
জ� িনব�ন পিরসংখ�ান
[িবিধ ১৭ ��ব�]

মা�টকাটা ইউিনয়ন/�পৗরসভা/িস�ট কেপ �ােরশন/ ক�া�নেম� �বাড� জ� ও মতৃ� � িনব�েকর কায �ালয়
�গাদাগাড়ী উপেজলা রাজশাহী �জলা

১। জ� িনব�েনর পিরসংখ�ান

�র�জ�ার
অিফেসর
নাম

�িতেবদনাধীন কাল পয �� জ� িনব�ন বিহেত
তথ� িলিপব� করার �মপু��ত সংখ�া

�িতেবদনাধীন কাল পয �� �মপু��ত জ� সনদ
িবতরেণর সংখ�া

১৮ বৎসেরর বা
তাহার িনেচর
িশ�

১৮ বৎসেরর
ঊে� �র �া�
বয়�

�মাট
(২+৩+৪+৫)

১৮ বৎসেরর বা
তাহার িনেচর
িশ�

১৮ বৎসেরর
ঊে� �র �া�
বয়�

�মাট
(৭+৮+৯+১০)�মেয় �ছেল মিহলা পু�ষ �মেয় �ছেল মিহলা পু�ষ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

মা�টকাটা ৯৪৯৬ ১০৩৬৬ ২৫০৫৪ ২৭২১৫ ৭২১৩১ ৬০০৪ ৬৫২৯ ৫৩৯৪ ৬৪৩৩ ২৪৩৬০

�মাট ৯৪৯৬ ১০৩৬৬ ২৫০৫৪ ২৭২১৫ ৭২১৩১ ৬০০৪ ৬৫২৯ ৫৩৯৪ ৬৪৩৩ ২৪৩৬০

২। মতৃ� � িনব�েনর পিরসংখ�ান

�র�জ�ার
অিফেসর
নাম

�িতেবদনাধীন কাল পয �� মতৃ� � িনব�ন বিহেত তথ� িলিপব� করার �মপু��ত
সংখ�া

�িতেবদনাধীন কাল পয ��
�মপু��ত মতৃ� � সনদ িবতরেণর

সংখ�া

১৮ বৎসেরর বা
তাহার িনেচর
িশ�

১৮ বৎসেরর
ঊে� �র �া�
বয়�

�মাট
(২+৩+৪+৫)

১৮ বৎসেরর বা
তাহার িনেচর
িশ�

১৮ বৎসেরর
ঊে� �র �া�
বয়�

�মাট
(৭+৮+৯+১০)�মেয় �ছেল মিহলা পু�ষ �মেয় �ছেল মিহলা পু�ষ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

মা�টকাটা ২ ০ ৬২ ১৪১ ২০৫ ২ ০ ৬২ ১৩৯ ২০৩

�মাট ৯৪৯৮ ১০৩৬৬ ২৫১১৬ ২৭৩৫৬ ৭২৩৩৬ ৬০০৬ ৬৫২৯ ৫৪৫৬ ৬৫৭২ ২৪৫৬৩

(জমিন ফরম-৯)

জানুয়ারী/২১০০ পয �� �িতেবদন �িতেবদন �ণয়েনর তািরখ: আগ�/২০২১

িরেপাট� https://bdris.gov.bd/admin/report/bidhimala/4675?from=1/1/1900&to=1/...

1 of 2 8/31/2021, 10:22 AM

https://bdris.gov.bd/admin/report/bidhimala/4675?from=01/01/1900&to=01/01/2100
https://bdris.gov.bd/admin/report/bidhimala/4675?from=01/01/1900&to=01/01/2100
https://bdris.gov.bd/admin/report/bidhimala/-1?from=01/01/1900&to=01/01/2100
https://bdris.gov.bd/admin/report/bidhimala/-1?from=01/01/1900&to=01/01/2100
https://bdris.gov.bd/admin/report/bidhimala/4675?from=01/01/1900&to=01/01/1900
https://bdris.gov.bd/admin/report/bidhimala/4675?from=01/01/1900&to=01/01/1900
https://bdris.gov.bd/admin/report/bidhimala/-1?from=01/01/1900&to=01/01/1900
https://bdris.gov.bd/admin/report/bidhimala/-1?from=01/01/1900&to=01/01/1900


৩। �িতেবদনাধীন কাল পয �� জ� ও মতৃ� � িনব�ন খােত �মপু��ত িফস আদােয়র পিরমান :
২০৮২৫.০০

৪। জ� িনব�ন টা�েফাস � �িতেবদন কােল জ� িনব�ন �সাের কী কী কায ��ম �হণ কিরয়ােছ :

৫। সংে�েপ জ� ও মতৃ� � িনব�েনর সমস�া ও উহা সমাধােনর উপায় :

িনব�ক এই ফম � পূরণ কিরয়া �িত এি�ল/জলুাই/অ�বর/জানুয়াির মােসর ০৫(পাচঁ) তািরেখর মেধ� ইউিনয়ন পিরষেদর ��ে� উপেজলা
িনব �াহী অিফসার , �পৗরসভা ও ক�া�নেম� �বােড�র ��ে� �জলা �শাসক এবং িস�ট কেপ �ােরশেনর ��ে� �র�জ�ার �জনােরেলর িনকট
��রণ কিরেব।

িনব�েকর কায �ালেয়র িসল িনব�েকর সা�র ও নামসহ িসল
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