প্ৰেছ ইনফৰমমশ্যন বযযমৰো
ভোৰত চৰকোৰ
নতু ন দিল্লীঃ ১৬ মোচচ, ২০১৭
প্ৰেছ দবজ্ঞদি
ইমেক্ট্ৰদনক প্ৰভোটিং প্ৰমদচন (ই দভ এম)ৰ দনভচৰমযোগ্যতো
গগোৱো, মণণপুৰ, পঞ্জোৱ, উত্তৰ প্ৰদেশ অৰু উত্তৰোখণ্ডৰ গলোকসভোৰ সোধোৰণ ণিববোচিৰ ফলোফল
গঘোষণোৰ ণপছত ণকছু মোি ৰোজনিণতক েদল ণিববোচিী অদ োগৰ আ ণভ এম গমণচিৰ ওপৰত প্ৰশ্নদবোধক
ণচহ্ন লদগোৱো গেণখবনল গপোৱো গগদছ। বহুজি সমোজ পোৰ্টবৰ ৰোট্ৰীয়ী

সোধোৰণ সপাদোেকৰ পৰো

১১.০৩.২০১৭ তোণৰদখ গকোদিো ণিণেব ষ্ট অণভদযোগ িথকো গতদি এখি প্ৰণতণিণধত্বমূলক পত্ৰ ণিববোচিী
অদ োদগ লোভ কণৰণছল অৰু ১১.০৩.২০১৭ তোণৰদখআ লদগ লদগ ণিববোচিী অদ োদগ তোৰ প্ৰতু ুত্তৰ ণেদছ
অৰু আ www.eci.nic.in গৱবছোআটত উপলব্ধ অদছ।
ণিববোচিী অদ োগৰ আ ণভ এম গমণচিৰ ওপৰত এদিধৰণৰ প্ৰশ্নদবোধক ণচহ্ন অগদতও বহুবোৰ লদগোৱো
গহদছ অিণক আ উচ্চ িুো োল / উচ্চতম িুো োল

পযবো ও পোআদছনগ।এদি ণভদযোগ ণভণত্তহীি বুণল

খণৰজ কৰো গহদছ। ণিববোচিী অদ োদগ বোদৰ বোদৰ স্পষ্ট কণৰ অণহদছ গয, আ ণভ এম গমণচিত
সোলসলণি কণৰব পৰো সুণবধো িোথোদক অৰু আ োৰ সপাদূণব প্ৰযুণি তথো সকদলো ণিববোচিী প্ৰণি ো
সুৰণিত ভোদৱ গগোপিী

স্থোিত ৰখো হ ।

প্ৰদ োজি সোদপদি আ োৰ তথু পুিৰীিণ কৰোদৰো সুণবধো অদছ।
আ ণভ এম

ৰ ণবষদ

সণবদশষঃ

গবলত বোকচৰ সুণবধো অঁতৰোআ িতু ি তথু প্ৰযুণিৰ সুদযোগ ্ৰহহণ কণৰ ৰোআজৰ বহুমূলী ো গভোট
যোদত িষ্ট িহ

তোৰ প্ৰণত লিু ৰোণখ ণিববোচিী অদ োদগ ১৯৭৭ চিৰ ণডদচম্বৰ মোহদত আ ণভ এম

ৰ প্ৰস্তোৱ ডোণঙ ধণৰণছল। সংসদে ১৯৫১ চিৰ ৰোজহুৱো অআিৰ ধোৰোত ১৯৮৮ চিৰ ণডদচম্বৰ
মোহত ৬১ক ধোৰো গযোগ কণৰ আ ণভ এম ৰ বুৱহোৰৰ িুমণত প্ৰেোি কণৰ ণিববোচিী অদ োগক সবল
কণৰ তু ণলদল। এআ িুদমোেি ১৯৮৯ চিৰ ১৫ মোচবত কোযবকৰী কৰো হ ।
গকন্দ্ৰী

চৰকোদৰ গকআবোটোও ণবণশষ্ট ৰোট্ৰীয়ী

অৰু ৰোণজুক ৰোজনিণতক েলৰ প্ৰণতণিণধদৰ গসদত ১৯৯০

চিৰ জোিুৱোৰীত ণিববোচিী প্ৰণি ো সংস্কোৰ সণমণত ণিদ োগ কণৰদল। ণপছনল ণিববোচিী প্ৰণি ো সংস্কোৰ
সণমণতত প্ৰযুণি ণবদশষজ্ঞ ণিদ োগ কৰো হ’ল। ণবদশষজ্ঞ সণমণতদ
পৰো আদলক্ট্ৰণিক গভোৰ্টং গমণচি বুৱহোৰৰ পৰোমশব ণেদল।

সম

িষ্ট িকণৰ ১৯৯০ চিৰ

২০০০ চিৰ পৰো ১০৭ টো ণবধোি সভোৰ সোধোৰণ ণিববোচি অৰু ২০০৪, ২০০৯ অৰু ২০১৪ চিত
গহোৱো ৩ টো গলোকসভোৰ সোধোৰণ ণিববোচিত আদলক্ট্ৰণিক গভোৰ্টং গমণচিৰ বুৱহোৰ গহদছ।
আ ণভ এমৰ সোলসলণি ণবষ ত িুো োল ৰ ণিদেব শঃ
২০০১ চিৰ পৰো আ ণভ এমৰ সোলসলণি ণবষ ত তলত উণিণখত ণবণভন্ন উচ্চ িুো োল ত গগোচৰ
ণে ো গহদছঃ
ক) মোদ্ৰোজ হোআ গকোটব -২০০১
খ) ণেিী হোআ গকোটব-২০০৪
গ) কণবোটক হোআ গকোটব -২০০৪
ঘ) গকদৰলো হোআ গকোটব – ২০০২
ঙ) গবোদম্ব হোআ গকোটব (িোগপুৰ গবন্প)- ২০০৪
অটোআদকখি উচ্চ িুো োলদ
চোআ ৰো

আ ণভ এমৰ সকদলো প্ৰযুণিগত ণেশ তথো প্ৰশোসণিক ণেশ চোণল জোণৰ

ণেদছ গয আদলক্ট্ৰণিক গভোৰ্টং গমণচি সপাদূণবৰূদপ ণিভব ৰশীল, ণবশ্বোসদযোগু অৰু গকোদিোধৰণৰ

ণবসংগণত কণৰব গিোৱোৰো এক বুৱস্থো। গকআবোটোও গিত্ৰত অিণক উচ্চতম িুো োলদ

আ ণভ এম

সপাদকব ত গকোদিো অণপল ্ৰহহণ কণৰবনলও মোণি হ ।
মোিিী
উদিখিী

কণবোটক হোআ গকোটবৰ মদত “এআ অণৱষ্কোৰ আদলক্ট্ৰণিক অৰু কণপাদউটোৰ প্ৰযুণিৰ এক
ৱেোি অৰু ৰোট্ৰীয়ী

গগৌৰৱৰ ণবষ ”। কণবোটক হোআ গকোটব

অৰু মোদ্ৰোজ হোআ গকোদটব

গবলত বোকচৰ ণেিৰ ণিববোচি অৰু আ ণভ এমৰ দ্বোৰো গহোৱো ণিববোচি পযবদবিণ কণৰ ক

গয আ

বহুগুদণ উন্নত। মোদ্ৰোজ হোআ গকোদটব আ ণভ এমৰ ণবসংগণতৰ ণভদযোগ গপোিপটী োনক খোণৰজ কদৰ।
মোিিী

মোদ্ৰোজ হোআ গকোটবৰ পযবদবিণ তলত ণে ো হ’লঃ

“আ ণভ এমক বুণিগত কণপাদউটোৰৰ লগত তু লিো কণৰব গিোৱোণৰ, গসদ

গকোদিোধৰণৰ ভোআৰোছ

তোত গসোমোৱোৰ প্ৰশ্নআ অণহব গিোৱোদৰ।কণপাদউটোৰ প্ৰ’্ৰহোণমঙৰ লগত আ ণভ এমৰ চণৰত্ৰ ণিণমদল।
কণপাদউটোৰৰ ণকছু মোি সীমোৱদ্ধতো থোদক বো আন্টোৰদিটৰ গযোদগণে তোৰ সোলসলণি কণৰব পোণৰ, ণকন্তু
আ ণভ এম সপাদূণব এক স্বকী

বুৱস্থো যোৰ গকোদিো সোলসলণি িহ ।”

অি এটো ৰো ত ৬.২.২০০২ তোণৰদখ মহোমোিু গকদৰলো হোআ গকোদটব আ ণভ এমৰ

উন্নত প্ৰযুণি তথো

বুৱস্থোক প্ৰশংসো কদৰ। গকদৰলো হোআ গকোটবৰ এআ ৰো ক মহোমোিু উচ্চতম িুো োলদ

সমথবি

অগবঢো ।
ণবণভন্ন িুো োল ৰ সন্ুখত আ প্ৰণতপন্ন গহদছ গয আ ণভ এমত বুৱহৃত ডোটো তথো প্ৰযুণি ফোণেল কৰো
সম্ভৱ িহ

অৰু আ োৰ ণবষদ

স্বীকৃ ণতপ্ৰোপ্ত ণবষ োসকলৰ বোদে গকোদিও িোজোদি।

তোৰ ণপছদতো ণবণভন্ন ৰোজনিণতক েদল ২০০৯ চিৰ সোধোৰণ ণিববোচিৰ ণপছত আ ণভ এমৰ
ণিভব ৰদযোগুতোক গল প্ৰশ্ন কণৰণছল।ণকন্তু এআ গিত্ৰত গকোদিো স্পষ্ট কোৰণ গতওঁদলোদক ডোণঙ ধণৰব
গিোৱোণৰদল অৰু গকোদিও এআ ণভদযোগ সতু প্ৰমোণণত কণৰব গিোৱোণৰদল।
গকোদিো গকোদিো সণি
যণেও উচ্চতম িুো োলদ

কমীদ

২০০৯ চিত এআ ণভদযোগ গল উচ্চতম িুো োল ৰ কোষ চোণপণছল

গতওঁদলোকক ণিববোচিী অদ োগৰ কোষ চোণপবনল পৰোমশব ণেদল।দতণত ো

ণিববোচিী অদ োদগ মুিভোদৱ গতওঁদলোকক প্ৰতুোহ্বোি জিোআ গকদিনক আ ণভ এমৰ তথু সোল-সলণি
কণৰব পোণৰ গেখুৱোবনল ক’গল। ণকন্তু ণিববোচিী অদ োদগ আমোি সুণবধো ণে োৰ ণপছদতো, ণিববোচিী
অদ োগৰ মূখু কোযবোল ত সকদলো গমণচি খুণল ণে োৰ ণপছদতো গকোদিও আ ণভ এমৰ তথু সোল-সলণি
কণৰব পৰো গকোদিো খুঁত উণল োব গিোৱোণৰদল। এআ সকদলোদবোৰৰ ণভণড’ মজুত কণৰ ৰখো গহদছ।
২০০৯ চিৰ ৩-৮ অগষ্টনল ণযসকদল আ ণভ এমৰ ওপৰত প্ৰশ্ন তু ণলণছদল গতওঁদলোকক ণিববোচিী
অদ োদগ গতওঁদলোকৰ যুণি প্ৰণতপন্ন কণৰবনল অহ্বোি জিোআণছল।ণবণভন্ন ৰোজিোণতক েল, ণবণভন্ন
িুো োল নল গগ গপৰ্টশুি ফোআল কৰো বুণিসকল অৰু এআ ণবষদ

প্ৰশ্ন কৰো বুণিসকলক ণবদশষভোদৱ

অমন্ত্ৰণ কৰো গহণছল।ন্ধ্ৰ প্ৰদেশ, ণেিী, গুজৰোট, কণবোটক, মধু প্ৰদেশ, মহোৰোট্ৰীয়, পঞ্জোৱ, ৰোজস্থোি,
তোণমলিোডু অৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুঠ ১০ টো আ ণভ এম ণিববোচিী অদ োগৰ মূখু কোযবোল ত ণবসংগণত
ধৰো গপলোবৰ বোদব িো গহণছল।দকআবোজদিো প্ৰযুণি ণবদশষজ্ঞ, BEL অৰু ECIL ৰ আ ণভ এমৰ
ণিমবোণৰ লগত জণ়িত গকআবোজদিো ণভযিোৰ উপণস্থণতত আ ণভ এম সমূহ গখোলো গহণছল। গকোদিও আ
ণভ এমৰ তথু সোল-সলণি কণৰব পৰো গকোদিো খুত
ঁ উণল োব গিোৱোণৰদল।দতওঁদলোদক হ

ণবফল হ’ল

বো বহুদত অগদতআ ণিজৰ মত সলণি কণৰদল।
তোৰ ণপছত গকোদিো গকোদিো সণি

কমীদ

এটো গমণচি হোতত গল ৰ্ট ণভ গচদিল এটোত তোক

গকদিনক সোল-সলণি কণৰব পোণৰ গেখুৱোদল।ণপছত ণিববোচিী অদ োদগ ণবচোৰ কণৰ খবৰ উণল োদল গয
গসআ গমণচিদটো ণিববোচিী অদ োগৰ মুম্বোআৰ গগোেোমৰ পৰো চু ণৰ কণৰ ণি ো এটো ণবকল গমণচি ণযদটো
ণিববোচিী অদ োদগ বুৱহোৰৰ দযোগু বুণল গপলোআ ণেণছল।

২০১০ চিত সম অৰু তোণমলিোডু ৰ গকআজিমোিৰ বোদে সকদলো ৰোজনিণতক েদল ণিববোচিী
অদ োগৰ এখি সভোত আ ণভ এমৰ কমব প্ৰণি োক গল সন্তুণষ্ট বুি কদৰ। এআ সম ত VVPAT ৰ
ণবষদ

ণধক ণচিো-চচবো কণৰ থকো গহদছ।

২০০৯ চিত ণেিী হোআ গকোটবৰ এটো গগোচৰত আ ণভ এম গকদিনক সোল-সলণি কণৰব পোণৰ গসআ
ণবষ দটো উত্থোণপত গহণছল।ণকন্তু ভোৰতী

ণিববোচিী অদ োগৰ পুংখোিুপংু খ ণবৱৰণ শুণি

ণেিী হোআ

গকোটব সন্তুষ্ট গহণছল। গগোচৰদটো ২০১২ চিত খোণৰজ কৰো গহণলল।
দনবচ োচনল আম োগ্ৰ ই দভ এমত েযুদিগ্ত সুৰক্োীঃ
ক) আ ণভ এম সোল-সলণি কণৰব গিোৱোৰোনক আদলক্ট্ৰণিকভোদৱ সুৰণিত। আ োত বুৱহৃত প্ৰ’্ৰহোণমঙৰ
লগত গকৱল এবোৰদহ বুৱহোৰ কণৰব পৰো (OTP) পোছৱডব ণে ো থোদক অৰু গসদ

তোক সোল-

সলণি কৰো সম্ভৱ িহ ।তেুপণৰ এআ গমণচিসমূহ তোঁৰ বো গকোদিো ৱো োৰদলছ পদ্ধণতদৰ অি গকোদিো
বুৱস্থোৰ লগত সংযুি িহ ।গণতদক তথু ভু ল কৰোদৰো গকোদিো সুণবধোআ আ োত িোথোদক।
খ) আ ণভ এমৰ ছফটদৱৰ BEL অৰু ECIL ৰ গকআজিমোি বচো বচো প্ৰযুণি ণবদশষজ্ঞৰ দ্বোৰো আজদি
ণসজিক িজিোনক গত োৰ কৰো গহদছ। তোৰ ওপৰত ণভণত্ত কণৰ ণিববোণচত এটো ছফটদৱৰ ২-৩ জি
ণভযিোৰ এটো েদল ণিমবোণ কণৰ উণল োআদছ।
গ) ছফটদৱৰৰ অণহব সপাদূণব গহোৱোৰ ণপছত তোৰ পৰীিো ণিৰীিোৰ কোম িু এক স্বকী

ণভযিোৰ

েদল সপাদূণব কণৰদছ।আ োৰদ্বোৰো ণয কোমৰ বোদব ছফটদৱৰ ণিমবোণ কৰো গহণছল ণস যোদত গকৱল গসআ
কোমদত বুৱহৃত হ

তোৰ প্ৰণত লিু ৰখো গহদছ।

ঘ)সফলতোদৰ ছফটদৱৰৰ পৰীিণ সপাদূণব গহোৱোৰ ণপছত গমণচিৰ গকোড মোআি’ কন্ট্ৰলোৰৰ হোতত
ণে ো হ । এআ গমণচিৰ গকোডৰ গযোদগণে চ’চব গকোড পণঢব গিোৱোণৰ। চ’চব গকোডদটো গকণত োও
ছফটদৱৰ ণভযিোৰ েলদটোৰ বোণহৰ হ’বনল ণে ো িহ ।
ঙ) মোআি’ কন্ট্ৰলোৰ ণিমবোণকোৰীদ

প্ৰথদম ণভযোণন্ত্ৰক অণহব দটো ণপ এছ আউ গল পৰীিোৰ বোদব

পঠি ো । আ ণভ এমত এআ অণহব এদছম্বল কৰো হ

অৰু আ োৰ ণি ো প্ৰণি ো ভোলেদৰ পযবদবিণ

কোৰ হ ।সফলতোদৰ এআ পৰীিো ণিৰীিো সপাদূণব গহোৱোৰ ণপছতদহ মোআি’ কন্ট্ৰলোৰক সৰহনক আ ণভ
এম গত োৰ কণৰবনল ণিদেব শ ণে ো হ ।
চ) আ ণভ এমৰ চ’চব গকোড সকদলো সম দত সুৰণিত কণৰ ৰখো হ

অৰু লগদত সুণিণিত কৰো হ

যোদত গকৱল স্বীকৃ ণতপ্ৰোপ্ত ণবষ োৰ বোণহদৰ অি গকোদিও ঢু ণক পোব পৰোনক ৰখো িহ ।
ছ) ণিমবোণৰ সম দতো ণবণভন্ন পৰীিো ণিৰীিোৰ বোদব স্বীকৃ ণতপ্ৰোপ্ত গলোকৰ েল বোচণি কণৰ গলোৱো
হ ।

জ) আ ণভ এমৰ ছফটদৱৰৰ অণহব

এদিেদৰ কৰো গহদছ যোদত গভোটোদৰ গকৱল এবোৰদহ ণিজৰ

গভোটোণধকোৰ সোবুস্ত কণৰব পোদৰ।ণি ন্ত্ৰণ কিত থকো ণপ্ৰজোআণডং ণবষ োআ গভোটোণধকোৰ সোবুস্ত সপাদূণব
গহোৱো বুণল গৰকডব কৰোৰ ণপছতদহ ণপছৰ গভোটোৰজদি গভোটোণধকোৰ সোবুস্ত কণৰব পোদৰ। তোদক
িকৰোনলদক গমণচিদটোদৱ বোণহৰৰ গকোদিো আণিত ্ৰহহণ িকদৰ।
ঝ) আ ণভ এমৰ ণিমবোণৰ ণপছত সকদলো অণহব , তোৰ মোি অণে ণপ এছ আউৰ স্বো ত্ব েলৰদ্বোৰো
ভোলেদৰ পৰীিো কদৰোৱো হ ।
ঞ) ণিববোচিী অদ োগৰ আ ণভ এমত ২০০৬ চিৰপৰো গবলট আউণিট অৰু কন্ট্ৰল আউণিট, প্ৰকৃ ত
সম ৰ গৰকডব অণে ণকছু মোি ণতণৰি সুণবধো প্ৰেোি কৰো গহদছ।
চ) ২০০৬ চিত প্ৰযুণি পৰীিণ সণমণতদ

এটো কথো ণিণিত কণৰদছ গয গকোদিোধৰণৰ গিটৱকব

বুৱস্থোআ গবলট আউণিটৰ তথুক সলণি কণৰব গিোৱোদৰ। কন্ট্ৰল আউণিদট গকৱল গবলট আউণিটৰ
তথুদহ ্ৰহহণ কণৰব পৰো সুণবধো কৰো গহদছ।

দনবচ োচনল আম োগ্ৰ ই দভ এমৰ দবমশ্ষত্বীঃ
গকআটোমোি ৰোজনিণতক েদল গকদছ গয বহু ণবদেশী ৰোট্ৰীয়আ আ ণভ এমৰ বুৱহোৰ বন্ধ কণৰদছ।অদ োদগ
এআ গিত্ৰত ভোৰতী

ণিববোচিী অদ োগৰ আ ণভ এম অৰু ণবদেশী ৰোট্ৰীয়ৰ আ ণভ এমৰ তু লিো কণৰ

চোআ গেণখদছ গয এদি তু লিোআ মোিুহক ভু ল পদথদহ পণৰচোণলত কণৰব পোদৰ। আ ণভ এম সপাদূণব এক
স্বোধীি বুৱস্থো অৰু বণহঃৰোট্ৰীয়ৰ আ ণভ এমৰ লগত ভোৰতী

ণিববোচিী অদ োগৰ আ ণভ এমৰ তু লিো

সপাদূণব মূলক।
ক) বণহঃ ৰোট্ৰীয়ত বুৱহৃত গবণছভোগ বুৱস্থোআ আন্টোৰন্টৰ লগত জণ়িত। গণতদক তোত গহণকঙৰ
সম্ভোৱিো থোদক।
খ)অগদত গকোৱোৰ েদৰ আ োত বুৱহৃত প্ৰ’্ৰহোণমঙৰ লগত গকৱল এবোৰদহ বুৱহোৰ কণৰব পৰো
(OTP) পোছৱডব ণে ো থোদক অৰু গসদ
এমৰ লগত ভোৰতী

তোক সোল-সলণি কৰো সম্ভৱ িহ । বণহঃৰোট্ৰীয়ৰ আ ণভ

ণিববোচিী অদ োগৰ আ ণভ এমৰ ণিমবোণৰ প্ৰথণমক অণহব দ আ সুকী ো।

গ) বণহঃ ৰোট্ৰীয়ৰ আ ণভ এমৰ লগত ভোৰতী
মূলক।

েশ্োসদনক আৰু পদৰচোেনোৰ দিশ্ত সুৰক্োীঃ

ণিববোচিী অদ োগৰ আ ণভ এমৰ তু লিো সপাদূণব

ভোৰতী

ণিববোচিী অদ োগৰ আ ণভ এমৰ প্ৰশোসণিক অৰু পণৰচোলিোৰ ণেশত সুৰিোৰ বোদব ণবশে

বুৱস্থো হোতত গলদছ। ভোৰতী
পবুৱহোৰ িহ

ণিববোচিী অদ োদগ ণত স্বচ্ছতোদৰ আ ণভ এমৰ যোদত গকোদিো

তোৰ প্ৰণত লিু ৰোণখ সকদলো ৰোজনিণতক েলৰ প্ৰণতণিণধক সকদলো পযবো দত লগত

ৰোণখ আ ণভ এম সমূহ পণৰচোলিোৰ বুৱস্থো কণৰদছ। ভোৰতী

ণিববোচিী অদ োগৰ সুৰিো বুৱস্থো

সমূহঃ
ক)প্ৰদতুক ণিববোচিৰ অগত সকদলো ৰোজনিণতক েলৰ প্ৰণতণিণধৰ উপণস্থণতত আ ণভ এমৰ ণিমবোণৰ
লগত জণ়িত ণভযিোৰদ্বোৰো আ ণভ এম সমূহৰ প্ৰথম পযবো ৰ পৰীিো কদৰোৱো হ ।দকোদিো ধৰণৰ
যোণন্ত্ৰক ণবজুণত থকো আ ণভ এম একোষৰী োনক ৰখো হ
খ) ণিমবোণকোৰীসকদল এখি প্ৰমোণপত্ৰ ণেদ

অৰু ণিববোচিত আ োৰ বুৱহোৰ িহ

।

গয আ ণভ এমত বুৱহৃত সকদলো ংশআ অচল। তোৰ

ণপছত কন্ট্ৰ’ল আউণিটৰ প্লোণষ্টক গকণবদিটক ৰোজনিণতক েলৰ প্ৰণতণিণধৰ স্বোিৰ থকো গুলপী ো
কোগজৰ ছীল লগোআ শণিকিত ৰখো হ ।
গ) তেুপণৰ ৰোজনিণতক েলৰ প্ৰণতণিণধদ

গতওঁদলোদক জদধ মদধ বোচণি কৰো ৫ শতোংশ আ ণভ এমত

কদমও ১০০০ টো গভোট সোবুস্ত কদৰ। প্ৰথম পযবো ৰ পৰীিোত ৫ শতোংশ আ ণভ এমত কৰো এদি
মক গপোল ৰ ফলোফল ণপ্ৰন্ট কণৰ সকদলো ৰোজনিণতক েলৰ প্ৰণতণিণধক গেখুওৱো হ ।দতওঁদলোক সন্তুষ্ট
গিোদহোৱোনলদক এআ মক গপোলৰ সুণবধো ণে ো হ ।এআ সকদলোদবোৰৰ গৰকডব ৰোণখ গথোৱো হ ।
ঘ)তোৰ ণপছত আ ণভ এম সমূহ গথোৱোৰ স্থোি সকদলো ৰোজনিণতক েলৰ প্ৰণতণিণধৰ উপণস্থণতত
সমণষ্টসমূহনল ণি োৰ অগত অৰু গভোটেোি গকন্দ্ৰত িদমোৱোৰ অগত েুবোৰনক সোলসলণি কৰো হ ।
গকোদিো ণিণেব ষ্ট গভোটেোি গকন্দ্ৰত বুৱহোৰ হ’বলগী ো আ ণভ এমৰ ধোৰোবোণহক িম্বৰ ৰোজনিণতক েলৰ
প্ৰণতণিণধদ

ণথৰোং কদৰ।

ঙ) প্ৰোথী অৰু ৰোজনিণতক েলৰ প্ৰণতণিণধসকলক ণিজৰ সন্তুণষ্টৰ বোদব প্ৰোথীৰ িোম গসোদমোওৱোৰ
সম ত অৰু প্ৰকৃ ত গভোটেোিৰ ণেিোখদিো এবোৰ মক গপোলৰ সুণবধো ণে ো হ ।
চ) প্ৰোথীৰ িোম গসোদমোওৱোৰ ণপছত আ ণভ এমৰ গবলট আউণিট ৰোজনিণতক েলৰ প্ৰণতণিণধৰ স্বোিৰ
থকো গুলপী ো কোগজৰ ছীল লগোআ বন্ধ কণৰ ণে ো হ ।
ছ) ৫ শতোংশ আ ণভ এমত কৰো এদি মক গপোলৰ ফলোফল অৰু প্ৰোথীৰ িোম গসোদমোওৱোৰ ণপছত
কৰো মক গপোলৰ ফলোফল ণপ্ৰন্ট কণৰ সকদলো ৰোজনিণতক েলৰ প্ৰণতণিণধক গেখুওৱো হ । ৰোজনিণতক
েলৰ প্ৰণতণিণধসকলক ণিজৰ আচ্ছোমদত আ ণভ এম বোচণি কণৰ ল’বনল ণে ো হ ।

জ) প্ৰকৃ ত গভোটেোিৰ ণেিোখদিো প্ৰদতুকদটো গভোট গকন্দ্ৰত পুণলং এদজন্ট অৰু ৰোজনিণতক েলৰ
প্ৰণতণিণধৰ উপণস্থণতত মক গপোল কণৰ িতঃ ৫০ টো গভোট সোবুস্ত কৰো হ

অৰু ণপ্ৰজোআণডং

ণবষ োআ এদি মক গপোল সপাদূণব গহোৱো বুণল এখি প্ৰমোণপত্ৰ আছু ু কদৰ।
ঝ) মক গপোল সপাদূণব গহোৱোৰ ণপছত আ ণভ এমত অি এডোল সূতো অৰু গসউজী ো কোগজৰ ছীল
লগোআ গভোটেোিৰ বোদব বুৱহোৰ হ’বলগী ো বুটোমদকআটোৰ বোদে বোকী সকদলো বুটোম বন্ধ কণৰ ণে ো
হ ।এআ সূতো অৰু গসউজী ো কোগজৰ ছীলত পুণলং এদজন্টৰ স্বোিৰ থোদক। গভোটেোি গশষ গহৱোৰ
ণপছত ণপ্ৰজোআণডং ণবষ োআ পুণলং এদজন্টৰ উপণস্থণতত ক্লজ বুটোম ৰ্টদপ। গসআ বুটোম ৰ্টপোৰ ণপছত
অৰু গভোটেোি সম্ভৱ িহ ।
ঞ) তোৰ ণপছত সকদলো আ ণভ এম ছীল কণৰ ণে ো হ ।প্ৰোথী অৰু এদজন্টসকলক ছীলৰ ওপৰত
স্বোিৰ কণৰবনল ণে ো হ । প্ৰোথী অৰু সকদলো ৰোজনিণতক েলৰ প্ৰণতণিণধদ

গভোটেোি গকন্দ্ৰৰপৰো

গভোট গণণো গকন্দ্ৰনল আ ণভ এম কণঢওৱোৰ সম ত ণপদছ ণপদছ অণহব পোদৰ।
চ)লগদত আ ণভ এম জমো ৰখো শণি কিও িবৰদত বন্ধ কণৰ পহৰো ণে ৰখো হ । প্ৰোথী অৰু
সকদলো ৰোজনিণতক েলৰ প্ৰণতণিণধক শণি কিত ণিজৰ ণিজৰ তলো ওলমোবনলও িুমণত ণে ো
হ । গতওঁদলোকক গচৌণবশ ঘন্টোআ শণি কিৰ পহৰোেোৰী কৰোৰ বোদবও িুমণত ণে ো হ । শণি
কিৰ চোণৰওণপদি গকআবোটোও পযবো ত সুৰিো কমী ণিদ োগ কৰো হ ।
ছ) প্ৰোথী অৰু সকদলো ৰোজনিণতক েলৰ প্ৰণতণিণধক প্ৰথম পযবো ৰ পৰীিো (FLC), গভোটেোিৰ
বোদব আ ণভ এম প্ৰস্তুত প্ৰণি ো, মক গপোল অণেত ংশ ্ৰহহণৰ সুণবধো ণে ো হ ।
প্ৰভোটোৰ পদৰচো ক পত্ৰ পৰলক্ণ েদি ো (VVPAT)
২০১০ চিত ৰোজনিণতক েলসমূহৰ লগত গহোৱো অদলোচিো িুযো ী ভোৰতী

ণিববোচিী অদ োদগ

ণিববোচিী প্ৰণি োত স্বচ্ছতো অণিবৰ উদেদশু গভোটোৰ পণৰচো ক পত্ৰ পৰীিণ প্ৰণি ো

(VVPAT)

অৰম্ভ কৰোৰ কথো ণচিো কণৰদছ।কন্ট্ৰ’ল আউণিটত গভোটেোি সোবুস্ত গহোৱোৰ লদগ লদগ প্ৰোথীৰ ফদটো
অৰু িোদমদৰ গসদত এখি কোগজ ওলোআ অণহব যোৰ ফলত ণপছনল গকোদিো খোম-গখ োণল হ’গল

আ ণভ

এমৰ ফলোফলৰ লগত কোগজখি ণমলোআ পুিঃপৰীিণ কণৰব পৰো যোব। VVPAT ৰ ধীিত
গভোটেোি কিত এদকোটোনক ণপ্ৰন্টোৰ ৰখো হ’ব।স্বচ্ছ ণখণৰকীৰ গযোদগণে গসআ

কোগজ ৭ গছদকণ্ডনলদক আ

ণভ এমত গেখো যোব। BEL/ ECIL এ ২০১৩ চিদত প্ৰস্তুত কৰো VVPAT ৰ অণহব ৰ প্ৰণত ভোৰতী
ণিববোচিী অদ োদগ আণতমদধু িুদমোেি জিোআদছ।অৰু উচ্চতম িুো োল ৰ ওচৰদতো এআ অণহব উপস্থোপি
কৰো গহদছ অৰু উচ্চতম িুো োলদ
তোৰবোদব ভোৰতী

তোৰবোদব যোবতী

খৰচ গযোগোি ণেবনল চৰকোৰক ণিদেব শ ণেদছ।

ণিববোচিী অদ োদগ ২০১৯ চিত হ’বলগী ো গলোকসভোৰ সোধোৰণ ণিববোচিত সকদলো

গভোটেোি গকন্দ্ৰত VVPAT বুৱহোৰ কণৰব পৰোনক ২০১৪ চিৰ জুি মোহদত ৩১৭৪ গকোৰ্ট টকোৰ

পুঁণজৰ বোদব চৰকোৰক অদবেি জিোআদছ। মহোমোিু উচ্চতম িুো োলদ

ভোৰতী

ণিববোচিী অদ োগক

প্ৰযো িদম VVPAT বুৱহোৰ কণৰবনলও িুমণত প্ৰেোি কণৰদছ।
উচ্চতম িুো োল ত চণল থকো এটো গগোচৰ মদত অদ োদগ ২০১৭ চিৰ মোচবত িুো োল ক জিোআদছ গয
চৰকোদৰ পুঁণজ গযোগোি ণে োৰ ৩০ মোহৰ ণভতৰত ভোৰতী

ণিববোচিী অদ োদগ প্ৰদ োজিী

সংখুক

VVPAT ণিমবোণ কৰোআ ল’ব।
ভোৰতী

ণিববোচিী অদ োদগ ২০১৩ চিত ২০,০০০ টো VVPAT ি

কণৰণছল অৰু ১৪৩ টো

ণবধোিসভো সমণষ্টত আ োৰ বুৱহোৰ গহদছ।তেুপণৰ BEL এ ২০১৬ চিত ৩৩৫০০ টো VVPAT ণিমবোণ
কণৰ উণল োআদছ। এণত োনলদক ২২৫ টো ণবধোি সভো সমণষ্টত অৰু ৯ টো গলোকসভো সমণষ্টত আ োৰ
বুৱহোৰ গহদছ। ২০১৬ চিৰ গগোৱোৰ ণিববোচিত ৪০ লোখ VVPAT বুৱহোৰ গহদছ। ভোৰতী
অদ োদগ লপদত ণিববোচি গহ গযোৱো পোঁচখি ৰোজুত প্ৰো
২০১৪ চিৰ পৰো ভোৰতী

ণিববোচিী

৫২,০০০ টো VVPAT বুৱহোৰ কৰোআদছ।

ণিববোচিী অদ োদগ ৩১৭৪ গকোৰ্ট টকোৰ পুঁণজৰ বোদব চৰকোৰক িুদৰোধ

কণৰ অণহদছ যোদত ২০১৯ চিত হ’বলগী ো সোধোৰণ ণিববোচিত সকদলো গভোটেোি গকন্দ্ৰত VVPAT
বুৱহোৰ কণৰব পোদৰ।
অগদত বুোখুো কৰোৰ েদৰ ভোৰতী

ণিববোচিী অদ োদগ আ ণভ এমৰ প্ৰশোসণিক অৰু পণৰচোলিোৰ

ণেশত সুৰিোৰ বোদব ণবশে বুৱস্থো হোতত গলদছ। ভোৰতী
এমৰ যোদত গকোদিো পবুৱহোৰ িহ

ণিববোচিী অদ োদগ ণত স্বচ্ছতোদৰ আ ণভ

তোৰ প্ৰণত লিু ৰোণখ সকদলো ৰোজনিণতক েলৰ প্ৰণতণিণধক

সকদলো পযবোলদত লগত ৰোণখ আ ণভ এম সমূহ পণৰচোলিোৰ বুৱস্থো কণৰদছ। গসদ , গকোদিোধৰণৰ
ণবসংগণত কণৰব গিোৱোৰো এআ বুৱস্থোক গল ণিববোচিী অদ োগ সেোদ
গয আ ণভ এমৰ ণবৰুদদ্ধ এদি ণভদযোগ এদ

সন্তুষ্ট। এটো কথো ক’ব লোণগব

প্ৰথম িহ । অগদতও ভোৰতী

ণিববোচিী অদ োদগ আ

ণভ এমৰ ওপৰত ণকবো সদেহ থোণকদল তোক মুকণলনক প্ৰেশবি কণৰবনল গক অণহদছ, ণকন্তু গকোদিো
গসআ পণৰণস্থণতত অগবোণঢ হো িোআ। অদ োদগ এদি ণভদযোগৰ গকোদিো যুণি তথো ণভণত্ত গেখো
িোপোআ এআ সকদলো ণভদযোগ তথো সদেহক ্ৰহোহু কণৰদছ।
ণিববোচিী অদ োদগ ভোৰতৰ সকদলো িোগণৰকক ণিণিণত ণেব খুণজদছ গয ভোৰতী
আদলক্ট্ৰণিক গভোৰ্টং গমণচি সেোদ

ণিববোচিী অদ োগৰ

সপাদূণবৰূদপ ণিভব ৰশীল, ণবশ্বোসদযোগু অৰু গকোদিোধৰণৰ ণবসংগণত

কণৰব গিোৱোৰো এক বুৱস্থো অৰু তোক গল ণিববোচিী অদ োগ সেোদ

সন্তুষ্ট।তথোণপ পযবো িদম

ণিববোচিী অদ োদগ VVPAT ৰ গযোদগণে ণিববোচিী প্ৰণি োক জিসোধোৰণৰ বোদব ণধক ণবশ্বোসদযোগু
কণৰ গতোলোৰ গচষ্টো কণৰ অদছ।

তেুপণৰ ণিববোচিী অদ োদগ গকোদিো ণিণেব ষ্ট ণভদযোগ উণচত তথো বোস্তৱ তথুদৰ গসদত গকোদিো
ৰোজনিণতক েল বো প্ৰোথীৰপৰো লোভ কৰো িোআ। এদিদিত্ৰত ণভণত্তহীি

তথো মদিসজো ণভদযোগক

অওকোণ কৰোআ উণচত বুণল ভৱো গহদছ।
ণয ণক িহওক, ণিববোচিী অদ োগৰ সন্ুখত যণে গকোদিো ণিণেব ষ্ট ণভদযোগ উণচত তথো বোস্তৱ তথুদৰ
গসদত উত্থোপি কদৰ, গতদি ণিববোচিী অদ োদগ তোক প্ৰশোসণিকভোদৱ যদথোণচত গুৰুত্ব প্ৰেোি কৰোদটো
ণিণিত।
ণিববোচিী অদ োদগ এটো কথো গুৰুত্ব সহকোদৰ ক’ব গখোদজ গয আদলক্ট্ৰণিক গভোৰ্টং গমণচিক গল ণিববোচিী
অদ োদগ সেোদ

পূৰোমোত্ৰোআ সন্তুষ্ট। ২০০৪, ২০০৯ বো ২০১৪ চিত গহোৱো গলোকসভোৰ সোধোৰণ

ণিববোচিদতআ হওক বো অি গকোদিো ৰোজুৰ ণবধোি সভোৰ ণিববোচিদতআ হওক, আ োৰ ওপৰত অদ োগৰ
ণবশ্বোস গকণত োও গহদৰোৱো িোআ। অণজনলদক গকোদিও আ ণভ এম গমণচিত সোলসলণি কণৰ গেখুৱোব
পৰো িোআ। ণযণখণি গেখুওৱো গহদছ, ণস প্ৰকৃ ত ণিববোচিী অদ োগৰ আ ণভ এম িহ , বৰং গতওঁদলোদক
গেখোত এদকআ গমণচি ণকছু মোিদহ বুৱহোৰ কণৰদছ।
অণজ ণিববোচিী অদ োদগ পুিৰ ণিণিত কণৰব খুণজদছ গয আদলক্ট্ৰণিক গভোৰ্টং গমণচি সেোদ

সপাদূণবৰূদপ

ণিভব ৰশীল, ণবশ্বোসদযোগু অৰু গকোদিোধৰণৰ ণবসংগণত কণৰব গিোৱোৰো এক বুৱস্থো অণছল, অৰু
এণত োও আ সপাদূণবৰূদপ ণবসংগণতমুি।
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