
জাতীয় পিরচয়প  সবা পেত সীমাহীন
িবড় না
অিফেস ঘুেরও সমাধান িমলেছ না, এসএসিস সনদ না থাকায় সবা হীতারা িবপােক,
এনআইিড পেয়েছন এক মুি েযা া িক  ইিস বলেছ িতিন ভাটার নন

কাশ : ২৭ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

জাতীয় পিরচয়প  সবা  পেত সীমাহীন িবড় নার িশকার হে ন
নাগিরকরা। িবেশষ কের যােদর এসএসিস পােসর সনদ নই তারা
পড়েছন  চরম  িবপােক।  তেব  ওপর মহেল যাগােযাগ  ও  আিথক
লনেদেন কউ কউ হয়রািন  থেক পার পাে ন  বেল  অিভেযাগ

রেয়েছ।  ২০০৮ সােল  ছিবসহ  ভাটার তািলকা  করার পর থেক
এখেনা পয  নাগিরকেদর তথ  হালনাগাদ কেরিন িনবাচন কিমশন
(ইিস)। থমিদেক দওয়া অেনক তথ ই এখন পুরাতন হেয় গেছ,

যা  িতিনয়ত  সংেশাধেন  দৗড়ঝাঁপ  করেত  হে  নাগিরকেদর।  এছাড়া  াটকাড  হণ  করা  িনেয়ও
িবড় নায় পড়েছন অেনেকই।

নারায়ণগে র সানারগাওঁেয়র পা ডা পূবপাড়ার (বালীয়া) বািস া মিু েযা া মা. সাখাওয়াত হােসন
ভঁুইয়া। এনআইিড পেয়েছন িতিন, িক  বতমান ইিস বলেছ িতিন ভাটার নন। ২০০৮ সােলর ৪ জনু
লিমেনিটং  করা  এনআইিড (যার ন র-৬৭১০৪৩৪১১৪৩২৬) পেয়িছেলন  িতিন।  স িত সানারগাওঁ

এলাকায় াটকাড িবতরেণর সময় কাড বি ত হন িতিন। ানীয় িনবাচন কিমশন থেক জানােনা হয়,
‘নন ফাউ ড’ অথাত্ আপনার াটকাডিট ি ট হয়িন। িদেনর পর িদন িনবাচন অিফেস ধরনা িদেয়ও কাড
পানিন িতিন। পরবতীেত ঢাকার আগারগাঁও িনবাচন ভবেন চেল আেসন িতিন। জানেত পােরন,  ইিসর
ডাটােবেজ তারঁ কােনা তথ  নই অথাত্ িতিন ভাটার নন। এনআইিড থেক তােক নতুন কের ভাটার
হওয়ার পরামশ দওয়া হয়।     িনবাচন ভবেন গত রিববার এ িতেবদকেক সাখাওয়াত হােসন বেলন,
িতনিট জাতীয় িনবাচেন এবং িবিভ  ানীয় িনবাচেন িতিন ভাট িদেয়েছন। িক  ইিস থেক এখন বলা
হে  িতিন ভাটার নন। এিট কীভােব স ব? একিট সাংিবধািনক িত ােনর কাছ থেক এই ধরেনর
দািয় হীন আচরণ মানা  যায় না। ধু  মিু েযা া  মা. সাখাওয়াত হােসন ভুঁইয়া নন— এমন হাজার
হাজার নাগিরক এনআইিড সবার নােম চরম হয়রািনর িশকার হে ন।

ভাগাি  দরূ করেত ২০১৮ সােলর সে ের িবেক ীকরণ করা হয় জাতীয় পিরচয়প  াি র সবা
কায ম। ভাটার জাতীয় পিরচয়পে র সংেশাধন, হারােনা কাড উে ালন এবং নতুন কাড মু েণ মােঠর
উপেজলা অিফস, জলা অিফস, আ িলক িনবাচন অিফস এবং জাতীয় পিরচয়প  িনব ন অণিুবভােগর
(এনআইিড) কার কী মতা তা-ও িনধািরত করা হয় াপেন। তারপরও িবড় না কমেছই না।

ছিবসহ ভাটার তািলকা ণয়েনর পর থেক দেশর ৮ কািট ১০ লাখ ভাটারেক লিমেনিটং কাড দওয়ার
মাধ েম জাতীয় পিরচয়প  দান  হয়। বতমােন দেশ ভাটার সােড় ১০ কািট। এই ভাটারেদর
কমপে  অেধক বা  ৫  কািটর মেতা  অিশি ত  বা  অধিশি ত,  কােনা  সনদধারী  নন।  এ  অিশি ত
ভাটারেদর এনআইিডেত কােনা  ধরেনর িট  থাকেল সংেশাধেন  চরম  িবপােক পড়েত হয়।  কননা

সাধারণ  িনয়মা যায়ী  িতিট  এনআইিড সংেশাধন  আেবদন সংি  ানীয় িনবাচন অিফেসর মাধ েম

  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।

|

করেত হয়। সংেশাধেনর কাজিট স  করা হয় ঢাকা থেক। কােনা ধরেনর তদিবর বা যাগােযাগ না
থাকেল বছেরর পর বছর সই আেবদন পেড় থােক। ফেল সবা পাওয়া তা দেূরর কথা সংেশাধেনর সে
সংযু  মলূ এনআইিডও ফরত পান না ভু েভাগীরা।

যেশােরর িঝকরগাছার কলাগািছ ােমর মা. নাজমলু হােসেনর জাতীয় পিরচয়পে  নাম এেসেছ ধু এক
শে  ‘নাজমলু’ (জাতীয় পিরচয়প  ন র-৪১১২৩৫৯৯০০২৬৮)। িক  এক শে  নাজমলু নােমর কারেণ
িতিন  িবেদেশর িভসা  পাে ন না।  নাজমলু তার নাম  সংেশাধেনর জ  ানীয় িনবাচন অিফেস  বছর
দেড়ক আেগ যাগােযাগ কেরন। উপেজলা িনবাচন অিফস থেক বলা হয়, এসএসিসর সনদ না থাকায়

তার নাম  সংেশাধন স ব  নয়।  তােক ঢাকার আগারগাঁও  িনবাচন  অিফেস  যাগােযাগ করেত পরামশ
দওয়া হয়।

এ িবষেয় নাজমলু ইে ফাকেক বেলন, ‘ ধু  আমার একা নয়,  আমার মা,  বান এবং ভাইেদরও নাম
ভুলভােব এি  কেরন। আমার মােয়র নাম মেনায়ারা বগম িক  এনআইিডেত এি  করা হেয়েছ ‘পাতা’
নােম। িযিন এি  (মাঠকমী)  কেরিছেলন িতিনই এজ  দায়ী। তাহেল সারাজীবন কন আমােক সই
ভুেলর দায়ভার বহন করেত হেব ?’

জানা গেছ, ভাটার তািলকা হালনাগােদ িতবারই তথ  সং েহর সময় উভয় পে র গািফলিতর কারেণ
তেথ র গরিমল থাকেছ। এসব ে  নােমর বানান,  িঠকানা,  জ  তািরখ, িপতা-মাতার নােমর বানান
িনভুল করা যায়িন। মাঠপযােয়র অিনয়ম পযেব ণ কের ভাটার তথ  সং হ ফরেম িপতা-মাতার নাম ও
বতমান  িঠকানা  ভুল  করা  এবং  আইিড  ন েরর  ঘর  খািল  রাখা,  শনা কারীর  া র  না  থাকা,

পারভাইজার ও যাচাইকারীর নাম ও া র না থাকা, এইচএসিস পাস হওয়া সে ও া র না িনেয় ধু
িটপসই নওয়া, আ েুলর অ  ছাপ, ইংেরিজ ও বাংলা বানােন অসাম সহ ২১িট সম া িচি ত করা
হয়। দায়ী মাঠকমীেদর িব ে  শাি মলূক ব ব া নওয়ার পািরশ করা হয়। তেব কােরা িব ে ই ব ব া
নওয়া হয়িন।

এসব িবড় নার িবষেয় জানেত চাইেল জাতীয় পিরচয় িনব ন অ িবভােগর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার
জনােরল মাহা দ  সাই ল ইসলাম  ইে ফাকেক বেলন,  ‘ েত ক নাগিরকেক সিঠক সবা  দওয়াই

আমােদর মলূ ল । এখন িবড় না নাই। সনদ না থাকেল যাচাই-বাছাই কের সংেশাধন করা হয়। কােনা
নাগিরক যােত  ভাগাি েত  না  পেড়ন স  জ  জাতীয়  পিরচয়প  সবা  কায ম  িবেক ীকরণ  করা
হেয়েছ।’

 

print | জাতীয় পিরচয়প  সবা পেত সীমাহীন িবড় না | থম পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/65632/জাতীয়-পির...

2 of 2 6/27/2019 10:19 AM


