
জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ 

ড. শাহনাজ আরিরিন এনরডরি 

 

জাতীয় পরিিংখ্যান িংস্থা রহরিরে োংলারেশ পরিিংখ্যান ব্যুরিা (রেরেএি) জাতীয় ও স্থানীয় পর্ যারয় পরিকল্পনা প্রণয়রন 

পরিকল্পনারেে, নীরত-রনর্ যািক, িিকারি-রেিিকারি গরেষণা প্ররতষ্ঠান, উন্নয়ন িহরর্াগী িংস্থা, এনরজও এেং িরে যাপরি 

জনিার্ািরণি ব্যেহারিি জন্য আর্ যিামারজক, জনতারিক, রশক্ষা, স্বাস্থু, োরণজু, স্থূল জাতীয় উৎপাে, মূল্যস্ফীরত, জাতীয় আয় 

রনরূপণিহ রেরিন্ন ক্ষক্ষরে অরিরিয়াল পরিিংখ্যান প্রস্তুত, িংকলন ও প্রকারশি োরয়ত্ব রনয়রমতিারে পালন করি আিরে। রেরেএি 

কর্তযক পরিচারলত শুমারিিমূরহি মরে জনশুমারি ও গৃহগণনা ক্ষেরশি িে যবৃহৎ জাতীয় গুরুত্বপূণ য কার্ যক্রম। 

 

জনশুমারি ও গৃহগণনা োংলারেশিহ রেরেি প্রায় িে ক্ষেরশই পরিচারলত ব্যাপকরিরিক পরিিংখ্যারনক কার্ যক্রম। ২০১৩ িারল 

পরিিংখ্যান আইন প্রণয়রনি পূে য পর্ যন্ত এ শুমারিটি ‘আেমশুমারি ও গৃহগণনা’ নারম পরিচরত রেল স্বার্ীন োংলারেরশ প্রর্ম। 

আেমশুমারি অনুরষ্ঠত হয় ১৯৭৪ িারল েশ েেি পর্ যাবৃরি অনুিিণপূে যক ক্ষেরশি ২য়, ৩য়, ৪র্ য ও ৫ম আেমশুমারি ও গৃহগণনা। 

র্র্াক্ররম ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১ ও ২০১১ িারল অনুরষ্ঠত হয়। ৬ষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ িারল অনুরষ্ঠত হওয়াি পরিকল্পনা 

র্াকরলও ক্ষকারিড-১৯ মহামারিি কািরণ তা আগামী ১৫-২১ জুন, ২০২২ িমরয় অনুরষ্ঠত হরে। 

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এি মােরম মূলত ক্ষেরশি প্ররতটি গৃহ, খানা ও ব্যরিি তথ্য িংগ্রহ কিা হরে। শুমারিি িামরগ্রক 

কার্ যক্রম ৪ টি পর্ যারয় িম্পন্ন কিা হরে, র্র্া: শুমরিি প্রস্তুরতমূলক কম যকাণ্ড মূল শুমারি পরিচালনা শুমারি পিেতী র্াচাই জরিপ 

(রপইরি) পরিচালনা এেং আর্ যিামারজক ও জনতারিক জরিপ পরিচালনা। 

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এি প্রর্ান উরেশ্যিমূহ হরলা একটি রনরে যষ্ট ক্ষিিারিন্স তারিরখ প্ররতটি খানা ও খানাি িেস্যগণরক 

গণনাি অন্তর্ভ যি করি ক্ষেরশি ক্ষমাট জনিংখ্যাি রহিাে রনরুপন; ব্যরষ্টক ও িামরষ্টক পর্ যারয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও উন্নয়ন কম যকাণ্ড 

পরিচালনাি রনরমি ক্ষেঞ্চমাকয তথ্য িংগ্রহ কিা; িকল র্িরনি খানারিরিক আর্ য-িামরজক জরিরপি জন্য নমুনা ক্ষেম 

(Integrated Multi-Purpose Sample- IMPS) প্রস্তুত কিা; ক্ষজলারিরিক জনিংখ্যা প্ররক্ষপণ 

(Population Projection) কিা; স্থানীয় ও জাতীয় রনে যাচরন রনে যাচনী এলাকা রনর্ যািরণি জন্য তথ্য িিেিাহ কিা; 

জাতীয় িম্পরেি সুষম েণ্টন রনরিত কিাি লরক্ষু তথ্য িিেিাহ কিা। 

 

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এি মােরম োংলারেরশি ক্ষিৌরগারলক িীমানারেরষ্টত অঞ্চরলি িকল গৃহ, িার্ািণ, প্রারতষ্ঠারনক ও 

েরি খানা, িািমান জনরগাষ্ঠী, খানায় েিোিিত িকল িেরস্যি জনরমরতক ও আর্ যিামারজক তথ্য, ক্ষর্মন- গৃরহি িংখ্যা ও র্িন, 

োিস্থারনি মারলকানা, খাোি পারনি প্রর্ান উৎি, টয়রলরটি সুরের্া, রেদ্যুৎ সুরের্া, িান্নাি জ্বালারনি প্রর্ান উৎি, অর্ যননরতক 

কম যকাণ্ড, বেরেরশক ক্ষিরমট্যান্স, খানা িেস্যরেি েয়ি, রলঙ্গ, বেোরহক অেস্থা, র্ম য, প্ররতেরিতা, রশক্ষা, কম যিংস্থান, প্ররশক্ষণ, 

ক্ষমাোইল ক্ষিান ও ইন্টািরনট ব্যেহাি, ব্যাংক/রমাোইল ব্যাংক অুাকাউন্ট, ক্ষুদ্র নৃরগাষ্ঠী, জাতীয়তা, রনজ ক্ষজলা ইতুারে রেরিন্ন 

রেষরয় তথ্য িংগ্রহ কিা হরে। 

 

এোরিি শুমারিরত GIS (Geographic Information System) ক্ষেইজড রডরজটাল ম্যাপ ব্যেহাি করি CAPI 

(Computer Assisted Personal Interviewing) পদ্ধরতরত রডরজটাল রডিাইি ‘ট্যােরলট’-এি মােরম 

একরর্ারগ ক্ষেরশি িকল খানা, গৃহ ও জনিার্ািরণি তথ্য িংগ্রহ কিা হরে। মাঠপর্ যারয় মূল শুমারিি তথ্য িংগ্রহ কার্ যক্রম আগামী 

১৫-২১জুন, ২০২২ িমরয় পরিচারলত হরে। উি িমরয় িামরয়কিারে রনযুি তথ্যিংগ্রহকািী (প্রায় ৩.৭০ লক্ষ) র্ািা স্থানীয় 

রশরক্ষত যুেক/যুে মরহলা প্ররতটি খানা ও জনিার্ািরণি তথ্য ট্যােরলরটি মােরম িংগ্রহ কিরে। রডরজটাল এ শুমারি োিোয়রন 

িািারেরশ একরর্ারগ তথ্য িংগ্ররহি কারজ ব্যেহৃত হরে ৩ লক্ষ ৯৫ হাজাি ট্যােরলট। এি পাশাপারশ IT Infrasrtucture 

ক্ষর্মন: CAPI Apps, ক্লাউড িাি যাি, ওিাকল এক্সাডাটা িাি যাি, ক্ষলাড ব্যারলন্সাি, 10Gbps ইন্টািরনট, িাইোি 

অপটিকুাল কুােল ইতুারে প্রস্তুত ও ইনস্টল কিা হরয়রে। মাঠ পর্ যারয় তথ্য িংগ্ররহ ব্যেহৃত ট্যােরলটিমূহ MDM (Mobile 

Device Management) software ব্যেহাি করি ক্ষকন্দ্রীয়িারে রনয়ন্ত্রণ কিা হরে। এোড়া মাঠ পর্ যায় ক্ষর্রক 

িংগৃহীত তথ্য িংিক্ষণ এেং রনিাপিা রনরিতকিরণি লরক্ষু োংলারেশ ডাটা ক্ষিন্টাি ক্ষকাম্পারন রলরমরটড (রেরডরিরিএল) এি 

TIER IV Security িমৃদ্ধ ডাটা ক্ষিন্টাি ব্যেহাি কিা হরে। মাঠ পর্ যায় ক্ষর্রক রেরডরিরিএল হরয় রেরেএি িাি যারি ক্ষডটা 



আিাি পূে য পর্ যন্ত িকল পর্ যারয় ক্ষডটা encrypted অেস্থায় র্াকরে; র্াি মােরম ব্যরিগত তরথ্যি রনিাপিা শতিাগ রনরিত 

কিা হরে। শুমারিি তথ্য িংগ্রহ কার্ যক্ররমি অগ্রগরত মরনটি কিাি জন্য শুমারি পর্ যরেক্ষণ অুাপি বতরি কিা হরয়রে। এি মােরম 

বেনরিন তথ্য িংগ্ররহি পরিমাণ ক্ষর্রকারনা পর্ যারয় পর্ যরেক্ষণ কিা র্ারে, র্া রনর্ভ যল তথ্য িংগ্রহ কিাি ক্ষক্ষরে  উরেখরর্াগ্য ভূরমকা 

িাখরে। িরে যাপরি, রডরজটাল প্ল্ুাটিিম ব্যেহারিি িরল তথ্য প্ররক্রয়াকিণ িহজতি হরে এেং স্বল্পতম িমরয় শুমারিি রিরপাট য 

প্রকাশ িম্ভে হরে। শুমারি পরিচালনা ও ব্যেস্থাপনা, িাে যক্ষরণক পরিেীক্ষণ, তথ্য উপাি ব্যেস্থাপনা ও প্রকারশি জন্য একটি 

ওরয়েরিরিক Integrated Census Management System (ICMS) প্রস্তুত কিা হরয়রে। শুমারি 

পরিচালনা ও ব্যেস্থাপনাি লরক্ষু পুরিা ক্ষেশরক ১৬৩টি শুমারি ক্ষজলা, ৩৮০১টি ক্ষজান ও ৩৮০৯৪৫ টি গণনা এলাকায় রেিি কিা 

হরয়রে। এ শুমারিরত প্রর্মোরিি মরতা স্যারটলাইট ইরমজ ব্যেহাি করি প্ররতটি প্রশািরনক এলাকা ও গণনা এলকাি জন্য রডরজটাল 

ম্যাপ প্রস্তুত কিা হরয়রে। এি মােরম শুমারি রনয়ন্ত্ররণি পাশাপারশ ওরয়েরেইজড রজআইএি পদ্ধরত ব্যেহাি করি শুমারিি িকল 

প্রশািরনক িরিি তথ্য স্বল্পতম িমরয় প্রকাশ ও প্রেশ যন কিা িম্ভে হরে।  

 

প্রায় প্ররতটি গণনা এলাকাি জন্য স্থানীয় রশরক্ষত যুেক/যুে মরহলাগরণি মে হরত ০১ (এক) জন গণনাকািী এেং ৫/৬ 

জন গণনাকািীি জন্য ০১ (এক) জন সুপািিাইজাি রনরয়াগ ক্ষেয়া হরয়রে। গণনাকািী ও সুপািিাইজািরেি (গরড় ১২০ জন) 

কার্ যক্রম তোিরকি জন্য ০১ (এক) জন ক্ষজানাল অরিিাি রনরয়াগ ক্ষেয়া হরয়রে, র্ািা োংলারেশ পরিিংখ্যান ব্যুরিাি পাশাপারশ 

িিকারিি অন্যান্য েপ্তরিি রনয়রমত কম যচািী। ক্ষজানাল অরিিািরেি কার্ যক্রম তোিরকি জন্য উপরজলা শুমারি িমন্বয়কািী, 

উপরজলা শুমারি িমন্বয়কািীি কার্ যক্রম তোিরকি জন্য ক্ষজলা শুমারি িমন্বয়কািী, ক্ষজলা শুমারি িমন্বয়কািীি কার্ যক্রম তোিরকি 

জন্য রেিাগীয় শুমারি িমন্বয়কািী রনরয়াগ ক্ষেয়া হরয়রে। িকল পর্ যারয়ি িমন্বয়কািীগণ রেরেএি-এি িেিেপ্তি ও মাঠ পর্ যারয় 

কম যিত কম যকতযা। অর্ যাৎ শুমারিি গুণগতমান রনরিতকরল্প ০৬ িি রেরশষ্ট মরনটরিং কার্ যক্ররমি পরিকল্পনা কিা হরয়রে। উরেখ্য, 

গণনাকািী ক্ষর্রক রেিাগীয় শুমারি িমন্বয়কািী পর্ যন্ত িকরলি জন্য সুরনরে যষ্ট এলাকারিরিক GIS (Geographic 

Information System) ক্ষেইজড রডরজটাল ম্যাপ ইরতামরে প্রস্তুত ও িিেিাহ কিা হরয়রে। 

 

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এ ক্ষেরশি িকল জনিার্ািণ-রক িম্পৃি কিাি লরক্ষু মহামান্য িাষ্ট্রপরত ০৭ জুন ২০২২ 

তারিরখ শুমারিি স্মািক ডাকটিরকট অেমুি করিরেন। শুমারিি প্রাক্কারল ক্ষর্ ক্ষকান সুরের্াজনক িমরয় মাননীয় প্রর্ানমন্ত্রী জারতি 

উরেরশ িাষণ প্রোন কিরেন, র্া ইরলকট্ররনক রমরডয়ারত িিািরি িম্প্রচাি কিা হরে। শুমারিি ১ম রেন জাতীয় বেরনকিমূরহ 

এতরিষয়ক ক্ষক্রাড়পে প্রকাশ কিা হরে। প্রচারিি অংশ রহরিরে TV স্ক্ররলং, TVC (Television Commercial), 

RDC (Radio Commercial), PSA (Public Service Announcement), ডকুড্রামা, রজরঙ্গল 

ইতুারে ক্ষটরলরিশন ও ক্ষেতারি িম্প্রচারিি পাশাপারশ িামারজক ক্ষর্াগারর্াগ মােরম ও পরেকায় রেজ্ঞাপন আকারি রনয়রমত প্রচাি 

কিা হরে। এোড়াও প্রর্াগতিারে ি ুারল, মাইরকং, র্মীয় প্ররতষ্ঠান, রশক্ষা প্ররতষ্ঠান, জনপ্ররতরনরর্, স্থানীয় প্রশািরনি মােরম 

ব্যাপক প্রচাি কার্ যক্রম পরিচালনা কিাি পরিকল্পনা কিা হরয়রে। উরেখ্য, এই শুমারিরত িিকারিি রেরিন্ন মন্ত্রণালয়, রেিাগ, 

েপ্তি/িংস্থা, অরর্েপ্তরিি পাশাপারশ স্থানীয় প্রশািন (রেিাগ, ক্ষজলা, উপরজলা ও ইউরনয়ন) ও জনপ্ররতরনরর্রেি িরক্রয় অংশগ্রহণ 

রনরিতকরল্প ইরতামরে রেরিন্ন পেরক্ষপ গ্রহণ কিা হরয়রে। 

 

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ িিলিারে িম্পন্ন হরল রেগত েশেেরি জনিংখ্যা ও ক্ষেরশি আর্ য-িামারজক অেস্থাি 

কাঠারমাগত পরিেতযরনি িারে যক রচে ফুরট উঠরে র্া পিেতী েশেেরিি ক্ষর্ ক্ষকারনা র্িরনি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও োিোয়রন 

গুরুত্বপূণ য ভূরমকা পালন কিরে।  

 

ক্ষলখক-    িরচে, পরিিংখ্যান ও তথ্য ব্যেস্থাপনা রেিাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় 

 


