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একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচি-২০১৮ : মুভ ফাউন্ডেশি এর পর্বন্ডর্ক্ষণ প্রনতন্ডর্দি 
 

সুশাসি, অন্তভুবনিমূলক নশক্ষা, শানন্ত ও আঞ্চনলক নিরাপত্তা নর্ষন্ডয় কাজ করা সংগঠি মুভ ফাউন্ডেশি র্াংলান্ডদশ নির্বাচি 

কনমশন্ডি নির্নিত একনি নির্বাচি পর্বন্ডর্ক্ষক সংস্থা (িম্বরঃ ৩২)। ৩০ নিন্ডসম্বর ২০১৮ সান্ডল অিুনিত একাদশ জাতীয় 
সংসদ নির্বাচি পর্বন্ডর্ক্ষণ করার জিয সংস্থানি দদশর্যাপী ৪৬ নি আসন্ডি ১২১ জি পর্বন্ডর্ক্ষক দমাতান্ডয়ি করার অিুমনত 
লাভ কন্ডর। পরর্তবীন্ডত নির্বাচি পর্বন্ডর্ক্ষন্ডণর র্যয় নির্বাহ করার জিয দাতান্ডদর কাছ দেন্ডক প্রন্ডয়াজিীয় অেব র্রাদ্দ িা 

হওয়ায় এর্ং সানর্বক নির্বাচিী পনরন্ডর্শ নর্ন্ডর্চিায় নিন্ডয় মুভ ঢাকা মহািগর, চট্টগ্রাম মহািগর, চাাঁদপুর ও নকন্ডশারগঞ্জ 
দজলার নির্বানরত নকছু আসন্ডি স্বল্পসংখ্যক পর্বন্ডর্ক্ষক দমাতান্ডয়ি কন্ডর। উন্ডেখ্য, এর্ান্ডরর নির্বাচন্ডি মুভ ফাউন্ডেশি কওনম 

মাদরাসায় পড়ুয়া আন্ডলমন্ডদরন্ডকও পর্বন্ডর্ক্ষক নহন্ডসন্ডর্ নিন্ডয়াগ দদয় - র্া একনি রু্গান্তকারী ঘিিা। 
 

এনি অনর্নদত িয় দর্, জাতীয় সংসদ নির্বাচি পর্বন্ডর্ক্ষণ একনি র্যয়র্হুল ও সময়সান্ডপক্ষ র্যাপার। অিুন্ডমাদি সংক্রান্ত 

প্রশাসনিক কাজ সম্পাদি, প্রন্ডয়াজিীয় অন্ডেবর দর্াগাি, নিনদবষ্ট সমন্ডয়র মন্ডর্য দক্ষ দলাকর্ল র্াছাই ও প্রনশক্ষণ প্রদাি, 

পর্বন্ডর্ক্ষণ কান্ডজ র্যর্হৃত দচকনলস্ট ও গাইিলাইি ততনর ও নর্তরণ, নিরাপদ র্াতায়ান্ডতর র্যর্স্থা করা, নির্বাচন্ডিাত্তর 

পর্বন্ডর্ক্ষণ নরন্ডপািব সংগ্রহ করা এর্ং আন্তজবানতক মাি র্জায় দরন্ডখ্ পর্বন্ডর্ক্ষন্ডণর র্ার্তীয় কমবর্জ্ঞ পনরচালিা করা অতযন্ত 

শ্রমসার্য নর্ষয়।  তদুপনর একাদশ জাতীয় নির্বাচন্ডির দপ্রক্ষাপি দশষ মুহূন্ডতব র্দন্ডল র্াওয়ায় এর্ং নর্শ্বরাজিীনতর পনরর্নতবত 

িীনতর দপ্রনক্ষন্ডত তর্ন্ডদনশক অিুদাি সীনমত হন্ডয় আসায় পর্বন্ডর্ক্ষক সংস্থাগুন্ডলা নির্বাচি পর্বন্ডর্ক্ষণ সংক্রান্ত কাজ করন্ডত 

আনেবকভান্ডর্ অসুনর্র্ার সমু্মখ্ীি হন্ডয়ন্ডছ - র্ার প্রভার্ নির্বাচি পর্বন্ডর্ক্ষণ কান্ডজ পন্ডড়ন্ডছ। 
 

দসই দপ্রনক্ষন্ডত নির্বাচি পর্বন্ডর্ক্ষন্ডণ আগ্রহী উপরু্ি সংস্থাগুন্ডলান্ডক সরকার, এিনজও নর্ষয়ক রু্যন্ডরা ও নির্বাচি কনমশি 

প্রন্ডয়াজিীয় প্রনশক্ষণ প্রদাি, তেয ও উপকরণ সরর্রাহ এর্ং পর্বন্ডর্ক্ষকন্ডদর র্াতায়ান্ডতর সুর্যর্স্থা কন্ডর তর্ন্ডদনশক অেব 

নিভবরতা কমান্ডত সাহার্য করন্ডত পান্ডর। পর্বন্ডর্ক্ষক সংস্থাগুন্ডলার সক্ষমতা রৃ্নি সানর্বক নির্বাচনি প্রনক্রয়ান্ডক শনিশালী এর্ং 

গণতন্ত্রন্ডক সংহত করন্ডত ভূনমকা রাখ্ন্ডর্ র্ন্ডল মুভ ফাউন্ডেশি মন্ডি কন্ডর। অিযনদন্ডক নির্বানরত ছন্ডক পর্বন্ডর্ক্ষক সংস্থাসমূহন্ডক 

দভািগ্রহণ প্রনক্রয়া নিন্ডয় তেয পূরণ করান্ডিার পাশাপানশ নির্বাচি কনমশন্ডির জর্ার্দানহতা নিনিত করাও একনি গুরুত্বপূণব 

নর্ষয়। দসই সান্ডে নির্বাচি কনমশি এর্ং পর্বন্ডর্ক্ষক সংস্থাগুন্ডলার মর্যকার দর্াগান্ডর্াগ রৃ্নি করাও জরুনর। সাংনর্র্ানিক 

প্রনতিাি নহন্ডসন্ডর্ নির্বাচি কনমশন্ডির এ র্যাপান্ডর আন্ডরা সন্ডচষ্ট হওয়া র্াঞ্ছিীয়। 
 

নিকি অতীন্ডত নির্বাচি কনমশিন্ডক দদওয়া সুপানরশমালা তারা খু্র্ একিা আমন্ডল নিন্ডয়ন্ডছ র্া নিন্ডল দস অিুু্র্ায়ী কার্বকর 

পদন্ডক্ষপ গ্রহণ কন্ডরন্ডছ - এর খু্র্ দর্নশ দৃশযমাি িনজর দিই। গত ৩১ জুলাই ২০১৭ সান্ডল িাগনরক সমান্ডজর সান্ডে ইনসর 

দর্ সংলাপ হন্ডয়নছল, দসখ্ান্ডি মুভ ফাউন্ডেশি এর দপ্রনসন্ডিন্ট নির্বাচি প্রনক্রয়ান্ডক অেবর্হ কন্ডর তুলন্ডত ৮ দফা প্রস্তার্িা 

দানখ্ল কন্ডরনছন্ডলি (উপনস্থত অিযরাও নকছু প্রস্তার্ নদন্ডয়নছন্ডলি)। নকন্তু দসগুন্ডলার অগ্রগনত র্া কনমশি প্রদত্ত দরািমযান্ডপ 

উন্ডেনখ্ত নর্ষয়গুন্ডলার র্াস্তর্ায়ি সম্পন্ডকব জিগণন্ডক দতমি জািান্ডিা হয়নি। দসই সূত্র র্ন্ডর র্লা র্ায়, িতুি দকান্ডিা সুপানরশ 

র্া প্রস্তার্িা রু্ি করা হন্ডল, দসনিও হয়ন্ডতার্া আন্ডগর মত ফাইল চাপা পন্ডড় োকন্ডর্ - র্া শ্রম ও দমর্ার অপচয় মাত্র। 
তারপন্ডরও দদশ ও গণতন্ডন্ত্রর রৃ্হত্তর স্বান্ডেব মুভ ফাউন্ডেশি নির্বাচনি প্রনক্রয়ার নকছু অসঙ্গনত উন্ডেখ্পূর্বক দসগুন্ডলা সমার্ান্ডির 
সুপানরশ করন্ডছ।  



 

 

2
 

 

পর্বন্ডর্ক্ষণকৃত অসঙ্গনতসমূহ এর্ং মুভ ফাউন্ডেশি এর সুপানরশসমূহ 
 

১ । E0-4 ফমব এর ছক পনরর্তবি 

কনমশন্ডির নর্দযমাি E0-4 ফমব পনরর্তবি করা আর্শযক। দদশজুন্ডড় সু্কল কন্ডলন্ডজর অর্কাঠান্ডমাগত উন্নয়ন্ডির ফন্ডল এর্ং 

পনরর্নতবত রাজনিনতক পনরনস্থনতন্ডত “কতনি দভািন্ডকন্ডে পানি ও িয়ন্ডলি সুনর্র্া নছল িা?”- দসনি গুরুত্বপূণব িয় (সূত্র: E0-

4 ফমব; নিতীয় খ্ণ্ড, ১। দভািন্ডকন্ডের উপরু্িতা এর ঘ)। পাশাপানশ “কতনি দভািন্ডকে দদাতলার উন্ডবব ভর্ন্ডি স্থানপত 

হইয়ানছল?” - দসনি দকে নির্বারন্ডণর সময় কনমশি সাকুবলার জানর কন্ডর নিনদবষ্ট কন্ডর নদন্ডত পান্ডর (সূত্র: E0-4 ফমব; নিতীয় 

খ্ণ্ড, ১। দভািন্ডকন্ডের উপরু্িতা এর ক)।  দর্খ্ান্ডি ‘দভািার িম্বর’ প্রদান্ডির র্োর্ে র্যর্স্থা িা োকার দরুণ দর্াগয দভািারন্ডক 

তার দভাি প্রদাি দেন্ডক র্নঞ্চত করা হন্ডয়ন্ডছ, দসখ্ান্ডি এ র্রন্ডির প্রশ্ন ও ছক অর্ান্তর। 
 

২ । অিুন্ডমাদি প্রনক্রয়া অর্নহতকরন্ডণ অসঙ্গনত 

নির্বাচি কনমশন্ডি প্রন্ডয়াজিীয় ও দর্াগান্ডর্ান্ডগর সর্ মার্যম োকার পন্ডরও র্োসমন্ডয় পর্বন্ডর্ক্ষক সংস্থান্ডক অিুন্ডমাদি প্রনক্রয়া 

সম্পন্ডকব অর্নহত করা হয়নি। ই-দমইল নঠকািা দায়সারা ও ভুলভান্ডর্ িাইপ কন্ডর ই-ন্ডমইল পাঠান্ডিা—র্া কানিত নঠকািায় 

দপৌঁছায়নি—এর্ং পর্বন্ডর্ক্ষক সংস্থা দসই ই-ন্ডমইল দপন্ডয়ন্ডছ নক িা দসনি ফন্ডলাআপ করারও দকান্ডিা দচষ্টা করা হয়নি। 

সংস্থাগুন্ডলা নিজ উন্ডদযান্ডগ দফায় দফায় কনমশন্ডির সান্ডে দর্াগান্ডর্াগ কন্ডর অিুন্ডমাদি প্রানি সম্পন্ডকব নিনিত হন্ডয়ন্ডছ। এ 

র্রন্ডির অন্ডপশাদার ও দানয়ত্বজ্ঞািহীি কাজ ভনর্ষযন্ডত র্ান্ডত িা ঘন্ডি দস র্যাপান্ডর প্রন্ডয়াজিীয় নিন্ডদবশিা দদওয়া এর্ং গৃহীত 

পদন্ডক্ষপসমূহ পর্বন্ডর্ক্ষক সংস্থাগুন্ডলান্ডক জািান্ডিা আর্শযক। 
 

৩। প্রনতশ্রুত সমন্ডয় পর্বন্ডর্ক্ষক কািব প্রদান্ডি র্যেবতা  

পর্বন্ডর্ক্ষক সংস্থাগুন্ডলার প্রনতনিনর্ন্ডদর সন্ডঙ্গ তর্ঠককান্ডল নির্বাচি কনমশন্ডির পক্ষ দেন্ডক কনমশি সনচর্ র্ন্ডলনছন্ডলি দর্, 

নির্বাচি অিুিান্ডির অন্তত ৮ দেন্ডক ১০ নদি আন্ডগ কনমশি অিুন্ডমানদত পর্বন্ডর্ক্ষকন্ডদর কািব প্রদাি করার দচষ্টা করন্ডর্। 

নকন্তু পর্বন্ডর্ক্ষক কািব দপন্ডত নির্বাচন্ডির আন্ডগর নদি (২৯ নিন্ডসম্বর ২০১৮) নর্ন্ডকল পর্বন্ত অন্ডপক্ষা করন্ডত হন্ডয়ন্ডছ। এনি কী 

কনমশন্ডির অদক্ষতা, সনদচ্ছার অভার্, অক্ষমতার র্নহপ্রবকাশ িানক পর্বন্ডর্ক্ষকন্ডদর অর্মূলযায়ন্ডির প্রর্ণতা? ভনর্ষযন্ডত এ 

নর্শৃঙ্খলা এড়ান্ডত ও দকেীয়ভান্ডর্ কািব প্রদাি করন্ডত কনমশি র্াড়নত দলাকর্ল নিন্ডয়াগ করন্ডত পান্ডর। 
 

৪।  অিুন্ডমানদত পর্বন্ডর্ক্ষকন্ডদর কািব িা-দদওয়া 

কনমশন্ডির নসন্ডলকশন্ডির পন্ডরও অিুন্ডমানদত পর্বন্ডর্ক্ষকন্ডদর তানলকা হন্ডত নরিানিবং অনফসার অন্ডিকন্ডক র্াদ নদন্ডয়ন্ডছি এর্ং 

এ র্যাপান্ডর র্োর্ে র্যাখ্যা িা নদন্ডয় র্ারংর্ার সময়ন্ডক্ষপণ কন্ডরন্ডছি। এ-দক্ষন্ডত্র সংনিষ্ট সংস্থার কতৃবপক্ষন্ডক দর্ দভাগানন্ত, 

সময় িষ্ট ও নর্ড়ম্বিার নশকার হন্ডত হন্ডয়ন্ডছ, তার দায় সমূ্পণব কনমশন্ডির ওপর র্তবায়। ভনর্ষযন্ডত এ র্রন্ডির ঘিিা এড়ান্ডত 

কনমশিন্ডক সন্ডচষ্ট হন্ডত হন্ডর্ এর্ং নরিানিবং অনফসারগণন্ডক র্োর্ে নিন্ডদবশিা প্রদাি করন্ডত হন্ডর্। দানয়ত্বপ্রাি নরিানিবং 

অনফসারগণ কনমশন্ডির আন্ডদশ-নিন্ডদবশ পালন্ডি র্যেব হন্ডল কনমশি কী র্যর্স্থা দিয় র্া নিন্ডয়ন্ডছ র্া নিন্ডর্, দস সম্পন্ডকব জিগণন্ডক 

জািান্ডিার দায়র্িতা কনমশন্ডির আন্ডছ এর্ং তা জিসমু্মন্ডখ্ প্রকাশ করার সুপানরশ করনছ। 
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৫ । গভনিবং র্নির মনিিনরং অর্ার্ িা-োকা 

পর্বন্ডর্ক্ষক সংস্থার প্রনতনিনর্ন্ডদর সন্ডঙ্গ তর্ঠককান্ডল ইনস সনচর্ র্ন্ডলনছন্ডলি দর্, পর্বন্ডর্ক্ষণ কার্বক্রম মনিিনরং এর্ং র্যর্স্থাপিার 

জিয অন্ততপন্ডক্ষ সংনিষ্ট সংস্থার উববতি কতৃবপক্ষ অের্া গভনিবং র্নির জিয আসি/এলাকা উনু্মি কন্ডর দদন্ডর্ি। নকন্তুর 

ঢাকার নরিানিবং অনফসান্ডরর কার্বালয় তা করন্ডত দদিনি এর্ং এ র্যাপান্ডর দকান্ডিা কো শুিন্ডত চািনি। এর ফন্ডল দকেীয়ভান্ডর্ 

পর্বন্ডর্ক্ষণ কার্বক্রম মনিিনরং করা কষ্টসার্য হন্ডয় পন্ডড়। এ নর্ষন্ডয় কনমশন্ডির সুস্পষ্ট র্যাখ্যা দানর্ করনছ। 
 

৬ । দভািগ্রহণকান্ডল পর্বন্ডর্ক্ষকন্ডদর উপনস্থনত অর্ার্ িা-োকা 

দভািগ্রহণকান্ডল পর্বন্ডর্ক্ষকন্ডদর অন্ডিক দকন্ডে ঢুকন্ডত দদওয়া হয়নি। নর্ন্ডশষ কন্ডর ঢাকা-১২ আসন্ডির পর্বন্ডর্ক্ষকন্ডদর কাছ 

দেন্ডক এমি অনভন্ডর্াগ পাওয়া দগন্ডছ। (সূত্র: ক. ১১২ িং দকে, ইস্পাহািী র্ানলকা উচ্চ নর্দযালয় ও কন্ডলজ, ৩য় তলা সু্কল 

ভর্ি দকে-১, নিউ ইস্কািি দরাি, রমিা, ঢাকা; খ্. ১১৬ িং দকে, মিািব চাইল্ড’স এিুন্ডকয়ার, দকে-১, দপয়ারার্াগ, 

মগর্াজার, রমিা, ঢাকা)। 
 

৭ । দভািগণিাকান্ডল পর্বন্ডর্ক্ষকন্ডদর উপনস্থত োকন্ডত র্ার্া প্রদাি 

পর্বন্ডর্ক্ষকন্ডদর দভাি গণিার সময় অন্ডিক দকন্ডে ঢুকন্ডত দদওয়া হয়নি। নর্ন্ডশষ কন্ডর চাাঁদপুর-৫ এর্ং ঢাকা-১২ আসন্ডির 

পর্বন্ডর্ক্ষকন্ডদর কাছ দেন্ডক এমি অনভন্ডর্াগ পাওয়া দগন্ডছ। (সূত্র: চাাঁদপুর-৫ আসি, ক. ৩৭ িং দকে, কালান্ডচাাঁ সরকারী 

প্রােনমক নর্দযালয়, কালান্ডচাাঁ, হাজীগঞ্জ, চাাঁদপুর; খ্. ৩৮ িং দকে, সিগ্রাম র্ানলকা উচ্চনর্দযালয়-০১, কাজীরগাাঁও, হাজীগঞ্জ, 

চাাঁদপুর। ঢাকা-১২ আসি, ক. ১১২ িং দকে, ইস্পাহািী র্ানলকা উচ্চ নর্দযালয় ও কন্ডলজ, ৩য় তলা সু্কল ভর্ি দকে-১, 

নিউ ইস্কািি দরাি, রমিা, ঢাকা; খ্. ১১৬ িং দকে, মিািব চাইল্ড’স এিুন্ডকয়ার, দকে-১, দপয়ারার্াগ, মগর্াজার, রমিা, 

ঢাকা)। 
 

৮। গানড়র নস্টকার িা-দদওয়া 

অিুন্ডমাদিপ্রাি পর্বন্ডর্ক্ষকন্ডদর র্াতায়াত সুনর্র্ার জিয গানড়র নস্টকার দদওয়া নিন্ডয়ও র্ন্ডেষ্ট নর্ড়ম্বিা নছল। তদুপনর 

আসিনভনত্তক অিুন্ডমাদিপ্রাি পর্বন্ডর্ক্ষকন্ডদর সমািুপান্ডত দর্ কয়নি গানড়র নস্টকার দদওয়ার কো, দসনি নরিানিবং অনফসার 

দদিনি; র্রং কালন্ডক্ষপণ ও হয়রানি কন্ডরন্ডছি। নির্বাচন্ডির আন্ডগর নদি সারা নদি র্নসন্ডয় দরন্ডখ্ নর্ন্ডকল নতিিার পন্ডর দর্ 

কয়নি নস্টকার ইসুয হয়, তা প্রন্ডয়াজিীয় চানহদার তুলিায় অন্ডিক কম নছল। প্রশ্ন হন্ডলা, পর্বন্ডর্ক্ষক সংস্থা দতা কনমশি র্া 

নরিানিবং অনফসান্ডরর কান্ডছ র্াতায়ান্ডতর জিয গানড় চায়নি, দকর্ল গানড় র্যর্হান্ডরর অিুন্ডমাদি দচন্ডয়ন্ডছ; র্ার খ্রচ নিন্ডজরাই 

র্হি করন্ডর্। এ র্যাপান্ডর কনমশন্ডির সান্ডে দর্াগান্ডর্াগ করা হন্ডল নরিানিবং অনফসান্ডরর অনফন্ডস নস্টকার দদওয়া আন্ডছ র্ন্ডল 

জািান্ডিা হয়। আর্ার নরিানিবং অনফসান্ডরর অনফস দেন্ডক র্লা হয় নির্বাচি কনমশি স্বল্পসংখ্যক নস্টকার ও কািব সরর্রাহ 

কন্ডরন্ডছ। পরস্পর নর্ন্ডরার্ী এ র্রন্ডির র্ির্য ও দানয়ত্ব এড়ান্ডিার প্রর্ণতা পর্বন্ডর্ক্ষণ কাজন্ডক দুনর্বষহ কন্ডর দতান্ডল।  
 

নরিানিবং অনফসান্ডরর অনফস দেন্ডক নির্বাচন্ডির আন্ডগর নদি নর্ন্ডকল চারিায় ইসুযকৃত গানড়র নস্টকার নকভান্ডর্ পর্বন্ডর্ক্ষকন্ডদর 

কান্ডছ দপৌঁছান্ডিা হন্ডর্, দসনি দভন্ডর্ দদখ্ার অর্কাশ রন্ডয়ন্ডছ। আর্ার নস্টকান্ডর নরিানিবং অনফসান্ডরর ‘স্বহন্ডস্ত’ স্বাক্ষর করা নিন্ডয়ও  
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নর্ড়ম্বিা নছল। নরিানিবং অনফসার প্রায়ই নমনিং অের্া নির্বাচনি কান্ডজ কার্বালন্ডয়র র্াইন্ডর োকায় সময়মন্ডতা কাজ করা সম্ভর্ 

হয়নি। এ দক্ষন্ডত্র সহকারী নরিানিবং অনফসারন্ডদর দকান্ডিা ক্ষমতা িা নদন্ডয় পর্বন্ডর্ক্ষক সংস্থার প্রনতনিনর্ন্ডদর ঘণ্টার পর ঘণ্টা 

র্নসন্ডয় রাখ্া হন্ডয়ন্ডছ। কান্ডজর নর্ন্ডকেীকরণ র্া নিনজিাল স্বাক্ষর র্যর্হার কন্ডর এ নর্ড়ম্বিা ও সময়ন্ডক্ষপণ সহন্ডজই এড়ান্ডিা 

র্ায়। অদূর ভনর্ষযন্ডত এ প্রনক্রয়ান্ডক সহজ করন্ডত কনমশিন্ডক র্োর্ে পদন্ডক্ষপ নিন্ডত অিুন্ডরার্ করনছ। 
 

অিযনদন্ডক কনমশন্ডির সন্ডঙ্গ আপাতদৃনষ্টন্ডত সম্পকবহীি প্রশাসনিক কমবকতবান্ডক প্রর্াি নির্বাচি পনরচালিাকারী (নরিানিবং 

অনফসার) নিন্ডয়াগ নদন্ডয় কনমশন্ডির আওতার্ীি করা হয়। নকন্তু প্রকৃতপন্ডক্ষ কনমশন্ডির িি-কযািার কমবচারীন্ডদরন্ডক প্রশাসি 

ও পুনলশ কযািান্ডরর কমবচারীগণ দতমি গুরুত্ব নদন্ডত চাি িা, র্ার প্রনতফলি এর্ার আরও সুষ্পষ্ট নছল। সরকারী চাকুরীন্ডত 

মুভ প্রস্তানর্ত ‘স্বতন্ত্র নির্বাচি কযািার’ ততনর কন্ডর সমতা আিা জরুনর, অিযোয় অদূর ভনর্ষযন্ডত কনমশি ঠুাঁন্ডিা জগন্নান্ডে 

পনরণত হন্ডত পান্ডর (সূত্রঃ ৩১ জুলাই ২০১৭ সান্ডল নসনভল দসাসাইনি এর সান্ডে অিুনিত সংলান্ডপ মুভ দপ্রনসন্ডিন্ট প্রস্তানর্ত 

৮ দফার ৬ িং দ্রষ্টর্য)। 
 

৯ । দভািার ক্রনমক িম্বর প্রদান্ডি অর্যর্স্থাপিা 

দভাি দকন্ডে র্া র্াইন্ডর দভািারন্ডদর দভািার ক্রনমক িম্বর প্রদাি র্া দদখ্ার দকাি র্যর্স্থা কনমশি রান্ডখ্নি। অিলাইন্ডি 

কনমশন্ডির ওন্ডয়র্সাইন্ডি ক্রনমক িম্বর খু্াঁন্ডজ দর্র করার দর্ র্যর্স্থা আন্ডছ, দসনিরও প্রচারণার দতমি দকাি পদন্ডক্ষপ কনমশি 

দিয়নি। কন্ডয়কনি জায়গায় স্থািীয়ভান্ডর্ দলীয় নকছু কমবী তান্ডদর পছন্ডের দভািারন্ডক র্া র্াসার্ানড়ন্ডত দভািার নিপ নর্তরণ 

কন্ডরন্ডছি। আর দভান্ডির নদি অন্ডিক জায়গায় সংনিষ্ট প্রােবীন্ডদরও দকন্ডের কাছাকানছ কযাম্প করার অিুন্ডমাদি দদওয়া 

হয়নি। অন্ডিক জায়গায় দভািাররা দভািার আইনি কািব দদনখ্ন্ডয় দভাি নদন্ডত পারন্ডর্ি র্ন্ডল আশা করন্ডলও সঙ্গত কারন্ডণ 

দসনি সম্ভর্ হয়নি। 
 

এছাড়া একনদন্ডক দমার্াইল ইন্টারন্ডিি র্ি রাখ্ার দঘাষণা দদওয়া হন্ডয়ন্ডছ, অিযনদন্ডক দভািন্ডকে দেন্ডক অিলাইন্ডি দভািার 

িম্বর খু্াঁন্ডজ দর্র করন্ডত দপানলং ও নপ্রজাইনিং অনফসাররা দভািারন্ডদর অিুন্ডরার্ কন্ডরন্ডছি—র্া দভািারন্ডদর সন্ডঙ্গ এক প্রকার 

প্রহসি তর্নক! দভািার ক্রনমক িম্বর দপন্ডত দমার্াইল দফান্ডি এসএমএস এর মার্যন্ডম সুন্ডর্াগ োকার কো র্লা হন্ডলও সকান্ডল 

এসএমএস পানঠন্ডয় তার উত্তর পাওয়া দগন্ডছ সিযায় দভাি গ্রহণ দশষ হওয়ার পর। 
 

পিনতগত ত্রুনি ও অসঙ্গনত নর্দযমাি দরন্ডখ্ এর্ং দভািারন্ডদর জিয জিনর্জ্ঞনি ও তেয প্রচার িা কন্ডর তান্ডদর আশাভঙ্গ করা 

এর্ং আপাতদৃনষ্টন্ডত নিরীহ অর্যর্স্থাপিা দদনখ্ন্ডয় সাংনর্র্ানিক অনর্কার প্রন্ডয়ান্ডগ জিগণন্ডক নিরাশ করা নির্বাচি কনমশন্ডির 

মত একনি সাংনর্র্ানিক প্রনতিান্ডির জিয দর্মািাি। দভািার িম্বর িা পাওয়ার নর্ড়ম্বিা দেন্ডক মািুষন্ডক মুনি নদন্ডত দভাি 

গ্রহন্ডণর কমপন্ডক্ষ এক সিাহ আন্ডগ এসএমএস এর মার্যন্ডম অের্া অিয নিনজিাল প্ররু্নির সহায়তা নিন্ডয় স্থায়ী একনি 

সমার্াি দর্র করন্ডত কনমশিন্ডক এখ্িই উন্ডদযাগী হন্ডত হন্ডর্। সমার্াি নহন্ডসন্ডর্ মুভ এর প্রস্তার্ হন্ডচ্ছ: এসএসনস ও 

এইচএসনস পরীক্ষার মন্ডতা পার্নলক পরীক্ষাগুন্ডলার ফলাফল পরীক্ষােবীরা দর্ভান্ডর্ অিলাইন্ডি জািন্ডত পান্ডর, দসই প্ররু্নি 

র্যর্হান্ডর কনমশন্ডির দ্রুত র্যর্স্থা গ্রহণ করা। 
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১০। গণপনরর্হি র্ি রাখ্া প্রসন্ডঙ্গ 

অস্থায়ী এর্ং স্থািান্তনরত দভািার অের্া এমি দভািার র্ারা এক জায়গায় নির্নিত নকন্তু একই শহন্ডরর দূরর্তবী স্থান্ডি 

র্সর্াস কন্ডরি (দর্মি, লালর্াগ এলাকার দভািার নকন্তু র্সর্াস উত্তরায়), তান্ডদর দভাি প্রদান্ডির সুনর্র্ান্ডেব নির্বাচন্ডির নদি 

র্যানিগত গানড় চলাচল র্ি রাখ্ন্ডলও গণপনরর্হি, দর্মি র্াস প্রভৃনত চালু োকার নর্ষয়নি নর্ন্ডর্চিা করন্ডত অিুন্ডরার্ করনছ।   

 

 

র্িযর্াদান্ডন্ত 

 

সাইফুল হক 

দপ্রনসন্ডিন্ট, মুভ ফাউন্ডেশি 

দফাি: ০১৭১১ ৩৭৬ ৫৫২; ৯৮৫-২৫১২ (অনফস) 

ই-ন্ডমইল: saiful@move-foundation.com 
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