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ক্তসযেম পক্তরক্তিক্তি  
য  যকোি ব্রোউজোযরর অ্যোযেসিোযর http://mis.molwa.gov.bd/ অ্যোযেসক্তি ক্তলযে প্রযিি করযল ক্তসযেযমর লযোক্তডিং 

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

িোিযি ক্তিক করযল মূল ক্তসযেম এ প্রযিি করযি পোরযিি।  

 

যহোম যপজ    
ইউএসএসও িযিহোরকোরীগণ ক্তিক্তদেষ্ট িোম ও পোসওয়োর্ে ক্তদযয় “লগ ইি” িোিযি ক্তিক করযল ক্তিযির মি যহোমযপজ 

প্রদক্তিেি হযি। এই উইযডোযি িযিহোরকোরীগি র্যোিযিোর্েসহ অ্িযোিয যমিু যদেযি পোযিি। প্রক্তিক্তি যমিুযি ক্তিক করযল 

ক্তিক্তদেষ্ট সোিযমিু প্রদক্তিেি হযি। এইসকল সোিযমিু ক্তদযয় িযিহোরকোরীগি ক্তিক্তদেষ্ট কোজ সম্পোদি করযি পোরযিি।    

 

http://mis.molwa.gov.bd/
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ইউএসএসও িযিহোরকোরীগণ ক্তসযেযম প্রযিযির পর ক্তসযেযমর 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 

প্রস্তুত্ ক ণ সোব্যমনু ব্যব্হো  কয  মূল কোজ সম্পন্ন ক যত্ হযব্।     

 

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

ব্ োদ্দ কো িক্রম, অথ্িব্ে , পজলো, মোক্তসক সম্মোনী  েক্ত মোন ইত্যোক্তি প্রিক্তশিত্ হযব্।      
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পেয োল ত্োক্তলকো তত্ক্ত  করুন ঃঃ 

ক্তনক্তিিষ্ট পজলো  অধীযন ক্তনক্তিিষ্ট উেযজলো  পে-প োল প্রস্তুত্ ক ো  জনয প্রথ্যমই ত্োক্তলকো প্রস্তুত্ ক যত্ হযব্।এ জনয 

উেয   ক্তেযে লোল প খো ক্তেক্তিত্ “পেয োল ত্োক্তলকো তত্ক্ত  করুন” ব্োটযন ক্তিক ক যত্ হযব্। ক্তিক ক যল ক্তনযে  মযত্ো 

উইযডো প্রিক্তশিত্ হযব্।  

 

উইযডোযত্ ব্ োদ্দ কো িক্রম, অথ্িব্ে  এব্ং পজলো স্বয়ংক্তক্রয়িোযব্ প্রিক্তশিত্ হযব্। অব্ক্তশষ্ট ক্তকক্তি ক্তিযে সক্তক্রয় ক্তকক্তি ক্তনব্িোেন 

ক যল ক্তনযে  মযত্ো উইযডো এব্ং ত্থ্য প্রিক্তশিত্ হযব্।  
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উেকো যিোগী পসট করুন ঃঃ 

ক্তনক্তিিষ্ট উেযজলো  উেকো যিোগী সংয োজন ব্ো িোত্ো সমন্বয় ক ো  জনয এই ব্োটনক্তট ক্তিক ক যত্ হযব্। ক্তিক ক যল 

ক্তনযে  মযত্ো উইযডো প্রিক্তশিত্ হযব্। উইযডোযত্ ক্তনক্তিিষ্ট উেযজলো  অধীযন ক্তনব্ক্তিত্ উেকো যিোগী  ত্োক্তলকো প্রিক্তশিত্ 

হযব্। উেকো যিোগী  অধীযন সব্িডোযন  কলোযম ক্তিক কয  ক্তনক্তিিষ্ট উেকো যিোগী ক্তনব্িোেন ক যত্ হযব্ অথ্ব্ো একসোযথ্ 

সকল উেকো যিোগী ক্তনব্িোেন ক যত্ হযব্। পকোন উেকো যিোগী  পকোন সমন্বয় থ্োকযল ত্ো সম্মোনী কলোযম টোকো  সংখযোয় 

ডোব্ল ক্তিক ক যত্ হযব্। ক্তিক ক যল নতু্ন সম্মোনী ক্তনব্িোেযন  ক্তিে প্রিক্তশিত্ হযব্। সম্মোনী হোলনোগোি কয  “সং ক্ষন 

করুন” ব্োটন ক্তিক ক যত্ হযব্। েক্ত যশযে ক্তনযে “পে ল ত্োক্তলকো সং ক্ষন করুন” ব্োটন ক্তিক ক যল ত্োক্তলকোক্তট ক্তনক্তিিষ্ট 

উেযজলো  জনয সং ক্তক্ষত্ হযয়  োযব্।  

   

 

ক্তপ্রক্তিউ এব্ং পপ্র ণ করুন ঃঃ 

 

সং ক্তক্ষত্ ত্োক্তলকো পিখো এব্ং  ইউএনও মযহোিযয়  কোযে পপ্র ণ ক ো  জনয এই ব্োটযন ক্তিক ক যত্ হযব্। ক্তিক ক যল 

ত্োক্তলকোক্তট  ক্তপ্রক্তিউ প্রিক্তশিত্ হযব্।  
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ক্তপ্রক্তিউযত্ প্রিক্তশিত্ সব্ ত্থ্য সক্তিক থ্োকযল ক্তনযে “পেয োল ত্োক্তলকো পপ্র ণ করুন” ব্োটন ক্তিক ক যত্ হযব্। ক্তিক ক যল 

ত্োক্তলকোক্তট ইউএনও মযহোিযয়  কোযে পপ্রক্ত ত্ হযব্।   

 


