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১ম ধাপঃেরিজে�শন ফমর্ পূরণ 

 

িচতৰ্ঃ েরিজে�শন ফমর্  

• মেন রাখেবন (*)িচি�তনাম গুেলা  বা লাল ব� করা নাম গুেলা অবশয্ই সিঠক 

ভােব পূরন করেত হেব ।  



• অবশয্ই সিঠক ইেমইল িদেত হেব েযটা পরবতর্ীেত আপনার েযেকান তথয্ িদেয় 

েসবা পৰ্দান করেব।  

• পৰ্েতয্ক ইউজােরর েক্ষেতৰ্ এন আই িড কােডর্র উভয় িদেকর �য্ান কিপ আপেলাড 

করেত হেব, তেব একািদক ডকুেম� আপেলাড করেত হেল উভয় ডকুেম� একিট 

িপ িড এফ/ ওয়াডর্ এ এেন আপেলাড করেত হেব। 

• আপিন যিদ ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেয়  থােকন তেব ডকুেম� আপেলাড করার সময় আপনার 

�ুেড� আইিড কােডর্র উভয় িদেকর �য্ান কিপ আপেলাড করেত  হেব আর 

অিফিসয়াল েক্ষেতৰ্ িনজ িনজ পৰ্িত�ােনর বা  অথরাইেজশন /েরকেমে�শন েলটার 

আপেলাড করেত হেব ।  

• সবেশেষ শতর্াবিল ঘরিট িনবর্াচন কের আপনার েরিজে�শন স�ূণর্ করুন । 

• আপনার পৰ্দ� ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িট সংরক্ষন করুন বা মেন রাখুন 

পরবতর্ীেত লগইন করার জনয্।  

২য় ধাপঃ ইউজার লগইন  

 

িচতৰ্ঃ ইউজার লগইন ফমর্ (লাল িচি�ত ঘের) 

এখন ইউজার লগইন ফেমর্ আপনার ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন।  

 



লগইন প�িতঃ 

• উপের উে�িখত লগইন ফেমর্ েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ইউজার নাম এবং 

পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন। 

• লগইন সফল হেল লগ আউট বাটন ও েরিজে�শন ফেমর্র জায়গায় েরিজে�শন 

তথয্ েদখােব। 

• লগইন বয্থর্ হেল User And Password Don't Match. Please Try 

Again.েলখািট েদখােব।  

• ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ ভুেল েগেল Forgot Passwordবাটেন ি�ক 

করুন।  

• এরপর আপনার ( েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ) ইেমইল এ একিট ইেমইল 

যােব। েযখােন আপনার পাসওয়াডর্ পুনরায় েসট করার অপশন পােবন।  

  



৩য় ধাপঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ পূরণ (১ম পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (১ম পবর্) 

• ডাটা িরকুেয়� ফমর্ টা েদখেত চাইেল অবশয্ই লগইন অব�ায় থাকেত হেব।  

• আপিন যিদ নতুন ইউজার েহান তাহেল অনলাইেন ২০০ টাকা েরিজে�েশন িফ পৰ্দান 

করার পের ডাটা িরকুেয়� ফমর্িট েদখেত পােবন।  

o ডাটা িরকুেয়� ফমর্ এ পৰ্থেম Data Type অপশনিট িনবর্াচন করেত হেব। 

o এরপর Frequency অপশনিটেত েয অপশনগুেলা আসেব তার মেধয্ েথেক 

একটা িনবর্াচন করেত হেব।  

o পৰ্দ� Data Type এবং Frequency অনুযায়ী Duration এবং Rate 

অপশনিট িনবর্ািচত হেব । ( উে�ক্ষয্ এই দুইিট অপশন িনবর্াচন করার 

পৰ্েয়াজন নাই ) 

o এরপর েজলার তথয্ িদেত হেব অথর্াৎ District অপশনিট িনবর্াচন করেত 

হেব।  

o এরপর পৰ্দ� েজলা অনুযায়ী Upazilla (উপেজলা) এর েয িল� আসেব 

েসখান েথেক উপেজলা িনবর্াচন করেত হেব।  



o এরপর পৰ্দ� উপেজলা অনুযায়ী River এবং Station িনবর্াচন করেত হেব।  

o উে�খয্ Rainfall এবং Ground Water এর েক্ষেতৰ্ River অপশনিট 

িনবর্াচন করার পৰ্েয়াজন নাই। শুধু Station িনবর্াচন করেলই হেব।  

o এরপর Start Date এবং End Date অপশেন কত তািরখ/বছর েথেক কত 

তািরখ/বছর পযর্� ডাটা িনেবন তা িনবর্াচন করেত হেব।  

o উে�খয্ সকল ডাটা বছর িহেসেব িবেবচয্ হেব।  

• আপিন চাইেল এেকর অিধক ডাটা েযাগ করেত পারেবন Add New বাটেন ি�ক কের। 

• এছাড়াও েকান ডাটা পৰ্েয়াজন না হেল মুেছ িদেত পারেবন Remove Now বাটেন ি�ক 

কের ।  

• তার পের Proceed বাটেন এ ি�ক করেল ডাটা গুেলার Estimate িভউ েদখােব।  

৩য় ধাপঃ ডাটািরেকােয়�ফমর্পূরণ (২য় পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (২য় পবর্-ইনভইস িভউ) 

• এর পের আপিন চাইেল Edit Request info বাটেন (উপেরর ছিবেত লাল িচি�ত 

ঘের) ি�ক কের আবার পুনরায় আেগর পাতায় িফের েযেত পারেবন এবং চাইেল ডাটা 

এিডট করেত পারেবন।  



• সকল ধরেনর ডাটা েরট স�েকর্ জানেত হেল িনেচ উে�িখত েমনুেত ি�ক করুন 

 Data Request > Rate of Data 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা েরট তািলকা 

• আপিন েয ডাটা কৰ্য় করেত ই�ুক তা সাভর্াের  উপি�ত আেছ িকনা পরীক্ষা করার জনয্ 

িনেচ উে�িখতভােব েমনু গুেলােত িগেয় েদেখ িনেত পােরন। 

 

 িচতৰ্ঃ সােফর্স ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 



 

 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  

 

 

িচতৰ্ঃ গৰ্াউ� ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 

 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 

 

• এরপর আপনার এি�েকশনিট আপেলাড করুন। (ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেল িশক্ষেকর অথরাইজড 

েলটার িবশ্বিবদয্ালয় পয্ােড আপেলাড করেত হেব)  

• িনে� এি�েকশনিটর একিট নমুনা পৰ্দান করা হেলা  

 



 

িচতৰ্ঃ ডকুেম� আপেলাড 

• এরপর বাংলােদশ পািন উ�য়ন েবােডর্র শতর্াবলী পড়ুন এবং েচক বে� িটক িদন 

• সবেশেষ ফমর্ িট সাবিমট করুন।  

• আপনার ফমর্িট সফলভােব স�� হেল  

• ফমর্িট সফলভােব সাবিমট করা হেল আপনার েদওয়া ইেমইল িঠকানায় একিট ইেমইল 

যােব। উ� ইেমইল িট েচক করুন এবং পরবতর্ীেত আপনার ডাটা িরেকােয়� 

অনুেমাদেনর জনয্ অেপক্ষা করুন।   

• এরপর পািন উ�য়ন েবােডর্র কমর্কতর্াগণ এই িরেকােয়� িট যাচাই কের অনুেমাদন 

করেবন। 

• অনুেমাদন স�� হেল আপনার কােছ আরও একিট ইেমইল আসেব (ইনভইস আকাের 

মূলয্ সহ)।   

• ইেমইল িট ডাউনেলাড কের সংরক্ষন করুন। 

  



৪থর্ ধাপঃ অনলাইন েপেম� 

• Login > Data Request > Data Collection  

• উপের উে�িখত কৰ্মানুসাের েমনু েত ি�ক করেল িনেচর ছিবর মত পাতা আসেব। 

েযখােন আপনার িরেকােয়�কৃত সকল ডাটার তািলকা (ইনভইস তািলকা) এখােন 

েদওয়া থাকেব।  

 
• েয সকল ডাটা অনুেমাদন করা হেয় যােব তার ডান পােশ Pay Now নামক বাটন 

েদখা যােব। 

• উ� বাটেন ি�ক করেল আপিন একিট ইনভইস এর সকল তথয্ সম্বিলত পাতা 

আসেব।   

 

িচতৰ্ঃ ইনভইস পাতা 



• েসখােনআরওএকিট Pay Now বাটন থাকেব যােত ি�ক করেল েপেম� েগটওেয় 

পাতা আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় পাতা 

• েপেম� েগটওেয় পাতায় PAY ONLINEবাটেন ি�ক করেল েপেম� অপশন পাতা 

আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় অপশনস 

• এরপর েপেম� েগটওেয় অপশনস পাতায় িবকাশ েলােগা িনবর্াচন কের Pay 

Now বাটেন ি�ক করেত হেব।  



 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� িনবর্াচন 

• িবকাশ েপেম� িনবর্াচন করা স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব েযখােন 

েমাবাইল নম্বর (িবকাশ একাউ� েখালা আেছ এরকম েয েকান নম্বর)  িদেত হেব 

এবং CONFIRM বাটেন ি�ক করেত হেব।    

 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� পাতা  

• পৰ্দ� েমাবাইেল একিট েভিরিফেকশন েকাড সম্বিলত েট�ট েমেসজ যােব।  

• উ� েমেসেজর েকাডিট িনেচর ছিবর মত অপশেন টাইপ করেত হেব।  



 

িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� েকাড েভিরিফেকশন 

• িবকাশ নম্বর েভিরিফেকশন স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব 

েযখােন আপনার েমাবাইেলর িবকাশ িপন নম্বর (েগাপন িপন নম্বর) িট টাইপ 

করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ িবকাশ িপন কনফােমর্শন 

• িপন নম্বর িট সিঠক হেল আপনার িবকাশ একাউ� েথেক িনিদর্� পিরমান টাকা 

েকেট যােব এবং িনেচর ছিবর মত একিট কনফােমর্শন েমেসজ আসেব অথর্াৎ 

আপনার েপেম� সফল ভােব স�� হেব।   



 

িচতৰ্ঃ েপেম� সাকেসস েনািটিফেকশন  

  



৫ম ধাপঃ ডাটা কােলকশন 

• ডাটা েপেম� সফলভােব স�� হেল আপনার েরিজ�ারকৃত ইেমইল এ একিট 

েপেম� কনফােমর্শন ইেমইল যােব এবং আপনােক অেটােমিটক ডাটা ডাউনেলােডর 

পাতায় িনেয় যােব।  

• অথবা আপিন Online Data Request > Data Collection েমনুেত িগেয়ও ডাটা 

ডাউনেলাড করেত পারেবন। (িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্) 

• েযখােন আপনার িরেকােয়� কৃত সকল ডাটাগুেলা িল� আকাের েদখােব।  

• েসখােন পৰ্েতয্কিট ডাটা েটিবেলর ডান পােশর কলােম Download Now বাটেন 

ি�ক করেল উ� ডাটা ডাউনেলাড করেত পারেব।  

• এেক্ষেতৰ্ ডাটা অবশয্ই িরেকােয়ে�র এক মােসর মেধয্ ডাউনেলাড করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ ডাটা কােলকশন  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

অনলাইন ডাটা িরেকােয়� 

ময্ানুয়াল 
 

 

 

আপনার িক িক উপা� পৰ্েয়াজন তা বুঝেত সমসয্া হেল এবং অনয্ েকান বয্াপাের ধারণা          

েপেত হেল িন� িলিখত কমর্কতর্ােদর সে� েযাগােযাগ করুনঃ 

নামঃেমাঃ মুশিফকুর রহমান নামঃতাপসী িবশ্বাস 

পদঃ িসে�ম এনািল�, পদঃ েপৰ্াগৰ্ামার, 

েমাবাইল নংঃ+৮৮-০১৭১১-৯৭৯৪৪৭ েমাবাইল নংঃ+৮৮-০১৬২১-৪৬৩০০৫ 

েটিলেফানঃ+৮৮-০২-৪৮১১৭৮৮১  
  



১ম ধাপঃেরিজে�শন ফমর্ পূরণ 

 

িচতৰ্ঃ েরিজে�শন ফমর্  

• মেন রাখেবন (*)িচি�তনাম গুেলা  বা লাল ব� করা নাম গুেলা অবশয্ই সিঠক 

ভােব পূরন করেত হেব ।  

• অবশয্ই সিঠক ইেমইল িদেত হেব েযটা পরবতর্ীেত আপনার েযেকান তথয্ িদেয় 

েসবা পৰ্দান করেব।  

• আপিন যিদ ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেয়  থােকন তেব ডকুেম� আপেলাড করার সময় আপনার 

�ুেড� আইিড কােডর্র �য্ান কিপ আপেলাড করেত  হেব আর অিফিসয়াল েক্ষেতৰ্ 

িনজ িনজ পৰ্িত�ােনর বা  অথরাইেজশন /েরকেমে�শন েলটার আপেলাড করেত 

হেব ।  

• সবেশেষ শতর্াবিল ঘরিট িনবর্াচন কের আপনার েরিজে�শন স�ূণর্ করুন । 

• আপনার পৰ্দ� ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িট সংরক্ষন করুন বা মেন রাখুন 

পরবতর্ীেত লগইন করার জনয্।  



২য় ধাপঃ ইউজার লগইন  

 

িচতৰ্ঃ ইউজার লগইন ফমর্ (লাল িচি�ত ঘের) 

এখন ইউজার লিগন বে� আপনার ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন।  

লগইন প�িতঃ 

• উপের উে�িখত লগইন ফেমর্ েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ইউজার নাম এবং 

পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন। 

• লগইন সফল হেল লগ আউট বাটন ও েরিজে�শন ফেমর্র জায়গায় েরিজে�শন 

তথয্ েদখােব। 

• লগইন বয্থর্ হেল User And Password Don't Match. Please Try 

Again.েলখািট েদখােব।  

• ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ ভুেল েগেল Forgot Passwordবাটেন ি�ক 

করুন।  

• এরপর আপনার ( েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ) ইেমইল এ একিট ইেমইল 

যােব। েযখােন আপনার পাসওয়াডর্ পুনরায় েসট করার অপশন পােবন।  

  



৩য় ধাপঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ পূরণ (১ম পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (১ম পবর্) 

• ডাটা িরকুেয়� ফমর্ টা েদখেত চাইেল অবশয্ই লগইন অব�ায় থাকেত হেব। 

o ডাটা িরকুেয়� ফমর্ এ পৰ্থেম Data Typeঅপশনিট িনবর্াচন করেত হেব। 

o এরপর Frequency অপশনিটেত েয অপশনগুেলা আসেব তার মেধয্ েথেক 

একটা িনবর্াচন করেত হেব।  

o পৰ্দ� Data Type এবং Frequency অনুযায়ী Duration এবং Rate 

অপশনিট িনবর্ািচত হেব । ( উে�ক্ষয্ এই দুইিট অপশন িনবর্াচন করার 

পৰ্েয়াজন নাই ) 

o এরপর েজলার তথয্ িদেত হেব অথর্াৎ District অপশনিট িনবর্াচন করেত 

হেব।  

o এরপর পৰ্দ� েজলা অনুযায়ী Upazilla (উপেজলা) এর েয িল� আসেব 

েসখান েথেক উপেজলা িনবর্াচন করেত হেব।  

o এরপর পৰ্দ� উপেজলা অনুযায়ী River এবং Station িনবর্াচন করেত হেব।  



o উে�খয্ Rainfall এবং Ground Water এর েক্ষেতৰ্ River অপশনিট 

িনবর্াচন করার পৰ্েয়াজন নাই। শুধু Station িনবর্াচন করেলই হেব।  

o এরপর Start Date এবং End Date অপশেন কত তািরখ/বছর েথেক কত 

তািরখ/বছর পযর্� ডাটা িনেবন তা িনবর্াচন করেত হেব।  

o উে�খয্ সকল ডাটা বছর িহেসেব িবেবচয্ হেব।  

• আপিন চাইেল এেকর অিধক ডাটা েযাগ করেত পারেবন Add New বাটেন ি�ক কের। 

• এছাড়াও েকান ডাটা পৰ্েয়াজন না হেল মুেছ িদেত পারেবন Remove Now বাটেন ি�ক 

কের ।  

• তার পের Proceed বাটেন এ ি�ক করেল ডাটা গুেলার ইনভইস িভউ েদখােব।  

৩য় ধাপঃ ডাটািরেকােয়�ফমর্পূরণ (২য় পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (২য় পবর্-ইনভইস িভউ) 

• এর পের আপিন চাইেল Edit Request infoবাটেন (উপেরর ছিবেত লাল িচি�ত ঘের) 

ি�ক কের আবার পুনরায় আেগর পাতায় িফের েযেত পারেবন এবং চাইেল ডাটা এিডট 

করেত পারেবন।  

• সকল ধরেনর ডাটা েরট স�েকর্ জানেত হেল িনেচ উে�িখত েমনুেত ি�ক করুন 



 Data Request > Rate of Data 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা েরট তািলকা 

• আপিন েয ডাটা কৰ্য় করেত ই�ুক তা সাভর্াের  উপি�ত আেছ িকনা পরীক্ষা করার জনয্ 

িনেচ উে�িখতভােব েমনু গুেলােত িগেয় েদেখ িনেত পােরন। 

 

 িচতৰ্ঃ সােফর্স ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 

 



 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  

 

 

িচতৰ্ঃ গৰ্াউ� ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 

 

 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 

 

• এরপর আপনার পৰ্েয়াজনীয় ডকুেম� (পিরচয় শনা�কারী/পৰ্তয্য়নপতৰ্) �য্ান কের 

আপেলাড করুন। (ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেল �ুেড� আইিড কােডর্র �য্ান কিপ গৰ্হনেযাগয্) 

 

িচতৰ্ঃ ডকুেম� আপেলাড 

• এরপর বাংলােদশ পািন উ�য়ন েবােডর্র শতর্াবলী পড়ুন এবং েচক বে� িটক িদন 

• সবেশেষ ফমর্ িট সাবিমট করুন।  

• আপনার ফমর্িট সফলভােব স�� হেল  

• ফমর্িট সফলভােব সাবিমট করা হেল আপনার েদওয়া ইেমইল িঠকানায় একিট ইেমইল 

যােব। উ� ইেমইল িট েচক করুন এবং পরবতর্ীেত আপনার ডাটা িরেকােয়� 

অনুেমাদেনর জনয্ অেপক্ষা করুন।   

• এরপর পািন উ�য়ন েবােডর্র কমর্কতর্াগণ এই িরেকােয়� িট যাচাই কের অনুেমাদন 

করেবন। 

• অনুেমাদন স�� হেল আপনার কােছ আরও একিট ইেমইল আসেব (ইনভইস আকাের 

মূলয্ সহ)।   

• ইেমইল িট ডাউনেলাড কের সংরক্ষন করুন। 

  



৪থর্ ধাপঃ অনলাইন েপেম� 

• Login > Data Request > Data Collection  

• উপের উে�িখত কৰ্মানুসাের েমনু েত ি�ক করেল িনেচর ছিবর মত পাতা আসেব। 

েযখােন আপনার িরেকােয়�কৃত সকল ডাটার তািলকা (ইনভইস তািলকা) এখােন 

েদওয়া থাকেব।  

 
• েয সকল ডাটা অনুেমাদন করা হেয় যােব তার ডান পােশ Pay Now নামক বাটন 

েদখা যােব। 

• উ� বাটেন ি�ক করেল আপিন একিট ইনভইস এর সকল তথয্ সম্বিলত পাতা 

আসেব।   

 

িচতৰ্ঃ ইনভইস পাতা 



• েসখােনআরওএকিটPay Now বাটন থাকেব যােত ি�ক করেল েপেম� েগটওেয় 

পাতা আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় পাতা 

• েপেম� েগটওেয় পাতায় PAY ONLINEবাটেন ি�ক করেল েপেম� অপশন পাতা 

আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় অপশনস 

• এরপর েপেম� েগটওেয় অপশনস পাতায় িবকাশ েলােগা িনবর্াচন কের Pay 

Now বাটেন ি�ক করেত হেব।  



 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� িনবর্াচন 

• িবকাশ েপেম� িনবর্াচন করা স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব েযখােন 

েমাবাইল নম্বর (িবকাশ একাউ� েখালা আেছ এরকম েয েকান নম্বর)  িদেত হেব 

এবং CONFIRM বাটেন ি�ক করেত হেব।    

 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� পাতা  

• পৰ্দ� েমাবাইেল একিট েভিরিফেকশন েকাড সম্বিলত েট�ট েমেসজ যােব।  

• উ� েমেসেজর েকাডিট িনেচর ছিবর মত অপশেন টাইপ করেত হেব।  



 

িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� েকাড েভিরিফেকশন 

• িবকাশ নম্বর েভিরিফেকশন স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব 

েযখােন আপনার েমাবাইেলর িবকাশ িপন নম্বর (েগাপন িপন নম্বর) িট টাইপ 

করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ িবকাশ িপন কনফােমর্শন 

• িপন নম্বর িট সিঠক হেল আপনার িবকাশ একাউ� েথেক িনিদর্� পিরমান টাকা 

েকেট যােব এবং িনেচর ছিবর মত একিট কনফােমর্শন েমেসজ আসেব অথর্াৎ 

আপনার েপেম� সফল ভােব স�� হেব।   



 

িচতৰ্ঃ েপেম� সাকেসস েনািটিফেকশন  

  



৫ম ধাপঃ ডাটা কােলকশন 

• ডাটা েপেম� সফলভােব স�� হেল আপনার েরিজ�ারকৃত ইেমইল এ একিট 

েপেম� কনফােমর্শন ইেমইল যােব এবং আপনােক অেটােমিটক ডাটা ডাউনেলােডর 

পাতায় িনেয় যােব।  

• অথবা আপিন Online Data Request > Data Collection েমনুেত িগেয়ও ডাটা 

ডাউনেলাড করেত পারেবন। (িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্) 

• েযখােন আপনার িরেকােয়� কৃত সকল ডাটাগুেলা িল� আকাের েদখােব।  

• েসখােন পৰ্েতয্কিট ডাটা েটিবেলর ডান পােশর কলােম Download Now বাটেন 

ি�ক করেল উ� ডাটা ডাউনেলাড করেত পারেব।  

• এেক্ষেতৰ্ ডাটা অবশয্ই িরেকােয়ে�র এক মােসর মেধয্ ডাউনেলাড করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ ডাটা কােলকশন  

 

 

 



 

 

 

 

 

অনলাইন ডাটা িরেকােয়� 

ময্ানুয়াল 
 

 

 

আপনার িক িক উপা� পৰ্েয়াজন তা বুঝেত সমসয্া হেল এবং অনয্ েকান বয্াপাের ধারণা          

েপেত হেল িন� িলিখত কমর্কতর্ােদর সে� েযাগােযাগ করুনঃ 

নামঃেমাঃ মুশিফকুর রহমান নামঃতাপসী িবশ্বাস 

পদঃ িসে�ম এনািল�, পদঃ েপৰ্াগৰ্ামার, 

েমাবাইল নংঃ+৮৮-০১৭১১-৯৭৯৪৪৭ েমাবাইল নংঃ+৮৮-০১৬২১-৪৬৩০০৫ 

েটিলেফানঃ+৮৮-০২-৪৮১১৭৮৮১  
  



১ম ধাপঃেরিজে�শন ফমর্ পূরণ 

 

িচতৰ্ঃ েরিজে�শন ফমর্  

• মেন রাখেবন (*)িচি�তনাম গুেলা  বা লাল ব� করা নাম গুেলা অবশয্ই সিঠক 

ভােব পূরন করেত হেব ।  

• অবশয্ই সিঠক ইেমইল িদেত হেব েযটা পরবতর্ীেত আপনার েযেকান তথয্ িদেয় 

েসবা পৰ্দান করেব।  

• আপিন যিদ ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেয়  থােকন তেব ডকুেম� আপেলাড করার সময় আপনার 

�ুেড� আইিড কােডর্র �য্ান কিপ আপেলাড করেত  হেব আর অিফিসয়াল েক্ষেতৰ্ 

িনজ িনজ পৰ্িত�ােনর বা  অথরাইেজশন /েরকেমে�শন েলটার আপেলাড করেত 

হেব ।  

• সবেশেষ শতর্াবিল ঘরিট িনবর্াচন কের আপনার েরিজে�শন স�ূণর্ করুন । 

• আপনার পৰ্দ� ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িট সংরক্ষন করুন বা মেন রাখুন 

পরবতর্ীেত লগইন করার জনয্।  



২য় ধাপঃ ইউজার লগইন  

 

িচতৰ্ঃ ইউজার লগইন ফমর্ (লাল িচি�ত ঘের) 

এখন ইউজার লিগন বে� আপনার ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন।  

লগইন প�িতঃ 

• উপের উে�িখত লগইন ফেমর্ েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ইউজার নাম এবং 

পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন। 

• লগইন সফল হেল লগ আউট বাটন ও েরিজে�শন ফেমর্র জায়গায় েরিজে�শন 

তথয্ েদখােব। 

• লগইন বয্থর্ হেল User And Password Don't Match. Please Try 

Again.েলখািট েদখােব।  

• ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ ভুেল েগেল Forgot Passwordবাটেন ি�ক 

করুন।  

• এরপর আপনার ( েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ) ইেমইল এ একিট ইেমইল 

যােব। েযখােন আপনার পাসওয়াডর্ পুনরায় েসট করার অপশন পােবন।  

  



৩য় ধাপঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ পূরণ (১ম পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (১ম পবর্) 

• ডাটা িরকুেয়� ফমর্ টা েদখেত চাইেল অবশয্ই লগইন অব�ায় থাকেত হেব। 

o ডাটা িরকুেয়� ফমর্ এ পৰ্থেম Data Typeঅপশনিট িনবর্াচন করেত হেব। 

o এরপর Frequency অপশনিটেত েয অপশনগুেলা আসেব তার মেধয্ েথেক 

একটা িনবর্াচন করেত হেব।  

o পৰ্দ� Data Type এবং Frequency অনুযায়ী Duration এবং Rate 

অপশনিট িনবর্ািচত হেব । ( উে�ক্ষয্ এই দুইিট অপশন িনবর্াচন করার 

পৰ্েয়াজন নাই ) 

o এরপর েজলার তথয্ িদেত হেব অথর্াৎ District অপশনিট িনবর্াচন করেত 

হেব।  

o এরপর পৰ্দ� েজলা অনুযায়ী Upazilla (উপেজলা) এর েয িল� আসেব 

েসখান েথেক উপেজলা িনবর্াচন করেত হেব।  

o এরপর পৰ্দ� উপেজলা অনুযায়ী River এবং Station িনবর্াচন করেত হেব।  



o উে�খয্ Rainfall এবং Ground Water এর েক্ষেতৰ্ River অপশনিট 

িনবর্াচন করার পৰ্েয়াজন নাই। শুধু Station িনবর্াচন করেলই হেব।  

o এরপর Start Date এবং End Date অপশেন কত তািরখ/বছর েথেক কত 

তািরখ/বছর পযর্� ডাটা িনেবন তা িনবর্াচন করেত হেব।  

o উে�খয্ সকল ডাটা বছর িহেসেব িবেবচয্ হেব।  

• আপিন চাইেল এেকর অিধক ডাটা েযাগ করেত পারেবন Add New বাটেন ি�ক কের। 

• এছাড়াও েকান ডাটা পৰ্েয়াজন না হেল মুেছ িদেত পারেবন Remove Now বাটেন ি�ক 

কের ।  

• তার পের Proceed বাটেন এ ি�ক করেল ডাটা গুেলার ইনভইস িভউ েদখােব।  

৩য় ধাপঃ ডাটািরেকােয়�ফমর্পূরণ (২য় পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (২য় পবর্-ইনভইস িভউ) 

• এর পের আপিন চাইেল Edit Request infoবাটেন (উপেরর ছিবেত লাল িচি�ত ঘের) 

ি�ক কের আবার পুনরায় আেগর পাতায় িফের েযেত পারেবন এবং চাইেল ডাটা এিডট 

করেত পারেবন।  

• সকল ধরেনর ডাটা েরট স�েকর্ জানেত হেল িনেচ উে�িখত েমনুেত ি�ক করুন 



 Data Request > Rate of Data 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা েরট তািলকা 

• আপিন েয ডাটা কৰ্য় করেত ই�ুক তা সাভর্াের  উপি�ত আেছ িকনা পরীক্ষা করার জনয্ 

িনেচ উে�িখতভােব েমনু গুেলােত িগেয় েদেখ িনেত পােরন। 

 

 িচতৰ্ঃ সােফর্স ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 

 



 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  

 

 

িচতৰ্ঃ গৰ্াউ� ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 

 

 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 

 

• এরপর আপনার পৰ্েয়াজনীয় ডকুেম� (পিরচয় শনা�কারী/পৰ্তয্য়নপতৰ্) �য্ান কের 

আপেলাড করুন। (ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেল �ুেড� আইিড কােডর্র �য্ান কিপ গৰ্হনেযাগয্) 

 

িচতৰ্ঃ ডকুেম� আপেলাড 

• এরপর বাংলােদশ পািন উ�য়ন েবােডর্র শতর্াবলী পড়ুন এবং েচক বে� িটক িদন 

• সবেশেষ ফমর্ িট সাবিমট করুন।  

• আপনার ফমর্িট সফলভােব স�� হেল  

• ফমর্িট সফলভােব সাবিমট করা হেল আপনার েদওয়া ইেমইল িঠকানায় একিট ইেমইল 

যােব। উ� ইেমইল িট েচক করুন এবং পরবতর্ীেত আপনার ডাটা িরেকােয়� 

অনুেমাদেনর জনয্ অেপক্ষা করুন।   

• এরপর পািন উ�য়ন েবােডর্র কমর্কতর্াগণ এই িরেকােয়� িট যাচাই কের অনুেমাদন 

করেবন। 

• অনুেমাদন স�� হেল আপনার কােছ আরও একিট ইেমইল আসেব (ইনভইস আকাের 

মূলয্ সহ)।   

• ইেমইল িট ডাউনেলাড কের সংরক্ষন করুন। 

  



৪থর্ ধাপঃ অনলাইন েপেম� 

• Login > Data Request > Data Collection  

• উপের উে�িখত কৰ্মানুসাের েমনু েত ি�ক করেল িনেচর ছিবর মত পাতা আসেব। 

েযখােন আপনার িরেকােয়�কৃত সকল ডাটার তািলকা (ইনভইস তািলকা) এখােন 

েদওয়া থাকেব।  

 
• েয সকল ডাটা অনুেমাদন করা হেয় যােব তার ডান পােশ Pay Now নামক বাটন 

েদখা যােব। 

• উ� বাটেন ি�ক করেল আপিন একিট ইনভইস এর সকল তথয্ সম্বিলত পাতা 

আসেব।   

 

িচতৰ্ঃ ইনভইস পাতা 



• েসখােনআরওএকিটPay Now বাটন থাকেব যােত ি�ক করেল েপেম� েগটওেয় 

পাতা আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় পাতা 

• েপেম� েগটওেয় পাতায় PAY ONLINEবাটেন ি�ক করেল েপেম� অপশন পাতা 

আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় অপশনস 

• এরপর েপেম� েগটওেয় অপশনস পাতায় িবকাশ েলােগা িনবর্াচন কের Pay 

Now বাটেন ি�ক করেত হেব।  



 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� িনবর্াচন 

• িবকাশ েপেম� িনবর্াচন করা স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব েযখােন 

েমাবাইল নম্বর (িবকাশ একাউ� েখালা আেছ এরকম েয েকান নম্বর)  িদেত হেব 

এবং CONFIRM বাটেন ি�ক করেত হেব।    

 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� পাতা  

• পৰ্দ� েমাবাইেল একিট েভিরিফেকশন েকাড সম্বিলত েট�ট েমেসজ যােব।  

• উ� েমেসেজর েকাডিট িনেচর ছিবর মত অপশেন টাইপ করেত হেব।  



 

িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� েকাড েভিরিফেকশন 

• িবকাশ নম্বর েভিরিফেকশন স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব 

েযখােন আপনার েমাবাইেলর িবকাশ িপন নম্বর (েগাপন িপন নম্বর) িট টাইপ 

করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ িবকাশ িপন কনফােমর্শন 

• িপন নম্বর িট সিঠক হেল আপনার িবকাশ একাউ� েথেক িনিদর্� পিরমান টাকা 

েকেট যােব এবং িনেচর ছিবর মত একিট কনফােমর্শন েমেসজ আসেব অথর্াৎ 

আপনার েপেম� সফল ভােব স�� হেব।   



 

িচতৰ্ঃ েপেম� সাকেসস েনািটিফেকশন  

  



৫ম ধাপঃ ডাটা কােলকশন 

• ডাটা েপেম� সফলভােব স�� হেল আপনার েরিজ�ারকৃত ইেমইল এ একিট 

েপেম� কনফােমর্শন ইেমইল যােব এবং আপনােক অেটােমিটক ডাটা ডাউনেলােডর 

পাতায় িনেয় যােব।  

• অথবা আপিন Online Data Request > Data Collection েমনুেত িগেয়ও ডাটা 

ডাউনেলাড করেত পারেবন। (িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্) 

• েযখােন আপনার িরেকােয়� কৃত সকল ডাটাগুেলা িল� আকাের েদখােব।  

• েসখােন পৰ্েতয্কিট ডাটা েটিবেলর ডান পােশর কলােম Download Now বাটেন 

ি�ক করেল উ� ডাটা ডাউনেলাড করেত পারেব।  

• এেক্ষেতৰ্ ডাটা অবশয্ই িরেকােয়ে�র এক মােসর মেধয্ ডাউনেলাড করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ ডাটা কােলকশন  

 

 

 



 

 

 

 

 

অনলাইন ডাটা িরেকােয়� 

ময্ানুয়াল 
 

 

 

আপনার িক িক উপা� পৰ্েয়াজন তা বুঝেত সমসয্া হেল এবং অনয্ েকান বয্াপাের ধারণা          

েপেত হেল িন� িলিখত কমর্কতর্ােদর সে� েযাগােযাগ করুনঃ 

নামঃেমাঃ মুশিফকুর রহমান নামঃতাপসী িবশ্বাস 

পদঃ িসে�ম এনািল�, পদঃ েপৰ্াগৰ্ামার, 

েমাবাইল নংঃ+৮৮-০১৭১১-৯৭৯৪৪৭ েমাবাইল নংঃ+৮৮-০১৬২১-৪৬৩০০৫ 

েটিলেফানঃ+৮৮-০২-৪৮১১৭৮৮১  
  



১ম ধাপঃেরিজে�শন ফমর্ পূরণ 

 

িচতৰ্ঃ েরিজে�শন ফমর্  

• মেন রাখেবন (*)িচি�তনাম গুেলা  বা লাল ব� করা নাম গুেলা অবশয্ই সিঠক 

ভােব পূরন করেত হেব ।  

• অবশয্ই সিঠক ইেমইল িদেত হেব েযটা পরবতর্ীেত আপনার েযেকান তথয্ িদেয় 

েসবা পৰ্দান করেব।  

• আপিন যিদ ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেয়  থােকন তেব ডকুেম� আপেলাড করার সময় আপনার 

�ুেড� আইিড কােডর্র �য্ান কিপ আপেলাড করেত  হেব আর অিফিসয়াল েক্ষেতৰ্ 

িনজ িনজ পৰ্িত�ােনর বা  অথরাইেজশন /েরকেমে�শন েলটার আপেলাড করেত 

হেব ।  

• সবেশেষ শতর্াবিল ঘরিট িনবর্াচন কের আপনার েরিজে�শন স�ূণর্ করুন । 

• আপনার পৰ্দ� ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িট সংরক্ষন করুন বা মেন রাখুন 

পরবতর্ীেত লগইন করার জনয্।  



২য় ধাপঃ ইউজার লগইন  

 

িচতৰ্ঃ ইউজার লগইন ফমর্ (লাল িচি�ত ঘের) 

এখন ইউজার লিগন বে� আপনার ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন।  

লগইন প�িতঃ 

• উপের উে�িখত লগইন ফেমর্ েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ইউজার নাম এবং 

পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন। 

• লগইন সফল হেল লগ আউট বাটন ও েরিজে�শন ফেমর্র জায়গায় েরিজে�শন 

তথয্ েদখােব। 

• লগইন বয্থর্ হেল User And Password Don't Match. Please Try 

Again.েলখািট েদখােব।  

• ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ ভুেল েগেল Forgot Passwordবাটেন ি�ক 

করুন।  

• এরপর আপনার ( েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ) ইেমইল এ একিট ইেমইল 

যােব। েযখােন আপনার পাসওয়াডর্ পুনরায় েসট করার অপশন পােবন।  

  



৩য় ধাপঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ পূরণ (১ম পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (১ম পবর্) 

• ডাটা িরকুেয়� ফমর্ টা েদখেত চাইেল অবশয্ই লগইন অব�ায় থাকেত হেব। 

o ডাটা িরকুেয়� ফমর্ এ পৰ্থেম Data Typeঅপশনিট িনবর্াচন করেত হেব। 

o এরপর Frequency অপশনিটেত েয অপশনগুেলা আসেব তার মেধয্ েথেক 

একটা িনবর্াচন করেত হেব।  

o পৰ্দ� Data Type এবং Frequency অনুযায়ী Duration এবং Rate 

অপশনিট িনবর্ািচত হেব । ( উে�ক্ষয্ এই দুইিট অপশন িনবর্াচন করার 

পৰ্েয়াজন নাই ) 

o এরপর েজলার তথয্ িদেত হেব অথর্াৎ District অপশনিট িনবর্াচন করেত 

হেব।  

o এরপর পৰ্দ� েজলা অনুযায়ী Upazilla (উপেজলা) এর েয িল� আসেব 

েসখান েথেক উপেজলা িনবর্াচন করেত হেব।  

o এরপর পৰ্দ� উপেজলা অনুযায়ী River এবং Station িনবর্াচন করেত হেব।  



o উে�খয্ Rainfall এবং Ground Water এর েক্ষেতৰ্ River অপশনিট 

িনবর্াচন করার পৰ্েয়াজন নাই। শুধু Station িনবর্াচন করেলই হেব।  

o এরপর Start Date এবং End Date অপশেন কত তািরখ/বছর েথেক কত 

তািরখ/বছর পযর্� ডাটা িনেবন তা িনবর্াচন করেত হেব।  

o উে�খয্ সকল ডাটা বছর িহেসেব িবেবচয্ হেব।  

• আপিন চাইেল এেকর অিধক ডাটা েযাগ করেত পারেবন Add New বাটেন ি�ক কের। 

• এছাড়াও েকান ডাটা পৰ্েয়াজন না হেল মুেছ িদেত পারেবন Remove Now বাটেন ি�ক 

কের ।  

• তার পের Proceed বাটেন এ ি�ক করেল ডাটা গুেলার ইনভইস িভউ েদখােব।  

৩য় ধাপঃ ডাটািরেকােয়�ফমর্পূরণ (২য় পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (২য় পবর্-ইনভইস িভউ) 

• এর পের আপিন চাইেল Edit Request infoবাটেন (উপেরর ছিবেত লাল িচি�ত ঘের) 

ি�ক কের আবার পুনরায় আেগর পাতায় িফের েযেত পারেবন এবং চাইেল ডাটা এিডট 

করেত পারেবন।  

• সকল ধরেনর ডাটা েরট স�েকর্ জানেত হেল িনেচ উে�িখত েমনুেত ি�ক করুন 



 Data Request > Rate of Data 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা েরট তািলকা 

• আপিন েয ডাটা কৰ্য় করেত ই�ুক তা সাভর্াের  উপি�ত আেছ িকনা পরীক্ষা করার জনয্ 

িনেচ উে�িখতভােব েমনু গুেলােত িগেয় েদেখ িনেত পােরন। 

 

 িচতৰ্ঃ সােফর্স ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 

 



 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  

 

 

িচতৰ্ঃ গৰ্াউ� ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 

 

 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 

 

• এরপর আপনার পৰ্েয়াজনীয় ডকুেম� (পিরচয় শনা�কারী/পৰ্তয্য়নপতৰ্) �য্ান কের 

আপেলাড করুন। (ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেল �ুেড� আইিড কােডর্র �য্ান কিপ গৰ্হনেযাগয্) 

 

িচতৰ্ঃ ডকুেম� আপেলাড 

• এরপর বাংলােদশ পািন উ�য়ন েবােডর্র শতর্াবলী পড়ুন এবং েচক বে� িটক িদন 

• সবেশেষ ফমর্ িট সাবিমট করুন।  

• আপনার ফমর্িট সফলভােব স�� হেল  

• ফমর্িট সফলভােব সাবিমট করা হেল আপনার েদওয়া ইেমইল িঠকানায় একিট ইেমইল 

যােব। উ� ইেমইল িট েচক করুন এবং পরবতর্ীেত আপনার ডাটা িরেকােয়� 

অনুেমাদেনর জনয্ অেপক্ষা করুন।   

• এরপর পািন উ�য়ন েবােডর্র কমর্কতর্াগণ এই িরেকােয়� িট যাচাই কের অনুেমাদন 

করেবন। 

• অনুেমাদন স�� হেল আপনার কােছ আরও একিট ইেমইল আসেব (ইনভইস আকাের 

মূলয্ সহ)।   

• ইেমইল িট ডাউনেলাড কের সংরক্ষন করুন। 

  



৪থর্ ধাপঃ অনলাইন েপেম� 

• Login > Data Request > Data Collection  

• উপের উে�িখত কৰ্মানুসাের েমনু েত ি�ক করেল িনেচর ছিবর মত পাতা আসেব। 

েযখােন আপনার িরেকােয়�কৃত সকল ডাটার তািলকা (ইনভইস তািলকা) এখােন 

েদওয়া থাকেব।  

 
• েয সকল ডাটা অনুেমাদন করা হেয় যােব তার ডান পােশ Pay Now নামক বাটন 

েদখা যােব। 

• উ� বাটেন ি�ক করেল আপিন একিট ইনভইস এর সকল তথয্ সম্বিলত পাতা 

আসেব।   

 

িচতৰ্ঃ ইনভইস পাতা 



• েসখােনআরওএকিটPay Now বাটন থাকেব যােত ি�ক করেল েপেম� েগটওেয় 

পাতা আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় পাতা 

• েপেম� েগটওেয় পাতায় PAY ONLINEবাটেন ি�ক করেল েপেম� অপশন পাতা 

আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় অপশনস 

• এরপর েপেম� েগটওেয় অপশনস পাতায় িবকাশ েলােগা িনবর্াচন কের Pay 

Now বাটেন ি�ক করেত হেব।  



 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� িনবর্াচন 

• িবকাশ েপেম� িনবর্াচন করা স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব েযখােন 

েমাবাইল নম্বর (িবকাশ একাউ� েখালা আেছ এরকম েয েকান নম্বর)  িদেত হেব 

এবং CONFIRM বাটেন ি�ক করেত হেব।    

 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� পাতা  

• পৰ্দ� েমাবাইেল একিট েভিরিফেকশন েকাড সম্বিলত েট�ট েমেসজ যােব।  

• উ� েমেসেজর েকাডিট িনেচর ছিবর মত অপশেন টাইপ করেত হেব।  



 

িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� েকাড েভিরিফেকশন 

• িবকাশ নম্বর েভিরিফেকশন স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব 

েযখােন আপনার েমাবাইেলর িবকাশ িপন নম্বর (েগাপন িপন নম্বর) িট টাইপ 

করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ িবকাশ িপন কনফােমর্শন 

• িপন নম্বর িট সিঠক হেল আপনার িবকাশ একাউ� েথেক িনিদর্� পিরমান টাকা 

েকেট যােব এবং িনেচর ছিবর মত একিট কনফােমর্শন েমেসজ আসেব অথর্াৎ 

আপনার েপেম� সফল ভােব স�� হেব।   



 

িচতৰ্ঃ েপেম� সাকেসস েনািটিফেকশন  

  



৫ম ধাপঃ ডাটা কােলকশন 

• ডাটা েপেম� সফলভােব স�� হেল আপনার েরিজ�ারকৃত ইেমইল এ একিট 

েপেম� কনফােমর্শন ইেমইল যােব এবং আপনােক অেটােমিটক ডাটা ডাউনেলােডর 

পাতায় িনেয় যােব।  

• অথবা আপিন Online Data Request > Data Collection েমনুেত িগেয়ও ডাটা 

ডাউনেলাড করেত পারেবন। (িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্) 

• েযখােন আপনার িরেকােয়� কৃত সকল ডাটাগুেলা িল� আকাের েদখােব।  

• েসখােন পৰ্েতয্কিট ডাটা েটিবেলর ডান পােশর কলােম Download Now বাটেন 

ি�ক করেল উ� ডাটা ডাউনেলাড করেত পারেব।  

• এেক্ষেতৰ্ ডাটা অবশয্ই িরেকােয়ে�র এক মােসর মেধয্ ডাউনেলাড করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ ডাটা কােলকশন  

 

 

 



 

 

 

 

 

অনলাইন ডাটা িরেকােয়� 

ময্ানুয়াল 
 

 

 

আপনার িক িক উপা� পৰ্েয়াজন তা বুঝেত সমসয্া হেল এবং অনয্ েকান বয্াপাের ধারণা          

েপেত হেল িন� িলিখত কমর্কতর্ােদর সে� েযাগােযাগ করুনঃ 

নামঃেমাঃ মুশিফকুর রহমান নামঃতাপসী িবশ্বাস 

পদঃ িসে�ম এনািল�, পদঃ েপৰ্াগৰ্ামার, 

েমাবাইল নংঃ+৮৮-০১৭১১-৯৭৯৪৪৭ েমাবাইল নংঃ+৮৮-০১৬২১-৪৬৩০০৫ 

েটিলেফানঃ+৮৮-০২-৪৮১১৭৮৮১  
  



১ম ধাপঃেরিজে�শন ফমর্ পূরণ 

 

িচতৰ্ঃ েরিজে�শন ফমর্  

• মেন রাখেবন (*)িচি�তনাম গুেলা  বা লাল ব� করা নাম গুেলা অবশয্ই সিঠক 

ভােব পূরন করেত হেব ।  

• অবশয্ই সিঠক ইেমইল িদেত হেব েযটা পরবতর্ীেত আপনার েযেকান তথয্ িদেয় 

েসবা পৰ্দান করেব।  

• আপিন যিদ ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেয়  থােকন তেব ডকুেম� আপেলাড করার সময় আপনার 

�ুেড� আইিড কােডর্র �য্ান কিপ আপেলাড করেত  হেব আর অিফিসয়াল েক্ষেতৰ্ 

িনজ িনজ পৰ্িত�ােনর বা  অথরাইেজশন /েরকেমে�শন েলটার আপেলাড করেত 

হেব ।  

• সবেশেষ শতর্াবিল ঘরিট িনবর্াচন কের আপনার েরিজে�শন স�ূণর্ করুন । 

• আপনার পৰ্দ� ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িট সংরক্ষন করুন বা মেন রাখুন 

পরবতর্ীেত লগইন করার জনয্।  



২য় ধাপঃ ইউজার লগইন  

 

িচতৰ্ঃ ইউজার লগইন ফমর্ (লাল িচি�ত ঘের) 

এখন ইউজার লিগন বে� আপনার ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন।  

লগইন প�িতঃ 

• উপের উে�িখত লগইন ফেমর্ েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ইউজার নাম এবং 

পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন। 

• লগইন সফল হেল লগ আউট বাটন ও েরিজে�শন ফেমর্র জায়গায় েরিজে�শন 

তথয্ েদখােব। 

• লগইন বয্থর্ হেল User And Password Don't Match. Please Try 

Again.েলখািট েদখােব।  

• ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ ভুেল েগেল Forgot Passwordবাটেন ি�ক 

করুন।  

• এরপর আপনার ( েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ) ইেমইল এ একিট ইেমইল 

যােব। েযখােন আপনার পাসওয়াডর্ পুনরায় েসট করার অপশন পােবন।  

  



৩য় ধাপঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ পূরণ (১ম পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (১ম পবর্) 

• ডাটা িরকুেয়� ফমর্ টা েদখেত চাইেল অবশয্ই লগইন অব�ায় থাকেত হেব। 

o ডাটা িরকুেয়� ফমর্ এ পৰ্থেম Data Typeঅপশনিট িনবর্াচন করেত হেব। 

o এরপর Frequency অপশনিটেত েয অপশনগুেলা আসেব তার মেধয্ েথেক 

একটা িনবর্াচন করেত হেব।  

o পৰ্দ� Data Type এবং Frequency অনুযায়ী Duration এবং Rate 

অপশনিট িনবর্ািচত হেব । ( উে�ক্ষয্ এই দুইিট অপশন িনবর্াচন করার 

পৰ্েয়াজন নাই ) 

o এরপর েজলার তথয্ িদেত হেব অথর্াৎ District অপশনিট িনবর্াচন করেত 

হেব।  

o এরপর পৰ্দ� েজলা অনুযায়ী Upazilla (উপেজলা) এর েয িল� আসেব 

েসখান েথেক উপেজলা িনবর্াচন করেত হেব।  

o এরপর পৰ্দ� উপেজলা অনুযায়ী River এবং Station িনবর্াচন করেত হেব।  



o উে�খয্ Rainfall এবং Ground Water এর েক্ষেতৰ্ River অপশনিট 

িনবর্াচন করার পৰ্েয়াজন নাই। শুধু Station িনবর্াচন করেলই হেব।  

o এরপর Start Date এবং End Date অপশেন কত তািরখ/বছর েথেক কত 

তািরখ/বছর পযর্� ডাটা িনেবন তা িনবর্াচন করেত হেব।  

o উে�খয্ সকল ডাটা বছর িহেসেব িবেবচয্ হেব।  

• আপিন চাইেল এেকর অিধক ডাটা েযাগ করেত পারেবন Add New বাটেন ি�ক কের। 

• এছাড়াও েকান ডাটা পৰ্েয়াজন না হেল মুেছ িদেত পারেবন Remove Now বাটেন ি�ক 

কের ।  

• তার পের Proceed বাটেন এ ি�ক করেল ডাটা গুেলার ইনভইস িভউ েদখােব।  

৩য় ধাপঃ ডাটািরেকােয়�ফমর্পূরণ (২য় পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (২য় পবর্-ইনভইস িভউ) 

• এর পের আপিন চাইেল Edit Request infoবাটেন (উপেরর ছিবেত লাল িচি�ত ঘের) 

ি�ক কের আবার পুনরায় আেগর পাতায় িফের েযেত পারেবন এবং চাইেল ডাটা এিডট 

করেত পারেবন।  

• সকল ধরেনর ডাটা েরট স�েকর্ জানেত হেল িনেচ উে�িখত েমনুেত ি�ক করুন 



 Data Request > Rate of Data 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা েরট তািলকা 

• আপিন েয ডাটা কৰ্য় করেত ই�ুক তা সাভর্াের  উপি�ত আেছ িকনা পরীক্ষা করার জনয্ 

িনেচ উে�িখতভােব েমনু গুেলােত িগেয় েদেখ িনেত পােরন। 

 

 িচতৰ্ঃ সােফর্স ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 

 



 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  

 

 

িচতৰ্ঃ গৰ্াউ� ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 

 

 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 

 

• এরপর আপনার পৰ্েয়াজনীয় ডকুেম� (পিরচয় শনা�কারী/পৰ্তয্য়নপতৰ্) �য্ান কের 

আপেলাড করুন। (ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেল �ুেড� আইিড কােডর্র �য্ান কিপ গৰ্হনেযাগয্) 

 

িচতৰ্ঃ ডকুেম� আপেলাড 

• এরপর বাংলােদশ পািন উ�য়ন েবােডর্র শতর্াবলী পড়ুন এবং েচক বে� িটক িদন 

• সবেশেষ ফমর্ িট সাবিমট করুন।  

• আপনার ফমর্িট সফলভােব স�� হেল  

• ফমর্িট সফলভােব সাবিমট করা হেল আপনার েদওয়া ইেমইল িঠকানায় একিট ইেমইল 

যােব। উ� ইেমইল িট েচক করুন এবং পরবতর্ীেত আপনার ডাটা িরেকােয়� 

অনুেমাদেনর জনয্ অেপক্ষা করুন।   

• এরপর পািন উ�য়ন েবােডর্র কমর্কতর্াগণ এই িরেকােয়� িট যাচাই কের অনুেমাদন 

করেবন। 

• অনুেমাদন স�� হেল আপনার কােছ আরও একিট ইেমইল আসেব (ইনভইস আকাের 

মূলয্ সহ)।   

• ইেমইল িট ডাউনেলাড কের সংরক্ষন করুন। 

  



৪থর্ ধাপঃ অনলাইন েপেম� 

• Login > Data Request > Data Collection  

• উপের উে�িখত কৰ্মানুসাের েমনু েত ি�ক করেল িনেচর ছিবর মত পাতা আসেব। 

েযখােন আপনার িরেকােয়�কৃত সকল ডাটার তািলকা (ইনভইস তািলকা) এখােন 

েদওয়া থাকেব।  

 
• েয সকল ডাটা অনুেমাদন করা হেয় যােব তার ডান পােশ Pay Now নামক বাটন 

েদখা যােব। 

• উ� বাটেন ি�ক করেল আপিন একিট ইনভইস এর সকল তথয্ সম্বিলত পাতা 

আসেব।   

 

িচতৰ্ঃ ইনভইস পাতা 



• েসখােনআরওএকিটPay Now বাটন থাকেব যােত ি�ক করেল েপেম� েগটওেয় 

পাতা আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় পাতা 

• েপেম� েগটওেয় পাতায় PAY ONLINEবাটেন ি�ক করেল েপেম� অপশন পাতা 

আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় অপশনস 

• এরপর েপেম� েগটওেয় অপশনস পাতায় িবকাশ েলােগা িনবর্াচন কের Pay 

Now বাটেন ি�ক করেত হেব।  



 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� িনবর্াচন 

• িবকাশ েপেম� িনবর্াচন করা স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব েযখােন 

েমাবাইল নম্বর (িবকাশ একাউ� েখালা আেছ এরকম েয েকান নম্বর)  িদেত হেব 

এবং CONFIRM বাটেন ি�ক করেত হেব।    

 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� পাতা  

• পৰ্দ� েমাবাইেল একিট েভিরিফেকশন েকাড সম্বিলত েট�ট েমেসজ যােব।  

• উ� েমেসেজর েকাডিট িনেচর ছিবর মত অপশেন টাইপ করেত হেব।  



 

িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� েকাড েভিরিফেকশন 

• িবকাশ নম্বর েভিরিফেকশন স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব 

েযখােন আপনার েমাবাইেলর িবকাশ িপন নম্বর (েগাপন িপন নম্বর) িট টাইপ 

করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ িবকাশ িপন কনফােমর্শন 

• িপন নম্বর িট সিঠক হেল আপনার িবকাশ একাউ� েথেক িনিদর্� পিরমান টাকা 

েকেট যােব এবং িনেচর ছিবর মত একিট কনফােমর্শন েমেসজ আসেব অথর্াৎ 

আপনার েপেম� সফল ভােব স�� হেব।   



 

িচতৰ্ঃ েপেম� সাকেসস েনািটিফেকশন  

  



৫ম ধাপঃ ডাটা কােলকশন 

• ডাটা েপেম� সফলভােব স�� হেল আপনার েরিজ�ারকৃত ইেমইল এ একিট 

েপেম� কনফােমর্শন ইেমইল যােব এবং আপনােক অেটােমিটক ডাটা ডাউনেলােডর 

পাতায় িনেয় যােব।  

• অথবা আপিন Online Data Request > Data Collection েমনুেত িগেয়ও ডাটা 

ডাউনেলাড করেত পারেবন। (িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্) 

• েযখােন আপনার িরেকােয়� কৃত সকল ডাটাগুেলা িল� আকাের েদখােব।  

• েসখােন পৰ্েতয্কিট ডাটা েটিবেলর ডান পােশর কলােম Download Now বাটেন 

ি�ক করেল উ� ডাটা ডাউনেলাড করেত পারেব।  

• এেক্ষেতৰ্ ডাটা অবশয্ই িরেকােয়ে�র এক মােসর মেধয্ ডাউনেলাড করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ ডাটা কােলকশন  

 

 

 



 

 

 

 

 

অনলাইন ডাটা িরেকােয়� 

ময্ানুয়াল 
 

 

 

আপনার িক িক উপা� পৰ্েয়াজন তা বুঝেত সমসয্া হেল এবং অনয্ েকান বয্াপাের ধারণা          

েপেত হেল িন� িলিখত কমর্কতর্ােদর সে� েযাগােযাগ করুনঃ 

নামঃেমাঃ মুশিফকুর রহমান নামঃতাপসী িবশ্বাস 

পদঃ িসে�ম এনািল�, পদঃ েপৰ্াগৰ্ামার, 

েমাবাইল নংঃ+৮৮-০১৭১১-৯৭৯৪৪৭ েমাবাইল নংঃ+৮৮-০১৬২১-৪৬৩০০৫ 

েটিলেফানঃ+৮৮-০২-৪৮১১৭৮৮১  
  



১ম ধাপঃেরিজে�শন ফমর্ পূরণ 

 

িচতৰ্ঃ েরিজে�শন ফমর্  

• মেন রাখেবন (*)িচি�তনাম গুেলা  বা লাল ব� করা নাম গুেলা অবশয্ই সিঠক 

ভােব পূরন করেত হেব ।  

• অবশয্ই সিঠক ইেমইল িদেত হেব েযটা পরবতর্ীেত আপনার েযেকান তথয্ িদেয় 

েসবা পৰ্দান করেব।  

• আপিন যিদ ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেয়  থােকন তেব ডকুেম� আপেলাড করার সময় আপনার 

�ুেড� আইিড কােডর্র �য্ান কিপ আপেলাড করেত  হেব আর অিফিসয়াল েক্ষেতৰ্ 

িনজ িনজ পৰ্িত�ােনর বা  অথরাইেজশন /েরকেমে�শন েলটার আপেলাড করেত 

হেব ।  

• সবেশেষ শতর্াবিল ঘরিট িনবর্াচন কের আপনার েরিজে�শন স�ূণর্ করুন । 

• আপনার পৰ্দ� ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িট সংরক্ষন করুন বা মেন রাখুন 

পরবতর্ীেত লগইন করার জনয্।  



২য় ধাপঃ ইউজার লগইন  

 

িচতৰ্ঃ ইউজার লগইন ফমর্ (লাল িচি�ত ঘের) 

এখন ইউজার লিগন বে� আপনার ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন।  

লগইন প�িতঃ 

• উপের উে�িখত লগইন ফেমর্ েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ইউজার নাম এবং 

পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন। 

• লগইন সফল হেল লগ আউট বাটন ও েরিজে�শন ফেমর্র জায়গায় েরিজে�শন 

তথয্ েদখােব। 

• লগইন বয্থর্ হেল User And Password Don't Match. Please Try 

Again.েলখািট েদখােব।  

• ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ ভুেল েগেল Forgot Passwordবাটেন ি�ক 

করুন।  

• এরপর আপনার ( েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ) ইেমইল এ একিট ইেমইল 

যােব। েযখােন আপনার পাসওয়াডর্ পুনরায় েসট করার অপশন পােবন।  

  



৩য় ধাপঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ পূরণ (১ম পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (১ম পবর্) 

• ডাটা িরকুেয়� ফমর্ টা েদখেত চাইেল অবশয্ই লগইন অব�ায় থাকেত হেব। 

o ডাটা িরকুেয়� ফমর্ এ পৰ্থেম Data Typeঅপশনিট িনবর্াচন করেত হেব। 

o এরপর Frequency অপশনিটেত েয অপশনগুেলা আসেব তার মেধয্ েথেক 

একটা িনবর্াচন করেত হেব।  

o পৰ্দ� Data Type এবং Frequency অনুযায়ী Duration এবং Rate 

অপশনিট িনবর্ািচত হেব । ( উে�ক্ষয্ এই দুইিট অপশন িনবর্াচন করার 

পৰ্েয়াজন নাই ) 

o এরপর েজলার তথয্ িদেত হেব অথর্াৎ District অপশনিট িনবর্াচন করেত 

হেব।  

o এরপর পৰ্দ� েজলা অনুযায়ী Upazilla (উপেজলা) এর েয িল� আসেব 

েসখান েথেক উপেজলা িনবর্াচন করেত হেব।  

o এরপর পৰ্দ� উপেজলা অনুযায়ী River এবং Station িনবর্াচন করেত হেব।  



o উে�খয্ Rainfall এবং Ground Water এর েক্ষেতৰ্ River অপশনিট 

িনবর্াচন করার পৰ্েয়াজন নাই। শুধু Station িনবর্াচন করেলই হেব।  

o এরপর Start Date এবং End Date অপশেন কত তািরখ/বছর েথেক কত 

তািরখ/বছর পযর্� ডাটা িনেবন তা িনবর্াচন করেত হেব।  

o উে�খয্ সকল ডাটা বছর িহেসেব িবেবচয্ হেব।  

• আপিন চাইেল এেকর অিধক ডাটা েযাগ করেত পারেবন Add New বাটেন ি�ক কের। 

• এছাড়াও েকান ডাটা পৰ্েয়াজন না হেল মুেছ িদেত পারেবন Remove Now বাটেন ি�ক 

কের ।  

• তার পের Proceed বাটেন এ ি�ক করেল ডাটা গুেলার ইনভইস িভউ েদখােব।  

৩য় ধাপঃ ডাটািরেকােয়�ফমর্পূরণ (২য় পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (২য় পবর্-ইনভইস িভউ) 

• এর পের আপিন চাইেল Edit Request infoবাটেন (উপেরর ছিবেত লাল িচি�ত ঘের) 

ি�ক কের আবার পুনরায় আেগর পাতায় িফের েযেত পারেবন এবং চাইেল ডাটা এিডট 

করেত পারেবন।  

• সকল ধরেনর ডাটা েরট স�েকর্ জানেত হেল িনেচ উে�িখত েমনুেত ি�ক করুন 



 Data Request > Rate of Data 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা েরট তািলকা 

• আপিন েয ডাটা কৰ্য় করেত ই�ুক তা সাভর্াের  উপি�ত আেছ িকনা পরীক্ষা করার জনয্ 

িনেচ উে�িখতভােব েমনু গুেলােত িগেয় েদেখ িনেত পােরন। 

 

 িচতৰ্ঃ সােফর্স ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 

 



 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  

 

 

িচতৰ্ঃ গৰ্াউ� ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 

 

 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 

 

• এরপর আপনার পৰ্েয়াজনীয় ডকুেম� (পিরচয় শনা�কারী/পৰ্তয্য়নপতৰ্) �য্ান কের 

আপেলাড করুন। (ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেল �ুেড� আইিড কােডর্র �য্ান কিপ গৰ্হনেযাগয্) 

 

িচতৰ্ঃ ডকুেম� আপেলাড 

• এরপর বাংলােদশ পািন উ�য়ন েবােডর্র শতর্াবলী পড়ুন এবং েচক বে� িটক িদন 

• সবেশেষ ফমর্ িট সাবিমট করুন।  

• আপনার ফমর্িট সফলভােব স�� হেল  

• ফমর্িট সফলভােব সাবিমট করা হেল আপনার েদওয়া ইেমইল িঠকানায় একিট ইেমইল 

যােব। উ� ইেমইল িট েচক করুন এবং পরবতর্ীেত আপনার ডাটা িরেকােয়� 

অনুেমাদেনর জনয্ অেপক্ষা করুন।   

• এরপর পািন উ�য়ন েবােডর্র কমর্কতর্াগণ এই িরেকােয়� িট যাচাই কের অনুেমাদন 

করেবন। 

• অনুেমাদন স�� হেল আপনার কােছ আরও একিট ইেমইল আসেব (ইনভইস আকাের 

মূলয্ সহ)।   

• ইেমইল িট ডাউনেলাড কের সংরক্ষন করুন। 

  



৪থর্ ধাপঃ অনলাইন েপেম� 

• Login > Data Request > Data Collection  

• উপের উে�িখত কৰ্মানুসাের েমনু েত ি�ক করেল িনেচর ছিবর মত পাতা আসেব। 

েযখােন আপনার িরেকােয়�কৃত সকল ডাটার তািলকা (ইনভইস তািলকা) এখােন 

েদওয়া থাকেব।  

 
• েয সকল ডাটা অনুেমাদন করা হেয় যােব তার ডান পােশ Pay Now নামক বাটন 

েদখা যােব। 

• উ� বাটেন ি�ক করেল আপিন একিট ইনভইস এর সকল তথয্ সম্বিলত পাতা 

আসেব।   

 

িচতৰ্ঃ ইনভইস পাতা 



• েসখােনআরওএকিটPay Now বাটন থাকেব যােত ি�ক করেল েপেম� েগটওেয় 

পাতা আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় পাতা 

• েপেম� েগটওেয় পাতায় PAY ONLINEবাটেন ি�ক করেল েপেম� অপশন পাতা 

আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় অপশনস 

• এরপর েপেম� েগটওেয় অপশনস পাতায় িবকাশ েলােগা িনবর্াচন কের Pay 

Now বাটেন ি�ক করেত হেব।  



 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� িনবর্াচন 

• িবকাশ েপেম� িনবর্াচন করা স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব েযখােন 

েমাবাইল নম্বর (িবকাশ একাউ� েখালা আেছ এরকম েয েকান নম্বর)  িদেত হেব 

এবং CONFIRM বাটেন ি�ক করেত হেব।    

 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� পাতা  

• পৰ্দ� েমাবাইেল একিট েভিরিফেকশন েকাড সম্বিলত েট�ট েমেসজ যােব।  

• উ� েমেসেজর েকাডিট িনেচর ছিবর মত অপশেন টাইপ করেত হেব।  



 

িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� েকাড েভিরিফেকশন 

• িবকাশ নম্বর েভিরিফেকশন স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব 

েযখােন আপনার েমাবাইেলর িবকাশ িপন নম্বর (েগাপন িপন নম্বর) িট টাইপ 

করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ িবকাশ িপন কনফােমর্শন 

• িপন নম্বর িট সিঠক হেল আপনার িবকাশ একাউ� েথেক িনিদর্� পিরমান টাকা 

েকেট যােব এবং িনেচর ছিবর মত একিট কনফােমর্শন েমেসজ আসেব অথর্াৎ 

আপনার েপেম� সফল ভােব স�� হেব।   



 

িচতৰ্ঃ েপেম� সাকেসস েনািটিফেকশন  

  



৫ম ধাপঃ ডাটা কােলকশন 

• ডাটা েপেম� সফলভােব স�� হেল আপনার েরিজ�ারকৃত ইেমইল এ একিট 

েপেম� কনফােমর্শন ইেমইল যােব এবং আপনােক অেটােমিটক ডাটা ডাউনেলােডর 

পাতায় িনেয় যােব।  

• অথবা আপিন Online Data Request > Data Collection েমনুেত িগেয়ও ডাটা 

ডাউনেলাড করেত পারেবন। (িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্) 

• েযখােন আপনার িরেকােয়� কৃত সকল ডাটাগুেলা িল� আকাের েদখােব।  

• েসখােন পৰ্েতয্কিট ডাটা েটিবেলর ডান পােশর কলােম Download Now বাটেন 

ি�ক করেল উ� ডাটা ডাউনেলাড করেত পারেব।  

• এেক্ষেতৰ্ ডাটা অবশয্ই িরেকােয়ে�র এক মােসর মেধয্ ডাউনেলাড করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ ডাটা কােলকশন  

 

 

 



 

 

 

 

 

অনলাইন ডাটা িরেকােয়� 

ময্ানুয়াল 
 

 

 

আপনার িক িক উপা� পৰ্েয়াজন তা বুঝেত সমসয্া হেল এবং অনয্ েকান বয্াপাের ধারণা          

েপেত হেল িন� িলিখত কমর্কতর্ােদর সে� েযাগােযাগ করুনঃ 

নামঃেমাঃ মুশিফকুর রহমান নামঃতাপসী িবশ্বাস 

পদঃ িসে�ম এনািল�, পদঃ েপৰ্াগৰ্ামার, 

েমাবাইল নংঃ+৮৮-০১৭১১-৯৭৯৪৪৭ েমাবাইল নংঃ+৮৮-০১৬২১-৪৬৩০০৫ 

েটিলেফানঃ+৮৮-০২-৪৮১১৭৮৮১  
  



১ম ধাপঃেরিজে�শন ফমর্ পূরণ 

 

িচতৰ্ঃ েরিজে�শন ফমর্  

• মেন রাখেবন (*)িচি�তনাম গুেলা  বা লাল ব� করা নাম গুেলা অবশয্ই সিঠক 

ভােব পূরন করেত হেব ।  

• অবশয্ই সিঠক ইেমইল িদেত হেব েযটা পরবতর্ীেত আপনার েযেকান তথয্ িদেয় 

েসবা পৰ্দান করেব।  

• আপিন যিদ ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেয়  থােকন তেব ডকুেম� আপেলাড করার সময় আপনার 

�ুেড� আইিড কােডর্র �য্ান কিপ আপেলাড করেত  হেব আর অিফিসয়াল েক্ষেতৰ্ 

িনজ িনজ পৰ্িত�ােনর বা  অথরাইেজশন /েরকেমে�শন েলটার আপেলাড করেত 

হেব ।  

• সবেশেষ শতর্াবিল ঘরিট িনবর্াচন কের আপনার েরিজে�শন স�ূণর্ করুন । 

• আপনার পৰ্দ� ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িট সংরক্ষন করুন বা মেন রাখুন 

পরবতর্ীেত লগইন করার জনয্।  



২য় ধাপঃ ইউজার লগইন  

 

িচতৰ্ঃ ইউজার লগইন ফমর্ (লাল িচি�ত ঘের) 

এখন ইউজার লিগন বে� আপনার ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন।  

লগইন প�িতঃ 

• উপের উে�িখত লগইন ফেমর্ েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ইউজার নাম এবং 

পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন। 

• লগইন সফল হেল লগ আউট বাটন ও েরিজে�শন ফেমর্র জায়গায় েরিজে�শন 

তথয্ েদখােব। 

• লগইন বয্থর্ হেল User And Password Don't Match. Please Try 

Again.েলখািট েদখােব।  

• ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ ভুেল েগেল Forgot Passwordবাটেন ি�ক 

করুন।  

• এরপর আপনার ( েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ) ইেমইল এ একিট ইেমইল 

যােব। েযখােন আপনার পাসওয়াডর্ পুনরায় েসট করার অপশন পােবন।  

  



৩য় ধাপঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ পূরণ (১ম পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (১ম পবর্) 

• ডাটা িরকুেয়� ফমর্ টা েদখেত চাইেল অবশয্ই লগইন অব�ায় থাকেত হেব। 

o ডাটা িরকুেয়� ফমর্ এ পৰ্থেম Data Typeঅপশনিট িনবর্াচন করেত হেব। 

o এরপর Frequency অপশনিটেত েয অপশনগুেলা আসেব তার মেধয্ েথেক 

একটা িনবর্াচন করেত হেব।  

o পৰ্দ� Data Type এবং Frequency অনুযায়ী Duration এবং Rate 

অপশনিট িনবর্ািচত হেব । ( উে�ক্ষয্ এই দুইিট অপশন িনবর্াচন করার 

পৰ্েয়াজন নাই ) 

o এরপর েজলার তথয্ িদেত হেব অথর্াৎ District অপশনিট িনবর্াচন করেত 

হেব।  

o এরপর পৰ্দ� েজলা অনুযায়ী Upazilla (উপেজলা) এর েয িল� আসেব 

েসখান েথেক উপেজলা িনবর্াচন করেত হেব।  

o এরপর পৰ্দ� উপেজলা অনুযায়ী River এবং Station িনবর্াচন করেত হেব।  



o উে�খয্ Rainfall এবং Ground Water এর েক্ষেতৰ্ River অপশনিট 

িনবর্াচন করার পৰ্েয়াজন নাই। শুধু Station িনবর্াচন করেলই হেব।  

o এরপর Start Date এবং End Date অপশেন কত তািরখ/বছর েথেক কত 

তািরখ/বছর পযর্� ডাটা িনেবন তা িনবর্াচন করেত হেব।  

o উে�খয্ সকল ডাটা বছর িহেসেব িবেবচয্ হেব।  

• আপিন চাইেল এেকর অিধক ডাটা েযাগ করেত পারেবন Add New বাটেন ি�ক কের। 

• এছাড়াও েকান ডাটা পৰ্েয়াজন না হেল মুেছ িদেত পারেবন Remove Now বাটেন ি�ক 

কের ।  

• তার পের Proceed বাটেন এ ি�ক করেল ডাটা গুেলার ইনভইস িভউ েদখােব।  

৩য় ধাপঃ ডাটািরেকােয়�ফমর্পূরণ (২য় পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (২য় পবর্-ইনভইস িভউ) 

• এর পের আপিন চাইেল Edit Request infoবাটেন (উপেরর ছিবেত লাল িচি�ত ঘের) 

ি�ক কের আবার পুনরায় আেগর পাতায় িফের েযেত পারেবন এবং চাইেল ডাটা এিডট 

করেত পারেবন।  

• সকল ধরেনর ডাটা েরট স�েকর্ জানেত হেল িনেচ উে�িখত েমনুেত ি�ক করুন 



 Data Request > Rate of Data 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা েরট তািলকা 

• আপিন েয ডাটা কৰ্য় করেত ই�ুক তা সাভর্াের  উপি�ত আেছ িকনা পরীক্ষা করার জনয্ 

িনেচ উে�িখতভােব েমনু গুেলােত িগেয় েদেখ িনেত পােরন। 

 

 িচতৰ্ঃ সােফর্স ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 

 



 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  

 

 

িচতৰ্ঃ গৰ্াউ� ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 

 

 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 

 

• এরপর আপনার পৰ্েয়াজনীয় ডকুেম� (পিরচয় শনা�কারী/পৰ্তয্য়নপতৰ্) �য্ান কের 

আপেলাড করুন। (ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেল �ুেড� আইিড কােডর্র �য্ান কিপ গৰ্হনেযাগয্) 

 

িচতৰ্ঃ ডকুেম� আপেলাড 

• এরপর বাংলােদশ পািন উ�য়ন েবােডর্র শতর্াবলী পড়ুন এবং েচক বে� িটক িদন 

• সবেশেষ ফমর্ িট সাবিমট করুন।  

• আপনার ফমর্িট সফলভােব স�� হেল  

• ফমর্িট সফলভােব সাবিমট করা হেল আপনার েদওয়া ইেমইল িঠকানায় একিট ইেমইল 

যােব। উ� ইেমইল িট েচক করুন এবং পরবতর্ীেত আপনার ডাটা িরেকােয়� 

অনুেমাদেনর জনয্ অেপক্ষা করুন।   

• এরপর পািন উ�য়ন েবােডর্র কমর্কতর্াগণ এই িরেকােয়� িট যাচাই কের অনুেমাদন 

করেবন। 

• অনুেমাদন স�� হেল আপনার কােছ আরও একিট ইেমইল আসেব (ইনভইস আকাের 

মূলয্ সহ)।   

• ইেমইল িট ডাউনেলাড কের সংরক্ষন করুন। 

  



৪থর্ ধাপঃ অনলাইন েপেম� 

• Login > Data Request > Data Collection  

• উপের উে�িখত কৰ্মানুসাের েমনু েত ি�ক করেল িনেচর ছিবর মত পাতা আসেব। 

েযখােন আপনার িরেকােয়�কৃত সকল ডাটার তািলকা (ইনভইস তািলকা) এখােন 

েদওয়া থাকেব।  

 
• েয সকল ডাটা অনুেমাদন করা হেয় যােব তার ডান পােশ Pay Now নামক বাটন 

েদখা যােব। 

• উ� বাটেন ি�ক করেল আপিন একিট ইনভইস এর সকল তথয্ সম্বিলত পাতা 

আসেব।   

 

িচতৰ্ঃ ইনভইস পাতা 



• েসখােনআরওএকিটPay Now বাটন থাকেব যােত ি�ক করেল েপেম� েগটওেয় 

পাতা আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় পাতা 

• েপেম� েগটওেয় পাতায় PAY ONLINEবাটেন ি�ক করেল েপেম� অপশন পাতা 

আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় অপশনস 

• এরপর েপেম� েগটওেয় অপশনস পাতায় িবকাশ েলােগা িনবর্াচন কের Pay 

Now বাটেন ি�ক করেত হেব।  



 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� িনবর্াচন 

• িবকাশ েপেম� িনবর্াচন করা স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব েযখােন 

েমাবাইল নম্বর (িবকাশ একাউ� েখালা আেছ এরকম েয েকান নম্বর)  িদেত হেব 

এবং CONFIRM বাটেন ি�ক করেত হেব।    

 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� পাতা  

• পৰ্দ� েমাবাইেল একিট েভিরিফেকশন েকাড সম্বিলত েট�ট েমেসজ যােব।  

• উ� েমেসেজর েকাডিট িনেচর ছিবর মত অপশেন টাইপ করেত হেব।  



 

িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� েকাড েভিরিফেকশন 

• িবকাশ নম্বর েভিরিফেকশন স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব 

েযখােন আপনার েমাবাইেলর িবকাশ িপন নম্বর (েগাপন িপন নম্বর) িট টাইপ 

করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ িবকাশ িপন কনফােমর্শন 

• িপন নম্বর িট সিঠক হেল আপনার িবকাশ একাউ� েথেক িনিদর্� পিরমান টাকা 

েকেট যােব এবং িনেচর ছিবর মত একিট কনফােমর্শন েমেসজ আসেব অথর্াৎ 

আপনার েপেম� সফল ভােব স�� হেব।   



 

িচতৰ্ঃ েপেম� সাকেসস েনািটিফেকশন  

  



৫ম ধাপঃ ডাটা কােলকশন 

• ডাটা েপেম� সফলভােব স�� হেল আপনার েরিজ�ারকৃত ইেমইল এ একিট 

েপেম� কনফােমর্শন ইেমইল যােব এবং আপনােক অেটােমিটক ডাটা ডাউনেলােডর 

পাতায় িনেয় যােব।  

• অথবা আপিন Online Data Request > Data Collection েমনুেত িগেয়ও ডাটা 

ডাউনেলাড করেত পারেবন। (িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্) 

• েযখােন আপনার িরেকােয়� কৃত সকল ডাটাগুেলা িল� আকাের েদখােব।  

• েসখােন পৰ্েতয্কিট ডাটা েটিবেলর ডান পােশর কলােম Download Now বাটেন 

ি�ক করেল উ� ডাটা ডাউনেলাড করেত পারেব।  

• এেক্ষেতৰ্ ডাটা অবশয্ই িরেকােয়ে�র এক মােসর মেধয্ ডাউনেলাড করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ ডাটা কােলকশন  

 

 

 



 

 

 

 

 

অনলাইন ডাটা িরেকােয়� 

ময্ানুয়াল 
 

 

 

আপনার িক িক উপা� পৰ্েয়াজন তা বুঝেত সমসয্া হেল এবং অনয্ েকান বয্াপাের ধারণা          

েপেত হেল িন� িলিখত কমর্কতর্ােদর সে� েযাগােযাগ করুনঃ 

নামঃেমাঃ মুশিফকুর রহমান নামঃতাপসী িবশ্বাস 

পদঃ িসে�ম এনািল�, পদঃ েপৰ্াগৰ্ামার, 

েমাবাইল নংঃ+৮৮-০১৭১১-৯৭৯৪৪৭ েমাবাইল নংঃ+৮৮-০১৬২১-৪৬৩০০৫ 

েটিলেফানঃ+৮৮-০২-৪৮১১৭৮৮১  
  



১ম ধাপঃেরিজে�শন ফমর্ পূরণ 

 

িচতৰ্ঃ েরিজে�শন ফমর্  

• মেন রাখেবন (*)িচি�তনাম গুেলা  বা লাল ব� করা নাম গুেলা অবশয্ই সিঠক 

ভােব পূরন করেত হেব ।  

• অবশয্ই সিঠক ইেমইল িদেত হেব েযটা পরবতর্ীেত আপনার েযেকান তথয্ িদেয় 

েসবা পৰ্দান করেব।  

• আপিন যিদ ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেয়  থােকন তেব ডকুেম� আপেলাড করার সময় আপনার 

�ুেড� আইিড কােডর্র �য্ান কিপ আপেলাড করেত  হেব আর অিফিসয়াল েক্ষেতৰ্ 

িনজ িনজ পৰ্িত�ােনর বা  অথরাইেজশন /েরকেমে�শন েলটার আপেলাড করেত 

হেব ।  

• সবেশেষ শতর্াবিল ঘরিট িনবর্াচন কের আপনার েরিজে�শন স�ূণর্ করুন । 

• আপনার পৰ্দ� ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িট সংরক্ষন করুন বা মেন রাখুন 

পরবতর্ীেত লগইন করার জনয্।  



২য় ধাপঃ ইউজার লগইন  

 

িচতৰ্ঃ ইউজার লগইন ফমর্ (লাল িচি�ত ঘের) 

এখন ইউজার লিগন বে� আপনার ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন।  

লগইন প�িতঃ 

• উপের উে�িখত লগইন ফেমর্ েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ইউজার নাম এবং 

পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন। 

• লগইন সফল হেল লগ আউট বাটন ও েরিজে�শন ফেমর্র জায়গায় েরিজে�শন 

তথয্ েদখােব। 

• লগইন বয্থর্ হেল User And Password Don't Match. Please Try 

Again.েলখািট েদখােব।  

• ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ ভুেল েগেল Forgot Passwordবাটেন ি�ক 

করুন।  

• এরপর আপনার ( েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ) ইেমইল এ একিট ইেমইল 

যােব। েযখােন আপনার পাসওয়াডর্ পুনরায় েসট করার অপশন পােবন।  

  



৩য় ধাপঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ পূরণ (১ম পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (১ম পবর্) 

• ডাটা িরকুেয়� ফমর্ টা েদখেত চাইেল অবশয্ই লগইন অব�ায় থাকেত হেব। 

o ডাটা িরকুেয়� ফমর্ এ পৰ্থেম Data Typeঅপশনিট িনবর্াচন করেত হেব। 

o এরপর Frequency অপশনিটেত েয অপশনগুেলা আসেব তার মেধয্ েথেক 

একটা িনবর্াচন করেত হেব।  

o পৰ্দ� Data Type এবং Frequency অনুযায়ী Duration এবং Rate 

অপশনিট িনবর্ািচত হেব । ( উে�ক্ষয্ এই দুইিট অপশন িনবর্াচন করার 

পৰ্েয়াজন নাই ) 

o এরপর েজলার তথয্ িদেত হেব অথর্াৎ District অপশনিট িনবর্াচন করেত 

হেব।  

o এরপর পৰ্দ� েজলা অনুযায়ী Upazilla (উপেজলা) এর েয িল� আসেব 

েসখান েথেক উপেজলা িনবর্াচন করেত হেব।  

o এরপর পৰ্দ� উপেজলা অনুযায়ী River এবং Station িনবর্াচন করেত হেব।  



o উে�খয্ Rainfall এবং Ground Water এর েক্ষেতৰ্ River অপশনিট 

িনবর্াচন করার পৰ্েয়াজন নাই। শুধু Station িনবর্াচন করেলই হেব।  

o এরপর Start Date এবং End Date অপশেন কত তািরখ/বছর েথেক কত 

তািরখ/বছর পযর্� ডাটা িনেবন তা িনবর্াচন করেত হেব।  

o উে�খয্ সকল ডাটা বছর িহেসেব িবেবচয্ হেব।  

• আপিন চাইেল এেকর অিধক ডাটা েযাগ করেত পারেবন Add New বাটেন ি�ক কের। 

• এছাড়াও েকান ডাটা পৰ্েয়াজন না হেল মুেছ িদেত পারেবন Remove Now বাটেন ি�ক 

কের ।  

• তার পের Proceed বাটেন এ ি�ক করেল ডাটা গুেলার ইনভইস িভউ েদখােব।  

৩য় ধাপঃ ডাটািরেকােয়�ফমর্পূরণ (২য় পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (২য় পবর্-ইনভইস িভউ) 

• এর পের আপিন চাইেল Edit Request infoবাটেন (উপেরর ছিবেত লাল িচি�ত ঘের) 

ি�ক কের আবার পুনরায় আেগর পাতায় িফের েযেত পারেবন এবং চাইেল ডাটা এিডট 

করেত পারেবন।  

• সকল ধরেনর ডাটা েরট স�েকর্ জানেত হেল িনেচ উে�িখত েমনুেত ি�ক করুন 



 Data Request > Rate of Data 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা েরট তািলকা 

• আপিন েয ডাটা কৰ্য় করেত ই�ুক তা সাভর্াের  উপি�ত আেছ িকনা পরীক্ষা করার জনয্ 

িনেচ উে�িখতভােব েমনু গুেলােত িগেয় েদেখ িনেত পােরন। 

 

 িচতৰ্ঃ সােফর্স ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 

 



 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  

 

 

িচতৰ্ঃ গৰ্াউ� ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 

 

 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 

 

• এরপর আপনার পৰ্েয়াজনীয় ডকুেম� (পিরচয় শনা�কারী/পৰ্তয্য়নপতৰ্) �য্ান কের 

আপেলাড করুন। (ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেল �ুেড� আইিড কােডর্র �য্ান কিপ গৰ্হনেযাগয্) 

 

িচতৰ্ঃ ডকুেম� আপেলাড 

• এরপর বাংলােদশ পািন উ�য়ন েবােডর্র শতর্াবলী পড়ুন এবং েচক বে� িটক িদন 

• সবেশেষ ফমর্ িট সাবিমট করুন।  

• আপনার ফমর্িট সফলভােব স�� হেল  

• ফমর্িট সফলভােব সাবিমট করা হেল আপনার েদওয়া ইেমইল িঠকানায় একিট ইেমইল 

যােব। উ� ইেমইল িট েচক করুন এবং পরবতর্ীেত আপনার ডাটা িরেকােয়� 

অনুেমাদেনর জনয্ অেপক্ষা করুন।   

• এরপর পািন উ�য়ন েবােডর্র কমর্কতর্াগণ এই িরেকােয়� িট যাচাই কের অনুেমাদন 

করেবন। 

• অনুেমাদন স�� হেল আপনার কােছ আরও একিট ইেমইল আসেব (ইনভইস আকাের 

মূলয্ সহ)।   

• ইেমইল িট ডাউনেলাড কের সংরক্ষন করুন। 

  



৪থর্ ধাপঃ অনলাইন েপেম� 

• Login > Data Request > Data Collection  

• উপের উে�িখত কৰ্মানুসাের েমনু েত ি�ক করেল িনেচর ছিবর মত পাতা আসেব। 

েযখােন আপনার িরেকােয়�কৃত সকল ডাটার তািলকা (ইনভইস তািলকা) এখােন 

েদওয়া থাকেব।  

 
• েয সকল ডাটা অনুেমাদন করা হেয় যােব তার ডান পােশ Pay Now নামক বাটন 

েদখা যােব। 

• উ� বাটেন ি�ক করেল আপিন একিট ইনভইস এর সকল তথয্ সম্বিলত পাতা 

আসেব।   

 

িচতৰ্ঃ ইনভইস পাতা 



• েসখােনআরওএকিটPay Now বাটন থাকেব যােত ি�ক করেল েপেম� েগটওেয় 

পাতা আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় পাতা 

• েপেম� েগটওেয় পাতায় PAY ONLINEবাটেন ি�ক করেল েপেম� অপশন পাতা 

আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় অপশনস 

• এরপর েপেম� েগটওেয় অপশনস পাতায় িবকাশ েলােগা িনবর্াচন কের Pay 

Now বাটেন ি�ক করেত হেব।  



 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� িনবর্াচন 

• িবকাশ েপেম� িনবর্াচন করা স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব েযখােন 

েমাবাইল নম্বর (িবকাশ একাউ� েখালা আেছ এরকম েয েকান নম্বর)  িদেত হেব 

এবং CONFIRM বাটেন ি�ক করেত হেব।    

 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� পাতা  

• পৰ্দ� েমাবাইেল একিট েভিরিফেকশন েকাড সম্বিলত েট�ট েমেসজ যােব।  

• উ� েমেসেজর েকাডিট িনেচর ছিবর মত অপশেন টাইপ করেত হেব।  



 

িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� েকাড েভিরিফেকশন 

• িবকাশ নম্বর েভিরিফেকশন স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব 

েযখােন আপনার েমাবাইেলর িবকাশ িপন নম্বর (েগাপন িপন নম্বর) িট টাইপ 

করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ িবকাশ িপন কনফােমর্শন 

• িপন নম্বর িট সিঠক হেল আপনার িবকাশ একাউ� েথেক িনিদর্� পিরমান টাকা 

েকেট যােব এবং িনেচর ছিবর মত একিট কনফােমর্শন েমেসজ আসেব অথর্াৎ 

আপনার েপেম� সফল ভােব স�� হেব।   



 

িচতৰ্ঃ েপেম� সাকেসস েনািটিফেকশন  

  



৫ম ধাপঃ ডাটা কােলকশন 

• ডাটা েপেম� সফলভােব স�� হেল আপনার েরিজ�ারকৃত ইেমইল এ একিট 

েপেম� কনফােমর্শন ইেমইল যােব এবং আপনােক অেটােমিটক ডাটা ডাউনেলােডর 

পাতায় িনেয় যােব।  

• অথবা আপিন Online Data Request > Data Collection েমনুেত িগেয়ও ডাটা 

ডাউনেলাড করেত পারেবন। (িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্) 

• েযখােন আপনার িরেকােয়� কৃত সকল ডাটাগুেলা িল� আকাের েদখােব।  

• েসখােন পৰ্েতয্কিট ডাটা েটিবেলর ডান পােশর কলােম Download Now বাটেন 

ি�ক করেল উ� ডাটা ডাউনেলাড করেত পারেব।  

• এেক্ষেতৰ্ ডাটা অবশয্ই িরেকােয়ে�র এক মােসর মেধয্ ডাউনেলাড করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ ডাটা কােলকশন  

 

 

 



 

 

 

 

 

অনলাইন ডাটা িরেকােয়� 

ময্ানুয়াল 
 

 

 

আপনার িক িক উপা� পৰ্েয়াজন তা বুঝেত সমসয্া হেল এবং অনয্ েকান বয্াপাের ধারণা          

েপেত হেল িন� িলিখত কমর্কতর্ােদর সে� েযাগােযাগ করুনঃ 

নামঃেমাঃ মুশিফকুর রহমান নামঃতাপসী িবশ্বাস 

পদঃ িসে�ম এনািল�, পদঃ েপৰ্াগৰ্ামার, 

েমাবাইল নংঃ+৮৮-০১৭১১-৯৭৯৪৪৭ েমাবাইল নংঃ+৮৮-০১৬২১-৪৬৩০০৫ 

েটিলেফানঃ+৮৮-০২-৪৮১১৭৮৮১  
  



১ম ধাপঃেরিজে�শন ফমর্ পূরণ 

 

িচতৰ্ঃ েরিজে�শন ফমর্  

• মেন রাখেবন (*)িচি�তনাম গুেলা  বা লাল ব� করা নাম গুেলা অবশয্ই সিঠক 

ভােব পূরন করেত হেব ।  

• অবশয্ই সিঠক ইেমইল িদেত হেব েযটা পরবতর্ীেত আপনার েযেকান তথয্ িদেয় 

েসবা পৰ্দান করেব।  

• আপিন যিদ ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেয়  থােকন তেব ডকুেম� আপেলাড করার সময় আপনার 

�ুেড� আইিড কােডর্র �য্ান কিপ আপেলাড করেত  হেব আর অিফিসয়াল েক্ষেতৰ্ 

িনজ িনজ পৰ্িত�ােনর বা  অথরাইেজশন /েরকেমে�শন েলটার আপেলাড করেত 

হেব ।  

• সবেশেষ শতর্াবিল ঘরিট িনবর্াচন কের আপনার েরিজে�শন স�ূণর্ করুন । 

• আপনার পৰ্দ� ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িট সংরক্ষন করুন বা মেন রাখুন 

পরবতর্ীেত লগইন করার জনয্।  



২য় ধাপঃ ইউজার লগইন  

 

িচতৰ্ঃ ইউজার লগইন ফমর্ (লাল িচি�ত ঘের) 

এখন ইউজার লিগন বে� আপনার ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন।  

লগইন প�িতঃ 

• উপের উে�িখত লগইন ফেমর্ েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ইউজার নাম এবং 

পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন। 

• লগইন সফল হেল লগ আউট বাটন ও েরিজে�শন ফেমর্র জায়গায় েরিজে�শন 

তথয্ েদখােব। 

• লগইন বয্থর্ হেল User And Password Don't Match. Please Try 

Again.েলখািট েদখােব।  

• ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ ভুেল েগেল Forgot Passwordবাটেন ি�ক 

করুন।  

• এরপর আপনার ( েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ) ইেমইল এ একিট ইেমইল 

যােব। েযখােন আপনার পাসওয়াডর্ পুনরায় েসট করার অপশন পােবন।  

  



৩য় ধাপঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ পূরণ (১ম পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (১ম পবর্) 

• ডাটা িরকুেয়� ফমর্ টা েদখেত চাইেল অবশয্ই লগইন অব�ায় থাকেত হেব। 

o ডাটা িরকুেয়� ফমর্ এ পৰ্থেম Data Typeঅপশনিট িনবর্াচন করেত হেব। 

o এরপর Frequency অপশনিটেত েয অপশনগুেলা আসেব তার মেধয্ েথেক 

একটা িনবর্াচন করেত হেব।  

o পৰ্দ� Data Type এবং Frequency অনুযায়ী Duration এবং Rate 

অপশনিট িনবর্ািচত হেব । ( উে�ক্ষয্ এই দুইিট অপশন িনবর্াচন করার 

পৰ্েয়াজন নাই ) 

o এরপর েজলার তথয্ িদেত হেব অথর্াৎ District অপশনিট িনবর্াচন করেত 

হেব।  

o এরপর পৰ্দ� েজলা অনুযায়ী Upazilla (উপেজলা) এর েয িল� আসেব 

েসখান েথেক উপেজলা িনবর্াচন করেত হেব।  

o এরপর পৰ্দ� উপেজলা অনুযায়ী River এবং Station িনবর্াচন করেত হেব।  



o উে�খয্ Rainfall এবং Ground Water এর েক্ষেতৰ্ River অপশনিট 

িনবর্াচন করার পৰ্েয়াজন নাই। শুধু Station িনবর্াচন করেলই হেব।  

o এরপর Start Date এবং End Date অপশেন কত তািরখ/বছর েথেক কত 

তািরখ/বছর পযর্� ডাটা িনেবন তা িনবর্াচন করেত হেব।  

o উে�খয্ সকল ডাটা বছর িহেসেব িবেবচয্ হেব।  

• আপিন চাইেল এেকর অিধক ডাটা েযাগ করেত পারেবন Add New বাটেন ি�ক কের। 

• এছাড়াও েকান ডাটা পৰ্েয়াজন না হেল মুেছ িদেত পারেবন Remove Now বাটেন ি�ক 

কের ।  

• তার পের Proceed বাটেন এ ি�ক করেল ডাটা গুেলার ইনভইস িভউ েদখােব।  

৩য় ধাপঃ ডাটািরেকােয়�ফমর্পূরণ (২য় পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (২য় পবর্-ইনভইস িভউ) 

• এর পের আপিন চাইেল Edit Request infoবাটেন (উপেরর ছিবেত লাল িচি�ত ঘের) 

ি�ক কের আবার পুনরায় আেগর পাতায় িফের েযেত পারেবন এবং চাইেল ডাটা এিডট 

করেত পারেবন।  

• সকল ধরেনর ডাটা েরট স�েকর্ জানেত হেল িনেচ উে�িখত েমনুেত ি�ক করুন 



 Data Request > Rate of Data 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা েরট তািলকা 

• আপিন েয ডাটা কৰ্য় করেত ই�ুক তা সাভর্াের  উপি�ত আেছ িকনা পরীক্ষা করার জনয্ 

িনেচ উে�িখতভােব েমনু গুেলােত িগেয় েদেখ িনেত পােরন। 

 

 িচতৰ্ঃ সােফর্স ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 

 



 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  

 

 

িচতৰ্ঃ গৰ্াউ� ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 

 

 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 

 

• এরপর আপনার পৰ্েয়াজনীয় ডকুেম� (পিরচয় শনা�কারী/পৰ্তয্য়নপতৰ্) �য্ান কের 

আপেলাড করুন। (ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেল �ুেড� আইিড কােডর্র �য্ান কিপ গৰ্হনেযাগয্) 

 

িচতৰ্ঃ ডকুেম� আপেলাড 

• এরপর বাংলােদশ পািন উ�য়ন েবােডর্র শতর্াবলী পড়ুন এবং েচক বে� িটক িদন 

• সবেশেষ ফমর্ িট সাবিমট করুন।  

• আপনার ফমর্িট সফলভােব স�� হেল  

• ফমর্িট সফলভােব সাবিমট করা হেল আপনার েদওয়া ইেমইল িঠকানায় একিট ইেমইল 

যােব। উ� ইেমইল িট েচক করুন এবং পরবতর্ীেত আপনার ডাটা িরেকােয়� 

অনুেমাদেনর জনয্ অেপক্ষা করুন।   

• এরপর পািন উ�য়ন েবােডর্র কমর্কতর্াগণ এই িরেকােয়� িট যাচাই কের অনুেমাদন 

করেবন। 

• অনুেমাদন স�� হেল আপনার কােছ আরও একিট ইেমইল আসেব (ইনভইস আকাের 

মূলয্ সহ)।   

• ইেমইল িট ডাউনেলাড কের সংরক্ষন করুন। 

  



৪থর্ ধাপঃ অনলাইন েপেম� 

• Login > Data Request > Data Collection  

• উপের উে�িখত কৰ্মানুসাের েমনু েত ি�ক করেল িনেচর ছিবর মত পাতা আসেব। 

েযখােন আপনার িরেকােয়�কৃত সকল ডাটার তািলকা (ইনভইস তািলকা) এখােন 

েদওয়া থাকেব।  

 
• েয সকল ডাটা অনুেমাদন করা হেয় যােব তার ডান পােশ Pay Now নামক বাটন 

েদখা যােব। 

• উ� বাটেন ি�ক করেল আপিন একিট ইনভইস এর সকল তথয্ সম্বিলত পাতা 

আসেব।   

 

িচতৰ্ঃ ইনভইস পাতা 



• েসখােনআরওএকিটPay Now বাটন থাকেব যােত ি�ক করেল েপেম� েগটওেয় 

পাতা আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় পাতা 

• েপেম� েগটওেয় পাতায় PAY ONLINEবাটেন ি�ক করেল েপেম� অপশন পাতা 

আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় অপশনস 

• এরপর েপেম� েগটওেয় অপশনস পাতায় িবকাশ েলােগা িনবর্াচন কের Pay 

Now বাটেন ি�ক করেত হেব।  



 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� িনবর্াচন 

• িবকাশ েপেম� িনবর্াচন করা স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব েযখােন 

েমাবাইল নম্বর (িবকাশ একাউ� েখালা আেছ এরকম েয েকান নম্বর)  িদেত হেব 

এবং CONFIRM বাটেন ি�ক করেত হেব।    

 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� পাতা  

• পৰ্দ� েমাবাইেল একিট েভিরিফেকশন েকাড সম্বিলত েট�ট েমেসজ যােব।  

• উ� েমেসেজর েকাডিট িনেচর ছিবর মত অপশেন টাইপ করেত হেব।  



 

িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� েকাড েভিরিফেকশন 

• িবকাশ নম্বর েভিরিফেকশন স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব 

েযখােন আপনার েমাবাইেলর িবকাশ িপন নম্বর (েগাপন িপন নম্বর) িট টাইপ 

করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ িবকাশ িপন কনফােমর্শন 

• িপন নম্বর িট সিঠক হেল আপনার িবকাশ একাউ� েথেক িনিদর্� পিরমান টাকা 

েকেট যােব এবং িনেচর ছিবর মত একিট কনফােমর্শন েমেসজ আসেব অথর্াৎ 

আপনার েপেম� সফল ভােব স�� হেব।   



 

িচতৰ্ঃ েপেম� সাকেসস েনািটিফেকশন  

  



৫ম ধাপঃ ডাটা কােলকশন 

• ডাটা েপেম� সফলভােব স�� হেল আপনার েরিজ�ারকৃত ইেমইল এ একিট 

েপেম� কনফােমর্শন ইেমইল যােব এবং আপনােক অেটােমিটক ডাটা ডাউনেলােডর 

পাতায় িনেয় যােব।  

• অথবা আপিন Online Data Request > Data Collection েমনুেত িগেয়ও ডাটা 

ডাউনেলাড করেত পারেবন। (িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্) 

• েযখােন আপনার িরেকােয়� কৃত সকল ডাটাগুেলা িল� আকাের েদখােব।  

• েসখােন পৰ্েতয্কিট ডাটা েটিবেলর ডান পােশর কলােম Download Now বাটেন 

ি�ক করেল উ� ডাটা ডাউনেলাড করেত পারেব।  

• এেক্ষেতৰ্ ডাটা অবশয্ই িরেকােয়ে�র এক মােসর মেধয্ ডাউনেলাড করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ ডাটা কােলকশন  

 

 

 



 

 

 

 

 

অনলাইন ডাটা িরেকােয়� 

ময্ানুয়াল 
 

 

 

আপনার িক িক উপা� পৰ্েয়াজন তা বুঝেত সমসয্া হেল এবং অনয্ েকান বয্াপাের ধারণা          

েপেত হেল িন� িলিখত কমর্কতর্ােদর সে� েযাগােযাগ করুনঃ 

নামঃেমাঃ মুশিফকুর রহমান নামঃতাপসী িবশ্বাস 

পদঃ িসে�ম এনািল�, পদঃ েপৰ্াগৰ্ামার, 

েমাবাইল নংঃ+৮৮-০১৭১১-৯৭৯৪৪৭ েমাবাইল নংঃ+৮৮-০১৬২১-৪৬৩০০৫ 

েটিলেফানঃ+৮৮-০২-৪৮১১৭৮৮১  
  



১ম ধাপঃেরিজে�শন ফমর্ পূরণ 

 

িচতৰ্ঃ েরিজে�শন ফমর্  

• মেন রাখেবন (*)িচি�তনাম গুেলা  বা লাল ব� করা নাম গুেলা অবশয্ই সিঠক 

ভােব পূরন করেত হেব ।  

• অবশয্ই সিঠক ইেমইল িদেত হেব েযটা পরবতর্ীেত আপনার েযেকান তথয্ িদেয় 

েসবা পৰ্দান করেব।  

• আপিন যিদ ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেয়  থােকন তেব ডকুেম� আপেলাড করার সময় আপনার 

�ুেড� আইিড কােডর্র �য্ান কিপ আপেলাড করেত  হেব আর অিফিসয়াল েক্ষেতৰ্ 

িনজ িনজ পৰ্িত�ােনর বা  অথরাইেজশন /েরকেমে�শন েলটার আপেলাড করেত 

হেব ।  

• সবেশেষ শতর্াবিল ঘরিট িনবর্াচন কের আপনার েরিজে�শন স�ূণর্ করুন । 

• আপনার পৰ্দ� ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িট সংরক্ষন করুন বা মেন রাখুন 

পরবতর্ীেত লগইন করার জনয্।  



২য় ধাপঃ ইউজার লগইন  

 

িচতৰ্ঃ ইউজার লগইন ফমর্ (লাল িচি�ত ঘের) 

এখন ইউজার লিগন বে� আপনার ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন।  

লগইন প�িতঃ 

• উপের উে�িখত লগইন ফেমর্ েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ইউজার নাম এবং 

পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন। 

• লগইন সফল হেল লগ আউট বাটন ও েরিজে�শন ফেমর্র জায়গায় েরিজে�শন 

তথয্ েদখােব। 

• লগইন বয্থর্ হেল User And Password Don't Match. Please Try 

Again.েলখািট েদখােব।  

• ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ ভুেল েগেল Forgot Passwordবাটেন ি�ক 

করুন।  

• এরপর আপনার ( েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ) ইেমইল এ একিট ইেমইল 

যােব। েযখােন আপনার পাসওয়াডর্ পুনরায় েসট করার অপশন পােবন।  

  



৩য় ধাপঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ পূরণ (১ম পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (১ম পবর্) 

• ডাটা িরকুেয়� ফমর্ টা েদখেত চাইেল অবশয্ই লগইন অব�ায় থাকেত হেব। 

o ডাটা িরকুেয়� ফমর্ এ পৰ্থেম Data Typeঅপশনিট িনবর্াচন করেত হেব। 

o এরপর Frequency অপশনিটেত েয অপশনগুেলা আসেব তার মেধয্ েথেক 

একটা িনবর্াচন করেত হেব।  

o পৰ্দ� Data Type এবং Frequency অনুযায়ী Duration এবং Rate 

অপশনিট িনবর্ািচত হেব । ( উে�ক্ষয্ এই দুইিট অপশন িনবর্াচন করার 

পৰ্েয়াজন নাই ) 

o এরপর েজলার তথয্ িদেত হেব অথর্াৎ District অপশনিট িনবর্াচন করেত 

হেব।  

o এরপর পৰ্দ� েজলা অনুযায়ী Upazilla (উপেজলা) এর েয িল� আসেব 

েসখান েথেক উপেজলা িনবর্াচন করেত হেব।  

o এরপর পৰ্দ� উপেজলা অনুযায়ী River এবং Station িনবর্াচন করেত হেব।  



o উে�খয্ Rainfall এবং Ground Water এর েক্ষেতৰ্ River অপশনিট 

িনবর্াচন করার পৰ্েয়াজন নাই। শুধু Station িনবর্াচন করেলই হেব।  

o এরপর Start Date এবং End Date অপশেন কত তািরখ/বছর েথেক কত 

তািরখ/বছর পযর্� ডাটা িনেবন তা িনবর্াচন করেত হেব।  

o উে�খয্ সকল ডাটা বছর িহেসেব িবেবচয্ হেব।  

• আপিন চাইেল এেকর অিধক ডাটা েযাগ করেত পারেবন Add New বাটেন ি�ক কের। 

• এছাড়াও েকান ডাটা পৰ্েয়াজন না হেল মুেছ িদেত পারেবন Remove Now বাটেন ি�ক 

কের ।  

• তার পের Proceed বাটেন এ ি�ক করেল ডাটা গুেলার ইনভইস িভউ েদখােব।  

৩য় ধাপঃ ডাটািরেকােয়�ফমর্পূরণ (২য় পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (২য় পবর্-ইনভইস িভউ) 

• এর পের আপিন চাইেল Edit Request infoবাটেন (উপেরর ছিবেত লাল িচি�ত ঘের) 

ি�ক কের আবার পুনরায় আেগর পাতায় িফের েযেত পারেবন এবং চাইেল ডাটা এিডট 

করেত পারেবন।  

• সকল ধরেনর ডাটা েরট স�েকর্ জানেত হেল িনেচ উে�িখত েমনুেত ি�ক করুন 



 Data Request > Rate of Data 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা েরট তািলকা 

• আপিন েয ডাটা কৰ্য় করেত ই�ুক তা সাভর্াের  উপি�ত আেছ িকনা পরীক্ষা করার জনয্ 

িনেচ উে�িখতভােব েমনু গুেলােত িগেয় েদেখ িনেত পােরন। 

 

 িচতৰ্ঃ সােফর্স ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 

 



 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  

 

 

িচতৰ্ঃ গৰ্াউ� ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 

 

 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 

 

• এরপর আপনার পৰ্েয়াজনীয় ডকুেম� (পিরচয় শনা�কারী/পৰ্তয্য়নপতৰ্) �য্ান কের 

আপেলাড করুন। (ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেল �ুেড� আইিড কােডর্র �য্ান কিপ গৰ্হনেযাগয্) 

 

িচতৰ্ঃ ডকুেম� আপেলাড 

• এরপর বাংলােদশ পািন উ�য়ন েবােডর্র শতর্াবলী পড়ুন এবং েচক বে� িটক িদন 

• সবেশেষ ফমর্ িট সাবিমট করুন।  

• আপনার ফমর্িট সফলভােব স�� হেল  

• ফমর্িট সফলভােব সাবিমট করা হেল আপনার েদওয়া ইেমইল িঠকানায় একিট ইেমইল 

যােব। উ� ইেমইল িট েচক করুন এবং পরবতর্ীেত আপনার ডাটা িরেকােয়� 

অনুেমাদেনর জনয্ অেপক্ষা করুন।   

• এরপর পািন উ�য়ন েবােডর্র কমর্কতর্াগণ এই িরেকােয়� িট যাচাই কের অনুেমাদন 

করেবন। 

• অনুেমাদন স�� হেল আপনার কােছ আরও একিট ইেমইল আসেব (ইনভইস আকাের 

মূলয্ সহ)।   

• ইেমইল িট ডাউনেলাড কের সংরক্ষন করুন। 

  



৪থর্ ধাপঃ অনলাইন েপেম� 

• Login > Data Request > Data Collection  

• উপের উে�িখত কৰ্মানুসাের েমনু েত ি�ক করেল িনেচর ছিবর মত পাতা আসেব। 

েযখােন আপনার িরেকােয়�কৃত সকল ডাটার তািলকা (ইনভইস তািলকা) এখােন 

েদওয়া থাকেব।  

 
• েয সকল ডাটা অনুেমাদন করা হেয় যােব তার ডান পােশ Pay Now নামক বাটন 

েদখা যােব। 

• উ� বাটেন ি�ক করেল আপিন একিট ইনভইস এর সকল তথয্ সম্বিলত পাতা 

আসেব।   

 

িচতৰ্ঃ ইনভইস পাতা 



• েসখােনআরওএকিটPay Now বাটন থাকেব যােত ি�ক করেল েপেম� েগটওেয় 

পাতা আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় পাতা 

• েপেম� েগটওেয় পাতায় PAY ONLINEবাটেন ি�ক করেল েপেম� অপশন পাতা 

আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় অপশনস 

• এরপর েপেম� েগটওেয় অপশনস পাতায় িবকাশ েলােগা িনবর্াচন কের Pay 

Now বাটেন ি�ক করেত হেব।  



 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� িনবর্াচন 

• িবকাশ েপেম� িনবর্াচন করা স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব েযখােন 

েমাবাইল নম্বর (িবকাশ একাউ� েখালা আেছ এরকম েয েকান নম্বর)  িদেত হেব 

এবং CONFIRM বাটেন ি�ক করেত হেব।    

 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� পাতা  

• পৰ্দ� েমাবাইেল একিট েভিরিফেকশন েকাড সম্বিলত েট�ট েমেসজ যােব।  

• উ� েমেসেজর েকাডিট িনেচর ছিবর মত অপশেন টাইপ করেত হেব।  



 

িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� েকাড েভিরিফেকশন 

• িবকাশ নম্বর েভিরিফেকশন স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব 

েযখােন আপনার েমাবাইেলর িবকাশ িপন নম্বর (েগাপন িপন নম্বর) িট টাইপ 

করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ িবকাশ িপন কনফােমর্শন 

• িপন নম্বর িট সিঠক হেল আপনার িবকাশ একাউ� েথেক িনিদর্� পিরমান টাকা 

েকেট যােব এবং িনেচর ছিবর মত একিট কনফােমর্শন েমেসজ আসেব অথর্াৎ 

আপনার েপেম� সফল ভােব স�� হেব।   



 

িচতৰ্ঃ েপেম� সাকেসস েনািটিফেকশন  

  



৫ম ধাপঃ ডাটা কােলকশন 

• ডাটা েপেম� সফলভােব স�� হেল আপনার েরিজ�ারকৃত ইেমইল এ একিট 

েপেম� কনফােমর্শন ইেমইল যােব এবং আপনােক অেটােমিটক ডাটা ডাউনেলােডর 

পাতায় িনেয় যােব।  

• অথবা আপিন Online Data Request > Data Collection েমনুেত িগেয়ও ডাটা 

ডাউনেলাড করেত পারেবন। (িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্) 

• েযখােন আপনার িরেকােয়� কৃত সকল ডাটাগুেলা িল� আকাের েদখােব।  

• েসখােন পৰ্েতয্কিট ডাটা েটিবেলর ডান পােশর কলােম Download Now বাটেন 

ি�ক করেল উ� ডাটা ডাউনেলাড করেত পারেব।  

• এেক্ষেতৰ্ ডাটা অবশয্ই িরেকােয়ে�র এক মােসর মেধয্ ডাউনেলাড করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ ডাটা কােলকশন  

 

 

 



 

 

 

 

 

অনলাইন ডাটা িরেকােয়� 

ময্ানুয়াল 
 

 

 

আপনার িক িক উপা� পৰ্েয়াজন তা বুঝেত সমসয্া হেল এবং অনয্ েকান বয্াপাের ধারণা          

েপেত হেল িন� িলিখত কমর্কতর্ােদর সে� েযাগােযাগ করুনঃ 

নামঃেমাঃ মুশিফকুর রহমান নামঃতাপসী িবশ্বাস 

পদঃ িসে�ম এনািল�, পদঃ েপৰ্াগৰ্ামার, 

েমাবাইল নংঃ+৮৮-০১৭১১-৯৭৯৪৪৭ েমাবাইল নংঃ+৮৮-০১৬২১-৪৬৩০০৫ 

েটিলেফানঃ+৮৮-০২-৪৮১১৭৮৮১  
  



১ম ধাপঃেরিজে�শন ফমর্ পূরণ 

 

িচতৰ্ঃ েরিজে�শন ফমর্  

• মেন রাখেবন (*)িচি�তনাম গুেলা  বা লাল ব� করা নাম গুেলা অবশয্ই সিঠক 

ভােব পূরন করেত হেব ।  

• অবশয্ই সিঠক ইেমইল িদেত হেব েযটা পরবতর্ীেত আপনার েযেকান তথয্ িদেয় 

েসবা পৰ্দান করেব।  

• আপিন যিদ ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেয়  থােকন তেব ডকুেম� আপেলাড করার সময় আপনার 

�ুেড� আইিড কােডর্র �য্ান কিপ আপেলাড করেত  হেব আর অিফিসয়াল েক্ষেতৰ্ 

িনজ িনজ পৰ্িত�ােনর বা  অথরাইেজশন /েরকেমে�শন েলটার আপেলাড করেত 

হেব ।  

• সবেশেষ শতর্াবিল ঘরিট িনবর্াচন কের আপনার েরিজে�শন স�ূণর্ করুন । 

• আপনার পৰ্দ� ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িট সংরক্ষন করুন বা মেন রাখুন 

পরবতর্ীেত লগইন করার জনয্।  



২য় ধাপঃ ইউজার লগইন  

 

িচতৰ্ঃ ইউজার লগইন ফমর্ (লাল িচি�ত ঘের) 

এখন ইউজার লিগন বে� আপনার ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন।  

লগইন প�িতঃ 

• উপের উে�িখত লগইন ফেমর্ েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ইউজার নাম এবং 

পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন। 

• লগইন সফল হেল লগ আউট বাটন ও েরিজে�শন ফেমর্র জায়গায় েরিজে�শন 

তথয্ েদখােব। 

• লগইন বয্থর্ হেল User And Password Don't Match. Please Try 

Again.েলখািট েদখােব।  

• ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ ভুেল েগেল Forgot Passwordবাটেন ি�ক 

করুন।  

• এরপর আপনার ( েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ) ইেমইল এ একিট ইেমইল 

যােব। েযখােন আপনার পাসওয়াডর্ পুনরায় েসট করার অপশন পােবন।  

  



৩য় ধাপঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ পূরণ (১ম পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (১ম পবর্) 

• ডাটা িরকুেয়� ফমর্ টা েদখেত চাইেল অবশয্ই লগইন অব�ায় থাকেত হেব। 

o ডাটা িরকুেয়� ফমর্ এ পৰ্থেম Data Typeঅপশনিট িনবর্াচন করেত হেব। 

o এরপর Frequency অপশনিটেত েয অপশনগুেলা আসেব তার মেধয্ েথেক 

একটা িনবর্াচন করেত হেব।  

o পৰ্দ� Data Type এবং Frequency অনুযায়ী Duration এবং Rate 

অপশনিট িনবর্ািচত হেব । ( উে�ক্ষয্ এই দুইিট অপশন িনবর্াচন করার 

পৰ্েয়াজন নাই ) 

o এরপর েজলার তথয্ িদেত হেব অথর্াৎ District অপশনিট িনবর্াচন করেত 

হেব।  

o এরপর পৰ্দ� েজলা অনুযায়ী Upazilla (উপেজলা) এর েয িল� আসেব 

েসখান েথেক উপেজলা িনবর্াচন করেত হেব।  

o এরপর পৰ্দ� উপেজলা অনুযায়ী River এবং Station িনবর্াচন করেত হেব।  



o উে�খয্ Rainfall এবং Ground Water এর েক্ষেতৰ্ River অপশনিট 

িনবর্াচন করার পৰ্েয়াজন নাই। শুধু Station িনবর্াচন করেলই হেব।  

o এরপর Start Date এবং End Date অপশেন কত তািরখ/বছর েথেক কত 

তািরখ/বছর পযর্� ডাটা িনেবন তা িনবর্াচন করেত হেব।  

o উে�খয্ সকল ডাটা বছর িহেসেব িবেবচয্ হেব।  

• আপিন চাইেল এেকর অিধক ডাটা েযাগ করেত পারেবন Add New বাটেন ি�ক কের। 

• এছাড়াও েকান ডাটা পৰ্েয়াজন না হেল মুেছ িদেত পারেবন Remove Now বাটেন ি�ক 

কের ।  

• তার পের Proceed বাটেন এ ি�ক করেল ডাটা গুেলার ইনভইস িভউ েদখােব।  

৩য় ধাপঃ ডাটািরেকােয়�ফমর্পূরণ (২য় পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (২য় পবর্-ইনভইস িভউ) 

• এর পের আপিন চাইেল Edit Request infoবাটেন (উপেরর ছিবেত লাল িচি�ত ঘের) 

ি�ক কের আবার পুনরায় আেগর পাতায় িফের েযেত পারেবন এবং চাইেল ডাটা এিডট 

করেত পারেবন।  

• সকল ধরেনর ডাটা েরট স�েকর্ জানেত হেল িনেচ উে�িখত েমনুেত ি�ক করুন 



 Data Request > Rate of Data 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা েরট তািলকা 

• আপিন েয ডাটা কৰ্য় করেত ই�ুক তা সাভর্াের  উপি�ত আেছ িকনা পরীক্ষা করার জনয্ 

িনেচ উে�িখতভােব েমনু গুেলােত িগেয় েদেখ িনেত পােরন। 

 

 িচতৰ্ঃ সােফর্স ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 

 



 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  

 

 

িচতৰ্ঃ গৰ্াউ� ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 

 

 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 

 

• এরপর আপনার পৰ্েয়াজনীয় ডকুেম� (পিরচয় শনা�কারী/পৰ্তয্য়নপতৰ্) �য্ান কের 

আপেলাড করুন। (ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেল �ুেড� আইিড কােডর্র �য্ান কিপ গৰ্হনেযাগয্) 

 

িচতৰ্ঃ ডকুেম� আপেলাড 

• এরপর বাংলােদশ পািন উ�য়ন েবােডর্র শতর্াবলী পড়ুন এবং েচক বে� িটক িদন 

• সবেশেষ ফমর্ িট সাবিমট করুন।  

• আপনার ফমর্িট সফলভােব স�� হেল  

• ফমর্িট সফলভােব সাবিমট করা হেল আপনার েদওয়া ইেমইল িঠকানায় একিট ইেমইল 

যােব। উ� ইেমইল িট েচক করুন এবং পরবতর্ীেত আপনার ডাটা িরেকােয়� 

অনুেমাদেনর জনয্ অেপক্ষা করুন।   

• এরপর পািন উ�য়ন েবােডর্র কমর্কতর্াগণ এই িরেকােয়� িট যাচাই কের অনুেমাদন 

করেবন। 

• অনুেমাদন স�� হেল আপনার কােছ আরও একিট ইেমইল আসেব (ইনভইস আকাের 

মূলয্ সহ)।   

• ইেমইল িট ডাউনেলাড কের সংরক্ষন করুন। 

  



৪থর্ ধাপঃ অনলাইন েপেম� 

• Login > Data Request > Data Collection  

• উপের উে�িখত কৰ্মানুসাের েমনু েত ি�ক করেল িনেচর ছিবর মত পাতা আসেব। 

েযখােন আপনার িরেকােয়�কৃত সকল ডাটার তািলকা (ইনভইস তািলকা) এখােন 

েদওয়া থাকেব।  

 
• েয সকল ডাটা অনুেমাদন করা হেয় যােব তার ডান পােশ Pay Now নামক বাটন 

েদখা যােব। 

• উ� বাটেন ি�ক করেল আপিন একিট ইনভইস এর সকল তথয্ সম্বিলত পাতা 

আসেব।   

 

িচতৰ্ঃ ইনভইস পাতা 



• েসখােনআরওএকিটPay Now বাটন থাকেব যােত ি�ক করেল েপেম� েগটওেয় 

পাতা আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় পাতা 

• েপেম� েগটওেয় পাতায় PAY ONLINEবাটেন ি�ক করেল েপেম� অপশন পাতা 

আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় অপশনস 

• এরপর েপেম� েগটওেয় অপশনস পাতায় িবকাশ েলােগা িনবর্াচন কের Pay 

Now বাটেন ি�ক করেত হেব।  



 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� িনবর্াচন 

• িবকাশ েপেম� িনবর্াচন করা স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব েযখােন 

েমাবাইল নম্বর (িবকাশ একাউ� েখালা আেছ এরকম েয েকান নম্বর)  িদেত হেব 

এবং CONFIRM বাটেন ি�ক করেত হেব।    

 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� পাতা  

• পৰ্দ� েমাবাইেল একিট েভিরিফেকশন েকাড সম্বিলত েট�ট েমেসজ যােব।  

• উ� েমেসেজর েকাডিট িনেচর ছিবর মত অপশেন টাইপ করেত হেব।  



 

িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� েকাড েভিরিফেকশন 

• িবকাশ নম্বর েভিরিফেকশন স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব 

েযখােন আপনার েমাবাইেলর িবকাশ িপন নম্বর (েগাপন িপন নম্বর) িট টাইপ 

করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ িবকাশ িপন কনফােমর্শন 

• িপন নম্বর িট সিঠক হেল আপনার িবকাশ একাউ� েথেক িনিদর্� পিরমান টাকা 

েকেট যােব এবং িনেচর ছিবর মত একিট কনফােমর্শন েমেসজ আসেব অথর্াৎ 

আপনার েপেম� সফল ভােব স�� হেব।   



 

িচতৰ্ঃ েপেম� সাকেসস েনািটিফেকশন  

  



৫ম ধাপঃ ডাটা কােলকশন 

• ডাটা েপেম� সফলভােব স�� হেল আপনার েরিজ�ারকৃত ইেমইল এ একিট 

েপেম� কনফােমর্শন ইেমইল যােব এবং আপনােক অেটােমিটক ডাটা ডাউনেলােডর 

পাতায় িনেয় যােব।  

• অথবা আপিন Online Data Request > Data Collection েমনুেত িগেয়ও ডাটা 

ডাউনেলাড করেত পারেবন। (িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্) 

• েযখােন আপনার িরেকােয়� কৃত সকল ডাটাগুেলা িল� আকাের েদখােব।  

• েসখােন পৰ্েতয্কিট ডাটা েটিবেলর ডান পােশর কলােম Download Now বাটেন 

ি�ক করেল উ� ডাটা ডাউনেলাড করেত পারেব।  

• এেক্ষেতৰ্ ডাটা অবশয্ই িরেকােয়ে�র এক মােসর মেধয্ ডাউনেলাড করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ ডাটা কােলকশন  

 

 

 



 

 

 

 

 

অনলাইন ডাটা িরেকােয়� 

ময্ানুয়াল 
 

 

 

আপনার িক িক উপা� পৰ্েয়াজন তা বুঝেত সমসয্া হেল এবং অনয্ েকান বয্াপাের ধারণা          

েপেত হেল িন� িলিখত কমর্কতর্ােদর সে� েযাগােযাগ করুনঃ 

নামঃেমাঃ মুশিফকুর রহমান নামঃতাপসী িবশ্বাস 

পদঃ িসে�ম এনািল�, পদঃ েপৰ্াগৰ্ামার, 

েমাবাইল নংঃ+৮৮-০১৭১১-৯৭৯৪৪৭ েমাবাইল নংঃ+৮৮-০১৬২১-৪৬৩০০৫ 

েটিলেফানঃ+৮৮-০২-৪৮১১৭৮৮১  
  



১ম ধাপঃেরিজে�শন ফমর্ পূরণ 

 

িচতৰ্ঃ েরিজে�শন ফমর্  

• মেন রাখেবন (*)িচি�তনাম গুেলা  বা লাল ব� করা নাম গুেলা অবশয্ই সিঠক 

ভােব পূরন করেত হেব ।  

• অবশয্ই সিঠক ইেমইল িদেত হেব েযটা পরবতর্ীেত আপনার েযেকান তথয্ িদেয় 

েসবা পৰ্দান করেব।  

• আপিন যিদ ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেয়  থােকন তেব ডকুেম� আপেলাড করার সময় আপনার 

�ুেড� আইিড কােডর্র �য্ান কিপ আপেলাড করেত  হেব আর অিফিসয়াল েক্ষেতৰ্ 

িনজ িনজ পৰ্িত�ােনর বা  অথরাইেজশন /েরকেমে�শন েলটার আপেলাড করেত 

হেব ।  

• সবেশেষ শতর্াবিল ঘরিট িনবর্াচন কের আপনার েরিজে�শন স�ূণর্ করুন । 

• আপনার পৰ্দ� ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িট সংরক্ষন করুন বা মেন রাখুন 

পরবতর্ীেত লগইন করার জনয্।  



২য় ধাপঃ ইউজার লগইন  

 

িচতৰ্ঃ ইউজার লগইন ফমর্ (লাল িচি�ত ঘের) 

এখন ইউজার লিগন বে� আপনার ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন।  

লগইন প�িতঃ 

• উপের উে�িখত লগইন ফেমর্ েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ইউজার নাম এবং 

পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন। 

• লগইন সফল হেল লগ আউট বাটন ও েরিজে�শন ফেমর্র জায়গায় েরিজে�শন 

তথয্ েদখােব। 

• লগইন বয্থর্ হেল User And Password Don't Match. Please Try 

Again.েলখািট েদখােব।  

• ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ ভুেল েগেল Forgot Passwordবাটেন ি�ক 

করুন।  

• এরপর আপনার ( েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ) ইেমইল এ একিট ইেমইল 

যােব। েযখােন আপনার পাসওয়াডর্ পুনরায় েসট করার অপশন পােবন।  

  



৩য় ধাপঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ পূরণ (১ম পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (১ম পবর্) 

• ডাটা িরকুেয়� ফমর্ টা েদখেত চাইেল অবশয্ই লগইন অব�ায় থাকেত হেব। 

o ডাটা িরকুেয়� ফমর্ এ পৰ্থেম Data Typeঅপশনিট িনবর্াচন করেত হেব। 

o এরপর Frequency অপশনিটেত েয অপশনগুেলা আসেব তার মেধয্ েথেক 

একটা িনবর্াচন করেত হেব।  

o পৰ্দ� Data Type এবং Frequency অনুযায়ী Duration এবং Rate 

অপশনিট িনবর্ািচত হেব । ( উে�ক্ষয্ এই দুইিট অপশন িনবর্াচন করার 

পৰ্েয়াজন নাই ) 

o এরপর েজলার তথয্ িদেত হেব অথর্াৎ District অপশনিট িনবর্াচন করেত 

হেব।  

o এরপর পৰ্দ� েজলা অনুযায়ী Upazilla (উপেজলা) এর েয িল� আসেব 

েসখান েথেক উপেজলা িনবর্াচন করেত হেব।  

o এরপর পৰ্দ� উপেজলা অনুযায়ী River এবং Station িনবর্াচন করেত হেব।  



o উে�খয্ Rainfall এবং Ground Water এর েক্ষেতৰ্ River অপশনিট 

িনবর্াচন করার পৰ্েয়াজন নাই। শুধু Station িনবর্াচন করেলই হেব।  

o এরপর Start Date এবং End Date অপশেন কত তািরখ/বছর েথেক কত 

তািরখ/বছর পযর্� ডাটা িনেবন তা িনবর্াচন করেত হেব।  

o উে�খয্ সকল ডাটা বছর িহেসেব িবেবচয্ হেব।  

• আপিন চাইেল এেকর অিধক ডাটা েযাগ করেত পারেবন Add New বাটেন ি�ক কের। 

• এছাড়াও েকান ডাটা পৰ্েয়াজন না হেল মুেছ িদেত পারেবন Remove Now বাটেন ি�ক 

কের ।  

• তার পের Proceed বাটেন এ ি�ক করেল ডাটা গুেলার ইনভইস িভউ েদখােব।  

৩য় ধাপঃ ডাটািরেকােয়�ফমর্পূরণ (২য় পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (২য় পবর্-ইনভইস িভউ) 

• এর পের আপিন চাইেল Edit Request infoবাটেন (উপেরর ছিবেত লাল িচি�ত ঘের) 

ি�ক কের আবার পুনরায় আেগর পাতায় িফের েযেত পারেবন এবং চাইেল ডাটা এিডট 

করেত পারেবন।  

• সকল ধরেনর ডাটা েরট স�েকর্ জানেত হেল িনেচ উে�িখত েমনুেত ি�ক করুন 



 Data Request > Rate of Data 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা েরট তািলকা 

• আপিন েয ডাটা কৰ্য় করেত ই�ুক তা সাভর্াের  উপি�ত আেছ িকনা পরীক্ষা করার জনয্ 

িনেচ উে�িখতভােব েমনু গুেলােত িগেয় েদেখ িনেত পােরন। 

 

 িচতৰ্ঃ সােফর্স ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 

 



 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  

 

 

িচতৰ্ঃ গৰ্াউ� ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 

 

 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 

 

• এরপর আপনার পৰ্েয়াজনীয় ডকুেম� (পিরচয় শনা�কারী/পৰ্তয্য়নপতৰ্) �য্ান কের 

আপেলাড করুন। (ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেল �ুেড� আইিড কােডর্র �য্ান কিপ গৰ্হনেযাগয্) 

 

িচতৰ্ঃ ডকুেম� আপেলাড 

• এরপর বাংলােদশ পািন উ�য়ন েবােডর্র শতর্াবলী পড়ুন এবং েচক বে� িটক িদন 

• সবেশেষ ফমর্ িট সাবিমট করুন।  

• আপনার ফমর্িট সফলভােব স�� হেল  

• ফমর্িট সফলভােব সাবিমট করা হেল আপনার েদওয়া ইেমইল িঠকানায় একিট ইেমইল 

যােব। উ� ইেমইল িট েচক করুন এবং পরবতর্ীেত আপনার ডাটা িরেকােয়� 

অনুেমাদেনর জনয্ অেপক্ষা করুন।   

• এরপর পািন উ�য়ন েবােডর্র কমর্কতর্াগণ এই িরেকােয়� িট যাচাই কের অনুেমাদন 

করেবন। 

• অনুেমাদন স�� হেল আপনার কােছ আরও একিট ইেমইল আসেব (ইনভইস আকাের 

মূলয্ সহ)।   

• ইেমইল িট ডাউনেলাড কের সংরক্ষন করুন। 

  



৪থর্ ধাপঃ অনলাইন েপেম� 

• Login > Data Request > Data Collection  

• উপের উে�িখত কৰ্মানুসাের েমনু েত ি�ক করেল িনেচর ছিবর মত পাতা আসেব। 

েযখােন আপনার িরেকােয়�কৃত সকল ডাটার তািলকা (ইনভইস তািলকা) এখােন 

েদওয়া থাকেব।  

 
• েয সকল ডাটা অনুেমাদন করা হেয় যােব তার ডান পােশ Pay Now নামক বাটন 

েদখা যােব। 

• উ� বাটেন ি�ক করেল আপিন একিট ইনভইস এর সকল তথয্ সম্বিলত পাতা 

আসেব।   

 

িচতৰ্ঃ ইনভইস পাতা 



• েসখােনআরওএকিটPay Now বাটন থাকেব যােত ি�ক করেল েপেম� েগটওেয় 

পাতা আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় পাতা 

• েপেম� েগটওেয় পাতায় PAY ONLINEবাটেন ি�ক করেল েপেম� অপশন পাতা 

আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় অপশনস 

• এরপর েপেম� েগটওেয় অপশনস পাতায় িবকাশ েলােগা িনবর্াচন কের Pay 

Now বাটেন ি�ক করেত হেব।  



 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� িনবর্াচন 

• িবকাশ েপেম� িনবর্াচন করা স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব েযখােন 

েমাবাইল নম্বর (িবকাশ একাউ� েখালা আেছ এরকম েয েকান নম্বর)  িদেত হেব 

এবং CONFIRM বাটেন ি�ক করেত হেব।    

 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� পাতা  

• পৰ্দ� েমাবাইেল একিট েভিরিফেকশন েকাড সম্বিলত েট�ট েমেসজ যােব।  

• উ� েমেসেজর েকাডিট িনেচর ছিবর মত অপশেন টাইপ করেত হেব।  



 

িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� েকাড েভিরিফেকশন 

• িবকাশ নম্বর েভিরিফেকশন স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব 

েযখােন আপনার েমাবাইেলর িবকাশ িপন নম্বর (েগাপন িপন নম্বর) িট টাইপ 

করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ িবকাশ িপন কনফােমর্শন 

• িপন নম্বর িট সিঠক হেল আপনার িবকাশ একাউ� েথেক িনিদর্� পিরমান টাকা 

েকেট যােব এবং িনেচর ছিবর মত একিট কনফােমর্শন েমেসজ আসেব অথর্াৎ 

আপনার েপেম� সফল ভােব স�� হেব।   



 

িচতৰ্ঃ েপেম� সাকেসস েনািটিফেকশন  

  



৫ম ধাপঃ ডাটা কােলকশন 

• ডাটা েপেম� সফলভােব স�� হেল আপনার েরিজ�ারকৃত ইেমইল এ একিট 

েপেম� কনফােমর্শন ইেমইল যােব এবং আপনােক অেটােমিটক ডাটা ডাউনেলােডর 

পাতায় িনেয় যােব।  

• অথবা আপিন Online Data Request > Data Collection েমনুেত িগেয়ও ডাটা 

ডাউনেলাড করেত পারেবন। (িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্) 

• েযখােন আপনার িরেকােয়� কৃত সকল ডাটাগুেলা িল� আকাের েদখােব।  

• েসখােন পৰ্েতয্কিট ডাটা েটিবেলর ডান পােশর কলােম Download Now বাটেন 

ি�ক করেল উ� ডাটা ডাউনেলাড করেত পারেব।  

• এেক্ষেতৰ্ ডাটা অবশয্ই িরেকােয়ে�র এক মােসর মেধয্ ডাউনেলাড করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ ডাটা কােলকশন  

 

 

 



 

 

 

 

 

অনলাইন ডাটা িরেকােয়� 

ময্ানুয়াল 
 

 

 

আপনার িক িক উপা� পৰ্েয়াজন তা বুঝেত সমসয্া হেল এবং অনয্ েকান বয্াপাের ধারণা          

েপেত হেল িন� িলিখত কমর্কতর্ােদর সে� েযাগােযাগ করুনঃ 

নামঃেমাঃ মুশিফকুর রহমান নামঃতাপসী িবশ্বাস 

পদঃ িসে�ম এনািল�, পদঃ েপৰ্াগৰ্ামার, 

েমাবাইল নংঃ+৮৮-০১৭১১-৯৭৯৪৪৭ েমাবাইল নংঃ+৮৮-০১৬২১-৪৬৩০০৫ 

েটিলেফানঃ+৮৮-০২-৪৮১১৭৮৮১  
  



১ম ধাপঃেরিজে�শন ফমর্ পূরণ 

 

িচতৰ্ঃ েরিজে�শন ফমর্  

• মেন রাখেবন (*)িচি�তনাম গুেলা  বা লাল ব� করা নাম গুেলা অবশয্ই সিঠক 

ভােব পূরন করেত হেব ।  

• অবশয্ই সিঠক ইেমইল িদেত হেব েযটা পরবতর্ীেত আপনার েযেকান তথয্ িদেয় 

েসবা পৰ্দান করেব।  

• আপিন যিদ ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেয়  থােকন তেব ডকুেম� আপেলাড করার সময় আপনার 

�ুেড� আইিড কােডর্র �য্ান কিপ আপেলাড করেত  হেব আর অিফিসয়াল েক্ষেতৰ্ 

িনজ িনজ পৰ্িত�ােনর বা  অথরাইেজশন /েরকেমে�শন েলটার আপেলাড করেত 

হেব ।  

• সবেশেষ শতর্াবিল ঘরিট িনবর্াচন কের আপনার েরিজে�শন স�ূণর্ করুন । 

• আপনার পৰ্দ� ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িট সংরক্ষন করুন বা মেন রাখুন 

পরবতর্ীেত লগইন করার জনয্।  



২য় ধাপঃ ইউজার লগইন  

 

িচতৰ্ঃ ইউজার লগইন ফমর্ (লাল িচি�ত ঘের) 

এখন ইউজার লিগন বে� আপনার ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন।  

লগইন প�িতঃ 

• উপের উে�িখত লগইন ফেমর্ েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ইউজার নাম এবং 

পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন। 

• লগইন সফল হেল লগ আউট বাটন ও েরিজে�শন ফেমর্র জায়গায় েরিজে�শন 

তথয্ েদখােব। 

• লগইন বয্থর্ হেল User And Password Don't Match. Please Try 

Again.েলখািট েদখােব।  

• ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ ভুেল েগেল Forgot Passwordবাটেন ি�ক 

করুন।  

• এরপর আপনার ( েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ) ইেমইল এ একিট ইেমইল 

যােব। েযখােন আপনার পাসওয়াডর্ পুনরায় েসট করার অপশন পােবন।  

  



৩য় ধাপঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ পূরণ (১ম পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (১ম পবর্) 

• ডাটা িরকুেয়� ফমর্ টা েদখেত চাইেল অবশয্ই লগইন অব�ায় থাকেত হেব। 

o ডাটা িরকুেয়� ফমর্ এ পৰ্থেম Data Typeঅপশনিট িনবর্াচন করেত হেব। 

o এরপর Frequency অপশনিটেত েয অপশনগুেলা আসেব তার মেধয্ েথেক 

একটা িনবর্াচন করেত হেব।  

o পৰ্দ� Data Type এবং Frequency অনুযায়ী Duration এবং Rate 

অপশনিট িনবর্ািচত হেব । ( উে�ক্ষয্ এই দুইিট অপশন িনবর্াচন করার 

পৰ্েয়াজন নাই ) 

o এরপর েজলার তথয্ িদেত হেব অথর্াৎ District অপশনিট িনবর্াচন করেত 

হেব।  

o এরপর পৰ্দ� েজলা অনুযায়ী Upazilla (উপেজলা) এর েয িল� আসেব 

েসখান েথেক উপেজলা িনবর্াচন করেত হেব।  

o এরপর পৰ্দ� উপেজলা অনুযায়ী River এবং Station িনবর্াচন করেত হেব।  



o উে�খয্ Rainfall এবং Ground Water এর েক্ষেতৰ্ River অপশনিট 

িনবর্াচন করার পৰ্েয়াজন নাই। শুধু Station িনবর্াচন করেলই হেব।  

o এরপর Start Date এবং End Date অপশেন কত তািরখ/বছর েথেক কত 

তািরখ/বছর পযর্� ডাটা িনেবন তা িনবর্াচন করেত হেব।  

o উে�খয্ সকল ডাটা বছর িহেসেব িবেবচয্ হেব।  

• আপিন চাইেল এেকর অিধক ডাটা েযাগ করেত পারেবন Add New বাটেন ি�ক কের। 

• এছাড়াও েকান ডাটা পৰ্েয়াজন না হেল মুেছ িদেত পারেবন Remove Now বাটেন ি�ক 

কের ।  

• তার পের Proceed বাটেন এ ি�ক করেল ডাটা গুেলার ইনভইস িভউ েদখােব।  

৩য় ধাপঃ ডাটািরেকােয়�ফমর্পূরণ (২য় পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (২য় পবর্-ইনভইস িভউ) 

• এর পের আপিন চাইেল Edit Request infoবাটেন (উপেরর ছিবেত লাল িচি�ত ঘের) 

ি�ক কের আবার পুনরায় আেগর পাতায় িফের েযেত পারেবন এবং চাইেল ডাটা এিডট 

করেত পারেবন।  

• সকল ধরেনর ডাটা েরট স�েকর্ জানেত হেল িনেচ উে�িখত েমনুেত ি�ক করুন 



 Data Request > Rate of Data 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা েরট তািলকা 

• আপিন েয ডাটা কৰ্য় করেত ই�ুক তা সাভর্াের  উপি�ত আেছ িকনা পরীক্ষা করার জনয্ 

িনেচ উে�িখতভােব েমনু গুেলােত িগেয় েদেখ িনেত পােরন। 

 

 িচতৰ্ঃ সােফর্স ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 

 



 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  

 

 

িচতৰ্ঃ গৰ্াউ� ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 

 

 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 

 

• এরপর আপনার পৰ্েয়াজনীয় ডকুেম� (পিরচয় শনা�কারী/পৰ্তয্য়নপতৰ্) �য্ান কের 

আপেলাড করুন। (ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেল �ুেড� আইিড কােডর্র �য্ান কিপ গৰ্হনেযাগয্) 

 

িচতৰ্ঃ ডকুেম� আপেলাড 

• এরপর বাংলােদশ পািন উ�য়ন েবােডর্র শতর্াবলী পড়ুন এবং েচক বে� িটক িদন 

• সবেশেষ ফমর্ িট সাবিমট করুন।  

• আপনার ফমর্িট সফলভােব স�� হেল  

• ফমর্িট সফলভােব সাবিমট করা হেল আপনার েদওয়া ইেমইল িঠকানায় একিট ইেমইল 

যােব। উ� ইেমইল িট েচক করুন এবং পরবতর্ীেত আপনার ডাটা িরেকােয়� 

অনুেমাদেনর জনয্ অেপক্ষা করুন।   

• এরপর পািন উ�য়ন েবােডর্র কমর্কতর্াগণ এই িরেকােয়� িট যাচাই কের অনুেমাদন 

করেবন। 

• অনুেমাদন স�� হেল আপনার কােছ আরও একিট ইেমইল আসেব (ইনভইস আকাের 

মূলয্ সহ)।   

• ইেমইল িট ডাউনেলাড কের সংরক্ষন করুন। 

  



৪থর্ ধাপঃ অনলাইন েপেম� 

• Login > Data Request > Data Collection  

• উপের উে�িখত কৰ্মানুসাের েমনু েত ি�ক করেল িনেচর ছিবর মত পাতা আসেব। 

েযখােন আপনার িরেকােয়�কৃত সকল ডাটার তািলকা (ইনভইস তািলকা) এখােন 

েদওয়া থাকেব।  

 
• েয সকল ডাটা অনুেমাদন করা হেয় যােব তার ডান পােশ Pay Now নামক বাটন 

েদখা যােব। 

• উ� বাটেন ি�ক করেল আপিন একিট ইনভইস এর সকল তথয্ সম্বিলত পাতা 

আসেব।   

 

িচতৰ্ঃ ইনভইস পাতা 



• েসখােনআরওএকিটPay Now বাটন থাকেব যােত ি�ক করেল েপেম� েগটওেয় 

পাতা আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় পাতা 

• েপেম� েগটওেয় পাতায় PAY ONLINEবাটেন ি�ক করেল েপেম� অপশন পাতা 

আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় অপশনস 

• এরপর েপেম� েগটওেয় অপশনস পাতায় িবকাশ েলােগা িনবর্াচন কের Pay 

Now বাটেন ি�ক করেত হেব।  



 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� িনবর্াচন 

• িবকাশ েপেম� িনবর্াচন করা স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব েযখােন 

েমাবাইল নম্বর (িবকাশ একাউ� েখালা আেছ এরকম েয েকান নম্বর)  িদেত হেব 

এবং CONFIRM বাটেন ি�ক করেত হেব।    

 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� পাতা  

• পৰ্দ� েমাবাইেল একিট েভিরিফেকশন েকাড সম্বিলত েট�ট েমেসজ যােব।  

• উ� েমেসেজর েকাডিট িনেচর ছিবর মত অপশেন টাইপ করেত হেব।  



 

িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� েকাড েভিরিফেকশন 

• িবকাশ নম্বর েভিরিফেকশন স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব 

েযখােন আপনার েমাবাইেলর িবকাশ িপন নম্বর (েগাপন িপন নম্বর) িট টাইপ 

করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ িবকাশ িপন কনফােমর্শন 

• িপন নম্বর িট সিঠক হেল আপনার িবকাশ একাউ� েথেক িনিদর্� পিরমান টাকা 

েকেট যােব এবং িনেচর ছিবর মত একিট কনফােমর্শন েমেসজ আসেব অথর্াৎ 

আপনার েপেম� সফল ভােব স�� হেব।   



 

িচতৰ্ঃ েপেম� সাকেসস েনািটিফেকশন  

  



৫ম ধাপঃ ডাটা কােলকশন 

• ডাটা েপেম� সফলভােব স�� হেল আপনার েরিজ�ারকৃত ইেমইল এ একিট 

েপেম� কনফােমর্শন ইেমইল যােব এবং আপনােক অেটােমিটক ডাটা ডাউনেলােডর 

পাতায় িনেয় যােব।  

• অথবা আপিন Online Data Request > Data Collection েমনুেত িগেয়ও ডাটা 

ডাউনেলাড করেত পারেবন। (িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্) 

• েযখােন আপনার িরেকােয়� কৃত সকল ডাটাগুেলা িল� আকাের েদখােব।  

• েসখােন পৰ্েতয্কিট ডাটা েটিবেলর ডান পােশর কলােম Download Now বাটেন 

ি�ক করেল উ� ডাটা ডাউনেলাড করেত পারেব।  

• এেক্ষেতৰ্ ডাটা অবশয্ই িরেকােয়ে�র এক মােসর মেধয্ ডাউনেলাড করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ ডাটা কােলকশন  

 

 

 



 

 

 

 

 

অনলাইন ডাটা িরেকােয়� 

ময্ানুয়াল 
 

 

 

আপনার িক িক উপা� পৰ্েয়াজন তা বুঝেত সমসয্া হেল এবং অনয্ েকান বয্াপাের ধারণা          

েপেত হেল িন� িলিখত কমর্কতর্ােদর সে� েযাগােযাগ করুনঃ 

নামঃেমাঃ মুশিফকুর রহমান নামঃতাপসী িবশ্বাস 

পদঃ িসে�ম এনািল�, পদঃ েপৰ্াগৰ্ামার, 

েমাবাইল নংঃ+৮৮-০১৭১১-৯৭৯৪৪৭ েমাবাইল নংঃ+৮৮-০১৬২১-৪৬৩০০৫ 

েটিলেফানঃ+৮৮-০২-৪৮১১৭৮৮১  
  



১ম ধাপঃেরিজে�শন ফমর্ পূরণ 

 

িচতৰ্ঃ েরিজে�শন ফমর্  

• মেন রাখেবন (*)িচি�তনাম গুেলা  বা লাল ব� করা নাম গুেলা অবশয্ই সিঠক 

ভােব পূরন করেত হেব ।  

• অবশয্ই সিঠক ইেমইল িদেত হেব েযটা পরবতর্ীেত আপনার েযেকান তথয্ িদেয় 

েসবা পৰ্দান করেব।  

• আপিন যিদ ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেয়  থােকন তেব ডকুেম� আপেলাড করার সময় আপনার 

�ুেড� আইিড কােডর্র �য্ান কিপ আপেলাড করেত  হেব আর অিফিসয়াল েক্ষেতৰ্ 

িনজ িনজ পৰ্িত�ােনর বা  অথরাইেজশন /েরকেমে�শন েলটার আপেলাড করেত 

হেব ।  

• সবেশেষ শতর্াবিল ঘরিট িনবর্াচন কের আপনার েরিজে�শন স�ূণর্ করুন । 

• আপনার পৰ্দ� ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িট সংরক্ষন করুন বা মেন রাখুন 

পরবতর্ীেত লগইন করার জনয্।  



২য় ধাপঃ ইউজার লগইন  

 

িচতৰ্ঃ ইউজার লগইন ফমর্ (লাল িচি�ত ঘের) 

এখন ইউজার লিগন বে� আপনার ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন।  

লগইন প�িতঃ 

• উপের উে�িখত লগইন ফেমর্ েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ইউজার নাম এবং 

পাসওয়াডর্ িদেয় লগইন করুন। 

• লগইন সফল হেল লগ আউট বাটন ও েরিজে�শন ফেমর্র জায়গায় েরিজে�শন 

তথয্ েদখােব। 

• লগইন বয্থর্ হেল User And Password Don't Match. Please Try 

Again.েলখািট েদখােব।  

• ইউজার নাম এবং পাসওয়াডর্ ভুেল েগেল Forgot Passwordবাটেন ি�ক 

করুন।  

• এরপর আপনার ( েরিজে�শেনর সময় পৰ্দ� ) ইেমইল এ একিট ইেমইল 

যােব। েযখােন আপনার পাসওয়াডর্ পুনরায় েসট করার অপশন পােবন।  

  



৩য় ধাপঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ পূরণ (১ম পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (১ম পবর্) 

• ডাটা িরকুেয়� ফমর্ টা েদখেত চাইেল অবশয্ই লগইন অব�ায় থাকেত হেব। 

o ডাটা িরকুেয়� ফমর্ এ পৰ্থেম Data Typeঅপশনিট িনবর্াচন করেত হেব। 

o এরপর Frequency অপশনিটেত েয অপশনগুেলা আসেব তার মেধয্ েথেক 

একটা িনবর্াচন করেত হেব।  

o পৰ্দ� Data Type এবং Frequency অনুযায়ী Duration এবং Rate 

অপশনিট িনবর্ািচত হেব । ( উে�ক্ষয্ এই দুইিট অপশন িনবর্াচন করার 

পৰ্েয়াজন নাই ) 

o এরপর েজলার তথয্ িদেত হেব অথর্াৎ District অপশনিট িনবর্াচন করেত 

হেব।  

o এরপর পৰ্দ� েজলা অনুযায়ী Upazilla (উপেজলা) এর েয িল� আসেব 

েসখান েথেক উপেজলা িনবর্াচন করেত হেব।  

o এরপর পৰ্দ� উপেজলা অনুযায়ী River এবং Station িনবর্াচন করেত হেব।  



o উে�খয্ Rainfall এবং Ground Water এর েক্ষেতৰ্ River অপশনিট 

িনবর্াচন করার পৰ্েয়াজন নাই। শুধু Station িনবর্াচন করেলই হেব।  

o এরপর Start Date এবং End Date অপশেন কত তািরখ/বছর েথেক কত 

তািরখ/বছর পযর্� ডাটা িনেবন তা িনবর্াচন করেত হেব।  

o উে�খয্ সকল ডাটা বছর িহেসেব িবেবচয্ হেব।  

• আপিন চাইেল এেকর অিধক ডাটা েযাগ করেত পারেবন Add New বাটেন ি�ক কের। 

• এছাড়াও েকান ডাটা পৰ্েয়াজন না হেল মুেছ িদেত পারেবন Remove Now বাটেন ি�ক 

কের ।  

• তার পের Proceed বাটেন এ ি�ক করেল ডাটা গুেলার ইনভইস িভউ েদখােব।  

৩য় ধাপঃ ডাটািরেকােয়�ফমর্পূরণ (২য় পবর্) 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা িরেকােয়� ফমর্ (২য় পবর্-ইনভইস িভউ) 

• এর পের আপিন চাইেল Edit Request infoবাটেন (উপেরর ছিবেত লাল িচি�ত ঘের) 

ি�ক কের আবার পুনরায় আেগর পাতায় িফের েযেত পারেবন এবং চাইেল ডাটা এিডট 

করেত পারেবন।  

• সকল ধরেনর ডাটা েরট স�েকর্ জানেত হেল িনেচ উে�িখত েমনুেত ি�ক করুন 



 Data Request > Rate of Data 

 

িচতৰ্ঃ ডাটা েরট তািলকা 

• আপিন েয ডাটা কৰ্য় করেত ই�ুক তা সাভর্াের  উপি�ত আেছ িকনা পরীক্ষা করার জনয্ 

িনেচ উে�িখতভােব েমনু গুেলােত িগেয় েদেখ িনেত পােরন। 

 

 িচতৰ্ঃ সােফর্স ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 

 



 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  

 

 

িচতৰ্ঃ গৰ্াউ� ওয়াটার ডাটা েচক করার েমনু তািলকা (লাল িচি�ত) 

 

 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 

 

• এরপর আপনার পৰ্েয়াজনীয় ডকুেম� (পিরচয় শনা�কারী/পৰ্তয্য়নপতৰ্) �য্ান কের 

আপেলাড করুন। (ছাতৰ্/ছাতৰ্ী হেল �ুেড� আইিড কােডর্র �য্ান কিপ গৰ্হনেযাগয্) 

 

িচতৰ্ঃ ডকুেম� আপেলাড 

• এরপর বাংলােদশ পািন উ�য়ন েবােডর্র শতর্াবলী পড়ুন এবং েচক বে� িটক িদন 

• সবেশেষ ফমর্ িট সাবিমট করুন।  

• আপনার ফমর্িট সফলভােব স�� হেল  

• ফমর্িট সফলভােব সাবিমট করা হেল আপনার েদওয়া ইেমইল িঠকানায় একিট ইেমইল 

যােব। উ� ইেমইল িট েচক করুন এবং পরবতর্ীেত আপনার ডাটা িরেকােয়� 

অনুেমাদেনর জনয্ অেপক্ষা করুন।   

• এরপর পািন উ�য়ন েবােডর্র কমর্কতর্াগণ এই িরেকােয়� িট যাচাই কের অনুেমাদন 

করেবন। 

• অনুেমাদন স�� হেল আপনার কােছ আরও একিট ইেমইল আসেব (ইনভইস আকাের 

মূলয্ সহ)।   

• ইেমইল িট ডাউনেলাড কের সংরক্ষন করুন। 

  



৪থর্ ধাপঃ অনলাইন েপেম� 

• Login > Data Request > Data Collection  

• উপের উে�িখত কৰ্মানুসাের েমনু েত ি�ক করেল িনেচর ছিবর মত পাতা আসেব। 

েযখােন আপনার িরেকােয়�কৃত সকল ডাটার তািলকা (ইনভইস তািলকা) এখােন 

েদওয়া থাকেব।  

 
• েয সকল ডাটা অনুেমাদন করা হেয় যােব তার ডান পােশ Pay Now নামক বাটন 

েদখা যােব। 

• উ� বাটেন ি�ক করেল আপিন একিট ইনভইস এর সকল তথয্ সম্বিলত পাতা 

আসেব।   

 

িচতৰ্ঃ ইনভইস পাতা 



• েসখােনআরওএকিটPay Now বাটন থাকেব যােত ি�ক করেল েপেম� েগটওেয় 

পাতা আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় পাতা 

• েপেম� েগটওেয় পাতায় PAY ONLINEবাটেন ি�ক করেল েপেম� অপশন পাতা 

আসেব।  

 

িচতৰ্ঃ েপেম� েগটওেয় অপশনস 

• এরপর েপেম� েগটওেয় অপশনস পাতায় িবকাশ েলােগা িনবর্াচন কের Pay 

Now বাটেন ি�ক করেত হেব।  



 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� িনবর্াচন 

• িবকাশ েপেম� িনবর্াচন করা স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব েযখােন 

েমাবাইল নম্বর (িবকাশ একাউ� েখালা আেছ এরকম েয েকান নম্বর)  িদেত হেব 

এবং CONFIRM বাটেন ি�ক করেত হেব।    

 
িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� পাতা  

• পৰ্দ� েমাবাইেল একিট েভিরিফেকশন েকাড সম্বিলত েট�ট েমেসজ যােব।  

• উ� েমেসেজর েকাডিট িনেচর ছিবর মত অপশেন টাইপ করেত হেব।  



 

িচতৰ্ঃ িবকাশ েপেম� েকাড েভিরিফেকশন 

• িবকাশ নম্বর েভিরিফেকশন স�� হেল িনেচর ছিবর মত অপশন আসেব 

েযখােন আপনার েমাবাইেলর িবকাশ িপন নম্বর (েগাপন িপন নম্বর) িট টাইপ 

করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ িবকাশ িপন কনফােমর্শন 

• িপন নম্বর িট সিঠক হেল আপনার িবকাশ একাউ� েথেক িনিদর্� পিরমান টাকা 

েকেট যােব এবং িনেচর ছিবর মত একিট কনফােমর্শন েমেসজ আসেব অথর্াৎ 

আপনার েপেম� সফল ভােব স�� হেব।   



 

িচতৰ্ঃ েপেম� সাকেসস েনািটিফেকশন  

  



৫ম ধাপঃ ডাটা কােলকশন 

• ডাটা েপেম� সফলভােব স�� হেল আপনার েরিজ�ারকৃত ইেমইল এ একিট 

েপেম� কনফােমর্শন ইেমইল যােব এবং আপনােক অেটােমিটক ডাটা ডাউনেলােডর 

পাতায় িনেয় যােব।  

• অথবা আপিন Online Data Request > Data Collection েমনুেত িগেয়ও ডাটা 

ডাউনেলাড করেত পারেবন। (িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্) 

• েযখােন আপনার িরেকােয়� কৃত সকল ডাটাগুেলা িল� আকাের েদখােব।  

• েসখােন পৰ্েতয্কিট ডাটা েটিবেলর ডান পােশর কলােম Download Now বাটেন 

ি�ক করেল উ� ডাটা ডাউনেলাড করেত পারেব।  

• এেক্ষেতৰ্ ডাটা অবশয্ই িরেকােয়ে�র এক মােসর মেধয্ ডাউনেলাড করেত হেব।  

 

িচতৰ্ঃ ডাটা কােলকশন  

 

 

 


