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েভািটং পদ্ধিতসমূহৰ বয্ৱহাৰ অিত পুৰিণ। পৰ্াচীন গৰ্ীচ
েদশত পৰ্থেম েভািটঙৰ িবিভন্ন পৰীক্ষা-িনৰীক্ষা সম্পন্ন েহাৱাৰ
কথা পৰ্মাণ েপাৱা যায়। িকন্তু েভািটং পদ্ধিতসমূহৰ বতর্মানৰ
িয ভূিমকা বা িস্থিত তাৰ কথা ক’বৈল গ’েল েসয়া বৰ েবিছ
িদনৰ কথা নহয়। ১৮ শিতকাৰ ফৰ্ান্সৰ দুজন গিণতজ্ঞ কৰ্েম জয্
চালছ্ িড বৰডা আৰু মাৰিকউ িড ক’ণ্ডৰেচক আধুিনক েভািটং
বয্ৱস্থাৰ বাটকটীয়া বুিলব পািৰ। েতওঁেলাক দুেয়াজেন পৰ্ধানৈক
পু্লৰািলিট েভািটং পদ্ধিতৰ িবষেয় সমােলাচনা কিৰিছল। আৰু
দুেয়াজেন দুটা উন্নত েভািটং পদ্ধিত আগবঢ়াইিছল। এয়া িঠক েয
েতওঁেলাক দুেয়াজেন পৰ্ধানৈক এজন েশৰ্ষ্ঠ পৰ্াথর্ী বাছিন কৰাত
গুৰতব্ িদিছল। বতর্মান সময়েতা অিধক সংখয্ক েভািটং পদ্ধিতত
বা েভািটঙৰ গেৱষণাত এজন েশৰ্ষ্ঠ পৰ্াথর্ী বাছিন কৰাৰ সম্পকর্েত
পৰ্ধানৈক আেলাচনা কৰা হয়। িকন্তু এেন বহু পিৰেৱশৰ মুখামুিখ
হ’ব লগা হয় য’ত এজনতৈক েবিছ পৰ্াথর্ী বাছিন কিৰব লগা হয়।
উদাহৰণসব্ৰূেপ, ২০ জন বয্িক্তৰ মাজৰ পৰা এখন ৪ জনীয়া
কিমিট গঠন কৰা বা ১০০ খন চলিচতৰ্ৰ মাজৰ পৰা ১০ খন
েশৰ্ষ্ঠ চলিচতৰ্ িনবর্াচন কৰা ইতয্ািদ। এইধৰণৰ অেলখ উদাহৰণ
আমাৰ মাজত িবদয্মন। অিত েশহতীয়াৈক এই ধৰণৰ েভািটং
পদ্ধিতসমূেহ অধয্য়ন বা গুৰুতব্ পাবৈল সক্ষম ৈহেছ। যিদও
একািধক পৰ্াথর্ী বাছিন কৰাৰ গেৱষণাই অিত েশহতীয়াৈক গুৰুতব্
লাভ কৰা েদখা ৈগেছ, িকন্তু এইধৰণৰ বয্ৱস্থা বা পদ্ধিতসমূহৰ
অধয্য়ন এেকবােৰ নতুন কথা নহয়। এই আেলাচনাত আিম Sin-
gle Transferable Vote নােম েতেন এটা পদ্ধিতৰ িবষেয়
আেলাচনা কিৰম। িয এই েশৰ্ণীৰ েভািটং পদ্ধিতৰ অন্তগর্ত,
লগেত যাৰ বয্ৱহাৰ বা পৰ্েয়াগ বহুেকইখন েদশৰ সাধাৰণ
িনবর্াচনেতা কৰা হয়।

১৮১৯ চন, অথর্াৎ আিজৰ পৰা পৰ্ায় দুশ বছেৰা অিধক
সময়ৰ আগেত থমাছ িহল (Thomas Hill) নামৰ এজন
বয্িক্তেয় বািমর্ংহাম ছ’চাইিট ফৰ িলটােৰৰী এণ্ড চাইিণ্টিফক
ইমপৰ্ুভেমণ্টৰ (Birmingham Society for Literary and
Scientific Improvement) বােব এখন কিমিট গঠন কিৰবৈল
এটা েভািটং পদ্ধিত বয্ৱহাৰ কিৰিছল। এই পদ্ধিতেটাৰ পৰাই
বতর্মানৰ Single Transferable Vote পদ্ধিতেটা উদ্ভৱ ৈহেছ
বুিল জনা যায়। অৱেশয্ েসই সময়ত বয্ৱহাৰ কৰা পদ্ধিতেটাৰ
লগত আিজৰ Single Transferable Vote পদ্ধিতৰ যেথষ্ট
পাথর্কয্ আেছ। বািমর্ংহাম ছ’চাইিট ফৰ িলটােৰৰী এণ্ড চাইিণ্টিফক
ইমপৰ্ুভেমণ্টত বয্ৱহাৰ কৰা েভািটং পদ্ধিতেটা তলত চমুৈক দািঙ
ধৰা ৈহেছ।

এই পদ্ধিতত পৰ্েতয্কজন েভাটােৰ এজন পৰ্াথর্ীক েভাট
িদয়াৰ লগেত েবলটত েভাটাৰৰ নাম উেল্লখ কিৰব লােগ।
পাঁচটা বা পাঁচটাতৈক অিধক েভাট লাভ কৰা পৰ্াথর্ী েকইজনক
িবজয়ী বুিল ধৰা হয়। যিদ েকােনা পৰ্াথর্ীেয় পাঁচটা েভাটতৈক
অিধক েভাট লাভ কেৰ েতিতয়া েসই অৱিশষ্ট েভাট (েবলটসমূহ)
যাদৃিচ্ছকভােৱ বাছিন কৰা হয়। আৰু েসই েভাটাৰসকলক অনয্
পৰ্াথর্ীক েভাট িদবৈল িদব্তীয়বাৰ িনমন্তৰ্ণ কৰা হয়। অৱিশষ্ট েভাট
নথকাৈলেক এই পৰ্িকৰ্য়ােটা চিল থােক। চমুৈক এইেটােৱই হ’ল
থমাছ িহেল বয্ৱহাৰ কৰা েভািটং পদ্ধিত যাৰ সহায়ত এজনৈক
েবিছ পৰ্াথর্ী বাছিন কিৰব পৰা যায়।

বতর্মানৰ Single Transferable Vote পদ্ধিত: এই
পদ্ধিতেটা এটা সমানুপািতক েভািটং বয্ৱস্থা। অথর্াৎ এই পদ্ধিতত
এটা দেল লাভ কৰা মুঠ েভাটৰ অনুপােত আসন লাভ কেৰ।
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েবিছভাগ সমানুপািতক েভািটং বয্ৱস্থাত দলৰ হাতত েগােটই
শিক্ত বা ক্ষমতা থােক। েভাটােৰ মাতৰ্ েতওঁৰ িপৰ্য় দলক েভাট
িদব পােৰ আৰু দেল িনজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী পৰ্াথর্ী িঠক কেৰ।
িকন্তু এই পদ্ধিতত েভাটােৰ েৰংকৰ সহায়ত েতওঁেলাকৰ িপৰ্য়
পৰ্াথর্ীসকল েবলটত উেল্লখ কিৰব পােৰ। ইেয় অনয্ সমানুপািতক
েভািটং বয্ৱস্থাৰ লগত ইয়াৰ পৰ্ধান পাথর্কয্। এই Single
Transferable Vote পদ্ধিতত এটা েকাটা (quota) িঠক কৰা
হয়। পৰ্থম স্থানত িযেকইজন পৰ্াথর্ীেয় েকাটাৰ সমান বা অিধক
েভাট লাভ কেৰ েতওঁেলাকক িবজয়ী বুিল ধৰা হয়। িবজয়ী
পৰ্াথর্ীৰ হাতত অৱিশষ্ট েভাট (extra votes) থািকেল েসই
েভাট িপছৰ পৰ্াথর্ীৈল স্থানান্তৰ হয়। যিদ পৰ্থম স্থানত েকােনা
পৰ্াথর্ীেয় েকাটাৰ সমান েভাট লাভ নকেৰ েতিতয়া পৰ্থম স্থানত
আটাইতৈক কম েভাট লাভ কৰা পৰ্াথর্ীজনক আঁতৰাই িদয়া হয়
আৰু েতওঁৰ েভাটসমূহ িদব্তীয় স্থানত (second preference)
থকা পৰ্াথর্ীজনৈল স্থানান্তৰ হয়।

এগৰাকী িবৰ্িটছ িশল্পীেয় অংকণ কৰা থমাছ িহলৰ পৰ্িতকৃিত

Single Transferable Vote পদ্ধিতেটা কৰ্মানব্েৱ উন্নত
ৈহ থকা এটা েভািটং বয্ৱস্থা। এই বয্ৱস্থাক মাতৰ্ এটা েভািটং
পদ্ধিত বুিল েকাৱাতৈক ইয়াক একািধক েভাট গণনা কৰা পদ্ধিত
বুিল ক’েল েবিছ শুদ্ধ হ’ব। িকয়েনা এই পদ্ধিতেটা সময়ৰ লেগ
লেগ িবিভন্ন সাল-সলিন ৈহ আেছ। থমাছ িহলৰ পাছত এই
পদ্ধিতেটাৰ সম্পকর্ত পৰ্থেম অধয্য়ন কেৰ কালর্ এেন্দৰ্ (Carl

Andrae) নামৰ এজন েডিনচ গিণতজ্ঞই। ১৮৫৫ চনত েতওঁ
িযেকােনা সংখয্াৰ েভাটাৰৰ বােব এটা নতুন েকাটাৰ কথা উেল্লখ
কেৰ। েতওঁ উেল্লখ কৰা েকাটাক তলত িদয়াৰ দেৰ েদখুৱাব
পািৰ।

Quota =
⌊
N

K

⌋
.

ইয়াত ⌊x⌋ হ’ল x তৈক সৰু বা সমান অখণ্ড সংখয্া। ইয়াত
K হ’ল বাছিন কিৰবলগীয়া পৰ্াথর্ীৰ সংখয্া। যিদ এখন কিমিটৰ
বােব মুঠ চািৰজন পৰ্াথর্ী বাছিন কিৰব লােগ েতিতয়া K মান হ’ব
চািৰ। আনহােত, এই পৰ্িকৰ্য়ােটাত অংশগৰ্হণ কৰা মুঠ েভাটাৰক
N ৰ সহায়ত বুেজাৱা হয়।

কালর্ এেন্দৰ্ই ১৮৫৫ চনত এটা সাধাৰণ েকাটাৰ ধাৰণা
িদয়াৈলেক পৰ্াথর্ীসকলক েৰংকৰ সহায়ত উপস্থাপন কৰা ধাৰণা
উদ্ভৱ েহাৱা নািছল। থমাছ হীেয়ৰ (Thomas Hare) নামৰ লণ্ডন
েবিৰষ্টাৰ (London Barrister) এজেন ১৮৫৭ চনত েপানপৰ্থম
বাৰৰ বােব পৰ্াথর্ীসকলক েৰংকৰ সহায়ত উপস্থাপন কৰাৰ এটা
ধাৰণা িদেয়। লগেত েৰংকৰ সহায়ত উপস্থাপন কৰা পদ্ধিতত
কালর্ এেন্দৰ্ই আগবেঢ়াৱা েকাটা বয্ৱহাৰ কিৰ Single Trans-
ferable Vote পদ্ধিতৰ এটা নতুন পিৰচয় দািঙ ধেৰ। লগেত
এই পদ্ধিতেটা পৰ্চাৰ কেৰ। েসেয়েহ এই পদ্ধিতেটাক বহুেত
হীেয়ৰ পদ্ধিত (Hare System) বুিলও উেল্লখ কেৰ।

থমাছ হীেয়ৰ পাছত Single Transferable Vote
পদ্ধিতেটাৰ এটা গুৰুতব্পূণর্ সাল-সলিন হয় ১৮৬৮ চনত। েসই
সময়ত এইছ আৰ েডৰ্াপ (H. R. Droop) নােম অনয্ এজন লণ্ডন
েবিৰষ্টােৰ কালর্ এেন্দৰ্ আৰু থমাছ হীেয়েৰ বয্ৱহাৰ কৰা েকাটাৰ
িবষেয় িকছু সমােলাচনা আগবঢ়ায়। এই সমােলাচনাৰ িভতৰত
পৰ্ধান কাৰণ হ’ল– কালর্ এেন্দৰ্ই পৰ্স্তাৱ কৰা েকাটাৰ মান যেথষ্ট
ডাঙৰ েহাৱা বােব পৰ্থম স্থানত েসই মান লাভ কিৰবৈল িযেকােনা
পৰ্াথর্ীৰ বােব সমসয্া হয়। ফলত পৰ্াথর্ী বাছিন কৰা কাযর্য্েটা
দীঘলীয়া হয়। এই সমসয্া আঁতৰ কিৰবৈল েডৰ্ােপ এটা নতুন
েকাটাৰ পৰ্স্তাৱ িদেয়।

েডােপ পৰ্স্তাৱ কৰা েকাটাৰ মান কালর্ এেন্দৰ্ আৰু থমাছ
হীেয়েৰ বয্ৱহাৰ কৰা েকাটাৰ তুলনাত সৰু। েডৰ্ােপ আগবেঢ়াৱা
েকাটাক তলত উেল্লখ কৰা ৈহেছ।

Droop Quota =
⌊

N

K + ১

⌋
+ ১.

ভালৈক লক্ষয্ কিৰেল েদখা যায় েয েডৰ্াপ েকাটা হ’ল
আটাইতৈক সৰু অখণ্ড সংখয্াৰ েকাটা (Integer quota)
য’ত K তৈক অিধক সংখয্ক পৰ্াথর্ীেয় েসই পিৰমাণৰ েভাট
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লাভ কিৰব েনাৱােৰ। সহজ ভাষাত েডৰ্াপ েকাটা বয্ৱহাৰ
কিৰেল পৰ্েয়াজনতৈক অিধক পৰ্াথর্ীেয় েসই পিৰসৰৰ (Range)
িভতৰত অন্তভু্র্ক্ত হ’ব েনাৱােৰ। অথর্াৎ যিদ এখন কিমিটৰ বােব
দুজন পৰ্াথর্ী বাছিন কিৰব লােগ, েতিতয়া েডৰ্াপ েকাটা বয্ৱহাৰ
কিৰেল িতিনজন পৰ্াথর্ীেয় েসই েকাটাৰ সমান পৰ্থম স্থানৰ েভাট
লাভ কিৰব েনাৱােৰ। এইেটা এটা সব্াভািৱকেত উেল্লখনীয় বা
পৰ্েয়াজনীয় ৈবিশষ্টয্।

এিতয়া আিম ওপৰত উেল্লখ কৰা েকাটাসমূহৰ সহায়ত
িকদেৰ এজনতৈক েবিছ পৰ্াথর্ী বাছিন কিৰব পািৰ, লগেত
েকাটাসমূহৰ ওপৰত িকদেৰ এটা ফলাফল িনভর্ৰ কেৰ েসই
সম্পকর্ীয় িকছু কথা আেলাচনা কিৰম।

উদাহৰণ ১: ধৰাহওঁক দুটা দল কৰ্েম দল-১ আৰু দল-২।
দল-১ ৰ পৰ্াথর্ী কৰ্েম ক আৰু খ, আৰু দল-২ ৰ পৰ্াথর্ী কৰ্েম চ
আৰু ছ। মুঠ েভাটাৰৰ সংখয্া ১০০। ধৰাহওক চািৰজন পৰ্াথর্ীৰ
মাজৰ পৰা িতিনজন পৰ্াথর্ী বাছিন কিৰব লােগ। েভাটাৰৰ সমূ্পণর্
তথয্ তলৰ তািলকাত েদখুওৱা ৈহেছ।

২৪ ২৩ ৩২ ২১
ক খ চ ছ
খ ক ছ চ
চ ছ ক খ
ছ চ খ ক

তািলকাখনৰ পৰা িকছু তথয্ চাব পািৰ। উদাহৰণসব্ৰূেপ,
পৰ্থম দুটা স্তম্ভৰ (বাওঁফালৰ) ৪৭ (২৪ + ২৩) শতাংশই দল-
১ ক দল-২ পৰ্াথর্ীতৈক ওপৰত ৰািখেছ। িঠক েসইদেৰ েশষৰ
দুটা স্তম্ভৰ (েসাঁফালৰ) ৫৩ (৩২+২১) শতাংশ েভাটােৰ দ’ল-২
ক দ’ল-১ তৈক ওপৰত ৰািখেছ। সমানুপািতক েভািটং বয্ৱস্থাৰ
পৰা এয়া আশা কিৰব পািৰ েয মুঠ িতিনটা স্থানত, দল-২ েয়
দুখন আসন আৰু দ’ল-১ েয় এখন আসন লাভ কিৰব পােৰ।
(েভাট েবিছ হ’েল আসনৰ সংখয্া েবিছ েহাৱা কাযর্য্।)

আেলাচনা: যিদ আিম কালর্ এেন্দৰ্ আৰু থমাছ হীেয়েৰ
বয্ৱহাৰ কৰা েকাটা বয্ৱহাৰ কেৰাঁ, েতিতয়া উক্ত েভািটং
পিৰেৱশত েসই েকাটাৰ মান হ’ব

⌊ ১০০
৩
⌋
= ৩৩। অথর্াৎ পৰ্থম

স্থানত ৩৩ টা েভাট লাভ কৰা পৰ্াথর্ীেকইজন জয়ী হ’ব। িযেহতু
েকােনা এজন পৰ্াথর্ীেয়ই পৰ্থম স্থানত ৩৩ টা েভাট লাভ কৰা
নাই েসেয়েহ আটাইতৈক কমৈক পৰ্থম স্থানৰ েভাট লাভ কৰা
পৰ্াথর্ীজন (এইেক্ষতৰ্ত পৰ্াথর্ী-ছ) আঁতৰাই িদয়া হ’ব। আৰু বাকী
থকা পৰ্াথর্ীেকইজন হ’ব েসই িতিনজন পৰ্াথর্ী। অথর্াৎ িতিনজন

পৰ্াথর্ী বাছিন কিৰেল: পৰ্াথর্ী-ক, পৰ্াথর্ী-খ, আৰু পৰ্াথর্ী-চ। অথর্াৎ,
দল-১ ৰ দুজন পৰ্াথর্ীেয় স্থান লাভ কৰাৰ িবপৰীেত দল-২ েয় লাভ
কৰা আসনৰ সংখয্া হ’ল এখন। িকন্তু েভাট েশব্য়াৰৰ ফালৰ পৰা
চােল দল-২ েয় দুখন আসন লাভ কৰােটা যুিক্তসংগত আিছল।
অথর্াৎ, এই উদাহৰণেটাৰ বােব কালর্ এেন্দৰ্ আৰু থমাছ হীেয়েৰ
বয্ৱহাৰ কৰা েকাটােয় এটা সুিস্থৰ ফলাফল িদবৈল সক্ষম েহাৱা
নাই।

উক্ত তথয্ৰ েক্ষতৰ্ত েডৰ্াপ েকাটা বয্ৱহাৰ কিৰেল েকেনকুৱা
ফলাফল লাভ কিৰব পািৰ েসয়া তলত েদখুওৱা ৈহেছ। েডৰ্াপ
েকাটাৰ সূতৰ্ৰ সহায়ত উদাহৰণ-১ ৰ বােব মান িনণর্য় কিৰেল
েপাৱা যায় ২৬। অথর্াৎ, Droop quota =

⌊ ১০০
৩+১

⌋
+১ = ২৬।

ইয়াৰ পৰা েদখা যায় েয কালর্ এেন্দৰ্ আৰু থমাছ হীেয়েৰ
বয্ৱহাৰ কৰা েকাটাৰ তুলনাত েডাপ েকাটাৰ মান সৰু। অথর্াৎ,
এিতয়া পৰ্থম স্থানত ৩৩ ৰ সলিন ২৬ বা তাতৈক অিধক েভাট
লাভ কৰা পৰ্াথর্ীসকল িবজয়ী হ’ব। লগেত অৱিশষ্ট েভাটসমূহ
িপছৰ পৰ্াথর্ীৈল স্থানান্তৰ হ’ব। েডৰ্াপ েকাটাৰ মেত পৰ্থেম
পৰ্াথর্ী-চ িবজয়ী হ’ব আৰু পৰ্াথর্ী-চ ই লাভ কৰা অৱিশষ্ট ৬
(৩২ − ২৬ = ৬) টা েভাট পৰ্াথর্ী-ছ ৈল স্থানান্তৰ হ’ব। ফলত
পৰ্াথর্ী-ছ ৰ মুঠ েভাটৰ সংখয্া হ’ব-২৭ টা। গিতেক পৰ্াথর্ী-ছ ও
িবজয়ী হ’ব। আৰু তাৰ পাছত দল-১ ৰ এজন পৰ্াথর্ী বাছিন কৰা
হ’ব। এইেক্ষতৰ্ত আসনৰ সংখয্া েভাট েশব্য়াৰৰ অনুপােত ৈহেছ।
অথর্াৎ ৫৩ শতাংশ েভাট লাভ কৰা দল-২ েয় দুখন আসন লাভ
কৰাৰ িবপৰীেত ৪৭ শতাংশ েভাট লাভ কৰা দল-১ েয় এখন
আসন লাভ কিৰেছ। অথর্াৎ, েডৰ্াপ েকাটােয় কালর্ এেন্দৰ্ আৰু
থমাছ হীেয়েৰ বয্ৱহাৰ কৰা েকাটাতৈক ভাল ফলাফল িদবৈল
সক্ষম। িকন্তু সকেলা েভািটং পিৰেৱশৰ বােব েডৰ্াপ েকাটােয়
ভাল ফলাফল িদবৈল সক্ষমেন? নহয়। েডৰ্াপ েকাটাও সকেলা
েভািটং পিৰেৱশত এটা ভাল ফলাফল িদবৈল সক্ষম নহয়।

উদাহৰণ ২: ধৰাহওক এইবাৰ দল-১ ৰ চািৰজন পৰ্াথর্ী কৰ্েম
ক, খ, গ, ঘ; আৰু দল-২ ৰ চািৰজন পৰ্াথর্ী কৰ্েম চ, ছ, জ, ঝ।
মুঠ েভাটাৰৰ সংখয্া ৮০ জন। মুঠ আঠজন পৰ্াথর্ীৰ মাজৰ পৰা
সাতজন পৰ্াথর্ী বাছিন কিৰব লােগ। েভাটাৰৰ সমূ্পণর্ তথয্ তলৰ
তািলকাত েদখুওৱা ৈহেছ।

ইয়াত, Droop quota =
⌊ ৮০
৭+১

⌋
+ ১ = ১১। এইেক্ষতৰ্ত

দল-১ েয় মুঠ ৩৯ টা পৰ্থম স্থানৰ েভাট লাভ কৰাৰ িবপৰীেত
দল-২ েয় মুঠ ৪১ টা পৰ্থম স্থানৰ েভাট লাভ কিৰেছ। িযেহতু
দল-২ েয় লাভ কৰা েভাটৰ সংখয্া দল-১ তৈক েবিছ েসেয়েহ
সব্াভািৱকেত সাতখন আসনৰ িভতৰত চািৰখন আসন দল-২
েয় লাভ কৰাৰ িবপৰীেত দল-১ েয় লাভ কৰা আসনৰ সংখয্া
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িতিনখন েহাৱা উিচত।

১০ ১০ ১০ ৯ ১১ ১১ ১১ ৮
ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ
খ গ ঘ ক ছ জ ঝ চ
গ ঘ ক খ জ ঝ চ ছ
ঘ ক খ গ ঝ চ ছ জ
চ ছ জ ঝ ক খ গ ঘ
ছ জ ঝ চ খ গ ঘ ক
জ ঝ চ ছ গ ঘ ক খ
ঝ চ ছ জ ঘ ক খ গ

িকন্তু েডৰ্াপ েকাটা বয্ৱহাৰ কিৰেল, পৰ্থেম পৰ্াথর্ী-চ, পৰ্াথর্ী-ছ,
আৰু পৰ্াথর্ী-জ িবজয়ী হ’ব। আৰু তাৰ িপছত আটাইতৈক কম
সংখয্ক পৰ্থম স্থান লাভ কৰা পৰ্াথর্ীজনক আঁতৰাই িদয়া হ’ব।
এইেক্ষতৰ্ত েসই পৰ্াথর্ীজন-ঝ। পৰ্াথর্ী-ঝ আঁতিৰ েযাৱাৰ পাছত
পৰ্াথর্ী-ক, পৰ্াখর্ী-খ, পৰ্াথর্ী-গ, আৰু পৰ্াথর্ী-ঘ িবজয়ী হ’ব। েসই
আটাইেকইজন পৰ্াথর্ী হ’ল দল-১ ৰ। অথর্াৎ দল-১ েয় েভাট
েশব্য়াৰত কম েভাট লাভ কৰাৰ িপছেতা েবিছ সংখয্ক আসন
লাভ কিৰেছ। ইেয়ই পৰ্মাণ কেৰ েয েডৰ্াপ েকাটােয়ও সদায়
এটা উিচত ফলাফল িদবৈল সক্ষম নহয়!

েটাকা: উক্ত েভািটং পিৰেৱশৰ (উদাহৰণ-২) বােব কালর্
এেন্দৰ্ আৰু থমাছ হীেয়েৰ বয্ৱহাৰ কৰা েকাটােয়ও ভাল ফলাফল
িদবৈল সক্ষম নহয়। েসই পিৰেৱশত ভাল ফলাফল িদবৈল সক্ষম
েহাৱা আন এটা েকাটাৰ ধাৰণা আগবঢ়াইিছল ১৯৭৩ চনত ৰবাটর্
িনউেলণ্ড (Robert Newland) আৰু েফৰ্ংক িবৰ্টেন (Frank
Britton)। েতওঁেলাকৰ নামৰ অনুসিৰ এই নতুন েকাটাক NB-
quota বুিলও েকাৱা হয়।

NB-quota =
⌊

N

K + ১

⌋
.

উদাহৰণ-২ েক্ষতৰ্ত NB-quota ৰ মান হ’ব ১০। ফলত
পৰ্থেম পৰ্াথর্ী-ক, পৰ্াথর্ী-খ, পৰ্াথর্ী-গ, পৰ্াথর্ী-চ, পৰ্াথর্ী-ছ, আৰু
পৰ্াথর্ী-জ িনবর্ািচত হ’ব। িযেহতু পৰ্াথর্ী–চ, পৰ্াথর্ী-ছ, আৰু পৰ্াথর্ী-জ
পৰ্েতয্কৰ ফালৰ পৰা এটাৈক েভাট পৰ্াথর্ী-ঝ ৈল স্থানান্তৰ হ’ব
ফলত সপ্তম পৰ্াথর্ীজন হ’বৈগ পৰ্াথর্ী-ঝ। ফলত এইেক্ষতৰ্ত দল-১
েয় মুঠ িতিনখন আসন লাভ কিৰব আৰু দল-২ েয় চািৰখন
আসন লাভ কিৰব। আৰু ই সমানুপািতক।

িকন্তু গেৱষণাই েদখুৱায় েয NB-quota েয়ও সকেলা েভািটং
পিৰেৱশত ভাল ফলাফল িদবৈল সক্ষম নহয়। িবেশষৈক টাই

(Tie) জাতীয় িকছুমান পিৰেৱশত এই NB-quota েয় যেথষ্ট
সমসয্াৰ সনু্মখীন হয়। তাৰ এিট উদাহৰণ তলত উেল্লখ কৰা
হ’ল।

উদাহৰণ ৩: ধৰাহওক ক, খ, গ, ঘ চািৰজন পৰ্াথর্ী। চািৰজন
পৰ্াথর্ীৰ মাজৰ পৰা দুজন পৰ্াথর্ী বাছিন কিৰব লােগ। েকােনা
ধৰণৰ দলৰ কথা নাই। মুঠ েভাটাৰৰ সংখয্া ১২ জন। েভাটাৰৰ
সমূ্পণর্ তথয্ তলৰ তািলকাত েদখুওৱা ৈহেছ।

৪ ৪ ৩ ১
ক খ গ ঘ
গ গ ঘ গ
ঘ ঘ খ ক
খ ক ক খ

যিদ এই পিৰেৱশত NB-quota বয্ৱহাৰ কৰা হয়, েতিতয়া
পৰ্াথর্ী-ক আৰু পৰ্াথর্ী-খ িবজয়ী হ’ব। (িযেহতু NB-quota মান
চািৰ)। িকন্তু ভালৈক চােল েদখা যায় েয পৰ্াথর্ী-ক বা পৰ্াথর্ী-
খ ৰ সলিন অনয্ এজন পৰ্াথর্ী হয়েটা েবিছ উপযুক্ত পৰ্াথর্ী
হ’লেহঁেতন। উদাহৰণসব্ৰূেপ ১২ জন েভাটাৰৰ িভতৰত ৭ জন
েভাটােৰ পৰ্াথর্ী-ক ক এেকবােৰ েশষত ৰািখেছ, িঠক েসইদেৰ ১২
জন েভাটাৰৰ িভতৰত ৫ জেন পৰ্াথর্ী-খ ক আটাইতৈক েশষত
ৰািখেছ। আনহােত, পৰ্াথর্ী-গ এেন এজন পৰ্াথর্ী িয িতিনটা পৰ্থম
স্থানৰ েভাট লাভ কৰাৰ লগেত ৯ টা িদব্তীয় স্থানৰ েভাট লাভ
কিৰেছ।

েটাকা: ১৯৭৩ চনত আৰউইন মান (Irwin Mann) নামৰ
এজন গেৱষেক NB-quota ত েদখা িদয়া এেন সমসয্াৰ এটা
সমাধান আগবঢ়াইেছ। েতওঁৰ মেত এেন পিৰেৱশত েকাটাৰ
সমান েভাট লাভ কিৰেল িবজয়ী েঘাষণা কৰাতৈক আটাইতৈক
কম সংখয্ক পৰ্থম স্থানৰ েভাট লাভ কৰা পৰ্াথর্ীজন আঁতৰাই
েতওঁৰ েভাটসমূহ কাৈল যায় বা েতেন কৰাৰ ফলত িক ফলাফল
লাভ কিৰব পািৰ েসয়া েচাৱা দৰকাৰ। এইেক্ষতৰ্ত আৰউইন
মানৰ পদ্ধিতৰ মেত পৰ্াথর্ী-ঘ আঁতিৰ যাব আৰু েতওঁৰ এটা
েভাট পৰ্াথর্ী-গ ৈল স্থানান্তৰ হ’ব। েতিতয়া পৰ্াথর্ী-ক, পৰ্াথর্ী-খ,
আৰু পৰ্াথর্ী-গ আটাইেৰ চািৰটাৈক পৰ্থম স্থানৰ েভাট থািকব।
এইেক্ষতৰ্ত অনয্ পদ্ধিতৰ সহায়ত টাই (Tie) সমাধান কৰা যাব।
অথর্াৎ পৰ্াথর্ী-গ িনবর্ািচত েহাৱাৰ িকছু স্থল থািকব।

বতর্মােনও Single Transferable Vote পদ্ধিতৰ সম্পকর্ত
উচ্চ পযর্য্াযৰ গেৱষণা চিল আেছ। কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানৰ চমকপদ
উন্নয়নৰ ফলত এই Single Transferable Vote পদ্ধিতৰ
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েভাট স্থানান্তৰ কৰা অেনক নতুন িনয়ম আিৱষ্কাৰ ৈহেছ। ফলত
অিধক শুদ্ধ ফলাফল লাভ কিৰবৈল সক্ষম ৈহেছ। অৱেশয্ সাধাৰণ
িনবর্াচনত নতুন পদ্ধিতসমূহ এিতয়াও পৰ্েয়াগ কৰা েহাৱা নাই।

আন এগৰাকী িশল্পীেয় অংকণ কৰা থমাছ হীেয়ৰৰ পৰ্িতকৃিত

পৰ্েয়াগ: Single Transferable Vote পদ্ধিতেটা িবিভন্ন
িনবর্াচনত বয্ৱহাৰ কৰা হয়। িবেশষৈক েকােনা অনুষ্ঠান,

পৰ্িতষ্ঠানৰ লগত জিড়ত কিমিট গঠন পৰ্িকৰ্য়াৰ বােব ই এটা অিত
উপেযাগী েভািটং বয্ৱস্থা। আেমিৰকা যুক্তৰাষ্টৰ্ৰ বহুেতা ইউিনয়ন
আৰু ধমর্ীয় দাতবয্ আৰু েপছাদাৰী সংগঠনত এই পদ্ধিত
বয্ৱহাৰ কৰা হয়। লগেত েকমিবৰ্জ, মাছাচুেছটছত পিৰষদ আৰু
িবদয্ালয় সিমিত, িনউয়কর্ চহৰৰ কিমউিনিট সু্কল ব’ডর্ আিদৰ
িনবর্াচেনা এই পদ্ধিতৰ দব্াৰা কৰা হয়। ইয়াৰ উপিৰ উত্তৰ
আয়াৰেলণ্ড আৰু মাল্টাৰ ৰাষ্টৰ্ীয় িনবর্াচনত, অেষ্টৰ্িলয়াৰ িচেনট
িনবর্াচনত, আৰু উত্তৰ আয়াৰেলণ্ডৰ স্থানীয় আৰু ইউেৰাপীয়
সংসদৰ িনবর্াচনত এই পদ্ধিত বয্ৱহাৰ কৰা হয়। িবেশষৈক,
উত্তৰ আয়াৰেলণ্ডৰ িনবর্াচনত এই Single Transferable
Vote পদ্ধিতেয় যেথষ্ট গুৰুতব্ লাভ কৰা েদখা যায়। িকয়েনা
উত্তৰ আয়াৰেলণ্ডৰ এেকাটা সমিষ্টত মাতৰ্ এজন পৰ্াথর্ীক জয়ী
কেৰাৱাৰ িবপৰীেত মুঠ পাঁচ জন পৰ্াথর্ী বাছিন কৰা হয়। কাৰণ
েতওঁেলােক িবশব্াস কেৰ েয এটা িনিদষ্ট দলৰ এজন পৰ্াথর্ীেয়
এটা অঞ্চল হয়েটা খুব ভালৈক পৰ্িতিনিধতব্ কিৰব েনাৱােৰ বা
অিধক পৰ্াথর্ী আৰু লগেত িভন্ন দলৰ পৰ্াথর্ীেয় অিধক ভালৈক
পৰ্িতিনিধতব্ কিৰব পােৰ। উদাহৰণসব্ৰূেপ, উত্তৰ আয়াৰেলণ্ডৰ
মুঠ ১৮ টা সমিষ্ট থকাৰ িবপৰীেত ৯০ জন পৰ্াথর্ী বাছিন কৰা
হয়। অথর্াৎ এটা সমিষ্টত মুঠ পাচঁজনৈক পৰ্াথর্ী থােক।
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েলখক পাওেলা েচৰািফিনেয় (Paolo Serafini) েতওঁৰ সদয্ পৰ্কািশত গৰ্ন্থ ‘Mathematics to the Rescue of
Democracy: What Does Voting Mean and How Can it be Improved?’ ৰ পাতিনত উেল্লখ কিৰেছ– সাধাৰণেত
আমাৰ বহুতেৰ িচিকৎসা িবজ্ঞান, অথর্নীিত বা অনয্ানয্ শাখাসমূহৰ িবষেয় আংিশকভােব হ’েলও িকছু ধাৰণা থােক, অথর্াৎ
এই িবষয়সমূেহ িক কেৰ বা েকেন ধৰণৰ কামৰ লগত জিড়ত ইতয্ািদৰ িবষেয় আিম কম-েবিছ পিৰমােণ পিৰিচত। িকন্তু
ইয়াৰ পিৰৱেতর্, েভাটদান বা িনবর্াচনৰ েয এক িবজ্ঞান আেছ বা ইয়ােৰা েয অনুশীলন, অধয্য়ন কৰা হয় এই কথা অিত কম
সংখয্ক েলাকৰেহ জ্ঞাত। ইয়াৰ এটা কাৰণ হ’ব পােৰ, েভাটদান বয্ৱস্থা বা ইয়াৰ লগত জিড়ত ধাৰণাসমূহ বুিজবৈল িবেশষ
েকােনা ধৰণৰ জ্ঞানৰ পৰ্েয়াজন নহয় বা েগােটইেবাৰ কথা ইমান স্পষ্ট আৰু পৰ্াথিমক েয আিম অনাযােস বুিজব পােৰাঁ েযন
লােগ। িকন্তু ইয়াৰ িবপৰীেত, ই েদখাতৈক বহু জিটল। উদাহৰণসব্ৰূেপ িনবর্াচনৰ লগত জিড়ত িবজ্ঞান বা ইয়াৰ অধয্য়নৰ
উৎপিত্ত ফৰ্ান্সৰ অষ্টাদশ শিতকাৰ মাকুর্ইছ িড. কেণ্ডৰেচ’ আৰম্ভ কৰাৰ পৰা, ঊনিবংশ শিতকাৰ ইংেলণ্ডৰ চালর্ছ ডডচন (লুইছ
েকৰল, এিলছ এডেভঞ্চাৰচ ইন ৱাণ্ডাৰেলণ্ডৰ েলখক), িবংশ শিতকাৰ আেমিৰকাৰ পৰ্িথতযশা অথর্নীিতিবদ েকনথ্ এৰর্ এই
েভািটঙৰ গেৱষণা আৰু অধয্য়নৰ লগত জিড়ত আিছল। আনিক এৰর্ক েভািটং সমন্ধীয় কামৰ বােব ১৯৭২ চনত েনােবল বঁটা
আগবেঢ়াৱা হয়। েকনথ্ এৰর্ৰ ‘Social Choice and Individual Values (১৯৫১, ১৯৬৩)’ পৰ্কাশ েহাৱাৰ িপছৰ পৰা
আিজ পৰ্ায় ৫০ বছৰৰ পাছেতা িবিভন্ন েভািটং পদ্ধিতসমূহৰ গািণিতক ধমর্সমূহৰ িবষেয় িবষদভােব অধয্য়ন কিৰ থকা ৈহেছ।
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