
গত ১৯-০৮-২০১৮ খ্রি. তাখ্ররখে মাপখ্ররচাক, খ্রিখ্রিএ এর

ভাপখ্রতখে অনুখ্রিত ভায় উপস্থাখ্রপত খ্রিম্নখ্রখ্রেত Presentation

দুইটি খ্রিখয় খ্রিখ্রিএ এর ক কম মকতমাখের মতামত পখ্ররচাক,

কখ্রিউটার উইং, খ্রিখ্রিএ িরািখর প্রেরখের জন্য অনুখরাধ করা খাোঃ

 Microdata confidentiality

by Director, Industry and Labour Wing, BBS

 ডাটা রিরা/খ্রিক্রয় িীখ্রতমাা

by Director, Computer Wing, BBS



িাংাখেল পখ্ররংখ্যাি ব্যুখরা (খ্রিখ্রিএ) এর খ্রিখ্রভন্ন শুমাখ্রর 

(Census) এিং জখ্ররপ (Sample Survey) এর 

ডাটা রিরা/খ্রিক্রয় ংক্রান্ত িীখ্রতমাা

উপস্থাপিায়

পখ্ররচাক

কখ্রিউটার উইং 



 ভূখ্রমকা 

 ডাটা রিরা/খ্রিক্রয় ংক্রান্ত িীখ্রতমাা েেয়ি

 ডাটা রিরা/খ্রিক্রয় ংক্রান্ত িীখ্রতমাা

 ংরখ্রিত ডাটা 

 ২০১৭-১৮ অর্ মিছখর ডাটা খ্রিক্রয়  

 ভখ্রিষ্যৎ পখ্ররকল্পিা 

উপস্থাপিার খ্রিয়িস্তু 



 িাংাখেল পখ্ররংখ্যাি ব্যুখরা (খ্রিখ্রিএ) প্রেখলর জাতীয় পখ্ররংখ্যাি ংস্থা খ্রাখি 

কাজ করখছ । 

 ঠিক পখ্ররকল্পিা েেয়ি, উন্নয়ি ও অগ্রগখ্রত পয মখিিখে পখ্ররংখ্যাখির গুরুে উপখ্রি 

কখর িাংাখেখলর স্থপখ্রত জাখ্রতর জিক িঙ্গিন্ধু প্রলে মুখ্রজব্যর রমাি ১৯৭৪ াখ 

খ্রিখ্রভন্ন মন্ত্রোখয়র অধীখি র্াকা ৪টি পখ্ররংখ্যাি অখ্রিখক একীভূত কখর 

িাংাখেল পখ্ররংখ্যাি ব্যুখরা সৃখ্রি কখরি। 

 ৪টি পখ্ররংখ্যাি অখ্রি - পখ্ররকল্পিা মন্ত্রোখয়র অধীি পখ্ররংখ্যাি ব্যুখরা, কৃখ্র 

মন্ত্রোখয়র অধীি কৃখ্র পখ্ররংখ্যাি ব্যুখরা ও কৃখ্র শুমাখ্রর কখ্রমলি এিং স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রোখয়র অধীি আেমশুমাখ্রর কখ্রমলি।  

ভূখ্রমকা



 িাংাখেল পখ্ররংখ্যাি ব্যুখরা খ্রিখ্রভন্ন শুমাখ্রর ও জখ্ররখপর কাজ কখর র্াখক। এই

শুমাখ্রর ও জখ্ররপ কাখজর মাধ্যখম ংগৃখ্রত ডাটা কখ্রিউটার উইং েখ্রক্রয়াকরে এিং

ডাটা ংরিে, রিরা ও খ্রিক্রয় কখর র্াখক। 

 এই ডাটা ংরিখির জন্য অতুাধুখ্রিক ডাটা ংরিে ব্যিস্থা গখে প্রতাা খয়খছ। যা

অপটিকা ডাটা আকমাইভ িাখম অিখ্রত। 2টি মাধ্যখম এই ডাটা ংরিে করা য়োঃ

 Optical Device (Blu-Ray Archival storage
system,15 TB storage capacity)

 Stand alone Server 

ভূখ্রমকা



 ডাটা রিরা/খ্রিক্রয় ংক্রান্ত িীখ্রতমাাটি গত ২৫-০৭-২০১৩ খ্রি. তাখ্ররখে েেয়ি করা 

য়। 

ডাটা রিরা/খ্রিক্রয় ংক্রান্ত িীখ্রতমাা েেয়ি



 কখ্রিউটার উইং এর ংরখ্রিত িখ্রর্ পয মাখাচিা কখর প্রেো যায় প্রয, ২০০৪ া

খত একটি পদ্ধখ্রত অনুরে কখর ডাটা রিরা করা খয়খছ। এই ময় প্রকাি

িীখ্রতমাা খ্রছ িা।  

 পরিখ্রতমখত ২০১০ াখ একটি েস্তাখ্রিত িীখ্রতমাা িখ্রর্খত ংরখ্রিত অিস্থায় পাওয়া

যায়। এই েো িীখ্রতমাা অনুরে কখর ২০১1 া পয মন্ত ডাটা রিরা/খ্রিক্রয়

করা য়।  

 ২০১1 াখর জুাই মাখ একটি কখ্রমটির মাধ্যখম ডাটা রিরা/খ্রিক্রয় ংক্রান্ত

েস্তাখ্রিত িীখ্রতমাা অনুখমােি করা য়।

 ি মখল ২০১৩ জুাই মাখ অনুখমাখ্রেত ডাটা রিরা/খ্রিক্রয় ংক্রান্ত িীখ্রতমাা

খ্রিখম্ন উপস্থাপি করা ।

িীখ্রতমাা েিয়ে েখ্রক্রয়া

Notes.PDF
Notes.PDF
Notes.PDF
Notes.PDF
Notes.PDF
Notes.PDF
2010.PDF
2010.PDF
2010.PDF
2010.PDF
2011.PDF
2011.PDF
2011.PDF
2011.PDF
2011.PDF
2011.PDF
2011.PDF
2011.PDF
2011.PDF
2011.PDF
2011.PDF


 িাংাখেল পখ্ররংখ্যাি ব্যুখরা (খ্রিখ্রিএ) এর ক শুমাখ্রর (Census) এিং জখ্ররপ 

(Sample Survey) ডাটা কখ্রিউটার উইং এর Server-এ ংরখ্রিত র্াকখি এিং 

ব্যিারকারীগখের খ্রখ্রেত আখিেখির খ্রভখ্রিখত উপযুক্ত কর্তমপখির অনুখমােিক্রখম কখ্রিউটার 

উইং কর্তমক রিরা করা খি।

 ক প্রেলী/খ্রিখেলী েখ্রতিাি িা ংস্থাখক খ্রিখল গখিোর কাখজ প্রকাি শুমাখ্রর  (Census)

এর খি মাচ্চ ৫% (পাঁচ) Microdata ৫,০০০ (পাঁচ াজার) ইউএ ডার িা মমূখের 

িাংাখেলী মুদ্রার খ্রিখ্রিমখয় রিরা করা খি।

 ক প্রেলী/খ্রিখেলী েখ্রতিাি িা ংস্থাখক প্রকাি জখ্ররপ (Sample Survey) এর েখ্রত 

রাউখের Microdata ১,০০০ (এক াজার) ইউএ ডার িা মমূখের িাংাখেলী মুদ্রার 

খ্রিখ্রিমখয় রিরা করা খি। 

ডাটা রিরা/খ্রিক্রয় ংক্রান্ত িীখ্রতমাা



 প্রকাি শুমাখ্রর (Census) িা জখ্ররপ (Sample Survey) এর ংখ্রিি অর্ মায়িকারী উন্নয়ি 

খযাগী ংস্থা (Development Partner)-প্রক চাখ্রো মাখ্রিক উক্ত শুমাখ্রর (Census)  

িা জখ্ররপ (Sample Survey) এর Microdata উপযুক্ত কর্তমপখির অনুখমােি াখপখি 

প্ররয়াখ্রত মূখে রিরা করা যাখি। 

 মন্ত্রোয়/খ্রিভাগ এিং রকাখ্রর অখ্রধেপ্তর/েপ্তরখক রকাখ্রর কাখজ ব্যিাখরর জন্য খ্রিখল খ্রিখিচিায় 

শুমাখ্রর (Census) িা জখ্ররপ (Sample Survey) এর Microdata খ্রিিামূখে রিরা 

করা যাখি।

 িাংাখেলী প্রকাি খ্রলিার্ীখক প্রেখল িা খ্রিখেখল তাঁর গখিোর কাখজ ব্যিাখরর জন্য শুমাখ্রর 

(Census) এর খি মাচ্চ ১% (এক) Microdata ও জখ্ররপ (Sample Survey) এর 

Micro Data েখ্রত িছখরর জন্য ৫০ (পঞ্চাল) ইউএ ডার িা মমূখের িাংাখেলী মুদ্রা এিং 

খ্রিখেলী খ্রলিার্ীখক ৪০০ (চারলত) ইউএ ডার িা মমূখের িাংাখেলী মুদ্রার খ্রিখ্রিমখয় রিরা 

করা খি। এখিখে ডাটা ব্যিাখরর মর্ মখি উপযুক্ত কর্তমপখির েতুয়িপে আখিেিপখের াখে োখ্রে 

করখত খি। 

চমাি...... 



 খ্রিখ্রিএ এর Microdata রিরাখর প্রিখে অিশ্যই ব্যখ্রক্ত পয মাখয়র পখ্ররখ্রচখ্রত খ্রিখ্রিত কখর 

রিরা করা খি।

 খ্রিখ্রিএ কর্তমক েকাখ্রলত শুমাখ্রর (Census) িা জখ্ররপ (Sample Survey) এর েকালিার 

Soft কখ্রপর মূে Hard কখ্রপর অখধ মক মূে ধায ম করা খি। 

 শুমাখ্রর (Census) িা জখ্ররপ (Sample Survey) এর েকালিা িখ্রভূ মত েখ্রত েলটি িতুি 

Output Table রিরা করার জন্য ১০০ (একলত) ইউএ ডার িা মমূখের িাংাখেলী মুদ্রা 

েোি করখত খি। তখি পরিতী েখ্রত ১০ প্রটখ্রি িা তার অংল খ্রিখলখর জন্য ১০০ ইউএ ডার াখর 

েোি করখত খি। 

 খ্রিখেখল অিস্থািরত ব্যখ্রক্ত িা েখ্রতিাি কর্তমক ইখকট্রখ্রিক মাধ্যখম মাপখ্ররচাক, খ্রিখ্রিএ 

(Director General, BBS) এর অনুকুখ অর্ ম পখ্ররখলাধ করা যাখি।

 খ্রিখ্রিএ এর Metadata ব্যিার কখর Acknowledgement জািাখত খি এিং 

েকাখ্রলত েখ্রতখিেি (Report)/িই এর কখ্রপ খ্রিখ্রিএখক রিরা করখত খি।

চমাি......



 খ্রিখ্রিএ কর্তমক রিরাকৃত Microdata খ্রিখ্রিএ এর অনুমখ্রত ব্যখ্রতত অন্য প্রকাি ব্যাখ্রক্ত িা 

েখ্রতিািখক রিরা করা যাখি িা। 

 শুমাখ্রর (Census) িা জখ্ররপ (Sample Survey) এর রিরাকৃত Microdata

এর াখর্ ংখ্রিি Metadata একই েরখচ রিরা করা খি।

 শুমাখ্রর (Census) িা জখ্ররপ (Sample Survey) Data রিরাখর প্রিখে খ্রিখ্রিএ 

এর িমতা কখ্রপরাইট আইি ২০০০ (২০০৫ াখ ংখলাখ্রধত) েখ্রতপাি াখপখি ংরখ্রিত 

র্াকখি।

 প্রমািাই অপখির মাধ্যখম খ্রিধ মাখ্ররত রয়াখ্রটি োখ্রপ্ত াখপখি প্রয প্রকাি ব্যখ্রক্ত িা েখ্রতিাি ডাটা 

প্রিা প্রপখত পাখরি। 

চমাি......



ডাটা রিরা/খ্রিক্রয়

ংক্রান্ত িীখ্রতমাা েিয়খি

গঠিত কখ্রমটির েস্যবৃন্দর

িাম ও পেিী স্বািখ্ররত

পাতা



টি আর িরম ৬



Blu-Ray Archival storage system



ংরখ্রিত ডাটা 

Sl. 
No

Name of Census/Survey Year of accomplishment Data Format

1. Population Census (Pop. Cen.) 1981 (Partial), 
1991,2001,2011 

FoxPro,STATA

2. Household Income and 
Expenditure Survey (HIES), HIES-
Questionnaire-2005

1981, 1983, 1985, 1988-
1989, 1991, 1995 –1996, 
2000, 2005-2006, 
2010(Last) 

Text, FoxPro, 
STATA

3. Labor Force Survey (LFS) 1999, 2003(Child),  2003 
(Labor),  2005-2006,  
2010,  2013 (STATA V-
14),  OLFS-2015-16

FoxPro, STATA

4. HIES – Community Series Data 2005, 2010 FoxPro, STATA
5. 5% Sample of Agriculture Census 2008 FoxPro
6. Economic Census 2001/2003,  2013 FoxPro, Text, 

EXCEL
7. Agriculture Census 1996, 1996 (Data & 

Report), 2008  
Text, FoxPro

8. Census of Manufacturing 
Industries (CMI)/Survey of 
Manufacturing Industries (SMI) & 
Questionnaire (2005-06)

1995 – 1996, 1997-98, 
2000, 2001-2002, 2005 
,2012

FoxPro

9. 5% Sample of Population and 
Housing Census 

2001, 2011 FoxPro,CSPro



Sl. 
No

Name of Census/Survey Year of accomplishment Data Format

10. Slum Census 1997, 2014 FoxPro, SPSS
11. Multiple Indicators Cluster Survey 

(MICS)
1998, 1999, 2000, 2003, 
2006, 2009, 2012-13

FoxPro, SPSS

12. Annual Establishment and 
Institution Survey (AEIS)

2002-2003 FoxPro

13. Poverty Monitoring Survey (PMS) 
(Table & Report)

2004 FoxPro

14. Child Mother Nutrition Survey 
(CMNS) (Data & Questionnaire) 

1992, 1996, 2000, 2005, 
2012

FoxPro, SPSS

15. Agriculture Sample Survey 2005, 2008 FoxPro
16. Year Book of Agricultural Statistics 

of Bangladesh
2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 ,2011 ,  2012, 2013, 
2014, 2015, 2016

Word 
Document 
File

17. Major Crops Data (Summary) 
(Aus, Jute, Aman, Wheat, Boro, 
Potato) and Details ,Fieldmanual

2000, 1998-2001, 2004-
2005, 2005-2006, 2006-
2007, 2007-2008, 2008-
2009,UnitData-08-09

All in Word 
document & 
Excel file,pdf

18. Sample Vital Registration Survey 
(Data)

2003, 2004, 2005, 006,2007, 
2008, 2009, 2010 2011, 
2012, 2013, 2014,2015, 2016

FoxPro, 
STATA

19. Population Census – Uran Area 
report –Vol.3 
Socio-Economic and Demographic 
report 

2001 Reports are in 
Word 
document and 
Excel file.

চমাি......



Sl. 
No

Name of Census/Survey Year of accomplishment Data Format

20. CSEC 2009 Stata & Word 
document

21. Sample Vital Registration Survey 
(SVRS)  (Reports  ,Tofsil: Bengali 
& English  and Data)

2004 - 2008 , 2009  & 2010, 
2011, 2012,2 013, 2014, 
2015,2016

Word 
document

22. BSIC Code 2008 rev4 code , BSIC 
13

Industrial code FoxPro

23. National Accounting Reports Education Survey – 2007
Health Survey – 2007
NPISH Survey – 2007
Quarterly Wage Survey 
Oct. – Dec- 2009

All are in 
Word 
document file

24. Census of Handloom (National 
Report)

2003 Word 
document

25. Report on Decent Work Indicator 
Pilot Survey

2005 Word 
document

26. Report on Pilot Wage Survey 2007 Word 
document

চমাি......



Sl. 
No

Name of Census/Survey Year of accomplishment Data Format

27. Welfare Monitoring Survey 2009 Word 
document

28. Monitoring of Employment Survey 2009 Word 
document

29. Business Register (Data and 
Report) 

2009 Access, Word 
document

30. Survey of Use of Remittance(SUR) 2013 FoxPro
31. Survey on Investment from  

Remittance(SIR)
2016 CsPro

32. Time Use Survey 2013 FoxPro
33. Violence Against Women Survey 2011, 2015 CSPro
34. Informal Sector Survey(ISS) 2009-2010 FoxPro
35. Survey of Selected Business 

Service(BSS)
2012 FoxPro

36. Rural Credit Survey 2014 STAT, FoxPro
37. Health and Morbidity Survey 2012,2014 FoxPro,CsPro
38. Impact of Climate Change on 

Human Life Survey(ICCHL) 
Survey

2015 CSPro6.1

চমাি......



 ২০১৭-১৮ অর্ মিছখর খ্রিখ্রিএ এর ি মখমাট ডাটা খ্রিক্রয় খয়খছ ১৩ ি ৪১ 

াজার ৮৩১ টাকা ৪০ পয়ার।   

২০১৭-১৮ অর্ মিছখর ডাটা খ্রিক্রয়  



 খ্রিখ্রিএ এর ডাটা অিাইখি রিরা ও খ্রিক্রয় করার জন্য তথ্য ও প্রযাগাখযাগ েযুখ্রক্ত 

খ্রিভাখগর a2i প্রোগ্রাখমর কাখ্ররগরী ায়তায় ও খ্রিখ্রিএ এর অর্ মায়খি খ্রিখ্রিএ এ 

“BBS Survey, Data Service and Certificate Management” িামক ই-

াখ্রভ ম িাস্তিায়খির উখযাগ গ্রে করা খয়খছ;   

  পখ্ররংখ্যাি ও তথ্য ব্যিস্থাপিা খ্রিভাগ এর অনুমখ্রত াখপখি চখ্রত ২০১৮-১৯ 

অর্ মিছখর “BBS Survey, Data Service and Certificate Management”

িামক ই-াখ্রভ ম িাস্তিায়ি করা খি।  

ভখ্রিষ্যৎ পখ্ররকল্পিা 



 িতমমাখি প্রয িীখ্রতমাাটি রখয়খছ তার প্রকাি পখ্ররপে জাখ্রর করা য় খ্রি। 

পখ্ররংখ্যাি ও তথ্য ব্যিস্থাপিা খ্রিভাখগর মাধ্যখম ডাটা রিরা/খ্রিক্রয় ংক্রান্ত 

িীখ্রতমাার পখ্ররপেটি জাখ্রর করখত খি;   

 িতমমাি মখয়র াখর্ তা খ্রমখ্রখয় েখয়াজখি িীখ্রতমাাটি আরও অখ্রধক 

াম্প্রখ্রতকীকরে করখত খি;  

 িীখ্রতমাাটি িাংা ভাার পালাপাখ্রল ইংখরজী ভাাখতও করখত খি; 

 িাংা ও ইংখরজী উভয় ভাার পখ্ররপে খ্রিখ্রিএ এর ওখয়িাইখট রাো খি; 

 ডাটা রিরা/খ্রিক্রয় ংক্রান্ত িীখ্রতমাাটির পখ্ররপে পখ্ররংখ্যাি ও তথ্য 

ব্যিস্থাপিা খ্রিভাগ প্রর্খক জাখ্রর করা খ রকাখ্রর অন্যান্য েপ্তর িার খ্রিকট 

অখ্রধকতর গ্রেখযাগ্য খি। 

চমাি......
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