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আগামীেত সব িনব র্াচন iিভeেম করার িস া  
হয়রািন বে  জন শাসন o সব্রা  ম ণালয়েক িচিঠ িদে  iিস 

  সাiদুর রহমান 

আগামীেত সব িনব র্াচেন iেলক িনক েভািটং েমিশন (iিভeম) বহার করার নীিতগত িস া  িনেয়েছ িনব র্াচন কিমশন (iিস)। 
সামেন িসিট করেপােরশন, uপেজলা, েপৗরসভা o iuিনয়ন পিরষেদর িনব র্াচন হেব iিভeেম। iিভeেমর পাশাপািশ েক  েথেক 
ত ফলাফল পাঠােত থাকেব টয্াব। েসামবার িবকােল ধান িনব র্াচন কিমশনার (িসiিস) েকeম নূরুল হুদার সভাপিতেতব্ aনুি ত 

কিমশন সভায় ei িস া  েনoয়া হেয়েছ। 

eকi সে  চলমান uপেজলা পিরষেদর িনব র্াচন সু ু করায় েজলা শাসক-পুিলশ সুপার, িরটািন র্ং aিফসারেদর uপর ভাবশালী 
মহেলর চাপ েয়ােগ ে াভ কাশ কেরেছ কিমশন। িনব র্াচন সংি  কম র্কত র্ােদর হয়রািন বে  জন শাসন o সব্রা  ম ণালয়েক 
িচিঠ েদoয়ার িস া  হেয়েছ। সভা েশেষ রােত iিস সিচব েহলালু ীন আহমদ iে ফাকেক e ত  জানান। 

িতিন বেলন, সব িনব র্াচন হেব iিভeেম। বহার হেব টয্ােবর। েকে  টয্াব বহােরর ে ে  সফটoয়ার েডেভলপ করার িস া  
হেয়েছ। সামেন ময়মনিসংহ, ঢাকার দুi িসিট o চ াম িসিটর েভাট পুেরাপুির iিভeেম করেবা। সভায় িস া  হেয়েছ আগামী 34 
eি ল বািড় বািড় িগেয় েভাটার তািলকা হালনাগাদ করা হেব। eবার চার বছেরর ত  আগাম সং হ করা হেব। 

ƣবঠক সূে  জানা েগেছ, ধান িনব র্াচন কিমশনার (িসiিস) েক eম নূরুল হুদার সভাপিতেতব্ িবকাল 4টায় কিমশন সভা শুরু হেয় 
চেল সােড় িতন ঘ ার েবিশ। ƣবঠক েশেষ সভার আেলাচনার িবষেয় ি িফং কেরিন কিমশন। আগামীকাল বুধবার কিমশন আবার 
ƣবঠেক বসেব। e সভায় িতনিট eেজ া িছল। েসগুেলা হে -েভাটার তািলকা হালনাগাদ কম র্সূিচ, জাতীয় পিরচয় িনব ন 
aনুিবভােগর জ  নতুন পদ সৃি  o যানবাহন a ভুর্  করা eবং আiিডie কে র িঠকাদােরর পাoনা পিরেশাধ সং া । ƣবঠেক 
eেজ ার বাiের িসiিস িকছু াব তুেল ধেরন।                 eগুেলা হেলা সামেনর িনব র্াচনগুেলােত iিভeম বহার করা হেব। 
আগামী বছর ঢাকা u র o দি ণ িসিট eবং চ াম িসিটর েভাট eকiিদন করার িস া  হয়। জাতীয় পিরচয় িনব ন aনুিবভাগেক 
(eনআiিড) iিভeম েমিশনগুেলা ত করেত বলা হেয়েছ। িনেজেদর ƣতির iিভeম বহােরর জ  গত বছেরর মাঝামািঝ সমেয় 
iিস েদড় লাখ iিভeম েকনার জ  4 হাজার 932 েকািট টাকার ক  হণ কের। 

iিসর জনসংেযাগ পিরচালক (যু  সিচব) eস eম আসাদু ামান জানান, 34 eি ল েথেক 3112, 3113, 3114 o 3115 সােলর 
পেহলা জানুয়াির জ  eমন নাগিরকেদর ত  সং হ করা হেব। eর মে  3112 o 3113 সােলর জানুয়ািরেত যােদর জ , তােদর 
নাম 3131 সােল কািশত েভাটার তািলকায় a ভুর্  করা হেব। বািকেদর শুধুমা  ত  সং হ কের রাখা হেব। পরবত েত বয়স 
29 পূণ র্ হেল, তােদর নাম েভাটার তািলকায় যু  করা হেব। e সমেয় েভাটার তািলকা েথেক নাম কতর্েনর জ  মৃত েভাটারেদর ত  
সং হ করা হেব। 

eছাড়া uপেজলা িনব র্াচেনর েশষ চার ধােপ িগত 68িট েভাটেকে র েভাট হণ িগত করা হেয়িছল। eর মে  21িট uপেজলার 
a ত 36িট েকে  পুনরায় েভাট হেণর েয়াজন হেব। বািক েক গুেলােত েভােটর েয়াজন হেব না। েযসব েকে  েভাট হেণর 
েয়াজন হে  েসগুেলােত আগামী 28 eি ল েভাট হণ করার িস া  েনoয়া হেয়েছ। 

 


