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পর্য়যাযমর্য মিকানা :
www.csmminland.gov.bd

রগইন

এই পর্য়যাযমর্ ফযফাযকযদত দর ফযফাযকাযীদক প্রথদভই রগইন অন ভূ অথটাৎ সংরিষ্ট
টজরা,ফযফাযকাযী, ায়াডট  মফদল মনযাত্তা মনমিতকযণ মিহ্ন ( কযািা ) মনধটামযত জায়গায় মথামথ
বাদফ ূযণ কদয পর্য়যাযমর্য অবযন্তটয প্রদফ কযদত দফ।

টাভ
টাভ ফার্দন মিক কযদর ভারসক প্ররতয়ফদন টদখা মাদফ ।“জেরা” অন জথয়ক জেরা “ভাস” অন জথয়ক
ভাস রনফযাচন কযায য ভারসক প্ররতয়ফদনসহ সংরিষ্ট তথয জদখা মায়ফ। মপ্রন্র্ ফার্দন মিক কযদর
প্ররতয়ফদনরি রপ্ররি হয়ফ।
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জেরায ভাভরা
“জেরায ভাভরা ” টভনুযদত মিক কযদর সকর জেরা সভূয়হয ভাভরাগুয়রায একরি তাররকা আসয়ফ ।জকান
রনরদযষ্ট জেরায “ভাভরা” আইকয়ন রিক কযয়র ঐ জেরায চরভান ভাভরাগুয়রায তাররকা উয়মারচত হয়ফ ।
ভাভরা নাম্বায়য রিক কযয়র াংমিষ্ট ভাভরায রফস্তারযত তথয জদখা মায়ফ এফং রপ্ররি ফািয়ন রিক কযয়র
তথযসভূহ রপ্ররি হয়ফ।

ভাভরা
“ভাভরা” জভনুযয়ত রিক কযয়র ভন্ত্রণারে কতৃযক ইনুিকৃত ভাভরায একরি তাররকা উয়মারচত হয়ফ। এখায়ন
রপ্ররি ফািজন রিক কযয়র ভাভরাগুয়রা রপ্ররি হয়ফ।

আইন কভটকতটা
“আইন কভটকতটা ” ফার্দন মিক কযদর কর আইনজীমফদদয নাভ  াংমিষ্ট তদথযয তামরকা টদখা মাদফ।

“নতুন ইনুর্ ” ফার্দন মিক কযদর নতুন আইনজীমফয নাভ
অন্যান্য ত থয সংয়মােন কযা মায়ফ এফাং
মনধটামযত তথয ইনুর্ টদয়ায য াংযক্ষন কযদরই আইনজীমফয নাভ তথযামদ ইনুর্ দয় মাদফ।

আদারত
আদারত ফার্দন মিক কযদর আমন কর আদারদতয তামরকা টদখা মাদফ।
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“নতুন ইনুর্ ” ফার্দনয ভাধযয়ভ নতুন আদারদতয তথয ইনুর্ রদয়ে াংযক্ষন কযায য আদারত ম্পাদনা
 অনুদভাদন কযা মাদফ।

ইনফক্স
ইনফক্স ফার্দন মিক কযদর ইনফক্স, আউর্ফক্স, নতুন টভদজ জদখা মায়ফ এফং এয ভাধযয়ভ টভদজ আদান
প্রদান কযা মায়ফ।

ফযফাযকাযী
এই অন মর্ শুধুভাত্র “এডমভন” এয জন্য মতমন ছাড়া এই অনমর্ অন্য টকউ টদখদত াযদফন না
এডমভন এখাদন নতুন ফযফাযকাযী ত্রতযী কযদত াযদফন এফাং ফামতর কযদত াযদফন।
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“নতুন ফযফাযকাযী” ফার্দন মিক কযদর নতুন ফযফাযকাযী ত্রতযী য েন্য পভট আসয়ফ।জসখায়ন মনধটামযত তথয
ইনুর্ টদফায য “াংযক্ষন”কযদর নতুন ফযফাযকাযী ত্রতযী দয় মাদফ।

রগ পাইর

“রগ পাইর ” জভনুযয়ত রিক কযায য ফযফহাযকাযীয একরি তাররকা আসয়ফ ।এখায়ন রগ পাইর আইকয়ন
রিক কযায য জকান ভাভরা জকান তারযয়খ কখন ইনুি জদো হর তায একরি তাররকা জদখা মায়ফ।

ইউজায একাউন্র্
ফযফাযকাযী এই অদন ফযফহাযকাযীর্ নাভ  ায়াডট মযফতটন কযদত াযদফন।

প্রস্থান
ফযফাযকাযী তায কর কাজ টল ফায য এই অদন মিক কযদর প্রস্থান কযদত যদফন।

ভাভরায াধাযন তথয ইনুর্
এই ফার্দন মিক কযদর মতনমর্ াফ টভনুয উদমামিত দফ
১. ভাভরা ইনুি
২. ভাভরা সম্পাদনা
৩.ভাভরা অনুয়ভাদন

ভাভরা ইনুর্
ভাভরা ইনুর্ মদযানাদভ ফার্দন মিক কযদর একমর্ তথয াংদমাজন পভট িদর আদফ। এই পদভট াংদমাজনদমাগয নতুন
ভাভরামর্য মাফতীয় প্রদয়াজনীয় তথযাফরী প্রদফ কযাদনায য “াংযক্ষন করুন” ফার্নমর্ মিক কযায ভাধযদভ তথয ভূ
াংযক্ষন কযা মাদফ।
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ভাভরা ম্পাদনা
এই াফ টভনুযমর্দত মিক কযদর ভাভরা ম্পাদনা কযায জন্য একমর্ তথয তামরকা উদমামিত দফ
। টম
ভাভরামর্ ম্পাদনা কযা দফ তা অনুন্ধাদনয জন্য একমর্ ািট ফক্স যদয়দছ
। এই ফদক্স ভাভরায নম্ফয
প্রদফ কযাদর স্বয়াংমক্রয়বাদফ ভাভরামর্ তথয তামরকায় িদর আদফ
। এখন ভাভরামর্য ম্পাদনা মিমহ্নত
ফার্দন মিক কযদর ‘ম্পাদনা’ মদযানাদভ একমর্ পভট িদর আদফ এই পদভট প্রদয়াজন অনুমায়ী তথযগুদরা
ম্পাদনা কয়য মনদিয ‘ম্পাদনা’ ফার্দন মিক কযদর ম্পাদনায প্রমক্রয়ামর্ টল দফ এফাং ম্পামদত
তথযাফরী াংযমক্ষত দয় মাদফ।

ভাভরা অনুদভাদন
এই াফ টভনুযদত মিক কযদর অ-অনুদভামদত ভাভরাভূদয তামরকা সম্বররত একমর্ াতা উদমামিত দফ ।
ফযফাযকাযী মদদফ শুধুভাত্র এডমভন অ-অনুদভামদত ভাভরাগুদরা অনুদভাদদনয ক্ষভতাপ্রাপ্ত দফন । এডমভন
টকান ভাভরা য অনুদভাদন মিমহ্নত আইকদন মিক কযদর ভাভরামর্ অনুদভামদত দফ । এছাড়া টকান ভাভরায
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মফস্তামযত মফফযন মকাংফা মস্থমত জানায জন্য াংমিষ্ট ভাভরা
তথযাফরী টদখা মাদফ।

নম্বয়য মিক কযদর ভাভরামর্ ম্পমকটত মাফতীয়

ধামট তামযখ ইনুর্
ধামট তামযখ ইনুর্ এ মিক কযদর মতনমর্ াফ টভনুয টদখা মাদফ –




রনম্ন আদারয়তয ধাময তারযখ
েেয়কায়িয আীর/রযরবন ভাভরায ধাময তারযখ
হাইয়কায়িয আীর/রযরবন ভাভরায ধাময তারযখ

মনম্ন আদারদত ধামট তামযখ ইনুর্

এই অনমর্দত মিক কযদর মনম্ন আদারদত িরভান ভাভরা ভূদয ধামট তামযখ এফাং মফস্তামযত মফফযন 
একমর্ তথয তামরকা উদমামিত দফ । প্রদয়াজনীয় ভাভরা দজ খুদজ াফায জন্য এই াতায় একমর্ ািট
ফক্স যদয়দছ, টমখাদন ভাভরা নম্বয প্রদফ কযাদর শুধুভাত্র উক্ত ভাভরামর্ তামরকায় প্রদমটত দফ । তামরকায়
ম্পাদনা আইকদন মিক কযায ভাধযদভ ফযফাযকাযী টকান ভাভরায ধামট তামযখ াংক্রান্ত তথযাফরী ম্পাদন
কযদত াযদফন । ধামট তামযখ অনুদভাদদনয জন্য টম অনমর্ যদয়দছ তা শুধুভাত্র এডমভন ফযফায কযদত
াযদফন। টকান ভাভরায ধামট তামযখ একফায অনুদভামদত দর তা টকান ক্রদভই াংদাধন টমাগয নে।
নতুন ধামট তামযখ াংদমাজন কযায জন্য নতুন ইনুর্ নাভক মরাংকমর্দত মিক কযদর ধামট তামযখ ইনুর্
মদযানাদভয একমর্ তথয তামরকা ায়া মাদফ ।ািট অদনয ভাধযদভ কামিত ভাভরামর্ খুদজ টফয কদয
“ইনুর্” আইকদন মিক কযদর নতুন ধামট তামযখ াংদমাজদনয জন্য একমর্ পভট উদমামিত দফ এখাদন
প্রদয়াজনীয় তথয প্রদফ কমযদয় ` Save’ ফার্ন মিক কযদর ভাভরামর্য নতুন ধামট তামযখ াংক্রান্ত তথযাফরী
াংদমামজত দফ।
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জজদকাদর্ট আীর/রযরবন ভাভরায ধামট তামযখ
এই াফ টভনুযদত মিক কযদর জজ টকাদর্ট আীর ভাভরায ধামট তামযখ াংক্রান্ত তথযগুদরা াংদমাজন কযা
মাদফ। এই প্রমক্রয়ামর্ ূদফট ফমণটত মনম্ন আদারদতয ধামট তামযখ এয অনুরূ।

াইদকাদর্ট আীর/রযরবন ভাভরায ধামট তামযখ
এই াফ টভনুযদত মিক কযদর াই টকাদর্ট আীর ভাভরায ধামট তামযখ াংক্রান্ত তথযগুদরা াংদমাজন কযা
মাদফ। এই প্রমক্রয়ামর্ ূদফট ফমণটত মনম্ন আদারদতয ধামট তামযখ এয অনুরূ।

আদদ াংক্রান্ত ইনুর্
ধামট তামযখ ইনুর্ এ মিক কযদর মতনমর্ াফ টভনুয টদখা মাদফ রনম্ন আদারয়তয আয়দ
 েেয়কায়িযয আীর/রযরবন ভাভরায আয়দ
 হাইয়কায়িয আীর/রযরবন ভাভরায আয়দ

মনম্ন আদারদতয আদদ াংক্রান্ত ইনুর্
মনম্ন আদারদতয আদদ এই াফ টভনুযমর্য ভাধযদভ মনম্ন আদারদতয আদদ াংক্রা ন্ত তথযাফরী াংদমাজন
কযা মাদফ। এ অনমর্দত মিক কযদর মনম্ন আদারদতয আদদ াংক্রান্ত তথযগুদরা একমর্ তামরকায ভাধযদভ
প্রদমটত দফ । এখাদন একমর্ ািট ফক্স যদয়দছ মায ভাধযদভ প্রদয়াজনীয় ভাভরামর্ খুদজ ায়া জ দফ ।
টকান ভাভরায আদদ াংক্রান্ত তথযাফরী ম্পাদনা কযদত দর ম্পাদনা মিমহ্নত আইকদন মিক কযদত দফ ।
এদত একমর্ তথয পভট িদর আদফ । এখাদন উক্ত ভাভরামর্য মনম্ন আদারদতয আদদ াংক্রান্ত প্রদয়াজনীয়
তথযগুদরা ম্পাদনা কযা মাদফ।
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মনম্ন আদারদত আদদ াংক্রান্ত তথয নতুন কদয াংমুক্ত কযদত দর নতুন ইনুর্ ’ নাভক মরাংকমর্দত মিক
কযদত দফ। টম ভাভরায আদদ াংক্রা ন্ত তথয াংদমামজত দফ তায ইনুর্ ফার্দন মিক কযদর একমর্ তথয
পভট ায়া মাদফ। ঐ পদভট প্রদয়াজনীয় তথয প্রদফ কযায য এ াংক্রান্ত তথযাফরী াংদমামজত দফ।

জজদকাদর্ট আীর ভাভরায আদদ
এই াফ টভনুযদত মিক কযদর জজ টকাদর্টয আীর ভাভরায আদদ াংক্রান্ত তথযগুদরা াংদমাজন কযা মাদফ।
এই প্রমক্রয়ামর্ ূদফট ফমণটত মনম্ন আদারদতয আদদ াংক্রান্ত ইনুর্ এয অনুরূ।

াইদকাদর্ট আীর ভাভরায আদদ
এই াফ টভনুযদত মিক কযদর াই টকাদর্টয আীর ভাভরায আদদ াংক্রা ন্ত তথযগুদরা াংদমাজন কযা মাদফ।
এই প্রমক্রয়ামর্ ূদফট ফমণটত মনম্ন আদারদতয আদদ াংক্রান্ত ইনুর্ এয অনুরূ।

জজদকাদর্ট আীর / মযমবন াংক্রান্ত ইনুর্
এই টভনুয অনমর্দত মিক কযদর জজ টকাদর্ট আীর াংক্রান্ত তথযভূদয একমর্ তামরকা ায়া মাদফ ।
ফযফাযকাযী টকান ভাভরা ম্পাদনা কযদত িাইদর ম্পাদনা আইকদন মিক কযায
য ফযফাযকাযী
ভাভরাভূটয আীর াংক্রা ন্ত তথযগুদরা ম্পাদনা কযদত াযদফন । তদফ শুধুভাত্র এডমভন এ াংক্রান্ত
তথযগুদরা অনুদভাদন কযদত াযদফন। জজদকাদর্ট আীর াংক্রান্ত নতুন ইনুর্ মুক্ত কযদত দর নতুন ইনুর্
নাভক মরাংকমর্দত মিক কযদর জজ টকাদর্ট আীর াংক্রান্ত ইনুর্ মদযানাদভয একমর্ তথয তামরকা ায়া
মাদফ। ািট অদনয ভাধযদভ কামিত ভাভরামর্ খুদজ টফয কদয ইনুর্ আইকদন মিক কযদর তথয
াংদমাজদনয জন্য একমর্ পভট উদমামিত দফ এখাদন প্রদয়াজনীয় তথয প্রদফ কমযদয় ` Save’ ফার্ন মিক
কযদর ভাভরামর্য নতুন ধামট তামযখ াংক্রান্ত তথযাফরী াংদমামজত দফ।
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াইদকাদর্ট আীর / মযমবন াংক্রান্ত ইনুর্
এই টভনুযদত মিক কযদর াইদকাদর্ট আীর াংক্রা ন্ত তথযগুদরা াংদমাজন কযা মাদফ । এই প্রমক্রয়ামর্ ূদফট
ফমণটত জজদকাদর্ট আীর াংক্রান্ত ইনুর্ এয অনুরূ।

াংমিষ্ট কামটারদয়য তথয অনুন্ধান
ভাভরায অনুন্ধান কযায জন্য মনদম্নাক্ত টভনুযগুদরা মিক কযায ভাধযদভ জানদত দফ।

ভাভরায িরভান প্রমক্রয়া
ভাভরায িরভান প্রমক্রয়ায় মিক কযায য ভাভরায চরভান প্রমক্রয়া টদখা মাদফ। মপ্রন্র্ ফার্দন মিক কযায য
ভাভরা গুদরা মপ্রন্র্ দফ।

আদদ াংক্রান্ত
আদদ াংক্রান্ত ফার্দন মিক কযায য ভাভরায আদদভূ টদখা মাদফ। মপ্রন্র্ ফার্দন মিক কযায য তথয
গুদরা মপ্রন্র্ দফ।

আীর াংক্রান্ত
আীর াংক্রান্ত ফার্দন মিক কযায য আীর াংক্রান্ত একমর্ তামরকা টদখা মাদফ
। াই টকাদর্ট আীর
াংক্রান্ত, জজ টকাদর্ট আীর াংক্রান্ত ২ মর্ ফার্ন টদখা মাদফ
।ফার্নগুয়রায়ত মিক কযায য াংমিষ্ট
আদারদতয আীর াংক্রান্ত তামরকা টদখা মাদফ।
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সংরিষ্ট কামযারয়েয প্রমতদফদন
প্রমতদফদন টদখান জন্য মনদিয টভনুযগুদরা মিক কযদত দফ।

ভামক প্রমতদফদন

ভামক প্রমতদফদন ফার্দন মিক কযায য িরভান ভাদয প্রমতদফদন টদখা মাদফ
। আয টদখা মাদফ
মফিাযাধীন ভাভরায াংখযা, টভার্ মনস্পমত্তকৃত ভাভরায াংখযা, যকাদযয দক্ষ মনস্পমত্তকৃত ভাভরায াংখযা,
যকাদযয মফদক্ষ মনস্পমত্তকৃত ভাভরায াংখযা ইতযামদ। ার অন টথদক ার এফাং ভা অন টথদক
ভা মনফটািন কযায য প্রমতদফদন ফার্দন মিক কযদর ভামক প্রমতদফদন টদখা মাদফ।

ত্রত্রভামক প্রমতদফদন
ত্রত্রভামক প্রমতদফদন ফার্দন মিক কযায য ত্রত্রভামক প্রমতদফদদনয তামরক টদখা মাদফ । আয টদখা মাদফ
মফিাযাধীন ভাভরায াংখযা, টভার্ মনস্পমত্তকৃত ভাভরায াংখযা, যকাদযয দক্ষ মনস্পমত্তকৃত ভাভরায াংখযা,
যকাদযয মফদক্ষ মনস্পমত্তকৃত ভাভরায াংখযা ইতযামদ। ার অন টথদক ার এফাং ভা অন টথদক
ভা মনফটািন কযায য প্রমতদফদন ফার্দন মিক কযদর ত্রত্রভামক প্রমতদফদদনয তামরকা টদখা মাদফ।

ফাৎমযক প্রমতদফদন
এই ফার্দন মিক কযায য ফাৎমযক প্রমতদফদনয তামরকা টদখা মাদফ। আয টদখা মাদফ মফিাযধীন ভাভরায
াংখযা, টভার্ মনস্পমত্তকৃত ভাভরায াংখযা, যকাদযয দক্ষ মনস্পমত্তকৃত ভাভরায াংখযা, যকাদযয মফদক্ষ
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মনস্পমত্তকৃত ভাভরায াংখযা ইতযামদ । আমন ার অন টথদক ার মনফটািন কযায য প্রমতদফদন ফার্দন
মিক কযদর ফাৎমযক প্রমতদফদন টদখা মাদফ।

টরখমিত্র
প্রমতদফদদনয ধযন টথদক ভামক, ত্রত্রভামক, ফাৎমযক টম টকা ন একমর্ মনফটািন কদয টরখমিত্র ফার্দন মিক
কযদর ভাভরায প্রমতদফদন টরখমিদত্রয ভাধযদভ টদখা মাদফ।

কর টজরায তথয অনুন্ধান
“সকর জেরায তথয অনুসন্ধান” জভনুযয়ত রিক কযয়র রনয়চয সাফ জভনুযগুয়রা জদখা মায়ফ।
সকর এররি
েরভয ধযণ
আেয়কয ভাভরা
আগাভীকায়রয ভাভরা
ভাভরায চরভান প্ররক্রোা্

কর এমন্ি
“সকর এররি” জভনুযয়ত রিক কযায য একরি ভারসক রযয়ািয নায়ভ নতুন উইয়রডা জদখা মায়ফ। সার জথয়ক
সার এফং ভাস জথয়ক ভাস রনফযাচন কযায য সকর জেরায এররি গুয়রা জদখা মায়ফ।PDF ররংয়ক রিক কযায
য রযয়ািযগুয়রা PDF আকায়য জদখা মায়ফ।
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জমভয ধযন
এই জভনুযয়ত রিক কযায য সকর জেরায েরভয ধযন জদখা মায়ফ। সংরিষ্ট কামযারে জথয়ক জেরা  েরভয
ধযন রনফযাচন কযায য “খুুঁেুন” ফািয়ন রিক কযয়র েরভয ধযন াংক্রান্ত ভাভরাগুয়রায তাররকা জদখা
মায়ফ।

আজদকয ভাভরা
“আেয়কয ভাভরা ” জভনুযয়ত রিক কযায য সকর জেরায আেয়কয ভাভরা গুয়রা জদখা মায়ফ। সংরিষ্ট
কামযারে জথয়ক জেরা এফং কাযন রনফযাচন কয়য “খুুঁেুন” ফািয়ন রিক কযায য আেয়কয ভাভরাগুয়রা জদখা
মায়ফ।

আগাভীকাদরয ভাভরা
“আগাভীকায়রয ভাভরা ” জভনুযয়ত রিক কযায য সকর জেরায আগাভীকায়রয ভাভরা গুয়রা জদখা মায়ফ।
সংরিষ্ট কামযারে জথয়ক জেরা এফং কাযন রনফযাচন কয়য “খুুঁেুন” ফািয়ন রিক কযায য আগাভীকায়রয
ভাভরাগুয়রা জদখা মায়ফ।
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ভাভরায িরভান প্রমক্রয়া
“ভাভরায চরভান প্ররক্রো ” জভনুযয়ত রিক কযায সকর জেরায ভাভরায চরাভান প্ররক্রো জদখা মায়ফ।সংরিষ্ট
কামযারে জথয়ক জেরা এফং কাযন রনফযাচন কয়য “খুুঁেুন” ফািয়ন রিক কযায য ভাভরায চরভান প্ররক্রো জদখা
মায়ফ।
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মনদদটনা

ফযফাযকাযী অনুমায়ী পর্য়যায ফযফায মনদদটনা
১। সুায এডমভন
সুায এডমভন পর্য়যামর্য ফযফাযকাযী ত্রতযী এফাং মাফতীয় তথয প্রমতদফদন টদখদত াযদফন।
মকন্তু তথয াংদমাজন ফা ম্পাদনা কযদত াযদফন না
২। এডমভন
ভূরত এডমভন- ই পর্য়যাযমর্য প্রকৃত মনয়ন্ত্রক মতমন ফযফাযকাযী ত্রতযী ( সুায এডমভন ফযতীত )
এফাং টম টকান তথয াংদমাজন ম্পাদনা এফাং অনুদভাদন কযদত াযদফন।
৩। অাদযর্য
অাদযর্য তথয াংদমাজন  ম্পাদনা কযদত াযদফন মকন্তু অনুদভাদন কযদত াযদফন না।
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