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ঢাকা মহানগরসহ দেশর িবিভ  এলাকায় ভাটারেদর বািড় বািড় না  িগেয় ভাটার তািলকা হালনাগাদ
করেছ িনবাচন কিমশন (ইিস)। ভাটাররা জািনেয়েছন, বািড় বািড় িগেয় অেনক ােন ভাটার হালনাগাদ
করা হে  না। িবেশষ কের ঢাকা মহানগরীর অিধকাংশ বাসা বািড়েত যানিন তথ  সং হকারীরা। অিভেযাগ
রেয়েছ, তথ  সং হকারীরা বািড়েত না িগেয় এক ােন বেসই ফরম পূরণ কেরই দািয়  শষ কেরেছন।
এছাড়া চার- চারণার জ  বরা  থাকেলও তা সিঠকভােব ব য় করা হয়িন।

তথ  সং হকারীেদর বািড় বািড় না  যাওয়ার িবষেয় জাতীয় পিরচয় িনব ন অ িবভােগর (এনআইিড)
মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাহা দ সাই ল ইসলাম বেলন, কউ যিদ ওই দািয়  সিঠকভােব
পালন  না  কের থােক তার িব ে  ব ব া  নওয়া  হেব।  ভাটার হওয়া  একিট চলমান  ি য়া।  তথ
সং েহর সময় কউ বাদ পেড় থাকেল রিজে শন কে  িগেয়ও ভাটার হেত পারেবন।

গত ২৩ এি ল থেক সারােদেশ ভাটার তািলকা হালনাগাদ কায ম  হয়। গত ৩ জুলাই থেক ২৩
জলুাই  পয  রাজধানীর  ভাটার তথ  সং হ  কায ম  চেল।  চলিত বছর হালনাগােদ  ায়  ৮০ লাখ
নাগিরেকর তথ  সং েহর ল মা া ধেরেছ সং িট। আইনা যায়ী তথ  সং হকারীগণ  বািড় বািড় িগেয়
নতনু ও বাদপড়া ভাটারেদর তথ  সং হ করেবন। এ সময় তথ  সং হকারীেক মতৃ ভাটারেদর তথ
িদেত হেব। তথ  সং েহর কায ম শষ হেয় গেলও এখেনা পয  রাজধানীেত কতজন ভাটােরর তথ
সং হ করা হেয়েছ তার সিঠক পিরসংখ ান জানােত পােরিন ইিসর সংি  কমকতারা।

সংি  সেূ  জানা গেছ, আইেন থাকেলও বশিকছু তথ  সং হকারীরা  ভাটারেদর বািড়েতই যানিন।
বািড় বািড় না িগেয়ই পাড়া-মহলার ভাবশালী ও পিরিচতেদর মাধ েম তথ  সং হ কেরেছন কউ কউ।
আবার তথ  সং হকারীরা তােদর পছ মেতা কােনা লু, কেলজ, ানীয় কােনা াব িকংবা মসিজদ

া েণ বেস িনেজেদর বেঁধ দয়া সমেয় তথ  সং হ কেরেছন। ফেল ভাটারেযাগ  অেনেক না জানার
কারেণ ভাটার তািলকায় অ ভু  হেত পােরনিন। রাজধানীসহ জলা ও উপেজলার িবিভ  এলাকায় তথ
সং হকারীেদর দখা পানিন ভাটার হেত ই কু অেনক মা ষ। বািড় বািড় িগেয় তথ  সং েহর িবধান
থাকেলও অেনক তথ  সং হকারী এ িবধােনর ধার ধােরনিন। তারা ােট িগেয় দােরায়ানেক বেল আেসন
ওই ােটর বািস ােদর িনিদ  ােন িগেয় ভাটার হেত। তা ছাড়া, অেনেক যার যার দলীয় লাকেদর
খবর িদে  অ েদর খবর িদে  না বেলও অিভেযাগ রেয়েছ। এছাড়া ভাটার হালনাগাদ কায ম স েক
চালােনা হয়িন পযা  চার- চারণা। এখেনা রাজধানীর বিশরভাগ এলাকায় ভাটার যাগ  নাগিরকেদর
তথ  সং হ  করা  হয়িন।  অেনেকর অজাে ই  রাজধানীেত  শষ  হেয়েছ  নতনু ভাটারেদর তথ  সং হ
কায ম। এেত রাজধানীেত টােগেটর চেয় অেধক ভাটার কম হেত পাের বেল মেন করেছন সংি
কমকতারা।

এ িবষেয় তথ  সং হকারী িশ কেদর সে  যাগােযাগ করা হেল তারা িবষয়িট ীকার কেরেছন।

এনআইিডর পিরচালক (অপােরশন) মা. আব ল বােতন বেলন, কােনা কারেণ তথ  সং েহর সময় কউ
যিদ বাদ পেড়ন তেব িতিন িনব ন কে  িগেয়ও তার তথ  িদেয় িনবি ত হেত পারেবন। ভাটারেযাগ

েত কেক ভাটার তািলকায় অ ভু  করা হেব। হালনাগােদর া  ভাটার তথ  িনব ন শেষ আগামী
বছেরর জা য়াির মােস চড়ূা  ভাটার তািলকায় অ ভু  করা হেব।

  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।
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