
 

 

                                                                                                                            

  

 সূচক  জাতীয়  নীলপাভারী  সূত্র

 জনসংখ্যা ১৬ ককাটি ৯১ লক্ষ ২১ লক্ষ ৬৯ হাজার সূত্র: প্রাক্কললত- জুলাআ ২০২১ 

 স্থলূ জন্মহার (প্রলত হাজারর) ১৮.১ ১৯.৬ সূত্র: এভএসলবএসলফ-২০২০ 

 স্থলূ মৃত্যুহার (প্রলত হাজারর) ৫.১ ৫.০ সূত্র: এভএসলবএসলফ-২০২০ 

 ১ ফছররর কভ ফয়সী লিশু মৃত্যুহার 

(প্রলত হাজারর) 

২১.২ ২৮.৮ সূত্র: এভএসলবএসলফ-২০২০ 

 ৫ ফছররর কভ ফয়সী লিশু মৃত্যুহার 

(প্রলত হাজারর) 

২৭.৬ ৩৫.৩ সূত্র: এভএসলবএসলফ-২০২০ 

 ভাতৃ মৃত্যুহার (প্রলত লরক্ষ) ১৬৩ - সূত্র: এভএসলবএসলফ-২০২০ 

 কভাট প্রজনন হার ২.০ ২.২ সূত্র: এভএসলবএসলফ-২০২০ 

 জন্ম লনয়ন্ত্রণ দ্ধলত গ্রহরণর হার ৬৩.৯% ৬৮.৯% সূত্র: এভএসলবএসলফ-২০২০ 

 লিক্ষার হার ( ৭ ফছর+) ৭৫.২% ৭২.৭% সূত্র: এভএসলবএসলফ-২০২০ 

 গড় প্রতুালিত অয়ুকাল ৭২.৮ ফছর - সূত্র: এভএসলবএসলফ-২০২০ 

 লত দালররের হার ১০.৫% ১৪.২% সূত্র: কহআজ-২০১৬ 

 দালররের হার ২০.৫% ৩২.৩% সূত্র: কহআজ-২০১৬ 

 ভাথালছু অয় (ভা: ডলার) ২৫৯১ - সূত্র: লফলফএস-২০২০-২১ 

 লজলডল প্রবৃলদ্ধর হার ৬.৯৪% - সূত্র: লফলফএস-২০২০-২১ 

 টয়রলট ব্যফহারকারী খানা ৮৪.৬% ৮৫.৭% সূত্র: এভঅআলসএস-২০১৯ 

 টিউফওরয়ল ব্যফহারকারী খানা ৯৮.৫% ১০০% সূত্র: এভঅআলসএস-২০১৯ 

 প্রলতফন্ধীতার হার ৮.৫% ১১.৩% সূত্র: এভএসলবএসলফ-২০২০ 

 ১৮ ফছররর পূরফ ে সন্তান ধাররণর হার ২৪.২% ২৮.৬% সূত্র: এভঅআলসএস-২০১৯ 

 প্রালতষ্ঠালনক কডললরবলরর হার ৫৩.৪% ৫১.৭% সূত্র: এভঅআলসএস-২০১৯ 

 প্রসরফর সভয় দক্ষ ধাত্রীর সাহারের 

হার 

৫৯.০% ৫৫.৯% সূত্র: এভঅআলসএস-২০১৯ 

 জরন্মর পূফ েকালীন কভরক্ষ ১ ফার 

কসফা কনয়ার হার (ANC) 

৭৫.২% ৬৯.৬% সূত্র: এভঅআলসএস-২০১৯ 

 জরন্মর ১ ঘন্টার ভরে বুরকর দুধ 

খাওয়ারনার হার 

৪৬.৬% ৫৯.৯% সূত্র: এভঅআলসএস-২০১৯ 

 অরয়ালডন যুক্ত লফণ গ্রহরণর হার ৭৬% ৭১.৭% সূত্র: এভঅআলসএস-২০১৯ 

 প্রাথলভক লফদ্যালরয় উলস্থলতর হার ৮৫.৯% ৮৬.৬% সূত্র: এভঅআলসএস-২০১৯ 

 প্রাথলভরক ঝরড় ড়ার হার ৩.৮% ১.৫% সূত্র: আলসলফএসএস-২০১৮ 

 জন্ম লনফন্ধরনর হার (৫ ফছররর লনরচ) ৫৬% ৫৩.৩% সূত্র: এভঅআলসএস-২০১৯ 

 লিশু শ্রলভক (৫-১৭ ফছর) ৬.৮% ৮.৮% সূত্র: এভঅআলসএস-২০১৯ 

 ১৫ ফছররর পূরফ ে লফফারহর হার 

(ফাল্যলফফাহ) 

১৯.৮% ২০.৮% সূত্র: এভঅআলসএস-২০১৯ 

 কফকাররের হার ৪.২% - সূত্রঃ এলএপএস-২০১৬  

 ডরভলিক বারয়ারলন্স ২৫.৪% ৪৪.৪% সূত্র: এভঅআলসএস-২০১৯ 

 লফদুুৎ ব্যফহারকারী খানার হার ৯৬.২% - সূত্রঃ লফলফএস  


