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বাাংলাদেশ নিব বাচি কনিশি 

নিব বাচি কনিশি সনচবালয় 

আগারগাও, ঢাকা। 

নিব বাচি পর্ বদবক্ষণ িীনিিালা  - ২০১৭ 

 

গণপ্রনিনিনিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুদেে ৯১নস এর ক্ষিিাবদল নিব বাচি কনিশি স্থািীয় পর্ বদবক্ষক নিদয়াগ ও 

মিািাদয়দির জন্য নিম্নরূপ িীনিিালা প্রণয়ি কনরল। র্থা; 
 

১। সাংনক্ষপ্ত নশদরািাি ও প্রবিবি: 

 (১) এই িীনিিালা স্থািীয় পর্ বদবক্ষকদের জন্য িীনিিালা, ২০১৭ িাদি অনিনিি িইদব। 

      (২) ইিা অনবলদে কার্ বকর িইদব। 
 

২। সাংজ্ঞা: 

নবষয় বা প্রসদের পনরপনি মকাি নকছু িা থানকদল এই িীনিিালায়- 

ক. “কনিশি” অথ ব গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেদশর সাংনবিাদির অনুদেে ১১৮ এর অিীি প্রনিনিি নিব বাচি কনিশি; 

খ. “নিব বাচি প্রনিয়া” অথ ব নিব বাচদির সিয়সূনচ ম াষণার পর িইদি প্রাথী িদিািয়ি, নিব বাচনি প্রচার, মিাটগ্রিণ, মিাটগণিা 

ও ফলাফল ম াষণা সাংিান্ত কার্ বানে; 

গ. “নিব বাচি পর্ বদবক্ষক” অথ ব গণপ্রনিনিনিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অিীি নিব বাচিসি নিব বাচি কনিশদির অিীি মর্ মকাি 

নিব বাচি পর্ বদবক্ষদণর জন্য কনিশি বা কনিশি িইদি ক্ষিিাপ্রাপ্ত মকাি ব্যনি কর্তবক নলনখি অনুিনিপ্রাপ্ত মকাি ব্যনি বা 

পর্ বদবক্ষকদগািী; 

 . “পর্ বদবক্ষক সাংস্থা” অথ ব মকাি সাংস্থা র্ািা বাাংলাদেদশর মকাি আইদির অিীদি নিবনিি এবাং কনিশি িইদি নিব বাচি 

পর্ বদবক্ষদণর জন্য অনুদিােিপ্রাপ্ত। নিব বাচি পর্ বদবক্ষদণর জন্য দুই বা িদিানিক সাংস্থা একটি গ্রুপ নকাংবা পাট বিারনশপ গঠি 

কনরদল, ঐ গ্রুপ বা পাট বিারনশপদক একক পর্ বদবক্ষক সাংস্থা নিসাদব গণ্য করা িইদব; এবাং 

ঙ. “নিব বাচনি এলাকা” অথ ব নিব বাচি পর্ বদবক্ষদণর মক্ষদে - সাংসে সেস্য নিব বাচদির জন্য নিি বানরি মকাি সাংসেীয় এলাকা 

এবাং উপদজলা, নসটি কদপ বাদরশি, মপৌরসিা ও ইউনিয়দির মক্ষদে সাংনিষ্ট উপদজলা, নসটি কদপ বাদরশি, মপৌরসিা ও ইউনিয়ি 

পনরষদের  নিব বাচদির জন্য নিি বানরি এলাকা।  

৩। নিব বাচি পর্ বদবক্ষদণর উদেশ্য:  

কনিশি মূলি দুইটি কারদণ নিব বাচি পর্ বদবক্ষদণর নবষয় উৎসানিি কনরয়া থাদক- 

(১) সুিু ও অবাি নিব বাচি অনুিাদি মকাি িটিনবচ্যুনি সাং টিি িইয়া থানকদল মস সম্পদকব জ্ঞাি িওয়া; এবাং 

(২) নিব বাচনি ব্যবস্থাপিায় ব্যবহৃি নবনিন্ন নিব বাচনি উপকরণ এবাং সাংনিষ্ট ব্যনিবদগ বর েক্ষিা সম্পদকব অবনিি িওয়া 

র্ািাদি িনবষ্যদি নচনিি িটিনবচ্যুনিসমূি সাংদশািি করা র্ায়। নিব বাচনি পনরদবশ এবাং উিার ব্যবস্থাপিাসি সিগ্র নিব বাচনি 

প্রনিয়ার সনিি সাংনিষ্ট সবনকছুই মেখা ও িথ্য সাংগ্রি করা নিব বাচি পর্ বদবক্ষদণর মূল কাজ। সাংগৃিীি িদথ্যর নিনিদি 

সম্পূণ ব নিব বাচনি প্রনিয়ার গুণগি িাি ও র্থাথ বিা সম্পদকব নিব্যবনিকিাদব প্রনিদবেি নিনর কনরবার িদেই পর্ বদবক্ষদণর 

সফলিা নিনিি। 
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(৩) নিব বাচি পনরচালিার নবষদয় বস্তুনিি িথ্য নিব বাচি কনিশিদক সরবরাদির জন্য স্থািীয় নিব বাচি পর্ বদবক্ষকগণ নিব বাচি 

পর্ বদবক্ষণ কনরয়া থাদকি। নিব বাচি পর্ বদবক্ষণ মকাি নিব বাচদির নবদশষ ফলাফদলর সনিি সাংনিষ্ট িয়, ইিা শুধুিাে 

নিব বাচদির ফলাফদলর নবষদয় সঠিক ও সিিার সাদথ স্বে ও সিয়ানুর্ায়ী নরদপাট ব প্রোদির সনিি সমৃ্পি। নিব বাচনি প্রনিয়া 

সম্পদকব নবশ্বাসদর্াগ্য িথ্য প্রোি ছাড়াও নিব বাচদি পর্ বদবক্ষকদের উপনস্থনি নিব বাচনি প্রনিয়ার স্বেিা সম্পদকব মিাটারদের 

িদে আস্থার সৃনষ্ট কনরয়া থাদক।  

৪। নিবিি প্রনিয়া:  

নিব বাচি কনিশি পর্ বদবক্ষক সাংস্থার নিবিি সাংিান্ত কার্ বানে নিদম্নািিাদব সম্পন্ন কনরদবেঃ 

৪.১ পর্ বদবক্ষক সাংস্থা নিবিদির জন্য নেনিক পনেকায় নবজ্ঞনপ্ত প্রকাশ করা িইদব। পর্ বদবক্ষদণ ইচ্ছুক সাংস্থাদক গণনবজ্ঞনপ্তদি 

বনণ বি সিদয়র িদে নিি বানরি ফরদি [EO-1] আদবেি কনিশি সনচবালদয় জিা নেদি িইদব। নিি বানরি ফরদি বনণ বি 

িথ্যানে র্থার্থ পূরণপূব বক নবজ্ঞাপদি উনিনখি েনললানে আদবেিপদের সনিি সাংযুি কনরদি িইদব; 

৪.২ গণিন্ত্র, সুশাসি ও িািবানিকার প্রনিিা কনরবার লদক্ষু কাজ কনরয়া আনসদিদছ এবাং র্ািাদের নিবনিি গঠিিদন্ত্রর 

িদে এই সকল নবষয়সি সুিু, অবাি ও নিরদপক্ষ নিব বাচি অনুিাি নবষদয় িাগনরকদের িদে িথ্য প্রচার ও 

উদ্বুদ্ধকরদণর অেীকার রনিয়াদছ মকবল মসই সকল মবসরকানর সাংস্থাই নিব বাচি পর্ বদবক্ষক সাংস্থা নিসাদব নিবিদির  

জন্য আদবেি কনরদি পানরদব; 

৪.৩ নিবনিি রাজনিনিক েদলর সনিি সরাসনর জনড়ি নছদলি বা আদছি নকাংবা নিবিি লাদির জন্য আদবেিকৃি সিদয়র 

িদে মকাি নিব বাচদির প্রাথী িইদি আগ্রিী এইরূপ মকাি ব্যনি র্নে পর্ বদবক্ষদণর জন্য আদবেিকারী মকাি সাংস্থার 

প্রিাি নিব বািী নকাংবা পনরচালিা পষ বদের বা ব্যবস্থাপিা কনিটির সেস্য িইয়া থাদকি, িািা িইদল উিা মর্ িাদিই 

অনিনিি িউক িা মকি উি সাংস্থাদক পর্ বদবক্ষক সাংস্থা নিসাদব নিবিি করা িইদব িা। 

৪.৪ (ক) কনিশি প্রাপ্ত আদবেিপেসমূদির গ্রিণদর্াগ্যিা র্াচাই-বাছাই কনরয়া প্রাথনিকিাদব নিবিদির উপযুি 

সাংস্থাসমূদির একটি িানলকা প্রস্তুি কনরদব। এই িানলকা সাংনিষ্ট সকদলর িিািি গ্রিণ কনরবার জন্য নেনিক 

পনেকায় নবজ্ঞনপ্ত আকাদর প্রকাশ কনরদব; 

 (খ) িানলকায় উনিনখি মকাি সাংস্থার নবষদয় আপনি প্রোি করা িইদল আপনির সিথ বদি উপযুি প্রিাণ োনখল 

কনরদি িইদব। অন্যথায় আপনি গ্রিণ করা িইদব িা। 

৪.৫ আপনির নবষদয় নবজ্ঞনপ্ত প্রকাদশর পর,  

 (ক) মকাি আপনি পাওয়া িা মগদল, আপনি প্রোদির িানরখ সিাপ্ত িইবার ১০ (েশ) কার্ বনেবদসর িদে কনিশি চূড়ান্ত 

নসদ্ধান্ত গ্রিণ কনরদব;  

 (খ) মকাি আপনি োনখল করা িইদল, ঐ আপনির উপর উিয়পদক্ষর উপনস্থনিদি কনিশদি শুিানি গ্রিণ কনরবার পর 

কমিশনের মিদ্ধান্তই চূড়ান্ত  বনলয়া গণ্য িইদব। িদব শুিািীদি মকাি পক্ষ অনুপনস্থি থানকদল কনিশি 

একিরফািাদব নবষয়টি নিষ্পনি কনরদব; 

 (গ) উনিনখি ক ও খ অনুদেদের মক্ষদে কনিশি কর্তবক গৃিীি নসদ্ধান্ত আদবেিকারী ও আপনিকারী উিয়দক  

নলনখিিাদব অবনিি করা িইবে। 

৪.৬। মর্সব সাংস্থাদক নিবিি মেওয়া িইদব িািাদেরদক নিব বাচি কনিশি িইদি নিবিি সাটি বনফদকট প্রোি করা িইদব।  
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৫। নিবিদির মিয়ােেঃ 

 প্রনিটি সাংস্থার নিবিদির মিয়াে অনুদিােদির িানরখ িইদি ৫ )পাঁচ (  বৎসদরর জন্য বিাল থানকদব, র্নে িা মকাি 

কারদণ উিা িৎপূদব বই বানিল করা িয়। িদব শিব থাদক মর্, নিবিদির মিয়াে মশষ িইয়া র্াওয়ার পরও মকাি কারদণ িতুি 

কনরয়া নিবিি করা সম্ভব িা িইদল কনিশি নিবনিি সাংস্থাসমূদির নিবিদির মিয়াে প্রদয়াজি অনুর্ায়ী বৃনদ্ধ কনরদি 

পানরদব। 

৬। নিবিি বানিলেঃ 

৬.১ নিবনিি মকাি পর্ বদবক্ষক সাংস্থার নবরুদদ্ধ পর্ বদবক্ষণ িীনিিালা লঙ্ঘদির সুনিনে বষ্ট প্রিাণ পাওয়া মগদল সাংনিষ্ট সাংস্থার 

নিবিি বানিল করা িইদব। নিবিি বানিল প্রনিয়া আরম্ভ কনরবার পূদব ব নিব বাচি কনিশি সনচবালয় পর্ বদবক্ষক সাংস্থাটিদক 

উিার নবরুদদ্ধ উত্থানপি অনিদর্াদগর নবষয়সি একটি নলনখি মিাটিশ মপ্ররণ কনরদব। অনিদর্াগ সাংিান্ত নলনখি মিাটিশ প্রানপ্তর 

৫ (পাঁচ) কার্ বনেবদসর িদে পর্ বদবক্ষক সাংস্থাটি কনিশদির কাদছ শুিানির জন্য আদবেি কনরদি পানরদব। কনিশদি শুিানি 

গ্রিণ কনরবার পর অনিদর্াদগর নবষদয় গৃিীি নসদ্ধান্ত ৭ (সাি) কার্ বনেবদসর  িদে নলনখিিাদব সাংস্থাটিদক অবনিি করা 

িইদব। শুিানিদি পর্ বদবক্ষক সাংস্থা আইিজীবী নিদয়াগ এবাং আত্মপক্ষ সিথ বদির জন্য িথ্য প্রিাণানে উপস্থাপদির সুদর্াগ 

পাইদব;  

৬.২ নিবনিি মকাি পর্ বদবক্ষক সাংস্থার নবরুদদ্ধ রাষ্ট্র বা শৃঙ্খলা নবদরািী কাদজ জনড়ি িওয়ার অনিদর্াগ পাওয়া মগদল 

সাংনিষ্ট কর্তবপদক্ষর িিািি বা প্রনিদবেদির আদলাদক উি সাংস্থার নিবিি বানিল করা িইদব; 

৬.৩ নিবনিি মকাি সাংস্থা পরপর দুটি সািারণ নিব বাচি পর্ বদবক্ষণ িা কনরদল নিব বাচি কনিশি িার নিবিি বানিল কনরদি 

পানরদব। 

৭। পর্ বদবক্ষক সাংস্থার োনয়ত্ব: 

পর্ বদবক্ষক সাংস্থা নিদম্নাি োনয়ত্বসমূি পালি কনরদবেঃ 

৭.১ ক.পর্ বদবক্ষক সাংস্থা নিব বাচদির সিয়সূনচ জানর িইবার ১০(েশ) নেদির িদে মকাি এলাকা বা এলাকাসমূদি মকন্দ্রীয় বা 

স্থািীয়িাদব নিব বাচি পর্ বদবক্ষণ কনরদি ইচ্ছুক িািা উদিখপূব বক নিব বাচি কনিশি সনচবালদয়র সনচব বরাবর 

নলনখিিাদব আদবেি করা; 

খ. আদবেদির সাদথ এলাকা নিনিক পর্ বদবক্ষকদের িানলকা প্রোি করা; 

গ. নিব বাচি কনিশি িইদি অনুিনি পাওয়ার সাদথ সাদথই উি সাংস্থার জন্য নিি বানরি নিব বাচনি এলাকায় মিািাদয়ি 

কনরবার লদক্ষু ভ্রাম্যিাণ পর্ বদবক্ষকদের িানলকা প্রস্তুি কনরয়া িািা র্াচাই-বাছাইদয়র জন্য সাংনিষ্ট নরটানি বাং 

অনফসার/সিকানর নরটানি বাং অনফসাদরর  নিকট জিা মেওয়া; 

 . নরটানি বাং অনফসার/সিকানর নরটানি বাং অনফসাদরর নিকট আদবেি জিা মেয়ার সিয় প্রদিুক পর্ বদবক্ষদকর 

এস.এস.নস. বা সিিাদির পনরক্ষার সাটি বনফদকট, জানিয় পনরচয়পদের ফদটাকনপ, ফরি EO-2 এেং ফরি EO-3 

(অঙ্গীকারোিা) দামিল করা। 

৭.২ এিি একটি পর্ বদবক্ষক মিািাদয়ি পনরকল্পিা প্রস্তুি করা র্ািাদি োনয়ত্বপ্রাপ্ত সম্পূণ ব এলাকা (দর্িি- উপদজলা/ 

থািা/সাংসেীয় এলাকা) পর্ বদবক্ষণ করা সম্ভব িয়; 
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৭.৩  নিদয়াগকৃি পর্ বদবক্ষকদের িথ্যাবলী ফরি EO-2 মি সাংরক্ষণ এবাং প্রদিুক পর্ বদবক্ষক টীদির পর্ বদবক্ষণ এলাকা 

নিি বারণ কনরয়া মেওয়া; 

৭.৪ প্রদিুক পর্ বদবক্ষকদক র্থার্থ প্রনশক্ষণ প্রোি এবাং িািাদের কি বেক্ষিা িনিটর করা; 

৭.৫ প্রদিুক পর্ বদবক্ষক িািার উপর আদরানপি োনয়ত্ব র্ািাদি নিিা ও েক্ষিার সনিি পালি কনরদি পাদরি মসইজন্য 

প্রদয়াজিীয় সরঞ্জািানে সরবরাি করা; 

৭.৬ মকাি পর্ বদবক্ষক িীনিিালা অনুসরণ কনরদিদছ নকিা িািা জানিবার জন্য প্রদিুক পর্ বদবক্ষদকর কার্ বাবলী িনিটনরাং 

করা। মকাি পর্ বদবক্ষদকর নবরুদদ্ধ িীনিিালা িদের অনিদর্াগ উত্থানপি িইদল সাংনিষ্ট সাংস্থা িািা দ্রুি িেন্ত কনরয়া মেনখদব 

এবাং িেদন্ত অনিদর্াগ প্রিানণি িইদল সাংনিষ্ট পর্ বদবক্ষকদক নিশি িইদি প্রিুািার বা বনিষ্কার করা। 

৮। পর্ বদবক্ষদকর মর্াগ্যিােঃ  

পর্ বদবক্ষক নিসাদব নিদয়াগ লাদির জন্য একজি ব্যনির নিদম্নাি মর্াগ্যিা থানকদি িইদবেঃ 

৮.১ গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেদশর িাগনরক িইদি িইদব; 

৮.২ বয়স ২৫ (পঁনচশ) বা িদূর্ধ্ব িইদি িইদব; 

৮.৩ ন্যুিিি এস.এস.নস বা সিিাদির পরীক্ষায় উিীণ ব িইদি িইদব;  

৮.৪ মকাি নিব বাচদি প্রাথী িওয়ার অদর্াগ্য িইদি পানরদব িা; 

৮.৫ মকাি নিবনিি বা অনুদিানেি পর্ বদবক্ষক সাংস্থা কর্তবক িদিািীি িইদি িইদব; 

৮.৬ নিব বাচি পর্ বদবক্ষণ অেীকারিািা ফরি EO-3 স্বাক্ষর এবাং স্থািীয় পর্ বদবক্ষকদের জন্য প্রদর্াজু িীনিিালা ও 

নিব বাচি সাংনিষ্ট আইি িানিয়া চনলদি িইদব; 

৮.৭ পর্ বদবক্ষক নিসাদব নিদয়ানজি ব্যনির মকাি রাজনিনিক েল বা নিব বাচদি প্রনিদ্বন্দ্বী মকাি প্রাথীর সাদথ ব্যনিগি স্বাথ ব 

সাংনিষ্টিা থানকদি পানরদব িা; 

৮.৮ মকাি রাজনিনিকেল বা এর মকাি অেসাংগঠদির সাদথ মকািিাদব যুি মকি নিব বাচি পর্ বদবক্ষক িইদি পানরদবি িা।  

 

৯। পর্ বদবক্ষক মিািাদয়িেঃ 

৯.১ শুধুিাে অনুদিানেি পর্ বদবক্ষক সাংস্থার পর্ বদবক্ষকগণই নিব বাচি প্রনিয়া পর্ বদবক্ষণ কনরদি পানরদবি; 

৯.২ পর্ বদবক্ষক মিািাদয়দির একক ইউনিট িইদব উপদজলা/দিদরাপনলটি থািা অথবা সাংসেীয় নিব বাচনি এলাকা এবাং ইিার 

নিনিদিই পর্ বদবক্ষক নিদয়াদগর িাো (scale) নিি বানরি িইদব; 

৯.৩ সাংনিষ্ট নিব বাচনি এলাকার বানসন্দা বা মিাটার িয় এিি মলাকদক পর্ বদবক্ষক নিসাদব মিািাদয়ি কনরদি িইদব। 

৯.৪ একই এলাকার জন্য একানিক পর্ বদবক্ষক সাংস্থা আদবেি জািাইদল মকাি সাংস্থাদক মকাি ইউনিদট মিািাদয়ি করা 

িইদব উিা নিব বাচি কনিশি কর্তবক নিি বারণ করা িইদব; 
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৯.৫ প্রদিুক পর্ বদবক্ষক সাংস্থা প্রনি েদল অিনিক পাঁচজি কনরয়া একানিক ভ্রাম্যিাণ পর্ বদবক্ষক েল নিদয়াগ কনরদি 

পানরদব। মিাটদকদন্দ্র কক্ষ নিনিক মকাি সাব বক্ষনণক পর্ বদবক্ষক নিদয়াগ করা র্াইদব িা; এইিাদব গঠিি েল নিি বানরি 

ইউনিদটর সকল মিাটদকদন্দ্রর প্রনি কদক্ষ স্বল্পসিদয়র জন্য অবস্থাি ও কার্ বিি পর্ বদবক্ষণ কনরদি পানরদব; 

৯.৬ প্রদিুক পর্ বদবক্ষক সাংস্থা উিার নিি বানরি ইউনিদটর মিাটদকদন্দ্রর মিাট গণিার কদক্ষ এবাং নরটানি বাং অনফসাদরর েপ্তদর 

ফলাফল একেীকরদণর সিয় একজি কনরয়া পর্ বদবক্ষক মিািাদয়ি কনরদি পানরদব; 

৯.৭ মিাট গণিা এবাং ফলাফল একেীকরণ কার্ বিি পর্ বদবক্ষদণর জন্য র্ািাদের োনয়ত্ব মেওয়া িইদব িািাদের িাি 

মিাটগ্রিদণর নেি সকাদলই নপ্রজাইন াং অনফসার এবাং নরটানি বাং অনফসারদক জািাইদি িইদব। মিাট গণিা সিাপ্ত িা িওয়া 

পর্ বন্ত পর্ বদবক্ষক মিাট গণিা কক্ষ িুাগ কনরদি পানরদবি িা। িুাগ কনরদল িািাদক পুিেঃপ্রদবশ কনরদি মেওয়া িইদব িা; 

৯.৮ প্রদিুক পর্ বদবক্ষকদক নিব বাচনি আইি, নবনি-নবিাি এবাং সাংনিষ্ট অন্যান্য আইি সম্পদকব সম্যক অবনিি িইদি িইদব 

এবাং নিদয়াগকারী সাংস্থার পর্ বদবক্ষণ পদ্ধনি সম্পদকব অবনিি িইবার জন্য সাংনিষ্ট সাংস্থার  নিনফাং ও প্রনশক্ষদণ অাংশগ্রিণ 

কনরদি িইদব; 

১০. পর্ বদবক্ষক পনরচয়পে:  

১০.১ অনুদিানেি পর্ বদবক্ষকদের নিব বাচি কনিশি িইদি মুনিি নবদশষ নিদে বশিা সেনলি ‘পর্ বদবক্ষক পনরচয়পে’ প্রোি 

করা িইদব। পর্ বদবক্ষক পনরচয়পে িস্তান্তর মর্াগ্য িয়; 

১০.২ মর্ইসব সাংস্থা স্থািীয়িাদব নিব বাচি পর্ বদবক্ষণ কনরদব িািাদের পর্ বদবক্ষক পনরচয়পে নরটানি বাং অনফসার/সিকানর 

নরটানি বাং অনফসাদরর েপ্তর িইদি প্রোি করা িইদব;  

১০.৩ নরটানি বাং অনফসার/সিকানর নরটানি বাং অনফসার পর্ বদবক্ষকদের িানলকা প্রনিদ্বন্দ্বী প্রাথীগণদক প্রেশ বদির ব্যবস্থা 

কনরদবি। মকাি প্রনিদ্বন্দ্বী প্রাথী মকাি পর্ বদবক্ষদকর নিরদপক্ষিা সম্পদকব নলনখি অনিদর্াগ োনখল কনরদল নরটানি বাং অনফসার 

সাংনিষ্ট পর্ বদবক্ষক সাংস্থাদক অনিদর্াগ সম্পদকব অবনিি কনরদবি এবাং ঐ পর্ বদবক্ষকদক পর্ বদবক্ষণ নিশি িইদি প্রিুািাদরর 

জন্য নিদে বশ প্রোি কনরদবি; 

১০.৪ মকন্দ্রীয়িাদব মর্ইসব সাংস্থা নিব বাচি পর্ বদবক্ষণ কনরদব িািাদের পর্ বদবক্ষক পনরচয়পে নিব বাচি কনিশি সনচবালয় 

িইদি প্রোি করা িইদব। 

১১।  পর্ বদবক্ষকদের করণীয়েঃ   

১১.১ মকন্দ্রীয় বা স্থািীয় পর্ বদবক্ষকগণ নিব বাচি পর্ বদবক্ষদণর সিয় পর্ বদবক্ষক পনরনচনি কা ব সাব বক্ষনণকিাদব ঝুলাইয়া 

রানখদবি র্ািাদি উিা সকদলর নিকট দৃশ্যিাি িয়; 

১১.২ পর্ বদবক্ষকগণ নিব বাচি পর্ বদবক্ষদণর সিয় অবশ্যই মিাটাদরর মিাট প্রোদির অনিকাদরর প্রনি সদচিি থাকদবি এবাং 

নিব বাচি পনরচালিার জন্য নিব বাচি কনিশদির কি বকিবাদের কাদজ র্াদি নবঘ্ন িা িয় মস নবষদয় িদিাদর্াগী থানকদবি। 

পর্ বদবক্ষকগণ নিব বাচনি প্রনিয়ায় মকাি িরদির িস্তদক্ষপ কনরদি পানরদবি িা। মর্খাদি অবস্থাি কনরদল নিব বাচি প্রনিয়ায় 

মকাি বািার সৃনষ্ট িইদব িা মিাটদকদন্দ্রর নিির এিি মকাি জায়গায় স্বল্পসিদয়র জন্য অবস্থাি কনরয়া নিব বাচি পর্ বদবক্ষণ 

কনরদি পানরদবি; 

১১.৩ মকাি অবস্থাদিই মকাি পর্ বদবক্ষক মিাট প্রোদির মগাপি কদক্ষ (marking place) প্রদবশ কনরদি পানরদবি 

িা; 
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১১.৪ প্রদিুক পর্ বদবক্ষক পর্ বদবক্ষণ কাদজ স্বাদথ বর সাং াি নকাংবা অন্য পর্ বদবক্ষক সাংস্থার পর্ বদবক্ষদকর অসেি আচরণ 

সম্পদকব িািার নিদয়াগকারী সাংস্থাদক অবনিি কনরদবি। 

 ১২।  বাাংলাদেদশ কি বরি আন্তজবানিক সাংস্থার নিব বাচি পর্ বদবক্ষণ:  

নিব বাচি পর্ বদবক্ষদণর জন্য বাাংলাদেদশ কি বরি আন্তজবানিক সাংস্থা/কূটনিনিক নিশদির নিব বাচি কনিশদি নিবনিি িওয়ার 

নবিাি িাই। আন্তজবানিক সাংস্থা/কূটনিনিক নিশদির নবদেশী কি বকিবা/কি বচারী নবদেশী পর্ বদবক্ষক এবাং স্থািীয় কি বকিবাগণ 

স্থািীয় পর্ বদবক্ষক নিসাদব গণ্য িইদবি। নবদেশীদের নবদেশী পর্ বদবক্ষক িীনিিালা অনুর্ায়ী এবাং স্থািীয়দের স্থািীয় 

পর্ বদবক্ষক িীিিালা অনুর্ায়ী আদবেি কনরদি িইদব। 

১৩। প্রনিদবেি সাংিান্ত নবিািেঃ  

মিাটগ্রিণ সম্পন্ন িইবার এক িাদসর িদে পর্ বদবক্ষক সাংস্থা পর্ বদবক্ষকদের নিকট িদি EO-4 ফরদি প্রাপ্ত িদথ্যর 

নিনিদি  নিব বাচি ব্যবস্থাপিা নবষদয় একটি সািনগ্রক নচে তুনলয়া প্রনিদবেি নিনর কনরদব এবাং িা কনিশদি োনখল কনরদব। 

িনবষ্যদি নিব বাচি ব্যবস্থাপিা কীিাদব আরও উন্নি করা র্ায় িেসম্পনকবি সুপানরশিালা প্রনিদবেদি সাংযুি কনরদব। িদব 

এই প্রনিদবেি প্রণয়ি মকািিাদবই সাংনিষ্ট পর্ বদবক্ষক সাংস্থার নিজস্ব পদ্ধনি অনুসরণপূব বক অন্যান্য প্রনিদবেি প্রস্তুিকরদণ 

মকাি বািা িইদব িা।  

এছাড়া পর্ বদবক্ষক সাংস্থাদক মিাটগ্রিণ সম্পন্ন িইবার এক সপ্তাদির িদে একটি প্রাথনিক প্রনিদবেি কনিশদি োনখল কনরদি 

িইদব।   

১৪। পর্ বদবক্ষকদের আচরণ:  

পর্ বদবক্ষকগণ পর্ বদবক্ষণকাদল নিদম্নাি নবষয়গুদলা অনুসরণ কনরদবিেঃ  

১৪.১ গণিানন্ত্রক ব্যবস্থায় নিব বাচি অনুিাদি সিায়িা কনরবার লদক্ষু সাংনবিাি, নিব বাচি সাংনিষ্ট আইি ও নবনি নবিাি 

অনুসরণ; 

১৪.২ নিব বাচি সাংনিষ্ট কি বকিবাদের কাদর্ ব িস্তদক্ষপ িইদি নবরি থাকা;  

১৪.৩ মকাি প্রকার নিব বাচনি উপকরণ স্পশব বা অপসারণ করা িইদি নবরি থাকা; 

১৪.৪ পর্ বদবক্ষদণর সিয় সম্পূণ ব পক্ষপািিীিিা বা নিরদপক্ষিা বজায় রাখা এবাং এিি মকাি আচরণ প্রেশ বি িা করা র্ািাদি 

মকাি পর্ বদবক্ষক মকাি রাজনিনিক েদলর সেস্য বা প্রাথীর সিথ বক নিসাদব নচনিি িি;  

১৪.৫ নিব বাচদি প্রাথী বা মকাি রাজনিনিক েদলর পদক্ষ বা নবপদক্ষ পনরচয় বা নচি বিিকারী মকাি নকছু পনরিাি, বিি 

অথবা প্রেশ বি করা িইদি নবরি থাকা;  

১৪.৬ মকাি রাজনিনিক েল, প্রাথী বা িািার এদজন্ট, নিব বাচদির সাদথ জনড়ি মকাি সাংস্থা অথবা ব্যনির নিকট িইদি মকাি 

উপিার গ্রিণ বা িদয়র মচষ্টা, সুনবিা গ্রিণ বা গ্রিদণ উৎসানিি করা িইদি নবরি থাকা; এবাং 
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১৪.৭ নিব বাচি চলাকালীি  পর্ বদবক্ষকগণ নিন য়ার সম্মুদখ এিি মকাি িন্তব্য কনরদবি িা, র্ািা নিব বাচি প্রনিয়াদক ব্যািি বা 

প্রিানবি কনরদি পাদর। 

১৫। নবনবি:  

নিব বাচি কনিশদির অনুদিানেি পর্ বদবক্ষকগণ নিব বাচি পর্ বদবক্ষদণর সিয় মিাটদকন্দ্র বা নিব বাচনি এলাকায় মকাি িরদির 

অনিয়ি র্া সুিু, অবাি ও নিরদপক্ষ নিব বাচদির জন্য হুিনক িইদি পাদর, মেখদি পাইদল মসই নবষদয় িাৎক্ষনণক নিব বাচি 

কনিশদি নরদপাট ব প্রোি কনরদি পানরদব। 

 

## 
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evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb 

wbe©vPb Kwgkb mwPevjq 

AvMviMvuI, XvKv| 
www.ecs.gov.bd 

 
dig EO-1 

 

¯’vbxq ch©‡eÿK ms ’̄v wbeÜ‡bi Av‡e`b dig 

1| ms¯’vi Z_¨vejx t 

 
 K.  bvg:................................................................................................................................. 
 L.  wVKvbv:.............................................................................................................................. 
 M.  †Uwj‡dvb bs....................................................................................................................... 
 N.  B-‡gBj:............................................................................................................................ 
 O.  I‡qemvBU:........................................................................................................................ 
 
2| ms ’̄vi c‡ÿ †hvMv‡hvMKvixt 

 
 K.  bvg:.................................................................................................................................... 
 L.  c`ex:.................................................................................................................................. 
 M.  RvZxq cwiPqcÎ (NID) b¤̂i:.................................................................................................. 

 N.  ‡dvb b¤^i:............................................................................................................................ 
 O.  ‡gvevBj †dvb b¤̂i:................................................................................................................. 
 
3| e¨e ’̄vcbv KwgwUt 

 
 K.  mfvcwZ/cÖavb wbe©vnxi bvg:........................................................................................................ 
 L.  RvZxq cwiPqcÎ (NID) b¤̂i:..................................................................................................... 

 M.  Uªvw÷ †evW©:............................................................................................................................. 
 N.  cwiPvjbv cl©`/Kvh©wbe©vnx cwil`/e¨e ’̄vcbv KwgwUi m`m¨:................................................................. 
  [welqmg~‡ni c~Y©v½ Z_¨ cÖ`vb Kwi‡Z nB‡e| cÖ‡qvR‡b AwZwi³ KvMR e¨envi Kiv hvB‡e]| 
4| wbeÜbt 

 

 K.  wbeÜb ermi:..................................................................................................................... 

 L.  wbeÜb KZ©„cÿ:................................................................................................................... 

  [wbeÜb mvwU©wd‡KU mshy³ Kwi‡Z nB‡e] 

 M.  wbeÜ‡bi †gqv` DËxY© nBqv _vwK‡j bevqb Kiv nBqv‡Q wKbvt.........................................................  

  [bevqbK…Z mvwU©wd‡KU mshy³ Kwi‡Z nB‡e] 

5|  ms ’̄vi D‡Ïk¨ I jÿ¨ [MVbZš¿ mshy³ Kwi‡Z nB‡e] ..................................................................................... 

6|  ms ’̄vi MZ `yB eQ‡ii Kvh©µ‡gi cÖwZ‡e`b:................................................................................................ 

7|  BZtc~‡e© wbe©vPb Kwgk‡b ch©‡eÿK ms ’̄v wn‡m‡e wbewÜZ wQj wKbv? ................................................................ 

 wbewÜZ _vwK‡j wbeÜb b¤̂i: 

8|  wbewÜZ ms ’̄v wn‡m‡e †Kvb wbe©vPb ch©‡eÿY Kiv n‡q‡Q wK bv? ....................................................................... 

 ch©‡eÿY K‡i _vK‡j Zvi AbygwZ Ges †hme wbe©vPb ch©‡eÿY Kiv n‡q‡Q Zvi ch©‡eÿY cÖwZ‡e`b mshy³ Kwi‡Z nB‡e| 

 
 

Av‡e`bKvixi ¯̂vÿi 
[bvg I c`exmn mxj‡gvni] 

 

   

  

ỳB Kwc 

÷¨v¤ú 

mvBR Qwe 

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

wbe©vPb Kwgkb mwPevjq 

AvMviMvuI, XvKv| 
www.ecs.gov.bd 

 
dig EO-2 

 
¯’vbxq ch©‡eÿK Av‡e`b dig 

 

1|  bvg    :.................................................................................................... 

2|  RvZxq cwiPqcÎ (NID) b¤̂i  :.................................................................................................... 

3|  wVKvbv    :..................................................................................................... 

4| wkÿvMZ †hvM¨Zv   :..................................................................................................... 

5|  Rb¥ZvwiL    :.................................................................................................... 

6|  †gvevBj b¤̂i   :.................................................................................................... 

7|  wb‡qvMKvix ch©‡eÿK ms ’̄v  :.................................................................................................... 

8|  c~‡e© wbe©vPb ch©‡eÿY Kwiqv _vwK‡j Dnvi bvg I mgq :.............................................................................. 

9|  c~‡e©i wb‡qvMKvix ms ’̄vi bvg  :.................................................................................................... 

10|   ‡idv‡iÝ : ch©‡eÿK m¤ú‡K© Z_¨vw` cÖ`v‡b mÿg Ggb ỳRb mycwiwPZ e¨w³i bvg, RvZxq cwiPqcÎ b¤̂i, 

wVKvbv I †dvb b¤̂i : (ch©‡eÿ‡Ki AvZ¥xq, wbe©vP‡bi cÖv_©x ev ivR‰bwZK `‡ji †bZv nB‡eb bv) 

 
1| .................................................................................................... 
2| ....................................................................................................   

............................ 
Av‡e`bKvixi ¯̂vÿi 

ZvwiLt 
  

http://www.ecs.gov.bd/


10 
 

evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb 

wbe©vPb Kwgkb mwPevjq 

AvMviMvuI, XvKv| 
www.ecs.gov.bd 

 
dig EO-3 

 
ch©‡eÿ‡Ki A½xKvibvgv 

 
 
Avwg wb¤œ¯̂vÿiKvix GB g‡g© A½xKvi Kwi‡ZwQ †h- 
 

1|  Avwg wb ©̀jxqfv‡e wbe©vPb cÖwµqv ch©‡eÿY Kwie; 

2|  Avwg Avmbœ wbe©vP‡b g‡bvbqb cÖZ¨vkx †Kvb ivR‰bwZK `‡ji ev cÖv_©xi  Kg©x bB Ges Avwg wb‡RI cÖv_©x bB; 

3|  wbe©vPb cÖwµqvi mswkøó Kg©KvÛ ch©‡eÿ‡Yi mgq cÖv_©x, ivR‰bwZK `j Ges †Kvb KwgwU, Av‡›`vjb ev ms ’̄vi c‡ÿ ev wec‡ÿ 

†Kvb AvbyK~j¨ cÖ`k©b nB‡Z weiZ _vwKqv Avwg K‡Vvifv‡e wbi‡cÿZv eRvq ivwLe| Bnv Qvov Avwg cÖv_©x ev Zvnv‡`i G‡R›U‡`i  

wbKU nB‡Z †h †Kvb ai‡bi mnvqZv ev ûgwK cÖZ¨vL¨vb Kwiqv mZZv I wbôvi mv‡_ `vwqZ¡ cvjb Kwie; 

4|  wb ©̀jxq ch©‡eÿK wnmv‡e Avwg wbe©vPb cÖwµqvi †hB mKj welq ch©‡eÿY Kwi‡ZwQ †mB mKj wel‡q hZ ZvovZvwo m¤¢e wbfz©j I 

wbi‡cÿ Z_¨vw` Avgvi wb‡qvMKvix ms ’̄v‡K cÖ`vb Kwie; 

5|  Avwg evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb KZ…©K RvwiK…Z wbe©vPb ch©‡eÿY bxwZgvjvi gg© AewnZ nBqvwQ| Avgvi Øviv Dnvi †Kvb j•Nb 

nB‡j Avgvi weiæ‡× AvBbvbyM e¨e ’̄v MÖnY Kiv hvB‡e| 

 

 

  

¯̂vÿi    : 

Av‡e`bKvixi bvg   : 

RvZxq cwiPqcÎ (NID) b¤̂i : 

ms ’̄vi bvg   : 

wVKvbv    : 

 

 

  

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

wbe©vPb Kwgkb mwPevjq 

AvMviMvuI, XvKv 
www.ecs.gov.bd 

 
dig EO-4 

 
wbe©vPb ch©‡eÿK cªwZ‡e`b 

 

 

wbe©vPb Kwgkb wbe©vPb e¨e ’̄vcbvq ¯̂”QZv I `ÿZv wbwðZ Kwiqv Aeva I wbi‡cÿ wbe©vPb Abyôv‡b e×cwiKi| †fvU‡K› ª̀ 

ch©v‡q wbe©vPwb e¨e ’̄vcbv m¤ú‡K© cÖK…Z Z_¨ Rvwbevi Rb¨ wbe©vPb Kwgkb ch©‡eÿ‡Yi welqwU DrmvwnZ Kwiqv _v‡K| †mB j‡ÿ¨ wbe©vPb 

ch©‡eÿ‡Yi Rb¨ AbygwZ cÖvß mKj ms ’̄vi wbKU nB‡Z ch©‡eÿY cieZx© Z_¨wfwËK cÖwZ‡e`b cvIqv AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y©| ch©‡eÿY ms ’̄v 

KZ©„K wbe©vPb ch©‡eÿY cÖwZ‡e`b cÖ`v‡bi myweav‡_© GB EO-4 dig cÖYqb Kiv nBqv‡Q| ch©‡eÿK ms ’̄v Dnvi wb‡qvwRZ mKj 

ch©‡eÿ‡Ki gva¨‡g Kwgk‡bi Pvwn`v Abyhvqx Z_¨msMÖ‡ni Rb¨ cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnY Kwi‡e| ms ’̄vi ch©‡eÿ‡Y cÖvß Z_¨ cÖwZ‡e`‡b 

wjwce× Kwievi ci †Kvb mywbw ©̀ó mycvwik _vwK‡j Zvnv wba©vwiZ ’̄v‡b wjwL‡Z nB‡e| Awbqg ev ÎywU m¤ú‡K© †Kvb NUbv/‡K‡› ª̀i ZvwjKv 

cÖ`v‡bi cÖ‡qvRb nB‡j c„_K KvMR e¨envi Kiv hvB‡e|  

cÖ_g LÛ  

 

1|  ch©‡eÿK ms ’̄vi bvg, wVKvbv I †Uwj‡dvb b¤̂i :........................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
2|  wbe©vP‡bi cÖK…wZ  (‡h †Kvb GKwU‡Z  wPý w`b) 
 

  RvZxq msm`   wmwU K‡c©v‡ikb     Dc‡Rjv cwil`      †cŠimfv 

  BDwbqb cwil`      Abvb¨ 

3|  (K) `vwqZ¡cÖvß wbe©vPwb GjvKv : 

  RvZxq msm`   wmwU K‡c©v‡ikb     Dc‡Rjv cwil`     †cŠimfv 

  BDwbqb cwil`      Abvb¨  

 (L) wbe©vPwb GjvKvi bvg :.................................................................................................................... 
 b¤^i (‡hLv‡b cÖ‡hvR¨):.......................................................................................................................... 
 (M) Dc‡Rjv/_vbv..............................................................(N) †Rjv:...................................................... 
4| (K) `vwqZ¡cÖvß GjvKvi †fvU‡K‡› ª̀i msL¨v :..............................(L) cwi`wk©Z †fvU‡K‡› ª̀i msL¨v:........................ 
5|  wiUvwb©s Awdmv‡ii bvg, c`ex I Kg© ’̄j:..................................................................................................... 
 
 
  

http://www.ecs.gov.bd/
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wØZxq LÛ ch©‡eÿYKv‡j wb¤œwjwLZ wel‡q cÖvß Z_¨ cÖwZ‡e`‡b mwbœ‡ek Kwi‡Z nB‡e t 

 
1|   ‡fvU‡K‡›`ªi Dchy³Zv t 

 
 K. KZwU †fvU‡K› ª̀ †`vZjvi D‡aŸ© fe‡b ’̄vwcZ nBqvwQj? 
  (‡K‡› ª̀i bvgmn ZvwjKv w`b) 
 
 L.  KZwU †fvU‡K‡› ª̀ hvZvqvZ mgm¨v wQj? 
  (‡K‡› ª̀i bvgmn ZvwjKv w`b) 
 
 M.  KZwU †fvU‡K‡› ª̀ †fvUvi‡`i jvB‡b `vuov‡bvi h‡_ó RvqMv wQj bv? 
  (‡K‡› ª̀i bvgmn ZvwjKv w`b) 
 
 N. KZwU †fvU‡K‡› ª̀ cvwb I Uq‡jU myweav wQj bv? 
  (‡K‡› ª̀i bvgmn ZvwjKv w`b) 
 
 O.  KZwU †fvU‡K‡› ª̀ we ỳ¨r myweav wQj bv? 
  (‡K‡› ª̀i bvgmn ZvwjKv w`b) 
 
2|  ‡fvU‡K‡›`ªi e¨e ’̄vcbvt 

 
 K.  KZwU †K‡› ª̀ wcÖRvBwWs I †cvwjs AwdmviMY wba©vwiZ mg‡q †fvUMÖn‡Y cÖ ‘̄Z wQ‡jb? 
  (‡K‡› ª̀i bvgmn ZvwjKv w`b) 
 
 L.  KZwU †K‡› ª̀ wba©vwiZ mg‡q cÖv_x©‡`i G‡R›U Dcw ’̄Z wQj bv? 
  (‡K‡› ª̀i bvgmn ZvwjKv w`b) 
 
 M.  KZwU †fvU‡K‡› ª̀ e„×, cÖwZeÜx I Amy ’̄¨‡`i †fvU`v‡b mnvqZv Kwievi e¨e ’̄v wQj bv? 
  (‡K‡› ª̀i bvgmn ZvwjKv w`b) 
 
 N.  KZwU †K‡› ª̀ wba©vwiZ mg‡q ci AwZwi³ mgq †fvUMÖnY Kwi‡Z nBqvwQj? 
  (‡K‡› ª̀i bvgmn ZvwjKv w`b) 
 
3|  ‡fvU‡K›`ª I wbe©vPbx GjvKvq AvBbk„•Ljv cwiw ’̄wZ  

K.   ‡fv‡Ui w`‡b KZwU †fvU‡K‡› ª̀ †fvUviMY Aev‡a hvB‡Z cv‡ib bvB? 
  (‡K‡› ª̀i bvgmn ZvwjKv w`b) 
 
 L.  KZwU †K‡› ª̀ AvBb-k„•Ljv iÿvq wb‡qvwRZ evwnbxi m`m¨‡`i Dcw ’̄wZ `„k¨gvb wQj bv? 
  (‡K‡› ª̀i bvgmn ZvwjKv w`b) 
 
 M.  KZwU †K‡› ª̀ k„&•Ljv f‡½i NUbv NwUqvwQj? 
  (‡K‡› ª̀i bvgmn ZvwjKv w`b) 
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4|   ‡fvU‡K‡›`ª †fvU MYbvt 

 
 K.  KZwU †K‡› ª̀ †fvU MYbv K‡ÿ G‡Ki AwaK cÖv_©xi G‡R›U Dcw ’̄Z wQ‡jb bv? 
  (‡K‡› ª̀i bvgmn ZvwjKv w`b) 
 
 L.  KZwU †K‡› ª̀ †fvU MYbvi weeiYx mvavi‡Yi ÁvZv‡_© †K‡› ª̀i †bvwUk †evW© ev †`Iqv‡j mvuUvBqv/SzjvBqv ‡`Iqv  

nq bvB? (‡K‡› ª̀i bvgmn ZvwjKv w`b) 
 
 M. KZwU †K‡› ª̀ †fvU MYbv weeiYx Kwc/cÖwZwjwc cÖvwß iwm‡`i wewbg‡q cÖv_©x/G‡R›U‡K †`Iqv nq bvB? 
 
5|   ‡fvUMÖnY Kg©KZ©v t 

 (K) †fvUMÖn‡Y `ÿZv t 
 (L) wbi‡cÿZvt 
 (M) cwiw ’̄wZ wbqš¿‡Y mÿgZvt 
 
6|  AvBbk„•Ljvt 

 (K) †K‡› ª̀ wb‡qvwRZ AvBb-k„•Ljv evwnbxi ZrciZvt 
 (L) †gvevBj I ÷ªvBwKs †dvm© Gi Kvh©KvwiZvt 
 (M) g¨vwR‡÷ªU‡`i ZrciZv 
 
mycvwikt 

 

 

 
 
 

¯̂vÿi    : 
c~Y© bvg    : 
RvZxq cwiPqcÎ (NID) b¤̂i : 

ch©‡eÿK ms ’̄vi cÖavb  : 
ZvwiLt 
’̄vbt 

 

 


