
াউজহাল্ড লরলটিং লহটভ 
সুাযবাইজাহযয ব্যফায লনহদ েলকা 

ফািংরাহদ লযিংখ্যান ব্যুহযা 

লযিংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা লফবাগ 

লযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

প্রস্তুতকাযকঃ আইলটি সর, এআইলি 



িুাহফাি ে 

খানায তালরকা 

িুাহফাি ে লযহে 

সুাযবাইজাহযয সযলজহেন 

 এলিহকন বা েন 

এলিহকনটি সুাযবাইজাহযয জন্য প্রহমাজু 

সভন্যুফায ফাটন মূ 

গণনাকাযী কর্তেক সভাট গণনাকৃত খানায িংখ্যা প্রদল েত হফ 

এলিহকন ফহেয ফাটন 

সুাযবাইজাহযয অধীনস্থ গণনাকাযীয িংখ্যা প্রদল েত হফ 

সুাযবাইজায কর্তেক সবলযপাইিকৃত খানায িংখ্যা 

প্রদল েত হফ 



সুাযবাইজাহযয সযলজহেন 

রগইন/সযলজহেহনয 

জন্য লিক করুন 

 সুাযবাইজায লনজ সভাফাইর 

নাম্বায ও এিলভন কর্তেক 

এএভএ এয ভাধ্যহভ প্রদত্ত 

াওয়াি ে লদহয়  LOGIN 

ফাটহন লিক কযহফন। 



সুাযবাজাহযয সযলজহেন 

রগইন ফাটন লিক কযায য সুাযবাইজাহযয তথ্যমূ  

দৃশ্যভান হফ এফিং সযলজহেন ম্পন্ন হফ। 

 

সযলজহেন ম্পন্ন ওয়ায হযই সুাযবাইজায যফতী 

কাম েক্রভ শুরু কযহত াযহফন।  

 

এখন CLOSE  ফাটহন লিক কহয িুাহফাহি ে লপহয মান। 

 

লফহল সেহে সুাযবাইজাহযয 

অধীনস্থ গণনাকাযী/এরাকা 

লযফলতেত হর SYNCH 

ফাটহন লিক কহয ারনাগাদকৃত 

তথ্য সদখহত াহফন । 



সযলজহেন যফতী িুাহফাি ে 

সযলজহেন ম্পন্ন ওয়ায য সুাযবাইজাহযয 

নাভ প্রদল েত হে। 

সুাযবাইজাহযয অধীহন সভাট গণনাকাযী 

যহয়হেন তা লনহদ ে কযহে 

গণনাকাযী কর্তেক সভাট কতটি খানায 

তথ্য িংগ্র কযা হয়হে তা লনহদ ে 

কযহে 

সুাযবাইজায কর্তেক সভাট কতটি  খানায 

তথ্য সবলযপাই কযা হয়হে তা লনহদ ে 

কযহে। 

গণনাকাযী কর্তেক সপ্রলযত কর 

খানায তথ্য  সদখায জন্য এখাহন 

লিক করুন 



SYNCG ফাটহন 

লিক করুন 

গণনাকাযীহদয 

নাভ  ও সভাফাইর 

নাম্বায প্রদল েত 

হফ 

RV দ্বাযা সুাযবাইজায 

কর্তেক সবলযপাইকৃত খানায 

িংখ্যা লনহদ েলত হে 

HH দ্বাযা গণনাকাযী কর্তেক 

সপ্রলযত খানায িংখ্যা লনহদ েলত 

হে 

 

এখন গণনাকাযী কর্তেক 

সপ্রলযত খানায  তালরকা 

সদখায জন্য গণনাকাযীয 

নাহভয উয লিক করুন 

খানায তালরকা 

 

1/4 দ্বাযা সফাঝাহনা হে গণনাকাযী 

কর্তেক সপ্রলযত খানায িংখ্যা ৪টি এফিং 

সুাযবাইজায কর্তেক সবলযপাইকৃত 

খানায িংখ্যা ১টি 



নতুন খানায তথ্য মা 

লযলবউ কযা য়লন 

অন্যহভাদনকৃত খানায 

তথ্য 

ফালতরকৃত খানায তথ্য 

 সম খানায তথ্য লযলবউ 

কযা য়লন তায উয 

লিক করুন 

 লযলবউ কহয ফলকছু ঠিক 

ভহন হর মথামথ ভন্তব্য 

লরহখ APPROVE 

ফাটহন লিক কহয িাটা 

াব োহয সপ্রযণ করুন। 

 

অন্যলদহক সকান তথ্য 

অাভঞ্জস্য ভহন হর 

মথামথ ভন্তব্য লরহখ 

REJECT ফাটহন 

লিক কহয গণনাকাযীয 

লনকট সপ্রযণ করুন। 

খানায তালরকা 

িংহাধন পূফ েক 

গণনাকাযী কর্তেক পুনযায় 

সপ্রযণকৃত খানায তথ্য  



APPROVE ফাটহন 

লিক কযায য লনলিত 

হর YES অহন 

লিক করুন, অন্যথায় 

NO  অহন লিক 

করুন  

REJECT ফাটহন 

লিক কযায য লনলিত 

হর YES অহন 

লিক করুন, অন্যথায় 

NO অহন লিক 

করুন  

 

খানায তালরকা 



এলিহকহন গণনাকাযী কর্তেক 

সপ্রযণকৃত আহিট তথ্য সদখায 

জন্য লযহে ফাটহন লিক করুন 

 

এলিহকন সথহক সফয হয় 

মাওয়ায জন্য এই ফাটহন 

লিক করুন 

এলিহকন লযহে ও ফহেয উায় 



কর খানায তথ্য 

িংগ্র ও তা 

াব োহয সপ্রযহণয 

য লরলটিং 

কাম েক্রহভয ভালি 

সঘালনায জন্য 

এখাহন লিক করুন 

ক্লিক 

লরলটিং কাম েক্রহভয ভালি সঘালনা 



লনলিত হর YES 

ফাটহন, অন্যথায় 

NO ফাটহন লিক 

করুন 

লরলটিং কাম েক্রহভয ভালি সঘালনা 
 

লরলটিং কাম েক্রভ পরবাহফ 

ভাি হয়হে তা প্রদল েত 

হফ 



ধনযবাদ 

এলিহকন ম্পলকেত সমহকান তথ্য জানায জন্য কর ফা ই-সভইর করুন 

 

সভাাম্মদ যলপকুর ইরাভ, লহটভ এনালরট, এআইলি 

০১৭০৯৬৫১৬৯৪, analyst@sid.gov.bd 

প্রহকৌরী মঃ ওয়ালদ মযাদ, সপ্রাগ্রাভায, এআইলি 

০১৭১৭১২৪৩১২, muradwg@gmail.com 

লভজো সভাাম্মদ আযাফুর মলনভ, কাযী সভইনহটন্যান্স ইলঞ্জলনয়ায, এআইলি 

০১৫৫৪৩২১০৭৫, ict2@sid.gov.bd 

এপ, এভ, আয়াতুল্লা আর-সনাভান, কাযী সাগ্রাভায, এআইলি 

০১৭২১১৬০৮৩৩, ict2@sid.gov.bd 


