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১।   আমার স্কাপকার্ড (সিম কার্ড) স্কন প্রসিস্থাপন করছেন? 
 

 সর্ছিম্বর ২০২০ স্েছক শুরু কছর র্সিউএফসপ একসি বড় কার্ডক্রম পসরচালনা করছব র্ার মাধ্যছম পুরছনা স্কাপকার্ড (সিম কার্ড) িংগ্রহ কছর নিুন স্কাপকার্ড প্রদান করা 
হছব।  

 নিুন এই স্কাপকার্ড এখন আপনাছদর ইউএনএইচসিআর এর নসেপছের [আপনার ইউএনএইচসিআর ‘িেযিম্বসলি নসেপে’ (data document) অেবা ‘িেয কার্ড’ (data 

card) ] িাছে িামঞ্জিযপূর্ড হছব । 
 অেডাৎ একবার আপসন ইউএনএইচসিআর এর িাছে সনবন্ধন কছর োকছল অেবা আপনার পসরবাছরর িেয হালনাগাদ কছর োকছল পুনরায় র্ সিউ এফ সপ’ র িাছে সনবন্ধন 

করছি হছব না।  
 িুিরাং, এই স্কাপকাছর্ডর মাধ্যছম পূছবডর স্কাপকার্ড অসধ্কাছরর (SKOPECARD Entitlement) িাছে িিযাসয়ি পাসরবাসরক িেয িামঞ্জিযপূর্ড না হছল স্র্িব িমিযা তিসর 

হি স্িগুছলা িমাধ্ান করছব।  
২। আমাছদর পুরছনা স্কাপকাছর্ডর সক হছব? 

 নিুন স্কাপকার্ড একবার প্রদান করা হছল পুরছনা স্কাপকার্ড (সিম কার্ড) বাসিল বছল গনয হছব।  
 পুরছনা স্কাপকার্ড বযবহার কছর আর স্কান িহছর্াসগিা পাওয়া র্াছব না। 
 িাই িকলছক আমরা নিুন স্কাপকার্ড গ্রহছর্র িময় িাছদর পুরছনা স্কাপকার্ড স্ফরি স্দওয়ার জনয অনুছরাধ্ জানাসি। 

 
৩।   নিুন স্কাপকাছর্ড (সিম কার্ড) সক িেয জমা আছে?  
 

 স্র্ৌেভাছব কাছর্ডর মাসলক র্ারা িাছদর জনয সনছনাক্ত িেযিমূহ  জমা োকছবেঃ 
o ইউএনএইচসিআর স্কইি আইসর্ 
o নাম 
o েসব 
o আঙুছলর োপ 

 
 এিকল িেয ইউএনএইচসিআর-এর মাধ্যছম র্সিউএফসপ’র কাছে স্পৌঁছে র্াছব। পুনরায় আপনাছক  র্সিউএফসপ’র কাছে এিকল িেয প্রদান করছি হছব না।  
 স্র্ দুজছনর েসব  স্কাপকাছর্ড োকছব িারা উভয়ই  িহায়িা পাছবন। 
 সকেু সকেু স্েছে স্কাপকাছর্ড সবকল্প িংগ্রাহছকর নাম, েসব ও আঙুছলর োপ োকছি পাছর (শুধু্মাে স্র্িকল পসরবাছরর সবকল্প িংগ্রাহছকর  প্রছয়াজন হছব িাছদর 

স্েছে এিা প্রছর্াজয হছব)। 
 

o বযসক্তসি এমন স্কউ হছবন সর্সন পসরবাছরর িদিয নন সকন্তু পসরবারছক িহছর্াসগিা প্রদাছনর জনয িাছদর পে স্েছক  িহায়িা গ্রহর্/িংগ্রহ করছেন। 
o স্কান পসরবার িরািসর এই বযসক্তছক মছনানীি করছব, অেবা   স্কান িুরো প্রদানকারী িংস্থা র মাধ্যছমও স্ি মছনানীি হছি পাছর। 
o সবকল্প িংগ্রাহক শুধু্মাে পসরবাছরর িম্মসিক্রছমই  িাছদর পে স্েছক িহায়িা িংগ্রহ করছি পারছব। 
o স্র্ছকাছনা িমছয় স্কান পসরবার িাছদর  সবকল্প িংগ্রাহকছক   পসরবিডন  বা বাদ  সদছয় সদছি পাছর। 
o আমরা  সনসিি করব স্র্ সবকল্প িংগ্রাহক বাদ স্দওয়া অেবা নিুনভাছব সনবডাচন করার প্রসক্রয়া স্র্ন িহজ হয়। 
o আপসন র্সদ আপনার সবকল্প িংগ্রাহক পসরবিডন করছি চান, দয়া কছর র্সিউএফসপ’র ই-ভাউচার স্কছের িহছর্াসগিা স্র্ছক স্র্াগাছর্াগ করুন স্র্খান স্েছক আপসন খাদয 

িহছর্াসগিা িংগ্রহ কছর োছকন। 

বারবার সজজ্ঞািয প্রশ্ন 
নিুন স্কাপকার্ড সদছয় পুরছনা স্কাপকার্ড প্রসিস্থাপন 



 

 

 
৪। আসম আমার স্কাপকার্ড (সিম কার্ড) িংগ্রহ কছরসে িছব স্িখাছন স্র্ িংগ্রাহকরা আছেন িাছদর সনছয় আসম িন্তুষ্ট নই। সকভাছব আসম িংগ্রাহক পসরবিডছনর জনয আছবদন করব? 

 র্সিউএফসপ সনছনাক্ত কারছর্ প্রধ্ান িংগ্রাহক, স্গৌর্ িংগ্রাহক, অেবা সবকল্প িংগ্রাহছকর স্েছে পসরবিডন গ্রহর্ কছর োছকেঃ 
o প্রধ্ান এবং স্গৌর্ িংগ্রাহছকর র্খন স্কান শারীসরক অেবা মানসিক প্রিবসন্ধিা রছয়ছে র্ার কারছর্ িহায়িা িংগ্রহ করা িাাঁর পছে দুরূহ।  
o প্রধ্ান এবং স্গৌর্ িংগ্রাহক র্খন অিযন্ত বৃদ্ধ স্কান বযসক্ত স্র্ িহায়িা িংগ্রহ করছি পাছর না।  
o প্রধ্ান এবং স্গৌর্ িংগ্রাহক র্খন লম্বা িমছয়র জনয কারাবন্দী অবস্থায় আছে।  
o প্রধ্ান এবং স্গৌর্ িংগ্রাহক র্খন লম্বা িমছয়র জনয হািপািাছল ভসিড অবস্থায় আছে।  
o স্কাপকাছর্ড উছেসখি সবকল্প িংগ্রাহক র্খন অনযে বিবাি শুরু কছরছেন এবং স্ি কারছর্ স্কান পসরবাছরর পছে িহায়িা িংগ্রহ করছি পারছে না। 
o সবকল্প িংগ্রাহক র্খন িহায়িা িংগ্রহ কছরছে সকন্তু সনধ্ডাসরি পসরবারছক িা হস্তান্তর কছরসন।  
o সবকল্প িংগ্রাহক র্খন িহায়িা হস্তান্তছরর সবসনমছয় স্কান সকেু দাবী কছর। 
o সবকল্প িংগ্রাহক র্খন সনধ্ডাসরি পসরবাছরর পছে িহায়িা িংগ্রহ করছি অস্বীকৃসি জানায়। 
o সবকল্প িংগ্রাহক র্খন স্কান মানসিক অেবা শারীসরক অিুস্থিায় আক্রান্ত এবং স্ি কারছর্ সনধ্ডাসরি পসরবাছরর পছে স্ি আর িহায়িা িংগ্রহ করছি পাছর না। 
o সবকল্প িংগ্রাহক র্খন মারা স্গছে। 
o পসরবার র্খন সবকল্প িংগ্রাহকছক িহায়িা িংগ্রছহর জনয আর সবশ্বাি কছর না। 

 আপনার পসরবিডছনর আছবদন র্সদ উপছরাক্ত স্কান কারছর্ হছয় োছক িাহছল র্সিউএফসপ’র ই-ভাউচার স্কছের িহছর্াসগিা স্র্ছক স্র্াগাছর্াগ করুন স্র্খান স্েছক আপসন 
খাদয িহছর্াসগিা িংগ্রহ কছর োছকন। 

 ইউএনএইচসিআর-এর িাছে আছলাচনা কছর আমরা স্কাপকার্ড (সিম কার্ড) পুনমুডদ্রর্ করব। 
৫। আসম আমার স্কাপকার্ড (সিম কার্ড) স্পছয়সে িছব আমার একজন সবকল্প িংগ্রাহক িংছর্াজন করছি হছব (এমন স্কউ স্র্ আমার পসরবাছরর স্কউ নয় এবং স্র্ আমার পসরবাছরর 
পে স্েছক িহায়িা িংগ্রহ করছব)। আসম সকভাছব আমার স্কাপছবাছর্ড আমার সবকল্প িংগ্রাহছকর নাম উঠাছি পাসর। 

 দয়া কছর র্সিউএফসপ’র ই-ভাউচার স্কছের িহছর্াসগিা স্র্ছক স্র্াগাছর্াগ করুন স্র্খান স্েছক আপসন খাদয িহছর্াসগিা িংগ্রহ কছর োছকন। 
 দয়া কছর স্খয়াল রাখছবন স্র্, র্সিউএফসপ, ইউএনএইচসিআর অেবা আইওএম এর িাছে সবকল্প িংগ্রাহক পসরবিডন করছল এিকল এছজসির অনযানয ধ্রছনর িহায়িার 

স্েছেও (ছর্মন ইউএনএইচসিআর, আইওএম দ্বারা সবিরর্কৃি এলসপসজ) িাছদর সবকল্প িংগ্রাহছকর পসরবিডন হছব।  
 প্রািসিক এছজসির িাছে আছলাচনা িাছপছে আমরা সবকল্প িংগ্রাহছকর িেয িংছর্াজন কছর স্কাপকার্ড (সিম কার্ড) পুনমুডদ্রর্ করব। 

৬। স্কাপকার্ড (সিম কার্ড) সবিরছর্র িময়িূচী সক? 
 কছয়কসি পর্ডাছয় আমরা কযাম্পগুছলাছি স্কাপকার্ড (সিম কার্ড) সবিরর্ করব (িবগুছলা কযাম্প একইিাছে স্কাপকার্ড পাছব না)। 
 ২০২১ িাছলর জানুয়াসরর ১ িাসরছখ নিুন এই স্কাপকার্ড সবিরর্ করা হছব জাসদমুরা, স্মাছচাসন এবং স্লর্া  স্কছে এবং ক্রমাগি উসখয়ার সদছক অগ্রির হছব। 
 দয়া কছর স্কাপকার্ড সবিরর্ িময়িূচী স্দখুন এবং স্জছন সনন কখন আপসন আপনার স্কাপকার্ড পাছবন। 
 দয়া কছর মছন রাখছবন স্র্, ইউএনএইচসিআর-এর সিছেছম উছেসখি কযাম্প এবং িক অনুর্ায়ী র্সিউএফসপ স্কাপকার্ড সবিরর্ করছব।  
 দয়া কছর মছন রাখছবন স্র্, স্কাপকার্ড সবিরর্ িময়িূচী পাল্টাছি পাছর। 
 র্সদ পসরবিডন হয়, আমরা নিুন স্কাপকার্ড সবিরর্ িময়িূচী সনিয়ই আপনাছদর জানাব। 

 
৭। স্কাো স্েছক আসম আমার স্কাপকার্ড (সিম কার্ড) িুলছি পাসর? 

 ই-ভাউচার স্কে স্েছক স্কাপকার্ড (সিম কার্ড) সবিরর্ করা হছব স্র্খাছন আপসন বাজার কছর োছকন, (অেবা স্র্খান স্েছক আপসন খাদয িহছর্াসগিা িংগ্রহ কছর োছকন) 
 আইওএম এলসপসজ িাইি অেবা অনয স্কান িাইি স্েছক স্কাপকার্ড সবিরর্ করা হছব না। স্কাপকার্ড শুধু্মাে র্সিউএফসপ-র ই-ভাউচার স্কে স্েছক সবিরর্ করা হছব, 

এবং িাইছির স্র্খান স্েছক খাদয িহছর্াসগিা িংগ্রহ করা হছয় োছক স্িখাছনও সবিরর্ করা হছব। 
 আপনার খাদয িহছর্াসগিািংক্রান্ত িমাছবছশর সদন আপসন আপনার স্কাপকার্ড পাছবন।  
 স্কাপকার্ড সবিরছর্র জনয আলাদা িমাছবশ আছয়াজন করা হছব না, স্কননা মাসিক খাদয িহায়িা সবিরছর্র িময়ই স্কাপকার্ড সবিরর্ করা হছব। 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
৮। নিুন স্কাপকার্ড (সিম কার্ড) বুছে পাওয়ার পর র্সদ আমার পাসরবাসরক কাঠাছমা পসরবিডন হয় অেবা আসম র্সদ অনয স্কান পসরবাছরর িাছে রু্ক্ত হয়, স্িছেছে সক হছব? 

 স্কাপকার্ড (সিম কার্ড) এখন িমূ্পর্ডভাছব সনভডর করছব ইউএনএইচসিআর-এর নসেপছের [িেযিম্বসলি নসেপে’ অেবা ‘িেয কার্ড’ ] উপর।  
 আপনার পসরবাছর স্কান পসরবিডন োকছল (ছর্মন বাড়সি িদিয, পসরবার ভাগ হছয় র্াওয়া, পসরবার অনয িদিয অেবা পসরবাছরর িাছে রু্ক্ত হওয়া ইিযাসদ), দয়া কছর 

সনসিি করুন স্র্, ইউএনএইচসিআর-এর িাছে আপসন স্িই িেয হালনাগাদ কছরছেন।  
 ইউএনএইচসিআর সিছেছম আপনার িেযাসদ হালনাগাদ করা মােই নিুন িছেযর সভসিছি র্সিউএফসপ আপনাছক নিুন স্কাপ কার্ড বুসেছয় স্দছব।  
 িব স্কাপ কার্ড সবিরর্ করা হছব র্সিউএফসপ-র ই-ভাউচার স্কে স্েছক স্র্খাছন আপসন বাজার কছরন।  

৯। আমার পসরবার এখন সজএফসর্-র (িহায়িা) আওিায় আছে এবং আসম একসি সজএফসর্ কার্ড বযবহার করসে। আসম সক নিুন স্কাপকার্ড (সিম কার্ড) পাব? 
 হযা, পাছবন। ইউএনএইচসিআর-এর িাছে সনবসন্ধি িকল পসরবার স্বাভাসবকভাছবই নিুন একসি স্কাপ কার্ড পাছব। এজনয আপনাছক নিুন স্কাপ কাছর্ডর জনয অনুছরাধ্ 

করছি হছব না।  
 দয়া কছর স্কাপকার্ড সবিরর্ িময়িূচী স্দখুন এবং স্জছন সনন কখন আপসন আপনার স্কাপকার্ড পাছবন। 

১০। আমার নিুন স্কাপকার্ড (“সিম কার্ড”) বুছে পাওয়ার পর, সক সক কারছর্ র্ সিউ এফ সপ নিুন কছর আবার স্কাপকার্ড পুনমুডদ্রর্ করছি পাছর? 
 স্কাপকার্ড (সিম কার্ড) পুনমুডদ্রর্ করা হছি পাছর শুধু্মাে সনছনাক্ত কারছর্েঃ 

o স্কাপ কার্ড হাসরছয় বা নষ্ট হছয় সগছয়ছে। 
o র্সদ পসরবাছরর প্রােসমক, স্গৌর্ অেবা সবকল্প িংগ্রাহক পাছল্ট সগছয় োছক।  
o র্সদ প্রােসমক অেবা স্গৌর্ িংগ্রাহক এক বািা স্েছক অনয বািায় স্থানান্তর কছর োছকন। 
o র্সদ স্কান পসরবার স্ভছঙ স্োি হছয় র্ায়। 
o র্সদ এক পসরবার অনয িদিয অেবা পসরবাছরর িাছে একীভূি হছয় র্ায়।  

 আপনার আবািস্থছলর সঠকানা পাছল্ট স্গছল নিুন স্কাপকাছর্ডর প্রছয়াজন স্নই। 
১১। আসম আমার নিুন স্কাপকার্ড (“সিম কার্ড”) িংগ্রহ কছরসে। িবুও আমার আছরকিা স্কাপ কার্ড দরকার (কারর্ আসম স্কাপ কার্ড হাসরছয় স্ফছলসে)। নিুন স্কাপ কার্ড পাওয়ার 

জনয আমায় কিসদন অছপো করছি হছব? 
 পুনমুডদ্রর্ করছি হছব এমন স্কাপকার্ড (“সিম কার্ড”) বুসেছয় সদছি িছবডাচ্চ এক মাি িময় লাগছব। 
 িছব আপসন র্খন স্কাপ কাছর্ডর জনয অছপো করছেন, স্ি িমছয় আমরা সনসিি করব স্র্ আপসন স্র্ন খাদয িহায়িা স্েছক, অেবা ইউসনছিফ-এর সবিরর্ করা িাবান 

অেব আইওএম-এর সবিরর্ করা এলসপসজ স্েছক বসিি না স্হান।  
১২। সকেু র্সিউএফসপ ই-ভাউচার স্কছে আসম স্খয়াল কছরসে স্র্, স্কাপ কার্ড োড়াই আসম খাদয িংগ্রহ করছি পাসর। এিা স্কন ঘছি োছক? 
 

 সকেু ই-ভাউচার স্কছে আমরা সবসডং িক নাছম একসি পদ্ধসি বযবহার কছর োসক র্ার মাধ্যছম খাদযিামগ্রী িংগ্রহ করা র্ায়। 
 এিব স্েছে আমরা আপনার ইউএনএইচসিআর স্মািড কার্ড (“িেয কার্ড”) বযবহার করব অেবা আঙুছলর োপ কযাসনং কছর স্নব। 
 এিবছেছে পসরবাছরর ১৪ বেছরর স্বশী বয়িী স্র্ স্কউ খাদয িহায়িা গ্রহর্ করছি পারছব।  
 আপসন র্সদ আপনার স্কাপ কার্ড প্রসি মাছি বযবহার নাও কছর োছকন, িবুও আপনার স্কাপ কাছর্ডর স্খয়াল রাখছবন, কারর্ ভসবষ্যছি স্র্ছকাছনা িমছয় অনয স্র্ছকাছনা 

ধ্রছনর িহায়িার জনয এিা আপনার প্রছয়াজন হছি পাছর। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

র্সিউএফসপ স্কাপকার্ড (“সিম কার্ড”) সবিরর্ িময়িূচী 
 

   স্কার্ স্থাছন স্কান কযাম্প এবং স্কান 
িক 

স্কাপ কার্ড সবিরছর্র 
মাি 

র্সিউএফসপ স্কাপকার্ড সবিরছর্র স্থান সবিরর্ স্কছের 
অবস্থান 

কযাম্প িক 

জানুয়াসর ২০২১ র্াসদমুরা  কযাম্প ২৭ কযাম্প ২৬ এ, সব, সি, সর্, ই 
কযাম্প ২৭ িব 

নয়াপাড়া আরসি 
এনআরসি-স্ি 

বিবািরি শুধু্মাে 
অসনবসন্ধি শরর্ােডীগর্ 

স্মাচসন কযাম্প ২৬ কযাম্প ২৬ এফ, সজ, এইচ, আই 

স্লর্া (নিুন) কযাম্প ২৪ 
কযাম্প ২৪ িব 
কযাম্প ২৫ িব 

স্ফব্রুয়াসর ২০২১ শামলাপুর কযাম্প ২৩ কযাম্প ২৩ িব 
ঊর্সচপ্রাঙ কযাম্প ২২ কযাম্প ২২ িব 
চাকমারকুল কযাম্প ২১ কযাম্প ২১ িব 

জামিলী কযাম্প ১৫ 
কযাম্প ১৫ িব 
কযাম্প ১৬ িব 

হাসকমপাড়া কযাম্প ১৪ কযাম্প ১৪ িব 
মাচড ২০২১ মাইনছনরছঘানা  কযাম্প ১১ কযাম্প ১০ সর্, ই, এফ 

কযাম্প ১১ িব 
কযাম্প ১২ িব 
কযাম্প ১৮ সর্, ই 

কযাম্প ১৭  কযাম্প ১৭ কযাম্প ১৮ এ, সব, সি 
কযাম্প ১০ এ, সব, সি 
কযাম্প ৮র্সিউ সর্, ই, এফ 
কযাম্প ১৭ িব 

কযাম্প ৮র্সিউ সজএফসর্ পছয়ন্ট কযাম্প ৮র্সিউ কযাম্প ৮র্সিউ এ, সব, সি 

বালুখাসল অস্থায়ী স্কে কযাম্প ৯ 
কযাম্প ৯ িব 
কযাম্প ৮ই িব 

এসপ্রল ২০২১ বামডাপাড়া কযাম্প ১৩ 
কযাম্প ১৩ িব 
কযাম্প ১৯ িব 

কযাম্প ২০বসধ্ডি কযাম্প ২০বসধ্ডি 
কযাম্প ২০ িব 

কযাম্প ২০বসধ্ডি িব 
মধু্রেড়া ২ কযাম্প ৫ কযাম্প ৩ ই, এফ, সজ 

কযাম্প ৪ ই, সজ 
কযাম্প ৫ িব 

মধু্রেড়া ৪ কযাম্প ৪ বসধ্ডি কযাম্প ৩ এ, সব, সি, সর্,  
কযাম্প ৪ এ, সব, সি, সর্, এফ 

কযাম্প ৪ বসধ্ডি িব 
কযাম্প ১ র্সিউ এ, সব 

স্ম ২০২১ সর্ ৫ কযাম্প ২র্সিউ 
কযাম্প ২র্সিউ িব 
কযাম্প ৬ িব 

লাম্বাসশয়া কযাম্প ১র্সিউ 
কযাম্প ১র্সিউ সি, সর্, ই, এফ, সজ 
কযাম্প ১ই এ, সব, সি, সর্, ই, 

এফ, সজ 
স্কএমএি কযাম্প ১ই কযাম্প ২ই িব 

কযাম্প ১ই এইচ 

কািুপালঙ আরসি 
স্কআরসি-স্ি 

বিবািরি শুধু্মাে 
অসনবসন্ধি শরর্ােডীগর্ 

সিসভ িাওয়ার কযাম্প ৭ কযাম্প ৭ িব 
 


