র্ পযেবক্ষণ
র্
িনবাচন
নীিতমালা
ভূিমকাঃ
র্ aনুষ্ঠান eবং পযেবক্ষেণর
র্
র্
aবাধ, সুষ্ঠু eবং িনরেপক্ষ িনবাচন
মাধয্েম সকল িনবাচেন
সব্চ্ছতা, িবশব্াসেযাগয্তা o
র্ কিমশন স্থানীয় পযেবক্ষক
র্
পক্ষপাতহীনতা িনিশ্চত কিরবার লেক্ষয্ বাংলােদশ িনবাচন
িনেয়াগ o েমাতােয়েনর জনয্
র্
র্
ei নীিতমালা জারী কিরল। ei নীিতমালা বাংলােদশী বা স্থানীয় পযেবক্ষকেদর
জনয্ েযাজয্ হiেব eবং ‘‘িনবাচন
র্
পযেবক্ষণ
নীিতমালা’’ নােম aিভিহত হiেব।
aনুেচ্ছদ-2
সংজ্ঞাঃ িবষয় বা সেঙ্গর পিরপন্থী েকান িকছু না থািকেল ei নীিতমালায় র্
ক. ‘‘কিমশন’’ aথ র্ গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর aনুেচ্ছদ 229 eর aধীন গিঠত বাংলােদশ িনবাচন
কিমশন;
খ.

র্
র্
র্
‘‘িনবাচন
িকর্য়া’’ aথ র্ িনবাচেনর
সময়সূিচ েঘাষণার পর হiেত াথ মেনানয়ন, িনবাচনী
চার, েভাটগর্হণ,
র্ ;
েভাটগণনা o ফলাফল েঘাষণা সংকর্ান্ত কাযািদ

গ.

র্
র্
‘‘পযেবক্ষক
’’ aথ র্ েকান পযেবক্ষক
সংস্থার িতিনিধ বা িনেয়াগ াপ্ত েকান বয্িক্ত; eবং

ঘ.

র্
‘‘পযেবক্ষক
সংস্থা’’ aথ র্ েকান সংস্থা যাহা বাংলােদেশর েকান আiেনর aধীেন িনবিন্ধত eবং কিমশন হiেত
র্ পযেবক্ষেণর
র্
র্ পযেবক্ষেণর
র্
িনবাচন
জনয্ aনুেমাদন াপ্ত। িনবাচন
জনয্ দুi বা তেতািধক সংস্থা eকিট গর্ুপ
র্
র্
িকংবা পাটনারশীপ
গঠন কিরেল, ঐ গর্ুপ বা পাটনারশীপেক
eকক সংস্থা িহসােব গণয্ করা হiেব; eবং

ঙ.

র্ পযেবক্ষেণর
র্
র্ eলাকা’’ aথ র্ সংসদ- সদসয্ িনবাচেনর
র্
র্
িনবাচন
েক্ষে ‘‘িনবাচনী
জনয্ িনধািরত
েকান eলাকা,
র্
র্
uপেজলা o iuিনয়েনর েক্ষে সংিশ্লষ্ট িনবার্ চেনর জনয্ িনধািরত
eলাকা, িসিট কেপােরশন
o েপৗরসভার
র্
র্ eলাকা।
েক্ষে সংিশ্লষ্ট িসিট কেপােরশন
বা েপৗরসভার েকান oয়াডভুক্ত

aনুেচ্ছদ-3
র্ পযেবক্ষেণর
র্
র্ পযেবক্ষেণর
র্
িনবাচন
uেদ্দশয্ঃ কিমশন মূলতঃ দুiিট কারেণ িনবাচন
িবষয় uৎসািহত কিরয়া থােক (2)

র্ aনুষ্ঠােন েকান কর্িট-িবচুয্িত সংঘিটত হiয়া থািকেল েস সম্পেকর্ জ্ঞাত হoয়া; eবং
সুষ্ঠু o aবাধ িনবাচন

(3)

র্
র্
িনবাচনী
বয্বস্থাপনায় বয্বহৃত িবিভন্ন িনবাচনী
uপকরণ eবং সংিশ্লষ্ট বয্িক্তবেগরর্ দক্ষতা সম্পেকর্ aবিহত
র্
হoয়া েযন ভিবষয্েত িচিহ্নত কর্িট-িবচুয্িতসমূহ সংেশাধন করা যায়। িনবাচনী
পিরেবশ eবং iহার
র্
র্ পযেবক্ষেণর
র্
বয্বস্থাপনাসহ সমগর্ িনবাচনী
িকর্য়ার সােথ সংিশ্লষ্ট সবিকছুi েদখা o তথয্ সংগর্হ করা িনবাচন
র্
মূল কাজ। সংগৃহীত তেথয্র িভিত্তেত সম্পূণ র্ িনবাচনী

র্ সম্পেকর্
িকর্য়ার গুণগত মান o যথাথতা

র্
ৈনবয্র্িক্তকভােব িতেবদন ৈতরী কিরবার মেধয্i পযেবক্ষেণর
সফলতা িনিহত।
1

র্ পিরচালনার িবষেয় বস্ত্তিনষ্ঠ তথয্ িনবাচন
র্ কিমশনেক সরবরাহ কিরবার জনয্ স্থানীয় িনবাচন
র্
িনবাচন
র্
র্ পযেবক্ষণ
র্
র্ পযেবক্ষণ
র্
র্
পযেবক্ষকগণ
িনবাচন
কিরয়া থােকন। িনবাচন
েকান িনবাচেনর
িবেশষ ফলাফেলর সিহত
র্
র্
সংিশ্লষ্ট নয়; iহা শুধুমা িনবাচেনর
ফলাফেলর িবষেয় সিঠক o সততার সােথ সব্চ্ছ o সময়ানুযায়ী িরেপাট
র্
র্ পযেবক্ষকেদর
র্
দােনর সিহত সম্পৃক্ত। িনবাচনী
িকর্য়া সম্পেকর্ িবশব্াসেযাগয্ তথয্ দান ছাড়াo িনবাচন
র্
uপিস্থিত িনবাচনী
িকর্য়ার সব্চ্ছতা সম্পেকর্ েভাটারেদর মেধয্ আস্থা সৃিষ্ট কিরয়া থােক।

aনুেচ্ছদ-4
র্ কিমশন পযেবক্ষক
র্
র্ িনেম্নাক্তভােব সম্পন্ন কিরেবঃ
িনবন্ধন িকর্য়াঃ িনবাচন
সংস্থার িনবন্ধন সংকর্ান্ত কাযািদ
র্
র্
4.2. পযেবক্ষক
সংস্থা িনবন্ধেনর জনয্ ৈদিনক পি কায় িবজ্ঞিপ্ত কাশ করা হiেব। পযেবক্ষেণ
iচ্ছুক সংস্থােক গণর্
িবজ্ঞিপ্তেত বিণতর্ সমেয়র মেধয্ িনধািরত
ফরেম (ফরম ঊঙ-2) আেবদনপ কিমশন সিচবালেয় জমা িদেত
র্
হiেব। িনধািরত
ফরেম বিণতর্ তথয্ািদ যথাযথভােব পূরণপূবকর্ সংিশ্লষ্ট দিললািদ আেবদনপে র সােথ সংযুক্ত
কিরেত হiেব;
4.3 গণত , সুশাসন o মানবািধকার িতষ্ঠা কিরবার লেক্ষয্ কাজ কিরয়া আিসেতেছ eবং যাহােদর িনবিন্ধত
র্ aনুষ্ঠান িবষেয় নাগিরকেদর মেধয্ তথয্ চার
গঠনতে র মেধয্ ei সকল িবষয়সহ aবাধ o িনরেপক্ষ িনবাচন
র্ পযেবক্ষক
র্
o uদ্ধুদ্ধকরেণর aঙ্গীকার রিহয়ােছ েকবল েসi সকল েবসরকারী সংস্থাi িনবাচন
সংস্থা হiবার
জনয্ আেবদন কিরেত পািরেব;
4.4 িনবিন্ধত রাজৈনিতক দেলর সােথ সরাসির জিড়ত িছেলন বা আেছন িকংবা িনবন্ধন লােভর জনয্ আেবদনকৃত
র্
র্
সমেয়র মেধয্ েকান িনবাচেন
াথ হiেত আগর্হী eiরুপ েকান বয্িক্ত যিদ পযেবক্ষেণর
জনয্ আেবদনকারী
র্ িকংবা পিরচালনা পযেদর
র্ বা বয্বস্থাপনা কিমিটর সদসয্ হiয়া থােকন, uহা েয
েকান সংস্থার ধান িনবাহী
র্
নােমi aিভিহত েহাক না েকন তাহা হiেল uক্ত সংস্থােক পযেবক্ষক
সংস্থা িহসােব িনবন্ধন করা হiেব না;
4.5 (ক)

কিমশন

াপ্ত আেবদনপ সমূেহর গর্হণেযাগয্তা যাচাi কিরয়া

াথিমকভােব িনবন্ধেনর uপযুক্ত

সংস্থাসমূেহর eকিট তািলকা সংিশ্লষ্ট সকেলর মতামত গর্হণ কিরবার জনয্ ৈদিনক পি কায় িবজ্ঞিপ্ত
আকাের কাশ কিরেব;
র্ uপযুক্ত মাণ দািখল কিরেত হiেব। aনয্থায় আপিত্ত গর্হণ করা হiেব না।
(খ) uত্থািপত আপিত্তর সমথেন
4.6 িবজ্ঞিপ্ত কােশর পর,
(ক)

র্
েকান আপিত্ত পাoয়া না েগেল, আপিত্ত দােনর তািরখ েশষ হiবার সাত কাযিদবেসর
মেধয্ কিমশন
চূড়ান্ত িসদ্ধান্ত গর্হণ কিরেব;

2

(খ)

েকান আপিত্ত পাoয়া েগেল, ঐ আপিত্তর uপর uভয় পেক্ষর uপিস্থিতেত কিমশেন শুনানী গর্হণ কিরবার
পর চূড়ান্ত িসদ্ধান্ত গর্হণ করা হiেব। তেব েকান পক্ষ aনুপিস্থত থািকেল কিমশন eকতরফাভােব
িবষয়িট িনষ্পিত্ত কিরেব;

(গ)

uিল্লিখত ক o খ aনুেচ্ছেদর েক্ষে কিমশন কতৃক
র্ গৃহীত িসদ্ধান্ত আেবদনকারী o আপিত্তকারী uভয়েক
িলিখতভােব aবিহত করা হiেব,

4.7

িতিট সংস্থার িনবন্ধন েময়াদ aনুেমাদেনর তািরখ হiেত 6(পঁাচ) বৎসেরর জনয্ বহাল থািকেব, যিদ না েকান
কারেণ uহা তৎপূেবiর্ বািতল করা হয়।

aনুেচ্ছদ-5
িনবন্ধন বািতলঃ
র্
র্
4.1 িনবিন্ধত েকান পযেবক্ষক
সংস্থার িবরুেদ্ধ পযেবক্ষণ
নীিতমালা লংঘেনর সুিনিদষ্টর্ মাণ পাoয়া েগেল সংিশ্লষ্ট
র্
সংস্থার িনবন্ধন বািতল করা হiেব। িনবন্ধন বািতল িকর্য়া শুরু কিরবার পূেব র্ কিমশন সিচবালয় পযেবক্ষক
সংস্থািটেক uহার িবরুেদ্ধ uত্থািপত aিভেযােগর িবষয়সহ eকিট িলিখত েনািটশ ে রণ কিরেব। aিভেযাগ
র্
সংকর্ান্ত িলিখত েনািটশ ািপ্তর পঁাচ িদেনর মেধয্ পযেবক্ষক
সংস্থািট কিমশেনর কােছ শুনানীর জনয্ আেবদন
কিরেত পািরেব। কিমশেন শুনানী গর্হণ কিরবার পর aিভেযােগর িবষেয় গৃহীত িসদ্ধান্ত সাত িদেনর মেধয্
র্
িলিখতভােব সংস্থািটেক aবিহত করা হiেব। শুনানীেত পযেবক্ষক
সংস্থা আiনজীিব িনেয়াগ eবং আত্মপক্ষ
র্ জনয্ তথয্ মাণািদ uপস্থাপেনর সুেযাগ পাiেব।
সমথেনর
5.3

র্
িনবিন্ধত েকান পযেবক্ষক
সংস্থার িবরুেদ্ধ রা বা শৃংখলা িবেরাধী কােজ জিড়ত হoয়ার aিভেযাগ পাoয়া
েগেল সংিশ্লষ্ট কতৃপেক্ষর
মতামত বা িতেবদেনর আেলােক uক্ত সংস্থার িনবন্ধন বািতল করা হiেব।
র্

aনুেচ্ছদ-6
র্
র্
পযেবক্ষক
সংস্থার দািয়তব্ঃ পযেবক্ষক
সংস্থা িনেম্নাক্ত দািয়তব্সমূহ পালন কিরেবঃ
6.2

র্
র্
র্ eলাকায় েমাতােয়ন
িনবাচেনর
সময়সূচী জারী হoয়ার দুi সপ্তােহর মেধয্i সংস্থার জনয্ িনধািরত
িনবাচনী
র্
কিরবার লেক্ষয্ াময্মাণ পযেবক্ষকেদর
তািলকা স্ত্তত কিরয়া যাচাi-বাছাiেয়র জনয্ সংিশ্লষ্ট িরটািনংর্
aিফসােরর িনকট জমা েদoয়া;

6.3

র্
eমন eকিট পযেবক্ষক
েমাতােয়ন পিরকল্পনা স্ত্তত করা যাহােত দািয়তব্ াপ্ত সম্পূণ র্ eলাকা (েযমনর্
uপেজলা/েমে াপিলটন থানা/সংসদীয় eলাকা) পযেবক্ষণ
করা সম্ভব হয় ;

6.4

র্
র্
টীেমর
িনেয়াগকৃত পযেবক্ষকেদর
তথয্াবলী ফরম ঊঙ-3 েত সংরক্ষণ করা eবং েতয্ক পযেবক্ষক
র্
র্ কিরয়া েদoয়া;
পযেবক্ষণ
eলাকা িনধারণ
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6.5

র্
র্
েতয্ক পযেবক্ষকেক
যথাযথ িশক্ষণ দান eবং তাহােদর কমদক্ষতা
মিনটর করা ;

6.6

র্
েতয্ক পযেবক্ষক
তাহার uপর আেরািপত দািয়তব্ যাহােত িনষ্ঠা o দক্ষতার সিহত পালন কিরেত পােরন
েসiজনয্ েয়াজনীয় সরঞ্জামািদ সরবরাহ করা;

6.7

র্
র্
র্
পযেবক্ষকগণ
নীিতমালা aনুসরণ কিরেতেছ িকনা তাহা জািনবার জনয্ েতয্ক পযেবক্ষেকর
কাযাবলী
র্
মিনটর করা; েকান পযেবক্ষেকর
িবরুেদ্ধ নীিতমালা ভেঙ্গর aিভেযাগ uত্থািপত হiেল সংিশ্লষ্ট সংস্থা তাহা
র্
র্
ত তদন্ত কিরয়া েদিখেব eবং তদেন্ত aিভেযাগ মািণত হiেল সংিশ্লষ্ট পযেবক্ষকেক
পযেবক্ষণ
িমশন
হiেত তয্াহার বা বিহষ্কার করা;

6.8

র্
র্ বয্বস্থাপনা িবষেয় eকিট সামিগর্ক িচ তুিলয়া ধিরয়া ঊঙ-5 ফরেম
পযেবক্ষেণ
াপ্ত তেথয্র িভিত্তেত িনবাচন
র্ বয্বস্থাপনা িকভােব আরo uন্নত করা যায়
কিমশেনর িনকট িতেবদন েপশ কিরেব। ভিবষয্েত িনবাচন
র্ সুপািরশামালা িতেবদেন সংযুক্ত কিরেব। তেব ei িতেবদন ণয়ন েকানভােবi সংিশ্লষ্ট
তৎসম্পিকত
র্
পযেবক্ষক
সংস্থার িনজসব্ পদ্ধিত aনুসরণপূবকর্ aনয্ানয্ িতেবদন স্ত্ততকরেণ েকান বাধা হiেব না।

aনুেচ্ছদ-7
র্
র্
পযেবক্ষেকর
েযাগয্তাঃ পযেবক্ষক
িহসােব িনেয়াগ লােভর জনয্ eকজন বয্িক্তর িনেম্নাক্ত েযাগয্তা থািকেত হiেবঃ
7.2

গণ জাত ী বাংলােদেশর নাগিরক হiেত হiেব;

7.3

বয়স 36 (পঁিচশ) বৎসর বা তদূধব্র্ হiেত হiেব;

7.4

নূয্নতম eস,eস,িস বা সমমােনর পরীক্ষায় uত্তীণ র্ হiেত হiেব;

7.5

র্
েকান িনবাচেন
াথ হoয়ার aেযাগয্ হiেত পািরেব না;

7.6

র্
েকান িনবিন্ধত বা aনুেমািদত পযেবক্ষক
সংস্থা কতৃক
র্ মেনানীত হiেত হiেব;

7.7

র্ পযেবক্ষণ
র্
র্
িনবাচন
aঙ্গীকারনামা ঊঙ-4 সব্াক্ষর eবং স্থানীয় পযেবক্ষকেদর
জনয্ েযাজয্ নীিতমালা o
িনবাচর্ন সংিশ্লষ্ট আiন মািনয়া চিলেত হiেব;

7.8

র্
র্
পযেবক্ষক
িহসােব িনেয়ািজত বয্িক্তর েকান রাজৈনিতক দল বা িনবাচেন
িতদব্ন্দব্ী েকান াথ র সােথ
বয্িক্তগত সব্াথ র্ সংিশ্লষ্টতা থািকেত পািরেব না।

aনুেচ্ছদ-8
র্
পযেবক্ষক
েমাতােয়নঃ
8.2

র্
র্ eলাকা
পযেবক্ষক
েমাতােয়েনর eকক iuিনট হiেব uপেজলা/েমে াপিলটন থানা aথবা সংসদীয় িনবাচনী
র্
র্ ক িনেয়ােগর মা া (ঝপধষব) িনধািরত
হiেব;
eবং iহার িভিত্তেতi পযেবক্ষ

8.3

র্
র্
র্
র্
শুধুমা aনুেমািদত পযেবক্ষক
সংস্থার পযেবক্ষকগণi
িনবাচন
িকর্য়া পযেবক্ষণ
কিরেত পািরেবন;

8.4

র্ করা হiেব;
েকান সংস্থােক েকান iuিনেট েমাতােয়ন করা হiেব uহা িনবার্ চন কিমশন কতৃক
র্ িনধারণ
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8.5

র্
র্
েতয্ক পযেবক্ষক
সংস্থা িত দেল aনিধক পঁাচ জন কিরয়া eকািধক াময্মাণ পযেবক্ষক
দল িনেয়াগ
র্
কিরেত পািরেব। eiভােব গিঠত দল িনধািরত
iuিনেটর সকল েভাট েকে র িত বুেথ সব্ল্প সমেয়র জনয্
র্ পযেবক্ষণ
র্
র্ িণক পযেবক্ষক
র্
aবস্থান o কাযকর্ম
কিরেত পািরেব। েভাটেকে বুথ িভিত্তক েকান সাবক্ষ
িনেয়াগ
করা যাiেব না;

8.6

র্
র্
েতয্ক পযেবক্ষক
সংস্থা uহার িনধািরত
iuিনেটর েভাটেকে র েভাট গণনার কেক্ষ eবং িরটািনংর্
র্
aিফসােরর দপ্তের ফলাফল eক ীকরেণর সময় eকজন কিরয়া পযেবক্ষক
পাঠাiেত পািরেব;

8.7

র্ পযেবক্ষেণর
র্
েভাট গণনা eবং ফলাফল eক ীকরণ করার কাযকর্ম
জনয্ যাহােদর দািয়তব্ েদoয়া হiেব
তাহােদর নাম েভাটগর্হেণর িদন সকােলi ি জাiিডং aিফসার eবং িরটািনংর্ aিফসারেক জানাiেত হiেব;
র্
েভাট গণনা সমাপ্ত না হoয়া পযন্তর্ পযেবক্ষক
েভাট গণনা কক্ষ তয্াগ কিরেত পািরেবন না। তয্াগ কিরেল
তাহােক পুনঃ েবশ কিরেত েদoয়া হiেব না;

8.8

র্
র্ বয্বস্থা কিরেবন। েকান িতদব্ন্দব্ী
িরটািনংর্ aিফসার পযেবক্ষকেদর
তািলকা িতদব্ন্দব্ী াথ গণেক দশেনর
র্
র্
াথ েকান পযেবক্ষেকর
িনরেপক্ষতা সম্পেকর্ aিভেযাগ দািখল কিরেল িরটািনংর্ aিফসার সংিশ্লষ্ট পযেবক্ষক
র্
র্
সংস্থােক aিভেযাগ সম্পেকর্ aবিহত কিরেবন eবং ঐ পযেবক্ষকেক
পযেবক্ষণ
িমশন হiেত তয্াহােরর জনয্
িনেদশর্ দান কিরেবন;

8.9

র্ কিমশন সিচবালয় পযেবক্ষক
র্
র্
শুধুমা িনবাচন
পিরিচিতমূলক কাড র্ দান কিরেত পািরেব। পযেবক্ষকগণ
র্ পযেবক্ষেণর
র্
র্
িনবাচন
সময় পযেবক্ষক
পিরিচিত কাড র্ eমনভােব ঝুলাiয়া রািখেবন যাহােত uহা সকেলi
েদিখেত পায়;

8.৯

র্
র্
েতয্ক পযেবক্ষকেক
িনবাচনী
আiন, িবিধ-িবধান eবং সংিশ্লষ্ট aনয্ানয্ আiন সম্পেকর্ সময্ক aবিহত
র্
হiেত হiেব eবং িনেয়াগকারী সংস্থার পযেবক্ষণ
পদ্ধিত সম্পেকর্ aবিহত হiবার জনয্ সংিশ্লষ্ট সংস্থার
ি িফং o িশক্ষেণ aংশগর্হণ কিরেত হiেব;

8.21

র্
র্ পযেবক্ষেণর
র্
পযেবক্ষকগণ
িনবাচন
সময় aবশয্i েভাটােরর েভাট দােনর aিধকােরর িত eবং দক্ষতার
র্ পিরচালনার জনয্ িনবাচন
র্ কিমশেনর কমকতােদর
র্ র্
সিহত িনবাচন
কােজর িবষেয় মেনােযাগী থািকেবন।
র্
র্
পযেবক্ষকগণ
িনবাচনী
িকর্য়ায় েকান ধরেণর হস্তেক্ষপ কিরেত পািরেবন না। েযখােন aবস্থান কিরেল
র্
িনবাচন
িকর্য়ায় েকান বাধার সৃিষ্ট হiেব না েভাটেকে র িভতর eমন েকান জায়গায় সব্ল্প সমেয়র জনয্
aবস্থান কিরেত পািরেবন;

র্
8.22 েকান aবস্থােতi েকান পযেবক্ষক
েভাট দােনর স্থােন (সধৎশরহম ঢ়ষধপব) েবশ কিরেত পািরেবন না;
8.23

র্
র্
র্
র্
েতয্ক পযেবক্ষক
পযেবক্ষণ
কােজ সব্ােথরর্ সংঘাত িকংবা aনয্ পযেবক্ষক
সংস্থার পযেবক্ষেকর
aসঙ্গত
আচরণ সম্পেকর্ তাহার িনেয়াগকারী সংস্থােক aবিহত কিরেবন;

র্ eলাকার বািসন্দা বা েভাটার নয় eমন েলাকেক পযেবক্ষক
র্
8.24 সংিশ্লষ্ট িনবাচনী
িহসােব েমাতােয়ন কিরেত হiেব।
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aনুেচ্ছদ-9
িতেবদন সংকর্ান্ত িবধানঃ
র্
র্
েভাটগর্হণ েশষ হiবার eক মােসর মেধয্ পযেবক্ষক
সংস্থা পযেবক্ষেণ
াপ্ত তেথয্র িভিত্তেত ফরম ঊঙ-5 পূরণ
র্ পিরচালনা o বয্বস্থাপনা িবষেয় eকিট সামিগর্ক িতেবদন স্ত্তত কিরেব। ঐ িতেবদেন
কিরয়া িনবাচন
র্ বয্বস্থাপনা িকভােব আরo uন্নত করা যায় তৎসম্পিকত
র্ সুপািরশামালা থািকেব। তেব ei
ভিবষয্েত িনবাচন
িতেবদেনর কারেণ সংিশ্লষ্ট সংস্থা uহার িনজসব্ পদ্ধিত aনুসরণপূবকর্ aনয্ানয্ িতেবদন স্ত্ততকরেণ
েকানভােবi বাধাগর্স্ত হiেব না।
aনুেচ্ছদ -৯
র্
র্
র্
পযেবক্ষকেদর
আচরণঃ পযেবক্ষকগণ
পযেবক্ষণকােল
িনেম্নাক্ত িবষয়গুেলা aনুসরণ কিরেবনঃ
৯.2

র্ aনুষ্ঠােন সহায়তা কিরবার লেক্ষয্ সংিবধান, িনবাচন
র্ সংিশ্লষ্ট আiন o িবিধগণতাি ক বয্বস্থায় িনবাচন
িবধান aনুসরণ;

৯.3

র্ সংিশ্লষ্ট কমকতােদর
র্ র্
িনবাচন
কােজ হস্তেক্ষপ হiেত িবরত থাকা;

৯.4

র্ uপকরণ স্পশর্ বা aপসারণ করা হiেত িবরত থাকা;
েকান কার িনবাচনী

৯.5

র্
পযেবক্ষেণর
সময় কেঠার পক্ষপাতহীনতা বা িনরেপক্ষতা বজায় রাখা eবং eমন েকান আচরণ দশনর্ না
র্
করা যাহােত েকান পযেবক্ষক
েকান রাজৈনিতক দেলর সদসয্ বা াথ র সমথকর্ িহসােব িচিহ্নত হন ;

৯.6

র্
িনবাচেন
াথ বা েকান রাজৈনিতক দেলর পেক্ষ বা িবপেক্ষ পিরচয় বা িচহ্ন বহনকারী েকান িকছু পিরধান,
বহন aথবা দশনর্ করা হiেত িবরত থাকা ;

৯.7

র্
েকান রাজৈনিতক দল, াথ বা তাহার eেজন্ট, িনবাচেনর
সােথ জিড়ত েকান সংস্থা aথবা বয্িক্তর িনকট
হiেত েকান uপহার গর্হণ বা কর্েয়র েচষ্টা, সুিবধা গর্হণ বা গর্হেণ uৎসািহত করা হiেত িবরত থাকা; eবং

র্ চলাকালীন সমেয় পযেবক্ষকগণ
র্
র্
৯.8 িনবাচন
িমিডয়ার সম্মুেখ eমন েকান মন্তবয্ কিরেবন না যাহা িনবাচন
িকর্য়ােক বয্াহত বা ভািবত কিরেত পাের।
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র্
স্থানীয় পযেবক্ষক
সংস্থা তািলকাভুিক্তর আেবদন ফরম
2.সংস্থার তথয্াবলীঃ
ক. নামঃ
খ. িঠকানাঃ
গ. েটিলেফান নং◌ঃ
ঘ. i-েমiলঃ
ঙ. oেয়ব সাiটঃ
3. সংস্থার পেক্ষ েযাগােযাগকারীরঃ
ক. নাম o পদবীঃ
খ. েটিলেফান নমব্রঃ aিফস.........................., বাসা....................
গ. েসল েফান ...................................................................
4. বয্বস্থাপনাঃ
র্ .................................
ক. সভাপিত/ ধান িনবাহীঃ
L.

ািস্ট েবােডরর্ (যিদ থােক) নােমর তািলকাঃ.................................

র্ র্ পিরষদ (নােমর তািলকা)◌ঃ.........................
M. পিরচালনা পষদর্/কাযিনবাহী
র্ তথয্ দান কিরেত হiেব। েয়াজেন aিতিরক্ত কাগজ বয্বহার করা যাiেব)
(িবষয়সমূেহর পূণাঙ্গ

5. িনবন্ধনঃ
ক. িনবন্ধন বৎসরঃ
খ. িনবন্ধন কতৃপক্ষঃ
র্
র্
(িনবন্ধন সািটিফেকট
সংযুক্ত করুন)
M. িনবন্ধেনর েময়াদ uত্তীণ র্ হiয়া থািকেল নবায়ন করা হiয়ােছ িকনা?
র্
(নবায়নকৃত সািটিফেকট
সংযুক্ত করুন)
6. সংস্থার uেদ্দশয্ o লক্ষয্ (গঠনত সংযুক্ত করুন)◌ঃ
র্
7. পযেবক্ষণঃ
র্ পযেবক্ষণ
র্
ক. েকান্ েকান্ িনবাচন
কিরেত iচ্ছুকঃ
র্
খ. েকান্ সময় হiেত পযেবক্ষণ
কিরেত iচ্ছুকঃ
র্
গ. েকান্ eলাকায় পযেবক্ষণ
কিরেত iচ্ছুকঃ
(েজলা/uপেজলা/থানার নাম িলখুন)
েযাগােযাগকারীর সব্াক্ষর
(নাম o পদবীসহ সীলেমাহর)
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র্
স্থানীয় পযেবক্ষক
আেবদন ফরম
1. নামঃ
2. িঠকানাঃ
3. িশক্ষাগত েযাগয্তাঃ
4. জন্ম তািরখঃ
5. েটিলেফানঃ ........................... েসল েফানঃ ..............................
6. িপন নমব্র (eনআiিড)◌ঃ
র্
7. িনেয়াগকারী পযেবক্ষক
সংস্থাঃ
র্ পযেবক্ষণ
র্
8. পূেব র্ িনবাচন
কিরয়া থািকেল uহার নাম o সময়ঃ
9. পূেবরর্ িনেয়াগকারী সংস্থার নামঃ
র্
10. েরফােরন্সঃ পযেবক্ষক
সম্পেকর্ তথয্ািদ দােন সক্ষম eমন দুiজন সুপিরিচত বয্িক্তর নাম, িঠকানা o েফান নমব্রঃ
র্
র্
(পযেবক্ষেকর
আত্মীয়, িনবাচেনর
াথ বা রাজৈনিতক দেলর েনতা হiেবন না)
(2)
(3)
র্ কিমশন কতৃক
র্
আিম eiমেম র্ েঘাষণা কিরেতিছ েয, বাংলােদশ িনবাচন
নীিতমালা aনুযায়ী আিম
র্ েঘািষত পযেবক্ষণ
র্
র্ পযেবক্ষণ
র্
পযেবক্ষক
হoয়ার েযাগয্। আিম িনবাচন
aঙ্গীকারনামা ফরম ঊঙ-4 পূরণ o সব্াক্ষর কিরয়া ei আেবদেনর সােথ
সংযুক্ত কিরলাম।

তািরখঃ

আেবদনকারীর সব্াক্ষর
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র্
পযেবক্ষেকর
aঙ্গীকারনামা
আিম িনম্নসব্াক্ষরকারী ei মেম র্ aঙ্গীকার কিরেতিছ েয1.

র্
র্
র্
আিম িনদলীয়ভােব
িনবাচন
িকর্য়া পযেবক্ষণ
কিরব;

2.

র্
আিম আসন্ন িনবাচেন
মেনানয়ন তয্াশী েকান রাজৈনিতক দেলর বা াথ র কম নi eবং আিম
িনেজo াথ নi;

র্
র্
র্
3. িনবাচন
িকর্য়ার সংিশ্লষ্ট কমকান্ড
পযেবক্ষেণর
সময় াথ , রাজৈনিতক দল eবং েকান কিমিট,
আেন্দালন বা সংস্থার পেক্ষ বা িবপেক্ষ েকান আনুকূলয্ দশনর্ করা হiেত িবরত থািকয়া আিম
কেঠারভােব িনরেপক্ষতা বজায় রািখব। eছাড়া আিম াথ বা তাহােদর eেজণ্টেদর িনকট হiেত
েয েকান ধরেণর সহায়তা বা হুমকী তয্াখান কিরয়া সততা o িনষ্ঠার সােথ দািয়তব্ পালন কিরব;
4.

র্ পযেবক্ষক
র্
র্
র্
িনদলীয়
িহসােব আিম িনবাচন
িকর্য়ার েয সকল িবষয় পযেবক্ষণ
কিরেতিছ েসi
সকল িবষেয় যত তাড়াতািড় সম্ভব িনভুলর্ o িনরেপক্ষ তথয্ািদ আমার িনেয়াগকারী সংস্থােক দান
কিরব;

5.

র্ কিমশন কতৃক
র্ পযেবক্ষণ
র্
আিম বাংলােদশ িনবাচন
নীিতমালার মম র্ aবিহত
র্ জারীকৃত িনবাচন
হiয়ােছ। আমার দব্ারা uহার েকান লংঘন হiেল আমার িবরুেদ্ধ আiনানুগ বয্বস্থা গর্হণ করা
যাiেব।
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সব্াক্ষর

◌ঃ

আেবদনকারীর নাম

◌ঃ

সংস্থার নাম

◌ঃ

িঠকানা

◌ঃ

র্ কিমশন
বাংলােদশ িনবাচন
েশেরবাংলা নগর, ঢাকা
www.ecs.gov.bd
Form EO 4

র্ পযেবক্ষণ
র্
িনবাচন
িতেবদন
র্ কিমশন িনবাচন
র্ বয্বস্থাপনায় সব্চ্ছতা o দক্ষতা িনিশ্চত কিরয়া aবাধ o িনরেপক্ষ িনবাচন
র্ aনুষ্ঠােন বদ্ধপিরকর।
[িনবাচন
েভাটেক

র্ িনবাচনী
র্
র্
পযােয়
বয্বস্থাপনা সম্পেকর্ কৃত তথয্ জািনবার জনয্ কিমশন পযেবক্ষেণর
িবষয়িট uৎসািহত কিরয়া

র্ পযেবক্ষেণর
র্
র্
থােক। েসi লেক্ষয্ িনবাচন
জনয্ aনুমিত াপ্ত সকল সংস্থার িনকট হiেত পযেবক্ষণ
পরবত তথয্িভিত্তক
র্
র্ পযেবক্ষণ
র্
িতেবদন পাoয়া aতয্ন্ত গুরুতব্পূণ র্। পযেবক্ষক
সংস্থা কতৃক
িতেবদন দােনর সুিবধােথ র্ ei ঊঙ-5 ফরম
র্ িনবাচন
র্
র্
ণয়ন করা হiয়ােছ। পযেবক্ষক
সংস্থা uহার িনেয়ািজত সকল পযেবক্ষেকর
মাধয্েম কিমশেনর চািহদা aনুযায়ী তথয্ সংগর্েহর
র্
জনয্ েয়াজনীয় বয্বস্থা গর্হণ কিরেব। সংস্থার পযেবক্ষেণ
াপ্ত তথয্ িতেবদেন িলিপবদ্ধ কিরবার পর েকান সুিনিদষ্টর্ সুপািরশ
থািকেল তাহা িনধার্ িরত স্থােন িলিখেত হiেব। aিনয়ম বা কর্িট সম্পেকর্ েকান ঘটনা/েকে র তািলকা দােনর েয়াজন হiেল
পৃথক কাগজ বয্বহার করা যাiেব। ]
থম খন্ড ◌ঃ
র্
2. পযেবক্ষক
সংস্থার নাম, িঠকানা o েটিলেফান নমব্রঃ ...........................................................
.....................................................................................................................
র্
3. িনবাচেনর
কৃিত ( েয েকান eকিটেত √ িচহ্ন িদন)◌ঃ
র্
জাতীয় সংসদ 0 িসিট কেপােরশন
0 uপেজলা পিরষদ 0 েপৗরসভা 0 iuিনয়ন পিরষদ 0 aনয্ানয্ 0

র্ eলাকার নামঃ ....................................................
4. (ক) দািয়তব্ াপ্ত িনবাচনী
নমব্র (েযখােন েযাজয্)

◌ঃ ..........................................................

(খ) uপেজলা .................................... (গ) েজলা..................................................
5. (ক) দািয়তব্ াপ্ত eলাকার েভাটেকে র সংখয্া.....(খ) পিরদিশতর্ েভাটেকে র সংখয্া.....................
6. িরটািনংর্ aিফসােরর নাম, পদবী o কমর্স্থলঃ ..........................................................
র্
িদব্তীয় খন্ডঃ পযেবক্ষণকােল
িনম্নিলিখত িবষেয় াপ্ত তথয্ িতেবদেন সিন্নেবশ কিরেত হiেবঃ
2. েভাটেকে র uপযুক্ততাঃ
K.
L.

কতিট েভাটেক েভাটার eলাকার েক স্থেল aবিস্থত িছল না ?
(েকে র নামসহ তািলকা িদন)
কতিট েভাটেক েদাতলার uেদ্ধর্ ভবেন স্থািপত হiয়ািছল ?
(েকে র নামসহ তািলকা িদন)
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M.

কতিট েভাটেকে যাতায়াত সমসয্া িছল ?
(েকে র নামসহ তািলকা িদন)

N.

কতিট েভাটেকে েভাটারেদর লাiেন দঁাড়ােনার যেথষ্ট জায়গা িছল না?
(েকে র নামসহ তািলকা িদন)

O.

কতিট েভাটেকে পািন o টয়েলট সুিবধা িছল না?
(েকে র নামসহ তািলকা িদন)

P.

কতিট েকে িবদুয্ৎ সুিবধা িছল না?
(েকে র নামসহ তািলকা িদন)

সুপািরশঃ
3. েভাটেকে র বয্বস্থাপনাঃ
K.

কতিট েকে ি জাiিডং o েপািলং aিফসারগণ িনধার্ িরত সমেয় েভাটগর্হেণর স্ত্তত িছেলন না?
(েকে র নামসহ তািলকা িদন)

L.

কতিট েকে েভাটার তািলকার ছিবর সােথ েভাটােরর েচহারা িমলাiয়া বয্ালট েপপার েদoয়া হয় নাi?
(েকে র নামসহ তািলকা িদন)

M.

র্
কতিট েকে িনধািরত
সমেয় াথ েদর eেজণ্ট uপিস্থত িছল না?
(েকে র নামসহ তািলকা িদন)

N.

কতিট েভাটেকে বৃদ্ধ, িতবন্ধী o aসুস্থেদর েভাটদােন সহায়তা কিরবার বয্বস্থা িছল না?
( েকে র নামসহ তািলকা িদন)

O.

র্
কতিট েকে িনধািরত
সমেয়র পর aিতিরক্ত সময় েভাট গর্হণ কিরেত হiয়ািছল?
(েকে র নামসহ তািলকা িদন)

সুপািরশঃ
র্ eলাকার আiন-শৃǨলা পিরিস্থিতঃ
4। েভাটেক o িনবাচনী
K. েভােটর িদেন কতিট েভাটেকে েভাটারগণ aবােধ যাiেত পােরন নাi?
(েকে র নামসহ তািলকা িদন)
L. কতিট েকে আiন-শৃংখলা রক্ষায় িনেয়ািজত বািহনীর সদসয্েদর uপিস্থিত দৃশয্মান িছল না ?
(েকে র নামসহ তািলকা িদন)
M. কতিট েকে শৃঙ্খলা ভেঙ্গর ঘটনা ঘিটয়ািছল?
(েকে র নামসহ তািলকা িদন)
সুপািরশঃ
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5। েভাটেকে েভাট গণনাঃ
ক. কতিট েকে েভাট গণনা কেক্ষ eেকর aিধক াথ র eেজণ্ট uপিস্থত িছেলন না?
(েকে র নামসহ তািলকা িদন)
L. কতিট েকে েভাট গণনার িববরণী সাধারেণর জ্ঞাতােথ র্ েকে র েনািটশ েবাড র্ বা েদoয়ােল সঁাটাiয়া/ঝুলাiয়া েদoয়া
হয় নাi?
(েকে র নামসহ তািলকা িদন)
M. কতিট েকে েভাট গণনা িববরণীর কিপ/ িতিলিপ ািপ্ত রিসেদর িবিনমেয় াথ /eেজণ্টেক েদoয়া হয় নাi?
(েকে র নামসহ তািলকা িদন)
সুপািরশঃ

সব্াক্ষর (পূণ র্ নাম)
র্ ক সংস্থার ধান
পযেবক্ষ

তািরখঃ
স্থানঃ
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