
 
 
 
 

 
 

অনলাইন ডাটা রিক াকেস্ট 
এন্ড পেকেন্ট েযানুোল 

 
 
 
আেনাি র  র  উোত্ত প্রকোজন তা বুঝকত সেসযা হকল এবং অনয প ান বযাোকি ধািণা          
পেকত হকল রনম্ন রলরিত  েম তমাকেি সকে প াগাক াগ  রুনঃ 
নােঃ পোঃ েুশরি ুি িহোন নােঃ তােসী 
েেঃ রসকস্টে এনারলস্ট, েেঃ পপ্রাগ্রাোি, 
পোবাইল নংঃ +৮৮-০১৭১১-৯৭৯৪৪৭ পোবাইল নংঃ +৮৮-০১৬২১-৪৬৩০০৫ 
পটরলকিানঃ +৮৮-০২-৪৮১১৭৮৮১  

  



১ম ধাপঃ রেজিস্টেশন ফমম পূেণ  

 

জিত্রঃ রেজিস্টেশন ফমম  

 মস্টন োখস্টেন (*) রিরিত নাম গুস্টলা  ো লাল েক্স কো নাম গুস্টলা অেশযই সজিক 
ভাস্টে পূেন কেস্টে হস্টে ।  

 অেশযই সজিক ইস্টমইল জিস্টে হস্টে রেটা পেেেমীস্টে আপনাে রেস্টকান েথ্য জিস্টে 
রসো প্রিান কেস্টে।  

 আপজন েজি ছাত্র/ছাত্রী হস্টে  থ্াস্টকন েস্টে ডকুস্টমন্ট আপস্টলাড কোে সমে আপনাে 
েুস্টডন্ট আইজড কাস্টডমে স্ক্যান কজপ আপস্টলাড কেস্টে  হস্টে আে অজফজসোল রেস্টত্র 
জনি জনি প্রজেষ্ঠাস্টনে ো  অথ্োইস্টিশন /স্টেকস্টমস্টেশন রলটাে আপস্টলাড কেস্টে 
হস্টে ।  

 সেস্টশস্টে শেমােজল ঘেজট জনেমািন কস্টে আপনাে রেজিস্টেশন সমূ্পণম করুন । 
 আপনাে প্রিত্ত ইউিাে নাম এেং পাসওোডম জট সংেেন করুন ো মস্টন োখুন 

পেেেমীস্টে লগইন কোে িনয।  



২ে ধােঃ ইউজাি লগইন  

 

জিত্রঃ ইউিাে লগইন ফমম (লাল জিজিে ঘস্টে) 

এখন ইউিাে লজগন েস্টক্স আপনাে ইউিাে নাম এেং পাসওোডম জিস্টে লগইন করুন।  

লগইন পদ্ধজেঃ 

 উেকি উকেরিত লগইন িকেম পিরজকেশকনি সেে প্রেত্ত ইউজাি নাে এবং 
োসওোডম রেকে লগইন  রুন। 

 লগইন সিল হকল লগ আউট বাটন ও পিরজকেশন িকেমি জােগাে পিরজকেশন 
তথ্য পেিাকব। 

 লগইন বযথ্ম হকল User And Password Don't Match. Please Try 
Again.  পলিারট পেিাকব।  

 ইউজাি নাে এবং োসওোডম ভুকল পগকল Forgot Password বাটকন রি  
 রুন।  

 এিেি আেনাি ( পিরজকেশকনি সেে প্রেত্ত ) ইকেইল এ এ রট ইকেইল 
 াকব। প িাকন আেনাি োসওোডম েুনিাে পসট  িাি অেশন োকবন।  

  



৩ে ধাপঃ ডাটা জেস্টকাস্টেে ফমম পূেণ (১ম পেম) 

 

জিত্রঃ ডাটা জেস্টকাস্টেে ফমম (১ম পেম) 

 ডাটা জেকুস্টেে ফমম টা রিখস্টে িাইস্টল অেশযই লগইন অেস্থাে থ্াকস্টে হস্টে। 
o ডাটা জেকুস্টেে ফমম এ প্রথ্স্টম Data Type অপশনজট জনেমািন কেস্টে হস্টে। 
o এেপে Frequency অপশনজটস্টে রে অপশনগুস্টলা আসস্টে োে মস্টধয রথ্স্টক 

একটা জনেমািন কেস্টে হস্টে।  
o প্রিত্ত Data Type এেং Frequency অনুোেী Duration এেং Rate 

অপশনজট জনেমাজিে হস্টে । ( উস্টেেয এই িুইজট অপশন জনেমািন কোে 
প্রস্টোিন নাই ) 

o এেপে রিলাে েথ্য জিস্টে হস্টে অথ্মাৎ District অপশনজট জনেমািন কেস্টে 
হস্টে।  

o এেপে প্রিত্ত রিলা অনুোেী Upazilla (উপস্টিলা) এে রে জলে আসস্টে 
রসখান রথ্স্টক উপস্টিলা জনেমািন কেস্টে হস্টে।  

o এেপে প্রিত্ত উপস্টিলা অনুোেী River এেং Station জনেমািন কেস্টে হস্টে।  



o উস্টেখয Rainfall এেং Ground Water এে রেস্টত্র River অপশনজট 
জনেমািন কোে প্রস্টোিন নাই। শুধু Station জনেমািন কেস্টলই হস্টে।  

o এেপে Start Date এেং End Date অপশস্টন কে োজেখ/েছে রথ্স্টক কে 
োজেখ/েছে পেমন্ত ডাটা জনস্টেন ো জনেমািন কেস্টে হস্টে।  

o উস্টেখয সকল ডাটা েছে জহস্টসস্টে জেস্টেিয হস্টে।  
 আেরন িাইকল এক ি অরধ  ডাটা প াগ  িকত োিকবন Add New বাটকন জিক কস্টে। 
 এছাড়াও প ান ডাটা প্রকোজন না হকল মুস্টছ জিস্টে পােস্টেন Remove Now োটস্টন জিক 

কস্টে ।  
 োে পস্টে Proceed োটস্টন এ জিক কেস্টল ডাটা গুস্টলাে ইনভইস জভউ রিখাস্টে।  

৩ে ধাপঃ ডাটা জেস্টকাস্টেে ফমম পূেণ (২ে পেম) 

 

রিত্রঃ ডাটা রিক াকেস্ট িেম (২ে েবম-ইনভইস রভউ) 

 এে পস্টে আপজন িাইস্টল Edit Request info োটস্টন (উপস্টেে ছজেস্টে লাল জিজিে 
ঘস্টে) জিক কস্টে আোে পুনোে আস্টগে পাোে জফস্টে রেস্টে পােস্টেন এেং িাইস্টল ডাটা 
এজডট কেস্টে পােস্টেন।  

 সকল ধেস্টনে ডাটা রেট সম্পস্টকম িানস্টে হস্টল জনস্টি উস্টেজখে রমনুস্টে জিক করুন 



 Data Request > Rate of Data 

 

জিত্রঃ ডাটা রেট োজলকা 

 আপজন রে ডাটা ক্রে কেস্টে ইচু্ছক ো সাভমাস্টে  উপজস্থে আস্টছ জকনা পেীো কোে িনয 
জনস্টি উস্টেজখেভাস্টে রমনু গুস্টলাস্টে জগস্টে রিস্টখ জনস্টে পাস্টেন। 

 

 রিত্রঃ সাকিমস ওোটাি ডাটা পি   িাি পেনু তারল া (লাল রিরিত) 

  



 Data Request >Data Availability >Surface Water >Water Level 
 Data Request >Data Availability >Surface Water >Rainfall 
 Data Request >Data Availability >Surface Water >Discharge 
 Data Request >Data Availability >Surface Water >Salinity 
 Data Request >Data Availability >Surface Water >Sediment 
 Data Request >Data Availability >Surface Water >Evaporation 
 Data Request >Data Availability >Surface Water > Tidal 

Discharge  

 

 

রিত্রঃ গ্রাউন্ড ওোটাি ডাটা পি   িাি পেনু তারল া (লাল রিরিত) 

 

 Data Request > Data Availability > Ground Water > Ground water 
Quality 

 Data Request > Data Availability > Ground Water > Ground water 
Weekday Data 

 Data Request > Data Availability > Ground Water > Pump Test Data 



 Data Request > Data Availability > Ground Water > Ground water 
daily data 

 Data Request > Data Availability > Ground Water > lithology data 
 

 এেপে আপনাে প্রস্টোিনীে ডকুস্টমন্ট (পজেিে শনাক্তকােী/প্রেযেনপত্র) স্ক্যান কস্টে 
আপস্টলাড করুন। (ছাত্র/ছাত্রী হস্টল েুস্টডন্ট আইজড কাস্টডমে স্ক্যান কজপ গ্রহনস্টোগয) 

 

জিত্রঃ ডকুস্টমন্ট আপস্টলাড 

 এেপে োংলাস্টিশ পাজন উন্নেন রোস্টডমে শেমােলী পড়ুন এেং রিক েস্টক্স জটক জিন 
 সেস্টশস্টে ফমম জট সােজমট করুন।  
 আপনাে ফমমজট সফলভাস্টে সম্পন্ন হস্টল  
 ফমমজট সফলভাস্টে সােজমট কো হস্টল আপনাে রিওো ইস্টমইল জিকানাে একজট ইস্টমইল 

োস্টে। উক্ত ইস্টমইল জট রিক করুন এেং পেেেমীস্টে আপনাে ডাটা জেস্টকাস্টেে 
অনুস্টমািস্টনে িনয অস্টপো করুন।   

 এেপে পাজন উন্নেন রোস্টডমে কমমকেমাগণ এই জেস্টকাস্টেে জট োিাই কস্টে অনুস্টমািন 
কেস্টেন। 

 অনুস্টমািন সম্পন্ন হস্টল আপনাে কাস্টছ আেও একজট ইস্টমইল আসস্টে (ইনভইস আকাস্টে 
মূলয সহ)।   

 ইস্টমইল জট ডাউনস্টলাড কস্টে সংেেন করুন। 

  



৪থ্ম ধাপঃ অনলাইন রপস্টমন্ট 

 Login > Data Request > Data Collection  
 উপস্টে উস্টেজখে ক্রমানুসাস্টে রমনু রে জিক কেস্টল জনস্টিে ছজেে মে পাো আসস্টে। 

রেখাস্টন আপনাে জেস্টকাস্টেেকৃে সকল ডাটাে োজলকা (ইনভইস োজলকা) এখাস্টন 
রিওো থ্াকস্টে।  

 
 রে সকল ডাটা অনুস্টমািন কো হস্টে োস্টে োে ডান পাস্টশ Pay Now নামক োটন 

রিখা োস্টে। 
 উক্ত োটস্টন জিক কেস্টল আপজন একজট ইনভইস এে সকল েথ্য সম্বজলে পাো 

আসস্টে।   

  

রিত্রঃ ইনভইস োতা 



 রসখাস্টন আেও একজট Pay Now োটন থ্াকস্টে োস্টে জিক কেস্টল রপস্টমন্ট রগটওস্টে 
পাো আসস্টে।  

   

জিত্রঃ রপস্টমন্ট রগটওস্টে পাো 

 রপস্টমন্ট রগটওস্টে পাোে PAY ONLINE োটস্টন জিক কেস্টল রপস্টমন্ট অপশন পাো 
আসস্টে।  

 

রিত্রঃ পেকেন্ট পগটওকে অেশনস 

 এিেি পেকেন্ট পগটওকে অেশনস োতাে রব াশ পলাকগা রনবমািন  কি Pay 
Now বাটকন রি   িকত হকব।  



 
রিত্রঃ রব াশ পেকেন্ট রনবমািন 

 রব াশ পেকেন্ট রনবমািন  িা সম্পন্ন হকল রনকিি ছরবি েত অেশন আসকব প িাকন 
পোবাইল নম্বি (রব াশ এ াউন্ট পিালা আকছ এি ে প  প ান নম্বি)  রেকত হকব 
এবং CONFIRM বাটকন রি   িকত হকব।    

 
রিত্রঃ রব াশ পেকেন্ট োতা  

 প্রেত্ত পোবাইকল এ রট পভরিরিক শন প াড সম্বরলত পটক্সট পেকসজ  াকব।  
 উক্ত পেকসকজি প াডরট রনকিি ছরবি েত অেশকন টাইে  িকত হকব।  



 

রিত্রঃ রব াশ পেকেন্ট প াড পভরিরিক শন 

 রব াশ নম্বি পভরিরিক শন সম্পন্ন হকল রনকিি ছরবি েত অেশন আসকব 
প িাকন আেনাি পোবাইকলি রব াশ রেন নম্বি (পগােন রেন নম্বি) রট টাইে 
 িকত হকব।  

 

রিত্রঃ রব াশ রেন  নিাকেমশন 

 রেন নম্বি রট সরি  হকল আেনাি রব াশ এ াউন্ট পথ্ক  রনরেমষ্ট েরিোন টা া 
প কট  াকব এবং রনকিি ছরবি েত এ রট  নিাকেমশন পেকসজ আসকব অথ্মাৎ 
আেনাি পেকেন্ট সিল ভাকব সম্পন্ন হকব।   



 

রিত্রঃ পেকেন্ট সা কসস পনারটরিক শন  

  



৫ম ধাপঃ ডাটা কাস্টলকশন 

 ডাটা রপস্টমন্ট সফলভাস্টে সম্পন্ন হস্টল আপনাে রেজিোেকৃে ইস্টমইল এ একজট 
রপস্টমন্ট কনফাস্টমমশন ইস্টমইল োস্টে এেং আপনাস্টক অস্টটাস্টমজটক ডাটা ডাউনস্টলাস্টডে 
পাোে জনস্টে োস্টে।  

 অথ্ো আপজন Online Data Request > Data Collection রমনুস্টে জগস্টেও ডাটা 
ডাউনস্টলাড কেস্টে পােস্টেন। (জনধমাজেে সমস্টেে মস্টধয) 

 রেখাস্টন আপনাে জেস্টকাস্টেে কৃে সকল ডাটাগুস্টলা জলে আকাস্টে রিখাস্টে।  
 রসখাস্টন প্রস্টেযকজট ডাটা রটজেস্টলে ডান পাস্টশে কলাস্টম Download Now োটস্টন 

জিক কেস্টল উক্ত ডাটা ডাউনস্টলাড কেস্টে পােস্টে।  
 এস্টেস্টত্র ডাটা অেশযই জেস্টকাস্টেস্টেে এক মাস্টসে মস্টধয ডাউনস্টলাড কেস্টে হস্টে।  

 
রিত্রঃ ডাটা  াকল শন  

 

 


