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মুখফন্ধ
ফাংরাহদ ডযংখ্যান ব্যুহযা’য
এএনএড) াট ট-৩: ন্যানার াউজহাল্ড
ডাটাহফআজ-এনএআচডড (পূফ টতন ডফডডড) প্রকল্প এয অতা প্রথভ হফ ট যংপুয  ফডযার ডফবাহগয কর জজরা এফং
ভভনডং ডফবাহগয ভভনডং, জাভারপুয  জযপুয জজরায এফং ম টাক্রহভ জদহয কর জজরায কর খানায অথ টাভাডজক তথ্য ংগ্রহয ডযকল্পনা গ্রণ কযা হহছ। মূর তথ্য ংগ্র কাম টক্রহভয পূফ ট-প্রস্তুডত ডহহফ ভাঠ ম টাহ গণনা
এরাকা গঠন, ম্যা প্রস্তুত, ডজ জকাড ারনাগাদকযণ আতুাডদ ডফলহ জজানার াহযন ম্পন্ন কযা হফ। এ কাহজ জম কর
ব্যডি ভাঠ ম টাহ াডফ টক তত্ত্বাফধান এফং ফাস্তফাহন ডক্রবাহফ ডনহাডজত থাকহফন তাঁহদয জন্য এ ম্যানুারটি প্রণন কযা
হহছ।
এ ম্যানুারটিহত ডজ জকাড নফান  ংহাধন, গণনা এরাকা গঠন, সুাযবাআজায এরাকা গঠন  সুাযবাআজায
জেচ ম্যা প্রস্তুত আতুাডদ ডফলহ অহরাকাত কহয জজানার াহযন ডযচারনা র ণ ডফলমূ অহরাচনা কযা
হহছ। শুভাডয/জডয স্থাী কডভটিয ম্মাডনত দস্যগণহক এ কাম টক্রভ ম্পহকট ফডতকযণ এফং স্থানী প্রান, স্থানী
যকায প্রডতষ্ঠান  জনপ্রডতডনডধগণহক ম্পৃি কহয গুরূত্বপূণ ট এ তথ্য ংগ্রহয কাজটি সুষ্ঠুবাহফ ম্পাদন কযা ম্ভফ ফহর
অভযা দৃঢ়বাহফ অাফাদী।
জদহয জনাধাযহণয জীফনভান উন্নন, াভাডজক সুযক্ষা ডনডিতকযণ এফং গ্রাডধকাযমূরক দাডযদ্র ডফহভাচহনয
রহক্ষু যকাহযয ফহুডফধ াভাডজক ডনযাত্তা জফস্টনী কভটসূডচ ন্যান্য জফা  উন্ননমূরক কভটসূডচ ডযচারনা এ
তথ্যবান্ডায তুন্ত াক ভূডভকা ারন কযহফ। যকাহযয গুরুত্বপূণ ট এ তথ্য ংগ্র কাম টক্রভহক
পর কযায জন্য জনগণহক উদ্বুদ্ধকযণ এফং তাঁহদয স্বত:স্ফূতট হমাডগতা একান্ত ডযাম ট। তথ্য ংগ্র চরাকারীন ভহ
গণহচতনতা সৃডিয জন্য ব্যাক প্রচায কাম টক্রভ ছাড়া জনপ্রডতডনডধ, জডয কডভটি  স্থানী ম টাহ ডনহাডজত কর
যকাযী  জফযকাযী কভটকতটা/ কভটচাযীগহণয ডক্র ংগ্রণ একান্ত প্রহাজন। তথ্য ংগ্র চরাকারীন ভহ কর ধভী
প্রডতষ্ঠান হত জডয নুষ্ঠাহন হফ টাতবাহফ হমাডগতা প্রদান এফং স্বত:স্ফূতটবাহফ ংগ্রহণয অহ্বান জানাহনা হর
ংগৃীত তহথ্যয গুণগত ভান বৃডদ্ধ াহফ।
ফাংরাহদ ডযংখ্যান ব্যুহযায কভটকতটা-কভটচাযীগহণয ঐকাডন্তক প্রহচিা  অন্তডযকতা এফং কহরয াডফ টক
হমাডগতা জজানার াহযন  তৎযফতী তথ্য ংগ্র কাম টক্রভ পর  াথ টক হফ, এ অাফাদ ব্যি কযডছ।
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জজানার াহযহনয মূর কাম টক্রভ
ধ্যা ১: সূচনা
উক্রভডনকা
জদহয অথ ট-াভাডজক উন্নহনয রহক্ষু জাতী, অঞ্চডরক  ক্ষুদ্র এরাকাডবডত্তক তথ্য প্রকাহয ভাধ্যহভ উন্নন ডযকল্পনা প্রণহন
াতা প্রদাহন  জাতী গ্রগডত মূল্যাহন ডযকল্পনা ভন্ত্রণারহয ডযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা ডফবাহগয অতাধীন
ফাংরাহদ ডযংখ্যান ব্যুহযা (ডফডফএ) ডনযরবাহফ কাজ কযহছ। জাতী ডযংখ্যান প্রডতষ্ঠান (NSO) ডহহফ ডফডফএ শুভাডয
 জডযহয ভাধ্যহভ জদহয অথ ট-াভাডজক কর খাহতয গুরুত্বপূণ ট তথ্য ংগ্র, ংকরন  প্রকা কহয জাতী, অন্তজটাডতক 
স্থানী ম টাহ তহথ্যয চাডদা পূযণ কহয অহছ। ফতটভান ডফহে যকাডয  জফযকাডয ডযকল্পনা প্রণন এফং উন্নন প্রকল্প গ্রণ,
ফাস্তফান  মূল্যাহনয জক্ষহে ডযংখ্যাহনয গুরুত্ব উত্তহযাত্তয বৃডদ্ধ াহে। নীডতডনধ টাযক, ডযকল্পনাডফদ, গহফলক  ডক্ষাডফদ
কর ম টাহ ংডজন  ব্যফাযকাডযগণ ডফডফএ প্রণীত ডযংখ্যাহনয ভাধ্যহভ উন্নন ডযকল্পনা প্রণন  ফাস্তাফন কহয
অহছ।
জুরাআ ২০১৩ হত ডডহম্বয ২০১৭ ম টন্ত ফাস্তফানাধীন এএনএড াট ট-৩: ন্যানার াউজহাল্ড ডাটাহফআজ এনএআচডড (পূফ টতন
ডফডডড) ীল টক এ প্রকল্প কাম টক্রভটিয ভাধ্যহভ জদহয ধনী-গযীফ ডনডফ টহহল কর খানায অথ ট-াভাডজক  জনতাডত্বক তথ্য ম্বডরত
একটি মৃদ্ধ তথ্য বান্ডায গহড় উঠহফ। মা ব্যফায কহয জদহয কর নাগডযহকয াভাডজক ডনযাত্তা ফহুডফধ াভাডজক জফা
প্রদান কযা জতয হফ। ডফডবন্ন ভন্ত্রণার, ডফবাগ এফং যকাডয জফযকাডয ংস্থামূহয জন্য এ ডাটাহফআজটি তুন্ত াক
ভূডভকা যাখহফ।
ভডন্ত্রডযলদ কর্তটক নুহভাডদত জাতী ডযংখ্যান উন্নন জকৌরহেয (National Strategy for Development of
Statistics-NSDS) অহরাহক অহরাচু ডাটাহফআজ প্রণন কযা হে।
জজানার াহযন
ঠিকবাহফ তথ্য ংগ্র কাম টক্রভ ডযচারনায প্রস্তুডত গ্রহণয জহন্য জজানার াহযন একটি গুরুত্বপূণ ট কভটকান্ড। ভাঠ ম টাহ
জজানার ডপাযগণ গণনা এরাকা ডযদটন কহয জভৌডরক প্রস্তুডতমূরক কভটকান্ড ম্পাদন কহয থাহক। এএনএড াট ট-৩:
এনএআচডড (পূফ টতন ডফডডড) ীল টক এ প্রকহল্পয অতা জদহয কর খানায তথ্য ংগ্র কাম টক্রভ সুষ্ঠুবাহফ ম্পাদন, তথ্য ংগ্র
কাম টক্রভ জতয কযা এফং প্রডতটি খানা গণনা ন্তর্ভটডি ডনডিত কযায রহক্ষু জজানার াহযহনয ভাধ্যহভ প্রহাজনী কাজ
ভাধা কযা হফ।
জজানার াহযহনয মূর কাম টক্রভঃ
প্রথভ:

কডম্পউটায ডজ জকাড তাডরকা মাচাআ কহয তা নফান কযা;

ডদ্বতী: জভৌজা/ ভল্লায ীভানা ডনডিত া এফং ল্লী এরাকায জক্ষহে যফযকৃত জফআজ ম্যাহয ভহধ্য গ্রাহভয ীভানা ডচডিত
কযা;
র্ততী: এরাকা খানামূ কুআক কাউন্ট কহয খানায ংখ্যা ডনধ টাযণ (এরাকায উত্তয-ডিভ জকাণ হত গণনা শুরু কহয );
চতুথ ট:

গহড় ২০০ খানা ভন্বহ গণনা এরাকা ( Enumeration Area-EA) থ টাৎ একজন গণনাকাযীয এরাকা
বাগ কযা ( াফ টতু  াড় এরাকায জক্ষহে গহড় ১০০ খানায ভন্বহ গণনাকাযীয এরাকা গঠিত হফ);

ঞ্চভ:

গণনা এরাকায ীভানা ডযডচডত অরাভত ফা ডরহজন্ড দ্বাযা ডচডিতকযণ;

লষ্ঠ : ৫-৬ টি গণনা এরাকা ভন্বহ একটি সুাযবাআজায এরাকা গঠন;
প্তভ :

জফআজ ম্যাহয াাহে সুাযবাআজায জেচ ম্যা প্রস্তুত কযণ ;

িভ : গণনা এরাকা নম্বয  সুাযবাআজায এরাকা নম্বয নুাহয গণনাকাযী  সুাযবাআজাহযয তাডরকা প্রস্তুত কযণ;
নফভ : কহরার রুভ, প্রডক্ষণ জকন্দ্র, ংযডক্ষত এরাকায তাডরকা, ডবঅআড তাডরকা আতুাডদ প্রস্তুত কযণ;
দভ : শুভাডয/জডয এয জহন্য ভাঠ ম টাহ গঠিত স্থাী কডভটিহক াডফ টক কাম টক্রভ ফডতকযণ এফং ংডিি শুভাডয/জডয
কডভটিয বা অহাজন কযা;
একাা্দ: শুভাডয/জডয স্থাী কডভটিয দস্য, স্থানী প্রান, স্থানী জনপ্রডতডনডধ, গণ্যভান্য ব্যডিফগ ট  ংডিি কহরয
ম্পৃিতা  হমাডগতা প্রস্তুডতমূরক কাম টক্রভ ম্পাদন।

তাছাড়া, জম কর জভৌজা/ভল্লা  গ্রাভ ম্পূণ ট ডকংফা অংডক নদীবাঙহন ডফডরন হহছ (নদী ডকডস্ত) ডকংফা জনফডতীন
(depopulated) হহছ জগুহরা ফশ্যআ ডজ জকাড তাডরকা থাকহত হফ এফং ভন্তব্য করাহভ তা উহল্লখ কযহত হফ। যংপুয
ডফবাহগয জম কর জজরা ধুনালুপ্ত ডছটভর ডছর জ কর জজরায জক্ষহে ডছটভরমু জম কর জভৌজায ন্তর্ভটি তা ডজ

জকাড তাডরকা ভন্তব্য করাহভ ডরখহত হফ। জকান ডছটভরহক অরাদা আউডনন  জভৌজা ডহহফ যকাযীবাহফ জঘালণা কযা হর
তা নতুন জভৌজা  আউডনন ডহহফ ডজ জকাড তাডরকা অনহত হফ। এ জক্ষহে নতুন জকাড নম্বয দয দপ্তহয কডম্পউটায উআং
কর্তটক প্রদান কযা হফ।
জম ভস্ত গ্রাভ/জভৌজা/গণনা এরাকা (EA) ােটফতী গণনা এরাকায াহথ ভাজট কযহত হফ তা ডরডফদ্ধ এফং নতুন জকান গ্রাভ,
জভৌজা ডকংফা গণনা এরাকা সৃডি হর তা ডচডিত কহয ডরডফদ্ধ কযহত হফ। এহক্ষহে স্মতটব্য জম, জকান আউডনন/াড ট,
জভৌজা/ভল্লা, গ্রাভ/াড়া ডকংফা াহড টয ভহধ্য জমন জকান াধাযণ খানা মূর তথ্য ংগ্র কাম টক্রহভ জকান ফস্থা ফাদ না হড়
জজানার াহযহন জডদহক ডফহলবাহফ রক্ষু যাখহত হফ এফং জ নুাহয গণনা এরাকা  সুাযবাআজায এরাকা গঠন কযহত
হফ। উহল্লখ্য জম, এ কাম টক্রভটি ম্পূণ টবাহফ খানাডবডত্তক ডফধা প্রডতটি গণনা এরাকায অতা কর াধাযণ খানা (প্রডতষ্ঠান
,প্রাডতষ্ঠাডনক খানা  ন্যান্য খানা ব্যডতত) এ কাম টক্রহভ ন্তর্ভটি হফ। মূর তথ্য ংগ্র কাম টক্রহভ খানায অতা কর দস্যহক
গণনা  তথ্য ংগ্রহ ন্তর্ভটি কযা হফ। উদাযণ স্বরূ, খানায দস্য এভন জকান ছাে মডদ জাহস্টহর থাহক, ডকংফা জকান দস্য
ডফহদহ থাহক ডকংফা ন্য জকান কাযহণ াভডক নুডস্থত থাহক ডকংফা খানায জকান দস্য মডদ জভহ থাহক তাঁযা মূর তথ্য
ংগ্রহ ংডিি খানা ন্তর্ভটি হফন।
গণনা এরাকা বাহগয জক্ষহে ডফহলবাহফ রক্ষু যাখহত হফ, জমন গণনা এরাকা ফা EA মূ ম্পূণ ট অরাদা । একটি গণনা
এরাকায জকান খানা জমন ন্য গণনা এরাকা জকানক্রহভ ঢুহক না হড়, থ টাৎ গণনা এরাকায খানা জমন overlapping না ।
জকান খানা ফাদ ফা দদত (omission/duplication)
জমন না  জডদহক ডফহলবাহফ তকট থাকহত হফ।
গণনা এরাকা গঠহনয ভ জকান ফস্থাহতআ একটি গ্রাহভয ডকছু ং  ন্য একটি গ্রাহভয ডকছু ং ডনহ ফা একটি
ভল্লা/জভৌজায ডকছু ং  ন্য একটি ভল্লা/জভৌজায ডকছু ং ডনহ গণনা এরাকা গঠন কযা মাহফনা। তহফ গহড় ২০০ খানা
ভন্বহ একজন গণনাকাযীয এরাকা ডনধ টাযহণয জক্ষহে তা একাডধক গণনা এরাকা ভন্বহ গঠিত হত াহয, অফায একটি ফড় গ্রাভ
ডনহ একজন গণনাকাযীয এরাকা ফা একাডধক গণনাকাযীয এরাকা গঠন হত াহয। ভল্লায জক্ষহে একটি ভল্লা একাডধক গণনা
এরাকা গঠিত হর তায গণনা এরাকায নম্বয ক্রভান্বহ ডদহত হফ।




গ্রাভ 
ভল্লাডবডত্তক কডম্পউটায ডজ জকাড তাডরকা

ধ্যা-২: কডম্পউটায ডজ জকাড তাডরকা মাচাআ কযণ  নফান
ম্যাডং  ডজ জকাড াহযহন াম্প্রডতকৃত কডম্পউটায ডজ জকাড তাডরকাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ মাচাআ কহয গণনা এরাকা, গ্রাভ
/ভল্লা, জভৌজা, আউডনন/াড ট এয ঠিকতা নুাহয ংহাধন, ডফহাজন  ংহমাজন কযহত হফ। এহক্ষহে ডফডফএ এয
াম্প্রডতক ভহয ডজ জকাড অহডটিং কভটসূডচয অতা নুসৃত ডফলাফরী এফং ন্যান্য গুরূত্বপূণ ট ডফলাফরীয প্রডত রক্ষু
যাখহত হফ জমন তা াভঞ্জস্যপূণ ট  ডনর্ভটর ।
গ্রাভ  ভল্লাডবডত্তক কডম্পউটায ডজ জকাড তাডরকা
ডজ জকাড
জজরা

উহজরা
/ থানা

জজান

জৌযবা/
ডটি
কহটাহযন

আউডনন/
াড ট

জভৌজা

গ্রাভ /
ভল্লা

অযএভ
RMO

গ্রাভ/
জভৌজা/
ভল্লায নাভ

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

সুাযবাআজাহযয
ংখ্যা

ভাজট আএ

১৪

১৫

ভাজট উআথ
আউডনন/াড ট
১৬

জভৌজা
১৭

গ্রাভ/
১৮

খানায ংখ্যা
অদভশুভাডয
কুআক কাউন্ট
২০১১
(জজানার
াহযহন
২০১৬)
১০
১১

ফআ এয ংখ্যা
আএ (EA)
১৯

১০০ াতায ফআ
২০

২৫ াতায ফআ
২১

গণনা
এাকার
সংখ্যা

গণনাকাযী
ংখ্যা

১২

১৩

ভন্তব্য

২২

উহযাি ছহকয প্রডতটি আউডনট, নাভ  জকাড মাচাআ কহয প্রহাজনী ংহাধন কযহত হফ।
করাভ ১, ২, ৩: ছহকয উহয উহল্লডখত ডজ জকাহডয াহথ ডভর থাকহর জডিহরয াাহে াহ জছাট অকাহয টিক ডদহত হফ।
র্ভর থাকহর ংহাধন কযহত হফ। নতুন জকান জভৌজা, গ্রাভ/ভল্লা আতুাডদ সৃডস্ট হর ভন্তব্য করাহভ নতুন জভৌজা, গ্রাভ /ভল্লা
আতুাডদ ডরখহত হফ।

করাভ ৪, ৫, ৬  ৭: এ চাযটি করাভ মথাক্রহভ জৌযবা/ ডটি কহটাহযন, আউডনন/াড ট, জভৌজা এফং গ্রাহভয/ভল্লা জকাড
ম্বডরত। ল্লী এরাকায জহন্য জভৌজায ধীন গ্রাভহক এফং য এরাকায জন্য ভল্লাহক ডচিত কযহত হফ। একটি জভৌজা এক ফা
একাডধক গ্রাভ/ভল্লা থাকহর প্রথভ রাআনটি জভৌজায জহন্য এফং ডদ্বতী  হযয রাআনমূ গ্রাভ/ভল্লায নাভ ডরডফদ্ধ কযায জহন্য
থাকহফ।
করাভ ৮: অযএভ (RMO) জকাডঃ ডনম্নফডণ টত জকাড ডরস্ট নুমাী প্রডতটি গ্রাভ  ভল্লায জহন্য অযএভ (RMO) জকাড
ফাহত হফ।
ল্লী এরাকা (Rural)
জৌযবা (Paurashava)
জৌযবা ন এভন উহজরা জডহকাাটায (Upazila Headquarter other than Paurashava)
কুান্টনহভন্ট এরাকা (Cantonment Area)
জনফডতীন/ নদী ডকডস্ত
ডটি কহটাহযন (City Corporation)

করাভ ৯,১০,১১:

1
2
3
5
8
9

৯ এ জভৌজা  গ্রাভ/ভল্লায নাভ উহল্লখ অহছ, তা ঠিক ডকনা তা মাচাআ কহয জদখহত হফ। উি
গ্রাভ/ভল্লায  জভৌজায ডফযীহত ১০ নং করাহভ অদভশুভাডয ২০১১ নুমাী প্রাপ্ত খানায ংখ্যা এফং ১১ নং করাহভ কুআক
কাউহন্ট প্রাপ্ত ফতটভান খানায ংখ্যা ঠিকবাহফ ডরখহত হফ। উহল্লখ্য খানায ংখ্যায ঠিকতা  তদানুাহয মথামথবাহফ গণনা
এরাকায গঠহনয উয ডনবটয কযহছ জজানার াহযন যফতী জডযহয পরতা।

করাভ ১২,১৩,১৪: ১২ নং করাহভ প্রডতটি জভৌজা  গ্রাভ /ভল্লায ডফযীহত কতটি গণনা এরাকা তায ংখ্যা (Number of
EA) এফং করাভ ১৩ এ Number of Enumerator ফা গণনাকাযী ংখ্যা ডরখহত হফ। করাভ ১৪ এ Number of
Supervisor ফা সুাযবাআজাহযয ংখ্যা ডরখহত হফ।

করাভ ১৫-১৯: এ গণনা এরাকা ভাজট ডফলক তথ্যাডদ পূযণ কযহত হফ, মাহত হজআ ভাজটকৃত গ্রাভ/জভৌজা/ভল্লা/আএ (EA)
ংক্রান্ত ডফলহ ব্যঝা মা। ১৫ নং করাহভ গ্রাভ/ ভল্লায জম গণনা এরাকাটিহক ভাজট কযা হফ তায নম্বয ( EA no) ডরখহত হফ।
১৬-১৯ নং করাহভ থ টাৎ ৪টি াফ-করাভ ম্পন্ন ভাজট (merge with) করাহভ জম জভৌজা/ভল্লা/গ্রাভ/আএ এয াহথ ভাজট হফ তা
প্রহমাজুতা নুাহয জকাহডয ভাধ্যহভ ঠিকবাহফ ডরখহত হফ। ফ টহল করাহভ উহল্লখহমাগ্য ভন্তব্য থাকহর তা ডরখহত হফ। ভন্তব্য
করাহভ মূর জভৌজা/ভল্লা/গ্রাহভয াহথ জম ভল্লা/জভৌজা/গ্রাভ/আএ ম্পূণ ট ফা ংডফহল ভাজট হফ তা উহল্লখ কযহত হফ। এ ছাড়া
নদীগহবট ডফরীন, জনফডতীন, ধুনালুপ্ত ডছটভর আতুাডদ ডকংফা উহল্লখহমাগ্য ন্য জকান ডফল থাকহর তা ভন্তব্য করাহভ ডরখহত
হফ।

করাভ ২০-২১: এ ংডিি গ্রাভ/ ভল্লা, জভৌজা প্রশ্নহেয কতটি ফড় ফআ (১০০ াতায), কতটি জছাট ফআ (২৫ াতায) প্রহাজন
হফ তায ঠিক ডাফ ংডিি করাহভ ডরখহত হফ। ( ১০০ াতায ফড় ফআহ ১০০ টি খানা  ২৫ াতায জছাট ফআহ ২৫ টি খানায
তথ্য ংগ্র কযা মাহফ)
জকান জভৌজা/ভল্লা ম্পূণ ট ডকংফা অংডক নদীগহবট ডফরীন, জনফডতীন, ংযডক্ষত এরাকা, ডফহল জকান এরাকা আতুাডদ হর জ
কর জক্ষহে একটি পৃথক তাডরকা প্রস্তুত কযহত হফ এফং কডম্পউটায যাহন ডজ জকাড তাডরকায ফ টহল ভন্তহব্যয করাহভ তা
উহল্লখ কযহত হফ।

ডফঃদ্রঃ- আহতাপূহফ ট নুডষ্ঠত াআরট জজানার াহযহন ভাঠ ম টা হত জপ্রডযত কডম্পউটায ডজ জকাড যীক্ষাহন্ত জদখা
মা হনহক ডনহদ টনা নুযণ কহযনডন পহর ডফডবন্ন ধযহনয র্ভর ডযরডক্ষত হহছ। ডনহম্নাি ডফলগুডর গুরুত্বকাহয
নুযণ কযহত হফ:
 ককান ক ৌজায় একাধধক গ্রা / হল্লা থাকল ধনধদিষ্ট গ্রা / হল্লার ধিরীলে খানার সংখ্যা, গণনা এাকা, গণনাকারীর
সংখ্যা ধখলে হলি। গণনা এাকা ধিধিক খানার সংখ্যা ধখার প্রলয়াজন কনই।
 সক কেলে সরিরাহকৃে কধিউটার ধজও ককাড োধকার ককাড ব্যিহার করলে হলি। অন্য ককান ককাড ব্যিহার করা
যালিনা।
 নতুন ককান ক ৌজা , গ্রা / হল্লা সৃধষ্ট হল োর না কধিউটার ধজও ককাড োধকায় ধখলে হলি। উক্ত ক ৌজা িা
গ্রা / হল্লার ধজও ককাড কধিউটার উইং কর্তিক প্রদি হলি। েলি উক্ত ক ৌজা , গ্রা / হল্লার খানার সংখ্যা, গণনা এাকার
সংখ্যা, গণনাকারীর সংখ্যা ইেযাধদ েথ্য প্রদান করলে হলি।


জনিসধেহীন িা নদীগলিি ধিীন ক ৌজার কেলে সংধিষ্ট কাল আরএ ও ককাড ধখলে হলি ও ন্তব্য কাল উলল্লখ
করলে হলি। জনিসধেহীন ক ৌজার কেলে EA No কাল ‘ –‘ ধিহ্ন িসালে হলি।


াজি এাকার কেলে কয এাকাটি াজি হলি োর সংধিষ্ট কাল কয এাকার সালথ াজি হলি োর ককাড
সংধিষ্ট
কাল ধখলে হলি। কয এাকার সালথ াজি হলি োর সংধিষ্ট কাল ধকছু ধখলে হলিনা। সংধিষ্ট কা ব্যধেে অন্য
কাল ধখা যালিনা।




াডয



Enumaration Area)

Importance of dimarkation of Enumaration Area)






ধ্যা-৩: গণনা এরাকায ীভানা ডচডিতকযণ এফং সুাযবাআজায এরাকায জেচ ম্যা প্রণন
৩.১: গণনা এরাকায ীভানা ডচডিতকযণ/নফান
পূহফ ট নুডষ্ঠত ম্যাডং  ডজহকাডডং াহযহন জম ভস্ত জভৌজা  ভল্লা নফান কযা হডছর জগুডরহক ংহাধন কহয ে
জজানার াহযহন জফআ ম্যা ডহহফ ব্যফায কযায জন্য যফযা কযা হহছ। ল্লী এরাকা জভৌজা জফআ ম্যাহ ডরহজন্ড
নুযণ কহয প্রথহভ গ্রাহভয ীভানা ডচডিত কযহত হফ। তঃয গ্রাভহক গহড় ২০০টি খানায ভন্বহ ডফবি কহয গণনা এরাকায
ীভানা ডচডিত কযহত হফ। এ াহযহন উি গণনা এরাকায চাযাহ হজ ডচডিতহমাগ্য অরাভত  নাভ ফাহত হফ মাহত
গণনাকাযীগণ ডনভূটরবাহফ গণনা এরাকায ীভানা ডচনহত াহয। ব্যডতক্রভ ডহহফ াফ টতু  াড় এরাকায জক্ষহে গণনা এরাকায
াআজ গহড় ১০০টি খানা ধযা জমহত াহয। ফশ্য জৌযবা এফং ঘনফডতপূণ ট গ্রাহভয জক্ষহে জকান ব্যডতক্রভ কযা মাহফ না। ল্লী
এরাকায জন্য প্রণীত একটি জফআজ ম্যাহয নমুনা ংহমাজনী ‘ক’ জত জদখাহনা হহছ।
৩.১.১: জভৌজা ম্যাহ গণনা এরাকায (EA) ীভানা ডচডিতকযণ দ্ধডতঃ
ংহমাজনী ‘ক’ জত ংযডক্ষত জভৌজা ম্যাটিয ডদহক রক্ষু করুন। এ জভৌজাটিয নাভ ানভনপুয (৮৬১), আউডনন াডদপুয (৮১) এফং
উহজরা ফারাগঞ্জ (০৮) এ জভৌজা দুটি গ্রাভ যহহছ, মাহদয একটি কভরপুয এফং যটি যভানপুয। ডনহম্নফডণ টত ডতনটি ধাহ
গণনা এরাকায ীভানা ডচডিত করুনঃ
প্রথভ ধাঃ উহযাি জভৌজা ম্যাহ ”……..V………” ডরহজন্ড ব্যফায কহয কভরপুয গ্রাহভয ীভানা ডচডিত করুন। ে
জভৌজা দুটি ভাে গ্রাভ থাকা যভানপুয গ্রাহভয ীভানা হটাহভটিকুাডর ডচডিত হ মাহফ।
ডদ্বতী ধাঃ প্রথভ ধাহ ডচডিত গ্রাহভয ীভানায ভহধ্য গণনা এরাকায ীভানা ডচডিত কযহত হফ। গণনা এরাকায গড় াআজ র
২০০টি খানা। কুআক কাউন্ট হত জদখা জগহছ------------কভরপুয গ্রাহভয খানায ংখ্যা অনুভাডনক ৩২৫টি; এফং যভানপুয গ্রাহভয
খানায ংখ্যা অনুভাডনক ১৯০টি।
এ কাম টক্রহভ স্বাবাডফক ডাফ নুমাী কভরপুয গ্রাভহক দু’টি গণনা এরাকা (একটি আএ ন্য গ্রাভ/হভৌজায াহথ ভাজট কহয) এফং
যভানপুয গ্রাভহক একটি গণনা এরাকা ডফবি কযহত হফ। প্রডতটি গ্রাহভয ীভানায ভহধ্য ............... ডরহজন্ড ব্যফায কহয গহড়
২০০টি াাাড খানায জন্য একটি গণনা এরাকায ীভানা ডচডিত করুন। রক্ষু ফাখহফন জমন খানায ংখ্যা ১৮০টিয কভ থফা
২২০টিয জফী না । ত:য প্রথভ গণনা এরাকায ম্যাহ গণনা এরাকায নম্বয EA-01, এফং ডদ্বতীটিয জন্য EA02……………. আতুাডদ ফান। তঃয হযজডভহন জদহখ-শুহন প্রডতটি গণনা এরাকায চাযাহ নুুনতভ চাযটি
অরাভত/খানা প্রধাহনয নাভ ফান মাহত গণনাকাযীগণ ডনভূটরবাহফ (EA) ম্যাহ জদহখআ স্ব স্ব এরাকা ডচনহত াহযন। এফায নমুনা
ম্যাটিয ডদহক পুনযা রক্ষু করুন এফং এ দ্ধডত নুযণ কহয কর জভৌজা ম্যাহ প্রথহভ গ্রাভ এফং হয গ্রাভহক গণনা এরাকা
ডফবি করুন।

**হখার যাখহত হফ জম জজাহন গণনা এরাকায গড় াআজ ২০০ খানায কভ হফনা।
















৩.১.২। ভল্লা ম্যাহ গণনা এরাকায ীভানা ডচডিতকযণ দ্ধডতঃ
যফযাকৃত ভল্লা ম্যাটিহক জফআজ ম্যা ডহহফ ব্যফায করুন। জৌয এরাকা এফং ডটি কহটাহযন এয জক্ষহে ভল্লায ভহধ্য
যাডয গণনা এরাকায ীভানা ডচডিত করুন এফং প্রডতটি গণনা এরাকায চাযাহ চায কন টাহয নুুনতভ চাযটি অরাভত  ডরহজন্ড
ফান জমন খুফ হজ গণনাকাযীগণ স্ব স্ব এরাকায ীভানা ঠিকবাহফ ডচনহত াহয।
ংহমাজনী ‘খ’ জত যডক্ষত ভল্লা ম্যাটিয ডদহক রক্ষু করুন। এ ভল্লাটিয নাভ “ কাঠার ফাগান এন্ড অরঅডভন জযাড” (হকাড001), াড ট (হকাড-50) এফং থানা ধানভডন্ড (হকাড-ট 16)। অদভশুভাডয ২০১১ এয ১ভ জজানার াহযহনয পূহফ টয প্রাথডভক
ডহফ নুমাী এ ভল্লা ৩৬টি গণনা এরাকা ডছর। ফাস্তফতায ডনডযহখ কুআক কাউন্ট কহয প্রথহভ খানায ংখ্যা ডনধ টাযণ করুন
তঃয গণনা এরাকায ীভানা পুনযা ডচডিত করুন। ভহন করুন উি ভল্লা ফতটভান খানায ংখ্যা ৪৫০০টি এফং ফতটভাহন
এনএআচডড কাম টক্রহভ প্রডত আএ ২০০ খানা ডহহফ এটাহক ২২টি গণনা এরাকা ডফবি কযা প্রহাজন। ডনম্নফডণ টত ডতনটি ধাহ গণনা
এরাকায ীভানা ডচডিত করুন এফং প্রডতটি EA-য চাযাহ এফং চায কন টাহয প্রহাজনী ংখ্যক অরাভত ফান।
ভল্লায উত্তয ডিভ জকাণা ফডস্থত গণনা এরাকা হত নফান কাজ শুরু করুন। ডফদ্যভান গণনা এরাকায ীভানায চাযাহ ঘুহয
ঘুহয ে এরাকায ন্তভূটি খানায ংখ্যা ডনরুণ করুন। খানায ংখ্যা ১৮০ হত ২২০ এয ভহধ্য হর শুধুভাে ে এরাকায
ীভানা ফডস্থত  হজ ডচডিতহমাগ্য স্কুর, কহরজ, ভডজদ, ভাদ্রাা, আতুাডদয নাভ ডরখুন থফা প্রহাজন হর খানা প্রধাহনয
নাভ ফা জদাকাহনয নাভ ডরখুন।
ডফঃদ্রঃ ১। গণনা এরাকায ম্যা প্রণন/নফান ম্পন্ন ায য কডম্পউটায ডজহকাড তাডরকায াহথ ডভডরহ
জদখুন এফং প্রহাজনী ংহাধন করুন।
২। ডযোয ডযেন্নতায াহথ প্রডতটি গণনা এরাকায চাযাহ ডরহজন্ড নুমাী ম টাপ্তবাহফ মথামথ অরাভহতয
নাভ ডরখুন। প্রডতটি গণনা এরাকায চায কন টাহয কভহক্ষ চাযটি ডরহজন্ড থাকহত হফ, জমন গণনা এরাকাটিহক
হজআ ডচডিত কযা মা।

৩.২। সুাযবাআজায এরাকায জেচ ম্যা প্রণনঃ
ুঁ
ডনডফড় তদাযডকয ভাধ্যহভ ডনখুতবাহফ
প্রডতটি আউডনন/াহড টয কর খানা  জনগনহক গণনার্ভি কযায রহক্ষু শুভাডয
কভটডযকল্পনা নুমাী প্রডত ৫-৬ জন গণনাকাযীয জন্য একজন সুাযবাআজায ডনহাহগয ব্যফস্থা যাখা হহছ। তাআ জজানার
াহযহন প্রডতটি আউডনন/াড টহক প্রহাজনী ংখ্যক সুাযবাআজায এরাকা ডফবি কযহত হফ এফং প্রহতুহকয জন্য একটি
কহয জেচ ম্যা প্রণন কযহত হফ। জেচ ম্যা প্রণহনয জক্ষহে ম্যাহয ৫টি জভৌডরক ডফল রক্ষু যাখহত হফ।
প্রথভঃ ম্যাহয ডহযানাভঃ উদাযণ (গ্রাভ/ভল্লা: Kholifatari
Satgara
Ward no:17
Rangpur Sadar, Rangpur City Corporation, Rangpur)
ডদ্বতীঃ ডদকডনহদ টনাঃ াধাযণ ডনভ নুমাী-ম্যাহয উয ডদক ফভ উত্তয হফ। পহর”....”ডচিটি ম্যাহয উত্তয ডদক
ব্যঝাহনায জন্য ব্যফায করুন)
র্ততীঃ ীভানায চাযডদহক ফডস্থত এরাকায নাভঃ [উদাযণঃ (ফাংরাহদহয ীভানা)- উত্তযডদহক বাযহতয ডিভফঙ্গ, অাভ 
জভঘার প্রহদ, পূফ ট ডদহক বাযহতয অাভ, ডেপুযা , ডভহজাযাভ প্রহদ  ডভানভায, দডক্ষণ ডদহক ফহঙ্গাাগয এফং ডিভ ডদহক
বাযহতয ডিভ ফঙ্গ)
চতুথ টঃ সুাযবাআজায এরাকা ফডস্থত ভল্লা/গ্রাহভয ভহধ্য গণনা এরাকায ীভানা এফং হজ ডচডিত কযা মা এ রু অরাভত
ফান- সুাযবাআজায এরাকায একটি নমুনা ম্যা ংহমাজনীহত প্রদান কযা হহছ। এ ম্যাটিহত সুাযবাআজাযগণ স্ব স্ব এরাকা
ীভানা ডরহজন্ড ব্যফায কহয প্রহাজনী অরাভহতয নাভ ডরখুন। এটা তুন্ত গুরুত্বপূণ ট কাজ এফং এয ভাধ্যহভ মূর তথ্য ংগ্র
কাম টক্রহভ সুাযবাআজাযগণ স্ব স্ব এরাকা ডচহন ডনহফন এফং গণনাকাযীগণহক তাহদয এরাকা জদডখহ ডদহফন। ভহন যাখহত হফ এ
কাহজ মতটুকু Omission/Duplication থাকহফ জডয/শুভাডযহত ততটুকু Omission/Duplication থাকহফ।
যফযাকৃত A3 অকাহযয কাগহজ ছাাহনা পযহভহট সুাযবাআজায ম্যা প্রস্তুত কযহত হফ। মূর সুাযবাআজায ম্যাটি
ডফডফএ দয দপ্তয, ঢাকা এএনএড াট ট-৩: এনএআচডড (পূফ টতন ডফডডড) প্রকল্প কাম টার, ডযংখ্যান বফন
(ব্লক-১, ১০ভ তরা)-এ ডফবাগী/জজরা ভন্বকাযীয ভাধ্যহভ জভা প্রদাহনয ব্যফস্থা কযহত হফ।
ঞ্চভঃ ডরহজন্ড  গণনা এরাকায ায-ংহক্ষ। জভৌজা/ভল্লা ম্যা জদহখ ডরহজন্ড ফান। তঃয সুাযবাআজায এরাকা ম্যাহয
ভহধ্যআ ডনহম্নফডণ টত পযহভহট গণনা এরাকায ায-ংহক্ষ ডরডফদ্ধ করুনঃ
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ন্যান্য ডরহজহন্ডয জক্ষহে ডজঅআএ জফআ ম্যাহ প্রদডটত
ডরহজন্ড নুযণ করুন।


Remarks

সুাযবাআজায ম্যাহয একটি নমুনা ডনহম্ন জদা হরা।
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ডফঃদ্রঃ- আহতাপূহফ ট নুডষ্ঠত াআরট জজানার াহযহন ভাঠ ম টা হত জপ্রডযত সুাবাআজায ম্যা যীক্ষাহন্ত জদখা মা হনহক
ডনহদ টনা নুযণ কহযনডন পহর ডফডবন্ন ধযহনয র্ভর ডযরডক্ষত হহছ। ডনহম্নাি ডফলগুডর গুরুত্বকাহয নুযণ কযহত হফ:
 ল্লী এাকায় গ্রা ধিধিক গণনা এাকা তেরী না কলর ক ৌজা ধিধিক গণনা এাকা তেরী করা হলয়লে, যা সঠিক নয়।
ল্লী এাকায় গ্রা লক গণনা এাকায় িাগ করলে হলি গণনা এাকার ক্রধ ক নং গ্রা ধিধিক হলি।
 ক ৌজা/ হল্লা ম্যাল ধজও ককাড, ইউধনয়ন, ক ৌজা, হল্লা, গ্রাল র না ইংলরজীলে ধখলে হলি।
 ক ৌজা ম্যাল গ্রাল র না উলল্লখ করলে হলি এিং গ্রাল র সী ানা কদখালে হলি।
 সুািাইজার ম্যালও গ্রাল র না ধখলে হলি এিং গ্রাল র সী ানা কদখালে হলি।
 সুািাইজার ম্যালর নীলি ডানধদলক গ্রাল র/ হল্লার ধিরীলে গণনা এাকা ধিধিক খানার সংখ্যা ধখলে হলি।
ধি:দ্র:-কযলহতু ধিধিএস কর্তিক ধজও ককাড হানাগাদ করা হলয়লে কসলহতু ধজও ককাড োধকার সালথ
ক ৌজা/ হল্লা
ম্যাল উলল্লধখে (মুধদ্রে) ধজও ককালড গরধ  ধরধেে হল সুারিাইজার ম্যা প্রস্তুলের স য় ক ৌজা/ হল্লা ম্যাল মুধদ্রে ধজও
ককাড ব্যিহার না কলর অিশ্যই সরিরাহকৃে ধজও ককাড োধকার ককাড ও না ব্যিহার করলে হলি।

১
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ঘঃ ৩০ ডভঃ

ধ্যা-৪: গণনাকাযী  সুাযবাআজাহযয তাডরকা প্রণন  ন্যান্য কাম টক্রভ
প্রডতটি গণনা এরাকায ন্তভূটি কর খানা  জনগণহক গণনা ন্তর্ভটি কহয অথ ট-াভাডজক তথ্য ংগ্রহয ডনডভত্ত মূর তথ্য ংগ্র
কাহজয জন্য স্থানী গণনাকাযী ডনহাগ কযহত হফ। গণনাকাযীয ন্যুনতভ জমাগ্যতা এআচএড া। ফাংরা  আংহযজীহত প্রশ্নে
পূযহন ক্ষভ এফং দৃডিডি  শ্রফণডি উত্তভ া ফাঞ্চনী।
ডডক্ষত, ডনষ্ঠাফান, কভটঠ  ভাডজটত ব্যফায ম্পন্ন জফকায মৄফক  মৄফা ভডরাহদযহক ডনহাহগ গ্রাডধকায প্রদান কযহত হফ।
প্রডত ৫-৬ জন গনণাকযীয কাজ তদাযডকয জন্য একটি সুাযবাআজায এরাকা ম্যা প্রণন কযা হফ। প্রডতটি সুাযবাআজায
এরাকায জন্য একজন সুাযবাআজায ফাছাআ কযহত হফ। সুাযবাআজাহযয ন্যুনতভ জমাগ্যতা স্দাতক া এফং ডতডন
তুরনামূরকবাহফ ফহাহজুষ্ঠা্, জনর্তত্বদাহন ক্ষভ এফং াভাডজকবাহফ ডধকতয ভম টাদাফান হফন। প্রাআভাযী/াআ স্কুহরয ডক্ষক
থফা াভাডজকবাহফ ভম টাদাফান জরাকজহনয ভধ্য হত সুাযবাআজাহযয তাডরকা প্রণন কযহত হফ।
তথ্য ংগ্রকাযী  সুাযবাআজায ডহহফ কভহক্ষ তকযা ৫০ বাগ ভডরা ডনহাগ প্রদান কযহত হফ।
স্থানী ভাজহফক  গণ্যভান্য ব্যডিফহগযট াহথ অহরাচনা কহয গণনাকাযী  সুাযবাআজাহযয তাডরকা প্রণন করুন।
যফযাকৃত পযহভ গণনাকাযী  সুাযবাআজাযহদয তাডরকা প্রণন কযহত হফ। স্মতটব্য জম, জমাগ্য, দক্ষ  ডনষ্ঠাফান গণনাকভীয
উয ফহুরাংহ ডনবটয কযহছ ঠিক তথ্য ংগ্র  জডযহয পরতা তথা ডফডফএ এয পরতা।
ভাঠ ম টাহ ংডিি কভটকতটা-কভটচাযী এফং জজানার ডপাযগণ গণনাকাযী  সুাযবাআজায ডনহাগ কযহফন। এ ডনহাগ কাহজ
প্রহাজহন স্থানী ভাজহফক, জনপ্রডতডনডধ  গণ্যভান্য ব্যডিফহগযট হমাগীতা গ্রণ কযা জমহত াহয।
ডফবাগী, ডটি কযহাহযন, াড ট, জজরা, জৌযবা, উহজরা  আউডনন শুভাডয/জডয স্থাী (স্টুাডন্ডং) কডভটিঃ
শুভাডয/জডয এয জহন্য ভাঠ ম টাহ গঠিত স্থাী কডভটিহক এনএআচডড তথ্য ংগ্রহয াডফ টক কাম টক্রভ ফডতকযণ এফং ংডিি
ডফবাগী, ডটি কযহাহযন, াড ট, জজরা, জৌযবা, উহজরা শুভাডয/জডয স্থাী (স্টুাডন্ডং) কডভটি এয বা অহাজন কহয
প্রচাযণায ডনডভত্ত স্থাী কডভটিয দস্য, স্থানী প্রান, স্থানী জনপ্রডতডনডধ, গণ্যভান্য ব্যডিফগ ট  ংডিি কহরয ম্পৃিতা 
হমাডগতা প্রস্তুডতমূরক কাম টক্রভ ম্পাদন  মূর কাম টক্রভ ফাস্তফাহনয ব্যফস্থা গ্রণ কযহত হফ। জজানার াহযহন ডনহাডজত
জজানার ডপায, উহজরা ভন্বকাযী , জজরা ভন্বকাযী  ডফবাগী ভন্বকাযীগণ জজানার াহযন চরাকারীন এ ডফলহ
প্রহাজনী উহদ্যাগ  ব্যফস্থা গ্রণ কযহফন।

প্রডক্ষণ জকহন্দ্রয তাডরকাঃ
জজাহনয গঠন নুাহয প্রহাজনী ংখ্যক গণনাকাযী  সুাযবাআজাযগণহক প্রডক্ষণ প্রদাহনয জন্য প্রডক্ষণ জকন্দ্র ডনফ টাচন কহয
প্রডক্ষণ জকহন্দ্রয নাভ  ঠিকানা ম্বডরত একটি তাডরকা প্রস্তুত কযহত হফ। প্রডক্ষণ জকন্দ্র ডনফ টাচহনয ভ রক্ষু যাখহত হফ জম
জকহন্দ্র জমন ৪০/৪৫ জন প্রডক্ষণাথী একাহথ স্বেহে ফহত াহয, ম টাপ্ত অহরা-ফাতা অহছ, টহরট সুডফধা  ন্যান্য সুডফধা
ডফদ্যভান। এ ছাড়া ডফদুুৎ ংহমাগ  প্রডক্ষণ মন্ত্রাডত থ টাৎ ভাডিডভডডা প্রহজক্টয, ডিন আতুাডদ ব্যফাহযয সুডফধা যহহছ।

ডনন্ত্রণ কক্ষঃ
এনএআচডড তথ্য ংগ্রহয াডফ টক কাম টক্রভ সুষ্ঠুবাহফ ম্পাদহন প্রহাজনী ভন্ব  জরুযী ডবডত্তক ব্যফস্থা গ্রহণয ডনডভত্ত জজরা,
জৌযবা, ডটি কযহাহযন, াড ট, উহজরা এফং আউডনন ডবডত্তক ডনন্ত্রণ জকন্দ্র ডনধ টাযণ কহয তায একটি তাডরকা প্রস্তুত কযহত
হফ। তাডরকা ডনন্ত্রণ কহক্ষয নাভ, ঠিকানা, জপান নম্বয আতুাডদ তথ্য ংহমাজন কযহত হফ।

ংযডক্ষত এরাকায তাডরকা প্রণন:
কুান্টনহভন্ট, পুডর ব্যাযাক, জজর খানা, ফড টায গাড ট আতুাডদ ংযডক্ষত এরাকা থাকহর তায তাডরকা ডনডদ টি পযহভ প্রণন কযহত
হফ।

ডবঅআড তাডরকা প্রণন:
প্রডতটি জজাহন ফফাযত গণ্যভান্য জরাক জমভন: উচ্চদস্থ যকাযী কভটকতটা, ডক্ষক, যাজনীডতডফদ, াংফাডদক, ব্যফাী,
জনপ্রডতডনডধয তাডরকা ডনধ টাডযত পযহভ প্রস্তুত কযহত হফ।

জনফডতীন/ নদীগহবট ডফরীন জভৌজায তাডরকা প্রণন:
জম কর জভৌজা/ভল্লা জনফডতীন ফস্থা অহছ এফং জম কর জভৌজা/ভল্লা নদীগহবট ডফরীন হ জগহছ তায তাডরকা ডনধ টাডযত
পযহভ প্রণন কযহত হফ।

ভারাভার জভাদান:
জজানার াহযহনয মাফতী কাজ সুষ্ঠুবাহফ ম্পাদহনয য জজানার াহযহনয ভাধ্যহভ ম্পাডদত কাজ, ম্যা, ডজ জকাড
তাডরকা, ন্যান্য তাডরকা  অনুলংডগক কাগজে ডফডফএ এয দয দপ্তয, ঢাকা ন্যানার াউজহাল্ড ডাটাহফআজ (এনএআচডড)
প্রকহল্পয ডপহ (ডযংখ্যান বফন, ১০ভ তরা, ব্লক-১) জভা প্রদাহনয ব্যফস্থা কযহফন। জভৌজা/ভল্লা জফআজ ম্যা, গণনাকাযী 
সুাযবাআজাহযয তাডরকা, ংহাডধত ডজ জকাড তাডরকা (কডম্পউটায যান) আতুাডদ কাগজে- ১ (এক) জট (মথামথবাহফ
স্বাক্ষডযত) ংডিি উহজরা উহজরা ডযংখ্যান কভটকতটায/ বাযপ্রাপ্ত কভটকতটায তত্ত্বাফধাহন তকটতায াহথ জভা যাখহফন।
জজানার াহযহনয ব্যাফডত য/ডনকটফতী ভহ মূর তথ্যংগ্র কাহজ এ কর ম্যা  কাগজে ব্যফহৃত হফ ডফধা তা
তুন্ত গুরুত্বপূণ ট। কডম্পউটায যাহন ংহাডধত ডজ জকাড তাডরকায পূণ টাংগ এক জট জজরা ভন্বকাযী কর্তটক মাচাআপূফ টক স্বাক্ষয
কহয প্রকল্প কাম টারহ ন্যান্য কাগজহেয াহথ জভা প্রদান কযহফন এফং নুরূ পূণ টাংগ এক জট ডফবাগী/জজরা ভন্বকাযীয
ডনকট জভা যাখহফন। জজানডবডত্তক ংহাডধত ডজ জকাড তাডরকা/ কডম্পউটায যান, ম্যা  ন্যান্য পযভ/তাডরকা/কাগজহেয
াহথ উহজরা ডযংখ্যান কাম টারহ ংযক্ষহণয ব্যফস্থা কযহফন।
থ টাৎ, জজানার াহযহনয য দ্রুত তথ্য ংগ্রহয মূর কাজ শুরু কযায রহক্ষু কর প্রকায ম্যা তাডরকা  কাগজে ভাঠ
ম টাহ ংযক্ষণ কযহত হফ এফং এক জট দয দপ্তযস্থ প্রকল্প কাম টারহ ডপ অহদহ উডল্লডখত ডনহদ টনায অহরাহক জভা প্রদান
কযহফন।

দয দপ্তহয ডনন্ত্রণ কক্ষ:
জজানার াহযহনয ভ জকান ভস্যায উদ্ভফ হর জকন্দ্রী ডনন্ত্রণ কহক্ষ জমাগাহমাগ কযহত হফ।
জকন্দ্রী জমাগাহমাগ কহক্ষয জপান নম্বয: ০২-৮১৮১০২৩, ০২-৮১৮১১৭৩
০১৭৭৫৬৩৩৫৪২ ০১৫১১৩০০৬১১

জকাড
জজরাঃ
উহজরা/থানা

ফাংরাহদ ডযংখ্যান ব্যুহযা
ন্যানার াউজহাল্ড ডাটাহফআজ (এনএআচডড)
গণনাকাযী  সুাযবাআজাহযয তাডরকা

জজান নং
আউডনন/াডঃট

ল্ল
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উহযয ছক নুমাী জজাহনয গঠন নুাহয প্রহাজনী ংখ্যক গণনাকাযী  সুাযবাআজাযগণহক প্রডক্ষণ প্রদাহনয জন্য প্রডক্ষণ জকন্দ্র
ডনফ টাচন কহয প্রডক্ষণ জকহন্দ্রয নাভ  ঠিকানা ম্বডরত একটি তাডরকা প্রস্তুত কযহত হফ।
প্রডক্ষণ জকন্দ্র ডনফ টচহনয ভ রক্ষু যাখহত হফ জম জকহন্দ্র মাহত ৪০/ ৪৫ জন প্রডক্ষণাথী একাহথ স্বেহে ফহত াহয, ম টাপ্ত অহরা-ফাতা
অহছ, টহরট সুডফধা ন্যান্য সুডফধা ডফদ্যভান। এ ছাড়া ডফদুুৎ ংহমাগ প্রডক্ষণ মন্ত্রাডত থ টাৎ ভাডিডভডডা প্রহজক্টয, ডিন আতুাডদ
ব্যফাহযয সুডফধা যহহছ।

কুান্টনহভন্ট, পুডর ব্যাযাক, জজর খানা, ফড টায গাড ট আতুাডদ ংযডক্ষত এরাকা থাকহর তায তাডরকা প্রণন কযহত হফ।

জম কর জভৌজা/ভল্লা জনফডতীন ফস্থা অহছ এফং জম কর জভৌজা/ভল্লা নদীগহবট ডফরীন হ জগহছ তায তাডরকা প্রণন কযহত হফ।
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