
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপ-পররচালদকর কাযা©লয় 

জজলা পররসাংখ্যান অরিস 

 উত্তরকাটিয়া আমতলা, সাতক্ষীরা।     

 

স্মারক নাং: ৫২.০১.৮৭০০.০০০.০৪.০০৪.১৪-                                                                                             তাররখ: ০১/০১/২০২০ররিঃ 

              

রবষয়িঃ সাতক্ষীরা জজলার এমএসরিএস রব প্রকদের মাঠ পয যাদয় তথ্য সাংগ্রদের কাদজ রনদয়ারজত স্থানীয় মরেলা জররজস্ট্রার, সুপারিাইজার ও 

সুপারিাইরজাং কম যকতযাদের পাররশ্ররমক/যাতায়াত িাতার অর্ য ই-জপাস্টাল এর মাধ্যদম জপ্ররণ প্রসাংদগ 

  
  উপর্য যক্ত রবষদয়র পররদপ্ররক্ষদত বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরার সাতক্ষীরা জজলার মরনটররাং দ্যা রসচুদয়শন অব িাইটাল স্টুাটিরস্টক্স অব বাাংলাদেশ  

(এমএসরিএসরব) (৩য় পয যায়) প্রকদের মাঠ পয যাদয় তথ্য সাংগ্রদের কাদজ রনদয়ারজত স্থানীয় মরেলা জররজস্ট্রার, সুপারিাইজার ও সুপারিাইরজাং 

কম যকতযাদের পাররশ্ররমক/যাতায়াত িাতার অর্ য ই-জপাস্টাল এর মাধ্যদম জপ্ররণ করার রবষদয় মদোেদয়র সেয় অবগরতর  জন্য জপ্ররণ করা েদলা। 

  
নমুনা ছক: জররজস্ট্রার 

 

ক্র.নাং. PSU 

No. 

জররজস্ট্রাদরর নাম জররজস্ট্রাদরর রপতা/ স্বামীর 

নাম 

উপদজলা/র্ানার 

নাম 

জমৌজা/মেল্লার 

নাম 

জমাবাইল নাং(ইাংদরজীদত) মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

1.  1233 তানরজলা খাতুন  স্বামী: আবদুল্লাে সানা আশাশুরন রমজযাপুর 01936647703  

2.  1234 যমুনা রানী স্বামী: পররমল সরকার আশাশুরন আশাশুরন 01738935001  

3.  1235 সুরমত্রা মন্ডল স্বামী: জেবব্রত সানা আশাশুরন কাোকাটি 01793-640682  

4.  1236 সুরাইয়া সুলতানা স্বামী: রাজ্জাক গাজী আশাশুরন বাটরা 01917494337  

5.  1237 সূরচত্রা মন্ডল রপতা: আনন্দ মন্ডল জেবোটা জনায়ারচক 01965542494  

6.  1238 মুরক্ত পারিীন স্বামী: আমজাে জোদসন কলাদরায়া জক্ষত্রপাড়া 01758569000  

7.  1239 মাছুরা খাতুন রপতা: নূরুল ইসলাম কলাদরায়া জকড়াগারছ 01752-412767  

8.  1240 রেপালী সরকার স্বামী: সুকুমার রবশ্বাস কারলগঞ্জ জ াজা 01787421399  

9.  1241 জমাছািঃদরদবকা সুলতানা রপতা: মৃত জশখ আবদুল্লাে কারলগঞ্জ প্রবাজপুর 01723139198  

10.  1242 রশেী পারিীন রপতা: রমরাজুল ইসলাম কারলগঞ্জ শীতলপুর 01705061819  

11.  1243 সারবরা খাতুন রপতা: মৃত শামসুর রেমান কারলগঞ্জ কাকরশয়ালী 01732282324  

12.  1244 সালমা সুলতানা রপতা: রমজানুর রেমান সাত:সের টাবরাডাঙ্গী 01710281633  

13.  1245 সুরাইয়া ইয়াসরমন রপতা: জশখ ররশদুল ইসলাম সাত:সের পলাশদপাল 01741292564  

14.  1246 জমাছািঃ আররিা খাতুন স্বামী: আরশকুর রেমান সাত:সের মােমুেপুর 01798-273213  

15.  1247 িারজানা ইয়াসরমন স্বামী: আররফুজ্জামান সাত:সের ববকারী 01730-668142  

16.  1248 তানরবনা রপয়াস স্বামী: শররফুল ইসলাম সাত:সের ধুরলের 01961-123131  

17.  1249 জোসদনয়ারা রপতা: আকবার আলী সাত:সের লাবসা 01737197383  

18.  1250 জমাছািঃ মােমুো খাতুন রপতা: জমািঃ আব্দুল োরমে সাত:সের রবোরীপুর 01758-077659  

19.  1251 কাজল স্বামী; আব্দুস সাত্তার শ্যামনগর চালতা াটা 01940-036594  

20.  1252 জমাছািঃ মারজো খাতুন স্বামী: আব্দুল কাদের শ্যামনগর জগারাখালী 01811885125  

21.  1253 অষ্টমী বালা স্বামী: রক্ষতীশ মন্ডল শ্যামনগর ঝাপা 01747501758  

22.  1254 তাছরলমা খাতুন স্বামী: গিিার তরিোর শ্যামনগর জগাপালপুর 01917336368  

23.  1255 পরল সরকার স্বামী: জেবব্রত রায় তালা খরললনগর 01724-956320  

24.  1256 সারবলা স্বামী: মুরাে জোদসন তালা নগর াটা 01779-152886  

 

 

 

 

 

 

 

 



নমুনা ছক: সুপারিাইজার 

 

(জানুয়ারর/২০২০রর: তাররখ েদত প্রদযাজু) 

ক্র.নাং. PSU 

No. 

সুপারিাইজাদরর নাম সুপারিাইজাদরর 

পেবী 

উপদজলা/র্ানা

র নাম 

জমৌজা/মেল্লার 

নাম 

জমাবাইল 

নাং(ইাংদরজীদত) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

1.  1233 জামালউরিন িারুকী এসআই আশাশুরন রমজযাপুর 01775669862  

2.  1234, 

1235 

শশ্মান কুমার মন্ডল ইউএসও আশাশুরন আশাশুরন, 

কাোকাটি 

01712753503  

3.  1236 ব্রদজন কুমার মন্ডল রডইও আশাশুরন বাটরা 01855693256  

4.  1237 আব্দুস সামাে জজএসএ জেবোটা জনায়ারচক 01712335050  

5.  1238 তাদের মােমুে জসাোগ ইউএসও কলাদরায়া জক্ষত্র পাড়া 01745349470  

6.  1239 েীপা রাণী রডইও কলাদরায়া জকড়াগারছ 01734718160  

7.  1240, 

1243 

জমািঃ খরললুর রেমান এসআই কারলগঞ্জ জ াজা,কাকরশয়া

লী 

01744650104  

8.  1241,  অজয় কুমার জগালোর জজএসএ কারলগঞ্জ শীতলপুর, 01913538739  

9.  1242 রলটন কুমার মন্ডল রডইও কারলগঞ্জ প্রবাজপুর 01722510031  

10.  1244 ররিা সানরজো মুরনয়া জজএসএ সাত:সের টাবরাডাঙ্গী 01782076123  

11.  1245 আমজাে জোদসন এসএ সাত:সের পলাশদপাল 01724132626  

12.  1246, 

1247 

আব্য তাদলব ইউএসও সাত:সের মােমুেপুর, 

ববকারী 

01816421658  

13.  1248 ররিা সানরজো মুরনয়া জজএসএ সাত:সের ধুরলের 01782076123  

14.   1251 আমজাে জোদসন এসএ শ্যামনগর চালতা াটা 01724132626  

15.  1249 জমািঃ নারেে োসান রডই/রসও সাত: সের লাবসা 01920705585  

16.  1250 ইকবাল জোসাইন ইউরডএ সাত:সের রবোরীপুর 01722467173  

17.  1252  জমা: োরিজুর রেমান এসএ শ্যামনগর জগারাখালী 01711170142  

18.  1253 প্রশান্ত কুমার মন্ডল রডইও শ্যামনগর ঝাপা 01973075362  

19.  1254 আব্য রাদসল জজএসএ শ্যামনগর জগাপালপুর 01778520809  

20.  1255 জমািঃ আরমনুর ইসলাম জজএসএ তালা নগর াটা 01720593705  

21.  1256 সদরারজৎ কুমার মন্ডল জজএসএ তালা খরললনগর 01727121259  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

নমুনা ছক: উপপররচালক 

 

জজলার নাম নাম পেবী জমাবাইল নাং(ইাংদরজীদত) মন্তব্য 

সাতক্ষীরা জমািঃ বরছর উরিন উপপররচালক (িারপ্রাপ্ত) 01914295319  

 

 

 

            

                                                                                 

ম  োঃ বছির উছিন 

উপ-পছরচ লক (ভ রপ্র প্ত) 

মেল  পছরসংখ্য ন অছিস, স তক্ষীর  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 


