
জাতীয় জনসংখ্যা রেজজস্টাে 
National Population Register (NPR) 



জাতীয় জনসংখ্যা রেজজস্টাে (NPR) কী? 

 জাতীয় জনসংখ্যা রেজজস্টাে (NPR) একটি 

সুসমজিত (Comprehensive) ডাটাবেইজ- রেখাবন 

প্রবতেক োজসন্দা (নাগজেকত্ব জনজে িবেবে), জেজন 

রকাবনা একটি রেবে জেগত ৬ মাস োেৎ েসোস 

কেবেন জকংো আগামী ৬ মাস েসোস কোে ইচ্ছা 

র ােণ কেবেন তাে োবয়াবমজিক, জনতাজিক ও 

অন্যান্য তথ্য সংেজিত থাবক। 
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NPR  ততজেবত BBS এে আইনগত জিজি 

১. এব াবকেন অে জেজবনস, ১৯৯৬ (এজপ্র  ২০১৭  ে িন্ত সংবোজিত) ৩২ (জে)  

 জেসংখ্যান ও তথ্য ব্যেস্থা না জেিাগ: 

“৩. অন্যান্য সেকাজে সংস্থাে সাবথ রেৌথিাবে রকন্দ্রীয় তথ্যিাণ্ডাে জিবসবে জাতীয় 

জনসংখ্যা রেজজস্টাে (NPR) প্রস্তুত, েিণাবেিণ এেং সংবোিন। 

৪. এনজ আবেে সাবথ সংযুক্ত (linked) জেিাগীয় জসবস্টম ততজে এেং 

েিণাবেিণ-এে জন্য সিায়তা প্রোন।  

৫. জেজিন্ন সেকাজে এেং রেসেকাজে সংস্থাবক এনজ আেজিজিক জনো ে  জেবেো 

প্রোন এেং েথােথ প্রবেে জনয়ন্ত্রন (access control) জনজিত কো।”  
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২.  জেসংখ্যান আইন, ২০১৩: অনুবচ্ছে ৬: “এই আইবনে উবেশ্য পূেণকবে 

ব্যেবোে কাে িাে ী িইবে জনম্নরূ : ৬ (ত) জাতীয় জনসংখ্যা রেজজস্টাে 

(National Population Register) প্রণয়ন ও সময় সময় 

িা নাগােকেণ।”  



NPR  ততজেবত BBS এে আইনগত জিজি    

৩. জাতীয়  জেসংখ্যান উন্নয়ন রকৌে  (এনএসজডএস): -এনজ আে প্রস্তুত/উন্নয়নবক 

 িে জিবসবে গ্রিণ কো িবয়বে। 

৪. ৮ম  ঞ্চোজে িকী  জেকেনা:  

 “এল োলেশন অব ববজলনস, ১৯৯৬ (এবি  ২০১৭ পর্ যন্ত সংলশোবিত), পবিসংখ্যোন 

আইন, ২০১৩ এবং এসএসবিএস অনুসোলি, পবিসংখ্যোন ও তথ্য ব্যবস্থোপনো 

ববভোগ পপুল শোন রিবজস্টোি (এনবপআি) িণয়লনি জন্য দোবয়ত্বিোপ্ত। েোর্ যেি 

রসবো সিবিোহ বনবিত েিোি জন্য এেটি স্বতন্ত্র আইবি নম্বিসহ রদলশি িবতটি 

ব্যবিি তথ্য সিবিোহ েিলত জোতীয় পবিসংখ্যোন েোর্ যো য় বহলসলব ববববএস 

এনবপআি িণয়ন ও হো নোগোদ েিলব।”  
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এনবপআি এি সংবিপ্ত ইবতহোস 

 বিস্টপূব য ২য় শতোব্দীলত - চীলনি হোন িোজবংশ (Han Dynasty) খোনো এবং 

ব্যবিি রিবজস্টোি িস্তুত েলি।   

 ৭ম শতলে- জোপোলন তোইেো সংস্কোলিি (Taika Restoration) সময় সম্রোট 

েলটোকু(Emperor Kutoko) এেটি জনসংখ্যো রিবজস্টোি চোলু েলিন।  

 ১৮-১৯ শতলে - সুইলিন এবং  বিনল্যোলেি  বগজযোয়  হস্ত ব বখত প্যোবিস 

(Parish)  রিবজস্টোলিি িচ ন বি ।    

 ২০ শতলে -  রব বজয়োম, বচব , জোম যোবন, ইটোব , হোলেিী, সুইলিন, রেোবিয়ো, 

লুক্সলমবোগ য, রনদোিল্যোেস, রেন, সুইজোিল্যোে িভৃবত রদলশ  NPR চোলু হয়।  

 ৯০ এি দশলে ইউলিোবপয়োন রদশগুল ো ব্যবিগত শনোিেিণ নোম্বোি চোলু 

েলি। 

 ২০১১ সোল  - ভোিত জনসংখ্যো এবং খোনোি বভবিলত এনবপআি চোলু েলি।  
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1. িলতেে বোবসন্দোি (residence) তথ্যোবদ আ োদোভোলব সনোি েিলি;  

2. অপিোিীলদি তথ্য র্োচোইলয়ি রিলে NPR ব্যবহৃত হলে; 

3. িেোবমব  বি বনি যোিলণ ব্যবহৃত হলে; 

4. তলথ্যি দ্বৈততো (Duplication) পবিহোলিি মোধ্যলম সে  িিলণি 

জোব য়োবত রিোি েিো সম্ভব হলে; 

5.  পোবব ে বিবিববউশন বসলস্টম (Public Distribution System) 

এি েোর্ যক্রম পবিচো নোয় এনবপআি সি ভোলব েোর্ যেি; 

6.  NPR এি বোলয়োলমবিে তথ্য ব্যবহোি েলি নোিীি বনিোপিো ও 

অবিেোি বনবিত েিো হলে। 

 

 NPR এি মোধ্যলম ভোিত বেভোলব উপকৃত হলে? 
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NPR এে উবেশ্য 

১ প্রবতেক োজসন্দাে জনতাজিক, োবয়াবমজিক এেং প্রোসজনক তথ্য সংেজ ত একটি 

সুসমজিত জাতীয় ডাটাবেইজ (National Database) প্রস্তুত কো; 

২ সেকাজে ও অন্যান্য সংস্থাবক প্রোসজনক ও আইজন উবেবশ্য ফ্োজমজ -জি সি প্রবতেক 

ব্যজক্তবক সনাক্তকেণ, ব্যজক্তে অেস্থান জনণ িয় ও তাে সাবথ রোগাবোগ স্থা বন সিায়তা 

কো; 

৩ সেবেবয় কাে িকে ও সাশ্রয়ীিাবে সক  সামাজজক  জেবেো ও সামাজজক জনো িা 

কম িসূজেে সঠিক জেতেণ তাৎিজণকিাবে জনজিত কো; 

৪ রকন্দ্রীয় তথ্যিাণ্ডাে প্রস্তুতপূে িক সমজিত সংবোগসি তবথ্যে ব্যেিাে 

৫ সক  নাগজেবকে  জেজেজত জানাে জন্য একক তথ্যিাণ্ডাে ততজে; 

৬ রকাবনা ব্যজক্তে জীেবনে সক  গুরুত্বপূণ ি ঘটনা (জন্ম, মৃত্যে, জেোি, তা াক ইতোজে) 

রকন্দ্রীয় ডাটাবেইবজ েজিত স্থায়ী রেকড ি স্বয়ংজিয়িাবে জনয়জমত িা নাগােকেবণে 

মাধ্যবম জনতাজিক  জেসংখ্যাবনে সমজিত রকন্দ্রীয় ডাটাবেইজ োস্তোয়ন। 
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NPR এে মাধ্যবম োং াবেে জকিাবে উ কৃত িবত  াবে? 

১ রে রকাবনা সমবয় সক   ে িাবয়ে (disagregated) জনসংখ্যাে িা নাগাে 

উ াি প্রস্তুত ও সেেোি কো; 

২ অিেন্তেীণ অজিোসন  জেসংখ্যান প্রস্তুত; 

৩ আন্তজিাজতক অজিোসন  জেসংখ্যান প্রস্তুত (রজােপূে িক োস্তুচ্যেত জময়ানমাে 

নাগজেক, আটবক  ড়া  াজকস্তাজন নাগজেক ইতোজে); 

৪ উন্নত জেবেে মত রেজজস্টাে রেইজড জনশুমাজে প্রে ন কো; 

৫ সক  নমুনা জজেব ে স্যাম্পজ ং রেম (sampling frame) জনয়জমত 

িা নাগােকেণ; 

৬ জনতাজিক ও আথ ি-সামাজজক গবেেণাে জন্য তেজ্ঞাজনক উ াবয় জনয়জমতিাবে 

জনজমজতক ও আথ িসামাজজক তবথ্যে িা নাগােকেণ; 

৭ NPR-এ রেোলনো উপোি বোদ পড়ো বো ডুবিলেট হওয়োি রেোলনো সুলর্োগ রনই। 

ক.  জেসংখ্যানগত 
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NPR এে মাধ্যবম োং াবেে জকিাবে উ কৃত িবত  াবে? 

১ সেকাে এেং অন্যান্য সংস্থা কর্তিক প্রেি সক  সুজেিা এেং  জেবেোে েথােথ  জেেীিণ, 

তিােিান ও িোজকং কোে মাধ্যবম েথােথ  জেকেনা োস্তোয়ন জনজিত কো; 

২ প্রজতটি  জেোে এেং ব্যজক্তে জন্য একটি জনিিেবোগ্য িা নাগাে ফ্াই  প্রস্তুতকেণ; েথা: 

  ১. সম্পে ব্যেস্থা না; 

  ২.  জজম সংিান্ত জেবোি/মাম া জনষ্পজিবত তথ্যজিজিক সিায়তা প্রোন; 

  ৩. কে জেবোি (Tax Dispute) - কে জাজ য়াজত, কে ফ্াঁজক, জমথ্যা তথ্য প্রোন ইতোজে; 

  ৪. অ োিমূ ক রেকড ি-পুজ ে রেকড ি, জা /ভূয়া  জেেয়োনকােী ব্যজক্ত সনাক্তকেণ 

ইতোজে; 

  ৫. ফ্োজমজ  জি- উিোজিকাে, র নেন, ব্যাংক জিসাে ইতোজে। 

৩ জনে িােনী এ াকাে সীমানা জনি িােবণ িা নাগাে তথ্য-উ াি জনজিত কো  

৪ তথ্য প্রযুজক্তে ব্যেিাে- িাইটা  স্টোটিসটিকস, সামাজজক জনো িা, স্বাস্থে, জেোজেক, 

জেিাগত, শ্রমোজাে, আয়কে, আোসন সংিান্ত  জেসংখ্যান ইতোজে। 

খ. প্রোসজনক 
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1 ব্যবিগত নোম, ব ে, বশিো, জন্ম তোবিখ, জন্মস্থোন, দ্বববোবহে অবস্থো, িম য, 

বতযমোন ঠিেোনোয় অবস্থোলনি সময়েো , স্থোয়ী ঠিেোনো ইতেোবদ। 

2 আইনগত 

(পবিবচবতমূ ে) 

এনআইবি, পোসলপোট য, রমোবোই  নম্বি, জন্ম বনবন্ধন, TIN ইতেোবদ। 

3 পোবিবোবিে 

সম্পেয   

বপতোি নোম, মোতোি নোম, স্বোমী/স্ত্রীি নোম, খোনো িিোলনি সোলে 

সম্পেয ইতেোবদ। 

4 েম যসংস্থোন রপশো, িবতষ্ঠোলনি নোম, ঠিেোনো, পদবব, রর্োগোলর্োলগি তথ্য ইতেোবদ। 

5 স্বোস্থে িবতববন্ধতো, দীর্ যস্থোয়ী ও বংশগত রিোগ ইতেোবদ। 

6 অে যননবতে খোনোি িিন, খোনোি পোবন সিবিোহ ব্যবস্থো, খোনোি অে যননবতে 

অবস্থো, খোনোি পবিসম্পদ, ইউটিব টি রসবো ইতেোবদ। 

7 অন্যোন্য জোতীয়তো, নোগবিেত্ব, বোসস্থোন, সংবিষ্ট বজও রেোি ইতেোবদ। 

রিটোি রেবণববভোগ: ১। জনবমবতে (Demographic) রিটো 
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1 
আঙুল ি 

িোপ 

আঙুল ি িোপ- মোনুলেি অনন্য দ্বববশষ্টে 

ভববষ্যৎ রিিোলিলেি জন্য সংিিণ েিো সহজ 

2 

Face 

Recogni

tion  

 Facial biometric  
মুখোবয়লবি দ্বববশষ্টে (Facial Features) সম্পলেয তথ্য সংগ্রহ 

এবং সংিিণ েিো ।  

ব্যবি সনোিেিলণ বহু  ব্যবহৃত পদ্ধবত 

 বভবিও এবং িবব রেলে সহলজ Face Recognition েিো 

র্োয় 

3 
IRIS 

স্কেোন  

দুই রচোলখি IRIS স্কেোন  

আঙুল ি িোলপি মলতো িবতটি ব্যবিি জন্য এটিও এেটি 

অনন্য দ্বববশষ্টে  

 IRIS-এি ববস্তোবিত বববিণ সংগ্রহ ও সংিিণ েিো সম্ভব 

রিটোি রেবণববভোগ: 2। BIOMETRIC রিটো 
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BBS এি সিমতো  

1. দিতো ও অবভজ্ঞতো - CAPI পবিচো নোয় দি ও অবভজ্ঞ; 

2. জবিপ ও শুমোবিি মোধ্যলম মোঠপর্ যোলয় বোবড় বোবড় বগলয় তথ্য সংগ্রলহি 

ববলশেোবয়ত িবতষ্ঠোন; 

3.  বজবস্টেস - র্োনবোহন সুববিোসহ উপলজ ো পর্ যোয় পর্ যন্ত েবম্পউটোিোইজি 

অবিস; 

4. বনজস্ব অবিস- সদিদপ্তি িোড়োও ৮টি ববভোগীয় অবিস, ৬৪টি রজ ো অবিস 

এবং ৪৯২টি উপলজ ো অবিস িলয়লি;  

5. আইনগত বভবি- ববদ্যমোন আইন-েোনুলনি বভবিলত NPR িণয়ন েিো সম্ভব, 

এজন্য নতুন রেোলনো আইলনি িলয়োজন হলব নো; 

6.  NPR বোস্তবোয়লন BBS দৃঢ় ইেোশবিসহ সলব যোচ্চ িবতশ্রুবতবদ্ধ; 

7. এিোড়োও বতযমোন তরুন িজন্ম তথ্য িযুবি (ICT) ব্যবহোলি অতেন্ত দি। 

NPR-এি েোলজ তোলদিলে ব্যবহোি েিো র্োলব। 

োং াবেবে BBS এে মাধ্যবম জকিাবে NPR োস্তোয়ন সম্ভে? 
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 1.1. রবইজ োইন িোটোলবইজ বহসোলব জনশুমোবি এি 

রিটো ব্যবহোি েিো হলব।  

1.2. বববভন্ন তথ্য ভোেোলিি মলধ্য সংলর্োগ স্থোপন: 

 অন্যোন্য শুমোবিি তথ্য ভোেোলিি সোলে সংলর্োগ (link) স্থোপন 

(অে যননবতে শুমোবি ও কৃবে শুমোবি) 

 এনআইবি, পোসলপোট য, ড্রোইবভং  োইলসে, ট্যোক্স ইতেোবদ তথ্য ভোেোি 

ব ঙ্ক েিো।  

 সে  তথ্য ভোেোি হলত তথ্য-উপোি Extract েিো (Next 

Slide) 

 এনবপআি বববভন্ন িোটোলবলসি মলধ্য এেটি রনক্সোস দ্বতবি েিলব 

 জন্ম মৃতুেি িোটোলবইলজি  সোলে সংলর্োগ স্থোপন 

1.4. রিলমোগ্রবিে তথ্য-উপোি হো নোগোদেিণ: 

 জনশুমোবিলত ব্যবহৃত সে   পবিসম্পদ (রর্মন- 

ট্যোব, বিবজটো  ম্যোপ ইতেোবদ) ব্যবহোি েিো সম্ভব 

 তথ্য সংগ্রলহি জন্য Field operation 

 উপোি িবক্রয়োেিণ 

 তথ্য ভোেোলি তথ্য িোিণ 

 ববদ্যমোন দব  /েোগজপলেি উপি বভবি েলি 

েোর্ যক্রম পবিচো নো 

1.3. DATA GAP বনি যোিণ 

 রিলমোগ্রোবিে উপোি ববলিেণ 

 বোলয়োলমবিে উপোি ববলিেণ 

1.6. ভববষ্যৎ পবিেল্পনো:  

 জনবমবতে ও বোলয়োলমবিে তথ্য সংগ্রহ, হো নোগোদেিণ ও ব ংে 

স্থোপলনি জন্য স্থোয়ী অবেোঠোলমো বনম যোণ 

 জন্ম- মৃতুে, আগমন-ববহগ যমন, বববোহ-তো োে ইতেোবদ তোৎিবণে 

হো নোগোদেিণ (Real Time Update) 

 িশোসবনে ও মোনবসম্পদ ব্যবস্থোপনো  

 বববভন্ন ওয়োবেযং েবমটি গঠন 

1.5. বোলয়োলমবিে তথ্য সংগ্রহ  

Kiosk (portable) : 

 বিেোি বিন্ট  

 আইবিশ 

 িবব (High-Resolution) 
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API-এে মাধ্যবম 

অন্যান্য ডাটাবেইবজে 

সাবথ NPR-এে 

সম্পকি ( link) 

স্থা ন 

• আন্তঃসংবোগ,  

• একজিকেণ এেং 

• আন্তঃব্যেিাে িতা 

(Interoperability) জনজিত 

কেবত িবে।  

এনবপআি- বিবজটো  হোব 

-রেন্দ্রীভূত 

- Searchable িেোটিম য   

-এেোবিে Storage 

-কৃবেম বুবদ্ধমিো (AI) 

এনবপআি 

রদলশি 

অন্যোন্য 

িোটোলবইলজি 

সোলে সংলর্োগ 

স্থোপন েলি 

এেটি জোতীয় 

রনটওয়োেয 

স্থোপন েিলব। 

 

এনবপআি 

বববভন্ন 

িোটোলবইলজি 

মলধ্য এেটি 

রনক্সোস দ্বতবি 

েিলব এবং 

সিেোি 

ের্তযে 

পর্ যলবিলণি 

জন্য এে 

জোয়গোয় 

সে  িিলনি 

তথ্য সংিিণ 

েিলব।  



িন্যোে 


