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প্রশ্ন ১ । এনপিআর ( NPR) কী?
উত্তর: ন্যাশনাল িপুললশন ররপিস্টার (এনপিআর)বা িাতীয় িনসংখ্যা ররপিস্টার হললা একটি রেলশর সাধারণ বাপসন্দা বা
পনবাসীলের একটি ররপিস্টার। এটি সংপিষ্ট রেলশর পনপে িষ্ট আইলনর পবধালনর অধীলন উিলিলা, রিলা, পবভাগ এবং িাতীয়
িয িালে প্রস্তুত করা হলত িালর। ৬ মাস বা এর অপধক সময় ধলর রকালনা পনপে িষ্ট রেশ/এলাকায় বসবাস বা অবস্থান করলেন বা
আগামী ৬ মাস অবস্থান করলবন এমন রকালনা ব্যপিলকই পনবাসী পহলসলব সংজ্ঞাপেত করা হে এবং এনপিআর-এ তালের
অন্তর্ভিি করা হে।
প্রশ্ন ২। এনপিআর-এর উলেশ্য কী?
উত্তর: এনপিআর এর উলেশ্য হললা রেলশর সকল পনবাসী িনলগাষ্ঠীর িনতাপিক ও বালয়ালমপিক পববরণ উলেখপূব িক একটি
পবস্তৃত ও স্বেংসম্পূণ ি িপরপিপত তথ্যভান্ডার গলে রতালা যার মাধ্যলম প্রলতেক পনবাসীলক স্বতন্ত্রভালব সনাি করা সম্ভব ।
প্রশ্ন ৩। িাপতর িন্য রকান ধরলণর সহায়তা এনপিআর আনলত িালর?
উত্তর: এনপিআর এর উলেশ্য হললা রেলশর সকল পনবাসী িনলগাষ্ঠীর িনতাপিক ও বালয়ালমপিক পববরণ উলেখপূব িক একটি
পবস্তৃত ও স্বেংসম্পূণ ি িপরপিপত তথ্যভান্ডার গলে রতালা যার মাধ্যলম প্রলতেক পনবাসীলক স্বতন্ত্রভালব সনাি করা সম্ভব। এটি
সরকার কর্তক
ি প্রেত্ত সকল নাগপরক সুপবধা ও িপরলেবাসমূহলক আরও ভালভালব লক্ষ্েপভপত্তক করলত সহায়তা করলব। এটি সব
ধরলণর িাপলয়াপত সনাি, পনমূ িল ও পনরািত্তা পবধান পনপিত করলব।
প্রশ্ন.৪. পনবাসী রক?
উত্তর: এনপিআর-এর উলেলশ্য ৬ মাস বা এর অপধক সময় ধলর রকালনা পনপে িষ্ট রেশ/এলাকায় বসবাস বা অবস্থান করলেন বা
আগামী ৬ মাস অবস্থান করলবন এমন রকালনা ব্যপিলকই পনবাসী পহলসলব সংজ্ঞাপেত করা হে।
প্রশ্ন: ৫ এনপিআর-এ রকান িনসংখ্যাগত পববরণ অন্তর্ভিি করা হলব?
উত্তর: প্রপতটি সাধারণ বাপসন্দার িন্য পনম্নপলপখত িনসংখ্যাগত পববরণ (১৫ টি রক্ষ্ত্র) প্রলয়ািন:
1. ব্যপির নাম
2. িপরবালরর প্রধালনর সালে সম্পকি।
3. বাবার নাম
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

মালয়র নাম
স্ত্রীর নাম
পলঙ্গ
িন্ম তাপরখ
িন্মস্থান
বববাপহক অবস্থা
িাতীয়তা
বতিমান ঠিকানা বা সিরাির বসবালসর স্থান
বতিমান ঠিকানায় োকার সময়কাল
স্থায়ী ঠিকানা
রিশা
পশক্ষ্াগত রযাগ্যতা

প্রশ্ন: ৬. এনপিআলরর িন্য রকান বালয়ালমপিক তথ্য পবলবিনা করা হলব?
উত্তর: প্রলতেক পনবাসীর িন্য পনম্নপলপখত ৪ টি বালয়ালমপিক পববরণ প্রলয়ািন:
1. হালতর ১০ আঙুললর োি
2. েপব /লেস পরকগপনশন
3. দুই রিালখর আইপরশ পপ্রন্ট
4. পিএনএ(DNA)
প্রশ্ন.৭. এনপিআর পকভালব বৈততা িপরহার এবং ইউপনক আইলিপন্টপেলকশন নাম্বার (ইউআইএন) সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান
করলব?
উত্তর: িনতাপিক তথ্য-উিাত্ত সংগ্রলহর ির প্রলতেক ব্যপিলক একটি স্বতন্ত্র সনািকরণ নম্বর (ইউআইএন) িাপর করা হলব।
অতঃির এনপিআর এর িন্য প্রলতেক পনবাসী সেলস্যর েশ আঙুললর োি এবং আইপরশ পপ্রন্ট রনো হলব। েলল পসলস্টলমর
মাধ্যলম স্বয়ংপক্রয়ভালব সমস্ত ধরলণর দ্বৈততা পরিহাি করা সম্ভব হলব।
প্রশ্ন: ৮. এনপিআর-এর কাি িললে তা িনগণ কীভালব িানলত িারলব?
উত্তরঃ এনরপআি প্রণেনকালল িাতীয় ও স্থানীয় সকল গণমাধ্যলম (অে িাৎ সামাপিক রযাগালযাগ মাধ্যম, পপ্রন্ট এবং
ইললকিপনক পমপিয়া) প্রিার কায িক্রম িপরিালনা করা হলব। েপব এবং ইউআইএন নম্বরসহ সকল তথ্য স্থানীে এনপিআর
অপেলস মুদ্রণ কলর প্রকাশ করা হলব। রয রকান নাগপরক তার তথ্য-উিাত্ত যািাই বাোই কলর প্রলযািে রক্ষ্লত্র সংপিষ্ট অপেলস
অবপহত করলত িারলবন। নাগপরকিপিলত অন্তর্ভিি তথ্য-উিাত্ত ও তাপলকাসমূহ স্থানীয় িয িালে গঠিত কপমটি যািাইবাোইপূব িক চূোন্ত করলবন। সামাপিক পনরীক্ষ্ার (Social Audit) এই প্রপক্রয়া সকল রক্ষ্লত্র স্বচ্ছতা এবং সমতা পনপিত
করলব।
প্রশ্ন ৯। িনগলণর অপভলযাগ ও আিপত্তসমূহ কীভালব পনষ্পপত্ত করা হলব?
উত্তর: স্থানীয় উিলিলা, রিলা এবং পবভাগীে িয িালের োপেত্বপ্রাপ্ত সরকাপর কমিকতিারা এ প্রপক্রয়ার অপভলযাগ প্রপতকার
ব্যবস্থািনা ও প্রলোিনীে ব্যবস্থা গ্রহলণর িন্য োয়বদ্ধ োকলবন। পনধ িাপরত সমে সীমার মলধ্য তালের অবশ্যই প্রপতটি
অপভলযাগ পনষ্পপত্ত পনপিত করলত হলব।
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প্রশ্ন: ১০। এনপিআর তথ্যভান্ডার কীভালব চূি়ান্ত হলব?
উত্তর: স্থানীে িয িালে উত্থাপিত সকল অপভলযাগ ও আিপত্ত পনষ্পপত্ত করা হলয়লে এবং প্রলোিনীে সংলশাধন সম্পন্ন করা হলয়লে
এমন ররকি িসমূহ স্থানীয় অনুলমােনকারী কমিকতিা স্থায়ীভালব সংরক্ষ্লণর িন্য সুরপক্ষ্ত রকন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডালর রপ্ররণ করলবন।
প্রশ্ন: ১১। পবপবএস রকানও িপরিয়িত্র বা স্মার্ িকাি ি ইসুে করলব পকনা?
উত্তরঃ না। পবপবএস(BBS) কখনই রকালনা নাগপরক বা পনবাসীলক রকালনা আইপি কাি ি ইসুে করলব না। িপরিয়িত্র এবং
অন্যান্য কাি ি বা নপে (প্রলয়ািলন) সংপিষ্ট কর্তিি ক্ষ্/সংস্থা ৈারা বাপসন্দালের িাপর করা হলব।
প্রশ্ন: ১২। এনপিআর তথ্যভান্ডালরর রক্ষ্ণালবক্ষ্ণ কীভালব হলব?
উত্তর: এই প্রকলের আওতায় িার্ালবলসর ক্রমাগত আিলিলর্র একটি প্রপক্রয়া প্রণয়ন করা হলব। এনপিআর িপরিালনা করার
িন্য উচ্চ ক্ষ্মতাসম্পন্ন রির্া রসন্টার স্থািন করা হলব। এোি়া িন্ম ও মৃত্যে পনবন্ধন ও এনপিআর-এ অন্তর্ভিিকরণ, আগমনি মাইলগ্রশন ইতোপে আিলির্, নালম িপরবতিন (যপে প্রলয়ািন হয়) প্রভৃপতর িন্য একটি সমপিত পসলস্টম স্থায়ীভালব
বপহগমণ,
স্থািন করা হলব। এই উলেলশ্য একটি সংপিষ্ট সকল তথ্য ভান্ডারলক সংযুি কলর একটি িাতীয় রনর্ওয়াকি স্থািন করা হলব।
প্রশ্ন: ১৩। এনপিআর-এ পক এমন রলাক অন্তর্ভিি হলব যারা বাংলালেলশর নাগপরক নয়?
উত্তরঃ হোঁ। এনপিআর-এ অবশ্যই নাগপরকলের িাশািাপশ বাংলালেলশ অবস্থানরত পবলেপশ নাগপরকলেরও অন্তর্ভিি করলত
হলব। তলব এনপিআর-এ অন্তর্ভিপি রকানও ব্যপিলক রেলশর নাগপরকত্ব োপব করার অপধকার প্রোন কলর না।
প্রশ্ন: ১৪। কীভালব একিন ব্যপিলক এনপিআলরর িন্য পনবপন্ধত করা রযলত িালর?
উত্তর: প্রােপমকভালব ২০১১ সাললর আেমশুমাপর ও গৃহগণনা এবং ন্যাশনাল হাউিলহাল্ড িার্ালবইি (এনএইিপি)-এ অন্তর্ভিি
তলথ্যর উির পভপত্ত কলর এনপিআর কায িক্রম শুরু করা হলব। এর সালে িন্ম-মৃত্যে পনবন্ধন, এনআইপি, িাসলিার্ ি, আগমনি ইতোপে তথ্যভiন্ডার সংযুি করা হলব। অতঃির তথ্য-উিালত্তর শূন্যতা(Data Gap) পনরূিনপূব িক ইললকিপনক
বপহগমণ
(CAPI) িদ্ধপতলত প্রপতটি খানা িপরেশিলনর মাধ্যলম সকল পনবাসীলের তথ্য বাংলা বা ইংলরপি (উভয় বা রয রকানও
একটি) ভাোে তথ্য ভান্ডালর প্রলবশ করালনা হলব এবং একটি স্বতন্ত্র সনািকরণ নম্বর প্রোন করা হলব। সনািকরণ নম্বলরর
পবিরীলত প্রলতেলকর রেস েলর্াগ্রাে, েশটি (১০) আঙুললর োি, দু রিালখর আইপরশ স্ক্োন এবং পিএনএ(DNA) তথ্য
এনপিআর-এ যুি করা হলব। োপেত্বপ্রাপ্ত অনুলমাপেত সরকাপর কমিিারীলের উিপস্থপতলত তাপলকার্ভপি সম্পন্ন করা হলব।
প্রশ্ন: ১৫। িনগণ কীভালব িানলত িারলব রয এনপিআলরর িন্য বালয়ালমপিক তথ্য সংগ্রহ িললে?
উত্তর: তাপলকার্ভপি কোলম্পর সময়কাল ও অবস্থান সম্পলকি স্থানীয় এলাকায় প্রিার করা হলব। এই ধরলনর কোম্প শুরু হওয়ার
আলগ বাপি় বাপি় খবর রেওয়া এবং সম্ভাব্য আলশিালশর এলাকাে প্রিালরর িন্য সভা, রসপমনার, মাইপকং, র াল শহরত
বািালনা, রিাস্টার, হোন্ডপবল ও ব্রপশউর পবপল করা হলব। এোো ধমীে প্রপতষ্ঠান রযমন মসপিে, মাদ্রাসা, মপন্দর, প্যালগািা,
পগিিা প্রভৃপত স্থালন র ােণার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলব।
প্রশ্ন: ১৬। এনপিআর-এ পনবন্ধন করার িন্য কী নত্যন ররকলি ির প্রলয়ািন হলব?
উত্তর: এনপিআর-এ পনবন্ধলনর িন্য রকানও নত্যন ররকি ি বা কাগিিত্র/নপের প্রলয়ািন হলব না। সবপকছু পবদ্যমান তলথ্যর উির
পভপত্ত কলর িপরিালনা করা হলব। িনতাপিক তথ্য সংগ্রহ রশলে প্রতেলকলক একটি স্বীকৃপত পিি প্রোন করা হলব যা
বালোলমপিক তথ্য সংগ্রলহর সমে প্রলোিন হলব। এোো প্রপতটি িপরবার রেলক সকল সেলস্যর এনআইপি নম্বর, িাসলিার্ ি
নম্বর, ররশন কাি ি নম্বর, ড্রাইপভং লাইলসন্স নম্বর (যপে োলক) ইতোপে সংগ্রহ করা হলব।
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প্রশ্ন: ১৭। এনপিআর-এ তাপলকার্ভপির িন্য পক রকানও অে ি প্রোলনর প্রলয়ািন?
উত্তরঃ না। তাপলকার্ভপি সম্পূণ ি পি। এর িন্য নাগপরকলের রকালনা অে ি খরলির প্রলোিন হলব না বা এই উলেলশ্য কাউলক
রকালনা অে ি প্রোন করলত হলব না। যপে রকালনা অপনেম লর্ তলব তা অপবললম্ব স্থানীয় কর্তিি ক্ষ্লক সরাসপর, ই-রমইল,
এসএমএস বা রর্পললোলনর মাধ্যলম িানালত হলব।
প্রশ্ন: ১৮। স্বীকৃপত পিি হাপরলয় রগলল কী করলত হলব?
উত্তর: এর্া রমালর্ই সমস্যা নয়। এর্া হলত িালর। তলব স্বীকৃপত পিলির একটি কপি(Counter part) সংপিষ্ট কমিকতিা বা
অপেলস সংরপক্ষ্ত োকলব। সঠিক তথ্য প্রোলনর মাধ্যলম তা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা োকলব।
প্রশ্ন: ১৯। গত আেমশুমাপরর সময় যপে িপরবারটি অন্তর্ভিি না হলয় োলক বা ঠিকানা িপরবতিন কলর োলক কী করা উপিত?
উত্তর: তথ্য সংগ্রহ কোলম্প একটি নত্যন এনপিআর(NPR) েমি সরবরাহ করা হলব এবং রসখালন পূরণ করলত হলব। পূরণ
করা েমিসমূহ কোলম্প িমা পেলত হলব। এই েমিগুললার তথ্য যোযত কর্তিি ক্ষ্ কর্তক
ি যািাই -বাোই রশলে যোযে প্রপক্রয়ায়
তার বালয়ালমপিক তথ্য সংগ্রহ করা হলব।
প্রশ্ন ২০। যপে রকানও ব্যপি তথ্য সংগ্রহ কায িক্রম বাে িলেন তলব কী করা উপিত?
উত্তর: প্রপতটি এলাকায় দুইটি িয িালে তথ্য সংগ্রহ কায িক্রম িপরিাপলত হলব। যপে রকানও ব্যপি প্রেম িয িালে বাে িলেন তলব
িরবতী িয িালে তথ্য প্রোলনর মাধ্যলম এনপিআর-এ অন্তর্ভিি হলত িারলবন। পৈতীে িয িালেও বাে িেলল উিলিলা িয িালয়র
অপেলস তালের নাম অন্তর্ভিিকরলণর িন্য আলবেন করলবন। উিলিলা অপেসসমূহ পনধ িাপরত প্রপক্রো অবলম্বন কলর তালক
এনপিআর-এ অন্তর্ভিি করলবন।
প্রশ্ন ২১। একিন ব্যপি, যার নাম এনপিআর রেলক বাপতল করা হলয়লে, কীভালব এনপিআর-এ পুনরায় প্রলবশ করলত িালর?
উত্তর: রয ব্যপির নাম এনপিআর রেলক বাপতল করা হলয়লে তালক অনুলমাপেত কমিকতিালের কালে প্রলয়ািনীয় েপললসহ একটি
নত্যন েলমির মাধ্যলম আলবেন করলত হলব। যািাই প্রপক্রয়া রশে হওয়ার িলর, মলনানীত কমিকতিা এনপিআর পসলস্টলম তথ্য
প্রলবলশর অনুমপত পেলয় একটি আলেশ িাপর করলবন।
প্রশ্ন ২২। এনপিআলরর িন্য সংগৃহীত তথ্য কীভালব যািাই করা হলব?
উত্তর: ইললকিপনক (CAPI) িদ্ধপতলত প্রপতটি খানা িপরেশিলনর মাধ্যলম সকল পনবাসীলের তথ্য বাংলা বা ইংলরপি (উভয়
বা রয রকানও একটি) ভাোে তথ্য ভান্ডালর প্রলবশ করালনা হলব এবং একটি স্বতন্ত্র সনািকরণ নম্বর প্রোন করা হলব।
সনািকরণ নম্বলরর পবিরীলত প্রলতেলকর রেস েলর্াগ্রাে, েশটি (১০) আঙুললর োি, দু রিালখর আইপরশ স্ক্োন এবং পিএনএ
তথ্য এনপিআর-এ যুি করা হলব। োপেত্বপ্রাপ্ত অনুলমাপেত সরকাপর কমিিারীলের উিপস্থপতলত তাপলকার্ভপি সম্পন্ন করা হলব।
অতঃির, িনতাপিক ও বালয়ালমপিক তলথ্যর পবিরীলত অপভলযাগ ও আিপত্ত গ্রহণ ও তা প্রপতকালরর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলব।
স্থানীয় অনুলমাপেত কমিকতিারাও তা যািাই-বাোই করলবন। স্থানীে িয িালে গঠিত এনপিআর কপমটিসমূহ পনধ িাপরত প্রপক্রো
অবলম্বন কলর সকল তাপলকা যািাই করলবন। স্থানীয় কর্তিি লক্ষ্র কর্তক
ি যািাই-বাোই রশলে সংপিষ্ট কমিকতিা এনপিআর
তথ্যভান্ডালর তথ্যসমূহ রপ্ররণ করলবন।
প্রশ্ন ২৩। পবপবএলসর কাি পহসালব এনপিআর রক রকান আইপন পবধালনর অধীলন বাধ্যতামূলক করা হলয়লে?
উত্তর: এনপিআর িপরিালনার িন্য পনম্নপলপখত আইপন নপেগুপল যলেষ্ট। রকান অপতপরি আইপন আলেশ প্রলয়ািন হলব না,
রযমন;
১. িপরসংখ্যান আইন, ২০১৩।
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ধারা ৬: "এই আইলনর উলেশ্য পূরণকলে ব্যেলরার কায িাবলী হইলব পনম্নরূি :
(ত) িাতীে িনসংখ্যা ররপিস্টার (National Population Register) এবং সময় সময়
হালনাগােকরণ: ৬ (পৃ);"
2. রুলস অব পবিলনস( Rules of Business)-(আিলির্ ২০১৭)
(খ. িপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা পবভাগ )
১. িপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা সম্পপকিত সকল পবেয়।
২. িপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা পবভাগ সম্পপকিত নীপত প্রণয়ন ও সংলশাধন।
৩. রকন্দ্রীয় তথ্য ভাণ্ডার পহলসলব অন্যান্য সরকারী সংস্থার সালে রযৌেভালব িাতীয় িনসংখ্যা ররপিস্টার (এনপিআর)
প্রস্তুপত, রক্ষ্ণালবক্ষ্ণ এবং সংলশাধন।
৪. এনপিআলরর সম্পপকিত পবভাগীয় ব্যবস্থা প্রস্তুতকরণ ও রক্ষ্ণালবক্ষ্লণর িন্য সহায়তা প্রোন।
৫. পবপভন্ন সরকাপর ও রবসরকাপর সংস্থালক এনপিআর পভপত্তক িপরলেবা প্রোন এবং যোযে Access
Control পনপিত করা।
3. িপরসংখ্যান উন্নয়লনর িন্য িাতীয় রকৌশলিত্র (NSDS)-রসন্সাস উইং, পবপবএস কর্তক
ি এনপিআর উন্নলেন লক্ষ্েপস্থর।
1.লকৌশলগত লক্ষ্ে : আেমশুমাপর উইং, পবপবএস
2. িাতীয় িনসংখ্যা ররপিস্টার (এনপিআর) পবকাশ
২.১: এনপিআর প্রস্তুত করা
২.২: এনআইপি এবং অন্যান্য পবভাগীয় ররপিস্টালরর সালে এনপিআরলক সংযুি করা (িার্ালবস)
২.৩: পসলস্টলমর ক্রমাগত আিলির্ করা।
4. অষ্টম িঞ্চবাপে িকী িপরকেনা( 8th Five year Plan ):
" রুলস অব পবিলনস, ১৯৯৬ (এপপ্রল ২০১৭ িয িন্ত সংলশাপধত), িপরসংখ্যান আইন ২০১৩ এবং িপরসংখ্যান উন্নয়লনর
িন্য িাতীয় রকৌশলিত্র (এনএসপিএস) অনুযায়ী িপরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা পবভাগ কর্তক
ি িাতীয় িনসংখ্যা
ররপিস্টার (এনপিআর) প্রস্তুত করার িন্য বাধ্যতামূলক। িাতীয় িপরসংখ্যান সংস্থা পহলসলব বাংলালেশ িপরসংখ্যান
ব্যেলরা (পবপবএস) কায িকর রসবা প্রোন পনপিত করার িন্য রেলশর প্রপতটি ব্যপির তথ্য প্রোলনর িন্য এনপিআর প্রস্তুত
ও হালনাগাে করলব।"
প্রশ্ন ২৪। ইচ্ছাকৃতভালব বা অন্যোয় ওয়ং তথ্য সরবরাহ করার িন্য পক রকানও িপরমানা আলে?
উত্তর: হোঁ, িপরসংখ্যান আইন, ২০১৩ অনুযায়ী (ধারা- ১৩ ও ১৮)।
প্রশ্ন ২৫। এনপিআর প্রস্তুত করার িন্য আমালের পক অন্য রকানও আইলনর প্রলয়ািন?
উত্তরঃ না। বতিমান আইপন কাঠালমাই এই কািটি সম্পােন করার িন্য যলেষ্ট।
প্রশ্ন ২৬। পসপভল ররপিলেশন ( CR) বললত আিপন পক রবাঝালত িান?
উত্তর: নাগপরক পনবন্ধন রক গুরুত্বপূণ ি র্নাগুপলর ক্রমাগত স্থায়ী এবং বাধ্যতামূলক ররকপি িং র্না পহসালব সংজ্ঞাপয়ত করা হয়
- িন্ম, মৃত্যে, ভ্রূলণর মৃত্যে, পববাহ, পববাহপবলচ্ছে, পবিাপরক পবলচ্ছে, েত্তক গ্রহণ, ববধতা এবংস্বীকৃপত।
প্রশ্ন ২৭। তাপলকার্ভপি (Enrolment) বললত আিপন পক রবাঝালত িান?
উত্তর: তাপলকার্ভপির অে ি বাংলালেলশর পনবাসী িনগলণর রিলমাগ্রাপেক এবং বালয়ালমপিক তথ্য পনধ িাপরত িদ্ধপতলত সংগ্রহ ও
ররকপি িংলয়র কায িক্রম।
প্রশ্ন ২৮। এনপিআর এর িন্য এমআইএস (MIS)বললত আিপন পক রবাঝালত িান?
উত্তর : এমআইএস এর পূণ িরূি ম্যালনিলমন্ট ইনেরলমশন পসলস্টম- অনলাইন এমআইএস পসলস্টম প্রস্তুত করা হলব এবং
এনপিআলরর িন্য িনতাপিক ও বালয়ালমপিক তাপলকার্ভপির প্রপক্রয়াটির তিাবধান এবং িয িলবক্ষ্লণর উি এমআইএস এর
মাধ্যলম সম্পন্ন হলব।
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প্রশ্ন ২৯। এনপিও বললত পক রবাঝায়?
উত্তর: প্রধানমন্ত্রীর কায িাললয়র অধীলন এনপিও পবেয়ক ব্যেলরালত পনবপন্ধত রবসরকাপর সংস্থা (এনপিও)।
প্রশ্ন ৩০। যপে রকান স্থালন ইন্টারলনর্ সংলযাগ না োলক, তাহলল এনপিআর কায িক্রম পকভালব সম্পােন করা হলব?
উত্তর: আসলল বাংলালেলশর সব িত্র ইন্টারলনর্ সংলযালগর সুলযাগ কমলবপশ পবদ্যমান। পকন্তু যপে রকানও অস্বাভাপবক অবস্থার
সৃপষ্ট হে, তাহলল অেলাইন পসলস্টম এর িন্য কাি করলব এবং অলর্া আিলির্(Auto update ) করার িন্য পবকে
ব্যবস্থা োকলব।

প্রশ্ন ৩১. সরকার রকন িনগলণর সম্পলকি এত তথ্য রিলত িায়?
উত্তর : পনম্নপলপখত কারলণ সরকার সকল প্রাসপঙ্গক তথ্য রিলত িায়:
I.
পনিস্ব নাগপরকলের সনাি করা
1) প্রেমটি কারণটি হললা রয প্রপতটি রেলশর অবশ্যই প্রলোিনীে িনতাপিকসহ পনবাসীলের একটি পবস্তৃত িপরপিপত তথ্য
ভান্ডার োকলত হলব।
2) এটি সরকারলক আরও ভালভালব নীপত প্রণয়ন করলত এবং িাতীয় সুরক্ষ্ায পনপিত করলত সহায়তা করলব।
II.
রির্া সুশৃঙ্খল করা
a) ড্রাইপভং লাইলসন্স, রভার্ার আইপি এবং টিআইএন নম্বর ইতোপের মলতা পবপভন্ন সরকাপর প্রলোিলন তথ্য প্রোন এবং
লাল পেতার রেৌরাত্ম হ্রাস কলর বাংলালেলশ বসবাসকারীলের িীবনলক সহি করা।
b) এটি রকবল সরকাপর সুপবধালভাগীলের আরও ভাল উিালয় পিপিত করলত সহায়তা করলব না, একই সালে কাগিিত্র
এবং লাল পেতার রেৌরাত্ম আরও হ্রাস করলব।
III. তলথ্যর বৈততা িপরহার করা
ুঁ িাওয়া যাে এনপিআর এটি দূর করলত সহায়তা
a) পবপভন্ন সরকাপর নপেলত একিন ব্যপির িলন্মর পবপভন্ন তাপরখ খলি
করলব।
b) এনপিআর রির্ার সালে, পনবাসীলের সরকাপর কালি বয়স, ঠিকানা এবং অন্যান্য পববরলণর পবপভন্ন প্রমাণ সরবরাহ
করলত হলব না। এটি রভার্ার তাপলকার বৈততা ও নকল দূর করলত সহােতা করলব।

প্রশ্ন ৩২। এনপিআর এবং এনআইপির মলধ্য সংলযাগ কী?
উত্তর : িাতীয় িপরিয়িত্র (এনআইপি) ১৮ বের বা তদূর্ধ্ি প্রলতেক বাংলালেশী নাগপরকলক প্রেত্ত একটি বাধ্যতামূলক
িপরিেিত্র। এনআইপি হলচ্ছ বাংলালেশী ড্রাইভার লাইলসলন্সর মলতা একটি সরকার ইসুে করা েলর্া আইপি, যা একটি
বালয়ালমপিক, মাইলক্রাপিি এলম্বলিি, স্মার্ ি িপরিয়িত্র। বাংলালেলশ পবপভন্ন সরকাপর রসবা রযমন ইউটিপলটি সংলযাগ িাওয়ার
িাশািাপশ রবসরকাপর রসবা, রযমন ব্যাংক একাউন্ট রখালা সহ পবপভন্ন িন্য বাংলালেশী নাগপরকলের এনআইপি প্রলয়ািন।
বাংলালেলশর নাগপরক ব্যতীত বাংলালেলশ অবস্থানকারী পবলেপশ নাগপরকলক এনআইপি প্রোন করা হে না।
এনপিআর রেলশর পনবাসীলের একটি ররপিস্টার। এখালন শূন্য বেস(Still birth ) রেলক শুরু কলর সকল পনবাসীলের তথ্য
সংরপক্ষ্ত োকলব। অন্যান্য িার্ালবলসর মলতা এনআইপি রির্া এনপিআলরর সালে সংযুি হলব। এনপিআর-এর অনুলমাপেত
ব্যপি োি়া রকউ এনপিআর রির্া সম্পােনা বা আিলির্ করলত িারলবন না। পকন্তু রয রকউ এর্া রেখলত(view) িারলব।
তলব িাতীয় িনসংখ্যা ররপিস্টালর (এনপিআর) সমস্ত পনবাসীলের সমস্ত ব্যপির বালয়ালমপিক এবং িনতাপিক তথ্য োকলব।
বাংলালেলশর নাগপরক ব্যতীত বাংলালেলশ অবস্থানকারী পবলেপশ নাগপরক ও এনপিআর-এ অন্তর্ভিি হরা হলব।
প্রশ্ন ৩৩।. একটি িপরবালরর িক্ষ্ রেলক তথ্য প্রোলনর িন্য রক োয়ী োকলব?
উত্তর: িাতীয় িনসংখ্যা ররপিস্টার প্রণয়লনর িন্য পনপে িষ্ট সময়কালল সেস্যলের নাম ও নম্বলরর সঠিক পববরণ (লযমন
টিআইএন নম্বর, রমাবাইল নম্বর, রভার্ার আইপি কাি ি, ড্রাইপভং লাইলসন্স (যপে োলক) এবং িপরবালরর অন্যান্য পববরণ রেওয়া
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প্রপতটি খানাপ্রধালনর োপয়ত্ব হলব । পনভিরশীললের রক্ষ্লত্র, রযমন নাবালক (যার বয়স আঠালরা বের হয়পন) এবং বা অক্ষ্ম হলল
তার তথ্যসমূহ খানাপ্রধান প্রোন করলবন।

প্রশ্ন ৩৪। এনপিআর-এ গণনাকরার রযাগ্য রক হলবন?
উত্তর : পনম্নপলপখত ব্যপিরা এনপিআর-এ গণনা করার রযাগ্য হলবন;
i)
ii)
iii)

যারা গণনা কালল িপরবালর উিপস্থত োলক
যারা িপরবালরর সাধারণ বাপসন্দা এবং গণনা সমলয়র পকছু অংশ রসখালন রেলকলেন।
যারা িপরবালরর সাধারণ বাপসন্দা পকন্তু িপরেশিলনর সময় উিপস্থত রনই এবং গণনাসমলয়র মলধ্য পেলর আসলব
বলল আশা করা হলচ্ছ।
েশিনােী, গৃহকমী, ভাি়াটিো, ড্রাইভার বা এই িাতীয় অন্যান্য ব্যপি যারা খানার সালে বসবাস করলেন এবং উিযু িি পতনটি
মানেণ্ড পূরণ কলরলেন তালের গণনায় অন্তর্ভিি করা হলব। এর্া গুরুত্বপূণ ি রয প্রপতটি পুরুে বা মপহলা, বয়স্ক্ বা পশশু রকবল
একবার গণনা করা হলব, রকউ বাে যালব না পকংবা রকউ দুইবার গণনা(No double counting ) হলব না।
এনপিআর কূর্ননপতক ময িাো এবং শরণােী পবলেপশ নাগপরকলের অন্তর্ভিি করলব না। তলব কূর্ননপতক ময িাো রভাগ না করা
পবলেপশ নাগপরকলের এবং পবলেপশ পমশলন পনযুি এবং তালের সালে োকা বাংলালেপশ নাগপরকলের অন্তর্ভিি করা হলব।
অতএব, হাউস পলপস্টং কেরলকর মলধ্য িাওয়া প্রপতটি খানালক অন্তর্ভিি করা প্রলয়ািন হলব।
প্রপতরক্ষ্া এবং অনুরূি িপরলেবাোলন পনলোপিত কমীলের খানা যপে যপে রবসামপরক এলাকাে বসবাস কলর তলব তারা
গণনাকরার রযাগ্য হলব। অন্যান্য পবলশে রকস গণনার িন্য পবলশেভালব অিালরশন িপরিালনা করা হলব।

৩৫: ররকি ি িরীক্ষ্া কলর আিপন পক রবাঝালত িান?
উত্তর: পনপে িষ্ট িদ্ধপত(Prescibed system ) ব্যবহার কলর অনুলমাপেত কমিকতিা কর্তক
ি প্রলতেক ব্যপির িন্য সংগৃহীত
ও যািাইকৃত ব্যপিগত তথ্য।

৩৬। একিন পনরক্ষ্র ব্যপির িন্য এনপিআরলক তথ্য সরবরাহ করা পক সম্ভব?
উত্তর : ব্যপির সাক্ষ্রতা পনলয় কারও পিপন্তত হওয়ার প্রলোিন রনই। প্রলতেক মানুে (অে িাৎ শারীপরকভালব সুস্থ পকংবা অসুস্থ,
পুরুে বা মপহলা, পশশু বা বৃদ্ধ) অন্তর্ভিি হলব। সকল ধরলণর তথ্য সংগ্রহ এবং ররকি ি করার োপয়ত্ব পনযুি এনপিআর কমীলের
োপয়ত্ব হলব। তারা CAPI ব্যবহার কলর বাপি় বাপি় পগলে তথ্য সংগ্রহ করলবন।

৩৭। একিন ব্যপি কীভালব িানলত িালরন রয এনপিআর-এ তার তথ্য সঠিকভালব ররকি ি করা
হলয়লে?
উত্তর: একবার তথ্যভান্ডালর তথ্য প্রলবশ করালনা হলল এটি একটি স্বেংপক্রে পসলস্টলমর( auto) মাধ্যলম ইললক্ট্রপনকোপল
প্রেপশিত হলব। রকানও িাসওয়াি ি বা রকাি ওয়ালি ির প্রলয়ািন হলব না। রয রকউ ইললকিপনক পিভাইস ব্যবহার কলর রয রকানও
িায়গা রেলক তথ্য িরীক্ষ্া করলত িারলবন তলব অনুলমাপেত কমী োি়া রকউ এটি সম্পােনা (editing or
updating)করলত সক্ষ্ম হলব না।
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৩৮. যপে কারও রকান পলপখত প্রমাণ বা ববধ কাগিিত্রাপে না োলক, তাহলল NPR-এ তার তথ্য পকভালব অন্তর্ভুক্ত করা
হলব?
উত্তর: পকছু পকছু রক্ষ্লত্র NPR-এ তথ্য রনোর রক্ষ্লত্র প্রমান/প্রমানক কাগিিলত্রর প্রলোিন হলত িালর। পকন্তু পকছু রযৌপিক
কারলণ, অেবা রকান পবলশে িপরপস্থপতলত রকান প্রমাণ দ্বৈধ কাগজপত্রারি উিস্থািন করা অসম্ভব হলল, রসলক্ষ্লত্র রসই পবলশে
ব্যপির রমৌপখক অপভব্যপিই সরল পবশ্বালস সংরক্ষ্ণ করলত হলব। পকন্তু সংপিষ্ট ব্যপিলক অবশ্যই সতে কো বললত হলব এবং
এটি অবশ্যই তথ্যসংগ্রহকারী ৈারা পনপিত করলত হলব। যপে পতপন পমথ্যা তথ্য প্রোন কলরন তলব এ িন্য পতপন িরবতীলত
োেী হলবন। িরবতীলত রকান তথ্য িপরবতিলনর রক্ষ্লত্র অবশ্যই প্রমানক ৈারা পবেেলক প্রপতপষ্ঠত করলত হলব।
৩৯. করিউটাি -অযারিস্টেড পাস্টি ুানাল ইন্টািরিউইং (CAPI) ৈলস্টত কী বুঝায় এৈং এটি কীিাস্টৈ কাজ কস্টি?
কপম্পউর্ার-অোপসলস্টি িালস িানাল ইন্টারপভউং (CAPI) হল একটি সরাসপর সাক্ষ্াৎকালরর রকৌশল রযখালন উত্তরোতা বা
গণনাকারী প্রলশ্নর উত্তর পেলত ইললকিপনক পিভাইস ব্যবহার কলর োলকন। গণনাকারীরা ল্যাির্ি, ট্যাবললর্ পিপস, স্মার্ িলোন
যা-হালত ররলখ ব্যবহার করা যাে, এমন ইললকিপনক পিভাইলস ইললকিপনক প্রশ্নিত্র ব্যবহার কলর সরাসপর সাক্ষ্াৎকার গ্রহণ
কলর োলকন। সাক্ষ্াৎকালরর রকৌশলটি পনম্নরূি হলল ভাল হে:1. উত্তরোতা বা সাক্ষ্াৎকার গ্রহণকারী একটি পিভাইস িপরিালনা কলর (এটি একটি ল্যাির্ি, একটি ট্যাবললর্ বা একটি
স্মার্ িলোন হলত িালর) এবং একটি প্রশ্নিলত্রর উত্তর রেলবন।
2. প্রশ্নিত্রটি এমন একটি অোপিলকশন যা উত্তরোতালের রেওো উত্তলরর উির পভপত্ত কলর একটি পূব িপনধ িাপরত িদ্ধপত ব্যবহার
কলর উত্তরোতালের একটি প্রলশ্নর উত্তর গ্রহলণর ির মাধ্যলম অন্য প্রলশ্ন পনলে যালব।
3. Help screens থাকস্টৈ এবং ত্রুটি হলল বাতিা প্রেশিন করলব।
4. রপিন িে িা এবং অন-অে-পিন উেীিনা উত্তরোতার আগ্রহ এবং কালির গপত বৃপদ্ধলত সহােতা কলর োলক।
5. CAPI খানা সাক্ষ্াৎকার পনলতও ব্যবহৃত হলে োলক, random walk এর মলতা নমুনা রকৌশল ব্যবহার কলর রয
এলাকাে সাক্ষ্াৎকার রনওো প্রলোিন হে রসখালন CAPI ব্যৈহাি কিা যায়।
40. CAPI ব্যবহালরর সুপবধা এবং উিকাপরতা পক?
উত্তি: CAPI এর সুপবধা:
1) ইপন্টলগ্রলর্ি ম্যাি (Integrated map) এবং রলাবাল িপিশপনং পসলস্টম (GPS) সহলিই ব্যবহার করা রযলত
িালর।
2) কপম্পউর্ারাইিি রকস ম্যালনিলমন্ট পসলস্টম কালি লাগালনা হে।
3) স্বেংপক্রে পস্ক্ি প্যার্ান ি োলক।
4) রির্া সংগ্রহ, রির্া কোিিার, এপিটিং, ধারাবাপহকতা এবং নন -ররসিন্স রিক যুগিৎ ভালব করা যাে।
5) স্বেংপক্রে রকাপিং করা সম্ভব।
6) পপ্র-রলাি প্রশ্নাবলীর উত্তর এবং কাস্টমাইিি প্রশ্ন োলক যা কািলক আলরা গপতশীল ও সহি কলর।
CAPI এর প্রধান উিকাপরতা:
1. CAPI এি ব্যৈহাস্টি কম িময় লাস্টগ:
1) রির্া এপি করলত আলাো সমে লালগ না, অতেন্ত দ্রুততার সালে কাি সম্পােন করা যাে।
2) রযাগালযাগ এবং তথ্য পবলিেণ অপবললম্ব সম্ভবির হে;
3) রির্া পিপনং পনলে ঝালমলা রিাহালত হে না।
2. CAPI ব্যে হ্রাস কলর:
1) কাগলি প্রশ্নিত্র মুদ্রণ করার প্রলোিন হে না, েলল কাগি লালগ না
2) সের েেতর রেলক মাঠিয িালে প্রশ্নিত্র িপরবহন করলত হে না
3) আইপসআর স্ক্োপনং: অিালরর্রলের রবতন, কপম্পউর্ার রাখার িন্য রেস এর প্রলোিন িলে না
4) রস্টালরি রেস পনরািে এবং সহি আকালর রির্ার অপতপরি ব্যবহার করা যাে;
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3. CAPI কাস্টজি গুণগত মান পনপিত কলর:
1) রকাোপলটি কলিাল করা যাে
2) দ্রুত পেিব্যাক রেো যাে
3) প্রশ্নিলত্রর সহলি িপরবতিন করা যাে
4) পবপভন্ন ববধতা িরীক্ষ্া এবং পনেন্ত্রণ প্রলোগ করা যাে, যা র্ভল রির্া দূর কলর এবং োইলটির ভারসাম্য বিাে
রাখা সম্ভব কলর।
CAPI এর অন্যান্য সুপবধাগুপল পনম্নরূি হলত িালর;
1. সরাসপর সাক্ষ্াৎকার রমৌপখক এবং অনুচ্চাপরত শারীপরক ভাো(body language) রেলক মতামত গ্রহণ
করলত রেে।
2. সরাসপর ব্যপিগত সাক্ষ্াৎকালরর মাধ্যলম েী ি সমে ধলর সাক্ষ্াৎকালরর সুলযাগ িাওো যাে।
3. আধুপনক পিভাইস উত্তরোতার কাে রেলক অপিও পেিব্যাক ররকি ি করলত িালর, পিপিএস রলালকশন িোক করলত
িালর এবং সাক্ষ্াৎকালরর িময় েপব রতালার সুলযাগ রেে, এইভালব রির্ার গুণমান(quality standard)
বাোলত সাহায্য কলর।
4. কপম্পউর্ার েলমি েলােল প্রপতপলপি করার েরকার রনই। কপম্পউর্ার রপ্রাগ্রামটি এমনভালব বতপর করা সম্ভব
যালত িপরসংখ্যান পবলিেণ কলর েলােলগুপল সরাসপর প্রস্তুত করা যাে।
5. তথ্যসংগ্রহকারীর উিপস্থপত পকছু পবেলে উত্তরোতার স্বতস্ফূতি সলিতনতার িন্য সাহায্য কলর।
৬. তথ্যসংগ্রহকারী উত্তরোতার পবপভন্ন প্রলশ্নর উত্তর সহলিই যািাই করলত িালরন।
41. CAPI এর পক রকান সীমাবদ্ধতা আলে?
উত্তি: হযাঁ, CAPI এর পকছু সীমাবদ্ধতা আস্টে। যযমন1. এটি সাক্ষ্াৎকালরর একটি অলিক্ষ্াকৃত ব্যেবহুল মাধ্যম, কারণ পিভাইলসর োম রবশী োলক।
2. ওলেব ইন্টারপভউলের ত্যলনাে এটি রির্া সংগ্রহ করলত রবপশ সমে রনে।
42: িাতীে িনসংখ্যা পনবন্ধন (NPR) এবং িাতীে িপরকেনার মলধ্য রকান সম্পকি আলে পক?
উত্তর: অবশ্যই আলে। িাতীে িনসংখ্যা পনবন্ধন (NPR) এবং িাতীে িপরকেনার মলধ্য একটি শপিশালী সম্পকি পবদ্যমান।
প্রকৃতিলক্ষ্, বতিমান সমলে একটি রেলশর িন্য সঠিক ও যুলগািলযাগী িপরসংখ্যান প্রস্তুত করার প্রলোিনীেতা অিপরহায ি,
এসকল িপরসংখ্যালনর উির পভপত্ত কলরই সরকার রেলশর অে িননপতক এবং সামাপিক উন্নেন িপরকেনা প্রস্তুত কলর োলক।
প্রাসপঙ্গক িপরসংখ্যালনর একটি পনেমতাপন্ত্রক উিস্থািন সম্ভব যপে িনসংখ্যা পনবন্ধলনর িন্য একটি কমিসূিী বতপরর সালে
িপেত অিালরশনগুললা রির্া-প্রলসপসং কায িক্রলমর সালে যোযেভালব সমপিত হে। িনসংখ্যা পনবন্ধন সঠিক এবং প্রাসপঙ্গক
তথ্য সংগ্রলহর িন্য িাতীে িপরসংখ্যান ব্যবস্থার মলধ্য একটি কায িকর মাধ্যম হলত িালর। িনসংখ্যা পনবন্ধন অন্য রয রকান
একক উৎস রেলক অলনক রবপশ তথ্য উিাত্ত সরবরাহ করলত িালর। িপরলশলে আমরা বললত িাপর রয তথ্য-উিাত্ত পভপত্তক
িপরকেনা প্রণেলন এটি গুরুত্বপূণ ি র্ভপমকা িালন করলত িালর।

?

43. আেশি NPR এর ববপশষ্টে পক হলব
উত্তর: একটি আেশি িাতীে িনসংখ্যা ররপিস্টার (NPR) িাওোর িন্য পনম্নপলপখত রমৌপলক ববপশষ্টেগুপল োকা আবশ্যক:
1. একটি ব্যাপপ্ত হলব সমগ্র রেশ;
2. সামাপিক রগাষ্ঠী/ময িাো পনপব িলশলে রেলশর প্রলতেক ব্যপি রেলক তথ্য সংগ্রহ করা হলব;
3. আইপন কাঠালমার (আইন, প্রপবধান, ইতোপে) ৈারা অনুলমােন যার মাধ্যলম তথ্য র ােণা করা হে।
4. এটি রকন্দ্রীভূত বা পবলকন্দ্রীভূত ব্যবস্থা হলত িালর (লেলশর িাপহো ও িপরপস্থপত অনুযােী);
5. প্রপমত সংজ্ঞা যা বতিমান িপরসংখ্যান এবং শুমাপরর িন্য ব্যবহার করা রযলত িালর;
6. উিযুি কমীলের প্রাপ্যতা;
9

7. সঠিক এবং সম্পূণ ি তলথ্যর প্রাপ্যতা যা িদ্ধপতগতভালব হালনাগাে রাখা হে এবং তলথ্যর যোে িতার িয িােক্রপমক
যািাইকরণ;
8. সমস্ত শুমাপর, িপরি এবং সংগৃহীত সকল প্রকার িপরসংখ্যানগত ও প্রশাসপনক রির্ার সালে সংলযাগ স্থািন;
9. তথ্য প্রপক্রোকরলণর িন্য সকল আধুপনক ইললকলিা-রমকাপনকোল যন্ত্রিাপত বা ইললকিপনক কপম্পউর্ালরর ব্যবহার।

44. আিপন পক মলন কলরন রয NPR বতপরর িন্য রকছু রৈষয় বাংলালেলশর িন্য শপিশালী পভপত্ত পহলসলব
কাি করলত িালর?
উত্তর: হোঁ, অৈশ্যই। NPR বতপরর িন্য পনম্নপলপখত রৈষয়গুস্টলা বাংলালেলশর িন্য শপিশালী পভপত্ত পহলসলব কাি করলত
িালর। রযমন:
1. বতিমান সরকার একপবংশ শতাব্দীর পবশ্বােলনর ররালতর সালে তাল রমলালনার িন্য বাংলালেশলক প্রস্তুত করার ললক্ষ্ে একটি
পভশন পুনরুজ্জীপবত কলরলে এবং এর নাম পেলেলে “পিপির্াল বাংলালেশ”। যপেও সম্পে, সক্ষ্মতা এবং জ্ঞালনর রক্ষ্লত্র
বাংলালেলশর পনিস্ব সীমাবদ্ধতা রলেলে, পকন্তু আইপসটি সরিালমর যোযে ব্যবহালরর মাধ্যলম এ রযাগ্য মানবসম্পেলক রেলশর
সম্ভাবনামে কালি লাগালনা যাে। সরকার ২০২১ সাললর মলধ্য জ্ঞানপভপত্তক এবং মধ্যম আলের রেলশর ললক্ষ্ে রিৌুঁোলনার িন্য
প্রপতশ্রুপতবদ্ধ। এলক্ষ্লত্র পকছু আইনগত পভপত্ত রযমন আইপসটি নীপত 2009, তথ্য অপধকার আইন এবং আইপসটি আইন যা
নাগপরকলের তথ্য অোলেস এবং ই-কমালস ির িন্য সক্ষ্ম িপরলবশ প্রোন কলরলে। সকল মন্ত্রণালে, রিলা এবং উিলিলা
অপেস একটি সপক্রে রনর্ওোকি এর মাধ্যলম যুি আলে। পিপির্াল বাংলালেলশর প্রকৃত ধারণা এবং সুপবধাগুপল প্রেশিন কলর
এমন রবশ কলেকটি উলদ্যাগ, প্রযুপি সলিতন তরুণ সমাি, যারা পনলে িপশত এবং রনর্তলত্বর িন্য প্রস্তুত, তাস্টিি রনস্টয় রেশ একটি
অসাধারণ সুলযাগ ও সম্ভবনার পেলক তাপকলে আলে। আর এটিই এনপিআলরর িলক্ষ্ সবলিলে শপিশালী িলেন্ট পহলসলব
পবলবপিত হলব।
2. বাংলালেলশর িনরমরতক লভোংশ (Demographic divident) পবদ্যমান। িনপমপতক লভোংশ হল 15-64 বের
বেসী কমিিীবী-িনসংখ্যার সংখ্যা এবং 14 বেলরর কম বেসী এবং 65 বেলরর রবপশ বেলসর অ-কমিক্ষ্ম-বেসী
িনসংখ্যার মলধ্য িাে িকে। অে িাৎ, যপে কমিক্ষ্ম মানুলের সংখ্যা অ-কমিক্ষ্ম মানুলের সংখ্যার রিলে রবপশ হে, তাহলল এটি
একটি রেলশর িন্য “িনপমপতক লভোংশ”। বতিমালন আমালের রেলশ কমিক্ষ্ম মানুলের সংখ্যা রমার্ িনসংখ্যার প্রাে 65
শতাংশ। িনপমপতক লভোংশ বললত অে িনীপতর বৃপদ্ধলক রবাঝাে যা একটি রেলশর িনসংখ্যার বেস কাঠালমার িপরবতিলনর
েলল লর্ োলক। বেলসর কাঠালমার এই িপরবতিন সাধারণত উব িরতা হার (fertility rate) এবং মৃত্যের হার হ্রালসর
মাধ্যলম হলে হে। িনপমপতক লভোংশ তখন লর্ যখন রমার্ িনসংখ্যাে কমিক্ষ্ম মানুলের অনুিাত রবপশ হে কারণ এটি
ইপঙ্গত রেে রয আলরা মানুলের উৎিােনশীল হওোর এবং অে িনীপতর বৃপদ্ধলত অবোন রাখার সম্ভাবনা সৃরি কস্টি। এই
িনপমপতক লভোংলশর সমে একটি রেলশ সলব িাচ্চ 20-30 বের স্থােী হে। অন্য কোে, ২০40 সাললর মলধ্য, িনপমপতক
লভোংশ ব্যবহার কলর তপেৎ গপতলত বাংলালেলশর অে িননপতক প্রবৃপদ্ধ অিিলনর সুলযাগ হ্রাস রিলত শুরু করলব। বাংলালেশ
একটি িনসংখ্যার লভোংশ উিলভাগ করলে রযখালন পনিস্ব একটি শপিশালী তরুণ কমিশপি রলেলে। রযমন বতিমান িনসংখ্যা
শতকরা 26.48 ভাগ 0-14 বের বেলসর মলধ্য এবং 18.56 ভালগর বেস 15-24 বের। এর মলধ্য এই তরুণ প্রিন্ম
সহলিই আইপসটি জ্ঞান গ্রহণ করলত িালর। েলল স্মার্ িলোন এবং ট্যাব ইতোপের মলতা পিপির্াল পিভাইলস খব কম খরলি
সংপক্ষ্প্ত প্রপশক্ষ্ণ প্রোন কলর এনপিআলরর িন্য কমী পহলসলব ব্যবহার করা রযলত িালর।
3. বতিমালন ন্যাশনাল হাউসলহাল্ড রির্ালবস (এনএইিপি), পবপভন্ন িনশুমাপরর রির্ালবি এর সালে পবপবএস-এ রমর্া রির্া সহ
পিও রকাপিং পসলস্টম পবদ্যমান আলে। এর বাইলর অন্যান্য িপরলির তথ্যও রলেলে পবপবএলসর হালত। এ সকল উৎলসর
আন্তসংলযাগ স্থািন কলর NPR প্রপতষ্ঠা ব্যবহার করা রযলত িালর।
4. বাংলালেশ প্রধানত একটি সমতল ভূপম রযখালন পকছু অভেন্তরীণ িাহাে োো সকল স্থালন সেক ও রনৌিলে সহলিই যাতাোত
করা সম্ভব । পবদুেৎ, ইন্টারলনর্ এবং রমাবাইল সংলযাগ এটিলক অলনক সহি কলরলে। সহি রযাগালযালগর কারলণ িপরবহলনর
রযলকালনা প্রাপ্যতা রযলকালনা মুহূলতি রয রকালনা ব্যপিলক শারীপরকভালব পিপিত করা রযলত িালর। যার েলল NPR িালু করা
অলনক সহি হলব।
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5. পবপভন্ন মন্ত্রণালে, পবভাগ, পবভাগ, এনপিও এবং রবসরকাপর, ব্যবসা এবং অন্যান্য সংস্থাগুপল তালের পনিস্ব ব্যবহালরর িন্য
সারা বের প্রশাসপনক তথ্য প্রস্তুত করলে। এই পবদ্যমান প্রশাসপনক রির্া রবস পকছু প্রপক্রো অনুসরণ কলর সহলিই NPR এর
সালে সংলযাগ স্থািন করা যালব। এভালব এটি প্রলোিনীে তলথ্যর িপরমাণলক সমৃদ্ধ করলত িালর এবং িন্ম, মৃত্যে এবং
অপভবাসলনর িন্য গপতশীলভালব আিলির্ হলত িালর। এনপিআর প্রস্তুলত রির্ার ার্পত োকলব। তলব প্রলোিনীে অপতপরি
তথ্য সংগ্রহ কলর প্রলোিনীে িেলক্ষ্ি গ্রহলণর মাধ্যলম আধুপনক NPR প্রপতষ্ঠা করা সম্ভব।
45. আিপন পক মলন কলরন রয NPR বতপরর িন্য রকান িোললি োকলত িালর?
উত্তর: প্রপতটি কালির পকছু িোললি োলক। এনপিআর এর রেলক মুি নে।
আমরা এই িোললি দুটি উিালে পবলবিনা করলত িাপরঃ- আন্তিিাপতক এবং িাতীে।
আন্তিিাপতক:
 রকাপভি-১৯ এই পৃপেবীলত মানুলের অপস্তলত্বর িন্য একটি ববপশ্বক হুমপক। এই প্রাণ াতী ভাইরালসর মুলখামুপখ হওোর
িন্য পবলশ্বর প্রাে প্রপতটি রেলশই পবশাল তহপবললর পবশাল সম্পৃিতা পনযুি রলেলে। বাংলালেশ এই হুমপক রেলক মুি
নে। সুতরাং মূলধনধমী কমিসংস্থালনর অগ্রাপধকার একটি নত্যন সমস্যা হলব। দুভিাগ্যক্রলম, যপে িপরপস্থপত আরও খারাি
হে তলব নত্যন ববপশ্বক সংকর্গুপল কালির গপত আরও বাধাগ্রস্ত করলত িালর।
 রেলশর বাইলর পবপুল সংখ্যক প্রবাসী বসবাস এবং কাি করলে। তালের কারও কারও হেলতা সঠিক আইপন ময িাো রনই।
পবশ্বজুলে েপেলে োকা এই মানুে িলনর কাে রেলক NPR রির্া সংগ্রহ করা একটি সমেসালিক্ষ্ এবং ব্যেবহুল
প্রপক্রো। আন্তিিাপতক সম্পকি এবং অন্যান্য রেলশর সলঙ্গ কূর্ননপতক সম্পকি এলক্ষ্লত্র নত্যন িোললি পহসালব আপবভূিত হলত
িালর।
িাতীে:
1. NPR হল অলনক তলথ্যর সংপমশ্রণ। প্রলতেক মানুলের িন্য আলাো িার্া প্রলোিন। এই তথ্য একটি স্থােী এবং সংগঠিত
আকালর হলত হলব। মানুে িন্মগ্রহণ করলত িালর, মারা রযলত িালর পকন্তু তার NPR এর িার্াগুললা আমর। মৃত ব্যপির িার্াও
হালনাগাে করা হলব। যপে িার্া একবার ররকি ি করা হে তলব পৃপেবী পবলীন না হওো িয িন্ত তার অপস্তত্ব আটুর্ োকলব। এনপিআর
কর্তিি লক্ষ্র অনুলমােন ব্যতীত রকউ পূলব ি প্রেত্ত রকান তলথ্যর িপরবতিন করলত িারলব না। পৃপেবীর রযলকালনা প্রান্ত রেলক রয রকান
সমে, রয রকান মুহূলতি এসব তথ্য শুধুমাত্র রেখা (view only) সম্ভবির হলব। NPR এর মাধ্যলম একটি স্বেংপক্রে ব্যবস্থা
প্রপতপষ্ঠত হলত হলব, এি জন্য প্রস্টয়াজনীয় লপিপস্টক এৈং প্রপশপক্ষ্ত েক্ষ্ কমী আবশ্যক হলব। প্রলোিনীে লপিপস্টক ক্রে,
িপরবহন, প্রপশক্ষ্ণ প্রোন এবং মানুেলক NPR এর সালে স্থােীভালব রাখা আলরকটি িোললি পহলসলব রেখা পেলত িালর।
2. পবপভন্ন সংস্থা রির্া পনলে কাি কলর। তালের প্রলোিন অনুযােী তারা প্রলতেলক তথ্য সংগ্রহ কলর োলক। পনলিলের প্রলোিন
মলত সংগৃহীত তথ্য ৈারা সবসমে NPR এর প্রলোিনীেতা পূরণ করা সম্ভব নে। পসলরানাইলিশলনর মাধ্যলম িার্া পলঙ্ক এবং
কালনপিপভটি বতপর করলত হলব। তারিরও রির্ার বে ধরলনর গ্যাি োকলব। এই গ্যাি পনণ িে কলর তা পূরলণর িন্য অপতপরি
রির্া পুনরাে সংগ্রহ করলত হলব। হোঁ, িপরপস্থপত এলকক প্রপতষ্ঠালনর রক্ষ্লত্র এলকক রকম হলব। সুতরাং িপরপস্থপত রকস (case
to case) পভপত্তলত সমাধান করলত হলব।
3. প্রপতটি প্রপতষ্ঠালনর িপরিালনা করার িন্য পনপে িষ্ট পনেম কানুন আলে। তালের সংগৃহীত তলথ্যর পিেলন তালের আলাো উলেশ্য
রলেলে। কখনও কখনও তারা তালের সংগ্রহ এবং রগািনীেতা কলঠারভালব পনেন্ত্রণ কলর। সরকাপর সংস্থার রক্ষ্লত্র এটি িপরিালনা
করা সহি হলত িালর কারণ এগুপল সরকালরর অধীলন কাি করলে। পকন্তু এনপিও, ব্যবসা প্রপতষ্ঠান এবং অন্যান্য সামাপিক
সংগঠলনর রক্ষ্লত্র NPR এর সালে সংপিষ্ট করা আলরকটি িোললি হলব।
46. Family tree বললত পক ব্যঝাে? পকভালব এটি একটি NPR এর িন্য সহােক হলত িালর?
উত্তর: Family tree হল একটি িার্ ি যা একটি প্রিপলত কাঠালমার মাধ্যলম িাপরবাপরক সম্পলকির বণ িনা কলর। এটি
একিন ব্যপির িপরবালরর সালে তার পূব িপুরুেলের সম্পকি পিলত্রর মাধ্যলম উিস্থািনা কলর। এটি অলনকর্া প্রাপতষ্ঠাপনক
ি
অগালনাগ্রালমর
মত, এই পিত্রটি সাধারণত একটি গালের কাঠালমালত উিস্থািন করা হে যার মূল একিন ব্যপি ৈারা শুরু হে।
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মূল রেলক, শাখার প্রপতপনপধত্বকারী লাইনগুপল িাতার প্রপতপনপধত্বকারী বালে রশে হে। প্রপতটি িাতা িন্ম, পববাহ এবং মৃত্যের
তাপরলখর মলতা তথ্য সহ িপরবালরর সেস্যলের প্রপতপনপধত্ব কলর। এটি িপরবালরর সেস্য, তালের বাসস্থান এবং অন্যন্য
ইলভন্টগুপল ররকি ি কলর ইপতহাস বতপর কলর এবং িরবতী প্রিলন্মর সালে সম্বন্ধ স্থািন কলর। এটি অলনক উিালে ব্যবহার করা
রযলত িালর, রযমন;
 একিন মানুে পনলিলক সহলি পনণ িে (identify) করলত িালর এবং রস রকাো রেলক এলসলে, তাি পূৈ ুপুরুষ কািা
রেস্টলম রস সম্পলকি পকছু অন্তর্দপি ষ্ট রিলত সাহায্য কলর।
 এটি মানুেলক তার িপরবালরর ঐপতলহের (family tradition) সালে একটি সংলযাগ কলর রেে।
 এটি রিলনটিে এবং িাপরবাপরক স্বালস্থের উলৈগ সনাি করলত সাহায্য করলত িালর।
 ঐপতহাপসক র্নার সালে িাপরবাপরক ইপতহাস িানার িন্য এটি একটি ভাল উিাে।
 িপরবালরর সেস্যলের সম্পলকি িানলত সাহায্য কলর যালের সালে তারা কখলনা রেখা কলরপন বা িপরপিত হে পন।
 এটি িপরবালরর দূরবতী সেস্যলের সালে বন্ধন বাোে।
 একিন মানুে তার পবপভন্ন সম্পলকির কো িানলত িালর।
47. DNA বললত পক ব্যলঝন? এনপিআর বা অিরাধীলক শনাি করলত পিএনএ ররকি ি কীভালব ব্যবহার করা যাে?
DNA (Deoxyribonucleic acid) হল মানুে এবং অন্যান্য সকল িীলবর বংশগত একটি উিাোন। একিন
ব্যপির শরীলরর প্রাে প্রপতটি রকালে একই DNA (99.9%) োলক। বাপক 0.1%লরালগর ররকি ি সহ ররাগ এবং তথ্য
শনাি করলত ব্যবহৃত হে। DNA -রত তথ্য িারটি রাসােপনক িোে ি ৈারা গঠিত রকাি পহসালব সংরক্ষ্ণ করা হে: এলিপনন
(এ), গুোপনন (পি), সাইলর্াপসন (পস) এবং োইমাইন (টি)। অলর্ালসামাল পিএনএ (এলক িারমাণপবক পিএনএও বলা হে) 22
রিাো রক্রালমালিালমর প্যালকি হে। প্রপতটি রিাো অলর্ালসালম, একটি মালের কাে রেলক উত্তরাপধকার সূলত্র এবং অন্যটি
পিতার কাে রেলক উত্তরাপধকার সূলত্র িাওো যাে। অলর্ালসামাল পিএনএ মা এবং বাবা উভলের কাে রেলক রপ্ররণ করা হে
এবং একিন ব্যপির বংলশর সংলকত সরবরাহ কলর। রি, বীয ি, ত্বলকর রকাে, টিসুে, অঙ্গ, রিশী, মপস্তলের রকাে, হাে, োঁত,
চুল, লালা, রিষ্মা, াম, নখ, মূত্র, মল, আঙুললর োি ইতোপে রেলক নমুনা পনলে পিএনএ িরীক্ষ্া করা হে। মাইলর্াকপিোে
মাইলর্াকপিোল পিএনএ বা এমটিপিএনএ সামান্য িপরমালন োলক। পিএনএ রর্পস্টং এমন একটি িদ্ধপত যা একিন ব্যপির
পিএনএর নমুনা রনে, যা তার চুল, নখ, ত্বক বা রি হলত িালর এৈং রসই ব্যপির পিলনালমর গঠন পবলিেণ করা হে।
আঙুললর োি রেলকও পিএনএ িাওো রযলত িালর। পিএনএ রর্স্ট হলচ্ছ এমন একটি িরীক্ষ্া রযখালন কালরা পিএনএ পবলিেণ
করা হে, উোহরণস্বরূি রেখা যাে রয তারা রকান পবলশে অিরাধ কলরলে পক না বা রকান পবলশে পশশুর পিতা-মাতা তারা পক
না। একিন ব্যপির গাললর পভতলর িাওো মুখ বা গাললর রকাে সংগ্রহ কলরও পিএনএ িরীক্ষ্া করা হে।
48. রির্ার ইন্টারওিালরপবপলটি (interoperability) বললত পক বলঝন? NPR বতপরর রক্ষ্লত্র এটি কীভালব সম্ভব?
ইন্টারওিালরপবপলটি হল একটি পসলস্টলমর এমন একটি ববপশষ্টে, যার ইন্টারলেসগুপল সম্পূণ িরূলি রবাঝা যাে, অন্য পসলস্টলমর
সালে বতিমালন বা ভপবষ্যলত বাস্তবােন বা অোলেলস রকান সীমাবদ্ধতা োোই করলত িালর। রির্া ইন্টারঅোিালরপবপলটি রসই
পসলস্টম এবং িপরলেবার ক্ষ্মতালক সলম্বাধন কলর যা পবপনমে বতপর কলর এবং রসই রির্ার পবেেবস্তু, রপ্রক্ষ্াির্ এবং অে ি
রশোর করলত িালর।
49. রমর্া রির্া (metadata) বললত পক ব্যলঝন? যমটা যডটা রকন এবং পকভালব NPR এ ব্যবহার করা রযলত িালর?
উত্তর: রমর্ালির্া মালন "লির্া সম্পলকি রির্া"। এটি রির্ার এক বা একাপধক পেক সম্পলকি তথ্য প্রোন কলর এমন রির্া; যা
রির্া সম্পলকি রমৌপলক তলথ্যর সংপক্ষ্প্তসার করলত ব্যবহৃত হে যা পনপে িষ্ট রির্ার সালে িোপকং এবং কািলক সহি কলর ত্যলল।
এটি একটি রির্ার রসর্ যা অন্যান্য রির্া সম্পলকি তথ্য রেে। এটি আপবোর এবং সনািকরলণর িন্য ব্যবহৃত হে। এলত
পশলরানাম, পবমূতি, রলখক এবং কী ওোলি ির মলতা উিাোন রলেলে।
রমর্ািার্া রয রির্া মলিল বা প্রপতপনপধত্ব কলর রস সম্পলকি পনম্নপলপখত তথ্য রেে; পক, কখন, রকাোে, রক, পকভালব, রকানটি
এবং রকন।
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50. NPR প্রস্তুত ও বাস্তবােলন প্রশাসন এবং িাধািণ মানুলের ভূপমকা কী হলব?
উত্তর: NPR হল রেলশর সকল 'বাপসন্দালের' একটি ররপিস্টার, যা পবপভন্ন স্তলর প্রস্তুত করা হে-স্থানীে (গ্রাম/উি-শহর),
উিলিলা, রিলা, পবভাগ এবং িাতীে স্তলরর। NPR এর উলেশ্য হলচ্ছ িনসংখ্যাতাপিক পবশে সহ রেলশর সকল
বাপসন্দালের একটি স্বেংসম্পূণ ি িার্ালবস বতপর করা। বাংলালেশ সরকালরর িপরকেনা মন্ত্রণাললের িপরসংখ্যান ও তথ্য
ব্যবস্থািনা পবভালগর (এসআইপি) অধীলন বাংলালেশ িপরসংখ্যান ব্যেলরার (পবপবএস) তিাবধালন NPR বাস্তবাপেত হলব।
িনপমপতক, বালোলমপিক এবং অন্যান্য প্রলোিনীে তথ্য সংগ্রহ এবং অন্তর্ভিি করা এবং স্থােীভালব একটি একক পিপির্াল
হালবর (Digital Hub) মলধ্য রাখা আবশ্যক। NPR এি যকান তথ্য মুস্টে যেলা হস্টৈ না, শুধুমাত্র হালনাগাি কিা হস্টৈ।
এটি একটি ধারাবাপহক এবং স্থােীভালব ররকি ি সংরক্ষ্লণর প্রপক্রো। যপে রকউ িন্ম রনে তলব নত্যন কলর তার তথ্য িার্ালবস-এ
অন্তর্ভিি করা হলব পকন্তু যপে রকউ মারা রগলল পসলস্টম রেলক রকান তথ্য মুলে রেলা হলব না। এটিলত পবলশ্বর রয রকান প্রান্ত
রেলক রেখা যালব পকন্তু কর্তিি লক্ষ্র সম্মপত োো রকান সম্পােনা করা যালব না। NPR প্রস্তুত ও বাস্তবােলনর িন্য প্রপতটি
ব্যপির অবশ্যই NPRএি কাস্টজি িাস্টথ িংরিি কমীলের সালে সমিে সহলযাপগতা আবশ্যক। ক্রমাগত িয িলবক্ষ্ণ ও
তিাবধালনর িন্য র্তণমূল িয িাে রেলক সলব িাচ্চ কর্তিি ক্ষ্ অে িাৎ পনধ িাপরত সরকারী কমিকতিা এবং িনপ্রপতপনপধর সমিলে প্রপতটি
স্থানীে সরকার িয িালে একটি কলর স্থােী কপমটি োকলব যারা NPR প্রস্তুত ও বাস্তবােলনর কালি িপেত োকলবন। সমস্ত
সরকাপর সংস্থা, এনপিও, পসপবও, ব্যবসা প্রপতষ্ঠান এৈং যিস্টেি ৈারিন্দাস্টিি সাপব িক সহলযাপগতা এবং সমিলের মাধ্যলম িমগ্র
িাপত একটি কায িকর এনপিআর িাওো সম্ভব হলব।
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