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Minister
Ministry of Planning
Government of the People's Republic of
Bangladesh

Message
I am very glad to know that the Administrative Report of Population and Housing Census 2011 is
being published by the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). Administrative Report is one of the five
National Reports generally published on Population and Housing Census 2011. The Report provides
a detailed documentation of all the activities performed in undertaking the 5th decadal census of the
country. This will help as a guide for future censuses of the country.
The report provides a vivid description of activities from the preparatory stage to the final stage of the
census. This will help the users at home and abroad to understand about the process adopted at
different stages for conducting an effective census in the country.
The dedicated efforts of personnel employed in census have tremendously helped for the success of
census. Moreover, the participation of people at large also played a vital role in this operation. I
deeply acknowledge the active participation and commendable cooperation of the public
representatives, government and non-government organizations, district and field administration,
different local government bodies, print and electronic media for making the 2011 census possible. I
also express my gratitude to the European Union (EU), US Bureau of Census, US Agency for
International Development (USAID) and United Nations Population Fund (UNFPA) for their financial
and technical support.
I express my sincere thanks to the concerned officials of Statistics and Informatics Division and
Bangladesh Bureau of Statistics who are involved in the efforts and bringing out this report.

AHM Mustafa Kamal, FCA, MP

Dhaka
December, 2015
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State Minister
Ministry of Finance
and
Ministry of Planning
Government of the People's Republic of
Bangladesh

Message
I am happy to learn that the Administrative Report on Population and Housing Census 2011 by
Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) is going to be published soon. The Report is one of the five
National Reports being published on the census 2011. The Administrative Report provides detailed
procedure adopted from planning stage to the publication of reports of the census. This report helps
the users to understand the methods and procedure of census undertakings.
I believe that the report will be useful to all concerned including government and other development
partners to understand the census process in Bangladesh.
I express my heartiest thanks to Secretary, Statistics and Informatics Division for her effective
direction in guiding the census operation. Finally, I like to thank the Director General, BBS and all
other officials who were actively involved in the process of preparation of this report.

M.A. Mannan, MP

Dhaka
December, 2015
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Secretary
Statistics and Informatics Division (SID)
Ministry of Planning

Foreword
Population Census is indeed the only recognized and reliable data source in Bangladesh on size,
spatial distribution and all basic characteristics of population from national level down to village level.
Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) conducted the fifth Population and Housing Census 2011
during the period of March 15-19, 2011 starting at the zero hour of 15 March, 2011. Administrative
Report is one of the five National Reports which generally describes detailed census procedures.
I believe that the methods and procedures discussed in the report will enlighten the policy makers,
planners, researchers, administrators, development partners and other agencies of a clear
understanding about the census process in the context of Bangladesh. I also believe that this report
will be helpful for all users both at home and abroad. This will also help as a reference for the future
censuses.
I deeply acknowledge the active participation and commendable cooperation of all the government
and non-government organizations, district and field administration, different local government bodies,
print and electronic media of the country for making the Census a success. I express my sincere
thanks to the European Union (EU), US Bureau of Census, US Agency for International Development
(USAID) and United Nations Population Fund (UNFPA) for their financial and technical assistance to
complete this colossal task. I express my heartfelt gratitude to Mr. AHM Mustafa Kamal, FCA, MP,
Honorable Minister, Ministry of Planning for his effective guidance throughout the census operation.
Thanks is due to the honorable State Minister, Ministry of Finance and Ministry of Planning Mr. M.A.
Mannan, MP, for his support and encouragement in the implementation of the Population and
Housing Census 2011 Project. We are also grateful to the respected Cabinet Secretary and the
Senior Secretary, Ministry of Public Administration for their active cooperation.
The Population and Housing Census 2011 had made best use of the modern IT technology. In order
to minimize time and human resource, modern technology like ICR (Intelligent Character Recognition)
machines and iCADE (Integrated Computer Assisted Data Entry) system were used in capturing the
census data. CSPro software was used in analyzing and processing of data.
I express my thanks to Director General and Deputy Director General, BBS, Project Director,
Population and Housing Census 2011, members of the Steering Committee, Technical Committee,
Editors’ committee, report writing consultants and other officers and staff members of BBS who were
involved in the efforts and finally bringing out this report.

Kaniz Fatema ndc

Dhaka
December, 2015
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Director General
Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)

Preface
Bangladesh has a long tradition of conducting population census on decennial basis since 1872.
th
Following the decennial periodicity the Fifth Population Census was conducted during 15 March to
th
19 March, 2011 under Population and Housing Census 2011 Project. The main objective of the
census was to collect information on the basic characteristics related to housing, households and
population for developing a comprehensive database for development planning and human resource
development programmes as well as economic management.
For the first time in Bangladesh, data under Population and Housing Census 2011 Project were
collected through ICR formatted questionnaire. This questionnaire was pre-tested in selected areas
with the participation of some experts of the “Technical Committee”. The views of the users and
experts were taken into consideration for finalizing the questionnaire. The pre-census preparatory
work was finalized through two zonal operations. Accordingly, the questionnaire was designed in
machine readable format with the technical assistance of US Bureau of Census and was printed with
the financial assistance of European Union (EU) through the United Nations Population Fund (UNFPA).
The entire country was divided into 2,96,718 Enumeration Areas (EAs) using enumeration area maps
prepared by BBS in order to ensure full coverage, effective management and close supervision. Every
6 or 7 enumerators were supervised by one Supervisor. The Geo-coding system developed in the
previous Census was checked, edited and computerized.
Census committees were formed at the Zila, Thana/ Upazila, Paurashava, Union/Ward levels. Supervisors
and enumerators were appointed from amongst the local unemployed youths and trained properly.
At national level, a Standing Technical Committee comprising of well-known census experts of the
country and users of census data was formed to provide technical support to BBS in planning,
designing and executing the census. A seminar-cum-expert consultation was held with the census
data users, experts, researches and academicians for finalizing the census questionnaire and other
policy related issues.
A nationwide publicity campaign was carried out before final enumeration through posters, banners,
leaflets, brochures, features, films, miking, radio, television and newspapers for creating public
awareness and motivation.
I would like to express my deepest gratitude to Secretary, Statistics and Informatics Division (SID) for
her whole-hearted support and guidance to the census. Members of ‘Steering Committee’, ‘Standing
Technical Committee’, consultants and the participants of the Seminar-cum-Expert Consultation
Meeting deserve special thanks for their valuable recommendations. I am also thankful to our mass
media, local bodies and the people at all level for their whole-hearted supports to this census. Special
thanks due to Dr. Sadananda Mitra, former UNDP consultant and Mr. Md. Shamsul Alam, consultant,
Population and Housing Census 2011 for their valuable input to finalize the report.
Finally, I thank Deputy Director General, BBS, Project Director, Population and Housing Census 2011
Project, members of the ‘Editors’ Committee’, other officers and staff members of BBS and local
consultants for their relentless efforts in implementing the census activities, processing of data and
preparation of Administrative Report.

Mohammad Abdul Wazed

Dhaka
December, 2015

(Additional Secretary)
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Project Director
Population and Housing Census 2011 Project
Bangladesh Bureau of Statistics
Statistics and Informatics Division
Ministry of Planning
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1. INTRODUCTION
1.1 Background
The population and housing census is the unique source of reliable and comprehensive benchmark
data about the size of population and also on major socio-economic & demographic characteristics of
the population of the country.
The population and housing census provides information on geographic and administrative
distribution of population and household, in addition to the aggregated data on demographic and
socio-economic characteristics of the population of the country. The data from the census is classified,
tabulated and disseminated so that researchers, administrators, policy makers and development
partners can use census data in formulating and implementing multi-sectoral development programs
at the national and sub-national levels.
1.2 Legal Basis
Before 1961, censuses were conducted in the country through ad-hoc legislation. A permanent Act
was promulgated in 1959 to conduct the 1961 census. After independence, the Census Act was
modified to suit the needs of the new nation. The Census Act was revised as President's Order No. 70
of 1972 for conducting the Population Census 1974. The Population and Housing Census of 1981,
1991, 2001 and 2011 were conducted under President's Order No. 70 of 1972 (Revised).
1.3 History of Census
Conducting of census in some forms or others had been undertaken in this part of the world before
the birth of Christ, specially for taxation or military purposes. However, census was first undertaken in
this South Asian region during the reign of Emperor Akbar. In those days, counting was limited to tax
payers. Females and children were seldom included in counting. During the nineteenth century, a
truly national census took place with the counting of all individuals, and its scope extended from
administrative needs to business, industries, manpower resources, education, project formulation and
research needs etc. In recent censuses, current national priorities are also being reflected in census
questionnaires.
Population Census, in the area now constituting Bangladesh, was first undertaken in 1872 as a part of
the Census of British India. The next census was conducted in 1881. Since then, the Population
Censuses were undertaken in the years ending with `1' except in 1971. It was not possible to conduct
census in 1971 due to the great war of liberation. Bangladesh as a sovereign country conducted its
first census in 1974. Bangladesh has returned to its earlier periodicity by conducting the second
census in 1981, the third census in 1991, the fourth census in 2001 and the fifth census in 2011 which
is fifteenth in the series in this region.
1.4 Objectives
The population and Housing census of 2011 was carried out to achieve the following objectives:
 To conduct the 5th national population and housing census of Bangladesh through count of
100% households and population on specific date of 2011;
 To develop database or benchmark data for local level planning up to village and union
level;
 To prepare sampling frame for all censuses and surveys;
 To prepare data for electoral roll of national and local elections;
 To prepare data for fixation of quota and proportionate distribution of resources;
 To prepare data for implementation of development works at the local levels;
1
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 To prepare database for micro-credit and productive employment at the local level;
 To generate data for ensuring education for all through participatory approach;
 To prepare database for assurance of health and nutrition for all through social
mobilization;
 To make population projection at the regional level;
 To generate data for preparation of monographs and monitoring the progress of MDGs
such as, alleviation of poverty through accelerated economic growth, generation of
productive employment, human resource development, compulsory primary education and
assurance of health and nutrition for all by 2015.
1.5 Phases of Census
The census of Bangladesh represents its largest and most significant nationwide statistical operation
and starts at the beginning of each decade. It represents a unique administrative task for the census
administrators in planning, organizing, preparing, conducting processing analyzing and disseminating
census results. The census data collection was completed in three phases.
Phase I Main Enumeration: Collection of basic information for all households, every individual
member of the household and floating population of the country using an ICR formatted questionnaire
during 15-19 March, 2011.
Phase II Post Enumeration Check (PEC): A PEC survey was carried out during 10-14 April, 2011 to
measure quality and coverage of the main census count. The survey was conducted immediately after
receiving filled-in census questionnaires at Dhaka head office. For the first time in census history of
Bangladesh, the PEC was conducted by an independent organization, namely Bangladesh Institute of
Development Studies (BIDS).
Phase III Sample Survey: A sample survey (large scale sample survey using a long questionnaire)
was carried out at the last phase during 15-25 October, 2011. For this survey, ICR formatted long
questionnaire was adopted to supplement the data of the main census. Being a programme of much
wider information coverage, the sample survey was carried out with several modules relating to
population and household characteristics including fertility, mortality, migration.

2

Administrative Report

2. PLANNING
A detail planning was made for implementing and conducting the Population and Housing Census
2011 efficiently.
2.1 Administrative Order/Approval
The National Statistical Council (NSC), the highest policy making body for statistical operation of the
country approved to conduct the country's fifth population census in 2011. Subsequently, the Cabinet
also approved and decided to conduct the census during 15-19 March, 2011. Accordingly the fifth
national census of the country was held in three phases.
Phase I Main Count: 15-19 March, 2011.
Phase II Post Enumeration Check (PEC): 10-14 April, 2011
Phase III Sample Survey: 15-25 October, 2011.
The Council advised the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) to initiate a project proposal and get it
approved at the earliest to take necessary steps for conducting the fifth Population and Housing
Census, 2011 in time.
2.2 The Population and Housing Census 2011 Project
To conduct the Population Census in the country a project entitled “The Population and Housing
Census 2011” was approved by the government. The broad objective of the project was to carry out
the country's fifth population census 2011 in three phases as per the recommendation of NSC. At the
outset, a calendar of census activities was prepared and time schedules were set for all the activities
of the project. These activities have categorized under 3 major heads:
1. Pre-census activities
2. During census activities and
3. Post-census activities.
As per the calendar, questionnaire designing, pre-testing, publicity, training of officials (enumerators,
supervisors, zonal officers, zila coordinators, other field level officers and officers of the headquarters),
field enumeration, data preparation, data capture, data processing, report writing and data
dissemination have been done.
2.3 Organization
The lowest unit of census was Enumeration Area (EA). As many as 2,96,718 EAs were delineated all
over the country. Above them there were 48,531 Supervisors’ Areas (SAs) throughout the country and
each SA comprises of 6-7 EAs. For each EA one enumerator and for each SA one supervisor were
appointed temporarily from local educated youths. Females were given priority in selecting
enumerators and supervisors. Enumerators and supervisors were supervised by 2,612 Zonal Officers.
To supervise the activities of zonal officers, 130 Census zila coordinators engaged from Class-I
officers of BBS, SID and Ministry of Public Administration. For close supervision, each census zila
was supervised by one Census Zila Coordinator.
Each zone was consisted of on an average 100 enumeration areas. The large mauzas/villages were
divided into two or more enumeration areas and small mauzas/villages were merged to form an
enumeration area consisting of about 120 households, keeping in view the terrain and habitation
pattern of the neighbourhood. The Project Director of the Population and Housing Census Project was
the coordinator of field activities and maintained liaison with higher authority and different
organizations. The Director General of Bangladesh Bureau of Statistics acted as the Census
Commissioner as well as the National Census Coordinator. The Secretary of Statistics and
3
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Informatics Division was the Chief National Census Coordinator who guided the whole activities of
population census, 2011.
The local administration and public representatives participated in the census activity through census
committees formed for City Corporations, Paurashavas, Zilas, Upazilas, Wards, and Union Parisads.
The Mayors of City Corporations and Paurashavas, Deputy Commissioners, Upazila Chairmen, Ward
Councillors and Chairmen of Union Parishads headed the respective Census Committee with BBS
officials being the Member-Secretaries.
Central census control room was established at Dhaka headquarter of BBS (Parishankhyan Bhaban)
under active supervision of the Project Director. Similarly, control rooms were established in each
administrative levels namely Zila, Upazila and Union. These control rooms functioned round the clock
during entire field enumeration period. A number of officials were engaged to provide logistics during
census field activities, to monitor constantly the census performance, to inform the National Census
Coordinator and Chief National Census Coordinator about performance status and to obtain their
instructions for successful completion of the census.
2.4. Formation of Steering Committee
The undertaking of population census is a time bound work. Each and every component of its work is
to be done within stipulated time frame as per the census calendar. A high power steering committee
was formed for policy decision, inter-ministerial coordination and support, assessment of data needs
and administrative and financial support where necessary at the time of the implementation of the
census. The structure of committee was as follows:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Secretary, Statistics and Informatics Division (SID), Ministry of Planning
Secretary, Ministry of Public Administration
Secretary, Ministry of Home Affairs
Secretary, Local Government Division
Secretary, Ministry of Education
Secretary, Ministry of Primary and Mass Education
Secretary, Finance Division
Secretary, Planning Division
Secretary, Ministry of Defense
Secretary, Ministry of Health and Family Welfare
Secretary, Ministry of Foreign Affairs
Secretary, Ministry of Information
Secretary, Energy and Mineral Resource Division
Secretary, Internal Resources Division
Secretary, Implementation, Monitoring and Evaluation Division
Secretary, Ministry of Agriculture
Secretary, Economic Relations Division
Secretary, Ministry of Women and Children Affairs
Secretary, Ministry of Social Welfare
Secretary, Information and Communications Technology Division
Member, SEI Division, Planning Commission
Member, Programming Division, Planning Commission
Director General, BBS
Joint Secretary (Development), SID
Project Director, A2i Project, Prime Minister’s Office
Director, Census Wing, BBS
Project Director, Population and Housing Census 2011 Project
Representative, UNFPA, Bangladesh
Deputy Secretary (Development), SID
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Chairperson
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member-Secretary
Administrative Report

2.5 Formation of Standing Technical Committee
A Standing Technical Committee was formed which was headed by the Director General of BBS to
set strategies, evaluate progress and reinforce resources to implement the census. The constitution of
the committee was as follows:
1.

Director General

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)

Chairperson

2.

Deputy Director General

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)

Member

3.

Deputy Secretary (Dev)

Statistics and Informatics Division (SID)

Member

4.

Representative of Population Planning Wing Planning Commission

Member

5.

Representative of ISRT

Dhaka University

Member

6.

Representative of IME Division

Ministry of Planning

Member

7.

Mr. Waliul Islam, Ex-DG

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)

Member

8.

Dr. Kazi Saleh Ahmed, Ex-VC

Jahangirnagar University

Member

9.

Prof. Md. Nazrul Islam

Department of Geography, DU

Member

10. Chairman

Department of Statistics, DU

Member

11. Director

Census Wing, BBS

Member

12. Director

Agriculture Wing, BBS

Member

13. Director

National Accounting Wing, BBS

Member

14. Director

Demography and Health Wing, BBS

Member

15. Director

Computer Wing, BBS

Member

16. Director

Industry and Labour Wing, BBS

Member

17. Director

FA & MIS Wing, BBS

Member

18. Director

Statistical Staff Training Institute, BBS

Member

19. Project Director

Population and Housing Census 2011
Project, BBS

Member-Secretary

2.6 Main Enumeration
The population across the country was counted at a stretch for five days during 15-19 March 2011
using ICR machine readable questionnaire. The counting began at zero hour of 15 March, 2011.
Floating and transient people were counted from zero-hour till 6.00 AM (the night is called census
night) at the places where they were found passing the night. In case of households, on the other
hand, all members were enumerated in their residences. The modified de-facto method was followed
in counting, i.e. every person was counted at the place where he/she stayed in the census night
except the people on board and on duty, counted at their residence.

2.7 Post Enumeration Check (PEC)
To assess coverage of the census an effectively designed Post Enumeration Check (PEC) survey
was conducted just one month after completing the census. Bangladesh Institute of Development
Studies (BIDS) conducted the PEC survey. The PEC survey data were collected during 10-14 April,
2011. The net under coverage rates were estimated separately for national level aggregate and also
for rural, urban, other urban (Upazila Headquarters) and City Corporation areas.
The PEC Survey Report can be obtained from Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS)
and also from the online addresses of Bangladesh Bureau of Statistics (www.bbs.gov.bd ) and BIDS
(www.bids.org.bd) respectively.
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2.8 Sample Survey
A Sample Survey (large scale sample survey) was carried out at the last phase of census. A ICR
formatted long questionnaire was adopted in this survey to supplement the data of the main census.
Being a survey with comprehensive information coverage, the sample survey was carried out with the
detailed data relating to population and household characteristics including fertility, mortality, and
migration.
2.9 Census Calendar
Conducting of census is an enormous and time bound task. It has to be carried out throughout the
country. In order to carry out the census operation efficiently in time, a calendar of activities for the
Population and Housing Census 2011 was chalked out and followed accordingly. The Calendar of
activities was as follows:
CALENDAR OF ACTIVITIES FOR THE POPULAITON AND HOUSING CENSUS 2011
Sl
No.
1.

2.

Duration

Activities

Start

End

Planning and Preparation
1.1

Preparation of DPP

September, 2007

December, 2007

1.2

Development of census framework

December, 2007

March, 2008

1.3

Approval of census activities by the
National Statistical Council

March, 2008

1.4

Dialogue with user's

December, 2007

1.5

Formation for Technical Committee

December, 2007

1.6

Recruitment of HQ Staff

June, 2008

1.7

Approval of DPP

December, 2007

March, 2008

1.8

Foreign/Local fund raising

March, 2008

June, 2010

1.9

Preparation of detail calendar of
census activities

September, 2007

March, 2010

December, 2007

March, 2008

Mapping and Geo-Coding
2.1

Expert view regarding census map

September, 2007

2.2

Procurement of base map

September, 2008

2.3

Formation of GIS working group

September, 2008

2.4

Training on GIS based Map

September, 2008

December, 2008

2.5

Pilot test and seminar on the
questionnaire, map, time and cost

March, 2009

September, 2010

2.6

Updating/Preparation of sketch map

March, 2009

December, 2010

2.7

Development of digitized coverage and
updated Geo-Code

March, 2009

December, 2010

2.8

Procurement of map logistics

June, 2008

2.9

Correction of map and Geo-Code

March, 2009

2.10

Reproduction of maps

December, 2010
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Sl
No.
3

4.

5.

6.

7.

8.

Duration

Activities

Start

End

Questionnaire
3.1

Designing of questionnaire

September, 2008

December, 2008

3.2

Holding of first pretest

December, 2009

3.3

Holding of seminar

March, 2010

3.4

Holding of second pretest

March, 2010

3.5

Scruitinization by Technical Committee

June, 2010

3.6

Holding of Third Pretest

June, 2010

3.7

Finalization of Questionnaire

July, 2010

3.8

Printing of Questionnaire

September, 2010

December, 2010

Procurement of Machineries and logistics
4.1

Procurement of machineries

September, 2009

December, 2010

4.2

Procurement of chalk, eraser,
sharpener, pencil and envelope

September, 2009

December, 2010

4.3

Procurement of expendable items

December, 2009

December, 2010

4.4

Procurement of vehicles

September, 2009

December, 2010

Publicity
5.1

Poster, Sticker, Brochure, Calendar etc. September, 2010

March, 2011

5.2

Film jingle making

September, 2010

December, 2010

5.3

Projector TV in public places and
satellite TV channel

March, 2011

5.4

Supplement in the daily newspaper

March, 2011

5.5

Census publicity through miking and
drum beating

March, 2011

Zonal operation
6.1

Zonal operation-I

June, 2010

6.2

Zonal operation-II

December, 2010

6.3

Correction of computer list

December, 2010

Pilot Census
7.1

Field enumeration

December, 2010

7.2

Processing

December, 2010

7.3

Publication of pilot census report

December , 2010

Enumeration
8.1

Training of master trainers at
Parishankhan Bhaban (HQ) and
distribution of census materials

22 February, 2011

24 February, 2011

8.2

Transportation of census materials
from Dhaka to zila headquarters

25 February, 2011

25 February, 2011
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Sl
No.

Duration

Activities

Start
26 February, 2011

End
28 February, 2011

Holding of meeting of the census
committee, publicity and finalization of
training centers

2 March, 2011

24 March, 2011

Training of enumerators and
supervisors

5 March, 2011

13 March, 2011

Batch-1

5 March, 2011

7 March, 2011

Batch-2

8 March, 2011

10 March, 2011

Batch-3

11 March, 2011

13 March, 2011

8.6

Counting of floating population

14 March Night

15 March Morning

8.7

Miking from the mosques and other
religious institutes

14 March, 2011

19 March, 2011

8.8

Enumeration door to door

15 March, 2011

19 March, 2011

8.9

Filling out of tally sheet by enumerators
and submission to the supervisors

20 March, 2011

21 March, 2011

8.10

Collection of census book (Questionnaire)
by the supervisors and filling out of form-6

20 March,2011

22 March, 2011

8.11

Scrutiny of census books by the zonal
offices and filling out from-7

21 March, 2011

22 March, 2011

8.12

Collecting of filled-in and blank census
books by the zonal officers and
disbursement of honorarium cheque to
the enumerators, supervisors,
union/ward secretary

21 March, 2011

22 March, 2011

8.13

Submissions of census book to the zila
headquarters by the zonal officers

22 March, 2011

23 March, 2011

8.14

Submission of census book to the
central control room at Dhaka by the
zila census coordinators

24 March, 2011

25 March, 2011

8.3

Training of zonal officers in the zila
headquarters and distribution of census
materials

8.4

8.5

9.

Receipt of filled-in forms and Inventory of documents

10.

Holding of PEC

April, 2011

11.

Publication of Census Preliminary Report

June, 2011

12.

Processing of Documents
12.1

Editing and coding

June, 2011

March, 2012

12.2

Data entry (Data Capture)

September, 2011

June, 2012

12.3

Computer editing and correction

September, 2011

December, 2012

12.4

Tabulation and analysis

September, 2011

March, 2013
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Sl
No.
13.

Conducting of Sample Survey

14.

Publication of Reports

Duration

Activities

Start
15 October, 2011

End
25 October, 2011

14.1

National report/ National series

April, 2012

December, 2012

14.2

Zila report /Zila series

April, 2012

June, 2013

14.3

Community report/ Community series

April, 2012

June, 2013

15.

Population Monographs

July, 2013

December, 2013

16.

Population Projection of Bangladesh

July, 2013

December, 2013

17.

Data Base Development

July, 2013

December, 2013

18.

Inter-Census Survey

July, 2013

December, 2013

2.10 Tabulation Plan
The Population and Housing Census 2011 was carried out for administering two questionnaires. The
first one was a short dual modular ICR formatted questionnaire, which was used to collect basic
characteristics of housing and population and the other one was the multi-modular long questionnaire
that was used to collect information on housing, population and its demographic and social
characteristics through sample survey. For the purpose of presentation of census data, a tabulation
plan was developed and approved by the technical committee. The results of sample survey were
presented in a separate set of tables.
2.11 Publication Plan
The census might said to be completed only when the information collected and compiled has been
placed in the hands of those who would use it for practical purposes of decision making, research,
policy making, planning and other administrative purpose. In order to fulfill the objectives, a
publication plan was chalked out to publish a series of publication with census results which were as
follows:
A.

Main Census

Completion Date

1.

Preliminary Report

July, 2011

2.

PEC Report

April, 2012

3.

National Report
3.1

Analytical Report (Volume 1)

October, 2015

3.2

Union Statistics (Volume 2)

March, 2014

3.3

Urban Area Report (Volume 3)

August, 2014

3.4

Administrative Report (Volume 5)

December, 2015

4. Zila Report (64 Volumes)

October, 2015

5. Community Report (64 Volumes)

May, 2015

B. Sample Survey
Socio-Economic and Demographic Report (Volume 4)
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C. Census Monographs

Completion Date

A total of 14 monographs are to be printed separately on the following broad
areas.
1. Reproductive Behavior of Population – 3 volumes

November, 2015

2. Special Protection Groups – 4 volumes

November, 2015

3. Housing and Household Characteristics, Education and Literacy- 4 volumes
and
4. Economic and Social Aspects of Population – 3 volumes

November, 2015

D. Population Projection of Bangladesh

November, 2015
November, 2015

2.12 National Seminar for Population Census data Users
In order to perceive the aspects of census data use, two user-produce dialogues were held
(December, 2007 and March 2008) prior to the census operation. In this meeting, opinions were given
by the experts, researchers, academicians and data users. Accordingly, the relevant inputs were
incorporated where applicable in the framework of the census.
2.13 Dissemination of Census Results
Census results were released and disseminated by the Honorable President in July, 2011 from
Bangabhaban. Zila wise census data at the lower level up to the mauza and village were
disseminated for 64 zilas in the BBS web site for general use.
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3. CARTOGRAPHIC PREPARATION
3.1 Background
Map-based control system was established for conducting the census of 2011 and a unique geo code
were developed. The Enumeration Area (EA) maps and Supervisors Area (SA) maps were used in the
census. To make the 2011 census a success, extensive cartographic preparations were made. In modern
censuses and surveys, maps are usually used to reduce duplication and omission of areas to be covered.
It is also necessary to ensure optimum utilization of resources to provide logistic support in the field. BBS
took the initiative to start updating the mauza maps with village and EA boundaries four years before the
census year. In order to carry out this huge task several groups of staffs of BBS were sent to the field to
update the mauza maps through visiting the mauza physically. Before going to the field, they were
supplied old mauza maps used during the previous census and computer geo code list up to the mauza
and village level. In case of non-availability of any mauza map, updated sketched maps were prepared by
the draftsmen and cartographers of the BBS. These were reproduced using the printers and photocopier in
the cartographic unit of BBS. In this way, mauza, union, upazila and zila maps were updated through
incorporating the changes in the area, creation of new upazila or union or transfers of area in the maps.
3.2 Use of Administrative Unit Maps
In order to conduct the Population and Housing Census 2011 efficiently, the unit of enumeration was
considered as the Enumeration Area (EA). The EA was constituted with around one hundred
households. The delineation of EA was done within a village and it was also shown in the mauza map.
In Bangladesh, the mauza is considered as the revenue village. It has a jurisdiction list (JL) number,
and a detailed map. For the population census, the village is the lowest level of geographic area
which is divided into one or more EA on the basis of number of household. Old mazua maps were
updated by delineating every village and EA boundaries. Correct delineation of EAs is possible by
using these updated mauza and village maps. Mauza, union, upazila and zila maps were used to
control the field operation in the census.
3.3 Enumeration Area (EA) Maps
Conducting the population census and complete the counting is possible only when the enumeration
area is well defined and delimited clearly in maps, For this purpose, Enumeration Area maps were
prepared within the villages. Big villages where more than one hundred households reside were
divided, and small villages where very few households reside were merged together to form an
Enumeration Area. As a result, the duplication and omission of EAs were minimized in this census.
3.4 Supervisor's Area Maps
As mentioned earlier, Supervisor's Area (SA) maps were also prepared in conducting the Census of
2011. There have been at least six EAs under each supervisor’s area map which was identified in the
mauza maps. Intensive and close supervision and control was ensured by the supervisors, so that no
household was left without enumeration and / or enumerated twice.
3.5 Geo-code
A GIS map based geo-code was the main instrument in developing an efficient control system for
reduction of coverage error, improvement of accuracy and timeliness for 2011 census. It has both
direct and indirect impact on census results. Directly, it makes processing control easy and saves time
and labour. Indirectly, it accounts for all geographic areas systematically and accurately.
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3.6 Geographic Information System (GIS)
GIS technology has been introduced to conduct the census of 2011 to increase the utility of
information to the data users. The population and other indicators have been published based on this
unique geo-code.
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4. PRE-CENSUS ACTIVITY
4.1 Pre-Test
To finalize the census questionnaire, three pre-tests were conducted. The Standing Technical
Committee evaluated the reports of the first two pre-tests and suggested necessary adjustments by
in the questionnaire and framework of the census operation. Accordingly, the third pre-test was
carried out in six administrative Divisions of the country in June, 2010.
In this pretest enumeration was done in five days like the main census. The size of the enumeration
area was around 100 households. Enumeration area (EA) maps, manuals etc. were strictly followed in
the third pre-test. Senior officers of BBS were engaged as coordinators and upazila statistical officers
of BBS were assigned as supervisors. Enumerators were selected from amongst the local
unemployed educated youths.
4.2 Pilot Census
A pilot census was planned before the main census. Pilot Census is a dress rehearsal of the main
census. It includes developing and finalizing the contents of questionnaire, optimizing the size of an
enumeration area, finalizing the census methodology and work load of Enumerators and Supervisors
and estimate of logistics. A pilot censuses was carried out in a union of Pabna zila and Dhaka City
Corporation. A complete union from Pabna zila, namely, nutun Bharenga union under Bera upazila as
rural and a complete wards namely, ward no. 78 of Sutrapur thana of Dhaka city as urban were
selected for the pilot census.
4.3 Zonal Operations
In order to organize field operation for the main census, two zonal operations were performed. The
first zonal operation was held in June, 2010 covering all the rural areas and the second zonal
operation was carried out in December 2010 covering the urban areas of the country. All census
coordinators and zonal officers were sent to the field for zonal operations. The tasks performed in
zonal operations were :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Final verification and demarcation of enumeration areas :
Formation of census committees at zila, upazila, municipality and union/ward levels
and establishment of control rooms;
Finalization of the list of enumerators and supervisors and training centers ;
Finalization of the list of branches of Sonali Banks for disbursement of honoraria ;
Preparation of the list of restricted areas etc. and
Preparation of the list of VIPs.

4.4 Preparation of Verbatim Manual
In order to provide uniform training at all levels a verbatim manual of instruction was prepared and
used in training classes. Concepts and definitions of all the variables were clearly explained in the
manual, so that local enumerators could easily understand everything relating to the census. Another
field manual for the purpose of field control was also prepared and distributed to the zonal officers. A
detailed description of field organization and field activities, formation of census committee at zila,
upazila, municipality, union, ward levels, along with their responsibilities were explained in this manual.
Setting-up of control room at the headquarters, Zila, Upazila and Union/Ward levels were also
described in this manual. Responsibilities of census activities include census materials packing,
distribution, transportation, submission to the control room, disbursements of honoraria cheques etc.
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were also described in the field manual. The constitution of census committees at different levels were
also described in the manual.
4.5 Printing of Questionnaires, Forms and Schedules
The questionnaire, forms and time schedules are the most important instrument documents of a
census through which the desired information is obtained. For the 2011 census, questionnaire were
printed in India. After printing of the questionnaires three types of books, i.e. one of 120 pages, one of
60 pages & one of 30 pages were prepared and used in census operation.
4.6 Recruitment of Enumerators and Supervisors
To conduct population census 2011, local educated unemployed youths and college/university
students (both male and female) were recruited as enumerators and supervisors. One enumerator
was responsible of enumerating one EA. Sufficient reserve enumerators were kept in the field to meet
unavoidable situations like sickness and also to sporadic enumeration of transient persons and
floating population. A total of 2,96,718 enumerators were appointed for carrying out the census field
enumeration. The appointment of enumerators was made by the zonal officers on field visits. Each
enumerator was selected from within/adjacent to the assigned EA for enumeration. The enumerators
were appointed by issuing appointment cards supplied by the census headquarter. These cards were
also used as identity cards during the enumeration. Each enumerator was also shown his EA
physically by the zonal officers. The appointments of enumerators were made in consultation with the
local union council Chairman/Member/Ward Commissioner and public representatives.
The functions performed by enumerators were as follows:
A. Pre-census functions
1. introduced to his supervisor;
2. acquainted with EA and its boundaries from the zonal officer and supervisor;
3. attended enumerator's training for two days before starting the enumeration. This training was
provided by the zonal officers ; and
4. Collected the enumerator's kit bag from the supervisor after training. A Kit bag contained 1
enumeration Questionnaire book, 2 pencils, 1 sharpener, 1 eraser and 2 lumber chalk sticks.
B. Functions during Enumeration
1. Enumerated the floating and transient population of the assigned EA during the census night.
2. Canvassed every household of his EA on 15, 16, 17, 18 and 19 March, 2011 and filling out
the census questionnaires for each household adopting the procedures mentioned below:
a) Introduced himself to the household members by showing his identity card;
b) Asked all questions of the questionnaire and recorded answers correctly;
c) Counted all members of household who were present in the household at the census
night ;
d) Determined, through probing questions, reliable answers with regard to the age of the
household members;
e) Recorded correctly particulars of EA in the Questionnaire – its identification address and
number and
f) Smudged correctly the oval for every answers in the questionnaire.
C. Post-enumeration functions
1. Checked on 20 March, 2011 that all household of his EA were enumerated ;
2. Made sure that no household falling on the border of adjacent EA were left uncounted during
enumeration;
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3. Checked that mistakes done in any filled-in questionnaire were corrected ;
4. Filled out the EA tally sheet as it appeared in the cover page of the questionnaire book ;
5. Returned all completed and corrected questionnaires and EA maps to supervisor on 20
March, 2011; and
6. Received honorarium from the Zonal Officer at the upazila headquarter.
As many as 48,531 supervisors were recruited to supervise the census enumerators. For supervising
the enumeration work of every five to six enumerators, one supervisor was appointed. This ratio of
supervisors to enumerators was finalized through pre-tests and pilot census. The appointment of the
supervisors was made by zonal officers through field visits by issuing the appointment cards supplied
by the headquarter. These appointment cards were also used as identity cards during census
enumeration. It was made sure that appointed supervisor was a person living within his area of
supervision. Supervisors were shown his supervision area (6 EAs on average) and was introduced to
the enumerators who worked with him. The appointments of supervisors were made in consultation
with the local union council Chairman/Member or Municipal Chairman/Ward Commissioner and public
representatives.
The functions of the supervisors were as follows:
A. Pre-Census functions:
1. Attended training sessions arranged by zonal officers at the local training centers along with
the enumerators for two days;
2. Collected supervisor's kit bag from zonal officer after the training ;
3. Organized group discussion with the enumerators and set strategies for enumeration ; and
4. After training, the enumerators were taken to the field to be acquainted with EA boundaries
with the help of EA maps.
B. Functions during enumeration
1. On the day of enumeration, made on-spot verification of enumeration of 5 households for
each enumerator. In the afternoon, had group discussion with the enumerators and gave
clearance for enumeration with suggestions where necessary.
2. Meet every enumerator working under him and went to every EA assigned to him and filled
out the questionnaires by interviewing the head (in his absence, the most knowledgeable
member) of the household.
3. Verified at least 5 filled-in questionnaires of every one of his enumerators every day and
signed on the back page of those questionnaires verified by him.
4. Solved enumeration problems when encountered by any enumerator in any EA, if necessary
seek help from the local people or Union/Upazila Census Committee Chairman.
5. Looked after enumeration work of all enumerators and particularly ensured the following (by
every enumerator);
a) Asked all questions in the questionnaire and correctly recorded all answers ;
b) Counted all members of the household who were present at the census night ;
c) Determined, through probing questions, reliable answers for ages of household
members ;
d) Recorded correctly the particulars of EA in the questionnaire : its identification, address
and number ;
e) Checked whether smudged relevant oval correctly for every answer in the questionnaire.
6. Checked that all households of an EA were enumerated by an enumerator.
7. Ensured that floating and transient people were counted completely during the census night.
8. Made sure that households falling on borders of any 2 EAs were counted during enumeration
and also made certain that there were no duplication of counts in such cases.
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C Post-enumeration function:
1.

Collected, after enumeration, all the filled-in questionnaire from enumerators.

2

Examined, if enumerators correctly filled-in questionnaires, and marked correctly all
answers. For any mistake in any filled-in questionnaire, the concerned enumerator was
asked to correct such mistake.

3.

Prepared summary of results of his supervision area in Form Pop-6.

4.

Returned all completed and corrected questionnaires along with summary results and
maps to zonal officers on the specific date at the upazila headquarters.

5.

Received honorarium from the zonal officer.

4.7 Formation of Census Committees
To conduct and complete the census with the active participation of local administration, census
committees were formed at zila, upazila, municipality, union/ward level. These committees were
formed under the guidance and supervision of the District Commissioner (DC) at the zila level, the
UNO at upazila level, the municipality Mayor at the municipal level, the union council Chairman at
union level, and the Councilor/Commissioner at the ward level.
The constitution of different census committees are described below:
1. City Corporation Census Committee :
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)

Mayor of the City Corporation
Members of the Parliament
Principal, Government College
Chief Executive Officer
Public Relation Officer
All Ward Councilor ((Male & Female)
District Census Coordinator, BBS
Senior District Census Coordinator, BBS

Chairman
Advisor
Member
Member
Member
Member
Member
Member-Secretary

2. Zila Census Committee:
Zila Census Committee was headed by the Deputy Commissioner in every zila. All zila headquarters
are under municipalities and their Mayors were members of zila census committees. Zila census
committee had the following composition:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)
xii)
xiii)
xiv)
xv)

Member of the Parliament
Deputy Commissioner
Superintendent of Police
Principal of Government College
Civil Surgeon
Deputy Director, Agriculture Extension
All Upazila Chairmen
All UNO's
Mayors of the Paurashavas
Zila Education Officer
Zila Primary Education Officer
Deputy Director, Zila Family Planning Office
Deputy Director, District Information Office
Deputy Director, Social Welfare
Deputy Director, Islamic Foundation
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Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
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xvi) Zila Adjutant, Ansar & VDP
xvii) Zila Women Affairs Officer
xviii) Respective District Census Coordinator

Member
Member
Member-Secretary

3. Zila Census Committee (for Hill Zilas)
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)
xii)
xiii)
xiv)
xv)
xvi)
xvii)
xviii)
xix)
xx)

Member of the Parliament
Zila Parishad Chairman
Deputy Commissioner
Superintendent of Police
Executive Officer, Regional Parishad
Principal of Government College
Civil Surgeon
Deputy Director, Agriculture Extension
All Upazila Chairmen
All UNO's
Mayor of Paurashava
Zila Education Officer
Zila Primary Education Officer
Deputy Director, Zila Family Planning Office
Deputy Director, District Information Office
Deputy Director, Social Welfare
Deputy Director, Islamic Foundation
Zila Adjutant, Ansar & VDP
Zila Women Affairs Officer
Respective District Census Coordinator

Advisor
Advisor
Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member-Secretary

4. Upazila Census Committee:
At every upazila headquarters, the Upazila Nirbahi Officer (UNO) forms the upazila census committee.
Likewise in zila, upazila committees were constituted as follows:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)
xii)
xiii)
xiv)
xv)

Member of the Parliament
Upazila Chairman
Upazila Vice Chairman (Male and Female)
Upazila Nirbahi Officer
Upazila Agriculture Officer
Upazila Education Officer
Upazila Primary Education Officer
Upazila Police Officer (OC)
Upazila Family Planning Officer
Upazila Women Affairs Officer
Upazila Social Welfare Officer
Upazila Commander, Ansar and VDP
All Union Chairmen
All Zonal Officers, BBS
Upazila Census Coordinator

Advisor
Chairman
Vice Chairman
Coordinator
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member-Secretary

5. Paurashava Census Committee:
i)
ii)

Member of the Parliament
Mayor of the Paurashava

Advisor
Chairman
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iii)
iv)
v)
vi)
vii)

Principal of College (if any)
All Commissioners (Male & Female)
Head Master of Local High Schools
Zonal Officer, BBS
Upazila Census Coordinator, BBS

Member
Member
Member
Member
Member-Secretary

6. Union Census Committee:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

Chairman, Union Parishad
Head Master of Local High Schools
Head Master of Local Primary Schools
Headman (for Hill Zila)
All Members of the Union Parishad (Male & Female)
Secretary, Union Parishad
Zonal Officer of BBS

Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member-Secretary

7. Ward Census Committee (For City Corporation):
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Ward Councilor
Women Ward Councilor
Head Master of All Secondary and Primary School
Ward Secretary
Zonal Officers of BBS

Chairman
Member
Member
Member
Member-Secretary

The census committees at every level were empowered to co-opt any local person(s) as member(s) of
the committee.
The above census committees were setup in such a way that linkage from EA through district level
are safeguarded first by representation of chairmen of lower census committee to the next higher
census committee. Chairmen of the census committees convene meetings whenever necessary and,
in consultation with members present in such meetings, took decision regarding (1) programmes to be
carried out for the census, and (2) co-option, if deemed essential of other local persons as members
of the committees.
All census committee chairmen and members were requested, through their respective ministries, to
be associated with census programmes and to coordinate, supervise, manage and control census
activities during field enumeration.
4.8 Publicity
Co-operation, motivation and participation of the people is must to make the census a success. To
attain this co-operation, people should be motivated for voluntary in a census. Citizens are to be
educated about the need and objectives of the census and about their responsibilities in census
operation. They should know the census date and the need for co-operation in census work. They
should also know that the information they provide are treated as strictly confidential. For their
awareness and education about all these, publicity of entire census operation was planned and
publicity programme implementation was carried out utilizing all the government and private sources
available in the country.
A publicity sub-committee was formed by the Director General of BBS to prepare a detailed publicity
plan and to recommend suitable publicity measures for creating awareness and a sense of voluntary
participation among the people. On the eve of the census, the Director General, BBS who is also the
ex-officio Census Commissioner gave an address to the nation through radio and TV for providing cooperation and correct information to the census workers. Television discussions, debates were held
on utility of census data for creation of public awareness about the census. A press conference was
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held prior to census enumeration where representatives of radio, television, newspaper and other
mass media were present. As a result, the importance of the census and the need for providing
accurate information to census workers were published in daily newspapers in the front page and in
radio and television as a major news item. A regular publicity campaign was organized during census
enumeration period which included the following:
i)

Publicity through postering in hats, bazars, schools and all public places;

ii)

Miking and drum beating in all EAs and public places;

iii)

Distribution of Census Brochures to the meetings of census committees, teachers of
educational Institutions, public representatives and other educated people;

iv)

Circulation of census calendars in all educational institutions and offices;

v)

Distribution of pamphlets in public places;

vi)

Pasting of adhesive sticker on all types of vehicles;

vii)

Showing cinema slides, census films, TV slides in cinema halls, public places by
mobile vans, projector & television and broadcast radio talks and jingle through
Bangladesh Betar;

viii)

Publishing of census news in daily newspapers on regular basis;

ix)

Advertisement through Radio and Television;

x)

Publicity through publishing of supplement in the daily news and

xi)

Introduction of Census memorandum Postal Stamp/Tickets etc.

4.9 Training of Coordinators and Zonal Officers
The whole purpose of the training programme was to train the field workers i.e. the enumerators and
the supervisors about enumeration procedures and the techniques of filling-in the census
questionnaires and the summary sheets. The entire training arrangement was worked out to ensure
timely and effective training of all enumerators and supervisors. But it was a formidable task to train
this large number of field workers directly by the trained statistician of BBS. Three tires of training
were followed.
Step-1

: All DCCs were trained at the headquarters as master trainers ;\

Step-2

: UCCs and Zonal Officers were trained at the zila headquarters by the DCCs ; and

Step-3

: Supervisors and Enumerators were trained at the local training centers by the Zonal
Officers and the UCCs.

4.10 Distribution of Census Materials from the Control Room
In the population and housing census as well as in the pre-test and pilot census operations held in
connection with the population census, all materials such as census books, schedules, manual of
instructions, maps, control forms, training materials and other stationery items like special type of
pencil (2B), sharpeners, erasers, lumber chalks, envelops for packing etc. were supplied from central
control room, Dhaka. During packing of each zone, the number of enumerators and supervisors within
the zone was taking into consideration. The zonal packets were made at the BBS headquarter. Other
supplies such as census books. schedules, manuals, control forms, publicity materials such as
pamphlets, brochures, stickers, and envelopes for making enumerator kits were supplied to the zila
census coordinators considering the number of zones, enumerators and supervisors within each
district.
At the zila headquarters, the zila census coordinator distributed the said materials to zonal officers
and each zonal officer, at the end of his training, distributed an enumeration kit to each enumerator.
During the whole process, there was no shortage of any necessary item in the field anywhere in the
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country. Supply of printing materials as well as stationery items were adequate for conducting the
census efficiently. All census materials were handed over zila wise to the zila census coordinators
when they called for training in Dhaka. The zila census coordinator supervised carefully the
transportation of census materials to the zila control room. The census materials were transported by
trucks to the zila control room. After completion of the census enumeration, the materials were
collected by the Zonal Officers. The Zonal officers made their own arrangement to return those
materials to the zila control room under the supervision of zila census coordinators. Necessary
carrying cost were paid to them in-cash in advance for this purpose.
The distribution list of census materials is as follows:
No.

i)

ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

Item

Census Book
100 pages
40 pages
Pencil
Sharpener
Eraser
Lumber Chalk
Training Set
Map
-Upazila /Thana map
-Union/Ward Map
-Supervisor Area map
-EA Map

Enumerator

Superviso
r

Union/Ward
Control
Room

Zonal
Officer

Upazila
Control
Room

D.C.C

R.C.C

1
1
2
1
1
1
1

3
2
1
1
1
1

2
3
5
2
2
2
2

2
3
5
2
2
2
2

5
5
5
5
5
5
5

10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10

1

1
-

1
1
-

1
1
-

1
-

-

-

4.11 Training of Enumerators and Supervisors
The number of enumerators and supervisors for census was quite large. The zonal officers imparted
training to the enumerators and supervisors directly at selected training centers within the zones.
Normally the enumerators and the supervisors of one zone were given training at two or three centers
within the zone. Maximum 40 trainees were trained in one training center. Training places were
selected mostly in educational institutions well-in advance taking the convenience of the trainees into
consideration. The duration of training of each batch was for three days and included field trip in some
adjacent areas. During the first day of training, verbatim instructions were read by the zonal officer. For
imparting unique training at all levels audio-visual facilities were used first time in this Census. No copy of
the manual of instruction was distributed among enumerators and supervisors.
The training set distributed among the enumerators and supervisors had the summary of important
instructions needed for filling the questionnaire. The procedure was adopted mainly with a view to
providing a similar opportunity to the enumerators and supervisors to interpret terminologies used in the
census.
On the second day, the trainees were taken to a nearby village for interviewing 5 households. After the
field trip, the enumeration work done by the trainees was reviewed and elaborate discussions were held
with them to make sure that they could carry out census work properly. A mock training was also arranged
at the end of the field trip where the entire questionnaire was demonstrated in the class. On the third day
after completion of successful training, an evaluation was made and census materials were distributed
among the enumerators and supervisors.
4.12 Distribution of Census Kits to Enumerators and Supervisors
After imparting training to the supervisors and enumerators, the zonal officers distributed census
materials among them according to the procedure laid down in the field manual.
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The materials supplied to each supervisor were as follows:
i)

Envelope

-

one for each enumeration area;

ii)

Big book (120 pages)

-

one for each enumeration area;

iii)

Medium book (60 pages) -

one for each enumeration area (for hill zilas);

iv)

Small book (30 pages)

-

one for each enumerator and three for each supervisor;

v)

Training questionnaire

-

one blow up questionnaire for each supervisor and two
small questionnaires for each enumerator;

vi)

Training manual

-

one manual for each supervisor;

vii)

Fom-6

-

one for each supervisor;

viii)

Lumber chalk

-

one for each enumerator and one for supervisor;

ix)

Pencil

-

two for each enumerator and two per supervisor; and

x)

Sharpener

-

one for each enumerator and one for each supervisor ;

The zonal officer distributed the following materials among the union council secretaries and ward
clerks for keeping in control rooms as reserve supplies:i)

Big questionnaire book (120 pages)

-

2 (two)

ii)

Medium book (60 pages)

-

2 (two)

iii)

Small questionnaire book (30 pages)

-

3 (three)

iv)

Training manual

-

2 (two)

v)

Training questionnaire

-

one (blown up questionnaire)

vi)

Lumber chalk

-

2 (two)

vii)

Enumeration area map

-

1 (one)

viii)

Supervisor's area map

-

1 (one)

ix)

Union/Ward map

-

1 (one)

x)

Upazila/Thana map

-

1 (one)

xi)

Pencil

-

5 (five)

xii)

Sharpener

-

2 (two)

xiii)

Eraser

-

2 (two)

After receiving the materials, the supervisors carried them to his area and distributed the following
among the enumerators after training:
i)

Big questionnaire book (120 pages)

-

1 (one)

ii)

Medium book (60 pages)

-

1 (one)

iii) Small questionnaire book (30 page)

-

1 (one)

iv) Pencil

-

1 (one)

v) Sharpener

-

1 (one)

vi) Eraser

-

1 (one)

vii) Lumber chalk

-

1 (one)

viii) Enumeration area map

-

1 (one)

These materials were put inside in an envelope over which the identification code and the area name
was written.
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5. CENSUS ENUMERATION
5.1 Enumeration
The population across the country was counted at a stretch for five days during 15-19 March 2011
using machine readable questionnaires. The counting began at zero hour of 15 March 2011. Floating
population was counted from zero-hour till 6.00 A.M. (the night is called census night) at the places
where they were found passing the night. In case of households, on the other hand, all members were
enumerated in their residences. The modified de-facto method was followed in counting, i.e. every
person was counted at the place where he/she stayed in the census night except the people on board
and on duty, counted at their residence.
The major advantage of carrying out a population census is that data can be obtained for all small
administrative units and other levels. These data are useful for development and action programmes to be
implemented at the community level. Precaution was taken to ensure that no mauza and or village whatever
its size or its importance was left out of the purview of census. For this purpose, mauza and village profiles
have been published in the community series of the 2011 census report. A database was developed with all
the information collected from the main census and the sample survey conducted for all geographic areas.
In order to conduct a smooth field operation in census, a computerized village list was developed and
updated for the entire country with unique geo-code and basic information for zila, upazila / thana, union/ward,
mauza/mahallah and village. Villages were divided into one or more Enumeration Areas (EA). One
enumerator was allotted a village or a part of it if had 100 households. Bigger villages were bifurcated into as
many EAs as required. Smaller villages having less than 40 households were merged with adjacent village
for enumeration purpose. For merged cases enumerators were required to fill in separate questionnaire
books for each village. The number of supervisors required was also shown in the village list. Two copies of
the village list were handed over to each USO through the DCC. The USOs who were upazila census
coordinators (UCC) had to verify the list locally to make necessary corrections with the help of the Zonal
Officers during zonal operations. One copy of such an updated list was sent to the headquarter at Dhaka and
another copy was kept with them for future reference. The list was checked at the headquarter to remove
inconsistency in the geo-code file and finally printed up- to-date village lists.
During the enumeration period no separate listing operation was carried out. Enumerator initiated listing
of households starting from the north west corner of the EA and assigned a unique household number
with lumber chalk on the front side of each dwelling house where the head of the household resided.
Simultaneously, he interviewed the head of the household and collected information about the
household, the housing unit, and all individual members of the household in the prescribed
questionnaire. He then enumerated the rest of the households of the EA following the serpentine
method. Each supervisor checked the enumeration work done by enumerators (six) placed under him.
When the counting was over, the zonal officers collected the filled-in questionnaires along with census
materials from the enumerators with the help of the supervisors. The zonal officers checked the
documents and submitted the same to the zila census control room as per time schedule.
5.2 Counting of Floating Population
The counting of floating population in 2011 census began at midnight following 14, March 2011 called
Census Night. All the floating and transient population found in place like railway stations,
steamer/launch ghats, public places, street sides etc. were counted during the census night. Transient
people living in hotels, motels, boarding houses, hospitals, hostels, messes, orphanages etc. were
also counted at the census night. The transient people usually concentrated in urban areas, floating
population were found in big bazars and development centers. All the regular and reserve
enumerators and supervisors were engaged in this task. They started the enumeration work at the
zero hour of 15 March, 2011 and continued enumeration till 6.00 A.M.
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5.3 Supervision of Field Operation
Although there was a hierarchy in the overall control and management of census field operation, it was
decided that during field enumeration officers of each tier would make field checks and supervise the
enumeration work within the jurisdiction of the areas assigned to them. The basic supervision work was
done by field level supervisors who were temporarily appointed for this job. During enumeration period,
supervisors made sure that every enumerator working under him went to every household within the EA
and filled out questionnaires by interviewing the head of the household or in absence of head, next
knowledgeable person of the household. The supervisor solved enumeration problem instantaneously
when enumerators brought to his attention.
The next tier of supervisory work was done by the zonal officers within a zone. Besides supervising, he also
paid field visits and inspected the enumeration work and checked the enumerators’ filled-in questionnaire on
sample basis. He verified at least 5 filled-in questionnaires of selected enumerators every day. The DCCs
performed the supervisory work on sample basis.
5.4 Payment of Honoraria to the Enumerators and Supervisors
Payment of honoraria to the enumerators and supervisors working for population census 2011 were
made through security cheques encashment from specified branches of Sonali Bank. Payment of
honoraria were also made to all other officials involved in the census at different levels through similar
cheques. The amount of honoraria given for census work was as follows:
Census Designation

Number

Rate

3,01,843
52,000

2000
2400

2,800

3000

600

100.80

530
165

3500
5000

600
600

21.73
9.24

Additional National Coordinator

2

7000

0.14

National Coordinator/Census commissioner
Chief Coordinator

1
1

8000
10000

0.08
0.10

4500

1500

67.50

500

1500

7.50

Enumerator
Supervisor
Zonal Officer
Upazila Coordinator
District Census Coordinator

U.P Secretary
Upazila Parishad Secretary
CA, DC Office/Commissioners office
Office Secretary, Paurashava
Control room/Reserve
Total

Conveyance+
Entertainment
600
600

Cost
(Taka in Lac)
7847.91
1560.00

70

1500

1.05

239

1500

3.59

630

1500

376338

9.45
9629.09

The honoraria cheques of the enumerators, supervisors, and all other personnel involved in upazila
level handed over to the DCC concerned to disburse the same properly through the zonal officers
under them. Separate packets of cheques for every upazila were issued. A letter (or more where
necessary) was issued to Bank Managers, giving them the cheque numbers which might be produced
before his bank branch for encashment. The recipients of upazila level census workers encashed the
cheques in the Sonal Bank of that particular upazila only.
Every enumerator was given an honorarium of Tk 2000/- in a cheque while every supervisor was
given Tk. 2400/- in another cheque of a different colour. They could encash the amount by submitting
their appointment cards which were retained by the bank. Except enumerators and supervisors all
other recipients could encash their cheques on simple identification by the concerned zonal officer.
The practice was adopted due to the fact that other than enumerators and supervisors none else was
given any appointment card.
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The honoraria cheques of DCCs for headquarter and other officials were given at Dhaka headquarter
and were enchased from the selected branches of Sonali Bank. The process of making payment of
honoraria through special computerized security cheques worked very well at the field level all over
the country. Carrying of cheques by the DCCs and the zonal officers to different areas was much
more convenient and less risky than carrying of cash involving lacs of taka. Counterfoils of the
cheques of any zone as a whole were submitted by the zonal officers to the control room at Zila
headquarter when they came for depositing census materials on completion of the full count operation.
Sonali Bank rendered all co-operations in this respect. They issued necessary instructions to their
district offices and branches all over the country in time and as such the payees did not face any
trouble in enchasing the cheques from specified branches of the bank even in the farthest corner of
the country.
5.5 Collection of Census Materials from the Field
Immediately after the completion of enumeration of all households assigned to the enumerator, he
submitted the filled in census questionnaires to the supervisor. The supervisor was directly and
closely evolved in collecting the filled in questionnaires from enumerators working under him. The
supervisors were provided guidelines for not only supervising the field work but also for the scrutiny of
completed census questionnaires. The supervisors were required to satisfy themselves fully in regard
to completeness, accuracy and consistency of information of the filled-in questionnaires before
submitting to the zonal officers.
The zonal officers, in their turn, made sample checks of the questionnaires before making payments
of honoraria. They had the authority to reject incomplete and incorrect questionnaires before making
payments. Without being fully satisfied about the quality of work done by the enumerators, no
payment of honorarium cheque was issued by the zonal officers. The supervisors got the payment
only when it was confirmed that all the enumerators under him had submitted the filled-in census
questionnaires to the zonal officer through him. In some cases, the enumerators did not turn up in
time to submit schedules. The zonal officer had to take special measure for collection of
questionnaires from such enumerators. On receipt of the census questionnaires from the field, the
zonal officer had to arrange census books systematically in accordance with the geo-code numbers
supplied to him for the preparation of the summary sheet. Then the questionnaires were carefully
packed with the materials supplied to him earlier and then put into gunny bags for transportation to
the zila control room. The zonal officers personally submitted the filled-in documents as per Census
Calendar specified in the field manual. A receiving centre was opened for this purpose in the zila
control room and it worked round the clock. Concerned zila coordinator received all the documents
from the Zonal Officers worked under his control.
The zila coordinator took the responsibilities to bring all the documents to the Central Control Room at
Dhaka. As soon as he reached to the Central Control room he himself submitted all the documents to
the officers in charge of Central Control Room and got receipt. At Central Control Room, Dhaka a
receiving centre was established and it worked round the clock. A team of officers were assigned to
receive the materials. The Director, Population Census Project himself supervised the work.
5.6 Inventory and Storing of Census Books and other Forms in the Central Control Room
A document of receipt and storing plan was made in advance. Accordingly, as many as 500 steel
racks were arranged by upazilas, for storing of documents in two floors. All the racks were arranged in
geo-code sequence and name of the upazilas, with its geo-code was written on each rack. The still
racks were arranged in back to back condition so that a common space of 3 feet wide was made
available for easy loading and unloading of documents in the front side of the racks. Although a time
schedule for delivery of the documents at the headquarters was given earlier. Gunny bags containing
the documents were received on the ground floor. Contents of Form-6, Form-7, Form-8 and Form-9
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were recorded in the register. After examining the identification tag, two persons carried the gunny
bags to the specified rack and preserved the questionnaire books on the shelves systematically. The
whole operation of receipts through storage in the pre-determined racks was done simultaneously.
The next step was to arrange the books by union, mauza, village and enumeration area in conformity
with the geo-code list. Missing mauzas and villages were noted on the list which were subsequently
used for verification and maintenance of stock.
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6. POST-ENUMERATION CHECK (PEC) SURVEY
6.1 Introduction
An independent check and evaluation of coverage of the 2011 census was done by PEC survey
during April 10-14, 2011, just one month after the census enumeration (March 15-19, 2011). The
PEC survey was conducted by the Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS), an
independent organization. The PEC was designed to estimate coverage and content errors for the
country, seven divisions and for rural and urban areas. The universe covered the population of
Bangladesh residing in general (dwelling) and other households at the time of main census
enumeration
6.2 Objective
In a national census undercount of population is common and unavoidable while errors are inevitable
in a large data collection exercise like censuses. The principal objective of the PEC was to determine
magnitude of both coverage and content errors. This information is the basis for obtaining total
population in Bangladesh. The second objective of the PEC was to provide indicators of the quality of
information collected in the census.
6.3 Scope of the PEC
The intention of the PEC 2011 was to cover every person present in Bangladesh on the census night
(except foreign diplomats and their families). However, due to difficulties in enumeration and
matching, it was not possible to include individuals in prisons, hospitals and other institutions in the
PEC. Homeless people were also beyond the scope of the PEC although as the process was applied
at the final stage, they would have received the same adjustment for undercount as people who lived
in residential dwellings in urban and rural areas. Thus, for practical reasons, the coverage of the PEC
was limited to persons living in households in residential dwellings.
6.4 Sample Design and Size
A Sample of 280 Enumeration Areas (EAs) out of total 296718 EAs was drawn based on two-way
stratification design. These selected EAs were the Primary Sampling Units (PSUs) of PEC.
There were two major domains in sample design, namely urban and rural areas. The urban domain
was stratified into three different categories; urban/municipality, other urban and city corporation. The
distribution of 280 PSUs among the domains were: 140 in Rural Area, 60 in Urban Area, 20 Other
Urban Area and 60 City Corporation. The sample was drawn from a list EAs created prior to census
enumeration.
The urban areas covering all three types (namely municipality/urban, other urban, and City
Corporation) were over-sampled for several reasons. First, even though the population of urban areas
constitute only one-third of the total population, it was decided to obtain separate estimates for the
three categories of urban population. Second and more important was the fact that during the earlier
PECs it has been found that the extent of under enumeration is higher in urban area than in rural area.
The sample size of 280 EAs (i.e. about 33,600 households) is large enough to provide estimates of
census coverage at the national (including rural-urban) level with reasonably low sampling errors.
6.5 PEC Questionnaire
The PEC questionnaire was brief. Every individual who spent the previous night in the household was
included in the PEC questionnaire. In addition, persons who were not present on the previous night
but who spent the census night in the household were also included. The questions covered the
following issues: Basic demographic information for each person present (age, sex, marital status,
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literacy). There was also information on people who moved since the census night. Information was
also obtained on in-and-out movers.
6.6 Field Enumeration
The Enumerators and the Supervisors for PEC were selected from amongst the staff members of the
Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) who were not involved in the PEC areas at the time of main
census. The locations of 280 selected areas were kept secret from all census field staff. PEC
enumeration started after receiving all the filled-in schedules of the main census at the BBS head
office. The Enumerators and Supervisors were specially trained for this purpose. The quality was
ensured by the use of maps and ensuring strict supervision.
6.7 Matching and Follow-up
Matching involved several stages, such as matching of EAs, matching of households and matching of
individuals. Matching was actually done in two phases. A set of matching operation rules were
developed and each EA was independently matched twice by two different matchers. A field follow-up
operation was done to estimate the number of erroneously enumerated persons included in the
census and also to verify whether the persons who were marked as "tentatively missing" were really
missed or not.
6.8 Preparation of Report
A PEC report was prepared and published in April, 2012. The detailed estimation of undercount by
stratum is as follows.
6.8.1 Estimation of Net Census Error
Overall Pattern
The PEC result as compared to the final report of the Population Census 2011 shows that there was
net undercount (error rate) of 3.97% in the population of Bangladesh, which was 4.98% in 2001. After
adjusting the population for missed and erroneously counted population for national level, the
adjustment was done separately for rural, municipal and other urban area for the divisions. The
adjusted population becomes 149.77 million persons as against 144.04 million persons as
enumerated on March 15-19, 2011.
Variations by Areas
In the census, remarkable differences of coverage rates for different areas were observed. Rural area
shows 3.80% net undercount while municipal area shows 5.26% net undercount which is 1.38 times
of the rural rate. The net error rate of other urban area is 4.07% which is the lowest among all urban
estimates but higher to the rural error rate. The estimates of net error rates are shown in Table 1.
Table 1: Census Coverage Estimates by Rural-Urban Category, 2011
Coverage Rate
95.851

Type of Estimate
Omission Rate
4.158

Net Error Rate*
3.971

Net-Error rate of PEC
2001
4.98

Rural

96.019

3.980

3.799

4.54

Municipality /Urban

94.564

5.436

5.256

5.81

Other Urban (THQ)

95.577

4.423

4.073

3.73

City Corporation

95.943

4.057

3.857

7.67

Area/ Stratum
Bangladesh

Note: * For Calculating Net Error rate for Bangladesh as a whole the following weights have been used : 78.3 Percent weight to rural area and
21.7 percent weight to urban category with 7.98 percent weight given to city corporation, 10.94 percent to Municipality and 2.79 percent
to other urban (T-HQ) Category.
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7. EDITING PHASE
7.1 Background
An editing operation was done under the close supervision of U.S Census Bureau Expert at the
Bangladesh Bureau of Statistics headquarter.
Specific information about every household and all the individual members of the household were
collected through the census enumeration by administering ICR readable modular questionnaire.
Before capturing data through the ICR machine, the filled-in questionnaires were thoroughly edited by
trained editors. They were given specific instructions on editing the filled-in census questionnaires as
well as the summary tally sheets since manual editing is a very important step before mechanical
processing. In this step every editor had to ensure that:
i)

all the census books were available in good condition;

ii)

every book carried the correct geo-code;

iii) marking system and the intensity was in conformity with the machine requirement\;
iv) all questions had been answered and shaded properly; and
v) there was consistency among the answers.
7.2 Editing of Tally Sheets
Each and every census book contained two tally sheets and both the tally sheets were filled-in by the
enumerators. Editing was done in two phases. In the first phase, one tally sheet from every filled-in
census book was removed and edited quickly to transmit it to the ICR machine so that the preliminary
census report based on the tally sheet figures could be published quickly.
7.3 Editing of Census Books
All the census books were edited thoroughly in the second phase. Editing work was assigned to
Supervising Officers. A group of 20 to 30 staff members were posted under the control of each
Supervising Officer. Each group was assigned the work of one administrative zila. After completion of
the editing works of a zila they were allotted another zila.
The editing work was done in two shifts. The first shift operated from 8:00 A.M to 2:00 P.M. and the
second shift worked from 2:00 P.M. to 8:00 P.M. One and half year was required to complete the
manual editing work. All officers and staff members of the Census Wing and the Population Census
Project 2011 were fully deployed to complete the editing works as early as possible. In addition, staff
members from other wings and projects of BBS were also put under deputation to Census Wing and
Population Census Project to complete the editing job quickly.
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8. DATA PROCESSING
8.1 Introduction
One of the most important phases of census undertaking is data processing. Careful planning and
timely execution of every aspect of processing is very important for the success of the census.
8.2 Data Capturing and Processing
The adoption of Intelligence Character Recognition (ICR) strategy was planned for census data
capturing. As such, ICR machines were procured. BBS had gathered experience in OMR and OCR
techniques of data capturing from earlier censuses of 1981, 1991 and 2001. The ICR technology was
introduced in this census. US Census Bureau supported BBS in using Capture Pro and iCADE
(Integrated Computer Assisted Data Entry) system for data capturing. For analyzing and tabulating
census data CSPro software was used.
iCADE: Integrated Computer Assisted Data Entry provides digital images of filled-in questionnaires.
Data were processed through OMR, OCR, KFI. For Quality Assurance (QA). automated tracking
system was present at each step in the process.
Steps:
i)

Batching and Batch Identification: Filled-in census questionnaires were batched for processing.
An identifying batch cover sheet was created. Batch status numbers were kept in the database
along with other relevant metadata.

ii)

Scanning: Each page from the batched census questionnaires was scanned into a TIFF Image.
In each step, status info is kept in the database.

iii) Auto-registration: Auto-registration relates images to the Master Template, registration of
barcodes of forms, and reading checkboxes. This may be treated as preliminary “mini” OCR
process. Auto-registration then creates a script with data, captured so far.
iv) Manual Registration: Images where auto-registration detected positional tolerance errors are
sent to a clerk who resolves skewing and bar code issues and repairs check-box ambiguities. The
OMR operator examines all check-boxes.
v) Batch Completeness/Exception Review: Batch completeness identifies batches with problems,
forms with missing, loose or duplicate pages, batched not scanned, scanned not batched. In
Exception Review, the operator verifies each issue (checking paper forms if needed) and takes
appropriate action.
vi) OCR Review: Converts designated handwritten and printed text fields to electronic data with
more than 99% accuracy for numbers. An operator then reviews OCR results, verifying all 1s, 2s,
etc. Any rejected field has to be reprocessed using KFI.
vii) Key From Image (KFI): The OMR portion of the programme captures check box data prior to KFI.
KFI technology guides an operator to the write-in fields on the form where the system detects
presence. Furthermore, an operator does not take any field already read by the OCR machine.
Keyers may also re-register skewed pages or correct check-box answers.
viii) Quality Assurance (QA): Two samples are drawn, one from the OCR read “universe” and one
from the KFI keyed-in “universe”. They are sent to an independent keyer to be rekeyed. OCR and
KFI may have different sampling rates and different accept/reject quality rates. These results are
then verified against the data captured earlier, and discrepancies are presented and corrected by
analysts.
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ix) Sample Verification, Classification and Adjudication: A sample of the fields is keyed by an
independent verifier. A classifier reviews images and data from OCR/KFI and compares with
verifier’s data. An adjudicator determines final truth and decides if the batch is acceptable, and
determines the cause of discrepancies, which may be charged against the original keyer.
x) Remainder Verifier, Classifier and Adjudicator: If batch quality for either universe is
unacceptable, all remaining fields are rekeyed by a verifier, and results are compared and
corrected by a classifier, and adjudicated by a final adjudicator.
All records were subject to an efficient computer edit and imputation programme. The errors and
inconsistencies, if detected, were imputed by applying both 'hot-deck' and 'cold-deck' methods.
8.3 Procurement of Equipment
Under the technical and financial assistance of UNDP, UNFPA and EC, ICR machines and papers for
printing of questionnaires and reports were procured for the Population Census Project 2011.
8.4 Printing of Tables
Three types of tables were printed as per tabulation plan, such as:
C Table :

Household and population related tables were produced at the Community level and
named as C tables

H Table :

Household and housing unit related tables were abbreviated as H tables.

P Table

Population related tables were named as P tables

:

There were ten H tables (H01 to H10) and fourteen P table (P01 to P14) printed in Zila census reports
and fifteen C tables (C01 to C015) printed in the community census reports.
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9. SAMPLE SURVEY: Administering Long Questionnaire
9.1 Introduction
The third phase of the 2011 population census is the Sample survey to administer the long
questionnaire. As per decision of the National Statistical Council, Socio-Economic and Demographic
Survey was conducted during October 15-25, 2011 through canvassing a long ICR machine readable
questionnaire. Generally the Sample Survey is conducted with a short gap after the census with a
view to supplementing the data support to the census because the census information and data on
population are collected with a short questionnaire where population and other important questions
are kept on priority basis on the national issues for the government planning and policy formulation.
In the subsequent survey, a long questionnaire was used to collect the information for various
purposes, especially to fill up the data gap on the current socio-economic condition and to assess the
demographic status of population in the country. Some other basic information on housing, health,
sanitation, electricity, sources of drinking water, etc. relevant for policy formulation was also included
in the questionnaire.
9.2 Objective
The Household based Sample Survey is a basic and suitable method of data collection for population
and socio-economic and demographic statistics. Therefore, the socio-economic and demographic
survey has always been conducted at a time close to the completion of census. On many occasions,
the survey is complementary to the census and provides supplementary data for the census to fill up
the data gap, especially on the housing, health and population. The survey has some definite
objectives which are described below:
 Collecting information on household and housing status;
 Providing data on household structural composition, relationship, size and the headship;
 Obtaining data on age pattern, sex and demographic characteristics by gender issues;
 Collecting information on public utilities such as water supply and sanitation, electricity
connection etc. and
 Generating data on occupation and other socio-economic activities involved to
household.
9.3 Sample Design
To conduct the sample survey, 2011 a “stratified two-stage cluster sampling” was followed in sample
deign. It was a self-weighted realistic design. People living in households were the target population.
Two-way stratification had been made to isolate homogeneous groups. The first level stratification
was done by locally and divided into the three strata:
i)

City Corporation Area; ii) Urban Area and iii) Rural Area.

9.4 Selection of Sample Units
A total of 6,720 sample EAs were selected following the predesigned allocation procedures
depending on the frame of Population and Housing Census 2011. The covered area was entire
Bangladesh. The sampling design was a two-stage cluster sampling with Enumeration Areas (EAs)
being the first stage sampling units and households being the second stage units for each of the
strata.
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9.5 Questionnaire and Reference Period
A four pages long sample survey questionnaire in modular form was designed and a total of 81
questions in 10 separate modules were incorporated. The sample survey was conducted during
October 15-25, 2011. The BBS officials were the supervisors and the hired females were the
interviewers. Data were collected from the heads of households or reliable respondents of the
households. A total of 25 sample households per enumeration area were covered within 10 days by
3360 female interviewers deployed all over the country who were supervised by 840 BBS officials with
a proper chain of command under the guidance of the Director General of BBS. The 10 (ten) separate
modules of the sample questionnaire were as follow:
i) Identification and Household Summary, ii) Housing, iii) Household, iv) Individual Information, v)
Economic Activities, vi) Nuptiality, vii) Fertility, viii) Members Returned from Abroad, ix) International
Migration, and x) Death
9.6 Field Organization
For smooth conduct of the sample survey, the whole country was divided into 23 regions, 64 Zilas
(Districts) and 840 supervisors’ areas to enumerate 6720 sample EAs. Secretary, Statistics and
Informatics Division was the Chief Census Coordinator, the Director General of BBS was the National
Coordinator and the Deputy Director General of BBS and the Joint Secretary, Statistics and
Informatics Division were the Deputy National Coordinators. The Zilas were under the control of
District Census Coordinators (DCCs). DCCs were the Officials of BBS.
In the sample survey, DCCs were responsible for imparting training, distribution of materials to the
field staffs and receiving back the filled-in and submitting those to the head office and to meet other
problems in the field. Among 840 supervisors, 483 worked as Upazila Census Coordinators (UCCs)
cum supervisors who were Upazila Statistical Officers/Assistant Statistical Officers of BBS. All the
3360 enumerators were appointed from unemployed educated local females who did well as the
enumerator in the Population and Housing Census 2011. In the selection process, preferences were
given to unemployed females and almost all the enumerators were females.
9.7 Training of Personnel
A verbatim training manual was prepared for uniform training at all stages. There were two stages of
training. In the first stage, all District Census Coordinators (DCCs) were trained at the headquarters
who acted as master trainer for the second stage. A 3 days training was imparted for the District
Census Coordinators (DCCs) in Dhaka headquarters. In the second stage, DDCs imparted training to
the supervisors and enumerators. A 5-day long training was imparted to the supervisors and
enumerators. The training manuals were made available to the supervisors and enumerators before
the training. In all the stages of training, class room training were followed by field trip and mock
training.
9.8 Enumeration
Enumeration was done during 15-25 October, 2011. The reference night was the night following 14th
October, 2011. The enumeration was done following the De jure Method. All the documents were
collected by the district census coordinators with the help of supervisors and submitted to the
headquarters.
9.9 Editing and Processing of Data
Editing: In order to process the Sample Survey data, editing of the modules were done in an efficient
computer edit and imputation program. The errors and inconsistencies, if detected, were imputed by
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applying both ‘hot-deck’ and ‘cold-deck’ methods through CSPro software. For this purpose, written
editing instructions, code list for occupation, 2-digit code of Bangladesh Standard Classification of
Occupation (BSCO) and for activity code lists, 2-digit code of Bangladesh Standard Industrial
Classification (BSIC), the Bangladesh Version of International classifications were used.
Data Processing: The adoption of Intelligence Character Recognition (ICR) strategy was planned for
Sample Survey data capturing. As such, ICR machines were used. BBS had gathered experience in
OMR and OCR techniques for data capturing from earlier censuses and surveys of 1981, 1991 and
2001. The ICR technology was used in this Sample Survey of BBS. US Census Bureau supported
BBS in using CapturePro and iCADE (Integrated Computer Assisted Data Entry) system and
software for data capturing. CSPro software was used for analyzing and tabulating Sample Survey
data. The tabulations were made on the basis of pre-determined tabulation plan. Tabulated data were
analyzed and checked for any inconsistency before finalization.
9.10 Preparation of Sample Survey Report
A separate sample survey report 2011, entitled as “Socio-Economic and Demographic Report”, has
already been published after inputting the feedback from the experts and technical committee. The
report contained statistical and demographic analysis and covered all the data collected in the sample
survey. There are five thematic chapters in the report, such as household and housing, population
characteristics, fertility, mortality and migration.

35

Administrative Report

36

Administrative Report

10. PREPARATION AND PRINTING OF REPORTS
10.1 Objective
Population census is the largest statistical undertaking of a country. Through the various publicity
programmes of mass media and other measures, it has made known to all the citizens of the country.
The main objective of 2011 census publications were to disseminate to the public as well as users,
researchers, planners, policy makers and administrators all the information collected through the
census in a readable form. The census may be said to be completed only when the information
collected is compiled and has been placed in the hands of users. With a view to fulfilling this objective,
it was planned to publish four series of 2011 Population Census reports.
10.2 The Publication Reports
A total of 135 reports were planned to be published. These were:
A. National Reports
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Preliminary Report
Post Enumeration Check (PEC) Report
Analytical Report
Union Statistics
Urban Area Report
Socio-Economic and Demographic
Report (Sample Survey Report)
vii) Administrative Report

:
:
:
:
:
:

1 volume.
1 volume
1 volume.
1 volume.
1 volume.
1 volume, and

: 1 volume

B. Zila Reports: 64 volumes (one for each zila)
C. Community Reports: 64 volumes (one for each zila)
D. Population Monographs
Provision was kept in the PP to publish census monographs on four broad areas. Accordingly, a total
of 14 monographs have been published under this provision. Academicians/Demographers/Experts of
Public Universities, ISRT and BIDS had been assigned to accomplish the tasks. The areas of the
monographs are:
Sl. No.
Broad Area
Reproductive Behavior of
1.
Population

Monographs
1. Age-Sex Composition of Bangladesh Population
2. Fertility Differentials in Bangladesh: Trends and
Determinants
3. Trends, Patterns and Determinants of Marriage in
Bangladesh

2.

Special Protection Groups

1. Elderly Population in Bangladesh: Current Features
and Future Perspectives
2. Disability in Bangladesh: Prevalence and Pattern
3. Children and Youth in Bangladesh: Human Capital
and Employment
4. Population Density and Vulnerability : A Challenge for
Sustainable Development of Bangladesh

3.

Household and Housing
Characteristics, Education and
Literacy

1. Housing Condition in Bangladesh
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Sl. No.

Broad Area

Monographs
2. Household Amenities and Assets
3. Education and Literacy in Bangladesh: An Analysis
from Social Inclusion and Perspective

4.

Economic and Social Aspects of
Population

1. Challenging Patterns of Urbanization in Bangladesh:
An Analysis of Census Data
2. Labour Force Participation: Dimensions and Dynamics
3. International Migrants from Bangladesh: Socioeconomic and Regional Characteristics
4. Population Distribution and Internal Migration in
Bangladesh

E. Population Projection of Bangladesh
Population projection for 50 years (2011-2061) has been done using the growth rate of Population
and Housing Census 2011 which will be very helpful to the administrators, Planners and researchers
in preparing future plans and programmes.
10.3 Formation of Editorial Committee
Preparation of census reports required coordinated efforts of a variety of technical hands with
experience in several specialized fields. Considering the above, an editorial committee for the census
reports was formed under the chairmanship of the Deputy Director General (DDG), BBS. All the
Directors of BBS and selected Project Director and Joint Director were the members of the Committee.
In addition, a high powered Editing and Scruiting Committee was formed under the chairmanship of
the Additional Secretary (Development), Statistics and Informatics Division (SID). In this committee
Joint Secretary, Deputy Secretary of the SID, selected Directors of BBS and experts were the
members.
10.4 Preparation of Manuscripts for Printing
Table of contents of each type of census report was prepared and approved first and then draft
manuscript was prepared. A group of local consultants who are well experienced and having vast
knowledge in preparing population census reports were hired to complete the task of report writing. All
the reports were processed and master copy of the manuscript were prepared in the report writing
section of the Population and Housing Census Project. The master copy manuscripts were then sent
to the reproduction unit of BBS for printing and publishing.
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11. LESSON LEARNT
11.1 Introduction
The population and housing census delivers reliable and comprehensive data about the size of
population and also on major socio-economic and demographic characteristics of the country.
In addition, the population and housing census provides information on administrative distribution of
population and household in the country. The unit level census data and reports are disseminated so
that researchers, administrators, policy makers and development partners can use the data in
formulating and implementing various multi sectoral development programmes at the national and
community levels.
Population census is a gigantic country wide operation of the government. Its success depends on the
joint efforts of the government and people at large. Therefore, planning and execution of such large
scale nation-wide operation is a huge task. Its every component of activity is a time bound
complementary work. While implementing Population and Housing Census 2011, there were some
practical experiences which would assist the future census work rather smoothly if those are known
earlier. The lesson learnt from the census operation is summarized below:
11.2 Pre-census Activities
1. Preparation of Plan of Census Operation:
Before implementing any large scale country wide census operation a detail plan of activities is a
must. At least 3 years before to the actual census operation, the plan of activities has to be
prepared and to be approved by the Census Standing Technical Committee. In this plan of
activities each and every phase of activity has to be narrated, it guides which activity needs to
start when and time to accomplish. This plan need to be printed and be circulated among all
stakeholders for awareness and use. The plan of activity helps to produce the project deliveries in
time.
2. Technical Assistance for Population Census Operation:
A person having theoretical knowledge and practical work experience in conducting of census is
required to assist the Project Director in technical, conceptual and operational activities of the
population census.
3. Preparation, Submission and get approval of the Project:
Population and Housing census in the Country is conducted following the UNSD guidelines.
Before finalizing the PP and other documents, the UNSD guidelines need to be consulted. It
requires local currency as well as foreign currency to conduct the population census operation.
Under the UN financial support/assistance required fund is to be accumulated timely so that the
component of work activity can run smoothly and timely. In this regards, at least 3/4 years before
the communication and discussion with the development partners should be initiated, so that the
required fund must be available in time.
4. Allocation of Fund in Time:
As censuses is a time bound work its every phase of activity is to be completed within the
stipulated time. Therefore, sufficient fund allocation will have to be made available accordingly.
5. Procurement of Logistics and Supply:
The necessary logistics and supply is to be procured in time so that no work of the census
operation faces any problem.
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6. Listing of Mauza:
During Zonal operation the concerned Zonal Officer should make a precise list of all mauzas
within his zone irrespective of populated or depopulated. The Upazila Census Coordinator or
Upazila Statistical Officer will collect the list from Zonal Officers and consolidate the list of mauza
of his upazila with the help of the zonal officers. The USO will make the list confirm consulting
with the Land Officer of the upazila. He will identify the mauzas which are populated, depopulated,
river erosion eroded, under forest, under water etc.
7. A unique training system for the Enumerators, Supervisors, Zonal officers and Coordinators
should be developed using Audio-Video devices so that uniform training is imparted at all levels.
11.3

Post Census Activities
1. After receiving all the filled in Census Books in the Control Room at the headquarter a
through checking should be done with the help of zila/upazila wise EA list and find out
whether Census Book of any EA is left out or missing.
2. As soon as the census data are captured and computer run are printed as per approved
tabulation plan, consistency checking is a must to find out whether population of any zila,
upazila, union, mauza or village has reduced as compared to the immediate previous
censuses.
3. Consistency checking of tables (within the tables), smoothing of data and logical checking
must be done before finalization the of tables.
4. Filling out of Tally sheet irrespective of EA or Merge EA should be done separately.
5. Total Area of the Upazila, Union, Paurashava and Mauza is to be finalized during zonal
operation consulting with the Upazila Land Office.
6. Hiring of Census workers as Zonal Officer and DCC from other organization should be
strictly avoided as they do not own any responsibility like the BBS people.
7. Data capturing and cleaning: In the 5th population and Housing census, data capturing
was done using latest Integrated Computer Assisted Data Entry (ICADE). But this is not
continued for the next activities as the software is not available with BBS. The agency
who helped in ICADE did not transfer the technology to BBS due to different reasons.
Therefore, when any latest technology is used , the continuation need to be ensured

11.4 Dissemination of Census Result
th

Experience of the 5 Census showed that data were cleaned and prepared within 15 months
after the Census. But data were released for community reports. The users are interested in
national reports. Therefore, online tables for the nation as a whole, disaggregated by urbanrural, division and districts should be released first. The other reports can be released
subsequently.
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12. CHALLENGES AND RECOMMENDATIONS
12.1 Challenges
The following challenges emerged from the population census 2011 operation which are converged
here in consultation with the persons involved in census, renowned demographers, academicians,
experts from the different agencies. There was one national level consultation meeting where the
challenges and recommendations were presented which was afterward approved by the technical
committee of the census.

i) Difficulty to collect data from the urban settings
There was difficulty to collect data from the urban areas, particularly in the high rise buildings. Due to
security reason, the caretaker or guards at the gate try to forbid them to enter into the building.
Sometimes data had to collect from the gate and information was given by the caretakers or by
telephone call from the gate. Such instances quality/accuracy of data could not be ensured.

ii) Difficulty to estimate Areas in different level
In some cases, total area of the upazila and zila were not similar to the other sources such as district
administration, land office. This discrepancy of area at the sub-national level should be minimized.
iii) Data provided by the less knowledgeable member/person of the household
Data should be collected a member of the household who have better knowledge otherwise the
likelihood of inaccuracy of data would rise. In some cases it was difficult to get the most
knowledgeable member (usually the head of the household) of the household during data collection.
For example, during day time most of the head of the household were busy in work and away from
home and also in case of urban areas in high rise buildings as mentioned earlier.
iv) Less priority of advocacy and publicity of population census
In census 2011, publicity was is limited to the print and electronic media which may not accessible to
the mass people in particular remote areas. Duration of publicity and coverage should be increased to
so that most of the people should know the importance and benefit of census.
v) Loss of uniformity of Training to the field staff
It was tried to provide verbatim training to the field level, in particular the zonal officers, supervisors
and interviewers. Multimedia was also tried to use where ever possible. However, it was not possible
to share the uniform method of field operation to the field staff. Multimedia could not possible to use
everywhere.
vi) Difficulty to transfer modern technology and knowledge to BBS
In 2011 census, updated ICADE technology was used to capture the census data which is a time
saving technology to capture data with higher accuracy level. Finally, the source code was not
handed over to BBS by the contracting farm which was based in away from the country.
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vii) Transferring Project Director during project period
The Project Director (PD) acts as the captain of a ship. Therefore, he should be a dynamic, energetic
and able to work under pressure round the clock. The Project Director should not be transferred until
or unless the project is completed. Changing PD during the project period hampers the continuity of
work and delays to deliver the outputs.
viii) Delaying of Fund release
Although the fund is available, delaying of releasing fund sometimes hampers the time bound work
activities of the project. As censuses is a time bound work its every phase of activity is to be
completed within the stipulated time. Therefore, sufficient fund allocation will have to be made
available accordingly.

12.2 Recommendations
The following strategic points are suggested to be implemented in next census to improve the
methodology of the census in order to increase the accuracy level of the census results.

i) Updated method of data collection: Multi-Modal
Multi-Modal census can be experimented before 2021 census. Under this system different modes of
data collection may be explored, which include computer assisted panel interview, e-mails, computer
assisted telephone interview etc. In the city area, Mailing Census may be introduced on test basis as
the enumerators could not collect the necessary information correctly because of absentee of head of
household and or other barriers due to security point of view. However, after exploring different
alternatives, the stakeholders consultation will be necessary to finalise the system.

ii) Use higher coverage of Census publicity
Wide scale publicity of census plays a significant role to get accurate data from the respondents. To
reach every corner of the country and every class of population, Publicity of population census needs
to strengthen and wider coverage. Suggested strategies are
-

increase of duration of timing in the electronic media with all channels,
more coverage in print media with features, advertisement
use of social media (facebook, twitter) as publicity modality
sending mail and sms to all the users

iii) Ensure transfer of modern knowledge to BBS
If any contractual is outsourced to the other organisation for census operation, the terms and
condition should include the following: ‘Whatever the technology uses, it should be transferred to BBS
after census operation”. It will ensure that transferring modern technology to BBS. Authority should
also be careful to check whether the technology is transferred to BBS (capacity, application, source
code etc.) before final payment.
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iv) Imparting training with modern devices
Field level training of enumerators and supervisors is a gigantic task and it is a challenge to provide
uniform training all over the country. A standard module of training can be prepared in audio-visual
format with practical examples how to collect the data, rapport building etc. This audio-visual training
can be given using multimedia and uniformity of the training can be ensured.

v) Formation of a sub-national level committee to resolve area related issue
A sub-national level committee (district, upazila) needs to constitute to resolve the discrepancy of the
total area of district and upazila. This committee will provide suggestions how to provide uniform total
area of the upazilas and zilas. The committee can be headed by DC in the zila and UNO in the
upazila level.

vi) Interaction to the local representative, housing association
More interactions can be established to resolve the data collection issue in the urban areas. Formal
communication can be established to the housing authorities, local elected representative to seek
cooperation for the accurate data collection. Here, official letters issue, formal meeting with them
could be the possible means of interaction.

vii) Involvement of more female interviewers/supervisors in the data collection
From the practical point of view, it was observed that the data was collected mostly from the female
members of the family as men are away from home due to economic activities. Sometimes, female
members were alone in the day time at home. So, they feel sometimes embarrassing to provide data
if a male interviewer was there or not allowed them to enter in the house that time.
More female interviewers can be hired to collect information to resolve the above issue. Even
interview team can be formed with one male and one female who will count 2 enumeration areas. In
such a way, accuracy of data can be improved with same cost of interview. If female is not available ,
only then male can be hired.

viii) More dialogues with the users at national and sub-national level
User-producer dialogue is useful means to map the depth of analysis, to identify the needful of data at
various level and form, and to find out the issues to be taken care of. Notion of data use by the
national level policy makers and at the micro level users are different. Hence more user-producer
dialogue can be organized from national to the upazila level at the planning phase census.

ix) Integrate census undertakings with the objective of preparation of the population register
Initiatives have been taken to prepare a population register in BBS where the basic information of all
the population of Bangladesh will be stored. Population census could be planned in such a way that
the proposed project can use the basic data of population census to upgrade or verify their database.
Such as population in a village or mahalla in population census should be equal to their database in
that area. Even the census result can be used to update their database.
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Bridge plan can be adopted to get synergies of the census data through these two vital activities ,
population censes and developing database of population register in Bangladesh.

x) Documentation of Census reports and Digitization
Documentation of census reports is a prime task of BBS. Including population census 2011, five
censuses have been conducted after independence of Bangladesh. Presently, no documentation
procedure has been adopted to archive these valuable reports. Due to lack of proper documentation
of earlier censes reports, it is difficult to get some of the reports. It is observed that some of the earlier
reports have been lost or not known to place of availability. These valuable reports are useful to write
the current census reports, to understand the methodological or definitional change, to show trend
analysis of population. Even planners, researcher, students needed these reports regularly.
A well furnished set up is needed to archive all the published reports of the last five population
censuses and standard catalogue system should be introduced. Digitization of these reports and
other valuable documents are needed abreast with archiving activity. Because the quantity of reports
are increasing and spacing problem increases to archive them. Digitization would also ensure the
protection of the reports even if the hard copies are lost due to any unavoidable circumstances.
Population census authority could lead the activity during the interim period between censuses.
All the digitized reports can be uploaded to the website of BBS for wider use of census results.

xi) Provisional reports can be uploaded in the website for the users before finalization;
As the country is heading to total digitization, initiative can be taken to upload the provisional reports
(national, district, community) in the website of BBS. Keeping in the ground reality that it would
sometimes be required to have much more time to finalise the reports by following all the standard
procedures, such as reviewing, clearance from the technical committee, final clearance by the
authority to print.

xii) Appointment of Two Deputy Project Directors
Population Census is one of the biggest and longest activities of BBS. There need sufficient and
skilled project management team. To assist the project director, two Deputy Project Directors (DPD)
need to be appointed so that no casualty can interrupt the work of the Project in absence of the PD.
One DPD will look after the financial matter and another will look after field operation and technical
aspects.
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Appendix - 1
Acronyms
BBS – Bangladesh Bureau of Statistics
BIDS – Bangladesh Institute of Development Studies
EA – Enumeration Area
EU – European Union
GIS – Geographical Information System
HH – Household
HYV – High Yielding Variety
ICR – Intelligent Character Recognition
iCADE- Integrated Computer Assisted Data Entry
KFI – Key From Image
OCR – Optical Character Reader
OMR – Optical Mark Reader
OUA – Other Urban Area
PEC – Post Enumeration Check
PSA – Paurashava
QA – Quality Assurance
SA – Supervisors Area
SID – Statistics and Informatics Division
TIFF – Tagged Image File Format
UHQ – Upazila Headquarters
UNFPA- United Nations Population Fund
USAID- U.S. Agency for International Development
**Hot- deck – Hot deck imputations is a method for handling missing data in which each missing value
is replaced with an observed response from a “similar” unit.
**Cold- deck – This imputation, by contrast, selects missing data from another dataset.
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Appendix - 2
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF LAW AND PARLIAMENTARY AFFAIRS

(Law Division)
NOTIFICATION
nd

No. 517-Pub 22

June, 1972- The following order made by the President, on the advise of the Prime

Minister, of the People's Republic of Bangladesh on the 21st June 1972 is hereby published for
general information:GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF LAW AND PARLIAMENTARY AFFAIRS
(Law Division)
President's Order No. 70 of 1972
THE CENSUS ORDER, 1972
WHEREAS it is expedient to provide for the taking from time to time of Census for Bangladesh or any
part there of and for obtaining certain information with respect to the population of Bangladesh;
Now, THEREFORE, in pursuance of the proclamation of independence of Bangladesh, read with the
provisional Constitution of Bangladesh Order 1972 and in exercise of all powers enabling him in that
behalf, the president is pleased to make the following order.
1. (1) This order may be called the Census Order, 1972
(2) It extends to the whole of Bangladesh
(3) It shall come into force at once
In this order, unless there is anything repugnant in the subject or context2. a) "Census Officer" means any person appointed order Article 4 ;
b) "Government" means the Government of the People's Republic of Bangladesh
c) "Prescribed" means prescribed by rules made under this order.
3. The Government may, from time to time, by notification in the official Gazette, declare that a census
for Bangladesh shall be taken during such period as may be specified there in.
4. (1) The Government may appoint(i)

a Census Commissioner to make plan and to supervise the taking of Census
throughout; and

(ii)

Census Officers to take aid in or supervise the taking of census within any specified
area.

(2) A declaration in writing signed by any authority authorized in this by the government that any
person has been duly appointed Census Officer shall be conclusive proof of such appointment.

5. (I) If the Deputy Commissioner, of any authority authorized in this behalf by the Government by an
order in writing so directs.
a)

every officer in command of any body of men belonging to naval, Military or air force of
Bangladesh or any vessel or.

b)

every person other than a pilot or harbor-master, having-charge or-control of a vessel.
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c)

every person in charge of a lunatic asylum, hospital, workhouse prison, reformatory or
lock-up or of any public charitable religious or educational institution.

d)

every keeper, owner, secretary or manager of any sarai, hotel, boarding house lodging
house, emigration depot or club,

e)

every manager or officer of a railway, or any commercial or industrial establishment or
trading concern, and

f)

every occupant of immovable property wherein persons are living at the time of taking
census shall, in relation to the persons who, at the time of the taking of the census are
under his command of charge, or are inmates of his sarai, hotel, house, depot or club or
are employed under him or are present on or in such immovable property, perform,
such duties of a Census Officer as may be required by such order.

(2) The provisions of this order relating to a census officer shall so far as may be, apply to a person
performing the duties of a census officer in pursuance of an order under clause (I). (3) Whoever
refuses or neglects to perform the duties which he is directed under clause (I) to perform shall be
deemed to have committed an offence under section 187 of the penal code (XIV of 1860).
6. The Deputy Commissioner, or any Census Officer appointed under sub clause (ii) of clause (I) of
Article 4 for any local area and authorized by rules in behalf, may, by order in writing call upon.
(a) owners and occupiers of land, farmers, tenure holders and assignees of land revenues, or
their agents;
(b) members of Union or Nagar Panchayet, Shahar Committee, Zila Board or Paurashava, or
other local authorities, and officers and servants there-of;
(c) school teachers, Government servants and literate persons of good repute for the time being
residing in the area concerned; and
(d) officers and members of staff of factories, firms or establishment ; to work as enumerators, or
to perform any other duties of a census officer, or to given such assistance as may be
specified in the order towards the taking of census of persons who are, at the time of the
taking of census, on the lands of such owners, occupiers, farmers, tenure holders or
assignees, or in the premises of factories, firms and other establishments, or within the areas
which such members represent, or for which such local authorities area established or as the
case may be, in which such members represent or for which such locals authorities are
established, or as the case may be, in which such tenders, government servants or literate
persons, officers and members of staff are themselves residing, and the persons to whom an
order under this article is directed shall be legally bound to obey the same.
7. (1)

The Government may, by notification in the official Gazette formulate such questionnaire it
thinks fit, and a Census Officer may require any persons within his jurisdiction to give answer
to such questionnaire as he may think fit.

(2)

Any persons who is required to give answers to the questionnaire and other relevant
questions under clause (1) shall be legally bound to give answers to the best of his
knowledge or belief:

Provided that woman shall not be bound to state the name of her husband or deceased husband or
any other person whose name she is forbidden by custom to mention.
8. Every person occupying any house, enclosure, vessel or other place allow the Census
Officer such access there to as, having regard to the customs of the country. They may reasonably
require for purpose of the census and shall allow them to paint on, or affix to, the house, enclosure,
vessels or places such letters, marks or numbers as may be necessary for the purpose of the census.
9. (1) Subject to any rule made in this behalf a Census Officers may within the local limits of his
jurisdiction leave or cause to be left a schedule prescribed for the purpose at any dwelling house or
with the manager or any officer of any commercial or industrial establishment or trading concern, for
the purpose of its being filled up by the occupier of such house or of any specified part thereof, or by
manager or officer with respect such particulars regarding the inmates of such house or part or the
persons employed under such manager of officer during the time of the taking of the census, as may
be specified in the schedule.
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(2) When a schedule was been left under clause (1), the occupier, manager of officer concerned shall
fill it up cause it to be filled up as required by that clause to the best of his knowledge or belief, sign
his name thereto and deliver it to the Census Officer or to such person as the Census Officer may
direct.
10. No person shall have a right to inspect any book, register or record made by Census Officer in the
discharge of his duties as such and notwithstanding anything to the contrary in the Evidence Act,
1972, no entry in any such book, register or record shall be admissible as evidence in any civil
proceeding whatsoever, or in any criminal proceedings other than a prosecution under this order or
under any law for any act or omission under this order which constitute an offense under such other
law.
11. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, a Municipality or
other local authority. shall, in consultation with officer authorized in this behalf by the Government,
cause, during the period specified under Article 3, the census of the municipality or the area within its
jurisdiction to be taken wholly or in part in the manner authorized or required by or under this order,
and meet all such expenses as prescribed by authority.
12. The Census Commissioner or any authorized in this behalf by the Government may, at the request of any
local authority or person on payment of cost, cause abstracts to be prepared and supplied containing such
statistical information as can be derive from the census return being information which is not contained in any
published reports and which in the opinion of such Commissioner or authority such local authority or person
may reasonably require.
1.3. If any person –
a) being a Census Officer, or being lawfully required to give assistance towards the taking of
census, refuses or neglects to use reasonable diligence in performing any duty imposed
upon him or in obeying any order issued to his in accordance with this order or any rule
made there under, or binders or obstructs another person in performing any such duty or in
obeying such order, or
b) being a Census Officer intentionally puts any offensive or improper question or knowingly
makes any false return or, without the previous sanction of the Government discloses any
information which he has received by means of or for the purpose of, a census return, or
c) intentionally gives a false answer to, or refuses to answer to the best of his knowledge or
belief, the questionnaire or other relevant asked of him by a Census Officer which he is
legally bound to answer or
d) occupying any house, premise, vessel or land, refuses to allow a Census Officer such
reasonable access there to as he is required under this order to allow, or
c) removes, obliterates, alters or damages without proper authority or before the completion of
the census any letter, marks or objects which has been painted or affixed for the purpose of
the census, he shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend
to one month, or with fine which may extend two hundred rupees or with both.
f)
No prosecution under this order shall be instituted except with the previous sanction of the
government or of any authority authorized in this behalf by the govt.
14. Nothing in this order shall be deemed to prevent any person from being prosecuted under any
other law for any act or omission under this order which constitutes an offense under such other law;
15. Provided that no such prosecution shall be instituted except with the previous sanction referred in
Article 14.
16. No court inferior to that of a Magistrate of the Second class shall try on offense under this order.
17. All Census Officer, and all persons performing the duties of a Census Officer, or giving assistance
towards the taking of the census, while acting in pursuance of an order made under this order, shall
be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the penal code, 1860 (XIV of
1860).
18. The Government may make rules for carrying out the purpose of this order.
19. The census ordinance, 1959 (X of 1959) is hereby repealed.
DACCA
The 21 st June, 1972

ABU SAYEED CHOWDHURY
President of the People's Republic of Bangladesh
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Appendix - 13
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা
আেমশুমারর ও গৃহগণনা - ২০১১

শুমারর কাদজ রনদ ারজত রবরবএস কমমকতমার তারলকাাঃ
জাতী শুমারর সমন্ব কারী
ক্ররমক নাং
শুমারর পেবী
১।
প্রধান শুমারর সমন্ব কারী
২।
সসন্সাস করমশনার/জাতী
সমন্ব কারী
৩।
অরতররক্ত জাতী সমন্ব কারী
৪।
শুমারর সজলা সমন্ব কারী
৫।
৬।

রবরবএস পেবী
সরিব, পররসাংখ্যান রবভাগ
মহাপররিালক

উপদজলা/থানা শুমারর সমন্ব কারী
সজানাল অরিসার

জনবদলর সাংখ্যা
১
১

যুগ্ম-সরিব/উপ-মহাপররিালক
পররসাংখ্যান রবভাগ ও বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরার
সকল ১ম সেণীর কমমকতমা
উপদজলা/থানা পররসাংখ্যান কমমকতমা
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা ও উপদজলা কমমরত রবরভন্ন
েপ্তদরর রিতী ও তৃতী সেণীর কমমকতমা ও কমমিারী

২
১২০
৫৩০
২৭০০

শুমারর সজলা সমন্ব কারী
রবভাগ
বররশাল

অঞ্চল
বররশাল

পটু াখালী

িট্টগ্রাম

িট্টগ্রাম

শুমারর সজলা সমন্ব কারীর নাম ও পেবী
জনাব রলদজন শাহ নঈম,
আরএসও
জনাব এরবএম রসরাজুল হক
উপ-সরিব
জনাব নুর উদ্দীন আহদমে
উপ-পররিালক
জনাব সমাাঃ মহরসন,
উপ-সরিব
সবগম আরজজা রহমান
এসও
জনাব আব্যল কালাম আজাে
উপ-পররিালক
জনাব সমাাঃ মাসুে আলম
উপ-পররিালক
জনাব আব্দুল খাদলক
উপ-পররিালক
জনাব সমাাঃ রমজানুর রহমান খিকার
উপ-পররিালক
জনাব সমাাঃ মাঈনউদ্দীন সিৌধুরী
উপ-সরিব
জনাব আইনুল কবীল

উইাং/অঞ্চল
আরএসও, বররশাল

োর ত্ব প্রাপ্ত সজলা
বররশাল-১

সভালা-২

োর ত্ব প্রাপ্ত উপদজলা/থানা
আগগলঝড়া, বানারী পাড়া, সের,
সগৌরনেী, উরজরপুর
বাব্যগঞ্জ, বাদকরগঞ্জ, রহজলা,
সমদহরিগঞ্জ, মুলােী
সের, সবারহানউরদ্দন, সেৌলতখান,
তজুমুরদ্দন
িরিুাশন, লালদমাহন, মনপুরা

ঝালকাঠি

সকল উপদজলা

রপদরাজপুর

সকল উপদজলা

পটু াখালী-১

সের, কলাপাড়া, রমজমাগঞ্জ,দুমকী

বররশাল-২
এিএএন্ডএমআইএস

ইন্ডারি এন্ড সলবার
উইাং
করিউটার উইাং
সেদমগ্রািী এন্ড সহলথ
উইাং
ন্যাশনাল একাউরটাং
উইাং
করিউটার উইাং

সভালা-১

বরগুনা
পটূ াখালী-২
িট্টগ্রাম-১

ন্যাশনাল একাউরটাং
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িট্টগ্রাম-২

সকল উপদজলা
বাউিল, েশরমনা, গলারিপা
কণ মফুলী, সকাত ালী, বাদ রজে
সবাসত্মামী, েবলমুরড়াং
হারলশহর, খুলশী,পাহাড়তলী,
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রবভাগ

অঞ্চল

বািরবান
রাঙ্গামাটি
খাগড়াছরড়
সনা াখালী

কুরমলস্না

রসদলট

রসদলট

শুমারর সজলা সমন্ব কারীর নাম ও পেবী
পররিালক
জনাব সমাাঃ হাবীব্যর রহমান
উপ-সরিব
জনাব সমাাঃ ররিকুল ইসলাম
এস,ও
জনাব সমাাঃ ও ারহদুর রহমান
আরএসও
জনাব এআরএম খাদলকুজ্জামান
উপ-সরিব
জনাব মরিজুল ইসলাম
সপ্রাগ্রামার
জনাব সমাজাদেল হক খান
উপ-সরিব
জনাব সমাাঃ সরজাউল কররম
সপ্রাগ্রামার
সবগম গীতাঞ্জলী সিৌধুরী
উপ-সরিব
জনাব সাদ্দাম সহাদসন খান
আরএসও
জনাব মাহমুদুজ্জামান
উপ-পররিালক
জনাব সমাাঃ রসরাজ রম া
উপ-পররিাল (অব:)
জনাব মুরন্স সরিউল হক
উপ-সরিব
জনাব সামছুল আলম
পররিালক (ভারপ্রাপ্ত)
জনাব সমাাঃ মরজব্যলস্নাহ
যুগ্ম-পররিালক (অব:)
জনাব সমাাঃ িারম্নক সসাদহল
সপ্রাগ্রামার
জনাব এস, এম শাহজাহান
উপ-পররিালক (অব:)
জনাব মরহউরদ্দন আহদমে
আরএসও
জনাব সনৌদসর ও া
পররিালক
জনাব এ এস এম আহসান করবর
সপ্রাগ্রামার
জনাব এন এম সসরলম
উপ-সরিব
জনাব আবদুল আলীম ভূঞা
এস,ও
জনাব সমাাঃ আবদুস ছাত্তার
এস,ও (অবসর প্রাপ্ত)
জনাব আবদুল মরতন
উপ-পররিালক (অব:)
জনাব এদকএম আরনসুর রহমান
উপ-পররিালক
জনাব সঘাষ সুবব্রত
যুগ্ম-পররিালক
জনাব আবদুর ররহম সমালস্না
উপ-সরিব

উইাং/অঞ্চল

োর ত্ব প্রাপ্ত সজলা

িট্টগ্রাম-৪

োর ত্ব প্রাপ্ত উপদজলা/থানা
পদতঙ্গা, বির
পাঁিলাইশ, বাকরল া, িাঁেিগাঁও,
রাঙ্গুরন া
রমরশরাই, সরিপ, সীতাকুন্ডু

িট্টগ্রাম-৫

িিনাইশ, সলাহাগড়া, সাতকারন া

িট্টগ্রাম-৬

হাটহাজারী, িটিকছরড়, রাউজান

িট্টগ্রাম-৭

সবা ালখালী, পটি া, আদনা ারা,
বাঁশখালী
সের, রামু, সটকনাি,উরখরা

িট্টগ্রাম-৩
ইন্ডারি এন্ড সলবার
উইাং
আরএসও, িট্টগ্রাম

এিএএন্ডএমাআইএস

কক্সবাজার-১
এিএএন্ডএমাআইএস

বািরবান

িদকারর া, মদহশখারল, কুতুবরে া,
সপকু া
সকল উপদজলা

আরএসও, রাঙ্গামাটি

রাঙ্গামাটি

সকল উপদজলা

সসন্সাস উইাং

খাগড়াছরড়

সকল উপদজলা

সিনী

সকল উপদজলা

ইন্ডারি এন্ড সলবার
উইাং

কক্সবাজার-২

সনা াখালী-১

সকািানীগঞ্জ, সের,, করবরহাট

সনা াখালী-২

সবগমগঞ্জ, িাটরখল, সসনবাগ,
সসানাইমুরড়
হারত া, সুবন মির

সনা াখালী-৩
এিএএন্ডএমাআইএস

লক্ষীপুর-১

সের, রামগঞ্জ

লক্ষীপুর-২

রা পুর, রামগরত, কমলনগর

আরএসও, কুরমলস্না

কুরমলস্না-১

করিউটার উইাং

কুরমলস্না-২

এিএএন্ডএমাআইএস

কুরমলস্না-৩

ব্রাহ্মনপাড়া, ব্যরড়িাং,
সেবীোর,কুরমলস্না আেশম সের
সিৌদ্দগ্রাম, লাকসাম, মদনাহরগঞ্জ,
নাঙ্গলদকাট
োউেকারি, সহামনা, সমঘনা,
মুরােনগর
িারিনা, বরম্নড়া, কুরমলস্না সের (ে:)
রততাস
আখাউড়া সের, কসবা, নবী নগর

কুরমলস্না-৪
ন্যাশনাল একাউরটাং
উইাং

ব্রাহ্মনবারড় া-১
ব্রাহ্মণবারড় া-২
িাঁেপুর-১

সেদমাগ্রািী

িাঁেপুর-২

এিএএন্ডএমআইএস

রসদলট-১
রসদলট-২

120

বাঞ্ছারামপুর, রবজ নগর, আশুগঞ্জ,
নারছরনগর ও সরাইল
িাঁেপুর সের, িররেগঞ্জ, হাইমির,
মতলব(ে:)
হারজগঞ্জ, কচু া, মতলব(উ:),
শাহরারসত্ম
রসদলট সের, েরক্ষণ সুরমা,
সকািানীগঞ্জ
সগা াইনঘাট, জজমত্মাপুর, কানাইঘাট,
জরকগঞ্জ
Administrative Report

রবভাগ

ঢাকা

অঞ্চল

ঢাকা

শুমারর সজলা সমন্ব কারীর নাম ও পেবী
জনাব ও ারহদুর রহমান ভূঞা
পররসাংখ্যান কমমকতমা (অব:)
জনাব সািাত উলস্নাহ্
সপ্রাগ্রামার
জনাব আব্যল কাদশম
সপ্রাগ্রামার
জনাব এসএম কামরম্নল ইসলাম
আরএসও
জনাব আব্দুল হাসান খান
উপ-সরিব
জনাব সমাাঃ সতািাদ ল আহদমে
এসও
জনাব শ্যামল িন্দ্র কমমকার
উপ-সরিব
জনাব সমাাঃ ররিকুল ইসলাম
আরএসও
সবগম সখনিান
রসরন র সহকারী সরিব
জনাব করবর উরদ্দন আহােে
উপ-পররিালক
সবগম সারবলা খাতুন
এস,ও
জনাব জগন্নাথ োস সখাকন
উপ-সরিব
জাহান আিদরাজা সবগম
এসও
সবগম সসরলমা সুলতানা
পররিালক
জনাব কামাল উরদ্দন
রসরন র সহকারী সরিব
জনাব জাির আহমে খান
যুগ্ম-পররিালক
সবগম সালমা হাসনাদ ন
এস,ও
ে. সমাাঃ শাহাোৎ সহাদসন
উপ-সরিব
জনাব সমাাঃ সগালাম রাজ্জাক
পররসাংখ্যান কমমকতমা (অব:)
সাঈো সবগম
সপ্রাগ্রামার
সমা: রমজানুর রহমান
এস,ও
জনাব সমাাঃ সহিজুর রহমান
উপ-পররিালক
জনাব সমাাঃ মকব্যল সহাদসন
উপ-সরিব
ে. েরপঙ্কর রা
উপ-পররিালক
জনাব রসরাজুল করবর
যুগ্ম-পররিা লক (অব:)
জনাব যতন কুামর সাহা
রসদেম এনারলে

উইাং/অঞ্চল

োর ত্ব প্রাপ্ত সজলা
রসদলট-৩

এিএএন্ডএমআইএস

সুনামগঞ্জ-১

এিএএন্ডএমআইএস

সুনামগঞ্জ-২

আরএসও, রসদলট

হরবগঞ্জ-১
হরবগঞ্জ-২

এিএএন্ডএমআইএস

সমৌলভীবাজার১
সমৌলভীবাজার-২

আরএসও, ঢাকা

ঢাকা-১

পররসাংখ্যান রবভাগ

ঢাকা-২

ইন্ডারি এন্ড সলবার
উইাং
ইন্ডারি এন্ড সলবার
উইাং

ঢাকা-৩
ঢাকা-৪
ঢাকা-৫

োর ত্ব প্রাপ্ত উপদজলা/থানা
রবশ্বনাথ, বালাগঞ্জ, রব ানীবাজার,
সিন্সুগঞ্জ, সগালাপগঞ্জ
সের, শালস্না, জামালগঞ্জ,
জগন্নাথপুর, ধমমপাশা, রেরাই
তারহরপুর, েরক্ষণ সুনামগঞ্জ, সো ারা
বাজার,ছাতক, রবশ্বম্ভপুর
হরবগঞ্জ সের, নবীগঞ্জ, বারন ািাং
আজরমররগঞ্জ
মাধবপুর, লাখাই, চুনারম্নঘাট,
বাহুবল
সের, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল
বড়দলখা, কুলাউড়া, রাজনগর, জুরড়
তুরাগ, উত্তরখান, ে:খান, উত্তরা,
রবমানবির, রখলদখত, কুাটনদমট
গুলশান, রামপুরা, বাড্ডা
আোবর, োরম্নস সালাম, রমরপুর,
শাহআলী
পলস্নবী, কািরম্নল
সতজগাঁও, সতজগাঁও, রশল্পাঞ্চল,
সশদরবাাংলানগর, রমনা, পল্টন ও
শাহবাগ
মরতরঝল, রখলগাঁও, সব্যজবাগ

সসন্সাস উইাং

ঢাকা-৬

এরগ্রকালিার উইাং

ঢাকা-৭

পররসাংখ্যান রবভাগ

ঢাকা-৮

এরগ্রকালিার উইাং

ঢাকা-৯

ন্যাশনাল একাউরটাং

ঢাকা-১০

সমাহােেপুর, ধানমরন্ড, রনউমাদকমট,
কলাবাগান
সুত্রাপুর, সগন্ডারর া, কামরাাংগীির,
হাজারীবাগ
বাংশাল, সকাত ালী, লালবাগ,
িকবাজার
সেমরা, যাত্রাবাড়ী

ঢাকা-১১

কেমতলী, শ্যামপুর

ঢাকা-১২

সকরানীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, সোহার

এিএএন্ডএমআইএস

ঢাকা-১৩

সাভার-১, ধামরাই

ন্যাশনাল একাউরটাং

ঢাকা-১৪

সাভার-২ (আশুরল া)

এিএএন্ডএমআইএস

গাজীপুর-১

গাজীপুর সের

গাজীপুর-২
নারা নগঞ্জ-১

কারল াগকর, কারলগঞ্জ, কাপারস া,
শ্রীপুর
সের, বির

নারা নগঞ্জ-২

আড়াইহাজার, রম্নপগঞ্জ, সসানারগাঁও

সসন্সাস

এিএএ ন্ডএমআইএস
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মারনকগঞ্জ

সকল উপদজলা

Administrative Report

রবভাগ

অঞ্চল

িররেপুর

রকদশারগ
ঞ্জ

ম মনরসাংহ

জামালপুর

টাাংগাইল

খুলনা

খুলনা

শুমারর সজলা সমন্ব কারীর নাম ও পেবী
মমতাজ সবগম
এস,ও
জনাব সমাাঃ আবদুল কারের রম া
উপ-পররিালক
জনাব ইখরত ার উরদ্দন আহদমে
এসও
সবগম রমনাক্ষী রবশ্বাস
আরএসও
জনাব সমাাঃ সমাসত্মিা আশরাফুজ্জামান
এসও
জনাব সতু রঞ্জন মন্ডল
যুগ্ম-পররিালক
জনাব মাহব্যব্যর রহমান
উপ-পররিালক
সবগম উদে কুলসুম
এসও
জনাব আবদুলস্নাহ হারম্নন পাশা
পররিালক
জনাব আশরাফুল আলম রসরদ্দকী
আরএসও
জনাব সমাাঃ তাদহর উরদ্দন আহদমে
এসও (অব:)
জনাব তালাে মাহমুে খান
উপ-সরিব
জনাব সমাাঃ আবদুল ও াদুে
এসও
জনাব সমাাঃ এনামুল হক
সমইনদটদনন্স ইরঞ্জরন ার
জনাব সসরলম সরকার
আরএসও
জনাব আলমগীর সহাদসন
উপ-পররিালক (অব:)
জনাব রজ াউরদ্দন আহদমে
উপ-পররিালক
জনাব সমাাঃ সগালাম ই ারহ া
উপ-সরিব
জনাব সমাাঃ আরতকুল করবর
আরএসও
জনাব এসএম মঞ্জুরম্নল কাদের
উপ-সরিব
জনাব সমাাঃ ওসমান গরণ
পররসাংখ্যান কমমকতমা (অব:)
জনাব সমাাঃ শরিকুল ইসলাম
আরএসও
জনাব আব্যল কালাম আজাে
উপ-পররিালক
জনাব সমাাঃ মাহমুদুল হক
উপ-সরিব (অব:)
জনাব সমাাঃ রমজানুর রহমান হাওলাোর
আরএসও
জনাব রবধান বড়াল
উপ-পররিালক

উইাং/অঞ্চল
এরগ্রকালিার উইাং

োর ত্ব প্রাপ্ত সজলা
মুরন্সগঞ্জ

োর ত্ব প্রাপ্ত উপদজলা/থানা
সকল উপদজলা

এিএএন্ডএমআইএস

নররসাংেী-১

নররসাংেী সের, পলাশ/রশবপুর

ন্যাশনাল একাউরটাং
উইাং
আরএসও, িররেপুর

নররসাংেী-২

মদনাহরেী, সবলাব, রা পুরা

িররেপু-১

এিএএন্ডএমআইএস

িররেপুর-২

ন্যাশনাল একাউরটাং
উইাং
ন্যাশনাল একাউরটাং

রাজবাড়ী

সের, মধুখালী, সবা ালমারী,
আলিাোঙ্গা
ভাাংগা, িরভদ্রাসন, নগরকািা,
সালথা, সেরপুর
সকল উপদজলা

সগাপালগঞ্জ

সকল উপদজলা

এিএএন্ডএমআইএস

মাোরীপুর

সকল উপদজলা

সেদমাগ্রািী এন্ড সহলথ
উইাং
আরএসও, রকদশারগঞ্জ

শরী তপুর

সকল উপদজলা

রকদশারগঞ্জ-১

এরগ্রকালিার উইাং

সনত্রদকাণা-১

এিএএন্ডএমআইএস

সনত্রদকাণা-২

আরএসও, ম মনরসাংহ

ম মনরসাংহ-১

সের, সহাদসনপুর, পাকুরি া,
কটি ারে
ইটনা, তাড়াইল, কররমগঞ্জ,
রমঠামইন
কুরল ার ির, অষ্টগ্রাম, বারজতপুর,
জভরব, রনখলী
ম পূব মধলা, সনত্রদকাণা সের,
দুগাপুর,
কলমাকািা
সকন্দু া, মেন, খারল াজুরড়,
সমাহনগঞ্জ, আটপাড়া, বারহাট্টা
সের, রত্রশাল, ভালুকা

ম মনরসাংহ-২

ফুলবারড় া, মুক্তাগাছা, সগৌরীপুর

ম মনরসাংহ-৩

গিরগাঁও, ঈশ্বরগঞ্জ, নািাইল

ম মনরসাংহ-৪

সধাবাউড়া, হালু াঘাট, ফুলপুর

জামালপুর-১

সের, মাোরগঞ্জ, সররষাবারড়

জামালপুর-২
সশরপুর-

বকসীগঞ্জ, সেও ানগঞ্জ, ইসলামপুর,
সমলািহ
সকল উপদজলা

আরএসও, টাঙ্গাইল

টাাংগাইল-১

সের, নাগরপুর, রমজমাপুর, সেলদু ার

সেদমাগ্রািী এন্ড সহলথ

টাাংগাইল-২

ধনবারড়, ঘাটাইল, মধুপুর,
সগাপালপুর
সরখপুর, বাসাইল, ভূঞাপুর,
কারলহারত
সের, সসানাোঙ্গা, খারলশপুর,
সেৌলতপুর, খানজাহান আলী,
রেঘরল া, রূপসা
বটি াঘাটা, োদকাপ, ফুলতলা,
সতরখাো, ডুমুরর া, পাইকগাছা,

রকদশারগঞ্জ-২
রকদশারগঞ্জ-৩

এিএএন্ডএমআইএস

আরএসও, জামালপুর

টাাংগাইল-৩
আএসও, খুলনা

খুলনা-১

এিএএন্ডএমআইএস

খুলনা-২
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রবভাগ

অঞ্চল

যদশার

কুরষ্ট া

রাজশাহী

রাজশাহী

পাবনা

বগুড়া

শুমারর সজলা সমন্ব কারীর নাম ও পেবী

উইাং/অঞ্চল

োর ত্ব প্রাপ্ত সজলা

জনাব মাহফুজুল ইসলাম
উপ-পররিালক
জনাব রহরন্ম বাগড়
উপ-সরিব
জনাব সমাাঃ নজরম্নল ইসলাম
রসদেম এনারলে
জনাব এ সক এম নারছমুজ্জামান
কাদট মাগ্রািার (অব:)
জনাব আলমগীর সহাদসন
আরএসও
সবগম আরজজা পরভীন
যুগ্ম-পররিালক
জনাব মীর সহাদসন, উপ-পররিালক
জনাব রনমাই িাঁে রবশ্বাস
উপ-সরিব
জনাব সমাাঃ সমাসত্মাক আহদমে রম া
সপ্রাগ্রামার
জনাব রেলীপ কুমার ভদ্র
উপ-পররিালক
জনাব ইিদতখারম্নল কররম
আরএসও
জনাব সমাাঃ লুৎির রহমান
উপ-সরিব (অব:)
জনাব সমাাঃ রেলোর সহাদসন
উপ-পররিালক
জনাব সাইদুর রহামন
এস,ও
জনাব সমাাঃ আব্দুল হারলম
আরএসও
জনাব নারসর উরদ্দন আহদমে
উপ-পররিালক
জনাব সমাাঃ সমাসত্মারিজুর রহমান
পররিালক
জনাব শহীদুল ইসলাম
এস ও
জনাব রনরঞ্জন কুমার মন্ডল
উপ-সরিব
জনাব আবদুল মরজে রম া
উপ-পররিালক (অব:)
জনাব সমাাঃ সাহাব্যরদ্দন সরকার
উপ-পররিালক
জনাব আমজাে সহাদসন
আরএসও
সবগম মাকসুো রশল্পী
উপ-পররিালক
জনাব এদকএম িজলুল হক
উপ-পররিালক
জনাব এদকএম আশরাফুল হক
উপ-পররিালক
জনাব এইি এম রিদরাজ
আরএসও
জনাব সমাাঃ সমামদরজ রম া

সসন্সাস উইাং

বাদগরহাট-১
বাদগরহাট-২

এিএএন্ডএমআইএস

সাতক্ষীরা-১
সাতক্ষীরা-২

োর ত্ব প্রাপ্ত উপদজলা/থানা
ক রা
সের, িরকরহাট, সমালস্নারহাট,
সমাাংলা, রামপাল
রিতলমারী, কচু া, সমাড়ালগঞ্জ,
সরনদখালা
সের, তালা, কলাদরা া
কারলগঞ্জ, শ্যামনগর, সেবহাটা,
আশাশুরন
অভ নগর, ভাঘার পাড়া, সিৌগাছা,
সের
রঝকরগাছা, সকশবপুর, মরনরামপুর,
শাশমা
হররণাকুন্ডু, সের, জশলকুপা
সকাটিাঁদুপুর, কারলগঞ্জ, মদহশপুর

আরএসও, যদশার

যদশার-১

করিউটার উইাং

যদশার-২

করিউটার উইাং

রঝনাইেহ-১
রঝনাইেহ-২

এিএএন্ডএমআইএস

মাগুরা

সকল উপদজলা

করিউটার উইাং

নড়াইল

সকল উপদজলা

আরএসও, কুরষ্ট া

কুরষ্ট া-১

সের, কুমারখালী, সখাকশা

কুরষ্ট া-২

সেৌলতপুর, রমরপুর, সভড়ামারা

ন্যশনাল একাউরটাং
উইাং
এিএএন্ডএমআইএস

চু াোঙ্গা

সকল উপদজলা

সমদহরপুর

সকল উপদজলা

আরএসও, রাজশাহী

রাজশাহী-১

এিএএন্ডএমআইএস

রাজশাহী-২

সেরনাং ইনরেটিউট

নওগাঁ-১

করিউটার উইাং

নওগাঁ-২

রাজপাড়া, সবা ারল া, মরতহার,
শাহমুকদুম, সগাোগাড়ী, িারঘাট, পবা
ম পুঠি া,
বাঘা, দুগাপুর,
সমাহনপুর,তাদনার, বাঘমারা
সের, রাণীনগর, আত্রাই, মহাদেবপুর,
বেলগারছ
ধামুরহাট, রন ামতপুর,মািা,
পত্নীতলা, সাপাহার, সপারশা
সের, রসাংড়া

নাদটার-১
নাদটার-২
ন্যাশনাল একাউরটাং
উইাং
আরএসও, পাবনা

িাঁপাইনবাবগঞ্জ

এিএএন্ডএমআইএস

পাবনা-২

এরগ্রকালিার উইাং

রসরাজগঞ্জ-১

ইন্ডারি এন্ড সলবার
উইাং
আরএসও, বগুড়া

রসরাজগঞ্জ-২

পাবনা-১

বগুড়া-১
বগুড়া-২
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বাগারতপাড়া, বড়াইগ্রাম,
গুরম্নোসপুর, লালপুর
সকল উপদজলা
পাবনা সের, ঈশ্বরেী, িাটদমাহর,
ভাঙ্গুরা
সবড়া, িরেরপুর, সাঁরথ া, সুজানগর
আটঘরর া
সের, রা গঞ্জ, কারজপুর, কামারখি
সবলকুিী
শাহজােপুর, তাড়াশ, উলস্নাপাড়া,
সিৌহারল
বগুড়া, সের, আেমরেঘী, দুপিাঁরপ া,
কাহালু
ধুনট, নিীগ্রাম, শাহজাহানপুর,
Administrative Report

রবভাগ

রাংপুর

অঞ্চল

রাংপুর

রেনাজপুর

শুমারর সজলা সমন্ব কারীর নাম ও পেবী
উপ-সরিব
জনাব সমা াদজ্জম সহাদসন
রসরন র সপ্রাগ্রামার
জনাব এদকএম তারহদুল ইসলাম
উপ-পররিালক
জনাব সমাাঃ আরনসুজামান
আরএসও
জনাব সমাাঃ সরিকুল ইসলাম, এস,ও
আহসান করবর
উপ-সরিব
জনাব হারিজুর রহমান
উপ-পররিালক (অব:)
জনাব এম কামরম্নজ্জামন
কাদট মাগ্রািার
জনাব আব্দুর রব ঢালী
উপ-পররিালক
জনাব আবদুর রশীে হাওলাোর
সপ্রাগ্রামার
জনাব কারামত আলী
রসরন র সপ্রাগ্রামর
জনাব সমাাঃ আররফুল ইসলাম
আরএসও
জনাব মরতয়ুর রহমান
উপ-পররিালক(অব:)
জনাব হারিজুর রহমান
সপ্রাগ্রামার
জস ে রর াজুল ইসলাম
এস,ও

উইাং/অঞ্চল

োর ত্ব প্রাপ্ত সজলা

এিএএন্ডএমআইএস

বগুড়া-৩

এিএএন্ডএমআইএস

জ পুরহাট

আরএসও, রাংপুর

রাংপুর-১

সের, গাংগািড়া, কাউরন া, পীরগাছা

এিএএন্ডএমআইএস

রাংপুর-২

বেরগঞ্জ, রমঠাপুকু, পীরগঞ্জ,
তারাগঞ্জ
সের, সগারবিগঞ্জ, পলাশবাড়ী,

গাইবান্ধা-১
গাইবান্ধা-২

োর ত্ব প্রাপ্ত উপদজলা/থানা
সশরপুর
গাবতলী, সারর াকারি, রশবগঞ্জ,
সসানাতলা
সকল উপদজলা

ফুলছরড়, সাদুলস্নাপুর, সাঘাটা,
সুিরগঞ্জ
কুরড়গ্রাম সের, নাদগশ্বরী, ফুলবাড়ী,
ভুরম্নঙ্গামারী
িরবারজবপুর, রিলমারী, রাজারহাট,
সরৌমারর উরলপুর
সকল উপদজলা

করিউটার উইাং

কুরড়গ্রাম-১

এিএএন্ডএমআইএস

কুরড়গ্রাম-২

এিএএন্ডএমআইএস

লালমরনরহাট

এিএএন্ডএমআইএস

নীলিামারী

সকল উপদজলা

আরএসও, রেনাজপুর

রেনাজপুর-১

সের, খানসামা, কাহাদরাল,
সবািাগঞ্জ, বীরগঞ্জ, রবরল
রবরামপুর, ফুলবাড়ী, সঘাড়াঘাট,
হারকমপুর, নবাবগঞ্জ, পাব মতীপুর,
রিররর বির
সকল উপদজলা

রেনাজপুর-২
এিএএন্ডএমআইএস

ঠাকুরগাঁও

এিএএন্ডএমআইএস

পঞ্চগড়
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Appendix - 14

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
পররকল্পনা মন্ত্রণালয়
পররসাংখ্যান রবভাগ

গণনাকারীর প্ররশক্ষণ ম্যানুয়াল

আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা
পররসাংখ্যান ভবন
ই-২৭/এ, আগারগাঁও
শশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
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সূরিপত্র
অধ্যায়

রববরণ
রবদশষ রনদে েশনা
উপক্রমরণকা

প্রথম অধ্যায়
(১ম রেন)

রিতীয় অধ্যায়
(২য় রেন)

তৃতীয় অধ্যায়
(৩য় রেন)

সাংযুরি

পৃষ্ঠা নাং
০৩
০৪

শুমারর ম্যাপ ব্যবহার পদ্ধরত

০৬

1.1 t সুপারভাইজার এলাকা ম্যাপ- পল্লী এলাকা

০৬

1.2 t সুপারভাইজার এলাকা ম্যাপ- শপৌর এলাকা

০৭

আেমশুমারর প্রশ্নপত্র পূরণ পদ্ধরত
2.1 t শুমাররদত ব্যবহৃত গুরুত্বপূণ ে শব্দ ও এর সাংজ্ঞা

১১

2.2 t প্রশ্নপত্র পরররিরত

১১

2.3 ঃ প্রশ্নপত্র পূরণ রনয়মাবলী

১২

2.4 t প্রশ্নপত্র পূরণ পদ্ধরত- খানা মরিউল

১৪

2.5 t প্রশ্নপত্র পূরণ পদ্ধরত- ব্যরি মরিউল

১৭

2.6 t মক প্ররশক্ষণ

১৯

মাঠ পর্ োদয় প্রশ্নপত্র পূরণ
3.1 t মাঠ পর্ োদয় প্রশ্নপত্র পূরণ

২০

3.2 t টারলরশট পূরণ পদ্ধরত

২০

3.3 t শুমারর অনুষ্ঠান ও শুমারর রেনপরি

২১

1

t কদরাল ফরম-৬

২২

2

t পূরণকৃত প্রশ্নপদত্রর নননা

২৩
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রবদশষ রনদে েশনা
১।

গণনাকারী ও সুপারভাইজারগণ গণনার সময় পররিয় পত্র অবশ্যই সাদথ রাখদবন।

২।

মারজেত শপাশাক পররধান করদবন।

৩।

খানায় গমদনর পর ভদ্র/মারজেতভাদব রনদজর পররিয় রেদবন এবাং আগমদনর উদেশ্য বণ েনা
কদর তথ্য সাংগ্রহ করদবন।

৪।

প্ররশক্ষণ শশদষ প্রদয়াজনীয় মালামাল শজানাল অরফসাদরর রনকট হদত ব্যদ শনদবন।

৫।

প্রদতুক গণনাকারী/সুপারভাইজার গণনা এলাকা ম্যাপ সাদথ রাখদবন।

৬।

সরবরাহকৃত শপরিল ব্যতীত অন্য শকান শপরিল ব্যবহার করদবন না ।

৭।

সুপারভাইজার প্রদতুক গণনাকারীদক তার এলাকা ব্যর দয় শেদবন ও ম্যাদপর উপর লাল কলম
রেদয় রিরিত কদর শেদবন।

৮।

শুমারর শশদষ অন্যান্য মালামাদলর সাদথ গণনা এলাকা ম্যাপও জমা প্রোন করদবন।

৯।

শকান খানা শকান অবস্থাদতই শর্ন গণনা হদত বাে না পদে এবাং শকান খানা দু’বার গণনার
অন্তর্ভেি না হয় শস রেদক রবদশষ শখয়াল রাখদবন।

১০।

শকান ভবন শেখদত বারণরজুক প্ররতষ্ঠান মদন হদলও তার সাংলগ্ন শকান কদক্ষ শলাকজন বসবাস
কদর রকনা তা খরতদয় শেখদবন। রবদশষ কদর শহরাঞ্চদল বহুতল ভবদন প্ররতটি শলার ভালভাদব
শেখদত হদব র্াদত শকান খানা বাে না পদে।

১১।

গণনা কাজ শুরু করার পর সুপারভাইজার প্রথম ৫টি খানার গণনা কাজ পরীক্ষা কদর শেখদবন
এবাং কাজ রনর্ভেল হদল একই রনয়দম অবরশষ্ট কাজ সম্পন্ন করার ছােপত্র শেদবন, আর র্ভল
হদল শুদ্ধ কদর গণনা করার পদ্ধরত রশরখদয় শেদবন।

১২।

সুপারভাইজার প্ররতরেন তার অধীন প্রদতুক গণনাকারীর গণনা কাজ তোরক কদর রনর্ভেলভাদব
সম্পন্ন হদে মদমে রনরিত হদবন এবাং শজানাল অরফসারদক প্ররতরেদনর অগ্রগরত জানাদবন।

১৩।

শকান গণনাকারীর অরতররি প্রশ্নপত্র লাগদল সুপারভাইজার তা দ্রুত শজানাল অরফসারদক
জানাদবন এবাং সাংগ্রহপূব েক তা গণনাকারীর রনকট সরবরাহ করদবন।

১৪।

গণনার শশষ রেন গণনাকারীগণ স্ব স্ব গণনা এলাকার শকান খানা গণনা শথদক বাে পদেদছ
রকনা র্ািাই কদর শেখদবন এবাং শকান খানা গণনা শথদক বাে পদে থাকদল তা গণনার্ভু্ি
করদবন।

১৫।

শুমারর বই এর ১ম ও ২য় পৃষ্ঠায় এবাং টারলরশদটর অপর পৃষ্ঠায় প্রেত্ত রনদে েশাবলী অবশ্যই
অনুসরণ করদত হদব।
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উপক্রমরণকা
আস্সালান আলাইকুম
(শুরুদতই শজানাল অরফসার গণনাকারী ও সুপারভাইজারগদণর হারজরা রনদবন)।
আরম আপনাদের সবাইদক আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১ এর প্ররশক্ষণ ক্লাদস স্বাগত জানারে। আপনারা রনিয়ই অবগত আদছন
শর্, আগামী ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ মাি ে, ২০১১ শরাজ মঙ্গল, ব্যধ, বৃহস্পরত, শুক্র ও শরনবার এ পাঁি রেন শেশব্যাপী পঞ্চম
আেমশুমারর ও গৃহগণনা অনুরষ্ঠত হদব। এ শুমাররদত তথ্য সাংগ্রদহর জন্য পল্লী এলাকায় প্ররতটি গ্রামদক এবাং শহর এলাকায়
প্ররতটি মহল্লাদক এক বা একারধক গণনা এলাকায় রবভি করা হদয়দছ। প্রদতুকটি গণনা এলাকার জন্য একটি গণনা এলাকা ম্যাপ
প্রণয়ন করা হদয়দছ এবাং এর িতুরে েদক সহদজ রিরিতদর্াগ্য রাস্তা-ঘাট, খাল-নে-নেী, পুকুর-শিাবা, মসরজে-মরির, স্কুল-কদলজমাদ্রাসা ইতুারের ল্যান্ডমাকে অথবা খানা প্রধান/প্ররতষ্ঠাদনর নাম রলদজন্ড ব্যবহার কদর ম্যাদপ শলখা হদয়দছ। কম-শবশী ১২০টি
খানার সমন্বদয় এক একটি গণনা এলাকা গঠন করা হদয়দছ এবাং উি এলাকার সবকয়টি খানা, গৃহ এবাং শলাকজনদক গণনা
করার জন্য একজন গণনাকারী রনদয়াগ করা হদয়দছ। আপনারা র্ারা গণনাকারী রহদসদব কাজ করদবন তারা রকভাদব ঘদর ঘদর
রগদয় গৃহ, খানা ও খানার সেস্যগণদক গণনা করদবন তা ভালভাদব ব্যর দয় শেয়ার জন্য এ প্ররশক্ষণ ক্লাদসর আদয়াজন করা
হদয়দছ। উি কাদজ শর্ন শকান রকম র্ভলভ্রারন্ত না হয়, শকউ শর্ন গণনা হদত বাে না পদেন এবাং শকান খানা শর্ন দু’বার গণনা
করা না হয় শস লদক্ষু প্ররত ৬/৭ জন গণনাকারীর কাজ রনরবেভাদব তোররকর জন্য একজন কদর সুপারভাইজার রনদয়াগ করা
হদয়দছ। রতরনও এ প্ররশক্ষণ ক্লাদস আপনাদের সাদথ প্ররশক্ষণ গ্রহণ করদছন। প্রদতুক সুপারভাইজাদরর জন্য একটি সুপারভাইজার
এলাকার ম্যাপ প্রণয়ন করা হদয়দছ। উি ম্যাদপ প্ররতটি গণনা এলাকার সীমানা রাস্তা-ঘাট, খাল-রবল, নে-নেী, পুকুর-শিাবা,
মসরজে-মরির, স্কুল-কদলজ-মাদ্রাসা, খানা প্রধান/প্ররতষ্ঠাদনর নাম ইতুারে রলদজন্ড ব্যবহার কদর শেখাদনা হদয়দছ। এবাদরর
শুমাররদত প্রদতুক সুপারভাইজারদক তার অধীনস্থ গণনাকারীগণসহ একটি Group (েল) রহদসদব গণনা কাজ সম্পন্ন করদত হদব।
এখন আরম শুমারর সাংক্রান্ত ৬টি শমৌরলক রবষয় এবাং প্ররশক্ষণসূরি রনদয় আপনাদের সাদথ মতরবরনময় করব
(1) প্রশ্নপত্র শুমাররদত তথ্য সাংগ্রহ কদর রলরপবদ্ধ করার প্রথম উপকরণ হদলা প্রশ্নপত্র। আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১ এর তথ্য
সাংগ্রহ কদর রলরপবদ্ধ করার জন্য একটি প্রশণপত্র ততরর করা হদয়দছ। উি প্রশ্নপত্রটির করপ আপনাদের প্ররশক্ষণ রকদটর মদধ্য
রাখা হদয়দছ। এ প্রশ্নপত্রটির রেদক লক্ষু করুন। এটি ICR শমরশদন ধারদণর উপদর্াগী কদর প্রণয়ন করা হদয়দছ।
(2) ICRt ICR’র শারব্দক অথ ে Intelligent Character Recognition শমরশন। ইহা একটি আধুরনক OCR শমরশনও বদট। এ
শমরশদনর মাধ্যদম প্রশ্নপত্র হদত রলরখত ও নরদ্রত সাংখ্যা (শর্মন- 1,2,3....), অক্ষর (শর্মন B,T,P....) এবাং ক্রস () রিি
সরাসরর করম্পউটাদর পোর উপদর্াগী ফরম্যাদট ধারণ করা র্ায়।
(3) গণনা এলাকা পূদব ের অরভজ্ঞতা পর্ োদলািনা কদর এবাং মাঠ পর্ োদয় র্ািাই কদর শেখা শগদছ শর্, শমাট ৫ রেদনর মদধ্য
কমপদক্ষ ১২০ টি খানা গণনা করা সম্ভব। এ রবদবিনায় পল্লী এলাকায় গ্রাম ও শপৌর এলাকায় মহল্লাদক কম-শবরশ ১২০টি খানার
সমন্বদয় রবভি কদর গণনা এলাকা গঠন করা হদয়দছ এবাং প্ররতটি গণনা এলাকার জন্য ১ জন কদর গণনাকারী রনদয়াগ করা
হদয়দছ।
(4) ম্যাদপর সাংজ্ঞা ভূ-পৃদষ্ঠর বাস্তব রিত্রদক শছাট আকাদর কাগদজ উপস্থাপনদক ম্যাপ বলা হয়। শুমারর ম্যাদপর মদধ্য সাংরিষ্ট
এলাকার রাস্তা-ঘাট, ঘর-বারে, খাল-রবল, নেী-নালা, স্কুল-কদলজ, মসরজে-মরির ও ফসদলর মাঠ ইতুারের Landmark
রলদজন্ড রহদসদব ব্যবহার কদর শেখাদনা হয়। ম্যাপ সাধারণত: ২ প্রকাদরর- (ক) শেল রভরত্তক এবাং (খ) শেল রবহীন (শেি ম্যাপ)
এবাদরর শুমাররদত ব্যবহাদরর জন্য আকাশ হদত ছরব তুদল শহর এলাকার জন্য ১:৫০০০ শেদল এবাং পল্লী এলাকার জন্য
১:১০০০০ শেদল রিরজটাল ম্যাপ ততরী করা হদয়দছ। উি ম্যাদপ পল্লী এলাকায় শমৌজা এবাং তন্মদধ্য গ্রাদমর সীমানা এবাং
গ্রামদক রবভি কদর গণনা এলাকার সীমানা রিরিত করা হদয়দছ। শপৌর এলাকার শক্ষদত্র মহল্লা ও মহল্লাদক রবভি কদর এক বা
একারধক গণনা এলাকার সীমানা রিরিত করা হদয়দছ। বাস্তদব র্ািাই কদর শেখা শগদছ শর্ উি ম্যাপসমূহ শছাট শেল রভরত্তক
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হওয়ায় তা ব্যবহার কদর গণনা এলাকার সীমানা রিরিত করা সহজ হদব না। শস রবদবিনায় এ শুমাররদত ব্যবহাদরর জন্য
গণনাকাদজ ব্যবহার উপদর্াগী শেল রবহীন শেি ম্যাপ প্রণয়ন করা হদয়দছ।
আেমশুমাররদত সঠিকভাদব তথ্য সাংগ্রহ এবাং সহজভাদব শুমারর তথ্য জনগদণর সামদন তুদল ধরার জন্য ম্যাদপর ব্যবহার
অপররহার্ ে।
(5) সুপারভাইজার এলাকা শুমাররদত প্ররত ৬/৭ জন গণনাকারীর কাজ রনরবেভাদব তোররক ও তাদের সহায়তা করার জন্য ১
জন কদর সুপারভাইজার রনদয়াগ করা হদয়দছ এবাং সাংরিষ্ট ৬/৭টি গণনা এলাকার সমন্বদয় ১টি সুপারভাইজার এলাকার শেি
ম্যাপ ততরী করা হদয়দছ। উি সুপারভাইজার এলাকার ম্যাদপর মদধ্য গণনা এলাকার সীমানায় সহদজ রিরিতদর্াগ্য Landmark
রলদজন্ড রহদসদব বরসদয় প্ররতটি এলাকাদক সুস্পষ্টভাদব রিরিত করা হদয়দছ। এ ম্যাপটি অনুসরণ কদর সুপারভাইজারগণ তাদের অধীনস্থ
গণনাকারীগণদক তাদের এলাকা সুরনরে েষ্টভাদব রিরনদয় শেদবন। এ ম্যাপটিদক শুমাররদত মূল ম্যাপ রহদসদব ব্যবহার করা হদব।
(6) প্ররশক্ষণসূরি আপনাদেরদক ভালভাদব প্ররশক্ষণ প্রোদনর জন্য একটি প্ররশক্ষণসূরি প্রণয়ন করা হদয়দছ এবাং সারাদেদশ একই
রকম প্ররশক্ষণ প্রোদনর জন্য একটি ভারবাটিম প্ররশক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হদয়দছ। এ প্ররশক্ষণ ম্যানুয়াল হুবহু অনুসরণ কদর
রতন রেনব্যাপী প্ররশক্ষণ অনুরষ্ঠত হদব
প্রথম রেদন-

গণনা এলাকার ম্যাদপর ব্যবহার শশখাদনা হদব এবাং সুপারভাইজারগণ তাদের অধীনস্থ গণনকারীগণ সহ
মাদঠ র্াদবন এবাং ম্যাপ ব্যবহার কদর প্রদতুক গণনাকারীদক সদরজরমদন তাদের এলাকা ব্যর দয়
শেদবন। শকান এলাকার সীমানা রিনদত অসুরবধা হদল সুপারভাইজার ও গণনাকারীগণ সদরজরমদন
শেদখশুদন তা রনধ োরণ করদবন এবাং রলদজন্ড ব্যবহার কদর ম্যাদপ Landmark বসাদবন। এ ব্যাপাদর
শকান সমস্যা শেখা রেদল আমার সদঙ্গ আলাপ করদবন এবাং আরমও মাদঠ রগদয় এর সুরাহা করব।

রিতীয় রেদন- প্ররশক্ষদণর রিতীয় রেদনর প্রথম শবলায় ভারবাটিম প্ররশক্ষণ ম্যানুয়াল ব্যবহার কদর রকভাদব প্রশ্নপত্র
পূরণ করদত হদব তা প্রথম ক্লাস রুম প্ররশক্ষদণর মাধ্যদম রশখাদনা হদব এবাং শশষ শবলায় প্রশ্ন রজজ্ঞাসা
করা এবাং প্রশ্নপদত্র তথ্য রলরপবদ্ধ করার উপর মক প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদব।
আপনারা রনিয়ই শটরলরভশদন সরকার কতৃেক প্রিাররত শুমারর সাংক্রান্ত Audio-Visual প্ররশক্ষণ
পদ্ধরত শেদখদছন। তার উপর শকান প্রশ্ন থাকদল আমাদক রজজ্ঞাসা করদত পাদরন।
তৃতীয় রেদন- প্ররশক্ষদণর তৃতীয় রেন সকাল ৯:০০ ঘটিকায় মাদঠ রগদয় প্রশ্নপত্র পূরণ করা হদব এবাং প্রশ্নপত্র পূরণ
শশদষ প্ররশক্ষণ ক্লাদস শফরত আসার পর মাদঠর অরভজ্ঞতা পর্ োদলািনা করা হদব।
অত:পর টারলরশট পূরণ, গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের রেনপরি পর্ োদলািনা এবাং কদরাল ফরম
পূরণ শশখাদনা হদব।
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প্রথম অধ্যায়
শুমারর ম্যাপ ব্যবহার পদ্ধরত
শুরুদত আরম আপনারদেরদক জারনদয়রছ শর্, এ শুমাররদত গণনাকারীগণদক গণনা এলাকার ম্যাপ এবাং সুপারভাইজারগণদক
সুপারভাইজার এলাকার ম্যাপ ব্যবহার করদত হদব। ম্যাপ ব্যবহাদরর প্রধান উদেশ্য হ’ল সুপারভাইজারগণ তাদের রনয়ন্ত্রণাধীন
গণনাকারীগণদক ম্যাদপর মাধ্যদম তাদের গণনা এলাকার সীমানা এমনভাদব রিরনদয় শেদবন শর্ন এ এলাকার শকান খানা গণনা
শথদক বাে না পদে অথবা শকান খানা দু’বার গণনা না হয়। গণনাকারীগদণর জন্য ম্যাদপর ব্যবহারদক সহজ করার জন্য আমরা
সুপারভাইজার এলাকার শেি ম্যাপটিদক ব্যবহার করব।
এ ম্যাপটিদক রনদয় আমরা সবাই অথ োৎ আরম শজানাল অরফসার এবাং আপনারা এখন মাদঠ র্াব। মাদঠ র্াবার পর
সুপারভাইজাদরর োরয়ত্ব হ’ল তার অধীনস্থ প্রদতুক গণনাকারীদক স্ব স্ব এলাকা সদরজরমদন ব্যর দয় শেয়া। র্রে শকান গণনা
এলাকার িারররেদক সহদজ রিরিতদর্াগ্য ল্যান্ডমাকে শেয়া না থাদক তাহদল সুপারভাইজার ও গণনাকারীগণ রমদল রলদজন্ড ব্যবহার
কদর ম্যাদপ তা বরসদয় শনদবন এবাং ১৫ তাররখ মঙ্গলবার শথদক এ ম্যাপ অনুসরণ কদর প্রদতুক গণনাকারী তার এলাকার সকল
গৃহ, খানা ও খানার সেস্যগণদক গণনা করদবন। শকাদনাভাদবই গণনাকারীগণ এ ম্যাদপর বারহদরর শকাদনা খানা গুণদত পারদবন
না এবাং রভতদর শকাদনা খানা গণনা হদত বাে রেদত পারদবন না। মদন রাখদবন আপনাদের এ গণনার রকছুরেন পদর আর একটি
েল এই ম্যাপ ব্যবহার কদর অত্র এলাকার সবগুরল খানা পুনরায় গণনা করদবন এবাং একটি একটি কদর রমরলদয় আপনাদের
কাদজর গুণগতমান রনণ েয় করদবন। এদত শকাদনা র্ভলভ্রারন্ত ধরা পেদল তার োয়-োরয়ত্ব আপনাদেরদক রনদত হদব।
মাদঠ র্াবার পূদব ে ম্যাপ সম্বদে রকছু ধারণা শনয়ার জন্য আমরা একটি পল্লী এলাকার সুপারভাইজার ম্যাপ এবাং একটি শপৌর
এলাকার সুপারভাইজার ম্যাপ রনদয় সাংদক্ষদপ রকছু আদলািনা করব। রিরজটাল ম্যাদপর উপর রভরত্ত কদর এবাদরর শুমাররর জন্য
সুপারভাইজার ম্যাপ ততরী করা হদয়দছ। একটি ম্যাদপ ৫টি অাংশ থাদক। র্থা (১) রশদরানাম (Title), (২) শেল, (৩) রেকরনদে েশনা, (৪) ম্যাদপর বরি ও (৫) রলদজন্ড (Legend). আমরা এখাদন শুধুমাত্র শেি ম্যাপ রনদয় আদলািনা করব।
1.1 সুপারভাইজার এলাকা ম্যাপ- পল্লী এলাকা
অষ্টম পৃষ্ঠায় পল্লী এলাকার জন্য প্রণীত সুপারভাইজার ম্যাপটির প্ররত আপনাদের দৃরষ্ট আকষ েণ কররছ। সুপারভাইজার এলাকার এ
নননা ম্যাপটি শভালা সের উপদজলার উত্তর রেঘলেী ইউরনয়দনর উত্তর রেঘলেী শমৌজার অাংশ রনদয় গঠন করা হদয়দছ।
(1) এ ম্যাপটির Title-

Supervisor Map
994 - Uttar Digaldi (Part) Mauza
65 - Uttar Digaldi Union
09 - Bhola Sadar Upazila

(2) শেল- এ ম্যাপটি শেি ম্যাপ রবধায় এ ম্যাদপর শেল শনই।
N
(3) রেক রনদে েশনা- 
(4) সীমানা- Legend ‘‘...........’’ এবাং ‘‘ -  -  - ’’ ব্যবহার কদর র্থাক্রদম গণনা এলাকার সীমানা ও উপদজলার
সীমানা শেখাদনা হদয়দছ।
(5) Legend : (রবরভন্ন সাাংদকরতক রিি ব্যবহার কদর Landmark বসাদনা)
Landmark
Zila boundary

Legend
.. .. .. 

Mauza boundary
Village boundary
EA boundary
Metalled Road
Unmetalled Road
School/College/Madrasa
Mosque
Railways
Paddy field
House

mmm
vv v 



P. Land

H

Canal/Khal
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িলুন রলদজন্ড ব্যবহার কদর প্রথমত আমরা ম্যাপটি পরে।
এ সুপারভাইজার ম্যাপটিদত শমাট ৬টি গণনা এলাকা রদয়দছ। সাংরিষ্ট সুপারভাইজাদরর অধীনস্থ একজন গণনাকারীদক উত্তর
রেঘলেী EA-18 এর প্ররতটি খানার তথ্য সাংগ্রহ করদত হদব। একইভাদব রিতীয় গণনাকারীদক EA-19, তৃতীয় গণনাকারীদক
EA-20, িতুথ ে গণনাকারীদক EA-21, পঞ্চম গণনাকারীদক EA-22 এবাং ষষ্ঠ গণনাকারীদক EA-23 এর প্ররতটি খানা হদত
তথ্য সাংগ্রহ করদত হদব। উি সুপারভাইজারও তার অধীনস্থ ৬ জন গণনাকারীদক রনদয় এখন মাদঠ র্াদবন এবাং এ ম্যাপ ব্যবহার
কদর প্রদতুক গণনাকারীদক তার এলাকা রিরনদয় শেদবন।
ুঁ
বাস্তদব এমনও হদত পাদর শর্ একটি গণনা এলাকার সীমানা রনখতভাদব
রিরনদয় শেয়ার জন্য এর িতুরে েদক শর্ পররমাণ
Landmark বসাদনা হদয়দছ তা পর্ োপ্ত নয়। এ সমস্ত শক্ষদত্র আজ সদরজরমদন র্ািাই কদর সুপারভাইজার ম্যাদপর রনদি
উদল্লরখত রলদজন্ড ব্যবহার কদর গণনা এলাকার িতুরে েদকর সীমানায় ন্যুনতম ৬ (ছয়) টি Landmark বসাদবন শর্ন গণনাকারী
তার এলাকাটি খব সহদজ রিনদত পাদরন। এর ফদল, ম্যাদপর ত্রুটির জন্য গণনা হদত শকান খানা বাে পোর বা দু’বার গণনার
শকান সম্ভাবনা থাকদব না।
সুপারভাইজার ম্যাপ সাংদশাধন করার পদ্ধরত: এবার ৮ম পৃষ্ঠায় সাংদর্ারজত সুপারভাইজার ম্যাদপর রেদক লক্ষু করুন। এ ম্যাদপর
উত্তর-পরিম শকাদণ অবরস্থত EA-18 এর রেদক লক্ষু করদল শেখদবন শর্, এ এলাকাটির উত্তদর রদয়দছ একটি পাকা রাস্তা ও
তার পাদশ েরলল উরেদনর বারে, পূব ে রেদক রদয়দছ একটি কাঁিা রাস্তা এবাং হাজী বারে, েরক্ষদণ রদয়দছ একটি রাস্তা এবাং পালবন
বারে ও মসরজে এবাং পরিদম রদয়দছ একটি খাল ও মার বারে। ফদল, এ এলাকাটি গণনাকারীদক খব সহদজ রিরনদয় শেয়া
সম্ভব। একইভাদব, গণনা এলাকা EA-19, EA-20 এবাং EA-21 ব্যর দয় শেয়া সম্ভব। রকন্তু EA-22 এবাং EA-23-র
মধ্যকার সীমানায় শকান সুস্পষ্ট Landmark না থাকায় শকান খানা গণনা গদত বাে পেদত পাদর বা দু’বার গণনার্ভি হদত
পাদর। অতএব, সুপারভাইজারদক আজ মাঠ ভ্রমদণর সময় EA-23 পরিম রেদকর সীমানার দু’টি শকাণায় দু’টি খানা প্রধাদনর
নাম রলখদত হদব। এর ফদল, EA-22-র গণনাকারীও তার এলাকা সঠিকভাদব রিনদত পারদবন এবাং তার ফলশ্রুরতদত গণনা
হদত শকান খানা বাে পেদব না বা দু’বার গণনার্ভি হদব না। এভাদব প্রদতুক সুপারভাইজারদক প্ররশক্ষদণর প্রথম রেন তার
অধীনস্থ গণনাকারীগণদক তাঁদের এলাকা রিরনদয় রেদত হদব এবাং প্রদয়াজন হদল ম্যাদপর িতুরে েদক Landmark বরসদয়
ম্যাপটিদক সহদজ রিরিতদর্াগ্য করদত হদব।
1.2 সুপারভাইজার এলাকা ম্যাপ- শপৌর এলাকা
এবার ৯ম পৃষ্ঠায় উপস্থারপত ঢাকা রসটি কদপোদরশদনর ৪১ নাং ওয়াদিের পূব ে আগারগাঁও মহল্লার সুপারভাইজার ম্যাপটির রেদক
লক্ষু করুন। এ ম্যাদপ ৬টি গণনা এলাকা রদয়দছ। (কাউদক উদেদশ্য কদর প্রশ্ন করুন এ ম্যাদপ EA-02 এর সীমানা শকানটি
ব্যর দয় বলুন)। অত:পর একটি একটি কদর ৬টি গণনা এলাকার সীমানা স্পষ্ট কদর ব্যর দয় রেন।
সুপারভাইজার ম্যাপ সাংদশাধন করার পদ্ধরত: এবার EA-01 এর সীমানার রেদক লক্ষু করুন। EA-01 এর উত্তর রেদকর
সীমানায়
রাস্তাটির নাম শলখা শনই। অতএব উত্তর রেদকর রাস্তাটির নাম ম্যাদপ শলখদত হদব। EA-01 ও EA-04 এর সীমানার রেদক
লক্ষু করুন, শেখা র্ায় দুই পাদবে শুধু বরস্ত শলখা আদছ। ফদল গণনাকারী শকান খানা পর্ েন্ত তথ্য সাংগ্রহ করদবন তা স্পষ্ট নয়।
এখাদন শকান গণনাকারী শকান খানা পর্ েন্ত গণনা করদবন তা রলদজন্ড বরসদয় স্পষ্ট করদত হদব। শুমারর প্ররশক্ষদণর প্রথম রেন
সুপারভাইজারগণ তাঁদের অধীনস্থ গণনাকারীগণদক রনদয় মাদঠ র্াদবন এবাং প্রদতুকদক সদরজরমদন তাদের এলাকা রিরনদয়
শেদবন এবাং ম্যাপ সাংদশাধন করদবন।
কদয়কটি অরতপ্রদয়াজনীয় রলদজন্ড র্া নবায়ন কাদজ ব্যবহার করদত পারদবন শসগুরল হ’ল
উোহরণ
রশক্ষা প্ররতষ্ঠান হদলমসরজে/মরির হদলখানা হদল
খারল মাঠ/ কৃরষ জরম হদল-

(স্কুদলর নাম রলখন)

H

(মসরজে/মরিদরর নাম রলখন)
(খানা প্রধাদনর নাম রলখন)
(ব্যবহাদরর ধরণ অনুর্ায়ী রলখন)
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পুকুর শিাবা হদল-



পুকুর/শিাবা

পাকা রাস্তা হদলকাঁিা রাস্তা হদলআমরা এখন মাদঠ র্াব এবাং গণনাকারীগণদক সঠিকভাদব স্ব স্ব এলাকায় রিরনদয় এবাং প্রদয়াজনমত সুপারভাইজার ম্যাপ
সাংদশাধন কদর রবকাল ৩.০০ ঘটিকায় পুনরায় প্ররশক্ষণ ক্লাদস রমরলত হব।
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1.3t মাদঠর অরভজ্ঞতা পর্ োদলািনা
(রবকাল ৩:০০ ঘটিকায় ক্লাদস একদত্র রমরলত হদয় একজন একজন কদর প্রদতুক সুপারভাইজারদক লক্ষু কদর প্রশ্ন করুন)।
আপনার গণনাকারীগণ তাদের এলাকা রিদনদছন রক? উত্তর হুাঁ হদল শর্ শকান একজন গণনাকারীদক প্রশ্ন করুন, ‘‘আপনার গণনা
এলাকার িতুরে েদক রক রক ল্যান্ডমাকে আদছ, তা বলুন’’(উত্তর সদন্তাষজনক হদল পরবতী সুপারভাইজাদরর কাজ র্ািাই করুন এবাং
কাজ সদন্তাষজনক না হদল সুপারভাইজারদক আজদকর মদধ্যই পুনরায় গণনা এলাকাসমূহ রিরিত করদত বলুন। পর্ োয়ক্রদম
প্রদতুক সুপারভাইজার ও তার অধীন কমপদক্ষ একজন গণনাকারীদক রজদজ্ঞস করুন।)
প্রথম রেদনর প্ররশক্ষদণর শশষ পর্ োদয় আমরা িদল এদসরছ। এখনও র্রে গণনা এলাকা ম্যাপ ব্যবহার কদর আপনাদের এলাকা
রিনদত শকান রকম অসুরবধা হয় তা হদল প্রশ্ন করুন। আপনারা রনিয়ই লক্ষু কদরদছন শর্, পল্লী এলাকায় আমরা শমৌজা ম্যাদপ
প্রথদম গ্রাদমর সীমানা এবাং গ্রাদমর সীমানার মদধ্য গণনা এলাকার সীমানা রিরিত কদররছ। প্রদতুক গণনাকারীদক তার জন্য
রনধ োররত গণনা এলাকার সবগুরল গৃহ, খানা ও শলাকজনদক গণনা করদত হদব। একইভাদব শপৌর এলাকার জন্য মহল্লা ম্যাদপর
মদধ্য আমরা গণনা এলাকার সীমানা রিরিত কদররছ এবাং প্রদতুক গণনাকারীদক তার জন্য রনধ োররত গণনা এলাকার সকল গৃহ,
খানা ও শলাকজনদক গণনা করদত হদব। আপনারা আরও লক্ষু কদরদছন শর্, কম-শবশী ১২০টি খানা রনদয় আমরা একটি গণনা
এলাকা গঠন কদররছ। শকান শকান শক্ষদত্র এর ব্যাপক পররবতেন শেখা শগদল তা রনরিেধায় শজানাল অরফসারদক অবরহত করদত
হদব।
আজ হদত প্রদতুক সুপারভাইজার ও তার অধীনস্থ গণনাকারীগণ এক একটি শুমারর ওয়ারকোং গ্রুদপ পররণত হদলন। আপনাদের
প্রদতুকদক এদক অপদরর সহদর্াগী রহদসদব কাজ করদত হদব শর্ন এ এলাকার শকান খানা বা শলাক গণনা হদত বাে না পদে।
শুমাররদত গণনার সময়কাল এমনভাদব ধরা হদয়দছ শর্ন, আজদকর কাজ আজদকই করদত হদব। শকান কাজ আগামীকাদলর জন্য
শফদল রাখার শকান সুদর্াগ শনই। আপনাদের মদধ্য র্ারা ভাল কাজ করদবন তাদের কাদজর স্বীকৃরত স্বরূপ সরকাদরর পক্ষ শথদক
প্রশাংসাপত্র শেয়া হদব র্া পরবতীদত কাদজ লাগদব।
আগামীকাল সকাল ৯:০০ ঘটিকায় আমরা শুমারর প্রশ্নপত্র পূরদণর উপর রিতীয় রেদনর প্ররশক্ষণ গ্রহদণর জন্য এখাদন পুনরায় রমরলত
হব।
( আপনাদের সবাইদক ধন্যবাে)।
(রিতীয় রেদনর প্ররশক্ষণ)
রিতীয় অধ্যায় আেমশুমারর প্রশ্নপত্র পূরণ পদ্ধরত
(শুরুদত শজানাল অরফসার প্ররশক্ষণ ক্লাদস উপরস্থত সকল গণনাকারী ও সুপারভাইজাদরর হারজরা শনদবন। ক্লাদস শকান গণনাকারী
অনুপরস্থত থাকদল সুপারভাইজার ও ইউরনয়ন শসদক্রটারর/ওয়ািে করমশনাদরর সাদথ আলাপ কদর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা শনদবন)।
2.1 শুমাররদত ব্যবহৃত গুরুত্বপূণ ে শব্দ (Keyword) এর সাংজ্ঞা
খানা শুমারর রারত্রদত র্ারা এক পাদক শখদয়দছন এবাং একই ছাদের রনদি/বারেদত বসবাস কদরদছন তাদেরদক রনদয় একটি খানা
গঠিত। এক বা একারধক সেস্য রনদয় একটি খানা গঠিত হদত পাদর।
উোহরণ শুমারর রারত্রদত নহম্মে শাহনুর তার স্ত্রী এবাং ২ সন্তান রনদয় ঙ-৬০৬, শতেল, তালতলা সরকারর বাসাদত রারত্রর্াপন
কদরদছন এবাং একই পাদক শখদয়দছন। শুমারর সাংজ্ঞানুর্ায়ী শাহনুর, তার স্ত্রী এবাং ২ সন্তান রনদয় একটি খানা গঠিত হদব। একই
রারত্রদত
শমা ররফকুল ইসলাম, তার স্ত্রী, একটি সন্তান, মা এবাং একটি কাদজর শলাক রনদয় গ্রাম- ধানকী মদহো,
িাকঘর- আর মইষ্টা, উপদজলা- শেলদুয়ার,শজলা- টাঙ্গাইল এ রারত্রর্াপন কদরদছন এবাং এক পাদক শখদয়দছন। শুমারর
সাংজ্ঞানুর্ায়ী এটাও একটি খানা।
খানার শকান সেস্য শুমারর রারত্রদত নাইট রিউটি বা ভ্রমণরত থাকদল তাদক স্ব স্ব খানায় গুণদত হদব।
খানা প্রধান খানার নখ্য সেস্য র্ার রসদ্ধাদন্ত খানা পররিারলত হয় অথবা খানা সেস্যগণ র্াদক খানার প্রধান রহদসদব মাদনন তাদক
খানা প্রধান বদল।
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শুমারর নহূতে শুমারর শুরুর পূব ে রারত্র ১২:০০ ঘটিকাদক শুমারর নহূতে রহদসদব গণ্য করা হদব। শুমারর নহূদতে সমগ্র বাাংলাদেদশ
কয়টি গৃহ, কতটি খানা এবাং কতজন শলাক রদয়দছ তা রনধ োরণ করাই এ শুমাররর মূল উদেশ্য।
উোহরণ ২০১১ সাদলর মাি ে মাদসর ১৫ হদত ১৯ তাররখ আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১ অনুরষ্ঠত হদব। শুমারর সাংজ্ঞানুর্ায়ী ১৪
মাি ে রেবাগত রাত ১২:০০ ঘটিকা বাজার নহূতেদকই শুমারর নহূতে ধরা হদয়দছ।
শুমারর রারত্র শুমারর নহূতে হদত শুরু কদর শভার ৬:০০ ঘটিকা পর্ েন্ত সময়দক শুমারর রারত্র ধরা হদয়দছ। শুমারর রারত্রদত সকল
ভাসমান শলাকজনদক গণনা করা হদব।
ভাসমান র্াদের বসবাদসর জন্য ঘর-বারে শনই এবাং র্ারা শরলদেশন, বাসেুান্ড, মাজার, ফুটপাত, রিঁরে/ওভার ব্রীদজর রনদি,
লঞ্চ টারমেনাল/শফররঘাট, মাদকেদটর বারািা ইতুারে স্থাদন রারত্রর্াপন কদর তাদেরদক ভাসমান শলাক রহদসদব গণ্য করা হদব।
তাছাো শুমারর রাদত আবারসক শহাদটল /শরষ্ট হাউদজ অবস্থানকারীগণদক ভাসমান রহদসদব গণ্য করা হদব। শুমারর রারত্রদত নাইট
রিউটি বা ভ্রমণরত শকান ব্যরিদক ভাসমান রহদসদব গণনা করা র্াদব না, তাদেরদক তাদের খানায় গণনা করদত হদব।
শুমারর পদ্ধরত মরিফাইি রিদফদটা পদ্ধরত অনুসরণ কদর আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১ অনুরষ্ঠত হদব। এ পদ্ধরত অনুর্ায়ী
শুমারর রারত্রদত র্ারা শর্ খানায় অথবা অবস্থাদন রারত্রর্াপন কদরদছন তাদেরদক শস খানার সেস্য অথবা শস স্থাদনর ভাসমান
শলাক রহদসদব গণনা করা হদব। শুমারর রারত্রদত শকান খানায় কাদজর শলাক থাকদল অথবা শমহমান থাকদল তাদেরদকও খানার
সেস্য রহদসদব গুণদত হদব। তাছাো, শুমারর রারত্রদত র্ারা কতেব্যরত থাকদবন (শর্মন- শুমাররকমী,অরফদস কমেরত ও
হাসপাতাদল শরাগীর এদটদন্ডন্ট ও কমেরত) এবাং র্ানবাহদন ভ্রমণরত থাকদবন তাদেরদক স্ব স্ব খানায় গুণদত হদব। শকান ব্যরি
শুমারর নহূদতের পূদব ে মৃতুুবরণ করদল অথবা শুমারর নহূদতের পর জন্মগ্রহণ করদল তাঁদক গণনার্ভি করা র্াদব না।
শুমাররকাল গণনাকারীগণ রনধ োররত শর্ রেন-তাররদখ ঘদর ঘদর রগদয় শলাকজনদক গণনা করদবন শস সমস্ত রেনগুরলদক
শুমাররকাল রহদসদব গণ্য করা হদয়দছ। এ সাংজ্ঞানুর্ায়ী শুমারর নহূতে হদত শুরু কদর ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ এবাং ১৯ মাি ে ২০১১ইাং
তাররখ শরাজ মঙ্গল, ব্যধ, বৃঃহস্পরত, শুক্র ও শরনবারদক শুমাররকাল রহদসদব গণ্য করা হদয়দছ।
2.2 প্রশ্নপত্র পরররিরত
আজ আমরা শুমারর প্রশ্নপদত্র কয়টি মরিউল এবাং প্ররত মরিউদল কয়টি প্রশ্ন রদয়দছ এ রনদয় আদলািনা করব। প্রশ্নপত্র রকভাদব
পূরণ করদত হদব, রকভাদব সাংখ্যা ইাংদরজীদত রলখদত হদব এবাং রকভাদব প্রদর্াজু বদক ক্রস
রেদত হদব তা রবশেভাদব
রশখব। প্রদর্াজু ক্রস রিিটি শর্ন শকানভাদব শিক বদকর বাইদর না র্ায় শসরেদক লক্ষু রাখদবন। আজদকর আদলািনা ৪টি অাংদশ
রবভি করা হদয়দছ
(1) প্রশ্নপত্র পরররিরত;
(2) প্রশ্নপত্র পূরণ সাধারণ রনয়মাবলী;
(3) প্রশ্নপত্র পূরণ পদ্ধরত- খানা মরিউল (প্রশ্ন 1a হদত প্রশ্ন 11b); এবাং
(4) প্রশ্নপত্র পূরণ পদ্ধরত- ব্যরি মরিউল (প্রশ্ন 12 হদত প্রশ্ন 25)।
সব েপ্রথম প্ররশক্ষণ রকদট ররক্ষত প্রশ্নপত্রটির রেদক আরম আপনাদের দৃরষ্ট আকষ েণ কররছ। লক্ষু করদল শেখদবন শর্, এ প্রশ্নপত্রটিদত
২টি মরিউল রদয়দছ। উপদরর মরিউলটি গৃহ ও খানা সাংক্রান্ত। এ মরিউদল শমাট ১৪টি প্রশ্ন রদয়দছ, তন্মদধ্য প্রথম প্রশ্নটি হদলা
‘1a. খানার ঠিকানা’ এবাং শশষ প্রশ্নটি হদলা ‘11b. উত্তর হুাঁ হদল ক্ষুদ্র নৃ-শগাষ্ঠী সম্প্রোদয়র শকাি রলখন।’
প্রশ্ন নম্বর 12 শথদক শুরু কদর প্রশ্ন 25 পর্ েন্ত ১৪টি প্রশ্ন রদয়দছ এবাং এ সবগুরল ব্যরি সাংক্রান্ত। প্রশ্নপদত্রর এ মরিউদলর রনদির
রেদক লক্ষু করদল শেখদত পাদবন শর্, প্ররত পৃষ্ঠায় ১০টি লাইন রদয়দছ এবাং প্ররতটি লাইদন ১ জন সেদস্যর তথ্য শলখা র্াদব।
2.3 প্রশ্নপত্র পূরণ রনয়মাবলী
শুমারর প্রশ্নপত্রটি ICR ফরম্যাদট ধারণদর্াগ্য কদর প্রণয়ন করা হদয়দছ। সাধারণ রনয়মানুর্ায়ী এ প্রশ্নপদত্রর মাধ্যদম ৪ ধরদনর
তথ্য সাংগ্রহ করা হদব(১) স্পষ্টাক্ষদর রলরখত নাম ও ঠিকানা;
(২) নরদ্রত সাংখ্যা;
(৩) রলরখত সাংখ্যা; এবাং
(৪) ক্রস
রিি।
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স্পষ্টাক্ষদর রলরখত নাম ও ঠিকানা প্রশ্ন ‘1a. খানার ঠিকানা’ শত খানার ঠিকানা স্পষ্ট কদর বাাংলায় রলখদত হদব এবাং
একইভাদব প্রশ্ন ‘12. শুমারর রারত্রদত খানায় উপরস্থত সেস্যদের নাম’ এর জন্য সাংররক্ষত ঘদর মূল নাম (শর্ নাদম পরররিত)
স্পষ্ট কদর ইাংদরজী বে অক্ষদর রলখদত হদব।
নরদ্রত সাংখ্যা প্রশ্ন ‘13. সেস্যদের ক্ররমক নাং’ এর জন্য সাংররক্ষত শজাো শিকবদকর একদকর বদক নরদ্রত 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, , 0 সাংখ্যা আপনা-আপরনদতই (অদটাদমটিকুারল) ICR এ ধারণ হদয় র্াদব।
রলরখত সাংখ্যা অাংশসহ শমাট ৯টি প্রদশ্নর উত্তর ইাংদরজীদত সরবরাহকৃত 2B শপরিল ব্যবহার কদর রলখদত হদব। প্রশ্নসমূহ হ’লপ্রশ্ন 1b, 2a, 2b, 5, 11b, 13, 14, 1 & 21। খব সাবধানতার সাদথ সাংখ্যা রভরত্তক উত্তর সাংরিষ্ট বদক রলখদত হদব।
সাংখ্যা শলখার সময় গণনাকারীগণদক সবসময় িান রেদকর ঘর রলখা হদয়দছ রনরিত করদত হদব। খানার নম্বর, শকাি এবাং
রজও-শকাি শলখার সময় বাম রেদকর ঘদর শূন্য থাকদল তা রলখদত হদব। প্রশ্ন 2b পূরদণর সময় বাম রেদকর ঘদর শূন্য শলখার
প্রদয়াজন শনই।
ক্রস

রিি শমাট ১৭টি প্রদশ্নর উত্তদর প্রদর্াদজু বদক ক্রস

রেদত হদব। প্রশ্নসমূহ হ’ল- প্রশ্ন 3, 4, 6, 7, 8,

, 10,

11a, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 & 25। প্ররতটি প্রদশ্ন দুই বা তদতারধক রবকল্প উত্তর রদয়দছ। রবকল্প উত্তর প্রোদনর
জন্য খারল বক রদয়দছ। এদের মধ্য শথদক শর্ উত্তরটি প্রদর্াজু হদব শস ঘদর 2B শপরিল ব্যবহার কদর এমনভাদব ক্রস রেদত
হদব শর্ন ক্রসটি কাল এবাং স্পষ্ট হয় এবাং শিক বদকর িারটি শকানা স্পশে কদর রকন্তু শকান ভাদবই ক্রস সাইি লাইদনর বাইদর না
র্ায়।
2.3.1 ইাংদরজী সাংখ্যায় উত্তর শলখার রনয়ম প্রশ্নপদত্রর ‘13.সেস্যদের ক্ররমক নাং’ প্রদশ্নর একক সাংখ্যার ঘদর ইাংদরজীদত 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, , 0 নদ্রণ করা আদছ। এই সাংখ্যা অনুকরণ কদর প্রশ্ন নাং 1b, 2a, 2b, 5, 11b, 13, 14, 1
এবাং 21 এর উত্তর ইাংদরজী সাংখ্যায় হাদত রলখদত হদব। রবদশষভাদব লক্ষু রাখদবন শর্ন, এ প্রদশ্নর উত্তর শিক বদক িার রলখদত
4
হদল
এভাদব রলখদত হদব। এ প্রদশ্নর উত্তর
রলখদল র্ভল হদব এবাং ICR শমরশন 4 শক
রহদসদব পেদব।
4
অনুশীলন-1t প্রথম কলাদম রলরখত সাংখ্যা অনুকরণ কদর পরবতী েশটি কলাম পূরণ করুন।

2
3
4
5
6
7
8

0
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2.3.2 উত্তদর প্রদর্াজু বদক ক্রস রিি শেয়ার রনয়ম শুমারর প্রশ্নপদত্র মারিপল িদয়স (একারধক উত্তরসহ) ১৭ টি প্রশ্ন রদয়দছ। এ
সমস্ত প্রদশ্নর উত্তদর প্রদর্াজু শিক বদক সরবরাহকৃত 2B শপরিল িারা ক্রস রিি

রেদত হদব। শকান অবস্থাদতই এ ক্রস

রিিটি শিক বদকর বাইদর শর্দত পারদব না।
অনুশীলন 2t
2B শপরিল ব্যবহার কদর প্রথম কলাদমর ন্যয় পরবতী ১০টি কলাদমর খারল বদক স্পষ্ট কদর ক্রস রিি

রেন।

2.3.3 প্রশ্নপত্র বারতদলর রনয়ম
শকান একটি প্রশ্নপত্র সম্পূণ েভাদব র্ভল তদথ্যর রভরত্তদত পূরণ করা হদল এবাং সাংদশাধনদর্াগ্য না হদল তা বারতল করদত পারদবন।
শকান প্রশ্নপত্র বারতল করদত হদল 11 নম্বর প্রদশ্নর িান রেদক ‘বারতল ফরম’ এর জন্য সাংররক্ষত দু’টি শিক বদক ক্রস রিি
রেদত হদব। এ খানাটির জন্য অন্য একটি ফরম পূরণ করদত হদব। তদব শকান ফরম বারতল করার পূদব ে অবশ্যই শজানাল
অরফসারদক শেরখদয় তার অনুমরত রনদত হদব।
2.3.4 এক বা একারধক সেদস্যর র্ভলভাদব পূরণকৃত লাইন বারতল করার রনয়ম
খানার এক বা একারধক সেদস্যর জন্য পূরণকৃত লাইদন র্ভল তথ্য থাকদল এবাং সাংদশাধন শর্াগ্য না হদল তা বারতল করদত
পারদবন। বারতল করদত হদল 13 নম্বর প্রদশ্নর একক এবাং েশদকর ঘদর ক্রস রিি

রেন। তদব শকান লাইন বারতল

করার পূদব ে অবশ্যই শজানাল অরফসার বা সুপারভাইজাদরর অনুমরত রনদত হদব।
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রবদশষ রনদে েশাবলী
1.1 শিক বদকর মদধ্য সবসাংখ্যা ইাংদরজীদত রলখদত হদব। উোহরণ
1 2
1.2 শিক বদকর মদধ্য 4 এভাদবই রলখদত হদব। উোহরণ

3

4

1.3 শিক বদকর সীমানার মদধ্য ক্রস রেন। উোহরণ
1.4 শিক বদকর মদধ্য অবশ্যই সাংখ্যা রলখদত হদব অথবা প্রদর্াজু ঘদর ক্রস রেদত হদব।
1.5 সপোকার পদ্ধরত অনুসরণ কদর তথ্য সাংগ্রহ
গণনা এলাকার উত্তর-পরিম শকাদণ অবরস্থত খানাটি প্রথম গণনা করদত হদব। প্রথম খানাটির ক্ররমক নম্বর0হদব0 1
।
অত্র এলাকার রাস্তার গরতধারা উত্তর-েরক্ষণ হদল েরক্ষণ রেদক নখ কদর োঁোন এবাং হাদতর িান রেদকর রিতীয় খানাটি হদত
তথ্য সাংগ্রহ করুন। এভাদব হাদতর িান রেদক ঘুদর ঘুদর সকল খানার তথ্য সাংগ্রহ করুন। অত্র এলাকার রাস্তার গরতধারা পূব েপরিম হদল পূব ে রেদক নখ কদর োঁোন এবাং হাদতর িান রেদক ঘুদর ঘুদর অন্যান্য খানার তথ্য সাংগ্রহ করুন।
গণনা এলাকার অন্তর্ভেি সব কয়টি খানা গণনা সম্পন্ন হবার পর সুপারভাইজারগণ স্ব স্ব গণনাকারীগদণর সাদথ আদলািনা কদর
শকান খানা দু’বার (Duplication) গণনা করা হদয়দছ রকনা এবাং শকান খানা গণনা হদত বাে (Omission) পদেদছ রকনা
র্ািাই কদর শেখদবন এবাং প্রদয়াজন হদল সাংদশাধন কদর শনদবন।
1.6t রফদর এদস গণনা (Call back) পদ্ধরত
গণনা করার সময় শকান একটি খানায় উত্তরোতা পাওয়া না শগদল অথবা ব্যস্ততার জন্য পদর আসদত বলদল উি খানার সের
েরজায় খানা- নম্বর রলখন এবাং প্রশ্নপদত্রও একই খানা- নম্বর রলখন এবাং কখন আসদবন তা শজদন শস সমদয় পুনরায় এদস খানার
তথ্য সাংগ্রহ করুন।
2.4 প্রশ্নপত্র পূরণ পদ্ধরত- খানা মরিউল (প্রশ্ন 1a হদত প্রশ্ন 11b)
ঘদর ঘদর রগদয় সকল খানা ও খানার সেস্যগদণর তথ্য সাংগ্রহ করদত হদব এবাং ICR ফরম পূরণ করদত হদব। প্রথদম গণনা
এলাকার ম্যাপ ব্যবহার কদর গণনা এলাকা উত্তর-পরিম শকাদণ অবরস্থত খানাটি রিরিত করুন এবাং শসখাদন র্ান। অত:পর খানা
প্রধান অথবা খানার অন্য শকান প্ররতরনরধ রর্রন খানা সম্বদে ভাল ধারণা রাদখন তাদক সালাম রেন এবাং বলুন ‘‘আপনারা রনিয়ই
শুদনদছন শর্, সারা শেশব্যাপী আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১ শুরু হদয়দছ এবাং গণনার কাজ ১৯ মাি ে পর্ েন্ত িলদব। সরকার স্থানীয়
ও জাতীয় পর্ োদয়র সকল উন্নয়নমূলক কাদজর পররকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কাদজ এ তথ্য ব্যবহার করদব। তাছাো, শুমারর
আইন অনুর্ায়ী আপনাদের শেয়া ব্যরিগত তথ্য সরকার শগাপন রাখার রনিয়তা প্রোন কদরদছ। সরকার আমাদক এ এলাকার
শলাকজনদক সঠিকভাদব গণনা করার োরয়ত্ব রেদয়দছ। আপরন শমদহরবানী কদর অনুমরত রেদল গণনার কাজ শুরু করদত পারর।’’
অত:পর খানার প্রধান ঘদরর সের েরজায় সরবরাহকৃত লাম্বার িক ব্যবহার কদর খানার ক্ররমক 001 রলখন।
[প্ররশক্ষণাথী গণনাকারী/সুপারভাইজার/শজানাল অরফসার/সমন্বয়কারীগণদক এখন প্ররশক্ষণ গ্রহদণর জন্য প্ররশক্ষণ কীদট ররক্ষত
প্রশ্নপদত্রর একটি প্রশ্নপত্র পূরণ করদত হদব।]
প্রশ্ন- 1a. খানার ঠিকানা এ প্রদশ্নর রনদি খারল জায়গায় প্রথম লাইদন বারের নম্বর অথবা নাম রলখন। রিতীয় লাইদন রাস্তার
নম্বর/পাোর নাম রলখন। তৃতীয় লাইদন গ্রাম/মহল্লার নাম রলখন। উোহরণ
রমউরনরসপ্যারলটি হদলপল্লী এলাকা হদলবারে/পাোর নাম - েরক্ষণ পাো
বারে নাং/নাম - বারে নাং-৪২৭
গ্রাদমর নাম
- ধানকী মদহো
রাস্তার নাং/নাম - শহীে মাহব্যব শরাি
িাকঘর
- আর মইষ্টা
মহল্লার নাম - পরিম শশওোপাো
শকান শকান শক্ষদত্র শসটর নম্বর উদল্লখ করার প্রদয়াজন হদল মহল্লার রনদি তা রলদখ রেন।
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প্রশ্ন 1b. িলমান পাতা
শকান খানার সেস্য সাংখ্যা ১০ বা তার কম হদল এ ঘর দু’টি পূরণ করা প্রদয়াজন শনই। শকান খানার সেস্য সাংখ্যা ১০ এর অরধক
হদল প্ররত েশ জদনর জন্য আরও একটি পৃষ্ঠা পূরণ করদত হদব। শকান খানার সেস্য সাংখ্যা ২৬ জন হদল রতনটি পৃষ্ঠা পূরণ
করদত হদব। এ শক্ষদত্র প্রথম পৃষ্ঠায় উত্তর 03 এর 01 রলখন, রিতীয় পৃষ্ঠায় উত্তর 03 এর 02 রলখন এবাং তৃতীয় পৃষ্ঠায় 03 এর
03 রলখন।
উোহরণ : পর্ োয়ক্রদম প্রথম, রিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠার জন্য রনদনািভাদব শিক বদকর সাংখ্যা রলখন-

রবদশষ দ্রষ্টব্য

0

3

এর 0

1

0

3

2

0

3

এর 0
এর

0

3

শকান অবস্থাদতই রলরখত সাংখ্যা শিক বদকর বাইদর শর্দত পারদব না। শিক বদকর রভতদর প্রদর্াজু সাংখ্যাটি
প্রশ্ন 13 শত নরদ্রত সাংখ্যার সাদথ রমরলদয় রলখন।

প্রশ্ন -2a. খানার নাংঃ
খানার ক্ররমক রতন অাংদক ইাংদরজীদত রলখদত হদব। প্রথম খানাটির ক্ররমক 001, রিতীয় খানাটির ক্ররমক 002 ইতুারে। প্রশ্নপত্র
পূরদণর সময় প্রথম খানার জন্য সাংররক্ষত
0 0শিক বদক
,রিতীয় খানাটির জন্য সাংররক্ষত
0 0 শিক
2 বদক
রলখন এভাদব অন্যান্য খানার শিক বক পূরণ করুন।
অনুশীলন 3t
(এবার শর্দকান একজনদক লক্ষু কদর প্রশ্ন করুন) বলুন ত ৬০তম এবাং ১১৩ তম খানার ক্ররমদকর জন্য রনদির শিক বদক কী রলখদত
হদব? (প্ররশক্ষণাথীগণদক রনজ রনজ ম্যানুয়াদল রলখদত বলুন)।
প্রশ্ন -2b. খানার সেস্য সাংখ্যা ঃ
উদল্লরখত খানার শলাক সাংখ্যা ৬ জন হদল িান রেদকর বদক

6

রলখন। বাম রেদক খারল বদক শূন্য শলখার

প্রদয়াজন শনই। (শর্ শকান একজনদক প্রশ্ন করুন) শকান খানার সেস্য সাংখ্যা ১৫ জন হদল সামদনর শিক বদক কী রলখদত হদব?

(প্ররশক্ষণাথীগণদক রনজ রনজ ম্যানুয়াদল রলখদত বলুন) ।
প্রশ্ন -3. ভাসমান ?
ভাসমান শলাকজনদক একই তফরসল ব্যবহার কদর গুণদত হদব। ভাসমান শলাক গুণদত হদল হুাঁ বদক
বসবাসকারী শলাকজনদক গুণদত হদল না বদক

রেন এবাং খানায়

রেন।

ভাসমান শলাক গুণদত হদল ‘1a খানার ঠিকানা’ এর রনদির খারল অাংদশ ভাসমান শলাক শর্খাদন থাদক তার ঠিকানা রলখন।
উোহরণ কমলাপুর শরলদেশন
কমলাপুর, ঢাকা।
খানা মরিউদলর আর শকান প্রশ্ন পূরণ করদত হদব না। অত:পর ব্যরি মরিউদল প্ররতটি লাইদন একজন কদর ভাসমান শলাদকর
তথ্য রলরপবদ্ধ করুন। ভাসমান শলাক সাংখ্যা ১০ এর অরধক হদল প্ররত ১০ জদনর জন্য একটি কদর পৃষ্ঠা পূরণ করুন। একই সাদথ
প্রশ্ন 1b পূরণ করুন। ভাসমাদনর শক্ষদত্র প্রশ্ন নম্বর 2a এবাং 4 হদত 11b পূরণ করদত হদব না। আবারসক শহাদটদল শুমারর
রারত্রদত অবস্থানরত বিোরগণদক শহাদটল প্রশাসদনর সহায়তায় ভাসমান শলাক রহদসদব গুণদত হদব।
প্রশ্ন -4. খানার প্রকার
খানা রতন প্রকাদরর : সাধারণ খানা, প্রারতষ্ঠারনক খানা এবাং অন্যান্য খানা।
সাধারণ খানা শকান একটি খানা প্রধানত বসবাদসর জন্য ব্যবহৃত হদল তাদক সাধারণ খানা ধরদত হদব।
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প্রারতষ্ঠারনক খানা এরতমখানা, হাসপাতাল, রক্লরনক, শহাদেল, শজলাখানা ও ব্যারাক এ ধরদনর খানাদক প্রারতষ্ঠারনক খানা
রহদসদব ধরদত হদব। হাসপাতাল ও রক্লরনদক অবস্থানরত শরাগীদেরদক হাসপাতাল প্রশাসদনর সহায়তায় শুমারর রারত্রদত রলরোং
কদর প্রশ্নপত্র পূরণ করদত হদব। তদব হাসপাতাল বা রক্লরনদক কতেব্যরত িািার, নাস ে ও অন্যান্য কমেিারীদক রনজ রনজ খানায়
গণনা করা হদব।
অন্যান্য খানা শমস, শোকান, অরফস, প্ররতষ্ঠান ইতুারেদত বসবাসরত শলাকজদনর সমন্বদয় গঠিত খানাদক অন্যান্য খানা ধরদত
হদব। উপদরাি রবদবিনায় শর্ শকান একটি প্রদর্াজু ঘদর ক্রস রিি
রেন।
প্রশ্ন -5. গৃদহর সাংখ্যা
শকান একটি খানা এক বা একারধক ঘর/স্ট্রাকিাদর বসবাস করদত পাদরন। শকান খানায় দু’টি শশায়ার ঘর, একটি রান্না ঘর এবাং
একটি শগায়াল ঘর থাকদল ঐ খানার গৃদহর সাংখ্যা হদব 4 এবাং উদল্লরখত
রলখন। একটি ভবদন িারটি খানা
4 খারল শিক বদক
বসবাস করদল শশষ খানাটির জন্য শিক বদক
রলখন এবাং0 অন্যান্য খানার জন্য শিক বদক
রলখন।
প্রশ্ন -6. খানার প্রধান গৃদহর প্রকার
খানার প্রধান গৃদহর ধরন অনুর্ায়ী ৪টি শেণীদত রবভি করা হদয়দছ। র্থাপাকা,
আধা-পাকা,
ঝুপরে। খানার সেস্যগণ শর্ ঘরটিদক প্রধান ঘর বদলন শস ঘরটি শর্ শেণীর্ভি তাদত ক্রস
রেন
প্রশ্ন -7. বাসস্থাদনর মারলকানা
বাসস্থাদনর মারলকানা রতনটি শেণীদত রবভি করা হদয়দছ। র্থা: রনজস্ব, ভাো এবাং রবনাভাো। প্রদর্াজু শিক বদক

কাঁিা এবাং

রেন।

প্রশ্ন -8. খাবার পারনর উৎস
খাবার পারনর উৎসদক রতনটি শেণীদত রবভি করা হদয়দছ র্থা- ট্যাপ, টিউবওদয়ল ও অন্যান্য। এদের মদধ্য খানাটি অরধকাাংশ
শক্ষদত্র শর্ উৎস হদত খাবার পারন শপদয় থাদকন, শস শিক বদক ক্রস রিি
রেন।
প্রশ্ন -9. পায়খানার সুরবধা
ব্যবহাদরর রবদবিনায় পায়খানার সুরবধাদক িারটি শেণীদত রবভি করা হদয়দছ, র্থা- স্যারনটারী (ওয়াটার সীল), স্যারনটারী
(ওয়াটার সীল নয়), নন-স্যারনটারী এবাং নাই। স্যারনটারী (ওয়াটার সীল) বলদত রপট শলরিন ওয়াটার সীল সহ ব্য ায়, স্যারনটারী
(ওয়াটার সীল নয়) বলদত রপট শলরিন ওয়াটার সীল নয় ব্য ায়। ‘নন-স্যারনটারী’ বলদত অন্যান্য পাকা, আধা-পাকা এবাং কাঁিা
টয়দলট ব্য ায় র্াদত বজেু ঢাকার শকান ব্যবস্থা শনই। এ ধরদনর টয়দলট পারন ও বায়ু দূষণনি নয়। ‘নাই’ বলদত শখালা মাঠ,
খারল জায়গা এবাং শ াঁপ-জঙ্গল ইতুারেদত প্রস্রাব/পায়খানা করা ব্য ায়।
খানাটি শকান ধরদনর টয়দলট ব্যবহার কদর এ ব্যাপাদর প্রশ্ন করুন এবাং প্রদয়াজন হদল রনদজর শিাদখ শেদখ প্রদর্াজু শিক বদক
ক্রস রেন।
প্রশ্ন -10. রবদুুৎ সাংদর্াগ
আপনাদের খানায় রবদুুৎ সাংদর্াগ আদছ রক? শসালার এনারজে ও বাদয়া গ্যাস হদত উৎপারেত রবদুুৎও রবদুুৎ সাংদর্াদগর
আওতায় আসদব। এ প্রদশ্নর উত্তর হুাঁ হদল হুাঁ শিক বদক ক্রস
এবাং না হদল না শিক বদক
ক্রস রেন।ঃ
প্রশ্ন -11. ইহা রক ক্ষুদ্র নৃ-শগাষ্ঠী খানা?
শকান খানা প্রধান রনদজদক নৃ-শগাষ্ঠী সম্প্রোয় বলদল শস খানাদক নৃ-শগাষ্ঠী খানা বলা হদব। ক্ষুদ্র নৃ-শগাষ্ঠী খানা বলদত িাকমা,
মারমা, রত্রপুরা, সাঁওতাল, গাদরা, খারসয়া, মরনপুরী, রাখাইন ইতুারে সম্প্রোদয়র খানা ব্য ায়। এ প্রশ্নটি স্পশেকাতর। অতএব
খানাটি উপদরাি শকান সম্প্রোদয়র হদল হুাঁ শিক বদক
এবাং না হদল না শিক বদক
ক্রস রেন।
উত্তর হুাঁ হদল অথ োৎ খানাটি ক্ষুদ্র নৃ-শগাষ্ঠীর হদল টারলরশদটর উদিা রেদক বরণ েত ক্ষুদ্র নৃ-শগাষ্ঠী সম্প্রোদয় শকাি শেদখ সম্প্রোদয়র
শকাি শেদখ শিক বক পূরণ করুন।
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ক্ষুদ্র নৃ-শগাষ্ঠী সাাংস্কৃরতক প্ররতষ্ঠান আইন, ২০১০ অনুর্ায়ী ক্ষুদ্র নৃ-শগাষ্ঠীদক ২৭টি সম্প্রোদয় রবভি করা হদয়দছ। এ ২৭টি ছাোও
অন্য শকান ক্ষুদ্র নৃ-শগাষ্ঠী থাকদল তাদেরদক অন্যান্য নৃ-শগাষ্ঠী রহদসদব ২৮ শকাি প্রোন করা হদয়দছ, র্াদের তারলকা রিতীয়
টারলরশদটর উদিা পৃষ্ঠায় ও রনদন নদ্রণ করা হদয়দছ
01- িাকমা
02- মারমা
03- রত্রপুরা
04- শরা

08- িাক
0 - রখয়াাং
10- খরম
11- লুসাই

15- উসাই(উসুই)
16- রাখাইন
17- মরনপুরী
18- গাদরা

22- ওরাও
23- বমেন
24- পাহােী
25- মালপাহােী

05- তঞ্চঙ্গা

12- শকাি

1

26- নন্ডা

06- বম
07- পাাংদখায়া

13- সাঁওতাল
14- িালু

- হাজাং
20- খারসয়া
21- মাং

উোহরণ সম্প্রোয়টি িাকমা হদল উপাদরাি শকাি রলে শেদখ শিক বদক

0

27- শকাল
28- অন্যান্য

রলখন।

আজদকর প্ররশক্ষদণর প্রথম শসশন এখাদনই সমাপ্ত। শকান রবষয় ব্য দত অসুরবধা হদল বা শকান রবষদয় সদিহ থাকদল প্রশ্ন করুন
(শকান প্রশ্ন থাকদল সহজভাদব ব্যর দয় বলুন)।
এখন আরম আপনাদের মধ্য শথদক ১১ জনদক ১১ টি প্রদশ্নর উপর প্রশ্ন করদবা। (কাউদক উদেদশ্য কদর প্রশ্ন করুন) বলুন শতা 1a.
প্রশ্নটি রক? আপনার খানার জন্য এখাদন রক রলখদত হদব? একইভাদব পর্ োয়ক্রদম প্রশ্ন 1b হদত 11b পর্ েন্ত প্রশ্ন করুন এবাং উত্তর
পর্ োদলািনা করুন।
2.5 প্রশ্নপত্র পূরণ পদ্ধরত - ব্যরি মরিউল (প্রশ্ন 12 হদত প্রশ্ন 25 পর্ েন্ত)
ব্যরি মরিউদল শমাট ১৪টি প্রশ্ন রদয়দছ। খানার সেস্যদের তথ্য শলখার জন্য এ মরিউদল ১০টি লাইন রদয়দছ। প্ররতটি লাইদন
খানার একজন সেদস্যর তথ্য ধারণ করা র্াদব।
12. শুমারর রারত্রদত খানায় উপরস্থত সেস্যদের নাম (খানা প্রধান শথদক শুরু করুন)ঃ
Modified De Facto পদ্ধরত অনুসরণ কদর শুমারর রারত্রদত এ খানায় অবস্থানকারী সেস্যদের মূল নাম (শর্ নাদম পরররিত)
ে
ইাংদরজী বে অক্ষদর রলখদত হদব। ভাটিকুাল
রুল অনুসরণ কদর প্রথম লাইদন স্পষ্ট কদর খানা প্রধাদনর িাক নাম রলখন। খানা
প্রধাদনর নাম শমা ররফকুল ইসলাম হদল (উত্তর োতা র্রে ররফক বদল) RAFIQ রলখন। একইভাদব, রিতীয় লাইদন খানা
প্রধাদনর স্ত্রী/স্বামীর নাম রলখন। খানা প্রধাদনর স্ত্রীর নাম খিকার ছাইো নারহে হদল SAIDA রলখন। তারপর শছাট সন্তান হদত
শুরু কদর অন্যান্য সন্তানদের নাম এবাং পর্ োয়ক্রদম অন্যান্য আত্মীয় ও কাদজর শলাক সহ অন্যান্য অনাত্মীদয়র িাক নাম
ইাংদরজীদত রলখন। খানার শর্ সমস্ত সেস্যরা শুমারর রারত্রদত শুমারর কাজ ছাোও নাইট রিউটিদত কতেব্যরত রছদলন অথবা
র্ানবাহদন িলমান আদছন/রছদলন তাদেরদক খানায় গুণদত হদব।
13. সেস্যদের ক্ররমক নাংঃ
শকান খানার সেস্য সাংখ্যা বা তার কম হদল েশদকর ঘদর ‘0’ রলখার প্রদয়াজন শনই। সেস্য সাংখ্যা 10-1 হদল েশদকর
ঘদর 1 এবাং 20-2 হদল েশদকর ঘদর 2 ইতুারে রলখদত হদব। একই সাদথ প্রশ্ন 1b এর উত্তর রলখদত হদব।
প্রশ্ন-14. বয়স (পূণ ে বছদর)ঃ
প্রশ্ন 14 শথদক 25 পর্ েন্ত Horizontal রুল অনুসরণ কদর প্রথদম খানা প্রধাদনর বয়স ও অন্যান্য তথ্য, তার স্ত্রী ও অন্যান্য
সেদস্যর তথ্য সাংগ্রহ করা হদব। বয়স একটি অতুন্ত গুরুত্বপূণ ে রবষয়। বাাংলাদেদশর অরধকাাংশ শলাক তা জাদন না এবাং জানদলও
সঠিক তথ্য সরবরাহ কদর না। সঠিক বয়স র্ািাই করার জন্য Probing প্রশ্ন রজজ্ঞাসা করা প্রদয়াজন হয়। এ শক্ষদত্র, শছাট
সন্তাদনর বয়স, রববাদহর সময় বয়স, স্বাধীনতা সাংগ্রাম, ১৯৭০ সাদলর ে, ১৯৮৮ সাদলর বন্যা এবাং ঐরতহারসক ঘটনার সাদথ
রমরলদয় সঠিক বয়স প্রাক্কলন করুন এবাং রনধ োররত ঘদর রলখন। সদিহ হদল জাতীয় পররিয়পত্র বা অন্য শকান প্রমাণক েরলদলর
সাদথ রমরলদয় বয়স র্ািাই করদত হদব। বয়স ১ (এক) বছদরর কম হদল 0 0 রলখন এবাং ১০০ (একশত) বছর বা তদুধ ে
হদল
রলখন।

[[

প্রশ্ন-15. খানা প্রধাদনর সাদথ সম্পকে
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খানা প্রধাদনর সরহত সম্পকেদক ৫টি শেণীদত রবভি করা হদয়দছ এবাং প্ররতটি শেণীর জন্য প্রশ্নপদত্র একটি কদর কলাম সাংরক্ষণ
করা হদয়দছ র্থা১ম খানা প্রধান;
২য় খানা প্রধাদনর স্ত্রী/স্বামী;
৩য় সন্তান;
৪থ ে অন্যান্য আত্মীয়; এবাং
৫ম অনাত্মীয়
খানা সেদস্যর জন্য এ ৫টি সম্পদকের মদধ্য শর্ শকান একটি প্রদর্াজু শিক বদক ক্রস

রেন।

16. রলাংগ
রলঙ্গ পুরুষ হদল পুরুষ শিক বদক ক্রস
রলঙ্গ মরহলা হদল মরহলা শিক বদক ক্রস

রেন।
রেন।

রহজরা হদল তার িাল-িলন শেদখ পুরুষ অথবা মরহলার প্রদর্াজু শিক বদক ক্রস রেন।
17. তববারহক অবস্থা ঃ তববারহক অবস্থাদক ৪টি শেণীদত রবভি করা হদয়দছ।
অরববারহত হদল ১ম শিক বদক ক্রস

রেন;

রববারহত হদল ২য় শিক বদক ক্রস

রেন;

রবধবা/রবপত্মীক হদল ৩য় শিক বদক ক্রস

রেন;

তালাকপ্রাপ্ত/রবরেন্ন/পররতুি হদল ৪থ ে শিক বদক

রেন।

প্রশ্ন-18. ধমে ঃ ধমেদক ৫টি শেণীদত রবভি করা হদয়দছ।
ধমে ইসলাম হদল ১ম শিক বদক

রেন ;

ধমে রহন্দু হদল ২য় শিক বদক

রেন ;

ধমে খৃষ্টান হদল ৩য় শিক বদক

রেন ;

ধমে শবৌদ্ধ হদল ৪থ ে শিক বদক

রেন ;

ধমে অন্যান্য হদল ৫ম শিক বদক

রেন

প্রশ্ন-19. প্ররতবেী রক?
প্ররতবেী ওদয়লদফয়ার এুাট ২০১০ অনুর্ায়ী প্ররতবেী বলদত জন্মগত বা অন্যদকান কারদণ শারীররকভাদব অক্ষম বা
সম্পূণ ে/আাংরশক রবকলাাংগ বা মানরসকভাদব ভারসাম্যহীনদক ব্য ায়। এবাদরর শুমাররদত ওয়ারশাংটন গ্রুদপর সুপাররশ শমাতাদবক
প্ররতবেীদক ৬টি শেণীদত রবভি করা হদয়দছ।
উত্তর োতাদক প্রশ্ন করুন, এ খানার সেস্যদের মদধ্য কাদরা কথা বলার, শেখার, শশানার, শারীররক বা মানরসক সমস্যা আদছ রক?
এ ব্যাপাদর প্রশ্ন করুন।
এ খানার শকান সেদস্যর উপদর বরণ েত শকান সমস্যা না থাকদল শিক বদক

0 রলখন;

বাক প্ররতবেী হদল অথ োৎ কাদরা স্পষ্ট কদর কথা বলার শকান সমস্যা থাকদল শিক বদক
দৃরষ্ট প্ররতবেী হদল অথ োৎ িশমা ব্যবহার কদরও শেখদত অসুরবধা হদল শিক বদক

রলখন;
2

রলখন;

3
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েবণ প্ররতবেী হদল অথ োৎ Hearing Aid ব্যবহাদরর পদরও শুনদত অসুরবধা হদল শিক বদক

রলখন;

শারীররক প্ররতবেী হদল অথ োৎ স্বাভারবকভাদব িলদত অসুরবধা হদল শিক বদক

4 রলখন;

মানরসক প্ররতবেী হদল অথ োৎ মানরসকভাদব অরস্থর/অসুস্থ থাকদল শিক বদক

5 রলখন;

অটিরষ্টক হদল অথ োৎ ব্যরদ্ধর সীমাবদ্ধতা/একাকী িলার প্রবণতা থাকদল শিক বদক

6 রলখন;

প্রশ্ন-20. বতেমাদন ছাত্র রক?
উত্তর হুাঁ হদল হুাঁ বদক ক্রস

রেন।

উত্তর না হদল না বদক ক্রস

রেন।

প্রশ্ন ২১ হদত প্রশ্ন ২৫ পর্ েন্ত শুধু ৭ বছর ও তদতারধক বয়দসর শলাকদের জন্য পূরণ করদত হদব।
প্রশ্ন-21. সদব োচ্চ শেণী পাশ ঃ
খানা প্রধান হদত শুরু কদর প্রদতুদকর জন্য রজদজ্ঞস করুন, ‘রতরন শকান শেণী পাস কদরদছন?’ উত্তর টারলরশদটর উদিারেদক
প্রেত্ত শেণীর পাস শকাদির সদঙ্গ রমরলদয় দুই অাংদক শকাি শিক বদক রলখন। প্ররশক্ষদণর সুরবধাদথ ে সদব োচ্চ শেণী পাদসর শকাি
রনদন প্রোন করা হ’ল00 - স্কুদল র্ায়রন/১ম শেণী পাস কদররন
05 - ৫ম শেণী
10 - এসএসরস বা সমমান
01 - ১ম শেণী
06 - ৬ষ্ঠ শেণী
12 - এইিএসরস বা সমমান
02 - ২য় শেণী
07 - ৭ম শেণী
15 – স্নাতক বা সমমান
03 - ৩য় শেণী
08 - ৮ম শেণী
16 - স্নাতক (সম্মান) বা সমমান
04- ৪থ ে শেণী
0 - ৯ম শেণী
18 - স্নাতদকাত্তর বা সমমান
উোহরণ
0 0
কখনও স্কুদল র্ায়রন অথবা প্রথম শেণী পাস কদররন বলদল রশক্ষা শকাি
রলখন। পঞ্চম শেণী পাস করদল 0 5
5 রলখন এবাং স্নাতদকাত্তর পাস হদল
রলখন। স্নাতক পাস হদল
8রলখন।
প্রশ্ন-22. পাদশর শক্ষত্র ঃ
পাদশর শক্ষত্র ৪টি শেণীদত রবভি র্থা- সাধারণ, শভাদকশনাল/শটকরনকুাল, ধমীয় এবাং প্রদর্াজু নয়।
সাধারণ বলদত রবজ্ঞান, কলা ও বারণজু রবষদয় রিগ্রীধারীদের ব্য ায়। শভাদকশনাল/শটকরনকুাল বলদত িািার, ইরিরনয়ার,
কৃরষরবে ও কাররগরর প্ররশক্ষণ রবষয়ারে ব্য ায়। মাদ্রাসা অথবা অন্য শকান ধমীয় রশক্ষালয় হদত পাদসর শক্ষত্রদক ধমীয় ব্য ায়।
প্রদর্াজু শিক বদক ক্রস
রেন।
প্রশ্ন-23. রিঠি রলখদত পাদরন রক?
৭ বছর ও তদতারধক বয়দসর সেস্যদের প্রশ্ন করুন, ‘রতরন রক রিঠি রলখদত পাদরন বা তার মদনর ভাব স্পষ্ট কদর রলখদত
পাদরন? উত্তর হুাঁ হদল হুাঁ শিক বদক ক্রস
রেন এবাং না হদল না শিক বদক ক্রস
রেন।
প্রশ্ন-24. কাদজর মর্ োো ঃ
ুঁ
কাদজর মর্ োো ৪ শেণীদত রবভি করা হদয়দছ র্থা কমেরত, কাজ খরজদতদছ,
গৃহকমে এবাং কাজ কদর না। কমেরত হদল ‘কাদজ
ুঁ
রনদয়ারজত’ বদক, কাদজ রনদয়ারজত নয় রকন্তু কাজ করদত ইচ্ছুক হদল ‘কাজ খরজদতদছ’
বদক, গৃহ কদমে রনদয়ারজত থাকদল ‘গৃহকমে’
বদক এবাং শকান কাজ না করদল অথবা করার অনুপযুি হদল ‘কাজ কদরনা’ বদক ক্রস
রেন।
কাদজ রনদয়ারজত বলদত শবতন বা মজুরীর রবরনমদয় শকান খানা / প্ররতষ্ঠাদন কাজ করা অথবা রনজস্ব জরম বা ব্যবসা প্ররতষ্ঠাদন
শকান রকছু উৎপােন, রবক্রয় বা শসবা প্রোন ইতুারে কাদজ রনদয়ারজত থাকাদক ব্য ায়। উদল্লখ্য, শকান ছাত্র পোদলখার পাশাপারশ
টিউশরন করদল শস কমেরত রহদসদব গণ্য হদবনা।
ুঁ
ুঁ
কাজ খরজদতদছ
বলদত শর্াগ্যতা ও সক্ষমতা থাকা সদেও রর্রন শকান কাজ কদরননা তদব রতরন কাজ খরজদতদছন
এবাং কাজ শপদল
করদবন তাদক ব্য ায় ।
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গৃহকমে বলদত রনজ বারেদত রান্না-বান্না, গৃহস্থালী বা বাসার প্রদয়াজনীয় কাজ করাদক ব্য ায়। তদব শকান ব্যরি বাসা /বারেদত
মজুরীর রবরনমদয় কাজ কদর থাকদল তা গৃহকমে রহদসদব গণ্য হদবনা।
প্রশ্ন-25. কমেরত হদল কাদজর শক্ষত্র ঃ
প্রশ্ন ২৪ এর উত্তর কমেরত হদল কাদজর শক্ষত্রদক ৩টি প্রধান শেণীদত রবভি করদত হদব- কৃরষ, রশল্প ও শসবা।
অরধকাাংশ সময় কৃরষ কাজ, গবারেপশু পালন, মাছ িাষ ও বনরবভাদগর কাদজ েরমক অথবা মারলক রহদসদব কমেরত থাকদল
কৃরষ বদক ক্রস
রেন; অরধকাাংশ সমর্ রশল্প-কারখানা কাদজ েরমক অথবা মারলক রহদসদব কমেরত থাকদল রশল্প বদক ক্রস
রেন এবাং অরধকাাংশ সময় শপশাজীরব, িাকুরীজীরব ও শসবাোন কাদজ রনদয়ারজত থাকদল (র্থা- িািার, উরকল,
নারপত, ইতুারে) শসবা বদক ক্রস
রেন।
ব্যরি মরিউদলর প্রশ্ন 12 হদত 25 পর্ েন্ত শকান প্রশ্ন না ব্য দল প্রশ্ন করুন। (প্রশ্ন থাকদল উোহরণসহ ব্যর দয় বলুন।) এখন আরম
আপনাদের মদধ্য হদত ১৪ জনদক ব্যরি মরিউল হদত ১৪টি প্রশ্ন করব। (কাউদক উদেশ্য কদর প্রশ্ন করুন) বলুন ত 12 নাং প্রদশ্নর
প্রথম লাইদন কার নাম রলখদত হদব? (এভাদব সবগুরল প্রশ্ন রজদজ্ঞস করুন এবাং পর্ োদলািনা করুন)।
2.6 মক প্ররশক্ষণ
এখন আমরা মক প্ররশক্ষদণর অরভনয় করব। এদত ৩ জন গণনাকারী, ৩ জন উত্তরোতা এবাং ৩ জন সুপারভাইজার থাকদবন।
গণনাকারীগণ প্রশ্ন করদবন, উত্তরোতা উত্তর শেদবন এবাং সুপারভাইজারগণ তা তোররক করদবন। আমরা সবাই তা শেখব ও
পর্ োদলািনা করব এবাং উত্তম পদ্ধরত বাছাই কদর শনব। প্ররশক্ষণাথীগণ বাসায় রগদয় স্ব স্ব খানার জন্য প্রথম রশদটর রিতীয়
প্রশ্নপত্রটি পূরণ করদবন।
আগামীকাল সকাল ৯:০০ ঘটিকায় এ প্ররশক্ষণ ক্লাদস আমরা একরত্রত হব এবাং পূরণকৃত প্রশ্নপত্রটি র্ািাই করব। অত:পর হারজরা
গ্রহণ কদর সুপারভাইজাদরর শনতৃদত্ব গণনাকারীগণসহ সকদল সদরজরমদন প্রশ্নপত্র পূরদণর জন্য মাদঠ র্াব।
( আপনাদের সবাইদক ধন্যবাে)

(তৃতীয় রেদনর প্ররশক্ষণ)
তৃতীয় অধ্যায় মাঠ পর্ োদয় প্রশ্নপত্র পূরণ ও পর্ োদলািনা
প্রশ্ন-3.1 মাঠ পর্ োদয় প্রশ্নপত্র পূরণ
এখন আরম আপনাদের হারজরা শনব। অত পর সুপারভাইজারগণ ও তাদের অধীনস্থ গণনাকারীগণদক সাদথ রনদয় প্রশ্নপত্র
সদরজরমদন পূরদণর জন্য স্ব স্ব এলাকায় র্াব। সুপারভাইজারগণদক তাদের এলাকার সুপারভাইজার ম্যাপ, প্ররশক্ষণ প্রশ্নপত্র এবাং
করম্পউটার তারলকা রনদয় মাদঠ শর্দত হদব। সুপারভাইজারগণ তাদের গণনাকারীগণসহ তাদের অধীনস্থ শর্ শকান একটি গণনা
এলাকায় র্াদবন এবাং উত্তর-পরিম শকাণ হদত শুরু কদর সপোকার পদ্ধরত অনুর্ায়ী প্রদতুক গণনাকারীর িারা রিতীয় রশদটর দু’টি
প্রশ্নপদত্র দু’টি খানার তথ্য সাংগ্রহ করদবন। মদন রাখদবন, তথ্য সাংগ্রদহর সময় প্রদতুক গণনাকারীদক প্ররতটি খানায় রগদয় কুশল
রবরনময় করদত হদব, উপযুি উত্তরোতা বাছাই করদত হদব এবাং তাদের রনকট হদত খানা ও ব্যরি সাংক্রান্ত ২৫টি প্রদশ্নর উত্তর
সাংগ্রহ করদত হদব। ১২:০০ টার মদধ্য সুপারভাইজারগণ পূরণকৃত প্রশ্নপত্রসহ পুনরায় প্ররশক্ষণ ক্লাদস শফরত আসদবন।
[অত:পর শজানাল অরফসার ১২:০০ শথদক ১:৩০ ঘটিকা পর্ েন্ত প্রদতুক সুপারভাইজার ও গণনাকারীর রনকট হদত তাদের
অরভজ্ঞতার রববরণ শুনদবন এবাং তাদের পূরণকৃত প্রশ্নপত্র র্ািাই করদবন। ]
প্রশ্ন-3.2 টারলরশট পূরণ পদ্ধরত
রবকাল ২:৩০ টা হদত ৩:০০ ঘটিকা পর্ েন্ত টারলরশট পূরণ করার রনয়ম রশখাদনা হদব। টারলরশদট ৩টি অাংশ রদয়দছ।
(1) ১ম অাংশটি গণনা এলাকা পরররিরত;
(2) ২য় অাংশটি খানা ও জনসাংখ্যার সার-সাংদক্ষপ (বইদয়র রহসাবসহ); এবাং
(3) ৩য় অাংশটি গণনাকারী, সুপারভাইজার, শজানাল অরফসার ও ইদভন্টরীকারীর পরররিরত সাংক্রান্ত।
১ম অাংশটি গণনা এলাকা পরররিরত
করম্পউটার রজও শকাি তারলকা শথদক সাংরিষ্ট গণনা এলাকাটি শর্ রবভাগ, শজলা, উপদজলা/থানা, ইউরনয়ন/ওয়ািে, শমৌজা/মহল্লা
এবাং গ্রাদমর নাম ও শকাি রলখদত হদব। সবদশদষ গণনা এলাকার নম্বর রলখদত হদব। একটি রবষয় মদন রাখদত হদব শপৌর
এলাকার শক্ষদত্র গ্রাদমর শকাি 00 রলখদত হদব।
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২য় অাংশটি খানা ও জনসাংখ্যার সার-সাংদক্ষপ(বইদয়র রহসাবসহ)ঃ পূরণকৃত প্ররতটি বইদয়র জন্য পূরণ করদত হদব।
পূরণকৃত প্ররতটি বইদয় গণনাকৃত শমাট খানার মদধ্য র্তটি সাধারণ খানা তার সাংখ্যা ১ম লাইদনর শিক বদক, র্তটি প্রারতষ্ঠারনক
খানা রিতীয় লাইদনর শিক বদক এবাং র্তটি অন্যান্য খানা তার সাংখ্যা ৩য় লাইদনর শিক বদক এবাং শমাট খানার সাংখ্যা িতুথ ে
লাইদনর শিক বদক রহদসব কদর রলখদত হদব। একই রনয়দম শমাট শলাক সাংখ্যার মদধ্য পুরুদষর সাংখ্যা প্রথম লাইদন, মরহলার
সাংখ্যা রিতীয় লাইদন এবাং শমাট শলাক সাংখ্যা তৃতীয় লাইদন শিক বদক ইাংদরজীদত রলখন।
RMO শকাদির শিক বদক সাংরিষ্ট শকাি রলখন। শকান গণনা এলাকায় শুধু একটি বই পূরণ করা হদল বইদয়র রহদসদবর ঘদর
টি বইদয়র
নম্বর বই রলখন। শকান গণনা এলাকায় ২টি বই পূরণ করা হদল প্রথম বইটির টারলরশদট 2টি বইদয়র 1নম্বর বই
এবাং রিতীয় বইটির জন্য 2টি বইদয়র 2 নম্বর বই রলখন।
৩য় অাংশটি গণনাকারী সুপারভাইজার, শজানাল অরফসার ও ইদভন্টরীকারীর পরররিরত
১ম লাইদন গণনাকারীর নাম রলখদত হদব। অত:পর গণনাকারী পুরুষ হদল পুরুষ শিক বদক অথবা মরহলা হদল মরহলা শিক বদক
ক্রস রেদত হদব এবাং রনদয়াগপদত্রর ক্ররমক নাং শেদখ নম্বর এর খারল বকসমূহ পুরণ করদত হদব। একইভাদব রিতীয় লাইনটি
সুপারভাইজাদরর জন্য পুরণ করদত হদব। তৃতীয় লাইদন শজানাল অরফসাদরর নাম, রলঙ্গ, নম্বর ও স্বাক্ষর এবাং ৪থ ে লাইদন
ইনদভন্টরীকারীর নাম, রলঙ্গ, নম্বর ও স্বাক্ষর প্রোন করদত হদব।

রব দ্র প্ররতটি গণনা এলাকার জন্য র্তটি বই পূরণ করা হদব, তার প্ররতটি বইদয়র জন্য পৃথক টারলরশট পূরণ করদত
হদব এবাং পূরণকৃত প্রদতুকটি বইদয়র ২ টি টারলরশট পুরণ করদত হদব।
3.3 শুমারর অনুষ্ঠান ও শুমারর রেনপরি
একই সাদথ শেদশর সব েত্র শুমারর অনুষ্ঠান এবাং শুমারর রনয়ন্ত্রদণর জন্য প্ররশক্ষণ প্রোন হদত শুরু কদর শলাক গণনা এবাং শুমারর
হদত শকান খানা বা শলাক গণনা হদত বাে পদেদছ রকনা তা র্ািাই, টারলরশট পূরণ এবাং সম্মানী প্রোন এবাং শুমারর মালামাল
জমাোদনর জন্য একটি রেনপরি ততরী করা হদয়দছ। গণনাকারী ও সুপারভাইজারগণদক উদল্লরখত রেনপরি অনুর্ায়ী তাদের
োরয়ত্বপালন করদত হদব।
র্া রনদন উপস্থাপন করা হ’ল
তাররখ
কাদজর রববরণ
োরয়ত্ব পালনকারী
শুমারর করমটি সভা অনুষ্ঠান, গণনাকারী ও সুপারভাইজাদরর সাদথ
০১-০৪ মাি ে ২০১১ শর্াগাদর্াগ ও তারলকা চুোন্তকরণ, প্ররশক্ষণ শকন্দ্র প্রস্ত্তত, শুমারর প্রিার শজানাল অরফসার ও রিরসরস
ও শুমারর দ্রব্যারে সাংরক্ষণ
০৫-০৭ মাি ে ২০১১ প্রথম ব্যাি- গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের প্ররশক্ষণ
০৮-১০ মাি ে ২০১১ রিতীয় ব্যাি- গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের প্ররশক্ষণ
শজানাল অরফসার ও রিরসরস
১১-১৩ মাি ে ২০১১ তৃতীয় ব্যাি- গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের প্ররশক্ষণ
সুপারভাইজার ও শজানাল
১। মাইরকাং এবাং ধমীয় প্ররতষ্ঠান হদত শুমারর সাংক্রান্ত প্রিার
অরফসার
১৪ মাি ে ২০১১
২। রেবাগত রারত্রদত (রারত্র ০:০০ হদত শভার ৬:০০ পর্ েন্ত) ভাসমান গণনাকারী, সুপারভাইজার,
শলাকদের গণনা
শজানাল অরফসার ও রিরসরস
সকাল ৮:০০ টা হদত গণনা এলাকার উত্তর-পরিম শকাণ শথদক গণনা
গণনাকারী, সুপারভাইজার ও
১৫ মাি ে ২০১১
শুরু এবাং ৫টি খানা প্রশ্নপত্র পূরদণর পর সুপারভাইজার/শজানাল
শজানাল অরফসার
অরফসাদরর রলরখত ছােপত্র সহ পুদরােদম গণনা শুরু
১৫-১৯ মাি ে ২০১১ ঘদর ঘদর খানা ও শলাক গণনা
গণনাকারী ও সুপারভাইজার
সকাল ০৯:০০ ঘটিকায় মসরজে ও অন্যান্য ধমীয় প্ররতষ্ঠান হদত
মাইদকর মাধ্যদম তখনও পর্ েন্ত র্ারা গণনার্ভি হনরন তাঁদেরদক
গণনার্ভি হওয়ার জন্য সব েদশষ আহবান জানাদত হদব। মাইদকর বিব্য সুপারভাইজার ও শজানাল
২০ মাি ে ২০১১
হদব ‘‘গণনা শশষ হওয়ার আর মাত্র ৮:০০ ঘন্টা বারক।’’ এখনও পর্ েন্ত অরফসার
র্াঁরা গণনার্ভি হনরন তাঁদেরদক রনকটস্থ শুমারর কমীদের রনকট শুমারর
তথ্য প্রোদনর জন্য আহবান করা হদে’’
১। গণনাকারী কতৃেক পূরণকৃত প্রশ্নপত্র র্ািাই ও টারলরশট পূরণ
গণনাকারী
২১ মাি ে ২০১১
২। সুপারভাইজার কতৃেক প্রশ্নপত্র র্ািাই ও ফরম-৬ পূরণ
সুপারভাইজার
৩। শজানাল অরফসার কতৃেক প্রশ্নপত্র, টারলরশট ও ফরম-৬ পূরণ র্ািাই শজানাল অরফসার
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প্রশ্নপত্র র্ািাই এবাং গণনাকারী ও সুপারভাইজারগদণর রনকট হদত
২২ মাি ে ২০১১
পূরণকৃত প্রশ্নপত্র ও অন্যান্য শুমারর দ্রব্যারে গ্রহণ, সম্মারন শিক প্রোন ও শজানাল অরফসার ও ইউরসরস
ফরম ৭ পূরণ।
২৩ মাি ে ২০১১
শজলা অরফদস প্রশ্নপত্র জমাোন ও ফরম ৮ পূরণ।
শজানাল অরফসার ও ইউরসরস
২৪-২৫ মাি ে ২০১১ শুমারর বই ও অন্যান্য মালামাল প্রকল্প অরফদস জমাোন।
রিরসরস
কদরাল ফরম-৬ পূরণ
সুপারভাইজারগণদক গণনা শশদষ ২২ নাং পৃষ্ঠায় প্রেত্ত কদরাল ফরম-৬ পুরণ করদত হদব। এ ফরদম প্রদতুকটি লাইন একজন
গণনাকারীর জন্য পূরণ করদত হদব। উি ফরদম কলাম ১ শথদক ১৩ পর্ েন্ত তথ্য টারলরশট শথদক পাদবন। অবরশষ্ট কলাম ১৪
শথদক ১৯ পর্ েন্ত তথ্য প্রেত্ত বই, পুরণকৃত ও অপুরণকৃত বইদয়র সাংখ্যা , শপরিদলর সাংখ্যা পরীক্ষা কদর রলখদত হদব।
পুরণকৃত প্রশ্নপদত্রর নননা পৃষ্ঠা-২৩
পৃষ্ঠা-২৩ এ পূরণকৃত প্রশ্নপদত্রর একটি নননা শেয়া হদয়দছ। এ পূরণকৃত ফরমটি অনুকরণ কদর গণনাকারীগণদক প্ররতটি খানার
জন্য শুমারর ফরম পূরণ করদত হদব।
শুমারর প্রিার
শজানাল অরফসার/ সুপারভাইজারগণ মাইদকর মাধ্যদম শুমারর প্রিাদরর সময় রনদনাি বিব্য প্রিার করদবন সম্মানীত এলাকাবাসী, ‘‘১৫ মাি ে শরাজ মঙ্গলবার হদত শেশব্যাপী আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১ শুরু হদব/হদয়দছ।
গণনাকারীগণ আপনাদের ঘদর ঘদর রগদয় তথ্য সাংগ্রহ করদবন। এ কাজ আগামী ১৯ মাি ে ২০১১ শরাজ শরনবার পর্ েন্ত িলদব।
স্থানীয় ও জাতীয় পর্ োদয় সকল ধরদনর উন্নয়ন কমেকান্ড গ্রহণ ও বাস্তবায়দনর জন্য শুমারর তথ্য একান্ত প্রদয়াজন। অতএব,
জাতীয় স্বাদথ ে সবাই গণনার্ভি হউন এবাং অন্যদক গণনার্ভি হদত উৎসারহত করুন’’।
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Appendix-18

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
পররকল্পনা মন্ত্রণালয়
পররসাংখ্যান রবভাগ

সুপারভাইজার রনদে েরশকা
(জজানাল অরিসার, ইউরসরস ও রিরসরসগদণর জন্য)

আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা
পররসাংখ্যান ভবন
ই-২৭/এ, আগারগাঁও
জশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
শুমারর সুপারভাইজার রনদে েরশকা
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ভূরমকাাঃ
বাাংলাদেদশর ৫ম আেমশুমারর ও গৃহগণনা আগামী ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ মার্ ে ২০১১ (বাাংলা ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ চর্ত্র
১৪১৭) জরাজ মঙ্গল, ব্যধ, বৃহস্পরত, শুক্র ও শরনবার জেশব্যাপী অনুরিত হদব। সুরনরে েষ্ট সময়সূরর্ অনুযায়ী শুমারর
কমেকান্ড সম্পােদনর জন্য একটি শুমারর কুাদলন্ডার প্রণয়ন করা হদয়দে। উক্ত শুমারর কুাদলন্ডার অনুযায়ী ১৪ মার্ ে
২০১১ রেবাগত রাত ০০.০০ (শূন্য) মুহূতেদক শুমারর মুহূতে এবাং শুমারর মুহূতে হদত জভার ৬:০০ ঘটিকা পয েন্ত সময়দক
শুমারর রাত ধরা হদয়দে। শুমারর রাদত সকল ভাসমান জলাক গণনা করা হদব। শুমারর রাদত আবারসক জহাদেদল
অস্থায়ীভাদব বসবাসরত জলাকজনদকও ভাসমান রহদসদব গণনা করা হদব। শুমারর রাদত গভীর সমূদে মাে ধরার জন্য
এবাং সুন্দরবদন কাঠ ও মধু আহরদণর জন্য অবস্থানরত জলাকজদনর তথ্য রবদশষ িরম পূরণ কদর সাংগ্রহ করা হদব।
পরবতীদত ভাসমান জলাক রহদসদব তাদের তথ্য শুমারর িরদম ধারণ করা হদব। যারা খানায় বসবাস কদরন তাদেরদক
১৫ মার্ ে সকাল হদত শুরু কদর ৫ রেদন অর্ োৎ ১৯ মার্ ে ২০১১ তাররদখর মদে ঘদর ঘদর জযদয় গণনা করা হদব। যারা
রাদত কমেরত অর্বা যানবাহদন অবস্থানরত তাঁদেরদক পরবতী সমদয় স্ব স্ব খানায় গণনা করদত হদব। হাসপাতাল এবাং
রিরনদক অবস্থানরত জরাগীদের তথ্য হাসপাতাল কর্তেপদের সহায়তায় রবদশষ িরম পূরণ কদর সাংগ্রহ করা হদব এবাং
সাংগৃহীত তথ্য পরবতীদত শুমারর িরদম প্রারতিারনক খানার সেস্য রহদসদব রলরপবদ্ধ করা হদব।
শুমাররর ১ম রেন অর্ োৎ ১৫ মার্ ে ২০১১ সকাল ৮:০০ ঘটিকায় গণনাকারীগণদক স্ব স্ব সুপারভাইজাদরর তত্ত্বাবধাদন ৫টি
খানার তথ্য সাংগ্রহ করদত হদব। সুপারভাইজারগণ জজানাল অরিসাদরর রনদে েশনায় গণনাকারীগদণর সাদর্ বদস
পূরণকৃত প্রশ্নপত্রসমূহ যর্াযর্ভাদব পূরণ করা হদয়দে রকনা এবাং গণনাকারীগণ শুদ্ধভাদব প্রশ্নপত্র পূরণ করদত সমর্ ে রক
না রনরিত হদয় অবরশষ্ট খানা গণনার রনদে েশ প্রোন করদবন। জকান গণনাকারী কর্তেক প্রশ্নপত্র সঠিকভাদব পূরণ করা না
হদয় র্াকদল তাদক হাদত কলদম গণনাকাজ ব্যরিদয় রেদত হদব। সুপারভাইজাদরর রনকে হদত োড়পত্র পাওয়ার পর
গণনাকারীগণদক প্রাপ্ত প্ররশেণ অনুযায়ী অবরশষ্ট খানা সমূদহর তথ্য সাংগ্রহ করদত হদব। গণনা সমাপ্ত হওয়ার পদরর
রেন অর্ োৎ ২০ মার্ ে ররববার জজানাল অরিসার, ইউরনয়ন/ওয়াি ে জসদক্রোরী, গণনাকারী ও সুপারভাইজারগণ জযৌর্ভাদব
গণসাংদযাগ করদবন এবাং জকান খানা গণনা জর্দক বাে পদড়দে রকনা বা দু’বার গণনা হদয়দে রকনা তা যার্াই করদবন।
জকান ভুলভ্রারন্ত পাওয়া জগদল তাৎেরণকভাদব তা সাংদশাধন কদর জনদবন।
২। শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকন্দ্রাঃ
শুমারর র্লাকালীন সমদয় জাতীয়, জজলা, উপদজলা, ইউরনয়ন, রসটি কদপোদরশন (ওয়াি ে সহ) এবাং জপৌরসভা পয োদয়
শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকন্দ্র জখালা র্াকদব।
২.১) জাতীয় শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকন্দ্রাঃ
শুমারর কায েক্রম রনয়ন্ত্রদণর জন্য শুমারর অনুিাদনর সময় প্রকল্প পররর্ালদকর তত্ত্বাবধাদন পররসাংখ্যান ভবদনর প্রকল্প
কায োলদয় সাব েেরনকভাদব শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকন্দ্র জখালা হদব।
শুমারর কমীগণ রনদনারিরখত জেরলদিাদন জাতীয় শুমারর জকদন্দ্র জযাগাদযাগ করদত পারদবনজিান
ঃাঃ ৮১৮১৪২৪, ৯১১৫৪৯৫, ৯১১৬৩৭৮
জমাবাইল ঃাঃ ০১৮১৯২৫৬৪৬৮, ০১৮১৯২৫৯১৭৬
জাতীয় রনয়ন্ত্রণ জকদন্দ্রর োরয়ত্ব ঃাঃ
(১) মাদঠ শুমারর কাদজ রনদয়ারজত কমীগদণর রনকে শুমারর সাংক্রান্ত রনদে েশনা জপৌৌঁোদনা এবাং শুমারর কাদজর
অগ্রগরত ও সমস্যা(যরে র্াদক) কর্তেপেদক অবরহত করা ও তাৎেরণকভাদব সমাধাদনর ব্যবস্থা করা;
(২) মাঠ হদত প্রাপ্ত ম্যাদসজ রনয়ন্ত্রণ জররজস্টাদর রলরপবদ্ধ করা এবাং গতানুগরতক সমস্যা হদল তাৎেরণকভাদব
তার সমাধান কদর জররজস্টাদর রলরপবদ্ধ করা। জটিল জকান সমস্যা হদল তাৎেরণকভাদব তা প্রকল্প
পররর্ালকদক অবরহত করা; এবাং
(৩) মাঠ হদত জনবদলর সীমাবদ্ধতা বা শুমারর েব্যারে জপ্ররদণর ম্যাদসজ আসদল তা তাৎেরণকভাদব প্রকল্প
পররর্ালকদক অবরহত করা এবাং রনদে েশ জমাতাদবক জরুরী রভরিদত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
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২.২) মাঠ পয োদয়র শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকন্দ্রাঃ
মরন্ত্রসভার অনুদমােনক্রদম সকল জজলা, উপদজলা, জপৌরসভা, ইউরনয়ন এবাং রসটি কদপোদরশন (ওয়াি ে সহ) এর জন্য
শুমারর করমটি গঠন করা হদয়দে এবাং প্ররতটি পয োদয় শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকন্দ্র স্থাপন করা হদব। আঞ্চরলক পররসাংখ্যান
কমেকতোর তত্ত্বাবধাদন আঞ্চরলক পররসাংখ্যান অরিদস এবাং রিরসরসর তত্ত্ববধাদন সাংরিষ্ট সের উপদজলা অরিদস শুমারর
রনয়ন্ত্রণ জকন্দ্র স্থাপন করদত হদব। ইউএসও-র তত্ত্বাবধাদন উপদজলা শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকন্দ্র, জজানাল অরিসাদরর
তত্ত্বাবধাদন জপৌরসভা শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকন্দ্র এবাং ইউরনয়ন শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকন্দ্র স্থাপন করদত হদব। প্ররতটি জেদত্র
অরিস জসদক্রোরী সারর্রবক োরয়ত্ব পালন করদবন।
এ সমস্ত রনয়ন্ত্রণ জকন্দ্র রননবরণ েত োরয়ত্ব পালন করদবনাঃ
♦ শুমাররর সময় অর্ োৎ গণনা কাজ র্লাকালীন সমদয় রনয়ন্ত্রণ কে ২৪ ঘন্টা জখালা রাখদত হদব এবাং মাঠ
পয োদয় জকান সমস্যার সাংবাে জপদল জজানাল অরিসার অর্বা ইউরসরস অর্বা রিরসরস এবাং প্রদয়াজন হদল
জাতীয় শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকদন্দ্রর সাদর্ আদলার্না কদর তাৎেরণকভাদব ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব।
♦ জাতীয় শুমারর রনয়ন্ত্রণ কে হদত জকান রনদে েশ জপদল তাৎেরণকভাদব তা বাস্তবায়দনর ব্যবস্থা করদত হদব।
♦ সাংরিষ্ট এলাকায় সঠিকভাদব শুমারর প্রর্ার র্লদে রকনা তা যার্াই করদত হদব এবাং সাংরিষ্ট শুমাররকমীগণদক
অসম্পূণ ে কাজ করার জন্য তারগে প্রোন করদত হদব। রবদশষ কদর মসরজে ও অন্যান্য ধমীয় প্ররতিান হদত
শুমারর প্রর্াদর ব্যবস্থা করদত হদব।
♦ শুমারর র্লাকালীন সমদয় জয সমস্ত অরভদযাগ আসদব এবাং এ অরভদযাগগুদলার রক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে
তা জররজস্টাদর রলরপবদ্ধ করদত হদব এবাং জয সমস্ত সমস্যার সমাধান জজানাল অরিসার কর্তেক সম্ভব হয়রন
জসগুদলা সাংরিষ্ট শুমারর সমন্বয়কারীদক অবরহত কদর সমাধান রনরিত করদত হদব। সমস্যা এবাং সমাধান
রলরপবদ্ধ করার সময় তাররখ, সময় এবাং সাংরিষ্ট ব্যরক্তদের নাম রলখদত হদব।
৩। রিরসরস, ইউরসরস এবাং জজানাল অরিসারদের সাধারণ োরয়ত্বাঃ
১) মানরনয়ন্ত্রণ পদ্ধরতাঃ
ক) রনদে েশনার জন্য গণনাকারী রনদে েরশকা জেখুন এবাং চেবর্য়ন কদর রকছু বই যার্াই করুন।
♦ রিরসরস প্ররতটি জজাদন কমপদে ২ টি গণনা এলাকার কাজ সদরজরমদন যার্াই করদবন ।
♦ জজানাল অরিসার প্ররত সুপারভাইজার এলাকায় কমপদে ৩ জন গণনাকারীর কাজ সদরজরমদন যার্াই
করদবন এবাং প্রদয়াজনীয় রনদে েশনা প্রোন করদবন ।
খ) রজও জকাি রমলাদনাাঃ
♦ দুইটি োরলরশে
♦ এনদভলপ জলদভল
♦ কদরাল িরম, রবতরণ তারলকাসহ।
(২) প্রশ্নপদত্রর বইদয়র নম্বর Tracking:
প্রশ্নপত্র রবতরণ/গ্রহণ িরম (িরম-১০, িরম-১১, িরম ১২) জত প্রশ্নপত্র বইদয়র Tracking এর জন্য রনদনাক্ত ব্যবস্থা
রাখা হদয়দোঃ
বইদয়র সাইজ

কার্ট েন নম্বর
From
To

বইদয়র রসররয়াল
From To

শুমারর জজলা/ জজান/ সুপারভাইজার
নাম
রজও-জকাি

বড় বই
ঃ 60মািারর বই ঃ 30জোে বই ঃ 15154
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সরবরাহকৃত শুমারর বইদয় ১২ সাংখ্যার (12 digit) নম্বর র্াকদব। উক্ত নম্বর গণনা এলাকায় বই রবতরণ এবাং
সাংগ্রদহর সময় ব্যবহৃত হদব এবাং িদল সঠিকভাদব তারলকায় অনুযায়ী বই রবতরণ ও গ্রহণ রনয়ন্ত্রণ করা সম্ভভ হদব।
বইদয়র প্রর্ম পাতায় উপদর বাম জকাণায় নম্বর জেখা যাদব। ইহা জেখদত এই রকম হদব 60-001201-0001
এ নম্বদরর প্রর্ম দুই সাংখ্যার (2 digit) মােদম বড় বই (৬০ পাতা), মািারর বই (৩০ পাতা), জোে বই (১৫ পাতা)
রনদে েশ কদর। মাদির েয় সাংখ্যার (6 digit) মােদম বইদয়র নম্বর ও জশষ র্ার সাংখ্যার (4 digit) মােদম পৃিা
নম্বর রনদে েশ কদর।
(৩) ম্যাপ ব্যবহার রনদে েরশকাাঃ গণনাকারী রনদে েরশকা অনুসরণ কদর গণনা এলাকার সীমানা সদরজরমদন রর্রিত
করদত হদব।
(৪) রবদশষ জনসাংখ্যার তথ্য সাংগ্রহ করার জেদত্র রনদে েশনাাঃ
♦

শুমারর রারত্রদত সমুদে মাে ধরারত জলাকজন গণনাাঃ সমুে তীরবতী রবরভন্ন এলাকার জলাকজন মাে
ধরার জন্য গভীর সমুদে গমন কদর। শুমাররদত তাদেরদক সরমরতর মােদম সমুে যাত্রার স্টাটিাংে
পদয়দন্ট ভাসমান জলাক রহদসদব গণনা করা হদব।

♦

সুন্দরবন এলাকাাঃ শুমারর রারত্রদত সুন্দরবন এলাকায় বসবাসরত জলাকজনদক এক সপ্তাহ আদগ জর্দক
এরর পদয়দন্ট গণনা করা হদব।

♦

সাংররেত এলাকা (জযমন-কুান্টনদমন্ট ইতুারে)ঃাঃ কুান্টনদমন্ট সহ অন্যান্য সাংররেত এলাকায়
বসবাসরত জলাকজদনর তথ্য সাংরিষ্ট সাংররেত এলাকার কর্তেপে কর্তেক রনদয়াগকৃত গণনাকারী ও
সুপারভাইজাদরর মােদম সাংগ্রহ করা হদব। সাংরিষ্ট এলাকার জজলা সমন্বয়কারী/জজানাল অরিসার
গণনাকারী ও সুপারভাইজারগণদক প্ররশেণ প্রোন করদবন। এ রবষদয় রতরন সাংরিষ্ট কর্তেপদের সাদর্
রনয়রমত জযাগাদযাগ রো করদবন।

৪। শুমারর জজলা সমন্বয়কারীর (রিরসরস) োরয়ত্বাঃ
রিরসরগণদক ৩ পয োদয় শুমারর োরয়ত্ব পালন করদত হদবাঃ
পয োয়-১ ঃাঃ প্রাকগণনা ( ২২ জেব্রুয়ারর হদত ১৪ মার্ ে, ২০১১) োরয়ত্ব;
পয োয়-২ ঃাঃ গণনাকালীন ( ১৫-১৯ মার্,ে ২০১১) োরয়ত্ব; এবাং
পয োয়-৩ ঃাঃ গণনা পরবতী (২০-২৫ মার্ ে, ২০১১) োরয়ত্ব।
৪.১ প্রাকগণনা োরয়ত্বাঃ
♦ ২২-২৪ জিব্রুয়ারর ঢাকাস্থ পররসাংখ্যান ভবদন প্ররশেণ গ্রহণ করদত হদব এবাং প্ররশেণ জশদষ রনজ
তত্ত্বাবধাদন শুমারর মালামাল জজলা জহি জকায়াে োর জপৌৌঁোদত হদব।
♦ ২৬-২৮ জিব্রুয়ারর জজলা জহি জকায়াে োদর অধীনস্থ সকল জজানাল অরিসার ও ইউরসরসগণদক প্ররশেণ প্রোন
করদত হদব এবাং প্ররশেণ জশদষ শুমারর মালামাল তাঁদের মদে রবতরণ করদত হদব।
♦ ০১-০৪ মার্ ে ২০১১ তাররদখর মদে জজলা শুমাররর করমটির সভা আহবান করদত হদব এবাং সরক্রয়
অাংশগ্রহদণর মােদম শুমাররদক সিল করার জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব। উপদজলা ও
ইউরনয়ন পয োদয় শুমারর করমটি সভা আহবান করা হদয়দে রকনা তা রনরিত করদত হদব।
♦ ০৫-১৩ মার্ ে ২০১১ তাররদখর মদে স্থানীয় পয োদয় জজানাল অরিসার গণনাকারী ও সুপারভাইজারদক
সঠিকভাদব প্ররশেণ প্রোন করদেন রকনা এবাং মালামাল সঠিকভাদব রবতরণ কদরদেন রকনা তা রনরিত
করদত হদব।
♦ শুমারর রারত্রদত (১৪ মার্ ে ২০১১ রেবাগত রাত ১২:০০ ঘটিকা হদত শুরু কদর জভার ৬:০০ ঘটিকা সমদয়)
ভাসমান জলাক গণনা রনরিত করদত হদব এবাং প্রশাসদনর সহায়তায় আবারসক জহাদেল এবাং
হাসপাতাল/রিরনদক অবস্থানরত জরাগীদেরদকও গুণদত হদব।
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♦ প্রর্ার কায েক্রম সঠিকভাদব পররর্ারলত হদে রকনা তা রনরিত করদত হদব।
৪.২ঃাঃ গণনাকালীন োরয়ত্বাঃ
♦ ১৫-১৯ মার্ ে ২০১১ প্ররতটি জজাদন গণনা সঠিকভাদব হদে রকনা তা সদরজরমদন যার্াই কদর রনরিত
করদবন।
♦ প্ররতটি জজাদন কমপদে ২ টি গণনা এলাকার কাজ সদরজরমদন যার্াই করদবন এবাং পরীরেত শুমারর
বইদয়র কভার পৃিায় পূণ ে নাম সহ স্বাের প্রোন করদবন।
♦ সাংরিষ্ট গণনা এলাকার গণ্যমান্য ব্যরক্তগণদক গণনাভুক্ত করা হদয়দে রকনা তা পরীো করদবন।
♦ সাংররেত এলাকায় সঠিকভাদব শুমারর হদয়দে রকনা তা রনরিত করদবন।
৪.২.১ঃাঃ শুমারর মালামাল রবতরণ পদ্ধরতাঃ
(ক) শুমারর েব্যারে রবতরদণর হারাঃ মালামাল রবতরদণর জন্য একটি Computer Distribution List চতরী
করা হদয়দে। উক্ত তারলকায় প্রদতুক জজানাল অরিসার এবাং রিরসরসদক রক রক শুমারর সামগ্রী জেওয়া হদব তার রহসাব
প্রোন করা হদয়দে । এ তারলকা অনুসরণ কদর প্রদতুক রিরসরসর জন্য শুমারর মালামাল ট্রাদক কদর জজলা জহি
জকায়াে োদর জপ্ররণ করা হদব। এই তারলকা োড়াও মালামাল ট্রাদক জলাি করার সময় জজলা রভরিক দুই করপ কদরাল
িরম-১০ পূরণ কদর রিরসরসদক শুমারর মালামাল হস্তান্তর করা হদব। জজলা পয োদয় জজানাল অরিসার এবাং উপদজলা
সমন্বয়কারীদক প্ররশেণ প্রোদনর পর রিরসরস ২ করপ কদরাল িরম ১১ পূরণ কদর জজানাল অরিসারদক শুমারর
মালামাল হস্তান্তর করদবন। জজানাল অরিসার কদরাল িরম-১২ পূরণ কদর সুপারভাইজারদক শুমারর মালামাল হস্তান্তর
করদবন। একইভাদব সাংরিষ্ট কদরাল িরম পূরণ কদর মালামাল জমা জনদবন। শুমারর েব্যারে রবতরদণর হার রনদনর
েদক উপস্থাপন করা হ’লাঃ

েক- ১ঃাঃ শুমারর মালামাল রবতরণ তারলকাাঃ
ক্রাঃ
নাং

০১

০২

০৩
০৪
০৫
০৬
০৭

আইদেম

গণনা
এলাকা

জমাে সাংখ্যা
প্রশ্নপত্রাঃ
বড় বই (৬০ পাতা)
মািারর বই
- পাব েতু ৩টি জজলা (৫২)
জোে বই (১৫ পাতা)
জলৌআপ প্রশ্নপত্র
শুমারর লরজরস্টকাঃ
জপরিল (2B)
ইদরজার
সাপেনার
লাম্বার র্ক
এনদভলপ
জলদবল
রজও-জকাি রলস্ট (১ জসে জহি)
রনদয়াগপত্র কাম আইরি কাি ে
ম্যাপাঃ
EA ম্যাপ
সুপারভাইজার ম্যাপ

৩১০০০০

গণনাকারী

ররজাভে
সুপার ইউরনয়ন ওয়ািে/ জজানাল উপদজলা রিরসরস
ভাইজার
জপৌরসভা অরিসার
৩০০০০০ ৫০০০০ ৪৫০০
৭০০
২৭০০
৫৩০
১৩০

১
১

-

-

-

-

৫
৫

-

২০
২০

-

-

১
-

-

-

১০
৩

-

২০
৫

১
১
-

২
১
২
১
১

১
১
১
১

-

-

২৪
১২
২৪
১২
১
১ জসে
১

-

২৪
১২
২৪
১২
১ জসে
১

-

১
-

১

-

-

-

-

-

156

Administrative Report

ক্রাঃ
নাং

আইদেম

০৮ প্ররশেণ ম্যানুয়াল ও রনদে েরশকাাঃ
সুপারভাইজার রনদে েরশকা
গণনাকারীর রনদে েরশকা
রিল্ড ম্যানুয়াল
প্ররশেণ প্রশ্নপত্র জসে
প্ররশেণ রিরভরি/রসরি
০৯ প্রর্ারপত্রাঃ
জপাস্টারাঃ
- জোে জপাস্টার
- বড় জপাস্টার
ব্ররসউর
রস্টকার
রলিদলে
ব্যানার (প্ররত উপদজলায় ১টি)
১০ কদরাল িরমাঃ
িরম-৬ (সুপারপারভাইজার)
িরম-৭ জজানাল অরিসার)
িরম-৮ (ইউরসরস)
িরম-৯ (রিরসরস)
িরম-১০ (রবতরণ-রিরসরস)
িরম-১১
(রবতরণ- জজানাল অরিসার)
িরম-১২
(রবতরণ সুপারভাইজার)
িরম-১৩ (জর্ক রবতরণ)
িরম-১৬ ক
(গণনাকারী একুইদেি )
িরম-১৬ খ
(সুপারভাইজার একুইদেি)
িরম-১৬ গ
(জসদক্রোরী একুইদেি)
িরম-১৬ ঘ (প্ররশেণ ভাতা)
িরম-১৬ ঙ
(পররবহন একুইদেি )
িরম- F (সুন্দরবন, সমুে এবাং
জহাদেল )
িরম- I (হাসপাতাল/রিরনক)
১২ প্যাদকরজাং ও অন্যান্যাঃ
বস্তা
রিরিরবউশন রলস্ট (১ জসে)
মাকোর কলম এবাং লাল কলম

গণনা
এলাকা

গণনাকারী

ররজাভে
সুপার ইউরনয়ন ওয়ািে/ জজানাল উপদজলা রিরসরস
ভাইজার
জপৌরসভা অরিসার

-

১
১
-

১
১
-

১
-

১
-

১
৬
১
৬
১

-

২
৬
২
৬
২

-

-

১
-

-

-

১
২

১
-

৩০০
৪০০০
৫০০
৮০০
৮০০
১
২

-

-

১

-

-

১

-

১

-

-

-

-

-

২
৫

-

২
-

-

-

-

-

-

১

-

-

-

-

-

-

-

১

-

-

-

-

-

-

-

৩
২

-

১
২

-

-

-

-

-

৬

-

১০

-

-

-

-

-

২

-

৫

-

-

১ লাল

-

-

৩
১
১

-

১
১
১

১
-

খ) মালামাল গ্রহণাঃ
(১) শুমারর জজলা সমন্বয়কারী সের েপ্তর হদত করম্পউোর রিরিরবউশন রলস্ট ব্যবহার কদর শুমারর
মালামাল গ্রহণ করদবন।
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(২) মালামাল গ্রহদণর সময় কদরাল িরম-১০ অনুযায়ী বড় এবাং জোে বইদয়র কার্ট েন জপদয়দেন রকনা তা
রনরিত হদবন।
(৩) একইভাদব কদরাল িরম-১০ অনুযায়ী অন্যান্য মালামাল জপদয়দেন রকনা তা রনরিত হদবন।
গ) প্ররশেণাঃ
শুমাররর সািল্য আেমশুমাররর সদঙ্গ সাংরিষ্ট প্ররতটি ব্যরক্তর সম্পূণ ে এবাং রনরবড় প্ররশেদণর উপর রনভের কদর।
স্থান ঃাঃ রিরসরসগণ জজলা জহি জকায়াে োদর সাংরিষ্ট ইউরসরস এবাং জজানাল অরিসারগণদক প্ররশেণ প্রোন
করদবন।
সময়সূরর্াঃ প্ররশেণ রতন রেন ব্যারপ অর্ োৎ জিব্রুয়ারর ২৬ হদত ২৮, ২০১১ পয েন্ত রননরলরখত সূরর্ অনুযায়ী
অনুরিত হদব।
(১) প্রর্ম রেন ঃাঃ শুরুদত সম্ভব হদল রভরিও প্ররশেণ রেদত হদব। অতাঃপর ম্যাপ ব্যবহার কদর রকভাদব
সুপারভাইজারগণ গণনাকারীদক তাদের এলাকা রর্রনদয় জেদবন তা সদরজরমদন
জশখাদবন
(২) রিতীয় রেন ঃাঃ প্রশ্নপত্র পূরদণর উপর প্ররশেণ প্রোন করদবন।
(৩) র্ততীয় রেন ঃাঃ মাদঠ রগদয় প্রশ্নপত্র পূরণ এবাং প্ররশেণ জকদন্দ্র জিরৎ এদস পয োদলার্না, োরলরশে পূরণ
এবাং কদরাল িরম পূরণ সাংক্রান্ত আদলার্নার পদর রভরিও প্ররশেণ জেখাদবন এবাং
শুমারর মালামাল রবতরণ করদবন।
প্ররশেণ জসে চতরীাঃ রিরসরসগণ জজানাল অরিসারদের প্ররশেদণর জন্য প্ররশেণ জসে চতরী করদবন। প্ররতটি
জসদে র্াকদবাঃ১) সুপারভাইজার রনদে েরশকা
২) গণনাকারীর রনদে েরশকা
৩) প্ররশেণ প্রশ্নপত্র জসে
৪) জপরিল
৫) সাপেনার
৬) ইদরজার
৭) লাম্বার র্ক
৮) জলৌআপ প্রশ্নপত্র
গণনাকারী প্ররশেণ রনদে েরশকা অনুযায়ী ইউরসরস এবাং জজানাল অরিসারগণ প্ররশেণ গ্রহণ করদবন এবাং গণনাকালীন
সমদয় এ রনদে েরশকাটিদক মাদঠ জরিাদরি রহদসদব ব্যবহার করদবন।
ঘ) প্ররশেণ প্রোদনর পর জজানাল অরিসাদরর রনকে মালামাল রবতরণাঃ
জজান রভরিক কদরাল িরম-১১ পূরণ করদত হদব । এ কদরাল িরম অনুযায়ী জজানাল অরিসারগণ শুমারর মালামাল
গ্রহণ করদবন।
(১) শুমারর বইদয়র নম্বর অনুসরণ কদর কদরাল িরম-১১ পূরণ করদত হদব।
(২)

রবতরণ তারলকা অনুযায়ী জজান ওয়ারর একটি র্দের বস্তায় মালামাল যর্া- জপরিল, ম্যাপ ইতুারে
এবাং অন্যান্য বস্তায় প্রশ্নপদত্রর বই বস্তাবরন্দ করদবন।

৪.৩ঃ গণনা পরবতী োরয়ত্বাঃ
♦ ২০ মার্ ে ২০১১ জজানাল অরিসারগণ গণনাকারী, সুপারভাইজার ও ইউরনয়ন/ওয়াি ে জসদক্রোরীগণ স্ব স্ব
এলাকায় ব্যাপকভাদব গণসাংদযাগ করদেন রকনা তা রনরিত করদবন। জকান খানা গণনা জর্দক বাে পদড়দে
রকনা বা দু’বার গণনা করা হদয়দে রকনা তা পরীো করদবন। যরে জকান খানা গণনা জর্দক বাে পদড় জর্দক
তাহদল তা পূরণ করদবন এবাং জকান খানা দু’বার গণনা করা হদয় র্াকদল একটি বাে জেওয়ার ব্যবস্থা
জনদবন।
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♦ জজানাল অরিসাদরর স্বাের সতুারয়ত কদর জসানালী ব্যাাংদকর রনধ োররত শাখায় জমা জেদবন এবাং
সঠিকভাদব শুমারর জর্ক রবতরণ রনরিত করদবন।
♦ ২১-২৩ মার্ ে ২০১১ সমদয় নমুনা রভরিক শুমারর প্রশ্নপত্র, োরলরশে, িরম-৬, িরম-৭ এবাং িরম-৮
সঠিকভাদব পূরণ হদয়দে রকনা তা যার্াই করদবন এবাং জজানাল অরিসাদরর রনকে হদত শুমারর েব্যারে
গ্রহণ করদবন।
♦ ২৪-২৫ মার্ ে ২০১১ সের েপ্তদর মালামাল জমা জেদবন।
৫। উপদজলা শুমারর সমন্বয়কারীর োরয়ত্বাঃ
সুিুভাদব শুমারর অনুিাদনর জন্য উপদজলা সমন্বয়কারীদক মূলতাঃ দু’টি োরয়ত্ব পালন করদত হদব।
রনজ উপদজলা জহি জকায়াে োদর অবরস্থত জজাদন জজানাল অরিসাদরর োরয়ত্ব পালন করদবন। তাোড়া,
উপদজলা পররসাংখ্যান কমেকতো রহসাদব তাদক রনদন উদিরখত োরয়ত্ব সমূহ পালন করদত হদবাঃ
৫.১। প্রাকগণনা োরয়ত্বাঃ
১) উপদজলায় জজানাল অরিসারদের মালামাল ঠিকমত জপৌৌঁদেদে রকনা জস ব্যাপাদর রনরিত হওয়া;
২) প্রশ্নপদত্রর বই রনরাপে স্থাদন এবাং তালাবদ্ধ অবস্থায় রাখা;
৩) জজানাল অরিসারগণদক সারব েক সহদযারগতা প্রোন;
৪) উপদজলা শুমারর করমটির সভা আহবান এবাং শুমারর কাদজ উপদজলা কমেকতোগদণর সরক্রয় অাংশগ্রহণ
রনরিতকরণ;
৫) জজলা শুমারর সমন্বয়কারীদক সহদযারগতা প্রোন।
৫.২ গণনাকালীন োরয়ত্বাঃ
১)
শুমারর রারত্রদত ভাসমান জলাক গণনা কাজ তোররক করা;
২)
শুমারর রনয়ন্ত্রণ কে পররর্ালনা করা;
৩) শুমারর জর্ক প্রোন রনয়ন্ত্রণ করা এবাং জর্ক উদিালদন প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৪)
উপদজলা প্রর্ার কায েক্রম পররর্ালনা করা;
৫) গণ্যমান্য ব্যরক্তর গণনা রনরিতকরণ।
৬) রবরবধ ।
৫.৩ গণনা পরবতী োরয়ত্বাঃ
১)
২)
৩)
৪)

আঞ্চরলক পররসাংখ্যান/সের উপদজলা পররসাংখ্যান অরিদস ২২-২৩ মার্ ে ২০১১ তাররদখ রিরসরস’র সদঙ্গ
বদস পূরণকৃত প্রশ্নপদত্রর বই এবাং মালামাল পরীোপূব েক গ্রহণ করদবন ।
জজানাল অরিসারদের রনকে হদত োরলরশদের খাম সাংগ্রহ এবাং করম্পউোর তারলকার সাদর্ রমরলদয় এর
সম্পূণ েতা রনরিতকরণ;
জজানাল অরিসারদের রনকে হদত প্রাপ্ত িরম ৭ এর রভরিদত িরম ৮ পূরণ;
জজানাল অরিসার রহসাদব সম্পারেত জজাদনর সার সাংদেপ ও শুমারর েবারে রিরসরসর রনকে জমাোন;
এবাং রনরে েষ্ট স্থাদন স্বাের করদবন।

ক) জজানাল অরিসাদরর রনকে হদত োরলরশে খাম সাংগ্রহ।
♦ খাদমর োরলরশে সাংখ্যা গণনা করদবন।
♦ োরলরশদের সাংখ্যার সদঙ্গ িরম-৭ ও খাদমর উপদরর জলখা োরলরশদের সাংখ্যা জমলাদবন।
♦ খাম বন্ধ করদবন।
♦ জজানাল অরিসারদের প্রেি োরলরশে খাম পৃর্কভাদব রাখদবন।
খ) জজানাল অরিসার হদত শুমারর বই ও অন্যান্য মালামাল সাংগ্রহ।
♦ রনয়ন্ত্রণ িরমাঃ িরম-৭ ও সকল িরম-৬
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♦ পূরণকৃত শুমারর বই গণনা এলাকার সাংখ্যানুযায়ী ব্যদি জনয়া ও বস্তাবরন্দ করা ।
♦ িরম-৭ অনুযায়ী অব্যবহৃত (অরতররক্ত) প্রশ্নপত্র বই ব্যদি জনয়া ও বস্তাবরন্দ করা।
♦ িরম-এি ব্যবহার কদর শুমারর রারত্রদত সুন্দরবন, সমূদে মাে ধরা রত এবাং আবারসক জহাদেদল
অস্থায়ীভাদব
অবস্থানকারী জলাকজদনর তথ্য সাংগ্রহ করদত হদব।
♦ িরম-আই ব্যবহার কদর শুমাররদত রারত্রদত হাসপাতাল/রিরনদক অবস্থানরত জরাগীদের তথ্য সাংগ্রহ করদত
হদব।
গ) সুপারভাইজার ম্যাপাঃ সুপারভাইজারগণ গণনাকারীর ম্যাপ সাংদশাধদনর পর পরই সুপারভাইজার ম্যাপ সাংদশাধন
করদবন। অতাঃপর নবায়নকৃত মূল সুপারভাইজার ম্যাপটি জহি অরিদস জপ্ররদণর জন্য এবাং গণনাকারীর ম্যাপ
সমূহ উপদজলা পররসাংখ্যান অরিদস সাংরেদণর জন্য জজানাল অরিসাদরর রনকে জমা জেদবন। ইউরসরস জজানাল
অরিসাদরর রনকে হদত সুপারভাইজার ম্যাপ ব্যদি জনয়ার পর সুপারভাইজাদরর মূল করপ আলাো খাদম রিরসরস’র
রনকে এবাং গণনাকারীর করপ উপদজলা অরিদস সাংরেণ করদবন।
ঘ) সব বই সঠিকভাদব পরীোর পর ইউরসরস এবাং জজানাল অরিসার িরম-৭ এর নীদর্ স্বাের করদবন।

৬। জজানাল অরিসাদরর োরয়ত্বাঃ
জজানাল অরিসারগণদক ৩ পয োদয় শুমারর োরয়ত্ব পালন করদত হদবাঃ
পয োয় - ১ ঃাঃ প্রাকগণনা োরয়ত্ব;
পয োয় - ২ ঃাঃ গণনাকালীন োরয়ত্ব; এবাং
পয োয় - ৩ ঃাঃ গণনা পরবতী োরয়ত্ব।

৬.১ প্রাকগণনা োরয়ত্বাঃ
শুমারর পরজাঃ এ পদব ে রনদনাক্ত পরজ অনুযায়ী শুমারর কায েক্রম পররর্ারলত হদব।
তাররখ
২৬-২৮ জিব্রু ২০১১
২৮ জিব্রু -১ মার্ ে ১১

কাদজর রববরণ
মন্তব্য
জজলা জহি জকায়াে োদর রগদয় রিরসরস’র রনকে হদত প্ররশেণ গ্রহণ
রিরসরসগদণর রনকে হদত শুমারর মালামাল গ্রহণ ও জজাদনর রনয়ন্ত্রণ জকদন্দ্র
পররবহন।
০১-০৪ মার্ ে ১১
♦ উপদজলা ও ইউরনয়ন শুমারর করমটি সভা অনুিান;
♦ গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের েরবসহ রনদয়াগপত্র-আইরি কাি ে প্রোন;
♦ শুমারর প্রর্ার ও মাইরকাং;
♦ প্ররশেণ জকন্দ্র প্রস্ত্িত এবাং গণনাকারী ও সুপারভাইজারগণদক প্ররশেদণর
রেন ও তাররখ অবরহতকরণ;
♦ করম্পউোর রিরিরবউশন তারলকা অনুযায়ী গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের
জন্য প্ররশেণ রকে ও শুমারর রকে চতরর এবাং ইনদভলদপর উপর জলদভল
বসাদনা। সুপাভাইজাদরর রনকে শুমারর বই রবতরদণর জন্য িরম-১২ চতরী
করা।
গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের প্ররশেণ প্রোন ও মালামাল রবতরণাঃ
প্রর্ম রেন ঃাঃ ম্যাপ ব্যবহাদরর উপর প্ররশেণ প্রোন এবাং সদরজরমদন গণনা প্রর্ম ব্যার্
০৫-০৭ মার্ ে ১১
এলাকার সীমানা রর্রিতকরণ।
রিতীয় রেন ঃাঃ
প্রশ্নপত্র পূরণ এর উপর প্ররশেণ।
র্ততীয় রেন ঃাঃ মাদঠ প্রশ্নপত্র পূরণ, োরলরশে পূরণ,পয োদলার্না, রভরিও
প্ররশেণ প্রেশেন ও মালামাল রবতরণ
প্রর্ম রেন ঃাঃ ম্যাপ ব্যবহাদরর উপর প্ররশেণ প্রোন এবাং সদরজরমদন গণনা রিতীয়
০৮-১০ মার্ ে ১১
এলাকার সীমানা রর্রিতকরণ।
ব্যার্
রিতীয় রেন ঃাঃ
প্রশ্নপত্র পূরণ এর উপর প্ররশেণ।
র্ততীয় রেন ঃাঃ মাদঠ প্রশ্নপত্র পূরণ, োরলরশে পূরণ,পয োদলার্না, রভরিও
প্ররশেণ প্রেশেন ও মালামাল রবতরণ
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তাররখ
১১-১৩ মার্ ে ১১

কাদজর রববরণ
মন্তব্য
প্রর্ম রেন ঃাঃ ম্যাপ ব্যবহাদরর উপর প্ররশেণ প্রোন এবাং সদরজরমদন গণনা র্ততীয় ব্যার্
এলাকার সীমানা রর্রিতকরণ।
রিতীয় রেন ঃাঃ
প্রশ্নপত্র পূরণ এর উপর প্ররশেণ।
র্ততীয় রেন ঃাঃ মাদঠ প্রশ্নপত্র পূরণ, োরলরশে পূরণ, পয োদলার্না, রভরিও
প্ররশেণ প্রেশেন ও মালামাল রবতরণ
শুমারর মালামাল গ্রহণ পদ্ধরতাঃ
জজলা পয োদয় প্ররশেণ গ্রহদণর পর জজানাল অরিসার শুমারর জজলা সমন্বয়কারীর রনকে হদত িরম-১১ পূরণ কদর
প্ররশেণ রকেসহ শুমারর মালামাল গ্রহণ করদবনাঃ
(১) করম্পউোর রবতরণ রনয়ন্ত্রণ তারলকা অনুযায়ী শুমারর জজলা সমন্বয়কারীর রনকে হদত শুমারর প্রশ্নপত্র বই ও
অন্যান্য মালামাল ব্যদি জনদবন।
(২) জজানাল অরিসার রনরিত হদবন জয, জজান রভরিক রবতরণ তারলকা অনুযায়ী মালামাল ও প্রশ্নপত্র বই
সঠিক আদে।
(৩) জজানাল অরিসার দুই করপ িরম-১১ পূরণ কদর রিরসরসর রনকে হদত শুমারর েব্যারে গ্রহণ করদবন এবাং
একই িরম ব্যবহার কদর শুমারর জশদষ শুমারর েব্যারে জমা জেদবন।
(৪) জজানাল অরিসার রনজ োরয়দত্ব মালামাল উপদজলা/জজান রনয়ন্ত্রণ জকদন্দ্র জনদবন এবাং রনরাপে স্থাদন
সাংরেণ করদবন।

৬.২ গণনাকালীন োরয়ত্বাঃ
তাররখ
১৪ মার্ ে ১১

১৫ মার্ ে ১১

১৬-১৯ মার্ ে ১১

কাদজর রববরণ

মন্তব্য
রেদনর জবলায় মাইরকাং
ইউরনয়ন/ওয়াি ে জসদক্রোরী ও
পুরলদশর সহায়তায় গণনাকারী,
সুপারভাইজার
ও
জজানাল
অরিসারগণ ভাসমান জলাকগণনা
করদবন।
গণনাকারী সকাল ৮:০০ ঘটিকা হদত গণনাকাজ শুরু করদবন জজানাল অরিসার পয োয়ক্রদম
এবাং ৫টি খানা গণনার পর প্রশ্নপত্র যার্াই-বাোইদয়র জন্য পূরণকৃত প্রশ্নপত্র মান যার্াই
সুপারভাইজাদরর সরহত একদত্র রমরলত হদবন।
করদবন এবাং কাজ সঠিক হদল
অবরশষ্ট খানার জন্য গ্রীণ রসগন্যাল
সুপারভাইজারগণ জকান গণনাকারীর প্রশ্নপত্র সঠিকভাদব পূরণ জেদবন।
হয়রন প্রতীয়মান হদল হাদত কলদম তা রশরখদয় জেদবন এবাং
জজানাল অরিসাদরর সাদর্ আদলার্না কদর অবরশষ্ট খানার তথ্য
সাংগ্রদহর জন্য গ্রীণ রসগন্যাল জেদবন।
গণনাকারীগণ সপোকার পদ্ধরত অনুসরণ কদর অবরশষ্ট খানা জজানাল অরিসারগণ পয োয়ক্রদম
গণনা করদবন এবাং সুপারভাইজারগণ সাব েেরণকভাদব তোররক গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের
করদবন।
কাজ যার্াই করদবন এবাং
রনদে েশনা প্রোন করদবন।

৬.৩ গণনা পরবতী োরয়ত্বাঃ
২০ মার্ ে ১১

২১ মার্ ে ১১

স্থানীয় ইউরনয়ন/ওয়াি ে জসদক্রোরীর সহায়তায় জজানাল
অরিসার, সুপারভাইজার ও গণনাকারীগণ গণসাংদযাগ করদবন
এবাং জকান খানা বাে পদড় র্াকদল গণনা করদবন অর্বা দু’বার
গণনা হদয় র্াকদল একটি বাে জেদবন।
গণনাকারীগণ স্ব স্ব প্রশ্নপদত্রর বই ভালভাদব পরীো-রনরীো
কদর সাংদশাধন করদবন এবাং রেন জশদষ োরলরশে পূরণ
করদবন।
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রিরসরসগণ জযখাদন জযখাদন সম্ভব
তা পয েদবেণ করদবন এবাং
প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদবন।
জজানাল অরিসার পয োয়ক্রদম তাঁর
অধীনস্থ গণনাকারীগদণর কাজ
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২২ মার্ ে ১১

পরীো করদবন।
সুপারভাইজারগণ তাঁদের অধীনস্থ গণনাকারীগদণর পূরণকৃত
শুমারর বই জর্ক করদবন এবাং ভুলভ্রারন্ত সাংদশাধন কদর জনদবন
এবাং রেন জশদষ িরম-৬ পূরণ করদবন।
(১) জজানাল অরিসারগণ সুপারভাইজার ও গণনাকারীদের রিরসরস ও ইউরসরসগণ পয োয়ক্রদম
রনকে হদত প্রাপ্ত প্রশ্নপত্র যার্াই করদবন এবাং এ কাজ তোরক করদবন।
প্রদয়াজনীয় সাংদশাধদনর জন্য গণনাকারী ও
সুপারভাইজারগণদক কাদজ লাগাদবন। সঠিকভাদব
পূরণকৃত প্রশ্নপত্র ব্যদি পাওয়ার পর িরম-৭ পূরণ
করদবন এবাং গণনাকারী ও সুপারভাইজারগণদক
সম্মানী জর্ক প্রোন করদবন।
(২)

২৩ মার্ ে ১১

(১)

(২)

প্ররতটি পূরণকৃত বইদয়র প্রর্ম োরলরশেটি সাবধাদন
রিঁদড় রনদবন এবাং সাংররেত জজানাল ইনদভলদপ
সাংরেণ করদবন।
ইউরসরসগণ সাংরিষ্ট উপদজলার সকল জজানাল ইউরসরসর োরয়ত্ব
অরিসারগদণর োরলরশদের ইনদভলপ যার্াই করদবন
এবাং জজানাল অরিসাদরর রনকে হদত িরম-৭ এর
রভরিদত িরম-৮ পূরণ করদবন।
জজানাল অরিসারসহ উক্ত উপদজলার সমস্ত মালামাল
রিরসরসর রনকে জমা জেদবন।

৭। কদরাল িরম পূরণ পদ্ধরত :
িরম-৬ পূরণ পদ্ধরতাঃ
♦ োরলরশে যার্াই কদর সুপারভাইজার িরম-৬ পূরণ করদবন।
♦ সুপারভাইজাদরর রনকে হদত িরম-৬ রনন এবাং সুপারভাইজাদরর িরম পরীো কদর রাখুন।
♦ সবগুরল বই পরীো জশদষ িরম-৬ এর নীদর্ জজানাল অরিসার এবাং সুপারভাইজার স্বাের রেদবন।
♦ এই পদ্ধরতদত সকল সুপারভাইজার মালামাল বস্তাবরন্দ করুন।
িরম-৭ পূরণ পদ্ধরতাঃ
িরম-৬ যার্াই কদর িরম-৭ পূরণ করুন।
িরম-৮ পূরণ পদ্ধরতাঃ
িরম-৭ যার্াই কদর িরম-৮ পূরণ করুন।
িরম-৯ পূরণ পদ্ধরতাঃ
িরম-৮ যার্াই কদর িরম-৯ পূরণ করুন।
িরম-১০ পূরণ পদ্ধরতাঃ
জহি অরিস হদত শুমারর েব্যারে রবতরণকারী কমেকতোগণদক িরম-১০ এ উরিরখত বরাদ্দ অনুযায়ী
রিরসরসগণদক শুমারর েব্যারে ট্রাদক জলাি কদর রেদত হদব। অপর রেদক রিরসরসগণও এ তারলকা অনুযায়ী
েব্যারে সাংগ্রহ করদবন এবাং ২ করপ িরম-১ এ স্বাের প্রোন করদবন (১ করপ রবতরণকারী কমেকতোর জন্য
এবাং ১ করপ রিরসরসর জন্য)। ২৪/২৫ মার্ ে ২০১১ শুমারর েব্যারে জিরত জেয়ার সময় রিরসরসগণদক িরম-১০
ব্যবহার কদর েব্যারে জিরত রেদত হদব।
িরম-১১ পূরণ পদ্ধরতাঃ
জজলা জহি জকায়াে োদর জজানাল অরিসার ও ইউরসরসগণদক প্ররশেণ প্রোদনর পর রিরসরসগণ িরম-১১ এ বরণ েত
বরাদ্দ অনুযায়ী জজানাল অরিসারগণদক মালামাল ব্যরিদয় জেদবন এবাং ২ করপ িরদম স্বাের প্রোন করদবন
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(১টি রিরসরসর জন্য ১টি জজানাল অরিসাদরর জন্য)। ২৩ মার্ ে ২০১১ শুমারর েব্যারে জিরত জেয়ার সময়ও
জজানাল অরিসারগণদক িরম-১০ ব্যবহার কদর েব্যারে জিরত রেদত হদব।
িরম-১২ পূরণ পদ্ধরতাঃ
গণনাকারী ও সুপারভাইজারগণদক প্ররশেণ প্রোদনর পর জজানাল অরিসারগণদক িরম-১২ পূরণ কদর শুমারর
েব্যারে ব্যরিদয় জেদবন এবাং একই িরম ব্যবহার কদর পূরণকৃত প্রশ্নপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী ব্যদি জনদবন।
িরম-১৩ পূরণ পদ্ধরতাঃ
এ িরম অনুসরণ কদর রিরসরস ও জজানাল অরিসারগণদক শুমারর জর্ক সরবরাহ করা হদব। একই িরম ব্যবহার
কদর রিরসরস ও জজানাল অরিসারগণদক জর্দকর মুরড় জহি অরিদস জমা রেদত হদব।
িরম-১৬ ‘ক, খ, গ, ঘ ও ঙ পূরণ পদ্ধরতাঃ
িরম-১৬ ক ব্যবহার কদর গণনাকারীদক জর্ক প্রোন করদত হদব এবাং তাদত জররভরনউ স্টুাম্পসহ প্রদতুদকর
স্বাের রনদত হদব। িরম-১৬ খ ব্যবহার কদর সুপারভাইজারগণদক জর্ক প্রোন করা হদব তাদত জররভরনউ
স্টুাম্পসহ প্রদতুদকর স্বাের রনদত হদব। িরম- ১৬ গ ব্যবহার কদর ইউরনয়ন জসদক্রোরীগণদক জর্ক প্রোন
করা হদব এবাং তাদত জররভরনউ স্টুাম্পসহ প্রদতুদকর স্বাের রনদত হদব। িরম- ১৬ ঘ ব্যবহার কদর
শুমাররকমীগণদক প্ররশেণ ভাতা প্রোন করদত হদব এবাং তাদত জররভরনউ স্টুাম্প োড়া প্রাপদকর স্বাের গ্রহণ
করদত হদব। িরম- ১৬ ঙ ব্যবহার কদর পররবহন ভাতা প্রোন করদত হদব এবাং প্ররতটিদত জররভরনউ স্টুাদম্পর
উপর প্রাপদকর স্বাের রনদত হদব।
িরম- I পূরণ পদ্ধরতাঃ
িরম- I ব্যবহার কদর শুমারর রারত্রদত হাসপাতাল ও রিরনদক জয সমস্ত জরাগী অবস্থান করদবন তাঁদের তথ্য প্রশাসদনর
সহদযারগতায় সাংগ্রহ করদত হদব। পরবতীদত গৃহীত তথ্য শুমারর প্রশ্নপদত্র ধারণ করদত হদব।
িরম- F পূরণ পদ্ধরতাঃ
িরম- F ব্যবহার কদর প্রশাসদনর সহায়তায় শুমারর রারত্রদত সুন্দরবদন কাঠ ও মধু আহরণরত, গভীর সমুদে মাে
ধরারত এবাং আবারসক জহাদেদল অস্থায়ীভাদব অবস্থানকারী জলাকজদনর তারলকা প্রণয়ন করদত হদব। পরবতীদত গৃহীত
তথ্য শুমারর প্রশ্নপদত্র ধারণ করদত হদব।
শুমারর রারত্রদত সুন্দরবদন কাঠ ও মধু আহরণরত জলাকজদনর তথ্য ৮ মার্ ে ২০১১ হদত শুরু কদর ১৪ মার্ ে ২০১১ পয েন্ত
৩টি জরদজ সাংগ্রহ করা হদব এবাং গভীর সমুদে মাে ধরারত জলাকদের তথ্য ১২ মার্ ে ২০১১ হদত শুরু কদর পয েন্ত সমদয়
সরমরতর মােদম departure point সাংগ্রহ করা হদব। শুমারর রারত্রদত আবারসক জহাদেদল অস্থায়ীভাদব অবস্থানরত
জলাকদের তথ্য জহাদেল প্রশাসদনর সহায়তায় ১৪ মার্ ে ২০১১ রেবাগত রাদত সাংগ্রহ করা হদব। এ সমস্ত তথ্য পরবতীদত
শুমারর প্রশ্নপদত্র ধারণ করদত হদব।

৮। রবদশষ রনদে েশনা ঃাঃ
১)

প্ররতটি খাদম রজও জকািসহ জলদভল লাগাদনা আদে রকনা পরীো করদবন।

২)

খাদমর জলদভদলর রজও জকাদির সদঙ্গ রজও-জকাি তারলকা রমলাদবন এবাং জপৌর এলাকার মহিার জেদত্র
গ্রাদমর জকাি অবশ্যই ‘০০’ বসাদবন।

৩)

গণনা এলাকার খাদম বড় বই রাখুন এবাং পাব েতু জজলা সমূদহর জন্য মািারর বই রাখুন।

৪)

প্রর্দম বড় বই সরবরাহ করদবন, গণনা কাজ শুরু করার পর র্ারহো অনুযায়ী জোে বই সরবরাহ করদবন।
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৫)

রবদশষ িরম অনুসরণ কদর আবারসক জহাদেল এ অবস্থানরত (িরম-F) অস্থায়ী জলাকজন এবাং হাসপাতাল
ও রিরনদক (িরম-I) জরাগীদের গণনা করদবন এবাং পরবতীদত এ সমস্ত তথ্য শুমারর প্রশ্নপদত্র ধারণ
করদবন। তদব হাসপাতাল রিরনদক অবস্থানকারী জরাগীদের সাহায্যকারী (Attendent) এবাং কতেব্যরত
জরাকজনদক স্ব স্ব খানায় গণনা করদবন।

৬)

শুমারর রারত্রদত সমুদে মাে ধরারত জলাকজনদক গণনার জেদত্র ১২-১৪ মার্ ে ২০১১ রবরভন্ন এরর পদয়দন্ট
এবাং সুন্দরবদন মধু আহরণরত জলাকজনদক গণনার জেদত্র ০৮-১৪ মার্ ে ২০১১ রবরভন্ন এরর পদয়দন্ট রবদশষ
িরদমর ( িরম- F) মােদম তথ্য সাংগ্রহ করদবন এবাং পদর শুমারর বইদত স্থানান্তর করদবন।

৭)

রবদশষ িরম সমূহ অবশ্যই প্রশ্নপত্র বইদয়র সাদর্ জমা রেদত হদব।

৮)

গণনা এলাকা ম্যাপ অবশ্যই প্রকল্প কায োলদয় জমা প্রোন করদত হদব।

৯)

জজানাল অরিসার তার অধীনস্থ সুপারভাইজার ও গণনাকারীদের জন্য একুইদেি জরাদল ৫/- োকার
জররভরনউ স্টুাম্প লাগাদবন। উদিখ্য জয, ২০০/- োকা পয েন্ত জকান স্টুাম্প লাগাদত হদব না। ২০০/- োকা
অরধক জয জকান জলন জেদনর জন্য ৫ োকার জররভরনউ স্টুাম্প লাগাদনা বােতামূলক।

১০) জজানাল অরিসারগণদক সুপারভাইজার এবাং গণনাকারীগণদক জর্ক প্রোদনর সময় জর্দকর মুরড়দত গণনা
এলাকা ও সুপারভাইজার এলাকার তথ্যারে রলখদত হদব এবাং তাঁদের স্বাের রনদত হদব।
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Appendix - 19

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
পররকল্পনা মন্ত্রণালয়
পররসাংখ্যান রবভাগ

রিল্ড ম্যানুয়াল

আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা
পররসাংখ্যান ভবন
ই-২৭/এ, আগারগাঁও
শশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
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সূরিপত্র
রবষয়
মুখবন্ধ

পৃষ্ঠা নাং
১

১।

উপক্রমরণকা

২

২।

শুমারর রবরি

২

৩।

শুমারর সাংগঠন

২

৪।

শুমারর করমটি গঠন ও করমটির কার্ যপরররি

২

৫।

শুমারর রনয়ন্ত্রণ শকন্দ্র স্থাপন

১০

৬।

শুমারর কমীদের োরয়ত্ব

১১

৭।

শুমারর কমীদের প্ররশক্ষণ পদ্ধরত

১৪

৮।

শুমারর প্রিারণা পদ্ধরত

১৪

৯।

শুমারর কমীদের ভাতা প্রোন পদ্ধরত

১৫

১০।

শুমারর মালামাল বস্তাবরিকরণ, রবতরণ ও জমাোন পদ্ধরত

১৫

১১।

শুমারর পরিকা

১৭
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মুখবন্ধ
আগামী ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ মাি য ২০১১ শরাজ মঙ্গল, ব্যি, বৃহস্পরত, শুক্র ও শরন এ পাঁি রেন সমগ্র
বাাংলাদেশব্যাপী আেমশুমারর ও গৃহগণনা অনুরষ্ঠত হদব। এ শুমাররদত শর্ সকল ব্যরি মাঠ পর্ যাদয় শুমাররর
কার্ যক্রদমর তত্ত্বাবিান এবাং বাস্তবায়দন সরক্রয়ভাদব রনদয়ারজত থাকদবন তাঁদের জন্য এ ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করা
হদয়দে।
এ ম্যানুয়ালটিদত রসটি কদপযাদরশন, শজলা, উপদজলা/থানা, শপৌরসভা ও ইউরনয়ন পর্ যাদয় রকভাদব শুমারর করমটি
গঠন করা হদব এবাং তাঁদের উপর রক রক োরয়ত্ব অরপযত থাকদব তা সুরনরে যষ্টভাদব রলরপবদ্ধ করা হদয়দে। রসটি
কদপযাদরশদনর শময়র, শজলা প্রশাসক, উপদজলা শিয়ারম্যান, শপৌরসভার শময়র ও ইউরনয়ন পররষদের শিয়ারম্যান
র্থাক্রদম উি করমটিগুদলার সভাপরতর োরয়ত্ব পালন করদবন। রসটি কদপযাদরশদনর শক্ষদত্র প্ররতটি ওয়াদড,য ওয়াড য
কাউরিলরদক সভাপরত কদর ওয়াড য শুমারর করমটি গঠন করদত হদব। এ ম্যানুয়ালটিদত রসটি কদপযাদরশন, শজলা,
উপদজলা/থানা এবাং শজান পর্ যাদয় রনদয়ারজত বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরার কমযকতযা এবাং কমযিারীগদণর উপর
অরপযত সুরনরে যষ্ট োরয়ত্বসমূহ রলরপবদ্ধ করা হদয়দে।
এ ম্যানুয়াদল স্থানীয়ভাদব রনদয়াগপ্রাপ্ত গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের োরয়ত্ব সুস্পষ্টভাদব রলরপবদ্ধ করা হদয়দে।
শুমারর কমযকান্ড কখন রকভাদব বাস্তবায়ন করা হদব তার একটি কার্ যসূরিও এ ম্যানুয়ালটিদত সাংদর্াজন করা
হদয়দে।
শুমাররদক সিল করার জন্য জনগণদক উদ্বুদ্ধকরণ এবাং তাঁদের স্বতঃস্ফূতয সহদর্ারগতা একান্ত অপররহার্ য। সঠিক
গণনাকারী ও সুপারভাইজার বাোই এবাং শুমারর িলাকালীন সমদয় গণসদিতনতা সৃরষ্টর জন্য ব্যাপক প্রিার
কার্ যক্রম োড়াও জনপ্ররতরনরি, শুমারর করমটি ও স্থানীয় পর্ যাদয় রনদয়ারজত সকল সরকারর ও শবসরকারর
কমযকতযা/কমযিারীগদণর সরক্রয় অাংশগ্রহণ একান্ত প্রদয়াজন। শুমারর িলাকালীন সমদয় সকল িমীয় প্ররতষ্ঠান হদত
শুমারর অনুষ্ঠাদন সারব যক সহদর্ারগতা প্রোদনর স্বতঃস্ফূতযভাদব অাংশগ্রহদণর আহবান জানাদনা হদল শুমারর
কভাদরজ ও গুণগতমান বৃরদ্ধ পাদব।
সকদলর সারব যক সহদর্ারগতায় আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১ সিল ও সাথ যক হদব, এ আশাবাে ব্যি কররে।

শমাঃ শাহজাহান আলী শমাল্লা
(অরতরররি সরিব)
মহাপররিালক
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা
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১। উপক্রমরণকা
বাাংলাদেদশর ৫ম আেমশুমারর ও গৃহগণনা আগামী ১৫,১৬,১৭,১৮ ও ১৯ মাি য ২০১১ তাররখ শরাজ মঙ্গল, ব্যি, বৃহস্পরত, শুক্র এবাং
শরনবার সারা শেশব্যাপী অনুরষ্ঠত হদব। শুমারর কুাদলন্ডার অনুর্ায়ী ১৪ মাি য রেবাগত রাত শূন্য (০০.০০) মুহূতযদক শুমারর মুহূতয এবাং
শুমারর মুহূতয হদত শভার ০৬:০০ টা পর্ যন্ত সময়দক শুমারর রাত িরা হদয়দে। এই শুমারর রাদত সকল ভাসমান শলাক গণনা করা হদব
এবাং তাদত সকল গণনাকারী, সুপারভাইজার ও শুমারর সমন্বয়কারীগণ রাত ১২:০০ টা হদত শভার ৬:০০ পর্ যন্ত ঘুদর ঘুদর স্ব স্ব
এলাকার ভাসমান শলাকজনদক গণনা করদবন। র্ারা হাসপাতাদলর শরাগী ও আবারসক শহাদটদলর বড যার রহদসদব শুমারর রারত্রদত
অবস্থান করদবন তাদের তারলকা প্রণয়ন করা হদব। র্ারা খানায় বসবাস কদরন তাঁদেরদক ১৫ মাি য ২০১১ সকাল হদত শুরু কদর
১৬,১৭,১৮ ও ১৯ মাদি যর মদে গণনা করা হদব।
সঠিকভাদব তথ্য সাংগ্রহ ও প্রশ্নপত্র পূরণ রনয়ন্ত্রদণর জন্য গণনাকারীগণ প্রথম রেন ৫টি খানা গণনার পর স্ব স্ব সুপারভাইজার/শজানাল
অরিসাদরর রনকট তার পূরণকৃত প্রশ্নপত্রগুরল শেখাদবন। অতঃপর তার রলরখত োড়পত্রসহ বাকী খানাসমূহ গণনার কাজ ১৯-০৩-২০১১
তাররদখর মদে সমাপ্ত করদবন। গণনার িুরথ য রেন শুক্রবার গণনাকারীগণ স্থানীয় মসরজে, মরির ও অন্যান্য উপাসনালয় হদত মাইরকাং
কদর জনগণদক শুমাররর তথ্য প্রোদনর জন্য আহবান জানাদবন। তাোড়াও প্ররতরেন সকল িমীয় প্ররতষ্ঠান হদত শুমাররর তথ্য প্রোদনর
ুঁ শকান খানা গণনা হদত বাে পদড় থাকদল তা
আহবান জানাদনা শর্দত পাদর। গণনার শশষ রেন (অথ যাৎ ১৯ মাি য ২০১১) তন্ন তন্ন কদর খদজ
গণনা করা হদব এবাং শকান খানা দু’বার গণনা করা হদয় থাকদল একটি বাে শেয়া হদব।
এরেন সুপারভাইজারগণ সকাল ১০ ঘটিকা এবাং রবকাল ৪ ঘটিকায় সকল িমীয় প্ররতষ্ঠান হদত মাইরকাং কদর র্ারা তখদনা পর্ যন্ত
গণনাভূি হনরন তাদেরদক গণনাভূি হবার জন্য আহবান জানাদবন। রিল্ড ম্যানুয়ালটি শুমাররকমীগণ মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যক্রম
পররিালনার সময় হুান্ড ব্যক রহসাদব ব্যবহার করদবন।
২। শুমারর রবরি
১৯৭২ সদন জারীকৃত শপ্ররসদডদের আদেশ নাং ৭০ বদল এ শুমারর অনুরষ্ঠত হদব। শুমারর রবরি অনুর্ায়ী সরকার কর্তযক রনদয়ারজত
শুমারর কমীগণদক তথ্য সরবরাহ করদত জনগণ বাে থাকদবন এবাং অপর রেদক সরকার ব্যরিগত পর্ যাদয় সব তদথ্যর শগাপনীয়তা
রক্ষা করদত সকলদক রনশ্চয়তা প্রোন কদরদে।
৩। শুমারর সাংগঠন
শুমারর রবরি অনুর্ায়ী বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরার মহাপররিালক পোরিকার বদল শসিাস করমশনার রহদসদব োরয়ত্ব পালন
করদবন। শুমারর কাদজ তাদক সহদর্ারগতা করার জন্য রতরন বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরাদক রনম্নবরণ যত িাাংশন্যাল গ্রুদপ
সারজদয়দেনঃ
শুমারর পেবী

রবরবএস পেবী

(১) প্রিান শুমারর সমন্বয়কারী
(২) শসিাস করমশনার/জাতীয় সমন্বয়কারী
(৩) অরতররি জাতীয় সমন্বয়কারী
(৩) শুমারর শজলা সমন্বয়কারী

সরিব, পররসাংখ্যান রবভাগ
মহাপররিালক
যুগ্ম-সরিব/উপ-মহাপররিালক
পররসাংখ্যান রবভাগ ও বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরার সকল
১ম শেণীর কমযকতযা
উপদজলা/থানা পররসাংখ্যান কমযকতযা
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা ও উপদজলায় কমযরত রবরভন্ন
েপ্তদরর রদ্বতীয় ও র্ততীয় শেণীর কমযকতযা ও কমযিারী।

(৪) উপদজলা/থানা শুমারর সমন্বয়কারী
(৫) শজানাল অরিসার

জনবদলর
সাংখ্যা
১
১
২
১২০

মন্তব্য

৫৩০
২৭০০

এোড়া, তথ্য সাংগ্রদহর জন্য স্থানীয় রশরক্ষত শবকার যুবক এবাং যুব মরহলাদের মে হদত প্রায় ৩,৩০,০০০ জন গণনাকারী এবাং
৬০,০০০ জন সুপারভাইজার সামরয়কভাদব রনদয়াগ করা হদব।
৪। শুমারর করমটি গঠন ও করমটির কার্ যপরররিঃ
শুমাররর গণনাকাজ সুষ্ঠুভাদব পররিালনা ও সম্পােদন সব যাত্বক সহায়তা প্রোদনর রনরমদে জাতীয় পর্ যায় হদত শুরু কদর সকল রসটি
কদপযাদরশন (ওয়াড য সহ), শজলা, উপদজলা, শপৌরসভা এবাং ইউরনয়ন পর্ যাদয় শুমারর করমটি গঠন করা হদয়দে। এ করমটিগুদলা রসটি
কদপযাদরশন, শজলা, উপদজলা, শপৌরসভা, ইউরনয়ন পর্ যাদয় র্থাক্রদম রসটি কদপযাদরশদনর শময়র, শজলা প্রশাসক, উপদজলা শিয়ারম্যান,
শপৌরসভা শময়র, ইউরনয়ন পররষদের শিয়ারম্যাদনর সভাপরতদত্ব অনুরষ্ঠত হদব। শুমাররর কাজ সমাপ্ত হবার পর পরই করমটিগুদলা
রবলুপ্ত হদয় র্াদব।
তাোড়া, আেমশুমারর অনুষ্ঠাদন কাররগরর সহায়তা প্রোদনর জন্য জাতীয় পররসাংখ্যান কাউরিদলর রনদে যশনা শমাতাদবক একটি
স্ট্ুারন্ডাং শটকরনকুাল করমটি এবাং শুমারর অনুষ্ঠাদন রবরভন্ন মন্ত্রণালদয়র সরহত সমন্বয় সািদনর জন্য একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় রস্ট্য়াররাং
করমটি গঠন করা হদয়দে।
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৪.১ রস্ট্য়াররাং করমটির গঠন
১।

সরিব, পররসাংখ্যান রবভাগ, পররকল্পনা মন্ত্রণালয়

সভাপরত

২।

সেস্য, আথ য-সামারজক অবকাঠাদমা রবভাগ, পররকল্পনা করমশন

সেস্য

৩।

সরিব, সাংস্থাপন মন্ত্রণালয়

সেস্য

৪।

সরিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সেস্য

৫।

সরিব, প্ররতরক্ষা মন্ত্রণালয়

সেস্য

৬।

সরিব, স্থানীয় সরকার রবভাগ

সেস্য

৭।

সরিব, রশক্ষা মন্ত্রণালয়

সেস্য

৮।

সরিব, প্রাথরমক ও গণরশক্ষা রবভাগ

সেস্য

৯।

সরিব, অথ য রবভাগ, অথ য মন্ত্রণালয়

সেস্য

১০।

সরিব, অথ যননরতক সম্পকয রবভাগ, অথ য মন্ত্রণালয়

সেস্য

১১।

সরিব, অভুন্তরীণ সম্পে রবভাগ, অথ য মন্ত্রণালয়

সেস্য

১২।

সরিব, পররকল্পনা রবভাগ, পররকল্পনা মন্ত্রণালয়

সেস্য

১৩।

সরিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সেস্য

১৪।

সরিব, তথ্য মন্ত্রণালয়

সেস্য

১৫।

সরিব, শরি ও জ্বালানী মন্ত্রণালয়

সেস্য

১৬।

সরিব, আইএমইরড

সেস্য

১৭।

সরিব, কৃরষ মন্ত্রণালয়

সেস্য

১৮।

সরিব, স্বাস্থু ও পররববার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সেস্য

১৯।

সরিব, মরহলা ও রশশু রবষয়ক মন্ত্রণালয়

সেস্য

২০।

রবভাগীয় প্রিান, সািারণ অথ যনীরত রবভাগ

সেস্য

২১।

যুগ্ম-সরিব, পররসাংখ্যান রবভাগ

সেস্য

২২।

উপ-সরিব (উন্নয়ন), পররসাংখ্যান রবভাগ

সেস্য

২৩।

পররিালক, শসিাস উইাং

সেস্য

২৪।

প্রকল্প পররিালক, আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১ প্রকল্প

সেস্য

২৫।

মহাপররিালক, বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা

সেস্য-সরিব

করমটির কার্ যপরররিঃ
(ক) আেমশুমারর রবষয়ক নীরতরনি যারদণর জন্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন করমটি রহদসদব কাজ করা;
(খ) সাংরিষ্ট মন্ত্রণালদয়র সরহত শুমারর কমযসূরির সমন্বয় সািন করা;
(গ) রবরভন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারর, আিা-সরকারর এবাং স্বায়েশারসত সাংস্থার তথ্য সাংক্রান্ত িারহোর রবষদয় মূল্যায়ন করা;
(ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়দন সকল প্রকার প্রশাসরনক ও অথ যননরতক করমটিদক সহদর্ারগতা প্রোন করা;
(ঙ) মাঠ পর্ যাদয় করমটি সমূদহর গঠন ও কার্ যক্রম তোররক করা;
(ি) প্রদয়াজদন নুরন সেস্য শকা-অপ্ট করা;
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৪.২ স্ট্ুারন্ডাং শটকরনকুাল করমটি
১।

মহাপররিালক, বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা

সভাপরত

২।

উপ-মহাপররিালক, বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা

সেস্য

৩।

উপ-সরিব (উন্নয়ন), পররসাংখ্যান রবভাগ

সেস্য

৪।

প্ররতরনরি, জনসাংখ্যা পররকল্পনা উইাং, পররকল্পনা করমশন

সেস্য

৫।

প্ররতরনরি, আইএসআরটি, ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয়

সেস্য

৬।

প্ররতরনরি, আইএমইরড, পররকল্পনা মন্ত্রণালয়

সেস্য

৭।

ড. এ. শক. এম. শগালাম রববানী, প্রািন সরিব, পররসাংখ্যান রবভাগ

সেস্য

৮।

জনাব ওয়ারলউল ইসলাম, প্রািন সরিব, পররসাংখ্যান রবভাগ

সেস্য

৯।

প্রদিসর কাজী সাদলহ আহদমে, প্রািন রভরস, জাহানঙ্গীর নগর রবশ্বারবদ্যালয়

সেস্য

১০।

প্রদিসর এ রকউ এম মাহব্যব, ভূদগাল রবভাগ, ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয়

সেস্য

১১।

শিয়ারম্যান, পররসাংখ্যান রবভাগ, ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয়

সেস্য

১২।

পররিালক, শসিাস উইাং, রবরবএস

সেস্য

১৩।

পররিালক, শডদমাগ্রািী এন্ড শহলথ উইাং, রবরবএস

সেস্য

১৪।

পররিালক, করম্পউটার উইাং, রবরবএস

সেস্য

১৫।

পররিালক, এরগ্রকালিার উইাং, রবরবএস

সেস্য

১৬।

পররিালক, ন্যাশনাল একাউরোং উইাং, রবরবএস

সেস্য

১৭।

পররিালক, ইন্ডারি এন্ড শলবার উইাং, রবরবএস

সেস্য

১৮।

পররিালক, শেরনাং উইাং, রবরবএস

সেস্য

১৯।

যুগ্ম-পররিালক, এিএ এন্ড এমআইএস

সেস্য

২০।

প্রকল্প পররিালক, আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১ প্রকল্প

সেস্য-সরিব

করমটির কার্ যপরররি :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

জনসাংখ্যা, স্বাস্থু ও জনরমরত সাংক্রান্ত ডাটার স্বল্পতার শক্ষত্রসমূহ রিরিতকরণ এবাং সীরমত সম্পদের মদে তথ্য সাংগ্রহ,
প্ররক্রয়াকরণ ও প্রকাশনা সাংক্রান্ত কাররগরর সহায়তা প্রোন;
পপুদলশন প্রদজকশন সাংক্রান্ত শকৌশলগত সমীক্ষা সম্পােন এবাং পপুদলশন প্রদজকশদনর জন্য সুপাররশ প্রোন;
মাঠ পর্ যাদয় উপযুি জররপ অনুষ্ঠাদনর পরামশয প্রোন;
মাইদগ্রশন ও আরবানাইদজশন সাংক্রান্ত পররসাংখ্যান উন্নয়দনর জন্য সুপাররশ প্রোন;
জাতীয় পররসাংখ্যান কাউরিল কর্তযক সুপাররশকৃত কার্ যক্রম সম্পােন।
সাংরিষ্ট সকল প্রশ্নপত্র অনুদমােন;
মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যক্রম পররবীক্ষণ;
প্রদয়াজন হদল সাব-করমটি গঠন;
প্রদয়াজন হদল সেস্য শকা-অপ্টকরণ;
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৪.৩ মাঠ পর্ যাদয়র প্রস্তারবত শুমারর করমটির গঠনঃ
স্থানীয় প্রশাসন এবাং জনপ্ররতরনরিগদণর সরক্রয় অাংশগ্রহদণর মােদম শুমারর কার্ যক্রম সমন্বয়, শুমারর কমীগণদক সহায়তা প্রোন এবাং
রনর্ভযলভাদব শুমারর অনুষ্ঠান রনরশ্চত করার জন্য ৭টি শুমারর করমটি গঠদনর প্রস্তাব করা হদয়দে। উি করমটি সমূদহর গঠন রনদম্ন
উপস্থাপন করা হ’লঃ
(১) রসটি কদপযাদরশন শুমারর করমটি
১।

রসটি কদপযাদরশদনর শময়র

সভাপরত

২।

সকল সাংসে সেস্য

উপদেষ্টা

৩।

সরকারর কদলদজর অেক্ষ

সেস্য

৪।

িীি এরিরকউটিভ অরিসার

সেস্য

৫।

গণসাংদর্াগ কমযকতযা

সেস্য

৬।

সকল ওয়াড য কাউরিলর (পুরুষ ও মরহলা)

সেস্য

৭।

শুমারর শজলা সমন্বয়কারী, রবরবএস

সেস্য

৮।

শজুষ্ঠ শুমারর শজলা সমন্বয়কারী, রবরবএস

সেস্য-সরিব

রসটি কদপযাদরশন করমটির োরয়ত্ব :
ক) প্রশাসরনক সহায়তা
১) সকল ওয়াদডয শুমারর করমটি গঠদন সহায়তা প্রোন;
২) উপযুি প্ররশক্ষণ শকন্দ্র ও শুমারর রনয়ন্ত্রণ শকন্দ্র স্থাপদনর ব্যবস্থাকরণ।
খ) তত্ত্বাবিারনক সহায়তা
১) শুমারর কার্ যসূরি অনুর্ায়ী সুষ্ঠুভাদব শুমারর অনুষ্ঠাদনর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা চুড়ান্তকরদণ সহায়তা প্রোন;
২) শজানাল অরিসার কর্তযক গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের বাোই প্ররক্রয়ায় সহায়তা প্রোন;
৩) শুমারর রনয়ন্ত্রণ ও পূরণকৃত শুমারর প্রশ্নপদত্রর সম্পূণ য রনরাপো রবিাদন সহায়তা প্রোন।
গ) প্রিারণায় সহায়তা
১) মাইক. শঢাল-সহরদতর মােদম শুমারর প্রিাদরর সহায়তা প্রোন;
২) শপাস্ট্ার, ব্যানার, রলদেট, শলাদগা ইতুারের মােদম প্রিারণায় সহায়তা প্রোন;
৩) রবরভন্ন সভা সরমরতদত সঠিক তথ্য প্রোদনর জন্য জনসািারণদক আদবেন জানাদনা;
৪) রসদনমা হল ও ভুাদন কদর শুমারর িলরচ্চত্র ও স্লাইড প্রেশযদনর ব্যবস্থাকরণ।
ঘ) শকা-অপ্টঃ
উপদরাি করমটি সেস্যগদণর মতামত রনদয় প্রদয়াজনদবাদি সেস্য শকা-অপ্ট করদত পারদব।
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(২) শজলা শুমারর করমটি
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।

জাতীয় সাংসে সেস্য
শজলা প্রশাসক
শজলা পুরলশ সুপার
সরকারর কদলদজর অেক্ষ
রসরভল সাজযন
উপ-পররিালক, কৃরষ সম্প্রসারণ অরিেপ্তর
সকল উপদজলা শিয়ারম্যান
সকল উপদজলা রনব যাহী অরিসার
শপৌরসভার শময়র
শজলা রশক্ষা কমযকতযা
শজলা প্রাথরমক রশক্ষা কমযকতযা
উপ-পররিালক, শজলা পররবার পররকল্পনা অরিস
উপ-পররিালক, শজলা তথ্য অরিস
উপ-পররিালক, সমাজদসবা অরিেপ্তর
উপ-পররিালক, ইসলারমক িাউদন্ডশন
শজলা এুাডজুদটে, আনসার ও রভরডরপ
শজলা মরহলা রবষয়ক কমযকতযা
সাংরিষ্ট শুমারর শজলা সমন্বয়কারী, রবরবএস

উপদেষ্টা
সভাপরত
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সরিব

(৩) শজলা শুমারর করমটি (পাব যতু শজলাসমূদহর জন্য)
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।

জাতীয় সাংসে সেস্য
শজলা পররষে শিয়ারম্যান
শজলা প্রশাসক
শজলা পুরলশ সুপার
রনব যাহী কমযকতযা, আঞ্চরলক পররষে
সরকারর কদলদজর অেক্ষ
রসরভল সাজযন
উপ-পররিালক, কৃরষ সম্প্রসারণ অরিেপ্তর
সকল উপদজলা শিয়ারম্যান
সকল উপদজলা রনব যাহী অরিসার
শপৌরসভার শময়র
শজলা রশক্ষা কমযকতযা
শজলা প্রাথরমক রশক্ষা কমযকতযা
উপ-পররিালক, শজলা পররবার পররকল্পনা অরিস
উপ-পররিালক, শজলা তথ্য অরিস
উপ-পররিালক, সমাজদসবা অরিেপ্তর
উপ-পররিালক, ইসলারমক িাউদন্ডশন
শজলা এুাডজুদটে, আনসার ও রভরডরপ
শজলা মরহলা রবষয়ক কমযকতযা
সাংরিষ্ট শুমারর শজলা সমন্বয়কারী, রবরবএস
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উপদেষ্টা
উপদেষ্টা
সভাপরত
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সরিব
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শজলা শুমারর করমটির োরয়ত্ব :
ক) প্রশাসরনক সহায়তা
১) শজলা শুমারর করমটি গঠন ও সেস্যদের জন্য শুমারর পরররিরত সভা আহবান করা;
২) সকল উপদজলা/থানা ও শপৌরসভা পর্ যাদয় শুমারর করমটি গঠদনর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য উপদজলা রনব যাহী
কমযকতযা, শপৌরসভা শিয়ারম্যান. ইউরনয়ন শিয়ারম্যান ও ওয়াড য করমশনারগণদক রনদে যশ প্রোন করা;
৩) শজলা. উপদজলা/থানা ও শপৌরসভা পর্ যাদয় সকল সরকারী কমযকতযা/কমযিারীগণদক শুমারর কাদজ সরক্রয় অাংশ গ্রহদণর
জন্য রনদে যশ প্রোন করা;
৪) শজলার সব যস্তদর শুমারর কাজ সম্পােদনর জন্য অন্যান্য প্রদয়াজনীয় প্রশাসরনক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৫) শজলায় শুমারর কাজ রনয়ন্ত্রদণর জন্য শজলা শুমারর রনয়ন্ত্রণ শকন্দ্র স্থাপন করা;
৬) শজলার রবরভন্ন কমযকতযাগদণর মদে রনরদপক্ষভাদব শুমারর তোররকর োরয়ত্ব প্রোদনর ব্যবস্থা করা;
৭) বাাংলাদেদশর সকল রেটমহদল শুমারর অনুষ্ঠান রনরশ্চতকরণ।
খ) তত্ত্বাবিারনক সহায়তা
১) শজলা, উপদজলা/থানা, শপৌরসভা, ইউরনয়ন পর্ যাদয় শুমারর গ্রহদণর জন্য শর্ সকল প্রস্ত্েরতমূলক ব্যবস্থা শনয়াা্ হদয়দে তা
সদরজরমদন পরীক্ষা ও র্ািাই করা;
২) শজলায় শুমারর অনুষ্ঠাদনর জন্য রনদয়াগকৃত শুমাররকমীগণ র্থার্থভাদব োরয়ত্ব পালন করদেন রকনা তা পরীক্ষা কদর
শেখা;
৩) শজলায় শুমারর অনুষ্ঠাদনর জন্য শপ্রররত প্রশ্নপত্র ও অন্যান্য প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র রবতরণ রনরশ্চত করা;
৪) গণনাকাদল অথ যাৎ ১৫ হদত ১৯ মাি য ২০১১ তাররখ সদরজরমদন শুমারর কমীগদণর গণনা কাজ পররেশযন করা এবাং
৫) গণনা কাজ সমারপ্তর পর সাংগৃহীত পূরণকৃত প্রশ্নপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র শহড অরিদস শপ্ররণ রনরশ্চত করা।
গ) প্রিারণায় সহায়তা
১) শজলার সব যস্তদর শুমারর প্রিাদরর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা শনয়া;
২) শুমারর প্রিারণার রনরমদে শপ্রররত সকল প্রিারপত্র শজলার সব যস্তদর রবতরণ কাদজ সহদর্ারগতা করা;
৩) শুমারর প্রিারণার জন্য সরবরাহকৃত িলরচ্চত্র ও স্লাইড শজলার সকল রসদনমা হদল ও প্রিার ভুাদনর সাহাদে শজলার
জনবহুল /জমসমাগম শকদন্দ্র প্রেশযদনর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৪) মাইক ও শঢাল-সহরদতর মােদম শজলার সকল হাট বাজার, শহর-বির ও জনসািারদণর রনকট শুমারর অনুষ্ঠাদনর
সাংবাে শপৌোদনার কাজ রনরশ্চত করা এবাং
৫) সকল িমীয় ও সামারজক সমাদবদশ শুমাররদত অাংশগ্রহদণর জন্য আহবান জানাদনার ব্যবস্থা শনয়া।
ঘ) শকা-অপ্টঃ
উপদরাি করমটি সেস্যগদণর মতামত রনদয় প্রদয়াজনদবাদি সেস্য শকা-অপ্ট করদত পারদব।
(৪) উপদজলা শুমারর করমটি
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।

জাতীয় সাংসে সেস্য
উপদজলা শিয়ারম্যান
উপদজলা ভাইস শিয়ারম্যান (পুরুষ ও মরহলা)
উপদজলা রনব যাহী অরিসার
উপদজলা কৃরষ কমযকতযা
উপদজলা রশক্ষা কমযকতযা
উপদজলা প্রাথরমক রশক্ষা কমযকতযা
ভারপ্রাপ্ত পুরলশ কমযকতযা
উপদজলা পররবার পররকল্পনা কমযকতযা
উপদজলা মরহলা রবষয়ক কমযকতযা
উপদজলা সমাজ শসবা কমযকতযা
উপদজলা কমান্ডার, আনসার ও রভরডরপ
সকল ইউরনয়ন পররষদের শিয়ারম্যান
সকল শজানাল অরিসার, রবরবএস
উপদজলা শুমারর সমন্বয়কারী, রবরবএস
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উপদেষ্টা
সভাপরত
সহ-সভাপরত
সমন্বয়কারী
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সরিব
Administrative Report

উপদজলা শুমারর করমটির োরয়ত্বঃ
ক) প্রশাসরনক সহায়তা
১)
সকল ইউরনয়ন পররষে শিয়ারম্যান কর্তযক শুমারর করমটি গঠন রনরশ্চত করা;
২) শজানাল অরিসার কর্তযক স্থানীয় রশরক্ষত শবকার যুবক ও যুব মরহলাদের মে হদত গণনাকারী ও সুপারভাইজার বাোইদয়
সহায়তা প্রোন;
৩) উপদজলা শুমারর কাজ রনয়ন্ত্রদণর জন্য উপদজলা শুমারর রনয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা;
৪)
প্ররশক্ষণ প্রোদনর জন্য রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন প্ররশক্ষণ শকদন্দ্রর ব্যবস্থা করা।
খ) তত্ত্বাবিারনক সহায়তা
১)
শুমারর অনুষ্ঠাদনর জন্য গৃহীত সকল ব্যবস্থা পরীক্ষা কদর চুড়ান্ত করা;
২) সুপারভাইজার ও গণনাকারীদের রনদয়াদগর পর প্রদয়াজনীয় রিল্ড শিক করাা্ ;
৩) গণনাকারীদের ও সুপারভাইজারদের প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা পরীক্ষা করা;
৪)
গণনা কাজ শশদষ গণনার জন্য শপ্রররত শুমারর প্রশ্নপত্র ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী সুপারভাইজার ও গণনাকারীদের রনকট
হদত সাংগ্রহ রনরশ্চত করা;
৫)
সাংগৃহীত শুমারর মালপত্র শজলা সেদর অবরস্থত রনয়ন্ত্রণ শকদন্দ্র শপ্ররণ রনরশ্চত করা।
গ) প্রিারণায় সহায়তা
(১) স্থানীয় রসদনমা হদল এবাং ররকসা ভুাদন কদর উপদজলার সব যত্র জনসমাগম স্থদল শুমারর িলরচ্চত্র ও স্লাইড প্রেশযদনর
ব্যবস্থা শনয়া;
(২) মাইক ও শঢাল সহরদতর মােদম শুমারর সাংবাে সব যত্র জানাদনার ব্যবস্থা করা;
(৩) শপ্রররত প্রিার পত্র. শপাষ্টার. রলদেট ইতুারে সব যত্র শপৌোদনার ব্যবস্থা শনয়া।
ঘ) শকা-অপ্টঃ
উপদরাি করমটি সেস্যগদণর মতামত রনদয় প্রদয়াজনদবাদি সেস্য শকা-অপ্ট করদত পারদব।
(৫) শপৌরসভা শুমারর করমটি
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

সাংসে সেস্য
শপৌরসভা শময়র
কদলদজর অেক্ষ
সকল ওয়াড য কাউরিলর (পুরুষ ও মরহলা)
মােরমক রবদ্যালদয়র প্রিান রশক্ষক
শজানাল অরিসার, রবরবএস
উপদজলা শুমারর সমন্বয়কারী, রবরবএস

উপদেষ্টা
সভাপরত
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সরিব

শপৌরসভা শুমারর করমটির োরয়ত্বঃ
ক) প্রশাসরনক সহায়তা
১)
২)

সকল ওয়াদড য শুমারর করমটি গঠদন সহায়তা প্রোন;
উপযুি প্ররশক্ষণ শকন্দ্র ও শুমারর রনয়ন্ত্রণ শকন্দ্র স্থাপদনর ব্যবস্থাকরণ।

খ) তত্ত্বাবিারনক সহায়তা
১)
শুমারর কার্ যসূরি অনুর্ায়ী সুষ্ঠুভাদব শুমারর অনুষ্ঠাদনর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা চুড়ান্তকরদণ সহায়তা প্রোন;
২) গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের রবরভন্ন স্থাদন রনদয়ারজত করার সহায়তা প্রোন;
৩) শুমারর রনয়ন্ত্রণ ও পূরণকৃত শুমারর প্রশ্নপদত্রর সম্পূণ য রনরাপো রবিাদন সহায়তা প্রোন।
গ) প্রিারণায় সহায়তা
১)
২)
৩)
৪)

মাইক. শঢাল-সহরদতর মােদম শুমারর প্রিাদরর সহায়তা প্রোন;
শপাস্ট্ার, ব্যানার, রলদেট, শলাদগা ইতুারের মােদম প্রিারণায় সহায়তা প্রোন;
রবরভন্ন সভা সরমরতদত সঠিক তথ্য প্রোদনর জন্য জনসািারণদক আদবেন জানাদনা;
রসদনমা হল ও ভুাদন কদর শুমারর িলরচ্চত্র ও স্লাইড প্রেশযদনর ব্যবস্থাকরণ।

ঘ) শকা-অপ্টঃ
উপদরাি করমটি সেস্যগদণর মতামত রনদয় প্রদয়াজনদবাদি সেস্য শকা-অপ্ট করদত পারদব।
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(৬) ইউরনয়ন শুমারর করমটি
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

ইউরনয়ন পররষে শিয়ারম্যান
স্থানীয় মােরমক রবদ্যালদয়র প্রিান রশক্ষক
স্থানীয় প্রাথরমক রবদ্যালদয়র প্রিান রশক্ষক
শহডম্যান (পাব যতু শজলাসমূদহর জন্য)
ইউরনয়ন পররষদের সকল সেস্য (পুরুষ ও মরহলা)
ইউরনয়ন পররষদের সরিব
শজানাল অরিসার, রবরবএস

সভাপরত
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সরিব

ইউরনয়ন শুমারর করমটির োরয়ত্ব :
ক) প্রশাসরনক সহায়তা
১)

ইউরনয়ন শুমারর করমটি গঠন করা;

২)

শুমারর অনুষ্ঠাদনর জন্য এলাকা রভরেক শুমারর সুপারভাইজার ও গণনাকারী সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রদহ শজানাল
অরিসারগণদক প্রদয়াজনীয় সাহাে ও সহদর্াগীতা করা;

৩)

গণনাকারী ও সুপারভাইজারগদণর প্ররশক্ষণ প্রোদনর জন্য প্রদয়াজনীয় প্ররশক্ষণ শকন্দ্র বাোই করদত শজানাল
অরিসারগণদক সাহাে করা;

৪)

ইউরনয়ন শুমারর রনয়ন্ত্রণ শকন্দ্র স্থাপন করা;

৫)

ইউরনয়ন শকান খানা গণনা হদত বাে না পড়া এবাং শকান খানা একারিকবার গণনার্ভি না হওয়া রনরশ্চত করা;

খ) তত্ত্বাবিারনক সহায়তা
১)

গণনাকাদল ইউরনয়ন গণনাকাজ সদরজরমদন পররেশযন করা এবাং গণনাকারী শকান অসুরবিার সম্মুখীন হদল তা জরুরী
রভরেদত সমািান করা;

২)

ইউরনয়ন রনয়ন্ত্রণ কদক্ষ ররক্ষত ররজাভয শুমারর প্রশ্নপত্র ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী প্রদয়াজন অনুর্ায়ী গণনাকারীদেরদক
সরবরাহ রনরশ্চত করা;

৩)

গণনা শশদষ ইউরনয়ন সকল গণনাকারীদের রনকট হদত শুমারর প্রশ্নপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সাংগ্রহ করদত শজানাল
অরিসার সব যাত্বক সাহাে ও সহদর্ারগতা করা।

গ) প্রিারণায় সহায়তা
১)

ইউরনয়ন সকল গুরুত্বপূণ য স্থাদন প্রিার পত্র লাগাদনা;

২)

মাইক এবাং শঢাল সহরদতর মােদম ইউরনয়দনর ঘদর ঘদর শুমারর অনুষ্ঠাদনর সাংবাে শপৌোদনার ব্যবস্থা শনয়া।

৩)

মসরজে ও অন্যান্য িমীয় প্ররতষ্ঠান হদত শুমারর সাংক্রান্ত প্রিাদর সহায়তা প্রোন।

ঘ) শকা-অপ্টঃ
উপদরাি করমটি সেস্যগদণর মতামত রনদয় প্রদয়াজনদবাদি সেস্য শকা-অপ্ট করদত পারদব।
(৭) ওয়াড য শুমারর করমটি (শুধু রসটি কদপযাদরশদনর জন্য)
১।

ওয়াডয কাউরিলর

সভাপরত

২।

মরহলা ওয়াডয কাউরিলর

সেস্য

৩।

ওয়াডযর্ভি মােরমক/প্রাথরমক রবদ্যালদয়র প্রিান রশক্ষক

সেস্য

৪।

ওয়াডয শসদক্রটারর

সেস্য

৫।

শজানাল অরিসার, রবরবএস

সেস্য-সরিব
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ওয়াড য শুমারর করমটির োরয়ত্বঃ
ক) প্রশাসরনক সহায়তা
১)
ওয়াডয শুমারর করমটি গঠন করা;
২) শুমারর অনুষ্ঠাদনর জন্য এলাকা রভরেক সুপারভাইজার ও গণনাকারীর তথ্য সাংগ্রদহ শজানাল অরিসারদক প্রদয়াজনীয়
সাহাে ও সহদর্াগীতা করা;
৩) গণনাকারীদের প্ররশক্ষণ প্রোদনর জন্য প্রদয়াজনীয় প্ররশক্ষণ শকন্দ্র বাোই করদত শজানাল অরিসারগণদক সাহাে করা;
৪)
ওয়াডয শুমারর রনয়ন্ত্রণ শকন্দ্র স্থাপন করা;
৫) ওয়াদডযর শকান খানা গণনা হদত বাে না পড়া এবাং শকান খানা একারিকবার গণনার্ভি না হওয়া রনরশ্চত করা;
খ) তত্ত্বাবিারনক সহায়তা
১)
গণনাকাদল ওয়াদডয গণনাকাজ সদরজরমদন পররেশযন করা এবাং গণনাকারী শকান অসুরবিার সম্মুখীন হদল তা জরুরী
রভরেদত সমািান করা;
২) ওয়াডয রনয়ন্ত্রণ কদক্ষ ররক্ষত ররজাভয শুমারর প্রশ্নপত্র ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী প্রদয়াজন অনুর্ায়ী গণনাকারীদেরদক
সরবরাহ রনরশ্চত করা;
৩) গণনা শশদষ ওয়াদড যর সকল গণনাকারীদের রনকট হদত শুমারর প্রশ্নপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সাংগ্রহ করদত শজানাল
অরিসারগণদক সাহাে ও সহদর্ারগতা করা।
গ) প্রিারণায় সহায়তা
১)
ওয়াদডযর সকল গুরুত্বপূণ য স্থাদন প্রিার পত্র লাগাদনা;
২) মাইক এবাং শঢাল সহরদতর মােদম ওয়াদডযর সব যত্র শুমারর সাংবাে ঘদর ঘদর শপৌুঁোদনার ব্যবস্থা শনয়া।
৬) মসরজে ও অন্যান্য িমীয় প্ররতষ্ঠান হদত শুমারর সাংক্রান্ত প্রিাদর সহায়তা প্রোন।
ঘ) শকা-অপ্টঃ
উপদরাি করমটি সেস্যগদণর মতামত রনদয় প্রদয়াজনদবাদি সেস্য শকা-অপ্ট করদত পারদব।
৫। শুমারর রনয়ন্ত্রণ শকন্দ্র স্থাপন
ক) জাতীয় শুমারর রনয়ন্ত্রণ শকন্দ্র
শুমারর িলাকালীন সমদয় মহাপররিালদকর রনয়ন্ত্রণািীদন পররিালক, শসিাস উইাং এবাং প্রকল্প পররিালদকর রবদশষ তত্ত্বাবিাদন
পররসাংখ্যান ভবদন জাতীয় শুমারর রনয়ন্ত্রণ শকন্দ্র ২৪ ঘো শখালা থাকদব। রনম্নবরণ যত শটরলদিাদন শর্াগাদর্াগ করদত হদব- শিান৮১৮১৪২৪, ৯১১৫৪৯৫, ৯১১৬৩৭৮ শমাবাইলঃ ০১৮১৯-২৫৬৪৬৮ এবাং ০১৮১৯-২৫৯১৭৬। জাতীয় শুমারর রনয়ন্ত্রণ কদক্ষর
োরয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকতযাগণ সরাসরর রসটি কদপযাদরশন, শজলা. উপদজলা, শপৌরসভা, ইউরনয়ন শুমারর রনয়ন্ত্রণ শকন্দ্রগুরলর সাংদগ
প্রদয়াজনীয় তথ্য আোন প্রোন করদবন। গণনাকাদল গণনা এলাকায় শকান প্রকার সমস্যা শেখা রেদল উহার সমািান জাতীয় শুমারর
রনয়ন্ত্রণ শকদন্দ্রর মােদম জারনদয় শেয়া হদব। এ রনয়ন্ত্রণ শকদন্দ্রর মােদম শুমাররর জন্য শর্ সকল তথ্য ও রনদে যশ আোন প্রোন করা
হদব তা ঐ শকদন্দ্রর োরয়দত্ব রনদয়ারজত কমযকতযাগণ রনরে যষ্ট শররজস্ট্াদর রলরপবদ্ধ করদবন।
খ) মাঠ পর্ যাদয় শুমারর রনয়ন্ত্রণ শকন্দ্র
সকল শজলা, উপদজলা, রসটি কদপযাদরশন (ওয়াড যসহ), শপৌরসভা, ইউরনয়ন শুমারর রনয়ন্ত্রণ শকন্দ্র স্থাপন করদত হদব। এ সকল রনয়ন্ত্রণ
শকন্দ্রগুদলা রনম্নরলরখত োরয়ত্ব পালন করদবঃ
(১)

শুমাররর সময় অথ যাৎ গণনা কাজ িলাকালীন সমদয় ২৪ ঘো শখালা থাকদব এবাং মাঠ পর্ যাদয় সকল শুমাররকমীদের
সাংদগ সারব যক শর্াগাদর্াগ রক্ষা কদর প্রদয়াজনীয় রনদে যশ প্রোন করদব।

(২)

রনরে যষ্ট গণনা এলাকার সকল খানা গণনায় অন্তর্ভযরি রনরশ্চত করদব।

(৩)

শুমারর কাদজর সারব যক অগ্রগরত সম্পদকয শজলা, উপদজলা, রসটি কদপযাদরশন ও শপৌরসভা রনয়ন্ত্রণ শকদন্দ্রর সাদথ সব যো
শর্াগাদর্াগ রক্ষা করদব।

(৪)

শুমারর সম্পদকয শর্ তথ্য আোন প্রোন করা হদব তা রনরে যষ্ট শররজস্ট্াদর রলরপবদ্ধ করদব।

(৫)

শজলা, উপদজলা ও শপৌরসভা পর্ যাদয় শুমারর রনয়ন্ত্রণ শকন্দ্রগুদলা বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরার কমযকতযাগণ সাংরিষ্ট
অরিদসর সহায়তায় পররিালনা করদবন।
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৬। শুমারর কমীদের োরয়ত্ব
ক) শুমারর শজলা সমন্বয়কারীর োরয়ত্ব
১)
রনি যাররত শজলায় সুষ্ঠুভাদব শুমারর অনুষ্ঠাদন সারব যক োরয়ত্ব পালন করা;
২)
শজলা শুমারর করমটিদক শুমারর কার্ যক্রম সম্পদকয অবরহতকরণ ও সমন্বয় সািন;
৩)
শজলা পর্ যাদয় শজানাল অরিসারদের িলপ্রসূ প্ররশক্ষণ প্রোন এবাং শজান পর্ যাদয় সুপারভাইজার ও গণনাকারীদের
প্ররশক্ষণ প্রোন রনরশ্চতকরণ।
৪)
শজলার অিীনস্থ সকল উপদজলা/শজাদনর জন্য শপ্রররত শুমারর প্রশ্নপত্রসহ অন্যান্য মালপত্র র্থার্থভাদব সাংরিষ্ট রনয়ন্ত্রণ
শকদন্দ্র শপৌুঁদেদে রকনা তা তোরক করা;
৫)
শজলা শুমারর রনয়ন্ত্রণ শকদন্দ্রর কাজ তোরক করা;
৬)
শজলাস্থ শরলদস্ট্শন, স্ট্ীমার ঘাট, বড় হাট বাজার, রিঁরড়র রনদি, মাজার ইতুারে থাকদল ঐ সব স্থাদন শুমারর রারত্রদত
অবস্থানরত ভাসমান শলাক গণনার কাজ তোরক করা;
৭)
রডরসরসগণ তাঁর অিীনস্থ প্ররতটি শজাদনর অিীন কমপদক্ষ দু’টি গণনা এলাকার গণনা কাজ সদরজরমদন র্ািাই করদবন
এবাং পরীরক্ষত শুমারর বইদয়র কভার পৃষ্ঠায় পূণ য নামসহ স্বাক্ষর প্রোন করা;
৮)
জাতীয় রনয়ন্ত্রণ শকন্দ্র শথদক শুমারর মালামাল ব্যদে শনয়া এবাং গণনা শশদষ সাংগৃহীত মালপত্র জাতীয় রনয়ন্ত্রণ শকদন্দ্র
শপ্ররণ রনরশ্চতকরণ;
৯)
সাংররক্ষত এলাকায় রবদশষ ব্যবস্থাপনায় শুমারর অনুষ্ঠান;
১০) িরম-৯ পূরণ করা; এবাং
১১) গণনা শশদষ শজানাল অরিসাদরর রনকট শুমারর শিক হস্থান্তর এবাং শুমারর কমীগদণর র্থার্থভাদব শিক প্রারপ্তর
রনরশ্চতকরণ।
খ) উপদজলা শুমারর সমন্বয়কারীর োরয়ত্ব
শুমারর সুষ্ঠুভাদব সম্পােদনর জন্য প্ররতটি উপদজলার জন্য বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরার উপদজলা পররসাংখ্যান কমযকতযাদক
উপদজলা শুমারর সমন্বয়কারী রহদসদব রনদয়ারজত করা হদয়দে। উপরন্ত তাঁরা রনজ রনজ উপদজলা শহড শকায়াট যাদর অবরস্থত শজাদন
শজানাল অরিসাদরর োরয়ত্বও পালন করদবন। উপদজলা সমন্বয়কারী রহদসদব রতরন রনম্নবরণ যত অরতররি োরয়ত্বগুরল পালন করদবনঃ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

উপদজলা শুমারর করমটি গঠন;
উপদজলা শুমারর রনয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন এবাং অন্যান্য শজানাল অরিসারগদণর সাদথ শর্াগাদর্াগ রক্ষা ও সমন্বয়সািন করা।
শজানাল অরিসারদের মদে শুমারর মালপত্র রবতরণ রনরশ্চতকরণ;
সঠিক গণনাকারী ও সুপারভাইজার বাোই কাদজ সহায়তা করা;
পূরণকৃত শুমারর বই সাংগ্রহ ও শুমারর শিক রবতরণ;
শুমারর বইদয়র রনরাপো রবিান করা, এবাং
িরম-৮ পুরণ করা।

গ) শজানাল অরিসাদরর োরয়ত্ব
শেদশর রবরভন্ন উপদজলা/থানার শলাকসাংখ্যা এক রকম নয়। শকান শকান এলাকা ঘন শলাক বসরতপূণ য আবার শকান শকান এলাকা
হালকা শলাক বসরতপূণ য। তাই শুমাররর প্রশাসরনক ও তত্ত্বাবিান কাদজর সুরবিার জন্য প্রদতুকটি উপদজলাদক (শপৌর এলাকাসহ)
শলাক বসরতর উপর রভরে কদর গদড় ১০০টি গণনা এলাকার সমন্বদয় এক/একারিক শজাদন রবভি করা হদয়দে। শজানাল অরিসারগণ
শর্ সমস্ত রনরে যষ্ট োরয়ত্ব পালন করদবন তা রনদম্ন বণ যনা করা হদলাঃপ্রাক শুমারর োরয়ত্ব
(১)
গণনা এলাকার ম্যাপ ও করম্পউটার তারলকা র্ািাই এবাং প্রদয়াজদন সাংদশািন করা;
(২)
৬/৭টি গণনাকারীর এলাকার সমন্বদয় সুপারভাইজার এলাকার শেি ম্যাপ প্রণয়ন করা;
(৩) উপযুি সুপারভাইজার ও গণনাকারীদের তারলকা প্রণয়ন ও রনদয়াগ প্রোন করা;
(৪)
শজাদনর গঠন রনি যারণ করা;
(৫)
ভাসমান শলাকদের অবস্থান রিরিতকরণ ও সাংররক্ষত এলাকার জন্য আনুমারনক গণনা এলাকার রহসাব সাংগ্রহ করা;
(৬) ইউরনয়ন শুমারর করমটি গঠন ও শুমারর পরররিরত সভা আহবান;
(৭)
প্ররশক্ষণ শকন্দ্র বাোই এবাং শুমারর রনয়ন্ত্রণ শকন্দ্র স্থাপন করা;
(৯)
গণ্যমান্য ব্যরিদের তারলকা প্রণয়ন করা এবাং শুমারর অনুষ্ঠাদনর সময় তাদের সহদর্াগীতা শনয়া।
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শুমাররকালীন োরয়ত্ব
(১)
(২)
(৩)
(৪)

(৫)

(৬)

শজলা সেদর প্ররশক্ষণ গ্রহণ এবাং শুমারর মালপত্র গ্রহণ;
স্থানীয় প্ররশক্ষণ শকদন্দ্র গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের প্ররশক্ষণ প্রোন এবাং শুমারর মালামাল রবতরণ;
১৪ মাি য রেবাগত রাত (শুমারর রারত্রদত) ভাসমান শলাক এবাং হাসপাতাল ও আবারসক শহাদটদল অস্থায়ীভাদব অবস্থানরত
শলাকদের গণনার ব্যবস্থা গ্রহণ;
১৫ মাি য শুমাররর প্রথম রেন সুপারভাইজারদের সহায়তায় গণনাকারীদের প্রথম ৫টি খানা গণনার পর প্রশ্নপত্র পূরদণর
সঠিকতা ও গুণগতমান পরীক্ষা কদর ভূলভ্রারন্ত সাংদশািন করার রনয়ম শেরখদয় শেয়া এবাং বাকী খানা গণনার োড়পত্র
প্রোন;
ইউরনয়ন/ওয়াড য (রসটি কদপযাদরশদনর শক্ষদত্র) রনয়ন্ত্রণ শকন্দ্র তোরক করা এবাং গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের শকান
সমস্যার খবর শপদল তার সমািান প্রোন এবাং ১৫ হদত ১৯ মাি য সুপারভাইজার রভরেক গণনাকারীদের পর্ যায়ক্রদম
সমদবত কদর শুমারর তদথ্যর মান র্ািাই এবাং নমুনা রভরেক পুনঃ সাক্ষাতকার গ্রহণ এবাং বইদয়র প্রশ্নপত্র পূরদণ
মারাত্মক র্ভলভ্রারন্ত শপদল পুনঃ গণনা ব্যবস্থা গ্রহণ।
১৯ মাি য সুপারভাইজাদরর সহায়তায় তন্ন তন্ন কদর শখাঁজ কদর শকান খানা গণনা হদত বাে পদড়দে রকনা অথবা দুবার
গণনাভূি হদয়দে রকনা সদরজরমদন শেখা এবাং প্রদয়াজদন সাংদশািন করা।

গণনা কাজ শশষ হওয়ার পদরর োরয়ত্ব
(১)
২০ মাি য সুপারভাইজাদরর সহায়তায় শুমারর বইদয়র পূরণকৃত প্রশ্নগুরলর উেদরর শিক বদি সঠিকভাদব ক্রস রেদয়দে
রকনা এবাং সঠিকভাদব উের রলদখদে রকনা এবাং ক্রস ঘন কাদলা করা হদয়দে রকনা তা রনরশ্চত করা এবাং সঠিকভাদব
টারলরশট পূরদণ সহায়তা করা। শকান ভূলভ্রারন্ত শপদল গণনাকারী ও সুপারভাইজাদরর মােদম সাংদশািদনর ব্যবস্থা শনয়া;
(২)
২১/২২ মাি য এর মদে উপদজলা শহড শকায়াট যাদর পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-রনরীক্ষা কদর গণনাকারী ও সুপারভাইজাদরর
রনকট হদত শুমারর বই, সুপারভাইজার ম্যাপসহ অন্যান্য মালামাল গ্রহণ এবাং শুমারর ভাতা প্রোন;
(৩) প্ররতটি গণনা এলাকার শুমারর বইদয়র পূরণকৃত টারলরশদটর এক করপ রিঁদড় আলাো খাদম রডরসরস’র রনকট জমাোন;
(৪)
২২ মাি য হদত ২৫ মাি য, ২০১১ এর মদে িরম ৭ পূরণ এবাং শুমারর রেনপরি অনুর্ায়ী প্রথম শজলা সেদর এবাং
পরবতীদত শজলা শুমারর সমন্বয়কারীর মােদম শহড শকায়াট যাদর পূরণকৃত শুমারর মালামাল জমা শেয়া।
ঘ) সুপারভাইজাদরর োরয়ত্ব
শুমারর কাদজ শর্ সকল গণনাকারী ও সুপারভাইজার রনদয়াগ করা হদব তাঁদের োরয়ত্ব অতুন্ত গুরুত্বপূণ য। প্রদতুক সুপারভাইজার
রনদম্নর োরয়ত্বগুরল সুষ্ঠুভাদব পালন করদবনঃ
গণনা কাজ িলাকালীন োরয়ত্ব
(১)
৫ হদত ১৩ মাি য ২০১১ প্ররশক্ষণ শকদন্দ্র প্ররশক্ষণ সুরি অনুর্ায়ী স্ব স্ব গণনাকারীসহ প্ররশক্ষণ গ্রহণ;
(২)
১৪ মাি য ২০১১ তাররখ রবকাদল প্রদতুক গণনাকারীদক সাদথ রনদয় রারত্রদত ভাসমান শলাক গণনার প্রস্ত্েরত শনয়া এবাং
স্থানীয় মসরজে ও অন্যান্য উপসনালয় শথদক মাইরকাং এর ব্যবস্থা শনয়া;
(৩) গণনাকারী গণনা কাজ শুরু করার পর প্রথম ৫টি খানার গণনা কাজ তোরক কদর শেখা এবাং কাজ রনভূযল হদল একই
রনয়দম বাকী কাজ সম্পন্ন করার োড়পত্র প্রোন করা, আর র্ভল হদল শুদ্ধ কদর গণনা কাজ করার পদ্ধরত রশরখদয় শেয়া।
সুপারভাইজারগণ রবদশষভাদব শখয়াল রাখদবন শর্ন গণনাকারী তাঁর গণনা এলাকার প্ররতটি খানায় উপরস্থত হদয় খানার
প্রিান ব্যরি অথবা গৃহকত্রী অথবা োরয়ত্বশীল ব্যরি রর্রন খানার সকল সেদস্যর তথ্য প্রোদন সমথ য তাঁর কাে শথদক
প্রদয়াজনীয় তথ্য সাংগ্রহ কদর প্রশ্নপত্র পূরণ করা;
(৪)
প্ররতরেন তাঁর অিীনস্থ প্রদতুক গণনাকারীর গণনাকৃত ৫টি কদর খানা পরীক্ষা কদর শেখা। র্ভলভ্রারন্ত শপদল তা
সাংদশািদনর পদ্ধরত গণনাকারীদক শেরখদয় শেয়া।
(৫) শকান গণনাকারীর অরতররি প্রশ্নপত্র লাগদল তা দ্রুত রনদজর কাদে অথবা ইউরনয়ন/ওয়াদডযর রনয়ন্ত্রণ শকদন্দ্র ররক্ষত
ররজাভয প্রশ্নপত্র হদত সরবরাহ করা।
(৬) ১৪ মাি য ২০১১ রেবাগত মে রাত হদত গণনা এলাকার ভাসমান শলাকদের গণনা কাজ তোরক করা এবাং
১৫,১৬,১৭,১৮ ও ১৯ মাি য ২০১১ এ ৫রেদনর মদে স্ব স্ব গণনা এলাকার সকল খানা ও সেস্যদের গণনা কাজ সমাপ্ত
করার জন্য গণনাকারীদক বার বার তারগে প্রোন করা;
(৭)
শকান খানা শকান অবস্থাদতই শর্ন গণনা হদত বাে না পদড় এবাং শকান খানা দু’বার গণনার অন্তর্ভযি না হয় তার প্ররত
রবদশষ শখয়াল রাখা।
(৮) শুমারর শুরু ও শশষ রেন মসরজে, মরির, িাি য ও প্যাদগাডা হদত শুমাররদত অন্তর্ভযি হওয়ার জন্য আহবান জানাদনা।
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গণনা কাজ শশষ হওয়ার পদরর োরয়ত্ব
(১)

১৯ মাি য সকাল ১০ ঘটিকায় এবাং ৪ ঘটিকায় মসরজে অথবা অন্য শকান িমীয় প্ররতষ্ঠাদনর মাইক হদত এখনও র্ারা
গণনার্ভি হনরন তাদেরদক গণনাভূি হওয়ার জন্য আহবান জানাদনা।

(২)

পূরণকৃত প্রশ্নপত্র, গণনা এলাকার ম্যাপ, অব্যবহৃত শপরিদলর অাংশ এবাং পূরণকৃত ও অপূরণকৃত বই গণনাকারীর কাে
শথদক ব্যদে শনয়া;

(৩)

সকল প্রশ্নপত্র সঠিকভাদব পূরণ করা হদয়দে রকনা পরীক্ষা কদর শেখা;

(৪)

২০ মাি য টারলরশট পূরদণ গণনাকারীদক সহায়তা করা এবাং টারলরশট সঠিকভাদব পূরণ হদয়দে রকনা পরীক্ষা কদর
শেখা;

(৫)

রনি যাররত িরম ৬ পূরণ করা এবাং কাগজপত্র জমাোদনর জন্য সকল গণনাকারী, সুপারভাইজার ও ইউরনয়ন/ওয়াড য
শসদক্রটারীদক একদত্র রনদয় উপদজলা/শজাদনর রনয়ন্ত্রণ শকদন্দ্র আসা এবাং ২১ ও ২২ মাি য ২০১১ তাররদখ শজানাল
অরিসাদরর রনকট কাগজপত্র জমা রেদয় এবাং শুমারর ভাতা গ্রহণ করা;

(৬)

সুপারভাইজার কর্তযক ব্যবহৃত ম্যাপটি র্থার্থভাদব সাংদশািন কদর শজানাল অরিসাদরর রনকট জমাোন।

ঙ) গণনাকারীর োরয়ত্ব
গণনাকারীদের সঠিক গণনার উপর রনভযর করদে শুমাররর সািল্য। এ গণনা কাজদক রনর্ভযল ও সুশাংখলভাদব সম্পন্ন করদত
গণনাকারীগণদক শর্ সকল োরয়ত্ব পালন করদত হদব তা রনদম্ন শেয়া হদলাঃ
(১)

সুপারভাইজারদরর মােদম ম্যাদপর সাহাদে সদরজরমদন রনজ রনজ গণনা এলাকার সীমানা পাশ্বযবতী গণনাকারীর
উপরস্থরতদত ব্যদে শনয়া;

(২)

রনি যাররত সময়সূিী অনুর্ায়ী শজাদনর প্ররশক্ষণ শকদন্দ্র সুপারভাইজাদরর সাদথ রতন রেন প্ররশক্ষণ গ্রহণ করা;

(৩)

প্ররশক্ষণ িলাকাদল অতুন্ত মদনাদর্াগী হওয়া এবাং শুমারর সাংক্রান্ত সকল রবষয় ব্যদে শনয়া ও রনদে যশাবলী
পুঙ্খানুপুঙ্খরূদপ পালন করা;

(৪)

প্ররশক্ষণ গ্রহদণর পর শুমাররর গণনা কাজ করার জন্য রনজ রনজ গণনা এলাকার প্রশ্নপত্র বই ও অন্যান্য দ্রব্যারে শজানাল
অরিসাদরর রনকট হদত ব্যদে শনয়া;

(৫)

গণনা এলাকার উের পরশ্চম শকাণ শথদক গণনার কাজ শুরু করা ও সপযাকার পদ্ধরত অনুসরণ কদর ডান রেদকর খানা
গণনা করা;

(৬)

গণনা এলাকার প্ররতটি খানা গণনার অন্তর্ভযি করা। গণনা এলাকার শকান খানা শর্ন বাে না পদড় অথবা একই খানাদক
একারিকবার গণনা করা না হয় শস রেদক রবদশষ দৃরষ্ট রাখা;

(৭)

শুমারর বই এ শেয়া গণনাকারীর জন্য রনদে যশাবলী এর সাহাদে রনজ রনজ সুপারভাইজাদরর সাদথ পর্ যাদলািনার মােদম
শুমাররর গণনা কাজ সম্পদকয সম্যক িারণা গ্রহণ করা ও গণনার সময় ঐ সকল রনদেশযাবলী পালন করা;

(৮)

খানা প্রিান অথবা তার অনুপরস্থরতদত তথ্য প্রোদন সক্ষম সেদস্যর রনকট হদত তথ্য শজদন প্রশ্নপত্র পূরণ করা;

(৯)

খানা গণনার সময় তিরসল বইদয় প্ররতটি খানার ক্ররমক নম্বর শেয়া এবাং একই ক্ররমক নম্বর সরবরাহকৃত িদকর দ্বারা
খানার সের েরজায় রলখা;

(১০)

শকান খানা প্রিান তথ্য রেদত অস্বীকৃরত জানাদল তাদক শুমাররর গুরুত্ব সম্পদকয ভালভাদব ব্যরেদয় ঐ খানার তথ্য শনয়া,
এদতও কাজ না হদল সুপারভাইজার অথবা উপরস্থ কমযকতযাদের সহায়তায় ঐ খানার তথ্য শনয়া;

(১১)

প্রশ্নপত্র বই শর্ন পারনদত না রভদজ অথবা শকান কারদণ নষ্ট না হয় শসরেদক রবদশষ দৃরষ্ট রাখা;

(১২)

প্রথম রেন ৫টি খানা গণনা কদর প্রশ্নপত্র বইটি অবশ্যই সুপারভাইজারসহ শজানাল অরিসার দ্বারা পরীক্ষা করাদনা এবাং
শকান ভূল থাকদল তা ঠিক কদর রনদয় পরবতী খানা গণনা করা;

(১৩)

রনি যাররত সমদয় গণনা কাজ শশষ কদর প্রশ্নপদত্রর মূল বইদয়র টারলরশট ২ টি পূরণ করা। শকান গণনা এলাকায় একারিক
বই পূরণ করা হদল শুধু মূল বইটি টারলরশট ২টি পূরণ করদত হদব এবাং এদত উি গণনা এলাকার সবগুরল বইদয়র
রহসাব রমরলদয় রলখদত হদব।

(১৪)

গণনা কাদজ ব্যবহৃত সকল শুমারর বই (পূরণকৃত ও অপূরণকৃত) ও অন্যান্য শুমারর মালামাল রনি যাররত সমদয়
সুপারভাইজাদরর মােদম শজানাল অরিসাদরর রনকট জমা শেয়া;

(১৫)

শুমারর বই সহ শুমাররর সকল দ্রব্যারে জমা শেয়ার পর শজানাল অরিসাদরর রনকট হদত সম্মানী ভাতা শিক গ্রহণ করা।
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৭। শুমারর কমীদের প্ররশক্ষণ পদ্ধরতঃ
আেমশুমাররর সাংদগ সাংরিষ্ট সকদলর পূণ যাঙ্গ ও ব্যাপক প্ররশক্ষদণর উপর রনভযর করদে এ শুমাররর সািল্য। তাই শুমাররদত
রনদয়ারজত গণনাকারী ও সুপারভাইজারসহ সকল শুমারর কমীদের প্ররশক্ষদণর জন্য একটি প্ররশক্ষণ কার্ যক্রম শনয়া হদয়দে। এ
প্ররশক্ষণ কার্ যক্রমটি ৩টি পর্ যাদয় রবভি করা হদয়দেঃ
পর্ যায়-১ ঃঃ মাস্ট্ার শেইনারগদণর শহড শকায়াট যাদর প্ররশক্ষণ।
পর্ যায়-২ ঃঃ উপদজলা শুমারর সমন্বয়কারী ও শজানাল অরিসারগদণর শজলা সেদর প্ররশক্ষণ; এবাং
পর্ যায়-৩ ঃঃ গণনাকারী ও সুপারভাইজারগদণর স্থানীয় পর্ যাদয় প্ররশক্ষণ।
প্রথম পর্ যাদয় প্ররশক্ষণঃ মাস্ট্ার শেইনারগদণর প্ররশক্ষণঃ
সকল শুমারর শজলা সমন্বয়কারীদক ঢাকায় প্ররশক্ষণ প্রোন কদর মাস্ট্ার শেইনার রহদসদব গদড় শতালা হদব। তাদেরদক শুমারর
পররিালনা, শুমারর তোররক, শুমাররর প্রশ্নপত্র পূরণ পদ্ধরত, ম্যাপ ব্যবহার পদ্ধরত, শুমারর মালামাল রবতরণ ও সম্মানী ভাতা প্রোন
ইতুারে রবষদয়র উপর ৩ (রতন) রেদনর প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদব।
রদ্বতীয় পর্ যাদয় প্ররশক্ষণঃ (উপদজলা শুমারর সমন্বয়কারী ও শজানাল অরিসারগদণর প্ররশক্ষণ)
রদ্বতীয় পর্ যাদয় সকল উপদজলা শুমারর সমন্বয়কারী ও শজানাল অরিসারগণদক শজলা সেদর শুমারর শজলা সমন্বয়কারীগণ প্ররশক্ষণ
প্রোন করদবন। র্ততীয় রেদনর প্ররশক্ষণ শশদষ শজানাল অরিসারগণ তাদের রনজ রনজ শজাদনর শুমারর মালামাল শুমারর শজলা
সমন্বয়কারীর রনকট শথদক ব্যদে রনদয় রনজ রনজ উপদজলা/শজাদন রিদর র্াদবন।
র্ততীয় পর্ যাদয় প্ররশক্ষণ (সুপারভাইজার ও গণনাকারীদের প্ররশক্ষণ)
রতনটি ব্যাদি সুপারভাইজার ও গণনাকারীগদণর প্ররশক্ষণ অনুরষ্ঠত হদব। প্ররত ব্যাদি গদড় ৪০ জন গণনাকারী ও সুপারভাইজারদক
প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদব। শজানাল অরিসারগণ এ প্ররশক্ষণ প্রোন করদবন। শজানাল অরিসারগণ প্ররতটি ব্যাদির প্ররশক্ষণ শুরুর
আদগর রেন সুপারভাইজাদরর সহায়তায় গণনাকারীগদণর র্থাসমদয় প্ররশক্ষদণ উপরস্থরত রনরশ্চত করদবন।
প্ররশক্ষদণর তাররখঃ
ব্যাি-১: ৫-৭ মাি য ২০১১
ব্যাি-২: ৮-১০ মাি য ২০১১
ব্যাি-৩: ১১-১৩ মাি য ২০১১
প্ররতটি ব্যাদির প্রথম রেন শজানাল অরিসার ও সুপারভাইজাদরর সহদর্ারগতায় গণনাকারীগণদক ম্যাপ রেদয় সদরজরমদন স্ব স্ব এলাকা
রিরনদয় শেদবন এবাং প্রদয়াজন হদল প্ররতটি গণণা এলাকার সীমানায় পরররিত ল্যান্ডমাকয বরসদয় প্ররতটি এলাকাদক সহদজ
রিরিতদর্াগ্য করদবন।
৮। শুমারর প্রিারণা পদ্ধরতঃ
আেমশুমাররদত স্বতঃষ্ফুতযভাদব অাংশ গ্রহণ এবাং তথ্য প্রোদন জনগণদক উদ্বুদ্ধ করার জন্য শুমারর প্রিারণায় জন্য একটি পাবরলটি প্লান
ততরী করা হদয়দে। উি প্লান অনুর্ায়ী শপাস্ট্ার, ব্ররসউর, কুাদলন্ডার, রস্ট্কার, রসদনমা স্লাইড, টিরভ শটলপ, রিল্ম, টিরভ রবজ্ঞাপন,
টিরভ আদলািনা, সাংবাে পদত্র শক্রাড় পত্র প্রকাশ, রবল শবাড,র্ শুমারর স্মারক, ডাকটিদকট এবাং মারইরকাং ও শঢাল সহরৎ ইতুারের
মােদম রনি যাররত সময়সূরি অনুয়ায়ী প্রিার কার্ যক্রম পররিালনা করা হদব।
শপাস্ট্ারঃ শর্ সমস্ত স্থাদন সিরাির জনসমাগম হয় শস সকল স্থাদন শপাষ্টার লারগদয় জনসািারণদক শুমাররর সময়সূরি ও শুমাররদত
তাঁদের োরয়ত্ব ও কতযব্য সম্পদকয সজাগ করা হদব। শজানাল অরিসারগণ সুপারভাইজাদরর সহায়তায় ০৫ মাি য হদত শুরু কদর ১৪ মাি য
২০১১ পর্ যন্ত হাট বাজার, শরলদস্ট্শন, বাসস্ট্ুান্ড, রশক্ষা ও িমীয় প্ররতষ্ঠান. অরিস আোলদত শপাস্ট্ার লাগাদবন।
ব্ররসউরঃ রশরক্ষত জনসািারণ, শুমারর করমটির সেস্য এবাং রবরভন্ন প্ররতষ্ঠান এর সাদথ জরড়ত প্রভাবশালী ও জনপ্ররতরনরিদের মদে
আেমশুমারর মূল উদেশ্য শতাদল িরার জন্য ব্ররসউর রবতরণ করা হদব। শুমারর শজলা সমন্বয়কারীগণ এবাং শজানাল অরিসারগণ ১০
হদত ১৪ মাি য ২০১১ তাররদখর মদে ব্ররসউর রবতরণ করদবন।
কুাদলন্ডারঃ আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১ এর নাদম বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা কর্তযক আলাো কুাদলন্ডার শুমারর ২০১১ োপা
হদব এবাং রবরভন্ন অরিস, আোলত, রশক্ষা ও িমীয় প্ররতষ্ঠাদন রবতরদনর মােদম শুমারর প্রিার সম্পােন করা হদব। শজলা শুমারর
সমন্বয়কারীগণ এবাং শজানাল অরিসারগণ ০৫ মাি য হদত ১৪ মাি য ২০১১ তাররদখর মদে এ োরয়ত্ব পালন করদবন।
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রস্ট্কারঃ গাড়ীদত আদরাহনকারী এবাং রাস্তায় িলািলকারী জনসািারদণর দৃরষ্ট আকষ যদণর জন্য ১০ মাি য হদত শুরু কদর ১৪ মাি য ২০১১
এর মদে সরকারর ও শবসরকারর র্ানবাহদন রস্ট্কার লাগাদনা হদব। সুপারভাইজারদের সহায়তায় শজানাল অরিসারগণ এ কাজ
সম্পােন করদবন।
রসদনমা স্লাইড/টিরভ শটলপ/রজদঙ্গলঃ টিরভ শটলপ, রজদঙ্গল এবাং রসদনমা স্লাইড প্রস্ত্েত কদর িলরচ্চত্র ও প্রকাশনা অরিেপ্তর,
গণদর্াগাদর্াগ অরিেপ্তর এবাং রবরভন্ন শজলা/উপদজলা শুমারর করমটির মােদম রবরভন্ন টিরভ িুাদনল, টিরভ কুাবল ও সকল রসদনমা
হদল প্রেশযন করা হদব। শজলা শুমারর সমন্বয়াকরী, উপদজলা শুমারর সমন্বয়কারী ও শজানাল অরিসারগণ প্রিার সামগ্রী রবতরণ ও
প্রেশযণ রনরশ্চত করদবন।
রিল্মঃ আেমশুমাররর গুরুত্ব এবাং প্রদয়াজনীয়তা জনসমদক্ষ সরিত্র প্ররতদবেদনর মােদম ুরদল িরার জন্য ১০/১২ রমরনদটর ৩৫ রমঃ
রমঃ একটি প্রামাণ্য রিত্র রসদনমা হল এবাং সরকারী ও শবসরকারী টিরভর মােদম প্রেশযন করা হদব। জানুয়ারর হদত শুরু কদর ১৯ মাি য
২০১১ পর্ যন্ত এ প্রেশযনী িলদব। শুমারর শজলা সমন্বয়কারী, উপদজলা শুমারর সমন্বয়কারী ও শজানাল অরিসারগণ শজলা তথ্য অরিসার
এবাং শজলা ও উপদজলা শুমারর করমটির সহায়তায় এ কাজ সম্পােন করদবন।
শররডও/শটরলরভশন রবিাপনঃ ৫ মাি য হদত ১৯ মাি য ২০১১ পর্ যন্ত শররডও এবাং শটরলরভশদন শুমারর বাতযা প্রিার করা হদব। শকন্দ্রীয়
প্রিার করমটি ও রনয়ন্ত্রণ শকন্দ্র এ োরয়ত্ব পালন করদবন।
সাংবাে পদত্র প্রবন্ধঃ আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১ এর রূপদরখা ও প্রদয়াজনীয়তার বণ যনা এবাং জনগদণর রনকট হদত শুমারর
কর্তযপদক্ষর প্রতুাশা সাংক্রান্ত ব্যাপাদর শুমারর রবদশষজ্ঞ, প্রবন্ধকার এবাং গদবষকদের রলরখত প্রবন্ধ রবরভন্ন প্ররত্রকায় প্রকাশনার ব্যবস্থা
করা হদব। ১৪ মাি য ২০১১ তাররদখ তেরনক পরত্রকায় আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১ শীষ যক শক্রাড়পত্র প্রকাশ করা হদব। শুমারর প্রিার
করমটি এ ব্যাপাদর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা রনদবন।
শুমারর স্মারক ডাক টিদকটঃ আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১ এর নাদম রবদশষ ডাক টিদকট িালু করা হদব।
মাইরকাং ও শঢাল সহরৎঃ সুপারভাইজারদের সহায়তায় শজানাল অরিসারগণ ৫ মাি য হদত ১৯ মাি য ২০১১ পর্ যন্ত শহর এলাকায়
মাইরকাং এবাং পল্লী এলাকায় হাট বাজাদর মাইরকাং ও শঢাল সহরদতর ব্যবস্থা করদবন।
৯। শুমারর কমীদের ভাতা প্রোন পদ্ধরত
গণনা শশদষ শুমাররর রনি যাররত সময়সূরি অনুসাদর পূরণকৃত ও অপূরণকৃত প্রশ্নপত্র বই সহ শুমাররর র্াবতীয় মালামাল সঠিক ও সুষ্ঠুভাদব
ব্যদে পাওয়ার পর শজানাল অরিসার তাঁর অিীনস্থ গণনাকারী, সুপারভাইজারদেরদক একুইদটি শরাদল ৫ টাকার রাজস্ব স্ট্ুাদম্পর উপদর
সই গ্রহণ করদবন এবাং সম্মানী ভাতার শিক প্রোন করদবন। ইহা োড়া শজানাল অরিসার শিদকর মুরড়দত গণনা এলাকার শুমারর তথ্যসহ
গণনাকারী ও সুপারভাইজাদরর পূণ য স্বাক্ষর রনদয় রাখদবন। অতঃপর গণনাকারী ও সুপারভাইজারগণদক শজাদনর/উপদজলার রনি যাররত
শসানালী ব্যাাংদকর শাখায় রনজ রনজ রনদয়াগপত্র জমা রেদয় সম্মানী ভাতার টাকা গ্রহণ করদত পরামশয শেদবন।
সব যদশদষ মালামাল জমা হওয়ার পর শুমাররদত রনদয়ারজত বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরার সকল কমযিারীগণদক সম্মানী ভাতা প্রোন
করা হদব। সম্মানী ভাতার শিক রবতরদণর জন্য শজানাল অরিসারগণদক রনম্নরলরখত পেদক্ষপগুদলা গ্রহণ করদত হদবঃ
(১)

শসানালী ব্যাাংদকর শাখাঃ রনি যাররত সম্মানী হাদরর শিদকর ক্ররমক নাং যুি একটি তারলকা প্রদতুক শজাদনর জন্য
রনি যাররত শসানালী ব্যাাংদকর শাখায় পাঠাদনা হদব। সাংরিষ্ট শজানাল অরিসার এ ক্ররমক নম্বদরর একটি তারলকা শসানালী
ব্যাাংদকর সাংরিষ্ট শাখায় প্রোন করদবন। এই তারলকায় উদল্লরখত ক্ররমক নাং এর শিকগুদলাই শকবলমাত্র ব্যাাংক কর্তযক
সম্মানী ভাতা প্রোদনর শক্ষদত্র গ্রহণ করা হদব।

(২)

সম্মানী ভাতার শিকঃ রবতরদণর সময় শজানাল অরিসার শিদকর উদটারপদঠ সম্মানী ভাতা গ্রহণকারীর স্বাক্ষর সতুারয়ত
করদবন। এই কাদজর জন্য শজানাল অরিসাদরর নমুনা স্বাক্ষর শুমারর শজলা সমন্বয়কারী কর্তযক সতুারয়ত কদর
রনি যাররত শসানালী ব্যাাংদকর শাখায় পূদব যই পাঠাদত হদব।

(৩)

শুমারর গণনা কাদজর জন্য সকল শজলায় গণনাকারীগণদক ১২০০/- টাকা এবাং সুপারভাইজারগণদক ১৪০০/- টাকা
সম্মানী ভাতা শেয়া হদব। তা োড়া, শুমারর কাদজ সারিরবক সহদর্ারগতা প্রোদনর জন্য ইউরনয়ন/ওয়াডয সরিবদক
১০০০/- টাকা হাদর সম্মারন ভাতা প্রোন করা হদব।

১০। শুমারর মালামাল বস্তাবিীকরণ, রবতরণ ও জমাোন পদ্ধরতঃ
ঢাকায় পররসাংখ্যান ভবদন মাস্ট্ার শেইনারগণদক প্ররশক্ষণ প্রোদনর পর পরই করম্পউটার রবতরণ তারলকা অনুসরণ কদর শুমারর বই
ও অন্যান্য সামগ্রী শুমারর শজলা রভরেক রডরসরসগদণর রনকট হস্তান্তর করা হদব এবাং োদক কদর প্ররতটি শজলায় শপ্ররণ করা হদব।
প্রকারান্তদর রডরসরসগণ উপদজলা সমন্বয়কারী ও শজানাল অরিসারগণদক আঞ্চরলক/শজলা পর্ যাদয় প্ররশক্ষণ প্রোদনর পর শজান রভরেক
শুমারর বই ও অন্যান্য সামগ্রী হস্তান্তর করদবন। একইভাদব শজানাল অরিসারগণ স্থানীয় পর্ যাদয় গণনাকারী ও সুপারভাইজারগণদক
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প্ররশক্ষণ প্রোদনর পর প্রশ্নপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী গণনাকারী ও সুপারভাইজারগনদক হস্তান্তর করদবন। শর্ সমস্ত দ্রব্যারে এই রতন
পর্ যাদয় শুমাররকমীগণদক হস্তান্তর করা হদব তার রববরণ রনদম্ন শেয়া হলঃ
ক) শজলা রভরেক শুমারর মালামাল রবতরণ (প্রকদল্পর শুমারর রনয়ন্ত্রণ কক্ষ হদত করম্পউটার তারলকা অনুর্ায়ী রবতরণ করা হদব)
(১) শুমারর বই কার্ট যন
(২) প্ররশক্ষণ ম্যানুদয়ল প্যাদকট
(৩) রিল্ড ম্যানুদয়ল প্যাদকট
(৪) শলা-আপ প্রশ্নপত্র প্যাদকট
(৫) করম্পউটার রান প্যাদকট
(৬) পাবরলরসটি শমটাররয়াল প্যাদকট
(৭) শুমারর লরজরস্ট্কস কার্ট যন
(শপরিল-ইদরজার-সাপযনার-লাম্বার িক)
(৮) করম্পউটার রডরিরবউশন তারলকা প্যাদকট
(৯) শুমারর এনদভলাপ প্যাদকট
(১০) শলদবল প্যাদকট
খ) উপদজলা/শজান রভরেক শুমারর মালামাল রবতরণ (রডরসরসগণ করম্পউটার তারলকা অনুর্ায়ী শজান রভরেক রবতরণ করদবন)
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)

শুমারর বই প্ররশক্ষণ ম্যানুদয়ল রিল্ড ম্যানুদয়ল শলা-আপ প্রশ্নপত্র করম্পউটার রান পাবরলরসটি শমটাররয়াল শুমারর লরজরস্ট্কস (শপরিল-ইদরজার-সাপযনার-লাম্বার িক)
(৮) করম্পউটার রডরিরবউশন তারলকা (৯) শুমারর এনদভলাপ (১০) শলদবল -

কার্ট যন
প্যাদকট
প্যাদকট
প্যাদকট
প্যাদকট
প্যাদকট
কার্ট যন
প্যাদকট
প্যাদকট
প্যাদকট

(গ) শুমারর রকটঃ (শজানাল অরিসার করম্পউটার তারলকা অনুর্ায়ী গণনাকারী ও সুপারভাইজাদরর মদে রবতরণ করদবন)ঃঃ
১। গণনাকারীর রকট (প্রদতুক গণনাকারীর জন্য)
(১) খাদমর মদে শুমারর বই (শলদবল সহ)
(২) সুপারভাইজার ম্যাপ
(৩) শপরিল-২, ইদরজার-১, সাপযনার-২ এবাং লাম্বার িক-১টি
(৪) প্রিার সামরগ্র।
২। সুপারভাইজার রকট (প্রদতুক সুপারভাইজাদরর জন্য)
(১) খাদমর মদে শুমারর বই (শোট-১টি)
(২) সুপারভাইজার ম্যাপ-১টি
(৩) শপরিল-১, ইদরজার-১, সাপযনার-১ এবাং লাম্বার িক-১টি
(৪) প্রিার সামগ্রী।
ঘ) শুমারর মালামাল রবতরণ পদ্ধরত
রনি যাররত সময়সূরি অনুর্ায়ী ঢাকার রনয়ন্ত্রণ শকদন্দ্র স্থারপত ৩টি কাউোর হদত শুমারর মালামাল রবতরণ করা হদবঃ
কাউোর - ১ঃঃ করম্পউটার রবতরণ তারলকা অনুসরণ কদর শজলা রভরেক শুমারর বইদয়র কার্ট যন প্রোন করা হদব।
কাউোর - ২ঃঃ করম্পউটার রবতরণ তারলকা অনুসরণ কদর শজলা রভরেক শুমারর লরজরস্ট্কস ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করা হদব।
কাউোর -৩ ঃঃ করম্পউটার রবতরণ তারলকা অনুসরণ কদর শজলা রভরেক ব্যাাংক ড্রাফ্ট ও টাকা পয়সা প্রোন করা হদব।
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ঙ) শুমারর মালামাল জমাোন পদ্ধরত
রনি যাররত সমদয়র মদে গণনার কাজ শশদষ গণনাকারীগণ তাঁদের সুপারভাইজারসহ শুমাররদত পূরণকৃত বই. ম্যাপ ও শপরিদলর
অবরশষ্টাাংশ রনজ রনজ শজানাল অরিাদরর রনকট জমা শেদবন। শুমারর প্যাদকট শজানাল অরিসাদরর রনকট জমাোদনর আদগ প্রদতুক
গণনাকারী শুমারর বই এর টারলরশট পূরণ করদবন। প্রদতুক সুপারভাইজার টারলরশট ও গণনাকারীর সাহাদে িরম-৬ পূরণ কদর
শজানাল অরিসাদরর রনকট জমা শেদবন।
শজানাল অরিসার সুপারভাইজার কর্তযক পূরণকৃত িরম-৬ এর সাহাদে িরম-৭ পূরণ করদবন। করম্পউটার শমৌজা তারলকা অনুসাদর
শমৌজা রভরেক সারজদয় শুমারর প্যাদকটগুদলা সময়সীমা অনুর্ায়ী রডরসরসর রনদে যদশ আঞ্চরলক পররসাংখ্যান অরিদস জমা শেদবন।
রবরবএস বরহর্ভযত শজানাল অরিসারগণ উপদজলা শুমারর সমন্বয়কারী (ইউরসরস-র) রনকট শুমারর মালপত্র জমা শেদবন। ইউরসরসগণ
একইভাদব রডরসরসর রনদে যশনায় রনি যাররত সময়সূরি অনুর্ায়ী শুমারর সামরগ্র জমা শেদবন। অত:পর সকল শজানাল অরিসার ও রডরসরস
একদত্র শুমারর মালামাল ঢাকা প্রকল্প অরিদস জমা শেদবন।
উপদজলা শুমারর সমন্বয়কারী শজানাল অরিসারদের পূরণকৃত িরম-৭ ব্যবহার কদর িরম-৮ পূরণ করদবন।
শুমারর শজলা সমম্বয়কারী উপদজলা শুমারর সমন্বয়কারী ও শজানাল অরিসারদের পূরণকৃত িরম-৭ ও িরম-৮ ব্যবহার কদর িরম-৯
পূরণ করদবন এবাং তাদের সহদর্ারগতায় করম্পউটার শমৌজা/মহল্লা তারলকা অনুসাদর বই সারজদয় একদত্র ম্যাপ ও অব্যববহূত
দ্রব্যারেসহ রনি যাররত সমদয়র মদে ঢাকা প্রকল্প অরিদস জমা শেদবন।
১১। শুমারর পরিকা
সারা শেশব্যাপী শুমারর পররিালনা একটি বৃহৎ কাজ এবাং ইহা রনি যাররত সমদয়র মদে সুশাংখলভাদব পররিালনা ও সম্পন্ন করদত হদব।
শুমারর কাদজর রবরভন্ন পর্ যাদয় রনদয়ারজত সকল কমী র্াদত রনি যাররত সমদয় সাংরিষ্ট কাজ সম্পন্ন করদত পাদর শস জন্য একটি শুমারর
পরিকা প্রণয়ন করা হদয়দে। শুমাররকমীগণদক অবশ্যই রনম্নবরণ যত সময়সূরি অনুসরণ কদর সাংরিষ্ট কাজ সম্পাোন করদত হদবঃ
কাদজর রববরণ
আেমশুমারর কমযকান্ডঃ
(১) পররসাংখ্যান ভবদন মাস্ট্ার শেইনাগদণর প্ররশক্ষণ ও মালপত্র
রবতরণ
(২) ঢাকা হদত শজলা পর্ যন্ত শুমারর মালামাল পররবহন
(৩) শজলা সেদর শুমারর শজলা সমন্বয়কারী কর্তযক শজানাল অরিসারগদনর
প্ররশক্ষণ প্রোন ও শুমারর মালামাল রবতরণ
(৪) শজানাল অরিসার কর্তযক শজলা সের হদত শজানাল শকদন্দ্র শুমারর
মালামাল পররবহণ
(৫) শুমারর করমটির সভা অনুষ্ঠান, প্রিার, গণনাকারী ও সুপারভাইজার
তারলকা ও প্ররশক্ষণ শকন্দ্র চূড়ান্তকরণ
(৬) গণনাকারী ও সুপারভাইজার প্ররশক্ষণঃ
ব্যাি-১
ব্যাি-২
ব্যাি-৩
(৭) ভাসমান শলাক গণনা এবাং হাসপাতাদলর শরাগী ও আবারসক
শহাদটদলর বডযারগণদক গণনার প্রস্ত্েরত এবাং শুমারর রারত্রদত গণনা
করা।
(৮) শুমারর িলাকালীন গণনাকারী ও সুপারভাইজার কর্তযক মসরজে ও
অন্যান্য িমীয় প্ররতষ্ঠান হদত মাইরকাং।
(৯) শুমারর অনুষ্ঠান (ঘদর ঘদর শর্দয় শলাক গণনা)
(১০) গণনাকারী শুমাররর সাংরক্ষপ্ত িলািল টারলরশদট রলখদবন এবাং
অন্যান্য শুমারর মালপত্র সহ শুমারর বই সুপারভাইজাদরর রনকট
জমা শেদবন।
(১১) শুমারর গণনাকাজ শশষ হওয়ার পর শুমারর বই সাংগ্রহ ও সম্মানী
প্রোনঃ
ক) সুপারভাইজার স্ব স্ব গণনাকারীদের জমা শেয়া শুমারর বই পরীক্ষা
কদর প্রদয়াজনদবাদি সাংদশািন করদবন ও িরম-৬ পূরণ করদবন।
খ) শজানাল অরিসার স্ব স্ব গণনাকারী ও সুপারভাইজাদরর জমা শেয়া
শুমারর বই পরীক্ষা করদবন ও িরম-৭ পূরণ করদবন।
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রনি যাররত
সময় (রেন)

শুরু

সমারপ্ত

৩

২২-০২-২০১১

২৪-০২-২০১১

২
৩

২৪-০২-২০১১
২৬-০২-২০১১

২৫-০২-২০১১
২৮-০২-২০১১

১

০১-০৩-২০১১

০১-০৩-২০১১

৩

০২-০৩-২০১১

০৪-০৩-২০১১

৩
৩
৩
১

০৫-০৩-২০১১
০৮-০৩-২০১১
১১-৩-২০১১
শুমারর মুহূতয
(১৪ই মাি য রেবাগত
(০০.০০ মুহূতয)
১৪-০৩-২০১১

০৭-০৩-২০১১
১০-০৩-২০১১
১৩-০৩-২০১১
শুমারর রাত
(শভার ০৬ঃঃ০০)

৫
২

১৫-০৩-২০১১
২০-০৩-২০১১

১৯-০৩-২০১১
২১-০৩-২০১১

৩

২০-০৩-২০১১

২২-০৩-২০১১

২

২১-০৩-২০১১

২২-০৩-২০১১

১৯-০৩-২০১১
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কাদজর রববরণ

রনি যাররত
সময় (রেন)

পূরণকৃত/অপূরণকৃত সকল শুমারর বই ও অন্যান্য শুমারর মালপত্র
সম্পূণ য জমা পাওয়ার পর গণনাকারী, সুপারভাইজার, ইউরনয়ন পররষে
ও ওয়াডয শসদক্রটারীদক শজানাল অরিসার সম্মানী ভাতা প্রোন
করদবন।
১২। শজানাল অরিসার ও উপদজলা শুমারর সমন্বয়কারীগণ শজলা
অরিদস পূরণকৃত শুমারর বই ও অন্যান্য দ্রব্যারে জমা শেদবন।
১৩। রডরসরসগণ পূরণকৃত শুমারর বই ও অন্যান্য দ্রব্যারে ঢাকা
প্রকল্প অরিদস জমা শেদবনঃ

২

২১-০৩-২০১১

২

২২-০৩-২০১১

২৩-০৩-২০১১

২

২৪-০৩-২০১১

২৫-০৩-২০১১

গ)
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সমারপ্ত
২২-০৩-২০১১
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Appendix - 20
Tally Seat
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Appendix - 21

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সররকার
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা
আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১

মকাড

মজলাৃঃ ..................................
উপদজলা/থানাৃঃ ..................................
মজান নাংঃৃঃ ..................................
ইউরনেন/ওোড ডৃঃ
হদত

সুপারভাইজার এলাকার সার-সাংদক্ষপ

ফরম-৬
আশু-২০১১

মকাড

১

মমৌজা/মহল্লা
নাম

২

মকাড

গ্রাম
নাম

গণনা
এলাকার নাং

RMO
মকাড

৩

৪

৫

৬

খানার সাংখ্যা
মলাক সাংখ্যা
পূরণকৃত বই এর নম্বর ও সাংখ্যা অপূরণকৃত মমাট মপরিদলর
বইদের সাংখ্যা
সাংখ্যা
মমাট সাধারণ প্রারতষ্ঠারনক অন্যান্য মমাট পুরুষ মরহলা ১২০/৬০ পৃঃ
৩০ পৃঃ

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

১৬

১৭

ম্যাদপর
সাংখ্যা

১৮

মমাট
রবৃঃ দ্রৃঃ গণনা সম্পন্ন করার পর এ ফরমটি প্রদতুক সুপারভাইজার তার আওতাধীন প্রদতুক গণনা এলাকার জন্য পূরণ করদবন এবাং মজানাল অরফসাদরর রনকট জমা মেদবন।
 ১৪ ও ১৫ নাং কলাদম পূরণকৃত বইদের প্রথম পষ্ঠাে মুরদ্রত নম্বদরর প্রথম ৮ টি সাংখ্যা ( ৮ Digit ) রলখদত হদব এবাং ‘মমাট’ সাররদত পূরণকৃত বইদের মমাট সাংখ্যা রলখদত হদব।
মজানাল অরফসাদরর নামৃঃ

সুপারভাইজাদরর নামৃঃ
সুপারভাইজাদরর আইরড নম্বর

স্বাক্ষরৃঃ

স্বাক্ষরৃঃ

প্রারির তাররখৃঃ

তাররখৃঃ
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Appendix - 22
জজাদের সার-সাংদেপঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যাে ব্যুদরা
আেমশুমারর ও গৃহগণো - ২০১১
জকাড
জজলা
ঃঃ
উপদজলা/থাো ঃঃ
জজাে োং - ঃঃ
ক্ররমক
োং
১
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫

ইউরেয়ে/
ওয়াড ড
২

ফরম-৭
সুপারভাইজা
জরর োম
৩

গণো এলাকার
সাংখ্যা
৪

জমাট
৫

খাোর সাংখ্যা
সাধারণ প্রারতষ্ঠারেক
৬
৭

অন্যান্য
৮

জমাট
৯

জলাক সাংখ্যা
পুরম্নষ
মরহলা
১০
১১

পূরণকৃত বইদয়র সাংখ্যা
৬০/৩০ পাতা
১৫ পাতা
১২
১৩

অপূরণকৃত বইদয়র সাংখ্যা
৬০/৩০ পাতা
১৫ পাতা
১৪
১৫

টারলরশদট
র সাংখ্যা
১৬

জপরিদল
র সাংখ্যা
১৭

ম্যাদপর
সাংখ্যা
১৮

রব:দ্র: ১। জজাোল অরফসার তাঁর জজাদের আওতাধীে সকল সুপারভাইজার এলকার সার-সাংদেপ (ফরম-৬) সাংগ্রহ করবার পর এই ফরমটি পুরণ করদবে।
২। পূরণকৃত ও অপূরণকৃত শুমারর বই, টারলরশট, সুপারভাইজার ম্যাপ ও জপরিদলর অবরশষ্ঠাাংশ রডরসরসগদণর রেকট জমা প্রোে করদত হদব।
শুমারর জজলা সম্বয়কারীর োমঃ ..................................
স্বােরঃ ..................................
প্রারির তাররখঃ ..................................

উপদজলা শুমারর সম্বয়কারীর োমঃ ..................................
স্বােরঃ ..................................
প্রারির তাররখঃ ..................................
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জজাোল অরফসাদরর োমঃ ..................................
স্বােরঃ ..................................
প্রণয়দের তাররখঃ ..................................
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Appendix - 23
উপদজলার সার-সাংদেপঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা
আেমশুমারর ও গৃহগণনা - ২০১১
ককাড
কজলা
ঃঃ
উপদজলা/থানা ঃঃ

ফরম-৮

ক্ররমক
নাং

কজানাল অরফসাদরর
নাম

কজান
নাং

ইউরনয়ন/ওয়াড ড
সাংখ্যা

কমাট

১
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫

২

৩

৪

৫

খানার সাংখ্যা
সাধারণ প্রারতষ্ঠারনক
৬

৭

অন্যান্য

কমাট

৮

৯

কলাক সাংখ্যা
পুরম্নষ
মরহলা
১০

১১

পূরণকৃত বইদয়র সাংখ্যা
৬০/৩০ পাতা
১৫ পাতা
১২

১৩

অপূরণকৃত বইদয়র সাংখ্যা
৬০/৩০ পাতা
১৫ পাতা
১৪

১৫

টারলরশদটর
খাদমর
সাংখ্যা
১৬

কপরিদলর
সাংখ্যা

ম্যাদপর
সাংখ্যা

১৭

১৮

রব:দ্র: উপদজলা শুমারর সমনবয়কারী কজানাল অরফসাদরর সার-সাংদেপ (ফরম-৭) সাংগ্রহকরদণর পর এ ফরমটি পূরণ করদবন।
শুমারর কজলা সম্বয়কারীর নামঃ ..................................
স্বােরঃ ..................................
প্রারির তাররখঃ ..................................

উপদজলা শুমারর সম্বয়কারীর নামঃ ..................................
স্বােরঃ ..................................
প্রণয়দনর তাররখঃ ..................................
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Appendix - 24
জজলার সার-সাংদেপঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা
আেমশুমারর ও গৃহগণনা - ২০১১
জকাড

ফরম-৯

জজল ঃঃ ...................
ক্ররমক
নাং

উপদজলা/থানার নাম

১

২

জজাদনর
সাংখ্যা

ইউরনয়ন/ওয়াড ড
সাংখ্যা

জমাট

৩

৪

৫

খানার সাংখ্যা
সাধারণ প্রারতষ্ঠারনক
৬

৭

অন্যান্য

জমাট

৮

৯

জলাক সাংখ্যা
পুরম্নষ
মরহলা
১০

১১

পূরণকৃত বইদয়র সাংখ্যা
৬০/৩০ পাতা
১৫ পাতা
১২

১৩

অপূরণকৃত বইদয়র সাংখ্যা
৬০/৩০ পাতা
১৫ পাতা
১৪

১৫

টারলরশদটর
খাদমর
সাংখ্যা
১৬

জপরিদলর
সাংখ্যা

ম্যাদপর
সাংখ্যা

১৭

১৮

০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০
১১
১২
রব:দ্র: শুমারর জজলা সমন্বয়কারীর আওতাধীন সকল উপদজলার সার-সাংদেপ (ফরম-৮) সাংগ্রহকরদণর পর এ ফরমটি পূরণ করদবন। থানার জেদে জজাদনর সার-সাংদেপ (ফরম-৭) পর্ ডাদলাচনা কদর এ ফরমটি পূরণ করদবন।

শুমারর জজলা সম্বয়কারীর নামঃ ..................................
স্বােরঃ ..................................
প্রণয়দনর তাররখঃ ..................................
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Appendix - 25
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
বাাংলাদেশ পডরসাংখ্যান ব্যুদরা
আেমশুমাডর ও গৃহগণনা - ২০১১

ডিডসডসগণদক শুমাডর মালামাল ডবতরণ

ফরম ১০
ক্রডমক

আইদেম

জমাে ইউডনদের সাংখ্যা
ক) শুমাডর প্রশ্নপত্রঃ
০১
৬০ পাতার বই
০২
৩০ পাতার বই
০৩
১৫ পাতার বই

ক্রডমক

প্রডত গণনা এলাকা/গণনাকারী/সুপারভাইজার/জজানাল
অডফসার/ইউডসডস/ডিডসডস’র জন্য বরাদ্দ
গণনা এলাকা গণনাকারী সুপারভাইজার জজানাল অডফসার ইউডসডস

১
১

আইদেম

জমাে ইউডনেদনর সাংখ্যা
০৪
জরৌআপ প্রশ্নপত্র
০৫
জপডিল
০৬
ইদরজার
০৭
সাপুনার
০৮
লাম্বার চক
০৯
ম্যাপ
১০
ইনদভলপ
১১
জলদবল
১২
আইডি কাি ু
১৩
গণনাকারী ম্যানুোল
১৪
সুপারভাইজার ম্যানুোল
১৫
ডফল্ড ম্যানুোল
১৬
জেডনাং জসে
১৭
জেডনাং ডিডভডি
১৮
জপাস্টার-বড়
১৯
জপাস্টার-জ াে
২০
রডসউর
২১
ডস্টকার
২২
ডলদেে
২৩
ব্যানার
২৪
ফরম-৬
২৫
ফরম-৭
২৬
ফরম-৮
২৭
ফরম-৯
২৮
ফরম-১০
২৯
ফরম-১১
৩০
ফরম-১২
৩১
ফরম-১৩
৩২
ফরম-১৬ ক-ঘ
৩৩
ফরম-১৬ ঙ
৩৪
ফরম-I
৩৫
ফরম- F
৩৬
ডবতরণ তাডলকা(জহি-১)
৩৭
মাকুার জপন ও লাল কলম
৩৮
বসত্মা

-

১

৫
৫
১০

জমাে

শুমাডর বইদের জেক নম্বর

ডিডসডস -∑ ইউডনে*জরইে

-

কার্ট ুন নম্বর
হদত
পর্ ুন্ত

হদত

২০
২০
২০

প্রডত গণনা এলাকা/গণনাকারী/সুপারভাইজার/জজানাল অডফসার/ইউডসডস/ডিডসডস’র জন্য বরাদ্দ
গণনা এলাকা গণনাকারী সুপারভাইজার জজানাল অডফসার ইউডসডস
ডিডসডস
ই্উডনেন ওোি ু/জপৌরসভা
১
১
-

২
১
২
১
১
১
১
১
-

১
১
১
১
১
১
১
১
১
১ লাল
-

৩
২৪
১২
২৪
১২
১
১
৬
১
১
৬
১
১
২
১
২
১১
২
২
৬
১
১
৩

বই নম্বর
পর্ ুন্ত

১
১
-

৫
২৪
১২
২৪
১২
১
৬
২
২
৬
২
৪০০০
৩০০
৫০০
৮০০
৮০০
১
২
২
২
৫
১০
১
১
১

১
-

১
-

জমাে
-∑ ইউডনে*জরইে
-

* ডবঃ দ্রঃ শুমাডর দ্রব্যাডে জফরত জনোর সমে শুমাডর বই, োডলডশদের ইনদভলস, জপডিল, ম্যাপ এবাং ফরম-৬,৭,৮,৯,১৬, ক-ঘ অবশ্যই জফরত ডনদত হদব।

ডিডসডসগদণর নাম: ..................................
স্বাক্ষর : ..................................
তাডরখ : ..................................

জপ্ররক কমুকতুার নাম: ..................................
স্বাক্ষর : ..................................
তাডরখ: ..................................
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Appendix - 26
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা
আেমশুমারর ও গৃহগণনা - ২০১১

রিরসরসগদণর রনকট হদত জজানাল অরিসার
কর্তৃক শুমারর মালামাল গ্রহণ ও জমা জেয়ার
সময় এ িরম পূরণ করদত হদব।

িরম ১১
ক্ররমক

আইদটম

জমাট ইউরনদটর সাংখ্যা
ক) শুমারর প্রশ্নপত্রঃ
০১
৬০ পাতার বই
০২
৩০ পাতার বই
০৩
১৫ পাতার বই
ক্ররমক

প্ররত গণনা এলাকা/গণনাকারী/সুপারভাইজার/জজানাল
অরিসার/ইউরসরস/রিরসরস’র জন্য বরাদ্দ
গণনা এলাকা গণনাকারী সুপারভাইজার জজানাল অরিসার ইউরসরস

-

আইদটম

জমাট ইউরনয়দনর সাংখ্যা
০৪
জরৌআপ প্রশ্নপত্র
০৫
জপরিল
০৬
ইদরজার
০৭
সাপৃনার
০৮
লাম্বার চক
০৯
ম্যাপ
১০
ইনদভলপ
১১
জলদবল
১২
আইরি কাি ৃ
১৩
গণনাকারী ম্যানুয়াল
১৪
সুপারভাইজার ম্যানুয়াল
১৫
রিল্ড ম্যানুয়াল
১৬
জেরনাং জসট
১৭
জেরনাং রিরভরি
১৮
জপাস্টার-বড়
১৯
জপাস্টার-জ াট
২০
ররসউর
২১
রস্টকার
২২
রলদেট
২৩
ব্যানার
২৪
িরম-৬
২৫
িরম-৭
২৬
িরম-৮
২৭
িরম-৯
২৮
িরম-১০
২৯
িরম-১১
৩০
িরম-১২
৩১
িরম-১৩
৩২
িরম-১৬ ক-ঘ
৩৩
িরম-১৬ ঘ
৩৪
িরম- F
৩৫
িরম- I
৩৬
রবতরণ তারলকা(জহি-১)
৩৭
মাকৃার জপন ও লাল কলম
৩৮
বসত্মা

-

-

৫
৫
১০

জমাট
রিরসরস

-

-∑ ইউরনট*জরইট

শুমারর বইদয়র জেক নম্বর
(জজানাল অরিসারদক পূরণ করদত হদব)
কার্ট ৃন নম্বর
বই নম্বর
হদত
পর্ ৃন্ত
হদত
পর্ ৃন্ত

২০
২০
২০

প্ররত গণনা এলাকা/গণনাকারী/সুপারভাইজার/জজানাল অরিসার/ইউরসরস/রিরসরস’র জন্য বরাদ্দ
গণনা এলাকা গণনাকারী সুপারভাইজার জজানাল অরিসার ইউরসরস রিরসরস ই্উরনয়ন ওয়াি ৃ/জপৌরসভা
১
১
-

২
১
২
১
১
১
১
১
-

১
১
১
১
১
১
১
১
১ লাল
-

৩
২৪
১২
২৪
১২
১
৬
৬
১
১
১
১
১
১
১
১
১
৬
২
১
১
৩

১
১
১
-

২৪
১২
২৪
১২
৬
৬
২
২
১
১
৪০০০
৩০০
৫০০
৮০০
৮০০
১
১
১
১
১০
৫
১
১
১

১
-

১
-

জমাট
-∑ ইউরনট*জরইট
-

* রবঃ দ্রঃ ১। শুমারর দ্রব্যারে জিরত জনয়ার সময় শুমারর বই, টারলরশদটর ইনদভলপ, জপরিল, ম্যাপ এবাং িরম-৬,৭,৮,৯,১৬ ক-ঙ, িরম-I, িরম-F অবশ্যই
জিরত রেদত হদব।
২। জপাস্টার, ররসউর, রস্টকার, রলিদলট, রিরসরসগণ জজানাল অরিসারগণদক আনুপারতক হাদর ভাগ কদর জেদবন।

জজানাল অরিসাদরর নাম: ..................................
স্বাক্ষর : ..................................
তাররখ : ..................................

জপ্ররক কমৃকতৃার (রিরসরস) নাম: .................................
স্বাক্ষর : ..................................
তাররখ: ..................................
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Appendix - 27
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
বাাংলাদেশ পনরসাংখ্যাি ব্যুদরা
আেমশুমানর ও গৃহগণিা - ২০১১

সুপারভাইজাদরর নিকট শুমানর মালামাল নবতরণ ও গ্রহণ

ককাড
কজলা
ঃ ................................
উপদজলা/থািা ঃ ................................
কজাি িাং - ঃ ................................
ক্রনমক
িাং

ইউনিয়ি/ওয়াড ড

কমৌজা/মহলস্না

ফরম-১২
গ্রাম

গণিা এলাকা
িাং

প্রেত্ত্ব বই িাং
৬০/৩০ পাতা

প্রোদির
তানরখ

১৫ পাতা

বই িাং (সাংনশস্নষ্ট গণিাকারী
হদত কফরত গ্রহদণর পর)
৬০/৩০ পাতা
১৫ পাতা

কফরত গ্রহদণর
তানরখ

কপনিল

ইদরজার

সাপডিার

লাম্বা
র চক

কজািাল অনফসাদরর িাম ..................................

সুপারভাইজাদরর িাম ..................................

স্বাক্ষর ..................................
প্রানির তানরখ ..................................

সুপারভাইজাদরর আইনড িম্বর ..................................
স্বাক্ষর ..................................
প্রণয়দির তানরখ ..................................
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Appendix - 28
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা
আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১

ফরম -১৬(ক)

গণনাকারীগদণর মাদে পাররদতারিক রবতরদণর একুইদেন্স ররালঃ
রজলাঃ ..............................
উপদজলা/থানাঃ ............................
ইউরনয়ন/ওয়ার্ঃড ..............................

রজান নাং ..............................
ক্ররমক
নাং

গ্রাম/মহল্লার নাম

গণনাকারীর নাম

গণনা
এলাকা
নাং

রেক নাং

োকার
পররমাণ

স্বাক্ষর
(রররিরনউ
স্ট্ুাম্পসহ)

২০০০
২০০০
২০০০
২০০০
২০০০
২০০০
২০০০
২০০০
২০০০
২০০০
২০০০
২০০০
২০০০
২০০০
২০০০
২০০০
২০০০
২০০০
২০০০
রজানাল অরফসাদরর স্বাক্ষরঃ .......................................
রজানাল অরফসাদরর নামঃ .......................................
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Appendix - 29
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা
আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১

ফরম -১৬(খ)

সুপারভাইজারগদণর মাদে পাররদতারিক রবতরদণর একুইদেন্স ররাল
রজলা: ..............................

উপদজলা/থানাাঃ ..............................
ইউরনয়ন/ওয়ার্ ডাঃ ..............................

রজান নাং: ..............................
ক্ররমক
নাং

গ্রাম/মহল্লার নাম

সুপারভাইজাদরর নাম

সুপারভাইজার
এলাকা নাং

রেক নাং

োকার
পররমাণ

স্বাক্ষর
(রররভরনউ
স্ট্ুাম্পসহ)

২৪০০
২৪০০
২৪০০
২৪০০
২৪০০
২৪০০
২৪০০
২৪০০
২৪০০
২৪০০
২৪০০
২৪০০
২৪০০
২৪০০
২৪০০
রজানাল অরফসাদরর স্বাক্ষরাঃ ............................
রজানাল অরফসাদরর নামাঃ ............................
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Appendix - 30
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা
আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১

ফরম -১৬(গ)

অরফস সসদেটারীদের মাদে পাররদতারিক রবতরদণর একুইদটন্স সরালঃ
সজলাঃ ........................................................
েরমক
নাং

উপদজলা/থানা

সজান নম্বর

ইউরনয়ন/ওয়ার্ড

সেক নাং

টাকার
পররমাণ

স্বাক্ষর
(সররিরনউ স্ট্ুাম্পসহ)

১৫০০
১৫০০
১৫০০
১৫০০
১৫০০
১৫০০
১৫০০
১৫০০
১৫০০
১৫০০
১৫০০
১৫০০
১৫০০
১৫০০
১৫০০
১৫০০
১৫০০
১৫০০
১৫০০
১৫০০
১৫০০
১৫০০
সজানাল অরফসাদরর স্বাক্ষরঃ ..................................
সজানাল অরফসাদরর নামঃ ..................................
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Appendix-31
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা
আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১

ফরম -১৬(ঘ)

প্ররশক্ষণ ভাতা রবতরদণর একুইদেন্স ররাল
রজলা : ......................

উপদজলা/থানাাঃ ......................

ইউরনয়ন/ওয়ার্ ড : ......................
ক্ররমক
নাং

নাম

রজান নাং: ......................

প্ররশক্ষণ রকদের নামাঃ ................... প্ররশক্ষদণর তাররখাঃ ......................

রজানাল অরফসার/
সুপারভাইজার/ গণনাকারী

োরয়ত্ব প্রাপ্ত এলাকা
(গ্রাম/মহল্লার নামসহ
এলাকা)

োকার
পররমাণ

স্বাক্ষর

২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
রজানাল অরফসাদরর স্বাক্ষরাঃ ............................

রর্রসরসর স্বাক্ষরাঃ ............................

রজানাল অরফসাদরর নামাঃ ............................

রর্রসরসর নামাঃ ............................
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Appendix - 32
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা
আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা
ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা।

ফরম-১৬(ঘ)

পররবহন ভাউচার
জজলাাঃ ................................... উপদজলা/থানাাঃ ....................................... জজান নাংঃাঃ ..............................
আরম..................................................................................আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১ এর শুমারর গণনা বই
ও অন্যান্য মালামাল..........................................................................................হদত আমার বাস/ভুান/ররক্সা
কদর

....................

জপ ছৌঁ াইয়া

পররবহন

ভাড়া

বাবে.....................

টাকা ব্যরিয়া পাইলাম।
জররভরনউ স্ট্ুাম্প
প্ররত স্বাক্ষর
রিরসরস/জজানাল অরফসার

গ্রহণকারীর স্বাক্ষর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা
আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা
ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা।

ফরম-১৬(ঙ)

পররবহন ভাউচার
জজলাাঃ ................................... উপদজলা/থানাাঃ ....................................... জজান নাংঃাঃ ...............................
আরম..........................................................................আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১ এর শুমারর গণনা বই ও
অন্যান্য মালামাল........................................................................................হদত আমার বাস/ভুান/ররক্সা কদর
.................................

জপ ছৌঁ াইয়া

পররবহন

ভাড়া

বাবে..............................

টাকা ব্যরিয়া পাইলাম।
জররভরনউ স্ট্ুাম্প
প্ররত স্বাক্ষর
রিরসরস/জজানাল অরফসার

গ্রহণকারীর স্বাক্ষর
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Appendix - 33
িরম F/ আশু-২০১১
রকাড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা
আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১

রজলা
: ..................................
উপদজলা/থানা : ..................................
রজান নাং : ..................................
ইউরনেন/ওোডট :
হদত

১। সুন্দরবন (ররঞ্জ)ঃ ..................................
ক্ররমক নাং অবস্থানকারীর নাম

বেস

রলঙ্গ
১। পুরুষ
(পূণ ট বৎসদর) ২। মরহলা

[১৪ মাি ট রেবাগত রাত ১২:০০ ো হদত র ার ৬:০০ পর্ টন্ত সুন্দরবন/

সমুে/রহাদেদল অবস্থানকারীদের তথ্য রলরপবদ্ধ করদত হদব ]

২। আবারসক রহাদেল ................................. ৩। সমূদে মাছ ধরার (স্ট্ুার্াংট পদেন্ট)ঃ ....................................

বববারহক অবস্থা
১। অরববারহত
২। রববারহত
৩। রবধবা/রবপত্নীক
৪। তালাকপ্রাপ্ত/রবরিন্ন

ধমট
১। ইসলাম
২। রহন্দু
৩। খৃস্ট্ান
৪। রবৌদ্ধ
৫। অন্যান্য

প্ররতবন্ধী রক?
০- সমস্যা রনই
১- বাক প্ররতবন্ধী
২- দৃরস্ট্ প্ররতবন্ধী
৩- েবণ প্ররতবন্ধী
৪- শারররীক প্ররতবন্ধী
৫- মানরসক প্ররতবন্ধী
৬- অর্রস্ট্ক

সদব টাচ্চ রেণী বতটমাদন ছাত্র রকনা?
পাশ

১। হুাঁ
২। না

পাদশর রেত্র
১। সাধারণ
২। র াদকশনাল/রেকরনকুাল
৩। ধমীে
৪। প্রদর্াজু নে

রিঠি রলখদত
পাদরন রক?

কাদজর মর্ টাো

কাদজর রেত্র

১। কাদজ রনদোরজত
২। কাজ খ ুঁ&রজদতদছন
৩। গৃহকমট
৪। কাজ কদরনা

১। কৃরষ
২। রশল্প
৩। রসবা

রজানাল অরিসাদরর নাম ও স্বাের .................................. সুপার াইজাদরর নাম ও স্বাের ..................................... গণনাকারীর নাম ও স্বাের ........................................
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Appendix - 33
িরম F/ আশু-২০১১
রকাড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা
আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১

রজলা
: ..................................
উপদজলা/থানা : ..................................
রজান নাং : ..................................
ইউরনেন/ওোডট :
হদত

১। সুন্দরবন (ররঞ্জ)ঃ ..................................
ক্ররমক নাং অবস্থানকারীর নাম

বেস

রলঙ্গ
১। পুরুষ
(পূণ ট বৎসদর) ২। মরহলা

[১৪ মাি ট রেবাগত রাত ১২:০০ ো হদত র ার ৬:০০ পর্ টন্ত সুন্দরবন/

সমুে/রহাদেদল অবস্থানকারীদের তথ্য রলরপবদ্ধ করদত হদব ]

২। আবারসক রহাদেল ................................. ৩। সমূদে মাছ ধরার (স্ট্ুার্াংট পদেন্ট)ঃ ....................................

বববারহক অবস্থা
১। অরববারহত
২। রববারহত
৩। রবধবা/রবপত্নীক
৪। তালাকপ্রাপ্ত/রবরিন্ন

ধমট
১। ইসলাম
২। রহন্দু
৩। খৃস্ট্ান
৪। রবৌদ্ধ
৫। অন্যান্য

প্ররতবন্ধী রক?
০- সমস্যা রনই
১- বাক প্ররতবন্ধী
২- দৃরস্ট্ প্ররতবন্ধী
৩- েবণ প্ররতবন্ধী
৪- শারররীক প্ররতবন্ধী
৫- মানরসক প্ররতবন্ধী
৬- অর্রস্ট্ক

সদব টাচ্চ রেণী বতটমাদন ছাত্র রকনা?
পাশ

১। হুাঁ
২। না

পাদশর রেত্র
১। সাধারণ
২। র াদকশনাল/রেকরনকুাল
৩। ধমীে
৪। প্রদর্াজু নে

রিঠি রলখদত
পাদরন রক?

কাদজর মর্ টাো

কাদজর রেত্র

১। কাদজ রনদোরজত
২। কাজ খ ুঁ&রজদতদছন
৩। গৃহকমট
৪। কাজ কদরনা

১। কৃরষ
২। রশল্প
৩। রসবা

রজানাল অরিসাদরর নাম ও স্বাের .................................. সুপার াইজাদরর নাম ও স্বাের ..................................... গণনাকারীর নাম ও স্বাের ........................................
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শ্রকাড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা
আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১

শ্রজলা
ঃাঃ ...................................
..
উপদজলা/থানা

িরম- I/ আশু-২০১১
[১৪ মাি ণ রেবাগত রাত ১২:০০ ো হদত শ্র ার ৬:০০ পর্ ণন্ত
অবস্থানকারী শ্ররাগীদের তথ্য রলরপবদ্ধ করদত হদব ]

ঃাঃ ...................................
১। হাসপাতাল/রিরনদকর
নাম ও ঠিকানাাঃ .......................................
..
শ্রজান নাং

ক্ররমক নাং

......................................

অবস্থানকারীর নাম

বয়স
রলঙ্গ
বববারহক অবস্থা
ঃাঃ ...................................
ণ

..
ইউরনয়ন/ওয়াড ণাঃ

(পূণ বৎসদর)

১। পুরুষ

২। মরহলা

ধমণ

প্ররতবন্ধী রক?

১। অরববারহত

১। ইসলাম

০- সমস্যা শ্রনই

২। রববারহত

২। রহন্দু

১- বাক প্ররতবন্ধী

৩। খৃস্টান

২ - দৃরস্ট প্ররতবন্ধী

৪। শ্রবৌদ্ধ

৩- েবণ প্ররতবন্ধী

৫। অন্যান্য

৪- শারররীক প্ররতবন্ধী

হদত ৩। রবধবা/ রবপত্নীক
৪। তালাকপ্রাপ্ত/ রবরিন্ন

সদব ণাচ্চ শ্রেণী

বতণমাদন ছাত্র

পাশ

রকনা?

১। সাধারণ

রিঠি রলখদত

কাদজর মর্ ণাো

পাদরন রক?

২। শ্র াদকশনাল/শ্রেকরনকুাল

১। কাদজ রনদয়ারজত
২। কাজ খ ুঁরজদতদছন

১। হুাঁ
২। না

৩। ধমীয়

৩। গৃহকমণ

৪। প্রদর্াজু নয়

৪। কাজ কদরনা

পাদশর শ্রেত্র

কাদজর শ্রেত্র

১। কৃরষ
২। রশল্প
৩। শ্রসবা

৫- মানরসক প্ররতবন্ধী
৬- অটিরস্টক

শ্রজানাল অরিসাদরর নাম ও স্বােরাঃ ...................................

সুপার াইজাদরর নাম ও স্বােরাঃ ...................................
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Appendix - 34
শ্রকাড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা
আেমশুমারর ও গৃহগণনা ২০১১

শ্রজলা
ঃাঃ ...................................
..
উপদজলা/থানা

িরম- I/ আশু-২০১১
[১৪ মাি ণ রেবাগত রাত ১২:০০ ো হদত শ্র ার ৬:০০ পর্ ণন্ত
অবস্থানকারী শ্ররাগীদের তথ্য রলরপবদ্ধ করদত হদব ]

ঃাঃ ...................................
১। হাসপাতাল/রিরনদকর
নাম ও ঠিকানাাঃ .......................................
..
শ্রজান নাং

ক্ররমক নাং

......................................

অবস্থানকারীর নাম

বয়স
রলঙ্গ
বববারহক অবস্থা
ঃাঃ ...................................
ণ

..
ইউরনয়ন/ওয়াড ণাঃ

(পূণ বৎসদর)

১। পুরুষ

২। মরহলা

ধমণ

প্ররতবন্ধী রক?

১। অরববারহত

১। ইসলাম

০- সমস্যা শ্রনই

২। রববারহত

২। রহন্দু

১- বাক প্ররতবন্ধী

৩। খৃস্টান

২ - দৃরস্ট প্ররতবন্ধী

৪। শ্রবৌদ্ধ

৩- েবণ প্ররতবন্ধী

৫। অন্যান্য

৪- শারররীক প্ররতবন্ধী

হদত ৩। রবধবা/ রবপত্নীক
৪। তালাকপ্রাপ্ত/ রবরিন্ন

সদব ণাচ্চ শ্রেণী

বতণমাদন ছাত্র

পাশ

রকনা?

১। সাধারণ

রিঠি রলখদত

কাদজর মর্ ণাো

পাদরন রক?

২। শ্র াদকশনাল/শ্রেকরনকুাল

১। কাদজ রনদয়ারজত
২। কাজ খ ুঁরজদতদছন

১। হুাঁ
২। না

৩। ধমীয়

৩। গৃহকমণ

৪। প্রদর্াজু নয়

৪। কাজ কদরনা

পাদশর শ্রেত্র

কাদজর শ্রেত্র

১। কৃরষ
২। রশল্প
৩। শ্রসবা

৫- মানরসক প্ররতবন্ধী
৬- অটিরস্টক

শ্রজানাল অরিসাদরর নাম ও স্বােরাঃ ...................................

সুপার াইজাদরর নাম ও স্বােরাঃ ...................................
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Appendix - 39
পিইপি ফরম-১
বাাংলাদেশ উন্নয়ন গদবষণা প্রপিষ্ঠান (পবআইপিএি)
ই-১৭, আগারগাঁও শশর-ই-বাাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭

আেমশুমাপর ও গৃহগণনা ২০১১
গণনা িরবিী যাচাই (পিইপি)
এর
গণনা এলাকা িপরপচপি
পিইপি এপরয়া শকািঃ

নাম
শিলা

পিও-শকাি

-

এপরয়া-িলস্নী/শিৌরিভা/অন্যান্য শহর/পিটি কদিপাদরশন উিদিলা/থানা

-

ইউপনয়ন/ওয়াি প

-

শমৌিা/মহল্লা

-

গ্রাম

-

গণনা এলাকা

নাম

গণনাকারী

-

সুিারভাইিার

-

ম্যাপচাং স্টাফ

-

িেবী
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স্বাক্ষর ও িাপরখ

মন্তব্য
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খানার িাপলকা ফরম
পিইপি এপরয়া শকািঃ

PEC
HH
NO.

খানা প্রোদনর

Census
HH NO.
নাম

িমাপির
িাপরখ

মমত্মব্য

পিিা/স্বামীর নাম

িাপলকাকারীর নাম ও স্বাক্ষরঃ...................
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পনব পাপচি গণনা এলাকার শচৌহপি
ক্রপমক নাং

িার্শ্পবিী শমৌিা/মহলস্না

পেক
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গণনা এলাকা
নাং

গণনাকারীর নাম (িম্ভব হদল)
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Appendix - 39
পিইপি ফরম-১
বাাংলাদেশ উন্নয়ন গদবষণা প্রপিষ্ঠান (পবআইপিএি)
ই-১৭, আগারগাঁও শশর-ই-বাাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭

আেমশুমাপর ও গৃহগণনা ২০১১
গণনা িরবিী যাচাই (পিইপি)
এর
গণনা এলাকা িপরপচপি
পিইপি এপরয়া শকািঃ

নাম
শিলা

পিও-শকাি

-

এপরয়া-িলস্নী/শিৌরিভা/অন্যান্য শহর/পিটি কদিপাদরশন উিদিলা/থানা

-

ইউপনয়ন/ওয়াি প

-

শমৌিা/মহল্লা

-

গ্রাম

-

গণনা এলাকা

নাম

গণনাকারী

-

সুিারভাইিার

-

ম্যাপচাং স্টাফ

-

িেবী
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স্বাক্ষর ও িাপরখ

মন্তব্য
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খানার িাপলকা ফরম
পিইপি এপরয়া শকািঃ

PEC
HH
NO.

খানা প্রোদনর

Census
HH NO.
নাম

িমাপির
িাপরখ

মমত্মব্য

পিিা/স্বামীর নাম

িাপলকাকারীর নাম ও স্বাক্ষরঃ...................

206

Administrative Report

পনব পাপচি গণনা এলাকার শচৌহপি
ক্রপমক নাং

িার্শ্পবিী শমৌিা/মহলস্না

পেক
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গণনা এলাকা
নাং

গণনাকারীর নাম (িম্ভব হদল)
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Appendix - 40
পিইপি ফরম-১
মপিউল ১ঃ খোনো িপরপিপি
Ia. খোনোর ঠিকোনো
..............................
..............................
.............................
Ib. িলমোন িোিো
এর

গ োিনীয়
2. পিইপি খোনো ক্রপমক নম্বর

3. শুমোপর খোনো ক্রপমক নম্বর

মপিউল ৩ঃ পিইপি ও শুমোপর রোপিহি খোনোয় উিপিি িদস্যবৃহের জন্য
8.
9. পিইপি রোপিহি এ খোনোয় উিপিি িদস্যহদর নোম এবং পিইপি
ক্রপমক রোপিহি অনুিপিি পকন্তু শুমোপর রোপিহি উিপিি িদস্যহদর নোম
নং

পূর্ ণ নোম

উত্তরদোিোর নোম
গনোট-

মপিউল ২ঃ গৃহ ও খোনো িংক্রোন্ত
4. খোনোর প্রধোন গৃহহর প্রকোর
িোকো
1

১

7. পবদ্যুৎ িংহ ো

গিপনটোরী (ওয়োটোর িীল নয়)

২

হুাঁ

১

নো

২

১

3

টিউবওহয়ল

২

নন-গিপনটোরী

৩

4

অন্যোন্য

৩

নোই

৪

2

কাঁিো
ঝুিড়ী

11. িদস্যহদর উিপিি অবিো

12. অনুিপিি থোকোর কোরর্

13. পলঙ্গ

1. পিইপি ও শুমোপর রোপিহি
উিপিি
2. পিইপি রোপিহি উিপিি পকন্তু
শুমোপর রোপিহি অনুিপিি
3. পিইপি রোপিহি অনুিপিি
পকন্তু শুমোপর রোপিহি উিপিি

1. শুমোপর রোপির ির জন্মগ্রহর্
কহরহছ
2. অন্যি পছল
3. শুমোপরর ির মোরো প হয়হছ
4. কিণব্যরি/ভ্রমর্রি
5. জোনো নোই

1. পুরুষ
2. মপহলো

িোক নোম

খোনো প্রধোহনর নোম

6. িোয়খোনোর সুপবধো
গিপনটোরী (ওয়োটোর িীলিহ)

ট্যোি

আধোিোকো

10. বয়ি
(পূর্ ণ বৎিহর)

5. খোবোর িোপনর উৎি

খোনো প্রধোহনর িোহথ িম্পকণ

1- খোনো প্রধোন

2- স্বোমী/স্ত্রী

3- িন্তোন

14. বববোপহক
অবিো
1. অপববোপহি
2. পববোপহি
3. পবধবো/পবিত্নীক
4. িোলোকপ্রোপ্ত/
পবপিন্ন/িপরিুক্ত

4- আত্মীয়

15. পিঠি পলখহি
িোহরন পক?
(৭ বছর ও িদ্যধ ণব
িদস্যহদর জন্য)
1. হুাঁ
2. নো

5- অনোত্মীয়

১ঃ পিইপি রোপি ৯ এপপ্রল ২০১১ শপনবোর পদবো ি রোি ১২:০০ ঘটিকোর হহি গ োর ৬.০০ঘটিকো ি ণন্ত
২ঃ শুমোপর রোপি ১৪ মোি ণ ২০১১ গিোমবোর পদবো ি রোি ১২:০০ ঘটিকো হহি গ োর ৬.০০ ঘটিকো ি ণন্ত
৩ঃ পিইপি/শুমোপর রোপিহি কিণব্যরি/ভ্রমহর্র গকোন খোনোিদস্য পনজ খোনোয় িদস্য পহহিহব র্নোর অন্তর্ভণক্ত হহবন।

র্নোকোরীর নোম ও স্বোক্ষর

সুিোর োইজোর নোম ও স্বোক্ষর
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Appendix - 43
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা
নমুনা শুমারর-২০১১
জজলাাঃ ...................................
উপদজলাাঃ ..............................
ইউরনয়ন/ওয়াড ডাঃ .......................

জকাড
জকাড
জকাড

জমৌজা/মহলস্াাঃ................................
গ্রামাঃ .........................................
গণনা এলাকা নাং-............................

জকাড
জকাড

খানা তারলকা প্রণয়ন ফরম
ক্ররমক
নাং

নমুনা
নাং

খানা প্রধাদনর নাম

রপতা/স্বামীর নাম

জপশা

খানার
সেস্য
সাংখ্যা

মন্তব্য

গণনাকারীর স্বাক্ষরাঃ ...........................
তাররখাঃ ...........................

214

Administrative Report

Appendix - 44

২০১১

ই-২৭/এ,
-ই-
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চি

চি

৩

১-

পচিচিচি ও খানাি সাি-সংক্ষেপ

৪

২-

গৃহ সংক্রান্ত

৬

৩-

খানা সংক্রান্ত

৭

৪-

১০

৫-

অর্ থননচিক কর্থকাণ্ড

১৩

৬-

চিিাহ সংক্রান্ত

১৫

৭-

জন্ম সংক্রান্ত

১৬

৮-

চিক্ষেশ ফেিি সেস্যক্ষেি জন্য

১৭

৯-

আন্তজথাচিক র্াইক্ষেশন

১৮

১০-

মৃত্যু সংক্রান্ত

১৯
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চি
।
অন্তর্ভথক্ত

।

percentage’ এ

‘certain

।

‘short form’ এ

‘long form’

।

।

-

।এ
-

চিচিন্ন

৭০ domain (৬৪
PSU

চি

+৬

এ

Analytical Report
।
)এ

domain-

৯৬ EA

২৫

।
PSU-

।

১৬৮০০০

domain-এ ২৪০০
।
৬৭২০ PSU এ

।
১০

)

।

২

এ

1a

81b

১

৮১

।

।

২

২
১০ এ

এ

(৪
,

।

১-

পচিচিচি ও খানাি সাি-সংক্ষেপ

২-

গৃহ সংক্রান্ত

৩-

খানা সংক্রান্ত

৪৫-

অর্ থননচিক কর্থকাণ্ড

৬-

চিিাহ সংক্রান্ত

৭-

জন্ম সংক্রান্ত

৮-

চিক্ষেশ ফেিি সেস্যক্ষেি জন্য

৯-

আন্তজথাচিক র্াইক্ষেশন

১০-

মৃত্যু সংক্রান্ত
এ

এ ই
।

এ

,

ই

৪এ
ই

21 এ
।

ই

ই

।
-

(Module-wise)

।
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১
পচিচিচি ও খানাি সাি-সংক্ষেপ
প্রশ্ন 1a- খানাি ঠিকানা- এ প্রক্ষশ্নি নীক্ষি খাচি জায়গায় িাচি নম্বি অর্িা নার্, সিক নম্বি অর্িা নার্, র্হল্লাি
নার্/োক্ষর্ি নার্ চিখুন। উোহিিচর্উচনচসপাল্যাটি হক্ষিিাচি নং/নার্- ৪২৭
/ যচে ফসক্টি/
হক্ষি।

পল্লী এিাকা হক্ষিিাচি/পািাি নার্- েচেি পািা
-

নম্বি উক্ষল্লখ কিাি প্রক্ষয়াজন হয় িাহক্ষি িাচি নম্বক্ষিি নীক্ষি চিক্ষখ চেন। খানাি ঠিকানা িাংিায় চিখক্ষি

প্রশ্ন 1b- িির্ান পািা- ফকান খানাি সেস্য সংখ্যা ১০ িা িাি কর্ হক্ষি এ িক্সসমূহ পূিি কিক্ষি হক্ষি না। খানাি
সেস্য সংখ্যা ১০ এি অচিক হক্ষি প্রচি েশ জক্ষনি জন্য আিও একটি পৃষ্ঠা পূিি কিক্ষি হক্ষি। িিা যাক, খানাি সেস্য
সংখ্যা ১৫, িাহক্ষি দুই ফসট প্রশপত্র পূিি কিক্ষি হক্ষি। এক্ষেক্ষত্র প্রর্র্ ফসক্ষট 1b এি উত্তি হক্ষি 02 এি 01 এিং
চিিীয় ফসক্ষট 02 এি 02।
ফকান অিস্থাক্ষিই চিচখি সংখ্যা ফিক িক্ষক্সি িাইক্ষি ফযক্ষি পািক্ষি না। ফিক িক্ষক্সি চিিক্ষি প্রক্ষযাজু সংখ্যাটি প্রশ্ন 21এ মুচিি সংখ্যাি

চিখুন। ফযর্ন- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

, 0।

প্রশ্ন 2a- নমুনা শুর্াচি খানা নম্বি- খানাি ক্রচর্ক দুই অংক্ষক ইংক্ষিজীক্ষি চিখক্ষি হক্ষি। প্রর্র্ খানাটিি নম্বি 01,
চিিীয় খানাটিি নম্বি 02, ইিুাচে।
প্রশ্ন 2b- শুর্াচি খানা নম্বি- নমুনা শুর্াচিি খানাটি মূি শুর্াচিক্ষি কি নম্বি খানা চহক্ষসক্ষি চিচিি চিি িা ফেক্ষখ চিন
অংক্ষক ইংক্ষিচজক্ষি চিখুন। যচে মূি শুর্াচিি নম্বিটি মুক্ষি যায়
, িাহক্ষি ফকান চকছু ফিখাি প্রক্ষয়াজন
ফনই।
প্রশ্ন 3- খানাি সেস্য- খানাি সেস্যক্ষেি খানায় উপচস্থচি িা অনুপচস্থচিি চনচিক্ষখ ৫টি কুাটাগচিক্ষি িাগ কিা হক্ষয়ক্ষি।
প্রচিটি কুাটাগচিক্ষি সেস্যক্ষেি ফর্াট সংখ্যা, পুরুষ
সংখ্যা, এিং র্চহি
সংখ্যা চিখক্ষি হক্ষি।
a. সেস্য সািািিিঃ এ খানায় িসিাস কক্ষিন- খানাি সেস্য যািা সা িিিঃ খানায় চনয়চর্ি িসিাস কক্ষিন
এিং একই পাক্ষক খাওয়া-োওয়া কক্ষিন িাঁিা প্রশ্নপক্ষত্র ‘3a’-এ সেস্য চহসাক্ষি চিক্ষিচিি হক্ষিন।
সার্চয়কিাক্ষি (৩০চেন িা িাি কর্ সর্য়) অনুপচস্থি চকন্তু খানাি চনয়চর্ি সেস্য
/িাঁিাও
এ খানাি সেস্য চহসাক্ষি চিক্ষিচিি হক্ষিন।
b. সেস্য সািািিিঃ এ খানায় িসিাস কক্ষিন চকন্তু িিথর্াক্ষন অনুপচস্থি- খানাি সেস্য যািা এ খানায় িসিাস
কিক্ষিন চকন্তু ৩০
এ ৬ র্াস পয থন্ত অনুপচস্থি িা অন্যত্র িসিাস কক্ষিন িাঁিা প্রশ্নপক্ষত্র ‘3b’এ সেস্য চহসাক্ষি গিনাভূক্ত হক্ষিন। ৬ র্াক্ষসি অচিক সর্য় পয থন্ত অনুপচস্থি ব্যচক্তিা খানাি সািািি সেস্য
চহসাক্ষি চিক্ষিচিি হক্ষিন না।
।
c. খানাি সািািি সেস্য িিথর্াক্ষন চিক্ষেক্ষশ িসিাস কক্ষিন- খানাি সেস্য যািা ৬ র্াক্ষসি অচিক সর্ক্ষয়ি জন্য
চিক্ষেক্ষশ অিস্থান কিক্ষিন অর্িা ৬ র্াক্ষসি অচিক সর্য় অিস্থান কিাি উক্ষেক্ষে চিক্ষেশ ফগক্ষিন িাঁিা প্রশ্নপক্ষত্র
‘3c’-এ সেস্য চহসাক্ষি অন্তর্ভথক্ত হক্ষিন।
প্রশ্নপক্ষত্র ‘3a’-এ অন্তর্ভথক্ত হক্ষিন ।
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d. অচিচর্- খানাি সািািি সেস্য নন চকন্তু ৬ র্াক্ষসি কর্ সর্ক্ষয়ি জন্য এ খানায় ফিিাক্ষি িা ফকান প্রক্ষয়াজক্ষন
র্াকক্ষি এক্ষসক্ষিন িাঁিা প্রশ্নপক্ষত্র ‘3d’-এ ‘অচিচর্’ চহসাক্ষি
হক্ষিন।
প্রশ্নপক্ষত্র ‘3a’-এ অন্তর্ভথক্ত
হক্ষিন ।
e. খানাি সািািি সেস্য চিক্ষেশ চগক্ষয়চিক্ষিন এিং গি ৫ িিক্ষিি র্ক্ষে ফেিি এক্ষসক্ষিন- খানাি সািািি সেস্য
চিক্ষেশ চগক্ষয়চিক্ষিন এিং গিনাি চেন হক্ষি গি পাঁি িিক্ষিি র্ক্ষে ফেিি এক্ষসক্ষিন এিং
িিথর্াক্ষন এ খানায় িসিাস কিক্ষিন
/িাঁিা প্রশ্নপক্ষত্র ‘3e’-এ সেস্য চহসাক্ষি গিনাভূক্ত হক্ষিন। এখাক্ষন
উক্ষল্লখ্য ফয, ‘3e’-এ অন্তর্ভথক্ত সেস্য ইক্ষিার্ক্ষে ‘3a’-এ গিনাভূক্ত হক্ষয়ক্ষিন।
একটি উোহিক্ষিি র্ােক্ষর্ ‘খানাি সেস্য’ চিষয়টি ব্যাখ্যা কিা যাক। িচেক সাক্ষহক্ষিি পচিিাক্ষি িািা-র্া, ৩ িাই, ২
ফিান, স্ত্রী, ১ ফিক্ষি, ও ১ ফর্ক্ষয়সহ ফর্াট ১১ জন সেস্য। এিািাও িাঁক্ষেি খানায় ১ জন কাক্ষজি ফর্ক্ষয় িক্ষয়ক্ষিন।
আপািঃদৃচিক্ষি খানাি ফর্াট সেস্য ১২ জন। চকন্তু িচেক সাক্ষহক্ষিি ফিাট িাই ২ র্াস আক্ষগ িাকুিী চনক্ষয় চিক্ষেশ িক্ষি
ফগক্ষিন এিং চিচন খাক্ষন ৬ র্াক্ষসি অচিক সর্য় িসিাস কিক্ষিন। সংগি কািক্ষি চিচন খানাি সেস্য চহসাক্ষি গণ্য
হক্ষিন না। চিচন প্রশ্নপক্ষত্র ‘3c’-এ সেস্য চহসাক্ষি গিনাভূক্ত হক্ষিন। িচেক সাক্ষহক্ষিি ফিাট ফিান আক্ষর্না চিশ্বচিদ্যািক্ষয়
পিাক্ষিখা কক্ষিন। চিচন ২ র্াস পি পি িাচিক্ষি আসা-যাওয়া কক্ষিন এ
, এক্ষেক্ষত্র চিচন ‘3b’-এ
অন্তর্ভথক্ত হক্ষিন। িথ্য প্রোনকাক্ষি ি
সাক্ষহি জানান ফয িাঁি িাচিক্ষি িাঁি ফুোক্ষিা িাই গি ১ র্াক্ষসি অচিক সর্য়
আক্ষিন এিং চিচন ৬ র্াক্ষসি কর্ সর্য় র্াকক্ষিন, িাঁক্ষক ‘অচিচর্’ চহসাক্ষি গণ্য ক (
) ‘3d’-এ অন্তর্ভথক্ত
হক্ষি। এিািা িচেক সাক্ষহক্ষিি আক্ষিক িাই চিক্ষেক্ষশ র্াক্ষকন চকন্তু চিচন ১ র্াক্ষসি
ছুটিক্ষি িাচিক্ষি এক্ষসক্ষিন এিং ছুটি ফশক্ষষ চিক্ষেশ িক্ষি যাক্ষিন- চিচন ‘3c’-এ ‘চিক্ষেক্ষশ িসিাস কক্ষিন’ চহসাক্ষি অন্তর্ভথক্ত
হক্ষিন। িচেক সাক্ষহক্ষিি অন্য এক িাই েীর্ থচেন চিক্ষেক্ষশ র্াকক্ষিন। গি পাঁি িিক্ষিি ফয ফকান একসর্য় চিচন ফেক্ষশ
ফেিি এক্ষসক্ষিন এিং চিক্ষেক্ষশ পুনিায় যানচন, চিচন ‘3e’-এ সেস্য চহসাক্ষি গিনাভূক্ত হক্ষিন। িচেক সাক্ষহক্ষিি অন্য
এক ফিান ফর্াক্ষর্না যাি সম্প্রচি চিিাহ হক্ষয়ক্ষি এিং স্বার্ীি িাচি িক্ষি ফগক্ষিন, চিচন এ খানাি সািািি সেস্য চহসাক্ষি
চিক্ষিচিি হক্ষিন না। উপচিউক্ত উোহিক্ষিি সাি-সংক্ষেপ কিক্ষি যা পাওয়া যায় িা’ চনক্ষে-প্রেত্ত িক্স পূিি কক্ষি
ফেখাক্ষনা হক্ষিা।
3

খানাি সেস্য

ফর্াট

পুরুষ

র্চহিা

3a

সেস্য সািািিিঃ এ খানায় িসিাস কক্ষিন (
,
,
ইএ
, ,
)
সেস্য সািািিিঃ এ খানায় িসিাস কক্ষিন চকন্তু িিথর্াক্ষন অনুপচস্থি
(
)
খানাি সািািি সেস্য িিথর্াক্ষন চিক্ষেক্ষশ িসিাস কক্ষিন (
এ
ই
এ
এ
ই
এ
)
অচিচর্ (
ই)
খানাি সািািি সেস্য চিক্ষেশ চগক্ষয়চিক্ষিন এিং গি ৫ িিক্ষিি র্ক্ষে
ফেিি এক্ষসক্ষিন (
এ
ই
এ
এ
)

08

04

04

01

00

01

02

02

00

01
01

01
01

00
00

3b
3c
3d
3e



এ

(

(out of scope) 3a
১

)

3e এ

এ

ই অন্তর্ভথক্ত

এ
। এ

‘

’

।
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২
গৃহ সংক্রান্ত
প্রশ্ন 4- গৃক্ষহি প্রকাি- িিন অনুযায়ী গৃহক্ষক চিনটি ফেিীক্ষি িাগ কিা হক্ষয়ক্ষি, যর্া- আিাো, এপাট থক্ষর্ণ্ট, এিং
সংযুক্ত/ব্যািাক হাউজ। ফকান একটি খানা এক িা একাচিক র্ি িা স্ট্রাকিাক্ষি িসিাস কিক্ষি পাক্ষি। আিাি একটি গৃক্ষহ
এক িা একাচিক খানা র্াকক্ষি পাক্ষি। উোহিিস্বরুপ, একটি উঠাক্ষন যচে এ
িাহক্ষি ‘আিাো’ িক্ষক্স ক্রস চেন। একই স্ট্রাকিাক্ষি

খানা এ িা একাচিক স্ট্রাকিাক্ষি র্াক্ষক,

একটি খানা র্াকক্ষি , গৃক্ষহি প্রকাি ‘আিাো’ হক্ষি।

পোন্তক্ষি, একই স্ট্রাকিাক্ষি এ ই
একাচিক খানা র্াকক্ষি গৃক্ষহি প্রকাি ‘সংযুক্ত/ব্যািাক হাউজ’ হক্ষি।
ফ্ল্ুাট, এপাট থক্ষর্ণ্ট িা চিচডং-এ অিচস্থি খানাসমূক্ষহি ফেক্ষত্র গৃক্ষহি প্রকাি ‘এপাট থক্ষর্ণ্ট’ হক্ষি।
প্রশ্ন 5- প্রিান গৃক্ষহি ফেয়াক্ষিি উপকিি।

প্রিান

গৃক্ষহি

ফেয়াক্ষিি

উপকিিসমূহক্ষক

৬টি

ফেিীক্ষি

িাগ

কিা

হক্ষয়ক্ষি,

যর্া-

খি/িাঁশ/পচিচর্ন/প্লাচিক/কুানিাস, র্াটি/কাঁিা ইট, টিন (চসআইচসট), কাঠ, ইট-চসক্ষর্ণ্ট, ও অন্যান্য।
উপকি
অনুযায়ী প্রক্ষযাজু িক্ষক্স ক্রস চেন।
প্রশ্ন 6- প্রিান গৃক্ষহি িাক্ষেি উপকিি- প্রিান গৃক্ষহি িাক্ষেি উপকিিসমূহক্ষক ৫টি ফেিীক্ষি িাগ কিা হক্ষয়ক্ষি, যর্াখি/িাঁশ/পচিচর্ন/প্লাচিক/কুানিাস, টিন (চসআইচসট), টাচি, ইট-চসক্ষর্ণ্ট, ও অন্যান্য।
উপকি

অনুযায়ী প্রক্ষযাজু িক্ষক্স ক্রস চেন।

প্রশ্ন 7- প্রিান গৃক্ষহি ফর্ক্ষেি উপকিি- প্রিান গৃক্ষহি ফর্ক্ষেি উপকিিসমূহক্ষক ৫টি ফেিীক্ষি িাগ কিা হক্ষয়ক্ষি, যর্ার্াটি, কাঠ/িাঁশ, ইট-চসক্ষর্ণ্ট, ফর্াজাইক/টাইিস ও অন্যান্য।
উপকি
অনুযায়ী প্রক্ষযাজু িক্ষক্স ক্রস চেন।
প্রশ্ন 8- িাসস্থানa. একটি িাসস্থান িা একটি খানা এক িা একাচিক কে ব্যিহাি কিক্ষি পাক্ষি। কক্ষেি সংখ্যানুযায়ী চনি থাচিি িক্ষক্স
ইংক্ষিজীক্ষি দুই অংক্ষক

সংখ্যা চিখুন।

b. শুধুর্াত্র ফশািাি জন্য ব্যিহ্রি কক্ষেি সংখ্যা চনি থাচিি িক্ষক্স ইংক্ষিজীক্ষি দুই অংক্ষক চিখুন। ই
(bed)

,

‘শুধুর্াত্র ফশািাি জন্য ব্যিহ্রি কে’

।
প্রশ্ন 9- ইহা চক িচিখানা?

এ

চি

,

,

চি

ই

,
-

,

ই

,
,

, ই,

,

এ
। খানাটি িচিখানা হক্ষি ‘হুাঁ’ িক্ষক্স এিং না হক্ষি ‘না’ িক্ষক্স

ক্রস চেন।
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৩
খানা সংক্রান্ত
প্রশ্ন 10- ইহা চক ক্ষুি নৃ-ফগাষ্ঠী খানা? ফকান খানা প্রিান চনক্ষজক্ষক নৃ-ফগাষ্ঠী সম্প্রোক্ষয়ি িিক্ষি ফস খানাক্ষক নৃ-ফগাষ্ঠী
খানা িিা হক্ষি। ক্ষুি নৃ-ফগাষ্ঠী খানা িিক্ষি িাকর্া, র্াির্া, চত্রপুিা,
ই,

, সাঁ িাি,
,

,

,

ই(

ই),

ই ,

,

,

, গাক্ষিা,

,

, খাচসয়া,

,
,

,

,

,

,

,

,

ইিুাচে সম্প্রোক্ষয়ি খানা বুোয়। অিএি খানাটি উপক্ষিাক্ত ফকান সম্প্রোক্ষয়ি হক্ষি ‘হুাঁ’ িক্ষক্স

এিং না হক্ষি ‘না’ িক্ষক্স ক্রস চেন।
প্রশ্ন 11- গৃক্ষহি র্াচিকানা- গৃক্ষহি র্াচিকানা ৩টি ফেিীক্ষি িাগ কিা হক্ষয়ক্ষি, যর্া- চনজস্ব-1, িািা-2, ও চিনা িািা3। উত্তি অনুযায়ী িক্ষক্স প্রক্ষযাজু ফকাড চিখুন।
,
‘

’

‘

সিকাচি

’

সিকাচি
। সিকাচি

।

(এ
,

গৃক্ষহি র্াচিকানা ‘

’

-

)
।

এ

।

-

ই
-

,

চি

।

চি

।

প্রশ্ন 12- খািাি পাচনa. খািাি পাচনি প্রিান উৎস- খািাি পাচনি উৎসক্ষক ৬টি ফেিীক্ষি িাগ কিা হক্ষয়ক্ষি, যর্া- ট্যাপ, নিকূপ/গিীি
নিকূপ, কুয়া, পুকুি, নেী/ফডািা/খাি, ও অন্যান্য। এ

খানাটি অচিকাংশ

ফয উৎস হক্ষি খািাি পাচন

অর্ থাৎ ফযটি প্রিান উৎস ফস অনুযায়ী প্রক্ষযাজু িক্ষক্স ক্রস চেন।
,
‘

’

।

b. এ খানায় ফিািি/চে

/চসদ্ধ পাচন পান কক্ষি চক? খািাি পাচনি উৎস যাহাই ফহাক না ফকন এ খানাি সেস্যিা

ফিািি/চেল্টাি/চসদ্ধ পাচন পান কক্ষি চকনা িা ফজক্ষন চনন। উত্তি হুাঁ হক্ষি ‘হুাঁ’ িক্ষক্স এিং না হক্ষি ‘না’ িক্ষক্স ক্রস চেন।
এ

‘

’

‘

’

।

c. পাচনি উৎক্ষসি দূিত্ব- দূিক্ষত্বি কর্া চিক্ষিিনা কক্ষি পাচনি প্রাপ্যিা ও সহজিিুিাক্ষক ৩টি ফেিীক্ষি িাগ কিা
হক্ষয়ক্ষি, যর্া- িাসস্থাক্ষনি অিুন্তক্ষি, ২০০ চর্টাক্ষিি র্ক্ষে, ও ২০০ চর্টাক্ষিি অচিক দূক্ষি। উত্তি ফজক্ষন চনক্ষয় প্রক্ষযাজু
িক্ষক্স ক্রস চেন।
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প্রশ্ন 13- পায়খানাি প্রকাি- িিক্ষনি চিক্ষিিনায় পায়খানাি সুচিিাক্ষক ৪টি ফেিীক্ষি িাগ কিা হক্ষয়ক্ষি, যর্া- ফসক্ষনটাচি
(ওয়াটাি সীিসহ), ফসক্ষনটাচি (ওয়াটাি সীিচিহীন), নন-ফস টাচি/কাঁিা, ও ফখািা জায়গা। ফসক্ষনটাচি (ওয়াটাি
সীিসহ) িিক্ষি চপট ফিচিন ওয়াটাি সীিসহ োয় অর্ থাৎ কক্ষর্াক্ষড পাচন িিা িা সংিচেি র্াক্ষক। ফসক্ষনটাচি (ওয়াটাি
সীিচিহীন) িিক্ষি চপট ফিচিন ওয়াটাি সীি নয় োয় অর্ থাৎ কক্ষর্াক্ষড পাচন িিা িা সংিচেি র্াক্ষক না। ননফস টাচি/কাঁিা িিক্ষি অন্যান্য পাকা, আিা-পাকা এিং কাঁিা টয়ক্ষিট বুোয় যাক্ষি িজথু ঢাকাি ফকান ব্যিস্থা ফনই।
ফখািা জায়গা (open space) িিক্ষি ফখািা র্াঠ, নেী/ফিি িাইক্ষনি িাি এিং ফোঁপ-জংগি ই
বুোয়।
ফসক্ষনটাচি (ওয়াটাি সীিসহ) এ
।
ফসক্ষনটাচি (ওয়াটাি সীিচিহীন) -

।

।

।
নন-ফস টাচি/কাঁিা

-

এ

ই

।

ফখািা জায়গা

- open space।

প্রশ্ন 14- কঠিন িজথু পচিস্কাি ব্যি নাএ
এ
এ
,
। যচে খানাি ফকান সেস্য অর্িা চসটি কক্ষপথাক্ষিশন/ফপৌিসিা/সচর্চিি ফকান ব্যচক্ত গৃহস্থািীি দেনচিন
র্য়িা িা আিজথনা সংেহপূি থক চনচে থি স্থাক্ষন িা সংিচেি ডািচিক্ষন িাক্ষখন, িাহক্ষি ‘চনয়চিি র্য়িা ফেিাি স্থান’ এি
িক্ষক্স ক্রস চেন। চিচে্ত  িা চিচছিনন্নিাক্ষি যত্রিত্র র্য়িা/আিজথনা ফেিক্ষি ‘অচনয়চিি র্য়িা ফেিাি স্থান’ এি িক্ষক্স ক্রস
। র্য়িা/আিজথনা র্াটি িাপা/গক্ষি থ ফেিা হক্ষি ‘র্াটি িাপা/গক্ষি থ ফেিা’ এি িক্ষক্স ক্রস চেন। এিািা
র্য়িা/আিজথনা পুিাক্ষনা হক্ষি ‘পুিাক্ষনা’ িক্ষক্স ক্রস চেন।
প্রশ্ন 15- আক্ষিাি উৎস- খানায় ব্যিহ্রি আক্ষিাক্ষক উৎস/
চিক্ষিিনায় ৫টি ফেিীক্ষি িাগ কিা হক্ষয়ক্ষি, যর্াচিদুুি, ফসৌি চিদুুি, ফকক্ষিাচসন, িাক্ষয়াগ্যাস, ও অন্যান্য। খানাটি প্রিানি ফয উৎস হক্ষি আক্ষিা ফপক্ষয় র্াক্ষক িা ফজক্ষন
চনক্ষয় প্রক্ষযাজু িক্ষক্স ক্রস চেন।
(
)
উৎস ‘
’
।
প্রশ্ন 16- িান্নাি জ্বািানী- খানায় ব্যিহ্রি িান্নাি জ্বািানীক্ষক উপকিক্ষিি চিক্ষিিনায় ৬টি ফেিীক্ষি িাগ কিা হক্ষয়ক্ষি,
যর্া- কাঠ, ফকক্ষিাচসন, গ্যাস/এিচপচজ, চিদুুি, খি/পািা/শুকনা ফগািি, ও িাক্ষয়াগ্যাস। খানাটি

ফয

উপকিি চেক্ষয় িান্নাি কাজ সম্পন্ন কক্ষি িা ফজক্ষন চনক্ষয় প্রক্ষযাজু িক্ষক্স ক্রস চেন।
প্রশ্ন 17- খানাি কিজন পুরুষ ও র্চহিা সেস্য পচত্রকা পক্ষি , ফিচডও শুক্ষন, ফটচিচিশন ফেক্ষখ অর্িা ইণ্টািক্ষনট
ব্যিহাি কক্ষি?
এ

।
,

এ
এ

এ

ই

a, b, c এ

-

এ

-

এ

,

dএ

।
,

।
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a. পচত্রকা পক্ষি

-

b.

এ

।

এ

।

-

c.

এ

d. ই

।

-

/

/

ই

এ
।
এ খানাি ফকান সেক্ষস্যি চনজস্ব িাচি/জচর্ আক্ষি চক?
প্রশ্ন 18a- িাচি- এ খানাি ফকান সেক্ষস্যি যচে চনজস্ব িাচি র্াক্ষক, িাহক্ষি ‘হুাঁ’ িক্ষক্স ক্রস চেন এিং না র্াকক্ষি ‘না’
িক্ষক্স ক্রস চেন, অিঃপি প্রশ্ন 18b skip

19a করুন।

প্রশ্ন 18b- প্রশ্ন 18a এি উত্তি হুাঁ হক্ষি কয়জক্ষনি

ৎ কয়জন পুরুক্ষষি নাক্ষর্ এিং কয়জন র্চহিাি নাক্ষর্ এক িা

একাচিক িাচি আক্ষি িা ফজক্ষন চনক্ষয় পুরুষ ও র্চহিাি
এ

এ

এ
‘

খ্যা যর্াক্রক্ষর্ পুরুষ ও র্চহিাি িক্ষক্স চিখুন।
এ

,

।এ

’।

প্রশ্ন 19a- জচর্- এ খানাি ফকান সেক্ষস্যি যচে চনজস্ব জচর্ র্াক্ষক, িাহক্ষি ‘হুাঁ’ িক্ষক্স ক্রস চেন এিং না র্াকক্ষি ‘না’
িক্ষক্স ক্রস চেন, অিঃপি প্রশ্ন 19b skip

20 করুন।

প্রশ্ন 19b- প্রশ্ন 19a এি উত্তি হুাঁ হক্ষি কয়জক্ষনি অর্ থাৎ কয়জন পুরুক্ষষি নাক্ষর্ এিং কয়জন র্চহিাি নাক্ষর্ এক িা
একাচিক জচর্ আক্ষি িা ফজক্ষন চনক্ষয় পুরুষ ও র্চহিাি
এ

এ

এ
‘

খ্যা যর্াক্রক্ষর্ পুরুষ ও র্চহিাি িক্ষক্স চিখুন।
এ

,

।এ

’।

প্রশ্ন 20- এ খানায় চনজস্ব আক্ষি চক?
খানায় িা িা চজুকিাক্ষি

সম্পক্ষেি জন্য ১৫টি কিার্ িক্ষয়ক্ষি। প্রচি কিাক্ষর্ ‘হুাঁ’ এিং ‘না’ িক্স িক্ষয়ক্ষি।

সাদৃক্ষেি চিক্ষিিনায় কক্ষয়কটি আইক্ষটর্ক্ষক একই কুাটাগিীক্ষি চিন্যি কিা হক্ষয়ক্ষি। প্রচিটি আইক্ষটক্ষর্ি জন্য প্রশ্ন করুন।
আইক্ষটর্সমূহ হক্ষিা- ফনৌকা, গরু/র্চহক্ষষি গািী, ফঠিাগািী/চিক্সািুান, চিক্সা, িাই-সাইক্ষকি। র্টি সাইক্ষকি,
র্টিগািী/িাস/িাক,

স্কুটাি/চসএনচজ/

অক্ষটাচিক্সা,

ফটচিক্ষোন,

ফর্ািাইি,

ফসিাই

ফর্চশন,

ফটচিচিশন/ফিচডও/িানচজসটাি, চডস এক্ষণ্টনা, কচম্পউটাি, এিং চিজ/চডপ চিজ। উত্তি হুাঁ হক্ষি ‘হুাঁ’ িক্ষক্স এিং না
হক্ষি ‘না’ িক্ষক্স ক্রস চেন।

‘

’

এ
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৪

21-

ই

-এ এ

ই

এ এ

।
ই

।

ই

0এ

1

10

ই

এ ই

22-

-এ
অন্তর্ভথক্ত

ই

-

,এ

১১

।

24/
/

-3,

25-

-4,

-

27-

21

26 এ
‘3’

28-

‘2’

/

-

-

-1,
-6,

-

।

।

(

ই

এ

)

।
ই

।
‘00’

এ

‘1’,

।

?

‘3’

ই-

corresponding

28

‘2’ এ

এ

।

‘00’

?

ই-5,

-9।

)
27 skip

‘01’

,

/

‘1’ এ

(

‘1’,

‘2’ এ

।
-

‘1’,

ই

‘5’
30-

-

ই

২

৯

-8 এ

26-

১

‘00’

।

- /

-7,

29-

।

-

-2,

১

‘99’
‘12’

,

।

ই
২৯

ই
।

এ

১০০

১২

3b এ

।

,

এ

ৎ 3a

ইই

।১

।

এ

।

‘RAFIQ’

23-

।

-

‘2’,

‘3’,

‘4’

।এ

।
‘1’, এ

‘2’
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31-

-

ই

’

,

।

‘1’, ই

‘3’ এ

‘4’

32, 33 এ

34

‘2’,

ঐ
ই

‘
ই

।

ই

।

এ

।
32-

?

a.

-

এ ই
এ ই

ৎ
,

এ

‘1’

এ

32b

32c skip

33a

।

ৎ

ই
,

b.

‘2’

।এ ই

‘

’

িইক্ষয়ি সাক্ষর্ সংযুক্ত

c.

এ
এ

এ

‘3’

এ

।‘

।

।

’

।

‘

,

‘2’ এ

‘3’

‘1’,
এ

‘

’
’
‘

এ

’ অন্তর্ভথক্ত

।

33a.

এ

।
ই

34a

b.

এ
।

32a এ

‘1’

এ

।
এ

-1,

এ
-2,

/

-3,

-4,

-6,

-5,

-7 এ

এ

এ

8

।

।

34(

34

,

‘

’

।)
a.

?
(

33a এ

এ ই

),
‘2’

‘3’

‘1’

35

।

।
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b.

‘

c.

এ

’এ

।

এ
36 ৩

’

(িইক্ষয়ি সাক্ষর্ সংযুক্ত)।

এ

এ
35 এ

‘

‘3’

,

এ

‘1’,

এ

‘2’ এ

।

35-

?

ৎ

ই

‘0’

এ

-

,
(১

৫

)-2,

-4,

-5, এ

-6।

‘

-

শ্ন 36 skip
-

(৬

-

(১

৮
‘6’

36-

)-1,

)-3,
।

’

।
/

এই

।

?
। এ
,

-5। এ

-

ই

37, 38 এ

39

-2,

’

‘5’

-3,

-4, এ

।

৭
?

39 skip

এ ই

38

‘1’

।

এ

39 skip

39

এ

‘2’

।

‘3’

এ

এ

38

।

38-

,

392এ

/এ

‘

3738

চি-1,

িইক্ষয়ি সাক্ষর্ সংযুক্ত

৫

ই

‘

-

’এ

৩

,

-

‘4’

।
।

-1,

/

-3।

-

।

,

।

/

।

,ই

,
।
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র্চডউি ৫
অর্ থননচিক কর্থকান্ড (১০ িিি ও িদুর্ধ্থ িয়ক্ষসি সকি সেক্ষস্যি জন্য)
প্রশ্ন 40- গি ৭ চেন ফকান আয়মূিক কাক্ষজ

১ র্ণ্টা চনক্ষয়াচজি চিক্ষিন চক? ফিিন িা র্জুিীি চিচনর্ক্ষয় ফকান

খানা/প্রচিষ্ঠাক্ষন কাজ কিা অর্িা চনজস্ব জচর্ িা ব্যিসা প্রচিষ্ঠাক্ষন ফকান চকছু উৎপােন, চিক্রয় িা ফসিা প্রোন কিা
ইিুাচে ‘
ফযক্ষহত্য

চনক্ষয়াচজি র্াকা’ বুোয়। ফকান িাত্র যচে টিউশচন কক্ষি এ
ফসটাও ‘কাক্ষজ চনক্ষয়াচজি’ বুোক্ষি।
ফিন্স চপচিয়ড নমুনা শুর্াচি ি থিিী ৭ চেন- কাক্ষজ চনক্ষয়াচজি ফকান ব্যচক্ত এ সর্ক্ষয় ছুটিক্ষি র্াকক্ষি

পাক্ষিন অর্িা অসু িাজচনি কািক্ষি কাক্ষজ অনুপচস্থি র্াকক্ষি পাক্ষিন। এ িিক্ষনি সেস্যক্ষেি ‘কাজ চিি চকন্তু ছুটি
অর্িা অসুস্থিাি কািক্ষি কাজ কক্ষিচন’ ফেিীক্ষি অন্তর্ভথক্ত কিক্ষি হক্ষি। অিঃপি প্রশ্ন 43
উত্তি ‘না’ হক্ষি প্রশ্ন 42

করুন।
,

করুন। প্রশ্ন 40 এি

‘
‘

’
,

‘

’
।

’

।

প্রশ্ন 41- প্রশ্ন 40 এি উত্তি হুাঁ হক্ষি চিচন গি ৭ চেক্ষন ফর্াট কি র্ণ্টা কাজ কক্ষিক্ষিন িা ফজক্ষন চনক্ষয় দুই অংক্ষক
চিখুন। ফযর্ন চিচন যচে গি ৭ চেক্ষন ফর্াট ৫

o5

এ

৩৫ র্ণ্টা কাজ

35 চিখুন।
প্রশ্ন 42- প্রশ্ন 40 এি উত্তি না হক্ষি গি ৭ চেন কাজ না কিাি প্রিান কািি কী ফজক্ষন চনক্ষয় প্রক্ষযাজু ফকাড চিখুন।
উত্তি একাচিক হক্ষি এক্ষেি র্ক্ষে ফয কািিটি প্রিান িাি ফকাড চিখুন। প্রশ্ন 42 এি িক্ষক্স প্রক্ষযাজু ফকাড চিক্ষখ প্রশ্ন
46

করুন।

প্রশ্ন 43- অর্ থননচিক কাক্ষজি চিিিি
a.

কাজ- চিচন যচে গি ৭ চেক্ষন কর্থিি চিক্ষিন িক্ষি উক্ষল্লখ কক্ষিন, ফসক্ষেক্ষত্র চিচন
প্রচিষ্ঠাক্ষন/চশক্ষে/কািখানায় অর্ থাৎ ফকার্ায় কাজ
িা চিখুন।

িিক্ষনি

b.

কাক্ষজি ফকাড- গিনাকািীগিক্ষক কাক্ষজি ফকাড চিখক্ষি হক্ষি না। িইক্ষয়ি সাক্ষর্ সংযুক্ত ‘চশে ফকাড’ িা
BSIC ফেক্ষখ সুপািিাইজািগি দুই অংক্ষক ফকাড চিখক্ষিন। সুপািিাইজািগি ফকাড ফিখাি সর্য় অিেই
‘অর্ থননচিক কাজ’ এি সাক্ষর্
‘কাক্ষজি ফকাড’
।

প্রশ্ন 44- কাক্ষজি র্ায থাো- কাক্ষজি র্য থাোক্ষক ৬টি ফেিীক্ষি িাগ কিা হক্ষয়ক্ষি, যর্া- চনক্ষয়াগকািী-1, কর্থিািী-2,
স্বচনক্ষয়াচজি (কৃচষ)-3, স্বচনক্ষয়াচজি (অকৃচষ)-4, পাচিিাচিক সাহায্যকািী-5, এিং অন্যান্য-6। উত্তি ফজক্ষন চনক্ষয়
প্রক্ষযাজু ফকাড চিখুন। উপক্ষিাক্ত পাঁি প্রকাক্ষিি র্য থাোি িাইক্ষি যচে অন্য চকছু র্াক্ষক িা পাওয়া যায় িাহক্ষি ফকাড 6
চিখুন।

,

ই

‘6’

।
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প্রশ্ন 45a- প্রিান ফপশা- চিচন ফয প্রচিষ্ঠাক্ষন িা ফযখাক্ষন কাজ কক্ষিন ফসখাক্ষন িাঁি পের্য থাো িা কাক্ষজি প্রকাি অর্ থাৎ
িাঁি ফপশা চিখুন। চিচন যচে একই সর্ক্ষয় িা একািাক্ষি একাচিক ফপশায় চনক্ষয়াচজি র্াক্ষকন িাহক্ষি িাঁি প্রিান ফপশা
টি ফজক্ষন চনক্ষয় উত্তি চিখুন।
প্রশ্ন 45b- ফপশা ফকাড- গিনাকািীগিক্ষক ফপশা ফকাড চিখক্ষি হক্ষি না। িইক্ষয়ি সাক্ষর্ সংযুক্ত ‘ফপশা ফকাড’ িা
BSOC ফেক্ষখ সুপািিাইজািগি দুই অংক্ষক ফকাড চিখক্ষিন। সুপািিাইজািগি ফকাড ফিখাি সর্য় অিেই ‘প্রিান
ফপশা’ এি সাক্ষর্

‘ফপশা ফকাড’

।

প্রশ্ন 46- গি ৭ চেক্ষন খানাি আয়মূিক অর্িা চনজস্ব ফিাক্ষগি জন্য ন্যুনির্ ১ র্ণ্টা ফকান কাক্ষজ চনক্ষয়াচজি চিক্ষিন
চক? এক্ষেক্ষত্র কাজ িিক্ষি েি-মূি, শাক-সচি িাষ, হাঁস-মুিচগ, গরু-র্চহষ পািন, র্াি িিা, কাঠ িা পাচন সংেহ,
কুটিি চশে, েসি র্াঁিাক্ষনা ও েসি শুকাক্ষনা ইিুাচে কাজ বুোয়। Extended work জানাি জন্য এ প্রশ্নটি
কিা হক্ষি। চিচন যচে এ িিক্ষনি কাজ কক্ষি র্াক্ষকন িাহক্ষি ‘হুাঁ’ িক্ষক্স এিং না কক্ষি র্াকক্ষি ‘না’ িক্ষক্স ক্রস চেন। উত্তি
‘না’ হক্ষি প্রশ্ন 48

করুন।

প্রশ্ন 47- প্রশ্ন 46 এি উত্তি হুাঁ হক্ষি গি ৭ চেক্ষন ফর্াট কি র্ণ্টা কাজ কক্ষিক্ষিন িা দুই অংক্ষক র্ণ্টায় চিখুন। ফযর্ন
চিচন যচে গি ৭ চেক্ষন ফর্াট ৫

o5

এ

৩৫ র্ণ্টা কাজ

35

চিখুন।
ুঁ িন চক? ১০ িিি ও িদুর্ধ্থ িয়ক্ষসি সকি সেক্ষস্যি জন্য এ প্রশ্নটি প্রক্ষযাজু।
প্রশ্ন 48- আক্ষয়ি জন্য ফকান কাজ খুজক্ষ
ুঁ না র্াক্ষকন িাহক্ষি ‘না’ িক্ষক্স ক্রস
চিচন যচে আক্ষয়ি জন্য ফকান কাজ খুক্ষুঁ জ র্াক্ষকন িাহক্ষি ‘হুাঁ’ িক্ষক্স এিং যচে খুক্ষজ
চেন। এ প্রক্ষশ্নি উত্তি ফর্ক্ষক Unemployment rate এি র্ি গুরুত্বপূি থ Indicator চনিয়থ কিা যাক্ষি।
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র্চডউি ৬
চিিাহ সংক্রান্ত (১০ িিি ও িদুর্ধ্থ িয়ক্ষসি সেস্যক্ষেি জন্য)
প্রশ্ন 49- দিিাচহক অিস্থা- দিিাচহক অিস্থাক্ষক ৫টি ফেিীক্ষি িাগ কিা হক্ষয়ক্ষি। উত্তি ফজক্ষন চনক্ষয় প্রক্ষযাজু ফকাড
চিখুন। যচে চিচন অচিিাচহি ফহান িাহক্ষি এ র্চডউক্ষি পিিিী সেক্ষস্যি িথ্য চনন।
প্রশ্ন 50- প্রর্র্ চিিাক্ষহি সর্য় িয়স- চিচন ফয িিি িয়ক্ষস

চিক্ষয় কক্ষিক্ষিন ফস সর্য় িাঁি িয়স কি চিি ফজক্ষন

চনক্ষয় পূি থ িিক্ষি িয়স চিখুন। চিিাহ একাচিকিাি হক্ষয় র্াকক্ষি প্রর্র্িাি চিিাক্ষহি সর্য়কাি িয়স চিখুন।
প্রশ্ন 51- কিিাি চিিাহ হক্ষয়ক্ষি? খানাি সেস্য যচে র্চহিা ন ফসেক্ষত্র িাঁি চিিাক্ষহি সংখ্যা চিক্ষখ প্রশ্ন 52, 53,
এিং 54 skip কক্ষি প্রশ্ন 55

করুন। খানাি সেস্য যচে চিিাচহি পুরুষ ন িাহক্ষি চিিাক্ষহি সংখ্যা চিখুন।

যচে চিচন একিাি চিিাহ কক্ষিন, িাহক্ষি একইিাক্ষি প্রশ্ন 52, 53, এিং 54 skip কক্ষি প্রশ্ন 55

করুন।

প্রশ্ন 52, 53, এিং 54 শুধুর্াত্র একাচিকিাি চিিাচহি পুরুষ সেস্যক্ষেি জন্য।
প্রশ্ন 52- িিথর্াক্ষন একই খানায় িসিাস কক্ষি স্ত্রীি সংখ্যা ফজক্ষন চনক্ষয় িাি সংখ্যা চিখুন।
প্রশ্ন 53- িিথর্াক্ষন অন্য খানায় িসিাস কক্ষি এর্ন স্ত্রীি সংখ্যা ফজক্ষন চনক্ষয় িাি সংখ্যা চিখুন।
প্রশ্ন 54- প্রর্র্ স্ত্রী জীচিি চক? প্রর্র্ স্ত্রী জীচিি হক্ষি ‘হুাঁ’ িক্ষক্স এিং জীচিি না হক্ষি ‘না’ িক্ষক্স ক্রস চেন।
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র্চডউি ৭
জন্ম-সংক্রান্ত (িিথর্াক্ষন চিিাচহি/িািা প্রা্ত /চিচছিনন্ন/চিিিা র্চহিাক্ষেি জন্য যাঁক্ষেি িয়স ১০ িিি ও িদুর্ধ্থ)
প্রশ্ন 21 হক্ষি প্রা্ত  এই কুাটাগিীি সেস্যক্ষেি িাইন নং অনুযায়ী এই র্চডউক্ষিি িাইন নং confirm কক্ষি প্রশ্ন
করুন।
প্রশ্ন 55- চিচন কিজন জীচিি সন্তান জন্ম চেক্ষয়ক্ষিন িাি সংখ্যা ফজক্ষন চনক্ষয় িক্ষক্স চিখুন।
প্রশ্ন 56- জীচিি জন্মেহিকািী সন্তান যািা সািািিিঃ এ খানায় িসিাস কক্ষি িাি সংখ্যা ফিক্ষি ও ফর্ক্ষয় অনুযায়ী
চিখুন। িাঁি সাক্ষর্ িসিাস কক্ষি এর্ন সন্তাক্ষনি সংখ্যা যচে ৩ হয় এিং এি র্ক্ষে ২ জন ফিক্ষি ও ১ জন ফর্ক্ষয় হয়,
িাহক্ষি ফিক্ষিি িক্ষক্স 2 এিং ফর্ক্ষয়ি িক্ষক্স 1 চিখুন।
প্রশ্ন 57- জীচিি জন্মেহিকািী সন্তাক্ষনি র্ক্ষে যািা অন্যত্র িসিাস কক্ষি ফিক্ষি ও ফর্ক্ষয় অনুযায়ী িাক্ষেি সংখ্যা চিখুন।
প্রশ্ন 58- জীচিি জন্মেহিকািী সন্তাক্ষনি র্ক্ষে যািা

র্ািা ফগক্ষিন িাক্ষেি

ফিক্ষি ও ফর্ক্ষয় অনুযায়ী

চিখুন।
(প্রশ্ন 56, 57 এিং 58 এি ফযাগেি প্রশ্ন 55 এি উত্তক্ষিি সর্ান হক্ষি।)
শুধু ১০ হক্ষি ৪৯ িিি িয়স্ক র্চহিাক্ষেি জন্য
প্রশ্ন 59- আপচন নমুনা শুর্াচিি পূি থিিী ১২ র্াক্ষস ফকান জীচিি সন্তান প্রসি কক্ষিক্ষিন চক? উত্তি হুাঁ হক্ষি 1 এিং না
হক্ষি 2 চিক্ষখ পিিিী সেক্ষস্যি জন্য প্রশ্ন ‘59’

করুন।

প্রশ্ন 60- জীচিি জন্মেহিকািী সন্তাক্ষনি চিংগঃ ফিক্ষি হক্ষি 1 এিং ফর্ক্ষয় হক্ষি 2 চিখুন।
প্রশ্ন 61- সন্তান চক এখক্ষনা জীচিি? জীচিি হক্ষি 1 এিং জীচিি না হক্ষি 2 চিখুন।
প্রশ্ন 62- িাচ্চা প্রসক্ষিি সর্য় ফক সহায়িা কক্ষিক্ষিন? সহায়িাকািীগিক্ষক ৫টি ফেিীক্ষি িাগ কিা হক্ষয়ক্ষি। িাঁক্ষেি ফপশা
িা র্য থাো অনুযায়ী প্রক্ষযাজু ফকাড চিখুন।
- 1,
/
- 2,
ই- 3,
ই- 4,
- 5। ‘

ই’

ই

।

প্রশ্ন 63- ফকার্ায় িাচ্চা প্রসি কক্ষিক্ষিন? সািািিিঃ ফয সর্ি জায়গায় িাচ্চা জন্ম ফেয়া হক্ষয় র্াক্ষক ফসগুক্ষিা চিক্ষিিনা
কক্ষি প্রসক্ষিি স্থানসমূহক্ষক ৪টি ফেিীক্ষি িাগ কিা হক্ষয়ক্ষি, যর্া- সিকাচি হাসপািাি/স্বাস্থু ফসিা ফকন্দ্র- 1, এনচজও
স্বাস্থু ফকন্দ্র-2, প্রাইক্ষিট হাসপািাি/স্বাস্থু ফসিা ফকন্দ্র-3, এিং িাচি-4। স্থান অনুযায়ী প্রক্ষযাজু ফকাড চিখুন। ‘
,

’

।
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র্চডউি ৮
চিক্ষেশ ফেিি সেস্যক্ষেি জন্য (গি ৫ িিক্ষি যাঁিা চিক্ষেশ হক্ষি ফেিি এক্ষসক্ষিন)
প্রশ্ন 21 হক্ষি প্রা্ত  িাইন নম্বি অনুযায়ী corresponding িাইন নম্বি চিখুন।
।

‘3e’ এ

এ

‘3e’ এ

এ

।

প্রশ্ন 64- ফকান ফেশ হক্ষি ফেিি এক্ষসক্ষিন? উত্তি ফজক্ষন চনক্ষয় ফসক্ষেক্ষশি নার্ চিখুন এিং িইক্ষয়ি সাক্ষর্ সংযুক্ত
‘চিক্ষেশ ফকাড’ হক্ষি ফসক্ষেক্ষশি ফকাড চিখুন।
SAUDI ARABIA এ
‘20’

।

S. ARAB

।

ই‘

’

।

প্রশ্ন 65- চিক্ষেশ হক্ষি কখন ফেিি এক্ষসক্ষিন? চিচন যচে ২ িিি ৬ র্াস আক্ষগ ফেিি এক্ষস র্াক্ষকন, িাহক্ষি র্াক্ষসি
িক্ষক্স 06 এিং িিক্ষিি িক্ষক্স 02 চিখুন।
প্রশ্ন 66- চিক্ষেশ হক্ষি ফেিি আসাি প্রিান কািি কী? কািিসমূহক্ষক ৭টি িাক্ষগ িাগ কিা হক্ষয়ক্ষি। উত্তি অনুযায়ী
িক্ষক্স প্রক্ষযাজু ফকাড চিখুন।
- 4,

এ

- 5,

- 1,
- 6,

/

- 2, ই

এ

- 3,

- 7। উপক্ষিাক্ত ৬টি কািক্ষিি িাইক্ষি যচে অন্য ফকান কািি

র্াক্ষক িাহক্ষি িক্ষক্স 7 চিখুন। যচে একাচিক কািি র্াক্ষক িাহক্ষি প্রিান কািিটি চিখুন।
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র্চডউি ৯
আন্তজথাচিক র্াইক্ষেশন (৫ িিি ও িদুর্ধ্থ িয়ক্ষসি ফিাকজন যাঁিা খানাি সেস্য চিক্ষিন চকন্তু ৬ র্াস িা িক্ষিাচিক
সর্ক্ষয়ি জন্য চিক্ষেশ আক্ষিন অর্িা র্াকক্ষি চিক্ষেশ ফগক্ষিন।)
চিচন ফযক্ষহত্য িিথর্াক্ষন এ খানায় উপচস্থি ফনই িাঁক্ষক প্রশ্ন 21 এি িাইন নম্বক্ষি পাওয়া যাক্ষি না। ফস চহসাক্ষি িাঁি ফকান
িাইন নম্বি ফনই। িাঁি ফেক্ষত্র ক্রচর্ক নম্বি ব্যিহাি কিা হক্ষি। এ ক্রচর্ক নম্বিটি প্রশ্নপক্ষত্র মুচিি আক্ষি।
প্রশ্ন 67- প্রিাসীি নার্- ইংক্ষিজী িি অেক্ষি সংচে্ত  নার্ চিখুন। ফযর্ন িচেকুি ইসিার্ হক্ষি RAFIQ চিখুন।
প্রশ্ন 68- চিংগ- প্রিাসী পুরুষ ফি 1 এিং র্চহিা হক্ষি 2 চিখুন।
প্রশ্ন 69- িয়স- চিক্ষেশ যাওয়াি সর্য় িাঁি িয়স কি চিি অর্ থাৎ চিচন কি িিি িয়ক্ষস চিক্ষেশ

িা ফজক্ষন

চনক্ষয় উত্তি পূি থ িিক্ষি চিখুন। চিচন যচে ২১ িিি ৯ র্াস িয়ক্ষস চিক্ষেশ যান, িাহক্ষি 21 চিখুন।
প্রশ্ন 70- সক্ষি থাচ্চ ফে পাশ- চিক্ষেশ যািাি সর্য় চিচন ফয পয থন্ত পিাক্ষিখা কক্ষিক্ষিন িাি ফেিী অনুযায়ী চশো ফকাড
চিখুন (িইক্ষয়ি সাক্ষর্ সংযুক্ত ‘চশো ফকাড’ ফেয়া আক্ষি)। চিচন যচে স্নািক (সম্মান) পাশ কক্ষি চিক্ষেক্ষশ িক্ষি যান
িাহক্ষি িাঁি ফেক্ষত্র চশো ফকাড হক্ষি 16।
প্রশ্ন 71- চিক্ষেশ র্াকাি সর্য়কাি- চিক্ষেক্ষশ চিচন কিচেন যািি িসিাস কিক্ষিন িা ফজক্ষন চনক্ষয় পূি থ িিক্ষি চিখুন।
িাঁি চিক্ষেক্ষশ র্াকাি সর্য়কাি এক িিক্ষিি কর্ হক্ষি 00 চিখুন।
প্রশ্ন 72- চিক্ষেশ যাওয়াি কািি- কাি সমূহক্ষক ৪টি ফেিীক্ষি িাগ কিা হক্ষয়ক্ষি, যর্া- কাজ-1, ফিখাপিা-2,
চনিথ শীিিা-3, এিং অন্যান্য-4। উপক্ষিাক্ত ৩টি কািক্ষিি িাইক্ষি অন্য ফকান কািি পাওয়া ফগক্ষি ফকাড 4 চিখুন।
চিচন ফিখাপিা কিক্ষি ফযক্ষয় যচে part-time কাজ কক্ষিন, িাহক্ষি 2 ফকাড চিখুন। পোন্তক্ষি চিচন কাজ কিক্ষি
ফযক্ষয় যচে ফকান evening িা holiday education course কক্ষিন, িাহক্ষি ফকাড 1 চিখুন।
প্রশ্ন 73- সি থক্ষশষ গন্তব্য- খানাি ফকান সেস্য প্রর্ক্ষর্ এক ফেক্ষশ চগক্ষয় পক্ষি আিাি অন্য ফেক্ষশ
কিক্ষি
পাক্ষিন িা িহুক্ষেশ ঘুক্ষি অন্য একটি ফেক্ষশ িসিাস কিক্ষি পাক্ষিন, ফসজন্য সি থক্ষশষ গন্তব্যটি জানা প্রক্ষয়াজন। সি থক্ষশষ
গন্তব্য র্াক্ষন িিথর্াক্ষন ফকান ফেক্ষশ িসিাস কিক্ষিন। িইক্ষয়ি সাক্ষর্ সংযুক্ত ‘চিক্ষেশ ফকাড’ চিি হক্ষি ঐ ফেক্ষশি ফকাড
চিখুন।

232

Administrative Report

র্চডউি ১০
মৃত্যু সংক্রান্ত (গি ১২ র্াক্ষস)
প্রশ্ন 74 হক্ষি 78 সকি িয়ক্ষসি সেস্যক্ষেি জন্য চজক্ষেস কিক্ষি হক্ষি।
প্রশ্ন 74- গি ১২ র্াক্ষস এ খানায় ফকান সেস্য মৃত্যুিিি কক্ষিক্ষিন চক? যচে ফকান সেস্য নমুনা শুর্াচি পুি থিিী ১২
র্াক্ষস র্ািা যান, িাহক্ষি ‘হুাঁ’ িক্ষক্স এিং র্ািা না ফগক্ষি ‘না’ িক্ষক্স ক্রস চেন এিং এ খানাি

ৎ

ফশষ কক্ষি

পিিিী খানায় যান।
প্রশ্ন 75- মৃক্ষিি নার্- প্রশ্ন 74 এি উত্তি হুাঁ হক্ষি মৃি ব্যচক্তি নার্ ইংক্ষিজীক্ষি সংচে্ত  আকাক্ষি চিখুন।
‘HABIB’

-

।

প্রশ্ন 76- চিংগ- মৃি ব্যচক্ত পুরুষ হক্ষি ‘পুরুষ’ িক্ষক্স এিং র্চহিা হক্ষি ‘র্চহিা’ িক্ষক্স ক্রস চেন।
প্রশ্ন 77- মৃত্যুকাক্ষি িয়স কি চিি? মৃি ব্যচক্ত ফয িিি িয়ক্ষস র্ািা যান অর্ থাৎ চিচন খন র্ািা যান িখন িাঁি
িয়স কি চিি িা ফজক্ষন চনক্ষয় পূি থ িিক্ষি চিখুন।
প্রশ্ন 78- ফকার্ায় র্ািা ফগক্ষিন- র্ািা যাওয়াি স্থানক্ষক ৩টি ফেিীক্ষি িাগ কিা হক্ষয়ক্ষি, যর্া- িাচিক্ষি, হাসপািাক্ষি,
এিং অন্যত্র। ‘অন্যত্র’ িিক্ষি িাচি এিং হাসপািাি িািা ফেশ-চিক্ষেক্ষশি অন্য ফয ফকান জায়গাক্ষক বুোক্ষি। অন্যচেক্ষক
‘িাচি’ িা ‘হাসপািাি’ িিক্ষি ফে

িা চিক্ষেক্ষশ অিচস্থি িাচি িা হাসপািািক্ষক বুোক্ষি।

১০ হক্ষি ৪৯ িিি িয়স্ক র্চহিা সেস্যক্ষেি জন্য যাঁিা গি ১ িিক্ষিি র্ক্ষে র্ািা ফগক্ষিন
প্রশ্ন 79- মৃত্যুি সর্য় গিথিিী চিক্ষিন চক? যচে চিচন মৃত্যুি সর্য় গিথিািি কক্ষি র্াক্ষকন িাহক্ষি হুাঁ িক্ষক্স এিং
গিথিািি না কক্ষি র্াকক্ষি না িক্ষক্স ক্রস চেন।
প্রশ্ন 80- গিথপাক্ষিি সর্য় অর্িা

৪২ চেক্ষনি র্ক্ষে র্ািা ফগক্ষিন চক? যচে িাঁি মৃত্যু গিথপাক্ষিি সর্য় িা

গিথপাক্ষিি ৪২ চেক্ষনি র্ক্ষে হক্ষয় র্াক্ষক িাহক্ষি ‘হুাঁ’ িক্ষক্স এিং গিথপাক্ষিি সর্য় িা গিথপাক্ষিি ৪২ চেক্ষনি র্ক্ষে না
হক্ষয় র্াকক্ষি ‘না’ িক্ষক্স ক্রস চেন।
প্রশ্ন 81a- িাচ্চা প্রসক্ষিি সর্য় র্ািা ফগক্ষিন চক? যচে চিচন প্রসিকািীন সর্ক্ষয়

ৎ

র্ািা যান িাহক্ষি ‘হুাঁ’ িক্ষক্স এিং প্রসিকািীন সর্ক্ষয় র্ািা না ফগক্ষি ‘না’ িক্ষক্স ক্রস চেন।
প্রশ্ন 81b- প্রসক্ষিি ৪২ চেক্ষনি র্ক্ষে র্ািা ফগক্ষিন চক? যচে চিচন সন্তান জন্মোক্ষনি ৪২ চেক্ষনি র্ক্ষে র্ািা যান িাহক্ষি
‘হুাঁ’ িক্ষক্স এিং যচে এ সর্ক্ষয়ি র্ক্ষে র্ািা না যান িাহক্ষি ‘না’ িক্ষক্স ক্রস চেন।
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Appendix - 45

Editors’ Committee
Convener
Mr. Md. Baitul Amin Bhuiyan
(Additional Secretary)

Deputy Director General
Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)

Name

Designation

Status in the
Committee

Ms. Salima Sultana

Director (Joint Secretary)

Member

Mr. Ghose Subobrata

Director

Member

Mr. Md. Zahidul Hoque Sardar

Director (Deputy Secretary)

Member

Mr. Md. Moniruzzaman

Director (Deputy Secretary)

Member

Mr. Abul Kalam Azad

Director

Member

Mr. Md. Mashud Alam

Director

Member

Mr. Dilip Kumar Bhadra

Director

Member

Mr. Md. Nazrul Islam

Director(Additional Charge)

Member

Mr. Kobiruddin Ahmed

Joint-Director

Member

Mr. Bidhan Boral

Joint-Director

Member

Dr. Dipankar Roy

Joint Director

Member

Mr. Mostafa Ashrafuzzaman

Deputy Director

Member

Mr. Md. Mostak Ahmed Miah

Programmer

Member

Mr. Md. Salimur Rahman

Statistical Officer

Member

Ms. Shaila Sharmin

Statistical Officer

Member

Mr. Md. Hafizur Rahman

Assistant Statistical Officer

Member

Mr. Md. Khorshed Alam

Assistant Statistical Officer

Member

Mr. Md. Rezaul Karim

Assistant Statistical Officer

Member

Mr. Mohammad Abdullah

Assistant Statistical Officer

Member

Mr. Md. Mashud Alam

Project Director

Member-Secretary
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Honorable Planning Minister Mr. AHM Mustafa Kamal, FCA, MP is delivering his speech in the dissemination
seminar on Population and Housing Census 2011 Major outputs on 14.12.2015.

Secretary, Statistics and Information Division (SID), Kaniz Fatema ndc is delivering her speech in the
dissemination seminar on Population and Housing Census 2011 Major outputs on 14.12.2015.
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Former Secretary, Statistics and Information Division Mr. Md. Nojibur Rahman and former Director General of
BBS Mr. Golam Mostafa Kamal conducting the seminar on census strategic plan in Cox’s Bazar in January,
2014.

Director General of BBS Mr. Mohammad Abdul Wazed presiding over the meeting on Redatam technology in
November, 2015.
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Secretary, Statistics and Information Division (SID) Kaniz Fatema ndc delivering her speech in the training
workshop on Redatam web-base application for census micro data in April, 2015.

Director General, BBS, Mr. Mohammad Abdul Wazed launching the dissemination of Census 2011 micro-data
through Redatam software in November, 2015.
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Kaniz Fatema ndc, Secretary, SID speaking in the view exchange meeting on the field programmes of Census
2011 at BBS auditorium in April, 2015.

Director General, BBS Mr. Mohammad Abdul Wazed delivering his speech in the joint meeting of the technical
committee, expert panel and other stakeholders on population monograph in May, 2015.
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Director General, BBS Mr. Mohammad Abdul Wazed speaking in the Inauguration session of the training of BBS
official on Demographic Statistics in June, 2015.

Mr. M.A. Mannan Howlader, Additional Secretary, SID presiding over the report review committee meeting on
census 2011 reports at SID conference room in September, 2015.
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Mr. Md. Baitul Amin Bhuiyan, Deputy Director General, BBS presiding over the editors committee meeting on
census 2011 reports at DDG conference room in July, 2015.

Training programme on Population Projection for BBS officials. The programme was organized by the
Population and Housing Census 2011 Project, BBS in July, 2015.
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Field level data collection of the main census 2011 by census enumerator in March, 2011.

Scanning of Census 2011 data and verification though KFI technology in May, 2011.
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Cover pages of different Census 2011 Reports.
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