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পণ  সরবরােহর আেগই মলূ  পিরেশাধ করেত হেব * িনিদ  া ড ও মেডল উে খ কের
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সাজােনা ট ডাের িনবাচন কিমশন ১ হাজার ৫৫৭িট ল াপটপ, ি টার এবং অ া  য পািত িকনেত
যাে । অিভেযাগ উেঠেছ, এসব পণ  সরবরােহর আেগই িঠকাদাির িত ানেক িবল পিরেশাধ করেত হেব।

পিরকি তভােব িতন িত ােনর নােম দরপ  জমা দয়া হে । কান িত ান কত টাকা দাম দেব,
তা-ও আেগই িনধারণ কের দয়া হেয়েছ।

িনবাচন অিফস েলায় এ িতন কা ািনর নােম দরপে র আলাদা কাগজ পৗঁেছ দয়া হে । ল াপটপ-
ি টােরর কা ািন, মেডল এবং রং উে খ কের উপেজলা ও থানা িনবাচন অিফেস িচিঠ িদেয়েছ কিমশন
সিচবালয়।

এমআর কি উটার অ া ড শনাির নােমর িনিদ  এ িঠকাদাির িত ােনর কাছ থেক এসব পণ  িকনেত
সংি  কমকতােদর মৗিখকভােব  িনেদশ দয়া  হেয়েছ।  এ  অব ায়  য়  সং া  কাযােদশ  পাওয়ার
আেগই ল াপটপ ও ি টার আমদািনর কায ম  কেরেছ িঠকাদাির িত ান।

জানা গেছ, ৫১৯ উপেজলার জ  িট কের মাট ১ হাজার ৩৮িট ল াপটপ ও ৫১৯িট ি টার কনা হেব।

  কাজী জেবল
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একই সে  পােটবল হাড াইভ, ক ােমরার চাজার, ব াটািরসহ িবিভ  ধরেনর য পািতও কনা হে ।
এ েলা কনার জ  ইিস সিচবালেয়র একিট অসাধচু  এই িঠকাদােরর সে  হাত িমিলেয়েছ। িনধািরত

িত ােনর কাছ থেক পণ  কনার জ  সংি  কমকতােদর জন িত ২০-২২ হাজার টাকা উপহােরর
িত িত দয়া হেয়েছ। যগুা েরর িনজ  অ স ােন এসব তথ  বিরেয় এেসেছ।

এ িবষেয় জানেত চাইেল িনবাচন কিমশন সিচব মা. আলমগীর যগুা রেক বেলন, কিমশেনর সিচব পেদ
আিম নতুন। িবষয়িট খাজঁখবর িনেয় দখেত হেব। িনয়েমর বাইের িকছু হেল আইনগতভােব সমাধান করা
হেব।

া ড ও মেডল উে খ কের ল াপটপ ও ি টার কনার জ  িচিঠ পাঠােনা সে  জানেত চাইেল জাতীয়
পিরচয় িনব ন অ িবভােগর উপসিচব মাহা দ মাশারফ হােসন বেলন, াট জাতীয় পিরচয়প  িবতরণ
ও ভাটার তািলকা হালনাগােদ ব ব ত সব ধরেনর সফটওয় ার টাইগার আইিট নােমর িত ান সরবরাহ
কের। সব উপেজলা ও থানা  অিফেস একই মেডল ও াে ডর ল াপটপ না হেল ওইসব সফটওয় ার
ইন ল করেত সম া হয়। সই িবেবচনায় এ িচিঠ দয়া হেয়েছ। অ

পর এক ে র জবােব িতিন বেলন,  ক ীয়ভােব একই িঠকাদার থেক এসব পণ  িনেল ভােলা হয়,
সটাই বেলিছ। য কােনা কনাকাটায় িকছু িট থােক। এটা তমন িকছু নয়।

জানা  গেছ,  এ  ধরেনর  কাজ  আেগও  হেয়েছ।  ২০১৭  সােলর  শষিদেক  একইভােব  িনিদ  একিট
কা ািনর কাছ থেক ায় ১ হাজার ২০০ ল াপটপ িকনেত বাধ  কেরিছল কিমশন সিচবালেয়র একিট

িসি ডেকট। ওই ল াপটপ েলা সিঠকভােব কাজ করেছ না। ফেল ২০০৭-০৮ সােল কনা ল াপটপ িদেয়
ভাটার হালনাগাদসহ িনবাচেনর কায ম চালােত হে ।

এসব ল াপটপ কনার ি য়া িনেয় অেনক িনবাচন অিফস অিডট আপি র মেুখ পেড়েছ। এ য় ি য়ার
সে  ইিস সিচবালেয়র একািধক ঊ তন কমকতার একিট শি শালী িসি ডেকট জিড়ত। কােজই চাকিরেত
হয়রািনর ভেয় মাঠপযােয়র কমকতারা মখু খুলেছন না।

কেয়কজন থানা িনবাচন কমকতা জানান, ২০১৮ সােল কনা ল াপটেপর চেয় ২০০৭-০৮ সােল কনা
ল াপটপ এখনও অেনক ভােলা সািভস িদে , স েলা িদেয়ই কাজ চালাি ।

নাম কােশ অিন কু ইিসর একািধক কমকতা বেলন,  জাতীয় পিরচয় িনব ন অ িবভােগর উপসিচব
মাহা দ মাশারফ হােসন া িরত একিট িচিঠ ২১ ম সব আ িলক, জলা ও উপেজলা/থানা িনবাচন

কমকতার কােছ পাঠােনা হয়।

ওই  িচিঠর  সংযিু েত  ডল  াে ডর  ‘ল ািটচডু  ৭৪৯০’  মেডেলর  ল াপটপ  এবং  াদার  াে ডর
‘এইচএল-এল৬৪০০িডডি উ’ মেডেলর ি টার কনার িনেদশনা দয়া হয়। সখােন ল াপটপ ও ি টােরর

িসিফেকশন ও রং উে খ কের দয়া হেয়েছ।

িচিঠেত ‘জাতীয় পিরচয়প ,  ভাটার তািলকা এবং িনবাচন ব ব াপনায় তথ যিু র েয়াগ’  কিমিটর
একিট িস া  উ তৃ করা হয়।  এেত বলা হয়,  ‘...ল াপটপ-ি টার যােত সব উপেজলা/থানা  িনবাচন
অিফেস একই িসিফেকশন/মেডল ও ণগত মানস  হয়, স িবষেয় িন য়তা িবধােনর জ  জাতীয়
পিরচয় িনব ন অ িবভাগ েয়াজনীয় পদে প নেব।

িচিঠেত আরও উে খ করা হয়, ল াপটপ ও ি টােরর িসিফেকশন অ েমাদন করা হেয়েছ। অ েমািদত
িসিফেকশন অ যায়ী  ল াপটপ ও  ি টার য়  কের  উপেজলা/থানা  িনবাচন  অিফসাররা  আ িলক

িনবাচন কমকতা, জলা িনবাচন কমকতা এবং জাতীয় পিরচয় িনব ন অ িবভােগর পিরচালক অপােরশ
ও পিরচালক শাসন ও অথেক অবিহত করেবন।

ইিস সিচবালয় থেক িনেদশনা পাওয়ার িবষয়িট ীকার কের ভালা জলা িনবাচন কমকতা মা. আলা
উি ন আল মামনু যগুা রেক বেলন, কিমশন সিচবালয় থেক আমােদর একিট িনেদশনা দয়া হেয়েছ।
িচিঠও এেসেছ। ফান কের বেলেছ এভােব কেরা, ওভােব কেরা। তেব কান িঠকাদাির িত ান থেক
িকনব, তা এখনও চড়ূা  কিরিন। এ িবষেয় িশগিগরই িনেদশনা পাব। তখন দখব কী করা যায়।

সেরজিমন ঢাকা ও গাজীপুেরর কেয়কিট থানা িনবাচন অিফেস িগেয় িনিদ  িঠকাদােরর পাঠােনা ট ডােরর
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

একই ধরেনর কাগজপ  পাওয়া গেছ।  এসব থানা  িনবাচন কমকতা  ীকার কেরন,  একিট িঠকাদাির
কা ািনর িতিনিধরা িতনিট কা ািনর প ােড কােটশন জমা দয়ার অ েরাধ জািনেয় গেছন।

কেয়কিট জলার িনবাচন কমকতার সে  আলাপকােলও একই ধরেনর তথ  পাওয়া গেছ। নাম গাপন
রাখার শেত তারা  বেলন,  কিমশন সিচবালয় জাতীয় পিরচয় িনব ন অ িবভােগর উপসিচব মাহা দ
মাশারফ  হােসন  ফােন  সবাইেক  একই  িঠকাদাির  িত ান  থেক  এসব  পণ  কনার  অ েরাধ

জািনেয়েছন।

এমআর কি উটার অ া ড শনাির নােমর এই িঠকাদাির িত ােনর ম ােনজর িমজা র রহমান একাই
িতনিট িত ােনর কােটশেনর কাগজপ  িদেয় তার কা ািনর নােম কাজ িদেত অ েরাধ জািনেয়েছন।

িনবাচন কমকতারা বেলন, িনিদ  া ড ও মেডল উে খ কের ল াপটপ বা ি টার কনার িনেদশ পাবিলক
িকউরেম ট ল (িপিপআর) বিহভূত। এটা জানার পরও চাকিরেত হন ার ভেয় তারা িকনেছন।

গত স ােহ ঢাকা জলার কেয়কিট থানার িনবাচন কমকতা আইিডিবেত ল াপটপ ও ি টার স েক খাঁজ
িনেত যান। স খবর জানাজািন হওয়ায় জাতীয় পিরচয় িনব ন অ িবভােগর একজন পিরচালক ফান কের
তােদর দেখ নয়ার মিক দন।

ট ডার ি য়া স েক িঠকাদার িত ােনর ম ােনজার িমজা র রহমান বেলন, েত ক জলা িনবাচন
কমকতার নােম রবন িরয়ার সািভেসর মাধ েম এমআর কি উটার অ া ড শনাির, রেয়ল অিফস
ই ইপেম ট ও জান ডাস কা ািনর নােম িতনিট কােটশন পািঠেয়িছ। এর সে  সব ধরেনর সােপািটং
কাগজপ ,  িবল,  চালানসহ  অ া  কাগজপ  িদেয়িছ।  সব  জলা  িনবাচন  কমকতা,  থানা  িনবাচন
কমকতার কােছ পাঠােনা হেয়েছ।

িতিন বেলন, এমআর কি উটার অ া ড শনািরর নােম সবেচেয় কম দর ও জান ডােসর নােম বিশ
দর উে খ করা হেয়েছ। থানা িনবাচন কমকতারা এমআর কি উটার অ া ড শনািরর নােম ভ াট-ট া
ছাড়াই ৩ লাখ ৪২ হাজার টাকার িবল দেব। আমরা িতন লাখ ২০ হাজার টাকা রেখ বািক ২২ হাজার
টাকা   উপেজলা ও থানা িনবাচন কমকতােক উপহার িহেসেব িদেয় দব।

ল াপটপ ও ি টার সরবরােহর আেগ িবল িদেত হেব জািনেয় এ কমকতা আরও বেলন, চলিত জেুনর মেধ
িবল িদেত হেব আর ল াপটপ ও ি টার জুলাইেয় আসেব। আমরা এরই মেধ  এসব পণ  আনার অডার
কেরিছ। ইিস সিচবালেয়র অ মিত েমই এসব করা হেয়েছ বেলও জানান িতিন।

এ  িবষেয়  যগুা েরর প  থেক জানেত  চাওয়া  হেল  এমআর কি উটার  অ া ড শনািরর মািলক
মাবারক হােসন িতিট থানা িনবাচন অিফেস িতন িত ােনর প ােড কােটশন জমা দয়ার কথা ীকার

কেরন।

তার িত ানেক কাজ দয়ার অ েরাধ জানােনার কথাও ীকার কেরন। তেব েত ক উপেজলা ও থানা
িনবাচন কমকতােক ২২ হাজার টাকা উপহার দয়ার িত িত অ ীকার কেরন। িতিন বেলন, ৫ বছর ধের
িনবাচন কিমশেন িবিভ  ধরেনর পণ  সরবরাহ করিছ। েত ক স ের কাজ করেত হেল লিবং করেত হয়।

ল াপটপ ও ি টােরর কাজ নয়ার জ ও লিবং কেরিছ। তেব কার সে  লিবং কেরেছন,  তা জানােত
অ ীকৃিত জানান িতিন। অপর এক ে র জবােব িতিন জানান,  ২০১৮ সােলও ইিসেত ডল ভসে া
মেডেলর ল াপটপ সরবরাহ কেরিছেলন। ওইসব ল াপটপ সিঠকভােব কাজ করেছ না- এমন অিভেযাগ

সে  সরাসির জবাব না িদেয় িতিন বেলন, ভােলা কাজ না করেল িক কউ াডা  নয়?

এিদেক িচিঠেত এসব পণ  কনার িবষেয় জাতীয় পিরচয় িনব ন অ িবভােগর পিরচালক (অপােরশ )
মা.  আব ল বােতন  ও পিরচালক ( শাসন  ও অথ)  মাহা দ  আিজজলু  ইসলামেক অবিহত করেত

মাঠপযােয়র কমকতােদর িনেদশনা দয়া হয়। এ িবষেয় জানেত চাইেল ই পিরচালকই িকছু জােনন না
বেল দািব কেরন।
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কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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