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১। ভূমিকা:
জাতীয় জনসংখ্যা রেজজস্টাে (NPR) একটি সুসমজিত (Comprehensive) ডাটাবেইজ- রেখাবন
প্রবতেক োজসন্দা (নাগজেকত্ব জনজে িবেবে), মিমি রকাবনা একটি রেবে মিগত ৬ মাস িািৎ েসোস কেবেন
জকংো আগামী ৬ মাস েসোস কোে ইচ্ছা র ােণ কেবেন তাে োবয়াবমজিক, জনতাজিক ও অন্যান্য তথ্য
সংেজিত থাবক।
সকল মিিাসীর জিতামিক ও িায় ায়িমিক তথ্য সম্বমলত একটি স্বি়ংসম্পূর্ ণ তথ্যভান্ডার প্রস্তুত ও মিিমিত
হালিাগাদ করা এিমিআর এর মূল উয়েশ্য। NPR- এর িাধ্যয়ি সুচারুরূয়ি সরকামর সুয়িাগ-সুমিধা ও
িমরয়েিাসমূয়হর উিকারয়ভাগী মিধ ণারর্ সম্ভি হয়ি এি়ং প্রয়িাজয়ি বিসরকামর খায়ত তা ব্যিহার করা িায়ি।
এিমিআর সকল ধরয়ির প্রতারর্া ও হ রামিমূলক কাি ণক্রি হ্রাস ও মিরািত্তা মিমিত করয়ত সহািতা করয়ি।
বদয়ের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ ণ তথ্যভান্ডারসমূহ অযামিয়কেি বপ্রাগ্রামি়ং ইন্টারয়েস (এমিআই) এর িাধ্যয়ি
এিমিআর তথ্যভান্ডায়রর সায়ে স়ংযুক্ত োকয়ি। অনুয়িামদত কিণকতণা িা ব্যিহারকারী ব্যতীত বকউ বকাি তথ্য
িমরিতণি িা মুছয়ত িারয়িি িা। বকায়িা তথ্য িমরিতণয়ির প্রয়িাজি হয়ল প্রয়িাজিীি িযাক বরকর্ ণ বরয়খ বকিল
অনুয়িামদত ব্যিহারকারী তা করয়ত িারয়িি। একিার তথ্য ধারর্ করা হয়ল তা স্থািীভায়ি স়ংরক্ষর্ করা হয়ি।
এিিমক স়ংমিষ্ট ব্যমক্ত মৃত্যযিরর্ করয়লও তার তথ্য মুছা হয়ি িা বকিল হালিাগাদ করা হয়ি। এটির
জিমিমতক ও আে ণ-সািামজক বক্ষয়ে time-series উিাত্ত সরিরাহ মিমিত করয়ি। এিমিআয়র মিিমিত
হওিা িাধ্যতামূলক ি তয়ি সরকামর িমরয়েিাসমূহ উিয়ভাগ করয়ত এিমিআর তথ্যভান্ডায়র তথ্য োকা
আিশ্যক।
িমরস়ংখ্যাি আইি, ২০১৩, এয়লায়কেি অে মিজয়িস, ২০১৭, জাতীি িমরস়ংখ্যাি উন্নিি বকৌেলিে
(এিএসমর্এস) এি়ং অষ্টি িঞ্চিামে ণকী িমরকল্পিা অনুিািী উক্ত কাি ণক্রি িমরচালিার জন্য আইিগত ভায়ি
িা়ংলায়দে িমরস়ংখ্যাি ব্যযয়রা (মিমিএস) দামিত্বপ্রাপ্ত। মিমিএস তার অমভজ্ঞতা, দক্ষতা ও প্রমেমক্ষত জিিল
কাঠায়িা ব্যিহায়রর িাধ্যয়ি ন্যােিাল হাউজয়হাল্ড র্াটায়িইজ মক়ংিা জিশুিারীর উিাত্তয়ক ব্যিহার কয়র স্বল্প
সিয়ির িয়ধ্য এর কাি ণক্রি শুরু করয়ত সক্ষি।
তথ্য প্রযুমক্তর ব্যিহায়র িা়ংলায়দে খুি দ্রুত এমগয় িায়ে। মিমভন্ন িন্ত্রর্াল , মিভাগ, স়ংস্থা এি়ং বিসরকামর
িমরয়েিা প্রদািকারীগর্ তায়দর মিমদ ণষ্ট চামহদা পূরয়র্র জন্য মিমভন্ন ধরয়ির বর্টায়সট প্রস্তুত এি়ং ম্যামি়ং কয়র
িমরচালিা কয়র। বিসরকামর প্রমতষ্ঠাি এি়ং উন্ন ি সহয়িাগীরাও তায়দর মিয়জয়দর জন্য বর্টা প্রস্তুত এি়ং
ম্যায়িজয়িন্ট করয়ছ। সরকার মিমভন্ন জমরি, শুিামর এি়ং প্রোসমিক কাি ণক্রয়ির িাধ্যয়ি মিপুল িমরিার্
তথ্যভান্ডার ততমর করয়ছ। িায়হাক, এই তথ্য এি়ং তথ্যভান্ডার অতযন্ত মিমক্ষপ্তভায়ি িমরচামলত হয়ে িা িরিতী
ব্যিহার করা হ িা িা ব্যিহার করা িা িা। এই বর্টার আন্তব্যািহারয়িাগ্যতা (Interoperability)
সরকায়রর খরচ কিায়িা, সিয় র সাশ্র সহ সি ণামধক ব্যিহারউিয়িাগী উচ্চ স্তয়রর মরটাি ণ মদয়ত িায়র।
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ন্যােিাল িপুয়লেি বরমজস্টার (এিমিআর) এর প্রস্তুমত হয়ত িায়র সিয়চয় কাি ণকর, সাশ্র ী, তাৎক্ষমিকভায়ি
আিয়র্ট করা বসন্ট্রালাইজর্ বর্টায়িজ এি়ং তথ্য প্রযুমক্তর সুমিধাসহ সুরমক্ষত বর্টা ম্যায়িজয়িন্ট মসয়স্টি।
এিমিআর মিমক্ষপ্ত বর্টা ম্যায়িজয়িন্ট মসয়স্টিগুয়লায়ক একটি সিমিত (Comprehensive) বর্টা
ম্যায়িজয়িয়ন্ট িমরিত করয়ত িায়র িা িমরস়ংখ্যায়ির িাোিামে প্রোসমিক িমরয়েিা প্রদায়ির িাধ্যয়ি
তয়থ্যর তৈততা িমরহায়র সহা তা করয়ত িায়র।
২। ন্যােিাল িপুয়লেি বরমজস্টার (এিমিআর) মক?
জিস়ংখ্যার বরমজস্টার একটি স্বতন্ত্র তথ্য স়ংগ্রহ িদ্ধমত, বিখায়ি মি মিত ধারািামহকভায়ি ক্রিাগত তথ্য
বরকমর্ ণ়ংয় র করা হয়ি, এি়ং/অেিা একটি বদয়ের িসিাসরত জিস়ংখ্যার প্রমতটি সদয়ের স়ংগৃহীত তয়থ্যর
সিমিত স়ংয়িাগ িদ্ধমত, বি িদ্ধমতয়ত মিধ ণামরত সিয় র ব্যিধায়ি বসই জিস়ংখ্যার আকার এি়ং মিমভন্ন
তিমেষ্টয সম্পয়কণ প্রমতমি ত তয়থ্যর হালিাগাদ মিমিত করা হ (জামতস়ংঘ, ১৯৬৯)।
এটি সাধারর্ত বভৌয়গামলক অিস্থায়ির (মজও বকার্) বকার্ সহ বিয়কাি স্থায়ি িসিাসরত সাধারি িাগমরকয়দর
জন্য প্রস্তুত করা হ । মূলত মিমি গত ৬ (ছ ) িাস িা তার বিমে সি ধয়র স্থািী এলাকা িসিাস করয়ছি
অেিা মিমি িরিতী ৬ (ছ ) িাস িা তার বিমে সি ধয়র বসই এলাকা িসিাস করয়ত চাি ঐ সকল
ব্যমক্তয়কই (উভ বদেী ও মিয়দেী িাগমরয়কর বক্ষয়ে) এিমিআয়র িসিাসরত িাগমরক মহসায়ি স়ংজ্ঞাম ত করা
হয় য়ছ।
একটি জিস়ংখ্যা বরমজস্টায়র আিামসক জিয়গাষ্ঠীর সদেয়দর সম্পয়কণ মি মিতভায়ি তথ্য স়ংগ্রহ এি়ং তথ্য
আধুমিকা ি করা প্রয় াজি। এয়ক্ষয়ে, তথ্য হালিাগায়দর িদ্ধমত এি়ং উৎসগুয়লা এিি হয়ি িায়ত বরমজস্টায়র
জিগয়ির তথ্য হালিাগাদ োয়ক। জিস়ংখ্যা বরমজস্টায়রর উন্ন ি, রক্ষর্ায়িক্ষর্ এি়ং হালিাগাদ করার আইমি
মভমত্ত োকয়ত হয়ি। বরমজস্টায়র মিিমিত বকাি ব্যমক্ত বক বরমজস্টার বেয়ক মুয়ছ বেলা হয়ি িা ির়ং তার তথ্য
সিয় সিয় আিয়র্ট করা হয়ি।

৩। জিস়ংখ্যা বরমজস্টায়রর স়ংমক্ষপ্ত ইমতহাস:
জিস়ংখ্যা বরমজস্টায়রর একটি দীঘ ণ ঐমতহামসক িটভূমি রয় য়ছ। মিস্টপূি ণ মৈতী েতাব্দীয়ত চীয়ির “হাি”
রাজি়ংে কর্তক
ণ খািা ও ব্যমক্তয়দর তথ্য সম্বমলত প্রেি বরমজস্টার প্রস্তুত করা হ । সপ্তদে েতাব্দীয়ত “তাইকা
পুিরুদ্ধায়রর” সি জািাি এই ধরয়ির একটি বরমজস্টার গ্রহর্/প্রস্তুত কয়রমছল। ইউয়রায়ি, প্রাচীিতি উদাহরর্
হল সুইয়র্ি এি়ং মেিল্যায়ন্ডর প্যামরে বরমজস্টার। হায়েমর অষ্টাদে েতাব্দীয়ত জিস়ংখ্যা মিিিি চালু কয়র।
মি়ংে েতাব্দীর িয়ধ্য, বিলমজ াি, মচমল, চীি, বচয়কায়লাভামক া, মেিল্যান্ড, জািণামি, হায়েমর, ইতামল,
জািাি, বকামর া, মলয়চিস্টাইি, লুয়েিিাগ,ণ বিদারল্যান্ডস, রুকু ৈীিপুঞ্জ, বেি, সুইয়র্ি এি়ং সুইজারল্যান্ড
এই ধরয়ির বরমজস্টার ততমর করয়ত শুরু কয়র (জামতস়ংঘ, ১৯৬৯) )।
৬০ -এর দেক বেয়ক, স্থািী এি়ং/অেিা জাতী িি ণায় বরমজস্টায়রর তথ্যগুয়লা ইয়লকিমিক িদ্ধমতয়ত
স়ংরক্ষর্ করা শুরু হ এি়ং ৯০ -এর দেক ও তৎিরিতী সিয় বিেীরভাগ ইউয়রািী বদে স্থািী িা বকন্দ্রী
িি ণায় জিস়ংখ্যা বরমজস্টার প্রস্তুত কয়র, এি়ং িারয়সািাল আইয়র্মন্টমেয়কেি িাম্বার (PIN) প্রদাি কয়র।
সম্প্রমত মকছু উন্ন িেীল বদে একই ধরয়ির বরমজস্টার চালু কয়রয়ছ। উদাহরর্স্বরূি িলা িা ভারত ইমতিয়ধ্য
২০১১ সায়ল জাতী জিস়ংখ্যা বরমজস্টার প্রর্ ি কয়রয়ছ।
৪। জাতী জিস়ংখ্যা বরমজস্টায়রর ব্যিহার:
একটি জাতী জিস়ংখ্যা বরমজষ্টার ব্যিহায়র প্রধািত দুধরয়র্র উিকামরতা িাও া িা । প্রেিত প্রোসমিক
এি়ং অন্যটি িমরস়ংখ্যািগত। জামতস়ংঘ ১৯৬৯ সায়ল মিশ্বব্যািী ৬৫ (ি েমি) টি বদয়ের বরমজস্টার িরীক্ষা
কয়র মিমভন্ন ধরয়ির উিকামরতা মচমিত কয়র।
ক. জেসংখ্যানগত
1. যে য োন ো সমনে স ল পে যোনের (disagregated) জ সংখ্যোর হোল োগোদ উপোত্ত প্রস্তুত ও
সরবরোহ রো;
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2. অভ্যন্তরীণ অভভ্বাসন পভরসংখ্যান প্রস্তুত;
3. আন্তজযোতত অভভ্বাসন পভরসংখ্যান প্রস্তুত (যজোরপূব য বোস্তুচ্যুত তমেো মোর োগতর , আটন পড়ো
পোত স্তোত োগতর ইতুোতদ);
4. উন্নত তবনের মত যরতজস্টোর যবইজড জ শুমোতর প্রচল রো;
5. স ল মু ো জতরনপর স্যোম্পভ ং যেম (sampling frame) ত েতমত হোল োগোদ রণ;
6. জ তোতি ও আর্ য-সোমোতজ গনবষণোর জন্য ববজ্ঞোত
উপোনে ত েতমতভোনব জ তমতত ও
আর্ যসোমোতজ তনের হোল োগোদ রণ;
খ. প্রোসজনক
সরকার এেং অন্যান্য সংস্থা কর্তক
ণ প্রদত্ত সকল সুমিধা এি়ং িমররেিার িোিে িজেেীিণ, তিািধাি ও
িোজকং কোে মাধ্যবম েথােথ জেকল্পনা িাস্তিা ি জনজিত কো;প্রমতটি িমরিার এি়ং ব্যমক্তর জন্য একটি
মিভণরয়িাগ্য হালনাগাে োইল প্রস্তুতকরণ; েথা:
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

১. সম্পদ ব্যবস্থোপ ো;
২. জতম সংক্রোন্ত তবনরোধ/মোমলো ত ষ্পতত্তনত তেতভতত্ত সহোেতো প্রদো ;
৩. কর ভবররাধ (Tax Dispute) - কর জাভ য়াভি, কর ফাঁভক, ভিথ্যা িথ্য প্রদাান তিযাভদা;
৪. অপরাধমূ ক ররকর্ ড-পুতলশ যর ড য, জোল/ভূেো পতরচেদো োরী ব্যতি স োি রণ তিযাভদা;
৫. ফ্ুোতমতল তি- উত্তরোতধ োর, যপ শ , ব্যোং তহসোব তিযাভদা;
৬. ত ব যোচ ী এলো োর সীমো ো ত ধ যোরনণ হোল োগোদ তে-উপোত্ত ত তিত রো;
৭. তে প্রযুতির ব্যবহোর- ভোইটোল স্টুোটিসটি স, সোমোতজ ত রোপত্তো, স্বাস্থ্য, ভবচাভরক, ভিক্ষাগি,
শ্রমবোজোর, আেকর, আবাসন সংক্রোন্ত পভরসংখ্যান তিযাভদা।
মকছু বদে (বিদারল্যান্ডস, িরওয় , সুইয়র্ি ইতযামদ) এিমিআর (NPR) িদ্ধমত অিলম্বি কয়র দে িছর
অন্তর অন্তর আদিশুিামর করার প্রয় াজিী তা দূর কয়রয়ছ। এই িদ্ধমতর িাধ্যয়িই মিজ মিজ এিমিআয়র
স়ংগৃহীত তয়থ্যর মভমত্তয়ত জিস়ংখ্যার িমরস়ংখ্যাি ক্রিাগত আিয়র্ট করা হ । প্রমতটি ব্যমক্তয়ক একটি
অিন্য (Unique) েিাক্তকরর্ িম্বর বদও া হ িা মিমভন্ন বরমজস্টায়রর (বিিি জন্ম, মৃত্যয, মিিাহ ইতযামদ)
তথ্য স়ংযুক্ত করয়ত এি়ং বকন্দ্রী ভায়ি স়ংরমক্ষত তয়থ্যর হালিাগাদ করয়ত সক্ষি। জিস়ংখ্যার িমরস়ংখ্যাি
ততমরয়ত স়ংরমক্ষত তথ্যসমূয়হর আন্তস়ংয়িাগ (Interconnectivity) একটি িড় সহা ক হয়ত িায়র।
বরমজস্টারগুমল আনুদদমঘ ণক (Longitude) তয়থ্যর জন্যও ব্যিহার করা বিয়ত িায়র িা জীিিকাল জুয়ড়
একজি ব্যমক্তয়ক অনুসরর্ কয়র।
তাছাড়া, বরমজস্টায়রর সাম্প্রমতক স়ংস্করর্গুমলর িয়ধ্য রয় য়ছ মিমভন্ন গুরুত্বপূর্ ণ িমরস়ংখ্যাি, সািামজক
মিরািত্তা, স্বাস্থয, মিচার মিভাগী িমরস়ংখ্যাি, মেক্ষাগত িমরস়ংখ্যাি, িামরিামরক আ ও ব্যিহায়রর
িমরস়ংখ্যাি, শ্রি িমরস়ংখ্যাি, আ কর িমরস়ংখ্যাি এি়ং আিাসি িমরস়ংখ্যাি ।
৫। জাতী জিস়ংখ্যা বরমজস্টার (NPR)এর উয়েশ্য:
NPR এে উয়েশ্য :
1) প্রনতু বোতসন্দোর জ তোতি , বোনেোনমতি এবং প্রশোসত তে সংবতলত এ টি সুসমতিত জোতীে
ডোটোনবইজ (National Database) প্রস্তুত রো;
2) সর োতর ও অন্যান্য সংস্থোন প্রশোসত ও আইত উনেনে ফ্ুোতমতল-তি সহ প্রনতু ব্যতিন
স োি রণ, ব্যতির অবস্থো ত ণ যে ও তোর সোনর্ যেোগোনেোগ স্থোপন সহোেতো রো;
3) সবনচনে োে য র ও সোশ্রেীভোনব স ল সোমোতজ পতরনষবো ও সোমোতজ ত রোপত্তো মযসূতচর সঠি
তবতরণ তোৎক্ষতণ ভোনব ত তিত রো;
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4) সবনচনে োে য র ও সোশ্রেীভোনব স ল সোমোতজ পতরনষবো ও সোমোতজ ত রোপত্তো মযসূতচর সঠি
তবতরণ তোৎক্ষতণ ভোনব ত তিত রো;
5) রকন্দ্রীয় িথ্যভ্াণ্ডার প্রস্তুিপূব ডক সমতিত সংনেোগসহ তনের ব্যবহোর
6) রকন্দ্রীয় িথ্যভ্াণ্ডার প্রস্তুিপূব ডক সমতিত সংনেোগসহ তনের ব্যবহোর
7) সক নাগভররকর পভরভচভি জানার জন্য একক িথ্যভ্াণ্ডার তিভর;
8) সক নাগভররকর পভরভচভি জানার জন্য একক িথ্যভ্াণ্ডার তিভর;
9) য োন ো ব্যতির জীবরনর সক গুরুত্বপূণ ড ঘটনা (জন্ম, মৃত্যয, ভববাহ, তোলো তিযাভদা) রকন্দ্রীে
ডোটোনবইনজ রভক্ষি স্থোেী যর ড য স্বেংতক্রেভোনব ত েতমত হোল োগোদ রনণর মোধ্যনম জ তোতি
পতরসংখ্যোন র সমতিত য ন্দ্রীে ডোটোনবতজ বোস্তবোে
৬। NPR এর জন্য রে সব র্াটা সংগ্রহ কররি হয় িারদাররক দু’ভ্ারগ ভ্াগ করা োয়:
১) জনভিভিক (Demographic) রর্টা:
1.ব্যভিগি: নাি, ভ ঙ্গ, ভিক্ষা, জন্ম িাভরখ, জন্মস্থ্ান, তববাভহক অবস্থ্া, ধিড, বিডিান িককানায় অবস্থোন র
সিয়কা , স্থ্ায়ী িককানা তিযাভদা।
2.আতনগি (পতরতচততমূল ): এনআতভর্, পাসরপাট ড, রিাবাত নম্বর, জন্ম ভনবন্ধন, TIN তিযাভদা
3.পাভরবাভরক সম্পকড : ভপিার নাি, িািার নাি, স্বািী/স্ত্রীর নাি, খানা প্রধারনর সারে সম্পকড তিযাভদা।
4. কিডসংস্থ্ান: রপিা, প্রততষ্ঠোন র নাি, িককানা, পদাভব, রোগারোরগর িথ্য তিযাভদা।
5.স্বাস্থ্য: প্রভিবভন্ধিা, দাীঘ ডস্থ্ায়ী ও বংিগি ররাগ তিযাভদা।
6.অে ডননভিক: খানার ধরন, খানার পাভন সরবরাহ ব্যবস্থো, খানার অে ডননভিক অবস্থ্া, খানার পভরসম্পদা,
তউটিভ টি রসবা তিযাভদা।
7.অন্যান্য: জািীয়িা, নাগভরকত্ব, বাসস্থ্ান, সংতিষ্ট ভজও রকার্ তিযাভদা।
2) BIOMETRIC রর্টা:
1.আঙুর র ছাপ: িানুরের অ ন্য তবভিষ্ট্য
 ভতবষ্যৎ ররফারররের জন্য সংরক্ষণ করা সহজ
২. Face Recognition:
 Facial biometric
 মুখাবয়রবর তবভিষ্ট্য (Facial Features) সম্পরকড িথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করা ।
 ব্যভি সনািকররণ বহু ব্যবহৃি পদ্ধভি
 ভভ্ভর্ও এবং ছভব রেরক সহনজ Face Recognition করা োয়
৩. IRIS:দুত রচারখর IRIS স্ক্যান
 আঙুর র ছারপর িরিা প্রভিটি ব্যভির জন্য এটিও একটি অনন্য তবভিষ্ট্য
 IRIS-এর ভবস্তাভরি ভববরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা সম্ভব
৭। জিস়ংখ্যা বরমজস্টার িিাি মসমভল/িাগমরক বরমজস্টার:
মিমভন্ন মসমভল/িাগমরক বরমজস্টার মিয় বি সকল স়ংস্থা কাজ কয়র োয়ক তায়দর কায়ছ স়ংরমক্ষত বরমজস্টার
এর সায়ে জিস়ংখ্যা বরমজস্টার স়ংক্রান্ত ধারিা প্রা েই মিভ্রামন্ত সৃমষ্ট কয়র। িস্তুত, মসমভল/বরমজয়েেি ন্যােিাল
িপুয়লেি বরমজস্টার বেয়ক আলাদা। মসমভল/িাগমরক বরমজস্টায়র সাধারর্ত মিমভন্ন গুরুত্বপূর্ ণ জিতামিক ঘটিা
বিিি জন্ম, মৃত্যয, মিিাহ এি়ং মিিাহ মিয়েদ ইতযামদ মিেয় সীিািদ্ধ োয়ক। িমদও এটি একটি জিস়ংখ্যা
বরমজস্টায়রর মর্জাইি এি়ং আিয়র্ট করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ ণ উিাদাি হয়ত িায়র। িমদও একটি এিমিআর
প্রস্তুয়তর জন্য শুধুিাে এই মিে গুয়লাই িয়েষ্ট ি এটা মিিত ভায়িই িলা বিয়ত িায়র। িপুয়লসি বরমজস্টার
ততরী এি়ং রক্ষর্ায়িক্ষয়র্র জন্য কিিয়ক্ষ মতিটি অমতমরক্ত প্রয়চষ্টা প্রয় াজি।
4

ণ
প্রেিত, একজি ব্যমক্তর জন্য পৃেক ঘটিা (জন্ম, মৃত্যে, মিিাহ ইতযামদ) সম্বমলত সাটিমেয়কটগুয়লায়ক
একটি
সাধারর্ স়ংস্থার অধীয়ি আিয়ত হয়ি, িো, স়ংমিষ্ট ব্যমক্ত।
মৈতী ত, বিয়হত্য জিস়ংখ্যা বরমজস্টার একটি মিমদ ণষ্ট এলাকা িা বদয়ে িসিাসকারী প্রয়তযক ব্যমক্তর সায়ে
সম্পমকণত, তাই ঠিকািা িমরিতণয়ির তথ্যও অন্তর্ভণক্ত করা আিশ্যক।
িমরয়েয়ে, এলাকা িসিাসকারী জিস়ংখ্যার প্রােমিক মিিিি অিশ্যই হয়ত হয়ি, সাধারর্ত একটি
আদিশুিামরর িাধ্যয়ি ইহা হয় োয়ক।
৮। জাতী জিস়ংখ্যা বরমজস্টার (NPR) ও জিশুিামরর সম্পকণ:
অমধকা়ংে বদয়েই প্রেি জিস়ংখ্যা বরমজস্টার জিশুিামরর মভমত্তয়ত প্রমতমষ্ঠত হয় য়ছ , ১৮৪৬ সায়ল প্রমতমষ্ঠত
বিলমজ ায়ির জিস়ংখ্যা বরমজস্টার বেয়ক ২০০১ সায়লর অমি ার জিস়ংখ্যা বরমজস্টার িি ণন্ত সিগুয়লাই
জিশুিামরর মভমত্তয়ত প্রমতমষ্ঠত। বিয়হত্য বরমজস্টায়রর ক্রিাগত আিয়র্ট করার কারয়র্ ঠিকািা িমরিতণয়ির িত
দুি ণল তয়থ্যর জন্য বরমজষ্টায়রর মিভণরয়িাগ্যতা সিো বদখা বদ , তাই মিমদ ণষ্ট সি অন্তর অন্তর
জিশুিামরয়ক িপুয়লেি বরমজস্টার মি মিতভায়ি আিয়র্ট করয়ত ব্যিহার করা হয় মছল। িাস্তয়ি, িখি
বরমজস্টারগুমল হায়ত বলখা মছল, প্রমতটি জিশুিামরর িয়র িত্যি কমি ততমর করা হয়তা। িত্যি ব্যমক্তর
আগিয়ির েয়ল এি়ং মিদ্যিাি িমরিায়রর িমরিতণয়ির িাধ্যয়ি িত্যি তথ্য স়ংগ্রয়হর প্রয় াজিী তা বদখা বদ ।
িপুয়লেি বরমজস্টার কমম্পউটারাইয়জেি এি়ং তায়দর মিভণরয়িাগ্যতার উন্নমত করার িয়র বরমজস্টার আিয়র্ট
করার জন্য শুিামরর ব্যিহার ও প্রয় াজিী তা হ্রাস বিয়িয়ছ। প্রকৃতিয়ক্ষ, অয়িক বদয়ে জিস়ংখ্যা বরমজস্টায়রর
উন্ন য়ির সায়ে সায়ে জিস়ংখ্যা বরমজস্টার ও শুিামরর ভূমিকার অদল িদল হয়িয়ছ। িতণিায়ি জিস়ংখ্যা
বরমজস্টার ব্যািহার কয়রই জিশুিামর িাস্তিা ি করা হ ।
োট-এর দেক এ
মিিিি এি়ং জিশুিামরর িয়ধ্য স়ংয়িাগ
বদে
জিস়ংখ্যা
অমি া, বর্িিাকণ, মেিল্যান্ড,
জিশুিামর সম্পূর্ ণভায়ি প্রোসমিক উিাত্ত (বকন্দ্রী জিস়ংখ্যা
১ বরমজস্টায়র প্রেি
বরমজস্টার এি়ং অন্যান্য বরমজস্টার) হয়ত বিও া হ
আইসল্যান্ড, িরওয় , সুইয়র্ি।
ব্যমক্তগত
জিশুিামর আ়ংমেকভায়ি প্রোসমিক উিাত্ত (বকন্দ্রী
েিাক্তকরর্ িম্বয়রর
বিলমজ াি, জািণামি, বিদারল্যান্ড,
২
জিস়ংখ্যা বরমজস্টার) এি়ং মিদ্যিাি িা তাৎক্ষমর্ক
প্রচলি করা হয়ল,
বলায়ভমি া
িমরস়ংখ্যাি জমরি বেয়ক বিও া হ
বকউ বকউ যুমক্ত
বচক প্রজাতন্ত্র, এয়স্তামি া, ইতামল,
মদয় মছয়লি বি, শুধুিাে জিশুিামরর জিস়ংখ্যা গর্িার জন্য বকন্দ্রী
৩ জিস়ংখ্যা
লাটমভ া, মলথুমি া, বিাল্যান্ড, বেি,
জিস়ংখ্যা বরমজস্টার ব্যিহার করা হ
সুইজারল্যান্ড
বরমজস্টার প্রোগত
বকন্দ্রী জিস়ংখ্যা বরমজষ্টার এি়ং জিশুিামরর িয়ধ্য
ব্যলয়গমর া, হায়েমর, লুয়েিিাগ,ণ
৪ জিশুিামরয়ক
বরািামি া, বলাভামক া এি়ং অন্যান্য
(Traditional বকাি বিাগসূে স্থািি করা হ মি।
ছক:-১: মিমভন্ন বদয়ে ২০১০-২০১১ সায়লর জিশুিমরয়ত জিস়ংখ্যার বরমজস্টায়রর ব্যিহার
Census)
প্রমতস্থািি
করয়ি। মিিিয়ির ভারতী অমভজ্ঞতা:
৯। জিস়ংখ্যা
২০১০-২০১১ বদয়ে
ইউআইমর্
িম্বর (স্বতন্ত্র সিাক্তকরর্ িম্বর UID) সম্বমলত সকল সাধারর্ িামসন্দায়দর একটি মিস্তৃত র্াটায়িইজ
বদয়ে
জিশুিামর
ততমরর লয়ক্ষয ভারত ২০১১ সায়ল জিস়ংখ্যা বরমজস্টার প্রস্তুয়তর উয়েযাগ গ্রহর্ কয়র। আধুমিক সরকার
চলাকালীি,
ব্যিস্থাস়ংগঠিত
তো ই-গভ: সহমজকরয়ি জিস়ংখ্যা বরমজস্টায়রর ইউআইমর্ িম্বরটি চিকপ্রদ মকছু সুয়িাগ সুমিধা
ইউয়রায়ি
কয়র িার িাধ্যয়ি তৈত সুমিধায়ভাগীয়দর বক মচমিতকরর্, সম্পয়দর অিচ বরাধ এি়ং প্রকৃত
শুিামরপ্রদাি
িমরচালিা
সুমিধায়ভাগী মিি ণাচি ইতযামদ মিে গুয়লা সহজতর করয়ত সাহায্য কয়র। ভারয়তর জিস়ংখ্যা বরমজস্টার দুটি
জিস়ংখ্যা
প্রধাি উিাদায়ির সিিয় গঠিত, একটি হল ২০১০ সায়লর জিশুিামর ও গৃহগর্িা বেয়ক প্রাপ্ত জিতামিক
বরমজস্টায়রর
তয়থ্যর
মর্মজটালাইয়জেি এি়ং ৫ িছর ও তদুধ ণ ি য়সর িাগমরকয়দর িায় ায়িমিক তথ্য (ছমি, ১০ আঙুয়লর
ব্যিহার
বদেয়ভয়দ
উভ ১)।
বচায়খর আইমরস) স়ংগ্রহ করা। অতির র্াটায়িজটিয়ক িাঠায়িা হ ইউআইমর্ স়ংক্রান্ত কর্তিণ ক্ষ
মভন্ন ছাি,
মছল (েক
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িমর্ ণক বদেগুয়লায়ত,
জিশুিামর শুধুিাে
বকন্দ্রী জিস়ংখ্যা
বরমজস্টার এি়ং

তো ইউমিক আইয়র্মন্টমেয়কেি অেমরটি অি ইমন্ড া (ইউআইমর্এআই) এর মিকট বিখায়ি তারা ইউআইমর্
িম্বরগুয়লার তৈত ব্যািহার বরাধ কয়র এি়ং িত্যি ইউআইমর্ িাম্বার িরাে কয়র এভায়ি দুটি বকন্দ্রোমসত
অঞ্চয়লর ১৯ টি রায়জয এিমিআর প্রস্তুয়তর কাজটি করা হয় মছল। ভারত ২০২১ সায়ল অনুমষ্ঠতব্য জিশুিামরর
অ়ংে মহসায়ি, জাতী জিস়ংখ্যা বরমজস্টার বিািাইল অযামিয়কেয়ির র্াটায়িজটিও আিয়র্ট করয়ত িায়ে।
গর্িাকামরয়দর জন্য মিদ্যিাি মিমভন্ন কিণয়ক্ষয়ের িাোিামে, অযামিয়কেিটিয়ত প্রয়তযক ব্যমক্তয়কই তার ও
তার িমরিায়রর স়ংগৃহীত র্াটা অধ্য ি করার এি়ং স্বাক্ষর ব্যিহার কয়র তা প্রতযম ত করারও সুয়িাগ প্রদাি
করা হয়ি। এিি মক সম্ভাব্য বক্ষয়ে জিস়ংখ্যা বরমজষ্টার হালিাগায়দর প্রমক্র ার অ়ংে মহসায়ি, িমরিায়রর
প্রয়তযয়ক সদয়ের কাছ বেয়কই এই প্রতয ি চাও া হয়ত িায়র। এিমিআর অযায়ি আধার কার্ ণ, বভাটার
আইমর্, ড্রাইমভ়ং লাইয়সন্স, প্যাি কার্ ণ়ং, বিািাইল িম্বর এর িয়তা তথ্য সমূয়হর র্াটায়িয়জ িরষ্পর সায়ে
স়ংযুক্ত োকয়ি। এিি মক ভারয়তর অন্যান্য প্রমতষ্ঠাি বিিি মিি ণাচি কমিেি, সড়ক িমরিহি ও িহাসড়ক
িন্ত্রর্াল , বকন্দ্রী প্রতযক্ষ কর বিায়র্ ণর িয়তা প্রমতষ্ঠািগুয়লার অধীয়ি স়ংমিষ্ট িমরচ িয়ের সয়েও আধার
কায়র্ ণর সায়ে স়ংযুক্ত করয়ছ। প্রবতেক িামসন্দাে (residence) তথ্যাজে আলাোভাবে সনাক্ত কেবছ;
তা হয়ল NPR এে মাধ্যবম ভারত মকভায়ি উিকৃত হয়ে? কয় কটি উদাহরয়র্র িাধ্যয়ি মিে টি িমরস্কার করা
বিয়ত িায়র:
১. অ োধীবেে তথ্য োচাইবয়ে রিবে NPR ব্যেহৃত হবচ্ছ;
২. ফ্োজমজল জি জনধ িােবণ ব্যেহৃত হবচ্ছ;
৩. তবথ্যে দ্বৈততা (Duplication) জেহাবেে মাধ্যবম সকল ধেবণে জাজলয়াজত রোধ করা সম্ভি হয়ে;
৪. ােজলক জডজিজেউেন জসবস্টম (Public Distribution System) এে কাে িক্রম জেচালনায় এনজ আে
সফ্লভাবে কাে িকে;
৫. NPR এে োবয়াবমজিক তথ্য ব্যেহাে কবে নােীে জনো ত্তা ও অজধকাে জনজিত কো হবচ্ছ।
১০। িা়ংলায়দয়ে জাতী জিস়ংখ্যা বরমজস্টার প্রস্তুমতর উয়দ্যাগ:
িা়ংলায়দয়ে জাতী জিস়ংখ্যা বরমজস্টায়রর উন্ন য়ির কাি ণক্রি এয়কিায়র প্রােমিক িি ণায় । ২০১০ সায়ল
সি ণপ্রেি প্রধািিন্ত্রীর কাি ণাল (PMO), িরিমতণয়ত a2i প্রকল্প এি়ং তারির িমরস়ংখ্যাি মিভাগ এই
উয়দ্যাগ গ্রহর্ কয়র। ২৯বে জুি, ২০১০ তামরয়খ তৎকালীি মুখ্য সমচি জিাি বিাোঃ আব্দুল কমরয়ির
সভািমতয়ত্ব, প্রধািিন্ত্রীর কাি ণালয় এ স়ংক্রান্ত একটি কাি ণকর সভা অনুমষ্ঠত হ । উক্ত সভা স্বাস্থয ও িমরিার
কল্যার্ িন্ত্রর্াল , িমরকল্পিা মিভাগ, মিি ণাচি কমিেি, মিজ্ঞাি ও প্রযুমক্ত িন্ত্রর্াল , িমরস়ংখ্যাি মিভায়গর
প্রমতমিমধ, সমচি এি়ং প্রধািিন্ত্রীর কাি ণালয় র িহািমরচালক উিমস্থত মছয়লি। িা়ংলায়দে িমরস়ংখ্যাি ব্যযয়রা
জিশুিামরর তথ্য এি়ং অন্যান্য সকল উিায়ত্তর উির মভমত্ত কয়র একটি জাতী জিস়ংখ্যা বরমজস্টার
(এিমিআর) ততমর করয়ি িয়িণ সভা মসদ্ধান্ত গৃহীত হ । প্রস্তুতকৃত বরমজস্টারটি মিি ণাচি কমিেয়ির আওতাধীি
জাতী িমরচ িয়ের র্াটায়িইয়জর সয়ে একীভূত হয়ি। িা়ংলায়দয়ের জাতী জিস়ংখ্যা বরমজস্টার প্রস্তুমতয়ত
সিো এি়ং সম্ভািিাগুমল খমতয় বদখয়ত গত ১৫ িয়ভম্বর ২০১০ মিমিএস এি়ং a2i এর িয়ধ্য একটি
সিয় াতা স্মারক (এিওইউ) এ স্বাক্ষমরত হয় মছল এি়ং এর আনুিামিক ব্য ২২.০০ লক্ষ টাকা মিধ ণারর্
করা হ । িরিতীয়ত, ২১ বি, ২০১৩ তামরয়খ মিমিএস এি়ং এসআইমর্-র তয়থ্যর িাো (dimension)
েমক্তোলী করার জন্য উভ িয়ক্ষর িয়ধ্য আয়রা একটি সিয় াতা স্মারক স্বাক্ষমরত হ িার িয়ধ্য জিস়ংখ্যা
বরমজস্টায়রর একটি মিমদ ণষ্ট উয়েশ্যও অন্তর্ভণক্ত করা হ । এই িি ণায় , মিমিএস ২২০.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়
'জাতী জিস়ংখ্যা মিিিয়ির জন্য বটস্ট িি ণ' িায়ি একটি কিণসূমচ গ্রহর্ কয়র। বসই কিণসূমচর আওতা ,
িোক্রয়ি িামিকগঞ্জ সদর এি়ং টাোইয়লর িাগরপুয়র জিস়ংখ্যা বরমজস্টায়রর দুটি িাইলটি়ং সম্পন্ন করা
হয় মছল। বর্য়ভলিয়িন্ট অি িা়ংলায়দে বিাভাটি ণ র্াটায়িইজ প্রকল্প, িা িরিতীয়ত ন্যােিাল হাউজয়হাল্ড
র্াটায়িইজ (এিএইচমর্) প্রকল্প িায়ি িািকরর্ করা হ , প্রােমিকভায়ি এই প্রকল্পটিও িা়ংলায়দয়ের জিস়ংখ্যা
বরমজস্টার উন্ন য়ির উয়দ্যাগ িাস্তিা য়ির উয়েয়শ্য গ্রহি করা হয় মছল। এিএইচমর্ প্রকল্প িাধ্যয়ি বদেব্যািী
িাঠিি ণায় কাি ণক্রি িমরচালিা কয়র প্রমতটি ব্যমক্তর জাতী িমরচ িে এি়ং জন্ম মিিিি িম্বরসহ খািা
মভমত্তক তথ্য স়ংগ্রহ করা হ এি়ং বসই অনুিা ী তথ্য প্রমক্র াকরর্ সম্পন্ন কয়র একটি র্াটায়িইজ (NHDMIS) প্রস্তুত করা হয় য়ছ িা ইমতিয়ধ্যই দুয়ি ণাগ ব্যিস্থািিা ও োর্ িন্ত্রিালয় র (ModMR) বর্টায়িয়জর
সায়ে স়ংযুক্ত করা হয় য়ছ। অতএি, সকল িি ণায় িাইলটি়ং অনুেীলয়ির িাধ্যয়ি উন্নত জাতী জিস়ংখ্যা
বরমজস্টার প্রস্তুত করার সি এখিই।
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১১। িা়ংলায়দয়ে জাতী জিস়ংখ্যা বরমজস্টার প্রস্তুয়ত িতণিাি অিস্থা:
িমরস়ংখ্যাি আইি, ২০১৩ এর িাধ্যয়ি িা়ংলায়দয়ের সকল িমরস়ংখ্যাি কাি ণক্রি, িমরকল্পিা িন্ত্রর্ালয় র
িমরস়ংখ্যাি ও তথ্য মিভাগ (SID) এর অধীিস্ত িা়ংলায়দে িমরস়ংখ্যাি ব্যযয়রার (BBS) উির ন্যস্ত। একই
সায়ে ধারা ৬(ত) (িমরস়ংখ্যাি আইি-২০১৩, িা়ংলায়দে সরকার) অনুিা ী জাতী জিস়ংখ্যা বরমজস্টায়রর
উন্ন ি, হালিাগাদকরর্ সহ বরমজস্টায়রর সামি ণক কাি ণক্রি সম্পাদয়ি িা়ংলায়দে িমরস়ংখ্যাি ব্যযয়রাই
দাম ত্বপ্রাপ্ত প্রমতষ্ঠাি। এয়লায়কেি অি মিজয়িস অনুিা ী (িা়ংলায়দে সরকার, ২০১৭) িমরস়ংখ্যাি ও তথ্য
ব্যিস্থািিা মিভায়গর মিয়দ ণেিা /িরািয়েণ সরকায়রর মিমভন্ন িন্ত্রর্াল এি়ং মিভাগ জাতী জিস়ংখ্যা
বরমজস্টায়রর (NPR) উন্ন ি কাি ণক্রয়ি সহা তা করয়ি। তাছার্া, িমন্ত্রসভা অনুয়িামদত িমরস়ংখ্যাি উন্ন য়ির
জন্য জাতী বকৌেলিে (এিএসমর্এস) অনুিা ী বসন্সাস উই়ং, মিমিএস (মিমিএস, ২০১৩) জাতী জিস়ংখ্যা
বরমজস্টায়রর (NPR) িাস্তিা ি করয়ি। সুতরা়ং, আইিগতভায়ি, প্রোসমিক দমলয়ল (অমিণত দাম ত্বভার)
এি়ং সরকায়রর বকৌেলগত িমেয়ত জাতী জিস়ংখ্যা বরমজস্টায়রর আইমি মভমত্ত সুেষ্টভায়ি উয়েখ করা
হয় য়ছ। িরিতী ৮ি িঞ্চিামে ণমক িমরকল্পিা এটি িা়ংলায়দে িমরস়ংখ্যাি ব্যযয়রার একটি কাি ণক্রি মহয়সয়িও
অন্তর্ভণক্ত করা হয় য়ছ।
BBS এে সিমতা: আয়দৌ মক এ কাজ করার সক্ষিতা আয়ছ মকিা?
১. দক্ষতা ও অমভজ্ঞতা - CAPI িমরচালিা দক্ষ ও অমভজ্ঞ –মিমিএস এর দক্ষ কিী িামহিী রয় য়ছ;
২. মিমিএস জমরি ও শুিামরর িাধ্যয়ি িাঠিি ণায় িামড় িামড় মগয় তথ্য স়ংগ্রয়হর মিয়েোম ত প্রমতষ্ঠাি;
৩. লমজমস্টকস - উিয়জলা িি ণা িি ণন্ত কমম্পউটারাইজর্ অমেস;
৪. মিজস্ব অমেস- সদরদপ্তর ছাড়াও ৮টি মিভাগীয় অমেস, ৬৪টি বজলা অমেস এি়ং ৪৯২টি উিয়জলা অজফ্স
রয় য়ছ;
৫. আইিগত জভজত্ত- জেদ্যমান আইন-কানুয়ির জভজত্তবত NPR প্রণয়ন কো সম্ভি, এজন্য িত্যি বকায়িা
আইবির প্রবয়াজি হয়ি িা;
৬. NPR োস্তোয়বন BBS দৃঢ় ইোেমক্তসহ সয়ি ণাচ্চ প্রমতশ্রুমতিদ্ধ এছাড়াও;
৭. িতণিাি তরুি প্রজন্ম তথ্য প্রযুমক্ত (ICT) ব্যিহায়র অতযন্ত দক্ষ। NPR-এে কাবজ তায়দরয়ক ব্যিহার
করা িায়ি।
১২। জাতীয় জনসংখ্যা রেজজস্টাে প্রস্তুত দ্ধজত:
নজথ সংেিবনে প্রকৃজতে উ ে জভজত্ত কবে জনসংখ্যা রেজজস্টাে প্রস্তুত দ্ধজত এেং প্রজক্রয়া রেে রভবে জভন্ন
জভন্ন হয়। রেজেেভাগ রেে প্রথম জাতীয় জনসংখ্যা রেজজস্টাবে জভজত্ত/প্রাথজমক তথ্য জহবসবে জনশুমাজে হবত
প্রাপ্ত তথ্যবক ব্যেহাে কবেজেল । োংলাবেে ও এই উবেবে একই ধেবণে জেকল্পনা গ্রহন কবেবে। েেং,
এবিবে রে ডাটাবেইজ ব্যেহাে কোে জেকল্পনা কো হবয়বে তা জনশুমাজেে ডাটাবেইবজে রথবকও অজধক
কাে িকে। ন্যােনাল হাউজবহাল্ড ডাটাবেইবজে মবধ্য েবয়বে জনসংখ্যাে খানাজভজত্তক আথ ি-সামাজজক তথ্য
এেং রসইসাবথ সামাজজক জনো ত্তা কমিসূজচগুবলাে জেবেো প্রোবনে লবিে প্রকৃত জেোে রক সঠিকভাবে
সনাক্তকেবণে জন্য খানাে আথ িসামাজজক অেস্থা জনণ িয়কসূচক তথ্যও এই ডাটাবেইবজ সংেজিত আবে। আে
এই তথ্য সমূহবকই জাতীয় জনসংখ্যা রেজজস্টাে প্রাথজমক জভজত্ত জহবসবে ব্যেহাে কো হবে। তাে বে জেজভন্ন
মন্ত্রণালয়, জেভাগ, সংস্থা এেং জেবেো প্রোনকােীবেে ৈাো জেচাজলত অন্যান্য সকল ডাটাবেইজবক
একজেত কবে একটি রকন্দ্রীয় তথ্যভান্ডাে ো ডাটাবেইজ দ্বতজে কো হবে। জাতীয় জনসংখ্যা রেজজস্টাে জেজভন্ন
ডাটাবেইবজে মবধ্য একটি রোগসূে জহবসবে কাজ কেবে এেং প্রোসজনক ও জেসংখ্যানগত কাে িক্রম সেকাে
কর্তক
ি ে িবেিবণে উবেবে সে ধেবনে তথ্য এক জায়গায় সংেিণ কেবে।
অতএে, জাতীয় জনসংখ্যা রেজজস্টাে দ্বতজেে সাবথ সম্পজকিত প্রজক্রয়াগুজল জনম্নরূ :
১. প্রাথজমক জভজত্ত জহবসবে (NHD MIS) ডাটাবেইজ মক়ংিা জিশুিামরর র্াটায়ক রেজলাইন ডাটাবেইজ
জহবসবে ব্যেহাে কো।
২. জেজভন্ন মন্ত্রণালয়, জেভাগ, েপ্তে, অজধ-েপ্তে, জেবেো প্রোনকােী প্রজতষ্ঠান এেং সংস্থাে ৈাো জেচাজলত
জেজভন্ন ডাটাবেইবজে সমিয়।
৩. জাতীয় জনসংখ্যা রেজজস্টাবেে জন্য ডাটা গ্যা জেবেেণ
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৪. ডাটা গ্যা দূেীকেবণে জন্য খানাজভজত্তক জনতাজিক তথ্য সংগ্রহ।
৫. োবয়াবমজিক তথ্য সংগ্রহ।
৬. ভজেষ্যবত রেজজস্টােটিে স্বয়ংজক্রয় হালনাগাবেে উন্নয়বন অেকাঠাবমাগত উন্নয়ন।

জচে -০১: NPR প্রস্তুবতে প্রজক্রয়া
১৩। রে সকল রেজজস্টাে এেং তথ্য ভান্ডাে NPR- এে সাবথ সংযুক্ত থাকবে:
আথ ি-সামাজজক জেসংখ্যান ব্যেহাবেে জন্য একটি আন্ত -সংযুক্ত এেং সমজিত এনজ আে থাকা
োধ্যতামূলক। এোড়া, রেজজস্টাে-জভজত্তক জনশুমাজে জেচালনা এেং নাগজেক জনেন্ধবনে সুজেধাবথ ি একটি
আেেি জাতীয় নাগজেক রেজজস্টাবেে ডাটাবেইজবক অেেই জনম্নজলজখত ডাটাবেইজগুবলাে সাবথ সংযুক্ত
থাকবত হবে:
1. নত্যন আগমনী জনেন্ধন
- জন্ম জনেন্ধন
- অজভোসন জনেন্ধন
2. প্রস্থান জনেন্ধন
- মৃত্যে জনেন্ধন
- েজহিঃগমন জনেন্ধন
3. জনে িাচন কজমেবনে জাতীয় জেচয় ে
4. জেোহ এেং জেোহজেবচ্ছে জনেন্ধন
5. াসব াট ি জনেন্ধন
6. ড্রাইজভং লাইবসন্স
7. স্বাস্থে অজধেপ্তবেে MIS ডাটাবেইজ
8. দুবে িাগগ্রস্থবেে ডাটাবেইজ
9. েেণাথীবেে ডাটাবেইজ
10. জেবেজে নাগজেকবেে ডাটাবেইজ (BIDA)
11. ট্যাক্স এেং ভোট রেজজবেেন
12. সামাজজক জনো ত্তা কমিসূজচে ই কােবভাগীবেে তথ্য
13. ক্ষুদ্র নৃবগাজষ্ঠে ডাটাবেইজ
14. পুজলবেে নজথ
15. জেিা নজথ (BANBAIS)
16. রকাট ি নজথ
17. রটজলকম জেবসো ব্যেহােকাজেবেে তথ্য
18. ইজমবগ্রেন তথ্য
19. াজেসংজখ্যক জেজবনস রেজজস্টাে /ব্যেসা জনেন্ধন জেসংখ্যান
20. শুমাজে সমূবহে ডাটাবেইজ (জনশুমাজে, কৃজে শুমাজে, অথ িননজতক শুমাজে )
21. আজথ িক অেস্থা সংক্রান্ত ডাটাবেইজ
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22.ব্যাংক আকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য
২৩. জেোে জেকল্পনা ডাটাবেইজ
২৪. আেবজএসজস
২৫. প্রজতেজন্ধ ডাটাবেইজ
২৬. রজলখানাে নজথ
২৭. ভূজম জনেন্ধন
২৮. রেসেকাজে হাস াতাল এেং জিজনক এে তথ্য
২৯. ব্রডব্যান্ড ব্যেহােকােীবেে তথ্য
৩০. জডএমজ কর্তক
ি সংেজিত ভাড়াটিয়া ও োজড়ে মাজলবকে তথ্য
৩১. অন্যান্য (েজে থাবক)

মচে: ২: অন্যান্য র্াটা বিইয়জর বেয়ক NPR এর আন্ত স়ংয়িাগ
১৪। এনজ আবেে জন্য জনতাজিক তথ্য সংগ্রহ:
অসামঞ্জস্য তথ্য সনাক্ত কোে এনজ আে দ্বতজেে েেতী ধা হবচ্ছ আন্তজিাজতক মান এেং জনবে িেনা অনুোয়ী
জনতাজিক তথ্য সংগ্রহ কো। এবিবে প্রথাগত আইজসআে প্রশ্ন ে ো ইবলকিজনকভাবে তথ্য সংগ্রহ উভয়
দ্ধজত ব্যেহাে কো রেবত াবে। োইবহাক, প্রজক্রয়াে সহজজকেন এেং খেচ কমাবনাে জন্য জনশুমাজে ও
গৃহগণনাে CAPI িদ্ধমতর মাধ্যবম প্রস্তুতকৃত তথ্য সংগ্রহ, প্রজক্রয়াকেণ, শুজদ্ধকেন এেং ডাটাবেইজ দ্বতজে
জনম্নজলজখত ে িায়গুবলাে মাধ্যবম সম্পন্ন হবে:
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১৫। NPR এে জন্য োবয়াবমজিক তথ্য সংগ্রহ:
োবয়াবমজিক তথ্য সংগ্রহ প্রজক্রয়া তথ্য সংগ্রবহে রিবে একটি নত্যন মাো। এটিবত সফ্ল হওয়াে জন্য
প্রযুজক্তগত সহায়তাে াো াজে আজথ িক সহায়তাে প্রবয়াজন হবে। ব্যজক্তে স্বতন্ত্র জেচয় নম্বে ব্যেহাে কবে
মিমভন্ন ধেবনে োবয়াবমজিক তথ্য সংগ্রহ কো হবে এেং ডাটাবেইবজ প্রবেে/সংেিণ কো হবে। ০ েেে ো
তাে রেজে েয়সী সমস্ত ব্যজক্তে আঙুবলে ো সংগ্রহ কো হবে এেং ডাটাবেইবজ সংেিণ কো হবে। মুবখে
গঠনগত/মুখায়বেে তবথ্যে জন্য প্রবতেক ব্যজক্তে জন্য উচ্চ রেজুবলেবনে েজে রতালা হবে। এোড়াও, সমস্ত
ব্যজক্তে আইআেআইএস (IRIS) স্ক্োন অন্যান্য োবয়াবমজিক এেং জনতাজিক তবথ্যে সাবথ সামঞ্জস্য রেবখ
ডাটাবেইবজ সংেিণ কো হবে। ভজেষ্যবত ব্যেহাবেে জন্য প্রজতটি ব্যজক্তবক দ্রুত এেং সঠিকভাবে
সনাক্তকেবণে জন্য প্রবতেবকে কাে রথবক জডএনএ নমুনা সংগ্রহ কো হবে।
১৬। ভজেষ্যবত হালনাগােকেণ:
জন্ম, মৃত্যে এেং েসোবসে স্থান জেেতিন জেবেচনায় জনসংখ্যা ক্রমাগত জেেজতিত হবচ্ছ; সুতোং, েজে
জনসংখ্যা-জনেন্ধন ব্যেস্থা সঠিকভাবে কাে িকে কেবত হয় তবে এটিবক স্থায়ী জভজত্তবত জেচালনা কো জরুেী।
এে মাবন হল রে জনেন্ধন ব্যেস্থাে জন্য োজয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ো প্রজতষ্ঠাবনে ে িাপ্ত মানেসম্পে এেং োপ্তজেক
সিমতাে াো াজে েবথষ্ট প্রোসজনক জস্থজতেীলতা থাকা োঞ্চনীয়। সংজেষ্ট েপ্তেবক ডাটাবেইজ
েিণাবেিবণে জন্য েথােথ সেঞ্জাম সেেোহ কেবত হবে। অজধকন্তু, ডাটাবেইজ আ বডট কোে জন্য
ে িায়ক্রজমক জনশুমাজে ো জজে কোে উবদ্যাগ গ্রহণ কো রেবত াবে।
ুঁ রেে কোে জন্য, আোসন জেেতিন রেকজড িংবয়ে
আোবসে ঠিকানা হালনাগাে এেং অভেন্তেীণ স্থানান্তে খবজ
একটি ব্যেস্থা থাকা প্রবয়াজন। োজসন্দাবেে জন্য জনধ িাজেত সমবয় স্থানীয় রেজজবেেন বয়বন্ট অনলাইবন ো
স্বেেীবে উ জস্থত হবয় জেব াট ি কো োধ্যতামূলক কো রেবত াবে। মাঠ ে িাবয় তথ্য োচাইকেবনে বে
রেজজোে অজফ্স প্রবয়াজনীয় তবথ্যে হালনাগাে কেবে। এোড়া অন্য সকল ধেবণে নাগজেক জনেন্ধন সকবলে
জন্য োধ্যতামূলক কো উজচত। অন্যথায় নাগজেক রসো স্থজগত োখাে জন্য আইজন জেধান কো রেবত াবে।
এনজ আে রক কাে িকেী এেং আ বডট োখাে জন্য, অন্যান্য সমস্ত ডাটাবেইজ সে িো জনজে িবে আ বডট কো
উজচত। অন্যান্য সেকােী ো রেসেকােী সংস্থাে ৈাো েজিত ডাটাবেইজগুবলাে মবধ্য আন্ত:সংবোগ থাকা

উজচত।
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মচে: ৩: NPR বকিি কয়র প্রস্তুত করা হয়ি।

জচে: ৪: NPR ওয়াকিবলা
১৭। জনসংখ্যা জনেন্ধন, নাগজেক জনেন্ধন এেং অন্যান্য রেজজস্টাবেে মবধ্য সমিয় ব্যেস্থা:
জনসংখ্যা রেজজষ্টাে রথবক ভাইটাল স্টোটিসটিকস গণনাে একটি েড় সুজেধা হল সংখ্যাে জেভাজক দ্ধজতে
ি াত োড়া সোসজে জনজে িষ্ট জনতাজিক হাে গণনা কো সম্ভােনা। উোহেণস্বরূ , চাকুজেজীজে এেং/অথো
অজভোসী মজহলাবেে জনজে িষ্ট প্রজনন হাে, সমতা অগ্রগজতে অনু াত, জেিাগত অজিবনে ৈাো জীেনমাবনে
উন্নয়ন, জাজতগত রগাষ্ঠী/জেবেেী কর্তক
ি জমশ্র জেোবহে সূচক, আথ ি-সামাজজক অেস্থান জেবেচনানয় জেোহ
জেবচ্ছবেে হাে গণনা ইতোজে সম্ভােনা উবেখ কো রেবত াবে। এে জন্য নাগজেক জনেন্ধন এেং জনসংখ্যা
জনেন্ধবনে তবথ্যে মধ্যকাে সামঞ্জস্যতাে সাবথ সাবথ উভয় উৎবসে একই স্তবেে তবথ্যে জেস্তাজেত জমবলে
প্রবয়াজন হয়, অথ িাৎ রকান দ্বজজেক জেেবয়ে প্রমান ে (রেমন জন্ম সনে) ঐ সকল তথ্য েহন কেবে ো ঐ
একই জেেয় ও রশ্রজনজেন্যাবসে আওতাভুক্ত রেমনটি জনসংখ্যা জনেন্ধবন াওয়া োয়। সাধােণভাবে, জনসংখ্যা
জনেন্ধবনে ব্যেহাে একটি ঘটনা/দূঘ িটনাে ঝজুঁ কবত থাকা জনসংখ্যাবক সঠিকভাবে জচজিত কোে একটি জেস্তৃত
সুবোগ প্রোন কবে। আে এভাবেই, সমস্ত রেজজস্টাবেে সমিয় সাধবনে একটি সমজিত উবদ্যাগ সমাবজে একটি
অজধকতে সঠিক এেং বৃহত্তে জচে দ্বতজে কেবে।
১৮। এক ব্যজক্ত, একটি বরকর্ ণ:
েজেও জনসংখ্যা জনেন্ধন এমন তথ্য প্রোন কেবত াবে ো কাে িকে সেকাজে ব্যেস্থা নাে জন্য অ জেহাে ি,
রসই তথ্যগুজলবক একটি কাে িকেী দ্ধজতবত সংেিণ কো এেং রেয়াে কো খেই গুরুত্বপূণ ি। তাই রেেগুজলে
"এক ব্যজক্ত, এক বরকর্ ণ" নীজত ৈাো জেচাজলত হওয়া উজচত। এে মাবন হল রে একজন ব্যজক্তে সম্পবকি
প্রজতটি তথ্য এক জায়গায় এেং শুধুমাে এক জায়গায় জনেজন্ধত হওয়া উজচত। তরে এে অথ ি এই নয় রে, জেজভন্ন
সেকাজে কর্তি িবক তাবেে জনজে িষ্ট কাবজে সাবথ সম্পজকিত রেকড ি োখা রথবক জেেত থাকবে। উোহেণস্বরূ ,
ট্যাক্স অজফ্স একজন ব্যজক্তে র ো এেং আয় সম্পজকিত তথ্য জনেন্ধন এেং প্রজক্রয়া কেবত ােবে। জকন্তু রসই
ব্যজক্তে েসোবসে স্থান সম্পবকি তথ্য জনেন্ধন কোে জেেবতি, ট্যাক্স অজফ্বসে উজচত জনসংখ্যা জনেন্ধন
তিােধানকােী কর্তি বিে কাে রথবক এই তথ্য রনওয়া। সঠিকভাবে সংগঠিত হবল, এই ধেবনে ব্যেস্থা একটি
সমাবজে প্রোসজনক রমরুেণ্ড প্রোন কেবত াবে। তবে এটি অজিবনে জন্য প্রোসবনে সমস্ত স্তবে তথ্য আোনপ্রোবনে জন্য একটি সুস্পষ্ট অেকাঠাবমা একটি পূে িেতি। একটি জন্ম ো অজভোসবনে জনেন্ধন এমনভাবে হবত
হবে রে রেন জনেন্ধবনে সময় একটি অনন্য জেচয় দ্বতজে হয় এেং পুবো রনটওয়াকি জুবড় তা েজড়বয় বে রেন
অন্যান্য ব্যেহােকােী/ জেবেো প্রোনকােীো তাবেে সংজেষ্ট সমস্ত কাে িক্রবম রসই অনন্য সনাক্তকেণ
জেচয়টি ব্যেহাে কেবত াবে।
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১৯। একক জনেন্ধন, একাজধক ব্যেহাে:
জনপ্রোসন ব্যেস্থায় তথ্য আোন-প্রোবনে জন্য একটি অেকাঠাবমাে অভাবেে ফ্বল তবথ্যে একাজধক জনেন্ধন
একটি সাধােণ সমস্যা। একােবণ, স্বতন্ত্র প্রজতষ্ঠানগুজল প্রায়েই তাবেে জনজস্ে উবেবে তাবেে জনজস্ব
প্রজক্রয়ায় জনজস্ব রেজজস্টাে ো ডাটাবেইজ েজায় োখবত শুরু কবে। ফ্লস্বরূ , নাগজেকবেে প্রবয়াজনীয়
একাজধকবিবে একই তথ্য প্রায়েই একটি প্রতেজয়ত প্রজক্রয়ায় োেোে প্রোন কেবত হয় োে সম্ভাব্য জেণজত
সুস্পষ্ট। এই সময়সাব ি এেং ব্যয়েহুল আেজেক কতিব্যগুবলা নাগজেকবেে উ ে একটি অপ্রবয়াজনীয় রোঝা
চাজ বয় রেয়। াো াজে একই তথ্য োেোে প্রোন ত্রুটিে সম্ভােনা োড়ায়। সেবেবে, তবথ্যে একাজধক জনেন্ধন
জনয়ন্ত্রবণে স্তেবক মাোত্মকভাবে হ্রাস কবে ো রডটা সুেিাে রিবে মাোত্মক হুমজক। তথ্য সংগ্রহ ও আোনপ্রোন প্রজক্রয়া জনয়ন্ত্রণ কোে জন্য রে ব্যেস্থা েবয়বে তা জনজিত কোে জন্য েবি রনওয়া উজচত, আইজন
জভজত্তবত ো োজয়ত্বেীল কর্তি ি কর্তক
ি তথ্য সংগ্রহ এেং প্রকাে উভয়বকই জনয়ন্ত্রণ কবে
২০। NPR এে SWOT জেবেেণ:
জনয়জমত, কোজচৎ জনশুমাজেে জেেবতি জনসংখ্যা জনেন্ধন-জভজত্তক তথ্য সংগ্রহ ব্যেস্থা নায় সম্ভােনাে
াো াজে জকছু চোবলঞ্জও েবয়বে। জনসংখ্যা জনেন্ধবনে জন্য ক্রমাগত তথ্য সংগ্রবহে (ো সেেোহ) দ্বেজেষ্টেই
হবচ্ছ উ লব্ধ তথ্য সে িোধুজনক ও েতিমান, রেখাবন েে েেে ে ে জনশুমাজে রথবক াওয়া তথ্য অবনক
েেে পুোবনা হওয়াে সম্ভােনা থাবক। জনসংখ্যা জনেন্ধনগুজল প্রায় তাৎিজণকভাবে হালনাগাে কো রেবত
াবে, অথ িাৎ তথ্য সংকলন এেং জেবেেবণে জন্য েীঘ ি অব িাে প্রবয়াজন রনই, রেমনটি েে েেে অন্তে অন্তে
জনশুমাজেে জন্য কো হবয় থাবক । জনসংখ্যা রেজজস্টাে হালনাগাবেে জন্য আন্ত-সম্পজকিত নজথ সমূহ
ব্যেহাবেে সম্ভােনাও েবয়বে, োে অথ ি হবচ্ছ একজন ব্যজক্তে সাো জীেন জুবড় তাে জেোে ো াজেোজেক
তথ্য জেন্যাস অনুসেণ কবে সংজেষ্ট ব্যজক্তে সে িবেে হালনাগােকৃত তথ্য সংগ্রহ কো রেবত াবে।
োইবহাক, প্রাপ্ত তবথ্যে ধেন জনধ িাজেত হয় প্রোসজনক েপ্তেগুবলাে তথ্য সংগ্রবহে দ্বেজেবষ্টেে উ ে। রে রকান
শুমাজেবত একটি অজতজেক্ত প্রশ্ন যুক্ত কবেই রকান জনজে িষ্ট রিে সংজেষ্ট তথ্য সহবজই সংগ্রহ কো রেবত াবে।
েখন প্রথম জাতীয় জনসংখ্যা রেজজস্টাে প্রজতজষ্ঠত হয়, তখন জেজভন্ন জেভাগ ো অঞ্চবল সংেজিত তবথ্যে
গুনগত মাবনে অসামঞ্জস্যতা জেলজিত হবত াবে। তথ্য ফ্াঁস ো চুজেে সম্ভােনাও এবিবে উবৈগজনক হয়
উঠয়ত িায়র। এজন্য তথ্য স়ংরক্ষয়ির জন্য মিরািত্তার ব্যিস্থা মিমিত করা প্রয় াজি হ ।
১. জনসংখ্যা সম্পজকিত তথ্য সংগ্রবহ নত্যন প্রযুজক্ত
২. রভৌগজলক রকাড সমৃদ্ধ এনএইচজড ও শুমাজেে
ডাটাবেইবজে ব্যেহাে
৩. রে রকান সময় োজেজেক প্রজতেন্ধী সনাক্তকেণ
৪. মানে সৃষ্ট ভুবলে সংখ্যা হ্রাস কয়রি CAPI ব্যিহার
৫. জন্ম, মৃত্যে এেং অজভোসন সংক্রান্ত তবথ্যে দ্রুততম
হালনাগাে
৬. সেকাবেে জেজভন্ন রপ্রাগ্রাবমে জন্য ব্যেহাে
৭. প্রযুজক্ত চাজলত - জনেব ি, রকন্দ্রীয়, অসাদৃে তাজলকা

১. ভুল 3W (মানুে, সময়, স্থান)
২. তথ্য প্রযুজক্তে অোকাঠাবমাগত ও সুজেধা সমূহবে
অপ্রত্যলতা
৩. ব্যয়েহুল প্রজক্রয়া (িন্ত্রিামতর ক্র ও রক্ষিায়িক্ষি)
৪. েয় মাবসে অজধক সময় ধবে জেবেবে অেস্থানেত
ব্যজক্তে তথ্য অন্তভুিক্ত না থাকা। এ জন্য মিয়েে
ব্যিস্থা প্রয় াজি হয়ি।
৫. পূবে ি সংগৃহীত তবথ্যে গুনগত মান সম্পজকিত সংেয়
৬. ইন্টােবনট রসোে অজস্থজতজেলতা
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Opportunity Threats
১. আইজন সহায়তা
১.১ এবলাবকেন অে জেজবনস
১.২ জেসংখ্যান আইন-২০১৩
২. তথ্য ফ্াঁস ো চুজেে সীজমত সুবোগ (ICTACI)
৩. রেেী জেবেেী সংস্থা ো প্রজতষ্ঠাবনে স্বতস্ফুতিতাa2i, UNFPA
৪. ক্রমেধ িমান রেেীয় অথ িনীজত
৫. ICT- বত দক্ষ বলাক কায়জ মিয় ামজত করা

১. রকাজভড-১৯ এে ফ্বল সৃষ্ট োবজবটে সমস্যা
২. CRVS, NID এেং ডাটাবেইজ কর্তি বিে
সহবোজগতা
৩. জেবেবে অেস্থানেত ব্যজক্তে জনেন্ধন প্রজক্রয়া
৪. এনজ আে এ আবো অবনক জেেবয়ে অন্তভুিজক্তর
প্রয় াজি হয়ত িায়র।

২১। উিস়ংহার:
তে ও যেোগোনেোগ প্রযুতির ব্যবহোনর বোংলোনদশ দ্রুত এতগনে েোনে। তবতভন্ন মন্ত্রণোলে, তবভোগ,
অতধদপ্তর, পতরদপ্তর, সংস্থো ও যবসর োতর যসবো প্রদো োরী সংস্থো তোনদর ত তদ যষ্ট চোতহদো যমটোন োর জন্য তবতভন্ন
তে-উপোত্ত প্রস্তুত রনে। সর োর তবতভন্ন জতরপ ও শুমোতরর পোশোপোতশ দোপ্ততর তবতভন্ন প্রশোসত
োে যক্রনমর
মোধ্যনম তবপুল পতরমোণ তে-উপোত্ত বততর রনে। যদনশর সুষম উন্নে ত তিত রোর জন্য তবতেন্নভোনব র্ো ো
এস ল তে-উপোনত্তর এ টি সমতিত ডোটোনবজ অতুন্ত প্রনেোজ । ন্যোশ োল পপুনলশ যরতজস্টোর (এ তপআর)
উন্নেন র মোধ্যনম এ টি োে য র, সোশ্রেী এবং তোৎক্ষতণ হোল োগোদকৃত য ন্দ্রীে ডোটোনবজ প্রস্তুত নর
সর োতর পতরসংখ্যো প্রণে োে যক্রনমর পোশোপোতশ প্রশোসত ও অন্যোন্য োগতর যসবো প্রদো োে যক্রমন
আরও সহজলভু ও ব্যবহোরবোন্ধব রো অতুন্ত জরুতর। ন্যািনা পপুর িন ররভজস্টার (এনভপআর) বা জািীয়
জনসংখ্যা ররভজস্টার হর া একটি রদারির সক ভনবাসী বা ৬ িাস বা এর অভধক সিয় ধরর রকারনা ভনভদা ডষ্ট্
রদারি বসবাস কররছন বা আগািী ৬ িাস অবস্থ্ান কররবন এিন সক ব্যভির জনিাভিক, বারয়ারিভিক ও
প্রিাসভনক িথ্য সংবভ ি একটি ররভজস্টার। এর মোধ্যনম যদনশর স ল োগতর , যদনশ অবস্থোরত তবনদতশ
োগতরন র তে উপোত্ত, জন্ম-মৃতু, আগম -বতহগময , তববোহ-তোলো সহ স ল ধরনণর জ তোতি পতরসংখ্যো
যে য োন ো সমনে সরবরোহ রো সম্ভব হনব। ফ্নল সব ধরনণর জোতলেোতত স োি, ত মূ যল ও ত রোপত্তো তবধো
ত তিত রো সম্ভব হনব।

তথ্যসূে:
১. জেজেএস (২০১৩), জাতীয় জেসংখ্যান উন্নয়ন রকৌেল (এনএসজডএস), ঢাকা, োংলাবেে।
২. গণপ্রজাতন্ত্রী োংলাবেে সেকাে (২০১৩) জেসংখ্যান আইন, ২০১৩, োংলাবেে।
৩. গণপ্রজাতন্ত্রী োংলাবেে সেকাে (২০১৭) ‘রুলস অে জেজবনস, ১৯৯৬’, ঢাকা, োংলাবেে।
৪. OSCE এে অজফ্স রডবমাবক্রটিক ইনজস্টটিউেনস অোন্ড জহউম্যান োইটস (২০০৯) ‘জনসংখ্যা জনেন্ধবনে জনবে িজেকা’
ওয়াসঅ, র াল্যান্ড।
৫. র ৌবলন, হামি এেং েজাে রডবেজ ৈাো অনুোজেত, Le registre de population centralisé, source de statistiques
démographiques en E. (2013) ‘রসন্ট্রাল পুবলেন রেজজস্টাে এজ এ রসাস ি অে রজবমাগ্রাজফ্ক স্টোটিসটিকস ইন
ইউবো ’, জনসংখ্যা (ইংবেজজ সংস্ক্েণ), ৬৮(২), জ জ . ১৮৩-২১২, জডওআই: ১০.৩৯১৭/র া .১৩০২.০১৮৩।
৬. জাজতসংঘ (১৯৬৯) ‘রমথডলজজ অোণ্ড ইভালুবয়েন অে পুবলেন রেজজস্টাে অোণ্ড জসজমলাে জসবস্টমস’, স্টাজডজ ইন
রমথডস, জনউইয়কি, জাজতসংঘ।
৭. ভারয়হায় ে এি়ং ভযাি মর্ কা মর্.য়জ. (১৯৮৭) ‘ পুবলেন রেজজস্টােস অোণ্ড পুবলেন স্টোটিসটিকস’, পুবলেন ইনবডক্স,
৫৩(৪), জ জ . ৬৩৩-৬৪২, জডওআই: ১০.২৩০৭/৩৬৪৩৭৯২।
৮.https://www.bloombergquint.com/opinion/npr-nrc-caa-how-the-national-population-register-datawill-be-gathered.
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