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৪ হাজার ককাটি টাকার ইভিএম জায়গা কেই সংরক্ষণের 

 

ইণলকট্রভেক কিাটিং কমভিে 

যাযাভি ভরণ াট ট 

 

কিাট ব্যবস্থা োয় প্রযুভির সণব টাচ্চ প্রণয়াণগর উণেণে আগামীণে সব ভেব টাচণেই ইণলকট্রভেক কিাটিং কমভিে (ইভিএম) ব্যবহাণরর 

ভসদ্ধান্ত ভেণয়ণে ভেব টাচে কভমিে (ইভস)। আর কসই ভসদ্ধাণন্তর আণলাণকই ককো হণে কিড় লাখ কমভিে। কযখাণে এই কিাটযন্ত্রগুণলা 

সংরক্ষণের যথাযথ ককাণো ব্যবস্থাই রাখা হয়ভে। 

 

ইভস সূত্র জাভেণয়ণে, ইভিএম ককোর জন্য চার হাজার ককাটি টাকার একটি প্রকল্প হাণে কেয়া হণয়ণে। কযখাণে প্রভেটি কমভিণের 

ক েণে ব্যয় হণে ২ লাখ ১০ হাজার টাকা। ভকন্তু এে িাভম কমভিে ককাথায় রাখা হণব, োর জন্য প্রকণল্প ককাণো বরাে রাখা হয়ভে। 

ফণল যথাযথ যত্ন োড়াই এগুণলা স্থাে  াণে উ ণজলা ভেব টাচে কম টকেটার কায টালণয়। 

 

কম টকেটারা বলণেে, কযণকাণো ইণলকট্রভেক ভিিাইস একটি ভেভি টষ্ট ো মাত্রা, আর্দ্ টোয় সংরক্ষে করণে হয়। কসখাণে ইভিএম একটি 

গুরুত্বপূে ট ভিিাইস। আর একটি কিাটিং কমভিণের িামও অণেক। কসখাণে এগুণলা সংরক্ষণের  য টাপ্ত ব্যবস্থা ো কণরই ক্রয় করা হণে। 

 

২০১৮ সাণলই একািি জােীয় সংসি ভেব টাচেণক সামণে করণখ ৮০ হাজার ইভিএম প্রস্তুেকারী প্রভেষ্ঠাণের কাে কথণক বুণে ভেণে 

কচণয়ভেল ইভস। ভকন্তু সময় স্বল্পোর কারণে কস সময় এে সংখ্যক ইভিএম তেভর করা সম্ভব হয়ভে। ৩০ ভিণসম্বণরর সংসি ভেব টাচণে 

৬টি আসণে ৫ হাজাণরর মণো ইভিএম ভিণয় কিাট কেয়া হণয়ভেল। 

 

একািি জােীয় সংসি ভেব টাচণের আণগ ভসটি করণ াণরিে ভেব টাচণেও এই কমভিে ব্যবহার করা হণয়ণে। আবার উ ণজলা, ইউভেয়ে 

 ভরষি ভেব টাচণেও ব্যবহার হণয়ণে এই কিাটযন্ত্র। 

 

কম টকেটারা জাভেণয়ণেে, কিাট কিণষ ইভিএমগুণলা সংভিষ্ট উ ণজলা, কজলা ভেব টাচে কম টকেটার কায টালণয়ই রাখা হণয়ণে। ভকন্তু এগুণলা 

যথাযথিাণব সংরক্ষে হণে ো। ককেো, ইভিএম সংরক্ষণের জন্য আলািা কক্ষ িরকার। কযখাণে িী্ টভিে রাখণলও এর কায টক্ষমো 

েষ্ট হণব ো। 

 

ইভিএণমর জন্য রাখা কয প্রকল্পটি চার হাজার ককাটি টাকায় কেয়া হণয়ণে, কসখাণে সংরক্ষণের ভবষয়টি রাখণল িাণলা হণো। 

 

এ ভবষণয় ইভসর েথ্য ও কযাগাণযাগ প্রযুভি িাখার িাভয়ত্বিীল কম টকেটারা োম প্রকাি ো িণেট বণলে, ইভিএম প্রকল্প কেয়ার সময় 
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সংরক্ষণের ভবষয়টি িাবা হয়ভে। ভকন্তু কিড় লাখ ইভিএম ককাথায় রাখা হণব, এই প্রশ্নটি এখে সামণে চণল এণসণে। েণব িী্ টভিে 

সংরক্ষে করা যায়, এমে একটি কায টকর উ ায় কখোঁজা হণে। 

 

২০১০ সাণল এটিএম িামসুল ?হুিার কেতৃত্বাধীে েৎকালীে কভমিে কিণি কিাট ব্যবস্থা োয় প্রযুভির ব্যবহার বাড়াণে ইভিএণমর 

সূচো কণর। কস সময় বাংলাণিি প্রণকৌিল ভবশ্বভবদ্যালণয়র কাে কথণক এই কিাটযন্ত্র তেভর কণর কেয়া হণয়ভেল। 

 

কণয়ক বের িাণলা ফল  াওয়া কগণলও ২০১৫ সাণলর রাজিাহী ভসটি করণ াণরিে (রাভসক) ভেব টাচণের সময় একটি কমভিণে যাভন্ত্রক 

ত্রম্নটি ধরা  ণড়। কসই কমভিেটি আর সারাণে  াণরভে ভেব টাচে কভমিে। এমেভক ত্রম্নটি হওয়ার কারেও উদ্ধার করণে  াণরভে। 

 

কাজী রভকবউেীে আহমণির কেতৃত্বাধীে কভমিে ২০১৬ সাণল এমে  ভরভস্থণে বুণয়ণটর তেভর কমভিেগুণলা  ভরেযি ক্াষো কণর 

েষ্ট কণর কফণল। একইসণে েতুে এবং উন্নেমাণে ইভিএম তেভরর েীভেগে ভসদ্ধান্ত কেয়। 

 

ওই ভসদ্ধাণন্তর ধারাবাভহকোয় বেটমাে ককএম নূরুল হুিা কভমিে প্রায় ২০ গুে কবভি িাণম বাংলাণিি কমভিে টুলস ফযাক্টভরর কাে 

কথণক উন্নেমাণের ইভিএম তেভর কণর ভেণে। 

 

প্রধাে ভেব টাচে কভমিোর (ভসইভস) ককএম নূরুল হুিা এ ভবষণয় বণলণেে, এই ইভিএম আণগরগুণলার কচণয় উন্নেমাণের। ককাণোিাণবই 

হযাক করা সম্ভব েয়। এোড়া এগুণলা ব্যবহাণরর ফণল র্দ্ম্নে ফল প্রকাি করা যাণব। একইসণে কিাণটর আণগর রাণে ভসল মারাও বন্ধ 

হণব। 

 

েতুে ইভিএম ভিণয় ২০১৭ সাণলর ভিণসম্বণর রংপুর ভসটি করণ াণরিে (রভসক) ভেব টাচণে প্রথম কিাট ভেণয় সফল হয় ভেব টাচে 

কভমিে। এর র অন্যান্য স্থােীয় ভেব টাচে এবং একািি জােীয় সংসি ভেব টাচণে ব্যবহাণরর  র িভবষ্যণে সব ভেব টাচণেই এই কিাটযন্ত্র 

ব্যবহাণরর ভসদ্ধান্ত ভেণয়ণে। 

 

 


