
বাংলাদেশি িােশরকেণদক শিবন্ধি এবং স্াট ্য জাতীয় পশরচয়পত্র 
প্রোি শব্দয় যুতিরাদজযে অবশস্ত মান্বর বাংলাদেশি িাইকশমিিার, 
ভসোিকার বাংলাদেশি শবশ�ন্ন ভোষ্ঠীর প্রশতশিশধেণ এবং যুতিরাদজযের 
বাশম ্যংিাদম অবশস্ত মান্বর বাংলাদেশি ভিপুটি িাইকশমিিার সাদথ 
ফলপ্রসূ ববঠক কদরি। 

Ms. Sadia Muna 
Tasneem
HE High 
Commissioner of 
Bangladesh to the 
UK, 
Ireland and Liberia

২০/১০/২০১৯ ভপাট ্যাল উদবিাধদির শব্দয় শবস্তাশরত কম ্যপশরকল্পিাসি যুতিরাদজযে 
অবশস্ত বাংলাদেশি িাই কশমিিদক অবশিত করা িয়।

Focal point:
Mr. Sudipto 
Alom Head of 
Chancery 

২১/১০/২০১৯ মান্বর িাইকশমিিার কর্্যক শসশিয়র সশচব মদিােয় বরাবর পত্র 
ভপ্ররণ করা িয় এবং সম্াব্য ২০২০ সাদলর জানুয়ারী মাদসর ২য় সপ্তাদি 
মািিীয় পররাষ্ট্র মন্তী মদিােদয়র লন্ি সফরকাদল উতি উদবিাধি 
অনুষ্ঠাি করা ভরদত পাদর মদম ্য উদলেে করা িয়।

২৭/১০/২০১৯ এতেশব্দয় সাশব ্যক সিদরাশেতা ভচদয় এবং মািিীয় পররাষ্ট্র মন্তীর 
লন্ি সফদরর শিশে ্যষ্ সময়কাল সপিদক্য জািদত ভচদয় পররাষ্ট্র 
মন্তণালদয় পত্র ভপ্ররণ করা িয়।

০৯/১২/২০১৯ আোমী ২৩-24 মাচ ্য ২০২০ তাশরদে মািিীয় পররাষ্ট্রমন্তী লন্ি ভ্রমণ 
করদবি মদম ্য পররাষ্ট্র মন্তণালয় িদত জািাদিা িয় এবং উতি সমদয় 
প্রবাসী ভ�াটার শিবন্ধি উদবিাধদির প্রদয়াজিীয় ব্যবস্া গ্রিদণর জন্ 
অনুদরাধ জািাদিা িয়। 

১২/০২/২০২০ লন্দি মািিীয় শসইশস মদিােয় কর্্যক অিলাইি ভপাট ্যাল উদবিাধি করা 
িদয়দছ। উদলেখ্য, ইশতপূদব ্য সংশলিষ্ িাইকশমিি িদত প্রাপ্ত তথ্যানুরায়ী 
যুতিরাদজযে বাংলাদেশি বসবাসকারীর সংখ্যা শিম্নরূপঃ

ইংযোন্- ৪,৩৬,৫১৪, ওদয়লস- ১০,৬৮৭, কেটযোন্- ৩,৭৮৮ এবং 
িে ্যাি আয়ারযোন্- ৫৪০
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০৫ ভসৌশেআরব আেস্ট ২০১৯ পশবত্র িজ্ পালদির উদদেদশ্য মািিীয় প্রধাি শিব ্যাচি কশমিিার 

জিাব ভক এম নুরুল হুো মদিােয় ৬ আেস্ট িদত ১৭ আেস্ট ২০১৯ 
শ্রঃ তাশরে পর ্যন্ত ভসৌশে আরব অবস্াি কদরি। িজ্ পরবতনী ভসৌশে 
আরদব বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি িােশরকেণদক শিবন্ধি এবং 
স্াট ্য জাতীয় পশরচয়পত্র প্রোি শব্দয় ভসৌশে আরদবর মান্বর রাষ্ট্রদূত, 
দূতাবাদসর সংশলিষ্ কম ্যকত্যােণ এবং ভসোদি বসবাসরত/কম ্যরত 
শবশ�ন্ন বাংলাদেশি কশমউশিটি গ্রুদপর প্রশতশিশধেদণর সাদথ শতশি স�া 
কদরি। উদলেখ্য ভর, বত্যমাদি ভসৌেী আরদব প্রায় ২.২ শমশলয়ি (২২ 
লক্ষ) বাংলাদেশি বসবাসরত আদছি, তন্মদযে ৪০% অথ ্যাৎ প্রায় ৮ 
লক্ষ ৮০ িাজার প্রবাসী বাংলাদেশি িােশরদকর শিব ্যাচি কশমিি কর্্যক 
প্রেত্ত এিআইশি কাি ্য ভিই;

Mr. Golam Moshi
HE the 
Ambassador 
Embassy of  the 
People’s Republic 
of  Bangladesh 
Riyadh, KSA.

২০/১০/২০১৯ প্রবাসী শিবন্ধি সংক্রান্ত শবস্তাশরত কম ্যপশরকল্পিা ভপ্ররণ করা িয়। Focal point:
Mr. Forid Uddin 
Ahmed,
 Head of  Chancery 

২৭/১০/২০১৯ ২০২০ সাদলর শুরুদত শ�শিও কিফাদরদসির মাযেদম উশলেশেত 
কার ্যক্রদমর উদবিাধি করা ভরদত পাদর মদম ্য ভসৌশে দূতাবাস িদত 
জািাদিা িয়।

সব ্যদি্ ভছাট ভেদির অশ�জ্তা কাদজ লাশেদয় পরবতনীদত বড় ভকাি ভেি শুরু 
করা িদব মদম ্য শসদ্ধান্ত িয়।

০৬ মালবিীপ জুলাই ২০১৯ শরিদেঃ ভজঃ িািাোত ভিাদসি ভচৌধুরী (অব.), মািিীয় শিব ্যাচি 
কশমিিার মদিােয় 18th International Electoral 
Affairs Symposium এ অংিগ্রিণ উপলদক্ষযে েত ০৩ জুলাই 
িদত ০৭ জুলাই ২০১৯ শ্রঃ তাশরে মালবিীপ সফর কদরি। সফরকাদল 
মালবিীদপ বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি িােশরকেণদক শিবন্ধি এবং 
স্াট ্য জাতীয় পশরচয়পত্র প্রোি শব্দয় মান্বর এযোমব্যাদসির শরয়ার 
এিশমরাল আতিার িাশবব এর সাদথ একটি সংশক্ষপ্ত স�া কদরি। 
স�ায় মালবিীদপর ভ�ৌদোশলক অবস্াি তথা ভরাোদরাে ব্যবস্াপিার 
কথা শবদবচিা কদর শিব ্যাচি কশমিি িদত শিবন্ধি ফরম-২(ক) ভপ্ররদণ 
শসদ্ধান্ত িয়।

Mr. Rear Admiral 
Akhtar Habib
HE Ambassador 
Embassy of  the 
People’s Republic 
of 
Bangladesh at 
Male, Maldives

০৭ কািািা ও 
যুতিরাষ্ট্র

২৯/১২/২০১৯ জিাব িাঈম উশদেি আিদমে, কিসাল ভজিাদরল, টরদন্া, কািািা 
মদিােয় একটি অিানুষ্ঠাশিক ববঠদক মািিীয় প্রধাি শিব ্যাচি 
কশমিিার মদিােয়, শসশিয়র সশচব, শিব ্যাচি কশমিি সশচবালয় এবং 
মিাপশরচালক, জাতীয় পশরচয় শিবন্ধি অনুশব�াে মদিােদয়র সাদথ 
সাক্ষাৎ কদরি। ভসোদি প্রবাসী বাংলাদেশি িােশরকেণদক ভ�াটার 
শিদসদব শিবন্ধদির শব্য়টি আদলাশচত িয়। এরই অংি শিদসদব 
কািািাদত এবং একইসাদথ পাশ্বতনী ভেি যুতিরাদষ্ মূল কাজ শুরুর 
প্রারদম্ সম্াব্যতা রাচাই করার প্রদয়াজি রদয়দছ মদম ্য মতামত প্রকাি 
করা িয়। 

1. H.E. Mr. 
Mohammad 
Ziauddin, 
Ambassador, 
Washington, DC, 
USA. 
2. H.E. Mr. 
Mizanur Rahman, 
High Commission, 
Ottawa Ontario, 
Canada.
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ক্রঃ ভেি তাশরে কার ্যক্রম সংশলিষ্ ব্যশতিেণ
সব ্যদি্ আোমী মাচ ্য ২০২০ এ শসশিয়র সশচব মদিােদয়র ভির্দত্ব দুই সেস্ 

শবশিষ্ একটি সম্াব্যতা রাচাই েল কািািা ও যুতিরাষ্ট্র সফর করদবি 
মদম ্য শসদ্ধান্ত িয়।

3. Mrs. Sazia 
Faizunnessa, ndc, 
Consul General, 
New York. 
4. Mr. Tareq 
Ahmed, Consul 
General, Los 
Angles, USA. 
5. Mr. Nayeem 
Uddin Ahmed, 
Consul General, 
Bangladesh of  in 
Toronto, Canada.
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gaygwZ BDwbq‡bi MÖv‡g MÖv‡g bvbv iKg †cvóv‡i †Q‡q †M‡jI gwZDi wgqv †h Gevi †fv‡U wR‡Z hv‡e G wel‡q A‡b‡KB 
wbwðšÍ| hw`I cici ̀ yBev‡ii †Pqvig¨vb eveyj gywÝ cÖwZcÿ wn‡m‡e ̀ uvwo‡q‡Q| ZeyI mevi Aby‡iv‡aB mK‡ji wcÖq gvbyl 
gwZDi wgqv Miæ cÖZxK wb‡qB †fv‡U `uvov‡jv| Gev‡ii wbe©vP‡b gwnl, Mvav‡K †cQ‡b †d‡j Miæi Ae¯’vb †h KZ cvKv 
Zv nv‡U evRv‡i Avi c‡_Nv‡U †jvKR‡bi KvbvNylv †_‡K mn‡RB eySv hvq| gwZDi wgqv Ae¯’vm¤úbœ GKRb K…lK| eqm 
cÂv‡ki Dci, dm©v †Pnviv, gv_vi A‡a©K PzjB we`vq wb‡q‡Q mgq nevi Av‡MB| Pzj bv _vK‡j wK n‡e gwZDi wgqvi ü`q 
Ry‡o i‡q‡Q RbM‡Yi cÖwZ AMva fv‡jvevmv| gwZDi wgqvi Kv‡Q KLbI mvnvh¨ †P‡q wbivk n‡q‡Q Ggb nqwb| mKvj 9 
Uv gwZwgqv eviv›`vq e‡m Av‡Q, N‡ii eviv›`vq GKUv †PŠwK Zvi Dci cvZjv GKUv Kuv_v weQv‡bv i‡q‡Q| gwZDi wgqv 
Zvi Dci e‡m Pv PzgyK w`w”Qj| Ggb mgq †ejy G‡m Lei w`j| †jvKRb Ro n‡q‡Q| Zv‡`i evB‡ii N‡i emv‡bv n‡q‡Q| 
gwZ wgqv ejj, hv I‡`i evB‡ii N‡i em‡Z ej Avi PvPx‡K Pv w`‡Z ej|

Ggb mgq †ejyi eD iæbv G‡m ejj-PvPv Pv‡qi wPwb †kl, PvPx wPwb Avb‡Z ej‡jv|

gwZDi wgqv †ejyi nv‡Z 200 UvKv awi‡q w`‡q evB‡ii N‡ii w`‡K iIbv w`j| AvMvgxKvj wbe©vPb †klev‡ii g‡Zv mewKQz 
mevB‡K eywS‡q w`‡Z n‡e| gvmy` Avi iv‡m‡ji mv‡_ Pzw³ cvKv K‡i †dj‡Z n‡e| G wel‡q I‡`i eyw×i Zzjbv cvIqv 
hvqbv|

†ejy KL‡bv KvD‡K wKQz e‡jbv| wKš‘ fvjB ey‡S Gevi wbe©vP‡b gwZ PvPv wRZ‡e| KZRb KZwKQz e‡j| ZeyI eySv hv‡”Q 
gwZ PvPvB mevi Dci| gwZ PvPvi g‡Zv fv‡jv gvbyl Av‡k cv‡k `kMuv LyR‡jI cvIqv hv‡e bv| KZR‡bi KZ wec` gwZ 
PvPv Rvb w`‡q DcKvi K‡i‡Q| mevB Pvq gwZ PvPvB wRZzK| †mRb¨B‡Zv †ejyiv mevB GiKg †Rvi K‡iB gwZ PvPv‡K 
†fv‡U `uvov‡Z cÖvq eva¨ K‡i‡Q| 

†ejy Zvi eD iæwb I GKgvÎ †Q‡j ivRy GB evwo‡ZB †L‡q c‡i gvbyl| †mB 8 eQi eq‡m evev nvwdRy‡ii mv‡_ G‡mwQ‡jb 
cvebv †_‡K| G‡m i‡qB †M‡Q cvKvcvwKfv‡e| gwZPvPv Zv‡K wb‡Ri †Q‡ji g‡ZvB gvbyl K‡i‡Q| iæwbi g‡Zv fv‡jv 
†g‡qi mv‡_ we‡q w`‡q‡Q| ïay ZvBbv we‡qi ciI eD wb‡q gwZ PvPvi evwo‡ZB _vK‡Q| PvPxI Lye fvj gvbyl| KLbI 
_vKv LvIqv wb‡q †Kvb KUz K_vI ïb‡Z nqwb KL‡bv|

†ejy ZvovZvwo wPwb G‡b iæbv‡K †W‡K wPwbUv nv‡Z w`‡qB evB‡ii N‡i Avm‡jv| PvPv †Mvcb ˆeVK Ki‡Q| †ejy fve‡jv 
GB duv‡K Mv‡q GKUv P°i w`‡q Avm‡e| Kvj‡K †hb mevB PvPv‡K †fvUUv †`q G e¨vcv‡i wbwðZ n‡Z n‡e|

`ycyi 12 Uv bvMv` †ejy evwo wd‡i †`‡L gwZ PvPvi wZb †g‡qB G‡m‡Q| iæwb Lye e¨¯Í ivbœv-evbœv wb‡q| †ejy‡K †`‡LB iæwb 
†NvgUv w`‡q ej‡jv †Kv_vq wQ‡j PvPv †Zvgvq Luy‡R Luy‡R nqivb|

 †ejy gyPwK †n‡m ej‡jv iæwb hv †`‡L Gjvg mevB‡Zv †`wL PvPv‡KB †fvU †`‡e| iæwb ej‡jv û Kvj‡K Avgvi †Zv cÖ_g 
†fvU, PvPv‡KB †fvU w`e|

†ejy ej‡jv- †Zvi GKUv †fvU bv w`‡jB wK PvPvi Afve n‡ebv, Kvg Ki ZzB|

GK †fvU

†gvnv¤§` kwn`yj Bmjvg
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†ejv Mwo‡q‡Q| gwZDi wgqv eviv›`vq †PŠwKi Dci †`qv‡j †njvb w`‡q †PvL eÜ K‡i fve‡Q `y-`yweNv Rwg †ewi‡q †Mj| 
avi Ki‡Z n‡jv nvRvi cÂvk| G‡Zv fv‡jv n‡q wKjvf| gvbyl¸‡jv UvKv Qvov wKQz †ev‡Sbv| Aby‡iv‡a †XwK †Mjvi g‡Zv 
wZwb †fv‡U `uvov‡jb| mevB cÖksmv K‡i Ggbfv‡e AvKv‡k Zz‡j‡Q| GB †fv‡U bv wRZ‡j GLb †eB¾wZ n‡q hv‡e| 
eveyj gyÝxi UvKv Dov‡bv †`‡L Zv‡KI KZiKg Avãvi †gUv‡Z n‡jv| †`Lv hvK UvKvB eo K_v bq, gvby‡li fv‡jvevmvB 
Avmj| mevB Zvi c‡ÿ Zvi Rxe‡b Ggb cÖvwß fve‡ZB fv‡jv jvM‡Q| 

mKvj 8Uv| gwZ PvPv e‡j w`‡q‡Q evwoi †g‡qiv Av‡M hv‡e †fvU w`‡q Avm‡e| c‡i Ab¨iv, †ejy Lye e¨¯Í PvPv PvPx me 
w`‡KB Zv‡K mvgjv‡Z n‡”Q|

 †ejy ivbœv N‡i DwK w`‡q †`‡L iæwb c‡ivUv evbv‡”Q| 

†ejy‡K †`‡LB iæwb ej‡jv- PvPx Avi Avcviv †Zv †fvU w`‡Z †M‡jv| ivbœv †kl n‡j Zzwg Avgv‡K wb‡q †hI| 

†ejy ej‡jv- ZzB ZvovZvwo ivbœv †kl Ki, 10Uvi w`‡K G‡m wb‡q hve|

e¨vcKfv‡e R‡g D‡V‡Q †fvU| `‡j `‡j mevB †fvU w`‡Z hv‡”Q| gwZDi PvPvi mv‡_ †ejy †fvU w`‡q Avmj| cÖwZ †K‡›`ªB 
†LuvR wb‡Z n‡e| AvR bvIqv LvIqvi mgq bvB|

†K‡›`ªi dj Avm‡Z ïiæ K‡i‡Q| gwZwgqv AevK n‡q †`L‡jv 4Uv †K‡›`ªi Miæ gvK©v GwM‡q _vK‡jI Av‡iv 4Uv †K‡›`ªi 
djvdj eveyj gywÝi gwnl gvK©vi mv‡_ me wgwj‡q mgvb mgvb †fvU| gwZDi wgqvi ey‡K wfZi ayKayK Ki‡Q| Ae‡k‡l 
9 b¤^i †K‡›`ªi djvdj Avmj| gwZDi gুÝx AevK n‡q †M‡jb UvKvi Kv‡Q RbM‡Yi fv‡jvevmv †n‡i †M‡Q| GK †fv‡Ui 
e¨eav‡b Miæ gwn‡li Kv‡Q †n‡i †M‡Q| 

gwZwgqv fve‡Qb| Avnv gvÎ GK‡fvU gyL †`Lv‡ev wK K‡i? Gevi j¾vq †Zv Gevi gv_v KvUv †Mj|

†ejy †PvL gyQ‡Z gyQ‡Z fve‡jv| Avnv G †fvU †Kvb nvivwg GB †eBgvwbUv Ki‡jv| nVvr †ejyi g‡b co‡jv mKv‡j iæbvi 
†fvUUv †`qv nqwb| 

Aejv GKUv †g‡q gvby‡li IB GKUv †fvU †h GB gû‡Z© KZ `iKvix wQj, †ejy †mUv †f‡e Avi Kzj †c‡jvbv|

†Rjv wbe©vPb Awdmvi, RqcyinvU
†dvb: 0571 62240, †gvev: 01550042591, deo.joypurhat.ecs@gmail.com
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w`em kãUv ïb‡jB †QvU‡ejvq Avb›` jvM‡Zv| weRq w`em, ¯^vaxbZv w`em Av‡¯Í Av‡¯Í hZw`b †h‡Z _vK‡jv ZZ w`em 
evo‡Z _vK‡jv| w`em n‡jv we‡kl w`b| 2019 mv‡j hLb c‡njv gvP©‡K †fvUvi w`em †NvlYv Kiv n‡jv ZLb wbe©vPb 
Awdmvi wn‡m‡e cÖ_g GKUv Ab¨iKg Abyf~wZ n‡jv| Z‡e Avgv‡`iI GKUv w`em Av‡Q| Dc‡Rjv cwil‡`i me Awd‡mB 
†Kvb bv †Kvb w`em cvwjZ nq| I‡`i i¨vwj‡Z nuvUZvg, wgwUs G e³e¨ ïbZvg Avi fve‡Z _vKZvg Avgv‡`i Awd‡mi †h 
mKj KvR Avgiv Kwi Zv †Zv KL‡bv wgwUs A_ev Rbm¤§y‡L ejv m¤¢e nq bv| †KD Rv‡bB bv †h †Kvb Awd‡mi PvB‡ZI 
Avgiv gvby‡li wbZ¨ cÖ‡qvR‡b me‡P‡q †eশি †mev †`B| R‡b¥B †h gvbyl `vex Ki‡e Avwg evsjv‡`kx Zvi 18 eQi c~wZ©i 
Av‡MB Avgiv Zv‡K w`w”Q RvZxq cwiPqcÎ| wKš‘ †fvUvi ZvwjKvq AšÍf©y³ Kiv n‡”Q mvsweavwbK wbqg †g‡b| A_©vr 
Rb¥m~‡Î evsjv‡`kx wKš‘ MYZvwš¿K †h †Kvb cÖ‡qvR‡b AvBbMZfv‡e †m Zvi gZvgZ †`evi AwaKvi †fvUvi ZvwjKvq 
AšÍf©y³ nIqvi ciB cv‡e| ZvB cÖ_g †fvUvi w`e‡mi cÖwZcv`¨ wQj Ô†fvUvi ne, †fvU †`eÕ|

evsjv‡`‡ki m‡PZb bvMwiK n‡Z me iKg †mev †c‡Z Ges w`‡Z Avcbv‡K AvBbMZfv‡e gh©v`v †`qv n‡e †fvUvi ZvwjKvq 
bvg AšÍf©y³ K‡i| Avi mvwe©K myweav‡K nv‡Zi gy‡Vvq †c‡Z Avcbv‡K n‡Z n‡e RvZxq cwiPqcÎavix| †fvUvi ZvwjKvq 
hv‡`i bvg _vK‡e Zviv mevB RvZxq cwiPqcÎ Aek¨B cv‡e| Avi GLb GKRb gvby‡li we‡q, PvKশি mewKQz‡ZB cÖ‡qvRb 
GwU| KLb wKfv‡e ax‡i ax‡i wbe©vPb Awdmviiv Zv‡`i wbZ¨w`‡bi Rxe‡b IZcÖ‡Zvfv‡e Rwo‡q †M‡Q Zviv wb‡RivI Zv 
Rv‡bbv| wbe©vPb Awdm GKvB me Awd‡mi †mev‡K Z¡ivwš^Z K‡i‡Q|

gwnjv welqK Awdm, mgvR‡mev, cjøx Dbœqb Awdm, hye Dbœqbmn me Awd‡mi †mev †bevi cÖ_g A½xKvi RvZxq 
cwiPqcÎ| e¨vsK, Av`vjZ, †`‡ki evB‡i †h‡Z PvB‡j, GgbwK †`‡k wdi‡Z PvB‡jI mevi cÖ_g †_‡K †c‡Z nq RvZxq 
cwiPqcÎ| †mB w`b Avi †bB †hB w`‡b ejv n‡Zv wbe©vPb Awdm gv‡b cvuP eQi ci wbe©vPb| GLb hw` †KD e‡j Avcbvi 
Awd‡mi KvR wK? nvm‡Z nvm‡Z ewj Avcbvi wbZ¨w`‡bi me‡P‡q cÖ‡qvRbxq †h cwiPqwU †mwUB Avgiv †`B| Avcbvi 
wbðqZv cÖ`v‡bi †h PvweKvwV †mwUB ˆZwi K‡i wbe©vPb Awdm| GKUv w`em GLb Av‡jvKcvZ Ki‡e Avgv‡`i nvRviUv 
Kv‡Ri GKUv †QvÆ i~c‡iLv| ZvB GB w`emUv D`&hvcb hLb ïiæ n‡jv 1gvP© 2019 ïµevi, ZLb †f‡ewQjvg, Avgv‡`i 
i¨vwj n‡e †Zv?

mKvj 10Uv bvMv` hLb Uzwc c‡i †d÷zb wb‡q k‡q k‡q gvbyl Avm‡jv, hLb Dc‡Rjv cwil‡`i †QvÆ nj iæ‡g wMRwMR 
gvby‡li fx‡o gvBK nv‡Z wPrKvi K‡i ejjvg AvR Avgv‡`i †fvUvi w`em| †fvU ïay †`‡ki KY©avi wba©viY K‡i bv, 
Avcbv‡`i Av¯’v g‡bvej e„w× K‡i, Avcbv‡`i wb‡Ri wbR¯^Zv‡K Dc¯’vcb K‡i, Avcwb Me© K‡i ej‡Z cv‡ib Avcwb 
evsjv‡`‡ki bvMwiK| 16 †KvwU gvby‡li Rb¨ AvcwbI Avcbvi ¯^vaxb gZvgZ w`‡Z cv‡ib mvsweavwbKfv‡e| †Kgb jv‡M 
Avcbv‡`i? mevB GK †hv‡M e‡jwQj †fvUvi n‡q Avgiv Mwe©Z| Avevi Avm‡Q †mB w`b| wb‡R‡`i cÖPv‡ii w`b| Gevi 
Av‡iv RuvKRgKc~Y©fv‡e ¯§vU© KvW© nv‡Z w`‡q Zv‡`i Av‡iv GKavc GwM‡q wb‡q hvIqvi ¯^cœ Avgiv †`Lv‡ev| Bbkvjøvn|

†jLK: Dc‡Rjv wbe©vPb Awdmvi, wSKiMvQv, h‡kvi

cÖ_g †fvUvi w`em 2019 (¯§„wZ PviY)

Iqvwn`v Avd‡ivR
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MZ 14 A‡±vei 2009 ZvwiL AbywôZ Dc‡Rjv cwil` wbev©P‡b ewikvj †Rjvi †g‡nw›`MÄ Dc‡Rjvq cÖwZwU †fvU‡K‡›`ª 
BwfGg (EVM) ev B‡j±ªwbK †fvwUs †gwk‡bi gva¨‡g †fvUMÖnY m¤úbœ Kiv nq| †Kvb iKg Sv‡gjv e¨wZ‡i‡K cÖwZwU 
†fvU‡K‡›`ª kvwšÍc~Y© cwi‡e‡kB wbev©Pb AbywôZ nq| ewikvj †Rjvaxb †g‡nw›`MÄ Dc‡Rjv miKvi †NvwlZ GKwU `yM©g 
Dc‡Rjv| †hLv‡b 15wU BDwbqb I 1wU †cŠimfv i‡q‡Q| Aewkó 11wU BDwbqb Dc‡Rjvi g~jf~LÛ n‡Z b`x Øviv 
wew”Qbœ| GB Dc‡Rjvi 1wU BDwbqb †Mvwe›`cyi †gNbv b`xi ey‡K cÖvq jÿxcyi †Rjvi mxgv‡šÍi KvQvKvwQ| cÖvq cÖwZwU 
BDwbqb `yM©g Pi GjvKv, †hLv‡b eo †Rvi BwRevBK ev e¨vUvwiPvwjZ evnb e¨ZxZ Ab¨ †Kvb evnb †bB| 

cÖ_g w`‡K †g‡nw›`MÄ Dc‡Rjv cwil` wbev©P‡bi Zdwmj †NvlYvi ciciB BwfG‡g †fvUMÖnY nevi ¸Äb †kvbv hvq| 
†fŠMwjK Ae¯’v we‡ePbvq I we`y¨rwenxb †ewki fvM BDwbqb †fvU‡K‡›`ª wKfv‡e BwfG‡g †fvUMÖnY Kiv m¤¢e n‡e Zv wb‡q 
k¼v NyicvK Lvw”Qj| Zdwmj †NvlYvi K‡qK w`b ciB wbev©Pb Kwgkb wm×všÍ wbj †g‡nw›`MÄ Dc‡Rjv cwil` wbev©P‡b 
BwfG‡gi gva¨‡g †fvUMÖnY Kiv n‡e| cÖZ¨šÍ I `yM©g AÂj †hLv‡b ewikvj kni n‡Z jÂ, evm, †bŠKv I w¯úW †evU 
e¨ZxZ GB Dc‡Rjvq hvIqvi Ab¨ †Kvb Dcvq †bB| ewikvj m`i n‡Z j‡Â †h‡Z cÖvq 2 N›Uv Ges ¯úxW †ev‡U cªvq 
45 wgwbU mgq jv‡M| ewikvj kni n‡Z BwfGgmg~n †g‡nw›`MÄ Dc‡Rjvq †cuŠQv‡bv, †mLv‡b msiÿY, PvR© cÖ`vb Ges 
†fvU‡K›`ªmg~‡n †cuŠQv‡bv mwZ¨B we‡eP¨ welq wQj| †Kbbv †g‡nw›`MÄ Dc‡Rjvq BwfGg ivLv I PvR© †`qvi gZ ch©vß 
RvqMv †bB| †g‡nw›`MÄ Dc‡Rjv cwil` wbev©P‡b 99wU †fvU‡K›`ª I 577wU †fvUKÿ wQj|

`yM©g GZmsL¨K †fvU‡K›`ª I †fvUK‡ÿ BwfGg Gi gva¨‡g †fvUMÖn‡Yi e¨e¯’v Kiv P¨v‡jÄ wn‡m‡e †bqv n‡qwQj| †kl 
ch©šÍ Avwg wiUvwb©s Awdmvi wn‡m‡e AvÂwjK wbev©Pb Kg©KZv©, ewikvj AÂj, ewikvj g‡nv`qmn mswkøó mK‡ji mnvqZvq 
GB P¨v‡jÄ †gvKv‡ejv Ki‡Z mÿg nB| Øxc AÂ‡ji †fvUviiv GB cÖ_g BwfGg †gwkb †`L‡Z †cj| A‡b‡Ki g‡a¨ 
†fvU cÖ`v‡bi †KŠZynj Rb¥ wbj| †W‡gv‡fvwUs, gK‡fvwUs I cÖPvi cÖPviYvi gva¨‡g Øxc AÂ‡ji RbMY‡K AvMvg Rvbvb 
nj †h, BwfGg Gi gva¨‡g Avmbœ Dc‡Rjv cwil` wbev©Pb AbywôZ n‡e| GB mdjZvi Dci A‡bKUv wbf©i Ki‡Q GB 
Øxc Dc‡Rjvq cieZx© ¯’vbxq miKv‡ii wbe©vPb¸‡jv BwfGgGi gva¨‡g n‡e wKbv| MZ 14 A‡±vei 2019 ZvwiL AbywôZ 
†g‡nw›`MÄ Dc‡Rjv cwil` wbev©P‡b †fvUviMY ¯^v”Q‡›`¨ wbwe©‡Nœ †fvUvwaKvi cÖ‡qvM K‡ib| G †ÿ‡Î wbev©Pb Kwgkb 
†g‡nw›`MÄ Dc‡Rjvq BwfGg Gi gva¨‡g †fvUMÖn‡Y mdjZvi cwiPq w`‡q‡Qb| Z‡e †fvUvi Dcw¯’wZ Zzjbvg~jK Kg 
wQj| wKš‘ hviv †fvU‡K‡›`ª G‡m‡Qb Zviv mwVKfv‡e †fvUvwaKvi cÖ‡qvM Ki‡Z mÿg nb| 

†g‡nw›`MÄ Dc‡Rjv cwil` wbev©Pb BwfGg Gi gva¨‡g †fvUMÖn‡Y A‡bK P¨v‡jÄ †gvKv‡ejv Ki‡Z n‡q‡Q| cÖ_‡g 
GZ msL¨K cÖwkÿYv_x©‡`i cÖwkÿK, cÖwkÿY mnvqZvKvix, †UKwbK¨vj wU‡gi m`m¨, †UKwbK¨vj wU‡gi mgš^qKvixmn 
eû Rbe‡ji Øxc Dc‡Rjvq Avevm‡bi mgm¨v cÖKU iƒc aviY K‡i| h_vh_fv‡e A‡b‡Ki _vKvi e¨e¯’v Kiv m¤¢e 
nqwb| RvqMvi Afv‡e BwfGgmn wbev©Pwb gvjvgvj weZi‡Y Amyweav, cwienb e¨e¯’vi AcÖZzjZvi Kvi‡Y †W‡gv‡fvwUs I 
gK‡fvwU Kvh©µ‡g Amyweav cÖZxqgvb nq| AvÂwjK wbev©Pb Kg©KZv©, ewikvj g‡nv`q G AÂ‡ji 10(`k) Rb Dc‡Rjv 
wbev©Pb Kg©KZv©‡K, BwfGgmn, wbev©Pwb gvjvgvj wbwe©‡Nœ cÖ`vb I wbev©Pb †k‡l MÖn‡Yi Rb¨ †g‡nw›`MÄ Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvqZb I cÖvq Aa© wK‡jvwgUvi `~ieZx© cvZvi nvU Aviwm K‡j‡R 10wU ey‡_i `vwqZ¡ cÖ`vb K‡ib| Zv‡`i HKvwšÍK 
cÖ‡Póvq BwfGgmg~n wcÖRvBwWs Awdmv‡ii wbKU mwVKfv‡e cÖ`vb I MÖnY Kiv m¤¢e nq|

BwfGg I wbev©Pwb gvjvgvj †fvUMÖnY Kg©KZv©, AvBbk„•Ljv evwnbxi m`m¨mn 4wU BDwbqb I 1wU †cŠimfv e¨ZxZ 
evwK mKj †fvU‡K‡›`ª Uªjv‡i K‡i wb‡q †h‡Z nq| G‡Z K‡i †Kvb †ÿ‡Î mKj †fvUMÖnY Kg©KZv©, cywjk I Avbmvi 
evwnbxi m`m¨mn cwien‡bi †ÿ‡Î aviYvi Zyjbvq †ewk msL¨K Uªjvi fvov Ki‡Z nq| GQvov †fvUMÖn‡Yi Av‡Mi w`b, 

Øxc Dc‡Rjv †g‡nw›`M‡Ä Dc‡Rjv cwil` wbe©vP‡b cÖ_g BwfG‡g †fvUMÖnY

†gvnv¤§` byiæj Avjg
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†fvUMÖn‡Yi w`b Riæwi cÖ‡qvR‡b ¯úxW †ev‡U †h‡Z nq| BwfGgmn cÖ‡qvRbxq wbev©Pwb mvgMªx †ewk weavq jÂ/‡ev‡Ui 
msL¨v ¯^vfvwe‡Ki †P‡q †ewk cÖ‡qvRb nq| ZvQvov †Mvwe›`cyi BDwbq‡bi †fvU‡K›`ªmg~‡n wekvj Li‡mªvZv b`x †gNbv 
cvwo w`‡q †h‡Z nq| ZvB †mLv‡b eo gv‡bi j‡Âi e¨e¯’v Ki‡Z nq| †g‡nw›`MÄ Dc‡Rjvi †cŠimfv I g~jf~L‡Û 4wU 
BDwbq‡b e¨vUvwiPvwjZ evn‡b K‡i BwfGg I wbev©Pwb gvjvgvj cwienb Ki‡Z nq| Øxc Dc‡Rjv †g‡n›`xM‡Ä GKwU 
miKvwi †ió nvDm e¨ZxZ AvevwmK †nv‡U‡ji e¨e¯’vI †Zgb †bB| hvi d‡j A‡bK mgq ewikvj kni n‡Z A‡b‡Ki Avmv 
hvIqv Ki‡Z nq| G‡Z †hgb mgq AcPq nq †Zgwb h_vmg‡q Dcw¯’Z _vK‡Z Amyweav nq|

`yM©g AÂ‡j BwfGg †gwk‡b †fvUMÖnY me‡P‡q eo P¨v‡jÄ nj, hw` †Kvb hvwš¿K ÎæwU †`Lv †`q `ªæZZg mg‡q †¯úkvj 
wUg D³ †K‡›`ª †cuŠQv‡bv| Z‡e G ai‡Yi cwiw¯’wZi D™¢e cÖKU AvKv‡i N‡Uwb| G ai‡Yi cwiw¯’wZ †gvKv‡ejvi Rb¨ 
wKQzmsL¨K ¯úxW †evU mve©ÿwYK gRy` ivLv nq| `yÕwZbwU †K‡›`ª hvwš¿K ÎæwU †`Lv w`‡jI ¯úxW †ev‡Ui gva¨‡g h_v 
mg‡q †cuŠQv‡bv m¤¢e nq| Avevi wKQy wKQz †K›`ª i‡q‡Q †hLv‡b †bŠc‡_ hvIqvi ci Avevi evB‡K K‡i †K‡›`ª †cuŠQv‡Z 
nq| Avevi †Kv_vI cvu‡q †nu‡U †fvU‡K‡›`ª †cuŠQv‡Z nq| G mKj †fvU‡K‡›`ª BwfGgmn wbev©Pwb gvjvgvj cwien‡b 
Amyweav n‡q‡Q| wbe©vP‡bvËi GZ msL¨K BwfGg †g‡nw›`MÄ Dc‡Rjv cwil` wgjbvqZ‡b msiÿY Ki‡Z nq| G‡Z K‡i 
Dc‡Rjv cwil‡`i mfv Abyôv‡b mvgwqK Amyweav nq| BwfGgmg~n cieZx©‡Z msiÿY bxwZgvjv Abyhvqx Dc‡Rjv wbev©Pb 
Awdmmg~‡n msiÿY Kiv nq| Z‡e Awdm¸‡jv‡Z G¸‡jvi e¨vUvix PvR© †`qvi Rb¨ eZ©gv‡b chv©ß RvqMvi cÖ‡qvRb| 

MZ 14 A‡±vei 2019 ZvwiL BwfG‡gi gva¨‡g AbywôZ †g‡nw›`MÄ Dc‡Rjv cwil` wbev©PbwU me©gn‡j cÖkswmZ nq| 
Avwg wmwbqi †Rjv wbev©Pb Awdmvi, ewikvj I wiUvwb©s Awdmvi wn‡m‡e GB wbev©P‡b †fvUMÖnY Kg©KZ©v, †UKwbK¨vj wU‡gi 
m`m¨ I mgš^qKvixMY, Dc‡Rjv wbev©Pb Awdmvi I mnKvix wiUvwb©s Awdmvi, AvÂwjK wbev©Pb Kg©KZ©v, ewikvj AÂj, 
ewikvj, †Rjv cÖkvmK ewikvj, cywjk mycvi I AvBbk„•Ljv evwnbxi Ab¨vb¨ m`m¨mn mswkøó mK‡ji mn‡hvwMZv K…ÁwP‡Ë 
¯§iY KiwQ| gvbbxq wbev©Pb Kwgk‡bi wb‡`©kbv †gvZv‡eK mswkøó mK‡ji mn‡hvwMZvq †g‡n›`xM‡Äi gZ `yM©g I cªZ¨šÍ 
AÂ‡j BwfGgGi gva¨‡g myôy I kvwšÍc~Y©fv‡e wbwe©‡Nœ †fvUMÖnY m¤¢e nq| eZ©gvb miKv‡ii wWwRUvj evsjv‡`k wewbgv©‡bi 
A½xKvi ev¯Íevq‡b Øxc AÂ‡j wbwe©‡Nœ BwfG‡g †fvUMÖnY GK Ab¨b¨ D‡`¨vM hv cÖksmvi `vex`vi| 

evsjv‡`k wbev©Pb Kwgkb: wWwRUvj evsjv‡`‡ki g~j PvwjKv kw³

Avgv‡`i wek^‡K GKwU wWwRUvj wek^ evbv‡Z A‡bK Av‡M †_‡KB we‡k^i A‡bK †`k Ges cªhyw³we`MYB KvR K‡i hv‡”Q| 
Zv‡`i mv‡_ Zvj wgwj‡q we‡k^i A‡bK †`kB Zv‡`i †`k‡K wWwRUvj †`k wnmv‡e iƒcvšÍ‡ii †Póv Ki‡Q| `yB `kK Av‡M 
GK cÖhyw³we`‡K wRÁvmv Kiv nq †h, wWwRUvj wek^ welqwU Avm‡j wK| D³ cÖhyw³we` wWwRUvj we‡k^i Ggb GKwU aviYv 
†`b †hLv‡b we‡k^i cÖwZwU e¨w³ cwiwPZ n‡e GKwU b¤^‡ii gva¨‡g- †hLv‡b e¨w³i bvg, †`‡ki bv‡gi †P‡qI Zvi g~j 
cwiPq Rvbv hv‡e Zvi GKwU wbw`©ó b¤^‡ii gva¨‡g| mgMÖ wek^ Zvi H aviYv KZUzKz MÖnY K‡i‡Q †mB cÖkœ †_‡K †M‡jI 
evsjv‡`k †h †mB aviYvq A‡bK GwM‡q †M‡Q Zv‡Z †Kvb m‡›`n †bB; Ges Zvi Rb¨ evsjv‡`k wbev©Pb Kwgkb AMªYx 
f~wgKv cvjb K‡i‡Q|

evsjv‡`k wbev©Pb Kwgkb 2007 mv‡j evsjv‡`k †mbvevwnbxi mn‡hvwMZvq evsjv‡`‡ki cÖvq 80 wgwjqb 18 eQi eqmx 
bvMwi‡Ki ev‡qv‡gwUªK c×wZ‡Z Qwemn †fvUvi ZvwjKv cÖYq‡bi Kvh©µg MÖnY K‡i| †mmgq †fvUvi ZvwjKv cÖYq‡bi 
Rb¨ GKRb e¨w³i †fvUvi ZvwjKv cÖYq‡bi Rb¨ `iKvwi Z‡_¨i mv‡_ AwZwi³ †gvU 28 wU Z_¨ msMªn Kiv nq| Qwemn 
†fvUvi ZvwjKv cÖYq‡bi Rb¨ mevi Qwe †iwR‡÷ªkb‡K›`ª †_‡K †Zvjv nq Ges Zv‡`i ¯^vÿi †bqv nq| GKBmv‡_ †KD 
hv‡Z GKvwaK ¯’v‡b GKvwaKevi †fvUvi n‡Z bv cv‡i †mRb¨ cÖwZwU e¨w³i Av½y‡ji Qvc †bqv nq| D³ Av½y‡ji Qvc 
w`‡q †Kvb e¨w³ GKvwaK ¯’v‡b †fvUvi n‡j Zv‡K Lye mn‡RB kbv³ Kiv m¤¢e nq|

wbev©Pb Kwgk‡bi †mB ev‡qv‡gwUªK †WUv‡eBR GL‡bv ch©šÍ c„w_exi e„nËg ev‡qv‡wUªK †WUv‡eBR e‡j cwiMwYZ| GB 
wekvj ev‡qv‡gwUªK †WUv‡e‡Ri gva¨‡g evsjv‡`k wbev©Pb Kwgkb 2007 mv‡j evsjv‡`‡ki cÖwZwU bvMwiK‡K RvZxq 
cwiPqcÎ †`qvi D‡`¨vM MÖnY K‡i| bvMwiK‡K †`qv GB RvZxq cwiPqc‡Î wQj cÖwZwU bvMwi‡Ki Rb¨ 13 msL¨vwewkó 
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GKwU BDwbK RvZxq cwiPqcÎ b¤^i| GB 13 msL¨vwewkó b¤^‡ii gva¨‡gB evsjv‡`‡ki cÖwZwU bvMwiK †mB 2007 mvj 
†_‡K cwiwPZ nIqv ïiæ K‡i Ges g~jZ ZLb †_‡KB wWwRUvj evsjv‡`‡ki c_Pjv ïiæ n‡qwQj|

evsjv‡`k wbev©Pb Kwgkb KZ©„K evsjv‡`‡ki bvMwiK‡`i RvZxq cwiPqcÎ †`qvi ga¨w`‡q evsjv‡`‡ki cÖwZwU bvMwiK 
Zvi RvZxq cwiPqcÎ b¤^i ev NID (National Identity) b¤^‡ii gva¨‡g evsjv‡`‡ki wewfbœ †mev MÖnY Ki‡Z ïiæ 
K‡i| NID Gi gva¨‡g wewfbœ †mev cÖ`vb ïiæ n‡j GKw`‡K †hgb mKj bvMwiK `ªæZ †mev †c‡Z ïiæ K‡i, Ab¨w`‡K 
wewfbœ †mevq `ybx©wZ A‡bKvs‡k K‡g hvq| bvMwiK Rxe‡bi mKj †mev mnR Ges `ªæZ Kivi wWwRUvj evsjv‡`‡ki †h 
g~jgš¿ Zv wewfbœ †mevq RvZxq cwiPqcÎ e¨env‡ii gva¨‡g Z¡ivwš^Z n‡q‡Q|

2015 mv‡ji Av‡M evsjv‡`‡k KZRb miKvwi Kg©Pvix wQj ev Zviv ivóªxq †KvlvMvi †_‡K wK cwigvY †eZb-fvZvw` wb‡Zv 
Zvi mwVK wnmve miKv‡ii Kv‡Q wQj bv| 2015 mv‡j miKvi RvZxq cwiPqcÎ e¨envi K‡i mKj miKvwi Kg©Pvixi Z_¨ 
AvBevm bvgK wm‡÷‡g Gw›Uª Kiv nq| GKBmv‡_ evsjv‡`‡ki mKj miKvwi †cbkb‡fvMxi Z_¨I GB wm‡÷‡g ms‡hvRb 
Kiv nq| †mB wm‡÷g †_‡K cieZx©‡Z RvZxq cwiPqcÎ b¤^‡ii gva¨‡g mKj miKvwi Kg©Pvix Ges mKj miKvwi 
†cbkb‡fvMx‡K kbv³ Kiv m¤¢e nq| GB wm‡÷g‡gi d‡j GKB bv‡g Ges GKB c`ex‡Z GK Awd‡m GKvwaK Kg©Pvix 
_vK‡j Avi †Kvb mgm¨v iB‡jv bv| Avevi GKR‡bi †cbkb Ab¨Rb cvIqviI †Kvb my‡hvM iB‡jv bv|

A_© gš¿Yvj‡qi wnmve Abyhvqx, evsjv‡`‡k eZ©gv‡b 12 jvL 68 nvRvi 606 Rb PvKz‡i miKvwi †eZb Ges 7 jvL 41 
nvRvi 703 Rb †cbkb‡fvMx miKvwi †cbkb wb‡”Qb| A_P RvZxq cwiPqcÎ e¨env‡ii Av‡M evsjv‡`‡k miKvwi 
Kg©KZ©v-Kg©Pvixi msL¨v wQj cÖvq mv‡o 13 jvL| Avi miKvwi †cbkb‡fvMxi msL¨v wQj cªvq 8 jvL| miKvwi PvKwiRxex 
I †cbkb‡fvMx Kgvq GLb †eZb I †cbkb Lv‡Z miKv‡ii 4 nvRvi 20 †KvwU mvkÖq n‡”Q, hv m¤¢e n‡q‡Q RvZxq 
cwiPqcÎ e¨envi K‡i miKvwi Kg©Pvix‡`i †eZb Ges †cbkb‡fvMx‡`i †cbkb cÖ`v‡bi gva¨‡g|

2015 mv‡ji Av‡M A‡bK miKvwi Kg©Pvix wnmveiÿ‡Yi m‡½ mswkøó‡`i †hvMmvR‡k GKvwaK Awdm †_‡K †eZbfvZv 
Zzj‡Zb| Avevi AemicÖvß miKvwi Kg©Pvix‡`i g„Zy¨i ciI Zv‡`i bv‡g eQ‡ii ci eQi †cbkb †Zvjv n‡Zv | Gme 
RvwjqvwZi gva¨‡g cÖwZeQi iv‡óªi nvRvi nvRvi †KvwU UvKv RvwjqvZ P‡µi c‡K‡U XzKZ| wKš‘ RvZxq cwiPqcÎ 
e¨env‡ii c‡i GK e¨w³ GKvwaKevi ev GKvwaK ¯’vb n‡Z †eZb Zzj‡Z cvi‡Qb bv| G Qvov g„Z †cbkb‡fvMx‡`i bv‡gI 
†cbkb †Zvjv eÜ n‡q †M‡Q| miKvwi †eZb e¨e¯’vcbvq RvZxq cwiPqcÎ e¨env‡ii d‡j †e‡o‡Q ¯^”QZv, hv wWwRUvj 
evsjv‡`‡ki Ab¨Zg D‡Ïk¨|

Avevi, RvZxq cwiPqcÎ e¨envi K‡i AvBevm wm‡÷‡g wbewÜZ mKj miKvwi Kg©Pvix‡`i †eZb-fvZvw` wWwRUvj Dcv‡q 
†c‡g›U ïiæ n‡q‡Q| eZ©gv‡b G c×wZ‡Z miKv‡ii 9g †MÖW ev Z`ya© miKvwi Kg©Pvix‡`i †eZb-fvZvw` wWwRUvj Dcv‡q 
cÖ`vb Kiv n‡”Q| G e¨e¯’vq GKRb miKvwi Kg©Pvix Zvi RvZxq cwiPqcÎ e¨envi K‡i AvBevm wm‡÷g n‡Z AbjvB‡b 
Zvi gvwmK †eZb wej wnmveiÿY Awd‡m †cÖiY K‡i _v‡K| wnmveiÿY Awdm AbjvB‡b mswkøó miKvwi Kg©Pvixi †eZb 
wej Aby‡gv`b w`‡q †eZb we‡ji UvKv mivmwi mswkøó miKvwi Kg©Pvixi e¨w³MZ e¨vsK wnmv‡e ¯’vbvšÍi K‡i _v‡K| G 
e¨e¯’vq †Kvb KvM‡Ri e¨envi Kiv n‡”Q bv| evsjv‡`k wbev©Pb Kwgk‡bi RvZxq cwiPqcÎ e¨env‡ii d‡jB †eZb-
fvZvw` cÖ`v‡bi G Ô†ccvi‡jmÕ e¨e¯’v cÖYqb Kiv m¤¢e n‡q‡Q, hv wWwRUvj evsjv‡`k Ab¨Zg cªavb D‡Ïk¨|

wWwRUvj evsjv‡`‡ki Dbœqb AMÖhvÎvq RbM‡Yi KvQ n‡Z U¨v· Ges f¨vU msMÖn Ab¨Zg ̧ iæZ¡c~Y© welq| RvZxq cwiPqcÎ 
e¨env‡ii d‡j evsjv‡`‡ki U¨v· Ges f¨vU msMÖ‡ni nvi K‡qK¸Y †e‡o‡Q| 2012 mv‡j wbe©vPb Kwgk‡bi mv‡_ GKwU 
Pzw³i gva¨‡g RvZxq ivR¯^ †evW© RvZxq cwiPqcÎ e¨env‡ii gva¨‡g U¨v· Ges f¨vU e¨e¯’vcbvi bZzb iƒc †`q| Av‡M 
†Kvb e¨w³ Zvi wbR cÖ‡qvR‡b fzqv Z_¨ w`‡q Zvi TIN mvwU©wd‡KU evwb‡q Zvi KvR †m‡i cieZx©‡Z Zvi Avi †Kvb 
Aw¯ÍZ¡ cvIqv †hZ bv|

RvZxq cwiPqcÎ e¨env‡ii c‡i GKRb e¨w³i TIN mvwU©wd‡KU cÖ¯‘Z Ki‡Z Zvi RvZxq cwiPqcÎ b¤^‡ii cÖ‡qvRb nq 
Ges RvZxq cwiPqc‡Îi Z‡_¨i wfwË‡ZB Zvi TIN mvwU©wd‡KU cÖ¯‘Z Kiv nq| d‡j †Kvb e¨w³ fzqv Z_¨ w`‡q TIN 
mvwU©wd‡KU cÖ¯‘Z Ki‡Z cvi‡Q bv Ges cÖwZeQi wbw`©ó nv‡i U¨v· bv w`‡q Zvi †Kvb Dcvq _vK‡Q bv| GKBmv‡_ RvZxq 
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cwiPqcÎ e¨envi K‡i AbjvB‡b U¨v· msµvšÍ mKj †mev cÖ`vb Kivi d‡j U¨v· w`‡Z †fvMvwšÍ Kg n‡”Q e‡j gvbyl 
U¨v· w`‡Z AvMÖnx n‡”Q| d‡j †`‡ki ivR¯^ e„w× †c‡q †`‡ki Dbœqb Z¡ivwš^Z n‡”Q| evsjv‡`k wbe©vPb Kwgk‡bi RvZxq 
cwiPqc‡Îi e¨env‡ii gva¨‡gB U¨v‡·i nvi e„w× K‡i wWwRUvj evsjv‡`‡ki Dbœqb AMÖhvÎvq Ae¨vnZ Av‡Q|

eZ©gvb we‡k^ †gvevBj GKwU Acwinvh© welq| evsjv‡`kI Gi evB‡i bq| wKš‘ evsjv‡`‡k KZ †jvK †gvevBj †dvb 
e¨envi K‡i ev KZwU †gvevBj wmg e¨envi Kiv nq ev †K †Kvb wmg e¨envi K‡i Zvi †Kvb mwVK Z_¨ 2015 mvj ch©šÍ 
wQj bv| 2016 mv‡j miKvi RvZxq cwiPqcÎ e¨envi K‡i †gvevBj wmg †iwR‡÷ªkb ïiæ K‡i| G c×wZ‡Z RvZxq 
cwiPqcÎ mvf©v‡i iwÿZ Z‡_¨i mv‡_ wbw`©ó †gvevBj wmg e¨enviKvixi Z_¨ hvPvB K‡i D³ e¨w³‡K wbw`©ó †gvevBj wmg 
e¨env‡ii AbygwZ †`qv nq|

RvZxq cwiPqcÎ e¨envi K‡i wmg †iwR‡÷ªkb Kivi d‡j †K †Kvb wmg e¨envi Ki‡Q ev †K KZwU wmg e¨envi Ki‡Q 
Zvi mwVK Z_¨ miKv‡ii Kv‡Q P‡j Av‡m| d‡j †gveBj wmg e¨envi K‡i bvbvb Acivag~jK Kg©KvÛ A‡bKvs‡k 
n«vm †c‡q‡Q| GQvov, †gvevBj wm‡gi B›Uvi‡b‡Ui gva¨‡g A‡bK wWwRUvj RvwjqvwZ ev wWwRUvj Acivag~jK Kg©KvÛ 
eûjvs‡k K‡g †M‡Q| wWwRUvj evsjv‡`‡ki bvbvwea myweav †hgb Av‡Q wVK †Zgwb bvbvwea wWwRUvj Acivag~jK Kg©KvÛ 
†iva KivI Riæwi; Ges D³ wel‡q evsjv‡`k wbe©vPb Kwgk‡bi RvZxq cwiPqcÎ AMÖYx f~wgKv cvjb Ki‡Q|

wWwRUvj evsjv‡`‡ki Rb¨ e¨vswKs e¨e¯’vcbvq ̄ ^”QZv Avbqb Kiv wQj Ab¨Zg GKwU ̧ iæZ¡c~Y© welq| e¨vswKs e¨e¯’vcbvq 
¯^”QZv Avbq‡bi Rb¨ RvZxq cwiPqcÎ AMÖYx f~wgKv cvjb Ki‡Q| evsjv‡`‡k eZ©gv‡b †Kvb e¨w³ e¨vsK wnmve Lyj‡Z 
†M‡j Zvi RvZxq cwiPqc‡Îi cÖ‡qvRb nq| evsjv‡`k wbe©vPb Kwgk‡bi mv‡_ Pzw³i d‡j wewfbœ e¨vsK †Kvb bZzb wnmve 
†Lvjvi mgq D³ e¨w³i RvZxq cwiPqc‡Îi Z_¨ hvPvB K‡i _v‡K| d‡j D³ e¨w³i cwiPq wbwðZ nIqvi mv‡_ mv‡_ 
D³ wnmv‡ei †j‡`‡bi ¯^”QZv Avbqb Kiv hvq| Gi d‡j bvbvwea e¨vswKs RvwjqvwZ eÜ n‡q hv‡”Q| GQvov, ïay RvZxq 
cwiPqcÎ e¨envi K‡i †gvevBj GKvD›U †Lvjvi e¨e¯’v evsjv‡`‡k Pvjy n‡q‡Q, hvi d‡j e¨vswKs e¨e¯’vcbv A‡bK ¯^”Q 
Ges `ªæZ n‡q‡Q| Avi wWwRUvj evsjv‡`‡k G meB m¤¢e n‡q‡Q evsjv‡`k wbe©vPb Kwgk‡bi RvZxq cwiPqcÎ e¨env‡ii 
d‡j|

evsjv‡`k wbe©vPb Kwgk‡bi RvZxq cwiPqcÎ †`‡ki Ggb A‡bK †mevq eZ©gv‡b e¨eüZ n‡”Q, hv wWwRUvj evsjv‡`‡ki 
g~jgš¿‡K Z¡ivwš^Z Ki‡Z Acwimxg f~wgKv ivL‡Q| evsjv‡`k wbe©vPb Kwgk‡bi RvZxq cwiPqcÎ Qvov eZ©gv‡bi wWwRUvj 
evsjv‡`k‡K Kíbv Kiv hvq bv| evsjv‡`k wbe©vPb Kwgk‡bi RvZxq cwiPqcÎ evsjv‡`‡ki mKj †mev Ges Kvh©µg‡K 
K‡i‡Q `ªæZ, ¯^”Q Ges hy‡Mvc‡hvMx, hv eZ©gv‡b mvivwe‡k^i Rb¨ GKwU †ivj g‡Wj| ZvB ejvB hvq †h, evsjv‡`k wbe©vPb 
Kwgkb n‡jv wWwRUvj evsjv‡`‡ki g~j PvwjKv kw³|

†jLK: wmwbqi †Rjv wbe©vPb Kg©KZ©v, ewikvj
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According to our constitution democracy is one of  the fundamental principles of  state policy. 
Article 11 of  the constitution narrates “The Republic shall be a democracy in which fundamental 
human rights and freedoms and respect for the dignity and worth of  the human person shall be 
guaranteed and in which effective participation by the people through their elected representatives 
in administration at all levels shall be ensured”. So democracy, dignity and humanity of  the people 
are guaranteed in our constitution.

People’s participation is the core theme of  democracy and democracy is not a government by some of  
the people, hence efforts should be taken for full participation of  people, though in most cases that is 
not possible. Election and participation of  people in electoral process are inseparable components in 
a democratic culture. In our democratic culture people assume that the Government or the Election 
Commission is only liable to establish democracy. But as a democratic nation voters have some vital 
roles to play in establishing democratic atmosphere and forming a government.

 To ensure this practice, people at first must enroll themselves in an electoral roll. But in most cases, 
because of  indifference and unconsciousness about their importance in giving opinion and exercising 
their rights in the elections, people do not put due emphasis on being registered as a voter. Though 
the multipurpose use of  National Identity Card produced on the basis of  voter list make our citizens 
interested to get themselves enrolled into voter list, but lack of  interest and knowledge about the 
outcome of  election, unfamiliar with the participatory candidates, negligence to the candidates as 
the welfare of  some citizens is not properly attended after election and careless about the issues on 
the ballotare some of  the reasons refraining the voters from casting their votes. This indifference 
and carelessness in voting culture in some cases bring a terrible impact on social and national arena.

An individual vote may be insignificant compare to collective votes but this individual vote may 
result to the collective representation in the election. So the vote of  a voter in an election-
• is the most important mechanism to notify his voice. 
• Makes choosing the competent candidate to represent social and national interest.
• can bring a tremendous impact on freedom, financial issues and other aspects of  daily life. 
• put forward a society or a country towards development and advancement. 
• may create a right leadership for an individual, his family, his society, his country and his nation. 
• can represent hopes and aspirations of  a nation. 
• can contribute in establishing sustainable democracy.

Role of  Voters for Successful Democracy

Khorshed Alam
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Equality before law, dignity of  the people, the rule of  law to all citizens and freedom that includes 
freedom of  speech, freedom of  press, freedom of  assembly, freedom of  religion, freedom of  movement 
and the right to vote are ensured in our constitution and that are the basic principles of  a democratic 
government. To protect these basic principles in our society the voters should cast vote without any 
influence, intimidation or favor so that competent and eligible candidates are elected and the elected 
candidate can boost up democratic culture. The voters should consider of  the following points in 
casting their votes:
• The voters should take the initiatives to vote for someone that reflects our overall views.
• Vote for policies, not personalities should be the motto of  a voter.
• The voters should focus on the leaders who have vision of  better development works and 

constructive leadership.
• The voters should prefer collective interest to individual interest.
• The voters should not vote based on what others are doing.
• The voters must be careful and should escape emotion in electing candidates so that no extremists, 

terrorists and corrupt leader can come to the power. 
• The voters should stand beside the candidates who will devote himself  to social care, promotion 

and protection of  human rights.

Elections are the only means of  democratic and peaceful transfer of  power with the consent and 
participation of  the majority people. Despite many debating issues in voting system and voting 
culture in election, voting is the most powerful expression of  the voice of  the people as the custodians 
of  a democratic society. Voting should therefore be considered both a right and a civic obligation and 
the voters should come forward to materialize this democratic culture for the greater interest and 
benefit of  the nation. 

Director, NID Wing, Election Commission Secretariat



RvZxq †fvUvi w`em 2020

61

Òc~e© w`M‡šÍ m~h© D‡V‡Q, i³ jvj, i³ jvj, i³ jvjÓ

1971 mv‡ji 16B wW‡m¤^‡i 30 jÿ knx‡`i i³ Avi 2 jÿ gv-†ev‡bi m¤¢ª‡gi wewbg‡q AwR©Z Avgv‡`i GB ¯^vaxbZvi 
m~Pbv| ¯^vaxbZv kãwU‡K chv©‡jvPbv Ki‡j †h †gŠwjK welqwU mvg‡b P‡j Av‡m Zv n‡jv MYZš¿| evsjv‡`‡ki iÿvKeP 
msweav‡bi 4wU g~jbxwZi Ab¨Zg cÖavb bxwZ n‡jv MYZš¿| Avi GB MYZš¿‡K mgybœZ ivLvi Rb¨ †h cÖwZôv‡bi Rb¥ nq 
†mB mvsweavwbK cÖwZôvb n‡jv evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb| mvaviY gvby‡li Av¯’v I wek¦v‡mi AvkÖq¯’j nj wbe©vPb Kwgkb| 
†h Kwgkb Zvui mev©Z¥K cÖ‡Póv I wbijm cwikÖ‡gi gva¨‡g evsjvi gvby‡li wek¦v‡mi g~j¨ msiÿ‡Y e×cwiKi| mvaviY 
gvby‡li †K›`ªxf~Z wm×v‡šÍi dmj n‡jv Zv‡`i wbe©vwPZ cÖwZwbwa, whwb Zuv‡`i K_v¸‡jv‡K mvg‡b wb‡q Av‡mb Ges wZwbB 
Zv‡`i AwaKvi Av`v‡qi GKgvÎ KvÛvwi|

MYZ‡š¿i c‡_ wbe©vPb I †fvU`vb cÖwµqv‡K ̄ ^”Q I Revew`wnZvg~jK KivB GKgvÎ jÿ¨ w¯’i K‡i GwM‡q Pj‡Q evsjv‡`k 
wbe©vPb Kwgkb I Zvui wb‡qvwRZ Kg©xevwnbx| †fvU gvby‡li GKwU cweÎ AvgvbZ| Avi †mB AvgvbZ‡K mwVK cÖv_©x‡K 
cÖ`v‡bi my‡hvM m„wó K‡i †`qvB evsjv‡`k wbe©vPb Kwgk‡bi cÖavb KvR| wbe©vPb Kwgkb GKwU wbi‡cÿ I ¯^vaxb 
mvsweavwbK cÖwZôvb| †h Kwgkb mKj cÖKvi cÿcvZx‡Z¡i D‡aŸ© D‡V mvaviY gvby‡li AvgvbZ‡K msiÿ‡Y e×cwiKi| 
wKš‘ mKj ¯^”QZv I Revew`wnZv‡K cÖvavb¨ w`‡q wbe©vPb cwiPvjb Ki‡jI wbDU‡bi 3q m~‡Îi cÖwZdjb cÖwZwbqZ 
†gvKvwejv Ki‡Z nq Kwgkb‡K| evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb‡K ÔÔcÖ‡Z¨K wµqviB mgvb I wecixZ cÖwZwµqv i‡q‡QÓ GB 
cwiw¯’wZ‡K †g‡b wb‡q GwM‡q Pj‡Z nq|

evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb ¯^vaxbZv cieZ©x cÖwZwU wbe©vPb‡K ¯^”QZv I Reve w`wnZvi wfwË‡Z cwiPvjbv K‡i‡Q| RvZxq 
ev ¯’vbxq ch©v‡qi mKj wbe©vPb myôz, Aeva I wbi‡cÿfv‡e cwiPvjbv K‡i‡Q| wKš‘ gy`ªvi GwcU-IwcU †hb wcQzB Qv‡o 
bv| wbe©vP‡b weRqx cÖv_©xi Kv‡Q wbe©vPb Av‡m bZzb ¯^”QZvi †gvo‡K Avi civwRZ cÖv_©xi Kv‡Q wbe©vPb nq KviPzwc I 
cÿcvwZZ¡gq A_P evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb ¯^vaxb I wbi‡cÿ GKwU cÖwZôvb| Zvui wb‡qvwRZ Kg©xevwnbx mvaviY 
RbM‡Yi AvgvbZ‡K mwVKfv‡e cÖ‡qv‡Mi Rb¨ myôz cwi‡ek wbwðZ Ki‡Y e×cwiKi| GLv‡b Kwgk‡bi †Kvb cÿcvwZ‡Z¡i 
my‡hvM †bB|

weRqx ̀ ‡ji Rqx nIqvi c‡iI Zv‡`i KvQ †_‡K †Kvb cÖksmv bv †c‡jI civwRZ ̀ ‡ji frm©bv wKš‘ wb‡R‡`i Kvu‡a wbi‡e 
Zz‡j †bq Kwgkb| Zviv GKwUev‡ii Rb¨ †f‡eI †`‡L bv †h K‡ZvUv cwikÖ‡gi dmj wn‡m‡e Ggb GKwU wbe©vPb‡K mvg‡b 
wb‡q Avmv m¤¢e| wb‡qvwRZ Kg©xevwnbx Zv‡`i cwievi cwiRb‡K GKcv‡k †V‡j †i‡L wbe©vPb‡K mvdj¨gwÛZ, mgv‡jvPbvi 
D‡aŸ© ivLvi Rb¨ ivZ w`b GKvKvi K‡i KvR K‡i| KviY MYZš¿ myiÿvi Rb¨ wb‡R‡K wb‡qvwRZ ivLvB hv‡`i ag© Zv‡`i 
wK wcQ‡b ZvKv‡bvi dzimZ _v‡K? ZvB‡Zv mKj wZi¯‹vi frm©bv‡K D‡cÿv K‡iI evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb ¯^vaxbZvi 
cÖavb wbqvgK MYZš¿‡K mgybœZ ivLvi Rb¨ wbijm KvR K‡i †M‡Q, hv‡”Q I hv‡e| KviY Òcv‡Q †jv‡K wKQz e‡jÓ GB K_v 
D‡cÿv K‡i mvaviY gvby‡li Av¯’vi RvqMvq GK wbwf©K cÖwZôvb evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb|

†jLK: †Rjv wbe©vPb Awdmvi, SvjKvwV

ab¨ev`wenxb †ckv I MYZš¿ iÿv

Iwn`y¾vgvb gyÝx
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evsjv‡`‡k A‡bK w`em cvwjZ nq Ges cÖwZwU w`emB GK GKwU Zvrch© enb K‡i| †mw`K we‡ePbvq ¯^vaxbZvi 47 
eQi eq‡m MZ eQi evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb cÖ_g Ò1 gvP©Ó †fvUvi w`em miKvwifv‡e cvjb K‡i| ZviB avivevwnKZvq 
AvMvgx 2 gvP© cvwjZ n‡e †fvUvi w`em| Z‡e MZ eQ‡ii Zzjbvq G eQi ¸iæZ¡ cv‡e Av‡iv †ewk| evsjv‡`k wbe©vPb 
Kwgkb †h mKj KvR K‡i _v‡K Zvi g‡a¨ Ab¨Zg n‡jv †fvUvi ZvwjKv ˆZwi| w`emwU evsjv‡`k wbe©vPb Kwgk‡bi 
BwZnv‡m GKwU we‡kl w`em wn‡m‡e MY¨ n‡e|

†fvUvi ZvwjKv ˆZwi ev †fvUvi w`em †Kb Avgv‡`i Rb¨ ¸iæZ¡c~Y© †m wel‡q Av‡jvKcvZ Ki‡Z †M‡j †`Lv hvq, GKwU 
†`‡k myô MYZvwš¿K avivi Rb¨ †fvUvwaKvi wbwðZ Kiv nq Avi †mwU wbwðZ nq myô †fvUvi ZvwjKv ˆZwii gva¨‡g| †m 
jÿ¨‡K mvg‡b †i‡L †`‡k †fvUvi w`em cvwjZ n‡”Q| 2 gvP© †fvUvi w`em cvjb Kivi d‡j GKRb gvbyl hLb 18 eQi 
eq‡m DËxY© n‡e ZLb †m †fvUvi ZvwjKvq AšÍfy©³ n‡e †mB mv‡_ cv‡e GKwU RvZxq cwiPqcÎ| GLv‡b D‡jøL¨ †h, 
RvZxq cwiPqcÎ Qvov †`‡ki A‡bK †ÿ‡Î ¸iæZ¡c~Y© †mev cvIqv `yiƒn e¨vcvi n‡q `vuovq| GQvov RvZxq cwiPqcÎ †Kvb 
e¨w³‡K kbv³ Ki‡Z Ab¨Zg mnvqK wn‡m‡e KvR K‡i| 

MZ 3 eQ‡i wmivRMÄ †Rjvq 1,88,711 Rb bZzb †fvUvi †fvUvi ZvwjKvq AšÍfy©³ n‡e hviv BwZg‡a¨ mswkøó †iwR‡÷ªkb 
†K‡›`ª wM‡q Zv‡`i bvg AšÍfy©³ K‡i‡Qb| ZvivB P~ovšÍ †fvUvi ZvwjKvq †fvUvi wnmv‡e MY¨ n‡e Ges AvMvgx †h †Kvb 
wbe©vP‡b Zv‡`i g~j¨evb †fvUvwaKvi cÖ‡qv‡Mi gva¨‡g †`‡ki MYZvwš¿K AMÖhvÎv‡K Av‡iv GwM‡q wb‡Z I †mvbvi evsjv 
wewbg©v‡Y mvnmx I hy‡Mvc‡hvMx f~wgKv ivL‡e| GK‡hv‡M mviv †`‡k †fvUvi w`em cvj‡bi d‡j †fvUvi nIqvi ¸iæZ¡ I 
cÖ‡qvRbxqZv Z…Yg~j ch©vq ch©šÍ cÖmvwiZ n‡e hv bvMwiK m‡PZbZv‡K Av‡iv GwM‡q wb‡Z cvi‡e|

†jLK: †Rjv wbe©vPb Awdmvi, wmivRMÄ, †dvb: 0751-62346
B‡gBj: mahossain977@gmail.com

†fvUvi w`e‡mi fvebv

†gvt Aveyj †nv‡mb
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evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb GKwU mvsweavwbK cÖwZôvb wn‡m‡e ¯^vaxbZvi ci †_‡K A`¨vewa mvsweavwbK `vwqZ¡ cvjb 
K‡i Avm‡Q| Z‡e 2007-2008 mv‡j MwVZ wbe©vPb Kwgkb GKv`k RvZxq msm` wbe©vP‡bi c~‡e© ZrKvjxb ZË¡veavqK 
miKv‡ii ZË¡veav‡b wbe©vPb Kwgk‡bi `ÿ Kg©KZ©v‡`i Øviv †mbvevwnbxi mnvqZvq GK hyMvšÍKvix Kg© mgvß K‡i Avi Zv 
n‡jv Qwehy³ †fvUvi ZvwjKv| †m mgq GKwU cÖavb ivR‰bwZK `j Aci GKwU e„nr ivR‰bwZK `‡ji weiæ‡× †h cÖavb 
Awf‡hvM DÌvcb K‡iwQj Zv n‡jv, †fvUvi ZvwjKvq cÖvq GK †KvwUi †ewk f~Zz‡o †fvUvi m¤ú‡K© hv Qwemn †fvUvi ZvwjKv 
cÖYqb Kivi gva¨‡g wbe©vPb Kwgkb m¤ú~Y©iƒ‡c †mB Awf‡hvM †_‡K gyw³ †c‡q‡Q Ges mK‡ji wek^vm‡hvM¨Zv AR©b K‡i‡Q| 
ïay †`‡kB bq AvšÍR©vwZKfv‡eI cÖkswmZ n‡q‡Q cÖvq kZfvM wbf©yj GKwU Qwemn †fvUvi ZvwjKv Kivi gva¨‡g |

AwaKšÍÍ, evsjv‡`‡ki cÖwZwU †fvUvi GKwU K‡i RvZxq cwiPqcÎ †c‡q‡Q †mUv‡Z mKj cÖKvi †mev cÖ`v‡bi GKgvÎ 
wbf©i‡hvM¨ WKz‡g›U wn‡m‡e we‡ePbv Kiv n‡q _v‡K| GB GKwUgvÎ KvW© w`‡q wbwðZfv‡e †h †Kvb e¨w³‡K hvPvB Kiv 
m¤¢e KviY wbe©vPb Kwgk‡bi RvZxq cwiPq wbeÜb Abywefv‡Mi Z_¨fvÛv‡i ïaygvÎ H e¨w³i Z_¨B bq, Gi cvkvcvwk 
e¨w³i ev‡qv‡gwUªK Z_¨I _v‡K| eZ©gv‡b cÖvq 10 †KvwU 50 j‡ÿi AwaK bvMwi‡Ki †WUv‡eBR i‡q‡Q hv kZfvM wbf©yj| 
G Kvi‡Y †Kvb ch©v‡qB †fvUvi ZvwjKv wb‡q †Kvb cÖkœ †bB hv wbe©vPb Kwgk‡bi fveg~wZ©‡K D¾¡j K‡i‡Q| 

GZ wKQzi c‡iI eZ©gvb wbe©vPb Kwgk‡bi Kv‡Q GKwU welq ¯^vfvweKfv‡eB cÖZxqgvb n‡q‡Q †h, GKwU RvZxq cwiPqcÎ 
GZUv ¸iæZ¡c~Y© n‡jI †`‡ki cÖwZwU bvMwiK GL‡bv Gi AvIZvq Av‡mwb ïaygvÎ †mB e¨w³¸‡jvi Am‡PZbZv A_ev 
cÖK…Z DcKvwiZv m¤ú‡K© bv Rvbvi Kvi‡Y| eZ©gv‡b wbe©vPb Kwgkb 18 eQ‡ii Kg eqmx‡`iI RvZxq cwiPqcÎ cÖ`v‡bi 
wm×všÍ †bIqvi welq we‡klfv‡e ¸iæZ¡c~Y© n‡q `uvwo‡q‡Q| Avi Zv n‡jv GB welqwU mK‡ji gv‡S cÖPv‡ii gva¨‡g Gi 
¸iæZ¡ Ges Zvrch© Zz‡j aiv Ges †mevUv‡K we‡kl gh©v`v w`‡q mnRfv‡e cÖ`vb Kiv| 

hw`I evsjv‡`‡ki mKj _vbv/Dc‡Rjvq †iwR‡÷ªkb Awd‡mi gva¨‡g GB Kvh©µg cwiPvjbv Kiv nq ZeyI GKwU we‡kl 
w`b‡K w`em wn‡m‡e cvjb Ki‡j G m¤ú‡K© we‡kl ¸iæZ¡ w`‡q cÖPvi Kiv m¤¢e nq| GQvovI GKw`‡b, GK‡hv‡M w`emwU 
D`&hvc‡bi gva¨‡g †`‡ki cÖvq mKj bvMwi‡Ki Kv‡Q †fvUvi nIqv Ges RvZxq cwiPqc‡Îi cÖ‡qvRbxqZvi cvkvcvwk 
†fvUcÖ`vb †h Zvi mvsweavwbK AwaKvi G wel‡q cÖ‡qvRbxq evZ©v cÖ`v‡bi gva¨‡g GKmv‡_ m‡e©v”P msL¨K bvMwiK‡K 
m‡PZb Kiv hvq e‡j †fvUvi w`e‡mi ¸iæZ¡ wbtm‡›`‡n Acwimxg Ges wbe©vPb Kwgk‡bi Rb¨ GKwU hyMvšÍKvix wm×všÍ| 

eZ©gvb wbe©vPb Kwgk‡bi GB `~i`k©x fvebvi Kvi‡Y 1 gvP©, 2019 Zvwi‡L †`‡k cÖ_gev‡ii g‡Zv Ò RvZxq †fvUvi w`emÓ 
D`&hvcb K‡ib hvi djkÖæwZ‡Z †fvUvi, †fvU, RvZxq cwiPqcÎ, bvMwiK AwaKvi, MYZš¿ BZ¨vw` m¤ú‡K© RvZxq Rxe‡b 
bvMwiKMY AwaK m‡PZbZvmn ZiæY‡`i g‡a¨I e¨vcK AvMÖ‡ni m„wó n‡q‡Q| Zviv †fvUvi ZvwjKvq bvg wbeÜb K‡i 
RvZxq ch©v‡q Ae`vb ivL‡e e‡j wbe©vPb Kwgk‡bi mKj Kg©KZ©vi GKvšÍ wek^vm| 

evsjv‡`‡ki msweav‡bi Pvi g~jbxwZi g‡a¨ Ab¨Zg nj MYZš¿| Avi MYZ‡š¿i Ab¨Zg c~e©kZ© myôz I Aeva wbe©vPb| 
Aciw`‡K wbi‡cÿ I MÖnY‡hvM¨ wbe©vP‡bi Rb¨ Acwinvh© Abyl½ n‡”Q GKwU wbfz©j †fvUvi ZvwjKv Z_v †fvUvi‡hvM¨ 
†`‡ki mKj bvMwiK‡K GKwU ZvwjKvq AšÍf©y³ Kiv| 

evsjv‡`‡ki msweav‡bi 119 Aby‡”Q` Abyhvqx †fvUvi ZvwjKv cÖ¯ÍyZKi‡Yi ZË¡veavb, wb‡`©k I wbqš¿Y wbe©vPb Kwgk‡bi 
Dci b¨¯Í| MYZš¿, wbe©vPb I †fvUvwaKvi wel‡q RbmvaviY I ZiæY‡`i g‡a¨ m‡PZbZv m„wói j‡ÿ¨ Ô†fvUvi ne, †fvU 
†`eÕ GB †¯øvMvb‡K mvg‡b †i‡L MZ eQ‡ii 1 gvP© †`‡k cÖ_gev‡ii g‡Zv RvZxq †fvUvi w`em cvwjZ nq| 

RvZxq †fvUvi w`em, †cÖwÿZ fvebv I Zvi ¸iæZ¡

†gvt dwi`yj Bmjvg
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gvP© gv‡m evsjv‡`‡ki ¯^vaxbZvi wfwË iwPZ nq Ges †`k †cÖwgK knx`‡`i AvZ¥`v‡bi wewbg‡q RvZxq Rxe‡b GKwU 
†MŠiegq Aa¨v‡qi m~Pbv nq| knx`‡`i i‡³ ivOv‡bv gv‡m gyw³hy‡×i m~Pbvi Rb¨ †MŠiegq nIqvq 1 gvP© ZvwiL‡K RvZxq 
†fvUvi w`em wn‡m‡e D`&hvc‡bi Rb¨ †e‡Q †bqv nq| 

gvP© gvm evsjv‡`‡ki ¯^vaxbZvi gvm| 7 gvP© e½eÜzi 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 RvZxq †fvUvi 
w`em D`&hvcb K‡i GB gv‡mi BwZnv‡m GKwU bZzb Aa¨vq ms‡hvwRZ n‡q‡Q| 

evsjv‡`‡ki MYZš¿ cÖwZôvq Ges wbe©vPb e¨e¯’vq ¯^”QZv I AskMÖnYg~jK Ki‡Z †fvUvi w`e‡mi ¸iæZ¡ Acwimxg| 
evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb we‡k^i mv‡_ Zvj wgwj‡q cyivZb g¨vbyqvj c×wZi †fvUvi ZvwjKv †_‡K †ewi‡q G‡m †WUv‡eR 
c×wZ‡Z /B‡jKUªwbK c×wZ‡Z †fvUv‡ii Qwe, Av½y‡ji Qvc Ges ¯^vÿi wb‡q AvaywbK Ges mgq Dc‡hvMx Qwemn †fvUvi 
ZvwjKv cÖYqb K‡i Avm‡Q, hv †`k‡K wWwRUvj evsjv‡`k wn‡m‡e GwM‡q wb‡Z hyMvšÍKvix c`‡ÿc| †fvUv‡ii Dchy³ 
cÖgvYcÎ wb‡q wWwRUvwj Kiv n‡”Q †fvUvi ZvwjKv| hvi gva¨‡g ˆZwi n‡”Q, GKwU we‡k^i me©e„nËi †fvUv‡ii Z_¨ mg„×  
†WUv‡eBR, GKwU AZ¨vaywbK mvf©v‡i msiÿY Kiv n‡”Q †fvUv‡ii mKj Z_¨|

evsjv‡`‡ki MYZvwš¿K ivóªxq e¨e¯’vq, MYZš¿‡K my`„p Ki‡Z GKRb †fvUvi nIqvi †hvM¨ bvMwi‡Ki †fvUvi nIqv †hgb 
Zvi mvsweavwbK AwaKvi, †Zgwb Zvi bvMwiK AwaKvi †fvUvwaKvi cÖ‡qvM K‡i Zvi cQ‡›`i †hvM¨ RbcÖwZwbwa wbe©vPb 
Kiv hvi Øviv †`k, mgvR e¨e¯’v cwiPvwjZ n‡e| ZvB cÖ‡Z¨K bvMwi‡Ki †fvUvi nIqvi ¸iæZ¡ Acwimxg| evsjv‡`‡ki 
bvMwiK‡`i †fvUvi nIqvi †ÿ‡Î evsjv‡`k msweav‡bi 122 Ges †fvUvi ZvwjKv wbeÜb AvBb, 2009 cÖYqb Kiv n‡q‡Q| 

Avgv‡`i †`‡k Qwemn †fvUvi ZvwjKvq AšÍf©y³ n‡jB †Kej RvZxq cwiPqcÎ cvIqv hvq| ZvB †fvUvi‡K h‡_vchy³ 
mwVK cÖgvYcÎ Øviv wWwRUvj c×wZ‡Z †fvUvi Kiv nq| GKRb bvMwiK Zvnvi mKj miKvwi, †emiKvwi †mev RvZxq 
cwiPqc‡Îi gva¨‡g MÖnY K‡i _v‡Kb| wewfbœ cÖwZôvb wbe©vPb Kwgk‡bi Z_¨fvÛvi e¨envi K‡i| G‡Z K‡i mn‡RB 
e¨w³ kbv³ Kiv hvq| GQvov AvBbk„•Ljv evwnbx Z_¨ fvÛvi e¨envi K‡i| GB Z_¨fvÛvi †`‡ki Aciva `gb I RvZxq 
wbivcËv weav‡b ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb K‡i| 

cÖ_gZ †jwg‡bwUs RvZxq cwiPqcÎ cÖ‡Z¨K bvMwiK‡K evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb †mbvevwnbxi mnvqZvq cÖ`vb K‡ib Ges 
GUv‡K cwieZ©b K‡i AvaywbK ¯§vU© RvZxq cwiPq cÎ 2016 mvj †_‡K cÖ`vb Kiv n‡”Q| GUv mwVKfv‡e cwiPvjbvi Rb¨ 
Kiv n‡q‡Q RvZxq cwiPq wbeÜb AvBb,2010| 

D‡jøL¨ †h, 25 Rvbyqvwi fviZ, 7 wW‡m¤^i cvwK¯Ívb, 1 Ryb kÖxjsKv, f~Uvb 15 †m‡Þ¤^i, †bcvj 19 †deªæqvwi I 
AvdMvwb¯Ív‡b 26 †m‡Þ¤^‡i †fvUvi w`em cvjb nq RbMY‡K m‡PZb Kivi Rb¨|

w`emwU mdj Ki‡Z †K›`ªxq, wefvMxq, AvÂwjK, †Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡q KwgwU MVb K‡i w`‡q‡Q wbe©vPb Kwgkb| GQvov 
i¨vwj, Av‡jvPbv mfv, e¨vbvi, †d÷yb, wjd‡jU, ¯§iwYKv cÖKvk, Av‡jvKm¾v, RbcÖwZwbwa‡`i m¤ú„³KiY, gmwR`, 
gw›`i, ag©xq Dcvmbvjq BZ¨vw`‡K m¤ú„³ K‡i m‡PZb I cÖPvi Kiv n‡”Q| 

†`‡ki MYZš¿ cÖwZôv, RbcÖwZwbwa ˆZwi, wewfbœ wbe©vP‡b AskMÖnY, ivóªcwiPvjbv Ges RvZxq cwiPqcÎ cvIqv Ges Zvi 
†mev MÖnY Ki‡Z †`‡ki mKj bvMwiK‡K m‡PZb Ki‡Z †fvUvi w`em we‡kl f~wgKv ivL‡Q| ZvB GK K_vq ejv †h‡Z 
cv‡i evsjv‡`‡ki RbMY‡K m‡PZb Ki‡Z †fvUvi w`em ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb K‡i Avm‡Q| 

 †jLK: AvÂwjK wbev©vPb Kg©KZ©v, ivRkvnx AÂj, ivRkvnx
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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 1 
GwcÖj 1999 Zvwi‡L cÖwZôvbwU ivR¯^ LvZfz³ Kiv nq|

iƒcKí (Vision)
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¯ÍevqY 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 AvPiYwewa m¤ú‡K© m‡PZb Kiv|

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‡Kvqvwi KwgwUi m`m¨, AvBbk„•Ljv iÿvKvix evwnbxi m`m¨, 
wbe©vP‡b `vwqZ¡cÖvß wbe©vnx I RywWwmqvj g¨vwR‡÷ªU‡`i cÖwkÿY w`‡q _v‡K| 

wbe©vPwb cÖwkÿY Bbw÷wUDU (BwUAvB)
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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 †WUv‡eBR wm‡÷g BZ¨vw`;
 y Bswjk j¨v½y‡qR †Kvm©;
 y B‡j±ªwbK †fvwUs †gwkb e¨e¯’vcbv (EVM)|

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¯ÍevqY 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|

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|

gwbUwis I g~j¨vqY

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¨vqY I gwbUwis e¨e¯’v 
we`¨gvb i‡q‡Q|

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 †fvUMÖnY 
Kg©KZ©v‡`i `xN© I ¯^í †gqv‡` me©‡gvU cÖvq 80 jÿ 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 †fvUMªnYKvix 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‡i wbe©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¨, †fvUMÖnY 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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ভ�াটার শেবস �াবিা, ভ�াটোি পদ্ধশতর আশব�্যাব ও ক্রমশবকািভ�াটার শেবস �াবিা, ভ�াটোি পদ্ধশতর আশব�্যাব ও ক্রমশবকাি
রাহূল রায়রাহূল রায়

প্রায় সাদড় েি ভকাটি ভ�াটার সমৃদ্ধ বাংলাদেদি 2 gvP© শেিটি জাতীয় ভ�াটার শেবস শিদসদব পালদির জন্ শসদ্ধান্ত গৃিীত িদয়দছ। 
ভফারাম অব ইদলকিি যোদিজদমন্ বশিজ অব সাউথ এশিয়া এর গৃিীত শসদ্ধান্ত অনুরায়ী সাক্যর্তি প্রশতটি ভেি এদককটি শিশে ্যষ্ 
শেদি তাদের ভ�াটার শেবস পালি কদর থাদক। ভসই পশরদপ্রশক্ষদত বাংলাদেি সরকার 2 gvP© শেিটিদক জাতীয় ভ�াটার শেবস 
শিদসদব পালদির শসদ্ধান্ত গ্রিণ কদরদছ। েণতাশন্তক অগ্ররাত্রার এই মাদিন্দক্ষদণ 2 gvP© শেিটিদক জাতীয় ভ�াটার শেবস শিদসদব 
পালদির শসদ্ধান্তটি শিঃসদদেদি যুদোপদরােী শিদসদব শবদবশচত িদব। তদব ভ�াটার শেবদসর গুরুত্ব শব্দয় আদলাকপাত করার আদে 
আমরা একটু ভ�াটোি পদ্ধশতর আশব�্যাব ও ক্রমশবকাি সম্বদন্ধ িাশতেী� ্য আদলাচিা করদত পাশর।

 ্রীস্ট জদন্মর ছয়িত বছদররও পূদব ্য েণতাশন্তক ব্যবস্ায় ভ�াটোি পদ্ধশতর ব্যবিার শছল বদল জািা রাদছে। মূলত এদথশিয়াি 
পদ্ধশতর েণতাশন্তক ব্যবস্ায় ভ�াদটর ব্যবিার প্রচশলত শছল। রশেও এটি খুব সামান্ পশরমাদণ প্রচশলত শছল কারণ বলা িত ভর 
এটি ধিীক ও অশ�জাতদের জন্ সুশবধাজিক শছল। সাধারণত এই ভ�াটোি শছল অদিকটা েণরায় জাতীয় একটি ব্যবস্া। তদব 
উদলেখ্য ভর, েণতন্তপূব ্য সাম্াজযে ব্যবস্ার যুদে ভকািও শব্দয় জিসমথ ্যি লাদ�র জন্ রাজপ্রাসাদের সামদি েণজমাদয়ত করা 
িদতা। ভসোদি সমদবত জিেণ িটিদোল কদর অথবা বি ্যা ও বম ্য �্ ্যণ কদর জিসমথ ্যি প্রকাি করত। পরবতনীদত েণতাশন্তক 
যুদে মূলত কাউদক িাশস্ত প্রোি অথবা শিব ্যাসদি পাঠাদিার জন্ েণজমাদয়দত েণরায় চাওয়া িদতা। প্রাচীি ভরাদম ্রীস্ট জদন্মর 
দুইিত বছদররও পূদব ্য প্রচশলত প্লুরাশরটি পদ্ধশতর ভ�াটিং ব্যবস্া শিপীড়িমূলক ও কলুশ্ত িদত শুরু করার পর ব্যালট বা ট্াদবলা 
আকাদর ভ�াটিং ব্যবস্া চালু িয়। মূলত পাতলা কাদঠর পাদতর উপর ভমাদমর প্রদলপ শেদয় বতশর িদতা ভসই ব্যালট বা ট্াদবলা। 
এই�াদব পরবতনী কদয়ক িতক ধদর এই প্লুরাশরটি পদ্ধশতর ভ�াটিং শকছুটা সংকোর িদয় বিাল শছল। তদব বলার অদপক্ষা রাদেিা 
ভর, প্রাচীিকাদলর এই প্লুরাশরটি পদ্ধশতর ভ�াটিং ধিীক, সম্ভান্ত ও অশ�জাতরাই শসংি�াে শিয়ন্তণ করদতা । 

 আধুশিক কাদলর ভ�াটিং ইশতিাদস ভেো রায়, জঁ িাল ্য বরো ১৭৭০ সাদল ফরাসী শবজ্াি একাদিশমর সেস্ শিব ্যাচদির জন্ বরো 
কাউন্ িাদম একটি পদ্ধশত চালু কদরি। আঠাদরা িতদকর ভিদ্র শেদক যুতিরাদষ্ট্রর সংশবধাি ভমাতাদবক ‘এযোপরসিদমন্ ভমথি 
িাদম এক ধরদণর ভ�াটিং পদ্ধশতর উদ্ভব িয়। এই পদ্ধশতদত রাজযেগুদলার জিসংখ্যার শ�শত্তদত প্রশতশিশধর প্রাপ্যতার শব্য়টি শছল। 
ইউদরাদপর শবশ�ন্ন ভেদি এই পদ্ধশত শকছুটা সংকোরযুতি িদয় উশিি িতদকর ভি্াবশধ প্রচশলত শছল। পরবতনীদত ১৮৫৫ সাদল 
ভিিমাদক্যর কাল ্য আদন্দ িামক এক তাশত্বক শসংেল রিাসিফাদরবল ভ�াট পদ্ধশত িামক আদরকটি পদ্ধশতর আশবষ্ার কদরি। এরপর 
ভথদক েলশ�শত্তক প্রশতশিশধদত্বর শব্য়টি প্রাধান্ ভপদত শুরু কদর। তারপর ভথদক প্রপারদিািাল ও ভসশম প্রপারদিািাল ভমথি প্রায় 
সব েণতাশন্তক ভেদি ব্যবহৃত িদয় আসদছ। শবংি িতাব্ীদত এদস একক শবজয়ী পদ্ধশতর অদিকটা পুণজ্যােরণ �দট। বত্যমাদি প্রায় 
সকল েণতাশন্তক ভেদিই একক ভিতা ও প্রশতশিশধদের শিব ্যাচি পদ্ধশত জিেদণর সরাসশর অংিগ্রিণমূলক ভ�াদটর মাযেদমই িদয় 
থাদক।

 উপদরাতি আদলাচিায় ভেো রাদছে ভর কাদলর আবত্যদি শিব ্যাচি ব্যবস্া শববশত্যত িদয় আদরা আধুশিক ও যুদোপদরােী িদয়দছ। তদব 
একটা কথা স্পষ্ ভর বত্যমাি শিব ্যাচি ব্যবস্ায় প্রশতজি ভ�াটারই সম�াদব গুরুত্বপূণ ্য। বাংলাদেি শিব ্যাচি কশমিি কর্্যক উেরাশপত 
ভ�াটার শেবদসর মূলকথা এটাই ভর ভ�াটাশধকার এবং প্রশতজি ভ�াটার শিব ্যাচি ব্যবস্ায় শিশবড়�াদব জশড়ত। একটি ভ�াট শুধুমাত্র 
একট ভ�াটই িয়, এটি একজি ভ�াটাদরর িশতি ও অশধকার। একজি ভ�াটার ভ�াটপ্রোদির মাযেদম ভেদির রাজিীশত, অথ ্যিীশত, 
শিরাপত্তা প্রভৃশত গুরুত্বপূণ ্য শব্দয় শিদজর রায় প্রোি কদর। আমাদের মদতা শবকশিত েণতাশন্তক ভেদি সংখ্যােশরদষ্ঠর রায় ছাড়া 
সরকার েঠণ তথা রাষ্ট্র পশরচালিা সম্ব িয়। ভসই পশরদপ্রশক্ষদত ভ�াটার িওয়া প্রশতটি িােশরদকর আবশ্যকীয় োশয়ত্ব । ১ মাচ ্য 
জাতীয় ভ�াটার শেবদস শবশ�ন্ন অনুষ্ঠাি ও কম ্যকাদন্র মাযেদম ভ�াটাদরর শবশ�ন্ন শব্দয় সদচতিতার প্রয়াস ভিওয়া িয়। আিা করা 
রায় শকছুশেদির মদযেই ভ�াটারদের সামশগ্রক ভচতিায় বড় পশরবত্যি এদি ভেদব এই ভ�াটার শেবস উেরাপি।

ভলেক: উপদজলা শিব ্যাচি অশফসার, িরণদোলা, বাদেরিাট
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m~Pbv: 2 gvP© RvZxq †fvUvi w`em| e¨vcK Drmvn DÏxcbv I Avb›`gyLi cwi‡e‡k mviv †`‡k w`emwU cvwjZ n‡e| 
Avgv‡`i RvZxq I ivR‰bwZK Rxe‡b †fvUvi w`e‡mi ¸iæZ¡ Zvrch©c~Y©| 2018 mv‡ji 8 GwcÖj gvbbxq cÖavbgš¿x †kL 
nvwmbvi mfvcwZ‡Z¡ AbywôZ gš¿xcwil` mfvq 1jv gvP© †K †fvUvi w`em wn‡m‡e cvj‡bi wm×všÍ M„nxZ nq|

†Kb 2 gvP© †K †fvUvi w`em wn‡m‡e cvjb Kiv nq:

gvP© gv‡m evsjv‡`‡ki ¯^vaxbZvi wfwË iwPZ nq Ges †`k †cÖwgK knx`‡`i AvZ¥`v‡bi wewbg‡q RvZxq Rxe‡b GKwU 
†MŠiegq Aa¨v‡qi m~Pbv nq| knx`‡`i i‡³ iv½v‡bv G gvmwU gyw³hy‡×i m~Pbvi Rb¨ †MŠiegq nIqvq 2 gvP© ZvwiL‡K 
RvZxq †fvUvi w`em wn‡m‡e D`&hvc‡bi Rb¨ wm×všÍ †bIqv nq|

†fvUvi w`em cvj‡bi ¸iæZ¡:

MYZš¿, wbe©vPb, †fvUvwaKvi wel‡q mvaviY RbMY I ZiæY‡`i g‡a¨ m‡PZbZv m„wói j‡ÿ¨ cÖwZ eQi RvZxq †fvUvi w`em 
cvj‡bi we‡kl ¸iæZ¡ i‡q‡Q| w`emwU g~jZt MYm‡PZbZv I cÖPviYvg~jK nIqvq mvaviY RbMYmn ZiæY †fvUvi‡`i 
g‡a¨ AvMÖn, Drmvn I DÏxcbv m„wói j‡ÿ¨ GwU GKwU ¸iæZ¡c~Y© w`em| G w`emwU cvj‡bi d‡j RbMY †fvUvi nIqvi 
¸iæZ¡ Dcjwä Ki‡Z cvi‡e| †fvUvi nIqvi myweav/Amyweav¸wj Rvb‡Z cvi‡e| m‡PZb bvMwiK n‡Z cvi‡e| mevi g‡a¨ 
†fvUvi nIqvi AvKv•Lvi m„wó n‡e| 

†fvUvi w`em cvj‡bi m‡PZbZv: 

†fvUvi bv n‡j, RvZxq cwiqcÎ bv _vK‡j Zviv †Kvb wKQzB Ki‡Z cvi‡e bv| PvKwi Ki‡Z †M‡j, we‡`k †h‡Z n‡j, 
jvB‡mÝ wb‡Z †M‡j, cvm‡cvU© Ki‡Z †M‡j GgbwK †gvevBj Gi wmg MÖn‡Yi †ÿ‡Î bvMwi‡Ki ev‡qv‡gwUªKmn †fvUvi 
AvBwW KvW© cÖ‡qvRb nq| RvZxq cwiPqcÎ Qvov †Kvb wKQzB Kiv m¤¢e bq| †`‡ki bvMwiK wn‡m‡e cwiPq w`‡Z †M‡jI 
GLb RvZxq cwiPqc‡Îi cÖ‡qvRb nq| hLb Zviv wbR †_‡K G¸‡jv Dcjwä Ki‡Z cvi‡e ZLb Zviv wbR †_‡K †fvUvi 
nIqvi AvMÖn cÖKvk Ki‡e| 

Dcmsnvi: 

†`‡ki RbMY m‡PZb n‡jB †Kej †`‡ki Dbœqb Kiv m¤¢e| GKRb mybvMwiKB cv‡i wb‡Ri †`k‡K wek¦ `iev‡i m¤§v‡bi 
D”P Avm‡b AwawôZ Ki‡Z| †fvUvi hZ m‡PZb n‡e wbe©vPb Z‡Zv myôz n‡e| AwaKvi I `vwqZ¡ m¤ú‡K© m‡PZbZv evov‡Z 
G w`emwU cvj‡bi ¸iæZ¡ Acwimxg|

†jLK: †÷vi wKcvi, †Rjv wbe©vPb Awdmv‡ii Kvh©vjq, PzqvWv½v

RvZxq †fvUvi w`em 2020

†gvt RvwKi †nv‡mb
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me©Kv‡ji me©‡kªô evOvwj RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi †bZ…‡Z¡ `xN© bq gvme¨vcx i³ÿqx hy‡× 30 jÿ ZvRv 
cÖvY Ges 2 jÿ gv-†ev‡bi m¤£‡gi wewbg‡q 1971 mv‡j 16 wW‡m¤^i evsjv‡`k we‡k¦i gvbwP‡Î GKwU ¯^vaxb ivóª wn‡m‡e 
¯^xK…wZ jvf K‡i| evsjv‡`‡ki ¯^vaxbZv AR©‡bi ci ivóª cwiPvjbvi Rb¨ Ab¨Zg ¸iæZ¡c~Y© c`‡ÿc wQj GKwU msweavb 
iPbv Kiv| weRq AR©‡bi 1 eQ‡ii g‡a¨B e½eÜz †kL gywReyi ingvb Gi wb‡`©‡k wbe©vwPZ cÖwZwbwaMY msweav‡bi 
Lmov cÖ¯‘Z K‡ib, hv 1972 mv‡j 4 b‡f¤^i MYcwil‡` M„nxZ I cvk nq Ges GKB erm‡ii 16 wW‡m¤^i Kvh©Ki nq| 
msweav‡bi 118 Aby‡”Q` Abyhvqx evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb cÖwZwôZ nq| msweav‡bi Aby‡”Q` 119 Gi 1(N) Abyhvqx 
ivóªcwZ I msm` wbe©vP‡bi Rb¨ †fvUvi ZvwjKv cÖYq‡bi `vwqZ¡ evsjv‡`k wbe©vPb Kwgk‡bi Dci Awc©Z| 

ivóªxq e¨e¯’v‡K mymsnZ Ki‡Z MYZvwš¿K cš’vq †fvUvwaKvi cÖ‡qv‡Mi gva¨‡g †`k cwiPvjbvi cÖwZwbwa wbe©vP‡b cÖZ¨ÿ 
f‚wgKv iv‡Lb †fvUviMY| RvZxq ev ¯’vbxq wbe©vPb‡K mvg‡b †i‡L †`‡k wewfbœ mg‡q †fvUvi ZvwjKv cÖYqb Kiv n‡q‡Q| 
¯^vaxbZv AR©‡bi ci evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb cÖ_gev‡ii gZ 1973 mv‡j †fvUvi ZvwjKv cÖ¯‘Z K‡ib| †m mg‡q †fvUvi 
ZvwjKvq †fvUv‡ii bvg AšÍf©yw³i Rb¨ †fvUv‡ii †hvM¨Zvmn eqm cÖgv‡Yi †ÿ‡Î †Kvb mb` cÖ`k©‡bi Avek¨KZv wQj 
bv| ïaygvÎ cwiev‡ii Awffve‡Ki †NvlYv Abyhvqx †fvUvi ZvwjKvq bvg AšÍf©y³ Kiv n‡Zv| mg‡qi weeZ©‡b 1973 mvj 
†_‡K ïiæ K‡i †fvUvi ZvwjKv cÖYqb c×wZ‡Z A‡bK cwieZ©b, cwiea©b I cwigvR©b n‡q‡Q| me©‡ÿ‡Î GLb AvaywbKZvi 
†Quvqv| †`k GLb Z_¨ cÖhyw³‡Z A‡bK †ewk mg„×| evsjv‡`k wbe©vPb KwgkbI Gi evB‡i bq| msweav‡bi 118 Aby‡”Q` 
e‡j 1972 mv‡j cÖwZwôZ wbe©vPb Kwgkb AvR Av‡iv †ewk mg„×| 

AZx‡Z cÖYxZ †fvUvi ZvwjKvi MÖnY‡hvM¨Zv wb‡q †`‡ki ivR‰bwZK A½bmn wewfbœ gn‡j weZK© wQj| G welqwU‡K mvg‡b 
†i‡L evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb GKwU MÖnY‡hvM¨ Qwemn †fvUvi ZvwjKv cÖYq‡bi D‡`¨vM MÖnY K‡i| ZviB cÖ_g c`‡ÿc 
wn‡m‡e 2007 mv‡j evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb Qwemn †fvUvi ZvwjKv cÖ¯‘‡Zi Rb¨ MvRxcyi †Rjvi kÖxcyi †cŠimfv‡K 
cvBjU cÖ‡R± wn‡m‡e evQvB K‡ib| evsjv‡`k †mbvevwnbxi mvwe©K mn‡hvwMZvq kÖxcyi †cŠimfvq Qwemn †fvUvi ZvwjKv 
cÖ¯‘‡Zi cvBjU cÖ‡R± mdjfv‡e m¤úbœ nq| cieZ©x‡Z wbe©vPb Kwgkb †`ke¨vcx Qwemn †fvUvi ZvwjKv cÖYq‡bi Kvh©µg 
MÖnY K‡ib| Qwemn †fvUvi ZvwjKv cÖYq‡bi D‡`¨vM evsjv‡`k wbe©vPb Kwgk‡bi GKwU hyMvšÍKvix c`‡ÿc| 

†fvUv‡ii wewfbœ Z_¨mg„× myiwÿZ Z_¨fvÛvi, bvMwiK‡`i nv‡Z ¯§vU© RvZxq cwiPqcÎ, wbe©vPb e¨e¯’vcbvq B‡jKUªwbK 
†fvwUs †gwkb (BwfGg) Gi ms‡hvRb me wgwj‡q wbe©vPb Kwgkb GLb Ab¨Zg mg„×kvjx GKwU cÖwZôvb|¯^vaxbZv‡Ëvi 
†`‡k 1973 mv‡j cÖ_g cÖKvwkZ †fvUvi ZvwjKv wQj UvBc †gwk‡b UvBcK…Z Ges cieZ©x‡Z wewfbœ mg‡q †h †fvUvi 
ZvwjKv cÖYqb Kiv n‡q‡Q Zv wQj gyw`ªZ| AZx‡Zi †mB UvBc †gwk‡bi LULUvwbi AvIqv‡R UvBcK…Z I gyw`ªZ †fvUvi 
ZvwjKv eZ©gv‡b A_©vr 2007 mv‡j Z_¨ cÖhyw³i Avwke©v`cyó n‡q GLb Kw¤úDUvivBRW eY©web¨v‡m mw¾Z, my`„k¨ Qwemn 
†fvUvi ZvwjKv| ev‡qv‡gwUªK c×wZi gva¨‡g ˆØZ †fvUvi cwinvi, Rvj‡fvU †iva Ges cÖwZwU †fvUv‡ii †fvUvwaKvi 
wbwðZKi‡Y Qwemn †fvUvi ZvwjKv cÖYq‡bi gva¨‡g evsjv‡`‡ki wbe©vPb e¨e¯’vq GK ïf hy‡Mi m~Pbv N‡U| GB †fvUvi 
ZvwjKv evsjv‡`k wbe©vPb Kwgk‡bi GK Af‚Zc~e© AR©b, hv evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb Z_v †`k‡K AwZ D”P gvÎvq Avmxb 
K‡i‡Q| 

†fvUvi ZvwjKv cÖYq‡b evsjv‡`k wbe©vPb Kwgk‡bi mg„w× I AR©b

†gvt BDbyP Avjx
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gvbyl gvÎB bZz‡bi c~Rvix| Avi cÖwZwU bZzb‡Z¡i mdjZv AR©‡b _v‡K eo ai‡Yi P¨v‡jÄ| †mB P¨v‡jÄ‡K mv`‡i MÖnY 
K‡i KvswLZ j‡ÿ¨ †cŠuQv‡Z cvwo w`‡Z nq A‡bK eÜzi †mvcvb| Qwemn †fvUvi ZvwjKv cÖYqb wQj evsjv‡`k wbe©vPb 
Kwgk‡bi Rb¨ GK eo P¨v‡jÄ| Kwgk‡bi kxl© ch©vq †_‡K ïiæ K‡i gvV ch©v‡qi me©Kwbô Kg©Pvixi AK¬všÍ cwikÖ‡gi 
dmj AvR‡Ki GB Qwemn †fvUvi ZvwjKv| 

myôz I mdjfv‡e cÖYxZ †fvUvi ZvwjKv RvZxq cwiPqc‡Îi aviYvi D‡b¥l NUvq, †h aviYvi cwic° iæc nj we‡kl 
wbivcËv m¤^wjZ wek¦gv‡bi ¯§vU© RvZxq cwiPqcÎ| RvZxq wbivcËv Bmy¨‡Z RvZxq cwiPqc‡Îi e¨envi GLb me©Rb 
wew`Z| miKvwi I †emiKvwi wewfbœ †mevKv‡h© eZ©gv‡b GwUi eûgvwÎK e¨envi we`¨gvb| ivóªxq eûgyLx my‡hvM myweav 
jv‡fi †ÿ‡Î RvZxq cwiPqcÎ AvR‡K GK Acwinvh© wel‡q cwiYZ n‡q‡Q| 

gvP© gvmwU Avgv‡`i RvZxq Rxe‡b GK HwZnvwmK ¸iæZ¡ enb K‡i| G gv‡mB evsjv‡`‡ki gnvb ¯^vaxbZvi wfwË iwPZ 
nq| gv‡P©i ¯‘wZ ZvB G RvwZi a¨v‡b, Áv‡b, g‡b I cÖv‡Y| ¯^vaxbZv AR©‡bi BwZnv‡m gvP© gvmwU AZ¨šÍ Zvrch©c~Y© 
nIqvq evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb G gv‡mi 2 ZvwiL‡K RvZxqfv‡e †fvUvi w`em D`&hvc‡bi w`b wn‡m‡e †e‡Q wb‡q‡Q| 
†m †cÖwÿ‡Z evsjv‡`k miKvi 2 gvP©‡K RvZxq †fvUvi w`em †NvlYv K‡i‡Q| mgqgZ †fvUvi ZvwjKvq bvg AšÍf©yw³ I 
RvZxq cwiPqcÎ cÖvwßi Rb¨ †`‡ki me©¯Í‡ii gvby‡li g‡a¨ MYm‡PZbZv I DØy×Ki‡Y RvZxq †fvUvi w`em cvj‡bi 
wm×všÍ M„nxZ nq| 2019 mv‡ji 1 gvP© †_‡K w`emwUi mdj hvÎv ïiæ| gvP© gv‡m RvZxq †fvUvi w`em D`&hvc‡bi welqwU 
wbtm‡›`‡n HwZnvwmK I †MŠi‡evÏxß| 

Avwg †Rjv wbe©vPb Awdmvi wn‡m‡e 1 wW‡m¤^i 2004 mv‡j wmivRMÄ †Rjvq PvKwi‡Z †hvM`vb Kwi| B‡Zvg‡a¨ PvKwi 
Rxe‡bi my`xN© 15wU ermi AwZevwnZ K‡iwQ| 2007 mv‡j evsjv‡`k †mbvevwnbxi mnvqZvq Qwemn †fvUvi ZvwjKv 
cÖYq‡bi †mB gnvh‡Á mivmwi m¤ú„³ _vK‡Z †c‡i wb‡R‡K eoB Mwe©Z g‡b KiwQ| PvKwi Rxe‡b mKj cÖvwßi gv‡S 
GUvI Avgvi Ab¨Zg mdj GK cÖvwß| 

RvZxq †fvUvi w`e‡mi ̧ iæZ¡ I Zvrch©‡K Avgv‡`i aviY, jvjb I cvjb Ki‡Z n‡e| bvMwiK myiÿv †_‡K ïiæ K‡i iv‡óªi 
mvgwMÖK Kj¨v‡Y wb‡ew`Z †nvK Avgv‡`i mKj cÖvY| 2 gvP© 2020 RvZxq †fvUvi w`e‡m GUvB †nvK Avgvi gnvb eªZ| 

†jLK: AvÂwjK wbe©vPb Kg©KZ©v, Lyjbv 
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cªwZeÜx e¨w³i †fvUvwaKvi I ivR‰bwZK ¶gZvqb

†gvt Avkivdzj Avjg

MYZvwš¿K kvmb e¨e¯’vi gva¨‡g †UKmB A_©‰bwZK Dbœqb Ges mvgvwRK w¯’wZkxjZv eRvq ivLv m¤¢e| MYZvwš¿K cªwµqv 
mgybœZ nq myôy wbe©vP‡bi gva¨‡g| myôy wbe©vP‡bi Ab¨Zg c~e©kZ© n‡jv †fv‡U mKj †kÖwYi †fvUvi‡`i euvavnxb AskMÖnY| 
GB wbðqZv weav‡bi ̀ vwqZ¡ n‡jv iv‡óªi| †fvUvi nIqv I †fvUvwaKvi cª‡qvM Kiv mKj cªvß eq¯‹ cªwZeÜx e¨w³i †gŠwjK 
AwaKvi| ivóª GB wbðqZv wbwðZ Ki‡Z bv cvi‡j e¨w³i †gŠwjK AwaKvi Le© nq| 2006 mv‡j M…nxZ RvwZmsN †NvwlZ 
AwaKvi mb` Abyhvqx cÖwZeÜx e¨w³‡`i †fvU cª`vb, wbe©vP‡b AskMªnY Kiv, wbe©vwPZ n‡q `vwqZ¡ cvjbmn ivR‰bwZK 
Kg©Kv‡Û AskMªn‡Yi mg-AwaKvi wbwðZ Kiv n‡q‡Q| wKš‘ Avgv‡`i †`‡ki ev¯ÍeZvi †cÖw¶‡Z ¯’vbxq ch©vq †_‡K RvZxq 
ch©vqmn me©¯Í‡ii wbe©vP‡b cÖwZeÜx bvMwi‡Ki †fvUvwaKvi cª‡qv‡Mi c_ GL‡bv Kvw•LZ j‡ÿ¨ †cŠuQv‡Z cv‡iwb| Gi g~j 
KviY †fvU cª`v‡bi cÖwµqv A‡bKvs‡k evuavnxb I Abvqv‡m cÖwZeÜx e¨w³‡`i e¨envi Dc‡hvMx bq|

cªwZeÜx †fvUv‡ii †fvUvwaKvi cÖ‡qvM wbwðZ K‡í wbe©vPb Kwgkb GiB g‡a¨ †fvUvi wbeÜb di‡g cªwZewÜZv welqwU 
ms‡hvRb, wbe©vPb PjvKv‡j cªwZeÜx e¨w³‡`i Rb¨ jvB‡b bv `vuwo‡q †fvU cÖ`v‡bi e¨e¯’v, `…wó cªwZeÜx †fvUv‡ii mn‡hvMxi 
Aby‡gv`b cª`vb K‡i‡Q| G mKj c`‡¶c cªwZeÜx e¨w³i †fvUvwaKvi cª‡qv‡M mnvqK f~wgKv cvjb Ki‡e| wek^ ¯^v¯’¨ ms¯’vi 
wnmve Abyhvqx †gvU RbmsL¨vi cÖvq 10 fvM gvbyl †Kvb bv †Kvbfv‡e cÖwZeÜxZvi wkKvi| Z‡e †`‡k eZ©gv‡b †gvU cÖwZeÜx 
†fvUv‡ii msL¨v KZ Zv GL‡bv wba©viY Kiv m¤¢e nqwb| A_P cªwZeÜx †fvUv‡ii †fvUvwaKvi cÖ‡qv‡M G Z_¨ _vKv Riæwi| 
†fvU‡K‡›`ªi wcÖRvBwWs Awdmvi †fvU ïiæi Av‡M ej‡Z cv‡i bv Zvui †fvU‡K‡›`ª †gvU cªwZeÜx †fvUvi msL¨v KZ ev †Kvb 
ai‡bi cÖwZeÜx †fvUvi KZRb i‡q‡Q? Zv Rvbv _vK‡j †fvU‡K‡›`ª c„_K jvBb cª‡qvRb i‡q‡Q wKbv, i¨v¤ú cª‡qvRb wKbv, 
Kgc‡¶ GKwU ey_ wbPZjvq Ki‡Z n‡e wKbv, †fv‡Ui w`b hvZvqv‡Z †fvU‡K‡›`ªi GKwU wbw`©ó mxgvq hvb PjvPj eÜ _vKvi 
wb‡`©kbv _vK‡jI gvSvwi I Pig gvÎvi cªwZeÜx †fvUv‡ii †¶‡Î hvbevnb cª‡qvRb i‡q‡Q wKbv Gme welq wba©viY K‡i 
cÖwZeÜx‡`i Kj¨v‡Y ev¯Íem¤§Z wm×všÍ MÖnY Ges Zv ev¯Í‡e Kvh©Ki Kiv GLb mg‡qi `vex|

cÖwZeÜx †fvUvi‡`i †fvUvwaKvi wbwðZK‡í wb‡¤œv³ welq¸‡jv Avg‡j wb‡q Kvh©Ki e¨e¯’v MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i| h_v-

1) †fvUMªnY c~e©
2) †fvU PjvKv‡j Ges
3)  †fvUMÖnY cieZ©x mg‡q KiYxq

†fvUMÖn‡Yi c~‡e© wbe©vPb Kwgk‡bi wbR¯^ wWwRUvj †WUv‡eBR †_‡K wbe©vPb Kwgkb cªwZeÜx †fvUvi c„_K K‡i Zv‡`i 
we‡kl kbv³ wPý msewjZ RvZxq cwiPqcÎ cª`vb Kiv, cªwZeÜx †fvUvi P~ovšÍ Kivi Av‡M ¯’vbxq I RvZxq cÖwZeÜx 
msMVb¸‡jvi m‡½ gZ wewbgq Kiv, `„wó cªwZeÜx e¨w³‡`i Rb¨ U¨vKUvBj ev †eªBj e¨vjU e¨envi Kivi welqwU we‡ePbv 
Kiv| eZ©gv‡b U¨vKUvBj I †eªBj c×wZ‡Z we‡k¦i A‡bK †`‡k e¨envi Kiv nq Ges cªwZeÜx evÜe BwfGg e¨envi Kiv 
nq|
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GK M‡elYvq †`Lv †M‡Q, cÖwZeÜx e¨w³ †fvUvi nIqv m‡Ë¡I cwiev‡ii m`m¨‡`i Abxnvi Kvi‡Y 22 kZvsk cªwZeÜx 
e¨w³ †fvU w`‡Z cv‡ibv| 34 kZvsk cªwZeÜx †fvUvi †fvU‡K‡›`ª †fv‡Ui w`b me ai‡bi hvbevnb eÜ _vKv Ges †cvwjs 
G‡R›U‡`i Amn‡hvwMZvi Kvi‡Y †fvU w`‡Z cv‡iwb (wWR A¨vwewjwU A¨vK‡mm Bb evsjv‡`k B‡jK‡U«vivj wm‡÷g Rwic- 
2013)|

cªwZeÜx e¨w³‡`i ivR‰bwZK ¶gZvq‡b ïay †fvUvwaKvi cª‡qv‡Mi c_ cÖ¯^^¯Í n‡j Pj‡e bv, m‡½ cÖ‡qvRb ivó«xq wm×všÍ 
MÖnY cªwµqvq cªwZwbwaZ¡ wbwðZ Kiv| RvwZmsN KZ©…K †NvwlZ cªwZeÜx e¨w³‡`i AwaKvi mb‡`i 29 avivq I mve©Rbxb 
gvbevwaKvi †NvlYvc‡ÎI cªwZeÜx e¨w³e‡M©i RbRxeb I ivR‰bwZK Rxe‡b AskMÖnY Z_v MYZvwš¿K AwaKvi wbwðZ 
Kivi K_v ejv n‡q‡Q| AvšÍR©vwZK gvbevwaKvi AvBb ̄ ^xK…wZ †`q †h evsjv‡`‡ki msweav‡b cªwZeÜx e¨w³e‡M©i ivR‰bwZK 
AskMªn‡Yi wbðqZv i‡q‡Q; Zv m‡Ë¡I cªwZeÜx e¨w³‡`i AskMªnY I cªwZwbwaZ¡ GL‡bv bMY¨| miKvi, wbe©vPb Kwgkbmn 
mswkøó mK‡ji AvšÍwiK D‡`¨vMMÖnY I Zvi mdj ev¯ÍevqbB cv‡i cÖwZeÜx e¨w³‡`i †fvUvwaKvi I Zv‡`i ivR‰bwZK 
AwaKvi cÖwZôv wbwðZ Ki‡Z|

cÖkvmwbK Kg©KZ©v (Rbms‡hvM), wbe©vPb Kwgkb mwPevjq



RvZxq †fvUvi w`em 2020

73

†fvUvi Ges †fvU: wKQz Rvbv K_v

gwb ksKi ivq

AvaywbK MYZ‡š¿ †fvU ej‡Z Avgiv mvaviYZ miKvi ev ivóª cÖavb evQvB‡KB eywS| MYZ‡š¿i cy‡iv‡bv †Pnviv †_‡K †hUv 
A‡bKUvB wecixZ| evQvB Kiv A_ev GKUv wm×všÍ †bIqv A_©vr  †fvU‡K wm×všÍ MÖn‡Yi GKUv AvbyôvwbK cÖwµqv ejv 
†h‡Z cv‡i| †fvUvi I †fvU `yÕwU cwic~iK kã| MYZvwš¿K †Kvb †`‡k †Kvb miKvi Avm‡e Zv evQvB Kivi gvwjK ev 
gv÷vi †m‡`‡ki †fvUvivB| †fvU w`‡q GKwU mve©‡fŠg e¨e¯’v‡K Pvjy iv‡L GB †fvUvi ev RbMYB|

GLb K_v n‡jv Kviv †fvU w`‡Z cvi‡e †mUvB n‡jv wbe©vP‡bi g~j welq| mgMÖ Rb‡MvwôB †Zv Avi wbe©vPKgÛjx nq 
bv| wbw`©ó msL¨K Aby‡gvw`Z Rb‡MvôxB †KejgvÎ miKvi MV‡b AskMÖnY K‡i| hv‡`i Avgiv †fvUvi ewj|  eû †`‡kB 
gvbwmKfv‡e Amg_©‡`i †fvU`vb †_‡K weiZ ivLv nq Ges me †`‡ki AvB‡bB †fvU †`Iqvi GKUv b~¨bZg eqm jv‡M| 

Lye mswÿßfv‡e ej‡Z †M‡j, ïiæ‡Z c„w_exi wewfbœ †`‡ki wewfbœ mg‡qB Rb‡Mvôxi A‡bK‡KB †fvU`v‡bi AwaKv‡ii 
evB‡i ivLv n‡qwQj| †hgbUv cÖvPxb G‡_‡Ýi wbe©vP‡b gwnjv, we‡`wk I µxZ`vm‡`i †fvU`vb †_‡K weiZ ivLv nZ| 
GgbwK gvwK©b hy³iv‡óªi msweav‡bI †fvUvwaKv‡ii welqwU cÖ‡`k¸wji Dc‡iB †Q‡o †`qv n‡Zv| mvaviYZ †mLv‡b 
m¤úwËi gvwjK †k¦Zv½ cyiælivB  †KejgvÎ †fvU w`‡Z cviZ| hy³iv‡óªi cÖwZôvZv‡`i ÒdvDwÛs dv`vimÓ ejv n‡Zv| 
hy³ivóª hLb GKwU ¯^vaxb MYZvwš¿K iv‡óªi K_v fve‡Z ïiæ K‡i ZLb GB ÒdvDwÛs dv`vimÓ K_vwUi D™¢e nq| g~jZt 
mvZRb‡K ÒdvDwÛs dv`vimÓ ejv nq| hviv cieZ©x‡Z †`kwUi ivóªcwZ wn‡m‡e `vwqZ¡cvjb K‡iwQ‡jb| Zviv n‡jb RR© 
IqvwksUb, Rb A¨vWvgm, _gvm †Rdvimb, †Rgm g¨vwWmb, Rb †R, †eÄvwgb d«¨v¼wib, Ges Av‡jKRvÛvi n¨vwgjUb| 
hw`I Zviv wfbœ gZv`‡k©i wQ‡jb, GKwU e¨vcv‡i Zv‡`i cÖ‡Z¨‡Ki Ae`vb Ab¯^xKvh©, Zv wQj hy³iv‡óªi ¯^vaxbZv|

hy³iv‡óªi cÖ_g MYZvwš¿K wbe©vPb AbywôZ n‡qwQj 1789 mv‡j| †mBmv‡_ weª‡U‡bi ivRZ‡š¿i nvZ †_‡K gyw³I †g‡j 
Zv‡`i|  †mB wbe©vP‡b RR© IqvwksUb †KvbiKg cÖwZØw›ØZv QvovB Zvui wecyj RbwcÖqZvi Kvi‡Y †fv‡U Rq jvf K‡ib| 
B‡j‡±vivj †fv‡Ui 69 Avm‡bi 69 wU‡ZB Rq jvf K‡ib wZwb| Zvi gv‡b GB bv †h, wZwb mKj bvMwi‡Ki B”Qvq ivóªcwZ 
n‡qwQ‡jb| KviYUv n‡jv, †mB mgq hy³iv‡óªi wekvj Rb‡Mvôxi Lye mxwgZ Ask †fvU w`‡Z †c‡iwQ‡jb| †fvU w`‡Z 
cviwQ‡jb ïay †k¦Zv½ Rwg`v‡iiv, evKx‡`i †fvU`v‡bi †Kvb AwaKvi wQj bv| me gvbyl, RvwZ, ag©, eY©, wj½ wbwe©‡k‡l 
mevB mgvb GUv gvb‡ZB MYZvwš¿K hy³iv‡óªi †j‡MwQj cÖvq 200 eQi|  †mUvI Avevi av‡c av‡c| A‡bK i³v³ 
M„nhy‡×i c‡i 1870 mv‡j K…òv½ Av‡gwiKvbiv †fvUvwaKvi cvq| Gici 1920 mv‡j fvM¨evb nq bvixiv, ZvI A‡bK 
Av‡›`vjb I cÖ_g avivi bvixev`x‡`i AK¬všÍ †Póvi d‡jB| Gi eQi Pv‡iK c‡i 1924 mv‡j †fvUvwaKvi cvq Avw`evmx 
Av‡gwiKvbiv| GL‡bv A‡bK †`‡kB `wÛZ Acivax, wbw`©ó msL¨vjNy †Mvôxi m`m¨ Ges A_©‰bwZKfv‡e cÖwZK~jZvi g‡a¨ 
_vKv gvbyl hviv †fvUvwaKvi cvbwb| Avevi †Kvb †Kvb †`‡k †fvU`vb AvBbMZfv‡e eva¨Zvg~jK|

c„w_ex‡Z cÖ_g ivóªPvwjZ †fvUvi wbeÜbI n‡qwQj hy³iv‡óªB 1800 mv‡j| Avi Avgv‡`i Dcgnv‡`‡k me©cÖ_g fvi‡Z 
†fvUvi wbeÜb ïiæ nq| Gici 1997 mv‡j 17 RyjvB fvi‡Zi wbe©vPb Kwgkb Amg ivR¨ miKvi‡K bvMwiK bq Ggb 
e¨w³‡`i †fvUvi ZvwjKv †_‡K ev` †`qvi wb‡`©k †`b| ZLb A‰ea †fvUvi‡`i bv‡gi mv‡_ GKwU kã e¨envi Kiv n‡Zv, 
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†mUv nj ÔwWÕ A_©vr wW-†fvUvi| †hme bvMwiK  ˆea bvMwiK‡Z¡i cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ †`Lv‡Z cvi‡Zv bv Zv‡`i bv‡gi 
cv‡k wW wj‡L †WvUvi ZvwjKvq AšÍf©y³ Kiv n‡Zv| Avi wW-†fvUvi n‡jv (m‡›`nRbK †fvUvi A_©vr Dubious Voter/
Doubtful Voter) GK ai‡Yi †fvUvi †kÖwY, hv‡`i bvMwiK‡Z¡i ˆea¨Zv wb‡q m‡›`n _v‡K| we‡`wk AvB‡bi Aax‡b 
we‡kl UªvBeyb¨vj¸‡jv wW †fvUvi wba©viY K‡i _v‡K| Gici A‡bK Av‡›`vjb, cUf~wgi cwieZ©‡bi avivevwnKZvq eZ©gv‡b 
eûj Av‡jvwPZ GbAviwm ev bvMwiKcwÄ Av‡jvPbvq Av‡m| hvi D‡Ïk¨B n‡jv GB †fvUvi ZvwjKv|

hw`I Avgv‡`i BwZnvm Lye GKUv cyivZb bv, ZeyI Avgv‡`i mvdj¨ A‡bK †ewk| 1995 mv‡j evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb 
Qwemn †fvUvi ZvwjKv ̂ Zwi Ki‡Z wM‡q wewfbœ Kvi‡Y Av‡jvi gyL †`L‡Z cvqwb| Gici 2007-2008 mv‡j ̄ ^”Q I wbf©yj 
†fvUvi ZvwjKv ˆZwii Rb¨ evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb wWwRUvj I ev‡qv‡gwUªK c×wZ‡Z Qwemn †fvUvi ZvwjKv cÖYq‡bi 
KvR ïiæ K‡i| G‡Z K‡i fzqv, A‰ea, ˆØZ I g„Z †fvUv‡ii msL¨v cÖvq k~‡b¨i †KvUvq †b‡g Av‡m| c~‡e© Gme †fvUvi 
hviv ZvwjKvfz³ i‡qB †hZ Zv‡`i bvg K‡i Rvj †fvU †`qvi my‡hvM _vKZ| KviY ïaygvÎ hviv †fvUvi ZvwjKvq AšÍf©y³ 
ZvivB †fvU †`qvi my‡hvM cvq Ges miKvi MV‡b AskMÖnY K‡i|

eZ©gv‡b ̄ §vU© RvZxq cwiPqcÎ Av‡iKwU gvBj djK GUv ̄ ^xK…Z| GB gnr ̀ vwqZ¡wU cvjb K‡i evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb| 
†mw`K †_‡K evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb Aek¨B ab¨ev` cvIqvi †hvM¨| Z‡e evsjv‡`k wbe©vPb Kwgk‡bi †hgb `vwqZ¡ 
GKwU wbf©yj †fvUvi ZvwjKv cÖYqb Kiv, †Zgwb hviv †fvUvi ev †fvUvi n‡”Qb Zv‡`iI ̀ vwqZ¡ mwVKfv‡e miKvi MV‡b Ask 
†bqv| hvi GKwU †fvU nqZ †MvUv RvwZi fwel¨r M‡o †`q, †`k‡K GwM‡q wb‡q hvq| Avcbvi GKwU abvZ¥K aviYv nqZ 
Avgv‡`i mevi Rb¨ g½j e‡q Avb‡e| myZivs GKRb †fvUv‡ii ¸iæZ¡ Acwimxg GUv †fvUvi‡`i Abyaveb Ki‡Z n‡e|

†jLK: e¨w³MZ Kg©KZ©v, Rbms‡hvM AwakvLv, wbe©vPb Kwgkb mwPevjq
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RvZxq †fvUvi w`em 2020

†gvt RvwKi †nv‡mb

†fvUvi w`e‡mi ï‡f”Qv wbb

RvZxq cwiPqc‡Î mwVK Z_¨ w`b|

 †kL gywR‡ei †mvbvi evsjvq

 †`k Movq Ask wbb|

mwVK mg‡q bv n‡j †fvUvi

cv‡eb bv bvMwi‡Ki g~j AwaKvi|

mwVK mg‡q †fvUvi ne

Avgvi †fvU AvwgB †`e|

 †fvUvi ne †fvU †`e

G Avgvi bvMwiK AwaKvi|

wWwRUvj evsjv‡`k M‡o Zzje

G Avgvi A½xKvi|

†jLK: †÷vi wKcvi, †Rjv wbe©vPb Awdmv‡ii Kvh©vjq, PzqvWv½v

কশবতা

mvwnZ¨ wefvM
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Avgvi wbe©vPb Kwgkb

†gvt AvBb~j nK MvRx

¯§vU© Kv‡W© ¯§vU© Avgvi †`‡ki RbMY,
¯^Y©hy‡Mi wkL‡i AvR wbe©vPb Kwgkb|

Õ07 mv‡ji Qwemn †fvUvi ZvwjKv cÖYqb,
 †fvUvwaKv‡i BwmÕi gv‡n›`ª GK ÿY|

ÔBwfGgÕ cÖhyw³i mdj ms‡hvRb
 †evZvg wU‡cB Lye mn‡RB cÖv_©x wbe©vPb|

wbZ¨w`‡bi kZ Kv‡Ri hZ Av‡qvRb
mewKQz‡Z GbAvBwWÕi we‡kl cÖ‡qvRb|

e¨vsK-exgv, PvKwi-evKwi, we‡`k Mgb
ÔGbAvBwW gv÷ weÕ -welqUv Lye Kgb|

myiwÿZ Z‡_¨ RvwZi c~Y© Dbœqb,
wek¦ `iev‡i †g‡j mwVK g~j¨vqb|

¯§vU© Kv‡W© †`k I `‡ki be RvMiY
 †nb Me© me© mgq AšÍ‡i‡Z jvjb|

       
D”Pgvb mnKvix, AvÂwjK wbe©vPb Awdm, Lyjbv
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†fvUvi w`em

†gvt Avãym mvjvg

 18 eQi eqm n‡j

  Aek¨B †fvUvi n‡Z n‡e|

 hvi †bB RvZxq cwiPqcÎ

  †`‡ki bvMwiK n‡qI †m DØv¯‘|

 evsjv‡`‡ki bvMwiK hviv

  †fvUvi n‡j RvZxq cwiPqcÎ cv‡eb Zviv|

 †fvUvi n‡q RvZxq cwiPqcÎ wb‡j

  bvMwiK AwaKvi I myweav †g‡j|

 2 gvP© RvZxq †fvUvi w`e‡m

  †QvU-eo kwiK n‡ev m‡e|

 wbf©yj Z_¨ w`‡q n‡ev Avwg †fvUvi

  GUvB †nvK gywRe e‡l© Avgvi A½xKvi|

†jLK: WvUvGw›Uª Acv‡iUi, Dc‡Rjv wbe©vPb Awdm, g‡nkcyi, wSbvB`n
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†fvUvi w`em 2020

†gvQvt bvRgv LvZzb

G‡jv‡i fvB 2 gvP©, †fvUvi w`em G‡jv,

†fvUvi n‡q †fvU †`e, †`k Movq Ask †be

GB †¯øvMvb †Zv‡jv|

bvMwiK †mev w`‡ev mevi, Kvgvi, ZuvwZ †R‡j,

†Zvgiv mevB Rjw` Av‡mv, mKj KvR Kg© †d‡j|

†fvUvi n‡ev, †fvU †`‡ev, Ki‡ev fv‡jv KvR,

†mvbvi evsjv‡`k Mo‡ev, Ki‡ev bv‡Kv jvR|

†`L‡Z †`L‡Z eQi †M‡jv, Gevi n‡e `yB

Av‡jvK m¾vq mvwR‡q w`‡ev, mv‡_ nvmbv †nbv RyuB|

Me© †gv‡`i A‡bK †ewk, †fvUvi w`em wN‡i,

†fvUvi n‡q †fvU †`e, †`k Movq Ask †be

mKj we‡f` fz‡j|

†jLK: WvUvGw›Uª Acv‡iUi, Dc‡Rjv wbe©vPb Awdm, RxebbMi, PzqvWv½v
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†fvUvi w`em 2020

†gvt Kvgvj †nv‡mb

2 gvP© †fvUvi w`em, ¯§iY Kwi m‡e

mevB wg‡j †fvUvi w`em, cvjb Ki‡Z n‡e|

Avgiv hviv †fvUvi nqwb, e‡m AvwQ N‡i

wK‡h ÿwZ KiwQ †gviv, eyS‡e Kw`b c‡i|

w`b hv‡”Q ivZ hv‡”Q, gv‡mi ci eQi

DrmegyLi evZ©v wb‡q, Avm‡Q bZzb eQi|

 †mvbvi evsjvi GB †`kUv, DbœwZ GKw`b n‡e

 †fvUvi n‡q †fvU †`e, †`k Movq Ask †be

AvIqvR Zzj‡ev m‡e|

 †Zvgiv mevB †Kv_vq Av‡Qv, GK jvB‡b Pwj

 2 gvP© †fvUvi w`em, mevB cvjb Kwi|

wWwRUvj Ki‡ev me wKQz‡ZB, Mo‡ev †mvbvi †`k

 2 gvP© †fvUvi w`em, gvb‡ev mevB †ek|

Avi i‡ev bv N‡i e‡m, bvMwiK †mev wbe G‡m

2 gvP© †fvUvi w`em, Pj‡ev mevB †g‡b

†fvUvi n‡q †fvU †`e, †`k Movq Ask †be

 fv‡jv gvbyl †R‡b|

†jLK: WvUvGw›Uª Acv‡iUi, Dc‡Rjv wbe©vPb Awdm, †KvUPvu`cyi, wSbvB`n



RvZxq †fvUvi w`em 2020

80

G‡jv †n, †fvUvi w`em

†gv: kvwggyj nK

G‡jv †n, †fvUvi w`em
 †Zvgv‡K RvbvB ¯^vMZg

RvZxq †fvUvi w`e‡mi w`‡bi cÖ_g cÖn‡i|

bi-bvix mK‡ji Z‡i c~Y© nj 18 eQi
 †cuŠ‡Q †M‡jb cÖvcÍ eq‡m|

ejvi AwaKvi ivwL, GLb Avwg üócyó
`yišÍ wPj, ivZRvMv †cuPv, AwMœKz‡Û D”P wkL‡i|

wbev©Pb Kwgk‡bi gva¨‡g Avwg †fvUvi n‡qwQ
Avwg GKRb evsjv‡`‡ki bvMwiK|

 †cuŠ‡Q w`e e½ RvZx‡K wÎ-fze‡bi me©¯Í‡i 
GB Avgvi B”Qv, GUv Avgvi AwaKvi|

mK‡ji Z‡i Me©‡eva Kwi gv_v DPzu K‡i 
Avwg evsjv‡`‡ki †fvUvi|

†jLK: Awdm mnKvix Kvg-Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK, Dc‡Rjv wbev©Pb Awdm, 
`vgyoû`v, PzqvWv½v
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cÖevmx evsjv‡`kx‡`i Rb¨ GbAvBwW

†gvt Rvnv½xi Avjg

†kvb †n evsjv‡`kx, cÖevmx
ï‡b hvI my-Lei

GbAvBwW w`‡e †Zvgv‡`i
bvMwiK myweavi A½xKvi|

 †Zvgiv _v‡Kv wfb‡`‡k cwievi _v‡K †`‡k
 †Zvgv‡`i cwievi‡K

myweav †`Iqv
wec‡` †Zvgvi cv‡k _vKv
GB Avgv‡`i jÿ¨ †h|

 †iwg‡UÝ Avq w`‡q
 †`k‡K Ki ¯^vej¤^x

 †Zvgv‡`i K_v wPšÍv K‡iB
 †`Iqv n‡e GbAvBwW|

`vjvj cÖZviK mKj
nI mveavb!!

ûwÛ e¨emvi †nvK Aemvb|

GwM‡q hv‡”Q †`k
cÖevmx‡`i Av‡q

 †iwgU¨vÝ cvVv‡e GLb GbAvBwW w`‡q|

wbe©vPb Kwgkb evsjv‡`k 
¯^vMZ RvbvB †Zvgvq

 †Zvgvi G hyM‡cv‡hvMx D‡`¨v‡M
ab¨ev‡`i †kl bvB|

†jLK: †gwkb Acv‡iUi (BwfGg), evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb
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B‡j±ªwbK †fvwUs †gwkb

wgZzj Avn‡g`

¯^”Q, my›`ifv‡e w`‡Z †fvU
jvM‡e bv Avi Kv¸‡R e¨vjU

 †fvU wb‡q _vK‡e bv †KD †c‡ikv‡b
 †fvU n‡e B‡j±ªwbK †gwk‡b (\)

BwfGg-G hw` †fvU †`qv nq
_vK‡e bv †fvU b‡ói fq
me¸‡jv †fvU n‡e MYbv

 †fvU wb‡q _vK‡e bv †KD †c‡ikv‡b
 †fvU n‡e B‡j±ªwbK †gwk‡b (\)

wZb av‡c n‡e fvB †fvUvi hvPvB
Rvj †fvU †`qv ZvB m¤¢e bq

cvuPwU wbivcËv Av‡Q ZvB
BwfGg-G †fvU w`‡Z †bB mskq

 †fvU wb‡q _vK‡e bv †KD †c‡ikv‡b
 †fvU n‡e B‡j±ªwbK †gwk‡b (\)

BwfGg Kgv‡e wbe©vP‡bi e¨q
BwfGg-G †fvU n‡j evuP‡e mgq

`ªæZ †fv‡Ui dj cvIqv hvq
 †fvU wb‡q _vK‡e bv †KD †c‡ikv‡b

 †fvU n‡e B‡j±ªwbK †gwk‡b (\)

†jLK: †gwkb Acv‡iUi, AvBwWqv cÖKí
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G‡jv BwfGg

wgZzj Avn‡g`

†fvU Pywii w`b ‡kl
Mo‡ev b¨vq-wbô evsjv‡`k

†fvU wb‡q †`ebv †Lj‡Z †Kvb †Mg!
†fvUMÖn‡Y e¨envi n‡e BwfGg|

†fvUvi mbv³ Ki‡Z Av‡Q
wd½vi wcÖ›U †mÝi|

Avgvi †fvU Avwg Qvov
†`‡e mvnm Kvi|

Avgvi †fvU Avwg †`‡ev
GK_vi mZ¨Zv Avevi †div‡ev|

†Rvi hvi gyjyK Zvui
n‡e bv G †`‡k Avi|

Me©f‡i †b‡e mevB
Avgvi †`‡ki †bg|

†fvUMÖn‡Y e¨envi n‡e BwfGg|

†jLK: †gwkb Acv‡iUi, AvBwWqv cÖKí

†fvUvwaKvi

wgZzj Avn‡g`

meyR Nv‡m ¯^vaxb wkwki
Mv‡Q Mv‡Q cvwLi wKwPiwgwPi
nVvr AvKv‡k evR‡jv SsKvi!

mskq †gUv‡Z, PvB †fvUvwaKvi|

bvMwiK Zzwg? †fvU w`‡Z cv‡iv
eqm hw` nq AvVv‡iv|

e¨vjU w`‡qB ej‡e Zvuiv
GB †`‡kiB †fvUvi hviv|

mKj †fvUvi kc_ †b‡ev
m`v b¨v‡qi mv‡_B i‡ev|

Avgvi †fv‡UB evuPv‡ev †`k
wg‡jwg‡k _vK‡ev †ek|

wgUv‡ev mskq evuPv‡ev †`k
cÖv‡Yi wcÖq evsjv‡`k|

†jLK: †gwkb Acv‡iUi
AvBwWqv cÖKí
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†fvUvi w`em

†gvt myiæR gybwm

Avwg bvix wKsev cyiæl mg ¯^vaxb
 †fvUvi ne, †fvU †`e, †`k‡K Kie iwOb|

G‡mv bexb `‡j `‡j, †fvUvi nIqvi eqm n‡j
wbf©yj Qwehy³ ¯§vU©KvW© ivL‡e m¤§vb †fvU cª‡qv‡M|

gv-evevi cwiPq I mb`c‡Îi mv‡_ ivL‡ev wgj
evwn‡i Mg‡b mKj Kvh© m¤úv`‡b iB‡ebv †Kvb Mowgj|

G‡mv ZiæY G‡mv 2 gvP© Gi cZvKv Z‡j
†fvUvi n‡q †fvU †`e, †`k Movq Ask †be|

Avwg ev½vwj Avgvi cwiPq Avgvi AwaKvi
iwn‡e AUyU R¤§ n‡Z R¤§všÍ‡i Avgvi ¯§vU©KvW©|

Avwg evsjv‡`‡ki †fvUvi| 

†jLK: Awdm mnvqK, cÖvwß I Rvwi kvLv
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d‡Uv M¨vjvwi

RvZxq †fvUvi w`em 2019 Gi i¨vwj

RvZxq †fvUvi w`em 2019 Gi Av‡jvPbv Abyôv‡b e³e¨ ivL‡Qb gvnvgvb¨ ivóªcwZ Rbve †gvt Ave`yj nvwg`
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d‡Uv M¨vjvwi

gvbbxq cÖavb wbe©vPb Kwgkbvi Rbve †KGg b~iæj û`v RvwZi D‡Ï‡k¨ fvl‡ণi gva¨‡g GKv`k RvZxq msm` 
wbe©vP‡bi Zdwmj †NvlYv Ki‡Qb

gnvgvb¨ ivóªcwZi mv‡_ e½fe‡b gvbbxq cÖavb wbe©vPb Kwgkbvi I gvbbxq wbe©vPb Kwgkbvie„‡›`i †mŠRb¨ mvÿvZ
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d‡Uv M¨vjvwi

FEMBoSA-i †UKwbK¨vj †mk‡b gvbbxq Kwgkb

RvZxq †fvUvi w`em 2019 Gi Abyôv‡b bZzb †fvUv‡ii nv‡Z RvZxq cwiPqcÎ Zz‡j w`‡”Qb gvnvgvb¨ ivóªcwZ Rbve 
†gvt Ave`yj nvwg`
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d‡Uv M¨vjvwi

 wfwWI Kbdv‡iwÝs Gi gva¨‡g hy³iv‡R¨ emevmiZ cÖevmx evsjv‡`kx‡`i †fvUvi wbeÜb Kvh©µ‡gi D‡Øvabx Abyôvb

10th FEMBoSA Meeting
24th January 2020 | NEW Delhi, INDIA
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d‡Uv M¨vjvwi

RvZxq †fvUvi w`em 2019 Gi i¨vwji ïiæ‡Z MYgva¨‡gi mv‡_ K_v ej‡Qb gvbbxq cÖavb wbe©vPb Kwgkbvi

fzUvb wbe©vPb Kwgk‡bi cÖwZwbwa`‡ji mv‡_ gvbbxq wbe©vPb Kwgkbvi Rbve †gvt iwdKzj Bmjvg I wbe©vPb Kwgkb 
mwPevj‡qi wmwbqi mwPe Rbve †gvt AvjgMxi
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d‡Uv M¨vjvwi

†fvUvi‡`i‡K BwfGg †gwk‡b †fvU`vb c×wZ †kLv‡bv n‡”Q

RvZxq †fvUvi w`em 2019 Gi i¨vwj
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¯’vbxq miKvi wbe©vP‡b †fvU w`‡”Qb †fvUviiv

d‡Uv M¨vjvwi
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d‡Uv M¨vjvwi

RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb Gi 44Zg kvnv`vZ evwl©Kx I RvZxq †kvK w`em 2019 cvjb Dcj‡ÿ Av‡jvPbv 
mfv I †`vqv gvnwdj
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d‡Uv M¨vjvwi

XvKv DËi wmwU K‡c©v‡ikb I XvKv `wÿY wmwU K‡c©v‡ikb wbe©vPb 2020, AvBbk„•Ljv welqK mfv
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d‡Uv M¨vjvwi

RvZxq †fvUvi w`em 2019 Gi i¨vwj

BwfGgG †fvU cÖ`vb c×wZ ch©‡eÿY Ki‡Qb gvbbxq cÖavb wbe©vPb Kwgkbvi Rbve †K Gg b~iæj û`v I gvbbxq wbe©vPb 
Kwgkbvi †eMg KweZv Lvbg
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d‡Uv M¨vjvwi

we‡`kx‡`i‡K BwfGg m¤ú‡K© aviYv w`‡”Qb RvZxq cwiPq wbeÜb AbywefvM Gi gnvcwiPvjK weª‡MwWqvi †Rbv‡ij Rbve 
†gvnv¤§` mvB`yj Bmjvg

evsjv‡`k B‡jKkb Kwgkb Awdmvm© G‡mvwm‡qkb evwl©K mvaviY mfv 2019 Gi ïf D‡™¢vab Kiv n‡”Q
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d‡Uv M¨vjvwi

 †fvUvi †iwR‡÷ªkb Kvh©µ‡g ev‡qv‡gwUªK MÖnY Kiv n‡”Q





evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb

wbe©vPb feb


