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প্রে বফজ্ঞবি 

 

আন্ন বনফবাচননয বযনেবিনত বনফবাচনী েবিয়ায উয প্রবাটাযনদয আস্থা অটুট যাখা েনয়াজন; 

ইববএভ ভাযপত প্রবাটদাননয েবিয়া প্রমন গণতনেয বনয়ভনীবত প্রভনন চনরেঃ ববটনজন্ কবভন 
অন ইনরকন্ (বনফবাচন ংিান্ত নাগবযক কবভন, ববই) 

ুস্থ গণতনে নাগবযকযা বনফবাচনী েবিয়ায় এফং বনফবাচন বযচারনায় বিয়বানফ আগ্রী নফন, 

এটাই েতযাবত। বাযনতয ংবফধাননয ৩২৪ ধাযা অনুানয গবিত বাযনতয বনফবাচন কবভন (ই 

ব আই) অননক ভনয়ই এভন ফ বনযনি ংগিননয নে ঘবনষ্ঠ নমাবগতায বববিনত কাজ 

কনযনে মাযা গণতেনক বিারী কযায উনেনয বননফবদতোণ। এই ধযননয নাগবযক ংগিন 

বনফবাচন কবভননয কানে ভূরযফান তথয যফযা কনযনে এফং দুবিন্তায ও আঙ্কাজনক 

বফলয়গুবরয উয আনরাকাত কনযনে।     

তাই এটা খুফই দুেঃখজনক প্রম, ই ব আই ২০১৯ ানরয ংদ বনফবাচন প্রমবানফ বযচারনা 

কনযনে তা গুরুতয বফতনকবয জন্ম বদনয়নে এফং প্রফ বকেু ংগিন অতযন্ত নযাময  কাযনণ ওই 

বনফবাচননয স্বচ্ছতা বননয়ই েশ্ন তুনরনে। ইববএভ ভাযপত প্রবাটদাননয স্বচ্ছতায অবাফ বননয় এফং 

ই ব আই-এয বনযনিতা প্রথনক  বফচুযবত বননয় প্রম-কর ংস্থা জনাধাযনণয দৃবি আকলবণ 

কযনত ফাধয নয়বের, তানদয ভনধয আনেেঃ  

দয অযানাবনয়ন পয প্রেনভািযাবটক বযপর্মব, োিন বববর ানববন্টনদয বননয় গবিত 

কনবিবটউনার কন্ডাক্ট গ্রু (বববজ), দয প্রপাযাভ পয ইনরনক্টাযার ইবন্টবগ্রবট, দয বদবি ানয়ন্স 

প্রপাযাভ, দয আভন বফযাদবয ট্রাি, বপ্র পািব এফং দয প্রন্টায পয পাইনযানবয়ার 

অযাকাউনন্টবফবরবট। ইবআই-এয তযপ প্রথনক উমুি াবি ফযবতনযনকই াক াবটব প্রমবানফ 

আদব আচযণ বফবধ রঙ্ঘন কনযবের, তা বননয় অননক যাজননবতক দর, ফহু ভূরনরানতয এফং 

বেবজটযার বভবেয়া ংস্থা এফং বববর প্রাাইবট প্রগাষ্ঠীও গুরুতয দুবিন্তা েকা কনয যফ 

নয়বেনরন। অথচ ই ব আই এইফ নযাময ভানরাচনায জফানফ য় আঙ্কাজনকরূন নীযফ 
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প্রথনকনে, নতুফা আগ্রাী ধযনন বননজনদয কানজয খবতয়াননক ভথবন কনযনে।  এভনকী বনফবাচন 

বযচারনা অথফা তত্ত্বাফধান-কানজ বনমুি প্রফ কনয়কজন োিন বববর ানববন্ট বননজযাই মখন 

ুবনবদবিবানফ েকট ফযথবতাগুবরয েবত দৃবি আকলবণ কনযন, তখনও এয ফযতযয় ঘনটবন।    

মখন স্পিই প্রফাঝা প্রগর প্রম ই ব আই বননজনদয ফযথবতাগুনরা বননয় অন্তফবীিনণ অনাগ্রী, তখন 

অফযোি বফবি বববর ানববন্ট এফং প্রফ কনয়কবট বববর প্রাাইবট প্রগাষ্ঠীয নে মুি এভ 

বজ প্রদফায়ভ, আই এ এ (অফযোি) উনদযাগ বননয়  অনযানয কনয়কবট বনযনি বববর 

প্রাাইবট প্রগাষ্ঠী ও অ-যাজননবতক ভঞ্চয নে যাভব কনযন। এইফ প্রগাষ্ঠী ও ভঞ্চও ই ব 

আই-এয বফববন্ন অফস্থান ম্পনকব একই যকভ আঙ্কা েকা কনযবেনরন।  ২০১৯ এফং ২০২০-

প্রত এ বফলনয় অননক প্রবভনায ও ফহুফযাি েকায আনরাচনা য়। এই েবিয়ায ভধয প্রথনক প্রমফ 

অবফংফাবদত েিাফ উনি আন তায ভনধয একবট রেঃ বাযনতয বনফবাচন ংিান্ত গুরুতয 

বদকগুবরয গবীনয বগনয় বফচায কযফায জনয ওই বফনল প্রিনে জ্ঞানম্পন্ন বফবি ও অববজ্ঞ 

ফযবিনদয বননয় একবট ংগিন ততবয প্রাক। তদনুমায়ী গবিত য় দয ববটনজন্ কবভন অন 

ইনরকন্ (ব ব ই)। এনদন বনফবাচন মানত নযামযবানফ ও ততায নে অনুবষ্ঠত য় তা 

ুবনবিত কযফায জনয েনয়াজনভনতা বফনলজ্ঞনদয যাভব বননয় উমুি েিাফ উত্থান কযা 

এই কবভননয কতবফয।  ২০২০ ানরয ৫ ভাচব বনননাি ফযবিগণনক বননয়  ব ব ই গবিত য়েঃ 

1. বাবতেঃ বভিায জাবি ভদন প্ররাকুয, ুবেভ প্রকানটবয োিন বফচাযবত। 
2. -বাবতেঃ বভিায ওয়াজাাত বফফুিা, আই এ এ (অফযোি), োিন ব-আই-

ব [কনবিবটউনার কন্ডাক্ট গ্রু, ব ব বজ] 
3.  বভিায জবি বয যান্থভভ, ভাদ্রাজ াই প্রকানটবয োিন বফচাযক। 
4.  েনপয অরুণ কুভায, বফবি অথবনীবতবফদ। 
5.  ে. জন দয়ার, বববর প্রাাইবটয বিয় দয 
6.  ানভরা বপবরনা, েফীণ াংফাবদক। 
7. ে. শুবাব ফযানাবজব, কবম্পউটায ানয়নন্সয েনপয, আই আই বট, বদবি। 
8. বভিায ুন্দয ফুর্যা, আই এ এ (অফযোি)[ব ব বজ] 
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এভ বজ প্রদফায়ভ (বববজ) কবভননয ভন্বয়কাযী ও ুন্দয ফুর্যা আহ্বায়ক বননফ কাজ 

কনযন।  

বনফবাচন ংিান্ত কনয়কবট ুবনবদবি প্রিে বনপ্রয় ব ব ই অনুন্ধান কনয। এয েথভ বফবাগীয় 

েবতনফদনবট আজ জনাধাযনণয াভনন প্র কযা র। এই েবতনফদনন ইনরকট্রবনক প্রবাবটং 

প্রভবননয (ই বব এভ) এফং প্রবাটায প্রববযপানয়ব্র প্রায অবেট প্রট্রইর-এয (বববববএবট) 

'অফযথবতা' বকংফা  'অযবিত দা' বননয় আনরাচনা কযা নয়নে। বদবি আই আই আইবটয 

কবম্পউটায াপ্রয়ন্স অযান্ড ইবিবনয়াবযং-এয েনপয ে. িীফ োদ-এয বননদবিনভ এই ভীিা 

চারাননা নয়নে। ওনয়নফ ………… বনযানানভ েবতনফদনবট ফাননা নয়নে;  তায একবট 

ংবিিায এখানন মুি কযা র।   

প্রম-ংবিিাযবট ংমুি কযা নয়নে তানত গুরুত্বূণব কনয়কবট 'গণতাবেক বনয়ভনীবত'য বফফযণ 

প্রদওয়া আপ্রে। ভূরত প্রই বনয়ভনীবতগুবরয কবিাথনযই ব ব ই-য বফপ্রলজ্ঞ দর ই বব এভ-এয 

কামবেণারী মবানরাচনা কনযপ্রে, ই বব এভ-এয ফযফায উি বনয়ভনীবতগুবরয নে আনদৌ ংগত 

বকনা বকংফা কতদূয ংগত তা বফচায কনযনে । ংনিন ফরনর, এনত প্রজায প্রদওয়া নয়নে 

প্রবাটানযয েন্দভনতা োথবী প্রফনে প্রনওয়ায অবধকাযপ্রক জাধয কযায ফযাানয ূণব স্বচ্ছতা 

ফজায় যাখায ওয এফং জভা-ড়া ও গবণত প্রবাটগুবরয ভনধয প্রই স্বচ্ছতা মানত বফশ্বিবানফ 

েবতপবরত য় তায ওয – প্রখানন মানত এতটুকুও বফচুযবত না থানক।    

গণতাবেক বনয়ভনীবতগুবরয আয একবট আফবযক তব র, প্রবাটদাননয েবিয়াবট প্রমন প্রবাটদাতায 

কনে জনফাধয য়, বতবন প্রমন প্রটা মাচাই কনয বননত ানযন এফং প্রবাটদাননয েবিয়া প্রমন 

বফনা জবটরতায় তদনন্তয অধীন য় – োবেক েমুবিয েনয়াগ নত্ত্বও। প্রবাটদাতায েনন্দয 

াভানযতভ বুর বকংফা বভথযা রূদাননয অফকা প্রমন না থানক।      

এই প্রগাষ্ঠী প্রফ কনয়কজন জাতীয় এফং আন্তজবাবতক বফনলজ্ঞয এজাায ও ভতাভনতয উয 

বনববয কনযনে এফং প্রকন বফনশ্বয ফনচনয় অগ্রয প্রদগুবরও বনফবাচননয ভয় ই বব এভ ফযফায 

না-কযাই উবচত ফনর ভনন কনয, প্র বফলনয় অফগত নয়নে।  ব ব ই প্রগাষ্ঠীয কানে এই প্রিনেয 

প্রমফ বফনলজ্ঞ এজাায বদনয়নেন তাাঁনদয ভনধয আনেন আনভবযকা মুিযানেয জজব ওয়াবংটন 
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বফশ্ববফদযারপ্রয়য ূফবী এর প্রবাযা এফং বগীযথ নযবয; আনভবযকা মুিযানেয  নথব-ওনয়িানব 

বফশ্ববফদযারনয়য অনরাক প্রচৌধুযী; বি ফ্টওয়ায ভুবনভন্ট অফ ইবন্ডয়া (এপ এ এভ আই)-য ফাপ্পা 

বং;  বদবি আই আই বট-য কবম্পউটায ানয়ন্স অযান্ড ইিবনয়াবযং ও সু্কর অফ াফবরক বরবয 

ুনফাধ ভবা; যাইট টু ইনপনভবন আনন্দারননয বিয় কভবী প্রফঙ্কনট নায়ক; প্রচন্নাই ভযাথনভবটকার 

ইন্সবটবটউনটয কবম্পউটায ানয়ন্স বফবানগয েনপয প্রক বব ুব্রভবণয়ান; বভবেয়া-াবন ুনভ 

আগযওয়ার; েনপয অযান্ড বপউটায বেজাইনায অনুভ যপ; বিয় আনন্দারনকাযী ও 

অফযোি বববর াপ্রববন্ট এভ বজ প্রদফায়ভ।     

এোড়াও কবভন এই প্রিনেয কনয়কজন নফবাচ্চ ভাননয আন্তজবাবতক বফনলজ্ঞয বফফৃবত রাব 

কযায ুনমাগ প্রনয়নে, মথা আনভবযকা মুিযানেয ভাাচুনট্ ইনবিবটউট অন প্রটকনরবজ-য 

প্রযানাল্ড এর বযনবি; আনভবযকা মুিযানেয বভবগান বফশ্ববফদযারনয়য আনরক্স যারোযভযান; 

আনভবযকা মুিযানেয আইওয়া বফশ্ববফদযারনয়য েগরা েবিউ প্রজান; আনভবযকা মুিযানেয বনউ 

ইয়কব বফশ্ববফদযারনয়য নাবয প্রভভন; আনভবযকা মুিযানেয  ফাকবনরয কযাবরনপাবনবয়া বফশ্ববফদযারনয়য 

বপবর বফ িাকব; অপ্রেবরয়ায প্রভরনফানব বফশ্ববফদযারইনয়য াইফায ববকউবযবট বফবানগয সু্কর অফ 

কবম্পউবটং অযন্ড ইনপনভবন বনির্ম-এয অযানাবনয়ট েনপয  বযাননা প্রটগু।  

েবতনফদননয ১.১ ধাযায় ফতবভানন চারু ইববএভগুবরয েকযণগত খুাঁবটনাবট এফং ইবিবনয়াবযং 

বেজাইননক, আয প্রই নে প্রবাটদাননয ভয় প্রভবনগুবর ধান ধান প্রমফ েবিয়ায ভধয বদনয় 

মায় প্রগুবরনক খুাঁবটনয় বফচায কযা নয়নে। বচবন্তত নাগবযকযা ইববএভগুবরনক কানজ রাবগনয়  

বুরভ্রাবন্ত ঘটাপ্রনা বকংফা যাজননবতক পায়দা প্রতারায জনয প্রস্বচ্ছাকৃত কাযচুব ংিান্ত প্রমফ 

ংয় েকা কনযনেন, প্রগুবরনক বফনেলণ কযা নয়নে  েবতনফদননয ১.২ ধাযায়।  যফতবী, 

অথবাৎ ২ নং ধাযায় বনফবাচননািয নফব প্রবাটগুবরপ্রক ুযবিতবানফ বজম্মায় যাখায ধাযাফাবক 

েণারীবটয বফশ্বানমাগযতা ংিান্ত বফলয়গুবর  ফই খুাঁবটনয় বফচায কযা নয়নে।    ইববএভ এফং 

তায েী ববববযাটগুবরয েকযণগত গিনবটনক তন্ন তন্ন কনয বফচায কযফায জনয েবতনফদনন 

েচুয ভয় ও বফনল জ্ঞান ফযয় কযা নয়নে। েবতনফদননয এই ধাযায় ধযা নড়নে প্রম, 'াইে-

চযাননর প্রথনক আিভণ' এনর, অথবাৎ তবড়ৎচুম্বক ও অনযানয দ্ধবতনত ইনরকট্রবনক মেনকৌরনক 
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যাক কযা নর,  তা প্রিকাফায ফযফস্থা বনফবাচন কবভন কনযবন। প্রদখা প্রগনে, এভনকী ুবযীবরত 

ইনন্টর েননযয 'ফ্টওয়ায ুযিা োযণ ফযফস্থাও' ওই ধযননয অনুেনফ আয কাযচুবয 

াভনন অায়। এইফ ঘটনা গুরুতয ংনয়য জন্ম প্রদয়, প্রকননা ভাে গুবটকতক ইববএভ-ই 

একটা প্রগাটা বনফবাচনী প্রকন্দ্রয বনফবাচননয পরাপর ঘুবযনয় বদনত ানয। ইববএভ-এয ভনধয প্রম 

েনয বচপ্বট যনয়নে প্রবট প্রকফর একফাযই প্রোগ্রাভ কযায উমুি বকনা তাও নন্দজনক। 

ফস্তুত ফবাধুবনক ইববএভগুবরনত আনভবযকা-বস্থত একবট ফহুজাবতপ্রকয দ্বাযা যফযাকৃত 

MK61FX512VMD12 ভাইনিাকনরারায ফাননা আনে, মাপ্রত যনয়নে প্রোগ্রাভ কযা মায় এভন 

ফ্ল্যা প্রভভবয।  

বনফবাচন কবভন মবদ ইববএভ-এয বেজাইন আয আবদ-োাঁচবট ফবাধাযনণয ানত েকযণগত 

তদন্ত চারাননায জনয তুনর প্রদয়, একভাে তানরই এ বফলনয় আনযা অনুন্ধান চারাননা ম্ভফ। 

অনুন্ধানন ধযা নড়নে প্রম বনফবাচন কবভননয বফনলজ্ঞনদয ভনধয একজন দযও প্রনই মাাঁয 

কবম্পউটায বনযািা বফলনয় চচবায েভাণ আনে। ফাইনযয অননক ংস্থা আয েবতষ্ঠাপ্রনয উয 

বফশ্বা নযি কযনত বগনয় বনফবাচন কবভন য়নতা অজানন্ত এভন এক বনিনভয অধীন নয় 

নড়নে মায ূণব ুযিায় ঘাটবত আনে।        

বনফবাচনী কািানভায অন্তগবত বফববন্ন মবানয় - প্রবাটদাননয ভয় ও তায য, প্রবাটদাননয য প্রবাট 

বজম্মায় যাখায ভয়, প্রবাট গণনা কযায এফং পরাপর প্রঘালণা কযায ভয় – ইববএভ প্রমবাপ্রফ 

প্রঘাযানপযা কনয তায থনযখা অনুন্ধান কযায য এই েবতনফদননয ভত র, ভানঝ ভানঝ এভন 

বকেু পাাঁকা ভয় াওয়া মায় মখন াাযাীন প্রভবনগুবরয কানে মাওয়া এফং কাযচুব কযা 

ম্ভফ।    

অনুন্ধাননয পরাপর প্রথনক প্রফবযনয় এননে প্রম, ফবনিনে প্রবাটানযয েন্দয ুনযাুবয 

বফশ্বানমাগয েবতপরন প্রম বতয বতযই ঘনটপ্রে এভন প্রকাননা বনিয়তা প্রনই। এইফ প্রিনেয 

বফপ্রলজ্ঞযা তাই ফনরনেন, বনফবাচন কবভননয ফতবভান বিয়াকভব ংনাধননয জনয আশু দনি  

েপ্রয়াজন। ম্ভাফয বুরভ্রাবন্তয বকংফা কাযচুবয ভাো কতটা নত ানয প্র-বফচায বনযনিবানফই 

এ দনি কযা েনয়াজন। তাোড়া  এইফ প্রিনেয বফনলজ্ঞযা বযষ্কায বালায় ফনরনেন প্রম ই 
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ব আই-এয ফতবভান 'গুণভান বনবিতকযণ' এফং মাচাই-প্রকৌর এভন নয় প্রম তা নিাবভ বকংফা 

পরাপনর কাযচুবয ম্ভাফনানক বনভূবর কযনত ানয।   

ববববযাট দ্ধবতটা নয েফতবন কযা নয়বের এই উনেনয মানত প্রবাটদাতাযা ই বব এভ ও 

তৎংরগ্ন বেন্টায প্রথনক প্রফবযনয় আা কাগনজয টুকনযাগুনরা স্বচনি প্রদপ্রখ ও স্পব কপ্রয বনবিত 

নত ানয। প্রবাটাযযা মানত তানদয প্রবানটয বফশ্বানমাগযতা ম্বনন্ধ ূণবভাোয় আশ্বি নত ানয 

তায একটা ফাড়বত ধা বননফ ববববযাট-এয েফতবন কযায বননদব বদনয়বের ুবেভ প্রকাটব। 

বকন্তু প্রবাটদাননয ফতবভান দ্ধবত প্রই উনেযয নে ংগবতূণব ফনর ভনন য় না, তায ভনধয 

এভন ফ পাাঁক আনে মানক ুবফনধ ভনতা কানজ রাগাননা ম্ভফ। প্রমভন ধযা মাক এই কাগবজ 

প্ররজুড়বটয কথা। এবটনক অনকনজা কনয প্রতারা নয়নে, প্রমনতু 'োভাযা কাগজ'বট প্রকফর 

িবণনকয জনয রাবপনয় উনিই বর-কযা ফানক্সয ভনধয ঢুনক মায়, মায পনর প্রবাটানযয নি 

বননজয প্রবাটবট মাচাই কযা ম্ভফ য় না।  ববববযাটগুবরনক গুনণ ইনরকট্রবনক পরাপনরয নে 

বভবরনয় বননয় ারটা মাচাইকযনণয কাজটা কযনত ই ব আই আগ্রী নয়, কাযণ তানত নাবক 

অমথা ভয় নি নফ। অথচ  আনগকায েণারীপ্রত কাগনজয ফযারট প্রগাণায প্রভাট ভনয়য তুরনায় 

এখন  ভয় রানগ অননক কভ।   বনয়ভ নচ্ছ, ববববযাট প্রবাট-কাগজগুনরানক ুনযা একবট ফেয 

ংযিণ কযা;  বকন্তু ২০১৯ ানরয বনফবাচনন ই ব আই আনগবানগই এই কাগজগুবরনক নি কনয 

প্রদয়। এয পনর বনফবাচনী েবিয়া ম্বনন্ধ অতযন্ত গুরুতয আঙ্কা প্রজনগ ওনি। ইববএভ পরাপনরয 

ুনগবণনা এফং ববববযাট কাগনজয ফাধযতাভূরক গণনা ংিান্ত অফযারনীয় বনয়ভগুবরনক 

অিনয িনয ারন কযা উবচত। এনফয জনয মা ভয় রাগনফ প্রটানক বনফবাচনী েবিয়ায 

ফাধাস্বরূ জ্ঞান কযনর চরনফ না। 

এইফ প্রিনে ববই-য বফনলজ্ঞনদয ভূর ংয় আয যাভবগুবর রেঃ 

১) শুরু প্রথনক প্রল োন্ত মবন্ত মাচাই কযায ফযফস্থােঃ  যীিা কযায ূফব-বনধবাবযত এফং ূফব-

বফনযি োাঁদগুবর  ইবব এভ-এয  মথাথবতা মাচাইকযনণয নি মনথি নয়, একথা ুবযজ্ঞাত। 

ফতবভান ইববএভ েণারী মাচাইনমাগয নয় আয প্রই কাযনণ তা গণতাবেক বনফবাচননয অনুমুি। 

পটওয়ায আয ােবওয়ায মানত যস্পনযয াননি বনযনি  থানক তা ুবনবিত কযফায জনয  
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অভ্রান্ততায েভাণনমাগয বনিয়তা,  এভন  এক বনিভ  েফতবন কযনত নফ মাপ্রক শুরু প্রথনক 

প্রল মবন্ত মাচাই কযা মায়।  ফাইনয প্রথনক আনযা-কযা জার প্রবানটয বফরুনদ্ধ ইবআই-প্রক  

জনাধাযনণয দ্বাযা মাচাইপ্রমাগয বনিয়তা প্রঘালণা  কযনত নফ। 

২) একটা ইববএভ-এয অভ্রান্ততা মবদ েভাণ কযা না-মায়, তানর  প্রটানক যাক কযা মানফ বকনা 

তা আনগ প্রথনক ফরা কামবত অম্ভফ। একথাটা প্রজায বদনয় ফরা দযকায প্রম একটা ইববএভ-প্রক 

এখনও যাক কযা মায়বন ফনর প্রটানক প্রম প্রযও যাক কযা মানফ না, তায প্রকাননা বনিয়তা 

প্রনই।  ুতযাং ইববএভগুবরনত কাযচুব কযা ম্ভফ, এটা ধনয বননয়ই বনফবাচন অনুবষ্ঠত ওয়া 

উবচত।   

৩) বনফবাচননয য ইববএভ প্রবাটগণনায নে ানত-কনয প্রগাণা ববববযাট কাগনজয বনফ বভবরনয় 

বননত নফ। ফািবফক, েবতদ্ববিতা মবদ াড্ডাাবড্ড য়, তানর ভাে কনয়কবট ইববএভ-এ 

কাযচুব কযনরই বনফবাচননয পরাপর ঘুবযনয় প্রদওয়া ম্ভফ। তাই ফািফ প্রিনে বফববন্ন বববর 

প্রাাইবট ংগিন ও যাজতনবতক দর মা দাবফ কপ্রযপ্রেন (মথািনভ ৩০% ও ৫০%) তায প্রথনকও 

প্রফব ভাোয় ইববএভ যীিা কযা দযকায। তানরই ম্ভফ নফ মাচাইকযণ ও পরাপনরয 

বনববযনমাগযতা ুবনবিত কযা।  

৪) পর প্রঘালণায আনগ ইনরকট্রবনক প্রবাটগণনায একটা কড়া বননফবননক ওয়া চাই। প্রকাননা 

চটজরবদ দ্ধবতয বববিপ্রত এই বনফবননক কযনর চরনফ না, যাবনফজ্ঞাবনক বফচানয অথবূণব 

ববববযাট নভুনা গণনা কযনত নফ যাবনফজ্ঞাবনক বননফবননকনয কবিন এফং ুেবতবষ্ঠত 

েকযণ অনুানয। প্রকাননা প্রকাননা বনফবননকনয প্রিনে য়নতা – জনয়য ফযফধাপ্রনয উয বনববয 

কনয – ববববযাট কাগজগুবরনক ুনযাুবযই ানত কনয প্রগাণায দযকায নত ানয।   

ববটনজন্ কবভবট অন ইনরকন্ েবতবট নাগবযকপ্রক আহ্বান জানানচ্ছ তাাঁযা প্রমন ভি দাবয়ত্ব 

স্বীকায কনয তাাঁনদয প্রবাটাবধকায েনয়াগ কনযন। প্রই দাবয়ত্বূণব কাজই প্রদনয গণতাবেক 

প্রচতনানক এবগনয় বননয় মনফ। প্রই রিয ূযনণয উনেনয াাঁচবট গুরুত্বূণব যাজয বনফবাচননয 

অতযন্ত তাৎমবভয় োক্কানর এই েবতনফদন জনাধাযনণয াভনন বননফদন কযা র।  
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