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েভাটার তািলকায় নতুন কের pায় 1 েকািট েভাটার যুk হেc। চলমান হালনাগাদ কাযর্kম eখন পযর্n 90
লাখ  66  হাজার  েভাটােরর  িনবnন  সmn  কেরেছ  িনবর্াচন  কিমশন  (iিস)।  eিদেক,  আiন  aনয়ুায়ী
আগামী বছেরর জানয়ুািরেত েভাটার তািলকা হালনাগাদ কাযর্kেমর খসড়া o চূড়াn তািলকা pকাশ িনেয়
শ ায় পেড়েছ iিস। e তািলকা কেব pকাশ করা হেব তা িনেয় েধায়াশায় রেয়েছ সাংিবধািনক pিত ানিট।
iিস কমর্কতর্ ারা iেtফাকেক জানান, বতর্ মােন েভাটার তািলকা আiেন রেয়েছ—কিmuটার েডটােবiেজ
সংরিkত িবদয্মান সকল েভাটার তািলকা pিত বছর 2 জানুয়াির েথেক 31 জানয়ুািরর মেধয্ িনধর্ািরত
পdিতেত হালনাগাদ কের তািলকা pকাশ করা হেব। িকn eবার আiন aনযুায়ী তা pকাশ করেত পারেব
িক না তা িনেয় সিnহান sয়ং কিমশন।
e  িবষেয়  জাতীয়  পিরচয়  িনবnন  aনিুবভােগর  (eনআiিড)  মহাপিরচালক  িbেগিডয়ার  েজনােরল
েমাহাmদ সাiদলু iসলাম বেলন, pিত বছেরর মেতা eবার 2 জানয়ুাির o 31 জানয়ুাির খসড়া o চূড়াn
েভাটার তািলকা মেন হয় pকাশ করা হেব না। আমােদর পিরকlনা আেছ 20 জানয়ুাির খসড়া pকাশ কের
1 মাচর্  চূড়াn তািলকা pকাশ করা হেব। eজনয্ বতর্ মান েভাটার তািলকা আiেনর সংেশাধন আনেত eরi
মেধয্ আiন মntণালেয় পাঠােনা হেয়েছ।
সংি েদর মেত, আiন সংেশাধেনর জনয্ বতর্ মােন আiন মntণালেয় রেয়েছ। eিট েকিবেনট হেয় সংসেদ
আসেব।  েসেkেt  সমেয়রo  বয্াপার  রেয়েছ।  iিসর  হােত  সময়  খুব  েবিশ  েনi।  eমন  aবsায়  েভাটার
তািলকা হালনাগাদ িনেয় েধায়াশায় রেয়েছ কিমশন।
eনআiিডর  কমর্কতর্ ারা  জানান,  eবােরর  হালনাগােদ  (15-18  বছর  বয়িস)  চার  বছেরর  তথয্  সংgহ
করেছ iিস। 2004 সােলর 1 জানয়ুাির বা তার আেগ যােদর জn e রকম নাগিরকেদর তথয্ সংgহ করা
হয় eবার। eর মেধয্ যােদর বয়স 18 বছর পূণর্ হেব তােদর নাম 2020 সােল pকািশত েভাটার তািলকায়
anভুর্k  করা  হেব।  আর  যােদর  বয়স  eখেনা  18  বছর  পূণর্  হয়িন,  তােদর  বয়স  18  বছর  পূণর্  হেল
sয়ংিkয়ভােব েভাটার তািলকায় anভুর্k হেয় যােব।
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