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যয ক ইউজাররর Admin Report - এই অ্যাডমমমিরেটিভ ভূমমকা আরে, তারাই যকব Demographic Report 

ততমর কররত পাররবি।  

Demographic Report ততমর কররত মিরের ধাপগুরা অ্িুরণ কররত রবেঃ 

১. ডযালরবাডড  যথরক Agency Report ট্যারবর মভতরর Demographic Report এর পারলর View মরে মিক কররত 

রব। 

 

 

২. Select Program(s) For Demographic Report যপইরজ, যযব যরাগ্রারমর জিয Demographic Report 

ততমর কররত োই, পারলর যেকবরে মিক করার মাধযরম যরাগ্রাম বাোই কররত রব। Demographic Report এর জিয 
ররয়াজিীয় যরাগ্রাম বাোই করা রয় যগর Next বাট্রি মিক কররত রব। 

 

 

৩. এরপর Demographic Report যপইরজ মিরয় যায়া রব, যযখারি মিয় (Active)  মিমিয় (Inactive) 

ইমিমভজয়ুারর ংখযা যেখারিা রব, এবং এরজমির ইমিমভজয়ুারের অ্িযািয তথযামে এখারি যেখা যারব। 

Demographic Report মিম্নমমখত তথযগুরা যেখায়েঃ 

 Active/Inactive Individual  

 Count by Gender (মঙ্গ) 

 Count by Citizenship (িাগমরকত্ব) 

 Count by Age (বয়) 

 Count by Oral Language (মরুখর ভাা) 
 Count by Written Language (যখার ভাা) 
 Count by Communication Modality (যযাগারযারগর মাধযম) 

 Count by Mobility (োরেরা) 
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 Count by Country (যেল) 

 Count by Location (অ্বস্থাি) 

 Count by Race (জামত) 

 Count by Ethnicity (জামতগত উৎপমি) 

 Count by Supervision (পযডরবক্ষণ) 

 Count by Program (যরাগ্রাম) 

 Count by ID Type (আইমডর ধরণ) 

 Top 10 Diagnosis (মেমকৎা) 
 

 

৪. এরপর োইর মররপারট্ড র োে Excel োইর মিরয় যায়া যারব, যজিয যপইরজর মিরের Export to Excel মরে 

মিক কররত রব। 
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৫. এোড়া রমতটি কযাট্াগমরর পারল রেমলডত ংখযার উপরর মিক করর ঐ যেণীভুক্ত ইমিমভজয়ুারের তামকা যেখা 
যারব। 

 

 
 

৬. Back বা Cancel বাট্রি মিক করার মাধযরম আরগর যপইরজ মেরর যায়া যারব, অ্থবা ডযালরবারডড  মেরর যায়া 
যারব। 

 

 


