স্মার্ ট জাতীয় পরিচয়পত্র রিতিণ কার্ টক্রমেি উমবাধন
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রিিরেল্লারহি িাহোরনি িারহে
অনুষ্ঠামনি িভাপরত,
িহকেীবৃন্দ,
উপরিত সুরধেন্ডলী।
আিিালামু আলাইকুে।
স্মার্ ট জাতীয় পরিচয়পত্র রিতিণ কার্ টক্রমেি উমবাধন অনুষ্ঠামন উপরিত িিাইমক জানারি আন্তরিক শুমভিা।
জাতীয় জীিমন আজ এক নতুন অধ্যাময়ি সূচনা হমত র্ামি। আজ শেমক নাগরিকিমেি নাে-পরিচময়ি আধুরনক ও
রিরজর্াল িকুমেন্ট ‘স্মার্ ট জাতীয় পরিচয়পত্র’ প্রোন কিা হমি।
আরে শ্রদ্ধাি িমে স্মিণ কিরি িি টকামলি িি টমশ্রষ্ঠ িাোরল জারতি রপতা িেিন্ধু শেখ মুরজবুি িহোনমক। স্মিণ
কিরি মুরিযুমদ্ধি ৩০ লাখ েহীে, িম্ভ্রে হািামনা ২ লাখ ো-শিানমক। শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চাি-শনতা ও ১৫ আগমেি
েহীেমেি।
২০০৮ িামলি ২৯ রিমিম্বমিি রনি টাচন উপলমে আোমেি রনি টাচনী শেরনমেমো ‘রেন িেমলি িনে’-এ রিরজর্াল
িাাংলামেে গমে শতালাি অেীকাি কমিরিলাে। আজ এই স্মার্ ট পরিচয়পত্র প্রোন শিই অেীকামিি িেল িাস্তিায়ন।
সুরধবৃন্দ,
রনি টাচন করেেন Identification system for Enhancing Access to Services (IDEA) প্রকমেি
আওতায় স্মার্ ট জাতীয় পরিচয় প্রোমনি কাজ হামত শনয়। এই কাজটি কিাি জন্য রনি টাচন করেেন এিাং আরে টক িহায়তাি
জন্য রিি ব্াাংমক ধন্যিাে জানারি।
রনি টাচন করেেন নাগরিকমেি তথ্য-উপাত্ত ও িাময়ামেরিকস্ িমৃদ্ধ িার্ামিইজ ততরি কমিমি। িতটোমন েে শকাটিি
অরধক নাগরিমকি তথ্য-উপাত্ত িার্ামিইমজ িাংিরেত িময়মি। রিমিি অন্যতে বৃহত্তে এ নাগরিক িার্ামিইজটি রনভটিমর্াগ্য
তথ্য-উপামত্তি ভান্ডাি রহমিমি জাতীয় ও আন্তজটারতক পর্ টাময় ইমতােমধ্য গ্রহণমর্াগ্যতা লাভ কমিমি।
আপনািা জামনন, ২০০১ িামল কািচুরপি রনি টাচমনি পি শেমকই আেিা িরি-িম্বরলত শভার্াি তারলকা প্রণয়মনি োিী
তুমলরিলাে।
আোমেি োিী উমপো কমি রিএনরপ-জাোয়াত শজার্ িিকাি তামেি আজ্ঞািহ রনি টাচন করেেমনি োধ্যমে ক্রটিপূণ ট
শভার্াি তারলকা ততরি কমি। পমি প্রোরণত হয় এই শভার্াি তারলকায় প্রায় ১ শকাটি ৩৯ লাখ ভূয়া শভার্ামিি নাে অন্তর্ভটি
কিা হময়রিল। এই রিপুল িাংখ্যক ভূয়া শভার্ামিি িাহামে তািা রনি টাচনী তিতিণী পাি হমত শচময়রিল। রকন্তু আোমেি
আমন্দালমনি মুমখ তামেি শিই প্রতযাো পূিণ হয়রন।
এক/এগাি-এি পি তত্ত্বািধায়ক িিকাি অমনক রনপীেনমূলক কাজ কমিমি। আোমক অন্যায়ভামি এক িিি শজমল
আর্মক শিমখমি। রকন্তু একটি কামজি জন্য আরে তাঁমেি ধন্যিাে শেই শর্, তাঁিা িরি-িম্বরলত শভার্াি তারলকা ততরিি উমযাগ
গ্রহণ কমিরিমলন। ইউএনরিরপ’ি অে টায়মন এিাং িাাংলামেে শিনািারহনীি িহায়তায় ২০০৮ িামল িরি-িম্বরলত শভার্াি
তারলকা প্রস্ত্ত্তত কিা হয়। এই শভার্াি তারলকা রেময়ই ২০০৮ িামল নিে জাতীয় িাংিে রনি টাচন সুষ্ঠুভামি অনুরষ্ঠত হয়।
আি সুষ্ঠু রনি টাচন হমল িাাংলামেে আওয়ােী লীগ জনগমণি ম্যামন্ডর্ পামি- এ ব্াপামি আোি কখনই শকান রবধা রিল
না, এখনও শনই। কািণ আেিা োনুমেি জন্য কাজ করি।
সুধী,
িরিযুি শভার্াি তারলকা প্রণয়মনি পি প্রােরেকভামি শপপাি-শলরেমনমর্ি িাধািণ জাতীয় পরিচয়পত্র প্রোন শুরু
হয়।

আেিা িিকাি গঠমনি পি জাতীয় পরিচয়পমত্রি িহুরিধ ব্িহামিি উমযাগ শনই। একজন নাগরিকমক িঠিক শিিা
প্রোমনি জন্য তাঁি পরিচয় জানা অতযন্ত জরুরি। পরিরচরত িঠিকভামি রনণ টয় না হমল শিিা গ্রহমণ উপযুি নয় এেন ব্রিও
শিিা গ্রহমণি সুমর্াগ শপময় র্ায়। প্রতািণা িা জারলয়ারতি সুমর্াগ োমক।
এখন রিরভন্ন শিিাি পাওয়াি জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র জো শেওয়া িাধ্যতামূলক কিা হময়মি। ব্াাংক একাউন্ট
শখালা, রিদ্যযত-গ্যামিি িাংমর্াগ শনওয়া, িিকামিি শেওয়া ভতুরকটি অে ট গ্রহণ, পািমপার্ ট কিািহ িকল শেমত্র জাতীয়
পরিচয়পমত্রি করপ জো রেমত হয়। এিেমল প্রতািণা অমনকাাংমে কমে এমিমি।
আিাি আঙ্গুমলি িাপ র্াচাইময়ি োধ্যমে িহমজই অপিাধীমক িনাি কিা িম্ভি হমি। আঙ্গুমলি িাপ রেরলময়
িম্প্ররত রিরভন্ন ঘর্নাি িমে জরেত জরেমেি পরিচয় উদ্ধাি কিা িম্ভি হময়মি।
আজমক শর্ স্মার্ ট জাতীয় পরিচয়পমত্রি রিতিণ শুরু হমি এর্া আমগি জাতীয় পরিচয়পমত্রি আধুরনক িাংকরণিণ। এই
স্মার্ ট কাি ট অরধকতি রনিাপে এিাং এি িহুরিধ ব্িহাি িম্ভি হমি। িতটোন রিমিি িি টাধুরনক প্রযুরিমত এটি ততরি হময়মি
এিাং এটি নকল কিা িম্ভি নয়।
জাতীয় পরিচময়ি িার্ামিইজ ও স্মার্ ট জাতীয় পরিচয়পত্র রিরভন্ন আন্তজটারতক প্রতযয়নকািী কর্তটপমেি িনে শপময়মি।
এটি িযামভল কাি টিহ আন্তজটারতক োনিম্পন্ন জাতীয় পরিচয়পত্র রহমিমি রিমিরচত হমি। স্মার্ ট জাতীয় পরিচয়পত্র নাগরিকমেি
পরিচয় রনশ্চয়তা প্রোমনি পাোপারে িাষ্ট্রীয় ও িাোরজক শিিা ও সুরিধা প্রারি রনরশ্চত কিমি।
শিিা প্রোনকািী িিকারি-শিিিকারি রিরভন্ন প্ররতষ্ঠানিমূহ অনলাইন ও অেলাইন উভয় পদ্ধরতমত নাগরিকমেি
পরিরচরত িঠিকভামি র্াচাই কিমত পািমি।
সুরধবৃন্দ,
তাৎেরণকভামি পরিচময়ি তথ্যারে র্াচাইময়ি জন্য িাংমর্াগ িাপমনি োধ্যমে রিরভন্ন প্ররতষ্ঠানমক িার্ামিইমজ
প্রমিোরধকাি শেওয়া হময়মি।
িম্প্ররত িিকারি কেটচারিমেি শিতন রনধ টািমণি কামজ িহায়তা কিাি জন্য অে ট েন্ত্রণালময়ি অে ট রিভাগমক
করেেমনি িার্ামিইমজ প্রমিোরধকাি শেওয়া হয়।
রনি টাচন করেেমনি িার্ামিইমজ রলাংক িাপমনি োধ্যমে জাতীয় িাজস্ব শিাি ট কর্তটপে কিোতা িনািকিণ, ধেট
রিেয়ক েন্ত্রণালয় হজ্জর্াত্রীমেি রনিন্ধন কাজ, পািমপার্ ট প্রোমনি শেমত্র নাগরিকমেি পরিচয় র্াচাইময়ি কামজ জাতীয়
পরিচয়পত্র ও িাংিরেত তথ্য-উপামত্তি তথ্যারে ব্িহাি কিমি। পািমপার্ ট কিমত পুরলে শভরিরেমকেমনি জন্য এখন আি
অর্ো িেয় রকাংিা অে ট নষ্ট হমি না।
এিাো িাাংলামেে ব্াাংক, চুরির্ভি িারণরজযক ব্াাংক ও আরে টক প্ররতষ্ঠানিমূহ করেেমনি িার্ামিইমজি তথ্য-উপাত্ত
ব্িহামিি োধ্যমে অে ট শলনমেমনি কামজ গ্রাহকমেি পরিরচরত র্াচাই কিমি।
রনি টাচন করেেমনি িার্ামিইজ ব্িহাি কমি নাগরিকগমণি িাময়ামেরিকি তথ্যারে র্াচাইময়ি োধ্যমে োত্র ৪ োমি
১২ শকাটিিও শিরে রিে পুনরন টিন্ধন কিা হয়।
সুরধবৃন্দ,
িতটোমন আঠামিা রকাংিা তাি শচময় অরধক িয়মিি নাগরিকমেি জাতীয় পরিচয়পত্র প্রোন কিা হমি। তমি র্ামেি
িয়ি আঠামিা িিমিি কে এিাং র্ািা শভার্াি হওয়াি শর্াগ্য নয় তামেিও পরিচয় রনিন্ধন কমি জাতীয় পরিচয়পত্র প্রোমনি
নীরতগত রিদ্ধান্ত গ্রহণ কিা হময়মি।
এিাো আোলত/িাইবুন্যাল কর্তটক েন্ডপ্রাি ব্রি এিাং োনরিক প্ররতিন্ধীমেিমকও রনিন্ধমনি আওতায় আনা হমি
এিাং জাতীয় পরিচয়পত্র প্রোন কিা হমি।
আরে েমন করি, িকল নাগরিকমক এই স্মার্ ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রোন কিা িম্পন্ন হমল িিকারি শিিাপ্রারিি শেমত্র
আমূল পরিিতটন আিমি। প্রতািণা, জারলয়ারত কমে আিমি। শকউ অপিাধ কমি পাি পামি না।
আেিা িািামেমে প্রায় ৫ হাজাি ৫৭২ রিরজর্াল শিন্টাি িাপন কমিরি। গাজীপুি এিাং িাভামি হাইমর্ক পাকট িাপন
কিা হমি। আগােী িিি িেিন্ধু স্যামর্লাইর্ উৎমেপমণি লমেয কাজ চলমি। ২৫ হাজাি ওময়িিাইর্িহ রিমিি বৃহত্তে
ওময়ি শপার্ টাল ’তথ্য িাতায়ন’ িাপন কিা হময়মি। শেমে শোিাইল িীেকামি টি িাংখ্যা ১৩ শকাটি অরতক্রে কমিমি। ইন্টািমনর্
ব্িহািকািীি িাংখ্যা ৬ শকাটি ২০ লামখিও শিরে।

আেিা চাই শেমেি িকল নাগরিক িহমজ শিিা গ্রহণ করুক। শকউ র্ামত অর্ো হয়িারনি রেকাি না হন। আোমেি
রিরজর্াল িাাংলামেে গোি এর্াই মূল উমেশ্য।
Distinguished Guests,
I would like to extend my sincere thanks to all guests present here. This is an
auspicious moment for the nation as we are going to inaugurate the Smart NID card.
I also hope that different government and non-government organizations, and
international bodies will extend their assistance and cooperation to safeguard, enrich and
upgrade NID Database and its services.
My special thanks go to the World Bank for providing necessary funds to implement
this project.
িাাংলামেে আজ উন্নয়মনি েহািেমক। আোমেি অে টনীরত েি রভরত্তি উপি প্ররতরষ্ঠত। আেিা রনমজমেি পাময়
োঁোমত িেে। আেিা কািও কামি আি রভো চাই না। আেিা িহমর্ারগতা চাই। রিরনময়াগ চাই। শিজন্য আেিা অিকাঠামো
খামত উপযুি পরিমিে ততরি কমিরি।
আোমেি লেয আেিা ২০২১ িামলি েমধ্য িাাংলামেেমক েধ্যে আময়ি এিাং ২০৪১ িামল উন্নত-িমৃদ্ধ শেে রহমিমি
গমে শতালা।
আজমক শর্ স্মার্ ট জাতীয় পরিচয়পত্র রিতিণ শুরু হ’ল এটি জারত রহমিমি আোমেি ের্ টাো আিও িারেময় রেমি।
আেিা উন্নত জারতি কাতামি িারেল হমত র্ারি। এই প্রকমেি িমে জরেত িকলমক আরে অরভনন্দন জানারি। দ্রুততাি
িমে শেমেি িকল নাগরিমকি হামত র্ামত এ স্মার্ ট পরিচয়পত্র শপ ৌঁমি র্ায় শি লেয কাজ কিা জন্য আরে িাংরিষ্ট িিাইমক
অনুমিাধ জানারি। িিাইমক আিািও ধন্যিাে।
শখাো হামেজ।
জয় িাাংলা, জয় িেিন্ধু
িাাংলামেে রচিজীিী শহাক।
...

