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তারিখঃ জলুাই ৩১, ২০১৭ 

 
 

সুশীল সমাজের সজে নির্ বাচি কনমশজির সংলাপ 
 
 

সুষূ্ঠ ও গ্রহণয াগ্য রির্ বাচি অিুষ্ঠাি এর্ং সামরগ্রক রির্ বাচিী র্যর্স্থাপিা রিযে মুভ ফাউযেশযিি প্রস্তার্িা সমূহঃ   
 

 

১। নির্ বাচি কনমশজির ের্ার্নিনিতা নিশ্চিতকরণঃ    
 

ক) সুষূ্ঠ রির্ বাচযিি উপাদাি, বর্রশষ্ট্য, ও মাপকাঠি করমশি কতত বক সংজ্ঞারেত কযি দদওো।  
 

খ) করমশি কতত বক আস্থা অজবযি গ্তহীত পদযেপ (confidence building measure) ও পথিকশাে 

উযেরখত কা বক্রমসমূযহি র্াস্তর্ােি প্রক্রক্রো তততীে পে রদযে মরিটরিং ও অরিট কিা এর্ং দুই মাস 

পিপি জিসমু্মযখ তা প্রকাশ কিা  াযত করমশি রিযে জিমযি আস্থা উত্তযিাত্তি র্তক্রি পাে। 

  

২। নির্ বাচিী র্যজে শৃঙ্খলা আিজত ভ াটার িম্বর প্রিাি নিশ্চেটাইে করাঃ 
   

ক) রির্ বাচযি প্রাথীযদি টাকা ছড়াযিাি একঠট র্ড় মাধ্যম হযে ‘দভাটাি রিপ’ ছাপা, দলখা ও রর্তিণ 

এর্ং এি িাম কযি কমী/কযািাি ভাড়া কযি র্ারড়-র্ারড় পািাযিা (ও দেত্র রর্যশযে দভাটািযদি 

ভেভীরত দদখাযিা)। রির্ বাচিী র্যযেি লাগ্াম টািযত দভাটাি িম্বি জািাযিাি প্রক্রক্রোঠট রির্ বাচি করমশি 

দমার্াইল অপাযিটি ও রর্ঠটআিরস’ি সহােতা রিযে রিক্রজটাইজ কযি রিযজই মুযিাযফাযি পািাযত 

পাযি এর্ং দদশর্যাপী রর্স্তত ত ইউরিেি তথযযকযে টাঠিযে রদযত ও সফট করপ সির্িাহ কিযত পাযি।      

 

৩। ভোটর্দ্ধ নির্ বাচি প্রশ্চিোর িীনতমালা প্রণেি ও প্রতীক র্যর্িার সুনিনিবষ্টকরণঃ      
 

ক) প্রারথ বতা প্রতযাহাযিি দশে রদি প বন্ত িাম সর্ বস্ব দছাট দলগুযলা ‘হস ব দেরিং’ ও ‘ব্ল্যাকযমইরলং’ এ রলপ্ত 

থাযক এর্ং প্রােশই দশে মুহযূত ব দীর্ বরদযিি দজাটসঙ্গীযক পরির্তবি কযি। এ অপসংস্কত রত দিাধ্ কিযত 

দজাটর্ি রির্ বাচযিি একঠট িীরতমালা প্রণেি কিা  াযত রির্ বাচযিি কমপযে রতি মাস আযগ্ 

দজাটভুক্ত দযলি অপরির্তবিীে ও চুড়ান্ত তারলকা করমশযিি কাযছ প্রদাযিি রিেম উযেখ থাকযর্।   
 

খ) ( রদও দকাযটব রর্যর্চিাধ্ীি) রির্রিত দযলি পে দথযক অিয দযলি প্রতীক রিযে রির্ বাচি কিা 

স্থােীভাযর্ র্ি কিা; দসইসাযথ দজাটভুক্রক্তি িাম কযি দ  দযলি প্রতীযক রির্ বাচি কিযর্, প্রাথীযক দসই 

দযলি সদসয রহযসযর্ রর্যর্চিা কিা এর্ং মুল দযলি সদসযপদ িরহত কিা। এক দযলি প্রতীযক রির্ বারচত 

হযে অিয দলযক প্ররতরিরধ্ত্ব কিা দভাটািযদি সাযথ প্রতািণাি সারমল ও সংসদ িীরতি সাযথ সাংর্রে বক।  

 

৪। নির্ বাচিকালীি সামাশ্চেক ভ াগাজ াগ মাধ্যম র্যর্িার িীনতমালা প্রণেিঃ   
 

ক) রির্ বাচিকালীি সমযে িাজনিরতক দল ও প্রাথীযদি সামাক্রজক দ াগ্ায াগ্ মাধ্যম র্যর্হাি কযি 

প্রচািণা চালাযিাি প্রক্রক্রো সম্পযকব একঠট িীরতমালা প্রণেি কিা  াযত ধ্ম ব ও ধ্মীে মূলযযর্াযধ্ি 

অপর্যর্হাি, সংখযালর্ু ও ধ্ম বভীরু হেিারি, র্যক্রক্তগ্ত আক্রমি, উস্কারিমূলক র্ক্তর্য, অপপ্রচাি প্রভত রত 

দিাধ্ কিা  াে, এর্ং সুরিরদবষ্ট্ অরভয াযগ্ি রভরত্তযত ফযিিরসক রর্যশেজ্ঞ ও অরভজ্ঞ আইরি কম বকতবা 

দ্বািা  াচাই কযি প্রযোজিীে শাক্রস্তমূলক র্যর্স্থা গ্রহণ ও প্রারথ বতা র্ারতযলি রর্েে অন্তভুবক্ত থাযক। 

দসইসাযথ রির্তবিমূলক তথযপ্র ুক্রক্ত আইযিি অপর্যর্হাি কযি কাউযক  াযত হেিারি িা কিা হে তাি 

সুস্পষ্ট্ উযেখ থাকা র্াঞ্ছিীে।    

 

৫। প্রানথ বতা সংিান্ত নির্ বাচিী আইজি সংস্কারঃ 
 

ক) দক্রিত  ুিাপিাধ্ী এর্ং তাযদি রিকটতম পারির্ারিক সদসযযদি (immediate family members) 

রির্ বাচযি অয াগ্য দর্ােণা কিা – াযত পির্তীযত এিা  ুিাপিাযধ্ি রর্চাি প্রক্রক্রোযক িাজনিরতক  

েমতা প্রযোযগ্ি মাধ্যযম প্রশ্নরর্ি কিাি সুয াগ্ িা পাে। আমাযদি ভুযল দগ্যল চলযর্ িা, উত্তিারধ্কাি 

সূযত্র প্রগ্রতশীলতাযক ধ্ািণ িা কিা দগ্যলও প্ররতক্রক্রোশীলতাযক রকন্তু লালি কিা  াে।   
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খ) সিকারি চাকরি দথযক অর্সি, অপসািণ র্া পদতযাযগ্ি পি কমপযে পাাঁচ র্ছি অরতর্ারহত িা 
হযল দকউ রির্ বাচযি অংশ রিযত পািযর্ িা। দসইসাযথ দ সর্ সিকারি কম বচািী রিযজযদি অিুকূযল 
রির্ বাচিী আইি পরির্তবযিি কথা র্লযছি তাযদি রচরিত কিা এর্ং রির্ বাচিযক প্রভারর্ত কযি এমি ও 

রির্ বাচি করমশি সংরিষ্ট্ সকল প্রকাি কাজ দথযক তাযদি দযূি িাখা।    
 

৬। অনর্তনকবত নরটানি বং কম বকতবা নিজোগঃ 
 

ক) রর্তকব এড়াযত শুধু্মাত্র প্রশাসন ক্যাডার থেকক্ রিটারি বং কম বকতবা রিযোগ্ িা কযি রির্ বাচি 

করমশযিি দে কম বকতবাযদি এর্ং দেত্র রর্যশযে সংরিষ্ট্ দজলাি প্ররতঠষ্ঠত সিকািী কযলযজি 

অধ্যেযদি পদােি কিা। সযর্ বাপরি, করমশযিি সেমতা র্াড়াযত স্বতন্ত্র রির্ বাচি-কযািাি রর্রসএস 

পিীোে অন্তভুবক্ত কযি কম বকতবা রিযোগ্ দদওো  াযত রির্ বাচযিি সমে সর্ বমে েমতাি অরধ্কািী 

রহযসযর্ ইরস সমম বাদাে ও সুচারুরূযপ কাজ সম্পাদি কিযত পাযি।   

 

৭। র্াধ্ািীি নির্ বাচি প বজর্ক্ষণ ও প বজর্ক্ষণকারী সংস্থার নিরজপক্ষতা নিশ্চিত করাঃ   
  

ক) সাংর্ারদক এর্ং স্বল্প ও দীর্ বযমোদী প বযর্েকযদি র্াধ্াহীিভাযর্ রির্ বাচিী কা বক্রম প বযর্েণ 

কিযত এর্ং তাযদি রিিাপত্তা রিক্রিত কিযত প্রযোজিীে পদযেপ গ্রহণ।    
 

খ) সিাসরি িাজিীরতি সাযথ  ুক্ত র্যক্রক্ত র্া তাযদি রিকটতম পারির্ারিক সদসয দ্বািা পরিচারলত ও 

িাজনিরতক দযলি ‘ছাো সংগ্িি’ রহযসযর্ র্যর্হৃত সংস্থাযক রির্ বাচি প বযর্েণকািী রহযসযর্ রির্িযিি 

রর্েেঠট পুিরর্ বযর্চিা কিা।  

 

৮। ধ্াজপ ধ্াজপ (Staggered) নির্ বাচি ও সংখ্যািুপানতক পদ্ধনত (Proportional Voting System) প্রর্তবি:    
 

ক) রির্ বাচিী সরহংসতা, জরঙ্গর্াযদি বর্রিক হুমরক, আইি-শতঙ্খলা িোকািী র্ারহিীি অপ্রতুলতা প্রভত রত 

রর্যর্চিাে দিযখ প্রযোজিীে রিিাপত্তা র্যর্স্থা গ্রহণকযল্প ধ্াযপ ধ্াযপ রির্ বাচি কিা।   
 

খ) কাযলা টাকা, মযিািেি র্ারণজয ও দপশী শক্রক্তি প্রভার্ কমাযত সংখযািুপারতক রির্ বাচি পিরত 

প্রর্তবযিি রর্েেঠট রর্যর্চিা কিা।   

 

 

 

 

ধ্িযর্াদাযন্ত, 

 

 

সাইফুল হক তুোি 

দপ্ররসযিন্ট 

মুভ ফাউযেশি 

   

 


