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ক্তিযেম পক্তরক্তিক্তি  
য  যকোি ব্রোউজোযরর অ্যোযেিিোযর http://mis.molwa.gov.bd/ অ্যোযেিক্তি ক্তলযে প্রযিি করযল ক্তিযেযমর লযোক্তডিং 

যপজ পোওয়ো  োযি। িযিহোরকোরীগণ লগইি পযোযিযল িোযদর ক্তিক্তদেষ্ট িযিহোরকোরী িোম ও পোিওয়োর্ে ক্তদযয় “লগ ইি” 

িোিযি ক্তিক করযল মূল ক্তিযেম এ প্রযিি করযি পোরযিি।  

 

যহোম যপজ    
ইউএনও িযিহোরকোরীগণ ক্তিক্তদেষ্ট িোম ও পোিওয়োর্ে ক্তদযয় “লগ ইি” িোিযি ক্তিক করযল ক্তিযির মি যহোমযপজ প্রদক্তিেি 

হযি। এই উইযডোযি িযিহোরকোরীগি র্যোিযিোর্েিহ অ্িযোিয যমিু যদেযি পোযিি। প্রক্তিক্তি যমিুযি ক্তিক করযল ক্তিক্তদেষ্ট 

িোিযমিু প্রদক্তিেি হযি। এইিকল িোিযমিু ক্তদযয় িযিহোরকোরীগি ক্তিক্তদেষ্ট কোজ িম্পোদি করযি পোরযিি।     

 

http://mis.molwa.gov.bd/
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ইউএনও িযিহোরকোরীগণ ক্তিযেযম প্রযিযির পর ক্তিযেযমর র্যোিযিোর্ে যদেযি পোযিি। র্যোিযিোর্ে ছোড়োও অ্িযোিয যমিু 

য মি মুক্তিয োদ্ধো, উপকোরয োগী, যপ-যরোল ইত্যোক্তি যমিু যদেযি পোযিি।  পে-প োল ব্যব্স্থোেনো  জনয মুলত্ পে-প োল 

পমনু ব্যব্হো  ক যত্ হযব্।      

যপ-যরোলঃ     
পে-প োল ব্যব্স্থোেনো  জনয পে-প োল  পমনুযত্ প্রযব্শ ক যত্ হযব্। এই পমনুযত্ অযনকগুক্তল সোব্যমনু আযে। পে-প োল 

অনুযমোিন এব্ং পে-প োল ক্তলস্ট, এই ২ক্তি সোব্যমনু ব্যব্হো  কয  মূল কোজ সম্পন্ন ক যত্ হযব্।     

 

পে-প োল ক্তলস্টঃ    
পে-প োল পমনু  অধীযন এই সোব্যমনুযত্ ক্তিক ক যল ক্তনযে  মযত্ো উইযডো প্রিক্তশিত্ হযব্। উইযডোযত্ ক্তব্ক্তিন্ন ত্থ্য প মন 

পজলো, উেযজলো, ক্তকক্তি, সময়কোল, পমোি উেকো যিোগী, পে-প োল স্টযোিোস ইত্যোক্তি প্রিক্তশিত্ হযব্।  

 

ত্োক্তলকো  ক্তব্িোক্ত ত্ পিখো  জনয ডোন ক্তিযক ক্তব্িোক্ত ত্ ব্োিন ক্তিক ক যত্ হযব্। ক্তিক ক যল ক্তনযে  মযত্ো উইযডো প্রিক্তশিত্ 

হযব্। উইযডোযত্ উেযজলো পথ্যক পপ্রক্ত ত্ উেকো যিোগী  ক্তব্িোক্ত ত্ ত্োক্তলকো পিখযত্ েোওয়ো  োযব্।   
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পে-প োল অনুযমোিনঃ  
উেযজলো পথ্যক পপ্রক্ত ত্ উেকো িক্তগ  ত্োক্তলকো অনুযমোিযন  জনয এই সোব্যমনুক্তি ব্যব্হো  ক যত্ হযব্। ক্তিক ক যল 

ক্তনযে  মযত্ো উইযডো প্রিক্তশিত্ হযব্। উইযডোক্তি ইউএসএসও পপ্রক্ত ত্ ত্োক্তলকো প্রিশিন ক যব্।  ত্োক্তলকোয় অক্তিস, 

উেযজলো, ক্তকক্তি, পেযমন্ট সোইযকল, পমোি উেকো যিোগী ইত্যোক্তি ত্থ্য প্রিক্তশিত্ হযব্। ক্তব্িোক্ত ত্ ত্থ্য পিখো  জনয ডোন 

ক্তিযক “ক্তব্িোক্ত ত্” ব্োিন ক্তিক ক যত্ হযব্।   

 

ক্তব্িোক্ত ত্ ত্থ্য পিখো  জনয ক্তনক্তিিষ্ট ত্োক্তলকো  ডোন ক্তিযক “ক্তব্িোক্ত ত্” ব্োিন ক্তিক ক যত্ হযব্।  ক্তিক ক যল ক্তনযে  মযত্ো 

উইযডো পিখযত্ েোওয়ো  োযব্।  
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পকোন উেকো যিোগী  পকোন সমন্বয় থ্োকযল ত্ো সম্মোনী কলোযম িোকো  সংখযোয় ডোব্ল ক্তিক ক যত্ হযব্। ক্তিক ক যল 

নতু্ন সম্মোনী ক্তনব্িোেযন  ক্তিল্ড প্রিক্তশিত্ হযব্। সম্মোনী হোলনোগোি কয  “সং ক্ষন করুন” ব্োিন ক্তিক ক যত্ হযব্। 

েক্ত যশযে ক্তনযে “পিক্ত িোই করুন” ব্োিন ক্তিক ক যল ত্োক্তলকোক্তি অনুযমোক্তিত্ হযব্ এব্ং সয়ংক্তিয়িোযব্ অযোডক্তমন অংযশ 

পপ্রক্ত ত্ হযব্।  


