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১ম ধাপঃরেজিরেশন ফমম পূেণ 

 

জিত্রঃ রেজিরেশন ফমম  

• মরন োখরেন (*)রিরিতনাম গুরলা  ো লাল েক্স কো নাম গুরলা অেশযই সজিক 
ভারে পূেন কেরে হরে ।  



• অেশযই সজিক ইরমইল জিরে হরে রেটা পেেেমীরে আপনাে রেরকান েথ্য জিরে 
রসো প্রিান কেরে।  

• প্রকতয  ইউিারেে রেরত্র এন আই জি কারিমে উভে জিরকে স্ক্যান কজপ আপরলাি 

কেরে হরে, েরে একাজিক িকুরমন্ট আপরলাি কেরে হরল উভে িকুরমন্ট একজট 
জপ জি এফ/ ওোিম এ এরন আপরলাি কেরে হরে। 

• আপজন েজি ছাত্র/ছাত্রী হরে  থ্ারকন েরে িকুরমন্ট আপরলাি কোে সমে আপনাে 
েুরিন্ট আইজি কারিমে উভে জিরকে স্ক্যান কজপ আপরলাি কেরে  হরে আে 
অজফজসোল রেরত্র জনি জনি প্রজেষ্ঠারনে ো  অথ্োইরিশন /রেকরমরেশন রলটাে 
আপরলাি কেরে হরে ।  

• সেরশরে শেমােজল ঘেজট জনেমািন করে আপনাে রেজিরেশন সমূ্পণম করুন । 
• আপনাে প্রিত্ত ইউিাে নাম এেং পাসওোিম জট সংেেন করুন ো মরন োখুন 

পেেেমীরে লগইন কোে িনয।  

২ে ধাপঃ ইউজাি লগইন  

 

জিত্রঃ ইউিাে লগইন ফমম (লাল জিজিে ঘরে) 

এখন ইউিাে লগইন ফরমম আপনাে ইউিাে নাম এেং পাসওোিম জিরে লগইন করুন।  

 



লগইন পদ্ধজেঃ 

• উপকি উকেরিত লগইন িকম্ম কিরজকেশকনি সম্ে প্রেত্ত ইউজাি নাম্ এবং 
পাসওোডম রেকে লগইন  রুন। 

• লগইন সিল হকল লগ আউট বাটন ও কিরজকেশন িকম্মি জােগাে কিরজকেশন 
তথ্য কেিাকব। 

• লগইন বযথ্ম হকল User And Password Don't Match. Please Try 
Again.কলিারট কেিাকব।  

• ইউজাি নাম্ এবং পাসওোডম ভুকল কগকল Forgot Passwordবাটকন রি  
 রুন।  

• এিপি আপনাি ( কিরজকেশকনি সম্ে প্রেত্ত ) ইকম্ইল এ এ রট ইকম্ইল 
 াকব। ক িাকন আপনাি পাসওোডম পুনিাে কসট  িাি অপশন পাকবন।  

  



৩ে ধাপঃ িাটা জেরকারেে ফমম পূেণ (১ম পেম) 

 

জিত্রঃ িাটা জেরকারেে ফমম (১ম পেম) 

• িাটা জেকুরেে ফমম টা রিখরে িাইরল অেশযই লগইন অেস্থাে থ্াকরে হরে।  
• আপজন েজি নেুন ইউিাে রহান োহরল অনলাইরন ২০০ টাকা রেজিরেরশন জফ প্রিান 

কোে পরে িাটা জেকুরেে ফমমজট রিখরে পারেন।  
o িাটা জেকুরেে ফমম এ প্রথ্রম Data Type অপশনজট জনেমািন কেরে হরে। 
o এেপে Frequency অপশনজটরে রে অপশনগুরলা আসরে োে মরধয রথ্রক 

একটা জনেমািন কেরে হরে।  
o প্রিত্ত Data Type এেং Frequency অনুোেী Duration এেং Rate 

অপশনজট জনেমাজিে হরে । ( উরেেয এই িুইজট অপশন জনেমািন কোে 
প্ররোিন নাই ) 

o এেপে রিলাে েথ্য জিরে হরে অথ্মাৎ District অপশনজট জনেমািন কেরে 
হরে।  

o এেপে প্রিত্ত রিলা অনুোেী Upazilla (উপরিলা) এে রে জলে আসরে 
রসখান রথ্রক উপরিলা জনেমািন কেরে হরে।  



o এেপে প্রিত্ত উপরিলা অনুোেী River এেং Station জনেমািন কেরে হরে।  
o উরেখয Rainfall এেং Ground Water এে রেরত্র River অপশনজট 

জনেমািন কোে প্ররোিন নাই। শুধু Station জনেমািন কেরলই হরে।  
o এেপে Start Date এেং End Date অপশরন কে োজেখ/েছে রথ্রক কে 

োজেখ/েছে পেমন্ত িাটা জনরেন ো জনেমািন কেরে হরে।  
o উরেখয সকল িাটা েছে জহরসরে জেরেিয হরে।  

• আপরন িাইকল এক ি অরধ  ডাটা ক াগ  িকত পািকবন Add New বাটকন জিক করে। 
• এছাড়াও ক ান ডাটা প্রকোজন না হকল মুরছ জিরে পােরেন Remove Now োটরন জিক 

করে ।  
• োে পরে Proceed োটরন এ জিক কেরল িাটা গুরলাে Estimate জভউ রিখারে।  

৩ে ধাপঃ িাটাজেরকারেেফমমপূেণ (২ে পেম) 

 

রিত্রঃ ডাটা রিক াকেস্ট িম্ম (২ে পবম-ইনভইস রভউ) 

• এে পরে আপজন িাইরল Edit Request info োটরন (উপরেে ছজেরে লাল জিজিে 
ঘরে) জিক করে আোে পুনোে আরগে পাোে জফরে রেরে পােরেন এেং িাইরল িাটা 
এজিট কেরে পােরেন।  



• সকল ধেরনে িাটা রেট সম্পরকম িানরে হরল জনরি উরেজখে রমনুরে জিক করুন 
➢ Data Request > Rate of Data 

 

জিত্রঃ িাটা রেট োজলকা 

• আপজন রে িাটা ক্রে কেরে ইচু্ছক ো সাভমারে  উপজস্থে আরছ জকনা পেীো কোে িনয 
জনরি উরেজখেভারে রমনু গুরলারে জগরে রিরখ জনরে পারেন। 

 

 রিত্রঃ সাকিমস ওোটাি ডাটা কি   িাি কম্নু 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 কি   িাি কম্নু 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 এজিরকশনজট আপরলাি করুন। (ছাত্র/ছাত্রী হরল জশেরকে অথ্োইিি 
রলটাে জেশ্বজেিযালে পযারি আপরলাি কেরে হরে)  

• জনরে এজিরকশনজটে একজট নমুনা প্রিান কো হরলা  

 



 

জিত্রঃ িকুরমন্ট আপরলাি 

• এেপে োংলারিশ পাজন উন্নেন রোরিমে শেমােলী পড়ুন এেং রিক েরক্স জটক জিন 
• সেরশরে ফমম জট সােজমট করুন।  
• আপনাে ফমমজট সফলভারে সম্পন্ন হরল  
• ফমমজট সফলভারে সােজমট কো হরল আপনাে রিওো ইরমইল জিকানাে একজট ইরমইল 

োরে। উক্ত ইরমইল জট রিক করুন এেং পেেেমীরে আপনাে িাটা জেরকারেে 
অনুরমািরনে িনয অরপো করুন।   

• এেপে পাজন উন্নেন রোরিমে কমমকেমাগণ এই জেরকারেে জট োিাই করে অনুরমািন 
কেরেন। 

• অনুরমািন সম্পন্ন হরল আপনাে কারছ আেও একজট ইরমইল আসরে (ইনভইস আকারে 
মূলয সহ)।   

• ইরমইল জট িাউনরলাি করে সংেেন করুন। 

  



৪থ্ম ধাপঃ অনলাইন রপরমন্ট 

• Login > Data Request > Data Collection  
• উপরে উরেজখে ক্রমানুসারে রমনু রে জিক কেরল জনরিে ছজেে মে পাো আসরে। 

রেখারন আপনাে জেরকারেেকৃে সকল িাটাে োজলকা (ইনভইস োজলকা) এখারন 
রিওো থ্াকরে।  

 
• রে সকল িাটা অনুরমািন কো হরে োরে োে িান পারশ Pay Now নামক োটন 

রিখা োরে। 
• উক্ত োটরন জিক কেরল আপজন একজট ইনভইস এে সকল েথ্য সম্বজলে পাো 

আসরে।   

 

রিত্রঃ ইনভইস পাতা 



• রসখারনআেওএকজট Pay Now োটন থ্াকরে োরে জিক কেরল রপরমন্ট রগটওরে 
পাো আসরে।  

 

জিত্রঃ রপরমন্ট রগটওরে পাো 

• রপরমন্ট রগটওরে পাোে PAY ONLINEোটরন জিক কেরল রপরমন্ট অপশন পাো 
আসরে।  

 

রিত্রঃ কপকম্ন্ট কগটওকে অপশনস 

• এিপি কপকম্ন্ট কগটওকে অপশনস পাতাে রব াশ কলাকগা রনবমািন  কি Pay 
Now বাটকন রি   িকত হকব।  



 
রিত্রঃ রব াশ কপকম্ন্ট রনবমািন 

• রব াশ কপকম্ন্ট রনবমািন  িা সম্পন্ন হকল রনকিি ছরবি ম্ত অপশন আসকব ক িাকন 
কম্াবাইল নম্বি (রব াশ এ াউন্ট কিালা আকছ এি ম্ ক  ক ান নম্বি)  রেকত হকব 
এবং CONFIRM বাটকন রি   িকত হকব।    

 
রিত্রঃ রব াশ কপকম্ন্ট পাতা  

• প্রেত্ত কম্াবাইকল এ রট কভরিরিক শন ক াড সম্বরলত কটক্সট কম্কসজ  াকব।  
• উক্ত কম্কসকজি ক াডরট রনকিি ছরবি ম্ত অপশকন টাইপ  িকত হকব।  



 

রিত্রঃ রব াশ কপকম্ন্ট ক াড কভরিরিক শন 

• রব াশ নম্বি কভরিরিক শন সম্পন্ন হকল রনকিি ছরবি ম্ত অপশন আসকব 
ক িাকন আপনাি কম্াবাইকলি রব াশ রপন নম্বি (কগাপন রপন নম্বি) রট টাইপ 
 িকত হকব।  

 

রিত্রঃ রব াশ রপন  নিাকম্মশন 

• রপন নম্বি রট সরি  হকল আপনাি রব াশ এ াউন্ট কথ্ক  রনরেমষ্ট পরিম্ান টা া 
ক কট  াকব এবং রনকিি ছরবি ম্ত এ রট  নিাকম্মশন কম্কসজ আসকব অথ্মাৎ 
আপনাি কপকম্ন্ট সিল ভাকব সম্পন্ন হকব।   



 

রিত্রঃ কপকম্ন্ট সা কসস কনারটরিক শন  

৫ম ধাপঃ িাটা কারলকশন 

• িাটা রপরমন্ট সফলভারে সম্পন্ন হরল আপনাে রেজিোেকৃে ইরমইল এ একজট 
রপরমন্ট কনফারমমশন ইরমইল োরে এেং আপনারক অরটারমজটক িাটা িাউনরলারিে 
পাোে জনরে োরে।  

• অথ্ো আপজন Online Data Request > Data Collection রমনুরে জগরেও িাটা 
িাউনরলাি কেরে পােরেন। (জনধমাজেে সমরেে মরধয) 

• রেখারন আপনাে জেরকারেে কৃে সকল িাটাগুরলা জলে আকারে রিখারে।  
• রসখারন প্ররেযকজট িাটা রটজেরলে িান পারশে কলারম Download Now োটরন 

জিক কেরল উক্ত িাটা িাউনরলাি কেরে পােরে।  
• এরেরত্র িাটা অেশযই জেরকারেরেে এক মারসে মরধয িাউনরলাি কেরে হরে।  

 

রিত্রঃ ডাটা  াকল শন  


