
ই িসিটর ভাট িনেয় অ ি েত ইিস
যথাসমেয় িনবাচন চান না নতুন যু  ওয়ােডর ৪৮ কাউি লর, ইিসেত িচিঠ উ র-দি ণ

িসিটর ভােটর ণ গণনা , িডেস ের তপিশল, জা য়ািরেত ভাট
কাশ : ১৯ নেভ র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ঢাকার  উ র  ও  দি ণ  িসিট
করেপােরশেনর  ভােটর  ণ  গণনা  
হেয়েছ।  তপিশল  ঘাষণার  জ  িত
চলেছ িনবাচন কিমশেন (ইিস)। গত ১৪
নেভ র  িনবাচন  উপেযাগী  হেয়েছ  ঢাকা
উ র  িসিট  করেপােরশন।  আর  ১৮
নেভ র িনবাচন  ণ  গণনা   হেয়েছ
ঢাকা  দি ণ  িসিটর।  ফেল  িনবাচন
কিমশন  (ইিস)  চাইেল  আজ  বা
আগামীকাল  থেকই  য  কােনা  িদন
ঢাকার  ই  িসিট  িনবাচেনর  তপিশল
ঘাষণা  করেত  পাের।  িক  এরই  মেধ

ঢাকার ই িসিটেত নতুন কের যু  ৩৬িট
ওয়াড িনেয় িবপােক পেড়েছ ইিস। এসব
ওয়ােডর িনবািচত কাউি লররা একসে
জাটব  হেয় ভাট না করেত কিমশেনর

কােছ  সময়  চেয়  আেবদন  কেরেছন।
ফেল এক ধরেনর অ ি  দখা  িদেয়েছ
কিমশেন।

িনবাচন  কমকতারা  জানান,  ই  িসিটর
স সািরত  ১৮িট  কের  মাট  ৩৬িট
ওয়ােডর  সংরি তসহ  মাট  ৪৮  জন
কাউি লর সময় চেয়  কিমশেনর কােছ
আেবদন কেরেছন। তােদর দািব িনবািচত
হওয়ার পর িনজ এলাকার উ য়েনর জ
এক বছরও সময় পানিন। অথচ একজন
কাউি লর  পাচঁ  বছেরর  জ  িনবািচত
হন।  সে ে  ই  িসিটর  এসব
স সািরত ওয়ােড এখন ভাট না িদেয়

তােদরেক কাজ করার পযা  সময় িদেত দািব জানান তারা। চলিত বছেরর ২৮ ফ য়ািরর ঢাকা উ র
িসিটর উপিনবাচেনর সে  থম বােররমেতা স সািরত ৩৬ ওয়ােড ভাট কের ইিস। এখন িডেস েরর

েত তপিশল িদেয় জা য়ািরর মাঝামািঝ অথবা শেষ ময়র পেদর সে  সব ওয়ােড ভাট করার িত
িনেয়েছ ইিস। এর আেগ ২০১৭ সােলর ৯ ম শাসিনক পুনিব াস সং া  জাতীয় বা বায়ন কিমিট

  সাই র রহমান
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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।

|

(িনকার) ঢাকা উ র ও দি ণ িসিট করেপােরশেনর সে  নতুন কের মাট ১৬িট ইউিনয়ন যু  করার াব
অ েমাদন কের, যার মধ  িদেয় ঢাকার ই িসিটর আয়তন বেড় ি েণর বিশ হয়। ঐ বছেরর ২৮ জনু
১৮িট কের নতুন ৩৬িট ওয়াড ই িসিটেত যু  কের ঢাকা িসিটর আয়তন বািড়েয় গেজট কাশ কের
সরকার।

ঢাকা দি ণ িসিটর সে  যু  নতুন ৫৮ ন র ওয়ােডর কাউি লর মা. শিফ র রহমান সাংবািদকেদর
বেলন, আমরা িনবািচত হওয়ার পর এক বছর সময় পাইিন এলাকার     কাজ করার জ । এ কারেণ
কিমশেনর কােছ আেবদন কেরিছ আমােদর যন কাজ করার েযাগ দওয়া হয়।  যিদও ানীয় সরকার
ম ণালয় যথাসমেয় ভাট করার জ  ইিসেক ি ন িসগ াল িদেয় িচিঠ িদেয়েছ। আইন অ যায়ী ইিসর
ভাট করেত বাধা নই বেল জািনেয়েছ ানীয় সরকার িবভাগ।

ইিসর কমকতারা বলেছন, ানীয় সরকার থেক িচিঠ পাওয়ার ভাট হেণর িত  কের কিমশন। গত
১৪ নেভ র থেক ঢাকা উ র িসিট করেপােরশেন িনবাচন উপেযাগী হেয়েছ। ১৮ নেভ র থেক িনবাচন
উপেযাগী হয় ঢাকা দি ণ িসিটও। থমত কিমশন িচ া করেছ িডেস েরর েত আ ািনক বঠক কের
ঢাকার  ই  িসিটর  তপিশল  ঘাষণার।  এজ  িনবাচন  কিমশন  সিচবালয়  চলেছ  তপিশল  দওয়ার

েয়াজনীয় িত। তেব ভােটর চড়ূা  তািরখ িনধারেণ  সরকােরর ি ন িসগ ােলর অেপ ায় রেয়েছ
কিমশন।  সরকার  জা য়ািরেত  ভাট  না  চাইেল  মাচ-এি েল  ঢাকা  উ র-দি ণ  ও  চ াম  িসিটেত
একইিদন ভাট করার ি তীয় পিরক না রেয়েছ কিমশেনর।

ইিসর কমকতারা জািনেয়েছন,  ১৬,  ১৯,  ২৩, ২৬ ও ৩০ জা য়াির ভাট হেণর স াব  তািরখ ধের
িনবাচনী িত নওয়া হে । এে ে  ৪০ থেক ৪৫ িদন হােত রেখ িনবাচেনর তপিশল ঘাষণা করেব
কিমশন।  তপিশেলর স াব  তািরখ  িবষেয়  কমকতারা  জািনেয়েছন,  ১৬  বা  ১৯  জা য়াির  ভাট হেল
তপিশল হেব ৫ িডেস েরর মেধ । আর ২৩ বা ২৬ জা য়াির ভাট হেল ১২ িডেস েরর মেধ  তপিশল; ৩০
জা য়াির ভাট হেল ১৯ িডেস েরর মেধ  তপিশল ঘাষণার িচ া রেয়েছ কিমশেনর। িবদ মান ভাটার
তািলকা িদেয়ই ঢাকা উ র ও দি ণ িসিটেত ভাট করা হেব।

এ িবষেয় িনবাচন কিমশনার মা. রিফ র ইসলাম বেলন, কানটােত ভাট করা যােব কানটােত যােব না
এটা ানীয় সরকার ম ণালেয়র িবষয়। তারা বলেল কিমশন তপিশল িদেয় িনবাচন পিরচালনা কের। ই
িসিটর িনবাচন আইিন জিটলতা আেছ িক না তা আইন িবেশষে র সে  আলাপ না কের বলেত পারব না।
নতনু স সািরত ওয়াড েলা িসিট করেপােরশেনর অংশ। ময়র িনবাচেন ঐ ওয়াড েলা ছাড়া িনবাচন
কীভােব হেব। পুেরাটা একিট পিরষদ। সে ে  এক সে  িনবাচন করেত হেব।

খসড়া ভাটেক  ত :ইিসর  কমকতারা বেলেছন, এরই মেধ  ই িসিটর ভাটেকে র খসড়া ত
করা হেয়েছ। ত রেয়েছ ভাটার তািলকাও। আর ই িসিটেত সব কে  ইেলক িনক ভািটং মিশেন
(ইিভএম)  ভাট  হেণর জ  েয়াজনীয়  িত  িনেতও সংি েদর িনেদশনা  দওয়া  হেয়েছ।  তারা
বেলেছন, ই িসিটেত ায় আড়াই হাজার ভাটেক  রেয়েছ। ভাটক  রেয়েছ ায় সােড় ১৩ হাজার।
এজ  ায় ১৫ হাজার ইিভএম েয়াজন হেব। ইিভএেম ভাট হেণর জ  সব ধরেনর িত নওয়া
হে । েয়াজনীয় মিশন কিমশেনর সং েহ রেয়েছ। এিদেক চ াম িসিটর ময়াদ শষ হেব ২০২০
সােলর ৫ আগ ।  ানীয় সরকার (িসিট করেপােরশন)  আইন ২০০৯ অ যায়ী,  ময়াদ  শষ হওয়ার
আেগর ১৮০ িদেনর মেধ  ভাট হণ করার বাধ বাধকতা রেয়েছ। আগামী বছেরর ৭ ফ য়াির চ াম
িসিট করেপােরশন িনবাচেনর ণ গণনা  হেব। তেব চ াম িসিটর ভাট িনেয় এখেনা িস া  হয়িন।
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