
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।

বািড় বািড় িগেয় ভাটার করার পে  নয় ইিস
ভাটার হালনাগাদ কায ম িডিজটালাইজড করার উেদ াগ
কাশ : ২৩ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

আগামীেত বািড় বািড় না িগেয়ই ভাটার তািলকা হালনাগাদ করার কৗশল িনেয় এেগাে  িনবাচন কিমশন
(ইিস)। বািড় বািড় িগেয় ভাটার হালনাগাদ করার ম া য়াল প িত ছেড় িডিজটাল প িতেত নাগিরকেদর
তথ  সং েহর উপায় খঁুজেছ কিমশন। ভাটার হালনাগাদ কায ম িডিজটালাইজড করা এবং পরবতী
কমপ িত িঠক করেত এরই মেধ  ই িদনব াপী একিট কমশালা শষ কেরেছ ইিস। কমশালা থেক বািড়
বািড় না িগেয় নাগিরকেদর তথ  সং েহ কী ধরেনর িনব ন ফরম করা েয়াজন, আইন-িবিধমালায় কী
ধরেনর সংেশাধন, পিরবধন, পিরমাজন েয়াজন—এসব িবষেয় ইিসর মাঠপযােয় কমরত কমকতােদর

পািরশ চাওয়া হেয়েছ।

ইিসর এনআইিড থেক বলা হেয়েছ, আগামীেত পযায় েম সব নাগিরেকর হােত জাতীয় পিরচয়প  তুেল
িদেত  চায়  কিমশন।  াথিমকভােব  ১০  বছর  বয়িস,  পরবতীেত  শূ  থেক  পাচঁ  বছর  বয়িসেদরও
এনআইিড দওয়ার পিরক না আেছ। এজ  বািড় বািড় িগেয় তথ  সং হ করা কিঠন। থানা বা উপেজলা
পযােয় ায়ীভােব িনব নেক  াপেনর পিরক না আেছ।

ইিসর সে  সংি  ব ি রা  জানান,  ভাটার তািলকা  হালনাগােদর সময় আইেন থাকেলও িকছু  তথ
সং হকারী ভাটারেদর বািড়েতই যান না। বািড়েত গেলও ভাটারেদর পাওয়া যায় না। অেনক ে
ঢাকা শহর বা অ া  িবভাগীয় শহের বািড়েত েবেশর ে  িতব কতার মেুখ পেড়ন তারা। এজ
তথ  সং হকারী কউ কউ পাড়া-মহ ার ভাবশালী ও পিরিচতেদর মাধ েম তথ  সং হ কেরন। আবার
তথ  সং হকারীরা তােদর পছ মেতা কােনা লু, কেলজ, ানীয় কােনা াব িকংবা মসিজদ া েণ
বেস িনেজেদর বেঁধ দওয়া সমেয় তথ  সং হ কেরন। ফেল ভাটারেযাগ  অেনেক না  জানার কারেণ
ভাটার তািলকায় অ ভু  হেত পােরন না। সিঠকভােব মতৃ ভাটারও শনা  করা স ব হয় না। িব
ভাটার  তািলকা  করার  ে  িট  থেক যায়।    গত  রিববার  ভাটার  তািলকা  হালনাগাদ  কায ম

যেুগাপেযাগীকরণ এবং ভাটার িনব ন-সং া  ফরমসমহূ পুনিব াসকরণ কমশালার উে াধনী অ ােন
িনবাচন  কিমশনার কিবতা খানম বেলন,  বতমােন যেহতু িনবাচন  কিমশন িবগত এক বছের ভাটার
হওয়ার যাগ  নাগিরকেদর ভাটার করার কাজ হালনাগাদ কের, তাই বািড় বািড় িগেয় তথ  সং েহর মেতা
িবপুল কময  করা বা বস ত নয়। এিট ব য়ব ল এবং ি য়ািট জিটল।

একই অ ােন িনবাচন কিমশনার মা. রিফ ল ইসলাম বেলন, ‘বািড় বািড় িগেয় তথ  সং েহর কাজ
না-ই করা যেত পাের। তেব এর িবক  িহেসেব আমােদর এমন একিট প িত বর করেত হেব, যা একই
সে  সহজ, কাযকর এবং ভাটার তািলকার িব তা কােনাভােবই যন িবি ত না কের।
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