‘ঢাকা উত্তর, ঢাকা দিক্ষণ ও চ গ্রাম িসিট কেপর্ ােরশন িনবর্ াচন ২০১৫: িক্রয়া পযর্ েবক্ষণ’ শীষর্ ক িতেবদেনর
ওপর িকছু
ও উত্তর
১.
: িটআইিব েকন এই গেবষণািট পিরচালনার উেদয্াগ িনেয়েছ?
উত্তর: একিট অবাধ, সু ু ও িনরেপক্ষ িনবর্াচেনর মাধয্েম জন িতিনিধ িনবর্াচন সু শাসন িত ার অনয্তম পূ বশর্ তর্ । িটআইিব তার গেবষণা কাযর্ক্রেমর
অংশ িহেসেব এর আেগ িবিভ সমেয় জাতীয় িনবর্াচন িক্রয়া ও িনবর্াচন কিমশেনর ওপর একািধক গেবষণা পিরচালনা কেরেছ, েযখােন িনবর্াচন
পিরচালনায় িনবর্াচন কিমশেনর ভূিমকা, াথ েদর আচরণ িবিধ েমেন চলার বণতা ও িনবর্াচনী বয্েয়র ওপর পযর্েবক্ষণ করা হেয়েছ। এর
ধারাবািহকতায় িতনিট িসিট কেপর্ােরশন িনবর্াচন িক্রয়া পযর্েবক্ষেণর জনয্ এই গেবষণার উেদয্াগ েনওয়া হয়।
২.
: এই গেবষণার উেদ্দশয্ কী?
উত্তর: এই গেবষণার ধান উেদ্দশয্ ঢাকা উত্তর, ঢাকা দিক্ষণ ও চ গ্রাম িসিট কেপর্ােরশন িনবর্াচন ২০১৫-এর িক্রয়া পযর্েবক্ষণ করা। গেবষণার
সু িনিদর্ উেদ্দশয্ িনবর্াচন সংক্রা আইন পযর্ােলাচনা, িসিট কেপর্ােরশন িনবর্াচেন িত ী াথ রা িনবর্াচনী আইন-কানু ন ও আচরণ-িবিধ কতটুকু
পালন কেরেছন তা পযর্েবক্ষণ করা এবং িনবর্াচন সংি অনয্ানয্ অংশীজেনর ভূিমকা পযর্ােলাচনা করা।
৩.
: এ গেবষণার প িত এবং তেথয্র উৎস কী?
উত্তর: এিট একিট ণগত ও পিরমাণগত তথয্িভিত্তক গেবষণা, েযখােন তয্ক্ষ ও পেরাক্ষ উভয় উৎস হেত তথয্ সংগ্রহ করা হেয়েছ। তয্ক্ষ
তথয্দাতার মেধয্ িনবর্াচন সংি ও সময্ক অবিহত এবং তথয্ দােন স ত েময়র, কাউি লর াথ , াথ েদর কম , িনবর্াচনী এেজ , রাজৈনিতক
েনতা, েভাটার ও ানীয় জনসাধারণ, ইেল িনক ও ি িমিডয়ার কম , আইন-শৃ লা বািহনীর সদসয্, সামিরক ও েবসামিরক েগােয় া সং ার
কমর্কতর্ া, িনবর্াচনী কমর্কতর্ া, িনবর্াচন সংি িবেশষ বয্িক্তসহ েমাট ৮৭২ জন তথয্দাতার কাছ েথেক েচকিলে র মাধয্েম তথয্ সংগ্রহ করা হয়।
এছাড়া গেবষণায় িনবর্াচন সংক্রা আইন ও িবিধ, াসি ক গেবষণা িতেবদন, ব , বই, ইেল িনক ও ি মাধয্ম এবং ওেয়বসাইট ইতয্ািদ
েথেক পেরাক্ষ তথয্ সংগ্রহ করা হয়।
থেম িতন িসিট কেপর্ােরশেনর ১৩৪িট ওয়ােডর্র মেধয্ ২৮িট (২০%) ওয়াডর্েক জনসংখয্া ও েভাটােরর আকার ও েভৗেগািলক অব ান িবেবচনা
কের ৈদবচয়েনর মাধয্েম গেবষণার নমু না এলাকা িহেসেব বাছাই করা হয়। াথ েদর মেধয্ স াবয্ েবিশ িতেযািগতা হেত পাের এই িবেবচনায়
আওয়ামী লীগ, িবএনিপ ও জাতীয় পািটর্ সমিথর্ত াথ েদর নমু নায় অ ভুর্ক্ত করা হয়। েময়র িনবর্াচেনর েক্ষে িতনিট িসিট কেপর্ােরশন হেত িতনজন
কের (আওয়ামী সমিথর্ত, িবএনিপ সমিথর্ত ও জাতীয় পািটর্ সমিথর্ত) েমাট নয়জন াথ , এবং িতিট ওয়ােডর্ ইজন কের সাধারণ কাউি লর াথ
(েমাট ৫৬ জন) ও ইজন কের সংরিক্ষত কাউি লর াথ (েমাট ৪৫ জন) েমাট ১০১ জন আওয়ামী লীগ ও িবএনিপ সমিথর্ত কাউি লর াথ
গেবষণার নমু না িহেসেব িনবর্াচন করা হয়। এরপর সাক্ষাৎকার ও অংশগ্রহণমূ লক পযর্েবক্ষেণর মাধয্েম গেবষণায় অ ভুর্ক্ত াথ েদর বয্িক্তগত,
িনবর্াচনী আচরণ ও বয্েয়র ওপর তথয্ সংগ্রহ করা হয়।
িনবর্াচনী বয্য় াক্কলেনর প িত: েময়র ও কাউি লর াথ েদর িনবর্াচনী বয্য় স িকর্ ত তথয্ াথ র সমথর্ক দলীয় েনতা ও কম , িঠকাদার, েদাকানদার,
ানীয় েভাটার, ও সাধারণ জনগেণর কাছ েথেক সংগ্রহ করা হয়, এবং তেথয্র যথাথর্তা যাচাইেয়র জনয্ একািধক দলীয় েনতা ও কম , াথ িনেজ
বা তার এিপএস, িনবর্াচনী এেজ , ও িত ী াথ েদর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। গেবষণায় াথ েদর িনবর্াচনী বয্েয়র িহসাব াক্কলেন েয বয্য় েলা
শয্মান, পিরমাপেযাগয্ ও যাচাইেযাগয্ েস েলােকই অ ভুর্ক্ত করা হেয়েছ। এেক্ষে জনসভা, েপা ার ও িলফেলট, ীকার, িমিছল বা েশাডাউন,
িনবর্াচনী কয্া
াপন, ধম য়, িশক্ষা, ও ক্লাব/ ে ােসিব িত ােন অনু দান, জনসংেযাগ, মাইিকং, যাতায়াত ও পিরবহন, াকাডর্, েমাবাইল িবল,
িনবর্াচনী এেজ ও কম বয্য়, ফেটাকিপ, িডিজটাল বয্ানার ইতয্ািদ খােতর বয্য় েলােক িবেবচনায় েনওয়া হেয়েছ।
৪. এই গেবষণার সময়কাল কী এবং েকান সমেয় এই গেবষণার তথয্ সংগ্রহ করা হয়?
উত্তর: ২০১৫ সােলর ১৬ েফ য়াির হেত ২৮ এি ল পযর্ সময় এই গেবষণার অ ভুর্ক্ত। ২০১৫ সােলর ৮ েথেক ২৮ এি ল পযর্ এই গেবষণার
তথয্ সংগ্রহ করা হয়।
৫. গেবষণাধীন এলাকা কীভােব িনবর্াচন করা হেয়েছ?
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উত্তর: িতন িসিট কেপর্ােরশেন ১৩৪িট ওয়ােডর্র মেধয্ ২৮িট (২১%) ওয়াডর্েক জনসংখয্া ও েভাটার সংখয্া ও েভৗেগািলক অব ান িবেবচনা কের
নমু না এলাকা িহেসেব িনবর্াচন করা হয়। ২৮িট ওয়াডর্ সংি অ েলর সব েলা ওয়ােডর্র মধয্ েথেক ৈদবচয়ন প িতেত বাছাই করা হয়।
৬. এই গেবষণায় নমু না াথ কীভােব বাছাই করা হেয়েছ?
উত্তর: াথ েদর মেধয্ স াবয্ েবিশ িতেযািগতা হেত পাের এই িবেবচনায় আওয়ামী লীগ, িবএনিপ ও জাতীয় পািটর্ সমিথর্ত াথ েদর এই গেবষণার
নমু নায় অ ভুর্ক্ত করা হয়। েময়র িনবর্াচেনর েক্ষে িতন িসিট কেপর্ােরশন হেত িতনজন কের (আওয়ামী সমিথর্ত, িবএনিপ সমিথর্ত ও জাতীয় পািটর্
সমিথর্ত) েমাট নয়জন াথ েক নমু না িহেসেব েনওয়া হয়। সাধারণ ও সংরিক্ষত কাউি লর িনবর্াচেনর েক্ষে িতিট িনবর্ািচত নমু নাভুক্ত ওয়ােডর্
েমাট চারজন ( ইজন সাধারণ ও ইজন সংরিক্ষত কাউি লর) কের সবর্েমাট ১০১ জন আওয়ামী লীগ ও িবএনিপ সমিথর্ত কাউি লর াথ েক
গেবষণার নমু না িহেসেব িনবর্াচন করা হয়।
৭. িনবর্াচন সংি িবিভ অংশীজেনর (ে কেহা ার) ভূিমকা িবষেয় িটআইিব-র েকােনা পযর্েবক্ষণ আেছ িক?
উত্তর: িটআইিব িনবর্াচেনর সােথ সংি িবিভ অংশীজন, েযমন িনবর্াচন কিমশন, রাজৈনিতক দল, আইন-শৃ লা রক্ষাকারী বািহনী, নাগিরক সমাজ
ও সংগঠন, েভাটার ও সংবাদমাধয্েমর (ইেল িনক ও ি ) ভূিমকার ওপর পযর্েবক্ষণ ও িতেবদেন তুেল ধেরেছ।
৮.
: এ গেবষণায় িবে িষত তেথয্র িনভর্ রেযাগয্তা ও যথাথর্তা কতটুকু?
উত্তর: একািধক প িতর মাধয্েম ও একািধক সূ হেত তথয্ সংগ্রহ ও যাচাই বাছাইেয়র মাধয্েম া তথয্সমূ েহর িনভর্ রেযাগয্তা ও যথাথর্তা িনি ত
করা হয়।
৯.
: এই িতেবদেন েকান েকান িবষেয়র ওপর পযর্ােলাচনা করা হেয়েছ?
উত্তর: এই গেবষণায় ানীয় সরকার িনবর্াচন (িসিট কেপর্ােরশন) সংি আইনসমূ হ পযর্ােলাচনা করা হেয়েছ। এছাড়া গেবষণায় অ ভুর্ক্ত াথ র
পিরিচিত, রাজৈনিতক দলীয় সমথর্ন েপেত অথর্ েলনেদন, াথ েদর িনবর্াচনী বয্য় সংক্রা পযর্েবক্ষণ এবং াথ েদর আচরণ িবিধ ল েনর িচ তুেল
ধরা হেয়েছ। এর পাশাপািশ িনবর্াচন িদেনর ঘটনাবলী পযর্ােলাচনা এবং িনবর্াচেনর সােথ সংি িবিভ অংশীজন, েযমন িনবর্াচন কিমশন, আইনশৃ লা রক্ষাকারী বািহনী, রাজৈনিতক দল, গণমাধয্ম কম ও পযর্েবক্ষকেদর ভূিমকা পযর্ােলাচনা কের গেবষণায় িবিভ সু পািরশ তুেল ধরা হয়।
১০. : াথ রা েকান েকান আচরণ িবিধ ল ন কেরেছন?
উত্তর: গেবষণায় েদখা যায় িতন িসিট কেপর্ােরশন িনবর্াচেন াথ রা িনবর্াচনী কয্াে পানীয়-খাদয্ পিরেবশন, বকিশশ/উপহার দান, িনধর্ািরত সমেয়র
বাইের মাইক বয্বহার, ধম য় উপাসনালেয় চারণা, একসােথ একিটর েবিশ মাইক বয্বহার করা, জনসভা, মেনানয়নপ দািখেলর সময় েশাডাউন,
যানবাহনসহ িমিছল/েশা-ডাউন, েগাপেন / কােশয্ চাঁদা, েদয়ােল েপা ার লাগােনা, বয্িক্তগত আক্রমন, েপা ােরর আকার ও রং না মানা, াথ র
ছিব/ তীকসহ িট-শাটর্/জয্ােকট ৈতির ও িবতরণ এবং েকউ েকউ েভাটারেদর মেনােযাগ আকষর্েণর জনয্ আেলাকস ার আেয়াজন কেরেছ। এর
সব েলাই িনবর্াচনী আচরণ িবিধ ল েনর অ ভুর্ক্ত। এছাড়া াথ রা অনু েমািদত বয্য়সীমা অিতক্রম কের গেড় ায় িতন েণরও েবিশ অথর্ বয্য়
কেরেছন।
১১.
: এ গেবষণায় া অিনয়ম ও ন িতর তথয্ সকল েক্ষে সমানভােব েযাজয্ িক-না?
উত্তর: এই গেবষণার পযর্েবক্ষণ সকল াথ ও েকে র েক্ষে সমানভােব েযাজয্ নয়। তেব এিট স িত অনু ি ত িসিট কেপর্ােরশন িনবর্াচেন
সংঘিটত িবিধসমূ হ ল েনর একিট ধারণা েদয়।
১২.
: সংি অংশীজনেক অবিহত করা হেয়িছল িক?
উত্তর: েময়র াথ , কাউি লর াথ , িনবর্াচনী এেজ , াথ র িনজ ও দলীয় কম , রাজৈনিতক েনতা, েভাটার ও জনসাধারণ, সাংবািদক,
আইনশৃ লা বািহনী, িনবর্াচন কিমশেনর কমর্কতর্ ােদর সােথ িবিভ সমেয় েযাগােযাগ কের সাক্ষাৎকােরর মাধয্েম তােদর কাছ েথেক তথয্ সংগ্রেহর
সময় গেবষণার সােথ সংি অংশীজন গেবষণা কাযর্ক্রম স েকর্ েজেনেছন। তেব গেবষণাধীন িবষয় ব অংশীজন (Multi Stakeholder) িভিত্তক
হওয়ায় েতয্ক অংশীজনেক পৃ থকভােব অবিহত করার সু েযাগ েনই।
১৩. : িটআইিব কতৃর্ক কািশত িতেবদন িক সকেলর জনয্ উ ু ক্ত?
উত্তর: িটআইিব েণািদত হেয় তথয্ কােশর নীিত অবল ন কের থােক। িটআইিব’র কাঠােমা, বয্ব াপনা, কমর্েকৗশল ও পিরক না, চলিত
কাযর্ক্রম, িতেবদন ও মু লয্ায়ন, সকল পিলিস ডকুয্েম , বােজট, অথর্ ও িহসাব স িকর্ ত সকল তথয্ জনগেণর জনয্ উ ু ক্ত ও িটআইিব’র
ওেয়বসাইেট পাওয়া যায়। এছাড়া জনগেণর তথয্ অিধকােরর ে কেহা ার িহেসেব এবং তথয্ অিধকার আইন ২০০৯ অনু সাের িটআইিব’র তথয্
সরবরােহর জেনয্ িনধর্ািরত তথয্ কমর্কতর্ া রেয়েছন। এই িতেবদন সংক্রা অিতিরক্ত আরও িকছু জানেত চাইেল েফান বা ই-েমইেল মাধয্েম তার
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সােথ েযাগােযাগ করা েযেত পাের: ময্ােনজার, িরেসাসর্ অয্া
bangladesh.org ।

ইনফরেমশন েস ার, েফান ০১৭১৩০৬৫০১৬, ই-েমইল

info@ti-

িটআইিব কতৃর্ক কািশত ‘ঢাকা উত্তর, ঢাকা দিক্ষণ ও চ গ্রাম িসিট কেপর্ােরশন িনবর্াচন ২০১৫: িক্রয়া পযর্েবক্ষণ’ শীষর্ক গেবষণা িতেবদনিট
সংবাদ সে লেনর মাধয্েম কােশর পের মূ ল িতেবদন, সার-সংেক্ষপ (বাংলা ও ইংেরজী), পাওয়ার পেয় উপ াপনা ও িতেবদন স িকর্ ত
ে াত্তর িটআইিব’র ওেয়বসাইেট (www.ti-bangladesh.org) সকেলর জনয্ কাশ করা হেয়েছ। এছাড়া েয েকউ ই-েমইেল (info@tibangladesh.org) বা সরাসির িটআইিব অিফস েথেক িতেবদনিট সংগ্রহ করেত পােরন।
১৪. িটআইিব’র মেত এই িতেবদেন সবেচেয়
পূ ণর্ েকান িবষয় উেঠ এেসেছ?
উত্তর: গেবষণায় সবেচেয়
পূ ণর্ েয িবষয়িট েদখা যায় তা হল, ানীয় সরকার িত ান িহেসেব িতনিট িসিট কেপর্ােরশন িনবর্াচন কাযর্ত একিট
দলীয় িনবর্াচেন পিরণত হেয়েছ। রাজৈনিতক দল েথেক াথ সমথর্ন েঘাষণা, াথ েদর পক্ষ েথেক দলীয় সমথর্ন েনওয়ার জনয্ েচ া চালােনা,
দেলর পক্ষ েথেক াথ েদর িনবর্াচন বজর্েন বাধয্ করা, সরকােরর পক্ষ েথেক সরকার সমিথর্ত াথ েদর িনবর্ািচত করার জনয্ সংসদ সদসয্েদর ক্ষমতা
বয্বহার ও ভাব িব ার করা ইতয্ািদ ঘটনা দলীয় িনবর্াচেনর বিহঃ কাশ। িনবর্াচন পিরচালনা সংক্রা দািয় পালেন ঢ়তা েদখােত না পারা, িনবর্াচনী
আইন সব াথ র জনয্ সমানভােব েয়াগ না করা, আচরণ িবিধ ল েন বয্ব া েনওয়ার েক্ষে পক্ষপািতে র কারেণ িনবর্াচেন সকল াথ র জনয্
সমান সু েযাগ সৃ ি েত িনবর্াচন কিমশন বয্থর্ হেয়েছ এবং তার দািয় াধীনভােব পালন করেত বয্থর্তার পিরচয় পিরচয় িদেয়েছ। েকােনা েকােনা
েক্ষে ি জাইিডং কমর্কতর্ া, ময্ািজে ট, আইন-শৃ লা রক্ষাকারী বািহনীর কমর্কতর্ ােদর েপশাগত দািয় পালেন বয্থর্তা পিরলিক্ষত হয়। াথ েদর
পক্ষ েথেকও িনধর্ািরত বয্য়সীমার অিতিরক্ত বয্য় ও আচরণিবিধ ল েনর মাধয্েম িনবর্াচনী আইনসমূ হ েমেন না চলার বণতা লক্ষয্ করা যায়। সািবর্ক
িবেবচনায় িতন িসিট কেপর্ােরশন িনবর্াচনেক অবাধ, সু ু ও িনরেপক্ষ বলা যায় না।
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