
িনব�াচনী �জলা সীমানা িনধ�ারণ
সং�া� শ�েকাষ:  মখু� শ�াবলী

জনগণনা বা আদম�মাির – জনসংখ�ায় অ�ভ��� সকল  ব�ি�র গণনা এবং সমী�া। মািক� ন যু�রাে� �িত ১০
বছর অ�র জনগণনা করা হয়। সংিবধান অনুসাের পুনঃ অংশেনর জেন� জনগণনা �েয়াজনীয়এবং এই তথ�াবলী
িনব�াচনী �জলা সীমানা িনধ�ারেণ ব�ব�ত হয়।

জনগণনা দ�র – �ক�ীয় সরকাির সং�া যাহা জনগণনা বা আদম�মাির  পিরচালনা কের।

(CVAP) (�ভাটািধকার �া� নাগিরক) – ইহা সম� জনসংখ�ার বয়স ১৮ ও ঊ��  �ভাটািধকার �া� নাগিরক 
 �বাঝােত ব�ব�ত

সি�িলত �জলা – সংখ�ালঘ ু জািতর সে�লেন রিচত সংখ�াগির� জনসংখ�ািবিশ� �জলা, �যখােন িভ�
জািতেগা���িলর সি�িলত �ভােটর মাধ�েম সংখ�ালঘু জািতেগা��র পছ�সই �াথ� িনব�ািচত হয়। (সংখ�ালঘু
সি�িলত �জলা বলা হেয় থােক)

সা�দািয়ক �াথ� – �িতেবশীেগা��, স�দায় অথবা একদল মানষু যােদর নীিত সং�া� �াথ� সমান এবং এক�
�জলায় র�ণােব�েণর মাধ�েম উপকৃত হয়।

 দঢ়ৃসংল�তা বা অখ�তা – দঢ়ৃসংল�তা বা অখ�তা , �জলার আকার িনেদ�শ কের। ইহা, VRA অনবুিত� তা অথবা
শহেরর সীমানা, নদীর মেতা �বষম�য�ু সীমানা ব�তীত, খঁা�ভােব দঢ়ৃসংল� করা  বা অখ� সীমানা িনেদ�শ কের।

সি�িহত অব�া – �কােনা সীমানার একক এবং অিবি�� আকার িনেদ�শকারী �বিশ�� (�কােনা �জলার সব �ান
পর�েরর সে� যখন বা�িবকভােব সংয�ু।

��ািকং বা িবি�� করা  – জািতগত সংখ�ালঘ ুসম�দােয়র দইু বা তেতািধক �জলােত িবভাজেনর ফেল সংখ�ালঘু
স�দায় �কােনা �জলার মখু� অংশ হয় না। উদাহরণ��প, �কােনা সংখ�ালঘ ুজনসংখ�া �কােনা �জলার ৫০ শতাংশ
অিধকার কের থাকেত পাের, িক� তােদরেক দইু বা তেতািধক �জলােত িবভ� করা হয়। এর ফেল সংখ�ালঘু
স�দায় �িত �জলার �ু� অংশ অিধকার কের থােক।

�স-ওভার বা সিুবধাযু� �জলা – যখন সংখ�াগির� স�দােয়র �ভাটােররা সংখ�ালঘ ুস�দায় অধ�ুিষত �জলায়
"গমন কের" সংখ�ালঘ ুস�দায় �ারা মেনািনত �াথ�েক িনব�ািচত কের। িনব�াচন অিধকার আইন অনযুায়ী �স-
ওভার বা সুিবধায�ু �জলা�িলর আইনানযুায়ী �েয়াজনীয়তা �নই।

িবচ��িত এবং িবচ��িতর �সার – �কােনা �জলার িবচ� �িত বলেত �জলার জনসংখ�া এবং আদশ� জনসংখ�ার পাথ�ক�
�বাঝায়। ��ােনর বহৃ�ম িবচ� �িত �থেক �ু�তম িবচ� �িতেক পুনঃ �জলাকরেণর িবচ� �িতর �সার বলা হয়।

আদশ� জনসংখ�া – পুনঃ �জলাকরণ ��ােন �জলার �মাট জনসংখ�ার ল��। আইনগত অিধকৃত অ�েলর �মাট
জনসংখ�ােক পুনঃ �জলাকরণ ��ােন অ�ভ��� �মাট �জলাসংখ�া �ারা িবভাজন কের আদশ� জনসংখ�া গণনা করা
হয়।
পেদ অিধ�ান (শত� ) – বত� মােন িনব�ািচত �িতিনিধর বাস�ান �জলােত অবি�ত, তাহা িনি�ত করা।

�ভাবশালী �জলা – �কােনা �জলা �যখােন জািতগত সংখ�ালঘ ুস�দায় সব�ািধক �ভাটার িহেসেব গণ� হয় না, িক�
সংখ�ালঘ ুস�দােয়র সংখ�ািধক� িনব�াচন অথবা িনব�ািচত �াথ�র িসে�া� প�ভাব িব�ার করেত স�ম হয়।  
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কূটেকৗশল – �জলার সীমানা িনধ�ারেণর ফেল যখন �কােনা �গা�� অপর �গা��র উপর অনায� সিুবধা পায়।
কূটেকৗশল, পুনঃ �জলাকরেণর �থেক আলাদা, িক� পনুঃ �জলাকরেণর সময় কূটেকৗশল ঘটেত পাের। িনব�াচন
অিধকার িনয়ম মান� করার জেন� সংখ�াগির�-সংখ�ালঘ ু�জলার সীমানা িনধ�ারণ কূটেকৗশল নয়।



সংখ�াগির�-সংখ�ালঘু �জলা – �জলা �যখােন এক� সংখ�ালঘ ুজািতেগা��র �ভাটািধকার �া� নাগিরক ৫০
শতাংশ ্িক�া  অিধক এর সােথ অন�ান� কারেণর সংেযােগ VRA (িনব�াচন অিধকার আইন )অনযুায়ী সংখ�াগির�-
সংখ�ালঘ ু�জলার �েয়াজনীয়তা আেছ। 

সংখ�ালঘু িনব�াচেনর লঘকুরণ – �জলা সীমানা িনধ�ারেণর ফেল সংখ�ালঘ ু স�দােয়র পে� তােদর পছে�র
�াথ�েক িনব�ািচত করার সুেযাগ �াস পায়। �বিশরভাগ ��ে� "প�ািকং"(“একি�করণ”)  অথবা "��ািকং"( “িবি��
করণ”) �ারা লঘকুরণ করা হয়।

প�ািকং বা “একি�করন”  – অননূকুল �জলায় সংখ�ালঘ ুস�দােয়র উ� ঘন� িবিশ� জনসংখ�া। উদাহরণ��প,
যখন �কােনা দ�ু �জলার �েত�ক�েত ৫০ শতাংশ জনসংখ�ার জায়গায় এক� �জলায় ৯০ শতাংশ জনসংখ�া
থােক।

একক ব�ি�, একক �ভাট – জনসংখ�া সমতার িনয়ম। এক �বাদ যাহা �িত �জলা সামি�ক জনসংখ�ার িদক
�থেক যেথাপযু� ভােব সমান হেব, এই সাংিবধািনক �েয়াজনীয়তা ব�� কের। ইহার মােন, পুনঃ �জলাকরণ ��ােন
�িত �জলােত বয়স বা নাগিরক� িনিব�েশেষ সমসংখ�ক ব�ি� থাকেব।

পুনঃ �জলাকরণ – সরকার �ারা প�িত� ব�ব�ত হয় রাজৈনিতক সীমানা পনুঃ িনধ�ারেণর ��ে� এবং �জলা
িনব�াচন হয় এরকম সব সরকােরর ��ে� �েযাজ�। �িত ১০ বছর অ�র �স�ােসর বা আদম�মািরর   পর ম�াপ
পুনরায় অ�ন করা হয়, জনসংখ�া �ানা�েরর ফেল উ��ত অসমতা স�ক করা হয় সম জনসংখ�ার �জলা রচনার
মাধ�েম। 

িনব�াচনী �জলার সীমা িনধ�ারণ– রােজ�র জনসংখ�ার পিরবত� েনর িভি�েত মািক� ন য�ুরাে�র �িতিনিধ কে�র
আসেনর পুনঃ িবভাজন। ইহা করা হয় জনসংখ�ার িভি�েত কংে�েস রােজ�র �িতিনিধ� সম অনপুােত করেত।
িনব�াচনী �জলার সীমা িনধ�ারণ পুনঃ �জলাকরণ নয়, িক� িকছ�  রাজ� এই দ�ু শ� অদলবদল কের ব�বহার কের।

িনব�াচন অিধকার আইন(VRA) – রাজ� এবং আ�িলক সরকার যােত আেমিরকানেদর জািত িভি�েত সম িনব�াচন
অিধকার �থেক বি�ত করার জেন� �কােনা িনয়ম বা নীিত রচনা করেত না পাের, তার িনি�তকরেণর জেন� ১৯৬৫
সােল এই �ক�ীয় আইন রচনা করা হয়।  এই আইেনর ২ ন�র ধারায়  সব িনব�াচন �ি�য়ায় �ভাটারেদর জািত, বণ�
অথবা সংখ�ালঘ ুভাষােগা��র সদস� জিনত �বষম�তা �থেক র�া কের।

�নি�ং – পুনঃ �জলাকরণ িনয়ম �যখােন �িত উ� ক� ( �যমন, ��ট �সেনট) দ�ু িন� ক� ( �যমন, ��ট
এেস�িল) �ারা গ�ত। 

ঐক�ব� ম�াপ – ব� সা�দািয়ক �গা��র সে�লেন অি�ত এক� ��ািবত ম�াপ, যাহা এক ইসমেয় ব� সা�দািয়ক
�গা��র �াথ� স�ান করা �দশ�ন কের।

�ভা�ং এজ পপেুলশন (VAP) �ভাটািধকার �া� বয়েসর জনেগা��  – সামি�ক জনসংখ�ার বয়স ১৮ বছর এবং
ঊে��। (CVAP স�িক� ত)
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GIS (িজও�ািফক ইনফরেমশন িসে�ম) – এই কি�উটার স� ওয়ার �ারা পনুঃ �জলাকরণ ম�াপ �তির করা হয়।

পিরি�িতর সামি�কতা – �কােনা এক� কারণ বা িনয়ম এর জায়গায় সম� পিরি�িত িবেবচনা কের এক� ঘটনা
ি�র করা হয়।


