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প্রতুয়ন 

 
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা কর্তেক বাস্তবায়নাধীন হাউজদহাল্ড ইনকাম অ্ুান্ড এক্সদপরন্ডচার সাদভ ে (HIES) ২০২০-

২১ প্রকদল্পর Questionnaire (7 Day’s Vs 2 Day’s Method) সাংক্রান্ত পাইলট জররপ ০৬-১২ জুন ২০২১ মময়াদে 

সম্পন্ন হদয়দে। উক্ত কার্ েক্রদমর ওপর একটি সাংরিপ্ত প্ররতদবেন প্রস্তুত করা হদয়দে। 

 

উদেখ্য, পররসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্হাপনা রবভাদগর বারষ েক কম েস্পােন চুরক্ত (APA) ২০২০-২১ এর কম েস্পােন সূচক 

[২.১২.১] এ HIES ২০২০-২১ এর পাইলটিাং কার্ েক্রদমর ওপর একটি সাংরিপ্ত প্ররতদবেন প্রস্তুদতর বাধ্যবাধকতা 

রদয়দে। উক্ত সূচদকর [২.১২.১] APA-মত ‘অসাধারণ (১০০%)’ লিুমাত্রা অ্জেদনর তাররখ ১৬ জুন ২০২১ রনধ োররত  

রেল।  

 

বরণ েতাবস্হায়, HIES ২০২০-২১ এর পাইলটিাং কার্ েক্রদমর ওপর প্রস্তুতকৃত সাংরিপ্ত প্ররতদবেনটি অ্দ্য ১৬ জুন ২০২১ 

তাররখ পররসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্হাপনা রবভাদগ পরবতী প্রদয়াজনীয় কার্ েক্রদমর রনরমত্ত মপ্ররণ করা হদলা।   
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HIES 2020-2021 এর পাইলটিাং কার্ েক্রদমর প্ররতদবেন 
 

পটভূমি 

 

মিশ্বের জাতীয় পমরসংখ্যান সংস্থাগুশ্ব ার অন্যতি কাশ্বজর একটি হ  Poverty Statistics বির করার  শ্বযে জমরপ 

পমরচা না করা। মিমিন্ন বেশ্বে এটি মিন্ন মিন্ন নাশ্বি করা হয়। বকাথাও Household Income and Expenditure 

Survey (HIES) নাশ্বি, আিার বকাথাও Family Budget Survey ইতোমে নাশ্বি। িাং াশ্বেশ্বে প্রথি মেশ্বক এটি 

Household Expenditure Survey (HES) নাশ্বি করশ্ব ও পরিমতিশ্বত Household Income and Expenditure 

Survey (HIES) নাশ্বি জমরপটির মেশ্বরানাি করা হশ্বয়শ্বে। স্বাধীন িাং াশ্বেশ্বে প্রথি ১৯৭৩-৭৪ সাশ্ব  Household 

Income Survey িা সংশ্বযশ্বপ HES করা হশ্বয়মে । এরপর ধারািামহকিাশ্বি মিমিএস গুরুত্বপুণ ি এ জমরপটি মনয়মিত 

মিরমতশ্বত পমরচা না কশ্বর আসশ্বে। িাং াশ্বেশ্বে এ পর্ িন্ত বিাট ১৬ রাউন্ড HIES/HES পমরচা না করা হশ্বয়শ্বে। 

সি িশ্বেষ ২০১৬ সাদল রবরবএস HIES জমরপ কশ্বরশ্বে। িাং াশ্বেশ্বে িতিিাশ্বন HIES নাশ্বি করা হয়; র্া িহু  পমরমচত 

ও খুিই সিাদৃত। বেশ্বের োমরশ্বযের হারসহ অশ্বনক গুরুত্বপূণ ি পমরসংখ্যান HIES বথশ্বক পাওয়া র্ায়। িতিিাশ্বন 

হাইজদহাল্ড ইনকাম অ্ুান্ড এক্সদপরন্ডচার সাদভ ে (HIES), ২০২০-২১ প্রকদল্পর আওতায় বাাংলাদেদশ ১৭-তি রাউন্ড 

অথ িাৎ HIES 2021 জমরপ পমরচা নার প্রস্তমত চ শ্বে।  
 

World Bank Group (WBG) এর HIES জমরশ্বপর সম্পকি:   

 

মিেব্যাপী Poverty অর্ কাৎ দামরদ্র্য পমরমিমত পমরিাপপর Custodian Agency হশ্বে World Bank Group 

(WBG)। এ সংস্থাটি মিশ্বের মিশ্বের বিেীরিাগ জাতীয় পমরসংখ্যান সংস্থাশ্বক Poverty অর্ কাৎ দামরদ্র্য পমরমিমত 

পমরিাপপ র্র্াক্রপি কামরগমর ও আমথ িক সহায়তা প্রোন কশ্বর থাশ্বক। মূ তঃ World Bank Group (WBG) এর 

Poverty and Equity Global Practice এ কাজটি প্রমতপা ন কশ্বর থাশ্বক। মিমিএস-বক ১৯৯৫ সা  হশ্বত World 

Bank এ জমরশ্বপ কামরগমর সহায়তা প্রোন করশ্বে।  
 

বকন HIES 2021 এর পাই ট জমরপ?  
 

HIES জমরশ্বপর গুণগতিান অশ্বনকটা Enumerators ও Survey Managers-বের (প্রকল্প টিি, মিিাগ, বজ া ও 

উপশ্বজ া পর্ িাশ্বয়র সংমিষ্ট কি িকতিাগশ্বণর) েযতার ওপর মনি ির কশ্বর। আর এ জমরশ্বপর Questionnaire টি Global 

Standard এর সাশ্বথ মি  বরশ্বে করা হয় র্া আকাশ্বর খুিই িড়। প্রশ্নপত্র (Questionnaire) পূরণ পদ্ধমত ও বকৌেশ্ব র 

ওপর সিশ্বচশ্বয় বিেী গুরুত্ব আশ্বরাপ করা হশ্বয় থাশ্বক। ফশ্ব  প্রমতমনয়ত এর িানউন্নয়শ্বন গশ্বিষণা একটি মনয়মিত কাজ। 

HIES জমরশ্বপর Consumption (Food ও Non-Food) িমিউ টি খুিই গুরুত্বপুণ ি; মূ ত এ িমিউ  হশ্বত Poverty 

অর্ কাৎ দামরদ্র্য পমরসিংখ্যান কবর র্রা হে। মিশ্বের অশ্বনক বেে 2 Day’s Diary Method আিার অশ্বনক বেে 7 

Day’s Recall/Diary Method এ জমরপটি কশ্বর থাশ্বক। মিমিএস মিগত সিশ্বয় 2 Day’s Diary Method এ 

র্রপে। অবশ্য এমশোর অপনর্ কদশ 7 Day’s Recall Method পমরচা না কশ্বর আসশ্বে। ফশ্ব  7 Day’s Recall 

Method-টি িাং াশ্বেশ্বের জন্য Feasible মকনা তা র্াচাই করা জরুমর মে । িমণ িত অিস্থা মিশ্বিচনায় মনশ্বয় মিমিএস 

এর NSDS Implementation Support Poject  মিে ব্যাংশ্বকর কামরগমর সহায়তায় 2 Day’s Diary Method ও 7 

Day’s Recall Method দু’টির িশ্বে বকানটি িাং াশ্বেশ্বের জশ্বন্য অমধকতর িাশ্ব া তা র্াচাই করার  শ্বযে একটি 

পাই ট/মপ্র-পাই ট জমরপ পমরচা নার করার  শ্বযে ২০২০ সাশ্ব র শুরুর মেশ্বক উশ্বযাগ গ্রহণ করা হয়; র্মেও 

বকামিি-১৯ পমরমস্থমতর কারশ্বণ তা করা সম্ভি হয়মন। পরিমতিশ্বত ২০২০ সাশ্ব র এমপ্র  িাশ্বস হাইজদহাল্ড ইনকাম 

অ্ুান্ড এক্সদপরন্ডচার সাদভ ে (HIES), ২০২০-২১ প্রকল্প অ্নুদমারেত হদল মিে ব্যাংশ্বকর কামরগমর সহায়তা ও NSDS 

Implementation Support Poject এর আংমেক আমথ িক সহায়তায় কাজটি পুনরায় গমত  াি কশ্বর। অতঃপর উক্ত 

পাই ট জমরপটি ০৬-১২ জুন ২০২১ বিয়াশ্বে (2 Day’s Diary Method ও 7 Day’s Recall Method) সফ িাশ্বি 

সম্পন্ন করা হশ্বয়শ্বে।  
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HIES 2021 এর পাই ট জমরশ্বপর সম্পামেত ধাপ সমুহ: 

 

 

HIES 2021 এর পাই ট জমরশ্বপর স্যিমলং 
   

HIES 2021 এর পাই ট জমরশ্বপর স্যিমলং সি িশ্বেষ আেিশুিামর ও গৃহগণনা ২০১১ এর Enumeration Area 

(EA) সমূশ্বহর ওপর মিমি কশ্বর করা হশ্বয়শ্বে। মেদশর ৮ রবভাদগর ১৬ মজলার ২০টি রনব োরচত নমুনা এলাকার ৪০০টি 

খানায় র্থাক্রদম 7 day’s recall পদ্ধরত এবাং ৪০০টি খানার মদধ্য ১২০টি খানায় (Simple random Sampling- 

SRS-পদ্ধরতদত) 2 day’s diary পদ্ধরতদত ৬-১২ জুন ২০২১ সমদয় (৭ রেনব্যাপী) তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে 

(রবস্তাররতঃ Annexure) ।      

 

HIES 2021 এর পাই ট জমরশ্বপর ম মটং 
 

আেিশুিামর ও গৃহগণনা ২০১১ এর Enumeration Area (EA) সমূশ্বহর ওপর মিমি কশ্বর HIES 2021 এর পাই ট 

জমরশ্বপর স্যিমলং করা হশ্বয়শ্বে। ফশ্ব  নুিানা চয়শ্বন মনি িামচত ২০ টি Enumeration Area (EA)’র ম মটং কশ্বর 

হা নাগাে োনার তাম কা প্রস্তুত করা জরুমর মে । অ্তঃপর ২০টি রনব োরচত নমুনা এলাকা হদত ৪০০টি ও ১২০টি 

খানাচয়ন করা হদয়দে।  

HIES 2021 

পাইলট জমরপ 

 

স্যিমলং 

 

ম মটং 

িাঠ পর্ িাশ্বয় তথ্য 

সংগ্রহ 

(০৬-১২ জুন ২০২১) 

গণনার্ারীপদর 

অমিিত জমরপ  

(১৩ জুন ২০২১) 

পূরণকৃত প্রশ্নপত্র 

র্মম্পউটাপর ধারপণর লপযয 

ডাটা এমি অযামলপর্শন 

প্রস্তুত সম্পন্ন    

পূরণকৃত প্রশ্নপত্র 

র্মম্পউটাপর ধারপণর লপযয 

ডাটা এমি অযামলপর্শন 

প্রস্তুত সম্পন্ন    

 

ডাটা এমি 

অযামলপর্শন প্রস্তুত 

১০০% সম্পন্ন    

ডাটা এমি 

অযামলপর্শন প্রস্তুত 

সম্পন্ন    

ট্যাবুপলশন  

র্রা হপে  

ডাটা এমি 

অযামলপর্শন প্রস্তুত 

১০০% সম্পন্ন    
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HIES 2021 এর পাই ট জমরশ্বপর িাঠ পর্ িাশ্বয় তথ্য সংগ্রহ 
 

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা কর্তেক বাস্তবায়নাধীন হাউজদহাল্ড ইনকাম অ্ুান্ড এক্সদপরন্ডচার সাদভ ে (HIES) ২০২১ 

এর মূল জররদপর তথ্য সাংগ্রদহর প্ররক্রয়ায় 2 day’s diary অ্থবা 7 day’s recall পদ্ধরতর মদধ্য মকান্ পদ্ধরত রনধ োরণ 

করা হদব তা রনধ োরণ করদত একটি Pilot জররপ ০৬-১২ জুন ২০২১ মময়াদে পররচালনা কদরদে।  এ জররপ ৮টি 

রবভাদগর ১৪ টি মজলায় প্ররতটিদত ২ টি কদর রপএসইউ এবাং ঢাকা ও চট্টগ্রাদম ৩ টি কদর রপএসইউ-মত তথ্য সাংগ্রহ 

করা হদয়দে। অ্তঃপর ১৩ জুন ২০২১ তাররখ ৪০ জন গণনাকারী হদত 2 day’s diary অ্থবা 7 day’s recall 

প্রশ্নপশ্বত্রর ওপর অ্রভমত জররপ করা হয় র্া চূড়ান্ত রসধান্ত গ্রহদণ সহায়ক হদব।  

 

পাই ট জমরপ পরিমতি ওয়াকিেপ     

 

পাই ট জমরপ হশ্বত প্রাপ্ত ফ াফ  ওপর পর্ িাশ্ব াচনার করার মনমিি ওয়াকিেশ্বপর িােশ্বি অংেীজনশ্বের সািশ্বন 

উপস্থাপন করা হশ্বি। অংেীজনশ্বের িতািতসমূহ প্রকশ্বল্পর মপআইমস ও মটয়ামরং কমিটির সিায় আশ্ব াচনা কশ্বর 2 

day’s diary অ্থবা 7 day’s recall পদ্ধরতর রবষদয় চূড়ান্ত মসদ্ধান্ত গ্রহণ করা হশ্বি।  

 

উপসংহার 

 

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা কর্তেক বাস্তবায়নাধীন হাউজদহাল্ড ইনকাম অ্ুান্ড এক্সদপরন্ডচার সাদভ ে (HIES) ২০২১ 

এর মূল জররদপর তথ্য সাংগ্রদহর প্ররক্রয়া আরও যুদগাপদর্াগী ও আধুরনক করার রনরমত্ত এ পাইলট জররপটি খুবই 

গুরুত্বপূণ ে ভূরমকা রাখদব।  দল আসন্ন HIES-2021 জররদপর মাধ্যদম বাাংলাদেদশর প্রকৃত োররদ্র্ু পরররিরতর রচত্র 

তুদল আনা সম্ভব হদব।  
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Annexur-1 
Sampling Notes 

 

HIES 2021: Pilot  

2-day vs. 7-day food consumption recall  
  

Sample design  
 [By Ramiro Flores Cruz, Sistemas Integrales

1
]  

Background  
 

The Household Income and Expenditure Survey (HIES) is one the core surveys 

implemented by the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) and is the sole source of 

poverty numbers in the country. The survey has been implemented on regular intervals over 

the past three decades.   
 

The HIES is a household-based face-to-face survey that collects detailed data on topics 

ranging from socioeconomic characteristics, to the population wellbeing, such as 

demographics, housing, education, health, employment, income, economic activities, 

consumption and expenditures. Household consumption and expenditure data are used to 

estimate poverty and for computing the Consumer Price index (CPI) weights. Both food 

and non-food consumption have been traditionally captured in a specific questionnaire 

section organized in five parts:  
  

Part A: Daily consumption (for most frequently consumed items)  

Part B: Weekly consumption (only for spices, betel leaf and chewgoods)  

Part C: Monthly non-food expenditure  

Part D: Annual non-food expenditure  

Part E: Inventory of consumer durable goods  
 

HIES rounds until 2016/17 officially followed a 14-day diary method to collect 

consumption information from households. However, given the context of low educational 

prevalence, practicality dictated that enumerators return to the respondent households every 

two days over the two-week period to administer the module – effectively coverting the 14-

day diary period to seven subsequent 2-day recall periods.   
 

The BBS is currently considering the possibility of shifting from the current 2-day food 

consumption recall to a 7-day recall method. This has several distinct benefits. Global 

standards currently suggest that data collected using 7-day recall periods are more 

representative of actual consumption and is currently being used by majority of countries 

using such a survey globally. In fact, Bangladesh remains the sole country in South Asia 

that does not yet utilize this method for consumption data collection. It has several 

operational benefits as well. In addition to reducing the sizeable burden on both the 

respondents and the enumerators, the shift will significantly simplify operational activities. 

However, such a change could have implications on the consumption measurement 

accuracy and thus affect the level and trend of Bangladesh’s poverty estimates.  

                                        
1
 raflorescruz@ariel.cl, www.sistemasintegrales.cl  
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In order to assess the impact of such a change, the BBS will carry out a pilot study to 

compare the results obtained through two different questionnaire modules on food 

consumption, one based on a 2-day recall period and the latter on a 7-day recall period. The 

pilot will interview a total sample of 400 households distributed across the eight 

Bangladesh divisions. It will first apply the 7-day module to every household in an initial 

visit and will then ask the 2-day module to the same households throughout four additional 

visits.  
 

Sample design2  
 

The two-stage pilot sample is stratified into the eight divisions. In the first stage, a total of 

20  
 

Enumeration Areas (EAs) were drawn from the 2011 Population and Housing Census. 

These EAs were selected with equal probabilities (with simple random sampling) 

independently within each division: 4 EAs in Dhaka, 4 EAs in Chittagong, and 2 EAs each 

in the remaining 6 divisions. Moreover, part of the sample EDs in each division was 

selected in urban areas and part in rural areas.   
 

Table 1 and Figure 1 display the selected EAs and their geographic distribution.  
 

Table1. HIES 2020 pilot, selected Enumeration Areas.  
 

Division name Division 

ID 
EA geocode Zila Upazila / 

thana 
Union / 

ward 
Mauza / 

mahala 
Village Rural /  

Urban /  
City corp 
a 

Building 

type 

 10 78 55 47 538 01 05 78 55 47 538 1 1 3 

Barisal 10 06 51 11 080 00 04 6 51 11 80 0 3 1 
Chittagong 20 

20 
20 
20 

75 10 28 514 01 01 
13 22 02 284 00 01 
15 28 24 747 00 04 
15 06 03 801 00 06 

75 
13 
15 
15 

10 
22 
28 
6 

28 
2 

24 
3 

514 
284 
747 
801 

1 
0 
0 
0 

1 
2 
3 
3 

3 
3 
3 
3 

Dhaka 30 
30 
30 
30 

29 90 39 441 01 01 
26 29 80 635 01 44 
26 02 43 266 00 01 
26 64 02 464 00 33 

29 
26 
26 
26 

90 
29 
2 

64 

39 
80 
43 
2 

441 
635 
266 
464 

1 
1 
0 
0 

1 
2 
3 
3 

2 
2 
1 
1 

Khulna 40 
40 

44 42 27 393 01 01 
47 51 30 918 00 08 

44 
47 

42 
51 

27 
30 

393 
918 

1 
0 

1 
3 

3 
1 

Rajshahi 50 
50 

10 81 25 057 01 01 
81 22 15 221 00 04 

10 
81 

81 
22 

25 
15 

57 
221 

1 
0 

1 
3 

3 
1 

Rangpur 55 
55 

27 17 28 900 01 03 
85 49 07 275 00 11 

27 
85 

17 
49 

28 
7 

900 
275 

1 
0 

1 
3 

3 
2 

Sylhet 60 
60 

58 80 42 255 07 01 
91 62 18 260 00 01 

58 
91 

80 
62 

42 
18 

255 
260 

7 
0 

1 
3 

3 
1 

Mymensingh 45 
45 

61 52 01 177 00 02 
61 23 15 001 01 04 

61 
61 

52 
23 

1 
15 

177 
1 

0 
1 

3 
3 

1 
1 

a: 1=Rural, 2=Urban, 3=City corporation.  
 
 
 

                                        
2
 It is noted that the determination of the proposed sample size and design was mainly driven by logistic and 

administrative criteria rather than by statistical theory.  
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Figure 1. HIES 2020 pilot, sample Enumeration Areas. 

  

 
 

Thus, the sample will cover a diversity of social and economic settings in both urban and 

rural areas across the country. However, it is important to note that the proposed sample 

design responds to the pilot-specific objectives only and does not assume to test for 

external validity, i.e. it is not expected to represent the entire population of Bangladesh as 

such an objective would require a much larger sample of EAs and households.  
  

In the second sampling stage, 20 households will be drawn with simple random sampling 

within each EA selected in the first stage
3
. To this purpose, the BBS will carry out a 

household listing operation in the 20 sample EAs (currently in progress) to update the list 

of households that will be used as a sampling frame. Once the listing results are digitized 

and available, the household samples will be selected.  

                                        
3
 Two to three additional households will be selected at random in each sample EA as back-ups for replacement 

purposes.  
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Annexur-2 

 
Questionnaire: Enumerators Feedback Survey 

  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা 

হাউজদহাল্ড ইনকাম এন্ড এক্সদপরন্ডচার সাদভ ে (HIES) ২০২০-২১ প্রকল্প  

পররসাংখ্যান ভবন (৯ম তলা, ব্লক-১) 

ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 
 

 
HIES-2021 পাইলট এর প্রশ্নপত্র সম্পতকযি অতিেি জতরপ  

 

(শুধুোত্র িথ্য সিংগ্রহকারীরগণ পুরণ করমেন। আপনামদর ব্যতিগি েিােি ককাথাও প্রকাশ করা হমে 

না। HIES-2021 পাইলট জতরমপ োঠ পর্ যামে িথ্য সিংগ্রমহ অতিজ্ঞিার তিতিমি আপনার মূল্যোন 

েিােি প্রদান করুন) 

 

উিরদািার নাে:.................................................................................................................... 

(তর্তন HIES-2021 পাইলট জতরমপ িথ্য সিংগ্রহকারী তহমসমে কাজ কমরমেন) 

 

টে/তপএসইউ নম্বর:.................................................................................... 

 

কিৌমগাতলক পতরতিতি: 

এলাকা ককাড নাে 

মবিাগ     

কজলা     

উপমজলা     

ইউতনেন/ওোড য     

কেৌজা/েহল্লা     

পল্লী/তপএসএ/তসট কমপ যামরশন     
 

উিরদািার কোোইল নম্বর:........................................................................  

উির প্রদামনর িাতরখ:  ............/০৬/২০২১ 

প্রশ্ন ০১: আপতন ককান ধরমনর প্রশ্নপমত্র (Questionnaire) িথ্য সিংগ্রহ কমরমেন?  

১. 7 Day’s Recall প্রশ্নপত্র  2. 2 Day’s Diary প্রশ্নপত্র  
 

প্রশ্ন ০২: একট প্রশ্নপত্র (Questionnaire) েই সম্পূণ কিাপব পূরণ করমি প্রতিট খানাে আপনামক গমে কিতদন 

গেন/পতরদশ যন করমি হমেমে?  

কোট তদমনর সিংখ্যা: ………….. 
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প্রশ্ন ০৩: একট প্রশ্নপত্র (Questionnaire) েই সম্পূণ কিাপব পূরণ করমি আপনার কোট কি সেে (প্রাে) কলমগমে?    

কোট তেতনট:………….....[উদাহরণ: কোট র্তদ ০৪ ঘন্টা ২০ তেতনট সেে লামগ িাহমল হমে ২৬০ তেতনট] 

প্রশ্ন ০৪:  প্রশ্নপমত্রর (Questionnaire) ককান পামট যর িথ্য সিংগ্রহ করমি সেমিমে কেতশ সেে ব্যে হমেমে?  
 

 

১. খানার িথ্য িান্ডার (Household -HH Roster) কসকশন  

2. দদতনক কিাগকৃি খাদ্যদ্রব্য (Daily Food Consumption) কসকশন   

৩. সাপ্তাতহক কিাগকৃি খাদ্যদ্রব্য (Weekly Food Consumption) কসকশন 

৪. খাদ্য েতহর্ভ যি োতসক খরি (Monthly Non-Food Consumption) কসকশন    

৫. খাদ্য েতহর্ভ যি োৎসতরক খরি (Yearly Non-Food Consumption) কসকশন  

 

প্রশ্ন ০৫: প্রশ্নপমত্রর (Questionnaire) ককান পামট যর িথ্য সিংগ্রহ করমি সেমিমে কঠিন েমন হমেমে? 
 

 

১. খানার িথ্য িান্ডার (Household -HH Roster) কসকশন  

2. দদতনক কিাগকৃি খাদ্যদ্রব্য (Daily Food Consumption) কসকশন   

৩. সাপ্তাতহক কিাগকৃি খাদ্যদ্রব্য (Weekly Food Consumption) কসকশন 

৪. খাদ্য েতহর্ভ যি োতসক খরি (Monthly Non-Food Consumption) কসকশন    

৫. খাদ্য েতহর্ভ যি োৎসতরক খরি (Yearly Non-Food Consumption) কসকশন  

 

প্রশ্ন ০৬: প্রশ্নপমত্রর (Questionnaire) ককান পামট যর িথ্য সিংগ্রহ করমি সেমিমে সহজ েমন হমেমে? 
 

 

১. খানার িথ্য িান্ডার (Household -HH Roster) কসকশন  

2. দদতনক কিাগকৃি খাদ্যদ্রব্য (Daily Food Consumption) কসকশন   

৩. সাপ্তাতহক কিাগকৃি খাদ্যদ্রব্য (Weekly Food Consumption) কসকশন 

৪. খাদ্য েতহর্ভ যি োতসক খরি (Monthly Non-Food Consumption) কসকশন    

৫. খাদ্য েতহর্ভ যি োৎসতরক খরি (Yearly Non-Food Consumption) কসকশন  

 

প্রশ্ন ০৭: আপনার সিংগৃহীি প্রশ্নপমত্রর (Questionnaire) ককান পামট যর িথ্য সেমিমে কেশী গুণগি োনসম্পন্ন েমল 

আপতন েমন কমরন? 

 

১. খানার িথ্য িান্ডার (Household -HH Roster) কসকশন  

2. দদতনক কিাগকৃি খাদ্যদ্রব্য (Daily Food Consumption) কসকশন   

৩. সাপ্তাতহক কিাগকৃি খাদ্যদ্রব্য (Weekly Food Consumption) কসকশন 

৪. খাদ্য েতহর্ভ যি োতসক খরি (Monthly Non-Food Consumption) কসকশন    

৫. খাদ্য েতহর্ভ যি োৎসতরক খরি (Yearly Non-Food Consumption) কসকশন 
 

প্রশ্ন ০৮:  িথ্য সিংগ্রহ করার সেে উিরদািার (Respondent) আিরণ ককেন তেল?     

১. খুে সহােক এেিং স্বিঃস্ফূিয মেপলন  

২. কোটামুট সহােক  তেমলন 

3.  খারাপ আিরণ কমরমেন 

৪. উত্তর মদপত সম্মত হমলও পমর প্রিযাখ্যান কমরমেন    

৫. িথ্য প্রদামন অস্বীকৃতি জাতনমেমেন 
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প্রশ্ন ০৯: 7 Days Recall/2 Day’s Diary (র্া আপনার জন্য প্রমর্াজয) প্রশ্নপমত্রর কিাগকৃি খাদ্যদ্রব্য (Food 

Consumption) পামট যর িথ্য সিংগ্রহ তেষমে আপনার েিােি তক? 

 

১. িথ্য সিংগ্রহ করা খুে সহজ তেল    

2. িথ্য সিংগ্রহ করা সহজ তেল   

৩. িথ্য সিংগ্রহ করা কঠিন তেল        

৪. িথ্য সিংগ্রহ করা অসম্ভে তেল   

৫. জাতন না 

 

প্রশ্ন ১০:  7 Day’s Recall/2 Day’s Diary (র্া আপনার জন্য প্রমর্াজয) প্রশ্নপমত্রর কিাগকৃি খাদ্য েতহর্ভ যি দ্রব্য 

(Non-Food Consumption) পামট যর িথ্য সিংগ্রহ তেষমে আপনার েিােি তক? 

 

১. িথ্য সিংগ্রহ করা খুে সহজ তেল    

2. িথ্য সিংগ্রহ করা সহজ তেল   

৩. িথ্য সিংগ্রহ করা কঠিন তেল 

৪. িথ্য সিংগ্রহ করা অসম্ভে তেল   

৫. জাতন না 

 

প্রশ্ন ১১: HIES-2021 জতরমপ তনমির ককান ধরমণর প্রশ্নপমত্র (Questionnaire) অতধকির গুণগি োনসম্পন্ন িথ্য 

সিংগ্রহ করা সম্ভে েমল আপতন েমন কমরন (র্তদও আপতন ককেল ০১ ট পদ্ধতির প্রশ্নপমত্র িথ্য সিংগ্রহ কমরমেন)?  

 

    ১. 7 Day’s Recall প্রশ্নপত্র  2. 2 Day’s Diary প্রশ্নপত্র  

 

প্রশ্ন ১2: HIES-2021 এর পাইলট জতরমপর িথ্য সিংগ্রমহর অতিজ্ঞিার আমলামক ডাটা/িথ্য-উপামির োন অতধকির 

গুণগি োনসম্পন্ন করার লমযয তনমের বুমলট পমেন্টগুমলামি আপনার সুতিতিি েিােি প্রদান করুন:  

 

□ 

 

 

 

 

□ 

 

 

 

 

মূল্যোন েিােমির জন্য আপনামক 

ধন্যোদ 
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Annexur-3 

 
Manual: 2 day’s diary method 

 
 

  

 

 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

পররসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্হাপনা রবভাগ 

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা 

হাইজদহাল্ড ইনকাম অ্ুান্ড এক্সদপরন্ডচার সাদভ ে (HIES), ২০২০-২১ প্রকল্প 

পররসাংখ্যান ভবন, ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা। 
 

 

 

 

Pilot Survey: HIES 2021 

(2 Day’s Diary Method/Approach) 
 

 

 

 

 

জুন, ২০২১ 
 

 

 
 

 

 
 

প্রশ্নপত্র পূরদণর রনদে েরশকা 

(Manual of Instruction) 
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মুখবন্ধ 

 

 

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা কর্তেক বাস্তবায়নাধীন হাউজদহাল্ড ইনকাম অ্ুান্ড এক্সদপরন্ডচার সাদভ ে 

(HIES) ২০২১ এর মূল জররদপর তথ্য সাংগ্রদহর প্ররক্রয়ায় 2 day’s diary অ্থবা 7 day’s recall পদ্ধরতর 

মদধ্য মকান্ পদ্ধরত রনধ োরণ করা হদব তার রনরমত্ত একটি Pilot জররপ পররচালনার উদদ্যাগ গ্রহণ করা 

হদয়দে।  

 

মেদশর ৮ রবভাদগর ১৬ মজলার ২০টি রনব োরচত নমুনা এলাকার ৪০০টি খানায় 7 day’s recall পদ্ধরত 

এবাং ৪০০টি খানার মদধ্য ১২০টি খানায় 2 day’s diary পদ্ধরতদত ৬-১২ জুন ২০২১ সমদয় (৭ 

রেনব্যাপী) তথ্য সাংগ্রহ করা হদব।     

 

মাঠ পর্ োদয় সঠিক তথ্য সাংগ্রহ করার লদিু একটি ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হদয়দে-র্া জররপ কাদজর 

গুণগতমান বৃরদ্ধদত সহায়ক হদব বদল আমার রবশ্বাস। গণনাকারী, সুপারভাইজার এবাং তথ্য সম্পােনা 

কাদজ রনদয়ারজত সকদলর জন্য ম্যানুয়াল অ্নুসরণ করা অ্পররহার্ ে 

 

বতেমান Pandemic পরররস্হরতদত র্থার্থ স্বাস্হুরবরধ অ্নুসরণ কদর তথ্য সাংগ্রহ কাদজ মদনারনদবশ 

করার জন্য আরম সাংরিষ্ট সকলদক অ্নুদরাধ কররে। আরম HIES ২০২১ এর Pilot জররদপর স লতা 

কামনা কররে।    

 

জুন, ২০২১     মমাহাম্মে তাজুল ইসলাম 

           (অ্রতররক্ত সরচব) 

            মহাপররচালক 
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Pilot Survey: HIES 2021 

(2 day’s Diary Method/Approach) 

 

প্রশ্নপত্র পূরণ পদ্ধরত 
কভার পৃষ্ঠা: 

 

হাউজদহাল্ড ইনকাম এন্ড এক্সদপরন্ডচার সাদভ ে (HIES) ২০২০-২১ প্রকল্প কর্তেক প্রদতুক নমুনা এলাকার (PSU) 

একটি ক্ররমক নম্বর এবাং গণনাকারীর টিম নম্বর বেওয়া থাকদব। এ তথ্যগুরল প্রদতুক ত রসদল রনরে েষ্ট িাদন রলরপবদ্ধ 

করদত হদব। খানার নম্বর রতন অ্াংদক র্থাসহাদন রলখদত হদব। খানার নম্বর খানাসমূদহর তারলকা হদত মর্ চয়নকৃত 

নমুনা খানা রনব োচন করা হদয়দে তা’ হদব।  উদেখ্য মর্, সকল সাংখ্যাই ইাংদররজদত রলখদত হদব। মভৌগরলক পরররচরত 

অ্াংদশ প্রদতুকটি এলাকার নাম ও মকাড সঠিকভাদব রলরপবদ্ধ করদত হদব। কভার পৃষ্ঠার রনদচর অ্াংদশ মরহলা 

সাহায্যকারী, গণনাকারী ও সুপারভাইজামরর  নাম রলখদত হদব এবাং স্বাির করদত হদব। 
 

মসকশন-১: খানার সেস্য তারলকা 

 

২. হাউজদহাল্ড মরাষ্টাদর খানার সকল আইনানুগ (usual) সেস্যদের নাম ক্রমানুসাদর রলখদত হদব। প্রথদম খানা 

প্রধাদনর নাম রলখদত হদব অ্তঃপর তার স্ত্রী/স্বামীর নাম রলখদত হদব। এরপর খানা প্রধাদনর পুত্র/কন্যাদের নাম 

বয়দসর উর্ধ্ে ক্রমানুসাদর রলরপবদ্ধ করদত হদব। অ্থ োৎ প্রথদম সবদচদয় মোট মেদলদমদয়র (অ্রববারহত) নাম রলখদত 

হদব এবাং ক্রমান্বদয় বড়দের নাম রলখদত হদব। এরপর রববারহত মেদল, তার স্ত্রী এবাং তার মেদলদমদয়দের নাম 

বয়দসর ক্রমানুসাদর রলখদত হদব। এরপর অ্ন্যান্য আত্মীয় মর্মন মাতা-রপতা, ভাই-মবান ইতুারের নাম রলখদত হদব। 

উদেখ্য মর্, রপেদনর কভার পৃষ্ঠার বরধ েতাাংদশ ১ নাং কলাদম সেস্যদের নাম উপদরারেরখত রনয়ম অ্নুর্ায়ী রলখদত 

হদব। তাোড়া এ তারলকায় রলঙ্গ মকাড (পুরুষ-1, মরহলা-2) এবাং বয়দসর ঘদর পূণ ে বৎসদর বতেমান বয়স রলখদত 

হদব।  
  

৩. উদেখ করা মর্দত পাদর মর্, এ মরাষ্টাদর প্রেত্ত ID-Code পরবতী মসকশদন মর্খাদন মকান ব্যরক্তগত তথ্য থাকদব, 

একই ID-Code অ্বশ্যই ব্যবহার করদত হদব।  
 

মসকশন-১:খানার তথ্য তারলকা PART-A: খানা সাংক্রান্ত তথ্য (খানা পর্ োদয় তারলকার সকল সেস্য) 
 

৪. Respondent ID-Code কলাদম র্াঁর রনকট হদত তথ্য সাংগ্রহ করা হদে শুধু মাত্র তাঁর ID-Code  রলখুন। ID-

Code কলাদম রকছু পররবতেন করা র্াদব না। মরাষ্টাদর প্রেত্ত প্রদতুক সেদস্যর ID-Code একই হদত হদব। সেস্য 

সাংখ্যা ১৫ এর অ্রধক হদল নীদচ লাইন মটদন অ্রতররক্ত সেস্যদের তথ্য সাংদর্াজন করদত হদব। প্রদয়াজদন অ্রতররক্ত 

কাগজ ব্যবহার করদত পাদরন।  
 

৫. বয়স ব্যতীত প্রদতুকটি তদথ্যর মকাড রলখদত হদব। মকাডগুরলর মান প্রদতুক প্রদশ্নর সাদথ মেয়া আদে। পুনরায় 

স্মরণ করাদনা মর্দত পাদর মর্, সমস্ত সাংখ্যা ইাংদরজীদত রলখদত হদব। 
 

প্রশ্ন 1.01: এ কলাদম সেস্যদের রলঙ্গ, মকাদড পূরণ করদত হদব (প্রদয়াজদন হাউজদহাল্ড মরাষ্টার মেখুন)। 
 

প্রশ্ন 1.02:  ২ নাং কলাদম খানা প্রধাদনর সরহত খানার প্ররতটি সেস্যদের সম্পদকের প্রদর্াজু মকাড দ্বারা পূরণ করদত 

হদব। এদত ১৪টি মকাড মেয়া আদে। 
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 প্রশ্ন 1.03:  ৩ নাং কলাদম খানার সেস্যদের বয়স পূণ ে বৎসদর দু’রডরজদট রলখদত হদব। মকান সেদস্যর বয়স ১ 

বৎসদরর কম হদল  ‘‘০০’’  রলখুন। কাদরা বয়স ১০ বৎসর ১১ মাস ২৯ রেন হদলও তার বয়স ১০ বৎসর রলখদত 

হদব। বয়স রলখার সময় বয়স র্াদত  সঠিক হয় তার  রেদক লিু রাখদত হদব এবাং প্রাসরঙ্গক প্রশ্ন রজজ্ঞাসার মাধ্যদম 

সঠিক বয়স মবর করার মচষ্টা করদত হদব। মর্মন ঐরতহারসক মকান ঘটনা, প্রথম রববাদহর বয়স, বড় বা মোট সন্তামনর 

বয়স, ইতুারে। সঠিক বয়স জানা এ জররদপর জন্য অ্তুন্ত গুরুত্বপূণ ে। সাধারণত মলাকজন বয়দসর ব্যাপাদর মশষ 

সাংখ্যা 0 অ্থবা ৫  রেদয় মর্মন ১০,১৫,২০ বা ২৫ বৎসর বলদত অ্ভুস্ত। রকন্তু ১১, ৩১,৩৩ বা ৩৪ বের বদল না। তাই 

প্রকৃত বয়স মজদন রলখদত হদব। 
 

প্রশ্ন 1.04:  ৪ নাং কলাদম সেস্যদের ধম ে মজদন রনদয় প্রদর্াজু মকাড দ্বারা পূরণ করুন। এখাদন মমাট ৫টি মকাড আদে, 

প্রদর্াজু মকাডটি প্রশ্নপদত্র রলখুন। এখাদন মকান মলাদকর ধম ে জজন হদল ৫ মকাদডর িাদন  জজন রলখুন এবাং তার 

নাদমর রবপরীদত এ কলাদমর ৫ মকাড রেন। 
 
 

প্রশ্ন 1.05:  ৫ নাং কলাদম খানার ১০ বের বা তদতারধক বয়দসর সেস্যদের জববারহক অ্বিা সস্পদকে রজজ্ঞাসা করুন 

এবাং মজদন রনদয় সাংরিষ্ট কলাদম প্রদর্াজু মকাড রেন। উদেখ্য মর্, মর্ সমস্ত সেস্যদের জববারহক অ্বিা, তাদের 

বয়স, সম্পকে ইতুারের মাধ্যদম সহদজই অ্নুদময় তাদেরদক এ প্রশ্নটি করার প্রদয়াজন মনই, রকন্তু মকাড রলখদত হদব। 
 
 

প্রশ্ন 1.06:   ৬ নাং কলাদম রববারহত হদল প্রথম রববাদহর সময় বয়স কত রেল তা উদেখ করদত হদব। প্রথম 

রববাদহর সময় পূণ ে বৎসদর এখাদন উদেখ করদত হদব। 

 

প্রশ্ন 1.07:  ৭ নাং কলাদম ৫ বের ও তদূর্ধ্ে বয়দসর সেস্যদের তাঁরা মকান প্রকার উপাজেন কদরন রকনা তা রজজ্ঞাস 

করুন। উত্তর র্রে ‘হুাঁ’ হয় তদব মকাড 1 এবাং ‘না’ হদল 2 মকাড রলখুন।  

 

প্রশ্ন 1.08:  গত ৫ বৎসদরর মদধ্য ঐ সেস্য ৬ মাদসর অ্রধক সময় রবদেদশ অ্বস্থান কদররেদলন রকনা তা রজজ্ঞাসা 

করুন। উত্তর ‘হুাঁ’ হদল মকাড-1 রলদখ 1.09 নাং প্রদশ্ন র্ান। উির ‘না’ হদল মকাড-2 রলখুন। 
 

 

প্রশ্ন-1.09: ৮ নাং প্রদশ্নর উত্তর ‘হুাঁ’ হদল রবদেশ মথদক র দর আসার কারন মজদন রনদয় প্রেত্ত মকাড অ্নুসাদর 

প্রদর্াজু মকাড রলখুন। র দর আসার কারণগুরল পশ্বড় শুনাদত হদব।  ৮ নাং প্রদশ্নর উত্তর ‘না’ হদল এ প্রশ্ন রজজ্ঞাসা 

করার প্রদয়াজন মনই। 
 

মসকশন-৯: মভাগ (Consumption) 
 

৬. খানার আয় ও ব্যয় রনধ োরণ জররদপর সবদচদয় গুরুত্বপূণ ে অ্াংশ হল খানার মভাগ (Consumption) এ অ্াংদশ 

Consumption বলদত খাদ্য দ্র্ব্য মভাগ, অ্ন্যান্য রনতু প্রদয়াজনীয় দ্র্ব্যারের মভাগ/ব্যবহার (Non-Food 

Consumption) এবাং খানার ব্যবহৃত িায়ী রজরনসপত্র (Consumer durables) এর মজুদের পররবতেন (change in 

stock) সস্পদকে তথ্য সাংগ্রহ করদত হদব। এ অ্াংদশ মর্ সমস্ত প্রশ্নমালা  

রদয়দে তার ভাগগুরল রনম্নরূপঃ  
 

PART-A: জেরনক মভাগকৃত খাদ্যদ্র্ব্য (Daily Consumption) 
 

PART-B1: সপ্তারহক মভাগকৃত খাদ্যদ্র্ব্য (গত ৬ রেদনর) 
 

PART-C: খাদ্য বরহভূ েত মারসক খরচ (Monthly Non-food Expenditure) 

PART-D: খাদ্য বরহভূ েত গত এক বেদরর খরচ (Non-food Expenditure of last one year) 
 

PART-E: খানার মটকসই মভাগ্যপদের তারলকা (Inventory of Durable Goods) 
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মসকশন-৯: PART-A : জেরনক মভাগকৃত খাদ্যদ্র্ব্য (Daily Consumption) 
 

 

৭. এ অ্াংদশ খানার সেস্যগণ কর্তেক জেরনক মর্ পররমাণ খাদ্য দ্র্ব্য গ্রহণ কদর থাদক তার রবস্তাররত রহসাব রলখদত 

হদব। গণনাকারী মরহলা সাহায্যকারীর সহদর্ারগতায় একরেন পর পর নমুনা খানায় গমন কদর মমাট ৪ বাদর ৬ রেদনর 

মভাগকৃত দ্র্ব্যারের তথ্য সাংগ্রহ করদবন। এ অ্াংদশর প্রথদম খানার সেস্যদেরদক বয়স অ্নুপাদত দুভাদগ ভাগ কদর 

রলখদত হদব। ১০ বৎসদরর রনদচ পুরুষ ও মরহলাদভদে  কতজন এবাং ১০ বৎসর বা তদূর্ধ্ে কতজন। ডান পাদশ প্রেত্ত 

বদক্স রেন/মাস/বৎসদর তাররখ রলখদত হদব এবাং তার ডান পাদশর বদক্স রর্রন উত্তর রেদেন তার মমম্বার ID-CODE 

ম েশ্বত হশ্বি। প্রসঙ্গতঃ উদেখ্য মর্ এখাদন খানার আইনানুগ সেস্য (Usual Member) োড়াও আত্মীয়/দমহমান বা 

অ্ন্য মকান মলাক র্রে ঐ তাররদখ খানায় আহার গ্রহণ কদর থাদকন তদব তাঁদকও ঐ রেদনর জন্য সেস্য রহদসদব 

তারলকাভূক্ত করদত হদব। আবার খানার রনয়রমত সেস্য আহার গ্রহণ না করদল তাদক ঐ রেদনর তারলকা মথদক বাে 

রেদত হদব। এই রবষয়টি  খুবই গুরুত্বপূণ ে কারণ মাথারপছু খাদ্য গ্রহদণর হার এই সদবর মথদকই রনণ েয় করা হদব।  

 

৮. এখাদন ১৪ ধরদনর খাদদ্য গ্রুদপর  তারলকা আদে। প্রদতুক ধরদনর খাদ্য গ্রুদপ আবার একারধক প্রকার খাদ্য আদে। 

জেরনক রভরত্তদত মর্রেন মর্টি প্রদর্াজু মসটির কত পররমাণ খাওয়া হদয়দে তার পররমাণ, মূল্য ও প্রারপ্তর প্রধান উৎস 

মকাড সঠিকভাদব রলরপবদ্ধ করদত হদব। উদেখ্য মর্, খাবাদরর পররমাণ প্রদর্াজু ইউরনদট (গ্রাদম) রলখদত হদব, 

অ্ন্যথায় এ তথ্য প্ররক্রয়াকরণ করা র্াদব না এবাং এটি দ্বারা খাদ্য গ্রহদণর সঠিক রহসাব রনণ েয় করা র্াদব না। রবষয়টি 

একটু জটিল হদলও ব্যরদ্ধ খাটিদয় এবাং বাস্তব অ্রভজ্ঞতার আদলাদক পররমাণ রলখদত হদব। মর্ মিদত্র পররমাণ রনণ েয় 

করা মকানক্রদমই সম্ভব হদবনা মসদিদত্র মভাগকৃত খাদদ্যর আনুমারনক পররমাণ এবাং  মূল্য অ্বশ্যই রলখদত হদব। ১ 

নাং কলাদম খাদ্য দ্র্দব্যর নাম মেয়া আদে। জেরনক মভাগকৃত দ্র্ব্য অ্নুসাদর পররমাণ ২ নাং কলাদম এবাং মূল্য টাকা ও 

পয়সায় পরবতী কলাদম রলখদত হদব। খাদ্যদ্র্ব্যসমূহ প্রারপ্তর উৎস মকাড ৪ নাং কলাদম রলখদত হদব।  

 

৯. উদেখ্য মর্ জেনরিন খাদ্য তারলকায় মমাট ১৬৩টি আইদটম রদয়দে, এ সমস্ত আইদটমগুদলাদক আবার ১৪টি গ্রুদপ 

ভাগ করা হদয়দে- মর্মনঃ (১) খাদ্যশষ্য (২) ডাল, (৩) মাে, (৪) রডম, (৫) মাাংস, (৬) সবরজ, (৭) দুধ এবাং 

সাংররিত দুধ, (৮) রমরষ্ট জাতীয় পে, (৯) জতল এবাং চরব ে, (১০)  ল, (১১) পানীয়, (১২) রচরন, (১৪) রবরবধ খাদ্য 

এবাং (১৬) অ্ন্যান্য খাদ্য। প্রদতুকটি গ্রুদপর মশদষ অ্ন্যান্য (উদেখ করুন) নাদম অ্রতররক্ত ২টি সারর রাখা আদে। 

উদেখ্য মর্, মকান খানায় একই রেদন সকল প্রকার খাদ্য গ্রহণ কদরনা এটাই স্বাভারবক, তথারপও সকল খাদদ্যর কথাই 

রজজ্ঞাসা করদত হদব। কারণ রজজ্ঞাসা করা না হদল খাদ্য দ্র্দব্যর মকান আইদটম বাে পড়ার সম্ভাবনা থাদক। 

অ্রধকাাংশ খাদ্য দ্র্দব্যর পররমাদণর ইউরনট উহার সামদনই রলখা আদে। একমাত্র ঐ ইউরনট অ্নুসাদরই পররমাণ 

রলখদত হদব। অ্ন্য মকান প্রকার ইউরনট ব্যবহার করদবন না । জেরনক মভাগকৃত দ্র্ব্যারের তারলকা প্ররত রেদনর জন্য 

৪টি পাতায় উদেখ করা হদয়দে। ১ম রেন হদত ৬ষ্ঠতম রেদনর জন্য মমাট ২৪টি পৃষ্ঠা  daily consumption এর জন্য 

ব্যবহৃত হদব। 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

মসকশন-৯: PART-B1: সপ্তারহক মভাগকৃত খাদ্যদ্র্ব্য (গত ৬ রেদনর) 

 

১০.  রকছু খাদ্য দ্র্দব্যর মবলায় Daily Consumption রনণ েয় করা কষ্টসাধ্য হয় কারণ করতপয় খাদ্য দ্র্ব্য জেরনক 

রভরত্তদত খুব কম মাত্রায় ব্যবহৃত হয় র্ার পররমাণ রনণ েয় করা কষ্টসাধ্য। এ মিদত্র জেরনক খাদ্য গ্রহদণর মতই 

পররমাণ, মূল্য ও প্রারপ্তর প্রধান উৎস সাংরিষ্ট কলাদম রলখদত হদব। সাপ্তারহক (৬ রেন) খাদ্য দ্র্দব্যর মদধ্য মমাট ২০টি 

আইদটম রদয়দে র্াদক দু’মটা প্রধান গ্রুদপ ভাগ করা হদয়দে, র্থা- (১৩) মসলা ও (১৫) পান-সুপারী ও চব েনজাতীয় 

দ্র্ব্যারে। বাাংলাদেদশ প্ররতটি পররবাদরই মসলা জাতীয় খাদ্য রবদশষ কদর মপয়াজ, রসুন, হলুে, লবন, মররচ সচরাচর 

ব্যবহৃত হয়। তাই এগুরল রজজ্ঞাসা কদর পররমাণ, মূল্য এবাং প্রারপ্তর উৎস মকাড সাংরিষ্ট কলাদম রলরপবদ্ধ করদত হদব। 

পান-সুপারী ও পাদনর আনুসারঙ্গক দ্র্ব্যারে প্রায় পররবাদরই ব্যবহৃত হয়। এগুরল রজদজ্ঞস কদর সাপ্তারহক পররমাণ, মূল্য 

ও প্রারপ্তর উৎস মকাড রলরপবদ্ধ করদত হদব। 

 
 
 

মসকশন-৯:  PART-C : খাদ্য বরহভূ েত মারসক খরচ (Monthly Non-food Expenditure)  
 

 ১১। রনতু প্রদয়াজনীয় রবরভন্ন দ্র্ব্য মর্মন (18) জ্বালানী ও আদলাকসজ্জা, (19)  কসদমটিকস এবাং অ্ন্যান্য ব্যয়, 

(20) ব্যরক্তগত এবাং পাররবাররক স্বািুদসবা ব্যয়, (21)  পররবহন/ভ্রমণ এবাং অ্ন্যান্য রবরবধ চাজে, (22)  মর্াগাদর্াগ 

এবাং (23)  ভ্রমণ/হরলদড প্যাদকজ ইতুারে ব্যয় মারসক রভরত্তদত হদয় থাদক। এখাদন প্রদতুকটি খাদতর আওতায় 

অ্দনকগুদলা আইদটম আদে র্ার প্রদতুকটির ব্যয় আলাোভাদব রলখদত হদব। উদেখ্য মর্, উত্তরোতার ID-CODE 

মজদন এ পাদট ের উপদর রনধ োররত বদক্স রলখদত হদব। গত ৩০ মেশ্বনর তথ্য বজশ্বন ম মপিদ্ধ করশ্বত হশ্বি। 

 

প্রশ্ন ১:  মর্ সমস্ত দ্র্ব্য নগদে/ধাদর অ্থবা মজুররদত মর্ভাদবই মপদয় থাকুক না মকন তার মূল্য রলখদত হদব। 
 

প্রশ্ন ২:  মর্ পররমাণ দ্র্ব্য ঘদর প্রস্ত্তত করা হদয়দে বা উপহার রহদসদব মপদয়দে তার মূল্য ২ নাং কলাদম রলখদত হদব। 

প্রশ্ন ৩:  ৩ নাং কলাদম এই উভয় প্রকার দ্র্দব্যর জন্য টাকার পররমাণ মর্াগকদর রলখদত হদব। 

 

মসকশন-৯:  PART-D : খাদ্য বরহভূ েত গত এক বেদরর খরচ (Non-food Expenditure of last one 

year) 
 

 

১২. খানায় ব্যবহৃত রবরভন্ন রজরনসপত্র ও খরচারে র্া বাৎসররক রভরত্তদতই হদয় থাদক এবাং র্া জেনরিন রভরত্তদত 

এমনরক মারসক রভরত্তদত করার প্রদয়াজন হয় না মস খরচগুদলা এ অ্াংদশ রলখদত হদব। এখাদন রবরভন্ন খরদচর খাত 

মর্মন জতরী মপাষাক, মপাশাদকর উপাোন এবাং মসলাই, পাদুকা/জুতা, গৃহিারল ব্যবহাদরর বস্ত্র, আবাসন সম্পরকেত 

ব্যয়, রচরকৎসা ব্যয়, রশিামূলক ব্যয়, মররমট্যান্স/অ্নুষ্ঠান/উপহার ইতুারে, রবদনােন/অ্বসর ইতুারে, কর/সুে/ 

র টদনস ইতুারে,  রান্নার সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, ব্যরক্তগত রজরনসপত্র, বীমা খরচ, করভড-১৯ সাংক্রান্ত খরচ ইতুারে 

রদয়দে। উদেখ্য মর্, উত্তরোতার ID-CODE মজদন এ পাদট ের উপদর রনধ োররত বদক্স রলখদত হদব। 
 

প্রশ্ন ১: প্ররতটি দ্র্দব্যর মিদত্র গত ১২ মাদস কতটি ক্রয় করা হদয়দে, ঘদর জতরী করা হদয়দে বা উপহার রহসাদব 

পাওয়া মগদে তার সাংখ্যা রলখদত হদব। 
 

প্রশ্ন ২:  ১ নাং কলাদম মর্ পররমাণ দ্র্ব্য রলরপবদ্ধ আদে তার মূল্য রলখদত হদব। 
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মসকশন-৯:  PART E: খানায় ব্যবহৃত মটকসই মভাগ্যপদের তারলকা (Inventory of Durable Goods) 

 

১৩। ১ নাং কলাদম অ্দনকগুরল পদের তারলকা আদে। এর মদধ্য মর্টি খানায় আদে বা নাই তার জন্য ‘হুাঁ’ বা ‘না’ 

এর ঘদর  টিক রচহ্ন রেন। র্রে থাদক তদব ২ নাং কলাদম উহার সাংখ্যা উদেখ করুন। ৩ নাং কলাদম ইহার বতেমান 

বাজার মূল্য (Current Market Price) রলখুন এবাং  গত মকান সাদল ঐ পেটি ক্রয় বা সাংগ্রহ কদরদে তা ৪ নাং 

কলাদম রলরপবদ্ধ করুন। এখাদন মমাট ৪১টি মটকসই রজরনসপদত্রর (Durable goods) তারলকা আদে। এর রকছু রকছু 

আইদটম প্ররতটি খানার জন্যই প্রদর্াজু হদব মর্মন- রান্না ঘদরর রবরভন্ন দ্র্ব্য, আসবাবপত্র ইতুারে। তাোড়া অ্ন্যান্য 

ইদলকট্ররনক দ্র্ব্যারে রবরভন্ন খানায় রবদশষ কদর উচ্চরবত্ত ও মধ্যরবত্ত খানায় পাওয়া র্াদব। তাই সকল আইদটদমর 

সম্বদন্ধ রজজ্ঞাসা কদর এ অ্াংদশর উত্তর রলরপবদ্ধ করদত হদব। ঐ পেটি র্রে গত ১২ মাদসর মদধ্য ক্রয় কদর থাদক 

তাহদল তার জন্য কত টাকা ব্যয় কদররেল তা ৫নাং কলাদম রলখুন। 
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HIES-২০২১ এর পাই ট জমরশ্বপর ২ মেন ডাদয়রর পদ্ধমত: 

 

প্রশ্নপত্র পূরণ সংক্রান্ত কোশ্ব ন্ডার (প্রশ্বতেক গণনাকারীর মনি িামচত নমুনা এ াকার জন্য) 

 

তামরে মিমজট করনীয় গ্রুপ-এ গ্রুপ-মি 

মনি িামচত ০৩টি োনা 

(০১, ০২ এিং ০৩) 

মনি িামচত ০৩টি োনা (০৪, 

০৫ এিং ০৬) 

বিাগকৃত সিয় 

০৬/০৬/২১ ১ি মনি িামচত োনা মচমিতকরণসহ কিারশ্বপজ, বরাটার ও Section-1 এর Part-A পূরণ করা 

০৭/০৬/২১ ২য় Section-9 এর Part-A 

(দেমনক বিাগকৃত যব্যামে) 

এিং Part-C (িামসক োয 

িমহভূ িত ব্যয়)   

পূি িিতী ২ মেশ্বনর অথ িাৎ  

০৫/০৬/২১ ও 

০৬/০৬/২১ তামরশ্বের 

োয 

  

০৮/০৬/২১ ২য়   পূি িিতী ২ মেশ্বনর অথ িাৎ  

০৬/০৬/২১ ও ০৭/০৬/২১ 

তামরশ্বের োয 

০৯/০৬/২১ ৩য় Section-9 এর Part-A 

(দেমনক বিাগকৃত যব্যামে) 

এিং Part-D (িামষ িক োয 

িমহভূ িত ব্যয়)   

পূি িিতী ২ মেশ্বনর অথ িাৎ  

০৭/০৬/২১ ও 

০৮/০৬/২১ তামরশ্বের 

োয 

  

১০/০৬/২১ ৩য়   পূি িিতী ২ মেশ্বনর অথ িাৎ  

০৮/০৬/২১ ও ০৯/০৬/২১ 

তামরশ্বের োয 

১১/০৬/২১ ৪থ ি Section-9 এর Part-A 

(দেমনক বিাগকৃত যব্যামে), 

Part-B1(সাপ্তামহক বিাগকৃত 

যব্যামে) এিং Part-E 

(শ্বিাক্তার বটকসই পণ্যগুম র 

তাম কা)   

পূি িিতী ২ মেশ্বনর অথ িাৎ  

০৯/০৬/২১ ও 

১০/০৬/২১ তামরশ্বের 

োয 

  

১২/০৬/২১ ৪থ ি   পূি িিতী ২ মেশ্বনর অথ িাৎ  

১০/০৬/২১ ও ১১/০৬/২১ 

তামরশ্বের োয 
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HIES ২০২১ প্রকল্প টিম 
 

  ড. রেপাংকর রায় 

উপসরচব 

পররসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্হাপনা রবভাগ 

             ও 

প্রকল্প পররচালক, HIES-২০২০-২১ প্রকল্প 

মমাবাইল: ০১৭৩২৩৩৬৩০৩৯ 

ই-মমইল: dr.roy.rd@gmail.com 
 

 জনাব মরহউরিন আহদমে এমরপএইচ 

উপপররচালক 

মসন্সাস উইাং, রবরবএস 

             ও 

উপপ্রকল্প পররচালক, HIES-২০২০-২১ প্রকল্প 

মমাবাইল: ০১৭১১৯৫২৩৩৩ 

ই-মমইল: mohiuddin.bbs@gmail.com 

 
 জনাব মমা: আবদুল লরত  

উপপররচালক  

মডদমাগ্রার  অ্ুান্ড মহলথ উইাং, রবরবএস 

মমাবাইল: ০১৭১৫৫৮৪৬৪৭ 

ই-মমইল: latif.bbs@gmail.com 

 জনাব মমা: নাজমুল হক 

উপপররচালক 

ন্যাশনাল অ্ুাকাউরন্টাং (মূল্য ও মজুরর) উইাং, 

রবরবএস  

মমাবাইল: ০১৫৫০০৪১২৯৫ 

ই-মমইল: sobuz179@gmail.com 
 

 জনাব মমা: আবদুল হাই শাহ 

প্রশাসরনক কম েকতো 

এ এ অ্ুান্ড এমআইএস উইাং, রবরবএস 

মমাবাইল: ০১৯৫৯৪৯৪১৯৩ 

 জনাব স্বপন কুমার সরকার 

পররসাংখ্যান কম েকতো 

ন্যাশনাল অ্ুাকাউরন্টাং (মূল্য ও মজুরর) উইাং, 

রবরবএস 

মমাবাইল: ০১৭১২৬৩৮৯৭৫ 

ই-মমইল: shaponbbs@gmail.com 
 

 জনাব মমা: নূদরর নবী  

 দটাকরপয়ার  

কৃরষ উইাং, রবরবএস 

মমাবাইল: ০১৮১৩৫২৪৩৫২ 

 

 জসয়ে আলী আমজাে  

ডাটা এরি অ্পাদরটর 

করম্পউটার উইাং, রবরবএস 

মমাবাইল: ০১৭৬৬৯৪৪৯৩৯ 

 জনাব মমা: জারহে 

গারড়চালক (দেরনক রভরত্তদত) 

HIES-২০২০-২১ প্রকল্প, রবরবএস 

মমাবাইল: ০১৭৮৫০১২০৮০ 
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Annexur-4 

Manual: 7 day’s recall method 

 

  

 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

পররসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্হাপনা রবভাগ 

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা 

হাইজদহাল্ড ইনকাম অ্ুান্ড এক্সদপরন্ডচার সাদভ ে (HIES), ২০২০-২১ প্রকল্প 

পররসাংখ্যান ভবন, ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা। 
 

 

 

 

 

Pilot Survey: HIES 2021 

(7 day’s recall method/approach) 
 

 

 

 

 

জুন, ২০২১ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

প্রশ্নপত্র পূরদণর রনদে েরশকা 

(Manual of Instruction) 
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মুখেন্ধ 

 

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা কর্তেক বাস্তবায়নাধীন হাউজদহাল্ড ইনকাম অ্ুান্ড এক্সদপরন্ডচার সাদভ ে 

(HIES) ২০২১ এর মূল জররদপর তথ্য সাংগ্রদহর প্ররক্রয়ায় 2 day’s diary অ্থবা 7 day’s recall পদ্ধরতর 

মদধ্য মকান্ পদ্ধরত রনধ োরণ করা হদব তার রনরমত্ত একটি Pilot জররপ পররচালনার উদদ্যাগ গ্রহণ করা 

হদয়দে।  

 

মেদশর ৮ রবভাদগর ১৬ মজলার ২০টি রনব োরচত নমুনা এলাকার ৪০০টি খানায় 7 day’s recall পদ্ধরত 

এবাং ৪০০টি খানার মদধ্য ১২০টি খানায় 2 day’s diary পদ্ধরতদত ৬-১২ জুন ২০২১ সমদয়(৭ রেনব্যাপী) 

তথ্য সাংগ্রহ করা হদব।     

 

মাঠ পর্ োদয় সঠিক তথ্য সাংগ্রহ করার লদিু একটি ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হদয়দে-র্া জররপ কাদজর 

গুণগতমান বৃরদ্ধদত সহায়ক হদব বদল আমার রবশ্বাস। গণনাকারী, সুপারভাইজার এবাং তথ্য সম্পােনা 

কাদজ রনদয়ারজত সকদলর জন্য ম্যানুয়াল অ্নুসরণ করা অ্পররহার্ ে। 

 

বতেমান Pandemic পরররস্হরতদত র্থার্থ স্বাস্হুরবরধ অ্নুসরণ কদর তথ্য সাংগ্রহ কাদজ মদনারনদবশ 

করার জন্য আরম সাংরিষ্ট সকলদক অ্নুদরাধ কররে। আরম HIES ২০২১ এর Pilot জররদপর স লতা 

কামনা কররে।    

 

জুন ২০২১     মমাহাম্মে তাজুল ইসলাম 

           (অ্রতররক্ত সরচব) 

            মহাপররচালক 
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প্রশ্নপত্র পূরণ পদ্ধরত 
কভার পৃষ্ঠা: 

 

হাউজদহাল্ড ইনকাম এন্ড এক্সদপরন্ডচার সাদভ ে (HIES) ২০২০-২১ প্রকল্প কর্তেক প্রদতুক নমুনা এলাকার (PSU) একটি 

ক্ররমক নম্বর এবাং গণনাকারীর টিম নম্বর বেওয়া থাকদব। এ তথ্যগুরল প্রদতুক ত রসদল রনরে েষ্ট িাদন রলরপবদ্ধ 

করদত হদব। খানার নম্বর রতন অ্াংদক র্থাসহাদন রলখদত হদব। খানার নম্বর খানাসমূদহর তারলকা হদত মর্ চয়নকৃত 

নমুনা খানা রনব োচন করা হদয়দে তা’ হদব।  উদেখ্য মর্, সকল সাংখ্যাই ইাংদরজীদত রলখদত হদব। মভৌগরলক পরররচরত 

অ্াংদশ প্রদতুকটি এলাকার নাম ও মকাড সঠিকভাদব রলরপবদ্ধ করদত হদব। কভার পৃষ্ঠার রনদচর অ্াংদশ মরহলা 

সাহায্যকারী, গণনাকারী ও সুপারভাইজামরর  নাম রলখদত হদব এবাং স্বাির করদত হদব। 
 

মসকশন-১: খানার সেস্য তারলকা 

 

২. হাউজদহাল্ড মরাষ্টাদর খানার সকল আইনানুগ (usual) সেস্যদের নাম ক্রমানুসাদর রলখদত হদব। প্রথদম খানা 

প্রধাদনর নাম রলখদত হদব অ্তঃপর তার স্ত্রী/স্বামীর নাম রলখদত হদব। এরপর খানা প্রধাদনর পুত্র/কন্যাদের নাম 

বয়দসর উর্ধ্ে ক্রমানুসাদর রলরপবদ্ধ করদত হদব। অ্থ োৎ প্রথদম সবদচদয় মোট মেদলদমদয়র (অ্রববারহত) নাম রলখদত 

হদব এবাং ক্রমান্বদয় বড়দের নাম রলখদত হদব। এরপর রববারহত মেদল, তার স্ত্রী এবাং তার মেদলদমদয়দের নাম 

বয়দসর ক্রমানুসাদর রলখদত হদব। এরপর অ্ন্যান্য আত্মীয় মর্মন মাতা-রপতা, ভাই-মবান ইতুারের নাম রলখদত হদব। 

উদেখ্য মর্, রপেদনর কভার পৃষ্ঠার বরধ েতাাংদশ ১ নাং কলাদম সেস্যদের নাম উপদরারেরখত রনয়ম অ্নুর্ায়ী রলখদত 

হদব। তাোড়া এ তারলকায় রলঙ্গ মকাড (পুরুষ-1, মরহলা-2) এবাং বয়দসর ঘদর পূণ ে বৎসদর বতেমান বয়স রলখদত 

হদব।  
  

৩. উদেখ করা মর্দত পাদর মর্, এ মরাষ্টাদর প্রেত্ত ID-Code পরবতী মসকশদন মর্খাদন মকান ব্যরক্তগত তথ্য থাকদব, 

একই ID-Code অ্বশ্যই ব্যবহার করদত হদব।  
 

মসকশন-১:খানার তথ্য তারলকা PART-A: খানা সাংক্রান্ত তথ্য (খানা পর্ োদয় তারলকার সকল সেস্য) 
 

৪. Respondent ID-Code কলাদম র্াঁর রনকট হদত তথ্য সাংগ্রহ করা হদে শুধু মাত্র তাঁর ID-Code  রলখুন। ID-

Code কলাদম রকছু পররবতেন করা র্াদব না। মরাষ্টাদর প্রেত্ত প্রদতুক সেদস্যর ID-Code একই হদত হদব। সেস্য 

সাংখ্যা ১৫ এর অ্রধক হদল নীদচ লাইন মটদন অ্রতররক্ত সেস্যদের তথ্য সাংদর্াজন করদত হদব। প্রদয়াজদন অ্রতররক্ত 

কাগজ ব্যবহার করদত পাদরন।  
 

৫. বয়স ব্যতীত প্রদতুকটি তদথ্যর মকাড রলখদত হদব। মকাডগুরলর মান প্রদতুক প্রদশ্নর সাদথ মেয়া আদে। পুনরায় 

স্মরণ করাদনা মর্দত পাদর মর্, সমস্ত সাংখ্যা ইাংদরজীদত রলখদত হদব। 
 

প্রশ্ন 1.01: এ কলাদম সেস্যদের রলঙ্গ, মকাদড পূরণ করদত হদব (প্রদয়াজদন হাউজদহাল্ড মরাষ্টার মেখুন)। 
 

প্রশ্ন 1.02:  ২ নাং কলাদম খানা প্রধাদনর সরহত খানার প্ররতটি সেস্যদের সম্পদকের প্রদর্াজু মকাড দ্বারা পূরণ করদত 

হদব। এদত ১৪টি মকাড মেয়া আদে। 
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প্রশ্ন 1.03:  ৩ নাং কলাদম খানার সেস্যদের বয়স পূণ ে বৎসদর দুরডরজদট রলখদত হদব। মকান সেদস্যর বয়স ১ 

বৎসদরর কম হদল  ‘‘০০’’  রলখুন। কাদরা বয়স ১০ বৎসর ১১ মাস ২৯ রেন হদলও তার বয়স ১০ বৎসর রলখদত 

হদব। বয়স রলখার সময় বয়স র্াদত  সঠিক হয় তার  রেদক লিু রাখদত হদব এবাং প্রাসরঙ্গক প্রশ্ন রজজ্ঞাসার মাধ্যদম 

সঠিক বয়স মবর করার মচষ্টা করদত হদব। মর্মন ঐরতহারসক মকান ঘটনা, প্রথম রববাদহর বয়স, বড় বা মোট সন্তামনর 

বয়স, ইতুারে। সঠিক বয়স জানা এ জররদপর জন্য অ্তুন্ত গুরুত্বপূণ ে। সাধারণত মলাকজন বয়দসর ব্যাপাদর মশষ 

সাংখ্যা 0 অ্থবা ৫  রেদয় মর্মন ১০,১৫,২০ বা ২৫ বৎসর বলদত অ্ভুস্ত। রকন্তু ১১, ৩১,৩৩ বা ৩৪ বের বদল না। 

তাই প্রকৃত বয়স মজদন রলখদত হদব। 
 

প্রশ্ন 1.04:  ৪ নাং কলাদম সেস্যদের ধম ে মজদন রনদয় প্রদর্াজু মকাড দ্বারা পূরণ করুন। এখাদন মমাট ৫টি মকাড আদে, 

প্রদর্াজু মকাডটি প্রশ্নপদত্র রলখুন। এখাদন মকান মলাদকর ধম ে জজন হদল ৫ মকাদডর িাদন  জজন রলখুন এবাং তার 

নাদমর রবপরীদত এ কলাদমর ৫ মকাড রেন। 
 

প্রশ্ন 1.05:  ৫ নাং কলাদম খানার ১০ বের বা তদতারধক বয়দসর সেস্যদের জববারহক অ্বিা সস্পদকে রজজ্ঞাসা করুন 

এবাং মজদন রনদয় সাংরিষ্ট কলাদম প্রদর্াজু মকাড রেন। উদেখ্য মর্, মর্ সমস্ত সেস্যদের জববারহক অ্বিা, তাদের 

বয়স, সম্পকে ইতুারের মাধ্যদম সহদজই অ্নুদময় তাদেরদক এ প্রশ্নটি করার প্রদয়াজন মনই, রকন্তু মকাড রলখদত হদব। 
 

প্রশ্ন 1.06:   ৬ নাং কলাদম রববারহত হদল প্রথম রববাদহর সময় বয়স কত রেল তা উদেখ করদত হদব। প্রথম 

রববাদহর সময় পূণ ে বৎসদর এখাদন উদেখ করদত হদব। 

 

প্রশ্ন 1.07:  ৭ নাং কলাদম ৫ বের ও তদূর্ধ্ে বয়দসর সেস্যদের তাঁরা মকান প্রকার উপাজেন কদরন রকনা তা রজজ্ঞাস 

করুন। উত্তর র্রে ‘হুাঁ’ হয় তদব মকাড 1 এবাং ‘না’ হদল 2 মকাড রলখুন।  

 

প্রশ্ন 1.08:  গত ৫ বৎসদরর মদধ্য ঐ সেস্য ৬ মাদসর অ্রধক সময় রবদেদশ অ্বস্থান কদররেদলন রকনা তা রজজ্ঞাসা 

করুন। উত্তর ‘হুাঁ’ হদল মকাড-1 রলদখ 1.09 নাং প্রদশ্ন র্ান। উির ‘না’ হদল মকাড-2 রলখুন। 
 

 

প্রশ্ন-1.09: ৮ নাং প্রদশ্নর উত্তর ‘হুাঁ’ হদল রবদেশ মথদক র দর আসার কারন মজদন রনদয় প্রেত্ত মকাড অ্নুসাদর 

প্রদর্াজু মকাড রলখুন। র দর আসার কারণগুরল পশ্বড় শুনাদত হদব।  ৮ নাং প্রদশ্নর উত্তর ‘না’ হদল এ প্রশ্ন রজজ্ঞাসা 

করার প্রদয়াজন মনই। 

 

মসকশন-২: মভাগকৃত খাদ্যদ্র্ব্য (Consumption) 
 

৬> এ অ্াংদশ গত ৭ রেদনর মভাগকৃত খাবার এবাং খাবার গ্রহণকারীগদণর তথ্য সাংগ্রহ করদত হদব। এ অ্াংদশ মর্ সমস্ত 

প্রশ্নমালা রদয়দে তার ভাগগুরল রনম্নরূপঃ  
 

PART-A: খানার সেস্যগদণর খাবাদর উপরিরত (Presence during meals) 
 

PART-B: গত ৭ মেশ্বন বিাগকৃত খাদ্যদ্র্ব্য ও পানীয় এর মিিরণ (Consumption of food and 

beverages in the past 7 days) 
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মসকশন-৩: গত ৭ রেদন খানা বরহভূ েত খাদ্য গ্রহণ (Food away from home in the past 7 days) 
 
 

৭. এ অ্াংদশ গত ৭ রেদনর িশ্বে োনার বকান সেস্্য বকান বি ার োিার িামহর হশ্বত গ্রহণ কমরশ্ব  তার তথ্য রলরপবদ্ধ 

করদত হদব।  
 

মসকশন-৯: মভাগকৃত দ্র্ব্যসামগ্রী (Consumption) 
 

৮. এ অ্াংদশ Consumption বলদত অ্ন্যান্য রনতু প্রদয়াজনীয় দ্র্ব্যারের মভাগ/ব্যবহার (Non-Food Consumption) 

এবাং খানার ব্যবহৃত িায়ী রজরনসপত্র (Consumer durables) এর মজুদের পররবতেন (change in stock) 

সস্পদকে তথ্য সাংগ্রহ করদত হদব। এ অ্াংদশ মর্ সমস্ত প্রশ্নমালা  

রদয়দে তার ভাগগুরল রনম্নরূপঃ  
 

PART-C: খাদ্য বরহভূ েত মারসক খরচ (Monthly Non-food Expenditure) 
 

PART-D: খাদ্য বরহভূ েত গত এক বেদরর খরচ (Non-food Expenditure of last one year) 
 

PART-E: খানার মটকসই মভাগ্যপদের তারলকা (Inventory of Durable Goods) 
 
 

মসকশন-৯:  PART-C : খাদ্য বরহভূ েত মারসক খরচ (Monthly Non-food Expenditure)  
 

৯. রনতু প্রদয়াজনীয় রবরভন্ন দ্র্ব্য মর্মন (18) জ্বালানী ও আদলাকসজ্জা, (19)  কসদমটিকস এবাং অ্ন্যান্য ব্যয়, 

(20) ব্যরক্তগত এবাং পাররবাররক স্বািুদসবা ব্যয়, (21)  পররবহন/ভ্রমণ এবাং অ্ন্যান্য রবরবধ চাজে, (22)  

মর্াগাদর্াগ এবাং (23)  ভ্রমণ/হরলদড প্যাদকজ ইতুারে ব্যয় মারসক রভরত্তদত হদয় থাদক। এখাদন প্রদতুকটি খাদতর 

আওতায় অ্দনকগুদলা আইদটম আদে র্ার প্রদতুকটির ব্যয় আলাোভাদব রলখদত হদব। উদেখ্য মর্, উত্তরোতার ID-

CODE মজদন এ পাদট ের উপদর রনধ োররত বদক্স রলখদত হদব। গত ৩০ মেশ্বনর তথ্য বজশ্বন ম মপিদ্ধ করশ্বত হশ্বি। 
 

প্রশ্ন ১:  মর্ সমস্ত দ্র্ব্য নগদে/ধাদর অ্থবা মজুররদত মর্ভাদবই মপদয় থাকুক না মকন তার মূল্য রলখদত হদব। 
 

প্রশ্ন ২:  মর্ পররমাণ দ্র্ব্য ঘদর প্রস্ত্তত করা হদয়দে বা উপহার রহদসদব মপদয়দে তার মূল্য ২ নাং কলাদম রলখদত হদব। 
 

প্রশ্ন ৩:  ৩ নাং কলাদম এই উভয় প্রকার দ্র্দব্যর জন্য টাকার পররমাণ মর্াগকদর রলখদত হদব। 

 

মসকশন-৯:  PART-D : খাদ্য বরহভূ েত গত এক বেদরর খরচ (Non-food Expenditure of last one year) 
 

 

১০> খানায় ব্যবহৃত রবরভন্ন রজরনসপত্র ও খরচারে র্া বাৎসররক রভরত্তদতই হদয় থাদক এবাং র্া জেনরিন রভরত্তদত 

এমনরক মারসক রভরত্তদত করার প্রদয়াজন হয় না মস খরচগুদলা এ অ্াংদশ রলখদত হদব। এখাদন রবরভন্ন খরদচর খাত 

মর্মন জতরী মপাষাক, মপাশাদকর উপাোন এবাং মসলাই, পাদুকা/জুতা, গৃহিারল ব্যবহাদরর বস্ত্র, আবাসন সম্পরকেত 

ব্যয়, রচরকৎসা ব্যয়, রশিামূলক ব্যয়, মররমট্যান্স/অ্নুষ্ঠান/উপহার ইতুারে, রবদনােন/অ্বসর ইতুারে, 

কর/সুে/র টদনস ইতুারে,  রান্নার সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, ব্যরক্তগত রজরনসপত্র, বীমা খরচ, করভড-১৯ সাংক্রান্ত খরচ 

ইতুারে রদয়দে। উদেখ্য মর্, উত্তরোতার ID-CODE মজদন এ পাদট ের উপদর রনধ োররত বদক্স রলখদত হদব। 
 

প্রশ্ন ১: প্ররতটি দ্র্দব্যর মিদত্র গত ১২ মাদস কতটি ক্রয় করা হদয়দে, ঘদর জতরী করা হদয়দে বা উপহার রহসাদব 

পাওয়া মগদে তার সাংখ্যা রলখদত হদব। 
 

প্রশ্ন ২:  ১ নাং কলাদম মর্ পররমাণ দ্র্ব্য রলরপবদ্ধ আদে তার মূল্য রলখদত হদব। 
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মসকশন-৯:  PART E: খানায় ব্যবহৃত মটকসই মভাগ্যপদের তারলকা (Inventory of Durable Goods) 
 

১১. ১ নাং কলাদম অ্দনকগুরল পদের তারলকা আদে। এর মদধ্য মর্টি খানায় আদে বা নাই তার জন্য ‘হুাঁ’ বা ‘না’ এর 

ঘদর  টিক রচহ্ন রেন। র্রে থাদক তদব ২ নাং কলাদম উহার সাংখ্যা উদেখ করুন। ৩ নাং কলাদম ইহার বতেমান বাজার 

মূল্য (Current Market Price) রলখুন এবাং  গত মকান সাদল ঐ পেটি ক্রয় বা সাংগ্রহ কদরদে তা ৪ নাং কলাদম 

রলরপবদ্ধ করুন। এখাদন মমাট ৪১টি মটকসই রজরনসপদত্রর (Durable goods) তারলকা আদে। এর রকছু রকছু আইদটম 

প্ররতটি খানার জন্যই প্রদর্াজু হদব মর্মন- রান্না ঘদরর রবরভন্ন দ্র্ব্য, আসবাবপত্র ইতুারে। তাোড়া অ্ন্যান্য 

ইদলকট্ররনক দ্র্ব্যারে রবরভন্ন খানায় রবদশষ কদর উচ্চরবত্ত ও মধ্যরবত্ত খানায় পাওয়া র্াদব। তাই সকল আইদটদমর 

সম্বদন্ধ রজজ্ঞাসা কদর এ অ্াংদশর উত্তর রলরপবদ্ধ করদত হদব। ঐ পেটি র্রে গত ১২ মাদসর মদধ্য ক্রয় কদর থাদক 

তাহদল তার জন্য কত টাকা ব্যয় কদররেল তা ৫নাং কলাদম রলখুন। 
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HIES-২০২১ এর পাই ট জমরশ্বপর ৭ মেন Recall পদ্ধমত: 

 

প্রশ্নপত্র পূরণ সংক্রান্ত কোশ্ব ন্ডার (প্রশ্বতেক গণনাকারীর মনি িামচত নমুনা এ াকার জন্য) 

তামরে করনীয় 

০৬/০৬/২১ মনি িামচত প্রথি ২টি োনার জন্য প্রশ্নপত্র পূরণ করা 

০৭/০৬/২১ মনি িামচত পরিতী ৩টি োনার জন্য প্রশ্নপত্র পূরণ করা 

০৮/০৬/২১ মনি িামচত পরিতী ৩টি োনার জন্য প্রশ্নপত্র পূরণ করা 

০৯/০৬/২১ মনি িামচত পরিতী ৩টি োনার জন্য প্রশ্নপত্র পূরণ করা 

১০/০৬/২১ মনি িামচত পরিতী ৩টি োনার জন্য প্রশ্নপত্র পূরণ করা 

১১/০৬/২১ মনি িামচত পরিতী ৩টি োনার জন্য প্রশ্নপত্র পূরণ করা 

১২/০৬/২১ মনি িামচত অিমেষ্ট ৩টি োনার জন্য প্রশ্নপত্র পূরণ করা 
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Annexur-5 

Office Order: Enumerators 

 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা 

হাউজদহাল্ড ইনকাম এন্ড এক্সদপরন্ডচার সাদভ ে (HIES) ২০২০-২১ প্রকল্প  

পররসাংখ্যান ভবন (৯ম তলা, ব্লক-১) 

ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

স্মারক নিং-৫২.০১.০০০.৭১৩.১৪.০৪০.21.২২০  িাতরখ:  

১৯ জ্জযষ্ঠ ১৪২৮

 02 জুন ২০২১
  

 

 

সিংমশাতধি অতিস আমদশ 
 

 

োিংলামদশ পতরসিংখ্যান বুযমরা (তেতেএস) কর্তযক োস্তোেনাধীন হাউজমহাল্ড ইনকাে অযান্ড এক্সমপতন্ডিার সামি য 

(HIES) 2020-21 প্রকমের আওিাে একট পাইলট জতরপ পতরিালনা করা হমে। উি পাইলট জতরপট সুষ্ঠুভাদব 

সম্পােদনর লদিু বরণ েত েক মমাতাদবক রবভাগীয় সমন্বয়কারী, মজলা সমন্বয়কারী (সুপারভাইরজাং অ্র সার), 

সহকারর সুপারভাইরজাং অ্র সার এবাং তথ্য সাংগ্রহকারীগণদক আগারম ০৪-০৫ জুন ২০২১ রি. তাররদখ অ্নলাইদন 

(zoom) প্ররশিণ গ্রহদণর জন্য রনদে েশ প্রোন করা হদলা। 
 

ক্র:নাং রবভাগীয় সমন্বয়কারীর নাম, 

পেবী কম েিল ও মুদঠাদ ান নম্বর 

(মজুষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়) 

সুপারভাইরজাং অ্র সাদরর 

নাম, পেবী কম েিল ও 

মুদঠাদ ান নম্বর 

সহকারর সুপারভাইরজাং 

অ্র সাদরর নাম, পেবী 

কম েিল ও মুদঠাদ ান নম্বর 

তথ্য সাংগ্রহকারীগদণর নাম ও 

মুদঠাদ ান নম্বর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ জনাব মমা: রমজানুর রহমান 

যুগ্মপররচালক (অ্.ো.) 

রবভাগীয় পররসাংখ্যান অ্র স 

বররশাল 

০১৯১১৯৩৬৩০২ 

জনাব মমা: আরতকুর 

রহমান 

উপপররচালক(ভারপ্রাপ্ত) 

(অ্.ো.) 

মজলা পররসাংখ্যান কার্ োলয় 

পটুয়াখালী 

০১৭১২৬৫৩৯৮০ 

জনাব উজ্জল কৃষ্ণ মবপারী, 

সহকারী পররসাংখ্যান 

কম েকতো, উপদজলা 

পররসাংখ্যান কার্ োলয়, 

দুমরক )সাংযুরক্ত(  

০১৭১৭৫০৪০৯৭ 

১. জনাব মমা. আরনসুজ্জামান 

মসাহাগ ০১৭১০২৭৩১২৪ 

[2 days প্রশ্নপত্র] টিম ০১ 

২. জনাব এস এম রপ্রন্স 

০১৭২১৩০১৩০৮ 

[7 days প্রশ্নপত্র] টিম ০১ 

জনাব জীবন কৃষ্ণ রমস্ত্রী 

উপদজলা পররসাংখ্যান 

কম েকতো, বাব্যগঞ্জ, 

বররশাল 

০১৭১৮৯২৮৩৯৬ 

 

জনাব মমা: সাইফুল 

ইসলাম 

থানা পররসাংখ্যানরবে, 

মমদট্রা থানা পররসাংখ্যান 

কার্ োলয়, বির, বররশাল 

সের ০১৭৭৫৭২৭১২৫ 

১. জনাব রমরথলা োস 

০১৭৫২০৫৫২৫৪ 

[2 days প্রশ্নপত্র] টিম ০২ 

২. জনাব সারবহা খাতুন ইমা 

০১৭৫৬৩০২৩৮৮ 

[7 days প্রশ্নপত্র] টিম ০২ 

২ জনাব এ মক এম তারহদুল 

ইসলাম 

যুগ্মপররচালক 

রবভাগীয় পররসাংখ্যান অ্র স  

চট্টগ্রাম ০১৭১২১৫৯৫৩৯ 

জনাব মমা: তানজীব 

হাসান ভূ ূঁইয়া 

উপপররচালক(ভারপ্রাপ্ত) 

মজলা পররসাংখ্যান অ্র স 

মনায়াখালী 

০১৭১২৮১৫৬৫৪ 

জনাব মমা. আব্য মনামান 

মচৌধুরী, পররসাংখ্যান 

কম েকতো, মবগমগঞ্জ, 

মনায়াখালী 

০১৮১৮৪২১২৩২ 

১. জনাব মমা. আদনায়ার 

পারদভজ ০১৮২৫০০৮১৫৩ 

[2 days প্রশ্নপত্র] টিম ০৩ 

২. জনাব  ারুক মহাসাইন 

০১৬২৬৩৪১৭৭৩ 

[7 days প্রশ্নপত্র] টিম ০৩ 

জনাব মমা: মমাস্ত া জনাব শার রমন আক্তার, ১. জনাব মমা: সাজ্জাে মহাদসন  
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ক্র:নাং রবভাগীয় সমন্বয়কারীর নাম, 

পেবী কম েিল ও মুদঠাদ ান নম্বর 

(মজুষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়) 

সুপারভাইরজাং অ্র সাদরর 

নাম, পেবী কম েিল ও 

মুদঠাদ ান নম্বর 

সহকারর সুপারভাইরজাং 

অ্র সাদরর নাম, পেবী 

কম েিল ও মুদঠাদ ান নম্বর 

তথ্য সাংগ্রহকারীগদণর নাম ও 

মুদঠাদ ান নম্বর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

আশরাফুজ্জামান  

উপপররচালক (অ্.ো.) 

মজলা পররসাংখ্যান অ্র স 

চাদঁপুর ০১৭৮৪১৯৩৯৩৮ 

এসও, চাঁেপুর সের, 

চাঁেপুর ০১৭৭০৭২৯৮৮০ 

০১৮২১২১৭০৫৬ 

[2 days প্রশ্নপত্র] টিম ০৪ 

২. মমা: ইসমাইল মহাদসন 

০১৮১৪৭১০৯২৮ 

[7 days প্রশ্নপত্র] টিম ০৪ 

জনাব মমাহাম্মে ওয়ারহদুর 

রহমান, উপপররচালক, 

মজলা পররসাংখ্যান কার্ োলয় 

চট্টগ্রাম ০১৯১১৫৮৩৪৭৫ 

জনাে কো  :কোেমন  খাঁন, 

ইউএসও, কোোলখালী, 

িট্টগ্রাে  ০১৮১৫১১৬৪৪৮ 

১. জনাে আতরফুল ইসলাে 

01675890588 

[2 days প্রশ্নপত্র] টিম ০৫ 

২. জনাে সঞ্জে পাল 

01914892869 

[7 days প্রশ্নপত্র] টিম ০৫ 

৩. জনাে সামরাোর কহামসন 

01558950002 

[2 days প্রশ্নপত্র] টিম ০৬ 

৪. জনাে কো. এমহসান 

01832902100 

[7 days প্রশ্নপত্র] টিম ০৬ 

৩ জনাব এস. এম কামরুল 

ইসলাম 

যুগ্মপররচালক  

রবভাগীয় পররসাংখ্যান অ্র স 

ঢাকা 

জনাব মীনািী রবশ্বাস 

উপপররচালক 

মজলা পররসাংখ্যান অ্র স 

 ররেপুর 

০১৮১৬২৯৪০১৯ 

জনাব মুহাম্মে রুহুল 

আমীন 

উপদজলা পররসাংখ্যান 

কম েকতো, উপদজলা 

পররসাংখ্যান অ্র স, 

মধুখালী 

০১৭১৮৭০৬৬০১ 

১. জনাে সুকাি কুোর রাে 

০১৬৭৭৯৭৯১৬৯ 

[2 days প্রশ্নপত্র] টিম ০৭ 

২. জনাে রুোনা আিার 

০১৩১৩১৪১০৩৯ 

[7 days প্রশ্নপত্র] টিম ০৭ 

জনাব প্রণব পাল 

উপপররচালক (ভারপ্রাপ্ত) 

মজলা পররসাংখ্যান অ্র স 

ঢাকা 

০১৭১৩৫১৫৯৮৬ 

জনাব স্বপন কুমার  

পররসাংখ্যান কম েকতো 

ন্যাশনাল একাউরন্টাং উইাং, 

রবরবএস ০১৭১২৬৩৮৯৭৫ 

১. জনাে কো. ইোন কহামসন 

০১৫২১২৫৯৬২৪ 

[2 days প্রশ্নপত্র] টিম ০৮ 

২. জনাে ইিমিখার রাতিদ 

রাতে ০১৭৮১২৪৪২৪৯ 

[7 days প্রশ্নপত্র] টিম ০৮ 

৩. এস এে র্ামেদ কহাসাইন 

০১৬২৬৫৫২৫৬২ 

[2 days প্রশ্নপত্র] টিম ০৯ 

৪. জনাে েতনরা পারতিন 

০১৬২০১১৫৬০৪ 

[7 days প্রশ্নপত্র] টিম ০৯ 

৫. জনাে কো. ওের িারুক 

০১৮৭৯৭৩৬৪৮৮ 

[2 days প্রশ্নপত্র] টিম ১০ 

৬. জনাে টটুল িন্দ্র রাে 

০১৭৬৭৭৫৪৪১৬ 

[7 days প্রশ্নপত্র] টিম ১০ 

৪ জনাব মমা. মগালাম মমাস্ত া জনাব মমা: রর কুল জনাব   মমাঃ ওয়ারলউর ১. জনাব মমাঃ ওবায়দুল 

http://bbs.faridpur.gov.bd/site/officer_list/73b1da5a-2010-11e7-8f57-286ed488c766/


33 

ক্র:নাং রবভাগীয় সমন্বয়কারীর নাম, 

পেবী কম েিল ও মুদঠাদ ান নম্বর 

(মজুষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়) 

সুপারভাইরজাং অ্র সাদরর 

নাম, পেবী কম েিল ও 

মুদঠাদ ান নম্বর 

সহকারর সুপারভাইরজাং 

অ্র সাদরর নাম, পেবী 

কম েিল ও মুদঠাদ ান নম্বর 

তথ্য সাংগ্রহকারীগদণর নাম ও 

মুদঠাদ ান নম্বর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

যুগ্মপররচালক 

রবভাগীয় পররসাংখ্যান অ্র স 

খুলনা 

০১৭২০২১২২১৫ 

ইসলাম 

উপপররচালক মজলা 

পররসাংখ্যান কার্ োলয় 

রিনাইেহ 

০১৭৩০০৯৬৫১৫৩ 

রহমান, ইউএসও, 

রিনাইেহ সের, রিনাইেহ 

০১৭৫০১৪৭৯৫৭ 

 

রহমান ০১৬৩৪৫০৪৮৭৪ 

[2 days প্রশ্নপত্র] টিম ১১ 

২. জনাব মমাঃ রমজানুর রহমান 

০১৭৭৯১৩৫১৪০ 

[7 days প্রশ্নপত্র] টিম ১১ 

জনাব মমাঃ শাহররয়ার 

মরজা, পররসাংখ্যান 

কম েকতো উপদজলা 

পররসাংখ্যান কার্ োলয়, 

রেঘরলয়া, খুলনা 

 ০১৫১৫-২৪২৬১৮ 

জনাব রবমল কৃষ্ণ সরকার 

সহকারী পররসাংখ্যান 

কম েকতো, মজলা 

পররসাংখ্যান অ্র স খুলনা 

০১৭২৯১২৭৪৮৬ 

১. জনাব রশরথলতা োস 

০১৮২৭২৯৮১৩৫ 

[2 days প্রশ্নপত্র] টিম ১২ 

২. জনাব শাররমন নাহার 

০১৫২১২৪২৩০২ 

[7 days প্রশ্নপত্র] টিম ১২ 

৫ জনাব মুহাম্মে রমিানুর 

রহমান হাওলাোর, 

যুগ্মপররচালক (অ্.ো.) 

রবভাগীয় পররসাংখ্যান অ্র স 

ময়মনরসাংহ 

০১৮২৫০৪৯৩৯৮ 

জনাব মমা: হাসানুজ্জামান 

পররসাংখ্যান কম েকতো, 

রবভাগীয় পররসাংখ্যান 

অ্র স ময়মনরসাংহ 

০১৭৬০১৯৫৯৫৬ 

জনাে কেমহদী হাসান 

পতরসিংখ্যান কে যকিযা 

উপমজলা পতরসিংখ্যান 

অতিস, সদর, েেেনতসিংহ 

০1745491364 

১. জনাে কো: োহবুে আলে 

সুজন 01711586764 

[2 days প্রশ্নপত্র] টিম ১৩ 

২. জনাে কো: োসুদ রানা 

০১৯১৭৩৩৯৬০৮ 

[7 days প্রশ্নপত্র] টিম ১৩ 

৩. জনাে সুরিী আিার 

01910575806 

[2 days প্রশ্নপত্র] টিম ১৪ 

৪. জনাে িাহতেনা আিার  

০১৭৭৭৮১৬৯২২ 

[7 days প্রশ্নপত্র] টিম ১৪ 

৬ জনাব এস. এম আরনসুজ্জামান 

যুগ্মপররচালক, রবভাগীয় 

পররসাংখ্যান অ্র স রাজশাহী 

০১৭১৫৭০০৫৩২ 

মবগম মরজওয়ানা করবর 

উপপররচালক,  মজলা 

পররসাংখ্যান অ্র স বগুড়া 

০১৭১৬৩০০৯৪৪ 

জনাব মমা. শর কুল 

ইসলাম, ইউএসও (অ্.ো), 

সাররয়াকারি, বগুড়া 

০১৭১০১৩৬৮৩০ 

১. জনাব  াদতমা তুজ মজাহরা 

০১৯৬৯৬৪৭৪৯৪ 

[2 days প্রশ্নপত্র] টিম ১৫ 

২. মমা. নুরদশে আলম  

০১৭৭৭৪৪৪৮০৪ 

[7 days প্রশ্নপত্র] টিম ১৫ 

জনাব কাজল মরখা 

উপপররচালক (ভারপ্রাপ্ত) 

মজলা পররসাংখ্যান 

কার্ োলয় 

রাজশাহী 

০১৭২৮৪০২১৬৬ 

জনাব মমাঃ আরস  

ইকবাল, সহকারী 

পররসাংখ্যান কম েকতো, 

মজলা পররসাংখ্যান 

কার্ োলয়, রাজশাহী। 

০১৭১৬৮৩৫৭৭৫ 

১. জনাব মগালাম সাদরায়ার 

০১৭১২৮১৮৫৭৯ 

[2 days প্রশ্নপত্র] টিম ১৬ 

২. জনাব আহারসনা আক্তার 

০১৭০১০৭১৭৭৯ 

[7 days প্রশ্নপত্র] টিম ১৬ 

৭ জনাব মমাঃআররফুল ইসলাম 

যুগ্মপররচালক (অ্.ো.) 

রবভাগীয় পররসাংখ্যান অ্র স 

রাংপুর ০১৭১২৬৪২৩২৬ 

জনাব মমাঃআররফুল 

ইসলাম  

উপপররচালক (অ্.ো.) 

মজলা পররসাংখ্যান অ্র স 

রেনাজপুর 

০১৬৭৯১৯৭৩৫৭ 

জনাব মমাোঃ আরফুনা 

খাতুন পররসাংখ্যান 

কম েকতো উপদজলা 

পররসাংখ্যান কার্ োলয়, 

রবরল, রেনাজপুর 

০১৭৮৫৬১৫৭৭৩ 

০১. জনাব সাধন চন্দ্র রায় 

০১৪০৯১৮৬১০৭ 

[2 days প্রশ্নপত্র] টিম ১৭ 

০২. জনাব নােররন আক্তার 

০১৭৭৩৮৭৭৫৯১ 

[7 days প্রশ্নপত্র] টিম ১৭ 

জনাে কো: না তসর উতিন, জনাে সাতিক শাহ আল ০১. জনাব মুরন্ন রাণী 
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ক্র:নাং রবভাগীয় সমন্বয়কারীর নাম, 

পেবী কম েিল ও মুদঠাদ ান নম্বর 

(মজুষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়) 

সুপারভাইরজাং অ্র সাদরর 

নাম, পেবী কম েিল ও 

মুদঠাদ ান নম্বর 

সহকারর সুপারভাইরজাং 

অ্র সাদরর নাম, পেবী 

কম েিল ও মুদঠাদ ান নম্বর 

তথ্য সাংগ্রহকারীগদণর নাম ও 

মুদঠাদ ান নম্বর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

এসও, রবভাগীয় 

পররসাংখ্যান অ্র স 

রাংপুর ০১৭৯৪৬৬২৮০৮ 

োরুি, এসও, রিংপুর সদর 

উপমজলা 

01718096192 

০১৭৮৮১৯০২৯০ 

[2 days প্রশ্নপত্র] টিম ১৮ 

০২. জনাব তানরজনা মবগম 

০১৮৫৭৭৪৩৪৬১ 

[7 days প্রশ্নপত্র] টিম ১৮ 

৮ জনাব মুহাম্মে আরতকুল 

কবীর, যুগ্মপররচালক রবভাগীয় 

পররসাংখ্যান অ্র স রসদলট 

০১৭১৬৩২৩৯৩৭ 

জনাব নরিনী মেব  

উপপররচালক, মজলা 

পররসাংখ্যান কার্ োলয় 

মমৌলভীবাজার 

০১৭২১৪৮৫২২৪ 

জনাব শাংকর সূত্রধর 

পররসাংখ্যান তেন্তকারী 

উপদজলা পররসাংখ্যান 

অ্র স, মমৌলভীবাজার 

সের, মমৌলভীবাজার 

০১৭১৭৩৫৯১২৩ 

১. জনাব দুলু মমাহন মেব 

০১৭৪৬৩৫৪৭৯৮ 

[2 days প্রশ্নপত্র] টিম ১৯ 

২. জনাব শরী  মাহমুে 

০১৭১১৪৫৯৯৭৩ 

[7 days প্রশ্নপত্র] টিম ১৯ 

জনাব মমাস্ত া মাহাব্যব 

ই দতকার মচৌধুরী, এসও 

েরিণ সুরমা, রসদলট 

০১৭২২৪৬২৬২৭ 

জনাব মমা :

আশরাফুজ্জামান এএসও, 

রসদলট সের, রসদলট 

০১৭১৬৩৬২৭৩৫ 

১. জনাব মমা: মরনর  মহাদসন  

০১৭৪৫০০৩৬৪৩ 

[2 days প্রশ্নপত্র] টিম ২০ 

২. জনাব  াদতমা আক্তার 

০১৭৭৯০৫৩৮১৮ 

[7 days প্রশ্নপত্র] টিম ২০ 

 

০২. বরণ েত প্ররশিণ কার্ েক্রম মশদষ আগারম ০৬-১২ জুন ২০২১ তি. িাতরখ পর্ যি পাইলট জতরমপর জন্য তনে যাতিি 

কজলাে িেনকৃি নমুনা এলাকাে রনধ োররত রপএসইউদত তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রদহর কার্ েক্রম পররচারলত হদব। উক্ত কার্ েক্রম 

সাংরিষ্ট কম েকতো/কম েচারী/ব্যরক্তগণ তাঁদের ওপর অ্রপ েত োরয়ত্ব র্থার্থভাদব পালন করদবন।  

 

০৩. হাউজদহাল্ড ইনকাম এন্ড এক্সদপরন্ডচার সাদভ ে (HIES) ২০২০-২১ প্রকল্প েপ্তর আগারম ০৪-০৫ জুন ২০২১ রি. 

তাররখ র্থাক্রদম   2 days প্রশ্নপত্র এবাং 7 days প্রশ্নপদত্রর ওপর ০২ (দুই) টি পৃথক অ্নলাইন (zoom) 

প্ররশিদণর ব্যবিা গ্রহণ করদবন। প্ররশিদণ সাংরিষ্ট রবভাগীয় সমন্বয়কারী, সুপারভাইরজাং অ্র সার, সহকারর 

সুপারভাইরজাং অ্র সার এবাং তথ্য সাংগ্রহকারীগণ অ্াংশগ্রহণ করদবন। সাংরিষ্ট রবভাগীয় সমন্বয়কারীগণ তাঁর এলাকার 

তথ্য সাংগ্রহকারীগণদক পাইলট জররপ কার্ েক্রদম সারব েক সহদর্ারগতা রনরিত করদবন।  

 

০৪. জনাব মমা. আব্দুল হাই শাহ, প্রশাসরনক কম েকতো এবাং জসয়ে আলী আমজাে, রডইও, হাউজদহাল্ড ইনকাম এন্ড 

এক্সদপরন্ডচার সাদভ ে (HIES) ২০২০-২১ প্রকল্প ররজাভ ে প্ররশিণাথী রহদসদব প্ররশিণ গ্রহণ করদবন এবাং প্রকল্প 

পররচালদকর রনদে েদশ জররপ চলাকাদল মর্দকান মজলায় জররপকাদজ সহদর্ারগতার রনরমত্ত ভ্রমণ করদত পারদবন। 

 

০৫. প্ররশিণ কার্ েক্রদম ড. রেপাংকর রায়, প্রকল্প পররচালক, জনাব মরহউরিন আহদমে এমরপএইচ, উপপ্রকল্প 

পররচালক ও রডরডও, জনাব মমা. নাজমুল হক, উপপররচালক এবাং জনাব মমা. আবদুল লরত , উপপররচালক, 

হাউজদহাল্ড ইনকাম এন্ড এক্সদপরন্ডচার সাদভ ে (HIES) ২০২০-২১ প্রকল্প, প্ররশিক রহদসদব প্ররশিণ প্রোন করদবন।    

 

০৬. মহাপররচালক, রবরবএস সারব েক তত্ত্বাবধানকারী, উপমহাপররচালক, রবরবএস সারব েক উপ-তত্ত্বাবধানকারী, প্রকল্প 

পররচালক, হাউজদহাল্ড ইনকাম এন্ড এক্সদপরন্ডচার সাদভ ে (HIES) ২০২০-২১ প্রকল্প সারব েক সমন্বয়কারী এবাং 

উপপ্রকল্প পররচালক ও রডরডও, HIES ২০২০-২১ প্রকল্প সারব েক উপ-সমন্বয়কারী রহদসদব মাঠ পর্ োদয় বরণ েত 

কার্ েক্রম চলাকালীন জতরমপর জন্য তনে যাতিি মর্দকান রবভাগ/ মজলার কাজ সদরজরমদন পর্ েদবিণ ও তোররকর জন্য 

ভ্রমণ করদত পারদবন।   
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০৭. বরণ েত কার্ েক্রদম অ্াংশগ্রহণকারী সামরয়কভাদব রনদয়াগকৃত িানীয় তথ্যসাংগ্রহকারী ও েতহলা িযাতসতলমটটরগণ 

এনএসতডএস (NSDS) ইেতিমেমন্টশন সামপাট য প্রকে, তেতেএস এর টিএরপরপ’র সাংিান অ্নুর্ায়ী 

সম্মানী/পাররশ্ররমক ও অ্ন্যান্য ভাতারে প্রাপ্য হদবন। 

 

০৮. বরণ েত কার্ েক্রদম অ্াংশগ্রহণকারী সকল পর্ োদয়র (প্ররশিক/প্ররশিণাথী, রবরবএস প্রধান কার্ োলয়, রবভাগ, মজলা 

ও উপদজলা পর্ োয়) কম েকতো ও কম েচারীগণ হাউজদহাল্ড ইনকাম এন্ড এক্সদপরন্ডচার সাদভ ে (HIES) ২০২০-২১ 

প্রকদল্পর টিএরপরপর সাংিান অ্নুর্ায়ী রবরধ মমাতাদবক প্রদয়াজনীয় ভাতারে প্রাপ্য হদবন। 

 

০৯. জনস্বাদথ ে এ আদেশ জারর করা হদলা। 

 স্বািররত/-  

 মমাহাম্মে তাজুল ইসলাম 

 মহাপররচালক 

 (অ্রতররক্ত সরচব) 

 : ৫৫০০৭০৫৬ 

 ইদমইল: dg@bbs.gov.bd 

 

স্মারক নিং-৫২.০১.০০০.৭১৩.১৪.০৪০.21.২২০  িাতরখ:  

১৯ জ্জযষ্ঠ ১৪২৮

 02 জুন ২০২১
  

 

রবতরণ: কার্ োদথ ে (দজুষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়)- 

 

০১.  পররচালক (সকল)..............................................উইাং, রবরবএস, পররসাংখ্যানভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। 

০২.  প্রকে পতরিালক, এনএসতডএস ইেতিমেমন্টশন সামপাট য প্রকে, তেতেএস, পতরসিংখ্যান িেন, আগারগাঁও, ঢাকা। 

০৩. প্রকল্প পররচালক (সকল), ........................................, রবরবএস, পররসাংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। 

০৪.  যুগ্মপররচালক, রবভাগীয় পররসাংখ্যান কার্ োলয়, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ খুলনা/ বররশাল/ রসদলট/ রাংপুর/ 

ময়মনরসাংহ। 

০৫.  প্ররতরনরধ, রবশ্বব্যাাংক, ঢাকা অ্র স, মশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

০৬.  রচ অ্ুাকাউন্টস্ এন্ড র নান্স অ্র সার, পররসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবিাপনা রবভাগ, রহসাব ভবন, মসগুনবারগচা, 

ঢাকা। 

০৭.  আয়ন ও ব্যয়ন কম েকতো, হাউজদহাল্ড ইনকাম এন্ড এক্সদপরন্ডচার সাদভ ে (HIES) ২০২০-২১ প্রকল্প, রবরবএস, 

ঢাকা।  

০৮.  উপপররচালক, মজলা পররসাংখ্যান কার্ োলয়,........................................... 

০৯.  সাংরিষ্ট কম েকতো জনাব.................................................................. 

১০. অ্র স করপ/গাড েনরথ। 

 

অ্নুরলরপ জ্ঞাতাদথ ে:  

০১.  অ্রতররক্ত সরচব (উন্নয়ন), পররসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবিাপনা রবভাগ, পররসাংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। 

০২.  সরচদবর একান্ত সরচব, পররসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবিাপনা রবভাগ, পররসাংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা (সরচব 

মদহােদয়র সেয় অ্বগরতর জন্য মপ্ররণ করা হদলা)। 

০৩.  স্টা  অ্র সার, মহাপররচালদকর কার্ োলয়, রবরবএস, পররসাংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। 

০৪.  ব্যরক্তগত  কম েকতো, উপমহাপররচালদকর কার্ োলয়, রবরবএস, পররসাংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। 

 

 ড. রেপাংকর রায় 

 (উপসরচব) 

 প্রকল্প পররচালক 

 : ০২-৫৫০০৭০৫২ 

 ইদমইল:dr.roy.rd@gmail.com 

mailto:dg@bbs.gov.bd
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Annexur-6 
 

Office Order: Data Entry operators 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা 

হাউজদহাল্ড ইনকাম এন্ড এক্সদপরন্ডচার সাদভ ে (HIES)২০২০-২১ প্রকল্প  

পররসাংখ্যান ভবন (৯ম তলা, ব্লক-১) 

ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

নিং-৫২.০১.০০০.৭১৩.১৪.০৪০.২১.২৮৯  িাতরখ: 

৩১ জ্জযষ্ঠ ১৪২৮

 ১৪ জুন ২০২১
  

অতিস আমদশ 
 

োিংলামদশ পতরসিংখ্যান বুযমরা (তেতেএস) কর্তযক োস্তোেনাধীন হাউজমহাল্ড ইনকাে অযান্ড এক্সমপতন্ডিার সামি য 

(HIES) 2020-21 প্রকমের আওিাে পতরিাতলি পাইলট জতরমপ োঠ পর্ যাে হমি (2 days প্রশ্নপত্র ও 7 days 

প্রশ্নপত্র অনুর্ােী) সিংগৃতহি িথ্য-উপাি এেিং অতিেি জতরমপর িথ্য-উপাি কতম্পউটামর এতি/ধারমণর তনতেি 

তনেেতণ যি েক মমাতাদবক দামেত্ব প্রদান করা হমলা। 

 

ক্ররমক 

নাং 

ডাটা এরিকারীর নাম, পেরব ও কম েিল/ মপ-উইাং 

(মজুষ্ঠতারক্রমানুসাদরনয়) 

প্রমেযণ গ্রহণ ও কমম্পউটাশ্বর  

তথ্য-উপাত্ত ধারদণর তাররখ 

০১ 
জনাে কো: আব্দুর রউি, পতরসিংখ্যান িদিকারী 

ন্যাশনাল একাউরন্টাং (মূল্য ও মজুরর) উইাং 

 
 
 

2 Days প্রশ্নপপত্রর জন্য 

 

প্রমেযণ গ্রহণ: ১৫ জুন ২০২১ 

কমম্পউটার এ তথ্য-উপাি  

ধারণ: ১৬-১৭ জুন ২০২১ 
 
 
 
 

7 Days প্রশ্নপপত্রর জন্য 

 

প্রমেযণ গ্রহণ: ১৮ জুন ২০২১ 

কমম্পউটার এ তথ্য-উপাি  

ধারণ: ১৯-২১ জুন ২০২১ 

 
িান: MICS ল্যামে (০৮ িলা 

ব্লক-০১) 

সেে: সকাল ৯.০০ হমি 

তেকাল ৫.০০ পর্ যি 

০২ 
জনাি কাজী নজরু  ইস াি, পতরসিংখ্যান িদিকারী 

ন্যাশনাল একাউরন্টাং (মূল্য ও মজুরর) উইাং 

০৩ জনাি োয় া োরমিন, মিইও, করম্পউটার উইাং 

০৪ জনাি সসয়ে আ ী আিজাে, মিই/মসও, HIES 2020-21 প্রকে 

০৫ 
জনাি িাহবুবুর রহিান, পতরসিংখ্যান িদিকারী 

ন্যাশনাল একাউরন্টাং (মূল্য ও মজুরর) উইাং 

০৬ 
জনািশ্বিা: ইকিা  বহাশ্বসন, জুমনয়র অপাশ্বরটর 

ন্যাশনাল একাউরন্টাং (মূল্য ও মজুরর) উইাং 

০৭ জনাি মিউটি রানী ব াষ, মিইও, করম্পউটার উইাং 

০৮ 
জনাি োয়রুন্নাহার, অমফস সহকারী কাি-কমম্পউটার মুযাযমরক 

ন্যাশনাল একাউরন্টাং (মূল্য ও মজুরর) উইাং 

০৯ জনাি মেমরন আক্তার, মিই/মসও, করম্পউটার উইাং 

১০ 
জনাি বিাোরফ বহাশ্বসন, সাট মুযাযমরক কাি-কমম্পউটার অপাশ্বরটর, 

ন্যাশনাল একাউরন্টাং (মূল্য ও মজুরর) উইাং 

১১ 
জনাি বিাঃ আমজজুর রহিান, কমম্পউটার অপাশ্বরটর 

ন্যাশনাল একাউরন্টাং (মূল্য ও মজুরর) উইাং 

১২ জনাি বরশ্বহনা বিগি, মিই/মসও, করম্পউটার উইাং 

১৩ 
জনাব মমা: আরজজুল হক, অ্র স সহকারী কাম-করম্পউটার 

মুদ্র্ািররক, ন্যাশনাল একাউরন্টাং (মূল্য ও মজুরর) উইাং 

১৪ 
জনাি ফারুক বহাশ্বসন, থানা পমরসংখ্যানমিে 

ন্যাশনাল একাউরন্টাং (মূল্য ও মজুরর) উইাং 

১৫ জনাি নামেিা বিগি, মিই/মসও, করম্পউটার উইাং 

১৬ 
জনাি আকম িা োনি, মিই/মসও 

ন্যাশনাল একাউরন্টাং (মূল্য ও মজুরর) উইাং 

১৭ জনাি বিগি মহ া া োিীি, বজএসএ, বিশ্বিাগ্রাফী এন্ড বহ থ উইং 
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০২. েতণ যি কার্ যক্রমে জনাব র্তন কুিার সাহা, মসপটি এনামলট, কতম্পউটার উইিং ও জনাব এস এি আহসান র্মবর, 

কপ্রাগ্রািার, কতম্পউটার উইিং এেিং জনাে কিা: আপনাোর কহাপসন, এসআই (সহর্ামর কপ্রাগ্রািার, এিএসমিএসমব 

প্রর্ল্প) প্ররশিক রহদসদব প্রতশযণ প্রদান করমেন। 

 

০৩. উি কার্ যক্রমে ড. রেপাংকর রায়, প্রকল্প পররচালক, HIES ২০২০-২১ প্রকল্প, জনাব মমা: রেলোর মহাদসন, 

প্রকল্প পররচালক, NSDS Implementation Support Project, জনাব মরহউরিন আহদমে এমরপএইচ 

উপপ্রকল্প পররচালক ও রডরডও সারব েক তত্ত্বাবধান করদবন।  

 

০৪. HIES-2021এর চলিান পাইলট এর ওপর অমিিত জমরপপর পূরণকৃি প্রশ্নপত্র জনাে কিা: আপনাোর কহাপসন, 

এসআই (সহর্ামর কপ্রাগ্রািার, এিএসমিএসমব প্রর্ল্প) উপমর েতণ যি দাতেমের পাশাপাতশ কতম্পউটামর ধারণ করমেন। 

এোো, িথ্য-উপাি কতম্পউটামর এতি/ধারণ কার্ যক্রমে জনাে কো: নাজমুল হক, উপপতরিালক, সুপারভাইরজাং 

অ্র সার ও জনাে স্বপন কুোর, পতরসিংখ্যান কে যকিযা হাউজদহাল্ড ইনকাম এন্ড এক্সদপরন্ডচার সাদভ ে (HIES) 

২০২০-২১ প্রকল্প সুপারভাইরজাং অ্র সার রহদসদব োরয়ত্ব পালন করদবন। 

 

০৫. বরণ েত কার্ েক্রদম অ্াংশগ্রহণকারী সাংরিষ্ট কম েকতো/কম েচারীগণ NSDS Implementation Support 

Project/হাউজদহাল্ড ইনকাম এন্ড এক্সদপরন্ডচার সাদভ ে HIES ২০২০-২১ প্রকদল্পর টিএরপরপর সাংিান অ্নুর্ায়ী রবরধ 

মমাতাদবক সম্মারন/পাররশ্ররমক/ভাতারে প্রাপ্য হদবন। 

 

০৬। জনস্বাদথ ে এ আদেশ জারর করা হদলা। 

 স্বাযমরত/- 

 মমাহাম্মে তাজুল ইসলাম 

 মহাপররচালক 

 (অ্রতররক্ত সরচব) 

 : ৫৫০০৭০৫৬ 

 ইদমইল: dg@bbs.gov.bd 

 

নিং-৫২.০১.০০০.৭১৩.১৪.০৪০.২১.২৮৯  িাতরখ: 

৩১ জ্জযষ্ঠ ১৪২৮

 ১৪ জুন ২০২১
  

তেিরণ:  

০১। জনাে (সিংতিষ্ট কে যকিযা/কে যিারী) ........................................................................ উইিং, তেতেএস। 

 

অ্নুরলরপ (কজযষ্ঠিার ক্রোনুসামর নে): জ্ঞাতাদথ ে/কার্ োদথ ে 

০১।  অ্রতররক্ত সরচব (উন্নয়ন), পররসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবিাপনা রবভাগ, পররসাংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। 

০২।  পতরিালক, বিশ্বিাগ্রাফি এন্ড বহ থ উইং, তেতেএস। 

০৩।  পতরিালক, ন্যাশনাল একাউতন্টিং (মূল্য ও েজুতর) উইিং, তেতেএস। 

০৪।  পতরিালক, কতম্পউটার উইিং উইিং, তেতেএস। 

০৫।  প্রকল্প পররচালক, NSDS Implementation Support Project, তেতেএস। 

০৬। সরচদবর একান্ত সরচব,পররসাংখ্যানও তথ্য ব্যবিাপনা রবভাগ, পররসাংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা 

 (সরচব মদহােদয়র সেয় অ্বগরতর জন্য)। 

০৭। উপপ্রকল্প পররচালক ও তডতডও, HIES ২০২০-২১ প্রকল্প, রবরবএস,ঢাকা। 

০৮। তিি অযাকাউন্টস অযান্ড তিন্যান্স অতিসার, পতরসিংখ্যান ও িথ্য ব্যেস্হাপনা তেিাগ তহসাে িেন, কসগুনোতগিা, 

ঢাকা। 

০৯।  স্টা  অ্র সার, মহাপররচালদকর কার্ োলয়, রবরবএস, পররসাংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। 

১০।  ব্যরক্তগত কম েকতো, উপমহাপররচালদকর কার্ োলয়, রবরবএস, পররসাংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। 

১১।  অ্র স করপ। 

 

mailto:dg@bbs.gov.bd
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Annexur-7 

 
Office Order: Data Collection Monitoring Team of BBS Head Office 

 
একই স্মারক ও তামরশ্বের প্রমতস্থাপন 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা 

হাউজদহাল্ড ইনকাম এন্ড এক্সদপরন্ডচার সাদভ ে (HIES) ২০২০-২১ প্রকল্প  

পররসাংখ্যান ভবন (৯ম তলা, ব্লক-১) 

ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

 

নিং-৫২.০১.০০০.৭১৩.১৪.০৪০.২৪৩  িাতরখ: 

2৪ জ্জযষ্ঠ ১৪২৮

 0৭ জুন ২০২১ 
  

অতিস আমদশ 

 
 

োিংলামদশ পতরসিংখ্যান বুযমরা (তেতেএস) কর্তযক োস্তোেনাধীন হাউজমহাল্ড ইনকাে অযান্ড এক্সমপতন্ডিার সামি য 

(HIES) 2020-21 প্রকমের আওিাে িলোন পাইলট জতরমপর কার্ যক্রমে রনধ োররত এলাকা সমরজতেমন 

পতরদশ যন/িদারতকর জন্য ০৮-১২ জুন ২০২১ মময়াদে রনম্নবরণ েত কম েকতোগণদক রনদে েশ প্রোন করা হদলা। 

ক্র: 

নাং 

কম েকতোগদণর নাম ও পেরব 

(মজুষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়) 
কম েিল/ মপ-উইাং োরয়ত্বপ্রাপ্ত মজলা 

০১ ড. মমাঃ শাহাোৎ মহাদসন, পররচালক মসন্সাস উইাং, রবরবএস চাঁেপুর 

০২ জনাব আব্যল কালাম আজাে, পররচালক এসএসটিআই,  রবরবএস খুলনা 

০৩ জনাব মমাহাম্মে আবদুল কারের রময়া, পররচালক 
ন্যাশনাল একাউরন্টাং (মূল্য ও 

মজুরর) উইাং, রবরবএস 
ময়মনরসাংহ 

০৪ 
জনাব মমাঃ রেলোর মহাদসন, প্রকল্প পররচালক 

(উপসরচব) 
এনএসরডএস প্রকল্প, রবরবএস ঢাকা 

০৫ জনাব মমা: আশরাফুল আলম রসরিকী, যুগ্মপররচালক এ  এন্ড এমআইএস উইাং চট্টগ্রাম 

০৬ জনাব মমাঃ  ারুক মসাদহল , মপ্রাগ্রামার করম্পউটার উইাং, রবরবএস মমৌলভীবাজার 

০৭ জনাব এইচ. এম. র দরাজ, যুগ্মপররচালক করম্পউটার উইাং, রবরবএস বগুড়া 

০৮ জনাব মমাঃ আব্দুল হারলম, উপপররচালক এরগ্রকালচার উইাং, রবরবএস রসদলট 

০৯ জনাব মমা. আলমগীর মহাদসন, উপপররচালক মসন্সাস উইাং, রবরবএস রাংপুর 

১০ জনাব আবদুল আলীম ভূ ূঁইয়া, উপপররচালক 
ন্যাশনাল একাউরন্টাং উইাং, 

রবরবএস 
রাজশাহী 

১১ জনাব আবদুল খাদলক, উপপররচালক 
ন্যাশনাল একাউরন্টাং উইাং, 

রবরবএস 
বররশাল 

১২ জনাব মমাঃ সাহাব্যিীন সরকার, উপপররচালক এ  এন্ড এমআইএস উইাং রিনাইেহ 

১৩ জনাব মমাঃ আরর  মহাদসন, উপপররচালক 
ন্যাশনাল একাউরন্টাং উইাং, 

রবরবএস 
মনায়াখালী 

১৪ জনাব মমাঃ মমাবারক মহাদসন, উপপররচালক মসন্সাস উইাং, রবরবএস রেনাজপুর 

 

০২। সাংরিষ্ট মজলার উপপররচালকগণ পাইলট জতরমপর রনব োরচত নমুনা এলাকা পতরদশ যন/িদারতক কামজ সহমর্াতগিা প্রদান 

করমেন। বরণ েত কম েকতোগণ পতরদশ যন/িদারতক কার্ েক্রম মশদষ ১৪ জুন ২০২১ তি. িাতরমখর েমে মহাপররচালক, রবরবএস 

বরাবর একটি প্ররতদবেন োরখল করদবন।  
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০৩। উক্ত কার্ েক্রদম অ্াংশগ্রহণকারী কম েকতোগণ হাউজদহাল্ড ইনকাম এন্ড এক্সদপরন্ডচার সাদভ ে (HIES) ২০২০-২১ প্রকদল্পর 

টিএরপরপর সাংিান অ্নুর্ায়ী রবরধ মমাতাদবক টিএ-রডএ/ভাতারে প্রাপ্য হদবন। 
 

০৪। জনস্বাদথ ে এ আদেশ জারর করা হদলা। 

 স্বািররত/- 

 মমাহাম্মে তাজুল ইসলাম 

 মহাপররচালক 

 (অ্রতররক্ত সরচব) 

 : ৫৫০০৭০৫৬ 

 ইদমইল: dg@bbs.gov.bd 

 

তেিরণ (কজযষ্ঠিার ক্রোনুসামর নে):  

০১।  ড. কোঃ শাহাদাৎ কহামসন, পতরিালক, কসন্সাস উইিং, তেতেএস। 

০২।  জনাে আবুল কালাে আজাদ, পতরিালক, এসএসটআই,  তেতেএস। 

০৩। জনাে কোহাম্মদ আেদুল কাতদর তেো, পতরিালক, ন্যাশনাল একাউতন্টিং (মূল্য ও েজুতর) উইিং, তেতেএস। 

০৪।  জনাে কোঃ তদলদার কহামসন, প্রকে পতরিালক, এনএসতডএস প্রকে, তেতেএস। 

০৫।  জনাে কো: আশরাফুল আলে তসতিকী, যুগ্মপতরিালক, এি এন্ড এেআইএস উইিং, তেতেএস। 

০৬।  জনাে কোঃ িারুক কসামহল, কপ্রাগ্রাোর, কতম্পউটার উইিং, তেতেএস। 

০৭।  জনাে এইি. এে. তিমরাজ, যুগ্মপতরিালক, কতম্পউটার উইিং, তেতেএস। 

০৮।  জনাে কোঃ আব্দুল হাতলে, উপপতরিালক, এতগ্রকালিার উইিং, তেতেএস। 

০৯।  জনাে কো. আলেগীর কহামসন, উপপতরিালক , কসন্সাস উইিং, তেতেএস। 

১০।  জনাে আেদুল আলীে র্ভ ূঁইো, উপপতরিালক, ন্যাশনাল একাউতন্টিং উইিং, তেতেএস। 

১১।  জনাে আেদুল খামলক, উপপতরিালক, ন্যাশনাল একাউতন্টিং উইিং, তেতেএস। 

১২।  জনাে কোঃ সাহাবুিীন সরকার, উপপতরিালক, এি এন্ড এেআইএস উইিং। 

১৩।  জনাে কোঃ আতরি কহামসন, উপপতরিালক, ন্যাশনাল একাউতন্টিং উইিং, তেতেএস। 

১৪।  জনাে কোঃ কোোরক কহামসন, উপপতরিালক, কসন্সাস উইিং, তেতেএস। 

 

অ্নুরলরপ (কজযষ্ঠিার ক্রোনুসামর নে): জ্ঞাতাদথ ে/কার্ োদথ ে 

০১।  অ্রতররক্ত সরচব (উন্নয়ন), পররসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবিাপনা রবভাগ, পররসাংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। 

০২। সরচদবর একান্ত সরচব, পররসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবিাপনা রবভাগ, পররসাংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা  

 (সরচব মদহােদয়র সেয় অ্বগরতর জন্য মপ্ররণ করা হদলা)। 

০৩।  যুগ্মপররচালক, তেিাগীে পতরসিংখ্যান কার্ যালে, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ খুলনা/ বররশাল/ রসদলট/ রাংপুর/ 

ময়মনরসাংহ। 

০৪।  উপপ্রকল্প পররচালক ও তডতডও, HIES ২০২০-২১ প্রকল্প, রবরবএস, ঢাকা। 

০৫।  উপপররচালক, মজলা পররসাংখ্যান কার্ োলয়,..........................................................................। 

০৬। তিি অযাকাউন্টস অযান্ড তিন্যান্স অতিসার, পতরসিংখ্যান ও িথ্য ব্যেস্হাপনা তেিাগ তহসাে িেন, 

কসগুনোতগিা, ঢাকা। 

০৭।  স্টা  অ্র সার, মহাপররচালদকর কার্ োলয়, রবরবএস, পররসাংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। 

০৮।  ব্যরক্তগত  কম েকতো, উপমহাপররচালদকর কার্ োলয়, রবরবএস, পররসাংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। 

০৯।  অ্র স করপ। 
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Annexur-8 

 
Office Order: Preparation of Data Entry Scren/Application 

 
গণপ্রজািন্ত্রী োিংলামদশ সরকার 

োিংলামদশ পতরসিংখ্যান বুযমরা 

হাউজমহাল্ড ইনকাে অযান্ড এক্সমপতন্ডিার সামি য (HIES) ২০২০-২১ প্রকে  

পতরসিংখ্যান িেন (৯ে িলা, ব্লক-এ) 

ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

www.bbs.gov.bd 

নিং: ৫২.০১.০০০০.৭১৩.06.০03.২0.২৯৩  িাতরখ: 

০১ আষাঢ় ১৪২৮

 ১৫ জুন ২০২১
  

   

 

সিংমশাতধি অতিস আমদশ 
 

োিংলামদশ পতরসিংখ্যান বুযমরা (তেতেএস) কর্তযক োস্তোেনাধীন হাউজমহাল্ড ইনকাে অযান্ড এক্সমপতন্ডিার সামি য (HIES) 

২০২০-২১  প্রকমের অধীন 7 Day’s Recall ও 2 Day’s Dairy Method Questionnaire র্ািাই এর লমযয একট 

Pilot জতরপ পতরিাতলি হমেমে। সিংগ্রহকৃি িথ্য-উপাি কতম্পউটামর ধারমণর তনতেি Data Entry Screen প্রস্তুি করা 

প্রমোজন। এ লমযয দুট পৃথক Data Entry Screen প্রস্তুমির মনমিত্ত গত ৩১ কি ২০২১ তামরপের ৫২.০১.০০০০. 

৭১৪.০৬.০০৩.২০.২০৩ নিং অমিস আপদশটি সিংপশাধনপূব কর্ মনম্নবমণ কত র্ি কর্তকাগণপর্ দামেত্ব প্রদান করা হমলা। 
 

ক্র. নিং                 কে যকিযাগমণর নাে ও পদতে              কপ উইিং 

০১ জনাে র্িন কুোর সাহা, তসমেে এনাতলে       কতম্পউটার উইিং 

০২ জনাে এস. এে আহসান কতের, কপ্রাগ্রাোর      কতম্পউটার উইিং 

০৩ 
জনাে এস এে আমনাোর কহামসন, এসআই  

(সহর্ারী কপ্রাগ্রাোর, MSVSB প্রকে, তেতেএস) 
এিএ এন্ড এেআইএস উইিং 

 

কার্ যপতরতধ: 

 ক। দুট পৃথক Data Entry Screen প্রস্তুি করা; 

 খ) Data এমডটিিং ও মিমনিং র্ার্ কামদ সম্পন্ন র্রপবন; 

 গ) প্রপোজনীে সিংখ্যর্ Table Generate র্পর ডাটা/তথ্য-উপাপত্তর Soft Copy ও Hard Copy  প্রর্ল্প দপের 

   জিা প্রদান র্রপবন 

 (ঘ) এোড়া, এ সিংক্রান্ত সিংমিষ্ট অন্যান্য র্াজ সম্পাদন র্রপবন।  
 

০২।  েতণ যিকামজ HIES ২০২০-২১ প্রকমের উপপ্রকে পতরিালক জনাে েতহউতিন আহমেদ্ এেতপএইি প্রশ্নপত্র তেষেক  

 সাতে যক সহমর্াতগিা প্রদান করমেন। 
  

০৩। উি কার্ যক্রমে তনমোতজি কে যকিযাগণ NSDS Implimentation support Project, তেতেএস এর TAPP’র 

 সিংস্থান অনুর্ােী সম্মাতন/পাতরমিাতষক প্রাপ্য হমেন।  
 

০৪। জনস্বাদথ ে জারীকৃত এ আদেশ অ্রবলদম্ব কার্ েকর হদব।  

 

 স্বাযতরি/- 

 মমাহাম্মে তাজুল ইসলাম 

 মহাপররচালক 

 অমতমরক্ত সমচি 

  ০২-৫৫০০৭০৫৬ 

 ইদমইল: dg@bbs.gov.bd 
 

http://www.bbs.gov.bd/
mailto:dg@bbs.gov.bd
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তেিরণ (মজযষ্ঠিার ক্রোনুসামর নে):  

 

 (১)  জনাে র্িন কুোর সাহা, তসমেে এনাতলে, কতম্পউটার উইিং, তেতেএস। 

(২)  জনাে এস এে আহসান কতের, কপ্রাগ্রাোর, কতম্পউটার উইিং, তেতেএস। 

(৩)  জনাে েতহউতিন আহমেদ্ এেতপএইি, উপপ্রকে পতরিালক, HIES ২০২০-২১ প্রকে, তেতেএস। 

(৪)  জনাে সাতে কতের, কপ্রাগ্রাোর, কতম্পউটার উইিং, তেতেএস। 

(৫)  জনাে এস এে আমনাোর কহামসন, এসআই (সহর্ারী কপ্রাগ্রাোর, MSVSB Project), এিএ এন্ড 

এেআইএস উইিং,তেতেএস। 

 

অনুতলতপ: জ্ঞািামথ য/কার্ যামথ য 

 

০১।  প্রকে পতরিালক, HIES ২০২০-২১ প্রকে, তেতেএস। 

02।  প্রকে পতরিালক, NSDS Implimentation support Project, তেতেএস। 

০৩।  সতিে েমহাদমের একাি সতিে, পতরসিংখ্যান ও িথ্য ব্যেস্হাপনা তেিাগ, ঢাকা।  

০৪।  তিি অযাকাউন্টস অযান্ড তিন্যান্স অতিসার, পতরসিংখ্যান ও িথ্য ব্যেস্হাপনা তেিাগ তহসাে িেন,  

কসগুনোতগিা, ঢাকা। 

০৫।   অতিস কতপ। 


