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   মন্ত্রী 

    পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় 

  গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাি 

 

 

 বাণী 

 

বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা (রবরবএস) কর্তণক গত ১৫ হদত ২১ জুন ২০২২ সমদয় যেশব্যাপী ৬ষ্ঠ ‘জনশুমারি ও গৃহগণনা 

২০২২’ সফলভাদব সম্পন্ন হওয়ায় আরম অত ুন্ত আনরিত। সিকাি য ারিত ‘রিরজোল বাাংলাদেশ’ রবরনম ণাদণ অবোন িাখাি 

পাশাপারশ যুদগি চারহোি সাদথ তাল রমরলদয় সমদয়াপদ াগী, রনর্ভ ণল তথ্য প্রোদনি লদিু রবরবএস এবািই প্রথমবাদিি মদতা 

‘রিরজোল শুমারি’ পরিচালনা কদি। ফদল, শুমারিি তথ্য সাংগ্রদহি মাত্র ০১ (এক) মাদসি মদে প্রাথরমক প্ররতদবেন প্রকাশ সম্ভব 

হদে। যেদশি প্রথম রিরজোল শুমারি পরিচালনা এবাং স্বল্প সমদয়ি মদে শুমারিি প্রাথরমক ফলাফদলি প্ররতদবেন প্রকাদশি 

উদযাগ গ্রহণ কিায় আরম পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ এবাং বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিাদক আন্তরিক ধন্যবাে ও 

সাধুবাে জানাই। 

 

সব ণকাদলি সব ণদেষ্ঠ বাঙারল স্বাধীনতাি মহান স্থপরত জারতি রপতা বঙ্গবন্ধু যশখ মুরজব্যি িহমাদনি স্বদেি যসানাি বাাংলাি সাথ ণক 

সফল রূপায়দন বঙ্গবন্ধুি সুদ াগ ুা কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যশখ হারসনা রনিলস প্রদচষ্টা চারলদয়  াদেন। ২০৪১ সাদলি মদে 

বাাংলাদেশদক উন্নত যেদশি ম ণাোয় আসীন কিাি লদিু সঠিক ও রনর্ভ ণল পরিকল্পনা প্রণয়দন রবরবএস প্ররতরনয়ত সঠিক ও 

সমদয়াপদ াগী পরিসাংখ্যান সিবিাহ কদি আসদে। 

 

‘পরিসাংখ্যান আইন ২০১৩’ প্রণয়দনি মােদম যেদশি োিরিক পরিসাংখ্যান ব্যবস্থাদক আইনগত রভরি প্রোন কিা হয়। এ আইদন 

আেমশুমারিদক ‘জনশুমারি’ বদল অরভরহত কিা হদয়দে। যেদশি জনসাংখ ুাি রহসাবসহ রবস্তারিত আথ ণ-সামারজক ও জনরমরতক 

তথ্য এবাং ক্ষুদ্রতি প্রশাসরনক স্তি প ণন্ত রবভারজত পরিসাংখ ুাদনি একমাত্র উৎস হদলা জনশুমারি ও গৃহগণনা। জাতীয় প্রদয়াজন 

এবাং জনগদণি মাদে দ্রুত তথ ু প্রবাহ রনরিতকিদণি লদি ু ৬ষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা’ি প্রাথরমক প্ররতদবেন প্রকাশ কিা হদে। 

সাংগৃহীত তথ্য অরধকতি প্ররিয়াকিণ ও রবদেিদণি মােদম পিবতীদত রবস্তারিত চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রস্তুত ও প্রকাশ কিা হদব। 

 

শুমারি একটি জাতীয় গুরুত্বপূণ ণ ও বৃহৎ কম ণকাণ্ড। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, রূপকল্প ২০৪১, পঞ্চবারি ণক পরিকল্পনা, যেকসই 

উন্নয়ন অভীষ্ট (এসরিরজ) অজণনসহ অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও পরিবীিদণ ‘জনশুমারি ও গৃহগণনা’ এি তথ্য 

গুরুত্বপূণ ণ ভূরমকা পালন কিদব। জনশুমারি ও গৃহগণনা’ি সফল বাস্তবায়দনি জন্য আরম পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা 

রবভাদগি সরচব ি. শাহনাজ আদিরফন এনরিরস এবং বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিাি সাদবক মহাপরিচালক জনাব যমাহাম্মে 

তাজুল ইসলাম এি আন্তরিক প্রদচষ্টাি প্রশাংসা করি। 

  

সুষ্ঠু ও সফলভাদব শুমারি সম্পােদনি পি স্বল্প সমদয়ি মদে শুমারিি প্রাথরমক প্ররতদবেন প্রকাদশ পরিসাংখ ুান ও তথ ু 

ব ুবস্থাপনা রবভাগ ও রবরবএদসি কম ণকতণা ও কম ণচািীবৃিসহ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এি প্রকল্প পরিচালক ও তাঁি টিম 

এবাং শুমারিি সাদথ সম্পৃক্ত সকলদক স্বাগত জানাই। এোড়া, আরম যকন্দ্রীয় হদত র্তণমূল প ণাদয়ি সকল জনপ্ররতরনরধ, সকল 

মন্ত্রণালয়, রবভাগ, অরধেিি, পরিেিি, সিকারি-যবসিকারি সাংস্থা, প্রচাি মােম ও সব ণস্তদিি জনসাধািণ  াঁিা শুমারিদক সফল 

কিদত স্বতঃস্ফূতণভাদব তথ্য রেদয় সহদ ারগতা কদিদেন তাঁদেি সকলদক ধন্যবাে জানারে। 

 

 

ঢাকা                                                                                                                এম. এ. মান্নান, এম.রপ 

জুলাই ২০২২  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

প্ররতমন্ত্রী 

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাি 

বাণী 

আরম যজদন অতুন্ত আনরিত য , বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা (রবরবএস) কর্তণক ১৫-২১ জুন ২০২২ সমদয় পরিচারলত 

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এি প্রাথরমক প্ররতদবেন প্রকারশত হদত  াদে। আরম মদন করি, বাাংলাদেদশি ৬ষ্ঠ জনশুমারি ও 

গৃহগণনা ২০২২ সফলভাদব পরিচালনা এবাং রনধ ণারিত সমদয়ি মদধ ু প্রাথরমক প্ররতদবেন প্রকাশ কিা রবরবএদসি জন ু একটি 

উদেখদ াগ্য অজণন। 

জনগদণি আথ ণ-সামারজক ও জনতারিক তথ্যাবলী এ শুমারিি মােদম সাংগ্রহ কিা হদয়দে। এোড়া, রেন্নমূল জনদগাষ্ঠীি তথ্য, 

বাসগৃদহি সুদ াগ-সুরবধা সাংিান্ত তথ্য এবাং ব্যরক্তরভরিক তথ্যও সাংগ্রহ কিা হদয়দে। জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ জাতীয় 

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়দন প্রাদয়ারগক সুদ াগ সৃরষ্ট কদিদে।  

উদেখ কিদত চাই য , যেদশি প্রথম রিরজোল জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এি তথ্যসাংগ্রহ কা ণিম সফলভাদব সম্পন্ন হদয়দে 

এবাং বাাংলাদেশ পরিসাংখ ুান ব ুুদিা (রবরবএস) জনগণদক সমদয়াপদ াগী ও রনভণিদ াগ্য িাো প্রোদনি লদি ু রবস্তারিত 

প্ররতদবেন প্রস্তুত ও প্রকাদশ পেদিপ গ্রহণ কদিদে। বাাংলাদেদশি ৬ষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ সফলভাদব পরিচালনা এবাং 

িাো ব ুবহািকািীগদণি প্রাথরমক চারহো পূিদণি লদি ু স্বল্প সমদয়ি মদে প্রাথরমক প্ররতদবেন প্রকাদশি মােদম রবরবএস এক 

অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন কদিদে। 

রবদশিভাদব উদেখ্য, এবাদিি রিরজোল শুমারিদত রবরবএস এি পাশাপারশ বাাংলাদেশ করম্পউোি কাউরিল (রবরসরস), তথ্য ও 

য াগাদ াগ প্রযুরক্ত অরধেিি, বাাংলাদেশ রশিাতথ্য ও পরিসাংখ্যান ব্যুদিা (ব্যানদবইস), বাাংলাদেশ যেরলকরমউরনদকশি 

যকাম্পারন রলরমদেি (রবটিরসএল) এবাং বাাংলাদেশ যেরলদ াগাদ াগ রনয়ন্ত্রণ করমশন (রবটিআিরস) কারিগিী সহদ াগী রহদসদব 

সম্পৃক্ত রেল। এ শুমারিদত রবরবএস এি যজানাল অরফসািগদণি সাদথ কারিগিী েিতাসম্পন্ন আইটি সুপািভাইজািগণ 

ট্রাবলশুটিাং রনয়ন্ত্রদণি োরয়ত্ব পালন কদিদেন  া সরতুই প্রশাংসাি োবীোি। রিরজোল শুমারিি শুমারিকমীগদণি সম্মানী 

রিরজোল যপদমন্ট পদ্ধরতদত যমাবাইল ব্যাাংরকাং এি মােদম সুষ্ঠুভাদব পরিদশাধ কিা হদয়দে  া রিরজোল বাাংলাদেশ প্ররতষ্ঠায় 

সিকাদিি অন্যান্য কম ণকাদেি সাদথ অতুন্ত সাংগরতপূণ ণ। 

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এি তথ ুসাংগ্রহ কা ণিম পরিচালনা, িাো প্ররিয়াকিণ এবাং স্বল্প সমদয় প্রাথরমক প্ররতদবেন 

প্রকাদশি জন্য আরম পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাদগি সরচব ি. শাহনাজ আদিরফন এনরিরস, বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান 

ব্যুদিা’ি সাদবক মহাপরিচালক জনাব যমাহাম্মে তাজুল ইসলাম ও বতণমান মহাপরিচালক (রুটিন োরয়ত্ব) জনাব কাজী নূরুল 

ইসলাম এি রনিলস কম ণপ্রদচষ্টাি প্রশাংসা কিরে।  

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এি প্রাথরমক কা ণিমসহ মূল শুমারি সফলভাদব সম্পােদনি পদি স্বল্প সমদয়ি মদে শুমারিি 

প্রাথরমক প্ররতদবেন প্রকাশ কিাি জন্য প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প টিম যক সাধুবাে জানারে। এোড়া, জনশুমারি ও গৃহগণনা 

২০২২ এি কম ণ দেি সাদথ সম্পৃক্ত সকল মন্ত্রণালয়, রবভাগ, অরধেিি, সিকারি-যবসিকারি সাংস্থা, প্রচাি মােম ও সব ণস্তদিি 

শুমারিকমী  াঁিা শুমারিদক সফল কিদত অক্লান্ত পরিেম কদিদেন তাঁদেি সকলদক ধন্যবাে জানারে। 

 

প্ররতদবেনটিি প্রচাি এবাং  থা থ ব্যবহাি প্রতুাশা কিরে।  

 

 

ঢাকা 

জুলাই, ২০২২ 

ি. শামসুল আলম 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

সরচব 

পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ 

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় 
 

 

 

প্রাক কথন 

উন্নয়ন অগ্র াত্রাি গুরুত্বপূণ ণ লদে উন্নত, সমৃদ্ধ ও রিরজোল বাাংলাদেশ রবরনম ণাদণ অবোন িাখাি অরভপ্রাদয় বাংিাদদশ 

পলরেংখ্যান ব্যুদরা (লবলবএে) কর্তযক প্রথমবাদিি মদতা সম্পূণ ণ রিরজোল পদ্ধরত (ট্যাবদলে) ব্যবহািপূব ণক গত ১৫ হদত ২১ জুন 

২০২২ সমদয় ৬ষ্ঠ ‘জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২’ সম্পন্ন কিা হয়। বাাংলাদেশ প্রথমবাদিি মদতা রনজস্ব প্রযুরক্তদত এ শুমারি 

পরিচালনা করার কারদে ববরিক পরিসদি পূণ ণাঙ্গ রিরজোল পদ্ধরতদত জনশুমারি পরিচালনাি একক অনন্য কৃরতত্ব অজণন কদরদে,  

 া বাঙারল জারতি জন্য একটি অতুন্ত গদব ণি রবিয়। শুমালর পরবতী অরত স্বল্প েমদয়র মদে এর প্রাথলমক প্ররতদবেন প্রকাশ 

করদত মপদর আমিা সরতুই আনরিত। 

একটি আধুরনক, উন্নত ও উচ্চ আদয়ি বাাংলাদেশ রবরনম ণাদণি স্বে বাস্তদব রূপারয়ত কিদত পরিকরল্পত পরিকল্পনা প্রণয়ন, 

বাস্তবায়ন ও পরিবীিদণ সঠিক, সমদয়াপদ াগী, রনভণিদ াগ্য পরিসাংখ্যাদনর চালহদা অপলরেীম। জনশুমালরর মােদম যেদশি যমাে 

জনসাংখ্যাি রহসাব প্রণয়দনি পাশাপারশ সকল জনদগাষ্ঠীি জনরমরতক ও আথ ণসামারজক উপাি সাংগ্রহ করা হয়। শুমালরর তদের 

উপর লভলি কদর জাতীয় ও স্থানীয় প ণাদয় রনব ণাচনী েীমানা রনধ ণারে করা হদয় থাদক। এবাদরর জনশুমালর সুষ্ঠুভাদব সম্পােদনি 

জন্য সািাদেশদক ৩ লি ৮১ হাজাি ৫১টি গণনা এলাকায় রবভক্ত কিা হয়। প্ররতটি গণনা এলাকাি জন্য রজআইএসরভরিক 

রিরজোল ম্যাপ প্রস্তুত কিা হয়। মাঠ পর্ যাদয় সামরয়কভাদব লনদয়াগকৃত (স্থানীয় রশরিত যবকাি যুবক ও যুবা মরহলা) গেনাকািী 

কর্তণক ট্যাবদলে ব্যবহািপূব ণক স্ব-স্ব গণনা এলাকাি সকল গৃহ, খানা ও খানা সেদেি তথ্য রনধ ণারিত প্রশ্নপদত্রি আদলাদক সাংগ্রহ 

কিা হয়। জনশুমারির মদতা বৃহৎ কার্ যক্রম োলব যক ব্যবস্থাপনা সমরিতকরদের লদিু Integrated Census Management 

System (ICMS) এি আওতায় রবরবএস সেিেিদি স্থারপত Network Operations Centre (NOC) যথদক রিরজোল 

রিসদের মােদম তথ্যসাংগ্রহসহ েকি স্তদরর প ণদবিদণ জবাবরেরহতা ও স্বেতা রনরিত কিা সম্ভব হদয়দে। NOC রুম হদত 

যেদশি সকল গণনা এলাকাসহ প্রশাসরনক সকল স্তদিি গণনা কা ণক্রদমর প্রাি সমো সমাধাদনি লদিু তাৎিরণক প্রদয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহে কিাও সম্ভব হদয়দে। এোড়াও, সদিজরমদন পরিেশ ণদনি রভরিদত তেেংগ্রহ কার্ যিম ০৬ স্তদি তীক্ষ্ম প ণদবিণ ও 

তোিরকি ফদি তদের সারব ণক গুেগত মান বজায় রাখা লনলিত করা হদয়দে ।   

জনশুমারিি প্রাথরমক প্ররতদবেদন যেদশি যমাে জনসাংখ্যা, খানাি সাংখ্যা, জনসাংখ্যা বৃরদ্ধি হাি,  নত্ব, রলঙ্গরভরিক 

রবভাজন, জনরমরতক ও আথ ণসামারজক তথ্যারে জাতীয়ভাদব উপস্থাপদনি পাশাপারশ যজলারভরিক ফিাফিেহ সািণী ও 

যলখরচদত্রি মােদম সাংরিিাকাদি প্রকাশ কিা হদয়দে। পিবতীদত শুমারিি চূড়ান্ত প্ররতদবেদন প্রশাসরনক সব ণরনম্ন স্তি প ণন্ত 

জনসাংখ্যাি রহসাবসহ আথ ণসামারজক ও জনরমরতক তথ্য রবস্তারিতভাদব প্রকাশ কিা হদব। শুমারি হদত প্রাি প্রাথলমক ফিাফি 

পলরকল্পনালবদ, নীলত-লনর্ যারক, েরকালর/দবেরকালর গদবষো প্রলতষ্ঠান ও উন্নয়ন েহদর্াগী েংস্থাি রনকে অতুন্ত সহায়ক উপাদান  

রহদসদব রবদবরচত হদব। 

জনশুমারিি মদতা বৃহৎ কা ণিদম সারব ণক সহদ ারগতাি জন্য রবরভন্ন মন্ত্রণালয়, রবভাগ, অরধেিি/সাংস্থা পরিেিি, েিি 

প্রভৃরতি প্ররতরনরধগণ এবং েব যস্তদরর আইন-শৃঙ্খিা রক্ষাকারী বালহনী-যক আন্তরিক ধন্যবাে ও কৃতেতা জানারে। শুমারিদত 

সরিয় অাংশগ্রহণ ও সহদ ারগতার জন্য মকন্দ্রীয় পর্ যায় হদত র্তেমূি পর্ যন্ত েকি জনপ্রলতলনলর্, লবভাগ, রসটি কদপ ণাদিশন, যজলা, 

উপদজলা, যপৌিসভা, ওয়াি ণ ও ইউরনয়ন প ণাদয় স্থায়ী শুমারি করমটিি সেে, রপ্রন্ট ও ইদলকট্ররনক রমরিয়ার োংবালদকবৃন্দ-মক 

আন্তরিক ধন্যবাে ও কৃতেতা জানাই।  

শুমারি সফলভাদব সম্পন্ন কিদত প্রদয়াজনীয় লদকলনদদ যশনা, উপদদশ ও উৎসাহ প্রোদনি জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালদয়ি 

েদ্ধাভাজন মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম. এ মান্নান এমরপ ও মাননীয় প্ররতমন্ত্রী ি. শামসুল আলম এি প্ররত আন্তরিক কৃতেতা োপন 

কিরে। শুমালর েফি করার িদক্ষু মাঠ প্রশােনদক প্রদয়াজনীয় লদক-লনদদ যশনা ও পিামশ ণ প্রদান কিাি জন্য খিকাি আদনায়ারুল 

ইসলাম, মরন্ত্রপরিিে সরচব ও ি. আহমে কায়কাউস, প্রধানমন্ত্রীি মুখ্য সরচব এি প্ররত ধন্যবাে ও  কৃতজ্ঞতা জানারে।  

  রবরবএস এি সাদবক মহাপরিচালক জনাব যমাহাম্মে তাজুল ইসলাম, ি. রেপাংকি িায়, উপসরচব ও টিম রলিাি, 

যেকরনকুাল সাদপাে ণ টিম, জনাব যমাঃ রেলোি যহাদসন, প্রকল্প পরিচালক, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প, পরিসাংখ্যান ও 

তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাদগি কম ণকতণাবৃি, শুমারি বাস্তবায়দনি লদিু গঠিত রবরভন্ন টিদমি টিম রলিাি ও সেেবৃি ও মাঠ প ণাদয় 

শুমারিদত রনদয়ারজত সকল কম ণচািীদক রনষ্ঠাি সাদথ োরয়ত্বপালন কদি শুমারিদক সাথ ণক ও সফল কিাি জন্য অরভবােন জানাই।  

পলরদশদষ, জনশুমালর পরবতী অরত সাংরিি েমদয়র মদে শুমালরর তে-উপাি প্রলক্রয়াকরে ও লবদেষেপূব যক প্রাথলমক 

প্রলতদবদন প্রস্তুত করার জন্য সাংরেষ্ট েকিদক আলম আন্তলরক র্ন্যবাদ জানালচ্ছ।     

 

ঢাকা, 

জুলাই ২০২২ 

                             ি. শাহনাজ আদিরফন এনরিরস 

 



 

 

 

  



 

 

 

মুখবন্ধ 

 

সময় ও যুদগি সাদথ তাল রমরলদয় সিকাি য ারিত ‘রিরজোল বাাংলাদেশ’ রবরনম ণাদণ জাতীয় পরিসাংখ্যান সাংস্থা রহদসদব বাাংলাদেশ 

পরিসাংখ্যান ব্যুদিা (রবরবএস) কর্তণক প্রথমবাদিি মত রিরজোল পদ্ধরতদত ৬ষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২ এি মূল তথ্যসাংগ্রহ কা ণিম 

১৫-২১ জুন ২০২২ সমদয় সম্পন্ন কিা হয়। আকরিক বন্যাজরনত কািদণ রসদলে, সুনামগঞ্জ, যমৌলভীবাজাি ও যনত্রদকানা যজলাি তথ্যসাংগ্রহ 

কা ণিদমি সময়সীমা ২৮ জুন ২০২২ প ণন্ত বরধ ণত কিা হয়।  
 

মরিফাইি রি-ফুাদটা পদ্ধরতদত ১৪ জুন ২০২২ রেবাগত িাত ১২.০০  টিকাদক (রজদিা আওয়াি) শুমারি মুহূতণ রনধ ণািণ কদি যস সময় যথদক 

১৫ জুন যভাি ৬.০০ো প ণন্ত ভাসমান/রেন্নমূল জনগণদক গণনা কিা হয় এবাং ১৫-২১ জুন ২০২২ সমদয় সব ণদমাে ৩৫টি প্রদশ্নি মােদম যেদশ 

রবযমান সকল খানা ও ব্যরক্তি জনরমরতক ও আথ ণসামারজক তথ্য সাংগ্রহ কিা হয়। শুমারিি সদব ণাচ্চ কাভাদিজ রনরিতকদল্প সমগ্র যেশদক 

৩,৮১,০৫৩টি গণনা এলাকায় রবভক্ত কিা হয় এবাং শুমারিি তথ্য সাংগ্রহ কাদজ গণনাকািী রহদসদব প্রায় ৩,৬৫,৭৯১ জন এবাং সুপািভাইজাি 

রহদসদব ৬৩,৫৫০ জন স্থানীয় রশরিত যুবক/যুব মরহলা রনযুক্ত কিা হয়। 
 

শুমারিদত রজআইএস (Geographic Information System) যবইজি রিরজোল ম্যাপ ব্যবহাি কদি CAPI (Computer 

Assisted Personal Interviewing) পদ্ধরতদত ট্যাবদলে এি মােদম তথ্য সাংগ্রহ কিা হয়। এ শুমারিদত প্রথমবাদিি মত একটি 

ওদয়বরভরিক Integrated Census Management System (ICMS) প্রবতণন কিা হদয়দে  া ব্যবহাি কদি সেি েিদি স্থারপত 

Network Operation Centre (NOC) এি রিরজোল রিসদেি মােদম শুমারিকালীন সকল গণনা এলাকা, গ্রাম, ইউরনয়ন, উপদজলা 

প ণাদয়ি গণনা কা ণিম তোিরক সম্ভব হদয়দে। এোড়া শুমারিদত উদূ্ভত য  যকান সমো/ অরভদ াগ প্রকল্প েিিদক দ্রুত অবরহতকিণ, 

জনসাধািদণি রবরভন্ন অরভদ াগ গ্রহণ ও তাৎিরণক সমাধানকদল্প শুমারিকালীন সেি েিদি ১২০ সেেরবরশষ্ট একটি কলদসন্টাি স্থাপন কিা 

হয়। সদব ণাপরি, রিরজোল েুােফম ণ ব্যবহাদিি ফদল তথ্য প্ররিয়াকিণ সহজতি হদয়দে এবাং স্বল্পতম সমদয় শুমারিি প্রাথরমক প্ররতদবেন 

প্রকাশ সম্ভব হদয়দে।    
 

শুমারিি প্রচািকা ণ যবগবান কিাি জন্য মহামান্য িাষ্ট্রপরত িািক িাকটিরকে অবমুক্ত কদিদেন এবাং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আউেবাউে ভদয়স 

কল (OBD) ও রভরিদয়াবাতণা প্রোন কদিদেন। এোড়া রপ্রন্ট, ইদলকট্ররনক ও অনলাইন রমরিয়া তথা  জাতীয় সাংবােপদত্র রবোপন, 

যিাড়পত্র, টিরভরস, রপএসএ, রজদঙ্গল, রথম সাং, টিরভ েক যশা, সাংবাে সদম্মলন, যবতাি রবোপন, করমউরনটি যিরিও প্রচাি, যেরলরভশন 

স্ক্ররলাং, কুাবল টিরভ স্ক্ররলাং ইতুারে কা ণ সম্পােন কিা হদয়দে। সামারজক য াগাদ াগ মােম- ইউটিউব, যফইসব্যক, যমদসঞ্জাি, 

যহায়ােসঅুাপ প্রভৃরতি মােদম শুমারিি রবরভন্ন প্রচাি কনদেন্ট (রজাংদগল, স্ট্ুাটিক যপাস্ট্, িকুড্রামা ইতুারে) প্রচাি কিা হদয়দে। এোড়াও 

যমাবাইল এসএমএস, রপ্র-কলাি টিউন, রশিা ও ধমীয় প্ররতষ্ঠান ও জনসমাগদম রলফদলে রবতিণ, মাইরকাং, যপাস্ট্াি, ব্যানাি, যফস্টুন, 

রিরজোল রিসদে, আদলাকসজ্জা, রবলদবাি ণ, স্থানীয় শুমারি/জরিপ করমটিি সভা আদয়াজন কদি প্রচািকা ণ সম্পােন কিা হদয়দে।        

    

শুমারিি সফল বাস্তবায়দন সহদ ারগতা প্রোদনি জন্য যেদশি সকল রসটি কদপ ণাদিশদনি সম্মারনত যময়ি , তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুরক্ত রবভাগ, 

বাাংলাদেশ যেরলদ াগাদ াগ রনয়ন্ত্রণ করমশন (রবটিআিরস), বাাংলাদেশ পুরলশ, সকল রবভাগীয় করমশনাি, বাাংলাদেশ যেরলকরমউরনদকশি 
যকাম্পারন রলরমদেি (রবটিরসএল), বাাংলাদেশ রশিাতথ্য ও পরিসাংখ্যান ব্যুদিা (ব্যানদবইস), বাাংলাদেশ করম্পউোি কাউরিল (রবরসরস), 

বাাংলাদেশ িাো যসন্টাি যকাম্পালন রলরমদেি (রবরিরসরসএল), বাাংলাদেশ স্কাউেস, বাাংলাদেশ গাল ণ গাইিস এদসারসদয়শন, বাাংলাদেশ 

ন্যাশনাল কুাদিে যকাি (রবএনরসরস), ওয়ালেন রিরজদেক ইোরিজ রল., িরব আরজয়াো রলরমদেি, যসন্টাি ফি এনভায়িনদমন্টাল এে 

রজওগ্রারফক ইনফিদমশন সারভ ণদসস (রসইরজআইএস), কল যসন্টাি সারভ ণস যপ্রাভাইিাি প্ররতষ্ঠান, রবকাশ, সকল ধিদনি প্রচাি মােম, 

শুমারি পরিচালনা ও বাস্তবায়ন সাংিান্ত সকল করমটি, রবভাগীয়/দজলা/উপদজলা/থানা শুমারি সমিয়কািী, যজানাল অরফসাি, আইটি 

সুপািভাইজাি, সুপািভাইজাি, গণনাকািীসহ শুমারিকাদজ সাংরেষ্ট িাদষ্ট্রি সকল ব্যরক্ত ও প্ররতষ্ঠানদক ধন্যবাে ও কৃতেতা জানারে।     

    

শুমারিি কাজ রনধ ণারিত সমদয় ও সুষ্ঠভুাদব সম্পন্ন কিাি জন্য রেকরনদে ণশনা ও পিামশ ণ প্রোদনি জন্য মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব এম.এ. 

মান্নান এমরপ, মাননীয় পরিকল্পনা প্ররতমন্ত্রী জনাব ি.শামসুল আলম এবাং পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাদগি সম্মারনত সরচব ি. 

শাহনাজ আদিরফন এনরিরস-যক আন্তরিকভাদব ধন্যবাে ও কৃতেতা োপন কিরে। এোড়াও যেকরনকুাল সাদপাে ণ টিদমি টিম রলিাি ি. 

রেপাংকি িায়সহ পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাদগি ঊর্ধ্ণতন কম ণকতণাবৃি ও সকল কম ণচািী এবাং বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিাি 

উপমহাপরিচালক, পরিচালকসহ সকল স্তদিি কম ণকতণা ও কম ণচািীদক আন্তরিক ধন্যবাে ও কৃতেতা জানাই।     

 

পরিদশদি রনিলস পরিেম, প্রো ও রনষ্ঠাি সাদথ সময়মত শুমারিকাজ সম্পন্ন কিাি জন্য জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকদল্পি প্রকল্প 

পরিচালক জনাব যমাঃ রেলোি যহাদসন ও তাঁি টিমদক রবদশিভাদব ধন্যবাে ও অরভবােন জানারে।   

 

ঢাকা,  

জুলাই ২০২২  

                

কাজী নূরুল ইসলাম 

 

 

 

 

মহাপরিচালক (রুটিন োরয়ত্ব) 

বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা 

পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ 

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
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প্রকল্প পলরচািক 

জনশুমালর ও গৃহগেনা ২০২২ 

বাংিাদদশ পলরেংখ ুান ব যু দরা 

কৃতজ্ঞতা ও অলভবাদন 

 

স্বার্ীনতা পরবতী বাংিাদদশ নানা চড়াই-উৎরাই মপলরদয় ক্রমান্বদয় রূপান্তলরত হদচ্ছ লিলজটাি বাংিাদদদশ। েরকার ম ালষত ‘লিলজটাি 

বাংিাদদশ’ লবলনম যাদে অবদান রাখার পাশাপালশ যুদগর োদথ তাি লমলিদয় েমদয়াপদর্াগী ও লনর্ভ যি তে প্রদাদনর িদক্ষু বাংিাদদশ 

পলরেংখ্যান ব্যুদরা (লবলবএে) এবারই প্রথম লিলজটাি ‘জনশুমালর ও গৃগগেনা ২০২২’ পলরচািনা কদরদে। এ শুমালর েফিভাদব 

েম্পাদদনর এক মাদের মদর্ ু প্রাথলমক প্রলতদবদন প্রকাশ করা লবলবএদের জন ু একটি যুগান্তকারী অজযন বদি গণ্য করা মর্দত পাদর। 

এই শুমালরর কদয়কটি উদেখদর্াগ ু ববলশষ্ট ু লেি: (ক) লনর্ যালরত েমদয় তথ ুেংগ্রহ (খ) Geographic Information System 

(GIS) ও Geocode েমন্বয় কদর প্রস্তুতকৃত লিলজটাি ম্যাদপর মার্ ুদম েহদজ ও সুলনলদ যষ্টভাদব গেনা এিাকা লচলিতকরে            

(গ) লিলজটাি লিভাইে (ট্যাবদিট) ব্যবহার কদর Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) পদ্ধলতদত তেেংগ্রহ 

( ) েংগৃহীত তে েংরক্ষে ও লনরাপিা লনলিদত TIER IV Security েমৃদ্ধ িাটা মেন্টার ব্যবহার (ঙ) শুমালরর র্াবতীয় কার্ যক্রম 

ব্যবস্থাপনার জন ু ওদয়বলভলিক Integrated Census Management System (ICMS) প্রবতযন ও েব যদক্ষদে এর কার্ যকর ব ুবহার 

লনলিতকরে।  

প্রথম লিলজটাি শুমালরদত রাদের েদব যাচ্চ কর্তযপক্ষ মথদক শুরু কদর েব যোর্ারদের স্বতঃফূতয অংশগ্রহে লেি লবদশষভাদব িক্ষেীয়। এ 

শুমালর র্থার্থ ও েফিভাদব েম্পন্ন হওয়ায় েশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে লিলজটাি বাংিাদদদশর স্বপ্নদ্রষ্টা মাননীয় প্রর্ানমন্ত্রী        

মশখ হালেনা মদহাদদয়র েমীদপ। 

মাননীয় পলরকল্পনামন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান, এমলপ মদহাদদয়র লদক-লনদদ যশনা, সুপরামশ য, উপদদশ ও েমদয়াপদর্াগী লেদ্ধান্ত এ 

শুমালর েফি বাস্তবায়দন অোমান ু ভূলমকা মরদখদে। মাননীয় পলরকল্পনা প্রলতমন্ত্রী ি. শামসুি আিম মদহাদয় এ শুমালরর প্রলতটি 

মটকলনক ুাি লবষদয় সুলনলদ যষ্ট গাইিিাইন ও পরামশ য প্রদান কদর আমাদদর কৃতাথ য কদরদেন। আলম এ প্রকদল্পর পক্ষ মথদক মাননীয় 

পলরকল্পনামন্ত্রী ও মাননীয় পলরকল্পনা প্রলতমন্ত্রী মদহাদদয়র প্রলত অদশষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে। 

শুমালরর েফিতার অন ুতম অনুষঙ্গ লেি মাঠ প্রশােদনর েমৃ্পক্ততা ও েলক্রয় অংশগ্রহে, র্া েম্ভব হদয়লেি মলন্ত্রপলরষদ েলচব     

খন্দকার আদনায়ারুি ইেিাম ে ুাদরর মজারাদিা ভূলমকা ও সুস্পষ্ট লদক-লনদদ যশনার কি ুাদে। এ শুমালরদত অনন ু ভূলমকা লেি মাননীয় 

প্রর্ানমন্ত্রীর মুখ ু েলচব ি. আহমদ কায়কাউে ে ুাদরর। লতলন শুমালরর নীলত-লনর্ যারেী লবষয়েমূহ বাস্তবায়দন কার্ যকর ভূলমকা 

মরদখদেন। েম্মালনত মলন্ত্রপলরষদ েলচব ও েম্মালনত মুখ ু েলচব ে ুাদরর গুরুত্বপূে য ভূলমকার জন ু তাঁদদর প্রলত আলম অেীম কৃতজ্ঞতা 

প্রকাশ করলে। এোড়াও লিলজটাি শুমালর বাস্তবায়দন তথ ু ও মর্াগাদর্াগ প্রযুলক্ত লবভাদগর লেলনয়র েলচব জনাব এন এম লজয়াউি 

আিম, লপএএ স্যাদরর ভূলমকা লেি অগ্রগে ু । আলম স্যাদরর প্রলত েলবদশষ কৃতজ্ঞতা জানাই। 

আন্তলরকভাদব কৃতজ্ঞতা জানালচ্ছ ি. শাহনাজ আদরলফন এনলিলে, েলচব, পলরেংখ ুান ও তথ ু ব ুবস্থাপনা লবভাগ (এেআইলি) 

মদহাদদয়র প্রলত, লর্লন এ শুমালরর প্রলতটি র্াদপর েফি বাস্তবায়দন সুলনলদ যষ্ট লদক-লনদদ যশনা প্রদান করার পাশাপালশ েকি কার্ যক্রমদক 

লনলবড়ভাদব তদারলক কদরদেন। মেন্সাে কলমশনার লহদেদব তাঁর দৃঢ় মনর্তত্ব, তীক্ষ্ণ ব্যলদ্ধমিা ও পলরেংখ্যাদনর প্রলত গভীর মমত্বদবার্ 

লদদয় লতলন স্বল্প েমদয়র মদর্ ু জালতদক একটি েফি শুমালর উপহার লদদত েক্ষম হদয়দেন। একই োদথ প্রাথলমক প্রলতদবদন প্রস্তুত ও 

প্রকাদশর মক্ষদেও তাঁর ভূলমকা লেি অগ্রগণ্য। আলম শুমালরর োলব যক কার্ যক্রদম েলক্রয় অংশগ্রহে, তদারলক ও গুরুত্বপূে য অবদান রাখার 

জন ু বাংিাদদশ পলরেংখ ুান ব যু দরার োদবক মহাপলরচািক জনাব মমাহাম্মদ তাজুি ইেিাম এবং বতযমান মহাপলরচািক (রুটিন 

দালয়ত্ব) জনাব কাজী নূরুি ইেিাম এর প্রলত লবদশষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে। 

জনাব মশখ মমাঃ কাদবদুি ইেিাম, অলতলরক্ত েলচব (তথ ু ব ুবস্থাপনা), জনাব মরজাউি আর্ম ফারুকী, োদবক অলতলরক্ত েলচব 

(উন্নয়ন) এবং জনাব মমাঃ আব্য বকর লেলিক, অলতলরক্ত েলচব (প্রশােন), পলরেংখ ুান ও তথ ু ব ুবস্থাপনা লবভাগ এর প্রলত আমার 

গভীর কৃতজ্ঞতা রইদিা শুমালরদত তাঁদদর মূি ুবান অবদান রাখার জন ু। মটকলনক ুাি োদপাট য টিদমর টিম লিিার ি. লদপংকর রায়, 

উপেলচব, পলরেংখ ুান ও তথ ু ব ুবস্থাপনা লবভাগ শুমালর প্রশ্নপে প্রেয়ন মথদক শুরু কদর প্রাথলমক প্রলতদবদন প্রকাশ পর্ যন্ত প্রলতটি 

কার্ যক্রদম েলক্রয় অংশগ্রহে কদর প্রকল্প কর্তযপক্ষদক অেীম কৃতজ্ঞতার বন্ধদন আবদ্ধ কদরদেন। তাঁর গভীর লনষ্ঠা ও অক্লান্ত পলরশ্রম এ 

শুমালর েফিতার পূব যশতয লেি।  



 

 

লবদশষভাদব কৃতজ্ঞতা জানালচ্ছ শুমালর কার্ যক্রম েংলেষ্ট মন্ত্রোিয়/ লবভাদগর লেলনয়র েলচব/ েলচব মদহাদয়গেদক তাঁদদর মূি ুবান 

পরামশ য ও োলব যক েহায়তার জন ু। শুমালরর োলব যক কার্ যক্রম পলরচািনার জন ু প্রকদল্পর লিয়ালরং কলমটি, বাস্তবায়ন কলমটি ও 

অন্যান্য কলমটির েদে ুবৃদন্দর প্রলত রইদিা অদশষ কৃতজ্ঞতা। একইোদথ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে েম্মালনত জনপ্রলতলনলর্, 

লবশ্বলবদ ুািদয়র লশক্ষক, পরামশ যক, সুশীি েমাজ, েহদর্াগী প্রলতষ্ঠান এবং লপ্রন্ট, ইদিকট্রলনক ও অনিাইন লমলিয়ার 

েংবাদকমীবৃন্দদক, র্াঁদদর অবদান ও অংশগ্রহদে শুমালর কার্ যক্রম সুষ্ঠযভাদব েম্পন্ন হদয়দে এবং োর্ারে জনগে স্বতঃস্ফূতযভাদব তথ ু 

প্রদাদন উদ্বযদ্ধ হদয়দেন। 

পলরেংখ্যান ও তে ব্যবস্থাপনা লবভাগ এবং বাংিাদদশ পলরেংখ্যান ব্যুদরার আইলেটি কম যকতযাগেদক এ কাদজ তাদদর মূল্যবান 

অবদাদনর জন্য র্ন্যবাদ জানাই। একইোদথ শুমালরর তেেংগ্রদহ ব্যবহৃত CAPI Apps প্রস্তুতেহ োমলগ্রক আইলেটি ব্যবস্থাপনায় 

জনাব মমাহাম্মদ রলফকুি ইেিাম, লেদিম অুানালিি, পলরেংখ্যান ও তে ব্যবস্থাপনা লবভাগ এর অোমান্য অবদান রাখার জন ু তাঁর 

প্রলত রইদিা আন্তলরক র্ন ুবাদ। 

জনশুমালর ও গৃহগেনা প্রকল্প টিদমর জনাব এে.এম. কামরুি ইেিাম, উপপ্রকল্প পলরচািক (প্রশােন), জনাব মমাঃ শলফকুি ইেিাম, 

উপপ্রকল্প পলরচািক (লফল্ড অপাদরশন), জনাব প্রতীক ভট্টাচার্ যু, উপপ্রকল্প পলরচািক (অথ য) ও জনাব মুহাম্মাদ আলরফুি ইেিাম, 

উপপলরচািক (আইলেটি ও প্রলশক্ষে) েহ প্রকল্প টিদমর অন্যান ু েকি েদে ুদক আলম আন্তলরক োধুবাদ জানাই। এ শুমালর বাস্তবায়দন 

লেম মরলজদেশন ও গ্রহে টিম, আন্তঃেমন্বয় ও মর্াগাদর্াগ টিম, পাবলিলেটি োদপাট য টিম (লপএেটি) ও  প্রলশক্ষে বাস্তবায়ন 

টিমেহ অন ুান ু টিমেমূদহর টিম লিিার ও েদে ুগদের আন্তলরক প্রদচষ্টা ও কদঠার পলরশ্রদমর জন ু প্রকদল্পর পক্ষ মথদক তাদদরদক 

আন্তলরক অলভবাদন ও র্ ন ুবাদ জানাই। 

লবদশষ র্ন্যবাদ জানাই মেন্সাে উইংদয়র উপপলরচািক জনাব মরশমা মজেলমন ও জনাব মমাঃ মমাবারক মহাদেন-মক, র্াদদর লনরিে 

প্রদচষ্টা ও অক্লান্ত পলরশ্রদম দ্রুততম েমদয় এ প্রলতদবদনটি প্রস্তুত করা েম্ভব হদয়দে। এোড়াও লবলবএদের এলিটর’ে মফারাম এবং 

এেআইলি’র প্রলতদবদন র্াচাই-বাোই কলমটিেহ অন ুান ু টিদম র্ারা িাটা প্রলক্রয়াকরে, েম্পাদনা ও চূড়ান্ত রূপ লদদত লনরিে কাজ 

কদরদেন, তাঁদদর কাদে আলম গভীরভাদব কৃতজ্ঞ। 

পলরদশদষ, পলরেংখ ুান ও তথ ু ব ুবস্থাপনা লবভাদগ কম যরত েকি কম যকতযা/ কম যচারী এবং লবলবএে এর েকি পলরচািক, 

যুগ্মপলরচািক, লবভাগীয়/ মজিা শুমালর েমন্বয়কারী, উপদজিা/ থানা শুমালর েমন্বয়কারী, আইটি সুপারভাইজার, সুপারভাইজার ও 

গেনাকারীগেেহ শুমালরর লবলভন্ন কাদজ েমৃ্পক্ত েকিদক আলম সুগভীর কৃতজ্ঞতা ও অলভবাদন জানাই। 

ভলবষ ুদত এই প্রলতদবদনটিদক আরও অথ যবহ করদত েকদির গঠনমূিক মন্তব ু ও পরামশ য প্রত ুাশা করলে। 

 

 

ঢাকা 

জুিাই, ২০২২ 

মমাঃ লদিদার মহাদেন 
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জনশুমাচি ও গৃহগণনা ২০২২ এি প্রধান সূিকসমূহ 

 

ি.নাং প্রধান সূচক জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ আেমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১ 

১ জনসাংখ্যা  

বাংলারদশ  165,158,616 ১৪৪,০৪৩,৬৯৭ 

পুরুষ 81,712,824 72,109,796 

মচহলা 83,347,206 71,933,901 

চহজড়া 12,629 - 

২ পেী  

জমাট  113,063,587 110,480,514 

পুরুষ  55,166,842 54,580,004 

মচহলা 57,890,462 55,900,510 

চহজড়া 6,283 - 

৩ শহি  

জমাট  52,009,072 33,563,183 

পুরুষ  26,545,982 17,529,792 

মচহলা 25,456,744 16,033,391 

চহজড়া 6,346 - 

৪ রসটি কদপ ণাদিশন 

বচিশাল  419,351 328,278 

িট্টগ্রাম  3,227,246 2,581,643 

কুচমল্লা  439,414 - 

ঢাকা উিি  5,979,537 6,970,105 

ঢাকা দচক্ষণ  4,299,345 

গাজীপুি  2,674,697 - 

খুলনা  718,735 663,342 

ময়মনচসংহ  576,722 - 

নািায়ণগঞ্জ  967,724 - 

িাজশাহী  552,791 448,087 

িংপুি  708,384 - 

চসরলট  532,426 479,837 

৫ ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী জনসাংখ্যা ও শতকিা হাি   

জমাট 1,650,159 (০.৯৯%) 1586141 (১.১০%) 

পুরুষ 824,751 (১.০১%) 797477(১.১০%) 

মচহলা 825,408 (০.৯৯%) 788664 (১.১০%) 

৬ গড় বারি ণক বৃরদ্ধি হাি 1.22 ১.৪৬ (সমন্বয়কৃি ১.৩৭) 

৭ জনসাংখ্যাি  নত্ব
1
 1119 976 

৮ রলঙ্গানুপাত 98.0 100.৩ 

৯ রশশু-মরহলা অনুপাত
2
  

জািীয় 332 ৩৯২ 

পল্লী 351 ৪১৫ 

শহি 295 ৩২১ 

১০ রনভ ণিশীলতা অনুপাত
3
 

জািীয় 52.64 ৭৩.০০ 

পল্লী 56.09 ৭৭.০০ 

শহি 45.63 ৬৯.০০  

 
1
 প্রচি বগ য চকরলাচমটারি জনসংখ্যা 

2 প্রচি ১০০০ জন ১৫-৪৯ বছি বয়সী মচহলাি চবপিীরি ০-৪ বছি বয়সী চশশু 

3
 কম যক্ষম বয়সী জনসংখ্যাি (১৫-৬৪ বছি) চবপিীরি চনিযিশীল বয়সী (০-১৪ বছি এবং ৬৫ বছি ও িদূর্ধ্য) জনসংখ্যা 
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ি.নাং প্রধান সূচক জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ আেমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১ 

১১ বববারহক অবস্থা (%) (১০ বেি ও তদূর্ধ্ণ) 

 জািীয় পুরুষ  মচহলা   জািীয় পুরুষ  মচহলা   

অচববাচহি 28.65 35.6 21.95 ৩১.৯৯ ৩৮.৯০ ২৫.১০ 

বিযমারন চববাচহি 65.26 63.02 67.41 ৬৩.১২ ৬০.৩০ ৬৫.৯০ 

চবধবা/চবপত্নীক 5.31 0.96 9.51 ৪.৮৯ ০.৮০ ৯.০০ 

িালাকপ্রাপ্ত 0.42 0.21 0.62 

দাম্পিয চবচিন্ন 0.37 0.22 0.51 

১২ ধম ণরভরিক জনসাংখ্যা (%)  

মুসলমান 91.04 90.39 

চহন্দু 7.95 8.54 

জবৌদ্ধ 0.61 ০.62 

চিষ্ট্ান 0.30 0.31 

অন্যান্য 0.12 ০.14 

১৩ সািিতা (%) (৭ বেি ও তদূর্ধ্ণ) 

জািীয় (পুরুষ ও মচহলা উিয়) 74.66 ৫১.৭৭ 

পুরুষ  76.56 ৫৪.১১ 

মচহলা  72.82 ৪৯.৪৪ 

১৪ প্ররতবরন্ধতা (%)  

জািীয় 1.43 1.41 

পুরুষ  1.63 - 

মচহলা  1.23 - 

১৫ যমাবাইল যফান ব্যবহািকািী  (%) (৫ বেি ও তদূর্ধ্ণ) 

জািীয় 55.89 - 

পুরুষ  66.53 - 

মচহলা  45.53 - 

১৬ ইন্টািদনে ব্যবহািকািী (%) (৫ বেি ও তদূর্ধ্ণ)  

জািীয় 30.68 - 

পুরুষ  38.02 - 

মচহলা  23.52 - 

১৭ খানাি সাংখ্যা  

জািীয় 41,010,051 ৩২,১৭৩,৬৩০ 

পল্লী 27,820,341 ২৪,৬৭১,৫৯০ 

শহি 13,189,710 ৭,৫০২,০৪০ 

১৮ খানাি আকাি 

জািীয়  4.0 ৪.৫ 

পল্লী 4.1 ৪.৫ 

শহি 3.9 ৪.৪ 

১৯ বসবাদসি ধিন অনু ায়ী খানাি সাংখ্যা ও জনসাংখ্যা 

বরস্ত  

জনসংখ্যা 1,800,486 - 

খানাি সংখ্যা 507,486 - 

ভাসমান 

জনসংখ্যা 22,185 147,674 

খানাি সংখ্যা 19,134 - 

বরস্ত ও ভাসমান খানা ব্যতীত অন্যান্য 

জনসংখ্যা 163,335,945 143,896,022 

খানাি সংখ্যা 40,483,431 ৩২,১৭৩,৬৩০ 

২০ পেী ও শহিরভরিক বসবাদসি গৃদহি সাংখ্যা  

জািীয়  35,990,951 - 

পল্লী 27,811,667 - 

শহি 8,179,284 - 
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ি.নাং প্রধান সূচক জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ আেমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১ 

২১ খাবাি পারনি প্রধান উৎস (%)  

ট্যাপ/ পাইপ (সাপ্লাই) 11.74 10.27 

টিউবওরয়ল (গিীি/অগিীি) 85.66 83.92 

জবািলজাি পাচন/পাচনি জাি 0.59 - 

কূপ/কূয়া 0.35 - 

পুকুি/নদী/খাল/রলক 0.89 - 

ঝিনা/ছড়া 0.12 - 

বৃচষ্ট্ি পাচন 0.42 - 

অন্যান্য 0.24 5.81 

২২ েয়দলে সুরবধাি ধিন (%)  

ফ্লাশ করি/পাচন জঢরল চনিাপদ চনষ্কাশন 56.04 - 

ফ্লাশ করি/পাচন জঢরল অচনিাপদ চনষ্কাশন 12.86 - 

স্ল্যাবসহ  চপট  ল্যাচিন / জিচন্টরলরটড 

ইমপ্রুিড ল্যাচিন/করম্পাচটং ল্যাচিন 

21.72 - 

স্ল্যাব ছাড়া চপট ল্যাচিন/উনু্মক্ত চপট 4.08 - 

কাঁিা/রখালা/ঝুলন্ত ল্যাচিন (স্থায়ী/অস্থায়ী) 4.07 - 

জখালা জায়গা/ল্যাচিন জনই 1.23 - 

২৩ রবদ্যুৎ সুরবধাি প্রধান উৎস (%)  

জািীয় চগ্রড 97.61 - 

জসৌি চবদ্যযৎ 1.45 - 

অন্যান্য 0.19 - 

চবদ্যযৎ সুচবধা জনই 0.75 - 

জনাট: ২০২২ সারলি শুমাচিরি ১৭,৫০৭টি খানাি ৮৫,৯৫৭ জরনি আংচশক িথ্য পাওয়া জগরছ। িাই জমাট জনসংখ্যা ও চলঙ্গচিচিক জনসংখ্যাি মরধ্য চকছুটা পাথ যকয 
িরয়রছ। 
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  জনশুমাচি ও গৃহগণনা ২০২২ 

1 

 

অধ্যায় 1: উপক্রমচণকা 

 

1.১ পটভূচম 

জারতি রপতা বঙ্গবন্ধু যশখ মুরজব্যি িহমান এি রনদে ণশনায় ১৯৭৪ সাদলি ২৬ আগস্ট্ তৎকালীন ০৪ (চাি)টি সাংস্থা র্থা 

পরিকল্পনা মন্ত্রণালদয়ি অধীন পরিসাংখ্যান ব্যুদিা, কৃরি মন্ত্রণালদয়ি অধীন কৃরি পরিসাংখ্যান ব্যুদিা ও কৃরি শুমারি 

করমশন এবাং স্বিাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়ি অধীন আেমশুমারি করমশনদক একীভূত কদি বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা 

(রবরবএস) প্ররতষ্ঠা কিা হয়। রবরবএস জাতীয় পরিসাংখ্যান সাংস্থা (এনএসও) রহদসদব রনয়রমতভাদব সব ণসাধািদণি 

ব্যবহাদিি জন্য আথ ণ-সামারজক, জনরমরতক, রশিা, স্বাস্থু, বারণজু, জাতীয় উৎপাে, জাতীয় আয় রনরূপণসহ রবরভন্ন 

যিদত্র তথ্য-উপাি সাংগ্রহ, সাংকলন, রবদেিণ ও প্রকাশ কদি থাদক। পরিসাংখ্যান আইন, ২০১৩ এি আওতায় বতণমাদন 

রবরবএস এি সকল কম ণকাণ্ড পরিচারলত হদে।  

 

জনশুমারি ও গৃহগণনা বাাংলাদেশসহ রবদিি প্রায় সকল যেদশ পরিচারলত সবদচদয় গুরুত্বপূণ ণ ও ব্যাপকরভরিক 

পরিসাংখ্যারনক কা ণিম। জারতসাংদ ি ২০১৭ সাদলি গাইিলাইন অনু ায়ী জনশুমারি হদে ‘একটি যেশ বা 

সীমানাদবরষ্টত অঞ্চদলি সকল ব্যরক্তি জন্য রনরে ণষ্ট সমদয় রনরে ণষ্ট রবিয় সম্পরকণত সামারজক ও অথ ণননরতক তথ্য 

সাংগ্রহ, সাংকলন এবাং প্রকাদশি সারব ণক প্ররিয়া’। জনশুমারি ও গৃহগণনায় মূলত দ্য’টি প্রধান অাংশ িদয়দে: 

(১) জনশুমারি- া রনরে ণষ্ট সমদয় একটি যেদশি সকল ব্যরক্তি আথ ণসামারজক ও জনরমরতক উপাি ক্ষুদ্রতি 

যভৌদগারলক/প্রশাসরনক স্তি প ণন্ত সিবিাহ কদি;  

(২) গৃহগণনা- া রনরে ণষ্ট সমদয় একটি যেদশি সকল আবারসক ইউরনদেি সাংখ্যা, অবস্থা এবাং আবারসক ইউরনেগুদলাদত 

রবযমান সুদ াগ-সুরবধা সম্পরকণত তথ্য উপাি ক্ষুদ্রতি যভৌদগারলক/প্রশাসরনক স্তি প ণন্ত সিবিাহ কদি। সিকাি, 

নীরতরনধ ণািক, প্রশাসক, গদবিক, ও উন্নয়ন সহদ াগীসহ অন্যান্য ব্যবহািকািীগণ  াদত জাতীয় ও স্থানীয় প ণাদয় 

উন্নয়ন কম ণসূরচ প্রণয়ন ও বাস্তবায়দন শুমারিি তথ্য ব্যবহাি কিদত পাদিন, যস লদিু শুমারি হদত প্রাি তথ্য 

যেরণরবন্যস্ত ও সািরণর্ভক্ত কদি প্রকাশ কিা হয়। 

 

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ যেদশি প্রথম রিরজোল শুমারি হদলও জনশুমারি ও গৃহগণনা’ি সকল যমৌরলক 

উদেশ্য/নবরশষ্টু অক্ষুণ্ন িাখা হদয়দে। জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এি প্রধান উদেশ্য হদলা- যেদশি যভৌদগারলক 

সীমায় বসবাসিত জনসাংখ্যাি পাশাপারশ তাদেি বাসগৃদহি সঠিক রহসাব রনরূপণ কিা। তাোড়া, যেদশি জনগদণি 

জনরমরতক যমৌরলক ববরশষ্টু এবাং বাসগৃদহি রবযমান রবরভন্ন সুদ াগ-সুরবধা সম্পদকণ তথ্য সাংগ্রহ কিাও জনশুমারিি 

ববরশষ্টু। 

 

স্বাধীন বাাংলাদেদশ ১৯৭৪ সাদল প্রথম আদমশুমারি পরিচালনা কিা হয়। এিপি  ১৯৮১ সাদল রদ্বতীয় এবাং তািপদি 

প্ররত েশ বেদিি ধািাবারহকতায় রনয়রমত শুমারি অনুরষ্ঠত হদয় আসদে। পঞ্চম আেমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১ সাদল 

অনুরষ্ঠত হয়। ২০১৩ সাদল প্রণীত পরিসাংখ্যান আইন অনু ায়ী ইরতপূদব ণ পরিরচত ‘আেমশুমারি’-যক ‘জনশুমারি’ 

রহদসদব অরভরহত কিা হয়। যস অনুসাদি আেমশুমারি ও গৃহগণনাি পরিবদতণ ২০২২ সাদলি জুন মাদস ৬ষ্ঠ জনশুমারি 

ও গৃহগণনা অনুরষ্ঠত হয়। ১৪ জুন ২০২২ তারিখ রেবাগত িাত ১২.০০ ো (শূন্য মুহূতণ ১৫ জুন) ‘শুমারি যিফাদিি 

পদয়ন্ট/সময়’ এবাং ১৫ যথদক ২১ জুন ২০২২ ‘শুমারি সিাহ’ রহদসদব রনধ ণািণ কিা হয়। জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ 

এি মূল শুমারিি তথ্য সাংগ্রহ কা ণিম ১৫ হদত ২১ জুন ২০২২ সমদয় যেশব্যাপী পরিচারলত হয়, তদব আকরিক বন্যাি 

কািদণ শুমারিি আন্তজণারতক প্রদোকল প্ররতপালনপূব ণক রসদলে, সুনামগঞ্জ, যমৌলভীবাজাি ও যনত্রদকাণা যজলায় 

তথ্যসাংগ্রদহি সময়সীমা ২৮ জুন ২০২২ প ণন্ত বৃরদ্ধ কিা হয়। Computer Assisted Personal Interviewing 

(CAPI) পদ্ধরতি মােদম রিরজোল শুমারি সম্পন্ন কিা হদয়দে। রিরজোল শুমারিি অন্যতম প্রধান ববরশষ্টুসমূহ 

রনম্নরূপ: 
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•  Geographic Information System (GIS) ও Geocode সমিয় কদি প্রস্তুতকৃত রিরজোল 

ম্যাদপি মাধ ুদম সুরনরে ণষ্ট ও সহজভাদব গণনা এলাকা রচরিতকিণ; 

• রিরজোল রিভাইস ট্যাবদলে ব্যবহাি কদি Computer Assisted Personal Interviewing 

(CAPI) পদ্ধরতদত তথ্যসাংগ্রহ; 

• সাংগৃহীত তথ্য সাংিিণ ও রনিাপিা রনরিদত TIER IV Security সমৃদ্ধ িাো যসন্টাদিি ব্যবহাি, য খাদন 

তথ্য হুারকাং প্ররতদিাদধ Multilayer Firewall ব্যবহাি কিা হদয়দে; 

• ব্যরক্তগত তদথ্যি রনিাপিা রনরিদত মাঠ প ণায় যথদক সাংগৃহীত সকল তথ্য encrypted অবস্থায় সাভণাদি 

যপ্রিণ; 

• শুমারিি  াবতীয় কা ণিম ব্যবস্থাপনাি জন্য একটি ওদয়বরভরিক Integrated Census Management 

System (ICMS) এি ব ুবহাি; 

• মাঠপ ণাদয়ি তথ্যসাংগ্রহ কা ণিম রিদয়ল োইম মরনেরিাং-এি পাশাপারশ তদথ্যি গরতরবরধ সিাসরি 

প ণদবিদণি লদিু Network Operations Centre (NOC) স্থাপন,  া তদথ্যি গুণগত মান রনরিদত 

গুরুত্বপূণ ণ ভূরমকা যিদখদে;  

• তথ্যসাংগ্রদহি সময় মাঠ প ণাদয় উদূ্ভত রবরভন্ন সমোি দ্রুত সমাধান প্রোন এবাং যেদশি নাগরিকগণ য ন রনজ 

উদযাদগ শুমারিদত গণনার্ভরক্তি রবিদয় য াগাদ াগ কিদত পাদি যস লদিু কল যসন্টাি স্থাপন; 

• প্রচরলত প্রচাি মােদমি পাশাপারশ সামারজক য াগাদ াগ মােমসহ সকল অনলাইন মােদম শুমারিি 

প্রচািণা; 

১.২ জ োনোল অপোরেশন 

জনশুমালরর প্রস্তুলতর অংশ লহদেদব মমাট ০৩ (লতন)টি মজানাি অপাদরশন পলরচািনা করা হয়। েব যদশষ মজানাি 

অপাদরশন পলরচািনা করা  হয় ২১-২৬ এলপ্রি ২০২২ েমদয়। এ েকি মজানাি অপাদরশদনর আওতায় গেনা এিাকা 

গঠন, ম্যাপ প্রেয়ন, েকি স্তদরর প্রশােলনক ইউলনদটর লজও মকাি হািনাগাদকরে, প্রলশক্ষে মকন্দ্র লনর্ যারে, েংরলক্ষত 

এিাকার তালিকা ও লভআইলপদদর তালিকা প্রেয়ন করা হয়। এোড়া, মাঠপ্রশােদনর েহায়তায় শুমালরকমী লনব যাচন 

কলমটির মােদম শুমালরকমী (গেনাকারী ও সুপারভাইজার) লনব যাচন করা হয়। ICMS এ েকি তে-উপাি এলি করা, 

ম্যাদপর ইলন্টদগ্রশন ইতুালদ উদেখদর্াগ্য কার্ যক্রম েম্পাদন করা হয়।  

 

1.৩ আইচসটি অবকাঠারমা ও ব্যবস্থাপনা     

লিলজটাি পদ্ধলতদত জনশুমালর ও গৃহগেনা ২০২২ েম্পন্ন করার িদক্ষু খানা যথদক তথ্য সাংগ্রহপূব ণক যমাবাইল 

যনেওয়াদকণি মােদম বাাংলাদেশ িাো যসন্টাি যকাম্পারন রলরমদেি (রবরিরসরসএল) এর TIER IV Data Center 

(বঙ্গবন্ধু হাইদটক পাকয, কালিয়াককর, গাজীপুর) এ মপ্ররে করা হয়। উক্ত িাটা মেন্টাদর স্থালপত Multilayer 

Firewall হদয় তেগুদিা মিাি ব্যািান্সাদরর মােদম অুালিদকশন োভযাদর মপ্ররে করা হয়। ট্যাব হদত অুালিদকশন 

োভযার পর্ যন্ত ক্লাউি এর মােদম মপ্ররে করা হয়। পরবতীদত Tier IV Data Center এ স্থালপত Oracle 

Exadata এর মােদম তেগুদিা ক্লাউি মথদক অপটিকুাি ফাইবার এর মােদম লবলবএে এর িাটা মেন্টাদর আনা হয় 

র্া মনটওয়াকয অপাদরশন্স মেন্টার (NOC) এর মােদম লরদয়ি টাইম লভজুয়ািাইদজশন হয়। বলে যত লিলজটাি 

আলকযদটকচার এর মােদম শুমালরর োলব যক কার্ যক্রম পলরচািনা করা হয়। 
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জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এ ব্যবহৃত সারব ণক রিরজোল আরকণদেকচাি রনম্নরূপ: 

 
 

1.৪ জনশুমাচি ও গৃহগণনা ২০২২ এি গণনা পদ্ধচি 

জারতসাংদ ি গাইিলাইন অনু ায়ী জনশুমারি মূলত রনম্নবরণ ণত রতন ধিদনি গণনা পদ্ধরত অনুসিণ কদি পরিচালনা কিা 

হয়: 

➢ রি-জুরি (de jure) পদ্ধরত: এই পদ্ধরতদত খানাি সেেগণদক শুধুমাত্র তাদেি সচিাচি বাসস্থাদন 

গণনার্ভক্ত কিা হয়।  

➢ রি-ফুাদটা (de facto) পদ্ধরত: এই পদ্ধরতদত খানাি সেেগণদক শুমারি মুহূদতণ তাদেি অবস্থাদন 

গণনার্ভক্ত কিা হয়। 

➢ যমারিফাইি রি-ফুাদটা (modified de facto) পদ্ধরত: এই পদ্ধরতদত খানাি সেেগণদক শুমারি মুহূদতণ 

তাদেি অবস্থাদন গণনার্ভক্ত কিাি পাশাপারশ শুমারি মুহূদতণ  ািা ভ্রমণিত, হাসপাতাল ও যহাদেদল 

থাকদবন বা কম ণিত থাকদবন তাদেিদক স্ব স্ব খানায় গণনার্ভক্ত কিা হয় । 

 জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ যমারিফাইি রি-ফুাদটা (modified de facto) পদ্ধরত অনুসাদি পরিচালনা কিা 

হদয়দে। 

 

1.৫ শুমাচিি প্রিাি কার্ যক্রম 

উিিোতাদেি কাে যথদক সঠিক তথ্য যপদত শুমারিি ব্যাপক প্রচাি গুরুত্বপূণ ণ ভূরমকা পালন কদি। যেদশি প্ররতটি 

যকাদণ এবাং প্রদতুক যেরণ যপশাি মানুদিি কাদে শুমারিি বাতণা যপৌৌঁোদনাি জন্য ব্যাপক প্রচাি কার্ যক্রম গ্রহে করা হয়। 

শুমালর উপিদক্ষু মহামান্য িাষ্ট্রপরত িািক িাকটিরকে অবমুক্ত এবাং উদদ্বাধনী খাম প্রকাশ কদিন। যমাবাইল যফাদনি 

মােদম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি ভদয়স কল (OBD) সকল যমাবাইল ব্যবহািকািীদক মপ্ররে করা হয়। সিকারি েিদিি 

সকল ওদয়ব যপাে ণাদল শুমারিি কাউন্ট িাউন  রড় স্থাপন কিা হয়। শুমারিি ব্যাপক প্রচাদিি লদিু রপ্রন্ট, ইদলকট্ররনক 

ও অনলাইন রমরিয়ায় রনয়রমত রবোপন, রবরভন্ন প্রচাি কনদেন্ট ও েক-যশা প্রচাি কিা হয়। তাোড়া, যসাশ্যাল রমরিয়া 

 থা- যফসব্যক, যহায়ােস অুাপ, টুইোি, ইউটিউব, ইনস্ট্াগ্রাম ইতুারেদতও শুমারিি কা ণিম রনয়রমতভাদব প্রচাি কিা 

হয়। 
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অধ্যায় 2:  নমিমিক িথ্য 

 

অধ্যায় ২ এ জনশুমাচি ও গৃহগণনা ২০২২ এি মাধ্যরম সংগৃহীি উপাি হরি প্রস্তুিকৃি জদরশি জনসংখ্যা,  নসংখ্যোে 

গমিধোেো,  নসংখ্যো বৃমিে হোে,  নসংখ্যোে ঘনত্ব ও অন্যান্য  নমিমিক িথ্য উপস্থাপন কিা হরয়রছ।  

 

2. 1 জনসংখ্যা 

শুমাচি বছি 

জনসংখ্যা 

গণনাকৃি সমন্বয়কৃি  

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 

 

সািচণ ২.১ এ ১৯৭৪-২০২২ সমরয় চবচিন্ন শুমাচি বছরি বাংলারদরশি জমাট জনসংখ্যা উরল্লখ কিা হরয়রছ। ২০২২ 

সারল শুমাচি িারি জদরশি জমাট জনসংখ্যা 165,158,616। ১৯৭৪ সারল অনুচষ্ঠি জদরশি প্রথম আদমশুমাচিরি 

(বিযমারন জনশুমাচি) গণনাকৃি জনসংখ্যা চছল 7,14,79,071 র্া ৫০ বছরিি ব্যবধারন চিগুরণিও জবচশ বৃচদ্ধ জপরয় 

হরয়রছ 165,158,616।  

 

জলখচিত্র ২.১ শুমাচি বছিচিচিক জনসংখ্যা (চমচলয়ন) 

 
 

২.২ জনসংখ্যাি গচিধািা 

 1974 1981 1991 2001 2011 2022 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জনসংখ্যাি আকাি 71,479,071 87,119,965 106,314,992 124,355,263 ১৪৪,০৪৩,৬৯৭ 165,158,616 

জনসংখ্যা পচিবিযন   15,640,894  19,195,027  18,040,271  19,688,434  21,114,919  

জনসংখ্যা বৃচদ্ধ%   21.88  22.03  16.97  15.83  14.66  

গড় বাচষ যক বৃচদ্ধ   2,212,291  1,919,503  1,804,027  1,941,660  1,876,882  

গড় বাচষ যক বৃচদ্ধি হাি   2.84
*
  2.01  1.58  1.46

**
  1.22  

*সমন্বয়কৃি জনসংখ্যা অনুর্ায়ী ২.32%।  

**সমন্বয়কৃি জনসংখ্যা অনুর্ায়ী ১.৩৭%। 
 

165.16

144.04

124.36

106.31

87.12

71.48

202220112001199119811974

শুমাচি বছি
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সািচণ ২.২ এ ১৯৭৪ হরি ২০২২ পর্ যন্ত শুমাচিি বছিচিচিক বাংলারদরশি জনসংখ্যা, জনসংখ্যাি পচিবিযন ও গড় 

বাচষ যক বৃচদ্ধি হারিি তুলনামূলক চিত্র তুরল ধিা হরয়রছ। সািচণটি পর্ যারলািনা করি জদখা র্ায়, ১৯৭৪ সাল হরি 

জনসংখ্যা ক্রমান্বরয় বৃচদ্ধ জপরয় ২০২২ সারল ১৬.৫১ জকাটিরি দাঁচড়রয়রছ র্া ১৯৭৪ সারল স্বাধীন বাংলারদরশ অনুচষ্ঠি 

প্রথম আদমশুমাচিি তুলনায় ২.৩১ গুণ। জদরশি জনসংখ্যা ক্রমান্বরয় বৃচদ্ধ জপরলও আন্তঃশুমাচি বছিগুরলারি এ বৃচদ্ধি 

পচিমারণ িািিম্য পচিলচক্ষি হয়। ১৯৭৪ সাল হরি র্থাক্ররম ১৯৮১ ও ১৯৯১ সারল জনসংখ্যা পচিবিযন সংখ্যায় 

ঊর্ধ্যগামী হরলও ২০০১ সারল িা চনম্নগামী হরয় ২০১১ সারল িা পুনিায় ঊর্ধ্যগামী হয়। জনসংখ্যা পচিবিযরন িািিম্য 

পচিলচক্ষি হরলও শিকিা হারি জনসংখ্যাি বৃচদ্ধ পূরব যি শুমাচি বছরিি তুলনায় ক্রমান্বরয় হ্রাস পারি। ১৯৮১, ১৯৯১, 

২০০১, ২০১১ ও ২০২২ সারল জনসংখ্যাি গড় বাচষ যক বৃচদ্ধি হাি চছল র্থাক্ররম 2.৮৪%, 2.০১%, 1.৫৮%, 1.৪৬% 

ও ১.২২%। 

 

জলখচিত্র ২.২ জনসংখ্যাি গড় বাচষ যক বৃচদ্ধি হাি 

 
 

2. ৩ চলঙ্গচিচিক জমাট জনসংখ্যাি চবিাজন  

চবিাগ জমাট জনসংখ্যা 
চলঙ্গচিচিক চবিাজন  

পুরুষ মচহলা চহজড়া জমাট 

১ 2 3 4 5 6 

জািীয় 165,158,616 81,712,824 83,347,206 12,629 165,072,659 

বচিশাল 9,100,102 4,436,750 4,658,421 563 9,095,734 

িট্টগ্রাম 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 

খুলনা 17,416,645 8,620,114 8,786,554 1,148 17,407,816 

ময়মনচসংহ 12,225,498 5,984,875 6,233,864 972 12,219,711 

িাজশাহী 20,353,119 10,079,495 10,265,796 1,574 20,346,865 

িংপুি 17,610,956 8,726,521 8,873,628 929 17,601,078 

চসরলট 11,034,863 5,380,675 5,647,247 840 11,028,762 

জনাট: ২০২২ সারলি শুমাচিরি ১৭,৫০৭টি খানাি ৮৫,৯৫৭ জরনি আংচশক িথ্য পাওয়া জগরছ। িাই জমাট জনসংখ্যা ও চলঙ্গচিচিক জনসংখ্যাি মরধ্য চকছুটা পাথ যকয 
িরয়রছ। 

 

সািচণ ২.৩ এ চবিাগ অনুর্ায়ী চলঙ্গচিচিক জমাট জনসংখ্যাি চবিাজন উরল্লখ কিা হরয়রছ। জনশুমাচি ও গৃহগণনা 

২০২২ অনুর্ায়ী জদরশ জমাট পুরুরষি সংখ্যা 81,712,824, মচহলাি সংখ্যা 83,347,206 এবং চহজড়াি সংখ্যা 

12,629 । সািচণ ২.৩ পর্ যারলািনা করি জদখা র্ায় জর্, সব যাচধক জনসংখ্যা ঢাকা চবিারগ (44,215,107) এবং 

সব যচনম্ন জনসংখ্যা বচিশাল চবিারগ (9,100,102)। সব যাচধক পুরুষ, মচহলা ও চহজড়াি সংখ্যা ঢাকা চবিারগ র্থাক্ররম 

2.84

2.01

1.58
1.46

1.22

1981 1991 2001 2011 2022

শুমাচি বছি
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22,459,822 জন, 21,721,556 জন ও 4,577 জন। সব যচনম্ন পুরুষ, মচহলা ও চহজড়াি সংখ্যা বচিশাল চবিারগ 

র্থাক্ররম 4,436,750 জন, 4,658,421 জন ও 563 জন।  

 

জলখচিত্র ২.৩ চলঙ্গচিচিক জনসংখ্যা (চমচলয়ন) 

 
  

2.৪ মিভোগমভমিক জনসংখ্যাি গড় বাচষ যক বৃচদ্ধি হাি  

চবিাগ 

শুমাচি বছি  

2001 2011 20২2 

১ ২ ৩ ৪ 

জািীয় ১.৫৮ ১.৩৭ 1.22 

বচিশাল ০.৯১ ০.১৮ 0.79 

িট্টগ্রাম ১.৬৯ ১.৫৭ 1.39 

ঢাকা ১.৭৮ ১.৯৪ 1.74 

খুলনা ১.৪৮ ০.৬৫ 0.93 

ময়মনচসংহ
*
 - - - 

িাজশাহী ১.৮৭ ০.৭৬ 0.86 

িংপুি ১.৮৮ ০.৮৬ 0.98 

চসরলট ১.৬০ ২.২২ 0.96 

*
২০০১ ও ২০১১ শুমাচি বছরি ময়মনচসংহ চবিাগ ঢাকা চবিারগি অন্তর্ভ যক্ত চছল। 

 

সািচণ ২.৪ এ ২০০১-২০২২ সমরয় শুমাচিরি বছিচিচিক জনসংখ্যাি গড় বাচষ যক বৃচদ্ধি হাি উরল্লখ কিা হরয়রছ। 

সািচণটি পর্ যারলািনা করি জদখা র্ায়, ২০০১ সারল বাংলারদরশ জনসংখ্যাি বৃচদ্ধি হাি চছল ১.৫৮% র্া ক্রমান্বরয় হ্রাস 

জপরয় ২০১১ সারল ১.৩৭% (গণনাকৃি জনসংখ্যা অনুর্ায়ী ১.৪৬%) এবং সব যরশষ ২০২২ সারল ১.২২% এ উপনীি 

হয়। চবিাগচিচিক জনসংখ্যাি বৃচদ্ধি হাি লক্ষ কিরল জদখা র্ায় জর্, ২০২২ সারল জনসংখ্যা বৃচদ্ধি হাি ঢাকা চবিারগ 

সরব যাচ্চ (1.৭৪%) এবং বচিশাল চবিারগ সব যচনম্ন (0.৭৯%) ।  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

বচিশাল িট্টগ্রাম ঢাকা খুলনা ময়মনচসংহ িাজশাহী িংপুি চসরলট
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২ . ৫ চলঙ্গানুপাি (SEX Ratio) 

চবিাগ 
শুমাচি বছি 

1974 1981 1991 2001 2011 2022 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জািীয় 108 106 106 106 100.৩ 98.04 

বচিশাল 105 105 104 104 100.9 95.24 

িট্টগ্রাম 109 106 105 104 102.9 93.38 

ঢাকা 109 108 108 109 99.8 103.40 

খুলনা 107 107 106 107 99.7 98.11 

ময়মনচসংহ - - - - - 96.01 

িাজশাহী 106 105 105 106 97.9 98.19 

িংপুি - - - - 98.1 98.34 

চসরলট - - - 105 99.9 95.28 

 

সািচণ ২.৫ এ শুমাচি বছিচিচিক চলঙ্গানুপাি উরল্লখ কিা হরয়রছ। সািচণ জথরক জদখা র্ায়, ১৯৭৪ সারল চলঙ্গানুপাি 

চছল ১০৮ এবং র্া হ্রাস জপরয় ১৯৮১-২০০১ পর্ যন্ত ১০৬ এ চস্থি চছল। পিবিীরি ২০১১ সারল চলঙ্গানুপাি আরিা হ্রাস 

জপরয় ১০০.৩ এবং ২০২২ সারল দাঁড়ায় ৯৮.০৪ র্া এখন পর্ যন্ত সব যচনম্ন। অথ যাৎ, বিযমারন প্রচি ১০০ জন মচহলাি 

চবপিীরি পুরুরষি সংখ্যা ৯৮ জন। চবিাগচিচিক চলঙ্গানুপাি পর্ যারলািনা করি জদখা র্ায়, ঢাকা চবিারগ চলঙ্গানুপাি 

সরব যাচ্চ (১০৩.৪০) এবং িট্টগ্রাম চবিারগ সব যচনম্ন (৯৩.৩৮)। 

  

জলখচিত্র ২.৪ চলঙ্গানুপাি 

 
 

জলখচিত্র ২.৫ চলঙ্গচিচিক জনসংখ্যা (শিকিা হাি) 

 
 

108

106 106 106

১০০.৩

98.04 

1974 1981 1991 2001 2011 2022

শুমাচি বছি

49.50%

50.50%

পুরুষ মচহলা
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2.৬  পল্লী ও শহিচিচিক জনসংখ্যা 

চবিাগ 
পল্লী শহি 

জমাট পুরুষ মচহলা চহজড়া জমাট পুরুষ মচহলা চহজড়া 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

জািীয় 113,063,587 55,166,842 57,890,462 6,283 52,009,072 26,545,982 25,456,744 6,346 

বচিশাল 6,809,844 3,299,982 3,509,603 259 2,285,890 1,136,768 1,148,818 304 

িট্টগ্রাম 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 

খুলনা 13,097,250 6,468,071 6,628,547 632 4,310,566 2,152,043 2,158,007 516 

ময়মনচসংহ 9,489,451 4,627,818 4,861,077 556 2,730,260 1,357,057 1,372,787 416 

িাজশাহী 15,506,337 7,657,546 7,847,746 1,045 4,840,528 2,421,949 2,418,050 529 

িংপুি 13,738,138 6,795,570 6,942,000 568 3,862,940 1,930,951 1,931,628 361 

চসরলট 8,963,639 4,351,292 4,611,819 528 2,065,123 1,029,383 1,035,428 312 

 

সািচণ ২.৬ এ চবিাগওয়াচি পল্লী ও শহি এলাকাি জনসংখ্যাি চলঙ্গচিচিক চবিাজন উরল্লখ কিা হরয়রছ। জনশুমাচি 

ও গৃহগণনা ২০২২ অনুর্ায়ী পল্লী এলাকায় জমাট জনসংখ্যা 113,063,587 এবং শহি এলাকায় জমাট জনসংখ্যা 

52,009,072। সািচণ ২.৬ পর্ যারলািনা করি জদখা র্ায়, জদরশ পল্লী এলাকাি জমাট জনসংখ্যাি 55,166,842 জন 

পুরুষ, 57,890,462 জন মচহলা ও 6,283 জন চহজড়া এবং শহি এলাকাি জমাট জনসংখ্যাি 26,545,982 জন 

পুরুষ, 25,456,744 জন মচহলা ও 6,346 জন চহজড়া। পল্লী এলাকায় সব যাচধক জনসংখ্যা ঢাকা চবিারগ 

23,447,216 জন এবং সব যচনম্ন জনসংখ্যা বচিশাল চবিারগ 6,809,844 জন। পক্ষান্তরি শহি এলাকায় সব যাচধক 

জনসংখ্যা ঢাকা চবিারগ 20,738,739 জন এবং সব যচনম্ন জনসংখ্যা চসরলট চবিারগ 2,065,123 জন।  

 

জলখচিত্র ২.৬ পল্লী ও শহি জনসংখ্যাি শিকিা হাি 

 
 

২.৭ চসটি করপ যারিশন অনুর্ায়ী চলঙ্গচিচিক জনসংখ্যা  

চসটি করপ যারিশন জমাট পুরুষ মচহলা চহজড়া ঘনত্ব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

বরিশাল  419,351 213,627 205,685 39         7,230  

চট্টগ্রাম  3,227,246 1,673,627 1,553,252 367       20,767  

কুরমো  439,414 220,248 219,119 47         8,285  

ঢাকা উিি  5,979,537 3,260,537 2,718,096 904        30,474  

ঢাকা েরিণ  4,299,345 2,334,858 1,963,834 653       39,353  

গাজীপুি  2,674,697 1,415,669 1,258,633 395          8,117  

খুলনা  718,735 364,251 354,375 109        15,744  

ময়মনরসাংহ  576,722 293,368 283,267 87         6,315  

নািায়ণগঞ্জ  967,724 499,854 467,771 99       13,361  

িাজশাহী  552,791 284,382 268,358 51         5,688  

িাংপুি  708,384 360,738 347,599 47         3,444  

রসদলে  532,426 275,838 256,474 114       20,092  

সািচণ ২.৭ এ চসটি করপ যারিশন অনুর্ায়ী চলঙ্গচিচিক জনসংখ্যা জদখারনা হরয়রছ। সািচণটি পর্ যারলািনায় জদখা র্ায়, 

সব যাচধক জনসংখ্যা ঢাকা উিি চসটি করপ যারিশরন 5,979,537 জন এবং সব যচনম্ন  বচিশাল চসটি করপ যারিশরন 

পল্লী

68.49%

শহি

31.51%
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৪১৯,৩৫১ জন। ঢাকা দচক্ষণ চসটি করপ যারিশন সব যাচধক ঘনবসচিপূণ য (প্রচি বগ য চকরলাচমটারি ৩৯,৩৫৩ জন) এবং 

িংপুি চসটি করপ যারিশন সব যচনম্ন ঘনবসচিপূণ য (প্রচি বগ য চকরলাচমটারি ৩,৪৪৪ জন)। 

 

2.8 ক্ষুদ্র নৃরগাষ্ঠী জনসংখ্যা 

চবিাগ 

জমাট পুরুষ মচহলা 

ক্ষুদ্র নৃরগাষ্ঠী 

জনসংখ্যা 

জমাট 

জনসংখ্যাি 

শিকিা হাি 

ক্ষুদ্র নৃরগাষ্ঠী 

জনসংখ্যা 

জমাট পুরুরষি 

শিকিা হাি 

ক্ষুদ্র নৃরগাষ্ঠী 

জনসংখ্যা 

জমাট মচহলাি  

শিকিা হাি 

1 2 3 4 5 6 7 

জািীয় 1,650,159 1.00 824,751 1.01 825,408 0.99 

বচিশাল 4,181 0.05 2,189 0.05 1,992 0.04 

িট্টগ্রাম 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 

খুলনা 38,992 0.22 19,646 0.23 19,346 0.22 

ময়মনচসংহ 61,559 0.50 30,101 0.50 31,458 0.50 

িাজশাহী 244,592 1.20 121,127 1.20 123,465 1.20 

িংপুি 91,070 0.52 45,086 0.52 45,984 0.52 

চসরলট 136,594 1.24 67,913 1.26 68,681 1.22 

 

সািচণ ২.8 এ ক্ষুদ্র নৃরগাষ্ঠী জনসংখ্যা ও শিকিা হাি উরল্লখ কিা হরয়রছ। সািচণটি পর্ যারলািনা করি জদখা র্ারি, ক্ষুদ্র 

নৃরগাষ্ঠী জনসংখ্যা জমাট জনসংখ্যাি সরব যাচ্চ ১.০০%। পুরুরষি জক্ষরত্র এ হাি ১.০১% এবং মচহলাি জক্ষরত্র 0.৯৯%। 

িট্টগ্রাম চবিারগি জমাট জনসংখ্যাি ২.৯৯% ক্ষুদ্র নৃরগাষ্ঠী র্া সকল চবিারগি মরধ্য সরব যাচ্চ এবং এ হাি বচিশাল 

চবিারগ 0.05% র্া সব যচনম্ন।  

 

জলখচিত্র ২.7 চবিাগচিচিক ক্ষুদ্র নৃরগাষ্ঠী জনসংখ্যাি চবিাজন  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.25%

60.05%

4.99%

2.36%

3.73%

14.82%

5.52%

8.28%

বচিশাল িট্টগ্রাম ঢাকা খুলনা ময়মনচসংহ িাজশাহী িংপুি চসরলট
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২.9 বসবারসি ধিন অনুর্ায়ী জনসংখ্যা   

চবিাগ 

িসিোরসে ধেন 

জমাট িমি িাসমান 
বচি ও িাসমান ব্যিীি 

অন্যান্য 

1 ২ ৩ ৪ ৫ 

জািীয় 165,158,616 1,800,486 22,185 163,335,945 

বচিশাল 9,100,102 38,877 2,181 9,059,044 

িট্টগ্রাম 33,202,326 424,179 5,221 32,772,926 

ঢাকা 44,215,107 884,496 9,470 43,321,141 

খুলনা 17,416,645 130,863 1,328 17,284,454 

ময়মনচসংহ 12,225,498 36,491 696 12,188,311 

িাজশাহী 20,353,119 65,526 1,316 20,286,277 

িংপুি 17,610,956 92,470 1,078 17,517,408 

চসরলট 11,034,863 127,584 895 10,906,384 

 

সািচণ ২.9 এ বসবারসি ধিন অনুর্ায়ী খানাি সংখ্যা ও জনসংখ্যা উরল্লখ কিা হরয়রছ। সািচণটি পর্ যারলািনা করি 

জদখা র্ায়, বচি খানা ও িাসমান খানায় বসবাসিি জনসংখ্যা র্থাক্ররম 1,800,486 জন ও 22,185 জন এবং বচি 

খানা ও িাসমান খানা ব্যিীি অন্যান্য খানায় বসবাসিি জনসংখ্যা 163,335,945 জন। বচিরি বসবাসিি 

জনসংখ্যা এবং িাসমান জলারকি সংখ্যা ঢাকা চবিারগ সরব যাচ্চ (র্থাক্ররম 884,496 জন ও 9,470 জন)। পক্ষোন্তরে 

িয়িনমসংহ মিভোরগ বচিরি বসবাসিি জনসংখ্যা এবং িাসমান জলারকি সংখ্যা সি বমনম্ন (র্থাক্ররম 36,491 জন ও 

696 জন)। 

 

২.10 চলঙ্গচিচিক িাসমান জনসংখ্যা   

চবিাগ জমাট পুরুষ মচহলা 

১ ২ ৩ ৪ 

জািীয় 22,119* 16,784 5,335 

বচিশাল 2,177 1,279 898 

িট্টগ্রাম 5,216 4,091 1,125 

ঢাকা 9,439 7,662 1,777 

খুলনা 1,325 965 360 

ময়মনচসংহ 692 475 217 

িাজশাহী 1,303 917 386 

িংপুি 1,074 728 346 

চসরলট 893 667 226 

 * ২০২২ সারলি শুমাচিরি 31 জন চহজিারক এ সািচণরি অন্তর্ভ যক্ত কিা হয়চন। এছাড়া ৩৫ জন িাসমান জলারকি পূণ যাঙ্গ জনমিমিক িথ্য পাওয়া র্ায়চন 

চবধায় িাঁরদিরক বচণ যি সািচণসহ পিবিী জনিাচিক চবরেষণসমূরহ চবরবিনা কিা হয়চন। িাই জমাট জনসংখ্যা ও চলঙ্গচিচিক জমাট জনসংখ্যাি মরধ্য 

পাথ যকয িরয়রছ। 

 

সািচণ ২.10 এ চবিাগওয়াচি চলঙ্গচিচিক িাসমান জনসংখ্যাি চবিাজন উরল্লখ কিা হরয়রছ। সািচণটি পর্ যারলািনা 

করি জদখা র্ায়, জদরশ জমাট িাসমান জনসংখ্যা ২২,১১৯ জন র্াি মরধ্য পুরুরষি সংখ্যা ১৬,৭৮৪ জন ও মচহলাি 

সংখ্যা ৫,৩৩৫ জন। চবিাগচিচিক পর্ যারলািনায় জদখা র্ায়, িাসমান জনসংখ্যা ঢাকা চবিারগ সরব যাচ্চ (৯,৪৩৯ জন) 

এবং ময়মনচসংহ চবিারগ সব যচনম্ন (৬৯২ জন)।  
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২.১1 জনসংখ্যাি ঘনত্ব  

)প্রচি বগ য চকরলাচমটারি(  

চবিাগ 

শুমাচি বছি  

1974 1981 1991 2001 2011 2022 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জািীয় 484 590 720 843 976 1,119 

বচিশাল 408 490 561 615 630 688 

িট্টগ্রাম 402 487 589 719 838 979 

ঢাকা 685 843 1,050 1,255 1,521 2,156 

খুলনা 394 478 570 660 704 782 

ময়মনচসংহ
*
 - - - - - 1,146 

িাজশাহী 502 612 759 875 1,018 1,121 

িংপুি
**

 - - - - 784 1,088 

চসরলট
***

 - 445 537 630 975 873 

*২০১১ সারলি শুমাচি বছরি ময়মনচসংহ চবিাগ ঢাকা চবিারগি অন্তর্ভ যক্ত চছল; 

 
**
২০০১ সারলি শুমাচি বছরি িংপুি চবিাগ িাজশাহী চবিারগি অন্তর্ভ যক্ত চছল;  

***১৯৭৪ সারলি শুমাচি বছরি চসরলট চবিাগ িট্টগ্রাম চবিারগি অন্তর্ভ যক্ত চছল। 

 

সািচণ ২.১1 এ শুমাচিি বছিচিচিক জনসংখ্যাি ঘনত্ব উরল্লখ কিা হরয়রছ। সািচণটি চবরেষণ করি জদখা র্ায়, ১৯৭৪ 

সারল বাংলারদরশ প্রচি বগ য চকরলাচমটারি জনসংখ্যাি ঘনত্ব চছল ৪৮৪ জন র্া ক্রমান্বরয় বৃচদ্ধ জপরয় ১৯৮১ সারল ৫৯০ 

জন, ১৯৯১ সারল ৭২০ জন, ২০০১ সারল ৮৪৩ জন, ২০১১ সারল ৯৭৬ জন এবং সব যরশষ ২০২২ সারল ১,১১৯ জরন 

উপনীি হরয়রছ। চবিাগচিচিক জনসংখ্যাি ঘনত্ব লক্ষ কিরল জদখা র্ায়, জনসংখ্যাি ঘনত্ব সবরিরয় জবচশ ঢাকা 

চবিারগ প্রচি বগ য চকরলাচমটারি (২,১৫৬ জন) এবং সবরিরয় কম বচিশাল চবিারগ প্রচি বগ য চকরলাচমটারি (৬৮৮ 

জন)। 
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মানচিত্র-১ চবিাগচিচিক জনসংখ্যাি ঘনত্ব 
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2.12 বয়সচিচিক জনসংখ্যাি শিকিা হাি   

বয়স গ্রুপ 

জনসংখ্যাি শিকিা হাি 
২০০১ ২০১১ ২০২২ 

শিকিা হাি ক্রমপুচঞ্জি 

শিকিা হাি 

শিকিা হাি ক্রমপুচঞ্জি 

শিকিা হাি 

শিকিা হাি ক্রমপুচঞ্জি 

শিকিা হাি 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জমাট 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 িদূর্ধ্য -   -   0.07 100.00 

 

সািচণ ২.১2 এ বয়সচিচিক জনসংখ্যাি শিকিা হাি উরল্লখ কিা হরয়রছ। ২০২২ সারলি িথ্য চবরেষণ করি জদখা 

র্ায়, ১৫-১৯ বছি বয়সী জনসংখ্যাি হাি সব যাচধক এবং ৯৫ ও িদূর্ধ্য  বয়সী জনসংখ্যাি হাি সব যচনম্ন। এ জথরক আিও 

পচিলচক্ষি হয় জর্, ২০১১ সারল িরুণ জনসংখ্যা (১৫-২৪ বছি বয়সী) চছল ১৮.১৬% র্া ২০২২ সারল ১৯.১১% 

হরয়রছ। 

জলখচিত্র: 2.8 বয়স-চলঙ্গ চপিাচমড (Age-Sex Pyramid) (চমচলয়ন) 

2011                                       2022 
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2.13 চশশু-মচহলা অনুপাি (Child-Woman Ratio)  

চবিাগ জমাট পল্লী শহি 

১ ২ ৩ ৪ 

জািীয় 332 351 295 

বচিশাল 349 356 327 

িট্টগ্রাম 372 393 330 

ঢাকা 298 326 267 

খুলনা 300 306 283 

ময়মনচসংহ 383 399 331 

িাজশাহী 307 315 280 

িংপুি 343 351 315 

চসরলট 372 383 324 

 

সািচণ ২.১3 এ প্রচি ১,০০০ জন ১৫-৪৯ বছি বয়সী মচহলাি চবপিীরি ০-৪ বছি বয়সী চশশুি অনুপাি জদখারনা 

হরয়রছ। সািচণ পর্ যারলািনা করি জদখা র্ায়, জািীয় পর্ যারয় প্রচি ১,০০০ জন সন্তান জন্মদারন সক্ষম বয়সী মচহলাি   

০-৪ বছি বয়সী চশশুি সংখ্যা ৩৩২ জন। পল্লী এলাকায় এ সংখ্যা ৩৫১ জন এবং শহি এলাকায় এ সংখ্যা ২৯৫ জন। 

চবিাগচিচিক পর্ যারলািনায় জদখা র্ায়, ময়মনচসংহ চবিারগ এ অনুপাি ৩৮৩ র্া সরব যাচ্চ এবং ঢাকা চবিারগ এ 

অনুপাি ২৯৮ র্া সব যচনম্ন।  

 

2.14 চনি যিশীলিা অনুপাি (Dependency Ratio) 

চবিাগ জািীয় পল্লী শহি 

1 2 3 4 

জািীয় 52.64 56.09 45.63 

বচিশাল 57.72 59.19 53.51 

িট্টগ্রাম 59.97 64.24 52.18 

ঢাকা 46.32 52.76 39.66 

খুলনা 48.00 49.00 45.07 

ময়মনচসংহ 60.33 62.43 53.43 

িাজশাহী 48.89 50.08 45.19 

িংপুি 53.09 54.20 49.26 

চসরলট 60.10 62.08 52.04 

 

সািচণ ২.১4 এ কম যক্ষম বয়সী জনসংখ্যাি (১৫-৬৪ বছি) চবপিীরি চনিযিশীল বয়সী (০-১৪ বছি এবং ৬৫ বছি ও 

িদূর্ধ্য) জনসংখ্যাি অনুপাি উপস্থাপন কিা হরয়রছ। জদরশ চনিযিশীলিাি এ অনুপাি ৫২.৬৪ র্া পল্লী এলাকায় ৫৬.০৯ 

এবং শহি এলাকায় ৪৫.৬৩। চনিযিশীলিাি অনুপাি ময়মনচসংহ চবিারগ সরব যাচ্চ (৬০.৩৩) এবং ঢাকা চবিারগ 

সব যচনম্ন (৪৬.৩২)।  

 

2.১5 বববাচহক অবস্থা (%)  

চবিাগ জমাট অচববাচহি বিযমারন চববাচহি চবধবা/চবপত্নীক িালাকপ্রাপ্ত দাম্পিয চবচিন্ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জািীয় 100 28.65 65.26 5.31 0.42 0.37 

বচিশাল 100 27.20 66.66 5.54 0.29 0.31 

িট্টগ্রাম 100 32.57 61.67 5.14 0.30 0.32 

ঢাকা 100 28.93 65.63 4.66 0.40 0.37 

খুলনা 100 24.52 68.85 5.62 0.55 0.46 

ময়মনচসংহ 100 27.75 65.74 5.76 0.40 0.35 

িাজশাহী 100 24.38 68.97 5.66 0.61 0.37 

িংপুি 100 25.78 67.65 5.84 0.38 0.35 

চসরলট 100 37.77 55.59 5.81 0.43 0.39 
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সািচণ ২.15 এ ১০ বছি ও িদূর্ধ্য বয়সী জনসংখ্যাি বববাচহক অবস্থাি শিকিা হাি উরল্লখ কিা হরয়রছ। জদরশ ১০ 

বছি ও িদূর্ধ্য বয়সী জনসংখ্যাি ২৮.৬৫% অচববাচহি এবং ৬৫.২৬% বিযমারন চববাচহি। বিযমারন চববাচহি 

সংখ্যাি হাি িাজশাহী চবিারগ সরব যাচ্চ (৬৮.৯৭%) এবং চসরলট চবিারগ সব যচনম্ন (৫৫.৫৯%)। 

 

2.১6 ধম যচিচিক জনসংখ্যা (%) 

চবিাগ জমাট মুসলমান চহন্দু জবৌদ্ধ চিষ্ট্ান অন্যান্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০২২ 

জািীয় ১০০.০০ 91.04 7.95 0.61 0.30 0.12 

বচিশাল ১০০.০০ 91.52 8.24 0.05 0.13 0.06 

িট্টগ্রাম 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 

খুলনা ১০০.০০ 88.18 11.52 0.01 0.24 0.06 

ময়মনচসংহ ১০০.০০ 95.54 3.92 0.01 0.46 0.07 

িাজশাহী ১০০.০০ 93.67 5.67 0.01 0.41 0.24 

িংপুি ১০০.০০ 86.41 12.98 0.02 0.41 0.18 

চসরলট ১০০.০০ 86.17 13.50 0.01 0.23 0.08 

২০১১ 

জািীয় ১০০.০০ 9০.৩৯ ৮.৫৪ 0.6২ 0.3১ 0.14 

বচিশাল ১০০.০০ 9০.৬৪ ৯.১৬ 0.0৪ 0.1৬ 0.00 

িট্টগ্রাম 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 

খুলনা ১০০.০০ 8৬.৮১ ১২.৮৫ 0.0০ 0.2৮ 0.06 

ময়মনচসংহ - - - - - - 

িাজশাহী ১০০.০০ 93.৩১ ৫.৮৮ 0.0০ 0.৩৮ 0.42 

িংপুি ১০০.০০ 86.০৩ ১৩.২১ 0.02 0৩৮ 0.36 

চসরলট ১০০.০০ 8৫.৫৯ ১৪.০৫ 0.01 0.23 1.12 

 

সািচণ ২.16 এ ধম যচিচিক জনসংখ্যাি শিকিা হাি উরল্লখ কিা হরয়রছ। সািচণটি  পর্ যারলািনা কিরল জদখা র্ায়, 

জনশুমাচি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুর্ায়ী জদরশি জমাট জনসংখ্যাি ৯১.০৪% মুসলমান, ৭.৯৫% চহন্দু, ০.৬১% জবৌদ্ধ, 

০.৩০% চিষ্ট্ান এবং ০.১২% অন্যান্য ধম যাবলম্বী। পক্ষান্তরি ২০১১ সারল ধম যচিচিক জনসংখ্যাি এ হাি চছল র্থাক্ররম 

9০.৩৯%, ৮.৫৪%, 0.6২%, 0.3১% ও 0.12%। 
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2.১7 সাক্ষিিাি হাি (৭ বছি ও িদূর্ধ্য) 

চবিাগ বাংলারদশ পল্লী শহি 

জমাট 

(পুরুষ ও 

মচহলা) 

পুরুষ মচহলা চহজড়া জমাট 

(পুরুষ ও 

মচহলা) 

পুরুষ মচহলা চহজড়া জমাট 

(পুরুষ ও 

মচহলা) 

পুরুষ মচহলা চহজড়া 

১ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ১1 ১2 ১3 

২০22 

জািীয় 74.66 76.56 72.82 ৫৩.৬৫ 71.56 73.29 69.93 ৫১.৯৭ 81.28 83.18 79.30 ৫৫.২৮ 

বচিশাল 77.57 78.49 76.71 ৬৫.৩০ 75.95 76.73 75.23 ৬৬.১১ 82.35 83.51 81.21 ৬৪.৬৫ 

িট্টগ্রাম 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 

খুলনা 75.02 77.16 72.95 ৫৯.৯৩ 72.93 75.00 70.92 ৬০.২৬ 81.35 83.59 79.14 ৫৯.৫৩ 

ময়মনচসংহ 67.09 68.77 65.49 ৪৪.৩৬ 64.59 66.10 63.17 ৪১.৩২ 75.60 77.67 73.57 ৪৮.২৯ 

িাজশাহী 71.91 73.90 69.97 ৫৪.২৩ 69.31 71.26 67.43 ৫০.১৫ 80.13 82.12 78.15 ৬২.১৯ 

িংপুি 70.75 73.88 67.69 ৪৯.৮৩ 68.95 72.13 65.88 ৫১.৪১ 77.05 79.96 74.16 ৪৭.৪৪ 

চসরলট 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 

জািীয় ৫১.৭৭ ৫৪.১১ ৪৯.৪৪ - ৪৭.১৬ ৪৯.০১ ৪৫.৩৮ - ৬৬.৪০ 69.30 63.22 - 

বচিশাল ৫৬.৭৫ ৫৭.৬২ ৫৫.৯৩ - ৫৪.০৬ ৫৪.৬২ ৫৩.৫৩ - ৭০.১৩ ৭১.৯২ ৬৮.৩০ - 

িট্টগ্রাম 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 - 

খুলনা ৫৩.২৩ ৫৫.৭২ ৫০.৭৫  ৫০.২০ ৫২.৫১ ৪৭.৯৩  ৬৬.৭৮ ৬৯.৭২ ৬৩.৭৩  

ময়মনচসংহ - - - - - - - - - - - - 

িাজশাহী ৪৮.০৫ ৫০.৫০ ৪৫.৬০ - ৪৪.৫৯ ৪৬.৯০ ৪২.৩০ - ৬৩.৪৬ ৬৬.২০ ৬০.৬২ - 

িংপুি ৪৭.১৯ ৫০.৬০ ৪৩.৮২ - ৪৪.৮১ ৪৮.১৩ ৪১.৫৬ - ৬২.১১ ৬৫.৭৯ ৫৮.৩৪ - 

চসরলট ৪৫.০১ ৪৬.৯৬ ৪৩.১০ - ৪২.২৬ ৪৩.৮৬ ৪০.৭২ - ৬০.১৯ ৬৩.২০ ৫৬.৯৫ - 

 

সািচণ ২.17 এ ৭ (সাি) বছি ও িদূর্ধ্য বয়সী জনসংখ্যাি চলঙ্গ ও এলাকাচিচিক সাক্ষিিাি শিকিা হাি উরল্লখ কিা 

হরয়রছ। সািচণ পর্ যারলািনায় জদখা র্ায়, ২০২২ সারল বাংলারদরশ জমাট (পুরুষ ও মচহলা) সাক্ষিিাি হাি 74.66%, 

র্া পল্লী এলাকায় 71.56% এবং শহি এলাকায় 81.28%। চলঙ্গচিচিক চবরেষরণ জদখা র্ায় পুরুরষি সাক্ষিিাি হাি 

76.56%, মচহলারদি সাক্ষিিাি হাি 72.82% এবং চহজড়ারদি সাক্ষিিাি হাি ৫৩.৬৫%। জমাট (পুরুষ ও 

মচহলা) সাক্ষিিাি সরব যাচ্চ হাি ঢাকা চবিারগ 78.09% এবং সব যচনম্ন হাি ময়মনচসংহ চবিারগ 67.09%। ২০১১ 

সারল জমাট (পুরুষ ও মচহলা) সাক্ষিাি হাি চছল ৫১.৭৭%। চবিাগচিচিক চবরেষরণ জদখা র্ায় জর্, বচিশাল  চবিারগ 

সরব যাচ্চ (৫৬.৭৫%) এবং চসরলট চবিারগ সব যচনম্ন (৪৫.০১%)।  

 

জলখচিত্র ২.9 সাক্ষিিাি হাি 

 

  

পুরুষ মচহলা পুরুষ মচহলা পুরুষ মচহলা

জািীয় পল্লী শহি

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 প্রচিবন্ধীি সংখ্যা ও হাি 

চবিাগ 
জমাট পুরুষ মচহলা 

সংখ্যা শিকিা হাি সংখ্যা শিকিা হাি সংখ্যা শিকিা হাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জািীয় 2,361,604 1.43 1,334,105 1.63 1,027,499 1.23 

বচিশাল 146,540 1.61 82,544 1.86 63,996 1.37 

িট্টগ্রাম 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 

খুলনা 308,185 1.77 174,899 2.03 133,286 1.52 

ময়মনচসংহ 188,043 1.54 104,310 1.74 83,733 1.34 

িাজশাহী 333,011 1.64 188,942 1.87 144,069 1.40 

িংপুি 304,163 1.73 170,877 1.96 133,286 1.50 

চসরলট 162,068 1.47 90,557 1.68 71,511 1.27 

 

সািচণ ২.18 এ কমপরক্ষ একটি প্রচিবচন্ধিা িরয়রছ এমন ব্যচক্তি সংখ্যা ও শিকিা হাি উরল্লখ কিা হরয়রছ। সািচণটি 

পর্ যারলািনা করি জদখা র্ারি, জদরশি জমাট জনসংখ্যাি  2,361,604 জন (1.43%) এি কমপরক্ষ এক ধিরনি 

প্রচিবচন্ধিা িরয়রছ। জমাট পুরুরষি 1.63% এবং জমাট মচহলাি 1.23% এি কমপরক্ষ এক ধিরনি প্রচিবচন্ধিা 

িরয়রছ। সব যাচধক প্রচিবচন্ধিা িরয়রছ খুলনা চবিারগ (1.77%) এবং সব যচনম্ন প্রচিবচন্ধিা িরয়রছ ঢাকা চবিারগ 

(1.08%)। পুরুষ ও মচহলা উিয় জক্ষরত্রই সব যাচধক প্রচিবচন্ধিা িরয়রছ খুলনা চবিারগ (পুরুষ-২.০৩% ও মচহলা- 

১.৫২%) এবং উিয় জক্ষরত্রই সব যচনম্ন প্রচিবচন্ধিা িরয়রছ ঢাকা চবিারগ (পুরুষ-১.১৯% ও মচহলা- ০.৯৫%)।  

         

2.১9 ধিন ও চলঙ্গ অনুর্ায়ী প্রচিবচন্ধিাি হাি  

প্রচিবচন্ধিাি ধিন 
জমাট প্রচিবন্ধী ব্যমিে চিচিরি  জমাট জনসংখ্যাি চিচিরি 

জমাট পুরুষ মচহলা জমাট পুরুষ মচহলা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জমাট ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

অটিজম 3.78 3.92 3.59 0.05 0.06 0.04 

শািীচিক প্রচিবচন্ধিা 32.০০ 34.87 28.26 0.46 0.57 0.35 

মানচসক অসুস্থিাজচনি প্রচিবচন্ধিা  9.65 9.64 9.66 0.14 0.16 0.12 

দৃচষ্ট্ প্রচিবচন্ধিা 11.46 10.28 12.98 0.16 0.17 0.16 

বাক প্রচিবচন্ধিা 8.6০ 8.52 8.71 0.12 0.14 0.11 

বুচদ্ধ প্রচিবচন্ধিা 5.9০ 6.03 5.73 0.08 0.10 0.07 

শ্রবণ প্রচিবচন্ধিা 5.07 4.33 6.02 0.07 0.07 0.07 

শ্রবণ- দৃচষ্ট্ প্রচিবচন্ধিা  0.58 0.41 0.8০ 0.01 0.01 0.01 

জসচিব্রাল পালচস 1.24 1.28 1.18 0.02 0.02 0.01 

ডাউন চসনররাম  1.08 0.98 1.21 0.02 0.02 0.01 

বহুমাচত্রক প্রচিবচন্ধিা 11.57 11.38 11.81 0.17 0.19 0.15 

অন্যান্য প্রচিবচন্ধিা 9.09 8.35 10.05 0.13 0.14 0.12 

প্রচিবচন্ধ নয়  - - - 98.57 98.37 98.77 

 

সািচণ ২.19 এ প্রচিবচন্ধিাি ধিন অনুর্ায়ী শিকিা হাি উরল্লখ কিা হরয়রছ। সািচণরি প্রচিবচন্ধিাি প্রচিটি ধিরনি 

জক্ষরত্র শুধু এক ধিরনি  প্রচিবচন্ধিারক চবরবিনা কিা হরয়রছ। উরল্লখ্য, জকারনা ব্যচক্তি মরধ্য একাচধক ধিরনি 

প্রচিবচন্ধিা পচিলচক্ষি হরল িা বহুমাচত্রক প্রচিবচন্ধিা চহরসরব চবরবচিি হরয়রছ। সািচণটি পর্ যারলািনা করি জদখা 

র্ারি, জমাট প্রচিবন্ধী মরধ্য শািীচিক প্রচিবচন্ধিা সম্পন্ন ব্যচক্তি সংখ্যা সব যাচধক (32%) র্া জদরশি জমাট জনসংখ্যাি 

0.46%।  
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২.২০  জমাবাইল জ ান ব্যবহািকািী (%) 

চবিাগ 
৫ বছি ও িদূর্ধ্য বয়সীরদি জন্য ১৮ বছি ও িদূর্ধ্য বয়সীরদি জন্য 

জমাট পুরুষ মচহলা জমাট পুরুষ মচহলা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জািীয় 55.89 66.53 45.53 72.31 86.72 58.83 

বচিশাল 56.39 64.74 48.5 73.63 85.48 63.02 

িট্টগ্রাম 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 

খুলনা 55.91 68.76 43.36 69.35 85.97 53.72 

ময়মনচসংহ 49.91 62.6 37.85 65.63 83.39 49.67 

িাজশাহী 54.3 68.99 39.96 67.57 86.65 49.75 

িংপুি 51.84 66.86 37.17 66.02 86.05 47.35 

চসরলট 47.55 59.68 36.09 65.48 82.96 49.78 

 

সািচণ ২.২০ এ ৫ (পাঁি) বছি ও িদূর্ধ্য এবং ১৮ (আঠারিা) বছি ও িদূর্ধ্য  জনসংখ্যাি মরধ্য চনজ ব্যবহারিি জমাবাইল 

জ ান িরয়রছ এমন জনসংখ্যাি শিকিা হাি উরল্লখ কিা হরয়রছ। সািচণ পর্ যারলািনায় জদখা র্ায়, ৫ (পাঁি) বছি ও 

িদূর্ধ্য বয়সীরদি মরধ্য জমাট ৫৫.৮৯% এবং  ১৮ (আঠারিা) বছি ও িদূর্ধ্য  বয়সীরদি মরধ্য ৭২.৩১% জনসংখ্যাি 

চনজ ব্যবহারিি জমাবাইল জ ান িরয়রছ। চলঙ্গচিচিক চবরেষরণ জদখা র্ায়, ৫ (পাঁি) বছি ও িদূর্ধ্য বয়সীরদি মরধ্য 

66.53% পুরুরষি ও ৪৫.৫৩% মচহলাি এবং ১৮ (আঠারিা) বছি ও িদূর্ধ্য বয়সীরদি মরধ্য  ৮৬.৭২% পুরুরষি ও 

৫৮.৮৩% মচহলাি চনজ ব্যবহারিি জমাবাইল জ ান িরয়রছ। চবিাগচিচিক চবরেষরণ পচিলচক্ষি হয়, উিয় জশ্রচণি 

বয়সীরদি মরধ্য চনজ ব্যবহারিি জমাবাইল জ ান িরয়রছ এমন জনসংখ্যা সব যাচধক ঢাকা চবিারগ এবং সব যচনম্ন চসরলট 

চবিারগ। 

 

২.২১ ইন্টািরনট ব্যবহািকািী (%) 

চবিাগ 
৫ বছি ও িদূর্ধ্য বয়সীরদি জন্য ১৮ বছি ও িদূর্ধ্য বয়সীরদি জন্য 

জমাট পুরুষ মচহলা জমাট পুরুষ মচহলা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জািীয় 30.68 38.02 23.52 37.01 46.53 28.09 

বচিশাল 23.70 30.41 17.37 28.72 37.55 20.81 

িট্টগ্রাম 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 

খুলনা 27.54 35.94 19.34 31.49 41.73 21.86 

ময়মনচসংহ 20.23 27.94 12.90 24.37 34.26 15.47 

িাজশাহী 23.34 31.77 15.12 26.40 36.47 16.98 

িংপুি 17.67 25.41 10.11 20.62 30.14 11.74 

চসরলট 28.05 35.57 20.95 36.12 46.71 26.60 

 

সািচণ ২.২১ এ ৫ (পাঁি) বছি ও িদূর্ধ্য এবং ১৮ (আঠারিা) বছি ও িদূর্ধ্য  জনসংখ্যাি মরধ্য গত রতন মাদস ইন্টািদনে 

ব্যবহাি কদিদে এমন জনসংখ্যাি শিকিা হাি উরল্লখ কিা হরয়রছ। সািচণ পর্ যারলািনায় জদখা র্ায়, ৫ (পাঁি) বছি ও 

িদূর্ধ্য বয়সীরদি মরধ্য জমাট ৩০.৬৮% এবং  ১৮ (আঠারিা) বছি ও িদূর্ধ্য  বয়সীরদি মরধ্য ৩৭.০১% জনসাংখ্যা গত 

রতন মাদস ইন্টািদনে ব্যবহাি কদিদে। চলঙ্গচিচিক চবরেষরণ জদখা র্ায়, ৫ (পাঁি) বছি ও িদূর্ধ্য বয়সীরদি মরধ্য 

৩৮.০২% পুরুরষি ও ২৩.৫২% মচহলাি এবং ১৮ (আঠারিা) বছি ও িদূর্ধ্য বয়সীরদি মরধ্য  ৪৬.৫৩% পুরুরষি ও 

২৮.০৯% মচহলা গত রতন মাদস ইন্টািদনে ব্যবহাি কদিদে। চবিাগচিচিক চবরেষরণ পচিলচক্ষি হয়, উিয় জশ্রচণি 

বয়সীরদি মরধ্য গত রতন মাদস ইন্টািদনে ব্যবহাি কদিদে এমন জনসংখ্যা সব যাচধক ঢাকা চবিারগ এবং সব যচনম্ন িংপুি 

চবিারগ। 
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অধ্যোয়-৩: খোনোে বিমশষ্ট্য 

অধ্যোয় ৩ এ খোনোে সংখ্যো, খোনোে আকোে, িোসগৃরহে সংখ্যো, খোনোে খোিোে পোমনে প্রধোন উৎস, খোনোে টয়রলট সুমিধোে ধেন 

এিং খোনোে মিদ্যযৎ সুমিধোে প্রধোন উৎস উপস্থোপন কেো হরয়রে। 

 

৩.1 খানাি সংখ্যা  

শুমাচি বছি 

খানাি সংখ্যা  

গণনাকৃি সমন্বয়কৃি  

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 

 

সািচণ ৩.১ এ ১৯৭৪-২০২২ সমরয় চবচিন্ন শুমাচি বছরি বাংলারদরশি খানাি সংখ্যা উরল্লখ কিা হরয়রছ। জদরশি জমাট 

খানাি সংখ্যা ক্রমান্বরয় বৃচদ্ধ জপরয়রছ। ১৯81 সারল বাংলারদরশি জমাট খানাি সংখ্যা চছল ১৫,০৭৫,৮৮৫ টি র্া 

সমরয়ি ব্যবধারন ২.৭২ গুণ বৃচদ্ধ জপরয় ২০২২ সারল 41,010,051টি হরয়রছ। 

 

৩.২ মিভোগ অনুযোয়ী খানাি সংখ্যা ও আকাি  

চবিাগ খানাি সংখ্যা খানাি আকাি 

2011 2022 2011 2022 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

জািীয় ৩২,১৭৩,৬৩০ 41,010,051 4.5 4.0 

বচিশাল 1862841 2,219,801 4.৫ 4.1 

িট্টগ্রাম 5626310 7,528,333 ৫.০ 4.4 

ঢাকা ১০৮৪৯৩১৫ 11,628,899 ৪.৪ 3.8 

খুলনা 3739779 4,501,091 4.2 3.9 

ময়মনচসংহ - 3,057,546 - 4.0 

িাজশাহী 4486829 5,371,729 4.1 3.8 

িংপুি 3817664 4,488,995 4.1 3.9 

চসরলট 1790892 2,213,657 5.5 5.0 

 

সািচণ ৩.২ এ শুমাচিি বছিচিচিক খানাি সংখ্যা এবং খানাি আকাি উরল্লখ কিা হরয়রছ। সািচণটি চবরেষণ করি 

জদখা র্ায়, ২০১১ সারল খানাি  সংখ্যা চছল ৩২,১৭৩,৬৩০টি র্া ক্রমান্বরয় বৃচদ্ধ জপরয় ২০২২ সারল 41,010,051টি জি 

উপনীি হরয়রছ। এছাড়া খানাি আকাি ২০১১ সারল চছল ৪.৫ র্া ২০২২ সারল হ্রাস জপরয় ৪.০ হরয়রছ। চবিাগচিচিক 

খানাি সংখ্যা এবং আকাি লক্ষ কিরল জদখা র্ায়, ঢাকা চবিারগ খানাি সংখ্যা সরব যাচ্চ (11,628,899 টি) এবং 

চসরলট চবিারগ সব যচনম্ন (2,213,657টি) চকন্তু খানাি আকাি চসরলট চবিারগ সরব যাচ্চ (৫.০) এবং ঢাকা চবিাগ ও 

িাজশাহী চবিারগ সব যচনম্ন (৩.৮)।   
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৩.৩ পল্লী ও শহিচিচিক খানাি সংখ্যা ও আকাি 

চবিাগ 
খানাি সংখ্যা খানাি আকাি 

জমাট পল্লী শহি জমাট পল্লী শহি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জািীয় 41,010,051 27,820,341 13,189,710 4.0 4.1 3.9 

বচিশাল 2,219,801 1,664,051 555,750 4.1 4.1 4.1 

িট্টগ্রাম 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 

খুলনা 4,501,091 3,383,402 1,117,689 3.9 3.9 3.9 

ময়মনচসংহ 3,057,546 2,385,120 672,426 4.0 4.0 4.1 

িাজশাহী 5,371,729 4,127,198 1,244,531 3.8 3.8 3.9 

িংপুি 4,488,995 3,530,571 958,424 3.9 3.9 4.0 

চসরলট 2,213,657 1,783,602 430,055 5.0 5.0 4.8 

 

সািচণ ৩.৩ এ পল্লী ও শহি এলাকা অনুর্ায়ী খানাি সংখ্যা এবং খানাি আকাি উরল্লখ কিা হরয়রছ। সািচণটি চবরেষণ 

করি জদখা র্ায়, পল্লী এলাকায় জদরশি জমাট খানাি সংখ্যা 27,820,341টি এবং শহি এলাকায় খানাি সংখ্যা   

13,189,710টি। চবিাগচিচিক খানাি সংখ্যা চবরেষরণ জদখা র্ায়, পল্লী এলাকায় ঢাকা চবিারগ খানাি সংখ্যা সরব যাচ্চ  

(6,023,100টি) এবং বচিশাল চবিারগ সব যচনম্ন (1,664,051টি)। অনুরূপভোরি শহি এলাকায় ঢাকা চবিারগ খানাি 

সংখ্যা সরব যাচ্চ (5,605,799) পক্ষোন্তরে চসরলট চবিারগ খানাি সংখ্যা সব যচনম্ন (430,055টি)। খোনাি আকাি লক্ষ কিরল 

জদখা র্ায়, পল্লী ও শহি উিয় এলাকাি জক্ষরত্রই খানাি আকাি সরব যাচ্চ চসরলট চবিারগ (র্থাক্ররম 5.0 ও 4.8)। িরব, 

পল্লী এলাকায় খানাি আকাি সব যচনম্ন িাজশাহী চবিারগ (3.8) চকন্তু শহি এলাকায় সব যচনম্ন ঢাকা চবিারগ (3.৭)।    

 

৩.৪ বসবারসি ধিন অনুর্ায়ী খানাি সংখ্যা  

চবিাগ 

িসিোরসে ধেন 

জমাট বচি খোনোে িাসমান খোনো 
বচি ও িাসমান ব্যিীি 

অন্যান্য খোনো 

1 2 ৩ ৪ ৫ 

জািীয় 41,010,051 507,486 19,134 40,483,431 

বচিশাল 2,219,801 10,009 1,070 2,208,722 

িট্টগ্রাম 7,528,333 110,857 4,529 7,412,947 

ঢাকা 11,628,899 269,513 8,676 11,350,710 

খুলনা 4,501,091 36,333 1,236 4,463,522 

ময়মনচসংহ 3,057,546 9,286 637 3,047,623 

িাজশাহী 5,371,729 17,713 1,153 5,352,863 

িংপুি 4,488,995 24,425 991 4,463,579 

চসরলট 2,213,657 29,350 842 2,183,465 

 

সািচণ ৩.৪ এ বসবারসি ধিন অনুর্ায়ী খানাি সংখ্যা ও জনসংখ্যা উরল্লখ কিা হরয়রছ। সািচণটি পর্ যারলািনা করি 

জদখা র্ায়, বচি খানা ও িাসমান খানাি সংখ্যা র্থাক্ররম 507,486টি এবং 19,134টি। পক্ষান্তরি বচি খানা ও 

িাসমান খানা ব্যিীি অন্যান্য খানাি সংখ্যা 4০,৪৮৩,৪৩১টি।  
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৩.৫ বাসগৃরহি সংখ্যা 

চবিাগ জমাট  পল্লী শহি 

১ ২ ৩ ৪ 

জািীয় 35,990,951 27,811,667 8,179,284 

বচিশাল 2,034,638 1,585,451 449,187 

িট্টগ্রাম 6,450,133 4,798,755 1,651,378 

ঢাকা 8,119,205 5,799,998 2,319,207 

খুলনা 4,303,563 3,407,059 896,504 

ময়মনচসংহ 3,062,378 2,473,786 588,592 

িাজশাহী 5,128,861 4,107,964 1,020,897 

িংপুি 5,007,156 4,049,887 957,269 

চসরলট 1,885,017 1,588,767 296,250 

 

সািচণ ৩.৫ এ চবিাগওয়াচি পল্লী ও শহিচিচিক জদরশি জমাট বাসগৃরহি সংখ্যা উপস্থাপন কিা হরয়রছ। জদরশ সব যরমাট 

বাসগৃরহি সংখ্যা 35,990,951 টি র্াি মরধ্য পল্লী এলাকায় ২৭,৮১১,৬৬৭টি এবং শহি এলাকায় ৮,১৭৯,২৮৪টি। 

সব যাচধক বাসগৃরহি সংখ্যা ঢাকা চবিারগ (৮,১১৯,২০৫ টি) এবং সব যচনম্ন চসরলট চবিারগ (১,৮৮৫,০১৭ টি)। 

 

৩.৬ খাবাি পাচনি প্রধান উৎস (%) 

চবিাগ 

জমাট ট্যাপ/ পাইপ 

(সাপ্লাই) 

টিউবওরয়ল 

(গিীি/ 

অগিীি) 

জবািলজাি 

পাচন/পাচনি 

জাি 

কূপ/কূয়া পুকুি/নদী/

খাল/রলক 

ঝিনা/ ছড়া বৃচষ্ট্ি পাচন অন্যান্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

জািীয় ১০০.০০ 11.74 85.66 0.59 0.35 0.89 0.12 0.42 0.24 

বচিশাল ১০০.০০ 3.94 91.54 0.22 0.08 2.85 0.00 1.26 0.10 

িট্টগ্রাম 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 

খুলনা ১০০.০০ 3.38 86.53 3.14 0.04 3.76 0.00 3.02 0.12 

ময়মনচসংহ ১০০.০০ 1.53 97.64 0.06 0.18 0.08 0.03 0.01 0.46 

িাজশাহী ১০০.০০ 6.42 93.23 0.07 0.08 0.02 0.00 0.00 0.18 

িংপুি ১০০.০০ 1.00 98.83 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.10 

চসরলট ১০০.০০ 5.50 87.56 0.17 1.98 3.78 0.10 0.19 0.71 

 

সািচণ ৩.৬ এ খানায় খাবাি পাচনি প্রধান উৎরসি চবিাজন শিকিা হারি উরল্লখ কিা হরয়রছ। সািচণটি চবরেষণ 

কিরল জদখা র্ায়, জািীয় পর্ যারয় ৮৫.৬৬% খানাি খাবাি পাচনি প্রধান উৎস গিীি/অগিীি টিউবওরয়ল এবং 

১১.৭৪% খানাি খাবাি পাচনি প্রধান উৎস ট্যাপ/পাইপ (সাপ্লাই)। িংপুি চবিারগ সরব যাচ্চ ৯৮.৮৩% খানাি খাবাি 

পাচনি প্রধান উৎস গিীি/অগিীি টিউবওরয়ল এবং ঢাকা চবিারগ সরব যাচ্চ ২৬.৬৪% খানাি খাবাি পাচনি প্রধান উৎস 

ট্যাপ/পাইপ (সাপ্লাই)।  

 



জনশুমাচি ও গৃহগণনা ২০২২ 

 

24 

 

জলখচিত্র ৩.১ খাবাি পাচনি প্রধান উৎস  

 
 

৩.৭ টয়রলট সুচবধাি ধিন  (%) 

চবিাগ 

জমাট ফ্লাশ করি/পাচন 

জঢরল চনিাপদ 

চনষ্কাশন 

ফ্লাশ করি/পাচন 

জঢরল অচনিাপদ 

চনষ্কাশন 

স্ল্যাবসহ চপট ল্যাচিন/ 

জিচন্টরলরটড ইমপ্রুিড 

ল্যাচিন/ করম্পাচটং 

ল্যাচিন 

স্ল্যাব ছাড়া 

চপট ল্যাচিন/ 

উন্মকু্ত চপট 

কাঁিা/ জখালা/ঝুলন্ত 

ল্যাচিন 

(স্থায়ী/অস্থায়ী) 

জখালা 

জায়গা /   

ল্যাচিন জনই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

জািীয় ১০০.০০ 56.04 12.86 21.72 4.08 4.07 1.23 

বচিশাল ১০০.০০ 38.16 12.51 41.95 5.27 1.81 0.30 

িট্টগ্রাম 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 

খুলনা ১০০.০০ 55.03 11.44 24.90 3.79 4.51 0.34 

ময়মনচসংহ ১০০.০০ 38.73 18.19 26.01 8.65 6.87 1.55 

িাজশাহী ১০০.০০ 55.34 11.36 22.67 4.01 5.07 1.56 

িংপুি ১০০.০০ 43.77 11.62 27.45 4.21 8.64 4.31 

চসরলট ১০০.০০ 46.35 17.97 15.00 8.37 9.66 2.65 

 

সািচণ ৩.৭ এ টয়রলট সুচবধাি ধিরনি চবিাজন শিকিা হারি উরল্লখ কিা হরয়রছ। সািচণটি চবরেষণ করি জদখা র্ায়, 

জািীয় পর্ যারয় 56.04% খানায় ফ্লাশ করি/পাচন জঢরল চনিাপদ চনষ্কাশন সংবচলি টয়রলট সুচবধা িরয়রছ। ২১.৭২ % 

খানায় স্ল্যাবসহ চপট ল্যাচিন/জিচন্টরলরটড ইমপ্রুিড ল্যাচিন/করম্পাচটং ল্যাচিন সংবচলি টয়রলট সুচবধা িরয়রছ এবং 

1.23% খানায় টয়রলট সুচবধা জনই।  

 

  

11.74%

85.65%

0.59%

0.35%
0.89% 0.12% 0.42% 0.24%

ট্যাপ/পাইপ (সাপ্লাই)

টিউবওরয়ল (গিীি/অগিীি)

জবািলজাি পাচন/পাচনি জাি

কূপ/কূয়া

পুকুি/নদী/খাল

ঝিনা/ছড়া

বৃচষ্ট্ি পাচন

অন্যান্য
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জলখচিত্র ৩.২ টয়রলট সুচবধাি ধিন  

   

৩.৮ চবদ্যযৎ সুচবধাি প্রধান উৎস (%) 

চবিাগ জমাট জািীয় চগ্রড জসৌি চবদ্যযৎ অন্যান্য 
চবদ্যযৎ সুচবধা 

জনই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

জািীয় ১০০.০০ 97.61 1.45 0.19 0.75 

বচিশাল ১০০.০০ 96.66 2.30 0.24 0.80 

িট্টগ্রাম ১০০.০০ 93.37 5.06 0.34 1.23 

ঢাকা ১০০.০০ 99.30 0.31 0.13 0.25 

খুলনা ১০০.০০ 99.04 0.34 0.10 0.53 

ময়মনচসংহ ১০০.০০ 98.67 0.39 0.20 0.74 

িাজশাহী ১০০.০০ 98.30 0.83 0.09 0.78 

িংপুি ১০০.০০ 97.73 0.88 0.20 1.20 

চসরলট ১০০.০০ 97.75 0.71 0.32 1.21 

 

সািচণ ৩.৮ এ খানায় চবদ্যযৎ সুচবধাি প্রধান উৎরসি হাি উরল্লখ কিা হরয়রছ। সািচণ জথরক জদখা র্ারি, জািীয় পর্ যারয় 

৯৭.৬১% খানায় চবদ্যযৎ সুচবধাি প্রধান উৎস জািীয় চগ্রড। ১.৪৫% খানায় জসৌি চবদ্যযৎ ০.১৯% খানায় অন্যান্য উৎস 

(জর্মন: জজনারিটি) এবং ০.৭৫% খানায় চবদ্যযৎ সুচবধা জনই। 

 

 

 

  

ফ্লাশ করি/পাচন জঢরল চনিাপদ চনষ্কাশন  

56.0%

ফ্লাশ করি/পাচন জঢরল অচনিাপদ 

চনষ্কাশন  

12.9%

স্ল্যাবসহ চপট ল্যাচিন/ জিচন্টরলরটড 

ইমপ্রুিড ল্যাচিন   / করম্পাচটং ল্যাচিন

21.7%

স্ল্যাব ছাড়া চপট ল্যাচিন / উন্মুক্ত চপট

4.1%

কাঁিা/ জখালা/ঝুলন্ত ল্যাচিন 

(স্থায়ী/অস্থায়ী)

4.1%

জখালা জায়গা / ল্যাচিন জনই

1.2%
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সংরর্াজনী 1: চবশদ সািচণ 

স-১.১ জজলাচিচিক জনসংখ্যা ও চলঙ্গানুপাি 

জজলা জমাট জনসংখ্যা 
চলঙ্গচিচিক চবিাজন 

চলঙ্গানুপাি 
পুরুষ মচহলা চহজড়া জমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জািীয় 165,158,616 81,712,824 83,347,206 12,629 165,072,659 98.04 

বচিশাল 9,100,102 4,436,750 4,658,421 563 9,095,734 95.24 

বিগুনা 1,010,530 494,625 515,608 96 1,010,329 95.93 

বচিশাল 2,570,450 1,254,840 1,314,423 151 2,569,414 95.47 

জিালা 1,932,514 945,076 985,131 129 1,930,336 95.93 

ঝালকাঠি 661,161 316,521 344,424 40 660,985 91.90 

পটুয়াখালী 1,727,254 843,027 883,656 93 1,726,776 95.40 

চপরিাজপুি 1,198,193 582,661 615,179 54 1,197,894 94.71 

িট্টগ্রাম 33,202,326 16,024,572 17,160,140 2,026 33,186,738 93.38 

বান্দিবান 481,109 246,590 234,035 17 480,642 105.36 

ব্রাহ্মণবাচড়য়া 3,306,559 1,537,743 1,767,766 202 3,305,711 86.99 

িাঁদপুি 2,635,748 1,228,774 1,405,682 132 2,634,588 87.41 

িট্টগ্রাম 9,169,464 4,566,039 4,597,076 645 9,163,760 99.32 

কুচমল্লা 6,212,216 2,898,583 3,310,416 373 6,209,372 87.56 

কক্সবাজাি 2,823,265 1,432,864 1,388,086 173 2,821,123 103.23 

জ নী 1,648,896 780,065 868,124 84 1,648,273 89.86 

খাগড়াছচড় 714,119 357,406 356,477 51 713,934 100.26 

লক্ষ্মীপুি 1,938,111 912,932 1,024,669 118 1,937,719 89.10 

জনায়াখালী 3,625,252 1,730,561 1,893,604 198 3,624,363 91.39 

িাঙ্গামাটি 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 

 চিদপুি 2,162,876 1,050,193 1,112,061 151 2,162,405 94.44 

গাজীপুি 5,263,474 2,734,086 2,524,805 599 5,259,490 108.29 

জগাপালগঞ্জ 1,295,053 634,105 660,770 65 1,294,940 95.96 

চকরশািগঞ্জ 3,267,630 1,572,370 1,694,057 225 3,266,652 92.82 

মাদািীপুি 1,293,027 615,579 677,043 79 1,292,701 90.92 

মাচনকগঞ্জ 1,558,024 751,784 805,890 107 1,557,781 93.29 

মুন্সীগঞ্জ 1,625,418 788,145 836,564 93 1,624,802 94.21 

নািায়ণগঞ্জ 3,909,138 2,015,845 1,892,162 364 3,908,371 106.54 

নিচসংদী 2,584,452 1,265,578 1,317,873 178 2,583,629 96.03 

িাজবাড়ী 1,189,821 581,907 607,499 95 1,189,501 95.79 

শিীয়িপুি 1,294,561 621,288 672,752 87 1,294,127 92.35 

টাঙ্গাইল 4,037,608 1,945,002 2,090,982 349 4,036,333 93.02 

খুলনা 17,416,645 8,620,114 8,786,554 1,148 17,407,816 98.11 

বারগিহাট 1,613,079 801,716 810,581 90 1,612,387 98.91 

চুয়াডাঙ্গা 1,234,066 607,558 626,245 93 1,233,896 97.02 

র্রশাি 3,076,849 1,522,763 1,549,146 195 3,072,104 98.30 

চঝনাইদহ 2,005,849 995,544 1,009,712 148 2,005,404 98.60 

খুলনা 2,613,385 1,311,388 1,300,698 228 2,612,314 100.82 

কুচষ্ট্য়া 2,149,692 1,055,681 1,093,549 124 2,149,354 96.54 

মাগুিা 1,033,115 508,940 523,988 48 1,032,976 97.13 

জমরহিপুি 705,356 340,025 365,165 39 705,229 93.12 

নড়াইল 788,673 383,380 404,814 43 788,237 94.71 
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জজলা জমাট জনসংখ্যা 
চলঙ্গচিচিক চবিাজন 

চলঙ্গানুপাি 
পুরুষ মচহলা চহজড়া জমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সািক্ষীিা 2,196,581 1,093,119 1,102,656 140 2,195,915 99.14 

ময়মনচসংহ 12,225,498 5,984,875 6,233,864 972 12,219,711 96.01 

জামালপুি 2,499,737 1,215,902 1,282,768 170 2,498,840 94.79 

ময়মনচসংহ 5,899,052 2,897,880 2,997,931 471 5,896,282 96.66 

জনত্ররকাণা 2,324,856 1,138,660 1,184,308 219 2,323,187 96.15 

জশিপুি 1,501,853 732,433 768,857 112 1,501,402 95.26 

িাজশাহী 20,353,119 10,079,495 10,265,796 1,574 20,346,865 98.19 

বগুড়া 3,734,300 1,852,193 1,880,480 433 3,733,106 98.50 

জয়পুিহাট 956,430 472,531 483,563 94 956,188 97.72 

নওগাঁ 2,784,598 1,374,312 1,408,840 173 2,783,325 97.55 

নারটাি 1,859,921 919,696 939,633 116 1,859,445 97.88 

িাঁপাইনবাবগঞ্জ 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 

িাজশাহী 2,915,013 1,458,223 1,455,185 223 2,913,631 100.21 

চসিাজগঞ্জ 3,357,708 1,665,494 1,690,917 282 3,356,693 98.50 

িংপুি 17,610,956 8,726,521 8,873,628 929 17,601,078 98.34 

চদনাজপুি 3,315,238 1,660,997 1,653,305 162 3,314,464 100.47 

গাইবান্ধা 2,562,232 1,238,621 1,317,944 195 2,556,760 93.98 

কুচড়গ্রাম 2,329,161 1,145,222 1,182,688 91 2,328,001 96.83 

লালমচনিহাট 1,428,406 714,203 713,566 66 1,427,835 100.09 

নীল ামািী 2,092,567 1,041,582 1,050,499 80 2,092,161 99.15 

পঞ্চগড় 1,179,843 588,888 590,750 43 1,179,681 99.68 

িংপুি 3,169,615 1,568,608 1,600,067 225 3,168,900 98.03 

ঠাকুিগাঁও 1,533,894 768,400 764,809 67 1,533,276 100.47 

চসরলট 11,034,863 5,380,675 5,647,247 840 11,028,762 95.28 

হচবগঞ্জ 2,358,886 1,143,541 1,214,429 189 2,358,159 94.16 

জমৌলিীবাজাি 2,123,445 1,020,312 1,102,247 144 2,122,703 92.57 

সুনামগঞ্জ 2,695,495 1,322,590 1,371,517 223 2,694,330 96.43 

চসরলট 3,857,037 1,894,232 1,959,054 284 3,853,570 96.69 
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স-১.২ পল্লী ও শহিচিচিক জনসংখ্যা  

জজলা 
পল্লী  শহি  

পুরুষ মচহলা চহজড়া জমাট পুরুষ মচহলা চহজড়া জমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

জািীয় 55,166,842 57,890,462 6,283 113,063,587 26,545,982 25,456,744 6,346 52,009,072 

বচিশাল 3,299,982 3,509,603 259 6,809,844 1,136,768 1,148,818 304 2,285,890 

বিগুনা 381,255 398,244 35 779,534 113,370 117,364 61 230,795 

বচিশাল 864,346 928,508 56 1,792,910 390,494 385,915 95 776,504 

জিালা 680,149 716,414 61 1,396,624 264,927 268,717 68 533,712 

ঝালকাঠি 226,727 250,150 20 476,897 89,794 94,274 20 184,088 

পটুয়াখালী 683,989 721,195 54 1,405,238 159,038 162,461 39 321,538 

চপরিাজপুি 463,516 495,092 33 958,641 119,145 120,087 21 239,253 

িট্টগ্রাম 10,427,751 11,582,972 989 22,011,712 5,596,821 5,577,168 1,037 11,175,026 

বান্দিবান 144,443 141,920 13 286,376 102,147 92,115 4 194,266 

ব্রাহ্মণবাচড়য়া 1,211,818 1,412,028 129 2,623,975 325,925 355,738 73 681,736 

িাঁদপুি 896,978 1,046,963 81 1,944,022 331,796 358,719 51 690,566 

িট্টগ্রাম 2,087,177 2,195,390 188 4,282,755 2,478,862 2,401,686 457 4,881,005 

কুচমল্লা 2,279,967 2,661,184 216 4,941,367 618,616 649,232 157 1,268,005 

কক্সবাজাি 799,867 791,456 67 1,591,390 632,997 596,630 106 1,229,733 

জ নী 537,182 622,047 54 1,159,283 242,883 246,077 30 488,990 

খাগড়াছচড় 207,354 208,557 24 415,935 150,052 147,920 27 297,999 

লক্ষ্মীপুি 679,974 775,312 74 1,455,360 232,958 249,357 44 482,359 

জনায়াখালী 1,409,213 1,562,565 126 2,971,904 321,348 331,039 72 652,459 

িাঙ্গামাটি 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 

 চিদপুি 795,984 851,073 84 1,647,141 254,209 260,988 67 515,264 

গাজীপুি 948,236 930,351 131 1,878,718 1,785,850 1,594,454 468 3,380,772 

জগাপালগঞ্জ 504,344 531,464 35 1,035,843 129,761 129,306 30 259,097 

চকরশািগঞ্জ 1,138,353 1,232,849 135 2,371,337 434,017 461,208 90 895,315 

মাদািীপুি 463,499 513,921 38 977,458 152,080 163,122 41 315,243 

মাচনকগঞ্জ 639,418 688,119 75 1,327,612 112,366 117,771 32 230,169 

মুন্সীগঞ্জ 642,166 688,649 78 1,330,893 145,979 147,915 15 293,909 

নািায়ণগঞ্জ 1,199,205 1,124,996 193 2,324,394 816,640 767,166 171 1,583,977 

নিচসংদী 941,282 998,430 108 1,939,820 324,296 319,443 70 643,809 

িাজবাড়ী 493,390 516,294 73 1,009,757 88,517 91,205 22 179,744 

শিীয়িপুি 470,188 514,590 41 984,819 151,100 158,162 46 309,308 

টাঙ্গাইল 1,498,172 1,625,556 181 3,123,909 446,830 465,426 168 912,424 

খুলনা 6,468,071 6,628,547 632 13,097,250 2,152,043 2,158,007 516 4,310,566 

বারগিহাট 610,926 616,307 59 1,227,292 190,790 194,274 31 385,095 

চুয়াডাঙ্গা 460,177 472,922 31 933,130 147,381 153,323 62 300,766 

র্রশাি 1,160,407 1,193,337 121 2,353,865 362,356 355,809 74 718,239 

চঝনাইদহ 784,195 798,153 91 1,582,439 211,349 211,559 57 422,965 

খুলনা 773,450 772,594 91 1,546,135 537,938 528,104 137 1,066,179 

কুচষ্ট্য়া 829,101 863,348 77 1,692,526 226,580 230,201 47 456,828 

মাগুিা 411,936 425,822 27 837,785 97,004 98,166 21 195,191 

জমরহিপুি 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 

সািক্ষীিা 877,649 886,338 81 1,764,068 215,470 216,318 59 431,847 
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জজলা 
পল্লী  শহি  

পুরুষ মচহলা চহজড়া জমাট পুরুষ মচহলা চহজড়া জমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

ময়মনচসংহ 4,627,818 4,861,077 556 9,489,451 1,357,057 1,372,787 416 2,730,260 

জামালপুি 898,235 950,366 92 1,848,693 317,667 332,402 78 650,147 

ময়মনচসংহ 2,219,365 2,326,022 255 4,545,642 678,515 671,909 216 1,350,640 

জনত্ররকাণা 959,567 1,003,968 165 1,963,700 179,093 180,340 54 359,487 

জশিপুি 550,651 580,721 44 1,131,416 181,782 188,136 68 369,986 

িাজশাহী 7,657,546 7,847,746 1,045 15,506,337 2,421,949 2,418,050 529 4,840,528 

বগুড়া 1,366,121 1,405,482 289 2,771,892 486,072 474,998 144 961,214 

জয়পুিহাট 361,248 370,759 56 732,063 111,283 112,804 38 224,125 

নওগাঁ 1,166,422 1,200,521 139 2,367,082 207,890 208,319 34 416,243 

নারটাি 743,019 759,842 56 1,502,917 176,677 179,791 60 356,528 

িাঁপাইনবাবগঞ্জ 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 

িাজশাহী 903,740 914,983 124 1,818,847 554,483 540,202 99 1,094,784 

চসিাজগঞ্জ 1,326,432 1,350,178 200 2,676,810 339,062 340,739 82 679,883 

িংপুি 6795570 6942000 568 13738138 1930951 1931628 361 3862940 

চদনাজপুি 1,342,078 1,339,092 96 2,681,266 318,919 314,213 66 633,198 

গাইবান্ধা 1,045,534 1,115,197 131 2,160,862 193,087 202,747 64 395,898 

কুচড়গ্রাম 895,556 926,554 64 1,822,174 249,666 256,134 27 505,827 

লালমচনিহাট 568,960 567,326 47 1,136,333 145,243 146,240 19 291,502 

নীল ামািী 776,391 785,250 61 1,561,702 265,191 265,249 19 530,459 

পঞ্চগড় 494,138 495,711 21 989,870 94,750 95,039 22 189,811 

িংপুি 1,047,879 1,089,533 100 2,137,512 520,729 510,534 125 1,031,388 

ঠাকুিগাঁও 625,034 623,337 48 1,248,419 143,366 141,472 19 284,857 

চসরলট 4351292 4611819 528 8963639 1029383 1035428 312 2065123 

হচবগঞ্জ 970,842 1,032,700 134 2,003,676 172,699 181,729 55 354,483 

জমৌলিীবাজাি 874,466 951,027 114 1,825,607 145,846 151,220 30 297,096 

সুনামগঞ্জ 1,124,932 1,167,292 140 2,292,364 197,658 204,225 83 401,966 

চসরলট 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 জজলা ও চলঙ্গচিচিক ক্ষুদ্র নৃরগাষ্ঠী জনসংখ্যা 

জজলা 
চলঙ্গ 

জমাট পুরুষ মচহলা শিকিা হাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

জািীয় 1,650,160 824,751 825,408 100 

বচিশাল 4,181 2,189 1,992 0.25 

বিগুনা 1,131 550 581 0.07 

বচিশাল 843 479 364 0.05 

জিালা 773 379 394 0.05 

ঝালকাঠি 203 98 105 0.01 

পটুয়াখালী 1,111 621 490 0.07 

চপরিাজপুি 120 62 58 0.01 

িট্টগ্রাম 990,860 496,694 494,166 60.05 

বান্দিবান 197,975 99,192 98,783 12.00 

ব্রাহ্মণবাচড়য়া 672 339 333 0.04 

িাঁদপুি 2,863 1,422 1,441 0.17 

িট্টগ্রাম 48,144 25,098 23,046 2.92 

কুচমল্লা 2,044 1,159 885 0.12 

কক্সবাজাি 14,861 7,639 7,222 0.90 

জ নী 906 583 323 0.05 

খাগড়াছচড় 349,378 172,667 176,711 21.17 

লক্ষ্মীপুি 150 89 61 0.01 

জনায়াখালী 1,003 533 470 0.06 

িাঙ্গামাটি 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 

 চিদপুি 6,452 3,339 3,113 0.39 

গাজীপুি 9,770 5,015 4,755 0.59 

জগাপালগঞ্জ 2,470 1,336 1,134 0.15 

চকরশািগঞ্জ 1,021 530 491 0.06 

মাদািীপুি 508 243 265 0.03 

মাচনকগঞ্জ 909 433 476 0.06 

মুন্সীগঞ্জ 4,808 2,348 2,460 0.29 

নািায়ণগঞ্জ 1,267 716 551 0.08 

নিচসংদী 508 280 228 0.03 

িাজবাড়ী 3,324 1,681 1,643 0.20 

শিীয়িপুি 437 232 205 0.03 

টাঙ্গাইল 23,708 11,955 11,753 1.44 

খুলনা 38,993 19,646 19,346 2.36 

বারগিহাট 1,046 568 478 0.06 

চুয়াডাঙ্গা 707 355 352 0.04 

র্রশাি 5,386 2,725 2,661 0.33 

চঝনাইদহ 5,624 2,737 2,887 0.34 

খুলনা 3,260 1,709 1,551 0.20 

কুচষ্ট্য়া 2,117 1,068 1,049 0.13 

মাগুিা 8,548 4,254 4,294 0.52 

জমরহিপুি 161 42 119 0.01 

নড়াইল 8,278 4,205 4,073 0.50 

সািক্ষীিা 3,865 1,983 1,882 0.23 

ময়মনচসংহ 61,559 30,101 31,458 3.73 

জামালপুি 1,222 634 588 0.07 

ময়মনচসংহ 27,652 13,444 14,208 1.68 

জনত্ররকাণা 21,604 10,539 11,065 1.31 

জশিপুি 11,081 5,484 5,597 0.67 
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জজলা 
চলঙ্গ 

জমাট পুরুষ মচহলা শিকিা হাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

িাজশাহী 244,592 121,127 123,465 14.82 

বগুড়া 5,993 2,979 3,014 0.36 

জয়পুিহাট 26,324 13,136 13,188 1.60 

নওগাঁ 107,292 53,248 54,044 6.50 

নারটাি 11,189 5,456 5,733 0.68 

িাঁপাইনবাবগঞ্জ 23,275 11,466 11,809 1.41 

পাবনা 2,368 1,199 1,169 0.14 

িাজশাহী 47,832 23,722 24,110 2.90 

চসিাজগঞ্জ 20,319 9,921 10,398 1.23 

িংপুি 91,070 45,086 45,984 5.52 

চদনাজপুি 52,939 25,946 26,993 3.21 

গাইবান্ধা 4,149 2,043 2,106 0.25 

কুচড়গ্রাম 275 136 139 0.02 

লালমচনিহাট 118 62 56 0.01 

নীল ামািী 127 61 66 0.01 

পঞ্চগড় 2,011 1,051 960 0.12 

িংপুি 15,940 7,707 8,233 0.97 

ঠাকুিগাঁও 15,511 8,080 7,431 0.94 

চসরলট 136,594 67,913 68,681 8.28 

হচবগঞ্জ 41,563 20,736 20,827 2.52 

জমৌলিীবাজাি 73,288 36,292 36,996 4.44 

সুনামগঞ্জ 5,285 2,666 2,619 0.32 

চসরলট 16,458 8,219 8,239 1.00 
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স-১.৪ কযাটাগচি (ধিন) অনুর্ায়ী ক্ষুদ্র নৃরগাষ্ঠী জনসংখ্যা 

ক্ষুদ্র নৃরগাষ্ঠীি ধিন 
চলঙ্গ 

শিকিা হাি 
জমাট পুরুষ মচহলা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

জািীয় 1,650,159 824,751 825,408 100.00 

ওিাওঁ 85,846 42,495 43,351 5.20 

কড়া 816 416 400 0.05 

কন্দ 1,898 921 977 0.12 

জকাি 13,702 6,864 6,838 0.83 

জকাল 3,822 1,842 1,980 0.23 

খািওয়াি/জখরড়ায়াি 312 168 144 0.02 

খাচিয়া/খাচড়য়া 3,099 1,557 1,542 0.19 

খাচসয়া/ খাচস 12,421 6,356 6,065 0.75 

চখয়াং 4,826 2,459 2,367 0.29 

খুচম 3,780 1,951 1,829 0.23 

গঞ্জু 4,137 2,032 2,105 0.25 

গড়াইি 2,727 1,361 1,366 0.17 

গারিা 76,846 37,895 38,951 4.66 

গুখযা 100 57 43 0.01 

ডালু 386 180 206 0.02 

িাক 3,077 1,555 1,522 0.19 

িাকমা 483,299 243,889 239,410 29.29 

িঞ্চঙ্গা 45,972 23,316 22,656 2.79 

তুচি 3,792 1,909 1,883 0.23 

জিলী 2,082 1,042 1,040 0.13 

চত্রপুিা 156,578 78,183 78,395 9.49 

পাংরখায়া/পাংরখা 1,857 943 914 0.11 

পাত্র 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 

বম যণ 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 

জবচদয়া 7,207 3,534 3,673 0.44 

চিল 95 50 45 0.01 

ভূ ূঁইমালী 1,930 996 934 0.12 

ভূচমজ 9,664 4,812 4,852 0.59 

মচণপুিী 22,978 10,718 12,260 1.39 

মািমা 224,261 111,317 112,944 13.59 

মারলা/ঘাচসমারলা 14,771 7,627 7,144 0.90 

মাহারিা/কুচম য 

মাহারিা/জবচদয়ামাহারিা 
19,271 9,635 9,636 1.17 

মাহালী 6,614 3,249 3,365 0.40 

মুন্ডা 60,191 29,764 30,427 3.65 

মুসহি 4,600 2,247 2,353 0.28 

জরা 52,455 26,742 25,713 3.18 

িাখাইন 11,195 5,443 5,752 0.68 

িারজায়াি 2,327 1,193 1,134 0.14 
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ক্ষুদ্র নৃরগাষ্ঠীি ধিন 
চলঙ্গ 

শিকিা হাি 
জমাট পুরুষ মচহলা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

লুসাই 380 189 191 0.02 

জলাহাি 3,418 1,721 1,697 0.21 

শবি 1,980 1,019 961 0.12 

সাঁওিাল 129,049 63,640 65,409 7.82 

হাজং 7,996 3,814 4,182 0.48 

হুচদ 1,503 725 778 0.09 

জহা 223 104 119 0.01 

অন্যান্য 68,538 33,986 34,552 4.15 
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স-১.৫ চলঙ্গচিচিক জনসংখ্যাি বববাচহক অবস্থা (%) 

চবিাগ জমাট অচববাচহি বিযমারন চববাচহি চবধবা/চবপত্নীক িালাকপ্রাপ্ত দাম্পিয চবচিন্ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

পুরুষ 

জািীয় 100 35.6 63.02 0.96 0.21 0.22 

বচিশাল 100 34.25 64.09 1.28 0.17 0.21 

িট্টগ্রাম 100 40.99 57.79 0.93 0.12 0.17 

ঢাকা 100 35.74 63.03 0.84 0.19 0.2 

খুলনা 100 31.19 67.18 1.07 0.28 0.28 

ময়মনচসংহ 100 33.84 64.71 0.96 0.23 0.26 

িাজশাহী 100 30.83 67.56 1.05 0.33 0.24 

িংপুি 100 32.06 66.53 0.98 0.2 0.23 

চসরলট 100 45.07 53.63 0.96 0.13 0.21 

মচহলা  

জািীয় 100 21.95 67.41 9.51 0.62 0.51 

বচিশাল 100 20.64 69.06 9.5 0.39 0.41 

িট্টগ্রাম 100 24.97 65.17 8.94 0.46 0.46 

ঢাকা 100 21.94 68.3 8.6 0.61 0.55 

খুলনা 100 18.06 70.46 10.03 0.81 0.65 

ময়মনচসংহ 100 22.04 66.7 10.27 0.57 0.43 

িাজশাহী 100 18.16 70.33 10.12 0.89 0.51 

িংপুি 100 19.7 68.74 10.53 0.55 0.48 

চসরলট 100 30.99 57.42 10.33 0.71 0.56 
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স-১.৬ জজলা অনুর্ায়ী ধম যচিচিক জনসংখ্যা (%) 

জজলা মুসলমান চহন্দু জবৌদ্ধ চিষ্ট্ান অন্যান্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

জািীয় 91.04 7.95 0.61 0.30 0.12 

বচিশাল 91.52 8.24 0.05 0.13 0.06 

বিগুনা 92.75 6.87 0.31 0.02 0.04 

বচিশাল 88.80 10.70 0.01 0.43 0.05 

জিালা 97.07 2.87 0.00 0.01 0.05 

ঝালকাঠি 90.66 9.28 0.00 0.02 0.04 

পটুয়াখালী 93.59 6.22 0.08 0.02 0.09 

চপরিাজপুি 84.84 15.10 0.00 0.01 0.05 

িট্টগ্রাম 90.11 6.61 2.92 0.22 0.14 

বান্দিবান 52.68 3.42 29.52 9.78 4.61 

ব্রাহ্মণবাচড়য়া 93.24 6.68 0.01 0.02 0.05 

িাঁদপুি 94.37 5.55 0.01 0.02 0.05 

িট্টগ্রাম 87.47 10.70 1.63 0.09 0.11 

কুচমল্লা 95.51 4.33 0.09 0.01 0.05 

কক্সবাজাি 94.52 3.82 1.50 0.07 0.09 

জ নী 94.35 5.52 0.04 0.01 0.07 

খাগড়াছচড় 46.56 16.75 35.92 0.62 0.16 

লক্ষ্মীপুি 96.75 3.19 0.01 0.01 0.05 

জনায়াখালী 95.84 4.05 0.02 0.03 0.06 

িাঙ্গামাটি 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 

 চিদপুি 91.47 8.44 0.00 0.05 0.04 

গাজীপুি 94.40 5.00 0.03 0.50 0.07 

জগাপালগঞ্জ 72.07 26.94 0.01 0.93 0.04 

চকরশািগঞ্জ 95.09 4.84 0.00 0.01 0.05 

মাদািীপুি 88.65 11.20 0.01 0.10 0.04 

মাচনকগঞ্জ 91.00 8.91 0.01 0.03 0.04 

মুন্সীগঞ্জ 92.31 7.51 0.01 0.11 0.06 

নািায়ণগঞ্জ 95.17 4.71 0.03 0.04 0.06 

নিচসংদী 94.50 5.40 0.01 0.03 0.06 

িাজবাড়ী 90.63 9.29 0.00 0.01 0.06 

শিীয়িপুি 96.65 3.30 0.02 0.01 0.03 

টাঙ্গাইল 93.17 6.36 0.01 0.38 0.09 

খুলনা 88.18 11.52 0.01 0.24 0.06 

বারগিহাট 83.22 16.38 0.00 0.37 0.03 

চুয়াডাঙ্গা 97.58 2.25 0.00 0.13 0.04 

র্রশাি 89.57 10.18 0.01 0.17 0.07 

চঝনাইদহ 91.52 8.38 0.01 0.05 0.05 

খুলনা 78.63 20.75 0.01 0.54 0.07 

কুচষ্ট্য়া 97.23 2.73 0.00 0.01 0.03 

মাগুিা 84.23 15.69 0.00 0.03 0.05 

জমরহিপুি 97.85 1.20 0.00 0.92 0.03 

নড়াইল 84.16 15.78 0.00 0.02 0.03 
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জজলা মুসলমান চহন্দু জবৌদ্ধ চিষ্ট্ান অন্যান্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

সািক্ষীিা 84.25 15.34 0.00 0.28 0.12 

ময়মনচসংহ 95.54 3.92 0.01 0.46 0.07 

জামালপুি 98.33 1.58 0.00 0.04 0.04 

ময়মনচসংহ 96.01 3.42 0.01 0.50 0.06 

জনত্ররকাণা 90.42 8.69 0.01 0.76 0.12 

জশিপুি 96.92 2.43 0.00 0.55 0.10 

িাজশাহী 93.67 5.67 0.01 0.41 0.24 

বগুড়া 94.13 5.80 0.00 0.02 0.05 

জয়পুিহাট 89.87 9.09 0.02 0.50 0.52 

নওগাঁ 86.82 11.45 0.01 0.77 0.95 

নারটাি 93.76 5.75 0.00 0.42 0.06 

িাঁপাইনবাবগঞ্জ 95.53 3.92 0.00 0.39 0.15 

পাবনা 97.18 2.55 0.00 0.22 0.04 

িাজশাহী 93.97 4.54 0.01 1.20 0.28 

চসিাজগঞ্জ 95.58 4.36 0.00 0.01 0.05 

িংপুি 86.41 12.98 0.02 0.41 0.18 

চদনাজপুি 78.56 19.49 0.03 1.39 0.53 

গাইবান্ধা 92.87 6.90 0.00 0.14 0.09 

কুচড়গ্রাম 93.79 6.14 0.00 0.01 0.07 

লালমচনিহাট 86.95 12.96 0.00 0.04 0.04 

নীল ামািী 84.27 15.63 0.02 0.05 0.04 

পঞ্চগড় 84.04 15.67 0.00 0.23 0.06 

িংপুি 90.61 8.93 0.05 0.25 0.15 

ঠাকুিগাঁও 77.02 22.11 0.01 0.63 0.23 

চসরলট 86.17 13.5 0.01 0.23 0.08 

হচবগঞ্জ 83.94 15.84 0.01 0.11 0.10 

জমৌলিীবাজাি 74.61 24.44 0.01 0.84 0.10 

সুনামগঞ্জ 88.16 11.67 0.01 0.09 0.06 

চসরলট 92.52 7.32 0.01 0.06 0.08 
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স-১.৭ জজলা ও চলঙ্গচিচিক সাক্ষিিাি হাি 

জজলা 

চলঙ্গ 

জমাট 

(পুরুষ ও মচহলা) 
পুরুষ মচহলা চহজড়া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

জািীয় 74.66 76.56 72.82 53.65 

বচিশাল 77.57 78.49 76.71 65.3০ 

বিগুনা 80.49 82.10 78.96 73.63 

বচিশাল 79.62 80.57 78.73 63.89 

জিালা 67.12 67.03 67.20 59.84 

ঝালকাঠি 83.08 84.01 82.25 63.16 

পটুয়াখালী 76.54 78.46 74.73 64.04 

চপরিাজপুি 85.41 85.88 84.97 71.15 

িট্টগ্রাম 76.53 77.74 75.43 50.84 

বান্দিবান 63.64 68.86 58.14 31.25 

ব্রাহ্মণবাচড়য়া 72.01 71.63 72.33 45.92 

িাঁদপুি 78.05 78.26 77.86 55.12 

িট্টগ্রাম 80.85 82.66 79.07 52.25 

কুচমল্লা 76.51 77.45 75.71 46.54 

কক্সবাজাি 71.45 72.37 70.50 52.44 

জ নী 80.59 82.37 79.02 58.54 

খাগড়াছচড় 71.73 77.13 66.35 57.14 

লক্ষ্মীপুি 73.84 73.72 73.95 57.76 

জনায়াখালী 75.36 75.48 75.26 48.4০ 

িাঙ্গামাটি 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 

 চিদপুি 71.99 73.12 70.94 43.84 

গাজীপুি 81.25 83.46 78.86 59.11 

জগাপালগঞ্জ 79.76 81.60 78.01 56.45 

চকরশািগঞ্জ 67.47 67.80 67.17 48.15 

মাদািীপুি 74.84 76.77 73.13 59.21 

মাচনকগঞ্জ 71.08 74.27 68.15 57.69 

মুন্সীগঞ্জ 77.80 78.98 76.71 68.89 

নািায়ণগঞ্জ 79.09 80.82 77.25 50.14 

নিচসংদী 74.69 75.98 73.47 54.97 

িাজবাড়ী 69.37 70.66 68.16 48.31 

শিীয়িপুি 72.80 74.10 71.63 45.24 

টাঙ্গাইল 69.62 72.50 66.97 57.85 

খুলনা 75.02 77.16 72.95 59.93 

বারগিহাট 81.32 82.38 80.29 58.62 

চুয়াডাঙ্গা 71.12 71.96 70.31 56.04 

র্রশাি 76.96 79.56 74.43 59.26 

চঝনাইদহ 72.70 74.82 70.63 57.34 

খুলনা 80.56 83.50 77.60 65.77 

কুচষ্ট্য়া 68.88 70.05 67.77 51.22 

মাগুিা 72.10 74.25 70.04 70.83 

জমরহিপুি 68.04 68.79 67.34 50.০০ 

নড়াইল 74.53 76.04 73.12 63.41 

সািক্ষীিা 75.23 78.57 71.94 63.24 

ময়মনচসংহ 67.09 68.77 65.49 44.36 

জামালপুি 61.53 64.08 59.14 43.83 

ময়মনচসংহ 70.74 72.14 69.41 49.12 

জনত্ররকাণা 66.13 67.27 65.04 37.96 
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জজলা 

চলঙ্গ 

জমাট 

(পুরুষ ও মচহলা) 
পুরুষ মচহলা চহজড়া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

জশিপুি 63.57 65.63 61.63 37.96 

িাজশাহী 71.91 73.9 69.97 54.23 

বগুড়া 72.44 75.39 69.56 58.41 

জয়পুিহাট 73.63 76.81 70.54 60.44 

নওগাঁ 72.14 74.66 69.70 48.5০ 

নারটাি 71.43 73.36 69.56 57.02 

িাঁপাইনবাবগঞ্জ 71.92 70.75 72.99 58.82 

পাবনা 70.38 71.13 69.64 46.54 

িাজশাহী 75.07 77.42 72.72 54.34 

চসিাজগঞ্জ 69.37 71.90 66.91 50.91 

িংপুি 70.75 73.88 67.69 49.83 

চদনাজপুি 76.04 78.92 73.16 54.19 

গাইবান্ধা 66.87 70.15 63.83 39.67 

কুচড়গ্রাম 64.99 68.19 61.93 47.19 

লালমচনিহাট 71.18 74.41 67.98 50.82 

নীল ামািী 69.13 72.08 66.23 55.41 

পঞ্চগড় 73.59 76.59 70.62 58.54 

িংপুি 70.59 73.34 67.92 50.০০ 

ঠাকুিগাঁও 74.30 78.27 70.34 58.46 

চসরলট 71.92 73.54 70.39 44.39 

হচবগঞ্জ 69.32 70.50 68.22 44.32 

জমৌলিীবাজাি 75.74 77.58 74.08 50.37 

সুনামগঞ্জ 64.77 66.00 63.61 35.21 

চসরলট 76.26 78.32 74.29 48.56 

 

 

 

 

 

  



জনশুমাচি ও গৃহগণনা ২০২২ 

 

40 

 

স-১.৮ চবিাগচিচিক চনি যিশীলিা অনুপাি 

চবিাগ 

জািীয়  পল্লী শহি 

১৫-৬৪ বছি বয়সী 

জনসংখ্যা 

০-১৪ বছি বয়সী 

জনসংখ্যা 

৬৫ বছি ও 

িদূর্ধ্য বয়সী 

জনসংখ্যা 

চনি যিশীলিা 

অনুপাি 

১৫-৬৪ বছি 

বয়সী জনসংখ্যা 

০-১৪ বছি বয়সী 

জনসংখ্যা 

৬৫ বছি ও 

িদূর্ধ্য বয়সী 

জনসংখ্যা 

চনি যিশীলিা 

অনুপাি 

১৫-৬৪ বছি 

বয়সী জনসংখ্যা 

০-১৪ বছি বয়সী 

জনসংখ্যা 

৬৫ বছি ও িদূর্ধ্য 

বয়সী জনসংখ্যা 

চনি যিশীলিা 

অনুপাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

জািীয় 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 

বচিশাল 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 

িট্টগ্রাম 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 

খুলনা 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 

ময়মনচসংহ 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 

িাজশাহী 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 

িংপুি 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 

চসরলট 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 জমাবাইল জ ান ব্যবহািকািী (%) 

চবিাগ 
জািীয় পল্লী শহি 

জমাট পুরুষ মচহলা জমাট পুরুষ মচহলা জমাট পুরুষ মচহলা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৫ বছি ও িদূর্ধ্য  

জািীয় 55.89 66.53 45.53 52.48 64.36 41.26 63.21 70.95 55.14 

বচিশাল 56.39 64.74 48.5 55.03 63.81 46.86 60.41 67.42 53.51 

িট্টগ্রাম 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 

খুলনা 55.91 68.76 43.36 53.83 67.87 40.21 62.18 71.42 53.01 

ময়মনচসংহ 49.91 62.6 37.85 48.12 61.68 35.34 56.08 65.69 46.62 

িাজশাহী 54.3 68.99 39.96 52.07 68.18 36.46 61.37 71.52 51.25 

িংপুি 51.84 66.86 37.17 50.23 66.4 34.51 57.53 68.44 46.66 

চসরলট 47.55 59.68 36.09 45.56 58.15 33.81 56.04 66.05 46.13 

১৮ বছি ও িদূর্ধ্য  

জািীয় 72.31 86.72 58.83 68.38 84.77 53.67 80.5 90.52 70.27 

বচিশাল 73.63 85.48 63.02 71.94 84.39 60.97 78.61 88.58 69.23 

িট্টগ্রাম 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 

খুলনা 69.35 85.97 53.72 66.73 84.84 49.84 77.23 89.34 65.59 

ময়মনচসংহ 65.63 83.39 49.67 63.39 82.33 46.54 73.21 86.88 60.49 

িাজশাহী 67.57 86.65 49.75 64.75 85.69 45.39 76.48 89.63 63.81 

িংপুি 66.02 86.05 47.35 63.94 85.48 43.99 73.32 88.01 59.31 

চসরলট 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 ইন্টািরনট ব্যবহািকািী (%) 

চবিাগ 
জািীয় পল্লী শহি 

জমাট পুরুষ মচহলা জমাট পুরুষ মচহলা জমাট পুরুষ মচহলা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৫ বছি ও িদূর্ধ্য  

জািীয় 30.68 38.02 23.52 25.73 32.74 19.10 41.29 48.79 33.47 

বচিশাল 23.70 30.41 17.37 20.83 27.32 14.79 32.21 39.31 25.21 

িট্টগ্রাম 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 

খুলনা 27.54 35.94 19.34 24.59 33.05 16.39 36.46 44.57 28.40 

ময়মনচসংহ 20.23 27.94 12.90 17.45 24.99 10.34 29.77 37.82 21.86 

িাজশাহী 23.34 31.77 15.12 20.00 28.33 11.92 33.96 42.52 25.42 

িংপুি 17.67 25.41 10.11 15.02 22.61 7.64 27.03 35.17 18.93 

চসরলট 28.05 35.57 20.95 25.58 32.83 18.81 38.59 46.9 30.36 

১৮ বছি ও িদূর্ধ্য  

জািীয় 37.01 46.53 28.09 31.02 40.06 22.9 49.46 59.13 39.60 

বচিশাল 28.72 37.55 20.81 25.16 33.61 17.72 39.16 48.72 30.17 

িট্টগ্রাম 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 

খুলনা 31.49 41.73 21.86 27.97 38.16 18.45 42.10 52.34 32.27 

ময়মনচসংহ 24.37 34.26 15.47 20.93 30.48 12.43 36.00 46.76 25.98 

িাজশাহী 26.40 36.47 16.98 22.43 32.24 13.36 38.92 49.56 28.67 

িংপুি 20.62 30.14 11.74 17.40 26.62 8.86 31.90 42.29 22.00 

চসরলট 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 বসবারসি ধিন অনুর্ায়ী জজলাচিচিক খানাি সংখ্যা ও জনসংখ্যা   

জজলা 

জমাট বচি িাসমান 
বচি ও িাসমান খানা ব্যিীি 

অন্যান্য  

খানাি আকাি 
খানাি সংখ্যা 

খানাি 

সংখ্যা 
জনসংখ্যা 

খানাি 

সংখ্যা 
জনসংখ্যা খানাি সংখ্যা জনসংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

জািীয় 41,010,051 507,486 1,800,486 19,134 22,185 40,483,431 163,335,945 4.03 

বচিশাল 2,219,801 10009 38877 1070 2181 2208722 9059044 4.10 

বিগুনা 255,390 454 1,802 43 46 254,893 1,008,682 3.96 

বচিশাল 629,842 8636 33,163 735 1,820 620,471 2,535,467 4.08 

জিালা 448,933 165 726 35 37 448,733 1,931,751 4.30 

ঝালকাঠি 162,403 231 955 47 53 162,125 660,153 4.07 

পটুয়াখালী 424,745 426 1,858 127 136 424,192 1,725,260 4.07 

চপরিাজপুি 298,488 97 373 83 89 298,308 1,197,731 4.01 

িট্টগ্রাম 7528333 110857 424179 4529 5221 7412947 32772926 4.41 

বান্দিবান 106,167 1 2 93 93 106,073 481,014 4.53 

ব্রাহ্মণবাচড়য়া 712,613 1,765 8369 638 665 710,210 3,297,525 4.64 

িাঁদপুি 635,458 3,440 13831 141 163 631,877 2,621,754 4.15 

িট্টগ্রাম 2,143,958 81,958 304235 2,004 2161 2,059,996 8,863,068 4.28 

কুচমল্লা 1,407,396 6,581 28008 393 453 1,400,422 6,183,755 4.41 

কক্সবাজাি 587,127 3,185 13208 259 264 583,683 2,809,793 4.81 

জ নী 377,189 7,168 27069 391 401 369,630 1,621,426 4.37 

খাগড়াছচড় 169,526 327 1312 83 83 169,116 712,724 4.21 

লক্ষ্মীপুি 459,381 24 98 145 522 459,212 1,937,491 4.22 

জনায়াখালী 776,034 4,937 21973 329 363 770,768 3,602,916 4.67 

িাঙ্গামাটি 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 

 চিদপুি 525,879 1,820 6,750 294 303 523,765 2,155,823 4.11 

গাজীপুি 1,579,844 41,266 117,394 592 634 1,537,986 5,145,446 3.33 

জগাপালগঞ্জ 308,707 196 758 60 62 308,451 1,294,233 4.20 

চকরশািগঞ্জ 760,958 258 1,079 328 353 760,372 3,266,198 4.29 

মাদািীপুি 313,274 191 758 70 102 313,013 1,292,167 4.13 

মাচনকগঞ্জ 393,524 73 262 182 234 393,269 1,557,528 3.96 

মুন্সীগঞ্জ 399,633 577 2,207 189 204 398,867 1,623,007 4.07 

নািায়ণগঞ্জ 1,023,190 8,934 31,800 383 416 1,013,873 3,876,922 3.82 

নিচসংদী 621,514 2,785 11,029 152 163 618,577 2,573,260 4.16 

িাজবাড়ী 295,219 1,933 7,282 202 218 293,084 1,182,321 4.03 

শিীয়িপুি 308,963 826 3,465 83 110 308,054 1,290,986 4.19 

টাঙ্গাইল 1,061,749 2,386 9,084 172 195 1,059,191 4,028,329 3.80 

খুলনা 4,501,091 36,333 130,863 1,236 1,328 4,463,522 17,284,454 3.87 

বারগিহাট 408,862 2,687 10,062 180 190 405,995 1,602,827 3.95 

চুয়াডাঙ্গা 326,718 1,564 5,606 67 78 325,087 1,228,382 3.78 

র্রশাি 798,057 7,345 26,358 230 265 790,482 3,050,226 3.86 

চঝনাইদহ 519,296 787 2,793 87 95 518,422 2,002,961 3.86 

খুলনা 670,923 18,690 66,977 294 309 651,939 2,546,099 3.90 

কুচষ্ট্য়া 565,343 2,316 8,297 243 253 562,784 2,141,142 3.80 

মাগুিা 254,154 248 973 15 15 253,891 1,032,127 4.06 

জমরহিপুি 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 
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জজলা 

জমাট বচি িাসমান 
বচি ও িাসমান খানা ব্যিীি 

অন্যান্য  

খানাি আকাি 
খানাি সংখ্যা 

খানাি 

সংখ্যা 
জনসংখ্যা 

খানাি 

সংখ্যা 
জনসংখ্যা খানাি সংখ্যা জনসংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

সািক্ষীিা 566,752 2,028 7,281 94 96 564,630 2,189,204 3.88 

ময়মনচসংহ 3,057,546 9286 36,491 637 696 3,047,623 12,188,311 4.00 

জামালপুি 652,046 877 3,451 92 101 651,077 2,496,185 3.83 

ময়মনচসংহ 1,460,900 7,407 28,914 361 399 1,453,132 5,869,739 4.04 

জনত্ররকাণা 548,449 945 3,897 95 106 547,409 2,320,853 4.24 

জশিপুি 396,151 57 229 89 90 396,005 1,501,534 3.79 

িাজশাহী 5,371,729 17,713 65,526 1,153 1,316 5,352,863 20,286,277 3.79 

বগুড়া 1,025,249 1,966 7,587 274 300 1,023,009 3,726,413 3.64 

জয়পুিহাট 269,904 1,876 6,511 36 74 267,992 949,845 3.54 

নওগাঁ 765,459 271 1,031 66 98 765,122 2,783,469 3.64 

নারটাি 501,957 79 273 113 120 501,765 1,859,528 3.71 

িাঁপাইনবাবগঞ্জ 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 

িাজশাহী 775,260 5,466 19,165 363 397 769,431 2,895,451 3.76 

চসিাজগঞ্জ 842,314 1,437 5,633 62 65 840,815 3,352,010 3.99 

িংপুি 4,488,995 24,425 92,470 991 1,078 4,463,579 17,517,408 3.92 

চদনাজপুি 837,002 8,543 32,358 280 290 828,179 3,282,590 3.96 

গাইবান্ধা 700,289 1,709 6,210 58 60 698,522 2,555,962 3.66 

কুচড়গ্রাম 605,724 1,584 5,826 43 43 604,097 2,323,292 3.85 

লালমচনিহাট 342,039 2,891 11,420 160 174 338,988 1,416,812 4.18 

নীল ামািী 505,604 86 359 124 134 505,394 2,092,074 4.14 

পঞ্চগড় 281,628 772 2,930 41 42 280,815 1,176,871 4.19 

িংপুি 834,309 7,734 29,111 169 180 826,406 3,140,324 3.80 

ঠাকুিগাঁও 382,400 1,106 4,256 116 155 381,178 1,529,483 4.01 

চসরলট 2213657 29350 127584 842 895 2183465 10906384 4.98 

হচবগঞ্জ 491,886 707 3,123 128 139 491,051 2,355,624 4.80 

জমৌলিীবাজাি 446,354 2,444 10,106 125 137 443,785 2,113,202 4.76 

সুনামগঞ্জ 528,550 1,103 5,016 139 143 527,308 2,690,336 5.10 

চসরলট 746,867 25,096 109,339 450 476 721,321 3,747,222 5.16 
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স-১.১২ জজলাচিচিক জনসংখ্যা, খানা, খানাি আকাি ও জনসংখ্যাি ঘনত্ব 

জজলা 

২০১১ ২০২২ 

জনসংখ্যা খানা 
খানাি 

আকাি 

জনসংখ্যাি 

ঘনত্ব 
জনসংখ্যা খানা খানাি আকাি 

জনসংখ্যাি 

ঘনত্ব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

জািীয় ১৪৪০৪৩৬৯৭ ৩২১৭৩৬৩০ ৪.৪৮ ৯৭৬ 165,158,616 41,010,051 4.03 1,119 

বচিশাল ৮৩২৫৬৬৬ ১৮৬২৮৪১ ৪.৪৭ ৬৩০ 9,100,102 2,219,801 4.10 688 

বিগুনা ৮৯২৭৮১ ২১৫৮৪২ ৪.১৪ ৪৮৮ 1,010,530 255,390 3.96 552 

বচিশাল ২৩২৪৩১০ ৫১৩৬৭৩ ৪.৫২ ৮৩৫ 2,570,450 629,842 4.08 923 

জিালা ১৭৭৬৭৯৫ ৩৭২৭২৩ ৪.৭৭ ৫২২ 1,932,514 448,933 4.30 568 

ঝালকাঠি ৬৮২৬৬৯ ১৫৮১৩৯ ৪.৩২ ৯৬৬ 661,161 162,403 4.07 935 

পটুয়াখালী ১৫৩৫৮৫৪ ৩৪৬৪৬২ ৪.৪৩ ৪৭৭ 1,727,254 424,745 4.07 536 

চপরিাজপুি ১১১৩২৫৭ ২৫৬০০২ ৪.৩৫ ৮৭১ 1,198,193 298,488 4.01 938 

িট্টগ্রাম ২৮৪২৩০১৯ ৫৬২৬৩১০ ৫.০৫ ৮৩৮ 33,202,326 7,528,333 4.41 979 

বান্দিবান ৩৮৮৩৩৫ ৮০১০২ ৪.৮৫ ৮৭ 481,109 106,167 4.53 107 

ব্রাহ্মণবাচড়য়া ২৮৪০৪৯৮ ৫৩৮৯৩৭ ৫.২৭ ১৫১০ 3,306,559 712,613 4.64 1,758 

িাঁদপুি ২৪১৬০১৮ ৫০৬৫২১ ৪.৭৭ ১৪৬৮ 2,635,748 635,458 4.15 1,602 

িট্টগ্রাম ৭৬১৬৩৫২ ১৫৩২০১৪ ৪.৯৭ ১৪৪২ 9,169,464 2,143,958 4.28 1,736 

কুচমল্লা ৫৩৮৭২৮৮ ১০৫৩৫৭২ ৫.১১ ১৭১২ 6,212,216 1,407,396 4.41 1,974 

কক্সবাজাি ২২৮৯৯৯০ ৪১৫৯৫৪ ৫.৫১ ৯১৯ 2,823,265 587,127 4.81 1,133 

জ নী ১৪৩৭৩৭১ ২৭৭৬৬৫ ৫.১৮ ১৪৫১ 1,648,896 377,189 4.37 1,665 

খাগড়াছচড় ৬১৩৯১৭ ১৩৩৭৯২ ৪.৫৯ ২২৩ 714,119 169,526 4.21 260 

লক্ষ্মীপুি ১৭২৯১৮৮ ৩৬৫৩৩৯ ৪.৭৩ ১২০০ 1,938,111 459,381 4.22 1,346 

জনায়াখালী ৩১০৮০৮৩ ৫৯৩৯১৮ ৫.২৩ ৮৪৩ 3,625,252 776,034 4.67 984 

িাঙ্গামাটি 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 

 চিদপুি 1,912,969  420,174  ৪.৫৫ ৯৩২ 2,162,876 525,879 4.11 1,054 

গাজীপুি 3,403,912  826,458  ৪.১২ ১৮৮৪ 5,263,474 1,579,844 3.33 2,914 

জগাপালগঞ্জ 1,172,415  249,872  ৪.৬৯ ৭৯৮ 1,295,053 308,707 4.20 882 

চকরশািগঞ্জ 2,911,907  627,322  ৪.৬৪ ১০৮৩ 3,267,630 760,958 4.29 1,215 

মাদািীপুি 1,165,952  252,149  ৪.৬২ ১০৩৬ 1,293,027 313,274 4.13 1,149 

মাচনকগঞ্জ 1,392,867  324,794  ৪.২৯ ১০০৭ 1,558,024 393,524 3.96 1,126 

মুন্সীগঞ্জ 1,445,660  313,258  ৪.৬১ ১৪৩৯ 1,625,418 399,633 4.07 1,618 

নািায়ণগঞ্জ 2,948,217  675,652  ৪.৩৬ ৪৩০৮ 3,909,138 1,023,190 3.82 5,712 

নিচসংদী 2,224,944  477,976  ৪.৬৫ ১৯৩৪ 2,584,452 621,514 4.16 2,247 

িাজবাড়ী 1,049,778  238,153  ৪.৪১ ৯৬১ 1,189,821 295,219 4.03 1,089 

শিীয়িপুি 1,155,824  247,880  ৪.৬৬ ৯৮৪ 1,294,561 308,963 4.19 1,103 

টাঙ্গাইল 3,605,083  870,102  ৪.১৪ ১০৫৬ 4,037,608 1,061,749 3.80 1,183 

খুলনা ১৫,৬৮৭,৭৫৯ ৩,৭৩৯,৭৭৯ ৪.১৯ ৭০৪ 17,416,645 4,501,091 3.87 782 

বারগিহাট ১,৪৭৬,০৯০ ৩৫৪,২২৩ ৪.১৭ ৩৭৩ 1,613,079 408,862 3.95 407 

চুয়াডাঙ্গা ১,১২৯,০১৫ ২৭৭,৪৬৪ ৪.০৭ ৯৬২ 1,234,066 326,718 3.78 1,051 

র্রশাি ২,৭৬৪,৫৪৭ ৬৫,৬৪১৩ ৪.২১ ১,০৬০ 3,076,849 798,057 3.86 1,180 

চঝনাইদহ ১,৭৭১,৩০৪ ৪২২,৩৩২ ৪.১৯ ৯০২ 2,005,849 519,296 3.86 1,021 

খুলনা ২,৩১৮,৫২৭ ৫৪৭,৩৪৭ ৪.২৪ ৫২৮ 2,613,385 670,923 3.90 595 

কুচষ্ট্য়া ১,৯৪৬,৮৩৮ ৪৭৭,২৮৯ ৪.০৮ ১,২১০ 2,149,692 565,343 3.80 1,336 

মাগুিা ৯১৮,৪১৯ ২০৫,৯০২ ৪.৪৬ ৮৮৪ 1,033,115 254,154 4.06 994 

জমরহিপুি 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 
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জজলা 

২০১১ ২০২২ 

জনসংখ্যা খানা 
খানাি 

আকাি 

জনসংখ্যাি 

ঘনত্ব 
জনসংখ্যা খানা খানাি আকাি 

জনসংখ্যাি 

ঘনত্ব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

সািক্ষীিা ১,৯৮৫,৯৫৯ ৪৬৯,৮৯০ ৪.২৩ ৫২০ 2,196,581 566,752 3.88 574 

ময়মনচসংহ - - - - 12,225,498 3,057,546 4.00 1146 

জামালপুি ২,২৯২,৬৭৪ ৫৬৩,৩৬৭ ৪.০৭ ১০৮৪ 2,499,737 652,046 3.83 1,182 

ময়মনচসংহ ৫,১১০,২৭২ ১,১৫৫,৪৩৬ ৪.৪২ ১১৬৩ 5,899,052 1,460,900 4.04 1,342 

জনত্ররকাণা ২,২২৯,৬৪২ ৪৭৯,১৪৬ ৪.৬৫ ৭৯৮ 2,324,856 548,449 4.24 832 

জশিপুি ১,৩৫৮,৩২৫ ৩৪১,৪৪৩ ৩.৯৮ ৯৯৫ 1,501,853 396,151 3.79 1,101 

িাজশাহী ১৮,৪৮৪,৮৫৮ ৪,৪৮৬,৮২৯ ৪.১২ ১০১৮ 20,353,119 5,371,729 3.79 1121 

বগুড়া ৩,৪০০,৮৭৪ ৮৬৭,১৩৭ ৩.৯২ ১১৭৩ 3,734,300 1,025,249 3.64 1,288 

জয়পুিহাট ৯১৩,৭৬৮ ২৪২,৫৫৬ ৩.৭৭ ৯০৩ 956,430 269,904 3.54 945 

নওগাঁ ২,৬০০,১৫৭ ৬৫৫,৮০১ ৩.৯৬ ৭৫৭ 2,784,598 765,459 3.64 811 

নারটাি ১,৭০৬,৬৭৩ ৪২৩,৮৭৫ ৪.০৩ ৮৯৮ 1,859,921 501,957 3.71 979 

িাঁপাইনবাবগঞ্জ 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 

িাজশাহী ২,৫৯৫,১৯৭ ৬৩৩,৭৫৮ ৪.০৯ ১০৭০ 2,915,013 775,260 3.76 1,202 

চসিাজগঞ্জ ৩,০৯৭,৪৮৯ ৭১৪,৯৭১ ৪.৩৩ ১২৯০ 3,357,708 842,314 3.99 1,398 

িংপুি ১৫,৭৮৭,৭৫৮ ৩,৮১৭,৬৬৪ ৪.১৪ ৯৭৫ 17,610,956 4,488,995 3.92 1088 

চদনাজপুি ২,৯৯০,১২৮ ৭১৫,৭৭৩ ৪.১৮ ৮৬৮ 3,315,238 837,002 3.96 963 

গাইবান্ধা ২,৩৭৯,২৫৫ ৬১২,২৮৩ ৩.৮৯ ১,১২৫ 2,562,232 700,289 3.66 1,212 

কুচড়গ্রাম ২,০৬৯,২৭৩ ৫০৮,০৪৫ ৪.০৭ ৯২২ 2,329,161 605,724 3.85 1,037 

লালমচনিহাট ১,২৫৬,০৯৯ ২৯০,৪৪৪ ৪.৩২ ১,০০৭ 1,428,406 342,039 4.18 1,145 

নীল ামািী ১,৮৩৪,২৩১ ৪২১,৫৭২ ৪.৩৫ ১,১৮৬ 2,092,567 505,604 4.14 1,353 

পঞ্চগড় ৯৮৭,৬৪৪ ২২৮,৫৮১ ৪.৩২ ৭০৩ 1,179,843 281,628 4.19 840 

িংপুি ২,৮৮১,০৮৬ ৭২০,১৮০ ৪.০০ ১,২০০ 3,169,615 834,309 3.80 1,320 

ঠাকুিগাঁও ১,৩৯০,০৪২ ৩২০,৭৮৬ ৪.৩৩ ৭৮০ 1,533,894 382,400 4.01 861 

চসরলট ৯,৯১০,২১৯ ১,৭৯০,৮৯২ ৫.৫৩ ৭৮৪ 11,034,863 2,213,657 4.98 873 

হচবগঞ্জ ২০৮,৯০০১ ৩৯৩,৩০২ ৫.৩১ ৭৯২ 2,358,886 491,886 4.80 895 

জমৌলিীবাজাি ১৯১,৯০৬২ ৩৬১,১৭৭ ৫.৩১ ৬৮৬ 2,123,445 446,354 4.76 759 

সুনামগঞ্জ ২৪৬,৭৯৬৮ ৪৪০,৩৩২ ৫.৬০ ৬৫৯ 2,695,495 528,550 5.10 719 

চসরলট ৩,৪৩৪,১৮৮ ৫৯৬,০৮১ ৫.৭৬ ৯৯৫ 3,857,037 746,867 5.16 1,117 
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মানচিত্র-২ জজলাচিচিক জনসংখ্যাি ঘনত্ব 
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স-১.১৩ জজলাচিচিক বাসগৃরহি সংখ্যা  

জজলা পল্লী শহি জমাট 

১ ২ ৩ ৪ 

জািীয় 27,811,667 8,179,284 35,990,951 

বচিশাল 1,585,451 449,187 2,034,638 

বিগুনা 186,565 50,829 237,394 

বচিশাল 419,233 135,869 555,102 

জিালা 315,624 112,164 427,788 

ঝালকাঠি 110,604 34,531 145,135 

পটুয়াখালী 324,549 65,509 390,058 

চপরিাজপুি 228,876 50,285 279,161 

িট্টগ্রাম 4,798,755 1,651,378 6,450,133 

বান্দিবান 65,878 36,789 102,667 

ব্রাহ্মণবাচড়য়া 611,998 117,923 729,921 

িাঁদপুি 487,577 141,150 628,727 

িট্টগ্রাম 790,842 518,514 1,309,356 

কুচমল্লা 1,175,221 224,021 1,399,242 

কক্সবাজাি 284,492 202,783 487,275 

জ নী 234,713 65,423 300,136 

খাগড়াছচড় 108,101 66,732 174,833 

লক্ষ্মীপুি 341,706 101,057 442,763 

জনায়াখালী 613,979 110,718 724,697 

িাঙ্গামাটি 84,248 66,268 150,516 

ঢাকা 5,799,998 2,319,207 8,119,205 

ঢাকা 566,107 720,695 1,286,802 

 চিদপুি 456,146 118,076 574,222 

গাজীপুি 458,356 376,221 834,577 

জগাপালগঞ্জ 269,568 53,242 322,810 

চকরশািগঞ্জ 589,624 187,784 777,408 

মাদািীপুি 239,615 67,366 306,981 

মাচনকগঞ্জ 423,346 57,907 481,253 

মুন্সীগঞ্জ 369,703 63,701 433,404 

নািায়ণগঞ্জ 387,260 207,964 595,224 

নিচসংদী 512,490 120,129 632,619 

িাজবাড়ী 269,485 43,753 313,238 

শিীয়িপুি 268,278 77,185 345,463 

টাঙ্গাইল 990,020 225,184 1,215,204 

খুলনা 3,407,059 896,504 4,303,563 

বারগিহাট 308,340 89,537 397,877 

চুয়াডাঙ্গা 234,694 67,222 301,916 

র্রশাি 608,880 145,563 754,443 

চঝনাইদহ 408,520 90,891 499,411 

খুলনা 395,795 176,198 571,993 

কুচষ্ট্য়া 458,786 100,056 558,842 

মাগুিা 219,980 44,385 264,365 

জমরহিপুি 143,685 38,004 181,689 

নড়াইল 165,259 40,618 205,877 
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জজলা পল্লী শহি জমাট 

১ ২ ৩ ৪ 

সািক্ষীিা 463,120 104,030 567,150 

ময়মনচসংহ 2,473,786 588,592 3,062,378 

জামালপুি 513,709 165,355 679,064 

ময়মনচসংহ 1,160,739 257,567 1,418,306 

জনত্ররকাণা 476,007 72,560 548,567 

জশিপুি 323,331 93,110 416,441 

িাজশাহী 4,107,964 1,020,897 5,128,861 

বগুড়া 732,904 195,948 928,852 

জয়পুিহাট 181,745 46,687 228,432 

নওগাঁ 547,688 81,921 629,609 

নারটাি 403,908 81,959 485,867 

িাঁপাইনবাবগঞ্জ 268,320 88,027 356,347 

পাবনা 698,089 155,710 853,799 

িাজশাহী 420,375 189,765 610,140 

চসিাজগঞ্জ 854,935 180,880 1,035,815 

িংপুি 4,049,887 957,269 5,007,156 

চদনাজপুি 635,159 129,576 764,735 

গাইবান্ধা 699,662 110,036 809,698 

কুচড়গ্রাম 600,884 150,027 750,911 

লালমচনিহাট 354,089 81,708 435,797 

নীল ামািী 497,910 135,058 632,968 

পঞ্চগড় 261,564 45,421 306,985 

িংপুি 652,914 235,474 888,388 

ঠাকুিগাঁও 347,705 69,969 417,674 

চসরলট 1,588,767 296,250 1,885,017 

হচবগঞ্জ 380,841 60,815 441,656 

জমৌলিীবাজাি 344,358 46,112 390,470 

সুনামগঞ্জ 402,857 66,175 469,032 

চসরলট 460,711 123,148 583,859 
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সংরর্াজনী ২: গুরুত্বপূণ য সংজ্ঞা ও ধািণা 

 

১. জনশুমাচি ও গৃহগণনা: জাচিসংরঘি গাইডলাইন অনুর্ায়ী জনশুমাচি হরি একটি জদশ বা সীমানা অচিি অঞ্চরলি 

সকল ব্যচক্তি জন্য চনচদ যষ্ট্ সমরয় চনচদ যষ্ট্ চবষয় সম্পচকযি সামাচজক ও অথ যননচিক িথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং 

প্রকারশি সাচব যক প্রচক্রয়া। জনশুমাচি ও গৃহগণনায় মূলি দ্যটি প্রধান অংশ িরয়রছ- 

 

জনশুমাচি: জনশুমাচিি মাধ্যরম চনচদ যষ্ট্ সমরয় একটি জদরশি সকল ব্যচক্তি আথ য-সামাচজক ও জনিাচিক জমৌচলক 

িথ্য-উপাি ক্ষুদ্রিি জিৌরগাচলক িি (গ্রাম/মহল্লা) পর্ যন্ত সংগ্রহ কিা হয়। 

গৃহগণনা: গৃহগণনাি মাধ্যরম চনচদ যষ্ট্ সমরয় একটি জদরশি সকল আবাচসক ইউচনরটি সংখ্যা, কাঠারমাগি অবস্থা 

এবং আবাচসক ইউচনটগুরলারি চবদ্যমান সুরর্াগ-সুচবধা সম্পচকযি জমৌচলক িথ্য-উপাি ক্ষুদ্রিি জিৌরগাচলক িি 

(গ্রাম/মহল্লা) পর্ যন্ত সংগ্রহ কিা হয়। 

 

২. চড-জুচি (de jure) পদ্ধচি: এই পদ্ধচিরি খানাি সদস্যগণরক শুধু িারদি সিিািি বসবারসি স্থান (Usual 

Residence)-এ গণনার্ভক্ত কিা হয়।  

 

3. চড- যারটা (de facto) পদ্ধচি: এই পদ্ধচিরি খানাি সদস্যগণরক শুমাচি মুহূরিয িারদি অবস্থারন গণনার্ভক্ত কিা 

হয়। 

 

4. মচড াইড চড- যারটা (modified de facto) পদ্ধচি: এই পদ্ধচিরি খানাি সদস্যগণরক শুমাচি মুহূরিয িারদি 

অবস্থারন গণনার্ভক্ত কিাি পাশাপাচশ শুমাচি মুহূরিয র্ািা চডউটিিি ও ভ্রমণিি থাকরবন িারদিরক স্ব স্ব খানায় 

গণনার্ভক্ত কিা হরব। জনশুমাচি ও গৃহগণনা ২০২২ মচড াইড চড- যারটা (modified de facto) পদ্ধচি অনুসারি 

পচিিালনা কিা হরয়রছ। 

 

৫. শুমাচি মুহূিয: মূল শুমাচি শুরুি পূব য িাি ০০:০০ ঘটিকারক শুমাচি মুহূিয (চজরিা আওয়াি) চহরসরব গণ্য কিা হয়। 

জনশুমাচি ও গৃহগণনা ২০২২ এ ১৪ জুন চদবাগি িাি ০০:০০ মুহূিযরকই শুমাচি মুহূিয বা চজরিা আওয়াি চহরসরব 

চবরবিনা কিা হরয়রছ। 

 

৬. শুমাচি িাি: শুমাচি মুহূিয হরি শুরু করি জিাি ৬:০০ টা পর্ যন্ত সময় হরলা ‘শুমাচি িাি’। জস অনুর্ায়ী ১৪ জুন 

২০২২ চদবাগি িাি ১২:০০ টা হরি ১৫ জুন ২০২২ জিাি ৬:০০ টা পর্ যন্ত সময়রক ‘শুমাচি িাি’ চহরসরব গণ্য কিা 

হরয়রছ। 

 

7. শুমাচিকাল: শুমাচি মুহূিয হরি শুরু করি ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ও ২১ জুন ২০২২ িাচিখ জিাজ বুধ, বৃহস্পচি,  

শুক্র, শচন, িচব, জসাম এবং মঙ্গলবাি পর্ যন্ত শুমাচিকাল চহরসরব চবরবিনা কিা হরয়রছ এবং উক্ত ০৭ (সাি) চদন 

‘শুমাচি সপ্তাহ’ চহরসরব পালন কিা হরয়রছ। 

 

8. খানা: এক বা একাচধক ব্যচক্ত র্ািা এক পারক ও একরত্র খাওয়া-দাওয়া এবং একসারথ বসবাস করিন িারদি 

সমন্বরয় একটি খানা গঠিি হয়। খানায় পচিবারিি সদস্যরদি পাশাপাচশ অন্যান্য আত্মীয় বা অনাত্মীয় সদস্যিাও 

থাকরি পারিন। আবাি পচিবারিি সদস্য হওয়া সরিও এক পারক ও একরত্র খাওয়া-দাওয়া না কিরল বা একসারথ 

বসবাস না কিরল, খানাি সদস্য চহরসরব গণ্য হরবন না। পৃথকিারব বসবাসিি একজন ব্যচক্তি সমন্বরয়ও একটি 

খানা গঠিি হরি পারি, র্চদ চিচন আলাদা পারক খাবাি খান। 

শুমাচি িারি (১৪ জুন ২০২২ চদবাগি িারি) র্ািা এক পারক জখরয়রছন এবং একই ছারদি চনরি চকংবা বাচড়রি 

বসবাস করিরছন িারদিরক ঐ খানাি সদস্য চহরসরব অন্তর্ভ যক্ত কিা হরয়রছ। িরব, পচিবারিি এমন জকারনা সদস্য 

র্ািা একরত্র বসবাস করি এবং খাওয়া-দাওয়া করি চকন্তু শুমাচি িারি ভ্রমরণ চছরলন চকংবা আবাচসক 

জহারটল/রিট হাউরজ অবস্থান করিরছন চকংবা গিীি সমুরদ্র মাছ ধিরি চগরয়রছন অথবা সামচয়কিারব (৬ মারসি 

কম সমরয়ি জন্য) জদরশি বাইরি চছরলন অথবা কম যরক্ষরত্র দাচয়ত্বিি চছরলন জর্মন: শুমাচিকমী, হাসপািারলি 

জিাগী ও অযারটরন্ডন্ট, বনশপ্রহিী প্রমুখ ব্যচক্তবগ য িািা স্ব-স্ব খানায় গণনার্ভক্ত হরয়রছন। 
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৯. খানাপ্রধান:  খানাপ্রধান হরলন খানাি মুখ্য বা প্রধান সদস্য। সাধািণি র্াি চসদ্ধারন্ত খানা পচিিাচলি হয় এবং খানাি 

অন্য সদস্যগণ র্ারক খানাপ্রধান মরন করিন চিচনই খানাপ্রধান চহরসরব চবরবচিি হন। খানাপ্রধান হবাি জন্য 

উপাজযনকািী অথবা বরয়ারজযষ্ঠ সদস্য হরি হরব, এিকম জকারনা শিয জনই। 

  

১০. বচি: জপৌি এলাকায় সিকাচি জচম, খাস জচম, জিল লাইরনি ধারি, িািাি পারশ, বাঁরধি পারশ অথবা জবসিকাচি 

জায়গায় অপচিকচিিিারব সাধািণি অচি চনম্নমারনি ঘি র্থা: ঝুপচড়, টং, ছন, টিনরশড, আধাপাকা, পাকা 

নড়বরড় অবকাঠারমা, জিাজীণ য দালান ইিযাচদ এবং সাধািণি অস্বাস্থযকি পচিরবরশ গরড় উঠা পাঁি বা িরিাচধক 

খানাি সমচষ্ট্রক বচি চহরসরব গণ্য কিা হরয়রছ।  

  

১১. িাসমান/চছন্নমূল জনরগাষ্ঠী: র্ারদি বসবারসি জন্য ঘি-বাচড় জনই এবং র্ািা জিলরটশন, বাসটযান্ড, মাজাি, 

ফুটপাি, চিঁচড়/ওিািচব্ররজি চনরি, লঞ্চ টাচম যনাল/জ চিঘাট, মারকযরটি বািান্দা ইিযাচদ স্থারন অস্থায়ীিারব 

িাচত্রর্াপন করি িারদিরক িাসমান/চছন্নমূল জনরগাষ্ঠী চহরসরব গণ্য কিা হরয়রছ। 

  

১২. সাক্ষিিা: সাক্ষিিাি হাি চনরূপরণ কমপরক্ষ জর্ জকান একটি িাষায় পড়রি ও চলখরি পারিন এমন ব্যচক্তরক 

সাক্ষি চহরসরব গণ্য কিা হরয়রছ। 

  

১৩. চলঙ্গানুপাি: চলঙ্গানুপাি বলরি প্রচি ১০০ জন মচহলাি চবপিীরি পুরুরষি সংখ্যা জক বুঝারনা হরয়রছ। 

  

১৪. চনিযিশীলিা অনুপাি: ১৫-৬৪ বছি বয়সী জনসংখ্যাি চবপিীরি ০-১৪ বছি এবং ৬৫ ও িদূর্ধ্য বছি বয়সী 

জনসংখ্যাি অনুপাি। 

  

১৫. চশশু-মচহলা অনুপাি: ১৫-৪৯ বছি বয়সী প্রচি ১০০০ মচহলাি চবপিীরি ০-৪ বছি বয়সী চশশুি সংখ্যা। 

  

১৬. চনজস্ব ব্যবহারিি জমাবাইল জ ান: র্চদ ৫ বছি ও িদূর্ধ্য বয়রসি জকান ব্যচক্তি চনকট অন্তি একটি চসমকাড য 

সংরর্াগসহ সিল জমাবাইল জ ান থারক র্া চিচন গি ৩ মারস কমপরক্ষ একবাি ব্যবহাি করিরছন িরব ঐ ব্যচক্তি 

চনজস্ব ব্যবহারিি জমাবাইল জ ান আরছ চহরসরব চবরবিনা কিা হরয়রছ। এরক্ষরত্র জমাবাইল জ ানটি চনরজি বা কািও 

কাছ জথরক উপহাি চহরসরব বা অচ স জথরক ব্যবহারিি জন্যও জপরি পারিন, জমাবাইল জ ান বা চসমকাড য চনরজি 

বা অন্য জর্ কািও নারম জিচজরেশন থাকরি পারি, জমাবাইল জ ারনি চসমকাড য চপ্র-জপইড বা জপাট জপইড জর্ 

জকারনা প্রকারিি হরি পারি। উরল্লখ্য, একটি জমাবাইল জ ারনি ব্যবহািকািী একাচধক ব্যচক্ত হরল জবচশিিাগ সময় 

চর্চন ব্যবহাি করিন, শুধু িাি জক্ষরত্র চনজস্ব ব্যবহারিি জমাবাইল জ ান আরছ চহরসরব চবরবিনা কিা হরয়রছ। 

  

১৭. ইন্টািরনট ব্যবহাি: র্চদ ৫ বছি ও িদূর্ধ্য বয়রসি জকান ব্যচক্ত গি ৩ (চিন) মারস একবারিি জন্য হরলও জর্ 

জকারনা স্থারন চকংবা জর্ জকারনা চডিাইরস ইন্টািরনট ব্যবহাি করি থারকন, িাহরল ঐ ব্যচক্ত গি ৩ (চিন) মারস 

ইন্টািরনট ব্যবহাি করিরছন বরল গণ্য কিা হরয়রছ। উরল্লখ্য, র্চদ জকান ব্যচক্তি চনজস্ব স্মাট য জমাবাইল জ ান না 

থারক, চকন্তু জস অন্য কািও জমাবাইল, ট্যাবরলট, ল্যাপটপ, কচম্পউটাি, সাইবাি কযার  বা অন্য জর্রকারনা স্মাট য 

চডিাইস ব্যবহাি করি গি ৩ (চিন) মারস অন্তি একবাি ইন্টািরনট ব্যবহাি করি থারকন, িাহরলও ইন্টািরনট 

ব্যবহািকািী চহরসরব চবরবচিি হরবন। চনম্নবচণ যি জর্রকারনা প্রকারিি চডচজটাল প্রযুচক্তি ব্যবহাি ‘ইন্টািরনট 

ব্যবহাি’ চহরসরব চবরবিনা কিা হরয়রছ: 

(১) Facebook; (২) Messenger; (৩) imo; (৪) WhatsApp; (৫) Viber; (৬) YouTube; (৭) 

Zoom/Teams/WebEx ইিযাচদ ব্যবহাি করি সিা/ওয়াকযশপ/ক্লারস অংশ জনয়া; (৮) ই-জমইল জপ্রিণ বা গ্রহণ; 

(৯) Google-এ জকারনা চকছু সাি য কিা অথবা অনলাইরন  িম পূিণ কিা;  (১০) অনলাইরন অচ রসি কাজ 

সম্পাদন, পড়ারশানা কিা ও পচত্রকা পড়া; (১১) অনলাইরন চবচিন্ন ধিরনি জগইম জখলা, জগইম ডাউনরলাড কিা, 

টিরকট বুচকং জদয়া, শচপং কিা ইিযাচদ; (১২) জকাচিড-১৯ িাইিারসি টিকা গ্রহরণি জন্য জিচজরেশনসহ জর্রকান 

ধিরনি অনলাইন জিচজরেশন কিা, জিাটাি আইচড, পাসরপাট য এবং জন্ম চনবন্ধরনি জন্য অনলাইরন চনরজ চনরজ 

আরবদন  িম পূিণ কিা ইিযাচদ। 
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সংরর্াজনী ৩: শুমাচি প্রশ্নপত্র 
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সংরর্াজনী ৪: শুমাচিি চবচিন্ন কচমটি ও টিম 
 

 

রস্ট্য়ারিাং করমটি  

ি.নাং পেরব ও কম ণস্থল (যজুষ্ঠতাি িমানুসাদি নয়) করমটিদত পেরব 

১ সরচব, পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সভাপরত 

২ মহাপরিচালক, বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা (রবরবএস), ঢাকা সেে 

৩ অরতরিক্ত সরচব/যুগ্মসরচব (তথ্য ব্যবস্থাপনা/উন্নয়ন/প্রশাসন), পরিসাংখ্যান ও তথ্য 

ব্যবস্থাপনা রবভাগ 

সেে 

৪ প্ররতরনরধ, আথ ণ-সামারজক অবকাঠাদমা রবভাগ, পরিকল্পনা করমশন সেে 

৫ প্ররতরনরধ, অথ ণ রবভাগ, অথ ণ মন্ত্রণালয় সেে 

৬ প্ররতরনরধ, কা ণিম রবভাগ, পরিকল্পনা রবভাগ, পরিকল্পনা করমশন সেে 

৭ প্ররতরনরধ, সাধািণ অথ ণনীরত রবভাগ (রজইরি), পরিকল্পনা করমশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সেে 

৮ প্ররতরনরধ, বাস্তবায়ন পরিবীিণ মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি) সেে 

৯ প্ররতরনরধ, এনইরস-একদনক ও সমিয় উইাং, পরিকল্পনা রবভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সেে 

১০ প্রকল্প পরিচালক, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প, রবরবএস সেে 

১১ উপসরচব (উন্নয়ন-১), পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ সেে-সরচব 
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প্রকল্প বাস্তবায়ন করমটি  

ি. ন. নাম, পেরব ও কম ণস্থল (দজুষ্ঠতাি িমানুসাদি নয়) করমটিদত পেরব 

১ মহাপরিচালক, বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা (রবরবএস), ঢাকা সভাপরত 

২ প্ররতরনরধ, সাধািণ অথ ণনীরত রবভাগ, পরিকল্পনা করমশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সেে 

৩ প্ররতরনরধ, অথ ণ রবভাগ, অথ ণ মন্ত্রণালয় সেে 

৪ প্ররতরনরধ, বাস্তবায়ন পরিবীিণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সেে 

৫ প্ররতরনরধ, এনইরস-একদনক এবাং সমিয় উইাং, পরিকল্পনা রবভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সেে 

৬ প্ররতরনরধ, কা ণিম রবভাগ, পরিকল্পনা করমশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সেে 

৭ প্ররতরনরধ, আথ ণ-সামারজক অবকাঠাদমা রবভাগ, পরিকল্পনা করমশন, পরিকল্পনা 

মন্ত্রণালয় 

সেে 

৮ অরতরিক্ত সরচব (উন্নয়ন), পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সেে 

৯ উপমহাপরিচালক, বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা সেে 

১০ প্রদফসি ি. বসয়ে শাহােত যহাদসন, ঢাকা রবিরবযালয়, শুমারি উপদেষ্টা, জনশুমারি ও 

গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প, ইউএনএফরপএ, বাাংলাদেশ 

সেে 

১১ পরিচালক (সকল), বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা (রবরবএস) সেে 

১২ প্রকল্প পরিচালক, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প, বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা সেে 

১৩ উপসরচব, উন্নয়ন অরধশাখা-১, পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ, পরিকল্পনা 

মন্ত্রণালয় 

সেে 

১৪ উপসরচব, পরিকল্পনা উইাং, পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ, পরিকল্পনা 

মন্ত্রণালয় 

সেে 

১৫ উপসরচব, এসরিরজ যসল, পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সেে 

১৬ রসদস্ট্ম অ ুানারলস্ট্, পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সেে 

১৭ জনাব মাহব্যব-ই-আলম, রচফ এআই অুাে যপ্রাগ্রাম অ ুানারলস্ট্, ইউএনএফরপএ, বাাংলাদেশ সেে 

১৮ যফাকাল পদয়ন্ট কম ণকতণা, এসরিরজ যসল, বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা সেে 

১৯ উপপ্রকল্প পরিচালক (অথ ণ/প্রশাসন)/আয়ন-ব্যয়ন কম ণকতণা, জনশুমারি ও গৃহগণনা 

২০২১ প্রকল্প, বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা 

সেে 

২০ উপপ্রকল্প পরিচালক (রফল্ড অপাদিশন), জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প, 

বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা 
 

সেে-সরচব 
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প্ররতদবেন  াচাই-বাোই করমটি 

ি.ন. নাম, পেরব ও কম ণস্থল (দজুষ্ঠতাি িমানুসাদি নয়) করমটিদত পেরব 

১ জনাব যশখ যমাঃ কাদবদ্যল ইসলাম 

অরতরিক্ত সরচব (তথ ু ব ুবস্থাপনা), পরিস াংখ ুান ও তথ ু ব ুবস্থাপনা রবভাগ 

সভাপরত 

২ জনাব যমাঃ আব্য বকি রসরেক 

অরতরিক্ত সরচব (প্রশাসন), পরিস াংখ ুান ও তথ ু ব ুবস্থাপনা রবভাগ 

সেস ু 

৩ জনাব রশিীন রুবী 

যুগ্ম সরচব (প্রশাসন), পরিস াংখ ুান ও তথ ু ব ুবস্থাপনা রবভাগ 

সেস ু 

৪ জনাব যমাোঃ সুলতানা পািভীন 

যুগ্মসরচব সরচব (তথ ু ব ুবস্থাপনা), পরিস াংখ ুান ও তথ ু ব ুবস্থাপনা রবভাগ 

সেস ু 

৫ জনাব নূি জাহান 

উপসরচব (উন্নয়ন-১), পরিস াংখ ুান ও তথ ু ব ুবস্থাপনা রবভাগ 

সেস ু 

৬ জনাব যমাহাম্মে খাদলে-উি-িহমান 

উপসরচব (বাদজে ও আরথ ণক ব ুবস্থাপনা অরধশাখা), পরিস াংখ ুান ও তথ ু ব ুবস্থাপনা রবভাগ 

সেস ু 

৭ জনাব এ.এফ.এম রফদিাজ মাহমুে 

রসরনয়ি সহকািী সরচব (প্রশাসন-৩), পরিস াংখ ুান ও তথ ু ব ুবস্থাপনা রবভাগ 

সেস ু 

৮ জনাব যজসমীন আকতাি 

উপসরচব (উন্নয়ন-২), পরিস াংখ ুান ও তথ ু ব ুবস্থাপনা রবভাগ 

সেস ু 

৯ জনাব যমাঃ রেলোি যহাদসন 

প্রকল্প পরিচালক, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প, রবরবএস 

সেস ু 

১০ জনাব যমাঃ ফরিে যহাদসন 

রসরনয়ি সহকািী সরচব (প্রশাসন-২), পরিস াংখ ুান ও তথ ু ব ুবস্থাপনা রবভাগ 

সেস ু 

১১ প্রদকৌশলী মুঃ ওয়ারহে মুিাে 

যপ্রাগ্রামাি (আইরসটি), পরিস াংখ ুান ও তথ ু ব ুবস্থাপনা রবভাগ 

সেস ু 

১২ জনাব যমা: আজগি আলী 

উপপরিচালক (আিরিরপ), বাাংলাদেশ পরিসাংখ ুান ব ুুদিা 

সেস ু 

১৩ জনাব যমাসাঃ কামরুন্নাহাি 

উপসরচব (তথ ু ব ুবস্থাপনা-১), পরিস াংখ ুান ও তথ ু ব ুবস্থাপনা রবভাগ 

সেস ু-সরচব 

 

 

এরিেি’স যফািাম এি সেেবৃি 

ি.ন. নাম, পেরব ও কম ণস্থল (দজুষ্ঠতাি িমানুসাদি নয়) করমটিদত পেরব 

১. জনাব কাজী নূরুল ইসলাম, উপমহাপরিচালক, রবরবএস। আহ্বায়ক 

২. জনাব আব্যল কালাম আজাে, পরিচালক (অরতরিক্ত োরয়ত্ব), করম্পউোি উইাং, রবরবএস।  সেে 

৩. জনাব যমাহাম্মে আবদ্যল কারেি রময়া, পরিচালক, যসিাস উইাং, রবরবএস।  সেে 

৪. জনাব আলাউরেন আল আজাে, পরিচালক, এরগ্রকালচাি উইাং, রবরবএস। সেে 

৫. জনাব যমাঃ মাসুে আলম, পরিচালক (উপসরচব), যিদমাগ্রারফ এে যহলথ উইাং, রবরবএস, ঢাকা। সেে 

৬. জনাব করবি উরেন আহাম্মে, পরিচালক, স্ট্ুাটিসটিকুাল স্ট্াফ যট্ররনাং ইনরস্ট্টিউে, রবরবএস। সেে 

৭. জনাব যমাঃ এমোদ্যল হক, পরিচালক, এফএ এে এমআইএস উইাং, রবরবএস। সেে 

৮. জনাব রজয়াউেীন আহদমে, পরিচালক, ন্যাশনাল একাউরন্টাং উইাং, রবরবএস। সেে 

৯.. ি. রেপাংকি িায়, প্রকল্প পরিচালক, এইচআইইএস প্রকল্প, রবরবএস। সেে 

১০. জনাব যমাঃ রেলোি যহাদসন, প্রকল্প পরিচালক, এনএসরিএস প্রকল্প, রবরবএস। সেে 

১১. প্রকল্প পরিচালক, এসরভআিএস ইন রিরজোল েুােফম ণ প্রকল্প, রবরবএস। সেে 

১২. জনাব আব্যল কালাম আজাে, পরিচালক, ইোরষ্ট্র এে যলবাি উইাং, রবরবএস। সেে সরচব 
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জনশুমারি ও গৃহগণা ২০২২ এি পিামশ ণকগণ  

১. ি. বসয়ে শাহােৎ যহাদসন মেন্সাে অুািভাইজার, ইউএনএফলপএ 

২. জনাব যিজাউল িরন  ন্যাশনাল রজআইএস এবাং আিএস কনসালদেন্ট 

৩. জনাব যমাঃ িাদশদ্যজ্জামান রসরনয়ি িাো প্রদসরসাং কনসালদেন্ট 

৪. জনাব গাজী আরলম আল িাজী CAPI কনসালদেন্ট 

৫. জনাব মরনরুজ্জামান Golang এক্সপাে ণ 

৬. জনাব আরশি য াি সাভণাি রসরকউরিটি এক্সপাে ণ 

৭. জনবা সাজু আহদমে যনেওয়াকণ এুািরমরনসদট্রেি, ইউএনএফলপএ 

 

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এি কা ণিম পরিচালনাি রনরমি গঠিত রবরভন্ন টিদমি রলিািগদণি তারলকা 

ি. ন. নাম, পেরব ও কম ণস্থল টিম 

১. জনাব কাজী নূরুল ইসলাম, উপমহাপরিচালক, রবরবএস  যসিাস অুািভাইজরি টিম 

২. জনাব আব্যল কালাম আজাে, পরিচালক, ইোরি এে যলবাি উইাং, রবরবএস সফেওয়ুাি যভরলদিশন টিম 

৩. ি. রেপাংকি িায়, উপসরচব, পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ  যেকরনকুাল সাদপাে ণ টিম  

৪. ি. রেপাংকি িায়, উপসরচব, পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ  িাো যভরলদিশন অুাে যেরবল যজনাদিশন টিম  

৫. জনাব যমাহাম্মে আবদ্যল কারেি রময়া, পরিচালক, যসিাস উইাং, রবরবএস আইরসটি কুইক যিসপি টিম 

৬. জনাব আমজাে যহাদসন, যুগ্মপরিচালক, এরগ্রকালচাি উইাং, রবরবএস রসম যিরজদিশন ও গ্রহণ টিম 

৭. জনাব যমাঃ িরফকুল ইসলাম, যুগ্মপরিচালক, ন্যাশনাল একাউরন্টাং উইাং, রবরবএস  আন্ত:সমিয় ও য াগাদ াগ টিম 

৮. জনাব চন্দ্র যশখি িায়, রসরনয়ি যমইনদেন্যাি ইরঞ্জরনয়াি, করম্পউোি উইাং, রবরবএস রসদস্ট্ম সাদপাে ণ টিম 

৯. জনাব  তন কুমাি সাহা, রসদস্ট্ম এনারলস্ট্, করম্পউোি উইাং,রবরবএস িাোদবইজ ম্যাদনজদমন্ট টিম 

১০. জনাব যমাহাম্মে িরফকুল ইসলাম, রসদস্ট্ম এনারলস্ট্, পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ  কুারপ অুাপস অুাে রসরকউরিটি টিম 

১১. জনাব এস. এম আহসান করবি, রসদস্ট্ম এনারলস্ট্, করম্পউোি উইাং, রবরবএস  আইরসএমএস অুাে অুারেদকশন টিম 

১২. জনাব যমা. আলমগীি যহাদসন, উপপরিচালক, যসিাস উইাং, রবরবএস প্ররশিণ বাস্তবায়ন টিম 

১৩. জনাব মরহউরেন আহদমে, উপরিচালক, যসিাস উইাং,রবরবএস পাবরলরসটি সাদপাে ণ টিম  

১৪. জনাব যমাহাম্মে এনামুল হক, যমইনদেন্যাি ইরঞ্জরনয়াি, করম্পউোি উইাং, রবরবএস যনেওয়াকণ ম্যাদনজদমন্ট টিম 

১৫.  জনাব যমা: আব্যবকি রসরেক, কাদে ণাগ্রাফাি, করম্পউোি উইাং, রবরবএস রজআইএস টিম  

 

 

শুমারি উপাি ব্যবস্থাপনা টিম 

১. ি. রেপাংকি িায় উপসরচব, পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ ও টিম রলিাি, 

যেকরনকুাল সাদপাে ণ টিম, জনশুমারি ও গৃহগণনা  ২০২১ প্রকল্প, রবরবএস। 

২. জনাব যমাঃ রেলোি যহাদসন প্রকল্প পরিচালক, জনশুমারি ও গৃহগণনা  ২০২১ প্রকল্প, রবরবএস। 

৩. জনাব যমাহাম্মে িরফকুল ইসলাম  রসদস্ট্ম এনারলস্ট্, পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ।  

৪. জনাব  তন কুমাি সাহা রসদস্ট্ম এনারলস্ট্, করম্পউোি উইাং, রবরবএস। 

৫. জনাব এস. এম আহসান করবি রসদস্ট্ম এনারলস্ট্, করম্পউোি উইাং, রবরবএস। 

৬. জনাব প্রলয় কুমাি যগাস্বামী যপ্রাগ্রামাি, জনশুমারি ও গৃহগণনা  ২০২১ প্রকল্প, রবরবএস। 

৭. জনাব যমা. সাদজদ্যি িহমান  আইরসটি রবদশিে, এনএসরিএস-আইএসরপ প্রদজট, রবরবএস।  

৮. জনাব যমা. িাদশদ্যজ্জামান রসরনয়ি িাো প্রদসরসাং কনসালদেন্ট, জনশুমারি ও গৃহগণনা  ২০২১ প্রকল্প, রবরবএস। 
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িাো যভরলদিশন রবদশিে গ্রুপ 

১. ি. এম. নুরুল ইসলাম সাদবক উপাচা ণ, মাওলানা ভাসানী রবোন ও প্রযুরক্ত রবিরবযালয়, োঙ্গাইল। 

২. জনাব যমাহাম্মে যশায়াদয়ব অোপক, আইএসআিটি, ঢাকা রবিরবযালয়। 

৩. ি. বসয়ে শাহােৎ যহাদসন অোপক, আইএসআিটি, ঢাকা রবিরবযালয়। 

৪. ি. যমা. আরমনুল হক  অোপক, পপুদলশন সাদয়দিস রবভাগ, ঢাকা রবিরবযালয়। 

৫. ি. যমাহাম্মে মঈনুল ইসলাম অোপক, পপুদলশন সাদয়দিস রবভাগ, ঢাকা রবিরবযালয়। 

৬. ি. যমাহাম্মে রবোল যহাদসন  অোপক, পপুদলশন সাদয়দিস রবভাগ, ঢাকা রবিরবযালয়। 

৭. ি. যমা. িরবউল হক অোপক, পপুদলশন সাদয়দিস রবভাগ, ঢাকা রবিরবযালয়। 

 

 

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-ি প্রকল্প টিম  

১. জনাব যমাঃ রেলোি যহাদসন প্রকল্প পরিচালক 

২. জনাব এস এম কামরুল ইসলাম উপপ্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন) 

৩. জনাব যমা: শরফকুল ইসলাম উপপ্রকল্প পরিচালক (রফল্ড অপাদিশন) 

৪. জনাব যমাহাম্মে যসরলম সিকাি উপপরিচালক 

৫. জনাব মুহাম্মাে আরিফুল ইসলাম উপপরিচালক (আইরসটি ও প্ররশিণ) 

৬. জনাব আোফুন নাহাি উপপরিচালক 

৭. জনাব প্রতীক ভট্টাচার্য্ণ উপপ্রকল্প পরিচালক (অথ ণ) 

৮. জনাব স্বজন হায়োি উপপরিচালক 

৯. জনাব প্রলয় কুমাি যগাস্বামী যপ্রাগ্রামাি  

১০. জনাব নয়ন কারন্ত িায় উপপরিচালক  

১১. জনাব শায়লা শািমীন পরিসাংখ্যান কম ণকতণা 

১২. জনাব আ. স. ম. ইউসুফ পরিসাংখ্যান কম ণকতণা 

১৩. জনাব শাহ যমাহাম্মে মনজুি কাদেি পরিসাংখ্যান কম ণকতণা 

১৪. জনাব যমাহাম্মে সাইদ্যি িহমান পরিসাংখ্যান কম ণকতণা 

১৫. জনাব যমা. শাহজালাল তালুকোি পরিসাংখ্যান কম ণকতণা 

১৬. জনাব আমীি যমাহাম্মে ইমন পরিসাংখ্যান কম ণকতণা 

১৭. জনাব যমাহাম্মে মরনরুল ইসলাম পরিসাংখ্যান কম ণকতণা 

১৮. জনাব যমদহজাবীন মাহব্যব পরিসাংখ্যান কম ণকতণা 

১৯. জনাব ইসমত যজিীন পরিসাংখ্যান কম ণকতণা 

২০. জনাব যশখ তানভীি আহদমে পরিসাংখ্যান কম ণকতণা 

২১. জনাব যমা: হারবব্যল হক সহকািী কাদে ণাগ্রাফাি 

২২. জনাব যমা: জাহাঙ্গীি আলম প্রশাসরনক কম ণকতণা 
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সংরর্াজনী ৫: চস্থিচিত্র 

 
গেপ্রজাতন্ত্রী বাংিাদদদশর মহামান্য রােপলত জনাব মমাঃ আবদুি হালমদ জনশুমালর ও গৃহগেনা ২০২২ উপিদক্ষু স্মারক িাকটিলকট ও উদদ্বার্নী খাম ০৭ জুন ২০২২ অবমুক্তকরে কদরন। উক্ত অনুষ্ঠাদন 

মাননীয় পলরকল্পনামন্ত্রী জনাব এম.এ. মান্নান এমলপ, মাননীয় িাক ও মটলিদর্াগাদর্াগ মন্ত্রী জনাব মমাস্তাফা জব্বার, মাননীয় পলরকল্পনা প্রলতমন্ত্রী ি. শামসুি আিম, পলরেংখ্যান ও তে ব্যবস্থাপনা 

লবভাদগর েম্মালনত েলচব ি. শাহনাজ আদরলফন এনলিলে, জনশুমালর ও গৃহগেনা ২০২২ এর প্রকল্প পলরচািক জনাব যমাঃ রেলোি যহাদসনেহ রােপলতর কার্ যািদয়র অন্যান্য কম যকতযাগে উপলস্থত 

লেদিন।     

 গেপ্রজাতন্ত্রী বাংিাদদদশর মহামান্য রােপলত জনাব মমাঃ আব্দুি হালমদ জনশুমালর ও গৃহগেনা ২০২২ এর মূি শুমালরদত ১৫ জুন ২০২২ তে প্রদান করদেন। মহামান্য রােপলতর তে ট্যাবদিদটর 

মােদম ফাহলমদা খানম েংগ্রহ করদেন। এ েময় জনশুমালর ও গৃহগেনা ২০২২ এর প্রকল্প পলরচািক জনাব যমাঃ রেলোি যহাদসন এবং আলরফ মহাদেনেহ রােপলতর কার্ যািদয়র অন্যান্য কম যকতযাগে 

উপলস্থত লেদিন।      
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গেপ্রজাতন্ত্রী বাংিাদদশ েরকাদরর মাননীয় প্রর্ানমন্ত্রী মশখ হালেনার েভাপলতদত্ব জনশুমালর ও গৃহগেনা ২০২১ প্রকল্পটি ২৯ অদটাবর ২০১৯ অনুলষ্ঠত ২০১৯-২০ অথ য বেদরর ৯ম একদনক 

েভায় অনুদমালদত হয়। উক্ত েভায় েংলেষ্ট েদস্যগে উপলস্থত লেদিন।   

 
 

 গেপ্রজাতন্ত্রী বাংিাদদশ েরকাদরর মাননীয় প্রর্ানমন্ত্রী মশখ হালেনা জনশুমালর ও গৃহগেনা ২০২২ এর মূি শুমালরদত ১৫ জুন ২০২২ তে প্রদান করদেন। মাননীয় প্রর্ানমন্ত্রীর তে ট্যাবদিদটর 

মােদম ফাদতমা তুজ মজাহরা ইনা েংগ্রহ কদরদেন। এ মাদহন্দ্রক্ষদে জনশুমালর ও গৃহগেনা ২০২২ এর প্রকল্প পলরচািক জনাব যমাঃ রেলোি যহাদসনেহ প্রর্ানমন্ত্রী কার্ যািদয়র অন্যান্য 

কম যকতযাগে উপলস্থত লেদিন।      
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জনশুমালর ও গৃহগেনা ২০২২ লবষদয় মহান জাতীয় েংেদদর মাননীয় লস্পকার ি. লশরীন শারলমন মচৌধুরী এমলপ এর োদথ তাঁর কার্ যািদয় ২রা জুন ২০২২ মত লবলনময় েভা কদরন মাননীয় 

পলরকল্পনামন্ত্রী জনাব এম.এ. মান্নান এমলপ । উক্ত েভায় উপলস্থত লেদিন পলরেংখ্যান ও তে ব্যবস্থাপনা লবভাদগর েম্মালনত েলচব ি. শাহনাজ আদরলফন এনলিলে, বাংিাদদশ পলরেংখ্যান 

ব্যুদরার তৎকািীন  মহাপলরচািক মমাহাম্মদ তাজুি ইেিাম, মটকলনকুাি োদপাট য টিদমর লিিার ি. লদপংকর রায় এবং প্রকল্প পলরচািক জনাব যমাঃ রেলোি যহাদসনেহ েংলেষ্ট কম যকতযাগে।    

 

 

 জনশুমালর ও গৃহগেনা ২০২২ এর মূি শুমালরদত তে প্রদান করদেন মহান জাতীয় েংেদদর মাননীয় লস্পকার ি. লশরীন শারলমন মচৌধুরী এমলপ এবং গেনাকারী োলবনা ইয়ােলমন ট্যাবদিদটর 

মােদম েংগ্রহ করদেন । এ েময় জনশুমালর ও গৃহগেনা ২০২২ এর প্রকল্প পলরচািক জনাব যমাঃ রেলোি যহাদসনেহ অন্যান্য কম যকতযাগে উপলস্থত লেদিন।           
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জনশুমালর ও গৃহগেনা ২০২২ এর মূি শুমালরদত তে প্রদান কদরদেন মাননীয় প্রর্ান লবচারপলত জনাব হাোন ফদয়জ লেলিকী। এ েময় উপলস্থত লেদিন বাংিাদদশ পলরেংখ্যান ব্যুদরার 

তৎকািীন  মহাপলরচািক মমাহাম্মদ তাজুি ইেিাম, মমা: লমজানুর রহমান উপপলরচািক,লবলবএে ও েংলেষ্ট শুমালরকমী।      

জনশুমালর ও গৃহগেনা এর প্রারলম্ভক কম যশািা ৯ জানুয়ালর ২০২০ বাংিাদদশ পলরেংখ্যান ব্যুদরার অলিটলরয়াদম অনুলষ্ঠত হয়। উক্ত কম যশািায় প্রর্ান অলতলথ লহদেদব মাননীয় পলরকল্পনামন্ত্রী জনাব 

এম.এ. মান্নান এমলপ, লবদশষ অলতলথ লহদেদব মলন্ত্রপলরষদ েলচব জনাব খন্দকার আদনায়ারুি ইেিাম ও প্রর্ানমন্ত্রী কার্ যািদয়র প্রর্ানমন্ত্রীর মুখ্য েলচব ি. আহমদ কায়কাউে, েম্মালনত অলতলথ 

লহেদব ি. আশা টরদকিেন, UNFP কালি লরদপ্রদজদন্টটিভ উপলস্থত লেদিন। পলরেংখ্যান ও তে ব্যবস্থাপনা লবভাদগর তৎকািীন লেলনয়র েলচব মেৌদরন্দ্রনাথ চক্রবিীর েভাপলতদত্ব উক্ত 

কম যশািায় বাংিাদদশ পলরেংখ্যান ব্যুদরার তৎকািীন মহাপলরচািক মমাহাম্মদ তাজুি ইেিামেহ অন্যান্য েংলেষ্ট ব্যলক্তগে উপলস্থত লেদিন।   
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জনশুমালর ও গৃহগেনা ২০২১ প্রকল্প লবষয়ক মতলবলনময় েভা ২৫ জানুয়ালর ২০২০ োলকযট হাউজ, লেদিট এ অনুলষ্ঠত হয়। উক্ত অনুষ্ঠাদন প্রর্ান অলতলথর বক্তব্য প্রদান করদেন মাননীয় 

পলরকল্পনামন্ত্রী জনাব এম.এ. মান্নান এমলপ । েভায় উপলস্থত লেদিন পলরেংখ্যান ও তে ব্যবস্থাপনা লবভাদগর তৎকািীন লেলনয়র েলচব মেৌদরন্দ্রনাথ চক্রবিী এবং বাংিাদদশ পলরেংখ্যান 

ব্যুদরার তৎকািীন মহাপলরচািক মমাহাম্মদ তাজুি ইেিাম, লেদিদটর লবভাগীয় কলমশনার জনাব মমাঃ মলশউর রহমান এনলিলে  প্রমুখ। 

জনশুমালর ও গৃহগেনা ২০২২ লবষয়ক ইদিক্ট্রলনক ও লপ্রন্ট লমলিয়ার োংবালদকগদের অংশগ্রহদে অবলহতকরে কম যশািা ১৩ এলপ্রি ২০২২ এনইলে েদম্মিন কক্ষ, পলরকল্পনা কলমশদন অনুলষ্ঠত 

হয়। উক্ত কম যশািায় মাননীয় পলরকল্পনামন্ত্রী জনাব এম.এ. মান্নান এমলপ এবং মাননীয় পলরকল্পনা প্রলতমন্ত্রী ি. শামসুি আিম এবং ইদিক্ট্রলনক ও লপ্রন্ট লমলিয়ার োংবালদকগে উপলস্থত লেদিন  
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জনশুমালর ও গৃহগেনা ২০২২ লবষয়ক ইদিক্ট্রলনক ও লপ্রন্ট লমলিয়ার োংবালদকগদের অংশগ্রহদে অবলহতকরে কম যশািায় আরও উপলস্থত লেদিন পলরেংখ্যান ও তে ব্যবস্থাপনা  লবভাদগর 

েম্মালনত েলচব ি. শাহনাজ আদরলফন এনলিলে, মটকলনকুাি োদপাট য টিদমর লিিার ি. লদপংকর রায়, প্রকল্প পলরচািক জনাব যমাঃ রেলোি যহাদসনেহ েংলেষ্ট কম যকতযাগে।  

  

 জনশুমালর ও গৃহগেনা ২০২২ লবষয়ক পলরেংখ্যান ও তে ব্যবস্থাপনা লবভাদগর োদবক েলচবগে, বাংিাদদশ পলরেংখ্যান ব্যুদরার োদবক মহাপলরচািকগে, লপ্রন্ট ও ইদিট্রলনক লমলিয়ার 

েম্পাদকমন্ডিী, গদবষকমন্ডিী, লবশ্বলবদ্যািদয়র লশক্ষকবৃন্দ প্রভৃলতগদের  োদথ ১৩ জুন ২০২২, মহাদটি প্যান প্যালেলফক মোনারগাঁও এ মতলবলনময় েভা অনুলষ্ঠত হয়। উক্ত েভায় মাননীয় 

পলরকল্পনা প্রলতমন্ত্রী ি. শামসুি আিম, পলরেংখ্যান ও তে ব্যবস্থাপনা লবভাদগর েম্মালনত েলচব ি.  শাহনাজ আদরলফন এনলিলে এবং বাংিাদদশ পলরেংখ্যান ব্যুদরার তৎকািীন মহাপলরচািক 

মমাহাম্মদ তাজুি ইেিাম, প্রকল্প পলরচািক মমাঃ লদিদার মহাদেনেহ েংলেষ্ট অন্যান্য কম যকতযাগে উপলস্থত লেদিন ।  
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জনশুমালর ও গৃহগেনা ২০২২ লবষয়ক ১৩ জুন ২০২২ মহাদটি প্যান প্যালেলফক মোনারগাঁও এ অনুলষ্ঠত মতলবলনময় েভায় মাননীয় প্রর্ানমন্ত্রীর োদবক মুখ্য েলচব জনাব নলজব্যর রহমান কথা 

বিদেন। পাদশ রদয়দেন জনাব মেৌদরন্দ্রনাথ চক্রবিী োদবক লেলনয়র েলচব,ি. এ.দক.এম. নুরন্নবী, োদবক মচয়ারম্যান পপুদিশন্স োদয়ন্স লবভাগ ঢালব ও অন্যান্য েরকালর দপ্তদরর কম যকতযাগন।          

জনশুমালর ও গৃহগেনা ২০২২ লবষয়ক ১৩ জুন ২০২২ মহাদটি প্যান প্যালেলফক মোনারগাঁও এ অনুলষ্ঠত মতলবলনময় েভায় কথা বিদেন লিলবলের প্রর্ান েম্পাদক এবং লেইও এম. মঞ্জুরুি 

ইেিাম।  পাদশ রদয়দেন ঢাকা লবশ্বলবদ্যািদয়র পপুদিশন োদয়ন্স লবভাদগর অোপক ি. মমা: আলমনুি হক এবং অোপক ি. মমাহাম্মদ মাইনুি ইেিাম প্রমুখ।  
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শুমালরর পাইিটিং 

জনশুমালর ও গৃহগেনা ২০২২ লবষয়ক মতলবলনময় কম যশািা ও পাইিটিং কার্ যক্রম উদদ্বার্ন ৯ মম ২০২২ মজিা পলরষদ েদম্মিন কক্ষ, ময়মনলেংহ এ অনুলষ্ঠত হয়। উদদ্বার্ন মশদষ মাননীয় 

পলরকল্পনামন্ত্রী জনাব এম.এ. মান্নান এমলপ শুমালরকমীর োদথ কথা বিদেন। এেময় পাদশ আদেন পলরেংখ্যান ও তে ব্যবস্থাপনা লবভাদগর েম্মালনত েলচব ি. শাহনাজ আদরলফন এনলিলে এবং 

অন্যান্য ব্যলক্তগে। 

 

জনশুমালর ও গৃহগেনা ২০২২ এর পাইিটিং কার্ যক্রম েংক্রান্ত লবভাগীয় ও মজিা শুমালর েমন্বয়কারীগদের প্রলশক্ষে কম যশািা ২৭ এলপ্রি ২০২২, লবলবএে এর অলিদটালরয়াদম উদদ্বার্ন করা হয়। 

উক্ত অনুষ্ঠাদন পলরেংখ্যান ও তে ব্যবস্থাপনা লবভাদগর েম্মালনত েলচব ি. শাহনাজ আদরলফন এনলিলে, বাংিাদদশ পলরেংখ্যান ব্যুদরার তৎকািীন মহাপলরচািক মমাহাম্মদ তাজুি ইেিাম, 

পলরেংখ্যান ও তে ব্যবস্থাপনা লবভাদগর অলতলরক্ত েলচব মরজাউি আর্ম ফারুকী এবং প্রকল্প পলরচািক জনাব যমাঃ রেলোি যহাদসনেহ েংলেষ্ট কম যকতযাগে উপলস্থত লেদিন।  
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শুমালরর প্রস্তুলতমূিক লবলভন্ন েভা ও গুরুত্বপূে য কার্ যক্রম 
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লবলভন্ন পর্ যাদয়র শুমালরর প্রলশক্ষে কার্ যক্রম  

 জনশুমালর ও গৃহগেনা ২০২২ এর মূি শুমালরর প্রলশক্ষদের উদদ্বার্নী অনুষ্ঠান ২৫ মম ২০২২ বঙ্গবন্ধু আন্তজযালতক েদম্মিন মকদন্দ্র অনুলষ্ঠত হয়। এ অনুষ্ঠাদন প্রর্ান অলতলথর বক্তব্য প্রদান করদেন 

মাননীয় অথ যমন্ত্রী আ. হ. ম. মুস্তফা কামাি এফলেএ এমলপ । এোড়াও অনুষ্ঠাদন উপলস্থত লেদিন তে ও মর্াগাদর্াগ প্রযুলক্ত লবভাদগর লেলনয়র েলচব জনাব এন. এম. লজয়াউি আিম, মন্ত্রীপলরষদ 

লবভাদগর েমন্বয় ও েংস্কার েলচব মমাঃ োমসুি আদরলফন, পলরেংখ্যান ও তে ব্যবস্থাপনা লবভাদগর েম্মালনত েলচব ি. শাহনাজ আদরলফন এনলিলে, বাংিাদদশ পলরেংখ্যান ব্যুদরার 

মহাপলরচািক মমাহাম্মদ তাজুি ইেিাম এবং মটকলনকুাি োদপাট য টিদমর লিিার ি. লদপংকর রায় এবং প্রকল্প পলরচািক জনাব যমাঃ রেলোি যহাদসনেহ েকি লবভাগীয়/দজিা 

শুমালরেমন্বয়কারী।     

২৫ মম ২০২২ বঙ্গবন্ধু আন্তজযালতক েদম্মিন মকদন্দ্র জনশুমালর ও গৃহগেনা ২০২২ এর মূি শুমালরর প্রলশক্ষদের উদদ্বার্নী অনুষ্ঠাদন শুমালর লবষদয় েংলক্ষপ্ত উপস্থাপনা প্রদান করদেন প্রকল্প 

পলরচািক জনাব যমাঃ রেলোি যহাদসন।   
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শুমালরর প্রচারো   
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শুমালর মুহূতয ও ভােমান/লেন্নমূি মিাকগেনা 
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শুমালরর তে েংগ্রহ   

জনশুমালর ও গৃহগেনা ২০২২ এ মাননীয় পলরকল্পনামন্ত্রী জনাব এম.এ. মান্নান এমলপ তাঁর তে প্রদান করদেন 

 

জনশুমালর ও গৃহগেনা ২০২২ এ মাননীয় লশক্ষামন্ত্রী িা. দীপু মলন এমলপ তাঁর তে প্রদান কদরদেন এবং ট্যাদবর মােদম তে েংগ্রহ করদেন নাঈমা রহমান, উপপলরচািক বাংিাদদশ 

পলরেংখ্যান ব্যুদরা। এমেময় উপলস্থত লেদিন েংলেষ্ট শুমালর এিাকার শুমালরকমীগে। 
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জনশুমালর ও গৃহগেনা ২০২২ শুমালর টিম  
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সংরর্াজনী 6: প্রাথচমক প্রচিরবদন প্রস্তুরি সম্পকৃ্ত টিম 

 

প্রাথরমক প্ররতদবেন প্রস্তুদত মূল টিম 

১. ি. শাহনাজ আদিরফন এনরিরস সরচব, পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ 

২. জনাব কাজী নূরুল ইসলাম মহাপরিচালক (রুটিন োরয়ত্ব), বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা 

৩. ি. রেপাংকি িায় উপসরচব, পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ ও টিম রলিাি, 

যেকরনকুাল সাদপাে ণ টিম,  জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প, রবরবএস। 

৪. জনাব যমাঃ রেলোি যহাদসন প্রকল্প পরিচালক, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প, রবরবএস।  

৫. জনাব যিশমা যজসরমন উপপরিচালক, যসিাস উইাং, রবরবএস। 

৬. জনাব যমাঃ যমাবািক যহাদসন উপপরিচালক, যসিাস উইাং, রবরবএস। 

৭. জনাব আ. স. ম. ইউসুফ পরিসাংখ্যান কম ণকতণা, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প, রবরবএস। 

৮. জনাব যমদহজাবীন মাহব্যব পরিসাংখ্যান কম ণকতণা, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প, রবরবএস। 

 

প্রাথরমক প্ররতদবেন প্রস্তুদত উপাি প্ররিয়াকিণ ও ট্যাব্যদলশন প্রস্তুতকিণ টিম 

 ১. ি. রেপাংকি িায় উপসরচব, পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ ও টিম রলিাি, 

যেকরনকুাল সাদপাে ণ টিম, জনশুমারি ও গৃহগণনা  ২০২১ প্রকল্প, রবরবএস। 

২. জনাব যমাঃ রেলোি যহাদসন প্রকল্প পরিচালক, জনশুমারি ও গৃহগণনা  ২০২১ প্রকল্প, রবরবএস। 

৩. জনাব যিশমা যজসরমন উপপরিচালক, যসিাস উইাং, রবরবএস। 

৪. জনাব যমাঃ যমাবািক যহাদসন উপপরিচালক, যসিাস উইাং, রবরবএস। 

 

 

প্রাথরমক প্ররতদবেন প্রস্তুদত সহদ াগী টিম 

১. জনাব এস. এম কামরুল ইসলাম উপপ্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন), জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প, রবরবএস। 

২. যমা. শরফকুল ইসলাম উপপ্রকল্প পরিচালক (রফল্ড অপাদিশন) 

৩. জনাব যমাহাম্মে যসরলম সিকাি উপপরিচালক, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প, রবরবএস। 

৪. জনাব মুহাম্মাে আরিফুল ইসলাম উপপরিচালক, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প, রবরবএস। 

৫. জনাব আোফুন নাহাি উপপরিচালক, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প, রবরবএস। 

৬. জনাব প্রতীক ভট্টাচার্য্ণ উপপ্রকল্প পরিচালক (অথ ণ) 

৭. জনাব প্রলয় কুমাি যগাস্বামী যপ্রাগ্রামাি, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প, রবরবএস। 

৮. জনাব স্বজন হায়োি উপপরিচালক, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প, রবরবএস। 

৯. জনাব নয়ন কারন্ত িায় উপপরিচালক, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প, রবরবএস। 

১০. জনাব শায়লা শািমীন পরিসাংখ্যান কম ণকতণা, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প, রবরবএস। 

১১. শাহ যমাহাম্মে মনজুি কাদেি পরিসাংখ্যান কম ণকতণা, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প, রবরবএস। 

১২. জনাব যমাহাম্মে সাইদ্যি িহমান পরিসাংখ্যান কম ণকতণা, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প, রবরবএস। 

১৩. জনাব আমীি যমাহাম্মে ইমন পরিসাংখ্যান কম ণকতণা, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প, রবরবএস। 

১৪. জনাব যমাহাম্মে মরনরুল ইসলাম পরিসাংখ্যান কম ণকতণা, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প, রবরবএস। 

১৫. জনাব ইসমত যজিীন পরিসাংখ্যান কম ণকতণা, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প, রবরবএস। 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


