
িসগ াল পেলই িতন িসিটেত ভাট
িতন পিরক না িনেয় িত ইিসর। নেভ েরর মাঝামািঝেত হেত পাের তফিসল। ইিভএম ব বহােরর িবষেয়
নীিতগত িস া । ািথতা িনেয় আেলাচনা আওয়ামী লীগ িবএনিপেত

ঢাকা উ র, দি ণ ও চ াম িসিট করেপােরশেন ভাট অ ােনর িত িনে  িনবাচন কিমশন (ইিস)। এ
িতন িসিট িনবাচন িনেয় রাজৈনিতক মহেলও চলেছ নানা আেলাচনা। ময়র াথী মেনানয়ন িনেয় আেলাচনা
হে  আওয়ামী লীগ ও িবএনিপর শীষ পযােয়। তেব সরকােরর ি ন িসগ াল পেলই িতন িসিটর ভােটর
িদন ণ িনধারণ করেব কিমশন। ঘাষণা  করেব িনবাচেনর তফিসল। এ ে  আগামী  িডেস েরর শষ
স াহ বা আগামী বছেরর মাচ-এি েল ভাট করার াথিমক িচ া রেয়েছ কিমশেনর। আর িডেস েরর শষ
স ােহ ভাট হেল ১৭ নেভ েরর পর তফিসল ঘাষণাও হেত পাের। এ ছাড়া  িতন িসিটেত ইেলক িনক
ভািটং মিশন (ইিভএম) ব বহার করার নীিতগত িস া  িনেয়েছ িনবাচন কিমশন। ২০১৫ সােলর ২৮ এি ল

এক  িদেন  ঢাকা  উ র,  দি ণ  ও  চ াম  িসিটেত  সাধারণ  িনবাচন  হেয়িছল।  ানীয়  সরকার  (িসিট
করেপােরশন) আইন অ যায়ী পাচঁ বছর ময়াদ পূণ হওয়ার ১৮০ িদন আেগ য কােনা সময় ভাট করেত
হেব।  স  িহেসেব  নেভ েরর  মাঝামািঝ  িনবাচন-উপেযাগী  হেব  ঢাকার  ই  িসিট।  ইিসর  কমকতারা
জািনেয়েছন,  িনবাচন কিমশন সিচবালয় ঢাকা উ র, দি ণ ও চ াম িসিট করেপােরশন ভােটর িবষেয়
িতনিট পিরক না  িনেয়  এিগেয়  যাে । থমত,  িডেস েরর শষ িদেক ধু  ঢাকা  উ র,  দি েণ ভাট;
ি তীয়ত,  জা য়ািরেত ঢাকার  ই িসিটেত ভাট িদেয়  মােচ  চ ােম ভাট;  ততৃীয়ত,  মাচ-এি েল  িতন
িসিটেত একই িদেন ভাট করার াথিমক পিরক না রাখা হে । তেব সবিকছু িনভর করেছ সরকােরর ি ন
িসগ ােলর ওপর।

আপেডট : ১১ জলুাই, ২০১৯ ০০:০০

গালাম রা ানী
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ইিসর শীষ কমকতারা বলেছন, িডেস েরর শষ স ােহ ঢাকার ই িসিটেত ভাট করেত হেল ১৭ নেভ র বা
এরপর ইিসেক িনবাচেনর তফিসল িদেত হেব। এ ে  ভাট অ ােনর জ  কিমশন ৩৮ থেক ৪২ িদন
সময় পােব। সূ  জািনেয়েছন, ৩০ িডেস র ঢাকার ই িসিটেত ভাট করার িচ াও রেয়েছ ইিসর। এ ে
৪২-৪৩ িদন হােত রেখও কিমশন ১৭ নেভ েরর মেধ  তফিসল িদেত পারেব। ইিস সিচবালয় িতন িসিট
িনবাচন িনেয় িত  কেরেছ। তারা ভাটার তািলকার নানা িবষয় পযেব েণ রাখেছ। িডেস ের ভাট
হেল পুরেনা  ভাটার তািলকা িদেয় যােত ভাট করা  যায় স িত রাখা  হে । আর মাচ-এি েল ভাট
করেত হেল নতনু ভাটার তািলকা িদেয় ভাট হেব বেল জািনেয়েছন ইিসর কমকতারা।

ইিসর িনবাচন শাখার একজন কমকতা বেলেছন, আগামী বছেরর এি েলর িদেক ঢাকার ই িসিট ও চ াম
িসিটেত একই িদেন ভাট করার িচ াও রেয়েছ। এ ে  ১ মাচ ভাটার িদবস। তাই ভাটার িদবেসর পরপর
মােচর থম স ােহ তফিসল দওয়ার জ  ইিসর কােছ াব িদেত পাের ইিস সিচবালয়। ঢাকা উ র,
দি ণ ও চ াম িসিট করেপােরশন িনবাচেনর সব কে  ইিভএম ব বহার করা হেব বেল জািনেয়েছ ইিস।
গত ৫ ম অ ি ত ময়মনিসংহ িসিটর সব কে  ইিভএেম ভাট হেয়েছ। এর ধারাবািহকতায় আস  িতন
িসিট ও পৗরসভার ভােট ইিভএম ব বহােরর িস া  িনেয়েছ ইিস।

ইিভএেমর িবষেয় নীিতগত িস া  : ঢাকা উ র, দি ণ ও চ াম িসিট ভােটর িবষেয় িনবাচন কিমশনার
মা. রিফ ল ইসলাম গতকাল বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ‘িতন িসিট িনবাচেনর িবষয়িট আমােদর মাথায়

আেছ। ময়াদ শষ হওয়ার আেগর ছয় মােসর মেধ  এ িনবাচন হেব।’  এ ছাড়া  িসিট িনবাচেন ইিভএম
ব বহােরর নীিতগত িস া  রেয়েছ বেলও জানান এই িনবাচন কিমশনার।

যথাসমেয় িতন িসিট িনবাচন : িতন িসিট িনবাচেনর িবষেয় ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায়ম ী মা.
তাজুল  ইসলাম গতকাল  বাংলােদশ িতিদনেক বেলন,  ‘যথাসমেয়  ঢাকা  উ র,  দি ণ  ও  চ াম িসিট
করেপােরশনসহ অ া  িনবাচন হেব।’ িতিন বেলন, ‘িনবাচন অ ােন সরকােরর প  থেক ইিসেক সকল

কার সহেযািগতা করা হেব।’
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