
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।

ইিসর হােত ১১ লাখ রািহ ার তথ
কউ ভাটার হেত পারেব না :এনআইিড িডিজ
কাশ : ১৭ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িনবাচন কিমশেনর জাতীয় পিরচয় িনব ন অ িবভােগর (এনআইিড) মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল
মাহা দ সাই ল ইসলাম বেলেছন, বাংলােদেশ আসা ১১ লাখ ২২ হাজার রািহ ার আঙুেলর ছাপ ও

তথ  িনেয় রািহ া সাভার ত করা হেয়েছ। এখন কউ চাইেলই ভাটার তািলকায় অ ভু  হেত পারেব
না।            সামবার ইিসর িমিডয়া স টাের আেয়ািজত এক সংবাদ সে লেন িতিন এসব কথা বেলন।

এনআইিড মহাপিরচালক বেলন, ভাটার তািলকা হালনাগােদর সময় িবেশষ কায ম শষ কের সাভাের
তথ  আপেলাড করা হয়। এরপর িফ ার ি ট ম ািচং কের যারা ভাটার তািলকায় অ ভু  হওয়ার যাগ ,
কবল তােদরই অ ভু  করা হয়।

িতিন বেলন, ১১ লাখ ২২ হাজার রািহ ার বােয়ােমি ক আমােদর কােছ আেছ। আমরা রািহ া সাভার
ত কেরিছ। এখন যােদর তথ  নওয়া হে , তােদর আঙুেলর ছাপ ও তথ  থেমই রািহ া সাভাের

ম াচ কের দখা হে । কােরা তথ  এই সাভাের ম াচ করেল মলূ সাভাের আর যাওয়াই হেব না। এছাড়া
খসড়া কােশর পূেব আমরা ম ািচং করব। কােজই তারা ভাটার হেত পারেব না।

৪৬ জেনর ভাটার হওয়ার িবষেয় িতিন বেলন, এটা  অপেচ া। এখেনা ভাটার হেত পােরিন। চ া তা
করেছ। িক  সফল হেত পারেব না। ৪৬ জেনর কউ এনআইিড পায়িন। দ তার সে  কাজিট স  করা
হে । অপেচ ায় কউই সফল হেত পারেব না। আমরা  ভাটার তািলকার জ  ব পিরকর। িবেদিশ
বা  রািহ া  যােত  না  হেত  পাের,  সজ  ব পিরকর।  াথিমক  তদে  এ  অপেচ ার  সে  আমরা
ক বাজাের ই জন দালােলর স ৃ তা পাই। তােদর পুিলশ ফতার কেরেছ। এছাড়া আমােদর একজন
িপয়ন এর সে  জিড়ত আেছ।

িতিন বেলন, চ ােমর ৩২িট এলাকােক আমরা িবেশষ এলাকা িহেসেব িচি ত কেরিছ। িবেশষ এলাকার
জ  িবেশষ ফরম পূরণ করা হয় এবং সাভাের তথ  অ ভুি র জ  িবেশষ কিমিটর পািরেশর েয়াজন
পেড়। উপেজলায় উপেজলা িনবাহী কমকতা এবং জলায় জলা শাসকেক আ ায়ক কের এসব িবেশষ
কিমিট গঠন করা হেয়েছ।

এ সময় ইিসর অিতির  সিচব মা. মাখেলছুর রহমান বেলন, চ ােমর ডবলমিুরং উপেজলা িনবাচন
অিফেসর একজন িপয়ন, জয়নাল আেবিদন; রািহ ােদর ভাটার তািলকায় অ ভুি র অপেচ ায় জিড়ত
িছল বেল াথিমক তদে  এেসেছ। তার িব ে  আমার ফৗজদাির মামলা এবং িবভাগীয় মামলার ব ব া
িনি । অ  কউ জিড়ত আেছ িক না, সটাও আমরা দখিছ।

 

  ইে ফাক িরেপাট

print | ইিসর হােত ১১ লাখ রািহ ার তথ  | থম পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/89057/ইিসর-হােত-...

1 of 2 9/17/2019 11:02 AM



|

print | ইিসর হােত ১১ লাখ রািহ ার তথ  | থম পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/89057/ইিসর-হােত-...

2 of 2 9/17/2019 11:02 AM


