পঞ্চায়েত সাধারণ নির্াচি
ব
সম্পয়কব রাজনিনতক দলসমূহ
ও প্রার্থীয়দর জিয আদর্ আচরণ
ব
নর্নধ
পঞ্চায়েত সাধারণ নির্াচি
ব
সম্পয়কব রাজনিনতক দলসমূহ ও প্রার্থীয়দর জিয আদর্ ব আচরণ
নর্নধ যা নির্াচয়ির
ব
নদি ঘ াষণার সমে ঘর্থয়ক কাযকর
ব
হয়র্ এর্ং নির্াচি
ব
ঘর্ষ িা হওো
পযন্ত
ব র্লর্ৎ র্থাকয়র্।

১। সাধারণ আচরণঃ
নিম্ননলনিত কাজগুনল ঘর্থয়ক সর্ দল ও প্রার্থী নর্রত র্থাকয়র্িঃক নর্নন্ন

র্ণ ব ও সদদায়ের ময়ধয ত্তয়জজিা র্া

ণ
ণ া থর্থর্া ধম ব র্া ন্নাষাগত বর্ষময

সণষ্টি র্া র্ণদ্ধি হে এমি কাজ করা ;
ি

প্রনতদ্বন্দ্বী প্রার্থী র্া দয়লর কায়রা র্যদ্ধিগত জীর্ি নিয়ে থর্থর্া থপ্রমানণত

থনন্নয়যাগ নিয়ে সমায়লাচিা করা ; থিয রাজনিনতক দয়লর র্া প্রার্থীর সমায়লাচিা শুধু
তায়দর দলীে িীনত ও কমপন্থার
ব
ময়ধয সীমার্ি রািয়ত হয়র্ ।
গ ঘন্নাট আদায়ের জিয জানতগত, সাদদানেক র্া ধমীে থিুন্নূনতর কায়ে আয়র্দি
করা ;
ঘকাি ত্তপাসিার স্থািয়ক নির্াচিী
ব
প্রচায়রর ঘেত্র নহসায়র্ র্যর্হার করা ;
ঙ ‘দুিীনত মূলক থপকম’ব ও নির্াচিনর্নধ
ব
থিুযােী থপরাধ নহসায়র্ পনরগনণত
ঘযসর্ আচরণ,

ঘযমি- ুষ ঘদওো, ন্নীনত প্রদর্িব , নমর্থযা পনরচেদাি, ঘন্নাটদাতায়দর

যাতাোয়তর র্যর্স্থা, ঘন্নায়টর নদি ঘন্নাটগ্রহণ

ঘকয়ের ১০০ নমটায়রর ময়ধয প্রচার করা,

ঘন্নাটগ্রহণ ঘর্ষ হওোর নিধানরত
ব
সময়ের পূর্র্তী
ব
প্রচারনিনষি, ৪৮

ণ্টার ময়ধয নির্াচিী
ব

সন্নার থিুষ্ঠাি করা ইতযানদ ;

1

চ ঘকাি র্যদ্ধি নর্য়র্য়ষর র্াসস্থায়ির সাময়ি ঘকাি রকম নর্য়োন্ন প্রদর্িব করা র্া
নপয়কষ্টটং করা ;
ে প্রনতদ্বন্দ্বী দল র্া প্রার্থী আয়োদ্ধজত ঘকাি সন্না, নমনেল ইতযানদ পণ্ড হয়ত পায়র র্া
তায়ত ঘগালয়যাগ টয়ত পায়র এমি সর্ কাজকয়ম নলপ্ত
ব
হওো ;
জ প্রনতদ্বন্দ্বী প্রার্থীর র্া দয়লর ঘপািার নেিঁ য়ে ঘদওো ।

২। প্রচারকালীন আচরণঃ
ক প্রচায়রর জিয ঘকাি সরকানর সম্পনজ র্যর্হার করা যায়র্ িা ;
ি ঘকাি রাজনিনতক দল র্া প্রার্থী তািঁর থিুগামীয়দর ঘকাি র্যদ্ধিনর্য়র্য়ষর জনম,
ন্নর্ি, সীমািা প্রাচীর ইতযানদয়ত ঐ র্যদ্ধিনর্য়র্য়ষর থিুমনত র্যনতয়রয়ক পতাকাদণ্ড স্থাপি ,
র্যািার ঘ ালায়িা, নর্জ্ঞনপ্ত লাগায়িা, ঘলাগাি ঘলিা ইতযানদর জিয র্যর্হার করয়ত ঘদয়র্ি
িা।
গ ঘকাি সরকানর প্রাঙ্গয়ি র্া সম্পনজয়ত ঘদওোল নলিি, ঘপাস্টার সািঁটায়িা, কাগজ
সািঁটায়িা র্া থিয ঘকাি ন্নায়র্ ঘসৌন্দযহানি
ব
করা থর্থর্া কাট-আত্তট, হন্বং র্া র্যািার টাঙায়িা
যায়র্ িা ।
ঘকাি রাজনিনতক দল র্া প্রার্থী নর্র্াল , থনতনরি র্ে মায়পর কাট-আত্তট , হন্বং ,
র্যািার ইতযানদ র্যর্হার করয়র্ি িা র্া র্যর্হায়রর থিুমনত ঘদয়র্ি িা এর্ং সাধারিন্নায়র্
থর্থর্দ্ধ
ব ির জমকায়লা প্রদর্িব ঘর্থয়ক নর্রত র্থাকয়র্ি।
ঙ ঘর্আইনি , থপরাধমূলক র্া আপনজকর নর্ষোনদ সলনলত ঘকাি ঘলিা প্রকার্িার
ঘেয়ত্র দানেত্ব নিধারণ
ব
করার ত্তয়েয়র্য ঘকাি নির্াচিী
ব
পুদ্ধিকা র্া ঘপািার মুদ্রক ও
প্রকার্য়কর পনরচে োো মুনদ্রত র্া প্রকানর্ত হয়র্ িা।
চ সকাল ৬টা ঘর্থয়ক রাত ১০টা পযন্ত
ব সমে র্াদ নদয়ে থিয ঘকাি সময়ে ঘকাি
রাজনিনতক দল র্া প্রার্থী লাত্ত্ স্পিকার র্যর্হার করয়র্ি িা এর্ং এই ধরয়ির নিেনিত
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র্যর্হার করয়লও আইি থিুযােী থিুমনত নিয়ত হয়র্। সায়র্থ সায়র্থ রুগ্ন, র্ণি ও থর্ি
র্যদ্ধিয়দর কর্থা নর্য়র্ষন্নায়র্ নর্য়র্চিা করয়ত হয়র্। ঘকাি র্ে পরীো ( ঘযমি মাধযনমক
পরীো, ত্তচ্চমাধযনমক পরীো ইতযানদ শুরু হওোর নতিনদি আয়গ ঘর্থয়ক পরীো ঘর্ষ
হওোর নদি পযন্ত
ব ঘকাি সময়েই লাত্ত্ স্পিকার র্যর্হার করা যায়র্ িা।

৩। সভাঃ
ক ঘকাি দল র্া প্রার্থী প্রিানর্ত ঘকাি সন্নার স্থাি ও সমে সম্পয়কব স্থািীে পুনলর্
কতণপ
ব েয়ক সমে র্থাকয়তই থর্নহত করয়র্ি যায়ত পুনলর্ যাির্াহি নিেিণ ও র্ানন্ত র্ণঙ্খলা
র্জাে রািার জিয প্রয়োজিীে র্যর্স্থা গ্রহণ করয়ত পায়র।
ি সন্নার জিয প্রিানর্ত স্থায়ি ঘকাি নিেিণমূলক আয়দর্ র্া নিয়ষধাজ্ঞা র্লর্ৎ
আয়ে নকিা তা আয়গই ঘজয়ি ঘিয়র্ি। যনদ এ ধরয়ির ঘকাি আয়দর্ র্থায়ক, তা কয় ারন্নায়র্
ঘময়ি চলয়ত হয়র্। এ ধরয়ণর আয়দর্ ঘর্থয়ক ঘকাি থর্যাহনত চাইয়ল তার জিয ত্তপযুি
কতণপ
ব য়ের নিকট আয়র্দি করয়ত হয়র্ এর্ং সমে র্থাকয়তই তা ঘপয়ত হয়র্।
গ লাত্ত্ স্পিকার র্যর্হায়রর জিয র্া প্রিানর্ত সন্নার ঘেয়ত্র থিয ঘকাি সুনর্ধার
জিয ঘকাি দল র্া প্রার্থী থয়িক আয়গই সংনিি কতণপ
ব য়ের কায়ে আয়র্দি করয়র্ি এর্ং
থিুমনত র্া লাইয়সন্স নিয়ে ঘিয়র্ি।
ঘকাি সন্নাে নর্ঘ্নসণষ্টিকারী র্া থিয ঘকািন্নায়র্ নর্র্ণঙ্খলাসণষ্টিয়ত ত্তদযত র্যদ্ধিয়দর
ঘমাকানর্লা করার জিয ঐ সন্নার সংগ করা থর্র্যই কতবর্যরত পুনলয়র্র সহােতা চাইয়র্ি।
সংগ করা নিয়জরা এধরয়ির র্যদ্ধিয়দর নর্রুয়ি র্যর্স্থা ঘিয়র্ি িা।

৪। মিমিলঃ
ক নমনেল সংগ িকারী সর্ দল র্া প্রার্থী নমনেল শুরু করার সমে ও স্থাি, নমনেয়লর
গমি পর্থ এর্ং নমনেল ঘর্ষ হওোর সমে ও স্থাি সম্পয়কব আয়গ র্থাকয়তই নসিান্ত ঘিয়র্ি।
সাধারণন্নায়র্ এই কমসূব চীর ঘর্থয়ক ঘকাি নর্চযযনত টায়িা যায়র্ িা ।
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ি

পুনলর্-কতণপ
ব ে যায়ত প্রয়োজিীে র্যর্স্থা গ্রহণ করয়ত পায়রি, ঘসজিয

সংগ করা স্থািীে পুনলর্-কতণপ
ব েয়ক কমসূব নচষ্টট আগাম জানিয়ে ঘদয়র্ি।
গ নমনেল ঘযসর্ থঞ্চয়লর ময়ধয নদয়ে যায়র্ ঘসই সর্ থঞ্চয়ল ঘকাি নর্নধ-নিয়ষধ
র্লর্ৎ আয়ে নকিা, সংগ করা তা ঘজয়ি ঘিয়র্ি এর্ং ঐসর্ নর্নধ-নিয়ষধ মািয কয়র
চলয়র্ি।
যাির্াহি চলাচয়ল যায়ত ঘকাি র্াধা র্া প্রনতর্ন্ধকতা সণষ্টি িা হে সংগ করা ঘস
ন্নায়র্ই নমনেল পনরচালিা করায়িার জিয আয়গ ঘর্থয়ক র্যর্স্থা ঘিয়র্ি। যনদ নমনেল িুর্ দী ব
হে তাহয়ল সংগ য়করা ঘসষ্টটয়ক ত্তপযুিন্নায়র্ কয়েকষ্টট ন্নাগ কয়র ঘদয়র্ি। নর্য়র্ষতঃ,
নমনেল ঘযিায়ি ঘযিায়ি নর্নন্ন

রািার সংয়যাগস্থলগুনল থনতক্রম করয়র্ , ঘসইসর্ জােগাে

র্যপক যািজট এোয়ত ধায়প ধায়প যাির্াহি গুনলয়ক পার হয়ত ঘদয়র্ি ।
ঙ নমনেলয়ক যর্থাসম্ভর্ রািার ্াি পার্ নদয়ে নিয়ে ঘযয়ত হয়র্ এর্ং কতবর্যরত পুনলর্
কমচারীয়দর
ব
আয়দর্ ও পরামর্ কয়
ব
ারন্নায়র্ ঘময়ি চলয়ত হয়র্।
চ যনদ দুই র্া তার ঘর্নর্ রাজনিনতক দল র্া প্রার্থীয়দর প্রিানর্ত নমনেয়লর পর্থ
পুয়রাপুনর র্া আংনর্কন্নায়র্ এক হে এর্ং নমনেয়লর সমেসূচী একই র্থায়ক, তাহয়ল
সংগ য়করা যয়র্থি আয়গ ঘর্থয়কই ঘযাগায়যাগ কয়র র্যর্স্থা ঘিয়র্ি যায়ত নমনেলগুনলর ময়ধয
মুয়িামুনি সং ষ ব িা হে র্া যাির্াহি চলাচল র্াধাপ্রাপ্ত িা হে। সয়ন্তাষজিক সমাধায়ির
জিয যর্থাসম্ভর্ আয়গই স্থািীে পুনলয়র্র সহােতা ঘিয়র্ি।
ে নমনেলকারীয়দর হায়ত র্থাকা দ্রর্যানদ যায়ত থর্ানিত র্যদ্ধিরা থপর্যর্হার করয়ত িা
পায়র, নর্য়র্ষতঃ ত্তয়জজিার মুহয়ূ তব, ঘস জিয রাজনিনতক দল র্া প্রার্থীরা যর্থাসাধয নিেিণ
রাির্ার ঘচিা করয়র্ি ।
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জ থিয রাজনিনতক দয়লর সদসয র্া তায়দর ঘিতণর্ণয়ন্দর আকণনতজুি কুর্পুজনলকা
র্হি করা, জি সময়ে ঘসগুনল ঘপাোয়িা এর্ং থিুরূপ থিযািয নর্য়োয়ন্ন ঘকাি
রাজনিনতক দল র্া প্রার্থী সাে ঘদয়র্ি িা ।

৫। ভভাটগ্রহণণর মিনঃ
সমি রাজনিনতক দল এর্ং প্রার্থীরা ণ ল ঘন্নাটদাি সুনিদ্ধিত করয়ত এর্ং ঘন্নাটদাতারা যায়ত ঘকাি
ক র্ানন্তপূণ ব ও সুর্ঙ্খ
রকম নর্রদ্ধি র্া র্াধার সম্মুিীি িা হয়ে স্বাধীিন্নায়র্ ঘন্নাট নদয়ত পায়রি, তা সুনিদ্ধিত করয়ত
নির্াচিকমীয়দর
ব
সয়ঙ্গ সহয়যানগতা করয়র্ি।
ি) তািঁয়দর প্রানধকারপ্রাপ্ত কমীয়দর পনরচেপত্র র্া র্যাজ ঘদয়র্ি। ঘসই পনরচেপত্র র্া
র্যায়জ শুধুমাত্র কমীর িাম ও প্রার্থীর িাম র্থাকয়র্।
গ ঘন্নাটদাতায়দর তািঁরা ঘয পনরচে জ্ঞাপক নলপ ঘদয়র্ি তা সাদা কাগয়জ ঘদয়র্ি;
তায়ত ঘকাি প্রতীক, প্রার্থীর িাম র্া দয়লর িাম র্থাকয়র্ িা।
ঘন্নাট গ্রহণ ঘর্ষ হওোর নিধানরত
ব
সময়ের পূর্র্তী
ব
৪৮ ণ্টার ময়ধয মদ পনরয়র্র্ি
র্া নর্তরণ করয়র্ি িা ।
ঙ নর্নন্ন

দল ও প্রার্থীয়দর কমী ও সমর্থকয়দর
ব
ময়ধয সং ষ ব ও ত্তয়জজিা যায়ত

এোয়িা যাে, ঘস জিয ঘন্নাটয়কয়ের নিকটর্তী প্রার্থী র্া দয়লর নর্নর্য়রর(কযায়ম্পর
কাোকানে থযর্থা নন্নে জময়ত ঘদয়র্ি িা।
চ প্রার্থীয়দর কযাম্পগুনল যায়ত সাদানসয়ধ হে এর্ং যায়ত সংনিি সমিরকম নির্াচিী
ব
নর্নধ-নিয়ষধ ঘময়ি চলা হে তা সুনিদ্ধিত করয়র্ি;
৭ ঘন্নাটগ্রহয়ণর নদি যাি চলাচয়লর ত্তপর ঘয সমি নিেিণ আয়রাপ করা হয়েয়ে
ঘসগুনল ঘময়ি চলার র্যাপায়র কতণপ
ব য়ের সয়ঙ্গ সহয়যানগতা করয়র্ি এর্ং যাির্াহিগুনল
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র্যর্হায়রর জিয থিুমনতপত্র আয়গর ঘর্থয়ক সংগ্রহ কয়র সংনিি যাির্াহয়ি ঘসগুনল
িিন্নায়র্ প্রদর্িব করয়র্ি।

৬) ভভাটগ্রহণ ভকন্দ্রঃ
ক

ঘন্নাটগ্রহণ চলাকালীি ঘন্নাটদাতারা এর্ং পদ্ধিমর্ঙ্গ পঞ্চায়েত (নির্াচি
ব

পনরচালি নিেমার্লী, ২০০৬ এর ৪৯ িং নিেমািুযােী প্রানধকারপ্রাপ্ত র্যদ্ধিরাই ঘকর্ল
ঘন্নাটগ্রহণ ঘকয়ে প্রয়র্র্ করার আনধকারী এর্ং ওই নিেমার্লীর ১০১ িং নিেমািুযােী
থনধকারপ্রাপ্ত র্যদ্ধিরাই শুধুমাত্র ঘন্নাটগণিাস্থয়ল প্রয়র্র্ করয়ত পায়রি।
ি

নযনি নিরাপজা জনিত কারয়ি সরকানর নিরাপজা পাি, এমি ঘকাি র্যদ্ধি

ঘন্নাটগ্রহয়ণর নদি ঘন্নাটয়কয়ের ১০০ নমটায়রর ময়ধয প্রয়র্র্ করয়ত পারয়র্ি িা। এমিনক ঐ
নদি নতনি নির্াচি
ব
ঘেয়ত্রর ময়ধযও ঘ ারা ুনর করয়ত পারয়র্ি িা। নতনি যনদ ঐ ঘন্নাটগ্রহণ
ঘকয়ের ঘন্নাটার হি, তাহয়লও নিরাপজা কমীয়দর সয়ঙ্গ নিয়ে তািঁর গতনর্নধ ঘন্নাট ঘদওোয়তই
সীমার্ি র্থাকয়র্। ঘস কারয়িই যায়ক নিয়ে নিরাপজাজনিত আর্ংকা আয়ে এর্ং ঘস জিয
যায়ক সরকানর নিরাপজা ঘদওো হয়েয়ে থর্থর্া যার র্যদ্ধিগত নিরাপজাকমী আয়ে, ঘসরকম
কাত্তয়ক ইয়লকর্ি এয়জন্ট, ঘপানলং এয়জন্ট র্া কাত্তনন্টং এয়জন্ট নহসায়র্ নিয়োগ করা যায়র্
িা ।

৭) পমরির্কঃ
শ
রাজয নির্াচি
ব
কনমর্ি প্রদ্ধক্রো পযয়র্েয়ণর
ব
জিয পনরদর্ক(থর্জান্নব
ব
ার নিয়োগ
করয়র্। নির্াচি
ব
পনরচালিা সম্পয়কব ঘকাি প্রার্থী র্া দয়লর থনন্নয়যাগ র্থাকয়ল তািঁরা ঘসটা
পনরদর্য়কর
ব
িজয়র আিয়ত পায়রি।

৮) ক্ষিতাসীন িলঃ
ঘকে র্া রাজযিয়র র্া সংনিি পঞ্চায়েয়ত ঘয দল েমতাে আসীি রয়েয়ে ঘসই দল
তার সরকানর েমতা নির্াচিী
ব
প্রচায়রর কায়জ র্যর্হার করয়র্ি িা। নর্য়র্ষতঃ 6

১

(ক ঘকাি ঘকেীে র্া রাজয সরকানর কতণপ
ব ে র্া গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত

সনমনত ঘজলা পনরষয়দর ঘচোর পাসয়িরা
ব
র্া থিযািয সদয়সযরা নির্াচিী
ব
কায়জ
সরকানর প্রর্াসিযি র্া কমীর্গয়ক
ব কায়জ লাগায়র্ি িা;
(ি েমতাসীি দয়লর স্বার্থিুব কূয়লযর ত্তয়েয়র্য পঞ্চায়েয়তর গানে সহ কতবর্যরত
ঘকায়িা সরকানর গানে, প্রর্াসি যি এর্ং কমীর্গয়ক
ব কায়জ লাগায়িা যায়র্ িা; এই
নর্নধনিয়ষধ ঘকেীে সরকার র্া রাজয সরকায়রর মিীয়দর ঘেয়ত্রও প্রয়যাজয হয়র্ ;
(গ

ঘন্নায়টর সময়ে ঘকায়িা মিী, মিীর সমমযাদা
ব ঘকত্ত থর্থর্া থিয ঘকায়িা

রাজনিনতক পাইলট কার র্যর্হার, লাল র্া থিয রয়ঙর র্ানত (নর্কি লাইট লাগায়িা
গানে র্যর্হার, র্া ঘয ঘকায়িা ধরয়ণর সাইয়রি লাগায়িা গানে র্যর্হার করয়ত পারয়র্ি
িা ।
২

নির্াচিী
ব
সন্না করর্ার মেদাি প্রন্নণ নত সরকানর জােগা ঘকায়িা িয়রর

েমতাসীি দল একয়চষ্টটোন্নায়র্ র্যর্হার করয়ত পারয়র্ িা। েমতাসীি দল ঘয র্তব
সায়পয়ে ঐসর্ জােগা র্যর্হার কয়র থিযািয দল ও প্রার্থীয়দরও ঐ একই র্তব পালি
করার সায়পয়ে তা র্যর্হার করয়ত নদয়ত হয়র্;
৩

সরকানর ঘরিহাত্তস,

্াকর্াংয়লা র্া পঞ্চায়েয়তর নিেিণাধীি থিযািয

আর্াসস্থািগুনলয়ক পেপাতহীি পিনতয়ত থিযািয দল র্া প্রার্থীয়ক র্যর্হার করয়ত
নদয়ত হয়র্;
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আদর্ ব আচরণনর্নধ র্লর্ৎ র্থাকাকালীি েমতাসীি দয়লর সাফয়লযর সম্ভার্িা

র্ণদ্ধি করর্ার ত্তয়েয়র্য সংর্াদপয়ত্র র্া থিয ঘকায়িা প্রচার মাধযয়ম সরকানর র্া
পঞ্চায়েয়তর টাকাে নর্জ্ঞাপি ঘদওোয়ক সযয়ে পনরহার করয়ত হয়র্ ।
৫

নির্াচয়ির
ব
নদি ঘ াষণা ঘর্থয়ক আরম্ভ কয়র নির্াচি
ব
ঘর্ষ িা হওো পযন্ত
ব

ঘকেীে র্া রাজয সরকার থর্থর্া দ্ধজলা পনরষদ, পঞ্চায়েত সনমনত র্া গ্রাম পঞ্চায়েত
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তািঁয়দর ঘকায়িা প্রানধকার র্া নর্য়র্চিামূলক তহনর্ল ঘর্থয়ক ঘকায়িা থিুদাি র্া থর্থ ব
মঞ্জুর করয়র্ি িা; এর্ং
৬

নির্াচয়ির
ব
নদি ঘ াষণা হওোর পর ঘর্থয়ক নির্াচি
ব
ঘর্ষ িা হওো পযন্ত
ব ঘকেীে

র্া রাজয সরকার র্া গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সনমনত র্া ঘজলা পনরষদ সংনিি
পঞ্চায়েত এলাকার সুনর্ধার জিয(ক

ঘকায়িা আনর্থক
ব থিুদাি ঘ াষণা করয়র্ি িা র্া তার ঘকাি প্রনতশ্রুনত

ঘদয়র্ি িা;
(ি

ঘয ঘকাি ধরয়ির প্রকল্প র্া কম ব প্রকয়ল্পর নন্ননজপ্রির ইতযানদ স্থাপয়ির

থিুয়মাদি ঘদয়র্ি িা;
(গ

রািা াট বতনর, পািীে জয়লর সুয়যাগ সুনর্ধার র্যর্স্থা ইতযানদ র্যাপায়র

ঘকায়িা প্রনতশ্রুনত ঘদয়র্ি িা; থর্থর্া
(

ঘকাি িতয ি কমপ্রকল্প
ব
র্া প্রকয়ল্পর কর্থা ঘ াষণা করয়র্ি িা র্া এ নর্ষয়ে

ঘকায়িা প্রনতশ্রুনত ঘদয়র্ি িাঃ
থর্র্য, চালু কমপ্রকল্প,
ব
থতযার্র্যক ঘমরামনতর কাজ, জিস্বাস্থয র্া জিস্বাস্থযনর্ধায়ির
স্বায়র্থ ব প্রয়োজিীে র্যর্স্থানদ এর্ং দুয়যাগ
ব ও নর্পযেব ঘমাকানর্লা করয়ত ত্রায়ণর র্যর্স্থা
এর্ং থিযািয জরুনর র্যর্স্থানদ এইনিেিয়ণর দ্বারা র্যাহত হয়র্ িা।
(ঙ ঘকািও থস্থােী পয়দ কমী নিয়োগ করয়র্ি িা।
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