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ভ াটার তাললকা হালনাগাদ ॥ আজ ভেকক ঢাকার তথ্য সংগ্রহ শুরু 

 ২৩ জুলাই পর্ যন্ত চলকে মহানগরীকত 

স্টাফ লরকপাট যার ॥ চলমান ভ াটার তাললকার হালনাগাকদর অংশ লহকসকে আজ বুধোর ভেকক ঢাকা মহানগরীর নাগলরককদর তথ্য সংগ্রকহর 

কাজ শুরু হকে। ভ াটার হওয়ার ভর্াগ্য নাগালরককদর তথ্যসংগ্রহ ছাড়াও ২০০৪ সাকলর ১ জানুয়ালর পূকে য র্াকদর জন্ম তাকদর তথ্যসংগ্রহ 

করা হকে। লনে যাচন কলমশকনর পক্ষ ভেকক োলড় োলড় লগকয় ভ াটারকদর হালনাগাদ তথ্য সংগ্রকহর লনকদ যশনা ভদয়া হকয়কছ। ২৩ জুলাই পর্ যন্ত 

ঢাকা মহানগরীকত এই হালনাগাকদর কাজ চলকে েকল জালনকয়কছ ইলস সলচে ভমাোঃ আলমগীর। 

মঙ্গলোর দুপুকর আগারগাাঁও লনে যাচন কলমশন  েকনর লনজ কার্ যালকয় সাংোলদকক এই তথ্য জানান। লতলন েকলন রাজধানীর সূত্রাপুর, ওয়ারী 

ও ভেমরা োনা োকদ োলক এলাকায় চলকে এ তথ্যসংগ্রহ। তথ্য সংগ্রহকারী কম যকত যারা দালয়কে অেকহলা ককর োলড় োলড় না ভগকল তাকদর 

লেরুকে আইন অনুর্ায়ী ব্যেস্থা ভনয়া হকে। লতলন েকলন, প্রেম পর্ যাকয় ২৩ এলপ্রল ভেকক ১৩৫ উপকজলায় ভ াটার তাললকা হালনাগাদ 

কার্ যক্রম শুরু হয়। ভসখাকন এ পর্ যন্ত ২ লাখ ২৫ হাজার ৩০৭ নাগলরককর তথ্য সংগ্রহ করা হকয়কছ। তথ্য সংগ্রকহর এই হার ৬ দশলমক ৪২ 

শতাংশ।  

লতলন েকলন, লনধ যালরত সমকয় ভকউ ভ াটার হকত না পারকলও ভকান সমস্যা ভনই। কারণ, সারােছরই ভ াটার হওয়া র্ায়। সংলিষ্ট 

উপকজলা/োনা লনে যাচন অলফকস লগকয় ভর্ককান সময় ভ াটার হওয়া র্াকে।’ এোর ভ াটারকর্াগ্য নাগলরককর সকঙ্গ র্াকদর েয়স ১৮ হয়লন 

এমন নাগলরককদর তথ্যও সংগ্রহ করা হকে। পরেতী সমকয় েয়স ১৮ হকল তাকদর নাম স্বয়ংলক্রয় াকে ভ াটার তাললকায় অন্তর্ভযক্ত হকয় 

র্াকে। লতলন ভ াটার তাললকা হালনাগাকদর সময় মৃত ভ াটাকরর তথ্য লদকয় নগরোসীকক সহায়তা করার আহ্বান জানান।  

লনে যাচন কলমশকনর পক্ষ হকত জানাকনা হকয়কছ ২০০১, ২০০২, ২০০৩ ও ২০০৪ সাকলর ১ জানুয়ালরর আকগ র্ারা জন্মগ্রহণ ককরকছন তারা 

এোর নতুন ভ াটার লহকসকে তাললকার্ভক্ত হকত পারকেন। এর মকে ২০০১ সাকলর ১ জানুয়ালরর আকগ র্াকদর জন্ম ২০২০ সাকলর ২ 

জানুয়ালর তাকদর লনেলিত খসড়া ভ াটার তাললকা প্রকাশ করা হকে। এোর প্রেমোকরর ভ াটার হওয়ার ভর্াগ্য নাগলরককর পাশাপালশ র্াকদর 

েয়স ১৫ েছর হকয়কছ তাকদরও তথ্যসংগ্রহ করা হকে। একক্ষকত্র র্াকদর জন্ম ২০০৩ সাকলর ১ জানুয়ালর ো তার পূকে য তাকদর লনেলিত 

খসড়া ভ াটার তাললকা প্রকাশ হকে ২ জানুয়ালর ২০২১। আর র্াকদর জন্ম ২০০৪ সাকলর ১ জানুয়ালর ো তার আকগ তাকদর লনেলিত খসড়া 

ভ াটার তাললকা প্রকাশ করা হকে ২০২২ সাকলর ২ জানুয়ালর। 

তারা আরও জানায় ভ াটার তাললকা হালনাগাকদর সময় এক এলাকার ভ াটার অন্য এলাকায় ভ াটার লহকসকে স্থানান্তলরত হকত পারকেন। 

এছাড়াও লেগত সমকয় ভ াটার তাললকা হালনাগাদ কার্ যক্রকম র্ারা োদ পকড়লছকলন লনেিকনর জন্য তাকদরও তথ্যসংগ্রহ করা হকে। 

একইসকঙ্গ হালনাগাদ চলাকাকল ভ াটার তাললকা ভেকক মৃত ভ াটারকদর তথ্যসংগ্রহ করা হকে। হালনাগাদ চলাকাকল ভর্ সে নাগলরককর 

তথ্যসংগ্রহ করা হকে তাকদর লনধ যালরত তালরকখ সংলিষ্ট ভরলজকেশন ভককে লগকয় ছলে ও োকয়াকমলিক লদকয় লনেিন কার্ যক্রম সম্পন্ন করকত 

হকে। 

প্রলতষ্ঠান ভেকক আরও জানাকনা হকয়কছ নতুন ভ াটার হওয়ার ভক্ষকত্র জন্ম লনেিকনর ফকটাকলপ অেশ্যই োককত হকে। ভকান কারকণ তা না 

োককল নাগলরককের সনদপত্র ভদখাকত হকে। তাও সম্ভে না হকল োো, মা, স্বামী/স্ত্রীর ন্যাশনাল আইলে কাকে যর ফকটাকলপ ভদখাকত হকে। 

এছাড়াও ভ াটার হওয়ার ভক্ষকত্র এসএসলস পাকসর সনদপত্র ভদখাকত হকে (র্লদ োকক)। অন্যলদকক ইউটিললটি ভর্মন গ্যাসলেল, লেদুুত লেল 

অেো পালনর লেকলর ফকটাকলপ, োলড়  াড়ার রলশদ লকংো ভহালডং টুাক্স রলশদ র্লদ োকক তা প্রকর্াজকন ভদখাকত হকে। অে যাৎ নতুন 

ভ াটার হকত র্াওয়া ব্যলক্তকক প্রমাণ করকত হকে লতলন োংলাকদকশর নাগলরক এেং তার েয়স ১৮ েছর পূণ য হকয়কছ। এোর ভ াটার তাললকা 

হালনাগাকদর সময় নারী ো পুরুকের পাশাপালশ প্রেমোকরর মকতা লহজড়া সম্প্রদাকয়র ভকউ চাইকল, লহজড়া ললঙ্গ পলরচকয়ও ভ াটার হকত 

পারকেন। চললত েছর ৮০ লাখ নতুন ভ াটাকরর তথ্যসংগ্রকহর টাকগ যট লনকয় হালনাগাদ কার্ যক্রম শুরু ককরকছ লনে যাচন কলমশন। এরই 

ধারাোলহকতায় আজ ভেকক ঢাকা মহানগকর হালনাগাদ কার্ যক্রম শুরু হকে। 


