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এক বছেরর মে  সবার হােত াটকাড পৗেঁছ িদেত পােরিন ইিস - িতন বছের 
হােত পেয়েছন অ সং ক ভাটার 

শাহীন রহমান ॥ সবার হােত াট জাতীয় পিরচয়প  পৗঁেছ দয়ার লে  ’১৬ সােলর অে াবের  হয় াটকাড িবতরণ। এক 
বছেরর মে  সবার হােত এ  পৗঁেছ দয়ার কথা বলা হেলও পিরেয় গেছ ায় িতন বছর। এই সমেয়র মে  ব কমসং ক 
মা েষর হােতই াটকাড পৗঁছােত পেরেছ িনবাচন কিমশন। এখন  দখা িদেয়েছ সারােদেশ ১০ কা র বিশ ভাটােরর হােত 

াটকাড কেব পৗঁছেব। 

যিদও জাতীয় পিরচয় িনব ন অ িবভােগর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল সাই ল ইসলাম বেলেছন, সব ধরেনর জ লতা 
কা েয় াটকােডর ণ ও িবতরণ কাজ ততর করার চ া চলেছ। আশা কির ’২০ সােলর মে  সব ভাটােরর হােত াটকাড 
পৗঁেছ িদেত পারব।  

তেব গত লাইেয় াটকাড িবতরণ সং া  সবেশষ সভার কাযিববরণীেত জানােনা হয়, এ পয  ৪ কা  ৬০ লাখ াটকাড ণ 
স ব হেয়েছ। এর মে  ৩ কা  ৩৩ লাখ পিরচয়প  নাগিরকেদর মােঝ িবতরণ করা হেয়েছ। সব িমিলেয় িতন বছের মা  ৩০ 
শতাংশ ভাটােরর হােত াটকাড েল িদেত পেরেছ িনবাচন কিমশন। জানা গেছ এখনও উপেজলা িনবাচন অিফেস অেনক কাড 
রেয় গেছ, য েলা িবতরণ করা হয়িন- অেনক নাগিরক াটকাড িনেতই আেসিন। এছাড়া নাগিরেকর ত  না মলায় অেনক 

াটকাড ণ করা এখনও স ব হয়িন বেল জানান ইিস কমকতারা। সব িমিলেয় াটকাড িবতরেণ বলেত গেল শ ুক গিত।  

অিভেযাগ রেয়েছ স ক চােরর অভােবই ভাটারেদর কাড সং েহ তমন সাড়া পাওয়া যায়িন। আবার অেনেক ভাটার এলাকা 
পিরবতন কের অ  এলাকায় চেল গেছন। কম েল থাকায় যথাসমেয় িবতরেণর সময় কে  যেত পােরিন। রাজধানীেত ইেতামে  
কেয়ক দফা িবতরণ কাজ করা হেয়েছ, এরপর এখনও অেনক াটকাড থানা িনবাচন অিফেস পেড় আেছ। জ রী না হওয়ায় কউ 

াটকাড সং হ করেত যান না। কেয়ক েভাগী জনক েক বেলন স ক সময় কে  িগেয় াটকাড সং হ করা স ব হয়িন। 
পের থানা িনবাচন অিফেস িগেয় যাগােযা◌াগ করা হয়। িক  ি য়া জ ল হওয়ায় আর াটকাড সং হ করা হয়িন। তারা বেলন, 

থেম থানা অিফেস িগেয় ১০ আ েলর ছাপ এবং চােখর আইিরশ দয়া হেয়েছ। এরপর লিমেন ং করা জাতীয় পিরচয়পে  
ফেটাকিপ রেখ দীঘ সময় দয়া হে  াটকাড সং েহর জ । এ জ  অেনেক কাড সং েহ আ হ দখানিন। 

িবতরেণর সে  সংি  িনবাচন কমকতারা বলেছন, যারা কে  িগেয় াটকাড সং হ করেত পােরিন তােদর িনবাচন অিফেস 
িগেয় াটকাড সং হ করেত হেব। তেব এ জ  সংি  এলাকায় মাঠ পযােয়র িবতরণ শষ হওয়া পয  অেপ া করেত হেব। 
িনধািরত সমেয়র মে  াটকাড পাওয়া না গেল এ জ  আবার িবতরণ শষ হওয়া পয  কেয়ক মাস অেপ া করেত হেব।  

খ জ িনেয় জানা গেছ এলাকায় মাইিকং এবং অ া  মা েম চােরর পরও কে  িগেয় ব কম সং ক ভাটারই াটকাড 
সং হ করেছন। িবেশষ কের যারা িদেনর বলায় অিফস আদালেত কােজ  থােকন তারা কে  িগেয় াটকাড সং হ করেত 
পােরনিন। আবার িবতরেণর িনধািরত িদেনর পের াটকাড সং হ করেত গেলও তাৎ িণক সং হ করা ক ন হেয় পেড়। থানা 
িনবাচন অিফস থেক তােক আবার দীঘসময় অেপ া করেত বলা হয়। ফেল তারা বারবার িগেয় াটকাড সং হ করেত না পের 
আ হ হািরেয় ফেলন। এ কারেণ আ ািনক িবতরেণর পর থানা অিফেসই অেনক াটকাড পেড় থাকেছ, সময়মেতা কউ এ  
সং হ করেছন না।  

একজন বসরকারী চা ের েসনিজত জানান, াটকাড সং েহর জ   িনেয় কেয়কবার এলাকায় গেছন। থানা িনবাচন অিফেস 
িগেয়ও াটকাড সং হ করেত পািরিন। থানা িনবাচন অিফস থেক টকিনক াল র কথা জানােনা হেয়েছ। িতিন জানান, আিম 
এখনও জািন না আমার াটকাড কাথায় আেছ অথবা আেদৗ ছাপা হেয়েছ িক না। থানা িনবাচন অিফস থেকও এ িবষেয় স ক 



ত  িদেত পােরিন। িতিন জানান বসরকারী চাকির কির বারবার  িনেয় কাড সং হ করার স ব নয়। আমার াটকাড কাথায় 
রেয়েছ বা অেদৗ ছাপা হেয়েছ িক না তা থানা িনবাচন অিফস থেক জানােত পােরিন। অথচ আেগই এলাকায় িবতরণ কাজ স  
হেয়েছ। এর আেগ পের যােদর ভাটার ন র তারা অেনক আেগই াটকাড সং হ কেরেছ। আমারটা িক অব ায় আেছ এখেনা 
জানেত পািরিন। 

খ জ িনেয় জানা গেছ, টকিনক াল সম ায় অেনেক াটকাড সং হ করেত পারেছন না। তােদর াটকাড থানা িনবাচন অিফস 
থেক কেব দয়া হেব তাও জানােত পারেছ না। এছাড়া অেনেক নানা কােজ  থাকায় সময়মেতা াটকাড সং হ করেত যান না। 

একবার িবতরণ কাজ শষ হেয় গেল অেনেক াটকাড সং েহ আ হ হািরেয় ফলেছন। অেনেক আবার পের সং হ করেত গেলও 
সমেয়র দীঘ তায় াটকাড সং হ না কের িফের আেসন। এ কারেণ বিশরভাগ াটকাড এখেনা িবতরণ করা স ব হয়িন। 

থানা পযােয়র এক উধতন িনবাচন কমকতা বেলন, াটকাড ছাপা হওয়ার আেগই অেনেক ভাটার এলাকা পিরবতন কেরেছন। িক  
তার াটকাড  আেগর কানায় ছাপা হেয়েছ। ফেল িতিন সংেশািধত এলাকায় িগেয় াটকাড খ জ কেরেছন, িক  পানিন। 

াটকাড িবতরেণ এই ধরেনর জ লতা রেয় গেছ। এ কারেণ থানা অিফেস এখনও অেনক াটকাড পেড় রেয়েছ, য েলা িবতরণ 
করা স ব হয়িন। 

’১৬ সােলর ২ অে াবর ধানম ী শখ হািসনা রা পিতর হােত াটকাড েল দয়ার ম  িদেয় াটকাড িবতরেণ কায েমর 
উে াধন কেরন। এরপর থেক রাজধানীেত িবতরণ কাজ  হয়।  

রাজধানীেত কেয়ক দফা াটকাড িবতরেণর উে াগ নয়া হেয়েছ। িক  কাি ত সাড়া পাওয়া যায়িন। রাজধানীর থানা অিফেস 
এখনও অেনক াটকাড পেড় রেয়েছ য েলা কউ সং হ করেছন না। ইিস কমকতারা বেলন, কমজীবী অেনক ামবাসীই এখন 
আর ােম থােকন না। তাই াটকাড িবতরেণ দির হয়, িবতরেণ িবক  প িত িচ াভাবনা না করেল স ক সমেয় সবার হােত 

াটকাড পৗঁেছ দয়া স ব হেব না। তারা জানান, াটকাড িবতরেণর সবেচেয় জ ল সম া হেলা যার কাড তােকই উপি ত থেক 
সং হ করেত হেব। একজেনর কাড অ জেনর হােত দয়া যােব না। কারণ িবতরেণর সময় েত ক ি র চােখর আইিরশ ও ১০ 
আ েলর ছাপ নয়া হয়। এ কারেণও িবতরেণ সময় লােগ বিশ। 

ইিসর জাতীয় পিরচয় িনব ন অ িবভােগর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল সাই ল ইসলাম এ িবষেয় বেলন, িবেদশী সং ার 
সহেযািগতায় াটকাড েণর কাজ  করা হেয়িছল। এখন িনেজরাই উৎপাদন কেরিছ। সব ধরেনর জ লতা কা েয় ণ ও 
িবতরণ কাজ ততর করার চ া চলেছ। আশাকির ২০ সােলর মে  সব ভাটােরর হােত াটকাড পৗঁেছ িদেত পারব। থম িদেক 
কাজ  করেত িগেয় সম া হেয়েছ, এখন কা েয় উেঠিছ। সম া েলা িচি ত করা হেয়েছ, ণ কাজ এিগেয় রাখা হে । িবতরণ 
না হওয়া কাড াশ া ােমর মা েম উপেজলা িস  এলাকার নাগিরকেদর হােত পৗঁছােনা হেব। 

 


