
 

 

 

 

 

 

 

           

 কৃষি শুমাষি ২০১৯    চালনাি ষিষি  

পষিসংখ্যান আইন ২০১৩, জাতীয় পষিসংখ্যান উন্নয়ন 

ক ৌশলপত্র (NSDS) এবং কৃষি ও গ্রামীণ পষিসংখ্যান 

ক ৌশলপত্র (SPARS) অনুযায়ী কৃষি শুমাষি, মৎস্য ও 

প্রাষণসম্পদ শুমাষি পষিচালনা  িাি ব্যপারি 

বাধ্যবাধ তা িরয়রে। 

কৃষি শুমাষিি গুরুত্ব 

 কৃষি ষবিয়  নীষত ও পষি ল্পনা প্রণয়ন; 

 ব্যবসা বাষণরজে ষবষনরয়াগ ও ষসদ্ধান্ত গ্রহণ; 

 কৃষি ও পষিরবশ উন্নয়ন; 

 খাদ্য ষনিাপিা ষনষিত িণ; 

 মূল্যায়ন ও পষিবীক্ষরণি জন্য ষিষি উপাি 

(Baseline data) সিবিাহ;      

 জাতীয় আরয় কৃষিি অবদান ষনণ ণয়      

          ২০১৯-    জন ল 

             জন ল (    ) 

   ন                 ১ 

জ                    ১  

       জ                    ৩   

                        ১১   

 জল                 ১৩৮  

 জ ন ল        ২,৬০০ 

       জ   ২৪,৭০০ 

  ন      ১,৫০,০০০ 

 

 

 

 

কৃষি শুমাষি ২০১৯-           

ক্রঃ 

নং 
কার্ যক্রম শুরু সমাপ্ত 

০১. ১ম জ ানাল অপারেশন ০১/১২/২০১৮ ২০/১২/২০১৮ 

০২. ২য় জ ানাল অপারেশন ০৯/০২/২০১৯ ২৪/০২/২০১৯ 

০৩. শুমারেে প্রস্তুরি ০১/০২/২০১৯ 22/০৫/২০১৯ 

০৪. শুমারেে প্ররশক্ষণ 19/০৫/২০১৯ ০1/০৬/২০১৯ 

০৫. মাঠ পর্ যারয় িথ্য সংগ্রহ ০৯/০6/২০১৯ ২0/০৬/২০19 

 

জন ল্যারণ সঠি  ও সমরয়াষচত পষিসংখ্যান 

 

     

 

ষবস্তাষিত তরেি জন্য কযাগারযাগ  রুন: 

 

প্র ল্প পষিচাল  

কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাষণসম্পদ) শুমাষি ২০১৮ প্র ল্প 

বাংলারদশ পষিসংখ্যান ব্যেরিা 

ই-২৭/এ, পষিসংখ্যান িবন 

 আগািগাঁও,  ঢা া-১২০৭ 

কেষলর ান নম্বিঃ 02-8181415 

www.bbs.gov.bd 
 

 

 

                   

   

কৃষি শুমাষি স ল  ষি 

সমৃদ্ধ বাংলারদশ গষি 

 

 

 

 

 

কৃষি শুমাষি ২০১৯ 

 

 

 
 

কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাষণসম্পদ) শুমাষি ২০১৮ প্র ল্প 

বাংলারদশ পষিসংখ্যান ব্যেরিা 

পষিসংখ্যান ও তে ব্যবস্থাপনা ষবিাগ 

পষি ল্পনা মন্ত্রণালয় 
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পেভূষম   
 

সম্ভাবনাময় বাংলারদরশি অর্ ণননষত  চাষল া শষি 

কৃষি। কদরশি শ্রমশষিি ৪০.৬% কৃষি  ারজ 

ষনরয়াষজত। কদরশি ষজষিষপরত কৃষিি বতণমান অবদান 

১৩.৩১%। জনসংখ্যা বৃষদ্ধ, ক্রমহ্রাসমান কৃষি জষম, 

জলবায়ু পষিবতণন, বন্যা, খিা, লবণািতাসহ নানাষবধ 

প্রষতকূলতা সরেও খাদ্যশস্য উৎপাদরন বাংলারদশ এখন 

ষবরে কিাল মরিল। বাংলারদশ আজ স্বরল্পান্নত কদশ 

(এলষিষস) হরত উন্নয়নশীল কদরশি অষিযাত্রায় 

অগ্রসিমান। কে সই উন্নয়ন পষি ল্পনাি মাধ্যরম কৃষি 

খাতর  আরিা এষগরয় ষনরত সঠি  তে প্ররয়াজন  কৃষি 

শুমাষিরত কৃষি খানাি সংখ্যা, খানাি আ াি, ভূষমি 

মাষল ানা, ভূষমি ব্যবহাি, কৃষিি প্র াি, শরস্যি ধিন, 

চাি পদ্ধষত, গবাষদপশু ও হাঁস-মুিষগি সংখ্যা, মৎস্য 

খামাি, কৃষি কক্ষরত্র ষনরয়াষজত জনবল সম্পষ ণত তে 

পাওয়া যায়। এ উপাি ব্যবহাি  রি কৃষি খারতি সুষ্ঠু 

পষি ল্পনাি মাধ্যরম অষধ  খাদ্য উৎপাদন ষনষিত  িা 

সম্ভব হয়।  

 

                                      

                                লন     

      ল                       কদরশ ১৯৬০ 

সাল কর্র  এ পয ণন্ত পাঁচবাি (১৯৬০, ১৯৭৭, ১৯৮৩-৮৪, 

১৯৯৬ ও ২০০৮) কৃষি শুমাষি পষিচালনা  িা হরয়রে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

১৯৭১ সারল এ কদরশ জনসংখ্যা ষেল সারি ৭ ক াটি। 

বতণমারন জনসংখ্যা প্রায় ১৬.৭ ক াটি। প্রষত বেি জনসংখ্যা 

বৃষদ্ধ, কৃষি জষমরত স্থাপনা ষনম ণাণ, অকৃষি খারত জষমি 

ব্যবহাি বৃষদ্ধ ইতোষদ  ািরণ বতণমারন কৃষি জষম ক্রমশ হ্রাস 

পারে। 

কৃষি শুমাষি ১৯৮৩-৮৪, ১৯৯৬ ও ২০০৮ এি তুলনামূল  

ষচত্র: 

ষববিণ ১৯৮৩-৮৪ ১৯৯৬ ২০০৮ 

কৃষি খানা  ৭২.৭০% ৬৬.১৮% ৫৮.৬৬% 

কৃষি জষম (লক্ষ এ ি) ২০১.৫৮ ১৭৭.৭১ ১৮৮.১৫ 

গরি খানা প্রষত জষম (এ ি) ১.৬৭ ১.১৫ ০.৯১ 

কসচ (লক্ষ এ ি) ৪০.০৩ ৮৫.৮৬ ১১৮.৪৬ 

গবাষদ পশু (লক্ষ) ২২০.৬২ ২২২.৯৪ ২৫৮.৫৪ 

কৃষি শ্রষম  (লক্ষ) ৩১.২০ ৩০.২০ ৪৮.৭৭ 

 

কৃষি শুমাষি ২০১৯ 
 

০৯ জুন হরত ২০ জুন, ২০১৯ তাষিখ পয ণন্ত সািা কদরশ শহি 

ও      ল     স ল খানায় ও খামারি ৬ষ্ঠ বারিি মত 

কৃষি শুমাষি অনুষষ্ঠত হরব। ষবে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা 

(FAO)-এি World Programme for the Census of 

Agriculture 2020 (WCA 2020) গাইিলাইন 

কমাতারব  কৃষি শুমাষি ২০১৯ পষিচাষলত হরে।        

কৃষি শুমাষিি মাধ্যরম মূলত সব ণষনম্ন প্রশাসষন  এলা া 

ষিষি  কৃষি খানাি আ াি, জষমি মাষল ানা, ভূষমি 

ব্যবহাি, আবাদকৃত জষমি আয়তন, গবাষদপশু ও হাঁস-

মুিষগি সংখ্যা, কৃষি যন্ত্রপাষত, খাদ্য ষনিাপিা, মৎস্য ও বন 

ইতোষদ ষবিরয় তে সংগ্রহ  িা হরব। সাধািণত কৃষি 

শুমাষিি মাধ্যরম খানা পয ণারয় তে সংগ্রহ  িা হয়,     

                                    ন    ন    

তে সংগ্রহ  িা হরব।   

 

কৃষি শুমাষিি উরেশ্য 
 

 শস্য, মৎস্য ও প্রাষণসম্পদ খারতি পয ণায়ক্রষম  

পষিসংখ্যান প্রস্তুত  িা; 

 কৃষি খারতি  াঠারমাগত পষিবতণন সংক্রান্ত 

পষিসংখ্যান সিবিাহ  িা; 

 ভূষমি ব্যবহাি, চািরযাগ্য জষমি প্র াি ও  সল 

ববষচরত্রেি পষিসংখ্যান সিবিাহ  িা; 

 কৃষি উপ িণ, কসচ ও যন্ত্রপাষত সম্পষ ণত 

পষিসংখ্যান সিবিাহ; 

 কৃষি ষবিয়  জষিরপি জন্য নমুনায়ন  াঠারমা 

(Sampling Frame) সিবিাহ;      
 কৃষিষিষি  খানা ও প্রষতষ্ঠারনি কিষজস্টাি 

(Register) প্রস্তুত। 

 

কৃষি শুমাষি ২০১৯ এ Modular Approach পদ্ধষত 

অবলম্বন  রি তে সংগ্রহ  িা হরব। এ পদ্ধষতরত প্রর্রম 

গণনা  ারজি জন্য সংষক্ষপ্ত প্রশ্নপত্র (Short 

Questionnaire) ব্যবহাি  িা হরব এবং শুমাষি কশরি 

প্ররতে  গণনা ািী গণনা বই হরত এ টি খানা তাষল া 

প্রস্তুত  িরব। তাষল ায় কমাে পষিচালনাধীন জষমি 

পষিমাণ, হাঁস-মুিষগ, গরু-োগল, মষহি ইতোষদি সংখ্যা 

এবং খানা মৎস্য চাি বা আহিরণ ষনরয়াষজত ষ  না এ 

ষবিয়  তে র্া রব। পিবতীরত এ টি ষবস্তাষিত প্রশ্নপত্র 

(Long Questionnaire)-এি মাধ্যরম       ন   

নমুনা শুমাষি (Sample Census) পষিচাষলত হরব। 

 

 


