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দ্বাদশ জবাতীয় সংসদ নিরব্াচি

একাদশ জাতীয় েংেপ্দর প্রথি অধিপ্রশন শুরু হয় ৩০ জানুয়াধর, ২০১৯ তাধরপ্খ। �প্ল 
২০২৪ োপ্লর জানুয়াধর িাপ্ের ২৯ তাধরপ্খর িপ্যে দ্াদশ জাতীয় েংেদ ধনরা্চন েম্পন্ন করার 
োংধরিাধনক রাযেরািকতা রপ্য়প্ে। রাংলাপ্দশ ধনরা্চন কধিশন ধনিা্ধরত েিপ্য়র িপ্যে উক্ত 
ধনরা্চন অনুষ্াপ্নর লপ্ষ্্ ইপ্তািপ্যে সুশীল েিাজ, গণিাযেি প্রধতধনধি, ধশষ্াধরদ, ধনরা্চন 
ধরপ্শষজ্ঞ ও ধনরা্চন প�প্্রষ্ক এরং ধনরধধিত রাজননধতক দলগুপ্লার োপ্থ িতধরধনিয় কপ্রপ্ে। 
তাঁপ্দর েকপ্লর সুধচধতিত িতািত েংধরিান, আরধপও ধনরা্চন েংক্াতি অন্ান্ আইনেমূহ ও 
রাস্তরতার ধনধরপ্খ এরং জাধতর আশা- আকাঙ্া পূরপ্ণর লপ্ষ্্ ধনরা্চন কধিশন দ্াদশ জাতীয় 
েংেপ্দর ধনরা্চন অনুষ্াপ্নর জন্ একটি কিপ্ধরকল্পনা গ্রহণ কপ্রপ্ে। েকপ্লর অরগধতর জন্ তা 
প্রকাশ করা হপ্লা।

নিরব্াচনির লক্ষ্য
১. অংশগ্রহণমূলক (ইচ্ছুক েকল ধনরধধিত রাজননধতক দপ্লর ধনরা্চপ্ন েধক্য় অংশগ্রহণ।)

২. স্বচ্ছ (কধিশন কর্ক্ ধনরা্চন েংক্াতি েকল কা�ক্্ি েকপ্লর অরগধতর জন্ ওপ্য়র-োইপ্ট 
প্রকাশ, প�া্প্ত েংখ্যক সদশী ধরপ্দশী প�প্্রষ্ক ধনপ্য়াগ, ইপ্লকট্রধনক ও ধপ্রন্ট ধিধিয়ার 
কিমীপ্দর অরাপ্ি েংরাদ েংগ্রপ্হর সুপ্�াগ)

৩. ধনরপ্পষ্ (েকল প্রাথমীর প্রধত েিআচরণ, ধনরা্চন কধিশপ্নর অধিক েংখ্যক স�াগ্য কিক্তা্প্ক 
ধরটাধনং্ কিক্তা্ ধহপ্েপ্র ধনপ্য়াগ, ধনরপ্পষ্ ধপ্রজাইধিং-েহকারী ধপ্রজাইধিং কিক্তা্ ধনপ্য়াগ, 
ধনরা্চপ্নর দাধয়ত্ব-পালনকারী কাপ্রা ধররুপ্ধে পষ্পাধতপ্ত্বর অধভপ্�াপ্গর প্রিাণ সপপ্ল দাধয়ত্ব 
সথপ্ক অব্াহধত/ধনরা্চধন আইন ও ধরধি অনু�ায়ী শাধস্তমূলক ব্রস্া গ্রহণ।)

৪. গ্রহণপ্�াগ্য (কধিশন কর্ক্ েংধরিান, আইন, ধরধি অনু�ায়ী েকল কা�ক্্ি গ্রহণ এরং �থা�থ 
প্রপ্য়াগ �াপ্ত ধনরা্চপ্নর �লা�ল েকল সভাটার ও অধিকাংশ রাজননধতক দপ্লর কাপ্ে 
গ্রহণপ্�াগ্য রপ্ল প্রতীয়িান হয়।)

৫. সুষ্ঠু- (ধনরা্চন পূরর্তমী, ধনরা্চন ধদন ও ধনরা্চন পররতমী আইন-শৃ্ঙ্লা পধরধস্ধত অনুকূপ্ল 
রাখা, প্রাথমী রা েিথক্ স�ন ধনরা্চধন আচরণ ধরধি সিপ্ন চপ্লন তা ধনধচিত করা, অিান্কারীর 
ধররুপ্ধে দ্রুত আইন অনু�ায়ী ব্রস্া গ্রহণ করা, েকল প্রাথমী স�ন আচরণ ধরধি অনু�ায়ী ধনরা্চধন 
প্রচার চালাপ্ত পাপ্র তা ধনধচিত করা)

নিরব্াচনি অংশীজি
একটি সুষ্ঠু নিরব্াচি অনুষ্বাি শুধুরবাত্র নিরব্াচি কনরশনির ভূনরকবার ওপর নিরর্ কনর িবা, তবা আনরবা 
অনিক অংশীজনির ভূনরকবার ওপর নিরর্শীল, যেরি—
১. েরকার;

২. েরকাধর কিক্তা্/কিচ্াধর- ধরটাধনং্ কিক্তা্, েহকাধর ধরটাধনং্ কিক্তা্, ধপ্রোইধিং 
কিক্তা্, েহকাধর ধপ্রজাইধিং কিক্তা্, ধনরা্হী ম্াধজপ্্রেট, জুধিধেয়াল ম্াধজপ্্রেট, পুধলশ, 
ধরধজধর, i¨ve, আনোর, সকাষ্টগাি,্ সেনারাধহনী, কধিশপ্নর কিক্তা্ ইত্াধদ;
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৩. রাজননধতক দল, প্রাথমী, েিথক্;

৪. সভাটার;

৫. ধিধিয়া (সোশ্াল, ইপ্লকট্রধনক ও ধপ্রন্ট);

৬. নাগধরক েিাজ;

৭. সদশী-ধরপ্দশী প�প্্রষ্ক।

চষ্যবানলঞ্জসমূহ-

১. ধনরা্চপ্ন অংশগ্রহণকারী রাজননধতক দলগুপ্লার েরকার ও ধনরা্চন কধিশপ্নর প্রধত আস্া সৃধষ্ট;

২. ধনরা্চপ্নর দাধয়প্ত্ব িাঠ প�া্প্য়র কিক্তা্ ধরপ্শষ কপ্র পুধলশ ও প্রশােপ্নর কিক্তা্প্দর 
ধনরপ্পষ্ভাপ্র দাধয়ত্ব পালন;

৩. ব্রহৃত ইধভএি এর প্রধত রাজননধতক দলগুপ্লার আস্া সৃধষ্ট;

৪. অথ ্ও সপশীশধক্তর ধনয়ন্ত্রণ;

৫. ধনরা্চনকালীন আইনশৃঙ্লা রজায় রাখা;

৬. েকল রাজননধতক দল কর্ক্ ধনরা্চধন আচরণধরধি অনুেরণ;

৭. ধনয়িতাধন্ত্রক ধনরা্চধন প্রচারণার সষ্প্রে ধরপষ্/প্রধতদ্ন্ী প্রাথমী/েিথক্/পুধলশ/প্রশােন কর্ক্ 
সকান রকি রািার েম্ঠুখীন না হওয়া;

৮. জালপ্ভাট/সভাটপ্কন্দ্র দখল/ ব্ালট ধেনতাই সরাি;

৯. প্রাথমী/এপ্জন্ট/সভাটারপ্দর সভাটপ্কপ্ন্দ্র অরাি আগিন;

১০. সভাটারপ্দর পেন্ অনু�ায়ী প্রাথমীপ্ক সভাট প্রদাপ্নর সুপ্�াগ সৃধষ্ট্;

১১. ধনরা্চধন দাধয়ত্ব পালনকারী ধরপুল েংখ্যক কিক্তা্/কিচ্ারীপ্ক প্রধশষ্ণ প্রদান;

১২. প�া্প্ত েংখ্যক আইনশৃঙ্লা রাধহনীর েদস্য ধনপ্য়াধজতকরণ;

১৩. প�া্প্ত েংখ্যক ধনরা্হী/জুধিধেয়াল ম্াধজপ্্রেট ধনপ্য়াধজতকরণ;

১৪. ধনরপ্পষ্ সদশী/ধরপ্দশী প�প্্রষ্ক ধনপ্য়াধজতকরণ।

চষ্যবানলঞ্জসমূহ উত্তরনের উপবায় -
১. নরনশষ্ট িবাগনরক ও রবাজনিনতক দলগুনলবার সবানে রতনরনিরয় সরবায় সংনরধবাি ও নিরব্াচনি 

আইি অনুেবায়ী যে সুপবানরশগুনলবা অনধকবাংশজি কনরনেি তবা রবাস্তরবায়ি;

২. সকল রবাজনিনতক দল েবানত নিরব্াচনি প্রচবারকবাে ্নিনরন্নে করনত পবানর যস নরষনয় সরকবানরর 
কবানে প্রস্তবার রবাখবা;

৩. সরকবানরর যকবাি সংস্বা কর্ক্ হয়রবািীমূলক রবারলবা িবা করবা;
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৪. প্রনতদ্ন্ী প্রবােথী-সরেক্ দ্বারবা প্রবােথী, সরেক্ ও তবানদর রবান়িঘর, ব্যরসবা প্রনতষ্বানি আক্ররে িবা 
করবা। এরি হনল আইি অনুেবায়ী দ্রুত ব্যরস্বা গ্রহে;

৫. নিরব্াচনির পূনর ্অনরধ অস্ত্র উদ্বার করবা, বরধ অস্ত্র জরবা যিয়বা;

৬. রন্রিপনরষদ সনচর, জিপ্রশবাসি, জিনিরবাপত্তবা, রবাধ্যনরক ও উচ্চ নশক্বা, কবানরগনর ও রবাদ্বাসবা 
নশক্বা, প্রবােনরক ও গেনশক্বা র্রিেবালয় এর সনচর, পুনলশ, i¨ve, নরনজনর, যকবাস্ট গবা়,্ আিসবার 
ও নরন়নপ এর প্রধবািগনের সবানে সরবা কনর তাঁনদর অনধিস্ করক্তব্া েবারবা নিরব্াচনি দবানয়ত্ব 
পবালি করনরি তবারবা যেি আন্তনরকতবা ও নিরনপক্রবানর দবানয়ত্ব পবালি কনরি যস নরষনয় 
অনধিস্তনদর নিনদশ্ যদয়বা;

৭. প্রনতষ্যক যরবাটকনক্ নসনসটিনর কষ্যবানররবা স্বাপি;

৮. যরবাট যকন্দ্রগুনলবানত পেবার্ ্আইি শৃঙ্খলবা রক্বাকবারী রবানহিীর সদস্য যরবাতবানয়ি;

৯. ইনরএর এর ব্যরহবার সনরবাচ্চ্ ১৫০ আসনি সীরবারদ্ রবাখবা। শুধুরবাত্র যরন্বাপনলটি ও যজলবা 
সদনরর আসিগুনলবানত ব্যরহবার করবা;

১০. নিরব্াচনির নসন়উল যঘবাষেবার পরনদি যেনক নিরব্াহী ম্বানজন্রেটসহ আইি শৃঙ্খলবা রবানহিীর 
্রেবাইনকং য�বাস ্নিনয়বাগ;

১১. নিরব্াচনি আচরেনরনধ কন�বাররবানর প্রনয়বাগ, রংগকবারীর নররুনদ্ তদন্তপূরক্ সবানে সবানে আইি 
অনুেবায়ী ব্যরস্বা গ্রহে;

১২. আরনপও ও নিরব্াচনি আচরে নরনধনত কনতপয় প্রনয়বাজিীয় সংনশবাধনির প্রস্তবার করবা;

১৩. নরটবানিং্ অন�সবার, সহকবানর নরটবানিং্ অন�সবার েতদূর সম্ভর নিরব্াচি কনরশনির করক্তব্ানদর 
রধ্য যেনক নিনয়বাগ যদয়বা;

১৪. নরটবানিং্ অন�সবার, সহকবানর নরটবানিং্ অন�সবার, নপ্রজবাইন়ং অন�সবার, সহকবানর নপ্রজবাইন়ং 
অন�সবারনদর একটি তবানলকবা বতনর কনর তবানদর প্রনশক্ে নিরব্াচনির নসন়উল যঘবাষেবার পূনরই্ 
শুরু করবা েবানত েেবােেরবানর তবানদর প্রনশক্ে প্রদবাি করবা সম্ভর হয়;

১৫. যে সকল নপ্রজবাইন়ং/সহকবানর নপ্রজবাইন়ং অন�সবানরর নরষনয় প্রবােথীর যুনতিসংগত আপনত্ত 
েবাকনর তবানদর নিনয়বাগ িবা যদয়বা;

১৬. যদশী-নরনদশী পেন্রক্ক নিনয়বাগ ও তাঁনদর জন্য কনরশনির পক্ যেনক নরিন�ং করবা;

১৭. গেরবাধ্যর করথী নিনয়বাগ ও তাঁনদর জন্যও নরিন�ং এর ব্যরস্বা করবা;

১৮. নিরনপক্ দবানয়ত্ব পবালনি অিীহবা, পক্পবানতনত্বর অনরনেবাগ প্ররবানেত হনল তাঁর নররুনদ্ নিরব্াচি 
করক্তব্া (নরনশষ নরধবাি) আইি-১৯৯১ অনুেবায়ী ব্যরস্বা গ্রহে করবা;

১৯. প্রবােথীনদর জিসরবা করবার জন্য স্বাি, তবানরখ, সরয় নসন়উল কনর যদয়বা।

দ্বাদশ সংসদ নিরব্াচনি ইনরএর ব্যরহবার-

ধনরা্চপ্ন ইধভএি ব্রহার ধনপ্য় রাজননধতক দলগুপ্লার িপ্যে িতাননক্ রপ্য়প্ে। এর ব্রহাপ্রর 
পপ্ষ্ স�িন যুধক্ত রপ্য়প্ে সতিধন এর ধরপপ্ষ্ �ারা রপ্য়প্েন তারাও ধকছু যুধক্ত তুপ্ল িপ্রপ্েন। পপ্ষ্ 
স� েকল যুধক্ত রপ্য়প্ে তা হপ্চ্ছ- রাপ্য়াপ্িধট্রক �াচাই কপ্র সভাট সদরার ধেপ্টেি থাকায় জাল সভাট 
অথা্ৎ একজপ্নর সভাট অন্জপ্নর সদরার সুপ্�াগ সনই। ওয়ান টাইি ধচপে ব্রহার ও এিপ্রপ্িি 
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পাটে্ থাকায় একই োপ্থ একজন সভাটার একাধিক সভাটও ধদপ্ত পাপ্রন না। একই ইধভএি ধরধভন্ন 
স্াপ্ন ধরধভন্ন িরপ্নর ধনরা্চপ্ন ব্রহার করা হয় ধরিায় সপ্রাগ্রাপ্ির িাযেপ্ি জাধলয়াধত করা েম্ভর 
নয়। ধরল্টইন ঘধি থাকায় ধনরা্চন েিয় আরম্ভ হরার আপ্গও সভাট সদয়া �ায় না, একইভাপ্র সভাট 
েিয় সশষ হপ্ল ধপ্রজাইধিং অধ�োর রধি রাটপ্ন চাপ ধদপ্ল এর পপ্র সভাট সদরার সকান সুপ্�াগ 
থাপ্ক না। সভাট গণনা করপ্ত হয় না, রাটপ্ন চাপ ধদপ্লই �লা�ল পাওয়া �ায়। এগুপ্লা প্রিাধণত 
হপ্য়প্ে ইপ্তািপ্যে ইধভএি-এ সভাট গ্রহণ করার িাযেপ্ি। পষ্াতিপ্র ব্ালপ্ট সভাট হপ্ল  সকন্দ্র 
দখল কপ্র সভাপ্টর আপ্গ পপ্র ইচ্ছািত রাপ্ক্স ব্ালট ভধত ্করা েম্ভর। ধকন্তু ইধভএপ্ি এ িরপ্নর 
অন্ায় করার সকান সুপ্�াগ নাই। এ েকল সুধরিা থাকার কারপ্ণ সুষ্ঠু সভাট গ্রহণ ও �লা�ল প্রদান 
করা �ায়। অন্ধদপ্ক �ারা এর ধরপপ্ষ্ যুধক্ত সদখান তারা রপ্লন ইধভএি-এ সভাট ম্াধনপুপ্লশন 
করা েম্ভর অথা্ৎ একজনপ্ক সভাট ধদপ্ল সিধশন গণনায় সভাট অন্প্ক ধদপ্ত পাপ্র। সভাটারগণ 
এখনও ইধভএি-এ সভাট ধদপ্ত অভ্স্ত নয়। িধহলা ধরপ্ষশতঃ �ারা বৃধে/কি ধশধষ্ত তাপ্দর সভাট 
ধদপ্ত অসুধরিা হয়। রাপ্য়াপ্িধট্রক ধদপ্ত ধরপ্শষকপ্র শ্রিজীরী সশ্রণীর সভাটারপ্দর আঙ্গুপ্লর োপ না 
সিলায় তারা সভাট ধদপ্ত পাপ্রন না। 

ইধভএি-এ সভাট ম্ানুপুপ্লশপ্নর ধরষপ্য় সকউ এ প�ত্ি প্রিাণ করপ্ত পাপ্র নাই। এ ধরষপ্য় 
ধরধভন্ন েিপ্য়  ধনরা্চন কধিশপ্নর পষ্ সথপ্ক ইধভএি-এ কারচুধপ করা েম্ভর এিন প্রিাণ করার 
জন্ ধরপ্শষজ্ঞ ও রাজননধতক দলগুপ্লাপ্ক আহব্ান করা হপ্য়প্ে। ধকন্তু তারা সকউ এ অধভপ্�াগটি 
প্রিাণ করপ্ত পাপ্রন নাই । তাই সদখা �াপ্চ্ছ শুধুিারে িনস্তাধত্বক িারণা সথপ্ক এ অধভপ্�াগটি 
করা হয়। ধনরা্চন পধরচালনা-২ শাখার তথ্যিপ্ত ইধভএি-এ একাদশ েংেদ ধনরা্চপ্ন ঢাকার 
২টি আেপ্ন গি সভাট কাধটেং হার ধেল ৪৪.১৬% চট্রগ্রাপ্ি ১টি আেপ্ন ৬২.৮৭%, োতষ্ীরা 
১টি আেপ্ন ৫২.৮২%, খুলনা ১টি আেপ্ন ৪৯.৪১ এরং রংপুর ১টি আেপ্ন ৫২.৩১%।  জাতীয় 
েংেপ্দর উপধনরা্চপ্ন ১২ টি আেপ্ন  ২৭.০৫ %, ৬ টি ধেটি কপ্পা্প্রশন ধনরা্চপ্ন ৩৮.৩৭%,  
১৯ টি উপপ্জলায়    ২৮.৯৫ %, ১৭১ টি সপৌরেভায়  ৫৮.৭০ % এরং   ৫১৮টি ইউধনয়ন পধরষদ 
ধনরা্চপ্ন ৬৮.৭২ %। উপ্লেখ্য, কুধিলো ধেটি কপ্পা্প্রশন ব্তীত অন্ান্ ধেটি কপ্পা্প্রশনগুপ্লার 
ধনরা্চন হপ্য়ধেল সদপ্শ তখন কপ্রানার প্ররল আক্িণ ধেল। সে েিপ্য়, কুধিলোয় সভাপ্টর কাধষ্টং 
হার ধেল প্রায় ৬০%। সুতরাং সভাটারগণ ে�লভাপ্রই ইধভএি-এ সভাট ধদপ্ত েষ্ি হপ্চ্ছ। সকননা 
ইধভএি-এ সভাট গ্রহপ্ণর পূপ্র ্সভাটারপ্দর িাপ্ে সভাট প্রদাপ্নর পধেধত ধনপ্য় ব্াপক প্রচার করা হয় 
এরং সিপ্িা সভাপ্টর আপ্য়াজন করা হয়। আংগুপ্লর োপ ধনপ্য় সভাটারপ্দর েিস্যা হপ্লও সভাট 
ধদপ্ত তাপ্দর সকান েিস্যা হয় না । এ সষ্প্রে েকল প্রাথমীর এপ্জন্টপ্দর েন্ঠুপ্খ সভাটারপ্ক েনাক্ত 
কপ্র সভাটাপ্রর পধরধচধত ধনধচিত হপ্য় ধপ্রজাইধিং অধ�োর উক্ত সভাটারপ্ক সভাট প্রদাপ্নর অনুিধত 
সদন। তপ্র এই অনুিধত সিাট সভাটাপ্রর ১% এর সরশী ধদপ্ত পাপ্রন না। ধপ্রজাইধিং অধ�োর সকান্ 
সকান্ সভাটারপ্ক এ িরপ্নর সভাট সদরার অনুিধত সদন তার একটি তাধলকা ধরটাধনং্ কিক্তা্র 
ধনকট জিা সদন। সুতারাং ইধভএি সভাট প্রদান করপ্ল,  সভাট স�িন সুষ্ঠু ও েঠিক হয় সতিধন সভাপ্ট 
সকান প্রকার জালজাধলয়াধতর সুপ্�াগ থাপ্ক না।

নিরব্াচনি ইনরএর ব্যরহবানরর নরষনয় ২৯ টি রবাজনিনতক দল তবানদর রতবারত নদনয়নে। তবানদর যদয়বা 
রতবারতগুনলবানক নতি রবানগ রবাগ করবা েবায়, েেবা- 

১. েরােধর ইধভএি-এর পপ্ষ্ - ১২টি রাজননধতক দল িত ধদপ্য়প্ে; 

২. েরােধর ইধভএি-এর ধরপপ্ষ্- ৬ টি রাজননধতক দল িত ধদপ্য়প্ে; এরং

৩. শত ্োপ্পপ্ষ্ ইধভএি-এর পপ্ষ্- ১১টি রাজননধতক দল িত ধদপ্য়প্ে।
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শত ্গুনলবা দু’ধরনির- 

ক. ইধভএি-এ ধভধভপ্াট রা এ জাতীয় ধকছুর েংপ্�াজন �াপ্ত সভাটারগণ বুেপ্ত পাপ্রন তারা 
সকান িাকা্য় সভাট ধদপ্য়প্েন।

খ. সভাটারপ্দর িাপ্ে এটিপ্ক পধরধচধত করা, সকান ম্াধনপুপ্লশপ্নর সুপ্�াগ না থাকপ্ল ব্রহার করা।

ক.  ধরষপ্য় ধরপ্শষজ্ঞগপ্ণর োপ্থও েভা ও আলাপ করা হপ্য়প্ে। তাঁরা রপ্লপ্েন রতি্ান ইধভএি-এ 
ধভধভপ্াট েংপ্�াজন করার সুপ্�াগ সনই। তপ্র ধভধভি্াট রপ্য়প্ে, �াপ্ত সক কত সভাট সপপ্য়প্েন 
তার একটি লগ থাপ্ক। সকউ আদালপ্ত চ্াপ্লঞ্জ করপ্ল উক্ত লগ সথপ্ক আদালত েঠিক রায় ধদপ্ত 
পাপ্রন। তা’োিা সভাটারগণ সকান িাকা্য় সভাট ধদপ্য়প্েন তারা সগাপন কপ্ষ্ সভাট প্রদাপ্নর েিয় 
ব্ালট ইউধনপ্ট েম্পূণ ্ স্কীন জুপ্ি সদখপ্ত পান। স�প্হতু রতি্ান ইধভএিগুপ্লাপ্ত ধভধভপ্াট 
েংপ্�াজপ্নর সুপ্�াগ নাই, �প্ল স� েকল রাজননধতক দলগুপ্লাপ্ক �ধদ ইধভএি-এর ধরপপ্ষ্ িরা 
হয়, তাহপ্ল রাজননধতক দপ্লর েংখ্যা ৬টি।

খ. ইধভএি ধরষপ্য় স� শতগ্ুপ্লা সদয়া হপ্য়প্ে তা প্রধতটি ধনরা্চপ্নর আপ্গ পালন করা হয়, স�িন 
ধপ্রজাইধিং অধ�োর, েহকাধর ধপ্রজাইধিং অধ�োরপ্দর প্রধশষ্ণ, সভাটারপ্দর ইধভএি প্রদশন্, িক 
সভাট ইত্াধদ করা হয়। ধিধিয়ায় ধভধিও ও ধপ্রন্ট ধিধিয়ায় ইধভএি- এ সভাট প্রদাপ্নর জন্ ব্াপক 
প্রচার করা হয়। এ োিা ধরপ্শষজ্ঞগণ রপ্লপ্েন ইধভএি-এ সভাট জাধলয়াধতর সকান সুপ্�াগ নাই। এ 
প�ত্ি তা সকউ প্রিাণও করপ্ত পাপ্রন নাই। এ শতগ্ুপ্লা স�প্হতু পালন করা হয় তাই এই দলগুপ্লার 
িতািতপ্ক ইধভএি-এর পপ্ষ্ ধরপ্রচনা করা �ায়। তাহপ্ল ইধভএি ব্রহাপ্রর পপ্ষ্ রাজননধতক 
দপ্লর েংখ্যা হয় আরও ৫টি।

অতএর, েংলাপ্প অংশগ্রহণকারী ২৯ টি রাজননধতক দপ্লর িপ্যে ইধভএি-এর পপ্ষ্ িত 
ধদপ্য়প্েন ১৭টি রাজননধতক দল। ধরপপ্ষ্ িত ধদপ্য়প্েন ১২ টি দল। সরশীর ভাগ রাজননধতক 
দপ্লর িত ইধভএি-এর পপ্ষ্ থাকায় ইধভএি ব্রহার না করা যুধক্ত েংগত হপ্র না রপ্ল কধিশন 
িপ্ন কপ্রন। উভয় পপ্ষ্র প্রধত গুরুত্ব ধদপ্য় তাই কধিশন অনুি ্১৫০ টি আেপ্ন ইধভএি ব্রহার 
করা যুধক্তেংগত িপ্ন কপ্রন। ইধভএিগুপ্লা ধেটি কপ্পা্প্রশন ও সজলা েদপ্রর আেনগুপ্লাপ্ত 
অগ্রাধিকাপ্র ব্রহার করা হপ্র। অরধশষ্ট ১৫০ আেপ্ন ব্ালপ্টর িাযেপ্ি সভাট গ্রহণ করা হপ্র।

রতনরনিরয় সরবায় ইনরএর এর নরষনয় রতবারত-

ইধভএি এর পপ্ষ্ ইধভএি এর ধরপপ্ষ্

রাংলাপ্দশ ন্াশনাধলটে ফ্রন্ট-ধরএনএ�
রাংলাপ্দশ কংপ্গ্রে (সভাট প্রদাপ্নর পর সভাট েম্পন্ন 
েম্বধলত ধলিপ ধদপ্ত রপ্লপ্েন)

জাপ্কর পাটি ্ জাতীয় পাটি ্

জাতীয় পাটি-্সজধপ (সিাটিপ্ভশন করপ্ত 
রপ্লপ্েন)

গণফ্রন্ট

রাংলাপ্দশ ন্াশনাল আওয়ািী পাটি ্
জাতীয়তারাদী গণতাধন্ত্রক আপ্ন্ালন-এনধিএি 
(সভাট প্রদাপ্নর পর ইধভএি হপ্ত ধপ্রন্টকৃত রধশদ 
সদওয়ার ব্রস্া করপ্ত রপ্লপ্েন)
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ইধভএি এর পপ্ষ্ ইধভএি এর ধরপপ্ষ্

ন্াশনাল ধপপলে পাটি ্ (এনধপধপ)
রাংলাপ্দশ জাতীয় পাটি ্(ব্ালট ইউধনপ্ট সভাটাপ্রর 
রাপ্য়াপ্িধট্রক ধেপ্টেি চালু করপ্ত রপ্লপ্েন)

ইেলাধিক ফ্রন্ট রাংলাপ্দশ রাংলাপ্দশ মুেধলি লীগ
রাংলাপ্দশ ইেলািী ফ্রন্ট সখলা�ত িজধলে (VVPAT েংযুক্ত করপ্ত রপ্লপ্েন) 
রাংলাপ্দশ সখলা�ত আপ্ন্ালন (�াপ্দর 
ধ�ঙ্ার ধপ্রন্ট ম্াচ হপ্র না তাপ্দর ধরকল্প 
পধেধতপ্ত সভাট প্রদাপ্নর ব্রস্া রাখপ্ত 
রপ্লপ্েন) 

ইেলািী ঐক্প্জাট (সভাটার েনাক্ত হওয়ার পর 
প্রতীকযুক্ত ব্ালট ধপ্রন্ট এরং তাপ্ত স�ন সভাটার ধেল 
সিপ্র সভাট ধদপ্ত পাপ্র সে ব্রস্া রাখপ্ত রপ্লপ্েন)

রাংলাপ্দশ সখলা�ত িজধলে (সভাটার 
এডুপ্কশন সচপ্য়প্েন)

জধিয়প্ত ওলািাপ্য় ইেলাি রাংলাপ্দশ

রাংলাপ্দশ আওয়ািী লীগ গণপ্�ারাি

গণতন্ত্রী পাটি ্ রাংলাপ্দশ ন্াশনাল আওয়ািী পাটি-্
রাংলাপ্দশ ন্াপ

রাংলাপ্দপ্শর োম্রাদী দল (এি.এল)
কৃষক শ্রধিক জনতা লীগ (রাজননধতক দপ্লর োপ্থ 
অনুধষ্ত েংলাপ্প ইধভএি এর ধরপপ্ষ্ িতািত 
ধদপ্য়প্েন)

জাতীয় েিাজতাধন্ত্রক দল-জােদ (সভাটার 
এডুপ্কশন সচপ্য়প্েন)
রাংলাপ্দশ তধরকত স�িাপ্রশন
ধরকল্পিারা রাংলাপ্দশ (রাজননধতক দপ্লর 
োপ্থ অনুধষ্ত েংলাপ্প ইধভএি এর পপ্ষ্ 
িতািত ধদপ্য়প্েন)
রাংলাপ্দপ্শর ওয়াকা্ে ্পাটি ্

রাংলাপ্দশ োংস্কৃধতক মুধক্তপ্জাট
সিাট= ১৭টি = ১২ টি

জনগপ্ণর প্রত্াশার প্রধত গুরুত্ব সরপ্খ োংধরিাধনকভাপ্র ধনিা্ধরত েিপ্য়র িপ্যে দ্াদশ জাতীয় 
েংেদ ধনরা্চন অনুষ্াপ্নর লপ্ষ্্ ধনরা্চন কধিশন আপ্রা ৭টি করণীয় ধরষয় ধনিা্রণ কপ্রপ্ে। 
সেগুপ্লা হপ্লা-

১. সংসদীয় এলবাকবার সীরবািবা পুিনিধ্বারে;

২. নির্ল্ যরবাটবার তবানলকবা প্রেয়ি এরং সরররবাহ;

৩. নরনধ-নরধবাি অনুসরেপূরক্ যরবাটনকন্দ্র স্বাপি;

৪. িতুি রবাজনিনতক দনলর নিরন্ধি ও নিরনন্ধত রবাজনিনতক দনলর নিরীক্বা;

৫. সুষ্ঠু নিরব্াচি অনুষ্বানি সংনলিষ্ট সরবার সক্রতবা বৃনদ্র কবােক্্রর গ্রহে;

৬. নিরব্াচনি অনধকতর প্রযুনতির ব্যরহবার;

৭, পেন্রক্ক সংস্বা নিরন্ধি ও িরবায়ি কবােক্্রর।
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করপ্নরকল্পিবা রবাস্তরবায়ি
ধনরা্চন কধিশপ্নর কিপ্ধরকল্পনায় অতির্ক্্ত ধরষয়গুপ্লা ধনরা্চপ্নর মূল অংশীজন এরং 

উপকারপ্ভাগী েংগঠন-রাজননধতক দল, ধনরা্চন ধরপ্শষজ্ঞ, গণিাযেি এরং সুশীল েিাপ্জর 
েিীপ্প উপস্াপন কপ্র েরার িতািপ্তর আপ্লাপ্ক কিপ্ধরকল্পনার অতির্ক্্ত ধরষয়গুপ্লা চূিাতি কপ্র 
রাস্তরায়প্নর পদপ্ষ্প গ্রহণ করা হপ্য়প্ে। োিধগ্রক কিক্ান্ড তদারধক এরং তা চূিাতিকরপ্ণর জন্ 
িাননীয় কধিশনারগপ্ণর সনর্প্ত্ব ধরষয়ধভধতিক আলাদা আলাদা কধিটি গঠন করা হপ্য়প্ে। েরার 
িতািপ্তর আপ্লাপ্ক দ্াদশ জাতীয় েংেদ ধনরা্চন অরাি, সুষ্ঠু  ও ধনরপ্পষ্ কপ্র সতালা েম্ভর হপ্র 
রপ্ল ধনরা্চন কধিশন দৃঢ়ভাপ্র ধরশ্াে কপ্র।

১. আইধন কাঠাপ্িা প�া্প্লাচনা ও েংস্ার-
ধনরা্চন পধরচালনার জন্ িাপ্প িাপ্প ধনরা্চন কধিশন একটি আইধন কাঠাপ্িা প্রস্তুত কপ্রপ্ে। 

ধনরা্চন কধিশপ্নর স� প্রাধতষ্াধনক ও দাপ্তধরক েষ্িতা রপ্য়প্ে তার িাযেপ্ি েকল অংশীজপ্নর 
েধক্য় েহপ্�াধগতার িাযেপ্ি সুষ্ঠু, অরাি ও ধনরপ্পষ্ ধনরা্চন অনুষ্ান েম্ভর। প্রপ্য়াজপ্নর ধনরীপ্খ 
রতি্ান আইন ও ধরধিিালায় সকাপ্না সকাপ্না সষ্প্রে েংপ্শািনী আনয়প্নর িাযেপ্ি তা আপ্রা 
কা�ক্র করার সুপ্�াগ রপ্য়প্ে রপ্ল কধিশন িপ্ন কপ্র। 

জাতীয় েংেপ্দর ধনরা্চধন এলাকার েীিানা ধনিা্রণী আইন, ২০২১ এ জনেংখ্যার ধভধতিপ্ত 
আেন ধরন্াপ্ের ধরিান রপ্য়প্ে। আেন ধরন্াপ্ের সষ্প্রে প্রশােধনক একপ্কর অখন্ডতা অক্ষুন্ন রাখার 
ধরষয়টিও ধরপ্রচনায় রাখপ্ত হয়। অপ্নপ্ক কাপ্জর প্রপ্য়াজপ্ন রি শহরাঞ্চপ্ল রেরাে করপ্লও তারা 
ধনজ এলাকায় সভাটার ধহপ্েপ্র ধনরধধিত থাপ্কন। এোিা শহর অঞ্চপ্ল রেরাে এরং সভাটার ধহপ্েপ্র 
শহপ্র ধনরধধিত হপ্লও তারা গ্রাপ্ির েপ্ঙ্ েম্পপৃক্ত থাপ্কন। 

গণপ্রধতধনধিত্ব আপ্দশ, ১৯৭২ এরং ধনরা্চন পধরচালনা ধরধিিালা, ২০০৮ অনু�ায়ী সভাটার 
এলাকার রাইপ্র অরস্ানরত ধনধদষ্্ট ধকছু সভাটার সপাটোল ব্ালপ্টর িাযেপ্ি ধনজ সভাটাধিকার 
প্রপ্য়াগ করপ্ত পাপ্রন। ধকন্তু প্রধক্য়াটি জটিল। সদপ্শ এরং ধরপ্শষ কপ্র ধরপ্দপ্শ অরস্ানরত ের 
সভাটারপ্ক েহজ পধেধতপ্ত সভাটাধিকার প্রপ্য়াপ্গর সুপ্�াগ সদয়ার ধরষয়গুপ্লা আইনী কাঠাপ্িাপ্ত 
অতির্ক্্ত করার প্রপ্য়াজন রপ্য়প্ে।

গণপ্রধতধনধিত্ব আপ্দশ, ১৯৭২ এর আপ্লাপ্ক স� েকল ধরধি, প্রধরধি প্রণয়ন করা হপ্য়প্ে 
রাজননধতক দল, সুশীল েিাজ ও ধনরা্চপ্নর কাপ্জ ধনপ্য়াধজত েংগঠনগুপ্লা সে েম্পপ্ক ্অরধহত 
আপ্েন এরং এ ধরষপ্য় িতািত/সুপাধরশ প্রদান কপ্রপ্েন। সভাট প্রদান আরও স্বচ্ছপ্ন্্ এরং ধনধরঘ্্ন 
করার লপ্ষ্্ িতািত রা সুপাধরশগুপ্লা েধক্য় ধরপ্রচনা করা হপ্র।

জাতীয় েংেদ ধনরা্চপ্ন স�ের আইন, ধরধি ও নীধতিালা ধরদ্যিান রপ্য়প্ে এরং প�া্প্লাচনার 
সুপাধরশ করা হপ্য়প্ে তা ধনম্নরূপ-

ক) গেপ্রনতনিনধত্ব আনদশ, ১৯৭২;

খ) নিরব্াচি পনরচবালিবা নরনধরবালবা, ২০০৮;

গ) জবাতীয় সংসনদর নিরব্াচনি এলবাকবার সীরবািবা নিধব্ারে আইি, ২০২১

ঘ) সংসদ নিরব্াচনি রবাজনিনতক দল ও প্রবােথীর আচরে নরনধরবালবা, ২০০৮;

ঙ) রবাজনিনতক দল নিরন্ধি নরনধরবালবা, ২০০৮;
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চ) স্বত্রি প্রবােথী (প্রবানেত্বার পনক্ সরেি্ েবাচবাই) নরনধরবালবা, ২০১১;

ে) জবাতীয় সংসদ নিরব্াচি (ইনলক্ট্রনিক যরবাটিং যরনশি) নরনধরবালবা,২০১৮

জ) নিরব্াচি করক্তব্া (নরনশষ নরধবাি) আইি, ১৯৯১;

ঝ) জবাতীয় পনরচয় নিরন্ধি আইি, ২০১০;

ঞ) যরবাটবার তবানলকবা আইি, ২০০৯;

ট) যরবাটবার তবানলকবা নরনধরবালবা. ২০১২;

�) প্রনতটি নিরব্াচনি এলবাকবায় যরবাটবারপ্রনত নিরব্াচনি ব্যয় নিধব্ারনের প্রজ্বাপি;

়) নিরব্াচি পেন্রক্ে িীনতরবালবা, ২০১০ (জুি, ২০১৭ পেন্্ত সংনশবানধত);

ঢ) Guidelines for Foreign Election Observer, 2013;

ে) যরবাটগ্রহে করক্তব্ানদর জন্য নরনশষ নিনদশ্বারলী।  

দ্াদশ জাতীয় েংেদ ধনরা্চনপ্ক সুষ্ঠু, অরাি ও ধনরপ্পষ্ করার লপ্ষ্্ রধণত্ আইন, ধরধি 
ও নীধতিালা প�া্প্লাচনা করার জন্ একজন িাননীয় ধনরা্চন কধিশনাপ্রর সনর্প্ত্ব আলাদা 
কধিটি গঠন করা হপ্য়প্ে। কধিটি প্রপ্য়াজনীয় েংস্াপ্রর সুপাধরশ প্রণয়ন করপ্র। এপ্ষ্প্রে স� সকান 
ধরপ্শষপ্জ্ঞর পরািশ ্ধরপ্রচনা করা হপ্র।

উপপ্র রধণত্ আইন ও নীধতিালার আপ্লাপ্ক উপযুক্ত েংস্ার কা�ক্্ি রাস্তরায়প্ন োরধণ-১ 
এর েিয়সূধচ অনুেরণ করা হপ্র।

সবারনে–১

ক্রনরক সরয়সীরবা কবােক্্রর রবাস্তরবায়ি িতিব্

১.১ আগস্ট, ২০২২ আইনি কবা�বানরবা পেব্ানলবাচিবা 
কনর প্রনয়বাজিীয় সংস্বানরর 

নরষয়গুনলবা নচননিতকরে

নিরব্াচি ব্যরস্বাপিবা-১ 
অনুনররবাগ ও আইি 

অনুনররবাগ

রাস্তরাধয়ত

১.২ যসনটেম্বর-
ন়নসম্বর, 
২০২২

আইনি কবা�বানরবা সংস্বানরর 
লনক্ষ্য নরনশষজ্ রতবারত 

গ্রহে

নিরব্াচি ব্যরস্বাপিবা-১ 
অনুনররবাগ, আইি 

অনুনররবাগ, আইনসটি 
অনুনররবাগ ও 

জিসংনেবাগ অনধশবাখবা

১.৩ ন়নসম্বর, 
২০২২

আইি সংস্বানরর প্রবাসনগিক 
খসড়বা প্রস্তুতকরে

নিরব্াচি ব্যরস্বাপিবা -১ 
অনুনররবাগ ও আইি 

অনুনররবাগ১.৪ য�ব্রুয়বানর, 
২০২৩

আইি প্রেয়নির ব্যরস্বা গ্রহে
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২. ধনরা্চন প্রধক্য়া েিপ্য়াপপ্�াগীকরপ্ণর লপ্ষ্্ েংধলিষ্ট েকপ্লর পরািশ ্গ্রহণ-

ধনরা্চধন আইধন কাঠাপ্িা ও ধনরা্চধন প্রধক্য়া আধুধনকায়প্নর লপ্ষ্্ �থা�থ প্রধক্য়া অনুেরণ 
করা হপ্য় থাপ্ক। গণতাধন্ত্রক ব্রস্ায় রাজননধতক দল, সুশীল েিাজ, েংরাদ িাযেপ্ির েপ্ঙ্ 
েংধলিষ্ট েরাই ধনরা্চন প্রধক্য়ার োপ্থ েম্পপৃক্ত। উধলেধখত অংশীজন প্রচধলত প্রধক্য়া প�প্্রষ্ণ 
করপ্েন এরং অরধহত আপ্েন। ধনরা্চনেংক্াতি স�প্কাপ্না আইধন কাঠাপ্িা ও প্রধক্য়া প্রণয়প্ন এরং 
তা েংস্াপ্রর প্রপ্য়াজপ্ন ধনরা্চন েংধলিষ্ট েরার পরািশ ্থাকা রাঞ্ছনীয়। 

ধনরা্চন েংধলিষ্ট েরার অধভজ্ঞতা ও জ্ঞানপ্ক কাপ্জ লাধগপ্য় একটি যুপ্গাপপ্�াগী আইনী কাঠাপ্িা 
ও প্রধক্য়া চূিাতি করার লপ্ষ্্ ধনরা্চন কধিশপ্নর োপ্থ ধরধভন্ন অংশীজপ্নর েংলাপ চলিান রপ্য়প্ে 
এরং চলিান থাকপ্র।

উপযুক্্ত কা�ক্্ি রাস্তরায়প্ন োরধণ-২-এর েিয়সূধচ।

সবারনে-২

ক্ধিক েিয়েীিা কা�ক্্ি রাস্তরায়ন িতিব্
২.১ ১৩ িাচ,্ ২০২২ ধরধশষ্ট ধশষ্াধরদ ও 

বুধধেজীরীপ্দর োপ্থ েংলাপ ধনরা্চন েহায়তা 
ও েরররাহ

এরং জনেংপ্�াগ 
অধিশাখা

রাস্তরাধয়ত

২.২ ২২ িাচ,্ ২০২২ ধরধশষ্ট নাগধরকপ্দর োপ্থ 
েংলাপ

২.৩ ০৬ এধপ্রল, 
২০২২

েম্পাদক, ধেধনয়র োংরাধদক 
ও কলাধিটেপ্দর োপ্থ েংলাপ

২.৪ ১৮ এধপ্রল, 
২০২২

ইপ্লক্ট্রধনক ধিধিয়ার ধেধনয়র 
োংরাধদকপ্দর োপ্থ েংলাপ

২.৫ ০৯ জুন, ২০২২ ধনরা্চন প�প্্রষ্ক েংস্াগুপ্লার 
োপ্থ েংলাপ

২.৪ ১২ জুন, ২০২২ ধনরা্চন ধরপ্শষজ্ঞগপ্ণর োপ্থ 
েংলাপ

২.৫ ১৯ জুন, ২১ 
জুন ও ২৮জুন, 

২০২২

EVM েম্পপ্ক ্ধনরধধিত 
রাজননধতক দলগুপ্লার োপ্থ 

েংলাপ
২.৬ জুলাই, ২০২২ ধনরধধিত রাজননধতক দলগুপ্লার 

োপ্থ েংলাপ
ধনরা্চন েহায়তা 

ও েরররাহ
এরং জনেংপ্�াগ 

অধিশাখা

রাস্তরাধয়ত

২.৭ নপ্ভম্বর, ২০২২ সুপাধরশিালার প্রাথধিক খেিা 
প্রস্তুত

২.৮ ধিপ্েম্বর, ২০২২ সুপাধরশিালার চূিাতিকরণ
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৩. েংেদীয় এলাকার েীিানা পুনধনি্ারণ-

গেপ্রজবাত্রিী রবাংলবানদনশর সংনরধবানির ৬৫ অনুনছেনদ সবারবানদনশ প্রতষ্যক্ নিরব্াচিনরনত্তক ৩০০ 
সংসদীয় আসনির কেবা উনলেখ রনয়নে। Delimitation of Constituencies Ordinance, 1976 
(Ordinance No.XV of 1976) রনহতক্রনর জবাতীয় সংসনদর নিরব্াচনি এলবাকবার সীরবািবা নিধব্ারে 
আইি, ২০২১ রহবাি জবাতীয় সংসনদ পবাশ হওয়বায় এ আইি অনুেবায়ী জবাতীয় সংসনদর সীরবািবা 
নিধব্ারনের কবাজ সম্পন্ন করবা হনর। সংসদীয় আসনির সীরবািবা নিধব্ারে সম্পন্ন করবার জন্য সবারনে-৩ 
এর সরয়সূনচ অনুসরে করবা হনর।

সবারনে-৩

ক্ধিক েিয়েীিা কা�ক্্ি রাস্তরায়ন

৩.১ জানুয়াধর, 
২০২৩

ধনরা্চধন এলাকা পুনধনি্া্রপ্ণর জন্ আপ্গর 
নীধতিালা প�া্প্লাচনা কপ্র একটি নতুন 
নীধতিালা প্রস্তুতকরণ

ধনরা্চন 
ব্রস্াপনা 

অনুধরভাগ-১ 
ও আইধেটি 
অনুধরভাগ

৩.২ স�ব্রুয়াধর, 
২০২৩

ধনরা্চধন এলাকা পুনধনিা্রণকপ্ল্প ধজওগ্রাধ�ক্াল 
ইন�রপ্িশন ধেপ্টেিে (GIS) েংধলিষ্ট ের 
প্রধতষ্াপ্নর োপ্থ আপ্লাচনাপূরক্ ধেধোতি গ্রহণ

৩.৩ িাচ,্ ২০২৩ নীধতিালার আপ্লাপ্ক ধরপ্শষজ্ঞপ্দর েহায়তায় 
৩০০টি আেপ্নর েীিানা পুনধনিা্রণ কপ্র খেিা 
তাধলকা প্রণয়ন

৩.৪ এধপ্রল, ২০২৩ ৩০০টি ধনরা্চধন এলাকার খেিা তাধলকা প্রকাশ 
কপ্র দাধর/আপধতি/সুপাধরশ আহ্ান

৩.৫ সি, ২০২৩ আপধতির ধরষপ্য় অঞ্চলধভধতিক শুনাধন সশপ্ষ 
ধনষ্পধতিকরণ

৩.৬ জুন, ২০২৩ ৩০০টি আেপ্নর েীিানা চূিাতি কপ্র সগপ্জট প্রকাশ

৪. সভাটার তাধলকা প্রণয়ন এরং ধরতরণ-

রতর্বানি যরবাটবানরর সংখ্বা ১১ যকবাটি ৩৩ লক্। যকবানিবা িবাগনরনকর রয়স ১ জবানুয়বানর তবানরনখ 
১৮ রের পূে ্হনল নতনি যরবাটবার হরবার যেবাগ্যতবা অজি্ কনরি। তবানত যরবাট যরবাটবানরর আনুরবানিক 
২.৫% িতুি যরবাটবার প্রনত রের যরবাটবার তবানলকবায় অন্তর্ন্তির সুনেবাগ পবানরি। আরবার প্রনত রের 
নকছু যরবাটবার মৃতুষ্যররে কনরি। তবানদর িবার যরবাটবার তবানলকবা যেনক কতি্ করবা হয়। তবােবাড়বা প্রনত 
রের অনিক যরবাটবার তবানদর যরবাটবার এলবাকবা স্বািবান্তনর আগ্রহী হি, এনত তবানদর িবার কবানঙ্খত 
যরবাটবার এলবাকবায় অন্তর্ত্ি করবা হয়।

Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 (P.O. No. 8 of 1972) 
ও International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973) -এর অধীনি যকবানিবা 
অপরবানধ দনডিত যকহ যরবাটবার তবানলকবার্তি হনত পবারনর িবা এরং যকহ যরবাটবার হনয় েবাকনল তবার িবার 
তবানলকবা যেনক কতি্ করবা হনর।
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যরবাটবার তবানলকবা হবালিবাগবাদ করবার উনদেনযে এ রেনরর ২০ যর, ২০২২ তবানরখ হনত িতুি 
যরবাটবারগনের তথ্য-উপবাত্ত সংগ্রহ কবােক্্রর শুরু করবা হনয়নে। যরবাটবার তবানলকবা প্রস্তুতকরে এরং 
নরতরে তদবারনক করবার জন্য জবাতীয় পেব্ায় যেনক উপনজলবা পেন্্ত নরনরন্ন কনরটি গ�ি করবা হনয়নে। 
নরনশষ এলবাকবার জন্য আলবাদবা কনরটি কবাজ করনে এরং দুগর্ এলবাকবানক আলবাদবা কনর গুরুত্ব প্রদবাি 
করবা হনয়নে। যরবাটবার তবানলকবা হবালিবাগবাদ করবার জন্য সবারনে-৪ এ সরয়সূনচ অনুসরে করবা হনর।

সবারনে-৪

ক্ধিক েিয়েীিা কা�ক্্ি রাস্তরায়ন

৪.১ ২০ সি, ২০২২ সথপ্ক 
পররতমী ০৩ (ধতন) েপ্তাহ

রাধি রাধি ধগপ্য় সভাটার তাধলকা 
হালনাগাপ্দর তথ্য েংগ্রহ

ধনরা্চন ব্রস্াপনা 
অনুধরভাগ-১ ও 
জাতীয় পধরচয়ন 
ধনরধিন অনুধরভাগ

৪.২ ২২ ধিপ্েম্বর, ২০২২ হপ্ত 
২৮ ধিপ্েম্বর ২০২২

েংগৃহীত তথ্য িাটাপ্রইপ্জ 
অতির্ক্্তকরণ

৪.৩ ০২ জানুয়াধর, ২০২৩ খেিা সভাটার তাধলকা প্রকাশ

৪.৪ ২-১৭ জানুয়াধর, ২০২৩ খেিা সভাটার তাধলকার উপর 
েংপ্শািনকারী কর্প্প্ষ্র দাধর 
আপধতি গ্রহণ

৪.৫ ১৮-২২ জানুয়াধর, ২০২৩ দাধর আপধতি ধনষ্পধতিকরণ

৪.৬ ২৯ জানুয়াধর, ২০২৩ চূিাতি তথ্য িাটাপ্রইপ্জ অতির্ক্্তকরণ

৪.৭ ২ িাচ,্ ২০২৩ হালনাগাদকৃত চূিাতি সভাটার 
তাধলকা প্রকাশ

৪.৮ দ্াদশ জাতীয় েংেদ 
ধনরা্চন অনুষ্াপ্নর ত�ধেল 

সঘাষণার োপ্থ োপ্থ

৩০০টি ধনরা্চধন এলাকর জন্ 
সভাটার তাধলকা মুদ্রণ েধরেহ ও 
েধর োিা সভাটার তাধলকার ধেধি 
প্রণয়ন ও ধরতরণ

৫. সভাটপ্কন্দ্র স্াপন-
নিরব্াচনির সরয় যরবাটনকন্দ্র স্বাপি একটি অপনরহবাে ্কবােক্্রর। জবাতীয় সংসনদর ৩০০টি সবাধবারে 

আসনির জন্য যদশব্যবাপী প্রবায় ৪২,০০০ যরবাটনকন্দ্র স্বাপি করবার প্রনয়বাজি হনর। গেপ্রনতনিনধত্ব 
আনদশ, ১৯৭২ এর ৮ অনুনছেনদর নরধবাি অনুসবানর জবাতীয় সংসদ নিরব্াচনির জন্য নিরব্াচি কনরশি 
যরবাটনকন্দ্র স্বাপি কনর েবানক এরং তবার চূড়বান্ত তবানলকবা যগনজট আকবানর প্রকবাশ করবা হয়। সবাধবারেত 
নশক্বা প্রনতষ্বাি, সরকবানর, আধবা-সরকবানর, স্ববায়ত্ত্বশবানসত প্রনতষ্বাি, কনরউনিটি যসন্বার, ঘুনেঝ্ড় 
আশ্রয়নকন্দ্র, সরকবানর অন�স, ক্বার ইতষ্যবানদ যরবাটনকনন্দ্রর জন্য উপযুতি রনল নরনরচিবা করবা হয়।

সবাধবারেত পূনরর্ জবাতীয় সংসদ নিরব্াচনি যেসর যকনন্দ্র যরবাটগ্রহে অনুনষ্ত হনয়নে যসসর যকন্দ্র 
অপনররনতত্ রবাখবা হয়। তনর িদীরবাগিিজনিত অেরবা অন্য যকবানিবা প্রবাকৃনতক দূনেব্ানগর কবারনে 
যরবাটনকন্দ্র নরলুর্ হনয় যগনল তৎপনররনত ্িতুি যরবাটনকন্দ্র স্বাপি করবা হয়। নকছু নকছু এলবাকবায় 
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যরবাটবার সংখ্বা বৃনদ্র কবারনেও িতুি যরবাটনকন্দ্র স্বাপি করনত হয়। যরবাটনকন্দ্র স্বাপিকবানল নিরব্াচি 
কনরশনির রবা� পেব্ানয়র করক্তব্াগে সনরজনরনি তদন্ত কনর উপযুতিতবা নরচবার-নরনলিষে কনর 
খসড়বা যরবাটনকনন্দ্রর তবানলকবা প্রেয়ি কনর েবানকি। প্রস্তুতকৃত খসড়বা যরবাটনকনন্দ্রর তবানলকবা প্রকবাশ 
কনর দবানর আপনত্ত শুিবানি যশনষ প্রবােনরক খসড়বা বতনর কনর কনরশনির অনুনরবাদিক্রনর চূড়বান্ত করবা 
হয়। যরবাটনকন্দ্র স্বাপনির কবােক্্রর সবারনে-৫ এর সরয়সুনচ অনুসবানর রবাস্তরবায়ি করবা হনর।

সবানরে-৫

ক্ধিক েিয়েীিা কা�ক্্ি রাস্তরায়ন

৫.১ জুন, ২০২৩ েম্ভাব্ সভাটপ্কন্দ্র ধচধনিত কপ্র েপ্রা্চ্চ সুধরিাধদ 
ধনধচিত করার জন্ েংধলিষ্ট কর্প্ষ্প্ক ধনপ্দশ্না 
প্রদান

ধনরা্চন 
ব্রস্াপনা-১ 
অনুধরভাগ৫.২ জুলাই, ২০২৩ ধনরা্চধন এলাকাধভধতিক সভাটপ্কপ্ন্দ্রর খেিা 

তাধলকা প্রকাশ এরং রাজননধতক দপ্লর স্ানীয় 
দপ্তপ্র সপ্ররণ

৫.৩ আগটে, ২০২৩ খেিা সভাটপ্কপ্ন্দ্রর তাধলকার উপর দাধর/আপধতি 
গ্রহণ ও ধনস্পধতিকরণ

৫.৪ সভাট গ্রহপ্ণর 
২৫ ধদন আপ্গ

কধিশপ্নর অনুপ্িাদন গ্রহণপূরক্ সভাটপ্কপ্ন্দ্রর 
সগপ্জট প্রকাশ

৫.৫ ত�ধেল 
সঘাষণার পর

সগপ্জপ্ট প্রকাধশত সভাটপ্কপ্ন্দ্রর তাধলকা ের 
ধনরধধিত রাজননধতক দপ্লর কাপ্ে সপ্ররণ

৬. নতুন রাজননধতক দপ্লর ধনরধিন এরং ধনরধধিত রাজননধতক দপ্লর ধনরীষ্া-
নিরব্াচি কনরশনির কবানে যরবাট ৩৯টি রবাজনিনতক দলগুনলবার তবানলকবা

ক্ধিক নং ধনরধিন নম্বর রাজননধতক দপ্লর নাি
১ ০০১ ধলরাপ্রল সিপ্িাপ্ক্টিক পাটি-্এল.ধি.ধপ
২ ০০২ জাতীয় পাটি ্- সজধপ 
৩ ০০৩ রাংলাপ্দপ্শর োম্রাদী দল (এি.এল)
৪ ০০৪ কৃষক শ্রধিক জনতা লীগ
৫ ০০৫ রাংলাপ্দপ্শর কধিউধনটে পাটি ্

৬ ০০৬ রাংলাপ্দশ আওয়ািী লীগ
৭ ০০৭ রাংলাপ্দশ জাতীয়তারাদী দল  -ধর.এন.ধপ
৮ ০০৮ গণতন্ত্রী পাটি ্

৯ ০০৯ রাংলাপ্দশ ন্াশনাল আওয়ািী পাটি ্

১০ ০১০ রাংলাপ্দপ্শর ওয়াকা্ে ্পাটি ্



15

ক্ধিক নং ধনরধিন নম্বর রাজননধতক দপ্লর নাি
১১ ০১১ ধরকল্পিারা রাংলাপ্দশ
১২ ০১২ জাতীয় পাটি ্

১৩ ০১৩ জাতীয় েিাজতাধন্ত্রক দল-জােদ
১৪ ০১৫ জাতীয় েিাজতাধন্ত্রক দল-সজএেধি
১৫ ০১৬ জাপ্কর পাটি ্

১৬ ০১৭ রাংলাপ্দপ্শর েিাজতাধন্ত্রক দল-রােদ
১৭ ০১৮ রাংলাপ্দশ জাতীয় পাটি ্  -ধরপ্জধপ
১৮ ০১৯ রাংলাপ্দশ তধরকত স�িাপ্রশন
১৯ ০২০ রাংলাপ্দশ সখলা�ত আপ্ন্ালন
২০ ০২১ রাংলাপ্দশ মুেধলি লীগ
২১ ০২২ ন্াশনাল ধপপলস্  পাটি ্(এনধপধপ)
২২ ০২৩ জধিয়প্ত উলািাপ্য় ইেলাি রাংলাপ্দশ
২৩ ০২৪ গণপ্�ারাি
২৪ ০২৫ গণফ্রন্ট
২৫ ০২৭ রাংলাপ্দশ ন্াশনাল আওয়ািী পাটি-্ রাংলাপ্দশ ন্াপ 
২৬ ০২৮ রাংলাপ্দশ জাতীয় পাটি ্

২৭ ০৩০ ইেলাধিক ফ্রন্ট রাংলাপ্দশ
২৮ ০৩১ রাংলাপ্দশ কল্াণ পাটি ্

২৯ ০৩২ ইেলািী ঐক্প্জাট
৩০ ০৩৩ রাংলাপ্দশ সখলা�ত িজধলে
৩১ ০৩৪ ইেলািী আপ্ন্ালন রাংলাপ্দশ
৩২ ০৩৫ রাংলাপ্দশ ইেলািী ফ্রন্ট
৩৩ ০৩৭ রাংলাপ্দপ্শর ধরপ্লরী ওয়াকা্ে ্পাটি ্

৩৪ ০৩৮ সখলা�ত িজধলে
৩৫ ০৪০ রাংলাপ্দশ মুেধলি লীগ-ধরএিএল
৩৬ ০৪১ রাংলাপ্দশ োংস্কৃধতক মুধক্তপ্জাট (মুধক্তপ্জাট)
৩৭ ০৪২ রাংলাপ্দশ ন্াশনাধলটে ফ্রন্ট-ধরএনএ�
৩৮ ০৪৩ জাতীয়তারাদী গণতাধন্ত্রক আপ্ন্ালন-এনধিএি
৩৯ ০৪৪ রাংলাপ্দশ কংপ্গ্রে

রাজননধতক দল ধনরধিন ধরধিিালা, ২০০৮ এর আপ্লাপ্ক রাজননধতক দপ্লর ধনরধিন প্রধক্য়া 
েম্পন্ন করা হয়। ধনরধধিত রাজননধতক দলগুপ্লা ধরধি-ধরিাপ্নর আপ্লাপ্ক পধরচাধলত হপ্চ্ছ ধক না, 
তা �াচাই কপ্র সদখার আইনানুগ দাধয়ত্ব ধনরা্চন কধিশপ্নর রপ্য়প্ে। ইপ্তািপ্যে ধকছু রাজননধতক 
দল ধনরধিপ্নর জন্ আগ্রহ সপাষণ কপ্রপ্ে। তাপ্দর আপ্রদন ধরপ্রচনা এরং ধনরধধিত রাজননধতক 
দলগুপ্লা ধনরধিপ্নর শত ্�থা�থভাপ্র প্রধতপালন করপ্ে ধক না তা খধতপ্য় সদখার জন্ কধিশন 
ধেধোতি গ্রহণ কপ্রপ্ে। �াপ্ত ের ধনরধধিত রাজননধতক দল দ্াদশ জাতীয় েংেদ ধনরা্চপ্ন অংশগ্রহণ 
করপ্ত পাপ্র।
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োরধণ-৬ এর েিয়সূধচ অনুোপ্র নতুন রাজননধতক দলগুপ্লার ধনরধিন প্রদান করা হপ্র এরং 
ধনরধধিত রাজননধতক দলগুপ্লার হালনাগাদ অরস্া পরীষ্ণ করা হপ্র।

সবারনে-৬

ক্ধিক েিয়েীিা কা�ক্্ি রাস্তরায়ন
৬.১ সেপ্টেম্বর, 

২০২২
ধনরধধিত রাজননধতক দলগুপ্লার ধনরধিন শতা্ধদ 
প্রধতপালন-েংক্াতি তথ্য েংগ্রহ ধনরা্চন 

ব্রস্াপনা 
অনুধরভাগ-১

৬.২ আগটে, ২০২২ নতুন রাজননধতক দপ্লর ধনরধিপ্নর জন্ আপ্রদন 
আহ্ান

৬.৩ সি, ২০২3 প্রাপ্ত তথ্যাধদ প�া্প্লাচনা কপ্র ধনরধধিত 
রাজননধতক দপ্লর ধনরধিন রহাল-েংক্াতি ধেধোতি 
গ্রহণ

৬.৪ সি, ২০২৩ নতুন রাজননধতক দপ্লর জন্ প্রাপ্ত আপ্রদন 
�াচাই-রাোই কপ্র ধনরধিন প্রদান

৬.৫ জুন, ২০২৩ নতুন ধনরধধিত রাজননধতক দপ্লর চূিাতি তাধলকা 
প্রকাশ

৭. সুষ্ঠু ধনরা্চন অনুষ্াপ্ন ধনরা্চন েংধলিষ্ট েরার েষ্িতা বৃধধের কা�ক্্ি-

ধনরা্চন কধিশপ্নর জনরল প্রায় ৪,২০০ জন। �ার িপ্যে ধনরা্চন কধিশন েধচরালপ্য় রাজস্বর্ক্ত 
কিচ্াধরর েংখ্যা ৩০০ জপ্নর অধিক। কিদষ্্তা বৃধধের উপ্দেপ্শ্ তাপ্দর জন্ রেরব্াপী নানামুখী 
সপশাধভধতিক প্রধশষ্প্ণর আপ্য়াজন করা হপ্য় থাপ্ক। উপযুক্ত প্রধশষ্ণ প্রদাপ্নর িাযেপ্ি তাপ্দরপ্ক 
দষ্ জনরপ্ল উন্নীত করার উপ্দেপ্শ্ প্রধশষ্ণ কিস্ূধচ একটি চলিান প্রধক্য়া। এ লপ্ষ্্ ধনরা্চন 
কধিশপ্নর একটি আধুধনক এরং স্বতন্ত্র প্রধশষ্ণ ইনধটেটিউট রপ্য়প্ে। 

জাতীয় ধনরা্চপ্নর প্রাক্াপ্ল োিধরক-সরোিধরক, আইন শৃঙ্লা রাধহনী এরং ধনরা্চপ্নর োপ্থ 
েংধলিষ্ট ধরধভন্ন প�া্প্য়র কিচ্ারীপ্দর জন্ ধরপ্শষ প্রধশষ্প্ণর ব্রস্া করা হয়। প্রধশষ্ণ োিাও 
ধনরা্চন পধরচালনায় প্রত্ষ্ভাপ্র দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কিক্তা্গপ্ণর ধনিা্ধরত পধরপরে, ধনপ্দশ্না এরং 
দাপ্তধরক আপ্দশ েরররাহ করা হয়, �াপ্ত তারা দষ্তার োপ্থ ধনরা্চন পধরচালনা করপ্ত পাপ্রন। 

োিারণ সভাটারপ্দরপ্ক েপ্চতন করার উপ্দেপ্শ্ ধরধভন্ন িরপ্নর প্রচারণামূলক কা�ক্্ি গ্রহণ 
করা হপ্র। ধনরা্চন েংক্াতি ধরধি-ধরিান এরং নাগধরক ধহপ্েপ্র সভাটারপ্দর দাধয়ত্ব ও কতব্্ 
েম্পপ্ক ্অরধহত করােহ ধনরা্চপ্ন আধুধনক প্রযুধক্তর ব্রহাপ্রর জন্ রহুমুখী কিস্ূধচ গ্রহণ করা 
হপ্র। এ কা�ক্্প্ি সদপ্শর জনধপ্রয় োংস্কৃধতক কিমী, নাট্যকার, অধভপ্নতা, ক্ীিা ব্ধক্তত্ব, সুশীল 
েিাজ, সরেরকাধর প্রধতষ্ান, েংরাদিাযেি এরং গণিাযেপ্ির েহপ্�াধগতা কধিশন প্রত্াশা কপ্র। 
ধনরা্চপ্নর োপ্থ েংধলিষ্ট সুশীল েিাজ এরং ব্ধক্তরগপ্্ক ধনপ্য় ধনরা্চন কধিশপ্নর ধরধভন্ন প�া্প্য়র 
কিক্তা্গণ ধরভাগীয় এরং সজলা প�া্প্য় িতধরধনিপ্য়র ব্রস্া করপ্রন। 

ধনরা্চন কিক্াপ্ন্ড েম্পপৃক্ত ব্ধক্তপ্দর প্রধশষ্ণ এরং সভাটারপ্দর েপ্চতনতা বৃধধেকরণ কা�ক্্ি 
োরধণ-৭ এর েিয়সূধচ অনু�ায়ী রাস্তরায়ন করা হপ্র।
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সবারনে-৭

ক্ধিক েিয়েীিা কা�ক্্ি রাস্তরায়ন
৭.১ জানুয়াধর, 

২০২৩ 
প্রধশষ্ণ কিস্ূধচ প্রণয়ন িানর েম্পদ উন্নয়ন 

ও কল্াণ অধিশাখা 
এরং ধনরা্চন প্রধশষ্ণ 

ইনধটেটিউট
৭.২ ধনরা্চধন 

ত�ধেল 
সঘাষণার পূপ্র ্

ধনরা্চন কধিশন েধচরালয় এরং িাঠ 
প�া্প্য়র কিক্তা্গপ্ণর প্রধশষ্প্ণর জন্ 
প্রধশষ্কপ্দর প্রধশষ্ণ (ToT) প্রদান

ধনরা্চন প্রধশষ্ণ 
ইনধটেটিউট

৭.৩ ধনরা্চধন 
ত�ধেল 

সঘাষণার পপ্র

সভাটগ্রহণ কিক্তা্প্দর প্রধশষ্ণ ধনরা্চন প্রধশষ্ণ 
ইনধটেটিউট, সজলা ধনরা্চন 

অধ�োর ও উপপ্জলা 
ধনরা্চন অধ�োর

৭.৪ আইন-শৃঙ্লা রষ্াকারী েংধলিষ্টপ্দর 
প্রধশষ্ণ-ধনপ্দশ্না

ধরটাধনং্ অধ�োর, সজলা 
প্রশােক, পুধলশ সুপার, 

আঞ্চধলক ধনরা্চন কিক্তা্ 
ও সজলা ধনরা্চন কিক্তা্

৭.৫ ইপ্লপ্্ারাল ইনপ্কায়াধর কধিটির 
প্রধশষ্ণ-ধনপ্দশ্না

ধনরা্চন প্রধশষ্ণ 
ইনধটেটিউট ও আইন 

অনুধরভাগ৭.৬ সজলা প�া্প্য় এধক্সধকউটিভ ম্াধজপ্্রেট 
ও জুধিধেয়াল ম্াধজপ্্রেটগপ্ণর ধনপ্দশ্না

৭.৭ সভাটগ্রহপ্ণর 
০৬ (েয়) িাে 

পূর ্সথপ্ক

ধনরা্চন ধরষপ্য় েপ্চতনতা বৃধধে ও 
দাধয়ত্ব েম্পপ্ক ্ গণিাযেপ্ি এরং 
োিাধজক স�াগাপ্�াগ িাযেপ্ি অব্াহত 
প্রচার কিস্ূধচ

জনেংপ্�াগ অধিশাখা, 
সজলা ও উপপ্জলা প্রশােন

৭.৮ প্রাথমীতা চূিাতি 
হওয়ার পর

জনপ্রশােন, ধনরা্চপ্ন আইনশৃঙ্লা 
রষ্ায় ধনপ্য়াধজত ধরধভন্ন রাধহনীর 
প্রিান এরং েংধলিষ্ট অন্ান্প্দর োপ্থ 
িতধরধনিয় েভা

ধনরা্চন কধিশন েধচরালয়

৮. ধনরা্চপ্ন অধিকতর প্রযুধক্তর ব্রহার-

ধনরা্চন কধিশন েধচরালয় কর্ক্ সদপ্শর েকল অঞ্চল, সজলা, উপপ্জলা/থানা ধনরা্চন 
অধ�প্ে ধেধকউর সিারাইল সনটওয়াপ্কর্ িাযেপ্ি ধভধপএন কাপ্নকশন স্াপন করা হপ্য়প্ে। ধনরা্চন 
কধিশপ্নর ওপ্য়রোইপ্টর িাযেপ্ি ধনরা্চন েংক্াতি েকল তথ্য প্রকাশ করা হয়। ধনরা্চনকালীন 
েিপ্য় ধনরা্চধন তথ্য েংগ্রহ ও �লা�ল প্রস্তুপ্তর জন্ ইপ্লকশন ম্াপ্নজপ্িন্ট ে�টওয়্ার প্রস্তুত 
করা হপ্য়প্ে। উক্ত ধভধপএন এর আওতায় ইন্টাপ্নপ্টর িাযেপ্ি কধিশন েধচরালপ্য়র োপ্থ িাঠ 
প�া্প্য়র অধ�প্ের স�াগাপ্�াগ ও ধনরা্চধন কা�ক্্ি েম্পন্ন করা হয়।
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ধনরা্চধন ব্রস্াপনা আধুধনক, স্বচ্ছ, গধতশীল করার লপ্ষ্্ িাঠ প�া্প্য়র কা�া্লপ্য় অপটিক্াল 
�াইরার স্াপন, ধনরা্চধন ক্াপ্লন্ডার, অনলাইপ্ন িপ্নানয়ন দাধখল ও গ্রহণ, প্রাথমীর তথ্য ব্রস্াপনা, 
প�প্্রষ্ক ব্রস্াপনা কা�ক্্ি, সভাটগ্রহণ ও ধনরা্চন েংধলিষ্ট কিক্তা্প্দর িাটাপ্রইজ ততধর, 
সকপ্ন্দ্রর তথ্য ব্রস্াপনা এরং সকন্দ্র হপ্ত ধনরাপপ্দ ও দ্রুততি েিপ্য় ধনরা্চধন �লা�ল সপ্ররণ 
েংক্াতি ধেপ্টেি প্রস্তুত হালনাগাদ করা হপ্র। ধজআইএে পধেধতপ্ত জাতীয় েংেদ ধনরা্চপ্নর 
সভাটপ্কপ্ন্দ্রর তথ্য হালনাগাদ করা হপ্র। এধপ্লপ্কশপ্নর িাযেপ্ি জনোিারপ্ণর জন্ ধনরা্চধন প্রাথমীর 
হল�নািা, সভাটপ্কন্দ্র েংক্াতি তথ্য, ধনরা্চন েংক্াতি তথ্য প্রকাপ্শর ব্রস্া করা হপ্র। সভাটগ্রহপ্ণ 
প্রযুধক্তর ব্রহার করা হপ্র। অনলাইন কিপ্প্লইন ম্াপ্নজপ্িন্ট ধেপ্টেি প্রস্তুত করা হপ্র। প্রধশষ্ণ 
ব্রস্াপনা আধুধনকীকরণ করা হপ্র।

সবারেী-৮

ক্ধিক েিয়েীিা কা�ক্্ি রাস্তরায়ন

৮.১ আগটে ২০২২ 
– জুন ২০২৩

সভাটার েংখ্যা, জনশুিারী ও সভৌগধলক অরস্াপ্নর 
ধভধতিপ্ত ধজআইএে পধেধতপ্ত জাতীয় েংেদ
ধনরা্চপ্নর জন্ ধনরা্চধন এলাকার েীিানা পুনধনি্া্রণ 
েংক্াতি িাটাপ্রজ ও এ্াধপ্লপ্কশন ে�টওয়্ার প্রণয়ন

আইধেটি 
অনুধরভাগ

৮.২ আগটে ২০২২- 
অপ্্ারর 
২০২৩

ধজআইএে পধেধতপ্ত জাতীয় েংেদ ধনরা্চপ্নর 
সভাট সকপ্ন্দ্রর তথ্য ব্রস্াপনা েংক্াতি িাটাপ্রজ ও 
এ্াধপ্লপ্কশন ে�টওয়্ার প্রণয়ন

৮.৩ আগটে ২০২২ 
– অপ্্ারর 

২০২৩

ধনরা্চধন ক্াপ্লন্ডার, অনলাইপ্ন িপ্নানয়ন দাধখল ও 
গ্রহণ, প্রাথমীর তথ্য ব্রস্াপনা, প�প্্রষ্ক ব্রস্াপনা 
কা�ক্্ি, সভাট গ্রহণ ও ধনরা্চন েংধলিষ্ট কিক্তা্প্দর 
িাটাপ্রজ ততধর, সকপ্ন্দ্রর তথ্য ব্রস্াপনা এরং সকন্দ্র 
হপ্ত ধনরাপপ্দ ও দ্রুততি েিপ্য় ধনরা্চধন �লা�ল সপ্ররণ 
েংক্াতি ধেপ্টেপ্ির এ্াধপ্লপ্কশন ে�টওয়্ার প্রণয়ন

৮.৪ আগটে ২০২২ 
– জুন ২০২৩

ধনরা্চন ধরষয়ক তথ্য েংক্াতি এ্াধপ্লপ্কশন
ে�টওয়্ার প্রণয়ন

৮.৫ আগটে ২০২২ - 
জুলাই, ২০২৩

ে�টওয়্াপ্রর িাযেপ্ি অধিট ও ধরধভন্ন ধরপ্পাট ্প্রস্তুত 
করার ব্রস্া আধুধনকায়ন

৮.৬ আগটে ২০২২ 
– আগটে 
২০২৩

কিপ্প্লইন্ট ও কিপ্লাপ্য়ন্স ম্াপ্নজপ্িন্ট ধেপ্টেি 
এ্াধপ্লপ্কশন ে�টওয়্ার প্রণয়ন

৮.৭ আগটে ২০২২ 
– আগটে 
২০২৩

প্রধশষ্ণ ব্রস্াপনা এ্াধপ্লপ্কশন
ে�টওয়্ার প্রণয়ন

ETI
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৯. প�প্্রষ্ক ধনরধিন ও নরায়ন কা�ক্্ি-

ধনরা্চপ্ন প�প্্রষ্কগণ গুরুত্বপূণ ্ ভূধিকা পালন কপ্র থাপ্ক স�কারপ্ণ ধনরা্চন কধিশনও 
সরেরকারী েংস্ার প�প্্রষ্প্ণর ধরষয়টিপ্ক গুরুপ্ত্বর োপ্থ ধরপ্রচনা কপ্র থাপ্ক। ২০০৮ োপ্ল 
আরধপও েংপ্শািন কপ্র প্রথিরাপ্রর িত ধনরা্চন প�প্্রষ্প্ণর ধরষয়টিপ্ক আইনগত ধভধতি প্রদান 
করা হপ্য়প্ে। স্ানীয় প�প্্রষ্ক নীধতিালা অনু�ায়ী প্রধত ৫ রের অতির জাতীয় েংেদ ধনরা্চনপ্ক 
োিপ্ন সরপ্খ ধরধভন্ন স্ানীয় সরেরকারী েংস্ার ধনকট হপ্ত প�প্্রষ্ক েংস্া ধহপ্েপ্র ধনরধিপ্নর 
এরং নরায়প্নর আপ্রদন সচপ্য় পধরেকায় ধরজ্ঞাপন প্রকাশ কপ্র থাপ্ক। রতি্াপ্ন ধনরা্চন কধিশপ্ন 
ধনরধধিত প�প্্রষ্ক েংস্া ১১৮টি এরং ১১ জুলাই ২০২৩ তাধরপ্খ এপ্দর সিয়াপ্দাতিীণ ্হপ্র। নতুন 
ধনরধিপ্নর জন্ ধরজ্ঞধপ্ত আহরাপ্নর েম্ভাব্ েিয় জানুয়াধর ২০২৩।

সবারেী-৯

ক্ধিক েিয়েীিা কা�ক্্ি রাস্তরায়ন

৯.১ জানুয়াধর 
২০২৩ – 

আগটে ২০২৩

স্ানীয় প�প্্রষ্ক ধনরধিপ্নর জন্ পধরেকায় ধরজ্ঞাপন 
প্রকাশ;

�াচাই-রাোই;

ইধতপূপ্র ্ধনরধধিত েংস্ার কা�ক্্ি প�প্্লাচনা

নতুন েংস্ােমূপ্হর কা�ক্্ি পরীষ্া-ধনরীষ্া

প�প্্রষ্ক েংস্ার নাি অনুপ্িাদন ও ওপ্য়রোইপ্ট 
প্রকাশ

জনেংপ্�াগ 
অধিশাখা

–– o ––
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