
টােগট দড় লাখ ইিভএম ইিসর আেছ ৩২
হাজার
আগামী জাতীয় িনবাচেন অেধক আসেন, ানীয় সব িনবাচন হেব ইিভএেম

কাশ : ২৫ এি ল ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

রাজৈনিতক িবতক  থাকেলও  আগামীেত  সব  িনবাচেন
ইেলক িনক ভািটং  মিশন  ব বহােরর িস া  িনেয়েছ
িনবাচন কিমশন (ইিস)।  অ  সমেয়র মেধ  দড়লাখ
ইিভএম য় করা হে । ইেতামেধ  ৩২ হাজার ইিভএম
ইিসেত পৗঁেছেছ। িবেশষ কের আগামী ৫ ম  অ ে য়
ময়মনিসংহ  িসিটর  ভাট  পুেরাপুুির  ইিভএেম  অ িু ত
হেব।  আগামী  ানীয়  সরকােরর  পৗরসভা,  ইউিনয়ন
পিরষেদর  িনবাচন  পুেরাপুির  ইিভএেম  করার  িস া

হণ  করা  হেয়েছ।  পাশাপািশ  াদশ  জাতীয়  সংসদ
িনবাচেনর  অেধক  আসেন  ইিভএম  ব বহােরর
পিরক নাও করা হেয়েছ।

এ িবষেয় ইিস সিচব হলালু ীন আহমদ বেলন, এখন থেক সব িসিট করেপােরশন ও পৗরসভা িনবাচন
ইিভএেমর মাধ েম করা হেব। উপেজলা পিরষদ বা ইউিনয়ন পিরষদ যখােন ভৗেগািলক িকছু িবি তা
আেছ। কে  এিরয়া নয়। সখােন ইিভএম নয়। িক  য েলােত িব ত্ আেছ এবং যাগােযাগ ব ব া
ভােলা সসব উপেজলায় ইউিনয়ন পিরষদ বেছ বেছ ইিভএেম ভাট হণ করা হেব। এছাড়া জাতীয়
সংসদ িনবাচেন আমরা শতভাগ না হেলও িফফিট পারেস ট আসেন ইিভএম ব বহার করার জ  কাজ কের
যাি ।

২০১০ সােল বেুয়েটর উ ািবত ায় সােড় ১১শ ইেলক িনক ভািটং মিশন (ইিভএম) ন  কের িনেজেদর
তির ইিভএম ব বহােরর িস া  হয় কিমশেন। গত বছেরর মাঝামািঝ সমেয় ইিস দড় লাখ ইিভএম
কনার জ  ৩ হাজার ৮২৫ কািট টাকার ক  হণ কের। বাংলােদশ মিশন টলুস ফ া ির এসব

ইিভএম সরবরাহ করেছ। িতিট ইিভএম েয় ব য় হে  ই হাজার ৩২৫ ডলার। বাংলােদিশ মু ায়
( িত ডলার ৮৫ টাকা) িতিট ইিভএম েয় ব য় ায় ১ লাখ ৯৭ হাজার ৬২৫ টাকা। যিদও িবএনিপসহ
বিশরভাগ রাজৈনিতক দেলর িবেরািধতা সে ও গত ৩০ িডেস র একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেন ৬িট

আসেন ইিভএম ব বহার কের ইিস।

এর আেগ গত ১০ এি ল ইিসর িমিডয়া স টাের এক স ি িফংেয় ইিসর সিচব বেলন, ৩ হাজার ৮২৫
কািট টাকার ক । এই কে র মাধ েম আমরা দড় লাখ ইিভএম সং হ করিছ। এ েলােতা সং হ

কের রাখার জ  নয়। জাতীয় িনবাচেনর আেগই এই ক  হণ করা হেয়িছল এবং ধানম ীর আ েহই
এই ক টা হণ করা হয়।

সরকার বেলেছ য, সব জায়গায় যিু  ব বহার করা হে । িনবাচন কিমশেনও এটা ব বহার করা হাক।
এেতা েলা ইিভএম কন আমরা ব বহার করব না। ক  যখন আমরা িনেয়িছ, ইেতামেধ  বাংলােদশ

  সাই র রহমান
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

সনাবািহনী  িবএমিটএফ  এই  মিশন েলা  আমােদরেক  সা াই  করেছ।  এেতা েলা  লাকেক  আমরা
িশি ত কেরিছ, আমােদর েত কিট ভাট হণ কমকতােক িশ ণ িদেয়িছ। িনবাচন কিমশেনর িনজ

কমকতােদর িশ ণ িদেয়িছ। যিু  ব বহার করেল কেয়কিট িবষয় আেস, সিট হেলা ত ফলাফল
পাওয়া যায়, বাংলােদেশ চিলত য অিনয়ম েলা হয়, সটা আর হেব না, ভাটারেদর আ াটা বাড়েব,
ব ালট পপােরর কাগজ সা য় হেব। ইিভএেমর মাধ েম ভারেতর লাকসভা িনবাচন হে ।

ইিসর সংি রা দািব করেছন, িফ ার ি টযু  ইিভএম আগামীেত িবেদেশ র ািন করা হেব। ইেতামেধ
িতনিট দশ থেক নািক যাগােযাগও করা হেয়েছ। তেব বিরশাল এবং জাতীয় িনবাচেন ইিভএেম ব াপক
কারগির িট ধরা পেড়িছল। তাছাড়া সবেশষ উপেজলা িনবাচেন ইিভএেম কে র ফলাফল কাশ করেত
রাত ১২টা লেগ যায়।

ইিভএেমর িবষেয় জানেত চাইেল ক  পিরচালক ও এনআইিডর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল
মাহা দ সাই ল ইসলাম ইে ফাকেক বেলন, আমরা ত সমেয়র মেধ  দড়লাখ ইিভএম বেুঝ নব।

ইেতামেধ  মিশন েলা  িবএমিটএেফর  কােছ  আেছ।  আপাতত  ৩২  হাজার  মিশন  আমােদর  কােছ
সংরি ত। দড়লােখর মেধ  ৮২ হাজার মিশেনর চািহদা এ মহূুেত আেছ। িক  আিথক সম ায় সব
মিশন পাওয়া যায়িন। আশা করিছ ত সমেয়র মেধ  সব মিশন পেয় যাব।
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