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উল্লেখল্লমোগ্য পরোপর  
 

জোতীয় প্রততফন্ধী ব্যতি জতয (এনএততড) ২০২১ 
 

 

সূচক মভোট েী য 

নমুনো খোনোমূল্লয ংখ্যো ও োক্ষোৎকোয ম্পন্ন কযোয োয 

নমুনো খোনোয ংখ্যো ৩৬,০০০ ২৮,২৬১ ৭,৭৩৯ 

নমুনো খোনোয় োক্ষোৎকোয ম্পন্ন কযোয োয ৯৮.৫০ ৯৮.৬০ ৯৮.১০ 

ফততবটোয ভোতরকোনো (তকযো োয)  
তনজস্ব ৮৪.৩৭ ৯৩.৫৯ ৫২.৮৬ 

বোড়োকৃত ১৩.৪৯ ৪.২৪ ৪৫.১৪ 

বোড়োতফীন ২.০৪ ২.০৭ ১.৯৭ 

ন্যোন্য ০.০৯ ০.১১ ০.০৪ 

য়নকল্লক্ষ ফফোকোযীয ংখ্যো 
য়নকল্লক্ষ ফফোকোযীয গড় ংখ্যো ২.২১ ২.১৯ ২.২৮ 

মম ফ খোনোয তনল্লনোি সুতফধো যল্লয়ল্লে ম ফ খোনোয তকযো োয 
খোনোয় আন্টোযল্লনট সুতফধো যল্লয়ল্লে ৫৭.৪২ ৫৩.৮৩ ৬৯.৭১ 

খোনোয় তফদ্যুৎ সুতফধো যল্লয়ল্লে ৯৮.৭৭ ৯৮.৫৩ ৯৯.৫৭ 

খোনোয় মটতরতবন যল্লয়ল্লে ৫১.১৪ ৪৪.৯৯ ৭২.৩৬ 

খোনোয় মভোফোআর মপোন যল্লয়ল্লে ৯৭.৪৭ ৯৭.২২ ৯৮.৩৩ 
 

সূচক মভোট পুরুল নোযী 

ন্তত এক ধযল্লনয প্রততফতন্ধতো যল্লয়ল্লে এভন ব্যতিয তকযো োয (ফোংরোল্লদল্লয ২০১৩  

ল্লনয প্রততফন্ধী ব্যতিয তধকোয ও সুযক্ষো অআল্লন ফতণ িত প্রকোল্লযয তবতিল্লত) 

মভোট ২.৮০ ৩.২৮ ২.৩২ 

ফফোল্লয এরোকোয ধযন 

েী এরোকো ২.৮৯ ৩.৪৪ ২.৩৫ 

য এরোকো ২.৪৫ ২.৬৯ ২.২০ 

প্রততফতন্ধতোয ধযন 

টিজভ ফো টিজভল্লেকট্রোভ তডজড িোয ০.০৫ ০.০৬ ০.০৪ 

োযীতযক প্রততফতন্ধতো ১.৩৫ ১.৬৬ ১.০৩ 

প্রততফতন্ধতো সৃতি কল্লয এভন ভোনতক সুস্থতো ০.২৯ ০.৩৩ ০.২৪ 

দৃতি প্রততফতন্ধতো ০.৪৬ ০.৪৯ ০.৪৩ 

ফোক প্রততফতন্ধতো ০.৩২ ০.৩৭ ০.২৭ 

বুতিবৃতিক প্রততফতন্ধতো ০.২২ ০.২৪ ০.১৯ 

শ্রফণ প্রততফতন্ধতো ০.৩৬ ০.৩৭ ০.৩৪ 

মতযব্রোর োরত ০.০৮ ০.০৮ ০.০৭ 

ডোউন তনল্লরোভ ০.০৪ ০.০৪ ০.০৪ 

শ্রফণ-দৃতিপ্রততফতন্ধতো ০.০২ ০.০৩ ০.০২ 

ফহুভোতিক প্রততফতন্ধতো  ০.৩৫ ০.৩৯ ০.৩১ 

ন্যোন্য প্রততফতন্ধতো ০.০৫ ০.০৭ ০.০৩ 

প্রততফতন্ধতোয প্রধোন কোযণমূ 

জন্গত ভস্যো ৪১.০৯ ৪০.৭৪ ৪১.৬০ 

সুস্থতো ৩৬.৩৫ ৩২.৭৯ ৪১.৩৮ 

গোে ফো েোদ মথল্লক ল্লড় মোওয়ো ১২.২৭ ১৩.৬৯ ১০.২৭ 

ড়ক দ্যঘ িটনো ৫.৫৩ ৮.২০ ১.৭৭ 
 
 

সূচক মভোট পুরুল নোযী 

২০২১ তক্ষোফল্লল ি অনুষ্ঠোতনক তক্ষো গ্রণকোযী ৫-২৪ ফেয ফয়ী প্রততফন্ধী  

তশু, তকল্লোয ও যুফক 

অনুষ্ঠোতনক তক্ষো গ্রণকোযী ৩২.৬০ ৩০.৯২ ৩৫.১৫ 

৫-২৪ ফেয ফয়ী প্রততফন্ধী মোযো ২০২১ ল্লন অনুষ্ঠোতনক তক্ষো গ্রণকোযী  

তোল্লদয ভল্লে: 

প্রোথতভক স্তয (১ভ-৫ভ মশ্রতণ)  ৫৩.০২ ৫৩.১৫ ৫২.৮৪ 

ভোেতভক ও উচ্চ-ভোেতভক স্তয (৬ষ্ঠ-১২ মশ্রতণ) ৩৭.৪৭ ৩৮.০৯ ৩৬.৬৫ 

স্দোতক ফো স্দোতল্লকোিয ৯.৫১ ৮.৭৬ ১০.৫২ 
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সূচক উবয় পুরুল নোযী 

োধোযণ েোিেোিীয তুরনোয় প্রততফন্ধী ব্যতি তক্ষোয় গল্লড় ততেল্লয় অল্লে (ফেল্লয) 

গড় ফেয  ২.৩৮  ২.৩৬ ২.৪১ 
 

সূচক প্রোথতভক ভোেতভক তদূর্ধ্ি  

২০২১ তক্ষোফল্লল ি তক্ষোগ্রণকোযী ৫-২৪ ফেয ফয়ী প্রততফন্ধী েোি/েোিীল্লদয ফয়ল্লবল্লদ  

তক্ষোয স্তয 

প্রোথতভক স্কুর ফয়ী (৫-১১ ফেয)  ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ 

ভোেতভক স্কুর ফয়ী (১২-১৭ ফেয)  ৩৪.৭১ ৬৫.২৯ ০.০০ 

ভোেতভক-উিয ফয়ী (১৮-২৪ ফেয)  ০.০০ ৪৯.২৬ ৫০.৭৪ 
 

সূচক উবয় পুরুল নোযী 

কভ িংস্থোন, স্বোস্থুল্লফো গ্রণ, তফল্লল ধযল্লনয টয়ল্লরট সুতফধোপ্রোতি, ংগঠল্লনয োল্লথ যুি থোকো  

এফং যকোতয তনফন্ধন থোকোয তবতিল্লত ১৫-৬৪ ফেয ফয়ী প্রততফন্ধী ব্যতিয োয 

কল্লভ ি তনল্লয়োতজত ৩৩.৭৮ ৪৭.৫৯ ১২.৮০ 

কল্লভ ি তনল্লয়োতজত নয় ৬৬.২২ ৫২.৪১ ৮৭.২০ 

জতযল্লয ব্যফতত পূল্লফ িয ০৩ ভোল্ল স্বোস্থুল্লফো গ্রণ কল্লযল্লেন ৬১.৯৮ ৬১.৩৩ ৬২.৯১ 

জতযল্লয ব্যফতত পূল্লফ িয ১২ ভোল্ল স্বোস্থুল্লফো গ্রণ কল্লযল্লেন ৯২.৩৩ ৯১.৭৯ ৯৩.০৯ 

খোনোয় প্রল্লয়োজন নুোল্লয তফল্লল ধযল্লনয টয়ল্লরট যল্লয়ল্লে ৯.৭৫ ৮.৪৫ ১১.৫৯ 

প্রততফন্ধী ম্পতকিত ংগঠন ফো ংস্থোয োল্লথ জতড়ত প্রততফন্ধী ব্যতি ০.৯৭ ১.১৩ ০.৭৪ 

যকোতয তনফন্ধন যল্লয়ল্লে এভন প্রততফন্ধী ব্যতি ৩৫.৬০ ৩৭.৬১ ৩২.৭৬ 

কখল্লনো প্রততফন্ধী বোতো মল্লয়ল্লেন এভন প্রততফন্ধী ব্যতিয োয 

কখল্লনো প্রততফন্ধী বোতো মল্লয়ল্লেন (মোল্লদয তনফন্ধন যল্লয়ল্লে শুদৄ তোল্লদয ভল্লে) ৯১.৪৩ ৯০.২৪ ৯৩.৩৭ 

কখল্লনো প্রততফন্ধী বোতো মল্লয়ল্লেন (তনফতন্ধত এফং তনফতন্ধত তনতফ িল্লল্লল) ৩৩.৮৭ ৩৫.৪৭ ৩১.৬১ 

কখল্লনো মম মকোল্লনো বোতো মল্লয়ল্লেন (তনফতন্ধত এফং তনফতন্ধত তনতফ িল্লল্লল) ৪৭.৪২ ৪৬.৭৪ ৪৮.৩৮ 

 

সূচক মভোট েী য 

জতযল্লয পূল্লফ িয ১২ ভোল্লয মকোল্লনো নো মকোল্লনো ভয় বফলম্যমূরক অচযণ, দ্যব্যিফোয ও তনগ্রল্লয  

তকোয ওয়ো 

বফলম্যমূরক অচযণ, দ্যব্যিফোয ও তনগ্রল্লয তকোয ল্লয়ল্লেন এভন প্রততফন্ধী ব্যতিয তকযো োয ৪৩.৭০ ৪৪.০২ ৪২.৩৩ 

প্রধোনত মম কোযল্লণ বফলম্যমূরক অচযণ, দ্যব্যিফোয ও তনগ্রল্লয তকোয 

প্রততফন্ধী ওয়োয কোযল্লণ বফলম্যমূরক অচযণ, দ্যব্যিফোয ও তনগ্রল্লয তকোয ল্লয়ল্লেন এভন 

প্রততফন্ধী ব্যতিয োয 
৯৮.৫৮ ৯৮.৪১ ৯৯.৩৩ 

প্রধোনত মোল্লদয দ্বোযো বফলম্যমূরক অচযণ, দ্যব্যিফোয ও তনগ্রল্লয তকোয 

প্রততল্লফীয দ্বোযো বফলম্যমূরক অচযণ ও দ্যব্যিফোল্লযয তকোয ল্লয়ল্লেন এভন প্রততফন্ধীয োয ৯০.৫৮ ৯১.২৭ ৮৭.৫৫ 

বফলম্যমূরক অচযণ, দ্যব্যিফোয ও তনগ্রল্লয তফরুল্লি প্রধোন প্রধোন প্রততকোযমূরক ব্যফস্থো গ্রণ 

প্রততল্লফীল্লক ফতত কল্লযল্লেন ৫১.৬৬ ৫৩.৫২ ৪৫.২০ 

আউত মচয়োযম্যোন ফো দস্যল্লক ফতত কল্লযল্লেন  ১৯.০৪ ২২.৬৪ ৬.৪৯ 

স্থোনীয় প্রবোফোরী ব্যতি ফো ধভীয় মনতোল্লক জোতনল্লয়ল্লেন ২৭.৫৭ ২৯.৩৭ ২১.৩১ 

মোযো প্রততকোল্লযয জন্য কোউল্লক জোতনল্লয়ল্লেন তোল্লদয ভল্লে প্রততকোয মল্লয়ল্লেন ৫৮.২৪ ৫২.২৬ ৭৯.০৭ 

 

সূচক মভোট েী য 

জতযল্লয পূল্লফ িয ১২ ভোল্লয মকোল্লনো নো মকোল্লনো ভয় প্রততফন্ধী ব্যতিয তফদ্রুল্লয তকোয ওয়ো 

কখল্লনো তফদ্রুল্লয তকোয ল্লয়ল্লেন এভন প্রততফন্ধী ব্যতিয তকযো োয ৫৬.৪১ ৫৬.৮৬ ৫৪.৫২ 

প্রধোনত মোল্লদয দ্বোযো প্রততফন্ধী ব্যতি তফদ্রুল্লয তকোয ল্লয়ল্লেন 

প্রততল্লফী দ্বোযো তফদ্রুল্লয তকোয ল্লয়ল্লেন এভন প্রততফন্ধী ব্যতিয তকযো োয ৯০.৫৬ ৯১.৩৫ ৮৭.১০ 

জতযল্লয পূল্লফ িয ১২ ভোল্লয মকোল্লনো নো মকোল্লনো ভয় প্রততফন্ধী ব্যতিয কোযল্লণ প্রততফন্ধী ব্যতিয  

তযফোল্লযয তফদ্রুল্লয তকোয ওয়ো 

তফদ্রুল্লয তকোয ল্লয়ল্লেন এভন প্রততফন্ধী ব্যতিয তযফোল্লযয তকযো োয ৫০.৫৪ ৫০.৩৬ ৫১.৩১ 

প্রধোনত মোল্লদয দ্বোযো প্রততফন্ধী ব্যতিয তযফোয তফদ্রুল্লয তকোয ল্লয়ল্লে 

প্রততল্লফী দ্বোযো তফদ্রুল্লয তকোয ল্লয়ল্লেন এভন প্রততফন্ধী ব্যতিয তযফোল্লযয তকযো োয ৯১.৯৫ ৯২.৯০ ৮৭.৯৯ 
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সূচক মভোট েী য 

স্বোস্থুল্লকন্দ্র ফো োোতোল্লরয ধযনল্লবল্লদ জতযল্লয পূল্লফ িয এক ফেল্লয স্বোস্থুল্লফো গ্রণকোযী  

প্রততফন্ধী ব্যতিয তকযো োয 

যকোতয োোতোর (এভতএআচ, তডএআচ, আউএআচত) মথল্লক স্বোস্থুল্লফো গ্রণ কল্লযল্লেন ২২.৪৮ ১৮.৮৪ ৩৯.৪১ 

এভতডোতিউত/এপডোতিউত/অযতড/তত মথল্লক স্বোস্থুল্লফো গ্রণ কল্লযল্লেন ৪.০৩ ৪.৬৯ ০.৯৯ 

মফযকোতয োোতোর মথল্লক স্বোস্থুল্লফো গ্রণ কল্লযল্লেন ১৫.০৫ ১৪.০৩ ১৯.৭৭ 

এভতফতফএ ডোিোয মথল্লক স্বোস্থুল্লফো গ্রণ কল্লযল্লেন ১৩.৩২ ১৪.১২ ৯.৬০ 

গ্রোম্য তচতকৎক মথল্লক স্বোস্থুল্লফো গ্রণ কল্লযল্লেন ২৩.৮৪ ২৭.৩৯ ৭.৩৪ 

এল্লরোপ্যোতথক ওষুল্লধয মদোকোন মথল্লক স্বোস্থুল্লফো গ্রণ কল্লযল্লেন ১৬.৬৮ ১৬.০৪ ১৯.৬৩ 

এনতজও তযচোতরত স্বোস্থুল্লকন্দ্র মথল্লক স্বোস্থুল্লফো গ্রণ কল্লযল্লেন ০.৩০ ০.৩৩ ০.১৪ 

ন্যোন্য স্বোস্থুল্লকন্দ্র মথল্লক স্বোস্থুল্লফো গ্রণ কল্লযল্লেন ১.২৮ ১.২৫ ১.৪১ 

[মনোট: এভতএআচ দ্বোযো মভতডল্লকর কল্লরজ োোতোর, তডএআচ দ্বোযো মজরো োোতোর, আউএআচত দ্বোযো উল্লজরো স্বোস্থু কভল্লেক্স, এভতডোতিউত দ্বোযো ভোতৃ ও 

তশুকল্যোণ মকন্দ্র, এপডোতিউত দ্বোযো তযফোয কল্যোণ মকন্দ্র, অযতড দ্বোযো রুযোর তডল্লনোতয ও তত দ্বোযো কতভউতনটি তিতনক বুঝোল্লনো ল্লয়ল্লে।] 

সূচক মভোট পুরুল নোযী 

ন্তত এক ধযল্লনয পোংনোর তডতপকোতি যল্লয়ল্লে এভন ব্যতিয তকযো োয  

(ওয়োতংটন গ্রু প্রততফতন্ধতোয তযংখ্যোন ভতডউর-এয তবতিল্লত)  

মভোট ৭.০৭ ৭.২২ ৬.৯১ 

েী এরোকো ৭.২২ ৭.৪৭ ৬.৯৭ 

য এরোকো ৬.৫৩ ৬.৩৫ ৬.৭১ 

২-৪ ফেয ফয়ী তশু ১.৮৯ ২.৩০ ১.৪৬ 

৫-১৭ ফেয ফয়ী তশু ৪.০২ ৪.৬৪ ৩.৩৫ 

প্রোিফয়স্ক (১৮-৪৯ ফেয ফয়ী) ৩.৯৫  ৪.২৭ ৩.৬৬ 

প্রোিফয়স্ক (৫০ ফেয ফো তদূর্ধ্ি ফয়ী) ২২.৬০ ২০.৭৪ ২৪.৬৭ 

 

সূচক মভোট েী য 

এরোকোল্লবল্লদ প্রোিফয়স্কল্লদয পোংনোর তডতপকোতি 

ন্তত এক ধযল্লনয পোংনোর তডতপকোতি যল্লয়ল্লে এভন ১৮-৪৯ ফেয ফয়ী নোযীল্লদয তকযো 

োয 
৩.৬৬ ৩.৬৯ ৩.৫৬ 

ন্তত এক ধযল্লনয পোংনোর তডতপকোতি যল্লয়ল্লে এভন ১৮-৪৯ ফেয ফয়ী পুরুলল্লদয তকযো 

োয 
৪.২৭ ৪.৪৪ ৩.৭৪ 

ন্তত এক ধযল্লনয পোংনোর তডতপকোতি যল্লয়ল্লে এভন ৫০ ফেয ফো তদূর্ধ্ি ফয়ী নোযীল্লদয 

তকযো োয 
২৪.৬৭ ২৪.৩১ ২৬.৩৫ 

ন্তত এক ধযল্লনয পোংনোর তডতপকোতি যল্লয়ল্লে এভন ৫০ ফেয ফো তদূর্ধ্ি ফয়ী পুরুলল্লদয 

তকযো োয 
২০.৭৪ ২১.১৪ ১৯.২১ 

 

সূচক মভোট পুরুল নোযী 

তনল্লনোি তফতবন্ন মক্ষল্লি পোংনোর তডতপকোতি যল্লয়ল্লে এভন ২-৪ ফেয ফয়ী তশুয তকযো  

োয 

দৃতিতিল্লত/মদখল্লত ভস্যো ০.৩৭ ০.৩২ ০.৪২ 

শুনল্লত ভস্যো ০.৩৮ ০.৫৩ ০.২৩ 

াঁটল্লত ভস্যো ০.৮২ ০.৯৫ ০.৭০ 

পোআন মভোটল্লয (োত ও োল্লয়য সুক্ষ মত ব্যফোল্লয) ভস্যো ০.৫৭ ০.৫৭ ০.৫৬ 

ল্লন্যয োল্লথ মমোগোল্লমোগ ফো কথো মফোঝোল্লত ভস্যো ১.১৩ ১.৩৯ ০.৮৭ 

তক্ষল্লণ ভস্যো ০.৯৯ ১.১৬ ০.৮২ 

মখরোদৄরো কযল্লত ভস্যো ০.৭৮ ০.৯৬ ০.৬০ 

অচযণ তনয়ন্ত্রল্লণ ভস্যো ০.২০ ০.৩২ ০.০৮ 
 

সূচক মভোট পুরুল নোযী 

তনল্লনোি তফতবন্ন মক্ষল্লি পোংনোর তডতপকোতি যল্লয়ল্লে এভন ৫-১৭ ফেয ফয়ী তশুয তকযো  

োয 

দৃতিতিল্লত ভস্যো/মদখল্লত ভস্যো ০.৬৪ ০.৬৯ ০.৫৮ 

শ্রফল্লণ ভস্যো ০.৪২ ০.৪৭ ০.৩৭ 

াঁটল্লত ভস্যো ১.১৩ ১.৩২ ০.৯৩ 

তনল্লজয মত্ন তনল্লত ভস্যো/তনল্লজয মত্ন তনল্লজ তনল্লত োল্লয নো ১.১৬ ১.২৯ ১.০৩ 

ল্লন্যয োল্লথ মমোগোল্লমোগ ফো কথো মফোঝোল্লত ভস্যো ১.২৪ ১.৪৭ ০.৯৯ 

তক্ষল্লণ ভস্যো ১.৬০ ১.৭৯ ১.৩৯ 

স্মযণ যোখল্লত ভস্যো ১.৬৬ ১.৮৫ ১.৪৬ 
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সূচক মভোট পুরুল নোযী 

তনল্লনোি তফতবন্ন মক্ষল্লি পোংনোর তডতপকোতি যল্লয়ল্লে এভন ৫-১৭ ফেয ফয়ী তশুয তকযো  

োয 

মকোল্লনো তকছুল্লত ভল্লনোল্লমোগ তনফি কযল্লত ভস্যো ০.৮৫ ০.৯৩ ০.৭৭ 

তযফতিল্লনয োল্লথ খো খোওয়োল্লত ভস্যো ০.৯৭ ১.০৪ ০.৯০ 

অচযণ তনয়ন্ত্রল্লণ ভস্যো ১.৫১ ১.৮২ ১.১৯ 

কোউল্লক ফন্ধু ফো অন কযল্লত ভস্যো ১.০০ ১.১৪ ০.৮৬ 

দ্যতিন্তো ফো উল্লদ্বগ ০.৩৬ ০.৪০ ০.৩২ 

তফলণ্নতো   ০.৩৬ ০.৪৫ ০.২৭ 
 

সূচক মভোট পুরুল নোযী 

তফতবন্ন োয়ক মন্ত্র ফো তডবোআ ব্যফোযকোযী এফং ব্যফোয ল্লেও পোংনোর তডতপকোতি য়  

এভন ২-১৭ ফেয ফয়ী তশুয তকযো োয 

চভো ব্যফোযকোযী ১.৪৩ ১.০৭ ১.৮১ 

োয়ক শ্রফণমন্ত্র ব্যফোযকোযী ০.২১ ০.১৮ ০.২৩ 

াঁটোয জন্য োয়ক মন্ত্র ব্যফোযকোযী ফো ল্লন্যয োোয্য গ্রণকোযী ০.৪১ ০.৫০ ০.৩৩ 

চভো ব্যফোয কযোয যও মদখল্লত ভস্যো য় ৬.২৭ ৬.৪২ ৬.১৮ 

োয়ক শ্রফণমন্ত্র ব্যফোয ল্লেও শুনল্লত ভস্যো য় ৭.১৯ ২.৮৭ ১০.৮৪ 

াঁটোয োয়ক মন্ত্র ব্যফোয ফো ল্লন্যয োয়তো মনওয়ো ল্লেও াঁটল্লত ভস্যো য় ২৮.১৬ ২৮.০৭ ২৮.২৯ 
 

 

 

 

সূচক মভোট পুরুল নোযী 

োয়ক মন্ত্র ফো তডবোআ ব্যফোযকোয ল্লেও পোংনোর তডতপকোতি য় এভন ২-১৭ ফেয  

ফয়ী তশুয তকযো োয 

চভো ব্যফোয কযোয যও মদখল্লত ভস্যো য় ৬.২৭ ৬.৪২ ৬.১৮ 

োয়ক শ্রফণমন্ত্র ব্যফোয ল্লেও শুনল্লত ভস্যো য় ৭.১৯ ২.৮৭ ১০.৮৪ 

াঁটোয োয়ক মন্ত্র ব্যফোয ফো ল্লন্যয োয়তো মনওয়ো ল্লেও াঁটল্লত ভস্যো য় ২৮.১৬ ২৮.০৭ ২৮.২৯ 
 



 

7 
 

তনফ িোী োযংল্লক্ষ 

জোতীয় প্রততফন্ধী ব্যতি জতয (এনএততড) ২০২১-এ প্রোি তথ্য-উোল্লিয তবতিল্লত তনফ িোী োযংল্লক্ষটি প্রস্তুত কযো 

ল্লয়ল্লে। একটি প্রতভত প্রশ্নি ব্যফোয কল্লয জতযটি তযচোরনো কযো ল্লয়ল্লে। প্রততফন্ধী ব্যতিয উন্নয়ল্লনয জন্য ও উন্নয়ল্লনয 

মূর ধোযোয োল্লথ তোল্লদয ংল্লমোগ এফং জীফল্লনয কর মক্ষল্লি ভোন তধকোয তনতিত কযল্লত প্রল্লয়োজনীয় তযংখ্যোল্লনয 

তথ্য-উোি ংগ্র কযোআ এ জতযল্লয প্রধোন উল্লেশ্য। নল্লবম্বয ও তডল্লম্বয, ২০২১ োল্লর জতযটিয তথ্য ংগ্র কোম িক্রভ 

ম্পন্ন য়। তনল্লন জতযল্ল প্রোি পরোপল্লরয ংতক্ষি তফফযণ তুল্লর ধযো ল্লরো। 

জতযল্ল প্রোি পরোপর 

মূরত মদব্যোী ৩৬,০০০ নমুনো খোনো ল্লত প্রোি তল্লথ্যয তবতিল্লত এ জতযল্লয পরোপর প্রস্তুত কযো ল্লয়ল্লে। এ জতযল্ল 

০৮টি মডোল্লভআন (প্রোতনক তফবোগ) ন্তর্ভ িি কল্লয একটি মথোমথ নমুনোয়ন িতত নুযণ কযো ল্লয়ল্লে।  

প্রততফতন্ধতোয ধযন   

প্রততফন্ধী ব্যতিল্লদয তধকোয ও সুযক্ষো অআন, ২০১৩-এ তনধ িোতযত মশ্রতণতফবোগ নুোল্লয োভতগ্রকবোল্লফ জনংখ্যোয ২.৮০ 

তোং প্রততফন্ধী; মো পুরুলল্লদয মক্ষল্লি ৩.২৮ তোং ও নোযীল্লদয মক্ষল্লি ২.৩২ তোং এফং েী এরোকোয় ২.৮৯ তোং 

ও যোঞ্চল্লর ২.৪৫ তোং। ০-৪ ফেয ফয়ী তশুল্লদয ভল্লে প্রততফতন্ধতোয োয ০.৮৩ তোং; ন্যতদল্লক ১৮-৪৯ ফেয 

ফয়ীল্লদয ভল্লে তো ২.২৪ তোং এফং ৬৫ ফেয ফো তোয মফত ফয়ীল্লদয ভল্লে ৯.৮৩ তোং। খুরনো তফবোল্লগ 

প্রততফতন্ধতোয োয ল্লফ িোচ্চ (৩.৬২ তোং) এফং ফ িতনন তল্লরট তফবোল্লগ (২.১৫ তোং)। প্রততফতন্ধতোয ধযন নুোল্লয 

োযীতযক প্রততফতন্ধতো ১.৩৫ তোং, দৃতি প্রততফতন্ধতো ০.৪৬ তোং, শ্রফণ প্রততফতন্ধতো ০.৩৬ তোং, ফহুভোতিক 

প্রততফতন্ধতো ০.৩৫ তোং, ফোক প্রততফতন্ধতো ০.৩২ তোং, ভোনতক সুস্থতো ০.২৯ তোং, বুতিবৃতিক প্রততফতন্ধতো ফো 

বফকল্য ০.২২ তোং, মতযব্রোর োরত ০.০৮ তোং, টিজভ ০.০৫ তোং এফং ন্যোন্য প্রততফতন্ধতো ০.০৫ তোং। 

প্রততফতন্ধতোয তফতবন্ন কোযল্লণয ভল্লে প্রধোন কোযণগুল্লরো ল্লে: জন্গত ভস্যো (৪১.০৯ তোং), তফতবন্ন মযোগ (৩৬.৩৫ 

তোং), গোে ফো েোদ মথল্লক ল্লড় মোওয়ো (১২.২৭ তোং) এফং ড়ক দ্যঘ িটনো (৫.৫৩ তোং) । 

টিজল্লভ অক্রোন্ত ব্যতিল্লদয প্রধোন ভস্যো ল্লরো োভোতজক এফং অন্তঃব্যতিক অচযল্লণ ভস্যো (৯৩.৬৮ তোং)। এ েোড়ো 

তোল্লদয একআ কোজ ফোযফোয কযো (৮৮.৪০ তোং), মভৌতখক ফো -মভৌতখক মমোগোল্লমোল্লগ ীভোফিতো (৮৭.১৮ তোং) 

এফং বুতিবৃতিক প্রততফতন্ধতো (৮৬.৪২ তোং) যল্লয়ল্লে। 

োযীতযক প্রততফন্ধী ব্যতিল্লদয ভল্লে ৬৩.১১ তোংল্লয অংতকবোল্লফ এফং ৩১.৮৪ তোংল্লয ম্পূণ িবোল্লফ বদনতিন 

কোজকভ ি ফোধোগ্রস্ত য়। োযীতযক প্রততফন্ধীল্লদয ভল্লে ২০.৩৭ তোংল্লয স্থোয়ী োযীতযক বোযোম্যীনতো যল্লয়ল্লে। ন্যতদল্লক 

মথোক্রল্লভ ২২.১১ ও ১৮.৭৬ তোংল্লয একটি ো ফো োত অংতকবোল্লফ ফ। 

উিযদোতোল্লদয কোল্লে প্রোি মভতডল্লকর ডোয়োগল্লনোত নুোল্লয ভোনতক প্রততফন্ধীল্লদয ভল্লে তিতনকোর তফলণ্নতো ন্যোন্য 

ভোনতক ভস্যোয মচল্লয় মফত মদখো মোয় (২৪.০৪ তোং)। এ েোড়ো ভোনতক প্রততফন্ধীল্লদয ভল্লে োযনোতরটি তডজড িোয 

তদ্বতীয় ল্লফ িোচ্চ গুরুত্বপূণ ি প্রততফতন্ধতো (১৯.৯৫ তোং) এফং তোযল্লযয ফস্থোল্লন যল্লয়ল্লে মপোতফয়ো ংতিি প্রততফতন্ধতো 

(১২.২২ তোং)। 

দৃতি প্রততফন্ধী ব্যতিল্লদয ৬৬.৪৮ তোং এক মচোল্লখ এফং ১৬.০৯ তোং উবয় মচোল্লখআ মদখল্লত োন নো। ন্যতদল্লক দৃতি 

প্রততফতন্ধল্লদয ১৮.১৬ তোং উবয় মচোল্লখ অংতক ফো কভ মদখল্লত োল্লযন এফং ২৯.০১ তোং চভো ফো মরন্প ল্লযও 

অংতক মদখল্লত োল্লযন এফং ১৪.৩৫ তোং এল্লকফোল্লযআ মদখল্লত ক্ষভ। 

ফোক প্রততফন্ধী ব্যতিল্লদয ভল্লে ৩৪.২৫ তোংল্লয েি উচ্চোযণ ঠিক অওয়োল্লজ প্রল্লয়োজনীয় ব্দ োতজল্লয় কথো ফরল্লত 

ীভোফিতো যল্লয়ল্লে, ৩৫.২৫ তোংল্লয ংতিি ঙ্গগুল্লরোয ক্ষতত ফো ীভোফিতোয কোযল্লণ ব্দ োজোল্লত এফং উচ্চোযল্লণ 
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ভস্যো য় এফং কণ্ঠ্ু ফো স্বয-প্রতক্রয়ো ক্ষততগ্রস্ত ওয়োয় ফো তোল্লত ভস্যো থোকোয় স্বোধীনবোল্লফ কথো ফরল্লত ২৯.৩০ 

তোংল্লয ীভোফিতো যল্লয়ল্লে। তল্লফ তোল্লদয ৫৮.৩২ তোং মভোল্লটআ কথো ফরল্লত োল্লযন নো। 

৯৮.৩৮ তোং বুতি প্রততফন্ধী ব্যতিয অআতকউ ক্ষভতো স্বোবোতফল্লকয মচল্লয় কভ; এ েোড়ো ৯৭.৬৮ তোংল্লয বুতিবৃতিক 

কোম িকরোল্ল ীভোফিতো যল্লয়ল্লে, ৯৩.৯১ তোংল্লয বদনতিন কোল্লজয দক্ষতোয় ীভোফিতো যল্লয়ল্লে এফং ৯২.৮৭ তোংল্লয 

ফয়-উল্লমোগী তক্রয়োকরো কযোয মক্ষল্লি ীভোফিতো যল্লয়ল্লে। 

শ্রফণ প্রততফন্ধী ব্যতিল্লদয ভল্লে ৪২.০২ তোং উবয় কোল্লন অংতক ফো কভ মোল্লনন ফো কখল্লনো কখল্লনো এল্লকফোল্লযআ শুনল্লত 

োন নো; ন্যতদল্লক ২০.৪৩ তোং এক কোল্লন এফং ৩৭.৩৬ তোং উবয় কোল্লন এল্লকফোল্লয শুনল্লত োন নো। 

৯০ তোংল্লয ভত মতযব্রোর োরত অক্রোন্ত ব্যতিয তফতবন্ন ধযল্লনয প্রততফতন্ধতো যল্লয়ল্লে। মমভন: মমোগোল্লমোল্লগ ীভোফিতো 

(৯৬.৩৪ তোং), নড়োচড়োয় বোযোল্লম্যয বোফ (৯৬.৬৪ তোং), মী খুফ ি ফো খুফ ততথর (৮৯.৩২ তোং), োত 

ফো োল্লয়য স্বোবোতফক নড়োচড়োয় ীভোফিতো (৯০.৯৭ তোং), অচযণগত ীভোফিতো (৮৯.০৬ তোং) এফং োত/ো 

অংতক ফো ম্পূণ িবোল্লফ তনতিয় থোকো (৮৫.৪৯ তোং) আতুোতদ।  

তক্ষোগত মমোগ্যতো  

ততন ফেয ফো তোয মফত ফয়ল্লয প্রততফন্ধী ব্যতিল্লদয ৫৪.৭৪ তোংল্লয মকোল্লনো অনুষ্ঠোতনক তক্ষো মনআ।
1
 ন্যতদল্লক তোল্লদয 

২৩.১১ তোংল্লয প্রোথতভক (১ভ-৫ভ), ১৮.৩৩ তোংল্লয ভোেতভক (৬ষ্ঠ-১২) এফং ১.৫৭ তোংল্লয উচ্চ তক্ষো যল্লয়ল্লে। 

২০২১ তক্ষোফল্লল ি অনুষ্ঠোতনক তক্ষোয় ংগ্রল্লণয মক্ষল্লি মদখো মোয়, ম ফেয ৫-২৪ ফেয ফয়ী (থ িোৎ তক্ষোগ্রল্লণ 

উল্লমোগী) প্রততফন্ধী মেল্লরল্লভল্লয়ল্লদয ৩২.৬০ তোং তক্ষো প্রততষ্ঠোল্লন তগল্লয়ল্লে। মোযো তক্ষো প্রততষ্ঠোল্লন তগল্লয়ল্লে তোল্লদয ভল্লে 

৫৩.০২ তোং প্রোথতভক, ৩৭.৪৭ তোং ভোেতভক এফং ৯.৫১ তোং উচ্চতক্ষোয় ংগ্রণ কল্লযল্লে। 

জতযল্ল মদখো মোয়, প্রততফন্ধী তক্ষোথীযো প্রততফতন্ধতোয কোযল্লণ োধোযণ তক্ষোথীল্লদয তুরনোয় মদতযল্লত মরখোড়ো শুরু কল্লয। 

২০২১ ল্লন ১২-১৭ ফেয ফয়ী (ভোেতভক স্কুর উল্লমোগী) প্রততফন্ধী তশুল্লদয ৩৪.৭১ তোং প্রোথতভক স্তল্লয এফং ১৮-২৪ 

ফেয ফয়ী (উচ্চ তক্ষোয উল্লমোগী) ৪৯.২৬ তোং ভোেতভক স্তল্লয ড়োল্লোনো কল্লযল্লে ৷ মোযো ২০২১ োল্লর অনুষ্ঠোতনক 

তক্ষোয় ং তনল্লয়ল্লে, তোযো োধোযণ তক্ষোথীল্লদয মচল্লয় গল্লড় ২.৩৮ ফেয ততেল্লয় অল্লে। 

৫-২৪ ফেয ফয়ী প্রততফন্ধী তশু, তকল্লোয ও তরুণযো, মোযো কখল্লনো স্কুল্লর মোয়তন ফো পূল্লফ ি ড়োল্লোনো কযল্লরও ২০২১ োল্লর 

তক্ষোগ্রণ ফন্ধ কল্লয তদল্লয়ল্লে, তোল্লদয স্কুল্লর নো মোওয়োয ফো ড়োল্লোনো ফন্ধ কযোয প্রধোন কোযণগুল্লরো ল্লে: এরোকোয় প্রততফন্ধী 

ব্যতিল্লদয জন্য তফল্ললোতয়ত স্কুল্লরয বোফ (৪৭.৭৩ তোং), খোনোয নীো (২৮.০৭ তোং), অতথ িক ীভোফিতো ফো 

দোতযদ্র্ু (২৬.৮০ তোং) এফং স্কুল্লর ফকোঠোল্লভোগত প্রল্লফগম্যতোয বোফ (১৩.৩১ তোং)। 

কভ িংস্থোন  

১৫-৬৪ ফেয ফয়ী (কভ ি উল্লমোগী) প্রততফন্ধী ব্যতিল্লদয এক তৃতীয়োং (৩৩.৭৮ তোং) কভ িযত; এয ভল্লে ৪৭.৫৯ 

তোং পুরুল এফং ১২.৮০ তোং নোযী, এফং ৩৫.৫৫ তোং েী এরোকোয় ও ২৫.৯৫ তোং ল্লয ফফো কল্লযন। 

৫-১৭ ফেয ফয়ী প্রততফন্ধী তশুল্লদয ভোি ৪.৮০ তোং কোল্লজ তনল্লয়োতজত; এয ভল্লে ৬.৭১ তোং মেল্লর ও ২.০৪ 

তোং মভল্লয়। প্রততফন্ধী ব্যতিল্লদয ভল্লে (১৫-৬৪ ফেয) মোযো কল্লভ ি তনল্লয়োতজত, তোযো প্রধোনত স্ব-তনল্লয়োতজত (৫৪.৪২ 

তোং)। এ েোড়ো ল্লনল্লক খোনোয ফো োতযফোতযক ব্যফোয় তনল্লয়োগকতিো তল্লল্লফ (১৮.১৪ তোং) এফং প্রোআল্লবট প্রততষ্ঠোন 

(১৬.৩৭ তোং)-এ কোজ কল্লযন। ভোি ২.৬৬ তোং প্রততফন্ধী ব্যতি প্রতক্ষণ মল্লয়ল্লেন। তোযো মূরত কতম্পউটোয দক্ষতো 

(৩৫.৬১ তোং), বততয মোোক খোল্লত কোজ (১৫.২৪ তোং) এফং স্ততল্প ফো কুটিয তল্পকল্লভ িয (১২.৩৬ তোং) 

প্রতক্ষণ গ্রণ কল্লযল্লেন।  

প্রল্লফগম্যতো  

                                                           
১ 

প্রোক প্রোথতভক তক্ষো, নোনুষ্ঠোতনক তক্ষো ও ধভীয় তক্ষো ফোদ তদল্লয় অনুষ্ঠোতনক তক্ষো গণ্য কযো ল্লয়ল্লে। 
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জতযল্লয ভয়ীভো ল্লত পূল্লফ িয ততন ভোল্ল ৬১.৯৮ তোং প্রততফন্ধী ব্যতি স্বোস্থুল্লফো মল্লয়ল্লেন। অফোয, প্রততফন্ধী 

ব্যতিল্লদয ৯২.৩৩ তোং জতযল্লয পূল্লফ িয ফোল্লযো ভোল্ল মকোল্লনো নো মকোল্লনো ভয় স্বোস্থুল্লফো মল্লয়ল্লেন। মোযো জতযল্লয 

পূল্লফ িয ততন ভোল্ল ল্লজ স্বোস্থুল্লফো োনতন তোল্লদয ভল্লত তচতকৎোয উচ্চ ব্যয় (৮১.০০ তোং) এফং োতযফোতযক 

োয়তোয বোফ (৩০.৭৭ তোং)-এ দ্যটিআ স্বোস্থুল্লফো নো োওয়োয প্রধোন কোযণ। মোযো ফোল্লযো ভোল্ল স্বোস্থুল্লফো মল্লয়ল্লেন, 

তোল্লদয ভল্লে প্রোয় এক-চতুথ িোং যকোতয োোতোর (মভতডল্লকর কল্লরজ োোতোর, মজরো োোতোর এফং উল্লজরো 

স্বোস্থু কভল্লেক্স) মথল্লক উি মফো মল্লয়ল্লেন (প্রততফন্ধী ব্যতি: ২২.৪৮ তোং এফং োধোযণ ভোনুল: ১৭.৫৬ তোং)। 

ন্যোন্য যকোতয স্বোস্থুল্লকন্দ্র (ল্লমভন: ভো ও তশু কল্যোণ মকন্দ্র, আউতনয়ন স্বোস্থু ও তযফোয কল্যোণ মকন্দ্র, রুযোর 

তডল্লন্পোতয ফো কতভউতনটি তিতনক) মথল্লক স্বোস্থুল্লফো গ্রল্লণয োয খুফ কভ (মথোক্রল্লভ ৪.০৩ এফং ৫.০৪ তোং)। তল্লফ 

েী তচতকৎক (মথোক্রল্লভ ২৩.৮৪ এফং ২৪.০৪ তোং), এল্লরোপ্যোতথক ওষুল্লধয মদোকোন (মথোক্রল্লভ ১৬.৬৮ এফং ২৬.৯৮ 

তোং) এফং মফযকোতয োোতোর (মথোক্রল্লভ ১৫.০৫ এফং ১১.৯৩ তোং) এফং এভতফতফএ ডোিোয (মথোক্রল্লভ 

১৩.৩২ এফং ১০.৬৫ তোং) স্বোস্থুল্লফোয উল্লেখল্লমোগ্য মফযকোতয উৎ। 

জতযল্লয পূল্লফ িয েয় ভোল্ল প্রততফন্ধী ব্যতিল্লদয ভল্লে ২৩.৫০ তোং োভোতজক কভ িকোল্লে এফং ২৮.২২ তোং ধভীয় 

কভ িকোল্লে ংগ্রণ কল্লযল্লেন। এ দ্যআ ধযল্লনয কভ িকোল্লে নোযীয (মথোক্রল্লভ ১৯.০৭ এফং ২০.১৯ তোং) তুরনোয় পুরুল্ললয 

(মথোক্রল্লভ ২৬.৬৪ এফং ৩৩.৯০ তোং) ংগ্রণ মফত তের। অফোয, ১১.০৭ তোং প্রততফন্ধী ব্যতি ফ িদো, ১২.৪৪ 

তোং মফতযবোগ ভয় এফং ৩৮.২১ তোং কখল্লনো কখল্লনো উতেতখত েয় ভোল্লয ভল্লে োভোতজক কভ িকোল্লে ং 

তনল্লয়ল্লেন। ফতি ৩৮.২৮ তোং প্রততফন্ধী ব্যতি োভোতজক কভ িকোল্লে কখনও ংগ্রণ কল্লযনতন ফো ংগ্রণ কযল্লত 

অগ্রী তেল্লরন নো। ধভীয় কভ িকোল্লেয মক্ষল্লিও ংগ্রল্লণয একআ ধযল্লনয তচি মদখো মোয়। 

মথোমথ যকোতয কতৃিল্লক্ষয কোল্লে এক তৃতীয়োংল্লয তকছু মফত প্রততফন্ধী ব্যতিয (৩৫.৬০ তোং) তনফন্ধন যল্লয়ল্লে। 

উল্লেখ্য, এ তনফন্ধন কোম িক্রভ একটি চরভোন প্রতক্রয়ো। 

প্রততফন্ধী ব্যতিল্লদয ০.৯৭ তোং প্রততফতন্ধতো তনল্লয় কোজ কল্লয এভন ংস্থোয োল্লথ যুি; এআ োয পুরুলল্লদয ভল্লে ১.১৩ 

তোং ও নোযীল্লদয ভল্লে ০.৭৪ তোং। 

প্রততফন্ধী ব্যতিল্লদয তধকোংআ (৮১.৮৮ তোং) কখল্লনো নো কখল্লনো োধোযণ এফং স্থোনীয় যকোয তনফ িোচল্লন মবোট প্রদোন 

কল্লযল্লেন।  

োভোতজক তনযোিো কভ িসূতচয অওতোয় োভোতজক সুযক্ষো  

যকোল্লযয োভোতজক তনযোিো কভ িসূতচয (এএএনত) ধীল্লন োভোতজক সুযক্ষো তল্লল্লফ (যকোতযবোল্লফ তনফতন্ধত ও 

তনফতন্ধত তনতফ িল্লল্লল) কর প্রততফন্ধী ব্যতিয ভল্লে ৪৭.৪২ তোং মকোল্লনো নো মকোল্লনো ভয় এফং ৪৩.৩৫ তোং 

জতযল্লয পূল্লফ িয েয় ভোল্ল মকোল্লনো নো মকোল্লনো বোতো মল্লয়ল্লেন। ন্যতদল্লক তোল্লদয কল্লরয ভল্লে ৩৩.৮৭ তোং মকোল্লনো নো 

মকোল্লনো ভল্লয় এফং ৩১.৫৪ তোং জতযল্লয পূল্লফ িয েয় ভোল্ল প্রততফন্ধী বোতো মল্লয়ল্লেন। অফোয, মোল্লদয তনফন্ধন যল্লয়ল্লে 

তোল্লদয ৯১.৪৩ তোং মকোল্লনো নো মকোল্লনো ভয় প্রততফন্ধী বোতো মল্লয়ল্লেন। 

শুদৄভোি ২.১৩ তোং প্রততফন্ধী ব্যতি এএএনত’য উৎ েোড়ো ন্য মকোল্লনো উৎ মথল্লক মকোল্লনো নো মকোল্লনো ভয় 

োয়তো মল্লয়ল্লেন। তোযো প্রধোনত এনতজও, ভোজল্লফো তধদিয ও ন্যোন্য যকোতয ংস্থো মথল্লক এ োয়তো মল্লয়ল্লেন। 

তোল্লদয প্রোি োয়তোয ভল্লে যল্লয়ল্লে অতথ িক নুদোন, োয়ক তডবোআ ও ন্যোন্য ধযল্লনয দ্র্ব্য ফো উোদোন।  
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বফলম্য, য়যোতন ও উো এফং প্রততকোযমূরক ব্যফস্থো গ্রণ  

জতযল্ল মদখো মোয়, প্রততফন্ধী ব্যতিল্লদয ৪৩.৭০ তোং জতযল্লয পূল্লফ িয ফোল্লযো ভোল্ল মকোল্লনো নো মকোল্লনো ভয় বফলম্য ফো 

য়যোতনয তকোয ল্লয়ল্লেন। মোযো বফলম্য ফো য়যোতনয তকোয ল্লয়ল্লেন, তোযো প্রধোনত প্রততফতন্ধতোয কোযল্লণআ (৯৮.৫৮ 

তোং) এভন ঘটনোয তকোয ল্লয়ল্লেন। ন্যোন্য কোযল্লণয ভল্লে যল্লয়ল্লে ফয়, তরঙ্গ, ধভ ি, নৃতোতেক ফো তবফোন উৎ 

এফং ন্যোন্য (১.২৩ মথল্লক ৭.৮৬ তোং)। 

মোযো বফলম্য ফো য়যোতনয তকোয ল্লয়ল্লেন, তোল্লদয ৯০.৫৮ তোংআ তোল্লদয প্রততল্লফীল্লদয দ্বোযো এআ ধযল্লনয ঘটনোয 

ম্মুখীন ল্লয়ল্লেন। এেোড়ো অত্মীয়স্বজন (৪৩.৩৩ তোং), ফন্ধু-ফোন্ধফ (২৮.৪১ তোং) ও তনজ খোনোয দস্যও (২৬.৯৭ 

তোং) এ ধযল্লনয অচযল্লণয জন্য দোয়ী। 

প্রততফন্ধী ব্যতিল্লদয ৫৬.৪১ তোং জতযল্লয অল্লগয ফোল্লযো ভোল্লয মম মকোল্লনো ভয় উো ফো তফদ্রুল্লয তকোয ল্লয়ল্লেন 

এফং তোল্লদয মফতযবোগআ ভোল্লঝ ভোল্লঝ (৭৩.৮৭ তোং) এ ধযল্লনয ঘটনোয ম্মুখীন ল্লয়ল্লেন। এ েোড়ো ল্লনল্লক প্রোয়আ 

(২০.২২ তোং) এফং মকউ মকউ ফ িদো (৫.৯১ তোং) এআ ধযল্লনয ঘটনোয মুল্লখোমুতখ ল্লয়ল্লেন। জতযল্ল মদখো মোয়, 

প্রততল্লফীযোআ মূরত উো ও তফদ্রু কল্লয থোল্লক (৯০.৫৬ তোং)। ন্যোন্য উল্লেখল্লমোগ্য ব্যতি মোযো উো কল্লয থোল্লক 

তোল্লদয ভল্লে যল্লয়ল্লে অত্মীয় (৪০.৫৩ তোং), ফন্ধু-ফোন্ধফ (২৬.৯৯ তোং) ও তনল্লজয খোনোয দস্য (২৩.৪৬ তোং)। 

অফোয, ৫০.৫৪ তোং প্রততফন্ধী ব্যতিয তযফোয জতযল্লয অল্লগ ফোল্লযো ভোল্লয মকোল্লনো নো মকোল্লনো ভয় তযফোল্লয প্রততফন্ধী 

ব্যতিয উতস্থততয কোযল্লণ উোল্লয তকোয ল্লয়ল্লে। এখোল্লনও, প্রততল্লফী প্রধোন উোকোযী ব্যতি (৯১.৯৫ তোং)। 

ন্যোন্যযো ল্লরো অত্মীয় (৪২.৩৮ তোং), ফন্ধু-ফোন্ধফ (২৩.১২ তোং) এফং তনজ খোনোয দস্য (১৯.৪৪ তোং)। 

বফলম্য, য়যোতন ফো উোল্লয তকোয ওয়ো প্রততফন্ধী ব্যতিল্লদয ৫.১৫ তোং এয তফরুল্লি তবল্লমোগ কল্লযল্লেন। মোযো 

তবল্লমোগ কল্লযল্লেন তোযো প্রধোনত প্রততল্লফীয কোল্লে (৫১.৬৬ তোং), ধভীয় মনতো ফো স্থোনীয় প্রবোফোরীয কোল্লে (২৭.৫৭ 

তোং), তনল্লজয খোনোয কোল্লে (২১.৮৬ তোং) এফং আউতনয়ন তযলল্লদয মচয়োযম্যোন ফো দল্লস্যয কোল্লে (১৯.০৪ 

তোং) তবল্লমোগ কল্লযল্লেন। তবল্লমোগ জোতনল্লয় প্রততকোয মল্লয়ল্লেন ৫৮.২৪ তোং ব্যতি। 

পোংনোর তডতপকোতি  

জতযল্ল মদখো মোয়, োভতগ্রকবোল্লফ জনংখ্যোয ৭.০৭ তোংল্লয ন্তত একটি মক্ষল্লি ফো মডোল্লভআল্লন
2
 পোংনোর তডতপকোতি 

যল্লয়ল্লে; এটি পুরুলল্লদয ভল্লে ৭.২২ তোং ও নোযীল্লদয ভল্লে ৬.৯১ তোং এফং যোঞ্চল্লর ৬.৫৩ তোং ও গ্রোভীণ 

এরোকোয় ৭.২২ তোং। ফয়ল্লয তবতিল্লত মদখো মোয়, ১.৮৯ তোং ২-৪ ফেয ফয়ী তশুয, ৪.০২ তোং ৫-১৭ ফেয 

ফয়ী তশুয, ৩.৬২ তোং ২-১৭ ফেয ফয়ী তশুয, ৩.৯৫ তোং ১৮-৪৯ ফেয ফয়ী পুরুল এফং নোযীয (পুরুল ৪.২৭ 

তোং এফং নোযী ৩.৬৬ তোং) এফং ২২.৬০ তোং ৫০ ফেয ফো তদূর্ধ্ি ফয়ী পুরুল এফং নোযীয (পুরুল ২০.৭৪ 

তোং এফং নোযী ২৪.৬৭ তোং) ন্তত এক ধযল্লনয পোংনোর তডতপকোতি যল্লয়ল্লে।  

২-৪ ফেয ফয়ী তশুল্লদয ন্য মম মকোল্লনো তফলল্লয়য মচল্লয় (০.২০-০.৯৯ তোং) মমোগোল্লমোল্লগয মক্ষল্লিআ পোংনোর 

তডতপকোতি মফত (১.১৩ তোং)। ন্যতদল্লক ৫-১৭ ফেয ফয়ী তশুল্লদয স্মযণ যোখল্লত ভস্যো ল্লরো প্রধোন পোংনোর 

তডতপকোতি (১.৬৬ তোং)। এ েোড়ো মকোল্লনো তকছু মখো (১.৬০ তোং) এফং অচযণ তনয়ন্ত্রণ কযল্লত ভস্যো (১.৫১ 

তোং) ল্লে ন্যতভ দ্যটি প্রধোন পোংনোর তডতপকোতি। ১৮-৪৯ ফেয ফয়ী পুরুল ও নোযীয প্রধোন পোংনোর 

তডতপকোতি ল্লরো াঁটোয ভস্যো (মথোক্রল্লভ ১.৯৬ এফং ১.৭৪ তোং)। এ েোড়ো তনল্লজয মত্ন তনল্লত ভস্যো (১.১৭ এফং 

০.৯৫ তোং), ভল্লন যোখোয ভস্যো (১.০৩ এফং ০.৮৬ তোং) এফং মমোগোল্লমোগ ভস্যো (০.৯৯ এফং ০.৬৯ তোং) 

প্রভৃতত মক্ষল্লি পোংনোর তডতপকোতি উল্লেখল্লমোগ্য। 

                                                           
২
 মো ওয়োতংটন গ্রু প্রততফতন্ধতোয তযংখ্যোন ভতডউল্লর ন্তর্ভ িি মডোল্লভআনমূল্লয মকোল্লনো একটি মডোল্লভআন। 
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২-১৭ ফেয ফয়ী তশুল্লদয ভল্লে ১.৪৩ তোং চভো ল্লয, ০.২১ তোং শ্রফণমন্ত্র এফং ০.৪১ তোং াঁটোয জন্য 

যঞ্জোভ ব্যফোয কল্লয ফো ল্লন্যয োয়তো গ্রণ কল্লয। মোযো চভো ল্লয, তোল্লদয ৬.২৭ তোংল্লয চভো তদল্লয়ও মদখল্লত 

সুতফধো য়; শ্রফণমন্ত্র ব্যফোয কযো তশুল্লদয ভল্লে ৭.১৯ তোংল্লয শ্রফণমন্ত্র ব্যফোয কল্লযও শুনল্লত সুতফধো য়; এফং 

াঁটোয যঞ্জোভ ব্যফোয কযো তশুল্লদয ভল্লে ২৮.১৬ তোংল্লয যঞ্জোভ ব্যফোয কল্লযও াঁটল্লত ভস্যো য়। ১৮-৪৯ ফেয 

ফয়ী পুরুলল্লদয ভল্লে ৬.৯০ তোং চভো ফো কন্টোক্ট মরন্প এফং ০.৪১ তোং শ্রফণমন্ত্র ব্যফোয কল্লযন। ১৮-৪৯ ফেয 

ফয়ী নোযীল্লদয মক্ষল্লি এআ োয মথোক্রল্লভ ৮.৮২ এফং ০.৪৩ তোং।  

উংোয  

উংোল্লয ফরো মোয়, জতয নুমোয়ী মদল্লয জনংখ্যোয ২.৮০ তোং ব্যতি প্রততফতন্ধতো এফং ৭.০৭ তোং ব্যতি 

পোংনোর তডতপকোতি তনল্লয় ফফো কযল্লেন। নোযীয তুরনোয় পুরুল্ললয ভোল্লঝ এফং য এরোকোয তুরনোয় গ্রোভীণ এরোকোয় 

প্রততফতন্ধতো ও পোংনোর তডতপকোতি দ্যল্লটোআ মফত। তশুল্লদয তফল্লল কল্লয মমোগোল্লমোগ ও ভল্লন যোখোয মক্ষল্লি এফং 

প্রোিফয়স্কল্লদয াঁটো, ভল্লন যোখো ও মমোগোল্লমোল্লগ পোংনোর তডতপকোতি যল্লয়ল্লে। ন্যতদল্লক োযীতযক প্রততফতন্ধতো, ভোনতক 

সুস্থতো, একোতধক প্রততফতন্ধতো এফং দৃতি, শ্রফণ ও ফোকতিয বফকল্য প্রভৃতত প্রততফতন্ধতোয উল্লেখল্লমোগ্য ধযন। 

প্রততফন্ধী ব্যতিল্লদয ল্লধ িকআ অনুষ্ঠোতনক তক্ষোতফীন এফং তোল্লদয খুফ ল্পআ উচ্চতক্ষোয় ততক্ষত। ফয়ল্লয তবতিল্লত োধোযণ 

তক্ষোথীল্লদয তুরনোয় প্রততফন্ধী তক্ষোথীযো ড়োল্লোনোয় গল্লড় ২.৩৮ ফেয ততেল্লয় থোল্লক।  

১৫-৬৫ ফেয ফয়ী প্রততফন্ধীল্লদয প্রতত ৩ জল্লন ১ জন কল্লভ ি তনল্লয়োতজত, মোল্লদয তধকোংআ অত্ম-কভ িংস্থোন ও খোনোয 

কল্লভ ি যুি। প্রতত ৩ জন প্রততফন্ধীয ভল্লে ১ জন োভোতজক ও ধভীয় কভ িকোল্লে ংগ্রণ কল্লযল্লেন। প্রতত ২ জল্লন ১ জন 

প্রধোনত যকোতয ও মফযকোতয স্বোস্থুল্লকন্দ্র ফো োোতোর মথল্লক স্বোস্থু মফো মল্লয় থোল্লকন। 

প্রতত ৩ জন প্রততফন্ধীয ১ জল্লনয মথোমথ কতৃিক্ষ কতৃিক তনফন্ধন যল্লয়ল্লে; মোল্লদয তনফন্ধন যল্লয়ল্লে তোল্লদয প্রোয় কল্লরআ (৯০ 

তোংল্লয মফত) কখল্লনো নো কখল্লনো যকোতয প্রততফন্ধী বোতো মল্লয়ল্লেন। 

প্রততল্লফীল্লদয দ্বোযো য়যোতন এফং বফলম্যমূরক অচযণ এফং উোল্লয তকোয ওয়ো প্রততফন্ধী ব্যতিল্লদয জীফল্লন একটি 

োধোযণ ঘটনো। তোআ মদখো মোয়, প্রতত ২ জল্লন ১ জন কখল্লনো নো কখল্লনো এআ ধযল্লনয োরীন অচযল্লণয ম্মুখীন ল্লয়ল্লেন। 

তোল্লদয খুফ কভ ংখ্যকআ এ ধযল্লনয ঘটনোয তফরুল্লি প্রততকোযমুরক দল্লক্ষ গ্রণ কল্লযল্লেন। তল্লফ মোযো প্রততকোয মল্লত 

তবল্লমোগ কল্লযল্লেন তোল্লদয ল্লনল্লকআ প্রততকোয মল্লয়ল্লেন। 
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Key Findings 
 

National Survey on Persons with Disabilities (NSPD) 2021 
 

 

Indicators Total Rural Urban 

Household sample coverage and responses 

Sampled households 36,000 28,261 7,739 

Household completion rate 98.50 98.60 98.10 

Ownership of dwelling households   

Own  84.37 93.59 52.86 

Rented  13.49 4.24 45.14 

Without rent  2.04 2.07 1.97 

Others  0.09 0.11 0.04 

Number of persons in sleeping room 

Mean number of persons per room used for sleeping  2.21 2.19 2.28 

Household members with: 

Internet access in the household  57.42 53.83 69.71 

Household access to electricity  98.77 98.53 99.57 

Household with a television 51.18 44.99 72.36 

Household with a mobile phone 97.47 97.22 98.33 
 

Indicators Both Male Female 

Persons with at least one disability (based on types defined in the  

Persons with Disability Rights and Protection Act 2013 of Bangladesh) 

Total  2.80 3.28 2.32 

Area  

Rural  2.89 3.44 2.35 

Urban  2.45 2.69 2.20 

Disability by category  

Autism or autism spectrum disorders  0.05 0.06 0.04 

Physical disability  1.35 1.66 1.03 

Mental illness leading to disability  0.29 0.33 0.24 

Visual disability  0.46 0.49 0.43 

Speech disability  0.32 0.37 0.27 

Intellectual disability  0.22 0.24 0.19 

Hearing disability  0.36 0.37 0.34 

Cerebral palsy 0.08 0.08 0.07 

Down syndrome  0.04 0.04 0.04 

Deaf-blindness  0.02 0.03 0.02 

Multiple disability 0.35 0.39 0.31 

Other disability  0.05 0.07 0.03 

Main reasons for disability  

Congenital or by born 41.09 40.74 41.60 

Illness or disease 36.35 32.79 41.38 

Falling from tree or rooftop 12.27 13.69 10.27 

Road accident 5.53 8.20 1.77 
 

Indicators Both Male Female 

  Persons with disabilities aged 5-24 years who attended formal  

  education in 2021 academic year 

Attended formal education 32.60 30.92 35.15 

Out of persons with disabilities aged 5-24 years who attended formal  

education in 2021:  

Primary (Class 1-5) 53.02 53.15 52.84 

Secondary and Higher Secondary (Class 6-12) 37.47 38.09 36.65 

Graduation and Post-graduation (above class 12) 9.51 8.76 10.52 
 

 

 

 

Indicators Both Male Female 
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Students with disability’s remaining behind of general students in  

education (in average year)  

Average number of years  2.38 2.36  2.41  
 

Indicators Primary Secondary Above 

Level of education of persons with disabilities aged 5-24 years by  

age group who attended educational institutions in 2021 

Primary school age (5-11 years) 100.0 0.00 0.00 

Secondary school age (12-17 years) 34.71 65.29 0.00 

Higher education age (18-24 years) 0.00 49.26 50.74 
 

Indicators Both Male Female 

Persons with disabilities aged 15-64 years by employment status,  

receipt of healthcare, having special toilet facility, involvement in  

organizations and having registration and certificates  

Employed  33.78 47.59 12.80 

Not in employment  66.22 52.41 87.20 

Persons with disabilities who received healthcare in three months before the 

survey  
61.98 61.33 62.91 

Persons with disabilities who received healthcare in twelve months before 

the survey 
92.33 91.79 93.09 

Persons with disabilities who have special type of sanitation facilities at 

home as per their need  
9.75 8.45 11.59 

Persons with disabilities’s involvement in any kind of disability related 

organization  
0.97 1.13 0.74 

Persons with disabilities with registration with government authorities 35.60 37.61 32.76 

Persons with disabilities who received disability allowances any time 

Received disability allowances any time (among those who have 

registration) 
91.43 90.24 93.37 

Received disability allowances any time (irrespective of having or not 

having registration) 
33.87 35.47 31.61 

Received any allowance any time (irrespective of having or not having 

registration) 
47.42 46.74 48.38 

 

Indicators Total Rural Urban 

Facing discrimination, abuses and victimization any time during  

12 months preceding the survey 

Faced discriminative behaviour, abuses and victimization  43.70 44.02 42.33 

Main ground on which faced discrimination, abuses and victimization 

Discriminative behaviour, abuses and victimization due to disability 98.58 98.41 99.33 

Main accused by whom faced discrimination, abuses and victimization 

Discriminative behaviour and abuses by neighbour 90.58 91.27 87.55 

Main remedial measures taken against discrimination, abuses and  

victimization  

Informed neighbour to stop such behaviour 51.66 53.52 45.20 

Informed UP chairmen/members 19.04 22.64 6.49 

Informed local influential/religious leaders 27.57 29.37 21.31 

Who, as a remedial measure, informed someone, got remedies  58.24 52.26 79.07 
 

Indicators Total Rural Urban 

Falling of persons with disabilities as victims of ridicule and mockery  

any time during 12 months preceding the survey 

Persons with disabilities fell victims of ridicule and mockery  56.41 56.86 54.52 

Main accused by whom persons with disabilities fell victims of ridicule  

and mockery 

Persons with disabilities fell victims of ridicule and mockery by neighbour 90.56 91.35 87.10 

Falling of families of persons with disabilities as victims of ridicule and  

Mockery any time during 12 months preceding the survey 

Persons with disabilities’ families fell victims of ridicule, mockery  50.54 50.36 51.31 

Indicators Total Rural Urban 

Main accused by whom persons with disabilities’ families fell victims  
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of ridicule and mockery 

Persons with disabilities’ families fell victims of ridicule and mockery by 

neighbour  
91.95 92.90 87.99 

 

Indicators Total  Rural Urban 

Persons with disabilities received healthcare from: 

Government hospitals (MCHs, DHs and UHCs)  22.48 18.84 39.41 

MCWCs/FWCs/RDs/CCs 4.03 4.69 0.99 

Private hospitals 15.05 14.03 19.77 

Private MBBS doctor 13.32 14.12 9.60 

Village practitioner 23.84 27.39 7.34 

Allopathic drug store 16.68 16.04 19.63 

NGO operated facilities  0.30 0.33 0.14 

Other health centres 1.28 1.25 1.41 

[Note: MCHs refers to Medical College Hospitals, DHs to District Hospitals, UHCs to Upazila Health Complexes, 

MCWCs to Maternal and Child Welfare Centres, FWCs to Family Welfare Centres, RDs to Rural Dispensaries and 

CCs to Community Clinics] 
 

Indicators Both  Male  Female 

Persons who have at least one functional difficulty (Based on Modules  

of Washington Group on Disability Statistics) 

Total 7.07 7.22 6.91 

Rural  7.22 7.47 6.97 

Urban  6.53 6.35 6.71 

Children aged 2-4 years  1.89 2.30 1.46 

Children aged 5-17 years  4.02 4.64 3.35 

Adults aged 18-49 years 3.95 4.27 3.66 

Adults aged 50 years or above 22.60 20.74 24.67 
 

Indicators Total Rural Urban 

Adult functional difficulties by area 

Women aged 18-49 having functional difficulties in at least one domain  3.66 3.69 3.56 

Men aged 18-49 having functional difficulties in at least one domain  4.27 4.44 3.74 

Women aged 50 years or above having functional difficulties in at least one 

domain  
24.67 24.31 26.35 

Men aged 50 years or above having functional difficulties in at least one 

domain  
20.74 21.14 19.21 

 

Indicators Both  Male  Female 

Children (2-4 years) with functional difficulties in different domains  

listed below 

Difficulty in seeing 0.37 0.32 0.42 

Difficulty in hearing 0.38 0.53 0.23 

Difficulty in walking 0.82 0.95 0.70 

Difficulty in fine motor 0.57 0.57 0.56 

Difficulty in communication 1.13 1.39 0.87 

Difficulty in learning 0.99 1.16 0.82 

Difficulty in playing 0.78 0.96 0.60 

Difficulty in controlling behavior  0.20 0.32 0.08 
 

Indicators Both  Male  Female 

Children (5-17 years) with functional difficulties in different domains  

listed below  

Difficulty in seeing 0.64 0.69 0.58 

Difficulty in hearing 0.42 0.47 0.37 

Difficulty in walking 1.13 1.32 0.93 

Difficulty in self-care 1.16 1.29 1.03 

Difficulty in communication 1.24 1.47 0.99 

Difficulty in learning 1.60 1.79 1.39 

Difficulty in remembering 1.66 1.85 1.46 

Difficulty in concentration 0.85 0.93 0.77 
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Indicators Both  Male  Female 

Children (5-17 years) with functional difficulties in different domains  

listed below  

Difficulty in accepting changes 0.97 1.04 0.90 

Difficulty in controlling behavior  1.51 1.82 1.19 

Difficulty in making friends 1.00 1.14 0.86 

Anxiety 0.36 0.40 0.32 

Depression 0.36 0.45 0.27 
 

Indicators Both  Male  Female 

Children (2-17 years) use assistive devices and those face functional  

difficulties even after using devices  

Wear glasses 1.43 1.07 1.81 

Use hearing aid 0.21 0.18 0.23 

Use equipment or receive assistance for walking  0.41 0.50 0.33 

Difficulty seeing even after wearing glasses 6.27 6.42 6.18 

Difficulty hearing even after wearing hearing aid 7.19 2.87 10.84 

Difficulty walking even after using equipment or receiving assistance 28.16 28.07 28.29 
 

 

Indicators Both  Male  Female 

Face functional difficulties even after using devices  

Difficulty seeing even after wearing glasses 6.27 6.42 6.18 

Difficulty hearing even after wearing hearing aid 7.19 2.87 10.84 

Difficulty walking even after using equipment or receiving assistance 28.16 28.07 28.29 
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This summary has been prepared based on the findings of the National Survey on Persons with 

Disabilities (NSPD) 2021. A standardized questionnaire was administered in this survey. The main 

objective of the survey was to collect necessary data for the development of the persons with 

disabilities, employment connection with the mainstream of development and provide them equal 

rights in every sphere of life. The survey was conducted during the month of November and 

December, 2021. A brief description of the survey findings has been presented below.  

Survey findings 

The survey findings are basically prepared based on the information collected from 36,000 

sampled households thrughout the country. A robust sampling design with 08 design domains 

(Administrative Divisions) was employed in this survey. 

Types of disability 

According to the classifications mentioned in ‘Persons with Disability Rights and Protection Act 

2013’, among the population of Bangladesh 2.80 percent of people have disabilities; which is 

3.28 percent for males and 2.32 percent for females and 2.89 percent in rural areas and 2.45 

percent in urban areas. It is 0.83 percent among children aged 0-4 years, while 2.24 percent 

among adults aged 18-49 years and 9.83 percent among population aged 65 years and above. 

Khulna division has the highest rate (3.62 percent) and Sylhet division has the lowest rate (2.15 

percent) of disabilities. By types of disability, physical disability is 1.35 percent, visual disability 

is 0.46 percent, hearing disability is 0.36 percent, multiple disability is 0.35 percent, speech 

disability is 0.32 percent, mental illness leading to disability is 0.29 percent, intellectual 

disability is 0.22 percent, cerebral palsy is 0.08 percent, autism is 0.05 percent and other 

disability is 0.05 percent.    

Reasons behind being a person with disabilities are multiple, as reported. Compared to other reasons, 

more frequently cited reasons are the congenital or by born (41.09 percent), illness or disease (36.35 

percent), falling from tree or rooftop (12.27 percent) and road accident (5.53 percent). 

Persons with autism have major limitations in social and interpersonal behaviour (93.68 

percent), frequent repetition of same things (88.40 percent), limitations in verbal or non-verbal 

communication (87.18 percent) and intellectual disability (86.42 percent). 

Persons with physical disabilities get their daily activities hindered either partially (63.11 

percent) or entirely (31.84 percent). They have permanent physical imbalance (20.37 percent), 

one leg or hand is partially numb (22.11 and 18.76 percent respectively).  

The clinical depression is more common type of mental illness (24.04 percent) than others as per 

the medical record available to the respondents with mental illness. The personality disorder is 

the second most important disability (19.95 percent) and phobia (12.22 percent) is other 

important mental illness.
3
  

                                                           
3
  Notably, 58.50 percent of the persons with apparent mental illness have no medical record of diagnosis and could 

not be identified with conviction. উল্লেখ্য, ৫৮.৫০ তোং ফোুত ভোনতক মযোগীয মযোগ তনণ িল্লয়য মকোল্লনো মভতডল্লকর মযকড ি ফো কোগজি নো 

থোকোয় তোল্লদযল্লক তনতিতবোল্লফ ভোনতক প্রততফন্ধী ফল্লর তচতিত কযো মোয়তন।  

Executive Summary 
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Majority of the persons with visual disability cannot see at-all in one eye (66.48 percent) and 

16.09 percent in both eyes, while 18.16 percent can see partial or less in both eyes, and, even 

after wearing glasses or lenses 29.01 percent can see partial and 14.35 percent cannot see at all.  

Of the persons with speech disability, 34.25 percent have limitations in speaking by arranging 

required words in a proper voice with a clear pronunciation, 35.25 percent have problems in 

arranging and pronouncing words due to damage or limitations in the concerned organs, 29.30 

percent have limitations in speaking freely due to problems or damage in the vocal process, 

whereas 58.32 percent cannot speak at all.  

More than 90 percent of the persons with intellectual disability have lower IQ than normal 

people (98.38 percent), limitations in intellectual activities (97.68 percent), limitations in daily 

work efficiency (93.91 percent) and limitations in doing age-appropriate activities (92.87 

percent).  

Among persons with hearing disability, 42.02 percent can hear in both ears partially or less or 

sometimes cannot hear, while 20.43 percent cannot hear in one ear at all and 37.36 percent in 

both ears at all.  

Around 90 percent of the persons with cerebral palsy have limitations in the communication 

(96.34 percent), lack a balance in the movement (96.64 percent), have muscles too stiff or too 

loose (89.32 percent), have limitations in the normal movement of hands or feet (90.97 percent), 

have behavioral limitations (89.06 percent) and experienced hands/legs to become inactive 

completely or partially’ (85.49 percent).  

Educational attainment 

Among the persons with disabilities aged 3 years or above 54.74 percent have no formal 

education
4
, while 23.11 percent have primary (I-V), 18.33 percent have secondary (VI-XII) and 

1.57 percent have higher education. In 2021 academic year, 32.60 percent of persons with 

disabilities aged 5-24 years (age of education) attended formal education. Among those who 

attended, 53.02 percent attended primary, 37.47 percent attended secondary and 9.51 percent 

attended higher education.  

Persons with disabilities begin to attend school lately due to disability. Data show that in 2021, 

34.71 percent of children with disabilities aged 12-17 years (age of secondary school) studied in 

the primary level and 49.26 percent of students aged 18-24 years (age of higher education) 

studied in the secondary level. Those, who attended formal education in 2021, were lagging 

behind compared to the general students by 2.38 years on an average. 

The persons with disabilities aged 5-24 years, who have never attended school or discontinued 

study in 2021, listed main reasons for discontinuation
5
 or never attendance: lack of specialized 

school for persons with disabilities in the area (47.73 percent), family’s reluctance (28.07 

percent), financial constraint or poverty (26.80 percent) and lack of infrastructural accessibility 

to school (13.31 percent). 

 

                                                           
4  

The formal education here excluded early childhood education, non-formal education and religious education 
5
  The denominator here excluded those who have completed education and educational institutions 
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Employment status  
 

One third (33.78 percent) of the persons with disabilities aged 15-64 years (i.e., working age) are 

employed; 47.59 percent are males and 12.80 percent females, 35.55 percent in rural areas and 

25.95 percent in urban areas. Only 4.80 percent of children with disabilities aged 5-17 years are 

employed; 6.71 percent among males and 2.04 percent among females. The majority of the 

persons with disabilities (15-64 years), who are employed, are mainly self-employed (54.42 

percent), followed by ‘engaged in household or family business’ (18.14 percent), and ‘private 

organizations’ (16.37 percent). Only 2.66 percent of the persons with disabilities received 

training, mainly on computer skills (35.61 percent), readymade garments sector (15.24 percent) 

and ‘handicraft or cottage work’ (12.36 percent). 

Accessibility  

Among the persons with disabilities, 61.98 percent received healthcare services in three months 

preceding the survey. Again, 92.33 percent of them, while 80.50 percent of general population 

have received healthcare services sometimes in twelve months preceding the interview. High 

treatment cost (81.00 percent) and lack of family support (30.77 percent) were the main reasons 

for not receiving the service as reported by those who could not easily access the service during 

the three months. Of those who received health services in twelve months, around one-fourth 

received it from the government health facilities, i.e., medical college hospitals, district hospitals 

and upazila health complexes (persons with disabilities: 22.48 percent and general people: 17.56 

percent). Other government health centres (i.e., maternal and child welfare centres, union health 

and family welfare centres, rural dispensaries or community clinics) have very little share (4.03 

and 5.04 percent respectively). But, village practitioners (23.84 and 24.04 percent respectively), 

allopathic drug store (16.68 and 26.98 percent respectively), private hospitals (15.05 and 11.93 

percent respectively) and MBBS doctors (13.32 and 10.65 percent respectively) are notable non-

government sources of healthcare.  

Among the persons with disabilities, 23.50 percent participated in social activities and 28.22 

percent participated in religious activities in six months preceding the survey. Males had higher 

participation (26.64 and 33.90 percent respectively) than females (19.07 and 20.19 percent 

respectively) in these types of activities. Again, 11.07 percent of the persons with disabilities 

always, 12.44 percent most of the time and 38.21 percent sometimes participated in the social 

activities during the period mentioned; the remaining 38.28 percent never participated or were 

not-interested to participate. A similar pattern exists in the case of participation in religious 

activities.  

A little more than one third (35.60 percent) of the persons with disabilities have registration with 

government authorities. To mention, this is an ongoing process.   

Only 0.97 percent of the persons with disabilities are engaged in organizations working for 

persons with disabilities; it is 1.13 percent for male and 0.74 percent for female.  

Most of the persons with disabilities (81.88 percent) have ever casted votes in the general and 

local government elections. 
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Social protection under Social Safety Net Programme 

As a social protection, among all persons with disabilities, (irrespective of having registration or 

not), 47.42 percent received any type of allowance at any time and 43.35 percent in six months 

preceding the survey under the government’s Social Safety Net Programme (SSNP). Again, 

among all of them, 33.87 percent at any time and 31.54 percent in six months preceding the 

survey received disability allowances. On the other hand, among those who have registration, 

91.43 percent received disability allowances any time.  

Only 2.13 percent of the persons with disabilities has ever received any assistance other than 

those of the SSNP mainly in the form of financial grants, assistive devices and other items from 

NGOs, directorate of social services and other government organizations. 

Discrimination, harassment and mockery and remedial measures  

The survey shows that 43.70 percent of the persons with disabilities have ever felt discriminated 

against or harassed in twelve months preceding the survey. Those who felt discriminated or 

harassed, felt so for being a person with disability (98.58 percent). Other reasons/grounds 

include age, sex, religion, ethnic or immigration origin and others (1.23 to 7.86 percent).  

Among those who felt discriminated against or harassed, 90.58 percent experienced such 

occurrences by their neighbors. Besides, relatives (43.33 percent), friends (28.41 percent) and 

own family members (26.97 percent) were also responsible. 

Further, 56.41 percent of the persons with disabilities fell victims of ridicule or mockery at any 

time in twelve months preceding the survey. Among those who fell victims, mostly experienced 

such events occasionally (73.87 percent), followed by most of the time (20.22 percent) and 

always (5.91 percent). Neighbor is the main responsible for mockery (90.56 percent). The 

notable others are relatives (40.53 percent), friends (26.99 percent) and own family members 

(23.46 percent). Again, family members of 50.54 percent of the persons with disabilities 

experienced mockery for his/her disability during twelve months before the survey. Again, 

neighbor is the main accused of this behaviour (91.95 percent). Other notable individuals were 

relatives (42.38 percent), friends (23.12 percent) and family members (19.44 percent).  

Only 5.15 percent of the persons with disabilities who fell victims of mockery or harassment, 

complained to someone against discrimination or harassment or mockery. Among those who 

complained, complained to neighbors (51.66 percent), ‘religious leaders or local influentials’ 

(27.57 percent), ‘own family members’ (21.86 percent) and ‘union parishad chairmen or 

members’ (19.04 percent). Among those, who complained, 58.24 percent got remedy by 

informing the complaint. 

Functional difficulties 

Overall 7.07 percent of the population have any functional difficulty in at least one domain out 

of the domains listed in the Washington Group on Disability Statistics Module, followed in this 

survey; 7.22 percent among male and 6.91 percent among female; 7.22 percent in the rural area 

and 6.53 percent in the urban area. By age, 1.89 percent of children aged 2-4 years, 4.02 percent 

of children aged 5-17 years, 3.62 percent of children aged 2-17 years, 3.95 percent of adult aged 
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18-49 years (male: 4.27 percent and female: 3.66 percent) and 22.60 percent of adult aged 50 

years and above (male 20.74 and female 24.67 percent) have any functional difficulty.  

Among children aged 2-4 years, communication is more frequently cited domain of functional 

difficulty (1.13 percent) than any other domains (0.20-0.99 percent). Among children aged 5-17 

years, difficulty in remembering is a major domain of functional difficulty (1.66 percent), 

followed by learning (1.60 percent) and controlling behaviour (1.51 percent). Among adult men 

and women aged 18-49 years, respectively, walking is the main domain of functional difficulty 

(1.96 and 1.74 percent), followed by self-care (1.17 and 0.95 percent), remembering (1.03 and 

0.86 percent) and communication (1.00 and 0.69 percent).  

Among children aged 2-17 years, 1.43 percent wear glasses, 0.21 percent hearing aid and 0.41 

percent use equipment or receive assistance for walking. Among those who wear glasses, 6.27 

percent have difficulty seeing even with glasses; of the children using hearing aid, 7.19 percent 

have difficulty hearing with hearing aid; and among children using equipment for walking, 

28.16 percent have difficulty walking even with equipment. Among males aged 18-49 years, 

6.90 percent use glasses or contact lenses and 0.41 percent hearing aids. The corresponding 

percentages for females aged 18-49 years are 8.82 and 0.43 percent respectively. 

Conclusion 

To conclude, it may be mentioned that 2.80 percent of the country’s population are living with 

disabilities and 7.07 percent with functional difficulties. Males are likelier than females and 

urban areas are likelier than rural areas to have disabilities and functional difficulties. 

Particularly children have their functional difficulties in communication and remembering and 

adult have difficulties in walking, remembering and communicating. Physical disability, mental 

illness, multiple disability and disability in vision, hearing and speech are notable by their type.  

A half of the persons with disabilities are without formal education and a nominal proportion 

have higher education. Compared to the general population they lag behind in study by 2.38 

years on an average.  

Every 1 out of 3 persons with disabilities aged 15-65 years are employed where self-

employment is very common along with household/family business. Only 1 out of 3 persons 

with disabilities have participation in social and religious activities. Every 1 out of 2 of them 

have access to health services mainly from government and private facilities. 

Only 1 out of 3 have registration with government authorities and among them almost all (over 

90 percent) got the government disability allowance. 

Experiencing harassment and discriminative behaviour and mockery by neighbor is a common 

phenomenon in the life of the persons with disabilities. Half of the people experienced such 

indecent behaviour. A very few of them took remedial measures. Many of those who 

complained against such a behaviour seeking remedy, received some sort of remedial measures 

or support. 
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