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‘মুদজব বসষ ্থর অঙ্ীকার, রষিা করব ভ�াটাদধকার’ প্রদতপাদ্যসক সামসন ভরসে ভিসে 
রতুথ ্থবাসরর মসতা জাতীয় ভ�াটার দিবস উিোপন একটি প্রেংসনীয় উসদ্যাগ। ভিসের 
জনসাধারণ দবসেষ কসর তরুণ প্রজসন্মর মসযে ভ�াটার তাদলকায় নাম অন্তভু ্থদতি ও ভ�াটাদধকার 
প্রসয়াসগর দবষসয় সসরতনতা সৃদটির লসষি্য প্রদতপাদ্যটি েথাথ ্থ েসয়সে বসল আদম মসন কদর। 

গণতাদ্রিক সমাজ ব্যবস্ায় একজন ভ�াটার তার ভ�াটাদধকার প্রসয়াগ কসর সাংদবধাদনক 
িাদয়ত্ব পালন কসরন এবং তার দনব ্থাদরত প্রদতদনদধর মাযেসম রাষ্ট্র পদররালনায় অংেগ্রেণ কসর 
থাসকন। এ প্রদক্য়ায় দনব ্থারন কদমেসনর ভূদমকা খুবই গুরুত্বপূণ ্থ। দনব ্থারন কদমেন দনয়দমত 
দ�দতিসত ভোগ্য নাগদরকসির ভ�াটার তাদলকায় নাম অন্তভু ্থদতি, মৃত ভ�াটারসির নাম কত্থন 
ও স্ানান্তদরত ভ�াটারসির স্ স্ ভ�াটার এলাকায় নাম স্ানান্তসরর মাযেসম ভ�াটার তাদলকা 
োলনাগাি কসর আসসে। এরই ধারাবাদেকতায় আজ জাতীয় ভ�াটার দিবসস োলনাগাি 
কাে ্থক্সমর আওতায় অন্তভু ্থতি ভ�াটারসির চূড়ান্ত তাদলকা প্রকাে একটি প্রেংসনীয় অজ্থন। 
সব ্থসেষ ২০১৯ সাসলর োলনাগািকরণ কাে ্থক্সম ভ�াটারসির বাদড় বাদড় দগসয় সংগৃেীত 
তসযের দ�দতিসত দনবদধিতসির এবং ২০২২ সাসলর ২ মার ্থ পে ্থন্ত পদররাদলত োলনাগাি কাে ্থক্সম 
দনবদধিতসির দর�াইদজং অথদরটির দনকট উত্াদপত িাবী-আপদতি দনষ্পদতির পর এই ভ�াটার 
তাদলকা চূড়ান্ত করা েসয়সে। বাংলাসিে দনব ্থারন কদমেন ভ�াটার তাদলকাভুদতির পাোপাদে 
নাগদরকসির জাতীয় পদররয়পত্রও প্রিান কসর থাসক। আঠার বেসরর উসধ্্থর সকল নাগদরসকর 
পদরদরদত সংক্ান্ত ভিসমাগ্রাদফক এবং েদব ও আঙুসলর োপসে অন্ান্ বাসয়াসমদরিক তযে 
কদপিউটারদ�দতিক িাটাসবইসজ সংরষিণ করসে ো সরকাদর ও ভবসরকাদর দবদ�ন্ন ভসবা 
প্রিানকারী প্রদতষ্ান ব্যবোর কসর নাগদরক পদরদরদত োরাই ও ভসবা দনদচিত করসেন। আদম 
আো কদর, দনভু ্থল ভ�াটার তাদলকা প্রণয়সনর পাোপাদে সঠিক�াসব ও দ্রুততম সমসয় জাতীয় 
পদররয়পত্র সংক্ান্ত ভসবা প্রিাসন দনব ্থারন কদমেন ভজার প্রসরটিা অব্যােত রােসব। 

স্ানীয় সরকার ও জাতীয় সংসি দনব ্থারনসে সকল পে ্থাসয়র দনব ্থারন সুষ্ঠু�াসব সপিন্ন করা 
বাংলাসিে দনব ্থারন কদমেসনর িাদয়ত্ব। দনব ্থারন কদমেন তাসির ভসবা কাে ্থক্সম দিদজটাল 
প্রযুদতির ব্যবোর এবং ভ�াটগ্রেণ পদ্ধদতসত ইসলকরিদনক ভ�াটিং ভমদেসনর ব্যবোর শুরু কসরসে 
ো সুষ্ঠু ও গ্রেণসোগ্য দনব ্থারন অনুষ্াসন সোয়ক। দনব ্থারন কদমেনসক তাসির এ উসদ্যাসগর জন্ 
আদম সাধুবাি জানাই। ভিসে গণতস্রির অগ্রোত্রা অব্যােত রােসত বাংলাসিে দনব ্থারন কদমেন 
দনষ্ার সাসথ িাদয়ত্ব পালন করসব – এ প্রত্যাো কদর। 

আদম ‘জাতীয় ভ�াটার দিবস ২০২২’ উিোপসনর লসষি্য গৃেীত সকল কাে ্থক্সমর সফলতা 
কামনা করদে। 

জয় বাংলা।
ভোিা োসফজ, বাংলাসিে দররজীবী ভোক।                               

ভমাঃ আবদুল োদমিভমাঃ আবদুল োদমি

বাণী

RvZxq †fvUvi w`em 2022
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gš¿x
AvBb, wePvi I msm` welqK gš¿Yvjq

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi

‘মুদজববসষ ্থর অঙ্ীকার, রষিা করব ভ�াটাদধকার, এই প্রদতপাদ্যসক সামসন ভরসে ২ মার ্থ 
২০২২ তাদরসে ভিসে রতুথ ্থবাসরর মত জাতীয় ভ�াটার দিবস উিোদপত েসত োসছে ভজসন আদম 
অত্যন্ত আনদদিত।  আদম মসন কদর এবাসরর প্রদতপাদ্যটি খুবই সমসয়াপসোগী েসয়সে এবং তা  
ভ�াটারসির মসযে দবসেষ আসবিন সৃদটি করসব।

োজার বেসরর ভরেষ্ বাঙাদল, ভসানার বাংলার স্প্নদ্রটিা, বাংলাসিসের মোন স্পদত জাদতর 
দপতা বঙ্বন্ধু ভেে মুদজবুর রেমান এর ভিওয়া গণপ্রজাত্রিী বাংলাসিসের সংদবধাসনর ৮ 
অনুসছেসি গণত্রিসক রাষ্ট্র পদররালনার মূলনীদত এবং ১১ অনুসছেসি প্রোসসনর সকল পে ্থাসয় 
দনব ্থাদরত প্রদতদনদধসির মাযেসম জনগসণর কাে ্থকর অংেগ্রেণ দনদচিত করার মূলনীদত ভ�াষণা 
করা েসয়সে। এোড়া জাতীয় ও স্ানীয় সরকার প্রদতষ্ানসমূে দনব ্থাদরত প্রদতদনদধসির মাযেসম 
গঠসনর দবধান রসয়সে। এসব দনব ্থারসনর জন্ আবশ্যকীয়�াসব প্রসয়াজন একটি দনভু ্থল ভ�াটার 
তাদলকা । আর ভ�াটার তাদলকা প্রণয়ন দনব ্থারন কদমেসনর একটি সাংদবধাদনক িাদয়ত্ব।

সংদবধান প্রিতি িাদয়ত্ব দেসাসব বাংলাসিে দনব ্থারন কদমেন রাষ্ট্রপদত পসির এবং জাতীয় 
সংসসির দনব ্থারসনর জন্ ভ�াটার তাদলকা প্রণয়ন, সংসসির দনব ্থারদন এলাকাসমূসের সীমানা 
দনধ ্থারণ এবং রাষ্ট্রপদত পসির ও সংসি-সিস্যসির দনব ্থারন অনুষ্ান কসর থাসক।  এোড়া 
আইসন প্রিতি ষিমতাবসল দনব ্থারন কদমেন স্ানীয় সরকার প্রদতষ্াসনর সকল স্সরর দনব ্থারন 
পদররালনা কসর থাসক। তবদশ্ক ভকাদ�ি-১৯ অদতমারী সসত্বও সাংদবধাদনক বাযেবাধকতা ও 
দনব ্থাদরত প্রদতদনদধসত্বর ধারাবাদেকতা অক্ষুন্ন রাোর লসষি্য দনব ্থারন কদমেন দবগত দুই বেসর 
জাতীয় সংসসির সকল উপদনব ্থারন ও দসটি কসপ ্থাসরেসনর সাধারণ দনব ্থারন আসয়াজন কসরসে। 
এোড়া ভপৌরস�া ও ইউদনয়ন পদরষসির ভময়াি উতিীণ ্থ ও দনব ্থারন উপসোগী প্রায় সকল সাধারণ 
দনব ্থারন কদমেসনর িষি পদররালনায় সপিন্ন করা েসয়সে। স্ানীয় পদরষসির দনব ্থারনগুসলা দেল 
খুবই উৎসবমুের ও প্রদতদ্বদ্বিতাপূণ ্থ। অদধকন্তু দনব ্থারসন ইসলকরিদনক ভ�াটিং ভমদেন (ইদ�এম) 
এর ব্যবোর বাংলাসিসের দনব ্থারদন ব্যবস্ায় নতুন মাত্রা ভোগ কসরসে। এসকল কম ্থেসঞের জন্ 
আদম দনব ্থারন কদমেনসক সাধুবাি জানাই।

জাতীয় বা স্ানীয় সরকার প্রদতষ্াসনর দনব ্থারসন প্রাথনী েওয়ার জন্ এবং প্রদতদনদধ 
দনব ্থারসনর জন্ একজন নাগদরকসক অবশ্যই ভ�াটার েসত েসব। তাই জাতীয় ভ�াটার দিবস 
উিোপন উপলসষি্য ভ�াটার তাদলকায় নাম অন্তভু ্থতি েয়দন এমন সকল ভোগ্য নাগদরকসক 
ভ�াটার তাদলকাভুতি েসয় আগামী সকল দনব ্থারসন ভ�াটাদধকার প্রসয়াসগর মাযেসম বঙ্বন্ধুর 
স্সপ্নর ভসানার বাংলা গড়সত আত্মদনসয়াসগর জন্ উিাতি আহ্ান জানাদছে। 

আমার দবশ্াস জাতীয় ভ�াটার দিবসসর এ আসয়াজন ভ�াটার তাদলকায় নাম অন্তভু ্থদতি ও 
ভ�াটাদধকার প্রসয়াসগর দবষসয় জনগসণর মসযে ব্যাপক সসরতনতা সৃদটি করসত সষিম েসব । 
জাদতর দপতা বঙ্বন্ধু ভেে মুদজবুর রেমান এর জন্মেতবাদষ ্থকীসত তাঁর ভরতনাসক ধারণ কসর 
সমৃদ্ধ ভসানার বাংলা গড়ার প্রত্যসয় বাংলাসিে দনব ্থারন কদমেন কর্্থক গৃেীত জাতীয় ভ�াটার 
দিবস-২০২২ উিোপসনর সকল কম ্থসূদরর সাফল্য কামনা করদে। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্বন্ধু।
বাংলাসিে দররজীবী ভোক।

আদনসুল েক, এমদপআদনসুল েক, এমদপ

বাণী
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বাংলাসিে দনব ্থারন কদমেন রতুথ ্থবাসরর মত জাতীয় ভ�াটার দিবস উিোপন করসে। 
এবাসরর জাতীয় ভ�াটার দিবসসর প্রদতপাদ্য দনধ ্থারণ করা েসয়সে “মুদজব বসষ ্থর অঙ্ীকার, 
রষিা করব ভ�াটাদধকার”। স্াধীন বাংলাসিসের মোন সেপদত ও জাদতর দপতা বঙ্বন্ধু ভেে 
মুদজবুর রেমান এর জন্মেতবাদষ ্থকীর ভপ্রষিাপসট তাঁর  স্মরসণ এবাসরর জাতীয় ভ�াটার দিবসসর 
প্রদতপাদ্য দনধ ্থারণ করা েসয়সে। গণতাদ্রিক সরকার ব্যবস্ায় ভ�াটিাসনর মাযেসম নাগদরকগণ 
প্রদতদনদধ বা ভনর্ত্ব দনব ্থারন কসর থাসক। ভিসের জনসাধারণ দবসেষ কসর তরুণ প্রজসন্মর মসযে 
ভ�াটাদধকাসরর দবষসয় সসরতনতা বৃদদ্ধর লসষি্য প্রদতপাদ্যটি ভূদমকা রােসব। 

রাষ্ট্রপদত এবং জাতীয় সংসি দনব ্থারন পদররালনার জন্ ভ�াটার তাদলকা প্রস্তুতকরসণর 
িাদয়ত্ব সাংদবধাদনক�াসব দনব ্থারন কদমেসনর উপর ন্স্ রসয়সে। সংদবধাসনর অনুোসন ভমসন 
প্রসত্যক দনব ্থারনী এলাকার জন্ জাত, ধম ্থ, বণ ্থ ও নারী-পুরুষ দনদব ্থসেসষ একটি অদ�ন্ন ভ�াটার 
তাদলকা প্রণয়ন করা েয়। 

প্রদত বেসরর ন্ায় এবারও জাতীয় ভ�াটার দিবসস চূড়ান্ত ভ�াটার তাদলকা প্রকাে করা 
েসয়সে। ভ�াটার তাদলকা আইন, ২০০৯ এবং ভ�াটার তাদলকা দবদধমালা, ২০১২ এর দবধান 
অনুসরণ কসর দবদ�ন্ন ধাসপ দনবধিসনর কাজ সপিন্ন করা েয়।  প্রদতবের ২ জানুয়াদর েসত ২ মার ্থ 
সমসয়র মসযে দনব ্থারন কদমেন ভ�াটার তাদলকা োলনাগািকরণ প্রদক্য়া সপিন্ন কসর থাসক। 
উপসজলা বা ভষিত্রমত থানা দনব ্থারন অদফসস দগসয় ভ�াটার েওয়ার ভোগ্য নাগদরক সারা বেরই 
ভ�াটার তাদলকায় নাম অন্তভু ্থদতির জন্ দনবধিন করসত পাসরন। ভ�াটার দনবধিসনর জন্ েদব, 
িে আঙ্গুসলর োপ ও ভরাসের আইদরসের েদব ভতালা েয়-োসক সাধারণ�াসব বাসয়াসমদরিক 
তযে বসল অদ�দেত করা েয়। দনব ্থারন কদমেন সকল ভ�াটাসরর তযে ভকন্দীয়�াসব ক্মপুদজিত 
আকাসর দিদজটাল পদ্ধদতসত  িাটাসবইসজ সংরষিণ কসর এবং ভ�াটারসির জাতীয় পদররয়পত্রও 
প্রিান কসর। দনব ্থারন কদমেসনর সাসথ চুদতিবদ্ধ সরকাদর ও ভবসরকাদর দবদ�ন্ন ভসবািানকারী 
প্রদতষ্ান ব্যদতির পদররয় দনদচিত েওয়ার জন্ এই িাটাসবইসজর দনধ ্থাদরত তযে োরাই করসত 
পাসর। নাগদরক ভসবা প্রাদতির জন্ ভবেীর�াগ ভষিসত্রই ভ�াটার তাদলকাভুতি েওয়া আবশ্যক। 
তাই সকল ভোগ্য নাগদরকসক আেবান জানাই তারা ভেন সঠিক তযে প্রিান কসর ভ�াটার 
তাদলকায় অন্তভু ্থতি েন এবং দবদ�ন্ন ভসবা প্রাদতির পথ সুগম কসরন। 

ভোগ্য নাগদরক ভ�াটার তাদলকায় অন্তভু ্থতি েসয় জাতীয় সংসি ও স্ানীয় সরকার 
সংস্াসমূসের দনব ্থারসন ভ�াটাদধকার প্রসয়াগ করসবন এটিই দনব ্থারন কদমেসনর প্রত্যাো। 
জাদতর দপতা বঙ্বন্ধু ভেে মুদজবুর রেমান এর জন্মেতবাদষ ্থকীসত তাঁর মোন স্মৃদতসক স্মরণ 
কসর এবাসরর প্রদতপাসদ্যর ভরতনাসক সমুন্নত রাোর জন্ সংদলিটি সকলসক উিাতি আেবান 
জানাই । ভ�াটার দিবসসর সকল কম ্থসূরীর সাফল্য কামনা করদে। জাতীয় ভ�াটার দিবস ২০২২ 
উপলসষি আদম সকল ভ�াটারসক জানাই আন্তদরক শুস�ছো।       

বাংলাসিে দররজীবী ভোক।

KvRx nvweeyj AvDqvj
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বাণী

স্বাধীন ববাংলবাদেদের মহবান সহপতি ও জবাতির তপিবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমবান এর 
জন্মেিববাত্ ষিকীর স্মৃতিদক ধবারণ কদর ববাংলবাদেে তনব ষিবাচন কতমেন এববার জবািীয় শ�বাটবার 
তেবস পবালন করদে। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন ববাংলবাদেে িথবা আমবাদের  স্বাধীনিবার পঞ্বাে বের পূতিষি 
হদয়দে। এ দুটি শরেক্বাপট তবদবচনবায় শরদখ এববাদরর জবািীয় শ�বাটবার তেবদসর রেতিপবাদ্য “মুতজব 
বদ্ ষির অঙ্গীকবার, রক্বা করব শ�বাটবাতধকবার” তবদে্ িবাৎপর ষিপূণ ষি। 

রবাদ্রের অন্বান্ রেতিষ্বাদনর মি তনব ষিবাচন কতমেনও িবার অধীনস্থ সতচববালয়, আঞ্তলক, 
শজলবা ও উপদজলবা ববা থবানবা তনব ষিবাচন অতিদসর মবাধ্যদম জনগদণর শসববা রেেবান কদর থবাদক। 
জবািীয় শ�বাটবার তেবস তনব ষিবাচন কতমেদনর অংেীজনদের সবাদথ তনব ষিবাচন কতমেদনর সকল 
েপ্তদরর শসববার সম্পকষিদক আরও তনতবড় করদব এটি আমবার রেি্বােবা।

 তনব ষিবাচন কতমেন শরবাগ্য নবাগতরকদের শ�বাটবার িবাতলকবাভুততির পবােবাপবাতে জবািীয় পতরচয়পত্রও 
রেেবান কদর থবাদক। শরবাগ্য রেতিটি নবাগতরক রবাদি সহদজ শ�বাটবার িবাতলকবায় অন্তভু ষিতি হদি পবাদরন 
এবং সম্বাব্য শক্দত্র রবাদি একববার তনব ষিবাচন অতিদস তগদয়ই শকবান ব্যততি তনবন্ধদনর সকল রেতরিয়বা 
সম্পন্ন করদি পবাদরন শস তেদক শখয়বাল রবাখবা রেদয়বাজন। শ�বাটবার  হওয়বার জন্ শর অন-লবাইদন 
তনধ ষিবাতরি িরম পূরণ কদর একজন আদবেনকবারী িবার সময় বাঁচবাদি পবাদরন এবং তনদজর শেয়বা 
িথ্য রবাচবাই করদি পবাদরন এ তব্দয় সব ষিসবাধবারদণর মদধ্য রেচবারণবা ববাড়বাদনবা রেদয়বাজন। বিষিমবাদন 
শেদে শ�বাটবার সংখ্বা রেবায় ১১ শকবাটি ৩১ লক্ এবং িবাদের সকদলর ব্যততিগি িথ্য তনব ষিবাচন 
কতমেদনর িথ্য �বান্বাদর রতক্ি আদে। এই তবপুল সংখ্ক নবাগতরদকর জবািীয় পতরচয় সংরিবান্ত 
শসববােবান তনঃসদদেদহ একটি বড় ও রেেংসনীয় কবাজ। িবাই  জবািীয় পতরচয় সংরিবান্ত শসববা 
ও িথ্য সংদেবাধদনর শক্দত্র সবাবধবানিবার সবাদথ সবাদথ শ�বাটবারদের রেতি সংদবেনেীল হওয়বার 
জন্ও সংতলিষ্ট সকলদক আহববান জবা্নবাই।         

গণরেজবািন্তী ববাংলবাদেদের সংতবধবাদন গণিন্তদক রবা্রে পতরচবালনবায় রেেবাসদনর সকল পর ষিবাদয় 
তনব ষিবাতচি রেতিতনতধদের মবাধ্যদম জনগদণর কবার ষিকর অংেগ্রহণ তনতচিি করবার মূলনীতি শ�বাত্ি 
হদয়দে। রবাদ্রের এ মূলনীতি অনুসরদণ জবািীয় সংসেসহ স্থবানীয় সরকবার রেতিষ্বানসমূদহর 
রেতিতনতধ  তনব ষিবাচন শ�বাটবারদের রেি্ক্ শ�বাদট হদয় থবাদক। জবািীয় শ�বাটবার তেবদস আঠবার 
বৎসর ববা এর শবেী বয়দসর শরবাগ্য সকল নবাগতরকদক শ�বাটবার িবাতলকবায় নবাম অন্তভু ষিততি ও সকল 
তনব ষিবাচদন শ�বাটবাতধকবার রেদয়বাদগর আহববান জবানবাই।

 জবািীয় শ�বাটবার তেবদস সকল শ�বাটবারদক জবানবাই আন্ততরক শুদ�চ্বা ।

ববাংলবাদেে তচরজীবী শহবাক।

weª‡M. †Rbv‡ij †gvt Avnmvb nvwee Lvb (Ae.)
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২ মার ্থ  ‘জাতীয় ভ�াটার দিবস’। বাংলাসিে দনব ্থারন কদমেন রতুথ ্থ বাসরর মত জাতীয় 
ভ�াটার দিবস পালন করসে।  জাদতর দপতা বঙ্বন্ধু ভেে মুদজবুর রেমান এর জন্মেতবাদষ ্থকী 
উিোপন কাসল এবাসরর জাতীয় ভ�াটার দিবস দবসেষ গুরুত্ব বেন করসে। ভস ধারাবাদেকতায় 
এবাসরর প্রদতপাদ্য “মুদজব বসষ ্থর অঙ্ীকার, রষিা করব ভ�াটাদধকার” দবসেষ তাৎপে ্থপূণ ্থ।  

 ভ�াটাদধকার প্রসত্যক নাগদরসকর সাংদবধাদনক অদধকার। গণপ্রজাত্রিী বাংলাসিসের 
সংদবধাসন গণত্রিসক রাষ্ট্র পদররালনার অন্তম মূলনীদত দেসাসব ভ�াষণা করা েসয়সে এবং বলা 
েসয়সে প্রোসসনর সকল পে ্থাসয় দনব ্থাদরত প্রদতদনদধসির মাযেসম জনগসণর কাে ্থকর অংেগ্রেণ 
দনদচিত েসব। বাংলাসিে দনব ্থারন কদমেন সংদবধাসনর ১১৯ অনুসছেি দ্বারা দনব ্থারন কদমেসনর 
উপর ন্স্ সকল দনব ্থারন পদররালনা ও সংদলিটি দনব ্থারনসমূসের জন্ ভ�াটার তাদলকা প্রণয়নসে 
সকল আইনানুগ িাদয়ত্ব পালসনর জন্  অঙ্ীকারাবদ্ধ। 

ভ�াটার তাদলকাভুতি েওয়ার মাযেসম প্রদতদনদধ দনব ্থারন তথা ভ�াটিাসনর সুসোগ সৃদটি েয়। 
দনব ্থারন কদমেসনর উসদ্যাসগ কসয়ক বের পরপর বাদড় বাদড় দগসয় ভ�াটার দনবধিসনর ব্যবস্া 
করা েয়। তসব  ভ�াটার তাদলকায় নাম অন্তভু ্থদতি একটি রলমান প্রদক্য়া। ভে ভকান সময়  দনজ 
উসদ্যাসগ  ভোগ্য ব্যদতিগণ স্ানীয় উপসজলা দনব ্থারন অদফসস বা থানা দনব ্থারন অদফসস স্েরীসর 
উপদস্ত েসয় ভ�াটার তাদলকায় নাম অন্তভু ্থতি করসত পাসরন।

ভ�াটার তাদলকায় নাম অন্তভু ্থদতির সময় একজন ভ�াটার েলফ কসর ভে তযে প্রিান কসরন 
ভস  তসযের দ�দতিসতই  ভস ভ�াটারসক জাতীয় পদররয়পত্র প্রিান করা েয়। ভ�াটার দনবধিসনর 
সময় ভুল তযে প্রিাসনর কারসণ অসনসক পরবতনীসত তযে সংসোধসনর জন্ ভ�াগাদন্তসত পড়সেন। 
আদম এ দবষসয় ভ�াটারসে সংদলিটি  সকলসক সজাগ থাকার জন্ আহ্ান জানাই।  

      দিবসটি েথাসোগ্য মে ্থািায় ভিেব্যাদপ পালসনর জন্ দবদ�ন্ন কম ্থসূদর  গ্রেণ করা 
েসয়সে। ‘জাতীয় ভ�াটার দিবস’ ভিসের সকল নাগদরক দবসেষতঃ োরা এেনও ভ�াটার 
তাদলকাভুতি েনদন, তাসির মসযে  সসরতনতা বৃদদ্ধ করসব বসল আমার প্রত্যাো। আদম এ 
দিবসসর গৃেীত সকল কম ্থসূদরর সাফল্য কামনা করদে এবং  জাতীয় ভ�াটার দিবস-২০২২ 
উপলসষি ভিেবাসীসক জানাই আমার আন্তদরক শুস�ছো ও অদ�নদিন।  

বাংলাসিে দররজীবী ভোক।
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০২ মার ্থ জাতীয় ভ�াটার দিবস। বাংলাসিে দনব ্থারন কদমেন রতুথ ্থ বাসরর মত জাতীয় 
ভ�াটার দিবস পালন করসে। বাংলাসিসের স্াধীনতার সুবণ ্থ জয়ন্তী ও জাদতর দপতা বঙ্বন্ধু 
ভেে মুদজবুর রেমান এর জন্মেত বাদষ ্থকীর মাসেন্দষিসণ ‘মুদজব বসষ ্থর অঙ্ীকার, রষিা করব 
ভ�াটাদধকার’ প্রদতপাদ্য দনসয় এবাসরর ভ�াটার দিবস পাদলত েসছে। ভ�াটার দিবসসর সকল 
কম ্থসূদর ও অনুষ্ান ভ�াটারসির সসরতনতা বৃদদ্ধ করসব। বাংলাসিসের গণতস্রির দবকাে এবং 
জনগসণর ষিমতায়সন জাতীয় ভ�াটার দিবস দবসেষ গুরুত্ব রােসব বসল আদম মসন কদর।

ভ�াটার তাদলকাভুতি েওয়ার মাযেসম একজন নাগদরক দনব ্থারন প্রদক্য়ায় সরাসদর সপিপৃতি 
েসত পাসর। গণতস্রির দ�দতিসক সুদৃঢ় এবং গণতাদ্রিক অদ�োত্রার দবকাসে ভ�াটার েওয়া অত্যন্ত 
গুরুত্বপূণ ্থ। ভ�াটার তাদলকায় নাম অন্তভু ্থদতি একটি রলমান প্রদক্য়া। ভে ভকান সময়  দনজ 
উসদ্যাসগ ভে ভকান ভোগ্য নাগদরক স্ানীয় উপসজলা দনব ্থারন অদফসস বা থানা দনব ্থারন অদফসস 
স্েরীসর উপদস্ত েসয় ভ�াটার তাদলকায় নাম অন্তভু ্থতি করসত পাসরন।

ভ�াটার তাদলকায় নাম দনবধিসনর সময় েথােথ ও সঠিক তযে ভিয়া প্রয়াজন। কারণ এই 
তযেগুদল জাতীয় পদররয়পসত্রর তসযের সাসথ সপিক্থযুতি। ভুল তযে প্রিাসনর কারসণ পরবতনীসত 
দবদ�ন্ন নাগদরক ভসবা ভপসত ভ�াগাদন্তসত পড়সত েয়। আদম এ দবষসয় ভ�াটারসে সংদলিটি  
সকলসক সসরতন থাকার জন্ আহ্ান জানাই ।  

 জাতীয় ভ�াটার দিবস-২০২২ েথাসোগ্য মে ্থািায় ভিেব্যাদপ পালসনর জন্ বাংলাসিে 
দনব ্থারন কদমেন েসত দবদ�ন্ন কম ্থসূদর  গ্রেণ করা েসয়সে। আদম এ দিবসস গৃেীত সকল 
কম ্থসূদরর সাফল্য কামনা করদে।   

বাংলাসিে দররজীবী ভোক।
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বাণী

“মুদজব বসষ ্থর অঙ্ীকার, রষিা করব ভ�াটাদধকার” এ প্রদতপাদ্য  দনসয়  ২ মার ্থ ২০২২ 
রতুথ ্থবাসরর মত জাতীয় ভ�াটার দিবস উোদপত েসত োসছে। স্াধীন ও গণতাদ্রিক ভিসের 
নাগদরক দেসাসব এটা আমাসির জন্ ভগৌরসবর দবষয়। 

মার ্থ মাস আমাসির জাতীয় জীবসন ঐদতোদসক তাৎপে ্থমদন্ডত একটি মাস। ৭ মার ্থ বঙ্বন্ধুর 
ভিয়া ঐদতোদসক �াষসণর দিন,  ১৭ মার ্থ বঙ্বন্ধুর জন্মদিন, ২৬ মার ্থ মোন স্াধীনতা দিবস। 
এ ঐদতোদসক মাসস ২ মার ্থ ভক জাতীয় ভ�াটার দিবস দেসাসব দনধ ্থারণ করা েসয়সে। এ দিনটি 
দনব ্থারন কদমেন ও ভিসের সকল ভ�াটাসরর জন্ গুরুত্বপূণ ্থ। 

দনব ্থারন কদমেন রাষ্ট্রপদত পসির ও জাতীয় সংসসির দনব ্থারসনর জন্ ভ�াটার তাদলকা 
প্রস্তুত কসর  এবং  রাষ্ট্রপদত পসির ও জাতীয় সংসসির দনব ্থারন পদররালনা কসর। এোড়া 
আইসনর দ্বারা দনধ ্থাদরত িাদয়ত্ব দেসাসব  স্ানীয় সরকার প্রদতষ্ানসমূসের দনব ্থারনও পদররালনা 
কসর থাসক। এসব দনব ্থারসনর দ্বারা জনগণ তাসির প্রদতদনদধ দনব ্থারন কসর ভিসের োসন 
পদররালনায় অংেগ্রেণ কসর। দনব ্থারসন ভ�াটাররাই অংেগ্রেণকারী মূল অংেীজন। ভে ভকান 
দনব ্থারসন প্রাথনী ও দনব ্থারক উ�য়সকই আবদশ্যক�াসব ভ�াটার েসত েসব। জাত, ধম ্থ, নারী-
পুরুষ দনদব ্থসেসষ ভিসের সব ভোগ্য নাগদরক েদি ভ�াটার তাদলকায় অন্তভু ্থতি থাসক তােসল 
একটি অন্তভু ্থদতিমূলক দনব ্থারসনর পথ সুগম েসত পাসর। জাতীয় ভ�াটার দিবসস সকল ভোগ্য 
নাগদরকসক ভ�াটার তাদলকায় অন্তভু ্থতি েওয়ার জন্ এবং সব দনব ্থারসন ভ�াটাদধকার প্রসয়াসগর 
মাযেসম গণত্রিসক সমুন্নত রাোর আহ্ান জানাই।      

জাতীয় ভ�াটার দিবসসর সাফল্য কামনা করদে। জাতীয় ভ�াটার দিবস ২০২২ উপলসষি 
আদম সকল ভ�াটারসক জানাই আন্তদরক শুস�ছো।  

বাংলাসিে দররজীবী ভোক।     
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বাণী

‘মুদজব বসষ ্থর অঙ্ীকার, রষিা করব ভ�াটাদধকার’ এ প্রদতপাদ্যসক ধারণ কসর এবের 
রতুথ ্থবাসরর মত  জাতীয় ভ�াটার দিবস উিোদপত েসছে।  দিবসটি েথাসোগ্য মে ্থািায় 
ভিেব্যাদপ পালসনর জন্ দনব ্থারন কদমেসনর পষি েসত দবদ�ন্ন কম ্থসূদর গ্রেণ করা েসয়সে। 
ভ�াটাদধকার প্রসত্যক নাগদরসকর সাংদবধাদনক অদধকার। ভ�াটাদধকার প্রসয়াসগর মাযেসম ভোগ্য 
প্রদতদনদধ দনব ্থারসনর সুসোগ সৃদটি েয়। এবাসরর প্রদতপাদ্যটি জাদতর দপতা বঙ্বন্ধু ভেে মুদজবুর 
রেমাসনর  আজীবন লাদলত গণতাদ্রিক মূল্যসবাধ ও ভ�াটাদধকার রর ্থার মাযেসম বাঙালী জাদতর 
স্াধীকাসরর সফল সংগ্রামসক স্মরণ কদরসয় ভিয়।    

ভে ভকান দনব ্থারসন ভ�াট প্রিান বা প্রাথনী েওয়ার জন্ ভ�াটার তাদলকায় নাম অন্তভু ্থদতি 
পূব ্থেত্থ। দবদ�ন্ন দনব ্থাদরত সংস্ার দনব ্থারসনর সময়সূরী ভ�াষণার তাদরে েসত দনব ্থারন 
অনুষ্াসনর সময় ব্যদতত, অন্ ভে ভকান সময় দনজ উসদ্যাসগ ভোগ্য নাগদরকগণ অনলাইসন 
দনধ ্থাদরত ফরম পূরণ কসর এবং স্ানীয় উপসজলা বা থানা দনব ্থারন অদফসস উপদস্ত েসয় েদব 
ও আংগুসলর োপসে অন্ান্ বাসয়াসমদরিক তযে প্রিান কসর ভ�াটার দনবধিন সপিন্ন  করসত 
পাসরন।

ভ�াটার তাদলকায় নাম অন্তভু ্থদতির সময় একজন ভ�াটার ভে তযে প্রিান কসরন, ভস তসযের 
দ�দতিসতই জাতীয় পদররয়পত্র প্রিান করা েয়। আদম এ দবষসয় ভ�াটারসে সংদলিটি  সকলসক 
সজাগ থাকার জন্ আহ্ান জানাই।  

‘জাতীয় ভ�াটার দিবস’ ভিসের সকল নাগদরসকর মসযে ভ�াটার তাদলকাভুদতি ও 
ভ�াটাদধকার রর ্থার প্রসয়াজনীয়তার দবষসয় সসরতনতা বৃদদ্ধ করসব বসল আমার প্রত্যাো। 

আদম  জাতীয় ভ�াটার দিবস-২০২২ ও এ উপলসষি আসয়াদজত সকল কম ্থসূদরর সাফল্য 
কামনা করদে।

বাংলাসিে দররজীবী ভোক। 

ভমাঃ হুমায়ুন কবীর ভোদিকার 
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m¤úv`Kxq

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| 

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|

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©, 2022 RvZxq †fvUvi w`em D`&hvcb D‡`¨v‡Mi evnb n‡jv G ¯§iwYKv| G 
¯§iwYKv cÖKvkbvq we‡kl mnvqZv Kivi Rb¨ wbe©vPb Kwgkb mwPevj‡qi m¤§vwbZ mwPe 
g‡nv`‡qi wbKU Mfxi K…ZÁZv cÖKvk KiwQ I ab¨ev` Ávcb KiwQ| ¯§iwYKv cÖKv‡k 
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| 

Gm Gg Avmv`y¾vgvb
cwiPvjK (Rbms‡hvM) I hyM¥mwPe (P.`v.)
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মবানু্ কদব শকবাথবায় রেথম শ�বাট শেয় িবার সঠিক ইতিহবাস জবানবা নবা শগদলও, বহু পূদব ষি শর শ�বাট তেদয় রেতিতনতধ ববা শনিবা 
তনব ষিবাচন করবা হি িবার রেমবান পবাওয়বা রবায়। রেবাচীন শরবাদম শ�বাট রেেবাদনর েতব শখবাতেি মুদ্বা পবাওয়বা রবায়। মবানব স�্িবার ইতিহবাদস 
রেবাচীন কবাল শথদকই রেবাচীন তগ্রস ও রেবাচীন শরবাদম তনব ষিবাচদনর রেচলন তেল। শগবাটবা মধ্যযুদগ পতবত্র শরবামবান সম্বাট ও শপবাদপর মি 
েবাসক ববােবাই করদিও তনব ষিবাচদনর রেচলন তেল বদল জবানবা রবায়। রেবাচীন �বারদিও শকবাথবাও শকবাথবাও তনব ষিবাচদনর মবাধ্যদম রেজবারবা ববােবাই 
করদিন রবাজবাদের। িদব আধুতনক ‘তনব ষিবাচন’ হদলবা জনগদণর শ�বাদট সরকবার ববা রেতিতনতধ তনব ষিবাচন। সপ্তেে েিবাব্ীর এদকববাদর 
শুরুর তেদক উত্তর আদমতরকবা এবং ইউদরবাদপ রখন রেতিতনতধত্বমূলক সরকবার গঠদনর ধবারণবা এল িবার আদগ পর ষিন্ত জনসবাধবারণদক 
তেদয় সরকবাতর পেবাতধকবারী ববােবাইদয়র এই আধুতনক ‘তনব ষিবাচন’ তব্য়টির রেচলন হয়তন। আধুতনক তবদবে ‘গণিন্ত’ হ’ল সিল একটবা 
রবাজননতিক ধবারনবা। গণিন্ত িখনই �বাদলবা�বাদব কবাজ কদর রখন জনগন স্ি:স্ফুিষি ও স্বাধীন�বাদব িবাদের রেতিতনতধ তনব ষিবাচদনর জন্ 
শ�বাট রেেবান করদি পবাদর। 

 রেবাচীন শরবামবান মুদ্বায় শখবাতেি শ�বাট রেেবাদনর তচত্র

ভ�াট প্রিাসনর অদধকার গণতস্রির জন্ অপদরোে ্থ। তসব পৃদথবীর অদধকাংে ভিসে নারী-পুরুষ দনদব ্থসেসষ সকল নাগদরক 
ভ�াটাদধকার পায় দবংে েতাব্ীর ভেষ �াসগ এসস। প্রথম দিসক শুধুমাত্র পুরুষরাই ভ�াট দিসত পারসতন। নারীসির ভ�াটাদধকার 
অজ্থসনর জন্ িী� ্থ আসদিালসনর ইদতোস রসয়সে।  উনদবংে েতসকর ভেষ দিসক এসস দফনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, সুইসিন, দকছু 
অস্রেদলয় উপদনসবে এবং পদচিম মাদক্থন যুতিরাসষ্ট্রর দকছু অঙ্রাসজ্যর নারীরা সীদমত আকাসর ভ�াসটর অদধকার অজ্থন কসরন। এর 
দকছু পসর জাতীয় ও আন্তজ্থাদতক পে ্থাসয় নারী অদধকার সংগঠন গঠসনর মাযেসম এই প্রসরটিার সমন্বয় সাধন করা েয়। এর মসযে 
১৯০৪ সাসল জাম ্থাদনর বাদল ্থসন প্রদতদষ্ত আন্তজ্থাদতক নারী ভ�াটাদধকার তমত্রী উসলেেসোগ্য, োরা নাগদরক দেসসসব নারীর সমান 
অদধকাসরর জন্ও কাজ করসতন। দবসশ্ প্রথম ১৮৯৩ সাসল দনউদজল্যান্ড তাসির নারীসির ভ�াটাদধকার ভিয়। দনউদজল্যান্ড তেন 
দরিসটসনর একটি কসলানী দেল। ১৮৯৪ সাসল বৃসটসনর িদষিণ অস্রেদলয়া কসলানীও নারীসির ভ�াটাদধকার প্রিান কসর। ভসোসন 
১৮৯৫ সাসলর দনব ্থারসন নারীরা ভ�াট দিসত োন। িদষিণ অস্রেদলয়াসত নারীরা দনব ্থারসন প্রাথনী দেসসসবও প্রদতদ্বদ্বিতা করার সুসোগ 
পান। ১৮৮৯ সাসল পদচিম অস্রেদলয়ায়ও নারীসির পূণ ্থ ভ�াটাদধকার ভিওয়া েে়। ১৯০২ সাসল অস্রেদলয়ায় অস্রেদলয় কমনওসয়লথ 
গঠন করসল বাকী উপদনসবেগুদলসতও নারীরা দনব ্থারসন প্রাদথ ্থতা এবং ভ�াটপ্রিাসনর অদধকার অজ্থন কসরন।

জাতীয় ভ�াটার দিবস: প্রসংগ কথা

- অসোক কুমার ভিবনাথ
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ইউসরাসপ দফনল্যাসন্ড (দফনল্যান্ড তেন রুে সাম্াসজ্যর অংে দেল) সব ্থপ্রথম নারীরা ভ�াটাদধকার অজ্থন কসরন এবং ১৯০৭ 
সাসল দফনল্যাসন্ডর দনব ্থারসন নারীরা প্রথমবাসরর মত সংসসি দনব ্থাদরত েন। ১৯১৩ সাসল নরওসয় দদ্বতীে় ভিে দেসসসব নারীসির 
পূণ ্থ ভ�াটাদধকার প্রিান কসর। দুই দবশ্যুদ্ধ-মযেবতনী পসব ্থ ভবেীর �াগ স্াধীন রাষ্ট্র নারীসির ভ�াটাদধকার প্রিান কসর। কানািা 
১৯১৭ সাসল, যুতিরাজ্য ১৯১৮ সাসল এবং মাদক্থন যুতিরাষ্ট্র ১৯২০ সাসল।  তসব মাদক্থন যুতিরাসষ্ট্র নারীসির ভ�াটাদধকার প্রিাসনর 
জন্ সংদবধান সংসোধন করসত েয় (১৯তম সংসোধনী)। সুসান  এন্থনী (Susan Anthony) নাসম এক নারীর আসদিালসনর 
ফসল নারীরা ভ�াটাদধকার পান বসল মাদক্থন যুতিরাসষ্ট্রর সংদবধাসনর ১৯তম সংসোধনীসক ‘এন্থনী সংসোধনী’(Anthony 
Amendment) বসল অদ�দেত করা েয়। অন্ান্ ইউসরাপীয় ভিসে নারীরা ভিরীসত ভ�াটাদধকার পান। ভপেসন ১৯৩১ সাসল, 
ফ্াসসে ১৯৪৪ সাসল, ইতাদলসত ১৯৪৬ সাসল, দগ্রসস ১৯৫২ সাসল, সুইজারল্যাসন্ড ১৯৭১ সাসল নারীরা ভ�াট ভিবার অদধকার পান। 
ইউসরাপ এ নারীরা েেন সাব ্থজনীন ভ�াটদধকাসরর (Universal suffrage) জন্ আসদিালন করসতন, পুরুষরা এ দবষয়টিসক 
োরাপ�াসব ভিেসতন। ভে সকল নারী ভ�াটাদধকাসরর জন্ আসদিালন করসতন তারা প্রায়েই পুদলেী দনে ্থাতসনর দেকার েসতন। 
ভ�াটাদধকাসরর জন্ আসদিালনরত নারীসির তেন ‘সাসফ্সজট’ বলা েত, ো তেন একটা গাদল দেসাসব ব্যবহৃত েত। 

লাদতন আসমদরকার অদধকাংে ভিে ১৯৪০-এর িেসক নারীসির ভ�াট প্রিাসনর অদধকার প্রিান কসর। প্ারাগুসয়র নারীরা 
সব ্থসেষ ভিে দেসসসব ১৯৬১ সাসল এই অদধকার পায়।  �ারসতর প্রায় সব এলাকায় ১৯১৯-১৯২৯ সাসলর মসযে নারীরা ভ�াটাদধকার 
পায়। �ারত তেন দরিটিস কসলানী দেল। ১৯১৯ সাসলর �ারত সরকার আইন (Government of India Act, 1919) প্রবত্থসনর 
ফসল এ কাজটি সেজতর েয়। তাোড়া এ উপমোসিসের অন্তম পুরাতন রাজননদতক িল �ারতীয় কংসগ্রস এর ১৯১৭ সাসল 
স�াপদত দেসলন একজন দরিটিস নারী নাম এ্যাদন ভবসান্ত (Annie Besant)। তার জন্ আইন প্রণয়ন ও নারীসির ভ�াটাদধকার 
অজ্থসনর পথ সুগম েয়। 

সাব ্থজনীন ভ�াটাদধকার অদজ্থত েসলও ভ�াাটাসরর নু্যনতম বয়স দনধ ্থারসনর ভষিসত্র মতস�ি রসয় োয়। দদ্বতীয় দবশ্যুসদ্ধর 
আসগ পৃদথবীর অদধকাংে ভিসে ভ�াটার েওয়ার নু্যনতম বয়স দেল ২১-২৫ বের। দদ্বতীয় দবশ্যুসদ্ধর পর দবদ�ন্ন ভিসে ভ�াটাসরর 
নু্যনতম বয়স কদমসয় আনা েয়। বয়স কমাসনার ভষিসত্র যুদতি দেল, েদি ১৮ বের বয়সস যুসদ্ধ োওয়া োয়, তসব ১৮ বের বয়সস 
ভ�াটও ভিয়া োসব। দবংে েতাব্ীর মসযে দবসশ্র অদধকাংে ভিসে ভ�াটাসরর নু্যনতম বয়স ১৮ বের করা েয়। 

মাদক্থন যুতিরাসষ্ট্রর গসবষণা প্রদতষ্ান Pew Research Center এর জদরপ অনুোয়ী দবসশ্ বত্থমাসন ২৩৭ টি গণতাদ্রিক 
ভিসের মসযে ২০৫ টি ভিসে ভ�াটার েওয়ার ন্্যনতম বয়স ১৮ বের, ১২ টি ভিসের জনগণ ১৮ বেসরর কম বয়সস ভ�াট দিসত পাসর। 
সব ভরসয় কম বয়সস ভ�াটার েওয়া োয় ১৬ বের বয়সস-আসজ্থদটিনা, অদ্রেয়া এবং রিাদজল এ। সব ভরসয় ভবেী বয়সস ভ�াটার েসত 
েয়, সংযুতি আরব আদমরাত এ- ২৫ বের বয়সস। আবার ইতাদল ভত দুই ধরসনর বয়স ব্যবোর করা েয়, পাল ্থাসমসটির দনম্ন কসষি 
ভ�াসটর জন্ ১৮ বের এবং উচ্চ কষি বা দসসনসট ভ�াসটর জন্ ২৫ বের বয়স দনধ ্থারণ করা েয়। জাপান ২০১৬ সাসল ভ�াটাসরর 
বয়স ২০ বের ভথসক ১৬ বেসর কদমসয় আসন। দবতক্থ শুরু েসল পসর আবার বাদড়সয় ১৮ বের এবং ১৯ বেসর দনধ ্থারণ করা েয়। 
ইরান ও ভ�াটাসরর বয়স কদমসয় ১৫ বের দনধ ্থারণ কসর, তসব ২০০৭ সাসলর পর আবার তা বাদড়সয় ১৮ বের বয়সস দনধ ্থারণ করা 
েয়।  

বাংলাসিসেও ভ�াটার েওয়ার নু্যনতম বয়স ১৮ বের ো গণপ্রজাত্রিী বাংলাসিসের সংদবধাসন উসলেে রসয়সে। গণপ্রজাত্রিী 
বাংলাসিসের সংদবধাসনর ১২২ অনুসছেসি wb¤œiæc দবধান রসয়সে :

১২২ (১) প্রাতি বয়সকের ভ�াটাদধকার-দ�দতিসত  সংসসির দনব ্থারন অনুদষ্ত েইসব।
১২২ (২) ভকান ব্যদতি সংসসির দনব ্থারসনর জন্ দনধ ্থাদরত ভকান দনব ্থারনী এলাকায় ভ�াটার-তাদলকাভু্তি েইবার অদধকারী 

েইসবন, েদি
(ক) দতদন বাংলাসিসের নাগদরক েন;
(ে) তাঁোর বয়স আঠার বৎসসরর কম না েয়;
(গ) ভকান ভোগ্য আিালত কর্্থক তাঁোর সপিসক্থ অপ্রকৃদতস্ বদলয়া ভ�াষণা বোল না থাদকয়া থাসক;
(�) দতদন ঐ দনব ্থারনী এলাকার অদধবাসী বা আইসনর দ্বারা ঐ দনব ্থারনী এলাকার অদধবাসী দবসবদরত েন; এবং
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(ঙ) দতদন ১৯৭২ সাসলর বাংলাসিে ভোগসাজেকারী (দবসেষ রিাইবু্যনাল) আসিসের অধীন ভকান অপরাসধর জন্ 
িদডিত না েইয়া থাসকন।] 

ভ�াটার তাদলকাভুদতির পর সুষ্ঠু দনব ্থারন পদররালনার জন্ একটা ভ�াটার তাদলকা প্রসয়াজন। বাংলাসিসে ভ�াটার 
তাদলকায় নাম অন্তভু ্থদতির জন্ আইন রসয়সে। গণপ্রজাত্রিী বাংলাসিসের সংদবধাসনর ১১৯ (১)(�) অনুসছেি অনুোয়ী ভ�াটার 
তাদলকা প্রণয়সনর িাদয়ত্ব বাংলাসিে দনব ্থারন কদমেসনর উপর ন্স্। বাংলাসিে স্াধীন েওয়ার পর পর ১৯৭২ সাসলর ০১ 
অস্াবর ভথসক ভিেব্যাপী ভ�াটার তাদলকা প্রণয়সনর কাজ শুরু েয়। ঐ দিন সকাসল বঙ্বন্ধু ভেে মুদজবুর রেমান ও রাষ্ট্রপদত 
দবরারপদত আবু সাঈি ভরৌধুরী’র নাম ভ�াটার তাদলকায় অন্তভু ্থদতির মাযেসম স্াধীন বাংলাসিসে প্রথম ভ�াটার তাদলকা প্রণয়সনর 
কাজ শুরু েয়। বত্থমাসন ভিসে ‘ভ�াটার তাদলকা আইন, ২০০৯’ এবং ‘ভ�াটার তাদলকা দবদধমালা, ২০১২’ অনুোয়ী দনধ ্থাদরত 
পদ্ধদতসত একটি দনভু ্থল ও স্ছে ভ�াটার তাদলকা প্রণয়সনর জন্ বাংলাসিে দনব ্থারন কদমেন কাে ্থকরী পিসষিপ গ্রেণ  কসর থাসক। 
বাংলাসিে দনব ্থারন কদমেন ২০০৮ সাল ভথসক সম্পুণ ্থ কদপিউটারদ�দতিক ও দিদজটাল পদ্ধদতসত ভ�াটারসির েদব, আইদরে ও 
আঙুসলর  োসপর বাসয়াসমদরিক তযেসে ভ�াটার তাদলকা প্রণয়ন কসর আসসে এবং তা একটি ভকন্দীয় সা� ্থাসর ক্মপুদজিত�াসব 
সংরদষিত েসছে।  দনব ্থারন কদমেসনর িাটাসবইসজ বত্থমাসন  প্রায় ১২ ভকাটি  ভ�াটাসরর বাসয়াসমদরিক তযে সংরদষিত আসে।

বত্থমাসন পৃদথবীর অদধকাংে ভিসে ভ�াট গ্রেণ করা েয় ব্যালসটর মাযেসম। স্ল্প সংখ্যক ভিসে ইসলকরিদনক ভ�াটিং 
ভমদেন (ইদ�এম) এর মাযেসম ভ�াট গ্রেণ করা েয়। মাদক্থন যুতিরাষ্ট্র, �ারত, দসঙ্াপুর এবং বাংলাসিসে ভবে দকছু দনব ্থারন ইদ�এম 
এর মাযেসম গ্রেণ করা েসয়সে। তসব ইসলকরিদনক ভ�াটিং ভমদেনগুদল ভিেস�সি দ�ন্ন দ�ন্ন েয়। এোড়া ইটিারসনট ব্যবোর কসর 
ভ�াট ভিয়ার প্ররলন আসে। বত্থমাসন আসম ্থদনয়া, কানািা, এসস্াদনয়া ও সুইজারল্যাসন্ড ভ�াটাররা ইটিারসনট ব্যবোর কসর ভ�াট 
প্রিান করসত পাসরন। শুধুমাত্র গাদবিয়া ভত মাসব ্থল দিসয় ভ�াট গ্রেণ করা েয়। ভ�াটাররা মাসব ্থলগুদল প্রাথনীর জন্ দনধ ্থাদরত ড্াসম 
ভফসল ভ�াট প্রিান কসর থাসক। 

পৃদথবীর ভবেীর�াগ ভিসে ভ�াট ভিয়া ভ�াটাসরর ইছোধীন (Optional)। বাংলাসিসেও ভ�াট ভিয়া ভ�াটাসরর ইছোধীন। 
দকন্তু ভবে কসয়কটি ভিসে দনব ্থারসন ভ�াট ভিয়া বাযেতামূলক (Mandatory), ভেমন : আসজ্থদটিনা, অস্রেদলয়া, ভবলদজয়াম, 
দরদল, সাইপ্রাস, ভিাদমদনকান প্রজাত্রি, দফদজ এবং প্ারাগুসয়। দনউদজল্যান্ড, ভটাঙ্া এবং যুতিরাসজ্য ভ�াটার ভরদজস্রেেন না 
করসল জদরমানা দিসত েয়। বাংলাসিসে ভ�াটার ভরদজস্রেেন ইছোধীন। তসব ভ�াটার ভরদজস্রেেসনর সাসথ নাগদরক পদররয় 
পসত্রর (এনআইদি) সপিক্থ থাকায় এবং নাগদরক পদররয় পসত্রর মাযেসম রাষ্ট্রীয় সুসোগ সুদবধা দনদচিত েওয়ায় জনগন ভ�াটার 
ভরদজস্রেেন করসত অসনকটা বাযে েন। 

গণত্রি, দনব ্থারন ও ভ�াটাদধকার দবষসয় জনসাধারণ দবসেষ কসর  তরুণসির মসযে সসরতনতা সৃদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূণ ্থ। 
পৃদথবীর দবদ�ন্ন গণতাদ্রিক ভিসে ভ�াটারসির উদ্বঠুদ্ধ করসত ভ�াটার দিবস পালন করা েসয় থাসক। সাক্থভূতি ভিেসমূসের দনব ্থারদন 
সংস্া Forum of Election Management Bodies of South Asia (FEMBoSA)-এর দসদ্ধান্ত অনুোয়ী এর সিস্যভুতি 
ভিেসমূসে ভ�াটার দিবস পালসনর  অঙ্ীকার  করা েয়। বাংলাসিে FEMBoSA-এর উসদ্যাতিা সিস্য ভিে েওয়ায় জাতীয়�াসব 
ভ�াটার দিবস উিোপসনর জন্ বাংলাসিে দনব ্থারন কদমেন দসদ্ধান্ত গ্রেণ কসর। এরই ধারাবাদেকতায় সরকার দনব ্থারন কদমেসনর 
প্রস্াব অনুোয়ী ২ মার ্থ তাদরেসক ‘জাতীয় ভ�াটার দিবস’ ভ�াষণা কসরসে। ২০১৯ সাসল প্রথম বাসরর মত ভ�াটার দিবস পালন 
করা েয়।  এবের রতুথ ্থ বাসরর মত জাতীয়�াসব দিবসটি ভিেব্যাপী উিোপন করা েসছে। 

ভ�াটার েওয়া একজন নাগদরসকর জন্ রাজননদতক প্রদক্য়ায় অংেগ্রেসণর পথসক সুগম কসর। ভ�াটার েওয়ার ভোগ্যতা 
অজ্থসনর সাসথ সাসথ ও  ভ�াটার তাদলকা ভথসক বািপড়া একজন নাগদরক ভ�াটার তাদলকায় কী�াসব নাম দনবধিন করসবন, 
দনবধিসনর জন্ কী কী িদললাদি প্রসয়াজন, ভকাথায় দনবদধিত েসবন, ভকন ভ�াটার েসবন, ভকন ভ�াট ভিসবন ইত্যাদি দবষসয় 
গণসসরতনতা প্রসয়াজন। ভ�াটার দিবসস এই ধরসনর গনসসরতনতামূলক কাে ্থক্ম পদররালনা করা েয়।

নাগদরকসির ভসবা প্রিাসনর জন্ ভসবািানকারী সংস্াসমূসের ভসবািাসনর স্াসথ ্থ ইটিারসনট সংযুতি একটি দন�্থরসোগ্য 
কদপিউটারদ�দতিক ও দিদজটাল তযে�ান্ডার অত্যন্ত প্রসয়াজনীয় দেল। দনব ্থারন কদমেসনর িাটাসবইজ ভসই অ�াবটি সফল�াসব 
পুরণ কসরসে। উসলেখ্য দনব ্থারন কদমেসনর তযে �ান্ডাসর নাগদরকসির প্রায় ৪৬ ধরসণর তযে রসয়সে। ভিসের নাগদরকগণ কর্্থক 
দনব ্থারন কদমেসনর কাসে তাসির এত ব্যদতিগত তযে প্রিান দনব ্থারন কদমেসনর প্রদত সব ্থসাধারসনর অদবরল আস্ার প্রদতফলন। 
দনব ্থারন কদমেসনর সাসথ ১৫৯টি ভসবািানকারী প্রদতষ্াসনর চুদতি রসয়সে। এইসব প্রদতষ্ান দনব ্থারন কদমেসনর িাটাসবইজ ভথসক 
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online এ জাতীয় পদরদরদত নবির (NID) ব্যবোর কসর ভসবাগ্রেীতাসির পদররয় সংক্ান্ত দনধ ্থাদরত তযেসমূে োরাই করসত পাসর। 
বত্থমাসন ভসবািানকারী প্রদতষ্ানসমূে  ভসবা প্রিাসনর ভষিসত্র জাতীয় পদররয়পত্রসক অসনকসষিসত্র বাযেতামূলক কসরসে। তাই সকল 
ভোগ্য নাগদরসকরই  উদরত স্-উসদ্যাসগ ভ�াটার তাদলকায় নাম অন্তভু ্থতি করা।  উসলেখ্য, ভ�াটার তাদলকায় প্রিতি পদরদরদতমূলক 
তসযের দ�দতিসত প্রসত্যক নাগদরকসক ভ�াটার তাদলকায় নাম অন্তভু ্থদতির পরপরই  জাতীয় পদররয়পত্র প্রিান করা  েয় । 

েদবযুতি ভ�াটার তাদলকা

ভ�াটার েওয়া ও ভ�াট প্রিাসনর অদধকার প্রসত্যক ভোগ্য নাগদরসকর সংদবধান স্ীকৃত অদধকার। জাদতর দপতা বংগবন্ধু 
ভেে মুদজবুর রেমান এর োসত প্রণীত  গণপ্রজাত্রিী  বাংলাসিসের  সংদবধাসনর ১২১ অনুসছেসি  নাগদরকসির এই অদধকার সুরদষিত 
রসয়সে।  সংদবধাসনর ১২১ অনুসছেসি উসলেে আসে, “সংসসির দনব ্থারসনর জন্ প্রসত্যক আঞ্চদলক দনব ্থারদন এলাকার একটি কদরয়া 
ভ�াটার-তাদলকা থাদকসব এবং ধম ্থ, জাত, বণ ্থ ও নারী-পুরুষস�সির দ�দতিসত ভ�াটারসির দবন্স্ কদরয়া ভকান দবসেষ ভ�াটার 
তাদলকা প্রণয়ন করা োইসব না।” সংদবধাসনর ১২২ (১) বলা েসয়সে, “প্রাতি বয়সকের ভ�াটাদধকার-দ�দতিসত  সংসসির দনব ্থারন 
অনুদষ্ত েইসব।“ ভিো োসছে, ভ�াটার েওয়া ও ভ�াটপ্রিান নাগদরকসির সংদবধান স্ীকৃত অদধকার। 

গণত্রি উন্নয়সনর পূব ্থেত্থ। ভ�াটাদধকার গণতস্রির মূল ভসাপান। ভ�াটাদধকার প্রসয়াগ করার মাযেসম নাগদরকগন গণতাদ্রিক 
প্রদক্য়ায় অংেগ্রেণ কসর থাসকন এবং প্রদতদনদধ দনব ্থারসনর মাযেসম সরকার গঠন ও ভিে গড়ায় অংেগ্রেণ কসর থাসকন। কাসজই 
বলার অসপষিা রাসেনা ভে, এবাসরর জাতীয় ভ�াটার দিবসসর প্রদতপাদ্যটি  বাংলাসিসের মোন সেপদত ও জাদতর দপতার আকাংো 
তথা িে ্থন অনুোয়ী  সরকার পদররালনার জন্ জনগন কর্্থক প্রদতদনদধ দনব ্থারসনর অদধকারসক সমুন্নত করার লসষি্যই দনধ ্থারণ 
করা েসয়সে। 

ভ�াটার তাদলকায় অন্তভু ্থদতি বা জাতীয় পদররয়পসত্র  প্রিতি  তযে সংসোধসনর  জন্ ভ�াটারগণ দনব ্থারন কদমেসনর ওসয়ব 
ভপাট ্থাসল services.nidw.gov.bd ঢুসক আসবিন করসত পাসরন। আসবিন সপিন্ন েসল আসবিনকারীর ভমাবাইল ভফাসন এর 
অগ্রগদত সপিসক্থ একটি বাত্থা ভপ্ররণ করা েয়। ভ�াটার দনবধিসনর ভষিসত্র আসবিনকারী সংদলিটি উপসজলা বা ভষিত্রমত থানা দনব ্থারন 
অদফসস (ভমসরিাপদলটন এলাকায়) দগসয় েদব ও আংগুসলর োপসে অন্ান্ বাসয়াসমদরিক্স প্রিান কসর দনবধিন প্রদক্য়া সপিন্ন করসত 
পারসবন। জাতীয় পদররয়পসত্রর তযে সংসোধসনর  ভষিসত্র আসবিসন রাদেত সংসোদধত তযে েথােথ কর্্থপষি কর্্থক বস্তুদনষ্ 
দবসবদরত েসল প্রিতি তযে সংদলিটি ভ�াটাসরর িাটাসবইসজ ভষিত্রমত সংসোজন, দবসয়াজন বা প্রদতস্াপন করা েয়। উসলেখ্য ভ�াটার 
তাদলকা বা জাতীয় পদররয় পসত্রর  তযে সংসোধসনর ভষিসত্র ভ�াটারসক তার িাবীকৃত সংসোদধত তসযের স্পসষি প্রসয়াজনীয় 
িাদলদলক প্রমাণাদি উপস্াপন করসত েসব। 

জাতীয় সংসি বা স্ানীয় সরকার প্রদতষ্াসনর ভে ভকান দনব ্থারসন অংেগ্রেণ করসত েসল একজন নাগদরকসক অবশ্যই 
ভ�াটার েসত েসব। স্ানীয় সরকার প্রদতষ্াসনর দনব ্থারসনর ভষিসত্র তাসক অবশ্যই সংদলিটি দনব ্থারদন এলাকার ভ�াটার তাদলকায়  
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অন্তভূ ্থতি থাকসত েসব। ভে ভকান দনব ্থারসন ভ�াট প্রিাসনর ভষিসত্রও একজন নাগদরকসক দতদন ভেোসন ভ�াট দিসত রান তাসক ভসই 
এলাকার ভ�াটার তাদলকায় অন্তভূ ্থতি থাকসত েসব। েদি ভকান ভ�াটার তার বাসস্ান পদরবত্থন কসর তার পূসব ্থর ভ�াটার এলাকা 
পদরবত্থন কসরন তসব দতদন সংদলিটি দনব ্থারদন এলাকায় তার দনবদধিত নাম স্ানান্তর কসর ভসোসন তার ভ�াটাদধকার প্রসয়াগ করসত 
পাসরন। এজন্ তাসক তার  বসবাসরত এলাকার উপসজলা বা ভষিত্রমত, থানা দনব ্থারন অদফসাসরর কাে ্থালসয় তার নাম স্ানান্তসরর 
জন্ আসবিন করসত েসব। উসলেখ্য, ভেোসন স্ানান্তদরত েসত রান ভসোসন ভকান �াসবই নতুন কসর ভ�াটার দেসাসব দনবধিন 
করা োসব না। এটি করসল তার আসগর দনবধিনটিও স্দগত েসয় োসব। এসত দতদন নাগদরক ভসবা ভপসত সমস্যায় পড়সত পাসরন। 
একাদধকবার ভ�াটার দনবধিন োদস্সোগ্য অপরাধ। 

ভ�াটার দিবস মূলত ভ�াটারসির জন্ দনসবদিত দিবস। এসময় সকল ভোগ্য নাগদরকসক ভ�াটার েওয়ার জন্ সসরতন 
করা েয় এবং ভ�াট প্রিাসন উদ্বঠুদ্ধ করা েয়, দনব ্থারদন প্রদক্য়ায় ভ�াটারসির গুরুত্বসক সামসন দনসয় আসা েয়। এবাসরর ভ�াটার দিবস 
মুদজব বসষ ্থর ভরতনায় উৎসগনীকৃত। সকল ভোগ্য নাগদরক েদি ভ�াটার তাদলকায় অন্তভূ ্থতি থাসকন এবং তারা সকসলই েদি দনব ্থারসন 
ভ�াটাদধকার  প্রসয়াগ কসরন এবং ভোগ্য ভ�াটাররা েদি প্রাথনী দেসাসব অংেগ্রেণ কসরন তসব প্রোসসনর সকল স্সর ভোগ্য প্রদতদনদধ 
দনব ্থাদরত েওয়ার সুসোগ সৃদটি েয় এবং গণতস্রির সুফল জনগন ভপসত পাসরন ।  

১৯৭০ সাসলর দনব ্থারসন বঙ্বন্ধু ভেে মুদজবুর রেমান ভ�াট প্রিান করসেন

জাদতর দপতা বঙ্বন্ধু ভেে মুদজবুর রেমান আজীবন এ ভিসের  মানুসষর স্াধীকাসরর জন্ সংগ্রাম কসর ভগসেন। 
জনগসণর প্রদতদনদধর মাযেসম ভিে োসসনর িাবী আিাসয়র জন্ দতদন িী� ্থ কারাস�াগসে নানা দনপীড়ন সে্য কসরসেন। তাই 
মুদজব েতবষ ্থ স্মরসণ এবাসরর জাতীয় ভ�াটার দিবসসর  প্রদতপাদ্য দনধ ্থারণ করা েসয়সে “মুদজব বসষ ্থর অংগীকার, রষিা করব 
ভ�াটাদধকার”।  বাংলাসিসের স্াধীনতার মোন স্পদত বঙ্বন্ধু ভেে মুদজবুর রেমান এর জন্মেতবসষ ্থর জাতীয় ভ�াটার দিবসস 
তার গণতাদ্রিক ভরতনা ও মূল্যসবাধসক আমরা সরেদ্ধ দরসতি স্মরণ করদে। 

   জাদত, ধম ্থ, বণ ্থ ও নারী-পুরুষস�সির উসধ্্থ ভথসক একটি অন্তভু ্থদতিমূলক ভ�াটার তাদলকা একটি অংেগ্রেণমূলক দনব ্থারসনর 
পথ সুগম করসত পাসর। ত্রুটিমূতি ভ�াটার-তাদলকা ভে ভকান অবাধ ও সুষ্ঠু   দনব ্থারসনর পূব ্থেত্থ। বাংলাসিে দনব ্থারন কদমেন দবশ্াস 
কসর একজন ভোগ্য নাগদরকও ভ�াটার তাদলকার বাইসর থাকসব না। প্রসত্যক ভোগ্য নাগদরক েদি ভ�াটার তাদলকাভুতি েন তসব 
দতদন ভ�াটাদধকার প্রসয়াসগর মাযেসম জাতীয় ও স্ানীয় সরকাসরর সকল পে ্থাসয় প্রদতদনদধ দনব ্থারসন ও ভিে গড়ায় অংেগ্রেণ 
করসত পারসবন  এবং একই সাসথ রাষ্ট্র প্রিতি সকল নাগদরক ভসবা প্রাদতিও তার জন্ সেজ েসব। সকল ভোগ্য নাগদরকসক ভ�াটার 
েসত উৎসাদেত করা এবং ভ�াটাদধকার প্রসয়াগ তথা ভিে গড়ায় অংেগ্রেণ এ বেসরর জাতীয় ভ�াটার দিবসসর অন্তম আেবান। 

ভলেকভলেক: অদতদরতি সদরব, দনব ্থারন কদমেন সদরবালয়
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সমদয়র পতররিমবায় সমগ্র ববাঙ্গবালীজবাতি এ বের মুতজব ব্ ষি উেরবাপন করদে। ঐতিহবাতসক ৭ মবাচ ষি ১৯৭১ িবাতরদখ বঙ্গবন্ধু 
শেখ মুতজবুর রহমবান শ�বা্ণবা কদরতেদলন, “আতম রেধবানমন্তীত্ব চবাই নবা। আমরবা এদেদের মবানুদ্র অতধকবার চবাই”। িাঁর এই উেবাত্ত 
আহববাদনর মদধ্য লুতকদয় আদে শ�বাটবার তেবদসর রেতিশ্রুতি ও রেবাসতঙ্গকিবা। ববাংলবাদেে তনব ষিবাচন কতমেন কর্ষিক জবািীয় শ�বাটবার 
তেবস উেরবাপন কবাদল হবাজবার বেদরর শরেষ্ ববাঙ্গবালী, জবাতির তপিবা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমবাদনর ঐতিহবাতসক �বা্দণর রেতি 
গ�ীর রেদ্বা শরদখ রেদি্ক শরবাগ্য নবাগতরদকর শ�বাটবাতধকবার সুতনতচিি করবার তনতমদত্ত জবািীয় শ�বাটবার তেবস ২০২২ এর রেতিপবাদ্য 
‘মুতজব বদ্ ষির অঙ্গীকবার, রক্বা করব শ�বাটবাতধকবার’ তনধ ষিবারণ করবা হদয়দে। 

গণরেজবািন্তী ববাংলবাদেদের সংতবধবাদনর ১১৯ (�) অনুদচ্ে অনুরবায়ী শ�বাটবার িবাতলকবা রেণয়দনর েবাতয়ত্ব তনব ষিবাচন কতমেদনর 
উপর ন্স্ত। শ�বাটবার িবাতলকবা আইন, ২০০৯-এর ১০ ও ১১ ধবারবা এবং শ�বাটবার িবাতলকবা তবতধমবালবা, ২০১২ অনুরবায়ী তনধ ষিবাতরি 
পদ্তিদি একটি তনভু ষিল ও স্চ্ শ�বাটবার িবাতলকবা রেণয়দনর জন্ কবার ষিকরী পেদক্প গ্রহণ করবা হদয় থবাদক। একটি তনভু ষিল ও 
তন� ষিরদরবাগ্য শ�বাটবার িবাতলকবা রেণয়ন করবার জন্ ২০০৭ সবাল শথদক িথ্য-রেযুততি ব্যবহবার কদর তিতজটবাল পদ্তিদি শ�বাটবারদের 
শিদমবাগ্রবাতিক ও ববাদয়বাদমতরিক িথ্য সংগ্রহ করবা হয়। এই িথ্য সংরক্দণর মবাধ্যদম ২০০৮ সবাদল রেথমববাদরর মি েতবসহ শ�বাটবার 
িবাতলকবা রেণয়ন করবা হয়। তনবন্ধনকৃি শ�বাটবারগদণর িথ্য তনদয় তনব ষিবাচন কতমেন কর্ষিক একটি তিতজটবাল িথ্য �বান্বার গদড় শিবালবা 
হয়, রবা রেতিবের তনধ ষিবাতরি পদ্তিদি হবালনবাগবাে করবা হদয় থবাদক। এ িবাটবাদবদজ বিষিমবাদন ১১ শকবাটির অতধক শ�বাটবাদরর িথ্য 
সংরতক্ি রদয়দে। শুরুদি শ�বাটবার িবাতলকবার “ববাই-শরেবািবাক্ট” তহদসদব জবািীয় পতরচয়পত্র রেেবান করবা হদলও সমদয়র তববিষিদন 
নবাগতরকগণ এখন জবািীয় পতরচয়পত্র রেবাতপ্তদক অগ্রবাতধকবার তেদয়ই শ�বাটবার তহদসদব তনবতন্ধি হদচ্ন, তবদে্ কদর স্বাট ষি জবািীয় 
পতরচয়পত্র রেবাতপ্ত নবাগতরকদের কবাতখিি চবাতহেবায় রুপবান্ততরি হদয়দে। 

জাতীয় ভ�াটার দিবসসর ভপ্রষিাপট

গণিন্ত, তনব ষিবাচন ও শ�বাটবাতধকবার তব্দয় তবত�ন্ন শরেণী-শপেবার জনসবাধবারণ তবদে্ কদর িরুণ সমবাদজর মদধ্য সদচিনিবা 
সৃতষ্ট অি্ন্ত গুরুত্বপূণ ষি। পৃতথবীর তবত�ন্ন গণিবাতন্তক শেদে তেবসটি পবালন করবা হয়। সবাকষিভূতি শেেসমূদহর তনব ষিবাচতন সংস্থবা Forum 
of Election Management Bodies of South Asia (FEMBoSA)-এর সেস্য শেেসমূদহর মদধ্য শ�বাটবার তেবস 
পবালদনর অঙ্গীকবার থবাকবা এবং ববাংলবাদেে FEMBoSA-এর উদদ্যবাতিবা সেস্য শেে হওয়বায় জবািীয়�বাদব শ�বাটবার তেবস উেরবাপদনর 
জন্ ববাংলবাদেে তনব ষিবাচন কতমেন তসদ্বান্ত গ্রহণ কদর। এ শরেক্বাপদট ববাংলবাদেে তনব ষিবাচন কতমেন এ বের চতুথ ষিববাদরর মি রথবাদরবাগ্য 
মর ষিবােবার সবাদথ জবািীয়�বাদব তেবসটি শেেব্যবাপী উেরবাপন করদি রবাদচ্। 

ভ�াটার দিবস পালসনর লষি্য ও উসদেশ্য 

সকল শরবাগ্য নবাগতরকগদণর শ�বাটবার িবাতলকবায় অন্তভু ষিততিকরদণর তব্দয় রেদয়বাজনীয় সকল পেদক্প গ্রহদণ ববাংলবাদেে 
তনব ষিবাচন কতমেন বদ্পতরকর। ১৮ বের ও িদূর্ষি ববাংলবাদেদের নবাগতরক রবারবা শ�বাটবার িবাতলকবার আইন ও তবতধ অনুরবায়ী শ�বাটবার 
হওয়বার শরবাগ্য িবাদেরদকই শ�বাটবার িবাতলকবায় অন্তভূ ষিতি করবা হয়। এই তনভু ষিল শ�বাটবার িবাতলকবা তেদয়ই তনব ষিবাচন পতরচবালনবা করবা 
তনব ষিবাচন কতমেদনর সবাংতবধবাতনক েবাতয়ত্ব। শ�বাটবার হওয়বা একজন নবাগতরদকর জন্ রবাজননতিক রেতরিয়বায় অংেগ্রহদণর পথদক সুগম 
কদর। এ জন্ শেদে তবদেদে অবস্থবানকবারী ববাংলবাদেেী নবাগতরকদের তনবন্ধদন ববাংলবাদেে তনব ষিবাচন কতমেন সেবা সদচষ্ট। নবাগতরদকর 

“জবািীয় শ�বাটবার তেবদসর গুরুত্ব, রেতিশ্রুতি ও রেবাসংতগকিবা” 
৪থ ষি শ�বাটবার তেবস - ০২ মবাচ ষি ২০২২

দরিসগদিয়ার ভজনাসরল আবুল কাসেম ভমাঃ ফজলুল কাসির, এনদিদস, দপএসদস, দপইদজি
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শ�বাটবাতধকবার রেদয়বাগ তনতচিি করদি বিষিমবাদন ববাংলবাদেে তনব ষিবাচন কতমেন দুদটবা পদ্তিদি তনব ষিবাচন পতরচবালনবা করদে। একটি 
কবাগদজর ব্যবালট পদ্তির মবাধ্যদম এবং অপরটি হদচ্ ইদলক্ট্রতনক শ�বাটিং শমতেদনর (EVM) মবাধ্যদম। উ�য় পদ্তিদি তনভু ষিল 
শ�বাটবার িবাতলকবা একটি অপতরহবার ষি উপবােবান। শ�বাটবার হওয়বা, শ�বাট শেয়বা ও নবাগতরক অতধকবার সুরক্বা এবং শরবাগ্য নবাগতরক তহদসদব 
েবাতয়ত্ব পবালদন জবািীয় শ�বাটবার তেবস একটি অন্িম প্্বাটিরম তহদসদব গুরুত্বপূণ ষি ভূতমকবা পবালন কদর আসদে।

ভ�াটার েওয়ার জন্ প্রসয়াজনীয় িদললাদি

সকল উপদজলবা ববা থবানবা তনব ষিবাচন অতিসবার শরতজদ্রেেন অতিসবার তহদসদব েবাতয়ত্ব পবালন কদরন। চলমবান রেতরিয়বার অংে 
তহদসদব উপদজলবা ববা থবানবা তনব ষিবাচন অতিদস তগদয় শ�বাটবার হদি হদল শ�বাটবার িবাতলকবা তবতধমবালবা, ২০১২ অনুরবায়ী শ�বাটবার িবাতলকবায় 
নবাম অন্তভু ষিততির জন্ তনবন্ধন িরম-২ ও িরম-১১ রথবারথ�বাদব পূরণ কদর সংতলিষ্ট উপদজলবা/থবানবা তনব ষিবাচন অতিসবাদরর কবার ষিবালদয় 
েবাতখল করদি হদব। একই সবাদথ জবািীয়িবা ববা নবাগতরকদত্বর সনেপত্র, জন্ম সনেপত্র, সনবাতিকবারীর পতরতচতি নম্বর (তপিবা, মবািবা, 
�বাই, শববান, স্বামী/স্তী তকংববা সন্তবান), ইউটিতলটি তবল, তেক্বাগি শরবাগ্যিবা সংরিবান্ত সনেপত্র সংযুতি করদি হয়।

প্রবাসীসির ভ�াটার েওয়ার জন্ দনব ্থারন কদমেন সদরবালসয় ওয়ান-স্প সাদ� ্থস

শেদের সকল উপদজলবা/থবানবা তনব ষিবাচন কবার ষিবালদয় রেববাসী নবাগতরকদের তনবন্ধদনর জন্ তবদে্ শিস্ক চবালু করবা হদয়দে। এ 
েবাড়বাও রেববাসী নবাগতরকগণ শরন শেদে এদস স্ল্পিম সমদয়র মদধ্য পতরচয় তনবন্ধন ও পতরচয়পত্র শপদি পবাদরন, শস লদক্্ শকন্দীয় 
কবার ষিবালদয় ওয়বান-স্টপ সবাত� ষিস চবালু করবা হদয়দে। রেববাসী নবাগতরকদের রেববাদসই তনবন্ধন ও জবািীয় পতরচয়পত্র রেেবাদনর লদক্্ 
ববাংলবাদেে তনব ষিবাচন কতমেন ইদিবামদধ্য রেদয়বাজনীয় উদদ্যবাগ গ্রহণ কদরদে, রবার অংে তহদসদব মবালদয়তেয়বা, সংযুতি আরব আতমরবাি 
এবং যুতিরবাদজ্ অনলবাইন ওদয়ব শপবাট ষিবাদলর মবাধ্যদম আদবেন গ্রহণ চলমবান রদয়দে।

প্রদতবধিীসির ভ�াটার েওয়ার জন্ দবসেষ অগ্রাদধকার প্রিান

শ�বাটবার হওয়বার শরবাগ্য রেতিবন্ধী ব্যততিগদণর জন্ স্থবানীয় থবানবা ববা উপদজলবা তনব ষিবাচন অতিদস অগ্রবাতধকবাদরর ত�তত্তদি 
শ�বাটবার তনবন্ধন সংরিবান্ত শসববা রেেবান কবার ষিরিম গ্রহণ করবা হদয়দে। 

জাতীয় জীবসন ভ�াটার দনবধিন, জাতীয় পদররয়পত্র প্রাদতি, পদরদরদত ভসবা এবং তিসংদলিটি কাে ্থক্সমর প্র�াব

জবািীয় পতরচয় তনবন্ধন িথ্য�বান্বার সরকবাদরর সু-েবাসন, ই-েবাসন, তিতজটবাল ববাংলবাদেে ত�েন ববাস্তববায়দনর শক্দত্র 
অি্ন্ত রেদয়বাজনীয়। বিষিমবাদন সরকবাতর ও শবসরকবাতর শসববােবানকবারী সংস্থবাসমূদহর শসববা েবাদনর স্বাদথ ষি অন-লবাইন অত�গম্যিবা 
(accessibility) কবাদজ লবাতগদয় সঠিক ব্যততির সঠিক শসববা তনতচিিকরণ ও সঠিক উপকবারদ�বাগীদক তচতনিি করবার মবাধ্যদম 
দুননীতি শরবাদধর শক্দত্র তনব ষিবাচন কতমেদনর িথ্য�বান্বার মূল তনয়বামক তহদসদব গুরুত্বপূণ ষি ভূতমকবা রবাখদে। শেদের নবাগতরকগণ কর্ষিক 
তনব ষিবাচন কতমেদনর কবাদে িবাদের ব্যততিগি িথ্য রেেবান তনব ষিবাচন কতমেদনর রেতি সব ষিসবাধবারদনর অতবচল আস্থবার রেতিিলন। 
নবাগতরকদের আস্থবার রেতি সম্বান শরদখ ববাংলবাদেে তনব ষিবাচন কতমেন ব্যততিগি িদথ্যর সম্পূণ ষি শগবাপনীয়িবা রক্বা কদর চুততিবদ্ 
রেতিষ্বানসমূহদক িথ্য�বান্বার হদি তনধ ষিবাতরি িথ্যসমূহ রবাচবাই শসববা রেেবান কদর। ববাংলবাদেে তনব ষিবাচন কতমেন বিষিমবাদন ১৫৮ টি 
সরকবাতর-শবসরকবাতর রেতিষ্বানদক সমদ�বািবা স্বারক এর মবাধ্যদম শিটবাদবজ হদি নবাগতরকদের পতরতচতি রবাচবাদইর জন্ অন-লবাইন 
অত�গম্যিবার (accessibility) সুদরবাগ রেেবান কদর। এসকল রেতিষ্বান তনব ষিবাচন কতমেদনর িবাটবাদবইজ শথদক e-KYC, শবিন 
তনধ ষিবারণ, টিআইএন রেবাতপ্ত, শপনেন রেবাতপ্ত, সবামবাতজক তনরবাপত্তবা কম ষিসূচীর আওিবায় সরকবাতর �তুষিতক রেবাতপ্ত ও অন্বান্ শসববা গ্রহণ 
করদে। 

জবািীয় পতরচয়পদত্রর মবাধ্যদমই সঠিক নবাগতরদকর ন্বায্য অতধকবার রেবাতপ্ত তনতচিি করবা, শকন্দীয় িথ্য�বাণ্বার হদি আঙ্গুদলর 
েবাপ রবাচবাইদয়র মবাধ্যদম অজ্বািনবামবা লবাদের পতরচয় তনতচিি হওয়বা, সন্তবাসী কম ষিকবান্ তচতনিিকরণ, দুননীতি শরবাধসহ তবত�ন্ন শক্দত্র 

RvZxq †fvUvi w`em 2022



সবামবাতজক তস্থতিেীলিবা বজবায় রবাখবা সম্ব হদচ্। এ েবাড়বাও শমবাববাইল তসম তনবন্ধন, ব্যবাংক তহসবাব শখবালবা, ঋণ রেবাতপ্ত, সরকবার টু ব্যততি 
(G2P) পদ্তিদি সরবাসতর সুতবধবাদ�বাগী ব্যততির ব্যবাংক তহসবাদব অথ ষি স্থবানবান্তর কবার ষিরিদমর আওিবায় সঠিক সুতবধবাদ�বাগী তচতনিি করবা 
সম্ব হদচ্। সরকবাদরর িবাইন্বাতসিয়বাল ইনক্লুেন কবার ষিরিম ববাস্তববায়দনর শক্দত্র এ ব্যবস্থবা অগ্রণী ভূতমকবা পবালন করদে। সকল শরবাগ্য 
নবাগতরদকরই উতচি স্-উদদ্যবাদগ সঠিক িথ্য রেেবাদনর মবাধ্যদম শ�বাটবার তহদসদব তনবতন্ধি হওয়বা, জবািীয় পতরচয় পত্র গ্রহণ এবং 
তিতজটবাল ববাংলবাদেে তবতনম ষিবাদন অনন্ ভূতমকবা রবাখবা।

যুদগবাপদরবাগী, আধুতনক রেযুততি তন� ষির শ�বাটিং তসদস্টম রেচলন এবং অববাধ, সুষ্ঠু ও তনরদপক্ তনব ষিবাচন অনুষ্বাদন ববাংলবাদেে 
তনব ষিবাচন কতমেন বদ্ পতরকর। অববাধ, সুষ্ঠু ও তনরদপক্ তনব ষিবাচন অনুষ্বাদনর লদক্্ ববাংলবাদেে তনব ষিবাচন কতমেদনর নতুন সংদরবাজন 
ববাদয়বাদমতরিক তিচবার সম্বতলি ইদলকরিতনক শ�বাটিং শমতেদনর (ইত�এম) মবাধ্যদম শ�বাট গ্রহণ। ইত�এম রেচলদনর িদল এক জদনর 
শ�বাট অন্ জন শেয়বা, শ�বাট শকন্দ েখল কদর শ�বাট শেয়বা, ব্যবালট শপপবার ববা ব্যবালট ববাক্স তেনিবাই, অনবধ শ�বাট রেেবানসহ তবত�ন্ন 
অননতিক কবার ষিরিম রেতিদরবাধ করবা সম্ব হদয়দে। এ শক্দত্র ববাদয়বাদমতরিক সম্বতলি িবাটবাদবজ, তনভু ষিল শ�বাটবার িবাতলকবা ও জবািীয় 
পতরচয়পত্র অনন্ ভূতমকবা রবাখদে।

উপসংোর

পতরদেদ্ বলবা রবায়, ত্রুটিমুতি শ�বাটবার-িবাতলকবা শর শকবান অববাধ ও সুষ্ঠু তনব ষিবাচদনর পূব ষিেিষি। জবাতি, ধম ষি, বণ ষি ও নবারী-পুরু্ 
তনতব ষিদেদ্ অন্তভু ষিততিমূলক ত্রুটিমুতি শ�বাটবার িবাতলকবা একটি অংেগ্রহণমূলক তনব ষিবাচদনর পথ সুগম করদি পবাদর। রেদি্ক শরবাগ্য 
নবাগতরক রতে সঠিক, তনভু ষিল িথ্য রেেবাদনর মবাধ্যদম শ�বাটবার তহদসদব িবাতলকবাভুতি হন িদব তিতন শ�বাটবাতধকবার রেদয়বাদগর মবাধ্যদম 
শেে গড়বায় অংেগ্রহণ করদি সক্ম হদবন। সবাংতবধবাতনক রেতিষ্বান তহদসদব ববাংলবাদেে তনব ষিবাচন কতমেদনর অনমনীয় ভূতমকবা 
পবালদন জনসম্পপৃতিিবা সৃতষ্টর শক্দত্র ‘মুতজব বদ্ ষির অঙ্গীকবার, রক্বা করব শ�বাটবাতধকবার’ রেতিপবাদ্য ববাস্তববায়ন এবং তনব ষিবাচন কতমেন 
এর অঙ্গীকবার পূরদণ জবািীয় শ�বাটবার তেবস-২০২২ অসবামবান্ অবেবান রবাখদব বদল আেবা করবা রবায়।

ভলেকভলেক: প্রকল্প পদররালক, আইদিইএ-২য় পে ্থাসয়র প্রকল্প, দনব ্থারন কদমেন সদরবালয় 
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A formal gender assessment of Bangladesh Election Commission (BEC)has been completed 
during FY 2018-19 under the financial support of “Support to Bangladesh Parliamentary Election 
2018/2019 (SBPE) project. The assessment was facilitated by UN WOMEN and UNDP. All kinds of 
institutional support were provided by BEC.

The project includes a gender component which includes support to the Election Commission 
Secretariat (ECS) in conducting a gender assessment to strengthen its operational effectiveness and 
electoral arrangements to promote women’s political participation. The gender assessment forms the 
basis for the compilation of a Gender Strategy and Action Plan for the ECS in the short term for the 
upcoming parliamentary election and in the mid- to long-term for future elections.

Functions of ECS staff

Bangladesh is divided into several levels of electoral administration. On regional level, there are 
10 Regional Election Offices at 8 Divisional Headquarters and in 2 Districts, which prepare and maintain 
the voter lists and liaise with the EC Secretariat during the organizational conduct of elections. On 
district level, there are 64 District Election Offices in 64 District Headquarters. On sub-district or upazila/
thana level, of which there are 481, there are upazila/thana Election Officers who assist the District 
Election Officers in the conduct of elections. There are 300 electoral constituencies in Bangladesh, 
typically composed of one to three upazilas, whereas districts typically include three to 10 upazilas. 

District Election Officers (DEO) head District Election Offices. They  supervise voter registration 
process, print the voter list, manage elections, train polling personnel, and organize the logistics of 
elections. The District Election Officer supports the Returning Officer and other polling personnel in 
relation to the logistical preparation of the elections. 

Returning Officers (RO) and Assistant Returning Officers (AROs) are responsible for all aspects 
of the election administration and are usually career civil servants appointed by the EC, who should be 
politically neutral. The Returning Officers vet and train polling personnel in individual polling centers 
and consolidate the vote count on district level and forward the data to the EC.

In the 2008 parliamentary elections, women were under-represented in the election 
administration, with no female representation in the EC, DEOs. At RO/ARO level, women made up 3 % 
and 6 % of recruited RO/AROs. In 2018 data shows women are still under-represented in the election 
administration, with only one woman among the 64 District Election Officers, and 86 women among 
the 489 Upazila/Thana Election Officers.

GENDER ASSESSMENT OF THE BANGLADESH 
ELECTION COMMISSION

Md. Saiful Haque Chowdhury
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Within polling centres, the ECS recruits polling officials including presiding officers, assistant 
presiding officers and polling agents. Presiding officers are responsible to administer the polling 
process. Polling agents can observe the polling and counting process and are usually political party 
representatives. In the 2008 parliamentary elections, the number of female Presiding Officers was 
reported in only 2 per cent of cases and women were under-represented as polling staff. 

The ECS has made efforts to recruit more women on polling center level, particularly Presiding 
Officers by including women in recruitment panels. For the upcoming parliamentary elections, it has 
also set a target of two thirds representation of women in the number of temporary polling center staff 
to be recruited. 

Human Resources

All staff members of the EC are civil servants. Bangladesh’s historical legacy has contributed to 
an under-representation of women in the Bangladesh civil service. Only a very small number of women 
were thus able to enter the civil service. The 1972 Constitution, the Labour Code (2006) and the 
National Women Development Policy (2011) attempted to rectify this legacy by including provisions 
for gender equality and special measures for women in the public administration, which the EC follows. 
The Bangladesh Civil Service Act foresees a 15 per cent reserved quota for women to be implemented 
by government institutions in recruitment process for civil servants. The EC is committed to recruit 
beyond the 15 percent quota requirement, to 30 per cent of women to election administration 
positions, which is in line with the targets set by the 2011 National Women Development Policy and 
Action Plan. Members of the ECS as well as its Field Offices are civil servants, with the exception of 
temporarily recruited staff to support the administration of elections. 

In the public sector, women and men enjoy the same benefits in relation to pay, allowances, 
and pensions. Women remain underrepresented in Bangladesh’s civil service, particularly in senior 
positions. This is due to the current imbalance (in favor) of men and women eligible for promotion 
according to civil service rules and stringent rules to move between Civil Service Classes, which require 
a certain time period of service. Public administration institutions such as the EC are not able to change 
their staffing tables by creating other types of positions outside of civil service categories and their 
eligibility requirements, except temporary positions for the duration of an election. Outside of the 
15 per cent reserved quota, women are not easily recruited to public institutions via the civil servant 
exam, which also impacts on the ability of the EC to recruit more women.

According to 2018 data provided by the ECS, the current male/female composition of ECS civil 
servant staff includes 88 per cent men and 11.7 per cent women:

Civil Service Class I Male Percentage Female Percentage Total

Election Commission 
Secretariat 54 77 16 23 70

Election Training Institute 10 77 3 23 13

Regional Election Officers 10 100 0 0 10
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Civil Service Class I Male Percentage Female Percentage Total

District Election Officers 63 98 1 2 64

Upazilla Election Officers 343 87 50 13 393

Election Officers 13 45 16 55 29

Civil Service Class II

Election Officer 18 78 5 22 23

Personal Officer 20 91 2 9 22

Civil Service Class III 614 91 64 9 678

Civil Service Class IV 572 89 72 11 644

Total 1717 88 229 12 1946

The ECS has made efforts to recruit more women to election administration positions by 
encouraging women to apply during recruitment processes, however women often do not pass the 
civil service exam. Reasons for this include the dual burden of women in balancing professional and 
private life, as well as a lack of available preparation courses for women for civil service exams. The ECS 
has requested upgrades to civil service positions for women from the Ministry of Public Administration 
in an attempt to correct the current imbalance of men/women on eligible civil servant posts for 
promotion.

For the efficient conduct of elections, the ECS also recruits temporary staff outside of the civil 
service categories mentioned above to act as polling centre staff. These staff are ‘borrowed’ from local 
governments or educational institutions and are school teachers, nurses or local government staff. 
The ECS has made efforts to ensure that recruitment panels are gender-balanced and has been more 
successful in recruiting women on polling centre level, although according to information collected 
during interviews and the focus group discussion with civil society many women do not want to be 
presiding officers for safety reasons. No sex-disaggregated data on the composition of temporary staff 
for previous elections was available. 

Sex disaggregated data in relation to recruitment and promotion of staff as well as staff turnover 
is not collected. Human resources within the ECS does not issue an informative report for staff on an 
annual basis to provide information on the male/female composition of ECS staff or the number of 
women/men promoted or on senior staff level. The collection of sex disaggregated data, as well as its 
internal publication would enable gender sensitive human resource planning and management. 

Human Resources does not conduct surveys with staff to assess the working environment 
from a gender perspective to identify possible obstacles to women’s professional development, 
employment or working conditions to inform human resource policies from a gender perspective. 
While an institutional training plan exists, human resources does not provide input to its content or 
monitor its implementation from a gender perspective. 
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Gender Assessment Implementation and Action Plan

The action plan below outlines specific recommendations, targets and time frames to tackle 
the gaps identified by the gender assessment conducted by the EC in October 2018. Recommendations 
are prioritised as to whether they should be implemented in the short-term (1) (i.e. for the upcoming 
parliamentary elections), or the medium to long term (2) (i.e. after the upcoming parliamentary 
elections and ahead of the next parliamentary elections). Key recommendations are highlighted in 
bold.

Identified 
Baseline Recommendation for action Specific measures and 

targets to achieve change
Responsible 
stakeholders

Timeframe/
Priority

Election administration of inclusive elections
Strengthen 
oversight 
of political 
parties

Encourage political parties 
officially and publicly to 
reach the RPO target of 33 % 
representation of women in 
political party ranks voluntarily 
before the 2020 deadline, and to 
publish their strategies to do so.

Update and revise the Code 
of Conduct for the upcoming 
parliamentary elections 
to include a clause on the 
importance of promoting gender 
inclusiveness of the electoral 
process and within political party 
ranks (RPO Amendment), and 
a clause committing political 
parties to ensure the safety and 
security of women in elections. 

Based on the updated Code of 
Conduct, ensure that gender 
related violations to the Code 
of Conduct for Political Parties 
are enforced in line with the 
Code of Conduct’s enforcement 
mechanism. 

Ensure that the updated Code of 
Conduct is published widely and 
is available on the EC website.

Ensure that the public is widely 
informed about political party 
expenditure in line with the 
provisions of the RPO.

Assign EC staff to engage 
with political parties and 
monitor the 33 % quota 
implementation by political 
parties

Review the Code of Conduct 
from a gender perspective 
and update it to include 
gender-related provisions

Publish the revised Code of 
Conduct on the EC website 
and establish number of 
downloads

Establish a target number of 
other publication methods 
(TV, radio, newspapers, 
social media) for the revised 
code of conduct

Assign EC staff to engage 
with political

parties and monitor

EC Senior 
management
EC Operations
EC 
Communications 
and Outreach
Political Party 
Leaders

Priority 1 – 
before the 
parliamentary 
elections 
and Priority 
2 – after the 
parliamentary 
elections
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Identified 
Baseline Recommendation for action Specific measures and 

targets to achieve change
Responsible 
stakeholders

Timeframe/
Priority

Task the Gender Focal Point 
within the EC to monitor and 
report on the implementation of 
the RPO amendment to achieve 
33 % representation of women 
within the ranks of political 
parties by 2020, by keeping a 
record of political party statutes/
constitutions and their plans to 
achieve the 33 % target. 

Make recommendations to 
strengthen and advocate for the 
increased enforcement of laws, 
rules and regulations (code of 
conduct) limiting the use of money 
in politics and the use of “muscle 
power” during the electoral 
process. 

the 33 % quota 
implementation by political 
parties by issuing a regular 
briefing or progress report 
for consideration by the EC

Publish and establish the 
number of downloads 
on the EC website of 
information on political 
party expenditure

Review laws, rules and 
regulations pertaining to the 
use of money in politics and 
make recommendations to 
limit the use of money in 
politics

Ensuring 
safety and 
security of 
women in 
elections

Conduct a specific public 
awareness campaign 
highlighting how key election 
stakeholders – voters, 
candidates, political parties, 
domestic observers, media – 
can contribute to ensuring the 
safety and security of women 
in elections in cooperation with 
civil society such as BADWAL or 
Democracy International, and 
international organisations such 
as UNDP and UN-Women.

Integrate messages on how to 
ensure the safety and security of 
women in elections in EC training 
and information material 
for election stakeholders, 
particularly the Voter Manual.

Convene consultations with key 
election stakeholders – women 
candidates, civil society, police 
and security, international

organisations, political parties – 
ahead of the parliamentary

elections to discuss the safety 
risks faced by women during 
elections, their manifestations

Establish a target number of 
public awareness campaigns 
for each election

Review the effectiveness 
and impact of public 
awareness campaigns on a 
regular basis

Review and revise training 
and voter information 
material to integrate 
messages to ensure the 
safety and security of 
women in elections can be 
incorporated.

Hold consultations and 
identify actions and 
recommendations on 
ensuring the safety

EC Senior 
management
EC

Priority 1 – 
before the 
parliamentary 
elections 
and Priority 
2 – after the 
parliamentary 
elections
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Identified 
Baseline Recommendation for action Specific measures and 

targets to achieve change
Responsible 
stakeholders

Timeframe/
Priority

and strategies the EC can apply 
within its mandate to ensure the 
safety and security of women. 
Compile, adopt and publish a 
specific EC strategy and action 
plan to ensure the safety and 
security of women based on 
recommendations from the 
consultations to ensure the 
safety and security of women in 
elections.
Work with police to conduct 
training on ensuring the safety and 
security of women in elections, 
refer cases to the police, and 
deploy female police in larger 
numbers during the electoral 
period, to ensure security and 
protect the dignity of female 
voters, political activists, and 
polling agents
Consider the location, staffing 
and layout of polling stations from 
the perspective of ensuring the 
safety and security of women in 
elections and provide a secure 
location and accommodation for 
women when they are
polling personnel and Presiding 
Officers.
Train polling personnel on 
ensuring the safety and security of 
women in elections and enforce 
laws and regulations to ensure 
proper behavior of polling agents 
to prevent actions which put the 
safety of women at risk.
Collaborate with international 
organisations and with other 
EMBs such as the Electoral 
Commission in India to identify 
appropriate tools to collected data 
on incidents where women face 
risks to their safety and security 
and conduct vulnerability mapping 
of election areas in Bangladesh 
as a pre-requisite to identifying 
hot spots where the security and 
safety of women is at risk.
Adopt and implement a specific EC 
strategy and action plan designed 
to ensure the safety and security 
of women in elections.

and security of women in 
elections with key election 
stakeholders.

Establish target number 
of female police to be 
deployed in each election.

Establish target number of 
women presiding officers 
provided with secure 
location/ accommodation.

Conduct a survey to assess 
security challenges women 
presiding officers faced 
during elections.

Establish the number 
and analyze EC decisions 
taken to enforce laws and 
regulations pertaining to 
polling agents to ensure 
the safety and security of 
women in elections.

Assign staff to work with 
international organizations 
to compile an EC strategy 
and action plan to ensure 
the safety and security of 
women in elections.

Engage with international 
organizations and EMBs to 
identify appropriate tools 
for data collection to ensure 
the safety and security of 
women in elections.
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Identified 
Baseline Recommendation for action Specific measures and 

targets to achieve change
Responsible 
stakeholders

Timeframe/
Priority

Integrate 
gender 
aspects in 
and target 
voter 
education 
and 
outreach

Conduct comprehensive voter 
education and public information 
campaigns – particularly 
targeting new voters, the elderly, 
women in rural areas and from 
marginalised socio-economic 
backgrounds – to promote 
women’s political participation, 
combat gender-based 
stereotyping and increase public 
awareness of the benefits of 
women’s political participation.

Establish a target number of 
public awareness campaigns 
for each election

Review planned voter 
education activities 
and public information 
campaigns to integrate 
messages that speak to 
new voters, the elderly, 
women in rural areas and 
from marginalised socio-
economic backgrounds

Review the effectiveness 
and impact of public 
awareness campaigns on a 
regular basis

EC Senior man-
agement
EC Commu-
nications and 
outreach Election 
Training Institute
EC Gender Focal 
Point
Civil Society 
International 
Organizations

Priority 1 – 
before the 
parliamentary 
elections

Writer: Joint Secretary, Election Commission Secretariat.
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ভূদমকা

প্রযুদতির ক্মবধ ্থমান দববত্থসন আধুদনক দবসশ্ গণতাদ্রিক প্রদক্য়ায় ভ�াট গ্রেণ এবং ভ�াটারসির স্ীয় মতামত প্রদতফলসনর 
অন্তম মাযেম দেসসসব দবদ�ন্ন ভিসে ইসলকরিদনক ভ�াটিং ভমদেন (ইদ�এম) ব্যবহৃত েসছে । এর মসযে রিাদজল, �ারত, ভবলদজয়াম, 
কানািা, এসস্াদনয়া, আয়ারল্যান্ড, ইতাদল, নরওসয়, ভপরু, ভরামাদনয়া, সুইজারল্যান্ড, যুতিরাজ্য, ভ�সনজুসয়লা ও দফদলপাইন 
উসলেেসোগ্য। আমাসির উপমোসিসে ইদ�এম পদ্ধদতসত ভ�াট প্ররলন শুরু েয় �ারসতর ভকরালা রাসজ্য, 1982 সাসল। বত্থমাসন 
পাশ্্থবতনী ভিে �ারসতর সব রাসজ্যই ইদ�এসমর মাযেসম ভ�াটগ্রেণ কাে ্থক্ম পদররাদলত েসছে। বাংলাসিে দনব ্থারন কদমেন দনব ্থারন 
প্রদক্য়াসক স্ছে, ত্রুটিমুতি ও আধুদনক প্রযুদতি দন� ্থর করার লসষি্য ২০১০ সাসল পরীষিামূলক�াসব প্রথমবাসরর মসতা বদিরনগরী 
রট্টগ্রাম দসটি কসপ ্থাসরেসনর ২১ নং ওয়াসি ্থর ১৪টি ভকসন্দ বাংলাসিে প্রসকৌেল দবশ্দবদ্যালয়, ঢাকা কর্্থক প্রস্তুতকৃত প্রথম প্রজসন্মর 
ইদ�এম সফল�াসব ব্যবোর কসর। পরবতনীসত ধারাবাদেক �াসব দবদ�ন্ন পে ্থাসয়র দনব ্থারসন (কুদমলো দসটি কসপ ্থাসরেন দনব ্থারন, 
টাঙ্াইল ভপৌরস�া দনব ্থারন, নরদসংিী ভপৌরস�া ভময়র দনব ্থারন প্রভৃদত)-এ ইদ�এম ব্যবোর করা েয়। ২০১৩ সাসলর ১৫ জুন 
রাজোেী দসটি কসপ ্থাসরেন দনব ্থারসন ০৮ নং ওয়াসি ্থ ০৩ টি ভকসন্দ বুসয়ট কর্্থক প্রস্তুতকৃত প্রথম প্রজসন্মর ইদ�এম ভেষবাসরর মত 
ব্যবোর করা েয়। উতি ইদ�এম ব্যবোর কসর ভ�াটগ্রেসণর ভষিসত্র কাদরগদর ও প্রযুদতিগত সীমাবদ্ধতার দবষয় দবসবরনায় দনসয় 
দনব ্থারন কদমেন ইদ�এম এর ব্যবোর বধি কসরন। পরবতনীসত দবদ�ন্ন প্রদতষ্াসনর িষি ও আইটি অদ�ঞেতা সপিন্ন দবসেষঞেসির 
সমন্বসয় বুসয়ট এর স্নামধন্ অযোপক ি. জাদমলুর ভরজা ভরৌধুরীসক উপসিটিা কসর গঠিত কাদরগদর কদমটির দিক দনসি ্থেনায় 
ও বাংলাসিে ভমদেন টুলস ফ্যা্রী (দবএমটিএফ) এর সোয়তায় নতুন কনদফগাসরেসন বাসয়াসমদরিক েনাতিকরণ পদ্ধদতসপিন্ন 
ইদ�এম প্রস্তুত করা েয়। কাদরগদর কদমটির সুপাদরে অনুোয়ী “আপসগ্রসিেসনর” পর ২১ দিসসবির ২০১৭ তাদরসে রংপুর দসটি 
কসপ ্থাসরেন দনব ্থারন-২০১৭ এ ১৪১ নং ভকসন্দর (সরকাদর ভবগম ভরাসকয়া মদেলা কসলজ) ৬টি কসষি ভমাট ১৭ টি ইদ�এম অত্যন্ত 
সফলতার সাসথ পরীষিামূলক�াসব ব্যবোর করা েয়। পরবতনীসত ধাসপ ধাসপ কাদরগদর, প্রযুদতিগত ও কাঠাসমাগত উন্নয়সনর মাযেসম 
ভ�াটার বাধিব নতুন প্রজসন্মর ইদ�এমটি চূড়ান্ত করা েয়। বত্থমাসন ভে ইদ�এম ভমদেনটি ব্যবোর েসছে তা সব ্থসেষ প্রযুদতির সাসথ 
আপসিসটি একটি �াস ্থন দ্বারা রলমান। ২০১৮ সাসল একািে জাতীয় সংসি দনব ্থারসন ০৬টি আসসন নতুন প্রজসন্মর ইসলকরিদনক 
ভ�াটিং ভমদেসনর মাযেসম ভ�াট গ্রেণ করা েয়। সদ্যসমাতি ইউদনয়ন পদরষি দনব ্থারসনর ০৭টি ধাসপই সীদমত পদরসসর ইদ�এম 
ব্যবোর করা েয় এবং ৬ষ্ ধাসপর ইউদনয়ন পদরষি দনব ্থারসন সবক’টি ইউদনয়ন পদরষসি (২১৯টি) ইদ�এম-ব্যবোর কসর অত্যন্ত 
সফলতার সাসথ দনব ্থারন সপিন্ন েয়। �দবষ্যসত সকল ধরসনর দনব ্থারসন েত�াগ ইদ�এম ব্যবোসরর জন্ দনব ্থারন কদমেসনর 
সুদূরপ্রসারী দসদ্ধান্ত/পদরকল্পনা রসয়সে। 

বত্থমাসন ব্যবহৃত ইসলকরিদনক ভ�াটিং ভমদেন

স্ছে, দনরসপষি এবং দনভু ্থল�াসব ভ�াটগ্রেসণর জন্ ইসলক্ট্রদনক ভ�াটিং ভমদেন ভ�াটিাসনর একটি সেজতর ব্যবস্া। 
ইসলকরিদনক ভ�াটিং ভমদেন (ইদ�এম) েসলা ভ�াটিাসনর সেজতর এক ব্যবস্া। এসত কাগসজর ব্যালট ও ব্যালট বাক্স ভনই। এই 
ব্যবস্ায় কাগসজর ব্যালসট সীল ভমসর ভ�াট প্রিাসনর পদরবসত্থ ভ�াটার তার পছেসদির প্রতীসকর পাসে বাটন টিসপ ইসলকরিদনক 
ব্যালসট ভ�াটপ্রিান কসরন। সারা দিসনর ভ�াটপ্রিান ভেষ েসল ভমদেন অদত দ্রুত জাদনসয় ভিয় ভকান প্রাথনী কত ভ�াট ভপসয়সেন। 
বত্থমাসন ব্যবহৃত ইদ�এম ভনটওয়াক্থদবেীন অবস্ায় দবদছেন্ন�াসব পদররালনা করা োয়, ো ইটিারসনট বা অন্ ভকান ভনটওয়াসক্থর 

ইত�এম ব্যবস্থবাপনবা: শরেতক্ি ও রেস্তবাবনবা

ভমাঃ আবদুল বাসতন
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সাসথ সংযুতি না েওয়ায় ে্যাক করা সম্ভব নয়। এই ভমদেসন অনুসমাদিত ভপ্রাগ্রাম (Software) ব্যবোর করা েয় বসল তা 
পদরবত্থন বা জাল করা োয় না। এই ইদ�এম দবসেষ�াসব “এনদক্সটেি” োর ফসল িায়নাদমক্যাদল ভকািকৃত িাটা গ্রেণ কসর 
এবং ভকান প্রকার ভরদিও দফ্সকাসয়দসে (আরএফ) দরদস�ার ও িাটা দিসকািার এর ব্যবোর এসষিসত্র সম্ভব নয়। দনব ্থারন কদমেন 
কর্্থক অনুসমাদিত দিজাইসনর এই ভমদেসন ভপ্রাগ্রাসমর ভসাস ্থ ভকাসির ভগাপনীয়তা ও দনরাপতিা দনদচিত করা েয়, োর ফসল এটি 
ইসলক্ট্রদনক�াসব ভেসকান প্রকাসরর জাল বা কারচুদপ প্রদতসরাসধ সুরদষিত। ইদ�এম প্রধানত দুটি ইউদনসটর (কসট্াল ইউদনট এবং 
ব্যালট ইউদনট) সমন্বসয় গঠিত। প্রদত ভসট ইদ�এম এ কসট্াল এবং ব্যালট ইউদনট োড়াও রসয়সে একটি কসর মদনটর, কসট্াল 
ইউদনসটর দপ্রটিাসরর ব্যবোসরর জন্ থাম ্থাল ভরাল ভপপার এবং সংসোগকারী ক্যাবল। প্রদত ভ�াট কসষির জন্ এক ভসট কসর 
ইদ�এম ব্যবোর করসত েয়। 

সংসষিসপ ইদ�এম ভসট-এ ব্যবহৃত সরজিামাদি

ক) কসট্াল ইউদনট:কসট্াল ইউদনট: ভ�াটার েনাতিকরণ, ইসলক্ট্রদনক ব্যালট ইসু্যকরণ ও ভ�াট প্রিাসনর তযে সংরষিণ কাসজ ব্যবহৃত ইদ�এম-
এর কসট্াল ইউদনটটি সেকারী দপ্রজাইদিং অদফসার কর্্থক পদররাদলত েয়।

ে) ব্যালট ইউদনট:ব্যালট ইউদনট: ভগাপন ভ�াট কসষির ভ�তসর থাকা ব্যালট ইউদনটটি ভ�াটাসরর দনজ পেসদির প্রাথনীসক ভ�াট প্রিাসনর জন্ 
ব্যবহৃত েয়।

গ) অদিট কাি ্থ:অদিট কাি ্থ: ইদ�এম কাে ্থকর করা (Operational) এবং ভ�াটগ্রেণ ভেসষ ভ�াটসকসন্দর ফলাফল প্রকাসের কাসজ অদিট 
কাি ্থ ব্যবহৃত েয়।

�) ভপাদলং কাি ্থ:ভপাদলং কাি ্থ: সংদলিটি কসষির দনধ ্থাদরত ভ�াটাসরর তযে সংরষিণ এবং ভমদেনসক ভ�াট গ্রেসণর উপসোগী করা েয় ভপাদলং 
কাসি ্থর মাযেসম।

ঙ) এস দি কাি ্থ:এস দি কাি ্থ: সংদলিটি ভ�াটসকসন্দর ভ�াটারসির বাসয়াসমদরিকসে ভ�াটার তাদলকার তযে, প্রদতদ্ব্বিী প্রাথনীসির তযে এবং 
ভ�াটসকসন্দর সকল তযে সংরষিসণর জন্ এস দি কাি ্থ ব্যবহৃত েয়।

র) মদনটর (দিসসলে ইউদনট):মদনটর (দিসসলে ইউদনট): ভ�াট কসষির ভ�তর ভ�াট-সংদলিটি সবার দৃদটিসগারর স্াসন ইদ�এসমর দিসসলে ইউদনট তথা মদনটরটি 
রাো েয় োর মাযেসম ইসলক্ট্রদনক্যাদল ভ�াটার েনাতিকরণ ও ভ�াটগ্রেণ প্রদক্য়া ভপাদলং এসজটিসে সকল ভ�াটগ্রেণ কম ্থকত্থা 
অবসলাকন করসত পাসরন।

ে) ব্যালট সংসোগ ক্যাবল:ব্যালট সংসোগ ক্যাবল: ইদ�এসমর ইউদনটগুসলা দ�ন্ন দ�ন্ন অবস্াসন থাকসলও ক্যাবসলর মাযেসম পরপেসরর সাসথ সংযুতি 
থাসক।

জ) ইদ�এম দনরাপতিা বাক্স:ইদ�এম দনরাপতিা বাক্স: একটি ইদ�এম ইউদনট ও আনুষদঙ্ক মালামালসমূে সেসজ পদরবেন এবং ভ�াটসকসন্দ সুরদষিত�াসব 
ভপ্ররসণর জন্ উন্নতমাসনর বাক্স ব্যবোর করা েয়।

  

ইদ�এম এর ইউদনটসমূে
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ইদ�এম এর মাযেসম ভ�াটগ্রেণ ও ফলাফল প্রস্তুসত সুদবধাসমূে

ভটকসই উন্নয়ন লষি্যমাত্রা (SDG)-এর অ�ীটি লষি্যমাত্রা অজ্থসন প্রাকৃদতক সপিসির পদরদমত ব্যবোর বত্থমান দবসশ্ 
অত্যন্ত গুরুত্বপূণ ্থ একটি দবষয়। দনব ্থারসন ইদ�এম প্রযুদতির ব্যবোসরর ফসল ভকাটি ভকাটি ব্যালট ভপপার মুদ্রণ করসত েয় না, োর 
মাযেসম কাগসজর ব্যয় সারেসয়র পাোপাদে পদরসবে দূষণ ভরাধ কসর বাংলাসিে ভটকসই উন্নয়ন লষি্যমাত্রা অজ্থসনর পসথ এদগসয় 
োসব। ইদ�এম ব্যবোর কসর ভ�াট প্রিান খুবই সেজ এবং স্ল্প সমসয়ই ভ�াট িান করা োয়। এই পদ্ধদতসত বাদতল ভ�াট গণনা 
সংক্ান্ত জটিলতা দনরসন সম্ভব েয়। ভমদেসনর দনরসপষিতা ভ�াটারসির ভ�াটাদধকার সুদনদচিতকরসণর পাোপাদে দনব ্থারসনর 
গ্রেণসোগ্যতাও বৃদদ্ধ কসর। ইদ�এম ব্যবোসরর দনম্নদলদেত প্রধান সুদবধাসমূে উসলেেসোগ্য:-

 y অনবধ�াসব ভ�াটগ্রেণ/প্রিাসনর সুসোগ না থাকা:অনবধ�াসব ভ�াটগ্রেণ/প্রিাসনর সুসোগ না থাকা: দনধ ্থাদরত সমসয়র আসগ ভমদেন রালু েওয়ার সুসোগ ভনই দবধায় 
অনবধ�াসব ভ�াট গ্রেণ বা প্রিাসনরও সুসোগ ভনই।

 y পাসওয়াি ্থ দ্বারা সুরদষিত:পাসওয়াি ্থ দ্বারা সুরদষিত: পাসওয়াি ্থ প্রসটকসটি েওয়ায় অনুসমাদিত কম ্থকত্থা (দপ্রজাইদিং অদফসার/সেঃ দপ্রজাইদিং 
অদফসার) ব্যতীত অন্ কাসরা পসষি ভমদেন অপাসরট করা সম্ভব নয়।

 y দনরাপসি ভ�াটগ্রেণ:দনরাপসি ভ�াটগ্রেণ: ভমদেন দেনতাই েসলও অনবধ�াসব ভ�াট প্রিাসনর সুসোগ ভনই।

 y দনভু ্থল�াসব ভ�াটার েনাতিকরণ:দনভু ্থল�াসব ভ�াটার েনাতিকরণ: বাসয়াসমদরিক ভ�দরদফসকেন ও ব্যদতির উপদস্দত বাযেতামূলক দবধায় ভকন্দ িেল 
কসরও ভ�াট প্রিান করা সম্ভব নয় । এোড়াও ভকান কারসণ ভ�াটার ভকসন্দ না ভগসল অন্ কাসরা পসষি ঐ ব্যদতির ভ�াট 
প্রিান করা সম্ভব নয়।

 y ভ�াট গ্রেসণ কারচুদপ ভরাধ:ভ�াট গ্রেসণ কারচুদপ ভরাধ: বাসয়াসমদরিক োরাই কসর ভ�াট প্রিান করা েয়। ফসল পেদিমত দপ্রজাইদিং/সেঃ দপ্রজাইদিং 
কম ্থকত্থা দনসয়াগ কসরও ভ�াট গ্রেসণ কারচুদপ করা ভকান �াসবই সম্ভব নয়।

 y ভিসমা ভ�াটিং এর সুদবধা:ভিসমা ভ�াটিং এর সুদবধা: ভ�াট গ্রেণ শুরুর পূসব ্থ ভটস্ ও শূন্ (০) ভ�াটিং এবং উতি ভ�াটিং এর ফলাফল মুদ্রণ করার 
সুদবধা রসয়সে।

 y স্য়ংদক্য়�াসব দ্রুত ও দনভু ্থল ফলাফল মুদ্রণ:স্য়ংদক্য়�াসব দ্রুত ও দনভু ্থল ফলাফল মুদ্রণ: ভ�াট প্রিান ভেসষ স্য়ংদক্য়�াসব দ্রুত ফলাফল দপ্রটি ও ভ�াষণা করা সম্ভব।

দ্রুততা, দনরসপষিতা, সঠিক এবং দনভু ্থল�াসব ভ�াটার েনাতিকরণ প্রদক্য়া, একজন ভ�াটার একবারই ভ�াটাদধকার প্রসয়াগ 
দনদচিতকরণ, সেজ ভ�াটিান পদ্ধদত ও ভ�াট গণনায় সুদবধার কারসণ ইদ�এসমর মাযেসম ভ�াটাররা সেজ এবং োদন্তপূণ ্থ�াসব 
তাসির ভ�াটাদধকার প্রসয়াসগর সুসোগ পায় অপরদিসক ভ�াটগ্রেণ কম ্থকত্থারা স্ল্প সমসয়, সুদির এবং দনভু ্থল�াসব ভ�াটগ্রেণ করসত 
পাসর এবং ভমদেন ভথসক সেসজই ফলাফল দপ্রটি দনসত পাসর।

দনব ্থারসন ইদ�এম ব্যবোসর কদতপয় র্যাসলজি

. 1 প্রযুদতি �ীদতঃপ্রযুদতি �ীদতঃ বাংলাসিসে ইদ�এম একটি নতুন প্রযুদতি এবং নতুন প্রযুদতি ব্যবোসরর ভষিসত্র অঞেতার ফসল দকছুসংখ্যক 
মানুসষর ইদ�এম ব্যবোসর প্রাথদমক অনীো, অনাস্া এবং প্রযুদতি �ীদত একটি উসলেেসোগ্য অন্তরায়। 

. 2 িষি জনবসলর অ�াবঃিষি জনবসলর অ�াবঃ ইদ�এম এর মাযেসম সুষ্ঠু�াসব দনব ্থারন পদররালনায় ইদ�এম ব্যবোর, ভকায়াদলটি ভরক (QC) ও 
রিাবলশুট করার জন্ বৃেিাকাসর িষি জনবল প্রসয়াজন। এ লসষি্য ভ�াটগ্রেণকারী কম ্থকত্থাসির মাসে আইদসটি ঞোনসপিন্ন 
জনবলসক দরদনিত কসর দনয়দমত প্রদেষিণ প্রিান করার মাযেসম িষি জনবল গসড় ভতালার প্রসয়াজনীয়তা রসয়সে।
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. 3 কদতপয় রাজননদতক িল সমূসের ইদ�এম সপিসক্থকদতপয় রাজননদতক িল সমূসের ইদ�এম সপিসক্থ  ভনদতবারকভনদতবারক  মসনা�াব:মসনা�াব: রাজননদতক িল সমূসের মাসে পারষ্পদরক 
আস্ার অ�াসব ইদ�এম এর প্রদত দকছু রাজননদতক িসলর অনাস্া লষি্য করা োসছে। ফসল দবদ�ন্ন সময় এই রাজননদতক 
িলসমূে ইদ�এম এর মাযেসম ভুয়া ভ�াটার েনাতিকরণ, পূব ্থদনধ ্থাদরত ফলাফল ভ�াষণাসে দবদ�ন্ন ধরসণর অদ�সোগ কসর 
থাসক ো ইদ�এম প্রযুদতির উৎকষ ্থ সাধসন একটি উসলেেসোগ্য অন্তরায়। 

. 4 কদতপয়কদতপয়  ভষিসত্রভষিসত্র  বাসয়াসমদরিকবাসয়াসমদরিক  ভ�দরদফসকেসন সমস্যাভ�দরদফসকেসন সমস্যা:: কদতপয় ভষিসত্র ভেমন-বয়কে ব্যদতি, কাদয়ক রেম ও গৃেরেসম দনযুতি 
ভ�াটার োসির আঙ্গুসলর ভরো ষিদতগ্রস্ েয় তাসির আঙ্গুসলর োপ েথােথ�াসব না থাকায় বাসয়াসমদরিক ভ�দরদফসকেসনর 
মাযেসম ভ�াটার েনাতিকরসণ দবলবি েয় ো সব ্থস্সর ইদ�এমসমূে ব্যাপকোসর প্ররলসনর ভষিসত্র অন্তরায়স্রূপ।

. 5 অপ্রতুলঅপ্রতুল  পদরবেনপদরবেন  ব্যবস্াব্যবস্া:: বাংলাসিসের প্রত্যন্ত ও দুগ ্থম অঞ্চলসমূসে ইদ�এম সুরদষিত�াসব পদরবেসণর ভষিসত্র ব্যয় সারেয়ী 
দনজস্ পদরবেন ব্যবস্ার অ�াব, প্রত্যন্ত অঞ্চসল দুব ্থল োতায়াত ব্যবস্াসে দবদ�ন্ন অন্তরায় পদরলদষিত েয় । 

. 6 ইদ�এম সংরষিসণ ইদ�এম সংরষিসণ Storage FacilityStorage Facility-এর অপ্রতুলতা:-এর অপ্রতুলতা: দনদি ্থটি সময় পরপর ইদ�এমসমূে রাজ্থ ভিওয়া, দনদি ্থটি রাজ্থার 
ব্যবোর করা এবং রাজ্থিান প্রদক্য়া ভেসষ কসট্াল ইউদনট ভথসক ব্যাটাদর খুসল রাোসে দবদ�ন্ন সতক্থতামূলক পিসষিপসমূে 
গ্রেণ কসর মাঠ পে ্থাসয় ইদ�এমসমূে ঠান্ডা ও শুষ্ক স্াসন সংরষিণ করার মত জায়গার অ�াব একটি উসলেেসোগ্য অন্তরায়।

. 7 তাৎষিদণক রিাবলশুটিং এরতাৎষিদণক রিাবলশুটিং এর  প্রসয়াজনীয়তা:প্রসয়াজনীয়তা: ভ�াসটর দিন ভ�াটসকসন্দ ইদ�এম সংক্ান্ত োদ্রিক ভেসকান ত্রুটি তাৎষিদনক 
সমাধান ও রিাবলশুটিং এর জন্ িষি জনবল এর অনুপদস্দত ইদ�এসমর প্রদত আস্া অজ্থসন প্রদতবধিক ।

ইদ�এম সংক্ান্ত র্যাসলজিসমূে উতিরণ এবং �দবষ্যত পদরকল্পনা সফল করার লসষি্য কদতপয় প্রস্াবনা

ক) স্ল্প ভময়াদি উসদ্যাগ (ো এেনই বাস্বায়ন সম্ভব) গ্রেণ

. 1 প্রদেষিণ প্রিাসনর মাযেসম িষি জনবল ততরী:প্রদেষিণ প্রিাসনর মাযেসম িষি জনবল ততরী: ভ�াটগ্রেণ প্রদক্য়ার সেজীকরসন সুিষি জনবল গঠসনর দবকল্প ভনই। এ 
লসষি্য দনব ্থারদন প্রদেষিণ ইনদস্টিউট রলদত অথ ্থবেসরর দবদ�ন্ন দনব ্থারন উপলসষি সব ্থসমাট ৩৬,৭1৬ জন ভ�াটগ্রেণকারী 
কম ্থকত্থাসির ইদ�এম দবষয়ক প্রদেষিণ আসয়াজন কসরসে। তসব ভিেব্যাপী সকল দনব ্থারসন ইদ�এম এর সুষ্ঠু ব্যবোর 
সুদনদচিতকরসণ আরও ব্যাপকোসর প্রদেষিণ প্রিাসনর প্রসয়াজনীয়তা রসয়সে। এসষিসত্র ইদ�এম এর মাযেসম ভ�াটগ্রেণ, 
ব্যবোর, রষিনাসবষিণ, রিাবলশুটিং, ভকায়াদলটি ভরদকং, কাস্মাইসজেন, ভপেয়ার পাট ্থস সংসোজন, ভোট-োট ভমরামত 
কাসজ দনজস্ ও প্রসয়াজন দ�দতিক অন্ িতিসরর প্াসনলভূতি জনবলসক দবদ�ন্ন ক্যাসটগরীসত দনয়দমত প্রদেষিণ প্রিাসনর 
মাযেসম তযে প্রযুদতি ঞোনসপিন্ন িষি জনবল গসড় ভতালা সম্ভব।

. 2 অদধকসংখ্যক দনব ্থারসন ইদ�এম এর ব্যবোর সুদনদচিতকরণঅদধকসংখ্যক দনব ্থারসন ইদ�এম এর ব্যবোর সুদনদচিতকরণ:: বাংলাসিসের দনব ্থারন ভপ্রষিাপসট ইদ�এম একটি দববত্থণ 
প্রদক্য়ার মযে দিসয় ধাসপ ধাসপ আজসকর অবস্াসন এসস ভপৌসেসে। ইদ�এম সংক্ান্ত প্রযুদতি�ীদত দূরীকরণ এবং দনব ্থারসন 
এই প্রযুদতির গ্রেণসোগ্যতা সৃদটিকরসণ েথাসম্ভব অদধকসংখ্যক দনব ্থারসন ইদ�এম এর ব্যবোর সুদনদচিত করা প্রসয়াজন। 

. 3 ভ�াটার দেেন বা ভিসমাসনস্রেেনভ�াটার দেেন বা ভিসমাসনস্রেেন  পদররালনা করা:পদররালনা করা: নতুন প্রযুদতি দেসসসব ভ�াটারসির জন্ ইদ�এম ভ�াটিং এর 
ভিসমাসনস্রেেন খুবই িরকাদর একটি দবষয়। ভিসমাসনস্রেেন এর অ�াসব অসনক ভকসন্দ ভ�াট প্রিাসন ভ�াটারসির দবলবি 
েসত ভিো োয়। ১ম দিসক বাড়ী বাড়ী দগসয়ও ভ�াটারসির ভিসমাসনস্রেেন করা েসতা। প্রদতটি দনব ্থারসনর আসগ ভষিত্র 
দবসেসষ ৩-৭ দিন ভিসমাসনস্রেেন এর ব্যবস্া রােসল ভ�াটগ্রেণ অত্যন্ত সুদনপুণ�াসব করা সম্ভব েসব। ভ�াট ভকন্দ/ভ�নু্য 
(একই ভ�নু্যসত একাদধক ভ�াটসকন্দ থাকসল বা েের এলাকায় �নবসদতপূণ ্থ একটি ওয়াসি ্থ কাোকাদে অসনকগুসলা ভ�াট 
ভকন্দ থাকসল জনাকীন ্থ স্াসন একটি ভিসমা টিম) ভত ১ দিন ভিসমা কসরও কাে ্থক্ম পদররালনা করা ভেসত পাসর। 
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. 4 মক ভ�াটিং রালু রাো:মক ভ�াটিং রালু রাো: ইদ�এম একটি নতুন প্রযুদতি দবধায় ভ�াটগ্রেণ এর পূসব ্থ ১ দিন মক ভ�াটিং এর ব্যবস্া রােসল 
ভ�াটগ্রেণ কম ্থকত্থা ও ভ�াটার উ�সয়র জন্ই একটি চুড়ান্ত মেড়ায় অংে ভনয়া েয়। এসত ভ�াটগ্রেণ ও ভ�াটপ্রিান অত্যন্ত 
সুদনপুণ�াসব করা সম্ভব েসব। বত্থমাসন ইদ�এম ব্যবোর কসর ভ�াটগ্রেণসক ব্যয়বহুল দেসসসব ধরা েসছে ো পদ্ধদতগত 
দকছুটা পদরবত্থন এসন বত্থমাসনর ভরসয় ব্যয় সারেয় কসর উতি কাে ্থক্ম আসরা সাবদলল�াসব সুসপিন্ন করা সম্ভব। বত্থমাসন 
মক ভ�াটিং এ সকল ভ�াটগ্রেণ কম ্থকত্থা উপদস্ত থাসকন। ইদ�এম এ ভ�াট গ্রেসণ মূল িাদয়ত্ব সেকারী দপ্রজাইদিং 
অদফসাসরর এবং ভকসন্দর সমন্বয়ক দেসসসব দপ্রজাইদিং অদফসাসরর, তসব ভপাদলং অদফসারসির ইদ�এম এর মাযেসম 
ভ�াটগ্রেসণ ভতমন ভকান ভূদমকা থাসক না, দকন্তু ভপাদলং অদফসারই সংখ্যায় সবসরসয় ভবেী। মক ভ�াটিংএ ভমাট সম্ানীর 
প্রায় ৬০% ই ভপাদলং অদফসারসির ভপেসন ব্যয় েয়। মক ভ�াটিং এ ভপাদলং অদফসারসিরসক বাি দিসল ইদ�এম এর 
দনব ্থারনী ব্যয় অসনকাংসে কসম আসসব এবং দনদব ্থঘ্ন�াসব দনব ্থারন অনুষ্ান সপিন্ন করা সম্ভব েসব।

. 5 সেজ রাদজ্থং ভস্েন স্াপনসেজ রাদজ্থং ভস্েন স্াপন:: প্রসত্যকটি ভজলা/উপসজলা অদফসসর জন্ দ্রুততম সমসয় এবং একসাসথ অসনকগুসলা সংখ্যক 
ব্যাটারী রাজ্থ করার প্রযুদতি স্াপন অত্যন্ত প্রসয়াজনীয়।

. 6 ভস্াসরজ �াড়াভস্াসরজ �াড়া:: প্রসত্যকটি ভজলা/উপসজলা দনব ্থারন অদফসসর দনকটবতনী স্াসন তাসির জন্ প্রসয়াজনীয় পদরমাণ ইদ�এম 
রাোর জন্ গুিাম�র/ভস্াসরজ আপাতত �াড়া ভনয়া ভেসত পাসর। 

. 7 জনবল আউটসসাস ্থ করা:জনবল আউটসসাস ্থ করা: প্রসত্যকটি উপসজলা/ভজলা অদফসসর এত সংখ্যক ইদ�এম দবদ�ন্ন কাসজ দবদ�ন্ন সমসয় উঠাসনা, 
নামাসনা, বদক্সং, আনবদক্সং, ব্যাটারী ভোলা-লাগাসনা, রাদজ্থং, QC করা ইত্যাদি কাসজর জন্ ২০ তম ভগ্রসির কসয়কজন 
কসর কম ্থরারী আপাতত আউটসসাদস ্থং এর মাযেসম বা মাস্ার ভরাসল দনসয়াদজত করা ভেসত পাসর।

ে) মযে ভময়াদি উসদ্যাগ (ো আগামী ২ বেসরর মসযে বাস্বায়ন সম্ভব) গ্রেণঃ

. 1 সংরষিণাগার স্াপন:সংরষিণাগার স্াপন: প্রসত্যকটি ভজলা/উপসজলা দনব ্থারন অদফস �বসনর উপসর �াটি ্থক্যাল এক্সসটনেন এর মাযেসম 
আসরা দকছুটা ভপেস ততরী কসর আপাতত ভসোসন ইদ�এম এর ব্যাটারী সংরষিণ ও রাদজ্থং এর ব্যবস্া এবং প্রদেষিণ/
ভিসমাসনস্রেেন এ ব্যবোসরর জন্ প্রসয়াজনীয় ইদ�এম রাোর ব্যবস্া ভনয়া ভেসত পাসর।

. 2 একসোসগ ৩০০টি সংসিীয় আসসন দনব ্থারসনর জন্ অবদেটি প্রসয়াজনীয় সংখ্যক ইদ�এম ক্য়:একসোসগ ৩০০টি সংসিীয় আসসন দনব ্থারসনর জন্ অবদেটি প্রসয়াজনীয় সংখ্যক ইদ�এম ক্য়: বত্থমাসন ক্য়কৃত ইদ�এম 
ব্যবোর কসর সসব ্থাচ্চ ১০০টি সংসিীয় আসসন দনব ্থারন করা সম্ভব। সকল সংসিীয় আসসন ইদ�এম এর মাযেসম দনব ্থারন 
করসত আসরা প্রায় ৩ লষি ভসট ইদ�এম ক্সয়র লসষি ইদ�এম প্রকসল্পর ভফজ-২ গ্রেণ করা ভেসত পাসর।

. 3 োনবােন ক্য়:োনবােন ক্য়: ইদ�এম পদরবেসনর ভষিসত্র ব্যয়সারেয়ী ও সুরদষিত দনজস্ পদরবেন ব্যবস্া দনদচিত করা প্রসয়াজন। এর 
প্রাথদমক পিসষিপ দেসসসব প্রথম পে ্থাসয় সির উপসজলা ও দসটি কসপ ্থাসরেসনর থানা দনব ্থারন অদফস সমূসের জন্ ১০০ 
টি গুরুত্বপূণ ্থ উপসজলায় িাবল ভকদবন দপকআপ ক্য় করা ভেসত পাসর।

গ) িী� ্থ ভময়াদি উসদ্যাগ (ো আগামী ৫ বেসরর মসযে বাস্বায়নসোগ্য) গ্রেণ

. 1 সংরষিণাগার স্াপন:সংরষিণাগার স্াপন: ইদ�এম রষিণাসবষিসণর ভষিসত্র দবসেষ সতক্থতামূলক দবষয়সমূসের প্রদত লষি্য ভরসে ইদ�এম 
সংরষিসণর জন্ মাঠ পে ্থাসয় পে ্থাতি Storage Facility সুদনদচিদতকরসণ পিসষিপ গ্রেণ করা ভেসত পাসর। এর জন্ বড় 
পদরসসর আলািা ভগািাউন �বন দনম ্থান করা প্রসয়াজন ভেোসন েথােথ তাপমাত্রা দনয়্রিণ ও সেসজ উঠাসনা নামাসনার 
ব্যবস্া ভরসে পে ্থান্ত ভপেস এর সংস্ান রাো।

. 2 োনবােন ক্য়:োনবােন ক্য়: ভিসের প্রত্যন্ত ও দুগ ্থম অঞ্চসল ইদ�এম পদরবেসনর ভষিসত্র ব্যয়সারেয়ী ও সুরদষিত দনজস্ পদরবেন ব্যবস্া 
দনদচিত করার জন্ অবদেটি সকল উপসজলা দনব ্থারন অদফসস িাবল ভকদবন দপকআপ ক্য় করা ভেসত পাসর।
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. 3 জনবল দনসয়াগ:জনবল দনসয়াগ: সকল দনব ্থারসন ইদ�এম এর মাযেসম ভ�াট গ্রেসণর জন্ দবদ্যমান জনবল োড়াও প্রদতটি উপসজলা/থানা 
দনব ্থারন অদফসস স্ায়ীদ�দতিসত আসরা দুইজন কসর অদফস সেকারী, দুইজন কসর িাটা এদট্ অপাসরটর; ২ জন তনে প্রেরী 
এবং দুইজন অদফস সোয়ক পি সৃদটি করা ভেসত পাসর।

. 4 ইদ�এম অনুদব�াগ সৃদটি:ইদ�এম অনুদব�াগ সৃদটি: বত্থমাসন একটি প্রকসল্পর মাধসম ইদ�এম ব্যবস্াপনা করা েসছে, তার ভময়াি প্রায় ভেসষর দিসক। 
ইদ�এম প্রযুদতিসক ভটকসই করসন এবং স্ানীয় সরকার ব্যবস্ার সকল এবং জাতীয় সংসসির সকল আসন না েসলও 
অন্তত অসধ ্থক সংখ্যক দনব ্থারন ইদ�এম এর মাযেসম অনুষ্াসন এেনই পিসষিপ ভনয়া প্রসয়াজন। বত্থমান প্রকসল্পর ভময়াি 
ভেষ েওয়ার আসগই প্রকসল্পর সকল দবষয় বুসে ভনয়া এবং ইদ�এম ব্যবোর কসর দনব ্থারন অনুষ্ান দনদব ্থঘ্ন রাোর জন্ 
দনব ্থারন কদমেন সদরবালসয়র একটি অনুদব�াগ দেসসসব জনবল কাঠাসমাভুতি করার জন্ প্রদক্য়া শুরু করা িরকার।

. 5 ভেষকথা:ভেষকথা: দনব ্থারদন ব্যবস্াপনার আধুদনকায়সন ইদ�এম প্রযুদতির ব্যবোসরর উসদ্যাগটি দনঃসসদিসে রূপকল্প ২০৪১ বাস্বায়ন 
ও দিদজটাল বাংলাসিে গসড় ভতালার ভষিসত্র দনব ্থারন কদমেসনর একটি দৃটিান্তস্রূপ উসদ্যাগ। দনব ্থারন ব্যবস্াপনার উৎকষ ্থ 
সাধসন ইদ�এম প্রযুদতি ব্যবোসরর ভষিত্রসমূে অত্যন্ত দবস্তৃত। বাংলাসিে দনব ্থারন কদমেন সমসয়র সাসথ সাসথ স্ল্প, মযেম 
ও িী� ্থ ভময়াদি সুদনদি ্থটি পদরকল্পনা গ্রেণপূব ্থক ইদ�এম ব্যবোর সম্প্রসারণ করসল দনব ্থারদন ব্যবস্াপনার সষিমতা ও 
িষিতা বৃদদ্ধ পাসব বসল দবশ্াস কদর। এসষিসত্র FEMBOSA ভুতি ভিেসমূসের পাোপাদে দবসশ্র দবদ�ন্ন ভিসের দনব ্থারন 
ব্যবস্াপনার আধুদনকায়সন গৃেীত দবদ�ন্ন পিসষিপসমূে অনুসরণ করা ভেসত পাসর। 

ভলেক: মোপদররালক, দনব ্থারদন প্রদেষিণ ইনদস্টিউট, দনব ্থারন কদমেন সদরবালয়, ঢাকা
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One of the basic features of democracy is the presence of periodic elections. Electoral 
Management Bodies saddled with the responsibility are faced with dynamic and multi-faceted 
challenges. Due to the increasing urgency and relevance of the need to introduce technology in the 
electoral process and an improved way of conducting the business of elections. Bangladesh a developing 
country in South Asia is promptly weaving the success story of the transformation of the age traditional 
system to a state of the art digital system. The Bangladesh Election Commission (BEC) started rapid use 
of Information and Communication Technology (ICT). Along the path of this technological development 
process, the BEC has introduced an electoral roll with photographs, biometric information and an 
Up-to Date database. An orchestrated coordination of digital systems is changing the course of the 
electoral roll generation history of Bangladesh. Voters’ registers include voters living in the country, 
voters living abroad who are eligible to vote and, in some cases, foreigners established in the country.

The independence of Bangladesh was attained in 1971. The Government settled an 
independent Bangladesh Election Commission according to the Constitution (2016) [1]. The functions 
of the Election Commission include, among others, holding elections to the office of the President and 
that of the members of Parliament. It is the aboriginal authority that also contains the elections to 
all local government bodies under the Election Commission Secretariat Act (2009). It is an Act of the 
Parliament. The Parliament consists of 300 members. The total number of local government bodies is 
about 5500[2]. Bangladesh is a country of about 168 million people and around 113.2 million voters 
as of 31 January 2022.

The constitutional responsibility of preparing a single electoral roll of the country’s voters is 
bestowed upon the BEC. The electoral roll or voter list maintained so far was prepared manually. The 
BEC prioritized holding fair elections through using technology by creating a database of the voters. 
It took up a project titled ‘Preparation and Distribution of Identity Card of Voters of Bangladesh’ in 
1995. It was the first trial of the BEC to make a faultless voter list for the elections. The endeavor 
anyhow could not be entirely successful for different limitations. The BEC persistently started doing 
the same thing in a planned way. It undertook another project titled ‘Preparation of Electoral Roll with 
Photograph and Facilitating the Issuance of National Identity Card (PERP)’ in 2007. The BEC created 
an electoral database and accommodated detailed information of the NID card under the PERP. It 
could register about 8.50 million voters with relevant particulars and photographs of each by 2008. 
Laminated NID cards were produced as a by-product of the registration of voters. The preparation of 
digital voter lists and issuance of NID cards came under two separate Acts of 2009 [3] and 2010 [4] 
respectively. The BEC considers the correct registration of voters as a prerequisite for voting.

 

VOTER LIST PREPARATION PROCESS OF 
BANGLADESH ELECTION COMMISSION

Md. Rafiqul Hoque
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The enumerators of BEC visit every door for enlisting each person eligible for being a voter. For 
preparing a preliminary voter list, they collect information of voters who are new, and who previously 
escaped registration, shifted to other locations, migrated from different places and died. The designated 
officials of respective areas notify them for appearing before a team engaged in recording particulars. 
The team members take biometric features of the voters-such as a facial photograph, the impression of 
ten fingers, scanning iris of both eyes and signature or thumbprint for recording under digital process. 
The Central server station is linked with all sever centres set across the country. The officials enter the 
particulars in the local servers. They share it with the central database through Virtual Private Network 
(VPN) which is extended from the main office of the BEC down to the lowest tiers called Upazila (Sub-
districts). This is how a digital voter list came into being, paving the way for entering into polling under 
technology.
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Figure 1: Voter registration process

Process
 y Data enumeration: Voter’s data is collected through a prescribed form by the enumerators 

visiting door to door.
 y Data Entry: Data is entered into a laptop in the presence of voters at the registration centre 

along with biometric features like fingerprint impressions and photographs.
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 y Data Processing: Data is sent to the Upazila server for processing, after processing processed 
data is uploaded to the server.

 y Consolidation of Data: A central database is prepared after merging Upazilla databases and 
pruning out duplicate records by AFIS (Automated Fingerprint Identification System) matching.

 y Finalization: Voter lists are printed and copied into CDs in pdf format. Printed voter list has 
photographs of voters and is used for official purposes and only while CDs are prepared without 
photos for distribution to candidates and political parties.

 y Updating:  The annual update is made through capturing voters’ information and merging with 
the previous database after having matched to take care of the de-duplication.

 y Hardware: Laptops, Digital Cameras, Fingerprint Scanners, IRIS Scanner, Signature Pad for 
capturing data at the registration centre. High-level desktop PC for Upazila server, SAN storage 
at the Data Centre, heavy-duty printers for a more significant volume of printing of voter list.

 y Software: For field-level data capturing customized registration software has been prepared 
using C#. Server modules for the Upazila and the Central Server were developed using ASP, 
PHP.  Oracle database is used for data storing.

However, voter registration is a continuous process. Any citizen can register himself as a voter 
any time in the Upazila/Thana Election office of his place of residence. A person should have the 
following qualifications [5] to be registered as a voter according to Article 122 of the Constitution of 
the Peoples Republic of Bangladesh and Section 7 of Electoral Rolls Act 2009:

 y A citizen of Bangladesh;
 y Not less than eighteen years of age;
 y Does not stand declared by a competent court to be an unsound mind; and
 y Be a resident of an electoral area.

The BEC published a draft voter list on 2 January and a final voter list on 2 March each year. 
By observing the new voters, who have attained 18 years age, were showing less interest in getting 
enrolled in the voter list. To effectively deal with this problem, and to encourage young voters more to 
take part in the electoral and national activity, the BEC has decided to celebrate 2 March every year as 
“National Voters’ Day” since 2019.
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পবারষ্পতরক অতববেবাস, অরেদ্বা ও চলমবান অসমদ�বািবার গণিবাতন্তক রেতরিয়বা শুধু রবাজননতিক পতরদবেদক অরেি্বাতেি কদরনবা 
এর সুদূর ববা চূড়বান্ত রে�বাব তনব ষিবাচতন পতরদবেদকও অতস্থতিেীল কদর শিবাদল। রবার দ্বাত্বিক লড়বাই শ�বাটগ্রহদণর তেনদকও কদর শিবাদল 
যুদ্জয় এর মদিবা আদপবা্হীন এবং এর চূড়বান্ত পদব ষি িলবািল রেকবাদের  ক্ণটুকু হদয় উদঠ অি্বান্ত স্বাথ ষি সংতলিষ্ট  স্পে ষিকবাির একটি 
থমথদম পতরদবদের ন্বায়।

এই রুদ্বেবাসকর পতরতস্থতিদি রবারবা এই পতরদবে-শক আইনবানুগ�বাদব সবামবাল তেদবন িবারবা থবাদকন টবানবা কবাদজর চবাদপ েবাতররীক 
ও মবানুত্ক�বাদব  ন্্জ ও তনজনীবিবায় ক্বান্তরেবান্ত। এই উত্তপ্ত পতরতস্থতিদি ইউতনয়ন পতর্ে তনব ষিবাচতন একটি শকদন্দর তরেজবাইতিং 
অতিসবার ও িবার সহকমনীগণ গদড় ২ হবাজবার শ�বাটবাদরর শ�বাট গ্রহণকবাদল ৩টি পদে গদড় ১২ জন (গদড় শচয়বারম্যবান রেবাথনী ৫ জন, 
সংরতক্ি আসদনর সেস্য রেবাথনী ৩ জন এবং সবাধবারণ সেস্য রেবাথনী ৪ জন) রেতিদ্্বিী রেবাথনীর জন্ শ�বাটগ্রহণ কদর থবাদকন। 

 িলবািল (শ�বাট গণনবার তববরণী) রেকবাদের সময় তরেজবাইতিং অতিসবার কর্কষি রেতি পদের জন্ গদড় ১০ কতপ  (তরটবাতনং 
অতিসবাদরর ২ কতপ, তবদে্ খবাদম ১ কতপ, সীলযুতি বস্তবায় ১ কতপ, শ�বাট শকদন্দর শেয়বাদল ১ কতপ, তরেজবাইতিং অতিসবার এর 
সংরক্দণ ১ কতপ, রেতিদ্্বিী রেবাথনীদের ১ কতপ কদর গদড় ৪ কতপ) তলতখি িলবািল (িরম-ঞ, ঞ-১, ঞ-২) রেকবাে করদি হয়। 
সুিরবাং ৩টি পদের জন্ গদড় ৩০ কতপ তলতখি িলবািল (শ�বাট গণনবার তববরণী) শ�বাটগ্রহণ শেদ্ সংতলিষ্ট শকদন্দই তিতরপূব ষিক 
রেকবাে, তবিরণ ও সংরক্ণ করবার আইনবানুগ তনদে ষিেনবা রদয়দে।

ক্বাতন্ত অথববা সহকতম ষির তনতল ষিপ্তিবার ঝুঁতক থবাকবা সদ্বেও তরেজবাইতিং অতিসবাদরর একবার পদক্ ৩০টি তলতখি শ�বাট গণনবার 
তববরণীর তবশুদ্িবা তনতচিি করবা কঠিন কবাজ। অরেি্বাতেি সবামবান্ তবচু্তি �টবাদি পবাদর আইন শৃখিলবার ব্যবাপক অবনতি। দূগ ষিম 
এলবাকবাসহ শেদের শবতের �বাগ এলবাকবায় িদটবাকতপ শমতেন এর সুতবধবা পবাওয়বা রবায় নবা এটবা অতি স্বা�বাতবক তচত্র। এই স্পে ষিকবাির 
মুহূদিষি রখন চবারপবাদের পতরদবে তবত�ন্ন�বাদব গুজদব থবাদক �রপূর, িখন একটি সবামবান্ ভুলই সিল�বাদব চলমবান  তনব ষিবাচতন 
পতরদবেদক মুহূ ষিদি কদর তেদি পবাদর িেনে ও তহংস্রিবার  তপেবাতচক আনদদে �রপুর।

শমবাদটর উপর, তনব ষিবাচতন পতরদবে সমৃদ্�বাদব সমবাতপ্তকরদণর লদক্্ িলবািল রেকবাে রেতরিয়বাদক সহজীকরদণর জন্ রেস্তবাবনবা 
হদলবা, একজন তরেজবাইতিং অতিসবার কর্ষিক ৩০ কতপ তনভু ষিল�বাদব তলতখি িলবািল (শ�বাট গণনবার তববরণী তিতর) রেকবাে করবা শরদহতু 
অি্ন্ত তনতবড় ও স্পবেষিকবাির কম ষি, শসদহতু সংতলিষ্ট তরেজবাইতিং অতিসবার  রেতি পদের জন্ ৪ কতপ কদর তলতখি িলবািল রেকবাে 
করদবন (তলতখি িলবািল ২ কতপ তরটবাতন ষিং অতিসবার, ১ কতপ সীলযুতি বস্তবায় এবং ১ কতপ শকদন্দর শেয়বাদল সাঁটিদয় রেেে ষিন করদবন) 
এবং Whatsapp, Messenger ইি্বাতে মবাধ্যদম অবতেষ্টষি ৬ কতপ (তবদে্ খবাম এর পতরবদিষি ১ কতপ ইতসএস এর তলংক এ 
শরেরণ, তরেজবাইতিং অতিসবার এর সংরক্দণ ১ কতপ এবং ১ কতপ কদর সংতলিষ্ট রেবাথনী অথববা িাঁর তনব ষিবাচতন এদজন্ট অথববা িলবািল 
শ�বাট গণনবা কদক্ উপতস্থি এদজন্ট অথববা শকদন্দ েবাতয়ত্বরি এদজন্টদের এর তনকট শরেরণ) শমবাববাইল এর মবাধ্যদম িলবািদলর 
েতব/তপতিএি ববািষিবা আকবাদর িবাৎক্তণক�বাদব সরবরবাহ করদবন। উতলিতখি নম্বরসমূহ রেতিদ্্বিী রেবাথনীগণ কর্ষিক পূদব ষিই তরেজবাইতিং 
অতিসবার এর তনকট তনধ ষিবাতরি িরদম সরবরবাহ করদবন। উতি রেস্তবাবনবার আদলবাদক আদরবা তনভূ ষিল�বাদব ও দ্রুিিবার সতহি ব্যবালট ও 
ইত�এম এর িলবািল (শ�বাট গণনবার তববরণী) রেকবাে, সংরক্ণ ও সরবরবাহ করবা সম্ব হদব। 

এেবাড়বাও, চলমবান ইত�এম শমতেদন উন্নি কবাতল ব্যবহবার এবং তরেন্টবার এর থবারমবাল শরবাল শপপবাদরর শস্পস-এর আকবার বড় 
করবার মবাধ্যদম িলবািল (শ�বাট গণনবার তববরণী িরম-ঞ, ঞ-১, ঞ-২) তবন্স্ত করবার তবদবচনবা করদল শকবানরুপ হদস্তদলখবা ববা 
হদস্তদক্প ব্যতিি তনব ষিবাচনী িলবািল ব্যবস্থবাপনবা স্ল্প সমদয়, সম্পূণ ষি রেযুততি তন� ষির, ঝুঁতকমুতি ও ববাধবাহীন�বাদব সরবরবাহপূব ষিক সব ষিজন 
গ্রহণদরবাগ্য করবা রবায়। ইদিবামদধ্য ইত�এম শমতেদনর বদেৌলদি শ�বাটগ্রহণ পূব ষিরবাদির অতস্থরিবা বন্ধ করবা সম্ব হদয়দে। রেস্তবাতবি 
স্য়ংতরিয়�বাদব চূড়বান্ত িলবািল (তনধ ষিবাতরি শ�বাট গণনবার তববরণী িরম-ঞ, ঞ-১, ঞ-২) ব্যবস্থবাপনবার মবাধ্যদম তনব ষিবাচতন সমস্যবার 
সমধবাদনর আদরকটি নতুন অধ্যবাদয় উত্তরণ সম্ব। শে্ �বাদলবা শিবা সব �বাদলবা। িদব, এ জন্ শ�বাট গণনবার তববরণী তিতর, রেকবাে 
ও সংরক্দণর সংতলিষ্ট তবতধতবধবাদন রেদয়বাজনীয় সংদেবাধন অপতরহবার ষি।

ভলেকভলেক: পদররালক (প্রদেষিণ), দনব ্থারদন প্রদেষিণ ইনদস্টিউট

রুদ্ধশ্াস পদরদস্দত:রুদ্ধশ্াস পদরদস্দত:
ফলাফল ততদর ও সরবরাসের একটি সেজতর  �াবনাফলাফল ততদর ও সরবরাসের একটি সেজতর  �াবনা

ভমাোম্ি ভবলাসয়ত ভোসসন ভরৌধুরী
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Festive election focuses the pleasant and pragmatic manners of the electoral stakeholders and 
voters for strong democracy.scholars of political science would no doubt consider festive elections 
as one of the most important events in a democratic society and expect effective measurements 
in guaging the quality of democracy of any country. In this context, festive election and particularly 
higher voter participation will be certainly a very good measure of a healthy democracy.Today election 
festivity is becoming very popular in democratic countries. Mr Green, a professor of political science 
at Columbia university recognizes it festive attraction, with polling places setup in saloons where 
voters would spend the day casting their ballots. He also presents a research study that organising 
community festivals- everyone invites for things like live music, sno- cones,and hotdogs - near polling 
sites can create a significant increase in voter turnout, often for less money than direct mail or door 
to door canvassing.

 Conducting elections at field level,we  notice that the festive mood fostering traditional and 
modern cultures of recent local and other elections  in the country are certainly fine  and the Election 
Commission can conduct that election held in a festive atmosphere, have been participatory and 
competitive.  Spontaneous presence of ordinary voters who come with great enthusiasm  are in the 
winter mornings ignoring the cold breeze. Long queues of voters are seen and votings are in peaceful 
although there are a little crowd. At the very front of the procession the candidate and with him 
some old and distinguished persons are must and just behind him  some people, who may dance 
in the guise of a girl and leading the procession also. Voters who are Dissabled, pregnants and even 
parents of infants are standing in the queques. The slogans are very funny, witty and impressive.
Temporary teastalls, inclusive meetings of voters, pleasant embracing and so on recreational 
events are noticeable. Attractive and uncommon campaign materials like Bioscope,modern musical 
instruments,badges, calendar,flyers, factsheets,musical videos,graffiti and so on are used.A large 
turnout( nearabout 70% on average)  voters has been observed in the centers.The voting process 
takes place in a festivity atmosphere as people go to polls in mass to determine their administration 
and future. A week ahead of voting day hectic electioneering by the candidates and their supporters 
turn into a festive locality. From first time voters to centenarians,cricketers see people of various 
hues coming out to exercise their franchise. Film and media stars also gather to express keen interest 
to cast votes. Even the bridegroom and bride decked in wedding finery are noticed to first cast 
their votes before heading to the marriage venue.The voters show profound interest in exercising 
their franchise to elect honest and committed persons having better background . The competing 
candidates put in their all- out efforts to reach the doorsteps of the voters with a hope to get their 
support . Common voters, including the young generation express their optimism over festive polls as 
positive commitments are being made by the competing candidates. Through casting votes in festive 
election the young voters are encouraged to expect competent, patriotic and educated leadership. 

FESTIVE ELECTION
Considering the stunning steps and suggestions for celebrating the festival of democracy

Kbd M Alamgir hossain
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EMB does take adequate preparations,including proper tier security measures to hold polls peacefully 
.Actually EMB, electoral stakeholders and voters should play pivotal role in making festive election 
and consider it ‘ as a social event where Voters would talk with friends hilariously and listen to live 
music. Polling will be held in popular community gathering spots.. A pertinent remarks from the noted 
book “ Election as popular culture in Asia” by Chua beng Hua can be mentioned here. ‘ Inspite of the 
professionalization of campaign, elections remain the primary channels of popular participations in 
politics. The character and the intensity of popular participation obviously depend on the social and 
political culture of the country .So political commitment, EMB’s stringent steps, fearless environment 
and spontaneous participation of the voters may be very essential for emphasizing festive election.  
Innovative and impressive suggestions that can promote are a) The social nature of polling places must 
be rapporteur, harmonious and friendly environment. b) Candidates must be deserving, dedicative 
and attentive to the electoral laws and voters..c) Voters can be encouraged to display NID cards / 
voters slip, while they are in the queue. d) For all the members of the political registered parties voting 
may be compulsory. e) Politicians may meet voters systematically who donot belong to their party.f)
By taking the premising, Contesting candidates may extend their performances on the arrangements 
of talk shows, debate shows, party presentations or any combined social events in their respective 
areas. g) the volunteers, social workers or the supporters may come forward to repair the surrounding 
roads of the polling centers which are miserable condition for the voter transportation. h)Candidates 
may be inspired and motivated to use election campaign materials all- around giving the ward or 
constituents a special look.I) parties may have a clean statue of party founders, wave the party flags, 
can paste the tattoos of the candidates’ symbol in their bodies.j) Supporters/voters may decorate 
outside of the polling centres like the festive mood of religious religion n) Candidates may give away 
electoral calendars .o) Transgenders may be motivated and encouraged in  excercising voting rights.p) 
Using television in election might emerge as a possible space for the expansion of public sphere 
discourse.q)Afterall,Lawenforcers would not harass anyone.

Transparent elections are needed to get a pure people’s representative. At the same time, 
if there are proper thinking, accountability, proper use of the law, the days of festive atmosphere in 
election would prevail unduviously n unambiguously.Elections could be an event like an examination, 
a lottery, a cricket match or an election. So it is high time to join the election with a willingness to 
embellish democracy. Let’s enter the upcoming elections with joy and make the election a festival of 
ideas and works.

Writer: District election officer, Moulvibazar.
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 y National Identity (NID) Card - জাতীয় পদররয়পত্র
জাতীয় পদররয় দনবধিন আইন, ২০১০ এর ধারা ২ ও ৩ -এ প্রিতি সংঞো অনুসাসর-

২। সংঞো- দবষয় বা প্রসংসগর পদরপন্থী ভকান দকছু না থাদকসল, এই আইসন-
(২) “জাতীয় পদররয়পত্র” অথ ্থ কদমেন কর্্থক ভকান নাগদরক বরাবসর প্রিতি জাতীয় পদররয়পত্র;
(৩) “জাতীয় পদরদরদত নবির [National Identification Number (NID)]” অথ ্থ জাতীয় পদররয়পসত্র কদমেন 

কর্্থক প্রিতি পদরদরদত নবির;
উসলেখ্য, জাতীয় পদররয়পত্র নবির 13, 17 এবং 10 digit সবিদলত েসয় থাসক ।

জাতীয় পদররয়পত্র েসলা এমন একটি িদলল ো একজন ব্যদতির স্ত্রি এবং জাতীয় উ�য় পদররয় বেন কসর। ভ�াটারসোগ্য 
নাগদরসকর পােপাদে অন্ান্ সকল নাগদরকসক দনধ ্থাদরত পদ্ধদতসত জাতীয় পদররয় প্রিান করার পদবত্র িাদয়ত্ব দনব ্থারন কদমেসনর 
উপর ন্স্। 

জাতীয় পদররয় দনবধিন সংসোধন আইন, ২০১৩ এর ধারা ৫ অনুসাসর –

“৫। জাতীয় পদররয়পত্র পাইবার অদধকার, ইত্যাদি- (১) ভ�াটার তাদলকা আইন, ২০০৯ (২০০৯ সসনর ৬ নং আইন) অনুসাসর 
ভ�াটার দেসাসব তাদলকাভুতি প্রসত্যক নাগদরক, দনধ ্থাদরত পদ্ধদত ও েত্থ সাসপসষি, জাতীয় পদররয়পত্র পাইবার অদধকারী 
েইসবন।

(২) উপ-ধারা (১) এ োো দকছুই থাকুক না ভকন, কদমেন অন্ান্ নাগদরকসক, দনধ ্থাদরত পদ্ধদত ও েত্থ সাসপসষি, জাতীয় 
পদররয়পত্র প্রিান কদরসত পাদরসব।”

 y পদররয় দনবধিন সংক্ান্ত কাে ্থক্ম 
ক) ভ�াটার ভোগ্য বাংলাসিসের নাগদরক (Voters: 18 and 18+)
ে) অন্ান্ সকল নাগদরক (Non-voters: under 18)

[২০১৪ এবং ২০১৯ সাসল োলনাগাি কাে ্থক্সমর আওতায় এটি করা েসয়দেল। এসষিসত্র েেন বয়স ১৮ েসব, তেন তারা 
স্য়ংদক্য়�াসব ভ�াটার তাদলকাসত অন্তভু ্থতি েসবন এবং ভ�াট দিসত পারসবন। উ�য় ভষিসত্রই এনআইদি কাি ্থ সরবরাে 
করা েসয় থাসক। বত্থমাসন দনব ্থারন অদফসসর মাযেসম রলমান]

ক্ম বৎসর পুরুষ মদেলা র্তীয় দলঙ্ ভমাট
০৯ ২০২১ ৫,৬৫,৯৮,০০৫ 

(৫০.৬৬%)
৫,৫১,২২,২২৩
(৪৯.৩৩%)

৪৪১ ১১,১৭,২০,৬৬৯

১০ ২০২২ ৫,৭৫,৬৮,৮০৭ 
(৫০.৮৮%)

৫,৫৫,৫৩,৯২৭
(৪৯.১০%)

৪১১ ১১,৩১,২৩,১৪৫

জাতীয় পদররয়পত্র এবং তিসংক্ান্ত কদতপয় গুরুত্বপূণ ্থ কম ্থকান্ডজাতীয় পদররয়পত্র এবং তিসংক্ান্ত কদতপয় গুরুত্বপূণ ্থ কম ্থকান্ড

মুোঃ সরওয়ার ভোসসন
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 y জাতীয় পদররয়পসত্র দলদপবদ্ধ তযে-উপাতি সংসোধন; 
(এদপ্রল/২০২০ েসত উতি ভসবা দবসকন্দীকরণ করা েসয়সে)
26 April 2020 এর পর ভথসক- 

 y Offline এর পাোপাদে Online NID Service রালু করা েসয়সে;

 y NID Wing েসত সংসোধসনর ধরণ অনুসাসর Category Assign করা েয়।

ক্বাদটগতর Disposal Authority : 
ক Upazila/Thana Election Officer/ AD, NIDW
খ Senior District/District Election Officer/ DD, NIDW
গ Regional Election Officer/ Director, NIDW
� DG Sir

ক্যাসটগদর Appeal Authority
ক, ে ক্যাসটগদর বাদতল েসল আঞ্চদলক দনব ্থারন কম ্থকত্থা

গ বাদতল েসল মোপদররালক
� বাদতল েসল মাননীয় কদমেন

সংসোধন তযে (জানুয়াদর / ২০২২ পে ্থন্ত)

দনপেন্ন ক ে গ �
ভমাট ১৮,০৭,৬৭১ ৯,৭৬,৬৮০ ১৪,৯০,১৫৫ ১৩,৫৭,০৩৩

সব ্থসমাট দনপেন্ন 
- ৫৬,৩১,৫৩৯

 y মাননীয় কদমেসনর অনুসমািন সাসপসষি মৃত ব্যদতির জাতীয় পদররয়পত্র সংসোধন; 
মৃত ব্যদতির জাতীয় পদররয়পত্র সংসোধসনর দবষসয় ৪থ ্থ কদমেন স�ায় মাননীয় কদমেন কর্্থক দনম্নরূপ দসদ্ধান্ত গৃেীত েয়ঃ

“মৃত ব্যদতির জাতীয় পদররয়পত্র সংসোধন প্রদক্য়া সাব ্থজনীন�াসব উম্ঠুতি না ভরসে আইনানুগ উতিরাধীকার কর্্থক িাদেলকৃত 
প্রদতটি আসবিন কদমেসনর দসদ্ধাসন্তর জন্ নদথসত উপস্াপন করসত েসব। আসবিন কদমেন কর্্থক অনুসমাদিদত েসল 
েথাদনয়সম তযে সংসোধনপূব ্থক সংদলিটি ব্যদতির তযে-উপাতি পুনরায় ‘Dead’ স্্যাটাসস রােসত েসব। এরূপ সংসোধসনর 
ভষিসত্র সকল ধরসনর দনরাপতিা তবদেটি্য সংযুতি কসর কাি ্থ ম্াসনজসমটি দসসস্সমর প্রসয়াজনীয় আপসিট করসত েসব ।” 

 y ভ�াটার এলাকা স্ানান্তর সংক্ান্ত কাে ্থক্ম (Migration) 
(ক) একই দনব ্থারদন এলাকার মসযে দ�ন্ন দ�ন্ন ভ�াটার এলাকা;
(ে) দ�ন্ন দ�ন্ন দনব ্থারদন এলাকার ভ�াটার এলাকা

ফরম-১৩ পূরণপূব ্থক প্রসয়াজনীয় কাগজাদিসে সংদলিটি উপসজলা/থানা দনব ্থারন অদফসস জমা দিসত েয়।

 y Withdrawal of Duplicate NID card (owing to loss/damage/migration) 
(printed at NID Wing and District Election Office level as well)
উপসজলা/থানা পে ্থাসয় দপ্রটি সুদবধা ভিওয়ার জন্ কাে ্থক্ম রলমান
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 y Online NID Services - www.services.nidw.gov.bd 
(গত এদপ্রল/ ২০২০ েসত জানুয়াদর/২০২২ পে ্থন্ত) 
ভরদজসষ্ট্রেন কসরসেন প্রায় ১,৩১,১৮,৪১১ জন নাগদরক
এনআইদি িাউনসলাি কসরসেন প্রায় ৬৯,৩৭,৫৯৩ জন নাগদরক 
নতুন ভ�াটাসরর জন্ দনবধিন কসরসেন প্রায় ১৯,১০,৪৭৩ জন নাগদরক
োরাসনা কাি ্থ উসতিালসনর আসবিন প্রায় ৩,৫৭,০৭৭ জন নাগদরক
সংসোধন আসবিন প্রায় ১,১৭,৯৫৮ জন নাগদরক

উসলেখ্য, COVID pandemic এর মসযেও এনআইদি উইং েসত সারাসিসে দনব ্থারন কাে ্থালয় ও আইদিইএ প্রকসল্পর প্রায় ২৬০০ 
জন কম ্থকত্থা/কম ্থরারীসক এনআইদি অনলাইন সাদ� ্থস দসসস্মস সপিসক্থ প্রদেষিণ প্রিান করা েয়। 

 y Smart Card দবতরণ সংক্ান্ত (সব ্থসেষ জানুয়াদর/২০২২ পে ্থন্ত)

মুদ্রণকৃত কাি ্থ ভমাট দবতরণ ভমাট অদবতরণকৃত

৭,০৬,৯২,৭৫৭ ৫,০৬,০৬,৪৯৭ (৬৭.৮%) ১,৭৩,৮২,৯৮৭

 y NID Partner Services

 y 158 institutions are linked with this NID Database and many more are to come.

প্রদতষ্াসনর ধরণ প্রদতষ্াসনর সংখ্যা

সরকাদর প্রদতষ্ান ৪৪

ভমাবাইল ভকাপিানী ০৬

বাদণদজ্যক ব্যাংক ৬৩

আদথ ্থক প্রদতষ্ান ২৮

ভমাবাইল ফাইন্াদসেয়াল ভকাপিানী ০৮

বীমা ভকাপিানী ০৫

অন্ান্বীমা প্রদতষ্ান ০৪

সব ্থসমাট = ১৫৮

 y দিসসবির/২০২১ সাল পে ্থন্ত রাজস্ আসয়র োত দ�দতিক দব�াজন দনম্নরূপঃ

ক্ম ভসবার নাম রাজস্ আয় (টাকা)

১ পদররয়পত্র ভসবার দফ 
(সংসোধন, োরাসনা ইত্যাদি) 

৯৫,৭৭,৩৩,৯৪৪

২ চুদতি সপিািন দফ ১৯,১৮,৪৯,৬৭৫

৩ পদরদরদত োরাই দফ ১৭০,৩১,৮২,৫৬৬

সব ্থসমাট ২৮৫,২৭,৬৬,১৮5
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 y তযে-উপাতি সবিদলত প্রদতসবিন সরবরােকরণ সংক্ান্ত

a) Providing Reports to Police, Court, Anti-Corruption Commission and different Ministries/
dept./institutions -

a) NID based

b) Parameter like name, parents, address, etc

c) Fingerprint (CD/using stamp Pad ink)

b) Identifying unknown dead body (অঞোতনামা লাে সনাতিকরণ)

a) Fingerprint (CD/using stamp Pad ink) received from Police

b) Fingerprint collected by Technical team of IDEA Project (2 operators) from morgue 
within Dhaka city

ক্দমক োরাইসয়র ধরণ সংখ্যা (২০২০-২১ সাসল)

০১ জাতীয় পদররয়পত্র োরাই ৫৭৯০

০২ আঙ্গুসলর োপ োরাই ১২৯

০৩ সব ্থসমাট ৫91৯

 y Different NID related Complains 

 y Complain Sources: 
i) Public Complain in hard copy (Addressing Hon’ble CEC Sir / Senior Secretary Sir / DG 

Sir)
ii) Election Officers at field level
ii) Mass Media- Newspaper/News Channel

 y Action:
i) File Initiated for Decision (at DG/Secretary/Hon’ble Commission)
ii) Investigation – 

a) at field level (UEO/Thana Election Officer, SDEO/DEO, REO)
b) Inquiry Committee (NID Wing, IT, Secretariat)

iii) Special Committee (govt. job holder hiding NID info)
iv) File Initiated after getting the Investigation Report
v) Getting the decision/instruction of the concerned authority
vi) Implementation (with the help of IT) 
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 y দবসিসে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাসিদেসির ভ�াটার দনবধিন দবষসয় গৃেীত কাে ্থক্মসমূে

১৯ এদপ্রল ২০১৮ - ‘প্রবাসী বাংলাসিেী ভ�াটারগণসক জাতীয় পদররয় পত্র প্রিান এবং ভ�াটাদধকার প্রসয়াগ’

  দবষসয় প্ান প্াদসদফক ভসানারগাঁও ভোসটসল একটি ভসদমনার অনুদষ্ত েয় ভেোন ভথসক

  দবদ�ন্ন পরামে ্থ/সুপাদরেমালা গ্রেণ করা েয়। 

২৯ ভসসটেবির ২০১৯ - ভ�াটার তাদলকা দবদধমালা ২০১২ ভত প্রসয়াজনীয় সংসোধন আনয়নপূব ্থক প্রবাসী

  দনবধিসনর ফরম-২ক েীষ ্থক একটি নতুন ফরম প্রস্তুত করা েসয়সে; 

২৩ অস্াবর ২০১৯ - প্রবাসী দনবধিসনর সাদব ্থক দবষয়াদি দনসয় একটি সংদষিতি নীদতমালা প্রণয়ন করা েসয়সে;

  প্রবাসী বাংলাসিদে কর্্থক আসবিসনর জন্ একটি অনলাইন ভপাট ্থাল প্রস্তুত করা েসয়সে

  এবং দতনটি ভিসে (যুতিরাজ্য, সংযুতি আরব আদমরাত এবং মালসয়দেয়া)

  আনুষ্াদনক�াসব উসদ্বাধন করা েসয়সে।

 ২৯ নস�বির ২০২০ - তাদরসে অনুদষ্ত ৭৩ তম মাননীয় কদমেন স�ায় দনম্নরূপ দসদ্ধান্ত গৃেীত েয়ঃ

  “ দবসিসে বসবাসরত বাংলাসিদে নাগদরকগণসক ১ম বার দবনামূসল্য জাতীয় পদররয়পত্র প্রিান করসত েসব”

ইসতামসযে মালসয়দেয়া, সংযুতি আরব-আদমরাত ও যুতিরাসজ্য বসবাসরত/কম ্থরত প্রবাসী বাংলাসিদেগসণর দনকট েসত আসবিন 
গ্রেসণর দনদমতি অনলাইন ভপাট ্থাল উসদ্বাধন করা েসয়সে। অদ্যাবদধ দবদ�ন্ন ভিে ভথসক প্রাতি আসবিন সংখ্যা দনম্নরূপঃ (জানুয়াদর/২০২২ 
পে ্থন্ত)

মালসয়দেয়া ভসৌদিআরব দসংগাপুর সংযুতি আরব আদমরাত যুতিরাজ্য মালদ্বীপ সব ্থসমাট
২৩৭ ৯৮৬ ১৭২ ৭৯০ ৫২২ ২৮ ২৭৩৫

সব ্থসেষ বাংলাসিে োই কদমেন, লন্ডন-এ এনআইদি ভসবা রালুকরণ দবষসয় পররাষ্ট্র ম্রিণালসয়র সাসথ সমন্বয় সাধন করা েসছে।

 y তদ্বত ভ�াটার সংক্ান্ত 

Duplicate - 5,29,974 (till Jan/2022)
Match Found cases - 6,35,447 

before - AFIS, now - ABIS
a) match with own self and b) match with others (false match)

 y ২০১২ - মাঠ পে ্থাসয় তদ্বত ভ�াটাসরর তাদলকা সরবরাসের মাযেসম তদ্বত ভ�াটাসরর শুনানী গ্রেণ সাসপসষি ষিমা প্রাথ ্থনাপূব ্থক 
সুপাদরে করা েয়। 

 y ২০১৭ - পরবতনীসত তদ্বত ভ�াটার েসল প্রথমটি বোল থাকসব এবং দদ্বতীয়টি স্য়ংদক্য়�াসব deleted েসব মসম ্থ দসদ্ধান্ত েয়। 

 y ২০১৯ - তদ্বত ভ�াটারসির দবরুসদ্ধ সংদলিটি ভরদজস্রেেন অদফসার কর্্থক দবদ্যমান ভ�াটার তাদলকা আইন, ২০০৯ এবং জাতীয় 
পদররয় দনবধিন আইন, ২০১০ এর সংদলিটি ধারা অনুসাসর মামলার দসদ্ধান্ত েয়।

 y ২০২১ - মাননীয় কদমেসনর ৭৮তম স�ার দসদ্ধান্ত 

(ক) ভ�াটার তাদলকা আইন ২০০৯ এবং জাতীয় পদররয় দনবধিন আইন অনুোয়ী োরা ২য় বার ভ�াটার তাদলকায় নাম অন্ত্থভূতি 
কসরসেন এবং জাতীয় পদররয়পত্র গ্রেণ কসরসেন ভসসকল ভ�াটাসরর দবরুসদ্ধ দৃশ্যমান ও কাে ্থকর ব্যবস্া গ্রেণ করসত েসব। 
এোড়া, AFIS ম্াদরংসয়র ব্যবস্া থাকার পরও ভেসকল কম ্থকত্থার গাদফলদতর কারসণ তদ্বত ভ�াটার েসয়সেন তাসির দবরুসদ্ধও 
ব্যবস্া গ্রেণ করসত েসব। 
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(ে) তদ্বত ভ�াটার অন্তভূ ্থদতিসরাসধ ব্যাপক�াসব প্ররার প্ররারণা রালাসত েসব। 

(গ) কাদরগদর দিক দবসবরনা কসর মাঠ কাে ্থালসয় ভ�াটার দনবধিসনর সময় AFIS ম্াদরংসয়র ব্যবস্া গ্রেসণর উসদ্যাগ দনসত েসব।

(�) ভ�াটার কর্্থক ২য় বার অন্ত্থভূদতির দবষয়টিসে জাতীয় পদররয় সংক্ান্ত অন্ান্ অদনয়ম দনপেদতির জন্ উপসজলা পে ্থাসয় 
উপসজলা দনব ্থােী অদফসার-ভক আেবায়ক এবং উপসজলা দনব ্থারন কম ্থকত্থাসক সিস্য সদরব কসর ০৫ সিস্য দবদেটি কদমটি 
গঠন করসত েসব। কদমটি েথােথ শূনানী গ্রেণ কসর আইন সম্ত সুপাদরে প্রিান করসব। ভস আসলাসক কদমেন দসদ্ধান্ত গ্রেণ 
করসব।

 y এনআইদি কাসি ্থর তযে ভগাপন কসর রাকুদরসত দনসয়াগিান

১২ ভফব্রুয়াদর ২০১৯ 
রাকদর পাওয়ার পর Pay Fixation সংক্ান্ত জটিলতা দনরসসনর জন্ সংদলিটি সকল ম্রিণালয়/দব�াগ/িতির কর্্থক জাতীয় 
পদররয়পসত্রর তযোদি আমসল দনসয় রাকদর ও অন্ান্ ভসবা প্রিাসনর দনদমতি সিয় দনসি ্থেনা জাদরর জন্ মদ্রিপদরষি 
দব�াসগর মদ্রিপদরষি সদরব মসোিয় ভক সদরব, দনকস কর্্থক একটি দি.ও ভলটার প্রিান করা েয়। 

০৫ মার ্থ ২০১৯ 
উদলেদেত দবষসয় মদ্রিপদরষি দব�াগ কর্্থক দনসি ্থেনা জাদর করা েয়।

০২ দিসসবির ২০১৯ 
তযে ভগাপন কসর রাকুদর প্রাদতির পর জাতীয় পদররয়পসত্রর দবদ�ন্ন তযে সংসোধসনর প্রাতি আসবিনগুসলা দনপেদতির জন্ 
মাননীয় কদমেসনর অনুসমািনক্সম পদররালক (অপাসরেসে), এনআইদি উইং ভক আেবায়ক কসর আইন অনুদব�াগ, দনব ্থারন 
কদমেন সদরবালয়, কাদরগদর অদধোোর প্রদতদনদধগসণর সমন্বসয় একটি কদমটি গঠন করা েয়। 

ভমাট স�ার সংখ্যা (জানুয়াদর/২০২২ পে ্থন্ত) ২০ টি
ভমাট দনপেদতিকৃত আসবিন ৪৪৪ 

অনুসমাদিত ১৮৮
বাদতল ১০১
অন্ান্ ১৫৫

 y ভ�াটার তাদলকা েসত মৃত ভ�াটার কত্থন (Dead status) 

মৃত ভ�াটার : ৫০,৩২,৩২৮ (জানুয়াদর/২০২২ পে ্থন্ত)
ভ�াটার তাদলকা আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০ (ে) অনুসাসর-
“ভ�াটার তাদলকাভুতি ভে ব্যদতি মৃতু্যবরণ কদরয়াসেন বা দেদন অনুরূপ তাদলকায় অন্তভু ্থতি েইবার সময় অসোগ্য দেসলন বা 
অসোগ্য েইয়াসেন তাোর নাম কত্থন করার” দবধান রসয়সে।

কত্থন প্রদক্য়াঃকত্থন প্রদক্য়াঃ

 y ফরম-১২ পূরণপূব ্থক সংদলিটি ভরদজসষ্ট্রেন অদফসার (উপসজলা/থানা দনব ্থারন অদফসার) বরাবর আসবিন করসত েয় 
ভেোসন মৃত্যর তাদরে উসলেে করসত েয়; 

 y আসবিনকারী/তযে সরবরােকারী/তযে সংগ্রেকারীর দববরণ দিসত েয়;

 y তযেসংগ্রেকারী কর্্থক সংগৃেীত তসযের সত্যতার দবষসয় দলদেত ভ�াষণা ও স্াষির দিসত েয়;

 y অবসেসষ ভরদজসষ্ট্রেন অদফসাসরর স্াষির দিসত েয়। 

 y পূরণকৃত ফরম-১২ কে্যান করতঃ িাটাসবইসজ সংরষিণ করা েয়।
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তযে সংগ্রেকালীন দনম্নরূপ কারসণ জীদবত থাকা সস্বেও কদতপয় ভ�াটারসক মৃত স্্যাটাস করা েসয়সেঃ

ক) করদণক ভুল, ে) িাটা এদট্সত ভুল এবং গ) কদতপয় ভষিসত্র উসদেশ্য প্রসণাদিত ভুল

সমাধান দেসাসব উপযুতি প্রমাণসকর দ�দতিসত আসবিন করা েসল dead status ভক Role back করার সুদবধা মাঠপে ্থাসয়র 
দনব ্থারন অদফসসমূেসক প্রিান করা েসয়সে।

 y Madness issue (4,334 till Jan 2022) 

গত ১০ নস�বির ২০২১ দ্রঃ তাদরসে অনুদষ্ত মাননীয় কদমেসনর ৮৯তম স�ায় জাতীয় পদররয়পসত্রর িাটাসবইসজ Madness 
status পদরবত্থন সংক্ান্ত দবষসয় আসলারনা েয় এবং মাননীয় কদমেন দনম্নরূপ দসদ্ধান্ত প্রিান কসরনঃ

(ক) গণপ্রজাত্রিী বাংলাসিসের সংদবধাসনর অনুসছেি ১২২ অনুোয়ী ভকান উপযুতি আিালত কর্্থক ভকান ব্যদতিসক অপ্রকৃদতস্ 
ভ�াষণা না করা েসল এবং এসংক্ান্ত িাদলদলক প্রমাণাদি িাদেল না করা থাকসল জাতীয় পদররয়পসত্রর িাটাসবইসজ ভেসকল 
নাগদরসকর madness status আসে তা দবলুদতির ব্যবস্া গ্রেণ করসত েসব।

(ে) ভ�াটার তাদলকা দনবধিন ফরসম madness status না থাকা সস্বেও দক�াসব জাতীয় পদররয়পসত্রর িাটাসবইসজ ভকান 
ব্যদতির madness status এসলা তা সংদলিটি ভজলা দনব ্থারন অদফসার ও ভরদজস্রেেন অদফসার ও ভরদজস্রেেন অদফসাসরর 
মাযেসম তিন্তপূব ্থক দনব ্থারন কদমেন উপস্াপন করসত েসব। 

মাঠপে ্থাসয় দনসি ্থেনা
 y madness status সবিদলত ভ�াটাসরর জাতীয় পদররয়পত্র নবিসরর দবপরীসত সংদলিটি কাে ্থালসয় সংরদষিত দনবধিন 

ফরম-২ এবং সংযুতি অন্ান্ িদললাদি োরাইপূব ্থক প্রদতসবিন ভপ্ররণ করসত েসব;

 y সংদলিটি ভ�াটাসরর দনবধিন ফরম-২ (দবসেষ কসর ২০০৭-০৮ সাসলর ভষিসত্র) না পাওয়া ভগসল সসরজদমন তিন্তপূব ্থক 
madness দবষসয় সত্যতা োরাই করতঃ প্রদতসবিন িাদেল করসত েসব। এসষিসত্র স্ানীয় জনপ্রদতদনদধ/গণ্য মান্ 
ব্যদতিবসগ ্থর সাষি্য গ্রেণ করা ভেসত পাসর;

 y ভ�াটার তাদলকা দনবধিন ফরসম madness status না থাকা সস্বেও দক�াসব জাতীয় পদররয়পসত্রর িাটাসবইসজ ভকান 
ব্যদতির madness status এসলা ভস দবষসয় সুদনদি ্থটি কারণ িাদেলকৃত প্রদতসবিসন আবদশ্যক�াসব উসলেে করসত েসব।

 y প্রদতসবিন প্রাদতি সাসপসষি madness status পদরবত্থন দবষসয় প্রসয়াজনীয় কাদরগদর ব্যবস্া গ্রেণ করা েসব।

 y Passport related NID issues

০৪ জুলাই ২০১৩ 
‘বদেরাগমন ও পাসসপাট ্থ অদধিতির’ এর সাসথ ‘দনব ্থারন কদমেন’ দদ্বপাদষিক চুদতি স্াষিদরত েয়। তিসস্বেও এনআইদির 
পােপাদে জন্ম সনসির দ�দতিসত (এনআইদি থাকা সস্বেও) এমআরদপ প্রিান করা েত।

২২ জুলাই ২০১৯ 
‘ইদমসগ্রেন ও পাসসপাট ্থ অদধিতির’ এর সাসথ ‘বাংলাসিে দনব ্থারন কদমেন’ এর সংসোদধত দদ্বপাদষিক চুদতি স্াষিদরত েয়।

 � ২০০৭-২০০৮ পূব ্থবতনীকাসলর পাসসপাট ্থ অনুসাসর সাধারণত এনআইদি সংসোধন করা েসয় থাসক।
 � দকন্তু এনআইদি প্রিাসনর তাদরসের পর ইসু্যকৃত পাসসপাট ্থ অনুসাসর এনআইদি সংসোধন করাটা সমীরীন নয়। 

২০২১ সাল 
ই-পাসসপাট ্থ রালু েয় োর মূল দ�দতি েসলা এনআইদি। সরাসদর এনআইদি সা� ্থার েসত API এর  মাযেসম িাটা পুল কসর 
পাসসপাট ্থ দসসস্ম েসত ই-পাসসপাট ্থ প্রস্তুসতর প্রদক্য়া করা েয়।
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২৮ এদপ্রল এবং ০৯ দিসসবির ২০২১
সুরষিা ভসবা দব�াগ েসত পাসসপাট ্থ দরইসু্য/সংসোধন সংক্ান্ত দুটি পদরপত্র জাদর করা েসয়সেঃ
“বাংলাসিসের অ�্যন্তসর পাসসপাসট ্থর জন্ আসবিনকারীসির এনআইদি ও পাসসপাসট ্থর মসযে তসযের গরদমল েসল েথােথ 
প্রমাণসকর দ�দতিসত এনআইদিসত প্রিতি তযে (নাম, দপতার নাম, বয়স ইত্যাদি) অনুোয়ী পাসসপাট ্থ প্রিান করা োসব”।

 y বাংলাসিদে নাগদরকত্ব পদরত্যাগকারীগসণর এনআইদি রদেতকরণ সংক্ান্ত 

ভ�াটার তাদলকা (দদ্বতীয় সংসোধন) আইন, ২০০৯ এর ধারা ১৩(ক) অনুসাসর ভকান ব্যদতি ‘বাংলাসিসের নাগদরক না 
থাদকসল’ তার নাম ভ�াটার তাদলকা েইসত কত্থন করার দবধান রসয়সে। 

জাতীয় পদররয় দনবধিন আইন, ২০১০ এর ধারা ১০ অনুসাসর - 

“ভকান নাগদরসকর নাগদরকত্ব অবসান েইসল তাোর জাতীয় পদররয়পত্র বাদতল বদলয়া গণ্য েইসব এবং উতি জাতীয় পদররয়পসত্র 
প্রিতি জাতীয় পদরদরদত নবির অন্ ভকান নাগদরসকর বরাবসর প্রিতি জাতীয় পদররয়পসত্রর ব্যবোর করা োইসব না”।

গত জানুয়াদর ২০২২ তাদরে পে ্থন্ত স্রাষ্ট্র ম্রিণালসয়র সুরষিা ভসবা দব�াসগর অধীন ১৩১০ (ভতরেত িে) জন বাংলাসিদে 
নাগদরসকর বাংলাসিদে নাগদরকত্ব পদরত্যাসগর আসবিন সরকার কর্্থক মঞ্জুর েসয়সে। 

সমস্যাঃ

ক) উদলেদেত তাদলকাসত NID নবির প্রিান করা েসতা না। সম্প্রদত এতিদবষসয় এনআইদি উইং েসত অনুসরাধ জানাসনার পর 
দকছু দকছু এনআইদি নবির প্রিান করা েসছে।

সমাধানঃ

ক) সুরষিা দব�াগ েসত প্রাতি বাংলাসিদে নাগদরকত্ব পদরত্যাগকারীসির সঠিক এনআইদি নবিসরর দ�দতিসত মাননীয় কদমেসনর 
অনুসমািনক্সম এবং কাদরগদর অদধোোর সোয়তায় NID status locked কসর রাো েয়।

 y জাতীয় পদররয়পসত্র দেন্দু দববাদেত মদেলাসির নাম সংসোধন/পদরবত্থন

১৯ মার ্থ ২০১৮ তাদরসে অনুদষ্ত মাননীয় দনব ্থারন কদমেসনর ২২/২০১৮তম স�ায় দনম্নরূপ দসদ্ধান্ত গৃেীত েয়ঃ

“ক. এসএসদস পাে ভ�াটাসরর জাতীয় পদররয়পত্র সংসোধসনর ভষিসত্র োরা এসএসদস পাে তাসির এসএসদস সনসি উসলেে 
থাকা নাম ঠিক ভরসে সংসোধন করসত েসব।

ে. মাঠ পে ্থাসয় তিন্ত েসল ভকান যুদতিসংগত কারন োড়া তা বাদতল করা োসবনা এবং ভকান আসবিন ভবদে সময় ধসর ভফসল 
রাো োসব না।” 

অন্ান্ কম ্থকান্ড
 y ভরাদেঙ্া কর্্থক অনবধ�াসব পদররয় দনবধিন ও এনআইদি প্রাদতি ভরাধকসল্প কাে ্থক্ম গ্রেণ;

 y মদ্রিপদরষি দব�াগ কর্্থক বাস্বাদয়ত Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) এর অংে দেসাসব ভরদজ্রোর 
ভজনাসরসলর কাে ্থালয় (ORG-Office of the Registrar General- Birth & Death Registration) ভক দেশুর 
জন্ম সনি ইসু্যকাসল Unique ID (UID) সরবরােকরণ; উসলেখ্য, ইউআইদি মূলত 10 digit সবিদলত স্মাট ্থ এনআইদি নবির;

 y মুদতিসোদ্ধা েসব্র/নাসমর পূসব ্থ ‘বীর’ েব্টি সংসোজনপূব ্থক স্মাট ্থ এনআইদি প্রিান;

 y ভ�াটার তাদলকায় পদররয়েীনসির দপতা-মাতার নাম দলদপবদ্ধকরসণ জটিলতা দনরসন সংক্ান্ত কাে ্থক্ম।

ভলেক: সেকারী পদররালক, জাতীয় পদররয় দনবধিন অনুদব�াগ, দনব ্থারন কদমেন সদরবালয়।
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প্রবাি আসে, অথ ্থই সকল অনসথ ্থর মূল। ইেজগসত সং�টিত প্রায় সকল অদনসটির মূসলই আদথ ্থক সংসলিষ খু ুঁদজয়া পাওয়া 
োইসব। আর এই অসথ ্থর ভলনসিন দনয়্রিণ কদরবার জন্ যুগ যুগ ধদরয়া কতই না ভরটিা রদলসতসে ! আদথ ্থক প্রদতষ্ানসমূে গ্রােকসির 
নাসম ব্যাংক অ্যাকাউটি খুদলসতসে। অ্যাকাউটি খুদলবার পূসব ্থ ব্যদতির তযোদি কদটিপাথসর োরাই কদরয়া লইসতসে। োরাই পরীষিায় 
োঁোরা উতিীণ ্থ েইসতসে ব্যাংক অ্যাকাউটি খুদলবার সুসোগ তাঁোসির �াসগ্যই জুটিসতসে। োরাই-প্রদক্য়া েত কঠিনই েউক গ্রােকবৃদি 
ইো মাদনয়া লইসতসে। আর মাদনসবনই না ভকন? ভে ব্যাংক একাউসটির দবপরীসত দবপুল অসকের ঋণ মঞ্জুরীসে আদথ ্থক ভলনসিন 
সং�টিত েইসব ইোর োরাই-প্রদক্য়া একটু কঠিন েইসব তবকী ?

ইিানীং দবদ�ন্ন ভটদলদ�েন র্যাসনসল ব্যাংক অ্যাকাউটি খুদলবার দবষসয় দবঞোপন ভরাসে পদড়সতসে। অদবশ্াস্য�াসব শুধু 
জাতীয় পদররয়পত্র ব্যবোর কদরয়া গ্রােক দনসজই �সর বদসয়া ব্যাংক অ্যাকাউটি খুদলসত পাদরসবন ! গ্রােকসক স্-েরীসর ব্যাংসক 
উপদস্ত েইয়া িরোস্ জমা দিসত েইসব না, েদব- স্াষিসরর প্রসয়াজন েইসব না, ব্যাংক কম ্থকত্থার সম্ঠুসে ইটিারদ�উ দিসত 
েইসব না, ব্যাংক কর্্থপষি সসরজদমন োরাইসয়র জন্ তিন্ত কম ্থকত্থাও দনসয়াগ কদরসবন না। এত দকছু োরাইসয়র �ার কর্্থপষি 
এনআইদি’র উপর োদড়য়া দিয়া দনদচিন্ত থাদকসতসেন। অবস্াদৃসটি মসন েইসতসে এনআইদি ইদতমসযে কদস্পাথসরর স্ান অদধকার 
কদরয়া বদসয়াসে।

ব্যদতির পদররয় োরাইসয়র জন্ ভে পাসসপাট ্থসক সব রাইসত দন� ্থরসোগ্য িদলল দবসবরনা করা েয়, ভসই পাসসপাট ্থ প্রস্তুদতর 
পূব ্থেত্থ দেসাসব কর্্থপষি এেন এনআইদি-ভক জুদড়য়া দিয়াসেন। সপিদতি ভরদজসষ্ট্রেসন এনআইদি অপদরোে ্থ েইয়া পদড়য়াসে। 
সরকাদর-ভবসরকাদর রাকুদরসে প্রায় সকল কাসজ এনআইদিসক বাযেতামূলক করা েইয়াসে। এনআইদিসক বাযেতামূলক না করার 
জন্ বাংলাসিে দনব ্থারন কদমেন নানাদবধ যুদতি উপস্াপসনর ভরটিা কদরয়াও ব্যথ ্থ েইসতসে।

মসন েইসতসে এনআইদি ভেন অমাবস্যার আকাসে রাঁসির দনিগ্ধতা লইয়া আদবভু ্থত েইয়াসে। আর ভসই আসলা কাদড়য়া 
ভনওয়ার জন্ সকসল হুমদড় োইয়া পদড়সতসে। উতি আসলার েটায় দুটি ভলাসকরা তাোসির দুষ্কসম ্থর জন্ প্রসয়াজনীয় অধিকারটুকু 
োরাইয়া দবলাপ কদরসলও সুোসন প্রদতষ্াকারী কর্্থপষি ভবজায় খুদে েইয়াসেন। খুদে ভতা েওয়ারই কথা, ভে এনআইদি দবপুল 
সংখ্যক ভুয়া ভপনেনার েনাতি কদরয়া সরকাসরর েত ভকাটি টাকা সারেয় কদরয়াসে, অপরাসধর লাগাম টাদনয়া ধদরয়া আইন 
শংেলা রষিাকারী বাদেনীসক স্দস্ দিয়াসে, ভবওয়াদরে লাে সনাতি কদরয়া স্জনসির হৃিয় োন্ত কদরসতসে, ইোর কিরসতা একটু 
ভবেী েইসবই।

এনআইদি আজ এক মোকাব্য। মোকাব্য ভেমন একদিসন রদরত েয় না, এনআইদি’র ইদতোসও এক দিসনর নসে। িী� ্থ 
এক যুসগরও ভবেী সময় ধদরয়া বাংলাসিে দনব ্থারন কদমেন সংদলিটি ব্যদতিবগ ্থসক সসঙ্ লইয়া এই মোকাব্য ররনা কদরয়াসেন। 
কতেত সীমাবদ্ধতার মসযে কত কাঠেড় পুড়াইয়া এই মোকাব্য রদরত েইয়াসে তাো শুধু সংদলিটিরাই অনুধাবন কদরসত পাদরসবন। 
জনদপ্রয়তা, দবশুদ্ধতা এবং ব্যবোর উপসোদগতার মানিসডি আজ ইো ভনাসবলতুল্য পুরকোর প্রাদতির ভোগ্যতা অজ্থন কদরয়াসে। রদব 
ঠাকুর ভনাসবল পাইবার আোয় সাদেত্য ররনা কসরন নাই, সাদেত্য ররনাকাসল দতদন জাদনসতনও না ইো ভনাসবল পুরষ্কার অজ্থন 
কদরসব। অন্তরাত্মার তাদগি েইসত দতদন দনঃস্াথ ্থ�াসব সাদেত্যকম ্থ কদরয়াসেন। এনআইদি’র ভষিসত্রও ইোর ব্যদতক্ম নসে। দনব ্থারন 
পদরবাসরর সিস্যগণ অক্ান্ত পদররেম কদরয়া, অসনক দনঘু ্থম রজণী অদতবাদেত কদরয়া, অপ্রতুল জনবল ও লদজদস্ক সাসপাট ্থ সঙ্ী 
কদরয়া িী� ্থ পথ পদরক্মায় এনআইদিসক বত্থমান অবস্াসন িাঁড় করাইয়াসেন। এক যুসগরও পুরাতন অসকসজা প্রায় ল্যাপটপ, 

এনআইদি’র সাতকােন
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পুরাতন সা� ্থার ে্রিপাদত, সীমদন�্থর মন্থর গদতর ইটিারসনট সংসোগ ব্যবস্া, আউট ভসাদস ্থং এর স্ল্প সংখ্যক অপাসরটর লইয়া 
বত্থমাসন মাঠ পে ্থাসয়র এনআইদি ভসবা রালু আসে। জনবসলর ব্যাপক সংকট, ে্রিপাদতর দুি ্থো, অপে ্থাতি অবকাঠাসমা এনআইদি 
ভসবার সেজল�্যতাসক দুদব ্থষে কদরয়া তুদলসতসে। টিউদনংদবেীন োরসমাদনয়াম লইয়া গান কদরসত দেল্পীর ভেইরূপ অসুদবধা েয় 
দনব ্থারন কম ্থকত্থাগসণর বত্থমাসন ভসই িো। উপরন্তু তবলা-দগটার আসে দকন্তু বািক নাই। োরসমাদনয়াসমর পাোপাদে দেল্পীসক ঐ 
দুইটি বাদ্যে্রিও একসসঙ্ বাজাইয়া সুর তুদলসত েইসতসে। ভেই সুর ভোি দেল্পীসকই সন্তুটি কদরসত পাসর না, তাো ভরোতাসক সন্তুটি 
কদরসব কী-�াসব? আোর কথা েইসতসে, অবস্ার উন্নয়সন কর্্থপষি েথাসাযে ভরটিা রালাইসতসেন। ভসই সময়টুকুন ভসবা গ্রেীতাসির 
তধর্্থ ধদরয়া অসপষিা কদরসত েইসব। আরও আোর কথা েইসতসে গ্রােকবৃদি �াদবসত দেদেয়াসেন তধসর্্থর ফল দমদটি েইসবই। 
দবশুদ্ধ এনআইদি প্রাদতিসত তাঁোরা ভেন সুসন্তান লাস�র আনদি উপস�াগ কদরসতসেন। মমতাময়ী মাসয়রা ভেমন সন্তান লাস�র পর 
সন্তান ধারণ ও প্রসব ভবিনার কটি ভুদলয়া োয় তাঁোসির মসনও অনুরূপ অনুভুদতর উিয় েইসতসে।

এনআইদি’র ভসবা লইয়া দকছু সমাসলারনা আসে। দকন্তু রাঁসিরও ভতা কলকে আসে। রদব ঠাকুসরর সাদেত্যকম ্থ কী কেনও 
সমাসলাদরত েয় নাই? আমরা রদব ঠাকুসরর সমাসলারনা কদরসত পাদরব দকন্তু তাঁোর সকল সৃদটি কম ্থ ভোগাড় কদরয়াও রবীন্দ 
সংগীত ররনা কদরসত পাদরব না। �দবষ্যসত রবীন্দ সংগীসতর রাইসত �াসলা ভকানও সংগীত রদরত েইসত পাসর, দকন্তু রবীন্দ 
সংগীত ভতা রবীন্দনাথসকই ররনা কদরসত েইসব।

কদথত আসে আসবগ দিয়া রাষ্ট্র রসল না। দকন্তু ভসই আসবগ �াসলাবাসার েদতিসক দবসদ্রাসে রূপান্তর কদরয়া ভরস/ভকাস ্থ 
ময়িাসনর উতিাল জনতা ভতা বঙ্বন্ধুর আসবিসন সাড়া দিয়া যুসদ্ধ োঁপাইয়া পদড়য়াদেল। আসবগদমদরেত �াসলাবাসা না থাদকসল 
দনজস্ অথ ্থায়সন আজ পদ্া ভসতু দৃশ্যমান েইত না, উন্নয়সনর রাকাও এত ভবদে গদত পাইত না। ভফৌজিাদর কাে ্থদবদধর ররদয়তা-
ভতা সাদেদত্যকও বসট। আসবসগর ভরাে দিয়া দতদন মনুষ্যজাদতর আররণ পে ্থসবষিণ কদরয়া তাঁোর ররনা সমৃদ্ধ কদরয়াসেন, োো 
আজ রাষ্ট্রীয় আইসনর মে ্থািা পাইয়াসে। এনআইদি’র প্রদত দনব ্থারন পদরবাসরর প্রদতটি সিসস্যর ভেই আসবগ, ভেই �াসলাবাসা, 
ভেই িরি দনদেত আসে তাো দনঃচিয়ই এনআইদি’র ভসবা বৃদদ্ধসত অনু�টসকর ভূদমকা পালন কদরসব। অদ�ঞে মেসলর ধারণা 
দনব ্থারন পদরবাসর এবং ভকবল দনব ্থারন পদরবাসরই এনআইদি একদিন কদটিপাথসরর পাোপাদে পরেপাথর েইয়া উঠিসব। ইোরই 
পরেমাদনক পেসে ্থ আমাসির অন্তর বাদেসরর সমস্ ভলাো ভসানা েইয়া োইসব। ভসানার মানুসষর ভসানার বাংলায় ভসানার ফসল 
ফদলসব।

দনব ্থারন পদরবাসরর সিস্যগণ কসরানাকাসল দনসজসির জীবন দবসজ্থন দিয়া ইদতমসযেই এনআইদি’র প্রদত তাঁোসির 
আসবগ�ন �াসলাবাসার প্রমাণ দিয়াসেন। কসরানা আক্াসন্তর সংখ্যা অসনক আসগই দুই অকে োড়াইয়াসে। মৃসতর সংখ্যাও দুই 
অকে ছুুঁইয়াসে। দনব ্থারন অদফসগুদলসত স্াস্্য সুরষিার অবকাঠাসমা ততরীর সুসোগ এেনও েইয়া উসঠ নাই। তবুও এনআইদি’র ভসবা 
প্রিাসন তাঁোরা দপছু েটিসতসেন না। জীবন-মৃতু্যর মুসোমুদে িাঁড়াইয়া এসতা নাজুক সুরষিা ব্যবস্ায় এসতাবড় স্াথ ্থত্যাগ জগসত 
কয়টি ভলাক কদরয়াসে!

মােন ততরীসত দুসধর আসলারনা ভেমদন কদরয়া প্রাসদঙ্ক েয়, ভতমদন কদরয়া এনআইদি’র প্রসঙ্ আদসসলই ভ�াটার 
তাদলকা ইোর মার্সত্বর িাবী লইয়া োদজর েয়। গ�্থস্ সন্তাসনর দনরাপি স্াসস্্যর জন্ মাসয়র সুস্াস্্য ভেইরূপ প্রসয়াজন, মানসপিন্ন 
এনআইদি’র জন্ও দবশুদ্ধ ভ�াটার তাদলকা ভসইরূপ প্রসয়াজন। জাতীয় ভ�াটার দিবস প্রদত বের এই অসমা� সত্যটি আমাসির মসন 
করাইয়া ভিয়।

০৩ ভফব্রুয়াদর ২০২২

ভলেক: উপসজলা দনব ্থারন অদফসার, সা�ার, ঢাকা।
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Capacity Building Program for the officials of Bangladesh Election Commission as a part of 
Bangladesh Election Commission’s SCDECS project conducted at IIIDEM Campus, Dwarka, New Delhi, 
From 20th to 31st December, 2021.

I am Lucky enough to be a team member of twenty five participants from Bangladesh Election 
Commission. Any type of training is important because it represents a good opportunity for employees 
to grow their knowledge base and improve their job skills to become more effective in the workplace. 
Despite the cost of training for employees, the return on investment is immense if it is consistent.

Actually from this training we have learned a lot. I think this course is not only for skill 
development but also it increased productivity and performance, standardized the uniformity of work 
process, boosted morale, improved knowledge of policies and goals, improved customer valuation and 
help me work more effectively in the workplace environment indeed.

Those very twelve days flew away in the blink of an eye. In a very hospitable and comfortable 
environment we enjoyed many topics like- 

 y Electoral Administration in Bangladesh and India.
 y What and why democracy.
 y Strategic and operational planning.
 y Constituency boundary demarcation.
 y Voter registration process in Bangladesh and India.
 y Types and challenges of voter registration world over.
 y Inclusion of PWD (Person with Disabilities), women, ethnic minorities and vulnerable people;
 y Online voter registration and use of web based software and mobile apps for voter registration.
 y Service voter registration portal and ETPBS (Electronic Postal Ballot System).
 y Voter education international standards and Indian nest practices;
 y Introduction to electoral system; Guiding principles and international standards for free and 

fair elections.
 y Registration and regulation of political parties; Code of Conduct for electoral stakeholders. 
 y Risk planning and international IDEA’s Electoral Risk Management Tool;
 y District election management plan and vulnerability mapping in India, ENCORE;
 y Challenges of new media in elections monitoring social media, addressing hate/ fake/ paid 

news concerns.

A JOURNEY OF IDEAS AND EXPERIENCES

Shermin Afroz
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 y Future voting methods- EVM’s and internet voting.
 y Challenges of counting of votes and transmission of results.
 y Political party finance and campaign expenditure by parties and/or Candidates.
 y Electoral day monitoring;
 y Electoral dispute resolution mechanisms- complaint management. 
 y Post-election evaluation.

Among all of these topics some of the different ideas that are exercised in ECI is mentionable-

1. ECI has permanent setup for voter registration in which the booth level officer (BLO) at the 
lowest level. People can register himself / herself as a voter all the year round with the help 
of BLO. Citizen can enroll self as voter, check status, objection/ deletion, tarnsposition through 
mobile app or website.

2. I think the portal (ETPBS) or Electronic Postal Ballot System is praise worthy as through service 
voter registration portal (ETPBS) a person in service can register as a voter and can impart 
voting system and can cast his vote.

3. Election Commission of India (ECI) independently exercises power in all sphere of electoral 
affairs for ensuring free, fair and credible election. During election judiciary cannot intervene 
and ECI’s decisions can be challenged only after election. Any disqualification is found for sitting 
members of parliament the Supreme Court and High Courts are referred to ECI’s opinion.

4. In EVM System of India Casting vote slip is stored. If there is any dispute about counting votes 
though EVM, then stored slips are presented and counted for accuracy, Braille system in EVM 
is another mentionable thing. 

5. cVIGIL is an app which enables citizens to provide time stamped proof of code of conduct/ 
expenditure violation by uploading photo, audio, video using by smartphone. cVIGILL allows 
observers to see code of conduct/ expenditure violation.

6. Establishment of pink polling station provides privilege woman to set out their rights and 
responsibilities.

7. ECI provides wheelchair, crutches, ramp, elevator, separate queues, breast feeding corner etc 
for making voter registration centers and polling station more accessible. For Covid affected or 
suspected voter ECI arrange separate polling station. For the aged citizen ECI arranges Home 
voting, left no one behind and all of from the mainstreaming. It’s a praise worthy step that has 
drawn my concentration.

8. By using of various portals and Apps ECI provides citizens information. The way of voter 
education is so colorful and more scientific. They teach the students through play and game. 
They arrange competition among folk ladies in Rangollee.

Four tire of electoral club engage all sphere of people in electoral process.

Bangladesh Election Commission can take some initiative for the betterment of the stakeholders 
and BEC itself-
a. BEC should establish a permanent set up at the level of union perished like BLO of India.
b. Through the decentralized process BEC can take steps to enlist service voter and by the use 

of electronic postal Ballot a bulk of voters can impart voting system.
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c. BEC should maintain a congenial environment with judiciary to uphold its decision.

d. Comprehensive voter education should be arranged in an effective and scientific manner. 
In academic procedure Democracy and Election Management should be included.

e. By using different types of web based software and mobile app BEC can enable citizens to 
report about code of conduct or Expenditure violation.

f. BEC should take proper steps to include marginalized people in electoral process.

g. BEC should arrange workshop and research for post-election evolution to make further 
strategic plan and make evaluation for better Risk management.

Sight visiting as a part of training. We enjoyed “Tajmahal” at Agra, Voter Registration system at Agra 
Office, Qutub Minar and the most precious visit at the CEO Office at Delhi as well as the Electoral 
Museum that has given a great impression upon my heart. All of us enjoyed a lot. Through this tour 
we also were able to exchange our ideas and views, our experiences, cultures and the everlasting 
friendship between two countries- Bangladesh and India.

ভলেক: উপসজলা দনব ্থারন কম ্থকত্থা, োলকাঠি সির, োলকাঠি।
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দনব ্থারসন ভ�াট প্রিান প্রসত্যক ভ�াটাসরর গণতাদ্রিক অদধকার। এ অদধকার দনদচিসতর জন্ এবং অংেগ্রেণমূলক দনব ্থারসনর 
জন্ প্রসত্যক ভ�াটাসরর ভ�াট প্রিাসনর সমান সুসোগ থাকা জরুরী। ভকান দনব ্থারসন কত েতাংে ভ�াটার তাসির ভ�াটাদধকার প্রসয়াগ 
কসরসে তা ভেমন গুরুত্বপূণ ্থ একই�াসব প্রদতটি ভ�াটাসরর ভ�াট প্রিাসনর সুসোগ সৃদটি করাও গুরুত্বপূণ ্থ। বাংলাসিসের দনব ্থারনী আইন 
অনুোয়ী ভে ভে এলাকার ভ�াটার তাসক তার এলাকার সংদলিটি ভ�াট ভকসন্দ ভ�াট দিসত েসব। দকন্তু দবপুল সংখ্যক ভ�াটার রাকদর, 
ব্যবসা বা দবদ�ন্ন কারসণ তাসির সংদলিটি ভ�াটার এলাকার বাইসর বসবাস কসরন এবং ভ�াটগ্রেসণর দিন তারা এলাকায় ভেসত 
পাসরন না এ কারসণ তারা তাসির ভ�াটাদধকার েসত বদঞ্চত েন। প্রসত্যক ভ�াটারই োসত দনব ্থারসন ভ�াট প্রিান করসত পাসরন এ 
জন্ পৃদথবীর দবদ�ন্ন ভিসে ভপাস্াল ব্যালসট ভ�াট প্রিাসনর সুসোগ রসয়সে। বাংলাসিসেও প্রবাসী এবং স্ানীয় দকছু ভগাষ্ীর জন্ 
ভপাস্াল ব্যালসট ভ�াট প্রিাসনর দবষসয় আইনী দবধান রসয়সে।

ভকাদ�ি-১৯ পূব ্থবতনী এক গসবষণায় ভিো ভগসে ১৬৬টি ভিসের মসযে ৪৪টি ভিেই ভপাস্াল ব্যালসটর মাযেসম ভ�াট প্রিাসনর 
ব্যবস্া রসয়সে। দবসেষ কসর ইউসরাপীয়, উতির আসমদরকা ও প্রোন্ত মোসাগরীয় অঞ্চসলর অদধকাংে ভিসেই ভপাস্াল ব্যালসটর 
দবধান রসয়সে। তসব মযেপ্রার্য, আদফ্কা, ক্যাদরদবয়ান ও ল্যাটিন আসমদরকান অঞ্চসলর ভিেসমূসে ভপাস্াল ব্যালসটর প্ররলন 
ভনই বসলই রসল। মূলত ভেসব ভিসে গণত্রি প্রাদতষ্াদনক রূপ লা� কসরসে, দনয়দমত দনব ্থারন অনুদষ্ত েয়, ভসসব ভিসে ভপাস্াল 
ব্যালসটর প্ররলন ভবদে। অসনক ভিসে শুধু প্রবাসী ভ�াটসরর জন্ ভপাস্াল ব্যালসটর ব্যবস্া রসয়সে। ভেসব ভিসে ভপাস্াল ব্যালট 
ব্যাপক�াসব প্ররদলত তার মসযে রসয়সে -�ারত, িদষিণ ভকাদরয়া, শ্রীলংকা, অস্রেদলয়া, অদ্রেয়া, কানািা, দফনল্যান্ড, জাম ্থানী, 
োসঙ্রী, ইসদিাসনদেয়া, ইটালী, মালসয়দেয়া, দফদলপাইন সুইজারল্যান্ড, যুতিরাজ্য ও যুতিরাষ্ট্র ইত্যাদি। 

অস্রেদলয়ার ভফিাসরল দনব ্থারসন ২০১৬ সাসল ১.২ দমদলয়ন ভ�াটার ভপাস্াল ব্যালসটর মাযেসম ভ�াট প্রিান কসরন ো 
ভমাট ভ�াটাসরর ৮.৫ েতাংে। অস্রেদলয়াসত ১৯০৩ সাসল ভপাস্াল ব্যালসটর প্ররলন শুরু করা েয়।  অদ্রেয়াসত  ২০১৭ সাসলর 
দনব ্থারসন ৭,৮০,০০০ জন ভ�াটার ভ�াট প্রিান কসরন, ো ভমাট ভ�াটাসরর ১৫%। ২০১৯ সাসল কানািার সাধারণ দনব ্থারসন 
৬,৬০,০০০ জন ভ�াটার ভপাস্াল ব্যালসটর মাযেসম ভ�াট প্রিান কসরন ো ভমাট ভ�াটাসরর ৩.৬%। জাম ্থানীসত ২০১৭ সাধারণ 
দনব ্থারসন ২৯% ভ�াটার ভপাস্াল ব্যালসট ভ�াট প্রিান কসরন। ইংল্যাসন্ড ২০১৭ সাসলর দনব ্থারসন ১৮% ভ�াটার ভপাস্াল ব্যালসট 
ভ�াট প্রিান কসরসে। 

২০১৬ সাসল আসমদরকার ভপ্রদসসিটি দনব ্থারসন ৩৩ দমদলয়ন ভ�াটার ভপাস্াল ব্যালসট ভ�াট প্রিান কসরদেসলন। ২০২০ 
সাসলর দনব ্থারসন ব্যাপক সংখ্যক ভ�াটার ভপাস্াল ব্যালসট ভ�াট প্রিান কসরন। Covid-১৯ এর মসযে অনুদষ্ত আসমদরকার 
ভপ্রদসসিটি দনব ্থারসনর দবষসয় এদপ্রল ২০২০ সমসয় এক জদরসপ ভিো ভগসে ৫৮% ভ�াটারই ভপাস্াল ব্যালসট ভ�াট ভিয়ার পসষি ।

�ারসত ভপাস্াল ব্যালসট ভ�াট ভিয়ার জন্ ভ�াটারসির ইসলকরিদনক্যাদল ব্যালট ভপপার সরবরাে করা েয়। 

বাংলাসিসেও ভপাস্াল ব্যালসটর মাযেসম ভ�াট প্রিাসনর দবধান রসয়সে। গণপ্রদতদনদধত্ব আসিে ১৯৭২ এর ২৭ অনুসছেসি 
দবসেষ দকছু ভ�াটার ভগাষ্ীর জন্ ভপাস্াল ব্যালসটর মাযেসম ভ�াট প্রিাসনর সুসোগ রসয়সে। এর মসযে রসয়সে – সরকাদর 

দনব ্থারসন ভপাস্াল ব্যালটদনব ্থারসন ভপাস্াল ব্যালট

এস এম আসাদুজ্ামান
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রাকদরজীবী ও তাসির সাসথ বসবাসকারী স্ামী বা স্তী ও সন্তান োরা ভ�াটার, ভজলোনায় বা অন্ ভকান আইনী ভেফাজসত থাকা 
ভ�াটার, ভকান ব্যাদতি দতদন ভে ভ�াট ভকসন্দ ভ�াট প্রিাসনর অদধকারী ভসই ভকন্দ ব্যতীত অন্ ভকান ভ�াট ভকসন্দ দনব ্থারন সংক্ান্ত 
ভকান িাদয়ত্ব পালসনর জন্ দনযুতি থাকসল এবং দবসিসে বসবাসরত বাংলাসিেী ভ�াটার। 

জাতীয় দনব ্থারন অনুষ্ান একটি অন্তম দবোল কম ্থেঞে- এর সাসথ  ব্যাপক সংখ্যক জনবল জদড়ত োর মসযে রসয়সে-  
দনব ্থারন সংদলিটি জনবল - ভপাদলং অদফসার, সেকারী দপ্রজাইদিং অদফসার, দরট ্থাদনং অদফসার, আইনশংেলা রষিাকারী বাদেনী 
- পুদলে, দবদজদব, �াব, ভকাস্গাি ্থ, আনসার, দনব ্থােী ও দবরাদরক ম্াদজস্রেট, ভজলা- উপসজলা পে ্থাসয়র প্রোসন। এরা সকসলই 
প্রত্যষি�াসব দনব ্থারসনর সাসথ জদড়ত। এসির সকলসকই দনব ্থারনী িাদয়ত্ব পালসনর জন্ তাসির দনব ্থারদন এলাকার বাদেসর থাকসত 
েয়। েদিও এসির ভপাস্াল ব্যালসটর মাযেসম ভ�াট প্রিাসনর সুসোগ রসয়সে তসব বাস্বতা দ�ন্ন। ভপাস্াল ব্যালসটর দবষয়টি এত 
জটিল ও সময়সাসপষি ভে কারসণ ভপাস্াল ব্যালসট ভ�াট প্রিাসনর সংখ্যা শূসন্র ভকাঠায়। 

বাংলাসিসে দনব ্থারসনর সাসথ জদড়ত দবপুল সংখ্যক ভ�াটারসে োরা দনব ্থারনী এলাকার বাইসর বসবাস কসরন তাসির 
ভ�াটাদধকাসরর সুদবধাসথ ্থ ভপাস্াল ব্যালসট ভ�াট প্রিাসনর প্রদক্য়া আসরা সেজ করা জরুরী। আধুদনক ভটকসনালজী ব্যবোসরর 
মাযেসম প্রবাসীরাও োসত ভ�াট প্রিাসন করসত পাসরন ভস দবষসয়ও ব্যবস্ার িাবী রসয়সে। এ ভপ্রদষিসত দনব ্থারন অনুষ্াসনর জন্ 
প্রদতটি ভ�াটাসরর ভ�াটাদধকার প্রসয়াগ সৃদটির জন্ ই-ভ�াটিং বা আধুদনক ভটকসনালদজ দন� ্থর ভ�াসটর ব্যবস্া সমসয়র িাবী।

িথ্যসুত্র: PEW Research Centre and ACE knowledge network

ভলেক: পদররালক (জনসংসোগ) ও যুগ্মসদরব (র.িা.), দনব ্থারন কদমেন সদরবালয়
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চবাকুরী জীবদনর শুরুদি শবে তকছু তেন দুইটি উপদজলবায় উপদজলবা তনব ষিবাচন অতিসবাদরর অতিতরতি েবাতয়ত্ব পবালন করদি 
হদয়তেল। িখন উপদজলবা পর ষিবাদয় তনব ষিবাচন কতমেদনর তনজস্ কম ষিকিষিবা তেদলন নবা-সহকবারী কতমেনবার (ভূতম) গণই অতিতরতি েবাতয়ত্ব 
তহদসদব উপদজলবা তনব ষিবাচন অতিসবাদরর েবাতয়ত্ব পবালন করদিন। এরূপ েবাতয়ত্ব পবালদনর এক পয়ষিবাদয় শেদের েতক্ণবাঞ্দলর এক 
রেি্ন্ত উপদজলবায় বেতল হলবাম। নতুন কম ষিস্থদল শরবাগেবাদনর পর েবাতয়ত্ব বুদ� তনদয় কবাজ শুরু করলবাম। আমবার পূব ষিসুরী িখনও ববাসবা 
বেল কদরনতন। িদল আমবারও নতুন কম ষিস্থদল ববাসবা স্থবানবান্তদর তবলম্ব হতচ্ল। আতম অতিস শথদক দূদর নেীর পবাদড় পুরবািন একটবা 
িবাকববাংদলবায় একবাকী অবস্থবান করদি থবাকলবাম। িবাকববাংদলবার শকয়বার শটকবাদরর ববাসবা অদূদর, শস আমবার শেখবাদেবানবা কদর, ববাসবা 
শথদক খবাববার রবান্নবা কদর পবাঠবায়। আতম তকছু তেদনর জন্ িবার শপইং শগষ্ট হদয় শগলবাম।

িখন শমবাববাইল শিবান চবালু হয়তন, উপদজলবা পর ষিবাদয় সবাধবারন শটতলদিবান শসববাও বিষিমবাদনর মি তেল নবা। সকল শটতলদিবান 
শরবাগবাদরবাগ হি উপদজলবায় অবতস্থি শটতলদিবান এক্সদচঞ্জ হদয়। রেদয়বাজনীয় একটবা নম্বর শপদি কখনও কখনও ২/৩ �ন্টবা পর ষিন্ত 
সময় লবাগি। তবপদে আপদে সবাহবাদয্যর জন্ কবাউদক শটতলদিবান করবার উপবায় তেল নবা। উপদজলবা পর ষিবাদয় তবদে্ কদর রেি্ন্ত 
উপদজলবাগুতলদি তবদু্ৎ সরবরবাহ তেল খুবই খবারবাপ, তেদন রবাদি সব তমদল ৩/৪ �ন্টবা তবদু্ৎ থবাকি। রবাদি শবেীর�বাগ সময় মধ্য 
রবাদির পর তবদু্ৎ আসি। 

আতম শরবাগেবান কতর শম মবাদসর শে্ তেদক। রেবায়েই রবাদি রেচন্ গরদম তবদু্ৎতবহীন সময় িবাকববাংদলবার ববারবাদেবায় বদস 
সময় কবাটবািবাম। ববারবাদেবা তগ্রল তেদয় শ�রবা তেল। শকয়বার শটকবার রবাদির খবাববার শেওয়বার পর তগ্রদল িবালবা লবাতগদয় চদল শরি। আমবার 
কবাদে অবশ্য একটবা তবকল্প চবাতব থবাকি। আমবার শরবাগেবাদনর সময় ববাতড় ববাতড় তগদয় শ�বাটবার শরতজদ্রেেদনর কবাজ চলতেল। িখন 
িথ্য সংগ্রহকবারী ও সুপবার�বাইজবার তনদয়বাগ কদর শ�বাটবাদরর ববাতড় তগদয় িথ্য সংগ্রদহর মবাধ্যদম শ�বাটবার করবা হ’ি। শ�বাটবার করবার 
শক্দত্র তকছু তকছু সমস্যবা হ’ি রবা অতিদসই সমবাধবান করিবাম। 

একরবাদির �টনবা। মধ্য রবাি পবার হদয় শগদলও তবদু্ৎ আসল নবা। শজ্বাৎস্বা রবাি, আকবাদে হবালকবা শম� তেল। িদল গুদমবাট 
গরদম অস্তস্তকর অবস্থবা তেল। িবাকববাংদলবার শকয়বার শটকবার আমবার রবাদির খবাওয়বার পর ববারবাদেবার তগ্রদল িবালবা লবাতগদয় চদল শগল। 
আতম ববারবাদেবায় বদস নেীর পবাদড় শেয়বাদলর আনবাদগবানবা শেখদি লবাগলবাম। কখনও একটবা দুইটবা আববার কখনও এক �াঁক শেয়বাল 
এদস নেী িীদর খবাববার খু ুঁজদি লবাগল ববা নেী শথদক পবাতন শখদি শগল। 

এমন সময় হঠবাৎ এক শলবাক এদস তগ্রদলর ববাইদর েবাতড়দয় শকবান ভূতমকবা েবাড়বাই বলদলবা ‘সবাদহব, আপতন নতুন এদসদেন, 
তকন্তু আপনবার শলবাক আমবার নবাম শ�বাটবার িবাতলকবায় উঠবাদচ্ নবা।‘ অন্ সময় হদল হয়ি িবাদক পরতেন অতিদস শেখবা করদি বলিবাম। 
তকন্তু শলবাকটবার কথবা বলবার স্টবাইল শেদখ এবং তনজষিনিবা শথদক তকছুটবা মুততি শপদি িবার সবাদথ কথবা বলদি চবাইলবাম। শলবাকটবাদক 
শবে স্বাট ষি মদন হল। শস শুদ্ উচ্বারদণ কথবা বলতেল রবা স্থবানীয় আঞ্তলক �বা্বার মি নবা। গলবাটবা একটু সতে ষি বসবা, তকন্তু েবান্ত স্পষ্ট।  

কথবা বলবার এক পর ষিবাদয় শলবাকটবা হঠবাৎ বলদলবা, ‘সবাদহব, আপনবার খুব সবাহস শববাধ হয়’। আতম তকছু বলবার আদগই শস 
আমবার মুদখর কথবা শকদড় তনদয় বলদলবা, ‘িবােবাড়বা এই তবজ্বাদনর যুদগ ভুি-টুি শিবা আর শকউ তববেবাস কদর নবা। শস আদরবা বলদি 
থবাকদলবা, ধরুন, আতম রতে বতল, আমবার েরীর টবা ঠিক মবানুদ্র মি নয়, শ�বাড়বার মি। িবা হদল তক আপতন তববেবাস করদবন? নবা �য় 
পবাদবন?’ এ কথবা বলবার সবাদথ সবাদথ আতম িবাতকদয় শেতখ শলবাকটবার গবাদয়র রং ববােবামী, েরীর লম্ববা শরবাদম ঢবাকবা, পবা দুদটবা শ�বাড়বার 
তপেদনর পবাদয়র মি উল্বা তেদক শ�বারবাদনবা। মবাথবাটবা ঘুদর শগল।

িবারপর তক হল জবাতন নবা। রখন জ্বান তিরদলবা িখন শেতখ িবাকববাংদলবার শকয়বার শটকবার শচবাদখ মুদখ পবাতনর �বাপটবা তেদচ্।

ভলেকভলেক: অদতদরতি সদরব, দনব ্থারন কদমেন সদরবালয়   

ভ�াটার ভুসতর গল্প
-অদেবাক কুমবার শেবনবাথ
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iv‡Zi wØcÖni MZ cÖvq| wbR©bZvi eyK wP‡i wSuwS †cvKvi my‡ijv kã kÖe‡Yw›`ª‡q gayi AvNvZ nv‡b| bxwjgvÕi 
†KvjRy‡o mv`v †g‡Ni QovQwo| by‡q cov bvi‡Kj cvZvÕi dvuK w`‡q w¯œ» †RvQbvi nvZQvwb| j¯‹i evwo‡Z Z¯‹i †VKv‡Z 
Zrci wewb`ª fl‡Ki `j| gv‡S gv‡S wbR¯^ AvIqvR Zz‡j gvwjK‡K Rvbvb w`‡”Q `vwq‡Z¡ †jkgvÎ Ae‡njv †bB Zv‡`i| 
ev¯Í‡e GB gnr ¸‡bi AwaKvix Zviv| gvwj‡Ki cÖwZ AwePj Av¯’v Avi AvbyMZ¨ i‡q‡Q GB cÖvYxwUi| A‡bK gvbyl bv‡gi 
†`vcvqx cÖvYxi gv‡SI ‡hwU Abycw¯’Z| 

WvûK Avi û‡Zv‡gi fq Rov‡bv Wv‡K iv‡Zi bxieZvq †Q` c‡o| †Q` c‡o Avgvi Ny‡gi `¨ywZ‡Z | †PvLRy‡o 
Zey Ny‡gi Avj‡Zv fve| Nyg‡Nv‡i †Pv‡Li mvg‡b fvm‡Z _v‡K Awd‡mi cÖwZw`bKvi cÖwZ”Qwe| †QvÆ wUwdb e·, Rjw` 
N‡i wdi‡Z Rvqv-`ywnZvi wbõj AvKzwZ, eq‡mi fv‡i b¨yâ wØPµhvb, kû‡i wcPXvjv c_, Pv‡qi Kv‡c wmgyi e¨¯ÍZv, Kv‡Vi 
†K`viv- Ggwb KZ Kx!...........Avi gvby‡li Avbv‡Mvbvi Qwe †Zv Av‡QB| mKj Kv‡R RvZxq cwiPqc‡Îi Acwinvh©Zv 
†`Lv †`qvq cÖwZwbqZ wbe©vPb Awd‡mi PZ¡i¸‡jv †mevcÖv_©x‡`i c`a~jvq cwic~Y© nIqvi Dcµg| mKvj †_‡K mÜ¨v 
Aewa P‡j †jv‡Ki mgvMg| Kg©KZ©v Kg©Pvix‡`i weivgnxb K‡g© bvwftk¦vm I‡V| mgm¨vi †hb AšÍ bvB| †KD Zzó Avevi 
†KD iæó| ms‡kvab Avi Awf‡hv‡Mi ¯‘c Rgv c‡o| ¯^í msL¨K Rbej w`‡q ¯Íy‡ci RUjv Avi Kv‡U bv| gvby‡li Avkv 
hvIqvi †ikI ZvB †g‡U bv| Kx K‡i wgU‡e? A‡bK Avkv fimv †K›`ª¯’j GLb GbAvBwW| iÜbkvjv Avi cvVkvjv bq; 
AvUjvw›UK wKsev cÖkvšÍ gnvmvMi cvwo w`‡q ̄ ^cœxj BD‡ivc-Av‡gwiKvq c‡_ DÇq‡bI GbAvBwWÕi Dci fi Kiv jv‡M| 
†gvÏv K_v, GbAvBwWÕi weKí ej‡Z AvcvZZt wKQz bvB| G‡nb Rb¸iæZ¡c~Y© †h RvZxq cwiPqcÎ Zv g~jZ †fvUvi 
ZvwjKvÕi GKwU DcRvZ| msweavb Abyhvqx †fvUvi ZvwjKv cÖYqb, nvjbvMv`, mewKQz wbe©vPb Kwgk‡bi Ab¨Zg cÖavb 
Kg©| wbe©vPb cÖwµqvq AwaKZi ¯^”QZv Avbq‡b †fvUvi ZvwjKvq ‡fvUv‡ii Qwe ms‡hvRb wQj wbe©vPb Kwgk‡bi GKwU 
hyMvšÍKvix c`‡ÿc| hvi AvaywbK weeZ©b RvZxq cwiPqcÎ| Z_¨ cÖhyw³i DrKl©Zvq †MvUv wek¦ hLb Dbœq‡bi Pig wkL‡i 
ZLb G‡`‡ki wbe©vPb KwgkbI Avi e‡m _vK‡e †K‡bv| wbe©vPb cÖwµqvq Z_¨ cÖhyw³i mdj cÖ‡qvM wn‡m‡e BwfGg GKwU 
DrK…ó D`vniY| BwfGg Gi gva¨‡g AZ¨šÍ mnRfv‡e †fvU cÖ`vb Kiv hvq| wbe©vPwb mvgMÖx e›U‡bi g‡Zv mgqmv‡cÿ 
e„nr GKwU Kg©h‡Ái mswÿß I AvaywbK ms¯‹iY n‡”Q BwfGg| ‡`‡ki wbiÿZvi nvi GLb k~‡b¨i †KvVvq| Kv‡Ri †ewU 
iwngvivI GLb †dmey‡K ÷¨vUvm †j‡L| jv½‡ji gywV †Q‡o Uªv±‡ii w÷qvwis-G K…l‡Ki wbf©iZv| ZvB gvK©v wP‡b †hvM¨ 
R‡b BwfG‡g †fvU`v‡b GLb Avi AvMÖ‡ni KgwZ ‡bB| 

‡`kgvZ…Kvi Dbœq‡b evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb Zvi Rb¥ jMœ †_‡K wb‡qvwRZ| AvR‡Ki ‡h ̄ §vU© RvZxq cwiPqcÎ 
†fvUvi ZvwjKv n‡jv Zvi g~j DcvL¨vb| hv cÖZ¨vL¨vb Kivi †jkgvÎ my‡hvM bvB| wbe©vPb Kwgk‡bi gvZ…Qvqvq mh‡Zœ 
jvwjZ jÿ jÿ †fvUv‡ii WvUv‡eBm| G †hb gnvKwei GK Agi gnvKve¨| mn¯ª cÖv‡Yi wb‡ew`Z K‡g© Mov †fvUv‡ii 
Z_¨-wcivwgW AvR cwic~Y©Zvi ØvicÖv‡šÍ| RvZxq cwiPqcÎ msµvšÍ Kvh©µ‡gi ¸iæZ¡ we‡ePbvq GbAvBwW GLb Riæwi 
†mevÕi AšÍf©y³| w`‡b-w`‡b g~j¨evb ivóªxq m¤ú‡` cwiYZ n‡q‡Q RvZxq cwiPqcÎ| g~j¨ I gvb we‡ePbvq we‡kl 
¸iæZ¡c~Y© GB m¤ú‡`i iÿvKe‡Pi Pvwe enb Kivi `vex Ab¨‡`iI i‡q‡Q| Z‡e myôz e¨envi I cÖv‡qvwMK f‚wgKvq 
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evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb wbtm‡›`‡n mvwe©K mdjZvq me©v‡MÖ| wew”Qbœ `yÕGKLvbv NUbvi Rb¥ nqwb aivav‡g Ggb c~Z 
¯’v‡bi mÜvb †gjv fvi| wbivcËvi we‡kl mnvqK wn‡m‡e Z_¨-cÖhyw³Õi mv‡_ WvUv‡eBR Gi e¨envi GLb me©Rbwew`Z| 
ivóªxq¸iæZ¡c~Y© Kg©Kv‡Û GbAvBwWÕi i‡q‡Q h‡_vchy³ m¤ú„³Zv | mKj †mev mnRxKi‡Y RvZxq cwiPqc‡Îi f‚wgKv 
GK K_vq Acwimxg| wewfbœ ai‡bi †mev †c‡Z, †mev w`‡Z GbAvBwWÕi Acwinvh©Zv Ab¯^xKvh©| A‡bK eÜzi c_ gvwo‡q 
wbe©vPb Kwgkb AvR ¯^KxqZvq cwic~Y©| †Mva~jxÕi Avmgv‡b wVK †hgb D¾¡j ivgabyi †RŠjymfiv DÏxß wePiY; ‡mvbvjx 
†ivÏy‡i ¯œvZ gnvKv‡ji gnxiæn| 

Z‡e cÖZxwÿZ cÖn‡ii c_ bv †ciæ‡ZB nVvr Kv‡jv †g‡Ni NbNUv; Akwbi DËvj Kvj‡m&ªvZ AvQ‡o c‡o mvMi 
cv‡o; gnxiæ‡ni kvLv-cÖkvLvq S‡ov nvIqvi Db¥ËZv| wbwg‡lB wd‡K n‡Z _v‡K ivsabyi is| Ggb mn¯ª A‡MvQv‡jv 
fvebvi Avbv‡Mvbvi wf‡o bxjvf Av‡jvq nVvr evB‡i wK¤¢~ZwKgvKvi k‡ã Avgvi mw¤^Z †d‡i| k‡ãi Drm AbymÜv‡b 
Avwe®‹…Z n‡jv, gyiMxi Lycx‡Z ÿzavZzi k„Mv‡ji AZwK©Z nvgjv| m‡Rv‡i AvIqvR Zzj‡ZB †`Šu‡o cvjvq ‡ePviv| Lycx 
wVKVvK eÜ bv K‡i Ny‡gi †Kv‡j X‡j c‡o‡Q Aa© hvwgbx RvMÖZ Avgvi Aa©vw½bx| Pzwcmv‡i eKzwbi So eB‡q w`jvg Zv‡K| 
Gm‡ei wKwÂr ‡Zvqv°v bv K‡i bvK WvKvi wØ¸b fwjD‡g Ny‡g †di AeMvnb Ki‡jb wZwb| Z‡e we”QzwiZ weev`evYx 
wMbœxi KY©MnŸ‡i †cŠuQv‡j eÇ fv‡jv wKQy †h n‡Zv †ZgbwU bq| hvB †nvK Aa©g„‡Zi mv‡_ Ah_v cÖjvc †¯ªv‡Z jvf †bB 
†R‡bI GKvKx ebewb‡q AvZ¥Z…ß †eva Kijvg| ejv P‡j webv cÖwZØw›ØZvq ¯^ P¨vw¤úqb| we‡kl Pv‡Ýi GB P¨vw¤úq‡b 
wKQzUv Z…wß †eva Ki‡ZB `~‡ii wgbvi †_‡K dR‡ii Avhv‡bi aŸwb †f‡m Avm‡jv| mewKQzi BwZ †U‡b fvebvi AvKv‡k 
ga¨ iRbx‡Z Dw`Z Ômvu‡Si isabyÕ-‡K gb‡b aviY K‡i Awdm hvÎvi cÖviw¤¢KZv wn‡m‡e cÖÿvjY K‡ÿ AšÍwiZ njvg| 

†jLK: D”Pgvb mnKvix, AvÂwjK wbe©vPb Awdm, Lyjbv
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cÖZ¨q
-োরমীন আফসরাজ

পাড়া দকংবা অদলগদল,
রাসয়র কাসপ তুফান তুদল।

ভঢউসয়র ভতাসড় তুবদড় ভোসট,
ভনতা ভোসটন মাসঠ- �াসট।

ময়না এবার নতুন ভ�াটার,
স্প্ন আঁসক ভকসন্দ োবার।
ইদ�এসম ভবাতাম ভরসপ,
গণত্রি এদগসয় ভনসব।

বয়কে আর প্রদতবধিী, থাকসব না’ক �সর বদিী,
এদগসয় োসব সম্ঠুে পাসন, েসব এবার সঙ্ী।

সবার ভ�াসটর মূল্য সমান,
সোনুভূদত নয়, অদধকাসররই প্রমাণ।

রাকমা, মারমা, কুকী, খুমী,
বাংলা মাসয়র আঁরল চুমী।

রাম, রদেম আর ভগৌতম, জন,
দৃঢ় দরসতি কসরসে পণ।

স্প্ন আঁসক দু’ভরাে জুসড়,
�াসসব না’ক ভ্াসতর ভতাসড়।
ভসানার বাংলা গড়সব দমসল..

এ দরর প্রত্যয়.......

†jLK: উপসজলা দনব ্থারন অদফসার, োলকাঠি সির, োলকাঠি।
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GbAvBwW ePb
†gvt AvBb~j nK MvRx

GbAvBwW RvwjqvwZ!
†`k I `‡ki ÿwZ;

ev‡o Kv‡R `yM©wZ,
Rb¥ †bq `yb©xwZ|

ˆØZ †fvUvi A‰ea AwZ-
co‡j aiv bvB MwZ;

†nvKbv eo †KvwUcwZ-
ÔnvZKovÕ cwiYwZ|

Z_¨ †Mvcb, weK…wZ-
‡h K‡i †m `y®‹…wZ;

mnR Kx Zvi wb®‹…wZ?
`Û we‡b bq cÖxwZ|

Ki‡j Kv‡R MvwdjwZ-
bó hk bó L¨vwZ;

c‡` c‡` AebwZ,
RwUj nq cwiw¯’wZ|

`yó R‡bi bó gwZ-
bKj A‡b¨i ÔcwiwPwZÕ;

aivi c‡i Ô†kvKMxwZÕ
†KD †kv‡bbv †mB wgbwZ|

†UK‡bvjwRi ‡Z‡jm&gvwZ-
†P‡b bv †m ivRvi bvwZ;

A¨vwdm, g¨vwPs cÖhyw³
aivkvqx fzqv e¨w³|

AvB‡b bvB m¤§wZ-
Qvo‡ev Ggb AmsMwZ;

wgj‡e †mevi cÖwZkÖæwZ-
cÖZ¨vwkZ AMÖMwZ|

†fvUvi n‡Z h_vixwZ-
gvb‡Z n‡e wbqg-bxwZ;

`yb©xwZi n‡e BwZ,
Dbœq‡b fvm‡e RvwZ|

†jLK: D”Pgvb mnKvix, AvÂwjK wbe©vPb Awdm, Lyjbv
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Av‡iK ¯^vaxbZv
ভমাঃ মাইনুল ইসলাম

অদনি-েরা সংগ্রাসমর মাস
বজ্র কসঠের �াষসণর মাস

 এ মাস েদবসে ভ�াটার তাদলকা প্রকাসের মাস
এ মাসসই জসন্ম দেল সবার দপ্রয় ভনতা,

এ মাসসই আমরা অজ্থন কসরদে মোন স্াধীনতা।

আঠাসরা বের বয়স েসলই
দনব ্থারন অদফসস এসস,

ভ�াটার েও তরুণ-তরুণী, োত্র-োত্রী
কৃষক-মজুর-ভজসল,

এসসা সকসল দমসল বজ্র কসঠে আওয়াজ তুদল
“মুদজব বসষ ্থর অঙ্ীকার, রষিা করব ভ�াটাদধকার”।

স্মাট ্থ জাতীয় পদররয়পত্র ভপসয়
অদধকার আিাসয়র সংগ্রাসম

অদনি-েরা মাসর ্থ ভজসগ ওসঠা জনতা,
এ ভেন স্াধীন ভিসের মানুসষর 

আসরক স্াধীনতা।

†jLK: উচ্চমান সেকারী, ভজলা দনব ্থারন অদফস, চুয়ািাঙ্া।
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†Zvgvi Rb¥ w`‡b
ভমাঃ কামাল ভোসসন

রাপ ভবসড়সে প্রচুর কাসজর
নাইসতা সময় আর,

ভ�াটার দিবসসর জন্ম দিসন
মুে কদরও না �ার।

ভ�াটার দিবস রাদঙসয় দিসবা
করসবা নাসকা ভেলা,

জন্ম দিসনর আসলাক সাসজ
োসছে ভকসট ভবলা।

কামার, কুমার, ধনী, গরীব,
মুদর, ভমথর, ভজসল,
২রা মার ্থ সদঙ্ েসবা
আমরা সবাই দমসল।

দিন ভপদরসয়, মাস গদড়সয়,
বের েসলা ভেষ।

ভ�াটার দিবস পা দিসলা আজ
রাসর বাংলাসিে।

সঠিক তসযে ভ�াটার েসবা
দমযোর দিন ভেষ,

গড়সবা ভমারা সবাই দমসল
ভসানার বাংলাসিে।

†jLK: িাটা এদট্ অপাসরটর, মসেেপুর,দেনাইিে।
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d‡Uv M¨vjvwi

RvZxq †fvUvi w`em 2021 Gi D‡Øvab Ki‡Qb gvbbxq wbe©vPb Kwgkb

RvZxq †fvUvi w`em 2021 Gi D‡Øvabx Abyôvb

RvZxq †fvUvi w`em 2022



d‡Uv M¨vjvwi

RvZxq †fvUvi w`em 2021 Dcj‡ÿ Av‡jvPbv mfv

RvZxq †fvUvi w`em 2021 Dcj‡ÿ Av‡jvPbv mfv

RvZxq †fvUvi w`em 2022
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d‡Uv M¨vjvwi

তৎকালীন প্রধান দনব ্থারন কদমেনার জনাব ভক এম নুরুল হুিা

RvZxq †fvUvi w`em 2021 G wbe©vPwb c`K MÖnY Ki‡Qb †gv: AvjvDwÏb, AvÂwjK wbe©vPb Kg©KZ©v, ewikvj

RvZxq †fvUvi w`em 2022



d‡Uv M¨vjvwi

RvZxq †fvUvi w`em 2021 G wbe©vPwb c`K MÖnY Ki‡Qb †gv: BDbyP Avjx, AvÂwjK wbe©vPb Kg©KZ©v, Lyjbv

RvZxq †fvUvi w`em 2021 G wbe©vPwb c`K MÖnY Ki‡Qb †iŠkb Aviv †eMg, wmwbqi mnKvix mwPe, wbe©vPb 
Kwgkb mwPevjq

RvZxq †fvUvi w`em 2022
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d‡Uv M¨vjvwi

েপথ গ্রেণ অনুষ্াসন মাননীয় প্রধান দবরারপদতর সাসথ মাননীয় কদমেন

মাননীয় প্রধান দনব ্থারন কদমেনার েপথ গ্রেণ করসেন
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d‡Uv M¨vjvwi

মাননীয় প্রধান দনব ্থারন কদমেনার ভক সদরব দনব ্থারন কদমেন সদরবালয় দনব ্থারন �বসন স্াগত জানাসছেন

মাননীয় দনব ্থারন কদমেনার জনাব ভমা: আদনছুর রেমান ভক স্াগত জানাসনা েসছে

RvZxq †fvUvi w`em 2022
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d‡Uv M¨vjvwi

মাননীয় দনব ্থারন কদমেনার জনাব ভমা: আলমগীর ভক দনব ্থারন �বসন স্াগত জানাসনা েসছে

মাননীয় দনব ্থারন কদমেনার জনাব রাসেিা সুলতানা ভক দনব ্থারন �বসন স্াগত জানাসনা েসছে

RvZxq †fvUvi w`em 2022



জাতীয় ভ�াটার দিবস ২০২২ উপলসষি i¨vwj

d‡Uv M¨vjvwi

মাননীয় দনব ্থারন কদমেনার দরিসগ. ভজনাসরল ভমা: আেসান োদবব োন ভক দনব ্থারন �বসন স্াগত জানাসনা েসছে

RvZxq †fvUvi w`em 2022
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d‡Uv M¨vjvwi

জাতীয় ভ�াটার দিবস ২০২২ উপলসষি i¨vwj

পায়রা উদড়সয় জাতীয় ভ�াটার দিবস ২০২২ এর উসদ্বাধন করসেন মাননীয় দনব ্থারন কদমেন
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d‡Uv M¨vjvwi

টুংগীপাড়ায় জাদতর দপতা বঙ্বন্ধু ভেে মুদজবুর রেমান এর সমাদধসত মাননীয় দনব ্থারন কদমেন কর্্থক রেদ্ধা দনসবিন

টুংগীপাড়ায় জাদতর দপতা বঙ্বন্ধু ভেে মুদজবুর রেমান এর সমাদধসত মাননীয় দনব ্থারন কদমেন কর্্থক রেদ্ধা দনসবিন

RvZxq †fvUvi w`em 2022

90



91

d‡Uv M¨vjvwi

জাতীয় ভ�াটার দিবস-২০২২ এর আসলারন অনুষ্ান

জাতীয় ভ�াটার দিবস-২০২২ এর আসলারন অনুষ্াসন বতিব্য রােসেন দনব ্থারন কদমেন সদরবালসয়র সদরব জনাব ভমা: 
হুমায়ুন কবীর ভোদিকার
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d‡Uv M¨vjvwi

জাতীয় ভ�াটার দিবস-২০২২ এর সাংস্কৃদতক অনুষ্ান

জাতীয় ভ�াটার দিবস-২০২২ এর সাংস্কৃদতক অনুষ্ান
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evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb


