
াউজহাল্ড লরলটিং লহটভ 
গণনাকাযীয ব্যফায লনহদ েলকা 

ফািংরাহদ লযিংখ্যান ব্যুহযা 

লযিংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা লফবাগ 

লযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

প্রস্তুতকাযকঃ আইলটি সর, এআইলড 



ডুাহফাড ে 

নতুন খানায তথ্য 

খানায তালরকা 

ডুাহফাড ে লযহে 

াবোহয তথ্য সপ্রযণ 

গণনাকাযীয সযলজহেন 

 এলিহকন বা েন 

এলিহকনটি গণনাকাযীয জন্য প্রহমাজু 

সযলজহেহনয অনুহযাধ, সযলজহেহনয য 

এখাহন গণনাকাযীয নাভ প্রদল েত হফ  

সভনুুফায ফাটন মূ 

সভাট গণনাকৃত খানায িংখ্যা প্রদল েত হফ 

াবোহয সপ্রযণকৃত সভাট খানায িংখ্যা প্রদল েত হফ 

 

এলিহকন ফহেয ফাটন 



গণনাকাযীয সযলজহেন 

রগইন/সযলজহেহনয 

 জন্য লিক করুন 

 গণনাকাযী লনজ সভাফাইর নাম্বায 

 এডলভন কর্তেক এএভএ এয 

ভাধ্যহভ  প্রদত্ত ায়াড ে লদহয়  

LOGIN ফাটহন লিক 

কযহফন। 



গণনাকাযীয সযলজহেন 

রগইন ফাটন লিক কযায য গণনাকাযীয তথ্যমূ  দৃশ্যভান 

হফ এফিং সযলজহেন ম্পন্ন হফ। 

 

সযলজহেন ম্পন্ন য়ায হযই গণনাকাযী খানায তথ্য 

িংগ্র কযহত াযহফন।  

 

এখন CLOSE  ফাটহন লিক কহয ডুাহফাহড ে লপহয মান। 

 

 

 

লফহল সেহে গণনাকাযীয 

সুাযবাইজায/এরাকা লযফলতেত 

হর SYNCH ফাটহন লিক কহয 

ারনাগাদকৃত তথ্য সদখহত াহফন । 



নতুন খানায তথ্য িংগ্র 

নতুন খানায তথ্য িংগ্রহয 

জন্য এখাহন লিক করুন সযলজহেন ম্পন্ন য়ায য 

গণনাকাযীয নাভ প্রদল েত হফ 



নতুন খানায তথ্য িংগ্র (ধা-১) 

 খানায পূণ োঙ্গ ঠিকানা, খানায ধযন  খানা 

প্রধাহনয সভাফাইর নাম্বায পূযণ কহয NEXT 

ফাটহন লিক করুন।  

গ্রাভ/ভল্লায লজ সকাড স্বয়িংলিয়বাহফ পূযণ 

হয় মাহফ। 

তথ্য িংগ্রহয সেহে একটি সভাফাইর 

নাম্বায শুধুভাে একফাযই ব্যফাযহমাগ্য। 

উহয  অফলস্থত  HH#1*(1/3)  সকাহডয ব্যাখ্যাঃ 

1       গণনাকৃত খানায িংখ্যা প্রদল েত হে 

*        নতুন খানায তথ্য িংগৃীত হে 

(1/3)      লতনটি ধাহয প্রথভ ধা ম্পন্ন হে 



       নতুন খানায তথ্য িংগ্র (ধা-২) 

 খানা প্রধাহনয নাভ, খানা প্রধাহনয 

ভাতায নাভ, খানা প্রধাহনয 

লতা/স্বাভীয নাভ, খানা প্রধাহনয 

লরঙ্গ, খানা প্রধাহনয ফয়  খানা 

প্রধাহনয সা সকাড পূযণ কহয 

NEXT ফাটহন লিক করুন। 

এখান সথহক খানা প্রধাহনয সা লহরক্ট কযহত হফ।তহফ অন্যান্য 

অকৃলল শ্রভভজুয (উহল্লখ করুন)  অন্যান্য স্বলনহয়ালজত (উহল্লখ করুন) 

এই দুটি অহনয সমহকান একটি লহরক্ট কযহর লনহে অন্যান্য সা 

অহন সায নাভ লরহখ লদহত হফ। 



  
 খানায দস্য িংখ্যাঃ  এখাহন খানায পুরুল, ভলরা  ৩য় লরহঙ্গয 

িংখ্যা পূযণ কহয এহদয সভাট িংখ্যা পূযণ করুন। 

 

 লফহদহ অফস্থানযত খানায দস্য িংখ্যাঃ এখাহন লফহদহ অফস্থানযত 

খানায পুরুল, ভলরা  ৩য় লরহঙ্গয িংখ্যা পূযণ কহয সভাট িংখ্যা পূযণ 

করুন। 

 

 এযয খানায লফহদহ অফস্থানযত দস্য সম সদহ অফস্থান কযহেন স 

সদহয সকাড  দহস্যয সা সকাড পূযণ করুন। 

 

 খানায তথ্য প্রদানকাযী দস্য যফতী জনশুভালযহত লক 

ভাধ ুহভ(সায/ট্যাফহরট/লক এন্ড দ্র/কর সন্টায) তথ্য প্রদাহন ইচ্ছুক 

তা পূযণ করুন। 

 

 এযয REVIEW ফাটহন লিক করুন। 

 

       নতুন খানায তথ্য িংগ্র (ধা-৩) 



নতুন খানায তথ্য িংগ্র 

 িংগ্রকৃত তহথ্যয লযলবউ সদখুন এফিং ফলকছু ঠিক হর SAVE  

ফাটহন লিক করুন, অন্যথায়  PREV  ফাটহন লিক কহয তথ্য 

িংহাধন করুন। 

 

 তথ্য িংহাধন ম্পন্ন হর পুনযায়  REVIEW  ফাটহন লিক কহয 

লযলবউ সদখুন এফিং ফলকছু ঠিক হর SAVE  ফাটহন লিক করুন। 



   

গণনাকৃত খানায িংখ্যা প্রদ েন 

পূহফ েয তথ্য িংগ্রকৃত খানায তালরকা 

সদখায জন্য এখাহন লিক করুন 

খানায তালরকা 



  খানায তালরকা 

 পূহফ েয তথ্য িংগ্রকৃত 

কর খানায তালরকা 

প্রদল েত হফ। 

 

 সকান খানায লফস্তালযত 

তথ্য সদখায জন্য ঐ 

খানায নাহভয উয 

লিক করুন। 

 
 

 প্রহয়াজন অনুমায়ী তথ্য 

ারনাগাদ করুন। 

 

 ফহহল UPDATE 

ফাটহন লিক করুন। 



খানায তথ্য াব োহয সপ্রযণ 

াবোহয তথ্য সপ্রযহণয জন্য 

লনলিত হর YES অহন 

লিক করুন অন্যথায় NO 

অহন লিক করুন 

খানায তথ্য াব োহয  

সপ্রযহণয জন্য 

এখাহন লিক করুন 



খানায তথ্য াব োহয সপ্রযণ 

সভাট গণনাকৃত খানায 

িংখ্যা প্রদ েন 

াবোহয সপ্রযণকৃত সভাট 

খানায িংখ্যা প্রদ েন 

 লযহে ফাটহন লিক কহয ডুাহফাহড ে সভাট 

গণনাকৃত খানায িংখ্যা  াব োহয 

সপ্রযণকৃত সভাট খানায িংখ্যা সদখুন। 



সুাযবাইজায কর্তেক ফালতরকৃত খানায তথ্য িংহাধন 

 গণনাকাযী কর্তেক সপ্রলযত খানায 

তথ্য সুাযবাইজাহযয লনকট 

অাভঞ্জস্য ভহন হর তা লতলন 

পুনযায় গণনাকাযীয লনকট 

সপযত াঠাহফন।  

 খানায তথ্য িংহাধহনয জন্য 

সপযত আহর ডুাহফাহড ে একটি 

ফাটন প্রদল েত হফ, তথ্য 

িংহাধহনয জন্য ফাটহনয উয 

লিক করুন। 

সকান তথ্য িংহাধহনয 

জন্য সপযত আহর এই 

ফাটন দৃশ্যভান হফ 

এফিং এহত কয়টি খানায 

তথ্য সপযত আহরা 

তায িংখ্যা উহল্লখ 

থাকহফ। 

সপযতকৃত 

খানায তালরকায 

াহ এই লেহ্ন 

প্রদল েত হফ 

 তথ্য িংহাধহনয 

জন্য খানায নাহভয 

উয লিক করুন 



ফালতহরয কাযন ম্পলকেত 

সুাযবাইজাহযয ভন্তব্য 

প্রদল েত হফ 

 এখন সুাযবাইজাহযয ভন্তব্য 

অনুমায়ী তথ্য িংহাধন কহয 

ফ েহল ধাহ UPDATE 

ফাটহন লিক করুন 

 এখন পূহফ েয ভত তথ্য াবোহয 

সপ্রযণ করুন  

 
 লযহে ফাটহন লিক কহয 

ডুাহফাহড ে ারনাগাদকৃত 

তথ্য সদখুন 

সুাযবাইজায কর্তেক ফালতরকৃত খানায তথ্য িংহাধন 



ডুাহফাহড ে গণনাকৃত খানায 

িংখ্যা  াব োহয সপ্রযণকৃত 

খানায িংখ্যায আহডট তথ্য 

সদখায জন্য লযহে ফাটহন 

লিক করুন 

 

এলিহকন সথহক সফয হয় 

মায়ায জন্য এই ফাটহন 

লিক করুন 

এলিহকন লযহে  ফহেয উায় 



ধনযবাদ 

এলিহকন ম্পলকেত সমহকান তথ্য জানায জন্য কর ফা ই-সভইর করুন 
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০১৭১৭১২৪৩১২, muradwg@gmail.com 
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