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Abstract 
India is the largest democratic country in the world . Election is a manifestation of the 

democratic system . It is essential to maintain the democratic system of any country . The 

soul of india’s democratic system is called electoral system . It is necessary to maintain the 

indian democratic system for election reforms . So that india can become a more 

democratic state . Presently such an electoral reform in india is thought of as ‘’ one nation , 

one election this one nation one one election means that the elections of the lok sobha and 

state assembly elections are held same time . 

Keywords: Electoral Reforms, why need one Nation one election, one nation one election 

inconvenience, one nation one election facility.   
 

ভনূমকা: বর্বমাবি নিববাচি  প্রনর্নিনর্ত্ব দযবকাবিা গণর্ানিক রকাবরর বে র্প্রর্ ভাবব জনির্ । ভারর্  নববশ্বর 

বৃতম গণর্ানিক দেল। দযখাবি দবনলর ভাগ মািু োনরদ্র ীমার নিবচ ববা কবরি এবং নলক্ষার অবা এখবিা পযবন্ত 

মস্ত পযবাবয়র মািুবর কাবছ দপ ৌঁছায়নি। র্া বত ভারবর্র গণর্ানিক বযবস্থা নেি নেি উন্নর্ দেবক উন্নর্র্র বে। অর 

এআ গণর্ানিক কাঠাবমার মূব রবয়বছ স্বার্ীি  ুষু্ঠ নিববাচি বযবস্থা। নিববাচবির মার্যবম রকার  লানবর্র মবর্য ংবযাগ 

ানর্র্ য় । দেবলর লাক নাবব দক বা কারা ক্ষমর্াীি বব র্া প্রােনমক ভাবব নিববাচবির মার্যবমআ নঠক য় । অর্ুনিক 

গণর্ানিক বযবস্থায় এক মাত্র নিববাচবির মার্যবমআ লানন্ত পূণব উপাবয় রকার পনরবর্বি ম্ভবপর বয় োবক। নিববাচি প্রনিয়ার 

মার্যবম এক নেবক দযমি িাগনরকবের রাজনিনর্ক নলক্ষার প্রার ঘবি দর্মনি নিববাচিবক িাগনরকবের নচন্তা দচর্িার েপবণ 

বা চব । প্রকৃর্পবক্ষ, নিববাচি ছািা দকািরূপ গণর্ি ফ বর্ পাবর িা। স্বভাবর্আ অর্ুনিক জিবহু রাবষ্ট্র জিগবণর 

াবববভ ম ক্ষমর্া এবং আচছা  প্রকাবলর মার্যম রূবপ একনি বার্, এবং ুস্থ নিববাচি বযবস্থা োকা প্রবয়াজি।  
 

ভারবর্র নিববাচি বযবস্থা  ংস্কার  : ভারর্বব স্বার্ীির্া াবভর পর নববশ্বর মািনচবত্র একনি গণর্ানিক রাষ্ট্র রূবপ অত্ম 

প্রকাল কবর। নিববাচি  অর্ুনিক গির্বির নভনত , এআ নিববাচি বযবস্থার মার্যবমআ গণর্ি র্ার স্বরূপ বজায় রাখবর্ ক্ষম 

য় । এআ নিববাচি বযবস্থার মার্যবমআ রকার দেল  দেলবাীবক লাি করবার নর্কার াভ কবর। M.Pottaviram র্াৌঁর 

“ General Election in India‛ গ্রবে মন্তবয কবরবছি…‛it is election that give legitimacy or a valid title to 

rule to Government in a democracy‛. জিার্ারণ নিববাচবির মার্যবম রকারবক নিয়িণ করার ুবযাগ পায়। অবার 

নিববাচিী প্রনিয়ার মার্যবম জিগি রাষ্ট্রীয় িীনর্ নির্বারণ এবং রাজনিনর্ক নিয়াকাবপ ংলগ্রবণর ুবযাগ পায়। ভারবর্র 

গণর্ানিক লাি বযবস্থায় জিগি রানর লাি বযবস্থায় ংলগ্রণ কবরিা । র্ার পনরববর্ব একিা নিনেবষ্ট ময় ন্তর র্াৌঁরা 
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প্রনর্নিনর্ নিববাচি কবরি এবং নিববানচর্ প্রনর্নিনর্র মার্যবমআ অআি প্রিয়বির মার্বমআ পবরাক্ষভাবব র্াৌঁরা দেবলর লাি 

পনিয়ায় ংলগ্রণ কবরি। ভারর্ীয় ংনবর্াবির পঞ্চেল ংবল (Part XV) ৩২৪ দেবক ৩২৯ র্ারার মবর্য নিববাচি বযবস্থা 

ম্পবকব অবাচিা করা  বয়বছ। ১৯৫২ াব ভারবর্ প্রেম নিববাচি িুনষ্ঠর্ য় এবং বব বৃৎ গির্বির মযবাো াভ কবর। 

এআ মযবাোবক র্বর রাখার জিয প্রবয়াজি স্বার্ীি  নিরবপক্ষ নিববাচি বযবস্থা। ভারর্ র্াৌঁর নিববাচি বযবস্থাবক স্বার্ীি  

নিরবপক্ষ করার জিয নবনভন্ন ময় নবনভন্ন র্রবির ংস্কার মূক িীনর্ গ্রণ কবরবছ  কবর চববছ যা নিববাচিী ংস্কার িাবম 

পনরনচর্। ভারর্ীয় নিববাচিী বযবস্থার কর্গুন ফাৌঁক ( lacuna) নিববাচিী ংস্কাবরর নবয়নি ত্বরানির্ কবরবছ। দযমি নিববাচবির 

ময় নবনভন্ন দুিবীনর্মূক কাজকমব ক্ষমর্াীি ে করৃ্বক প্রলানিক ক্ষমর্ার  রাষ্ট্রযবির পবযবার, নিববাচবি দপনললনি  

েবববর প্রভাব জার্পার্  র্বমবর প্রভাব প্রভৃনর্। এআ ক কারি গুনর কারবি প্রায়লআ  ভারর্বববর রাজনিনর্ক বযবস্থায় 

নিববাচিী ংস্কাবরর োবী উোনপর্ বয়বছ । অজ  পযবন্ত দয ক কনমনি  কনমলি দয ব নিববাচিী ংস্কার ংিান্ত ুপানরল 

কবরবছি র্ার মবর্য কবয়কনি গুরুত্বপূণব নবয়গুন দা “    
 

১) নিববাচি কনমলি রাষ্ট্রপনর্ করৃ্বক নিযুি ববি এবং নিবয়াবগর দক্ষবত্র রাষ্ট্রপনর্র উনচর্ প্রর্ািমিী , নববরার্ী েবর দির্া 

এবং প্রর্াি নবচারপনর্বক নিবয় গনঠর্ কনমনির ুপানরল দমবি চা ।  

২) নিববাচি কনমলিবক নর্ি েযনবনলষ্ট করবর্ বব ।  

৩) দভািারবের বয় ২১ দেবক ১৮ বছবর িানমবয় অিবর্ বব ।  

৪) েূরেলবি  দবর্ারবক  স্বলানর্ পববে পনরণর্ করবর্ বব । 

৫) নবচার নবভাবগর মবর্া নিববাচি কনমলিবক স্বার্ীি করবর্ বব ।  

৬) জা দভাি রুখবর্ নচত্র পনরচয়পত্র োবির ুপানরল । 

৭) মবে অচরণনবনর্র বযপক প্রবয়াগ এবং রকানর দমনলিানর  গিমার্যবমর পবযবার দরার্ করা করা এবং অনেবক 

অিুোি মঞ্জুর বা দকাবিা প্রকবের নলািযা বন্ধ করা আর্ানে। 

8 ) আবকট্রনিক দভানিং দমনলি (আ.নভ.এম) এর বযবার ।  

৯) দভািারবের বচর্ির্া , দভািারবের বচর্ির্া কমবূনচ এবং দভািারবের বচর্ির্া নেব পাি করা ।  

১০) নিববাচবির ময় নবনভন্ন নিবর্াজ্ঞা (মে নবনি , কমবচারীবের ছুনির নেি) জানর করা । 

১১) ভারবর্র নিববাচিী ংস্কাবরর এক িরু্ি নবয় দা ‚দিািা‛র (NOTA) প্রবর্বি ।  

১২) দভািার কাবেবর াবে অর্ার কােব নঙ্ক করাবিা এবং নববলভাবব উবেখ করবর্আ য় ২০১৯ াবর দাকভা 

নিববাচবি voter- verified paper audit trail (VVPAT) এর বযাবার । এবক্ষবত্র বা দযবর্আ পাবর ‘এক দেল, এক 

নিববাচি’ িীনর্নি নিববাচি কনমলবির নিববাচিী ংস্কাবরর পবে এক গুরুত্বপূণব পেবক্ষপ ।  
 

এক দেল এক নিববাচি নক ? 

     এক দেল এক নিববাচি কোনির জ েব  মগ্র ভারবর্র জিয একনি মাত্র নিববাচি।  েবাৎ দাকভা  নবনভন্ন 

রাবজযর নবর্াি ভার নিববাচি ময় বব এক । যা নিবয় দেবলর ভযন্তবর নবর্বকবর ৃনষ্ট বয়বছ। ‘এক দেল এক নিববাচি ‘ 

(ONE NATION , ONE ELECTION) এআ িীনর্র প্রর্াি উবেযািা বি বর্বমাি প্রর্ািমিী শ্রী িবরন্দ্র দমােী । এআ 

িীনর্র াবে  একমর্ দপাণ কবরবছি বর্বমাি রাষ্ট্রপনর্ শ্রী রামিাে দকানবন্দ এবং পূববর্ি রাষ্ট্রপনর্ শ্রী প্রণব মুখাজী। এক 

দেল,এক নিববাচবির র্ারণানি িরু্ি ব এআ র্ারণার মূ নিনর্ রবয়বছ পূবববর ১৯৫২,১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৭ ঘবি যায়া 

নিববাচি গুনবর্ । র্বব দেবল এআ িীনর্র প্রেম োনবোর দয নর্নি এমিিা িয়, এর অবগ বিক বার এআ োনব উবঠছ 

দযমি- প্রেমবার,  ১৯৮৩ াব নিববাচি কনমলি এআ প্রস্তাব দরবখ বব, দেবল এক বে দাকভা  নবর্াি ভার নিববাচি 

করা দাক নকন্ত দআ ময় দকন্দ্রীয় রকার নববল অম দেয়নি এআ নববয়। নির্ীয়বার, ২০১৪ াব িবরন্দ্র দমােী রকার 

গঠবির পবর অবার অবাচিায় অব নবয়নি এবং ২০১৬ াব প্রর্ািমিী এআ বযবস্থার প্রস্তাব করার পবর িীনর্ অবয়াগ 

উদ্দ্যাগী য় । ২০১৭ াব িীনর্ অবয়াগ জািায় নকভাবব কাযবকর বব । র্বব ২০১৮ াব ‘’ কনমলি জািায় এিা করবর্ 

ব ংনবর্াবির কমপবক্ষ পাৌঁচনি র্ারার ংবলার্ি প্রবয়াজি । র্াআ পবর নবয়নি নিবয় দকাি গ্রগনর্ দেখা যাআনি । রৃ্র্ীয় 

বাবরর দক্ষবত্র, নববরার্ী েগুনর বিবয  ভারবর্ এক দেল এক নিববাচি করা ম্ভব িয়। কারি দকাি রকার পূণব ময় 

ক্ষমর্ায় োকবর্ িা পারব দগািা বযবস্থািায় দভবে পরবব । চরু্েববাবরর দক্ষবত্র , দাকভা  নবর্াি ভার দভাি য় অাো 

অাো আুবর্ ফব একবে দভাি ব দভািারবের রায় যোযে বব িা। পঞ্চমর্, ‘’ কনমলবির নরবপাবিব োনব  
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কবরনছ, এক দেল এক নিববাচি চাু করবর্ পারব দভাি দবনল পিবব এবং দভািাররা দবনল কবর নিববাচবি ানম বর্ 

চাআববি। র্বব এআ বযবস্থার পনরবর্ববির পূববব রাজনিনর্ক েবর াবে অবাচিা করা খুবআ গুরুত্বপণূব । ভারবর্র রাজিীনর্ 

র্ো গণর্ানিক কাঠাবমাবক ুেৃ করবর্ নিববাচিী ংস্কার গুরুত্বপূণব ভূনমকা পাি করবর্ পাবর । নিববাচি বযবস্থায় প্রােীবের 

পছন্দ নিবয় িাগনরকবের বন্তা রবয়বছ দআ কারবি নিববাচবি বিক ে োকা বত NOTA দর্ দভাি নেবয় োবকি । 

নিববাচি কনমলি নিববাচি বযবস্থা দক ুষ্ঠ ভাবব কাযবকর করার জিয িমাগর্ পেবক্ষপ নিবয়আ চববছ । 
 

•  অজ পযবন্ত িুনষ্ঠর্  নবনভন্ন দাকভার ময়ীমা  

 

 

Lok Sabha 

 

Last date 

of Poll 

Date of 

Constitution 

of Lok Sabha 

Date Of 

First Sitting 

Date Of Expiration 

Of term (Article 

83(2) of 

constitution) 

Date Of 

Dissolution Of 

Lok Sabha 

 

Overall 

Term 

Approx. 

 

First  21 Feb 

52 

2 April 52 13 May 

52 

12 May 57 4-April 57 5 years  

Second  15 

March 

57 

5 April 57  10 May 

57  

9 May 62  31 March 62  5 years 

Third  25 Feb 

62 

2 April 62  16 April 

62  

15 April 67 3 March 67 5 years  

Fourth  21 Feb 

67  

4 March 

67 

16 March 

67  

15 March 72  27 Dec 70  3 years 

& 10 

months  

Fifth   10 

March 

71  

15 March 

71  

19 March 

71 

18 March 77 18 Jan 77  5 years 

& 10 

months  

Sixth   20 

March 

77  

23 March 

77  

25 March 

77  

24 March 82  22 Aug 79  2 years 

& 5 

months  

Seventh  6 Jan 80  10 Jan 80  21 Jan 80  20 Jan 85  31 Dec 84  5 years  

Eighth  28 Dec 

84  

31 Dec 84  15 Jan 85  14 Jan 90  27 Nov 89  5 years  

Ninth  26 Nov 

89  

2 Dec 89  18 Dec 

89  

17 Dec 94  13  March 91  1 years 

& 3 

months  

Tenth   15 Jun 

91  

20 Jun 91   9 July 91 8 July 96  10 May 96 5 years 

Eleventh  7 May 

96 

15 May 96 22 May 

96  

21 May 01  4 Dec 97  1 years 

& 6 

months  

Twelfth   7 March 

98  

10 March 

98 

23 March 

98  

22 March 03  26 April 99  1 years 

& 1 

Months  

Thirteen  4 Oct 99 10 Oct 99 20 Oct 

99 

19 Oct 04  06 Feb 04  4 years 

& 4 

months 
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Fourteenth  10 May 

04  

17 May 04  2 Jun 04 1 Jun 09  18 May 09 5 years 

Fifteenth  13 May 

09  

18 May 09 1 Jun 09 31 May 14  18 May 14  5 years  

Sixteenth  12 May 

14  

18 May 14  4 Jun 14 3 Jun 19 NA NA 

 

Source: Table – I, Page 2, Report of the Parliamentary Standing committee on Personnel, Public 

grievances, Law and justice - 79th report (Dec 2015) 
 

এক দেল এক নিববাচি দকি প্রবয়াজি ?   
 

     স্বার্ীি ভারবর্ বব  প্রেম ার্ারি নিববাচি িুনষ্ঠর্ বয়নছ ১৯৫১-১৯৫২ াব । এআ  নিববাচি দকব দাকভার জিয 

নছিা, বকনি রাবজযর নবর্ািভাবর্  দভাি বয়নছ । দভাি দলব নাব কব দেখা যাআ  রাজবকা দেবক খরচ বয়বছ 

প্রায় ১০ দকানি ৪৫ ক্ষ িাকার মর্ । ২০১৪ াবর দািল দাকভার জিয ার্ারণ নিববাচি িুনষ্ঠর্ য় , এবং র্ার  াবে 

াবে অর ৪ রাবজযর নবর্ািভার নিববাচি িুনষ্ঠর্ য় । দভাি দলব নিববাচি কনমলি দেখ খরচ বয়বছ  প্রায় ৩ াজার  

৮৭০ দকানি িাকার দবনল । এর পবর অর ২৫ নি রাজয এবং ২ নি দকন্দ্রলানর্ ঞ্চবর নবর্াি ভার নিববাচি বয়বছ 

নবনভন্ন  মবয় । র্ার খরচ অাো , র্াছািা  নিববাচি ুস্থ ভাবব ম্পােবির জিয েবাৎ নিরাপতার বযবস্থা র্ো বানিীর খরচ 

অাো । নিববাচবির ময় বার বার নিববাচিী অচরণ নবনর্ াগু য়ায় প্রলাি বযস্ত বয় পবি ফব উন্নয়ি মূক কাজ কমব 

দেবম যায় । েব,ময়, এবং প্রলানিক ক্ষমর্ার এআ পচয় রুখবর্ এবং দেবলর নিববাচি প্রনিয়া দক র করবর্ ভারর্ 

রকাবরর প্রস্তাব  দাবা “ ‘এক দেল, এক নিববাচি’। েবাৎ দাকভা নিববাচি এবং ২৯ নি রাজয র্ো ২ নি দকন্দ্র লানর্ 

ঞ্চবর নবর্াি ভা নিববাচি এক বে করার প্রস্তাব ।  

    পূববব  ঘবি যায়া ভারর্ রকাবরর  দকাি দাকভা নিববাচবি কর্ িাকা খরচ বয়বছ র্ার একিা অিুমানিক নাব ...... 

      ১৯৫২। ১০.৫ 

       ১৯৫৭।৫.৯                                                     খরবচর  নাব দকানিবর্  

      ১৯৬২। ৭.৩ 

      ১৯৬৭। ১০.৮  

      ১৯৭১ ।  ১১.৬ 

      ১৯৭৭     ২৩.০ 

      ১৯৮০      ৫৪.৮ 

১৯৮৪-৮৫       ৮১.৫ 

      ১৯৮৯              ১৫৪.২  

১৯৯১-৯২                          ৩৫৯.১ 

      ১৯৯৬                                         ৫৯৭.৩ 

      ১৯৯৮                                               ৬৬৬.২ 

      ১৯৯৯                                                            ৯৪৭.৭ 

       ২০০৪                                                                ১,০১৬.১ 

       ২০০৯                                                                   ১,১১৪.৪  

       ২০১৪                                                                                                      ৩,৮৭০.৩ 

 

                                                                                      উৎঃ ভারর্ীয় নিববাচি কনমলি  
 

     বর্বমাি প্রর্ািমিী শ্রী িবরন্দ্র দমােী বছর খাবিক অবগ এআ ‚এক দেল এক নিববাচি‚ নিবয় নিয় বয়বছি । প্রর্াি 

মিীর প্রস্তাব এর পনরবপ্রনক্ষবর্ দেবলর অআি কনমলি  নিয় বয়বছ । দগািা দেবল দাকভা  নবর্ািভা নিববাচি এক 
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বে করাবিার  দয প্রস্তাব, র্ার নবনভন্ন নেক কনমলি বযাখযা কবরবছ । এআ িীনর্ রূপায়বির জিয অআবির র্ো ংনবর্াবির 

কী কী র্রবির পনরবর্বি বা ংবলার্ি অিা েরকার, দ  নববয় অআি কনমলি  নকছ ুুপানর দপল কবরবছ । ংনবর্াি 

নববলজ্ঞবের  মবর্ এআ িীনর্  রূপায়ণি  খুব জ  র দকাি প্রনিয়া িয় । র্বব এআ প্রনিয়াবক রূপায়বণর পূববব একিা 

প্রশ্ন উবঠ অব , দেবলর প্রেম নিববাচি েবাৎ ১৯৫২ াবর নিববাচবি যনে ব রাবজযর নবর্ািভার নিববাচি এক বে বয় 

োবক র্াব এখি অর র্া য় িা দকি ? 
 

      পূববব িুনষ্ঠর্ নিববাচি প্রনিয়া পযবাবাচিা করব দেখা যাবব ১৯৫২ দেবক ১৯৬৭ া পযবন্ত নকন্তু নিববাচি গুবা এক 

বেআ র্। নকন্তু র্ার পবর দবল নকছ ুরাজয রকার  মাঝ পবেআ দভবে দেয়া য় । ফব দআ ব রাবজযর নিববাচবির ময় 

বেব যায় । এর পর ১৯৭৭ াব দকবন্দ্র বব প্রেম কংবগ্রন  রকার অব ,এআ রকার র্ার দময়াে ম্পূণব করবর্ 

পাবরনি । র্াআ দেবল প্রেম বার ১৯৮০ াব দেল কা নিববাচবির ম্মুখীি য়। এআ রকম ঘিিা দেবল দকব একবার 

দঘাবিনি অর কবয়ক বার ঘবিবছ । ফব এখি দাকভা নিববাচি একময় এবং  নবনভন্ন রাবজযর নিববাচি একময় বয় 

োবক । এছািা যুি রবয়বছ পুরভা  পঞ্চাবয়র্ নিববাচি । র্াআ নিববাচি প্রনিয়ািা এখি অর পাৌঁচ বছর িয় , প্রায় প্রনর্ 

বছরআ দেবলর প্রনর্িা প্রাবন্ত দকাি িা দকাি নিববাচি দবগআ োবক । এআ পনরনস্থনর্ দেবক মুনি পায়ার জিয  ‘ একবেল দেল, 

এক নিববাচি ‘ িীনর্ প্রণয়বি উবেযাগী বয়বছ িবরন্দ্র দমােী রকার ।  
 

     এক দেল এক নিববাচি, এআ িীনর্ াগু করবর্ ব ংনবর্াবির বিক গুবা র্ারা দক ংবলার্ি করা জরুরী । র্ারা গুন 

 ৮৩ , ৮৫, ১৭২, ১৭৪, ৩৫৬  িং র্ারা। এছািা ১৯৫১ াবর জিপ্রর্নিনর্ত্ব অআবির  নকছ ুংবলার্ি প্রবয়াজি । এআ 

র্ারা গুবা একিু ভা ভাবব জািা েরকার ,৮৩ িং র্ারায় ংবের দুআ কবক্ষর দময়াবের কো বা বয়বছ, ৮৫ িং র্ারায় 

দাকভা দভবঙ দেয়ার নিয়ম রবয়বছ, ১৭২ িং র্রায় নবর্ািভা  গুনর দময়াবের কো বা বয়বছ, ১৭৪ িং র্ারায় 

নবর্ািভা গুন দভবঙ নিয়ম রবয়বছ, ৩৫৬ িং র্ারায় রাষ্ট্রপ্রনর্র  লাি জানর করার নবর্াি রবয়বছ ।  
 

     এখি প্রশ্ন  দকি এআ ব ংবলার্ি জরুনর ? কারণ এআ ব ংবলার্ি িা ব স্থায়ী ভাবব দেবল এক দেল এক 

নিববাচি করাবিা ম্ভব বব িা। ২০২৪ াব পরবর্বী দাকভা নিববাচি িুনষ্ঠর্ বব । দআ বছবরআ ‘এক দেল এক নিববাচি ‘ 

িীনর্ রূপয়বণর ক্ষ নিবয় যনে এবগাবর্ য়, র্া ব দবল নকছ ুরাবজয নবর্ািভার দময়াে দল বার পূবববআ  র্া দভবঙ নেবয় 

নিববাচবি দযবর্ বব। দযমি পনিমববে বা বম নবর্ািভার নিববাচি বব ২০২১ াব । গুজরাবি বা উতরপ্রবেবল  

নিববাচি বব ২০২২ াব। দআ নেক দেবক পনিমবে বা বম পরবর্বী নবর্াি ভার দময়াে োকবব ২০২৬ া পযবন্ত 

অর উতরপ্রবেবল বা গুজরাবির ক্ষবত্র  র্া বব ২০২৭। ২০২৪ াবর দাকভা নিববাচবির বেআ এআ ব রাবজযর 

নবর্ািভা দভাি  দবর দফবর্ ব , দময়াে ফুরবিার ৩ বছর বা ২ বছর অবগআ রকার র্ো নবর্াি ভা দভবঙ নেবর্ 

বব । নকন্তু একবার দগািা দেবল নিববাচি কনরবয় নেবআ দয পরবর্বী ৫ বছর দকবন্দ্র এবং ব কনি রাবজয নস্থনর্ লী ভাবব 

রকার চবব , দকাো দকাি রকার দয মাঝ পবে পবি যাবব  িা , দকাো দয ৩৫৬ িং র্ারার প্রবয়াজি ববিা , এমিিা 

দজার নেবয় বার ক্ষমর্া এআ ুনবলা গণর্বি কার দিআ । র্াআ মাঝ পবে দকাো দকাি রকার ভাঙবআ অবার অাো 

অাো মবয় নিববাচবির পরম্পরা নফবর  অবব । দআ কারবণআ রকার দক ংনবর্াবির নবনভন্ন র্ারা ংবলার্বির মার্যবম 

নিনির্ করবর্ বব দয , কা নিববাচি দকাো বব িা ।  
 

এক দেল, এক নিববাচবির নুবর্া :  নববরার্ী ে গুনর বিবয  এআ িীনর্ যনে াগু য় র্াব জার্ীয় ে গুন বিক 

দবনল  াভবাি বব এবং অঞ্চনক ে গুন অবস্ত অবস্ত নবুপ্ত বয় পিবব ; 

      এক দেল এক নিববাচি ব দকন্দ্র লনিলাী বব এবং রাজয গুন দুবব দেবক দুববর্র বয় পিবব । যার ফব 

ভারবর্র যুিরাষ্ট্রীয় কাঠাবমা ম্পূণব দভবঙ পিবর্ পাবর ; 

      এমনিবর্আ দেবলর িাগনরক নবনভন্ন ময় নবনভন্ন ভাবব নভবযাগ কবরি দয নিববাচি বয় দগব র্াবের িারা নিববানচর্ 

জিপ্রনর্নিনর্বের দেখবর্  পায়া যায় িা ুর্রাং এক বে নিববাচি িা কবর  নবনভন্ন ময় নিববাচি ব কখি দাকভা 

কখি নবর্ািভার দভাবির প্রচাবরর জিয ব জিপ্রনর্নিনর্বের অবার এাকাআ অবর্ বব র্ার মবর্য নেবয়আ নর্নি 

নিববাচক মণ্ডীর কাবছ োয়ী োকববি ।  

      এক াবে নিববাচবির জিয প্রবয়াজি য় বিক দবনল নিরাপতা, নিববাচি করাবিার জিয র্যার্ুনিক  আনভএম দমনলি , 

নভনপবপি, এবং যবেষ্ট পনরমাবি কমবী । ফব একাবে নিববাচি ব এর্ ংখযক নিরাপতা কমবীবক যনে দেবলর অভযন্তরীণ 
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নববয় অিবক রাখা য় র্াব ভারর্বক অিমণ করার ুবযাগ দপবয় যাবব লত্রু রাষ্ট্র গুন। র্াছািা এক বে নিববাচি 

করবর্ ব দআ পনরমাি র্যর্ুনিক আনভএম প্রবয়াজি এবং এআ ব দমনলি গুনবক চাাবিার জিয যবেষ্ট পনরমাবি দট্রনিং 

প্রাপ্ত কমবীর  প্রবয়াজি।  

      দাকভা  রাবজযর নবর্ািভার নিববাচি বয় োবক অাো অাো আুয দক দকন্দ্র কবর, যনে এক াবে নিববাচি য় 

র্াব রাজয নভনতক আুয গুন চাপা পিবব এবং এনক রকম রকার গঠবির ম্ভাবিা োকবব ফব যুিরাষ্ট্রীয় কাঠাবমা খুন্ন 

বব। ফব একনেবক দযমি যুিরাষ্ট্রীয় দভবঙ পিবব নঠক দর্মনি ঞ্চ নভনতক দয ক মযা োকবব র্া এআ িীনর্র 

ফব চাপা পবি যাবব , এবং বববাপনর ভারবর্র দয ববনচত্রযময় ঐকয র্া অবর্ অবর্ নবীি বয় যাবব।  
 

      এআ িীনর্ াগু ব চযাক যান্ড বযাবন্স এর ভারাময িষ্ট বব । একনি যুি রাষ্ট্রীয় কাঠাবমার মবর্য যখি দকন্দ্র  

রাজয রকার গুন নবপরীর্ োবক র্খি , এবক পবরর কাজ পরীক্ষা কবর এবং মূযায়ি কবর । ফব দেল নঠক িীনর্ 

নিবয় চবর্ পাবর । এআ িীনর্ াগু ব র্ার মূযায়ি নঠক ভাবব বব নক িা একিা প্রশ্ন নচহ্ন দেবকআ যাবে।  
 

এক দেল, এক নিববাচবির নুবর্া :    

ববপ্রেম এআ িীনর্ যনে কাযবকর করা ম্ভব য় র্াব দেবল প্রনর্ বছর দকাি িা দকাি রাবজয নিববাচি িুনষ্ঠর্ য় র্ার ফব 

দয  নবপু পনরমাি  বেবর খরচ য় র্া  বিকিা বাৌঁচাবিা ম্ভব বব এবং দআ েব দেবলর জিয নবনভন্ন উন্নয়ি মূক কাবজ 

বযবার করা যাবব;  

নির্ীয়র্, দেবলর নবনভন্ন রাবজযর দকাো িা দকাো নিববাচি দবগআ োবক ফব নিববাচি নঠক  ভাবব  ম্পােবির জিয 

দেবলর গুরুত্বপূণব অমাবের এআ কাবজ নিবয়াগ করা য়। যার কারবি র্ারা দেবলর উন্নয়ি মূক কাবজ দবনল ময় নেবর্ 

পাবর িা । এআ িীনর্ কাযবকর ব র্ারা একিা ময় দকবমাত্র নিববাচবির জিয বযস্ত োকববি। নিববাচি বয় দগব র্ারা 

অবার দেল দক এনগবয় নিবয় যয়ার কাবজ মবিাবযাগ নেবর্ পারববি এবং িযািয মযার মার্াবির দচষ্টা করববি  ;  

      নিববাচি িুনষ্ঠর্ বার নকছ ুনেি অবগ দেবকআ অনভন্ন নিববাচিী নবনর্ াগু কবর দেয়া য়  ফব দআ ময় অর িয 

দকাি কাজ করা যায় িা যার ফব িযািয কাজ গুবা করা ম্ভব বয় বঠ িা।   
 

      ভারর্বব  িািা জানর্ িািা র্মব িািা ভাাভাীর দেল এবং জিংখযার নেক দেবক নববশ্বর নির্ীয় জিবহু 

দেল,স্বাভানবক ভাববআ কমবূবত্র র্াবের দেবলর  নবনভন্ন নবনভন্ন প্রাবন্ত দযবর্ য় এবং নববেবল পানি নেবয় য় ফব র্ারা 

প্রনর্বছর যনে নিববাচি য় র্াব র্ারা র্াবের গণর্ানিক নর্কার ব ময় প্রবয়াগ করবর্ পাবর িা।  ারা দেবল যনে 

একবার নিববাচি য় র্াব দভািারবের দভাি দেবার প্রবির্া বািবব, যা ভারবর্র ংেীয় গির্বির নভর্বক  ুেৃ করবব; 
  

      দছাি দছাি অঞ্চনক আুয দক নিবয় দয ভাবব অঞ্চনক ে গুন ভারবর্র যুিরাষ্ট্রীয় কাঠাবমাবক দচবঞ্জ কবর অবছ 

এবং নিজ স্বাবেব র্ারা ঞ্চ নভনতক দযক নবনছন্নর্াবানে ংগঠবির উদ্ভব ঘিবছ  র্া বিিা কমবব এবং এক লনিলাী 

রাষ্ট্র গঠবির দক্ষবত্র ায়ক বব ;  

       নিববাচবি পুিরায়  জয় াবভর অলায় জিপ্রনর্নিনর্রা  বিক অবগ দেবকআ দভাি প্রচাবর বযস্ত বয় পবরি ফব নর্নি 

ে োব পনরণর্ বয় পবিি ফব  দেবলর জিয গুরুত্বপূণব নদ্ধান্ত নিবর্ বিকিা ময় িষ্ট য়।  
 

উপংার : বর্বমাবি  অমাবের দেবল ONE NATION , ONE ELECTION এর র্ারিা দক নিবয় নবর্কব ৃনষ্ট বয়বছ। 

দযখাবি ৫ বছবরর মবর্য দেবল দাকভা  রাবজযর নবর্ািভার নিববাচি একাবে করার কো বা বয়বছ । এআ র্ারিানি 

দেবলর যুিরাষ্ট্রীয়  কাঠাবমাবক কর্িা অঘার্ অিবর্ পাবর র্া নবববচিার নবয় । িয ভাবব বা দযবর্ পাবর এআ র্ারিা 

নববশ্বর বব বৃৎ গণর্বির নিববাচিী ংস্কার রূবপ ভাবা বে । র্বব অমাবের দেবলর জনি এবং ববনচত্রযময় রাজনিনর্ক 

প্রকৃনর্র ফব একবযাবগ নিববাচি গ্রবণর বযবস্থা একনি বি চযাবঞ্জ। ভারবর্র ংনবর্াি ভারর্বক রাজযমূবর আউনিয়ি 

(union of state) বব নবনর্ কবর এবং যুি রাবজযর র্ারণা িুাবর নর্িনি র্ানকায় ক্ষমর্া দক বণ্টি করা বয়বছ । 

এআ নর্িনি র্ানকা - দকন্দ্র র্ানকা, রাজয র্ানকা এবং যুগ্ম র্ানকা । দকন্দ্র র্ানকায় অআি প্রণয়বির নর্কারী দকন্দ্র, 

রাজয র্ানকায় অআি প্রণয়বির নর্কারী রাজয এবং যুগ্ম র্ানকায় অআি প্রণয়বির নর্কারী দকন্দ্র  রাজয উভয়আ । 

দাকভা  রাবজযর নবর্াি ভার নিববাচি দকন্দ্র র্ানকা ভুি র্াআ দকন্দ্রীয় নিববাচি কনমলি এআ নিববাচি কনরবয় োবকি এবং 

রাজয নিববাচি কনমলি যোিবম ংনবর্াবির ৩২৪ িং এবং ২৪৩ দক িং র্ারায় রাবজযর পঞ্চাবয়র্ এবং দপ রভার নিববাচবির 

জিয োয়ী । দাকভা  রাজয নবর্ািভার নিববাচি যোিবম ৮৩(২) এবং ১৭০(১) িং র্ারায় উবেখ করা বয়বছ । 
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     পনরবলব বা যায় দযবকাবিা  গণর্ানিক দেবলর রকার গনঠর্ য় জিগবির িারা নিববানচর্ জিপ্রনর্নিনর্বেরবক নিবয় । 

দবক্ষবত্র  রকাবরর িারা গৃীর্ দয দকাবিা নদ্ধাবন্তর বাস্তবায়বির জিয প্রবয়াজিীয় দেবলর মস্ত িাগনরকবের মেবি । 

‚এক দেল , এক নিববাচি ‚ এআ র্ারণানিবক দেবলর প্রনর্নি িাগনরবকর কাবছ  দপ ৌঁবছ নেবর্ বব ূযবরনির িযায় যাবর্ কবর  

ভনবযৎ ভারর্ ঝমনবয় উবঠ  এবং একআ বে এআ নদ্ধাবন্তর ুফ  ফর্া মগ্র দেবলর জিার্ারি দভাগ করবর্ 

পাবর । নিববাচবির মবর্য ংস্কার পোপবণ করব দুিবীনর্  স্বজি দপাবণর কানমা মুবছ মগ্র দেবলর ংস্কার ার্ি ঘিবব । 

এমিনক জিার্ারি দয ক যিণার ভুিবভাগী দআ ক যিণা দেবক নিস্তার পাবব । ংস্কাবরর দছাৌঁয়ায় নিমব ,স্বে 

,পনরকাঠাবমাযুি , দুিবীনর্ীি , কমবঠ,গনর্লী  ুন্দর িবভারর্বববর জন্ম বব । দযখাবি গণর্ি ,মাজর্ি 

,াবববভ নমকর্া, ঐকয  ংনর্,র্মব নিরবপক্ষর্া, স্বার্ীির্া, দ ভ্রারৃ্ত্ব  ংনর্ আর্যানে িীনর্মূ যোেব ভাবব প্রনর্নষ্ঠর্ 

বব, এমিনক নবনভন্ন নংাত্মক ঘিিামূবর ংখযা কবম অবব। জিগি যনে এআ র্ারিা াগ্রব গ্রি করবর্ পাবর র্াব 

রকার  জিগবির মবর্যকার ম্পকব দযমি ুেৃঢ় বব দর্মিআ  দেবলর গ্রগনর্  ুনিনির্ বব ।    
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নিজস্ব প্রনর্নির্, িয়া নেনে । 

১০. এক দেল, এক নিববাচিঃ রকাবরর মর্ব ুনবর্ার িা  (জুি ২২, ২০১৯) ুমি দিগুপ্ত , প্ল্যািফমব  আন্টারবিবির িরু্ি 

কাগজ।  

১১.  নঠক নক নক কারবি এর অবগ এক দেল এক নিববাচি’ পনরকেিার বাস্তবায়ি ম্ভব য়নি? (জুি ২০, ২০১৯) 

Times বাংা।  

                                     


