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বাণী 

 

 
 

ম ী 

পিরক না ম ণালয় 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

 

বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরা (িবিবএস) মাবাইল অ াি েকশন ব বহার কের ‘কি উটার অ ািসে ড পােসানাল ই ারিভউ 
(CAPI)’র প িতেত বাংলােদেশর সকল িস  কেপােরশেন গত ১৪-২৬ িডেস র ২০১৯ সমেয় ‘নগর আথসামািজক অব া িন পণ 
জিরপ’ পিরচালনার মাধ েম এর িতেবদন কাশ করেত চেলেছ জেন আিম অত  আনি ত। 

মাগত নগরায়ন এবং অপিরকি ত নগর উ য়ন বাংলােদেশ নতুন নতুন চ ােল  তির হে । শহরা েলর ায় এক-চতুথাংশ 
জনসংখ া বি েত বাস কের। জীবনমােনর িন ের বসবাস, খাদ  িনরাপ ার চ ােল  মাকােবলা এবং মাগত অথৈনিতক অিভঘােত 
িনমি ত হবার কারেণ তারা ঝঁুিকেত রেয়েছ। মাগত নগরায়েনর ফেল শহরা েল বসবাসরত এসব দির  ও ঝঁুিক বণ জনগেণর 
উদীয়মান চ ােল সমূহ মাকােবলার িবষয়  ‘জাতীয় সামািজক সুর া কৗশলপ  ২০১৫’-এ ে র সােথ অ ভু  রেয়েছ। 
এছাড়াও সরকােরর অন ান  নীিতমালা অনুযায়ী ণীতব  ‘৮ম প বািষক পিরক না’য় এসব ঝঁুিক বণ জনেগা ীর িবষয়  যথাযথ 

 সহকাের অ ভু  করা হে । 

ঝঁুিক বণ জনেগা ীর কল ােণ উ য়ন পিরক না ণয়েন বা বিভি ক তথ -উপাে র িভি েত জাতীয় পিরসংখ ান সং া িহেসেব 
বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরা অ ণী ভূিমকা পালন করেছ। এরই ধারাবািহকতায় ‘নগর আথসামািজক অব া িন পণ জিরপ ২০১৯’ 
পিরচালনা করা হেয়েছ। জিরেপর ফলাফল ও িবে ষণধম  অনুস ান হেত দ  সুপািরশসমূহ িতেবদন েত উপ ািপত হেয়েছ। এ 
সকল সুপািরশ ঝঁুিক বণ নগরবাসীর কল ােণ জাতীয় উ য়ন পিরক না ণয়েনর ে  কাযকরী িভি  িহেসেব ব ব ত হেব বেল 
আমার িব াস। 

যথাসমেয় জিরপ পিরচালনা ও িতেবদন কাশ করায় জনাব মুহা দ ইয়ািমন চৗধুরী, সিচব, পিরসংখ ান ও তথ  ব ব াপনা িবভাগ, 
জনাব মাহা দ তাজুল ইসলাম, মহাপিরচালক, বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরা এবং সংি  কমকতা-কমচারীগণেক আ িরক ধন বাদ 
জানাই।  

 

ঢাকা, জুলাই ২০২০ 

 (এম. এ. মা ান, এমিপ) 

  



  

Urban Socioeconomic Assessment Survey 2019 ||||||||||||v|||||||||||| 
 

MESSAGE 
 

 
 
Minister 

Ministry of Planning 
Government of the People’s Republic of Bangladesh 

 
I am immensely pleased to be informed that Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) is going to publish 
the report on ‘Urban Socioeconomic Assessment Survey’ which was conducted during 14-26 December 
2019 in the city corporation areas of Bangladesh through Computer Assisted Personal Interview (CAPI). 
 
The gradual urbanization and unplanned urban development in Bangladesh are contributing to significant 
challenges. More than one-fourth of the urban population is made up of slum dwellers, who are vulnerable 
for living in lower tier of living standard, facing challenges of food insecurity, and are persistently 
vulnerable to economic shocks that loom their well-being. The National Social Security Strategy (NSSS) 
2015 recognizes the urgency of increasing social protection coverage for the urban poor and vulnerable 
population to address emerging challenges associated with gradual urbanization. In light of the policy 
guidance, the upcoming 8th Five Year Plan will be prepared with proper care to the vulnerable group. 
 
Bangladesh Bureau of Statistics, the National Statistics Office, took initiative to work as the light house 
to provide evidences in designing the plan to ensure the effective pro-vulnerable programmes in the 
government policy. In continuation of this, ‘Urban Socioeconomic Assessment Survey 2019’ has been 
conducted. I believe that the results and analytical findings along with the recommendations of this 
survey have been presented in this report which will vastly contribute to the national planning documents 
for the welfare of the urban vulnerable as an effective background paper. 
 
I express my sincere thanks to Mr. Mohammad Yamin Chowdhury, Secretary, Statistics and Informatics 
Division (SID) and Mr. Mohammad Tajul Islam, Director General, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), 
the officials of SID and BBS for their relentless efforts in conducting the survey and bringing out this report 
timely.  
 
 
 
Dhaka, July 2020 (M. A. Mannan, MP) 
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সসৌিনয করপ 

ব্ারণরজযক উদেশয এ প্রকাশনাটি রকংব্া এি লকাদনা অংশ প্ররতরলরপ, মাইদরারফল্ম অথ্ব্া পুনমুুদ্রণ কিা যাদব্ না। তদব্, এদত প্রকারশত উপাত্ত যথ্াযথ্ভাদব্ উৎস উদেখ্পূবু্ক 

ব্যব্ াি ও প্রকাশ কিা যাদব্। 



মযখ্বন্ধ

সরিব 
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বাাংলাদেশ পচিসাংখ্যান বযযদিা েিতস ে ‘নগি আর্সসা াচিে অ্বস্থা চনরূপণ িচিপ ২০১৯’ পচিিালনা এেটি স দোপদযাগী উদেযাগ। 

িচিদপ নগিাঞ্চদল বসবাসিি িনদগাষ্ঠীি আর্সসা াচিে অ্বস্থাি ওপি চবদশষ লক্ষয েিা হদেদে। প্রচিদবেদন উপস্থাচপি উপাত্তস ূহ 

নগিস ূদহ বসবাসোিী সযচবধ্াবচঞ্চি িনদগাষ্ঠীি ঝযুঁ চেপ্রবণিা হ্রাস েদি খ্ােয চনিাপত্তা চনচিিেিদণ পর্চনদেস শ প্রোন েিদব।  

িচিপটিি ফলাফল সিোদিি ৮  পঞ্চবাচষসে পচিেিনা ও এ সিচেস ি নীচি ালা প্রণেদন সহােে িূচ ো পালন েিদব। এোড়া, িচিপ 

প্রচিদবেনটি নীচিচনধ্সািে, পচিেিনাচবে, গদবষে, অ্াংশীিন ও সাংচেষ্ট বযবহািোিীদেি নগিাঞ্চদলি ঝযুঁ চেপ্রবণিা সাংক্রান্ত 

আর্সসা াচিে সূিেস ূদহি  ূলযবান িদর্যি উৎস চহদসদব বযবহৃি হদব। 

সফলিাদব িচিপ োযসক্র  সিােন ও প্রচিদবেনটি প্রোশ েিাি মক্ষদত্র  হাপচিিালে, চবচবএস; মফাোল পদেন্ট ে সেিস া, নগি 

আর্সসা াচিে অ্বস্থা চনরূপণ িচিপ ২০১৯ ও িচিপ পচিিালনা সাংচেষ্ট সেলদে আন্তচিে ধ্নযবাে িানাই। চবদশষ েদি িচিপটি 

পচিিালনাে োচিগচি সহদযাচগিা প্রোদনি িনয চবশ্ব খ্ােয সাংস্থা (ডচিউএফচপ) এবাং ইন্টািনযাশনাল ফয ড পচলচস চিসািস  ইনচেটিউট 

(ইফচপ্র)-দে আচ  আন্তচিে ধ্নযবাে িানাচে। 

  

  

ঢাকা, জুলাই ২০২০ (মুহাম্মদ ইয়াজমন চ ৌধুরী) 

 





উপক্রমরেকা  

মহাপরিিালক  

ব্াংলাদেশ পরিসংখ্যান বু্যদিা 

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যব্স্থাপনা রব্ভাগ 

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় 
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িািীে পচিসাংখ্যান সাংস্থা বাাংলাদেশ পচিসাংখ্যান বযযদিা (চবচবএস) প্রর্ বাদিি  দিা ‘নগি আর্সসা াচিে অ্বস্থা চনরূপণ িচিপ ২০১৯’ 

পচিিালনা েদিদে। এ িচিদপি  ূল লক্ষয হদলা বাাংলাদেদশি নগিাঞ্চদল আর্সসা াচিে সূিে ও খ্ােয চনিাপত্তাি আদলাদে নগিচিচত্তে 

ঝযুঁ চেপ্রবণিা চনরূপণ চবষদে সিোচি পচিসাংখ্যান প্রস্তুি েিা। 

িািীে সা াচিে সযিক্ষা মেৌশলপত্র (এনএসএসএস) ২০১৫-এি আওিাে বাাংলাদেশ সিোি এ ন এেটি িীবনিক্র-পদ্ধচি অ্নযসিণ 

েিদি প্রচিশ্রুচিবদ্ধ, যাদি নগিাঞ্চদলি সযচবধ্াবচঞ্চি  ানযদষি িনয স ান সযদযাগ চনচিি েিাি  াধ্যদ  সিোচি সা াচিে সযিক্ষা 

ে সসূচিি সযচবধ্া প্রাচিদি মেউ মপেদন পদড় না র্াদে। িদব, নগিাঞ্চদলি নানাচবধ্ িটিল মপ্রচক্ষি চবদবিনাে নাগচিে স সযা, িাচহো 

ও িযাদলঞ্জস ূদহি িয লদিিা চবদেষণ ও পচিেিনা প্রণেদনি চবষেটি অ্বশযই স াধ্ান েিদি হদব। এ িচিদপি ফলাফল নগিাঞ্চদলি 

েচিদ্রি  িনদগাষ্ঠীি িাচহো পূিদণ, চবদশষ েদি সিোদিি ৮  পঞ্চবাচষসে পচিেিনা প্রণেদনি মক্ষদত্র সা াচিে সযিক্ষা নীচি ও 

চনদেস শনাি মক্ষদত্র নগিাঞ্চলদে অ্ন্তিযস চক্তি চবষদে সযপাচিশ প্রোন েিা হদেদে। 

‘নগি আর্সসা াচিে অ্বস্থা চনরূপণ িচিপ ২০১৯’-এ সািাদেদশি চসটি েিদপাদিশন এলাোস ূহ হদি ‘েচিউটাি অ্যাচসসদটড 

পািদসানাল ইন্টািচিউ (েযাচপ)’ ম াবাইল অ্যাদপ ২০টি  চডউদলি েীঘস প্রশ্নপদত্রি  াধ্যদ  ির্য সাংগ্রহ েিা হে।  ূল িচিদপি ির্য 

সাংগ্রহ েিাি িনয ন যনা খ্ানা চনবসািদনি অ্বযবচহি প্রাক্কাদল ন যনা এলাোি খ্ানাস ূদহি এেটি চবিত ি িাচলো প্রণেন েিা হে। ডাটা 

প্রচক্রোেিণ, ডাটা চবদেষণ ও প্রচিদবেন প্রণেদনি োি মটেচনেযাল েচ টি ও ওোচেস াং েচ টিি োচিগচি চনদেস শনাে চবচবএস ও 

সহদযাগী সাংস্থাস ূদহি চবদশষজ্ঞগণ সিন্ন েদিদেন। এ প্রচিদবেদন ঝযুঁ চেপ্রবণিা  দধ্য র্াো নগিবাসীদেি খ্ােয চনিাপত্তা পচিচস্থচি, 

খ্ােয ও খ্ােয-বচহিূস ি বযে, অ্র্সননচিে অ্চিঘাি, খ্ােযদিাগ, সঞ্চে ও ঋণ, ে সসাংস্থান ইিযাচে চবষোচেসহ অ্নযানয আর্সসা াচিে 

অ্বস্থাি চবিাচিি ির্য সচন্নদবশ েিা হদেদে। 

িচিপটি সফলিাদব পচিিালনা, ডাটা প্রচক্রোেিণ ও চবদেষণ সিােন েদি স ে  দিা এ িচিপ প্রচিদবেনটি প্রোদশ অ্ক্লান্ত ও 

চনিলস প্রদিষ্টাি িনয িনাব ম া. আল গীি মহাদসন, উপপচিিালে ও মফাোল পদেন্ট ে সেিস া, নগি আর্সসা াচিে অ্বস্থা চনরূপণ 

িচিপ ২০১৯ এবাং িাি টি দে আচ  আন্তচিেিাদব ধ্নযবাে িানাচে। এেইসদে আচ  ওোচেস াং েচ টিি সিাপচি ও মসন্সাস উইাং, 

চবচবএস-এি পচিিালে িনাব ম া. িাচহদুল হে সিোিসহ অ্নযানয সাংচেষ্ট সেল ে সেিস া-ে সিািীদে এ প্রোশনাটি প্রস্তুদি সাচবসে 

সহদযাচগিাি প্রোদনি িনয ধ্নযবাে িানাচে। িচিপটি পচিিালনাে উন্নেন সহদযাগী চহদসদব আচর্সে ও োচিগচি সহদযাচগিাি িনয 

চবশ্ব খ্ােয সাংস্থা (ডচিউএফচপ) এবাং প্রশ্নপদত্রি খ্সড়া প্রস্তুি, েক্ষিা উন্নেন প্রচশক্ষণ প্রোন এবাং প্রচিদবেন প্রণেদন োচিগচি 

সহদযাচগিা প্রোন েিাে ইন্টািনযাশনাল ফয ড পচলচস চিসািস  ইনচেটিউট (ইফচপ্র)-দে েত িজ্ঞিা প্রোশ েিচে। এ প্রচিদবেদনি 

চবদেষণাত্মে উন্নেন সাধ্দন পিা শস প্রোন ও অ্বোন িাখ্াে চেোচিাং েচ টি, মটেচনেযাল েচ টি, ওোচেস াং েচ টি ও এচডটিস 

মফািাদ ি সম্মাচনি সেসযগণদে আন্তচিে ধ্নযবাে িানাচে। চবদশষিাদব  াঠ পযসাদে ির্য সাংগ্রহ ও িোিচেদি চনদোচিি সেল 

ে সেিস া-ে সিািীগণদে ধ্নযবাে িানাচে। 

আশা েচি এ প্রচিদবেদনি ির্য মেশ-চবদেদশি সাংচেষ্ট চবষদে নীচিচনধ্সািে, পচিেিনাচবে, প্রশাসে ও গদবষেদেি উপোদি আসদব। 

এ চবষদে িচবষযদি অ্চধ্েিি উন্নচিসাধ্দন ময মোদনা ধ্িদনি পিা শস এবাং অ্চধ্েিি গদবষণাি উদেযাগদে আন্তচিেিাি সাদর্ স্বাগি 

িানাই। 

 

 

ঢাো, িযলাই ২০২০ (সমাহাম্মে  তািয ল  ইসলাম) 



 



কৃতজ্ঞতা  স্বীকাি 

 

স াকাল  পদয়ন্ট কমমকতম া  
নগি আথ্ুসামারজক অব্স্থা রনরূপণ জরিপ ২০১৯ 

বাাংলাদেশ পচিসাংখ্যান বযযদিা 

পচিসাংখ্যান ও ির্য বযবস্থাপনা চবিাগ 

পচিেিনা  ন্ত্রণালে 

গণপ্রিািন্ত্রী বাাংলাদেশ সিোি 
 

‘নগি আর্সসা াচিে অ্বস্থা চনরূপণ িচিপ ২০১৯’ পরিচালনা এব্ং জরিপ প্ররতদব্েন প্রস্তুদত যািা অব্োন লিদখ্দেন তাদেি প্ররত 

কৃতজ্ঞতা স্বীকাদিি সুদযাগ লপদয় আনন্দদব্াধ কিরে। এটা অব্শযই উদেখ্ কিাি মদতা রব্ষয় লয, করিউটাি অযারসসদটি পািদসানাল 

ইন্টািরভউ (কযারপ)-লত লমাব্াইল অযারিদকশন ব্যব্ াি কদি ২০টি মরিউদলি এমন েীর্ ুপ্রশ্নপদত্রি মাধযদম রব্রব্এস-এি কমুকতুা-

কমুচািীগণ অতযন্ত লপশাোরিদেি সাদথ্ ও সফলভাদব্ সকল চযাদলঞ্জ অরতরম কদি জরিপটি সিন্ন কদিদেন। 

জরিপ পরিকল্পনা  দত শুরু কদি প্ররতদব্েন প্রস্তুত পযুন্ত প্ররতটি পযুাদয় ধধদযুি সাদথ্ রেকরনদেুশনা, মূলযব্ান পিামশ ুও সব্ুত 

পৃষ্টদপাষকতা প্রোদনি জনয জনাব্ মু াম্মে ইয়ারমন লচৌধুিী, সরচব্, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যব্স্থাপনা রব্ভাগ; জনাব্ লমা াম্মে তাজুল 

ইসলাম, ম াপরিচালক, ব্াংলাদেশ পরিসংখ্যান বু্যদিা’ি প্ররত গভীি শ্রদ্ধা ও রব্নীত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কিরে। এ প্ররতদব্েনটি চূড়ান্তকিদণ 

সারব্ুক তোিরক ও স দযারগতাি জনয জনাব্ লর্াষ সুব্ব্রত, উপম াপরিচালক, রব্রব্এস এব্ং জনাব্ লমা. জার দুল  ক সিোি, পরিচালক, 

লসন্সাস উইং, রব্রব্এস-লক রব্দশষভাদব্ ধনযব্াে ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কিরে। 

জরিদপি খ্সড়া প্ররতদব্েনটি কারিগরি মাদনান্নয়দন রনরব্ড় পযুাদলাচনা ও পিামদশুি জনয খ্যারতমান অথ্ুনীরতরব্ে ি. ল াদসন রজেুি 

ি মান, রনব্ুা ী লচয়ািমযান, পাওয়াি অযান্ড পািটিরসদপশন রিসাচু লসন্টাি (রপরপআিরস)’ি প্ররত গভীি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কিরে। জরিদপি 

নমুনা রিজাইদন অব্োন িাখ্াি জনয ি. ধসয়ে সা ােৎ ল াদসন, অধযাপক, পরিসংখ্যান গদব্ষণা ও রশক্ষণ ইন্সটিটিউট, ঢাকা 

রব্শ্বরব্েযালয়; ি. রেপংকি িায়, প্রকল্প পরিচালক, খ্ানাি আয়-ব্যয় জরিপ, রব্রব্এস এব্ং জনাব্ করব্ি উরেন আ ম্মে, পরিচালক, রশল্প 

ও শ্রম উইং, রব্রব্এস-লক আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানারচ্ছ। জরিপ পরিচালনা ও প্ররতদব্েদনি রব্দেষণাত্মক মাদনান্নয়দন স দযারগতাি জনয 

রব্শ্ব খ্ােয সংস্থা (িরিউএফরপ)’ি ি. রেন আিা ওয়ার ে, ভযাম অরফসাি এব্ং রমজ আরিরফন আকতাি, রসরনয়ি লপ্রাগ্রাম অরফসািদক 

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানারচ্ছ। জরিপ প্রশ্নপদত্রি খ্সড়া প্রণয়ন, উপাত্ত রব্দেষণ ও প্ররতদব্েদনি খ্সড়া প্রস্তুদত অব্োন িাখ্ায় ইফচপ্র’ি 

কারি রিদপ্রদজদন্টটিভ ি. আখ্তাি আ দমে; পিামশুক জনাব্ লরতফুল  ক; এব্ং গদব্ষণা রব্দেষক রমজ শাব্নাজ জুব্াদয়েদক রব্দশষ 

ধনযব্াে জানারচ্ছ। কযারপ ইন্টািরভউদয়ি জনয েীর্ু প্রশ্নপদত্রি সব্ুপ্রথ্ম অযান্ড্রদয়ি লমাব্াইল অযারিদকশন উন্নয়ন ও প্ররশক্ষণ প্রোদন 

লপশাোিে ও ধধযুশীলতাি সাদথ্ কদ াি পরিশ্রদমি মাধযদম সিন্ন কিায় জনাব্ রিয়াে ল াদসন, প্ররতষ্ঠাতা ও রসটিও, সলভািস ও তাি 

টিদমি অব্োনদক কৃতজ্ঞতা ভদি স্মিণ কিরে। 

জরিপ প্রররয়ায় অব্োন িাখ্াি জনয রিয়ারিং করমটি, লটকরনকযাল করমটি ও ওয়ারকুং করমটিি সম্মারনত সেসযবৃ্দন্দি প্ররত স্বতন্ত্র ধনযব্াে 

জানারচ্ছ। প্ররতদব্েন প্রণয়ন টিদমি সেসযবৃ্ন্দ এব্ং এরিটিস লফািাদমি সেসযবৃ্দন্দি রনকট তাদেি মূলযব্ান পিামশু ও রনদেুশনাি জনয 

কৃতজ্ঞতা জানারচ্ছ। আরম রব্দশষভাদব্ কৃতজ্ঞ রব্রব্এস-এি সেিেপ্তি ও মা  পযুাদয়ি সংরেষ্ট কমুকতুা-কমচুািীগদণি রনকট। জরিপ 

পরিচালনা, উপাত্ত ব্যব্স্থাপনা ও রব্দেষণ এব্ং এ প্ররতদব্েন প্রণয়ন সফলভাদব্ সিােদন আমাদক স ায়তা কিায় রমজ নাঈমা 

আকতাি, উপপরিচালক, রব্রব্এস; জনাব্ লমাস্তাক আ মে রময়া, লপ্রাগ্রামাি, রব্রব্এস; রমজ শায়লা শািমীন, পরিসংখ্যান কমুকতুা, 

রব্রব্এস; জনাব্ লমা. লখ্ািদশে আলম, পরিসংখ্যান কমুকতুা, রব্রব্এস; জনাব্ লমা াম্মে জুনাঈে ভূূঁ ইয়া, পরিসংখ্যান কমুকতুা, রব্রব্এস; 

এব্ং জনাব্ এস. এম. আরশকুি ি মান, স কািী কাদটুাগ্রাফাি, রব্রব্এস-স  জরিপ টিদমি সকদল রব্দশষভাদব্ ধনযব্াে প্রাপয। 

ভরব্ষযদত অরধকতি মাদনান্নয়দন লয লকাদনা ধিদনি মতামত ও পিামশুদক স্বাগত জানারচ্ছ। 

 

ঢাকা, জুলাই ২০২০ (সমা . আলমগীি সহাদসন) 





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



সািরে তারলকা
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জ ত্র তারলকা



 



উদেখ্দ াগয  লা ল

আইদেমসমূহ 
এলাকা 

সকল 

মহানগর 
 

ঢাকা-চট্টগ্রাম 

মহানগর 

ঢাকা-চট্টগ্রাম ব্যতীত 

অন্যান্য মহানগর 
 

১. খ্ানাি ববরশষ্ট্যসমূহ 

ক. খ্ানাি আকাি (ব্যরি) 4.02 4.11 4.04 

খ্. রনভুিশীলতাি অনুপাত (শতকিা)  49.13 47.73 48.83 

গ. প্রাথ্রমক রব্েযালদয় গমদনাপদযাগী ব্য়দসি রশশুি (৬-১১) 

রব্েযালদয় যাওয়াি  াি (শতকিা)  
92.15 97.12 93.09 

র্. মাধযরমক রব্েযালদয় গমদনাপদযাগী রশশুি (১২-১৮) রব্েযালদয় 

যাওয়াি  াি (শতকিা) 
68.33 68.54 68.37 

ঙ. পুরুষ পরিব্াি প্রধাদনি প্রারতষ্ঠারনক অধযয়নকাল (ব্েি) 5.83 5.87 5.83 

চ. মর লা পরিব্াি প্রধাদনি প্রারতষ্ঠারনক অধযয়নকাল (ব্েি) 3.18 4.09 3.30 

ে. ১৫ ব্েি ব্া তাি লব্রশ ব্য়দসি প্রাপ্তব্য়স্ক পুরুষদেি প্রারতষ্ঠারনক 

জ. অধযয়নকাল (ব্েি)  
6.23 6.81 6.39 

ঝ. ১৫ ব্েি ব্া তাি লব্রশ ব্য়দসি প্রাপ্তব্য়স্ক মর লাদেি প্রারতষ্ঠারনক 

অধযয়নকাল (ব্েি) 
5.42 5.94 5.54 

২. বাসস্থাদনি ববরশষ্ট্যসমূহ 

ক.  আলাো িান্নার্ি লনই (শতাংশ) 26.78 21.87 25.74 

খ্. ব্ারড়ি লেয়াল কাো মাটি/কা /পরলরথ্ন/ব্াূঁ শ রেদয় ধতরি (টিন/ইট 

নয়) (শতাংশ) 
0.63 7.12 2.01 

গ. অনয খ্ানাি সাদথ্ লযাট্রিন ভাগাভারগ কদিন (শতাংশ) 67.23 35.77 60.56 

৩. খ্ানাি রবদ্যযৎ বযবস্থা  

রব্দুযদতি ব্যব্স্থা িদয়দে এমন খ্ানা (শতাংশ) 99.79 98.91 99.61 

৪. রবদ্যযদতি উৎস (শিাাংশ)    

− জাতীয় রগ্রি 99.98 99.94 99.97 

− লসালাি 0.00 0.06 0.01 

− অনযানয 0.02 0.00 0.02 

− লমাট 100.0 100.0 100.0 

৫. গত ৭ রেদন খ্ানাি রবদ্যযৎ রবভ্রাে    

ক. রব্দুযৎ সিব্িা  অন্তত একব্াি ব্ন্ধ  দয়দে (শতাংশ) 23.79 65.28 32.59 

খ্. খ্ানায় রব্দুযৎ সিব্িা  রেল না (দমাট ঘণ্টা)    

− ০.৫ ঘণ্টা 2.91 0.80 2.01 

− ১ ঘণ্টা 26.03 11.69 19.94 

− ২ ঘণ্টা 3.56 16.62 9.11 

− ৩ ঘণ্টা 18.61 26.84 22.11 

− ৪ ঘণ্টা 28.82 11.84 21.61 

− ৫ ঘণ্টা 2.95 4.84 3.75 

− ৬ ঘণ্টা 3.52 12.08 7.15 

− ৭ ঘণ্টা 3.23 7.42 5.01 

− ৮ ঘণ্টা 2.11 2.46 2.26 



আইদেমসমূহ 
এলাকা 

সকল 

মহানগর 
 

ঢাকা-চট্টগ্রাম 

মহানগর 

ঢাকা-চট্টগ্রাম ব্যতীত 

অন্যান্য মহানগর 
 

− ৯ ঘণ্টা 0.62 0.00 0.35 

− ১০ ঘণ্টা 3.47 1.57 2.66 

− ১১ ঘণ্টা 0.14 1.55 0.74 

− ১২ ঘণ্টা 1.33 0.33 0.90 

− ১৩ ঘণ্টা 0.12 0.00 0.07 

− ১৪ ঘণ্টা 0.38 0.27 0.34 

− ১৫ ঘণ্টা 2.04 0.28 1.29 

− ১৬-৩০ ঘণ্টা 0.18 1.41 0.70 

লমাট 100.0 100.0 100.0 

৬. খ্ানাি বসতঘদিি উপকিে 

ক. লেয়াদলি উপকিণ    

− লগালপাতা/তালপাতা/েন/খ্ড়/ব্াূঁ শ/পরলরথ্ন/িারিক/ 

কযানভাস/কািুদব্ািু  
0.৫০ 2.9৪ 1.01 

− কাো মাটি/শি মাটি 0.12 2.9৮ 0.7৩ 

− কা  0.0২ 1.20 0.2৭ 

− টিন/রসআই রশট 13.10 19.43 14.45 

− ইট/রসদমন্ট/কনররট 86.26 73.45 83.55 

লমাট 100.0 100.0 100.0 

খ্. োদেি উপকিণ    

− লগালপাতা/তালপাতা/েন/খ্ড়/ব্াূঁ শ/পরলরথ্ন/িারিক/কযা

নভাস/কািুদব্ািু  
0.27 1.৬০ 0.55 

− কাো মাটি/শি মাটি 0.8৯ 0.0২ 0.70 

− কা  39.14 69.02 45.48 

− টিন/রসআই রশট 0.00 0.01 0.003 

− ইট/রসদমন্ট/কনররট 59.70 29.36 53.26 

লমাট 100.0 100.0 100.0 

৭. খ্ানায় িান্নাি জ্বালারন ও আ দলাি উৎস (শতাাংশ) 

ক. িান্নাি জ্বালারনি উৎস 

− রব্দুযৎ 0.65 1.08 0.74 

− সিব্িা  গযাস 93.02 8.82 75.16 

− এলরপ (রসরলন্ডাি) গযাস  3.27 32.75 9.52 

− লকদিারসন 0.01 0.00 0.01 

− লাকরড় 3.02 54.35 13.91 

− লগাব্দিি রু্দট 0.00 0.21 0.05 

− তুষ/কাদ ি গূঁদড়া 0.00 2.34 0.৫০ 

− শুকদনা পাতা 0.02 0.42 0.1১ 

− অনযানয 0.00 0.0২ 0.003 

 লমাট 100.0 100.0 100.0 
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খ্. আদলাি উৎস 

− রব্দুযৎ 99.96 99.11 99.78 

− প্রাইদভট লজনাদিটি 0.01 0.00 0.0১ 

− লসৌি রব্দুযৎ 0.00 0.47 0.10 

− লকদিারসন 0.0৩ 0.39 0.10 

− অনযানয 0.00 0.0৩ 0.0১ 

− লমাট 100.0 100.0 100.0 

৮. খ্ানাপ্রধাদনি প্রধান সপশা  (শতাাংশ) 

− শ্রম মজুি 14.77 14.57 14.73 

− লব্তনভুি কমচুািী 26.32 20.95 25.18 

− স্বরনদয়ারজত কাজ 17.11 20.06 17.73 

− ব্যব্সায়ী 19.23 20.94 19.59 

− উৎপােন 1.13 0.49 1.00 

− গব্ারে পশু ও  াূঁ স-মুিরগ পালন 0.00 0.13 0.03 

− চাষাব্াে 5.88 5.15 5.73 

− আয়  য় না এমন লপশা 15.57 17.70 16.02 

৯. খ্ানাি সঞ্চয়  

ক. খ্ানাি লমাট সঞ্চয় (ব্ারষুক গড় টাকা) 47,998 45,850 47,542 

খ্. সঞ্চয়কািী খ্ানাি শতকিা  াি  27.86 51.54 32.88 

গ. আয় অনুযায়ী টাকা সঞ্চদয়ি স্থান (দমাট সঞ্চদয়ি শতকিা  াি) 

− রনজ র্দি 4.55 3.37 3.74 

− এনরজও 26.72 46.33 40.22 

− সমব্ায় সরমরত (এনরজও ব্যতীত) 7.89 6.97 7.26 

− ব্যাংক 47.27 28.94 34.65 

− লপাি অরফস/ সিকারি সংস্থা 2.00 4.24 3.55 

− কমুস্থদলি প্ররভদিন্ট ফান্ড 3.03 1.44 1.93 

− রব্মা লকািারন 5.37 6.07 5.85 

− আত্মীয়-স্বজন/ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্/প্ররতদব্রশ 0.77 1.28 1.12 

− সঞ্চয় সাংগ্রহোিী 2.02 0.82 1.19 

− অনয খ্ানা লথ্দক জরম ব্ন্ধক লনয়া 0.19 0.00 0.06 

− অনযানয 0.19 0.54 0.43 

লমাট 100.0 100.0 100.0 

১০. ঋদেি পরিমাে ও উৎস 

ক. গড় ঋদণি আকাি (খ্ানা প্ররত টাকা) 45,745 47,181 46,049 

খ্. ঋদণি উৎস (শিাাংশ)    

− আত্মীয়/ব্নু্ধ/প্ররতদব্রশ 20.22 8.21 12.69 

− ব্াংলাদেশ কৃরষ ব্যাংক 0.44 1.00 0.79 

− িাজশা ী কৃরষ উন্নয়ন ব্যাংক 0.00 0.18 0.11 
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− অনযানয ব্ারণরজযক ব্যাংক 7.96 6.56 7.08 

− অনয লকান ঋণ প্রোনকািী প্ররতষ্ঠান 1.99 0.18 0.85 

− এনরজও 52.58 71.27 64.30 

− কমুোতা 1.06 1.36 1.25 

− ব্যব্সায়ী 0.76 0.45 0.57 

− ম াজন 3.23 2.92 3.04 

− অনয খ্ানাদক জরম ব্ন্ধক লেয়া 0.15 0.56 0.40 

− সমব্ায় সরমরত (এনরজও ব্যতীত) 11.6 5.58 7.83 

− অনযানয 0.00 1.74 1.09 

লমাট 100.0 100.0 100.0 

১১. নাগরিক   যারসরলটিসমূদহ খ্ানাি সেসযগদেি অর গমযতা  (শতাাংশ) 

− সিকারি/ লব্সিকারি  াসপাতাল 27.22 76.00 37.57 

− করমউরনটি রিরনক/নগি স্বাস্থযদকন্দ্র 12.43 12.95 12.54 

− ব্াস িপ 71.53 23.56 61.35 

− লিলওদয় লিশন 4.14 6.43 4.62 

− স্থানীয় মুরে লোকান/ মরন ারি লোকান 77.35 89.25 79.87 

−  াট/ব্াজাি 68.20 94.59 73.80 

− লপাি অরফস 0.22 2.22 0.64 

− ব্যাংক 9.37 17.19 11.03 

− রনকটব্তী এনরজও অরফস 9.95 18.78 11.82 

− রকন্ডািগাদটুন/দকরজ সু্কল 6.52 8.62 6.97 

− প্রাথ্রমক রব্েযালয় 23.10 22.48 22.97 

− মাধযরমক রব্েযালয় 15.11 18.54 15.84 

− কদলজ 9.29 20.35 11.63 

− মাদ্রাসা 7.25 5.96 6.98 

১২. খ্ানা  হদত  যারসরলটিি দূিত্ব (রকদলারমোদি) 

− সিকারি/ লব্সিকারি  াসপাতাল 6.88 5.10 6.12 

− করমউরনটি রিরনক/নগি স্বাস্থযদকন্দ্র 4.52 3.56 4.31 

− ব্াস িপ 2.82 5.37 3.02 

− লিলওদয় লিশন 5.17 5.12 5.16 

− স্থানীয় মুরে লোকান/ মরন ারি লোকান 1.36 1.68 1.44 

−  াট/ ব্াজাি 2.93 3.58 3.10 

− লপাি অরফস 3.36 4.94 4.52 

− ব্যাংক 3.96 3.94 3.95 

− রনকটব্তী এনরজও অরফস 4.27 4.92 4.49 

− রকন্ডািগাদটুন/দকরজ সু্কল 2.71 3.05 2.80 

− প্রাথ্রমক রব্েযালয় 3.55 3.17 3.47 
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− মাধযরমক রব্েযালয় 4.53 4.28 4.47 

− কদলজ 5.75 5.20 5.54 

− মাদ্রাসা 4.04 4.91 4.20 

১৩. খ্ানাি হদত নাগরিক  সয রবধাসমূদহ সপৌ ৌঁছাদত সময়  বযবধান (রমরনদে) 

− সিকারি/ লব্সিকারি  াসপাতাল 30 22 27 

− করমউরনটি রিরনক/নগি স্বাস্থযদকন্দ্র 18 14 17 

− ব্াস িপ 11 22 12 

− লিলওদয় লিশন 22 23 22 

− স্থানীয় মুরে লোকান/ মরন ারি লোকান 5 6 5 

−  াট/ ব্াজাি 11 15 12 

− লপাি অরফস 12 20 18 

− ব্যাংক 17 16 17 

− রনকটব্তী এনরজও অরফস 17 20 18 

− রকন্ডািগাদটুন/দকরজ সু্কল 10 11 10 

− প্রাথ্রমক রব্েযালয় 14 12 14 

− মাধযরমক রব্েযালয় 19 16 18 

− কদলজ 35 22 30 

− মাদ্রাসা 16 19 17 

১৪. খ্ানাি খ্াবাি পারনি উৎস (শতাাংশ) 

− খ্ানাি ব্াইদি অব্রস্থত সিব্িা কৃত উৎস লথ্দক 11.20 1.9৮ 9.24 

− খ্ানায় অভযন্তদি অব্রস্থত উৎস লথ্দক 11.20 1.98 9.24 

− রনজস্ব টিউব্ওদয়ল 63.56 22.66 54.89 

− করমউরনটি টিউব্ওদয়ল 2.18 29.73 8.03 

− পুকুি/নেী/নালা 21.19 21.72 21.30 

− লব্াতদলি পারন 0.00 0.03 0.01 

− শযাদলা টিউব্ওদয়ল (দসদচি জনয) 0.41 0.00 0.32 

− রিপ টিউব্ওদয়ল (দসদচি জনয) 0.74 0.00 0.58 

− অনযানয টিউব্ওদয়ল 0.32 0.52 0.36 

− অনযানয 0.09 23.11 4.98 

লমাট 0.31 0.25 0.30 

১৫. হাত সধায়াি বযবস্থা  (শতাাংশ) 

− লযাট্রিদনি অভযন্তদি অথ্ব্া কাোকারে স্থাদন  াত লধায়াি 

ব্যব্স্থা 
85.64 86.13 85.74 

−  াত লধায়াি স্থাদন পারনি প্রাপযতা 89.34 93.95 90.32 

−  াত লধায়াি স্থাদন পরিষ্কািদকি প্রাপযতা 64.03 76.9 66.76 

− খ্ানায় পারন সিব্িা  সুরব্ধা 92.9 86.63 91.56 

১৬. খ্ানায়  লযাট্রিন সয রবধাি প্রকািদ ে  (শতাাংশ) 
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− সযারনটারি লযাট্রিন (রনিাপে পয়ঃব্যব্স্থাপনাস ) 45.70 45.58 45.68 

− পাকা লযাট্রিন (পারন রনদিাধক) 21.66 34.87 24.46 

− পাকা লযাট্রিন (পারন রনদিাধক নয়) 32.15 17.15 28.97 

− কাূঁ চা/ঝুলন্ত লযাট্রিন (স্থায়ী) 0.44 2.04 0.78 

− কাূঁ চা/ঝুলন্ত লযাট্রিন (অস্থায়ী) 0.05 0.10 0.06 

− লখ্ালা মা / লযাট্রিন লনই 0.00 0.27 0.06 

লমাট 100.0 100.0 100.0 

১৭. বারিদত বতিী খ্াবাি এবাং  বারিি বাইদি খ্াবাি বাবে  সমাে বযয়  (োকায়) 

− বাচড়দি তিিী খ্াব্াদিি লপেদন মারসক মাথ্ারপেু ব্যয় 1,891 1,898 1,893 

− ব্ারড়ি ব্াইদি খ্াব্াদিি জনয মারসক মাথ্ারপেু ব্যয় 143 103 134 

− মাথ্ারপেু মারসক লমাট খ্ােয ব্যয় 2,034 2,001 2,027 

১৮. খ্ােয বাবে বযদয়ি অনযপাত (শতাাংশ)    

− ব্ারড়দত ধতিী খ্াব্াি 94.55 94.63 94.56 

− ব্ারড়ি ব্াইদিি খ্াব্াি 5.45 5.37 5.44 

লমাট 100.0 100.0 100.0 

১৯. স াগকৃত উপকিেসমূদহি বাদিে রব ািন (শতাাংশ) 

− মাথ্ারপেু লমাট মারসক ব্যয় 4,042 3,683 3,966 

− মাথ্ারপেু খ্ােয মারসক ব্যয় 2,035 2,001 2,027 

− মাথ্ারপেু খ্ােয ব্যতীত অনযানয মারসক ব্যয় 2,007 1,682 1,939 

২০. আইদেমর রত্তক বযদয়ি শতাাংশ    

− খ্ােয 49.66 54.80 50.75 

− র্ি ভাড়া 24.67 6.46 20.81 

− রচরকৎসা 3.61 8.83 4.72 

− রব্দুযৎ রব্ল 3.52 3.94 3.61 

− কাপড়দচাপড়/দপাশাক 3.29 2.96 3.22 

− যাতায়াত পরিব্ ন 2.79 4.40 3.13 

− রশক্ষা সংরান্ত ব্যয় 2.25 4.58 2.74 

− প্রসাধ্ন, টেদলট্রিি ও পরিষ্কািক দ্রব্য 2.08 2.45 2.16 

− জ্বালারন খ্িচ 2.10 1.02 1.87 

− লমাব্াইল লফান রব্ল 1.57 1.78 1.62 

− সামারজক এব্ং ধমীয় অনুষ্ঠান/োন 0.48 3.32 1.08 

− পারন, রিশ ও লটরলদফান রব্ল 0.87 1.07 0.91 

− জুদতা/সযাদন্ডল/চটি 0.93 0.83 0.91 

− ব্ারড়ি িক্ষণাদব্ক্ষণ, লমিামত, উন্নয়ন ও ভূরমকি 0.56 0.67 0.58 

− ব্যরিগত পরিচযুা (চুল কাটাদনা, লশভ ইতযারে) 0.33 0.70 0.41 

− আসব্াব্পত্র ও ব্াসনদকাসন 0.38 0.17 0.33 

− ব্যরিগত আইদটম (গ না, মূলযব্ান সামরগ্র ইতযারে) 0.21 0.68 0.31 
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− গতহে ীদেি মবিন এবাং  িয চি 0.26 0.15 0.24 

− আইরন রফ 0.17 0.39 0.22 

− রব্োনাপত্র/দটক্সটাইল 0.13 0.54 0.22 

− রব্দনােন ও অব্সি 0.12 0.16 0.13 

− অনযানয খ্ানা ব্যয় 0.02 0.11 0.04 

লমাট 100.0 100.0 100.0 

২১. রবগত ২৪ ঘণ্টায়  ঘদিি বাইদি বতিী খ্াবাি গ্রহে 

সেসয র্দিি ব্াইদি ধতিী খ্াব্াি লখ্দয়দেন এমন খ্ানা (শিাাংশ) 42.43 56.12 45.34 

২২. বারিি বাইদি বতিী খ্াবাি গ্রহদেি সক্ষদে  ক্র দয়ি সময়  খ্াবাদিি অবস্থা   (শতাাংশ) 

− ঢাকা রেদলা 57.36 50.93 47.92 

− লখ্ালা/আলগা রেল 34.24 37.23 35.83 

− পযুদব্ক্ষণ কিা  য় রন 14.51 6.77 10.38 

− জানা লনই 6.77 5.08 5.87 

২৩. গত ৩০ রেদন খ্ানাি খ্ােয রনিাপত্তাি অবস্থা  (শতাাংশ) 

ক. পযুাপ্ত খ্াব্াি না থ্াকাি জনয রচরন্তত রেদলন 21.89 18.90 21.25 

খ্. পেদন্দি খ্াব্াি লখ্দত পাদিন রন 20.64 20.65 20.64 

গ. অল্প কদয়ক খ্াব্াি লখ্দত  দয়দে 17.35 13.92 16.63 

র্. অপেদন্দি খ্াব্াি লখ্দত  দয়দে 15.94 11.33 14.96 

ঙ. প্রদয়াজদনি তুলনায় কম লখ্দয়দেন 15.17 11.93 14.48 

চ. খ্াব্াি না থ্াকায় এক লব্লা না লখ্দয় রেদলন 7.36 5.38 6.94 

ে. মোন খ্াবাি চেল না বা খ্াবাি মেনাি টাো চেল না 11.91 10.03 11.51 

জ. খ্াব্াি না থ্াকায় িাদি ক্ষয ধ্ািস  অ্বস্থাে ঘযমাদত চগদেচেদলন 9.23 4.48 8.22 

ঝ. পযদিা চেন অ্নাহাদি চেদলন 3.17 1.43 2.80 

২৪. খ্ানাি খ্ােয রনিাপত্তাহীনতা  অর গময সেল (এইিএ আইএএস) রবনযাস 

− ০ লথ্দক ৯ 90.83 94.09 91.53 

− ১০ লথ্দক ১৮ 8.93 5.36 8.17 

− ১৯ লথ্দক ২৭  0.23 0.55 0.30 

২৫. খ্ানাি খ্ােয রনিাপত্তাহীনতা  অর গময সেল (এইিএ আইএএস)  

গড় এইচএফআইএএস 2.05 1.61 1.96 

২৬. খ্ানাি অনাহাি অবস্থা  (শতাাংশ) 

− সামানয কু্ষধাতু ব্া কু্ষধাতু নয় 93.12 95.10 93.54 

− লমাটামুটি কু্ষধাতু 6.54 4.26 6.06 

− তীব্র কু্ষধাতু 0.34 0.64 0.40 

− লমাটামুটি অথ্ব্া তীব্র কু্ষধাতু 6.88 4.90 6.46 

২৭. ১৫-২৯ বছি বয়সী নািীদেি খ্ােয গ্রহে  (শতাাংশ) 

− রসরিয়াল (ভাত, রুটি, নুিুলস, জাউ, ইতযারে) 99.64 98.76 99.46 

− িাল 77.89 72.40 76.80 

− ব্াোম এব্ং ব্ীজ (রচনাব্াোমস ) 6.54 16.00 8.42 

− দুধ জাতীয় খ্াব্াি 43.54 34.23 41.69 
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− মাংস, লপারি এব্ং মাে 89.59 89.81 89.63 

− রিম 62.54 62.29 62.49 

− গাঢ় সবু্জ শাকসব্রজ 65.71 87.32 70.00 

− অনযানয রভটারমন-এ সমৃদ্ধ ফল এব্ং শাকসব্রজ  33.06 42.39 34.91 

− অনযানয শাকসব্রজ 78.06 74.62 77.38 

− অনযানয ফল  21.54 28.13 22.85 

২৮. খ্ানাি সামারিক  রনিাপত্তা  কমমসয রিি সয রবধা  স াদগি অবস্থা  (শতাাংশ) 

− আনন্দ সু্কল 0.07 0.41 0.15 

− প্রাথ্রমক রশক্ষা উপবৃ্রত্ত 1.96 8.66 3.38 

− সু্কল খ্ােয রব্তিণ কমুসূরচ 0.14 0.52 0.22 

− রশক্ষা লথ্দক রব্িত/ঝদি পড়া এমন রশক্ষাথ্ীদেি জনয 

রশক্ষা উপবৃ্রত্ত 
0.00 0.12 0.03 

− মাধযরমক/উচ্চমাধযরমক োত্রীদেি জনয রশক্ষা উপবৃ্রত্ত 0.19 1.44 0.46 

−  েরিদ্রয োত্রদেি জনয মাধযরমক রশক্ষা উপবৃ্রত্ত 0.15 0.44 0.21 

− প্ররতব্ন্ধী োত্রোত্রীদেি রশক্ষা উপবৃ্রত্ত 0.00 0.34 0.07 

− ব্য়স্ক ভাতা 0.95 6.87 2.20 

− রব্ধব্া/দুস্থ/পরিতযিা মর লা ভাতা 0.00 0.01 0.00 

− অস্বচ্ছল ও অক্ষমদেি জনয ভাতা 0.01 0.13 0.04 

− েরিদ্র স্তনযোনকািী মাদয়ি জনয মাতৃে ভাতা 0.00 0.13 0.03 

− সাধািণ মুরিদযাদ্ধা ভাতা 0.10 0.26 0.13 

− অস্বচ্ছল মুরিদযাদ্ধা ভাতা 0.02 0.00 0.02 

− সাধািণ ত্রাণ  0.00 0.08 0.02 

− লখ্ালা ব্াজাদি খ্ােয রব্রয় কমুসূরচ (ওএমএস) 1.58 0.12 1.27 

− লটি রিরলফ (টিআি) খ্ােয 0.00 0.06 0.01 

− গৃ ায়ন স ায়তা 0.00 0.03 0.01 

− অব্সিপ্রাপ্ত সিকারি কমচুািী ও পরিব্াদিি জনয লপনশন 

কমুসূরচ 
0.89 3.18 1.38 

− খ্ােয ব্ান্ধব্ কমুসূরচ 0.32 0.04 0.26 

২৯. গত ১২ মাদস খ্ানাি আজর্থক জবপর্থয়/ অপ্রত্যাজিত্ দুঘথটনা/জবপর্থয়/অজিঘাত্ (শতাাংশ) 

− প্রাকৃরতক দুদযুাগ 1.43 3.29 1.83 

− অরিকাণ্ড 0.49 0.03 0.40 

− জরম লব্েখ্ল 0.14 0.19 0.15 

− খ্ােযদ্রদব্যি দ্রুত মূলয বৃ্রদ্ধ 11.63 12.39 11.79 

− খ্ানা সেদসযি সিে চুরি ব্া রব্নষ্ট  0.16 0.49 0.23 

− খ্ানাি সেদসযি গরুতি অসুখ্ ব্া অসুস্থতা 3.75 7.72 4.59 

− খ্ানাি সেদসযি অসুস্থতা ব্া দুর্টুনাি কািদণ লকান রচরকৎসা 

ব্যয়  
2.91 5.29 3.42 
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− খ্ানাি লকান সেদসযি দুর্ুটনা ব্া অসুস্থতাি কািদণ আয় 

কদম যাওয়া 
2.82 3.34 2.93 

− খ্ানাি প্রধান উপাজুনকািী োড়া অনয সেদসযি মৃতুয 1.52 0.92 1.39 

− খ্ানাি প্রধান উপাজুনকািী সেদসযি মৃতুয  0.12 0.09 0.11 

− খ্ানাি লকান সেসয তাি রনয়রমত কাজ/চাকরি  ারিদয়দে 1.18 1.42 1.23 

− উদচ্ছদেি ফদল ব্সতরভটা/ব্ারড়  ারিদয়দে 0.01 0.00 0.01 

− সিরত্ত েখ্দলি/উদচ্ছদেি ফদল ব্সতরভটা/ব্ারড়/জরম 

 ািাদনা 
0.03 0.16 0.06 

− নেী ভাঙদনি কািণ োড়া অনয লকান কািদণ পূব্ুব্তী 

ব্াা্সস্থান  ািাদনা 
0.23 0.11 0.21 

− খ্ানাি লকাদনা সেসয তাি স্বামী ব্া স্ত্রী কতুৃক তালাক ব্া 

পরিতযি  দয়দেন 
0.73 0.61 0.70 

− আগদনি কািদণ উৎপােনশীল সিদেি ক্ষরত 0.00 0.00 0.00 

− লযৌতুক প্রোন 0.02 0.13 0.04 

− রব্ব্াদ ি জনয অনয লকাদনা খ্িচ 0.04 0.83 0.21 

− ব্যব্সাদয় অসফল ব্া লেউরলয়া 0.00 0.50 0.11 

− লকাদনা প্রকাি চাূঁ োব্ারজি রশকাি 0.01 0.03 0.02 

− খ্ানাি লকাদনা সেসযদক লজদল পা াদনা  দয়রেল 0.03 0.03 0.03 

− খ্ানাি লকঊ ব্ড় ধিদনি রু্ষ রেদয়রেল 0.10 0.02 0.08 

− লকাদটু মামলা ব্াব্ে খ্িচ 0.01 0.08 0.03 

− খ্ানাি রনয়রমতভাদব্ আসা টাকা   াৎ ব্ন্ধ  ওয়া 0.06 0.62 0.18 

− এনরজও লথ্দক পাওয়া স ায়তা ব্ন্ধ  ওয়া 0.00 0.00 0.00 

− সামারজক রনিাপত্তা কমুসূরচ লথ্দক প্রাপ্ত স ায়তা ব্ন্ধ 0.00 0.00 0.00 

৩০. আজর্থক জবপর্থয়/ অপ্রত্যাজিত্ দুঘথটনা/জবপর্থয়/অজিঘাত্ পরিরস্থরত সমাকাদবলায়  অবলরিত পদ্ধরত (শতাাংশ) 

− রকেুই কদি রন 26.28 14.55 20.26 

− জরম রব্রর (ব্সতরভটা ব্া চাদষি জরম) 2.48 5.01 3.78 

− জরম ব্ন্ধক ব্া রলজ (ব্সতরভটা ব্া চাদষি জরম) 0.00 0.16 0.08 

− উৎপােনমুখ্ী সিে রব্রর 1.49 3.44 2.49 

− উৎপােনমুখ্ী সিে ব্ন্ধক  0.17 0.16 0.16 

− লভাদগি সিে রব্রর 0.99 0.78 0.89 

− লভাদগি সিে ব্ন্ধক 0.33 0.00 0.16 

− এনরজও/ প্ররতষ্ঠান লথ্দক ঋণ গ্র ণ 3.14 17.53 10.53 

− ম াজন/অপ্ররতষ্ঠারনক ঋণ 6.61 4.07 5.30 

− খ্িচ কমাদনাি জনয খ্াব্াদিি পরিমাণ করমদয় 21.15 22.22 21.70 

− খ্িচ কমাদনাি জনয রনম্নমাদনি খ্াব্াি লখ্দয় 17.52 16.28 16.88 

− সন্তানদেি সু্কল লথ্দক োরড়দয় রনদয় 2.15 1.25 1.69 
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মহানগর 

ঢাকা-চট্টগ্রাম ব্যতীত 

অন্যান্য মহানগর 
 

− খ্িচ কমাদনাি জনয সন্তানদেি কম খ্িদচি সু্কদল স্থানান্তি 

কদি 
0.50 0.16 0.32 

− খ্ানাি সেসযদক আদয়ি জনয অনয লকাথ্াও অস্থায়ীভাদব্ 

রগদয় 
0.17 1.72 0.96 

− খ্ানাি সেসযদক অস্থায়ীভাদব্ অনযত্র পাঠিদয় রেদয় 0.33 0.47 0.40 

− খ্ানাি লেদলদমদয়দেি আত্মীদয়ি ব্ারড় পা াদনা 0.33 0.16 0.24 

− লেদলদমদয়দেি ব্াসাব্ারড়ি কাদজি জনয পাঠিদয় 0.17 0.00 0.08 

− লেদলদমদয়দেি অনযত্র কাদজি জনয (ব্াসাব্ারড়ি কাজ 

ব্যতীত) পা াদনা 
0.33 0.78 0.56 

− অরনচ্ছাকৃতভাদব্ লপশা ব্েল কদি 1.16 0.63 0.89 

− সস্তা ব্াসস্থাদন চদল রগদয় 1.49 1.56 1.53 

− আয়মুলক কাজ কিত না এমন কাউদক কাদজ লাগাদনা 0.50 0.78 0.64 

− অনযদেি কাে লথ্দক সা াযয রনদত  দয়রেল 11.74 8.14 9.89 

− অনযানয 0.99 0.16 0.56 

লমাট 100.0 100.0 100.0 

৩১. রবগত ৩ বছদি খ্ানাি অবস্থান পরিবতম ন 

− কখ্নও না 76.19 72.55 71.57 

− ১ ব্াি  16.60 11.58 10.23 

− ২ ব্াি 5.65 12.42 14.24 

− ৩ ব্াি 0.51 2.26 2.74 

− ৪ ব্াি ব্া তাি লব্রশ 1.06 1.19 1.22 

লমাট 100.0 100.0 100.0 

৩২. পূদবমি বাসস্থান হদত বতম মান শহদি খ্ানা  স্থানান্তরিত হবাি কািে (শতাাংশ) 

− নেী ভাঙদনি রশকাি  দয় 5.65 0.44 5.03 

− কাদজি সন্ধাদন/কাজ কিদত 83.30 79.81 82.88 

− অ্নযানয প্রােত চিে দুদযসাদগি োিদণ 0.49 0.74 0.52 

− চনিাপত্তাহীনিা/ চবিাচড়ি /উদেে 0.83 0.25 0.76 

− সন্তাদনি উন্নত ললখ্াপড়াি উদেদশয 6.70 1.87 6.12 

− অনযানয কািদণ 3.03 16.90 4.68 

লমাট 100.0 100.0 100.0 

৩৩. বতম মান শহদি খ্ানাি স্থানান্তদিি অবস্থা  (শতাাংশ) 

− খ্ানাপ্রধাদনি জনয ব্তুমান লজলাদত ১৯.২২ ৫৯.৫৮ ২৭.৭৮ 

− অনয লজলা লথ্দক স্থানান্তরিত ৮০.৭৫ ৪০.১১ ৭২.১৩ 

− রব্দেশ  দত স্থানান্তরিত ০.০৩ ০.৩১ ০.০৯ 

লমাট ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০ 

৩৪. স  শীর্ম সিলাসমূহ হদত বতম মাদন নগদি খ্ানা  স্থানান্তরিত হদয়দছ (স াদমইন শতাাংশ) 

− লভালা ১৯.২৮ ০.৮৮ ১৭.১১ 

− ব্রিশাল ১০.৪৬ ১২.৪৬ ১০.৬৯ 



আইদেমসমূহ 
এলাকা 

সকল 

মহানগর 
 

ঢাকা-চট্টগ্রাম 

মহানগর 

ঢাকা-চট্টগ্রাম ব্যতীত 

অন্যান্য মহানগর 
 

− রসিাজগঞ্জ ৫.৬১ ১.৯৬ ৫.১৮ 

− ঢাকা ৫.৪১ ১.৯২ ৫. 

− কুরমো ৫.২৫ ১.২৩ ৪.৭৮ 

− রকদশািগঞ্জ ৪.৮১ ১.০৭ ৪.৩৬ 

− চট্টগ্রাম ৪.২৭ ০.০৫ ৩.৭৭ 

− ফরিেপুি ২.৯৬ ২.১১ ২.৮৬ 

− চাূঁ েপুি ৩.১ ০.৪৩ ২.৭৮ 

− ব্াদগি াট ২.৭৯ ১৩.৯৮ ২.৭ 

− ব্গড়া ২.৭৯ ০.০৯ ২.৪৭ 

− খু্লনা ০.৩১ ১৩.৮১ ১.৯ 

− িাজশা ী ০.০৯ ১০.২৯ ১.৩ 

− সুনামগঞ্জ ০.০৭ ৭.৭৪ ০.৯৭ 

− িাজব্ারড় ১.৬৯ ৪.৯৩ ২.০৭ 

− লগাপালগঞ্জ ০.২৭ ৩.০৬ ০.৬ 

− রসদলট ০.০৮ ২.৭৪ ০.৪ 

− লনায়াখ্ালী ২.১১ ২.৩৮ ২.১৪ 

− যদশাি ০.০২ ২.১৭ ০.২৮ 

− অনযানয লজলা ২৮.৬৩ ১৬.৭ ২৮.৬৫ 

৩৫. খ্ানায়  ও খ্ানা  হদত রবদেশ হদত ও সেদশি অ যন্তদি প্রবাস আয় /অর্ম প্রবাহ 

খ্ানা হদত প্রবাস আয়/অর্ম সপ্রিে (োকা)    

− অভযন্তিীণ গন্তদব্য ব্ারষুক গড় টাকা লপ্রিণ 3,640 2,763 3,454 

− ধব্দেরশক গন্তদব্য ব্ারষুক গড় প্রব্াস আয় লপ্রিণ 113 890 278 

− ব্ারষুক গড় লমাট প্রব্াস আয়/টাকা লপ্রিণ 3,753 3,653 3,732 

৩৬. খ্ানায় প্রবাস আয়/অর্ম গ্রহে (োকা/শতাাংশ)    

− অভযন্তিীণ উৎস  দত ব্ারষুক গড় টাকা গ্র ণ 1,032 4,770 1,825 

− রব্দেশ  দত ব্ারষুক গড় প্রব্াস আয় গ্র ণ 2,509 4,597 2,952 

− ব্ারষুক গড় লমাট প্রব্াস আয়/টাকা গ্র ণ 3,540 9,368 4,777 

− লেদশি অভযন্তদি টাকা পা াদনা খ্ানাি  াি (শতাংশ) 16.23 8.47 14.59 

− রব্দেদশ টাকা পা াদনা খ্ানাি  াি (শতাংশ) 0.03 0.67 0.17 

− লেদশি অভযন্তদি ও রব্দেদশ টাকা পা াদনা খ্ানাি  াি 

(শতাংশ) 
16.26 8.70 14.66 

− লেদশি অভযন্তি  দত টাকা গ্র ণকািী খ্ানাি  াি 

(শতাংশ) 
2.49 8.82 3.83 

− রব্দেশ  দত প্রব্াস আয় গ্র ণকািী খ্ানাি  াি (শতাংশ) 3.39 2.73 3.25 

− লেদশি অভযন্তি ও রব্দেশ  দত টাকা/প্রব্াস আয় 

গ্র ণকািী খ্ানাি  াি (শতাংশ) 
5.29 11.32 6.57 
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Food and Nutrition Technical Assistance II Project

 

 



রনবমাহী সািসাংদক্ষপ 

সা াচিে সযিক্ষা ে সসূচিস ূহ মেবল ঝযুঁ চেপ্রবণিাি  ধ্য মর্দে 

উত্তিদণি জনয গরুেপূণু নে, মটেসই উন্নেন অ্িীষ্ট (এসচডচি) 

২০৩০-এি  ূল প্রচিশ্রুচি ‘োউদে মপেদন মফদল নে’ চনচিি 

েিদি োচিদ্রয ম াোদবলা োযসক্রদ ি  ূদল িদ  র্াো স সযা 

স াধ্াদনি িনযও গুরুেপূণস। সিোি ২০১৫ সাদল এেটি চবিত ি 

‘িািীে সা াচিে সযিক্ষা মেৌশলপত্র’ প্রণেন েদিদে। 

মেৌশলপত্রটিদি স্পষ্টিাদব উদেখ্ েিা হদেদে ময, গ্রা ীণ োচিদ্রয 

ম াোদবলাে রচিাচরিত কাযুকি লকৌশলসমূ  শ িাঞ্চদলি ব্হুমুখ্ী 

অরভর্াত ও েরিদ্রদেি রব্রভন্ন ধিদনি দুব্ুলতা লমাকাদব্লায় 

লতমনভাদব্ কাযুকি  দব্ না। 

‘নগি আর্সসা াচিে অ্বস্থা চনরূপণ িচিপ ২০১৯’ পচিিালনাি 

উদেশয হদলা  চন্ত্রপচিষে চবিাদগি সহদযাচগিাে পচিেিনা 

েচ শদনি সাধ্ািণ অ্র্সনীচি চবিাগ েিতস ে প্রণীি ‘িািীে 

সা াচিে সযিক্ষা মেৌশলপত্র’ বািবােদন শহিাঞ্চদলি সা াচিে 

সযিক্ষা োযসক্রদ ি সযচবধ্াদিাগী চনবসািন পদ্ধচি প্রণেদন 

নীচিচনধ্সািণী গদবষণাি প্রদোিনীেিা চহদসদব খ্ােয চনিাপত্তা ও 

আর্সসা াচিে তবচশষ্টয চনরূপণ েিা। এ প্রচিদবেনটিদি মেদশি 

প্রধ্ান প্রধ্ান নগিীদি বসবাসোিী িনদগাষ্ঠীি আর্সসা াচিে অ্বস্থা 

চনরূপণ িচিপ ২০১৯-এি ফলাফল িয দল ধ্িা হদেদে। 

গণপ্রিািন্ত্রী বাাংলাদেশ সিোি েচিদ্র ও অ্িাবী  ানযষদেি অ্বস্থাি 

উন্নেদনি িনয সা াচিে সযিক্ষা ে সসূচিদে এেটি োযসেিী উপাে 

চহদসদব অ্গ্রাচধ্োি চেদে। বাাংলাদেদশ দ্রুি নগিােন ঘটা সদেও, 

যা বাাংলাদেদশি শহিাঞ্চদলি প্রদোিন ও িাচহো বাচড়দেই িয লদে, 

আি পযসন্ত মসখ্াদন অ্প্রিয ল নগিচিচত্তে সা াচিে সযিক্ষা ে সসূচি 

িদেদে। এ অ্বস্থাে, নগিাঞ্চদলি অ্িাবী খ্ানাস ূদহি খ্ােয 

চনিাপত্তা পচিচস্থচিি উন্নেদন সা াচিে সযিক্ষা ে সসূচি পুনরব্ুনযাস 

েিা এখ্ন স দেি োচব। 

এ পচিদপ্রচক্ষদি, বাাংলাদেশ পচিসাংখ্যান বযযদিা শহিাঞ্চদলি 

সা াচিে সযিক্ষা ে সসূচিি োযসেিী সযচবধ্াদিাগী চনবসািদনি পদ্ধচি 

প্রণেদনি লদক্ষয খ্ােয চনিাপত্তা, পযচষ্ট ও আর্সসা াচিে তবচশষ্টয 

চনরূপদণি ির্য সাংগ্রহ েিদি বাাংলাদেদশি প্রধ্ান 

ম ানগিগুদলাদি ‘নগি আর্সসা াচিে অ্বস্থা চনরূপণ িচিপ 

২০১৯’ পচিিালনা েদিদে। 



িজরপপর সময় ও নমুনায়ত্ন: নগি আর্সসা াচিে অ্বস্থা চনরূপণ 

িচিপ পচিিালনা েিা হদেদে ২০১৯ সাদলি ৮ হদি ২৬ চডদসম্বি 

স দে। এ িচিদপ ঢাো-িট্টগ্রা  নগি এবাং ঢাো-িট্টগ্রা  বযিীি 

অ্নযানয নগিদে দুটি প্রচিদবেনাধ্ীন এলাো ধ্দি চনম্ন আদেি 

অ্াংশদে প্রাচধ্োি চেদে চিনটি িি যর্া: উচ্চ,  ধ্য  ও চনম্ন আদেি 

চিচত্তদি চনবসাচিি ম াট ৮৬টি প্রার্চ ে ন যনা এলাো (চপএসইউ) 

হদি ২,১৫০টি নগিাঞ্চদলি খ্ানা হদি ির্য সাংগ্রহ েিা হদেদে। 

খানা ও িনপগাষ্ঠীর ববজিষ্ট্য: িচিপ এলাোে খ্ানাপ্রচি গড়  

সেসয হদে ৪.০ িন। নগিাঞ্চদল প্রার্চ ে চবেযালদে 

গ দনাপদযাগী বেদসি ৯৩ শিাাংশ চশশু এবাং  াধ্যচ ে চবেযালদে 

গ দনাপদযাগী ৬৮ শিাাংশ চশশু স্কয দল যাে। এ মর্দে মেখ্া যাদে 

ময, প্রার্চ ে পযসাে মর্দে  াধ্যচ ে পযসাদেি চশক্ষাে উত্তিদণি 

পদর্ এটি এেটি বযাপে অ্বন ন। প্রাে ৬১ শিাাংশ খ্ানা অ্নয খ্ানাি 

সাদর্ পােখ্ানা িাগািাচগ েদি বযবহাি েদি র্াদে। প্রাে এে-

িত িীোাংশ খ্ানাি (৩১ শিাাংশ) চনিস্ব মটচলচিশন মনই এবাং এে-

িিয র্সাাংশ খ্ানাি (২৬ শিাাংশ) পতর্ে িান্নাঘিও মনই। 

সঞ্চয় ও ঋণ: প্রাে এে-িত িীোাংশ (৩৩ শিাাংশ) খ্ানাি মোদনা 

না মোদনা সঞ্চে িদেদে; যা  ূলি বযাাংে চোংবা এনচিওগুদলাদি 

সঞ্চে েিা হদেদে (যর্াক্রদ  ৩৫ শিাাংশ ও ৪০ শিাাংশ)। 

এেইিাদব, এনচিওগুদলা হদলা ন যনা খ্ানাস ূদহি ঋদণি প্রধ্ান 

উৎস (৬৪ শিাাংশ)। 

নাগজরক সুপর্াগ-সুজবধায়  অজিগমযত্া: ন যনা এলাোি 

অ্চধ্োাংশ খ্ানা স্থানীে মোোন এবাং সািাচহে/অ্স্থােী বািাদি 

ঘনঘন চগদে র্াদেন (যর্াক্রদ  ৮০ শিাাংশ এবাং ৭৪ শিাাংশ), এ 

স্থানগুদলা নগিাঞ্চদলি খ্ানাস ূদহি অ্বস্থান মর্দে মবশ চনেটবিী। 

উদেখ্য ময, ৩৮ শিাাংশ খ্ানাি সেসযিা প্রােশই সিোচি 

হাসপািাদল যান; এ মর্দে মবাঝা যাে িাদেি  দধ্য স্বাস্থযগি 

অ্সযস্থিা ও দুঘসটনাে আহি হবাি  দিা অ্চিঘাি লক্ষযণীে। 

পাজন, পয়ঃবযবস্থাপনা ও স্বাস্থযজবজধ: ন যনা এলাোে অ্বচস্থি 

নাগচিে খ্ানাস ূদহি  দধ্য ৫৫ শিাাংশ সিবিাহ লাইন মর্দে 

খ্ানাি  দধ্যই খ্াবাি পাচন মপদে র্াদে। ঢাো-িট্টগ্রা  নগদি এ হাি 

অ্নযানয নগি এলাোি মিদে চিন গুণ মবচশ (৬৪ শিাাংশ বনা  ২৩ 

শিাাংশ)। পােখ্ানা সযচবধ্াি োোোচে যচেও হাি মধ্াোি বযবস্থা 

(৮৬ শিাাংশ) এবাং হাি মধ্াোি স্থাদন পাচনি প্রাপযিা (৯০ শিাাংশ) 

িয লনা ূলে অ্দনে মবচশ; িদুপচি, হাি মধ্াোি স্থাদন সাবান বা 

অ্নয পচিষ্কািদেি উপচস্থচি (৬৭ শিাাংশ) আিও বাড়াদনাি মক্ষদত্র 

 দনাদযাগ মেো প্রদোিন। 

খাদয জনরাপত্তা ও চিাগ: চসটি েদপসাদিশদনি ন যনা এলাোি 

খ্ানাস ূদহ খ্ােয চনিাপত্তাি চবষদে উদেগ খ্যব মবচশ। িচিদপি 



ফলাফদল মেখ্া মগদে ময, ২১ শিাাংশ খ্ানা চবগি  াদস িাদেি 

পযসাি খ্াবাি না র্াোি চবষদে উচেগ্ন চেদলা। যচেও খ্যব ে  সাংখ্যে 

খ্ানা উচ্চ খ্ােয চনিাপত্তাহীন চহদসদব মেচণিয ক্ত হদেদে, ৮ শিাাংশ 

খ্ানা লঘয খ্ােয চনিাপত্তাহীনিাি অ্চিজ্ঞিাি সম্মযখ্ীন হদেদে। খ্ােয 

সঙ্কদটি ম াোদবলাি মক্ষদত্র, স্বি আদেি খ্ানাি  দধ্য এেটি 

সাধ্ািণ অ্নযসতি মেৌশল হদলা মিাগেত ি খ্াবাদিি গুণগি ান এবাং 

পচি াণ হ্রাস েিা, যা পযচষ্ট পচিচস্থচিি ওপি সিাসচি প্রিাব মফদল 

র্াদে। চবশ্ব খ্ােয সাংস্থা েিতস ে চনধ্সাচিি খ্ােয মিাগ মস্কাি অ্নযযােী 

গুরুিিিাদব চনম্ন খ্ােয মিাদগি পযসাদে পদড় (অ্র্সাৎ মস্কাি ৪২-

এি চনদি িদেদে) এ ন খ্ানা এে-িত িীোাংদশি মবচশ (৩৪ 

শিাাংশ)। নািীদেি খ্ােয মিাদগি অ্বস্থা সদন্তাষিনদেি োোোচে 

পযসাদেি, যা ‘নািীদেি িনয নূযনি  খ্ােয তবচিদত্রয’ি  াধ্যদ  

পচি াপ েিা হদে র্াদে; ন যনা এলাোি প্রাে এে-িিয র্সাাংশ (২৪ 

শিাাংশ) খ্ানাি মক্ষদত্র এ প্রবণিা পাওো মগদে। উচেচখ্ি দুদটা 

চবষদেই অ্নযানয চসটি েিদপাদিশদনি িয লনাে ঢাো-িট্টগ্রাদ ি 

মক্ষদত্র উদেখ্দযাগয হাদি চবিাি ান িদয়দে। চবচিন্ন ধ্িদনি 

খ্ােযসা গ্রী চবদবিনাে, স্বি-আদেি খ্ানাস ূহ শুধ্য াত্র  াে বাদে 

অ্নযানয সেল খ্ােযসা গ্রী সযপাচিশেত ি নূযনি  মিাদগি মিদে ে  

পচি াদণ মিাগ েদি র্াদেন। ঢাো-িট্টগ্রাদ ি িয লনাে অ্নযানয 

চসটি েিদপাদিশন এলাোি সা ানয পার্সেয বযচিদিদে 

খ্ানাস ূহদে খ্ানাি ম াট বাদিদটি অ্দধ্সেই (৫১ শিাাংশ) 

খ্ােযসা গ্রীি মপেদন বযে েদি র্াদে। ঢাো-িট্টগ্রা  চসটি 

েিদপাদিশন এলাোি খ্ানাস ূহ মপাচিি  দিা প্রাচণিাি খ্াবাি 

মবচশ পচি াদণ মিাগ েদি র্াদে, যাি োিদণ িাদেি  ার্াচপেয  

 াচসে খ্ােযদিাগ বযে িয লনা ূলে মবচশ। িা সদেও, সেল চসটি 

েিদপাদিশন এলাোি খ্ানাে খ্ােযিাচলোি  দধ্য িাদিি পচি াণ 

সবদিদে মবচশ ( ার্াচপেয  প্রচিচেন ২৭৫ গ্রা ), যা এেদঘদে, 

িািদেচিে খ্ােয এবাং িয লনা ূলে চনম্ন খ্ােয তবচিত্রয অ্বস্থাে 

অ্বোন িাখ্দে। 

সামাজিক সুরক্ষা কমথসূজ  ও অজিঘাত্: িচিপ ফলাফদল মেখ্া 

যাদে ময, সা াচিে সযিক্ষা ে সসূচিগুদলাি মক্ষদত্র নগিাঞ্চদলি 

চনম্ন আদেি খ্ানাস ূহ বযাপেিাদব বাে পদড় যাদে। িচিপিয ক্ত 

খ্ানাস ূদহি  দধ্য প্রার্চ ে চবেযালদেি উপবতচত্ত পাে এ ন খ্ানা 

পাওো মগদে  াত্র ৩ শিাাংশ এবাং বেস্কিািাি আওিাে আদে 

 াত্র ২ শিাাংশ। এ মর্দে মবাঝা যাে, নগিাঞ্চল বািবােনাধ্ীন বতহৎ 

সা াচিে সযিক্ষা ে সসূচিি আওিায় র্ােদলও এ মর্দে 

সযচবধ্াপ্রাচিি সাংখ্যান নূযনি । নগিাঞ্চদল বািবােনাধ্ীন সা াচিে 

সযিক্ষা ে সসূচিগুদলা চনম্ন আদেি খ্ানাস ূদহি প্রদোিদনি সাদর্ 

সা ঞ্জসযপূণস নে। উোহিণস্বরূপ, িচিদপি ফলাফদল মেখ্া যাদে 

ময, ১২ শিাাংশ চনম্ন আদেি নাগচিে খ্ানা খ্ােযসা গ্রীি  ূলয বত চদ্ধি 

োিদণ ক্ষচিগ্রস্থ হদেদে এবাং সদবসাচ্চ ময চিনটি অ্চিঘাদিি 

 যদখ্া যচখ্ খ্ানাস ূহ হদেদে িা স্বাস্থয সিচেস ি; যাদি ১১ শিাাংশ 

খ্ানা গি এে বেদি ক্ষচিগ্রস্থ হদেদে। এই সম্ভাবয বড় অ্চিঘাি 

সদেও, আশাংোিনেিাদব ২০ শিাাংশ খ্ানাি এসব অ্চিঘাি 

ম াোদবলা কিাি মোদনা পচিেিনা মনই। অ্র্ি অ্নযানয খ্ানাস ূহ 

চনম্ন াদনি ও ে  পচি াদণ খ্াবাি মখ্দে (যর্াক্রদ  ১৭ শিাাংশ ও 



২২ শিাাংশ) িাদেি খ্িি েচ দে এসব অ্চিঘাি ম াোদবলা 

েদিদে। 

অিযন্তরীণ স্থানান্তর, অজিগমন ও প্রবাস আয়: নগিচিচত্তে 

িীবনযাপদন অ্িযন্তিীণ স্থানান্তি ও অ্চিগ দনি বযাপে প্রিাব 

িদেদে। প্রাে ২৮ শিাাংশ খ্ানা চবগি ৩ বেদি িাদেি আবাসস্থল 

পচিবিস ন েদিদে। এ প্রবণিা সেল চসটি েিদপাদিশন এলাোদিই 

এেই িে । আবাসস্থল পচিবিস ন েদি বিস  ান চসটি েিদপাদিশন 

আসাি মপেদনি োিণ চহদসদব মবচশিিাগ খ্ানা অ্চধ্েিি সযদযাগ-

সযচবধ্াি চবষেটি উদেখ্ কদিদে, মসটা োদিি সন্ধাদনই মহাে আি 

চশক্ষাি োিদণই মহাে। নগিাঞ্চদল বসবাসোিী ৭২ শিাাংশ ন যনা 

খ্ানাি খ্ানাপ্রধ্াদনি িন্মই বিস  ান মিলাি বাইদি; এ মর্দে মবাঝা 

যাে অ্িযন্তিীণ স্থানান্তদিি হাি অ্দনে মবচশ। ঢাো-িট্টগ্রা  বযিীি 

অ্নযানয চসটি েিদপাদিশদন অ্বচস্থি খ্ানাস ূদহি বাচষসে গড় প্রবাস 

আদেি পচি াণ প্রাে চেগুণ (৯,৩৬৮ টাো বনা  ৩,৫৪০ টাো)। 

অ্র্স পাঠাদনাি মক্ষদত্রও উিে মডাদ ইদন অ্র্সাৎ ঢাো-িট্টগ্রা  

এবাং অ্নযানয চসটি েিদপাদিশদনি মক্ষদত্র সা ঞ্জসযপূণস। 

নগর সামাজিক সুরক্ষা কমথসূজ র িনয নীজত্গত্ প্রস্তাবনা: 

িচিপটিদি নাগচিে খ্ানাস ূহ হদি সযচবধ্াদিাগী চিচিিেিদণি 

িনয পযসদবক্ষণদযাগয এবাং যািাইদযাগয  াপোঠিি এেটি মসট 

মপদি খ্ানাি চিন ধ্িদনি তবচশষ্টয চবদেষদণ চিনটি চবিত ি খ্ােয 

সযিক্ষা সূিে বযবহাি েিা হে। এ চবদেষণ হদি এটা সযপাচিশ েিা 

হদেদে ময, নগিাঞ্চদলি সা াচিে সযিক্ষা ে সসূচিি সযচবধ্াদিাগী 

চনবসািদন প্রিাচবি ১১টি  ানেদেি  দধ্য মযন অ্ন্তি ৩টি  ানেে 

পূিণ চনচিি েিা হে। এ প্রচিদবেদনি অ্ধ্যাে ১০-এ  ানেেস ূহ 

চবিাচিি িয দল ধ্িা হদেদে। 

 





 



অধযায় ১: ভূরমকা 
 

 

১.১ পটিূজম  

ক্র চবেচশি অ্র্সননচিে প্রবতচদ্ধ ও সা াচিে-সাাংস্কত চিে 

উন্নেদনি ফদল এেচবাংশ শিাব্দী িযদড়ই চবদশ্ব দ্রুি বধ্সনশীল 

নগিােন এেটি বহুল আদলাচিি চবষে। বাাংলাদেশও এ ধ্ািাি 

বাইদি নে, মেননা এ মেশটিদিও প্রাে এে-িত িীোাংশ িনগণ 

শহিাঞ্চদল বসবাস েদি (ইউচডচড ২০১৬)। িাচিসাংদঘি 

িনসাংখ্যা চবষেে সাংস্থাি প্রদক্ষপণ অ্নযযােী আগা ী ২০৪০ 

সাদলি  দধ্য বাাংলাদেদশি প্রাে অ্দধ্সে িনদগাষ্ঠী শহদি 

বসবাস েিদব (ইউএনএফচপএ ২০১৬)। যচেও নগি হদে 

সযদযাগ সযচবধ্াি আেষসে মেিচবিয , িািপিও অ্পচিেচিি 

দ্রুি নগদিি চবিাি নগি বযবস্থা ও মসবা োযসক্রদ ি ওপি িি  

িাপ সতচষ্ট েিদে। 

 

োচিদ্রয হ্রাদস উদেখ্দযাগয অ্গ্রগচি সদেও এি গচি পচে 

এলাোি িয লনাে শহদি এলাোে অ্দপক্ষােত ি ধ্ীি এবাং এটা 

অ্িযন্ত আশঙ্কািনে ময, ২০১০ হদি ২০১৬ সাদলি  দধ্য 

শহি এলাোে হিেচিদ্র হ্রাদসি হাি িয লনা ূলেিাদব স্থচবি 

হদে আদে। িনসাংখ্যা ও পচিদবদশি তেি-সিদেস ি 

পাশাপাচশ পচিবিস নশীল অ্র্সননচিে োঠাদ াি প্রিাব 

নগিােদনি অ্নযি  চনো ে। অ্র্সননচিে উন্নেন সাধ্ািণি 

ক্র বধ্সনশীল িনশচক্তদে পচে হদি শহদিি চেদে ধ্াচবি 

েিদে। অ্পচিেচিি নগিােদনি ফদল শহি ূখ্ী িনদরাদিি 

এেটা বড় অ্াংশদে বচিবাসী হদি বাধ্য েিদে। বচি শু াচি 

২০১৪ অ্নযযােী ১৯৯৭ সাল মর্দে ২০১৪ সাদল শহিাঞ্চদলি 

বচিি সাংখ্যা ২,৯৯১টি মর্দে মবদড় ১৩,৯৯৫টি হদেদে; 

ফলশ্রুচিদি বাাংলাদেশ েচক্ষণ এচশোি  দধ্য শহিাঞ্চদলি 

িনসাংখ্যাি চবপিীদি বচিবাসী িনসাংখ্যাি অ্নযপাদি সবদিদে 

এচগদে (চবচবএস ২০১৫)। 

 

    

িদুপচি, নগিাঞ্চদল বসবাসোিী েচিদ্রদেচণি িীবনযাত্রাি  ান 

ও ম ৌচলে সযদযাগ সযচবধ্াি অ্বস্থা পচে অ্ঞ্চদলি েচিদ্র 

িনদগাষ্ঠীি িয লনাে অ্দনে চনম্ন াদনি। বচিি এ ক্র বধ্স ান 

চববিস ন নগিিীবদন বযাপে ম রুেিণ ঘটাে, মযখ্াদন িি  ধ্নী 

ও িি  েচিদ্র মেচণ পাশাপাচশ বসবাস েদি। এ ম রুেিণ সেল 

আর্সসা াচিে সূিদে ময ন: োচিদদ্রযি বযাপেিা, খ্ােয 

চনিাপত্তা, পযচষ্ট, স্বাস্থয ও সযদযাগসযচবধ্াি অ্চিগ যিাি মক্ষত্র এে 

তেিিাি চিত্র উদন্মািন েদি (চবচবএস ২০১৬)। যচেও সাধ্ািণ 

দৃচষ্টদি শহুদি িীবন পচে িীবদনি িয লনাে অ্দনে িাদলা  দন 

হদলও, নগিাঞ্চদল চবদশষ েদি বচিদি নাগচিে সযদযাগ-

সযচবধ্াি বঞ্চনাি চবষেটি িাপা মর্দে যাে। উোহিণস্বরূপ বলা 

যাে, নগিাঞ্চদলি বচিদি বসবাসোিী ৪০ শিাাংশ মবচশ চশশু 

বেদসি িয লনাে খ্বসােত চিি হদে র্াদে মযখ্াদন বচিবচহিূস ি 

শহি এলাোে এ হাি  াত্র ২৫ শিাাংশ (চবচবএস ও ইউচনদসফ 



২০১৭), এ নচে এ হাি পচে এলাোে বসবাসোিী চশশুদেি 

খ্বসােত চিি হাি ৩২.৮ শিাাংদশি িয লনােও মবচশ (চনদপাটস  

২০১৯)। এ চিত্র সাম্প্রচিে বেিগুদলাদিও রব্েযমান িদয়দে। 

পযচষ্ট পচিচস্থচি চবদবিনাে েচিদ্র িনদগাষ্ঠী সবদিদে ঝযুঁ চেপ্রবণ 

অ্বস্থাে িদেদে মেননা সিে সূিদেি েচিদ্রি  পঞ্চ াাংদশি 

 দধ্য খ্বসােত চিি হাি (৩৮.২%) ও বেস অ্নযযােী ে  ওিদনি 

হাি (৩০.০%) সবদিদে ধ্নী পঞ্চ াাংদশি প্রাে চেগুণ যাদেি 

 দধ্য খ্বসােত চিি হাি (১৯.৮%) ও বেস অ্নযযােী ে  ওিদনি 

হাি (১৪.২%) (চবচবএস ও ইউচনদসফ ২০২০)। এটা স্পষ্ট ময, 

বচি খ্ানাে বসবাসোিী িনদগাষ্ঠীি খ্ােয গ্রহদণ তবচিত্রয 

র্ােদলও এদেেটি খ্ােয িাচলো হদি িা গ্রহদণি পচি াণ 

খ্যবই ে । খ্ােয বচহিূস ি চবচিন্ন বযদেি মক্ষদত্র চনম্ন আদেি  ানযষ 

চসাংহিাগ বযে েদি চবধ্াে িািা প্রদোিদনি িয লনাে অ্দনে 

ে  খ্ােয ক্রদে বাধ্য হে। সযিিাাং, বচিবাসীদেি খ্ােয চনিাপত্তা 

পচিচস্থচি িয লনা ূলে িাদলা  দন হদলও খ্াদেযি পযচষ্ট ান 

গ্রহদণি িয লনাে িািা গ্রা ীণ েচিদ্র িনগদণি িয লনাে চপচেদে 

িদেদে (ডচিউএফচপ ২০১৬)। োচিদ্রযিা, স্বাস্থয, আবাসন ও 

অ্নযানয ম ৌচলে িাচহো পূিদণি মক্ষদত্রও িািা এেই ধ্িদনি 

বঞ্চনাি রশকাি  দচ্ছ। 

বাাংলাদেদশি মপ্রচক্ষি পচিেিনা (২০১০-২০২১)-এ 

অ্পচিেচিি নগিােদনি ফদল সতষ্ট িযাদলঞ্জস ূহ চিচিি েিা 

হদেদে। এদি ময সেল নগি পচিেিনা ও ে সসূচিি বযবস্থা 

িাখ্া হদেদে, িাদি ম ৌচলে মসবাস ূহ প্রাচিি মক্ষদত্র 

সযদযাদগি স িা ও িাি ধ্ািাবাচহেিা চনচিি কিাি রব্ধান 

উদেখ্ িদয়দে। িািীে নীচিচনধ্সািণ পচিক্র াে মটেসই নগি 

উন্নেন মেৌশলস ূহ স চিি েিা এসচডচি-১১ অ্িস দনি 

পূবসশিস । এদক্ষদত্র নগিবাসীি িনয চবদশষ চবদবিনাসহ োউদে 

চপচেদে না মিদখ্ সা চগ্রে সা াচিে সযিক্ষা বযবস্থাি 

ধ্ািাবাচহেিাি লদক্ষয এেটি চনদবচেি োযসক্র  চহদসদব 

বাাংলাদেশ সিোি ২০১৫ সাদল িািীে সা াচিে চনিাপত্তা 

মেৌশলপত্র প্রণেন েদিদে। প্রিাচবি চর্  ‘েিাচিি 

অ্ন্তিযস চক্ত ূলে স তচদ্ধ’ চনদে সাধ্ািণ অ্র্সনীচি চবিাগ (চিইচড) 

২০২১-২০২৫ স দেি িনয অ্ষ্ট  পঞ্চবাচষসে পচিেিনা প্রণেন 

কিদে। সযিিাাং, শহিাঞ্চদল উন্নেন পচিসি বতচদ্ধি পাশাপাচশ 

এেটি স চিি উন্নেন চনচিি েিাি লদক্ষয িচবষযি উন্নেন 

এদিন্ডাি মক্ষদত্র নীচিচনধ্সািণী পযসাদে বযাপে গুরুোদিাপ েিা 

হদে। নগিবাসীি েচিদ্রি  অ্াংদশি উপি দ্রুি নগিােদনি 

প্রিাবস ূহ, িাদেি িাচহো ও িযাদলঞ্জস ূহ এবাং োযসেি লক্ষয 

চনধ্সািদণ োযসপদ্ধচি চবদেষণ েিাি  াধ্যদ  প্র াণচিচত্তে নীচি 

চনধ্সািদণি িনয বযাপে গদবষণা প্রদোিন। বাাংলাদেদশি 

িািীে সা াচিে চনিাপত্তা মেৌশলপদত্র স্পষ্টিাদব উদেখ্ 

আদে ময, পচে এলাোি োচিদ্রয ম াোদবলাে চিিািচিি 

োযসেি মেৌশলস ূহ শহিাঞ্চদলি বহু ূখ্ী অ্চিঘাি ও ঝযুঁ চে 

ম াোদবলাে উপদযাগী নাও হদি পাদি। শহিাঞ্চদল আে 

োচিদ্রয খ্যবই ে  হওোে এখ্াদন আে বধ্সনশীল ে সোদেি 

সযদযাগ সতচষ্টি মিদে েচিদ্র নগিবাসীি িনয সা াচিে 

অ্চনিাপত্তা, িাড়াটিো চহদসদব প্রাপয অ্চধ্োি, স্বাস্থয, অ্পযসাি 



সযাচনদটশন, অ্পযচষ্ট ইিযাচে চনিয নিয ন ঝযুঁ চে/স সযা তিচি 

েিদে (চিইচড ২০১৫)। 

িািীে সা াচিে চনিাপত্তা মেৌশলপত্র (এনএসএসএস) 

বািবােদন ির্য-উপাত্ত সিবিাদহি লদক্ষয  চন্ত্রপচিষে 

চবিাদগি সহদযাচগিাে চিইচড চনধ্সাচিি পচলচস গদবষণাি 

অ্াংশ চহদসদব নগিদেচিে সা াচিে চনিাপত্তা মবষ্টচনি 

উপোিদিাগী চনধ্সািণ ও িাদেি খ্ােয ও সা াচিে চনিাপত্তা 

সাংচেষ্ট ির্য-উপাত্ত সাংগ্রদহি িনযই ‘নগি আর্সসা াচিে 

অ্বস্থা চনরূপণ িচিপ ২০১৯’ পচিিালনা েিা হে। অ্পচিেচিি 

নগিােদনি ফদল গদড় উঠা নগি োচিদ্রয চনিসদন যযিসই ও 

প্রাসচেে সা াচিে চনিাপত্তা ে সসূচি চনধ্সািণ ও  ূলযােন এ 

িচিদপি অ্নযি  চবষেবস্তু। এ গদবষণা বা িচিদপি  াধ্যদ  

শহুদি েচিদ্র িনদগাষ্ঠী চিচিিেিণ, োচিদদ্রযি গচি-প্রেত চি 

পযসদবক্ষণ এবাং উপোিদিাগী চনধ্সািদণি পদ্ধচি চনবসািদনি 

ওপি গুরুোদিাপ েিা হদেদে। এ িচিপটিি  াধ্যদ  নগদিি 

েচিদ্রি  িনদগাষ্ঠীি িাচহো চনরূপণ এবাং িাচহো পূিদণ 

মেৌশলপত্র প্রণদেি লদক্ষয প্র াণে সাংগ্রদহি প্রদিষ্টা িালাদনা 

হদেদে। মোচিড-১৯  হা াচিি প্রাদুিস াদবি োিদণ  ানযদষি 

আর্সসা াচিে িীবনধ্ািাে ময অ্িূিপূবস মনচিবািে পচিবিস ন 

সাচধ্ি হদেদে এ িচিদপ িাি চিচত্ত স দেি হালনাগাে এেটি 

চিত্র প্রচিফচলি হদব; মোচিড-১৯ পিবিী আর্সসা াচিে 

অ্বস্থাি িয লনাে এেটি অ্িযন্ত োযসেিী প্র াণে চহদসদব োি 

েিদব। উদেখ্য ময, এ িচিদপ প্রাি ির্য-উপাত্ত আগা ী অ্ষ্ট  

পঞ্চ  বাচষসে পচিেিনা প্রণেদন চবদশষ অ্বোন িাখ্দব। 

১.২: উপেিযসমূহ: 

নগি আর্সসা াচিে অ্বস্থা িচিপ (USAS) ২০১৯ এি লক্ষয 

হদলা শহদিি েচিদ্র িনদগাষ্ঠীবহুল অ্ঞ্চলস ূদহি বিস  ান খ্ােয 

চনিাপত্তা সিদেস  অ্বগি হওো এবাং িাি প্র াণে ির্য-

উপাত্ত প্রস্তুি েিা, যা শহিাঞ্চদল সা াচিে চনিাপত্তা ে সসূচি 

চবষদে গুরুোদিাদপি  ানেণ্ড তিচি, উন্নিিি পচিেিনা 

প্রণেন এবাং হিেচিদ্র িনদগাষ্ঠীি অ্িাব ও িাচহো পূিদণি 

চনচ ত্ত উন্নিিি েলাদেৌশল প্রণেদন সিোিদে সহদযাচগিা 

েিা।  

এই িচিদপি সযচনচেস ষ্ট উদেশযস ূহ চনম্নরূপ: 

ে) শহদিি বচিস ূহ বা িি  অ্নযন্নি এলাোে বসবাসোিী 

িনদগাষ্ঠী হদি প্রার্চ ে ির্য-উপাত্ত সাংগ্রদহি  াধ্যদ  

িাদেি চবেয ান খ্ােয বযবস্থা এবাং চবচিন্ন অ্চিঘাি 

ম াোদবলাে গতহীি মেৌশলস ূদহি বািবিাে সদবসাচ্চ 

ঝযুঁ চেপূণস এবাং  ািাত্মে খ্ােয চনিাপত্তাহীনিাি  দধ্য র্াো 

অ্াংশদে চিচিিেিণ এবাং িাদেি তবচশষ্টয চনরূপণ; এব্ং 

 খ্) শহদিি োচিদ্রযপ্রবণ এলাোস ূদহ সা াচিে চনিাপত্তা 

মবষ্টচনি প্রসাি ও প্রিাব চবদেষণ, টাদগসট গ্রুপ চনধ্সািণ, 

চবেয ান োচিদদ্রযি গচি-প্রেত চি চিচিিেিণ এবাং পযচষ্ট ান 

 

 



ও খ্ােয চনিাপত্তা চবধ্াদন এেটি যযিসই ও প্রাসচেে 

ে সপচিেিনা প্রণেন। 

১.৩: প্ররতদবেন রবনযাস 

এই প্রচিদবেনটি ১১টি অ্ধ্যাদে সািাদনা হদেদে। প্রর্  অ্ধ্যাদে 

িচিদপি পটিূচ  িয দল ধ্িা হদেদে। চেিীে অ্ধ্যাদে িচিপ 

পদ্ধচি এবাং িত িীে অ্ধ্যাদে িনসাংখ্যা ও খ্ানাি তবচশষ্টয 

আদলািনা েিা হদেদে। িিয র্স অ্ধ্যাদে সঞ্চে ও ঋণ; পঞ্চ  

অ্ধ্যাদে নাগচিে সযদযাগ-সযচবধ্াে অ্চিগ যিা; ষষ্ঠ অ্ধ্যাদে 

পাচন, পেঃবযবস্থাপনা ও স্বাস্থযচবচধ্ চবষেে ির্য এবাং সি  

অ্ধ্যাদে খ্ােয চনিাপত্তা ও মিাগ বযে চবষদে আদলািনা েিা 

হদেদে।  

এিপি অ্ষ্ট  অ্ধ্যাদে সা াচিে চনিাপত্তা ে সসূচি ও অ্চিঘাি 

চবষেে নিয ন চবষেস ূহ এবাং নব  অ্ধ্যাদে আবাসস্থল 

পচিবিস ন, অ্চিবাসন ও প্রবাসী আে সিদেস  চবদেষণ িদেদে। 

িচিপ ফলাফল মর্দে প্রাি নিয ন চবষেস ূহ চবদবিনা েদি 

শহিাঞ্চদল প্রচিশ্রুচিশীল সা াচিে চনিাপত্তা ে সসূচি গ্রহদণি 

লদক্ষয েশ  অ্ধ্যাদে গুরুেপূণস মেৌশল ও সযপাচিশ ালা 

উপস্থাপন েিা হদেদে। এবাং সবসদশষ, এোেশ অ্ধ্যাদে 

বাাংলাদেদশি শহিাঞ্চদল খ্ােয চনিাপত্তা ও পযচষ্ট ান চবষেে 

প্রাি ির্য-উপাত্ত চবদেষণপূবসে ম ৌচলে অ্চিজ্ঞাদনি 

আদলাদে প্রাি ফলাফদলি সািসাংদক্ষপ এবাং স সযা 

স াধ্াদনি প্রাদোচগে নীচি পদ্ধচি সিচেস ি উপস্থাপনা প্রোন 

েিা হদেদে। 

 



অধযায় ২: িরিপ পদ্ধরত 
 

 

২.১ নমুনা 

অ্ষ্ট  পঞ্চবাচষসে পচিেিনাি আওিাে, সা াচিে চনিাপত্তা 

ে সসূচিি  াধ্যদ  নগিাঞ্চদলি ঝযুঁ চেপ্রবণিাি  দধ্য র্াো 

িনদগাষ্ঠীি অ্বস্থা চনরূপদণি িনয, লক্ষযিয ক্ত িনদগাষ্ঠীি 

আর্সসা াচিে অ্বস্থা চনরূপণ েিা প্রদোিন হে। িচিদপি 

ন যনা পদ্ধচি প্রস্তুিেিণ, ন যনা িেন ও চনবসািদনি িনয এেটি 

চবদশষজ্ঞ েচ টি গঠন েিা হদেচেল, যা পচিচশষ্ট-৮ এ উদেখ্ 

েিা হদেদে।  

২.১.১ নমুনা কাঠাপমা  

িচিদপি উদেশযগুদলা চবদবিনাে মিদখ্ আে শু াচি ও 

গতহগণনা ২০১১-এি ন যনা োঠাদ া নগি আর্সসা াচিে অ্বস্থা 

চনরূপণ িচিদপি ন যনা োঠাদ া চহদসদব গ্রহণ েিা হদেদে।  

 

২.১.২ স্তরজবনযাস 

আে শু াচি ও গতহগণনা ২০১১-এি ন যনা োঠাদ াি গণনা 

এলাো পযসাদে আর্সসা াচিে অ্বস্থাি চেেয  পচিবিস ন হদেদে 

চবদবিনা েদি, আে শু াচি ও গতহগণনা ২০২১ হদি শুধ্য 

োচিদ্রপ্রবণ গণনা এলাোদে চবদবিনা েিদল এ পচিবিস নটি 

উদপচক্ষি হদি পাদি। এই বািবিা চবদবিনাে মিদখ্ 

আে শু াচি ও গতহগণনা ২০১১-এি খ্ানা  চডউদলি সহােে 

িলে (বাসগতদহি উপেিণ)-এি চিচত্তদি গণনা এলাোস ূহ 

উচ্চ,  ধ্য এবাং চনম্ন এই চিনটি িিচবনযাস েদি মনো হে। এই 

িিগুদলাি মক্ষদত্র প্রার্চ ে ন যনা এলাোে অ্ন্তিযস ক্ত মবচশি 

িাগ খ্ানাি তবচশষ্টয চবদবিনা েদি ন যনা চপএসইউ চনবসািদনি 

িনয োচিগচি েচ টি েিতস ে গতহীি চসদ্ধান্ত অ্নযযােী (উচ্চ িি 

মর্দে ৫%,  ধ্য িি মর্দে ২০% এবাং চনম্ন িি মর্দে ৭৫%) 

িি আত্মগিিাদব চনধ্সািণী েিা হে। সাংগতহীি িদর্যি চিচত্তদি 

প্রাক্কলন চনধ্সািদনি িনয পূবসিিগুদলা সঠিে স িে েদি গণনা 

েিা হদেদে। 

২.১.৩ স াদমইন (প্রাক্কলন প ম ায়) 

িচিপ পদ্ধচিদি প্রাক্কলনগুদলা চনধ্সািদণি িনয চনম্নবচণসি ২টি 

মডাদ ইন (প্রাক্কলন পযসাে) চবদবিনা েিা হদেদে: 

(১) প্রর্  প্রাক্কলন পযসােিয ক্ত এলাোস ূদহ ঢাো উত্তি, ঢাো 

েচক্ষণ এবাং িট্টগ্রা  চসটি েদপসাদিশদনি অ্ন্তিযস ক্ত গণনা 

এলাো; এবাং 

(২) অ্পিটি ঢাো-িট্টগ্রা  বযিীি অ্নযানয সেল চসটি 

েদপসাদিশদনি অ্ন্তগসি গণনা এলাোি স িদে গঠিি।  

 

 

 

 



২.১.৪ নমযনায়ন পদ্ধজত্ 

প্রদিযে গণনা এলাোদে এদেেটি প্রার্চ ে ন যনা এেে 

(চপএসইউ) চবদবিনাে চনদে প্রচিটি মডাদ ইদনি প্রচিটি িদি, 

চে-ধ্াপচবচশষ্ট নয না িেন েিা হে, মযখ্াদন প্রর্  ধ্াদপ িীচিবদ্ধ 

তেব িেদনি  াধ্যদ  চপএসইউস ূহ চনবসািন েিা হে এবাং 

ম াবাইল অ্যাচিদেশদনি এেটি সাংচক্ষি প্রশ্নপদত্রি  াধ্যদ  

চনবসাচিি চপএসইউ’ি গচেদি অ্বচস্থি সেল খ্ানাি িাচলো 

েিা হে। 

চেিীে ধ্াদপ, চনবসাচিি প্রদিযে চপএসইউ মর্দে সাধ্ািণ তেব 

িেদনি  াধ্যদ  ২৫টি েদি খ্ানা চনবসািন েিা হে। চবচবএস 

েিতস ে ইদিাপূদবস পচিিাচলি িচিপস ূহ হদি প্রাি অ্চিজ্ঞিাি 

আদলাদে এবাং োচিগচি েচ টি েিতস ে চসদ্ধাদন্তি চিচত্তদি প্রচি 

চপএসইউ মর্দে চনবসািনেত ি খ্ানাি সাংখ্যা ২৫টি চনধ্সাচিি হে। 

২.১.৫ নমুনা আকার 

মযদহিয  মডাদ ইনচিচত্তে প্রাক্কলন প্রদোিন, িাই প্রচিটি 

মডাদ ইদনি িনয নূযনি  প্রদোিনীে ন যনা সাংখ্যা চনচিি 

েদি এবাং প্রচিটি মডাদ ইন মর্দে স ান সাংখ্যে ন যনা িেন 

হে। মযদহিয  িচিদপ প্রাি ির্য, চবচিন্ন বযাখ্যাোিে িলদেি 

ওপি অ্যাদসট কুইন্টাইদলি (সিে চবনযাদসি পঞ্চ াাংশ) 

বহুনিচখ্ে প্রিযাবত চত্ত চবদেষদণ িনয বযবহৃি হে, মস োিদণ 

প্রিযাবত চত্তচিচত্তে ন যনা সাংখ্যা চনধ্সািণ সূদত্রি  াধ্যদ  নূনযি  

প্রদোিনীে ন যনা সাংখ্যান চনধ্সাচিি হে, যা চনদি উদেখ্ েিা 

হদলা: 

𝒏 = (
𝒛𝜶
𝟐

𝒘
)
𝟐

(
𝟏−𝑹𝟐

𝟏−𝑹𝒙
𝟐) + 𝒑 + 𝟏

মযখ্াদন, 

𝑅2 এবাং 𝑹𝒙
𝟐 হদলা বহু চনরূপণী অ্বদিাহী সহগ। 

z a/2 হদলা ভ্রাচন্তযযক্ত ন যনাি ১০০a%  সম্ভাবযিা চবদবিনাে 

আেশস স্বািাচবে চবিয যচিি  ান। 

w হল সহনীে ভ্রাচন্তসী া। 

p হদলা প্রিযাবত চত্তদি বযবহৃি বযাখ্যাোিে িলদেি সাংখ্যা। 

প্রাি n মে অ্নযচ ি নেশা প্রিাব (deff)  াদনি সাদর্ গুণ 

েিদি হে। আদলািয িচিদপ সূদত্রি চস্থচি াদনি িনয চনদিি 

 ানগুদলা বযবহৃি হদেদে: 

𝑧
𝑎

2
১.৯৬ 

𝑤 ০.০৫ 

𝑝 ৩ 

𝑅 ০.৫ 

𝑅𝑥
2 ০.২৫ 

২ 
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2



উপদিি  ানগুদলাি মক্ষদত্র প্রচিটি মডাদ ইদনি িনয নূনযি  

প্রদোিনীে ন যনা খ্ানাি সাংখ্যা ১,০২৮টি এবাং স গ্র িচিদপি 

িনয ২,০৫৬টি। 

২.১.৬ নমযনা সাংখ্যাি রবনযাস 

স্ট্রাটাম ব্া স্তিসমূদ ি প্রেত্ত ভদিি রভরত্তদত এব্ং ভ্রারন্ত-আব্তু 

সমন্বদয়ি পি সমগ্র জরিদপি জনয চূড়ান্ত নমুনা সংখ্যা রনধুারিত 

 দয়রেল ২,১৫০টি খ্ানা। রনদচি সািরণদত স্তি এব্ং 

লিাদমইনগদলাি মদধয নমুনা খ্ানাি সংখ্যারব্নযাস প্রেশুন কিা 

 দয়দে:  

 

২.২ প্রশ্নপে  প্রেয়ন 

আদলািয িচিদপ এেটি  চডউলচিচত্তে প্রশ্নপত্র বযবহৃি 

হদেদে। প্রার্চ ে খ্সড়া প্রশ্নপত্র প্রস্তুদিি পি চবচবএস েিতস ে 

পূদবস পচিিাচলি এেই ধ্িদনি অ্নয এেটি িচিদপি (চিচিচড 

পযাদনল সাদিস ) আদলাদে িা পচি ািস ন েিা হে। িচিদপি 

ওোচেস াং েচ টিি সিাে প্রার্চ ে খ্সড়া প্রশ্নপত্রটি চবিাচিি 

পযসাদলািনা েদি খ্সড়া প্রস্তুি েিা হে (পচিচশষ্ট-৭)। খ্সড়া 

প্রশ্নপত্র িূড়ান্ত েিাি উদেদশয প্রাে-চনিীক্ষা পচিিাচলি হে। 

িূড়ান্ত খ্সড়া প্রশ্নপত্রটি িচিদপি মটেচনেযাল েচ টিদি আবাি 

পযসাদলািনা ও অ্নযদ ােদনি িনয উপস্থাপন েিা হে। 

(পচিচশষ্ট-৬)। অ্িঃপি ওোচেস াং েচ টিি সেসযগণ প্রচিটি প্রশ্ন 

পতর্ে ও চনচবড়িাদব পযসাদলািনা েদি সিাে গুরুেপূণস পিা শস 

প্রোন েদিন। োচিগচি েচ টিি সেসযদেি প্রিাবনাগুদলা 

মটেচনেযাল েচ টিি সিাে চবিাচিি আদলািনা-পযসাদলািনা 

েিা হে এবাং মসগুদলা েচ টিি সিাি সবসসম্মি চসদ্ধান্তক্রদ  

প্রশ্নপদত্র অ্ন্তিযস ক্ত েিা হে। 

সা চগ্রেিাদব এই িচিদপি প্রশ্নপত্রটি খ্ানাি পযসদবক্ষণদযাগয 

তবচশদষ্টযি ির্য (উোহিণস্বরূপ বসিঘদিি তবচশষ্টয) এবাং 

খ্ানাি সেসযদেি (উোহিণস্বরূপ, মপশা, চশক্ষা ইিযাচে) 

সাংগ্রদহি লদক্ষয প্রণেন েিা হে, যাদি এটা খ্ানাি োচিদ্রয 

পচিচস্থচি এবাং খ্ানা পযসদবক্ষণদযাগয তবচশদষ্টযি সিেস  মবাঝাি 

মক্ষদত্র বযবহাি েিা যাে। এটা খ্ােয চনিাপত্তাহীনিা এবাং 

ঝযুঁ চেপ্রবণিা চিচিিেিদণি পদ্ধচি বাোই েিদি সহােিা 

 

(স্তি) 
 (ঢাকা-িট্টগ্রাম 

মহানগি) 

(অনযানয 

মহানগি) 
(সমাে) 

উচ্চ) 

মধয) 

রনম্ন) 

সমাে) 

দ্রষ্টব্য: সািরণদত প্রেরশুত মানসমূ  সাংখ্যা রনদেুশ কিদে)।



েিদব, চবপিীদি যা নগিাঞ্চদলি সা াচিে চনিাপত্তা ে সসূচি 

পচিেিনা প্রণয়দন সহােিা েিদব।  

এ পচিদপ্রচক্ষদি, নগি আর্সসা াচিে অ্বস্থা চনরূপণ িচিপ 

উপেিদণ চবিত ি প্রশ্ন অ্ন্তিযস ক্ত েিা হে, যা খ্ানাে খ্ােয 

চনিাপত্তাহীনিা সূিে ময ন: খ্ানাি ক্ষয ধ্া  াপোঠি 

(এইিএইিএস), চবশ্ব খ্ােয সাংস্থাি খ্ােয মিাগ  াপোঠি 

(এফচসএস), নািীদেি িনয নূযনি  খ্ােয তবচিত্রয (এ চডচড-

ডচিউ) এবাং খ্ানা দৃশয ান তবচশষ্টয (উোহিণস্বরূপ: 

স্বাস্থযসম্মি পােখ্ানাে অ্চিগ যিা, চবদুযৎ সিবিাহ, বসিঘদিি 

তবচশষ্টয, খ্ানাি আোি, ইিযাচে) এবাং খ্ানা সেসযদেি তবচশষ্টয 

(দপশা)। পচিচশষ্ট-৩ প্রশ্নপত্রটি অ্ন্তিযসু্ ক্ত েিা হদেদে। নগি 

আর্সসা াচিে অ্বস্থা চনরূপণ িচিদপি প্রশ্নপদত্র অ্ন্তিযস ক্ত 

 চডউলগুদলা সিদেস  চনদি সাংচক্ষি আোদি আদলােপাি 

েিা হদলা: 

 

২.২.১ মর উল-এ: নমযনা  খ্ানা  ও এলাকা  পরিরিরত 

এই  চডউলটিদি গ্রা  পযসাে পযসন্ত খ্ানাি চিওদোড এবাং 

প্রধ্ান উত্তিোিাি না , পচিচিচি এবাং িাি চপিা ািাি ির্য 

িদেদে। 

 

২.২.২ মর উল-রব: খ্ানাি গঠন এবাং  রশক্ষা  

এই মরিউদল, খ্ানা সেসযদেি ব্যরিগত তথ্য এব্ং খ্ানা গ ন 

সিরকুত তথ্য অন্তভুুি আদে। তাোড়া, খ্ানা-সেদসযি 

অনযানয তথ্য, ব্য়স, রলঙ্গ, খ্ানাপ্রধাদনি সাদথ্ সিকু, ধব্ব্ার ক 

অব্স্থা, প্ররতব্রন্ধ মযুাো, লপশা, সাক্ষিতা, ৫ ব্েি ও তদূরু্ধ্ 

ব্য়সী সেসযদেি রশক্ষাগত অব্স্থা এব্ং ব্তুমান লপশা সিদকু 

তথ্য সংগ্র  কিা  দয়দে।  

২.২.৩ মর উল-রস: কমমসাংস্থান 

এ  চডউলটি ২টি পদবস চবিক্ত। ১  পদবস খ্ানা সেসযদেি 

অ্র্সননচিে কমুকাণ্ড এবাং  িয চিচিচত্তে োদিি ির্য সাংগ্রহ 

েিা  দয়দে। এই প্রশ্নগুদলাি  দধ্য িদেদে গি ৭ চেদন কী কী 

োি েিা হদেদে, েেচেন োি কদিদে, োদিি প্রকৃরত, 

ে সঘণ্টা, কমুদক্ষত্র, কী ধিদনি কাদজ রনদয়ারজত রেল,  াচসে 

 িয চিি হাি, লব্তন/মজুরিভুি  দল নগে না পদণয 

মজুরি/লব্তন পরিদশাধ কিা  দয়দে ইিযাচে চবষেে ির্য। ২ে 

পদবস, মযসব প্রজনন ব্য়সী নািী তেচনে  িয চি ও মবিনচিচত্তে 

োদি চনদোচিি, িাদেি কমুস্থদলি সুরব্ধা সংরান্ত ির্য 

সাংগ্রহ েিা হে। এই প্রশ্নগুদলাি  দধ্য  ািত ে েযটিি স েোল, 

অ্সযস্থতািচনি েযটি, কমসু্থদল মড-দেোি সযচবধ্া ইিযাচে তথ্য 

অ্ন্তিযস ক্ত কিা  য়। 

 

 

 

 



২.২.৪ মর উল-র : সিাগবযারধ 

এই  চডউদল খ্ানাি সেল সেসযদেি জরিপকাদল স্বাস্থয 

অ্বস্থাি ির্য অ্ন্তিযসু্ ক্ত কিা  য়। চবচিন্ন িে  মিাগ-বালাই 

ময ন: জ্বি, ঠাণ্ডািচনি স সযা, ডােচিয়া ইিযাচে এবাং 

অ্সযস্থিাি মাত্রা সিচেস ি প্রশ্ন িদেদে। 

২.২.৫ মর উল-ই: খ্ানাি বতম মান রনিস্ব সম্পে 

এই মরিউদল প্রশ্নপত্র লথ্দক খ্ানাি সিদেি মারলকানা, 

সিদেি প্রকাি, রয়কৃত পরিমাণ, রয়মূলয এব্ং ব্িস  ান  ূলয 

রব্ষয়ক তথ্য সংগ্র  কিা  দয়দে। 

২.২.৬ মর উল-এ : সঞ্চয়  

সঞ্চে মরিউলটিি মাধযদম প্রদতযক খ্ানাি কতটি সঞ্চয় 

কাযুরম ব্া র সাব্ িদয়দে, তািা লকাথ্ায় সঞ্চয় কদি এব্ং 

ব্তুমাদন লমাট কত টাকা সঞ্চয় আদে লস সিরকুত তথ্য 

অ্ন্তিযসু্ ক্ত কিা  দয়দে। 

২.২.৭ মর উল-রি: ঋে 

এই মরিউলটিদত খ্ানায় ঋণগ্র ীতাি প্রদতযকটি ঋদণি উৎস, 

ঋদণি পরিমাণ, ব্ারষুক সুদেি  াি, রকরস্তি ধিন, ব্দকয়া ঋদণি 

পরিমাণ এব্ং ঋদণি উদেশয সিরকুত তথ্য রলরপব্দ্ধ কিা  য়। 

২.২.৮ মর উল-ও: খ্ােয স াগ  সম্পরকম ত 

এই  চডউদল মিাগেত ি খ্াদেযি ধ্িন, ক্রেেত ি খ্াদেযি 

পচি াণ, ক্রে ূলয, চনিস্ব উৎপােন মর্দে মিাগেত ি খ্াদেযি 

পচি াণ এবাং গি ৫ (সাি) চেদন অ্নযানয উৎস মর্দে 

মিাগেত ি খ্াদেযি পচি াণ সিরকুত তথ্য সংগ্র  কিা  দয়দে। 

২.২.৯ মর উল ও২: খ্ােয সাংকেকাল  

এ অংদশ গত ১২ মাদসি মদধয সব্দচদয় লব্রশ খ্ােয সংকদট 

ভুদগদে এমন ২ মাদসি নাম রচরিত কিা  দয়দে। 

২.২.১০ মর উল ও২এ: বারিি বাইদি বতিী খ্াবাি স াগ  

এ মরিউদল ব্ারড়ি ব্াইদি লভাগকৃত খ্াদেযি পরিমাণ, রয়মূলয, 

ব্ারড়ি ব্াইদি খ্াব্াি খ্াওয়াি কািণ, রদয়ি স্থান ও রয়কৃত 

খ্াদেযি পরিস্কাি-পরিচ্ছন্নতা রব্ষয়ক তথ্য সংগ্র  কিা  য়। 

 

২.২.১১ মর উল  ও৩: খ্ানাি খ্ােয রনিাপত্তা  

খ্ানাি খ্ােয রনিাপত্তা  চডউলটি রব্গি ৭ চেন এবাং রব্গত ৩০ 

চেদন খ্ানাি খ্ােয রনিাপত্তা পচিচস্থচি সিদেস  প্রশ্ন চিজ্ঞাসা 

কিা  দয়দে। 

২.২.১২ মর উল-ও৪: গত ৭ রেন ও ২৪ ঘণ্টায়  খ্ানাি 

খ্ােয স াগ  অ যাস 

এই মরিউদল খ্ানাি সেসযগণ কতুৃক গি সাি চেদন মোন  

লকান চনচেস ষ্ট খ্ােয সা গ্রী কতব্াি লভাগ কিা  দয়দে; প্রিনন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



বেসী নািীদেি (১৫-৪৯ বেি বেসী) জনয রনধুারিত খ্ােযতারলকা 

এবাং চশশুদেি (৬-২৩  াস বেসী) জনয রনধুারিত খ্ােয 

তারলকাি আইদটমসমূ  লভাদগি তথ্য রলরপব্দ্ধ কিা িদেদে)। 

২.২.১৩ মর উল-রপ: খ্ােয বযতীত অনযানয বযয়  

এই  চডউলটি দুটি িাদগ চবিক্ত। প্রর্  অ্াংলশ গি  াদস খ্ােয 

ব্র ভুুত অনযানয ব্যদয়ি পচি াণ (লযমন: জ্বালারন, আবাসন, 

মপাশাে-পরিচ্ছে ও জুদতা, চশক্ষা, মযাগাদযাগ, পচিবহন, 

ভ্র ণ, চবদনােন ইিযাচে) রব্ষদয় রজদজ্ঞস কিা  দয়দে। চেিীে 

অ্াংলশ গি ১২  াদস খ্ােয ব্র ভুুত অনযানয ব্যদয়ি চবষদে প্রশ্ন 

কিা  দয়দে। 

২.২.১৪ মর উল-রকউ: বাসস্থান, পয়ঃবযবস্থাপনা  ও পারন 

সম্পরকম ত 

এই মরিউলটিদত ব্সতর্ি ও অ্নযানয সযচবধ্াগুললাি অব্স্থা, 

িান্নাি ব্যব্স্থা, চবদুযৎ, তথ্যপ্রযুরি সযচবধ্া, পায়খ্ানাি ধ্িন, 

পয়ঃচনষ্কাশন, খ্াব্াি পারন ও অ্নযানয ব্যব্ াদিি পাচনি উৎস, 

পারন পচিদশাধ্ন এবাং আদসসচনে দূষণ পিীক্ষাি অব্স্থা ইিযাচে 

চবষদে প্রশ্ন রজদজ্ঞস েিা  দয়দে। 

২.২.১৫ মর উল  আি: রবর ন্ন সয রবধাসমূদহ অর গমযতা 

এই  চডউলটিদি রব্রভন্ন নাগরিক সযচবধ্াসমূদ  পচিব নদযাদগ 

যািায়াদতি লক্ষদত্র খ্ানা  দত দূিে এবাং প্রদয়াজনীয় স ে 

সিচেস ি প্রশ্নসমূ  অ্ন্তিযস ক্ত কিা  দয়দে। 

২.২.১৬ মর উল এস: আরর্মক  রবপ ময় / অপ্রতযারশত 

দ্যঘমেনা/রবপ ময় /অর ঘাত 

এই  চডউলটিদি গি ১২  াদস খ্ানাদক ময ধ্িদনি 

অরভর্াদতি মুদখ্ামুরখ্  দত হদেদে িাি িীব্রিাি  াত্রা এবাং 

ম াোদবলা েিাি মেৌশল চনদে প্রশ্ন েিা হদেদে। 

২.২.১৭ মর উল-টি : সামারিক  রনিাপত্তা  কমমসূরিদত 

অাংশগ্রহে 

এই  চডউলটিদত সিোচি ত্রাণ/সহােিা, মবসিোচি সাংস্থা 

(এনচিও) সহােিা, উপবতচত্ত, প্রাি ত্রাদণি পচি াণ এবাং  ূলয 

ইিযাচে চবষদে প্রশ্ন চিজ্ঞাসা েিা হদেদে। 

২.২.১৮ মর উল  ইউ: স্থানান্তি/অর বাসন ও অর্ম/প্রবাস 

আয়  গ্রহে ও সপ্রিে 

মরিউলটিদত খ্ানাি ব্াসস্থাদনি স্থানান্তি, স্থানান্তদিি 

োিণসমূ , অ্িযন্তিীণ স্থানান্তি এবাং খ্ানায় প্রাি এবাং মপ্রচিি 

অথ্ু/প্রব্াস আস সিদেস  প্রশ্ন িদেদে। 

 

 

 

 

 

 

২.৩  সমাবাইল  অযারিদকশন উন্নয়ন 

নমুনা খ্ানায় সিজরমদন পরিেশুন কদি সিাসরি সাক্ষাৎকাদিি 

মাধযদম জরিদপি তথ্য সংগ্র  কিা  দয়দে। তথ্য সংগ্রদ ি জনয 

সমসঙ্কারলক সুরব্ধাস  অযান্ড্রদয়িরভরত্তক একটি করিউটাি 

 



অযারসসদটি পািদসানাল ইন্টািরভউ (কযারপ) অযারিদকশন 

উন্নয়ন কিা  য়। অযারিদকশনটিি কাযুকরিতা যাচাইদয়ি জনয 

লব্শ কদয়কব্াি মা  পযুাদয় পিীক্ষা কিা  য়। অযারিদকশদন 

ত্রুটিমুি  ওয়া পযুন্ত যাচাই-পুনঃযাচাই প্রররয়া অব্যা ত িাখ্া 

 য়। অযারিদকশনটিদক আিও ব্যব্ ািব্ান্ধব্ কদি তুলদত 

প্ররশক্ষদণি সময় তথ্যসংগ্র কািীদেি মা  পরিেশুন লথ্দক 

প্রাপ্ত মতামতগদলাও অন্তভুুি কিা  য়। 

২.৪ বনরতক  রবদবিয রবর্য়  

নগি আথ্ুসামারজক অব্স্থা রনরূপণ জরিপ লপ্রাদটাকলটি জাতীয় 

পরিসংখ্যান সংস্থা, ব্াংলাদেশ পরিসংখ্যান বু্যদিা (রব্রব্এস)’ি 

কারিগরি করমটি কতুৃক অনুদমােন কিা  য়। এদত লয 

লপ্রাদটাকল অনুসিণ কিা  য় তা মূলত তদথ্যি সুিক্ষা 

লপ্রাদটাকমলি অংশ, যা তথ্য সংগ্রদ ি সময় ঝুূঁ রক হ্রাস কিাি 

জনয জরিপ এব্ং পরিচালনাি লকৌশল রব্দেষদণ সম্ভাব্য ঝুূঁ রক 

এড়াদনাি রেকরনদেুশনা লেয়। তথ্য সংগ্রদ ি প্রাক্কাদল জরিদপ 

অংশ লনয়া প্রদতযক তথ্যোতাি রনকট লথ্দক লমৌরখ্ক সম্মরত 

গ্র ণ কিা  য়। জরিদপ অংশ লনওয়াি জনয সকল 

উত্তিোতাদক অংশ লনয়া না লনয়া রব্ষয়টি সিূণু ঐরচ্ছক মদম ু

অব্র ত কিা  দয়রেল। তাদেি পরিষ্কািভাদব্ জানাদনা  য় লয, 

তাদেি ব্যরিগত সনািদযাগয তথ্য পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ 

অনুযায়ী লগাপন িাখ্া  দব্। অরধকন্তু, উত্তিোতাদেি লয 

লকানও সময় সাক্ষাৎ প্রোন ব্ন্ধ কিা, পূদব্ুাি ও পিব্তী সকল 

ব্া রনরেুষ্ট প্রদশ্নি উত্তি প্রতযাখ্যান কিাি অরধকাি সিদকু 

তাদেি অব্র ত কদি লনয়া  য়। 

 

২.৫ িরিপ প্ররশক্ষে 

মা  পযুাদয় তথ্য সংগ্র  শুরুি পূদব্ু রব্রব্এস সেি েপ্তদি 

লকন্দ্রীয়ভাদব্ ২-৬ রিদসম্বি ২০১৮ সমদয় সকল 

তথ্যসংগ্র কািী এব্ং সুপািভাইরজং কমুকতুাদেি জনয পাূঁ চ 

রেনব্যাপী প্ররশক্ষণ লেয়া  য়। উচ্চমানসিন্ন রব্দশষদজ্ঞি 

সমন্বদয় গঠিত মািাি লেইনািগদণি মাধযদম তথ্যসংগ্র কািী 

এব্ং সুপািভাইরজং কমুকতুাদেি রনরব্ড় প্ররশক্ষণ প্রোন কিা 

 য়। প্রশ্নপত্র ও লমাব্াইল অযারিদকশন উভদয়ি প্ররশক্ষণ 

যুগপৎভাদব্ লেয়া  য়। প্ররশক্ষদণ জরিদপি রব্রভন্ন পদ্ধরত 

সিদকু রব্দশষ কদি মা  পযুাদয়ি প্রস্তুরত, প্রশ্নপত্র, মানরব্ক 

রব্ষয় সুিক্ষা, উপাত্ত ব্যব্স্থাপনা ও লযাগাদযাগ পদ্ধরতি ওপি 

প্ররশক্ষণ লেয়া  য়। কযারপ অযারিদকশদনি ওপি প্ররশক্ষদণ 

অযারিদকশন উন্নয়নকািী সংস্থাি প্ররতরনরধদেি সিাসরি 

অংশগ্র ণ রনরিত কিা  য়। প্ররশক্ষণ কমুসূরচি অংশ র দসদব্ 

তথ্যসংগ্র কািী এব্ং তাদেি সুপািভাইরজং কমুকতুাদেি 

ব্যব্ ারিক জ্ঞাদনি জনয মা  পরিেশুদনি ব্যব্স্থাও কিা  য়। 

 

২.৬ মাঠপ ম াদয়ি তর্য সাংগ্রহ 

নগি আথ্ুসামারজক অব্স্থা রনরূপণ জরিদপ ম াট ৪৪ িন 

ির্যসাংগ্রহোিী তথ্য সাংগ্রহ েদিদে। ির্যসাংগ্রহোিীদেি ৬০ 

শতাংশই রেদলন নািী। চবচবএদসি চবিাগীে এবাং মিলা 

 



পযসাদেি ম াট ১০ জন সুপািভাইরজং ে সেিস া  াঠ িোিচেদি 

সিৃি চেদলন। ন যনাভুি চপএসইউি  দধ্য সকল খ্ানাি 

িাচলো কিাি িনয ৪ চডদসম্বি ২০১৯ মর্দে তথ্য সংগ্র  

কাযুরম শুরু  য়। খ্ানা িাচলো প্রস্তুত কাযুরমটি কযারপ 

অ্যাচিদেশন বযবহাি েদি ১৩ চডদসম্বি ২০১৯ এি  দধ্য সিন্ন 

হে।  ূল জরিপ প্রশ্নপত্র ব্যব্ াি কদি ির্য সাংগ্রদহি িনয 

তথ্যসংগ্র কািী এবাং সুপািভাইরজং কমুকতুাগণদক খ্ানাি 

িাচলোি ওপি চিচত্ত েদি ন যনা খ্ানাসমূ  মেিীেিাদব 

রনব্ুাচন কদি লেয়া  দয়চেল। মূল জরিদপি ির্য সাংগ্রহ কাযুরম 

শুরু  য় ১৪ চডদসম্বি ২০১৯ এবাং লশষ  য় ২৬ রিদসম্বি ২০১৯ 

তারিদখ্। মসলযলািচিচত্তে মফাি-চি মনটওোেস রভরত্তক 

ইন্টািদনট সাংদযাদগি সাদর্ অ্যান্ড্রদেড অ্পাদিটিাং চসদেদ ি 

ফযাবদলট (লফান+টযাব্দলট) বযবহাি েদি তথ্য সাংগ্রহ েিা 

হে। সংগৃ ীত তথ্য চিদেল টাইদ  মেিীে ক্লাউড সািস াদি 

মপ্রিণ েিা  য়। 

২.৭ তর্য সাংগ্রদহি মান রনয়ন্ত্রে 

এেটি রিদয়ল টাইম অ্নলাইন ডযাশদবাদডস  সিাসচি সাংযযক্ত 

েদি কযারপ অ্যাচিদেশদনি  াধ্যদ  সংগৃ ীত ির্য সাব্ুক্ষরণক 

পরিব্ীক্ষণ েিা হদেদে। এ সুরব্ধাটি ির্য সাংগ্রদহি অ্নলাইন 

পরিব্ীক্ষণ ও  ানচনেন্ত্রণ চনরিদত স ায়তা েদি। 

অ্যাচিদেশনটি জরিদপি আন্তঃপ্রশ্ন সামঞ্জসযতা ও 

ধািাব্ার কতাি তবচশষ্টয বিাে মিদখ্ তিচি েিা হে। এোড়াও 

ির্য সাংগ্রহ মশদষ অ্নলাইন িাউি সািস াদি লপ্রিদণি পি 

ডযাশদবাদডস ি  াধ্যদ  জরিপ রনয়ন্ত্রণ টিম কতুৃক ির্য যািাই 

েিা ব্যব্স্থা রেল। কযারপ অযারিদকশনটি উন্নয়দনি সময় এটিদত 

মলাবাল পচিশচনাং চসদে  (চিচপএস) স্বয়ংররয়ভাদব্ অব্স্থান 

রচরিত কিাি ব্যব্স্থা িাখ্া  য়। প্রদতযক খ্ানাি ির্য সাংগ্রহ 

শুরুি স ে এবাং মশদষ সংরেষ্ট খ্ানাি মলাবাল পচিশচনাং 

চসদে  (চিচপএস) অ্বস্থান স্বোংচক্রেিাদব রচরিত ও ধািণ 

েিা  য়। এই িচিদপি ির্য সাংগ্রদহি স ে সাবসক্ষচণে 

পরিব্ীক্ষণ ও তোিরক চনচিি েিা হে। তদুপরি, পচিসাংখ্যান 

ও ির্য বযবস্থাপনা চবিাগস  বাাংলাদেশ পচিসাংখ্যান বযযদিাি 

উচ্চপেস্থ ে সেিস াগণ এবাং চবশ্ব খ্ােয সাংস্থাি প্রচিচনচধ্গণ  ান 

চনেন্ত্রণ রনরিদত ির্য সাংগ্রহ োযসক্র   াঠপযসাদে ভ্রমণপূব্ুক 

রনরব্ড় পরিব্ীক্ষণ েদিন। রব্রব্এস-এি চবিাগ এবাং মিলা 

পযসাদেি ে সেিস াগণ তোিরকি োচেদে চনদোচিি চেদলন। 

 

২.৮: উপাত্ত বযবস্থাপনা  ও উপাত্ত রবদের্ে 

ক্লাউড সািস াি মর্দে মডচলদ দটড মটক্সট িাসসন অ্ব ে া 

মসপাদিদটড িযালযস (চসএসচি)-ি েীঘস ফি  মর্দে প্রশি 

ফিদ  পচিবিস ন েদি ির্যগুদলা গ্রহণ েিা হদেদে। উপাত্ত 

বযবস্থাপনাি আেশস গাইডলাইন অনুসিণ েদি উপাত্ত পচিেন্ন 

ও সিােনা েিা হদেদে। েযাটা ১৫ িাসসদনি  াধ্যদ  

উপাদত্তি সিােনা, পচিেন্নিা এবাং চবদেষণ সিন্ন েিা 

 



হদেদে। েযাটা এ চপ ১৫.১ িাসসদনি  াধ্যদ  চনধ্সািে 

ির্যগুদলাি চবদেষণ েিা হদেদে। 

২.৯ মাইদক্র া াো  সশয়ারিাং  

জরিদপি আওতাভুি নমুনা খ্ানাসমূদ ি মগাপনীেিা চনচিি 

েিদি খ্ানা সনাক্তোিী ির্যসমূ  ময ন: খ্ানাি চিচপএস 

অ্বস্থান, মফান নম্বি এবাং না  মাইদরািাটা মসট মর্দে 

অ্পসািণ বা  যদে মফদল হদেদে। এই না চবহীন ডাটাদসট 

চবচবএস-এি েচিউটাি উইং-এি আকুাইদভ সাংিচক্ষি আদে। 

এই মাইদরািাটা পিবিী লকাদনা মযৌচক্তে গদব্ষণাি িনয 

মশোি েিা মযদি পাদি। মসদক্ষদত্র এই মাইদরািাটা মপদি 

যর্াযর্ চনেদ  চবচবএস-এি ম াপরিচালক বিাবি আদবেন 

েিদি হদব। আদবেদনি চিচত্তদি চবচবএস ডাটা মশোচিাং 

নীচিমালা অনুযায়ী মাইদরািাটা মশোি েিা  দব্। 

 



অধযায় ৩: খ্ানা ও িনসাংখ্যাি 

ববরশষ্ট্য 

 

 

খ্ানা ও খ্ানাসেসযদেি িীবনযাত্রাি  ান, মপশা এবাং খ্ানাি 

সিদেি  াচলোনা সাংক্রান্ত তবচশষ্টয পযসাদলািনা েদি িাদেি 

িীবন ান সিদেস  ধ্ািণা পাওো মযদি পাদি। নগি 

আর্সসা াচিে অ্বস্থা চনরূপণ িচিদপি আওিাে খ্ানা িচিদপি 

 াধ্যদ  সাংগতহীি উপাত্ত বযবহাি েদি এ অ্ধ্যাদে ঢাো-িট্টগ্রা  

ম ানগি এবাং অ্নযানয নগি এলাোসহ সাচবসে এবাং 

মডাদ ইনচিচত্তে খ্ানাি পচিদলখ্ পযসাদলািনা েিা হদেদে। 

৩.১: িনতত্ত্ব 

লকাদনা জনদগাষ্ঠী ও তাদেি কলযাদণি সামারজক অব্স্থান 

অনুসন্ধাদনি জনয খ্ানাি গ ন একটি গরুেপূণু রনরূপণকািী 

উপাোন। সািরণ ৩.১-এ নগিাঞ্চদলি খ্ানাি রব্রভন্ন ধব্রশষ্টযসমূ  

লেখ্াদনা  দয়দে। খ্ানা প্ররত খ্ানায় সেসয সংখ্যা িদয়দে গদড় 

৪.০৪ জন।  

রনভুিশীলতাি অনুপাত ব্লদত কমকু্ষম ব্য়সী (১৫-৬৪ ব্েি) 

জনসংখ্যাি রব্পিীদত ০-১৪ ব্েি (অথ্ুাৎ ১৫ ব্েদিি কম ব্য়সী) 

ও ৬৪ ব্েদিি ঊদরু্ধ্ি (অথ্ুাৎ ৬৫+) লমাট জনসংখ্যাি 

অনুপাতদক লব্াঝাদনা  দয় থ্াদক। এ অনুপাতদক শতকিায় 

প্রকাশ কিা  দয় থ্াদক। অনযানয নগদিি তুলনায় ঢাকা ও চট্টগ্রাম 

ম ানগদি রনভুিশীলতাি অনুপাত সামানয লব্রশ (শতকিা ৪৯-

এি রব্পিীদত শতকিা ৪৮ ভাগ)।  

নগিাঞ্চদল ঝুূঁ রকপ্রব্ণতাি মদধয থ্াকা খ্ানাি প্রাথ্রমক রব্েযালদয় 

গমদনাপদযাগী রশশুদেি মদধয গদড় ৯৩ শতাংশ এব্ং মাধযরমক 

রব্েযালদয় গমদনাপদযাগী রশশুদেি মদধয গদড় ৬৮ শতাংশ রশশু 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন যায়। খ্ানাি আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬ জরিদপি 

ফলাফদল লেখ্া লগদে লয, শ ি এলাকায় প্রাথ্রমক ও মাধযরমক 

রব্েযালদয় উপরস্থরতি  াি যথ্ারদম ৯২ শতাংশ ও ৮১ শতাংশ।  

 



৩.২ িনসংখযার বয়স-জিঙ্গ জবনযাস: 

মোদনা িনদগাষ্ঠীি বেস-চলে চবনযাস িাদেি অভযন্তিীণ গ দনি 

চবষদে স্পষ্ট ধ্ািণা লেয়। লয লকাদনা সা াচিে চনিাপত্তা ে সসূচি 

উন্নেদনি লকৌশল প্রণয়দন সযচবধ্াদিাগী িনসাংখ্যাি িনয 

অন্তরনুর ত রব্ষয়ারে চবদবিনা েিা উচিি। চিত্র ৩.১-এ ২০১৯ 

সাদল বাাংলাদেদশি নগি এলাোে ব্সব্াসকািী জনদগাষ্ঠীি 

বেস-চলদেি মেচণচবনযাস মেখ্াদনা হদেদে। জনসংখ্যা রপিারমি 

হদি মেখ্া যাে লয, পযরুষ ও  চহলা উভদয়ি মদধযই ১৫-১৯ 

বেি বেসী িনসাংখ্যাি অনুপাত সদব্ুাচ্চ। এই চপিাচ ডটিি 

আকৃরত  দত চনচিি  ওয়া যায় লয, মবচশিিাগ উন্নেনশীল 

মেশগদলাদত রব্েযমান গতানুগরতক চবনযাস চস্থচিশীল  দত শুরু 

কদিদে। চপিাচ ডটিদি লেখ্া যাদচ্ছ লয, উপরিভাদগি তুলনায় 

রনম্নভাদগ িনসাংখ্যা লব্রশ যা উপদিি রেদক রমাগতভাদব্ ব্য়স্ক 

জনসংখ্যাি রেদক সংকুরচত  দয় লগদে।  

 



৩.৩ িীবনর্াত্র ার মান 

চিত্র ৩.২-এ নগিাঞ্চদলি ঝুূঁ রকপ্রব্ণতাি মদধয থ্াকা খ্ানাস ূদহি 

বাসস্থাদনি তবচশষ্টয মেখ্াদনা হদেদে। মেখ্া যাদে লয, ঢাো-

িট্টগ্রা   হানগদিি প্রাে ৬১ শিাাংশ খ্ানা অ্নয খ্ানাি সাদর্ 

টেদলট িাগািাচগ েদি ব্যব্ াি কদি। অ্নযানয নগদি িয লনাে 

ঢাো ও িট্টগ্রা  ম ানগদি এ  াি প্রায় রিগুণ (৬৭ শিাাংশ ব্নাম 

৩৬ শিাাংশ)। লক্ষণীে ময, প্রাে এে-িত িীোাংশ (৩১ শিাাংশ) 

খ্ানাে মটচলচিশন চোংবা পতর্ে িান্নাঘি মনই। যরেও মেখ্া যাদে 

ময, খ্যব ে  সাংখ্যে খ্ানাদিই চবদুযৎ সযচবধ্া মনই, তবু্ও ঢাো ও 

িট্টগ্রা  ম ানগি এলাকাি খ্ানাি িয লনাে অ্নযানয নগি এলাকাি 

খ্ানায় রব্দুযৎ সুরব্ধা না থ্াকাি  াি পাুঁ ি গুণ লব্রশ।  

 

সািরণ ৩.২-এ মডাদ ইনচিচত্তে খ্ানাি বাসগৃদ  চবদুযৎ সযচবধ্াি 

অব্স্থা মেখ্াদনা হদেদে। জাতীয় চগ্রদডি  াধ্যদ  প্রাে সবখ্াদনই 

চবদুযৎ সিবিাহ েিা হদেদে। নগিাঞ্চদলি খ্ানায় একই িকম রচত্র 

লেখ্া রগদয়রেল ২০১৯ সাদলি প্রথ্মাদরু্ধ্ পরিচারলত মারিপল 

ইরন্ডদকটি িািাি সাদভুি ফলাফদল (৯৮ শিাাংশ খ্ানায়)। 

নগিাঞ্চদলি খ্ানায় গি ৭ চেদন চবদুযৎ চবরচ্ছন্ন  াি রেদলা ৩৩ 

শিাাংশ। ঢাো-িট্টগ্রা   হানগদিি িয লনাে অ্নযানয চসটি 

েদপসাদিশদন চবদুযৎ রব্রচ্ছদন্নি পচি াণ চেগুদণিও মবচশ 

(যর্াক্রদ  ২৪ শিাাংশ ও ৬৫ শিাাংশ)। 
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সািরণ ৩.৩-এ বাসগৃদ ি কা াদমা মেখ্াদনা হদেদে। কাযুত প্রায় 

সকল (৯৮ শিাাংশ) খ্ানাি ব্াসগৃদ  মঢউটিন/চসআই রশট, ইট, 

চসদ ন্ট বা কংররদটি উপকিদণ তিিী স্থায়ী লেয়াল িদয়দে; যা 

অ্নযানয নগদিি িয লনাে ঢাো-িট্টগ্রা  চসটি েদপসাদিশদন সা ানয 

মবচশ (যর্াক্রদ  ৯২ শিাাংশ ও ৯৯ শিাাংশ)। খ্ানাি ব্াসগৃদ ি 

োদেি উপকিণ রব্দব্চনা কিদল লেখ্া যায় লয, প্রাে ৪৫ শিাাংশ 

খ্ানাি ব্াসগৃদ ি োদেি উপকিণ  দলা মঢউটিন/চসআই রশট 

এবাং ৫৩ শিাাংশ খ্ানাি ব্াসগৃ  উপকিণ র দসদব্ বযবহাি 

েদিদে ইট/চসদ ন্ট/কংচক্রট। 
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সািচণ ৩.৪-এ নগিাঞ্চদলি খ্ানাে িান্নাি জ্বালাচন উৎদসি 

লেখ্াদনা হদেদে। ঢাকা-চট্টগ্রাম ম ানগি এলাকাি খ্ানাস ূদহ 

িান্নাি জ্বালাচনি  ূল উৎস হদে সিব্িা েত ি গযাস (৯৩ 

শিাাংশ), মযখ্াদন অ্নযানয নগদি প্রধানত িান্নাি জ্বালারনি  ূল 

উৎস চহদসদব জ্বালারন োঠ ও িিল মপদট্টাচলো  গযাস বযবহৃি 

হে (যথ্ারদম ৫৪ শতাংশ ও ৩৩ শতাংশ)। লিাদমইন রভরত্তক 

সামানয ব্যব্ধান োড়া সকল নগিাঞ্চদলি খ্ানায়ই আদলাি উৎস 

চহদসদব চবদুযৎ বযবহৃি হদে প্রাে সবখ্াদনই । 
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৩.৪: চপিা 

চিত্র ৩.৩-এ নগিাঞ্চদল ঝুূঁ রকপ্রব্ণতাি মদধয থ্াকা খ্ানাি 

খ্ানাপ্রধ্ানগদণি প্রধান মপশাি লশ্ররণরব্নযাস মেখ্াদনা হদেদে। 

লেখ্া যাদচ্ছ লয, খ্ানাপ্রধ্াদনি মপশাি মদধয মবিনচিচত্তে 

োিই  দলা সব্দচদয় লব্রশ (প্রাে ২৫ শিাাংশ), এিপি িদয়দে 

বযবসা/বাচণিয (২০ শিাাংশ), আত্মক সসাংস্থান (১৮ শিাাংশ) 

এবাং চেন িযি (১৫ শিাাংশ)। ১৬ শিাাংদশি লব্রশ খ্ানাপ্রধান 

লকাদনা ধিদনি আয়  য় এমন মপশাি সাদর্ িচড়ি নয়। সািচণ 

A5.1-এ নগিাঞ্চদলি ঝুূঁ রকপ্রব্ণ খ্ানাে মপশাি সিূণস রব্নযাস 

মেখ্াদনা হদেদে। 

 

৩.৫: খ্ানাি সম্পদেি মারলকানা 

সািরণ ৩.৫  দত লক্ষয কিা যায় লয, নগিাঞ্চদলি অরধকাংশ 

খ্ানাি সাধািণ আসব্াব্পত্র লযমন খ্াট/রব্োনা (৮৭ শতাংশ), 

 



ওয়যািড্রব্ (৬৪ শতাংশ), লচয়াি/লটরব্ল (৫৩ শতাংশ) িদয়দে। 

খু্ব্ কম সংখ্যক খ্ানাি লসাফা/রিভাদনি মদতা রব্লাসব্হুল 

আসব্াব্পত্র িদয়দে (১৫ শতাংশ)। অদধুদকি লব্রশ খ্ানাি অন্তত 

একটি লিরিজাদিটি িদয়দে (৫২ শতাংশ) লযখ্াদন ৯০ শতাংশ 

খ্ানািই অন্তত একটি ইদলরিক ফযান িদয়দে। প্রায় ১৩ শতাংশ 

খ্ানাি লসলাই লমরশন এব্ং ৪৩ শতাংদশি লব্রশ খ্ানাি অন্তত 

একটি স্মাটুদফান িদয়দে। 

 

 

 



অধযায় ৪: সঞ্চয় ও ঋে 
 

 

সঞ্চে ও ঋদণি প্রবণিা বাাংলাদেদশি নগিাঞ্চদল বসবাসোিী 

ঝুূঁ রকি মুদখ্ থ্াকা খ্ানাি আর্সসা াচিে অ্বস্থাি উপি 

উদেখ্দযাগয প্রিাব িদয়দে। অ্র্সননচিে দুিবস্থাি স দে এই 

সঞ্চদেি অ্র্স েচিদ্র িনদগাষ্ঠীদে ময মোন খ্ািাপ পচিচস্থচি 

ম াোদবলাে গুরুেপূণস চনো ে চহদসদব সহােিা েদি থ্াদক 

পাশাপাচশ িাদেি লভাদগি প্রবণিাদে ও চস্থচিশীল িাখ্দি 

িূচ ো পালন েদি। বাাংলাদেদশ শহদি বসবাসোিী ঝুূঁ রকি মুদখ্ 

থ্াকা িনদগাষ্ঠীদে সঞ্চে ও ঋদণ আগ্রহী েদি মিালাি মক্ষদত্র 

ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্, আত্মীয়-স্বজন ও ব্যাংদকি মদতা গিানযগচিে 

উৎসদক োচপদে এনচিও প্রচিষ্ঠানগুদলা প্রধান প্ররতষ্ঠান 

চহদসদব ভূরমকা িাখ্দে। এ অধযাদয় নগিাঞ্চদলি খ্ানায় ২০১৯-

এি সঞ্চে ও ঋদণি ির্য গুদলা িয দল ধ্িা হদেদে। 

সািচণ ৪.১-এ সঞ্চদেি ির্য সরন্নদব্শ েিা হদেদে। গদড় ৩৩ 

শতাংশ খ্ানা উদেখ্ কদিদে লয, তােি লকাদনা না লকাদনা সঞ্চে 

িদেদে; এি মদধয ঢাো-িট্টগ্রা   হানগি এলাোে এ  াি 

অ্নযানয নগি এলাোি লচদয় অদধকু (২৮ শতাংশ ব্নাম ৫২ 

শতাংশ) (চিত্র ৪.১)। ঢাো-িট্টগ্রা  নগিাঞ্চদলি খ্ানাসমূদ  

সঞ্চদেি মক্ষত্র র দসদব্ পেদিি শীদষস িদেদে বযাাংরকং প্ররতষ্ঠান 

(৪৭ শতাংশ), এিপি িদয়দে এনচিও (২৭ শতাংশ); অনযানয 

রসটি কদপুাদিশদন এ অব্স্থাি ঠিক চবপিীি রচত্র লক্ষয েিা যায়।  

⎯ 

⎯ 

⎯ 

⎯ 

⎯ 

⎯ 

⎯ 

⎯ 

⎯ 

⎯ 

⎯ 



সািচণ ৪.২-লত মডাদ ইন লভদে ঋদণি আকাি ও উৎস লেখ্াদনা 

হদেদে। অনযানয রসটি কদপুাদিশন এলাকায় ঢাো- িট্টগ্রা  রসটি 

কদপুাদিশন এলাকাি তুলনায় খ্ানাপ্ররত গড় ঋদণি পরিমাণ 

লব্রশ (যথ্ারদম খ্ানাপ্ররত ৪৭,১৮১ টাো ও ৪৫,৭৪৫ টাো)। 

নগিাঞ্চদলি প্রাে সেল খ্ানায় ঋদণি প্রাথ্রমক উৎস  দলা 

এনচিও প্রচিষ্ঠান; এিপি িদয়দে আত্মীয়-স্বজন/ব্নু্ধব্ান্ধব্। চিত্র 

৪.২-মি নগিাঞ্চদলি খ্ানাি ঋদণি প্রধ্ান উৎসগুদলাি 

সািসাংদক্ষপ িয দল ধ্িা হদেদে। 

⎯ 

⎯ 

⎯ 

⎯ 

⎯ 

⎯ 

⎯ 

⎯ 

⎯ 

⎯ 

⎯ 

⎯ 



 
 



অধযায় ৫:  যারসরলটিদত 

অজিগমযত্া 

 

 

নগদিি খ্ানাসমূদ ি রব্রভন্ন ফযারসরলটিদত অরভগমযতা সিরকুত 

তথ্যাব্লী, লযমন: কী ধিদনি ফযারসরলটিসমূদ  তািা পরিেশুন 

কদিদে, রকভাদব্ তািা সুরব্ধাসমূদ  পরিেশুন কদিদে এব্ং 

ফযাচসচলটিসমূদ  অরভগমযতা লপদত লকান  লকান  রব্ষয় ভূরমকা 

িাদখ্, লয রব্ষয়গদলা নগদিি খ্ানাসমূদ ি খ্ােয রনিাপত্তা, পুরষ্ট 

ও োরিদ্রযদক প্রভারব্ত কদি থ্াদক তা এখ্াদন তুদল ধিা  দয়দে। 

সব্দশদষ এ অধযাদয় নগিাঞ্চদলি খ্ানাসমূদ ি ফযাচসচলটিসমূদ  

২০১৯ সাদল অরভগমযতা পযুাদলাচনা কিা  দয়দে। 

সািরণ ৫.১-এ নগি এলাকাি খ্ানাসমূ  লযসব্ ফযাচসচলটিসমূ  

পরিেশুন কদি থ্াদক লসগদলা অনুসন্ধান কিা  দয়দে। 

লব্রশিভাগ খ্ানা স্থানীয় মুরে/মরন ারি লোকান (৮০ শতাংশ) ও 

 াট/ব্াজাদি (৭৪ শতাংশ) রগদয় থ্াদকন, অনযানয নগদিি 

খ্ানাসেসযিা এ স্থানগদলাদত আিও লব্রশ রগদয় থ্াদকন। উদেখ্য 

লয, নগিাঞ্চদলি ৩৮ শতাংশ খ্ানাি সেসযিা প্রায়শই সিকারি-

লব্সিকারি  াসপাতাদল রগদয় থ্াদকন। এ লথ্দক লব্াঝা যায়, 

তাদেি মদধয অসুস্থতা ও দুর্ুটনাি রব্স্তাি িদয়দে। 

সািরণ ৫.২ এ নগি এলাকায় রব্েযমান রনরেুষ্ট ফযাচসচলটিলকদন্দ্র 

লযদত ব্যব্হৃত লযাগাদযাগ ব্যব্স্থাি সিরকুত তথ্য তুদল ধিা 

 দয়দে। নগিাঞ্চদলি অরধকাংশ খ্ানাি সেসযিা স্থানীয় মুরে 

লোকান/মরন ারি লোকাদন সাধািণত পাদয় ল ূঁ দট যান (৯৮ 

শতাংশ), অ্নযানয নগদিি তুলনায় ঢাকা-চট্টগ্রাম নগদি এ  াি 



লব্রশ (৯৯ শতাংশ ব্নাম ৯৫ শতাংশ)। ব্যাংদক যাওয়াি লক্ষদত্র 

রিকশা/ভযান ব্যব্হৃত  দয় থ্াদক লব্রশ (যথ্ারদম ৩৬ শতাংশ 

এব্ং ৫৫ শতাংশ)। 



সািরণ ৫.৩-এ নগি এলাকাি খ্ানাসমূ   দত রনরেুষ্ট 

ফযাচসচলটিসমূদ ি গড় দূিে লেখ্াদনা  দয়দে। খ্ানা  দত স্থানীয় 

মুরে লোকান/মরন ারি লোকাদনি গদড় সব্দচদয় কম দূিদে (১.৪ 

রকদলারমটাি) অব্রস্থত। তুলনামূলক কম দূিদেি কািদণ স্থানীয় 

মুরে লোকান/মরন ারি লোকাদন তািা র্ন র্ন লযদত পািদে যা 

লটরব্ল ৫.১-এ লেখ্াদনা  দয়দে।  

লটরব্ল ৫.৪ এই লটরব্দল নগি এলাকাি খ্ানাসমূ   দত নমুনা 

এলাকায় অব্রস্থত রব্রভন্ন ফযাচসচলটিসমূদ  লপৌূঁোদত প্রদয়াজনীয় 

সময় সিদকু আদলাকপাত কিা  দয়দে। নগিাঞ্চদলি খ্ানা 

 দত স্থানীয় মুরে লোকান/মরন ারি লোকান, লযখ্াদন সব্দচদয় 

লব্রশ যাওয়া  দয় থ্াদক লসখ্াদন লযদত গদড় ৫ রমরনট সময় 

লাদগ। সব্দচদয় লব্রশ সময় লাদগ সিকারি/লব্সিকারি 



 াসপাতাদল লযদত (২৭ রমরনট), লিাদমইনরভরত্তক রব্চাদি ঢাকা-

চট্টগ্রাম ম ানগদি তুলনামূলক এ সময় লব্রশ ললদগ থ্াদক। 

Facilities 
Domains 

All  
  

 
 
 



অধযায় ৬: পারন, পয়ঃবযবস্থাপনা ও 

স্বাস্থযরবরধ  

 

 

ব্াংলাদেদশি নগি এলাকাি জনগণ পারন, পয়ঃব্যব্স্থাপনা ও 

স্বাস্থযরব্রধ সিরকুত নানারব্ধ চযাদলঞ্জ লমাকাদব্লা কিদে, যা 

খ্ােয রনিাপত্তা ও পুরষ্টি অনযতম স্তম্ভ র দসদব্ রব্দব্রচত। পারন ও 

পয়ঃব্যব্স্থাপনা সিরকুত রব্রভন্ন লিাগ লযমন: িায়রিয়া, কৃরম 

সংরমণ ও উেিাময় ইতযারে ব্াংলাদেদশ রশশুদেি রব্রভন্ন 

অসুস্থতাি প্রধান কািণ। রনম্নমাদনি পয়ঃব্যব্স্থাপনা লযমন: 

ওয়াটাি রসলরব্ ীন পায়খ্ানা এব্ং  াত না লধায়াি কািদণ 

পারনব্ার ত লিাগগদলাি ঝুূঁ রক বৃ্রদ্ধ লপদত পাদি। ফদল, শ ি 

এলাকাি রনম্ন আদয়ি খ্ানাসমূদ ি মদধয পারন, পয়ঃব্যব্স্থাপনা ও 

স্বাস্থযরব্রধ সিদকু সদচতনতা বৃ্রদ্ধি উপি সদব্ুাচ্চ গরুে 

আদিাপ কিদত  দব্। সুতিাং, নগিাঞ্চদলি রনম্নআদয়ি জনগদণি 

পারন, পয়ঃব্যব্স্থাপনা ও স্বাস্থযরব্রধ রব্ষদয় ধািণা পাওয়া সব্ুারধক 

গরুেপূণু। ব্রণুতাব্স্থায়, এ অধযাদয় নগিাঞ্চদলি খ্ানায় পারন, 

পয়ঃব্যব্স্থাপনা ও স্বাস্থযরব্রধ রব্ষদয় আদলাকপাত কিা  দয়দে।  

সািরণ ৬.১-এ নগদিি খ্ানাসমূদ ি খ্াব্াি পারনি উৎস সিদকু 

তথ্য লেয়া  দয়দে। সারব্ুকভাদব্, সিব্িা কৃত পারন (সিকারি 

সিব্িা  ও খ্ানাি অভযন্তদি স্থারপত পাইদপ)  দচ্ছ খ্াব্াি পারনি 

সব্দচদয় বৃ্ ৎ উৎস (৬৪ শতাংশ), রকন্তু ঢাকা-চট্টগ্রাদমি 

খ্ানাসমূদ ি লক্ষদত্র অ্নযানয নগদিি তুলনায় এ  াি রতনগণ 

লব্রশ (৭৫ শতাংশ ব্নাম ২৫ শতাংশ)। গদড় ৩৪ শতাংশ 

নগিাঞ্চদলি খ্ানায় খ্াব্াি পারনি উৎস র দসদব্ নলকূদপি পারন 

(করমউরনটি, রনজস্ব ও অনযানয নলকূপ) ব্যব্ াি কিা  য়। 

 



চিত্র ৬.১-এ ২০১৯ সাদল নগিাঞ্চদলি খ্ানাসমূদ ি পারন, 

পয়ঃব্যব্স্থাপনা ও স্বাস্থযরব্রধ সুরব্ধা সিদকু আদলাকপাত কিা 

 দয়দে।  াত লধায়াি ব্যব্স্থা ও পারনি উপরস্থরত তুলনামূলকভাদব্ 

লব্শ লক্ষয কিা যায় অথ্ুাৎ ৮৬ শতাংশ নগিাঞ্চদলি খ্ানাসমূদ  

পায়খ্ানাি পাদশ  াত লধায়াি ব্যব্স্থা এব্ং ৯০ শতাংশ খ্ানায় 

 াত লধায়াি স্থাদন পারনি উপরস্থরত পাওয়া লগদে। অনযানয পারন, 

পয়ঃব্যব্স্থাপনা ও স্বাস্থযরব্রধ সুরব্ধাি রব্চাদি শ দিি েরিদ্র 

খ্ানাসমূদ   াত লধায়াি উপকিদণি অপযুাপ্ততা িদয়দে (ঢাকা-

চট্টগ্রাদম ৬৪ শতাংশ এব্ং অ্নযানয নগি এলাকায় ৭৭ শতাংশ)। 

নগিাঞ্চদলি প্রায় ৬১ শতাংশ খ্ানা অনযানয খ্ানাি সাদথ্ তাদেি 

লযাট্রিন ভাগাভারগ কদি ব্যব্ াি কদি। লযাট্রিদনি ধিন সংরান্ত 

তথ্য পযুাদলাচনায় লেখ্া যায় (সািরণ ৬.২), অধুাংদশি সামানয 

কম নগিাঞ্চদলি খ্ানা (৪৬ শতাংশ) সযারনটারি লযাট্রিন ব্যব্ াি 

কদি থ্াদক। 

ব্ারক অদধুক নাগরিক খ্ানা  য় ওয়াটাি রসলস  (২৪ শতাংশ) 

নয়দতা ওয়াটাি রসলরব্ ীন (২৯ শতাংশ) পাকা লযাট্রিন ব্যব্ াি 

কদি থ্াদক। লযাট্রিদনি ধিন জানা খু্ব্ই জরুরি কািণ ওয়াটাি 

রসলরব্ ীন লযাট্রিন ব্যব্ ািকািী খ্ানাসমূদ  লপাকামাকড় ব্া 

অনযানয ব্া দকি মাধযদম রব্রভন্ন লিাগ েড়াদত পাদি। 

নগিাঞ্চদলি খ্ানাসমূদ ি মদধয উনু্মি স্থাদন পায়খ্ানা কিাি 

লকাদনা অরস্তে লনই ব্লদলই চদল। 



 

 



অধযায় ৭: খাদয জনরাপত্তা এবং 

খাবাপরর বযয় 

 

 

খ্ােয রনিাপত্তা ব্লদত সকল মানুদষি স্বাস্থযকি এব্ং কদমুােযমী 

জীব্দনি জনয সাব্ুক্ষরনক খ্ােয চার ো লমটাদত প্রদয়াজনীয় 

খ্াব্াদিি অরভগমযতাদক বু্ঝায়। খ্ােয রনিাপত্তা রতনটি রব্ষদয়ি 

ওপি রনভুি কদি- খ্াদেযি প্রাপযতা, লসই খ্ােয গ্র দণি 

অরভগমযতা এব্ং ব্যব্ াি ব্া পুরষ্টগত রেক। 

খ্ােয প্রাপযতা এব্ং লসই খ্ােয গ্র দণ অরভগমযতা বৃ্রদ্ধ কিদলই 

লয খ্ানাি ঝুূঁ রকি মুদখ্ থ্াকা সেসযদেি পুরষ্টগত ঝুূঁ রক রনিসন 

 দব্, তা রনরিত নয়। সামরগ্রকভাদব্ জনগদণি পুরষ্টি অভাব্ 

দূিীকিদণ ব্াংলাদেশ যদথ্ষ্ট অগ্রগরত অজুন কদিদে। তদব্, 

অপুরষ্টি সমসযাটি এখ্নও রব্দশষ কদি মর লা এব্ং রশশুদেি 

মদধয উচ্চ পযুাদয় রব্েযমান িদয়দে। এ পরিদপ্ররক্ষদত এই 

অধযাদয় নগিাঞ্চদলি খ্ানাসমূদ  খ্ােয রনিাপত্তা এব্ং খ্াব্াদিি 

ব্যয় সিদকু পযুাদলাচনা কিা  দয়দে। 

৭.১ খ্ােয এবাং খ্ােয বরহ ূম ত বযয়: 

সািরণ ৭.১ এ খ্ানাি সেসযদেি খ্ানায় প্রস্তুত ও লভাগকৃত 

খ্াদেযি জনপ্ররত মারসক ব্যদয়ি সাদথ্ ব্ারড়ি ব্াইদি লথ্দক 

লভাগকৃত খ্াদেযি জনপ্ররত মারসক ব্যদয়ি তুলনামূলক রচত্র 

লেখ্াদনা  দয়দে। এোড়া লমাট খ্ােয ব্যদয়ি শতকিা কত ভাগ 

ব্ারড়দত ও ব্ারড়ি ব্াইদি ব্যয়  দয়দে তা লেখ্াদনা  দয়দে। 

সািরণ লথ্দক লেখ্া যায়, লমাট খ্ােয ব্যদয়ি রসং ভাগই (৯৫ 

শতাংশ খ্ানায়) প্রস্তুতকৃত খ্াদেযি লপেদন ব্যয়  য়। লেদশি 

নগিাঞ্চদলি খ্ানায় গৃদ ি ব্াইদি লভাগকৃত খ্াদেযি জনপ্ররত 

মারসক ব্যয় ১৩৪ টাকা লযখ্াদন ব্ারড়দত লভাগকৃত খ্াদেযি 

জনপ্ররত মারসক ব্যয় ১,৮৯৩ টাকা।  

 

 

 

 



সািরণ ৭.২-এ লিাদমইনরভরত্তক খ্ানাি খ্ােয এব্ং খ্ােয ব্র ভুূত 

লভাগ ব্যদয়ি অংশ লেখ্াদনা  দয়দে। ঢাো-িট্টগ্রা   হানগি 

লিাদমইদন জনপ্ররত মারসক খ্িচ সদব্ুাচ্চ পাওয়া লগদে (৪,০৪২ 

টাকা), লযখ্াদন উভয় লিাদমইদন জনপ্ররত মারসক খ্িচ ৩,৯৬৬ 

টাকা। নগিাঞ্চদলি খ্ানাসমূদ  খ্ােয ব্যয় তাদেি লমাট ব্যদয়ি 

অদধুদকি লচদয় সামানয লব্রশ (শতকিা ৫১ ভাগ), খ্ােয ব্যয় 

সকল নগিাঞ্চদলি খ্ানাি লক্ষদত্রই সদব্ুাচ্চ পরিলরক্ষত  য়। 

নগিাঞ্চদলি খ্ানাসমূদ  ব্ারড় ভাড়া ও রচরকৎসা ব্যয় রমরলদয় লমাট 

ব্যদয়ি শতকিা ২৬ ভাগ (যথ্ারদম ২১ শতাংশ ও ৫ শতাংশ)। 

ব্ারড় ভাড়া ব্যদয়ি শতকিা পরিমাণ অনযানয নগদিি তুলনায় 

ঢাকা-চট্টগ্রাম ম ানগি এলাকায় লব্রশ, লমগারসটিগদলাদত ব্ারড় 

ভাড়া ব্যদয়ি শতকিা  াি সাধািণত লব্রশই  দয় থ্াদক। 
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চিত্র ৭.১-এ নগিাঞ্চদলি খ্ানাসমূদ  মূলত খ্ােয এব্ং খ্ােয 

ব্র ভুুত আইদটমস  খ্ােযব্যয় লয সদব্ুাচ্চ লভাগ ব্যয়দক রনদেুশ 

কিদে লসটিস  লভাগকৃত রব্রভন্ন আইদটদমি শতকিা  াদিি 

তুলনামূলক রব্দেষণ কিা  দয়দে।  

৭.২ খ্ােয স াগ  

সািরণ ৭.৩ এব্ং ৭.৪-এ গড় খ্ােয লভাদগি পরিমাণ উদেখ্ কিা 

 দয়দে, লযখ্াদন প্রথ্ম েদক প্ররতটি খ্াদেযি গড় লভাগ প্রেশুদনি 

লক্ষদত্র ঐ খ্াদেযি শূনয লভাগকৃত খ্ানাদক র সাদব্ লনয়া  দয়দে, 

পদিি সািরণদত গড় প্রেশুদনি লক্ষদত্র শূনয লভাগকৃত খ্ানাদক 

র সাদব্ ধিা  য় রন। 

 

সািরণ ৭.৩ মর্দে মেখ্া যাে লয, সকল লিাদমইদনই এেেিাদব 

িাি সবদিদে মবচশ পচি াদণ লভাগ কিা হদেদে (২৭৪.৯৬ 

গ্রা /িন/চেন), িািপদিই িদয়দে শাে-সবচি (৯১.২৭ 

গ্রা /িন/চেন)। যচেও অ্দধ্সদেি মবচশ (শিেিা ৫৯ িাগ) 

নাগরিক খ্ানা সিাদহ ে পদক্ষ একদব্লা  যিচগি  াাংস খ্ােয 

চহদসদব গ্রহণ েদি (সািরণ ৭.৫), িািপিও জনপ্রচি মিাগেত ি 

ধেরনক  যিচগি  াাংস লভাদগি পচি াণ অপ্রতুল, যা  াত্র ৪০.৮৪ 

গ্রা । ঢাো-িট্টগ্রা  নগিাঞ্চদলি িয লনাে অ্নযানয নগি এলাোে 

জনপ্রচি ধেরনক মিাগেত ি  ার্াচপেয   যিচগি  াাংদসি পচি াণ 

অপ্রতুল (ঢাো-িট্টগ্রা  ম ানগদি ৪৩.১২ গ্রা /িন/চেন ও 

অ্নযানয নগিাঞ্চদল ৩২.৩৫ গ্রা /িন/চেন)। ধেরনক জনপ্রচি 

মিাগেত ি  ার্াচপেয   াদেি মক্ষদত্রও এেই ধ্িদনি চিত্র মেখ্া যাে। 

ঢাো-িট্টগ্রা  নগিাঞ্চদলি িয লনাে অ্নযানয নগি এলাোে 

চেনপ্রচি মিাগেত ি  ার্াচপেয   াদেি পচি াণ ে । ঢাো-িট্টগ্রা  
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অ্ঞ্চদল ময ন িনপ্রচি খ্ােয বযে মবচশ, মি চন  াাংস গ্রহদণি 

পচি াণও মবচশ (সািরণ ৭.২), লকননা প্রারণি খ্াদেযি ো  

িয লনা ূলে মবচশ হদে র্াদে। অ্নযচেদে,  াত্র ৩৫ শতাংশ খ্ানাে 

সিাদহ লকাদনা না লকাদনা ফল খ্াওো হদেদে (সািরণ ৭.৫), 

মযখ্াদন সকল লিাদমইদনই মিাগেত ি ফদলি পচি াণ খ্যবই 

অপ্রতুল (১৫.৫১ গ্রা /িন/চেন)। 

  

খ্ানাি আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬ অ্নযযােী গড় িাল গ্রহদণি পচি াণ 

শহি অ্ঞ্চদল ৩১৬.৭০ গ্রা /িন/চেন, মযখ্াদন ‘নগি 

আর্সসা াচিে অ্বস্থা চনরূপণ িচিপ ২০১৯’-এ নগদি অব্রস্থত 

খ্ানাসমূদ  িাল লভাদগি গড় পচি াণ ২৭৪.৯৬ গ্রা /িন/চেন। 

গড় ডাল লভাদগি পচি াণ খ্ানাি আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬-লত 

শহি অ্ঞ্চদল ও ‘নগি আর্সসা াচিে অ্বস্থা চনরূপণ িচিপ 

২০১৯’-এ প্রাে োোোচে (১৬.৫ গ্রা /িন/চেন ও ১৫.৮৩ 

গ্রা /িন/চেন), খ্ানাি আয়-ব্যয় জরিদপ শহি অ্ঞ্চদলি মিাগ 

োরিি তেচনে মিাগ ৫০ গ্রা /িন/চেন-এি সা ানয োোোচে 

(চিত্র ৭.২)। ফল ূল ও শাে-সবচিি মক্ষদত্র আবাি এদেবাদি 

চবপিীি চিত্র পাওো মগদে- খ্ানাি আয়-ব্যয় জরিদপ শহি 

অ্ঞ্চদল ফল গ্রহদণি পচি াণ ৪৫.২ গ্রা /িন/চেন, চেন্তু ‘নগি 

আর্সসা াচিে অ্বস্থা চনরূপণ িচিপ ২০১৯’-এ ফল গ্রহদণি 

পচি াণ ১৫.৫১ গ্রা /িন/চেন এবাং শাে-সবচি গ্রহদণি পচি াণ 

যর্াক্রদ  ১৭৪.১ গ্রা /িন/চেন ও ৯১.২৭ গ্রা /িন/চেন। 
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চিত্র ৭.২ এ কারিত খ্ােযগ্র দণি আেশুমান (ব্ািদিম ২০১৩)-

এি প্রিাচবি তেচনে খ্ােয গ্রহদণি পচি াদণি সাদর্ সািরণ ৭.৩ 

মর্দে চনবসাচিি খ্ােয সা গ্রীি প্রেত ি খ্ােয গ্রহদণি গড় পচি াদণি 

িয লনা েিা হদেদে। পাুঁ িটি খ্ােয আইদটদ ি  দধ্য িাল,  াে, 

ডাল, চড  এবাং ফল—  াে বযিীি প্রেত ি খ্ােয গ্রহদণি গড় 

পচি াণ প্রিাচবি তেচনে খ্ােয গ্রহদণি পচি াদণি মিদে ে । 

ফদলি লক্ষদত্র মিাগেত ি এবাং প্রিাচবি তেচনে গ্রহদণি  দধ্য 

সবদিদে মবচশ বযবধ্ান পচিলচক্ষি হদেদে। 

সািচণ ৭.৫ এ গি সাি চেদন গতদহ মিাগেত ি চবচিন্ন খ্াবাদিি 

সিদেস  আদলােপাি েিা হদেদে। িয লনা ূলেিাদব সিা চেন্তু 

উচ্চ েযাদলাচিস তদ্ধ শেস িা ময ন িাল এবাং আলয, যা বাাংলাদেরশ 

খ্ােয িাচলোি  ূল চিচত্ত রনদেুশ েদি, সামরগ্রক নগিাঞ্চদলি 

খ্ানাে এদেি মিাদগি হাি যর্াক্রদ  ৯৯ শিাাংশ এবাং ৯৬ 

শিাাংশ। অ্নযানয মপ্রাটিন উৎস- ডাল (৮৪ শিাাংশ),  াে (৯৪ 

শিাাংশ), চড  (৭৫ শিাাংশ) এবাং  যিচগ (৫৯ শিাাংশ) 

নগিাঞ্চদলি খ্ানাগদলাদত বযাপেিাদব মিাগ েদি থ্াদক, 

মযখ্াদন লিাদমইন দুদটাি  দধ্য নূযনি  পার্সেয চবেয ান। যচেও 

মিাগেত ি শােসবচি এবাং ফদলি পচি াণ িয লনা ূলেিাদব ে  

(সািরণ ৭.৩), িয লনা ূলেিাদব মবচশ ো  এবাং এই 

আইদট গুচলি দ্রুি নষ্ট হবাি প্রবণিাি োিদণ সম্ভবি 

নগিাঞ্চদলি খ্ানাসমূ  িাদেি সািাচহে খ্ােয িাচলোে এই 



খ্াবািগদলা অ্ন্তিযস ক্ত েদি (যর্াক্রদ  ৯৫ শিাাংশ ও ৩৫ 

শিাাংশ)।  চিি, মপুঁোি, আো এবাং িসযনসহ চবচিন্ন ধ্িদনি 

 শলা এবাং গাচনসশ প্রােই খ্াওো হে। প্রচক্রোিাি খ্াবাদিি 

বযবহাদিি সািরণ ৭.৭ মর্দে মেখ্া যাে লয, গুুঁদড়া দুধ্ 

িয লনা ূলেিাদব বযাপেিাদব লভাগ কিা  দয় থ্াদক (১০ 

শিাাংশ), অ্নযানয নগিগদলাি িয লনাে ঢাো-িট্টগ্রা  ম ানগি 

এলাোি খ্ানাস ূদহি  দধ্য এ হাি উচ্চ (৮ শিাাংদশি িয লনাে 

১২ শিাাংশ)। খ্যব ে  খ্াওো খ্াবাদিি  দধ্য  াখ্ন/চঘ (৩ 

শিাাংশ),  াটন (১ শিাাংশ) এবাং হাুঁ স (১ শিাাংশ) অ্ন্তিযস ক্ত।  
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সািরণ ৭.৩-এ িচিদপি পূব্ুব্তী ২৪ ঘণ্টা স দে মযসব খ্ানাে 

ঘদিি বাইদি তিিী খ্াবাি খ্াওো হদেচেল িা আদলাকপাত 

কদিদে। নগিাঞ্চদলি খ্ানাগুদলাদি িচিদপি আদগি চেন প্রাে 

অ্দধ্সে (৪৫ শিাাংশ) মানুষ িাদেি বাচড়ি বাইদি মখ্দেচেল, 

ঢাো-িটগ্রা  ম ানগদিি িয লনাে অ্নযানয নগদি (৪২ শিাাংদশি 

চবপিীদি ৫৬ শিাাংশ) এ শিেিা হাি চেেযটা মবচশ। 

সািরণ ৭.৬-এ নগিাঞ্চদলি খ্ানাি  দধ্য বাচড়ি বাইদি খ্াওোি 

োিণসমূ  উপস্থাপন কিা হদেদে। বাচড়ি বাইদি খ্াওোি প্রধ্ান 

োিণ চহদসদব ব্লা  দয়দে- বাচড়ি বাইদি োি েিা (৫৩ 

শিাাংশ), খ্াবাদিি স্বাে পেি (২৪ শিাাংশ) এবাং স্ন্যােস/নাস্তা 

র দসদব্ খ্াওয়া (১৬ শিাাংশ)। খ্যব ে  সংখ্যক খ্ানা ব্ারড়দত 

উপযুি িান্নাি সুরব্ধাি অ্িাবদে বাইদি খ্াওোি োিণ চহদসদব 

উদেখ্ েদিদে; িদব, ঢাো এবাং িট্টগ্রাদ ি খ্ানাস ূহ অ্নযানয 

নগদিি িয লনাে এটিদক োিণ র দসদব্ মবচশ বদল উদেখ্ েদিদে। 



চিত্র ৭.৪-এ বাচড়ি বাইদি খ্ােয ক্রদেি চবচিন্ন উৎস মেখ্াদনা 

হদেদে, সবদিদে সাধ্ািণ উৎস হল িািাি খ্াব্াি চবদক্রিািা (৬১ 

শিাাংশ) এবাং স্থানীে মোোন (৩০ শিাাংশ)। 

চিত্র ৭.৫ মর্দে মেখ্া যাে ময, নগিাঞ্চদলি খ্ানাসমূদ ি  দধ্য 

মযগুদলাদি ঘদিি বাইদি মর্দে খ্াবাি মখ্দেচেল, িাি  দধ্য 

শিেিা েি িাগ লঢদক িাখ্া রকংব্া পযাদেটযযক্ত খ্াবাি (ময ন, 

িাচেদেি ম াড়ে, ঢােনা ইিযাচে) চেদনচেল। বাাংলাদেদশি 

শহিাঞ্চদল, চবচক্র েিাি স ে অ্দনে খ্াবািই সঠিেিাদব ঢাো 

হে না, যা দূচষি হওো এবাং চনিাপে খ্াদেযি অ্নযানয চেে ঝযুঁ চেি 

 দধ্য মফদল। সযিিাাং, খ্াবাি মঢদে িাখ্াি  াধ্যদ  এই ঝযুঁ চেি  াত্রা 

হ্রাস েিদি পাদি। বাইদি মর্দে নগিাঞ্চদলি খ্ানাি  দধ্য 

মযগুদলাদি ঘদিি বাইদি মর্দে খ্াবাি চেদনচেল িাি প্রাে 

অ্দধ্সে (৪৮ শিাাংশ) খ্াবাি ঢাো চেল। দুটি মডাদ ইদনি  দধ্য, 

ঢাো-িট্টগ্রা  ম ানগি এলাকাি খ্ানাগুদলাদি অ্নয নগদিি 

খ্ানাি মিদে বাচড়ি বাইদি মর্দে মঢদে িাখ্া খ্াবাি মবচশ গ্রহণ 

েদি (যর্াক্রদ  ৫৭ শিাাংদশি িয লনাে ৫১ শিাাংশ)। 



 

সািরণ ৭.৭-এ বাচড়ি অ্িযন্তদি এবাং বাইদি প্রচক্রোিাি বা অ্চি-

প্রচক্রোিাি খ্াবাদিি বযবহাদিি ধ্িনগদলা চিচত্রি েিা হদেদে। 

গি ২৪ ঘণ্টাে, নগিাঞ্চদলি খ্ানাি সা ানয রকেু অ্াংশ বাচড়ি 

বাইদি এই িািীে খ্াবাি গ্রহণ েদি। বাচড়ি বাইদি মিাগেত ি 

সবসাচধ্ে সাধ্ািণ প্রচক্রোিাি খ্াবাি  দলা আলয বা  াাংসযুি 

িািা খ্াবাি, ময ন স যচা, চসোিা বা রপূঁোিয  ( শুি ডাল সমৃদ্ধ) 

(৫ শিাাংশ খ্ানা), অ্নযানয শহদিি িয লনাে ঢাো-িট্টগ্রা  

ম ানগি এলাোে এ িািীে খ্ােয মিাদগি শিেিা হাি মবচশ (৪ 

শিাাংশ বনা  ৬ শিাাংশ)। 

যচেও ঘদি প্রচক্রোিাি বা অ্চি-প্রচক্রোিাি খ্াবাদিি বযবহাি 

বাচড়ি বাইদিি িয লনাে মবচশ মেখ্া যাে, মযখ্াদন ঘদি 

প্রচক্রোিাি বা অ্চি-প্রচক্রোিাি খ্াবাদিি মক্ষদত্র িচিদপি 

আদগি সাি চেনদে চবদবিনাে মনো হদেদে, মসখ্াদন ঘদিি 

বাইদি প্রচক্রোিাি খ্াবাদিি মক্ষদত্র ২৪ ঘণ্টা, ফদল 

স্বািাচবেিাদবই পূদব্িু স েোল েীঘসিি। এ লথ্দক ব্লা যায় লয, 

বাচড়দি খ্াওো প্রচক্রোিাি বা অ্চি-প্রচক্রোিাি খ্াবািসমূ  

 ূলি চশশুখ্ােয লযমন: গুুঁদড়া দুধ্ (১০ শিাাংশ) এবাং চশশুখ্ােয 

(৪ শিাাংশ)। 
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৭.৩ খ্ােয রনিাপত্তা  

সািরণ ৭.৮-এ লিাদমইনরভরত্তক খ্ানাি খ্ােয রনিাপত্তাি শতুগদলা 

মূলযায়ন কিা  দয়দে, তদব্ রচত্র ৭.৬-এ সামরগ্রক নগিাঞ্চদলি 

খ্ানাি খ্ােয রনিাপত্তা পরিরস্থরত প্রেশুন কিা  দয়দে। সামরগ্রক 

নগিাঞ্চদলি খ্ানাসমূদ ি মদধয ২১ শতাংশ খ্ানা পেন্দসই খ্ােয 

গ্র ণ কিদত পাদি রন, লযখ্াদন অনয ২১ শতাংশ খ্ানা তাদেি 

খ্ানায় পযুাপ্ত খ্ােয থ্াকদব্ না- এটা লভদব্ শরঙ্কত রেল। ভয়াব্  

রব্ষয়  দলা জরিদপি ফলাফদল লেখ্া লগদে ১২ শতাংশ নাগরিক 

খ্ানায় লকান প্রকাি খ্ােযই রেল না এব্ং ৮ শতাংশ খ্ানাি লকাদনা 

না লকাদনা সেসযদক িাদত না লখ্দয় রু্মাদত  দয়রেল, উভয় 

লক্ষদত্রই ঢাকা-চট্টগ্রাদমি খ্ানাগদলাদত এ  াি লব্রশ পরিলরক্ষত 

 দয়দে। ফলাফলগদলা আিও লেখ্ায় লয, খ্ানাগদলা চযাদলঞ্জপূণ ু

পরিরস্থরতদত মারনদয় লনয়াি জনয লনরতব্াচক পদ্ধরত অব্লম্বন 

কদি- লযমন খ্াব্াদিি গণগত মান এব্ং খ্াব্াদিি পরিমাণ হ্রাস 

কদিদে। 

 



সািচণ ৭.৯-এ মডাদ ইনচিচত্তে ‘খ্ানাি খ্ােয চনিাপত্তাহীনিা 

অ্চিগ যিাি  ানেে (HFIAS)’-এি ফলাফল মেখ্াদনা 

হদেদে, যা ‘গি িাি সিাদহি িনয খ্ানাি ধ্ািাবাচহে খ্ােয 

চনিাপত্তাহীনিাি (অ্চিগ যিা) পচি াপ’ চহদসদব সাংজ্ঞাচেি 

হদেদে (দোটস, সযইদন্ডল ও চবচলনচস্ক ২০০৭)। ম াটা োদগ, 

HFIAS-এ চিনটি  াত্রা চবদবিনা কিা  য়: (১) উদেগ এবাং 

অ্চনিেিা, (২) অ্পযসাি গুণগি  ান এবাং (৩) অ্পযসাি খ্াবাি 

গ্রহণ এবাং এি ধ্ািাবাচহেিাে শািীচিে পচিণচি। মস্কাি যি মবচশ 

হদব, খ্ানাি খ্ােয চনিাপত্তাহীনিা িি মবচশ হদব এবাং মস্কাি যি 

ে  র্ােদব খ্ানাি খ্ােয চনিাপত্তাহীনিা িি ে  হদব। 

মবচশি িাগ খ্ানা ে  খ্ােয চনিাপত্তাহীনিা (৯২ শিাাংশ) অ্নযিব 

েদিদে কািণ, এদেি HFIAS মস্কাি ০ মর্দে ৯-এি মদধয 

সীমাব্দ্ধ। চিত্র ৭.৭-এ গড় HFIAS মস্কাি লেখ্াদনা  দয়দে, যা 

ঢাো-িট্টগ্রা  ম ানগি বযিীি অ্নয নগিাঞ্চদলি িনয ২.০৭ এবাং 

ঢাো-িট্টগ্রা  ম ানগি এলাোি খ্ানাি মক্ষদত্র লস্কাি ২.৩৫, ফদল 

উিে মডাদ ইনই তুলনামূলক ে  খ্ােয চনিাপত্তাহীনিাে 

ভুগদে। উভয় লিাদমইন খ্যব ে  খ্ানা (০.৭ শিাাংশ) উচ্চ খ্ােয 

চনিাপত্তাহীনিাি অ্চিজ্ঞিা আদে, মযখ্াদন িাদেি HFIAS 

মস্কাি ১৯ মর্দে ২৭ এি  দধ্য। সযিিাাং, নগি সা াচিে সযিক্ষা 

ে সসূচিসমূ  এ ন খ্ানাগুদলাদে লক্ষযভুি েিাি িনয চডিাইন 

েিা মযদি পাদি, মযগদলা  াঝাচি খ্াদেযি চনিাপত্তাহীনিাে 

ভুগদে (HFIAS মস্কাি ১০ মর্দে ১৮), যা শিেিা ৮ শিাাংশ 

খ্ানাে প্রভাব্ লফদলদে। ঢাো-িট্টগ্রা  ম ানগদি অ্নযানয নগি 

এলাোি িয লনাে এ হাি চেেযটা মবচশ। HFIAS মস্কাি লভদে উচ্চ 

খ্ােয চনিাপত্তাহীন খ্ানাি  দধ্য খ্ানাপ্রধাদনি মপশা সিদেস  

সংদযাজনী সািচণ A৫.৫-এ উপস্থাপন েিা হদেদে। 



চিত্র ৭.৮-এ ‘খ্ানাি ক্ষয ধ্া মানেণ্ড (HHS)’ রেদয় পচি াপ েদি 

নগিাঞ্চদলি ঝুূঁ রকি মুদখ্ থ্াকা খ্ানাি ক্ষয ধ্া পরিরস্থরত প্রেশসন েিা 

হদেদে। উৎসাহব্যঞ্জকিাদব, উিে মডাদ ইদন সামানয ব্যব্ধান 

োড়া ঝুূঁ রকপ্রব্ণ মবচশিিাগ নাগরিক খ্ানা (৯৪ শিাাংশ) সামানয 

অ্নাহাদি থ্াকাি অ্চিজ্ঞিাি মুদখ্ামুরখ্  য়। িদব, শিেিা ৬ 

শিাাংশ খ্ানা  াঝাচি ধিদনি ক্ষয ধ্াি অরভজ্ঞতাি মুদখ্ামুরখ্ 

 দয়দে, অ্র্সাৎ এই খ্ানাগদলা রব্রভন্ন অ্চিঘাদিি কািদণ 

গুরুিি ক্ষয ধ্াি অরভজ্ঞতাি ঝযুঁ চেদি থ্াদক। সংদযাজনী সািরণ 

এ৬.৭ এ এই ন যনাি িনয খ্ানাি ক্ষয ধ্ািস  অ্বস্থাি িনয chi-

squared test-এি ফলাফল উপস্থাপন েিা হদেদে। 



চিত্র ৭.৯-এ ‘গড় খ্ােয লভাগ মস্কাি (FCS)’— লযটি খ্ােয 

তবরচত্রয বা খ্াদেযি গণগত াদনি সূিে এবাং ে  FCS মস্কাদিি 

খ্ানাি শিেিা িাগ পাশাপাচশ দুটি চিদত্রি  াধযদম উপস্থাপন 

কিা হদেদে। FCS মস্কাি ০ মর্দে ১১২ এি  দধ্য  দয় থ্াদক; 

৪২-এি মিদে ে  মস্কাি পাওয়া খ্ানাদে রনম্ন খ্ােয ান চহসাদব 

সাংজ্ঞাচেি েিা  দয় থ্াদক। নগিাঞ্চদলি খ্ানাগুদলাদি গড় 

FCS মস্কাি ৫২.৮৪, ঢাো-িট্টগ্রা  ম ানগি বযিীি অ্নযানয নগি 

এলাোি FCS মস্কাি ঢাো-িট্টগ্রা  ম ানগদিি িয লনাে চেেযটা 

মবচশ (৫৬.৪৭ বনা  ৪৯.২০)। অ্নযানয নগিাঞ্চদল 

িয লনা ূলেিাদব উচ্চ গড় FCS মস্কাি পাওো মগদে, অ্র্সাৎ 

চনম্ন FCS মস্কাদিি খ্ানাি শিেিা হাি ঐ এলাোে ে ; 

চবদশষি, অ্নযানয চসটি েদপসাদিশদন চনম্ন FCS মস্কাদিি খ্ানাি 

পচি াণ প্রাে এে-িিয র্সাাংশ (২৮ শিাাংশ) মযখ্াদন ঢাো-

িট্টগ্রাদ  এ হাি শিেিা ৩৭ শিাাংশ। সা চগ্রেিাদব, 

নগিাঞ্চদলি প্রাে এে-িত িীোাংশ খ্ানা (৩২ শিাাংশ) FCS 

মস্কাি অনুযায়ী চনম্ন াদনি খ্ােয গ্রহণ েদি, লযটি উদিদগি রব্ষয়। 

চিত্র ৭.১০ এ প্রিনন বেসী  চহলাদেি (১৫-৪৯ বেি) গড় 

মিাগেত ি খ্ােয গ্রুদপি সাংখ্যা এবাং  চহলাদেি নূযনি  খ্ােয 

তবচিত্রয (MDD-W) ে  এ ন খ্ানাি শিেিা হাি উদেখ্ েিা 

হদেদে।  চহলাদেি খ্াদেযি তবরচত্রয সিাসচি  চহলাদেি 

অ্ণযপযচষ্টি সাদর্ সিেস যযক্ত, মযখ্াদন মিাগেত ি খ্ােয গ্রুদপি 

সাংখ্যা ৫টিি ে  হদল ে  অ্ণযপযচষ্ট পাদে বদল ধ্িা হে 

(অযারিমন্ড ও অনযানয ২০১০)।  

গি ২৪ ঘণ্টায় নগিাঞ্চদলি খ্ানাসমূদ  গদড় ২৪ শিাাংশ খ্ানাে 

প্রিনন বেদসি  চহলািা ১০টি খ্ােয গ্রুদপি  দধ্য পাুঁ িটিিও ে  

গ্রুদপি খ্াবাি গ্রহণ েদিদেন। অ্নযানয নগদিি িয লনাে ঢাো-

িট্টগ্রা  ম ানগি এলাোি খ্ানাি  দধ্য চনম্ন MDD-W এি খ্ানাি 

সাংখ্যা মবচশ (২৫ শিাাংশ বনা  ২১ শিাাংশ)। লভৌদগারলক 

তািতদময  চহলাদেি খ্ােয ধব্রচদত্রযি প্ররতচ্ছরব্ি প্ররতফলন 

র্দটদে। ঢাো-িট্টগ্রা  ম ানগি এলাোি খ্ানাি িয লনাে অ্নযানয 



চসটি েদপসাদিশদন প্রিনন বেদসি  চহলাদেি মিাগেত ি গড় 

খ্ােয গ্রুদপি সাংখ্যা তুলনামূলকভাদব্ মবচশ (৫.৮৯ বনা  ৫.৭২)।  

সািরণ ৭.১০-এ গি ২৪ র্ণ্টায় খ্ানাে প্রিনন বেসী (১৫-৪৯ 

ব্েি)  চহলাদেি মিাগেত ি চবচিন্ন খ্ােয গ্রুদপি উপি চিচত্ত 

েদি খ্ানাি শিেিা  াি উদেখ্ েিা হদেদে। সা চগ্রেিাদব, 

 চহলাদেি মিাগেত ি খ্াদেযি ধ্িন খ্ানাি মিাগেত ি খ্াদেযি 

ধিদনি সাদর্ খ্যব ঘচনষ্ঠিাদব চ ল িদেদে। োযসি সেল (৯৯ 

শিাাংশ)  চহলািা োনাোি খ্াবাদিি আইদট  গ্রহণ েদি 

থ্াদকন, লযখ্াদন প্রাে সেল খ্ানাি লক্ষদত্র িাি লখ্দত লেখ্া 

যায় এব্ং এটিি পরিমাণই সব্দচদয় লব্রশ (সািরণ ৭.৩ ও সািরণ 

৭.৪) খ্াওোি সাদর্ সা ঞ্জসযপূণস। এেইিাদব, অ্নযানয 

আরমষস তদ্ধ উৎসসমূ -  াাংস, হাুঁ স- যিচগ,  াে (৯০ শিাাংশ) 

এবাং চড  (৬৪ শিাাংশ) সহ  চহলাদেি খ্াদেযি ধ্িন, খ্ানাি 

খ্াদেযি ধ্িদনি সাদর্ সা ঞ্জসযপূণস (সািরণ ৭.৩ ও সািরণ ৭.৪)। 

অ্নযানয শােসবচি প্রাে চিন-িিয র্সাাংশ  চহলািা (৭২ শিাাংশ) 

গ্রহণ েদি, যা ঢাো-িট্টগ্রা  ম ানগি এলাো এবাং অ্নযানয 

নগদিি খ্ানাি  দধ্য প্রাে এেই িে । 

বযেবহূল এবাং সহদি পচনদযাগয হবাি োিদণ খ্ানাে ময ন 

িয লনা ূলেিাদব ে  পচি াদণ ফল ও দুধ্ গ্রহণ েিা হে 

(সািরণ ৭.৩ ও সািরণ ৭.৪), মি চন সাধ্ািণি ১৫-৪৯ বেি বেসী 

 চহলাদেি োিাও ে  খ্াওো হে (ফল ২৩ শিাাংশ এবাং দুধ্ 

৪২ শিাাংশ)। 

সা চগ্রেিাদব,  চহলাদেি মিাগেত ি গড় খ্ােয গ্রুদপি সাংখ্যা 

ধ্ীদি ধ্ীদি েদেেটি খ্ােয গ্রুদপি পদি বন্ধ হদে যাে: মবচশিিাগ 

 চহলা দুটি খ্ােয গ্রুপ— চসচিোল (৯৯ শিাাংশ) এবাং  াাংস, 

হাুঁ স- যিচগ,  াে (৮৯ শিাাংশ) গ্রহণ েদিন। অ্নযানয চিনটি খ্ােয 



গ্রুদপি ডাল (৭৭ শিাাংশ), অ্নযানয শােসব্রজ (৭৭ শিাাংশ), 

এবাং সবযি শাে-সব্রজ (৭০ শিাাংশ) খ্াওো েদ  যাদে এবাং 

অ্নযানয খ্ােয গ্রুদপি মক্ষদত্র ে াি হাি আিও মবচশ। এই 

পযাটানসটি সাধ্ািণি চিত্র ৭.১০ এি সাদর্ চ দল যাদে, মযখ্াদন 

প্রিনন বেদসি  চহলাদেি সাদর্ প্রাে চিন-িিয র্সাাংশ (৭৩ 

শিাাংশ) পচিবাদিি ১০টি খ্ােয গ্রুদপি  দধ্য ে পদক্ষ পাুঁ িটি 

গ্রুপ মর্দে খ্াওো হে, ২৭ শিাাংশ খ্ানা ময ে পদক্ষ পাুঁ িটি 

গ্রুপ মর্দে মখ্দি পািদে না, এ বযাপাদি সিাগ দৃচষ্ট প্রদোিন।  



অধযায় ৮: সামারিক রনিাপত্তা 

কমমসূরি এবাং অর ঘাত 

 

 

সামারজক সুিক্ষা ব্যব্স্থা  দলা সিকাদিি একটি  ারতয়াি যাি 

মাধযদম সিকাি লেদশ োরিদ্রয এব্ং ধব্ষময কমাদনাি পাশাপারশ 

মানব্ উন্নয়নদক েিারন্বত কিদে; ফলশ্রুরতদত এই ব্যব্স্থা খ্ােয 

সুিক্ষা এব্ং পুরষ্ট উন্নয়দন গরুেপূণু ভূরমকা িাখ্দত পাদি। 

োরিদ্রয এব্ং খ্ােয রনিাপত্তা ীনতা পিস্পি সিকুযুি। একটি 

সুসরিত সামারজক সুিক্ষা ব্যব্স্থা েরিদ্র জনদগাষ্ঠীি প্রকৃত আয় 

ব্ারড়দয় কাযুকিভাদব্ খ্ােয সুিক্ষা উন্নত কিদত পাদি। অতএব্, 

চূড়ান্ত েরিদ্রদেি খ্ােয সুিক্ষা এব্ং জীব্নধািদণি উন্নয়দন 

কারিত সামারজক সুিক্ষা  স্তদক্ষদপি প্রব্ল প্রদয়াজনীয়তা 

িদয়দে। ‘জাতীয় সামারজক রনিাপত্তা লকৌশল’ প্রণয়দনি উদেশয 

 দলা রব্েযমান ব্যব্স্থাটিদক শরিশালীকিদণি মাধযদম একই 

ধািায় লিদখ্ কারিত লক্ষয অজুন কিা। এটি সামারজক 

রনিাপত্তাি আিও অন্তভুুরিমুলক ব্যব্স্থা রনরিত কদি এমন 

একটি সংস্কাদিি লক্ষয অজুদনি জনয লযটি কাযুকিভাদব্ 

জীব্নচদরি অরভর্াত লমাকাদব্লা কিদত সক্ষম এব্ং চিম 

েরিদ্র ও সব্দচদয় লব্রশ ঝুূঁ রকপ্রব্ণ সেসযদক অগ্রারধকাি প্রোন 

কিদব্।  

এনএসএসএস শ দি ব্সব্াসকািী েরিদ্র ও দুব্ুল জনদগাষ্ঠীি 

জনয সামারজক রনিাপত্তা লব্ষ্টরন বৃ্রদ্ধি প্রদয়াজনীয়তাি রেকটি 

তুদল ধদি। এটি একটি জীব্নব্যাপী পদ্ধরতি মাধযদম সামারজক 

সুিক্ষা সিদকু কথ্া ব্দল লযখ্াদন লকানও ব্যরিদক লপেদন 

লফদল িাখ্া উরচত নয়। নগিব্াসী যাদত সিকাদিি রনয়রমত 

সামারজক সুিক্ষা রস্কমগরলদত সমারধকাি পায় তা রনরিত কিদত 

লকৌশলটি প্ররতশ্রুরতব্দ্ধ। তদব্, নগিাঞ্চদলি জটিল প্রকৃরত 

রব্দব্চনা কদি, এটি লকব্ল নাগরিক কা াদমাদত পরে অঞ্চদলি 

সামারজক সুিক্ষা কমুসূরচ অনুসিণ কিা সঠিক  দব্ না। এি জনয 

নগি সমসযা, চার ো এব্ং ঝুূঁ রকগদলাি যথ্াযথ্ রব্দেষণ ও 

মযারপং প্রদয়াজন; সুতিাং, উপযুুি লপ্রাগ্রামগদলা এমনভাদব্ 

ধতরি কিা প্রদয়াজন, যাদত তা কাযুকি এব্ং ফলপ্রসূ পদ্ধরতদত 

নগিাঞ্চদল ঝুূঁ রকপ্রব্ণদেি অব্স্থা উন্নয়দন ভূরমকা িাখ্দত পাদি।  

এই অধযাদয় রব্েযমান সামারজক সুিক্ষা কমুসূরচ, অসুস্থতাি র্টনা 

এব্ং অরভর্াদতি রব্রুদদ্ধ লড়াইদয়ি লকৌশলসমূ  পযুাদলাচনা 

কিা  দয়দে। 

৮.১ রবেযমান সামারিক  রনিাপত্তা  কমমসূরিি আওতা  

সািরণ ৮.১-এ রব্েযমান রব্রভন্ন সামারজক রনিাপত্তা কমুসূরচদত 

নগিাঞ্চদলি খ্ানাস ূদহি অংশগ্র ণ প্রেরশুত  দয়দে। প্রাপ্ত 

ফলাফল পযুাদলাচনায় লেখ্া যায় লয, নগি এলাকায় সামারজক 

সুিক্ষা লপ্রাগ্রামগদলা খু্ব্ সীরমত পরিসদি িদয়দে। সব্ুারধক 

পরিলরক্ষত কমুসূরচি মদধয প্রাথ্রমক রশক্ষাথ্ীদেি উপবৃ্রত্ত 

 



অন্তভুুি িদয়দে, যা জরিদপি ৩ শতাংশ পরিব্ািদক অন্তভুুি 

কদিদে; এব্ং ব্াধকুয ভাতা, যা ২ শতাংশ পরিব্ািদক স ায়তা 

কদি। সামারজক রনিাপত্তা কমুসূরচদত ঢাকা-চট্টগ্রাম লিাদমইন-

এ সীরমত পরিসদি লখ্ালা ব্াজাদি রব্রর, খ্ােযব্ান্ধব্ কমুসূরচি 

এব্ং যৎসামানয রকেু কমুসূরচ লক্ষয কিা লগদে রকন্তু এই 

লিাদমইন এি ব্াইদিি রসটি কদপুাদিশন এলাকাগদলাদত 

এধিদনি কমুসূরচি সুরব্ধাদভাগীি সংখ্যা তুলনামূলক অদনক 

লব্রশ। 

রচত্র ৮.১-এ নগিাঞ্চদলি খ্ানাস ূদহি মদধয শীষু চািটি 

সামারজক সুিক্ষা কমুসূরচদত অংশগ্র দণি লপ্রক্ষাপট তুদল ধিা 

 দয়দে।    



 
 
৮.২ অসযস্থতাি প্রদকাপ 

সািরণ ৮.২-এ জরিপ পরিচারলত  ওয়াি আদগি মাদস অসুস্থতাি 

র্টনাগদলা অনুসন্ধান কদি। ব্য়স অনুযায়ী অসুস্থতা রব্দব্চনায়, 

ব্য়স্কিা (৬০+ ব্েি ব্য়সী) এব্ং অল্প ব্য়স্ক ব্াচ্চািা (০-৫ ব্েি 

ব্য়সী) অসতকুতাি কািদণ ক্ষরতগ্রস্থ  য়। রমাগত কারশ এব্ং 

জ্বি  ল সমস্ত ব্য়দসি জনদগাষ্ঠীি অনযতম প্রধান অসুস্থতা। 

উদেখ্দযাগযভাদব্, লোট ব্াচ্চাদেি মদধয িায়রিয়াি প্রাদুভুাব্ 

(০-৫ ব্েি ব্য়সী) নগিাঞ্চদলি খ্ানাি মদধয ৬ শতাংশ, যা 

ব্াংলাদেশ লিদমাগ্রারফ অযান্ড ল ল থ্ সাদভু ২০১৭-১৮-এি তথ্য 

অনুযায়ী ৪.৪ শতাংদশি সাদথ্ তুলনীয় (রনদপাটু ২০১৯)।  
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৮.৩ অর ঘাত সমাকাদবলাি সকৌশল  

ব্াংলাদেদশি অদনক খ্ানা লকাদনা মদত খ্াব্াদিি প্রদয়াজনীয়তা 

পূিণ কদি থ্াদক, রকন্তু   াৎ সৃষ্ট অরভর্াদতি কািদণ খ্াদেযি 

সংস্থান  ািাদনাি প্রকৃত ঝুূঁ রকদত তািা িদয়দে। এই অরভর্াত 

প্রায়শই   াৎ কদি প্রকৃত আদয়ি সংস্থান লকদড় লনয় এব্ং 

এদত কদি খ্ানা তীব্র খ্াদেযি রনিাপত্তা ীনতাি সমু্মখ্ীন  য়। 

েরিদ্র খ্ানাি অল্প ব্া কম সঞ্চয় এব্ং সিদেি দুব্ুল রভরত্তি 

কািদণ তািা সব্দচদয় ঝুূঁ রকপ্রব্ণ থ্াদক। ফদল প্ররতদিাধমূলক 

ব্যব্স্থা গ্র দণি মাধযদম ঝুূঁ রক হ্রাস কিাি সক্ষমতা তাদেি থ্াদক 

না। 

তাদেি আদয়ি ওপি লনরতব্াচক অরভর্াত আসদল, যরে 

আনুষ্ঠারনক ব্া অনানুষ্ঠারনক সুিক্ষা ব্যব্স্থা অপ্রতুল থ্াদক, তখ্ন 

এসব্ অরভর্াত লমাকাদব্লায় েরিদ্র জনদগাষ্ঠী অনাকারিত ও 

ব্যয়ব্হুল লকৌশল ব্যব্ াি কদি থ্াদক; লযমন: রশশুদেি সু্কল 

লথ্দক দূদি সরিদয় লেওয়া, খু্ব্ কম োদম তাদেি সিে রব্রয় 

এব্ং প্রদয়াজদনি লচদয় কম খ্ােয গ্র ণ কিা, যাি সব্কটিই 



তাদেি ভরব্ষযদত উপাজুদনি সক্ষমতাদক হ্রাস কদি এব্ং 

অরধকতি োরিদ্রয এব্ং খ্ােয রনিাপত্তা ীনতাি রেদক তাদেিদক 

ধারব্ত কিদত পাদি। এই পযুাদয়, সািরণ ৮.৩-এ নগিাঞ্চদলি 

খ্ানাসমূদ  সব্ুদশষ ১২ মাদসি মদধয অরভর্াদতি র্টনাগদলা 

প্রেরশুত  দয়দে।  

সকল লিাদমইদনই নগিাঞ্চদলি খ্ানাসমূ  খ্াদেযি োম বৃ্রদ্ধ 

পাওয়ায় সঙ্কট ম াোদবলা কিা সব্ুারধক প্রচরলত কািণ (১২ 

শতাংশ) তুদল ধদিদে। গদড় রিতীয় উদেখ্দযাগয অরভর্াত 

 দলা, খ্ানাি সেদসযি গরুতি অসুস্থতা (৫ শতাংশ)। এটা লেখ্া 

লগদে লয, নগিাঞ্চদলি খু্ব্ কম পরিব্াি সামারজক সুিক্ষা 

কমুসূরচি স ায়তা লপদয়দে (সািরণ ৮.১)। 



রচত্র ৮.২-এ প্রেরশুত প্রধান অরভর্াতগদলা রব্দেষণ কদি লেখ্া 

যায় লয, রব্গত ব্েদি নগিাঞ্চদলি খ্ানাসমূ  কতুৃক ম াোদবলা 

কিা পাূঁ চটি অরভর্াদতি মদধয রতনটিই রেল রচরকৎসা সিরকুত। 

সািরণ ৮.৪ ক্ষরতগ্রস্ত খ্ানা অরভর্াত ম াোদবলা কিদত লয সব্ 

পেদক্ষপ গ্র ণ কদিরেল তা তুদল ধিা  দয়দে। নগিাঞ্চদলি 

খ্ানাসমূদ ি একটি বৃ্ ৎ অংদশি (২০ শতাংশ) অরভর্াত 

লমাকাদব্লা কিাি লকানও লকৌশল রেল না, যরেও ঢাকা-চট্টগ্রাম 

এলাকাি পরিব্ািগদলা অ্নযানয নগদিি খ্ানাি তুলনায় এদক্ষদত্র 

প্রায় রিগণ (যথ্ারদম ২ শতাংশ ব্নাম ১৫ শতাংশ)। গড়পড়তা 

র সাদব্, সব্দচদয় সাধািণ লমাকারব্লাি লকৌশলসমূ  পুরষ্টগ্র ণ 

করমদয় রেদয়, লযমন ব্যয় হ্রাস কিদত তািা রনম্নমাদনি খ্াব্াি 

গ্র ণ কিদে এব্ং খ্াব্াদিি পরিমাণ করমদয় রেদয়দে (যথ্ারদম 

১৭ শতাংশ এব্ং ২২ শতাংশ)। 

 



 



অধযায় ৯: স্থানান্তি, অর গমন এবাং 

সিরমেযান্স/অর্ম সপ্রিে/গ্রহে 

 

 

বাাংলাদেদশ নগিােদনি নাটেীে বতচদ্ধ নগি-োচিদ্রয বত চদ্ধদি 

িূচ ো মিদখ্দে। োি, চশক্ষা, িলবােযি প্রিাব মর্দে িক্ষাসহ 

চবচিন্ন োিদণ লক্ষ লক্ষ বাাংলাদেচশ পচে অ্ঞ্চল মর্দে 

শহিাঞ্চদল বা শহদিি এে অ্ঞ্চল মর্দে অ্নয অ্ঞ্চদল 

স্থানান্তচিি হন। চেেয  স্থানান্তি স্বপ্রদণাচেি হদলও  ূল উদেগ 

হদলা ঝযুঁ চেি  যদখ্ র্াো খ্ানাস ূদহি অ্চনোেত ি স্থানান্তি ও 

খ্ােয চনিাপত্তাহীনিাি  দধ্য মযাগসূত্র। যচেও মিচ টযান্স/ 

অ্র্সদপ্রিণ িীচবো চনবসাদহি মক্ষদত্র আিও মেিীে িূচ ো পালন 

েদি, নগিাঞ্চদলি খ্ানাস ূহ স্থানীেিাদব অ্র্স মপ্রিণ েদি র্াদে 

এবাং সা ানয পচি াণ প্রবাস আে এবাং অ্িযন্তিীণ আে গ্রহণ 

েদি র্াদে। ম াটা োদগ, এই অ্ধ্যাদে ২০১৯ সাদল নগিাঞ্চদল 

বসবাসোিী খ্ানাস ূদহি স্থানান্তি, অ্চিগ ন এবাং 

মিচ দটন্স/অ্র্স মপ্রিণ/গ্রহণ সিচেস ি চবষদে আদলােপাি েিা 

হদেদে। 

সািরণ ৯.১-এ গত রতন ব্েদি ব্াংলাদেদশি অভযন্তদি 

খ্ানাসমূদ ি স্থানান্তদিি সংর্টন সংখ্যা লেখ্াদনা  দয়দে। গত 

রতন ব্েি ধদি গদড় প্রায় রতন-চতুথ্ুাংশ খ্ানা (৭২ শতাংশ) 

তাদেি ব্তুমান ব্াসস্থাদনই ব্াস কিত। মজাি রব্ষয়  দচ্ছ, 

অনযানয নগিাঞ্চদলি খ্ানাি তুলনায় ঢাকা-চট্টগ্রাম ম ানগদি 

ব্সব্াসিত খ্ানাস ূহ গত রতন ব্েদি মাত্র একব্াি স্থানান্তরিত 

 দয়দে (১৭ শতাংশ ব্নাম ১২ শতাংশ), তদব্ এ প্রব্ণতা দুব্াি 

স্থানান্তদিি লক্ষদত্র রব্পিীত অব্স্থা রনদেুশ কদি। 

স্থানান্তদিি কািণ সিরকুত তথ্য সািরণ ৯.২-এ প্রেরশুত  দয়দে। 

গত রতন ব্েদি স্থানান্তরিত  ওয়া প্রায় ৮৩ শতাংশ খ্ানা কাজ 

খু্ূঁজদত স্থানান্তরিত  দয়দে, লয লক্ষদত্র উভয় লিাদমইদনি মদধয 

ব্যব্ধান খু্ব্ সামানয পরিলরক্ষত  য়। ঢাকা-চট্টগ্রাম ম ানগদি 

স্থানান্তরিত  ওয়া প্রায় ৭ শতাংশ খ্ানা উন্নত রশক্ষাি সুদযাদগি 

জনয স্থানান্তরিত  দয়দে; এিপদিি কািণ র দসদব্ িদয়দে নেী 

ভাঙন (৬ শতাংশ)। 



সািরণ ৯.৩-এ নগিাঞ্চদল ব্সব্াসকািী খ্ানাসমূ  লয শীষ ুেশটি 

লজলা  দত স্থানান্তরিত  দয়দে তাি তথ্য তুদল ধিা  দয়দে। 

সািরণি তথ্য লথ্দক লেখ্া যায় লয, ২৮ শতাংশ খ্ানাি লক্ষদত্র 

খ্ানাপ্রধান লয লজলাদত জন্ম রনদয়দে, ব্তুমাদন লস লজলাদতই 

ব্সব্াস কিদে। অপিরেদক, নগিাঞ্চদল ব্সব্াসকািী ৭২ শতাংশ 

খ্ানা লয লজলায় ব্াস কিদে, তাি ব্াইদিি লজলা লথ্দক 

স্থানান্তরিত  দয়দে। এটি নগিাঞ্চদল ব্সব্াসকািী খ্ানাসমূদ ি 

মদধয তুলনামূলকভাদব্ ব্যাপক স্থানান্তি প্রব্ণতা রনদেুশ কদি। 

উদেখ্দযাগযভাদব্, তাদেি রনজ লজলায় ব্সব্াস কিাি লক্ষদত্র 

অ্নযানয নগদিি তুলনায় রিগণ খ্ানা ঢাকা ব্া চট্টগ্রাম ম ানগদি 

দৃশযমান। এোড়াও, তাদেি ব্তুমান ব্াসস্থাদন জন্ম লনয়া 

উত্তিোতািা োড়াও, অদনক উত্তিোতা লভালা এব্ং ব্রিশাল 

লজলা লথ্দক স্থানান্তরিত (যথ্ারদম ১২ শতাংশ এব্ং ৮ শতাংশ), 

যা এই অঞ্চদল তুলনামূলকভাদব্ সীরমত সুদযাদগি ইরঙ্গত কদি। 

সংদযাজনী সািরণ এ.৫.২-এ নগিাঞ্চদল ব্সব্াসকািী খ্ানাি 

সেসযিা তাদেি ব্তুমান ব্াসস্থাদন স্থানান্তদিি আদগ লয সকল 

লজলায় ব্সব্াস কিদতন তাি রব্স্তারিত তুদল ধিা  দয়দে। 

 



সািরণ ৯.৪-এ ২০১৯ সাদল নগিাঞ্চদলি খ্ানা  দত লপ্ররিত এব্ং 

প্রাপ্ত লিরমদটন্স/অথ্ ু সিরকুত তথ্য িদয়দে। ব্ারষুক লমাট 

লপ্ররিত লিরমদটন্স/অথ্ু লিাদমইনগদলাি মদধয তুলনামূলকভাদব্ 

সামঞ্জসযপূণু রেল, তবু্ও অ্নযানয নগদিি খ্ানাস ূহ ঢাকা-চট্টগ্রাম 

ম ানগদিি খ্ানাসমূ  লথ্দক প্রায় ব্ারষুক লমাট লিরমটযান্স/অদথ্ুি 

২.৫ গদণি লচদয় লব্রশ (৩,৫৪০ টাকাি রব্পিীদত ৯,৩৬৮ টাকা) 

গ্র ণ কদিদে। সামরগ্রকভাদব্, নগিাঞ্চদলি ঝুূঁ রকপ্রব্ণ খ্ানাি ১৫ 

শতাংশ ব্াংলাদেদশি অভযন্তি অথ্ব্া রব্দেশ লথ্দক ব্যরিগত 

লিরমদটন্স/অথ্ ুলপ্রিণ কদিদেন, যাি প্রায় পুদিাটাই অভযন্তিীণ 

উৎদস লপ্রিণ কিা  দয়দে। প্রব্াদসি তুলনায় লব্রশি ভাগ 

নগিাঞ্চদলি খ্ানা ব্াংলাদেদশি অভযন্তদি ব্যরিগত অথ্ু গ্র ণ 

কদিদে (যথ্ারদম ৪ শতাংশ ব্নাম ৩ শতাংশ)। রব্দশষত ঢাকা-

চট্টগ্রাদমি ব্াইদিি রসটি কদপুাদিশনগদলাদত ঢাকা-চট্টগ্রাম 

ম ানগদি অব্রস্থত খ্ানাি তুলনায় অভযন্তিীণ অথ্ু গ্র দণি  াি 

৪.৫ গণ লব্রশ। 

− 

− 

− 

− 

− 

− 



সািরণ ৯.৫-এ ব্ািংব্াি স্থানান্তরিত খ্ানাি মদধয যািা লমাটামুটি ও 

গরুতি পযুাদয়ি খ্ােয রনিাপত্তা ীনতাি পযুাদয় িদয়দে তাদেি 

সিরকুত তথ্য সরন্নদব্শ কিা  দয়দে। নগিাঞ্চদলি এসব্ খ্ানাি 

মদধয, ৬০ শতাংশ গত রতন ব্েদিি মদধয কখ্নও তাদেি 

ব্তুমান ব্াসস্থান লথ্দক স্থানান্তরিত  য়রন। প্রায় ২২ শতাংশ মাত্র 

একব্াি এব্ং ১৭ শতাংশ খ্ানা দুব্াি স্থাা্নান্তি  দয়রেল। খু্ব্ কম 

সংখ্যক খ্ানা তাদেি ব্াসস্থান চািব্াদিি লব্রশ পরিব্তুন কদিদে। 

জরিদপ এই ফলাফলসমূ  ইরঙ্গত কদি লয, লমাটামুটি ও গরুতি 

খ্ােয রনিাপত্তা ীনতাি পযুাদয় থ্াকা খ্ানাস ূহ গড় স্থানান্তদিি 

তুলনায় রকেুটা র্নর্ন অথ্ুাৎ দুই লথ্দক চািগণ লব্রশ ব্াি 

স্থানান্তরিত  য় (সািরণ ৯.১)। 

সািরণ ৯.৬-এ প্রজনন ব্য়দসি মর লাদেি সাদথ্ যািা ১০টি খ্ােয 

গ্রুদপি মদধয পাূঁ চটিিও কম লখ্দয়দেন এমন খ্ানাি মদধয 

স্থানান্তদিি সংখ্যা প্রেশুন কিা  দয়দে। এই খ্ানাসমূদ ি মদধয, 

৬৬ শতাংশ খ্ানা কখ্নও স্থানান্তি  য়রন, যা উভয় লিাদমইদনি 

মদধয সামঞ্জসযপূণু এব্ং ১৫ শতাংশ খ্ানা মাত্র একব্াি স্থানান্তরিত 

 দয়দে। সািরণ ৯.৩-এি উপি রভরত্ত কদি লযটি লেরখ্দয়দে লয, 

অ্নযানয নগদিি তুলনায় ঢাকা-চট্টগ্রাম ম ানগদিি খ্ানাসমূ  

অরধকতি স্থানান্তিপ্রব্ণ, অ্নযানয নগদিি খ্ানাি তুলনায় এটি 

আিযুজনক নয় লয, অ্নযানয নগদিি তুলনায় ঢাকা-চট্টগ্রাদমি 

খ্ানাস ূদহি গত রতন ব্েদি দুই ব্া রতনব্াি স্থানান্তরিত  ব্াি 

প্রব্ণতা লব্রশ পাওয়া লগদে। নগিাঞ্চদলি খ্ানাসমূদ ি মদধয গড় 

স্থানান্তদিি তুলনায় (লটরব্ল ৯.১), কম এমরিরি-িরিউ 

খ্ানাসমূদ ি দুই লথ্দক চািব্াি স্থানান্তরিত  ব্াি প্রব্ণতা লক্ষয 

কিা যায়। 



সািরণ ৯.৭-এ খ্ােয লভাগ লস্কাি ৪২-এি কম িদয়দে নগিাঞ্চদল 

ব্সব্াসকািী এমন খ্ানাসমূদ ি স্থানান্তদিি শতকিা  াি প্রেরশুত 

 দয়দে। খ্ােয লভাগ লস্কাি কম িদয়দে এমন খ্ানাসমূদ ি মদধয 

৬৫ শতাংশই গত ৩ ব্েদি একব্ািও স্থানান্তরিত  য়রন; কখ্নও 

স্থানান্তরিত না  ওয়াি প্রব্ণতা ঢাকা-চট্টগ্রাম ম ানগদিি খ্ানাি 

তুলনায় অ্নযানয নগিসমূদ  লব্রশ। খ্ােয লভাগ লস্কাি কম িদয়দে 

এমন খ্ানাি প্রায় ২০ শতাংশ দুব্াি স্থানান্তরিত  দয়দে; কম খ্ােয 

লভাগ লস্কািযুি খ্ানাি মদধয অনযানয নগদিি খ্ানাি তুলনায় 

ঢাকা-চট্টগ্রাম ম ানগদিি খ্ানাি তুলনায় দুই ব্া রতন গণ লব্রশ 

ব্াি স্থানান্তরিত  দয়দে। খু্ব্ কম সংখ্যক খ্ানা চাি ব্াদিি লব্রশ 

স্থানান্তরিত  দয়রেল। পূব্ুব্তী সািরণদত প্রেত্ত ফলাফল পুনিায় 

রব্দেষদণ আনদল লেখ্া যায়, সামরগ্রক নগিাঞ্চদলি খ্ানাি 

তুলনায় কম খ্ােয লভাগ লস্কািযুি খ্ানাি স্থানান্তদিি সম্ভাব্না 

দুই লথ্দক রতন গণ লব্রশ (সািরণ ৯.১)। 



অধযায় ১০: নগিাঞ্চদলি েরিদ্রদেি 

িনয সামাজিক সুরক্ষা কমমসূরিদত 

লক্ষয য ক্ত কিাি উপায় ও 

সযপারিশসমূহ 

 

 

একই ব্যরি একারধক স ায়তা পাওয়া এব্ং সুরব্ধাদভাগী 

রনব্ুাচদন ভ্রারন্ত, রেদ্রপথ্ ও সমন্বদয়ি অভাব্- এ উভয় কািদণ 

ব্াংলাদেদশ রব্েযমান সামারজক সুিক্ষা কমুসূরচসমূ  লব্শ 

অপরিকরল্পতভাদব্ ব্াস্তব্ারয়ত  দচ্ছ। সামারজক সুিক্ষা কমুসূরচি 

সুরব্ধাদভাগী রনব্ুাচদন ভ্রারন্ত রব্ষয়ক ২০১৮ সাদলি একটি 

গদব্ষণায় লেখ্া যায়, সামারজক সুিক্ষা কমুসূরচদত প্রায় ৮৫ 

শতাংশ লক্ষদত্র সুরব্ধাি আওতায় আসাি অদযাগয ব্যরি রনব্ুারচত 

 ব্াি মদতা ভ্রারন্ত  দচ্ছ। এদত প্রতীয়মান  য় লয, উদেখ্দযাগয 

সংখ্যক খ্ানা যািা সামারজক সুিক্ষা কমুসূরচি আওতায় আসাি 

লযাগযতা থ্াকা সদেও এখ্নও এসব্ কমুসূরচি ব্াইদি িদয় লগদে। 

শ দিি লক্ষদত্র এই সমসযাটি আিও লব্রশ প্রকট। যরেও 

ব্াংলাদেদশি মদতা রব্েযমান ব্াস্তব্তায় পুদিাপুরিভাদব্ 

সামারজক সুিক্ষা কমুসূরচদত সুরব্ধাদভাগী রনব্ুাচদন শতভাগ 

সম্ভব্ নয় তবু্ও ভালভাদব্ সুরব্ধাদভাগী রনব্ুাচন ও উন্নত 

কমুপরিকল্পনাি মাধযদম সামারজক সুিক্ষা কমুসূরচ োরিদ্র 

রব্দমাচদন প্রভাব্ িাখ্দত পাদি। লকারভি-১৯ এি কািদণ 

অথ্ুননরতক সঙ্কট রব্দব্চনায় নতুনভাদব্ েরিদ্রতায় ঢুদক পড়া 

জনদগাষ্ঠীি সা াযযদথ্ ু সুরব্ধাদভাগী রনব্ুাচদন আিও লব্রশ 

মনদযাগী  ওয়া প্রদয়াজন।  

শ দিি সামারজক সুিক্ষা কমুসূরচি কাযুকি প্রভাব্, েরিদ্রদেি 

রনব্ুাচন এব্ং সা াদযযি জনয একটি উন্নত ও ব্াস্তব্সম্মত 

পরিকল্পনা এই জরিদপি লক্ষয। এই অধযাদয় এ ধিদনি জটিল 

রব্ষয়গদলা অজুন সিদকু প্রদচষ্টাি কথ্া ব্লা  দয়দে।  

১০.১ সয রবধাদ াগী রনবমািন পদ্ধরত 

লয লকান সামারজক সুিক্ষাি রভরত্ত  দচ্ছ েরিদ্র জনদগাষ্ঠীি কাদে 

সুরব্ধা লপৌোদনা। েরিদ্র নয় অথ্ব্া কম েরিদ্র জনদগাষ্ঠীি তুলনায় 

অরত েরিদ্র জনদগাষ্ঠীি সামারজক সুরব্ধাগদলা গ্র দণি মাধযদম 

সুরব্ধাদভাগী রনব্ুাচন কমুসূরচি কাযুকারিতা প্রকাশ পায়। যাদেি 

প্রদয়াজন লনই লস সব্ জনদগাষ্ঠীদক খ্ােয সুরব্ধা সিব্িা  না কদি 

অরত েরিদ্রদেি খ্ােয সুরব্ধা সিব্িাদ ি মাধযদম সুরব্ধাদভাগী 

রনধুািন পদ্ধরতদক আিও উন্নত কিা যায়। যাদেি সব্দচদয় লব্রশ 

 



প্রদয়াজন শুধুমাত্র তাদেি সুরব্ধা প্রোদনি মাধযদমই সামারজক 

সুিক্ষা কমুসূরচি ব্যয় কমাদনা সম্ভব্।  

১০.১.১ সয রবধাদ াগী খ্ানা  রনবমািদনি রনদেম শক  

সব্দচদয় অিরক্ষত জনদগাষ্ঠী রনব্ুাচন একটি কমুসূরচি 

কাযুকারিতা প্রকাশ কদি। এটি রনভুি কদি সঠিক রনদেুশক িািা 

সুরব্ধাদভাগী রনব্ুাচদনি মাধযদম। একটি ভাল রনদেুশক োরিদ্রতা 

ব্া অপুরষ্টি সাদথ্ সিকুযুি এব্ং এগদলা স দজই রনিীক্ষণ, 

রলরপব্দ্ধ এব্ং যাচাই কিা যায়।  

 

শ িগদলাদত লযাগয সুরব্ধাদভাগী খ্ানাস ূদহি সামারজক সুিক্ষা 

কমুসূরচদত অংশ গ্র দণি জনয MDD-W, FCS এব্ং HHS 

এই রতন ধিদনি রনদেুশক রব্দব্চনা কিা লযদত পাদি। এই 

রনদেুশকগদলা খ্ানাি রতন ধিদনি ধব্রশদষ্টযি মাধযদম রব্দেষণ 

কিা  য়। লসগদলা  দচ্ছ: (১) খ্ানা প্রধাদনি লপশা; (২) 

ব্াসস্থাদনি ধব্রশষ্টয এব্ং (৩) সিদেি মারলকানা। এই 

ধব্রশষ্টযগদলা রতনটি প্রধান রনদেুশদকি সাদথ্ সিকুযুি। 

লটরব্ল এ ৫.৩ এগদলাি ফলাফল লেখ্াদনা  দয়দে।  

লটরব্ল এ ৫.৩ এি রভরত্তদত ১১টি রনিীরক্ষত এব্ং যাচাইকৃত 

সুরব্ধাদভাগী রনব্াুচন রনদেুশক লটরব্ল ১০.১-এ রচরিত কিা 

 দয়দে এব্ং লেখ্াদনা  দয়দে। শ দিি খ্ানাসমূ  রনদচি ১১টি 

সুরব্ধাদভাগী রনব্ুারচত  ওয়াি মানেদন্ডি মদধয নূনযতম রতনটিদত 

লযাগয রব্দব্রচত  দল তািা সামারজক সুিক্ষা কমুসূরচদত 

অংশগ্র দণি লযাগয ব্দল রব্দব্রচত  দব্। মানেণ্ডগদলা রনম্নরূপ: 

• সপশা: 

1) গৃ কমী (১.২ শতাংশ খ্ানা প্রধান) 

2) রিকসা/ভযান/অদটাচালক (৫.৪ শতাংশ খ্ানা প্রধান) 

3) িাজরমস্ত্রী (১.৭ শতাংশ খ্ানা প্রধান) 

4) কু্ষদ্র ব্যব্সায়ী (িাস্তাি পাদশি স্থায়ী/অস্থায়ী লোকান) 

(৪.৮ শতাংশ খ্ানা প্রধান) 

5) শািীরিকভাদব্/মানরসকভাদব্ অক্ষম (২.৯ শতাংশ 

খ্ানাপ্রধান) 

• 

 

 

 

 

 

• বাসস্থাদনি ববরশষ্ট্য: 

1) পৃথ্ক িান্নার্ি লনই (শ দিি ২৫.৭ শতাংশ খ্ানায়) 

2) কাো/কা /পরলরথ্ন/টিন অথ্ব্া ইদটি নয়) ব্াূঁ শ িািা 

ধতিী র্দিি লেয়াল (শ দিি ২.০ শতাংশ খ্ানায়) 

3) অনয খ্ানাি সাদথ্ পায়খ্ানা লশয়াি (শ দিি ৬০.৬ 

শতাংশ খ্ানায়) 

4) রব্দুযৎ লনই (শ দিি ০.৪ শতাংশ খ্ানায়) 

• 

 

 

 

 

• সম্পে: • 



১. লকাদনা ধব্দুযরতক পাখ্া লনই (৮.৯ শতাংশ নাগরিক 

খ্ানা)। 

২. লকাদনা লটরলরভশন লনই (৩১.১ শতাংশ নাগরিক খ্ানা) 

 

 

শ দিি সুরব্ধাদভাগী খ্ানাসমূ  রনব্াুচদনি জনয অগ্রারধকাি 

রভরত্তদত এই ১১টি রনদেুশক প্রস্তুত কিা  দয়দে এব্ং এি 

লপ্ররক্ষদত সামারজক সুিক্ষা সিেগদলা ব্ণ্টন কিা  দয়দে। লয 

সকল ওয়াডস  ১১টি রনদেুশদকি লব্রশি ভাদগি মদধয রব্েযমান 

লস সকল ওয়াডস গদলাদত লব্রশ সিে ব্ণ্টন কিা  দব্।  

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 



অধযায় ১১: নগিাঞ্চদল সামারিক 

রনিাপত্তা কমমসূরি প্রেয়দন নীরতগত 

উপসাংহাি 

 

 

একটি কাযুকি সামারজক রনিাপত্তা ব্যব্স্থা  দলা খ্ােয রনিাপত্তা 

লজািোিকিণ, আদয়ি রনিাপত্তা প্রোন, োরিদ্রয ও ধব্ষময 

দূিীকিণ এব্ং সামারজক অন্তভুুরি ও মযুাোদক উন্নীত কিাি 

একটি শরিশালী  ারতয়াি। ব্াংলাদেশ সিকাি সামারজক 

রনিাপত্তা কমুসূরচসমূ  ব্াস্তব্ায়দনি জনয উদেখ্দযাগয পরিমাদণ 

সিদেি ব্িাে কদি থ্াদক। ২০১৯-২০ অথ্ুব্েদি এ খ্াদত প্রায় 

৬৪২ রব্রলয়ন টাকা ব্া লমাট লেশজ উৎপােন (রজরিরপ)’ি প্রায় 

২.৫ শতাংশ ব্াদজট ব্িাে লেয়া  দয়দে। এি মদধয প্রায় ৩৭২ 

রব্রলয়ন টাকা নগে ভাতা, গৃ  রনমুাণ এব্ং েরিদ্র ও দুস্থ 

পরিব্াদিি জনয স্বাস্থয ও প্রদণােনা আকাদি রনিাপত্তা লব্ষ্টরন 

কমুসূরচ র দসদব্ ব্াস্তব্ারয়ত  দচ্ছ, যা োরিদদ্রযি অব্সাদন এব্ং 

মানব্ সিে উন্নয়দন ব্যাপক ভূরমকা িাখ্দব্ (রব্শ্বব্যাংক, 

২০১৯)। 

েরিদ্রদেি জীব্নমান উন্নয়দন সিকাদিি প্ররতশ্রুরত থ্াকা সদেও 

নগিাঞ্চদলি েরিদ্রদেি জনয রনিাপত্তা লব্ষ্টরনি অভাব্ িদয়দে। 

প্রাপ্ত তথ্য লথ্দক ব্লা যায় লয, নগদি এখ্নও লক্ষ লক্ষ মানুষ 

খ্ােয রনিাপত্তা ীনতায় িদয়দে। ব্াংলাদেদশি দ্রুত নগিায়ণ, 

নগিাঞ্চদলি খ্ােয রনিাপত্তা ীনতা লমাকাদব্লায় রব্রভন্ন পেদক্ষপ 

গ্র দণি পথ্ খু্দল রেদয়দে; তাি মদধয শরিশালী সামারজক 

রনিাপত্তা ব্যব্স্থা একটি গরুেপূণু উপায়। 

এই অধযায়টিদত মূলত নগিাঞ্চদল সামারজক রনিাপত্তা 

লজািোিকিদণি সুপারিশসমূ  তুদল ধিা  দয়দে। প্রথ্মত, 

অধযায়টিদত নগদি কাযুকি সামারজক রনিাপত্তা কমুসূরচসমূ  

ব্াস্তব্ায়দনি সুরব্ধাগরল রনদয় পযুাদলাচনা কিা  দয়দে। 

পিব্তীদত, নগিাঞ্চদলি সম্ভাব্য নতুন গরুেপূণু 

কমুসূরচসমূদ ি একটি তারলকা প্রস্তাব্ কিা  দয়দে। সব্দশদষ, 

নগদিি সামারজক রনিাপত্তা কমুসূরচসমূদ ি কমুপন্থা/পরিকল্পনা 

ও ব্াস্তব্ায়ন সিরকুত গরুেপূণু রব্ষয়সমূ  আদলাচনা কিা 

 দয়দে।  

১১.১ নগিাঞ্চদল  কা মকি রবেযমান সামারিক  রনিাপত্তা  

কমমসূরি  সিািোিকিে  

নগিাঞ্চদল লব্শ কদয়কটি কাযুকি সামারজক রনিাপত্তা লব্ষ্টরন 

িদয়দে, তবু্ও এি ব্যারপ্ত খু্ব্ লব্রশ নয়। উো িণস্বরূপ, লখ্ালা 

ব্াজাদি রব্রয় (ওএমএস) একটি খ্ােয-রভরত্তক রনিাপত্তা 

লব্িনী, যাি মাধযদম েরিদ্রদেি জনয ভতুুরকযুি খ্ােযপণয 

সিব্িা  কিা  দয় থ্াদক। ওএমএদসি ব্াস্তব্ায়ন, শদসযি োম 

রস্থরতশীল িাখ্দত এব্ং তুলনামূলকভাদব্ কম োদম চাল ও গম 

 



রদয় েরিদ্রদেি স ায়তা কদি। ব্তুমাদন, জরিদপি আওতাভুি 

প্রায় ১ শতাংশ খ্ানা ওএমএস-এি সুরব্ধা পায় এব্ং 

উপকািদভাগীদেি কাদে লপৌূঁোদনাি জনয এটিদক আিও 

ব্াড়াদনা প্রদয়াজন।  

এোড়া, নগিাঞ্চদল কমুিত স্তনযোনকািী মাদয়দেি জনয 

মাতৃকালীন ভাতা প্রোন একটি উদেখ্দযাগয সামারজক 

রনিাপত্তা লব্ষ্টরন। ব্তুমাদন, ২০১৫ সাদল প্রণীত সিকাদিি 

জাতীয় সামারজক রনিাপত্তা লকৌশল (এনএসএসএস) অনুসাদি, 

নগিাঞ্চদল কমুিত স্তনযোনকািী মাদয়দেি অদনদকই 

মাতৃকালীন ভাতা কাযুরদমি ব্াইদি িদয়দে। এরব্ষদয়, মর লা 

ও রশশু রব্ষয়ক মন্ত্রণালয় একটি উন্নত মা ও রশশু সুরব্ধা কমুসূরচ 

এি পাইলটিং কিদে। জাতীয় পযুাদয়ি এ কমুসূরচটি গ্রামাঞ্চল 

এব্ং নগিাঞ্চদলি গভুব্তী মর লা লথ্দক শুরু কদি ৪ ব্েি ব্য়সী 

সন্তাদনি মাদয়দেিও আওতাভুি কিদব্ ব্দল আশা কিা  দচ্ছ। 

২০১৯ সাদল, নগিাঞ্চদলি ১ শতাংদশিও কম খ্ানাি 

দুগ্ধোনকািী মাদয়দেি মাতৃকালীন ভাতা লপ্রাগ্রাদমি 

আওতাভুি কিা  দয়রেল; সুতিাং, ফলপ্রসূ এই কমুসূরচটি 

চারলদয় লগদল মা, রশশু এব্ং লোট ব্াচ্চাদেি পুরষ্ট বৃ্রদ্ধি যদথ্ষ্ঠ 

সম্ভাব্না িদয়দে।  

পরিদশদষ, ব্য়স্ক ভাতা প্রোন একটি রনঃশতু নগে প্রোন 

কমুসূরচ, যা উপকািদভাগীদেি মারসক নগে ভাতা প্রোন কদি। 

এ জরিদপি ফলাফল অনুসাদি, নগিাঞ্চদলি ২% খ্ানা এই 

কমুসূরচি আওতাভুি িদয়দে; তাই এটি রনরিত কদি ব্লা 

লযদতই পাদি লয, এই ঝুূঁ রকি মুদখ্ থ্াকা জনদগাষ্ঠীি 

অদনকাংশই সুিরক্ষত আদে।  

১১.২ নগরাঞ্চপি সম্ভাবয নতু্ন কমথসূজ গুপিার িূজমকা  

বাাংলাদেদশি নগিাঞ্চদল সা াচিে চনিাপত্তা ে সসূচি 

বািবােদনি চবচিন্ন উপাে িদেদে। চনদম্নাক্ত ে সসূচিগুচল 

নীচিচনধ্সািেগণ সযচবদবিনাে িাখ্দি পাদিন: 

 

১১.২.১ মাধযজমক জবদযািপয়র িনয নগদ প্রদান এবং সু্কি 

জি জ ং কমথসূজ   

বাাংলাদেদশ,  াধ্যচ ে চবেযালেগুদলাদি চশশুদেি ঝদি পড়াি 

হাি মবচশ, চবদশষ েদি ম দেদেি লক্ষদত্র। সািরণ ৩.১ মর্দে 

মেখ্া যাে ময, নগিাঞ্চদলি খ্ানাসমূদ   াধ্যচ ে চবেযালদে 

যাওোি বেসী প্রাে এে-িত িীোাংশ (৩১.৩ শতাংশ) চশশু স্কয দল 

যাে না। বাাংলাদেদশ স্কয ল চফচডাং ে সসূচি  ূলি প্রার্চ ে 

চবেযালে পযসাে পযসন্তই সী াবদ্ধ।  াধ্যচ ে চবেযালেগদলা 

চেদশাি-চেদশািীদেি পযচষ্ট-স তদ্ধ খ্াবাি চবিিদণি অ্নযি  

মডচলিাচি িযাটফ স চহসাদব বযবহাি েিা মযদি পাদি। চেদশাি-

চেদশািীদেি  াধ্যচ ে চবেযালে যখ্ী েিদি স্কয ল চফচডাং এবাং 

বিােেত ি পযচষ্টস তদ্ধ মিশদনি িাল চবষে দুটিদে এেচত্রি েিা 

 



মযদি পাদি। এদি সযচবধ্া  দলা খ্ােযটি েচিদ্রি  খ্ানাস ূহ 

মপদি পাদি এবাং পযচষ্টস তদ্ধ িাদলি  াধ্যদ  খ্ানাি অ্নয 

সেসযগণও উপেত ি হদি পাদি (ললিয়, রুদয়লি, সুনুন্টনাসুক 

এব্ং আ মে ২০১৮)। অ্চধ্েন্তু,  াধ্যচ ে চবেযালদেি স্কয ল 

চফচডাং ে সসূচিটিদে নগদিি েচিদ্র খ্ানাি ম দেদেি ময নগে 

অ্র্স প্রোন েিা হদে র্াদে মসটিি সাদর্ এেচত্রি েিা মযদি 

পাদি, যাদি িািা অ্দনে চেন ধ্দি নগে সহােিা পাে এবাং অ্ি 

বেদস চবদে না েদি। উচ্চিি মগ্রদডি ম দেদেিদে আিও মবরশ 

নগে অ্র্স মেো মযদি পাদি যাদি িাুঁ িা িাদেি পড়াদশানা 

িাচলদে মযদি পাদি।  াধ্যচ ে চবেযালেগদলাদত অধযয়নিত 

চেদশািীদেি এদক্ষদত্র ন যনা চহদসদব মনো মযদি পাদি। ে সসূচি 

পিবিীোদল ম দেদেি চববাহ এবাং প্রর্  গিস বিী হওোদে 

চবলচম্বি েিদি িূচ ো িাখ্দব। োিণ, ে  বেদস চববাদহি ফদল 

অ্দনে আদগ আদগই গিস াবস্থা শুরু হে এবাং অ্ি ওিদনি 

চশশুি িন্ম হদে র্াদে যািা পিবিীদি খ্ব্ুাকৃরতি হদে গদড় 

ওদঠ (ওসমানী ও অনযানয ২০১৬)। এই দুষ্টিক্রটিদে বন্ধ েিদি 

হদল স্কয ল চফচডাং ে সসূচি এবাং মসই সাদর্ নগে অ্র্স প্রোন 

োযসক্র টি এেটি উপযযক্ত পেদক্ষপ। 

১১.২.২ িত্থ জিজত্তক কাি কমথসূজ  

বাাংলাদেদশি িনদসবা ূলে ে সসূচি সিচেস ি চবষদে একটি 

 ূলযােদন মেখ্া মগদে ময, মপ্রাগ্রা গদলা সযচনচেস ষ্ট লক্ষয াত্রা 

সিন্ন।  ূলি এখ্াদন নগে অ্র্স বা খ্ােয  িয চিি চবচন দে 

শািীচিে পচিে  েিা হে (আ মে ও অনযানয ২০০৯এ; আ মে 

ও অনযানয ২০১২)। ফদল, এই ে সসূচিগুচল যদর্ষ্ট সযচনচেস ষ্ট 

লক্ষয াত্রা সিন্ন হে এবাং প্রশাসচনে লক্ষয াত্রাি বযেদেও হ্রাস 

েদি। চবেি বযবস্থা চহদসদব এেটি পচিেন্ন নগি ে সসূচি গ্রহণ 

েিা মযদি পাদি, যা অ্াংশগ্রহণোিী এবাং নগি উিেদেই 

উপেত ি েিদব। নগিাঞ্চদল পযরুষ এবাং  চহলাদেি স্ব-উদেযাদগ 

এই ে সসূচিদি অ্াংশগ্রহদণ উৎসাচহি েিাি িনয মঘাষণাও 

মেওো মযদি পাদি। 

 

১১.২.৩ িু  িাউ ার/স্ট্যাম্পস বাস্তবায়ন 

ফয ড েযাি বা ফয ড িাউিাি প্রোন খ্ােযচিচত্তে সা াচিে 

চনিাপত্তাি িনয এেটি উদ্ভাবনী ূলে চবেি হদি পাদি, িদব 

এখ্নও সিোি েিতস ে এটি োযসেি েিা হেচন। ফয ড িাউিাি 

মস্বোে িনদসবা ূলে োযসক্রদ ি  িয চি প্রোদন বযবহাি েিা 

মযদি পাদি বা স্কয দলি ঝদি পড়া মিাদধ্ চবিিণ েিা মযদি পাদি। 

ফয ড িাউিাি প্রোদনি বড় সযচবধ্া  দলা পণয পচিিালনাি বযে 

এবাং প্রশাসচনে ঝাদ লা োড়াই এটি সাধ্ািণ খ্ােয চবপণন বযবস্থা 

বযবহাি  াধ্যদ  েিা হে। বতহৎ আোদি বািবােদনি পূদবস, এটিি 

পাইলটিাং এবাং  ূলযােন েিা উচিি। 

 



১১.২.৪ সামারিক  স্বাস্থযরবমা  

সামারজক রনিাপত্তা রব্স্তাদিি একটি গরুেপূণু লক্ষত্র  দলা 

সামারজক স্বাস্থযরব্মা। ২০১১ সাদল অনুরষ্ঠত জারতসংদর্ি ৬৪তম 

রব্শ্ব স্বাস্থয সদম্মলদন, ব্াংলাদেদশ ২০৩২ সাদলি মদধয সাব্ুজনীন 

স্বাস্থয কভাদিজ অজুদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লশখ্  ারসনা লয উচ্চ 

পযুাদয়ি নীরতগত প্ররতশ্রুরত প্রোন কদিরেদলন, লস রব্ষদয় 

অথ্ুাৎ স্বাস্থযদসব্া ব্াড়াদনাি লক্ষদত্র নূযনতম অগ্রগরত  দয়দে 

(রব্শ্ব স্বাস্থয সংস্থা ২০১১)। 

 

একটি মূলযায়দন লেখ্া লগদে লয, ৯৭ শতাংশ পুরুষ এব্ং ৯৯ 

শতাংশ নািী লকানও ধিদনি স্বাস্থযরব্মাি আওতাভুি নন 

(ইউএনউইদমন, ২০২০)। 

অসুস্থতা জরনত ব্যয় লকব্ল ব্াংলাদেদশি সব্দচদয় ব্যাপক 

অরভর্াতই নয়, এটি রব্দশষত খ্ানাি অথ্ুননরতক অব্স্থাি ওপি 

েীর্ুদময়ােী ক্ষরতকি প্রভাব্ লফলদে। উো িণস্বরূপ, একটি 

পযাদনল জরিপ লথ্দক লেখ্া লগদে লয, েরিদ্র নন এমন অদনক 

গ্রামীণ খ্ানা সমদয়ি সাদথ্ সাদথ্ েরিদ্র খ্ানায় এব্ং েরিদ্র 

খ্ানাস ূহ আিও েরিদ্র খ্ানায় পরিণত  ওয়াি প্রাথ্রমক কািণ 

 দলা স্বাস্থযজরনত অরভর্াত (কুইসামরব্ং ২০১১)। ২০১৭ সাদলি 

একটি জরিদপ লেখ্া লগদে লয, নগিাঞ্চদলি খ্ানাস ূহ স্বাস্থযদসব্া 

খ্াদত গ্রামীণ খ্ানাি তুলনায় ৭ শতাংশ লব্রশ ব্যয় কদি, যরেও 

লেশব্যাপী স্বাস্থযরব্মাি অপ্রতুলতা িদয়দে (লমাো, রচ ও মনোকা 

২০১৭) । অরধকন্তু, ২০১৯ সাদল আইরসরিরিআি,রব্’ি এক 

সমীক্ষায় লেখ্া লগদে লয, স্বাস্থযজরনত অরভর্াদতি কািদণ 

নগিাঞ্চদলি ব্রস্তগদলাদত প্রায় অদধদুকি লব্রশ খ্ানাি আদয়ি 

পথ্ ব্ন্ধ  দয় লগদে, কাদজ যাওয়া ব্ন্ধ  দয় লগদে এব্ং 

স্বাস্থযদসব্া প্রারপ্তি খ্িচ লমটাদনাি জনয উৎপােনশীল সিে 

রব্রর কিদত  দয়দে। অরধকন্তু, স্বাস্থযজরনত ঝুূঁ রক খ্ানাস ূদহি 

আরথ্ুক চাপদক বৃ্রদ্ধ কিদত পাদি এব্ং োরিদদ্রযি ফাূঁ দে লফলদত 

পাদি। খ্ানাস ূদহি ঋণ পরিদশাদধি ওপিও স্বাস্থযজরনত 

অরভর্াত পরিসংখ্যানগতভাদব্ তাৎপযুপূণু প্রভাব্ লফলদে 

(ল াদসন ও অনযানয ২০১৯)। এক কথ্ায় বৃ্ ৎ এব্ং অপ্রতযারশত 

স্বাস্থযদসব্াি ব্যয় খ্ানাস ূদহি আয় হ্রাসস , নগদিি জীরব্কাি 

উপি আকরস্মক রব্পযুয় র্টাদত পাদি এব্ং খ্ােয রনিাপত্তা এব্ং 

পুরষ্ট হ্রাস কিদত পাদি। 

সুতিাং, নগি ও পরে উভয় অঞ্চদলি েরিদ্র খ্ানাি জনয একটি 

সুপরিকরল্পত স্বাস্থযরব্মা কমুসূরচ ব্াংলাদেদশি সামারজক রনিাপত্তা 

ব্যব্স্থাি একটি অনযতম উপাোন  ওয়া উরচত। এই উদেযাগটি 

গ্র দণি পূদব্ু একাদজি পাইলটিং এব্ং মূলযায়ন  ওয়া উরচত। 

১১.২.৫ নগিাঞ্চদল  সামারিক  রনিাপত্তা  কমমসূরিি 

পরিকল্পনায়  মূল রবদবিয রবর্য়  

নগদিি সামারজক রনিাপত্তা ব্যব্স্থা শরিশালীকিদণি সাদথ্ 

সিরকুত রনদম্নব্রণুত লব্শ কদয়কটি সমরন্বত নীরতগত রব্ষয় 

রব্দব্চনায় রনদয় আসা আব্শযক: 

 



হস্তান্তদিি ধিন

 স্তান্তদিি ধিদনি লক্ষদত্র নগে ব্া খ্াব্াি ব্া ভাউচাি কমুসূরচদক 

রর্দি অদনক সময় রব্তকু থ্াদক। সব্ুারধক উপযুি ধিদনি 

 স্তান্তি রনব্ুাচন প্রাসরঙ্গক রকেু রনরেুষ্ট রব্ষদয়ি সঠিক মূলযায়দনি 

ওপি রনভুি কদি থ্াদক। এি মদধয িদয়দে কমুসূরচি উদেশয 

(লযমন: আয়, পুরষ্ট), মাদকুদটি অব্স্থান এব্ং সামরয়ক 

কাযুকারিতা, ব্াস্তব্ায়ন সক্ষমতা এব্ং রব্তিণ পদ্ধরতি প্রাপযতা, 

ব্যয় কাযুকারিতা এব্ং উপকািদভাগীদেি সুরব্ধা রনব্ুাচদন 

অগ্রারধকাি (লজরন্তরলরন ২০০৭)। 

নগে অথ্ ুপ্রোন দ্রব্য  স্তান্তদিি লচদয় অরধক পেন্দনীয় কািণ 

এটি অথ্নুনরতকভাদব্ লব্রশ কাযুকি (টাদব্াি ২০০২)। 

প্রারন্তকভাদব্ এটি ব্যরিগত লভাগ ব্া উৎপােন পেন্দদক রব্কৃত 

কদি না (সুব্বািাও ও অনযানয ১৯৯৭)। খ্ােয ব্া অনয লকাদনা 

ধ্িদনি দ্রদব্যি  স্তান্তদিি তুলনায় নগে অথ্ু  স্তান্তি 

উপকািদভাগীদেিদক পেদন্দি স্বাধীনতা োন এব্ং তাূঁ দেিদক 

আদয়ি লযদকান স্তদি উচ্চ মাত্রাি সন্তুরষ্ট োন কদি। অনযভাদব্ 

ব্লা যায়, নগে অথ্ু উপকািদভাগীদেিদক তাূঁ দেি প্রদয়াজনীয় 

দ্রব্যারে রকনদত সা াযয/সম্মরত প্রোন কদি। নগে অথ্ু রব্তিণ, 

খ্াব্াি ব্া অনয লকান ধ্িদনি দ্রদব্যি তুলনায় সাশ্রয়ী। 

অপিরেদক, দ্রদব্যি  স্তান্তি, উপকািদভাগীদেি রনয়ন্ত্রণ, 

সংদশাধন ব্া আচিণদক প্রভারব্ত কিদত ব্যব্হৃত  য় (টাদব্াি 

২০০২)। লযমন: একটি খ্ােযরভরত্তক কমুসূরচ মূলত তাদেি জনযই 

খ্ােয সিব্িা  কিদত পাদি, যািা অনযভাদব্ খ্ােয লযাগাড় পাদি 

না ব্া নগে অথ্ু থ্াকদলও পযুাপ্ত পরিমাদণ খ্াব্াি লকনাি উপায় 

থ্াদক না। 

নগে  স্তান্তদিি লক্ষদত্র, উপকািদভাগীদেি সুরব্ধাি প্রকৃত মূলয 

মুদ্রাস্ফীরতি কািদণ হ্রাস লপদত পাদি, রকন্তু সিকাদিি 

গতানুগরতক ব্াদজট রস্থি এব্ং প্রাক্কলনদযাগয। যরে সুরব্ধাগদলা 

এব্ং প্রকৃত ব্াদজট মুদ্রাস্ফীরতি সাদথ্ তাল রমরলদয় িাখ্দত  য় 

তদব্, সিকািদক সুরব্ধাসমূ  বৃ্রদ্ধ কিদত অব্শযই সুস্পষ্ট রসদ্ধান্ত 

রনদত  দব্। অপিরেদক, খ্ােযদ্রব্য প্রোদনি লক্ষদত্র, 

উপকািদভাগীদেি সুরব্ধা লযদ তু রনরেুষ্ট, লসজনয দ্রদব্যি োদমি 

ওপি সিকাদিি (ব্া খ্ােয স ায়তাকািীদেি) ব্যয় লব্দড় ব্া কদম 

যায় (গ্রশ ১৯৯৪)। 

ব্াংলাদেদশ একটি সমীক্ষায় লেখ্া লগদে লয, খ্ােয রনিাপত্তাি 

উপি নগে ও খ্ােয হিান্তদিি প্রভাব্গদলা একই িকম  দলও 

নগে অথ্ ু স্তান্তদিি ব্যয় খ্ােয  স্তান্তদিি ব্যদয়ি লচদয় লব্শ 

2 If program beneficiaries sell a large proportion of the ration received, however, then the value of the food transfer 
will fluctuate with the price of the food in the market. 



কম। অতএব্ ব্লা যায়, খ্ােয হিান্তদিি তুলনায় নগে অথ্ ু

স্থানান্তি লব্রশ সাশ্রয়ী (আ মে ও অনযানয ২০১৯)। 

খ্ােয এব্ং নগে অথ্ ুহিান্তদিি মদধয একটি মধযব্তী রব্কল্প  'ল 

উপকািদভাগীদেি কাদে আয়  স্তান্তি কিাি জনয একটি খ্ােয 

িাকটিদকট (Food stamp) ব্া খ্ােয-কুপন কমুসূরচ চালু কিা। 

খ্ােয িাকটিদকট ব্া নগে ভাউচাি লযাগয উপকািদভাগীদেিদক 

রব্তিণ কিা লযদত পাদি। এ জাতীয় কমুসূরচগরলি প্রধান সুরব্ধা 

 'ল এদত প্রশাসরনক ঝাদমলা োড়াই সাধািণ মাদকুটিং রসদিম 

ব্যব্ াি কিা  দয় থ্াদক। 

হস্তান্তদিি পরিমাে

 স্তান্তদিি পচি াণ একটি গিেপূণু রব্ষয়। অরতমাত্রায় েরিদ্রদেি 

খ্ােয রনিাপত্তা এব্ং জীব্নযাত্রাি লটকসই উন্নয়দন হিান্তদিি 

পচি াণ এব্ং স দযারগতাি লময়াে বৃ্রদ্ধ কিা জরুরি। একটি 

সমীক্ষা সুপারিশ কদিদে লয, রমাগত োরিদ্রয লথ্দক লব্ি  দয় 

আসাি জনয ব্া োরিদদ্রযি কব্দল না পড়াি জনয হিান্তদিি 

পরিমাণ প্ররত মাদস কমপদক্ষ ১,৫০০ টাকা (প্রায় ১৮ মারকুন 

িলাি)  ওয়া েিকাি। এই পরিমাণটি ২০১২ সাদলি সমস্ত গ্রামীণ 

খ্ানাি েরিদ্রতম ২০% এি ব্যদয়ি এক-চতুথ্ুাংশ (আ মে ও 

লতৌরসফ ২০১৮)। ব্াংলাদেদশি রব্রভন্ন রনিাপত্তা লব্ষ্টরনি 

হিান্তিগদলাি গড় পচি াণ লব্শ কম এব্ং সরতযকাি অদথ্ইু 

হ্রাস পাদচ্ছ। এটি সিকাদিি জাতীয় সামারজক রনিাপত্তা লকৌশল 

(এনএসএসএস)-এি একটি স্বীকৃত রব্ষয় (রজইরি ২০১৫)। 

 

সয রবধাদ াগী রনধমািে

কাযুকিী সুরব্ধাদভাগী রনধুািণ কমুসূরচি সদব্ুাত্তম ফলাফল আনা 

এব্ং রেদ্র কমাদনাি মূল  ারতয়াি। লক্ষযমাত্রা রনধুািদণি লব্শ 

কদয়কটি পদ্ধরত িদয়দে লযমন: পিীরক্ষত মান, লশ্ররণব্দ্ধ, 

লভৌদগারলক এব্ং করমউরনটিরভরত্তক ইতযারে। রব্পুল েরিদ্র 

জনদগাষ্ঠীি মদধয অপরিব্তুনীয় খ্াে দূি কিাি জনয সামারজক 

রনিাপত্তা কমুসূরচগদলাি মাধযদম  তেরিদদ্রি কাদে লপৌূঁোদনা 

প্রদয়াজন। এদত কমুসূরচি লক্ষযমাত্রাি কাযুকারিতা আিও বৃ্রদ্ধ 

পাদব্। সাংদযািন ও রব্দয়াজন সিরকুত ত্রুটিগদলা অব্শযই দূি 

কিা উরচত। ভুল লক্ষযমাত্রা রনধুািণ এব্ং রনব্ুাচদন রেদ্র থ্াকদল 

কমুসূরচগদলা লকব্ল েরিদ্রদেি একটি অংশদকই তুদল ধদি। 

েরিদ্রতম খ্ানাস ূহ যথ্াযথ্ সনািকিদণি জনয সিকারি 

লক্ষযমাত্রাি মানেণ্ডটি উন্নত কিদত  দব্। 

লব্রশিভাগ সামারজক রনিাপত্তা কমুসূরচি জনয একটি রি-

স্তিরব্রশষ্ট লক্ষযমাত্রাি ব্যব্স্থা ব্যব্ াি কিা লযদত পাদি। প্রথ্মত, 

লযসব্ লভৌদগারলক এলাকায় লকাদনা কমুসূরচ রনরেুষ্ট সমসযা রনদয় 

কাজ কিদত চায় (লযমন: মািাত্মক খ্ােয রনিাপত্তা ীনতা, 

অপুরষ্ট, সু্কল লথ্দক ঝদি পড়া ইতযারে) এব্ং োরিদদ্রযি প্রদকাপ 



লব্রশ লসসব্ অঞ্চদল লব্রশ পরিমাদণ সিে প্রোন কিা উরচত। 

এোড়া, সিদেি ব্ণ্টন সমসযাি তীব্রতাি সাদথ্ আনুপারতক 

 ওয়া উরচত। রিতীয়ত, লভৌদগারলক এলাকাসমূদ ি মদধয প্রণীত 

সূচকগরল যা আদয়ি সাদথ্ অতযন্ত সিৃি, সংগ্র  কিা স জ, 

পযুদব্ক্ষণদযাগয এব্ং যাচাইদযাগয লসগদলাদকই 

উপকািদভাগীদেি রচরিত কিদত ব্যব্ াি কিা লযদত পাদি। 

কমুকলযাণ কমুসূরচগদলাদত কষ্টসাধয শািীরিক পরিশ্রদমি লক্ষদত্র 

উন্নত লক্ষযমাত্রা থ্াকা প্রদয়াজন। তদব্, জনতারেক রব্দব্চনায় 

দুব্ুল লযমন: রশশু, প্রব্ীণ এব্ং যািা গরুতিভাদব্ অক্ষম ব্া 

দুিাদিাগয ব্যারধদত আরান্ত তাূঁ িা প্রায়শই নগে ব্া খ্ােযরভরত্তক 

জনদসব্ামূলক কমুসূরচদত অংশগ্র ণ কিদত অক্ষম  ন। 

জনতারেক রব্দব্চনায় দুব্ুল েরিদ্রদেি উপকাদিি জনয রব্দশষ 

সামারজক রনিাপত্তা কমুসূরচ প্রদয়াজন। অরধকন্তু, যখ্ন 

উপকািদভাগী রনব্ুাচন লকব্ল দুব্লুতা/ভঙু্গিতা ব্া োরিদ্রয 

মানরচদত্রি রভরত্তদত কিা  য়, তখ্ন তুলনামূলকভাদব্ েরিদ্র 

অঞ্চদলি রকেু চিম েরিদ্রদেি অন্তভুুি নাও  দত পাদি। 

উপকািদভাগী রনব্ুাচদনি লক্ষদত্র করমউরনটিরভরত্তক মতামদতি 

ব্যব্ াি সুরব্ধাদভাগী রনব্ুাচন প্রররয়াদক আিও উন্নত কিদত 

পাদি। 

শতম াদিাপ

একটি হিান্তি কমুসূরচি জনয রকেু কাযুরম সিন্ন কিদত 

উপকািদভাগীি প্রদয়াজন  দত পাদি। উো িণস্বরূপ, 

শতুসাদপক্ষ নগে হিান্তি (রসরসটি) কমুসূরচ তাদেি ব্াচ্চাদেি 

জনয লমরিদকল লচক-আপ ব্া সু্কদল উপরস্থরত রনরিত কিাি 

জনয প্রদণােনা র সাদব্ নগে প্রোন কদি। সু্কল রফরিং কমুসূরচ 

এক ধিদনি শতুসাদপদক্ষ হিান্তি, এি কািণ তাদেি এ খ্ােয 

লপদত রব্েযালদয় উপরস্থরতি প্রদয়াজন  য়। 

কমমসূরিি আওতা

কমুসূরচি আওতাভুরিদত রব্শাল ফাূঁ ক িদয়দে, লব্রশিভাগ 

ঝুূঁ রকপ্রব্ণ জনদগাষ্ঠীি মদধয অদনকদক লমাদটই স ায়তা প্রোন 

কিা  য়রন ব্া পযুাপ্তভাদব্ অন্তভুুি কিা  য়রন (উো িণস্বরূপ, 

নগিাঞ্চদলি েরিদ্র, প্রব্ীণ এব্ং রশশুিা)। নগিাঞ্চদলি ব্রস্তগদলা 

 দচ্ছ এসব্ কমুসূরচ পরিচালনাি একটি গূরুেপূণু স্থান, রব্দশষ 

কদি নগদিি ব্রস্তসমূদ ি সযারনদটশন, সু্কল লথ্দক ঝদি পড়াি 

 াি, স্বাস্থয এব্ং স্বাস্থযরব্রধ রব্ষয়গদলা অনযতম । 

কমমসূরিি আওতা য ক্ত সয রবধা  সেকসই কিা

সুরব্ধা  স্তান্তি স্বল্পদময়াদে েরিদ্রদেি স ায়তা কদি থ্াদক। তদব্, 

গরিব্দেি জনয তাদেি রনজস্ব লটকসই আদয়ি প্রবৃ্রদ্ধ েিারন্বত 

কদি না। লব্রশিভাগ কমুসূরচ অস্থায়ী োরিদ্রয রব্দমাচদনি কাজ 

কদি থ্াদক। খ্ােয রনিাপত্তা এব্ং েরিদ্রদেি জীব্নযাত্রায় লটকসই 



উন্নরত সাধদনি জনয সুরব্ধা  স্তান্তদিি পরিমাণ বৃ্রদ্ধ এব্ং কু্ষদ্র 

ঋণ ও সঞ্চয় লসব্া শরিশালী কিা গরুেপূণু । 

পরিবীক্ষে ও মযলযায়ন  

সকল সামারজক রনিাপত্তা কমুসূরচি অব্শযই পরিব্ীক্ষণ এব্ং 

স্বতন্ত্র মূলযায়দনি জনয রনজস্ব প্রররয়া থ্াকদত  দব্। কমুসূরচি 

ত রব্দলি একটি রনরেুষ্ট অংশ মূলযায়দনি জনয িাখ্দত  দব্ যা 

সমদয়াপদযাগী রশখ্ন, তাৎক্ষরণক প্ররতকািমূলক পেদক্ষপ এব্ং 

অপচয় লিাধ রনরিত কদি। ব্াস্তব্ায়নকািী সংস্থাগদলাি তথ্য 

ব্যব্স্থা শরিশালী কিা েিকাি। 

পরিদশদষ, এটি উদেখ্ কিা লযদত পাদি লয, আনুষ্ঠারনক 

সামারজক রনিাপত্তা কমুসূরচগদলা বৃ্ ত্তি সামারজক রনিাপত্তাি 

ব্যব্স্থাি অন্তভুুি। সামারজক রনিাপত্তা কমুসূরচ এব্ং নীরতগদলা 

এমন ললাকদেিই স ায়তা প্রোন কদি থ্াদক যািা লমৌরলক 

জীরব্কা রনব্ুাদ ি জনয েীর্ুস্থায়ী অক্ষমতায় লভাদগন। মানব্ 

সিে উন্নয়দন অথ্ুাৎ রশশু এব্ং প্রাপ্তব্য়স্ক উভদয়ি পুরষ্টি 

অব্স্থা, স্বাস্থয, রশক্ষা এব্ং েক্ষতাগদলাদত রব্রনদয়াগ, প্রবৃ্রদ্ধ এব্ং 

েীর্ুদময়ােী োরিদ্রয হ্রাদস অব্োন িাখ্দত পাদি। সামারজক 

রনিাপত্তা ব্াংলাদেদশ আিও লব্রশ গরুেপূণু  দয় উ দব্ কািণ 

লেশটিদত ম ামািী কদিানভাইিাস, জলব্ায়ু পরিব্তুন প্রভাদব্ 

সৃষ্ট অথ্ুননরতক মন্দাি ফদল োরিদদ্রযি দুব্ুলতাদক আিও বৃ্রদ্ধ 

কিদত পাদি।  



 

https://www.ifpri.org/publication/climbing-ladder-and-watching-out-fall-poverty-dynamics-rural-bangladesh
https://www.ifpri.org/publication/climbing-ladder-and-watching-out-fall-poverty-dynamics-rural-bangladesh
https://doi.org/10.2499/p15738coll2.133420
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/Slum/FloatingPopulation2014.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/Slum/FloatingPopulation2014.pdf


http://www.fao.org/3/a-as880e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5486e.pdf
https://doi.org/10.1080/21632324.2019.1565088
http://dspace.icddrb.org/jspui/bitstream/123456789/9298/1/icddrb-SP154.pdf
https://doi.org/10.1111/nyas.13530
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-017-2047-0


https://data.unwomen.org/resources/surveys-show-covid-19-has-gendered-effects-asia-and-pacific
https://data.unwomen.org/resources/surveys-show-covid-19-has-gendered-effects-asia-and-pacific
https://www.agrilinks.org/sites/default/files/ftf-indicator-handbook-march-2018_1.pdf
https://www.agrilinks.org/sites/default/files/ftf-indicator-handbook-march-2018_1.pdf
https://www.who.int/mediacentre/events/2011/wha64/sheikh_hasina_speech_20110517/en/
https://www.who.int/mediacentre/events/2011/wha64/sheikh_hasina_speech_20110517/en/




 





− 

− 

− 

− 



− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 



− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 



− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 



 

 



− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 



− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

 

 



 
  



 

 

chi-

squared 

value 

p-value 



chi-

squared 

value 

p-value 

chi-

squared 

value 

p-

value 

 

 

 





− 

− 

− 

− 

− 



 

 

 

গণপ্রিািন্ত্রী বাাংলাদেশ সিোি 
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ত্র্য প্রদাপনর সম্মজত্পত্র ও চগাপনীয়ত্া সংরক্ষণ 
(উত্তিোিাদে চনদিি অ্াংশটয কু পদড় মশানান) 

আসসালা য আলাইকু । 

আ াি না  ...............(চনদিি না  বলযন)...................। আচ  পচিেিনা  ন্ত্রণালদেি অ্ধ্ীন বাাংলাদেশ পচিসাংখ্যান বযযদিা হদি এদসচে। 
 

আপনািা িাদনন, মেদশি উন্নেন ে সোদেি সঠিে ির্য-উপাত্ত অ্িযন্ত গুরুেপূণস। বাাংলাদেশ পচিসাংখ্যান বযযদিা চবচিন্ন শু াচি ও িচিদপি  াধ্যদ  এসব ির্য-উপাত্ত সাংগ্রহ েদি র্াদে। আপনািা 

িাদনন, বাাংলাদেদশ সা াচিে চনিাপত্তা মবষ্টচনি আওিাে চবচিন্ন ে সসূচি িালয িদেদে। এসদবি প্রাে সবগুদলাই পচে এলাোদেচিে। চেন্তু পচে এলাোি পাশাপাচশ শহি ও নগি এলাোেও অ্দনে 

েচিদ্র  ানযষ বসবাস েদি র্াদে। মটেসই উন্নেন অ্িীষ্ট (এসচডচি) অ্িস দন সেল স্থান ও পযসাদে োচিদ্রয যক্ত েিদি সিোি বদ্ধপচিেি। এ োিদণ সিোি ৮  পঞ্চবাচষসে পচিেিনা প্রণেন েিদে। এ 

পচিেিনাি আওিাে শহিাঞ্চদলি েচিদ্র  ানযদষি িীবন ান উন্নেদন েী ধ্িদনি সা াচিে চনিাপত্তা ে সসূচি প্রণেন েিা যাে িাি সযপাচিশ েিা হদব। সিোদিি ির্যচিচত্তে পচিেিনা প্রণেদন এ োিদণ 

শহিাঞ্চদল বসবাসিি  ানযদষি নানাচবধ্ িাচহো চবদবদিনাে চনদি শহািাঞ্চদলি সেল পযসাদেি  ানযদষি বিস  ান আর্সসা াচিে অ্বস্থা চনরূপণ েদি িাদেি  িা দিি চিচত্তদি এ ধ্িদনি পচিেিনা প্রণেন 

েিা িরুচি। এ উদেদশয বাাংলাদেশ পচিসাংখ্যান বযযদিা ‘নগর আর্থসামাজিক অবস্থা জনরূপণ িজরপ ২০১৯’ শীষসে এেটি িচিপ পচিিালনা েিদে। আচ  এ িচিদপি আওিাে চনবসাচিি খ্ানাে ির্য 

সাংগ্রদহি োি েিচে। 
 

এ িচিদপি অ্াংশ চহদসদব আপনাদে এেিন সম্মাচনি ির্যোিা চহদসদব চনবসািন েিা হদেদে। পচিসাংখ্যান আইন, ২০১৩-এি ধ্ািা-১২ (১) অ্নযযােী এ িচিদপ ির্য প্রোন েিদি আপচন আইনগিিাদব 

বাধ্য। এ োিদণ িচিপটিি ির্য সাংগ্রদহি িনয আপনাি চনেট মর্দে এোন্ত সহদযাচগিা প্রদোিন। আপনাদে চিজ্ঞাসা েদি এ সম্মচিপদত্রি সদে সাংযযক্ত প্রশ্নপত্রটি পূিণ েিব, যাি িনয এে মর্দে মেড় 

ঘণ্টা স ে লাগদি পাদি। 
 

আপনাি অ্বগচিি িনয আিও িানাদনা যাদে ময, এটি সিূণস গদবষণাধ্ ী িচিপ োযসক্র । আপচন এদি ময ির্য প্রোন েিদবন, িা শুধ্য গদবষণা ও পচিেিনাি োদি বযবহৃি হদব। পচিসাংখ্যান আইন, 

২০১৩-এি ১২ (২) ধ্ািা অ্নযযােী আচ  বাাংলাদেশ পচিসাংখ্যান বযযদিাি পক্ষ হদি আপনাি প্রেত্ত সেল বযচক্তগি ির্য মগাপন িাখ্াি সিূণস চনিেিা চেচে। এ ির্য প্রোদনি িনয আপনাি িনয আপচন 

সিাসচি মোন আচর্সে সযচবধ্া পাদবন না। িদব, এ গদবষণাে প্রাি ফলাফল িচবষযদি নগি োচিদ্রয অ্বসাদন সা াচিে চনিাপত্তা ে সসূচি সাংক্রান্ত পচিেিনা প্রণেদন সাহাযয েিদব। িচিদপি োদি ির্য 

প্রোদনি িদনয আপনাি মোন প্রোি ঝযুঁ চেও মনই। আপচন যচে ির্য প্রোদন সম্মি র্াদেন, িদব আ িা িচিদপি প্রশ্নপত্র পূিণ শুরু েিদি পাচি েী? 

 

হযাুঁ     না      

 

 

ির্য প্রোনোিীি স্বাক্ষি ও িাচিখ্: .............................................. 
 

 

  



খানার সংজ্ঞা 
খ্ানা হদে েদেেিন মলাদেি স চষ্ট যািা এেই বাসাে বসবাস েদি এবাং এেই িান্নাি খ্াবাি মখ্দে র্াদে। আ াদেি এই িচিদপ খ্ানাে বসবাসোিী বযচক্তদেি  দধ্য যািা গি ৬  াস খ্ানাে 

চেদলন এবাং উক্ত  াসগুদলাদি সিাদহ ে পদক্ষ অ্দধ্সে স ে খ্ানাে অ্বস্থান েদি গদড় ৩  াস খ্ানাে অ্বস্থান েদিদেন শুধ্য িাদেিদেই খ্ানাি সেসয চহদসদব গণয েিা হদব। িদক্তি সিেস  

না র্ােদল িােি, িােগীি, েত চষোদিি মলাে বা অ্নয মোন বযচক্তও যচে খ্ানাে ৬  াদস ৩  াস অ্বস্থান েদি এবাং এেই িান্না মর্দে খ্াবাি মখ্দে র্াদে িদব িাদেিদেও খ্ানাি সেসয চহদসদব 

মনো হদব। যচে মেউ এেই বাসাে র্াদে চেন্তু খ্াবাি খ্িদিি মোন অ্াংশ বহন েদি না এবাং এেই িান্না মর্দে খ্াবাি খ্াে না, িািা খ্ানাি সেসয চহদসদব গণয হদবন না। ময ন: দুই িাই যচে 

িাদেি খ্ানাি সেসযদেি চনদে এেই বাসাে র্াদে চেন্তু আলাোিাদব খ্াবাদিি িনয বযে েদি এবাং আলাোিাদব িান্না েদি খ্াে, িদব িাদেিদে দুইটি আলাো খ্ানা চহদসদব গণয েিদি হদব। 

সাধ্ািণিাদব, খ্ানাে বসবাসোিী বযচক্তদেি  দধ্য মোন বযচক্ত যচে গি ৬  াদসি  দধ্য ৩  াদসি অ্চধ্ে খ্ানাি বাইদি অ্বস্থান েদি, িদব িাদেিদে খ্ানাি সেসয চহদসদব গণয েিা হদব না । 

খ্ানাি অ্নযানয সেসযিা যচে মস বযচক্তদে খ্ানাি সেসয চহদসদব চবদবিনা েদি িবযও িাদে সেসয চহদসদব অ্ন্তিযস ক্ত েিা যাদব না। 

এই চনেদ ি বাইদি শুধ্য িাদেিদে খ্ানা সেসয চহদসদব মনো হদব যচে মস- 

১) ৩  াদসি ে  বেসী মোন চশশু হে 

২) অ্বস্থাদনি ম োে এখ্নও ৩  াস হেচন চেন্তু তববাচহে সূদত্র বসবাদসি িনয এই খ্ানাে এদসদেন 

৩) িােি, িােগীি/লচিাং, েত চষ েচ ে বা অ্নয বযচক্ত যাদেি অ্বস্থাদনি ম োে এখ্নও ৩  াস হেচন চেন্তু খ্ানাে অ্বস্থান েদিদেন এবাং েীঘস স ে খ্ানাে অ্বস্থান েিদবন। 

     

খ্ানাি সেসয চহদসদব গণয েিা হদব না হদব যচে- 

১) মোন বযচক্ত ময চেনা চেেয চেন পূদবস  ািা মগদে, যচেও মস গি ৬  াদসি  দধ্য ৩  াসই খ্ানাে চেল। 

২) খ্ানাি মোন সেসয যচে ৩  াদসি ে  স দেি  দধ্য চববাদহি  াধ্যদ  খ্ানা মেদড় যাে। 

৩) িােি, িােগীি/লচিাং এবাং েত চষ েচ ে ময চেনা ৬  াদসি  দধ্য ৩৩  াদসিও মবচশ স ে খ্ানাে অ্বস্থান েদিচেল চেন্তু স্থােীিাদব িদল মগদে। 

 

উপদিি বচণসি তবচশষ্টয অ্নযযােী খ্ানা ঠিে েিাটা খ্যব গুরুেপূণস। এখ্াদন চনদেস চশি খ্ানাি তবচশষ্টযস ূহ অ্নয মোন িচিদপি খ্ানা তবচশষ্টযস ূহ মর্দে পতর্ে বা চিন্নিি হদি পাদি। এটা মখ্োল 

িাখ্দি হদব, মযন খ্ানাি সেসযিা যাদেিদে সেসয  দন েদি চেন্তু িচিদপি চনদেস শ অ্নযযােী যচে িািা সেসয না হে িদব িািা মযন খ্ানা সেসয চহদসদব অ্ন্তিযস ক্ত না হে। এ চনদে মোন 

সদিহ/প্রশ্ন উঠদল সযপািিাইচিাং অ্চফসাদিি সাদর্ আলাপ েরুন। 



বাাংলাদেশ পচিসাংখ্যান বযযদিা 

নগর আর্থসামাজিক অবস্থা জনরূপণ িজরপ ২০১৯ 

Module A: নমুনা খানা ও এিাকার পজরজ জত্  

প্রিণ নং খানার পজরজ জত্ এবং চকা  উত্তর প্রশ্ন নং খানার পজরজ জত্ এবং চকা  উত্তর 

A01 খ্ানাি মহাচডাং নম্বি ও িে/দসক্টি নম্বি [মিদন চনদে চলখ্যন] A09 
খ্ানাপ্রধ্ালনি না  ও পচিচিচি (সেসয ID) নম্বি চলখ্যন 

( চডউল B1 মর্দে) 
 
                            না :....................... 

A02 খ্ানাি চিচপএস মলাদেশন অ্ক্ষাাংশ................ দ্রাচঘ াাংশ................ A10 
খ্ানাি মযাগাদযাদগি ম াবাইল নম্বি 
 

 

0 1          

A03  হোি না  ও মোড  

                        

 
না :....................... 

A11 
প্রধ্ান উত্তিোিাি (খ্ানাপ্রধ্ান বা োচেেশীল সেসয) না  ও 

সেসয ID ( চডউল B1 মর্দে) 
 
                           না :....................... 

A04 ওোডস  নম্বি ও মোড  
                       নম্বি:....................... A12 

প্রধ্ান উত্তিোিাি (খ্ানাপ্রধ্ান বা োচেেশীল সেসয) 

মযাগাদযাদগি ম াবাইল নম্বি 
  

0 1          

A05 র্ানাি না  ও মোড  
                       না :....................... 

A13 

a. খ্ানাপ্রধ্াদনি চপিাি না  কী? 

b. খ্ানাপ্রধ্াদনি চপিাি লাইন নম্বি কত (যচে 

খ্ানাপ্রধ্ান রব্ব্ার ত  চহলা হন, িদব িাি স্বা ীি 

ির্য আনযন) [িীচবি না থ্াকদল 98 িীচবি চেন্তু 

এ খ্ানাি সেসয না  দল 99]: 

না :....................................................................... 

     

 A06 রসটি কদপুাদিশদনি না  ও মোড  
                       না :....................... 

A07 

মিলাি না  ও মোড 

 
                       না :....................... 

A14 

a. খ্ানাপ্রধ্াদনি মাতাি না  কী? 

b. খ্ানাপ্রধ্াদনি মাতাি লাইন নম্বি কত [িীচবি না 

থ্াকদল 98 িীচবি চেন্তু এ খ্ানাি সেসয না  দল 

99]: 

না :....................................................................... 

     

 

A08 
চবিাদগি না  ও মোড 

 
                       না :....................... A15 

রিতীয় সাক্ষাদিি তারিখ্ ও স ে (চেন /  াস / বেি): 
[১  সাক্ষাদি সাক্ষাৎোি মশষ না হদে র্ােদল] 

চেন  াস বেি 

      
 



Module B: খানার গঠন এবং জিক্ষা  
লাই

ন 

নিি 

 

 

খ্ানা  

সে

সসযি 
নাম 

জিঙ্গ  
 

পযরুষ ...... 1 

নািী ........ 2 

িত িীে চলে 3 

বয়স

* 

 
(পূণস 

বেি) 

খানাপ্রধা

চনর 

সাপর্ 

সম্পকথ  

মাপয়র লাইন 

নিি 

 
 তি. 

..................98 

অ্নযত্র বসবাস 

েদি..................9

9 

 

জপত্ার লাইন 

নিি 

 
 তি. ..................98 

অনয লকাথ্াও বসবাস 

েদি..................99 

প্ররতবরন্ধ

ি ধিন? 
 

স সযা মনই .. 0 

বাে ............ 1 

দৃচষ্ট ............ 2 

েবণ ........... 3 

শািীচিে ...... 4 

 ানচসে ....... 5 

অ্টিচেে ...... 6 

বববারহক  

অবস্থা  

 
অরব্ব্ার ত/ 

কখ্নও রব্দয়  য়রন) ....................... 1 

    [>>B_09] 

রব্ব্ার ত ..................................... 2 

রব্ধব্া/ 

রব্পত্মীক ..................................... 3 

তালাকপ্রাপ্ত................................. 4 

োিতযরব্রচ্ছন্ন ............................. 5 

জবপয়র সময় 

বয়স 

(পূণথ বছসি) 

 
(এোচধ্ে 

চবদে হদে 

র্ােদল প্রর্  

চবদেি সমদয়ি 

বেস আনদি 

হদব) 

৫ বছর বা ত্দূর্ধ্থ  বয়সীপদর িনয পূরণ করুন 

রলখ্দত পিদত 

পাদিন রকনা? 
রলখ্দত ও পড়দত 

পাদি না ........................................................1  

শুধু নাম স্বাক্ষি 

কিদত পাদি...................................................2 

শুধু পড়দত পাদি ............................................3 

পড়দত ও রলখ্দত 

পাদি.............................................................4 

জিক্ষা 

(সপবথাচ্চ 

পািকৃত্ 

চে রে) 

 

(উত্তদিি 

মোড 99 

হদল, 

=>B1_13) 

বত্থ মাপন (২০১৯ সাদল) সু্কি/ 

কপিি/মাদ্রাসায় /রশক্ষাপ্ররত

ষ্ঠাদন  র্ায় বা স দতা  জক না? 

 
হযাুঁ  ................... 1 (=>B1_13) 

না .................... 2 

 রে  না 

 ায় , তদব 

সকান সাদল  

 াওয়া  বন্ধ  

কদিদছ? 
[উত্তিোতা সাল 

ব্লদত না পািদল 

‘0000’ রলখু্ন] 

বত্থ মা

ন 

প্রধান 

চপিা 

 না  মোড ↑ বেস মোড 1↓ মোড ↑ মোড ↑ মোড↑ মোড↑ বেস  মোড ↑ মোড 2↓ মোড ↑ সাল মোড 3↓ 

Line 

No 

Member’s 

Name 
B_01 B_02 B_03 B_04 B_05 B_06 B_07 B_08 B_09 B_10 B_11 B_12 B_13 

               

               

               

               

               

               

চনাট: * বেস পূণস বেদি চলখ্যন। ময ন, বেস যচে ১৮ বেি ৯  াস হে িদব শুধ্য ১৮ বেি চলখ্যন।  

Module B এি অব্রশষ্ট মোডস ূহ পিবিী পতষ্ঠাে মেখ্যন। 

চকা -1: খ্ানা  প্রধাদনি সাদর্ সম্পকথ  চকা -2: জিক্ষা 
খ্ানাপ্রধ্ান ............................................................... 1 

খ্ানাপ্রধ্াদনি স্বা ী/স্ত্রী................................................... 2 

মেদল/ম দে ............................................................. 3 
িা ািা/পযত্রবধ্য ................................................................... 4 

নািী/নািনী ....................................................................... 5 

বাবা/ া .............................................................................. 6 

িাই/মবান .......................................................................... 7 

িাচিিা/িাচিচি/ভাদি/ভািী ................................................ 8 

খ্ানা প্রধ্াদনি োচিন ........................................................... 9 

শ্বশুি-শাশুচড়..................................................................... 10 

দুলািাই/িািত বধ্য/মেবি/ননে 

শযালে/শযাচলো ................................................................. 11 

স্বা ী/স্ত্রীি িাচিিা/িাচিচি .................................................. 12 

খ্ানাপ্রধ্াদনি স্বা ীি/স্ত্রীি োচিন ............................................ 13 

অনযানয আত্মীয় ও অনাত্মীয়  

অ্নযানয আত্মীে .................................................................. 14 

স্থায়ী োদিি মেদল /ম দে ................................................... 15 

অ্নযানয অ্নাত্মীে/বন্ধয  ........................................................... 16 

েখ্নও স্কয ল/ াদ্রাসাে যােচন ................................................. 99 

প্রর্  মেচণদি পড়দে .......................................................... 0 

প্রর্  মেচণ পাশ েদিদে ...................................................... 1 

২ে মেচণ পাশ েদিদে ......................................................... 2 

৩ে মেচণ পাশ েদিদে ......................................................... 3 

৪র্স মেচণ পাশ েদিদে ......................................................... 4 

৫  মেচণ পাশ েদিদে ......................................................... 5 

৬ষ্ঠ মেচণ পাশ েদিদে ........................................................ 6 

৭  মেচণ পাশ েদিদে ......................................................... 7 

৮  মেচণ পাশ েদিদে ......................................................... 8 

৯  মেচণ পাশ েদিদে ......................................................... 9 

SSC/োচখ্ল/স  ান ........................................................... 10 

HSC/আচল /স  ান .......................................................... 12 

BA/BSC/BCom পাশ/ফাচিল/স  ান ................................ 14 

BA/BSC/BCom/BBA (সন্মান)/ফাচিল (সম্মান)/স  ান ...... 15 

MA/MSC/MCom/MBA ও ঊদবস /োচ ল//স  ান ............. 16 

SSC পিীক্ষার্ী .................................................................. 22 

HSC পিীক্ষার্ী .................................................................. 33 

ক্লাশ 1 এি আদগ ময মোন মেচণ ........................................... 66 

ম রিমেল/MBBS/BDS ................................................... 71 
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Module B এর চকা সমূহ (Code 3) 

চকা -3: প্রধান চপিা  
েম মিুর 

অেত চষোদিি চেন িযি ............................................ 1 
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ক্ষয দ্র বযবসা (িািাি পাদশি টাং মোোন/অনযানয) ....................... 52 
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ফরড়য়া/োলালী ................................................................. 57 

রব্কাশ/িদকট/লমাব্াইল ব্যাংরকং এদজন্ট/লেরক্স ললাি ................ 58 

 

উৎপাদন 
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Module C: কমথসংস্থান 
সনাে-১: খ্ানাি ৫ বছর এবাং তাি উপদিি সকল সেদসযি তর্য আনযন [১০ বছপরর কম বয়সী রশশুদেি িনয মা  অর্বা অর  াবদকি কাছ সর্দক তর্য রনন]  

মনাট-২: প্রচিটি খ্ানা সেসয গি ৭ (সাত) চেদন ময স ি অ্র্সননচিে ে সোে েদিদে িাি ির্য আনযন। যচে মোন সেসয এোচধ্ে োি েদি র্াদে িদব, প্রধান কািপক প্রর্পম  আি অপ্রধান কাি পদি সিদখ্  প্রজত্টি  কমথকাপের িনয আিাদা সাজর পূরণ করুন । 

লাইন নম্বি 

মরিউল B 

 দত 

নাম গত ৭ রেদন আপচন 

চবত্ন, মিুজর বা 

মুনাি ার জবজনমপয় 

মোন পণয উৎপােন 

বা মসবাি োদি 

চনদোচিি চেদলন 

চে (ে পদক্ষ ১ 

ঘণ্টাি িনয) 

 যাূঁ 1 [>>C03] 

না ............. 2 

       

 

গত ৭ রেদন   

আপচন খ্ানাে 

জনিস্ব বযবহাপরর 

িনয মোন পণয 

উৎপােন ে সোদে 

চনদোচিি চেদলন 

চে (ে পদক্ষ ১ 

ঘণ্টাি িনয) 

 যাূঁ  ........... 1 

না............. 2 
(C01 ও C02 না 

হদল, C11) 

(প্রধান/অপ্রধান)  

কদমুি জনয 

আপনাি 

ে সোিা লক  

রেদলন? 

 

গত ৭ চেদন 

আপরন 

কতরেন এই 

(প্রধান/ 

অপ্রধান)  

কাদজ 

রনদয়ারজত 

রেদলন? 

 

আপচন গত  

৭ রেদন লমাট 

কত র্ণ্টা এই 

(প্রধান/ 

অপ্রধান)  

কাজ 

কদিরেদলন?  

গত ৭ চেদন আপরন কী 

ধিদনি (প্রধান/ 

অপ্রধান) কাজ   

কদিরেদলন? 
 

ধেরনক/সাপ্তার ক  

 মজুিীদত ........................... 1 

লব্তদন................ 2 [C09] 

স্ব-রনদয়ারজত কাজ . 3 [C09] 

চবনা মবিন/ 

 িয চিচিচত্তে পাচিবাচিে 

ে ী. ........... ........4 

 [ C10] 

এই (প্রধান/ 

অপ্রধান)  

কাদজি 

জনয গত ৭ 

রেদনি 

আপনাি 

লমাট  

মজুিী কত 

রেল? 

প্রধান/ 

অপ্রধান কাদজি 

সুদযাগ সুরব্ধাি 

অংশ চহদসদব 

আপচন রক 

রব্নামূদলয লকান 

খ্াব্াি পান? 

 যাূঁ  ............. 1 

না............... 2 

লব্তদনি 

রব্রনমদয় ব্া 

স্ব-রনদয়ারজত 

কাদজ প্রধান/ 

অপ্রধান কাজ 

 দত আপনাি 

গত ব্েদিি 

গি মারসক  

আয়  কত 

রেল? 

[১২ মাদসি 

কম সময় 

কাজ কিদল, 

লয কয় মাস 

কাজ কদিদে 

তাি গড় 

আনুন] 

আপরন রক 

গত ৭ রেদন 

আি লকাদনা 

কাদজ 

রনদয়ারজত 

রেদলন? 

 
হযাুঁ  ..... 1 

না 2 

[যরে “ যাূঁ ”  য়, 

আলাো লাইদন 

প্রশ্ন C01 লথ্দক 

C11 পূিণ করুন।] 

আপরন গত ৭ 

রেদনি  

জিক্ষানজবি 

(জবনা চবত্পন/ 

মিয রিদত) কাি 

কদিদেন রক? 

 

 যাূঁ  

 1 

না 

 2 

কমথরত্ নয় এমন বযজক্তপদর িনয 

আপচন গি ১ 

 াদস মোন 

অ্র্সননচিে 

ে সোে 

খ্যুঁদিচেদলন 

চে? 

 যাূঁ  .......... 1 

না ........... 2 

গি ১ সিাদহ 

মোন 

অ্র্সননচিে 

োি মপদল 

মযাগোদনি 

িনয প্রস্তুি 

চেদলন চে? 

 যাূঁ  .......... 1 

না ........... 2 

লাইন নম্বি নাম লকাি ↑ লকাি ↑ লকাি 1 রেন র্ণ্টা লকাি ↑ টাো লকাি ↑ টাকা লকাি ↑ লকাি ↑ লকাি ↑ লকাি ↑ 

LN_No Name C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 

01 A 1 skip 1 1 70 2 skip skip skip 1 1   

01 A 2 1 2 2 8 4 skip skip skip skip 2   

               

               

               

               

 

Code 1: কমমোতা  

সিকারি ............................................................................ 1 

স্বােত্তশাচসি ....................................................................... 2 

স্থানীয় সিকাি .................................................................... 3 

এনরজও  ............................................................ 4 

ব্যরিগত উদেযাগ ................................................ 5 

খ্ানা (চনদোগোিী চহদসদব) ........................................... 6 

সিোচি প্রকদল্পি কাজ .................................................... 7 

লব্সিকারি ................................................................... 8 

স্বরনদয়ারজত ................................................................. 9 

অনযানয (উদেখ্ করুন) ................................................. 99 
 



Module C2: কমসুংস্থান (কমথিীবী মজহিাপদর িনয) 
(১৫-৪৯ ব্েি ব্য়সী মর লাদেি মদধয, যািা গত এক ব্েদি লব্তন ব্া মজুরিি রব্রনমদয় লকান কাজ কদিদেন, রতরন সব্ুদশষ লয কাজ কদিদেন শুধুমাত্র লস সিদকু রজদজ্ঞস করুন অথ্ুাৎ প্রশ্ন B_13 এ লয সকল ১৫-৪৯ ব্েি 

ব্য়সী মর লাি লপশা লকাি 1-24 এি মদধয তাদেি জনয এ মরিউলটি পূিণ করুন) 

লনাট: যরে উদেরখ্ত  চহলািা ঘদিি বাইদি োি না েদিন, িাহদল িাদেি ির্য আনদবন না। ১৫-৪৯ ব্েি ব্য়সী মর লা ব্াসায় না থ্াকদল প্রথ্দম তাি সাদথ্ লযাগাদযাগ কিাি লচষ্টা করুন। না লপদল অনয সেদসযি লথ্দক উত্তি আনুন।  

এ 

মরিউদলি 

জনয 

প্রদযাজয 

সেদসযি 

লাইন নম্বি 

 

এ মরিউদলি 

জনয প্রদযাজয 

সেদসযি না  

যরে 

সাক্ষাৎকাদিি 

সময় খ্ানাি 

এ সেসয 

উপরস্থত না 

থ্াদক, তদব্ 

তাি জায়গায় 

লয উত্তি 

রেদব্ তাি 

লাইন নাম্বাি 

আনুন 

[প্রদযাজয 

সেসয রনদজ 

তথ্যোতা 

 দল 99 

রলখু্ন] 

প্রধান  

লপশা 

প্রশ্ন  

B_13  

লথ্দক 

আনুন) 

আপনাি  

কমুস্থদল  রক 

মাতৃেকালীন 

েুটিি ব্যব্স্থা 

আদে? 

 

 যাূঁ  ... 1 

না .... 2 => 

প্রশ্ন C2_6-এ 

যান 

িাচন 

না.......99[>> 

C2_6] 

মাতৃেকালীন 

েুটিি  সময় 

লব্তন   লেয়াি 

রনয়ম কী? 

 

সিূণু লব্তন 

লেয়া  য় 

............... 1 

আংরশক 

লব্তন 

লেয়া 

 য়……….... 

2 

লকান লব্তন 

লেয়া  য় না ... 

3 

মাতৃেকালীন  

েুটিি  জনয 

সবু্ারধক  

কতরেন 

অনুদমারেত? 

 

 

আপনাি  

কমুস্থদল   

অসুস্থতাজরনত 

েুটিি জনয 

রব্ধান আদে 

রক? 

 

 যাূঁ  ... 1 

না .... 2   [=> 

প্রশ্ন  C2_9 এ 

যান] 

িাচন 

না.......99 

[>> C2_9] 

অসুস্থতাজরনত 

েুটিি জনয   

আপনাি  

কমুদক্ষদত্র 

লব্তন লেয়াি 

রনয়ম রক? 

 
সিূণু 

লব্তন/মজুরি 

লেয়া  য়  … 1 

আংরশক 

লব্তন/মজুরি  

লেয়া  য়   ... 2 

লকান লব্তন লেয়া 

 য় না ... 3 

অসুস্থতাজরনত 

েুটিি জনয 

সবু্ারধক  

কতরেন 

অনুদমারেত? 

 

 

আপনাি  

কমুস্থদল  

রক লি-

লকয়াি 

সুরব্ধা  

আদে  

(ব্া 

আপনাি 

কমুদক্ষদত্র 

আপনাি 

সন্তানদক 

িাখ্াি 

জনয  রক 

লকানও 

রনিাপে 

জায়গা  

আদে)? 
 

 যাূঁ  ... 1 

না .... 2 => প্রশ্ন  

C2_12 এ যান 

িাচন না.......99 

[>> C2_12] 

আপনাি  রক  

লি-লকয়াি 

সুরব্ধা  

পাওয়াি  জনয 

টাকা রেদত  

 দয়রেল? 

 

 যাূঁ  ... 1 

না .... 2 [>> 

C2_12] 

প্রদয়াজন  য়রন

 

 3 

[>> C2_12] 

িাচন না....99 

[>> C2_12]  

গত ১২ 

মাদস  

আপনাি  

এই  

সুরব্ধা  

পাওয়াি  

জনয কত  

টাকা 

রেদত  

 দয়রেল? 

 

আপনাি 

কমুস্থদল 

লকান লব্রি 

রফরিং 

(বু্দকি দুধ 

খ্াওয়াদনাি) 

কনুাি/পৃথ্ক 

জায়গা 

আদে  রক? 

 

 যাূঁ  ... 1 

না  .... 2 

িাচন 

না...99  

[শুধু 

রব্ব্ার ত 

মর লাদেি 

জনয প্রশ্ন 

েরুন] 

গি ব্েদি  

সন্তান  

জন্ম 

রেদয়দেন 

ব্া 

আপরন রক 

গভুব্তী 

রেদলন? 

 

 যাূঁ  ... 1 

না .... 2 

=> 

 চডউল-

D এ  যান 

 

এসব্ সুরব্ধা 

(প্রশ্ন C2_1 

লথ্দক 

C2_13) 

যদথ্ষ্ট ব্া 

এদকব্াদিই 

না থ্াকাি 

কািদণ 

ইদতাপূদবু্ 

আপনাদক  

চাকরি  

লেদড়  

রেদত  

 দয়রেল 

রকনা? 

 যাূঁ  ... 1 

না  .... 2 

 

লাইন নম্বি নাম লাইন নম্বি [মোড] [মোড 3]↑ [মোড ]  ↑  (রেন)  [মোড ]  ↑  [মোড ]  ↑ (রেন) [মোড ]  ↑ [মোড ]  ↑ [টাো] [মোড]↑ [মোড]↑ [মোড]↑ 

LN_No Name C2_1 C2_2 C2_3 C2_4 C2_5 C2_6 C2_7 C2_8 C2_9 C2_10 C2_11 C2_12 C2_13 C2_14 

                

                

                

                



Module D: স্বাস্থয সিরকুত তথ্য 
খ্ানাি সকল সেদসযি তথ্য আনুন 
লাইন 

নম্বি  

নাম গত ৪ সপ্তাদহ সকান ধিদনি অসযস্থতায়  য দগরছল?  

যরে ৪ (চাি) সপ্তাদ ি মবচশ অসুদখ্ ভুদগ থ্াদক তদব্, জনপ  জদপনর কিামসমূপহ 77 রলখ্য ন 
গত ৪ (িাি) 

সপ্তাদ  রক লকান 

ধিদনি অসুস্থতায় 

ভুদগরেল/ আ ত 

 দয়রেল? 

 

 যাূঁ  ........... 1 

না ............ 2 

[না হদল, পিব্তী 

সেদসযি ির্য চনন] 

কত

রেন 

অ্সয

স্থ 

রেল? 

 

(রেন

) 

৫ ব্েি ও িাি 
উপদিি 

বেসীদেি জনয 
প্রদযাজয 

জ্বি  দয়রেল 

রক? 

 

 

 যাূঁ  .... 1 

না ..... 2 

    [না হদল, 

>> D06] 

জ্বি লমাট 

কতরেন 

রেল? 

 

িায়রিয়া 

 দয়রেল 

রক?  

 

 

 যাূঁ  ........... 1 

না ............ 2        

[>> D08] 

িায়রিয়া 

লমাট 

কতরেন 

রেল? 

 

 াণ্ডা/কারশ 

 দয়রেল রক? 

 

 

 যাূঁ  ............. 1 

না

 ................ 

2 

[>> D10] 

 াণ্ডা/কারশ 

লমাট কতরেন 

রেল? 

 

লকান 

ি সদিাগ 

 দয়রেল 

রক? 

 

 

 

 যাূঁ  ............ 1 

 না............. 2 

 [>> 

D12] 

ি সদিাগ 

লমাট কতরেন 

রেল? 

 

গলা/মুদখ্ 

লকাদনা 

ইনদফকশ

ন  দয়রেল 

রক? 

 যাূঁ  ............ 1 

 না ............ 2 

 [>> 

Next 

Row for 

new 

member] 

ইনদফকশন 

লমাট কতরেন 

রেল? 

এই অসুস্থতাি জনয 

কতরেন এই ব্যরি তাি 

প্রধান প্রধান কাজ 

লথ্দক রব্িত রেল? 

লাইন 

নম্বি 
নাম লকাি ↑ রেন রেন লকাি ↑ রেন লকাি ↑ রেন লকাি ↑ রেন লকাি ↑ রেন লকাি ↑ রেন 

LN_No Name D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 



 Module E: খানার বত্থ মান জনিস্ব সম্পদ 
ময সিে মর্দে আে হে না, মেবল মিাদগি িনয বযবহৃি হে মসটা মিাগয সিে। অ্পিচেদে ময সিে োদি লারগদয় আে েিা হে মসটা উৎপােন যখ্ী সিে। উোহিণ চহদসদব বলা যাে, খ্ানাি সেসযিা যচে দুগ্ধবিী গাচিি দুধ্ চবচক্র না েদি মেবল চনদিদেি মিাদগি িনয বযবহাি েদি, িদব গাচিটি িাদেি মিাগয সিে; চেন্তু িািা যচে 

গাচিি দুধ্ চবচক্র েদি মসদক্ষদত্র গাচিটিদে উৎপােনমুখ্ী সিে চহদসদব চবদবিনা েিদি হদব।, মেননা এটা মর্দে িাদেি আে হে। যচে খ্ানাি সেসযিা গাচিি দুধ্ মিাগ েদি এবাং চবক্রেও েদি, মসদক্ষদত্র গাচিটিদে িাদেি মিাগয এবাং উৎপােন যখ্ী সিে চহদসদব গণয েিদি হদব। 

আপনাি খ্ানাে এই 

সিেগদলাি লকান 

লকানটি আদে?  

 

 

 

সিে 

মোড 

খ্ানাে এই 

সিে আদে 

চেনা? 

 

হযাুঁ  ............. 1 

না .............. 2

 ...................  

= > না হদল, 

পিবিী সিে 

বিস  াদন 

এই 

সিদেি 

পরিমাণ 

এ সিদেি/আইদটদমি 

সব্কটিি ব্তুমান লমাট 

মূলয 

 

[যরে আজ রব্রর কিা 

 য়] 

 

 

সিে রকভাদব্ 

অরজুত  দয়দে 
[একই সিে একারধক 

থ্াকদল সব্ুদশষটিি তথ্য 

রেন] 

রয়কৃত.... ................... 1 

উপ াি/োন..... ............ 2 

লযৌতুক.... ................... 3 

উত্তিারধকািসূদত্র... ........ 4 

রনজস্ব উৎপারেত... ........ 5 

সিদেি 

ধ্িন * 

 
মেবল মিাদগি 

িনয ..............1 

মিাগ ও 

উৎপােন যখ্ী ..2 

উৎপােন যখ্ী . 3 

 সিদেি চববিণ সিে 

মোড 

খ্ানাে এই 

সিে 

আদে 

চেনা? 
হযাুঁ  ............. 1 

না .............. 2

 ...................  

= > না হদল, 

পিবিী সিে 

বিস  াদন 

এই 

সিদেি 

পরিমাণ 

এ সিদেি/আইদটদমি 

সব্কটিি ব্তুমান লমাট 

মূলয 

 

[যরে আজ রব্রর কিা 

 য়] 

 

 

সিে রকভাদব্ 

অরজুত  দয়দে 
[একই সিে একারধক 

থ্াকদল সব্ুদশষটিি তথ্য 

রেন] 

রয়কৃত.... ..............1 

উপ াি/োন..... .......2 

লযৌতুক.... ...............3 

উত্তিারধকািসূদত্র... ...4 

রনজস্ব উৎপারেত... ...5 

সিদেি 

ধ্িন * 

 
মেবল মিাদগি 

িনয ............. 1 

মিাগ ও 

উৎপােন যখ্ী .. 2 

উৎপােন যখ্ী .. 3 

সিদেি চববিণ লকাি ↓ লকাি ↑ সংখ্যা টাকা লকাি ↑ লকাি ↑  সিদেি চববিণ লকাি ↓ লকাি ↑ সংখ্যা টাকা লকাি ↑ লকাি ↑ 

 E01 E02 E03 E04 E05 E06   E01 E02 E03 E04 E05 E06 
লসাফা/রিভান 01       রনজস্ব লসৌিরব্দুযৎ 

পযাদনল/আইরপএস 

19      

আলমারি/ওয়ািড্রব্ 02       পারনি পাি 20      

লচয়াি/লটরব্ল 03        াতর্রড় 21      

খ্াট/লচৌরক 04       ইরঞ্জনচারলত লনৌকা 

 

22      

ইদলকট্রিক ফযান 05       ইরঞ্জনরব্ ীন লনৌকা 23      

লিরিজাদিটি/রিজ 06       ব্াইসাইদকল 24      

ওদভন 07       মটি সাইদকল/সু্কটি 25      

ওয়ারশং লমরশন 08       রি-হুইলাি সু্কটাি/অদটা রিকশা/লটিু/রসএসরজ/ইরজ ব্াইক 26      
এয়াি করন্ডশনাি 09       প্রাইদিট কাি/ মাইদরাব্াস/ব্াস/ 

োক/রপকআপ 

27      

লিরিও 10       রিকশা/ভযান 28      

লটরলরভশন  11       টিউব্ওদয়ল/চাপকল 29      

লসলাই লমরশন  12       কযাদমিা/রভরিও 

কযাদমিা 

30      

পারনি রফিাি লমরশন 13       গরু/মর ষ/দুগ্ধব্তী 

গাচি 

31      

করিউটাি/লযাপটপ 14       োগল/লভড়া/শুকি 32      

স্মাটু/টাচ লমাব্াইল 

লফান/টযাব্দলট 

15  

 

 

 

 

 

      াূঁ সমুিরগ 33  

 

 

 

 

 

 

    

রফচাি/ব্াটন লমাব্াইল লফান 16  

 

 

 

 

 

 

     রনজস্ব েযাট/ব্ারড়/জরম 34      

লযান্ডদফান  17       অনযানয 1 (উদেখ্ 

করুন) 

35      

রিরভরি/রভরসরি লিয়াি 18       অনযানয 2 (উদেখ্ 

করুন) 

36      

 



Module F: সঞ্চয় 
 

F01.  খ্ানাি মোন সেদসযি চে গত্ এক বছপর চকান সঞ্চয়  চেল?      

 

F02.  খ্ানাি মোন সেদসযি চে বত্থ মাপন চকান সঞ্চয়  আদে?                              

 

 

খানার প্রজত্টি  সদপসযর বত্থ মাপন কয়টি  সঞ্চয় আ পছ ত্া জিজ্ঞাসা করুন এবং সবগুদলাি ত্র্য আ নুন। প্রজত্টি  সঞ্চদয়ি িনয আিাদা লাইন  বযবহার করুন। খানার চকান সদপসযর একাজধক সঞ্চয়  র্াকপি জিন্ন র ন্ন লাইদন  উপেখ করুন। 

 

সঞ্চপয়র ত্রু জমক নং ও 

কা মক্র দমি নাম 

সঞ্চয়কারীর সদসসযি লাইন 

নিি 
চকার্ায় সঞ্চয় কপরন? এই সঞ্চয়  কখ্ন শুরু  কদিরছদলন? 

এই সঞ্চসয়ি আওতায়  বত্থ মাপন সমাে  রস্থরতি 

পজরমাে কত্? 

  [মোড 1] মাস বছি (টাো) 

F03 LID F04 F04a F04b F05 

       

      

      

      

      

      

      

 

চকা  1: চকার্ায় সঞ্চয় কপরন 
চনদিি ঘদি  .................................... 1 

এনচিও  ......................................... 2  

সমব্ায় সচ চি (এনচিও বযিীি)  ........ 3 

বযাাংে  ............................................ 4 

মোোন .................................................... 5 

মপাি অ্চফস/সিোরি সংস্থা  ........................ 6 

কমুস্থদলি প্রচিদডন্ট ফান্ড  ........................... 7 

রব্ া মোিারন  .......................................... 8 

আত্মীে/বন্ধয /প্রচিদবরশ ............................... 9 

সঞ্চে সাংগ্রহোিী  .................................... 10 

অ্নয খ্ানা মর্দে িচ  বন্ধে চনদেচে ............ 11 

অ্নযানয (উদেখ্ েরুন)  ............................ 12 

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ

না উত্তর না হ্লে, পরবর্তী মডিউলে যান



Module G: ঋণ 
[নগদ টাকায় চনয়া ঋপণর ত্র্য জনন। সুপদর জবজনমপয় ও জবনা সুপদ দু’ধরপনর ঋপণরই ত্র্য জনন ] 

  

G01.  খ্ানাি মোন সেসয চে কখনও সকাদনা  ঋণ চনদেদে?        

 

G02.   খ্ানাি মোন সেদসযি বিস  াদন চে চকান বযরক্ত বা প্রজত্ষ্ঠান চর্পক  মনো ঋণ আদে?                                                                                  

                                                     

 

খানার প্রপত্যক সদসয রমরলদয় বত্থ মাপন লমাট কয়টি  ঋণ আ পছ? প্রজত্টি  ঋপণর ত্পর্যর িনয আিাদা িাইন বযবহার করুন। খানার চকান সদপসযর একাজধক ঋণ র্াকপি জিন্ন জিন্ন সাজরপত্ উপেখ করুন। 

ঋদণি রচ ে 

নাং ও ঋণ 

কাযুরদমি 

নাম 

কাি নাদম ঋণ 

লনয়া  দয়দে? 

 

 

ঋদণি উৎস গৃ ীত ঋদণি 

পচি াণ? 

(প্রকৃত গ্র ণ) 

ব্ারষুক েি সযদে ঋণ 

লনয়া  দয়দে? 

 
(উত্তিোিা সযদেি হাি 

না িানদল 99 চলখ্যন) 

পরিদশাধদযাগয চেচিি ধ্িন 
ধেরনক .......................................... 1 

সািাচহে ....................................... 2 

পাচক্ষে ......................................... 3 

 াচসে ........................................... 4 

তত্র াচসে ....................................... 5 

ষান্মাচসে ....................................... 6 

বাচষসে ........................................... 7 

এেোলীন ...................................... 8 

অ্নযানয ......................................... 9 

ব্তুমাদন অ্পচিদশাচধ্ি ঋদণি পচি াণ েি? ঋদণি টাো প্রধ্ানি কী োদি বযবহাি েিা 
হদেচেল? 

 লাইন নম্বি মোড 1↓ টাো (%) মোড ↑ টাো মোড 2↓ 

G03 LID G04 G05 G06 G07 G08 G09 

        

        

        

 

G10. গি ১২  াদস আপচন/খ্ানাি মোন সেসয চে ঋদণি িনয মোন আদবেন েদিচেদলন?           হযাুঁ  1>> G10a 

                           না 2>> G12 

 

G10a. সব্ুদশষ আদব্েদনি রব্পিীদত লকাদনা ঋণ লপদয়রেদলন রক?             হযাুঁ  1 [>> পিব্তী মরিউল] 

                           না 2  

 

G11. যচে ঋদণি িনয আদবেন েদিও না মপদে র্াদেন, িদব না পাওোি োিণ কী চেল?  

 

হ্াঁ

না

হ্যাঁ

না  G10

জামানত রেল না ....................................................... 1 

ঋণ পাব্াি মত সঞ্চয় রেল না ....................................... 2   পিব্তী মরিউল 

পূদব্ুি ঋণ পরিদশাধ  য়রন (ঋণ লখ্লাপী) ........................ 3           

জারন না .................................................................. 4 



 

 G12. যচে ঋদণি িনয আদবেন েদি না র্াদেন, িদব মেন েদিন চন?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

চকা  1: ঋপণর উৎস চকা  3: গৃহীত্ ঋপণর বযবহার  

আত্মীে/বন্ধয /প্রচিদবরশ ........................................... 1 

বাাংলাদেশ েত চষ বযাাংে (BKB) ............................... 2 

িািশাহী েত চষ উন্নেন বযাাংে (RAKUB)................... 3 

অ্নযানয ব্ারণরজযক বযাাংে ...................................... 4 

অ্নয মোন ঋণ প্রোনোিী প্রচিষ্ঠান ........................... 5 

এনচিও ........................................................... 6  

ে সোিা  .......................................................... 7 

মোোন/চডলাি/বযবসােী ......................................... 8 

 হািন ............................................................ 9 

সচ চি (NGO বযিীি) ........................................ 10 

অ্নয খ্ানাদে িচ  বন্ধে চেদেচে ............................... 11 

অ্নযানয (উদেখ্ েরুন)  ........................................ 12 

বযবসাি কিা/শুরুি মূলধদনি িনয  ...................................... 1 

ব্যব্সারয়ক প্ররতষ্ঠাদনি জায়গা/লোকান/অরফস ভাড়াি জনয .. 2 

কৃরষ কাদজি িনয  ............................................................ 3 

গব্ারে পশু/ াূঁ সমুিরগ রদয়ি জনয ................................... 4 

েযাট/ব্ারড় রয়/উন্নয়দনি জনয ....................................... 5 

িচ  ত্রুদেি িনয ................................................................ 6 

খ্ানাি আসব্াব্পত্র রদয়ি জনয ...................................... 7 

খ্ানাি ইদলকেরনক্স সামরগ্র রদয়ি জনয ........................... 8 

খ্ানাি অনযানয রজরনসপত্র রদয়ি জনয ............................. 9 

করিউটাি/লযাপটপ রদয়ি জনয ................................... 10 

গারড় রদয়ি জনয ....................................................... 11 

চিচেৎসাি খ্িি মিাগাদি .................................................... 12 

খ্ানাি ভিণদপাষদণি িাচহো ম টাদি ...................................13 

বাসা িাড়াি িনয................................................................14 

মলখ্াপড়া/প্ররশক্ষণ খ্িি মিাগালনাি িনয ........................... 15 

চবদেি খ্িি মিাগাদি ..........................................................16 

মযৌিয দেি টাো মিাগাদি ....................................................17 

চাকরিি লপদত রু্ষ প্রোদনি জনয ................................... 18 

অ্চধ্েিি সযদে অনযদক ঋণ লেয়াি িনয  ...............................19 

চবদেশ যাওোি িনয ............................................................20 

অ্নযানয ঋণ পচিদশাদধ্ি িনয ...............................................21 

দুঃসময়/রব্পে-আপে লমাকাদব্লাি জনয ......................... 22 

অ্নযানয (উদেখ্ েরুন) ................................................. 23 

জানা লনই/রনরেুষ্ট লকান উদেশয োড়া ............................. 24 

ঋদণি প্রদয়াজন না থ্াকায় আদব্েন করিরন  ..................................... 1 

ঋদণি প্রদয়াজন রেল, রকন্তু পাব্ না রব্ধায় আদব্েন করিরন ................... 2 পিব্তী মরিউল 

ঋদণি প্রদয়াজন রেল, সময়মত পাব্ না রব্ধায় আদব্েন করিরন ............. 3              

ঋদণি প্রদয়াজন রেল, রকন্তু সুদেি  াি মবচশ  ওয়ায় আদব্েন করিরন .... 4 

জামানত রেল না রব্ধায়, আদব্েন করিরন ............................... 5 

আদব্েনপত্র প্রদযাজয নয়/ব্যরিগত ঋণ ................................ 6 



Module O: খাদয চিাগ সম্পজকথ ত্ প্রশ্ন  
Module O1: ত্রুয়কৃত্ ও অনযানয উৎস সর্দক  প্রাপ্ত খাদয চিাসগি পজরমাে 

লনাট: গত ৭  রেদন লভাগ কিদে রকনা রজজ্ঞাসা করুন। 
খ্ােয দ্রদব্যি নাম লকাি পরিমাদপি একক 

 

লকরজ ........................... 1 

গ্রাম/রমরল ...................... 2 

রলটাি ........................... 3 

সাংখ্যা ........................... 4 

গি ৭ চেদন আপনাি খ্ানাি 

সেসয/সেসযিা চনদম্নাক্ত খ্ােযদ্রবয মিাগ 

কদিদে চেনা? 

 যাূঁ  ......................... 1 

না .......................... 2>পিব্তী দ্রব্য 

গি ৭  চেদন লমাট 

লভাগকৃত খ্াদেযি 

পরিমাণ 

গি ৭  চেদন খ্ােযদভাদগি মদধয 

রয়কৃত অংশ 

অনযানয উৎস লথ্দক প্রাপ্ত 

খ্াদেযি লভাদগি পরিমাণ 

[সকল আইদটদমি পরিমাণ 0 

 দল, O1_08 পূিে 

হদব না] 

অ্নযানয উৎদসি মোড 
ধ্াি (বন্ধয /আত্মীে) ...................................... 1 

উপহাি (বন্ধয /আত্মীে) ................................ 2 

 িযিী ..................................................... 3 

সাংগতহীি ................................................. 4 

সিোরি স ায়তা ে সসূরচ ........................... 5 

NGO স ায়তা ে সসূরচ ............................. 6 

চিক্ষা ..................................................... 7 

চশোি/ াে ধ্িা ........................................ 8 

গ্রাদ ি বাচড় ............................................. 9 

রনজস্ব উৎপােনকৃত .................................. 10 

প্রদযািয নে ............................................ 11 
রদয়ি মাধযদম 

লভাদগি পরিমাণ 

লমাট 

 ূলয 

  

খ্ােযদ্রদব্যি নাম লকাি ↓  লকাি ↑ পরিমাণ পরিমাণ  ূলয পরিমাণ লকাি ↑ 

Food Item O1_01 O1_02 O1_03 O1_04 
O1_05<= 

O1_04 
O1_06 

O1_07=( O1_04- 

O1_05) 

O1_08 

ম াটা িাল 1 মেচি       
 াঝাচি িাল 2 মেচি       
সরু িাল 3 মেচি       
আিপ িাল 4 মেচি       
আটা /  েো 5 মেচি       
চড  6 সাংখ্যা        
 াে 7 মেচি       
দুধ্ 8 চলটাি       
গরুি  াাংস  9 মেচি       
োগদলি  াাংস  10 মেচি        
 যিচগি  াাংস  11 মেচি       
হাুঁ দসি  াাংস 12 মেচি        
গূঁদড়া দুধ্ 13 গ্রা        
চশশু খ্ােয 14 গ্রা        
ডালিািীে খ্ােয 15 গ্রা        
মিলিািীে খ্ােয 16 চলটাি       
 াখ্ন/চঘ/ডালডা 17 গ্রা        
আো/িসযন 18 গ্রা        
লপূঁয়াজ 19 গ্রা        
 চিি/োুঁ িা  চিি 20 গ্রা        



খ্ােয দ্রদব্যি নাম লকাি পরিমাদপি একক 
 

লকরজ ........................... 1 

গ্রাম/রমরল ...................... 2 

রলটাি ........................... 3 

সাংখ্যা ........................... 4 

গি ৭ চেদন আপনাি খ্ানাি 

সেসয/সেসযিা চনদম্নাক্ত খ্ােযদ্রবয মিাগ 

কদিদে চেনা? 

 যাূঁ  ......................... 1 

না .......................... 2>পিব্তী দ্রব্য 

গি ৭  চেদন লমাট 

লভাগকৃত খ্াদেযি 

পরিমাণ 

গি ৭  চেদন খ্ােযদভাদগি মদধয 

রয়কৃত অংশ 

অনযানয উৎস লথ্দক প্রাপ্ত 

খ্াদেযি লভাদগি পরিমাণ 

[সকল আইদটদমি পরিমাণ 0 

 দল, O1_08 পূিে 

হদব না] 

অ্নযানয উৎদসি মোড 
ধ্াি (বন্ধয /আত্মীে) ...................................... 1 

উপহাি (বন্ধয /আত্মীে) ................................ 2 

 িযিী ..................................................... 3 

সাংগতহীি ................................................. 4 

সিোরি স ায়তা ে সসূরচ ........................... 5 

NGO স ায়তা ে সসূরচ ............................. 6 

চিক্ষা ..................................................... 7 

চশোি/ াে ধ্িা ........................................ 8 

গ্রাদ ি বাচড় ............................................. 9 

রনজস্ব উৎপােনকৃত .................................. 10 

প্রদযািয নে ............................................ 11 
রদয়ি মাধযদম 

লভাদগি পরিমাণ 

লমাট 

 ূলয 

  

খ্ােযদ্রদব্যি নাম লকাি ↓  লকাি ↑ পরিমাণ পরিমাণ  ূলয পরিমাণ লকাি ↑ 

Food Item O1_01 O1_02 O1_03 O1_04 
O1_05<= 

O1_04 
O1_06 

O1_07=( O1_04- 

O1_05) 

O1_08 

হলযে 21 টাো       
অনযানয  সলািািীে খ্ােয 22 গ্রা        
আলয 23 মেচি       
শােসবচি 24 লকরজ       
ফল ূল 25 গ্রা        
লবণ 26 গ্রা        
চিচন/রচরন জাতীয় 27 লকরজ       
পান সযপাচি 28 টাো       
রসগাদিট/চবচড় 29 টাো       
ঠাণ্ডা পানীে 

(লকাক/স্প্রাইট/ফানটা ইতযারে) 

30 রমরলরলটাি       
অ্নযানয (উদেখ্ 

েরুন)____________ 

31 টাো       
 

ত্রু জমক নং  প্রশ্নাবরল  উত্তর উত্তদিি সকা  

O1_12 
আপরন গত সপ্তা  লথ্দক রনম্নরলরখ্ত খ্ােয দ্রবয প্রধানত লকান  ২টি জায়গা 

মর্মে রকদনরেদলন? 

 োুঁ িা বািাি..................................... 1 

সযপাি াদেস ট .................................... 2 

 যচে মোোন .................................... 3  

ঝয রড়দত েদি িািাে চবচক্র .................... 4 

মফচিওোলা .................................... 5 

স্কয ল মগট/িাস্তাি অস্থায়ী ব্াজাি............ 6 

লিদস্তািাূঁ  ...................................... 7 

অ্নযানয স্থান ................................... 8 

প্রদযাজয নয় ................................. 9 



ত্রু জমক নং  প্রশ্নাবরল  উত্তর উত্তদিি সকা  

O1_12a শাক  সব্ুারধক ২টি উত্তি  দত পাদি 

O1_12b সব্রজ  সব্ুারধক ২টি উত্তি  দত পাদি 

O1_12c মাে/মাংস  সব্ুারধক ২টি উত্তি  দত পাদি 

O1_12d রিম  সব্ুারধক ২টি উত্তি  দত পাদি 

O1_12e দুধ  সব্ুারধক ২টি উত্তি  দত পাদি 

O1_12f ফল  সব্ুারধক ২টি উত্তি  দত পাদি 

O1_12g চাল/িাল  সব্ুারধক ২টি উত্তি  দত পাদি 

O1_12h মসলা জাতীয়  সব্ুারধক ২টি উত্তি  দত পাদি 

O1_12i রমরষ্ট জাতীয়  সব্ুারধক ২টি উত্তি  দত পাদি 

O1_13 মবরশি িাগ খ্ােযদ্রবয মে ত্রুে েমিন?  
 খ্ানা সেদসযি লাইন নম্বি 

খ্ানাি বাইদিি সেসয হদল………9999 

 

Module O2: খ্ােয সংকটকাল 
(খ্াদেযি অ াবকালীন রবর্য়  রবদবিনা  কদি) রিকল  রপরিয় : রবগত ১২ মাস  

  মাস  মাপসর চকা  

O2_a গত ১২ মাদসি মদধয আপনাি খ্ানাটি  সকান মাদস সবদিদয়  

সবরশ খ্াদেযি অ াদব/সাংকদে  য দগদছন/পদিদছন?  

 জানুয়াচি (দপৌষ- াঘ) .......... 1 

লফব্রুোচি ( াঘ-ফাল্গুন) ....... 2 

 ািস  (ফাল্গুন-নিত্র) .............. 3 

এচপ্রল (নিত্র-নবশাখ্) .......... 4 

ম  (নবশাখ্-নিযষ্ঠ) ............ 5 

িযন (নিযষ্ঠ-আষাঢ়) ........... 6 

িযলাই (আষাঢ়-োবণ) ......... 7 

অ্গাে (োবণ-িাদ্র) ........... 8 

মসদেম্বি (িাদ্র-আচশ্বন) ...... 9 

অ্দক্টাবি (আচশ্বন-োচিস ে) ... 10 

নদিম্বি (োচিস ে-অ্গ্রহােণ). 11 

রিদসম্বি (অ্গ্রহােণ-দপৌষ)... 12 

লকান মাদসই খ্াদেযি অভাব্ থ্াদক না ... 13 

O2_b গত ১২ মাদসি মদধয আপনাি খ্ানাটি  সকান মাদস ২য়  

সদবমাচ্চ  খ্াদেযি অ াদব/সাংকদে  য দগদছন/পদিদছন? 

 জানুয়াচি (দপৌষ- াঘ) .......... 1 

লফব্রুোচি ( াঘ-ফাল্গুন) ....... 2 

 ািস  (ফাল্গুন-নিত্র) .............. 3 

এচপ্রল (নিত্র-নবশাখ্) .......... 4 

ম  (নবশাখ্-নিযষ্ঠ) ............ 5 

িযন (নিযষ্ঠ-আষাঢ়) ........... 6 

িযলাই (আষাঢ়-োবণ) ......... 7 

অ্গাে (োবণ-িাদ্র) ........... 8 

মসদেম্বি (িাদ্র-আচশ্বন) ...... 9 

অ্দক্টাবি (আচশ্বন-োচিস ে) ... 10 

নদিম্বি (োচিস ে-অ্গ্রহােণ). 11 

রিদসম্বি (অ্গ্রহােণ-দপৌষ)... 12 

লকান মাদসই খ্াদেযি অভাব্ থ্াদক না ... 13 

  



Module O2a: ব্ারড়ি ব্াইদি ধতিী খ্াব্াি খ্াওয়া সিরকুত 
গি ২৪ ঘন্টাে খ্ানাি সেদসযদেি (বযচক্ত পযসাদে) বাচড়ি বাইদি তিিী খ্াবাি খ্াওো সিচেস ি (খ্ানাি সদবসাচ্চ ৩ িন সেদসযি  ির্য আনযন) 

O2a_01: গত্ ২৪ ঘণ্টার মপধয আপনার খ্ানার চকান সদসয বাজির বাইপর বত্রী খাবার চখপয়জছপিন জক?  

O2a_01a:  রে হযাৌঁ  হয়, তাহদল সকান সেসয সখ্দয়দছন, লাইন নািাি আনযন। 

O2a_01b:  রে সব সেসয না র্াদক, তদব তাদেি হদয় সক উত্তি রেদয়দছ, লাইন নািাি আনযন  

 

 

গি 24 ঘণ্টাি  দধ্য খ্াওো খ্াবািস ূহ মোড ম াট খ্িি/ ূলয  

 

উত্তি “0” হদল 
>> পিবিী 

আইদট  

আপচন ব্ারড়ি ব্াইদি এটা মেন মখ্দেদেন? 
বাচড়ি বাইদি োি েচি .............................................. 1 

টিচফলন মখ্দেচে ........................................................ 2 

বাচড়দি মোন খ্াবাি চেল না ........................................ 3 

আচ  এই খ্াবাদিি স্বাে পেি েচি ................................ 4 

স্ন্যােস/নািা চহসাদব মখ্দেচে ....................................... 5 

িান্নাি সময় সংিক্ষণ কদি...................................  .........6 

ব্ারড়দত লকান উপযুি িান্নাি সুরব্ধা লনই  ....................... 7 

অ্নযানয (উদেখ্ েরুন) ............................................. 96 

যচে ক্রে েিা হে, এটা মোর্া  মর্দে ক্রে 

েদিচেদলন? 
িািাি খ্াবাি চবদক্রিাি োে মর্দে ............ 1 

স্থানীে মোোন মর্দে .............................. 2 

হাট/বািাি মর্দে .................................. 3 

স্কয ল মগট মর্দে ..................................... 4 

সু্কল কযরন্টন ....................................... ...5 

অ্নযানয (উদেখ্).................................... 6 

এই খ্াবািটি চে ঢাো 

চেল? 

হযাুঁ  ....................... 1 

না .........2 [>>Next] 

পযসদবক্ষণ েিা যাে রন .. 3 

[>>Next] 

িাচন না ...4 [>>Next] 

যচে ঢাো হদে র্াদে, 
এটি চে মোন চসল েিা 

/আটোদনা পযাদেদটি 

চিিদি চেল? 

হযাুঁ  ............ 1 

না ............. 2 

 

মোড 1  (টাো) মোড ↑ মোড ↑ মোড ↑ মোড ↑ 

 O2a_02a O2a_02b O2a_02c O2a_02d O2a_02e O2a_02d 

িাি/ চখ্িয চড় 1      

িিোিী/মাে/মাংস 2      

রুটি/ পদিাটা 3      

বনরুটি/পাউরুটি/ বাটািবন 4      

ডাল 5      

িিস া 6      

পাদেস/চফিনী/িান্না মস াই/ িাপা চপঠা/ চিিই চপঠা 7      

চপোিয / চসোিা/ স যসা/ মপটিস 8      

আলযি িপ/ ডালপযচি/ আলযপযচি/মবগুচন 9      

মোলা/ ঘযগচন/ িটপটি/ ফয িো/ মিলপযচি 10      

চিলাপী  11      

ম াো (গুড় চেদে  াখ্াদনা )/  যচড়ি/চিড়াি ম াো/ চবস্কয ট  12      

হযাুঁ  .............. 1 

না .............. 2   >>পিবতী মর উল  

িাইন নাম্বার  
 

িাইন নাম্বার   



গি 24 ঘণ্টাি  দধ্য খ্াওো খ্াবািস ূহ মোড ম াট খ্িি/ ূলয  

 

উত্তি “0” হদল 
>> পিবিী 

আইদট  

আপচন ব্ারড়ি ব্াইদি এটা মেন মখ্দেদেন? 
বাচড়ি বাইদি োি েচি .............................................. 1 

টিচফলন মখ্দেচে ........................................................ 2 

বাচড়দি মোন খ্াবাি চেল না ........................................ 3 

আচ  এই খ্াবাদিি স্বাে পেি েচি ................................ 4 

স্ন্যােস/নািা চহসাদব মখ্দেচে ....................................... 5 

িান্নাি সময় সংিক্ষণ কদি...................................  .........6 

ব্ারড়দত লকান উপযুি িান্নাি সুরব্ধা লনই  ....................... 7 

অ্নযানয (উদেখ্ েরুন) ............................................. 96 

যচে ক্রে েিা হে, এটা মোর্া  মর্দে ক্রে 

েদিচেদলন? 
িািাি খ্াবাি চবদক্রিাি োে মর্দে ............ 1 

স্থানীে মোোন মর্দে .............................. 2 

হাট/বািাি মর্দে .................................. 3 

স্কয ল মগট মর্দে ..................................... 4 

সু্কল কযরন্টন ....................................... ...5 

অ্নযানয (উদেখ্).................................... 6 

এই খ্াবািটি চে ঢাো 

চেল? 

হযাুঁ  ....................... 1 

না .........2 [>>Next] 

পযসদবক্ষণ েিা যাে রন .. 3 

[>>Next] 

িাচন না ...4 [>>Next] 

যচে ঢাো হদে র্াদে, 
এটি চে মোন চসল েিা 

/আটোদনা পযাদেদটি 

চিিদি চেল? 

হযাুঁ  ............ 1 

না ............. 2 

 

মোড 1  (টাো) মোড ↑ মোড ↑ মোড ↑ মোড ↑ 

 O2a_02a O2a_02b O2a_02c O2a_02d O2a_02e O2a_02d 

মেে/লপরস্ট্র/মারফন/পযানদকক 13      

িেদলট / েযাচন্ড / লদিন্স 14      

 যিাচল/ গিা/ েটেটি/ চন চে 15      

সন পাপচড়/ হাওোই চ ঠাই/ চিদলি খ্ািা  16      

ঝাল যচড়/ মখ্ালা িানািয ি  17      

আ ড়া / োুঁ িা আ /লপয়ািা/চালতা/লতূঁ তুল লবণ এবাং  চিি 
 াখ্াদনা  

18      

েৎদবল 19      

আ সে/ মখ্ালা িাটচন/আিাি 20      

আদখ্ি/িাদলি/ মখ্িযদিি /অ্নযানয িস 21      

ব্রযান্ড মনই এ ন  আইসচক্র /লগালা 22      

ব্রযান্ড আইসচক্র  (ইগলু) 23      

িাদলি শাুঁ স  24      

শসা/চখ্িাই 25      

রচপস, ররস্প, পরনদিি পাফ, আলুি রচপস 26      

লসািা, ফদলি স্বােযুি পানীয়, এনারজু রড্রংক, 

চকদলট এব্ং অনযানয স্বােযুি দুদধি ধতিী পানীয় 

27      



গি 24 ঘণ্টাি  দধ্য খ্াওো খ্াবািস ূহ মোড ম াট খ্িি/ ূলয  

 

উত্তি “0” হদল 
>> পিবিী 

আইদট  

আপচন ব্ারড়ি ব্াইদি এটা মেন মখ্দেদেন? 
বাচড়ি বাইদি োি েচি .............................................. 1 

টিচফলন মখ্দেচে ........................................................ 2 

বাচড়দি মোন খ্াবাি চেল না ........................................ 3 

আচ  এই খ্াবাদিি স্বাে পেি েচি ................................ 4 

স্ন্যােস/নািা চহসাদব মখ্দেচে ....................................... 5 

িান্নাি সময় সংিক্ষণ কদি...................................  .........6 

ব্ারড়দত লকান উপযুি িান্নাি সুরব্ধা লনই  ....................... 7 

অ্নযানয (উদেখ্ েরুন) ............................................. 96 

যচে ক্রে েিা হে, এটা মোর্া  মর্দে ক্রে 

েদিচেদলন? 
িািাি খ্াবাি চবদক্রিাি োে মর্দে ............ 1 

স্থানীে মোোন মর্দে .............................. 2 

হাট/বািাি মর্দে .................................. 3 

স্কয ল মগট মর্দে ..................................... 4 

সু্কল কযরন্টন ....................................... ...5 

অ্নযানয (উদেখ্).................................... 6 

এই খ্াবািটি চে ঢাো 

চেল? 

হযাুঁ  ....................... 1 

না .........2 [>>Next] 

পযসদবক্ষণ েিা যাে রন .. 3 

[>>Next] 

িাচন না ...4 [>>Next] 

যচে ঢাো হদে র্াদে, 
এটি চে মোন চসল েিা 

/আটোদনা পযাদেদটি 

চিিদি চেল? 

হযাুঁ  ............ 1 

না ............. 2 

 

মোড 1  (টাো) মোড ↑ মোড ↑ মোড ↑ মোড ↑ 

 O2a_02a O2a_02b O2a_02c O2a_02d O2a_02e O2a_02d 

বাচড়দি তিচি/ হোি/দফচিওোলা/অ্স্থােী মোোদন চবচক্র 

েিা চিচন বা অ্নযানয েযালচিস তদ্ধ সযইদটনািযযক্ত খ্াুঁ টি 

ফদলি (১০০%) িযস চোংবা িসযযক্ত পানীে বা েযান, 

মবািল, বাক্স, সযাচিট ইিযাচেদি পযাদেচিাং 

28      

চিচন,  ধ্য, চসিাপ, স্বােযযক্ত গুুঁদড়াি চ চষ্ট পানীে, যা ঘদিও তিচি 
হদি পাদি 

29      

তামাক ও অনযানয লনশাজাতীয় দ্রব্য 30      

চা/করফ 31      

অ্নযানয উদেখ্ েরুন-1 32      

Module O3: খ্ানাি খ্ােয রনিাপত্তা 
[গত ৩০ জদপন কী ঘদেরছল  জনপ ি প্রদতযকটি  প্রদশ্নি িনয রবদবিনা  করুন] 

ক্র জমক নং প্রশ্নাবিী উত্তর উত্তর চকা   

O3_01 
গত্ ৩০ জদপন আপচন চে এই জ ন্তায় অজস্থর বা উজিগ্ন জছপিন চর্ আপনার 

খানায় র্পর্ষ্ট্ খাবার র্াকপব না? 

 
 

     

হযাুঁ  ............................................................... 1 

না ................................................................ 2 [>> O3_02] 

O3_01a 
যচে উত্তি হযাুঁ  হে, িদব গি ৩০ চেদন কত্ ঘন ঘন এই রকম জ ন্তায় অজস্থর বা 

উজিগ্ন জছপিন? 

 
 

     কোরচৎ (১ লথ্দক ২ ব্াি) .................................. 1 

মাদঝ মাদঝ (৩ লথ্দক ১০ ব্াি) ........................... 2 

প্রায় (১০ ব্াদিি মবচশ) ...................................... 3  

O3_02 
গি ৩০ চেদন অ্িাদবি োিদণ আপচন অ্র্বা খ্ানাি মোন সেসয চে আপনাদেি 

পেিনীে খ্াবািটি মখ্দি পাদিন চন? 

 
 

     হযাুঁ  ............................................................... 1 

না ................................................................ 2 [>> O3_03] 

O3_02a যচে উত্তি হযাুঁ  হে, িদব েি ঘন ঘন এটি ঘদটচেল? 
 
 

     কোরচৎ (১ লথ্দক ২ ব্াি) .................................. 1 

মাদঝ মাদঝ (৩ লথ্দক ১০ ব্াি) ........................... 2 

প্রায় (১০ ব্াদিি মবচশ) ...................................... 3 



ক্র জমক নং প্রশ্নাবিী উত্তর উত্তর চকা   

O3_03 
গি ৩০ চেদন অ্িাদবি োিদণ আপচন অ্র্বা খ্ানাি মোন সেসয চে পিপি েদেে 

চেন শুধ্য াত্র অল্প কদয়ক ধিদনি খ্াবাি মখ্দেচেদলন? 

 
 

     হযাুঁ  ............................................................... 1  

না ................................................................ 2 [>> O3_04] 

O3_03a যচে উত্তি হযাুঁ  হে, িদব েি ঘন ঘন এটি ঘদটচেল? 
 
 

     কোরচৎ (১ লথ্দক ২ ব্াি) .................................. 1 

মাদঝ মাদঝ (৩ লথ্দক ১০ ব্াি) ........................... 2 

প্রায় (১০ ব্াদিি মবচশ) ...................................... 3 

O3_04 
গি ৩০ চেদন অ্িাদবি োিদণ আপচন অ্র্বা খ্ানাি মোন সেসয চে এ ন মোন 

খ্াবাি মখ্দেচেদলন যা আপনািা মখ্দি িানচন? 

 
 

     হযাুঁ  ............................................................... 1 

না ................................................................ 2 [>> O3_05   ]     

O3_04a যচে উত্তি হযাুঁ  হে, িদব েি ঘন ঘন এটি ঘদটচেল? 
 
 

     কোরচৎ (১ লথ্দক ২ ব্াি) .................................. 1 

মাদঝ মাদঝ (৩ লথ্দক ১০ ব্াি) ........................... 2 

প্রায় (১০ ব্াদিি মবচশ) ...................................... 3 

O3_05 
গি ৩০ চেদন পযসাি খ্াবাি না র্াোি োিদণ আপচন অ্র্বা খ্ানাি মোন সেসয চে 

প্রদোিদনি িয লনাে ে  খ্াবাি মখ্দেচেদলন? 

 
 

     হযাুঁ  ............................................................... 1 

না ................................................................ 2 [>> O3_06] 

O3_05a যচে উত্তি হযাুঁ  হে, িদব েি ঘন ঘন এটি ঘদটচেল? 
 
 

     কোরচৎ (১ লথ্দক ২ ব্াি) .................................. 1 

মাদঝ মাদঝ (৩ লথ্দক ১০ ব্াি) ........................... 2 

প্রায় (১০ ব্াদিি মবচশ) ...................................... 3 

O3_06 
গি ৩০ চেদন পযসাি খ্াবাি না র্াোি োিদণ আপচন অ্র্বা খ্ানাি মোন সেসয চে 

মোন ১ মবলা খ্াবাি না মখ্দেচেদলন? 

 
 

     হযাুঁ  ............................................................... 1 

না ................................................................ 2 [>> O3_07] 

O3_06a যচে উত্তি হযাুঁ  হে, িদব েি ঘন ঘন এটি ঘদটচেল? 
 
 

     কোরচৎ (১ লথ্দক ২ ব্াি) .................................. 1 

মাদঝ মাদঝ (৩ লথ্দক ১০ ব্াি) ........................... 2 

প্রায় (১০ ব্াদিি মবচশ) ...................................... 3 

O3_07 
গি ৩০ চেদন আপনাি খ্ানাে মোন খ্াবািই চেল না ব্া খ্াবাি মেনাি িনয মোন 

টাো চেল না, এ ন হদেদে চে? 

 
 

     হযাুঁ  ............................................................... 1 

না ................................................................ 2 [>> O3_08] 

O3_07a যচে উত্তি হযাুঁ  হে, িদব েি ঘন ঘন এটি ঘদটচেল? 
 
 

     কোরচৎ (১ লথ্দক ২ ব্াি) .................................. 1 

মাদঝ মাদঝ (৩ লথ্দক ১০ ব্াি) ........................... 2 

প্রায় (১০ ব্াদিি মবচশ) ...................................... 3 

O3_08 
গি ৩০ চেদন পযসাি খ্াবাি না র্াোি োিদণ আপচন অ্র্বা খ্ানাি মোন সেসয চে 

িাদি ক্ষয ধ্ািস  অ্বস্থাে ঘযদ াদি চগদেচেদলন? 

 
 

     

হযাুঁ  ............................................................... 1 

না ................................................................ 2 [>> O3_09] 

O3_08a যচে উত্তি হযাুঁ  হে, িদব েি ঘন ঘন এটি ঘদটচেল? 
 
 

     কোরচৎ (১ লথ্দক ২ ব্াি) .................................. 1 

মাদঝ মাদঝ (৩ লথ্দক ১০ ব্াি) ........................... 2 

প্রায় (১০ ব্াদিি মবচশ) ...................................... 3 

O3_09 
গি ৩০ চেদন খ্াবাি না র্াোি োিদণ আপচন অ্র্বা খ্ানাি মোন সেসয চে এেটি 

পযদিা চেন অ্নাহাদি চেদলন? 

 
 

     হযাুঁ  ............................................................... 1 

না ................................................................ 2 [>> পিবিী  চডউল] 

O3_09a যচে উত্তি হযাুঁ  হে, িদব েি ঘন ঘন এটি ঘদটচেল? 
 
 

     কোরচৎ (১ লথ্দক ২ ব্াি) .................................. 1 

মাদঝ মাদঝ (৩ লথ্দক ১০ ব্াি) ........................... 2 

প্রায় (১০ ব্াদিি মবচশ) ...................................... 3 



ক্র জমক নং প্রশ্নাবিী উত্তর উত্তর চকা   

O3_10 

গত ৭ রেদন যদথ্ষ্ট খ্াব্াি রকংব্া খ্াব্াি লকনাি টাকা না থ্াকাি কািদণ রক 

খ্ানাি সেসযদেিদক রনদচি লকান লকৌশল অব্লম্বন কিদত  দয়দে রকনা? 

আরম এক এক কদি রজদজ্ঞস কিব্ লকান লক্ষদত্র  ৭রেদন কয়রেন কিদত 

 দয়দে তা আপরন জানাদব্ন।  

 তথ্যসংগ্র কািী: উত্তি একরেনও না  দল রেদনি সংখ্যা 0 রলখ্দব্ন। 

O3_10a তুলনামূলক কম পেন্দ ও সস্তা খ্াব্াি লখ্দত  দয়দে 
 

রেদনি সংখ্যা 

O3_10b 
খ্াব্াি ধাি কদি, ব্ারকদত রকদন অথ্ব্া আত্মীয় ব্া ব্নু্ধদেি সা াদযযি ওপি 

রনভুি কিদত  দয়দে 

 

রেদনি সংখ্যা 

O3_10c খ্াব্াি গ্র দণি পরিমাণ করমদয় রেদত  দয়দে 
 

রেদনি সংখ্যা 

O3_10d ব্াচ্চাদেি খ্াওয়াদনাি জনয ব্ড়িা না লখ্দয় থ্াকদত  দয়দে 
 

রেদনি সংখ্যা 

O3_10e রেদন যতব্াি খ্াওয়া  য় তাি লচদয় কম ব্াি লখ্দত  দয়দে 
 

রেদনি সংখ্যা 

O3_11 
িীরবকা  রনবমাহর রত্তক  খ্াপ খ্াওয়াদনাি সকৌশল  সূিক  
গত ৩০ রেদন, যদথ্ষ্ট খ্াব্াি ব্া খ্াব্াি লকনাি টাকা না থ্াকা রকংব্া লমৌরলক চার ো লযমন: ব্াসস্থান, রশক্ষা, রচরকৎসা 

ইতযারে খ্িদচি জনয টাকা না থ্াকায় আপনাি খ্ানাি লকান সেসযদক রনদচি লকান কাজ কিদত  দয়দে? 
  

O3_11a 
খ্ানাি লকান সিে ব্া রজরনস লযমন: আসব্াব্পত্র, লসালাি পযাদনল, টিরভ, 

রিজ, লপাশাক, ব্াসনদকাশন ইতযারে রব্রর কিদত  দয়দে? 

 
না, কিদত  য়রন.............................................. 1 

না, তদব্ আদগই রব্রর কদিরেলাম ....................... 2 

 যাূঁ  ............................................................... 3 

প্রদযাজয নয় ................................................... 4 

O3_11b ব্ারকদত খ্াব্াি রকনদত  দয়দে ব্া খ্াব্াি ধাি কিদত  দয়দে? 

 
না, কিদত  য়রন.............................................. 1 

না, তদব্ আদগই কদিরেলাম .............................. 2 

 যাূঁ  ............................................................... 3 

প্রদযাজয নয় ................................................... 4 

O3_11c সঞ্চয় ভাঙদত  দয়দে  

না, কিদত  য়রন.............................................. 1 

না, তদব্ আদগই লভদঙরেলাম ............................ 2 

 যাূঁ  ............................................................... 3 

প্রদযাজয নয় ................................................... 4 

O3_11d টাকা ধাি কিদত  দয়দে  

না, কিদত  য়রন.............................................. 1 

না, তদব্ আদগই ধাি কদিরেলাম ......................... 2 

 যাূঁ  ............................................................... 3 

প্রদযাজয নয় ................................................... 4 

O3_11e 
খ্ানাি উৎপােনমুখ্ী সিে লযমন: লসলাই লমরশন, মটিসাইদকল, 

ব্াইসাইদকল, রিকশা/ভযান/ল লাগারড় ইতযারে রব্রর কিদত  দয়দে 

 

না, কিদত  য়রন.............................................. 1 

না, তদব্ আদগই রব্রর কদিরেলাম ....................... 2 

 যাূঁ  ............................................................... 3 

প্রদযাজয নয় ................................................... 4 

O3_11f পদিি ব্েি চাদষি জনয িাখ্া ফসদলি ব্ীজ লখ্দয় লফলদত  দয়দে 
 না, কিদত  য়রন.............................................. 1 

না, তদব্ আদগই লখ্দয়রেলাম ............................. 2 



ক্র জমক নং প্রশ্নাবিী উত্তর উত্তর চকা   
 যাূঁ  ............................................................... 3 

প্রদযাজয নয় ................................................... 4 

O3_11g ব্াচ্চাদক সু্কল লথ্দক োরড়দয় রনদত  দয়দে  

না, কিদত  য়রন.............................................. 1 

না, তদব্ আদগই োরড়দয় রনদয়রেলাম ................... 2 

 যাূঁ  ............................................................... 3 

প্রদযাজয নয় ................................................... 4 

O3_11h ব্ারড় অথ্ব্া জরম রব্রর কিদত  দয়দে 
 

না, কিদত  য়রন.............................................. 1 

না, তদব্ আদগই রব্রর কদিরেলাম ....................... 2 

 যাূঁ  ............................................................... 3 

প্রদযাজয নয় ................................................... 4 

O3_11i রভক্ষা কিদত  দয়রেল 
 

না, কিদত  য়রন.............................................. 1 

না, তদব্ আদগই কদিরেলাম .............................. 2 

 যাূঁ  ............................................................... 3 

প্রদযাজয নয় ................................................... 4 

O3_11j সব্ুদশষ গাভী রকংব্া মােী গব্ারে পশু রব্রর কিদত  দয়দে 

 না, কিদত  য়রন.............................................. 1 

না, তদব্ আদগই রব্রর কদিরেলাম ....................... 2 

 যাূঁ  ............................................................... 3 

প্রদযাজয নয় ................................................... 4 

O3_11k 
রশশুদেিদক অনয লকাথ্াও টাকা উপাজুদনি জনয কাজ কিদত পা াদত 

 দয়দে 

 না, কিদত  য়রন.............................................. 1 

না, তদব্ আদগই পাঠিদয়রেলাম ........................... 2 

 যাূঁ  ............................................................... 3 

প্রদযাজয নয় ................................................... 4 

O3_11l ললখ্াপড়া ও রচরকৎসাি খ্িচ করমদয় রেদত  দয়দে  

না, কিদত  য়রন.............................................. 1 

না, তদব্ আদগই করমদয়রেলাম ........................... 2 

 যাূঁ  ............................................................... 3 

প্রদযাজয নয় ................................................... 4 

O3_11m 
পরিব্াদিি সেসযদেিদক খ্াব্াদিি জনয আত্মীয়স্বজন/ব্নু্ধব্ান্ধব্/অনয লকাথ্াও 

পাঠিদয় রেদত  দয়দে 
 

না, কিদত  য়রন.............................................. 1 

না, তদব্ আদগই পাঠিদয়রেলাম ........................... 2 

 যাূঁ  ............................................................... 3 

প্রদযাজয নয় ................................................... 4 

O3_11n 
অদনযি রনকট অরগ্রম শ্রম ব্া মজুরি রব্রর কদি ব্া রব্ররি প্ররতশ্রুরত রেদয় অরগ্রম 

টাকা রনদত  দয়দে 
 

না, কিদত  য়রন.............................................. 1 

না, তদব্ আদগই রব্রর কদিরেলাম ....................... 2 

 যাূঁ  ............................................................... 3 

প্রদযাজয নয় ................................................... 4 

O3_11o 
জরম, স্বদণুি গ না রকংব্া খ্ানাি লকান উৎপােনমুখ্ী সিে অনযদেি রনকট 

রব্না শদতু ব্ন্ধক িাখ্দত  দয়রেল 
 

না, কিদত  য়রন.............................................. 1 

না, তদব্ আদগই লিদখ্রেলাম ............................. 2 

 যাূঁ  ............................................................... 3 

প্রদযাজয নয় ................................................... 4 



Module O4: গত ৭ জদপন ও ২৪ র্ণ্টায় খ্ানাি লভাগ অভযাস 
[এই অাংশটি  খ্ানাি মরহলা প্রধান /স্ত্রী অর্বা  াি খ্ােয প্রস্তুত সম্পদকম  সবমা রধক জ্ঞান আ দছ তাদক রিজ্ঞাসা করুন] 

খ্াদেযি সকা  গত্ ৭ জদপন খ্ানাি সকান সেসয রনদনাক্ত খ্াবািসমূহ চখপয়পছন? 
গি সাি (৭) চেদন খ্ানাি সেসযিা সদবু্াচ্চ েেচেন মখ্দেদে? 

যচে 0 চেন হে >> পিবিী খ্াদেযি ধ্িন সিদেস   চিজ্ঞাসা েরুন 
সকা ↓ খ্াদেযি ধিন রেদনি সাংখ্যা 

Item Food items O4_01 
1 রসরিয়াল (ভূট্টা, লজায়াি, ব্াজিা, যব্) এব্ং এই ধিদনি রুটি, ভাত, নুিলস, জাউ ব্া  

[অনযানয স্থানীয় খ্ােয শসয] এব্ং কন্দ লযমন (রমরষ্ট আলু, কাূঁ চা কলা) 

 

2 িাল  

3 শাকসব্রজ  

4 ফল  

5 মাংস/মাে/রিম  

6 দুধ এব্ং দুধ জাতীয় খ্াব্াি (লতল ব্াদে)  

7 রচরন/মধু/রমেরি/জযাম/লকক/রব্রস্কট/লপরস্ট্র লকক/ রমরষ্ট পানীয়/শুকদনা ফল (লখ্জুি) ও গড়  

8 লতল/ফযাট (রর্, মাখ্ন, লতল ইতযারে)  

 
খ্ানায় রক লকান ৬-২৩ মাস ব্য়সী সেসয আদে?          যাূঁ  1                না  2 [>>O4_03] 

খ্াদেযি লকাি 
আপনাি খ্ানাি ৬-২৩ মাস বয়সী সবদিদয়  সছাে সেসয গত ২৪ ঘন্টায়  রক খ্াবািগুদলা  সখ্দয়রছল? 

 

হযাৌঁ  ........................................... 1 

না ............................................ 2 

প্রদযািয নে .............................. 99 

সকা ↓ খ্াদেযি ধিন সকা  ↑ 

Item Food items O4_02 

9 শসয, সাো রশকড় জাতীয় (লযমন মুলা), কন্দ এব্ং শকুিা জাতীয় (লযমন কাূঁ চা কলা)  

10 িাল (মটিশুটি, রসম এি রব্রচ এব্ং মসুি িাল, ইতযারে)  

11 ব্াোম এব্ং ব্ীজ (রচনাব্াোম স )  
12 দুধ জাতীয় খ্াব্াি  

13 মাংস, লপারি এব্ং মাে  

14 রিম  

15 গাঢ় সবু্জ শাকসব্রজ  

16 অনযানয রভটারমন-এ সমৃদ্ধ ফল এব্ং শাকসব্রজ   

17 অনযানয শাকসব্রজ  

18 অনযানয ফল  

19 মাদয়ি বু্দকি দুধ (২৪ মাদসি কম ব্য়সী রশশুদেি জনয প্রদযাজয)  

 
খ্ানায়  রক সকান ১৫-৪৯ বছি বয়সী মরহলা  সেসয আদছ?          যাূঁ  1                না  2 [>>Next Module] 



খ্াদেযি লকাি 
আপনাি খ্ানাি ১৫-৪৯ বছর বয়সীমজহিা সদসয সকউ গত ২৪ ঘন্টায়  রক খ্াবািগুদলা  সখ্দয়রছল? 

 

হযাৌঁ  ........................................... 1 

না ............................................ 2 

প্রদযািয নে .............................. 99 

সকা ↓ খ্াদেযি ধিন সকা  ↑ 

Item Food items O4_03 

9 শসয, সাো রশকড় জাতীয় (লযমন মুলা), কন্দ এব্ং শকুিা জাতীয় (লযমন কাূঁ চা কলা)  

10 িাল (মটিশুটি, রসম এি রব্রচ এব্ং মসুি িাল, ইতযারে)  

11 ব্াোম এব্ং ব্ীজ (রচনাব্াোম স )  
12 দুধ জাতীয় খ্াব্াি  

13 মাংস, লপারি এব্ং মাে  

14 রিম  

15 গাঢ় সবু্জ শাকসব্রজ  

16 অনযানয রভটারমন-এ সমৃদ্ধ ফল এব্ং শাকসব্রজ   

17 অনযানয শাকসব্রজ  

18 অনযানয ফল  

  



Module P: খ্ােয বযিীি অ্নযানয বযে 

[খাদয বযত্ীত্ জনত্য প্রপয়ািনীয় জবজিন্ন দ্রবযাজদর মাজসক খর ] 

চনাট: জরকি জপজরয় : গত্ ১ মাস 

খ্িদচি খ্াত খ্িদচি লকাি 

গত ১ মাদস লভাগ কিদেন রকনা? 

(নগে /ব্াচেলত রয়, উপ াি, রনদজি ধতচি 

কিা ব্া মজুে লথ্দক এব্ং সংগৃ ীতস ) 

 

 যাূঁ  ........... 1 

না…….2>>পিব্তী দ্রব্য 

সিাসরি রদয়ি 

মাধযদম বযে 
(নগে ও বাচেলত 

রয়সহ) 

[উত্তি 0  দল, 

P1_04 ও P1_05 

পূিণ কিা 

ব্াধযতামূলক] 

 রে  ক্রয়  কিা না হয়  

মূলয 

[উত্তি 0  দল, 

>>পিব্তী 

আইদটম] 

 

উৎস 
বন্ধয বান্ধব/আত্মীে/প্রচিদবচশ/অনয লকউ 1 

চনদিি তিচি েিা বা  িযে মর্দে 2 

সাংগতহীি 3 

অ্নযানয 4 

 লকাি ↓  টাকা টাকা  লকাি ↑ 

 P1_01 P1_02 P1_03 P1_04 P1_05 

গি ৩০ চেদন বযবহৃি প্রসাধ্ন, টেদলট্রিি (চক্র , মলাশন, পাউডাি, পািচফউ , সাবান, শযািয, 

মশচিাং ও প্রসাধ্ন পণয ইিযাচে) এবাং পচিষ্কািে দ্রবয  
1 

 
   

গি ৩০ চেদন পচিদশাচধ্ি ঘি িাড়া 2     

গি ৩০ চেদন পচিদশাচধ্ি চবদুযৎ চবল 3     

গি ৩০ চেদন পচিদশাচধ্ি পাচন, চডশ ও মটচলদফান চবল 4     

গি ৩০ চেদন পচিবাদিি সেল সেদসযি ম াবাইল মফান চবল 5     

গি ৩০ চেদন জ্বালারন খ্িি (মেদিাচসন, চডদিল, এলচপচি এবাং জ্বালাচন োঠ) 6     

গি ৩০ চেদন অ্নযানয জ্বালারন শচক্ত বাবে খ্িি (ম া বাচি,  যাি, বযাটাচি, 

মিনাদিটি/আইচপএস, মসৌিশচক্ত স্থাপন ইিযাচে) 
7 

 
   

গি ৩০ চেদন বযচক্তগি পচিিযসা বাবে খ্িি (িয ল োটা, মশি েিা, চবউটি পালসালাি, িযিা 

পাচলশ ইিযাচে) 
8 

 
   

গি ৩০ চেদন পচিবহন বাবে খ্িি (চিক্সা, বাস, িযান িাড়া, গাচড়ি মপদট্রাল, চডদিল ইিযাচে) 9     

গি ৩০ চেদন ঘদিি গতহে ীদেি মবিন এবাং  িয চি বাবে খ্িি  10     



Module P2: খাদয বযত্ীত্ জনত্য প্রপয়ািনীয় জবজিন্ন দ্রবযাজদর বাৎসজরক খর  

সনাে: রিকল  রপরিয়  গত ১২ মাস  

খ্িদচি খ্াত খ্িদচি লকাি 

গত ১ ব্েদি লভাগ কিদেন 

রকনা? 

(নগে/ব্াচেলত রয়, উপ াি, 

রনদজি ধতচি কিা ব্া মজুে 

লথ্দক এব্ং সংগৃ ীত স ) 

 

 যাূঁ  ........... 1 

না…….2 [>>পিব্তী দ্রব্য] 

যরে রয় কিা  য় যরে রয় কিা না  য় 

আপরন কয়টি রয় 

কদিদেন? 

লমাট ব্যয় 

(নগে ও বাচেসহ) 

কতগরল রনদজ ধতচি 

কদিদেন/উপ াি 

লপদয়দেন 

মূলয 

 

উৎস 
বন্ধয বান্ধব/আত্মীে/প্রচিদবচশ/অ্নয মেউ .......... 1 

চনদিি তিচি েিা বা  িযে মর্দে ................ 2 

সাংগতহীি ................................................. 3  

অ্নযানয ................................................... 4 

খ্িদচি খ্াত লকাি ↓ লকাি ↑ সংখ্যা টাকা সংখ্যা টাকা লকাি ↑ 

Expenses head P2_01 P2_02 P2_03 P2_04 P2_05 P2_06 P2_07 

        

গি ১২  াদস োপড়দিাপড়/মপাষােিািীে পণয ক্রে সাংক্রান্ত বযে 1       

গি ১২  াদস িযিা এবাং সাংচেষ্ট পণয ক্রে ও ম িা ি সাংক্রান্ত বযে 2       

গি ১২  াদস  পচিবাদিি মটক্সটাইল পণয (চবোনাি িােি, কাথ্া কম্বল, 

লটরব্দলি কাভাি, পেস া, ব্ারলদশি কাভাি, কুশন কাভাি, ইতযারে  ক্রে 

সাংক্রান্ত বযে 

3 

   

 

 

 

গি ১২  াদস  পচিবাদিি আসবাবপত্র ও তিিসপত্র ক্রে সাংক্রান্ত বযে 4       

গি ১২  াদস  বাচড়ি িক্ষণাদবক্ষণ, ম িা ি, উন্নেন, িূচ  েি ইিযাচে 
সাংক্রান্ত বযে 

5 
   

 
 

 

গি ১২  াদস গেনা এবাং অ্নযানয  ূলযবান সা গ্রী ক্রে সাংক্রান্ত বযে 6       

গি ১২  াদস চশক্ষা সাংক্রান্ত বযে (বইপযিে, স্কয দলি মবিন ও চফ, ইিযাচে 

বাবে) 
7 

   
 

 
 

গি ১২  াদস সা াচিে ও ধ্ ীে উৎসব/িযাচিটি সাংক্রান্ত বযে 8       

গি ১২  াদস চবদনােন এবাং অ্বসি (চসদন া মেখ্া, োওোদি যাওো 

ইিযাচে) সাংক্রান্ত বযে 
9 

   
 

 
 

গি ১২  াদস রব্ া, েি, সযে, িচি ানা, মটাল, চফ ইিযাচে বাবে বযে 10       

গি ১২  াদস চিচেৎসা সাংক্রান্ত বযে 11       

গি ১২  াদস খ্ােযবযিীি অ্নযানয খ্াদি বযে 12       

 

 



Module Q: বাসস্থান, পয়ঃজনষ্কািন ও পাজন সম্পজকথ ত্ ত্র্য  
চনাট: খানাপ্রধান বা খানার চকান বয়স্ক সদসয চর্পক ত্র্য আ নুন 

ক্র জমক 

নং 
প্রশ্নাবিী 

উত্তর উত্তপরর চকা  

 খ্ানায়  কক্ষ ও অনযানয সয রবধা  অবস্থা    

Q01 আপনাি খ্ানাে েেটি কক্ষ (রু ) আদে?  েদক্ষি (রুদ ি) সাংখ্যা 

(বযবসাদেি িনয বযবহৃি কক্ষ বযিীি) 

Q02 ঘয াদনাি িনয েেটি কক্ষ (রু ) বযবহৃি হে?  সাংখ্যা 

Q03 আপনাি খ্ানায় রক পৃথ্ক খ্াব্াি র্ি আদে?   যাূঁ  ....................................................................................... 1 

না ........................................................................................ 2 

Q04 আপনাি খ্ানায় রক পৃথ্ক িান্নাি কক্ষ আদে?   যাূঁ  ....................................................................................... 1 

না ........................................................................................ 2  [>>Q_06] 

Q05  যাূঁ   দল, এই িান্না র্ি রক খ্ানাি সেসয ব্যিীত অনয লকউ ব্যব্ াি কদি?   যাূঁ  ....................................................................................... 1 

না ........................................................................................ 2 

Q06 আপরন লকাথ্ায় িান্না কদিন? 

 চনদিি খ্ানাি লভিি ........  ...................................................... .1 

এেটি পতর্ে চবচডাং / েচ উচনটি িান্না িান্নাঘি .................................. 2 

বচহিােণ ............  .................................................................... 3 

অ্নয োদিা বাচড়দি ................................................................. 4 

Q06a আপরন ব্া পরিব্াদিি সেসয সাধািণত রেদন কতব্াি িান্না কদিন?  সাংখ্যান 

Q06b 

আপরন খ্াব্াদিি অব্রশষ্টাংশ (leftover) রকভাদব্ সংিক্ষণ কিদব্ন?  খ্ানাি লিরিজাদিটি  ...........................................................................  1 

অনয কাদিা লিরিজাদিটি  ..................................................................... 2 

পাদত্রি মদধয .......................................................................................  3 

খ্াব্াি সংিক্ষণ কদিন না  ......................................................................  4 

Q06c িান্না েিাি িনয প্রধ্ানি আপচন কী ধ্িদনি জ্বালাচন বযবহাি েদিন? 

 চবদুযৎ ................................................................................................. 1 

সািাই গযাস ........................................................................................ 2 

এলচপ (রসরলন্ডাি) গযাস ......................................................................... 3 

মেদিাচসন ........................................................................................... 4 

লােচড় ............................................................................................... 5 

মগাবদিি রু্দট ...................................................................................... 6 

েেলা ................................................................................................ 7 

িয ষ/োদঠি গূঁদড়া ................................................................................. 8 

শুেদনা পািা/খ্ড়কুদটা ......................................................................... 9 

অ্নযানয (উদেখ্ েরুন) ........................................................................ 10 



ক্র জমক 

নং 
প্রশ্নাবিী 

উত্তর উত্তপরর চকা  

Q06d ঘদি বাচি জ্বালাদনাি িনয কী বযবহাি েদিন? 

 চবদুযৎ  ................................................................................................ 1 

প্রাইদিট মিনাদিটি ............................................................................. 2 

লসৌিচবদুযৎ .......................................................................................... 3  

 ারিদকন/মেদিাচসলনি ব্ারত ................................................................... 4 

ম া বাচি ........................................................................................... 5 

অনযানয  ............................................................................................. 6 

Q07 
ির্য সাংগ্রহোিী চনদি পযুদব্ক্ষণ েদি চলখ্যন 

প্রধ্ান মশাবাি ঘদিি মেোলটি (প্রধ্ানি) েী চেদে তিিী? 

 মগালপািা/িালপািা/েন/খ্ড়/বাুঁ শ/পচলচর্ন/িাচেে/কযানভাস/োডস দবাডস  ......... 1 

কাো  াটি/শি মাটি .............................................................................. 2 

োঠ................................................................................................... 3 

টিন/চসআই চশট .................................................................................... 4 

ইট/রসদমন্ট/েনচক্রট .............................................................................. 5 

অ্নযানয (উদেখ্ েরুন) ........................................................................ 77 

Q08 
ির্য সাংগ্রহোিী চনদি পযুদব্ক্ষণ েদি চলখ্যন 

প্রধ্ান মশাবাি ঘদিি োেটি (প্রধ্ানি) েী চেদে তিিী? 

 মগালপািা/িালপািা/েন/খ্ড়/বাুঁ শ/পচলচর্ন/িাচেে/কযানভাস/োডস দবাডস  ......... 1 

কাো  াটি/শি মাটি .............................................................................. 2 

োঠ................................................................................................... 3 

টিন/চসআই চশট .................................................................................... 4 

টাচল .................................................................................................. 5 

ইট/রসদমন্ট/েনচক্রট .............................................................................. 6 

অ্নযানয (উদেখ্ েরুন) ........................................................................ 77 

Q09 
ির্য সাংগ্রহোিী চনদি যািাই েদি চলখ্যন 
আপনাি বাচড়ি (বসি ঘিগদলাি) ম দঝি ম াট আয়তন েি বগসফয ট? 

 
ব্গসফুট 

 খ্ানায়  পায়খ্ানাি বযবস্থা   

Q10 আপনািা েী ধ্িদনি পােখ্ানা বযবহাি েদিন? 

 সযারনটারি লযাট্রিন (পারন রনদিাধক লযাট্রিন যাদত  

     েযাশ কদি সুযয়াদিজ রসদিদম/রনিাপে টযাংদক/ রনিাপে গদতু  

            পয়ঃরনষ্কাষদণি ব্যব্স্থা) ............................................................... 1 

পাকা পায়খ্ানা (পারন রনদিাধক) ............................................................... 2 

পাকা পায়খ্ানা (পারন রনদিাধক নয়) .......................................................... 3 

োুঁ িা/ঝুলন্ত পায়খ্ানা (স্থায়ী) .................................................................... 4 

োুঁ িা/ঝুলন্ত পায়খ্ানা (অস্থায়ী) ................................................................. 5 

লখ্ালা মা /পােখ্ানা মনই (মযখ্াদন/মসখ্াদন) .............................................. 6 [>>Q_12] 
অ্নযানয (উদেখ্ েরুন) ........................................................................ 77 

Q011 

আপনািা পচিবাদিি সেসযিা ময পােখ্ানা বযবহাি েদিন, মসটা চে মেখ্দি পাচি? 

চনাট: ত্র্যসংগ্রহকারী পায়খ্ানা সিিরমদন  পর্থপবক্ষণ করুন এবং 

পায়খানার ধরসনি সকা  রলখ্য ন  

 মোর্াও না, মখ্ালা  াদঠ ........................................................................ 1 

পােখ্ানা, মযটাি স্ল্যাব পচিষ্কাি েিা যাে না) ............................................... 2 

পােখ্ানা, মযটাি স্ল্যাব পচিষ্কাি েিা যাে (োংত্রুীট/িীনা াটিি) ......................... 3 



ক্র জমক 

নং 
প্রশ্নাবিী 

উত্তর উত্তপরর চকা  

Q11a 

পায়খ্ানাি  ল যত্র মোর্াে যাে? 

চনাট: ত্র্যসংগ্রহকারী পায়খ্ানা সিিরমদন  পর্থপবক্ষণ করুন এবং 

পায়খানার ধরসনি সকা  রলখ্য ন 

 
সিাসচি নেী, খ্াদল, পযকুদি, অ্নযানয িলাশদে যাে .......................... 1 

চসল েিা চপদট যাে .................................................................. 2 

Q11b 
ত্র্যসংগ্রহকারীগণ পর্থপবক্ষণ করুন : মেবল যচে পচিষ্কাি েিা যাে এ ন স্ল্যাব োিা 
পােখ্ানা তিিী হদে র্াদে। (োংত্রুীট বা রচনা াটিি তিিী) 

 মসপটিদে ফ্লাশ হে  ................................................................. 1 

ফ্লাশ েিা যাে (সিাসচি চপট ) ..................................................... 2 

ফ্লাশ েিা যাে না (চপট ) ........................................................... 3 

Q11c 
ত্র্যসংগ্রহকারীগণ িক্ষয করপবন : মেবল যচে পচিষ্কাি েিা যাে এ ন স্ল্যাব োিা 
পােখ্ানা তিিী হদে র্াদে। (োংররট বা রচনা াটিি তিিী) 

 পযান (সযারনটারি পােখ্ানা)  েলা মবি হব্াি  

                  বাুঁ ো নলসহ (অ্ক্ষি নে/িাঙা) ................................. 1 

পযান (সযারনটারি পােখ্ানা)  েলা মবি হব্াি  

                  বাুঁ ো নলসহ (অ্ক্ষি, সিূণস িাল অ্বস্থা) .................... 2 

Q11d এই পােখ্ানাটি অ্নয মোন খ্ানাি সেসয ব্যব্ াি কদি রক?  হযাুঁ  ..................................................................... 1 

না ...................................................................... 2  [>>Q_11f] 

Q11e যচে হযাুঁ  হে, িদব েিটি খ্ানা এ টেদলট বযবহাি েদি?  
পােখ্ানা বযবহাি েদি এ ন খ্ানাি সাংখ্যা 

Q11f 
খ্ানাে চে এ ন মোন সেসয/সেসযগণ আদে, যািা এই পােখ্ানা মবরশি িাগ স ে বা 
এদেবাদিই বযবহাি েদি না? 

 হযাুঁ  ....................................................................................... 1 

না ........................................................................................ 2

 ............................................................................. [>>Q11h] 

Q11g যচে হযাুঁ  হে, িদব মে/োিা? 
LID LID LID 

   
 

লাইন নম্বি চলখ্যন 

Q11h 
আপনািা ৩ বেদিি ে বেসী  সবদিদে মোট চশশুটি মশষবাি মোর্াে  লিযাগ 

েদিচেল? 

 মখ্ালা  াদঠ/আরঙনাে ............................................................... 1 

খ্ানাি ঘদিি  দধ্য ................................................................... 2 

আ িা ময টেদলট বযবহাি েচি মসখ্াদন ....................................... 3 

অ্নয োিও টেদলদট ................................................................ 4 

িায়াপাি ............................................................................... 5 

পটি/ব্াচ্চাদেি পৃথ্ক পাত্র/পট ..................................................... 6 

প্রদযািয নে ........................................................................... 9

 ................................................................................ >>Q12a 

Q11i 
আপনািা ৩ বেদিি ে বেসী  সবদিদে মোট চশশুটি মশষবাি ময  লিযাগ েদিচেল, 

মসটা মোর্াে মফলা হদেচেল? 

  াদঠ এেটি চনচেস ষ্ট স্থাদন সিিািি আ িা মযখ্াদন  েলা মফচল............ 1 

আ িা ময টেদলট বযবহাি েচি ................................................... 2 

অ্নযানয স্থাদন  ........................................................................ 3 

 হাত্ চধায়ার বযবস্থা    



ক্র জমক 

নং 
প্রশ্নাবিী 

উত্তর উত্তপরর চকা  

Q12a 
পর্থপবক্ষণ করুন: পােখ্ানাি লভিি অ্র্বা োোোচে স্থাদন চে হাি মধ্াোি  মোন 

বযবস্থা আদে? (পােখ্ানা মর্দে ১০ পাদেি [দেপ] মবরশ দূদি না) 

 হযাুঁ  ....................................................................................... 1

 ................................................................................ >>Q12c 

না ........................................................................................ 2 

Q12b 
আচ  লক্ষয েদিচে ময, আপনাি পােখ্ানাি োোোচে হাি মধ্াোি মোন বযবস্থা মনই; 

আপনাি খ্ানাে  অ্নয মোন িােগাে হাি মধ্াোি বযবস্থা আদে চে? 

 খ্াবাি িােগাে........................................................................ 1 

িান্না েিাি িােগাে .................................................................. 2 

অ্নযানয জায়গায় (উদেখ্ েরুন) ................................................. 3 

 াত লধায়াি রনরেুষ্ট লকান স্থান লনই .............................................. 4 

Q12c পর্থপবক্ষণ করুন: ঐ হাি মধ্াোি িােগায়/বযবস্থায় চে পাচন আদে?  হযাুঁ  ....................................................................................... 1 

না ........................................................................................ 2 

Q12d 
পর্থপবক্ষণ করুন: ঐ হাি মধ্াোি িােগা/ বযবস্থা চে পচিষ্কািে (পচিষ্কাি েিা যাে) 
এ ন মোন চেেয  আদে? 

 হযাুঁ  ....................................................................................... 1 

না ........................................................................................ 2

 ................................................................................. >>Q13 

Q12e 

 

যচে হযাুঁ  হে, িদব পচিষ্কাি েিাি ময সেল উপাোন মসখ্াদন িদেদে িাি িাচলো 
েরুন। 
 

 সাবান ................................................................................... 1 

িিল সাবান ........................................................................... 2 

চডটািদিন্ট পাউডাি ................................................................ 3 

োই/ াটি  .............................................................................. 4 

অ্নযানয (উদেখ্ েরুন) ............................................................. 5 

 খ্ানায়  পারনি বযবস্থা    

Q13 খ্ানাে চে পাচনি বযবস্থা আদে?  হযাুঁ  ....................................................................................... 1 

না ........................................................................................ 2 

Q13a 

খ্ানাি পারনি উৎস লকাথ্ায় অব্রস্থত? 

  

   

 রনজ ব্ারড়দত .......................................................................... 1 

রনজ উদ াদন/িদট ................................................................... 2 

অনযত্র ................................................................................... 3 

Q13b সাধ্ািণ বযবহাদিি িনয পাচনি প্রধ্ান উৎস কী? 

 খ্ানাি বাইদি সিোরি সািাইদেি  

    েল মর্দে ............................. 1 

খ্ানাে সািাইদেি সাংদযাগ মর্দে  ... 2 

চনিস্ব টিউবওদেল  ...................... 3 

েচ উচনটি  টিউবওদেল  ............... 4 

বতচষ্টি পাচন ................................. 5 

চিাং ওদেল/ইোিা/কূয়া .................. 6 

নেী/পযকুি/নালা ............................ 7 

মবািদলি পাচন ............................ 8  

শযাদলা টিউবওদেল (দসদিি িনয)  .. 9 

চডপ টিউবওদেল (দসদিি িনয) .... 10 

অ্নযানয (উদেখ্ েরুন) ................ 11 

অ্দনযি টিউবওদেল .................... 12 



ক্র জমক 

নং 
প্রশ্নাবিী 

উত্তর উত্তপরর চকা  

Q13c খ্ানাি খ্াবাি পারন এবাং সাধ্ািণ বযবহাদিি পাচনি উৎস চে এেই? 
 হযাুঁ  ....................................................................................... 1

 ................................................................................ >>Q13e 

না ........................................................................................ 2 

Q13d খ্ানাি খ্াবাি পাচনি প্রধ্ান উৎস কী? 

 খ্ানাি বাইদি সিোরি সািাইদেি  

    েল মর্দে ............................. 1 

খ্ানাে সািাইদেি সাংদযাগ মর্দে  ... 2 

চনিস্ব টিউবওদেল  ...................... 3 

েচ উচনটি  টিউবওদেল  ............... 4 

বতচষ্টি পাচন ................................. 5 

চিাং ওদেল/ইোিা/কূয়া .................. 6 

নেী/পযকুি/নালা ............................ 7 

মবািদলি পাচন ............................ 8  

শযাদলা টিউবওদেল (দসদিি িনয)  .. 9 

চডপ টিউবওদেল (দসদিি িনয) .... 10 

অ্নযানয (উদেখ্ েরুন) ................ 11 

অ্দনযি টিউবওদেল .................... 12 

Q13e বাসা মর্দে খ্াবাি পাচনি প্রধ্ান উৎদসি দূিে  েি রমটাি? 
 
  চ টাি 

চনি বাচড়ি আরঙনায়/উল ামন হদল ”0” চলখ্যন 

Q13f 
আপনাি খ্াবাি পাচনি উৎদসি স্থাদন মযদি, পাচন সাংগ্রহ েিদি এবাং চফদি আসদি 

সাধ্ািণি েি স ে লাদগ?  

 ব্ারড়ি প্রাঙ্গদণি লভিি, ৫ চ চনদটি ে  ........................................ 1 

৬-১৫ চ চনট ........................................................................... 2 

১৬-৩০ চ চনট ........................................................................ 3   

৩১-৬০ চ চনট ........................................................................ 4  

১ র্ণ্টাি মবরশ ......................................................................... 5 

Q13g তেচনে েিবাি আপচন খ্াবাি পাচন সাংগ্রহ েদিন?  েিবাি (সাংখ্যা) 

Q13h গত দুই সপ্তাদ , এই উৎস লথ্দক প্ররতরেনই পারন পাওয়া রগদয়দে রক?   
 হযাুঁ  ....................................................................................... 1 

না  ................................................................................... 2 

িাচননা ................................................................................. 8 

Q13i পাচন সাংিক্ষদণি পাদত্র পাচন মবি েিাি িনয চে মোদনা নল/টযাপ আদে? 
 হযাুঁ  ....................................................................................... 1 

না ........................................................................................ 2

 ............................................................................... >>Q13k 

Q13j যচে সাংিক্ষদণি পাদত্র মোদনা নল/টযাপ না মর্দে র্াদে িদব, চেিাদব পাচন মবি েদিন? 
 সাংিক্ষদণি পাত্রটি োি েদি মঢদল পাচন চনদি হে .......................... 1 

হাি ডয চবদে অ্নয পাত্র চেদে পাচন চনদি হে .................................... 2 

হাি না ডয চবদে অ্নয পাত্র চেদে পাচন চনদি হে ................................ 3 



ক্র জমক 

নং 
প্রশ্নাবিী 

উত্তর উত্তপরর চকা  

Q13k 
গি ২৪ র্ণ্টায় আপচন আপনাি খ্াবাি পাচন চনিাপে েিাি িনয কী বযবস্থা গ্রহণ 
েদিচেদলন? 

 চফল্টার ি ................................ 1 

ফয টাদনা .................................. 2 

চফল্টার ড্ এবাং ফয টাদনা .............. 3 

টযাবদলট/িাসােচনে উপাোন োিা  4 

আদোচডন/দক্লাচিন/লকচ েযাল 

Treat েিা ............................. 5 

UV Treat েিা....................... 6 

োপড়/বালয োিা চফল্টাি েদি ..... 7 

বারণচিযে চফল্টাি োিা চফল্টাি েদি ............... 8 

ফয টিদে এবাং োপড় োিা চফল্টাি েদি ............. 9 

ফয টিদে এবাং বারণচিযে চফল্টাি োিা চফল্টাি েদি10 

চবশুদ্ধ েিা হে না .................................... 11 

সিাসচি উৎস মর্দে ................................. 12 

অ্নযানয (উদেখ্ েরুন) .............................. 13 

Q13l 
যচে খ্াবাি পাচনি িনয টিউবওদেল বযবহাি েিা হে, িদব আদসসচনে  াত্রা/দূষণ পিীক্ষা 

েিা হদেদে চে? 

 হযাুঁ  ....................................................................................... 1 

না ........................................................................................ 2  >>Q13p 

িাচন না ................................................................................ 3  >> Q13p 

প্রদযাজয নয় ........................................................................... 4  >> Q13p 

Q13m যচে হযাুঁ  হে, িদব টিউবওদেলটি লকাদনা িাং োিা চিরিি েিা হদেদে? 

 লাল িাং ................................................................................. 1 

সবযি িাং ............................................................................... 2  >> Q13o 

িাং েিা হে রন ........................................................................ 3  >> Q13o 

িাচন না ................................................................................ 4  >> Q13o 

Q13n 
যচে লাল িঙ চিরিি হদে র্াদে িদব, এখ্নও চে খ্াবাি পাচনি িনয টিউবওদেলটি 
বযবহাি েদিন? 

 হযাুঁ  ....................................................................................... 1 >> Q13p 

না .................................................................. 2 

Q13o 
যরে না  য়, তা দল ব্িস মাদন আপরন লকাথ্া লথ্দক খ্াব্াি পারন ব্যব্ াি 

কদিন? 

 একই আদসুরনকযুি নলকুপ/টিউবওদেল ...................................... 1 

অনয লকান আদসুরনকমুি নলকূপ/টিউবওদেল ............................... 2 

সািাইদেি েল মর্দে .............................................................. 3       

পযকুি/নেী/ নালা ...................................................................... 4 

ইোিা /কূপ ............................................................................ 5 

ঝিনা/জলপ্রপাত ..................................................................... 6 

অ্নযানয (উদেখ্ েরুন) ............................................................. 9 

Q13p খ্ানাে িান্নাি িনয পাচনি প্রধ্ান উৎস কী? 

 খ্ানাি বাইদি সিোরি সািাইদেি  

    েল মর্দে ............................. 1 

খ্ানাে সািাইদেি সাংদযাগ মর্দে  ... 2 

চনিস্ব টিউবওদেল  ...................... 3 

েচ উচনটি  টিউবওদেল  ............... 4 

বতচষ্টি পাচন ................................. 5 

চিাং ওদেল/ইোিা/কূয়া .................. 6 

নেী/পযকুি/নালা ........................... 7 

মবািদলি পাচন............................ 8  

শযাদলা টিউবওদেল (দসদিি িনয)  .. 9 

চডপ টিউবওদেল (দসদিি িনয) .... 10 

অ্দনযি টিউবওদেল .................... 11 

অ্নযানয (উদেখ্ েরুন) ............... 12 



ক্র জমক 

নং 
প্রশ্নাবিী 

উত্তর উত্তপরর চকা  

Q13q খ্ানাে োপড়/থ্ালাব্াসন লধায়াি িনয পাচনি প্রধ্ান উৎস কী? 

 খ্ানাি বাইদি সিোরি সািাইদেি  

    েল মর্দে ............................. 1 

খ্ানাে সািাইদেি সাংদযাগ মর্দে  ... 2 

চনিস্ব টিউবওদেল  ...................... 3 

েচ উচনটি  টিউবওদেল  ............... 4 

বতচষ্টি পাচন ................................. 5 

চিাং ওদেল/ইোিা/কূয়া .................. 6 

নেী/পযকুি/নালা ........................... 7 

মবািদলি পাচন............................ 8  

শযাদলা টিউবওদেল (দসদিি িনয)  .. 9 

চডপ টিউবওদেল (দসদিি িনয) .... 10 

অ্দনযি টিউবওদেল .................... 11 

অ্নযানয (উদেখ্ েরুন) ............... 12 

Q13r  খ্ানাে লগাসল েিাি িনয পাচনি প্রধ্ান উৎস কী? 

 খ্ানাি বাইদি সিোরি সািাইদেি  

    েল মর্দে ............................. 1 

খ্ানাে সািাইদেি সাংদযাগ মর্দে  ... 2 

চনিস্ব টিউবওদেল  ...................... 3 

েচ উচনটি  টিউবওদেল  ............... 4 

বতচষ্টি পাচন ................................. 5 

চিাং ওদেল/ইোিা/কূয়া .................. 6 

নেী/পযকুি/নালা ........................... 7 

মবািদলি পাচন............................ 8  

শযাদলা টিউবওদেল (দসদিি িনয)  .. 9 

চডপ টিউবওদেল (দসদিি িনয) .... 10 

অ্দনযি টিউবওদেল .................... 11 

অ্নযানয (উদেখ্ েরুন) ............... 12 

 খ্ানায়  রবদ্যযৎ সাংদ াগ   

Q14 আপনাি খ্ানাে চে চবদুযৎ সাংদযাগ আদে? 
  যাূঁ  ....................................................................................... 1 

না ........................................................................................ 2 

 ............................................................................. [>>Q_15] 

Q14a আপনাি খ্ানাে মোন্ ধ্িদনি চবদুযৎ সাংদযাগ আদে? 

 িািীে চগ্রড/পচে চবদুযৎ............................................................. 1 

মিনাদিটি ............................................................................ 2 

মসালাি ................................................................................. 3 

অ্নযানয ................................................................................. 9 

Q14b গি সিাদহ চে আপনাি খ্ানাে চবদুযৎ সিবিাহ বন্ধ চেল?  

  যাূঁ  ....................................................................................... 1 

না ........................................................................................ 2 

 ............................................................................... [>>Q15] 

Q14c যচে হযাুঁ  হে, গি সিাদহ আপনাি চবদুযৎ লমাট েি ঘণ্টা ব্ন্ধ রেল?  র্ন্টা 

 খ্ানায়  আইরসটি  সয রবধা    

Q15 
আপনাি খ্ানায় বিস  াদন িালয অ্বস্থাে লকান লমাব্াইল মফান আদে লযটাি 

মাধযদম আপনাি সাদথ্ লযাগাদযাগ কিা যাদব্? 

  যাূঁ  ....................................................................................... 1 

না ........................................................................................ 2 

 ............................................................................. [>>Q15b] 



ক্র জমক 

নং 
প্রশ্নাবিী 

উত্তর উত্তপরর চকা  

Q15a যরে থ্াদক, লমাব্াইল লফান নম্বি? 

লমাব্াইল লফান নং  
 

           

লমাব্াইল লফান নং  
 

Q15b আপনাি খ্ানায় রক করিউটাি/লযাপটপ/লনাটবু্ক/টযাব্দলট আদে?   যাূঁ  ....................................................................................... 1 

না ........................................................................................ 2 

Q15c 
আপনাি খ্ানাি লকউ রক ইন্টািদনট ব্া ইদমইল সুরব্ধা ব্যব্ াি কদি [গত 

৩ মাদসি মদধয ব্যব্ াি কদি থ্াকদল  যাূঁ  উত্তি ধিদত  দব্]? 

  যাূঁ  ....................................................................................... 1 

না ........................................................................................ 2 

 ............................................................................... [>>Q16] 

Q15d 
আপনাি খ্ানা সেসযিা প্রধানত লকান  লকান  মাধযদম ইন্টািদনট ব্া ইদমইল 

সুরব্ধা ব্যব্ াি কদি? [একারধক উত্তি  দত পাদি] 

 লমাব্াইল লফান .................................................................................... 1 

রনজ করিউটাি/লযাপটপ/লনাটবু্ক/টযাব্দলট িািা ........................................ 2 

সাইব্াি কযাদফ .................................................................................... 3 

করমউরনটি তথ্য লকন্দ্র / ইউরিরস.............................................................. 4 

অ্নযানয (উদেখ্ েরুন) ........................................................................ 77 

 খ্ানায়  ঘিবারিি অবস্থা    

Q16 
ির্য সাংগ্রহোিী চনদি পযুদব্ক্ষণ েদি চলখ্যন 

খ্ানাি সেসযিা ময বাসাে বসবাস েিদেন িাি ধ্িন মে ন? 

 ি ৎোি, ক্ষচিি মোন চিি মনই ............................................................. 1 

িাল অ্বস্থা, অ্ি পচি াণ ক্ষে হওো ......................................................... 2 

ম াটা যটি অ্বস্থা, চেেযটা ক্ষে/ক্ষচিগ্রস্থ হদেদে ............................................ 3 

খ্ািাপ আেত চি, বযাপে ক্ষচিগ্রস্থ .............................................................. 4 

খ্যবই খ্ািাপ অ্বস্থা ................................................................................ 5 

Q16a এই বাচড়টি চে আপনাি চনিস্ব, নাচে িাড়া অ্র্বা চবনা ূদলয র্াদেন? 
 চনিস্ব ............................................................................... 1 

চনিস্ব নয়, রকন্তু চবনা িাড়াে/ চবনা ূদলয ................................... 2 >> Q16c 

িাড়াে .............................................................................. 3  >> Q16c 

Q16b 
আপরন/আপনািা লয ব্ারড়দত আদেন লসই ধিদনি ব্ারড় (িচ  োড়া) যরে 

আজ রকনদত ব্া ধতচি কিদত চান তা দল কত টাকা লাগলব্? 

 
টাকা 

Q16c আপচন এই বাসস্থালন বাস েিদি সুিরক্ষত লব্াধ েদিন?  হযাুঁ  ....................................................................................... 1 

না ........................................................................................ 2 

Q16d 
আপচন চে  দন েদিন ময আপচন আপনাি বাসস্থান মর্দে মিািপূবসে উদচ্ছে 

হদি পাদিন? 

 

             

 

হযাুঁ  ....................................................................................... 1 

না ........................................................................................ 2 



ক্র জমক 

নং 
প্রশ্নাবিী 

উত্তর উত্তপরর চকা  

Q16e 

আপনাি োদে রক এমন মোন প্র াণপত্রাচে লযমন: জরমি েরলল, আম 

লমািািনামা, ভাড়া চুরিপত্র, ইতযারে) আদে যা আপনাদক এই বাসস্থালন 

ভাড়াটিয়া/মারলক র দসদব্ প্রমাদণ বযবহাি েিা মযদি পাদি? 

 
হযাুঁ  ....................................................................................... 1 

না ........................................................................................ 2 

 আবিম না  বযবস্থাপনা    

Q17 ঘদিি  েলা আবিস না মোর্াে মফদলন? 

 স্থানীে েতুৃপক্ষ েিতস ে সাংগতহীি .................................................. 1 

মবসিকারি ফা স েিতস ে সাংগতহীি.................................................. 2 

পাবচলে গাদবসি চপট/গদিস  ........................................................ 3 

চনিস্ব গাদবসি চপট/গদিস  ........................................................... 4 

মপাড়াদনা অ্র্বা   াটিদি পযুঁিা/িাপা ............................................ 5 

চনিস্ব িােগাে  েলাি সূ্তমপ/ মোন গদিস  নে ................................ 6 

খ্াচল িচ দি িদড়া েচি ........................................................... 7 

পযকুি/খ্াল/চবদল মফলা/নেীদি মফলা ........................................... 8 

অ্নযানয (উদেখ্ েরুন) ............................................................. 9 

Q17a আপনাি খ্ানাি মোন সেসয চে আবিস না মর্দে খ্ােযদ্রবয সাংগ্রহ েদিদেন? 
 হযাুঁ  ....................................................................................... 1 

না ........................................................................................ 2 >> 

Q17c 

Q17b খ্ানাি মোন সেসয আবিস না মর্দে খ্ােযদ্রবয সাংগ্রহ েদিদেন?  LID 

Q17c 
আপনাি খ্ানাি মোন সেসয চে আবিস না মর্দে খ্ােযদ্রবয বযিীি অ্নযচেেয  সাংগ্রহ 

েদিদেন? 

 হযাুঁ  ....................................................................................... 1 

না ........................................................................................ 2 >> 

পিব্তী মরিউল 

Q17d খ্ানাি মোন সেসয আবিস না মর্দে খ্ােযদ্রবয বযিীি অ্নযচেেয  সাংগ্রহ েদিদেন?  LID 



Module R: জবজিন্ন সুজবধাসমূপহ অজিগমযত্া  
 

চকা  সুপর্াগ-সুজবধাসমূহ 

খানার চকউ জক জননবজণথত্ 

স্থানসমূদহ র্াত্ায়াত্ 
কপরন জক? 

 

হযাুঁ  ......... 1 

না .......... 2>পিবিী লাইন 

জনকটবত্ী সুজবধাসমূচহ সাধারেত্ আপজন জকিাপব র্ান? 

খ্ানা  হদত 
দূরত্ব 

(জকপিাজমটার) 

আপনার বাসা হপত্ (পাপি 

উপেজখত্) সবপ পয় জনকটবত্ী 

স্থাচন চর্পত্ কত্ সময় িাপগ? 

পাদয় ল ূঁ দট 1 

ব্াইসাইদেলল 2 

চিেশা/িযালন 3 

ব্যাটারি চারলত অদটা 4 

ইরঞ্জনরব্ ীন মনৌোয় 5 

ইচঞ্জন িাচলি মনৌো 6 

ম াটি সাইদেল 7 

মটিয/দবচবদটচক্স/নচস ন 8 

বাস ............................. 9 

মট্রন ............................ 10 

অ্নযানয......................... 11 

মোড সযদযাগ-সযচবধ্া মোড ↑ মোড ↑ চেদলাচ টাি ঘণ্টা চ চনট 

Code R_01 R_02 R_03a R_03b R_03c R_04 R_05 R_06 

01 সিকারি/লব্সিকারি হাসপািাল        

02 েচ উচনটি চক্লচনে/নগি স্বাস্থযদকন্দ্র        

03 বাস েপ        

04 বড় িাস্তা        

05 মিলওদে মেশন        

06 স্থানীে  যচে মোোন/ রন ারি মোোন        

07 হাট/বািাি        

08 চনেটবিী শহি        

09 েত চষ সম্প্রসািণ অ্চফস        

10 ডােঘি        

11 বযাাংে        

12 লয লকান এনরজও অরফস        

13 চেন্ডািগাদটস ন/লকরজ স্কয ল        

14 প্রার্চ ে স্কয ল         

15  াধ্যচ ে স্কয ল        

16 কদলজ        

17  ােিাসা        



Module S: আজর্থক জবপর্থয়/ অপ্রত্যাজিত্ দুঘথটনা/জবপর্থয়/অজিঘাত্  
চবপযসে (অ্প্রিযাচশি দুঘসটনাস ূহ) 

 

গি ১২  াস সংর্টিত রব্রভন্ন র্টনা সিদেস  চিন্তা 

েদি বলযন 

চবপযসে 
মোড 

গি ১২  াদস এ 

খ্ানায় এিকম 

র্দটরেল রক? 

 

 
হযাুঁ  .......... 1  

না ........... 2 

আপনাি খ্ানাি অ্র্সননচিে অ্বস্থাি ওপি র্টনাটি 

েিটা গুরুিি প্রিাব লফদলচেল? 
গুরুিি না ................................... 1 

চেেয টা গুরুিি .............................. 2 

গুরুিি ....................................... 3 

অ্িযন্ত গুরুিি ............................. 4 

উত্তি চেদি অ্স্বীেত চি িাচনদেদেন .... 7 

আপনাি খ্ানাি খ্ােযদিাদগি ওপি এটি 

েিটা গুরুিি প্রিাব লফদলচেল? 
গুরুিি না ............................ 1 

চেেয টা গুরুিি ...................... 2 

লমাটামুটি গুরুিি ................... 3 

অ্িযন্ত গুরুিি ...................... 4 

উত্তি চেদি অ্স্বীেত চি িাচনদেদেন............. 7 

যচে হযাুঁ  হে, িাহদল আপচন বা আপনাি খ্ানা এই 

পচিচস্থচি েীিাদব ম াোলব্লা েদিচেদলন? 

 

(এদেি অ্চধ্ে উত্তি আসদি পাদি) 

চবপযসে মোড  মোড ↑ মোড ↑ মোড 1 

S_01 S_02 S_03 S_04 S_05 S_06a S_06b S_06c 

লকান প্রাকৃরতক দুদযুাদগি ফদল আপনাি খ্ানা খ্ািাপ স দেি 

 যদখ্া যচখ্ হদেচেল চে? 

1  
 

    

লকান অরিকাদণ্ডি ফদল আপনাি খ্ানা খ্ািাপ স দেি 

 যদখ্া যচখ্ হদেচেল চে? 

2  
 

    

আপনাি খ্ানা রক জরম লব্েখ্ল  ব্াি কািদণ খ্ািাপ স দেি 

 যদখ্া যচখ্ হদেচেল চে? 

3  
 

    

খ্ােযদ্রদবযি দ্রুি  ূলয বতচদ্ধি ফদল আপনাি খ্ানা খ্ািাপ স দেি 

 যদখ্া যচখ্ হদেচেল চে? 

4  
 

    

োদিা োিা খ্ানাসেসযদেি সিদেি িয চি বা নদষ্টি/বাংদসি 

ফদল আপনাি খ্ানা খ্ািাপ স দে  যদখ্া যচখ্ হদেচেল চে? 

5  
 

    

আপনাি খ্ানাি মেউ চে মোন গুরুিি অ্সযদখ্ বা অ্সযস্থিাে 

িয দগদেন? 

6  
 

    

আপনাি খ্ানাি মোন সেদসযি অ্সযস্থিা বা দুরু্টনাি োিদণ 

আপনাি খ্ানাদে মোন চিচেৎসা বযে/ খ্িি েিদি হদেদে চে? 

7  
 

    

আপনাি খ্ানাি মোন সেদসযি দুরু্টনা বা অ্সযস্থিাি োিদণ 

আয় কদম রগদয়দে/রগদয়রেল রক? 

8  
 

    

আপনাি খ্ানাি মোন সেদসযি  তিয য হদেদে চে? 9       

আপনাি খ্ানাে খ্ানাি প্রধ্ান উপািস নোিী মোন সেদসযি  তিয য 

হদেদে চে? 

10  
 

    

আপনাি খ্ানাে খ্ানাি মোন সেদসয িাি চনেচ ি োি/িােরি 

হাচিদেদেন চে? 

11  
 

    



চবপযসে (অ্প্রিযাচশি দুঘসটনাস ূহ) 

 

গি ১২  াস সংর্টিত রব্রভন্ন র্টনা সিদেস  চিন্তা 

েদি বলযন 

চবপযসে 
মোড 

গি ১২  াদস এ 

খ্ানায় এিকম 

র্দটরেল রক? 

 

 
হযাুঁ  .......... 1  

না ........... 2 

আপনাি খ্ানাি অ্র্সননচিে অ্বস্থাি ওপি র্টনাটি 

েিটা গুরুিি প্রিাব লফদলচেল? 
গুরুিি না ................................... 1 

চেেয টা গুরুিি .............................. 2 

গুরুিি ....................................... 3 

অ্িযন্ত গুরুিি ............................. 4 

উত্তি চেদি অ্স্বীেত চি িাচনদেদেন .... 7 

আপনাি খ্ানাি খ্ােযদিাদগি ওপি এটি 

েিটা গুরুিি প্রিাব লফদলচেল? 
গুরুিি না ............................ 1 

চেেয টা গুরুিি ...................... 2 

লমাটামুটি গুরুিি ................... 3 

অ্িযন্ত গুরুিি ...................... 4 

উত্তি চেদি অ্স্বীেত চি িাচনদেদেন............. 7 

যচে হযাুঁ  হে, িাহদল আপচন বা আপনাি খ্ানা এই 

পচিচস্থচি েীিাদব ম াোলব্লা েদিচেদলন? 

 

(এদেি অ্চধ্ে উত্তি আসদি পাদি) 

চবপযসে মোড  মোড ↑ মোড ↑ মোড 1 

S_01 S_02 S_03 S_04 S_05 S_06a S_06b S_06c 

আপনাি খ্ানা উদচ্ছদেি ফদল বসিচিটা/বাচড় হাচিদেদে চে? 12       

আপনাি খ্ানা সিরত্ত েখ্দলি/উদচ্ছদেি  ফদল 

বসিচিটা/বাচড়/ জরম হাচিদেদে চে? 

13  
 

    

আপনাি খ্ানা (নেী িাঙমনি োিণ োড়া) অ্নয আি মোন 

োিদণ পূবসবিী বসিচিটা/বাসস্থান হাচিদেদে চে? 

14  
 

    

আপনাি খ্ানাি মোন সেসয িাি স্বা ী বা স্ত্রী েতুৃে িালাে বা 

পচিিযক্ত হদেদেন চে? 

15  
 

    

আগদনি কািদণ উৎপােনশীল সিদেি ক্ষরত  দয়দে রক? 16       

আপনাি খ্ানা মোন ধ্িদনি মযৌিয ে প্রোন েদিচেল চে? 17       

আপনাি খ্ানা চববাদহি িনয অ্নয মোন খ্িি/বযে েদিচেল 

চে? 

18  
 

    

আপনাি খ্ানা বযবসাে অ্সফল বা মেউচলো হদে মগদে এ ন 

হদেদে চে? 

19  
 

    

আপনাি খ্ানা লকান প্রকাি চাূঁ োবাচিি চশোি হদেদে চে? 20       

আপনাি খ্ানাি মোন সেদসযি মিল হদেদে/োিাগাদি 

পাঠাদনা হদেদে চে? 

21  
 

    

আপনাি খ্ানাি মেউ মোন বড় ধ্িদনি ঘযষ চেদেদেন চে? 22       

আপনাি খ্ানাদক মোদটস   া লা বাবে খ্িি েিদি হদেদে চে? 23       

আপনাি খ্ানাে এ ন হদেদে ময খ্ানাে চনেচ ি িাদব ময টাকা 

আসদিা মসটি পাওো বন্ধ হদে মগদে বা টাকাি পচি াণ েদ  

লগমে? 

24  

 

    



চবপযসে (অ্প্রিযাচশি দুঘসটনাস ূহ) 

 

গি ১২  াস সংর্টিত রব্রভন্ন র্টনা সিদেস  চিন্তা 

েদি বলযন 

চবপযসে 
মোড 

গি ১২  াদস এ 

খ্ানায় এিকম 

র্দটরেল রক? 

 

 
হযাুঁ  .......... 1  

না ........... 2 

আপনাি খ্ানাি অ্র্সননচিে অ্বস্থাি ওপি র্টনাটি 

েিটা গুরুিি প্রিাব লফদলচেল? 
গুরুিি না ................................... 1 

চেেয টা গুরুিি .............................. 2 

গুরুিি ....................................... 3 

অ্িযন্ত গুরুিি ............................. 4 

উত্তি চেদি অ্স্বীেত চি িাচনদেদেন .... 7 

আপনাি খ্ানাি খ্ােযদিাদগি ওপি এটি 

েিটা গুরুিি প্রিাব লফদলচেল? 
গুরুিি না ............................ 1 

চেেয টা গুরুিি ...................... 2 

লমাটামুটি গুরুিি ................... 3 

অ্িযন্ত গুরুিি ...................... 4 

উত্তি চেদি অ্স্বীেত চি িাচনদেদেন............. 7 

যচে হযাুঁ  হে, িাহদল আপচন বা আপনাি খ্ানা এই 

পচিচস্থচি েীিাদব ম াোলব্লা েদিচেদলন? 

 

(এদেি অ্চধ্ে উত্তি আসদি পাদি) 

চবপযসে মোড  মোড ↑ মোড ↑ মোড 1 

S_01 S_02 S_03 S_04 S_05 S_06a S_06b S_06c 

আপনাি খ্ানাে এ ন হদেদে ময এনচিও মর্দে খ্ানা ময 

সহােিা মপদিা িা পাওো বন্ধ হদে মগদে? 

25  
 

    

আপনাি খ্ানাে এ ন হদেদে ময সা াচিে চনিাপত্তা ে সসূরচ 

মর্দে পাওো সহােিা বন্ধ হদে মগদে? 

26  
 

    

অনযানয (উদেখ্ করুন) – 1 27       

অনযানয (উদেখ্ করুন) – 2 28       

 

চকা  1 - কীিাপব চমাকাজবিা কপরজছপিন 

চেেযই েদিন চন ........................................................................................1 

িচ  চবত্রুে েিদি হদেদে (বসিচিটা না িাদষি িচ  উদেখ্ েরুন) .....................2 

িচ  বন্ধে বা চলি চেদি হদেদে (বসিচিটা না িাদষি িচ  উদেখ্ েরুন) .............3 

উৎপােনমুখ্ী সিে চবত্রুে েিদি হদেদে (সিদেি না  চলখ্যন          ) ................4 

উৎপােনমুখ্ী সিে বন্ধে চেদি হদেদে (সিদেি না  চলখ্যন          )  .................5 

মিাদগি সিে চবত্রুে েিদি হদেদে (সিদেি না  চলখ্যন          ) ......................6 

মিাদগি সিে বন্ধে চেদি হদেদে (সিদেি না  চলখ্যন          ) ........................7 

NGO/প্রচিষ্ঠান মর্দে টাো ঋণ চনদেচেদলন ..................................................8 

 হািন/ অ্প্রচিষ্ঠাচনে ঋণ চনদেচেদলন ......................................................... 9 

খ্িি ে াদনাি িনয খ্াবাদিি পচি াণ ে াদি বাধ্য হদেদেন .............................. 10 

খ্িি ে াদনাি িনয চনম্ন াদনি খ্াবাি মখ্দি হদেদে ........................................ 11 

খ্িি ে াদনাি িনয সন্তানদেিদে স্কয ল মর্দে োচড়দে চনদি হদেদে .................... 12 

খ্িি ে াদনাি িনয সন্তানদেিদে লব্রশ খ্িদিি স্কয ল মর্দে োচড়দে ে  খ্িদিি স্কয দল মেো হদেদে ...... 13 

খ্ানাি সেসযদে আদেি িনয অ্নয মোর্াও অ্স্থায়ীিাদব মযদি হদেচেল ............... 14 

খ্ানাি মোন সেসযদে স্থায়ীিাদব অ্নযত্র পাঠিদে চেদি হদেদে ............................ 15 

খ্ানাি মেদলদ দেদেি আত্মীদেি বাচড়দি পাঠিদেচেল ....................................... 16 

খ্ানাি মেদলদ দেদেি বাসাবাচড়ি োদিি িনয পাঠিদেচেল .......................................... 17 

খ্ানাি মেদলদ দেদেি অ্নযত্র োদিি িনয (বাসাবাচড়ি োি নে) পাঠিদেচেল .................. 18 

স্ত্রীদক একা ব্া মেদলদ দেস  তাি রপতামাতাি বাচড়দি পাঠিদেচেল ................................ 19 

খ্ানাি সেসয েিতস ে চবদেশ মর্দে িরুরি চিচত্তদি মিচ দটন্স প্রাচি ................................ 20 

অ্চনোেত ি িাদব মপশা বেল েিদি হদেচেল .......................................................... 21 

সস্তা বাসস্থাদন িদল মযদি হদেচেল ........................................................................ 22 

ময সেসয আদগ আে ূলে োি েিদিা না িাদে োদি লাগাদি বাধ্য হদেচেদলন....................... 23 

অ্নযদেি োে মর্দে সাহাযয চনদি হদেদে ............................................................... 24 
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Module T: সা াচিে চনিাপত্তা ে সসূচি 
[রব্গি ১ বেদিি ির্য আনযন] 

খ্ানাি সকল  সেদসযি িনয প্রপর্ািয। প্রজত্টি  সামাজিক জনরাপত্তা কমথসূ রিচত্ একাজধক সেদসযি অংিগ্রহসেি চক্ষপত্র  প্রদতযক  সদসয ID উপেখ করুন। 

 

ক্র রমক  

 

রববিে 

রবগত্ ১ বছপর এ 

[কমথসূরি] সর্দক চকান 

সাহার্য 

সহপর্া রগতা/সয রবধা  

চপপয়পছ জক না? 
হযাুঁ .... 1 না 2 >>পিবিী লাইন 

সয রবধাদ াগী খ্ানাসেদসযি 

িাইন নম্বর 
নগদ ধান/ াি গম/আটা 

অনযানয খাদয 

দ্রবয 

অনযানয দ্রবয 

দ্রবয  

চকা  
সংখযা  মূিয 

  লকাি ↑ লাইন নম্বি টাকা লকরজ 
মূলয 

(টাকা/লকরজ) 
লকরজ 

মূলয 

(টাকা/লকরজ) 
মূলয (টাকা) লকাি↓ সংখ্যা 

মূলয 

(টাকা) 

SL Desc T01 LID1 LID2 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 

01 আনি স্কয ল             

02 প্রার্চ ে চশক্ষা উপবতচত্ত             

03 স্কয দল খ্ােয চবিিণ ে সসূরচ             

04 

চশক্ষা মর্দে চবিি/ঝদি 

পড়া এ ন োত্র/োত্রীদেি 

িনয উপবতচত্ত 

            

05 

 াধ্যচ ে/উচ্চ াধ্যচ ে 

োত্রীদেি িনয চশক্ষা 

উপবতচত্ত 

            

06 
েচিদ্র োত্রদেি িনয 

 াধ্যচ ে চশক্ষা উপবতচত্ত 
            

07 
প্রচিবন্ধী োত্রোত্রীি চশক্ষা 

উপবতচত্ত 
            

08 বেস্ক িািা             

09 
দুস্থ সাাংসৃ্কচিে 

বযরিে/ে ী িািা 
            

10 
পাবসিয এলাোি দুস্থদেি 

িনয িািা  
            



 

ক্র রমক  

 

রববিে 

রবগত্ ১ বছপর এ 

[কমথসূরি] সর্দক চকান 

সাহার্য 

সহপর্া রগতা/সয রবধা  

চপপয়পছ জক না? 
হযাুঁ .... 1 না 2 >>পিবিী লাইন 

সয রবধাদ াগী খ্ানাসেদসযি 

িাইন নম্বর 
নগদ ধান/ াি গম/আটা 

অনযানয খাদয 

দ্রবয 

অনযানয দ্রবয 

দ্রবয  

চকা  
সংখযা  মূিয 

  লকাি ↑ লাইন নম্বি টাকা লকরজ 
মূলয 

(টাকা/লকরজ) 
লকরজ 

মূলয 

(টাকা/লকরজ) 
মূলয (টাকা) লকাি↓ সংখ্যা 

মূলয 

(টাকা) 

SL Desc T01 LID1 LID2 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 

11 
চবধ্বা/দুস্থ/পচিতযি  চহলা 

িািা 
            

12 
অ্সেল ও অ্ক্ষ দেি িনয 

িািা 
            

13 
েচিদ্র প্রসূচি  াদেি িনয 

 ািত ে িািা 
            

14 
েচিদ্র স্তনযোনকািী মাদয়ি 

িনয িািা মপ্রাগ্রা  
            

15 
প্রসূচি  াদেি স্বাস্থয 

সাংক্রান্ত ভাউচাি রস্কম 
            

16 
মা এব্ং রশশুি পুরষ্ট উন্নয়ন 

(আইএমরসএন) 
            

17 সাধািণ মুরিদযাদ্ধা ভাতা             

18 অ্সেল  যরিদযাদ্ধা িািা             

19 আহি  যরিদযাদ্ধা িািা             

20 

শর ে পরিব্াি ও আ ত 

মুরিদযাদ্ধাদেি জনয লিশন 

কমুসূরচ 

            

21 
চবনা ূদলয প্রাি ত্রাণ- GR 

(নগে) 
            

22 
চবনা ূদলয প্রাি ত্রাণ- GR 

(Food)  
            



 

ক্র রমক  

 

রববিে 

রবগত্ ১ বছপর এ 

[কমথসূরি] সর্দক চকান 

সাহার্য 

সহপর্া রগতা/সয রবধা  

চপপয়পছ জক না? 
হযাুঁ .... 1 না 2 >>পিবিী লাইন 

সয রবধাদ াগী খ্ানাসেদসযি 

িাইন নম্বর 
নগদ ধান/ াি গম/আটা 

অনযানয খাদয 

দ্রবয 

অনযানয দ্রবয 

দ্রবয  

চকা  
সংখযা  মূিয 

  লকাি ↑ লাইন নম্বি টাকা লকরজ 
মূলয 

(টাকা/লকরজ) 
লকরজ 

মূলয 

(টাকা/লকরজ) 
মূলয (টাকা) লকাি↓ সংখ্যা 

মূলয 

(টাকা) 

SL Desc T01 LID1 LID2 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 

23 সাধ্ািণ ত্রাণ             

24 
োদিি চবচন দে টাো 

(োচবটা) 
            

25 
মখ্ালা বািাদি খ্ােয চবত্রুে 

ে সসূরচ (OMS) 
            

26 
িালদনিাবল গ্রুপ চফচডাং 

(VGF) 
            

27 মটে চিচলফ (টিআি) খ্ােয             

28 লটি রিরলফ (টিআি) নগে             

29 
পাবসিয এলাোে খ্ােয 

সহদযারগিা ে সসূরচ 
            

30 
োদিি চবচন দে 

খ্ােয/োচবখ্া (FFW) 
            

31 
এচসড েগ্ধ ও অ্ক্ষ দেি 

সাহাযয িািা 
            

32 
েচ উচনটি চনউট্রিশন 

মপ্রাগ্রা  
            

33 গতহােন সহােিা              

34 

অব্সিপ্রাপ্ত সিকারি 

কমুচািী ও তাদেি 

পরিব্াদিি জনয লপনশন 

কমুসূরচ 

            



 

ক্র রমক  

 

রববিে 

রবগত্ ১ বছপর এ 

[কমথসূরি] সর্দক চকান 

সাহার্য 

সহপর্া রগতা/সয রবধা  

চপপয়পছ জক না? 
হযাুঁ .... 1 না 2 >>পিবিী লাইন 

সয রবধাদ াগী খ্ানাসেদসযি 

িাইন নম্বর 
নগদ ধান/ াি গম/আটা 

অনযানয খাদয 

দ্রবয 

অনযানয দ্রবয 

দ্রবয  

চকা  
সংখযা  মূিয 

  লকাি ↑ লাইন নম্বি টাকা লকরজ 
মূলয 

(টাকা/লকরজ) 
লকরজ 

মূলয 

(টাকা/লকরজ) 
মূলয (টাকা) লকাি↓ সংখ্যা 

মূলয 

(টাকা) 

SL Desc T01 LID1 LID2 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 

35 খ্ােয বান্ধব মপ্রাগ্রা              

36 অনযানয (উদেখ্ করুন)             

37 লকানটাই পাইরন             

T09: দ্রবযদকা  

গরু .......................................... 1 

োগল ....................................... 2 

 াূঁ সমুিরগ ................................... 3 

লযাট্রিন ...................................... 4 

টিন ........................................... 5 

রিকশা/ভযান/ল লাগারড় ................ 6 

অনযানয-১ ................................. 7 

অনযানয-২ ................................. 8 

অনযানয-৩ ................................. 9 

লকান দ্রব্য পাইরন ........................ 10 

 

  



Module U: স্থানান্তি/অ্চিবাসন প্রবাস আে/অ্র্স গ্রহণ ও মপ্রিণ 
U_01: গি ৩ বেদি েিবাি আপনাি এ খ্ানাটি অব্স্থান পচিবিস ন েদিদে?  

U_02: এই শ দি আসাি পূদব্ু খ্ানাটি লকান লজলায় রেদলা? [খ্ানাপ্রধাদনি জন্ম এ শ দিই  দল লকাি 00 রলখু্ন] 

U_03: খ্ানাটি এই শ দি আসাি প্রধান কািণ কী? 

 

U_04a: সেদশি অ যন্তদি অর্ম সপ্রিে: গত্ ১২ মাপস এ খ্ানা হদত চদপির চিত্র অনয সকার্াও চমাট কত্িপনর জনকট অর্থ  পাঠাদনা হদয়দছ?  

বযরক্ত 

ID 

প্রাপদকি নাম 
[লপ্রিদণি লক্ষদত্র টাকাি প্রাপক, গ্র দণি 

লক্ষত্রএ খ্ানাি সেসয] 
খানাপ্রধাপনর সাপর্  প্রাপক  সম্পকথ  

গত্ ১২ মাপস আপনার খানা চমাট কত্ টাকা 

সেদশি স তদি চপ্ররে কপরপছ 

প্রাপক বযচক্ত পচিচিচি না  মোড ↓ টাকা 

PID Name U04a_01 U04a_02 

61    

62    

 

U_04b: সেদশি বাইদি অর্ম সপ্রিে: গত্ ১২ মাপস এ খ্ানা হদত চদপির বাইদি/রবদেদশ  চমাট কত্িপনর জনকট অর্থ পাঠাদনা হদয়দছ? 

বযরক্ত 

ID 

প্রাপদকি নাম 
[লপ্রিদণি লক্ষদত্র টাকাি প্রাপক, গ্র দণি 

লক্ষত্রএ খ্ানাি সেসয] 
খানাপ্রধাপনর সাপর্  প্রাপক  সম্পকথ  

গত্ ১২ মাপস আপনার খানা চমাট কত্ টাকা 

সেদশি বাইদি চপ্ররে কপরপছ 

প্রাপক বযচক্ত পচিচিচি না  মোড ↓ টাকা 

PID Name U04b_01 U04b_02 

71    

72    

 

U_05a: সেদশি অ যন্তি হদত অর্ম/দিরমদেন্স গ্রহে : গত্ ১২ মাপস এ খ্ানায় চদপির অ যন্তদিি অনয সকার্াও সর্দক চমাট কত্িপনর জনকট সর্দক অর্থ এদসদছ?  

বযরক্ত 

ID 

সপ্রিদকি নাম স্থানান্তর/অর বাসন গত্ ১২ মাপস আপনার খানা 

চদপির চিত্র চর্পক চমাট কত্ 

টাকা গ্রহণ কপরপছন? 

খানাপ্রধাপনর সাপর্ 

সম্পকথ  

কপব স্থানান্তজরত্/ অজিবাসী হপয়পছন? 

[প্রদ ািয না হদল  0000 রেন] 

প্রাপক বযচক্ত পচিচিচি না  মোড ↓ মাদসি নাম সাল মোড ↓ 

PID Name U05a_01 U05a_02 U05a_03 U05a_04 

81      

82      

U_03: স্থানান্তদিি কারে চকা  

নেী িাঙদনি রশকাি  দয় 1 

োদিি সন্ধাদন/কাজ কিদত 2 

অনযানয প্রােত চিে দুদযসালগি কািদণ  3 

চনিাপত্তাহীনিা/ চবিাচড়ি /উদচ্ছে 4 

সন্তাদনি উন্নত ললখ্াপড়াি উদেদশয 5 

অনযানয কািদণ 9 

প্রদযাজয নয় 0 

সংখ্যা 
 

কািণ লকাি 
 

লজলা লকাি 
  



 

U_05b: সেদশি বাইদি/রবদেশ হদত অর্ম সপ্রিে: গত্ ১২ মাপস খ্ানায় চদপির বাইদি/রবদেশ হদত চমাট কত্িন অর্থ/দিরমদটন্স পাঠি দয়দছন? 

বযরক্ত 

ID 
সপ্রিদকি নাম 

স্থানান্তর/অর বাসন 
গত্ ১২ মাপস আপনার খানায়  চমাট কত্ টাকা 

সেদশি বাইদি চপ্ররে কপরপছ 
খানাপ্রধাপনর 

সাপর্ সম্পকথ  

কপব স্থানান্তজরত্/ অজিবাসী 

হপয়পছন? 

প্রাপক বযচক্ত পচিচিচি না  মোড ↓ মাদসি নাম সাল টাকা 

PID Name U05b_01 U05b_02 U05b_03 U05b_02 

91      

92      

 

U-2: সিলাি সকা  চকা - U_04: খানাপ্রধাপনর সাপর্ 
সম্পকথ  বরিশাল  ঢাকা  ময়মনজসংহ িট্টগ্রাম খ্যলনা  িািশাহী িাংপযি  রসদলে  

বিগুনা  ................................................ 04 

বচিশাল  ................................................ 06 

মিালা  ................................................. 09 

ঝালোঠি  .............................................. 42 

পটয োখ্ালী  ............................................ 78 

চপদিািপযি  ........................................... 79 

ঢাো ....................................................... 26 

ফচিেপযি  ................................................. 29 

গািীপযি  .................................................. 33 

মগাপালগঞ্জ  .............................................. 35 

চেদশািগঞ্জ  .............................................. 48 

 াোিীপযি  ................................................ 54 

 াচনেগঞ্জ  ................................................ 56 

 যচন্সগঞ্জ  .................................................. 59 

নািােণগঞ্জ ............................................... 67 

নিচসাংেী  .................................................. 68 

িািবাড়ী  ................................................. 82 

শিীেিপযি  ............................................... 86 

টাোইল ................................................... 93 

িা ালপযি 

 ..................................................... 3

9 
 ে নচসাংহ 

 ..................................................... 6

1 
মনত্রদোনা 

 ..................................................... 7

2 
মশিপযি 

 ..................................................... 8

9 

বািিবান  ........................................03 

ব্রাহ্মণবাচড়ো ....................................12 

িাুঁ েপযি  ...........................................13 

িট্টগ্রা   ...........................................15 

কুচ ো  ............................................19 

েক্সবািাি .......................................22 

মফনী  .............................................30 

খ্াগড়ােচড়  ......................................46 

লক্ষ্মীপযি  ......................................51 

মনাোখ্ালী  .......................................75 

িাো াটি  .........................................84 

বাদগিহাট  ............................................ 01 

িয োডাো  .............................................. 18 

যদশাি  ................................................. 41 

চঝনাইেহ  ............................................. 44 

খ্যলনা  .................................................. 47 

কুচষ্টো  ................................................. 50 

 াগুিা  ................................................. 55 

ম দহিপযি  ............................................ 57 

নড়াইল ................................................ 65 

সািক্ষীিা  ............................................. 87 

বগুড়া  .......................................................... 10 

িেপযিহাট  .................................................... 38 

নওগাুঁ   ........................................................... 64 

নাদটাি  ......................................................... 69 

িাপাইনবাবগঞ্জ  ............................................... 70 

পাবনা  .......................................................... 76 

িািশাহী  ....................................................... 81 

চসিািগঞ্জ  ..................................................... 88 

চেনািপযি  ................................................. 27 

গাইবান্ধা ................................................... 32 

কুচড়গ্রা   .................................................. 49 

লাল চনিহাট  ............................................ 52 

নীলফা ািী  ............................................... 73 

পঞ্চগড় .................................................... 77 

িাংপযি  ...................................................... 85 

ঠাকুিগাুঁ ও  ................................................. 94 
 

হচবগঞ্জ  ......................................................... 36 

ম ৌলিীবািাি  ................................................ 58 

সযনা গঞ্জ  ...................................................... 90 

চসদলট .......................................................... 91 

 

স্থায়ী ব্ারসন্দা .............................. 00 

অনযদেশ লথ্দক ......................... 99 

খ্ানাপ্রধ্াদনি স্বা ী/স্ত্রী ............. 1 

মেদল/ম দে ....................... 2 

িা ািা/পযত্রবধূ .................... 3 

নািী/নািনী ....................... 4 

বাবা/ া ............................ 5 

িাই/মবান ......................... 6 

শ্বশুি-শাশুচড় ...................... 7 

মেবি/ননে/শযালে/শযাচলো ..... 8 

অ্নযানয আত্মীে/বন্ধয  ............... 9 

[ধনযবাে িারনদয় সাক্ষাৎকাি সশর্ করুন] 
 

 









 



 





 



 



 







 



 



 



 

 



 




