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গ্রামপঞ্চায়েত প্রাততষ্ঠাতিক লতিকরণ কমম ূচী
ভভৌগতক তথয পতরয়বা

USER MANUAL

এআ User Manual এয প্রয়য়োজনীয়তো কি কনয়ে তোো ফর্ণনো িযো র


Web Site কিোন কিোন Module অয়ে



প্রয়তেিটি Module কিবোয়ফ কযচোরনো িযয়ফন



প্রয়তেিটি Module এয িোমণিোকযতো ম্পয়িণ জোনয়ত োযয়ফন



প্রয়তেিটি Module কেয়ি অনোযো কি কি তেে ংগ্র িযয়ত োযয়ফন
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এবার তয়েয়ম প্রয়বল করুি

অনোয িকম্পউটোয়যয ব্রোউোয়য(Google Chorme/Mozilla Firefox) এআ URL টি
টোআ িরুনঃ gis.wbprd.gov.in
অকন URL টি টোআ িযোয োয়ে োয়ে কনয়ে কেখোয়নো Web Site এয screen
টি অনোয Computer
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screen এ কেখয়ত োয়ফন।

Web Site অনোযো কেখয়ত োয়ফন কি কি Module অয়ে।
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প্রয়তেিটি Module এয Sub-Module গুকর কনয়ে কেখোয়নো র
প্রেয়ভ কম module টি অকন কেখয়ত োয়েন কটি র GIS Map Module

এআ GIS Map module টি Click িযয়র কনয়ে এআ Screen টি অয়ফ
GIS Map module click িযোয য অনোযো এআ কিনটি কেখয়ত োয়ফন, এখোয়ন
যোজে, কজরো, ব্লি এফং গ্রোভ ঞ্চোয়য়ত(কজক) এআ চোযটি কযকড Button কেখয়ত
োয়ফন
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প্রয়তেিটি কযকড Button এ কিি িযোয য, কআ নুমোয়ী অনোযো Map open
িযয়ত োযয়ফন।
এিটি উেোযন কেয়য় কেখোয়নো মোি অকন কি বোয়ফ এিটি Level এয Map
Open িযয়ফন।
ভয়ন িরুন অকন কজক কযকড Button টি-কত Click িয়যয়েন, তোয়র কনয়ে
কেখোয়নো Screen টি অকন কেখয়ত োয়ফন। তোযয অকন অনোয কনকেণ ষ্ট কজরো,
ব্লি এফং ঞ্চোয়য়ত কি কয়রক্ট িয়য Whizmap ফো Google Map Button এ Click
িযয়র, কআ Map টি Open য়ফ।
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মকে অকন Whizmap Button এ Click িয়যন তোয়র কনয়ে কেখোয়নো Map টি
অকন কেখয়ত োয়ফন|

মকে অকন Google Map Button এ Click িয়যন তোয়র কনয়ে কেখোয়নো Map টি
অকন কেখয়ত োয়ফন।

কফ দ্রঃ-Google Map শুধুভোত্র GP User এয কেয়ত্রআ অনোযো কেখয়ত োয়ফন
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এবার আপিায়ের GIS এর তবতভন্ন Module ম্পকময়ক তকছু তথয ভেওো য়ব
\\
Layer - এআ কভনু কেয়ি ভোনকচয়ত্র কফকবন্ন করয়োয গুকরয়ি কেখো মোয়ফ। গ্রোভ ঞ্চোয়য়ত
Base
Map Updation এয ভয় কভোফোআয়রয ভোধেয়ভ কম কম প্রকতষ্ঠোন ফো যোস্তোঘোট তু য়র কেয়রন,
কআফ প্রকতষ্ঠোন ফো যোস্তোঘোট ভোনকচয়ত্র কফকবন্ন করয়োয়য যোখো যয়য়য়ে। ফোাঁকেয়িয েোয়নর কেয়ি
কফকবন্ন করয়োয ন/প িয়য ভোনকচয়ত্র অভযো প্রকতষ্ঠোন ফো যোস্তোঘোট গুকরয়ি কেখয়ত োফ।

উয়যয ভোনকচয়ত্র অভযো গ্রোভ ঞ্চোয়য়য়তয কভৌজো  ফকত ীভোনো কেখয়ত োকে।
এফোয ভোনকচয়ত্র গ্রু  তোয ধীয়ন করয়োয কয়রক্ট িযোয য ভেোয়য ভয়ধে কফকবন্ন প্রকতষ্ঠোয়নয
উয ভোউ কনয়য় কেয়র তোয নোভ কেখো মোয়ফ এফং ঐ প্রকতষ্ঠোয়নয উয কিি িযয়র তোয েকফ
কেখো মোয়ফ। কনেরূয় েকফগুকর কেখুন ।

গ্রোভ ঞ্চোয়য়ত ভোনকচয়ত্র এিটি প্রকতষ্ঠোন কেখোয়নো য়ে
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গ্রোভ ঞ্চোয়য়ত ভোনকচয়ত্র এিটি প্রকতষ্ঠোন কেখোয়নো য়ে

গ্রোভ ঞ্চোয়য়ত ভোনকচয়ত্র কফকবন্ন যোস্তো কেখোয়নো য়ে
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Search - ভোনকচয়ত্র ন িযো কফকবন্ন করয়োয কেয়ি কময়িোন এিটি প্রকতষ্ঠোন ফো যোস্তোয়ি খুাঁয়জ
কফয িযোয জনে Search কভনুয়ত কিি িযয়ত য়ফ। উেোযর্স্বরু, মকে এিটি ফকতয়ি খুাঁয়জ
কফয িযয়ত য় তোয়র
ফোাঁকেয়িয েোয়নয়র Layer Name এফং ফকতয নোভ Select িয়য
Search – এ Click িযয়র কনয়ে কেখোয়নো ভোনকচয়ত্রয েকফটিয ভয়তো কেখয়ত োয়ফো।

Activity –এআ ভকডউরটি কিফর ভোত্র গ্রোভ ঞ্চোয়য়ত ভোনকচয়ত্রয কেয়ত্রআ কেখো মোয়ফ। গ্রোভ
ঞ্চোয়য়য়তয কযিকিত িোমণিরোয়য ফস্থোন ম্পয়িণ জোনয়ত য়র করয়োয কেয়ি
“Planned
Object” করয়োযটিয়ি ন িয়য কনয়ত য়ফ। ভোনকচয়ত্র ফতণ ভোন অকেণি ফেয়যয কমফ কযিকিত
িোমণিরো কভোফোআর কপোয়নয ভোধেয়ভ ঠোয়নো য়য়য়ে কআগুকরয়ি নীর যং এয কফন্দু কেয়য় কেখো
মোয়ফ। কযিকিত িোমণিরোয়য ফণয়ল ফস্থোন (েণোৎ কযিকিত িোজটি “শুরুয অয়েয
ফস্থোয়/িোজ চরোিোরীন ফস্থোয়/কয়লয ফস্থোয়”) কেখোয জনে
“Activity” কভনুটিয়ি কিি
িযয়ত য়ফ। ঐ কভনুটিয়ত কিি িযয়র ভোনকচয়ত্র কযিকিত িোমণিরোগুকরয়ি রোর/রুে/ফুজ
যং-এ কেখো মোয়ফ।
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Activity কভনুয়ত কিি িযয়র য়য অকন কিোন অকেণি ফেয়যয
Activity কেখয়ত চোআয়েন
কটিয়ি প্রেয়ভ কনফণোচন িয়য কনয়ত য়ফ। অনোয কনফণোচয়নয য কনবণ য িয়য ভোনকচয়ত্র
Activity-য কফন্দুগুকরয়ি কেখয়ত োয়ফন।
Buffer – এআ ফোপোয কভনুটিয ভোধেয়ভ ঞ্চোয়য়ত কনজ কনজ এরোিোয় কফকবন্ন কযয়লফো প্রেোনিোযী
প্রকতষ্ঠোনগুকর কিবোয়ফ কফনেস্ত অয়ে তো কেখয়ত োয়ফ। এআ ফোপোয়যয ভোধেয়ভ প্রকতষ্ঠোনগুকরয কফলভ
কফনেো েোিয়র নতু ন প্রকতষ্ঠোন কিোেোয় িযয়ত
য়ফ তোয কযিিনো গ্রোভ ঞ্চোয়য়ত িযয়ত
োযয়ফ।

উকযউক্ত েকফয়ত প্রোেকভি কফেেোরয় কেয়ি ১কিকভ ফেোোয়ধণয ফোপোয টোনোয য কম কম ফকত
ফোআয়য যয়য় কের তো কেখো মোয়ে । গ্রোভ ঞ্চোয়য়ত তোয যফতী কযিিনোয়

প্রোেকভি কফেেোরয়

ততযীয জোয়েোটিয়ি এআ ভোনকচয়ত্রয ফেফোয়যয ভোধেয়ভ কদ্ধোন্ত কনয়ত োযয়ফন।
Query – এআ কভনুয োোয়মে গ্রোভ ঞ্চোয়য়ত কযিকিত িোমণিরোয়য িোয়জয গ্রেকতয়ি ফুঝয়ত
োযয়ফন। কফকবন্ন Query-য োোয়মে কিোন িোজ কি ফস্থোয় অয়ে তোয কফয়েলর্ িযয়ত
োযয়ফন। এআ কভনুয়ত কিি িযয়র ফোাঁকেয়ি কেখোয়নো Windowটি খুয়র মোয়ফঃ
কিোন করয়োয এয উয Query য়ফ তো কনফণোচন িরুন
কিোন গ্রু এয উয Query য়ফ তো কনফণোচন িরুন
কিোন িেোটোেকয এয উয Query য়ফ তো কনফণোচন িরুন
কিোন ূচি এয উয Query য়ফ তো কনফণোচন িরুন
কিোন অকেণি ফেয়যয এয উয Query য়ফ তো কনফণোচন িরুন
এআখোয়ন োয়যটয কনফণোচন িয়য অনোয প্রয়েয় Value করখুন অনোয েন্দভতন যং কনফণোচন

10 | P a g e

িরুন এফং Execute Query ফোটন এ কিি িয়য Query টি চোরোন

গ্রোভ ঞ্চোয়য়য়তয কযিকিত িোয়জয ভয়ধে কম কম িোজগুকর
কনয়ে কেখোয়নো য়য়য়ে।
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CFC-য টোিোয় য়য়য়ে কআগুকরয়ি
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Range Query:
Query কেয়ি এিটি কনকেণ ষ্ট ূচয়িয য়য
Range Query িযো ম্ভফ। ধযো মোি, অভযো
কযিকিত িোয়জগুকরয়ি তোয়েয VGDI Ranking নুমোয়ী কতনটি যং এ কেখয়ত চোআকেঃ
প্রেয়ভ Range Query কফোতোয়ভ কিি িযোয য নীয়চয িীর্টি কেখো মোয়ফঃ

অনোয েন্দভতন Division করয়খ কেন। এযয নীয়চয কিয়নয ভয়তো অনোয েন্দ নুমোয়ী
Cut-off এফং যং কনফণোচন িয়য কনন।

Click to edit
colours

Click to edit
values

ফ য়য় কেয়র Execute Range Query কফোতোয়ভ কিি িযয়র নীয়চয ভোনচত্রটি কেয়খয়ত োয়ফন।
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Distance – ভোনকচয়ত্রয ভয়ধে কময়িোন েুটি স্থোয়নয ভয়ধেিোয েূযত্ব ভোোয জনে এআ কভনুটিয
প্রয়য়োজন। এআ কভনুয দ্বোযো গ্রোভ ঞ্চোয়য়ত এিটি যোস্তোয েূযত্ব কযভো িযয়ত োযয়ফন।
Distance কভনুয়ত কিি িযয়র অনোয়ি প্রেয়ভ কিোন
UNIT (KM/Miles/Ft.) এ েূযত্ব
কযভো িযয়ত চোআয়েন কটিয়ি কয়রক্ট িযয়ত য়ফ। এযয ভোনকচয়ত্র অনোয কযভোয়য
জোয়েোয প্রেভ কফন্দুয়ত কিি িযয়ত য়ফ এফং যয যফতী কফন্দুগুকরয়ত কিি িয়য কময়ত
য়ফ। অনোয কিি এয োয়ে োয়ে অকন েূযত্ব অনোয কনফণোচন িযো
UNIT এ কেখয়ত
োয়ফন।
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Refresh – ভোনকচয়ত্রয ভয়ধে কিোন িোজ িযোয য ভোনকচত্রটি কি ূর্যোয় ূয়ফণয ফস্থোয়
কপকযয়য় অনয়ত কেয়র এআ কভনুটিয়ত কিি িযয়ত য়ফ।
Zoom Extent – ভোনকচত্রটিয়ি ফড় ফো কেোট িযয়ত কেয়র ডোনকেয়ি
এআ Symbolটিয়ত কিি
িযয়ত য়ফ। এেোড়ো ভোনকচত্রটিয়ি কফকবন্ন কেয়ি যোয়নো ম্ভফ। এআযিভ ফস্থো কেয়ি
ভোনকচত্রটিয়ি তোয ূয়ফণয ফস্থোয় কপকযয়য় অনয়ত কেয়র
Zoom Extent কভনুয়ত কিি িযয়ত
য়ফ।

Print - ভোনকচয়ত্র কিোন Query িযোয য কটিয়ি Print ফো Save িযোয জনে এআ কভনুটিয়ত
কিি িযয়ত য়ফ। অকন কিন মো কেখয়ত োযয়েন কআটিয়ি যোকয Print িযয়ত কেয়র,
অনোয িকম্পউটোয়যয োয়ে Printer কি রোকেয়য় কনয়ত য়ফ। অকন চোআয়র য়য েকফটিয়ি PDF
পোআর কয়য়ফ Save িয়য কযয়খ কেয়ত োয়যন।
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এফোয কম Module টি অনোয়েয কেখোয়নো য়ে কটি য়রো Picture Gallery
Module

`

Picture Gallery এয উয়য Mouse
Pointer টি কনয়য় কেয়র োয় কেখোয়নো
Sub module গুকর কেখয়ত োয়ফন।

এফোয এিটি উেোযয়র্য োোয়মে কেখো মোি এআ Picture Gallery Sub Module কি বোয়ফ
কযচোরনো িযয়ত য়য় এফং এআ Module কেয়ি অনোযো কি কি তেে োয়ফন।
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ধযো মোি Plan Activity Module টিয়ত অনোযো Click িযয়রন এফং অনোয়েয োভয়ন Plan
Activity Picture Gallery Module টি Open য়ফ।
Plan Activity Picture Gallery টি মখন Open য়ফ তোযয অকন অনোয District কয়রক্ট
িরুন Block কয়রক্ট িরুন GP কয়রক্ট িরুন  Financial Year টি কয়রক্ট িরুন এফং
ফয়য়ল Proceed Button এ Click িরুন|
অনোয়েয Computer Screen এ Activity নুমোয়ী িোয়জয শুরু, িোয়জয ভধেফৰ্ত্তী  িোয়জয
কয়ল-এয েকফগুকর তোকযখ নুমোয়ী কেখয়ত োয়ফন|
Activity Picture Gallery কত িোয়জয ফস্থো নুমোয়ী কম ংখেো গুকর কেখয়েন, কআগুকর র
এি এিটি Category-য Picture এয

কমোেপর ।

কফয়েলর্ িযো মোি, অনোযো কেখয়ত োয়েন Not Implement / Planned Location এয ংখেো
২৩| তোয ভোয়ন য়রো কম কিচোয Gallery টি অনোয়েয োভয়ন Open অয়ে কআ Picture
Gallery কত ২৩ টি Not Implement / Planned করোয়িন েকফ ফতণ ভোয়ন অয়ে ।
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এয য়যয কম Module টি অনোয়েয োভয়ন অয়ফ কটি য়রো Report Module এফং এআ
Report Module-এয ন্তেণত অয ফ Sub Module।

এআ কযয়োটণ Module এয ন্তেণত প্রেয়ভ কম Report টি
অয়ফ কটি য়রো Public Amenities
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Public Amenities Link

Click

এ

িযোয য অনোয়েয োভয়ন এিটি Report অয়ফ| কআ

Report টিয়ত অকন কিোয়নো গ্রোভ ঞ্চোয়য়ত এয কম ভস্ত
ভস্ত তেে অনোযো এআ
এআ

Report

Report-এ

Block

এফং

GP

পদ্ধতিগুকর

Group



এযয কম তেে টি এআ কযয়োটণ
নুমোয়ী অকন কম কম
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নুমোয়ী

Module

Proceed Button-এ Click িযয়র
Geo-Tagging য়য় মোয়ো প্রকতষ্ঠোন 

কেখয়ত োয়ফন|

কেয়ি ংেৃকত িযয়ত োযয়ফন কটি য়রো প্রকতটি Layer

Object Geo-Tagging

িয়যয়েন কআ ভস্ত

Government Office Layer
Object এয নোভ ।

কনয়ে কেখোয়নো েকফয়ত Other
Tagging য়য় মোয়ো

Layer

কেখোয়নো য়রো –

কয়রক্ট িরুন তোযয

অকন অনোয গ্রোভ ঞ্চোয়য়ত এয ধীয়ন েোিো ভস্ত
যোস্তোঘোট এয তেে

গুকর Geo Tagging য়য়য়ে কআ

কেখয়ত োয়ফন|

টি অনোযো কি বোয়ফ কেখয়ফন তোোয

প্রেয়ভ অনোয কজরো,

Object

Object এর

নোভ ।

টিয়ত কিি িযয়র কেখো মোয়ে Geo –

এযয কম Report অনোযো কেখয়ফন কটি য়রো Basemap Capturing Status
এআ Report টি অকন কি বোয়ফ কেখয়ফন এফং এআ Report কেয়ি অকন কি কি তেে োয়ফন
কটি কনয়ে কেখোয়নো য়রো|
Basemap Capturing Status Report টিয়ত Click িযোয য এিটি নতু ন কযয়োটণ কজ য়ন
য়ফ| প্রেয়ভ Report টিয়ত কেখো মোয়ফ Level এয নোভ এফং এআ level Selection িয়য অকন
কআ কযয়োটণ টি Download িযয়ত োয়যন ।

উেোযর্ কেয়য় কেখোয়নো য়রো, অকন মকে District Level এয Report কেখয়ত চোন তোয়র
অকন প্রেয়ভ District Select িরুন, অকন District Level কয়রক্ট িযোয য অকন এিটি
District েফো ভস্ত District এয কযয়োটণ এিটি কযয়োটণ এয ভোধেয়ভ কেখয়ত োয়যন। এিআবোয়ফ
অকন Block  GP এয কযয়োটণ কেখয়ত োয়ফন
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এফোয কম Report টি

অনোযো কেখয়ফন কটি য়রো Plan Activity| এআ Plan

Activity Report এয Under -এ অকন েুটি অরোেো Report কেখয়ত োয়ফন এফং
এয দ্বোযো অনোযো কি কি তেে োয়ফন কটি কনয়ে কেয়ো র।

প্রেয়ভ Status Report in Detail টি অনোযো কেখয়ত োয়ফন এফং এআ Report-এ
Click িযয়র অকন অয এিটি নতু ন Page কেখয়ত োয়ফন| নতু ন Page কম
Report Open য়ফ কআ Report কিবোয়ফ কেখয়ফন, কিবোয়ফ কযচোরনো িযয়ফন
এফং কি কি তেে োয়ফন কআ ভস্ত কনয়ে ফর্ণনো িযো য়রো|
প্রেয়ভ Report টিয়ি কজনোয়যট িযোয জনে District, Block, GP, Financial
Year, Status of Work and Nature of Work কয়রক্ট িযয়ত য়ফ এফং
Proceed Button এ Click িযয়র, আ Selection নুমোয়ী Report-টি
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Generate য়ফ।
কম Report টি Generate য়ফ কআ Report টি য়রো উয়য Select িযো Gram Panchayat

এয ভস্ত িোজ  ফতণ ভোন িোয়জয ফস্থো নুমোয়ী কেখো মোয়ফ|

অনোয িোয়জয ফস্থো (Status of Work)  িোয়জয প্রিৃ কত (Nature of Work) নুমোয়ী িোজ
গুকরয়ি কেখয়ত োয়যন| উেোযস্বরূ- িোয়জয ফস্থো (Status of Work) েণোৎ িোজটি Not
Implement / Planned করোয়িন কিংফো Work in Progress কিংফো Completed।
উেোযস্বরূ-িোয়জয প্রিৃ কত (Nature of Work) েণোৎ িোজটি কিোন Nature এয কমভন িোজটি
Building – new Construction, Other Construction, Roads - New Work আতেোকে যিয়ভয কেখো
মোয়ফ|
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িোয়জয ফতণ ভোন ফস্থো নুমোয়ী িোজগুকরয়ি নোনো ধযয়র্য Color কেখো মোয়ফ। উেোযস্বরূ-িোজটি মকে
Not Implement / Planned য়য় তোয়র িোজটি রোর যয়েয অয়ফ, িোজটি মকে Work in Progress
য় তোয়র িোজটি নীর যয়েয অয়ফ, Completed য় তোয়র িোজটি ফুজ যয়েয অয়ফ|

কিোয়নো কনকেণ ষ্ট িোয়জয য মকে অকন কিি িয়যন তোয়র কআ িোয়জয েকফ  িোয়জয তেে অকন
Status Report in Detail কনেরূয় কেখয়ত োয়ফন…..
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Status Report in Brief কেয়ি ভস্ত District Wise এফং Individual District নুমোয়ী এিটি Report
Generate য়ফ|

কম Report Generate য়ফ কআ Report টি কনয়ে কেয়ো র| উেোযস্বরূ- মকে User ফোাঁকুড়ো District
কয়রক্ট িয়য তোয়র শুধুভোত্র ফোাঁকুড়ো District এয Report টি Generate য়ফ। এফং User কনয়জয েন্দ
নুমোয়ী Financial Year কচঞ্জ িয়য নে Financial Year এয তেে কেখয়ত োয়ফন।
এআ Report এয ভোধেয়ভ Block  Gp Wise ভস্ত Activity এয তেে এআ Report কেয়ি োয়ফন।
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এআ Report Export to Excel Option এয ভোধেয়ভ অকন ভগ্র Report টিয়ি Excel Format -এ
Download িযয়ত োয়যন।

Consolidated Report Click িযয়ত য়র Report Section কেয়ি কনয়ে কেখোয়নো দ্ধকত নুমোয়ী
Generate িযয়ত োয়যন।
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Consolidated Report-এ Click িযোয য এিটি নতু ন কজ Open য়ফ এফং কআ কজ-এ Level 
Financial Year Select িয়য Report Generate িযয়ত োযয়ফন|
অকন অনোয েন্দ নুমোয়ী Financial Year Select িয়য Level কয়রক্ট িয়য কযয়োটণ Generate
িযয়ত োয়যন।

অকন মকে District কয়রক্ট িয়যন তোয়র ভস্ত District ফো Individual District এয তেে Download
িযয়ত োযয়ফন| কম বোয়ফ District এয Report Generation য়য়য়ে ঠিি কআ বোয়ফআ Block  Gp এয
তেে Download িযয়ত োযয়ফন|

উকযউক্ত বোয়ফ Meeting এফং Drinking Water Source এয Report গুয়রো
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কেখয়ত োয়ফন।

প্রধোনত Dashboard Module টি েুবোয়ফ বোে িযো য়য় এিটি Physical Progress এফং Financial
Overview

প্রেয়ভ কম Dashboard টি Open য়ফ কটি য়রো Physical Progress, এআ Dashboard টি এিটি
District Wise Generate য়ফ| Physical Dashboard দ্বোযো জোনো মোয় এিটি District কভোট িোয়জয
ংখেো  কিোন কিোন িোজ কি কি ফস্থোয় ফতণ ভোন যয়য়য়ে কমগুকর কি Mobile Application এয ভোধেয়ভ
Geo-Tagging িযো য়য় কেয়ে| Physical Dashboard Click িযোয য কম কজটি Open য়ফ কআ
কজ এয District করয়বর কেয়ি District নোভ কয়রক্ট িয়য Proceed ফোটন -এ কিি িযোয োয়ে োয়ে
Physical Dashboard টি Open য়ফ। এআ Dashboard এয ফর্ণনো কনয়ে কেয়ো য়রো।
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Physical Dashboard এ িোয়জয ফস্থো নুমোয়ী কতনটি Legend কেখো মোয়ে| কমগুকর য়রো Not
Implemented / Planned

Location, Work in Progress এফং Completed| এআ Legend এয

ভোধেয়ভ অনোযো ফুঝয়ত োযয়ফন District িতগুকর িোজ এখয়নো মণন্ত য়য়য়ে।

District এয কম Dashboard Chart টি Generate য়য়য়ে কআ Chart কেয়ি অনোযো ভগ্র District এয কভোট িোয়জয ংখেো জোনয়ত োযয়ফন|
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Block Chart এয কম কিোয়নো ংয় কিি িযয়র কআ Block এয মত GP অয়ে, কআ GP গুকর Block
নুমোয়ী িোয়জয ফস্থো কি অনোযো কেখয়ত োয়ফন|

এফোয কময়িোয়নো এিটি Block এয উয কিি িযয়র কআ Block মত Gp অয়ে অয কআ Gp -কত
ফতণ ভোয়ন িোয়জয ফস্থো কি কটো জোনয়ত োযয়ফন|
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GP চোটণ এয য কিি িযয়র কআ কজক মত িোজ অয়ে  িোয়জয ফতণ ভোন ফস্থো কজক Activity
করস্ট কেখো মোয়ফ। Activity করস্ট কেয়ি কিোয়নো Activity এয য কিি িযয়র কআ activity এয েকফ 
Information কেখো মোয়ফ।
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এরপর ভয

Dashboard

Dashboard District

টি ভেখা যায়ব ভটি য়া Financial ওভারতভউ| এই

ও Financial Year তয়ক্ট করার পর Dashboard Generate

য়ব|এই dashboard এর মাধ্যয়ম আমরা ভজা ভথয়ক গ্রাম পঞ্চায়েত পযম ন্ত চারটি
ভয Fund আয়ছ ভই Fund অবস্থাি তবয়ে তবলয়ে জািার তথয এই Dashboard
প্রয়োজি|

Financial Overview Dashboard প্রথয়ম District ও Block Wise ভজিায়রট য়ব ও চারটি
ফান্ড এর তথয পাওোযায়ব।
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Block চাটম এ তিক করয় ভই Block এর ভয ভয তজতপ আয়ছ ভই তজতপগুয়া

Generate য়ব|

GP চাটম এ তিক করয় ভই GP এর ভয fund Utilized
Chart ভথয়ক পাওো যায়ব।
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য়েয়ছ তার মস্ত তথয

এবার ভয তবয়ে তিয়ে আপিায়ের বা য়ব ভটি য়া ভকাি ভকাি Module
প্রয়বল করয়ত য় আপিায়ের Username ও Password তেয়ে Login করয়ত য়ব|
Login করার পর প্রয়তযকটি Module তক ভায়ব কাজ কয়র ও Module গুতর
কাযম কাতরতা ম্পকময়ক আপিায়েরয়ক অবগত করা|
আপিারা যখি Login Module এর ওপর Mouse তিয়ে যায়বি তখি আপিায়ের
াময়ি চারটি Module আয়ব| Module এর িাম য়া Edit Object, Wrong
Location, Mobile Application এবং Import File।
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আপিায়ের ভক প্রথয়ম Edit Object Module ম্ময়যয বা য়ব
Edit Object Module -এ তকভায়ব আপতি প্রয়বল করয়বি
Edit Object Module -এর াায়যয আপতি তক তক কাজ করয়ত পায়রি

Edit Object Module তিক করার পর একটি Login ভপজ আয়ব| ভই ভপজ -এ Username
ও Password তেি এবং Edit Object Module -এ Login করুি।

ময়ি রাখয়বি Login এর Username য়ে গ্রাম পঞ্চায়েত এর িাম
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Edit Object Module Login করার পর আপিার কায়ছ এই ভপজটি আয়ব
Edit Object Module Login করার পর আপিার গ্রাম পঞ্চায়েত এর অন্তগম ত মস্ত GeoTagged করা ব Object গুত ভক আপতি ভেখয়ত পায়বি তায়ের তিতেম ষ্ট গ্রুপ ও ভোর এর
ময়ধ্য|
গ্রুপটি তয়ক্ট করুি তারপর ভোর তয়ক্ট করুি এবং Proceed Button তিক করুি
আপতি Geo-Tagged করা Object টিয়ক ভেখয়ত পায়বি
এবার Object ওপর তিক করুি এবং তথযগুত ভেখুি
1-Page এর বামতেয়ক আপতি ভয Object টি Geo-Tagged কয়রয়ছি ভই Object ভেখা যায়ব
2-Page এর মাঝখায়ি Object এর ছতব ভেখয়ত পায়বি

3-Page এর ডািতেয়ক Object এর িাম ভেখয়ত পায়বি

1

3

2

এবার জািয়বা ভয Edit Object Module এর মাধ্যয়ম তক কয়র ভকায়িা Object এর িাম
Update করয়বি?
প্রথয়ম ভয গ্রুপ ও ভোর এর Object এর িাম আপতি পতরবতমি করয়বি ভই Object টিয়ক
তয়ক্ট করুি ও এই ভায়ব Update করুি....
1.প্রথয়ম গ্রুপ তয়ক্ট করুি
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2.তিতীে ভোর তয়ক্ট করুি
3.Proceed বাটি -এ তিক করুি
4.Object টিয়ক তয়ক্ট করুি
5.Object এর ভযখায়ি িাম ভেখায়ে ভখায়ি আপতি িাম টাইপ করুি
6.আপয়ডট বাটি তিক করুি
7.একটি message ভেখায়ব "Do You want to update the object name"
8.এই Message টিয়ক OK করুি
Object এর িাম পতরবতমি য়ে যায়ব

8
7

1

2

4

3

5

6

এবার জািয়বা ভয Edit Object Module এর মাধ্যয়ম তক কয়র ভকায়িা Object ভক Delete
করয়বি?
প্রথয়ম ভয গ্রুপ ও ভোর এর Object ভক Delete করয়ত চাইয়ছি ভই Object টিয়ক তয়ক্ট
করুি ও এই ভায়ব Delete করুি
1.প্রথয়ম গ্রুপ তয়ক্ট করুি
2.তিতীে ভোর তয়ক্ট করুি
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3.Proceed বাটি-এ তিক করুি
4.Object টিয়ক তয়ক্ট করুি
5.Delete বাটি-এ তিক করুি
6.একটি Message ভেখায়ব "Do You want to Delete the object"
7.এই Message টিয়ক OK করুি
Object টি Delete য়ে যায়ব

6

1

7

2

3

4

5

এইবার ভয Module টি ম্বয়যয আপিায়ের বা য়ব ভটি য়া Wrong Location
Wrong Location Module তকভায়ব আপতি প্রয়বল করয়বি?
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Wrong Location Module াায়যয আপতি তক কাজ করয়ত পায়রি

Wrong Location Module তিক করার পর একটি Login ভপজ আয়ব| ভই ভপজ
Username ও Password তেি এবং Wrong Location Module Login করুি।

ময়ি রাখয়বি Login এর Username য়ে গ্রাম পঞ্চায়েত এর িাম
কভোফোআয়রয ভোধেয়ভ ঠোয়নো এিটি িোয়জয েুটি ফস্থোয়নয (Location) মকে কিোন তোযতভে য়য়
তোয List এআ কভনু কেয়ি কেখো মোয়ফ। এআ ঘটনোটি তখনআ ঘটয়ফ মখন, কভোফোআর কপোয়নয কজ
ক এ টি কস্থতীকর েোিয়ফ নো। কভোফোআয়রয ভোধেয়ভ কিোন িোয়জয েকফ কতোরোয ভয় ফেআ
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কেয়খ কনয়ত য়ফ কম কভোফোআরটিয কজকএ টি কস্থতীকর অয়ে কিনো। অকন মকে কভোটযফোআি
ফো েোড়ী কনয়য় োয়বণ িয়যন, তয়ফ েোড়ী কেয়ি নোভোয য ৩-৪ কভকনট ভয় কেয়ত য়ফ
কজকএ টিয়ি কস্থতীকর িযোয জনে।
মকে Wrong Location কভনুয়ত অনোয কিোন এিটি িোয়জয নোভ উয়ঠ েোয়ি, তোয়র প্রেয়ভ

কেখয়ত য়ফ কম িোজটিয কিোন ভয়য়য েকফ কতোরোয ভয় এআ ঘটনোটি ঘয়টয়ে। কআভত
ভোনকচয়ত্র কেয়য় িোজটিয ূয়ফণয ফস্থোনটিয়ি কেয়খ কনয়ত য়ফ। মকে অনোয ভয়ন য় কম ূয়ফণয
ফস্থোনটি ঠিি, তয়ফ, Wrong Location List –এ ‘ No’ কফোতোয়ভ কিি িযয়ত য়ফ এফং
কদ্বতীয় েকফটি ুনযোয়
তু রয়ত য়ফ। অফোয মকে অনোয ভয়ন য় কম িোজটিয ূয়ফণয
ফস্থোনটি ঠিি নয়, তয়ফ, Wrong Location List –এ ‘Yes’ কফোতোয়ভ কিি িযয়ত য়ফ। এয
পয়র ভোনকচয়ত্র কেখোয়নো কফন্দুটি ূয়বণয ফস্থোন কেয়ি য়য কেয়য় নুতন ফস্থোয়ন কেখো মোয়ফ।
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Mobile Application কি বোয়ফ Download িযয়ফন কআ কফলয়টি কজয়ন কনন
Mobile Application তকভায়ব আপতি প্রয়বল করয়বি?

Mobile Application আপতি তকভায়ব Download করয়বি? Mobile application Module-এ

তিক করার পর একটি login ভপজ আয়ব| ভই ভপজ Username ও Password
তেি এবং Edit
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Object Module Login করুি।

ময়ি রাখয়বি Login এর Username য়ে গ্রাম পঞ্চায়েত এর িাম
Mobile Application Module এ Login করার পর আপতি ভয Application বা apk file তা
Download করয়ত চাি তার উপর তিক করুি, Mobile Application আপিার Computer -এ

Download য়ে যায়ব।
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এইবার ভয Module টি ম্বয়যয আপিায়ের বা য়ব ভটি য়া Import Data Module
Import Data Module তকভায়ব আপতি প্রয়বল করয়বি
Import Data Module াায়যয আপতি তক কাজ করয়ত পায়রি
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Import Data Module-এ তিক করার পর একটি Login ভপজ আয়ব| ভই ভপজ Username
ও Password তেি এবং Import Data Module Login করুি

Import Data Module এর কাজটি একটি উোরণ তেয়ে ভবাঝায়িা য়ে.. ধ্রুি আপতি
Basmap Mobile Application তেয়ে একটি File Upload করয়ত ভগয়ি তকন্তু Internet
Connection িা থাকার েরুি আপিার ফাই টি Web Server -এ Upload য়া িা। এবার
আপতি Mobile Application Upload Status Menu তেয়েও File টি Upload করয়ত চাইয়ি
তাও File টি Upload য়া িা| তখি আপতি আপিার Mobile Application টি Open
করয়বি তারপর Mobile Application Export Menu তেয়ে Mobile Phone -এর ভমমতর ভত
জয়ম থাকা ফাই File গুয়ায়ক Export করয়ি। এবার আপতি আপিার Mobile Phone
টিয়ক Computer ায়থ Connect কতরয়ে zip ফাই গুয়ায়ক Computer -এ তিয়ে আুি।
এবার তকভায়ব ভই Zip File Upload করয়বি ভই পদ্ধততগুত তিয়ে ভেখায়িা য়া
প্রথয়ম Browse Button এ তিক করয়বি
তারপর আপতি ভযখায়ি Zip File টি ভরয়খয়ছি ভটিয়ক তয়ক্ট করুি
Zip File টি ভচিায়িা য়ে ভগয় Open Button-এ তিক করুি
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3
1

2

এবার তিয়ে ভেখায়িা Upload Button Click করুি এবং আপিার Zip ফাই টি Upload য়ে
যায়ব।
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এবার Self Learning Tool ভথয়ক User Guide তগয়ে তকভায়ব User Guide গুয়া Download
করয়বি
১.প্রথয়ম Setting ICON Mouse তিয়ে ভগয় ভেখয়বি Self Learning Tool বয় একটি
Menu আয়ব
২.Self Learning Tool ভথয়ক User Guide Menu ভত যায়বি
৩.তারপর আপতি ভেখয়ত পায়বি Mobile Application এবং Web System User গাইড।
৪.আপিার েরকার অিুযােী আপতি ভযয়কায়িা User Guide এর Click করয় ভটি আপিার
Browser Open য়ব।
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Training Guide Audio টি কি বোয়ফ শুনয়ফন

১.প্রেয়ভ Setting ICON Mouse কনয়য় কেয়র কেখয়ফন Self Learning Tool ফয়র এিটি Menu
অয়ফ
২.Self Learning Tool কেয়ি Training Guide কভনুয়ত মোয়ফন
৩.Training Guide কভনু কত কিি িরুন।
এফোয অনোয েন্দ নুমোয়ী অকন কম Link টি কিি িযয়ফন এফং কনয়ে কেখোয়নো েৃয়েয
ভয়তো Training Guide Audio টি ফোজয়ত শুরু িযয়ফ.এফোয কম কজ টি অনোয়েয োভয়ন

অয়ফ কখোয়ন এফোয কম কজ টি অনোয়েয োভয়ন অয়ফ কখোয়ন ফ Link কেখয়ত োয়ফন
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এফোয অনোয েন্দ নুমোয়ী অকন কম Link টি কিি িযয়ফন এফং কনয়ে কেখোয়নো েৃয়েয
ভয়তো Training Guide Audio টি ফোজয়ত শুরু িযয়ফ

FAQ-িোজ িযোয ভয় কিোনকিেু ভেোয ম্মুখীন য়র য়য এআ কভনুটিয়ত কিি িযয়ত য়ফ।
নীয়চয কিনটিয়ত কনেকরকখত কবকড পোআরগুকর কেখো মোয়ফ। কময়িোন পোআয়র কিি িযয়র কটি
চরয়ত শুরু িযয়ফ। মকে কিউ পোআরটিয়ি
Download িযয়ত চোন তয়ফ োয়য Download
কফোতোয়ভ কিি িযয়র কটি Download য়য় মোয়ফ।
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অকন মকে কজরো ফো যোজেস্তয়যয অকধিোযীি ন, তয়ফ ভোনকচয়ত্রয ভোধেয়ভ কফয়েলর্ িযোয জনে
অনোয কজরো ফো কিভফয়েয ভোনকচয়ত্রয ফেফোয িযয়ত য়ফ।
উেোযর্স্বরু অভযো কিেু কফয়েলর্ কজরোয ফো যোয়জেয ভোনকচয়ত্র কেখয়ত োকযঃ

২০১৪-২০১৫ োয়রয ISGP Block Grant এয Cumulative Expenditure এয ভোনকচত্র
২০ লক্ষ টাকার কম

২০ – ৩০ লক্ষ টাকা

৩০ লক্ষ টাকার বেশী

২০১৪-২০১৫ োয়রয কল য়ো িোয়জয তোংয়য োয
৫০% এর কম
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৫০% – ৭০%

৭০% এর বেশী

