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বাংলািনউজ ॥ সহেজ এবং ত জাতীয় পিরচয়প  (এনআইিড) যাচাইেয়র গটওেয় ‘িি◌.ি◌ঢ়ড়ৎরপযড়.ুমড়া.নফ’
উে াধন করেবন ধানম ীর তথ  ও যুি  িবষয়ক উপেদ া সজীব ওয়ােজদ জয়। বুধবার িবেকল িতনটায় তথ  ও

যিু  ম ণালেয় এক অ ােনর মাধ েম এই সবার উে াধন করেবন িতিন। ধানম ীর স উইং থেক এ তথ
জানােনা হয়। অ ােন সভাপিত  করেবন তথ  ও যিু  িতম ী জুনােয়দ আহেমদ পলক।

‘পিরচয়’ হে  একিট গটওেয় সাভার; যা িনবাচন কিমশেনর জাতীয় ডাটা বেসর সে  সংযু । এিট এমন একিট
এ াি েকশন া ািমং যা সরকারী- বসরকারী বা ব ি গত যেকান সং ার াহকেদর, তােদর জাতীয় পিরচয়প
(এনআইিড) যাচাই কের িনিমেষই সবা িদেত পারেব। এনআইিড যাচাই করার জ  এখন থেক আর আেগর মেতা
৩-৫ কমিদবস অেপ া করেত হেব না। বতমান ি য়ায়, িনবাচন কিমশেনর ওেয়বসাইেট লগ ইন কের সং া েলা
জাতীয় পিরচয়পে র তথ  ম া য়ািল যাচাই কের থােক। আবার অেনক সং া এনআইিড যাচাইকরণও কের না,
কারণ িনবাচন কিমশেনর এনআইিড ডাটােবেসর এ াে স তােদর নই। যা াহকেদর জাল বা সিঠক আইিড যাচাই
করার জ  অ মিত দয়।

িক  ‘পিরচয়’ গটওেয় ব বহার করেল এনআইিড যাচাই করার জ  কান মা েষর েয়াজন নই। যেকান িত ান
স টওয় ােরর মাধ েম ‘পিরচয়’র সাভােরর সে  সংেযাগ াপন করেল এনআইিড শনাে র ফলাফল সে  সে ই

য়ংি য়ভােব পেয় যােব। সংি রা বেলেছন, এিট দেশর জনগেণর জ  এমন দা  িবধা আনেব যারা এখন
ব াংক এ াকাউ ট খালা, িডিজটাল ওয়ােলট এ াকাউ ট খালা বা য কাজ েলােত জাতীয় পিরচয়প  িনব েনর

েয়াজন হয় তারা খুব উপকতৃ হেব। তােদর জ  অেনক সহজ ও সময় সা য় হেব। িনেজর নাম িনব ন কের
যাচাইেয়র জ  আর ৪/৫ িদন অেপ া করেত হেব না, ভাগাি ও পাহােত হেব না।

এিট সে  সে ই জাল আইিড েলা শনা  কের জািলয়ািত িতেরাধ করেব এবং পিরেষবা েলােক আরও িনরাপদ
করেব। ‘পিরচয়’ গটওেয় গাপনীয়তা ও িনরাপ া বজায় রাখেব এবং জাতীয় পিরচয়প  যাচাইেয়র খরচ কিমেয়
কাজেক ত করেব।
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