
যত্শফরস 

১. বূভষকশ 

 

১.১ পযেক্ভশয্ট (এযয থেকে 'পযেক্ভশয্ট' ফশ 'কোভ্শনষ', অথফশ 'আভশদেয/আভযশ' ষশফে 

উর্রেখ কযশ মেছে) একটষ ফষনষমোগ ্যতষল্ঠশন মশ ফষ্ফফ্মশস কশজ কযে। 

 

১.২ গ্যশক এফং কোভ্শনষয ভধ্মে এই ্ভশয্ট ডরশয রমশরটষ ্যোগ্যশভ চহক্তষ ('গ্যশক চহকত্ষ') 

ভ্শদন ফশধ্মতশভরূক। 

 

১.৩ গ্যশক ং্রষল্ট অন ফ্মফশয কযে ফ্তনত্্যবশফে গ্যশক চহকত্ষ গ্যশক ক্মশফষনেটে 

কয্ষম কযরে তশ কশয্মকয ফে। 

 

১.৪ গ্যশক চহকত্ষ এই ফষেল ্যণোদনশয কল্েতয্ে গ্যশকেয এফং কোভ্শনষয ভধ্মে ভ্যক্ 

নষমনত্য্ণ কযে। এটষ ্যণোদনশয কশয্মকশযষতশয ভধম্ে কযশ মেকোনো দক্লেেয ূয্ফে গয্শককে 

ভত্ ্যমোজনসম তথ্ম যফযশ কযে। 

 

১.৫ গ্যশক এতদফ্শযশ ফ্সকশয কযেন মে তষনষ কোভ্শনষয নষজফ্ ফষফেচনশয বষতত্ষতে ভমে ভমে 

ংোধষত এই ্ভশয্ট ডরশয রমশরটষ ্যোগয্শভ চহকত্ষটষ ডেছেন, ফহঝেছেন এফং গয্ণ কযেছেন। 

 

২. যত্শফরসয ফম্শখম্শ 

২.১ অন্মথশম ্ল্টবশফে উর্রেখ নশ থশকরে, এই "্ভশয্ট ডরশয রমশরটষ ্যোগ্যশভ চহক্তষ" -এয 

আওতশয়  নষভন্রষখষত যত্শফরস নষভ্নযূে ংজ্ঞশমষত কযশ ফে। 

 "্ভশয্ট ডরশয" অয্থ কোভ্শনষয তফষর মশ এই চহক্তষতে নষয্ধশযষত ষশফে গ্যশকেয 

অ্মশকশউন্টে জভশ ম। 

 "গয্শক" ফরতে এভন ফ্মকত্ষকে ফোঝশনো য় মষনষ গ্যশক চহক্তষয শেক্লে কোভ্শনষতে 

এক ফশ একশধষক অ্মশকশউন্ট খহরেছেন। 

 "গয্শক চহকত্ষ" এয অয্থ কোভ্শনষয নথষত্য মশ গ্যশক এফং কোভ্শনষয ভধ্মে নষয়ভ, 

যত্শফরস এফং চহকত্ষ নষযদ্ে কযে মশ আভশদেয শথে অ্মশকশউন্ট খোরশয ভম গৃসত 

য়েছে। 

 "্যোগয্শভ" ভশনে ্ভশয্ট ডরশয রম্মশরটষ ্যোগ্যশভ। 

 

৩. শধশযণ ফষধশন 

 

৩.১ এই ্যোগ্যশভ হধহভশতয্ যষয়ের অ্মশকশউন্টেয ক্লেতয্ে জরব্ম। 

 

৩.২ ভ্ত রেনদেন (কয্ম এফং ফষক্যম) ভ্নন্ রে ্যোগ্যশভটষ ক্যষম কযশ মেতে শযে। এই 

রেনদেনেয ভোট বরষউভ ২ রটেয কভ ওয়শ মশফে নশ। বরষউভেয ্যমোজনসমতশ ূযণেয য 

্যোগয্শভটষ গ্যশকেয জন্ম জরব্ম ফে। 

 

৩.৩ গ্যশকেয ট্যেডেয যষভশণ অনহশযে ফ্মংকয্ষমবশফে ্ভশয্ট ডরশয ভরূ্মশয়ষত ফে। 

 

৩.৪ মখন গ্যশক "ক্মশ" ফশটনে ক্রষক কযফে, ্কয্ষনে ্যদয্ষত নষয্দষল্ট যষভশণ ্ভশয্ট ডরশয 

্ফমংকয্ষমবশফে গ্যশকেয অ্মশকশউন্টে জভশ ফে। "ক্মশ" - ্কোমশযেয যষেটেয ক্লেত্যে ভোট 

যষভশণো $০ ডরশয য়ে মশম। েক্লেত্যে হনযশয় গণনশ হযহ ফে। 



 

৪. তফষর গয্ণ 

 

৪.১ ্ভশয্ট ডরশযেয ভলট্ষ গয্শকেয ট্যেডষং অ্মশকশউন্টে শওমশয য মেকোনো ভয় 

্যত্মশশযেয জন্ম জরব্ম ফে। 

 

৪.২ ্যমোজনসম ংখ্মক ট্যেডষং রট ূযণেয জন্ম গ্যশককে অনহযোধ কযশয অধষকশয কোভ্শনষ 

ংযক্লণ কযে। ্যয়োজনসয় ংখ্মক রটেয তূ্য: রট ংখ্মশ = ইউএডষ এয মোগপর/10 । 

 

৪.৩ ্যত্মেক গ্যশকেয ভোট ট্যেড যষভশনেয উয বষতত্ষ কযে কশযেন্ট ট্শট্মশ যমেছে 

(যেগহরশয, ্যো, এক্শয্ট, বষআইষ)। কশযেন্ট ্ট্মশটশ যফযত্স ত্যে উনন্সত কযশয জন্ম 

গ্যশককে অফ্মই ্যমোজনসম ংখ্মক রট টয্েড কযতে ফে। 

যেগহরশয ্ট্মশটশ: রট ্যতষ ০.০৫ ষ 

্যো ্ট্মশটশ: রট ্যতষ ০.০৬ ষ 

এক্শযট্ ্ট্মশটশ: রট ্যতষ ০.০৮ ষ 

বষআইষ ্ট্মশটশ: রট ্যতষ ০.১ ষ 

 

৪.৪  কোভ্শনষ ্ট্মশটশ যষফযত্নেয কল্েতয্ে শযষ্যভষক এফং যষসভশয যষভশণ যষফযত্নেয 

অধষকশয ংযক্লণ কযে। 

 

৫. ফশতষরকযণ এফং ংোধন 

 

৫.১ গ্যশক ্ফসকতৃষ ্যদশন কযছে মে ফযত্ভশন চহক্তষয নষমভ নশ ভশনরে ফশ জশরষমশতষয 

ন্দেবশজন ওয়শয কল্েত্যে গয্শককে ্যোগ্যশভ থেকে ফশদ দেওমশয অধষকশয কোভ্শনষ 

ংযক্লণ কযে। 

 

৫.২ কোভ্শনষয তশয নষজ্ফ ফষফেচনশয বষতত্ষতে ূয্ফ নোটষ এফং ফশতষরেয কশযণভূেয 

ফ্মশখ্মশদশন ফ্মতসত ্ভশয্ট ডরশয ্যোগ্যশভে গয্শকেয ্যফেশধষকশয ফশতষর কযশয অধষকশয 

ংযক্লণ কযে। 

 

  


