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 বাণী 
 

বাংলােদশ পিরসং ান েরা (িবিবএস) ক ক গত ১৫ হেত ২১ ন ২০২২ সমেয় দশ াপী ৬  ‘জন মাির ও হগণনা ২০২২’ 
সফলভােব স  হওয়ায় আিম অত  আনি ত। সরকার ঘািষত ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ িবিনমােণ অবদান রাখার পাশাপািশ েগর 
চািহদার সােথ তাল িমিলেয় সমেয়াপেযাগী, িন ল ত  দােনর লে  িবিবএস এবারই থমবােরর মেতা ‘িডিজটাল মাির’ 
পিরচালনা কের। ফেল মািরর ত  সং েহর মা  ০১ (এক) মােসর মে  াথিমক িতেবদন কাশ স ব হে । দেশর থম 
িডিজটাল মাির পিরচালনা এবং  সমেয়র মে  মািরর াথিমক ফলাফেলর িতেবদন কােশর উে াগ হণ করায় আিম 
পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ এবং বাংলােদশ পিরসং ান েরােক আ িরক ধ বাদ জানাই। 
 

সবকােলর সবে  বাঙািল াধীনতার মহান পিত জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর ে র সানার বাংলার সাথক 
পায়েন ব ব র েযাগ  ক া মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা িনরলস েচ া চািলেয় যাে ন। ২০৪১ সােলর মে  বাংলােদশেক 

উ ত দেশর মযাদায় আসীন করার লে  স ক ও িন ল পিরক না ণয়েন িবিবএস িতিনয়ত স ক ও সমেয়াপেযাগী পিরসং ান 
সরবরাহ কের আসেছ। 
 

 ‘পিরসং ান আইন ২০১৩’ ণয়েনর মা েম দেশর দা িরক পিরসং ান ব ােক আইনগত িভি  দান করা হয়। এ আইেন 
আদম মািরেক ‘জন মাির’ বেল অিভিহত করা হেয়েছ। দেশর জনসংখ ার িহসাবসহ িব ািরত আথসামািজক ও জনিমিতক ত  
এবং তর শাসিনক র পয  িবভািজত পিরসংখ ােনর ধান উৎস হেলা জন মাির ও হগণনা। জাতীয় েয়াজন এবং জনগেণর 
মােঝ ত ত  বাহ িনি তকরেণর লে   ৬  জন মাির ও হগণনা’র াথিমক িতেবদন কাশ করা হে । সং হীত ত  
অিধকতর ি য়াকরণ ও িবে ষেণর মা েম পরবত েত িব ািরত ড়া  িতেবদন কাশ করা হেব। 
 

মাির এক  জাতীয় ণ ও হৎ কমকা । ব- ীপ পিরক না ২১০০, পক  ২০৪১, প বািষক পিরক না, টকসই উ য়ন অভী  
(এসিডিজ) অজনসহ অ া  উ য়ন পিরক না ণয়ন, ায়ন ও পিরবী েণ ‘জন মাির ও হগণনা’ এর ত  ণ িমকা 
পালন করেব। জন মাির ও হগণনা’র সফল বা বায়েনর জ  আিম পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর সিচব                          
ড. শাহনাজ আেরিফন এনিডিস এবং বাংলােদশ পিরসং ান েরার সােবক মহাপিরচালক জনাব মাহা দ তা ল ইসলাম এর 
আ িরক েচ ার শংসা কির। 
 

ু ও সফলভােব মাির স াদেনর পর  সমেয়র মে  মািরর াথিমক িতেবদন কােশ পিরসং ান ও ত  ব াপনা 
িবভাগ ও িবিবএস এর কমকতা ও কমচারী সহ জন মাির ও হগণনা ২০২২ এর ক  পিরচালক ও ত র ম এবং মািরর সােথ 
স ৃ  সকলেক সা বাদ জানাই। এছাড়া, আিম ক  হেত ণ ল পযােয়র সকল জন িতিনিধ, সকল ম ণালয়, িবভাগ, সরকাির-
বসরকাির সং া, চার মা ম ও সব েরর জনসাধারণ য রা মািরেক সফল করেত তঃ তভােব ত  িদেয় সহেযািগতা কেরেছন 

ত েদর সকলেক ধ বাদ জানাি । 
 

 
ঢাকা                                                                                                                      এম. এ. মা ান, এম.িপ 

লাই, ২০২২  



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

িতম ী 
পিরক না ম ণালয় 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

বাণী 
আিম জেন অত  আনি ত য, বাংলােদশ পিরসং ান েরা (িবিবএস) ক ক ১৫-২১ ন ২০২২ সমেয় পিরচািলত জন মাির ও 
হগণনা ২০২২ এর াথিমক িতেবদন কািশত হেত যাে । আিম মেন কির, বাংলােদেশর ৬  জন মাির ও হগণনা ২০২২ 

সফলভােব পিরচালনা এবং িনধািরত সমেয়র মে  াথিমক িতেবদন কাশ করা িবিবএেসর জ  এক  উে খেযা  অজন। 

 

জনগেণর আথ-সামািজক ও জনিমিতক ত াবিল এ মািরর মা েম সং হ করা হেয়েছ। এছাড়া, িছ ল জনেগা ীর ত , বাস েহর 
েযাগ- িবধা সং া  ত  এবং ি িভি ক ত ও সং হ করা হেয়েছ। জন মাির ও হগণনা ২০২২ জাতীয় পিরক না ণয়ন ও 

ায়েন ােয়ািগক েযাগ ি  কেরেছ। 

 

উে খ করেত চাই য, দেশর থম িডিজটাল জন মাির ও হগণনা ২০২২ এর ত সং হ কায ম সফলভােব স  হেয়েছ এবং 
বাংলােদশ পিরসং ান ব ু েরা (িবিবএস) জনগণেক সমেয়াপেযাগী ও িনভরেযা  ত  দােনর লে   িব ািরত িতেবদন ত ও 

কােশ পদে প হণ কেরেছ। বাংলােদেশর ৬  জন মাির ও হগণনা ২০২২ সফলভােব পিরচালনা এবং ডাটা বহারকারীগেণর 
াথিমক চািহদা রেণর লে    সমেয়র মে  াথিমক িতেবদন কােশর মা েম িবিবএস এক অন  া  াপন কেরেছ। 

 

িবেশষভােব উে , এবােরর িডিজটাল মািরেত িবিবএস এর পাশাপািশ বাংলােদশ কি উটার কাউি ল (িবিসিস), ত  ও 
যাগােযাগ ি  অিধদ র, বাংলােদশ িশ াত  ও পিরসং ান েরা ( ানেবইস), বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ািন 

িলিমেটড (িব িসএল) এবং বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন (িব আরিস) কািরগরী সহেযাগী িহেসেব স ৃ  িছল। এ 
মািরেত িবিবএস এর জানাল অিফসারগেণর সােথ কািরগরী দ তাস  আই  পারভাইজারগণ াবল ং এর দািয়  পালন 

কেরেছন যা সিত ই শংসার দাবীদার। িডিজটাল মািরর মািরকম গেণর স ানী িডিজটাল পেম  প িতেত মাবাইল াংিকং 
এর মা েম ুভােব পিরেশাধ করা হেয়েছ যা িডিজটাল বাংলােদশ িত ায় সরকােরর অ া  কমকাে র সােথ অত  সংগিত ণ। 
 

জন মাির ও হগণনা ২০২২ এর ত সং হ কায ম পিরচালনা, ত  ি য়াকরণ এবং  সমেয় াথিমক িতেবদন কােশর 
জ  আিম পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর সিচব ড. শাহনাজ আেরিফন এনিডিস, বাংলােদশ পিরসং ান েরা’র সােবক 
মহাপিরচালক জনাব মাহা দ তা ল ইসলাম ও বতমান মহাপিরচালক ( ন দািয় ) জনাব কাজী ল ইসলাম এর িনরলস 
কম েচ ার শংসা করিছ।  
 

জন মাির ও হগণনা ২০২২ এর াথিমক কায মসহ ল মাির সফলভােব স াদেনর পের  সমেয়র মে  মািরর াথিমক 
িতেবদন কাশ করার জ  ক  পিরচালক ও ক  ম ক সা বাদ জানাি । এছাড়া, জন মাির ও হগণনা ২০২২ এর কমযে র 

সােথ স ৃ  সকল ম ণালয়, িবভাগ, অিধদ র, সরকাির- বসরকাির সং া, চার মা ম ও সব েরর মািরকম  য রা মািরেক 
সফল করেত অ া  পির ম কেরেছন ত েদর সকলেক ধ বাদ জানাি । 
 

িতেবদন র চার এবং যথাযথ বহার ত াশা করিছ।  

 

 

ঢাকা 
লাই, ২০২২ 

ড. শাম ল আলম 

 



 
 

 
 
 
 
  



 
 

 

 

সিচব 
পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ 

পিরক না ম ণালয় 

 
া  কথন 

উ য়ন অ যা ার ণ লে  উ ত, স  ও িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণ অবদান রাখার অিভ ােয় বাংলােদশ পিরসং ান েরা 
(িবিবএস) ক ক থমবােরর মেতা স ণ িডিজটাল প িত বহার বক গত ১৫ হেত ২১ ন ২০২২ সমেয় ৬  ‘জন মাির ও হগণনা 
২০২২’ স  করা হয়। বাংলােদশ থমবােরর মেতা িনজ  ি েত এ মাির পিরচালনা করার কারেণ বি ক পিরসের ণা  
িডিজটাল প িতেত জন মাির পিরচালনার একক অন  িত  অজন কেরেছ, যা বাঙািল জািতর জ  এক  অত  গেবর িবষয়। 

মাির পরবত  অিত  সমেয়র মে  এর াথিমক িতেবদন কাশ করেত পের আমরা সিত ই আনি ত। 
 

এক  আ িনক, উ ত ও উ  আেয়র বাংলােদশ িবিনমােণর  বা েব পািয়ত করেত পিরকি ত পিরক না ণয়ন, বা বায়ন ও 
পিরবী েণ স ক, সমেয়াপেযাগী, িনভরেযা  পিরসং ােনর চািহদা অপিরসীম। জন মািরর মা েম দেশর মাট জনসং ার িহসাব 

ণয়েনর পাশাপািশ সকল জনেগা ীর জনিমিতক ও আথসামািজক উপা  সং হ করা হয়। মািরর তে র উপর িভি  কের জাতীয় ও 
ানীয় পযােয় িনবাচনী সীমানা িনধারণ করা হেয় থােক। এবােরর জন মাির ুভােব স াদেনর জ  সারােদশেক ৩ ল  ৮১ হাজার 

৫৩  গণনা এলাকায় িবভ  করা হয়। িত  গণনা এলাকার জ  িজআইএসিভি ক িডিজটাল াপ ত করা হয়। মাঠপযােয় 
সামিয়কভােব িনেয়াগ ত ( ানীয় িশি ত বকার বক ও বা মিহলা) গণনাকারী ক ক াবেলট বহার বক -  গণনা এলাকার 
সকল হ, খানা ও খানা সদে র ত  িনধািরত পে র আেলােক সং হ করা হয়। জন মািরর মেতা হৎ কায ম সািবক ব াপনা 
সমি তকরেণর লে  Integrated Census Management System (ICMS) এর আওতায় িবিবএস সদরদ ের ািপত Network 
Operations Centre (NOC) থেক িডিজটাল িডসে র মা েম ত সং হসহ সকল েরর পযেব েণ জবাবিদিহতা ও তা 
িনি ত করা স ব হেয়েছ। NOC ম হেত দেশর সকল গণনা এলাকাসহ শাসিনক সকল েরর গণনা কায েমর া  সম া 
সমাধােনর লে  তাৎ িণক েয়াজনীয় ব া হণ করাও স ব হেয়েছ। এছাড়াও, সেরজিমেন পিরদশেনর িভি েত ত সং হ 
কায ম ০৬ (ছয়) ের তী  পযেব ণ ও তদারিকর ফেল তে র সািবক ণগত মান িনি ত করা হেয়েছ। 
 

জন মািরর াথিমক িতেবদেন দেশর মাট জনসং া, খানার সং া, জনসং া ি র হার, ঘন , িল িভি ক িবভাজন, জনিমিতক 
ও আথসামািজক ত ািদ জাতীয়ভােব উপ াপেনর পাশাপািশ জলািভি ক ফলাফলসহ সারিণ ও লখিচে র মা েম সংি াকাের 

কাশ করা হেয়েছ। পরবত েত মািরর ড়া  িতেবদেন শাসিনক সবিন  র পয  জনসং ার িহসাবসহ আথসামািজক ও 
জনিমিতক ত  িব ািরতভােব কাশ করা হেব। মাির হেত া  াথিমক ফলাফল পিরক নািবদ, নীিত-িনধারক, 
সরকাির/েবসরকাির গেবষণা িত ান ও উ য়ন সহেযাগী সং ার িনকট অত  সহায়ক উপাদান িহেসেব িবেবিচত হেব। 

 

জন মািরর মেতা হৎ কায েম সািবক সহেযািগতার জ  িবিভ  ম ণালয়, িবভাগ, অিধদ র/সং া, পিরদ র, দ র িতর 
িতিনিধগণ এবং সব েরর আইন- লা র াকারী বািহনী- ক আ িরক ধ বাদ ও ত তা জানাি । মািরেত সি য় অংশ হণ 

ও সহেযািগতার জ  ক ীয় পযায় হেত ণ ল পয  সকল জন িতিনিধ, িবভাগ, িস  কেপােরশন, জলা, উপেজলা, পৗরসভা, ওয়াড 
ও ইউিনয়ন পযােয় ায়ী মাির কিম র সদ , ি , ইেলক িনক ও অনলাইন িমিডয়ার সাংবািদক - ক আ িরক ধ বাদ ও 

ত তা জানাই।  
 

মাির সফলভােব স  করেত েয়াজনীয় িদকিনেদশনা, উপেদশ ও উৎসাহ দােনর জ  পিরক না ম ণালেয়র াভাজন মাননীয় 
ম ী জনাব এম. এ. মা ান এমিপ ও মাননীয় িতম ী ড. শাম ল আলম এর িত আ িরক ত তা াপন করিছ। মাির সফল 
করার লে  মাঠ শাসনেক েয়াজনীয় িদক-িনেদশনা ও পরামশ দান করার জ  খ কার আেনায়া ল ইসলাম, মি পিরষদ সিচব 
ও ড. আহমদ কায়কাউস, ধানম ীর  সিচব এর িত ধ বাদ ও ত তা জানাি । 
 

িবিবএস এর সােবক মহাপিরচালক জনাব মাহা দ তা ল ইসলাম, ড. িদপংকর রায়, উপসিচব ও ম িলডার, টকিনক াল সােপাট 
ম, জনাব মাঃ িদলদার হােসন, ক  পিরচালক, জন মাির ও হগণনা ২০২১ ক , পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর 

কমকতা , মাির বা বায়েনর লে  গ ত িবিভ  েমর ম িলডার ও সদ  ও মাঠ পযােয় মািরেত িনেয়ািজত সকল 
কমচারীেক িন ার সােথ দািয় পালন কের মািরেক সাথক ও সফল করার জ  অিভবাদন জানাই।  
 

পিরেশেষ, জন মাির পরবত  অিত সংি  সমেয়র মে  মািরর ত -উপা  ি য়াকরণ ও িবে ষণ বক াথিমক িতেবদন ত 
করার জ  সংি  সকলেক আিম আ িরক ধ বাদ জানাি । 

 
ঢাকা 

লাই, ২০২২ 
                             ড. শাহনাজ আেরিফন এনিডিস 

 



 
 

 
  



 
 

 
খব  

 

সময় ও েগর সােথ তাল িমিলেয় সরকার ঘািষত ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ িবিনমােণ জাতীয় পিরসং ান সং া িহেসেব বাংলােদশ পিরসং ান 
েরা (িবিবএস) ক ক থমবােরর মেতা িডিজটাল প িতেত ৬  জন মাির ও হগণনা ২০২২ এর ল ত সং হ কায ম ১৫-২১ ন ২০২২ 

সমেয় স  করা হয়। আকি ক ব াজিনত কারেণ িসেলট, নামগ , মৗলভীবাজার ও ন েকানা জলার ত সং হ কায েমর সময়সীমা ২৮ 
ন ২০২২ পয  বিধত করা হয়।  

 

মািডফাইড িড-ফ াে া প িতেত ১৪ ন ২০২২ িদবাগত রাত ১২.০০ টা (িজেরা আওয়ার) মাির ত িনধারণ কের স সময় থেক ১৫ ন 
ভার ৬.০০টা পয  ভাসমান/িছ ল জনগণেক গণনা করা হয় এবং ১৫-২১ ন ২০২২ সমেয় সবেমাট ৩৫  ে র মা েম দেশ িব মান সকল 

খানা ও ি র জনিমিতক ও আথসামািজক ত সং হ করা হয়। মািরর সেবা  কাভােরজ িনি তকে  সম  দশেক ৩,৮১,০৫৩  গণনা 
এলাকায় িবভ  করা হয় এবং মািরর ত সং হ কােজ গণনাকারী িহেসেব ৩,৬৫,৭৯১ জন এবং পারভাইজার িহেসেব ৬৩,৫৫০ জন ানীয় 
িশি ত বক/ ব মিহলা িন  করা হয়। 

 

মািরেত িজআইএস (Geographic Information System) বইজড িডিজটাল াপ বহার কের CAPI (Computer Assisted 
Personal Interviewing) প িতেত াবেলট এর মা েম ত সং হ করা হয়। এ মািরেত থমবােরর মেতা এক  ওেয়বিভি ক 
Integrated Census Management System (ICMS) বতন করা হেয়েছ যা বহার কের সদর দ ের ািপত Network 
Operations Centre (NOC) এর িডিজটাল িডসে র মা েম মািরকালীন সকল গণনা এলাকা, াম, ইউিনয়ন, উপেজলা পযােয়র গণনা 

কায ম তদারিক স ব হেয়েছ। এছাড়া মািরেত উ ূত য কান সম া/অিভেযাগ ক  দ রেক ত অবিহতকরণ, জনসাধারেণর িবিভ  
অিভেযাগ হণ ও তাৎ িণক সমাধানকে  মািরকালীন সদর দ ের ১২০ সদ িবিশ  এক  কলেস ার াপন করা হয়। সেবাপির, িডিজটাল 

াটফম বহােরর ফেল ত  ি য়াকরণ সহজতর হেয়েছ এবং তম সমেয় মািরর াথিমক িতেবদন কাশ স ব হেয়েছ।    
 

মািরর চারকায বগবান করার জ  মহামা  রা পিত ারক ডাক িকট অব  কেরেছন এবং মাননীয় ধানম ী আউটবাউ  ভেয়স কল 
(OBD) ও িভিডেয়াবাতা দান কেরেছন। এছাড়া ি , ইেলক িনক ও অনলাইন িমিডয়া তথা জাতীয় সংবাদপে  িব াপন, াড়প , িভিস, 
িপএসএ, িজে ল, িথম সং, িভ টক শা, সংবাদ সে লন, বতার িব াপন, কিমউিন  রিডও চার, টিলিভশন িলং, ক াবল িভ িলং 
ইত ািদ কায স াদন করা হেয়েছ। সামািজক যাগােযাগ মা ম- ইউ উব, ফইস ক, মেস ার, হায়াটসঅ াপ িতর মা েম মািরর িবিভ  

চার কনেট  (িজংেগল, া ক পা , ড ামা ইত ািদ) চার করা হেয়েছ। এছাড়াও মাবাইল এসএমএস, ি -কলার উন, িশ া ও ধম য় 
িত ান ও জনসমাগেম িলফেলট িবতরণ, মাইিকং, পা ার, ানার, ফ ন, িডিজটাল িডসে , আেলাকস া, িবলেবাড, ানীয় মাির/জিরপ 

কিম র সভা আেয়াজন কের চারকায স াদন করা হেয়েছ।        
    

মািরর সফল বা বায়েন সহেযািগতা দােনর জ  দেশর সকল িস  কেপােরশেনর স ািনত ময়র, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ, 
বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন (িব আরিস), বাংলােদশ িলশ, সকল িবভাগীয় কিমশনার, বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  
কা ািন িলিমেটড (িব িসএল), বাংলােদশ িশ াত  ও পিরসং ান েরা ( ানেবইস), বাংলােদশ কি উটার কাউি ল (িবিসিস), বাংলােদশ 

ডাটা স ার কা ািন িলিমেটড (িবিডিসিসএল), বাংলােদশ াউটস, বাংলােদশ গাল গাইডস এেসািসেয়শন, বাংলােদশ াশনাল ক ােডট কার 
(িবএনিসিস), ওয়ালটন িডিজেটক ই াি জ িল., রিব আিজয়াটা িলিমেটড, স ার ফর এনভায়রনেম াল এ  িজও ািফক ইনফরেমশন সািভেসস 
(িসইিজআইএস), কল স ার সািভস াভাইডার িত ান, িবকাশ, সকল ধরেনর চার মা ম, মাির পিরচালনা ও বা বায়ন সং া  সকল 
কিম , িবভাগীয়/েজলা/উপেজলা/থানা মাির সম য়কারী, জানাল অিফসার, আই  পারভাইজার, পারভাইজার, গণনাকারীসহ মািরকােজ 
সংি  রাে র সকল ি  ও িত ানেক ধ বাদ ও ত তা জানাি ।     

    

মািরর কাজ িনধািরত সমেয় ও ুভােব স  করার জ  িদকিনেদশনা ও পরামশ দােনর জ  মাননীয় পিরক নাম ী                             
জনাব এম.এ. মা ান এমিপ, মাননীয় পিরক না িতম ী ড. শাম ল আলম এবং পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর স ািনত সিচব                                             
ড. শাহনাজ আেরিফন এনিডিস-েক আ িরকভােব ধ বাদ ও ত তা াপন করিছ। এছাড়াও টকিনক াল সােপাট েমর ম িলডার                    
ড. িদপংকর রায়সহ পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর ঊ তন কমকতা  ও সকল কমচারী এবং বাংলােদশ পিরসং ান েরার 
উপমহাপিরচালক, পিরচালকসহ সকল েরর কমকতা ও কমচারীেক আ িরক ধ বাদ ও ত তা জানাই।     

 

পিরেশেষ িনরলস পির ম, া ও িন ার সােথ সময়মত মািরকাজ স  করার জ  জন মাির ও হগণনা ২০২১ কে র ক  পিরচালক 
জনাব মাঃ িদলদার হােসন ও ত র মেক িবেশষভােব ধ বাদ ও অিভবাদন জানাি ।   
 
ঢাকা 

লাই, ২০২২  
                

          কাজী ল ইসলাম 

 

 

মহাপিরচালক ( ন দািয় ) 
বাংলােদশ পিরসং ান েরা 

পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ 
পিরক না ম ণালয় 



 
 

 

  



 
 

 
 

ক  পিরচালক 
জন মাির ও হগণনা ২০২২ 
বাংলােদশ পিরসং ান ব ু েরা 

ত তা ও অিভবাদন 
 

াধীনতা পরবত  বাংলােদশ নানা চড়াই-উৎরাই পিরেয় মা েয় পা িরত হে  িডিজটাল বাংলােদেশ। সরকার ঘািষত ‘িডিজটাল 
বাংলােদশ’ িবিনমােণ অবদান রাখার পাশাপািশ েগর সােথ তাল িমিলেয় সমেয়াপেযাগী ও িন ল ত  দােনর লে  বাংলােদশ 
পিরসং ান েরা (িবিবএস) এবারই থম িডিজটাল ‘জন মাির ও হগণনা ২০২২’ পিরচালনা কেরেছ। এ মাির সফলভােব স াদেনর 
এক মােসর মে  াথিমক িতেবদন কাশ করা িবিবএেসর জ  এক  গা কারী অজন বেল গ  করা যেত পাের। এই মািরর কেয়ক  
উে খেযা  বিশ  িছল: (ক) িনধািরত সমেয় ত সং হ (খ) Geographic Information System (GIS) ও Geocode সম য় কের 

ত ত িডিজটাল ােপর মা েম সহেজ ও িনিদ ভােব গণনা এলাকা িচি তকরণ (গ) িডিজটাল িডভাইস ( াবেলট) বহার কের 
Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) প িতেত ত সং হ (ঘ) সং হীত ত  সংর ণ ও িনরাপ া িনি েত TIER 

IV Security স  ডাটা স ার বহার (ঙ) মািরর যাবতীয় কায ম ব াপনার জ  ওেয়বিভি ক Integrated Census 

Management System (ICMS) বতন ও সবে ে  এর কাযকর বহার িনি তকরণ।  

থম িডিজটাল মািরেত রাে র সেবা  ক প  থেক  কের সবসাধারেণর তঃ ত অংশ হণ িছল িবেশষভােব ল ণীয়। এ মাির 
যথাযথ ও সফলভােব স  হওয়ায় স  ত তা াপন করিছ িডিজটাল বাংলােদেশর া মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা মেহাদেয়র 
সমীেপ। 

মাননীয় পিরক নাম ী জনাব এম. এ. মা ান, এমিপ  মেহাদেয়র িদক-িনেদশনা, পরামশ, উপেদশ ও সমেয়াপেযাগী িস া  এ মাির 
সফল বা বায়েন অসামা  িমকা রেখেছ। মাননীয় পিরক না িতম ী ড. শাম ল আলম মেহাদয় এ মািরর িত  টকিনক াল িবষেয় 

িনিদ  গাইডলাইন ও পরামশ দান কের আমােদর তাথ কেরেছন। আিম এ কে র প  থেক মাননীয় পিরক নাম ী ও মাননীয় 
পিরক না িতম ী মেহাদেয়র িত অেশষ ত তা াপন করিছ। 

মািরর সফলতার অ তম অ ষ  িছল মাঠ শাসেনর স ৃ তা ও সি য় অংশ হণ, যা স ব হেয়িছল মি পিরষদ সিচব                
খ কার আেনায়া ল ইসলাম ােরর জারােলা িমকা ও  িদক-িনেদশনার ক ােণ। এ মািরেত অন  িমকা িছল মাননীয় 

ধানম ীর  সিচব ড. আহমদ কায়কাউস ােরর। িতিন মািরর নীিত-িনধারণী িবষয়স হ বা বায়েন কাযকর িমকা রেখেছন। 
স ািনত মি পিরষদ সিচব ও স ািনত  সিচব ােরর ণ িমকার জ  ত েদর িত আিম অসীম ত তা কাশ করিছ। 
এছাড়াও িডিজটাল মাির বা বায়েন ত  ও যাগােযাগ ি  িবভােগর িসিনয়র সিচব জনাব এন এম িজয়াউল আলম, িপএএ ােরর 

িমকা িছল অ গ  । আিম ােরর িত সিবেশষ ত তা জানাই। 

আ িরকভােব ত তা জানাি  ড. শাহনাজ আেরিফন এনিডিস, সিচব, পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ (এসআইিড) মেহাদেয়র 
িত, িযিন এ মািরর িত  ধােপর সফল বা বায়েন িনিদ  িদক-িনেদশনা দান করার পাশাপািশ সকল কায মেক িনিবড়ভােব 

তদারিক কেরেছন। স াস কিমশনার িহেসেব ত র ঢ় ন , তী  ি ম া ও পিরসং ােনর িত গভীর মম েবাধ িদেয় িতিন  
সমেয়র মে  জািতেক এক  সফল মাির উপহার িদেত স ম হেয়েছন। একই সােথ াথিমক িতেবদন ত ও কােশর ে ও ত র 

িমকা িছল অ গ । আিম মািরর সািবক কায েম সি য় অংশ হণ, তদারিক ও ণ অবদান রাখার জ  বাংলােদশ পিরসং ান 
েরার সােবক মহাপিরচালক জনাব মাহা দ তা ল ইসলাম এবং বতমান মহাপিরচালক ( ন দািয় ) জনাব কাজী ল ইসলাম এর 
িত িবেশষ ত তা কাশ করিছ। 

জনাব শখ মাঃ কােব ল ইসলাম, অিতির  সিচব (ত  ব াপনা), জনাব রজাউল আযম ফা কী, সােবক অিতির  সিচব (উ য়ন) 
এবং জনাব মাঃ আ  বকর িসি ক, অিতির  সিচব ( শাসন), পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ এর িত আমার গভীর ত তা 
রইেলা মািরেত ত েদর বান অবদান রাখার জ । টকিনক াল সােপাট েমর ম িলডার ড. িদপংকর রায়, উপসিচব, পিরসং ান ও 



 
 

ত  ব াপনা িবভাগ মাির প  ণয়ন থেক  কের াথিমক িতেবদন কাশ পয  িত  কায েম সি য় অংশ হণ কের 
ক  ক প েক অসীম ত তার ব েন আব  কেরেছন। ত র গভীর িন া ও অ া  পির ম এ মাির সফলতার বশত িছল।  

িবেশষভােব ত তা জানাি  মাির কায ম সংি  ম ণালয়/িবভােগর িসিনয়র সিচব/সিচব মেহাদয়গণেক ত েদর বান পরামশ ও 
সািবক সহায়তার জ । মািরর সািবক কায ম পিরচালনার জ  কে র ি য়ািরং কিম , বা বায়ন কিম  ও অ া  কিম র 
সদ ে র িত রইেলা অেশষ ত তা। একইসােথ ত তা কাশ করিছ স ািনত জন িতিনিধ, িব িব ালেয়র িশ ক, পরামশক, 

শীল সমাজ, সহেযাগী িত ান এবং ি , ইেলক িনক ও অনলাইন িমিডয়ার সংবাদকম েক, য েদর অবদান ও অংশ হেণ মাির 
কায ম ুভােব স  হেয়েছ এবং সাধারণ জনগণ তঃ তভােব ত  দােন উ ু  হেয়েছন। 

পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ এবং বাংলােদশ পিরসং ান েরার আইিস  কমকতাগণেক এ কােজ তােদর বান অবদােনর 
জ  ধ বাদ জানাই। একইসােথ মািরর ত সং েহ ব ত CAPI Apps তসহ সামি ক আইিস  ব াপনায়                           
জনাব মাহা দ রিফ ল ইসলাম, িসে ম অ ানািল , পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ এর অসামা  অবদান রাখার জ  ত র িত 
রইেলা আ িরক ধ বাদ। মািরর সািবক ব াপনার কােজ ব ত ICMS ণয়েন জনাব মাঃ কামাল পাশা, এেসািসেয়ট শািল , 
িসইিজআইএস এবং িডিজটাল াপ ণয়ন ও ICMS এর সােথ ােপর ইি ে শেন জনাব রজাউল রিন, সহেযাগী অ াপক, েগাল ও 
পিরেবশ িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয় িবেশষ অবদান রাখায় তােদরেক ধ বাদ জানাি । 

জন মাির ও হগণনা ক  েমর জনাব এস.এম. কাম ল ইসলাম, উপ ক  পিরচালক ( শাসন), জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম, উপ ক  
পিরচালক (িফ  অপােরশন), জনাব তীক ভ াচা , উপ ক  পিরচালক (অথ) ও জনাব হা াদ আির ল ইসলাম, উপপিরচালক 
(আইিস  ও িশ ণ) সহ ক  েমর অ া  কল ভসদ েক আিম আ িরক সা বাদ জানাই। এ মাির বা বায়েন িসম রিজে শন ও 
হণ ম, আ ঃসম য় ও যাগােযাগ ম, পাবিলিস  সােপাট ম (িপএস ) ও  িশ ণ বা বায়ন মসহ অ া  মস েহর ম 

িলডার ও সদ গেণর আ িরক েচ া ও কেঠার পির েমর জ  কে র প  থেক তােদরেক আ িরক অিভবাদন ও ধ বাদ জানাই। 

িবেশষ ধ বাদ জানাই স াস উইংেয়র উপপিরচালক জনাব রশমা জসিমন ও জনাব মাঃ মাবারক হােসন- ক, যােদর িনরলস েচ া 
ও অ া  পির েম ততম সমেয় এ িতেবদন  ত করা স ব হেয়েছ। এছাড়াও িবিবএেসর এিডটর’স ফারাম এবং এসআইিড’র 

িতেবদন যাচাই-বাছাই কিম সহ অ া  েম যারা ডাটা ি য়াকরণ, স াদনা ও ড়া  প িদেত িনরলস কাজ কেরেছন, ত েদর কােছ 
আিম গভীরভােব ত । 

পিরেশেষ, পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগ কমরত সকল কমকতা/কমচারী এবং িবিবএস এর সকল পিরচালক, পিরচালক, 
িবভাগীয়/ জলা মাির সম য়কারী, উপেজলা/থানা মাির সম য়কারী, আই  পারভাইজার, পারভাইজার ও গণনাকারীগণসহ মািরর 
িবিভ  কােজ স ৃ  সকলেক আিম গভীর ত তা ও অিভবাদন জানাই। 

ভিব েত এই িতেবদন েক আরও অথবহ করেত সকেলর গঠন লক ম  ও পরামশ ত াশা করিছ। 
 

 

ঢাকা 
লাই, ২০২২ 

মাঃ িদলদার হােসন 
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xv 
 

জন মাির ও হগণনা ২০২২ এর ধান চকস হ 
 

.নং ধান চক জন মাির ও হগণনা ২০২২ আদম মাির ও হগণনা ২০১১ 
১ জনসং া  

বাংলােদশ  165,158,616 ১৪৪,০৪৩,৬৯৭ 
ষ 81,712,824 72,109,796 

মিহলা 83,347,206 71,933,901 

িহজড়া 12,629 - 
২ প ী  

মাট  113,063,587 110,480,514 
ষ  55,166,842 54,580,004 

মিহলা 57,890,462 55,900,510 
িহজড়া 6,283 - 

৩ শহর  
মাট  52,009,072 33,563,183 

ষ  26,545,982 17,529,792 

মিহলা 25,456,744 16,033,391 

িহজড়া 6,346 - 

৪ িস  কেপােরশন 
বিরশাল  419,351 328,278 

চ াম  3,227,246 2,581,643 

িম া  439,414 - 

ঢাকা উ র  5,979,537 6,970,105 
ঢাকা দি ণ  4,299,345 
গাজী র  2,674,697 - 
লনা  718,735 663,342 

ময়মনিসংহ  576,722 - 

নারায়ণগ   967,724 - 

রাজশাহী  552,791 448,087 
রং র  708,384 - 
িসেলট  532,426 479,837 

৫  েগা ী জনসং া ও শতকরা হার   
মাট 1,650,159 (১.০০%) 1586141 (১.১০%) 

ষ 824,751 (১.০১%) 797477(১.১০%) 
মিহলা 825,408 (০.৯৯%) 788664 (১.১০%) 

৬ গড় বািষক ি র হার 1.22 ১.৪৬ (সম য় ত ১.৩৭) 
৭ জনসং ার ঘন 1 1119 976 
৮ িল া পাত 98.0 100.৩ 

 
1 িত বগ িকেলািমটাের জনসং া 



xvi 
 

.নং ধান চক জন মাির ও হগণনা ২০২২ আদম মাির ও হগণনা ২০১১ 
৯ িশ -মিহলা অ পাত2  

জাতীয় 332 ৩৯২ 

প ী 351 ৪১৫ 

শহর 295 ৩২১ 

১০ িনভরশীলতা অ পাত3 
জাতীয় 52.64 ৭৩.০০ 
প ী 56.09 ৭৭.০০ 
শহর 45.63 ৬৯.০০  

১১ ববািহক অব া (%) (১০ বছর ও ত ) 
 জাতীয় ষ  মিহলা   জাতীয় ষ  মিহলা   
অিববািহত 28.65 35.6 21.95 ৩১.৯৯ ৩৮.৯০ ২৫.১০ 
বতমােন িববািহত 65.26 63.02 67.41 ৬৩.১২ ৬০.৩০ ৬৫.৯০ 
িবধবা/িবপ ীক 5.31 0.96 9.51 ৪.৮৯ ০.৮০ ৯.০০ 
তালাক া  0.42 0.21 0.62 
দা ত  িবি  0.37 0.22 0.51 

১২ ধমিভি ক জনসং া (%)  
সলমান 91.04 90.39 

িহ  7.95 8.54 
বৗ  0.61 ০.62 

ি ান 0.30 0.31 
অ া  0.12 ০.14 

১৩ সা রতা (%) (৭ বছর ও ত ) 
জাতীয় ( ষ ও মিহলা উভয়) 74.66 ৫১.৭৭ 

ষ  76.56 ৫৪.১১ 
মিহলা  72.82 ৪৯.৪৪ 

১৪ িতবি তা (%)  
জাতীয় 1.43 1.41 

ষ  1.63 - 
মিহলা  1.23 - 

১৫ মাবাইল ফান বহারকারী  (%) (৫ বছর ও ত ) 
জাতীয় 55.89 - 

ষ  66.53 - 
মিহলা  45.53 - 

১৬ ই ারেনট বহারকারী (%) (৫ বছর ও ত )  
জাতীয় 30.68 - 

ষ  38.02 - 
মিহলা  23.52 - 

১৭ খানার সং া  
জাতীয় 41,010,051 ৩২,১৭৩,৬৩০ 

প ী 27,820,341 ২৪,৬৭১,৫৯০ 

শহর 13,189,710 ৭,৫০২,০৪০ 

 
2 িত ১০০০ জন ১৫-৪৯ বছর বয়সী মিহলার িবপরীেত ০-৪ বছর বয়সী িশ  
3 কম ম বয়সী জনসং ার (১৫-৬৪ বছর) িবপরীেত িনভরশীল বয়সী (০-১৪ বছর এবং ৬৫ বছর ও ত ) জনসং া 
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.নং ধান চক জন মাির ও হগণনা ২০২২ আদম মাির ও হগণনা ২০১১ 
১৮ খানার আকার 

জাতীয়  4.0 ৪.৫4 

প ী 4.1 ৪.৫ 

শহর 3.9 ৪.৪ 

১৯ বসবােসর ধরন অ যায়ী খানার সং া ও জনসং া 
বি   
জনসং া 1,800,486 - 
খানার সং া 507,486 - 
ভাসমান 
জনসং া 22,185 147,674 
খানার সং া 19,134 - 
বি  ও ভাসমান খানা তীত অ া  
জনসং া 163,335,945 143,896,022 
খানার সং া 40,483,431 ৩২,১৭৩,৬৩০ 

২০ প ী ও শহরিভি ক বসবােসর েহর সং া  
জাতীয়  35,990,951 - 
প ী 27,811,667 - 
শহর 8,179,284 - 

২১ খাবার পািনর ধান উৎস (%)  
াপ/ পাইপ (সা াই) 11.74 10.27 
উবওেয়ল (গভীর/অগভীর) 85.66 83.92 

বাতলজাত পািন/পািনর জার 0.59 - 
প/ য়া 0.35 - 

র/নদী/খাল/েলক 0.89 - 
ঝরনা/ছড়া 0.12 - 
ি র পািন 0.42 - 

অ া  0.24 5.81 
২২ টয়েলট িবধার ধরন (%)  

াশ কের/পািন ঢেল িনরাপদ িন াশন 56.04 - 
াশ কের/পািন ঢেল অিনরাপদ িন াশন 12.86 - 
াবসহ  িপট  াি ন / ভি েলেটড 

ইম ভড াি ন/কে াি ং াি ন 
21.72 - 

াব ছাড়া িপট াি ন/উ ু  িপট 4.08 - 
ক চা/েখালা/ ল  াি ন ( ায়ী/অ ায়ী) 4.07 - 
খালা জায়গা/ াি ন নই 1.23 - 

২৩ িব ৎ িবধার ধান উৎস (%)  
জাতীয় ি ড 97.61 - 
সৗর িব ৎ 1.45 - 

অ া  0.19 - 
িব ৎ িবধা নই 0.75 - 

নাট: ২০২২ সােলর মািরেত ১৭,৫০৭  খানার ৮৫,৯৫৭ জেনর আংিশক ত  পাওয়া গেছ। তাই মাট জনসং া ও িল িভি ক জনসং ার মে  িক টা পাথক  রেয়েছ। 

 
4 সাধারণ, ািত ািনক ও অ া  খানাসহ খানার গড় আকার ৪.৪ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  জন মাির ও হগণনা ২০২২ 

1 
 

অ ায় 1: উপ মিণকা 
 

1.১ পট িম 
জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান এর িনেদশনায় ১৯৭৪ সােলর ২৬ আগ  তৎকালীন ০৪ (চার)  সং া যথা 

পিরক না ম ণালেয়র অধীন পিরসং ান েরা, িষ ম ণালেয়র অধীন িষ পিরসং ান েরা ও িষ মাির কিমশন 

এবং রা  ম ণালেয়র অধীন আদম মাির কিমশনেক একী ত কের বাংলােদশ পিরসং ান েরা (িবিবএস) িত া করা 

হয়। িবিবএস জাতীয় পিরসং ান সং া (এনএসও) িহেসেব িনয়িমতভােব সবসাধারেণর বহােরর জ  আথ-সামািজক, 

জনিমিতক, িশ া, া , বািণজ , জাতীয় উৎপাদ, জাতীয় আয় িন পণসহ িবিভ  ে  ত -উপা  সং হ, সংকলন, 

িবে ষণ ও কাশ কের থােক। পিরসং ান আইন, ২০১৩ এর আওতায় বতমােন িবিবএস এর সকল কমকা  পিরচািলত 

হে ।  
 

জন মাির ও হগণনা বাংলােদশসহ িবে র ায় সকল দেশ পিরচািলত সবেচেয় ণ ও াপকিভি ক পিরসং ািনক 

কায ম। জািতসংেঘর ২০১৭ সােলর গাইডলাইন অ যায়ী জন মাির হে  ‘এক  দশ বা সীমানােবি ত অ েলর সকল 

ি র জ  িনিদ  সমেয় িনিদ  িবষয় স িকত সামািজক ও অথৈনিতক ত  সং হ, সংকলন এবং কােশর সািবক 

ি য়া’। জন মাির ও হগণনায় লত ’  ধান অংশ রেয়েছ: 

(১) জন মাির-যা িনিদ  সমেয় এক  দেশর সকল ি র আথসামািজক ও জনিমিতক উপা  তর 

ভৗেগািলক/ শাসিনক র পয  সরবরাহ কের;  

(২) হগণনা-যা িনিদ  সমেয় এক  দেশর সকল আবািসক ইউিনেটর সং া, অব া এবং আবািসক ইউিনট েলােত 

িব মান েযাগ- িবধা স িকত ত  উপা  তর ভৗেগািলক/ শাসিনক র পয  সরবরাহ কের। 
 

সরকার, নীিতিনধারক, শাসক, গেবষক, ও উ য়ন সহেযাগীসহ অ া  বহারকারীগণ যােত জাতীয় ও ানীয় পযােয় 

উ য়ন কম িচ ণয়ন ও বা বায়েন মািরর ত  বহার করেত পােরন, স লে  মাির হেত া  ত  িণিব  

ও সারিণ  কের কাশ করা হয়। 
 

জন মাির ও হগণনা ২০২২ দেশর থম িডিজটাল মাির হেলও জন মাির ও হগণনা’র সকল মৗিলক উে /ৈবিশ  

অ  রাখা হেয়েছ। জন মাির ও হগণনা ২০২২ এর ধান উে  হেলা- দেশর ভৗেগািলক সীমায় বসবাসরত জনসং ার 

পাশাপািশ তােদর বাস েহর স ক িহসাব িন পণ করা। তাছাড়া, দেশর জনগেণর জনিমিতক মৗিলক বিশ  এবং 

বাস েহর িব মান িবিভ  েযাগ- িবধা স েক ত  সং হ করাও জন মািরর বিশ । 
 

াধীন বাংলােদেশ ১৯৭৪ সােল থম আদম মাির পিরচালনা করা হয়। এরপর  ১৯৮১ সােল ি তীয় এবং তারপের িত 

দশ বছেরর ধারাবািহকতায় িনয়িমত মাির অ ি ত হেয় আসেছ। প ম আদম মাির ও হগণনা ২০১১ সােল অ ি ত 

হয়। ২০১৩ সােল ণীত পিরসং ান আইন অ যায়ী ইিত েব পিরিচত ‘আদম মাির’-েক ‘জন মাির’ িহেসেব অিভিহত 

করা হয়। স অ সাের আদম মাির ও হগণনার পিরবেত ২০২২ সােলর ন মােস ৬  জন মাির ও হগণনা অ ি ত হয়। 

১৪ ন ২০২২ তািরখ িদবাগত রাত ১২.০০ টা (  ত ১৫ ন) ‘ মাির রফাের  পেয় /সময়’ এবং ১৫ থেক ২১ ন 

২০২২ ‘ মাির স াহ’ িহেসেব িনধারণ করা হয়। জন মাির ও হগণনা ২০২২ এর ল মািরর ত  সং হ কায ম ১৫ 

হেত ২১ ন ২০২২ সমেয় দশ াপী পিরচািলত হয়, তেব আকি ক ব ার কারেণ মািরর আ জািতক েটাকল 

িতপালন বক িসেলট, নামগ , মৗলভীবাজার ও ন েকাণা জলায় ত সং েহর সময়সীমা ২৮ ন ২০২২ পয  ি  

করা হয়। Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) প িতর মা েম িডিজটাল মাির স  করা 

হেয়েছ। 
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িডিজটাল মািরর অ তম ধান বিশ স হ িন প: 

  Geographic Information System (GIS) ও Geocode সম য় কের ত ত িডিজটাল ােপর 

মা েম িনিদ  ও সহজভােব গণনা এলাকা িচি তকরণ; 

 িডিজটাল িডভাইস াবেলট বহার কের Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) 

প িতেত ত সং হ; 

 সং হীত ত  সংর ণ ও িনরাপ া িনি েত TIER IV Security স  ডাটা স ােরর বহার, যখােন ত  

হ ািকং িতেরােধ Multilayer Firewall বহার করা হেয়েছ; 

 ি গত তে র িনরাপ া িনি েত মাঠ পযায় থেক সং হীত সকল ত  encrypted অব ায় সাভাের রণ; 

 মািরর যাবতীয় কায ম ব াপনার জ  এক  ওেয়বিভি ক Integrated Census Management 

System (ICMS) এর বহার; 

 মাঠপযােয়র ত সং হ কায ম িরেয়ল টাইম মিনটিরং-এর পাশাপািশ তে র গিতিবিধ সরাসির পযেব েণর 

লে  Network Operations Centre (NOC) াপন, যা তে র ণগত মান িনি েত ণ িমকা 

রেখেছ;  

 ত সং েহর সময় মাঠ পযােয় উ ূত িবিভ  সম ার ত সমাধান দান এবং দেশর নাগিরকগণ যন িনজ 

উে ােগ মািরেত গণনা ি র িবষেয় যাগােযাগ করেত পাের স লে  কল স ার াপন; 

 চিলত চার মা েমর পাশাপািশ সামািজক যাগােযাগ মা মসহ সকল অনলাইন মা েম মািরর চারণা; 

১.২ জানাল অপােরশন 
জন মািরর িতর অংশ িহেসেব মাট ০৩ (িতন)  জানাল অপােরশন পিরচালনা করা হয়। সবেশষ জানাল অপােরশন 

পিরচালনা করা  হয় ২১-২৬ এি ল ২০২২ সমেয়। এ সকল জানাল অপােরশেনর আওতায় গণনা এলাকা গঠন, াপ ণয়ন, 

সকল েরর শাসিনক ইউিনেটর িজও কাড হালনাগাদকরণ, িশ ণ ক  িনধারণ, সংরি ত এলাকার তািলকা ও 

িভআইিপেদর তািলকা ণয়ন করা হয়। এছাড়া, মাঠ শাসেনর সহায়তায় মািরকম  িনবাচন কিম র মা েম মািরকম  

(গণনাকারী ও পারভাইজার) িনবাচন করা হয়। ICMS এ সকল ত -উপা  এি  করা, ােপর ইি ে শন ইত ািদ 

উে খেযা  কায ম স াদন করা হয়।  
 

1.৩ আইিস  অবকাঠােমা ও ব াপনা     
িডিজটাল প িতেত জন মাির ও হগণনা ২০২২ স  করার লে  খানা থেক ত  সং হ বক মাবাইল নটওয়ােকর 

মা েম বাংলােদশ ডাটা স ার কা ািন িলিমেটড (িবিডিসিসএল) এর TIER IV Data Center (ব ব  হাইেটক 

পাক, কািলয়াৈকর, গাজী র) এ রণ করা হয়। উ  ডাটা স াের ািপত Multilayer Firewall হেয় ত েলা লাড 

ালা ােরর মা েম অ াি েকশন সাভাের রণ করা হয়। াব হেত অ াি েকশন সাভার পয  াউড এর মা েম রণ 

করা হয়। পরবত েত Tier IV Data Center এ ািপত Oracle Exadata এর মা েম ত েলা াউড থেক 

অপ ক াল ফাইবার এর মা েম িবিবএস এর ডাটা স াের আনা হয় যা নটওয়াক অপােরশ  স ার (NOC) এর 

মা েম িরেয়ল টাইম িভ য়ালাইেজশন হয়। বিণত িডিজটাল আিকেটকচার এর মা েম মািরর সািবক কায ম পিরচালনা 

করা হয়। 
 

 
 
 

 



  জন মাির ও হগণনা ২০২২ 

3 
 

 

জন মাির ও হগণনা ২০২২ এ ব ত সািবক িডিজটাল আিকেটকচার িন প: 

 
 

1.৪ জন মাির ও হগণনা ২০২২ এর গণনা প িত 
জািতসংেঘর গাইডলাইন অ যায়ী জন মাির লত িন বিণত িতন ধরেনর গণনা প িত অ সরণ কের পিরচালনা করা হয়: 

 িড- ির (de jure) প িত: এই প িতেত খানার সদ গণেক মা  তােদর সচরাচর বাস ােন গণনা  করা 

হয়।  

 িড-ফ াে া (de facto) প িত: এই প িতেত খানার সদ গণেক মাির েত তােদর অব ােন গণনা  

করা হয়। 

 মািডফাইড িড-ফ াে া (modified de facto) প িত: এই প িতেত খানার সদ গণেক মাির েত তােদর 

অব ােন গণনা  করার পাশাপািশ মাির েত যারা মণরত, হাসপাতাল ও হােটেল থাকেবন বা কমরত 

থাকেবন তােদরেক   খানায় গণনা  করা হয় । 

 জন মাির ও হগণনা ২০২২ মািডফাইড িড-ফ াে া (modified de facto) প িত অ সাের পিরচালনা করা হেয়েছ। 
 

1.৫ মািরর চার কায ম 
উ রদাতােদর কাছ থেক স ক ত  পেত মািরর াপক চার ণ িমকা পালন কের। দেশর িত  কােণ এবং 

েত ক িণ পশার মা েষর কােছ মািরর বাতা পৗঁছােনার জ  াপক চার কায ম হণ করা হয়। মাির উপলে  

মহামা  রা পিত ারক ডাক িকট অব  এবং উে াধনী খাম কাশ কেরন। মাবাইল ফােনর মা েম মাননীয় 

ধানম ীর ভেয়স কল (OBD) সকল মাবাইল বহারকারীেক রণ করা হয়। সরকাির দ েরর সকল ওেয়ব পাটােল 

মািরর কাউ  ডাউন ঘিড় াপন করা হয়। মািরর াপক চােরর লে  ি , ইেলক িনক ও অনলাইন িমিডয়ায় 

িনয়িমত িব াপন, িবিভ  চার কনেট  ও টক-েশা চার করা হয়। তাছাড়া, সা াল িমিডয়া যথা- ফস ক, হায়াটস 

অ াপ, ইটার, ইউ উব, ইন া াম ইত ািদেতও মািরর কায ম িনয়িমতভােব চার করা হয়। 
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অ ায় 2: জনিমিতক ত  
 

অ ায় ২ এ জন মাির ও হগণনা ২০২২ এর মা েম সং হীত উপা  হেত ত ত দেশর জনসং া, জনসং ার 
গিতধারা, জনসং া ি র হার, জনসং ার ঘন  ও অ া  জনিমিতক ত  উপ াপন করা হেয়েছ।  
 

2. 1 জনসং া 

মাির বছর 
জনসং া 

গণনা ত সম য় ত  
1 2 3 

২০২২ 165,158,616 - 
2011 144,043,69৭ 149,772,352 
2001 124,355,263 130,522,591 
1991 106,314,992 111,455,185 
1981 87,119,965 89,912,000 
1974 71,479,071 ৭৬,৩৯৮,০০০ 

 

সারিণ ২.১ এ ১৯৭৪-২০২২ সমেয় িবিভ  মাির বছের বাংলােদেশর মাট জনসং া উে খ করা হেয়েছ। ২০২২ সােল 
মাির রােত দেশর মাট জনসং া 165,158,616। ১৯৭৪ সােল অ ি ত দেশর থম আদম মািরেত (বতমােন 

জন মাির) গণনা ত জনসং া িছল 7,14,79,071 যা ৫০ বছেরর বধােন ি েণরও বিশ ি  পেয় হেয়েছ 
165,158,616।  
 

লখিচ  ২ .১ মাির বছরিভি ক জনসং া   )িমিলয়ন(  

 
 

২.২ জনসং ার গিতধারা 
 1974 1981 1991 2001 2011 2022 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জনসং ার আকার 71,479,071 87,119,965 106,314,992 124,355,263 ১৪৪,০৪৩,৬৯৭ 165,158,616 
জনসং া পিরবতন   15,640,894  19,195,027  18,040,271  19,688,434  21,114,919 
জনসং া ি %   21.88  22.03  16.97  15.83  14.66  
গড় বািষক ি    2,212,291 1,919,503 1,804,027  1,941,660  1,876,882  
গড় বািষক ি র হার   2.84*  2.01  1.58  1.46**  1.22 
*সম য় ত জনসং া অ যায়ী ২.32%।  
**সম য় ত জনসং া অ যায়ী ১.৩৭%। 

165.16

144.04

124.36

106.31

87.12
71.48

202220112001199119811974

মাির বছর
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সারিণ ২.২ এ ১৯৭৪ হেত ২০২২ পয  মািরর বছরিভি ক বাংলােদেশর জনসং া, জনসং ার পিরবতন ও গড় বািষক 

ি র হােরর লনা লক িচ  েল ধরা হেয়েছ। সারিণ  পযােলাচনা কের দখা যায়, ১৯৭৪ সাল হেত জনসং া মা েয় 

ি  পেয় ২০২২ সােল ১৬.৫১ কা েত দ িড়েয়েছ যা ১৯৭৪ সােল াধীন বাংলােদেশ অ ি ত থম আদম মািরর লনায় 

২.৩১ ণ। দেশর জনসং া মা েয় ি  পেলও আ ঃ মাির বছর েলােত এ ি র পিরমােণ তারত  পিরলি ত হয়। 

১৯৭৪ সাল হেত যথা েম ১৯৮১ ও ১৯৯১ সােল জনসং া পিরবতন সং ায় ঊ গামী হেলও ২০০১ সােল তা িন গামী 

হেয় ২০১১ সােল তা নরায় ঊ গামী হয়। জনসং া পিরবতেন তারত  পিরলি ত হেলও শতকরা হাের জনসং ার ি  

েবর মাির বছেরর লনায় মা েয় াস পাে । ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১, ২০১১ ও ২০২২ সােল জনসং ার গড় বািষক 

ি র হার িছল যথা েম 2.৮৪%, 2.০১%, 1.৫৮%, 1.৪৬% ও ১.২২%। 
 

লখিচ  ২.২ জনসং ার গড় বািষক ি র হার 

 
 

2. ৩ িল িভি ক মাট জনসং ার িবভাজন  

িবভাগ মাট জনসং া 
িল িভি ক িবভাজন  

ষ মিহলা িহজড়া মাট 
১ 2 3 4 5 6 

জাতীয় 165,158,616 81,712,824 83,347,206 12,629 165,072,659 
বিরশাল 9,100,102 4,436,750 4,658,421 563 9,095,734 
চ াম 33,202,326 16,024,572 17,160,140 2,026 33,186,738 
ঢাকা 44,215,107 22,459,822 21,721,556 4,577 44,185,955 
লনা 17,416,645 8,620,114 8,786,554 1,148 17,407,816 

ময়মনিসংহ 12,225,498 5,984,875 6,233,864 972 12,219,711 
রাজশাহী 20,353,119 10,079,495 10,265,796 1,574 20,346,865 
রং র 17,610,956 8,726,521 8,873,628 929 17,601,078 
িসেলট 11,034,863 5,380,675 5,647,247 840 11,028,762 

নাট: ২০২২ সােলর মািরেত ১৭,৫০৭  খানার ৮৫,৯৫৭ জেনর আংিশক ত  পাওয়া গেছ। তাই মাট জনসং া ও িল িভি ক জনসং ার মে  িক টা পাথক  রেয়েছ। 
 

সারিণ ২.৩ এ িবভাগ অ যায়ী িল িভি ক মাট জনসং ার িবভাজন উে খ করা হেয়েছ। জন মাির ও হগণনা ২০২২ 
অ যায়ী দেশ মাট েষর সং া 81,712,824, মিহলার সং া 83,347,206 এবং িহজড়ার সং া 12,629 । সারিণ 
২.৩ পযােলাচনা কের দখা যায় য, সবািধক জনসং া ঢাকা িবভােগ (44,215,107) এবং সবিন  জনসং া বিরশাল 
িবভােগ (9,100,102)। সবািধক ষ, মিহলা ও িহজড়ার সং া ঢাকা িবভােগ যথা েম 22,459,822 জন, 

2.84

2.01

1.58
1.46

1.22

1981 1991 2001 2011 2022

মাির বছর
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21,721,556 জন ও 4,577 জন। সবিন  ষ, মিহলা ও িহজড়ার সং া বিরশাল িবভােগ যথা েম 4,436,750 জন, 
4,658,421 জন ও 563 জন।  
 

লখিচ  ২.৩ িল িভি ক জনসং া (িমিলয়ন) 

 
  

2.৪ িবভাগিভি ক জনসং ার গড় বািষক ি র হার  

িবভাগ 
মাির বছর  

2001 2011 20২2 
১ ২ ৩ ৪ 

জাতীয় ১.৫৮ ১.৩৭ 1.22 
বিরশাল ০.৯১ ০.১৮ 0.79 
চ াম ১.৬৯ ১.৫৭ 1.39 
ঢাকা ১.৭৮ ১.৯৪ 1.74 
লনা ১.৪৮ ০.৬৫ 0.93 

ময়মনিসংহ* - - - 
রাজশাহী ১.৮৭ ০.৭৬ 0.86 
রং র ১.৮৮ ০.৮৬ 0.98 
িসেলট ১.৬০ ২.২২ 0.96 

*২০০১ ও ২০১১ মাির বছের ময়মনিসংহ িবভাগ ঢাকা িবভােগর অ  িছল। 
 

সারিণ ২.৪ এ ২০০১-২০২২ সমেয় মািরেত বছরিভি ক জনসং ার গড় বািষক ি র হার উে খ করা হেয়েছ। সারিণ  

পযােলাচনা কের দখা যায়, ২০০১ সােল বাংলােদেশ জনসং ার ি র হার িছল ১.৫৮% যা মা েয় াস পেয় ২০১১ 

সােল ১.৩৭% (গণনা ত জনসং া অ যায়ী ১.৪৬%) এবং সবেশষ ২০২২ সােল ১.২২% এ উপনীত হয়। িবভাগিভি ক 

জনসং ার ি র হার ল  করেল দখা যায় য, ২০২২ সােল জনসং া ি র হার ঢাকা িবভােগ সেবা  (1.৭৪%) এবং 

বিরশাল িবভােগ সবিন  (0.৭৯%) ।  
   

 
 
 

 

বিরশাল চ াম ঢাকা লনা ময়মনিসংহ রাজশাহী রং র িসেলট
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২ . ৫ িল া পাত (Sex Ratio) 

িবভাগ 
মাির বছর 

1974 1981 1991 2001 2011 2022 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জাতীয় 108 106 106 106 100.৩ 98.04 
বিরশাল 105 105 104 104 100.9 95.24 
চ াম 109 106 105 104 102.9 93.38 
ঢাকা 109 108 108 109 99.8 103.40 
লনা 107 107 106 107 99.7 98.11 

ময়মনিসংহ - - - - - 96.01 
রাজশাহী 106 105 105 106 97.9 98.19 
রং র - - - - 98.1 98.34 
িসেলট - - - 105 99.9 95.28 

 

সারিণ ২.৫ এ মাির বছরিভি ক িল া পাত উে খ করা হেয়েছ। সারিণ থেক দখা যায়, ১৯৭৪ সােল িল া পাত িছল 
১০৮ এবং যা াস পেয় ১৯৮১-২০০১ পয  ১০৬ এ ি র িছল। পরবত েত ২০১১ সােল িল া পাত আেরা াস পেয় ১০০.৩ 
এবং ২০২২ সােল দ ড়ায় ৯৮.০৪ যা এখন পয  সবিন । অথাৎ, বতমােন িত ১০০ জন মিহলার িবপরীেত েষর সং া 
৯৮ জন। িবভাগিভি ক িল া পাত পযােলাচনা কের দখা যায়, ঢাকা িবভােগ িল া পাত সেবা  (১০৩.৪০) এবং চ াম 
িবভােগ সবিন  (৯৩.৩৮)। 
  
লখিচ  ২.৪ িল া পাত 

 
 

108

106 106 106

১০০.৩

98.04 

1974 1981 1991 2001 2011 2022

মাির বছর
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লখিচ  ২.৫ িল িভি ক জনসং া (শতকরা হার) 

 
 

2.৬  প ী ও শহরিভি ক জনসং া 

িবভাগ 
প ী শহর 

মাট ষ মিহলা িহজড়া মাট ষ মিহলা িহজড়া 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

জাতীয় 113,063,587 55,166,842 57,890,462 6,283 52,009,072 26,545,982 25,456,744 6,346 
বিরশাল 6,809,844 3,299,982 3,509,603 259 2,285,890 1,136,768 1,148,818 304 
চ াম 22,011,712 10,427,751 11,582,972 989 11,175,026 5,596,821 5,577,168 1,037 
ঢাকা 23,447,216 11,538,812 11,906,698 1,706 20,738,739 10,921,010 9,814,858 2,871 
লনা 13,097,250 6,468,071 6,628,547 632 4,310,566 2,152,043 2,158,007 516 

ময়মনিসংহ 9,489,451 4,627,818 4,861,077 556 2,730,260 1,357,057 1,372,787 416 
রাজশাহী 15,506,337 7,657,546 7,847,746 1,045 4,840,528 2,421,949 2,418,050 529 
রং র 13,738,138 6,795,570 6,942,000 568 3,862,940 1,930,951 1,931,628 361 
িসেলট 8,963,639 4,351,292 4,611,819 528 2,065,123 1,029,383 1,035,428 312 
 

সারিণ ২.৬ এ িবভাগওয়াির প ী ও শহর এলাকার জনসং ার িল িভি ক িবভাজন উে খ করা হেয়েছ। জন মাির ও 
হগণনা ২০২২ অ যায়ী প ী এলাকায় মাট জনসং া 113,063,587 এবং শহর এলাকায় মাট জনসং া 

52,009,072। সারিণ ২.৬ পযােলাচনা কের দখা যায়, দেশ প ী এলাকার মাট জনসং ার 55,166,842 জন ষ, 
57,890,462 জন মিহলা ও 6,283 জন িহজড়া এবং শহর এলাকার মাট জনসং ার 26,545,982 জন ষ, 
25,456,744 জন মিহলা ও 6,346 জন িহজড়া। প ী এলাকায় সবািধক জনসং া ঢাকা িবভােগ 23,447,216 জন এবং 
সবিন  জনসং া বিরশাল িবভােগ 6,809,844 জন। প া ের শহর এলাকায় সবািধক জনসং া ঢাকা িবভােগ 
20,738,739 জন এবং সবিন  জনসং া িসেলট িবভােগ 2,065,123 জন।  
 

লখিচ  ২.৬ প ী ও শহর জনসং ার শতকরা হার 

 

49.50%

50.50%

ষ মিহলা

প ী
68.49%

শহর
31.51%



জন মাির ও হগণনা ২০২২ 
 

10 
 

২.৭ িস  কেপােরশন অ যায়ী িল িভি ক জনসং া  
িস  কেপােরশন মাট ষ মিহলা িহজড়া ঘন  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

বিরশাল  419,351 213,627 205,685 39         7,230  
চ াম  3,227,246 1,673,627 1,553,252 367       20,767  

িম া  439,414 220,248 219,119 47         8,285  
ঢাকা উ র  5,979,537 3,260,537 2,718,096 904        30,474  
ঢাকা দি ণ  4,299,345 2,334,858 1,963,834 653       39,353  
গাজী র  2,674,697 1,415,669 1,258,633 395          8,117  
লনা  718,735 364,251 354,375 109        15,744  

ময়মনিসংহ  576,722 293,368 283,267 87         6,315  
নারায়ণগ   967,724 499,854 467,771 99       13,361  
রাজশাহী  552,791 284,382 268,358 51         5,688  
রং র  708,384 360,738 347,599 47         3,444  
িসেলট  532,426 275,838 256,474 114       20,092  

সারিণ ২.৭ এ িস  কেপােরশন অ যায়ী িল িভি ক জনসং া দখােনা হেয়েছ। সারিণ  পযােলাচনায় দখা যায়, সবািধক 
জনসং া ঢাকা উ র িস  কেপােরশেন 5,979,537 জন এবং সবিন   বিরশাল িস  কেপােরশেন ৪১৯,৩৫১ জন। ঢাকা 
দি ণ িস  কেপােরশন সবািধক ঘনবসিত ণ ( িত বগ িকেলািমটাের ৩৯,৩৫৩ জন) এবং রং র িস  কেপােরশন সবিন  
ঘনবসিত ণ ( িত বগ িকেলািমটাের ৩,৪৪৪ জন)। 
 

2.8  েগা ী জনসং া 

িবভাগ 

মাট ষ মিহলা 

 েগা ী 
জনসং া 

মাট 
জনসং ার 
শতকরা হার 

 েগা ী 
জনসং া 

মাট েষর 
শতকরা হার 

 েগা ী 
জনসং া 

মাট মিহলার  
শতকরা হার 

1 2 3 4 5 6 7 

জাতীয় 1,650,159 1.00 824,751 1.01 825,408 0.99 
বিরশাল 4,181 0.05 2,189 0.05 1,992 0.04 
চ াম 990,860 2.99 496,694 3.10 494,166 2.88 
ঢাকা 82,311 0.19 41,995 0.19 40,316 0.19 
লনা 38,992 0.22 19,646 0.23 19,346 0.22 

ময়মনিসংহ 61,559 0.50 30,101 0.50 31,458 0.50 
রাজশাহী 244,592 1.20 121,127 1.20 123,465 1.20 
রং র 91,070 0.52 45,086 0.52 45,984 0.52 
িসেলট 136,594 1.24 67,913 1.26 68,681 1.22 

 

সারিণ ২.8 এ  েগা ী জনসং া ও শতকরা হার উে খ করা হেয়েছ। সারিণ  পযােলাচনা কের দখা যাে ,  

েগা ী জনসং া মাট জনসং ার সেবা  ১.০০%। েষর ে  এ হার ১.০১% এবং মিহলার ে  0.৯৯%। চ াম 

িবভােগর মাট জনসং ার ২.৯৯%  েগা ী যা সকল িবভােগর মে  সেবা  এবং এ হার বিরশাল িবভােগ 0.05% 

যা সবিন ।  
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লখিচ  ২.7 িবভাগিভি ক  েগা ী জনসং ার িবভাজন  

 
 

২.9 বসবােসর ধরন অ যায়ী জনসং া   

িবভাগ 
বসবােসর ধরন 

মাট বি  ভাসমান 
বি  ও ভাসমান তীত 

অ া  
1 ২ ৩ ৪ ৫ 

জাতীয় 165,158,616 1,800,486 22,185 163,335,945 
বিরশাল 9,100,102 38,877 2,181 9,059,044 
চ াম 33,202,326 424,179 5,221 32,772,926 
ঢাকা 44,215,107 884,496 9,470 43,321,141 
লনা 17,416,645 130,863 1,328 17,284,454 

ময়মনিসংহ 12,225,498 36,491 696 12,188,311 
রাজশাহী 20,353,119 65,526 1,316 20,286,277 
রং র 17,610,956 92,470 1,078 17,517,408 
িসেলট 11,034,863 127,584 895 10,906,384 

 

সারিণ ২.9 এ বসবােসর ধরন অ যায়ী খানার সং া ও জনসং া উে খ করা হেয়েছ। সারিণ  পযােলাচনা কের দখা যায়, 

বি  খানা ও ভাসমান খানায় বসবাসরত জনসং া যথা েম 1,800,486 জন ও 22,185 জন এবং বি  খানা ও ভাসমান 

খানা তীত অ া  খানায় বসবাসরত জনসং া 163,335,945 জন। বি েত বসবাসরত জনসং া এবং ভাসমান 

লােকর সং া ঢাকা িবভােগ সেবা  (যথা েম 884,496 জন ও 9,470 জন)। প া ের ময়মনিসংহ িবভােগ বি েত 

বসবাসরত জনসং া এবং ভাসমান লােকর সং া সবিন  (যথা েম 36,491 জন ও 696 জন)। 

 

 

 

 

 

 

 
 

0.25%

60.05%

4.99%

2.36%
3.73%

14.82%

5.52%
8.28%

বিরশাল চ াম ঢাকা লনা ময়মনিসংহ রাজশাহী রং র িসেলট
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২.10 িল িভি ক ভাসমান জনসং া   
িবভাগ মাট ষ মিহলা 

১ ২ ৩ ৪ 

জাতীয় 22,119* 16,784 5,335 
বিরশাল 2,177 1,279 898 
চ াম 5,216 4,091 1,125 
ঢাকা 9,439 7,662 1,777 
লনা 1,325 965 360 

ময়মনিসংহ 692 475 217 
রাজশাহী 1,303 917 386 
রং র 1,074 728 346 
িসেলট 893 667 226 

 * ২০২২ সােলর মািরেত 31 জন িহজরােক এ সারিণেত অ  করা হয়িন। এছাড়া ৩৫ জন ভাসমান লােকর ণা  জনিমিতক ত  পাওয়া যায়িন িবধায় 
ত েদরেক বিণত সারিণসহ পরবত  জনতাি ক িবে ষণস েহ িবেবচনা করা হয়িন। তাই মাট জনসং া ও িল িভি ক মাট জনসং ার মে  পাথক  রেয়েছ। 
 

সারিণ ২.10 এ িবভাগওয়াির িল িভি ক ভাসমান জনসং ার িবভাজন উে খ করা হেয়েছ। সারিণ  পযােলাচনা কের 

দখা যায়, দেশ মাট ভাসমান জনসং া ২২,১১৯ জন যার মে  েষর সং া ১৬,৭৮৪ জন ও মিহলার সং া ৫,৩৩৫ 

জন। িবভাগিভি ক পযােলাচনায় দখা যায়, ভাসমান জনসং া ঢাকা িবভােগ সেবা  (৯,৪৩৯ জন) এবং ময়মনিসংহ 

িবভােগ সবিন  (৬৯২ জন)।  
 

২.১1 জনসং ার ঘন   
)িত বগ িকেলািমটাের(  

িবভাগ 
মাির বছর  

1974 1981 1991 2001 2011 2022 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জাতীয় 484 590 720 843 976 1,119 
বিরশাল 408 490 561 615 630 688 
চ াম 402 487 589 719 838 979 
ঢাকা 685 843 1,050 1,255 1,521 2,156 
লনা 394 478 570 660 704 782 

ময়মনিসংহ* - - - - - 1,146 
রাজশাহী 502 612 759 875 1,018 1,121 
রং র** - - - - 784 1,088 
িসেলট*** - 445 537 630 975 873 

*২০১১ সােলর মাির বছের ময়মনিসংহ িবভাগ ঢাকা িবভােগর অ  িছল; 
 **২০০১ সােলর মাির বছের রং র িবভাগ রাজশাহী িবভােগর অ  িছল;  
***১৯৭৪ সােলর মাির বছের িসেলট িবভাগ চ াম িবভােগর অ  িছল। 
 

সারিণ ২.১1 এ মািরর বছরিভি ক জনসং ার ঘন  উে খ করা হেয়েছ। সারিণ  িবে ষণ কের দখা যায়, ১৯৭৪ সােল 

বাংলােদেশ িত বগ িকেলািমটাের জনসং ার ঘন  িছল ৪৮৪ জন যা মা েয় ি  পেয় ১৯৮১ সােল ৫৯০ জন, ১৯৯১ 

সােল ৭২০ জন, ২০০১ সােল ৮৪৩ জন, ২০১১ সােল ৯৭৬ জন এবং সবেশষ ২০২২ সােল ১,১১৯ জেন উপনীত হেয়েছ। 

িবভাগিভি ক জনসং ার ঘন  ল  করেল দখা যায়, জনসং ার ঘন  সবেচেয় বিশ ঢাকা িবভােগ িত বগ িকেলািমটাের 

(২,১৫৬ জন) এবং সবেচেয় কম বিরশাল িবভােগ িত বগ িকেলািমটাের (৬৮৮ জন)। 
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মানিচ -১ িবভাগিভি ক জনসং ার ঘন  
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2.12 বয়সিভি ক জনসং ার শতকরা হার   

বয়স প 

জনসং ার শতকরা হার 
২০০১ ২০১১ ২০২২ 

শতকরা হার 
ম ি ত 

শতকরা হার 
শতকরা হার 

ম ি ত 
শতকরা হার 

শতকরা হার 
ম ি ত 

শতকরা হার 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

মাট 100.00   100.00   100.00  
0-4 12.87 12.87 10.46 10.46 9.44 9.44 
5-9 13.43 26.3 12.62 23.08 9.28 18.72 

10-14 12.76 39.06 11.56 34.64 9.89 28.61 
15-19 9.71 48.77 8.93 43.57 10.03 38.64 
20-24 8.95 57.72 9.23 52.8 9.08 47.72 
25-29 8.83 66.55 9.36 62.16 8.71 56.43 
30-34 6.95 73.5 7.29 69.45 7.34 63.77 
35-39 6.35 79.85 6.63 76.08 7.7 71.47 
40-44 5.03 84.88 5.74 81.82 6.08 77.55 
45-49 3.76 88.64 4.43 86.25 5.01 82.56 
50-54 3.22 91.86 3.85 90.1 4.72 87.28 
55-59 1.92 93.78 2.43 92.53 3.47 90.75 
60-64 2.29 96.07 2.73 95.26 3.39 94.14 
65-69 1.18 97.25 1.47 96.73 2.38 96.52 
70-74 1.34 98.59 1.55 98.28 1.71 98.23 
75-79 0.52 99.11 0.61 98.89 0.74 98.97 
80-84 0.49 99.6 0.61 99.5 0.56 99.53 
85-89 0.15 99.75 0.18 99.68 0.2 99.73 
90-94 0.14 99.89 0.17 99.85 0.16 99.89 
95-99 0.12 100.0০ 0.15 100 0.07 99.96 

100 ও ত  -   -   0.07 100.00 
 

সারিণ ২.১2 এ বয়সিভি ক জনসং ার শতকরা হার উে খ করা হেয়েছ। ২০২২ সােলর ত  িবে ষণ কের দখা যায়, ১৫-
১৯ বছর বয়সী জনসং ার হার সবািধক এবং ৯৫ ও ত   বয়সী জনসং ার হার সবিন । এ থেক আরও পিরলি ত হয় 
য, ২০১১ সােল ত ণ জনসং া (১৫-২৪ বছর বয়সী) িছল ১৮.১৬% যা ২০২২ সােল ১৯.১১% হেয়েছ। 

লখিচ : 2.8 বয়স-িল  িপরািমড (Age-Sex Pyramid) (িমিলয়ন) 
2011 2022 
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2.13 িশ -মিহলা অ পাত (Child-Woman Ratio)  
িবভাগ মাট প ী শহর 

১ ২ ৩ ৪ 

জাতীয় 332 351 295 
বিরশাল 349 356 327 
চ াম 372 393 330 
ঢাকা 298 326 267 
লনা 300 306 283 

ময়মনিসংহ 383 399 331 
রাজশাহী 307 315 280 
রং র 343 351 315 
িসেলট 372 383 324 

 

সারিণ ২.১3 এ িত ১,০০০ জন ১৫-৪৯ বছর বয়সী মিহলার িবপরীেত ০-৪ বছর বয়সী িশ র অ পাত দখােনা হেয়েছ। 

সারিণ পযােলাচনা কের দখা যায়, জাতীয় পযােয় িত ১,০০০ জন স ান জ দােন স ম বয়সী মিহলার   ০-৪ বছর বয়সী 

িশ র সং া ৩৩২ জন। প ী এলাকায় এ সং া ৩৫১ জন এবং শহর এলাকায় এ সং া ২৯৫ জন। িবভাগিভি ক 

পযােলাচনায় দখা যায়, ময়মনিসংহ িবভােগ এ অ পাত ৩৮৩ যা সেবা  এবং ঢাকা িবভােগ এ অ পাত ২৯৮ যা সবিন ।  
 

2.14 িনভরশীলতা অ পাত (Dependency Ratio) 
িবভাগ জাতীয় প ী শহর 

1 2 3 4 

জাতীয় 52.64 56.09 45.63 
বিরশাল 57.72 59.19 53.51 
চ াম 59.97 64.24 52.18 
ঢাকা 46.32 52.76 39.66 
লনা 48.00 49.00 45.07 

ময়মনিসংহ 60.33 62.43 53.43 
রাজশাহী 48.89 50.08 45.19 
রং র 53.09 54.20 49.26 
িসেলট 60.10 62.08 52.04 
 

সারিণ ২.১4 এ কম ম বয়সী জনসং ার (১৫-৬৪ বছর) িবপরীেত িনভরশীল বয়সী (০-১৪ বছর এবং ৬৫ বছর ও ত ) 
জনসং ার অ পাত উপ াপন করা হেয়েছ। দেশ িনভরশীলতার এ অ পাত ৫২.৬৪ যা প ী এলাকায় ৫৬.০৯ এবং শহর 
এলাকায় ৪৫.৬৩। িনভরশীলতার অ পাত ময়মনিসংহ িবভােগ সেবা  (৬০.৩৩) এবং ঢাকা িবভােগ সবিন  (৪৬.৩২)।  
 

2.১5 ববািহক অব া (%)  
িবভাগ মাট অিববািহত বতমােন িববািহত িবধবা/িবপ ীক তালাক া  দা ত  িবি  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

  জাতীয় 100 28.65 65.26 5.31 0.42 0.37 
বিরশাল 100 27.20 66.66 5.54 0.29 0.31 
চ াম 100 32.57 61.67 5.14 0.30 0.32 
ঢাকা 100 28.93 65.63 4.66 0.40 0.37 
লনা 100 24.52 68.85 5.62 0.55 0.46 

ময়মনিসংহ 100 27.75 65.74 5.76 0.40 0.35 
রাজশাহী 100 24.38 68.97 5.66 0.61 0.37 
রং র 100 25.78 67.65 5.84 0.38 0.35 
িসেলট 100 37.77 55.59 5.81 0.43 0.39 
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সারিণ ২.15 এ ১০ বছর ও ত  বয়সী জনসং ার ববািহক অব ার শতকরা হার উে খ করা হেয়েছ। দেশ ১০ বছর ও 
ত  বয়সী জনসং ার ২৮.৬৫% অিববািহত এবং ৬৫.২৬% বতমােন িববািহত। বতমােন িববািহত সং ার হার রাজশাহী 
িবভােগ সেবা  (৬৮.৯৭%) এবং িসেলট িবভােগ সবিন  (৫৫.৫৯%)। 
 

2.১6 ধমিভি ক জনসং া (%) 
িবভাগ মাট সলমান িহ  বৗ  ি ান অ া  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০২২ 
  জাতীয় ১০০.০০ 91.04 7.95 0.61 0.30 0.12 
বিরশাল ১০০.০০ 91.52 8.24 0.05 0.13 0.06 
চ াম ১০০.০০ 90.11 6.61 2.92 0.22 0.14 
ঢাকা ১০০.০০ 93.35 6.25 0.05 0.28 0.07 
লনা ১০০.০০ 88.18 11.52 0.01 0.24 0.06 

ময়মনিসংহ ১০০.০০ 95.54 3.92 0.01 0.46 0.07 
রাজশাহী ১০০.০০ 93.67 5.67 0.01 0.41 0.24 
রং র ১০০.০০ 86.41 12.98 0.02 0.41 0.18 
িসেলট ১০০.০০ 86.17 13.50 0.01 0.23 0.08 

২০১১ 
  জাতীয় ১০০.০০ 9০.৩৯ ৮.৫৪ 0.6২ 0.3১ 0.14 
বিরশাল ১০০.০০ 9০.৬৪ ৯.১৬ 0.0৪ 0.1৬ 0.00 
চ াম ১০০.০০ ৮৯.৫৮ ৭.০৫ ৩.০৫ 0.22 0.10 
ঢাকা ১০০.০০ 93.৩৪ ৬.২২ 0.0৩ 0.৩৭ 0.04 
লনা ১০০.০০ 8৬.৮১ ১২.৮৫ 0.0০ 0.2৮ 0.06 

ময়মনিসংহ - - - - - - 
রাজশাহী ১০০.০০ 93.৩১ ৫.৮৮ 0.0০ 0.৩৮ 0.42 
রং র ১০০.০০ 86.০৩ ১৩.২১ 0.02 0৩৮ 0.36 
িসেলট ১০০.০০ 8৫.৫৯ ১৪.০৫ 0.01 0.23 1.12 

 

সারিণ ২.16 এ ধমিভি ক জনসং ার শতকরা হার উে খ করা হেয়েছ। সারিণ   পযােলাচনা করেল দখা যায়, জন মাির 

ও হগণনা ২০২২ অ যায়ী দেশর মাট জনসং ার ৯১.০৪% সলমান, ৭.৯৫% িহ , ০.৬১% বৗ , ০.৩০% ি ান 

এবং ০.১২% অ া  ধমাবল ী। প া ের ২০১১ সােল ধমিভি ক জনসং ার এ হার িছল যথা েম 9০.৩৯%, ৮.৫৪%, 

0.6২%, 0.3১% ও 0.14%। 
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2.১7 সা রতার হার (৭ বছর ও ত ) 

িবভাগ 

বাংলােদশ প ী শহর 
মাট 

( ষ ও 
মিহলা) 

ষ মিহলা িহজড়া 
মাট 

( ষ ও 
মিহলা) 

ষ মিহলা িহজড়া 
মাট 

( ষ ও 
মিহলা) 

ষ মিহলা িহজড়া 

১ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ১1 ১2 ১3 
২০22 

জাতীয় 74.66 76.56 72.82 ৫৩.৬৫ 71.56 73.29 69.93 ৫১.৯৭ 81.28 83.18 79.30 ৫৫.২৮ 
বিরশাল 77.57 78.49 76.71 ৬৫.৩০ 75.95 76.73 75.23 ৬৬.১১ 82.35 83.51 81.21 ৬৪.৬৫ 
চ াম 76.53 77.74 75.43 ৫০.৮৪ 74.29 75.14 73.54 ৫০.২৭ 80.85 82.40 79.30 ৫১.৩৮ 
ঢাকা 78.09 80.08 76.02 ৫৬.০৯ 73.28 75.17 71.47 ৫৪.৫৬ 83.40 85.11 81.48 ৫৬.৯৯ 
লনা 75.02 77.16 72.95 ৫৯.৯৩ 72.93 75.00 70.92 ৬০.২৬ 81.35 83.59 79.14 ৫৯.৫৩ 

ময়মনিসংহ 67.09 68.77 65.49 ৪৪.৩৬ 64.59 66.10 63.17 ৪১.৩২ 75.60 77.67 73.57 ৪৮.২৯ 
রাজশাহী 71.91 73.90 69.97 ৫৪.২৩ 69.31 71.26 67.43 ৫০.১৫ 80.13 82.12 78.15 ৬২.১৯ 
রং র 70.75 73.88 67.69 ৪৯.৮৩ 68.95 72.13 65.88 ৫১.৪১ 77.05 79.96 74.16 ৪৭.৪৪ 
িসেলট 71.92 73.54 70.39 ৪৪.৩৯ 70.28 71.70 68.97 ৪৫.২৫ 78.85 81.10 76.63 ৪৩.০০ 

২০১১ 
জাতীয় ৫১.৭৭ ৫৪.১১ ৪৯.৪৪ - ৪৭.১৬ ৪৯.০১ ৪৫.৩৮ - ৬৬.৪০ 69.30 63.22 - 
বিরশাল ৫৬.৭৫ ৫৭.৬২ ৫৫.৯৩ - ৫৪.০৬ ৫৪.৬২ ৫৩.৫৩ - ৭০.১৩ ৭১.৯২ ৬৮.৩০ - 
চ াম ৫২.৬৯ ৫৩.৯৪ ৫১.৫২ - ৪৯.০৬ ৪৯.৬৬ ৪৮.৫২ - ৬৩.৬০ ৬৫.৮৬ ৬১.২১ - 
ঢাকা ৫৪.১৯ ৫৭.০০ ৫১.২৭ - ৪৬.৬৩ ৪৮.৬৩ ৪৪.৬৬ - ৬৯.০০ ৭২.০৩ ৬৫.৪৫ - 
লনা ৫৩.২৩ ৫৫.৭২ ৫০.৭৫  ৫০.২০ ৫২.৫১ ৪৭.৯৩  ৬৬.৭৮ ৬৯.৭২ ৬৩.৭৩  

ময়মনিসংহ - - - - - - - - - - - - 
রাজশাহী ৪৮.০৫ ৫০.৫০ ৪৫.৬০ - ৪৪.৫৯ ৪৬.৯০ ৪২.৩০ - ৬৩.৪৬ ৬৬.২০ ৬০.৬২ - 
রং র ৪৭.১৯ ৫০.৬০ ৪৩.৮২ - ৪৪.৮১ ৪৮.১৩ ৪১.৫৬ - ৬২.১১ ৬৫.৭৯ ৫৮.৩৪ - 
িসেলট ৪৫.০১ ৪৬.৯৬ ৪৩.১০ - ৪২.২৬ ৪৩.৮৬ ৪০.৭২ - ৬০.১৯ ৬৩.২০ ৫৬.৯৫ - 

 

সারিণ ২.17 এ ৭ (সাত) বছর ও ত  বয়সী জনসং ার িল  ও এলাকািভি ক সা রতার শতকরা হার উে খ করা 
হেয়েছ। সারিণ পযােলাচনায় দখা যায়, ২০২২ সােল বাংলােদেশ মাট ( ষ ও মিহলা) সা রতার হার 74.66%, যা প ী 
এলাকায় 71.56% এবং শহর এলাকায় 81.28%। িল িভি ক িবে ষেণ দখা যায় েষর সা রতার হার 76.56%, 
মিহলােদর সা রতার হার 72.82% এবং িহজড়ােদর সা রতার হার ৫৩.৬৫%। মাট ( ষ ও মিহলা) সা রতার 
সেবা  হার ঢাকা িবভােগ 78.09% এবং সবিন  হার ময়মনিসংহ িবভােগ 67.09%। ২০১১ সােল মাট ( ষ ও মিহলা) 
সা তার হার িছল ৫১.৭৭%। িবভাগিভি ক িবে ষেণ দখা যায়, ২০১১ সােল বিরশাল িবভােগ সেবা  (৫৬.৭৫%) এবং 
িসেলট িবভােগ সবিন  (৪৫.০১%)।  
 

লখিচ  ২.9 সা রতার হার 

 

ষ মিহলা ষ মিহলা ষ মিহলা

জাতীয় প ী শহর

54.11 49.44 49.01 45.38

69.30 63.22
76.56 72.82 73.29 69.93

83.18 79.30

2011 2022
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২.১8 িতব ীর সং া ও হার 

িবভাগ 
মাট ষ মিহলা 

সং া শতকরা হার সং া শতকরা হার সং া শতকরা হার 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জাতীয় 2,361,604 1.43 1,334,105 1.63 1,027,499 1.23 
বিরশাল 146,540 1.61 82,544 1.86 63,996 1.37 
চ াম 444,606 1.34 253,674 1.58 190,932 1.11 
ঢাকা 474,988 1.08 268,302 1.19 206,686 0.95 
লনা 308,185 1.77 174,899 2.03 133,286 1.52 

ময়মনিসংহ 188,043 1.54 104,310 1.74 83,733 1.34 
রাজশাহী 333,011 1.64 188,942 1.87 144,069 1.40 
রং র 304,163 1.73 170,877 1.96 133,286 1.50 
িসেলট 162,068 1.47 90,557 1.68 71,511 1.27 

 

সারিণ ২.18 এ কমপে  এক  িতবি তা রেয়েছ এমন ি র সং া ও শতকরা হার উে খ করা হেয়েছ। সারিণ  

পযােলাচনা কের দখা যাে , দেশর মাট জনসং ার  2,361,604 জন (1.43%) এর কমপে  এক ধরেনর িতবি তা 

রেয়েছ। মাট েষর 1.63% এবং মাট মিহলার 1.23% এর কমপে  এক ধরেনর িতবি তা রেয়েছ। সবািধক 

িতবি তা রেয়েছ লনা িবভােগ (1.77%) এবং সবিন  িতবি তা রেয়েছ ঢাকা িবভােগ (1.08%)। ষ ও মিহলা 

উভয় ে ই সবািধক িতবি তা রেয়েছ লনা িবভােগ ( ষ-২.০৩% ও মিহলা- ১.৫২%) এবং উভয় ে ই সবিন  

িতবি তা রেয়েছ ঢাকা িবভােগ ( ষ-১.১৯% ও মিহলা- ০.৯৫%)।  
         

2.১9 ধরন ও িল  অ যায়ী িতবি তার হার  

িতবি তার ধরন 
মাট িতব ী ি র িভি েত  মাট জনসং ার িভি েত 

মাট ষ মিহলা মাট ষ মিহলা 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

মাট ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 
অ জম 3.78 3.92 3.59 0.05 0.06 0.04 
শারীিরক িতবি তা 32.০০ 34.87 28.26 0.46 0.57 0.35 
মানিসক অ তাজিনত িতবি তা  9.65 9.64 9.66 0.14 0.16 0.12 
ি  িতবি তা 11.46 10.28 12.98 0.16 0.17 0.16 

বাক িতবি তা 8.6০ 8.52 8.71 0.12 0.14 0.11 
ি  িতবি তা 5.9০ 6.03 5.73 0.08 0.10 0.07 
বণ িতবি তা 5.07 4.33 6.02 0.07 0.07 0.07 
বণ- ি  িতবি তা  0.58 0.41 0.8০ 0.01 0.01 0.01 

সির াল পালিস 1.24 1.28 1.18 0.02 0.02 0.01 
ডাউন িসনে াম  1.08 0.98 1.21 0.02 0.02 0.01 
ব মাি ক িতবি তা 11.57 11.38 11.81 0.17 0.19 0.15 
অ া  িতবি তা 9.09 8.35 10.05 0.13 0.14 0.12 

িতবি  নয়  - - - 98.57 98.37 98.77 
 

সারিণ ২.19 এ িতবি তার ধরন অ যায়ী শতকরা হার উে খ করা হেয়েছ। সারিণেত িতবি তার িত  ধরেনর ে  

 এক ধরেনর  িতবি তােক িবেবচনা করা হেয়েছ। উে , কােনা ি র মে  একািধক ধরেনর িতবি তা 

পিরলি ত হেল তা ব মাি ক িতবি তা িহেসেব িবেবিচত হেয়েছ। সারিণ  পযােলাচনা কের দখা যাে , মাট িতব ী 

মে  শারীিরক িতবি তা স  ি র সং া সবািধক (32%) যা দেশর মাট জনসং ার 0.46%।  
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২.২০  মাবাইল ফান বহারকারী (%) 

িবভাগ 
৫ বছর ও ত  বয়সীেদর জ  ১৮ বছর ও ত  বয়সীেদর জ  

মাট ষ মিহলা মাট ষ মিহলা 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জাতীয় 55.89 66.53 45.53 72.31 86.72 58.83 
বিরশাল 56.39 64.74 48.5 73.63 85.48 63.02 
চ াম 55.51 61.96 49.56 76.3 86.49 67.44 
ঢাকা 62.07 70.59 53.26 78.41 89.26 67.43 
লনা 55.91 68.76 43.36 69.35 85.97 53.72 

ময়মনিসংহ 49.91 62.6 37.85 65.63 83.39 49.67 
রাজশাহী 54.3 68.99 39.96 67.57 86.65 49.75 
রং র 51.84 66.86 37.17 66.02 86.05 47.35 
িসেলট 47.55 59.68 36.09 65.48 82.96 49.78 

 

সারিণ ২.২০ এ ৫ (প চ) বছর ও ত  এবং ১৮ (আঠােরা) বছর ও ত   জনসং ার মে  িনজ বহােরর মাবাইল ফান 

রেয়েছ এমন জনসং ার শতকরা হার উে খ করা হেয়েছ। সারিণ পযােলাচনায় দখা যায়, ৫ (প চ) বছর ও ত  বয়সীেদর 

মে  মাট ৫৫.৮৯% এবং  ১৮ (আঠােরা) বছর ও ত   বয়সীেদর মে  ৭২.৩১% জনসং ার িনজ বহােরর মাবাইল 

ফান রেয়েছ। িল িভি ক িবে ষেণ দখা যায়, ৫ (প চ) বছর ও ত  বয়সীেদর মে  66.53% েষর ও ৪৫.৫৩% 

মিহলার এবং ১৮ (আঠােরা) বছর ও ত  বয়সীেদর মে   ৮৬.৭২% েষর ও ৫৮.৮৩% মিহলার িনজ বহােরর 

মাবাইল ফান রেয়েছ। িবভাগিভি ক িবে ষেণ পিরলি ত হয়, উভয় িণর বয়সীেদর মে  িনজ বহােরর মাবাইল 

ফান রেয়েছ এমন জনসং া সবািধক ঢাকা িবভােগ এবং সবিন  িসেলট িবভােগ। 
 

২.২১ ই ারেনট বহারকারী (%) 

িবভাগ 
৫ বছর ও ত  বয়সীেদর জ  ১৮ বছর ও ত  বয়সীেদর জ  

মাট ষ মিহলা মাট ষ মিহলা 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

  জাতীয় 30.68 38.02 23.52 37.01 46.53 28.09 
বিরশাল 23.70 30.41 17.37 28.72 37.55 20.81 
চ াম 37.36 42.59 32.55 47.96 55.91 41.04 
ঢাকা 40.41 47.98 32.59 48.09 57.61 38.44 
লনা 27.54 35.94 19.34 31.49 41.73 21.86 

ময়মনিসংহ 20.23 27.94 12.90 24.37 34.26 15.47 
রাজশাহী 23.34 31.77 15.12 26.40 36.47 16.98 
রং র 17.67 25.41 10.11 20.62 30.14 11.74 
িসেলট 28.05 35.57 20.95 36.12 46.71 26.60 

 

সারিণ ২.২১ এ ৫ (প চ) বছর ও ত  এবং ১৮ (আঠােরা) বছর ও ত   জনসং ার মে  গত িতন মােস ই ারেনট 

বহার কেরেছ এমন জনসং ার শতকরা হার উে খ করা হেয়েছ। সারিণ পযােলাচনায় দখা যায়, ৫ (প চ) বছর ও ত  

বয়সীেদর মে  মাট ৩০.৬৮% এবং  ১৮ (আঠােরা) বছর ও ত   বয়সীেদর মে  ৩৭.০১% জনসং া গত িতন মােস 

ই ারেনট বহার কেরেছ। িল িভি ক িবে ষেণ দখা যায়, ৫ (প চ) বছর ও ত  বয়সীেদর মে  ৩৮.০২% েষর ও 

২৩.৫২% মিহলার এবং ১৮ (আঠােরা) বছর ও ত  বয়সীেদর মে   ৪৬.৫৩% েষর ও ২৮.০৯% মিহলা গত িতন 

মােস ই ারেনট বহার কেরেছ। িবভাগিভি ক িবে ষেণ পিরলি ত হয়, উভয় িণর বয়সীেদর মে  গত িতন মােস 

ই ারেনট বহার কেরেছ এমন জনসং া সবািধক ঢাকা িবভােগ এবং সবিন  রং র িবভােগ। 
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অ ায়-৩: খানার বিশ  
অ ায় ৩ এ খানার সং া, খানার আকার, বাস েহর সং া, খানার খাবার পািনর ধান উৎস, খানার টয়েলট িবধার ধরন এবং 

খানার িব ৎ িবধার ধান উৎস উপ াপন করা হেয়েছ। 
 

৩.1 খানার সং া 

মাির বছর 
খানার সং া  

গণনা ত সম য় ত  
1 ২ ৩ 

২০২২ 41,010,051 - 
2011 ৩২,০৬৭,৭০০ 32,173,630 
2001 ২৫,৩৬২,৩২১ 25,490,822 
1991 19,397,992 19,397,992 
1981 ১৫,০৭৫,৮৮৫ ১৫,০৭৫,৮৮৭ 
1974 - ১২,৬৭৮,৬৬৮ 

 

সারিণ ৩.১ এ ১৯৭৪-২০২২ সমেয় িবিভ  মাির বছের বাংলােদেশর খানার সং া উে খ করা হেয়েছ। দেশর মাট খানার 

সং া মা েয় ি  পেয়েছ। ১৯81 সােল বাংলােদেশর মাট খানার সং া িছল ১৫,০৭৫,৮৮৫  যা সমেয়র বধােন 

২.৭২ ণ ি  পেয় ২০২২ সােল 41,010,051  হেয়েছ। 
 

৩.২ িবভাগ অ যায়ী খানার সং া ও আকার  
িবভাগ খানার সং া খানার আকার 

2011 2022 2011 2022 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

জাতীয় ৩২,১৭৩,৬৩০ 41,010,051 4.4 4.0 
বিরশাল 1862841 2,219,801 4.4 4.1 
চ াম 5626310 7,528,333 ৫.০ 4.4 
ঢাকা ১০৮৪৯৩১৫ 11,628,899 ৪.3 3.8 
লনা 3739779 4,501,091 4.2 3.9 

ময়মনিসংহ - 3,057,546 - 4.0 
রাজশাহী 4486829 5,371,729 4.1 3.8 
রং র 3817664 4,488,995 4.1 3.9 
িসেলট 1790892 2,213,657 5.5 5.0 

 

সারিণ ৩.২ এ মািরর বছরিভি ক খানার সং া এবং খানার আকার উে খ করা হেয়েছ। সারিণ  িবে ষণ কের দখা 

যায়, ২০১১ সােল খানার  সং া িছল ৩২,১৭৩,৬৩০  যা মা েয় ি  পেয় ২০২২ সােল 41,010,051  ত উপনীত 

হেয়েছ। এছাড়া খানার আকার ২০১১ সােল িছল ৪.4 যা ২০২২ সােল াস পেয় ৪.০ হেয়েছ। 2022 সােল িবভাগিভি ক 

খানার সং া এবং আকার ল  করেল দখা যায়, ঢাকা িবভােগ খানার সং া সেবা  (11,628,899 ) এবং িসেলট 

িবভােগ সবিন  (2,213,657 ) িক  খানার আকার িসেলট িবভােগ সেবা  (৫.০) এবং ঢাকা িবভাগ ও রাজশাহী িবভােগ 

সবিন  (৩.৮)।   
 

 
 
 



জন মাির ও হগণনা ২০২২ 
 

22 
 

 
৩.৩ প ী ও শহরিভি ক খানার সং া ও আকার 

িবভাগ 
খানার সং া খানার আকার 

মাট প ী শহর মাট প ী শহর 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জাতীয় 41,010,051 27,820,341 13,189,710 4.0 4.1 3.9 
বিরশাল 2,219,801 1,664,051 555,750 4.1 4.1 4.1 
চ াম 7,528,333 4,923,297 2,605,036 4.4 4.5 4.3 
ঢাকা 11,628,899 6,023,100 5,605,799 3.8 3.9 3.7 
লনা 4,501,091 3,383,402 1,117,689 3.9 3.9 3.9 

ময়মনিসংহ 3,057,546 2,385,120 672,426 4.0 4.0 4.1 
রাজশাহী 5,371,729 4,127,198 1,244,531 3.8 3.8 3.9 
রং র 4,488,995 3,530,571 958,424 3.9 3.9 4.0 
িসেলট 2,213,657 1,783,602 430,055 5.0 5.0 4.8 

 

সারিণ ৩.৩ এ প ী ও শহর এলাকা অ যায়ী খানার সং া এবং খানার আকার উে খ করা হেয়েছ। সারিণ  িবে ষণ কের 

দখা যায়, প ী এলাকায় দেশর মাট খানার সং া 27,820,341  এবং শহর এলাকায় খানার সং া   13,189,710 । 

িবভাগিভি ক খানার সং া িবে ষেণ দখা যায়, প ী এলাকায় ঢাকা িবভােগ খানার সং া সেবা   (6,023,100 ) এবং 

বিরশাল িবভােগ সবিন  (1,664,051 )। অ পভােব শহর এলাকায় ঢাকা িবভােগ খানার সং া সেবা  (5,605,799) 

প া ের িসেলট িবভােগ খানার সং া সবিন  (430,055 )। খানার আকার ল  করেল দখা যায়, প ী ও শহর উভয় 

এলাকার ে ই খানার আকার সেবা  িসেলট িবভােগ (যথা েম 5.0 ও 4.8)। তেব, প ী এলাকায় খানার আকার সবিন  

রাজশাহী িবভােগ (3.8) িক  শহর এলাকায় সবিন  ঢাকা িবভােগ (3.৭)।    
 

৩.৪ বসবােসর ধরন অ যায়ী খানার সং া  

িবভাগ 
বসবােসর ধরন 

মাট বি  খানার ভাসমান খানা 
বি  ও ভাসমান তীত 

অ া  খানা 
1 2 ৩ ৪ ৫ 

জাতীয় 41,010,051 507,486 19,134 40,483,431 
বিরশাল 2,219,801 10,009 1,070 2,208,722 
চ াম 7,528,333 110,857 4,529 7,412,947 
ঢাকা 11,628,899 269,513 8,676 11,350,710 
লনা 4,501,091 36,333 1,236 4,463,522 

ময়মনিসংহ 3,057,546 9,286 637 3,047,623 
রাজশাহী 5,371,729 17,713 1,153 5,352,863 
রং র 4,488,995 24,425 991 4,463,579 
িসেলট 2,213,657 29,350 842 2,183,465 

 

সারিণ ৩.৪ এ বসবােসর ধরন অ যায়ী খানার সং া ও জনসং া উে খ করা হেয়েছ। সারিণ  পযােলাচনা কের দখা যায়, 

বি  খানা ও ভাসমান খানার সং া যথা েম 507,486  এবং 19,134 । প া ের বি  খানা ও ভাসমান খানা তীত 

অ া  খানার সং া 4০,৪৮৩,৪৩১ ।  
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৩.৫ বাস েহর সং া 
িবভাগ মাট  প ী শহর 

১ ২ ৩ ৪ 

জাতীয় 35,990,951 27,811,667 8,179,284 
বিরশাল 2,034,638 1,585,451 449,187 
চ াম 6,450,133 4,798,755 1,651,378 
ঢাকা 8,119,205 5,799,998 2,319,207 
লনা 4,303,563 3,407,059 896,504 

ময়মনিসংহ 3,062,378 2,473,786 588,592 
রাজশাহী 5,128,861 4,107,964 1,020,897 
রং র 5,007,156 4,049,887 957,269 
িসেলট 1,885,017 1,588,767 296,250 

 

সারিণ ৩.৫ এ িবভাগওয়াির প ী ও শহরিভি ক দেশর মাট বাস েহর সং া উপ াপন করা হেয়েছ। দেশ সবেমাট 

বাস েহর সং া 35,990,951  যার মে  প ী এলাকায় ২৭,৮১১,৬৬৭  এবং শহর এলাকায় ৮,১৭৯,২৮৪ । সবািধক 

বাস েহর সং া ঢাকা িবভােগ (৮,১১৯,২০৫ ) এবং সবিন  িসেলট িবভােগ (১,৮৮৫,০১৭ )। 
 

৩.৬ খাবার পািনর ধান উৎস (%) 

িবভাগ মাট 
াপ/ পাইপ 
(সা াই) 

উবওেয়ল 
(গভীর/ 
অগভীর) 

বাতলজাত 
পািন/পািনর 

জার 
প/ য়া 

র/নদী/
খাল/েলক 

ঝরনা/ ছড়া ি র পািন অ া  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

জাতীয় ১০০.০০ 11.74 85.66 0.59 0.35 0.89 0.12 0.42 0.24 
বিরশাল ১০০.০০ 3.94 91.54 0.22 0.08 2.85 0.00 1.26 0.10 
চ াম ১০০.০০ 12.23 84.76 0.45 1.07 0.51 0.59 0.04 0.36 
ঢাকা ১০০.০০ 26.64 72.67 0.43 0.03 0.04 0.00 0.01 0.17 
লনা ১০০.০০ 3.38 86.53 3.14 0.04 3.76 0.00 3.02 0.12 

ময়মনিসংহ ১০০.০০ 1.53 97.64 0.06 0.18 0.08 0.03 0.01 0.46 
রাজশাহী ১০০.০০ 6.42 93.23 0.07 0.08 0.02 0.00 0.00 0.18 
রং র ১০০.০০ 1.00 98.83 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.10 
িসেলট ১০০.০০ 5.50 87.56 0.17 1.98 3.78 0.10 0.19 0.71 

 

সারিণ ৩.৬ এ খানায় খাবার পািনর ধান উৎেসর িবভাজন শতকরা হাের উে খ করা হেয়েছ। সারিণ  িবে ষণ করেল 

দখা যায়, জাতীয় পযােয় ৮৫.৬৬% খানার খাবার পািনর ধান উৎস গভীর/অগভীর উবওেয়ল এবং ১১.৭৪% খানার 

খাবার পািনর ধান উৎস াপ/পাইপ (সা াই)। রং র িবভােগ সেবা  ৯৮.৮৩% খানার খাবার পািনর ধান উৎস 

গভীর/অগভীর উবওেয়ল এবং ঢাকা িবভােগ সেবা  ২৬.৬৪% খানার খাবার পািনর ধান উৎস াপ/পাইপ (সা াই)।  
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লখিচ  ৩.১ খাবার পািনর ধান উৎস  

 
 

৩.৭ টয়েলট িবধার ধরন  (%) 

িবভাগ মাট 
াশ কের/পািন 
ঢেল িনরাপদ 

িন াশন 

াশ কের/পািন 
ঢেল অিনরাপদ 

িন াশন 

াবসহ িপট াি ন/ 
ভি েলেটড ইম ভড 

াি ন/ কে াি ং 
াি ন 

াব ছাড়া 
িপট াি ন/ 
উ ু  িপট 

ক চা/ খালা/ ল  
াি ন 

( ায়ী/অ ায়ী) 

খালা 
জায়গা /   
াি ন নই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

জাতীয় ১০০.০০ 56.04 12.86 21.72 4.08 4.07 1.23 
বিরশাল ১০০.০০ 38.16 12.51 41.95 5.27 1.81 0.30 
চ াম ১০০.০০ 59.05 13.65 20.35 3.71 2.35 0.90 
ঢাকা ১০০.০০ 69.35 11.77 15.00 2.17 1.43 0.28 
লনা ১০০.০০ 55.03 11.44 24.90 3.79 4.51 0.34 

ময়মনিসংহ ১০০.০০ 38.73 18.19 26.01 8.65 6.87 1.55 
রাজশাহী ১০০.০০ 55.34 11.36 22.67 4.01 5.07 1.56 
রং র ১০০.০০ 43.77 11.62 27.45 4.21 8.64 4.31 
িসেলট ১০০.০০ 46.35 17.97 15.00 8.37 9.66 2.65 
 

সারিণ ৩.৭ এ টয়েলট িবধার ধরেনর িবভাজন শতকরা হাের উে খ করা হেয়েছ। সারিণ  িবে ষণ কের দখা যায়, জাতীয় 

পযােয় 56.04% খানায় াশ কের/পািন ঢেল িনরাপদ িন াশন সংবিলত টয়েলট িবধা রেয়েছ। ২১.৭২ % খানায় াবসহ 

িপট াি ন/ ভি েলেটড ইম ভড াি ন/কে াি ং াি ন সংবিলত টয়েলট িবধা রেয়েছ এবং 1.23% খানায় 

টয়েলট িবধা নই।  
 

  

11.74%

85.65%

0.59%

0.35% 0.89% 0.12% 0.42% 0.24%

াপ/পাইপ (সা াই)

উবওেয়ল (গভীর/অগভীর)

বাতলজাত পািন/পািনর জার

প/ য়া

র/নদী/খাল

ঝরনা/ছড়া

ি র পািন

অ া
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লখিচ  ৩.২ টয়েলট িবধার ধরন  

 

৩.৮ িব ৎ িবধার ধান উৎস (%) 

িবভাগ মাট জাতীয় ি ড সৗর িব ৎ অ া  
িব ৎ িবধা 

নই 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

জাতীয় ১০০.০০ 97.61 1.45 0.19 0.75 
বিরশাল ১০০.০০ 96.66 2.30 0.24 0.80 
চ াম ১০০.০০ 93.37 5.06 0.34 1.23 
ঢাকা ১০০.০০ 99.30 0.31 0.13 0.25 
লনা ১০০.০০ 99.04 0.34 0.10 0.53 

ময়মনিসংহ ১০০.০০ 98.67 0.39 0.20 0.74 
রাজশাহী ১০০.০০ 98.30 0.83 0.09 0.78 
রং র ১০০.০০ 97.73 0.88 0.20 1.20 
িসেলট ১০০.০০ 97.75 0.71 0.32 1.21 

 

সারিণ ৩.৮ এ খানায় িব ৎ িবধার ধান উৎেসর হার উে খ করা হেয়েছ। সারিণ থেক দখা যাে , জাতীয় পযােয় 

৯৭.৬১% খানায় িব ৎ িবধার ধান উৎস জাতীয় ি ড। ১.৪৫% খানায় সৗর িব ৎ ০.১৯% খানায় অ া  উৎস ( যমন: 

জনােরটর) এবং ০.৭৫% খানায় িব ৎ িবধা নই। 

 
 
 
  

াশ কের/পািন ঢেল িনরাপদ িন াশন  
56.0%

াশ কের/পািন ঢেল অিনরাপদ িন াশন  
12.9%

াবসহ িপট াি ন/ ভি েলেটড 
ইম ভড াি ন   / কে াি ং াি ন

21.7%

াব ছাড়া িপট াি ন / উ ু  িপট
4.1%

ক চা/ খালা/ ল  াি ন ( ায়ী/অ ায়ী)
4.1%

খালা জায়গা / াি ন নই
1.2%
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সংেযাজনী 1: িবশদ সারিণ 
স-১.১ জলািভি ক জনসং া ও িল া পাত 

জলা মাট জনসং া 
িল িভি ক িবভাজন 

িল া পাত 
ষ মিহলা িহজড়া মাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জাতীয় 165,158,616 81,712,824 83,347,206 12,629 165,072,659 98.04 
বিরশাল 9,100,102 4,436,750 4,658,421 563 9,095,734 95.24 
বর না 1,010,530 494,625 515,608 96 1,010,329 95.93 
বিরশাল 2,570,450 1,254,840 1,314,423 151 2,569,414 95.47 
ভালা 1,932,514 945,076 985,131 129 1,930,336 95.93 

ঝালকা  661,161 316,521 344,424 40 660,985 91.90 
প য়াখালী 1,727,254 843,027 883,656 93 1,726,776 95.40 
িপেরাজ র 1,198,193 582,661 615,179 54 1,197,894 94.71 
চ াম 33,202,326 16,024,572 17,160,140 2,026 33,186,738 93.38 
বা রবান 481,109 246,590 234,035 17 480,642 105.36 
া ণবািড়য়া 3,306,559 1,537,743 1,767,766 202 3,305,711 86.99 

চ দ র 2,635,748 1,228,774 1,405,682 132 2,634,588 87.41 
চ াম 9,169,464 4,566,039 4,597,076 645 9,163,760 99.32 

িম া 6,212,216 2,898,583 3,310,416 373 6,209,372 87.56 
ক বাজার 2,823,265 1,432,864 1,388,086 173 2,821,123 103.23 
ফনী 1,648,896 780,065 868,124 84 1,648,273 89.86 

খাগড়াছিড় 714,119 357,406 356,477 51 713,934 100.26 
ল ী র 1,938,111 912,932 1,024,669 118 1,937,719 89.10 
নায়াখালী 3,625,252 1,730,561 1,893,604 198 3,624,363 91.39 

রা ামা  647,587 333,015 314,205 33 647,253 105.99 
ঢাকা 44,215,107 22,459,822 21,721,556 4,577 44,185,955 103.40 
ঢাকা 14,734,025 7,883,940 6,829,098 2,185 14,715,223 115.45 
ফিরদ র 2,162,876 1,050,193 1,112,061 151 2,162,405 94.44 
গাজী র 5,263,474 2,734,086 2,524,805 599 5,259,490 108.29 
গাপালগ  1,295,053 634,105 660,770 65 1,294,940 95.96 

িকেশারগ  3,267,630 1,572,370 1,694,057 225 3,266,652 92.82 
মাদারী র 1,293,027 615,579 677,043 79 1,292,701 90.92 
মািনকগ  1,558,024 751,784 805,890 107 1,557,781 93.29 

ীগ  1,625,418 788,145 836,564 93 1,624,802 94.21 
নারায়ণগ  3,909,138 2,015,845 1,892,162 364 3,908,371 106.54 
নরিসংদী 2,584,452 1,265,578 1,317,873 178 2,583,629 96.03 
রাজবাড়ী 1,189,821 581,907 607,499 95 1,189,501 95.79 
শরীয়ত র 1,294,561 621,288 672,752 87 1,294,127 92.35 
টা াইল 4,037,608 1,945,002 2,090,982 349 4,036,333 93.02 
লনা 17,416,645 8,620,114 8,786,554 1,148 17,407,816 98.11 

বােগরহাট 1,613,079 801,716 810,581 90 1,612,387 98.91 
য়াডা া 1,234,066 607,558 626,245 93 1,233,896 97.02 

যেশার 3,076,849 1,522,763 1,549,146 195 3,072,104 98.30 
িঝনাইদহ 2,005,849 995,544 1,009,712 148 2,005,404 98.60 
লনা 2,613,385 1,311,388 1,300,698 228 2,612,314 100.82 
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জলা মাট জনসং া 
িল িভি ক িবভাজন 

িল া পাত 
ষ মিহলা িহজড়া মাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ি য়া 2,149,692 1,055,681 1,093,549 124 2,149,354 96.54 
মা রা 1,033,115 508,940 523,988 48 1,032,976 97.13 
মেহর র 705,356 340,025 365,165 39 705,229 93.12 

নড়াইল 788,673 383,380 404,814 43 788,237 94.71 
সাত ীরা 2,196,581 1,093,119 1,102,656 140 2,195,915 99.14 
ময়মনিসংহ 12,225,498 5,984,875 6,233,864 972 12,219,711 96.01 
জামাল র 2,499,737 1,215,902 1,282,768 170 2,498,840 94.79 
ময়মনিসংহ 5,899,052 2,897,880 2,997,931 471 5,896,282 96.66 
ন েকাণা 2,324,856 1,138,660 1,184,308 219 2,323,187 96.15 
শর র 1,501,853 732,433 768,857 112 1,501,402 95.26 

রাজশাহী 20,353,119 10,079,495 10,265,796 1,574 20,346,865 98.19 
ব ড়া 3,734,300 1,852,193 1,880,480 433 3,733,106 98.50 
জয় রহাট 956,430 472,531 483,563 94 956,188 97.72 
নওগ  2,784,598 1,374,312 1,408,840 173 2,783,325 97.55 
নােটার 1,859,921 919,696 939,633 116 1,859,445 97.88 
চ পাইনবাবগ  1,835,527 887,057 948,165 88 1,835,310 93.56 
পাবনা 2,909,622 1,449,989 1,459,013 165 2,909,167 99.38 
রাজশাহী 2,915,013 1,458,223 1,455,185 223 2,913,631 100.21 
িসরাজগ  3,357,708 1,665,494 1,690,917 282 3,356,693 98.50 
রং র 17,610,956 8,726,521 8,873,628 929 17,601,078 98.34 
িদনাজ র 3,315,238 1,660,997 1,653,305 162 3,314,464 100.47 
গাইবা া 2,562,232 1,238,621 1,317,944 195 2,556,760 93.98 

িড় াম 2,329,161 1,145,222 1,182,688 91 2,328,001 96.83 
লালমিনরহাট 1,428,406 714,203 713,566 66 1,427,835 100.09 
নীলফামারী 2,092,567 1,041,582 1,050,499 80 2,092,161 99.15 
প গড় 1,179,843 588,888 590,750 43 1,179,681 99.68 
রং র 3,169,615 1,568,608 1,600,067 225 3,168,900 98.03 
ঠা রগ ও 1,533,894 768,400 764,809 67 1,533,276 100.47 
িসেলট 11,034,863 5,380,675 5,647,247 840 11,028,762 95.28 
হিবগ  2,358,886 1,143,541 1,214,429 189 2,358,159 94.16 
মৗলভীবাজার 2,123,445 1,020,312 1,102,247 144 2,122,703 92.57 
নামগ  2,695,495 1,322,590 1,371,517 223 2,694,330 96.43 

িসেলট 3,857,037 1,894,232 1,959,054 284 3,853,570 96.69 
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স-১.২ প ী ও শহরিভি ক জনসং া  

জলা 
প ী  শহর  

ষ মিহলা িহজড়া মাট ষ মিহলা িহজড়া মাট 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

জাতীয় 55,166,842 57,890,462 6,283 113,063,587 26,545,982 25,456,744 6,346 52,009,072 
বিরশাল 3,299,982 3,509,603 259 6,809,844 1,136,768 1,148,818 304 2,285,890 
বর না 381,255 398,244 35 779,534 113,370 117,364 61 230,795 
বিরশাল 864,346 928,508 56 1,792,910 390,494 385,915 95 776,504 
ভালা 680,149 716,414 61 1,396,624 264,927 268,717 68 533,712 

ঝালকা  226,727 250,150 20 476,897 89,794 94,274 20 184,088 
প য়াখালী 683,989 721,195 54 1,405,238 159,038 162,461 39 321,538 
িপেরাজ র 463,516 495,092 33 958,641 119,145 120,087 21 239,253 
চ াম 10,427,751 11,582,972 989 22,011,712 5,596,821 5,577,168 1,037 11,175,026 
বা রবান 144,443 141,920 13 286,376 102,147 92,115 4 194,266 
া ণবািড়য়া 1,211,818 1,412,028 129 2,623,975 325,925 355,738 73 681,736 

চ দ র 896,978 1,046,963 81 1,944,022 331,796 358,719 51 690,566 
চ াম 2,087,177 2,195,390 188 4,282,755 2,478,862 2,401,686 457 4,881,005 

িম া 2,279,967 2,661,184 216 4,941,367 618,616 649,232 157 1,268,005 
ক বাজার 799,867 791,456 67 1,591,390 632,997 596,630 106 1,229,733 
ফনী 537,182 622,047 54 1,159,283 242,883 246,077 30 488,990 

খাগড়াছিড় 207,354 208,557 24 415,935 150,052 147,920 27 297,999 
ল ী র 679,974 775,312 74 1,455,360 232,958 249,357 44 482,359 
নায়াখালী 1,409,213 1,562,565 126 2,971,904 321,348 331,039 72 652,459 

রা ামা  173,778 165,550 17 339,345 159,237 148,655 16 307,908 
ঢাকা 11,538,812 11,906,698 1,706 23,447,216 10,921,010 9,814,858 2,871 20738739 
ঢাকা 1,804,575 1,690,406 534 3,495,515 6,079,365 5,138,692 1,651 11,219,708 
ফিরদ র 795,984 851,073 84 1,647,141 254,209 260,988 67 515,264 
গাজী র 948,236 930,351 131 1,878,718 1,785,850 1,594,454 468 3,380,772 
গাপালগ  504,344 531,464 35 1,035,843 129,761 129,306 30 259,097 

িকেশারগ  1,138,353 1,232,849 135 2,371,337 434,017 461,208 90 895,315 
মাদারী র 463,499 513,921 38 977,458 152,080 163,122 41 315,243 
মািনকগ  639,418 688,119 75 1,327,612 112,366 117,771 32 230,169 

ীগ  642,166 688,649 78 1,330,893 145,979 147,915 15 293,909 
নারায়ণগ  1,199,205 1,124,996 193 2,324,394 816,640 767,166 171 1,583,977 
নরিসংদী 941,282 998,430 108 1,939,820 324,296 319,443 70 643,809 
রাজবাড়ী 493,390 516,294 73 1,009,757 88,517 91,205 22 179,744 
শরীয়ত র 470,188 514,590 41 984,819 151,100 158,162 46 309,308 
টা াইল 1,498,172 1,625,556 181 3,123,909 446,830 465,426 168 912,424 
লনা 6,468,071 6,628,547 632 13,097,250 2,152,043 2,158,007 516 4,310,566 

বােগরহাট 610,926 616,307 59 1,227,292 190,790 194,274 31 385,095 
য়াডা া 460,177 472,922 31 933,130 147,381 153,323 62 300,766 

যেশার 1,160,407 1,193,337 121 2,353,865 362,356 355,809 74 718,239 
িঝনাইদহ 784,195 798,153 91 1,582,439 211,349 211,559 57 422,965 
লনা 773,450 772,594 91 1,546,135 537,938 528,104 137 1,066,179 
ি য়া 829,101 863,348 77 1,692,526 226,580 230,201 47 456,828 

মা রা 411,936 425,822 27 837,785 97,004 98,166 21 195,191 
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জলা 
প ী  শহর  

ষ মিহলা িহজড়া মাট ষ মিহলা িহজড়া মাট 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

মেহর র 262,884 283,453 21 546,358 77,141 81,712 18 158,871 
নড়াইল 297,346 316,273 33 613,652 86,034 88,541 10 174,585 
সাত ীরা 877,649 886,338 81 1,764,068 215,470 216,318 59 431,847 
ময়মনিসংহ 4,627,818 4,861,077 556 9,489,451 1,357,057 1,372,787 416 2,730,260 
জামাল র 898,235 950,366 92 1,848,693 317,667 332,402 78 650,147 
ময়মনিসংহ 2,219,365 2,326,022 255 4,545,642 678,515 671,909 216 1,350,640 
ন েকাণা 959,567 1,003,968 165 1,963,700 179,093 180,340 54 359,487 
শর র 550,651 580,721 44 1,131,416 181,782 188,136 68 369,986 

রাজশাহী 7,657,546 7,847,746 1,045 15,506,337 2,421,949 2,418,050 529 4,840,528 
ব ড়া 1,366,121 1,405,482 289 2,771,892 486,072 474,998 144 961,214 
জয় রহাট 361,248 370,759 56 732,063 111,283 112,804 38 224,125 
নওগ  1,166,422 1,200,521 139 2,367,082 207,890 208,319 34 416,243 
নােটার 743,019 759,842 56 1,502,917 176,677 179,791 60 356,528 
চ পাইনবাবগ  662,772 705,218 67 1,368,057 224,285 242,947 21 467,253 
পাবনা 1,127,792 1,140,763 114 2,268,669 322,197 318,250 51 640,498 
রাজশাহী 903,740 914,983 124 1,818,847 554,483 540,202 99 1,094,784 
িসরাজগ  1,326,432 1,350,178 200 2,676,810 339,062 340,739 82 679,883 
রং র 6795570 6942000 568 13738138 1930951 1931628 361 3862940 
িদনাজ র 1,342,078 1,339,092 96 2,681,266 318,919 314,213 66 633,198 
গাইবা া 1,045,534 1,115,197 131 2,160,862 193,087 202,747 64 395,898 

িড় াম 895,556 926,554 64 1,822,174 249,666 256,134 27 505,827 
লালমিনরহাট 568,960 567,326 47 1,136,333 145,243 146,240 19 291,502 
নীলফামারী 776,391 785,250 61 1,561,702 265,191 265,249 19 530,459 
প গড় 494,138 495,711 21 989,870 94,750 95,039 22 189,811 
রং র 1,047,879 1,089,533 100 2,137,512 520,729 510,534 125 1,031,388 
ঠা রগ ও 625,034 623,337 48 1,248,419 143,366 141,472 19 284,857 
িসেলট 4351292 4611819 528 8963639 1029383 1035428 312 2065123 
হিবগ  970,842 1,032,700 134 2,003,676 172,699 181,729 55 354,483 
মৗলভীবাজার 874,466 951,027 114 1,825,607 145,846 151,220 30 297,096 
নামগ  1,124,932 1,167,292 140 2,292,364 197,658 204,225 83 401,966 

িসেলট 1,381,052 1,460,800 140 2,841,992 513,180 498,254 144 1,011,578 
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স-১.৩ জলা ও িল িভি ক  েগা ী জনসং া 

জলা 
িল  

মাট ষ মিহলা শতকরা হার 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

জাতীয় 1,650,160 824,751 825,408 100 
বিরশাল 4,181 2,189 1,992 0.25 
বর না 1,131 550 581 0.07 
বিরশাল 843 479 364 0.05 
ভালা 773 379 394 0.05 

ঝালকা  203 98 105 0.01 
প য়াখালী 1,111 621 490 0.07 
িপেরাজ র 120 62 58 0.01 
চ াম 990,860 496,694 494,166 60.05 
বা রবান 197,975 99,192 98,783 12.00 
া ণবািড়য়া 672 339 333 0.04 

চ দ র 2,863 1,422 1,441 0.17 
চ াম 48,144 25,098 23,046 2.92 

িম া 2,044 1,159 885 0.12 
ক বাজার 14,861 7,639 7,222 0.90 
ফনী 906 583 323 0.05 

খাগড়াছিড় 349,378 172,667 176,711 21.17 
ল ী র 150 89 61 0.01 
নায়াখালী 1,003 533 470 0.06 

রা ামা  372,864 187,973 184,891 22.60 
ঢাকা 82,311 41,995 40,316 4.99 
ঢাকা 27,129 13,887 13,242 1.64 
ফিরদ র 6,452 3,339 3,113 0.39 
গাজী র 9,770 5,015 4,755 0.59 
গাপালগ  2,470 1,336 1,134 0.15 

িকেশারগ  1,021 530 491 0.06 
মাদারী র 508 243 265 0.03 
মািনকগ  909 433 476 0.06 

ীগ  4,808 2,348 2,460 0.29 
নারায়ণগ  1,267 716 551 0.08 
নরিসংদী 508 280 228 0.03 
রাজবাড়ী 3,324 1,681 1,643 0.20 
শরীয়ত র 437 232 205 0.03 
টা াইল 23,708 11,955 11,753 1.44 
লনা 38,993 19,646 19,346 2.36 

বােগরহাট 1,046 568 478 0.06 
য়াডা া 707 355 352 0.04 

যেশার 5,386 2,725 2,661 0.33 
িঝনাইদহ 5,624 2,737 2,887 0.34 
লনা 3,260 1,709 1,551 0.20 
ি য়া 2,117 1,068 1,049 0.13 

মা রা 8,548 4,254 4,294 0.52 
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জলা 
িল  

মাট ষ মিহলা শতকরা হার 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

মেহর র 161 42 119 0.01 
নড়াইল 8,278 4,205 4,073 0.50 
সাত ীরা 3,865 1,983 1,882 0.23 
ময়মনিসংহ 61,559 30,101 31,458 3.73 
জামাল র 1,222 634 588 0.07 
ময়মনিসংহ 27,652 13,444 14,208 1.68 
ন েকাণা 21,604 10,539 11,065 1.31 
শর র 11,081 5,484 5,597 0.67 

রাজশাহী 244,592 121,127 123,465 14.82 
ব ড়া 5,993 2,979 3,014 0.36 
জয় রহাট 26,324 13,136 13,188 1.60 
নওগ  107,292 53,248 54,044 6.50 
নােটার 11,189 5,456 5,733 0.68 
চ পাইনবাবগ  23,275 11,466 11,809 1.41 
পাবনা 2,368 1,199 1,169 0.14 
রাজশাহী 47,832 23,722 24,110 2.90 
িসরাজগ  20,319 9,921 10,398 1.23 
রং র 91,070 45,086 45,984 5.52 
িদনাজ র 52,939 25,946 26,993 3.21 
গাইবা া 4,149 2,043 2,106 0.25 

িড় াম 275 136 139 0.02 
লালমিনরহাট 118 62 56 0.01 
নীলফামারী 127 61 66 0.01 
প গড় 2,011 1,051 960 0.12 
রং র 15,940 7,707 8,233 0.97 
ঠা রগ ও 15,511 8,080 7,431 0.94 
িসেলট 136,594 67,913 68,681 8.28 
হিবগ  41,563 20,736 20,827 2.52 
মৗলভীবাজার 73,288 36,292 36,996 4.44 
নামগ  5,285 2,666 2,619 0.32 

িসেলট 16,458 8,219 8,239 1.00 
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স-১.৪ ক াটাগির (ধরন) অ যায়ী  েগা ী জনসং া 

 েগা ীর ধরন 
িল  

শতকরা হার 
মাট ষ মিহলা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

জাতীয় 1,650,159 824,751 825,408 100.00 
ওরা  85,846 42,495 43,351 5.20 
কড়া 816 416 400 0.05 
ক  1,898 921 977 0.12 
কাচ 13,702 6,864 6,838 0.83 
কাল 3,822 1,842 1,980 0.23 

খারওয়ার/ খেড়ায়ার 312 168 144 0.02 
খািরয়া/খািড়য়া 3,099 1,557 1,542 0.19 
খািসয়া/ খািস 12,421 6,356 6,065 0.75 
িখয়াং 4,826 2,459 2,367 0.29 
িম 3,780 1,951 1,829 0.23 

গ  4,137 2,032 2,105 0.25 
গড়াইত 2,727 1,361 1,366 0.17 
গােরা 76,846 37,895 38,951 4.66 
খা 100 57 43 0.01 

ডা  386 180 206 0.02 
চাক 3,077 1,555 1,522 0.19 
চাকমা 483,299 243,889 239,410 29.29 
ত া 45,972 23,316 22,656 2.79 

ির 3,792 1,909 1,883 0.23 
তলী 2,082 1,042 1,040 0.13 

ি রা 156,578 78,183 78,395 9.49 
পাংেখায়া/পাংেখা 1,857 943 914 0.11 
পা  3,100 1,594 1,506 0.19 
পাহাড়ী/মালপাহাড়ী 8,801 4,444 4,357 0.53 
বড়াইক/বাড়াইক 3,444 1,650 1,794 0.21 
বম 13,193 6,659 6,534 0.80 
বমণ 44,657 22,986 21,671 2.71 
বাগদী 12,092 6,044 6,048 0.73 
বানাই 2,851 1,458 1,393 0.17 
বিদয়া 7,207 3,534 3,673 0.44 

িভল 95 50 45 0.01 
ইঁমালী 1,930 996 934 0.12 
িমজ 9,664 4,812 4,852 0.59 

মিণ রী 22,978 10,718 12,260 1.39 
মারমা 224,261 111,317 112,944 13.59 
মােলা/ঘািসমােলা 14,771 7,627 7,144 0.90 
মাহােতা/ িম 
মাহােতা/ বিদয়ামাহােতা 

19,271 9,635 9,636 1.17 

মাহালী 6,614 3,249 3,365 0.40 
া 60,191 29,764 30,427 3.65 
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 েগা ীর ধরন 
িল  

শতকরা হার 
মাট ষ মিহলা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

সহর 4,600 2,247 2,353 0.28 
া 52,455 26,742 25,713 3.18 

রাখাইন 11,195 5,443 5,752 0.68 
রােজায়ার 2,327 1,193 1,134 0.14 

সাই 380 189 191 0.02 
লাহার 3,418 1,721 1,697 0.21 

শবর 1,980 1,019 961 0.12 
স ওতাল 129,049 63,640 65,409 7.82 
হাজং 7,996 3,814 4,182 0.48 
িদ 1,503 725 778 0.09 
হা 223 104 119 0.01 

অ া  68,538 33,986 34,552 4.15 
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স-১.৫ িল িভি ক জনসং ার ববািহক অব া (%) 
িবভাগ মাট অিববািহত বতমােন িববািহত িবধবা/িবপ ীক তালাক া  দা ত  িবি  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ষ 
জাতীয় 100 35.6 63.02 0.96 0.21 0.22 
বিরশাল 100 34.25 64.09 1.28 0.17 0.21 
চ াম 100 40.99 57.79 0.93 0.12 0.17 
ঢাকা 100 35.74 63.03 0.84 0.19 0.2 
লনা 100 31.19 67.18 1.07 0.28 0.28 

ময়মনিসংহ 100 33.84 64.71 0.96 0.23 0.26 
রাজশাহী 100 30.83 67.56 1.05 0.33 0.24 
রং র 100 32.06 66.53 0.98 0.2 0.23 
িসেলট 100 45.07 53.63 0.96 0.13 0.21 

মিহলা  
জাতীয় 100 21.95 67.41 9.51 0.62 0.51 
বিরশাল 100 20.64 69.06 9.5 0.39 0.41 
চ াম 100 24.97 65.17 8.94 0.46 0.46 
ঢাকা 100 21.94 68.3 8.6 0.61 0.55 
লনা 100 18.06 70.46 10.03 0.81 0.65 

ময়মনিসংহ 100 22.04 66.7 10.27 0.57 0.43 
রাজশাহী 100 18.16 70.33 10.12 0.89 0.51 
রং র 100 19.7 68.74 10.53 0.55 0.48 
িসেলট 100 30.99 57.42 10.33 0.71 0.56 
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স-১.৬ জলা অ যায়ী ধমিভি ক জনসং া (%) 
জলা সলমান িহ  বৗ  ি ান অ া  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

জাতীয় 91.04 7.95 0.61 0.30 0.12 
বিরশাল 91.52 8.24 0.05 0.13 0.06 
বর না 92.75 6.87 0.31 0.02 0.04 
বিরশাল 88.80 10.70 0.01 0.43 0.05 
ভালা 97.07 2.87 0.00 0.01 0.05 

ঝালকা  90.66 9.28 0.00 0.02 0.04 
প য়াখালী 93.59 6.22 0.08 0.02 0.09 
িপেরাজ র 84.84 15.10 0.00 0.01 0.05 
চ াম 90.11 6.61 2.92 0.22 0.14 
বা রবান 52.68 3.42 29.52 9.78 4.61 
া ণবািড়য়া 93.24 6.68 0.01 0.02 0.05 

চ দ র 94.37 5.55 0.01 0.02 0.05 
চ াম 87.47 10.70 1.63 0.09 0.11 

িম া 95.51 4.33 0.09 0.01 0.05 
ক বাজার 94.52 3.82 1.50 0.07 0.09 
ফনী 94.35 5.52 0.04 0.01 0.07 

খাগড়াছিড় 46.56 16.75 35.92 0.62 0.16 
ল ী র 96.75 3.19 0.01 0.01 0.05 
নায়াখালী 95.84 4.05 0.02 0.03 0.06 

রা ামা  36.22 5.10 57.25 1.32 0.11 
ঢাকা 93.35 6.25 0.05 0.28 0.07 
ঢাকা 94.82 4.55 0.11 0.43 0.09 
ফিরদ র 91.47 8.44 0.00 0.05 0.04 
গাজী র 94.40 5.00 0.03 0.50 0.07 
গাপালগ  72.07 26.94 0.01 0.93 0.04 

িকেশারগ  95.09 4.84 0.00 0.01 0.05 
মাদারী র 88.65 11.20 0.01 0.10 0.04 
মািনকগ  91.00 8.91 0.01 0.03 0.04 

ীগ  92.31 7.51 0.01 0.11 0.06 
নারায়ণগ  95.17 4.71 0.03 0.04 0.06 
নরিসংদী 94.50 5.40 0.01 0.03 0.06 
রাজবাড়ী 90.63 9.29 0.00 0.01 0.06 
শরীয়ত র 96.65 3.30 0.02 0.01 0.03 
টা াইল 93.17 6.36 0.01 0.38 0.09 
লনা 88.18 11.52 0.01 0.24 0.06 

বােগরহাট 83.22 16.38 0.00 0.37 0.03 
য়াডা া 97.58 2.25 0.00 0.13 0.04 

যেশার 89.57 10.18 0.01 0.17 0.07 
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জলা সলমান িহ  বৗ  ি ান অ া  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

িঝনাইদহ 91.52 8.38 0.01 0.05 0.05 
লনা 78.63 20.75 0.01 0.54 0.07 
ি য়া 97.23 2.73 0.00 0.01 0.03 

মা রা 84.23 15.69 0.00 0.03 0.05 
মেহর র 97.85 1.20 0.00 0.92 0.03 

নড়াইল 84.16 15.78 0.00 0.02 0.03 
সাত ীরা 84.25 15.34 0.00 0.28 0.12 
ময়মনিসংহ 95.54 3.92 0.01 0.46 0.07 
জামাল র 98.33 1.58 0.00 0.04 0.04 
ময়মনিসংহ 96.01 3.42 0.01 0.50 0.06 
ন েকাণা 90.42 8.69 0.01 0.76 0.12 
শর র 96.92 2.43 0.00 0.55 0.10 

রাজশাহী 93.67 5.67 0.01 0.41 0.24 
ব ড়া 94.13 5.80 0.00 0.02 0.05 
জয় রহাট 89.87 9.09 0.02 0.50 0.52 
নওগ  86.82 11.45 0.01 0.77 0.95 
নােটার 93.76 5.75 0.00 0.42 0.06 
চ পাইনবাবগ  95.53 3.92 0.00 0.39 0.15 
পাবনা 97.18 2.55 0.00 0.22 0.04 
রাজশাহী 93.97 4.54 0.01 1.20 0.28 
িসরাজগ  95.58 4.36 0.00 0.01 0.05 
রং র 86.41 12.98 0.02 0.41 0.18 
িদনাজ র 78.56 19.49 0.03 1.39 0.53 
গাইবা া 92.87 6.90 0.00 0.14 0.09 

িড় াম 93.79 6.14 0.00 0.01 0.07 
লালমিনরহাট 86.95 12.96 0.00 0.04 0.04 
নীলফামারী 84.27 15.63 0.02 0.05 0.04 
প গড় 84.04 15.67 0.00 0.23 0.06 
রং র 90.61 8.93 0.05 0.25 0.15 
ঠা রগ ও 77.02 22.11 0.01 0.63 0.23 
িসেলট 86.17 13.5 0.01 0.23 0.08 
হিবগ  83.94 15.84 0.01 0.11 0.10 
মৗলভীবাজার 74.61 24.44 0.01 0.84 0.10 
নামগ  88.16 11.67 0.01 0.09 0.06 

িসেলট 92.52 7.32 0.01 0.06 0.08 
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স-১.৭ জলা ও িল িভি ক সা রতার হার 

জলা 
িল  

মাট 
( ষ ও মিহলা) ষ মিহলা িহজড়া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

জাতীয় 74.66 76.56 72.82 53.65 
বিরশাল 77.57 78.49 76.71 65.3০ 
বর না 80.49 82.10 78.96 73.63 
বিরশাল 79.62 80.57 78.73 63.89 
ভালা 67.12 67.03 67.20 59.84 

ঝালকা  83.08 84.01 82.25 63.16 
প য়াখালী 76.54 78.46 74.73 64.04 
িপেরাজ র 85.41 85.88 84.97 71.15 
চ াম 76.53 77.74 75.43 50.84 
বা রবান 63.64 68.86 58.14 31.25 
া ণবািড়য়া 72.01 71.63 72.33 45.92 

চ দ র 78.05 78.26 77.86 55.12 
চ াম 80.85 82.66 79.07 52.25 

িম া 76.51 77.45 75.71 46.54 
ক বাজার 71.45 72.37 70.50 52.44 
ফনী 80.59 82.37 79.02 58.54 

খাগড়াছিড় 71.73 77.13 66.35 57.14 
ল ী র 73.84 73.72 73.95 57.76 
নায়াখালী 75.36 75.48 75.26 48.4০ 

রা ামা  71.33 77.71 64.56 46.88 
ঢাকা 78.09 80.08 76.02 56.09 
ঢাকা 84.68 86.23 82.86 57.71 
ফিরদ র 71.99 73.12 70.94 43.84 
গাজী র 81.25 83.46 78.86 59.11 
গাপালগ  79.76 81.60 78.01 56.45 

িকেশারগ  67.47 67.80 67.17 48.15 
মাদারী র 74.84 76.77 73.13 59.21 
মািনকগ  71.08 74.27 68.15 57.69 

ীগ  77.80 78.98 76.71 68.89 
নারায়ণগ  79.09 80.82 77.25 50.14 
নরিসংদী 74.69 75.98 73.47 54.97 
রাজবাড়ী 69.37 70.66 68.16 48.31 
শরীয়ত র 72.80 74.10 71.63 45.24 
টা াইল 69.62 72.50 66.97 57.85 
লনা 75.02 77.16 72.95 59.93 

বােগরহাট 81.32 82.38 80.29 58.62 
য়াডা া 71.12 71.96 70.31 56.04 

যেশার 76.96 79.56 74.43 59.26 
িঝনাইদহ 72.70 74.82 70.63 57.34 
লনা 80.56 83.50 77.60 65.77 
ি য়া 68.88 70.05 67.77 51.22 
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জলা 
িল  

মাট 
( ষ ও মিহলা) ষ মিহলা িহজড়া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

মা রা 72.10 74.25 70.04 70.83 
মেহর র 68.04 68.79 67.34 50.০০ 

নড়াইল 74.53 76.04 73.12 63.41 
সাত ীরা 75.23 78.57 71.94 63.24 
ময়মনিসংহ 67.09 68.77 65.49 44.36 
জামাল র 61.53 64.08 59.14 43.83 
ময়মনিসংহ 70.74 72.14 69.41 49.12 
ন েকাণা 66.13 67.27 65.04 37.96 
শর র 63.57 65.63 61.63 37.96 

রাজশাহী 71.91 73.9 69.97 54.23 
ব ড়া 72.44 75.39 69.56 58.41 
জয় রহাট 73.63 76.81 70.54 60.44 
নওগ  72.14 74.66 69.70 48.5০ 
নােটার 71.43 73.36 69.56 57.02 
চ পাইনবাবগ  71.92 70.75 72.99 58.82 
পাবনা 70.38 71.13 69.64 46.54 
রাজশাহী 75.07 77.42 72.72 54.34 
িসরাজগ  69.37 71.90 66.91 50.91 
রং র 70.75 73.88 67.69 49.83 
িদনাজ র 76.04 78.92 73.16 54.19 
গাইবা া 66.87 70.15 63.83 39.67 

িড় াম 64.99 68.19 61.93 47.19 
লালমিনরহাট 71.18 74.41 67.98 50.82 
নীলফামারী 69.13 72.08 66.23 55.41 
প গড় 73.59 76.59 70.62 58.54 
রং র 70.59 73.34 67.92 50.০০ 
ঠা রগ ও 74.30 78.27 70.34 58.46 
িসেলট 71.92 73.54 70.39 44.39 
হিবগ  69.32 70.50 68.22 44.32 
মৗলভীবাজার 75.74 77.58 74.08 50.37 
নামগ  64.77 66.00 63.61 35.21 

িসেলট 76.26 78.32 74.29 48.56 
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স-১.৮ িবভাগিভি ক িনভরশীলতা অ পাত 

িবভাগ 

জাতীয়  প ী শহর 

১৫-৬৪ বছর 
বয়সী জনসং া 

০-১৪ বছর 
বয়সী 

জনসং া 

৬৫ বছর ও 
ত  বয়সী 
জনসং া 

িনভরশীলতা 
অ পাত 

১৫-৬৪ বছর 
বয়সী 

জনসং া 

০-১৪ বছর 
বয়সী 

জনসং া 

৬৫ বছর ও 
ত  বয়সী 
জনসং া 

িনভরশীলতা 
অ পাত 

১৫-৬৪ বছর 
বয়সী 

জনসং া 

০-১৪ বছর 
বয়সী 

জনসং া 

৬৫ বছর ও 
ত  বয়সী 
জনসং া 

িনভরশীলতা 
অ পাত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

জাতীয় 108,146,569 47,219,485 9,706,605 52.64 72,434,146 33,361,057 7,268,384 56.09 35,712,423 13,858,428 2,438,221 45.63 
বিরশাল 5,767,004 2,674,942 653,788 57.72 4,277,905 2,019,956 511,983 59.19 1,489,099 654,986 141,805 53.51 
চ াম 20,745,665 10,648,192 1,792,881 59.97 13,402,387 7,312,185 1,297,140 64.24 7,343,278 3,336,007 495,741 52.18 

ঢাকা 30,198,225 11,728,046 2,259,684 46.32 15,349,278 6,635,627 1,462,311 52.76 14,848,947 5,092,419 797,373 39.66 

লনা 11,761,678 4,451,358 1,194,780 48.00 8,790,345 3,371,625 935,280 49.00 2,971,333 1,079,733 259,500 45.07 
ময়মনিসংহ 7,621,713 3,784,489 813,509 60.33 5,842,224 2,985,745 661,482 62.43 1,779,489 798,744 152,027 53.43 
রাজশাহী 13,665,996 5,387,841 1,293,028 48.89 10,332,090 4,154,362 1,019,885 50.08 3,333,906 1,233,479 273,143 45.19 
রং র 11,497,562 4,986,517 1,116,999 53.09 8,909,496 3,930,187 898,455 54.20 2,588,066 1,056,330 218,544 49.26 
িসেলট 6,888,726 3,558,100 581,936 60.10 5,530,421 2,951,370 481,848 62.08 1,358,305 606,730 100,088 52.04 
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স-১.৯ মাবাইল ফান বহারকারী (%) 

িবভাগ 
জাতীয় প ী শহর 

মাট ষ মিহলা মাট ষ মিহলা মাট ষ মিহলা 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৫ বছর ও ত   
জাতীয় 55.89 66.53 45.53 52.48 64.36 41.26 63.21 70.95 55.14 
বিরশাল 56.39 64.74 48.5 55.03 63.81 46.86 60.41 67.42 53.51 
চ াম 55.51 61.96 49.56 53.04 59.54 47.29 60.29 66.35 54.23 
ঢাকা 62.07 70.59 53.26 56.4 66.39 46.78 68.38 74.94 61.05 
লনা 55.91 68.76 43.36 53.83 67.87 40.21 62.18 71.42 53.01 

ময়মনিসংহ 49.91 62.6 37.85 48.12 61.68 35.34 56.08 65.69 46.62 
রাজশাহী 54.3 68.99 39.96 52.07 68.18 36.46 61.37 71.52 51.25 
রং র 51.84 66.86 37.17 50.23 66.4 34.51 57.53 68.44 46.66 
িসেলট 47.55 59.68 36.09 45.56 58.15 33.81 56.04 66.05 46.13 

১৮ বছর ও ত   
জাতীয় 72.31 86.72 58.83 68.38 84.77 53.67 80.5 90.52 70.27 
বিরশাল 73.63 85.48 63.02 71.94 84.39 60.97 78.61 88.58 69.23 
চ াম 76.30 86.49 67.44 73.86 84.66 64.99 80.83 89.62 72.35 
ঢাকা 78.41 89.26 67.43 72.41 85.90 59.96 84.82 92.52 76.20 
লনা 69.35 85.97 53.72 66.73 84.84 49.84 77.23 89.34 65.59 

ময়মনিসংহ 65.63 83.39 49.67 63.39 82.33 46.54 73.21 86.88 60.49 
রাজশাহী 67.57 86.65 49.75 64.75 85.69 45.39 76.48 89.63 63.81 
রং র 66.02 86.05 47.35 63.94 85.48 43.99 73.32 88.01 59.31 
িসেলট 65.48 82.96 49.78 63.21 81.58 46.98 74.72 88.36 61.67 
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স-১.১০ ই ারেনট বহারকারী (%) 

িবভাগ 
জাতীয় প ী শহর 

মাট ষ মিহলা মাট ষ মিহলা মাট ষ মিহলা 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৫ বছর ও ত   
জাতীয় 30.68 38.02 23.52 25.73 32.74 19.10 41.29 48.79 33.47 
বিরশাল 23.70 30.41 17.37 20.83 27.32 14.79 32.21 39.31 25.21 
চ াম 37.36 42.59 32.55 34.79 39.41 30.70 42.35 48.36 36.35 
ঢাকা 40.41 47.98 32.59 32.86 40.15 25.85 48.81 56.06 40.68 
লনা 27.54 35.94 19.34 24.59 33.05 16.39 36.46 44.57 28.40 

ময়মনিসংহ 20.23 27.94 12.90 17.45 24.99 10.34 29.77 37.82 21.86 
রাজশাহী 23.34 31.77 15.12 20.00 28.33 11.92 33.96 42.52 25.42 
রং র 17.67 25.41 10.11 15.02 22.61 7.64 27.03 35.17 18.93 
িসেলট 28.05 35.57 20.95 25.58 32.83 18.81 38.59 46.9 30.36 

১৮ বছর ও ত   
জাতীয় 37.01 46.53 28.09 31.02 40.06 22.9 49.46 59.13 39.60 
বিরশাল 28.72 37.55 20.81 25.16 33.61 17.72 39.16 48.72 30.17 
চ াম 47.96 55.91 41.04 45.10 52.43 39.08 53.28 61.88 44.98 
ঢাকা 48.09 57.61 38.44 39.3 48.64 30.68 57.46 66.31 47.56 
লনা 31.49 41.73 21.86 27.97 38.16 18.45 42.10 52.34 32.27 

ময়মনিসংহ 24.37 34.26 15.47 20.93 30.48 12.43 36.00 46.76 25.98 
রাজশাহী 26.40 36.47 16.98 22.43 32.24 13.36 38.92 49.56 28.67 
রং র 20.62 30.14 11.74 17.40 26.62 8.86 31.90 42.29 22.00 
িসেলট 36.12 46.71 26.60 33.15 43.43 24.06 48.23 59.56 37.40 
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স-১.১১ বসবােসর ধরন অ যায়ী জলািভি ক খানার সং া ও জনসং া   

জলা 
মাট বি  ভাসমান বি  ও ভাসমান খানা তীত অ া   

খানার আকার খানার সং া খানার সং া জনসং া খানার 
সং া জনসং া খানার সং া জনসং া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

জাতীয় 41,010,051 507,486 1,800,486 19,134 22,185 40,483,431 163,335,945 4.03 
বিরশাল 2,219,801 10009 38877 1070 2181 2208722 9059044 4.10 
বর না 255,390 454 1,802 43 46 254,893 1,008,682 3.96 
বিরশাল 629,842 8636 33,163 735 1,820 620,471 2,535,467 4.08 
ভালা 448,933 165 726 35 37 448,733 1,931,751 4.30 

ঝালকা  162,403 231 955 47 53 162,125 660,153 4.07 
প য়াখালী 424,745 426 1,858 127 136 424,192 1,725,260 4.07 
িপেরাজ র 298,488 97 373 83 89 298,308 1,197,731 4.01 
চ াম 7528333 110857 424179 4529 5221 7412947 32772926 4.41 
বা রবান 106,167 1 2 93 93 106,073 481,014 4.53 
া ণবািড়য়া 712,613 1,765 8369 638 665 710,210 3,297,525 4.64 

চ দ র 635,458 3,440 13831 141 163 631,877 2,621,754 4.15 
চ াম 2,143,958 81,958 304235 2,004 2161 2,059,996 8,863,068 4.28 

িম া 1,407,396 6,581 28008 393 453 1,400,422 6,183,755 4.41 
ক বাজার 587,127 3,185 13208 259 264 583,683 2,809,793 4.81 
ফনী 377,189 7,168 27069 391 401 369,630 1,621,426 4.37 

খাগড়াছিড় 169,526 327 1312 83 83 169,116 712,724 4.21 
ল ী র 459,381 24 98 145 522 459,212 1,937,491 4.22 
নায়াখালী 776,034 4,937 21973 329 363 770,768 3,602,916 4.67 

রা ামা  153,484 1,471 6074 53 53 151,960 641,460 4.22 
ঢাকা 11,628,899 269,513 884,496 8,676 9,470 11,350,710 43,321,141 3.80 
ঢাকা 4,036,445 208,268 692,628 5,969 6,476 3,822,208 14,034,921 3.65 
ফিরদ র 525,879 1,820 6,750 294 303 523,765 2,155,823 4.11 
গাজী র 1,579,844 41,266 117,394 592 634 1,537,986 5,145,446 3.33 
গাপালগ  308,707 196 758 60 62 308,451 1,294,233 4.20 

িকেশারগ  760,958 258 1,079 328 353 760,372 3,266,198 4.29 
মাদারী র 313,274 191 758 70 102 313,013 1,292,167 4.13 
মািনকগ  393,524 73 262 182 234 393,269 1,557,528 3.96 

ীগ  399,633 577 2,207 189 204 398,867 1,623,007 4.07 
নারায়ণগ  1,023,190 8,934 31,800 383 416 1,013,873 3,876,922 3.82 
নরিসংদী 621,514 2,785 11,029 152 163 618,577 2,573,260 4.16 
রাজবাড়ী 295,219 1,933 7,282 202 218 293,084 1,182,321 4.03 
শরীয়ত র 308,963 826 3,465 83 110 308,054 1,290,986 4.19 
টা াইল 1,061,749 2,386 9,084 172 195 1,059,191 4,028,329 3.80 
লনা 4,501,091 36,333 130,863 1,236 1,328 4,463,522 17,284,454 3.87 

বােগরহাট 408,862 2,687 10,062 180 190 405,995 1,602,827 3.95 
য়াডা া 326,718 1,564 5,606 67 78 325,087 1,228,382 3.78 

যেশার 798,057 7,345 26,358 230 265 790,482 3,050,226 3.86 
িঝনাইদহ 519,296 787 2,793 87 95 518,422 2,002,961 3.86 
লনা 670,923 18,690 66,977 294 309 651,939 2,546,099 3.90 
ি য়া 565,343 2,316 8,297 243 253 562,784 2,141,142 3.80 

মা রা 254,154 248 973 15 15 253,891 1,032,127 4.06 
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জলা 
মাট বি  ভাসমান বি  ও ভাসমান খানা তীত অ া   

খানার আকার খানার সং া খানার সং া জনসং া খানার 
সং া জনসং া খানার সং া জনসং া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

মেহর র 195,323 190 734 0 0 195,133 704,622 3.61 
নড়াইল 195,663 478 1,782 26 27 195,159 786,864 4.03 
সাত ীরা 566,752 2,028 7,281 94 96 564,630 2,189,204 3.88 
ময়মনিসংহ 3,057,546 9286 36,491 637 696 3,047,623 12,188,311 4.00 
জামাল র 652,046 877 3,451 92 101 651,077 2,496,185 3.83 
ময়মনিসংহ 1,460,900 7,407 28,914 361 399 1,453,132 5,869,739 4.04 
ন েকাণা 548,449 945 3,897 95 106 547,409 2,320,853 4.24 
শর র 396,151 57 229 89 90 396,005 1,501,534 3.79 

রাজশাহী 5,371,729 17,713 65,526 1,153 1,316 5,352,863 20,286,277 3.79 
ব ড়া 1,025,249 1,966 7,587 274 300 1,023,009 3,726,413 3.64 
জয় রহাট 269,904 1,876 6,511 36 74 267,992 949,845 3.54 
নওগ  765,459 271 1,031 66 98 765,122 2,783,469 3.64 
নােটার 501,957 79 273 113 120 501,765 1,859,528 3.71 
চ পাইনবাবগ  448,029 3,058 12,039 47 60 444,924 1,823,428 4.10 
পাবনা 743,557 3,560 13,287 192 202 739,805 2,896,133 3.91 
রাজশাহী 775,260 5,466 19,165 363 397 769,431 2,895,451 3.76 
িসরাজগ  842,314 1,437 5,633 62 65 840,815 3,352,010 3.99 
রং র 4,488,995 24,425 92,470 991 1,078 4,463,579 17,517,408 3.92 
িদনাজ র 837,002 8,543 32,358 280 290 828,179 3,282,590 3.96 
গাইবা া 700,289 1,709 6,210 58 60 698,522 2,555,962 3.66 

িড় াম 605,724 1,584 5,826 43 43 604,097 2,323,292 3.85 
লালমিনরহাট 342,039 2,891 11,420 160 174 338,988 1,416,812 4.18 
নীলফামারী 505,604 86 359 124 134 505,394 2,092,074 4.14 
প গড় 281,628 772 2,930 41 42 280,815 1,176,871 4.19 
রং র 834,309 7,734 29,111 169 180 826,406 3,140,324 3.80 
ঠা রগ ও 382,400 1,106 4,256 116 155 381,178 1,529,483 4.01 
িসেলট 2213657 29350 127584 842 895 2183465 10906384 4.98 
হিবগ  491,886 707 3,123 128 139 491,051 2,355,624 4.80 
মৗলভীবাজার 446,354 2,444 10,106 125 137 443,785 2,113,202 4.76 
নামগ  528,550 1,103 5,016 139 143 527,308 2,690,336 5.10 

িসেলট 746,867 25,096 109,339 450 476 721,321 3,747,222 5.16 
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স-১.১২ জলািভি ক জনসং া, খানা, খানার আকার ও জনসং ার ঘন  

জলা 

২০১১ ২০২২ 

জনসং া খানা 
খানার 
আকার 

জনসং ার 
ঘন  

জনসং া খানা 
খানার 
আকার 

জনসং ার 
ঘন  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

জাতীয় ১৪৪০৪৩৬৯৭ ৩২১৭৩৬৩০ ৪.৪৮ ৯৭৬ 165,158,616 41,010,051 4.03 1,119 
বিরশাল ৮৩২৫৬৬৬ ১৮৬২৮৪১ ৪.৪৭ ৬৩০ 9,100,102 2,219,801 4.10 688 
বর না ৮৯২৭৮১ ২১৫৮৪২ ৪.১৪ ৪৮৮ 1,010,530 255,390 3.96 552 
বিরশাল ২৩২৪৩১০ ৫১৩৬৭৩ ৪.৫২ ৮৩৫ 2,570,450 629,842 4.08 923 
ভালা ১৭৭৬৭৯৫ ৩৭২৭২৩ ৪.৭৭ ৫২২ 1,932,514 448,933 4.30 568 

ঝালকা  ৬৮২৬৬৯ ১৫৮১৩৯ ৪.৩২ ৯৬৬ 661,161 162,403 4.07 935 
প য়াখালী ১৫৩৫৮৫৪ ৩৪৬৪৬২ ৪.৪৩ ৪৭৭ 1,727,254 424,745 4.07 536 
িপেরাজ র ১১১৩২৫৭ ২৫৬০০২ ৪.৩৫ ৮৭১ 1,198,193 298,488 4.01 938 
চ াম ২৮৪২৩০১৯ ৫৬২৬৩১০ ৫.০৫ ৮৩৮ 33,202,326 7,528,333 4.41 979 
বা রবান ৩৮৮৩৩৫ ৮০১০২ ৪.৮৫ ৮৭ 481,109 106,167 4.53 107 
া ণবািড়য়া ২৮৪০৪৯৮ ৫৩৮৯৩৭ ৫.২৭ ১৫১০ 3,306,559 712,613 4.64 1,758 

চ দ র ২৪১৬০১৮ ৫০৬৫২১ ৪.৭৭ ১৪৬৮ 2,635,748 635,458 4.15 1,602 
চ াম ৭৬১৬৩৫২ ১৫৩২০১৪ ৪.৯৭ ১৪৪২ 9,169,464 2,143,958 4.28 1,736 

িম া ৫৩৮৭২৮৮ ১০৫৩৫৭২ ৫.১১ ১৭১২ 6,212,216 1,407,396 4.41 1,974 
ক বাজার ২২৮৯৯৯০ ৪১৫৯৫৪ ৫.৫১ ৯১৯ 2,823,265 587,127 4.81 1,133 
ফনী ১৪৩৭৩৭১ ২৭৭৬৬৫ ৫.১৮ ১৪৫১ 1,648,896 377,189 4.37 1,665 

খাগড়াছিড় ৬১৩৯১৭ ১৩৩৭৯২ ৪.৫৯ ২২৩ 714,119 169,526 4.21 260 
ল ী র ১৭২৯১৮৮ ৩৬৫৩৩৯ ৪.৭৩ ১২০০ 1,938,111 459,381 4.22 1,346 
নায়াখালী ৩১০৮০৮৩ ৫৯৩৯১৮ ৫.২৩ ৮৪৩ 3,625,252 776,034 4.67 984 

রা ামা  ৫৯৫,৯৭৯ ১২,৮৪৯৬ ৪.৬৪ ৯৭ 647,587 153,484 4.22 106 
ঢাকা ৪৭,৪২৪,৪১৮ ১০,৮৪৯,৩১৫ ৪.৩৭ ১৫২১ 44,215,107 11,628,899 3.80 2,156 
ঢাকা 12,043,977 2,786,133 ৪.৩২ ৮২২৯ 14,734,025 4,036,445 3.65 10,067 
ফিরদ র 1,912,969 420,174 ৪.৫৫ ৯৩২ 2,162,876 525,879 4.11 1,054 
গাজী র 3,403,912 826,458 ৪.১২ ১৮৮৪ 5,263,474 1,579,844 3.33 2,914 
গাপালগ  1,172,415 249,872 ৪.৬৯ ৭৯৮ 1,295,053 308,707 4.20 882 

িকেশারগ  2,911,907 627,322 ৪.৬৪ ১০৮৩ 3,267,630 760,958 4.29 1,215 
মাদারী র 1,165,952 252,149 ৪.৬২ ১০৩৬ 1,293,027 313,274 4.13 1,149 
মািনকগ  1,392,867 324,794 ৪.২৯ ১০০৭ 1,558,024 393,524 3.96 1,126 

ীগ  1,445,660 313,258 ৪.৬১ ১৪৩৯ 1,625,418 399,633 4.07 1,618 
নারায়ণগ  2,948,217 675,652 ৪.৩৬ ৪৩০৮ 3,909,138 1,023,190 3.82 5,712 
নরিসংদী 2,224,944 477,976 ৪.৬৫ ১৯৩৪ 2,584,452 621,514 4.16 2,247 
রাজবাড়ী 1,049,778 238,153 ৪.৪১ ৯৬১ 1,189,821 295,219 4.03 1,089 
শরীয়ত র 1,155,824 247,880 ৪.৬৬ ৯৮৪ 1,294,561 308,963 4.19 1,103 
টা াইল 3,605,083 870,102 ৪.১৪ ১০৫৬ 4,037,608 1,061,749 3.80 1,183 
লনা ১৫,৬৮৭,৭৫৯ ৩,৭৩৯,৭৭৯ ৪.১৯ ৭০৪ 17,416,645 4,501,091 3.87 782 

বােগরহাট ১,৪৭৬,০৯০ ৩৫৪,২২৩ ৪.১৭ ৩৭৩ 1,613,079 408,862 3.95 407 
য়াডা া ১,১২৯,০১৫ ২৭৭,৪৬৪ ৪.০৭ ৯৬২ 1,234,066 326,718 3.78 1,051 

যেশার ২,৭৬৪,৫৪৭ ৬৫,৬৪১৩ ৪.২১ ১,০৬০ 3,076,849 798,057 3.86 1,180 
িঝনাইদহ ১,৭৭১,৩০৪ ৪২২,৩৩২ ৪.১৯ ৯০২ 2,005,849 519,296 3.86 1,021 
লনা ২,৩১৮,৫২৭ ৫৪৭,৩৪৭ ৪.২৪ ৫২৮ 2,613,385 670,923 3.90 595 
ি য়া ১,৯৪৬,৮৩৮ ৪৭৭,২৮৯ ৪.০৮ ১,২১০ 2,149,692 565,343 3.80 1,336 
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জলা 

২০১১ ২০২২ 

জনসং া খানা 
খানার 
আকার 

জনসং ার 
ঘন  

জনসং া খানা 
খানার 
আকার 

জনসং ার 
ঘন  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

মা রা ৯১৮,৪১৯ ২০৫,৯০২ ৪.৪৬ ৮৮৪ 1,033,115 254,154 4.06 994 
মেহর র ৬৫৫,৩৯২ ১৬৬,৩১২ ৩.৯৪ ৮৮৪ 705,356 195,323 3.61 951 

নড়াইল ৭২১,৬৬৮ ১৬২,৬০৭ ৪.৪৪ ৭৪৬ 788,673 195,663 4.03 815 
সাত ীরা ১,৯৮৫,৯৫৯ ৪৬৯,৮৯০ ৪.২৩ ৫২০ 2,196,581 566,752 3.88 574 
ময়মনিসংহ - - - - 12,225,498 3,057,546 4.00 1146 
জামাল র ২,২৯২,৬৭৪ ৫৬৩,৩৬৭ ৪.০৭ ১০৮৪ 2,499,737 652,046 3.83 1,182 
ময়মনিসংহ ৫,১১০,২৭২ ১,১৫৫,৪৩৬ ৪.৪২ ১১৬৩ 5,899,052 1,460,900 4.04 1,342 
ন েকাণা ২,২২৯,৬৪২ ৪৭৯,১৪৬ ৪.৬৫ ৭৯৮ 2,324,856 548,449 4.24 832 
শর র ১,৩৫৮,৩২৫ ৩৪১,৪৪৩ ৩.৯৮ ৯৯৫ 1,501,853 396,151 3.79 1,101 

রাজশাহী ১৮,৪৮৪,৮৫৮ ৪,৪৮৬,৮২৯ ৪.১২ ১০১৮ 20,353,119 5,371,729 3.79 1121 
ব ড়া ৩,৪০০,৮৭৪ ৮৬৭,১৩৭ ৩.৯২ ১১৭৩ 3,734,300 1,025,249 3.64 1,288 
জয় রহাট ৯১৩,৭৬৮ ২৪২,৫৫৬ ৩.৭৭ ৯০৩ 956,430 269,904 3.54 945 
নওগ  ২,৬০০,১৫৭ ৬৫৫,৮০১ ৩.৯৬ ৭৫৭ 2,784,598 765,459 3.64 811 
নােটার ১,৭০৬,৬৭৩ ৪২৩,৮৭৫ ৪.০৩ ৮৯৮ 1,859,921 501,957 3.71 979 
চ পাইনবাবগ  ১,৬৪৭,৫২১ ৩৫৭,৯৮২ ৪.৬০ ৯৬৮ 1,835,527 448,029 4.10 1,078 
পাবনা ২,৫২৩,১৭৯ ৫৯০,৭৪৯ ৪.২৭ ১০৬২ 2,909,622 743,557 3.91 1,225 
রাজশাহী ২,৫৯৫,১৯৭ ৬৩৩,৭৫৮ ৪.০৯ ১০৭০ 2,915,013 775,260 3.76 1,202 
িসরাজগ  ৩,০৯৭,৪৮৯ ৭১৪,৯৭১ ৪.৩৩ ১২৯০ 3,357,708 842,314 3.99 1,398 
রং র ১৫,৭৮৭,৭৫৮ ৩,৮১৭,৬৬৪ ৪.১৪ ৯৭৫ 17,610,956 4,488,995 3.92 1088 
িদনাজ র ২,৯৯০,১২৮ ৭১৫,৭৭৩ ৪.১৮ ৮৬৮ 3,315,238 837,002 3.96 963 
গাইবা া ২,৩৭৯,২৫৫ ৬১২,২৮৩ ৩.৮৯ ১,১২৫ 2,562,232 700,289 3.66 1,212 

িড় াম ২,০৬৯,২৭৩ ৫০৮,০৪৫ ৪.০৭ ৯২২ 2,329,161 605,724 3.85 1,037 
লালমিনরহাট ১,২৫৬,০৯৯ ২৯০,৪৪৪ ৪.৩২ ১,০০৭ 1,428,406 342,039 4.18 1,145 
নীলফামারী ১,৮৩৪,২৩১ ৪২১,৫৭২ ৪.৩৫ ১,১৮৬ 2,092,567 505,604 4.14 1,353 
প গড় ৯৮৭,৬৪৪ ২২৮,৫৮১ ৪.৩২ ৭০৩ 1,179,843 281,628 4.19 840 
রং র ২,৮৮১,০৮৬ ৭২০,১৮০ ৪.০০ ১,২০০ 3,169,615 834,309 3.80 1,320 
ঠা রগ ও ১,৩৯০,০৪২ ৩২০,৭৮৬ ৪.৩৩ ৭৮০ 1,533,894 382,400 4.01 861 
িসেলট ৯,৯১০,২১৯ ১,৭৯০,৮৯২ ৫.৫৩ ৭৮৪ 11,034,863 2,213,657 4.98 873 
হিবগ  ২০৮,৯০০১ ৩৯৩,৩০২ ৫.৩১ ৭৯২ 2,358,886 491,886 4.80 895 
মৗলভীবাজার ১৯১,৯০৬২ ৩৬১,১৭৭ ৫.৩১ ৬৮৬ 2,123,445 446,354 4.76 759 
নামগ  ২৪৬,৭৯৬৮ ৪৪০,৩৩২ ৫.৬০ ৬৫৯ 2,695,495 528,550 5.10 719 

িসেলট ৩,৪৩৪,১৮৮ ৫৯৬,০৮১ ৫.৭৬ ৯৯৫ 3,857,037 746,867 5.16 1,117 
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মানিচ -২ জলািভি ক জনসং ার ঘন  
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স-১.১৩ জলািভি ক বাস েহর সং া  
জলা প ী শহর মাট 

১ ২ ৩ ৪ 

জাতীয় 27,811,667 8,179,284 35,990,951 
বিরশাল 1,585,451 449,187 2,034,638 
বর না 186,565 50,829 237,394 
বিরশাল 419,233 135,869 555,102 
ভালা 315,624 112,164 427,788 

ঝালকা  110,604 34,531 145,135 
প য়াখালী 324,549 65,509 390,058 
িপেরাজ র 228,876 50,285 279,161 

চ াম 4,798,755 1,651,378 6,450,133 
বা রবান 65,878 36,789 102,667 
া ণবািড়য়া 611,998 117,923 729,921 

চ দ র 487,577 141,150 628,727 
চ াম 790,842 518,514 1,309,356 

িম া 1,175,221 224,021 1,399,242 
ক বাজার 284,492 202,783 487,275 
ফনী 234,713 65,423 300,136 

খাগড়াছিড় 108,101 66,732 174,833 
ল ী র 341,706 101,057 442,763 
নায়াখালী 613,979 110,718 724,697 

রা ামা  84,248 66,268 150,516 
ঢাকা 5,799,998 2,319,207 8,119,205 
ঢাকা 566,107 720,695 1,286,802 
ফিরদ র 456,146 118,076 574,222 
গাজী র 458,356 376,221 834,577 
গাপালগ  269,568 53,242 322,810 

িকেশারগ  589,624 187,784 777,408 
মাদারী র 239,615 67,366 306,981 
মািনকগ  423,346 57,907 481,253 

ীগ  369,703 63,701 433,404 
নারায়ণগ  387,260 207,964 595,224 
নরিসংদী 512,490 120,129 632,619 
রাজবাড়ী 269,485 43,753 313,238 
শরীয়ত র 268,278 77,185 345,463 
টা াইল 990,020 225,184 1,215,204 
লনা 3,407,059 896,504 4,303,563 
বােগরহাট 308,340 89,537 397,877 
য়াডা া 234,694 67,222 301,916 

যেশার 608,880 145,563 754,443 
িঝনাইদহ 408,520 90,891 499,411 
লনা 395,795 176,198 571,993 
ি য়া 458,786 100,056 558,842 
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জলা প ী শহর মাট 
১ ২ ৩ ৪ 

মা রা 219,980 44,385 264,365 
মেহর র 143,685 38,004 181,689 

নড়াইল 165,259 40,618 205,877 
সাত ীরা 463,120 104,030 567,150 

ময়মনিসংহ 2,473,786 588,592 3,062,378 
জামাল র 513,709 165,355 679,064 
ময়মনিসংহ 1,160,739 257,567 1,418,306 
ন েকাণা 476,007 72,560 548,567 
শর র 323,331 93,110 416,441 

রাজশাহী 4,107,964 1,020,897 5,128,861 
ব ড়া 732,904 195,948 928,852 
জয় রহাট 181,745 46,687 228,432 
নওগ  547,688 81,921 629,609 
নােটার 403,908 81,959 485,867 
চ পাইনবাবগ  268,320 88,027 356,347 
পাবনা 698,089 155,710 853,799 
রাজশাহী 420,375 189,765 610,140 
িসরাজগ  854,935 180,880 1,035,815 

রং র 4,049,887 957,269 5,007,156 
িদনাজ র 635,159 129,576 764,735 
গাইবা া 699,662 110,036 809,698 

িড় াম 600,884 150,027 750,911 
লালমিনরহাট 354,089 81,708 435,797 
নীলফামারী 497,910 135,058 632,968 
প গড় 261,564 45,421 306,985 
রং র 652,914 235,474 888,388 
ঠা রগ ও 347,705 69,969 417,674 

িসেলট 1,588,767 296,250 1,885,017 
হিবগ  380,841 60,815 441,656 
মৗলভীবাজার 344,358 46,112 390,470 
নামগ  402,857 66,175 469,032 

িসেলট 460,711 123,148 583,859 
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 সংেযাজনী ২: ণ সং া ও ধারণা 
 

১. জন মাির ও হগণনা: জািতসংেঘর গাইডলাইন অ যায়ী জন মাির হে  এক  দশ বা সীমানা অি ত অ েলর সকল 
ি র জ  িনিদ  সমেয় িনিদ  িবষয় স িকত সামািজক ও অথৈনিতক ত  সং হ, সংকলন এবং কােশর সািবক 
ি য়া। জন মাির ও হগণনায় লত  ধান অংশ রেয়েছ- 

 

জন মাির: জন মািরর মা েম িনিদ  সমেয় এক  দেশর সকল ি র আথ-সামািজক ও জনতাি ক মৗিলক ত -
উপা  তর ভৗেগািলক র ( াম/মহ া) পয  সং হ করা হয়। 
হগণনা: হগণনার মা েম িনিদ  সমেয় এক  দেশর সকল আবািসক ইউিনেটর সং া, কাঠােমাগত অব া এবং 

আবািসক ইউিনট েলােত িব মান েযাগ- িবধা স িকত মৗিলক ত -উপা  তর ভৗেগািলক র ( াম/মহ া) 
পয  সং হ করা হয়। 

 

২. িড- ির (de jure) প িত: এই প িতেত খানার সদ গণেক  তােদর সচরাচর বসবােসর ান (Usual 
Residence)-এ গণনা  করা হয়।  

 

3. িড-ফ াে া (de facto) প িত: এই প িতেত খানার সদ গণেক মাির েত তােদর অব ােন গণনা  করা হয়। 
 

4. মািডফাইড িড-ফ াে া (modified de facto) প িত: এই প িতেত খানার সদ গণেক মাির েত তােদর 
অব ােন গণনা  করার পাশাপািশ মাির েত যারা িডউ রত ও মণরত থাকেবন তােদরেক   খানায় গণনা  
করা হেব। জন মাির ও হগণনা ২০২২ মািডফাইড িড-ফ াে া (modified de facto) প িত অ সাের পিরচালনা 
করা হেয়েছ। 

 

৫. মাির ত: ল মাির র ব রাত ০০:০০ ঘ কােক মাির ত (িজেরা আওয়ার) িহেসেব গ  করা হয়। 
জন মাির ও হগণনা ২০২২ এ ১৪ ন িদবাগত রাত ০০:০০ তেকই মাির ত বা িজেরা আওয়ার িহেসেব িবেবচনা 
করা হেয়েছ। 

 

৬. মাির রাত: মাির ত হেত  কের ভার ৬:০০ টা পয  সময় হেলা ‘ মাির রাত’। স অ যায়ী ১৪ ন ২০২২ 
িদবাগত রাত ১২:০০ টা হেত ১৫ ন ২০২২ ভার ৬:০০ টা পয  সময়েক ‘ মাির রাত’ িহেসেব গ  করা হেয়েছ। 

 

7. মািরকাল: মাির ত হেত  কের ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ও ২১ ন ২০২২ তািরখ রাজ ধ, হ িত,  , 
শিন, রিব, সাম এবং ম লবার পয  মািরকাল িহেসেব িবেবচনা করা হেয়েছ এবং উ  ০৭ (সাত) িদন ‘ মাির 
স াহ’ িহেসেব পালন করা হেয়েছ। 

 

8. খানা: এক বা একািধক ি  যারা এক পােক ও একে  খাওয়া-দাওয়া এবং একসােথ বসবাস কেরন তােদর সম েয় 
এক  খানা গ ত হয়। খানায় পিরবােরর সদ েদর পাশাপািশ অ া  আ ীয় বা অনা ীয় সদ রাও থাকেত পােরন। 
আবার পিরবােরর সদ  হওয়া সে ও এক পােক ও একে  খাওয়া-দাওয়া না করেল বা একসােথ বসবাস না করেল, 
খানার সদ  িহেসেব গ  হেবন না। থকভােব বসবাসরত একজন ি র সম েয়ও এক  খানা গ ত হেত পাের, যিদ 
িতিন আলাদা পােক খাবার খান। 

মাির রােত (১৪ ন ২০২২ িদবাগত রােত) যারা এক পােক খেয়েছন এবং একই ছােদর িনেচ িকংবা বািড়েত বসবাস 
কেরেছন তােদরেক ঐ খানার সদ  িহেসেব অ  করা হেয়েছ। তেব, পিরবােরর এমন কােনা সদ  যারা একে  
বসবাস কের এবং খাওয়া-দাওয়া কের িক  মাির রােত মেণ িছেলন িকংবা আবািসক হােটল/ের  হাউেজ অব ান 
কেরেছন িকংবা গভীর স ে  মাছ ধরেত িগেয়েছন অথবা সামিয়কভােব (৬ মােসর কম সমেয়র জ ) দেশর বাইের 
িছেলন অথবা কমে ে  দািয় রত িছেলন যমন: মািরকম , হাসপাতােলর রাগী ও অ ােটে , নশ হরী খ 

ি বগ তারা -  খানায় গণনা  হেয়েছন। 
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৯. খানা ধান:  খানা ধান হেলন খানার  বা ধান সদ । সাধারণত যার িস াে  খানা পিরচািলত হয় এবং খানার অ  
সদ গণ যােক খানা ধান মেন কেরন িতিনই খানা ধান িহেসেব িবেবিচত হন। খানা ধান হবার জ  উপাজনকারী 
অথবা বেয়ােজ  সদ  হেত হেব, এরকম কােনা শত নই। 

  

১০. বি : পৗর এলাকায় সরকাির জিম, খাস জিম, রল লাইেনর ধাের, রা ার পােশ, ব েধর পােশ অথবা বসরকাির জায়গায় 
অপিরকি তভােব সাধারণত অিত িন মােনর ঘর যথা: পিড়, টং, ছন, নেশড, আধাপাকা, পাকা নড়বেড় অবকাঠােমা, 
জরাজীণ দালান ইত ািদ এবং সাধারণত অ া কর পিরেবেশ গেড় উঠা প চ বা তেতািধক খানার সমি েক বি  িহেসেব 
গ  করা হেয়েছ।  

  

১১. ভাসমান/িছ ল জনেগা ী: যােদর বসবােসর জ  ঘর-বািড় নই এবং যারা রলে শন, বাস া , মাজার, টপাত, 
ি িড়/ওভারি েজর িনেচ, ল  টািমনাল/ ফিরঘাট, মােকেটর বারা া ইত ািদ ােন অ ায়ীভােব রাি যাপন কের 
তােদরেক ভাসমান/িছ ল জনেগা ী িহেসেব গ  করা হেয়েছ। 

  

১২. সা রতা: সা রতার হার িন পেণ কমপে  য কান এক  ভাষায় পড়েত ও িলখেত পােরন এমন ি েক সা র 
িহেসেব গ  করা হেয়েছ। 

  

১৩. িল া পাত: িল া পাত বলেত িত ১০০ জন মিহলার িবপরীেত েষর সং া ক ঝােনা হেয়েছ। 
  

১৪. িনভরশীলতা অ পাত: ১৫-৬৪ বছর বয়সী জনসং ার িবপরীেত ০-১৪ বছর এবং ৬৫ ও ত  বছর বয়সী জনসং ার 
অ পাত। 

  

১৫. িশ -মিহলা অ পাত: ১৫-৪৯ বছর বয়সী িত ১০০০ মিহলার িবপরীেত ০-৪ বছর বয়সী িশ র সং া। 
  

১৬. িনজ  বহােরর মাবাইল ফান: যিদ ৫ বছর ও ত  বয়েসর কান ি র িনকট অ ত এক  িসমকাড সংেযাগসহ 
সচল মাবাইল ফান থােক যা িতিন গত ৩ মােস কমপে  একবার বহার কেরেছন তেব ঐ ি র িনজ  বহােরর 
মাবাইল ফান আেছ িহেসেব িবেবচনা করা হেয়েছ। এে ে  মাবাইল ফান  িনেজর বা কারও কাছ থেক উপহার 

িহেসেব বা অিফস থেক বহােরর জ ও পেত পােরন, মাবাইল ফান বা িসমকাড িনেজর বা অ  য কারও নােম 
রিজে শন থাকেত পাের, মাবাইল ফােনর িসমকাড ি - পইড বা পা  পইড য কােনা কােরর হেত পাের। 

উে , এক  মাবাইল ফােনর বহারকারী একািধক ি  হেল বিশরভাগ সময় িযিন বহার কেরন,  তার 
ে  িনজ  বহােরর মাবাইল ফান আেছ িহেসেব িবেবচনা করা হেয়েছ। 

  

১৭. ই ারেনট বহার: যিদ ৫ বছর ও ত  বয়েসর কান ি  গত ৩ (িতন) মােস একবােরর জ  হেলও য কােনা 
ােন িকংবা য কােনা িডভাইেস ই ারেনট বহার কের থােকন, তাহেল ঐ ি  গত ৩ (িতন) মােস ই ারেনট 
বহার কেরেছন বেল গ  করা হেয়েছ। উে , যিদ কান ি র িনজ  াট মাবাইল ফান না থােক, িক  স অ  

কারও মাবাইল, াবেলট, াপটপ, কি উটার, সাইবার ক ােফ বা অ  যেকােনা াট িডভাইস বহার কের গত ৩ 
(িতন) মােস অ ত একবার ই ারেনট বহার কের থােকন, তাহেলও ই ারেনট বহারকারী িহেসেব িবেবিচত হেবন। 
িন বিণত যেকােনা কােরর িডিজটাল ি র বহার ‘ই ারেনট বহার’ িহেসেব িবেবচনা করা হেয়েছ: 

(১) Facebook; (২) Messenger; (৩) imo; (৪) WhatsApp; (৫) Viber; (৬) YouTube; (৭) 
Zoom/Teams/WebEx ইত ািদ বহার কের সভা/ওয়াকশপ/ ােস অংশ নয়া; (৮) ই- মইল রণ বা হণ; (৯) 
Google-এ কােনা িক  সাচ করা অথবা অনলাইেন ফরম রণ করা;  (১০) অনলাইেন অিফেসর কাজ স াদন, 
পড়ােশানা করা ও পি কা পড়া; (১১) অনলাইেন িবিভ  ধরেনর গইম খলা, গইম ডাউনেলাড করা, েকট িকং দয়া, 
শিপং করা ইত ািদ; (১২) কািভড-১৯ ভাইরােসর কা হেণর জ  রিজে শনসহ যেকান ধরেনর অনলাইন 
রিজে শন করা, ভাটার আইিড, পাসেপাট এবং জ  িনব েনর জ  অনলাইেন িনেজ িনেজ আেবদন ফরম রণ করা 

ইত ািদ। 

  



  জন মাির ও হগণনা ২০২২ 

53 
 

সংেযাজনী ৩: মাির প  
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সংেযাজনী ৪: মািরর িবিভ  কিম  ও ম 
 
 

ি য়ািরং কিম   
.নং পদিব ও কম ল ( জ তার মা সাের নয়) কিম েত পদিব 
১ সিচব, পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ, পিরক না ম ণালয় সভাপিত 

২ মহাপিরচালক, বাংলােদশ পিরসং ান েরা (িবিবএস), ঢাকা সদ  

৩ অিতির  সিচব/ সিচব (ত  ব াপনা/উ য়ন/ শাসন), পিরসং ান ও ত  

ব াপনা িবভাগ 

সদ  

৪ িতিনিধ, আথ-সামািজক অবকাঠােমা িবভাগ, পিরক না কিমশন সদ  

৫ িতিনিধ, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয় সদ  

৬ িতিনিধ, কায ম িবভাগ, পিরক না িবভাগ, পিরক না কিমশন সদ  

৭ িতিনিধ, সাধারণ অথনীিত িবভাগ (িজইিড), পিরক না কিমশন, পিরক না ম ণালয় সদ  

৮ িতিনিধ, বা বায়ন পিরবী ণ ায়ন িবভাগ (আইএমইিড) সদ  

৯ িতিনিধ, এনইিস-একেনক ও সম য় উইং, পিরক না িবভাগ, পিরক না ম ণালয় সদ  

১০ ক  পিরচালক, জন মাির ও হগণনা ২০২১ ক , িবিবএস সদ  

১১ উপসিচব (উ য়ন-১), পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ সদ -সিচব 
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ক  বা বায়ন কিম   
. ন. নাম, পদিব ও কম ল (েজ তার মা সাের নয়) কিম েত পদিব 
১ মহাপিরচালক, বাংলােদশ পিরসং ান েরা (িবিবএস), ঢাকা সভাপিত 
২ িতিনিধ, সাধারণ অথনীিত িবভাগ, পিরক না কিমশন, পিরক না ম ণালয় সদ  
৩ িতিনিধ, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয় সদ  
৪ িতিনিধ, বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ (আইএমইিড), পিরক না ম ণালয় সদ  
৫ িতিনিধ, এনইিস-একেনক এবং সম য় উইং, পিরক না িবভাগ, পিরক না ম ণালয় সদ  
৬ িতিনিধ, কায ম িবভাগ, পিরক না কিমশন, পিরক না ম ণালয় সদ  
৭ িতিনিধ, আথ-সামািজক অবকাঠােমা িবভাগ, পিরক না কিমশন, পিরক না 

ম ণালয় 
সদ  

৮ অিতির  সিচব (উ য়ন), পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ, পিরক না 
ম ণালয় 

সদ  

৯ উপমহাপিরচালক, বাংলােদশ পিরসং ান েরা সদ  
১০ েফসর ড. সয়দ শাহাদৎ হােসন, ঢাকা িব িব ালয়, মাির উপেদ া, জন মাির 

ও হগণনা ২০২১ ক , ইউএনএফিপএ, বাংলােদশ 
সদ  

১১ পিরচালক (সকল), বাংলােদশ পিরসং ান েরা (িবিবএস) সদ  
১২ ক  পিরচালক, জন মাির ও হগণনা ২০২১ ক , বাংলােদশ পিরসং ান েরা সদ  
১৩ উপসিচব, উ য়ন অিধশাখা-১, পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ, পিরক না 

ম ণালয় 
সদ  

১৪ উপসিচব, পিরক না উইং, পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ, পিরক না 
ম ণালয় 

সদ  

১৫ উপসিচব, এসিডিজ সল, পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ, পিরক না ম ণালয় সদ  
১৬ িসে ম অ ানািল , পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ, পিরক না ম ণালয় সদ  
১৭ জনাব মাহ ব-ই-আলম, িচফ এআই অ া  া াম অ ানািল , ইউএনএফিপএ, 

বাংলােদশ 
সদ  

১৮ ফাকাল পেয়  কমকতা, এসিডিজ সল, বাংলােদশ পিরসং ান েরা সদ  
১৯ উপ ক  পিরচালক (অথ/ শাসন)/আয়ন- য়ন কমকতা, জন মাির ও হগণনা 

২০২১ ক , বাংলােদশ পিরসং ান েরা 
সদ  

২০ উপ ক  পিরচালক (িফ  অপােরশন), জন মাির ও হগণনা ২০২১ ক , 
বাংলােদশ পিরসং ান েরা  

সদ -সিচব 
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িতেবদন যাচাই-বাছাই কিম  
.ন. নাম, পদিব ও কম ল (েজ তার মা সাের নয়) কিম েত পদিব 
১ জনাব শখ মাঃ কােব ল ইসলাম 

অিতির  সিচব (ত  ব াপনা), পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ 
সভাপিত 

২ জনাব মাঃ আ  বকর িসি ক 
অিতির  সিচব ( শাসন), পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ 

সদ  

৩ জনাব িশরীন বী 
 সিচব ( শাসন), পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ 

সদ  

৪ জনাব মাছাঃ লতানা পারভীন 
সিচব সিচব (ত  ব াপনা), পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ 

সদ  

৫ জনাব র জাহান 
উপসিচব (উ য়ন-১), পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ 

সদ  

৬ জনাব মাহা দ খােলদ-উর-রহমান 
উপসিচব (বােজট ও আিথক ব াপনা অিধশাখা), পিরসং ান ও ত  ব াপনা 
িবভাগ 

সদ  

৭ জনাব এ.এফ.এম িফেরাজ মাহ দ 
িসিনয়র সহকারী সিচব ( শাসন-৩), পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ 

সদ  

৮ জনাব জসমীন আকতার 
উপসিচব (উ য়ন-২), পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ 

সদ  

৯ জনাব মাঃ িদলদার হােসন 
ক  পিরচালক, জন মাির ও হগণনা ২০২১ ক , িবিবএস 

সদ  

১০ জনাব মাঃ ফিরদ হােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব ( শাসন-২), পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ 

সদ  

১১ েকৗশলী ঃ ওয়ািহদ রাদ 
া ামার (আইিস ), পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ 

সদ  

১২ জনাব মা: আজগর আলী 
উপপিরচালক (আরিডিপ), বাংলােদশ পিরসং ান েরা 

সদ  

১৩ জনাব মাসাঃ কাম াহার 
উপসিচব (ত  ব াপনা-১), পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ 

সদ -সিচব 

 
 

এিডটর’স ফারাম এর সদ  
.ন. নাম, পদিব ও কম ল (েজ তার মা সাের নয়) কিম েত পদিব 
১. জনাব কাজী ল ইসলাম, উপমহাপিরচালক, িবিবএস। আ ায়ক 
২. জনাব আ ল কালাম আজাদ, পিরচালক (অিতির  দািয় ), কি উটার উইং, িবিবএস।  সদ  
৩. জনাব মাহা দ আব ল কািদর িময়া, পিরচালক, স াস উইং, িবিবএস।  সদ  
৪. জনাব আলাউি ন আল আজাদ, পিরচালক, এি কালচার উইং, িবিবএস। সদ  
৫. জনাব মাঃ মা দ আলম, পিরচালক (উপসিচব), ডেমা ািফ এ  হলথ উইং, িবিবএস, ঢাকা। সদ  
৬. জনাব কিবর উি ন আহা দ, পিরচালক, া স ক াল াফ িনং ইনি উট, িবিবএস। সদ  
৭. জনাব মাঃ এমদা ল হক, পিরচালক, এফএ এ  এমআইএস উইং, িবিবএস। সদ  
৮. জনাব িজয়াউ ীন আহেমদ, পিরচালক, াশনাল একাউি ং উইং, িবিবএস। সদ  
৯.. ড. িদপংকর রায়, ক  পিরচালক, খানার আয় ও য় জিরপ ক , িবিবএস। সদ  
১০. জনাব মাঃ িদলদার হােসন, ক  পিরচালক, এনএসিডএস ক , িবিবএস। সদ  
১১. ক  পিরচালক, এসিভআরএস ইন িডিজটাল াটফম ক , িবিবএস। সদ  
১২. জনাব আ ল কালাম আজাদ, পিরচালক, ই াি  এ  লবার উইং, িবিবএস। সদ  সিচব 
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জন মাির ও হগণা ২০২২ এর পরামশকগণ  
১. ড. সয়দ শাহাদৎ হােসন স াস অ াডভাইজার, ইউএনএফিপএ 
২. জনাব রজাউল রিন  াশনাল িজআইএস এবং আরএস কনসালেট  
৩. জনাব মাঃ রােশ ামান িসিনয়র ডাটা েসিসং কনসালেট  
৪. জনাব গাজী আিলম আল রাজী CAPI কনসালেট  
৫. জনাব মিন ামান Golang এ পাট 
৬. জনাব আিশষ ঘাষ সাভার িসিকউির  এ পাট 
৭. জনবা সা  আহেমদ নটওয়াক এ াডিমিনসে টর, ইউএনএফিপএ 

 

জন মাির ও হগণনা ২০২২ এর কায ম পিরচালনার িনিম  গ ত িবিভ  েমর িলডারগেণর তািলকা 
. ন. নাম, পদিব ও কম ল ম 
১. জনাব কাজী ল ইসলাম, উপমহাপিরচালক, িবিবএস  স াস অ াডভাইজির ম 
২. জনাব আ ল কালাম আজাদ, পিরচালক, ই াি  এ  লবার উইং, িবিবএস সফটওয় ার ভিলেডশন ম 
৩. ড. িদপংকর রায়, উপসিচব, পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ  টকিনক াল সােপাট ম  
৪. ড. িদপংকর রায়, উপসিচব, পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ  ডাটা ভিলেডশন অ া  টিবল জনােরশন ম  

৫. জনাব মাহা দ আব ল কািদর িময়া, পিরচালক, স াস উইং, িবিবএস আইিস  ইক রসপ  ম 
৬. জনাব আমজাদ হােসন, পিরচালক, এি কালচার উইং, িবিবএস িসম রিজে শন ও হণ ম 
৭. জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম, পিরচালক, াশনাল একাউি ং উইং, িবিবএস  আ :সম য় ও যাগােযাগ ম 
৮. জনাব চ  শখর রায়, িসিনয়র মইনেট া  ইি িনয়ার, কি উটার উইং, িবিবএস িসে ম সােপাট ম 
৯. জনাব যতন মার সাহা, িসে ম এনািল , কি উটার উইং,িবিবএস ডাটােবইজ ােনজেম  ম 
১০. জনাব মাহা দ রিফ ল ইসলাম, িসে ম এনািল , পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ  ক ািপ অ াপস অ া  িসিকউির  ম 

১১. জনাব এস. এম আহসান কিবর, িসে ম এনািল , কি উটার উইং, িবিবএস  আইিসএমএস অ া  অ াি েকশন ম 

১২. জনাব মা. আলমগীর হােসন, উপপিরচালক, স াস উইং, িবিবএস িশ ণ বা বায়ন ম 
১৩. জনাব মিহউি ন আহেমদ, উপিরচালক, স াস উইং,িবিবএস পাবিলিস  সােপাট ম  
১৪. জনাব মাহা দ এনা ল হক, মইনেট া  ইি িনয়ার, কি উটার উইং, িবিবএস নটওয়াক ােনজেম  ম 
১৫.  জনাব মা: আ বকর িসি ক, কােটা াফার, কি উটার উইং, িবিবএস িজআইএস ম  

 
 

মাির উপা  ব াপনা ম 
১. ড. িদপংকর রায় উপসিচব, পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ ও ম িলডার, 

টকিনক াল সােপাট ম, জন মাির ও হগণনা  ২০২১ ক , িবিবএস। 

২. জনাব মাঃ িদলদার হােসন ক  পিরচালক, জন মাির ও হগণনা  ২০২১ ক , িবিবএস। 
৩. জনাব মাহা দ রিফ ল ইসলাম  িসে ম এনািল , পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ।  
৪. জনাব যতন মার সাহা িসে ম এনািল , কি উটার উইং, িবিবএস। 
৫. জনাব এস. এম আহসান কিবর িসে ম এনািল , কি উটার উইং, িবিবএস। 
৬. জনাব লয় মার গা ামী া ামার, জন মাির ও হগণনা  ২০২১ ক , িবিবএস। 
৭. জনাব মা. সােজ র রহমান  আইিস  িবেশষ , এনএসিডএস-আইএসিপ েজ , িবিবএস।  
৮. জনাব মা. রােশ ামান িসিনয়র ডাটা েসিসং কনসালেট , জন মাির ও হগণনা  ২০২১ ক , িবিবএস। 
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ডাটা ভিলেডশন িবেশষ  প 
১. ড. এম. ল ইসলাম সােবক উপাচায, মাওলানা ভাসানী িব ান ও ি  িব িব ালয়, টা াইল। 
২. জনাব মাহা দ শায়ােয়ব অ াপক, আইএসআর , ঢাকা িব িব ালয়। 
৩. ড. সয়দ শাহাদৎ হােসন অ াপক, আইএসআর , ঢাকা িব িব ালয়। 
৪. ড. মা. আিম ল হক  অ াপক, প েলশন সােয়ে স িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়। 
৫. ড. মাহা দ মঈ ল ইসলাম অ াপক, প েলশন সােয়ে স িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়। 
৬. ড. মাহা দ িব াল হােসন  অ াপক, প েলশন সােয়ে স িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়। 
৭. ড. মা. রিবউল হক অ াপক, প েলশন সােয়ে স িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়। 

 
 

জন মাির ও হগণনা ২০২২ এর ক  ম  
১. জনাব মাঃ িদলদার হােসন ক  পিরচালক 
২. জনাব এস এম কাম ল ইসলাম উপ ক  পিরচালক ( শাসন) 
৩. জনাব মা: শিফ ল ইসলাম উপ ক  পিরচালক (িফ  অপােরশন) 
৪. জনাব মাহা দ সিলম সরকার উপপিরচালক 
৫. জনাব হা াদ আির ল ইসলাম উপপিরচালক (আইিস  ও িশ ণ) 
৬. জনাব আ া ন নাহার উপপিরচালক 
৭. জনাব তীক ভ াচা  উপ ক  পিরচালক (অথ) 
৮. জনাব জন হায়দার উপপিরচালক 
৯. জনাব লয় মার গা ামী া ামার  
১০. জনাব নয়ন কাি  রায় উপপিরচালক  
১১. জনাব শায়লা শারমীন পিরসং ান কমকতা 
১২. জনাব আ. স. ম. ইউ ফ পিরসং ান কমকতা 
১৩. জনাব শাহ মাহা দ মন র কােদর পিরসং ান কমকতা 
১৪. জনাব মাহা দ সাই র রহমান পিরসং ান কমকতা 
১৫. জনাব মা. শাহজালাল তা কদার পিরসং ান কমকতা 
১৬. জনাব আমীর মাহা দ ইমন পিরসং ান কমকতা 
১৭. জনাব মাহা দ মিন ল ইসলাম পিরসং ান কমকতা 
১৮. জনাব মেহজাবীন মাহ ব পিরসং ান কমকতা 
১৯. জনাব ইসমত জরীন পিরসং ান কমকতা 
২০. জনাব শখ তানভীর আহেমদ পিরসং ান কমকতা 
২১. জনাব মা: হািব ল হক সহকারী কােটা াফার 
২২. জনাব মা: জাহা ীর আলম শাসিনক কমকতা 
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সংেযাজনী ৫: ি রিচ  

গণ জাত ী বাংলােদেশর মহামা  রা পিত জনাব মাঃ আব ল হািমদ জন মাির ও হগণনা ২০২২ উপলে  ারক ডাক িকট ও উে াধনী খাম ০৭ ন ২০২২ অব করণ কেরন। উ  অ ােন 
মাননীয় পিরক নাম ী জনাব এম.এ. মা ান এমিপ, মাননীয় ডাক ও টিলেযাগােযাগ ম ী জনাব মা াফা জ ার, মাননীয় পিরক না িতম ী ড. শাম ল আলম, পিরসং ান ও ত  ব াপনা 
িবভােগর স ািনত সিচব ড. শাহনাজ আেরিফন এনিডিস, জন মাির ও হগণনা ২০২২ এর ক  পিরচালক জনাব মাঃ িদলদার হােসনসহ রা পিতর কাযালেয়র অ া  কমকতাগণ উপি ত িছেলন। 

গণ জাত ী বাংলােদেশর মহামা  রা পিত জনাব মাঃ আ ল হািমদ জন মাির ও হগণনা ২০২২ এর ল মািরেত ১৫ ন ২০২২ ত  দান করেছন। মহামা  রা পিতর ত  াবেলেটর মা েম 
ফাহিমদা খানম সং হ করেছন। এ সময় জন মাির ও হগণনা ২০২২ এর ক  পিরচালক জনাব মাঃ িদলদার হােসন এবং আিরফ হােসনসহ রা পিতর কাযালেয়র অ া  কমকতাগণ উপি ত 
িছেলন। 
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার সভাপিতে  জন মাির ও হগণনা ২০২১ ক  ২৯ অে াবর ২০১৯ অ ি ত ২০১৯-২০ অথ বছেরর ৯ম একেনক সভায় অ েমািদত 
হয়। উ  সভায় সংি  সদ গণ উপি ত িছেলন।   

 
 

 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা জন মাির ও হগণনা ২০২২ এর ল মািরেত ১৫ ন ২০২২ ত  দান করেছন। মাননীয় ধানম ীর ত  াবেলেটর মা েম 
ফােতমা জ জাহরা ইনা সং হ কেরেছন। এ মােহ েণ জন মাির ও হগণনা ২০২২ এর ক  পিরচালক জনাব মাঃ িদলদার হােসনসহ ধানম ী কাযালেয়র অ া  কমকতাগণ উপি ত 
িছেলন।      
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জন মাির ও হগণনা ২০২২ িবষেয় মহান জাতীয় সংসেদর মাননীয় ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗ রী এমিপ এর সােথ ত র কাযালেয় ২রা ন ২০২২ মত িবিনময় সভা কেরন মাননীয় পিরক নাম ী 
জনাব এম.এ. মা ান এমিপ । উ  সভায় উপি ত িছেলন পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর স ািনত সিচব ড. শাহনাজ আেরিফন এনিডিস, বাংলােদশ পিরসং ান েরার তৎকালীন  
মহাপিরচালক মাহা দ তা ল ইসলাম, টকিনক াল সােপাট েমর িলডার ড. িদপংকর রায় এবং ক  পিরচালক জনাব মাঃ িদলদার হােসনসহ সংি  কমকতাগণ।    

 
 

 
জন মাির ও হগণনা ২০২২ এর ল মািরেত ত  দান করেছন মহান জাতীয় সংসেদর মাননীয় ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗ রী এমিপ এবং গণনাকারী সািবনা ইয়াসিমন াবেলেটর মা েম 
সং হ করেছন । এ সময় জন মাির ও হগণনা ২০২২ এর ক  পিরচালক জনাব মাঃ িদলদার হােসনসহ অ া  কমকতাগণ উপি ত িছেলন।           
  



জন মাির ও হগণনা ২০২২ 
 

64 
 

জন মাির ও হগণনা ২০২২ এর ল মািরেত ত  দান কেরেছন মাননীয় ধান িবচারপিত জনাব হাসান ফেয়জ িসি কী। এ সময় উপি ত িছেলন বাংলােদশ পিরসং ান েরার তৎকালীন  
মহাপিরচালক মাহা দ তা ল ইসলাম, মা: িমজা র রহমান উপপিরচালক,িবিবএস ও সংি  মািরকম ।      

জন মাির ও হগণনা এর ারি ক কমশালা ৯ জা য়াির ২০২০ বাংলােদশ পিরসং ান েরার অিডটিরয়ােম অ ি ত হয়। উ  কমশালায় ধান অিতিথ িহেসেব মাননীয় পিরক নাম ী জনাব     
এম.এ. মা ান এমিপ, িবেশষ অিতিথ িহেসেব মি পিরষদ সিচব জনাব খ কার আেনায়া ল ইসলাম ও ধানম ী কাযালেয়র ধানম ীর  সিচব ড. আহমদ কায়কাউস, স ািনত অিতিথ িহেসেব                    
ড. আশা টরেকলসন, UNFP কাি  িরে েজে ভ উপি ত িছেলন। পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর তৎকালীন িসিনয়র সিচব সৗের নাথ চ ব র সভাপিতে  উ  কমশালায় বাংলােদশ 
পিরসং ান েরার তৎকালীন মহাপিরচালক মাহা দ তা ল ইসলামসহ অ া  সংি  ি গণ উপি ত িছেলন।   



  জন মাির ও হগণনা ২০২২ 

65 
 

 

জন মাির ও হগণনা ২০২১ ক  িবষয়ক মতিবিনময় সভা ২৫ জা য়াির ২০২০ সািকট হাউজ, িসেলট এ অ ি ত হয়। উ  অ ােন ধান অিতিথর ব  দান করেছন মাননীয় পিরক নাম ী 
জনাব এম.এ. মা ান এমিপ । সভায় উপি ত িছেলন পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর তৎকালীন িসিনয়র সিচব সৗের নাথ চ ব  এবং বাংলােদশ পিরসং ান েরার তৎকালীন 
মহাপিরচালক মাহা দ তা ল ইসলাম, িসেলেটর িবভাগীয় কিমশনার জনাব মাঃ মিশউর রহমান এনিডিস  খ। 

জন মাির ও হগণনা ২০২২ িবষয়ক ইেল িনক ও ি  িমিডয়ার সাংবািদকগেণর অংশ হেণ অবিহতকরণ কমশালা ১৩ এি ল ২০২২ এনইিস সে লন ক , পিরক না কিমশেন অ ি ত হয়। উ  
কমশালায় মাননীয় পিরক নাম ী জনাব এম.এ. মা ান এমিপ এবং মাননীয় পিরক না িতম ী ড. শাম ল আলম এবং ইেল িনক ও ি  িমিডয়ার সাংবািদকগণ উপি ত িছেলন  
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জন মাির ও হগণনা ২০২২ িবষয়ক ইেল িনক ও ি  িমিডয়ার সাংবািদকগেণর অংশ হেণ অবিহতকরণ কমশালায় আরও উপি ত িছেলন পিরসং ান ও ত  ব াপনা  িবভােগর স ািনত 
সিচব ড. শাহনাজ আেরিফন এনিডিস, টকিনক াল সােপাট েমর িলডার ড. িদপংকর রায়, ক  পিরচালক জনাব মাঃ িদলদার হােসনসহ সংি  কমকতাগণ।  
  

 
জন মাির ও হগণনা ২০২২ িবষয়ক পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর সােবক সিচবগণ, বাংলােদশ পিরসং ান েরার সােবক মহাপিরচালকগণ, ি  ও ইেল িনক িমিডয়ার স াদকম লী, 
গেবষকম লী, িব িব ালেয়র িশ ক  িতগেণর  সােথ ১৩ ন ২০২২, হােটল ান ািসিফক সানারগ ও এ মতিবিনময় সভা অ ি ত হয়। উ  সভায় মাননীয় পিরক না িতম ী ড. শাম ল 
আলম, পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর স ািনত সিচব ড.  শাহনাজ আেরিফন এনিডিস এবং বাংলােদশ পিরসং ান েরার তৎকালীন মহাপিরচালক মাহা দ তা ল ইসলাম, ক  
পিরচালক মাঃ িদলদার হােসনসহ সংি  অ া  কমকতাগণ উপি ত িছেলন ।  
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জন মাির ও হগণনা ২০২২ িবষয়ক ১৩ ন ২০২২ হােটল ান ািসিফক সানারগ ও এ অ ি ত মতিবিনময় সভায় মাননীয় ধানম ীর সােবক  সিচব জনাব নিজ র রহমান কথা বলেছন। 
পােশ রেয়েছন জনাব সৗের নাথ চ ব  সােবক িসিনয়র সিচব,ড. এ. ক.এম. র বী, সােবক চয়ার ান প েলশ  সােয়  িবভাগ ঢািব ও অ া  সরকাির দ েরর কমকতাগন।          

জন মাির ও হগণনা ২০২২ িবষয়ক ১৩ ন ২০২২ হােটল ান ািসিফক সানারগ ও এ অ ি ত মতিবিনময় সভায় কথা বলেছন িডিবিসর ধান স াদক এবং িসইও এম. ম ল ইসলাম।  
পােশ রেয়েছন ঢাকা িব িব ালেয়র প েলশন সােয়  িবভােগর অ াপক ড. মা: আিম ল হক এবং অ াপক ড. মাহা দ মাই ল ইসলাম খ।  
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মািরর পাইল ং 

জন মাির ও হগণনা ২০২২ িবষয়ক মতিবিনময় কমশালা ও পাইল ং কায ম উে াধন ৯ ম ২০২২ জলা পিরষদ সে লন ক , ময়মনিসংহ এ অ ি ত হয়। উে াধন শেষ মাননীয় পিরক নাম ী 
জনাব এম.এ. মা ান এমিপ মািরকম র সােথ কথা বলেছন। এসময় পােশ আেছন পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর স ািনত সিচব ড. শাহনাজ আেরিফন এনিডিস এবং অ া  ি গণ। 
 

জন মাির ও হগণনা ২০২২ এর পাইল ং কায ম সং া  িবভাগীয় ও জলা মাির সম য়কারীগেণর িশ ণ কমশালা ২৭ এি ল ২০২২, িবিবএস এর অিডেটািরয়ােম উে াধন করা হয়। উ  
অ ােন পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর স ািনত সিচব ড. শাহনাজ আেরিফন এনিডিস, বাংলােদশ পিরসং ান েরার তৎকালীন মহাপিরচালক মাহা দ তা ল ইসলাম, পিরসং ান ও 
ত  ব াপনা িবভােগর অিতির  সিচব রজাউল আযম ফা কী এবং ক  পিরচালক জনাব মাঃ িদলদার হােসনসহ সংি  কমকতাগণ উপি ত িছেলন।  
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মািরর িত লক িবিভ  সভা ও ণ কায ম 
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িবিভ  পযােয়র মািরর িশ ণ কায ম 

 
জন মাির ও হগণনা ২০২২ এর ল মািরর িশ েণর উে াধনী অ ান ২৫ ম ২০২২ ব ব  আ জািতক সে লন কে  অ ি ত হয়। এ অ ােন ধান অিতিথর ব  দান করেছন মাননীয় 
অথম ী আ. হ. ম. ফা কামাল এফিসএ এমিপ । এছাড়াও অ ােন উপি ত িছেলন ত  ও যাগােযাগ ি  িবভােগর িসিনয়র সিচব জনাব এন. এম. িজয়াউল আলম, ম ীপিরষদ িবভােগর সম য় 
ও সং ার সিচব মাঃ সাম ল আেরিফন, পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভােগর স ািনত সিচব ড. শাহনাজ আেরিফন এনিডিস, বাংলােদশ পিরসং ান েরার মহাপিরচালক মাহা দ তা ল 
ইসলাম এবং টকিনক াল সােপাট েমর িলডার ড. িদপংকর রায় এবং ক  পিরচালক জনাব মাঃ িদলদার হােসনসহ সকল িবভাগীয়/ জলা মািরসম য়কারী।     

২৫ ম ২০২২ ব ব  আ জািতক সে লন কে  জন মাির ও হগণনা ২০২২ এর ল মািরর িশ েণর উে াধনী অ ােন মাির িবষেয় সংি  উপ াপনা দান করেছন ক  পিরচালক জনাব 
মাঃ িদলদার হােসন।   
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মািরর চারণা   
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মাির ত ও ভাসমান/িছ ল লাকগণনা 
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মািরর ত  সং হ   

জন মাির ও হগণনা ২০২২ এ মাননীয় পিরক নাম ী জনাব এম.এ. মা ান এমিপ ত র ত  দান করেছন 
 

জন মাির ও হগণনা ২০২২ এ মাননীয় িশ াম ী ডা. দী  মিন এমিপ ত র ত  দান কেরেছন এবং ােবর মা েম ত  সং হ করেছন নাঈমা রহমান, উপপিরচালক বাংলােদশ পিরসং ান েরা। 
এমসময় উপি ত িছেলন সংি  মাির এলাকার মািরকম গণ। 
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ব া গত এলাকায় ত  সং হ কায ম 
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জন মাির ও হগণনা ২০২২ মাির ম  
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সংেযাজনী 6: াথিমক িতেবদন েত স ৃ  ম 
 

াথিমক িতেবদন েত ল ম 
১. ড. শাহনাজ আেরিফন এনিডিস সিচব, পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ 
২. জনাব কাজী ল ইসলাম মহাপিরচালক ( ন দািয় ), বাংলােদশ পিরসং ান েরা 
৩. ড. িদপংকর রায় উপসিচব, পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ ও ম িলডার, 

টকিনক াল সােপাট ম,  জন মাির ও হগণনা ২০২১ ক , িবিবএস। 
৪. জনাব মাঃ িদলদার হােসন ক  পিরচালক, জন মাির ও হগণনা ২০২১ ক , িবিবএস।  
৫. জনাব রশমা জসিমন উপপিরচালক, স াস উইং, িবিবএস। 
৬. জনাব মাঃ মাবারক হােসন উপপিরচালক, স াস উইং, িবিবএস। 
৭. জনাব আ. স. ম. ইউ ফ পিরসং ান কমকতা, জন মাির ও হগণনা ২০২১ ক , িবিবএস। 
৮. জনাব মেহজাবীন মাহ ব পিরসং ান কমকতা, জন মাির ও হগণনা ২০২১ ক , িবিবএস। 

 

াথিমক িতেবদন েত উপা  ি য়াকরণ ও া েলশন তকরণ ম 
 ১. ড. িদপংকর রায় উপসিচব, পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ ও ম িলডার, 

টকিনক াল সােপাট ম, জন মাির ও হগণনা  ২০২১ ক , িবিবএস। 

২. জনাব মাঃ িদলদার হােসন ক  পিরচালক, জন মাির ও হগণনা  ২০২১ ক , িবিবএস। 
৩. জনাব রশমা জসিমন উপপিরচালক, স াস উইং, িবিবএস। 
৪. জনাব মাঃ মাবারক হােসন উপপিরচালক, স াস উইং, িবিবএস। 

 
 

াথিমক িতেবদন েত সহেযাগী ম 
১. জনাব এস. এম কাম ল ইসলাম উপ ক  পিরচালক ( শাসন), জন মাির ও হগণনা ২০২১ ক , িবিবএস। 
২. জনাব মা. শিফ ল ইসলাম উপ ক  পিরচালক (িফ  অপােরশন), জন মাির ও হগণনা ২০২১ ক , িবিবএস। 
৩. জনাব মাহা দ সিলম সরকার উপপিরচালক, জন মাির ও হগণনা ২০২১ ক , িবিবএস। 
৪. জনাব হা াদ আির ল ইসলাম উপপিরচালক, জন মাির ও হগণনা ২০২১ ক , িবিবএস। 
৫. জনাব আ া ন নাহার উপপিরচালক, জন মাির ও হগণনা ২০২১ ক , িবিবএস। 
৬. জনাব তীক ভ াচা  উপ ক  পিরচালক (অথ), জন মাির ও হগণনা ২০২১ ক , িবিবএস। 
৭. জনাব লয় মার গা ামী া ামার, জন মাির ও হগণনা ২০২১ ক , িবিবএস। 
৮. জনাব জন হায়দার উপপিরচালক, জন মাির ও হগণনা ২০২১ ক , িবিবএস। 
৯. জনাব নয়ন কাি  রায় উপপিরচালক, জন মাির ও হগণনা ২০২১ ক , িবিবএস। 
১০. জনাব শায়লা শারমীন পিরসং ান কমকতা, জন মাির ও হগণনা ২০২১ ক , িবিবএস। 
১১. শাহ মাহা দ মন র কােদর পিরসং ান কমকতা, জন মাির ও হগণনা ২০২১ ক , িবিবএস। 
১২. জনাব মাহা দ সাই র রহমান পিরসং ান কমকতা, জন মাির ও হগণনা ২০২১ ক , িবিবএস। 
১৩. জনাব আমীর মাহা দ ইমন পিরসং ান কমকতা, জন মাির ও হগণনা ২০২১ ক , িবিবএস। 
১৪. জনাব মাহা দ মিন ল ইসলাম পিরসং ান কমকতা, জন মাির ও হগণনা ২০২১ ক , িবিবএস। 
১৫. জনাব ইসমত জরীন পিরসং ান কমকতা, জন মাির ও হগণনা ২০২১ ক , িবিবএস। 






