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জাতীয় পিরচয়প  পােব ১০-১৭ বছর বয়সীরাও - পযায় েম সবাইেক অ  
করার পিরক না 

  সাই র রহমান 

 
ফাইল ছিব 

১০ থেক ১৭ বছর বয়সীেদর জাতীয় পিরচয়প  দয়ার পিরক না কেরেছ িনবাচন কিমশন (ইিস)। এই কায েমর আওতায় ায় 
আড়াই কা  িকেশার-িকেশারীর ত  সং েহর িচ া-ভাবনা করা হে । চলিত বছর দেশর এসব ত ণ নাগিরকেদর ত  সং হ  
হেত পাের। ভাটার না হেলও তােদর ছিব, আ েলর ছাপ ও আইিরশ সং হ কের ইিসর ত  সংর ণকারী সাভাের আপেলাড করা 
হেব। এেদরেক পপার লিমেনেটড এনআইিড দয়া হেব। পযায় েম  থেক সব বয়সীেদর অ ায়ী এনআইিড দয়ার পিরক না 
রেয়েছ সাংিবধািনক এই িত ান র। 

এ িবষেয় জানেত চাইেল জাতীয় পিরচয় িনব ন অ িবভােগর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সাই ল ইসলাম বেলন, 
িকেশার-িকেশারীেদর এনআইিড দয়ার াথিমক পিরক না আেছ। অ িদেক, এনআইিডর সংি রা জািনেয়েছন, ত  সং েহর 
জ  সব ধরেনর িত রাখা হেয়েছ। আইিরশ ও দশ আ লর ছাপ দয়ার মিশন সব উপেজলা/থানা িনবাচন অিফেসই রেয়েছ। 
বিশরভাগ ছেলেমেয়ই লখাপড়া কের। তাই বািড় বািড় না িগেয় তােদর িশ া িত ােন িনব ন ফরম পাঠােনা হেব। সখােন 

িশ করা তা রণ কের িদেবন। আর যারা পড়া না কের না, তােদর িনিদ  িদন-তািরখ ক কের উপেজলা/ থানা িনবাচন, ইউিনয়ন 
পিরষদ অিফেস িনব ন করােনা হেব। ইিসর কমকতারা জািনেয়েছন, িনব ন কায ম শেষ তােদর হােত য পপার লিমেনেটড 
জাতীয় পিরচয়প  দয়া হেব তার ময়াদ থাকেব ১০ বছর। 

ইিস সিচবালেয়র  সিচব ও জাতীয় পিরচয় িনব ন অ িবভােগর পিরচালক (অপােরশ ) মা. আব ল বােতন বেলন, জাতীয় 
পিরচয়প  িনব ন (সংেশাধন) আইন-২০১৩ অ যায়ী িনবাচন কিমশনেক ভাটার ছাড়াও অ  নাগিরকেদর িনব েনর মা েম 
পিরচয়প  দয়ার বা বাধকতা রেয়েছ। এতিদন কািরগির সীমাব তাসহ িবিভ  কারেণ এেদর িনব েনর উে াগ নয়া যায়িন। 
এনআইিড পাওয়া িকেশার-িকেশারীরা ১৮ বছর ণ করেল তারা য়ংি য়ভােব ভাটার তািলকায় অ  হেব। তখন তারা 

াটকাড পােব। এই পিরক নার কারণ িহসােব িতিন বেলন, অেনক সময় ল-কেলজ প য়ােদর নাম ও বয়স পরবত েত 
এনআইিডেত দয়া নাম ও বয়েসর সে  মেল না। এসব িবষয় মাথায় রেখ ইিস এ পিরক না বা বায়ন করেছ। জলা ও উপেজলা 
পযােয় র ািল ও আেলাচনা সভার আেয়াজন করা হেব। 


