
পরিবাি পরিরিরি কার্ ড: মডর্ল গগাপালগঞ্জ 

পরিবাি পরিরিরি কার্ ড রক? 

২০১১ সাডলি আদমশুমািী অনুযায়ী গগাপালগডঞ্জি গমাট জনসংখ্যা ১১.৭২ লক্ষ এবং পরিবাি সংখ্যা ২,৪৯,৮৭২ 

টি। ২০১৯ সাডল বাংলাডদশ পরিসংখ্যান ব্যুডিা (রবরবএস) কর্তডক সম্পারদি National Housing Database 

(NHD) (অপ্রকারশি খসড়া) অনুযায়ী গগাপালগঞ্জ গজলাি জনসংখ্যা আনুমারনক ১৮.৭৯ লক্ষ এবং পরিবাডিি সংখ্যা 

আনুমারনক ৩,১৯,৯৬২ টি। NHD ও BBS এি িথ্য মডি গগাপালগঞ্জ গজলায় দরিদ্র পরিবাডিি সংখ্যা ৬৫,৫০০ টি; যাি 

মডে িিম দারিদ্রসীমাি নীডি বসবাসিি পরিবাি প্রায় ৩২,৫০০ টি। সিকাডিি অডনকগুডলা দপ্তডি সামারজক রনিাপত্তা 

গবস্টনী গপ্রাগ্রাম রবদ্যমান। খাদ্য অরিদপ্তি গপৌি এলাকাডি ২৪,৬০০ টি পরিবািডক OMS সুরবিা প্রদান কিডে এবং 

৫১,৩৪০ টি পরিবাি খাদ্য বান্ধব কম ডসূরিি আওিায় এডনডে।  

গগাপালগডঞ্জ VGD প্রাপ্ত পরবাডিি সংখ্যা ১১,১৮৬ টি, মুরিডযাদ্ধা সম্মানীপ্রাপ্ত পরিাবাি সংখ্যা ৫,৮৭৪ টি। 

এোড়া VGF প্রাপ্ত পরবাডিি সংখ্যা ৮৯,৩৬৩ টি, কৃরি পরিবািডক সাি, বীজ সহায়িা, গজডল পরিবািডক সহায়িা, ক্ষুদ্র 

নৃডগারিসহ সিকাডিি রবরিন্ন মন্ত্রণালয় গেডক স্বল্প,মে এবং দীর্ ড গময়াডদ রবরিন্ন িকডমি সহায়িা প্রদান কিা হয়।  

রকন্তু প্রকৃিপডক্ষ গজলাসমূডহি গমাট পরিবাি এবং সুরবিাপ্রাপ্ত পরিবািসমূডহি গকান গকন্দ্রীয় র্াটা না োকায় গকান 

িাডবই গবাঝা সম্ভপি নয় গয, গকান পরিবাি গকান িিডণি Safety Net এি আওিায় িডয়ডে এবং Safety Net এি 

আওিা বরহর্ভ ডি পরিবাডিি সংখ্যা প্রকৃিপডক্ষ কি। 

সম্প্ররি িলমান গকারির্-১৯ সংক্রমণকাডল লকর্াউন গর্ািণাি সাডে সাডে স্বল্প আডয়ি মানুিডদি বারড়ডি ত্রাণ 

গপৌৌঁোডনা একটি বড় িুাডলঞ্জ রেল। কািণ গগারি/গপশারিরত্তক সহায়িা প্রদাডনি জন্য গকন্দ্রীয় রনডদ ডশনা রেল। রকন্তু বাস্তবিা 

এই গয, গপশারিরত্তক পরিবাডিি গকান পরিসংখ্যান না োকায় প্ররিটি দুডয ডাডগি সমডয়ই িরড়র্রড় কডি সুরবিা প্রাপ্তডদি 

িাৎক্ষরণক িারলকা প্রস্তুি কিা হয়। ফডল িা কখডনাই রনর্ভ ডল হয় না এবং এডি কডি অডনক সময় স্থানীয় 

প্রশাসন/জনপ্ররিরনরি বা সংরিষ্ট মন্ত্রণালডয়ি িাবমূরিডডি সমস্যা তিরি হয়।  

এই িিডণি সমস্যাি সমািান িখনই সম্ভব, যখন একটি গজলাি প্রডিুকটি পরিবাডিি িথ্য একটি র্াটাডবডজ 

সংিরক্ষি োকডব এবং গসখান গেডক প্রডয়াজন অনুযায়ী র্াটা রনডয় রবরিন্ন রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কিা হডব। এই সমািান 

রহডসডবই গগাপালগঞ্জ কর্তডক পরিবাি পরিরিরি কার্ ড তিরি ও রবিিডণি উডদ্যাগ গনয়া হডয়ডে। 

পরিবাি পরিরিরি কাডর্ ডি তবরশষ্ট: 

    ০১।  প্রডিুক পরিবাডিি অনুকূডল পরিবাি প্রিাডনি নাডম একটি কার্ ড ইসুু কিা হডব। 

    ০২।  প্রিুক পরিবাডিি জন্য একটি পরিরিরি নম্বি োকডব, যা রজও গকার্ অনুসিণ কডি সৃষ্ট। 

    ০৩।  রকউ.আি. গকার্ ব্যবহাি কিা হডয়ডে, গযখান গেডক গকার্ রির্াডিি মােডম কাডর্ ডি যোে ডিা রবিাি কিা যাডব। 

    ০৪।  কাডর্ ডি উপি পরিবাি প্রিাডনি নাম, ঠিকানা, NID ও গমাবাইল নম্বি গদয়া আডে। এগুডলাি গযডকান একটি 

ব্যবহাি কডিই র্াটাডবজ গেডক ঐ পরিবাডিি রবস্তারিি িথ্যসহ পরিবাডিি সদস্য সংখ্যা, িাডদি পরিিয়, NID 

নম্বি, গকান িিডণি গসবাডিাগী (িািা পায় রকনা), পারিবারিক আরে ডক অবস্থাি িিণ (অরি দরিদ্র, দরিদ্র, রনম্ন 

মেরবত্ত, মেরবত্ত ও উচ্চরবত্ত), গপশা প্রভৃরি সম্পডকড িথ্য পাওয়া যাডব। 

   ০৫।  ওডয়ব অুারিডকশন এি মােডম পিবিীডি গয গকান িথ্য গয গকান জায়গায় অবস্থান কডিই র্াটাডবডজ অন্তর্ভ ডি 

কিা সম্ভব এবং এি মােডম গকান িথ্য অসম্পূণ ড োকডল িা রর্রজটাল উপাডয় সম্পূন ড কিা হডব। 
 

র্াটাডবজ- এি ব্যবহাি: 

   ০১।  র্াটাডবজ গেডক গযডকান সমডয় গযডকান িিডণি সুরবিাডিাগীি িারলকা পাওয়া যাডব;  

   ০২।  গপশারিরত্তক পরিবাডিি িারলকা প্রণয়ন সম্ভব; 

   ০৩।  গসফটি গনটওয়াডকডি আওিািীন ও আওিা বরহর্ভ ডিডদি িারলকা প্রণয়ন সম্ভব;  

   ০৪।  গকান পরিবাি একই সুরবিা একারিকবাি গপডল িা রনরূপন কিা সম্ভব; 



   ০৫।  গবকাি ব্যরিডদি িারলকা প্রণয়ন কডি মাননীয় প্রিানমন্ত্রীি রনডদ ডশনা অনুযায়ী পরিবাি প্ররি কম ডসৃজন প্রকল্প 

গ্রহণ সম্ভব। 

   ০৬।   রবদ্যমান অন্য গযডকান র্াটাডবডজি সাডে িথ্য গশয়ারিং এি মােডম গযডকান িিডণি জরুরি রসদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব; 

   ০৭।  ব্যবহৃি Sofeware টি গয গকান গজলায় করপ কডি গিরিডকট কিা সম্ভব; 

   ০৮।  একটি NID নম্বি ব্যবহাি কডি একারিকবাি পরিবাডিি কার্ ড প্রস্তুি সম্ভব নয়। র্াটাডবডজ একটি NID নম্বি 

রদডলই রসডস্টম স্বয়ংরক্রয়িাডব গদরখডয় রদডব গয, কি নম্বি পরিবাডিি পরিবাি প্রিান অেবা পরিবাডিি সদস্য। 

এই নম্বি রদডয় নতুন পরিবাডিি কার্ ড গপডি হডল িাডক অবশ্যই পুিাডনা পরিবাডিি গমম্বাি গেডক নাম রর্রলট 

কিডি হডব। এডক্ষডত্র স্থানীয় জনপ্ররিরনরিি প্রিুয়ন প্রডয়াজন হডব; 

   ০৯।  রিন্ন রিন্ন উপডজলা ও গপৌিসিাি জন্য রিন্ন িডেি কার্ ড, যাডি কার্ ড গদডখই গবাঝা যায়- এটি গকান এলাকাি; 

   ১০।  সািািণ ব্যবহািকািীডদি জন্য কার্ ড প্রদত্ত সুরবিারদ ম্যানুয়ারল গলখবাি সুরবিা সম্বরলি। 

 

র্াটাডবডজি বিডমান অবস্থাাঃ  

এরপ্রল/২০২০- এি প্রেম সপ্তাডহ কায ডক্রম শুরু কডি ২য় সপ্তাডহ কার্ ডরবরল শুরু হয়। আজ ১০ জুন ২০২০ রিস্টাব্দ 

িারিডখ র্াটা এরিকৃি পরিবাডিি সংখ্যা- ২,৬২,৬৬৮ টি এবং রপ্রন্টকৃি কাডর্ ডি সংখ্যা- ৫৬,২৩৭ টি। 
 

ইডিামডে র্াটাডবজ/কাডর্ ডি ব্যবহাি: 

   ০১।  কডিানাকালীন ত্রাণ রবিিণ; 

   ০২।  সাম্প্ররিক OMS এি িারলকা তিরি; 

   ০৩।  রবদ্যমান খাদ্যবান্ধব কাডর্ ডি িারলকা যািাই ও সংডশািন; 

   ০৪।  গস্বচ্ছাডসবীডদি মােডম কডিানাকালীন র্াটাডবডজ িথ্য এরি (গকান আরে ডক সংডিি ব্যরিডিডক); 

   ০৫। সরন্নডবরশি িথ্যারদ ও পারিবারিক অবস্থান প্রামারণক দরললারদি রিরত্তডি গয গকান সমডয় সংডশািনডযাগ্য; 

   ০৬। গমাবাইল অুাপস-এি মােডম র্াটাডবজ হালনাগাদডযাগ্য; 

   ০৭।  ঈদ পিবিীডি ৪,০০০(িাি হাজাি) পরিবািডক Online এ ৫০০/-(পাঁি শি) টাকা কডি প্রদান;  

   ০৮।  ত্রাডণি ডুরিডকশন যািাই;  

   ০৯।  কৃরি রবিাডগ পরিবািরিরত্তক সবরজ বাগান প্রদশ ডনীি িারলকা যািাই; 

   ১০।  ত্রাণ মন্ত্রণালডয়ি রশশু খাদ্য রবিিণ; 

   ১১।  ঘুরণ ডঝড় আম্পাডন ক্ষরিগ্রস্থডদি িাৎক্ষরণক সহায়িা প্রদান। 
 

এই মডর্ডলি তবরশষ্টাঃ 

   ০১।  সফটওয়ুািটি গজলায় কম ডিি গপ্রাগ্রামাডিি সহায়িায় গস্বচ্ছাশ্রডম প্রস্তুি; 

   ০২।  িথ্যসমূহ প্রডিুক পরিবাডিি স্বপ্রডনারদি; 

   ০৩।  পারিবারিক অবস্থা জনপ্ররিরনরিডদি মােডম যািাইকৃি; 

   ০৪।  কাডর্ ডি স্যাডম্পল; 

   ০৫।  সংগৃহীি িডথ্যি ফিম; 

   ০৬।  র্াটা আপডলার্ সংক্রান্ত হালনাগাদ িথ্য; 

   ০৭।  কার্ ড প্রস্তুডিি কম ড পদ্ধরি। 

 

মডর্ল বাস্তবায়ডনি প্রকৃি খিিাঃ 

   ০১।  সফটওয্যািটি রবনা খিডি প্রস্তুি; 

   ০২।  র্াটা কাডলকশন জনগণ কর্তডক সম্পারদি। শুধুমাত্র প্রােরমক পয ডাডয় ১,৫০,০০০ ফিম রবিিণ কিা হডয়ডে; 

   ০৩।  কডিানাকালীন সমডয় র্ডি অবস্থানকালীন গস্বচ্ছাডসবীডদি মােডম গস্বচ্ছা শ্রডমি রিরত্তডি র্াটাডবডজ িথ্য এরি 

কিা হডয়ডে; 

   ০৪।  প্ররিটি কার্ ড রপ্রডন্টি গক্ষডত্র A4 (প্ররি রশডট ২টি কডি) ড্রইং গপপাি ব্যবহাি কিা হডচ্ছ, যা ক্রয় কিা হডয়ডে। 


