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১. মভনু ফযফস্থানােঃ- 

 

সভন ুফযফস্থানা ভনর্উর্রয ভধয দুইো াফ-সভন ুযর্য়র্ে । এই ভনর্উর্রয কাি র্ে নতুন সভন ু  ততযী 

এফং সভন ু(ুনফদা গ্রনকাযী) তানরকা সদখা। 

সভন ু(এর্নভন) 

সভন ুফযফস্থানা এয াফর্নভ ুসভন ু(এর্নভন) সভনুফার্য নিক কযর্র সভন ুএর্নভন এয তানরকা সদখর্ত 

ার্েন।  

 

উক্ত সর্ি সকান তথয নযফতন কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 
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নতুন কর্য সকান তথয মুক্ত কযসত চাইর্র কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযন কর্য  ফাের্ন নিক 

কর্য তথয আর্র্ে করুন। 

নতুন কর্য সভন ুমুক্ত কযর্ত চাইর্র  সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

এখার্ন কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন করুন। 
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সভন ু(ুনফদা গ্রনকাযী) 

সভন ু (নুফদা গ্রনকাযী) ফর্ভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সর্ি (ুনফদা গ্রনকাযী) তানরকা সদখর্ত 

ার্ফন। 

 

সকান তথয নযফতন কযর্ত চাইর্র ফাের্ন নিক কযর্ত র্ফ এফং মুক্ত কযর্ত চাইর্র 

 ফাের্ন নিক কর্য তথয নযফতন ফা মুক্ত করুন।
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২. ফযফাযকাযী ফযফস্থানা: 

 

ফযফাযকাযী ফযফস্থানা ভনর্উর্রয ভধয নতনঠে াফ-সভন ু যর্য়র্ে । এই ভনর্উর্রয  কাি র্ে 

ফযফাযকাযী , তার্দয সযার ততযী এফং ফযফাযকাযী  সমই সভন ুগুনর ার্ফ সই সভন ুগুনরয অনুভনত সদয়া। 

ফযফাযকাযী তথযঃ 

 

 

ফযফাযকাযী তথয সভনুর্ত নিক কযর্র পেয়যায  ফযফাযকাযীয নরস্ট সদখর্ত ার্ফন।  

ফযফাযকাযী তথয নযফতন কযর্ত  ফাের্ন নিক করুন। ফযফাযকাযীয তথয নর্নরে কযর্ত   

ফাের্ন নিক করুন। নতুন সকান ফযফাযকাযী ততযী কযর্ত  ফাের্নয নিক কযর্র ননর্েয 

সইি সদখর্ত ার্ফন। 
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প্রর্য়ািনীয় তথয ুযন কর্য   ফাের্ন নিক করুন। ফযফাযকাযীর্ক মতেুকু ম ন্ত অনুভনত 

সদয়া থাকর্ফ ফযফাযকাযী ঠঠক ততেুকু ম ন্ত অনুভনত ার্ফ । সমভন একিন ফযফাযকাযীর্ক 

Administration Type নপল্ড Headquarter Wise অনুভনত সদয়া র্র স  কর প্রর্ির্েয অনুভনত 

ার্ফ। মনদ Administration Type নপল্ড Project Wise অনুভনত সদয়া র্র তার্ক মথাক্রর্ভ ঐ প্রসিে 

ফা ঐ খার্রয ফা ঐ র্নি.এভ. এয অনুভনত সদয়া মার্ফ। ফযফাযকাযী শুধ ুঐ এরাকায তর্থযয অনুভনত 

ার্ফ। 
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বুনভকাঃ 

 

 

বুনভকা াফর্ভনুফার্য নিক কযর্র বুনভকা নরস্ট সদখর্ত ার্ফন। বূনভকা উদাযন নর্র্ফ সমভন এনর্ 

ইতযানদ। 

Mail Status ফরর্ত Mail Status ১ র্র ঐ বূনভকায ফযফাযকাযী Email & Password নদর্য় Login 

কযর্র সভইর্র একো সকার্ মার্ফ সই সকার্ নদর্য় ফযফাযকাযী র্যার্ফার্র্ প্রর্ফ কযর্ত াযর্ফ। Mail 

Status 0 র্র ফযফাযকাযী Email & Password নদর্য় Login কর্য র্যার্ফার্র্ প্রর্ফ কযর্ত াযর্ফ। 

Mail Status ভুরত Two Actor Authentication নর্র্ফ কাি কযর্ফ। 

Add role এ নিক কর্য ননর্েয েনফয ভত সদখা মার্ফ 

 

প্রর্য়ািনীয় তথয নদর্য় Save কযর্র তথয ংযনক্ষত র্য় মার্ফ। 

 

 

 

 



ানন ফযফস্থানা ংগঠন ননফন্ধন এফং সচ ফযফস্থানা দ্ধনত 

©২০২০ ফাংরার্দ ানন উন্নয়ন সফার্ 
13 

 

সভন ুঅনুভনতঃ 

 

 

 

ূর্ফ  সমই বুনভকা ততযী কযা র্য়নের ঐ বুনভকাগুনরর্ক সম সভন ুিনয অনুভনত সদয়া র্ফ ঐ সভনগুুনরর্ক 

ঠেক নচহ্ন নদসয় Add Menu Permission এ নিক কযর্র সভন ুঅনুভনত সদয়া র্য় মার্ফ। 
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২. ভাষ্টায মটআ 

ভাস্টায সেআ সভন ুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি ভাস্টায সেআ এয াফর্ভন ুগুনর সদখর্ত ার্েন। 

সপ্রার্িে সিান 

 

ভাস্টায সেআ এয াফর্ভন ুসপ্রার্িে সিান সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 
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উক্ত সর্ি আনন সপ্রার্িে সিান এয তানরকা সদখর্ত ার্ফন। সকান তথয নযফতন কযর্ত চাইর্র 

 ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য ফাের্ন নিক কর্য তথয নযফতন করুন। নতুন 

কর্য সকান তথয মুক্ত কযর্ত চাইর্র ফাের্ন নিক কর্য নতুন কর্য তথয মুক্ত করুন। 
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অঞ্চর ফযফস্থানা 

অঞ্চর ফযফস্থানা সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি অঞ্চর ফযফস্থানা এয াফর্ভনুভূ সদখর্ত ার্েন।
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উর্িরা 

অঞ্চর ফযফস্থানা এয াফর্ভন ুউর্িরা সভনফুার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন, এখার্ন 

একো ননদৃষ্ঠ নফবার্গয ,সিরা এয অনধন উর্িরায নাভ গুনর সদখর্ত ার্েন।  

 

নতুন কর্য সকান উর্িরা মুক্ত কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো 

সদখর্ত ার্ফন 

 

এখার্ন নফবাগ, সিরা এয ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক নফবাগ,সিরা নসরে কর্য নতুন উর্িরায 

নাভ(ফাংরা/ইংর্যিী) নরর্খ এফং অনযানয তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কর্য নতুন 

উর্িরা মুক্ত করুন। 
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নফবাগ 

ফর্ভন ুনফবাগ সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন- 

 

এখার্ন নফবাগ ভূর্য নার্ভয তানরখা সদখর্ত ার্েন নতুন কর্য সকান নফবাগ মুক্ত কযর্ত চাইর্র 

 ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি নফবাগ এয ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক নফবাগ এয নাভ (ফাংরা/ইংর্যিী) োা অনযানয তথয গুনর 

নরর্খ  ফাের্ন নিক কর্য নতুন নফবাগ মুক্ত করুন। সকান তথয নযফতন  কযর্ত চাইর্র  

ফাের্ন নিক কর্য তথ্ম নযফতন করুন। 
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সিরা 

াফর্ভন ুসিরার্ভন ুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন- 

 

এখার্ন সিরা এয াফর্ভনুগুনর সদখর্ত ার্েন। নতুন কর্য সকান সিরা মুক্ত কযর্ত চাইর্র 

 ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

নফবাগ এয ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক নফবাগ নর্রে কর্য সিরা এয নপর্ল্ড সিরায নাভ(ফাংরা/ইংর্যিী) 

নরর্খ ফাের্ন নিক নতুন সিরা মুক্ত করুন। 
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ইউননয়ন 

াফর্ভন ুইউননয়ন সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

এখার্ন একঠে ননদৃষ্ঠ নফবাগ, সিরা, উর্িরা এয অনধর্ন ইউননয়ন ভূর্য নাভ গুনর সদখর্ত ার্েন। 

নতুন কর্য সকান ইউননয়ন মুক্ত কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত 

ার্ফন 

 

নফবাগ এয ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক নফবাগ নর্রে কর্য সিরা এয ড্রা-র্াউন ফক্স সিরা নর্রে কর্য 

ইউননয়ন এয নপর্ল্ড ইউননয়ন এয নাভ (ফাংরা/ইংর্যিী) নরর্খ ফাের্ন নিক নতুন ইউননয়ন মুক্ত 

করুন। 
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গ্রাভ 

াফর্ভন ুগ্রাভ সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

এখার্ন গ্রাভ ভূর্য তানরখা সদখর্ত ার্েন। নতুন কর্য সকান গ্রাভ মুক্ত কযর্ত চাইর্র 

ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

এখার্ন নফবাগ, সিরা, উর্িরা, ইউননয়ন এয ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক নফবাগ, সিরা, উর্িরা, ইউননয়ন 

নর্রে কর্য গ্রার্ভয নাভ এয স্থার্ন গ্রার্ভয নাভ (ফাংরা, ইংর্যিী) নরর্খ  ফাের্ন নিক কর্য 

নতুন গ্রাভ মুক্ত করুন। 
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সভৌিা 

াফর্ভন ুসভৌিা সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

 

এখার্ন ননদৃষ্ঠ এরাকায সভৌিায তানরকা সদখর্ত ার্েন। নতুন কর্য সকান সভৌিা মুক্ত কযর্ত চাইর্র 

 ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

এখার্ন সভৌিা এয স্থার্ন সভৌিা এয নাভ (ফাংরা/ইংর্যিী) নরর্খ এফং সই সভৌিাো সকান এনযয়ায ভর্ধয 

যর্য়র্ে স কর তথয নরর্খ  ফাের্ন নিক কর্য নতুন সভৌিা মুক্ত করুন। সকান তথয নযফতন 

কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কর্য তথয নযফয্তন করুন। 
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িনভয ধযণ 

াফর্ভন ুিনভয ধযণ সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

এখার্ন িনভয ধযন ভূ সদখর্ত ার্েন নতুন কর্য সকান িনভয ধযন মুক্ত কযর্ত চাইর্র  

ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

এখার্ন সকান ধযর্নয িনভমুক্ত কযর্ত চার্েন সঠেয নাভ নরর্খ  ফাের্ন নিক কর্য নতুন 

িনভয ধযন মুক্ত করুন। 
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ভাঠেয ধযণ 

াফর্ভন ুভাঠেয ধযন সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

এখার্ন ভাঠেয নাভ সদখর্ত ার্েন নতুন কর্য সকান ভাঠেয নাভ মুক্ত কযর্ত চাইর্র  

ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

এখার্ন ভাঠেয নাভ এয স্থাসন নতুন ভাঠেয নাভ নরর্খ  ফাের্ন নিক কর্য নতুন ভাঠেয নাভ মুক্ত 

করুন। 
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স্লাইর্ায 

াফর্ভন ুস্লাইর্ায সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

এখার্ন নতুন একো স্লাইর্ায সদখর্ত ার্েন। নতুন কর্য সকান স্লাইর্ায মুক্ত কযর্ত চাইর্র 

 ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি নতুন স্লাইর্ায নাভ এয স্থার্ন নতুন স্লাইর্ায এয নাভ, ফন না এফং নতুন কর্য েনফ মুক্ত কযর্ত 

চাইর্র  ফাের্ন নিক কর্য েনফ আর্রার্ কর্য  ফাের্ন নিক কর্য নতুন স্লাইর্ায 

মুক্ত করুন। 
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সা 

াফর্ভন ুসা সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

এখার্ন সা ভুর্য তানরকা সদখর্ত ার্েন। নতুন কর্য সা মুক্ত কযর্ত চাইর্র 

ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্েন। 

 

সায নাভ এয স্থার্ন নতুন সায নাভ নরর্খ  ফাের্ন নিক কর্য নতুন সায নাভ মুক্ত 

করুন। সকান তথয নযফতন কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কর্যর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

সা নাভ এয স্থার্ন নতুন সায নাভ নরর্খ  ফাের্ন নিক কর্য সায নাভ মুক্ত করুন। 
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অনুর্ভাদন কতৃক্ষ 

াফর্ভন ুঅনুর্ভাদন কতৃক্ষ সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন।  

 

নতুন কর্য অনুর্ভাদন কতৃক্ষ মুক্ত কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কর্য ননর্চয 

সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

প্রর্ির্েয ধযন এয ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক প্রর্ির্েয ধযন নর্রে কর্য, প্রর্ির্ে এয ড্রা-র্াউন ফক্স 

সথর্ক প্রর্ির্ে নর্রে কর্য র্নিউ.এভ. এয ধযন এয ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক র্নিউ.এভ. এয ধযন 

নর্রে কর্য, Authority এয ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক Authority নর্রে কর্য Designation এয স্থার্ন 

Designation নরর্খ ফাের্ন নিক কর্য নতুন তথয মুক্ত করুন। 
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৩. প্রকল্প রযিারনা 

৩.১. প্রকল্প নফবাগ: 

 

প্রকর্ল্পয কযাোগযী ততনয কযায ির্নয মথামথ তর্থযয নবনির্ত উর্যয পযভ ঠে ূযণ কর্য  

Save ফাের্ন নিক করুন। Save কযায র্য উক্ত তথয প্রকর্ল্পয কযাোগযী নরর্স্ট সদখর্ত 

াযর্ফন।

 

নতুন কর্য প্রকর্ল্পয কযাোগযী মুক্ত কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো 

সদখর্ত াযর্ফন। 

 

Name, Minimum Land (Hector), Maximum Land (Hector) ভূর্য নপর্ল্ড উক্ত তথয গুনর ঠঠক 

বর্ফ ূযণ কর্য   ফাের্ন নিক কর্য নতুন কর্য প্রকর্ল্পয কযাোগযী মুক্ত করুন।
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৩.২. প্রকল্প তথয: 

নতুন সকান প্রকর্ল্পয তথয নর্স্টর্ভ সমাগ কযায ির্নয উর্যাক্ত পভ  ূযণ কর্য Save ফাের্ন নিক 

করুন। Save কযায র্য উক্ত তথয প্রকর্ল্পয নরর্স্ট সদখর্ত াযর্ফন। 

 

নতুন কর্য সকান প্রকর্ল্পয তথয মুক্ত কযর্ত চাইর্র ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো 

সদখর্ত ার্ফন। 

 

এখার্ন কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কর্য নতুন প্রকর্ল্পয তথয মুক্ত করুন। 
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৩.৩. প্রকর্ল্পয অঞ্চর 

 

প্রকর্ল্পয এরাকা নর্স্টর্ভ সমাগ কযায ির্নয উর্যাক্ত তথয ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কযর্র 

আনন সিো সদখর্ত ার্ফন । 

 

সকান তথয নযফতন কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

এখর্ন সকান তথয নযফতন কযর্ত চাইর্র তথয নযফতন কর্য  ফাের্ন নিক কর্য তথয সব 

করুন। নতুন সকান তথয মুক্ত কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন।  
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ুনযায় কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কর্য নতুন Area Information 

মুক্ত করুন। 

৪. খার ফযফস্থানা 

৪.১. খার তথয: 

ফর্ভন ুখার তথয সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

নতুন কর্য সকান তথয মুক্ত কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত 

ার্ফন।  
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এখার্ন কর তথয ঠঠক ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কর্য নতুন তথয মুক্ত করুন। 

সকান তথয নযফতন কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক করুন, নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযন কর্য  ফাের্ন নিক কর্য তথয আর্র্ে করুন। 
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৫. মযগুনরটয ফযফস্থানা 

৫.১. সযগুর্রেয তথয: 

রযগুলরটয ফযফস্থানা রথলে রযগুলরটয তথয াফ-রভনুলত ক্লিে েযলর ক্লনলেয রজটট 

আলফ।

 

এখালন ের রযগুলরটলযয তাক্লরো রদখলত াযলফন ।তাক্লরোয াইলট থাো এক্লিট এফং ক্লিক্লরট 

আইেলনয ভাধযলভ রোন রযগুলরটয আলিট ফা ক্লিক্লরট েযলত াযলফন এফং  তাক্লরোয টিে উলয 

Add Regulator ফাটলন ক্লিে েযলর ক্লনলেয রজটট আলফ। 

 

এখালন এই পভ মটটয ভাধযলভ নতুন রোন রযগুলরটয ংলমাজন েলয ক্লনলত াযলফন।পলভ ময টিে উলয 

থাো All Regulator Info ফাটলন ক্লিে েযলর ুনযায় রযগুলরটলযয তাক্লরোলত ক্লপলয রমলত াযলফন। 
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৫.২. সযগুর্রেয অার্যেয: 

রযগুলরটয ফযফস্থানা রথলে রযগুলরটয অালযটয াফ-রভনুলত ক্লিে েযলর ক্লনলেয রজটট রদখলত 

ালফন। 

 

এখালন ের রযগুলরটয অালযটলযয তাক্লরো রদখলত াযলফন ।তাক্লরোয াইলট থাো এক্লিট এফং 

ক্লিক্লরট আইেলনয ভাধযলভ রোন রযগুলরটয অালযটয আলিট ফা ক্লিক্লরট েযলত াযলফন এফং  

তাক্লরোয টিে উলয ফাটলন ক্লিে েযলর ক্লনলেয রজটট আলফ। 

 

এখালন এই পভ মটটয ভাধযলভ নতুন রোন রযগুলরটয অালযটয ংলমাজন েলয ক্লনলত াযলফন।পলভ ময 

টিে উলয থাো All Regulator Operator ফাটলন ক্লিে েযলর ুনযায় রযগুলরটয অালযটলযয 

তাক্লরোলত ক্লপলয রমলত াযলফন। 
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৬. WMO ফযফস্থানা 

৬.১. WMO তথয মুক্তকযন: 

াফর্ভন ুর্নিউএভ তথয মুক্ত করুন সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

প্রকর্ল্পয ধযন  নাভ অনুমায়ী নতুন সকান WMO তথয নর্স্টর্ভ সমাগ কযায ির্নয উর্যাক্ত পভ  ূযণ 

কর্য Save ফাের্ন নিক করুন। এখার্ন প্রকর্ল্পয ধযন গ্রানবর্েনার র্র খার্রয তথয ূযণ কযর্ত র্ফ 

এফং নন-গ্রানবর্েনার র্র এরাকায তথয ূযণ কযর্ত র্ফ। Save কযায র্য উক্ত WMO তথয WMO 

নরর্স্ট সদখর্ত াযর্ফন। 

 

উর্যাক্ত তথয ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কযর্র আনন ননর্চয নরস্ট সদখর্ত ার্ফন । 
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আনন চাইর্র নরস্ট র্ত ূনযায় সকান WMO তথয Edit কযর্ত াযর্ফন। 

৭. LLP ফযফস্থানা 

৭.১. LLP তথয মুক্তকযন: 

প্রকর্ল্পয অনুমায়ী নতুন সকান LLP তথয নর্স্টর্ভ সমাগ কযায ির্নয উর্যাক্ত পভ  ূযণ কর্য Save 

ফাের্ন নিক করুন। এখার্ন LLP Scheme এ LLP –এয নাভ নরখর্ফন। Save কযায র্য উক্ত LLP তথয 

LLP নরর্স্ট সদখর্ত াযর্ফন। 

 

 



ানন ফযফস্থানা ংগঠন ননফন্ধন এফং সচ ফযফস্থানা দ্ধনত 

©২০২০ ফাংরার্দ ানন উন্নয়ন সফার্ 
39 

আনন চাইর্র নরস্ট র্ত ূনযায় সকান LLP তথয Edit ফা delete কযর্ত াযর্ফন।  

৭.২. LLP অার্যেয তথয মুক্তকযন: 

এরএরন ফযফস্থানা এয াফর্ভন ুএরএরন অার্যের্যয তথয মুক্ত করুন সভনুফার্য নিক কর্য 

 ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্তন ার্ফন। 

 

উক্ত সর্িয কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য ফাের্ন নিক কর্য নতুন কর্য এরএরন 

অার্যের্যয তথয মুক্ত করুন। নতুন কর্য এরএরন অার্যের্যয তথয মুক্ত কযর্ত চাইর্র 

 ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত নপল্ড ভূর্য কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযন কর্য ফাের্ন নিক কর্য এরএরন 

অার্যের্যয তথয মুক্ত করুন।  
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৮. গৃস্থারী ফযফস্থানা 

৮.১. গৃস্থারী তথয মুক্তকযন 

াফর্ভন ুগৃস্থারী তথয মুক্তকযন সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। উক্ত সর্িয 

ড্রা-র্াউন ফক্স কর তথয ঠঠক বার্ফ নর্রে কর্য  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো 

সদখর্ত াযর্ফন।  

 

নতুন কর্য াউির্াল্ড মুক্ত কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো 

সদখর্ত ার্ফন । 
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প্রর্ির্েয ধযন, প্রর্িে, র্নিঊ.এভ. ভূর্য কর তথয ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক ঠঠক বার্ফ নর্রে 

কর্য এোা কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযন কর্য  ফাের্ন নিক কর্য নতুন কর্য াউির্ার্র্ 

মুক্ত করুন। সকান তথয নযফতন কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কর্য তথয নযফতন করুন। 

৯.বূরভ ফযফস্থানা 

৯.১ িনভয তথয মুক্তকযন 

 

বূনভ ফযফস্থানা সভন ুফার্য নিক কযর্র জরভয তথয মুক্ত করুন াফর্ভন ুসদখর্ত ার্ফন। জরভয তথয 

মুক্ত করুন াফর্ভনুর্ত নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন- 
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Project Type এয ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক Project Type নর্রে কর্য, Project ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক 

নর্রে কর্য, Canal Type এয ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক  Canal Type নর্রে কর্য , Main Canal  এয 

ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক Main Canal নর্রে কর্য, Secondary Canal এয ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক 

Secondary Canal নর্রে কর্য , Tertiary Canal এয ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক Tertiary Canal নর্রে 

কর্য, WMO এয ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক WMO নর্রে কর্য াউির্াল্ড এয ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক 

াউির্াল্ড  নর্রে কর্য ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

এখার্ন ূফ  ততযীকৃত িনভয এয তানরকা সদখর্ত ার্েন। মনদ সকান তথয Edit কযর্ত চান তার্র  

ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন- 
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ূর্ফ য সকান তথয বুর থাকর্র, এখার্ন কর তথয ঠঠক বার্ফ সদর্খ বুর তথয ংর্াধন কর্য 

 ফাের্ন নিক কর্য ূর্ফ  বুরকৃত তথ্ম ঠঠক করুন।  

নতুন কর্য সকান িনভ মুক্ত কযর্ত চাইর্র আর্গ সথর্ক িনভয ম্পর্ক ধাযনা থাকর্ত র্ফ সমভন িনভো 

সকান সভৌিায আনধর্ন, িনভয ভানরর্কয তথয ইতযানদ তথয ঠঠক আর্ে নকনা এখন নতুন িনভ মুক্ত 

কযর্ত চাইর্র   ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন- 

 

 কর তথয ঠঠকবার্ফ ফুর্ি তাযয  ফাের্ন নিক কর্য নতুন িনভ মুক্ত করুন। 

 



ানন ফযফস্থানা ংগঠন ননফন্ধন এফং সচ ফযফস্থানা দ্ধনত 

©২০২০ ফাংরার্দ ানন উন্নয়ন সফার্ 
45 

১০. করভটট ফযফস্থানা 

াধাযণ সেআ সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

াধাযণ সেআ এয াফর্ভন ুঅথ প্রদার্নয ধযণ সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

এখার্ন অথ প্রদার্নয ধযণ এয তানরকা সদখর্ত ার্েন। নতুন কর্য অথ প্রদার্নয ধযণ মুক্ত কযর্ত চাইর্র 

 ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

এখার্ন সর্ভন্ট োই এয স্থার্ন সর্ভন্ট নাভ, একঠেব, ইনএকঠেব নর্রে কর্য  ফাের্ন নিক 

কর্য তথয ংযক্ষন করুন। 
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নযর্রন প্রকায 

ফর্ভন ুনযর্রন প্রকায সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি নযর্রন প্রকায এয নরস্ট ভূ সদখর্ত ার্েন নতুন কর্য নযর্রন প্রকায মুক্ত কযর্ত 

চাইর্র ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

এখার্ন নযর্রন প্রকায এয নপর্ল্ড নতুন নযর্রন প্রকায নরর্খ  ফাের্ন নিক কর্য নতুন 

নযর্রন প্রকায মুক্ত করুন। 
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১০.১. অযার্-ক কনভঠে নযচারনা করুন 

অযার্-ক কনভঠেয বূনভকা 

অযার্-ক কনভঠে নযচরনা করুন সভনুফার্য নিক কর্য অযার্-ক কনভঠেয বুনভকা াফর্ভনুর্ত নিক 

কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন।  

 

এখার্ন WMO Type এয ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক WMO নর্রে কর্য  ফাের্ন নিক কযর্র 

ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন- 

 

এখার্ন সকান তথয Edit কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন- 
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এখার্ন কর তথয ঠঠক বার্ফ ফুর্ি  ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন করুন। 

 

নতুন কর্য সকান Addhoc Committee Post মুক্ত কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক 

কসয কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কর্য Addhoc Committee Post মুক্ত 

করুন।  
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অযার্-ক কনভঠে গঠন 

অযার্-ক কনভঠে নযচরনা করুন সভনুফার্য নিক কর্য অযার্-ক কনভঠেয গঠন াফর্ভনুর্ত নিক 

কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন।  

 

Project Type এয ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক Project Type নর্রে কর্য, Project ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক 

নর্রে কর্য, WMO Type এয ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক WMO Type নর্রে কর্য, WMO এয ড্রা-

র্াউন ফক্স সথর্ক WMO নর্রে কর্য  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

এখার্ন সকান তথয Edit কযর্ত চাইর্র              ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত 

ার্ফন- 
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এখার্ন কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কর্য তথয আর্র্ে করুন। 

 

নতুন সকান কনভঠে মুক্ত কযর্ত চাইর্র এখার্ন কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক 

কর্য তথয ংযক্ষন করুণ। 
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অযার্-ক কনভঠেয দয 

অযার্-ক কনভঠে নযচরনা করুন সভনুফার্য নিক কর্য অযার্-ক কনভঠেয দয াফর্ভনুর্ত নিক 

কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন।  

 

Project Type এয ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক Project Type নর্রে কর্য, Project ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক 

Project নর্রে কর্য, Canal Type এয ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক  Canal Type নর্রে কর্য , Main 

Canal  এয ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক Main Canal নর্রে কর্য, Secondary Canal এয ড্রা-র্াউন ফক্স 

সথর্ক Secondary Canal নর্রে কর্য , Tertiary Canal এয ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক Tertiary Canal 

নর্রে কর্য, WMO Type এয ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক WMO Type নর্রে কর্য, WMO এয ড্রা-

র্াউন ফক্স সথর্ক  WMO নর্রে কর্য ফাের্ন নিক কযর্র ূর্ফ  ততনযকৃত দয সদখর্ত 

ার্ফন। নতুন সকান দয মুক্ত কযর্ত চাইর্র ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো 

সদখর্ত র্ফন- 

 

এখার্ন কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য নতুন দয মুক্ত করুণ। 
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১০.২. াধাযন কনভঠে নযচারনা করুন 

াধাযন কনভঠে গঠন 

নচর্ে নচনহ্নত সভন ুসত নিক কযর্ত র্ফ এফং এই সিঠে আর্র ফােনঠে নিক কযর্ত র্ফ।  

 

এখার্ন াধাযন কনভঠে গঠন পভ ঠে সরার্ র্ফ মা সদখর্ত ননর্চয নচর্েয ভর্তা। এখার্ন ম ায়ক্রর্ভ কর 

তথয প্রদান কর্য ফােনঠে নিক কযর্রই কনভঠে গঠন র্য় মার্ফ। 

 

নচেঃ াধাযন কনভঠে গঠন পভ  
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াধাযন কনভঠেয দয আর্ফদন 

মনদ সকান ুনফধার্বাগী াধাযন কনভঠেয দযতা ননর্ত আগ্রী ন তার্র উক্ত ফযাঝক্ত দয তায ির্নয 

আর্ফদন কযর্ত ার্যন। স ির্নয তার্ক সাভ সি এ সমর্য় একেু ননর্চ স্ক্রর কর্য েনফর্ত ননর্দনত 

অংর্ নিক কযর্ত র্ফ। 

 

এয র্য আর্ফদন পভ  ঠে আর্ফ এফং তা াঁয সপান নাম্বায চাইর্ফ, সখার্ন সপান নাম্বায ঠে প্রদান কর্য 

নচর্ে নচনহ্নত ফােন ঠে নিক কযর্ত র্ফ। 

 

এয র্য ম ায়ক্রর্ভ সপ্রার্িে এফং র্ানিউ.এভ.ঝি ননফ াচন কযর্ত র্ফ। তার্রই আর্ফদন পভ  ঠে সরার্ 

র্ফ। মা সদখর্ত ননর্চয নচসেয ভর্তা- 
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নচেঃাধাযন দযতায আর্ফদন পভ  ১ (ফযাঝক্তগত তথয)।  

এই পর্ভ য চাযঠে অং যর্য়র্ে, সমখার্ন ফযাঝক্ত তা াঁয ফযাঝক্তগত তথয, ননভননয তথয এফং সর্ভন্ট এয তথয 

মাচাই কযর্ত ফা ংর্াধন কযর্ত াযর্ফ। নচর্ে নচনহ্নত ফাের্ন নিক কযায ভাধযর্ভ ম ায়ক্রর্ভ এই পয্ভ 

গুর্রা ায়া মার্ফ। এফং পর্ভ  থাকা এই ফােন ঠে নিক কযায ভাধযর্ভ ূফ ফতঅ পভ  ঠে সরার্ কযা 

মার্ফ।  

 

নচেঃাধাযন দযতায আর্ফদন পভ  ২ (ননভননয তথয)। 

মনদ একানধক ননভননয তথয নদর্ত চান তার্র নচর্ে নচনহ্নত ফাের্ন নিক কযর্র একানধক ননভননয তথয 

প্রদার্নয পভ  সরার্ র্ফ। 
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নচেঃাধাযন দযতায আর্ফদন পভ  ২ (ননভননয তথয)। 

চতুথ  পভ  ঠে ূফ ফতঅ পভ  ভুর্ সদয়া কর তথয প্রদ ন কযর্ফ এফং সখার্ন নচর্ে নচনহ্নত নরখাঠে নিক 

কযায ভাধযর্ভ আনন নননচত কযর্ফন সম আনায প্রদি কর তথয ঠঠক। মনদ সকান তথয ঠঠক না 

য় তার্র আনন এই “Perivious” নিক কর্য নের্ন সমর্য় উক্ত তথয ুনযায় ঠঠক কযর্ত 

াযর্ফন। এয র্য   “Finish” ফােন নিক কযায ভাধযর্ভ আর্ফদন ঠে মূ্পণ  কযর্ত র্ফ। 
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াধাযন কনভঠেয দয  

নচর্ে নচনহ্নত সভনুর্ত নিক কর্য াধাযন কনভঠেয দয সি ঠে সরার্ কযর্ত র্ফ। এফং এই ফােনঠে 

নিক কর্য াধাযন দয সমাগ কযায পভ ঠে সরার্ কযর্ত র্ফ। 

 

াধাযন দয সমাগ কযায পভ ঠে সরার্ র্য় সগর্র সখার্ন কর তথয ুযন কর্য নচর্ে নচনহ্নত ফাের্ন 

নিক কযর্ত র্ফ। 

 

তার্র ননর্চয নচর্েয নযায় একঠে তানরকা আর্ফ সমখার্ন ূফ ফতঅ ফাোইকৃত ডারিউ এভ ও এয কর 

ুনফধা সবাগী এয তানরকা আর্ফ। সখার্ন নচর্ে নচনহ্নত ফােন নির্কয ভাধযর্ভ সমর্কার্না ফযাঝক্ত সক 

াধাযন কনভঠের্ত সমাগ কযায পভ  ঠে সরার্ কযার্না মার্ফ। 
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এই পর্ভ য চাযঠে অং যর্য়র্ে মা ম ায়ক্রর্ভ সরার্ র্ফ। এই নতনঠে অং র ফযক্সক্তগত তথয, নরভরনয 

তথয, মনভন্ট এয তথয। ননর্চ পয্ভ গুরয নচে সদয়া র। 

 

নচেঃ ফযাঝক্তগত তথয। 
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নচেঃ ননভননয তথয। 

এই পর্ভ  নচর্ে নচনহ্নত ফােনঠে নিক কর্য একানধক ননভননয তথয সমাগ কযা ম্ভফ। 

 

নচেঃ সর্ভন্ট এয তথয। 

এই পভ  সথর্ক যফতঅ ধার্ সমর্ত next ফাের্ন নিক কযর্ত র্ফ এফং তখন ননর্চয নচর্েয নযায় পভ  ঠে 

সরার্ র্ফ। 



ানন ফযফস্থানা ংগঠন ননফন্ধন এফং সচ ফযফস্থানা দ্ধনত 

©২০২০ ফাংরার্দ ানন উন্নয়ন সফার্ 
59 

 

এখার্ন ূফ ফতঅ কর পর্ভ য তথয একার্থ সদখার্ফ। প্রঝক্রয়া ঠে মূ্পণ  কযর্ত নচর্েয নচনহ্নত অংর্ 

নিক কযর্ত র্ফ এফং FINISH নরখা ফাের্ন নিক কযর্ত র্ফ। 

দযতায আর্ফদন ভূ 

দযতায আর্ফদন ভুর্য তানরকা সদখর্ত সভন ুসথর্ক নচর্েয নচনহ্নত সভন ুসত নিক কযর্ত র্ফ।  

 

 

এখার্ন র্ানিউ এভ  এয তথয ুযন কর্য             ফাের্ন নিক কযর্র কর আর্ফদন এয 

তানরকা ায়া মার্ফ। 
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১০.৩. ননফ াচন কনভঠে নযচারনা করুন 

ননফ াচন কনভঠে নযচারনা সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

ননফ াচন কনভঠেয বূনভকা মুক্তকযন 

াফর্ভন ুননফ াচন কনভঠেয বূনভকা মুক্ত করুন সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত াযর্ফন। 

 

উক্ত সর্ি র্নিউ.এভ. এয ধযন ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক র্নিউ.এভ. এয ধযন নর্রে কর্য 

ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি WMO Type, Committee Type, Post Name ভূর্য তানরকা সদখর্ত ার্েন। সকান 

তথয মুক্ত কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত  



ানন ফযফস্থানা ংগঠন ননফন্ধন এফং সচ ফযফস্থানা দ্ধনত 

©২০২০ ফাংরার্দ ানন উন্নয়ন সফার্ 
61 

 

উক্ত সর্িয কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য ফাের্ন নিক কর্য নতুন ননফ াচন কনভঠেয 

বূনভকা মুক্ত করুন । 

Add Election Committee Formation 

াফর্ভন ুAdd Election Committee Formation সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

  

উক্ত সর্িয কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযন কর্য  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত 

ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি সকান তথয এনর্ে কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 
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উক্ত সর্িয কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য ফাের্ন নিক কর্য তথয আর্র্ে করুন। 

নতুন কর্য Add Election Committee মুক্ত কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র 

ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্িয কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য ফাের্ন নিক কর্য নতুন Election 

Committee মুক্ত করুন। 
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Add Election Committee Member 

াফর্ভন ুAdd Election Committee Member সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্িয কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত 

ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি Name, Contact No, Profession, Post ভূর্য তানরকা সদখর্ত ার্েন। নতুন কর্য 

সকান Election Committee Member মুক্ত কযর্ত চাইর্র ফাের্ন নিক 

কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন।  
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এখার্ন কর ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক কর তথয নর্রে কর্য ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয 

সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি নতুন দয মুক্ত কযর্ত চাইর্র Member, Committee Post, ইতযানদ কর তথয ূযণ কর্য 

 ফাের্ন নিক কর্য Add election Member মুক্ত করুন। 
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১০.৪. এঝক্সনকউঠেব কনভঠে নযচারনা করুন 

এঝক্সনকউঠেব কনভঠে গঠন 

এঝক্সনকউঠেব কনভঠে গঠন সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয ফর্ভন ুসদখর্ত ার্ফন 

 

ননফ াী কনভঠে গঠন 

াফর্ভন ুননফ াী কনভঠে গঠন সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

এখার্ন প্রর্ির্েয ধযন,প্রর্িে, র্নিউ.এভ. এয ধযন, র্নিঊ.এভ. ইতযানদ কর ড্রা-র্াউন ফক্স 

সথর্ক নর্রে কর্য  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 
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উক্ত সর্ি Committee Type এয তানরকা ভূ সদখর্ত ার্েন। নতুন কর্য Executive Committee 

গঠন কযর্ত চাইর্র ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্িয কর ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক প্রর্য়ািনীয় তথয ভূ ঠঠক বার্ফ নর্রে কর্য  

ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন করুন। 
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উর্দষ্টা মুক্ত করুন 

াফর্ভন ুউর্দষ্টা মুক্ত করুন সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

এখার্ন ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক কর তথয ঠঠক বার্ফ নর্রে কর্য ফাের্ন নিক কযর্র 

ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন- 

 

উক্ত সর্ি Executive Committee Advisor ভূর্য নরস্ট সদখর্ত ার্েন। নতুন কর্য Executive 

Committee Advisor মুক্ত কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত 

ার্ফন। 
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উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযন কর্য  ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন করুন। 

 ননফ াচন নযচারনা 

সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

এখার্ন ননফ াচন নযচারনা এয াফর্ভন ুভূ সদখর্ত ার্েন। 

 

উক্ত সর্ি আনন ননফ াচর্নয তপনর / েপনর আইর্েভয তানরকা সদখর্ত ার্েন। নতুন কর্য 

 ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্েন।  
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Add tofsil Items timeline 

Add tofsil Items timeline সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

এখার্ন tofsil Items ভূর্য তানরকা সদখর্ত ার্েন।  

Candidate Disqualification 

Candidate Disqualification সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি Candidate Disqualification এয তানরকা সদখর্ত ার্েন।  
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Add Election Symbol 

Add Election Symbol সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন।  

 

উক্ত সর্ি আনন Election Symbol ভূর্য তানরকা সদখর্ত ার্েন।  

সচ ফযফস্থানা 

সচ ফযফস্থানা সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি সচ ফযফস্থানা াফর্ভন ুগুনর সদখর্ত ার্েন। 
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চালাফার্দয ধা 

াফর্ভন ুচালাফার্দয ধা সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন 

করুন। মনদ সকান তথয নযফতন কযর্ত চান তার্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত 

ার্ফন। 

 

এখার্ন সকান নকেু নযফতন কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কর্য তথয ারনাগাদ করুন। 
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পর্রয াননয চানদা 

পর্রয াননয চানদা সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযন কর্য  ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন 

করুন। 

কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কযায র্য ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি চালাফার্দয ধার্য তানরকা সদখর্ত ার্েন। মনদ সকান তথয এনর্ে কযর্ত চান তার্র  

ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 
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উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন 

করুন। 

চালাফার্দয নযকল্পনা 

াফর্ভন ুচালাফার্দয নযকল্পনা সভনুফার্য নিক কযসর ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযন কর্য  খার্রয নাভ ভূ সদখর্ত ার্ফন। নতুন কর্য 

মুক্ত কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 
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উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন করুন। 

াননয চানদায রক্ষযভাো  াপরয 

াননয চানদায রক্ষযভাো  াপরয সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

এখার্ন াননয চানদায রক্ষযভাো  াপরয এয াফর্ভন ুভূ সদখর্ত ার্েন। 
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গ্রানবর্েনার নবনিক 

গ্রানবর্েনার নবনিক সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো 

সদখর্ত ার্ফন নতুন কর্য সচ রক্ষযভাো ননধ াযন মুক্ত কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক 

কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন 

করুন। 
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এরএরন নবনিক 

এরএরন নবনিক সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো 

সদখর্ত ার্ফন।  

 

উক্ত সর্ি প্রকল্প এফং সই ফেয অনুার্য সচ রক্ষযভাোয তানরকা সদখর্ত ার্েন। নতুন কর্য মুক্ত 

কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 
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উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন 

করুন।  

গ্রানবর্েনার নবনিক াপরয 

গ্রানবর্েনার নবনিক াপরয সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সসি কর তথয ঠঠক বার্ফ নর্রে কর্য  ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন 

করুন। 
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কৃলর্কয াননয চানদা গণনা 

কৃলর্কয াননয চানদা গণনা সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ড্রা-র্াউন ফক্স নর্রে কর্য  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো 

সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি াউির্াল্ড ভূর্য তানরকা সদখর্ত ার্েন। নতুন কর্য াউির্াল্ড মুক্ত কযর্ত চাইর্র 

 ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 
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এখার্ন কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন করুন। 

 

 

াননয ননর্উর নযচারনা করুন 

াননয ননর্উর নযচারনা করুন সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি াননয ননর্উর নযচারনা এয াফর্ভন ুভূ সদখর্ত ার্েন। 
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গ্রানবর্েনার 

গ্রানবর্েনার সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন।  

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ নর্রে কর্য  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত 

ার্ফন। নতুন কর্য সকান তথয মুক্ত কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয 

সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন করুন। 
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সচ ানব চাি ফযাফস্থানা 

সচ ানব চাি ফযাফস্থানা সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

ানব চাি রক্ষযভাো 

ানব চাি রক্ষযভাো সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি ানব চাি রক্ষযভাোয তানরকা সদখর্ত ার্েন। নতুন কর্য ানব চাি রক্ষযভাো মুক্ত 

কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন  
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উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন করুন। সকান 

তথয এনর্ে কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি সকান তথয নযফতন কযর্ত চাইর্র নযফতন কর্য  ফাের্ন নিক কর্য তথয নতুন 

কর্য আর্র্ে করুন। 
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ানব চাি াপরয 

ানব চাি াপরয সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি ানব চাি াপরয ভূর্য তানরকা সদখর্ত ার্েন। সকান তথয মুক্ত কযর্ত চাইর্র 

 ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত 

ার্ফন 
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উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযন কর্য  ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন করুন। 

 

এভআইএ প্রনতর্ফদন 

এভআইএ প্রনতর্ফদন সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্েন 

 

উক্ত সর্ি এভআইএ প্রনতর্ফদন এয াফর্ভন ুভূ সদখর্ত ার্েন। 

এরএরন নবনিক াননয চানদা রক্ষযভাো 

াফর্ভন ুএরএরন নবনিক াননয চানদা রক্ষযভাো সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত 

ার্ফন। 
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উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযন কর্য  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো 

সদখর্ত ার্ফন। 

 

 

উক্ত সর্ি সচ রক্ষভাো নযর্াে এয তানরকা সদখর্ত ার্েন। নতুন কর্য ননর্এপ নযর্াে সদখর্ত 

চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 
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উক্ত ননর্এপ পাইর ো র্াউনর্রার্ কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কর্য নযর্াে র্াউনর্রার্ 

করুন। 
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গ্রানবর্েনার াননয চানদায রক্ষযভাো 

গ্রানবর্েনার াননয চানদায রক্ষযভাো সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযন কর্য  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত 

ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি খার নবনিক সচ রক্ষযভাো নযর্াে এয তানরকা সদখর্ত ার্েন। নতুন কর্য ননর্এপ 

নযর্াে সদখর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 
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কৃলকর্দয াননয চানদা সভৌুভ  ফেয নবনিক 

াফ সভন ুকৃলকর্দয াননয চানদা সভৌুভ  ফেয নবনিক সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত 

ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি এরএরন নবনিক সচ রক্ষযভাো এয তানরকা সদখর্ত ার্েন। নতুন কর্য ননর্এপ নযর্াে 

সদখর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত ননর্এপ পাইর ো র্াউনর্রার্ কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কর্য নযর্াে র্াউনর্রার্ 

করুন। 
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গ্রানবর্েনার াননয ভয়ূচী - র্াফ্রুএভ এফং সভৌুভ নবনিক 

গ্রানবর্েনার াননয ভয়ূচী - র্াফ্রুএভ এফং সভৌুভ নবনিক সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো 

সদখর্ত ার্ফন।  

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত 

ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি এরএরন নবনিক সচ রক্ষযভাোয তানরকা সদখর্ত ার্েন। নপ্রন্ট কযর্ত চাইর্র 

 ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 
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উক্ত নযর্াে ননর্এপ র্াউনর্রার্ কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কর্য ননর্এপ র্াউনর্রার্ করুন। 

 

এরএরন াননয ননর্উর - প্রনতনদন / াপ্তানক / ভানঃ 

এরএরন াননয ননর্উর - প্রনতনদন / াপ্তানক / ভানক সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত 

ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো 

সদখর্ত ার্ফন। মনদ সকান তথয নপ্রন্ট কযর্ত চান তার্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয 

সিো সদখর্ত ার্ফন  
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উক্ত সিঠে র্াউনর্রার্ কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র সিঠে র্াউনর্রার্ কযর্ত াযর্ফন। 

চালাফার্দয ভয় 

চালাফার্দয ভয় সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো 

সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি ফেয নবনিক চালাফার্দয ভর্য়য তানরকা সদখর্ত ার্েন।
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াননয ননর্উর প্রস্তুনত 

াননয ননর্উর প্রস্তুনত সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি ফেয নবনিক াননয ননর্উর প্রস্তুনতয প্রনতর্ফদন এয তানরকা সদখর্ত ার্েন, মনদ সকান 

তথয নপ্রন্ট ফা র্াউনর্রার্ কযর্ত চান তার্র  ফাের্ন নিক কর্য র্াউনর্রার্ করুন। 

গ্রানবর্েনার নবনিক াপরয 

গ্রানবর্েনার নবনিক াপরয সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি গ্রানবর্েনার নবনিক াপরয ভূর্য তানরকা সদখর্ত ার্েন। 
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এরএরন নবনিক সচ াপরয 

এরএরন নবনিক সচ াপরয সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন । 

 

উক্ত সসি এরএরন নবনিক সচ াপরয ভূ সদখর্ত ার্েন। 

এরএরন নবনিক সচ াপরয 

এরএরন নবনিক সচ াপরয সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি এরএরন নবনিক সচ াপরয এয তানরকা সদখর্ত ার্েন। 



ানন ফযফস্থানা ংগঠন ননফন্ধন এফং সচ ফযফস্থানা দ্ধনত 

©২০২০ ফাংরার্দ ানন উন্নয়ন সফার্ 
94 

 

এরএরন নবনিক সচ রক্ষযভাো 

এরএরন নবনিক সচ রক্ষযভাো সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি এরএরন নবনিক সচ রক্ষযভাো ভূর্য তানরকা সদখর্ত ার্ফন। 

গ্রানবঠেনার ানব চাি াপরয 

গ্রানবঠেনার ানব চাি াপরয সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযন কর্য  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো 

সদখর্ত ার্ফন। 
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উক্ত সি নপ্রন্ট কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক করুন। 

 

সিঠে র্াউনর্রার্ এয িনয  ফাের্ন নিক করুন। 

এরএরন ানব চাি রক্ষভাো 

এরএরন ানব চাি রক্ষভাো সভনুফার্য নিক কযর্র ননসচয সিো সদখর্ত ার্ফন  

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক করুন। 
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এরএরন ানব চাি রক্ষভাো 

এরএরন ানব চাি রক্ষভাো সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত 

ার্ফন। 

 

উক্ত সিঠে র্াউনর্রার্ কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক করুন। 
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এরএরন ানব চাি াপরয 

এরএরন ানব চাি াপরয সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো 

সদখর্ত াসফন 

 

নযর্াে নপ্রন্ট কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক করুন। 
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অনবর্মাগ ফযফস্থানা 

অনবর্মাগ ফযফস্থানা সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি অনবর্মাগ ফযফস্থানা এয াফর্ভন ুভূ সদখর্ত ার্েন। 

অনবর্মাগ োই সেআ 

অনবর্মাগ োই সেআ সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি Complain Type Setup এয তানরকা ভূ সদখর্ত ার্েন। নতুন কর্য অনবর্মাগ োই 

সেআ কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ নর্রে কর্য  ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন করুন।
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কৃলকর্দয অনবর্মার্গয তানরকা 

কৃলকর্দয অনবর্মার্গয তানরকা সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি Recent Complain, Pending Complain, Completed complain ভূর্য তানরকা সদখর্ত 

ার্েন। 

গ্রানবর্েনারঃ 

গ্রানবর্েনার সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত 

ার্ফন 

 

 

উক্ত সর্ি গ্রানবর্েনার এয াফর্ভন ুভূ সদখর্ত ার্েন। 
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অনবর্মাগ ননর্য়াগ করুনঃ 

অরবনমাগ রননয়াগ করুন সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি Assign Complain এয তানরকা ভূ সদখর্ত ার্েন। নতুন কর্য Assign কযর্ত চাইর্র   

 ফাের্ন নিক কর্য Complain Assign করুন।  

 

অনবর্মার্গয নস্থনত মুক্ত করুনঃ  

অনবর্মার্গয নস্থনত মুক্ত করুন সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 
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উক্ত সর্ি Pending Complain, Completed complain ভূর্য তানরকা সদখর্ত ার্েন। 

নফজ্ঞনপ্ত [অনবর্মাগকাযী, নফর্াফ্রুনর্নফ কতৃক্ষ, র্নিউএভ দযর্ক 

নফজ্ঞনপ্ত [অনবর্মাগকাযী, নফর্াফ্রুনর্নফ কতৃক্ষ, র্নিউএভ দযর্ক] সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয 

সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি Farmers Complain List ভূ সদখর্ত ার্েন। 

এরএরন 

অনবর্মাগ ফযফস্থানা এয াফর্ভন ুএরএরন সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত াসফন 

 

উক্ত সর্ি এরএরন এয াফর্ভন ুভূ সদখর্ত ার্েন। 
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অনবর্মার্গয িনয অার্যেয ননর্য়াগ 

অনবর্মার্গয িনয অার্যেয ননর্য়াগ সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উর্ক্ত সর্ি Pending Complain, Completed complain এয তানরকা সদখর্ত ার্েন। মনদ Status 

Change কযর্ত চান তার্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 
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উক্ত সর্ি সকান নযফতন কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক করুন। 

অনবর্মার্গয নস্থনত মুক্ত করুন 

 

াফর্ভন ুঅনবর্মার্গয নস্থনত মুক্ত করুন সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

এভআইএ প্রনতর্ফদন 

ফর্ভন ুএভআইএ প্রনতর্ফদন সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

নতুন কর্য “গ্রারবটটনার মভইন্টযানযান্স এয ধযন মুক্ত করুন” মুক্ত কযনত িাইনর 

 ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 
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উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক করুন। 

সচ অফকাঠার্ভা যক্ষণার্ফক্ষণ 

সচ অফকাঠার্ভা যক্ষণার্ফক্ষণ সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

 

উক্ত সর্ি সচ অফকাঠার্ভা যক্ষণার্ফক্ষণ এয াফর্ভন ুভূ সদখর্ত ার্েন। 

গ্রানবর্েনার 

গ্রানবর্েনার সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি গ্রানবর্েনার এয াফর্ভনুগুনর সদখর্ত াসেন। 

যক্ষণার্ফক্ষর্ণয তফনষ্টয 

যক্ষণার্ফক্ষর্ণয তফনষ্টয সভনুফার্য নিক কর্য  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয 

সিো সদখর্ত ার্ফন 
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উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক করুন। 

 

যক্ষণার্ফক্ষর্ণয ভয়ূচী 

যক্ষণার্ফক্ষর্ণয ভয়ূচী সভনুফার্য নিক কর্য  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয 

সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক করুন। 

যক্ষণার্ফক্ষর্ণয তথয 

যক্ষণার্ফক্ষর্ণয তথয সভনুফার্য নিক কর্য ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয 

সিো সদখর্ত ার্ফন। 
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উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক করুন। 

এরএরন 

এরএরন সভনুফার্য নিক কর্য  কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত 

ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক করুন। 

যক্ষণার্ফক্ষর্ণয িনয নফজ্ঞনপ্ত 

যক্ষণার্ফক্ষর্ণয িনয নফজ্ঞনপ্ত সভনুফার্য নিক কর্য  কযর্র ননর্চয 

সিো সদখর্ত ার্ফন। 
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এভআইএ প্রনতর্ফদন 

এভআইএ প্রনতর্ফদন সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি এভআইএ প্রনতর্ফদন এয াফর্ভন ুভূ সদখর্ত ার্েন। 

For Gravitational, Canal & Regulator wise maintenance report for any time period 

For Gravitational, Canal & Regulator wise maintenance report for any time period সভনুফার্য নিক 

কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক কর তথয ঠঠক বার্ফ নর্রে কর্য  ফাের্ন নিক 

করুন। 
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এরএরন-য িনয, সম সকান ভর্য়য িনয এরএরন-যক্ষণার্ফক্ষর্ণয প্রনতর্ফদন 

 

এরএরন-য িনয, সম সকান ভর্য়য িনয এরএরন-যক্ষণার্ফক্ষর্ণয প্রনতর্ফদন সভনুফার্য নিক কযর্র 

ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

নতুন কর্য এরএরর-য জনয, মম মকানও ভনয়য জনয এরএরর-যক্ষ্ণানফক্ষ্নণয প্ররতনফদন 

মুক্ত কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয 

সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কসয ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন 

করুন। 
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প্রনক্ষণ উাদান ফযফস্থানা 

প্রনক্ষণ উাদান ফযফস্থানা ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি প্রনক্ষণ উাদান ফযফস্থানা এয াফর্ভন ুসদখর্ত ার্েন। 

প্রনক্ষণ ঠেউর্োনযয়ার নফবাগ মুক্ত করুন 

প্রনক্ষণ ঠেউর্োনযয়ার নফবাগ মুক্ত করুন সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি Tutorial Categories List ভূ সদখর্ত ার্েন। নতুন কর্য Tutorial Categories মুক্ত 

কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 
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উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য ফাের্ন নিক করুন। এনর্ে কযর্ত চাইর্র  

ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য ফাের্ন নিক করুন। 
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কনভঠে ফযফস্থানা  

কনভঠে ফযফস্থানা 

কনভঠে ফযফস্থানা সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি কনভঠে ফযফস্থানা এয াফর্ভন ুসদখর্ত ার্েন। 

 

এঝক্সনকউঠেব কনভঠেয বূনভকা মুক্তকযন  

এঝক্সনকউঠেব কনভঠেয বূনভকা মুক্ত কযর্ত ননর্চয নচর্ে ননর্দনত সভনুর্ত নিক কযর্ত র্ফ। তার্র সম 

সি ঠে আর্ফ সখার্ন এই ফােন ঠে নিক কযর্ত র্ফ। এয র্য সম পভ  ঠে সরার্ র্ফ সখার্ন কর 

তথয ুযন কর্য save ফাের্ননিক কযর্রই এঝক্সনকউঠেব কনভঠেয বুনভকা মুক্ত র্য় মার্ফ। 
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এঝক্সনকউঠেব কনভঠেয দয মুক্তকযন 

এঝক্সনকউঠেব কনভঠেয দয মুক্তকযন সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি এঝক্সনকউঠেব কনভঠেয দয মুক্তকযন সিঠে সদখর্ত ার্ফন। নতুন কর্য মুক্ত কযর্ত 

চাইর্র  ফাের্ন নিক কর্য নতুন এঝক্সনকউঠেব কনভঠেয দয 

মুক্ত করুন। 
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১১. রনফ বািন ফযফস্থানা 

১১.১. ননফ াচন তপনর নযচারনা করুন 

ননফ াচন ফযফস্থানা সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি ননফ াচন নযচরনায াফর্ভন ুভূ সদখর্ত ার্েন। 

Candidate disqualification 

Candidate disqualification সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি Candidate disqualification এয তানরকা ভূ সদখর্ত ার্েন। 
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তপনর োইভরাইন মুক্তকযন 

আইর্েভ োইভরাইন মুক্ত করুন সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি Election Tofsil Item Timeline তানরকা সদখর্ত ার্েন। নতুন কর্য মুক্ত কযর্ত চাইর্র 

 ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 
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উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন করুন। সকান 

তথয এনর্ে কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কর্য তথয আর্র্ে করুন। 

 

ননফ াচর্নয দ মুক্তকযন 

ননফ াচর্নয দ মুক্ত কযন সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি Election Post এয তানরকা সদখর্ত ার্েন। নতুন কর্য মুক্ত কযর্ত চাইর্র 

 সভনুফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 
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উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন করুন। 

ননফ াচর্নয প্রতীক মুক্তকযন  

ননফ াচর্নয প্রতীক মুক্তকযন সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি Election Symbol ভূ সদখর্ত ার্েন। নতুন কর্য মুক্ত কযর্ত চাইর্র 

 ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন । 
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উক্ত সর্ি ড্রা-র্াউন ফক্স সথর্ক কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযন কর্য  ফাের্ন নিক কর্য তথয 

ংযক্ষন করুন। 

ননফ াচর্নয আভানত মুক্তকযন 

 

ননফ াচর্নয আভানত মুক্ত কযন সভনুফার্য নিক কর্য  ফাের্ন নিক কযর্র 

ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন করুন। 
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     ১১.২. সবাোয নযচারনা করুন 

সবাোয নযচারনা করুন সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

  

উক্ত সর্ি সবাোয নযচারনা করুন এয াফর্ভন ুভূ সদখর্ত ার্েন। 

 

উক্ত সর্ি খা সবাোয তানরকা সদখর্ত ার্েন। াফনরস্ট কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন 

নিক কর্য তথয াফনরস্ট করুন। সকান তথয এনর্ে কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয 

সিো সদখর্ত ার্ফন। 
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খা সবাোয তানরকা 

খা সবাোয তানরকা সভনুফার্য নিক করুন। তার্র ননর্চয নচর্েয নযায় তানরকা আর্ফ। সখার্ন all 

voter list এফং new voter list অন সদখা মার্ফ।  

 

All voter list এ নিক কযর্র কর সবাোয এয খা তানরকা ায়া মার্ফ এফং ার্থ সম কর সবাোয 

এখন খা তানরকায় আর্নাই তার্দয তানরকা ায়া মার্ফ। আয new voter list এ নিক কযর্র 

শুধুভাে নতুন সবাোয সদয তানরকা ায়া মার্ফ মাযা এখন খা তানরকায় আর্ নাই। 

উক্ত তনরকায় এই ফােন ঠে নিক কযর্র নতুন সবাোয এয 

সবাোয আইনর্ ততযী র্ফ এফং খা তানরকায় োয নাভ ননফনন্ধত র্ফ।  

উক্ত সি এয ফােন ঠে নিক কযায ভাধযর্ভ কর খা সবাোয এয 

একঠে তানরকা চুান্তবার্ফ প্রকা কযা মার্ফ। 

 



ানন ফযফস্থানা ংগঠন ননফন্ধন এফং সচ ফযফস্থানা দ্ধনত 

©২০২০ ফাংরার্দ ানন উন্নয়ন সফার্ 
120 

 

সবাোয আনর 

সকান সবাোয মনদ তা াঁয তথয বুর ান তর্ফ আনর কযর্ত াযর্ফন। স ির্নয তার্ক ননর্চয নচর্ে 

ননর্দনত সভন ুসত নিক কযর্ত র্ফ। 

 

এখার্ন সবাোয তা াঁয নাভ সবাোয তানরকায় অন্তযবুক্ত কযায ির্নয আনর কযর্ত াযর্ফন ার্থ মনদ 

ফযঝক্তগত তর্থযয সকান ংর্াধন চান তা াঁয ির্নয  আনর কযর্ত াযর্ফন। আয সবাোয মনদ ইনতভর্ধয 

তানরকায় সথর্ক থার্কন তার্র ফযাঝক্তগত তথয ংর্ধয আর্ফদন কযর্ত াযর্ফন। এ ির্নয তার্ক 

উর্যয পর্ভ  কর তথয প্রদান কর্য Appeal ফােন ঠে নিক কযর্ত র্ফ। 

মনদ ইনতভর্ধয তায সকান আনর িভা থার্ক তার্র স ননর্চয তানরকা ঠে সদখর্ত াযর্ফ এফং আয সকান 

আনর কযর্ত াযর্ফ না। 

 

  



ানন ফযফস্থানা ংগঠন ননফন্ধন এফং সচ ফযফস্থানা দ্ধনত 

©২০২০ ফাংরার্দ ানন উন্নয়ন সফার্ 
121 



ানন ফযফস্থানা ংগঠন ননফন্ধন এফং সচ ফযফস্থানা দ্ধনত 

©২০২০ ফাংরার্দ ানন উন্নয়ন সফার্ 
122 

 

সবাোয আনর শুনানন 

সবাোয আনর শুনাননয ির্নয আনার্ক ননর্চয নচর্ে ননর্দনত সভন ুসত নিক কযর্ত র্ফ  

 

এখার্ন আনন একার্থ দুইঠে তানরকা ার্ফন, মার্দয নাভ সবাোয তানরকায় আর্নন এফং মার্দয 

সবাোয তথয বুর আর্ে। আনন চাইর্র আরাদা আরাদা বার্ফ এই তানরকা গুর্রা সরার্ কযার্না মায়। 

এখার্ন আনন generate voter ID এই ফাের্ন নিক কযায ভাধযর্ভ সবাোয সক খা তানরকায় 

অন্তযবুক্ত কযর্ত াযর্ফন। 

আয মাসদয সবাোয তথয বুর আর্ে তার্দয নার্ভয ার্ থাকা approve ফােন ঠে নিক কযায ভাধযর্ভ 

তার্দয তথয ংর্াধন কযর্ত াযর্ফন। 
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চুান্ত সবাোয তানরকা  

চুান্ত সবাোয তানরকা প্রস্তুত কযর্ত ননর্চয নচর্ে ননর্দনত সভনুর্ত নিক কযর্ত র্ফ। এখার্ন কর 

খা এফং চুান্ত সবাোর্যয তানরকা ায়া মার্ফ। তানরকায ননর্চ থাকা ফােন 

ঠে নিক কযায ভাধযর্ভ চুান্ত সবাোয তানরকা প্রকা কযা মার্ফ। 

 

নচেঃ চুান্ত সবাোয এয তানরকা। 
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চূান্ত সবাোয তানরকা 

 

চূান্ত সবাোয তানরকা সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি চূান্ত সবাোয তানরকা সদখর্ত ার্েন।  
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১১.৩. ননফ াচন নযচারনা করুন 

ভর্নানয়ন প্রস্তুনত 
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ভর্নানয়ন পযভ ুযণ করুন 

 

ভর্নানয়ন পর্ভ  নিক কযর্র উর্যাক্ত সিঠে সদখর্ত ার্ফন। নতুন সকান ভর্নানয়ন পভ  সর্ত Add 

Nomination Form এ নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

উক্ত সর্ি ডরিও.এভ.ও এয তথয সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি প্রাথঅয প্রর্য়ািনীয় তথয ুযন করুন।  
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উক্ত সর্ি প্রাথঅয অংীদায প্রস্তাফকাযীয তথয ুযন করুন। 

 

উক্ত সর্ি প্রাথঅয ভথ র্কয তথয ুযন করুন। 

 

উক্ত সর্ি প্রাথঅয প্রনতনননধয তথয ুযন করুন। এফং save নিক করুন।   
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পভ  ুযর্নয র্য নরস্ট 

সদখর্ত

 

ার্ফন।  অংীদায/proposer, ভথ ক/supporter, প্রনতনননধ/represantative মতক্ষন ম ন্ত এই 

ননভর্নন Approve না কযর্ফ ততক্ষন ম ন্ত proposer approval status, supporter approval 

status, represantative status pending থাকর্ফ। pending থাকা অফস্থায় প্রাথঅ পভ  পাইনার 

Submission কযর্ত াযর্ফ না। proposer, suppporter, represantative Approve কযর্র  

ফাের্নয নিক কর্য পাইনার াফনভন Submission সমর্ত াযর্ফ।  
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প্রাথঅ তায প্রাথঅয সমাগযতা নর্রে কর্য final submit এ নিক কযর্র তা পাইনার াফনভন র্য় মার্ফ। 

এফং ননভর্নন নরর্স্ট nominaiton staus ূর্ফ য pending সথর্ক final submit র্য় মার্ফ। 

ভর্নানয়ন প্রস্তাফকাযীয অনুর্ভাদন 
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একঠে nominaiton দানখর কযায ভয় মার্ক অংীদায প্রস্তাফকাযী/ ভথ নকাযী/ প্রনতননধীকাযী নর্র্ফ 

সদয়া র্য়সে ।তাযা রগইন কযায য উর্যাক্ত সভনসুত নিক কযর্র ননর্চয সিঠে সদখর্ত ার্ফন। 

 

প্রাথঅর্দয মাচাই কযায িনয verify অর্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 
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উক্ত সিঠে অনুর্ভাদন কযায িনয   ফাের্ন নিক কর্য তথয অনুর্ভানদত করুন। 
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ভর্নানয়ন পযভ মাচাইকযন 

 

 

মাযা ননভনান পাইনার াফনভন কর্যর্ে তার্দয ড্রাপে নরর্স্টে কযায িনয verify এ নিক কর্য 

ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 
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মনদ আনন ননভর্নন reject কযর্ত চান তার্র reject ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিঠে সদখর্ত 

ার্ফন এফং reject কযায কাযন উর্েখ কর্য yes নিক করুন।  

 

মনদ ননভর্নন approve কযর্ত চান তার্র approve ফােন নিক কযর্র ননর্েয েনফয সদখার্ফ এফং yes 

ফাের্ন নিক করুন। 



ানন ফযফস্থানা ংগঠন ননফন্ধন এফং সচ ফযফস্থানা দ্ধনত 

©২০২০ ফাংরার্দ ানন উন্নয়ন সফার্ 
134 

 

 

ভর্নানয়ন আনর 

 

 

ভননানয়ন আনফদন সভন ুনিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 
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সম সকান ফযঝক্ত প্রাথঅ নফরুর্দ্ধ ননভর্নন ফানতর্রয িনয আনর কযর্ত াযর্ফ । অথফা প্রাথঅ ননর্ি 

rejected ননভর্নন ড্রাপর্েে কযায িনয  আনর কযর্ত াযর্ফ। আনর কযায িনয 

 ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিঠে সদখর্ত ার্ফন। 

 

 

মায নফরুর্দ্ধ আনর কযর্ফন ফা ননর্িয িনয আনর কযর্ফন তায নাভ নর্রে কর্য ননর্চয তথয গুনর 

ুযন কর্যন  ফাের্ন নিক করুন।  
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নরস্ট সইর্িয  ফাের্ন নিক কযর্র তায কাযন  ররডএপ সদখর্ত ার্ফন ননর্েয 

সর্িয ভত।  
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ভর্নানয়ন আনর শুনানন 

ভর্নানয়ন আর্ফদন শুনানন সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

 

চুান্ত ভর্নানীত তানরকা 

ভর্নানয়ন আর্ফদন শুনানন সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি WMO Information এয নরস্ট ভূ সদখর্ত ার্েন। 
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ভর্নানয়ন প্রতযাায 

ভর্নানয়ন প্রতযাায সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি Nomination Final List ভূ সদখর্ত ার্েন। 

প্রতীক ফযাদ্দ 

প্রতীক ফযাদ্দ সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি প্রতীক ফযাদ্দ এয তানরকা ভূ সদখর্ত ার্েন। 
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পরাপর 

 

পরাপর সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি Election Result এয তানরকা ভূ সদখর্ত ার্েন।  

ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

 

 

মনদ Result Publish কযর্ত চান তার্র  ফাের্ন নিক কর্য Result 

Publish করুন। 
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১২. করভটটয ক্সিয়াকরা রযিারনা 

কভ,কাম বিভ রযিারনা সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি অযাড-ক করভটটয কাম বিভ রযিারনা করুন,  

এক্সিরকউটটব করভটটয কাম বিভ রযিারনা করুন এয াফর্ভন ুভূ সদখর্ত ার্েন। 

১২.১. অযার্-ক কনভঠেয কাম ক্রভ নযচারনা করুন 

ক্লফজ্ঞক্লি প্রো 

অযাি-ে েক্লভটটয োম মক্রভ ক্লযোরনা রথলে ক্লফজ্ঞক্লি প্রো াফ-াফ-রভনুলত ক্লিে েযলর ক্লনলেয 

রজটট রদখলত ালফন 

 

এখালন ের রনাটটলয তাক্লরো রদখলত াযলফন ।তাক্লরোয াইলট থাো এক্লিটএফং রেে আইেলনয 

ভাধযলভ রোন রনাটট আলিট এফং Publish েযলত াযলফন এফং  তাক্লরোয টিে উলয Add Notice 

ফাটলন ক্লিে েযলর ক্লনলেয রজটট 
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আলফ।

 

এখালন এই পভ মটটয ভাধযলভ নতুন রোন রনাটট ংলমাজন েলয ক্লনলত াযলফন।পলভ ময টিে উলয থাো 

All Notice ফাটলন ক্লিে েযলর ুনযায় রনাটটলয তাক্লরোলত ক্লপলয রমলত াযলফন। 

নভঠেং নভননে মুক্তকযন 

অযাি-ে েক্লভটটয োম মক্রভ ক্লযোরনা রথলে ক্লভটটং ক্লভক্লনট মুক্ত েরুন াফ-াফ-রভনুলত ক্লিে েযলর 

ক্লনলেয রজটট 

আলফ।

 

এখালন ের ক্লভটটং ক্লভক্লনলটয তাক্লরো রদখলত াযলফন ।তাক্লরোয াইলট থাো এক্লিট আইেলনয ভাধযলভ 

রোন ক্লভটটং ক্লভক্লনট আলিট েযলত াযলফন এফং  তাক্লরোয টিে উলয Add meeting minutes 

ফাটলন ক্লিে েযলর ক্লনলেয রজটট 
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আলফ।

 

এখালন এই পভ মটটয ভাধযলভ নতুন রোন ক্লভটটং ক্লভক্লনট ংলমাজন েলয ক্লনলত াযলফন।পলভ ময টিে উলয 

থাো All Meeting minutes  ফাটলন ক্লিে েযলর ুনযায় ক্লভটটং ক্লভক্লনলটয তাক্লরোলত ক্লপলয রমলত 

াযলফন। 

নভঠেং নভননে অনুর্ভাদন 

অযাি-ে েক্লভটটয োম মক্রভ ক্লযোরনা রথলে বফিে ক্লভটটং বফধতা াফ-াফ-রভনুলত ক্লিে েযলর ক্লনলেয 

রজটট 

আলফ।
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এখালন ের ক্লভটটং ক্লভক্লনলটয তাক্লরো রদখলত াযলফন ।তাক্লরোয াইলট থাো ক্লিলটর আইেলনয 

ভাধযলভ রোন ক্লভটটং ক্লভক্লনলটয ক্লিলটর তথয রদখলত াযলফন এফং তায ক্লনলে থাো এলপ্রাব ফাটলনয 

ভাধযলভ বফধতা েযলত াযলফন। 

খা উ-আইন প্রস্তুনত 

অযাি-ে েক্লভটটয োম মক্রভ ক্লযোরনা রথলে খা আইন দ্বাযা প্রস্তুক্লত াফ-াফ-রভনুলত ক্লিে েযলর 

ক্লনলেয রজটট 

আলফ।

 

এখালন ের খা আইন প্রস্তুক্লতয তাক্লরো রদখলত াযলফন ।তাক্লরোয াইলট থাো এক্লিট আইেলনয 

ভাধযলভ রোন খা আইন প্রস্তুক্লত আলিট েযলত াযলফন এফং  তাক্লরোয টিে উলয Add Law 

Preparation ফাটলন ক্লিে েযলর ক্লনলেয রজটট 

আলফ।
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এখালন এই পভ মটটয ভাধযলভ নতুন রোন খা আইন প্রস্তুক্লত ংলমাজন েলয ক্লনলত াযলফন।পলভ ময টিে 

উলয থাো All Law Preparation  ফাটলন ক্লিে েযলর ুনযায় খা আইন প্রস্তুক্লতয তাক্লরোলত ক্লপলয 

রমলত াযলফন। 
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১২.২. এঝক্সনকউঠেব কনভঠেয কাম ক্রভ নযচারনা করুন 

নভঠেং নভননে মুক্তকযন 

 

নভঠেং নভননে মুক্ত করুন সভনুফার্য নিক কর্য  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয 

সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন করুন। 
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খা উ-আইন প্রস্তুনত 

খা আইন দ্নাযা প্রস্তুনত সভনুফার্য নিক কর্য  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয 

সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন করুন। 
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অযাকাউন্ট তথয মুক্তকযন 

ফযাংক অযাকাউর্ন্টয তথয মুক্ত করুন সভনুফার্য নিক কর্য  ফাের্ন নিক কযর্র 

ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযন কর্য ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন করুন।  

WMO ননফন্ধর্নয আর্ফদন 

ডাফর্ুএভও রনফন্ধননয জনয আনফদন করুন সভনফুার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি WMO Registration List ভূ সদখর্ত ার্েন। নতুন কর্য মুক্ত কযর্ত চাইর্র 

 ফাের্ন নিক করুন, নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 
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উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন করুন। 
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১৩. মি ফযফস্থানা 

১৩.১. সচ সেআ নযচারনা করুন 

পলরয নাভ 

 

রে রটআ এয পলরয নাভ রভনুলত ক্লিে েযলর রজটট রদখলত ালফন। এই রজ রথলে পলরয 

নাভ Entry, Edit, Delete েযা মালফ। 
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পলরয রভৌুভ 

 

রে রটআ এয পলরয রভৌুভ রভনুলত ক্লিে েযলর এই রজটট আলফ। এই রজ রথলে পলরয 

রভৌুভ Entry, Edit, Delete েযা মালফ। 

 

োলাফালদয ধা 

 

রে রটআ এয োলাফালদয ধা রভনুলত ক্লিে েযলর এই রজটট আলফ। এই রজ রথলে োলাফালদয 

ক্লফক্লবন্ন ধালয নালভ Entry, Edit, Delete েযা মালফ। 
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পলরয াক্লনয োক্লদা 

 

রে রটআ এয পলরয াক্লনয োক্লদা রভনুলত ক্লিে েযলর এই রজটট আলফ। এই রজ রথলে 

রভৌুভ অনুমায়ী জক্লভয ধযন এফং ভাটটয ধযন অনুালত ক্লফক্লবন্ন পলরয ক্লফক্লবন্ন োলাফালদয ধাল ১ রক্টয 

জক্লভলত েতটুেু াক্লন দযোয রটা রট েযলত লফ। রমটট রথলে জক্লভয ক্লযভাণ অনুমায়ী াক্লনয োক্লদা 

রফয েযা লফ। 

োলাফালদয ক্লযেল্পনা 
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এই রভনু রথলে রোন খালর/ইউক্লনয়লন রোন রভৌুলভ রোন ফছলযয জনয ক্লে পর োল েযা লফ র 

তাক্লরো রদখা মালফ এফং নতুন ংলমাজন-এ ক্লিে েযলর ক্লনলেয রজটট আলফ 

 

এই পভ ম রথলে খার/ইউক্লনয়ন অনুালয ফছয এফং রভৌুলভয জনয পর রট েযা মালফ। 
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      ১৩.২. াননয চানদায রক্ষভাো 

গ্রাক্লবলটনার ক্লবক্লিে 

 

এই রজ রথলে গ্রাক্লবলটনার প্রলজক্ট-এয ক্লফক্লবন্ন খালর রোন ফছলযয জনয রোন রভৌুলভ াক্লনয 

োক্লদায রক্ষ্যভাত্রা রদখা মালফ এফং রে রক্ষ্যভাত্রা  ফাটন এ ক্লিে েযলর ক্লনলেয রজটট 

আলফ 

 

এই রজ রথলে গ্রাক্লবলটনার রপ্রালজক্ট এয ক্লফক্লবন্ন খালরয ফছয এফং রভৌুভ অনুমায়ী াক্লনয োক্লদায 

রক্ষ্যভাত্রা রট েযা মালফ। 
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LLP ক্লবক্লিে  

 

এই রজ রথলে এরএরক্ল রপ্রালজক্ট এয ক্লফক্লবন্ন উলজরায রোন ফছলযয জনয রোন রভৌুলভ াক্লনয 

োক্লদায রক্ষ্যভাত্রা রদখা মালফ এফং রে রক্ষ্যভাত্রা ক্লনধ মাযন ফাটন এ ক্লিে েযলর ক্লনলেয রজটট রদখলত 

ালফন। 

 

এই রজ রথলে এরএরক্ল রপ্রালজক্ট এয ক্লফক্লবন্ন উলজরায ফছয এফং রভৌুভ অনুমায়ী াক্লনয োক্লদায 

রক্ষ্য ভাত্রা রট েযা মালফ। 
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১৩.৩. কৃলর্কয াননয চানদা নযচারনা করুন 

েৃললেয াক্লনয োক্লদা প্রদান 

 

রে ফযফস্থানায এই রভনু রথলে ফছয এফং ক্লজন ক্লবক্লিে েৃললেয োলাফালদয জক্লভ ও পলরয াক্লনয 

োক্লদা রফয েযা মালফ। র জনয ের তথয টিে বালফ ক্ললরক্ট েলয  ফাটলন ক্লিে 

েযলত লফ। 
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১৩.৩. াননয ননর্উর নযচারনা করুন 

চার্লয ভয় মুক্ত করুন 

এভআইএ প্রনতর্ফদন সভনফুায সথর্ক  চার্লয ভয় মুক্ত করুন সভন ুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো 

সদখর্ত 

ার্ফন।

 

উক্ত রলজ ের তথয টিে বালফ ূযণ েলয  ফাটলন ক্লিে েযলর ক্লনলেয রজটা 

রদখলত ালফন 
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উক্ত তথয PDF কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সিঠে র্াউনর্রার্ কযর্ত চাইর্র র্াউনর্রার্ কর্য নপ্রন্ট কযর্ত াযর্ফন তায িনয  

ফাের্ন নিক কযর্ত র্ফ। 
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গ্রানবর্েনার সভনুফায সথর্ক িানলয ভয় মুক্ত করুন - ডাফর্ুএভও অনুানয সভনুফার্য নিক কযর্র 

ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। মনদ নতুন কর্য Cultivation Time মুক্ত কযর্ত চান তার্র 

 ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন করুন। 
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াননয ননর্উর প্রস্তুনত 

গ্রাক্লবলটনার‛ রভনুফালয ক্লিে েযলর ক্লনলেয রজটা রদখলত ালফন। 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো 

সদখর্ত ার্ফন। নতুন কর্য মুক্ত কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র 

ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 
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উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন করুন। 
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LLP 

LLP চারার্নায ভয় 

এরএরন চারনায ভয় সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো 

সদখর্ত ার্ফন। নতুন কর্য মুক্ত কযর্ত চাইর্র ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয 

সিো সদখর্ত ার্ফন 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন করুন। 



ানন ফযফস্থানা ংগঠন ননফন্ধন এফং সচ ফযফস্থানা দ্ধনত 

©২০২০ ফাংরার্দ ানন উন্নয়ন সফার্ 
162 

  

সভৌুভ অনুমায়ী LLP সেআ 

“মভৌুভ অনুমায়ী এর.এর.র. মটা” সভনুফার্য নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক করুন, নতুন কর্য 

এর.এর.ন. সো” কযর্ত চাইর্র  ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয সিো সদখর্ত 

ার্ফন। 
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উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ নর্রে কর্য  ফাের্ন নিক কর্য তথয ংযক্ষন করুন। 
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LLP ফুনকং 

রফা গ্রণোযী ক্লললফ ‚রে ফযফস্থানা‛  রভনু রথলে  াফলভনু এরএরক্ল রভনুফায  রথলে  

এরএরন ফুনকং ননঝিত কযন েরুন‛ রভনুফালয  ক্লিে েযলর ক্লনলেয রজটা রদখলত ালফন।  

 

উক্ত রলজ LLp Bookings নতুন কর্য মুক্ত কযর্ত চাইর্র ফাের্ন নিক কযর্র ননর্চয 

সিো সদখর্ত ার্ফন। 

 

উক্ত সর্ি কর তথয ঠঠক বার্ফ ূযণ কর্য  ফাের্ন নিক করুন।  
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LLP ফুনকং ননঝিতকযন 

‚রে ফযফস্থানা‛ রভনুয‚াক্লনয ক্লক্লিউর ক্লযোরনা েরুন‛ রভনুয ‚এরএরক্ল‛রভনুয ‚এরএরক্ল ফুক্লেং 

ক্লনশ্চিত েযন‛ রভনু ক্লিে েযলর এরএরক্ল ফুক্লেং ক্লনশ্চিত েযায তাক্লরো আলফ। এখালন   

ফাটন ক্লিে েলয এরএরক্ল ফুক্লেং ক্লনশ্চিত েযা এফং  ফাটন ক্লিে েলয তথয ভুলছ রপরা মালফ। 
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১৪. অরবনমাগ ফযফস্থানা 

১৪.১. অনবর্মাগ োই সেআ 

অক্লবলমাগ ফযফস্থানা রথলে অক্লবলমাগ টাই রটআ ক্লরস্ট াফলভনুলত ক্লিে েযলর ক্লনলেয রজটট 

আলফ। 

 

অক্লবলমাগ টাই রটআ তাক্লরোয় রপ্রালজলক্টয ধযন, অক্লবলমালগ যেযাটাগক্লয এফং অক্লবলমালগয ধযন 

রদখালফ। অক্লবলমাগ ধযন মুক্ত েরুন ফাটন ক্লিে েযায য ক্লনলেয পযভটট রদখা 

মালফ। 
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উলযয পযভ রথলে খুফ লজই অক্লবলমালগয ধযন মুক্ত েযা মালফ। 



ানন ফযফস্থানা ংগঠন ননফন্ধন এফং সচ ফযফস্থানা দ্ধনত 

©২০২০ ফাংরার্দ ানন উন্নয়ন সফার্ 
168 

 

     ১৪.২. কৃলক অনবর্মাগ মুক্ত করুন  

অক্লবলমাগ ফযফস্থানা রথলে েৃললেয অক্লবলমাগ মুক্ত েরুন াফলভনুলত ক্লিে েযলর ক্লনলেয রজটট 

রদখলত ালফন। 

 

উক্ত রলজ ের তথয টিে বালফ ূযন েলয  ফাটলন ক্লিে েলয তথয ংযক্ষ্ন েরুন। 
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     ১৪.৩. কৃলক অনবর্মাগ তানরকা 

অক্লবলমাগ ফযফস্থানা রথলে েৃললেয অক্লবলমাগ তাক্লরো াফ রভনুলত ক্লিে েযলর ক্লনলেয রজটট রদখলত 

ালফন। 

 

এখালন শুধু ভাত্র ইউজায তায ক্লনলজয অক্লবলমাগগুরা রদখলত ালফন। এই রজ এ উলযয ক্লদলে ক্লতনটট 

ফাটন আলছ রমগুলরা াম্প্রক্লতে, অভীভাংক্লত এফং ম্পূণ ম অক্লবলমাগ রদখায ুক্লফধালথ ম ফযফায েযা মালফ। 
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গ্রানবর্েনার 

১৪.৪. অনবর্মাগ ননর্য়াগ করুন 

অক্লবলমাগ ফযফস্থানা রথলে গ্রাক্লবটটনার াফলভনুলত ক্লিে েযলর তায ভলধয াফলভনু ক্লললফ অক্লবলমাগ 

ক্লনলয়াগ েরুন ক্লনলেয রজটট রদখলত ালফন। 

 

এখান রথলে প্রধান খার, িক্লিউএভএ, িক্লিউএভ শ্চজ এফং তাক্লযখ ক্ললরক্ট েলয অক্লবলমাগ ােম েযা মালফ। 

এই ক্লরস্ট এয  ‘Assign’  ফাটন এ ক্লিে েলয রম রোলনা অক্লবলমাগ ফযাদ্দ েযা মালফ। 

 

 

এবালফ রোলনা এেটা অক্লবলমাগলে ফযাদ্দ েযা মালফ। আয ফযাদ্দ েযায ভয় অফযই অযাোন রম 

ক্লনলফ, অক্লবলমালগয অগ্রাক্লধোয এফং প্রতযাক্লত ভাি তাক্লযখ ক্লদলত লফ। 
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১৪.৫. অনবর্মাগ মূ্পণ কযন স্টযাো মুক্তকযন 

অক্লবলমাগ ফযফস্থানা রথলে গ্রাক্লবটটনার াফলভনুলত ক্লিে েযলর তায ভলধয াফলভনু ক্লললফ অক্লবলমাগ 

স্টযাটা মুক্ত েরুন রভনুফালয ক্লিে েযলর ক্লনলেয রজটট রদখলত ালফন। 

 

এখান রথলে তাক্লযখ, অক্লবলমালগয আইক্লি এফং অক্লবলমালগয অগ্রাক্লধোয ক্লদলয় ােম েযা মালফ। ক্লরস্ট এয 

অযাোন েরাভ রথলে ক্লযফতমন স্টযাটা ফাটলন ক্লিে েযলর ক্লনলেয রজটট রদখলত ালফন। 

 

 

এখান রথলে খুফ লজই রোলনা এেটা অক্লবলমালগয জনয স্টযাটা ম্পূণ ম েযা মালফ। 
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১৪.৬. অনবর্মাগ ননর্য়াগ করুন 

অক্লবলমাগ ফযফস্থানা রথলে এরএরক্ল াফলভনুলত ক্লিে েযলর তায ভলধয াফলভনু ক্লললফ অক্লবলমাগ 

ক্লনলয়াগ েরুন ক্লনলেয রজটট আলফ। 

 

এখান রথলে রজরা, উলজরা, ইউক্লনয়ন, িক্লিউ এভ শ্চজ এফং তাক্লযখ ক্ললরক্ট েলয  ফাটলন 

ক্লিে েলয অক্লবলমাগ ােম েযা মালফ। এই ক্লরস্ট এয  ফাটন এ ক্লিে েলয রম রোলনা অক্লবলমাগ 

ফযাদ্দ েযা মালফ। 
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এবালফ রোলনা এেটা অক্লবলমাগলে ফযাদ্দ েযা মালফ। আয ফযাদ্দ েযায ভয় অফযই অযাোন রম 

ক্লনলফ , অক্লবলমালগয অগ্রাক্লধোয এফং প্রতযাক্লত ভাি তাক্লযখ ক্লদলত লফ। 

১৪.৭. অনবর্মাগ মূ্পণ কযন স্টযাো মুক্তকযন 

অক্লবলমাগ ফযফস্থানা রথলে এরএরক্ল াফলভনুলত ক্লিে েযলর তায ভলধয াফলভনু ক্লললফ অক্লবলমাগ 

স্টযাটা ক্লনলেয রজটট রদখলত ালফন। 

 

এখান রথলে তাক্লযখ, অক্লবলমালগয আইক্লি এফং অক্লবলমালগয অগ্রাক্লধোয ক্লদলয় ােম েযা মালফ। ক্লরস্ট এয 

অযাোন েরাভ রথলে ক্লযফতমন স্টযাটা ফাটলন ক্লিে েযলর ক্লনলেয রজটট রদখালত 

ালফন। 

 

এখান রথলে খুফ লজই রোলনা এেটা অক্লবলমালগয জনয স্টযাটা ম্পূণ ম েযা মালফ। 
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      ১৪.৮. অনবর্মাগ মূ্পর্ণ য ভান ননধ াযন করুন (নযর্লফায ননধ াযন) 

অক্লবলমাগ ফযফস্থানা রথলে ক্লযললফায ক্লনধ মাযণ াফলভনুলত ক্লিে েযলর ক্লনলেয রজটট আলফ। 

 

উলযয তাক্লরো রথলে খুফ লজই রোলনা এেটা অক্লবলমালগয জনয লতাল এয ভাত্রা রফাঝা মায়। 

ইউজায তায ইচ্ছাভত ক্লযললফায ক্লনধ মাযণ েযলত াযলফন। এজনয ইউজাযলে ক্লযললফায ক্লনধ মাযণ েরুন 

ফাটন এ ক্লিে েযলত লফ।ক্লযললফায ক্লনধ মাযণ েরুন ফাটন এ ক্লিে েযায যফতীলত ক্লনলেয রজটট 

খুরলফ। 

 

এখন রথলে ইউজায ইলচ্ছ ভলতা অক্লবলমাগ ম্পূলণ ময ভান ক্লনধ মাযন েযলত াযলফন। লতাল এয ভাত্রা 

উয ক্লনবময েলয ইউজায অক্লবলমাগ ম্পূলণ ময ভানক্লনধ মাযন েযলফ। 
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১৫. মি অফকাঠানভা যক্ষ্ণানফক্ষ্ণ 

গ্রানবর্েনার 

১৫.১. যক্ষণার্ফক্ষর্ণয তফনষ্টয  

 

রে অফোিালভা যক্ষ্ণালফক্ষ্ণ এয এই রভনু রথলে গ্রাক্লবলটনার প্রলজক্ট এয রভইন্ট্যালনন্স ধযলনয 

তাক্লরো রদখা মালফ এফং গ্রাক্লবলটনার রভইন্ট্যালনন্স এয ধযন মুক্ত েরুন এ ক্লিে েযলর ক্লনলেয রজটট 

রদখলত ালফন। 

 

এই রজ রথলে রভইন্ট্যালনন্স এয নতুন ধযন মুক্ত েযা মালফ। 
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        ১৫.২. যক্ষণার্ফক্ষর্ণয ভয়ূচী 

 

রে অফোিালভা যক্ষ্ণালফক্ষ্ণ এয এই রভনু রথলে গ্রাক্লবলটনার প্রলজক্ট এয ক্লক্লযয়ক্লিে রভইন্ট্যালনন্স 

এয জনয ভয়ূেী এয তাক্লরো রদখা মালফ এফং গ্রাক্লবলটনার  রভইন্ট্যালনন্স ক্লক্লিউর মুক্ত েরুন এ ক্লিে 

েযলর ক্লনলেয রজটট আলফ। 

 

এই রজ রথলে গ্রাক্লবলটনার প্রলজক্ট এয ক্লক্লযয়ক্লিে রভইন্ট্যালনন্স এয জনয ভয় ূেী মুক্ত েযা মালফ। 
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        ১৫.৩. যক্ষণার্ফক্ষর্ণয তথয  

 

রে অফোিালভা যক্ষ্ণালফক্ষ্ণ এয এই রভনু রথলে গ্রাক্লবলটনার প্রলজক্ট এয রভইন্ট্যালনন্স এয মাফতীয় 

আলিলটি তথয তাক্লরো রদখা মালফ এফং গ্রাক্লবলটনার  রভইন্ট্যালনন্স ইনপযলভন মুক্ত েরুন এ ক্লিে 

েযলর ক্লনলেয রজটট আলফ। 

 

এই রজ রথলে গ্রাক্লবলটনার প্রলজক্ট এয ক্লক্লযয়ক্লিে/ইভাযলজশ্চন্স রভইন্ট্যালনন্স এয মাফতীয় 

ইনপযলভন ংযক্ষ্ণ েলয যাখা মালফ। 
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LLP 

১৫.৪. যক্ষণার্ফক্ষর্ণয তফনষ্টয  

 

রে অফোিালভা যক্ষ্ণালফক্ষ্ণ এয এই রভনু রথলে এরএরক্ল প্রলজক্ট এয রভইন্ট্যালনন্স ধযলনয তাক্লরো 

রদখা মালফ এফং এরএরক্ল রভইন্ট্যালনন্স এয ধযনমুক্ত েরুন এ ক্লিে েযলর ক্লনলেয রজটট রদখলত 

ালফন। 

 

 

এই রজ রথলে রভইন্ট্যালনন্স এয নতুন ধযন মুক্ত েযা মালফ।  
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        ১৫.৫. যক্ষণার্ফক্ষর্ণয ভয়ূচী 

 

রে অফোিালভা যক্ষ্ণালফক্ষ্ণ এয এই রভনু রথলে এরএরক্ল প্রলজক্ট এয ক্লক্লযয়ক্লিে রভইন্ট্যালনন্স এয 

জনয ভয়ূেী এয তাক্লরো রদখা মালফ এফং এরএরক্ল রভইন্ট্যালনন্স ক্লক্লিউর মুক্তেরুন এ ক্লিে েযলর 

ক্লনলেয রজটট রদখলত ালফন। 

 

এই রজ রথলে এরএরক্ল প্রলজক্ট এয ক্লক্লযয়ক্লিে রভইন্ট্যালনন্স এয জনয ভয়ূেী মুক্ত েযা মালফ। 
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        ১৫.৬. যক্ষণার্ফক্ষর্ণয তথয 

 

রে অফোিালভা যক্ষ্ণালফক্ষ্ণ এয এই রভনু রথলে এরএরক্ল প্রলজক্ট এয রভইন্ট্যালনন্স এয মাফতীয় 

আলিলটি তথয তাক্লরো রদখা মালফ এফং এরএরক্ল রভইন্ট্যালনন্স ইনপযলভন মুক্তেরুন এ ক্লিে 

েযলর ক্লনলেয রজটট রদখা মালফ। 

 



ানন ফযফস্থানা ংগঠন ননফন্ধন এফং সচ ফযফস্থানা দ্ধনত 

©২০২০ ফাংরার্দ ানন উন্নয়ন সফার্ 
181 

এই রজ রথলে এরএরক্ল প্রলজক্ট এয ক্লক্লযয়ক্লিে/ইভাযলজশ্চন্স রভইন্ট্যালনন্স এয মাফতীয় ইনপযলভন 

ংযক্ষ্ণ েলয যাখা মালফ। 


