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সংরি ত িছল ভাটার তািলকার পূণ তথ  রািহ ােদর ভাটার করেছ শি শালী
িসি ডেকট

কাশ : ১৭ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

চ াম জলা িনবাচন কাযালয় থেক বশ কেয়কিট ল াপটপ খায়া যাওয়ার ঘটনায় ব াপক তালপাড়
সিৃ  হেয়েছ।  ল াপটপ েলােত ভাটার তািলকা তির ও হালনাগােদর পূণ  তথ  সংরি ত িছল।
           জানা গেছ, ২০১৫ সােলর পর থেক এেকর পর এক ল াপটপ খায়া গেলও জলা িনবাচন
কাযালয় এ ব াপাের কােনা পদে প নয়িন। হািরেয় যাওয়া ল াপটপ েলার মেধ  ১৫৫৭-৪৩৯১ কােডর
একিট ল াপটেপ ায় ই হাজার ব ি েক ভাটার করার তথ  সংরি ত িছল। ধারইা করা হে  ওই ই
হাজার  িছল  িময়ানমােরর  রািহ া  নাগিরক।  জািলয়ািতর  তথ  ধামাচাপা  দওয়ার  জ ই  ল াপটপিট
লাপাট করা হেয়েছ।

নীিত দমন কিমশন ( দক) এর চলমান তদে  ল াপটপ হারােনার িবষয়িট ধরা পড়ায় এ িনেয় িনবাচন
কাযালেয় তালপাড়  হেয়েছ। দক কমকতারা এরই মেধ  ই বার চ াম জলা িনবাচন কাযালেয়
িগেয়  কমকতা-কমচারীেদর  সে  কথা  বেলেছন।  াথিমক তদে  দক িনি ত  হেয়েছ  য,  িনবাচন
কাযালেয়র কমী এবং ানীয় জন িতিনিধেদর যাগসাজেশ রািহ ারা  বাংলােদেশর জাতীয় পিরচয়প
পাে । রািহ ােদর অৈবধভােব ভাটার তািলকায় অ ভু  করার সে  ল াপটপ খায়া যাওয়ার যাগসূ
থাকেত পাের বেল দক কমকতারা মেন করেছন।

গত রিববার িনবাচন কাযালেয় অিভযান শেষ দক চ াম অ েলর সহকারী  পিরচালক রতন মার
িব াস সাংবািদকেদর ে র উ ের বেলন, ২০১৫ সােল হািরেয় যাওয়া ৪৩৯১ কােডর ল াপটপ িদেয়ই
রািহ ােদর নাম ভাটার তািলকায় তালা হেয়েছ। একই ল াপটপ িদেয় কেয়কিট থানায় ভাটার তািলকার

কাজ  হেয়েছ।  ল াপটপিট  পাওয়া  গেল  অেনক ে র  উ র  পাওয়া  যােব।  দক  চ াম  অ েলর
উপসহকারী পিরচালক মা. শিরফ উি ন বেলন, ২০১৫ সােলর পর থেক কীভােব এত েলা ল াপটপ
িন ে শ হেয় গেছ িনবাচন কাযালেয়র কমকতােদর কােছ এর কােনা ব াখ া পাওয়া যায়িন।

এিদেক রািহ ােদর ভাটার করা বা জাতীয় পিরচয়প  দওয়ার সে  িনবাচন কিমশেনর কােনা কমকতা-
কমচারী জিড়ত আেছ বেল মেন কেরন না িনবাচন কিমশনার কিবতা খানম। তেব িনিদ  তথ - মাণসহ
অিভেযাগ পেল কিমশন আইিন ব ব া নেব বেল জািনেয়েছন িতিন।

পছেন  শি শালী  চ :  এিদেক,  ভাটার তািলকায় নাম অ ভিু  ও জাতীয় পিরচয়প  সংেশাধেনর
নােম জলা িনবাচন কাযালেয়র একিট শি শালী চ  লাখ লাখ টাকা হািতেয় িনে  বেল অিভেযাগ পাওয়া
গেছ। ইে ফােকর সেরজিমন অ স ােন চে র সে  জিড়ত একািধক ব ি র নােম অিভেযাগ পাওয়া
গেছ। এেদর মেধ  মা ফা ফা ক নােমর এক ব ি র ব াপাের জানা যায় িযিন ল াপটপ গােয়ব, চাকির
দওয়ার নােম  অথ আ সাত, মতৃ ব ি েক ভাটার,  াটকাড িবতরেণ অিনয়মসহ িবিভ  অিভেযােগ

বারবার চাকিরচু ত  হেয়েছন। িক  অদৃ  শি র হ ে েপ িতবার চাকির ফরত পেয়েছন।  এেকক
িনেয়াগপে  তার এেকক নাম দখা গেছ। 

  শামীম হািমদ, চ াম অিফস
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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।

|

জানেত চাইেল মা ফা  ইে ফাকেক বেলন,  আিম  ভােলা  কাজ কির িবধায়  আমােদর অিফেস ( জলা
িনবাচন কাযালয়) একিট শি শালী  িসি ডেকট আমার িব ে  উেঠপেড় লেগেছ। বারবার চাকির চেল
যাওয়ার িবষেয় িতিন বেলন,  ওই চ িট আমােক িতবার পিরকি তভােব ফািঁসেয়েছ। তেব (িনবাচন
কাযালেয়র) াররা আমােক ‘পছ ’ কেরন বেল বারবার চাকির িফিরেয় দন।
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