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ভূচিকা 

িণপ্রজািন্ত্র  বাাংলাস্টদশ িিকাি............................. 

  

একস্টিবা পচিচিচি 

সে সকাি ইন্টািস্টিট িাংস্টোি িম্বচলি চপচি/ল্যাপটপ/ট্যাব সেস্টক আধুচিক ব্রাউজাি (গুস্টিাল সক্রাি, িচজলা 

ফায়ািফক্স, অস্টপিা) এি অযাস্টেি বাি এ http://103.48.16.17/spdc/ চলাংকটিস্টি প্রস্টবশ কিস্টলই 

চিস্টেস্টিি সহাি সপইজ পাওয়া োস্টব। সহাি সপইস্টজি সিনুস্টি উস্টযাক্তা চিবন্ধি (১) ও সিবা চিবন্ধি (২) এি 

চলাংক িস্টয়স্টে। সিনুস্টি চিক কিস্টল িিািচি সিচজস্টেশি ফি ডটি পাওয়া োস্টব। ‘উস্টযাক্তা চিবন্ধি’ সপইজ সেস্টক 

উস্টযাক্তািণ চিবন্ধি কিস্টি পািস্টব। ‘সিবা চিবন্ধি’ সপইজ সেস্টক িিকাচি-স্টবিিকাচি সেস্টকাস্টিা প্রচিষ্ঠাি সিবা 

প্রচিষ্ঠাি িািচিস্টকি চিকট িথ্য ও সিবা প্রদাি কিাি জন্য চিবন্ধি কিস্টি পািস্টব। ব্যবহাি সুচবধাস্টে ড সহাি 

সপইস্টজ সিবাি ধিি, িতুি সিবািমূহ, চবজ্ঞচি/পত্র, গুরুত্বপূণ ড চলাংক িস্টয়স্টে। এোড়া সিনুস্টি সিবা িাচলকা, িথ্য 

ভান্ডাি, সহল্প সড্স্ক এবাং লিইি এি চলাংক িস্টয়স্টে।  
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ব্যবহািকাি ীঃ উস্টযাক্তা  

একস্টিবা ওস্টয়বিাইস্টটি সহাি সপইস্টজি “সিনু” সেস্টক ‘উস্টযাক্তা চিবন্ধি’ সিনুটি চিব ডািি কস্টি িতুি উস্টযাক্তা 

িিািচি চিস্টজস্টক চিবন্ধি কিস্টি পািস্টবি।  

 

উস্টযাক্তা চিবন্ধি  

‘উস্টযাক্তা চিবন্ধি’ সিনুস্টি চিক কিস্টল উস্টযাক্তা চিবন্ধি ফিি পাওয়া োস্টব। চড্চজটাল সিন্টাস্টিি িকল 

উস্টযাক্তাস্টক এই ফিিটি িঠিক িথ্য চদস্টয় পূিণ কস্টি অনুস্টিাদস্টিি জন্য দাচিল কিস্টি হস্টব। িথ্যাচদি িস্টে সে 

িকল চফস্টে লাল িািকা(*) িস্টয়স্টে সিগুস্টলা অবশ্যই পুিণ কিস্টি হস্টব। 

 

 

 

ধাপ ১ -  

‘উস্টযাক্তা চিবন্ধি ফিি’ এি ‘চড্চজটাল সিন্টাি িম্পচকডি িথ্য’ অাংস্টশ চিবন্ধস্টিি জন্য উস্টযাক্তা প্রেস্টি 

সিন্টাস্টিি ধিি চিব ডািি কিস্টবি। সিন্টাস্টিি ধিণ িাি প্রকাি হস্টি পাস্টি।  ইউচিয়ি চড্চজটাল সিন্টাি,  িিি 

চড্চজটাল সিন্টাি,  সপৌি চড্চজটাল সিন্টাি, সজলা পচিষদ চড্চজটাল সিন্টাি, উপস্টজলা পচিষদ চড্চজটাল সিন্টাি, 

ইউচিয়ি সপাে ই-স্টিন্টাি, উপস্টজলা সপাে ই-স্টিন্টাি।   
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ধাপ ২ - 

চিব ডািিকৃি সিন্টাস্টিি ধিণ ‘ইউচিয়ি চড্চজটাল সিন্টাি’ হস্টল উস্টযাক্তা েোক্রস্টি চবভাি, সজলা, উপস্টজলা, 

ইউচিয়ি পচিষদ, ওয়াড্ ড  এবাং চড্চজটাল সিন্টাি এি িাি চিব ডািি কিস্টবি। চিব ডািিকৃি সিন্টাস্টিি ধিণ ‘িিি 

চড্চজটাল সিন্টাি’ হস্টল উস্টযাক্তা েোক্রস্টি চবভাি, সজলা, চিটি কস্টপ ডাস্টিশি, ওয়াড্ ড  এবাং চড্চজটাল সিন্টাি এি 

িাি চিব ডািি কিস্টবি। চিব ডািিকৃি সিন্টাস্টিি ধিণ ‘সপৌি চড্চজটাল সিন্টাি’ হস্টল উস্টযাক্তা েোক্রস্টি চবভাি, 

সজলা, সপৌিিভা, ওয়াড্ ড এবাং চড্চজটাল সিন্টাি এি িাি চিব ডািি কিস্টবি। চিব ডািিকৃি সিন্টাস্টিি ধিণ ‘সজলা 

পচিষদ চড্চজটাল সিন্টাি’ হস্টল উস্টযাক্তা েোক্রস্টি চবভাি, সজলা  এবাং চড্চজটাল সিন্টাি এি িাি চিব ডািি 

কিস্টবি। চিব ডািিকৃি  সিন্টাস্টিি ধিণ ‘উপস্টজলা পচিষদ চড্চজটাল সিন্টাি’ হস্টল উস্টযাক্তা েোক্রস্টি চবভাি, 

সজলা, উপস্টজলা এবাং চড্চজটাল সিন্টাি এি িাি চিব ডািি কিস্টবি। ‘ইউচিয়ি সপাে ই-স্টিন্টাি’ এি জন্য 

উস্টযাক্তাস্টক েোক্রস্টি চবভাি, সজলা, উপস্টজলা, ইউচিয়ি পচিষদ চিব ডািি কস্টি সপাে ই-স্টিন্টাস্টিি িাি চিব ডািি 

কিস্টি হস্টব। ‘উপস্টজলা সপাে ই-স্টিন্টাি’ এি জন্য উস্টযাক্তাস্টক একইভাস্টব চবভাি, সজলা এবাং উপস্টজলা চিব ডািি 

কস্টি সপাে ই-স্টিন্টাস্টিি িাি চিব ডািি কিস্টি হস্টব। 

 

 

ধাপ ৩ - 

‘উস্টযাক্তাি িথ্য’ অাংস্টশ উস্টযাক্তাস্টক িাি ব্যাচক্তিি িথ্য প্রধাি কিস্টি হস্টব। উস্টযাক্তা িাি চিস্টজি িাি 

(বাাংলা, ইাংস্টিচজ উভয়ই), চপিা এবাং িািাি িাি, ই-স্টিইল, সিাবাইল িাম্বাি, জন্ম িাচিি, ঠিকািা, জাি য় 

পচিিয় পত্র/ জন্ম চিবন্ধি িাং, ব্যাাংক অযাকাউন্ট িাি, ব্যাাংক অযাকাউন্ট িাং, ব্যাাংস্টকি িাি, চিচি উস্টযাক্তা 

ব্লস্টিি িদস্য চকিা, উস্টযাক্তা সফিবুক গ্রুপ এি িদস্য চকিা িথ্যাচদিহ অন্যান্য িথ্য প্রদাি কিস্টবি। এিপি 

চিচি িাি েচব আপস্টলাড্ কিস্টবি।    
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ধাপ ৪ -  

িািপি ‘উস্টযাক্তাি চশক্ষািি সোগ্যিা’ অাংস্টশ উস্টযাক্তা িাি িব ডস্টশষ চশক্ষািি সোগ্যিা ও পাস্টিি িি প্রদাি 

কিস্টবি। 

 

ধাপ ৫-  

‘উস্টযাক্তাি প্রচশক্ষণ িাংক্রান্ত িথ্য’ অাংস্টশ উস্টযাক্তা িাি প্রচশক্ষণ িাংক্রান্ত িথ্য প্রদাি কিস্টবি। উস্টযাক্তা এক 

বা একাচধক সকাস্টি ডি িাি একস্টত্র প্রদাি কিস্টি পািস্টবি। উস্টযাক্তা সকাস্টি ডি , সে প্রচিষ্ঠাি সেস্টক সকাি ড কস্টিস্টেি 

িাি িাি, সকাস্টি ডি িিয়কাল প্রদাি কিস্টবি। 
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ধাপ ৬-  

‘চবচিস্টয়াি িম্পচকডি িথ্য’ অাংস্টশ উস্টযাক্তা  িাি প্রচশক্ষণ এি জন্য চবচিস্টয়ািকৃি টাকা ও ঋস্টণি িথ্য প্রদাি 

কিস্টবি ।  

 

ধাপ ৭-  

 ‘উপকিণ িম্পচকডি িথ্য’ অাংস্টশ উস্টযাক্তা িাি উপকিণ িম্পচকডি িকল িথ্য প্রদাি কিস্টবি। উপকিস্টণি 

িাি, উপকিস্টণি চবস্তাচিি বণ ডণা, উপকিস্টণি িাংখ্যা ও িাস্টদি অবস্থা। উস্টযাক্তা এক বা একাচধক উপকিণ 

িম্পস্টকড জািাস্টি পািস্টবি।   

 

ধাপ ৮-  

িবস্টশস্টষ কযাপিা চিব ডািি কস্টি ‘আস্টবদি করুি’ বাটস্টি চিক কিস্টল আস্টবদিটি চিি ক্ষস্টণি জন্য িস্টল োস্টব। 

 

 

উস্টযাক্তাি আস্টবদি দুই-স্তি এ চিি ক্ষণ কিা হস্টব। প্রেিি উস্টযাক্তাি আস্টবদি চিি ক্ষস্টিি জন্য উপস্টজলা 

চিব ডাহ  অচফিাি এি চিকট পাঠাস্টিা হস্টব। উপস্টজলা চিব ডাহ  অচফিাি অনুস্টিাচদি আস্টবদি এটুআই এি চিকট 

সপ্রিণ কিা হস্টব। উস্টযাক্তাি আস্টবদি গৃহ ি হস্টল উস্টযাক্তাস্টক ইস্টিইল এ চলাংক পাঠাস্টিা হস্টব। চলাংক এ চিক 

কস্টি উস্টযাক্তাি পািওয়াড্ ড এবাং সিাপি য় প্রশ্ন ও উিি প্রদাি কিস্টি হস্টব। এিপি উস্টযাক্তাস্টক পুিিায় ইস্টিইল 

কস্টি উস্টযাক্তাি ব্যবহািকাি  সিইি প্রদাি কিা হস্টব। িািপি উস্টযাক্তা চিস্টেস্টি লিইি কিস্টি পািস্টবি।    
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লগইি  

 

 

 

 

ধাপ ১- 

চিবচন্ধি উস্টযাক্তািা চিস্টেস্টি লিইি এি জন্য সহাি সপইজ সেস্টক ‘লিইি’ চলাংক এ চিক কিস্টবি। সিিাি 

সেস্টক লিইি সপইজ ওস্টপি হস্টব। 

ধাপ ২- 

লিইি সপইস্টজব্যবহািকাি ি িাি  আি পািওয়াড্ ড প্রদাি কস্টি উস্টযাক্তা চিস্টেস্টি প্রস্টবশ কিস্টি পািস্টবি।  

ধাপ ৩-  

ব্যবহািকাি ি িাি এবাং পািওয়াড্ ড প্রদাস্টিি পি কযাপিা পূিি কিস্টি হস্টব। কযাপিা পূিি কস্টি ‘প্রস্টবশ’ বাটস্টি 

চিক কিস্টলই উস্টযাক্তা চিস্টেস্টি প্রস্টবশ কিস্টি পািস্টবি। উস্টযাক্তা সকাি কািস্টণ পািওয়াড্ ড ভুস্টল সিস্টল 

‘পািওয়াড্ ড ভুস্টল সিস্টেি’ চলাংক এ চিক কস্টি প্রস্টয়াজি য় পদস্টক্ষপ অনুিিণ কস্টি চিচি  িতুি কস্টি িাি 

পািওয়াড্ ড সিট কিস্টি পািস্টবি।  

ধাপ ৪-  

লিইি সপইস্টজ ‘ব্যবহাি চিস্টদ ডচশকা’ চলাংস্টক চিক কিস্টল চিস্টেিটি ব্যবহাি িাংক্রান্ত চিস্টদ ডচশকা পাওয়া োস্টব 

এবাং ‘চভচড্ও চিস্টদ ডচশকা’ চলাংস্টক চিক কিস্টল চিস্টেিটি ব্যবহাি িাংক্রান্ত চভচড্ও পাওয়া োস্টব ।  
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ড্যাশস্টবাড্ ড 

 

 

চিবচন্ধি উস্টযাক্তা চিস্টেস্টি লিইি কিাি পি িাি ড্যাশস্টবাড্ ড সদিস্টি পাস্টবি। উস্টযাক্তা িাি ড্যাশস্টবাস্টড্ ডি 

বািপাস্টশ উপস্টি িাচিি ও বাি সদিস্টি পািস্টবি। উস্টযাক্তা ড্যাশস্টবাস্টড্ ডি িাঝিাস্টি িাি বিডিাি ওয়াস্টলট ব্যলান্স 

সদিস্টি পািস্টবি। চিচি সিনু হস্টি িাি পেন্দিি অপশি চিব ডািি কিস্টি পািস্টবি। সকাস্টিা সিাটিচফস্টকশি োকস্টল 

ড্ািপাস্টশ উপস্টি ঘচন্টি িি সদিস্টি আইকস্টি িাংখ্যা সদিাস্টব। এিাস্টি চিক কস্টি উস্টযাক্তা িাি 

সিাটিচফস্টকশিগুস্টলা সদিস্টি পািস্টবি।   

উস্টযাক্তাি সহািস্টপইস্টজ িাি চবিি িািচদস্টিি আয়, চবিি িাি চদস্টিি সিবা প্রদাস্টিি চিত্র, িাম্প্রচিক 

ওয়াস্টলস্টটি চিত্র গ্রাফ আকাস্টি প্রদচশ ডি হস্টব।  

 ‘সিনু’ এি ই-স্টিবা, অিলাইি সিবা চলাংক সেস্টক উস্টযাক্তা জিিাধািণস্টক সিবা প্রদাি কিস্টি পািস্টবি। 

উস্টযাক্তা অিলাইি প্রচিস্টবদি চলাংক এ চিক কস্টি প্রচিস্টবদি দাচিল কিস্টি পািস্টবি। উস্টযাক্তা ‘সিনু’ এি 

ওয়াস্টলট অপশি সেস্টক ব্যাস্টলন্স সলাড্ এবাং ব্যস্টলন্স উস্টিাস্টলাি কিস্টি পািস্টবি। 
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ই-স্টিবা  

 

 

ধাপ ১ -  

“সিনু” এি ‘ই-স্টিবা’ চলাংক এ চিক কিস্টল ‘ই-স্টিবা িাংযুচক্ত’ অপশি আিস্টব। ‘ই-স্টিবা িাংযুক্ত’ চলাংক এ চিক 

কস্টি উস্টযাক্তা ই-স্টিবা িাংযুচক্ত পািায় প্রস্টবশ কিস্টি পািস্টবি।  

ধাপ ২ -  

ই-স্টিবা িাংযুচক্ত হস্টি উস্টযাক্তা গ্রাহকস্টক সে িকল অফলাইি সিবা প্রদাি কিস্টি িাি সিগুস্টলা চিব ডািি কিস্টবি। 

িািপি ‘িাংিক্ষণ করুি’ বাটস্টি চিক কিস্টল উস্টযাক্তাি জন্য ওইিকল সিবাগুস্টলা িাংিচক্ষি হস্টয় োস্টব। 

ধাপ ৩ -  

ই-স্টিবা িাংযুচক্ত হস্টি উস্টযাক্তা গ্রাহকস্টক সে িকল অিলাইি সিবা প্রদাি কিস্টি িাি সিগুস্টলা চিব ডািি কিস্টবি। 

িািপি ‘িাংিক্ষণ করুি’ বাটস্টি চিক কিস্টল উস্টযাক্তাি জন্য ওইিকল সিবাগুস্টলা িাংিচক্ষি হস্টয় োস্টব। 

ধাপ ৪ -  

উস্টযাক্তা অন্যান্য ব্যবহািস্টোগ্য িাচভ ডিিমূহ সেস্টক এক বা একাচধক িাচভ ডি চিব ডািি কিস্টি পািস্টবি। উস্টযাক্তা 

িাইস্টল িতুি িাচভ ডি িাংযুচক্তি জন্য অযাড্চিস্টিি চিকট অনুস্টিাধ কিস্টি পািস্টবি।   
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অিলাইি সিবা 

“সিনু” এি ‘অিলাইি সিবা’ চলাংক এ চিক কিস্টল ‘অিলাইি সিবা প্রদাি’ অপশি আিস্টব। ‘অিলাইি সিবা 

প্রদাি’ চলাংক এ চিক কস্টি উস্টযাক্তা অিলাইি সিবা প্রদাি পািায় প্রস্টবশ কিস্টি পািস্টবি।  

 

 

অিলাইি সিবা প্রদাি পািায় চিচি িাি চিব ডাচিি সিবািমুহ সদিস্টি পািস্টবি । ‘ই-স্টিবা িাংযুক্ত’ হস্টি উস্টযাক্তা 

সে িকল অিলাইি সিবািমূহ চিব ডািি কস্টিচেস্টলি সিগুস্টলাই িাি চিজস্ব অিলাইি সিবা প্রদাি পািায় যুক্ত 

হস্টব। উস্টযাক্তা গ্রাহকস্টক সিইিকল সিবা প্রদাি কিস্টি ইচ্ছুক সিইিকল সিবা ‘অিলাইি সিবা প্রদাি’ হস্টি 

চিব ডািি কস্টি প্রদাি কিস্টি পািস্টবি।   উস্টযাক্তা সকাি সিবা চিব ডািি িা কস্টি োকস্টল িাস্টক ‘ই-স্টিবা িাংযুক্ত’ 

পািায় সেস্টি বলা হস্টব।  

 

 



   একসেবা  

12 
 

প্রচিস্টবদি 

 

ধাপ ১ -  

“সিনু” হস্টি ‘প্রচিস্টবদি’ চলাংক এ চিক কিস্টল ‘প্রচিস্টবদি দাচিল’ অপশি আিস্টব। ‘প্রচিস্টবদি দাচিল’ চলাংক 

এ চিক কস্টি উস্টযাক্তা প্রচিস্টবদি দাচিল পািায় প্রস্টবশ কিস্টি পািস্টবি।  

 

ধাপ ২ -  

‘ই-স্টিবা িাংযুচক্ত’ হস্টি উস্টযাক্তা সে িকল অফলাইি সিবা চিব ডািি কিস্টবি সিগুস্টলাি জন্য িাস্টক প্রচিস্টবদি 

প্রদাি কিস্টি হস্টব। এই পািায় চিচি িাি প্রদািকৃি অফলাইি সিবািমুস্টহি প্রচিস্টবদি দাচিল কিস্টবি। 

প্রচিস্টবদি দাচিল পািা সেস্টক উস্টযাক্তা একিাস্টে একাচধক প্রচিস্টবদি প্রদাি কিস্টি পািস্টবি। প্রচিস্টবদি 

প্রদাস্টিি িকল িথ্য প্রদাি কস্টি ‘িাংিক্ষণ করুি’ বাটস্টি চিক কিস্টল প্রদি িথ্যিমূহ িাংিচক্ষি হস্টয় োস্টব।   

 

ধাপ ৩ -  

 উস্টযাক্তা িাইস্টল এস্টক্সল ফাইল ড্াউিস্টলাড্ কস্টি সিিাস্টি চিচি িাি প্রচিস্টবদিিমুহ িাংিক্ষণ কস্টি পিবিীস্টি 

িা আবাি আপস্টলাড্ কিস্টি পািস্টবি।  
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ওয়াস্টলট   

 

 “সিনু” সেস্টক “ওয়াস্টলট” চলাংক এ চিক কিস্টল চিিটি অপশি, েোক্রস্টি ব্যালান্স উস্টিাস্টলাি, ব্যালান্স, 

সেটস্টিন্ট আিস্টব। 

‘ওয়াস্টলট’ সিনু সেস্টক ‘ব্যলান্স’ অপশি চিব ডািি কিস্টল চিচি িাি বিডিাি ব্যালান্স এবাং অে ড প্রবাহ (কযাশ সলা) 

সদিস্টি পািস্টবি। এিিাস্টে চিচি অিলাইি বা অফলাইি ওয়াস্টলট সলাড্ এি অপশি খ ুঁস্টজ পাস্টবি। উস্টযাক্তা 

‘অফলাইি ওয়াস্টলট সলাড্’ বাটস্টি চিক কস্টি ব্যাাংক অযাকাউস্টন্টি িােস্টি ব্যালান্স সলাড্ কিস্টি পািস্টবি। অেবা 

উস্টযাক্তা ‘অিলাইি ওয়াস্টলট সলাড্’ বাটস্টি চিক কস্টি সড্চভড্/স্টক্রচড্ট কাড্ ড, সিাবাইল ব্যাাংচকাং, ইন্টািস্টিট 

ব্যাংচকাং বা পায়ো এি িােস্টি ব্যালান্স সলাড্ কিস্টি পািস্টবি।  
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উস্টযাক্তা সকাি কািস্টণ িাি ব্যালান্স উস্টিালি কিস্টি িাইস্টল চিচি ‘ওয়াস্টলট’ সিনু সেস্টক ‘ব্যলান্স উস্টিালি’ 

অপশি চিব ডািি কিস্টল চিচি প্রস্টয়াজি য় িথ্যচদ প্রদাি কস্টি িাি বিডিাি ব্যালান্স উস্টিালি কিস্টি পািস্টবি।  

উস্টযাক্তাস্টক চিিটি ধাস্টপ িাি ওয়াস্টলট ও ব্যালান্স িম্পচকডি িথ্য প্রদাি কিস্টি হস্টব।  উস্টযাক্তাি ওয়াস্টলট 

উস্টিালি আস্টবদি অযাড্চিস্টিি চিকট োস্টব। অযাড্চিস্টিি অনুিচি সপস্টল উস্টযাক্তা িাি ব্যালান্স উিস্টলাি কিস্টি 

পািস্টবি ।    

  

 

 

‘ওয়াস্টলট’ সিনু সেস্টক ‘সেটস্টিন্ট’ অপশি চিব ডািি কস্টি উস্টযাক্তা িাি পেন্দিি িিস্টয়ি ওয়াস্টলস্টটি চিস্টপাট ড 

সদিস্টি পািস্টবি। 
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অন্যান্য 

 “সিনু বাি” এি ‘অন্যান্য’ চলাংক এ চিক কিস্টল চিিটি অপশি, েোক্রস্টি সিাটিশ, প্রশ্ন ও উিি, ব্লি আিস্টব। 

এিাি সেস্টক ‘সিাটিশ’ অপশি চিব ডািি কিস্টল উস্টযাক্তা চবচভন্ন চবজ্ঞচি িমূহ সদিস্টি পািস্টবি। 

 

 ‘প্রশ্ন ও উিি’ অপশি সেস্টক উস্টযাক্তা িাি চজজ্ঞাস্য চবষয় িমূহ চিস্টয় প্রশ্ন কিস্টি পািস্টবি এবাং িাংচিষ্ট 

কি ডকিডাি চিকট হস্টি উিি পাস্টবি।   প্রশ্ন ও উিি পািায় ‘িতুি চজজ্ঞািা’ চলাংস্টক চিক কিস্টল িতুি চজজ্ঞািা 

পািা আিস্টব। সিিাি সেস্টক উস্টযাক্তা োস্টক চজজ্ঞািা কিস্টি িাি িাস্টক চিব ডািি কিস্টবি। এিপি আপিাি 

চজজ্ঞািা অাংস্টশ চিচি িাি চজজ্ঞািা সলিস্টবি। িািপি ‘িাবচিট’ বাটস্টি চিক কিস্টল িাি চজজ্ঞািা িাংচিে 

কি ডকিডাি কাস্টে িস্টল চিস্টব।  

 

 

এোড়া উস্টযাক্তা ‘ব্লি’ অপশি চিব ডািি িাস্টদি জন্য চিচি ডি ব্লস্টি প্রস্টবশ কিস্টি পািস্টবি।  

 



   একসেবা  

16 
 

কাে ডক্রি সশস্টষ চিস্টেি সেস্টক সবি হস্টয় আিস্টি পািাটিি ড্ািপাস্টশ ওপস্টি উস্টযাক্তাি উপি বা িাস্টিি পাস্টশ 

ড্াউি এযস্টিাস্টি চিক কিস্টল একটি েপড্াউি সিনু পাওয়া োস্টব। সিিাস্টি ‘লিআউট’ সিনু চিক কস্টি চিস্টেি 

সেস্টক সবি হস্টয় আিা োস্টব।  

 

 

 

 

একই ভাস্টব েপ ড্াউি ম্যানুস্টি উচিচিি ‘পািওয়াড্ ড পচিবিডি’ করুি িািক বাটস্টি চিক কস্টি পািওয়াড্ ড 

পচিবিডি পািায় োওয়া োস্টব। সিিাস্টি িতুি পািওয়াড্ ড দুবাি চদস্টয় আপস্টড্ট বাটস্টি চিক কিস্টলই পািওয়াড্ ড 

পচিবিীি হস্টয় োস্টব। একইভাস্টব েপড্াউি সিনু হস্টি সিাপি প্রশ্ন পচিবিডি অপশি চিব ডািি কস্টি সিাপি প্রশ্ন 

পচিবিডি পািায় চিস্টয় উস্টযাক্তা সিাপি প্রশ্ন পচিবিডি কিস্টি পািস্টবি। এই েপড্াউি সিনু সেস্টকই উস্টযাক্তা 

িাি সপ্রাফাইল চভউ কিস্টি পািস্টবি। 

 

সপ্রাফাইল আপস্টড্ট কিস্টি িাইস্টল ‘সপ্রাফাইল আপস্টড্ট’ পািায় প্রস্টবশ কস্টি সপ্রাফাইস্টলি িথ্যিমুস্টহ প্রস্টয়াজি য় 

পচিবিডি আিস্টি পািস্টবি। প্রস্টয়াজি য় পচিবিডি সশস্টষ উস্টযাক্তা ‘আপস্টড্ট’ বাটস্টি চিক কিস্টলই িাি িথ্য 

পচিবচিডি হস্টয় োস্টব । 
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ব্যবহািকাি ীঃ অযাড্চিি 

একস্টিবা এি সহাি সপইজ এি ‘লিইি’ সিনুস্টি চিক কস্টি ব্যবহািকাি ি িাি আি পািওয়াড্ ড প্রদাি কস্টি 

অযাড্চিি লিইি কিস্টি পািস্টবি। লিইি কিাি পি অযাড্চিি ড্যাশস্টবাড্ ড দৃশ্যিাি হস্টব।  

 

ড্যাশস্টবাড্ ড 

একটি স্লাইড্াি এ সিাট আয়কৃি টাকাি পচিিাণ, সিাট উস্টযাক্তা িাংখ্যা, িব ডস্টিাট চড্চজটাল সিন্টাস্টিি এি 

িাংখ্যা ও প্রদািকৃি সিবাি িাংখ্যা সদিা োস্টব। এিপি জিচপ্রয় সিবািমুস্টহি একটি িাচলকা, িি িািচদস্টিি 

আস্টয়ি গ্রাফ, িাম্প্রচিক ওয়াস্টলস্টটি চিত্র, ওে াস্টলট ব্যবহািকাি ি িাংখ্যা, সিাট সলাড্ অনুস্টিাধ, সলাড্ উস্টিালি, 

সিাট সলিস্টদি, আজস্টক িব ডস্টিাট অিলাইি সিবা গ্রহস্টণি িাংখ্যা প্রদ ডচশি হস্টব।  
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অযাড্চিি ড্যাশস্টবাস্টড্ ডি গুরুত্বপূণ ড অাংশ হল িাইড্স্টিনুবাি। এই িাইড্স্টিনুবাি এ চিস্টেি, ব্যবহািকাি , ব্যাাংক, 

ওয়াস্টলট, সলাস্টকশি, সিন্টাি, উস্টযাক্তা, িাচভ ডি, ওস্টয়বিাইট ব্যবস্থাপিা ও িাস্টদি চিজ চিজ িাব সিনু িস্টয়স্টে। 

িতুি ব্যবহািকাি  তিচি, সুচিচদ ডে কািস্টি উস্টযাক্তা বিিাস্তকিণ, ব্যাাংক চহিাবব্যবস্থাপিা, ওয়াস্টলট সলাড্ বা 

উস্টিালস্টিি অনুিচি প্রদাি, চবচভন্ন স্থাি এি (চবভাি, সজলা, উপস্টজলা, ইউচিয়ি ও অন্যান্য) ব্যবস্থাপিা, সিন্টাি 

চিবন্ধি, সিন্টাস্টিি প্রকাি তিচি বা চড্চলট কিা, উস্টযাক্তাি অনুিচি প্রদাি, চবচভন্ন প্রচিস্টবদি তিচি, িকল 

অিলাইি, অফলাইি িাচভ ডি এবাং ওস্টয়বিাইস্টটি িাচব ডক ব্যবস্থাপিা িহ িকল ধিস্টিি প্রশািচিক কাজ এই 

িাইড্ সিনু সেস্টক কিা োস্টব।  
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ব্যবহািকাি  ব্যবস্থাপিা  

চিস্টেি ব্যবহািকাি  তিচি করুি 

িাইড্বাি সিনু হস্টি ‘ব্যবহািকাি  ব্যবস্থাপিা’ সিনুটি চিক কিস্টি হস্টব। এিপি সিিাি সেস্টক ‘চিস্টেি 

ব্যবহািকাি  তিচি করুি’ এ চিক কিস্টল ব্যবহািকাি  এি একটি িাচলকা পাওয়া োস্টব। সিিাি সেস্টক ‘িতুি 

ব্যবহািকাি ’ বাটস্টি চিক কিস্টল িতুি ব্যবহািকাি  তিচি কিাি িতুি পািা আিস্টব। এিাি সেস্টক িকল িথ্য 

প্রদাি কস্টি িতুি ব্যবহািকাি  তিচি কিা োস্টব। ব্যবহািকাি ি িাচলকা হস্টি কাে ডক্রি কলাি হস্টি িাইস্টল সে 

সকাি ব্যবহািকাি ি িথ্য সদিা, পচিিাজডি কিা বা িাইস্টল চড্চলট কিস্টি পািস্টবি। িথ্যচদি িস্টে সে িকল 

চফস্টে লাল িািকা(*) িস্টয়স্টে সিগুস্টলা অবশ্যই পুিণ কিস্টি হস্টব।  
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িতুি ব্যবহািকাি  তিচি 

 

 

 

 

ধাপ ১-  

চিস্টেস্টি িতুি ব্যবহািকাি  তিচি কিাি জন্য প্রেস্টি ব্যবহািকাি  সলস্টভল চিব ডািি কিস্টি হস্টব। এিপি সলস্টভল 

অনুোয়  অন্যান্য িথ্যাচদ (চবভাি, সজলা, উপস্টজলা, ইউচিয়ি, িিি) প্রদাি কিস্টি হস্টব। 
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ধাপ ২- 

িতুি ব্যবহািকাি ি িথ্য প্রদাি কিস্টি হস্টব। প্রেস্টি ব্যবহািকাি  গ্রূপ চিব ডািি কিস্টি হস্টব। এিপি 

ব্যবহািকাি ি জন্য একটি ইউচিক ব্যবহািকাি  িাি প্রদাি কিস্টি হস্টব। ব্যবহািকাি ি িাি বাাংলায় ও  

ইাংস্টিচজস্টি প্রদাি এবাং সকাি উপাচধ োকস্টল িা প্রদাি কিস্টি হস্টব। ইউজাস্টিি জন্য একটি পািওয়াড্ ড প্রদাি 

কিস্টি হস্টব।   

 

ধাপ ৩-  

এিপি অচফস্টিি িথ্য প্রদাি কিস্টি হস্টব।  অচফস্টিি সকাড্, অচফস্টিি িাি ও অচফস্টিি সফাি িাম্বাি প্রদাি 

কিস্টি হস্টব। 

 

ধাপ ৪-  

এিপি িতুি ব্যবহািকাি ি ব্যাচক্তিি িথ্য প্রধাি কিস্টি হস্টব। জন্ম িাচিি, সিাবাইল িাম্বাি, জাি য় পচিিয় 

পত্র িাং, ইস্টিইল ইিযাচদ িথ্যাচদ িথ্য প্রদাি কিস্টি হস্টব। িতুি ব্যবহািকাি ি বিডিাি ও স্থায়  ঠিকািা অবশ্যই 

প্রদাি কিস্টি হস্টব। িতুি ব্যবহািকাি ি অবস্থা (িচক্রয় / চিচিয়) প্রদাি কিস্টি হস্টব। িতুি ব্যবহািকাি ি সকাি 

প্রজ্ঞাপি জাচি হস্টল িা জািাস্টি হস্টব।  

 

িথ্যাচদি িস্টে সে িকল চফস্টে লাল িািকা(*) িস্টয়স্টে সিগুস্টলা অবশ্যই পুিণ কিস্টি হস্টব। িকল িথ্য প্রদাি 

সশস্টষ ‘িাংিক্ষণ করুি’ বাটস্টি চিক কিস্টলই িতুি ব্যবহািকাি  তিচি হস্টয় োস্টব।  
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উস্টযাক্তা স্থচিি  

 

 

 

ধাপ ১ - 

চিস্টেস্টি উস্টযাক্তা স্থচিি কিাি জন্য প্রেস্টি সিন্টাস্টিি ধিি চিব ডািি কিস্টি হস্টব। এিপি েোক্রস্টি চবভাি, 

সজলা, িিি(প্রস্টোজয হস্টল), উপস্টজলা(প্রস্টোজয হস্টল), ইউচিয়ি পচিষদ(প্রস্টোজয হস্টল) এবাং চড্চজটাল সিন্টাি 

এি িাি চিব ডািি কিস্টি হস্টব।  

 

ধাপ ২ – 

পদস্টক্ষপ গ্রহি করুি অাংস্টশ চড্চজটাল সিন্টাস্টিি িািটি সিক কস্টি কস্টি ‘িাবচিট’ বাটস্টি চিক কিস্টি হস্টব। 

অযাড্চিি উস্টযাক্তা বিিাস্টস্তি কািণ চবস্তাচিিভাস্টব বণ ডিা কিস্টি পাস্টিি।  

িথ্যাচদি িস্টে সে িকল চফস্টে লাল িািকা(*) িস্টয়স্টে সিগুস্টলা অবশ্যই পুিণ কিস্টি হস্টব। 
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ব্যাাংক ব্যবস্থাপিা  

ব্যাাংক, ব্যাাংক অযাকাউন্ট  িাংচিষ্ট িকল চবষয় ‘ব্যাাংক ব্যবস্থাপিা’ সেস্টক চিয়চন্ত্রি হস্টব।   অযাড্চিি ব্যাাংক 

একাউন্ট তিচি, পচিিাজডি বা চড্চলট কিস্টি পািস্টবি। অযাড্চিি A2i এি জন্য ব্যাাংক একাউন্ট তিচি, 

পচিিাজডি বা চড্চলট কিস্টি পািস্টবি।   

 

ওয়াস্টলট ব্যবস্থাপিা 

উস্টযাক্তাি ওয়াস্টলট িাংচিষ্ট িকল চবষয় ‘ওয়াস্টলট ব্যবস্থাপিা’ সেস্টক চিয়চন্ত্রি হস্টব।  অযাড্চিি অিনুস্টিাচদি 

ওয়াস্টলট সলাড্ চিস্টকাস্টয়ে িমূহ োিাই-বািাই কস্টি ওে াস্টলট সলাড্ অনুস্টিাধ অনুস্টিাদি কিস্টি পািস্টবি। 

একইভাস্টব, অযাড্চিি অিনুস্টিাচদি ওয়াস্টলট উস্টিালি অনুস্টিাধ িমূহ োিাই-বািাই কস্টি ওে াস্টলট উস্টিালি 

অনুস্টিাধ অনুস্টিাদি কিস্টি পািস্টবি এবাং পিবিীস্টি উস্টিালি চিচিিকিণ কিস্টবি।  

 

েপড্াউি চলে 

চিস্টেস্টিি িকল েপড্াউি চলে এিাি সেস্টক চিয়ন্ত্রি কিা োস্টব । েপড্াউি এডুস্টকশি চলস্টে চশক্ষািি 

সোগ্যিাি চলে (িােচিক/ উচ্চ িােচিক/ চড্স্টলািা / স্নািক / স্নািস্টকািি/ অন্যান্য) পচিিাজডি, িতুি তিচি 

কিা োস্টব। েপড্াউি সেচিাং চলস্টে সেচিাং এি িাচলকা োকস্টব (স্টবচিক কচম্পউটিাং/ এি এি ওয়াড্ ড/ এি এি 

এস্টক্সল/ পাওয়াি পস্টয়ন্ট/ কচম্পউটাি হাড্ ডওয়যাি/ ওস্টয়ব সড্স্টভলপস্টিন্ট/ গ্রাচফক্স চড্জাইচিাং/ আউট সিাচি ডাং)। 

অযাড্চিি িাইস্টল িা পচিিাজডি, িতুি সেচিাং তিচি কিস্টি পািস্টবি। েপড্াউি প্রস্টশ্নি চলস্টে সিাপি প্রশ্নিমূস্টহি 

(উস্টযাক্তা চিবন্ধস্টিি জন্য প্রস্টোজয) চলে োকস্টব। অযাড্চিি িাইস্টল সকাি প্রশ্ন পচিিাজডি, িতুি প্রশ্ন তিচি 

কিস্টি পািস্টবি। 
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সিন্টাি ব্যবস্থাপিা 

অযাড্চিি সিন্টাস্টিি িতুি প্রকািস্টভদ তিচি, চবযিাি সকাস্টিা প্রকািস্টভদ পচিিাজডি বা চড্চলট কিস্টি পািস্টবি। 

অযাড্চিি িতুি সিন্টাি চিবন্ধি, চবযিাি সিন্টাি পচিিাজডি বা চড্চলট কিস্টি পািস্টবি।  

সিন্টাি চিবন্ধি 
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‘সিন্টাি ব্যবস্থাপিা’ সিনু হস্টি ‘সিন্টাি চিবন্ধি’ সিনুটি চিক কস্টি অযাড্চিি িতুি সিন্টাি চিবন্ধি প্রচক্রয়া শুরু 

কিস্টি পািস্টবি।  

ধাপ ১ -  

‘চড্চজটাল সিন্টাি িম্পচকডি িথ্য’ অাংস্টশ প্রেস্টি সিন্টাস্টিি ধিি চিব ডািি কিস্টি হস্টব। এিপি েোক্রস্টি চবভাি, 

সজলা, িিি (প্রস্টোজয হস্টল), উপস্টজলা (প্রস্টোজয হস্টল), ইউচিয়ি পচিষদ (প্রস্টোজয হস্টল) চিব ডািি কিস্টি হস্টব। 

এিপি ঠিকািা ও বণ ডিা চদস্টি হস্টব। 

ধাপ ২ -   

‘সিয়ািম্যাি/ওয়াড্ ড কচিশিাি িম্পচকডি িথ্য’ অাংস্টশ সিয়ািম্যাি / ওয়াড্ ড কচিশিাস্টিি িাি, ই-স্টিইল, সিাবাইল 

িম্বি এবাং ঠিকািা প্রদাি কিস্টি হস্টব।  

ধাপ ৩ -  

এিপি িচিব িম্পচকডি িথ্য প্রদাি কিস্টি হস্টব। িচিব িম্পচকডি িস্টথ্য িাি, ই-স্টিইল, সিাবাইল িম্বি এবাং 

ঠিকািা প্রদাি কিস্টি হস্টব।  

ধাপ ৪ - 

সিন্টাস্টিি সলাস্টকশি িাংক্রান্ত িস্টথ্য সিন্টাস্টিি ধিণ চিব ডািি কিস্টি হস্টব। 

ধাপ ৫ - 

চড্ভাইি িম্পচকডি িস্টথ্য প্রেস্টি কাস্টিকশি টাইপ (ল্যাি/ ওয়যািস্টলি) চিব ডািি কিস্টি হস্টব। িস্টড্ি হস্টল সকাি 

সকাম্পাচিি িস্টড্ি িা চিব ডািি কিস্টি হস্টব। এিপি আইচপ এস্টেি প্রদাি কিস্টি হস্টব।   

ধাপ ৬ - 

চবদুযৎ িাংক্রান্ত িথ্যিমূহ প্রদাি কিস্টি হস্টব।  

িথ্যচদি িস্টে সে িকল চফস্টে লাল িািকা(*) িস্টয়স্টে সিগুস্টলা অবশ্যই পুিণ কিস্টি হস্টব। িকল িথ্য প্রদাি 

সশস্টষ ‘িাবচিট’ বাটি চিক কিস্টলই িতুি সিন্টাি চিবচন্ধি হস্টয় োস্টব।   

 

সিন্টাি ব্যবস্থাপিা সিনু হস্টি সিন্টাি সিনুটি চিক কস্টি অযাড্চিি িকল চিবচন্ধি সিন্টাি এি একটি িাচলকা 

পাস্টবি।  
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উস্টযাক্তা ব্যবস্থাপিা  

উস্টযাক্তা অনুস্টিাদি (UNO) 

‘উস্টযাক্তা ব্যবস্থাপিা’ সিনু হস্টি ‘উস্টযাক্তা অনুস্টিাদি (UNO)’ িাবস্টিনুটি চিক কিস্টল অযাড্চিি 

অিনুস্টিাচদি উস্টযাক্তা িমূস্টহি একটি িাচলকা পাস্টবি। সিিাি সেস্টক সে সকাি অিনুস্টিাচদি উস্টযাক্তাি কাজডক্রি 

এ চিক কিস্টল উস্টযাক্তাি আস্টবদি ফিিটি প্রদচশ ডি হস্টব। উপস্টজলা চিব ডাহ  অচফিাি ফি ডটি চিি ক্ষণ কিস্টবি 

এবাং চিি ক্ষস্টণি উপি চভচি কস্টি অনুস্টিাদি চদস্টবি বা বাচিল কিস্টবি। উপস্টজলা চিব ডাহ  অচফিাি ফি ডটি 

অনুস্টিাদি কিস্টল ফি ডটি পিবিী অনুস্টিাদস্টিি জন্য এটুআই এি কাস্টে োস্টব।  
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উস্টযাক্তা অনুস্টিাদি (a2i) 

‘উস্টযাক্তা ব্যবস্থাপিা’ সিনু হস্টি ‘উস্টযাক্তা অনুস্টিাদি (a2i)’ িাবস্টিনুটি চিক কিস্টল অযাড্চিি উপস্টজলা 

চিব ডাহ  অচফিাি কিত ডক অনুস্টিাচদি উস্টযাক্তা িমূস্টহি একটি িাচলকা পাস্টবি। সিিাি সেস্টক সে সকাি 

অিনুস্টিাচদি উস্টযাক্তাি কাজডক্রি এ চিক কিস্টল উস্টযাক্তাি আস্টবদি ফিিটি প্রদচশ ডি হস্টব। চিি ক্ষস্টণি উপি 

চভচি কস্টি অযাড্চিি অনুস্টিাদি চদস্টবি বা বাচিল কিস্টবি। এটুআই কিত ডক আস্টবদি গৃহ ি হস্টল উস্টযাক্তাস্টক 

ইস্টিইল এ চলাংক পাঠাস্টিা হস্টব।  
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িাচভ ডি ব্যবস্থাপিা 

‘িাচভ ডি ব্যবস্থাপিা’ সিনু হস্টি অযাড্চিি িতুি িাচভ ডি (অিলাইি/অফলাইি) তিচি, িম্পাদি বা চবযিাি সকাস্টিা 

িাচভ ডি চড্চলট কিস্টি পািস্টবি। এোড়া িাচভ ডি বণ্টি, উস্টযাক্তাি অনুস্টিাধকৃি ব্যবহািস্টোগ্য িাচভ ডিগুস্টলা 

উস্টযাক্তাস্টক ব্যাবহাস্টিি অনুিচি সদয়া, উস্টযাক্তাি অনুস্টিাধকৃি িতুি িাচভ ডি চিস্টেস্টি এচি সদয়া অযাড্চিি এি 

এিচিয়াভুক্ত। অযাড্চিি আস্টবদকৃি প্রচিষ্ঠািিমুহস্টক অনুস্টিাদি চদস্টি পািস্টবি।  
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প্রচিস্টবদি  

উস্টযাক্তা িাচলকা 

‘প্রচিস্টবদি’ সিনুি ‘উস্টযাক্তা িাচলকা’ িাবস্টিনু হস্টি অযাড্চিি িািা সদস্টশি িকল উস্টযাক্তাস্টক খ ুঁস্টজ সবি 

কিস্টি পািস্টবি। উস্টযাক্তাস্টক খ ুঁস্টজ সবি কিাি জন্য প্রেস্টি অবশ্যই সিন্টাস্টিি ধিি চিব ডািি কিস্টি হস্টব। এিপি 

েোক্রস্টি চবভাি, সজলা, চিটি কস্টপ ডাস্টিশি(প্রস্টোজয হস্টল), উপস্টজলা(প্রস্টোজয হস্টল), ইউচিয়ি পচিষদ(প্রস্টোজয 

হস্টল) এবাং চড্চজটাল সিন্টাি এি িাি চিব ডািি কস্টি প্রচিস্টবদি সদখি বাটস্টি চিক কিস্টল চিচি সিইিকল 

উস্টযাক্তাস্টক সদিস্টি পািস্টবি।  অযাড্চিি চপ্রন্ট কিস্টি িাইস্টল চপ্রন্ট বাটস্টি চিক কিস্টল প্রচিস্টবদিটি চপ্রন্ট হস্টয় 

োস্টব।   
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িাচিক সিবা চভচিক প্রচিস্টবদি 

‘প্রচিস্টবদি’ সিনুি ‘িাচিক সিবা চভচিক প্রচিস্টবদি’ িাবস্টিনু হস্টি অযাড্চিি িািা সদস্টশি সে সকাি চড্চজটাল 

সিন্টাস্টিি সকাি একটি সিবাি িাচিক প্রচিস্টবদি সদিস্টি পািস্টবি। িাচিক সিবা চভচিক প্রচিস্টবদি এি জন্য 

প্রেস্টি অবশ্যই সিন্টাস্টিি ধিি চিব ডািি কিস্টি হস্টব। এিপি েোক্রস্টি চবভাি, সজলা, চিটি কস্টপ ডাস্টিশি(প্রস্টোজয 

হস্টল), উপস্টজলা(প্রস্টোজয হস্টল), ইউচিয়ি পচিষদ(প্রস্টোজয হস্টল), িাি, বেি এবাং চড্চজটাল সিন্টাি এি িাি 

চিব ডািি কস্টি কাচিি সিবাি িাি চিব ডািি কস্টি প্রচিস্টবদি সদখি বাটস্টি চিক কিস্টল চিচি সিইিকল চড্চজটাল 

সিন্টাস্টিি সিাট সিবাগ্রহ িা এবাং আয় সদিস্টি পািস্টবি। অযাড্চিি চপ্রন্ট কিস্টি িাইস্টল চপ্রন্ট বাটস্টি চিক কিস্টল 

প্রচিস্টবদিটি চপ্রন্ট হস্টয় োস্টব।   
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সিবা ও সিবা গ্রহ িাি প্রচিস্টবদি 

‘প্রচিস্টবদি’ সিনুি ‘সিবা ও সিবা গ্রহ িাি প্রচিস্টবদি’ িাবস্টিনু হস্টি অযাড্চিি িািা সদস্টশি সে সকাি চড্চজটাল 

সিন্টাস্টিি সকাি একটি সিবাি এবাং সিই সিবা গ্রহিকাি স্টদি একটি প্রচিস্টবদি সদিস্টি পািস্টবি। প্রচিস্টবদিটিি 

জন্য প্রেস্টি অবশ্যই সিন্টাস্টিি ধিি চিব ডািি কিস্টি হস্টব। এিপি েোক্রস্টি চবভাি, সজলা, চিটি 

কস্টপ ডাস্টিশি(প্রস্টোজয হস্টল), উপস্টজলা(প্রস্টোজয হস্টল), ইউচিয়ি পচিষদ(প্রস্টোজয হস্টল) এবাং চড্চজটাল সিন্টাি 

এি িাি চিব ডািি কস্টি কাচিি সিবাি িাি চিব ডািি কস্টি প্রচিস্টবদি সদখি বাটস্টি চিক কিস্টল চিচি সিইিকল 

চড্চজটাল সিন্টাস্টিি সিবাগ্রহ িািমূস্টহি সিাট িাংখ্যা, পুরুষ, িচহলা, প্রচিবচন্ধ, উপজাচিি িাংখ্যা এবাং সিাট 

আয় সদিস্টি পািস্টবি। অযাড্চিি িাি ইস্টেিি একটি চিচদ ডে িিয়ি িাি জন্যও প্রচিস্টবদিটি সদিস্টি পািস্টবি। 

অযাড্চিি চপ্রন্ট কিস্টি িাইস্টল চপ্রন্ট বাটস্টি চিক কিস্টল প্রচিস্টবদিটি চপ্রন্ট হস্টয় োস্টব।   
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সিবাি ধিণ চভচিক প্রচিস্টবদি 

‘প্রচিস্টবদি’ সিনুি ‘সিবাি ধিণ চভচিক প্রচিস্টবদি’ িাবস্টিনু হস্টি অযাড্চিি িািা সদস্টশি সে সকাি চড্চজটাল 

সিন্টাস্টিি সিবাি ধিণ(িিকাচি/স্টবিিকাচি) সদিস্টি পািস্টবি। সিবাি ধিণ চভচিক প্রচিস্টবদস্টিি জন্য প্রেস্টি 

অবশ্যই সিন্টাস্টিি ধিি চিব ডািি কিস্টি হস্টব। এিপি েোক্রস্টি চবভাি, সজলা, চিটি কস্টপ ডাস্টিশি(প্রস্টোজয হস্টল), 

উপস্টজলা(প্রস্টোজয হস্টল), ইউচিয়ি পচিষদ(প্রস্টোজয হস্টল), িাি, বেি এবাং চড্চজটাল সিন্টাি এি িাি চিব ডািি 

কস্টি প্রচিস্টবদি সদখি বাটস্টি চিক কিস্টল চিচি সিইিকল চড্চজটাল সিন্টাস্টিি সিবাি ধিণ চভচিক একটি পাই 

িাট ড, চড্চজটাল সিন্টাস্টিি িিকাচি, সবিিকাচি ও সিাট সিবাি ধিণ সদিস্টি পািস্টবি। অযাড্চিি িাি ইস্টেিি 

একটি চিচদ ডে িিয়ি িাি জন্যও প্রচিস্টবদিটি সদিস্টি পািস্টবি। অযাড্চিি চপ্রন্ট কিস্টি িাইস্টল চপ্রন্ট বাটস্টি 

চিক কিস্টল প্রচিস্টবদিটি চপ্রন্ট হস্টয় োস্টব।   
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িািাস্টদশ আয় িাংক্রান্ত প্রচিস্টবদি 

‘প্রচিস্টবদি’ সিনুি ‘িািাস্টদশ আয় িাংক্রান্ত প্রচিস্টবদি’ িাবস্টিনু হস্টি অযাড্চিি িািা সদস্টশি চড্চজটাল 

সিন্টািিমূস্টহি আয় চভচিক েযাটাি সদিস্টি পািস্টবি। িািাস্টদশ আয় িাংক্রান্ত প্রচিস্টবদস্টিি জন্য প্রেস্টি অবশ্যই 

সিন্টাস্টিি ধিি চিব ডািি কিস্টি হস্টব। এিপি েোক্রস্টি চবভাি, সজলা, চিটি কস্টপ ডাস্টিশি(প্রস্টোজয হস্টল), 

উপস্টজলা(প্রস্টোজয হস্টল), ইউচিয়ি পচিষদ(প্রস্টোজয হস্টল), িাি, বেি চিব ডািি কস্টি প্রচিস্টবদি সদখি বাটস্টি 

চিক কিস্টল চিচি সিইিকল চড্চজটাল সিন্টাস্টিি  িািাস্টদশ আয় িাংক্রান্ত প্রচিস্টবদি সদিস্টি পািস্টবি। অযাড্চিি 

চপ্রন্ট কিস্টি িাইস্টল চপ্রন্ট বাটস্টি চিক কিস্টল প্রচিস্টবদিটি চপ্রন্ট হস্টয় োস্টব।   
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চিস্টপাট ড ইচিি 

চিস্টপাট ড িমূহ 

‘চিস্টপাট ড ইচিি’ িাবস্টিনুি ‘চিস্টপাট ড িমূহ’ হস্টি অযাড্চিি সে সকাি ধিস্টণি প্রচিস্টবদি বািাস্টি পািস্টবি। চিস্টপাট ড 

িমূস্টহ প্রস্টবস্টশি পি অযাড্চিি কিচফিািকৃি প্রচিস্টবদি িমূস্টহি িাচলকা সদিস্টি পাস্টবি। অযাড্চিি ‘Run’ 

বাটস্টি চিক কিস্টল চিস্টপাট ডটি সদিস্টি পাস্টবি। অযাড্চিি এস্টক্সল চশট চহস্টিস্টব চিস্টপাট ডটি সদিস্টি িাইস্টল ‘CSV 

Export’ বাটস্টি চিক কিস্টলই িা পাওয়া োস্টব। এোড়া ‘JSON’ ‘XML’ বাটস্টি চিক কস্টি অযাড্চিি 

‘JSON’ ‘XML’ ফিস্টিস্টট চিস্টপাট ডটি সদিস্টি পািস্টবি। অযাড্চিি িাইস্টল ‘Edit’ বাটস্টি চিক কস্টি 

চিস্টপাট ডটি পচিিাজডি কিস্টি পািস্টবি। অযাড্চিি িতুি প্রচিস্টবদি বাটস্টি চিক কস্টি িতুি চিস্টপাট ড তিচি কিস্টি 

পািস্টবি।  
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িতুি প্রচিস্টবদি তিচি  

‘প্রচিস্টবদি িাচলকা’ হস্টি ‘িতুি প্রচিস্টবদি’ বাটস্টি চিক কস্টি অযাড্চিি িতুি চিস্টপাট ড তিচি কিস্টি পািস্টবি। 

িতুি প্রচিস্টবদি পািায় প্রচিস্টবদস্টিি িাি, প্রচিস্টবদি িম্পচকডি চবস্তাচিি িথ্য চদস্টি হস্টব। চফে সিটআপ 

চবভাস্টিি চফেগুস্টলা সেস্টক অযাড্চিি িাি ইস্টেিস্টিা চফে সোি কিস্টি পািস্টবি। চফে সিটআপ চবভাস্টিি বাি 

পাস্টশ ব্যবহািস্টোগ্য চফে সেস্টক ড্াি পাস্টশি চিব ডাচিি চফস্টে সে সকাি চফে আিা োস্টব। চফেগুস্টলা সটস্টি সটস্টি 

এস্টি বচিস্টয় চদস্টি হস্টব। অযাড্চিি িাইস্টল সে সকাি চফে এি জন্য শিড প্রদাি কিস্টি পািস্টবি। এি জন্য চফে 

সিটআপ চবভাস্টিি ‘িতুি চফল্টাি সোি’ বাটস্টি চিক কিস্টি হস্টব। সিিাস্টি চফল্টাি চশস্টিািাি এ পেন্দিি চফে 

এি িাি সোি কস্টি িাি চদস্টি হস্টব। অযাড্চিি িাইস্টল একাচধক চফল্টাি সোি কিস্টি পািস্টবি।  
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ওস্টয়বিাইট ব্যবস্থাপিা 

চিচড্য়া গ্যালাচি 

‘ওস্টয়বিাইট ব্যবস্থাপিা’ সিনু হস্টি ‘চিচড্য়া গ্যালাচি’ িাবস্টিনুস্টি চিক কস্টি অযাড্চিি সে সকাি ধিস্টিি েচব, 

চভচড্ও, পাবচলস্টকশি, সপাোি আপস্টলাড্ কিস্টি পািস্টবি। প্রেস্টি অযাড্চিি গ্যালাি  টাইপ চিব ডািি কিস্টবি। 

এিপি অযালবাি চশস্টিািাি ও অযালবাস্টিি বণ ডিা চলিস্টবি। অযাড্চিি এক বা একাচধক ফাইল আপস্টলাড্ কিস্টি 

পািস্টবি। প্রেস্টি আপস্টলাস্টড্ি জন্য ফাইল চিব ডািি কিস্টি হস্টব। এিপি ফাইস্টলি চশস্টিািাি ও বণ ডিা চদস্টয় 

িাবচিট বাটস্টি চিক কিস্টি হস্টব।  
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সহল্প সড্স্ক 

‘ওস্টয়বিাইট ব্যবস্থাপিা’ সিনু হস্টি ‘সহল্প সড্স্ক’ িাবস্টিনুস্টি চিক কস্টি অযাড্চিি সহল্প সড্স্ক এ প্রস্টবশ কিস্টি 

পািস্টবি। প্রস্টবশিাত্র অযাড্চিি সহল্পস্টড্স্ক িাচলকা পাস্টবি। এিাি সেস্টক অযাড্চিি িতুি সহল্পস্টড্স্ক তিচি কিস্টি 

পািস্টবি। িতুি সহল্পস্টড্স্ক বাটস্টি চিক কিস্টল িতুি সহল্পস্টড্স্ক তিচি হস্টব। এিাি সেস্টক সহল্পস্টড্স্ক টাইপ চিব ডািি 

কিস্টি হস্টব। এিপি চশস্টিািাি ও বণ ডিা চদস্টয় িাবচিট বাটস্টি চিক কিস্টল িতুি সহল্পস্টড্স্ক তিচি হস্টয় োস্টব। 

 

 

 

িিািি 

িাধািি জিিণ বা উস্টযাক্তািণ সে িকল িিািি প্রদাি কিস্টবি, সিইিকল িিািিিমূহ িিািি পািায় সদিা 

োস্টব। ওস্টয়বিাইট ব্যবস্থাপিা সিনু হস্টি িিািি িাবস্টিনুস্টি চিক কস্টি অযাড্চিি িিািি পািায় প্রস্টবশ কিস্টি 

পািস্টবি। 
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চবজ্ঞচি 

‘ওস্টয়বিাইট ব্যবস্থাপিা’ সিনু হস্টি ‘চবজ্ঞচি’ িাবস্টিনুস্টি চিক কস্টি অযাড্চিি চবজ্ঞচি পািায় প্রস্টবশ কিস্টি 

পািস্টবি। প্রস্টবশিাত্র অযাড্চিি চবজ্ঞচি িাচলকা পাস্টবি। এিাি সেস্টক অযাড্চিি িতুি চবজ্ঞচি তিচি কিস্টি 

পািস্টবি। িতুি চবজ্ঞচি বাটস্টি চিক কিস্টল িতুি চবজ্ঞচি তিচি হস্টব। এিাি সেস্টক চবজ্ঞচি চশস্টিািাি, চবজ্ঞচি 

বািডা, শুরুি িাচিি, সশষ িাচিি প্রদাি কস্টি অবস্থা চিব ডািি কস্টি িাবচিট বাটস্টি চিক কিস্টলই িতুি চবজ্ঞচি 

তিচি হস্টয় োস্টব।  

 

 

 

 

কাে ডক্রি সশস্টষ চিস্টেি সেস্টক সবি হস্টয় আিস্টি পািাটিি ড্ািপাস্টশ ওপস্টি ‘লিআউট’ সিনুস্টি চিক কস্টি চিস্টেি 

সেস্টক সবি হস্টয় আিা োস্টব।  


