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জীিবত ব ি েক মতৃ দখাে  ইিস
কাশ : ১৪ অে াবর ২০১৯, ০২:০৭ | অনলাইন সং রণ

ভাটার  তািলকায়  নাম  িছল।  িবগত  জাতীয়  িনবাচনসহ  ানীয়  সরকােরর  িবিভ
িনবাচেন  তারা  ভাটও  িদেয়েছন।  িক  ভাটার  তািলকায়  এখন  তােদর  মতৃ  দখা
যাে । জীিবত ব ি  হঠাত ্মতৃ হেয় যাওয়ায় ু  ভু েভাগীরা। িবিভ  জলা িনবাচন
অিফেসর মাধ েম এমন অসংখ  ব ি  পনুরায় ভাটার তািলকায় নাম অ ভুি র জ
আেবদন  কেরেছন।  তেব  কন  বা  কী  কারেণ  মতৃ  দিখেয়  ভাটার  তািলকা  থেক
তােদর  নাম  কতন  করা  হেয়েছ,  তার  স র  িদেত  পারেছন  না  িনবাচন  কিমশেনর
(ইিস) সে  সংি রা। তারা বলেছন, তথ  সং হকারীেদর গািফলিতর কারেণ এমনটা
হেত পাের।

গত ২ সে র ব ড়ার িসিনয়র জলা িনবাচন অিফসার মা. মাহবুব আলম শাহ া িরত
এক পে  বলা  হেয়েছ,  ব ড়া  জলার িশবগ  উপেজলা  িনবাচন  অিফসার জানান,  মা.
শাহাদত্ হােসন (জাতীয় পিরচয়প  নং-১৯৬৭১০১৯৪৭৯১৭৪২৫৫) িশবগ  উপেজলাধীন
রায়নগর ইউিনয়েনর ৩ ন র ওয়ােডর টপাগাড়ী ােমর বািস া। িবদ মান ভাটার তািলকায়
তার নাম খুঁেজ পাওয়া যায়িন। ভাটার তািলকার ডাটােবজ যাচাই কের তার াটাস মৃত

দিশত  হে ।  কৃতপে  এই  ব ি  জীিবত  আেছন।  উ  ব ি েক  পুনরায়  ভাটার

  সাই র রহমান
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তািলকায় অ ভুি র জ  েয়াজনীয় কাগজপ সহ পািরশ পাঠােনা হেয়েছ।

একইভােব গত ২৫ সে র শরপরু জলা িনবাচন কমকতা মাহা দ র মাহমদু িমঞা
া িরত  এক  পে  উে খ  করা  হয়,  ‘ মা.  আিমর  হােসন  (এনআইিড

নং-৮৯১৩৭৫০৮৮৯২৮১)  াম-বািতয়াগাওঁ,  পা -হাতীবা া,  উপেজলা-িঝনাইগাতী,
জলা- শরপুর  এর  নাম  মৃতু জিনত  কারেণ  কতন  হওয়ায়  পুনরায়  অ ভুি র  জ  তার

দািখলকৃত  আেবদন  উপেজলা  িনবাচন  অিফসার,  িঝনাইগাতী,  শরপরু  কাযালেয়  রণ
কেরেছন। সংি  ব ি র দািখলকৃত আেবদনপ  রণ করা হেলা।’

গত ২২ সে র িসেলেটর িসিনয়র জলা িনবাচন কমকতা মা. রিফ ল ইসলাম া িরত
আেরকিট  আেবদেন  বলা  হেয়েছ,  জিকগে র  রিহমখারঁচক এলাকার  মা.  আবুল  কালাম
আজাদ  (এনআইিড  নং-১৯৮১৯১১৯৪৮৫০০০০০৯)  ও  তাহিমনা  আ ার  পিপ
(১৯৯৩৯১১৯৪৮৫০০০২৮০)  ব ি েয়র  তথ  িনবাচন  কিমশেনর  ডাটােবইেজ  দিশত
হেলও ভাটার তািলকায় নাম নই। অ পভােব চ ােমর িসিনয়র জলা িনবাচন কমকতা
মা. মনুীর হাসাইন খান জানান, চ ােমর দি ণ মাঘলটুলীর মাহা দ সােদক হাসাইন

(এনআইিড  নং-১৯৮৪৩৩২৩০০১১৯০৭৪৫/১৫০৯৪০০০১০৮২),  ভাটার  তািলকা  থেক
অ াত  কারেণ  তার  নাম  কতন  করা  হেয়েছ  মেম  ডবলমিুরং  থানা  িনবাচন  অিফসার  ও
রিজে শন অিফসার বরাবর আেবদন দািখল কেরেছন। উ  ব ি  জন িতিনিধ কতৃক দ

সনদ ও জ িনব ন সনদসহ থানা িনবাচন অিফস, ডবলমুিরং, চ ােম সশরীের উপি ত হেয়
এ িবষেয় জবানবি  দান কেরেছন। সংি  অিফসার তার নাম পুনরায় ভাটার তািলকায়
অ ভু  করার পািরশপ  পািঠেয়েছন।

৮০ লাখ নতুন ভাটােরর তথ  সং েহর লে  চলিত বছেরর ২৩ এি ল থেক সারােদেশ
ভাটার তািলকা হালনাগাদ কায ম  হয়। এ বছর ২০০১, ২০০২, ২০০৩ ও ২০০৪

সােলর পেহলা  জা য়াির  জ  এমন নাগিরকেদর তথ  সং হ  করা  হয়। ইিস থেক া
তথ া যায়ী এ পয  ল মা ার চেয় বিশ ভাটােরর তথ  সং হ করা হেয়েছ। ৮৪ লাখ ৮
হাজার ৬৫৩ জন ভাটােরর তথ  সং হ করা হয়। মতৃ ভাটােরর তথ  সং হ করা হেয়েছ ৬
লাখ ৩৮ হাজার ১৬৩ জেনর। এর মেধ  ইিসর ডাটােবইেজ মৃত ভাটােরর তথ  এি  করা
হেয়েছ ১ লাখ ৬৬ হাজার ৪৬৫ জেনর। নতনু ভাটার ও মৃত ভাটার কতেনর জ  এবার
সারােদেশ সােড় ৫২ হাজার তথ  সং হকারী  িনেয়াগ িদেয়িছল ইিস। িবগত হালনাগােদর
সময়  যােদর নাম  মৃত  িহসােব কতন  করা  হয়,  তােদর  অেনেকই ভাটার  তািলকায়  নাম
অ ভুে র জ  আেবদন কেরন।

ভাটার তািলকা হালনাগাদ কায েম নতনু  ভাটােরর তথ  সং েহর জ  ৩০ টাকা এবং
একিট মৃত ভাটার কতেনর জ  ২০ টাকা কের স ানী পান তথ  সং হকারীরা। তেব নতনু
ভাটার  অ ভুি র  জ  মাণািদসহ  তথ  সং হ  কেরন  তথ  সং হকারীরা।  প া ের

মা েষর  মুেখর  তেথ  মৃত  ভাটােরর তথ  সং হ  কেরন  তথ  সং হকারীরা।  এেত কের
কােনা ধরেনর যাচাই-বাছাই ছাড়াই িবপুলসংখ ক জীিবত ভাটারেক মৃত বানােনা হেয়েছ।

ইিসর  সংি রা  বেলন,  ২০  টাকার  লােভ  হয়েতা  তথ  সং হকারীরা  অেনেকই  কৃত
ভাটারেক মৃত বািনেয়েছন। তথ  সং হকারীেদর গািফলিতেত এিট হেত পাের। এ ধরেনর

ঘটনা  আেগ  কখেনা  ঘেটিন।  কৃত  ভাটারেক মতৃ  বানােনার  কারেণ  অসংখ  ভু েভাগী
িনবাচন  কিমশন  সিচব,  এনআইিডর  মহাপিরচালক  ও  পিরচালক  (অপােরশনস)  বরাবর
আেবদন কেরেছন।

এ  িবষেয়  জানেত  চাইেল  জাতীয়  পিরচয়  িনব ন  অ িবভােগর  (এনআইিড)  পিরচালক
(অপােরশনস) আব ল বােতন ইে ফাকেক বেলন, এ ধরেনর ঘটনা ঘটার কােনা  েযাগ
নই। তথ - মােণর িভি েত মৃত ভাটারেক ভাটার তািলকা থেক কতন করা  হয়। তেব

এমন কােনা ঘটনা ঘটেল িনবাচন কিমশন খিতেয় দখেব। অব ই েয়াজনীয় ব ব া হণ
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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।

|

করা হেব।

এ িবষেয় জানেত চাইেল ধান িনবাচন কিমশনার (িসইিস) ক এম নূ ল দা ইে ফাকেক
বেলন, ‘অসংখ  ভাটারেক মতৃ দখােনা হয়েতা িঠক নয়। মাঠপযােয় ভুল িটর িকছু ঘটনা
ঘটেত পাের। আমােদর কাজ এ ধরেনর ঘটনা  ঘটেল তা  খিতেয় দখা। অব ই িবষয়িট
খিতেয় দেখ ব ব া হণ করব।’
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