
  

 

 
 

  
ADMINISTRATIVE REPORT  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

BANGLADESH BUREAU OF STATISTICS (BBS) 

STATISTICS AND INFORMATICS DIVISION (SID)  

MINISTRY OF PLANNING 

GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

www.bbs.gov.bd 

 

 

January 2018 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Contents 

FOREWORD .............................................................................................................................................. vii 
PREFACE .................................................................................................................................................... ix 
ACKNOWLEDGEMENT ........................................................................................................................... xi 

ACRONYMS ............................................................................................................................................. xiii 
Map of Bangladesh Showing the Percentage of Establishments by District .............................................. xv 
Map of Bangladesh Showing the Percentage of Total Persons Engaged (TPE) by District..................... xvii 
CHAPTER I .................................................................................................................................................. 1 

Introduction 1 
1.1 Historical Background of Economic Census ................................................................................................................... 1 
1.2 Objectives of Economic Census ...................................................................................................................................... 2 
1.3 Scope & Coverage ........................................................................................................................................................... 3 
1.4 Uses of the Economic Census Frame .............................................................................................................................. 4 

CHAPTER II ................................................................................................................................................. 7 

Census Planning ........................................................................................................................................ 7 
2.1 Legal Basis of Economic Census .................................................................................................................................... 7 
2.2 The Economic Census 2013 Project ................................................................................................................................ 7 
2.3 The Organization for Economic Census 2013 ................................................................................................................. 8 
2.4 Formation of Steering Committee ................................................................................................................................... 8 
2.5 Formation of Standing Technical Committee ............................................................................................................... 10 
2.6 National Seminar for Users' .......................................................................................................................................... 11 
2.7 Holding of Press Conference and Newspaper Supplement ........................................................................................... 11 
2.8 The Census Calendar ..................................................................................................................................................... 12 
Calendar of activities for the Economic Census 2013 ......................................................................................................... 12 
2.9 Census Activities ........................................................................................................................................................... 15 
2.10 The Post Enumeration Check ...................................................................................................................................... 16 

CHAPTER III ............................................................................................................................................. 17 
Pre-census Activities ................................................................................................................................... 17 

3.1 Household Listing ......................................................................................................................................................... 17 
3.2 Mapping and Geo-Coding ............................................................................................................................................. 17 
3.2.1 Enumeration Area (EA) Map ..................................................................................................................................... 18 
3.3 Pilot Census ................................................................................................................................................................... 18 
3.4 Zonal Operations ........................................................................................................................................................... 19 
3.5 Census Questionnaire .................................................................................................................................................... 19 
3.6 Preparations of Manuals and Control Forms ................................................................................................................. 21 
3.7 Printing of Questionnaires, Forms, Manuals and Publicity Materials ........................................................................... 21 
3.8 Formation of Census Committees ................................................................................................................................. 22 
3.9 Census Publicity ............................................................................................................................................................ 28 
3.10 Logo of Economic Census .......................................................................................................................................... 30 
3.11 Training of Economic Census ..................................................................................................................................... 30 
3.12 Recruitment of Enumerators and Supervisors ............................................................................................................. 32 
3.13 Setting of Census Training Centres ............................................................................................................................. 34 
3.14 Setting of Census Control Rooms ............................................................................................................................... 34 
3.15 Distribution of Census Materials ................................................................................................................................. 35 

CHAPTER IV ............................................................................................................................................. 37 



iv 

 

Census Field Operation ............................................................................................................................... 37 
4.1 Data Collection .............................................................................................................................................................. 37 
4.2 Supervision .................................................................................................................................................................... 38 
4.3 Monitoring .................................................................................................................................................................... 38 
4.4 Documents Receipt and Archieving .............................................................................................................................. 38 
4.5 Payment of Honoraria to Enumerators and Supervisors................................................................................................ 39 

CHAPTER V .............................................................................................................................................. 41 
Post Enumeration Check (PEC) Survey ..................................................................................................... 41 

5.1 Background ................................................................................................................................................................... 41 
5.2 Sampling design and sample size .................................................................................................................................. 42 
5.3 PEC Questionnaire ........................................................................................................................................................ 43 
5.4 Identification of Enumeration Areas ............................................................................................................................. 43 
5.5 Training of Master Trainers, Supervisors and Field Enumerators ................................................................................ 43 
5.6 Editing and coding of PEC books ................................................................................................................................. 44 
5.7 Matching of EAs of PEC and Census ........................................................................................................................... 44 
5.8 Matching of PEC and Census Economic Units ............................................................................................................. 44 
5.9 Reconciliation of non-matched units ............................................................................................................................. 46 
5.10 PEC Findings .............................................................................................................................................................. 46 

CHAPTER VI ............................................................................................................................................. 49 
Data Processing and Tabulation ................................................................................................................. 49 

6.1 Editing and Coding ....................................................................................................................................................... 49 
6.2 Data Entry ..................................................................................................................................................................... 49 
6.3 Imputation and Data Validation .................................................................................................................................... 50 
6.4 Tabulation Plan ............................................................................................................................................................. 51 
6.5 Generation of Statistical Tables .................................................................................................................................... 51 

CHAPTER VII ............................................................................................................................................ 53 

Approval and Dissemination ...................................................................................................................... 53 
7.1 Approval of Economic Census Reports ........................................................................................................................ 53 
7.2 Publication of Economic Census 2013 reports .............................................................................................................. 53 
7.3 Availibility of  Economic Census Reports .................................................................................................................... 55 

CHAPTER VIII .......................................................................................................................................... 57 
Concepts and Definitions ............................................................................................................................ 57 

8.1 Economic Activity: ....................................................................................................................................................... 57 
8.2 Economic Unit: ............................................................................................................................................................. 57 
8.3 Establishment: ............................................................................................................................................................... 57 
8.4 Permanent Structure: ..................................................................................................................................................... 57 
8.5 Temporary Structure: .................................................................................................................................................... 57 
8.6 Permanent Establishment: ............................................................................................................................................. 57 
8.7 Temporary Establishment: ............................................................................................................................................ 57 
8.8 Economic Household: ................................................................................................................................................... 57 
8.9 Non-Profit Institutions (NPI): ....................................................................................................................................... 58 
8.10 Rural Area: .................................................................................................................................................................. 58 
8.11 Urban area: .................................................................................................................................................................. 58 
8.12 Ward/Union: ................................................................................................................................................................ 58 
8.13 Mauza: ......................................................................................................................................................................... 58 
8.14 Mahalla/Village: .......................................................................................................................................................... 58 



v 
 

8.15 Paurashava (Municipality): ......................................................................................................................................... 58 
8.16 Upazila Headquarters: ................................................................................................................................................. 58 
8.17 Growth Centre: ............................................................................................................................................................ 59 
8.18 Non-Economic Activities: ........................................................................................................................................... 59 
8.19 Definitions of different economic units used in three censuses are given below: ....................................................... 59 
8.20 Definitions of different categories of Industries: ......................................................................................................... 60 
8.21 Definitions of Broad Industrial Classifications: .......................................................................................................... 61 

CHAPTER IX ............................................................................................................................................. 67 
Budget Provisions & Financial Management ............................................................................................. 67 

9.1 Economic Census 2013 Project: Few Information and Finacial Statement ................................................................... 67 
9.2 Financial Statement of the project: ................................................................................................................................ 67 
9.3 Budget Provisions ......................................................................................................................................................... 68 
9.4 Financial Management .................................................................................................................................................. 69 

CHAPTER X .............................................................................................................................................. 71 

Limitations, Lessons Learnt and Recommendations .................................................................................. 71 
10.1 Limitations .................................................................................................................................................................. 71 
10.2 Lessons Learnt ............................................................................................................................................................ 71 
10.3 Recommendations ....................................................................................................................................................... 72 

BIBLIOGRAPHY ....................................................................................................................................... 73 

ANNEX ...................................................................................................................................................... 75 
Annex-1: Pilot Census ............................................................................................................................. 77 

1.1: Office Order ..................................................................................................................................... 77 
Annex-2: First Zonal Operation .............................................................................................................. 78 
2.1: Office Order ..................................................................................................................................... 78 

2.2: Zonal Operation Instruction ............................................................................................................. 87 

2.3: Filled Forms of Zonal Operation ................................................................................................... 104 
Annex-3: Second Zonal Operation ........................................................................................................ 117 
3.1: Office Order ................................................................................................................................... 117 

3.2: Zonal Operation Instruction ........................................................................................................... 123 
3.3: Filled Forms of  Zonal Operation .................................................................................................. 131 

Annex-4: Enumeration .......................................................................................................................... 144 
4.1: All Office Orders of Enumeration ................................................................................................. 144 

4.2 a: Census Questionnaire (Bangla) ................................................................................................... 159 
4.2 b: Census Questionnaire (English) .................................................................................................. 160 
4.3 a: Census Tally Sheet (Bangla) ....................................................................................................... 161 
4.3 b: Census Tally Sheet (English) ...................................................................................................... 162 
4.4:  Enumerator’s Training Manual ..................................................................................................... 163 

4.5: Field Manual .................................................................................................................................. 187 

4.6 a: Indentity Card and Appoinment letter of enumerator & Supervisor ........................................... 211 

4.6 b: Indentity Card and Appoinment letter of  Zonal Officer ............................................................ 212 
4.7 a: Census Brochure (Bangla) .......................................................................................................... 213 
4.7 b: Census Brochure (English) ......................................................................................................... 215 
4.8: Poster 217 
4.9  a: Leaflet ......................................................................................................................................... 218 
4.9 b: Leaflet ......................................................................................................................................... 219 



vi 

 

4.10: Honorium Cheque ........................................................................................................................ 220 

Annex-5: Post Enumeration Check (PEC) ............................................................................................ 221 
5.1: PEC Household Listing Sheet ........................................................................................................ 221 
5.2: PEC Questionnare .......................................................................................................................... 222 
5.3 a: PEC Matching Form (Establishment Units) ................................................................................ 223 
Matching Rules ..................................................................................................................................... 223 

5.3 b: PEC Matching Form (Household Units) ..................................................................................... 224 
5.4 a: PEC Matching Rules (Establishment Units) ............................................................................... 225 
5.4 b: PEC Matching Rules (Household Units) .................................................................................... 226 
Annex-6: Personnel Involved in preparation of the Report .................................................................. 227 
6.1 a: Project Team ............................................................................................................................... 228 

Annex 7: Cover pages of few published Reports of Economic Census 2013 ....................................... 229 

Annex 8: Glimpses of different activities during the Economic Census 2013 ..................................... 232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

  

                                                                                            K M Mozammel Hoq 
 Secretary 

 Statistics and Informatics Division 

 Ministry of Planning 

 Government of the People’s Republic of Bangladesh 

 

 

 

FOREWORD 
 

I am happy to learn that the administrative report of the Economic Census 2013 (held during 31 

March - 30 May 2013 in two phases) is going to be published by Bangladesh Bureau of Statistics. 

This is the first full count census covering all the sectors of the economy throughout the country at a 

time. This report is the last publication of 2013 round of Economic Census. 
 

The objective of this report is to provide inputs to the future census organizers about the actions taken 

from planning to publications of economic census 2013. It is a guiding document for the future census 

executives and researchers. I hope that this administrative report will be very useful for conducting the 

future Economic Censuses. 
 

The Economic Census 2013 was unique in many reasons. To make listing of all households before the 

main census to identify the economic households accurately was a new approach. Among others, 

some innovations in census campaign such as organizing a huge number of meetings with all 

stakeholders, including Business Associations and Local Administrations, introducing horse carts’ 

rally and placing bill-boards contributed much to sensitize the respondents to provide accurate data. 

Using Union Information and Service Centers (UISCs) currently renamed as Union Digital Centre 

(UDC) in capturing census data was immensely contributed to publish all reports timely. The 

preliminary report was published in a very short time in six months after the main census. All district 

reports were published through dissemination seminars in all districts at a time across the country. To 

encourage census workers to perform better in such kind of undertakings of BBS in future, the best 

workers were awarded with certificates as well as crests.    
 

I extend my deep appreciation and thanks to Mr. Md. Amir Hossain, Director General, BBS, Mr. Md. 

Dilder Hossain, Project Director, Economic Census 2013 Project and all other officials of BBS for 

their sincere efforts for the publication of this report. I am also thankful to the people engaged in 

economic activities for their help and co-operation in smooth implementation of the census.  
 

Suggestions and comments on the report are most welcome. 

 

Dhaka K M Mozammel Hoq 

January 2018 
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 Md. Amir Hossain 
 Director General 

 Bangladesh Bureau of Statistics 

 Statistics and Informatics Division 

 Ministry of Planning 

 Government of the People’s Republic of Bangladesh 
 

 

PREFACE 
 

I am delighted to see that the administrative report of the Economic Census 2013 is going to be 

published. The third decennial Economic Census throughout the country was successfully conducted 

by Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) during 31 March - 30 May 2013 in two phases. It is the 

second major statistical operation of the BBS and involves massive operation both at the field and 

headquarters.  
 

The main objective of this report is to write down all activities relating to Economic Census 2013 

from planning to publication so that the future census organizers may learn the entire processes of 

economic census. The Economic Census is conducted once in a decade. All of the officers, who are 

involved in the planning and operation of the Economic Census 2013, may not be available for the 

next census after ten years. Memory lapses may also occur in some aspects, even some of them 

remain available. This important document will provide ready inputs about the processes and 

techniques of conducting the Economic Census. All questionnaires, forms, manuals and publicity 

materials are added as annexure in this report for future references. 
 

All other reports including the national report have already been published in a quick time. I think, 

this administrative report will serve as a strong guideline for conducting the next Economic Census in 

BBS.  
 

Thanks to the officials and employees of BBS who worked hard with utmost sincerity from the 

formulation to implementation of the census and bringing out this report in time. In particular, I would 

like to thank and acknowledge the hard works of Mr. Dilder Hossain, Project Director and Mr. Abdur 

Rashid Sikder, National Consultant for delivering timely services in preparing the manuscript of this 

report. My thanks also due to the officials of Economic Census 2013 of BBS for their untiring efforts 

in bringing this report at the shortest possible time. 

 

   
Dhaka Md. Amir Hossain 

January 2018 
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CHAPTER I  
Introduction 

 

1.1 Historical Background of Economic Census 
 

The history of Economic Census is new in comparison to the Population Census all over the world 

particularly in Bangladesh. In many countries of the world, Population Census is the oldest census 

taking/operation preceded by Agriculture Census while Economic Census is conducted at a later 

period. The importance of Economic Census or Business Census was emerged with the increase of 

non-farm economic activities of the countries. The first Economic Census of USA was held in1930. In 

many countries, the detailed economic activities are covered in the Population Census, rather than 

conducting separate census on economic activities. Even, in our neighboring country India, the 

economic activities were covered in the Population Census until 1976. The first Economic Census of 

India was held in 1977, and thereafter India is conducting Economic Census in varying intervals. 

Business and industries are rapidly developing in Bangladesh for last few decades. It is evident that, 

Bangladesh economy is switching over from agriculture to non-agriculture at a rapid pace. Then, the 

policy makers of the country felt the necessity of a separate full-fledged economic census. The first 

Economic Census of the country was held in December 27-29, 1986 throughout the country. The title 

of the census was “Census on Non-farm Economic Activities and Disabled Persons”.  

In Economic Census 1986, a unit was defined as a household, establishment, institution or any other 

single physical location where an economic or social activity is taking place. A unit may be composed 

of one or more structures and sometimes one structure may contain more than one unit. Temporary 

establishments at fixed physical location without structures are also treated as independent units and 

were counted. A unit with agricultural activities at the establishment level were included but excluded 

in the household level. Reports were published in due time. 

The Second Economic Census of the country was held in two phases. In the urban area, the Economic 

Census was conducted in May 27-31, 2001 while in rural area, it was conducted in 20-26 April, 2003. 

After converting data with OMR machines and validation for consistency, preliminary report, national 

report and district reports were published.  

The third Economic Census 2013 of the country was conducted during March 31 through May 31, 

2013 in two phases. Data collection of economic census in the first phase was conducted in 37 

districts during the period 15-24 April, 2013 and in the second phase; data collection was conducted 

during 15-24 May 2013 in rest of the districts.  

In the Economic Census 2013, for the first time, all the establishments, institutions and households 

were listed before the census. Then, the establishments, institutions and households with non-farm 

economic activities were separated out for the census. This facilitated for better coverage of the 
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Economic Census 2013 as an exhaustive list of economic units was readily available to the 

enumerators. Thus, chance of omission or duplication of units was eliminated and ensured complete 

coverage of units in the census. The Union Information and Service Centres (UISCs) of the A2i 

Program under the Prime Minister’s Office have been engaged for data entry of the listing operation.  

 

1.2 Objectives of Economic Census 
 

The objectives of the Economic Census 2013 are as follows: 

1.  To provide economic data that meets the country’s planning and development needs; 
 

2.  To supply data on the current structure and sub-sector of the economy that fulfill the needs 

of the planners, researchers, policy makers, academics and entrepreneurs of private sectors, 

as well as, other users; 
 

3.  To study the trend of most important economic indicators of the country, the contribution of 

different sectors in GDP and the structure of national economy; 
 

4.  To provide a modern and comprehensive frame to be utilized in all economic surveys in 

future; 
 

5.  To compare the survey results with the previous economic series in the measurement of 

economic growth rates.  

6.  To study the size of the employed by gender and distribution of them by geographical 

location and economic activity; 
 

7.  To measure the contribution of each of the activities by sub sectors of the economy and their 

related importance; 

 

8.  To prepare an up-to-date directory of industries and business enterprises for urban and rural 

areas based on the Bangladesh Standard Industrial Classification (BSIC) -2009, adopted in 

light of UN recommended ISIC (International Standard Industrial Classification)-Rev.-4.  
 

9.  To collect baseline data on type of employed persons such as working proprietors/partners, 

unpaid family workers, full time and part time employees and casual/daily workers by sex; 
 

10.  To obtain data classified by products and services; 
 

11.  To provide small area economic statistics for users and support the government in policy 

formulation; 
 

12.  To determine the structure and contribution of informal sector in national economy; 
 

13.  To furnish benchmark data for rebasing and up-dating the national income aggregates and 

other economic activities. 

 

 

 

 

 

 



3 

1.3 Scope & Coverage 
 

1.3.1 Scope of Economic Census 
 

The scope of the Economic Census is aimed to include all establishments and units that are established 

with the intention of profit making or of benefit to the community and covers both public and private 

establishments including all units such as households with economic activities, floating economic 

activities, temporary establishments, etc. This census includes those establishments or economic units 

which produce or sell in open markets, in fixed location and mobile businesses covering all sectors of 

the economy. The Bangladesh Economic Census 2013 has accommodated the whole scope of the 

principles of census taking. 
 

Generally, the Economic Census 2013 covered all the economic units within the geographic territory 

of the country. Thus, the Bangladesh Economic Census 2013 covered all urban and rural areas of the 

country. In this census, a complete enumeration of all non-farm economic activities and some selected 

institution based agricultural activities were covered. 
 

1.3.2 Coverage of Economic Census: 
 

All economic activities under the following major sectors will be included:  

1.  Agriculture, Forestry and Fishing (Partial) 

2.  Mining and Quarrying  

3.  Manufacturing Industries 

4.  Electricity, Gas, Steam, and Air Conditioning Supply  

5.  Water Supply; Sewerage, Waste Management and Remediation Activities  

6.  Construction  

7.  Wholesale and Retail Trade; Repair and Maintenance of Motor Vehicles, Motorcycles  

8.  Transportation and Storage  

9.  Accommodation and Food Service Activities (Including hotel & restaurant) 

10.  Information and Communication  

11.  Financial and Insurance Activities  

12.  Real Estate Activities  

13.  Professional, Scientific and Technical Activities  

14.  Administrative and Support Service Activities 

15.  Public Administration and Defense, Compulsory Social Security 

16.  Education 

17.  Human Health and Social Work Activities  

18.  Arts, Entertainment, Recreation and Repair Activities 

19.  Other Service Activities 

20.  Household Activities as Employer, Own Consumed Indivisible Household Producing of 

Goods &Services Activities  

21.  International Organizations (United Nations and its Agencies) and Activities of Foreign 

Missions (like Foreign Embassies/Consulates etc.). 
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However, it excludes the economic activities relating to agriculture production and production related 

activities and other situations as described below: 
 

1.  Enterprises of shelter-less and nomadic population, which keep on moving from place to 

place and camp either without shelter or with make-shift shelter; 

2. Enterprises engaged in some activities like smuggling, gambling, beggary and prostitution 

etc.: 

3. Domestic servants whether they work in one household or in a number of households; 

4. Household members engaged in household chores; 

5. Persons doing different types of jobs depending on the availability of work e.g. loading, 

unloading, helping a mason or a carpenter, doing earthwork for a contractor. 

6. Households in which none of the members is engaged in any gainful activity i.e. households 

depending on remittance, rent, interest, pension and charity etc.; 

7. Owners of tube-wells, tractors and bullock carts who utilize their spare capacity to earn extra 

money if the spare capacity utilization is occasional and not on regular basis. 

 

1.4 Uses of the Economic Census Frame 
 

One of the basic objectives of Economic Census is to construct an up-to-date frame comprising all 

establishments (permanent establishments with employment 10+) and institutions covered under the 

purview of the census. This frame is an exhaustive list of establishments and institutions with non-

zero probability obtained during the census count. It includes auxiliary variables like types of 

activities performed, types of product and services produced, types of ownerships, total person 

engaged (TPE), distributions of establishments by geographical locations with proper identification 

particulars in terms of addresses and corresponding geo-codes, etc. Surveys for other establishments 

(Temporary, permanent with employment size <10 and premise based economic activities) are 

covered by area based sample survey approach.   
 

This frame is widely used for economic surveys in between two censuses. Generally economic census 

frame is constructed based on the BSIC which is the adopted Bangladesh version of International 

Standard Industrial Classifications (ISIC). This facilitates to conduct surveys and studies in the 

respective sectors. It is so constructed that, mailing method (Postal based) survey may also be 

conducted in the subsequent period of census operation. For long time, Bangladesh Bureau of 

Statistics is using mailing method for conducting large scale Industrial surveys.  
 

The size classification (based on employment) of the frame can be used to identify cottage, micro, 

small, medium and large industries which is useful for formulating policies for the development of 

industrial sector of the country. The frame is also used for generating data to estimate the GDP by 

sectors and sub-sectors. For estimating industrial production, Survey of Manufacturing Industries 

(SMI) is conducted using this frame. Separate large-scale surveys are conducted for collecting data on 

Transport, Trade, Construction, Hotels and Restaurants sectors etc. Price statistics for retail and whole 

sale shops are collected from the selected markets to provide Consumer Price Index (CPI).  
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Though the frame is based on economic census, it needs to be up-dated on a regular basis as the 

location, structure and types of activities of the establishments and institutions change over time. This 

up-dating makes the surveys more efficient to collect appropriate information with better coverage. 
 

 

The uses and benefits of economic census can be visualized at a glance from the donut below: 
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CHAPTER II  
Census Planning 

 
2.1 Legal Basis of Economic Census 
 

The first Economic Census of the country entitled “Bangladesh Census of Non-Farm Economic 

Activities and Disabled Persons-1986” was conducted under Government executive decision during 

27, 28, and 29 December, 1986. 
 

The National Statistical Council (NSC) in its 10
th

 meeting recommended conducting the second 

Economic Census of the country. The second Economic Census was conducted in two phases; during 

27-31 May, 2001 in the urban areas and during 20-26 April, 2003 in the rural areas. 
 

Again, under Government decision and in light of Statistical Act 2013, the third Economic census in 

the sequence was conducted in 2013. Data collection was carried out in two phases; first phase during 

15-24 April, 2013 in 37 districts and second phase during 15-24 may, 2013 in 27 districts. 
 

2.2 The Economic Census 2013 Project 
 

The third Economic Census of the country was conducted under a development project entitled, 

“Economic Census 2013” under the Census Wing of Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and 

Informatics Division, Ministry of Planning. The aim of the project was to conduct the third decennial 

Economic Census of the country timely and appropriately. The overall activities of the Census were 

categorized under the following three broad phases: 
 

1. Pre-census activities; 

2. During Census Activities and 

3. Post census activities. 

 

A systematic and comprehensive implementation plan was prepared and furnished in the Development 

Project Proposal (DPP) to ensure a smooth implementation of census operation. The plan contains a 

brief of all census work programmes including the pilot census. All operational procedures relating to 

the design of questionnaire, methodologies, enumeration plan, training program and procedures, field 

control including mapping and geo-coding, manpower requirement, delineation of duties and 

responsibilities of supervisory census personnel, census publicity, distribution of census materials, data 

processing and publication plans were also illustrated in the work plan. A calendar of census activities 

with detailed time frame was also prepared and included in the census document. Census operation was 

completed following the calendar uncompromisingly. 
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2.3 The Organization for Economic Census 2013 
 

The Economic Census is the second largest statistical operation of Bangladesh Bureau of Statistics. It 

needs a wider organization beyond BBS to accomplish the needful jobs. The Director General of BBS 

was the administrative head of the census. The Project Director of Economic Census operated the 

census activities under his direct guidance and supervision. All the Directors, Project Directors and 

senior officer of BBS worked as members of census planning and implementation committee. The 

committee was headed by the Director General, BBS.  
 

Regional Census Coordinators (RCCs) and District Census Coordinators’ (DCCs) were appointed 

from the officers of BBS. Former districts were designated as regions. A senior officer from BBS was 

appointed as RCC. For the purpose of effective field management, the entire country was divided into 

86 District Census Coordinators’ (DCC) Area and an officer from Deputy Directors or Statistical 

Officers of BBS was appointed as DCC.  Upazila Statistical Officers were appointed as Upazila 

Census Coordinators (UCCs). For operational convenience and equal distribution of workload, 

upazilas were further divided into census zones. The entire country was divided into 2073 census 

zones. For each zone, a Zonal Officers was appointed amongst the staff members of BBS. The core of 

the census organization was the local enumerator who was entrusted to collect information from the 

economic units. For supervising the work of 5-6 enumerators, one supervisor was also appointed form 

local level. In the Economic Census 2013, in total 67,847 local enumerators and 12,175 local 

supervisors were appointed and issued identification cards. They were trained about data collection 

methods by the Zonal Officers prior to the census. Thus, an effective census organization was 

developed for the Economic Census 2013. 
 

For local level effective participation, census committees at different levels were formed at district, 

city corporation/Paurashava, upazila and union/ward level. District census committee was headed by 

the Deputy Commissioners, metropolitan census committees were headed by the Mayors, upazila 

census committees were headed by the Upazila Nirbahi Officers and union/ward census committees 

were headed by union/ward chairmen/commissioners. The Committees were formed to generate 

census awareness, participation, and co-operation of local administration, public representatives and 

general mass in the census. Census control rooms were opened at district, city corporation/Paurashava, 

upazila and union/ward level.  
 

2.4 Formation of Steering Committee 
 

As the Economic Census is a time-bound and gigantic work, each and every component of work has 

to be done within stipulated time frame as set-forth in the Census Calendar. This needs high level 

support and guidance whenever necessary during implementation stage. For smooth functioning of 

census activities, a high power Steering Committee was formed for policy decisions, inter-ministerial 

co-operation and support, assessment of data needs, administrative and financial support where 

necessary during the course of implementation of the census. The steering committee of the Economic 

Census was constituted with the following composition (not according to seniority):  
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1 Secretary, Statistics and Informatics Division (SID), Ministry of Planning Chairman 

2 Member, General Economic Division (GED), Planning Commission Member 

3 Member, Industry & Power Division, Planning Commission Member 

4 Additional Secretary (Development), Statistics and Informatics Division, 

Ministry of Planning 

Member 

5 Representative, Ministry of  Public Administration  

(Not below the rank of Joint Secretary) 

Member 

6 Representative , Ministry of Home Affairs (Not below the rank of Joint 

Secretary) 

Member 

7 Representative, Finance Division (Not below the rank of Joint Secretary) Member 

8 Director General, Implementation, Monitoring and Evaluation Division 

(IMED), Ministry of Planning 

Member 

9 Representative, Ministry of Industry (Not below the rank of Joint Secretary) Member 

10 Representative, Ministry of Agriculture (Not below the rank of Joint 

Secretary) 

Member 

11 Representative, Local Government Division (Not below the rank of Joint 

Secretary) 

Member 

12 Representative, Ministry of Information (Not below the rank of Joint 

Secretary) 

Member 

13 Representative, Ministry of Energy (Not below the rank of Joint Secretary) Member 

14 Representative, Bangladesh Bank (Not below the rank of General Manager 

)  

Member 

15 Representative, Board of Investment (Not below the rank of Director) Member 

16 Chairman, Bangladesh Small & Cottage Industries Corporation (BSCIC)  Member 

17 Representative, National Board of Revenue (NBR) Member 

18 President, Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry 

(FBCCI) 

Member 

19 Director General, Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) Member 

20 Director General, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) Member 

21 Deputy Director General, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) Member 

22 Project Director, Economic Census 2013 Project, Bangladesh Bureau of 

Statistics (BBS) 

Member 

23 Deputy Secretary (Development), Statistics and Informatics Division, 

Ministry of Planning 

Member 

Secretary 
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2.5 Formation of Standing Technical Committee 
 

To provide technical guidance of census-taking activities, a technical committee comprising experts, 

resource persons and selected stakeholders, is also essential. A Technical Committee of Economic 

Census 2013 was formed headed by the Director General, Bangladesh Bureau of Statistics to set 

strategies, evaluate progress and reinforce resources to implement the census. The technical 

committee was constituted with the following composition (not according to seniority): 

1 Director General, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)       Chairman 

2 Additional Secretary (Development), Statistics and Informatics Division, 

Ministry of Planning 

Member 

3 Deputy Director General, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) Member 

4 Joint Secretary, Statistics and Informatics Division (SID) Member 

5 Deputy Secretary (Development), Statistics and Informatics Division 

(SID) 

Member 

6 Director, Census Wing, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) Member 

7 Director, Industry and Labour Wing, Bangladesh Bureau of Statistics 

(BBS) 

Member 

8 Joint Chief, Jute and Textile, Planning Commission  Member 

9 Representative, General Economic Division (GED), Planning 

Commission 

Member 

10 Representative, Ministry of Industry Member 

11 Director, Implementation, Monitoring and Evaluation Division (IMED), 

Planning Ministry 

Member 

12 Representative, Ministry of Labour and Manpower Member 

13 Representative, Ministry of Social Welfare Member 

14 Representative, Programming Division, Planning Commission Member 

15 Representative, Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) Member 

16 Prof. Barkaat-e-Khuda, Department of Economics, University of Dhaka Member 

17 Prof. Kazi Saleh Ahmed, Ex-Vice Chancellor, Jahangirnagar University Member 

18 Chairman, Department of Statistics, Biostatistics & Informatics, 

University of Dhaka 

Member 

19 Representative, Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and 

Industry (FBCCI) 

Member 

20 Deputy Project Director-1, Economic Census-2013 Project, BBS Member 

21 Project Director, Economic Census-2013 Project, BBS Member 

Secretary 
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2.6 National Seminar for Users' 
 

In order to identify the data need of the stakeholders, policymakers, planners, entrepreneurs, investors, 

administrators, development partners and researchers a national seminar was conducted at planning 

stage of the Economic Census. Comments, suggestions and views of the participants were taken into 

consideration to finalize the census plan, particularly finalizing the census questionnaire. 
 

2.7 Holding of Press Conference and Newspaper Supplement  
 

Day before the commencement of field works of the Economic Census 2013, a press conference was 

held to explain the aims and objectives of the census, methods of census taking and responsibility of 

the target respondants and cooperation of the general mass. The Secretary, Statistics and Informatics 

Division, Additional Secretary, Statistics and Informatics Division, Director General, Bangladesh 

Bureau of Statistics and the Project Director, Economic Census 2013 Project, Bangladesh Bureau of 

Statistics talked to the press conference. It was a very successful press conference and all the national 

dailies covered the key messages on the next day. 
 

On the first day of the census, Newspaper Supplements were broughtout in the major daily 

newspapers of the country with messages of the His majesty, Mr. Abdul Hamid, President, People’s 

Republic of Bangladesh, Hon’ble Prime Minister, Sheikh Hasina, Finance Minister, Mr. A M A 

Muhit, the then Planning Minister, Air Vice Marshal (Rtd.) A K Khandher, BU, MP, Secretary, 

Statistics and Informatics Division, Additional Secretary, Statistics and Informatics Division, Director 

General, Bangladesh Bureau of Statistics and the Project Director, Economic Census 2013. 
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2.8 The 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 

Economic Census 2013 was chalked out and followed accordingly. The Calender of activities was as 

follows: 
 

Calendar of activities for the Economic Census 2013  
 

SI 

No. 

Activities Duration 

Start End 

1. Planning and Preparation 

 1.1 Preparation of DPP June, 2011 March, 2012 

1.2 Formation for Technical committee February, 2011  

1.3 Development of census framework February, 2012  

1.4 Approval of DPP March, 2012 March, 2012 

1.5 Foreign/Local fund raising March, 2012 April, 2012 

1.6 Preparation of detail calendar of census 

activities 

March, 2012  

1.7 Dialogue with user’s April, 2012  

1.8 Approval of census activities by the 

National Statistical Council 

May, 2012  

1.9 Recruitment of HQ Staff November, 2013 June, 2014 

2. Mapping and Geo-Coding 

 2.1 Expert view regarding census map March, 2012  

2.2 Pilot test and seminar on the 

questionnaire, map, time and cost 

April, 2012  

2.3 Correction of map and Geo-Code May, 2012 December, 2012 

2.4 Updating/Preparation of sketch map May, 2012 December, 2012 

2.5 Development of digitized coverage and 

updated Geo-Code 

April, 2013 May, 2013 

2.6 Procurement of map logistics June, 2013  

3. Questionnaire 

 3.1 Designing of questionnaire October, 2012  

3.2 Holding of first pretest October, 2012  

3.3 Holding of seminar October, 2012  

3.4 Scrutinization by Technical Committee November, 2012  

3.5 Finalization of questionnaire November, 2012  

3.6 Printing of questionnaire January, 2013  

4. Procurement of Machineries and logistics 

 4.1 Procurement of chalk, eraser, sharpner, 

pencil and envelope 

February, 2013  
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SI 

No. 

Activities Duration 

Start End 

4.2 Procurement of machineries March, 2013  

4.3 Procurement of expendable items March, 2013  

4.4 Procurement of vehicles May, 2013 June, 2013 

5. Publicity 

 5.1 Poster, Sticker, Brochure, Calender etc. February, 2013 December, 2013 

5.2 Film jingle making March, 2013 May, 2013 

5.3 Projector TV in public places and 

satellite TV channel 

March, 2013 May, 2013 

5.4 Supplement in the daily newspaper March, 2013 May, 2013 

5.5 Census publicity through miking and 

drum beating 

March, 2013 May, 2013 

6. Zonal Operation 

 6.1 Zonal Operation-I May, 2012 June, 2012 

6.2 Zonal Operation-II September, 2012 October, 2012 

6.3 Correction of computer list January, 2013  

7. Pilot Census 

 7.1 Field enumeration 8-14 February, 2013  

7.2 Processing 16 February, 2013  

8. Enumeration 

 8.1 Training of master trainers at 

Parishankhan Bhaban (HQ) and 

distribution of census materials 

31 March, 2013 02 May ,2013 

8.2 Transportation of census materials from 

Dhaka to zila headquarters 

April, 2013 May, 2013 

8.3 Training of zonal officers in the zila 

headquarters and distribution of census 

materials 

03 April, 2013 06 May, 2013 

8.4 Holding of meeting of the census 

committee, publicity and finalization of 

training centers 

06 April, 2013 09 May, 2013 

8.5 Training of enumerators and 

supervisors 

09 April, 2013 13 May, 2013 

 Batch-1 9-10 April, 2013 10-11 May, 2013 

 Batch-2 12-13 April, 2013 12-13 May, 2013 

8.6 Miking from the mosques and other 

religious institutes 

13 April, 2013  

8.7 Enumeration door to door 15 April, 2013 24 May, 2013 

8.8 Filling out of tallty sheet by 

enumeratiors and submission to the 

supervisors 

16 April, 2013 26 May, 2013 

8.9 Collection of census book 

(questionnaire) by the supervisors and  

26 April, 2013 26 May, 2013 
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SI 

No. 

Activities Duration 

Start End 

8.10 Scrutiny of census books by the zonal 

officers and filling out of form-7 

27 April, 2013 27 May, 2013 

8.11 Collecting of filled-in and blank census 

books by the zonal officers and 

disbursement of honorarium cheque to 

the enumerators, supervisors, 

union/ward secretary 

27 April, 2013 27 May, 2013 

8.12 Submissions of census book to the zila 

headquarters by the zonal officers 

28 April, 2013 28 May, 2013 

8.13 Submission of census book to the 

central control room at Dhaka by the 

zila census coordinators 

30 April, 2013 30 May, 2013 

8.14 Receipt of filled-in forms and Inventory 

of documents 

30 May, 2013 15 June, 2013 

9. Holding of PEC   

 9.1 Data collection of  PEC 6-10 October, 2013  

10. Processing of Documents 

 10.1 Editing and coding June, 2013 July, 2013 

10.2 Data entry (Data Capture) February, 2014 April, 2014 

10.3 Computer editing and correction May, 2014 July, 2014 

10.4 Tabulation and analysis May, 2014 September, 2014 

11. Publication of Reports 

 11.1 Publication of Preliminary Report 17 November, 2013  

11.2 Publication of  PEC Report 23 April, 2015  

11.3 National Report/National Series 31 December, 2015  

11.4 Handbook of Economic Census  13 April, 2016  

11.5 Zila report/ Zila series 18-29 December, 2016 

02-05, January, 2017 

 

12. Data Base Development March, 2015 June, 2015 

13. Survey of Investment of Remmitance (SIR) January, 2016 June, 2016 

14. Business Directory June, 2016  

15. Pilot Statistical Business Register (PSBR) 

 15.1 Formation of Concept Paper July 2014  

15.2 Questionnaire Development of PSBR Ongoing Process  
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2.9 Census Activities 
 

During the pre-census period, the census team had to do lot of exercises for the planning, maintaining 

census protocol and other activities like enumeration procedures, training program, selection of 

enumerators and supervisors, specifying the duties and responsibilities of supervisory census 

personnel, census publicity, formation of census committees, distribution of census materials, media 

campaign, data entry, data validation, tabulation and publication plan, etc. 
 

Data collection from the field is the core of all activities. Trained enumerators, both male and female, 

collected data through direct interview from every unit having any kind of economic activity 

following the listing sheet. A supervisor monitored the tasks of 5-6 enumerators under his/her 

jurisdiction. Zonal Officers, District Census Coordinators and other officials of Bangladesh Bureau of 

Statistics (BBS), Statistics and Informatics Division (SID) and Joint Secretaries, Deputy Secretaries 

from the Ministry of Public Administration supervised the overall data collection, coordination of 

census activities as a whole. Besides, the census committees monitored the census activities including 

data collection and they provided all out support as required. 
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2.10 The Post Enumeration Check 
 

A Post Enumeration Check (PEC) Survey is essential to conduct to measure the extent of coverage 

and content errors in census data. To evaluate census findings, it is not possible to conduct another 

census from cost and time consideration of view. But, the users of census data want to know about the 

quality of enumeration in respect to coverage and content.  So, it is a usual practice to conduct a 

sample survey in a very controlled manner using similar questionnaire with selected questions, using 

same concepts and definitions, just after the census. Then, census filled-in questionnaires are one to 

one matched with PEC questionnaires to quantify the extent of coverage and content errors. Trained 

and qualified enumerators and supervisors who were not involved in census works of the same area 

were recruited for the PEC field works. Similarly, matching staff were also recruited from trained and 

qualified persons. The whole process of PEC works were done in such a professional manner, so that, 

the findings of PEC be accepted as unique.  
 

The whole tasks of conducting the PEC of Economic Census 2013 had been entrusted (Contracted 

out) to a research organization of the country namely Bangladesh Institute of Development Studies 

(BIDS) for independent evaluation from outside Bangladesh Bureau of Statistics. This was done to 

enhance the reliability of PEC findings. 
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CHAPTER III  
Pre-census Activities 

3.1 Household Listing 
 

Economic Census covers all units of establishments and households with non-farm economic 

activities. However, the economic units are not homogeneously distributed and not concentrated to a 

particular geographical location. Many of such units are scattered and it is difficult to find all the 

economic units to form enumeration area through a zonal operation. As such, it was assumed that, a 

list frame could facilitate identification of all economic units and formation of enumeration area with 

uniform workload for the enumerators, which would ultimately ensure complete census coverage.  
 

Keeping the above facts in view, for the first time Bangladesh Bureau of Statistics had carried out a 

huge task of listing operation to enlist every single unit of household and establishment either 

permanent or temporary to facilitate the main economic census. It assists the field workers to find all 

eligible units during the census. This prior listing of economic units proved to be extremely useful for 

subsequent pre-census activities and also census count. This innovative action will remain as an 

example for the future economic census. 
 

3.2 Mapping and Geo-Coding 
 

Map is an important aid to ensure complete coverage of the census. It provides a strong control system 

to enumerate targetted economic units without omission or duplication. Therefore, it is essential to 

delineate enumerators’ and supervisors’ area maps throughout the country. Mapping throughout the 

country is a time consuming job. So, mapping work was started well ahead of census, so that, all maps 

were available during the census.  
 

Bangladesh Bureau of Statistics is rich with a hierarchical geographical coding system previously 

developed for the entire country and updated on a regular basis by its Cartographic Section of 

Computer Wing. It has also the digital maps based on aerial photography for all mauzas. A mauza is 

the smallest identifiable administrative and geographical unit of the country having a map. The mauza 

maps were used as the base map in preparation of enumeration area maps and supervisors’ area maps. 

For the Economic Census 2013, during zonal operations prior to main census, geo-codes and maps 

were up-dated and prepared to identify and demarcate enumeration areas. Computer based geo-files 

with geographical coding (Geo-code) system for the entire country had been up-dated for conducting 

the Economic Census 2013. These Geo-files were effectively used to establish control of census 

operation and to ensure complete coverage of the census. 
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3.2.1 Enumeration Area (EA) Map 
 

Unit of enumeration in the Economic Census is a non-farm economic unit. Listing of households 

including economic units provided important information to form enumeration area (EA). To provide 

equal work load to each enumerator for completing the census work within schedule time, it is 

essential to create EA. From the list of listing operation, economic units were separated out to 

delineate an EA on the base map for about 150 economic units. All such delineated areas had been 

assigned a unique and full identification particular with hierarchical digital number and known as geo-

code. Geo-codes were extremely useful for subsequent processing of data using computer. 
 

3.2.2 Supervisors Area (SA) Map 
 

For 5/6 EA, one supervisor’s area (SA) was formed and delineated on the map. The supervisors’ aera 

provided the jurisdiction of supervisors’ work. For intensive supervision and control over the work of 

enumerators during the census, supervisors’ aeras were formed following the specific rule of 

supervision. 

Prior to zonal operation, intensive training was provided to the zonal officers to delineate 

enumerators’ area and supervisors’ area maps appropriately.   
 

3.3 Pilot Census 
 

Pilot census is the dress-rehearsal of the main census. It is regarded as the only way of testing the 

competence of census preparation. It helps in understanding whether there has been any shortcoming 

in planning in any stage of census beforehand. To examine the preparatory works of main census, a 

Pilot Census had been carried out during 8-14 February 2013 in two areas - at Ward No. 15 of Sylhet 

City Corporation and at Vayna Union of Sujanagar Upazila under Pabna District.The Pilot Census 

covered the issues of the feasibility of questionnaire including respondent’s burden, field operation 

with supervision, data processing, tabulation and data analysis. After the pilot census, necessary 

changes were made in order to ensure smooth and effective operation of the census. 
 

Following issues were observed during the pilot census to help finalization of the questionnaire: 
 

1.  Suitability and applicability (Sensitivity) of the questionnaire; 

2.  Test and verify the contents of the questionnaire; 

3.  Identify the critical part of any question that respondent fails to understand and may lead to 

provide misinformation; 

4.  Assess the ability and willingness of respondents to reply the questions; 

5.  Estimation of time required for filling a questionnaire and other census works. 

 

Based on the findings of the pilot census, necessary changes and modifications were made in the 

questionnaire and placed to the Standing Technical Committee meeting. The Standing Technical 

Committee further critically reviewed question by question and finalized the census questionnaire.  
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3.4 Zonal Operations 
 

Prior to the economic census, two zonal operations were conducted as an essential part of preparation 

of main census and simultaneously a listing operation was also carried on. The benefit of two 

integrated operations was reaped in terms of quality works by intensive supervision and overall 

reduced cost and time. The first zonal operation included the activities of listing of establishments and 

households, updating of geo-codes and delineation of enumeration area maps.  
 

In second zonal operation the listing forms were verified and edited, delineated enumeration areas 

with sketch maps and supervisors area maps, selected suitable enumerators and supervisors, formed 

census committees, arranged training venues and control rooms and completed other preparatory 

works for the main census. These two zonal operations were also conducted for necessary 

arrangements both at field and headquarter for smooth operation of census activities, ensuring all 

logistics and resources available in time.  
 

3.5 Census Questionnaire 
 

The questionnaire is an essential tool of collecting data at the field level. It was developed after series 

of discussions in working group level meetings, stakeholders meetings, technical committee meetings 

and steering committee meetings and was finalized after incorporating the feedback of the meetings 

and the experiences gathered in pilot census.  
 

The census questionnaire was designed based on the variables of interest and the required indicators to 

be generated. Basically, it aims to capture the identification, economic activities and products 

produced following Bangladesh Standard Industrial Classification BSIC-2009, type of business 

affiliation, attachment or registration, environment of production area, contribution in national 

economy and national exchequer of the units and so on. There were many factors considered when 

designing the questionnaires for the economic census. Some of those were as follow: 

 

   1. Questionnaires from the previous economic census - to maintain data comparability. 

2.  Requests from data users - to meet the changing needs of data users. 

3.  Feedback from data users - to incorporate feedback from trade associations, selected 

companies and other government organizations on draft forms. 

4.  Meeting with steering committee and technical committees. 

5.  Consisting of experts and various stakeholders to discuss on questions keeping in mind that 

the burden of works to respondents and enumerators. 

6.  Changing dynamics- considered changing dynamics and patterns of business. 

7.  Flourishing and boom of service sector- considered the service sectors especially as it is 

now contributing about 50% in its GDP. 

8.  Industrial policy and size of business- considered the latest industrial policy-2010 of 

Bangladesh and categories of cottage, micro, small, medium and large industries. 

9.  Business Register- during questionnaire design it was planned that, a business register will 

also be generated from the data of economic census 2013.  
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Finally, the following 27 questions were included in the questionnaire: 
 

1. Name and Code of Mauza/Mahalla 

1.1 Serial number of Unit 

2. Name and Address of Unit 

3. Head of Unit 

4. Type of Unit 

5. Type of the Main Economic Activity of the Unit 

6. Description of Economic Activity of the Unit and BSIC code 

7. Description of Main Products of manufacturing Unit 

8. Description of Activities of Repair/Sale/Service Providing Unit 

9. Legal Ownership of Unit (Establishment) 

10. Investment by NRB 

10.1 Amount of investment 

11. Registration 

11.1 Authority to register 

12. Year of Inception 

13. Mode of Sale of the Unit 

14. Accounting System 

14.1 Type of Accounting System 

15. Salary/Wage of the Unit 

15.1 Mode of Payment 

15.2 Type of Payment 

16. Current Fixed Capital 

17. Type and Number of Manpower in the Unit 

17.1 Owners/Partners Employed 

17.2 Unpaid Family Workers 

17.3 Full-time Workers 

17.4 Part-time Workers 

17.5 Casual Workers 

18. Type of Machinery Used in Production 

19. Market of Production 

20. Type of Fuel Used in Production  

21. Use of Computer Technology 

22. Fire Fighting System 

 22.1 Maintenance of Fire Fighting System 

23. Waste Management System 

24. Toilet Facilities 

 24.1 Separate Toilet for Women 

25. TIN 

26. VAT 

27. Year of VAT registration  
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3.6 Preparations of Manuals and Control Forms 
 

Manuals are the prerequisites for handling any census or survey operation to collect data from the 

respondents at all levels. As such, manuals were developed simultaneously with the exercise of 

questionnaire design and other census planning works. 
 

3.6.1 Verbatim Training Manual 
 

A manual for interviewers was developed for effective training and smooth field operation. It was 

prepared in conformity to the contents of the questionnaire, related concepts and definitions. It was 

also called as ‘Verbatim Training Manual’ since it was designed to read out line by line during the 

training for better understanding of the questionnaire, uniformity of training and interview techniques. 

It was a guideline for the interviewers and helped supervisors to supervise the field works properly.  
 

There were four chapters in the Interviewers’ Manual of Economic Census 2013 covering all the 

modules of the questionnaire. Special instructions were given here for the enumerators and 

supervisors.  
 

Chapter I of the manual, an introductory note was presented highlighting the background and 

objectives of Economic Census. Chapter II contained different concepts and definitions used in 

Economic Census 2013. Chapter III discussed the procedure of how to fill in the questionnaire. 

Chapter IV depicted the procedure of how to fill-in tally sheets. Tally sheets were given in each book 

of questionnaires. It covered identification part (Addresses and corresponding geo-codes), total 

number of units, RMO (Rural, Municipality/Paurashava and Other Urban), and code number of units 

by broad economic activities basically, from the question number 5. Interviewers, supervisors and 

zonal officers need to sign in the designated part of the tally sheet.  
 

3.6.2 Field Manual  
 

Besides interviewer’s manual, a Field Manual on the administrative aspects of the census activities 

was also prepared. It was a guideline how to coordinate with local administration, local government 

authorities and other distinguished stakeholders, as well as, individuals from all corner of the society. 

It provided the guidelines for formation of census committees at different levels and provided a 

sample of different types of ‘Forms’ to be filled-in by interviewers, supervisors, zonal officers, upazila 

census coordinators and district census coordinators. It helped all the officials and staff involved in the 

census process to bring out the best output interacting with the people particularly with business 

community. 
 

3.7 Printing of Questionnaires, Forms, Manuals and Publicity Materials 
 

Printing of census materials is a major and time-bound task of census-taking. For pre-testing, pilot 

census and main census the questionnaires, manuals and forms are required at right time. After getting 

approval of the Technical Committee, required number of questionnaires, manuals and forms were 

printed at BBS press. Since large numbers of BSIC coding were required at office, the questionnaire 

was developed in Non-OMR format. The questionnaires along with tally sheet and brief instructions 

were bound in book form. Books (questionnaires) of 150 pages and 25 pages were prepared for census 

operation. 
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Verbatim training manuals, field manuals and control forms were also printed simultaneously. 

Necessary publicity materials like posters, leaflets, brochures and stickers were also printed at BBS 

press. 
 

3.8 Formation of Census Committees 
 

Committees were formed at different levels to support the census activities. The formation and TOR 

of the committees were as follows: 
   
3.8.1 City Corporation Census Committee 
 

1. Mayor, City Corporation Chairperson 

2. Honorable Members of the Parliament Advisor 

3. Chief Executive Officer, City Corporation Member 

4. Principal, Government College Member 

5. Public Relation Officer, City Corporation Member 

6. Representative, Metropolitan Police Commissioner Member 

7. Representative, Metropolitan Chamber of Commerce and Industry Member 

8. Ward Councillors Member 

9. District Census Coordinator (DCC), BBS Member Secretary 
 

 

Terms of Reference of City Corporation Census Committee  
 

a. Administrative Functions 
 

1. To assist in forming the ward committees; 

2. To select training centres and census control rooms; and 

3. To ensure the proper selection of enumerators and supervisors. 
 

b. Supervisory Functions 
 

1. To guide in undertaking preparatory activities in the field level as per programme; 

2. To monitor and provide feedback on implementation of activities regularly; and 

3. To ensure security of census questionnaires and other materials. 
 

c. Publicity 
 

1. To help in census publicity programme by miking and drum beating; 

2. To help in publicity with posters, banners and leaflets; 

3. To request people in meetings for providing correct information in census; and  

4. To organize to exibit census film & slides in cinema halls and other public places. 
 

d. Co opt 
 

The committee can co-opt member, if necessary. 
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3.8.2   District Census Committee 
 

1. Honorable Member of the Parliament Advisor 

2. Administrator, Zila Parishad Advisor 

3. Deputy Commissioner Chairperson 

4. Superintendent of Police Member 

5. Principal, Government College Member 

6. Civil Surgeon Member 

7. Chief Executive Officer, Zila Parishad Member 

8. Deputy Director, Department of Agricultural Extension Member 

9. Chairman, Upazila Parishad Member 

10. Upazila Nirbahi Officer Member 

11. Mayor, Paurashava Member 

12. District Education Officer Member 

13. District Information Officer Member 

14. Deputy Director, Islamic Foundation Member 

15. District Commandant,  Ansar and VDP Member 

16. DGM/AGM, BSCIC Member 

17. President, District Chamber of Commerce and Industry Member 

18. President, Banik Samity Member 

19. District Census Coordinator, BBS Member Secretary 
 

3.8.3 District Census Committee (Chittagong Hill Tracts) 
 

1. Honorable Member of the Parliament (Chittagong Hill Tracts) Advisor 

2. Chairman, Parbatya  Anchalik Parishad (CHT) Advisor 

3. Deputy Commissioner Chairperson 

4. Superintendent of Police Member 

5. Chief Executive Officer, Zila Parishad Member 

6. Principal, Government College  Member 

7. Civil Surgeon Member 

8. Deputy Director, Department of Agricultural Extension Member 

9. Chairman, Upazila Parishad Member 

10. Upazila Nirbahi Officer Member 

11. Mayor, Paurashava Member 

12. District Education Officer Member 

13. District Information Officer Member 

14. Deputy Director, Islamic Foundation Member 

15. District Commandant, Ansar and VDP Member 

16. DGM/AGM, BISIC Member 

17. President, District Chamber of Commerce and Industry Member 

18. President, Banik Samity Member 

19. District Census Coordinator, BBS Member Secretary 
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Terms of Reference of District Census Committee 
 

a. Administrative Functions 
       

1.  To assist in forming the upazila/thana/pourashava census committees; 

2.  To issue directives to all district level Government officers/staff for actively participating in the 

census related works;  

3.  To take other necessary actions for conducting the census at district level;  

4.  To select training centres and census control rooms at district level; and 

5.  To assign census supervisory works at district level officers. 
 

b. Supervisory Functions 
 

1.  To examine physically whether census preparatory works at district, upazila/thana and 

pourashava levels are exact; 

2.  To examine whether the appointed census workers at district, upazila/thana and pourashava 

levels are doing their jobs accordingly;  

3.  To ensure distribution of census questionnaires and materials properly; 

4.  To supervise and monitor census implementation activities regularly; and 

5.  To ensure return of all census materials including filled-in questionnaire to head office at 

Dhaka after the census. 
 

c. Publicity 
 

1.  To arrange census publicity programmes at all levels of the district; 

2.  To help distribution of publicity materials at all levels of the district; 

3.  To organize to exibit census film & slides in cinema halls; 

4.  To publicise the message of census at all markets, towns and crowded place by microphone and 

drum beating; and  

5.  To request cooperation in census works in mosques and other social functions.  

d. Co opt 
 

The committee can co-opt member, if necessary. 
  
3.8.4 Upazila Census Committee 
 

1. Chairman, Upazila Parishad Advisor 

2. Upazila Nirbahi Officer Chairperson 

3. Upazila  Agriculture Officer Member 

4. Upazila Education Officer Member 

5. Officer in Charge of Thana Member 

6. Upazila Commandant, Ansar and VDP Member 

7. Chairman, Union Parishad Member 

8. President, Upazila Chamber of Commerce and Industry Member 

9. Zonal Officer, BBS Member 

10. Upazila Census Coordinator, BBS Member Secretary 
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Terms of Reference of Upazila Census Committee: 
 

a. Administrative Functions 
 

1.  To ensure forming union census committees by respective UP chairman; 

2.  To assist the zonal officers for selecting enumerators and supervisors from the local educated 

youths;  

3.  To select training centres at upazila level; and 

4.  To select census control rooms at upazila level. 
 

b. Supervisory Functions 
 

1.  To examine physically and finalise census preparatory works at upazila level; 

2.  To examine by field check whether the appointed census workers at upazila level are proper;  

3.  To ensure distribution of census questionnaires and materials properly; 

4.  To supervise and monitor the works of enumerators and supervisors; and 

5.  To ensure safe return of all census materials including filled-in questionnaire to head office at  

Dhaka after the census.  

c. Publicity 
 

1.  To arrange census publicity programmes at all levels of the upazila; 

2.  To help distribution of publicity materials at levels of the upazila; 

3.   To organize to exibit census film & slides in cinema halls.  

4.  To publicise the news of census at all markets, towns and crowded place by microphone and 

drum beating; and  

5.  To request cooperation of general mass in census works through mosques and other social 

functions.  
 

d. Co opt 
 

The committee can Co opt member, if necessary. 
 

3.8.5 Paurashava Census Committee 
 

1. Honorable Members of Parliament Advisor 

2. Mayor, Paurashava Chairperson 

3. Principal, Government College Member 

4. Ward Councillors Member 

5. President, Banik Samity Member 

6. Head Master, Secondary School Member 

7. Zonal Officer, BBS Member 

8. Upazila Census Coordinator, BBS Member Secretary 
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Terms of Reference of Paurashava Census Committee 
 

a. Administrative Functions 
 

1.  To assist the Zonal Officer to form the ward committees; 

2.  To assist the Zonal Officer to select training centres;  

3.  To assist the Zonal Officer to set up census control room;  

4.  To ensure the proper selection of enumerators and supervisors; and  

5.  To ensure complete enumeration of non-farm economic units in the census. 
 

b. Supervisory Functions 
 

1.  To guide for finalizing preparatory activities in the field level as per programme; 

2.  To help to engage enumerators and supervisors at required places; 

3. To supervise and monitor the works of enumerators and supervisors regularly; and 

4.  To ensure security of census questionnaires and smooth implementation of census works. 

c. Publicity 
 

1.  To help in census publicity programme by microphone and drum beating; 

2.  To help in publicity with posters, banners and leaflets; 

3. To request cooperation of general mass in meetings for providing correct information in census; 

and  

4. To organize to exibit census film & slides in cinema halls. 
 

d. Co opt 
 

The committee can co-opt member, if necessary. 
 

3.8.6 Union Census Committee 
 

1. Chairman, Union Parishad Chairperson 

2. Head Master, Secondary School Member 

3. Head Master, Primary School Member 

4. Headman (For Chittagong Hill Tracts) Member 

5. Members, Union Parishad Member 

6. Secretary , Union Parishad Member 

7. President/Secretary, Hat/Bazar Committee Member 

8. Zonal Officer, BBS Member Secretary 
 

Terms of Reference of Union Census Committee 
 

a. Administrative Functions 
 

1.  To assist the zonal officer for selecting enumerators and supervisors within the union; 

2.  To help in selecting training centre at union level;  

3. To help in selecting census control room at union level; and 

4.  To ensure complete enumeration of non-farm economic units in the census. 
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b. Supervisory Functions 
 

1.  To supervise closely census enumeration works at union level; 

2.  To ensure supply of census questionnaires and other materials at per requirement; 

3.  To examine by field visit whether the appointed census workers are working properly; and  

4.  To ensure return of all census materials including filled-in questionnaires to zonal office after 

the census. 

 

c. Publicity 
 

1.  To affix census publicity materials at important places of the union; 

2.  To publicise the news of census at all markets, towns and crowded place by miking and drum 

beating; and  

3.  To request cooperation of general mass in census works throgh mosques and other social 

functions.  

d. Co opt 
 

The committee can co-opt member, if necessary. 
 

3.8.7 Ward Census Committee (City Corporations) 
 

1. Ward Councillor Chairperson 

2. Female Ward Councillor Member 

3. Head Master, Secondary School/Primary School/Madrasha Member 

4. Ward Secretary Member 

5. President/Secretary, Bazar Committee Member 

6. Zonal Officer, BBS Member  Secretary 

 

Terms of Reference of Ward Census Committee 
 

a. Administrative Functions 
 

1.  To assist the zonal officer for selecting enumerators and supervisors within the ward; 

2.  To help in selecting training centre at ward level;  

3.  To help in selecting census control room at ward level; and  

4.  To ensure complete enumeration of non-farm economic units in the census. 

 

b. Supervisory Functions 
 

1. To supervise closely census enumeration works at ward level;  

2. To ensure supply of census questionnaires and other materials at per requirement; 

3. To examine by field visit whether the appointed census workers are working properly; and  

4. To ensure return of all census materials including filled-in questionnaires to zonal office after 

the census. 
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c. Publicity 
 

1. To affix census publicity materials at important places of the ward; 

2. To publicise the message of census at all markets, towns and crowded place by miking and 

drum beating; and  

3. To request cooperation in census works in mosques and other social functions.  
 

d. Co opt 
 

The committee can co-opt member, if necessary. 

 

3.9 Census Publicity 
 

Publicity is an essential component of census-taking for successful completion of the census. Quality 

of census data largely depends on the cooperation of the responding units and their willingness to 

provide the required information. Therefore, the main target of census publicity is to seek the 

cooperation of responding units and associated communities. This is an integral part of census 

activities to create mass awareness and motivate people to cooperate with the interviewers and provide 

needful information for the census. Therefore, this has to be planned using various mode of publicity 

taking local conditions into account.  
 

Publicity Campaign of Bangladesh Economic Census 2013 had been targetted to motivate the 

business communities, service providers, entrepreneurs, institutions, officials concerned, persons 

engaged in any economic activities and citizens of the country as a whole. These publicities had 

ensured to motivate the respondents for their cooperation by providing accurate information, which 

included awareness of census activities, its importance, objectives, contents of the questionnaire etc. 

This campaigning programme had been aimed to encourage the target respondents to provide 

information without any hesitation.  
 

Every country adopts different mode of publicity depending on availability, effectiveness and costing. 

In Economic census 2013 of Bangladesh, the publicity program had three major goals: 
 

1.  Awareness building among the business community, organizations, economic units and the 

general mass 

2.  To encourage every eligible unit to cooperate and respond 

3.  To increase participation of all concerned during the census days 
 

Based on the above views and goals, the Bangladesh Bureau of Statistics used different tools for 

publicity. One of the major tools was Media Campaign, which was very effective and essential for 

successful communication.  
 

BBS considered the following means under the Media Campaign: 
 

1. Mass communication 

2. Interpersonal communication 

3. Advertising other way 

4. Public affairs work and special events 
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Mass Communication 
 

In most of the census campaigns mass communication got the top most priority. BBS also put much 

emphasis on mass communication to attract people of all corner of the society. In Economic Census 

2013, the means of mass media included Bangladesh Television and other private television channels, 

Bangladesh Betar (Radio), daily newspapers, magazines and periodicals. The following events were 

performed for mass awareness and to promote responses: 

 

Bangladesh Betar 
 

1. Count Down 

2. Celebrity calls 

3. Puthi Path 

4. Phone in Program 

5. Local song  

6. Jingle 

7. Folk Song 

8. Jari Gan 

Bangladesh Television 
 

1. Promotional Advertisement 

2. Talk Show 

3. Celebrity calls 

4.  Songs by popular and celebrity artists 

5. TV Scrolling  

6.  Census message through cellular phone 

 

Department of Mass Communication 
 

1. Kathamala 

2. Mobile Show 

3. Live telecast 

Private Television 
 

1.  Promotional Advertisement 

2. Talk Show 

3. Celebrity calls 

4. Scroll 

5.  Census message through cellular phone 

 

Interpersonal Communication 
 

1.  Special discussion 

2.  Dialogue with stakeholders and business communities 

3. Press conference at national and local level 

4.  Meeting with relevant government officials at different levels 

5.  Official request letter for publicity campaign for the census   

6.  Pamphlets on the economic census were given to different associations related to economic 

activities  
 

Other publicity campaign 
 

1.  Distribution of leaflets  

2.  Postering throughout the country 

3.  Prepared and publicized slogan and logo 

4.  Distribution of folders with census logo 

5.  Displaying banners & festoons 

6.  Distribution of souvenirs like Mug, T-shirt, Crest with Logo 
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Involvement of voluntary organizations 
 

1.  It involves face-to-face communication with the target audience.  Bangladesh Scout and 

Bangladesh National Cadet Core (BNCC) were engaged and participated in different census 

campaign for the Economic census 2013. Members of these organizations played an important 

role in various publicity programmes. They displayed banner and festoon in front of different 

important places and offices and distributed leaflet, sticker etc. to motivate business 

community for providing accurate information. 
 

2.  Department of Mass Communication implemented street publicity in every district and also 

arranged mobile cinema show. At the same time, they organized and arranged beautifully 

decorated trucks in which artists presented live folk songs. 
 

3.  It is also important to convince the respondents assuring the issue of confidentiality of data 

they would provide. Persons engaged in Economic Census 2013 assured them that, these 

information will be used for only statistical purposes and will not be used against them or by 

any organization or law for any purposes such as levying taxes on products and services, etc. 

They also conveyed that, individual information will not be disclosed to anyone.  
 

Special events 
 

1.  The use of a census 'theme' and 'slogan' had proved very effective in many publicity 

campaigns. In this respect, BBS made a number of slogans that had positive impact in 

motivating the people to participate in census.  
 

2.  BBS also developed a census logo depicting a woman and a man working. This logo was 

displayed on the banners, posters, questionnaires, manuals, different souvenirs (mugs, t-shirts, 

crests) and publications. 
 

3.  Special rally with ten decorated horse-cart including theme songs was arranged for an 

attractive publicity in the capital city for the first time of census taking in Bangladesh. 
 

3.10 Logo of Economic Census 
 

A logo of the economic census was made to portray the theme of participation of women and men in 

the economic activities for the development of the country. The dates of enumeration, the importance 

of information on economic activities, necessity of census, mode of data collection etc. were the pre-

census messages as motivation for all eligible respondents and wide participation. 
 

3.11 Training of Economic Census  
 

Training is an inevitable part of any census. Training enhances the skills, capabilities and knowledge 

of the census workers in a uniform direction. In other words, training is an educational process with a 

set of instructions to perform census taking jobs properly. Instructions given in the census training 

must be followed in the census works for appropriate data collection otherwise, quality of census will 

suffer. The benefit of training lasts beyond the purpose for which the training was imparted.  
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In general, training involves presentation and learning of content as a means for enhancing skill 

development. An individual will become more efficient and productive if he/she is trained 

appropriately. Training is imparted at various levels of the economic census. The basic mode of 

training relating to census are class lectures, field demonstrations, mock interview, exchange of views, 

classroom exercises, group discussions and so on.  
 

3.11.1 Stages of Training in Economic Census 2013 
 

Economic census is conducted in three steps. Every step needs intensive training for successful 

implementation of census activities. The steps are: 

1.  Pre census 

2.  Main census 

3.  Post Enumeration Check 
 

The aim of training is to educate the enumerators and supervisors who will work at local levels. So, it 

is not possible to impart training at central place. The training programme of the Economic Census 

2013 was planned to deliver in the following stages: 
 

1.  Master trainers are trained in headquarter by the experts of the relevant fields; 

2.  Zonal Officers are trained at field offices (District level) by the master trainers; and 

3.  Enumerators and supervisors are trained by the zonal officers at selected training centres 

within the jurisdiction of a census zone.  
 

3.11.2 Training for Pre-census 
 

Preparatory works for census includes pre census operation. It mainly consists of two zonal operations 

and a pilot census.  
 

Training of first zonal operation  
 

The training for the first zonal operation highlights the following issues: 
 

1.  Listing of Economic Units. 

2.  Updating of geo-code. 

3.  Delineation of the enumeration area and the supervising area maps. 

4.  Quick count and listing of the households and establishments of the enumeration area. 

5.  Listing of the census control room, preliminary estimation of census materials and storage. 

6.  Selection of training centres at field level. 
 

To complete this gigantic work, the staffs of BBS are deployed as zonal officer (ZO). These ZOs are 

provided training on various activities, mentioned above. BBS officers (Class 1 officers) were 

entrusted with the responsibility of District Census Coordinator (DCC) to coordinate and supervise the 

works of the ZOs and to impart training to zonal officers. DCCs are trained at headquarters as master 

trainer. Instruction manuals are prepared for the DCCs and the ZOs to conduct the zonal operation. 

The instruction manuals contain information about the functions to be performed by the field workers 

and explanation of instructions.  
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Training of the second zonal operation 
 

The training covers the following tasks to be performed in the second zonal operation: 
 

1.   Corrections of the list for the households and establishments; 

2.   Finalization of formation of zones and committees; 

3.   Finalization of the number of enumerators and supervisors; 

4.   Finalization of the lists of the training centers; 

5.   Finalization of the lists of the census control room; and 

6.   Finalization of the lists of the reserved area, restricted area and the growth centres. 
 

To complete the above activities for the second zonal operation, the training program is conducted like 

the first zonal operation.  
 

3.11.3 Training for Main Census 
 

Training of the main census is the most critical and challenging part as it involves huge number of 

temporarily recruited enumerators and supervisors. As such, the training of main census is a massive 

task in comparison to other trainings. The proper execution of a census and quality of data collection 

depend on the effective training imparted to the enumerators and supervisors. The understanding of 

the tasks to be performed and the standard procedures to be followed by the enumerators and 

supervisors in the census taking also depends on the quality of training. The training for final 

operation of Economic Census 2013 involves following phases: 
 

Phase 1:  The training program for the master trainer at the BBS Headquarter.  
 

Phase 2:  The training program for the Upazilla Census Coordinator (UCC) and Zonal Officer (ZO) 

at District Headquarter. 
 

Phase 3:  The training program for the Enumerator and supervisor at local level. 
 

3.12 Recruitment of Enumerators and Supervisors 
 

The selectd enumerators and supervisors during the second zonal operation were further checked and 

formally appointed for the census job. They were from the local educated and unemployed youths 

mainly from college and university students. They were appointed very carefully, because quality of 

census depends on quality of works of the enumerators and supervisors. So, appointments of 

enumerators and supervisors were made in consultation with the local union pharishad 

Chairman/Member/Ward Counsilors. If someone was found unfit or unavailable, appropriate 

replacement was made. Finaly, 67,847 enumerators and 12,175 supervisors were appointed for the 

census. All the enumerators and supervisors were given appointment cards and identification cards. 
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3.12.1 Responsibility of an Enumerator 
 

The enumerators have to perform the data collection job which is the core work of census-taking. 

Quality of census data mainly depends on the sincererity of performing their jobs as assigned to them. 

The following tasks were assigned to them: 
 

1.  To identify his assigned Enumeration Area (EA) with the help of map in presence of 

supervisor and other adjacent enumerators; 

2.  To take two days training in zonal training centre as per scheduled time; 

3.  To be attentive during the training for aquinting census related instructions and to carry out 

the instructions completely; 

4.  To receive all census books and other materials from the zonal officer/supervisor after the 

training; 

5.  To start counting from the north-west corner of the EA and to proceede in a serpentine 

manner by turning right and collect data from the households/establishments; 

6.  To include all economic units in the EA without omission or duplication. Special care should 

be given, so that, no economic unit is left uncounted; 

7.  To work as per the instructions given in the census books and manuals; 

8.  To collect information from the head of unit or in his absence from the next knowledgeable 

person who is able to provide appropriate information; 

9.  To write serial number of the unit in the questionnaire and to put the same number at the 

front gate of the unit by the supplied chalk; 

10.  If any head of the unit refuses to provide information, he should be persued by describing 

importance of the census information. Otherwise, he should be persued by the supervisor or 

zonal officer to get the needful information; 

11.  Census books should be kept carefully to refrain from wething or any other kind of damage; 

12.  Census book should be checked by the supervisor and zonal officer after counting 5 

economic units in the first day of census. If any mistake found, it should be corrected and the 

rest units should be enumerated;  

13.  To complete enumeration within schedule time and to complete the tally sheet. If more than 

one book is used to provide information in the tally sheet of the main book by summarizing 

all; 

14.  To submit the enumerated books and other materials to the zonal officer or supervisor in 

time; and 

 15.  To receive the honorarium cheque from the zonal officer after submitting all material. 
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3.12.2 Responsibility of a Supervisor 
 

The supervisors have to perform the following responsibilities: 
 

1.  To undergo two days training in schedule dates with the enumerators; 

2.  To check the questionnaires of 5 economic units of each enumerator in the first day of 

census. If any mistake is found, it should be corrected and the enumerators should be 

directed to follow the instructions for the rest of the units. Supervisor should take care, so 

that, enumerators visit all economic units of their assigned areas and collect information; 

3.  To check 5 filled-in questionnaires of economic units of each enumerator every day. If any 

mistake is found it should be corrected and to instruct work accordingly; 

4.  If any enumerator needs additional questionnaires, supply those from his stock of forms in 

the union census control room; 

5.  To remind the enumerators to finish the job within schedule time; 

6.  To take care, so that, no non-farm economic unit is left from counting or counted twice; 
 

Responibility after the census 
 

1.  To receive all filled-in questionnaires, unused questionnaires, pencil from the enumerators; 

2.  To check whether all questionnaires have been filled up appropriately; 

3.  To help the enumerators to complete the tallysheet and check whether completed properly; 

and 

4.  To prepare the supervisors’ summary sheet and submit to the zonal officer with all 

enumerators and union secretary and to receive honorarium check. 
 

3.13 Setting of Census Training Centres  
 

A suitable training centre was selected within the zone by the zonal officer to impart training to the 

enumerators and supervisors. Usually, a room with enough seats from a high school or primary school 

was selected for training purpose. Well ventilated, clean and noise free room was choosen. Moreover, 

attention was given, so that, the training centre be situated at the central point of the zone. 
 

3.14 Setting of Census Control Rooms 
 

Since census is a gigantic work operated simultaneously throughout the country, it requires control 

rooms from headquarter down to zones. A central control room was established in the headquarter 

office at Dhaka which operated for 24 hours a day. Two telephones were exclusively used for the 

control room.  The field officers and staff used these two numbers to send their messages to census 

authority. The messages were used to note down in a register. The census official used to check it and 

gave solutions for the queries from the field.  
 

Similarly control rooms were opened at Division, District, Upazila and Zonal levels. These control 

rooms played vital role for smooth conducting the census. 
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3.15 Distribution of Census Materials  
 

Distribution of census materials to field officers/staff is another gigantic and challenging job of census 

taking. Computer print-outs are prepared by estimating number of questionnaires, pencils, sharpner, 

erasers, chalks and publicity materials etc by census zones. All the materials required for one zone are 

put into one or more bags and distributed to the zonal officers. However, some reserve materials are 

also given in each district and upazila. All materials were sent to district office for subsequent 

distributions. Census materials were distributed in the following ways: 
 

District and Upazila/Zone-wise Distribution 
 

1.  Census books 

2.  Training manuals 

3.  Field manuals 

4.  Computer run 

5.  Publicity materials 

6.  Census logistics (Pencil, eraser, sharpener and lumber chalk) 

7.  Distribution lists 

8.  Envelopes 

9.  Labels 
 

After receiving census materials, Zonal officers prepared enumerators’ and supervisors’ kits with 

necessary questionnaires and other census materials. 
 

The enumerator’s kit contains the following articles: 
 

1.  Envelope with lebel : One for each enumerator 

2.  Large book (150 pages) : One for each enumerator 

3.  Small book (25 pages) : One for each enumerator  

4.  Lumber Chalk : One for each enumerator 

5.  Pencil : Two for each enumerator 

6.  Sharpener : One for each enumerator  

7.  Enumerator’s Map : One for each enumerator 

8.  Publicity materials 
 

The supervisor’s kit contains the following articles: 
 

1.  Small book (25 pages) : Two for each supervisor 

2.  Form-6 : One for each supervisor 

3.  Lumber Chalk : One for each supervisor 

4.  Pencil : One for each supervisor  

5.  Sharpener : One for each supervisor  

6. Supervisor’s map : One for each supervisor 

7. Publicity materials 
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CHAPTER IV  
Census Field Operation 

4.1 Data Collection 
 

Data collection during the census field operation was the most crucial job of the Economic Census.  

More than one year prior to main census, the census team had to do a lot of exercises for the planning, 

maintaining census protocol and other activities like enumeration procedures, training programs, 

selection of enumerators and supervisors, specifying the duties and responsibilities of supervisory 

census personnel, census publicity, census committees, distribution of census materials, media 

campaign, data entry, data validation, tabulation and publication plan, etc. 
 

During the census, enumerators were the main actors who went to every non-farm economic units 

within their assigned EA and collected information. Trained enumerators, both male and female, 

collected data through direct interview from every unit having any kind of economic activity 

following the listing sheet. One questionnaire with 27 questions had to be completed for each 

economic unit. Information was collected by interviewing the head of unit. In absence of head of unit, 

information was collected from the next knowledgeable person who could provide all necessary 

information. In the beginning, a serial number was given on the questionnaire and the same number 

was put on the maingate of the unit with the help of lumber chalk. Every enumerator used a book of 

150 questionnaires. Every EA had more than 150 units, additional one or two books of 25 

questionnaires were used. Enumerators were instructed to be careful to avoid any kind of omission or 

duplication. They were further instructed to complete enumeration within schedule time. If any unit 

head refused to supply information, he was informed that, “According to the provision of Census Act 

and Statistical Act 2013, the respondents have been assured that, the information that would be 

provided by them will strictly remain confidential, no individual information will be disclosed; only 

aggregated results in the form of report will be published following statistical procedures and 

systems”. 
 

A supervisor monitored the tasks of 5-6 interviewers under his/her jurisdiction. He closely supervised 

and helped the enumeration works of enumerators under him. He monitored the works of enumerators 

and acted as a link person between the enumerators and the zonal officer. If any additional book or 

logistics support was required by any enumerator, he supplied by bringing from the census control 

room.  
 

Moreover, Zonal Officers, District Census Coordinators and other officials of Bangladesh Bureau of 

Statistics (BBS), Statistics and Informatics Division (SID) and Joint Secretaries, Deputy Secretaries 

from the Ministry of Public Administration supervised the overall data collection, coordination of 

census activities as a whole. Besides, the census committees monitored the census activities including 

data collection and they provided all out support as required. 
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4.2 Supervision 
 

To maintain quality of data, close supervision was essential. To supervise the works of 5-6 

enumerators, a local level supervisor was appointed. During the census field operation, the supervisors 

stayed in the field, observed the counting works of enumerators and guide them to collect data 

correctly. Moreover, supervision was made by the Zonal Officer, District Census Coordinator, 

Regional Census Coordinator and senior officers from headquarter. As such, the enumerators were 

careful to collect data properly and finish the counting works timely. 

 

4.3 Monitoring  
 

In monitoring job, Supervisors, Zonal Officers, District Census Coordinators, Regional Census 

Coordinators were directly involved. Moreover, to ensure effective monitoring and quality control of 

the census, officials of Statistics and Informatics Division (SID) and Bangladesh Bureau of Statistics 

(BBS) were engaged. Secretary, SID and Director General, BBS acted as the Chief Census 

Coordinator and National Census Coordinator respectively. Deputy Director General, BBS and Joint 

Secretary, SID worked as the Deputy National Census Coordinator. Officers of BBS were assigned 

with the responsibility of District Census Coordinators (DCCs), where the jurisdiction of a DCC was a 

complete district or a part of a large district. They coordinated the whole gamut of census activities in 

their jurisdictions. Higher level supervisions and monitoring were also made by the senior officials of 

BBS and SID. In addition, officials of other ministries, departments and field administration were also 

associated in the monitoring census works. 

 

4.4 Documents Receipt and Archieving  
 

After copmpleteing the census count, the enumerators prepared tallysheet and submitted the book and 

tallysheet to the supervisors concerned. The supervisor filled up the Form-6 and submitted the books 

and Form-6 to the zonal officer. The zonal officer prepared the Form-7 with the help of all Form-6 

under his jurisdiction and submitted it to the District Census Cordinator. The District Census 

Cordinator prepared the Form-8 (District summary) and sumitted to the Head Office at Dhaka. 

 

The filled-in census books of Dhaka, Gazipur and Narayanganj City Corporation were received at 

Head Office at Dhaka and those of Chittagong City Corporation at Chittangong office. The rest were 

submitted to respective Union Information and Service Centres. 
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4.5 Payment of Honoraria to Enumerators and Supervisors 
 

The enumerators and supervisors who worked for the economic census 2013 field  operation process 

were given honoraria. Payments of honoraria were made through security cheques encashable from 

selected branches of Sonali Bank. Payments of honoraria were also made to all others officials who 

were associated with the census at different levels through similar cheques at the rate described below: 
 

Rates of Honoraria 
 

Serial 

Number 

Designation of Census Worker/Officer Rate (Taka) 

1 Enumerator 4000.00 

2 Supervisor 4500.00 

3 Zonal Officer 6000.00 

4 D/C/DDC/Other Officials 8000.00 

5 CCC, ACCC, NCC, ANCC, C, AC 15000.00 

6 UNO 6000.00 

7 DC 8000.00 

8 Upazila Control Room 1500.00 

9 CA UNO Office 1500.00 

10 CA DC Office & Commissioner Office 1500.00 

11 U.P. Secretary 1500.00 

12 Pourashava Office Secretary 1500.00 

13 HQ Control Room 1500.00 

14 Other Officials (Monitoring & Supervision) 1500.00 

 

The honoraria cheques of enumerators and supervisors and all other who worked for census at upazila 

level handed over to DCC concerned to disburse these through zonal officers under them. Separate 

packets of cheques for every upazila/zone were issued. A letter was issued to the Manager, Sonali 

Bank, giving them the cheque numbers which might be produced to his bank branch for encashment. 

The recipients of upazila level workers encashed the cheques in particular dates with showing their 

appointment cards. Counterfoils of the disbursed cheques were collected by the zonal officer and 

submitted to the central control room at Dhaka. The system was found safe and sound for all levels. 
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CHAPTER V   
Post Enumeration Check (PEC) Survey 

 

 

5.1 Background 
 

Large scale data collection through census is often prone to various types of non-sampling errors. One 

standard approach followed in correcting these errors is to conduct an independent Post Enumeration 

Check (PEC) within a short period after completion of the main census and use the estimates of the 

PEC to correct the errors. 
 

Post Enumeration Check (PEC) involves re-enumerating designated sample Enumeration Areas (EAs) 

and re-enumerating the economic units. The PEC is a complete re-enumeration of a representative 

sample of a census population followed by matching each responding unit enumerated in the PEC 

with information obtained from the census enumeration. The results of the comparison are mainly 

used to measure coverage and content error. 
 

Coverage error refers to either an under-count or over-count of units owing to omissions of economic 

units or duplication or erroneous inclusion respectively. Content error pertains to the error in the 

characteristics that are reported for the economic units which are enumerated. Both types of errors can 

affect the distribution of the population with respect to their characteristics.  

There are three types of coverage errors: 

 

i.  Omissions 

ii.  Duplications and 

iii.  Erroneous inclusions 
 

These errors can also occur in the recorded characteristics with respect to the enumerated units such as 

type of unit, type of activity, employment size etc. While coverage error refers to economic units 

missed in the census or those erroneously included, content errors evaluate the response quality of 

selected questions in a census, which are also a basis for evaluating the reliability of some 

characteristics reported in the census (such as unit type, activity type, employment size etc.) 
 

Independence between the PEC and the census is a prime requirement for the dual system of 

estimation. The validity of the PEC estimates hinges on the assumption of independence between the 

census and the PEC. Efforts should, therefore, be made to separate the two to the extent possible. 
 

In view of this, the BBS decided to give the responsibility of conducting the PEC of the Economic 

Census 2013 to an independent organization. Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS), 

which is an autonomous professional body with the experience of successfully conducting the PEC of 

the Population Census 2011, submitted Expression of Interest for this purpose. On the basis of the 

evaluation of the Technical and Financial Proposal submitted, BIDS was finally chosen for conducting 

the PEC of the Economic Census 2013. 
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BIDS devoted full time to the planning and implementation of the PEC. The core research team 

formed by BIDS was specially designated to the PEC. The team was headed by a Study Director who 

guided all aspects of the PEC effort.  
 

All team members including the enumerators and supervisors of the PEC were selected in a way to 

ensure that they were completely different from the Census team deployed in each area. 
 

5.2 Sampling design and sample size 
 

The sampling design prepared by BIDS involved drawing a sample of 300 Enumeration Areas (EAs) 

following two stage sampling procedure. In the first stage, the overall economy was divided into three 

strata, namely City corporations, Municipalities and Rural areas. Based on the share of these three 

strata in the total number of economic units in the census, a total of 300 unions/wards were selected 

from these strata. In the second stage, one Enumeration Area was selected from each sample 

union/ward. All economic units belonging to the sample union/ward were completely enumerated 

under the PEC. 
 

Economic units are the basic units of investigation in both Census and PEC. On the basis of the pre-

census listing results, Enumeration Areas were created to have about 150 economic units per EA. 

With 300 sample EAs, the total size of the sample economic units, thus, becomes nearly 45000, which 

was considered large enough for getting reliable estimates of coverage and content error. 
 

The Economic Census 2013 showed that the number of economic units in rural areas were nearly two-

thirds (67%) of the total number of economic units in the country while another 19% of the units were 

in the municipalities and the remaining 14% were in the city corporations. Based on this share of these 

three strata in the total number of economic units in the census, the sample 300 unions/wards were 

allocated amongst the three strata as follows: 

 

Table 1: Distribution of Sample Unions/Wards by Strata 

 

Strata No. of Sample Unions/wards 

City corporation 50 

Municipality 63 

Rural 187 

All 300 

 

The sample unions/wards were drawn from the total number of unions/wards in each stratum applying 

PPS (probability proportional to size) method using the number of economic units in each union/ward 

as a measure of size. 
 

Next step was to select one sample EA out of the total number of EAs created in the union/ward. This 

selection was made by using the simple random sampling method. The EA list of the selected 

union/ward was obtained from the Regional/Upazila statistics office. 
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5.3 PEC Questionnaire 
 

The PEC questionnaire was kept short containing only the essential features of the Economic Census 

to reflect on the content error of the census. The following fourteen questions of the Economic Census 

out of 27 questions were included in the PEC questionnaire:  

1.  Name of Mauza/Mahalla 

2.  Census and PEC serial number of the unit 

3.  Name and address of the unit 

4.  Particulars of unit head 

5.  Type of unit 

6.  Location of household units and type of establishment unit 

7.  Type of main economic activity 

8.  Detailed description of activity and industry code 

9.  Registration status of the unit 

10.  Year unit started 

11.  Maintenance of books of accounts and frequency 

12.  Type and number of employees engaged in the unit. 

13.  Use of fuel in production 

14.  Use of computer in production 
 

The sampling methodology and the PEC questionnaire prepared by BIDS was reviewed and approved 

in a joint meeting of BBS, BIDS and the Technical Committee of the Economic Census 2013 held on 

September 26, 2013. 
 

5.4 Identification of Enumeration Areas 
 

For proper conduct of the PEC enumeration in the 300 sample EAs, the areas covered in the sample 

EAs needed to be bounded with definite boundaries and landmarks. During the Economic Census 

2013, attempts were made to prepare sketch maps of all EAs. Unfortunately, this was not completed 

for all EAs. Therefore, fresh sketch maps of the sample EAs with proper direction and legendary of 

landmarks and approximate scales had to be prepared at the beginning of PEC field operation for EAs 

for which Census sketch maps were not available. 
 

5.5 Training of Master Trainers, Supervisors and Field Enumerators  
 

At the request of BIDS, 63 BBS personnel were deputed by BBS to undertake training as Master 

Trainers/Supervisors. The selected persons along with 5 Supervisors deployed by BIDS were trained 

at BIDS during 1-2 October, 2013. Senior officers of BBS who were involved in developing the 

methods of conducting the economic census along with senior officials of BIDS provided the 

necessary training to the Master Trainers and Supervisors through audio-visual techniques and 

question answer sessions. 
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Training of Field Enumerators by the Master Trainers took place in the Regional Offices of BBS 

during 4-5 October 2013. The enumerators were the local BBS staff (JSAs, SIs, ASOs). In deploying 

BBS staff, care was taken to ensure independence between PEC and census operations by assigning 

BBS staff to areas different from their earlier involvement in the census, if any. A verbatim training 

manual was used to keep the training uniform and complete throughout the country.  
 

A total of 300 enumerators completed PEC data collection during 6-10 October, 2013. The PEC data 

collection was intensively supervised by the BIDS team and a team of high level BBS officials 

specially assigned for this purpose. 
 

5.6 Editing and coding of PEC books 
 

After obtaining the filled in PEC books from the field offices of BBS on completion of 5 days PEC 

enumeration on 10
th

 October,2013, these books were edited and coded before they were taken up for 

necessary PEC processing. For this purpose, 26 editors and coders and 4 coordinators were engaged 

for a period of 8 days from 24 to 31 October, 2013.They were selected from amongst experienced 

staff of BBS. They were trained for this purpose for two days in BBS. The coding was closely 

supervised by the BIDS team. The required editing and coding operation of the PEC program was 

satisfactorily completed on due date. 
 

5.7 Matching of EAs of PEC and Census 
 

After the completion of the field enumeration of Economic Census 2013, the census books were 

retained in the Upazila Statistical Offices for processing. However, arrangements were made for quick 

shifting of these books to BBS headquarters before the PEC enumeration started so as to eliminate any 

possibility of copying during PEC enumeration from corresponding census books. 
 

Before starting the PEC matching operation, it was verified if all the 300 PEC EA books and the 

corresponding census books were available in Dhaka office. All the 300 PEC sample areas were given 

a continuous serial number in some geographic order. The same serial number was put on the 

corresponding census books and thus a matching operation between PEC sample EA and the 

corresponding census book was performed. However, there were quite a number of cases of incorrect 

geo-codes used in both census and PEC, which rendered the matching of the two sets of books quite 

time-consuming and almost all the census books had to be sifted through to complete the matching 

task. 
 

5.8 Matching of PEC and Census Economic Units 
 

2.8.1 Matching Rules 

Economic Census 2013 classified all economic units into two broad categories: 

 i. household units; and  

ii. establishments. Household units included activities carried out within the household and also 

activities such as hawking, street vending, operating own rickshaw, van, push-cart etc. carried 

out by household members outside the household.  
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The establishments were, in turn, of two categories:  

i.  permanent and 

ii.  temporary, depending on whether the structure they used were of permanent or temporary 

nature. The relevant definitions of these different categories of economic units have been 

given in the PEC report. 
 

The matching form used in the case of establishments included the following six items:  

i. Serial number of unit;  

ii.  Name of the unit; 

iii.  Type of establishment; 

iv.  Sex of unit head;  

v.  Number of male and female workers; and  

vi.  4-digit economic activity code. 
 

The items included in the matching form used in the case of household units were the following: 

i.  Serial number of unit; 

ii.  Name, sex, education and age of the unit head;  

iii.  Whether the activity is carried out within or outside the household; 

iv.  Number of male and female family workers; 

v.  Number of male and female hired workers; and  

vi.  4-digit economic activity code. 
 

For item iii. in the case of household units, the relevant information is to be compiled from answer to 

Question 6.1 of PEC questionnaire. However, since the census questionnaire did not ask this question 

separately, the locational attribute of the unit has to be discerned from the detail description of the 

activity recorded under Question 5 of the census questionnaire. 
 

The detailed matching rules for the establishments and household units has been followed in 

respective forms. 

 

2.8.2 Matching Operation 

 

The PEC enumeration recorded 38,583 economic units in the 300 sample EAs. For carrying out 

matching operation of these economic units with those recorded in the census, 50 BBS staff of 

different designations and experience were engaged as matchers and another 12 officers of BBS and 

BIDS were engaged as supervisors after they were given training on matching in the training institute 

of BBS. Matchers were grouped in batches of two persons. One dictated and the other noted on the 

matching form the required information from the PEC and the census book. In the event of 

discrepancies between PEC and census records the two matchers jointly examined the matching rule 

and took appropriate decisions. 
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If the economic unit recorded under PEC did not have a matching unit in the census book, it was 

marked as PEC non-matched unit. In the opposite case it was recorded as Census non-matched units. 

A summary of the outcome of the PEC matching operation and an account of the follow-up cases in 

both PEC and census was prepared for each EA. 
 

5.9 Reconciliation of non-matched units 
 

Both the census questionnaire and the PEC questionnaire included information on the 

telephone/mobile number of the respondent. A random selection of 15 PEC enumeration areas showed 

that two out of three responding economic units had a mobile phone in use. This facilitated the task of 

reconciliation of non-matched units very significantly. In most cases, the discrepancies could be 

resolved through direct phone calls to the respondents. Where direct contact with the respondent could 

not be established the relevant information could be cross checked from neighboring economic units 

who had mobile phone in use and who were covered in the PEC or the census. Most of the non-

matched economic units were thus reconciled through phone calls. For the remaining few non-

matched economic units, reconciliation attempts were made through follow-up field visits. The final 

outcome of the matching and reconciliation exercise was compiled in specified format and these were 

used to estimate the extent of coverage error in the census. 
 

5.10 PEC Findings 
 

The PEC findings reveal that the Net Under-Count is 0.84% which is 0.70% in rural, 1.34% in 

municipality and 0.99% in city corporation. Adjusting the data of the Economic Census 2013 using 

the PEC findings, the core estimates at national level become as follows: 
  

Type of 

Establishments 

Number of 

Establishments 

Total Persons Engaged 

Total % Total % Male % Female % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Total 7884369 100 24715245 100 20627768 100 4087477 100 

Permanent 4553327 57.75 19233555 77.82 16020909 77.67 3212646 78.60 

Temporary 487243 6.18 967297 3.91 944979 4.58 22318 0.55 

Economic Household 2843799 36.07 4514393 18.27 3661880 17.75 852513 20.86 

Urban 2256227 28.62 9609508 38.88 7701789 37.34 1907719 46.67 

Permanent 1596313 20.25 8493329 34.36 6754438 32.74 1738891 42.54 

Temporary 208311 2.64 419728 1.70 409153 1.98 10575 0.26 

Economic Household 451603 5.73 696451 2.82 538198 2.61 158253 3.87 

Rural 5628142 71.38 15105737 61.12 12925979 62.66 2179758 53.33 

Permanent 2957014 37.50 10740226 43.46 9266471 44.92 1473755 36.06 

Temporary 278932 3.54 547569 2.22 535826 2.60 11743 0.29 

Economic Household 2392196 30.34 3817942 15.45 3123682 15.14 694260 16.99 
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The adjusted results reveal that, there are 78,84,369 establishments where 45,53,327 are permanent, 

4,87,243 temporary and 28,43,799 economic households at national level. In the urban areas, there are 

22,56,227 establishments in which 15,96,313 are permanent, 2,08,311 temporary and 4,51,603 

economic households. In the rural areas, there are 56,28,142 establishments in which 29,57,014 are 

permanent, 2,78,932 temporary and 23,92,196 economic households. 
 

On the other hand, there are a total of 2,47,15,245 persons engaged in non-farm economic activities at 

national level, in which 1,92,33,555 are engaged in permanent establishments, 9,67,297 in temporary 

establishments and 45,14,393 in economic households. In the urban areas, there are 96,09,508 persons 

engaged, in which 84,93,329 are in permanent establishments, 4,19,728 in temporary establishments 

and 6,96,451 in economic households. In the rural areas, there are 1,51,05,737 persons engaged, and 

of them, 1,07,40,226 are in permanent establishments, 5,47,569 in temporary establishments and 

38,17,942 in economic households.  
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CHAPTER VI  
Data Processing and Tabulation 

 

Data processing is a regular job of BBS and it has a designated wing named Computer Wing to 

perform all activities pertaining to data entry, cleaning, validation, processing and production of 

statistical tables as per tabulation plan. But, the Computer Wing has limitations in respect of 

manpower for editing, coding and data entry for a large scheme like census operation. For quick 

editing, coding, data entry and avoiding the huge task of carrying census documents from the field to 

headquarter and storing them, it was planned that, data should be edited, coded and enter into the 

computer in the Union Information and Service Centres (UISC) at present Union Digital Centre 

(UDC) at the field level.  
 

6.1 Editing and Coding 
 

For proper editing and coding of the filled-in questionnaires, the UISC staffs were provided intensive 

training. Both manual (Editing and Coding) in Bangla and English, which were enriched with entire 

coding structure with detailed description and classification, were provided to them. Some codes in 

broader groups had been provided with the questionnaire. The Economic Census 2013 questionnaire 

was partially pre-coded. But, vital questions like industrial classification, product classification were 

open ended. These had to assign codes in the office by the specially trained coders.  Bangladesh 

Standard Industrial Classification (BSIC) -2009, the Bangladesh version had been developed and 

customized based on International Standard Industrial Classification of all Economic Activities ISIC, 

Rev-4 of the United Nations. This BSIC-2009 was followed for unique coding of economic activities. 

Similarly, Bangladesh Central Product Classification (BCPC) 2012, the Bangladesh version based on 

Central Product Classification (CPC) Revision 2 of United Nations was followed during the coding of 

products and services. 
 

In future, BSIC and BCPC coding job should be planned very carefully. This kind of coding job is 

very complicated and needs prior experience of such coding. Adequate training with hand-on exercise 

should be provided ahead of time to make the coders ready for such job. It it is aimed to use UISC for 

editing, coding and data entry, strict control and supervision system was imposed by the BBS for 

quality assurance.  
 

6.2 Data Entry 
 

Computer-based keyboard data entry was carried out using personal computer with built-in logical 

controls in web enabled data entry programs. Bangladesh Bureau of Statistics had utilized Union 

Information Service Center (UISC) to capture census data. It was assumed that, data capturing and 

processing would be faster and the result might be published in time. A web enabled data entry form 

was developed to enter data through computer networking environment established in the UISC.  
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In the Economic Census 2013, a series of tables were generated covering the requirements of the 

users. These tables were main tables and special tables. The main tables were to provide national, 

divisional, district, upazila and union-wise results in respect of principal characteristics of the 

establishments and employment therein classified by major activity groups, type of establishments, 

ownership,  size and type of employment, year of inception, number of persons engaged (TPE), type 

of business activities, type of organization, capital amount including investment by Expatriate 

Bangladeshi, mode of accounts, mode and duration of payments to the employee, use of fuel,  mode of 

selling products, use of computer technology, etc. 
 

6.3 Imputation and Data Validation 
 

To make the dataset consistent for large data file like Economic Census, it is essential to undergo  edit 

and imputation process after data entry. Although the Economic census was very large, still BBS 

decided manual correction of the filled in questionnaires and imputation based on other information 

for the person or household or for other persons or households. For cases where sufficient information 

was unavailable for the specific person or household to correct apparent errors, the hot-deck 

imputation method was used. Editing and imputation rules were formulated by subject-matter 

specialists, not by computer programmers; also, an error scrutiny and editing plan was developed at an 

early stage of the census. A set of consistency rules and corrective measures were put in writing and 

made available to the programming staff, leaving no room for confusion, misinterpretation or 

unwarranted independent initiative. The computer programmers implemented these editing rules by 

working as a part of a team with the subject-matter specialists. 

 

Careful planning and control was required to ensure an uninterrupted flow of work through the 

various stages from receipt of the census questionnaires through preparation of the database and final 

tabulations. The plan included a flow of sequential actions for computer edit to be followed at the 

coding/checking/recording of the data, so that, errors could be detected appropriate remedial actions 

might be taken. 
 

In future, district level data entry centres should be developed for data entry of censuses and large-

scale surveys including the economic census and sample censuses. A set of coders should be 

developed with sufficient training to handle BSIC and BCPC coding jobs accurately. This will help a 

lot during data validation and tabulation. Data entry system should be made on-line with edit and 

imputation facilities and simultaneous transmission of data to the main server in headquarter office at 

Dhaka. Thus, overall time for data processing will be reduced. 
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6.4 Tabulation Plan 
 

Tabulation plan provides the layout design in which census data are desired to release to meet the 

needs of planners, policy makers and researchers. In the Economic Census 2013 a series of tables 

were planned to generate.  These tables were (a) Main tables and (b) Detailed tables.  The main tables 

were to provide national, division, district, upazila and union wise results in respect of principal 

characteristics of the establishments, type of establishments, type of ownership, total person engaged, 

inception period, type of economic activities, persons engaged (working proprietors and partners, full-

time and part-time employees, family workers classified by sex),  NRB investment, registration status, 

current fixed capital, account maintaining system, use of machinery in production,  use of fuel in 

production, market of production, name and address of parent company, VAT, TIN etc, had been 

added in 2013 Census. 

 

6.5 Generation of Statistical Tables 
 

Using the edited and consistent data set, statistical tables were produced by computer programs. 40 

summary tables and 15 detaited tables were generated.  
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CHAPTER VII  
Approval and Dissemination 

 

 

7.1 Approval of Economic Census Reports 
 

After completing the census, planners, policy-makers, researchers and other stakeholders are eager to 

have data in the form of report. Just after validation of data and generation of tables, a report writing 

team wrote the reports, after approved by the Statistics and Informatics Division. There were two 

committees for vervatim review of the every report before approval. Committees were: 
 

1. Editors Committee of Banagladesh Bureau of Statistics 
 

2. Report Review Committee of Statistics and Informatics Division 
 

Later approval of the reports, the manuscripts of the reports were sent to RDP section in BBS for 

printing and got printed.  

 

7.2 Publication of Economic Census 2013 reports 
 

According to the publication plan of Economic Census 2013 the following reports were scheduled to 

be published: 

 

i.  Preliminary report  

ii.  Post Enumeration Check (PEC) Survey report 

iii.  Handbook  

iv.  National report 

v.  District reports (64) 

vi.  Administrative report 
 

7.2.1 Preliminary Report 

Economic Census is conducted at every ten years. So, the users are very eager to know the result of 

the economic census soon after the collection of data from the field by the enumerators. To satisfy the 

desire of the users, BBS aggregated data from the Tally Sheets of the questionnaire books and 

prepared the preliminary report. Firstly, the draft report was prepared. Before publication, findings of 

the report were discussed in in-house meetings. Then, these were finalized in the Technical 

Committee Meeting and Workshop/Seminar held in BBS auditorium where BBS officials, Resource 

Persons, journalists and all stakeholders remain presents. After finalization of data, the manuscript of 

the preliminary report was sent to RDP section in BBS for printing. 
 

Then a dissemination seminar was arranged by the project team on 17 November, 2013 to publish the 

preliminary report. The Honorable minister, Ministry of Planning, Secretary of SID, Secretaries of 

other Ministries, electronic and print media persons and other stakeholders were present in the 

Seminar. The printed publications were distributed among all the stakeholders and all Ministries. 
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7.2.2 Post Enumeration Check (PEC) Survey Report 
 

The second publication of the Economic Census 2013 was the Post Enumeration Check (PEC) Survey 

report. It provided the census coverage rates which were essential to justify the quality of census 

count. For independence of study, the PEC survey was conducted, processed and published by 

Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS). The PEC report was published on 23 April, 

2015. 
 

7.2.3 Handbook of Economic Census  
 

The third publication of the Economic Census was the ‘Handbook of Economic Census 2013’ 

published on the 13 April, 2016 containing the concepts, definitions and procedures of economic 

census. It will provide a guide-line for conducting the subsequent economic censuses of BBS. 
 

7.2.4 National Report 
 

The forth publication of the Economic Census 2013 was the National Report which was core of all 

publications. The National Report provides data at national level as well as district level data. The 

National Report was published in two volumes: 
 

a. Volume-1 : The main report having mata data 

b. Volume-2 : Detail tables. 
 

Firstly, the draft report was prepared. Before publication, findings of the report were discussed in 

Editor’s and PD’ Forum Committee of Banagladesh Bureau of Statistics. Then, it finalized in the 

Technical Committee Meeting. The manuscript of the national report was sent to RDP section in BBS 

for printing. 
 

Finally, a dissemination seminar was arranged by the project team for both the volume, The National 

Report published on the 31
st

 December, 2015. The Honorable minister, Ministry of Planning, The 

Honorable state minister, Ministry of Planning, Prominet economist professor Wahiduddin Mahmud, 

Dr. Hossain Zillur Rahman, executive chairman, PPRC, Secretary of SID, Secretaries of other 

Ministries, electronic and print media persons and other stakeholders were present in the Seminar. The 

printed publications were distributed among all the stakeholders and all Ministries. Soft copies were 

provided in CD. 
 

7.2.5 District Reports 
 

The fifth publication was the district reports of the Economic Census 2013. BBS published 64 district 

reports. The reports provide district level as well as upazila level data. Out of 64 district reports, 60 

were published on 18-31 December, 2016 and 4 were published on 2-5 January, 2017. Dissemination 

seminar was arranged by Divitional Statistics Office/District Statistics Office on those days with the 

help of Office of the Deputy Commissioner to publish the district reports. The Honorable member of 

the Parliament, Deputy Commissioner, Representative of local government, Representative of other 

ministries, electronic and print media persons and other stakeholders were present in the Seminar. The 

printed publications were distributed among all the stakeholders and all Ministries. 
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7.2.6 Administrative Report 

The sixth and the last publication of the Economic Census 2013 is the present Administrative Report. 

This is a historical document and provides chronological descriptions of activities of economic census 

with proper documentation of all administrative orders, questionnaires, forms, manuals and publicity 

materials. 
 

7.3 Availibility of  Economic Census Reports 
 

The reports of Economic Census 2013 are available on the web site of BBS for the use of all 

concerned people of Bangladesh and also for the people all over the world. The address of BBS web 

site is www.bbs.gov.bd. Anybody can visit the BBS web site and can collect data on Economic 

Census Report for his/her own use.  Publication of reports can also be collected in exchange of 

reasonable price from BBS sales center which is located on BBS Headquarters. Some 5% of unit level 

data can also be collected in exchange of money as per the rules of data sale of BBS. 
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CHAPTER VIII 
Concepts and Definitions 

 

8.1 Economic Activity:  
 

All activities undertaken for profit or own consumption are considered as economic activities. Such 

activities shall refer to production, distribution, marketing and sales of goods and services. 
 

8.2 Economic Unit:  
 

Economic Unit is defined as a single establishment or economic household operating economic 

activities for profit, household gain or indirect benefit to the community. 
 

8.3 Establishment:  
 

An establishment is an enterprise or part of an enterprise that is situated in a single location and in 

which only a single (non-ancillary) productive activity is carried out or in which the principal 

productive activity accounts for most of the value added.  
 

The basic economic unit operated in a permanent or temporary place is treated as establishment. If the 

activity is carried out in a separate room of a household or place only for shop/show room/plants is 

also considered as separate economic establishment. 
 

8.4 Permanent Structure:  
 

A structure that has a fixed location and permanent shed, wall and fence is a permanent structure. It 

may be a building, tin shed or a hut or parts thereof. It usually lasts for more than a year. 

 

8.5 Temporary Structure:  
 

Temporary structures are those which have temporary shed but with no wall or fence. It may also be a 

type with wall or fence but no shed. 
 

8.6 Permanent Establishment:  
 

An economic unit outside household having fixed location and permanent structure is a permanent 

establishment. Permanent establishment is operated in a permanent structure. 
 

8.7 Temporary Establishment:  
 

An economic unit located in a fixed place beside a road or in a market place outside household, under 

a temporary shed for a year or more is a temporary establishment. The structure may have either shed 

having no fence or fence with no shed. Temporary establishment is operated in a temporary structure.  
 

8.8 Economic Household:  
 

Households those have non-agricultural economic activities such as cottage industry, shop or 

workshop in or within its premise are classified as Economic Household. However, economic 

activities operated in the household as well as operated outside the household such as hawking, 

operating own rickshaw/push cart/van/easy bike, street vendor etc. are included within the purview of 

the household based economic activities. 
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8.9 Non-Profit Institutions (NPI):  
 

The establishments those work for social service and not for profit are non-profit institutions. If these 

have profitable undertakings and profits actually earned, they consequently divert it into people’s 

service activities. The non-profit institutions like mosques, temples, churches, free schools, different 

professional associations, political parties, trade unions, employees’ associations, clubs, orphanages, 

volunteer organisations, sports/cultural organisations, NGOs etc. are covered in the category.  
 

8.10 Rural Area:  
 

The area outside those of City Corporations, Paurashavas and Upazila Headquarters in the country 

constitutes the rural area.  
 

8.11 Urban area:  
 

There are three components of the urban area. The area within the jurisdictions of City Corporation, 

Paurashava and Upazila Headquarters are treated as urban area for the Economic Census 2013.  
 

8.12 Ward/Union:  
 

Ward is a part of a Paurashava or City Corporation. For the administrative convenience, each 

Paurashava or each City Corporation has been divided into several parts. Each part is called a Ward. 

Every ward has a ward council institution and a distinct map. The equivalent unit of Ward in the rural 

area is Union.  
 

8.13 Mauza:  
 

Mauza is the smallest revenue collection unit in the country. Each Mauza has distinct demarcated map 

called Cadastral Survey (CS) map and a Jurisdiction List Number (J.L No). A Mauza may consist of 

one or more villages. It is a popular unit in the village and is called revenue village.  
 

8.14 Mahalla/Village:  
 

Mahalla is the smallest informal unit in the urban area and its equivalent unit in the rural area is a 

village. Each Mahalla is a part of a ward, which is a part of a Paurashava or City Corporation in the 

urban area.  
 

8.15 Paurashava (Municipality):  
 

According to Paurashava Ordinance 1977, Paurashava is an urban area demarcated by a defined area 

map and location. As per Paurashava Act, 2009, it includes all Paurashavas within the jurisdiction of 

Ministry of Local Government and Rural Development & Cooperatives. The Paurashava is a local 

government body headed by a Mayor. The Paurashava authority administers the area under its 

jurisdiction, and is basically responsible for the well-being of the residents. Ensuring the necessary 

civil amenities for the people is its important function.  
 

8.16 Upazila Headquarters:  
 

Upazila Headquarters is also an urban area formed around Upazila complex or Upazila Police Station 

as a nuclear point. If a part of a Mauza falls within the Upazila Headquarters, the entire Mauza is 

considered under the coverage of Economic Census for the convenience of census enumeration.  
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8.17 Growth Centre:  
 

Growth Centre (GC) is called provisionally the convenient well-communicated marketing places 

where agricultural products are brought from rural areas for selling. The economic activities of the 

growth centres developed and constructed by the Local Government Engineering Department (LGED) 

are counted in the Economic Census 2013. 
 

8.18 Non-Economic Activities:  
 

Human activities which are not performed for money or other monetary gains are called non-

economic activities. For instance, if person/persons of a family are engaged in household works like 

cooking, taking care of own family members, helping in studying the children, are considered as non-

economic activities in the census. 
 

8.19 Definitions of different economic units used in three censuses are given below: 
 

Type of 

Economic 

Units  

2013  2001 & 03  1986  

P
er

m
a
n

en
t 

E
st

a
b

li
sh

m
en

ts
 

An economic unit outside 

household having fixed 

location and permanent 

structure is a permanent 

establishment. Permanent 

establishment is operated 

in a permanent structure. 

Economic unit having 

fixed location and 

permanent structure 

(lasting for more than a 

year) is a permanent 

establishment. Permanent 

establishment is organised 

in a permanent structure. 

Units primarily engaged in 

economic activities with 

permanent structure and 

fixed location.  

T
em

p
o
ra

ry
 E

st
a
b

li
sh

m
en

ts
  

An economic unit outside 

household located in a 

fixed place beside a road 

or in a market place, 

whether under a 

temporary shed for a year 

or more is a temporary 

establishment. The 

structure may have either 

shed having no fence or 

fence with no shed.  

Temporary establishment 

is organised in a 

temporary structure.  

Economic units situated 

in a fixed place beside a 

road or in a market place 

whether under a 

temporary shed for a year 

or more is a temporary 

establishment. The 

structure may have either 

shed and no fence or 

either fence or no shed. 

The activity undertaken 

regularly under the open 

sky is also included in the 

category. Temporary 

establishment is organised 

in a temporary structure.                                                                                        

Economic units, situated in 

a fixed place beside a road 

or in a market place, 

whether under a temporary 

shed or sky.  
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Type of 

Economic 

Units  

2013  2001 & 03  1986  

E
co

n
o
m

ic
 H

o
u

se
h

o
ld

s 

Households those have 
non-agricultural 
economic activities such 
as cottage industry, shop 
or workshop in or within 
its premise are classified 
as Economic Household. 
However, economic 
activities operated in the 
household as well as 
operated outside the 
household such as 
hawking, operating own 
rickshaw/push 
cart/van/easy bike, street 
vendor etc. are included 
within the purview of the 
household based 
economic activities. 

Premise-based 

Establishment:  
Many households have 
non-agricultural 
economic activities such 
as cottage industry, shop 
or workshop in or within 
its premise. These are 
classified as premise 
based economic 
establishments. Premised 
based establishment is 
organised in a premise 
based structure. The 
structure may be either 
permanent or temporary 
or even under the open 
sky.  

Premise-based Economic 

Activity:  
Many households have 
non-agricultural economic 
activities such as a cottage 
industry, shop or workshop 
in or within its premises. 
These are classified as 
households with premise 
based economic activity. 

Floating economic activity 
in households: If any 
member of the households 
is self-employed and 
engaged in floating 
occupation like hawking, 
pulling a rickshaw, shoe-
polishing etc., that 
household is classified as a 
household with floating 
economic activity. 
Members of the households 
who are engaged in 
permanent jobs or are 
working for others in 
exchange for wages are not 
included. 

 

8.20 Definitions of different categories of Industries: 
 

8.20.1 Large Industry 
 

In manufacturing, large industry will be deemed to comprise enterprises with either the value 

(replacement cost) of fixed assets excluding land and building in excess of Tk. 300 million or with 

more than 250 workers. 
 

For services, ‘large industry’ will correspond to enterprises with either the value (replacement cost) of 

fixed assets excluding land and building in excess of Tk. 150 million or with more than 100 workers. 
 

8.20.2 Medium Industry 
 

In manufacturing, medium industry will be deemed to comprise enterprises with either the value 

(replacement cost) of fixed assets excluding land and building between Tk. 100 million and Tk. 300 

million, or with between 100 and 250 workers. 
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For services, ‘medium industry’ will correspond to enterprises with either the value (replacement cost) 

of fixed assets excluding land and building between Tk. 10 million and Tk. 150 million, or with 

between 50 and 100 workers. 
 

If on one criterion, a firm falls into the ‘medium’ category, while it falls into ‘large’ category based on 

the other criterion, the firm will be deemed as in the ‘large’ category. 
 

8.20.3 Small Industry 
 

In manufacturing, small industry will be deemed to comprise enterprises with either the value 

(replacement cost) of fixed assets excluding land and building between Tk. 5 million and Tk. 100 

million, or with between 25 and 99 workers. 
 

For services, ‘small industry’ will correspond to enterprises with either the value (replacement cost) of 

fixed assets excluding land and building between Tk. half a million and Tk. 10 million, or with 

between 10 and 25 workers. 
 

If on one criterion, a firm falls into the ‘small’ category, while it falls into ‘medium’ category based 

on the other criterion, the firm will be deemed as in the ‘medium’ category. 
 

8.20.4 Micro Industry 
 

In manufacturing, micro industry will be deemed to comprise enterprises with either the value 

(replacement cost) of fixed assets excluding land and building between Tk. half a million and Tk. 5 

million, or with between 10 and 24, or smaller number of, workers. 
 

If on one criterion, a firm falls into the ‘micro’ category, while it falls into ‘small’ category based on 

the other criterion, the firm will be deemed as in the ‘small’ category. 
 

8.20.5 Cottage Industry 
 

In manufacturing, cottage industry will be deemed to comprise enterprises with either the value 

(replacement cost) of fixed assets excluding land and building of less than Tk. half a million, or with 

up to 9 workers, including household members. 
 

If on one criterion, a firm falls into the ‘cottage’ category, while it falls into ‘micro’ category based on 

the other criterion, the firm will be deemed as in the ‘micro’ category. 
 

(Note: The definitions under 2.20 are as per the “National Industrial Policy 2010” of Bangladesh)  
 

8.21 Definitions of Broad Industrial Classifications: 
 

According to International Standard Industrial Classification (ISIC), Rev.4, all economic activities are 

classified into 21 broad sections (United Nations, 2008). The report follows the classification and 

covered the sections except three by customizing those in Bangladesh context - Bangladesh Standard 

Industrial Classification (BSIC) -2009. The definitions of those broad sections are as below: 
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8.21.1 Section-A: Agriculture, forestry and fishing:  
 

Agriculture, forestry and fishing activities comprise of the exploitation of vegetal and animal natural 

resources, comprising the activities of growing of crops, raising and breeding of animals, harvesting 

of timber and other plants, animals or animal products from a farm or their natural habitats. This 

section also covers fisheries and aquaculture. In Economic Census 2013, only non-household based 

activities of such types has been considered as economic activities. 
 

8.21.2 Section-B: Mining and quarrying:  
 

This section includes the extraction of minerals occurring naturally as solids (coal and ores), liquids 

(petroleum) or gases (natural gas). Extraction can be achieved by different methods such as 

underground or surface mining, well operation, seabed mining etc. These activities also include 

supplementary activities aimed at preparing the crude materials for marketing, for example, crushing, 

grinding, cleaning, drying, sorting, concentrating ores, liquefaction of natural gas and agglomeration 

of solid fuels. These operations are often carried out by the units that extracted the resource and/or 

others located nearby. 
 

8.21.3 Section-C: Manufacturing: 
 

Manufacturing includes the physical or chemical transformation of materials, substances or 

components into new product. Substantial alteration, renovation, or reconstruction of goods is 

generally combined to be manufacturing. 
 

The units engaged in manufacturing are often described as plants, factories or mills and 

characteristically use power-driven machines and materials-handling equipment. However, economic 

units that transform materials or substances into new products by hand or in the worker’s home and 

those engaged in selling to the general public of products made on the same premises from which they 

are sold, such as bakeries and custom tailors, are also included in this section. Manufacturing units 

may process materials or may contract with other units to process their materials for them. Both types 

of units are included in manufacturing. 
 

8.21.4 Section-D: Electricity, gas, steam and air conditioning supply:  
 

This section includes the activity of providing electric power, natural gas, steam, hot water and the 

like through a permanent infrastructure (network) of lines, mains and pipes. The dimension of the 

network is not decisive; also included are the distribution of electricity, gas, steam, hot water and the 

like in industrial parks or residential buildings. This section therefore includes the operation of electric 

and gas utilities, which generate, control and distribute electric power or gas. Also included is the 

provision of steam and air-conditioning supply. 
 

8.21.5 Section-E: Water supply; sewerage, waste management and remediation activities: 
 

This section includes activities related to the management (including collection, treatment and 

disposal) of various forms of waste, such as solid or non-solid industrial or household waste, as well 

as contaminated sites. The output of the waste or sewage treatment process can either be disposed of 

or become an input into other production processes. Activities of water supply are also grouped in this 

section, since they are often carried out in connection with, or by units also engaged in, the treatment 

of sewage. 
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8.21.6 Section-F: Construction:  
 

This section includes general construction and specialized construction activities for buildings and 

civil engineering works. It includes new work, repair, additions and alterations, the erection of 

prefabricated buildings or structures on the site and also construction of a temporary nature. 
 

General construction is the construction of entire dwellings, office buildings, stores and other public 

and utility buildings, farm buildings etc., or the construction of civil engineering works such as 

motorways, streets, bridges, tunnels, railways, airfields, harbours and other water projects, irrigation 

systems, sewerage systems, industrial facilities, pipelines and electric lines, sports facilities etc. 
 

This work can be carried out on own account or on a fee or contract basis. Portions of the work and 

sometimes even the whole practical work can be subcontracted out. A unit that carries the overall 

responsibility for a construction project is classified here. 
 

8.21.7 Section-G: Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles:  
 

This section includes wholesale and retail sale (i.e. sale without transformation) of any type of goods 

and the rendering of services incidental to the sale of these goods. Wholesaling and retailing are the 

final steps in the distribution of goods. Goods bought and sold are also referred to as merchandise. 

Also included in this section are the repair of motor vehicles and motorcycles. 
 

8.21.8 Section-H: Transportation and storage including postal and courier:  
 

Economic unit engaged in passenger or freight transport, whether scheduled or not, by rail, pipeline, 

road, water or air and associated activities such as terminal and parking facilities, cargo handling, 

storage etc. included in this section is the renting of transport equipment with driver or operator. 

Postal and courier activities are also included here. 
 

8.21.9 Section-I: Accommodation and food service activities (Hotel and restaurant):  
 

Activities of economic units include the provision of short-stay accommodation for visitors and other 

travelers and the provision of complete meals and drinks fit for immediate consumption. The amount 

and type of supplementary services provided within this section can vary widely (United Nations, 

2008). It also includes either one or both of hotels and restaurants. 
 

8.21.10 Section-J: Information and communication:  
 

These activities include the production and distribution of information and cultural products, the 

provision of the means to transmit or distribute these products, as well as data or communications, 

information technology activities and the processing of data and other information service activities. 

The main components of this section are publishing activities, including software publishing, motion 

picture and sound recording activities, radio and TV broadcasting and programming activities, 

telecommunications activities and information technology activities and other information service 

activities. 
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8.21.11 Section-K: Financial and insurance activities:  
 

This section includes financial service activities, including insurance, reinsurance and pension funding 

activities and activities to support financial services. This section also includes the activities of 

holding assets, such as activities of holding companies and the activities of trusts, funds and similar 

financial entities. 
 

8.21.12 Section-L: Real estate activities:  
 

This section includes acting as lessors, agents and/or brokers in one or more of the following: selling 

or buying real estate, renting real estate, providing other real estate services such as appraising real 

estate or acting as real estate escrow agents. Activities in this section may be carried out on own or 

leased property and may be done on a fee or contract basis. Also included is the building of structures, 

combined with maintaining ownership or leasing of such structures. 
 

8.21.13 Section-M: Professional, scientific and technical activities:  
 

This section includes specialized professional, scientific and technical activities. These activities 

require a high degree of training, and make specialized knowledge and skills available to users.  
 

8.21.14 Section-N: Administrative and support service activities:  
 

This section includes a variety of activities that support general business operations. These activities 

differ from those in the section of Professional, scientific and technical activities, since their primary 

purpose is not the transfer of specialized knowledge. 
 

8.21.15 Section-O: Public administration and defense; compulsory social security:  
 

This section includes activities of a governmental nature, normally carried out by the public 

administration. This includes the enactment and judicial interpretation of laws and their pursuant 

regulation, as well as the administration of programmes based on them, legislative activities, taxation, 

national defense, public order and safety, immigration services, foreign affairs and the administration 

of government programmes. This section also includes compulsory social security activities. 
 

8.21.16 Section-P: Education:  
 

This section includes public or private education at any level or for any profession, oral or written as 

well as by radio and television or other means of communication. It includes education by the 

different establishments in the regular school system at its different levels as well as adult education, 

literacy programmes, religious education (madrashas), technical education, computer education, 

professional coaching centres, training centres etc. Also included are military schools and academies, 

prison schools etc. at their respective levels.  
 

8.21.17 Section-Q:  Human health and social work activities:  
 

This section includes the provision of health and social work activities. Activities include a wide range 

of activities, starting from health care provided by trained medical professionals in hospitals and other 

facilities, over residential care activities that still involve a degree of health care activities to social 

work activities without any involvement of health care professionals. 
 



65 

8.21.18 Section-R: Arts, entertainment and recreation:  
 

This section includes a wide range of activities to meet varied cultural, entertainment and recreational 

interests of the general public, including live performances, operation of museum sites, gambling, 

sports and recreation activities.  
 

8.21.19 Section-S: Other service activities: 
 

This section (as a residual category) includes the activities of membership organisations, the repair of 

computers and personal and household goods and a variety of personal service activities not covered 

elsewhere in the classification. 
 

8.21.20 Section-T: Activities of households as employers; undifferentiated goods and services  

producing activities of households for own use:  
 

This class includes activities of households as employers of domestic personnel such as maids, cooks, 

waiters, valets, butlers, laundresses, gardeners, gatekeepers, stable-lads, chauffeurs, caretakers, 

governesses, babysitters, tutors, secretaries etc. This division also includes the undifferentiated 

subsistence goods-producing and services producing activities of households. Households should be 

classified here only if it is impossible to identify a primary activity for the subsistence activities of the 

household. If the household engages in market activities, it should be classified according to the 

primary market activity carried out. 
 

8.21.21 Section-U: Activities of extraterritorial organisations and bodies: 
 

Activities of international organisations such as the United Nations and the specialized agencies of the 

United Nations system, regional bodies etc., the International Monetary Fund, the World Bank, the 

World Customs Organisation, the Organisation for Economic Co-operation and Development, the 

Organisation of Petroleum Exporting Countries, the European Communities, the European Free Trade 

Association, Asian Development Bank, Food and Agriculture Organisation, International Labour 

Organisation etc. This class also includes activities of diplomatic and consular missions when being 

determined by the country of their location rather than by the country they represent. 
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CHAPTER IX  
Budget Provisions & Financial Management 

 

9.1 Economic Census 2013 Project: Few Information and Finacial Statement 
 

Project Title :  Economic Census 2013 Project  

Project Period :  July 2011 to June 2018 (2
nd

 Revised) 

Main DPP Approval :  20 March 2012 

2
nd

 Revised DPP Approval :  13 March 2016 

Estimated Cost as per Main DPP :  19352.90 (GoB)  

Estimated Cost as per 2
nd

 Revised DPP  :  17895.81 (GoB) (2
nd 

& Last Revision) 
 

9.2 Financial Statement of the project:  
(Taka in Lac) 

Code 
No 

Work Components as per DPP 
 

Estimated Cost Total Expenditure 
(Up to June 2017) 

4600 Pay of Establishment 107.76 43.04 
4700 Allowances 11.16 4.94 
4801 TA/DA 1390.10 966.14 
4805 Overtime 100.55 52.06 
4815 Postage 7.00 3.53 
4816 Telephone, Telegraph/ Teleprinter 40.32 21.65 
4822 Gas & Fuel 112.70 58.67 
4823 Petrol, Diesel and Lubricant  120.75 51.11 
4824 Insurance/Bank Charges 8.00 3.86 
4827 Printing Questionnaire, manuals etc.  355.32 265.67 
4828 Stationary, Seal & Stamps 390.08 263.05 
4830 Printing of honoraria cheques 2.82 1.71 
4831 Books & Newspaper 3.00 1.73 
4832 Publicity (Radio/Television Etc.) 147.00 78.67 
4833 Advertisement (Poster, Sticker etc.) 277.59 196.51 
4840 Training  280.00 190.57 
4842 Seminar conference 620.61 230.47 
4845 Entertainment 843.01 719.53 
4846 Carrying cost 133.85 100.38 
4874 Consulting Firm/Local Consultant 151.50 69.66 
4883 Honorarium 5933.83 5696.62 
4886 Survey 3534.83 3230.50 
4887 Map Updating & Copying 0.76 0.76 
4888 Computer Accessories 179.80 92.45 
4893 Hiring Charge 514.95 415.67 
4899 Contingency 88.73 62.53 
4901 Motor vehicles 178.00 90.08 
4906 Furniture 18.00 7.19 
4911 Computer & office equipments 30.00 19.60 
4916 Machineries & equipment's  45.00 26.43 
6807 Motor vehicles 161.00 155.99 
6815 Computer & Machineries 1099.90 105.62 
6817 Computer Software 922.49 203.71 
6821 Furniture 85.30 73.35 
7901 CD Vat 0.10 Nil 

 Total 17895.81 13503.45 
 

Note:  Out of the total expenditure tk. 2327.74 Lac (Twenty Three Crore Twenty Seven Lac Seventy Four 

Thousand Only) was refunded to the public fund as the total amount of advance was not required for the 

payment of census worker on 30 June 2013. 
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Additionally another survey name Survey on Investment of Remittance (SIR) was conducted with this 

expenditure.   
 

9.3 Budget Provisions 
 

A large-scale countrywide census requires adequate funds, which is a pre-condition for a successful 

completion of any census. The Government of the People’s Republic of Bangladesh solely funded 

Economic Census 2013 Project. The project duration was five years (FY 2011-12 to FY 2015-16) and 

the total budget allocation was approximately BDT 1885.95 Million (Equivalent to US$23.72 

million). The project is expanded up to FY 2017-18. After rivitioning of DPP of the project the total 

budget allocation was approximately BDT 17895.81 lac as per the following heads /components. 

 (Taka in Lac) 

Code No Work Components as per PP 
(With quantity) 

Estimated Cost 

4600 Pay of Establishment 107.76 
4700 Allowances 11.16 
4801 TA/DA 1390.10 
4805 Overtime 100.55 
4815 Postage 7.00 
4816 Telephone, Telegraph/ Teleprinter 40.32 
4822 Gas & Fuel 112.70 
4823 Petrol, Diesel and Lubricant  120.75 
4824 Insurance/Bank Charges 8.00 
4827 Printing Questionnaire, manuals etc.  355.32 
4828 Stationary, Seal & Stamps 390.08 
4830 Printing of honoraria cheques 2.82 
4831 Books & Newspaper 3.00 
4832 Publicity (Radio/Television Etc.) 147.00 
4833 Advertisement (Poster, Sticker etc.) 277.59 
4840 Training  280.00 
4842 Seminar/Conference 620.61 
4845 Entertainment 843.01 
4846 Carrying cost 133.85 
4874 Consulting Firm/Local Consultant 151.50 
4883 Honorarium 5933.83 
4886 Survey 3534.83 
4887 Map Updating & Copying 0.76 
4888 Computer Accessories 179.80 
4893 Hiring Charge 514.95 
4899 Contingency 88.73 
4901 Motor vehicles 178.00 
4906 Furniture 18.00 
4911 Computer & office equipments 30.00 
4916 Machineries & equipment's  45.00 
6807 Motor vehicles 161.00 
6815 Computer & Machineries 1099.90 
6817 Computer Software 922.49 
6821 Furniture 85.30 
7901 CD Vat 0.10 

 Total 17895.81 
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9.4 Financial Management 
 

Financial management is very important, critical & sensitive issue for handling such a gigantic census 

project. According to the article-10 (STANDARDS OF FINANCIAL PROPERTY) of the General 

Financial Rules of the Government: Every Officer incurring or authorizing expenditure from public 

funds should be guided by high standards of financial property: Among the principles on which 

emphasis is generally laid are the following:  
 

i.  Every public officer is expected to exercise the same vigilance in respect of expenditure 

incurred from public money, as a person of ordinary prudence would exercise in respect 

of expenditure of his own money. 
 

ii.  The expenditure should not be prima facie more than the occasions demand. 
 

Importantly, in Economic Census 2013 Project the government existing financial rules & regulations 

had been strictly maintained in case of every single issue before any sort of expenditure. For example, 

to carry out the final data collection, we had to deploy a total of 67,036 Interviewers (Data Collectors), 

12,175 Supervisors, 2,073 Zonal Officers and 86 District Census Coordinators (DCCs). Several 

independent teams comprising of the senior officials of BBS and SID were assigned for supervising 

and monitoring the overall activities of the census to achieve quality results. Moreover, extra measures 

were taken to ensure the quality of census engaging some of the high officials temporarily such as 

Deputy Secretaries and Joint Secretaries from the Ministry of Public Administration. During the 

census operation, the BBS field offices had to display the rate of honorarium of the respective census 

personnel’s as per the exact figure of the Development Project Proposal (DPP) in front of every 

Upazila, District & Divisional offices of BBS. Besides, the chart was also displayed in front every 

Upazila Nirbahi Officer (UNO) & Deputy Commissioner’s (DC) offices which was a clear picture of 

financial accountability and transparency of the project. 
 

Moreover, the project management successfully & rapidly distributed all payments including 

honorarium cheques of the respective enumerators, supervisors, zonal officers and supervising officers 

immediate after the completion of the main census field operations.  Usually, for all types of census in 

BBS, the field operations finished before April considering the weather condition and the June closing 

of the financial year. Because, if we failed to send all kind of bills & vouchers to the office of Chief 

Accountants Officer (CAO) before 20 June there was a chance to miss the financial year which would 

be a mess for the project management. Although we had finished our main census, operation on 31 

May 2013 we were able to send all kind of bills & vouchers to the office of Chief Accountants Officer 

(CAO) within the stipulated time after collecting the bills & vouchers from our field offices. In fact, 

we had made an impossible event into possible only for a dynamic accounts team composed of five 

class one officers & thirty-five very expert staffs. The accounts team worked very hard for sorting the 

massive amount of bills & vouchers in an array according to different economic codes. As a result, 

during 01-20 June 2013 they needed to work on an average 15-16 hours daily without enjoying the 

government holidays for completion of the gigantic works. It is important to mention here that, a 

Drawing & Disbursement Officer (DDO), who is a member of Bangladesh Civil Service (Statistics) 

Cadre Services, led the team. 
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Notably, before the main census field operation, the project management had withdrawn BDT 650.00 

million as advance from the Ministry of Finance for mitigating the immediate before & after 

important census expenditures, like publicity, enumerators & supervisors honoraria cheques etc. 

Actually, expenditure from advance withdrawal is pretty easier, but the final settlement a little bit 

arduous & critical work for both the office of the Chief Accountant’s Officer and the project 

management as the number of bills & vouchers are more than a million. That is why, in case of 

previous censuses in BBS, it took 1-2 years for the final settlement of advance issues. However, 

importantly, in Economic Census 2013, we settled the advance issue within six months by submitting 

all bills, vouchers & statements immediately after the completion of the main census in 2013. Besides, 

after census field operation we had returned the unutilized money approximately BDT 300.00 million, 

out of advance withdrawn BDT 650.00 million, to the government exchequer through treasury challan 

sharply within 30 June, 2013 which is basically a special evidence of high-quality project 

management & financial practices. 
 

Nevertheless, before going to the main census field operation, all sorts of purchases had to be finished 

accordingly for ensuring sufficient census materials and logistics for a better, smooth and successful 

census operation. For example, printing of questionnaires, purchase of pencils, erasers, sharpeners etc. 

Although, we did not have enough time before the main census for purchasing the census materials 

and logistics yet, we had to finish the expenditures within a very short span of time, in a hurry.  
 

Finally, we would like to state that, all the stakeholders including top management of SID & BBS and 

the field officials of BBS were pretty satisfied for ensuring accountability, transparency and the 

expertise that were shown in the financial management of Economic Census 2013 Project. However, 

the project set an example for its financial management, which would be an excellent reference for all 

types of future activities of BBS, in particular for any census operation & all sorts of public 

expenditure.    
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CHAPTER X  

Limitations, Lessons Learnt and Recommendations 

 

10.1 Limitations 
 

The Economic Census is regarded as one of the landmark activity of Bangladesh Bureau of Statistics  

(BBS). Although, it is highly praised by various stakeholders, there may remain a number of 

limitations in implementing a successful census. Following limitations were identified during the 

Economic Census 2013: 
 

1.  Work plan of the census was not done much ahead of census preparatory activities. As a 

result, it could not follow the critical path method (CPM) fully.  

2.  Media campaign is the precondition to ensure collection of good quality census data. 

Respondents get sensitized through media campaign and become encouraged to provide 

accurate data to the enumerators as they can understand the importance of information they 

provide. Overall campaign was excellent but, all the print and electronic media could not be 

involved effectively.  

3.  Deficiency in understanding and conceptualization of concepts and definitions among 

enumerators and supervisors was a great challenge in economic census as qualified 

enumerators and supervisors were not always available particularly, in far-flung areas of the 

country. 

4.  Sufficient training for the master trainers, supervisors and enumerators could not be provided 

as the duration of training was felt inadequate.  

5.  Identification of appropriate sector of economic activities and their description could not be 

recorded properly in the questionnaire because of limitation of knowledge of some 

enumerators.  

6.  Inclusion of questions regarding Taxpayers Identification Number (TIN) and Value Added 

Tax (VAT) created confusion among the respondents as they thought that, they could be 

harassed by the tax authority if they provide information to the data collectors. 

7.  The weather condition during the main census was not fully favourable for intensive field 

work as it was the summer season.  

 

10.2 Lessons Learnt 
 

In the light of experiences of Economic Census 2013, the following lessons were learnt: 
 

1.  All households & economic units were listed prior to the main census. From the experience 

of this listing operation it was learnt that, the gap between listing operation and the main 

census should be minimal to get better coverage. Otherwise, some changes may occur with 

the passage of time. 
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2.  Summer season was not at all suitable for such an exhaustive and extensive fieldwork like 

economic census.  
 

3.  Proper timing was necessary at all stages for carrying out a perfect census operation. 
 

4.  Well organized publicity and mass communication might be undertaken much ahead of 

census which should continue until the main census period to avoid confusion regarding the 

questions like imposing of tax based on the information relating to TIN and VAT etc. 
 

5.  It was essential to ensure proper training among the enumerators, supervisors and 

supervising officers to minimize coverage and content errors in the census. 
 

10.3 Recommendations 
 

For conducting a successful census and lessons learnt from this census and also previous censuses 

following recommendations are made: 
 

1.  Schedule of activities should be designed reasonably and external factors should be taken 

into consideration.  

2.  Scope and coverage of the census should be clearly spelt out much ahead of the census 

planning.  

3.  A comprehensive campaign plan including budget should be prepared during the design 

stage of the census and it should be followed strictly.  

4.  Economic census deals with different aspects of economic issues, therefore, concepts & 

definitions and methodologies etc. should be finalized in consultation with the experts, 

academics and stakeholders much before the undertaking  the census.  

5.  Questionnaire and detailed manuals should be developed in consultation with academics, 

experts, stakeholders and other users. Well designed pretests should be conducted much 

ahead of the census and a consultative workshop on pretest findings should be arranged to 

finalize the questionnaire and instruction manual. 

6.  Main census training for enumerators and supervisors should include overview on coding 

scheme and editors should also undergo with the census training. 

7.  All logistics and census materials should be made available in time. 

8.  The questions should be self-explanatory and well understandable to the respondents.  

9.      Educated youths preferably females should be selected as enumerators and supervisors. 

10.  Attempt should be made to assign the Upazila Statistical Officers or equivalent officers 

exclusively as Upazila Census Coordinator. 
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Annex-1: Pilot Census 
1.1: Office Order 
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Annex-2: First Zonal Operation 

 

2.1: Office Order 
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2.2: Zonal Operation Instruction 

 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

পররসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ 

 

 

 

প্রথম জজানাল অপাদরশদনর রনদে েরশকা 
 

 

অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা 

পররসাংখ্যান ভবন 

ই-২৭/এ, আগারগাঁও 

জশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
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সূরিপত্র 

বিষয় পৃষ্ঠা 

 

উপক্রমরণকা ৯১ 

 

অধ্যায়-১: ভূরমকা ৯৩ 

১.১: জজানাল অপাদরশন বলদত কী ব্যঝায়  ৯৩ 

১.২: প্রথম জজানাল অপাদরশদনর গরুত্বপূণ ে কাজসমূহ  

 

অধ্যায়-২: করিউটার রজও জকাড তারলকা পুঙ্খানুপুঙ্খ যািাই কদর হালনাগােকরণ   ৯৪ 

২.১: করিউটার রজও জকাড তারলকা সাংদশাধন ৯৪ 

২.২.১ গণনা এলাকার ম্যাদপর সীমানা রিরিতকরণ/সাম্প্ররতকরণ  ৯৫ 

 Enumeration Area Map ৯৬ 

  

 

অধ্যায় ৩: সুপারভাইজার জেি ম্যাপ সদরজরমদন যািাই কদর প্রদয়াজনীয় ল্যান্ডমাকে বরসদয় ততররকরণ   

 

৩.১: রডরজটাল ম্যাদপর ব্যবহার  ৯৭ 

৩.২: সুপারভাইজার এলাকার ম্যাদপর জেি ম্যাপ নবায়ন ৯৭ 

৩.২.১: সুপারভাইজার ম্যাদপর ত্রুরত রবচ্যুরত ৯৭  

 Supervisor Area Map ৯৯ 

 

অধ্যায় ৪: শুমারর বইদয়র প্রদয়াজনীয়তার রহসাব এব াং ১ম জজানাল অপাদরশদনর জন্য রনধ োররত অন্যান্য কাজ সিােন ১০০   

অধ্যায় ৫: রলরটাং ফরম পূরদণর রনয়মাবরল ১০১ 

অধ্যায় ৬: জজলা শুমারর সমন্বয়কারীর োরয়ত্ব ১০৩ 

ফরম-১২ ১০৪ 

ফরম-১৩ ১০৫ 

ফরম-১৪ ১০৬ 

ফরম-১৫ ১০৭ 

ফরম-১৬ ১০৮ 

ফরম-১৭ ১০৯ 

ফরম-১৮ ১০০ 

ফরম-১৯ ১০১ 

ফরম-২০ ১০২ 

ফরম-২১ ১০৩ 

ফরম-২২ ১০৪ 

ফরম-২৩ ১০৫ 

রলরটাং ফরম – ‘ক’ ১০৬ 
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উপক্রমরণকা 

 

 

বাাংলাদেদশর রবরভন্ন আথ ে-সামারজক জেদত্র রনভেরদযাগ্য তথ্য সাংগ্রহ ও প্রকাশনার রনরমত্ত বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা 

পয োয়ক্রদম রবরভন্ন শুমারর ও জররপ পররিালনা কদর আসদে। শুমারর সমূদহর মদধ্য আেমশুমারর, কৃরি শুমারর ও অথ েননরতক 

শুমারর অন্যতম। অথ েননরতক শুমাররর মাধ্যদম কৃরি বরহভূ েত অথ েননরতক কম েকাদের তথ্য সাংগ্রহ করা হয়।  বাাংলাদেদশর কৃরি 

রনভের অথ েনীরতদত এখন দ্রুত পররবতেন হদে। তাই অথ েননরতক শুমারর জাতীয় উন্নয়দন গুরুত্বপূণ ে ভূরমকা রাদখ। সব েপ্রথম ১৯৮৬ 

সাদল সারাদেদশ কৃরি বরহভূ েত  অথ েননরতক  শুমারর অনুরিত হয় । বাাংলাদেদশর রিতীয় অথ েননরতক শুমারর ২ (দুই) পদব ে ২০০১ 

সাদল (শহর এলাকায়) ও ২০০৩ (পল্লী এলাকায়) সাদল অনুরিত হয়।  
 

েশ বেদরর ধারাবারহকতা অনুসরদণ আমাদের জেদশর তৃতীয় অথননরতক শুমারর ২০১৩ সাদল অনুিাদনর লদেু প্রস্তরতমূলক 

কায েক্রম গ্রহণ করা হদে। শুমারর কায েক্রম রবদেিণ কদর জেখা যায় জয, রনর্ভ েল শুমারর রনভের কদর শুমাররর প্রাক প্রস্তরতমূলক 

কায েক্রদমর উপর। রবজ্ঞাদনর অগ্রযাত্রায় তথ্য প্রযুরির আধুরনকায়দন বতেমান যুদগ সঠিকভাদব শুমাররর মানরনয়ন্ত্রণ এবাং সুশৃঙ্খল, 

সুিু ও সুিারুরূদপ শুমারর অনুিাদনর জন্য রনর্ভ েলভাদব প্রণীত করিউটারাইজড রজও জকাড তারলকা ও আধুরনক শুমারর ম্যাপ জজান 

গঠদনর অন্যতম হারতয়ার। প্রথম জজানাল অপাদরশদন উরল্লরখত কায োবরল সিােনকদল্প মাঠ পয োদয় জজানাল অপাদরশন অনুরিত 

হদত যাদে। সঠিকভাদব জজানাল অপাদরশদনর লদেু বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরার সের েপ্তর ও মাঠ পয োদয়র সকল 

কম েকতো/কম েিারী এদত সিৃি থাকদবন। 

 

প্রথম জজানাল অপাদরশদন জজানাল অরফসারগণ তাঁদের জন্য রনধ োররত এলাকার সরবরাহকৃত করিউটারাইজড রজও জকাড 

তারলকা সাংদশাধনপূব েক নবায়ন, জমৌজা / মহল্লা ম্যাপ বাস্তব আলামত সহ সাংদশাধন ও গণনা এলাকার সীমানা রিরিতকরণ 

সুপারভাইজার এলাকার জেি ম্যাপ এবাং খানা ও প্ররতিাদনর তারলকা প্রণয়ন করদবন। এ রবিদয় যথাযথ প্ররশেণ প্রোদনর জন্য 

অত্র রনদে েরশকা ততরর করা হদয়দে। মাটার জেইনার / জজলা শুমারর সমন্বয়কারীগণ অত্র রনদে েরশকা অনুসরণ কদর প্ররশেণ গ্রহণ 

করদবন এবাং মাঠ পয োদয় জজানাল অরফসারগণদক যথাযথ প্ররশেণ এবাং সাব েেরণকভাদব সহায়তা প্রোন করদবন। শুমারর 

কাযক্রেদমর সাদথ সাংরেষ্ট সকদলর সমরন্বত প্রদিষ্টায় প্রথম জজানাল অপাদরশন সফলভাদব সমাপ্ত করা যাদব এবাং রনধ োররত 

সময়সূরি অনুযায়ী অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ অনুিান সম্ভব হদব, এ আশাবাে ব্যি কররে।  

 

 

 মহাপররিালক 

 বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা 
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অধ্যায়-১ : সূিনা 

রপ্রয় সহকমীগণ, 

 

আসসালামু আলাইকুম, 

 

অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ এর প্রথম জজানাল অপাদরশদনর ওররদয়দেশন ক্লাদস আপনাদের স্বাগত জানারে। আপনারা অবগত 

আদেন জয, মাি ে/২০১৩ সমদয় জেশব্যাপী অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ অনুিাদনর পররকল্পনা হাদত জনয়া হদয়দে। শুমারর সুিু, সুন্দর ও 

সুিারুরূদপ বাস্তবায়দনর পূব ে প্রস্ত্ত্তরতমূলক কাজই হদে জজানাল অপাদরশন। 

 

১.১ জ ানাল অপারেশন িলরে বক বুঝায়: 
 

জজানাল অপাদরশন বলদত সঠিকভাদব শুমারর অনুিাদনর প্রস্ত্ত্তরত গ্রহদণর জন্য জজানাল অরফসারগণ কতৃেক মাঠ পয োদয় সরাসরর 

শুমাররর জমৌরলক প্রস্ত্ত্তরতমূলক কাজসমূহ সিােন করাদক ব্যঝায় এবাং একই সাদথ উপদজলা সমন্বয়কারী ও জজলা শুমারর 

সমন্বয়কারীগদণর রনরবড় তোররকর মাধ্যদম শুমাররর প্রস্তরতর মানরনয়ন্ত্রণ কদরন। শুমারর প্রস্ত্ত্তরতর জন্য জজানাল অপাদরশন 

একটি গুরুত্বপূণ ে কম েকাে। এ কম েকােদক সুন্দর ও সফলভাদব অনুিাদনর লদেু ১ম জজানাল অপাদরশন ৩(রতন) পদব ে অনুিাদনর 

পররকল্পনা গ্রহণ করা হদয়দে।  

 

১.১ প্রথম জ ানাল অপারেশরনে গুরুত্বপূর্ ণ কা সমুহ: 

 

১.  সরবরাহকৃত করিউটার রজও জকাড তারলকা মাঠ পয োদয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাদব যািাই কদর update করা; 

২. সরবরাহকৃত রজআইএস ম্যাপ এ গণনা এলাকার সীমানা বাস্তব আলামত সহ রিরিত করা এবাং সুপারভাইজার 

এলাকার জেি ম্যাপ প্রণয়ন করা; 

৩.  গণনা এলাকা রভরত্তক জমাট খানা ও প্ররতিাদনর তারলকা প্রণয়ন করা;  

৪.  শুমারর রনয়ন্ত্রণ কদের তারলকা প্রণয়ন; 

৫. গণনাকারী ও সুপারভাইজারগদণর প্ররশেণ জকদের তারলকা প্রস্তুতকরণ; এবাং 

৬. সাংররেত এলাকা ও জগ্রাথ জসোদরর তারলকা প্রণয়ন। 
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অধ্যায়-২ 

কবিউটাে ব ও জকাড োবলকা পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই করে হালনাগাদকের্: 
 

২.১  কবিউটাে ব ও জকাড োবলকা সংরশাধন:  
 

সেিোহকৃে করিউটার রজও জকাড তারলকাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ যািাই এবাং গণনা এলাকা ম্যাপ ও সুপারভাইজার এলাকার ম্যাদপর 

সাদথ সঙ্গরত জরদখ হালনাগাদ কেরে হরি। উি তারলকায় জমাট ১৫টি কলাম রদয়দে যার রববরণ েক-১ এ জেখাদনা হদয়দে।  
 

েক-১  জমৌ া ও মহল্লারভরত্তক করিউটার রজও জকাড তারলকা  

রজও জকাড  খানা ও প্ররতিাদনর 

সাংখ্যা 

গণনা 

এলাকার 

সাংখ্যা 

গণনাকারীর 

সাংখ্যা 

সুপাভাই ারেে 

সংখ্যা 

মন্তব্য বইদয়র সাংখ্যা 

জজলা উপদজলা জজান ইউরনয়ন

/ 

ওয়াড ে 

জমৌজা/ 

মহল্লা 

RMO জমৌজা/ 

মহল্লার 

নাম 

খানা প্রবেষ্ঠান   মাজে এলাকা 

জমৌজা/গ্রাম 

জকাড/গণনা 

এলাকা নাং 

২৫০ 

পাো 

১২৫ 

পাো 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

উপদরাি েদকর প্ররতটি কলাম যািাই করদত হদব এবাং প্রদয়াজনীয় সাংদশাধন করদত হদব।  
 

কলাম ১, ২ ও ৩:   েদকর উপদর উরল্লরখত রজও জকাড সঠিক থাকদল করণীয় রকছু জনই। তদব নতুন উপদজলা/থানা গঠিে 

হরল মন্তব্য কলাদম ‘‘নতুন উপদজলা/থানা’’ রলখদত হদব।   
 

কলাম ৪, ৫:         পল্লীএলাকার জন্য ইউবনয়ন জকাড এিং শহর এলাকার জন্য ওয়াড ে জকাড থাকদব। সঠিক থাকদল 

করণীয় রকছু জনই। তদব র্ভল থাকদল তা সাংদশাধন করদত হদব। 

কলাম ৬   RMO জকাড:  রনদেবরণ েত জকাড রলট অনুযায়ী প্ররতটি জমৌ া ও মহল্লার জন্য RMO জকাড বসাদত হদব।    
 

পল্লী এলাকা  1 

জপৌরসভা    2 

উপদজলা জহড জকায়াট োর (দপৌরসভা বরহভূ েত)  3 

কুােনদমে  5 

জগ্রাথ জসোর 7 

জনবসরতহীন/ নেী রসকরস্ত  8 

রসটি কদপ োদরশন  9 
 

জকান জমৌজা জনবসরতহীন রকাংবা নেীগদভে রবলীন হদল RMO জকাড হদব ‘8’। একইভাদব রসটি কদপ োদরশন এলাকার মহল্লা 

হদল তার জকাড হদব ‘9’ এবাং পল্লী এলাকার জকান গ্রাম হদল তার জকাড হদব ‘1’ ইতুারে। তদব জমৌজা/ মহল্লার মদধ্য জগ্রাথ 

জসোর থাকদল তার জকাড হদব 7।  
 

কলাম ৭:  করিউটার তারলকায় প্রেত্ত জমৌজা অথবা মহল্লার নাম যািাই করুন এবাং নাম না থাকদল বা নতুন জকান নাম হদল 

স্পষ্ট কদর রলখুন । জমৌজা/ মহল্লার নাদমর বানান র্ভল থাকদল সাংদশাধন করুন।    
 

কলাম ৮ ও ৯: গণনা কদর উি জমৌজা/মহল্লার খানা ও প্ররতিাদনর সাংখ্যা রলখুন। 
 

কলাম ১০: (গণনা এলাকার সাংখ্যা):  প্ররতটি জমৌজা/মহল্লায় গদড় ২৫০ টি খানার সমন্বদয় একটি গণনা এলাকা গঠিত হদব। 

প্ররতিাদনর জেদত্র গদড় ১২৫ টি প্ররতিান রনদয় একটি গণনা এলাকা গঠিত হদব। রমশ্র এলাকার জেদত্র ১টি প্ররতিান সমান দু'টি 

খানা রহসাব কদর জসভাদব গণনা এলাকা গঠন করদত হদব। জকান জমৌজা/মহল্লায় খানার সাংখ্যা ১৫০ টির কম হদল এটিদক অন্য 

গণনা এলাকার সাদথ মাজে করদত হদব। তদব এ জমৌজা/মহল্লাটিদক রিরিত করার জন্য তার গণনা এলাকার সাংখ্যা হদব ‘০১’। 

পাব েতু এলাকার প্ররতটি গণনা এলাকার জেদত্র এর সাংখ্যা হদব অদধ েক। 
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কলাম ১১: (গণনাকারীর সাংখ্যা):  মাজে এলাকা ব্যতীত প্ররতটি গণনা এলাকার জন্য একজন গণনাকারী রনদয়াগ করা হদব। তদব 

মাজে এলাকার জেদত্র মাজে এলাকা সমুদহর খানা ও প্ররতিান রহদসব কদর  একজন গণনাকারী রনদয়াগ করদত হদব।  

 

কলাম ১২: (সুপারভাইজাদরর সাংখ্যা): গদড় প্ররত ৬/৭ জন গণনাকারীর জন্য একজন সুপারভাইজার রনদয়াগ করা হদব।   
 

কলাম ১৩: (মন্তব্য):  মাজে জমৌজা/মহল্লা হদল জয এলাকার সাদথ মাজে করা হদয়দে তার রজও জকাড উদল্লখ করুন। বসরতহীন, 

নেীগদভে রবলীন  ইতুারে হদল এ কলাদম তা উদল্লখ করুন এবাং কলাম ৬ এ প্রদযাজু জকাড বসান।  
 

কলাম ১৪-১৫:  ভালভাদব যািাই করুন এবাং প্রদয়াজনীয় বইদয়র সাংখ্যা রলখুন। 
 

রব: দ্র:  প্ররতটি ইউরনয়ন অথবা ওয়াদড ের কাজ পরীো-রনরীোর পর প্ররতটি ইউরনয়ন/ওয়াদড ের জন্য জমাট জমৌজা/মহল্লার সাংখ্যা, 

খানা/ প্ররতিাদনর সাংখ্যা, EA-র সাংখ্যা, গণনকারীর সাংখ্যা এবাং সুপারভাইজাদরর সাংখ্যা রলখুন।  
 

২.২ গণনা এলাকার ম্যাপ হালনাগােকরণ: উপদজলা শুমারর সমন্বয়কারী/দজানাল অরফসাদরর প্রধান গুরুত্বপূণ ে কাজ হদলা 

সরবরাহকৃত জমৌজা/মহল্লা ম্যাপ সদরজরমদন যািাই-বাোই কদর বাস্তব আলামত সাংদযাজন কদর হালনাগাে করদত হদব। 

 

২.২.১ গর্না এলাকাে ম্যারপে সীমানা বচবিেকের্/সাম্প্রবেকীকের্: 

 

সরবরাহকৃত জমৌজা/মহল্লা ম্যাপটিদক জবইস ম্যাপ রহদসদব ব্যবহার করুন। পল্লী এলাকায় জমৌজা জবইস ম্যাদপ রলদজন্ড অনুসরণ 

কদর প্রথদম জকান জমৌজায় একারধক গ্রাম থাকদল গ্রাদমর সীমানা রিরিত করদত হদব। এই ম্যাপ গণনা এলাকার সীমানা বাস্তব 

আলামত সহ েয়টি রিি যুি কদর গণনা এলাকা রনধ োরণ করদত হদব। প্রদযাজু জেদত্র রাস্তাঘাট, খাল, রবল, নেী ইতুারে িারা 

রিরিত করা জযদত পাদর। প্রদয়াজদন সীমানার িাররেদক স্কুল, মসরজে, মাদ্রাসা, মরন্দর, ক্লাব, জকান রবদশি ব্যরির বারড়/দোকান 

ইতুারে রিি ও নাম রলখদত হদব। জপৌর এলাকার জেদত্র মহল্লা ম্যাদপ বাস্তব আলামতসহ রলদজন্ড ব্যবহার কদর মহল্লা ম্যাপ 

সাংদশাধন ও নবায়ন করদত হদব। এই ম্যাদপ গণনা এলাকার সীমানা রিরিত কদর প্ররতটি গণনা এলাকার িারপাদশ ন্যুনতম ৬ 

(েয়) টি বাস্তব আলামত ও রলদজন্ড বসাদত হদব জযন খুব সহদজ গণনাকারীগণ স্ব স্ব এলাকার সীমানা সঠিকভাদব রিনদত পাদর। 
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Enumerator Area Map: 

 

 



97 

অধ্যায়: ৩ 

সুপােভাই াে জেচ ম্যাপ সরে বমরন যাচাই করে প্ররয়া নীয় ল্যান্ডমাকণ িবসরয় তেেীকের্ : 

 

৩.১  বডব টাল ম্যারপে ব্যিহাে: 

 

সরবরাহকৃত রডরজটাল ম্যাদপর মদধ্য জমৌজা, মহল্লা, গ্রাম ও গণনা এলাকার সীমানা রিরিত করার পর; এ ম্যাপটি ব্যবহার কদর  

প্রদতুক সুপারভাইজাদরর জন্য জেি ম্যাপ প্রণয়ন করদত হদব। সুপারভাইজার এলাকার অন্তর্ভ েি ৬/৭টি গণনা এলাকার সীমানায় 

পয োপ্ত ল্যান্ডমাকে বরসদয় সুপারভাইজার ম্যাপটিদক সুন্দরভাদব ততরী করদত হদব।  

 

৩.২ সুপােভাই াে এলাকাে জেচ ম্যাপ প্রর্য়ন: 

 

৩.২.১  সুপােভাই াে ম্যারপে ত্রুটি বিচ্যুবে: 

 

ইদতাপূদব ে অনুরিত শুমারর সমূদহর অরভজ্ঞতায় জেখা জগদে জয, জজানাল অপাদরশদন প্রণীত সুপারভাইজার জেি ম্যাদপ রবরভন্নরকম 

ত্রুটি রবচ্যুরত থাদক। যার কদয়কটি উোহরণ রনদে উদল্লখ করা হ’লঃ 

 

 (১)  সুপারভাইজাদরর অন্তর্ভ েি প্ররতটি গণনা এলাকার িতুরে েদক এবাং কণ োদর সহজভাদব রিরিতকরদণর জন্য ল্যান্ডমাকে 

বসাদনা হয়না, অদনক জেদত্র ল্যান্ডমাকে বসাদলও তা স্পষ্ট হয়না; 

 

 (২)  সুপারভাইজার ম্যাপটি জোট আকাদর ততরী করা হয়, যার ফদল  প্ররতটি গণনা এলাকার িতুরে েদক প্রদয়াজনীয় 

সাংখ্যক ল্যান্ডমাকে বসাদনা এবাং শুমাররদত ব্যবহাদর উপদযাগী করা সম্ভব  হয়না; 

 

 (৩)  গণনার এলাকার িতুরে েদক খারল জরম/ফসলী জরম/রবল/বসত বারড় থাকদল তা সঠিকভাদব উদল্লখ করা হয়না; 
 

 (৪)  সঠিকভাদব রলদজন্ড ব্যবহার কদর গণনা এলাকার িতুরে েদক ল্যান্ডমাকে বসাদনা হয়না; 
 

 (৫)    সুপারভাইজার ম্যাদপর নীদি মহল্লা অথবা জমৌজা রভরত্তক গণনা এলাকার সারসাংদেপ জেয়া হয়না; 

 

 (৬)   গণনা এলাকাসহ গণনাকারীর সাংখ্যা সঠিকভাদব যািাই-বাোই না কদরই সুপাভাইজার ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়; এবাং 

 

 (৭)   সুপাভাইজার ম্যাদপ উরল্লরখত খানা ও প্ররতিাদনর সাংখ্যা করিউটার রজও জকাড ফরদম উরল্লরখত সাংখ্যার রমল 

থাদকনা; ইতুারে 

জয জকান ম্যাপ পড়দত এবাং ততরী করদত ম্যাদপর ৫টি জমৌরলক রবিয় জানা প্রদয়াজন- (১) রশদরানাম, (২) রেকরনদে েশনা, (৩) 

সীমানা, (৪) বরড এবাং (৫) রলদজন্ড। ৮ নাং পৃিায় প্রেরশ েত সুপারভাইজার ম্যাদপ এ ৫টি অাংদশর রববরণ রনদে জেয়া হ’ল: 

 

(১) রশদরানাম- Supervisor Map-02  695-Majlishpur Mauza,  29-Basantapur Union , 76-Rajbari   

 sadar Upazila, 82-Rajbari Zila 
 

(২)  রেকরনদে েশনা-  
 

(৩)  সীমানা- উত্তদর হাট জয়পুর, পূদব ে ফররেপুর জজলা, েরেদণ দুলরে লেীপুর এবাং পরিদম বড় ভবানীপুর 

 
(৪)  বরড- মজরলশপুর ও বড় রঘুনাথপুর জমৌজার আটটি গণনা এলাকার সীমানা ও রবরভন্ন ল্যান্ডমাকে  
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(৫)  রলদজন্ড-  
 

PSA Boundary :   

Ward Boundary  : 

EA Boundary : 

Mauza/ Mahallah Boundary  :  

Metalled Road  : 

Unmetalled Road  : 

 

River  : 

 

Pond/Ditch : 

 

College/School/Maddrasa :  

Mosque  

 

তাোড়াও সুপারভাইজার ম্যাদপর নীদি ডান রেদক আটটি গণনা এলাকার সারসাংদেপ জেখাদনা হদয়দে: 

 

Code Mauza /Mahallah EA H/H Estab. Enu Remarks 

695 Majlishpur 01   01  

02   01  

03   01  

04   01  

135 Bara Raghunatpur 01   01  

02   01  

03   01  

04   01  

 Total 08   08  

  

***   সুপারভাইজার ম্যাদপর বারহদরর িতুেরেদক - এলাকার নাম ও বাস্তব আলামত ব্যবহার কদর ম্যাদপর সীমানা রনধ োরণ 

করুন। 

 

***   সুপারভাইজাদরর অধীনস্থ গণনা এলাকার সীমনায় ৫/৬টি বাস্তব আলামতসহ রলদজন্ড ব্যবহার কদর গণনা এলাকা ঠিক 

করুন। এ কাজটি খুবই গুরুত্বপূণ ে কাজ, এর মাধ্যদম সুপারভাইজারগণ তাঁর সুপারভাইজারী এলাকার গণনা এলাকা ব্যদঝ 

রনদয় সহদজই গণনাকারীগণদক তাঁদের গণনা এলাকার সীমানা ব্যরঝদয় রেদত পারদবন।  

 

***   গণনা এলাকার খানা ও প্ররতিানদক আলাো গণনা কদর EA সাংখ্যা রনধ োরণ কদর ‘েক’ এ জেখান।   

 

***  ম্যাপ প্রণয়ন স্পষ্ট হদত হদব (সাংখ্যা, অের, রলদজন্ড ইতুারে)। 
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Supervisor Area Map: 
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অধ্যায়: ৪ 

শুমাবে িইরয়ে প্ররয়া নীয়োে বহসাি  এিং ১ম জ ানাল অপারেশরনে  ন্য বনধ ণাবেে অন্য চােটি কা  সিাদন: 

 

৪.১ প্ররতটি জজাদন ২৫০ পৃিার এবাং ১২৫ পৃিার বই প্রদয়াজনীয়তার রহসাব চূড়ান্তকরণ: 

 

প্ররতটি জমৌজা, মহল্লা এবাং গণনা এলাকায় আনুমারনক কতটি খানা ও প্ররতিান রদয়দে তার রহসাব করিউটার রজও জকাড 

তারলকার ৮ও ৯ নাং কলাদম প্রাক্কলন করা হদয়দে।  আমরা জারন, প্রশ্নপদত্রর প্ররতটি পৃিায় একটি খানা বা প্ররতিাদনর তথ্য, একটি 

শুমারর বড় বইদয় ২৫০ টি খানার তথ্য, মাঝারর বইদয় ১২৫ টি প্ররতিাদনর তথ্য সাংগ্রহ করা যাদব। জস রবদবিনায় জকান ইউরনয়দন 

(দমৌজারভরত্তক) ও ওয়াদড ে (মহল্লারভরত্তক) জকান সাইদজর কয়টি বই প্রদয়াজন তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাদব যািাই কদর করিউটার 

তারলকার ১৪, ১৫ নাং কলাম পূরণ করদত হদব।  

 

৪.২: জজানরভরত্তক প্ররশেণ জকদের তারলকা প্রণয়ন (কদফাল ফরম-২০) 

 

প্ররতটি জজাদন অনরধক ২টি প্ররশেণ জকদে গণনাকারী ও সুপারভাইজারগণদক প্ররশেণ প্রোন করদত হদব। প্ররতটি প্ররশেণ জকদে 

গদড় ৪০ হদত ৫০ জন গণনাকারী ও সুপারভাইজার থাকদব। অতএব ইউরনয়দনর জিয়ারম্যান ও জসদক্রটারীর সাদথ আদলািনা কদর 

এমন একটি স্কুল বাোই করদত হদব যাদত ব্লাক জবাড ে, পয োপ্ত আদলা-বাতাস এবাং ৫০ জদনর বসার সাংকুলান হয়। ফরম-২০ এর 

৪টি কলাম পূরণ কদর প্ররশেণ জকদের তারলকা প্রণয়ন করদত হদব। 

 

৪.৩ জজানরভরত্তক জগ্রাথ জসোদরর তারলকা প্রণয়ন (কদফাল ফরম-১৯): 

 

প্ররতটি জজাদন জগ্রাথ জসোর থাকদল তার তারলকা আলাোভাদব ততরী করদত হদব। 

 

৪.৪ সাংররেত এলাকার তারলকা (ফরম-২১.): 

 

কুােনদমে, পুরলশ ব্যারাক, বড োর গাড ে, জজলখানা ইতুারে জকান সাংররেত এলাকা থাকদল তার তারলকা ফরম-২১  ব্যবহার 

কদর প্রণয়ন করদত হদব। 

 
৪.৫ জজানাল অপাদরশন রনয়ন্ত্রদণর জন্য কদফাল ফরম- ১২-২৩  পূরণ করদত হদব। 
 

৪.৬ পররবহন ভাউিার: রডরসরস ও জজানাল অরফসারগণদক রনধ োররত ফরদম পররবহন ভাউিার প্রোন করদত হদব। 

 

৪.৭  রডরসরস এর প্ররতদবেন:  জজানাল অপাদরশন জশদি রডরসরসগণদক প্রথম জজানাল অপাদরশদনর উপর একটি সারব েক 

প্ররতদবেন উপস্থাপন করদত হদব।  
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অধ্যায়: ৫ 

বলবটং ফেম পূেরর্ে বনয়মািবল 

 

পরররিরত অাংদশ  জজলা, উপদজলা, ইউরনয়ন/ ওয়াড ে, জমৌজা/ মহল্লার নাম ও জকাড রলখদত হদব এবাং গণনা এলাকার নাং এ 

আরএমও জকাড রলখদত হদব।  সকল সাংখ্যা ইাংদররজদত রলখদত হদব। 

 

কলাম ১:   ক্ররমক নাং-  জমৌজা / মহল্লার উত্তর পরিম জকাণ হদত রলরটাং কাজ শুরু করদত হদব। প্রথম খানা / প্ররতিানটির 

নম্বর হদব 001, রিতীয়টির নম্বর হদব 002  ইতুারে। ২৫০ টি খানা বা ১২৫ টি প্ররতিান রনদয় একটি গণনা 

এলাকা হদব। রিতীয় গণনা এলাকার তারলকা আবার 001 হদত শুরু করদত হদব। এইভাদব জমৌজার খানা / 

প্ররতিাদনর তারলকা সিন্ন করদত হদব।  

 

কলাম ২:   ইউরনদটর নাম:  ইউরনট খানা হদল খানা প্রধাদনর নাম রলখুন। প্ররতিান হদল প্ররতিাদনর নাম রলখদত হদব। 

প্ররতিাদনর নাম না থাকদল মারলদকর নাম ইাংদররজদত রলখদত হদব। 

 

কলাম ৩ :  ইউরনদটর ধরণ: খানা হদল জকাড ১ এবাং প্ররতিান হদল জকাড ২  ইাংদররজদত রলখদত হদব। 

 

কলাম ৪:  পূণ োঙ্গ ঠিকানা : খানা বা প্ররতিাদনর পূণ োঙ্গ ঠিকানা (গ্রাম/মহল্লা, রাস্তার নাম/নম্বর, জপাট অরফস ইতুারে) 

ইাংদররজদত রলখদত হদব। এ োড়াও খানার জেদত্র খানা জকান সেদের জফান / জমাবাইল নম্বর এবাং ইদমইল (যরে 

থাদক) তা অবশ্যই রলখদত হদব। প্ররতিাদনর জেদত্র জফান নম্বর ইদমইল (যরে থাদক), ফুাক্স নাং (যরে থাদক) 

অবশ্যই রলখদত হদব। 

 

কলাম ৫:  কৃরি খানা রকনা অথ োৎ খানাটি কৃরি কাদজর সাদথ সিৃি রকনা তা জজদন জকাড ইাংদররজদত রলখদত হদব (কৃরি 

খানার সাংজ্ঞা পরবতী পৃিায়)। 

 

কলাম ৬:  খানাটি কৃরি কাদজর সাদথ সিৃি হদল তার ধরণ রলখদত হদব। খানাটি যরে শুধুমাত্র শে উৎপােন কদর অথবা 

যরে জবশীরভাগ কাজ শে উৎপােন হয় তাহদল জকাড ১ রলখদত হদব। আর খানায় যরে শে উৎপােন ব্যতীত 

গরু, োগল, হাঁস-মূরগী ইতুারে পালন কদর ও জীরবকা রনব োহ কদর তাহদল জকাড ২ রলখদত হদব।  

 

কলাম ৭:  খানায় কৃরি ব্যতীত আদয়র জন্য অন্য জকান অথ েননরতক কম েকান্ড (দযমন: বাঁশ-জবদতর কাজ, কাঁথা ততরী,  খাদ্য-

দ্রব্য ততরী কদর রবক্রয় ইতুারে) আদে রকনা তা জজদন জকাড রলখদত হদব। এ জেদত্র খানা বলদত খানার 

আরঙ্গনাসহ ব্যঝাদব। 

 

কলাম ৮, ৯ :  কম েরত জনবল- খানার জেদত্র জয খানায় কৃরি ব্যতীত অন্য কম েকান্ড খাকদল তার সাদথ সিৃি পুরুি-মরহলার 

সাংখ্যা রলখুন । প্ররতিাদনর জেদত্র কম েরত জনবল পুরুি-মরহলার সাংখ্যা রলখুন। খানায় যরে কৃরি ব্যতীত অন্য 

জকান অথ েননরতক কম েকাে থাদক তাহদল উি কম েকাদের সাদথ জরড়ত জনবদলর সাংখ্যা ৮ (পুরুি) ও ৯ (মরহলা) 

নাং কলাদম রলখদত হদব। থানায় যরে কৃরি ব্যতীত অন্য জকান অথ েননরতক কম েকাে না থাদক জস জেদত্র কলাম ৮ 

ও ৯ এ জনবল সাংখ্যা আসদব না অথ োৎ কলাম ৭ এর উত্তর  ‘না’ হদল কলাম ৮ ও ৯ পূরণ করদত হদব না। 

 

কলাম ১০:  মারলকানার ধরণ- প্ররতিাদনর জেদত্র মারলকানার ধরণ জজদন প্রদযাজু জকাড রলখুন। 

** কলাম ৫, ৬, ৭ খানার জেদত্র  এবাং ১০ প্ররতিাদনর জেদত্র প্রদযাজু। 
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কৃরি খানা এর সাংজ্ঞা : 

 

১। কৃরির উপর রনভেরশীল খানা হ’ল কৃরি খানা; এবাং 

 

২। কমপদে ৫(পাঁি) শতাাংশ বা তার জবরশ কৃরি আবারে জরম রনদজ পররিালনা করদল তা কৃরি খানা হদব (এ জেদত্র ঐ খানায় 

হাঁস, মুরগী কব্যতর, গরু, োগল, মরহি, জভড়া ইতুারে পালন কদর রকনা তা রজদজ্ঞস করদত হদব না)। 

 

৩। খানায় কমপদে 

 ১ (এক) টি গরু বা মরহি; 

৩ (রতন)টি োগল/দভড়া/শুকর (অথবা প্রদতুক জাদতর রমরলদয় ৩টি; 

 ১০ (েশ)টি হাঁস, মুরগী কব্যতর (অথবা প্রদতুক জাদতর রমরলদয় ১০টি) 

 

এই রতন প্রকাদরর জযদকান এক প্রকাদরর পশু-পারখ পালন করদল তা কৃরি খানা হদব। এ োড়াও খানায় মৎে খামার ব্যতীত মাে 

িাি কদর থাকদল জসটি কৃরিখানা রহদসদব গণ্য করা হদব। 

 

উপদরাি রবিদয়র জযদকান তবরশষ্টু থাকদল তা কৃরিখানা রহদসদব গণ্য করা হদব। 
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অধ্যায়: ৬ 

জ লা শুমাবে সমন্বয়কােীে দাবয়ত্ব 

 

ক)  জজলা সেদর উপদজলা পররসাংখ্যান কম েকতোর সহায়তায় জজানাল অরফসারদের প্ররশেদণর জন্য প্ররশেণ প্রোদনর 

যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;  
 

খ)  জকান জজানাল অরফসার অনুপরস্থত থাকদল উহা তাৎেরণকভাদব সাংরেষ্ট জকেীয় রনয়ন্ত্রণ কদে রলরখতভাদব ও 

জটরলদফান মারফত জানাদনা; 
 

গ)  মাঠ পয োদয় বেলী/পদোন্নরত/িাকুরী জথদক অবসর ইতুারে কারদণ প্রেত্ত জজানাল অরফসার তারলকায় জকান 

সাংদশাধন/পররবতেন হদল উহা তাৎেরণকভাদব জকেীয় রনয়ন্ত্রণ কদে রলরখতভাদব জানাদনা; 
 

ঘ)  প্ররতটি উপদজলার উপদজলা পররসাংখ্যান অরফসাদরর সাদথ আদলািনা কদর প্রদতুকটি জজাদনর গঠন ও সীমানা 

মাঠ পয োদয় যািাই কদর চূড়ান্ত করা এবাং সরবরাহকৃত তারলকায় জকান পররবতেন ও সাংদশাধন করা হদল জকেীয় 

রনয়ন্ত্রণ কেদক রলরখতভাদব জানাদনা; 
 

ঙ)  জজলাধীন সকল উপদজলা শুমারর সমন্বয়কারী ও জজানাল অরফসারগণদক প্ররশেণ প্রোন করা এবাং প্ররশেণ 

জশদি প্রদয়াজনীয় মালপত্র রবতরণ করা; 
 

ি)  জজানাল অপাদরশন িলাকালীন সমদয় প্ররতটি জজান পররেশ েন কদর জজানাল অরফসাদরর কাজ সদরজরমদন 

তোররক ও মূল্যায়ন করা। সুপারভাইজার ম্যাপ সমূদহ সাধারণত জয সকল র্ভলত্রুটি হয়; জজানাল অরফসারগণ তা 

সঠিকভাদব কদরদেন রকনা তা রনরিত করা সমন্বয়কারীগদণর অবশ্যই কতেব্য। কাজ জশদি সকল সুপারভাইরজাং 

এলাকার জেি ম্যাপ প্রস্ত্ত্ততসহ জজানাল অপাদরশন সুিুভাদব সিারেত হদয়দে এই মদম ে প্রতুয়ন এবাং 

প্ররতদবেনসহ সকল কাগজপত্র সময়সূরি অনুযায়ী জকেীয় রনয়ন্ত্রণ কদে জমা জেয়া। 
 

ে)  খরদির রববরণ ও প্রারপ্ত রররসট সহ সকল রবল ভাউিার জহড অরফদস জমাোন; এবাং 
 

জ)  রবরবধ ।    
 

জজানাল অপাদরশদনর সময় জকান সমো জেখা রেদল জকেীয় শুমারর কদফাল রুদমর সাদথ জযাগাদযাগ করদত হদব। 
  

 জফান: 8128910, 9115495 
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2.3: Filled Forms of Zonal Operation 

 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ফরম-১২ 

জজলা  :  বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা  অশু/২০১৩ 

উপদজলা/থানা  :  অথ েননরতক শুমারর-২০১৩ ১ম জজানাল অপাদরশন 
জজান নাং : জজাদনর সারসাংদেপ 

  (দজানাল অরফসারগণ প্রণয়ন করদবন) 
 

 অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ 
ক্র:

ন: 

ইউরনয়/ওয়াড ে জমৌজা/মহল্লা/ 

গ্রাম সাংখ্যা 

খানার 

সাংখ্যা 

(যািাইকৃত) 

প্ররতিাদনর 

সাংখ্যা 

গণনা 

এলাকার 

সাংখ্যা 

গণনা 

কারীর 

সাংখ্যা 

সুপার 

ভাইজাদরর 

সাংখ্যা 

সুপার 

ভাইজার 

ম্যাদপর 

সাংখ্যা 

রডরজটাল 

জমৌজা/ 

মহল্লা 

ম্যাদপর 

সাংখ্যা 

মাজে 

জমৌজা/ 

মহল্লার 

সাংখ্যা 

জনবসরতহীন 

জমৌজার  

সাংখ্যা 

নেীগদভ ে 

রবলীন 

জমৌজার 

সাংখ্যা 

আাংরশক 

জমৌজার 

সাংখ্যা 

করিউটার 

তারলকা 

(পৃিা 

সাংখ্যা) 

বইদয়র সাংখ্যা মন্তব্য 

জকাড নাম জমৌজা মহল্লা ২৫০ 

পাতা 

১২৫ 

পাতা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

জমাট                   

 

রব: দ্র:  ১। প্ররতটি ওয়াড ে/ইউরনয়দনর জন্য ১ (এক) টি লাইন পূরণ করুন।  
 

          ২। একটি জজাদন ৩টি ওয়াড ে/ইউরনয়ন থাকদল ৩টি লাইন পূরণ করুন।  

 

 রডরসরসর নাম : ....................... ইউরসরসর নাম : ....................... জজানাল অরফসাদরর নাম : ....................... 

 স্বাের : ....................... স্বাের : ....................... স্বাের : ....................... 

 তাররখ : ....................... তাররখ : ....................... তাররখ : ....................... 
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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ফেম-১৩ 

রবভাগ  :  বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা  অশু/২০১৩ 

জজলা  :  অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ ১ম জজানাল অপাদরশন 

উপদজলা/থানা : উপদজলা/থানার সারসাংদেপ 

 

(উপদজলা পররসাংখ্যান অরফসার/থানা পররসাংখ্যানরবেগণ পূরণ করদবন) 

   

 অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ 
ক্ররমক 

নাং 

জজান 

নাং 

ইউরনয়ন/

ওয়াদড ের 

সাংখ্যা 

জমৌজা/

মহল্লার 

সাংখ্যা 

খানার 

সাংখ্যা 

 

 প্ররতিাদনর 

সাংখ্যা 

গণনা 

এলাকার 

সাংখ্যা 

গণনা 

কারীর 

সাংখ্যা 

সুপার 

ভাইজাদরর 

সাংখ্যা 

সুপার 

ভাইজার 

ম্যাদপর 

সাংখ্যা 

রডরজটাল 

জমৌজা/ 

মহল্লা 

ম্যাদপর 

সাংখ্যা 

 মাজে 

জমৌজা/ 

মহল্লার 

সাংখ্যা 

জনবসরতহীন 

জমৌজার 

সাংখ্যা 

নেীগদভ ে 

রবলীনদমৌজার 

সাংখ্যা 

আাংরশক 

জমৌজার 

সাংখ্যা 

করিউটার  

তারলকা 

 (পৃিা 

সাংখ্যা) 

বইদয়র সাংখ্যা মন্তব্য 

২৫০ 

পাতা 

১২৫ 

পাতা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
জমাট                  

 

রব:দ্র:  ১। উপদজলা/থানার অন্তর্ভ েি প্ররতটি জজাদনর জন্য ১(এক)টি লাইন পূরণ করুন।  

 
 

          ২। ১(এক) টি উপদজলায় ৩ (রতন)টি জজান হদল ৩(রতন)টি লাইন পূরণ করুন।  

 

 রডরসরসর নাম : ................................... ইউরসরসর নাম : ................................... 

 স্বাের : ................................... স্বাের : ................................... 

 তাররখ : ................................... তাররখ : ................................... 
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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ফরম-১৪ 

রবভাগ  :  বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা  অশু/২০১৩ 

জজলা  :  অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ ১ম জজানাল অপাদরশন 

   জজলার সারসাংদেপ 

 

(জজলা শুমারর সমন্বয়কারীগণ পূরণ করদবন) 

   

 অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ 

ক্রঃরমঃ উপদজলা/থানা জজান 

সাংখ্যা 

ইউরনয়ন/ 

ওয়াদড ের 

সাংখ্যা 

জমৌজা/ 

মহল্লা 

সাংখ্যা 

 

খানার 

সাংখ্যা 

 

প্ররতিাদনর 

সাংখ্যা 

গণনা 

এলাকার 

সাংখ্যা 

গণনা 

কারীর 

সাংখ্যা 

সুপার 

ভাইজাদরর 

সাংখ্যা 

সুপারভাইজার 

ম্যাদপর সাংখ্যা 

রডরজটাল 

জমৌজা/ 

মহল্লার ম্যাদপর 

সাংখ্যা 

মাজে 

জমৌজা/ 

মহল্লা 

সাংখ্যা 

জনবসরতহীন 

জমৌজার সাংখ্যা 

নেীগদভ ে 

রবলীন 

জমৌজার 

সাংখ্যা 

আাংরশক 

জমৌজার 

সাংখ্যা 

করিউটার  

তারলকা 

 (পৃিা সাংখ্যা) 

বইদয়র সাংখ্যা মন্তব্য 

জকাড নাম 

২৫০  

পাতা 

১২৫ 

 পাতা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

জমাট                     
 

রব:দ্র:  ১। শুমারর জজলার অন্তর্ভ েি প্ররতটি উপদজলা/থানার জন্য একটি লাইন পূরণ করুন। 
  

        ২। অপর পৃিায় বরণ েত েদক তোররক বৃত্তান্ত প্রোন করুন।  
 

   রডরসরসর নাম : ................................... 

   স্বাের : ................................... 

   তাররখ : ................................... 
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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ফরম-১৫ 

   বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা  অশু/২০১৩ 

   অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ ১ম জজানাল অপাদরশন 

   পবেসংখ্যান ভিন 

  ই-২৭/এ, আগােগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

 

১ম জজানাল অপাদরশদনর মালামাল প্রকল্প েপ্তর জথদক রডরসরসগদণর রনকট রবতরদণর রববরণ 
 

 জজলার নাম: ...............................  জজান সাংখ্যা: ............................... 
 

ক্ররমক 

নাং 
মালামাদলর রববরণ 

জজলার জন্য মালামাল 
মন্তব্য 

রডরসরস ররজাভে সব েদমাট 

১। জজানাল অপাদরশন রনদে েরশকা     

২। জমৌজা/মহল্লার ম্যাপ     

৩। করিউটার রজও জকাড তারলকা     ৩ জসট 

৪। খাম     

৫। সাো কাগজ (২৩   ৩৬)                                         

৬। সুপারভাইজার ম্যাদপর কাগজ (১১  ১৭)                      

৭। বস্তা/ব্যাগ (িদটর / প্লারটক)     

৮। জপরিল     

৯। সাপ েনার (কাট োর)     

১০। ইদরজার (রাবার)     

১১। ফরম-১২  (দজাদনর সারসাংদেপ)     

১২। ফরম-১৩  (উপদজলা/থানার সারসাংদেপ)     

১৩। ফরম-১৪  (দজলার সারসাংদেপ)     

১৪। ফরম-১৬  (রডরসরস কতৃেক জজানাল অরফসারগদণর রনকট হদত মালামাল গ্রহণ 

ফরম) 
   

 

১৫। ফরম-১৭  (রডরসরস কতৃেক প্রকল্প েপ্তদর মালামাল জমাোন ফরম)     

১৬। ফরম-১৮  (দজানাল অরফসারগদণর হারজরা ফরম)     

১৭। ফরম-১৯  জগ্রাথ জসোদরর তারলকা     

১৮। ফরম-২০  প্ররশেণ জকদের তারলকা ফরম     

১৯। ফরম-২১  সাংররেত এলাকার তারলকা ফরম     

২০। ফরম-২২  জনবসতীহীন জমৌজার তারলকা     

২১। ফরম-২৩  নেীগদভে রবলীন জমৌজার তারলকা     

২২। জজানাল অরফসারগদণর তারলকা      
 

জজলা শুমারর সমন্বয়কারী/গ্রহণকারী  জ ানাল অবফসাে/ মাদানকােী কম েকতোর 
 

 স্বাের ও তাররখ : ............................... স্বাের ও তাররখ : ............................... 

 নাম : ...............................  নাম : ............................... 

 পেরব : ............................... পেরব : ............................... 
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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ফরম-১৬ 

   বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা  অশু/২০১৩ 

   অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ ১ম জজানাল অপাদরশন 

   পবেসংখ্যান ভিন 

  ই-২৭/এ, আগােগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

 

১ম জজানাল অপাদরশদনর জশদি রডরসরস কতৃেক জজানাল অরফসারগদণর রনকট হদত মালামাল গ্রহদণর রববরণ 
 

 

জজলার নাম:...............................  উপদজলা/থানার নাম:..............................  জজান নাং:.............................. 

 

ক্ররমক নাং গ্রহণকৃত মালামাদলর রববরণ সাংখ্যা মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ 

১। জমৌজা/মহল্লা ম্যাপ (দবইস ম্যাপ)   

২। সুপারভাইজার জেি ম্যাপ   

৩। করিউটার তারলকা (Geo-code list)   

৪। ফরম-১২  (দজাদনর সার-সাংদেপ)   

৫। ফরম-১৩  (উপদজলা/থানার সার-সাংদেপ)   

৬। পররবহন ভাউিার (দজানাল অরফসার)   

৭। ফরম-১৯  জগ্রাথ জসোদরর তারলকা   

৮। ফরম-২০  প্ররশেণ জকদের তারলকা ফরম   

৯। ফরম-২১  সাংররেত এলাকার তারলকা ফরম   

১০। ফরম-২২ জনবসরতহীন জমৌজার তারলকা   

১১। ফরম-২৩  নেীগদভে রবলীন জমৌজার তারলকা   

 

 

রডরসরস/গ্রহণকারী কম েকতোর  জ ানাল অবফসাে/ মাদানকােী কম েকতোর 

 

 স্বাের ও তাররখ : ............................... স্বাের ও তাররখ : ............................... 

 নাম : ...............................  নাম : ............................... 

 পেরব : ............................... পেরব : ............................... 
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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ফরম-১৭ 

   বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা  অশু/২০১৩ 

   অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ ১ম জজানাল অপাদরশন 

   পবেসংখ্যান ভিন 

  ই-২৭/এ, আগােগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

 
 

১ম জজানাল অপাদরশদনর জশদি রডরসরস কতৃেক প্রকল্প েপ্তদর মালামাল জমাোদনর রববরণ 

 
 

 

               জজলার নাম: .................................                                    জজান সাংখ্যা: ......................... 

 
 

ক্ররমক নাং জমাকৃত মালামাদলর রববরণ সাংখ্যা মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ 

১। জমৌজা/মহল্লা ম্যাপ (দবইস ম্যাপ)   

২। করিউটার তারলকা (Geo-code list)   

৩। সুপারভাইজার জেি ম্যাপ   

৪। ফরম-১২ (দজাদনর সার-সাংদেপ)   

৫। ফরম-১৩ (উপদজলা/থানার সার-সাংদেপ)   

৬। ফরম-১৪ (দজলার সার-সাংদেপ)   

৭। ফরম-১৬ (রডরসরস কতৃেক জজানাল অরফসারগদণর রনকট হদত মালামাল  গ্রহণ ফরম)   

৮। ফরম-১৭ (রডরসরস কতৃেক প্রকল্প েপ্তদর মালামাল জমাোন ফরম)   

৯। ফরম-১৮ (দজানাল অরফসারগদণর হারজরা)   

১০। ফরম-১৯ জগ্রাথ জসোদরর তারলকা   

১১। পররবহন ভাউিার (দজানাল অরফসার ও রডরসরস)   

১২। প্ররতদবেন (রডরসরস)   

১৩। ফরম-২০ প্ররশেণ জকদের তারলকা ফরম   

১৫। ফরম-২১ সাংররেত এলাকার তারলকা ফরম   

১৬। ফরম-২২ জনবসরতহীন জমৌজার তারলকা   

১৮। ফরম-২৩ নেীগদভে রবলীন জমৌজার তারলকা   

 

 

গ্রহণকারী কম েকতোর  বডবসবস/ মাদানকােী কম েকতোর 

 

 স্বাের ও তাররখ : ............................... স্বাের ও তাররখ : ............................... 

 নাম : ...............................  নাম : ............................... 

 পেরব : ............................... পেরব : ............................... 
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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ফরম-১৮ 

   বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা  অশু/২০১৩ 

   অথ েননরতক শুমারর-২০১৩ ১ম জজানাল অপাদরশন 

   পবেসংখ্যান ভিন 

  ই-২৭/এ, আগােগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

 
জজলা:.....................................................                     জজান সাংখ্যা:............................................ 

 

 
 

১ম জজানাল অপাদরশন প্ররশেদণ জজানাল অরফসারগদণর হারজরা 
 

ক্ররমক 

নাং 

নাম পেরব কম েস্থল জমাবাইল নাং  স্বাের ও 

তাররখ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 জজলা শুমারর সমন্বয়কারীর  

 

 স্বাের ও তাররখ : ............................................ 

 
 নাম : ............................................ 

 
 পেরব : ............................................ 
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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ফরম-১৯ 

   বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা  অশু/২০১৩ 

   অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ ১ম জজানাল অপাদরশন 

   পবেসংখ্যান ভিন 

  ই-২৭/এ, আগােগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

 

 

জগ্রাথ জসোদরর তারলকা 

 

জজলার নাম:................................ উপদজলার নাম:........................... জজান নাং: .............................. 

                 

ক্ররমক নাং জগ্রাথ জসোদরর নাম   রজও জকাড জমৌজার নাম রজও জকাড ইউরনয়দনর নাম 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

রডরসরস/গ্রহণকারী কম েকতোর  জ ানাল অবফসাে/ মাদানকােী কম েকতোর 

 

 স্বাের ও তাররখ : ............................... স্বাের ও তাররখ : ............................... 

 নাম : ...............................  নাম : ............................... 

 পেরব : ............................... পেরব : ............................... 
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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ফরম-২০ 

   বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা  অশু/২০১৩ 

   অথ েননরতক শুমারর-২০১৩ ১ম জজানাল অপাদরশন 

   পবেসংখ্যান ভিন 

  ই-২৭/এ, আগােগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

 

শুমারর প্ররশেণ জকদের তারলকা 
 

জজলার নাম:............................ উপদজলার নাম:............................ জজান নাং:............................ 
                 

ক্ররমক 

নাং 
প্ররশেণ জকদের নাম ঠিকানা 

প্ররতিান প্রধান/োরয়ত্ব প্রাপ্ত 

কম েকতোর জফান নম্বর- 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 রডরসরস জ ানাল অবফসাে 
 

 স্বাের ও তাররখ : ............................... স্বাের ও তাররখ : ............................... 

 নাম : ...............................  নাম : ............................... 

 পেরব : ............................... পেরব : ............................... 
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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ফরম-২১ 

   বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা  অশু/২০১৩ 

   অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ ১ম জজানাল অপাদরশন 

   পবেসংখ্যান ভিন 

  ই-২৭/এ, আগােগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

 

সাংররেত এলাকার তারলকা 
 

জজলার নাম :.......................... উপদজলার নাম:................................... জজান নাং: .......................... 
                 

ক্ররমক 

নাং 

সাংররেত এলাকার নাম ঠিকানা সাংররেত এলাকার োরয়ত্ব 

প্রাপ্ত কম েকতোর নাম, পেরব 

ও জফান নম্বর- 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 রডরসরস জ ানাল অবফসাে 

 

 স্বাের ও তাররখ : ............................... স্বাের ও তাররখ : ............................... 

 নাম : ...............................  নাম : ............................... 

 পেরব : ............................... পেরব : ............................... 
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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ফরম-২২ 

   বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা  অশু/২০১৩ 

   অথ েননরতক শুমারর-২০১৩ ১ম জজানাল অপাদরশন 

   পবেসংখ্যান ভিন 

  ই-২৭/এ, আগােগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

 

জনবসরতহীন জমৌজার তারলকা 

 

জজলার নাম:.......................উপদজলার নাম:............................................. জজান নাং:.......................... 

 

ক্ররমক নাং জনবসরতহীন জমৌজার নাম ও জকাড নাং ইউরনয়দনর নাম মন্তব্য 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 রডরসরস জ ানাল অবফসাে 

 

 স্বাের ও তাররখ : ............................... স্বাের ও তাররখ : ............................... 

 নাম : ...............................  নাম : ............................... 

 পেরব : ............................... পেরব : ............................... 
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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ফরম-২৩ 

   বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা  অশু/২০১৩ 

   অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ ১ম জজানাল অপাদরশন 

   পবেসংখ্যান ভিন 

  ই-২৭/এ, আগােগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

 

নেীগদভ ে রবলীন জমৌজার তারলকা 

 

জজলার নাম:.......................উপদজলার নাম:............................................ জজান নাং:.......................... 

 

ক্ররমক নাং নেীগদভে রবলীন জমৌজার নাম ও জকাড নাং-  ইউরনয়দনর নাম মন্তব্য 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

রডরসরস  জ ানাল অবফসাে 

 

 স্বাের ও তাররখ : ............................... স্বাের ও তাররখ : ............................... 

 নাম : ...............................  নাম : ............................... 

 পেরব : ............................... পেরব : ............................... 

 

 

 



116 

 

 অথ েননরতক শুমারর – ২০১৩ রলরটাং ফরম- 'ক' 
 

 

জজলা: .... জকাড:....থানা/ উপদজলা:....জকাড:....ওয়াড ে / ইউরনয়ন- জকাড:.... জমৌজা /মহল্লা:.... জকাড:..... গণনা এলাকা নাং: .... 

 

ক্ররমক 

নাং 

ইউরনদটর 

নাম  

(খানা প্রধান 

/প্ররতিাদনর 

নাম) 

ইউরনদটর ধরন 

খানা-১  

প্ররতিান-২ 

 

 

পূণ োঙ্গ ঠিকানা 

(দফান/ 

জমাবাইল, 

ইদমইল, ফুাক্স 

নাং সহ) 

খানার জেদত্র কম েরত জনবল  

(খানার জেদত্র কাদজর 

সাদথ সিিৃ জনবল ও 

প্ররতিাদনর জেদত্র জমাট 

জনবল)  

প্ররতিাদনর জেদত্র 

কৃরি খানা 

রকনা 

হুাঁ-১ 

না-২ 

কৃরি খানা 

হদল কৃরি 

কাদজর ধরন  

শে-১  

শে নয়-২ 

খানায় কৃরি 

ব্যতীত জকান 

অথ েননরতক 

কম েকান্ড আদে 

রক? 

হাঁ-১   

 না-২ 

মারলকানা ধরণ 

একক-১ 

জযৌথ বা 

অাংরশোররত্ব-২ 

পুরুি মরহলা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

রলরটাংকারীর নাম  ও তাররখ 
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Annex-3: Second Zonal Operation 
3.1: Office Order 
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3.2: Zonal Operation Instruction 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

পররসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ 

 

 

 

রিতীয় জজানাল অপাদরশন রনদে েরশকা 

 

 

 

অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা 

পররসাংখ্যান ভবন 

ই-২৭/এ আগারগাঁও 

জশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 
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উপক্রমরণকা 

 

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা (রবরবএস) জেদশর আথ ে-সামারজক অবস্থা রনরূপদণর জন্য রনভেরদযাগ্য তথ্য সাংগ্রহ ও প্রকাশনার 

রনরমত্ত রবরভন্ন শুমারর ও জররপ পররিালনা কদর আসদে। রবরবএস কতৃেক পররিারলত শুমাররসমূদহর মদধ্য আেমশুমারর, কৃরি 

শুমারর ও অথ েননরতক শুমারর উদল্লখদযাগ্য। েশ বেদরর ধারাবারহকতা অনুসরদণ রবরবএস ২০১৩ সাদলর মাি ে-জম মাদস তৃতীয় 

অথ েননরতক শুমারর অনুিাদনর পররকল্পনা গ্রহণ কদরদে। অকৃরি খাতগুদলাদক পররকরল্পতভাদব উন্নয়নমুখী করার লদেু মানসম্মত 

পররসাংখ্যান প্রণয়ন করাই এ শুমাররর মূল উদেশ্য। অথ েননরতক শুমাররর মাধ্যদম কৃরি বরহভূ েত অথ েননরতক কম েকাদের তথ্য সাংগ্রহ 

করা হয়। বাাংলাদেদশর কৃরি রনভের অথ েনীরত ক্রমশ পররবরতেত হদয় রশল্প ও জসবারনভের অথ েনীরতদত উত্তরণ ঘটদে। ফদল অকৃরি 

খাতগুদলা জাতীয় আয় ও কম েসাংস্থাদন অরধকতর অবোন রাখদে। তদব উন্নয়ন পররকল্পনা প্রণয়দন এ খাতসমূদহর পয োপ্ত তদথ্যর 

ঘটরত রদয়দে। জাতীয় অথ েনীরতর এ উত্তরণলদে অথ েননরতক শুমাররর গুরুত্ব অপররসীম। তাই অথ েননরতক শুমারর জাতীয় ও স্থানীয় 

পয োদয় ভরবষ্যত অথ েননরতক পররকল্পনা প্রণয়দণ গুরুত্বপূণ ে ভূরমকা রাদখ। ১৯৮৬ সাদল সব েপ্রথম সারাদেদশ কৃরি বরহভূ েত অথ েননরতক 

শুমারর অনুরিত হয় । রিতীয় অথ েননরতক শুমারর ২ (দুই) পদব ে অনুরিত হয়। প্রথম পদব ে ২০০১ সাদল শহর ও রিতীয় পদব ে ২০০৩ 

সাদল পল্লী এলাকায় অনুরিত হয়।  

 

অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ অনুিাদনর লদেু রবরভন্ন প্রস্তরতমূলক কায েক্রম গ্রহণ করা হদয়দে। শুমারর কায েক্রম রবদেিণ কদর জেখা 

যায় জয, রনর্ভ েল শুমারর রনভের কদর শুমাররর প্রাক-প্রস্তরতমূলক কায েক্রদমর ওপর। রবজ্ঞাদনর অগ্রযাত্রায় তথ্যপ্রযুরির আধুরনকায়দন 

বতেমান যুদগ সঠিকভাদব শুমাররর মানরনয়ন্ত্রণ এবাং সুশৃঙ্খল, সুিু ও সুিারুরূদপ শুমারর অনুিাদনর জন্য রনর্ভ েলভাদব প্রণীত 

করিউটারাইজড রজও জকাড তারলকা ও আধুরনক শুমারর ম্যাপ ততরর করা জজান গঠদনর অন্যতম হারতয়ার। প্রথম জজানাল 

অপাদরশদন উরল্লরখত কায োবলী মাঠ পয োদয় সিােন করা হদয়দে।  

 

২য় জজানাল অপাদরশদন জজানাল অরফসারগণ তাঁদের জন্য রনধ োররত এলাকায় ১ম জজানাল অপাদরশদন সিারেত খানা ও 

প্ররতিাদনর তারলকা যািাই করদবন এবাং প্রদয়াজনীয় ত্রুটি সাংদশাধন করদবন। এোড়াও জজাদনর গঠন চূড়ান্তকরণ এবাং শুমারর 

করমটি গঠন, গণনাকারী ও সুপারভাইজাদরর সাংখ্যা চূড়ান্তকরণ এবাং তারলকা প্রণয়ন, শুমারর রনয়ন্ত্রণকদের তারলকা প্রণয়ন, 

গণনাকারী ও সুপারভাইজারগদণর প্ররশেণ জকদের তারলকা চূড়ান্তকরণ ও সাংররেত এলাকা ও জগ্রাথ জসোদরর তারলকা প্রণয়ন 

ইতুারে কাজ সিােন করদবন। এ রবিদয় যথাযথ প্ররশেণ প্রোদনর জন্য অত্র রনদে েরশকা ততরর করা হদয়দে। মাটার 

জেইনার/দজলা শুমারর সমন্বয়কারীগণ অত্র রনদে েরশকা অনুসরণ কদর প্ররশেণ গ্রহণ করদবন এবাং মাঠ পয োদয় জজানাল 

অরফসারগণদক যথাযথ প্ররশেণ এবাং সাব েেরণকভাদব সহায়তা প্রোন করদবন। শুমারর কায েক্রদমর সাদথ সাংরেষ্ট সকদলর সমরন্বত 

প্রদিষ্টায় ২য় জজানাল অপাদরশন সফলভাদব সমাপ্ত করা যাদব এবাং রনধ োররত সময়সূরি অনুযায়ী অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ অনুিান 

সম্ভব হদব, এ আশাবাে ব্যি কররে।  

 

  

জগালাম জমাস্তফা কামাল 

              (অরতররি সরিব) 

মহাপররিালক 

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা 
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অধ্যায়-১: ভূরমকা 

 

রপ্রয় সহকমীগণ, 

 

আসসালামু আলাইকুম। 

 

অথ েননরতক শুমারর ২০১৩-এর রিতীয় জজানাল অপাদরশদনর ওররদয়দেশন ক্লাদস আপনাদের স্বাগত জানারে। আপনারা অবগত 

আদেন জয, মাি ে-জম, ২০১৩ সমদয় জেশব্যাপী অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ অনুিাদনর পররকল্পনা হাদত জনয়া হদয়দে। শুমারর সুিু, 

সুন্দর ও সুিারুরূদপ বাস্তবায়দনর পূব েপ্রস্তুরতমূলক কাজই হদে জজানাল অপাদরশন। 

 

১.১: জজানাল অপাদরশন বলদত কী ব্যঝায় 

 

জজানাল অপাদরশন বলদত সঠিকভাদব শুমারর অনুিাদনর প্রস্তুরত গ্রহদণর জন্য জজানাল অরফসারগণ কতৃেক মাঠ পয োদয় সরাসরর 

শুমাররর জমৌরলক প্রস্তুরতমূলক কাজসমূহ সিােন করাদক ব্যঝায়। জজানাল অপাদরশদন একইসাদথ উপদজলা সমন্বয়কারী ও জজলা 

শুমারর সমন্বয়কারীগদণর রনরবড় তোররকর মাধ্যদম শুমাররর প্রস্তুরতর মানরনয়ন্ত্রণ কদরন। শুমারর প্রস্তুরতর জন্য জজানাল অপাদরশন 

একটি গুরুত্বপূণ ে কম েকাে। এ কম েকােদক সুন্দর ও সফলভাদব অনুিাদনর লদেু ২য় জজানাল অপাদরশন ২ (দুই) পদব ে অনুিাদনর 

পররকল্পনা গ্রহণ করা হদয়দে। 
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অধ্যায় ২: 

২য় জজানাল অপাদরশদনর গুরুত্বপূণ ে কাজসমূহ 

 

 (১) ১ম জজানাল অপাদরশদন সিারেত খানা ও প্ররতিাদনর তারলকা প্রণয়ন কাজ যািাইপূব েক প্রদয়াজনীয় সাংদশাধন;  

(২) জজাদনর গঠন চূড়ান্তকরণ এবাং শুমারর করমটি গঠন; 

(৩) গণনাকারী ও সুপারভাইজাদরর সাংখ্যা চূড়ান্তকরণ এবাং তারলকা প্রণয়ন; 

(৪) জজানরভরত্তক প্ররশেণ জকদের তারলকা চূড়ান্তকরণ; 

(৫) শুমারর রনয়ন্ত্রণ কদের তারলকা প্রণয়ন;  

(৬) সাংররেত এলাকা ও জগ্রাথ জসোদরর তারলকা প্রণয়ন; এবাং 

(৭) জমৌজা/মহল্লারভরত্তক খানা, প্ররতিান ও অথ েননরতক কম েকােসিন্ন খানার সারসাংদেপ প্রণয়ন। 

 

২.১: ১ম জজানাল অপাদরশদন সিারেত খানা ও প্ররতিাদনর তারলকা প্রণয়ন কাজ যািাই: 
 

১ম জজানাল অপাদরশদনর মাধ্যদম সারাদেদশ খানা ও প্ররতিাদনর তারলকা সিন্ন করা হদয়দে এবাং ইউরনয়ন তথ্যদসবা জকদের 

মাধ্যদম ধারণ করা হদে। এ পয েন্ত ধারণকৃত তথ্য অনুযায়ী জেখা যাদে জয, গদড় শতকরা প্রায় ২০ ভাগ খানায় অথ েননরতক কম েকাে 

রদয়দে। তদব ইউরনয়ন/ওয়াদড ের অবস্থাদনর জপ্ররেদত এ হার রভন্ন হদত পাদর। তারলকাকৃত ইউরনয়ন/ওয়াদড ের অথ েননরতক 

কম েকােসিন্ন খানার সাংখ্যা ও প্ররতিাদনর সাংখ্যা যািাই করদত হদব। জকান জমৌজা/মহল্লায় খানা ও প্ররতিাদনর তারলকায় ত্রুটি 

পাওয়া জগদল তা সাংদশাধন করদত হদব।  

 

২.২: জজাদনর গঠন চূড়ান্তকরণ এবাং শুমারর করমটি গঠন: 

 

মূল শুমারর অনুিাদনর রনরমত্ত ২য় জজানাল অপাদরশদনর মাধ্যদম জজাদনর গঠন চূড়ান্ত করদত হদব। গদড় ১৫০টি অথ েননরতক 

কম েকােসিন্ন খানা ও প্ররতিাদনর সমন্বদয় একটি গণনা এলাকা গঠন করা হদব। ইউরনয়ন/ওয়াদড ের আয়তন, গণনাকারীর সাংখ্যা 

এবাং জজানাল অরফসার কতৃেক তোরদকর সুরবধার রবিয়টি রবদবিনায় জরদখ জজান চূড়ান্ত করদত হদব।  

 

পররসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাদগর স্মারক নাং: ৫২.০০৮.০১৪.০১.০১.৬৭৭.২০১১.৫৪, তাররখ: ২৪ জানুয়ারর, ২০১৩ 

রিটাব্দ জমাতাদবক জজলা, উপদজলা, ইউরনয়ন, জপৌরসভা, রসটি করদপাদরশন (ওয়াড েসহ) এলাকায় শুমারর করমটি গঠন করদত 

হদব। সাংরেষ্ট স্থানীয় প্রশাসদনর সমন্বয় সভায় অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ রবিদয় আদলািনা করদত হদব। 

 

২.৩: গণনাকারী ও সুপারভাইজাদরর সাংখ্যা চূড়ান্তকরণ এবাং তারলকা প্রণয়ন:  

 

প্ররতটি ইউরনয়ন/ওয়াদড ের অথ েননরতক কম েকােসিন্ন খানা ও প্ররতিাদনর সাংখ্যা রনধ োরণ করদত হদব। গদড় ১৫০টি অথ েননরতক 

কম েকােসিন্ন খানা ও প্ররতিাদনর তথ্য সাংগ্রহ করার জন্য একজন গণনাকারী রনদয়াগ করদত হদব। প্ররত ৫/৬ জন গণনাকারীর 

জন্য একজন সুপারভাইজার রনদয়াগ করদত হদব। গণনাকারীদের রশোগতদযাগ্যতা ন্যুনতম এসএসরস পাশ এবাং তাঁরা শ্রবণশরি 

ও দৃরষ্টশরিসিন্ন যুবক ও যুব মরহলা হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুপারভাইজারদের রশোগতদযাগ্যতা ন্যুনতম এইিএসরস পাশ, 

তুলনামূলকভাদব জনতৃত্বোদন সেম এবাং সামারজকভাদব অরধকতর ময োোবান হওয়া বাঞ্ছনীয়। অথ েননরতক শুমাররর তথ্য সাংগ্রহ 

অদপোকৃত জটিল কাজ। সুতরাাং গণনাকারী ও সুপারভাইজার রনদয়াদগর জেদত্র অরধকতর সতকেতা অবলম্বন করদত হদব। জযদহতু 

শুমাররদত শুধুমাত্র অথ েননরতক কম েকােসিন্ন খানা ও প্ররতিাদনর তথ্য সাংগ্রহ করা হদব, জসদেদত্র এক ইউরনয়ন/ওয়াদড ের 

গণনাকারীদক অন্য ইউরনয়ন ওয়াদড ে প্ররশেণ গ্রহণ করদত হদত পাদর । ফরম-২৪ অনুযায়ী গণনাকারী ও সুপারভাইজাদরর তারলকা 

প্রণয়ন করদত হদব। 

 

২.৪: জজানরভরত্তক প্ররশেণ জকদের তারলকা প্রণয়ন: 

 

প্ররতটি জজাদন অনরধক ২টি প্ররশেণদকদে গণনাকারী ও সুপারভাইজারগণদক প্ররশেণ প্রোন করদত হদব। প্ররতটি প্ররশেণদকদে 

গদড় ৩০ হদত ৪০ জন গণনাকারী ও সুপারভাইজার থাকদব। অতএব, ইউরনয়ন পররিদের জিয়ারম্যান ও সরিদবর সাদথ আদলািনা 

কদর এমন একটি রশোপ্ররতিান বাোই করদত হদব জযখাদন ব্লাক জবাড ে, পয োপ্ত আদলা-বাতাস এবাং ৫০ জদনর বসার স্থান সাংকুলান 

হয়। ফরম-২০ এর ৪টি কলাম পূরণ কদর প্ররশেণ জকদের তারলকা প্রণয়ন করদত হদব। 
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২.৫: শুমারর রনয়ন্ত্রণ কদের তারলকা প্রণয়ন: 

ফরম-২৩ অনুযায়ী প্ররতটি ইউরনয়ন/ওয়াদড ের শুমারর রনয়ন্ত্রণ কদের তারলকা প্রণয়ন করদত হদব। 

 

২.৬: জজানরভরত্তক জগ্রাথ জসোদরর তারলকা প্রণয়ন: 

 

প্ররতটি জজাদন জগ্রাথ জসোর থাকদল তার তারলকা ফরম-১৯ অনুযায়ী আলাোভাদব ততরর করদত হদব। 

 

২.৭: সাংররেত এলাকার তারলকা প্রণয়ন: 

ফরম-২১ অনুযায়ী কুােনদমে, পুরলশ ব্যারাক, বড োর গাড ে, জজলখানা ইতুারে জকান সাংররেত এলাকা থাকদল তার তারলকা 

প্রণয়ন করদত হদব। 

 

২.৮: জমৌজা/মহল্লারভরত্তক খানা, প্ররতিান ও অথ েননরতক কম েকােসিন্ন খানার সারসাংদেপ প্রণয়ন: 

ফরম-২২ অনুযায়ী জমৌজা/মহল্লারভরত্তক খানা, প্ররতিান ও অথ েননরতক কম েকােসিন্ন খানার সারসাংদেপ প্রণয়ন করদত হদব। 

 

২.৯: কদফাল ফরম পূরণ: 

জজানাল অপাদরশন রনয়ন্ত্রদণর জন্য কদফাল ফরম-১২ হদত ২৩ পূরণ করদত হদব। 

 

২.১০: পররবহন ভাউিার: 

রডরসরস ও জজানাল অরফসারগণদক রনধ োররত ফরদম পররবহন ভাউিার প্রোন করদত হদব। 

 

২.১১: রডরসরস’র প্ররতদবেন:  

 

জজানাল অপাদরশন জশদি রডরসরসগণদক ২য় জজানাল অপাদরশদনর ওপর একটি সারব েক প্ররতদবেন উপস্থাপন করদত হদব। 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

অধ্যায় ৩: 

জজলা শুমারর সমন্বয়কারীর োরয়ত্ব 

 

ক) জজলা সেদর জজানাল অরফসারদের প্ররশেদণর জন্য প্ররশেণ প্রোদনর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;  

 

খ) জকান জজানাল অরফসার অনুপরস্থত থাকদল তা তাৎেরণকভাদব সাংরেষ্ট জকেীয় রনয়ন্ত্রণ কদে রলরখতভাদব ও 

জটরলদফান মারফত জানাদনা; 

 

গ) মাঠ পয োদয় বেরল/পদোন্নরত/িাকুরী জথদক অবসর ইতুারে কারদণ প্রেত্ত জজানাল অরফসার তারলকায় জকান 

সাংদশাধন/পররবতেন হদল তা তাৎেরণকভাদব জকেীয় রনয়ন্ত্রণ কদে রলরখতভাদব জানাদনা; 

 

ঘ) প্ররতটি উপদজলার উপদজলা পররসাংখ্যান অরফসাদরর সাদথ আদলািনা কদর প্রদতুকটি জজাদনর গঠন ও সীমানা মাঠ 

পয োদয় যািাই কদর চূড়ান্ত করা; 

 

ঙ) জজলাধীন সকল উপদজলা শুমারর সমন্বয়কারী ও জজানাল অরফসারগণদক প্ররশেণ প্রোন করা এবাং প্ররশেণ জশদি 

প্রদয়াজনীয় মালপত্র রবতরণ করা; 

 

ি) জজানাল অপাদরশন িলাকালীন সমদয় প্ররতটি জজান পররেশ েন কদর জজানাল অরফসাদরর কাজ সদরজরমদন তোররক ও 

মূল্যায়ন করা। 

 

ে) খরদির রববরণ ও প্রারপ্তস্বীকারপত্র/ররশেসহ সকল রবল ভাউিার জহড অরফদস জমাোন; এবাং 

 

জ) রবরবধ।  

 

 

জজানাল অপাদরশদনর সময় জকান সমো জেখা রেদল রনদোি নম্বদর জকেীয় শুমারর কদফাল রুদমর সাদথ জযাগাদযাগ করদত 

হদব 

 

জফান: 8129150, 9115495 
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3.3: Filled Forms of  Zonal Operation 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ফরম-১২ 

  বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা  অশু/২০১৩ 

  অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ ২য় জজানাল অপাদরশন 

  পররসাংখ্যান ভবন 

  ই-২৭/এ আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

 

  জজাদনর সারসাংদেপ 

  (দজানাল অরফসারগণ প্রণয়ন করদবন) 

 

ক্র.

নাং 

ইউরনয়ন/ওয়াড ে জমৌজা/মহল্লা সাংখ্যা জমাট খানার 

সাংখ্যা 

 

অথ েননরতক 

কম েকােস

িন্ন খানার 

সাংখ্যা 

প্ররতিাদনর 

সাংখ্যা 

গণনা এলাকার 

সাংখ্যা 

গণনাকারীর 

সাংখ্যা 

সুপারভাইজাদর

র সাংখ্যা 

বইদয়র 

সাংখ্যা 
মন্তব্য 

জকাড নাম জমৌজা মহল্লা ১৫০ পৃিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

জমাট            

 

রবদশি দ্রষ্টব্য: ১। প্ররতটি ওয়াড ে/ইউরনয়দনর জন্য ১ (এক) টি লাইন ব্যবহার কদর পূরণ করুন।  

 

 ২। একটি জজাদন ৩টি ওয়াড ে/ইউরনয়ন থাকদল ৩টি লাইন ব্যবহার কদর পূরণ করুন।  

 

 রডরসরসর নাম : ....................... ইউরসরসর নাম : ....................... জজানাল অরফসাদরর নাম : ....................... 

 স্বাের : ....................... স্বাের : ....................... স্বাের : ....................... 

 তাররখ : ....................... তাররখ : ....................... তাররখ : ....................... 

জজলা  : ........................  

উপদজলা/থানা : ........................  

জজান নাং : ........................ 

নাম জকাড 
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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ফরম-১৩ 

  বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা  অশু/২০১৩ 

  অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ ২য় জজানাল অপাদরশন 

  পররসাংখ্যান ভবন 

  ই-২৭/এ আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

 

 

  উপদজলা/থানার সারসাংদেপ 

  (উপর লা পবেসংখ্যান অবফসাে/ 

  থানা পবেসংখ্যানবিদগর্ প্রণয়ন করদবন) 

   

ক্ররমক 

নাং 

জজান 

নাং 

ইউরনয়ন/ও

য়াদড ের 

সাংখ্যা 

জমৌজা/মহল্লার 

সাংখ্যা 

জমাট খানার 

সাংখ্যা 

অথ েদনরতক 

কম েকােসি

ন্ন খানার 

সাংখ্যা 

 

প্ররতিাদন

র সাংখ্যা 

গণনা 

এলাকার 

সাংখ্যা 

গণনাকারীর 

সাংখ্যা 

সুপারভাইজাদর

র সাংখ্যা 

বইদয়র 

সাংখ্যা 

মন্তব্য 

জমৌজা মহল্লা ১৫০ পৃণ্ঠা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

জমাট             

 

রবদশি দ্রষ্টব্য: ১। উপদজলা/থানার অন্তর্ভ েি প্ররতটি জজাদনর জন্য ১ (এক) টি লাইন ব্যবহার কদর পূরণ করুন।  
 

  ২। ১ (এক) টি উপদজলায় ৩ (রতন)টি জজান হদল ৩ (রতন) টি লাইন ব্যবহার কদর পূরণ করুন।  

 

 রডরসরসর নাম : ................................... ইউরসরসর নাম : ................................... 

 স্বাের : ................................... স্বাের : ................................... 

 তাররখ : ................................... তাররখ : ................................... 

রবভাগ  : ........................  

জজলা : ........................  

উপদজলা/থানা : ........................ 

নাম জকাড 
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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ফরম-১৪ 

  বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা  অশু/২০১৩ 

  অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ ২য় জজানাল অপাদরশন 

  পররসাংখ্যান ভবন 

  ই-২৭/এ আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

 

  জজলার সারসাংদেপ 

(জজলা শুমারর সমন্বয়কারীগণ প্রণয়ন করদবন) 

 

ক্র. নাং উপদজলা/থানা জজান 

সাংখ্যা 

ইউরনয়ন/

ওয়াদড ের 

সাংখ্যা 

জমৌজা/ 

মহল্লা 

সাংখ্যা 

জমাট খানার 

সাংখ্যা 

অথ েদনরতক 

কম েকােসিন্ন খানার 

সাংখ্যা 

প্ররতিাদনর 

সাংখ্যা 

গণনা 

এলাকার 

সাংখ্যা 

গণনাকারী

র সাংখ্যা 

সুপারভাইজা

জরর সাংখ্যা 

বইদয়র সাংখ্যা মন্তব্য 

জকাড নাম 

১৫০ পৃি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

জমাট              

 

রবদশি দ্রষ্টব্য: ১। শুমারর জজলার অন্তর্ভ েি প্ররতটি জজাদনর জন্য ১ (এক) টি লাইন ব্যবহার কদর পূরণ করুন।  

 

  ২। অপর পৃিায় বরণ েত েদক তোররক বৃত্তান্ত প্রোন করুন।  

 

   রডরসরসর নাম : ................................... 

   স্বাের : ................................... 

   তাররখ : ...................................

নাম জকাড 

রবভাগ  : ........................  

জজলা : ........................  
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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ফরম-১৫ 

   বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা  অশু/২০১৩ 

   অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ ২য় জজানাল অপাদরশন 

   পররসাংখ্যান ভবন 

  ই-২৭/এ আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

   

২য় জজানাল অপাদরশদনর মালামাল প্রকল্প েপ্তর জথদক রডরসরসগদণর রনকট রবতরদণর রববরণ 

 

জজলার নাম:............................... জজান সাংখ্যা: ............................... 

 

 

ক্ররমক 

নাং 
মালামাদলর রববরণ 

জজলার জন্য মালামাল 

মন্তব্য 
রডরসরস 

ররজা

ভে 
সব েদমাট 

১ জজানাল অপাদরশন রনদে েরশকা     

২ জপনরসল     

৩ সাপ েনার (কাটার)     

৪ ইদরজার (রাবার)     

৫ ফরম-১২ (দজাদনর সারসাংদেপ)     

৬ ফরম-১৩ (উপদজলা/থানার সারসাংদেপ)     

৭ ফরম-১৪ (দজলার সারসাংদেপ)     

৮ ফরম-১৬ (রডরসরস কতৃেক জজানাল অরফসারগদণর রনকট হদত মালামাল গ্রহণ ফরম)     

৯ ফরম-১৭ (রডরসরস কতৃেক প্রকল্প েপ্তদর মালামাল জমাোন ফরম)     

১০ ফরম-১৮ (দজানাল অরফসারগদণর হারজরা ফরম)     

১১ ফরম-১৯ জগ্রাথ জসোদরর তারলকা     

১২ ফরম-২০ প্ররশেণ জকদের তারলকা ফরম     

১৩ ফরম-২১ সাংররেত এলাকার তারলকা ফরম     

১৪ ফরম-২২ জমৌজা/মহল্লারভরত্তক খানা, প্ররতিান ও খানায় অবরস্থত অথ েননরতক 

কম েকােসিন্ন খানার তারলকা ফরম 

   
 

১৫ জজানাল অরফসারগদণর তারলকা      

 

 

রবতরণকারী কম েকতোর জজলা শুমারর সমন্বয়কারী/গ্রহণকারী   

 

 স্বাের ও তাররখ : ............................... স্বাের ও তাররখ : ............................... 

 নাম : ...............................  নাম : ............................... 

 পেরব : ............................... পেরব : ............................... 
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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ফরম-১৬ 

 বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা অশু/২০১৩ 

 অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ ২য় জজানাল অপাদরশন 

 পররসাংখ্যান ভবন 

 ই-২৭/এ আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

 

২য় জজানাল অপাদরশদনর জশদি রডরসরস কতৃেক জজানাল অরফসারগদণর রনকট হদত মালামাল গ্রহদণর রববরণ 
 

 

জজলার নাম: ............................... উপদজলা/থানার নাম: .............................. জজান নাং: .............................. 

 

ক্ররমক নাং গ্রহণকৃত মালামাদলর রববরণ সাংখ্যা মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ 

১ ফরম-১২: জজাদনর সারসাংদেপ   

২ ফরম-১৩: উপদজলা/থানার সারসাংদেপ   

৩ পররবহন ভাউিার (দজানাল অরফসার)   

৪ ফরম-১৯: জগ্রাথ জসোদরর তারলকা   

৫ ফরম-২০: প্ররশেণ জকদের তারলকা ফরম   

৬ ফরম-২১: সাংররেত এলাকার তারলকা ফরম   

৭ 
ফরম-২২: জমৌজা/মহল্লারভরত্তক খানা, প্ররতিান ও অথ েননরতক 

কম েকােসিন্ন খানার সারসাংদেপ 
  

৮ ফরম-২৩: শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকদের তারলকা   

৯ ফরম-২৪: গণনাকারী ও সুপারভাইজাদরর তারলকা   

 

 

রডরসরস/গ্রহণকারী কম েকতোর  জজানাল অরফসার/জমাোনকারী কম েকতোর 

 

 স্বাের ও তাররখ : ............................... স্বাের ও তাররখ : ............................... 

 নাম : ...............................  নাম : ............................... 

 পেরব : ............................... পেরব : ............................... 
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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ফরম-১৭ 

   বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা  অশু/২০১৩ 

   অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ ২য় জজানাল অপাদরশন 

   পররসাংখ্যান ভবন 

  ই-২৭/এ আগারগাঁও ঢাকা-১২০৭ 

 

 

২য় জজানাল অপাদরশদনর জশদি রডরসরস কতৃেক প্রকল্প েপ্তদর মালামাল জমাোদনর রববরণ 
 

 

 

জজলার নাম: ..................................  জজান সাংখ্যা: ......................... 

 
 

ক্ররমক নাং জমাকৃত মালামাদলর রববরণ সাংখ্যা মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ 

১ ফরম-১২: জজাদনর সারসাংদেপ   

২ ফরম-১৩: উপদজলা/থানার সারসাংদেপ   

৩ ফরম-১৪: জজলার সারসাংদেপ   

৪ ফরম-১৬: রডরসরস কতৃেক জজানাল অরফসারগদণর রনকট হদত মালামাল গ্রহণ ফরম   

৫ ফরম-১৭: রডরসরস কতৃেক প্রকল্প েপ্তদর মালামাল জমাোন ফরম   

৬ ফরম-১৮: প্ররশেদণ জজানাল অরফসারগদণর হারজরা   

৭ ফরম-১৯: জগ্রাথ জসোদরর তারলকা   

৮ পররবহন ভাউিার (দজানাল অরফসার ও রডরসরস)   

৯ প্ররতদবেন (রডরসরস)   

১০ ফরম-২০: প্ররশেণ জকদের তারলকা ফরম   

১১ ফরম-২১: সাংররেত এলাকার তারলকা ফরম   

১২ ফরম-২২: জমৌজা/মহল্লারভরত্তক খানা, প্ররতিান ও অথ েননরতক কম েকােসিন্ন 

খানার সারসাংদেপ 

  

১৩ ফরম-২৩: শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকদের তারলকা   

১৪ ফরম-২৪: গণনাকারী ও সুপারভাইজাদরর তারলকা   

 

 

গ্রহণকারী কম েকতোর  রডরসরস/জমাোনকারী কম েকতোর 

 

 স্বাের ও তাররখ : ............................... স্বাের ও তাররখ : ............................... 

 নাম : ...............................  নাম : ............................... 

 পেরব : ............................... পেরব : ............................... 
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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ফরম-১৮ 

   বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা  অশু/২০১৩ 

   অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ ২য় জজানাল অপাদরশন 

   পররসাংখ্যান ভবন 

  ই-২৭/এ আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

 

জজলা: .....................................................                     জজান সাংখ্যা: ............................................ 

 

 

 
 

২য় জজানাল অপাদরশন প্ররশেদণ জজানাল অরফসারগদণর হারজরা 

 

ক্ররমক 

নাং 
নাম পেরব কম েস্থল 

উপদজলা ও 

জজান নাং 
জমাবাইল নাং 

স্বাের ও 

তাররখ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 জজলা শুমারর সমন্বয়কারীর  

 

 স্বাের ও তাররখ : ............................................ 

 

 নাম : ............................................ 

 

 পেরব : ............................................ 
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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ফরম-১৯ 

   বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা  অশু/২০১৩ 

   অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ ২য় জজানাল অপাদরশন 

   পররসাংখ্যান ভবন 

  ই-২৭/এ আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 
 

 

জগ্রাথ জসোদরর তারলকা 
 

জজলার নাম: ................................  উপদজলার নাম: ........................... জজান নাং: .......................... 

 

ক্ররমক 

নাং 

জগ্রাথ জসোদরর নাম বতেমান 

ইউরনট 

সাংখ্যা 

ইউরনয়ন/ওয়াড ে জমৌজা/মহল্লা 

নাম রজও জকাড নাম রজও জকাড 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

জমাট 

      

 

রডরসরস/গ্রহণকারী কম েকতোর  জজানাল অরফসার/জমাোনকারী কম েকতোর 

 

 স্বাের ও তাররখ : ............................... স্বাের ও তাররখ : ............................... 

 নাম : ...............................  নাম : ............................... 

 পেরব : ............................... পেরব : ............................... 
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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ফরম-২০ 

   বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা  অশু/২০১৩ 

   অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ ২য় জজানাল অপাদরশন 

   পররসাংখ্যান ভবন 

  ই-২৭/এ আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

 

শুমারর প্ররশেণ জকদের তারলকা 

 

জজলার নাম: ............................  উপদজলার নাম: ............................ জজান নাং: ............................ 

  

ক্ররমক 

নাং 

প্ররশেণ জকদের নাম জযাগাদযাদগর পূণ ে ঠি েকানা প্ররতিান প্রধান/োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতোর জফান/দমাবাইল নম্বর 

    

    

    

    

    

    

জমাট    

 

 রডরসরস’র জজানাল অরফসাদরর 

 স্বাের ও তাররখ : ............................... স্বাের ও তাররখ : ............................... 

 নাম : ...............................  নাম : ............................... 

 পেরব : ............................... পেরব : ............................... 
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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ফরম-২১ 

   বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা  অশু/২০১৩ 

   অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ ২য় জজানাল অপাদরশন 

   পররসাংখ্যান ভবন 

  ই-২৭/এ আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

 

সাংররেত এলাকার তারলকা 

 

জজলার নাম: .......................... উপদজলার নাম: ................................... জজান নাং:.......................... 

 

ক্ররমক 

নাং 

সাংররেত এলাকার নাম জযাগাদযাদগর পূণ ে ঠি েকানা সাংররেত এলাকার োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতোর নাম, পেরব, জফান ও 

জমাবাইল নম্বর এবাং ইদমইল ঠিকানা 

    

    

    

    

    

    

জমাট    

 

 

রডরসরস’র  জজানাল অরফসাদরর 

 স্বাের ও তাররখ : ............................... স্বাের ও তাররখ : ............................... 

 নাম : ...............................  নাম : ............................... 

 পেরব : ............................... পেরব : ...............................
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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ফরম-২২ 

   বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা  অশু/২০১৩ 

   অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ ২য় জজানাল অপাদরশন 

   পররসাংখ্যান ভবন 

  ই-২৭/এ আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

 

জমৌজা/মহল্লারভরত্তক খানা, প্ররতিান ও অথ েননরতক কম েকােসিন্ন খানার সারসাংদেপ 

 

জজলার নাম: ................................  উপদজলার নাম: ........................... জজান নাং: .......................... 

  

ক্ররমক 

নাং 

উপদজলা/থানা ইউরনয়ন/ওয়াড ে জমৌজা/মহল্লা আরএম

ও জকাড 

সাংখ্যা 

নাম রজও 

জকাড 

নাম রজও 

জকাড 

নাম রজও 

জকাড 

জমাট 

খানা 

প্ররতিান অথ েননরতক 

কম েকােসিন্ন 

খানা 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

জমাট           

 

রডরসরস’র জজানাল অরফসাদরর 

 স্বাের ও তাররখ : ............................... স্বাের ও তাররখ : ............................... 

 নাম : ...............................  নাম : ............................... 

 পেরব : ............................... পেরব : ............................... 
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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ফরম-২৩ 

   বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা  অশু/২০১৩ 

   অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ ২য় জজানাল অপাদরশন 

   পররসাংখ্যান ভবন 

  ই-২৭/এ আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

 

শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকদের তারলকা 

 

জজলার নাম: .......................... উপদজলার নাম: ................................... জজান নাং:.......................... 

 

ক্ররমক 

নাং 

ইউরনয়ন/ওয়াদড ের নাম জযাগাদযাদগর পূণ ে ঠি েকানা শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকদের োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতোর নাম, পেরব, জফান ও 

জমাবাইল নম্বর এবাং ইদমইল ঠিকানা 

    

    

    

    

    

    

 

 

রডরসরস’র জজানাল অরফসাদরর 

 

 স্বাের ও তাররখ : ............................... স্বাের ও তাররখ : ............................... 

 নাম : ...............................  নাম : ............................... 

 পেরব : ............................... পেরব : ...............................
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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ফরম-২৪ 

 বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা  অশু/২০১৩ 

 অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ ২য় জজানাল অপাদরশন 

  পররসাংখ্যান ভবন 

  ই-২৭/এ আগারগাঁও, জশে-ই-িাংলা নগে, ঢাকা-১২০৭ 

  

  গণনাকারী ও সুপারভাইজাদরর তারলকা 

  (জজানাল অবফসােগর্ প্রণয়ন করদবন) 

 

 ক্ররমক 

নাং 

ওয়াড ে/ইউরনয়ন জমৌজা/মহল্লা আর 

এম 

ও 

গণনাকারী/সুপারভাইজাদরর নাম রপতা/স্বামীর নাম রশোগত 

জযাগ্যতা 

বয়স জযাগাদযাদগর ঠিকানা 

ও 

 জমাবাইল নম্বর 

ইউরনট সুপারভা

ইজাদরর 

লাইন 

নম্বর 

বইদয়র 

সাংখ্যা 

(১৫০ 

পৃিার) 

নাম জকাড নাম জকাড খানা সাংখ্যা অথ েননরতক 

কম েকােসিন্ন 

খানা সাংখ্যা 

প্ররতিান 

সাংখ্যা 

জমাট 

অথ েননরতক 

ইউরনট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫=(১৩+১৪) ১৬ ১৭ 

 সুপারভাইজার                

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 সুপারভাইজার                

 

রবদশি দ্রষ্টব্য: ১। প্রথম লাইন সুপারভাইজাদরর জন্য পূরণ করুন এবাং পরবতী ৫/৬ লাইন তার জন্য রনধ োররত এলাকার ৫/৬ জন গণনাকারীর জন্য পূরণ করুন।  

  ২। একইভাদব ৮ম লাইন সুপারভাইজাদরর জন্য পূরণ করুন এবাং পরবতী ৫/৬ লাইন তার জন্য রনধ োররত ৫/৬ জন গণনাকারীর জন্য পূরণ করুন।  

 

 রডরসরস’র নাম : ...................................  জজানাল অরফসাদরর নাম : ................................... 

 স্বাের : ...................................  স্বাের : ................................... 

 তাররখ : ...................................  তাররখ : ...................................

নাম জকাড 

জজলা  : ........................  

উপদজলা/থানা : ........................  

জজান নাং : ........................ 

ইউরনয়ন/ওয়াড ে : ........................ 
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Annex-4: Enumeration 
4.1: All Office Orders of Enumeration 

 

 



145 

 

 



146 
 

 



147 
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4.2 a: Census Questionnaire (Bangla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

4.2 b: Census Questionnaire (English) 
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4.3 a: Census Tally Sheet (Bangla) 
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4.3 b: Census Tally Sheet (English) 
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তথ্যসাংগ্রহকারীর প্ররশেণ ম্যানুয়াল তথ্যসাংগ্রহকারীর প্ররশেণ ম্যানুয়াল 

4.4:  Enumerator’s Training Manual  

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

পররসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ 
 

 

 

অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ 

 

 

 

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা 

পররসাংখ্যান ভবন 

ই-২৭/এ আগারগাঁও 

জশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

ওদয়বসাইট: www.bbs.gov.bd 

 

http://www.bbs.gov.bd/
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সূরিপত্র 

অধ্যায় রববরণ  পৃিা নাং 

 রবদশি রনদে েশনা  ……………………………………………. ১৬৭ 

প্রথম অধ্যায় ভূরমকা …………………………………………………. ১৬৯ 

রিতীয় অধ্যায় অথ েননরতক শুমাররর জেদত্র প্রদযাজু প্রদয়াজনীয় সাধারণ সাংজ্ঞাবরল ……………. ১৭০ 

তৃতীয় অধ্যায়  

 

প্রশ্নপত্র পূরণ পদ্ধরত ………………………………………….. ১৭২ 

১ : জমৌজা/মহল্লার নাম ও জকাড …………………………………. ১৭২ 

  ১.১: ইউরনদটর ক্ররমক নাং …………………………………. ১৭২ 

২ : ইউরনদটর নাম ও ঠিকানা  ................................................................. ১৭২ 

৩ : ইউরনট প্রধান ................................................................................ ১৭৩ 

৪ : ইউরনদটর প্রকার ........................................................................... ১৭৪ 

৫ : ইউরনদটর প্রধান অথ েননরতক কম েকাদের প্রকার  ......................................... ১৭৪ 

৬ : ইউরনদটর অথ েননরতক কম েকাদের রবস্তাররত রববরণ ও রশল্প জকাড .................... ১৭৫ 

৭ : উৎপােনকারী ইউরনদটর প্রধান প্রধান উৎপারেত দ্রব্যারের রববরণ ................... ১৭৫ 

৮ : জমরামত/রবক্রয়/দসবা প্রোনকারী ইউরনদটর কাদজর রববরণ .......................... ১৭৬ 

৯ : ইউরনদটর (প্ররতিান) আইনগত মারলকানা .............................................. ১৭৬ 

১০ : ইউরনদট প্রবাসী বাাংলাদেরশদের রবরনদয়াগ আদে রক? ................................. ১৭৭ 

  ১০.১: প্রবাসী রবরনদয়াদগর পররমাণ ...................................................... ১৭৮ 
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  ১৫.২: জবতন/মজুরর প্রোদনর ধরন ....................................................... ১৭৯ 

১৬ : বতেমান স্থায়ী মূলধন (টাকায়) ............................................................. ১৭৯ 

১৭ : অথ েননরতক কম েকাদে রনদয়ারজত জনবদলর প্রকার ও সাংখ্যা ......................... ১৭৯ 
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তথ্যসাংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারগদণর প্ররত 

রবদশি রনদে েশনা 

১। তথ্যসাংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারগণ তথ্য সাংগ্রদহর সময় পররিয়পত্র অবশ্যই সদঙ্গ রাখদবন। 

২। মারজেত ও পররেন্ন জপাশাক পররধান করদবন। 

৩। খানা/প্ররতিাদন উপরস্থত হদয় রবনদয়র সাদথ ভদ্র/মারজেতভাদব রনদজর পররিয় জেদবন এবাং আগমদনর উদেশ্য 

বণ েনা কদর তথ্যসাংগ্রহ করদবন। 

৪। প্ররশেণ জশদি প্রদয়াজনীয় মালামাল জজানাল অরফসাদরর রনকট হদত ব্যদঝ জনদবন। 

৫। সরবরাহকৃত জপনরসল ব্যতীত অন্য জকান জপনরসল ব্যবহার করদবন না। 

৬। সুপারভাইজার প্রদতুক তথ্যসাংগ্রহকারীদক তার এলাকা ও তার সীমানা ব্যরঝদয় জেদবন। 

৭। জকান ইউরনট (অথ েননরতক কম েকােসিন্ন খানা/প্ররতিান) জকান অবস্থাদতই তথ্য সাংগ্রহ হদত জযন বাে না পদড় 

এবাং জকান ইউরনট (অথ েননরতক কম েকােসিন্ন খানা/প্ররতিান)-এর তথ্য দুবার অন্তর্ভ েি না হয় জস রেদক 

সতকেতার সাদথ জখয়াল রাখদত হদব। 

৮। জজানাল অপাদরশদন প্রস্তুতকৃত তারলকায় অন্তর্ভ েি অথ েননরতক কম েকােসিন্ন খানা ও প্ররতিান োড়াও নতুন জকান 

অথ েননরতক কম েকােসিন্ন খানা ও প্ররতিান পাওয়া জগদল অবশ্যই তা গণনায় অন্তর্ভ েি করদত হদব। 

৯। তথ্য সাংগ্রহ শুরু করার পর সুপারভাইজার প্রথম ৫টি খানার/প্ররতিান হদত সাংগৃহীত অথ েননরতক কম েকাদের তথ্য 

পরীো কদর জেখদবন এবাং কাজ রনর্ভ েল হদল একই রনয়দম অবরশষ্ট কাজ সিন্ন করার োড়পত্র জেদবন, আর র্ভল 

হদল শুদ্ধ কদর প্রশ্নপত্র পূরদণর যথাযথ পদ্ধরত রশরখদয় জেদবন। 

১০। সুপারভাইজার প্ররতরেন তার অধীন প্রদতুক তথ্যসাংগ্রহকারীর কাজ তোরক কদর রনর্ভ েলভাদব সিন্ন হদে মদম ে 

রনরিত হদবন এবাং জজানাল অরফসারদক প্ররতরেন কাদজর অগ্রগরত জারনদয় জেদবন। 

১১।  জকান তথ্যসাংগ্রহকারীর অরতররি প্রশ্নপত্র প্রদয়াজন হদল সুপারভাইজার তা দ্রুত জজানাল অরফসারদক জানাদবন 

এবাং অরতররি প্রশ্নপত্র সাংগ্রহপূব েক তা তথ্যসাংগ্রহকারীর রনকট সরবরাহ করদবন। 

১২। তথ্য সাংগ্রহ জশি হওয়ার পর তথ্যসাংগ্রহকারী স্ব-স্ব তথ্য সাংগ্রহ এলাকায় জকান খানা বা প্ররতিান তথ্য সাংগ্রহ হদত 

বাে পদড়দে রকনা যািাই কদর জেখদবন এবাংদকান খানা বা প্ররতিান তথ্য সাংগ্রহ জথদক বাে পদড় থাকদল তা 

অন্তর্ভ েি করদবন। 

১৩। প্রশ্নপত্র পূরদণর জেদত্র ক্রস, সাংখ্যা, জকাড এবাং রববরণ সঠিকভাদব পূরণ করুন।বড োরসহ ≥ (জোট বক্স)-এ 

জকানাকুরনভাদব ক্রস (×)  রিি রেদয় পূরণ করদত হদব। বদক্সর রভতদর ক্রস (×) রিিটি পুদরা বক্স জুদড় জেদবন 

জযন বদক্সর ৪টি জকানাই স্পশ ে কদর।  

সঠিক পদ্ধরত:  র্ভল পদ্ধরত:   

জশডসহ বড় বক্স -এ সাংখ্যা অথবা জকাড ইাংদররজদত রলখদত হদব।  
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১৪। তথ্য সাংগ্রহ করার সময় জকান একটিইউরনট-এর উত্তরোতা পাওয়া না জগদল অথবা ব্যস্ততার জন্য পদর আসদত 

বলদল উি ইউরনদটর সের েরজায় ইউরনদটর ক্ররমক নম্বর রলখুন ও প্রশ্নপদত্রও একই ক্ররমক নম্বর রলখুন এবাং 

পুনরায় কখন আসদবন তা জজদন রনদয় জস সময়উি ইউরনদট রগদয় তথ্য সাংগ্রহ করুন।  

১৫। সকল জকাড ও সাংখ্যা ইাংদররজদত রলখুন। প্রশ্ন ৬, ৭ ও ৮ নম্বদরর উত্তদর রববরণ অাংদশ বাাংলায় রলখুন। অন্য 

সকল প্রদশ্নর উত্তদর ইাংদররজ বড় হাদতর বণ ে (Capital Letter জযমন: ABCD)রলখুন। 

১৬।  সাংগৃহীত সকল ব্যরিগত তথ্য জগাপন রাখা হদব এবাং শুধুমাত্র উন্নয়ন পররকল্পনা বা গদবিণার কাদজ এ তথ্য 

ব্যবহার করা হদব। ব্যরিগত পয োদয়র এ সকল তথ্য জকানভাদবই প্রকাশ করা হদব না মদম ে তথ্যোতাদক আশ্বস্ত 

করদত হদব। 
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প্রথম অধ্যায় 

ভূরমকা 

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা (রবরবএস) জেদশর আথ ে-সামারজক অবস্থা রনরূপদণর জন্য রনভেরদযাগ্য তথ্য সাংগ্রহ ও 

প্রকাশনার রনরমত্ত রবরভন্ন শুমারর ও জররপ পররিালনা কদর আসদে। রবরবএস কতৃেক পররিারলত শুমাররসমূদহর মদধ্য 

আেমশুমারর, কৃরি শুমারর ও অথ েননরতক শুমারর উদল্লখদযাগ্য। েশ বেদরর ধারাবারহকতা অনুসরদণ রবরবএস ২০১৩ 

সাদলর মাি ে-জম মাদস তৃতীয় অথ েননরতক শুমারর অনুিাদনর পররকল্পনা গ্রহণ কদরদে। অকৃরি খাতগুদলাদক 

পররকরল্পতভাদব উন্নয়নমুখী করার লদেু মানসম্মত পররসাংখ্যান প্রণয়ন করাই এ শুমাররর মূল উদেশ্য। অথ েননরতক 

শুমাররর মাধ্যদম কৃরি বরহভূ েত অথ েননরতক কম েকাদের তথ্য সাংগ্রহ করা হয়। বাাংলাদেদশর কৃরিরনভের অথ েনীরত ক্রমশ 

পররবরতেত হদয় রশল্প ও জসবারনভ ের অথ েনীরতদত উত্তরণ ঘটদে। ফদল অকৃরি খাতগুদলা জাতীয় আয় ও কম েসাংস্থাদন 

অরধকতর অবোন রাখদে। তদব উন্নয়ন পররকল্পনা প্রণয়দন এ খাতসমূদহর পয োপ্ত তদথ্যর ঘাটরত রদয়দে। জাতীয় 

অথ েনীরতর এ উত্তরণলদে অথ েননরতক শুমাররর গুরুত্ব অপররসীম। তাই অথ েননরতক শুমারর জাতীয় ও স্থানীয় পয োদয় 

ভরবষ্যৎ অথ েননরতক পররকল্পনা প্রণয়দন গুরুত্বপূণ ে ভূরমকা রাদখ।১৯৮৬ সাদল সব েপ্রথম সারাদেদশ কৃরি বরহভূ েত 

অথ েননরতক শুমারর অনুরিত হয় । রিতীয় অথ েননরতক শুমারর ২ (দুই) পদব ে অনুরিত হয়। প্রথম পদব ে ২০০১ সাদল শহরও 

রিতীয় পদব ে ২০০৩ সাদল পল্লী এলাকায় অনুরিত হয়। 

 

অথ েননরতক শুমারর ২০১৩-এর মূল শুমারর পররিালনার পূদব ে সারাদেদশ খানা ও প্ররতিানসমূদহর তারলকা প্রণয়ন করা 

হদয়দে, যা বাাংলাদেদশ প্রথম।এর ফদল মূল শুমাররর মানরনয়ন্ত্রণসহ তা সুিভুাদব ও সুিারুরূদপ পররিালনা করা সহজতর 

হদব।মূল শুমাররর তথ্য সাংগ্রদহর জেদত্র শুধুমাত্র অথ েননরতক কম েকােসিন্ন খানা ও সকল প্ররতিান হদত তথ্য সাংগ্রহ 

করা হদব।  
 

অথ েননরতক শুমাররর উদেশ্য: 

  অথ েননরতক কম েকাদের রবরভন্ন উপখাদতর রহসাব রনরূপণ ও হালনাগাে জবঞ্চমাকে তথ্য সরবরাহ করা; 

 Bangladesh Standard Industrial Classification (BSIC) 2009অনুসরণপূব েক পল্লী ও শহর অঞ্চদলর রশল্প 

এবাং জসবাখাদত রনদয়ারজত প্ররতিাদনর হালনাগাে ডাইদরক্টরর প্রস্তুত করা; 

 জমৌজা/মহল্লারভরত্তক পররসাংখ্যান প্রণয়ন ও সরকাদরর পররকল্পনা গ্রহদণ সহদযারগতা করা; 

 অথ েননরতক কম েকাদের রশল্পগত জশ্ররণরবন্যাস, কম েরত জনবদলর সাংখ্যা ও মারলকানার ধরন জানা; 

 উৎপারেত পণ্য ও জসবার জশ্ররণরবন্যাস; 

 অথ েননরতক কম েকাদে সিৃি পুরুি-মরহলাদভদে সাব েেরণক, খেকালীন, অনবতরনক পাররবাররক ও অরনয়রমত 

কমী সিরকেত তথ্য সাংগ্রহ করা; 

 জাতীয় অথ েনীরতদত অপ্রারতিারনক (Informal) খাদতর কাঠাদমা রনরূপণ; 

 অথ েননরতক কম েকাে সাংক্রান্ত জররদপর Sampling Frame প্রণয়ন করা। 
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অথ েননরতক শুমাররর জেদত্র প্রদযাজু প্রদয়াজনীয় সাধারণ সাংজ্ঞাবরল 

 

ইউরনট: 

 

জযদকাদনা একক খানা (Household)বা স্থায়ী/অস্থায়ী প্ররতিান (Establishment) যা জকান রনরে েষ্ট স্থাদন অবরস্থত এবাং 

জলাকজদনর বসবাদসর জন্য অথবা রবরভন্ন দ্রব্যারে প্রস্তুত, রবক্রয়, জমরামত, গুোমজাত ও রবরভন্ন জসবামূলক কায োরে 

সিােদনর জন্য ব্যবহৃত হয় তাদক ইউরনট রহদসদব গণ্য করা হদব। ফুটপাত অথবা হাট-বাজার বা রাস্তার পাদশ জকান 

রনরে েষ্ট স্থাদন অস্থায়ী োউরনর রনদি বদস রনয়রমতভাদব অথ েননরতক কম েকােসিন্ন জোটখাদটা জোকানপাট ইতুারেও 

ইউরনদটর অন্তর্ভ েি হদব। 

 

জগ্রাথ জসোর: 

 

গ্রাম এলাকায় কৃিকদের উৎপারেত পণ্য সহদজ ন্যায্য োদম ক্রয়/রবক্রয় এবাং সব েসাধারদণর রনতুরেদনর জকনাকাটার 

উদেদশ্য সারাদেদশ জয সমস্ত হাটবাজাদর জযাগাদযাদগর সুরবধা আদে, ঐ সব হাট বাজাদর এলরজইরড জশড/োউরন/ 

িাঁদোয়া/িালা ও পাকা রাস্তাঘাট রনম োদণর মাধ্যদম উন্নয়ন কদরদে এরূপ হাটবাজারই জগ্রাথ জসোর।  

 

অথ েননরতক কাজ:  

 

অথ েননরতক শুমাররর জেদত্র অথ েননরতক কাজ বলদত জসই সব কাজদক ব্যঝাদব জয কাদজর মাধ্যদম খানারআদয়রজন্য 

রবরক্রর উদেদশ্য জকান রকছু উৎপােন/দসবা প্রোন কদর। (Market Production/Paid work) উোহরণস্বরূপ জকান ব্যরি 

যরে জকান প্রারতিারনক বা অপ্রারতিারনক খাদত জকান রকছুর রবরনমদয় অথবা রবনা জবতন/মজুররদত (paid/unpaid 

work) বাজাদর, বাজার ব্যতীত জকান রকছু উৎপােন বা জসবা প্রোন কদর থাদক, তদব তা অথ েননরতক কাজ রহদসদব গণ্য 

হদব। রকন্তু জকউ যরে রনজ বারড়দত রান্না-বান্না, রনদজর সন্তান পড়াদনা, গৃহস্থারল বা বাসার টুরকটারক কাজ কদর তদব তা 

অথ েননরতক কাজ রহদসদব গণ্য হদব না। 

 

অ-অথ েননরতক কাজ:  

 

অ-অথ েননরতক কাজ বলদত পাররশ্ররমক (টাকা/দ্রব্য) ব্যতীত খানার গৃহস্থারলর কাজ জযমন- রান্নাবান্না, ঘরদোর পররষ্কার, 

জোট ভাইদবান এবাং রশশু-বয়েদের জেখাদশানা করা রকাংবা জস্বোশ্রম ইতুারে কাজদক জবাঝায়। 

 

অথ েননরতক কম েকােসিন্ন খানা:  

 

জয সকল খানায় বসবাস োড়াও আদয়র জন্য খানার অভুন্তদর/প্রাঙ্গদণ জকান কুটির রশল্প (দযমন: বাঁশ-জবদতর কাজ, 

মাটির কাজ, তালপাখা ততরর, শীতল পাটি/মাদুর ততরর, টুরপ ততরর, কাঁথা জসলাই, রবরড় বাঁধা, তাঁত, স্বণ েকার, কামাদরর 

কাজ, কাগদজর জঠাঙা ততরর, মুরড় ভাজা, ররশ/েরড় ততরর, জখলনা ততরর, রবরভন্ন হস্তরশদল্পর কাজ ইতুারে), ব্যবসা বা 

অন্য জকান অথ েননরতক কাজ করা হয় অথবা খানার এক বা একারধক সেে হকার বা জফররওয়ালা, ররকশা/দঠলাগারড় 

িালক ইতুারেরহদসদব ভাসমান জকান অথ েননরতক কম েকাদের সাদথ জরড়ত, জস সকল খানাদক খানায় অবরস্থত 

অথ েননরতক কম েকােসিন্ন খানা রহদসদব ধরা হদব। 
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রনেরলরখত তবরশষ্টুসিন্ন কৃরিখানার তথ্য অথ েননরতক শুমাররদত সাংগ্রহ করদত হদব না 

কৃরিখানার সাংজ্ঞা: 
 

১।  কৃরির ওপর রনভ েরশীল খানা হল কৃরিখানা। 
 

২।  কমপদে ৫(পাঁি) শতাাংশ বা তার জবরশ কৃরি আবারে জরম রনদজ পররিালনা করদল তা কৃরিখানা হদব (এদেদত্র 

ঐ খানায় হাঁস-মুররগ, কব্যতর, গরু, োগল, মরহি, জভড়া ইতুারে পালন কদর রকনা তা রজদজ্ঞস করদত হদব না।) 
 

৩।  খানায় কমপদে- 

 ১(এক)টি গরু বা মরহি; 

 ৩(রতন)টি োগল/দভড়া/শুকর (অথবা প্রদতুক জাদতর রমরলদয় ৩টি); 

 ১০ (েশ) টি হাঁস-মুররগ, কব্যতর (অথবা প্রদতুক জাদতর রমরলদয় ১০টি) 

 

এই রতন প্রকাদরর জযদকাদনা এক প্রকাদরর পশু-পারখ পালন করদল তা কৃরিখানা হদব। এোড়াও খানায় মৎে খামার 

ব্যতীত মাে িাি কদর থাকদল জসটি কৃরিখানা রহদসদব গণ্য করা হদব। 

 

উপররউি রবিদয়র জযদকাদনা একটি তবরশষ্টু থাকদলই তা কৃরিখানা রহদসদব গণ্য হদব। কৃরিখানা বা খানারভরত্তক কৃরি 

কম েকাে অথ েননরতক শুমাররর আওতার বাইদর থাকদব।তদব জস সকল কৃরি কম েকাে জযখাদন খানার বাইদর বারণরজুক 

উদেদশ্য পৃথক প্ররতিান/ফাম ে/খামাররভরত্তক গবারে পশু, হাঁস-মুররগ, পারখ পালন, মৎে খামার, বনায়ন নাস োররর 

জেদত্র প্ররতিান রহদসদব রবদবিনা কদর তথ্য সাংগ্রহ করদত হদব। 

 

প্ররতিান:  

জয সকল ইউরনদট রবরভন্ন দ্রব্য সামগ্রী উৎপােন, সাংগ্রহ, সরবরাহ, ক্রয়-রবক্রয় বা রবতরণজরনত নানা ধরদনর অথ েননরতক 

কম েকাে অথবা জসবামূলক কম েকাে সিােন করা হয়। এরূপ ইউরনট প্ররতিান রহদসদব গণ্য করদত হদব।খানায় অবরস্থত 

জকান আলাো কে রকাংবা স্থানদক যরে শুধুমাত্র অথ েননরতক কম েকাদের জন্য জোকান/দশা-রুম/কারখানা রহদসদব ব্যবহার 

করা হয়, তাহদল জসগুদলাদকও প্ররতিান ইউরনট রহদসদব রবদবিনা করদত হদব। 
 

স্থায়ী প্ররতিান: 

জকান ব্যরি, ব্যরিসমরষ্ট, সমাজ বা রাদের মারলকানাধীন প্ররতিান জযখাদন রবরভন্ন দ্রব্য-সামগ্রী সাংগ্রহ, উৎপােন, ক্রয়-

রবক্রয় ও বণ্টন অথবা জকান সামারজক ও ব্যরি জসবায় রনদয়ারজত জসগুদলাদক স্থায়ী প্ররতিান বদল। উোহরণ: রশল্প-

কারখানা, মৎে/মাাংস প্ররক্রয়াকরণ ও হাঁস-মুররগ, দুগ্ধখামার, জোকান-পাট, ব্যবসা প্ররতিান, জহাদটল-জরদস্তারাঁ, স্কুল-

কদলজ, মসরজে-মরন্দর, সরকারর/দবসরকাররঅরফস, আোলত ইতুারেদক এক-একটি প্ররতিান ধরদত হদব। এগুদলা স্থায়ী 

ঘরদোরসহ একক অবস্থাদন অবরস্থত ও প্রধানত এক ধরদনর কম েকাদে রনদয়ারজত থাকদব।জেত্র রবদশদি এদকর অরধক 

কম েকাদে রনদয়ারজত থাকদল অরধকতর আদয়র রভরত্তদত প্রধান কম েকােটিদক রবদবিনা করদত হদব। 

 

অস্থায়ী প্ররতিান:  

জগ্রাথ জসোর, শহর এলাকার রাস্তার পাদশ জকান রনরে েষ্ট স্থাদন অস্থায়ী োউরনর রনদি বদস রনয়রমতভাদব এক বা একারধক 

বৎসরকাল রবরভন্ন দ্রব্যারে জবিাদকনা, জমরামত বা অপরাপর অথ েননরতক কম েকাদে রনদয়ারজত জোটখাদটা জোকান পাট ও 

প্ররতিানগুদলাদক অস্থায়ী প্ররতিান বলা হয়। অস্থায়ী প্ররতিাদনর জকান স্থায়ী কাঠাদমা বা ঘর থাদক না।তদব, অস্থায়ী 

োউরন রকাংবা অস্থায়ী জবড়া/দবষ্টনী থাকদত পাদর।  
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প্রশ্নপত্র পূরণ পদ্ধরত 
 

অথ েননরতক শুমাররর প্রশ্নপত্রটি রতনটি অাংদশ রবভি। প্রথম অাংশ ও তৃতীয় অাংশ সকল ইউরনদটর জন্য পূরণ করদত 

হদব। এবাং রিতীয় অাংশ শুধুমাত্র উৎপােন সাংক্রান্তকম েকাদে রনদয়ারজত ইউরনদটর জন্য পূরণ করদত হদব।  

 

সকল ইউরনদটর জন্য পূরণ করুন 

 

প্রশ্ন নাং-১: জমৌজা/মহল্লার নাম ও জকাড:   

 

ইউরনটটি জয জমৌজা/মহল্লায় অবরস্থত জস জমৌজা/মহল্লার নাম ইাংদররজ বড় হাদতর বদণ ে রলখুন ও প্রেত্ত বদক্স ৩ (রতন) 

রডরজদটর জমৌজা/মহল্লা জকাড ইাংদররজদত রলদখ পূরণ করুন।  
 

প্রশ্ন নাং-১.১: ইউরনদটর ক্ররমক নাং: 
 

তথ্য সাংগ্রদহর কাজ এলাকার উত্তর-পরিম জকান হদত শুরু কদর অথ েননরতক কম েকােসিন্ন খানা বা প্ররতিাদন রগদয় 

তথ্য সাংগ্রহ করদত হদব। প্রথদম িক রেদয় প্রদতুক ইউরনদটর প্রধান েরজায় রতন অাংদক ইউরনদটর ক্ররমক নম্বর রেন। 

উোহরণ: প্রথমটির জন্য 001, রিতীয়টির জন্য 002 ইতুারে। একই সাদথ প্রশ্নপদত্র সাংররেত বড় বদক্স ইউরনদটর 

ক্ররমক নম্বর একইভাদব ইাংদররজ সাংখ্যায় প্রথমটির জন্য   0    0    1  , রিতীয়টির জন্য   0    0    2   রলখুন। 

জযমন: ইউরনট নাং 038-এর জন্য রনেরূপভাদব বক্স পূরণ করুন: 

ইউরনদটর ক্ররমক নাং: 0     3     8 
 

একইভাদব সরপ েল/সাদপর মদতা প্যাঁিাদনা বা বাঁকাদনা পদ্ধরতদত অগ্রসর হদয় গণনা এলাকার প্ররতটি ইউরনদট তথ্য সাংগ্রহ 

করদত হদব। একটি ইউরনদটর জন্য একটি মাত্র প্রশ্নপত্র ব্যবহার করুন। 
 

প্রশ্ন নাং-২: ইউরনদটর নাম ও ঠিকানা: 
 

নাম: ইউরনটটি অথ েননরতক কম েকােসিন্ন খানা হদল খানাপ্রধাদনর নাম ও প্ররতিান হদল প্ররতিাদনর নাম ইাংদররজদত 

রলখুন। জযমন: ‘ABDUR RAHMAN’, ‘BISWAS TRADERS’, ‘PRAGATI CLUB’ ইতুারে। যরে প্ররতিাদনর জকান নাম 

বা নাদমর জকান সাইনদবাড ে না থাদক তদব উি প্ররতিাদনর মারলক/পররিালদকর নাম রলখুন।  
 

গ্রাম/মহল্লা:  

 

খানা বা প্ররতিানটি ইউরনয়দনর মদধ্য হদল গ্রাদমর/পাড়ারনাম রলখুন এবাং রসটি করদপাদরশন/দপৌরসভায় হদল মহল্লার 

নাম রলখুন। জযমন: জকান একটি ইউরনট জেৌলতপুর গ্রাদম অবরস্থত তাহদল গ্রাম/মহল্লার স্থাদন ‘DAULATPUR’ রলখুন। 

যরে ইউরনটটি জপৌরসভা/রসটি করদপাদরশদনর জকান মহল্লায় অবরস্থত হয় তখন মহল্লার নাম রলখুন। জযমন: আগারগাঁও 

মহল্লার জেদত্র রলখুন‘AGARGAON’। 
 

বারড়/মাদকেদটর নাম:  

ইউরনটটি জকান বারড়দত হদল যরে বারড়র নাম থাদক তদব তাইাংদররজদত রলখুন। জযমন: তসয়েবারড়র জেদত্র রলখুন 

‘SYED BARI’। আবার ইউরনটটি যরে জকান মাদকেদটবাবাজাদর অবরস্থত হয় তদব মাদকেট বা বাজাদরর নাম রলখুন। 

জযমন: নতুন বাজার হদল‘NOTUN BAZAR’বা জিৌধুরী মাদকেট হদল ‘CHOWDHURY MARKET’ ইতুারে। 
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জরাড নাং/নাম:  

 

ইউরনটটি জয জরাদড অবরস্থত জস জরাড বা রাস্তার যরে জকান নম্বর থাদক তা রলখুন অথবা যরেনামথাদক তদব তারলখুন। 

জযমন: ‘ROAD NO: 1’ অথবা কাজী নজরুল ইসলাম এরভরনউ হদল ‘KAZI NAZRUL ISLAM AVENUE’।জরাড 

নম্বর বা নাম না থাকদল স্থানীয়ভাদব রাস্তাটি জয নাদম পরররিত তা রনরিত হদয় ইাংদররজদত রলখুন। 
 

জহারডাং নাং: ইউরনদটর জহারডাং/বারড় নাং থাকদল তা রলখুন। জপৌরসভা বা রসটি করদপাদরশন এলাকার জেদত্র অবশ্যই 

জহারডাং/বারড় নম্বর রলখদত হদব। 
 

জটরলদফান নাং: ইউরনদটর ল্যান্ড জটরলদফান থাকদল তার নাম্বার রলখুন। এদেদত্র যরে ল্যান্ড জটরলদফান না থাদক তদব 

জমাবাইল নাম্বার রলখুন। জটরলদফান এবাংদমাবাইল উভয়ই থাকদল, জটরলদফান নাম্বারদক অগ্রারধকার রেদত হদব। 

 

ফুাক্স নাং: ইউরনদট ফুাক্স থাকদল ফুাক্স নাম্বারটি রলখদত হদব। 

 

ইদমইল ঠিকানা: ইউরনদট জযাগাদযাদগর জন্য খানার জেদত্র জকান সেে রকাংবা প্ররতিাদনর জেদত্র োরয়ত্বশীল ব্যরির 

ইদমইল ঠিকানা থাকদল স্পষ্টভাদব রলখুন। জযমন: pqrst.nu@gmail.com, mnop_1982@yahoo.comইতুারে। 

 

প্রশ্ন নাং-৩: ইউরনট প্রধান: 
 

রলঙ্গ: 

ইউরনট প্রধান পুরুি বা মরহলা জজদন রনদয় প্রদযাজু বদক্স  রিি রেন।রতরন যরে পুরুি বা মরহলা না হন তাহদল অন্যান্য 

বদক্স  রেন। 

 

রশো: 

 

ইউরনট প্রধাদনর রশোর জেদত্র রতরন সদব োচ্চ জকান জশ্ররণ পাশ কদরদেন তা জজদন রনদয় রনদি উরল্লরখত দুইঅাংদকর জকাড 

বড় বদক্স ( )রলখুন। জশ্ররণরভরত্তক রশো কায েক্রম জনই এমন জকান প্ররতিাদন জলখাপড়া কদর থাকদল জকান জশ্ররণ 

পাশ কদররন বদল রবদবিনা করদত হদব। এদেদত্র জকাড  0  0  রলখুন। এমরবরবএস ডািার, রবএসরস ইরিরনয়ার হদল   

1  6  জকাড পূরণ করুন এবাং রডদপ্লামা ইরিরনয়ার হদল  1  1  জকাড পূরণ করুন। 

  

0   0     স্কুদল যায়রন বা ১ম জশ্ররণ পাশ কদররন 0   5 ৫ম জশ্ররণ পাশ 1   0   এসএসরস/সমমান পাশ 

0   1 ১ম জশ্ররণ পাশ 0   6 ৬ি জশ্ররণ পাশ 1   2  এইিএসরস/সমমান পাশ 

0   2 ২য় জশ্ররণ পাশ 0   7 ৭ম জশ্ররণ পাশ 1   5  স্নাতক/সমমান পাশ 

0   3 ৩য় জশ্ররণ পাশ 0   8 ৮ম জশ্ররণ পাশ 1   6  স্নাতক(সম্মান)/সমমান পাশ 

0   4 ৪থ ে জশ্ররণ পাশ 0  9 ৯ম জশ্ররণ পাশ 1   8   স্নাতদকাত্তর/এমএস/রপএইিরড/সমমান 
 

বয়স:  
 

ইউরনট প্রধাদনর বয়স রজদজ্ঞস কদর প্রশ্নপদত্র দুই অাংদক ইাংদররজদত ঘর পূরণ করুন। বয়স ভালভাদব যািাই করুন। 

প্রদয়াজদন জন্মতাররখ জজদন রনদয় বয়স জবর করুন। বয়স যািাইদয়র জেদত্র জকান ঐরতহারসক ঘটনা বা রবদশিভাদব 

উদল্লখদযাগ্য জকান ঘটনাদক জরফাদরি ধরা জযদত পাদর। বয়স পূণ ে বেদর রলখদবন। জযমন: কারও বয়স ২৭ বের ৯ মাস 

হদল ২৭ বের অথ োৎ  2    7    রলখুন। বয়স ১০০ বের বা তার জবরশ হদল  99  রলখুন। 
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প্রশ্ন নাং-৪: ইউরনদটর প্রকার 
 

ইউরনটদক দুই প্রকাদর রবভি করা হদয়দে: যথা- খানা ও প্ররতিান। 

 

ইউরনটটি খানা বা প্ররতিান হদল প্রদযাজু ঘদর  রিি রেন। [এ ম্যানুয়াদলর রিতীয় অধ্যাদয় প্রেত্ত ‘সাংজ্ঞা’ অনুসরণ 

করুন]। 
 

ইউরনটটি যরে প্ররতিান হয় তদব রনেবরণ েত দুই ধরদনর প্ররতিান হদত প্রদযাজু ঘরটিদত  রিি রেন। 
 

স্থায়ী:  

 

স্থায়ী প্ররতিান বলদত স্থায়ী কাঠাদমা/ঘরসহ রনরে েষ্ট স্থাদন অবরস্থত রশল্প-কারখানা, জোকান-পাট, জহাদটল-জরদস্তারাঁ, 

গুোম, জমরামত কারখানা, স্কুল, কদলজ,অরফস, আোলত, মসরজে, মরন্দর, রগজো ইতুারে ব্যঝায়। 
 

অস্থায়ী: 

 

রাস্তার পাদশ হাট, বাজার বা জগ্রাথ জসোদরর অস্থায়ী োউরনর রনদি এক বা একারধক বের যাবত রনয়রমতভাদব পণ্য 

দ্রব্যারে জকনা-জবিা ও জমরামত কাদজ সাংরেষ্ট জোকান-পাট ও অন্যান্য প্ররতিানদক অস্থায়ী প্ররতিান রহদসদব ধরা হদব। 

জয সমস্ত ঘদরর োউরন আদে জবড়া জনই বা জবড়া আদে োউরন জনই জসগুদলাও অস্থায়ী প্ররতিান। 

 

প্রশ্ন নাং-৫: ইউরনদটর প্রধান অথ েননরতক কম েকাদের প্রকার: 
 

উত্তরোতার রনকট হদত ইউরনদটর প্রধান অথ েননরতক কম েকাে সিদকে জজদন রনন। তারপর উি প্রশ্নটির উত্তর জলখার 

আদগ জকাড রলট হদত প্রধান অথ েননরতক কম েকাদের প্রকার সনািপূব েক প্রেত্ত বদক্স           দুই অাংদকর জকাড রলখুন। 

রনদি রবরভন্ন অথ েননরতক কম েকাদের প্রকাদরর জকাড জেয়া হল। এ সকল রশল্প জকাদডর আওতার্ভি কায েক্রদমর রবস্তাররত 

রববরণ শুমারর বইদয়র শুরুদত জেয়া আদে। 
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ইউরনদটর প্রধান অথ েননরতক কম েকাদের প্রকাদরর জকাড: 

 

জকাড রববরণ জকাড রববরণ 

01 কৃরি, বন ও মৎে 12 জরম (ররদয়ল এদটট) সাংক্রান্ত কায েক্রম 

02 খরন হদত খরনজ পোথ ে আহরণ 13 জপশাগত, তবজ্ঞারনক ও কাররগরর কায েক্রম 

03 উৎপােন 14 প্রশাসরনক এবাং সহায়ক জসবা কায েক্রম 

04 
রবদুুৎ, গ্যাস, বাষ্প ও শীতাতপ রনয়ন্ত্রণযন্ত্র 

সরবরাহ 
15 

জলাকপ্রশাসন এবাং প্ররতরো, বাধ্যতামূলক 

সামারজক রনরাপত্তা 

05 
পারন সরবরাহ, পয়:রনষ্কাশন, বজেু 

ব্যবস্থাপনা ও রনষ্কাশন কায েক্রম 
16 রশো 

06 রনম োণ 17 জনস্বাস্থু এবাং সামারজক জসবা কায েক্রম 

07 
পাইকারর ও খুিরা ব্যবসা, জমাটরযান ও 

জমাটরসাইদকল এবাং ররকশা জমরামত 
18 

কলারবদ্যা, আপ্যায়ন, রবদনােন এবাং 

জমরামতকম ে 

08 পররবহন (ডাক ও কুররয়ারসহ) এবাং মজুত 19 অন্যান্য জসবা কায োবরল 

09 
আবাসন ও খাদ্যদসবা কায েক্রম (দহাদটল ও 

জরদস্তারাঁ) 
20 

রনদয়াগকারী রহদসদব খানার কায েক্রম, 

রনজস্ব ব্যবহাদরর জন্য খানার অরবভারজত 

দ্রব্য সামগ্রী ও জসবা উৎপােনমূলক 

কায েক্রম 
10 তথ্য ও জযাগাদযাগ 

11 আরথ েক ও রবমা সাংক্রান্ত কায েক্রম 21 
স্বদেশ বরহভূ েত সরমরত এবাং সাংস্থার 

কায েক্রম 

 

প্রশ্ন নাং-৬: ইউরনদটর অথ েননরতক কম েকাদের রবস্তাররত রববরণ: 
 

ইউরনদটর অথ েননরতক কম েকাদের রবস্তাররত রববরণ প্রদশ্নর রনদি খারল জায়গায় রলখুন। মদন রাখদবন ইউরনদটর 

অথ েননরতক কাদজর পূণ ে রববরণ সুরনরে েষ্ট ও সঠিকভাদব বাাংলায় রলখদত হদব। তথ্যসাংগ্রহকারী/গণনাকারী শুধুমাত্র রববরণ 

রলখদবন। রশল্প জকাডসমূহ পরবতীদত রনদয়াগকৃত জকাডার পূরণ করদবন। 
 

উোহরণস্বরূপ: আসবাবপত্র প্রস্তুত ইউরনদটর জন্য শুধুমাত্র আসবাবপত্র প্রস্তুত প্ররতিান রলখদল হদব না। রকদসর 

আসবাবপত্র প্রস্তুত কদর জযমন- কাদঠর, জলাহার বা জবদতর ততরর আসবাবপত্র ততরর কদর তাসুরনরে েষ্টভাদব উদল্লখ করদত 

হদব। রবক্রয়কারী প্ররতিাদনর জন্য শুধু ‘রবক্রয় প্ররতিান’ রলখদল িলদব না। কী কী পণ্য দ্রব্য রবক্রয় কদর তার রববরণ 

রেদত হদব। 

 

৬ নাং প্রদশ্নর উত্তর যরে উৎপােন কম েকাে সিরকেত হয় তাহদল ৭ নাং প্রশ্ন পূরণ করুন। যরে 

জমরামত/রবক্রয়/দসবাপ্রোন কম েকাে সিরকেত হয় তাহদল ৮ নাং প্রশ্ন পূরণ করুন। যরে উভয়ই হয় তাহদল ৭ নাং ও ৮ 

নাং উভয় প্রশ্ন পূরণ করুন। যরে একই ইউরনদট একারধক অথ েননরতক কম েকাে পররিারলত হয় জসদেদত্র ৬ নাং প্রদশ্ন 

অরধকতর আয় আদস এমন কম েকাদের বণ েনা রলখদত হদব। তদব, ৭নাং ও ৮ নাং প্রদশ্ন সকল কম েকাে আলাো ক্ররমদক 

উদল্লখ করদত হদব। 
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প্রশ্ন নাং-৭: উৎপােনকারী ইউরনদটর প্রধান প্রধান উৎপারেত দ্রব্যারেররববরণ: 

 

ইউরনটটি যরে জকান দ্রব্য সামগ্রী উৎপােন কদর থাদক, তদব তার উৎপারেত দ্রব্যারে পররমাদণর গুরুত্ব অনুসাদর ১ হদত ৪ 

নাং পয েন্ত সাররদত রলরপবদ্ধ করুন। একটি গাদম েেস কারখানার জেদত্র তাদের উৎপারেত দ্রব্য প্যাে, শাট ে ইতুারে হদত 

পাদর। রটল রমদলর জন্য জঢউটিন আবার জটক্সটাইল রমল হদল কাপড় (কটন/রসনদথটিক বা অন্যান্য) উৎপারেত দ্রব্য হদত 

পাদর। উৎপারেত দ্রব্যসমূদহর মধ্য হদত পররমাদণর গুরুত্ব রবদবিনায় সুরনরে েষ্টভাদব বাাংলায় রলখুন। তথ্য 

সাংগ্রহকারী/গণনাকারী শুধুমাত্র রববরণ রলখদবন। দ্রব্য জকাডসমূহ পরবতীদত রনদয়াগকৃত জকাডার পূরণ করদবন। যরে 

ইউরনদট উৎপােন সিরকেত কম েকাে না থাদক, তাহদল প্রশ্ন ৭-এর উত্তদর  ‘N/A’রলখুন।    

 

প্রশ্ন নাং-৮: জমরামত/রবক্রয়/দসবা প্রোনকারী ইউরনদটর কাদজর রববরণ: 

 

ইউরনটটি যরে জকান দ্রব্য জমরামত/রবক্রয় বা জসবাোন কদর তাহদল এসব কাদজর প্রধান প্রধান ৪ (িার) টির নাম 

সুরনরে েষ্টভাদব এই প্রদশ্নর খারল জায়গায় বাাংলায় রলখুন। উোহরণস্বরূপ- মুরের জোকান হদল তার প্রধান রবরক্রত দ্রব্য 

জযমন-িাল, ডাল, আটা, জতল রলখদত পাদরন। আবার উরকদলর জিম্বার হদল তার প্রকৃরত রলখুন‘আইন-আোলত সিদকে 

পরামশ ে োন’, মাদ্রাসা হদল রলখুন ‘ধমীয় রশো প্রোন’, হাসপাতাল/রক্লরনক হদল রিরকৎসার ধরন জযমন-

‘ডায়াদবটিক/কদলরা/হৃেদরাগ/িক্ষু/পঙ্গু হাসপাতাল’ রলখুন। উি জেদত্রও তথ্য সাংগ্রহকারী/গণনাকারী শুধুমাত্র বাাংলায় 

রববরণ রলখদবন। জমরামত/রবক্রয়/দসবাদকাডসমূহ পরবতীদত রনদয়াগকৃত জকাডার পূরণ করদবন।যরে ইউরনদট 

জমরামত/রবক্রয়/দসবাপ্রোন সিরকেত কম েকাে না থাদক, তাহদল প্রশ্ন নাং ৮-এর উত্তদর ‘N/A’রলখুন।  

 

প্রশ্ন নাং-৯: ইউরনদটর (প্ররতিান)আইনগত মারলকানা: 
 

প্ররতিাদনর আইনগত মারলকানা সিদকে োরয়ত্বশীল ব্যরির রনকট জথদক রনরিত হদয় জযটি প্রদযাজু জস দুই অাংদকর 

জকাড রনদির বদক্স            ইাংদররজদত রলখুন। রনদে আইনগত মারলকানা সিদকে সাংদেদপ আদলাকপাত করা হল: 
 

 (১) ব্যরিগত/পাররবাররক মারলকানা: ব্যরি মারলকানা প্ররতিাদনর অথ েননরতক কাজকম ে জকান একক ব্যরি বা পররবার 

িারা পররিারলত এবাং এর লাভ ও েরত তার একক বা পররবাদরর োরয়ত্ব। 

 

(২) অাংশীোররত্ব মারলকানা:অাংশীোররদত্বর প্ররতিান একটি রলরখত বা অরলরখত চ্যরিরভরত্তক আরথ েক প্ররতিান। 

অাংশীোদরর সাংখ্যা ২ বা তদতারধক হদত পাদর। 
 

 (৩) প্রাইদভট রলরমদটড জকািারন: জকািারনর সাংঘরবরধ (Article of Association) অনুযায়ীসেেগদণর জশয়ার 

হস্তান্তদরর অরধকার থাকদব না। সেে সাংখ্যা কমপদে দুইজন এবাং ৫০ জদনর অরধক হদব না এবাং কম েিারীগণদক 

সেে রহদসদব ধরা যাদব না। জনসাধারণদক জকািারনর জশয়ার বা রডদবঞ্চার ক্রয় করদত আহ্বান করা যাদব না। 
 

 (৪) পাবরলক রলরমদটড জকািারন: জকািারন আইন, ১৯৯৪-এর অধীদন গঠিত (Incorporated) বা এতেসাংক্রান্ত 

আইদন স্বীকৃত রবদ্যমান জকািারনসমূহ, যা প্রাইদভট জকািারন নয় তাদেরদক ব্যঝায়। পাবরলক রলরমদটড 

জকািারনর জেদত্র সেে সাংখ্যা ন্যুনতম ৭ জন। তদব সদব োচ্চ সেে সাংখ্যা সাংঘ-স্মারক (Memorandum of 

Association) িারা রস্থরীকৃত হয় এবাং জশয়ার ও ঋণপত্র ক্রয় করার জন্য জনগণদক আমন্ত্রণ জানাদত পাদর। তদব 

এর কম েিারীগণ জকানক্রদমই সেের্ভি হদত পাদর না। 
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(৫) সরকারর মারলকানা: সরকাদরর ব্যবস্থাপনায় পররিারলত অরফস-আোলত ও জয সকল প্ররতিান-এর একক মারলক 

বাাংলাদেশ সরকার জসগুরলদক সরকারর মারলকানা প্ররতিান বলা হয়। 
 

(৬) স্বায়ত্তশারসত মারলকানা: পাবরলক জসক্টদর জযসব প্ররতিান প্রধানত তাদের স্ব-স্ব আইন ও বাদজট িারা গঠিত ও 

রনয়রন্ত্রত হয় জসসব প্ররতিানদক ব্যঝায়। জযমন:পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়, রসটি করদপাদরশন, জপৌরসভা ইতুারে। তাদের 

সকল েমতা ও কতৃেত্ব উি আইদন অন্তর্ভ েি থাদক। স্বায়ত্তশারসত প্ররতিাদনর প্রধান রনব োহী প্রধানত সরকার কতৃেক 

রনদয়াগপ্রাপ্ত হন।  
 

(৭) রবদেরশ মারলকানা: মূলত জয সমস্ত প্ররতিাদনর সম্পূণ ে মারলকানা রবদেরশদের এবাং তারা সরকাদরর অনুমরত রনদয় 

বাাংলাদেদশর অভুন্তদর রশল্প/ব্যবসা প্ররতিান গদড় তুদলদে এবাং ব্যবসা-বারণদজু রনদয়ারজত আদে। 
 

(৮) জযৌথ মারলকানা: জযসব প্ররতিান প্রাইদভট ও পাবরলক রলরমদটড জকািারনর ন্যায় সরকাদরর অনুমরত রনদয় জেরশ 

এবাং রবদেরশদের মারলকানায় জকান প্ররতিান পররিালনা করদে এরূপ প্ররতিান জযৌথ মারলকানার আওতার্ভি হদব। 
 

(৯) সমবায় মারলকানা: এসব প্ররতিাদনর মুখ্য উদেশ্য মুনাফা অজেন নয় বরাং সেেদের জসবা প্রোন। সরমরতর পু ুঁরজ 

আকাদর সরমরতর সেেগণ কতৃেক জেয় অথ ে িারা গঠিত এবাং এর সঞ্চয় আনুপারতক হাদর সেেগদণর মদধ্য লভুাাংশ 

বণ্টন করা হয়। এই প্ররতিান সরকাদরর সমবায় কাঠাদমা ও নীরতমালা অনুসাদর পররিারলত হদয় থাদক এবাং 

সমবায় অরধেপ্তদর রনবিনকৃত।  
 

(১০) অলাভজনক প্ররতিান- এনরপআই (Non-Profit Institution): সাধারণত আরথ েক মুনাফার উদেদশ্য পররিারলত 

নয় এমন প্ররতিানারে; জযমন- অরধকাাংশ এনরজও, মসরজে, মরন্দর, রগজো, প্যাদগাডা, মাজার, অনবতরনক 

রবদ্যালয়, রবরভন্ন জপশাজীবী সরমরত, রাজননরতক েল, জেড ইউরনয়ন, কম েিারী সরমরত, ক্লাব, এরতমখানা, 

জস্বোদসবী সাংগঠন, ক্রীড়া/সাাংস্কৃরতক/সামারজক সাংগঠন, সামারজক/অথ েননরতক উন্নয়দনর রবরভন্ন কম েকাে 

পররিালনাকারী প্ররতিান/সাংগঠনসমূহ ইতুারে অলাভজনক প্ররতিান রহদসদব রবদবরিত হদব। 
 

 (১১) প্রবাসী বাাংলাদেরশ: জয সমস্ত প্ররতিাদনর পূণ োঙ্গ বা আাংরশক মারলকানা রবদেদশ অবস্থানরত বাাংলাদেরশ 

নাগররকদের িারা গঠিত তাদেরদক ব্যঝাদব। এদেদত্র প্ররতিান বাাংলাদেদশ অবস্থানরত প্রবাসীদের মদনানীত ব্যরি 

িারা পররিারলত হদত পাদর।  
 

(১২) অন্যান্য মারলকানা: উপদর উরল্লরখত মারলকানাসমূহ ব্যতীত জযদকাদনা প্ররতিান। 

 

প্রশ্ন নাং-১০: প্ররতিাদন প্রবাসী বাাংলাদেরশদের রবরনদয়াগ আদে রক? 
 

ইউরনটটিদত প্রবাসী বাাংলাদেরশর রবরনদয়াগ আদে রক? এ প্রদশ্নর উত্তর ‘হুাঁ’ হদল হুাঁ এর বদক্স এবাং না হদল ‘না’ এর 

বদক্স  রিি রেন। 
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প্রশ্ন নাং-১০.১: হুাঁ হদল রবরনদয়াদগর পররমাণ হাজার টাকায় রলখুন। 
 

১০ নাং প্রদশ্নর উত্তর যরে হুাঁ হয় জসদেদত্র প্রবাসী কতৃেক রবরনদয়াগকৃত অদথ ের পররমাণ হাজার টাকায় রলখুন। 

জযমন: 

এক হাজার টাকা হদল 0 0 0 0 0 0 1 

এক লাখ টাকা হদল 0 0 0 0 1 0 0 

এক জকাটি টাকা হদল 0 0 1 0 0 0 0 

েশ জকাটি টাকা হদল 0 1 0 0 0 0 0 

একশ পদনর জকাটি টাকা হদল 1 1 5 0 0 0 0 
 

প্রশ্ন নাং-১১: ইউরনটটি রনবরিত রক? 

 

ইউরনটটি রনবরিত রকনা,তা জজদন রনদয় ‘হুাঁ’ বা ‘না’ প্রদযাজু বদক্স  রিি রেন। যরে জকান প্ররতিাদনর রনবিন 

প্রদয়াজন না হয় তদব প্রদযাজু নয় বদক্স  রিি রেন।  

 

প্রশ্ন নাং-১১.১: ১১ নাং প্রদশ্নর উত্তর হুাঁ হদল রনবিন প্রোনকারী সাংস্থার নাম জজদন রনদয় প্রদযাজু দুই অাংদকর জকাডটি 

রনদির বদক্স      রলখুন। এদেদত্র ইউরনটটি একারধক প্ররতিান হদত রনবরিত হদল জয সাংস্থার রনবিনটি 

প্ররতিাদনকায েক্রম শুরু করার জন্য অরধকতর গুরুত্বপূণ ে তা জজদন জকাড রলখুন। জযমন: জকান জকান প্ররতিান ইউরনয়ন 

পররিে বা জপৌরসভার রনকট হদত লাইদসি রনদয় কায েক্রম পররিালনা কদর থাদক। আবার জকান জকান প্ররতিান ইউরনয়ন 

পররিে বা জপৌরসভার লাইদসি থাকদলও জদয়ে টক জকািারন রহদসদব রনবিন োড়া কায েক্রম পররিালনা করদত 

পাদরনা। জসদেদত্র জদয়ে টক জকািারনর রনবিন উি প্ররতিাদনরজন্য গুরুত্বপূণ ে। এ উোহরদণর জেদত্র জকাড  0   1  

রলখুন। তদব মদন রাখদত হদব, জকান প্ররতিাদনর কায েক্রম পররিালনার জন্য রকছু রকছু সাংস্থা/প্ররতিান/কতৃেপে হদত 

অনুদমােন প্রদয়াজন হয়। অনুদমােন আর রনবিন এক রবিয় নয়। ফদল, রনবিন প্রোনকারী সাংস্থার নাম ভালভাদব জজদন 

রনদয় যথাযথ জকাড রলখুন। 

 

প্রশ্ন নাং-১২: জকান সাদল আরম্ভ হদয়দে? 
 

ইউরনটটিদতঅথ েননরতক কাজ আরদম্ভর ইাংদররজ সাল জজদন রনদয় িার অাংদক সালটি রনদি রনরে েষ্ট খারল বদক্স রলখুন। ইউরনটটি 

যরে ২০০৬ সাদল রনবরিত হদয় থাদক এবাং ২০০৭ সাদল রশল্প উৎপােদন যায় জসদেদত্র ২০০৭ সালদক আরম্ভ হদয়দে রবদবিনা 

কদর রনরে েষ্ট বদক্স  2    0   0   7  রলখুন।  

 

প্রশ্ন নাং-১৩:  ইউরনদটর রবক্রয় পদ্ধরত: 

ইউরনদট জকান দ্রব্য সামগ্রী রবক্রয় করা হদল, পাইকারর অথবা খুিরা প্রধানত জযপদ্ধরতদত রবক্রয় হয় জসটির প্রদযাজু বদক্স 

 রিি রেন এবাং জয ইউরনদট জকান দ্রব্য সামগ্রী জবিা হয় না তার জন্য ‘প্রদযাজু নয়’ বদক্স  রিি রেন।  
 

প্রশ্ন নাং-১৪: রহসাব রাখার ব্যবস্থা আদে রক? 
 

ইউরনদট রলরখত রহসাব রাখার ব্যবস্থা আদে রকনা জজদন রনদয় প্রদযাজু বদক্স  রিি রেন। মদন রাখদত হদব, রহসাব 

রাখার জেদত্র সব ইউরনট রহসাবরবজ্ঞান বা অুাকাউরোং-এর যথাযথ পদ্ধরত ব্যবহার নাও করদত পাদর। অথ োৎ জকউ যরে 

সাধারণভাদব তাদের জলনদেনসমূহ জযমন: ক্রয়, রবক্রয়, আয়, ব্যয় ইতুারে জকান সাধারণ কাগজ বা খাতায় রলদখ রাদখন, 

তাহদল উত্তদর ‘হুাঁ’ বদক্স  রিি রেন। 
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প্রশ্ন নাং ১৪.১: হুাঁ হদল 
 

১৪ নাং প্রদশ্নর উত্তর যরে হুাঁ হয়, তাহদল ১৪.১ নাং প্রদশ্ন সম্ভাব্য ৪টি উত্তদরর মধ্য হদত প্রদযাজু বদক্স  রিি রেন। উি 

ইউরনদট জয রহসাব ব্যবস্থা রদয়দে তাদত একটি রনরে েষ্ট সময়ান্তদর রহসাদবর হালনাগাে করা হয় বা জজর টানা হয়। 

পূব েবতী জজর-এর পরবতী জলনদেনসমূহ রহসাব-রনকাশ কদর তেরনক, মারসক, বাৎসররক জয সময়ান্তদর লাভ-জলাকসান 

রকাংবা রস্থরতর জজর টানা হয় তা ভালভাদব জজদন রনদয় প্রদযাজুবদক্স  রিি রেন।যরে অন্য জকানও পদ্ধরত ব্যবহৃত হয়, 

তদব অন্যান্য বদক্স  রিি রেন। জযমন: সাপ্তারহক বা পারেক। 

 

প্রশ্ন নাং-১৫: ইউরনদট জবতন/মজুরর প্রোন পদ্ধরত 
 

প্রশ্ন নাং-১৫.১: জবতন/মজুরর প্রোদনর পদ্ধরত সঠিকভাদব জজদন রনদয় প্রদযাজু বদক্স  রিি রেন।ইউরনদট মজুরর বা 

জবতন সাধারণত নগে বা জিক-এ প্রোন করা হদয় থাদক। নগে বা জিক োড়াও পণ্যদ্রব্য বা সামগ্রীর মাধ্যদম রেদল 

অন্যান্য বদক্স  রিি রেন। এদেদত্র ইউরনদট শুধু স্বরনদয়ারজত কমী োড়া আর জকান জবতন/মজুরররভরত্তক কম েিারী না 

থাকদল ‘অন্যান্য’ বদক্স  রিি রেন। 

 

প্রশ্ন নাং-১৫.২: ইউরনদট জবতন/মজুরর প্রোদনর ধরন: 
 

ইউরনদট জবতন/মজুরর প্রোদনর ধরন কী তা সঠিকভাদব জজদন রনদয় প্রদযাজু বদক্স  রিি রেন। এদেদত্র 

স্বরনদয়ারজতদের জন্য ‘প্রদযাজু নয়’ বদক্স  রিি রেন। জকান ইউরনদট যরে একারধক ধরন থাদক জসদেদত্র 

জবতন/মজুরর প্রোদনর প্রধান ধরনটি  রিরিত করুন। 

 

প্রশ্ন নাং-১৬: বতেমান স্থায়ী মূলধন (টাকায়): 
 

জকান ইউরনদট উৎপােন কম েকাে ও ক্রয়-রবক্রয়/দসবাকম ে পররিালনার জন্য মারলক সরাসরর জয কলকব্জা, যন্ত্রপারত, 

োলানদকাঠা, আসবাবপত্র, গারড়/যানবাহন ইতুারের মদতা স্থাবর সিরত্ত ব্যবসাদয় পু ুঁরজ রহদসদব রবরনদয়াগ কদরন তাদক 

সাধারণত স্থায়ী মূলধন বলা হয়। স্থাবর সিরত্ত ব্যবসা শুরু করার সময় সাংগ্রহ করা হয় এবাং উৎপােন/ক্রয়-

রবক্রয়/দসবাকম ে পররিালনার কাদজ সাধারণত একবেদরর অরধক সময় ধদর ব্যবহৃত হয়। এ প্রদশ্নর জেদত্র স্থায়ী মূলধন 

বলদত জাতীয় রশল্পনীরত ২০১০ অনুযায়ী অথ েননরতক ইউরনদটর জরম ও কারখানা ভবন ব্যরতদরদক স্থায়ী সিেসমূহ 

জযমন: কলকব্জা ও যন্ত্রপারত, করিউটার সরিামারে, ফদটাকরপ জমরশন, ফুাক্স জমরশন, টাইপরাইটার, জটরলদফান ও 

আনুিরঙ্গক অরফস সরিামারে, আসবাবপত্র, যারন্ত্রক ও অযারন্ত্রক যানবাহন/গারড় ইতুারে স্থাবর/স্পশ েদযাগ্য স্থায়ী 

সিদের প্ররতস্থাপন ব্যয় (Replacement cost)-সহবতেমান মূল্য (Currentprice)-এব্যঝাদব। সুতরাাং, ইউরনদটর স্থায়ী 

সিদের প্ররতস্থাপন ব্যয়সহ বতেমান মূল্য সঠিকভাদব জজদন রনদয় ১ হদত ৭টি ঘদররমদধ্যপ্রদযাজু বদক্স  রিি রেন। 

মদন রাখদত হদব, সরকারর মারলকানা ও স্বায়ত্তশারসত প্ররতিাদনর জেদত্র এ প্রশ্নটির উত্তর পূরণ করদত হদব না। 

 

প্রশ্ন নাং-১৭: ইউরনদট অথ েননরতক কম েকাদে রনদয়ারজত জলাদকর প্রকার ও সাংখ্যা: 

 

প্রশ্ন নাং-১৭.১ মারলক/অাংশীোর কম েরত 
 

ইউরনটটির মারলক বা অাংশীোরদের জকউ সিরাির ঐ ইউরনদটর কাদজ সরাসরর রনদয়ারজত থাকদল, পুরুি ও 

মরহলাদভদে তাঁদের সাংখ্যা দুই অাংদক খারল জায়গায় রলখুন। মারলক/অাংশীোর জকউ কম েরত না থাকদল  0   0  রলখুন। 

সরকারর, স্বায়ত্তশারসত বা সমবায় মারলকানাধীন ইউরনদট জকান কম েরত মারলক বা অাংশীোর থাকদব না। সুতরাাং, এ 

জেদত্র প্রদযাজু না হওয়ায় প্রেত্ত বদক্স রকছু রলখদত হদব না। 



180 
 

প্রশ্ন নাং-১৭.২ অনবতরনক পাররবাররক কমী 
 

ইউরনদটর মারলক বা অাংশীোরদের পররবাদরর জকান সেে বা সেো সিরাির রবনাদবতদন বা রবনা মজুররদত ঐ 

ইউরনদট কাজ করদল, পুরুি ও মরহলাদভদে তাদের সাংখ্যা দুই অাংদক রলখুন। উইরনদট জকান অনবতরনক পাররবাররক 

কমী কম েরত না থাকদল  0    0  রলখুন। সরকারর, স্বায়ত্তশারসত বা সমবায় মারলকানার ইউরনদটর জকান অনবতরনক 

পাররবাররককমী থাকদব না। সুতরাাং, এ জেদত্র প্রদযাজু না হওয়ায় প্রেত্ত বদক্স রকছু রলখদত হদব না। 
 

প্রশ্ন নাং ১৭.৩ সাব েেরণক রনদয়ারজত কমী 

 

ইউরনদট সাব েেরণকভাদব কম েরত ও রনয়রমত পুরুি কম েিারীর জন্য িার অাংদক এবাং মরহলা কম েিারীর জন্য িার অাংদক 

তাদের সাংখ্যা জলখা ও পূরণ করার ব্যবস্থা আদে। জয সকল কম েিারী রনয়রমত জবতন ও অন্যান্য সুরবধার রবরনমদয় 

ইউরনদটর রনয়মানুযায়ী তেরনক পূণ েকম েসময় (সাধারণত ন্যুনতম ৮ ঘণ্টা) ধদর কাজ কদরন তাদের সাংখ্যা পুরুি-

মরহলাদভদে রলখুন। পুরুি বা মরহলা জকান জেদত্র জকান সাব েেরণক কমী রনদয়ারজত না থাকদল  0    0    0   0  রলখুন। 

ইউরনদট গণনার রেদন উপরস্থত ও অনুপরস্থত সকল রনয়রমত কম েিারীর সাংখ্যা গণনায় অন্তর্ভ েি করুন।  

 

উোহরণ: যরে জকান প্ররতিাদন ১২৮ জন পুরুি কমী ও১২০ জন সাব েেরণক/রনয়রমত মরহলা কমী থাদক তদব প্রদযাজু 

বক্স রনদোিভাদব পূরণ করদত হদব:   পুরুি  0   1    2  8   মরহলা  0   1    2   0 

 

প্রশ্ন নাং-১৭.৪: খেকালীন রনদয়ারজত কমী (মারসক গড়) 
 

ইউরনদটর জয সকল কম েিারী সাব েেরণকভাদব রনদয়ারজত এবাং রনয়রমত কমীদের ন্যায় তেনরন্দন পূণ ে সময় কাজ কদরন 

না অথবা মারসক বা সাপ্তারহক কাদজর রেনগুরলদত সবরেন বা সবসময় কাজ কদরন না এবাং জসইজন্য তাঁরা সম্পূণ ে জবতন 

ও অন্যান্য ভাতারে পান না তাঁদেরদক খেকালীন রনদয়ারজত কমী বলা হয়। এ জাতীয় কমীর সাংখ্যার মারসক গড় পুরুি 

ও মরহলা জভদেরলখুন। জযদহতু এদকক রেন বা সপ্তাদহ সাংখ্যার তারতম্য থাকদত পাদর। জসদহতু মাসরভরত্তক গড় সাংখ্যা 

(MonthlyAverage)রলখুন। পুরুি বা মরহলা জকান খেকালীন কমী রনদয়ারজত না থাকদল জসদেদত্র  0   0   0  রলখুন। 

 

প্রশ্ন নাং-১৭.৫: অরনয়রমত কমী (সাপ্তারহক গড়) 
 

অরনয়রমতভাদব জকান পুরুি বা মরহলা কমী ইউরনদট রনদয়ারজত থাকদল রনদয়ারজত কমীদের সাংখ্যা পুরুি ও মরহলা 

উভদয়র জন্যই দুই অাংদক পূরণ করুন। জয সকল কমী জকান রবদশি প্রদয়াজদন বা জরুরর মুহূদতের জন্য সামরয়কভাদব 

রনদয়ারজত হয় তারা অরনয়রমত কমী। জযদহতু তাঁদের সাংখ্যা এদকক রেন এদকক রকম হদত পাদর, জসদহতু সাপ্তারহক 

রভরত্তদত গড় সাংখ্যা (Weekly Average) রলখুন। পুরুি বা মরহলা জকান অরনয়রমত কমী রনদয়ারজত না থাকদল 

জসদেদত্র  0   0   রলখুন। 

 

রব. দ্র.: মদন রাখদত হদব প্রশ্ন১৭.১ হদত প্রশ্ন ১৭.৫-এর উত্তর সম্পূণ েভাদব আলাো/সিকেযুি নয় বা Mutually 

Exclusive(পারস্পররক রবরেন্ন) হদব। এদেদত্র সব েদমাট সাংখ্যা বা জযাগফল জমলাদত হদব না। শুধুমাত্র উৎপােন 

সাংক্রান্ত কম েকাদে রনদয়ারজত ইউরনদটর জন্য পূরণ করদত হদব 
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প্রশ্ন নাং-১৮: উৎপােদন যদন্ত্রর ব্যবহার 

 

উৎপােদন যদন্ত্রর ব্যবহার অথ োৎ উৎপােন যদন্ত্রর প্রকার রবরভন্ন ধরদনর হদত পাদর। উৎপােন যন্ত্র রবদুুৎ বা ফুদয়ল িারা 

িারলত হদত পাদর জেত্র রবদশি রবদুুৎ ও ফুদয়ল দুদটাই েরকার হদত পাদর। এমনরক যন্ত্রটি হস্তিারলতও হদত পাদর। 

ইউরনদট জকান দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুদতর জন্য যদন্ত্রর ব্যবহার সাংক্রান্ত তথ্য জজদন রনদয় ১ হদত ৫ নাং প্রেত্ত উত্তদরর জযদকাদনা 

একটি প্রদযাজু বদক্স  রিি রেন। 

 

প্রশ্ন নাং-১৯: উৎপারেত দ্রদব্যর বাজারজাতকরণ  

 

জকান ইউরনট উৎপারেত দ্রব্য/পণ্য স্থানীয় বাজাদর, জকান ইউরনট আন্তজোরতক বাজাদর জকান ইউরনট উভয় জেদত্রই 

বাজারজাত করদত পাদর। সম্পূণ ে স্থানীয়, সম্পূণ ে রপ্তারন, স্থানীয় ও রপ্তারন এবাং প্রদযাজু নয় এ িার প্রকাদরর 

বাজারজাতকরদণর ব্যবস্থা রদয়দে। ইউরনদট উৎপারেত দ্রব্যারে বাজারজাতকরণ রকভাদব হয় জজদন রনদয় প্রদযাজু বদক্স 

 রিি রেন। 
 

প্রশ্ন নাং-২০: উৎপােদন জ্বালারনর ব্যবহার 
 

দ্রব্য উৎপােদনর জন্য কী ধরদনর জ্বালারন ব্যবহার করা হয় জজদন রনদয় প্রদযাজু বদক্স  রিি রেন। একারধক প্রকাদরর 

জ্বালারন ব্যবহাদরর জেদত্র শুধুমাত্র সব োরধক ব্যবহৃত জ্বালানীর ঘর পূরণ করুন। যরে জকান জ্বালারন ব্যবহার করা না হয় 

তাহদল ‘প্রদযাজু নয়’ ঘর পূরণ করুন। মদন রাখদবন ইউরনদটর ব্যবহৃত গারড়র জ্বালারন বা আদলার জন্য ব্যবহৃত রবদুুৎ, 

গ্যাস, বা জতল জ্বালারন রহদসদব গণ্য হদব না।শুধুমাত্র উৎপােন প্ররক্রয়ার জন্য ব্যবহৃত জ্বালারনই জ্বালারনরহদসদব 

রবদবরিত হদব। 

 

প্রশ্ন নাং-২১:উৎপােদন করিউটার প্রযুরির ব্যবহার হয় রক না? 
 

প্ররতিাদনর উৎপােন কাদজ যরে করিউটার প্রযুরি ব্যবহার করা হয় তদবই উি প্রদশ্নর হুাঁ বদক্স  রিি রেন। ‘না’ 

হদল না বদক্স রিি রেন। অরফস জমইনদটন্যাি বা রহসাবপত্র রাখার কাদজ ব্যবহৃত করিউটার উৎপােন কাদজ ব্যবহৃত 

করিউটার প্রযুরি রহদসদব রবদবরিত হদব না। 

 

প্রশ্ন নাং-২২: অরেরনব োপণ ব্যবস্থা আদে রক? 
 

প্ররতিাদন যরে অরেরনব োপণ ব্যবস্থা থাদক তদব হুাঁ বদক্স  রিি রেন ‘না’ হদল না বদক্স  রিি রেন। আগুন লাগদল 

ফায়ার সারভ েস বা ফায়ার রিদগড জসবা প্রোন কদর থাদক। এটা ইউরনদটর অরেরনব োপক ব্যবস্থার মদধ্য পড়দব না। জকান 

জকান ইউরনদটর রনজস্ব ব্যবস্থাপনায় আগুন জনভাদনার ব্যবস্থা থাদক। যািাই কদর প্রদযাজু বদক্স  রেন। 

 

প্রশ্ন নাং-২২.১: থাকদল তা রনয়রমত রেণাদবেণ করা হয় রক? 
 

যরে প্ররতিাদন অরেরনব োপণ ব্যবস্থা সিল থাদক তদব তা রবরভন্ন সমদয় োয়াল জেওয়া বা জময়াে উত্তীণ ে হওয়ার পূদব েই 

পররবতেন করা হয় রকনা জজদন হুাঁ অথবা না বদক্স  রিি রেন। 
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প্রশ্ন নাং-২৩: রনরাপে ও স্বাস্থুসম্মতভাদব বজেু  অপসারণ ব্যবস্থা আদে রক? 
 

সাধারণত উৎপােন/দসবা প্রোন সাংক্রান্ত অথ েননরতক কম েকাদে জয বজেু/আবজেনা রনঃসাররত রকাংবা উৎপারেত হয় তা 

পররদবদশর জন্য েরতকর। েরতকর ইউরনদটর বজেু/আবজেনা সরাসরর নে-নেী, খাল-রবল, জলাশয় ইতুারেদত জফলার 

আদগ পররদশাধন করা রকাংবা, মাটির রনদি পু ুঁদত জফলা, পুরড়দয় জফলা বা অন্য জকানভাদব রনরাপে স্থাদন সাংরেণ করার 

মাধ্যদম বজেু ব্যবস্থাপনা করা যায়। এ ধরদনর জকান রনরাপে ও স্বাস্থুসম্মতভাদব বজেু /আবজেনা অপসারদণর ব্যবস্থা 

আদে রক না জজদন রনদয় প্রদযাজু বদক্স  রিি রেন। 

 

প্রশ্ন নাং-২৪: জশৌিাগাদরর ব্যবস্থা আদে রক? 
 

ইউরনদট জশৌিাগাদরর ব্যবস্থা আদে রকনা জজদন রনদয় প্রদযাজু বদক্স  রিি রেন। জশৌিাগার বলদত পায়খানা-প্রস্রাব 

করার জায়গা/বাথরুম/ওয়াশরুম/টয়দলট ব্যঝাদব। 

 

প্রশ্ন নাং-২৪.১:উত্তর হুাঁ হদল, মরহলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা আদে রক? 

 

সঠিকভাদব জজদন রনদয় প্রদযাজু বদক্স  রিি রেন। প্ররতিাদন রনদয়ারজত জনবদলর অথ োৎ ১৭ নাং প্রদশ্নর উত্তদর জকান 

মরহলা না থাকদল এ প্রদশ্নর উত্তদর ‘না’ বদক্স  রেন। 

 

সকল ইউরনদটর জন্য পূরণ করুন 

 

প্রশ্ন নাং-২৫ হদত ২৭ পয েন্ত উত্তর রজজ্ঞাসা করার জেদত্র উত্তরোতাদক এ মদম ে পুনরায় আশ্বস্ত করুন জয, তার সকল 

ব্যরিগত তথ্য সম্পূণ ে জগাপন রাখা হদব এবাং শুধুমাত্র উন্নয়ন পররকল্পনা বা গদবিণার কাদজ এ তথ্য ব্যবহার করা হদব।  

 

প্রশ্ন নাং-২৫: টিআইএন আদে রক? 
 

ইউরনদটর জন্য সরকাদরর আয়কর পররদশাদধর টিআইএন নম্বর থাকদল ‘হুাঁ’ এবাং না থাকদল ‘না’ বদক্স  রিি রেন । 

টিআইএন অথ োৎ (TIN)Tax Identification Number হল কর সনািকরণ নম্বর। 
 

প্রশ্ন নাং-২৬: প্ররতিানটি মূল্য সাংদযাজন কর (মূসক/ভুাট) রনবরিত রক? 
 

এদেদত্র ভুাট জররজদেশন করা থাকদল ‘হুাঁ’ বদক্স আর যরে না থাদক তাহদল  ‘না’ বদক্স  রিি রেন । 

 

প্রশ্ন নাং-২৭: হুাঁ হদল জকান বের মূসক (ভুাট) রনবিন করা হদয়দে। 
 

মূসক (ভুাট) রনবিদনর সাল প্রেত্ত ঘদর িার অাংদকর ইাংদররজ সাল (রিটাব্দ) ইাংদররজদত রলখুন। জযমন- ২০০৭ হদল 

িার অাংদক ইাংদররজদত    2   0    0    7    রলখুন।  
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িতুথ ে অধ্যায় 

টারলরশট পূরণ পদ্ধরত 

(সকল জকাড ও সাংখ্যা ইাংদররজদত রলখুন) 

 

শুমারর বইদয়র টারল রশট জেখুন এবাং রনে-উরল্লরখত রনদে েশনা জমাতাদবক টারলরশট পূরণ করুন। 

পরররিরত অাংশ রজও জকাড অনুযায়ী পূরণ করুন। 

 

জমাট ইউরনদটর সাংখ্যা:  

 

এ অাংদশ তথ্যসাংগ্রহকারী তার সাংগৃহীত জমাট ইউরনদটর সাংখ্যা হদত স্থায়ী প্ররতিান, অস্থায়ী প্ররতিান, অথ েননরতক 

কম েকােসিন্ন খানা- এই রতনটি ভাদগ ভাগ কদর প্ররত ভাদগর তথ্য সাংগৃহীত/গণনাকৃত ফলাফল পূরণ করদবন। এখাদন 

স্থায়ী প্ররতিান, অস্থায়ী প্ররতিান ও অথ েননরতক কম েকােসিন্ন খানার সাংজ্ঞা এ ম্যানুয়াদলর রিতীয় অধ্যাদয় রদয়দে। এই 

রতনটি ভাদগর প্ররতিাদনর সাংখ্যা যরে দুই অাংদকর হয় তদব সব েবাদমর ঘদর শূন্য রেদয় পূরণ করদত হদব। জযমন: জমাট 

প্ররতিাদনর সাংখ্যা যরে ৮৭ হয় তাহদল  0   8   7   রলখদত হদব; যরে প্রাপ্ত সাংখ্যা ৮ হয় তাহদল  0    0  8    রলখদত 

হদব; যরে জকান প্ররতিানই না থাদক   0   0   0   রলখদত হদব। 

 

RMO জকাড:  

 

এই জকাদডর জেদত্র প্রেত্ত বদক্স     পল্লী এলাকা-1, জপৌরসভা-2, উপদজলা জহড জকায়াট োর-3, কুােনদমে-5, জগ্রাথ 

জসোর-7 এবাং রসটি করদপাদরশন-9 রলখুন। 

 

প্ররতিানরভরত্তক সাংখ্যা:  

টারলরশদটর এই অাংদশ প্রশ্নপদত্রর ৫নাং প্রদশ্নর (ইউরনদটর প্রধান অথ েননরতক কম েকাদের প্রকার) জমাট ২১ প্রকাদরর জকাড 

হদত রভন্ন রভন্ন প্ররতিানরভরত্তক সাংখ্যা পূরণ করুন। এদেদত্র তথ্য সাংগ্রহ এলাকার সাংগৃহীত তদথ্যর সবগুদলা পাতা গণনা 

কদর ১ হদত ২১ পয েন্ত বরণ েত রতন অাংদকর সাংখ্যা পূরণ করুন। সাংখ্যাটি রতন অাংক না হদল বামরেদক শূন্য রেদয় খারল 

বক্স পূরণ করুন। রনরে েষ্ট জকান ধরদনর প্ররতিান না থাকদল   0   0   0  রলখুন। 

 

শুমাররকমী ও তথ্য প্ররক্রয়াকমী:  

 

শুমাররকমীর জেদত্র প্রদযাজু ঘদর ইাংদররজ বড় হাদতর বদণ ে (Capital Letter)-এ তথ্যসাংগ্রহকারী, সুপারভাইজার ও 

জজানাল অরফসাদরর পুদরা নাম রলখদত হদব। প্রদযাজু স্থাদন সাংরেষ্ট সকদল গণনা বই যািাই কদর পরবতী ঊর্ধ্েতন 

শুমাররকমীর রনকট হস্তান্তদরর পূদব ে স্বাের করদত হদব ও হস্তান্তদরর তাররখ রলখদত হদব। 
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পরবতীদত তথ্য প্ররক্রয়াকমীগদণর জন্য টারলরশদটর রনধ োররত স্থাদন নাম, স্বাের ও হস্তান্তদরর তাররখ পূরণ করদত হদব। 

 

প্রদতুকটি শুমারর বইদয় দুটি টারলরশট রদয়দে। প্রথম রশটটি অতুন্ত সাবধানতার সদঙ্গ পূরণ করার পর 

পুঙ্খানুপুঙ্খভাদব যািাই কদর রিতীয় টারল রশটটি অরবকল নকল কদর পূরণ করুন। গণনাকারীর এলাকায় এদকর 

অরধকবই পূরণ কদর থাকদল, অরতররি বইদয়র জযাগফল প্রথম বইদয়র টারলরশদটর সারসাংদেদপ একীভূত/অন্তর্ভ েি 

করুন। 

 

জজানাল অরফসার রনজ হাদত পূরণকৃত টারলরশটিদয়র রিতীয় টারলরশটটি যত্নসহকাদর রিঁদড় রনদয় জজানরভরত্তক 

টারলরশটসমূহ আলাো খাদম কদর সাংরেষ্ট রডরসরস’র রনকট জমা জেদবন। অথ োৎ প্রথম টারলরশটটি বইদয়র সাদথ জথদক 

যাদব। অরতররি বইদয়র টারলরশদটর পরররিরত অাংশ ও শুমাররকমীদের পরররিরত অাংশ োড়া অন্য জকান রকছু পূরণ 

করদত হদব না। তথ্যসাংগ্রহ এলাকার একারধক বইদয়র জেদত্র প্রথম বইদয়র টারল রশদটর রহদসদবর মদধ্য অরতররি 

বইদয়র রহদসব একীভূত/অন্তর্ভ েি করদত হদব। অরতররি বইদয়র টারলরশট রিঁড়দত হদব না/আলাো কদর জমা রেদত 

হদব না। 
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4.5: Field Manual 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

পররসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ 

 

রফড ম্যানুয়াল 

 

অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ 

 

 

 

 

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা 
পররসাংখ্যানভবন 

ই-২৭/এ আগারগাঁও 

জশর-ই-বাাংলা নগর,ঢাকা-১২০৭ 

ওদয়বসাইট: www.bbs.gov.bd 
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সূরিপত্র 

         

 

 রবিয় পৃিা নাং 

 মুখবি ১৯০ 

১। উপক্রমরণকা ১৯১ 

২। আইনগত রভরত্ত ১৯১ 

৩। শুমারর সাংগঠন ১৯১ 

৪। শুমারর করমটি গঠন ও করমটির কায েপরররধ ১৯২ 

৫।  শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকে স্থাপন ২০০ 

৬। শুমারর কমীদের োরয়ত্ব ২০১ 

৭। শুমারর কমীদের প্ররশেণ পদ্ধরত ২০৫ 

৮। শুমারর প্রিারণা পদ্ধরত ২০৬ 

৯।  শুমারর কমীদের ভাতা প্রোন পদ্ধরত ২০৬ 

১০। শুমারর মালামাল বস্তাবরন্দকরণ, রবতরণ ও জমাোন পদ্ধরত ২০৭ 

১১।  শুমারর পরিকা ২০৯ 
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মুখবি 
 

আগামী ৩১ মাি ে-৩১ জম ২০১৩ সমদয় জেশব্যাপী অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ অনুরিত হদব। এ শুমাররদত জয সকল ব্যরি মাঠ 

পয োদয় শুমারর কায েক্রদমর তত্ত্বাবধান এবাং বাস্তবায়দন সরক্রয়ভাদব রনদয়ারজত থাকদবন তাঁদের জন্য এ ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন 

করা হদয়দে।  
 

এ ম্যানুয়ালটিদত রসটি করদপাদরশন, জজলা, উপদজলা, জপৌরসভা ও ইউরনয়ন পয োদয় রকভাদব শুমারর করমটি গঠন করা হদব 

এবাং তাঁদের ওপর কী কী োরয়ত্ব অরপ েত থাকদব তা সুরনরে েষ্টভাদব রলরপবদ্ধ করা হদয়দে। রসটি করদপাদরশদনর 

জময়র/প্রশাসক, জজলা প্রশাসক, উপদজলা রনব োহী অরফসার, জপৌরসভার জময়র/প্রশাসক ও ইউরনয়ন পররিদের জিয়ারম্যান 

যথাক্রদম উি করমটিগুদলার সভাপরতর োরয়ত্ব পালন করদবন। রসটি করদপাদরশদনর জেদত্র প্ররতটি ওয়াদড ে, 

ওয়াড েকাউরিলরদক সভাপরত কদর ওয়াড ে শুমারর করমটি গঠন করদত হদব। এ ম্যানুয়ালটিদত রসটি করদপাদরশন, জজলা, 

উপদজলা/থানা এবাং জজান পয োদয় রনদয়ারজত বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরার কম েকতো এবাং কম েিারীগদণর উপর অরপ েত 

সুরনরে েষ্ট োরয়ত্বসমূহ রলরপবদ্ধ করা হদয়দে।  

 

এ ম্যানুয়াদল স্থানীয়ভাদব রনদয়াগপ্রাপ্ত গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের োরয়ত্ব সুস্পষ্টভাদব রলরপবদ্ধ করা হদয়দে। শুমারর 

কম েকাে কখন রকভাদব বাস্তবায়ন করা হদব তার একটি পরিকা এ ম্যানুয়ালটিদত সাংদযাজন করা হদয়দে।  
 

শুমাররদক সফল করার জন্য জনগণদক উিুদ্ধকরণ এবাং তাঁদের স্বতঃস্ফূতে সহদযারগতা একান্ত অপররহায ে। সঠিক গণনাকারী ও 

সুপারভাইজার বাোই এবাং শুমারর িলাকালীন সমদয় গণসদিতনতা সৃরষ্টর জন্য ব্যাপক প্রিার কায েক্রম োড়াও জনপ্ররতরনরধ, 

শুমারর করমটি ও স্থানীয় পয োদয় রনদয়ারজত সকল সরকারর ও জবসরকারর কম েকতো/কম েিারীগদণর সরক্রয় অাংশগ্রহণ একান্ত 

প্রদয়াজন। শুমারর িলাকালীন সমদয় সকল ধমীয় প্ররতিান হদত শুমারর অনুিাদন সারব েক সহদযারগতা প্রোদনর আহ্বান 

জানাদনা হদল শুমারর কভাদরজ ও গুণগতমান বৃরদ্ধ পাদব।  

 

সকদলর সারব েক সহদযারগতায় অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ সফল ও সাথ েক হদব, এ আশাবাে ব্যি কররে। 

 

 
 

 জগালাম জমাস্তফা কামাল  

 (অরতরররি  সরিব) 

  মহাপররিালক 

 বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা 
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উপক্রমরণকা 
 

স্বাধীনতার পর বাাংলাদেদশর কৃরিরনভের অথ েনীরতদত দ্রুত পররবতেন হদত থাদক। রকন্তু এ রবিদয় পয োপ্ত তথ্য না থাকায় কৃরি 

বরহভূ েত অথ েননরতক কায োবলী ও অেম ব্যরিদের শুমারর শীি েক প্রকদল্পর আওতায়  সব ে প্রথম ১৯৮৬ সাদল সারাদেদশ কৃরি 

বরহ েভূত অথ েননরতক শুমারর অনুরিত হয়।  জাতীয় অথ েনীরতদত জেদশর উন্নয়ন, রশল্প কারখানা স্থাপন ও বাড়রত জনসাংখ্যার 

কম েসাংস্থাদনর উপায় রহদসদব এসব অথ েননরতক কম েকাদন্ডর গুরুত্ব অপররসীম। বতেমাদন জেদশর জমাট জাতীয় আদয়র প্রায় 

শতকরা ৮০ ভাগ অরজেত হয় অকৃরিজাত অথ েননরতক কম েকাদন্ডর মাধ্যদম। পররকল্পনা প্রণয়ন, ও জাতীয় রহসাব রনণ েদয় কৃরি 

বরহভূ েত অথ েননরতক কম েকাদন্ডর হালনাগাে তথ্য প্রদয়াজন। জেদশর রিতীয় অথ েননরতক শুমারর দুই পদব ে যথাক্রদম ২০০১ সাদল 

শহর এলাকায় ও ২০০৩ সাদল পল্লী এলাকায় অনুরিত হয় । বাাংলাদেদশর ৩য় অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ আগামী ৩১ মাি ে-

৩১ জম ২০১৩ সমদয় জেশব্যাপী অনুরিত হদব।  

 

সঠিকভাদব তথ্য সাংগ্রহ ও প্রশ্নপত্র পূরদণর জন্য গণনাকারীগণ প্রথম রেন ৫টি অথ েননরতক কম েকােসিন্ন খানা বা 

প্ররতিানহদত তথ্য সাংগ্রদহর পর স্ব স্ব সুপারভাইজার/দজানাল অরফসাদরর রনকট তার পূরণকৃত প্রশ্নপত্রগুরল জেখাদবন।  

অত:পর তার োড়পত্রসহ বারক খানা/ প্ররতিান সমূহ গণনার কাজ রনধ োররত তাররদখর মদধ্য সমাপ্ত করদবন। গণনার জশি রেন 

তন্ন তন্ন কদর খু ুঁদজ জকান খানা/প্ররতিান  গণনা হদত বাে পদড় থাকদল তা গণনা করা হদব এবাং জকান খানা / প্ররতিান দু’বার 

গণনা করা হদয় থাকদল একটি বাে জেয়া হদব। 

 

রফড ম্যানুয়ালটি শুমাররকমীগণ মাঠ পয োদয়র কায েক্রম পররিালনার সময় হুাে ব্যক রহসাদব ব্যবহার করদবন।  
 

২। আইনগত রভরত্ত 

 

পররসাংখ্যান আইন ২০১৩ অনুযায়ী সরকার কতৃেক রনদয়ারজত শুমারর কমীগণদক তথ্য সরবরাহ করা সকল নাগররদকর 

কতেব্য এবাং অপর রেদক সরকার ব্যরিগত পয োদয়র সব তদথ্যর জগাপনীয়তা রো করদত সকলদক রনিয়তা প্রোন কদরদে।  
 

৩। শুমারর সাংগঠন  
 

অনুদমারেত প্রকদল্পর রবধান অনুযায়ী রনেবরণ েত ফাাংশন্যাল অগ োনাইদজশন শুমারর কাদজ সহদযারগতা করদব। 

 

ফাাংশনাল পেরব অরফরসয়াল পেরব 

(১) প্রধান শুমারর সমন্বয়কারী  সরিব, পররসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ 

(২) জাতীয় সমন্বয়কারী মহাপররিালক, বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা 

(৩) অরতররি জাতীয় সমন্বয়কারী যুগ্মসরিব, পররসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ  

 ও 

উপমহাপররিালক, বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা 

(৪) শুমারর জজলা সমন্বয়কারী বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরার োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোগণ 

(৫) উপদজলা/থানা শুমারর সমন্বয়কারী উপদজলা/থানা পররসাংখ্যান কম েকতো  

(৬) জজানাল অরফসার বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরার রিতীয় ও তৃতীয় জশ্ররণর কম েকতো ও কম েিারী  
 

এোড়া, তথ্য সাংগ্রদহর জন্য স্থানীয় রশরেত জবকার যুবক এবাং যুব মরহলাদের মধ্য হদত প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক গণনাকারী 

এবাংসুপারভাইজার সামরয়কভাদব রনদয়াগ করা হদব।  
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৪। শুমারর করমটি গঠন ও করমটির কায েপরররধ: 
 

শুমাররর গণনাকাজ সুিুভাদব পররিালনা ও সিােদন সব োত্মক সহায়তা প্রোদনর রনরমত্ত জাতীয় পয োয় হদত শুরু কদর সকল  

রসটি করদপাদরশন (ওয়াড েসহ), জজলা, উপদজলা, জপৌরসভা এবাং ইউরনয়ন পয োদয় শুমারর করমটি গঠন করা হদয়দে। এ 

করমটিগুদলা রসটি করদপাদরশন, জজলা, উপদজলা, জপৌরসভা, ইউরনয়ন পয োদয় যথাক্রদম রসটি করদপাদরশদনর জময়র/প্রশাসক, 

জজলা প্রশাসক, উপদজলা রনব োহী কম েকতো, জপৌরসভা জময়র, ইউরনয়ন পররিদের জিয়ারম্যাদনর সভাপরতদত্ব অনুরিত হদব। 

শুমাররর কাজ সমাপ্ত হবার পরপরই করমটিগুদলা রবলুপ্ত হদয় যাদব।  
 

তাোড়া, শুমারর অনুিাদন কাররগরর সহায়তা প্রোদনর জন্য একটি জটকরনকুাল করমটি এবাং শুমারর অনুিাদন রবরভন্ন 

মন্ত্রণালদয়র সরহত সমন্বয় সাধদনর জন্য একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় রটয়াররাং করমটি গঠন করা হদয়দে।  
 

৪.১ মাঠ পয োদয়র শুমারর করমটির গঠন: 
 

পররসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাদগর স্মারক নাং-৫২.০০৮.০১৪.০১.০১.৬৭৭.২০১১.৫৪, তাররখ:  ২৪/০১/২০১৩ 

জমাতাদবক স্থানীয় প্রশাসন এবাং জনপ্ররতরনরধগদণর সরক্রয় অাংশগ্রহদণর মাধ্যদম শুমারর কায েক্রম সমন্বয়, শুমারর কমীগণদক 

সহায়তা প্রোন এবাং রনর্ভ েলভাদব শুমারর অনুিান রনরিত করার জন্য  মরন্ত্রপররিে রবভাদগর সুপাররদশর আদলাদক রবরভন্ন 

পয োদয় রনেরূপ শুমারর করমটি গঠন করা হদয়দে।  

 

১. রসটি করদপাদরশন শুমারর করমটি  
 

১। রসটি করদপাদরশদনর জময়র/প্রশাসক সভাপরত 

২। সকল সাংসে সেে উপদেষ্টা 

৩। প্রধান রনব োহী কম েকতো, রসটি করদপাদরশন সেে 

৪। সরকারর কদলদজর অধ্যে- ১জন (সভাপরত মদনানীত) সেে 

৫। গণসাংদযাগ কম েকতো, রসটি করদপাদরশন সেে 

৬। পুরলশ করমশনাদরর প্ররতরনরধ সেে 

৭। প্ররতরনরধ, জমদোপরলটন জিম্বার অব কমাস ে অুান্ড ইন্ডারে সেে 

৮। সকল ওয়াড ে কাউরিলর (পুরুি ও মরহলা) সেে 

৯। শুমারর জজলা সমন্বয়কারী, রবরবএস   সেে সরিব 
 

রসটি করদপাদরশন করমটির োরয়ত্ব: 
 

করমটির সভাপরতর জনতৃদত্ব করমটি রনদোি োরয়ত্ব পালন করদবন এবাং শুমারর সমাপ্ত হওয়ার পর শুমারর সুিুভাদব 

সিন্ন হওয়ার রবিদয় প্ররতদবেন োরখল করদবন।  

 

ক) প্রশাসরনক সহায়তা 
 

 ১. সকল ওয়াদড ে শুমারর করমটি গঠদন সহায়তা প্রোন; 

২. উপযুি প্ররশেণ জকে ও শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকে স্থাপদনর ব্যবস্থাকরণ; 

৩. জজানাল অরফসার কতৃেক গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের বাোই প্ররক্রয়ায় সহায়তা প্রোন। 
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খ) তত্ত্বাবধারনক সহায়তা 
 

১. শুমারর কায েসূরি অনুযায়ী সুিুভাদব শুমারর অনুিাদনর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা চূড়ান্তকরদণ সহায়তা প্রোন; 

২.  শুমারর অনুিাদনর জন্য রনদয়াগকৃত শুমাররকমীগণ যথাযথভাদব োরয়ত্ব পালন করদেন রকনা তা পরীো কদর 

জেখা; 

৩. শুমারর রনয়ন্ত্রণ ও পূরণকৃত শুমারর প্রশ্নপদত্রর সম্পূণ ে রনরাপত্তা রবধাদন সহায়তা প্রোন। 

 

গ) প্রিারণায় সহায়তা 
 

১.  মাইক, জঢাল-সহরদতর মাধ্যদম শুমারর প্রিাদরর সহায়তা প্রোন; 

২. জপাটার, ব্যানার, রলফদলট, জলাদগা ইতুারের মাধ্যদম প্রিারণায় সহায়তা প্রোন; 

৩. রবরভন্ন সভা-সরমরতদত সঠিক তথ্য প্রোদনর জন্য জনসাধারণদক আদবেন জানাদনা; 

৪. রসদনমা হল ও ভুাদন কদর শুমারর িলরচ্চত্র ও স্লাইড প্রেশ েদনর ব্যবস্থাকরণ।  
 

ঘ) জকা-অপ্ট: 
 

উপররউি করমটি সেেগদণর মতামত রনদয় প্রদয়াজনদবাদধ সেে জকা-অপ্ট করদত পারদব।  
 

২. জজলা শুমারর করমটি  

 

১। জজলার সকল মাননীয় সাংসে সেে উপদেষ্টা 

২। প্রশাসক, জজলা পররিে উপদেষ্টা 

৩। জজলা প্রশাসক সভাপরত 

৪। পুরলশ সুপার সেে 

৫। সরকারর কদলদজর অধ্যে সেে 

৬। রসরভল সাজেন সেে 

৭। প্রধান রনব োহী কম েকতো, জজলা পররিে সেে 

৮। উপ-পররিালক, কৃরি সম্প্রসারণ অরধেপ্তর সেে 

৯। উপদজলা পররিে জিয়ারম্যান (সকল) সেে 

১০। উপদজলা রনব োহী অরফসার (সকল) সেে 

১১। জপৌরসভার জময়র (সকল) সেে 

১২। জজলা রশো কম েকতো সেে 

১৩। জজলা তথ্য কম েকতো সেে 

১৪। উপ-পররিালক, ইসলারমক ফাউদন্ডশন সেে 

১৫। জজলা কমান্ডুাে, আনসার ও রভরডরপ সেে 

১৬। রডরজএম/এরজএম, রবরসক সেে 

১৭।  সভাপরত, জজলা জিম্বার অব কমাস ে সেে 

১৮। রবরভন্ন বরণক/ব্যবসায়ী সরমরতর সভাপরত সেে 

১৯।  সাংরেষ্ট শুমারর জজলা সমন্বয়কারী, রবরবএস সেে-সরিব 
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৩. জজলা শুমারর করমটি (পাব েতু জজলাসমূদহর জন্য) 

 

১। পাব েতু জজলা সমুদহর সকল মাননীয় সাংসে সেে উপদেষ্টা 

২। জজলা পররিে জিয়ারম্যান উপদেষ্টা 

৩। জজলা প্রশাসক সভাপরত 

৪। পুরলশ সুপার সেে 

৫। রনব োহী কম েকতো, জজলা পররিে সেে 

৬। সরকারর কদলদজর অধ্যে সেে 

৭। রসরভল সাজেন সেে 

৮। উপ-পররিালক, কৃরি সম্প্রসারণ অরধেপ্তর সেে 

৯। উপদজলা পররিে জিয়ারম্যান (সকল) সেে 

১০। উপদজলা রনব োহী অরফসার (সকল) সেে 

১১। জপৌরসভার জময়র (সকল) সেে 

১২। জজলা রশো কম েকতো সেে 

১৩। জজলা তথ্য কম েকতো সেে 

১৪। উপ-পররিালক, ইসলারমক ফাউদন্ডশন সেে 

১৫। জজলা কমান্ডুাে, আনসার ও রভরডরপ সেে 

১৬। রডরজএম/এরজএম, রবরসক সেে 

১৭। সভাপরত, জজলা জিম্বার অব কমাস ে সেে 

১৮। রবরভন্ন বরণক/ব্যবসায়ী সরমরতর সভাপরত সেে 

১৯।  সাংরেষ্ট শুমারর জজলা সমন্বয়কারী, রবরবএস সেে-সরিব 
 

জজলা শুমারর করমটির োরয়ত্ব: 

 

করমটির সভাপরতর জনতৃদত্ব করমটি রনদোি োরয়ত্ব পালন করদবন এবাং শুমারর সমাপ্ত হওয়ার পর শুমারর সুিুভাদব 

সিন্ন হওয়ার রবিদয় প্ররতদবেন োরখল করদবন।  

 

ক) প্রশাসরনক সহায়তা 
 

১. সকল উপদজলা/থানা ও জপৌরসভা পয োদয় শুমারর করমটি গঠদনর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য উপদজলা 

রনব োহী কম েকতো, জপৌরসভা জিয়ারম্যান ও ইউরনয়ন জিয়ারম্যানগণদক রনদে েশনা প্রোন করা; 

২. জজলা, উপদজলা/থানা ও জপৌরসভা পয োদয় সকল সরকারর কম েকতো/কম েিারীগণদক শুমারর কাদজ সরক্রয় 

অাংশগ্রহদণর জন্য রনদে েশনা প্রোন করা; 

৩. জজলার সব েস্তদর শুমারর কাজ সিােদনর জন্য অন্যান্য প্রদয়াজনীয় প্রশাসরনক ব্যবস্থা গ্রহণ করা; 

৪. জজলায় শুমারর কাজ রনয়ন্ত্রদণর জন্য জজলা শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকে স্থাপন করা; 

৫. জজলার রবরভন্ন কম েকতোগদণর মদধ্য রনরদপেভাদব শুমারর তোররকর োরয়ত্ব প্রোদনর ব্যবস্থা করা; 
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খ) তত্ত্বাবধারনক সহায়তা 
 

১.  জজলা,উপদজলা/থানা, জপৌরসভা, ইউরনয়ন পয োদয় শুমারর গ্রহদণর জন্য জয সকল প্রস্তুরতমূলক ব্যবস্থা জনয়া হদয়দে 

তা সদরজরমদন পরীো ও যািাই করা; 

২.  জজলায় শুমারর অনুিাদনর জন্য রনদয়াগকৃত শুমাররকমীগণ যথাযথভাদব োরয়ত্ব পালন করদেন রকনা তা পরীো 

কদর জেখা; 

৩. জজলায় শুমারর অনুিাদনর জন্য জপ্রররত প্রশ্নপত্র ও অন্যান্য প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র রবতরণ রনরিত করা; 

৪.  গণনাকাদল সদরজরমদন শুমারর কমীগদণর গণনা কাজ পররেশ েন করা; এবাং 

৫.  গণনা কাজ সমারপ্তর পর সাংগৃহীত পূরণকৃত প্রশ্নপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র রবরবএস জহড অরফদস জপ্ররণ রনরিত 

করা। 
 

গ) প্রিারণায় সহায়তা 
 

১.  জজলার সব েস্তদর শুমারর প্রিাদরর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা জনয়া; 

২.  শুমারর প্রিারণার রনরমদত্ত জপ্রররত সকল প্রিারপত্র জজলার সব েস্তদর রবতরণ কাদজ সহদযারগতা করা;  

৩.  শুমারর প্রিারণার জন্য সরবরাহকৃত িলরচ্চত্র ও স্লাইড জজলার সকল রসদনমা হদল ও প্রিার ভুাদনর সাহাদয্য 

জজলার জনবহুল /জনসমাগম জকদে প্রেশ েদনর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;  

৪.  মাইক ও জঢাল-সহরদতর মাধ্যদম জজলার সকল হাট-বাজার, শহর-বন্দর ও জনসাধারদণর রনকট শুমারর 

অনুিাদনর সাংবাে জপৌুঁোদনার কাজ রনরিত করা এবাং 

৫.  সকল ধমীয় ও সামারজক সমাদবদশ শুমাররদত অাংশগ্রহদণর জন্য আহ্বান জানাদনার ব্যবস্থা জনয়া।   
 

ঘ) জকা-অপ্ট 
 

উপররউি করমটি সেেগদণর মতামত রনদয় প্রদয়াজনদবাদধ সেে জকা-অপ্ট করদত পারদব।  
 

৪. উপদজলা শুমারর করমটি  
 

১ উপদজলা জিয়ারম্যান উপদেষ্টা 

২ উপদজলা রনব োহী অরফসার সভাপরত 

৩ উপদজলা কৃরি কম েকতো সেে 

৪ উপদজলা রশো কম েকতো সেে 

৫ থানার ভারপ্রাপ্ত কম েকতো সেে 

৬ উপদজলা কমান্ডার, আনসার ও রভরডরপ সেে 

৭ সকল ইউরনয়ন পররিদের জিয়ারম্যান সেে 

৮ উপদজলা, বরণক/ব্যবসায়ী সরমরতর সভাপরত/দসদক্রটারর সেে 

৯ সকল জজানাল অরফসার, রবরবএস সেে 

১০ উপদজলা শুমারর সমন্বয়কারী, রবরবএস সেে সরিব 
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উপদজলা শুমারর করমটির োরয়ত্ব:  
 

করমটির সভাপরতর জনতৃদত্ব করমটি রনদোি োরয়ত্ব পালন করদবন এবাং শুমারর সমাপ্ত হওয়ার পর শুমারর সুিভুাদব 

সিন্ন হওয়ার রবিদয় প্ররতদবেন োরখল করদবন।  

 

ক) প্রশাসরনক সহায়তা  
 

১.  সকল ইউরনয়ন পররিে জিয়ারম্যান কতৃেক শুমারর করমটি গঠন রনরিত করা; 

২.  জজানাল অরফসার কতৃেক স্থানীয় রশরেত জবকার যুবক ও যুব মরহলাদের মধ্য হদত গণনাকারী ও সুপারভাইজার 

বাোইদয় সহায়তা প্রোন; 

৩.  উপদজলা শুমারর কাজ রনয়ন্ত্রদণর জন্য উপদজলা শুমারর রনয়ন্ত্রণ কে স্থাপন করা; 

৪.  প্ররশেণ প্রোদনর জন্য রশো প্ররতিাদন প্ররশেণ জকদের ব্যবস্থা করা।   
 

খ) তত্ত্বাবধারনক সহায়তা 
 

১.  শুমারর অনুিাদনর জন্য গৃহীত সকল ব্যবস্থা পরীো কদর চূড়ান্ত করা; 

২.  সুপারভাইজার ও গণনাকারীদের রনদয়াদগর পর প্রদয়াজনীয় রফড জিক করা; 

৩.  গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের প্ররশেদণর ব্যবস্থা পরীো করা; 

৪. রনদয়াগকৃত শুমাররকমীগণ যথাযথভাদব োরয়ত্ব পালন করদেন রকনা তা পরীো কদর জেখা; 

৫.  গণনা কাজ জশদি গণনার জন্য জপ্রররত শুমারর প্রশ্নপত্র ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী সুপারভাইজার ও গণনাকারীদের 

রনকট হদত সাংগ্রহ রনরিত করা; 

৬.  সাংগৃহীত শুমারর মালপত্র জজলা সেদর অবরস্থত রনয়ন্ত্রণ জকদে জপ্ররণ রনরিত করা।  
 

গ) প্রিারণায় সহায়তা 
 

 ১.  স্থানীয় রসদনমা হদল শুমারর িলরচ্চত্র ও স্লাইড প্রেশ েদনর ব্যবস্থা জনয়া; 

২.  মাইক  ও জঢাল-সহরদতর মাধ্যদম শুমারর সাংবাে সব েত্র জানাদনার ব্যবস্থা করা; 

৩.  জপ্রররত প্রিারপত্র, জপাটার, রলফদলট ইতুারে সব েত্র জপৌুঁোদনার ব্যবস্থা জনয়া। 
 

ঘ) জকা-অপ্ট 
 

উপররউি করমটি সেেগদণর মতামত রনদয় প্রদয়াজনদবাদধ সেে জকা-অপ্ট করদত পারদব।  
 

৫. জপৌরসভা শুমারর করমটি  
 

১ সাংসে সেে উপদেষ্টা 

২ জপৌরসভা জময়র/ প্রশাসক সভাপরত 

৩ কদলদজর অধ্যে-১ (সভাপরত মদনানীত) সেে 

৪ সকল ওয়াড ে কাউরিলর (পুরুি ও মরহলা) সেে 

৫ জপৌরসভার বরণক/ব্যবসায়ী সরমরতর সভাপরত/ জসদক্রটারর সেে 

৬ মাধ্যরমক রবদ্যালদয়র প্রধান রশেক সেে 

৭ জজানাল অরফসার, রবরবএস সেে 

৮ উপদজলা শুমারর সমন্বয়কারী, রবরবএস   সেে-সরিব 
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জপৌরসভা শুমারর করমটির োরয়ত্ব: 
 

করমটির সভাপরতর জনতৃদত্ব করমটি রনদোি োরয়ত্ব পালন করদবন এবাং শুমারর সমাপ্ত হওয়ার পর শুমারর সুিভুাদব 

সিন্ন হওয়ার রবিদয় প্ররতদবেন োরখল করদবন।  
 

ক) প্রশাসরনক সহায়তা 
 

১.  শুমারর অনুিাদনর জন্য এলাকারভরত্তকশুমারর সুপারভাইজার ও গণনাকারীবাোইদয় জজানাল অরফসারগণদক 

প্রদয়াজনীয় সাহায্য ও সহদযারগতা করা; 

২.  গণনাকারী ও সুপারভাইজারগদণর প্ররশেণ প্রোদনর জন্য প্রদয়াজনীয় প্ররশেণ জকে বাোই করদত জজানাল 

অরফসারগণদক সাহায্য করা; 

৩.  শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকে স্থাপন করা; 

৪.  অকৃরিমুলক অথ েননরতক কম েকােসিন্ন জকান খানা এবাং প্ররতিান গণনা হদত বাে না পড়া এবাং জকান ইউরনট 

একারধকবার গণনার্ভি না হওয়া রনরিত করা; 
 

খ) তত্ত্বাবধারনক সহায়তা 
 

১.  শুমারর কায েসূরি অনুযায়ী সুিুভাদব শুমারর অনুিাদনর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা চূড়ান্তকরদণ সহায়তা প্রোন; 

২.  গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের রবরভন্ন স্থাদন রনদয়ারজত করার সহায়তা প্রোন; 

৩. রনদয়াগকৃত শুমাররকমীগণ যথাযথভাদব োরয়ত্ব পালন করদেন রকনা তা পরীো কদর জেখা; 

৪.  শুমারর রনয়ন্ত্রণ ও পূরণকৃত শুমারর প্রশ্নপদত্রর সম্পূণ ে রনরাপত্তা রবধাদন সহায়তা প্রোন। 
 

গ) প্রিারণায় সহায়তা 
 

১.  মাইক, জঢাল-সহরদতর মাধ্যদম শুমারর প্রিাদরর সহায়তা প্রোন; 

২.  জপাটার, ব্যানার, রলফদলট, জলাদগা ইতুারের মাধ্যদম প্রিারণায় সহায়তা প্রোন; 

৩.  রবরভন্ন সভা-সরমরতদত সঠিক তথ্য প্রোদনর জন্য জনসাধারণদক উিদু্ধকরণ; 

৪.  রসদনমা হল ও ভুাদন কদর শুমারর িলরচ্চত্র ও স্লাইড প্রেশ েদনর ব্যবস্থাকরণ।  
 

ঘ) জকা-অপ্ট 
 

উপররউি করমটি সেেগদণর মতামত রনদয় প্রদয়াজনদবাদধ সেে জকা-অপ্ট করদত পারদব।  
 

৬. ইউরনয়ন শুমারর করমটি  
 

১ ইউরনয়ন পররিে জিয়ারম্যান    সভাপরত 

২ স্থানীয় মাধ্যরমক রবদ্যালদয়র প্রধান রশেক সেে 

৩ স্থানীয় প্রাথরমক রবদ্যালদয়র প্রধান রশেক   সেে 

৪ জহডম্যান (পাব েতু জজলাসমূদহর জন্য) সেে 

৫ ইউরনয়ন পররিদের সকল সেে (পুরুি ও মরহলা)   সেে 

৬ ইউরনয়ন পররিদের সরিব সেে 

৭ সভাপরত/ জসদক্রটারর, বাজার করমটি সেে 

৮ জজানাল অরফসার, রবরবএস সেে-সরিব 
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ইউরনয়ন শুমারর করমটির োরয়ত্ব: 
 

করমটির সভাপরতর জনতৃদত্ব করমটি রনদোি োরয়ত্ব পালন করদবন এবাং শুমারর সমাপ্ত হওয়ার পর শুমারর সুিভুাদব 

সিন্ন হওয়ার রবিদয় প্ররতদবেন োরখল করদবন।  

 

ক) প্রশাসরনক সহায়তা 
 

১.  শুমারর অনুিাদনর জন্য এলাকারভরত্তকশুমারর সুপারভাইজার ও গণনাকারীবাোইদয় জজানাল অরফসারগণদক 

প্রদয়াজনীয় সাহায্য ও সহদযারগতা করা; 

২.  গণনাকারীও সুপারভাইজারগদণর প্ররশেণ প্রোদনর জন্য প্রদয়াজনীয় প্ররশেণ জকে বাোই করদত জজানাল 

অরফসারগণদক সাহায্য করা; 

৩.  ইউরনয়ন শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকে স্থাপন করা; 

৪.  ইউরনয়দনর অথ েননরতক কম েকােসিন্ন জকান খানা এবাং প্ররতিান গণনা হদত বাে না পড়া এবাং জকান ইউরনট 

একারধকবার গণনার্ভি না হওয়া রনরিত করা; 
 

খ) তত্ত্বাবধারনক সহায়তা 
 

১.  গণনাকাদল ইউরনয়ন গণনাকাজ সদরজরমদন পররেশ েন করা এবাং গণনাকারী জকান অসুরবধার সম্মুখীন হদল তা 

জরুরররভরত্তদত সমাধান করা; 

২.  ইউরনয়ন রনয়ন্ত্রণ কদে ররেত ররজাভ ে শুমারর প্রশ্নপত্র ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী প্রদয়াজন অনুযায়ী গণনাকারীদেরদক 

সরবরাহ রনরিত করা; 

৩. রনদয়াগকৃত শুমাররকমীগণ যথাযথভাদব োরয়ত্ব পালন করদেন রকনা তা পরীো কদর জেখা; 

৪.  গণনা জশদি ইউরনয়দনর গণনাকারীদের রনকট হদত শুমারর প্রশ্নপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সাংগ্রহ করদত জজানাল 

অরফসার সব োত্মক সাহায্য ও সহদযারগতা করা।  
 

গ) প্রিারণায় সহায়তা  
 

১.  ইউরনয়ন সকল গুরুত্বপূণ ে স্থাদন প্রিারপত্র লাগাদনা; 

২.  মাইক এবাং জঢাল সহরদতর মাধ্যদম ইউরনয়দন সকল এলাকায় শুমারর অনুিাদনর সাংবােদপৌুঁোদনার ব্যবস্থা জনয়া। 

৩.  মসরজে ও অন্যান্য ধমীয় প্ররতিান হদত শুমারর সাংক্রান্ত প্রিাদর সহায়তা প্রোন।  

 

ঘ) জকা-অপ্ট 
 

উপররউি করমটি সেেগদণর মতামত রনদয় প্রদয়াজনদবাদধ সেে জকা-অপ্ট করদত পারদব।  
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৭. ওয়াড ে শুমারর করমটি (শুধু রসটি করদপাদরশদনর জন্য)  
 

১ ওয়াড ে কাউরিলর সভাপরত 

২ মরহলা ওয়াড ে কাউরিলর সেে 

৩ ওয়াড ের্ভি মাধ্যরমক/প্রাথরমকরবদ্যালয়/মাদ্রাসার প্রধান রশেক/ রপ্ররিপাল সেে 

৪ ওয়াড ে জসদক্রটারর সেে 

৫ ওয়াদড ের আওতাধীন রবরভন্ন মাদকেট সরমরতর সভাপরত/দসদক্রটারর সেে 

৬ জজানাল অরফসার, রবরবএস সেে-সরিব 

 

ওয়াড ে শুমারর করমটির োরয়ত্ব: 
 

করমটির সভাপরতর জনতৃদত্ব করমটি রনদোি োরয়ত্ব পালন করদবন এবাং শুমারর সমাপ্ত হওয়ার পর শুমারর সুিুভাদব সিন্ন 

হওয়ার রবিদয় প্ররতদবেন োরখল করদবন।  

 

ক) প্রশাসরনক সহায়তা 
 

১.  শুমারর অনুিাদনর জন্য এলাকারভরত্তক সুপারভাইজার ও গণনাকারীবাোইদয়দজানাল অরফসারদক প্রদয়াজনীয় 

সাহায্য ও সহদযারগতা করা; 

২. গণনাকারীদের প্ররশেণ প্রোদনর জন্য প্রদয়াজনীয় প্ররশেণ জকে বাোই করদত জজানাল অরফসারগণদক সাহায্য 

করা; 

৩.  ওয়াড ে শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকে স্থাপন করা; 

৪.  ওয়াদড ের অথ েননরতক কম েকােসিন্ন জকান খানা  এবাং প্ররতিান গণনা হদত বাে না পড়া এবাং জকান ইউরনট 

একারধকবার গণনার্ভি না হওয়া রনরিত করা; 
 

খ) তত্ত্বাবধারনক সহায়তা 
 

১.  গণনাকাদল ওয়াদড ে গণনাকাজ সদরজরমদন পররেশ েন করা এবাং গণনাকারী জকান অসুরবধার সম্মুখীন হদল তা 

জরুরর রভরত্তদত সমাধান করা; 

২.  ওয়াড ে রনয়ন্ত্রণ কদে ররেত ররজাভ ে শুমারর প্রশ্নপত্র ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী প্রদয়াজন অনুযায়ী গণনাকারীদেরদক 

সরবরাহ রনরিত করা; 

৩.     রনদয়াগকৃত শুমাররকমীগণ যথাযথভাদব োরয়ত্ব পালন করদেন রকনা তা পরীো কদর জেখা; 

৪. গণনা জশদি ওয়াদড ের সকল গণনাকারীদের রনকট হদত শুমারর প্রশ্নপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সাংগ্রহ করদত 

জজানাল অরফসারগণদক সাহায্য ও সহদযারগতা করা।  
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গ) প্রিারণায় সহায়তা  
 

১. ওয়াদড ের সকল গুরুত্বপূণ ে স্থাদন প্রিারপত্রলাগাদনা; 

২. মাইক এবাং জঢাল-সহরদতর মাধ্যদম ওয়াদড ের সব েত্র শুমারর সাংবাে জপৌুঁোদনার ব্যবস্থা জনয়া। 

৬. মসরজে ও অন্যান্য ধমীয় প্ররতিান হদত শুমারর সাংক্রান্ত প্রিাদর সহায়তা প্রোন। 

ঘ) জকা-অপ্ট 
 

উপররউি করমটি সেেগদণর মতামত রনদয় প্রদয়াজনদবাদধ সেে জকা-অপ্ট করদত পারদব।  
 

৫। শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকে স্থাপন 
 

ক) জাতীয় শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকে  
 

শুমারর িলাকালীন সমদয় মহাপররিালদকর রনয়ন্ত্রণাধীদন পররিালক, জসিাস উইাং এবাং প্রকল্প পররিালদকর রবদশি 

তত্ত্বাবধাদন পররসাংখ্যান ভবদন জাতীয় শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকে জখালা থাকদব। রনেবরণ েত জটরলদফাদন জযাগাদযাগ করদত হদব- 

জফান: ৯১১৫৪৯৫, ৯১১৬৩৭৮, ৮১২৯১৫০। জাতীয় শুমারর রনয়ন্ত্রণ কদের োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোগণ সরাসরর রসটি 

করদপাদরশন, জজলা, উপদজলা, জপৌরসভা এবাং ইউরনয়ন শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকেগুদলার সদঙ্গ প্রদয়াজনীয় তথ্য আোন প্রোন 

করদবন। তথ্য সাংগ্রহ এলাকায় জকান প্রকার সমো জেখা রেদল তার সমাধান জাতীয় শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকদের মাধ্যদম 

জারনদয় জেয়া হদব। এ রনয়ন্ত্রণ জকদের মাধ্যদম শুমাররর জন্য জয সকল তথ্য ও রনদে েশ আোন প্রোন করা হদব তা ঐ জকদের 

োরয়দত্ব রনদয়ারজত কম েকতোগণ রনরে েষ্ট জররজটাদর রলরপবদ্ধ করদবন। 

 

খ) মাঠ পয োদয় শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকে  
 

সকল জজলা, উপদজলা, রসটি করদপাদরশন (ওয়াড েসহ), জপৌরসভা, ইউরনয়ন শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকে স্থাপন করদত হদব। এ 

সকল রনয়ন্ত্রণ জকেগুদলা রনেরলরখত োরয়ত্ব পালন করদব: 

 

১.  শুমাররর সময় অথ োৎ তথ্য সাংগ্রহ কাজ িলাকালীন সমদয় জখালা থাকদব এবাং মাঠ পয োদয় সকল শুমাররকমীদের 

সদঙ্গ সারব েক জযাগাদযাগ রো কদর প্রদয়াজনীয় রনদে েশ প্রোন করদব। 

 ২.  শুমারর কাদজর সারব েক অগ্রগরত সিদকে জজলা, উপদজলা, রসটি করদপাদরশন ও জপৌরসভা রনয়ন্ত্রণ জকদের সাদথ 

সব েো জযাগাদযাগ রো করদব।  

৩.  শুমারর সিদকে জয তথ্য আোনপ্রোন করা হদব তা রনরে েষ্ট জররজটাদর রলরপবদ্ধ করদব।  

৪.  জজলা, উপদজলা ও জপৌরসভা পয োদয় শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকেগুদলা বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরার কম েকতোগণ 

সাংরেষ্ট অরফদসর সহায়তায় পররিালনা করদবন।  
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৬। শুমারর কমীদের োরয়ত্ব  
 

ক) শুমারর জজলা সমন্বয়কারীর োরয়ত্ব  
 

১.  রনধ োররত জজলায় সুিুভাদব শুমারর অনুিাদন সারব েক োরয়ত্ব পালন করা; 

২.  জজলা শুমারর করমটিদক শুমারর কায েক্রম সিদকে অবরহতকরণ ও সমন্বয় সাধন; 

৩.  জজলা পয োদয় জজানাল অরফসারদের ফলপ্রসূ প্ররশেণ প্রোন এবাং জজান পয োদয় সুপারভাইজার ও গণনাকারীদের 

প্ররশেণ প্রোন রনরিতকরণ; 

৪.  জজলার অধীনস্থ সকল উপদজলা/দজাদনর জন্য জপ্রররত শুমারর প্রশ্নপত্রসহ অন্যান্য মালপত্র যথাযথভাদব সাংরেষ্ট 

রনয়ন্ত্রণ জকদে জপৌুঁদেদে রকনা তা তোরক করা; 

৫.  জজলা শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকদের কাজ তোরক করা; 

৬. রডরসরসগণ তাঁর অধীনস্থ প্ররতটি জজাদনর কমপদে দু’জন তথ্যসাংগ্রহকারীর কাজ সদরজরমদন যািাই করদবন 

এবাং পরীরেত শুমারর বইদয়র কভার পৃিায় পূণ ে নামসহ স্বাের প্রোন করদবন;  

৭.  জাতীয় রনয়ন্ত্রণ জকে জথদক শুমারর মালামাল ব্যদঝ জনয়া এবাং গণনা জশদি সাংগৃহীত মালপত্র জাতীয় রনয়ন্ত্রণ 

জকদে জপ্ররণ রনরিতকরণ; 

৮. সাংররেত এলাকায় রবদশি ব্যবস্থাপনায় শুমারর অনুিান;  

৯. জজলার সারসাংদেপ ফরম পূরণ করা; এবাং 

১০.  গণনা জশদি জজানাল অরফসারগদণর রনকট শুমারর জিক হস্তান্তর এবাং শুমাররকমীগদণর যথাযথভাদব জিক প্রারপ্ত 

রনরিতকরণ। 
 

খ) উপদজলা শুমারর সমন্বয়কারীর োরয়ত্ব  
 

শুমারর সুিুভাদব সিােদনর জন্য প্ররতটি উপদজলার জন্য বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরার উপদজলা পররসাংখ্যান কম েকতোদক 

উপদজলা শুমারর সমন্বয়কারী রহদসদব রনদয়ারজত করা হদয়দে। উপরন্তু তাঁরা রনজ রনজ উপদজলা জহড জকায়াট োদর অবরস্থত 

জজাদন জজানাল অরফসাদরর োরয়ত্বও পালন করদবন। উপদজলা সমন্বয়কারী রহদসদব রতরন রনেবরণ েত অরতররি োরয়ত্বগুদলা 

পালন করদবন: 

১.  উপদজলা শুমারর করমটি গঠন; 

২.  উপদজলা শুমারর রনয়ন্ত্রণ কে স্থাপন এবাং অন্যান্য জজানাল অরফসারগদণর সাদথ জযাগাদযাগ রো ও সমন্বয়সাধন 

করা। 

৩.  জজানাল অরফসারদের মদধ্য শুমারর মালপত্র রবতরণ রনরিতকরণ; 

৪.  সঠিক গণনাকারী ও সুপারভাইজার বাোই কাদজ সহায়তা করা; 

৫.  পূরণকৃত শুমারর বই সাংগ্রহ ও শুমারর জিক রবতরণ; 

৬.  শুমারর বইদয়র রনরাপত্তা রবধান করা, এবাং 

৭.  উপদজলা সারসাংদেপ ফরম পূরণ করা। 
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গ) জজানাল অরফসাদরর োরয়ত্ব  
 

জেদশর রবরভন্ন উপদজলা/থানার অথ েননরতক কম েকােসিন্ন খানা ও প্ররতিাদনর সাংখ্যা এক রকম নয়। তাই শুমাররর 

প্রশাসরনক ও তত্ত্বাবধান কাদজর সুরবধার জন্য প্রদতুকটি উপদজলাদক (দপৌর এলাকাসহ) অথ েননরতক কম েকােসিন্ন খানা ও 

প্ররতিাদনর সাংখ্যা এবাং আয়তদনর রেক রবদবিনা কদর একারধক জজাদন রবভি করা হদয়দে। জজানাল অরফসারগণ জয সমস্ত 

রনরে েষ্ট োরয়ত্ব পালন করদবন তা রনদে বণ েনা করা হদলা: 
 

প্রাক শুমারর োরয়ত্ব 
 

 (১)  উপযুি সুপারভাইজার ও গণনাকারীদের তারলকা প্রণয়ন ও রনদয়াগ প্রোন করা; 

(২)  জজাদনর গঠন রনধ োরণ করা; 

(৩)  ইউরনয়ন শুমারর করমটি গঠন ও শুমারর পরররিরত সভা আহবান; 

(৪)  প্ররশেণ জকে বাোই এবাং শুমারর রনয়ন্ত্রণ জকে স্থাপন করা; 

(৫)  শুমারর অনুিাদনর সময় এলাকার গণ্যমান্য ব্যরিদের সহদযারগতা জনয়া।  

শুমাররকালীন োরয়ত্ব  
 

 ১.  জজলা সেদর প্ররশেণ গ্রহণ এবাং শুমারর মালপত্র গ্রহণ; 

২. স্থানীয় প্ররশেণ জকদে গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের প্ররশেণ প্রোন এবাং শুমারর মালামাল রবতরণ; 

৩. শুমাররর প্রথম রেন সুপারভাইজারদের সহায়তায় গণনাকারীদের প্রথম ৫টি অথ েননরতক কম েকােসিন্ন 

খানা/প্ররতিাদনর তথ্য সাংগ্রদহর পরপ্রশ্নপত্র পূরদণর সঠিকতা ও গুণগতমান পরীো কদর র্ভলভ্রারন্ত সাংদশাধন 

করার রনয়ম জেরখদয় জেয়া এবাং বারক খানা/প্ররতিাদনর গণনার োড়পত্র প্রোন; 

৪.  ইউরনয়ন / ওয়াড ে (রসটি করদপাদরশদনর জেদত্র. রনয়ন্ত্রণ জকে তোরক করা এবাং তথ্যসাংগ্রহকারী ও 

সুপারভাইজারদের জকান সমোর খবর জপদল তার সমাধান প্রোন এবাং সুপারভাইজার রভরত্তক গণনাকারীদের 

পয োয়ক্রদম সমদবত কদর শুমারর তদথ্যর মান যািাই এবাং নমুনা রভরত্তক পুনঃসাোতকার গ্রহণ এবাং বইদয়র 

প্রশ্নপত্র পূরদণ মারাত্মক র্ভলভ্রারন্ত জপদল পুনঃতথ্য সাংগ্রদহর ব্যবস্থা গ্রহণ। 

৫.  সুপারভাইজাদরর সহায়তায় তন্ন তন্ন কদর জখাঁজ কদর জকান অকৃরিমূলক অথ েননরতক কম েকােসিন্নখানা/ 

প্ররতিান বাে পদড়দে রকনা অথবা দুবার তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে রকনা সদরজরমদন জেখা এবাং প্রদয়াজদন 

সাংদশাধন করা।  
 

গণনা কাজ জশি হওয়ার পদরর োরয়ত্ব  

১.  সুপারভাইজাদরর সহায়তায় শুমারর বইদয়র পূরণকৃত প্রশ্নগুদলার উত্তদরর জিক বদক্স সঠিকভাদব ক্রস  রেদয়দে 

রকনা সঠিকভাদব উত্তর রলদখদে রকনা এবাং ক্রস ঘন কাদলা করা হদয়দে রকনা তা রনরিত করা এবাং সঠিকভাদব 

টারলরশট পূরদণ সহায়তা করা। জকান র্ভলভ্রারন্ত জপদল গণনাকারী ও সুপারভাইজাদরর মাধ্যদম সাংদশাধদনর ব্যবস্থা 

জনয়া; 
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২.  উপদজলা জহড জকায়াট োদর পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীো-রনরীো কদর গণনাকারী ও সুপারভাইজাদরর রনকট হদত শুমারর 

বই ও 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.  জজাদনর সারসাংদেপ পূরণ এবাং শুমারর রেনপরি অনুযায়ী জজলা সেদর পূরণকৃত শুমারর মালামাল জমা জেয়া।  
 

ঘ) সুপারভাইজাদরর োরয়ত্ব  
 

শুমারর কাদজ জয সকল তথ্যসাংগ্রহকারী ও সুপারভাইজার রনদয়াগ করা হদব তাঁদের োরয়ত্ব অতুন্ত গুরুত্বপূণ ে। প্রদতুক 

সুপারভাইজার রনদের োরয়ত্বগুদলা সুিুভাদব পালন করদবন: 
 

গণনা কাজ িলাকালীন োরয়ত্ব  
 

 ১.  প্ররশেণ জকদে প্ররশেণসূরি অনুযায়ী স্ব-স্ব গণনাকারীসহ প্ররশেণ গ্রহণ; 

২.  তথ্যসাংগ্রহকারী কাজ শুরু করার পর প্রথম ৫টি অথ েদনরতক কম েকােসিন্ন খানা/প্ররতিাদনরতথ্য সাংগ্রহ কাজ 

পরীো কদর জেখা এবাং কাজ রনর্ভ েল হদল একই রনয়দম বারক কাজ সিন্ন করার োড়পত্র প্রোন করা, আর র্ভল 

হদল শুদ্ধ কদর গণনা কাজ করারপদ্ধরত রশরখদয় জেয়া। সুপারভাইজারগণ রবদশিভাদব জখয়াল রাখদবন জযন 

তথ্যসাংগ্রহকারী তাঁর এলাকার প্ররতটি অথ েননরতক কম েকােসিন্নখানায় বা প্ররতিাদন উপরস্থত হদয় প্রধান ব্যরি 

অথবা োরয়ত্বশীল ব্যরির(তথ্য প্রোদন সমথ ে. কাে জথদক প্রদয়াজনীয় তথ্য সাংগ্রহ কদর প্রশ্নপত্র পূরণ করা; 

৩.  প্ররতরেন তাঁর অধীনস্থ প্রদতুক তথ্যসাংগ্রহকারীর গণনাকৃত ৫টি কদর খানা/প্ররতিান পরীো কদর জেখা। র্ভলভ্রারন্ত 

জপদল তা সাংদশাধদনর পদ্ধরত গণনাকারীদক জেরখদয় জেয়া; 

৪.  জকান তথ্যসাংগ্রহকারীর অরতররি প্রশ্নপত্র লাগদল তা দ্রুত রনদজর কাদে অথবা ইউরনয়ন/ওয়াদড ের রনয়ন্ত্রণ জকদে 

ররেত ররজাভ ে প্রশ্নপত্র হদত সরবরাহ করা; 

৫.  রনধ োররত সমদয় তথ্য সাংগ্রহ কাজ সমাপ্ত করার জন্য তথ্যসাংগ্রহকারীদক বারবার তারগে প্রোন করা; 

৬.  জকান অকৃরিমূলক অথ েননরতক কম েকােসিন্ন খানা বা প্ররতিান জকান অবস্থাদতই জযন গণনা হদত বাে না পদড় 

এবাং জকান খানা বা প্ররতিান দুবার গণনার অন্তর্ভ েি না হয় তার প্ররত রবদশি জখয়াল রাখা।  
 

তথ্য সাংগ্রহ কাজ জশি হওয়ার পদরর োরয়ত্ব  

১.   পূরণকৃত প্রশ্নপত্র, অব্যবহৃত জপনরসদলর অাংশ এবাং পূরণকৃত ও অপূরণকৃত বই তথ্যসাংগ্রহকারীর কাে জথদক 

ব্যদঝ জনয়া; 

২.  সকল প্রশ্নপত্র সঠিকভাদব পূরণ করা হদয়দে রকনা পরীো কদর জেখা; 

৩.  টারলরশট পূরদণ গণনাকারীদক সহায়তা করা এবাং টারলরশট সঠিকভাদব পূরণ হদয়দে রকনা পরীো কদর জেখা; 
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৪.  সুপারভাইজার সারসাংদেপ ফরম পূরণ করা এবাংকাগজপত্র জমাোদনর জন্য সকল তথ্যসাংগ্রহকারী, 

সুপারভাইজার ও ইউরনয়ন/ওয়াড ে জসদক্রটাররদক একদত্র রনদয় উপদজলা/দজাদনর রনয়ন্ত্রণ জকদে আসা 

এবাংরনধ োররত তাররদখ জজানাল অরফসাদরর রনকট কাগজপত্র জমা রেদয় এবাং শুমারর ভাতা গ্রহণ করা; 
 

ঙ) গণনাকারীর োরয়ত্ব  
 

তথ্যসাংগ্রহকারীদের সঠিক তথ্য সাংগ্রদহর  উপর রনভ ের করদে শুমাররর সাফল্য। এ কাজদক রনর্ভ েল ও সুশৃঙ্খলভাদব সিন্ন 

করদত তথ্যসাংগ্রহকারীগণদক জয সকল োরয়ত্ব পালন করদত হদব তা রনদে জেয়া হদলা: 
 

১.  সুপারভাইজারদের মাধ্যদম ম্যাদপর সাহাদয্য সদরজরমদন রনজ রনজ তথ্য সাংগ্রহ এলাকার সীমানা পাশ্বেবতী 

তথ্যসাংগ্রহকারীর  উপরস্থরতদত ব্যদঝ জনয়া; 

২.  রনধ োররত সময়সূরি অনুযায়ী জজাদনর প্ররশেণ জকদে সুপারভাইজাদরর সাদথ দুই রেন প্ররশেণ গ্রহণ করা; 

৩.  প্ররশেণ িলাকাদল অতুন্ত মদনাদযাগী হওয়া এবাং শুমারর সাংক্রান্ত সকল রবিয় ব্যদঝ জনয়া ও রনদে েশাবরল 

পুঙ্খানুপুঙ্খরূদপ পালন করা; 

৪.  প্ররশেণ গ্রহদণর পর শুমাররর তথ্য সাংগ্রহ করার জন্য রনজ রনজ এলাকার  প্রশ্নপত্র বই ও অন্যান্য দ্রব্যারে 

জজানাল অরফসাদরর রনকট হদত ব্যদঝ জনয়া; 

৫.  গণনা এলাকার উত্তর-পরিম জকাণ জথদক কাজ শুরু করা ও সরপ েল পদ্ধরত অনুসরণ কদর ডান রেদকর 

খানা/প্ররতিানহদত তথ্য সাংগ্রহ করা; 

৬.  এলাকার প্ররতটি অথ েননরতক কম েকােসিন্ন খানা ও প্ররতিানহদত তথ্য সাংগ্রহ করা। এলাকার জকান অথ েননরতক 

কম েকােসিন্ন খানা ও প্ররতিানদযন বাে না পদড় অথবা একই অথ েননরতক কম েকােসিন্ন খানা ও প্ররতিানদক 

একারধকবার গণনা করা না হয় জস রেদক রবদশি দৃরষ্ট রাখা; 

৭.  শুমারর বই এ জেয়া রনদে েশাবরলর সাহাদয্য রনজ রনজ সুপারভাইজাদরর সাদথ পয োদলািনার মাধ্যদম শুমাররর গণনা 

কাজ সিদকে সম্যক ধারণা গ্রহণ করা ও গণনার সময় ঐ সকল রনদেশ োবলী পালন করা; 

৮.  খানা/প্ররতিান প্রধান অথবা তার  অনুপরস্থরতদত তথ্য প্রোদন সেম সেদের রনকট হদত তথ্য জজদন প্রশ্নপত্র পূরণ 

করা; 

৯.  তথ্য সাংগ্রদহর সময় তফরসল বইদয় প্ররতটি খানা/প্ররতিাদনর ক্ররমক নম্বর জেয়া এবাং একই ক্ররমক নম্বর 

সরবরাহকৃত িদকর িারা খানা/প্ররতিাদনর সের েরজায় জলখা; 

১০.  জকান খানা/প্ররতিান প্রধান তথ্য রেদত অস্বীকৃরত জানাদল তাদক শুমাররর গুরুত্ব সিদকে ভালভাদব ব্যরঝদয় ঐ 

খানার তথ্য জনয়া, এদতও কাজ না হদল সুপারভাইজার অথবা উপরস্থ কম েকতোদের সহায়তায় ঐ খানার তথ্য 

জনয়া; 

১১.  প্রশ্নপত্র বই জযন পারনদত না জভদজ অথবা জকান কারদণ নষ্ট না হয় জসরেদক রবদশি দৃরষ্ট রাখা; 

১২.  প্রথম রেন ৫টি খানা/প্ররতিান-এর তথ্য সাংগ্রহ কদর প্রশ্নপত্র বইটি অবশ্যই সুপারভাইজারসহ জজানাল অরফসার 

িারা পরীো করাদনা এবাং জকান র্ভল থাকদল তা ঠিক কদর রনদয় পরবতী খানা/প্ররতিাদনর তথ্য সাংগ্রহ করা; 
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১৩.  রনধ োররত সমদয় তথ্য সাংগ্রহ কাজ জশি কদর প্রশ্নপদত্রর মূল বইদয়র টারলরশট ২টি পূরণ করা। জকান এলাকায় 

একারধক বই পূরণ করা হদল শুধু মূল বইটির টারলরশট ২টি পূরণ করদত হদব এবাং এদত উি এলাকার সবগুদলা 

বইদয়র রহসাব রমরলদয় রলখদত হদব; 

১৪.  তথ্যসাংগ্রহ কাদজ ব্যবহৃত সকল শুমারর বই পূরণকৃত ও অপূরণকৃত. ও অন্যান্য শুমারর মালামাল রনধ োররত 

সমদয় সুপারভাইজাদরর মাধ্যদম জজানাল অরফসাদরর রনকট জমা জেয়া; 

১৫.  শুমারর বইসহ শুমাররর সকল দ্রব্যারে জমা জেয়ার পর জজানাল অরফসাদরর রনকট হদত সম্মানী ভাতা জিক গ্রহণ 

করা। 
 

৭। শুমারর কমীদের প্ররশেণ পদ্ধরত 
 

অথ েননরতক শুমাররর সদঙ্গ সাংরেষ্ট সকদলর পূণ োঙ্গ ও ব্যাপক প্ররশেদণর ওপর রনভ ের করদে এ শুমাররর সাফল্য। তাই 

শুমাররদত রনদয়ারজত তথ্যসাংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারসহ সকল শুমারর কমীদের প্ররশেদণর জন্য একটি প্ররশেণ কায েক্রম 

প্রণয়ন করা  হদয়দে। এ প্ররশেণ কায েক্রমটি ৩টি পয োদয় রবভি করা হদয়দে: 
 

পয োয়-১: মাটার জেইনারগদণর জহড জকায়াট োদর প্ররশেণ; 

পয োয়-২:  উপদজলা শুমারর সমন্বয়কারী ও জজানাল অরফসারগদণর জজলা সেদর প্ররশেণ; এবাং  

পয োয়-৩: গণনাকারী ও সুপারভাইজারগদণর স্থানীয় পয োদয় প্ররশেণ। 

 

প্রথম পয োদয় প্ররশেণ: মাটার জেইনারগদণর  প্ররশেণ 
 

সকল শুমারর জজলা সমন্বয়কারীদক ঢাকায় প্ররশেণ প্রোন কদর মাটার জেইনার রহদসদব গদড় জতালা হদব। তাদেরদক শুমারর 

পররিালনা, শুমারর তোররক, শুমাররর প্রশ্নপত্র পূরণ পদ্ধরত, ম্যাপ ব্যবহার পদ্ধরত,শুমারর মালামাল রবতরণ ও সম্মানী ভাতা 

প্রোন ইতুারে রবিদয়র ওপর দুই রেদনর প্ররশেণ প্রোন করা হদব।   
 

রিতীয় পয োদয় প্ররশেণ: (উপদজলা শুমারর সমন্বয়কারী ও জজানাল অরফসারগদণর প্ররশেণ) 
 

রিতীয় পয োদয় সকল উপদজলা শুমারর সমন্বয়কারী ও জজানাল অরফসারগণদক জজলা সেদর শুমারর জজলা সমন্বয়কারীগণ 

প্ররশেণ প্রোন করদবন। ২য় রেদনর প্ররশেণ জশদি জজানাল অরফসারগণ তাদের রনজ রনজ জজাদনর শুমারর মালামাল শুমারর 

জজলা সমন্বয়কারীর রনকট জথদক ব্যদঝ রনদয় রনজ রনজ উপদজলা/দজাদন রফদর যাদবন।  
 

তৃতীয় পয োদয় প্ররশেণ (সুপারভাইজার ও গণনাকারীদের প্ররশেণ) 
 

দুইটি ব্যাদি সুপারভাইজার ও তথ্যসাংগ্রহকারীগদণর প্ররশেণ অনুরিত হদব। প্ররত ব্যাদি গদড় ৩০ জন তথ্যসাংগ্রহকারী ও 

সুপারভাইজারদক প্ররশেণ প্রোন করা হদব। জজানাল অরফসারগণ এ প্ররশেণ প্রোন করদবন। জজানাল অরফসারগণ প্ররতটি 

ব্যাদির প্ররশেণ শুরুর আদগর রেন সুপারভাইজাদরর সহায়তায় তথ্যসাংগ্রহকারীগদণর যথাসমদয় প্ররশেদণ উপরস্থরত রনরিত 

করদবন।  
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৮। শুমারর প্রিারণা পদ্ধরত 
 

অথ েননরতক শুমাররদত স্বতঃষ্ফূতেভাদব অাংশগ্রহণ এবাং তথ্য প্রোদন জনগণদক উিুদ্ধ করার জন্য শুমারর প্রিারণার জন্য একটি 

পাবরলরসটি প্লান ততরর করা হদয়দে। উি প্লান অনুযায়ী জপাটার, িরশউর, রলফদলট কুাদলন্ডার, রটকার, রসদনমা স্লাইড, টিরভ 

জটলপ, রফল্ম, টিরভ রবজ্ঞাপন, টিরভ আদলািনা, সাংবােপদত্র জক্রাড়পত্র প্রকাশ, শুমারর স্মারক, ডাকটিদকট এবাং মাইরকাং ও 

জঢাল-সহরত ইতুারের মাধ্যদম রনধ োররত সময়সূরি অনুযায়ী প্রিার কায েক্রম পররিালনা করা হদব।  
 

জপাটার: জয সমস্ত স্থাদন সিরাির জনসমাগম হয় জস সকল স্থাদন জপাটার লারগদয় জনসাধারণদক সদিতন করা হদব। 

জজানাল অরফসারগণ সুপারভাইজাদরর সহায়তায় হাট বাজার, জরলদটশন, বাসটুান্ড, রশো ও ধমীয় প্ররতিান. অরফস 

আোলদত জপাটার লাগাদবন।  

 

িরশউর: রশরেত জনসাধারণ, শুমারর করমটির সেে এবাং রবরভন্ন প্ররতিান-এর সাদথ জরড়ত রবরশষ্ট ব্যরিত্ব ও 

জনপ্ররতরনরধদের মদধ্য অথ েদনরতক শুমাররর মূল উদেশ্য তুদল ধরার জন্য িরশউর রবতরণ করা হদব। শুমারর জজলা 

সমন্বয়কারীগণ এবাং জজানাল অরফসারগণ িরশউর রবতরণ করদবন।  
 

রটকার: গারড়দত আদরাহনকারী এবাং রাস্তায় িলািলকারী জনসাধারদণর দৃরষ্ট আকি েদণর জন্য সরকারর ও জবসরকারর 

যানবাহদন রটকার লাগাদনা হদব। সুপারভাইজারদের সহায়তায় জজানাল অরফসারগণ এ কাজ সিােন করদবন।  

 

রসদনমা স্লাইড/টিরভ জটলপ/রজদঙ্গল: টিরভ জটলপ, রজদঙ্গল এবাং রসদনমা স্লাইড প্রস্তুত কদর িলরচ্চত্র ও প্রকাশনা অরধেপ্তর, 

গণদযাগাদযাগ অরধেপ্তর এবাং রবরভন্ন জজলা/উপদজলা শুমারর করমটির মাধ্যদম রবরভন্ন টিরভ িুাদনল, টিরভ কুাবল জনটওয়াদকে 

প্রেশ েন করা হদব। জজলা শুমারর সমন্বয়কারী, উপদজলা শুমারর সমন্বয়কারী ও জজানাল অরফসারগণ প্রিার সামগ্রী রবতরণ ও 

প্রেশ েন রনরিত করদবন।  

 

জররডও/দটরলরভশন রবজ্ঞাপন: শুমারর অনুিাদনর পূদব ে জররডও এবাং জটরলরভশদন শুমারর বাতো প্রিার করা হদব। জকেীয় প্রিার 

করমটি ও রনয়ন্ত্রণ জকে এ োরয়ত্ব পালন করদবন। 
 

সাংবােপদত্র প্রবি: অথ েননরতক শুমারর ২০১৩-এর রূপদরখা ও প্রদয়াজনীয়তার বণ েনা এবাং জনগদণর রনকট হদত শুমারর 

কতৃেপদের প্রতুাশা সাংক্রান্ত ব্যাপাদর শুমারর রবদশিজ্ঞ, প্রবিকার এবাং গদবিকদের রলরখত প্রবি রবরভন্ন পরত্রকায় প্রকাশনার 

ব্যবস্থা করা হদব। তেরনক পরত্রকায় অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ শীি েক জক্রাড়পত্র প্রকাশ করা হদব। শুমারর প্রিার করমটি এ 

ব্যাপাদর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা জনদবন। 
 

মাইরকাং ও জঢাল-সহরত:  সুপারভাইজারদের সহায়তায় জজানাল অরফসারগণ শুমারর অনুিাদনর পূদব ে শহর এলাকায় 

মাইরকাং এবাং পল্লী এলাকায় হাটবাজাদর মাইরকাং ও জঢাল-সহরদতর ব্যবস্থা করদবন।  
 

৯। শুমারর কমীদের ভাতা প্রোন পদ্ধরত 
 

তথ্য সাংগ্রহ জশদি শুমাররর রনধ োররত সময়সূরি অনুসাদর পূরণকৃত ও অপূরণকৃত প্রশ্নপত্র বইসহ শুমাররর যাবতীয় মালামাল 

সঠিক ও সুিুভাদব ব্যদঝ পাওয়ার পর জজানাল অরফসার তাঁর অধীনস্থ গণনাকারী, সুপারভাইজারদেরদক অুাকুইদটি জরাদল 

(প্রারপ্তস্বীকারপদত্র) ১০ (েশ) টাকার রাজস্ব টুাদির উপদর স্বাের গ্রহণ করদবন এবাং সম্মানী ভাতার জিক প্রোন করদবন। 
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এোড়া জজানাল অরফসার জিদকর মুরড়দত গণনা এলাকার শুমারর তথ্যসহ তথ্যসাংগ্রহকারী ও সুপারভাইজাদরর পূণ ে স্বাের রনদয় 

রাখদবন। অতঃপর তথ্যসাংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারগণদক জজাদনর/উপদজলার রনধ োররত জসানালী ব্যাাংদকর শাখায় রনজ রনজ 

রনদয়াগপত্র জমা রেদয় সম্মানী ভাতার টাকা গ্রহণ করদত পরামশ ে জেদবন।  
 

সব েদশদি মালামাল জমা হওয়ার পর শুমাররদত রনদয়ারজত বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরার কম েিারীগণদক সম্মানী ভাতা 

প্রোন করা হদব। সম্মানী ভাতার জিক রবতরদণর জন্য জজানাল অরফসারগণদক রনেরলরখত পেদেপগুদলা গ্রহণ করদত হদব: 
  

 ১.  জসানালী ব্যাাংদকর শাখা:  

রনধ োররত সম্মানী হাদরর জিদকর ক্ররমক নাং যুি একটি তারলকা প্রদতুক জজাদনর জন্য রনধ োররত জসানালী 

ব্যাাংদকর শাখায় পাঠাদনা হদব। সাংরেষ্ট জজানাল অরফসার এ ক্ররমক নম্বদরর একটি তারলকা জসানালী ব্যাাংদকর 

সাংরেষ্ট শাখায় প্রোন করদবন। এই তারলকায় উরল্লরখত ক্ররমক নাং-এর জিকগুদলাই জকবলমাত্র ব্যাাংক কতৃেক 

সম্মানী ভাতা প্রোদনর জেদত্র গ্রহণ করা হদব।  
 

 ২.  সম্মানী ভাতার জিক: 

রবতরদণর সময় জজানাল অরফসার জিদকর উদটারপদঠ সম্মানী ভাতা গ্রহণকারীর স্বাের সতুারয়ত করদবন। এই 

কাদজর জন্য জজানাল অরফসাদরর নমুনা স্বাের শুমারর জজলা সমন্বয়কারী কতৃেক সতুারয়ত কদর রনধ োররত 

জসানালী ব্যাাংদকর শাখায় পূদব েই পাঠাদত হদব।  
 

১০। শুমারর মালামাল বস্তাবরন্দকরণ, রবতরণ ও জমাোন পদ্ধরত: 
 

ঢাকায় পররসাংখ্যান ভবদন মাটার জেইনারগণদক প্ররশেণ প্রোদনর পর শুমারর বই ও অন্যান্য সামগ্রী শুমারর জজলারভরত্তক 

রডরসরসগদণর  রনকট হস্তান্তর করা হদব এবাং প্ররতটি জজলায় জপ্ররণ করা হদব। প্রকারান্তদর রডরসরসগণ উপদজলা সমন্বয়কারী 

ও জজানাল অরফসারগণদক আঞ্চরলক/দজলা পয োদয় প্ররশেণ প্রোদনর পর জজানরভরত্তক শুমারর বই ও অন্যান্য সামগ্রী হস্তান্তর 

করদবন। একইভাদব জজানাল অরফসারগণ স্থানীয় পয োদয় গণনাকারী ও সুপারভাইজারগণদক প্ররশেণ প্রোদনর পর প্রশ্নপত্র ও 

অন্যান্য সামগ্রী গণনাকারী ও সুপারভাইজারগনদক হস্তান্তর করদবন। জয সমস্ত দ্রব্যারে এই রতন পয োদয় শুমাররকমীগণদক 

হস্তান্তর করা হদব তার রববরণ রনদে জেয়া হল: 
 

ক) জজলা রভরত্তক শুমারর মালামাল রবতরণ (প্রকদল্পর শুমারর রনয়ন্ত্রণ কে হদত করিউটার তারলকা অনুযায়ী রবতরণ করা হদব) 

১.  শুমারর বই  

২.  প্ররশেণ ম্যানুদয়ল  

৩.  রফড ম্যানুদয়ল  

৪.  করিউটার রান  

৫.  প্রিার সামগ্রী  

৬. শুমারর লরজরটকস জপরিল-ইদরজার-সাপ েনার-লাম্বার িক. 

৭. রডরেরবউশন তারলকা  

৮. শুমারর এনদভলাপ  

৯. জলদবল  
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খ) উপদজলা/দজান রভরত্তক শুমারর মালামাল রবতরণ (রডরসরসগণ করিউটার তারলকা  অনুযায়ী জজান রভরত্তক রবতরণ করদবন) 
 

১.  শুমারর বই  

২.  প্ররশেণ ম্যানুদয়ল  

৩.  রফড ম্যানুদয়ল  

৪.  করিউটার রান  

৫.  প্রিার সামগ্রী  

৬. শুমারর লরজরটকস জপরিল. ইদরজার, সাপ েনার ও লাম্বার িক. 

৭. রডরেরবউশন তারলকা  

৮. শুমারর এনদভলাপ  

৯. জলদবল  
 

 (গ) শুমারর রকট: (দজানাল অরফসার করিউটার তারলকা অনুযায়ী গণনাকারী ও সুপারভাইজাদরর মদধ্য রবতরণ করদবন): 

 

১।  গণনাকারীর রকট (প্রদতুক গণনাকারীর জন্য) 
 

১. শুমারর বই জলদবল সহ. 

২. জপরিল-২, ইদরজার-১, সাপ েনার-১এবাং লাম্বার িক-১টি 

৩. প্রিার সামগ্রী। 

২।  সুপারভাইজার রকট (প্রদতুক সুপারভাইজাদরর জন্য) 
 

(১) শুমারর বই  

(২) জপরিল-১, ইদরজার-১, সাপ েনার-১  এবাং লাম্বার িক-১টি 

(৩) প্রিার সামগ্রী। 
 

ঘ) শুমারর মালামাল রবতরণ পদ্ধরত 
 

রনধ োররত সময়সূরি অনুযায়ী ঢাকার রনয়ন্ত্রণ জকদে স্থারপত কাউোর হদত শুমারর মালামাল রবতরণ করা হদব: 
 

কাউোর– ১: করিউটার রবতরণ তারলকা অনুসরণ কদর জজলারভরত্তক শুমারর বই প্রোন করা হদব।  

কাউোর – ২: করিউটার রবতরণ তারলকা অনুসরণ কদর জজলারভরত্তক শুমারর লরজরটকস ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করা হদব। 
 

ঙ) শুমারর মালামাল জমাোন পদ্ধরত 
 

রনধ োররত সমদয়র মদধ্য তথ্য সাংগ্রহ কাজ জশদি গণনাকারীগণ তাঁদের সুপারভাইজারসহ শুমাররদত পূরণকৃত বইও জপরিদলর 

অবরশষ্টাাংশ রনজ রনজ জজানাল অরফসাদরর রনকট জমা জেদবন। শুমারর প্যাদকট জজানাল অরফসাদরর রনকট জমাোদনর 

আদগ প্রদতুক তথ্যসাংগ্রহকারীশুমারর বই এর টারলরশট পূরণ করদবন। প্রদতুক সুপারভাইজার টারলরশট ও গণনাকারীর 

সাহাদয্য সারসাংদেপ ফরম পূরণকদর জজানাল অরফসাদরর রনকট জমা জেদবন।  
 

জজানাল অরফসার সুপারভাইজার কতৃেক পূরণকৃত ফরম এর সাহাদয্য জজাদনর সারসাংদেপ ফরম পূরণ করদবন। ইউরনয়ন/ওয়াড ে 

অনুসাদর সারজদয় শুমারর প্যাদকটগুদলা সময়সীমা অনুযায়ী রডরসরসর রনকট জমা জেদবন। ইউরসরসগণ একইভাদব রডরসরসর 
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রনদে েশনায় রনধ োররত সময়সূরি অনুযায়ী শুমারর সামরগ্র জমা জেদবন। অতঃপর রডরসরস পূরণকৃত প্রশ্নপত্র ব্যতীত অন্যান্যশুমারর 

মালামাল ঢাকা প্রকল্প অরফদস জমা জেদবন। 
 

উপদজলা শুমাররসমন্বয়কারী জজানাল অরফসারদের পূরণকৃত ফরম ব্যবহার কদর উপদজলার সারসাংদেপ ফরম পূরণ 

করদবন। 
 

শুমারর জজলা সমম্বয়কারী উপদজলা শুমারর সমন্বয়কারী ও জজানাল অরফসারদের পূরণকৃত ফরম অনুযায়ী জজলার 

সারসাংদেপ ফরম পূরণ করদবন এবাং তাদের সহদযারগতায় বই সারজদয়  জজলায় সাংরেণ করদবন। অন্যান্য দ্রব্যারে 

রনধ োররত সমদয়র মদধ্য ঢাকা প্রকল্প অরফদস জমা জেদবন।  
 

১১। শুমারর পরিকা 
 

সারা জেশব্যাপী শুমারর পররিালনা একটি বৃহৎ কাজ এবাং যা রনধ োররত সমদয়র মদধ্য সুশৃঙ্খলভাদব পররিালনা ও সিন্ন করদত 

হদব। শুমারর কাদজর রবরভন্ন পয োদয় রনদয়ারজত সকল কমী যাদত রনধ োররত সমদয় সাংরেষ্ট কাজ সিন্ন করদত পাদর জস জন্য 

একটি শুমারর পরিকা প্রণয়ন করা হদয়দে। শুমাররকমীগণদক অবশ্যই রনেবরণ েত সময়সূরি অনুসরণ কদর সাংরেষ্ট কাজ 

সিােন করদত হদব: 
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শুমারর পরিকা 
 

ক্ররমক 

নাং 

কায েক্রম প্রথম পব ে(তাররখ) ২য় পব ে (তাররখ) োরয়ত্ব পালনকারী 

১। 
মাটার জেইনার কাম জজলা 

শুমারর সমন্বয়কারীদের প্ররশেণ 
৩১ মাি ে- ১ এরপ্রল, ২০১৩ ২ জম, ২০১৩ প্ররশেক প্যাদনল 

২। 
জজানাল অরফসারদের প্ররশেণ 

 
৩-৪ এরপ্রল,২০১৩ ৫-৬ জম, ২০১৩ 

জজলা শুমারর 

সমন্বয়কারী (রডরসরস) 

৩। 
স্থানীয় পয োদয় গঠিত শুমারর 

করমটি সমুদহর সভা অনুিান 
৬-৮ এরপ্রল,২০১৩ ৮-৯ জম, ২০১৩ 

জজানাল অরফসার ও 

রডরসরস 

৪। 
তথ্যসাংগ্রহকারী ও 

সুপারভাইজারদের প্ররশেণ 

১ম ব্যাি: 

৯-১০এরপ্রল,২০১৩ 

১ম ব্যাি: 

১০-১১ জম, 

২০১৩ 

জজানাল অরফসার ও 

রডরসরস 

২য় ব্যাি: 

১২-১৩ এরপ্রল,২০১৩ 

২য় ব্যাি: 

১২-১৩ জম, 

২০১৩ 

জজানাল অরফসার ও 

রডরসরস 

৫। মাঠ পয োদয় তথ্য সাংগ্রহ ১৫-২৪ এরপ্রল,২০১৩ 
১৫-২৪ জম, 

২০১৩ 

তথ্যসাংগ্রহকারী ও 

সুপারভাইজার 

৬। 

তথ্যসাংগ্রহকারী ও সুপারভাইজার 

কতৃেক এলাকার জকান অথ েননরতক 

কম েকােসিন্ন  খানা ও প্ররতিান 

বাে পদড়দে রকনা তা যািাই ও 

তথ্য সাংগ্রহ 

২৫ এরপ্রল, ২০১৩ ২৫ জম, ২০১৩ 
তথ্যসাংগ্রহকারী ও 

সুপারভাইজার 

৭। 

পুরণকৃত শুমারর বই পরীেণপূব েক 

তথ্যসাংগ্রহকারী ও 

সুপারভাইজারদের রনকট হদত 

গ্রহণ 

২৬-২৭ এরপ্রল,২০১৩ 
২৬-২৭ জম, 

২০১৩ 
জজানাল অরফসার 

৮। 

পুরণকৃত শুমারর বই ও অন্যান্য 

মালামালদজলা/আঞ্চরলক অরফদস 

জমা গ্রহণ 

২৮ এরপ্রল, ২০১৩ ২৮ জম, ২০১৩ রডরসরস 

৯। 
শুমারর প্রশ্নপত্র ব্যতীত অন্যান্য 

মালামাল সের েপ্তদর জমাোন 
৩০ এরপ্রল, ২০১৩ ৩০ জম, ২০১৩ রডরসরস 
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4.6 a: Indentity Card and Appoinment letter of enumerator & Supervisor 
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4.6 b: Indentity Card and Appoinment letter of  Zonal Officer 
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4.7 a: Census Brochure (Bangla) 
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4.7 b: Census Brochure (English) 
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4.8: Poster 
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4.9  a: Leaflet  
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4.9 b: Leaflet 
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4.10: Honorium Cheque 
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Annex-5: Post Enumeration Check (PEC) 

 

 
5.1: PEC Household Listing Sheet 

 অথ েননরতক শুমারর – ২০১৩ রলরটাং ফরম- 'ক' 
 

 

জজলা: .... জকাড:....থানা/ উপদজলা:....জকাড:....ওয়াড ে / ইউরনয়ন- জকাড:.... জমৌজা /মহল্লা:.... জকাড:..... গণনা এলাকা নাং: .... 

 

ক্ররমক 

নাং 

ইউরনদটর 

নাম  

(খানা প্রধান 

/প্ররতিাদনর 

নাম) 

ইউরনদটর ধরন 

খানা-১  

প্ররতিান-২ 

 

 

পূণ োঙ্গ ঠিকানা 

(দফান/ 

জমাবাইল, 

ইদমইল, ফুাক্স 

নাং সহ) 

খানার জেদত্র কম েরত জনবল  

(খানার জেদত্র কাদজর 

সাদথ সিিৃ জনবল ও 

প্ররতিাদনর জেদত্র জমাট 

জনবল)  

প্ররতিাদনর জেদত্র 

কৃরি খানা 

রকনা 

হুাঁ-১ 

না-২ 

কৃরি খানা 

হদল কৃরি 

কাদজর ধরন  

শে-১  

শে নয়-২ 

খানায় কৃরি 

ব্যতীত জকান 

অথ েননরতক 

কম েকান্ড আদে 

রক? 

হাঁ-১   

 না-২ 

মারলকানা ধরণ 

একক-১ 

জযৌথ বা অাংরশোররত্ব-

২ 

পুরুি মরহলা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

রলরটাংকারীর নাম  ও তাররখ 
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5.2: PEC Questionnare 
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5.3 a: PEC Matching Form (Establishment Units) 

 

 

BANGLADESH INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES 

PEC Economic Census 2013 

Matching Rules 

(Establishment Units) 

 

Area Indentification (GEO-Code) 

 

ZL UZ Union/Ward EA SL. No Mouza Code PSU SL. No 

              

 

 

Unit Sl. 

No. 

Unit Name Establishment 

Type 

Unit Head No. of Workers 4 digit 

Economic 

Activity Code 

PEC Census PEC Census PEC Census Male Female Male Female PEC Census 

PEC Census PEC Census PEC Census PEC Census 
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5.3 b: PEC Matching Form (Household Units) 

 

Post Enumeration Check (PEC) of the Economic Census 2013/33 

 

BANGLADESH INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES 

PEC Economic Census 2013 

Matching Rules 

(Establishment Units) 

 

Area Indentification (GEO-Code) 

 

ZL UZ Union/Ward EA SL. No Mouza Code PSU SL. No 

              

 

Unit Sl. 

No. 

Unit Head Unit Type No. of Family Workers 4 digit 

Economic 

Activity 

Code 

PEC Census Name Sex Education Age PEC Census Male Female Male Female PEC Census 

PEC Census PEC Census PEC Census PEC Census         
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5.4 a: PEC Matching Rules (Establishment Units) 

 

Post Enumeration Check (PEC) of the Economic Census 2013/33 

 

 

BANGLADESH INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES 

PEC Economic Census 2013 

Matching Rules 

(Establishment Units) 

 

Match 

Status 

Unit Name Unit 

Type 

Unitd Head No. of Wokers 4 digit Economic 

Activity Code 

Match Spelling may differ 

slightly but may 

sound the same 

Match Matc

h 

Matc

h 

Tolerance 

Limits 

Toleranc

e Limits 

PEC Census 

 

If the above mentioned items used to determine the match status for establishment units are the same in 

the PEC and the census, the unit will be considered a match. If any of these items is not the same in the 

PEC and the census, it is a case of non-match to be followed up in the PEC. 
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5.4 b: PEC Matching Rules (Household Units) 

 

34/Post Enumeration Check (PEC) of the Economic Census 2013 

 

 

BANGLADESH INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES 

PEC Economic Census 2013 

Matching Rules 

(Household Units) 

 

Match 

Status 

Unit Name Unitd Head Unit 

Type 

No. of 

Workers 

4 digit 

Economic 

Activity 

Code 

Name Sex Education Age Male Female 

Match Spelling may differ 

but sound same 

       

 

If the above mentioned items used to determine the match status for establishment units are the same in 

the PEC and the census, the unit will be considered a match. If any of these items is not the same in the 

PEC and the census, it is a case of non-match to be followed up in the PEC. 
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Annex-6: Personnel Involved in preparation of the Report 
 

 Report Writing Team 
 

1. Mr. Md. Dilder Hossain    Project Director 

2. Mr. Pratik Bhattacharjee    Statistical Officer 

3. Ms. Aklima Khatun    Statistical Officer 

4. Ms. Mahnuma Rahman    Statistical Officer 

5. Mr. Md. Rafiqul Islam   Computer Operator 

 

Consultants of Economic Census 2013 
 

1. Mr. Abdur Rashid Sikder    National Consultant 

2. Mr. Shazadur Rahman    Data Processing Consultant 

 

Report Writer  
 

 1. Ms. Aklima Khatun Statistical Officer, BBS 

2. Ms. Mahnuma Rahman  Statistical Officer, BBS 

 

Report Reviewer  
 

 1. Mr. Md. Shamsul Alam Ex Director, BBS 

 2. Mr. Md. Mahmudul Haque Deputy Secretary, Rtd. 
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6.1 a: Project Team 
                

1. Mr. Md. Dilder Hossain    Project Director, BBS 

2. Mr. Md. Rafiqul Islam     Deputy Project Director, BBS 

3. Ms. Reshma Jesmin    Statistical Officer, BBS 

4. Mr. Pratik Bhattacharjee    Statistical Officer, BBS 

5. Ms. Aklima Khatun    Statistical Officer, BBS 

6. Ms. Mahnuma Rahman    Statistical Officer, BBS 

7. Mr. Md. Harun-or-Rashid   Statistical Investigator, BBS 

8. Mr. Md. Mazharul Islam Howlader Statistical Investigator, BBS 

9. Mr. Mozammel Hoque Sikder   Junior Statistical Assistant, BBS 

10. Mr. M.A Matin Sarkar   Junior Statistical Assistant, BBS  

11. Mr.  Md. Irfan Ali    Junior Statistical Assistant, BBS  

12. Mr. Md. Salauddin Ahmed  Draftsman, BBS 

13. Mr. Abu Reza Saifuddin Ahmad   Data Entry Operator, BBS  

14. Mr. Md. Rafiqul Islam   Computer Operator, BBS 

15. Ms. Sumi Akter    Computer Operator, EC 2013 Project, BBS 

16. Ms. Anwara Khatun   Accountant, EC 2013 Project, BBS 

17. Mr. Biplob Hossen    Driver, EC 2013 Project, BBS 

18. Mr. Md. Kamrul Hasan Raju  Driver, EC 2013 Project, BBS 

19. Mr. Md. Abu Taleb   Photocopy Operator, BBS 

20. Mr. Md. Salahuddin   Office Sohayak, BBS 

21. Mr. Md. Nur Hossain   Office Sohayak, BBS 

22. Mr. Zahor Lal Das    Office Sohayak, BBS 

23. Ms. Lovely Akhter    Office Sohayak, EC 2013 Project, BBS 

24. Mr. Atiqur Rahman   Office Sohayak, EC 2013 Project, BBS 
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Annex 7: Cover pages of few published Reports of Economic Census 2013 
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Annex 8: Glimpses of different activities during the Economic Census 2013 
 

             

Honourable Planning Minister Air Vice Marshal (Retd.) A K Khandker, Bir Uttam, MP accompanied by the then 

Secretary, Statistics and Informatics Division Mr. Md. Nojibur Rahman, the then Director General, Bangladesh Bureau 

of Statistics Mr. Golam Mostafa Kamal called on the Honourable President Mr. Md. Abdul Hamid on 26.05.2013 to brief 

him about the Economic Census 2013. Secretary to the Honourable President Mr. Md. Monjur Hossain and other senior 

officials were also present. 
 

 
Honourable Prime Minister Sheikh Hasina is talking with Honourable Finance Minister Mr. Abul Maal Abdul Muhith, MP 

and the then Honourable Planning Minister Air Vice Marshal (Retd.) A  K Khandker, BU, MP in the National Economic 

Council (NEC) Meeting regarding Economic Census 2013 on 19.03. 2013. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sheikh_Hasina
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Honourable Prime Minister Sheikh Hasina, Honourable Finance Minister Mr. Abul Maal Abdul Muhith, MP, 

Honourable the then Planning Minister Air Vice Marshal (Retd.) A K Khandker, BU, MP and Secretaries concerned 

were given a briefing on Economic Census 2013 by the then Secretary, Statistics and Informatics Division Mr. Md. 

Nojibur Rahman at the NEC meeting on 19.03. 2013. 

 
Honourable Finance Minister Mr. Abul Maal Abdul Muhith, MP, the then Honourable Planning Minister Air Vice 

Marshal (Retd.) A K Khandker, BU, MP, the then Honorable Minister of  Industries Mr. Dilip Barua, Economic Affairs 

Adviser of the Honorable prime Minister Dr. Mashiur Rahman, Executive chairman of the Board of Investment Dr. Syed 

Abdus Samad, the then Secretary, Statistics and Informatics Division Mr. Md. Nojibur Rahman, the then Director General, 

Bangladesh Bureau of Statistics Mr. Golam Mostafa Kamal and Project Director of Economic Census 2013  Mr. Md. 

Dilder Hossain are seen in the Dissemination Seminar on the Preliminary Report of the Economic Census 2013 on 17.11. 

2013. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sheikh_Hasina
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Honourable Finance Minister Mr. Abul Maal Abdul Muhith, MP, the then Honourable Planning Minister Air Vice 

Marshal (Retd.) A K Khandker, BU, MP,  the then Secretary, Statistics and Informatics Division Mr. Md. Nojibur 

Rahman and the then President, the Federation of Bangladesh Chamber of Commerce and Industries (FBCCI) Kazi 

Akram Uddin Ahmed are seen in the inaugural session of Economic Census 2013  on 15.03.2013.  

 
Honourable Finance Minister Mr. Abul Maal Abdul Muhith, MP, the then Honourable Planning Minister Air Vice 

Marshal (Retd.) A K Khandker, BU, MP, the then Secretary, Statistics and Informatics Division Mr. Md. Nojibur 

Rahman and the then Director General of BBS Mr. Golam Mostafa Kamal are seen in the inaugural session of 

Economic Census on 15.03.2013.   
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Honorable Planning Minister Mr. A H M Mustafa Kamal FCA, MP, the Chief Guest of the function ‘Certificate and Medal Giving 

Ceremony’ is receiving the Crest of Honour from Mr. Md. Nojibur Rahman, the then Secretary, Statistics and Informatics Division. 

The Special Guest of the function Mr. M. A. Mannan, MP, Honourable State Minister, Ministry of Finance and Ministry of Planning, 

to the rightof  the Chief Guest, is appreciating the moment. Mr. Golam Mostafa Kamal, the then Director General, BBS, right and 

Mr. Md. Dilder Hossain, Project Director of Economic Census 2013 left are on the dais. 
 

 
 

Honourable Finance Minister Mr. Abul Maal Abdul Muhith, MP, Mr. Badaruddin Ahmed Kamran, the then Mayor of Sylhet City 

Corporation, the then Secretary, Statistics and Informatics Division Mr. Md. Nojibur Rahman and the then Director General, 

Bangladesh Bureau of Statistics Mr. Golam Mostafa Kamal are talking with the Enumerators during Piloting of Economic Census 

2013 in Sylhet District on 08.02.2013.   
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Secretary of the Statistics and Informatics Division (SID) Kaniz Fatema ndc, the Chief Guest of the ‘Inaugural 

Ceremony of the Training on Data Processing Software and Database’ is observing the PowerPoint Presentation on 

Economic Census presented by Mr. Md. Dilder Hossain, Project Director of Economic Census 2013. Additional 

Secretaries, SID, Mr. Md. Shafiqul Islam and Mr. M.A. Mannan Hawlader, respectively to the right of the Chief Guest  

and Mr. Md. Baitul Amin Bhuiyan (Additional Secretary), Deputy Director General of BBS to the left of the Chief Guest 

are on the dais.   
 

 
 

The then Secretary, Statistics and Informatics Division Mr. Md. Nojibur Rahman and the then Director General of 

BBS Mr. Golam Mostafa Kamal are visiting the field level to observe the preparation of Economic Census 2013. 
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The then Secretary, Statistics and Informatics Division Mr. Md. Nojibur Rahman and Kazi Akram Uddin Ahmed, the 

then President, the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industries (FBCCI) are exchanging 

greetings in FBCCI Conference Room regarding the Economic Census on 11.05. 2013. 
  

 
 

The then Deputy Commissioner of Faridpur District Mr. Moin Uddin Ahmed is delivering his speech in the District 

Census Committee Meeting on Economic Census 2013. Joint Director of BBS Mr. Ziauddin Ahmed and Regional 

Statistical Officer of Faridpur Region Ms. Minakhi Biswas are present in the meeting. 
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The then Deputy Commissioner of Pabna Mr. Mostafizur Rahman is inaugurating the Economic Census 2013 in 

Pabna District. The then Pabna Sadar Upazila Nirbahi Officer Ms. Salma Khatun and the then Regional Statistical 

Officer Mr. H. M. Firoz are also present in the Programme.  
 

 

Director General of Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) Mr. Mohammad Abdul Wazed, Additional Secretary of 

Statistics and Informatics Division (SID) Mr. M. A. Mannan Howlader, Deputy Director General of BBS Mr. Md. 

Baitul Amin Bhuiyan, Project Director of Economic Census 2013 Mr. Md. Dilder Hossain  and other members of the 

Technical Committee are seen in the meeting of the Technical Committee held on 01.12.2015 in the Conference Room 

of the Director General. 
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Honourable Planning Minister Mr. AHM Mustafa Kamal, FCA, MP, Honourable Minister of State , Ministry of 

Finance & Ministry of Planning, Mr. M.A Mannan, MP, Eminent Economicst Prof. Dr. Wahiduddin Mahmud, 

Executive Chairman, Power and Participation Research Centre, Dr. Hossain Zillur Rahman, the then Secretary, 

Statisitics and Informatics Division, Kaniz Fatema, ndc, Director General, Bangladesh Bureau of Statistics, Mr. 

Mohammad Abdul Wazed, Project Director of Economic Census 2013 Mr. Md. Dilder Hossain and Deputy Project 

Director of Economic Census 2013 Mr. Md. Rafiqul Islam are seen in the Dissemination Seminer on National Report 

of the Economic Census 2013 on 31 December 2015 
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“অথ েননরতক শুমারর ২০১৩” এর জজলা ররদপাট ে প্রকাশনা জসরমনার 

জজলা: ঢাকা  স্থান: জজলা প্রশাসদকর কায োলয় 

 

 
 

েরবদত উপরস্থত আদেন- জজলা প্রশাসক, ঢাকা; জনাব জমা: আমীর জহাদসন, মহাপররিালক, রবরবএস; রবরবএস এর ঊর্ধ্েতন  

কম েকতোবৃন্দ  এবাং অন্যান্য আমরন্ত্রত রবরশষ্ট ব্যরিবগ ে। 

 

“অথ েননরতক শুমারর ২০১৩” এর জজলা ররদপাট ে প্রকাশনা জসরমনার 

জজলা: িট্টগ্রাম স্থান: জজলা প্রশাসদকর কায োলয় 
 

 
 

েরবদত উপরস্থত আদেন- জনাব রুহুল আরমন, রবভাগীয় করমশনার, িট্টগ্রাম; জনাব সামসুল আদররফন, জজলা প্রশাসক, িট্টগ্রাম; 

রবরবএস এর ঊর্ধ্েতন কম েকতোবৃন্দ  এবাং অন্যান্য আমরন্ত্রত রবরশষ্ট ব্যরিবগ ে। 
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“অথ েননরতক শুমারর ২০১৩” এর জজলা ররদপাট ে প্রকাশনা জসরমনার 

জজলা: সাতেীরা  স্থান: জজলা প্রশাসদকর কায োলয় 

 
েরবদত উপরস্থত আদেন- মাননীয় সাংসে সেে জনাব মীর জমাস্তাক আহদমে ররব, সাতেীরা-২ আসন; জনাব রবকাশ রকদশার োস, 

অরতররি সরিব, SID, জনাব আব্যল কাদশম জমা: মরহউরেন, জজলা প্রশাসক, সাতেীরা; রবরবএস এর ঊর্ধ্েতন কম েকতোবৃন্দ  এবাং 

অন্যান্য আমরন্ত্রত রবরশষ্ট ব্যরিবগ ে। 

 

“অথ েননরতক শুমারর ২০১৩” এর জজলা ররদপাট ে প্রকাশনা জসরমনার 

জজলা: গাজীপুর স্থান: জজলা প্রশাসদকর কায োলয় 
 

 
েরবদত উপরস্থত আদেন- ড. কাইয়ুম আরা জবগম, পররিালক (যুগ্মসরিব), এসএসটিআই, রবরবএস; জনাব এস. এম. আলম, জজলা 

প্রশাসক, গাজীপুর; রবরবএস এর জজলা পয োদয়র কম েকতোবৃন্দ  এবাং অন্যান্য আমরন্ত্রত রবরশষ্ট ব্যরিবগ ে 
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“অথ েননরতক শুমারর ২০১৩” এর জজলা ররদপাট ে প্রকাশনা জসরমনার 

জজলা: ময়মনরসাংহ স্থান: জজলা প্রশাসদকর কায োলয় 
 

 
েরবদত উপরস্থত আদেন- জনাব জমা. খরললুর রহমান , জজলা প্রশাসক, ময়মনরসাংহ; জনাব জমা. রেলোর জহাদসন, প্রকল্প পররিালক, 

অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ প্রকল্প; আররফ আহদমে খান, অরতররি জজলা ম্যারজদেট;  ডা: জমাঃ খরললুর রহমান, রসরভল সাজেন; জক. 

এম. তাররকুল আলম, প্রধান রনব োহী কম েকতো, জপৌরসভা, উপপররিালক, রবভাগীয় পররসাংখ্যান কায োলয়, ময়মনরসাংহ; এবাং অন্যান্য 

আমরন্ত্রত রবরশষ্ট ব্যরিবগ ে। 

 

“অথ েননরতক শুমারর ২০১৩” এর জজলা ররদপাট ে প্রকাশনা জসরমনার 

জজলা: রসদলট  স্থান: জজলা প্রশাসদকর কায োলয় 

 

 
েরবদত উপরস্থত আদেন- জনাব জমা: জামাল আহদমে,রবভাগীয় করমশনার, রসদলট; জনাব জমা: জয়নাল আদবেীন, জজলা প্রশাসক, 

রসদলট; জনাব জমা. রেলোর জহাদসন, প্রকল্প পররিালক, অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ প্রকল্প; জমা: নজরুল ইসলাম, অরতররি রডআইরজ; 

যুগ্মপররিালক, রবভাগীয় পররসাংখ্যান কায োলয়, রসদলট; এবাং অন্যান্য আমরন্ত্রত রবরশষ্ট ব্যরিবগ ে। 
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“অথ েননরতক শুমারর ২০১৩” এর জজলা ররদপাট ে প্রকাশনা জসরমনার 

জজলা: নররসাংেী  স্থান: জজলা প্রশাসদকর কায োলয় 
 

 
েরবদত উপরস্থত আদেন- জনাব জমা. বাইতুল আমীন ভূইয়া, উপমহাপররিালক, রবরবএস; জনাব আ.ন.ম. ফয়জুল হক, অরতররি 

জজলা প্রশাসক, নররসাংেী; জনাব জমা. রেলোর জহাদসন, প্রকল্প পররিালক, অথ েননরতক শুমারর ২০১৩ প্রকল্প; রবরবএস এর জজলা 

পয োদয়র কম েকতোবৃন্দ  এবাং অন্যান্য আমরন্ত্রত রবরশষ্ট ব্যরিবগ ে। 

 

 “অথ েননরতক শুমারর ২০১৩” এর জজলা ররদপাট ে প্রকাশনা জসরমনার 

জজলা: খুলনা  স্থান: জজলা প্রশাসদকর কায োলয় 

 

 
েরবদত উপরস্থত আদেন- মাননীয় সাংসে সেে জনাব রমজানুর রহমান রমজান, খুলনা -২ আসন; জনাব নাজমুল আহসান, জজলা 

প্রশাসক, খুলনা ; জনাব জমাহাম্মে সাোম জহাদসন খান, উপপররিালক, জজলা পররসাংখ্যান কায োলয়। 
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“অথ েননরতক শুমারর ২০১৩” এর জজলা ররদপাট ে প্রকাশনা জসরমনার 

জজলা: িাঁেপুর  স্থান: জজলা প্রশাসদকর কায োলয় 

 

 
েরবদত উপরস্থত আদেন- জনাব জমা: আব্দুস সব্যর মন্ডল, জজলা প্রশাসক, িাঁেপুর ; রবরবএস এর ঊর্ধ্েতন কম েকতোবৃন্দ  এবাং অন্যান্য 

আমরন্ত্রত রবরশষ্ট ব্যরিবগ ে। 

 

“অথ েননরতক শুমারর ২০১৩” এর জজলা ররদপাট ে প্রকাশনা জসরমনার 

জজলা: কুরষ্টয়া  স্থান: জজলা প্রশাসদকর কায োলয় 
 

 
েরবদত উপরস্থত আদেন- জনাব জমা: জরহর রায়হান, জজলা প্রশাসক, কুরষ্টয়া; জনাব হাজী ররবউল ইসলাম, সভাপরত , কুরষ্টয়া জিম্বার 

অব কমাস ে; জনাব আসগর আলী, সাধারণ সিােক, কুরষ্টয়া জিম্বার অব কমাস ে; রবরবএস এর ঊর্ধ্েতন কম েকতোবৃন্দ  এবাং অন্যান্য 

আমরন্ত্রত রবরশষ্ট ব্যরিবগ ে। 


