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ায় িতন বছর আেগ থেক িবতরণ  হেলও দেশর অিধকাংশ নাগিরক এখেনা পানিন আধিুনক িবধা-
সংবিলত উ তমােনর াট জাতীয় পিরচয়প । ৯ কািট ভাটােরর হােত াটকাড তুেল দওয়ার ল
িনধারণ করা হেলও এ পয  মা  ৩ কািট ৩২ লাখ ভাটার াটকাড পেয়েছন। ায় ৬ কািট ভাটার

াটকাড থেক বি ত। কেব নাগাদ দেশর সব নাগিরক াটকাড পােবন, তার সিঠক তথ  জানা নই
িনবাচন কিমশেনর (ইিস)  সে  সংি  ব ি েদর।  এিদেক,  নট  ফাউে ডর কারেণ  অেনেকর াটকাড
আটেক আেছ।  স িত  িনবাচন  কিমশনার  ি েগিডয়ার  জনােরল  (অব.)  শাহাদাত  হােসন  চৗধরুীর
সভাপিতে  জাতীয় পিরচয়প , ভাটার তািলকা এবং িনবাচন ব ব াপনায় তথ যিু র েয়াগ কিমিটর
এক বঠেক নট ফাউ ডসহ ত াটকাড ছাপােনার জ  িস া  হয়।

বঠেক জানােনা হয়, াটকাড মু ণ ও িবতরেণর ল মা া িছল ৯০ িমিলয়ন, অথাত্ ৯ কািট। ২০১৫
সােলর অে াবর থেক াটকাড মু ণ  হয়। আর ২০১৬ সােলর ৩ অে াবর থেক তা িবতরণ 
হয়। এ পয  াটকাড ছাপােনা  হেয়েছ ৪ কািট ৬০ লাখ। িবতরণ করা হেয়েছ ৩ কািট ৩২ লাখ।
ছাপােনা কােডর বিশরভাগ উপেজলা িনবাচন অিফেস অিবতরণ িহেসেব রেয় গেছ।

াটকাড  িবতরেণর   থেকই  ভাগাি েত  পড়েত  হেয়েছ  অেনক  নাগিরকেক।  এসব  নাগিরেকর
এনআইিড ন র িদেয় কাড খঁুজেত গেল সখােন ‘নট ফাউ ড’ লখা আেস। মােন তােদর তেথ  হয়
কােনা ভুল আেছ, না হয় তেথ র ঘাটিত আেছ। ২০১৬ সাল থেক াটকাড িবতরণ করা হেলও এখন

পয  এ িবষেয় কাযকর কােনা পদে প িনেত পােরিন কিমশন। াটকাডও পায়িন ঐ সব নাগিরক।

এ িবষেয় জাতীয় পিরচয় িনব ন অ িবভােগর (এনআইিড) মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাহা দ
সাই ল ইসলাম জানান,  ‘ তই নট ফাউ ড সম ার সমাধান করা হেব।  যারা  াটকাড পাে  না,
তােদর তথ  অস ণূ।  তেব  আমরা  এখন পিরক নামািফক কাজ করিছ।  যসব  এলাকায়  াটকাড
দওয়া হেব, তােদর ৭৫ িদন আেগ জানােনা হে । থেম আমরা ওই এলাকার াটকাড ি ট িদি ।

তারপর দখিছ কান কাড েলা ি ট হয়িন। য েলা ি ট হেব না, সংি  থানা িনবাচন অিফেস তার
একটা তািলকা কাশ করা হেব। যােদর কােড য অংেশ সম া আেছ, পুনরায় ফরম পূরণ কিরেয় তা
আবার ি ট িদেয় ঐ এলাকায় পাঠােনা হেব।’

ইিসর সে  সংি  ব ি রা  জািনেয়েছন,  দড় লাখ  পিরচয়পে র তথ  সংেশাধেনর আেবদন এখেনা
িন ি  হয়িন।  অথচ এসব কােজ সরাসির যু  কমীরা  য কে র আওতায়,  সই কে র অি
িনেয়ই অিন য়তা আেছ। ভাটার তািলকা হালনাগাদ,  জাতীয় পিরচয়পে র তথ  সংেশাধন,  াটকাড
ছাপা  ও  িনবাচন ব ব াপনায় কাজ কের আসেছন  ায় দড় হাজার কমী।  িবগত আট বছের তােদর
কািরগির  দ তা  তির  হেয়েছ  এ  কােজ।  তারা  িনবাচন  কিমশেনর  জাতীয়  পিরচয়প  শাখার
আইেডি টিফেকশন িসে ম  ফর এন াি ং  একেসস  টু  সািভেসস-আইিডয়া  কে র  আওতায়  কাজ
করেছ ২০১১ সাল থেক। এই ক  পাঁচ বছেরর হেলও পের কেয়ক ধােপ ময়াদ বেড়েছ। এ বছেরর
জেুন শষ হওয়ার কথা িছল  ময়াদ।  তেব আবার বেড়েছ।  এই কে  অথ বরা  িনেয় তির হয়
অিন য়তা,  যা  কমীেদর কােজর ভিবে ক অিনি ত  কের।  কে র কমীেদর রাজ  খােত নওয়ার

  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।

|

আ াস দওয়া হয় কখেনা কখেনা, িক  তা আেলার মখু দেখিন।
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