পর্যবেক্ষক সংস্থার সাবে নিেযাচি কনিশবির সংলাপঃ িুভ ফাউবেশবির প্রস্তােিা
১) নির্বাচনির সময় নিরাপত্তা র্া অিয ক ানিা

ারণ কেনিনয় ইন্টারনিট র্ন্ধ (Blackout, Block or Throttle) িা

রা।

এনট মাির্ানি ানরর সার্বজিীি ক াষণাপনের ২০িং িারার সানে সাং নষব , এর্ং এ র্যাপানর জানিসংন র মাির্ানি ার
নমনটর ২০২০ সানের ১২৯ িং সভার নসদ্ধান্ত আনে। পর্বনর্ক্ষনণর সু নর্িা ও িনেযর অর্াি প্রর্াহ নিনিি রািনি ক ানিা
গণিানি

কেশই ইন্টারনিট র্ন্ধ রানি িা। ২০২১ সানে পৃনের্ীর মাে ৪নট কেশ, র্োক্রনম – িাইজার, নরপার্নে

অফ

নগা, উগান্ডা, এর্ং জানিয়া নির্বাচনির সময় ইন্টারনিট র্ন্ধ করনিনেনো – কর্গুনো স্বৈরিানি কেশ নহনসনর্ নর্নে পনরনচি।
২) র্াংোনেনশর নির্বাচি পর্বনর্ক্ষণ প্রনক্রয়া অনি টাই নর্নেশী সহায়িা নিভবর। এর ম গুরুত্বপূ ণব এ নট নর্ষনয়
নিজৈ িহনর্ে কেন

সহায়িা ও প্রনশক্ষণ প্রোি

জরুরী নভনত্তনি নর্নর্চিায় কিওয়া উনচি। এনি

নর পর্বনর্ক্ষ

নমশনির

ও সংনিষ্ট সংস্থাগুনোর সক্ষমিা র্াড়ানিার নর্ষয়নট

নমশনির সানে সংস্থাগুনোর

নেি নর্নেশী হস্তনক্ষপ র্া সংস্থাগুনোর র্াইনরর সংনিষ্টিা নিনয় অনহিু

ানজর কর্মি সমন্বয় হনর্, কিমনি নির্বাচনি

নর্ি ব উঠার পেও র্ন্ধ হনর্। পুনর্ব

নমশনির

সানে নর্নভন্ন আনোচিায় নর্ষয়নট উনঠ এনেও এ র্যাপানর এিি পর্বন্ত ক ানিা সু নিনেবষ্ট পেনক্ষপ কিওয়া হয়নি।
৩) অনি

কক্ষনেই নির্বাচনির আনগর নেি রানিও পর্বনর্ক্ষ

সময়মনিা পর্বনর্ক্ষ

কমািানয়ি

আনগ এ প্রনক্রয়া সম্পন্ন

রা ও

রার প্রস্তার্

মব পনর ল্পিা নঠ

পনরচয়পে ও র্াির্াহনির নি ার প্রোি

রা হয়। ফনে

রািা েু রূহ হনয় পনড়। এজিয নির্বাচনির

মপনক্ষ ৭ নেি

রনে।

৪) ক ন্দ্র ও র্ুনে র্নহরাগি ও সিাসীনের চোচে অর্াি হনেও পর্বনর্ক্ষ নের গমি ও
রা হয়। অেচ আইনি পর্বনর্ক্ষ নের অর্াি চোচে নিনিি
নিনেবশিা

াময। কসইসানে আইনির র্যিযয় টনে িাৎক্ষনি

ানজর কক্ষনে প্রায়শই র্ািা প্রোি

রা হনয়নে। এ র্যাপানর নির্বাচি

শানস্ত প্রোনির নিয়ম

রার প্রস্তার্

নমশনির সু নিনেবষ্ট

রনে।

৫) সাম্প্রোনয় িা, জনগর্াে, সংিযাে ু নির্বািি ও অেবপাচানরর সানে জনড়িনের নির্বাচনি অনর্াগয ক াষণা
হেফিামায় প্রােবীনের এ সংনিষ্ট িেয র্ু ক্ত

রার নর্িাি রািার ও কস অিু র্ায়ী র্যর্স্থা কিওয়ার প্রস্তার্

৬) নির্বাচনি ৈিি প্রােবী হওয়ার কক্ষনে কর্সর্ অগণিানি
কসগুনো রে

িারা আইনি আনে (কর্মি–নিনেবষ্ট সংিয

নয় নট নির্বাচনি কভাট নেনি িা পারার

জনন্মনে। িাই নির্বাচিন

গ্রহণনর্াগয ও িরুণনেরন

উদ্বু দ্ধ রণ

রা কর্নি পানর।

মবসূচী শুরু

৮) নিনজনের ইনমজ ও আস্থার সং ট
হনর্,

রনে।
কভাটানরর ৈাক্ষর),

নর প্রােবীিার পে উন্মু ক্ত রািা র্ানি েেীয় র্ৃ নত্তর র্াইনরও সৎ ও কর্াগয র্যনক্তরা নির্বাচনি অংশ নিনি

পানরি। এনি কভাটারনের পেন্দমনিা জিপ্রনিনিনি র্াোই
৭) নর্গি

রা এর্ং

অংশীজিনের

ারনণ িিুি ও িরুণ কভাটারনের মনিয এ
আগ্রহী

ানটনয় উঠনি

ার ইনভএম োগনর্ ইিযানে) পনরহার

রার আরও নর্ ল্প সৃ নষ্ট হনর্।

রনি পর্বনর্ক্ষ

িরনির অিীহা ও ভীনি

সংস্থাগুনোর সহায়িায় কেশর্যাপী কভাটার

নমশনির নর্িন বি ন েু নর্ষয় (কর্মি– ান

নর সু নচনন্তি র্ক্তর্য প্রোি

রা সমীচীি। আমরা মনি

নির্বাচনি আিনি
নর এগুনো সংনিষ্ট

ানেই কেনড় কেওয়া উনচি এর্ং িানের সানে আনোচিার কপ্রনক্ষনি নসদ্ধানন্ত আসা কর্নি পানর। এনি

নমশনির নিরনপক্ষিাও নিনিি হনর্, আর্ার নির্বাচনির মাি ও প্রনক্রয়া নিনয়ও জিমািনস কিাোঁয়াশা স্বিরী হনর্ িা।
(০৯/০৬/২০২২)

