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নাগিরকেদর ভাগাি  দরূ করেত জাতীয় পিরচয়প  সবা (এনআইিড) মাঠ পযােয় ছিড়েয় দয়ার িস া
িনেয়েছ িনবাচন কিমশন (ইিস)।  আগামী ২০ এি ল থেক হারােনা  কাড জলা পযােয় ি ট কের তা
সবা হীতােদর মােঝ িবতরণ করার িনেদশ িদেয়েছ কিমশন। পযায় েম এনআইিড সংেশাধন,  নতনু
ভাটােরর পিরচয়প  উপেজলা পযােয় ি ট কের তা সরবরাহ করা হেব বেল জািনেয়েছন জাতীয় পিরচয়

িনব ন অ িবভােগর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাহা দ সাই ল ইসলাম। িতিন ইে ফাকেক
বেলন,  আমােদর মলূ  ল  নাগিরকেদর  ায  সবা  দান  করা।  ঢাকা  আসার  িকংবা  ঢাকা  থেক
এনআইিড ি ট কের নয়ার েয়াজন নই। এনআইিড সবার ৯০ শতাংশ মাঠ পযায় থেক দয়া হেব।
িবভাগীয় পযােয়  এই সবা কায েম  সফলতার পর তা  জলায়  পাঠােনা  হে ।  িশগিগিরই  উপেজলা
পযােয় এ কায ম িবেক ীকরণ করা হেব।

এনআইিড হারােনা, সংেশাধন বা নতুন ভাটােরর পিরচয়প  সাধারণত জলা, উপেজলা অিফস থেক
আেবদনসহ রেণর পর তা  ক ীয়ভােব ঢাকা  থেক এেতািদন ি ট  করা  হেতা।  মােসর পর মাস
অেপ ার পরও অেনেকই এনআইিডর েয়াজনীয় সবা থেক বি ত হেতন। কাড  সংেশাধন, ডুি েকট
এনআইিড কাড সং হসহ নানা ধরেনর সবা িনেত িতিদন অসংখ  নাগিরক িভড় কের ইিসর ইিটআই
ভবেন।  এনআইিডর  সব  ধরেনর  সবা  কায ম  ক ীভতূ  থাকায়  এক িণর  অসাধু  লােকর  অথ
আদায়সহ নাগিরকেদর হয়রািন করার অিভেযাগও রেয়েছ। ভাগাি র  কথা িবেবচনায় িনেয় আগামীেত

া টাড অপােরিটং িসে েমর (এসওিপ) আওতায় এনআইিড সবােক িবেক ীকরণ করা হে । আলাদা
সফটওয়ার ত করা হেয়েছ। িনবাচন কিমশন াথিমকভােব ১০িট আ িলক িনবাচন অিফেস হারােনা
এই কাড ি ে টর উেদ াগ িনেয়িছল। সই কায েম সফলতার পর এখন ক ীয় সবার পাশাপািশ সারা
দেশই জলা িনবাচন অিফস থেক নাগিরকরা এই িবধা পােবন। বতমােন ৬৪ জলার সে  ইিসর
ক ীয় তথ ভা ােরর সে  কােনি িভিট স  হেয়েছ। িতিট জলায় িট  কের ি টার,  লেমেনিটং
মিশন ও অ া  সর ামািদ কনা হেয়েছ।

জাতীয় পিরচয় িনব ন অ িবভােগর সহকারী পিরচালক আরাফাত আরা া িরত এ সং া  িনেদশনা গত
সামবার সব  িসিনয়র জলা  িনবাচন  কমকতা,  উপেজলা  ও  থানা  িনবাচন  কমকতার কােছ  পাঠােনা

হেয়েছ।  এেত বলা  হেয়েছ-  জাতীয়    পিরচয়পে র সবা  দাড়েগারায়  পৗঁেছ  দয়ার লে  গত  ১৩
জা য়ািরর মািসক সম য় সভায় হারােনা জাতীয় পিরচয়প  পুনঃমু ণ সং া  কায ম পাবত  চ ােমর
িতনিট জলাসহ বহৃ র জলা েলােত িবেক ীকরেণর েয়াজনীয় ব ব া নয়ার িস া  হয়। বতমােন
৬৪িট জলায়ই কােনি িভিট দয়া হেয়েছ। আগামী ২০ এি ল থেক সব জলা িনবাচন অিফস থেক
হারােনা জাতীয় পিরচয়প  পুনঃমু ণ ও িবতরণ কায ম হণ করার জ  বলা হে ।

আগামীেত ছাটখাট সংেশাধন উপেজলায়, নােমর বানান বা ামী- ীর নাম সংেশাধন জলােতই, মা-বাবা
বা বড় ধরেনর সংেশাধন আ িলক কাযালেয় এবং ব াপকভােব জ  তািরখ সংেশাধন ক ীয়ভােব করা

  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।

|

হেব। জানেত চাইেল এনআইিডর পিরচালক (অপােরশ ) আ লু বােতন ইে ফাকেক বেলন, আগামী
জনু-জলুাই  থেক হারােনা  কাড উপেজলােতই  ছাপােনার পিরক না  আেছ।  এ  বছেরর শেষর িদেক
এনআইিড হারােনা এবং সংেশাধন ি য়ায়ও মাঠ পযায় থেক স  করা হেব।
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