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সূচনা  

এই ডকুমিমিমত সফটওয়্যািটি ব্যবহামিি মনমদ শর্াবলী বর্ শনা কিা হম যমে। 

সফটওয়্যািটি স্টাট শ কিাি মনয়ি  

সফটওয়্যািটি অনলাইন মনভ শি। সফটওয়্যািটি ওমেন কিাি জন্য প্রথমি ব্রাউজামি য মত হমব। এিেি মনমদ শষ্ট ইউআিএল মদময়  

ব্রাউজামিি িাধ্যমি লগইন কিমত হমব।  

লগইন মিন   

ইউজাি আইমড, োসওয়াড শ মনমদ শষ্ট ইনপুট মফমে মদময় লগইন বাটমন মিক কিমত হমব। সব তথ্য সঠিক থাকমল ইউজাি সফলভামব 

লগইন কিমত োিমবন এবং একটি ডযার্মবাড শ োমবন। 

যিইন যিন্যয  

 

যিইন যিন্যযি প্রমতটি আইমটি ইউমনক ধিমনি এবং প্রমতটি আইমটিই মভন্ন ধিমনি কাজ োিফি শ কমি। “স্টযাটাস বাি” টিমত এিি 

যিমসজ এবং মসমস্টমিি বতশিান অবস্থা। এমিমকর্মনি যিইন যিন্যযমত মনমচি অের্নগুমলা থাকমব-  

- ডযার্মবাড শ 

- সমিমত মনবন্ধন 

- সমিমত অনলাইনকিন 

- যনি মিয়ামিন্স 

- সমিমত মনবন্ধন 

-কমিটি গঠমনি আমবদন 

-ওময়ব যসটআে 

-ডকুমিি 
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ব্যবহৃত বাটনসমূহ  

বাটমনি নাি  বর্ শনা  অোমির্ন 

Save/ সংিক্ষন করুন  

 

  

 

   

ডাটামবমজ যিকড শ সংিক্ষর্ করুন 

(Hot Key: Alt + S). 

নতুন যিকড শ সংিক্ষর্ কিাি জন্য অথবা যিকড শ আেমডট 

কিাি জন্য “সংিক্ষর্ করুন” বাটমন মিক করুন।  

 

Confirmation Message: 
1. 

 

 

2. 

 

 

 

Error Message: 

   1.  

 

         

  2. 

 

 

মডমটইলস বাটন 

 
 

মডমটইলস/ মবস্তামিত যদখুন যকামনা যিকমড শি মবস্তামিত যদখমত “মডমটইলস” বাটনটি 

যপ্রস করুন।   

 

মিমের্ বাটন  

  
 

তথ্য মিমের্ করুন  যকামনা যেইজ এি তথ্য মিমের্ কিমত “মিমের্ বাটন” টি 

মিক করুন। 

মেেমন  ান (Previous 

button)  

  
 

পূব শবতী যেইমজ  ান  পূব শবতী যেইমজ  াবাি জন্য এই বাটমন মিক করুন 

য াগ করুন  

 
 

নতুন যিকড শ য াগ করুন।  নতুন যিকড শ এমি কিাি জন্য আমিকটি কলাি যটমবমলি 

মনমচ য াগ হমব।  
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অন্যমিাদন 

 
 

যিকড শ এি স্টযাটাস  যকান এমিমকর্ন অন্যমিামদত হময়মে মকনা যসটা বুঝামনাি 

জন্য এই বাটনটি ব্যবহাি কিা হময়মে।   

ওময়ব যেইজ 

   
 

সমিমতি ওময়ব সাইমট সিাসমি 

 াবাি মলংক  

সমিমতি ওময়বসাইমট সিাসমি  াবাি জন্য “ওময়ব সাইট” 

বাটন টিমত মিক করুন।  

হালনাগাদ করুন  

  
 

তথ্য আেমডট করুন  

 

যকামনা নতুন তথ্য য াগ কমি/ এমডট কমি যসটি ডাটামবমজ 

যসভ কিমত “হালনাগাদ করুন” বাটনটি মিক করুন।  

 

Confirmation Message: 

  

 

সংযুমি  

 

 

 
 

েমব/ ডকুমিি সংযুি করুন 

 

েমব/ ডকুমিি আেমলাড/ সংযুি কিমত এই বাটমন মিক 

করুন এবং প্রময়াজনীয় ডকুমিি/ েমব সংযুি করুন। 

ডকুমিি / েমব ৪যকমব এি িমধ্য হমত হমব।  

আমগি োতায়  

 

পূব শবতী যেইমজ  ান  পূব শবতী যেইমজ  াবাি জন্য এই বাটমন মিক করুন।  

েিবতী োতায়  

 

েিবতী যেইমজ  ান  েিবতী যেইমজ  াবাি জন্য এই বাটমন মিক করুন।  

সম্পাদন  

 

সম্পাদন/ এমডট করুন  যকামনা ডাটা বা তথ্য আেমডট কিমত সম্পাদন এি বাটমন 

মিক করুন।  

এড বাটন/ য াগ করুন  

 

নতুন মফে য াগ করুন নতুন মফে য াগ কিমত বা যটমবল এি নতুন যিা/ মফে 

য াগ কিমত এড বাটমন মিক করুন।  

 

মডমলট বাটন/ যফমল মদন  

 

পুিাতন ডাটা যফমল মদন   নতুন মফে য াগ কিমত বা যটমবল এি যকামনা যিা/ মফে 

যফমল মদমত মডমলট বাটমন মিক করুন।  

 

চূড়ান্ত জিা 

 

ডাটামবমস ডাটা যসভ হমব।  চূড়ান্ত ফি শটি/ তথ্যামদ  “চূড়ান্ত জিা” বা বাটমন মিক 

কিমল ডাটামবমস ডাটা যসভ হমব।  

সদস্য সংিক্ষর্ করুন  

 

সদস্য সংিক্ষর্ করুন  এক বা একামধক সদস্য এি ডাটা সংিক্ষর্ কিমত “সদস্য 

সংিক্ষর্ করুন” বাটনটি মিক করুন  

সাবিাইব করুন  

 

সাবিাইমবি জন্য মিক করুন  যকামনা সমিমত সাবিাইব কিাি জন্য এই বাটনটি ব্যবহাি 

করুন।  
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যনাটিমফমকর্ন 

উমেশ্য সফটওয়যািটিি মবমভন্ন ব্যবহামিি জন্য প্রাপ্ত মবমভন্ন যনাটিমফর্নসমূহ সফটওয়ামিি উেমিি ডামনি যবল বাটমন মিক 

কিমল যদখা  ামব। 

যিন্যয েথ ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ)->service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী)-> ডযার্মবাড শ-> উেমিি ডান সাইমড যবল বাটমন মিক করুন  

মিন  

 

বর্ তনা  যবল বাটন  যনাটিমফমকর্মনি বাটন   এই বাটমন মিক কিমল যনাটিমফমকর্মনি তামলকা 

যদখা  ামব।  

অোমির্ন যসটআে  ইউজাি মসমস্টমি এই যেইমজি িাধ্যমি প্রমবর্ কিমত োিমবন এবং ড্যাশব াড্ ড দেখবে পাব ন।   

 আনমচকড যনাটিমফমকর্নগুমলা সংখ্যা আকামি যদখা  ামব।  

 যবল বাটমন মিক কিদে দনাটিফিবেশবনর ফেস্ট ওবপন হব ।  

 যকামনা যনাটিমফমকর্মনি উেি মিক কিমল যসটি যচকড যনাটিমফমকর্ন আকামি কাউি হমব।  

 যকামনা যসবা োবাি জন্য মসমস্টমি লগইন কিা বাধ্যতামূলক।  

 

***মসমস্টমিি োবমলক যেইজ  

উমেশ্য মসমস্টমিি োবমলক ওময়বমেইজ, এই যেইমজি যথমক এলাকামভমিক অই এলাকাি সকল সমিমতি ওময়বসাইট 

মলংকসহ মলস্ট মসমলক্ট কিা  ায়।  

যিন্যয েথ ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ)-> 

http://rdcd.erainfotechbd.com:5001  
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মিন  

 

 
বর্ তনা  মবভাগ         মলস্ট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 যজলা    মলস্ট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 উেমজলা/ মসটি কিমোমির্ন  মলস্ট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 ইউমনয়ন/ যেৌিসভা/ থানা  মলস্ট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

অোমির্ন যসটআে  এই যেইজটি োবমলকযামল এমক্সমসবল। 

 আনমচকড যনাটিমফমকর্নগুমলা সংখ্যা আকামি যদখা  ামব।  

 যবল বাটমন মিক কিদে দনাটিফিবেশবনর ফেস্ট ওবপন হব ।  

 যকামনা যনাটিমফমকর্মনি উেি মিক কিমল যসটি যচকড যনাটিমফমকর্ন আকামি কাউি হমব।  

 যকামনা যসবা োবাি জন্য মসমস্টমি লগইন কিা বাধ্যতামূলক।  
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সফটওয়যাি ইিািমফস 

1. লগইন এবং মনবন্ধন 

1.1 মসটিমজন লগইন 

উমেশ্য নাগমিক যসবাসমূমহি অেসন প্রদান। ইউজাি যিমজমের্ন ও লগইন সুমবধা প্রদান। 

যিন্যয েথ ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd– এই 

মলংমক মিক করুন অথবা ব্রাউজামি যেস্ট কমি এিাি বাটন চাপুন। মনমচি যেইজটি ওমেন হমব। 

মিন  

 
 

বর্ তনা  লগইন  মলংক বাটন একটি লগইন মিন ওমেন হমব 

মনবন্ধন  মলংক বাটন একটি যিমজমের্মনি যেইন ওমেন হমব।  

 

যহল্প যডস্ক  মলংক বাটন যকামনা ধিমনি প্রশ্ন থাকমল এই বাটমন মিক করুন।  

 যসবা তামলকা  মলংক বাটন এখামন মবমভন্ন সামভ শমসি তামলকা আমে। প্রময়াজন 

অন্যসামি ইউজািিা মবমভন্ন সামভ শমস এই যেইজ যথমকই 

সিাসমি য মত োিমবন।  

অোমির্ন যসটআে  ইউজাি মসমস্টমি এই যেইমজি িাধ্যমি প্রমবর্ কিমত োিমবন এবং সিবায় সমিমতি মবমভন্ন যসবাি জন্য 

আমবদন কিমত োিমবন।  

 যকামনা যসবা োবাি জন্য মসমস্টমি লগইন কিা বাধ্যতামূলক।  

 কামিা  মদ ইউজাি আইমড ও োসওয়াড শ না থামক তামক এই যেইমজি “মনবন্ধন” অের্মন মগময় মনবন্ধন 

কিমত হমব। 
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1.2 মনবন্ধন (মসটিমজন) 

1.2.1 নতুন ইউজাি লগইন আইমড জন্য আমবদন  

উমেশ্য নতুন ইউজাি লগইন আইমড ততিী। 

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ)->service.rdcd.gov.bd -> মনবন্ধন -> 

মনবন্ধন বাটন   

মিন  

 
 

বর্ শনা  আেনাি নাি  ইউজাি এমি মফে   বাধ্যতামূলক মফে 

 ভুল তথ্য প্রমবমর্ি যক্ষমে মসমস্টি যিমসজ 

যদয়াি িাধ্যমি গাইড কিমব। 

যিাবাইল নম্বি  ইউজাি এমি মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 ভুল তথ্য প্রমবমর্ি যক্ষমে মসমস্টি যিমসজ 

যদয়াি িাধ্যমি গাইড কিমব। 

মনবন্ধন মলংক   প্রময়াজনীয় ডাটা পূির্ কমি মনবন্ধন কিাি জন্য এই 

বাটমন মিক করুন।  

 লগইন  মলংক  আমগ যিমজমের্ন কিা থাকমল লগইন বাটমন মিক 

কিমল সিাসমি মসমস্টমিি ডযার্মবামড শ চমল  ামব।  

অোমির্ন যসটআে 

 

 কামিা  মদ ইউজাি আইমড ও োসওয়াড শ না থামক তামক এই যেইমজি মফমে নাি ও যিাবাইল নাম্বাি মদময় 

মনবন্ধমনি জন্য আমবদন কিমত োিমবন।  

 মনবন্ধন কিা থাকমল সিাসমি লগইন কিাি জন্য আমবদন কিমত োিমবন।  
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1.2.2 ওটিমে যভমিমফমকর্ন  

উমেশ্য  মনিােিা মনমিত কির্ ও যিাবাইল তবধতা মনমিতকির্ ।  

যিন্যয েথ   service.rdcd.gov.bd -> মনবন্ধন -> মনবন্ধন বাটন  

মিন  

 
 

বর্ শনা লগইন  ইউজাি এমি মফে   মদ আমগই যিমজমের্ন কিা থামক তাহমল লগইন 

কিমল মসমস্টমি প্রমবর্ কিমত োিমবন।  

মনবন্ধন  ইউজাি এমি মফে একটি যিমজমের্মনি যেইন ওমেন হমব।  

 

অোমির্ন যসটআে 

 

এই যেইমজি িাধ্যমি ওটিমে যভমিমফমকর্মনি িাধ্যমি মসমস্টমি লগইন অথবা মনবন্ধমনি েিবতী ধামেি জন্য আমবদন 

কিমবন। 
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1.2.3 োসওয়াড শ যসট 

উমেশ্য নতুন োসওয়াড শ যসট করুন।   

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ)->service.rdcd.gov.bd -> মনবন্ধন -

>মনবন্ধন -> মনবন্ধন 

মিন  

 

 
বর্ শনা  নতুন োসওয়াড শ   ইউজাি এমি মফে   বাধ্যতামূলক মফে 

 ভুল তথ্য প্রমবমর্ি যক্ষমে মসমস্টি যিমসজ 

যদয়াি িাধ্যমি গাইড কিমব। 

নতুন োসওয়াড শ (পুনিায়)  ইউজাি এমি মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 ভুল তথ্য প্রমবমর্ি যক্ষমে মসমস্টি যিমসজ 

যদয়াি িাধ্যমি গাইড কিমব। 

োসওয়াড শ হালনাগাদ করুন বাটন  প্রময়াজনীয় ডাটা পূির্ কমি মনবন্ধন কিাি জন্য এই বাটমন 

মিক করুন।  

 আেমন মক োসওয়াড শ ভুমল যগমসন? বাটন োসওয়াড শ পুনরুদ্ধাি কিাি জন্য এই বাটমন মিক করুন।  

 মনবন্ধন  বাটন মনবন্ধমনি েিবতী ধামেি জন্য মিক করুন।  

অোমির্ন যসটআে 

 

 মনবন্ধমনি জন্য ইউজাি নতুন োসওয়াড শ যসট কিমত োিমব এই যেইমজি িাধ্যমি। 

 োসওয়াড শ ভুমল যগমল ইউজাি নতুন োসওয়াড শ যসট কিমত োিমব এই যেইমজি িাধ্যমি।  
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1.2.4 যিমজমের্ন সম্পন্ন  

উমেশ্য সফল ভামব যিমজমের্ন হমল মনমচি যিমসজটি আসমব। এিেি লগইন করুন। 

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ)->service.rdcd.gov.bd – > মনবন্ধন 

->মনবন্ধন -> মনবন্ধন -> োসওয়াড শ হালনাগাদ করুন 

মিন  

 
 

বর্ শনা  লগইন করুন    বাটন মসমস্টমি লগইন করুন  

অোমির্ন যসটআে 

 

 মনবন্ধন সফলভামব সম্পন্ন হমল এই যেইজটি আসমব।  

 মনবন্ধন সম্পন্ন হবাি েি মসমস্টমি লগইন করুন।  
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1.2.5 যিমজমের্ন সম্পন্ন  

উমেশ্য লগ ইন কিাি েি এনআইমড/ জন্ম মনবন্ধন এবং বামক তথ্যাবমল মদময় যপ্রাফাইল মনবন্ধন সম্পন্ন করুন। 

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ)->service.rdcd.gov.bd -> মনবন্ধন ->মনবন্ধন -> 

মনবন্ধন -> োসওয়াড শ হালনাগাদ করুন-> লগইন করুন  

মিন  

 

 
বর্ শনা  জাতীয় েমিচয়েে / জন্ম মনবন্ধন     বাটন  বাধ্যতামূলক মফে 

 ভুল তথ্য প্রমবমর্ি যক্ষমে মসমস্টি যিমসজ 

যদয়াি িাধ্যমি গাইড কিমব। 

অোমির্ন যসটআে 

 

 মনবন্ধন সফলভামব সম্পন্ন হমল এই যেইজটি আসমব।  

 য মকামনা একটি ডকুমিমিি মনবন্ধন নাম্বাি মদময় যিমজমের্ন সম্পন্ন করুন। চাইমল ২টি ডকুমিমিি মনবন্ধন নাম্বাি যদয়া 

 ামব। 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

1.2.6 যিমজমের্ন সম্পন্ন 

উমেশ্য সফলভামব মনবন্ধন কিাি েি সকল যসবা এক ঠিকানায় ট্যাব টিমত মিক করুন। 

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ)-> service.rdcd.gov.bd -> মনবন্ধন ->মনবন্ধন -

> মনবন্ধন -> োসওয়াড শ হালনাগাদ করুন-> লগইন করুন  

মিন  

 

 
বর্ শনা  সকল যসবা এক ঠিকানায়      বাটন  বাধ্যতামূলক মফে। 

 ভুল তথ্য প্রমবমর্ি যক্ষমে মসমস্টি যিমসজ 

যদয়াি িাধ্যমি গাইড কিমব। 

অোমির্ন যসটআে সিবায় সমিমতি মবমভন্ন যসবা যেমত উেমিাি বাটনটি মিক করুন।  
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2. সংগঠমকি কা শক্রি 

2.1. সিবায় সমিমতি মবমভন্ন যসবাি জন্য আমবদন 

2.1.1 আমবদন যস্টে -1 
উমেশ্য সকল যসবা এক ঠিকানায়  বাটমন মিক কমি অথবা আবাি service.rdcd.gov.bd -এই মলংমক মিক করুন অথবা ব্রাউজামি 

যেস্ট কমি এিাি বাটন চাপুন। মনমচি যেইজটি ওমেন হমব।  

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ)-> service.rdcd.gov.bd-> লগইন করুন  

মিন  

 
 

 
বর্ শনা  প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন       মলংক   প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধমনি আমবদমনি মলংক।  

 ভুল তথ্য প্রমবমর্ি যক্ষমে মসমস্টি যিমসজ যদয়াি 

িাধ্যমি গাইড কিমব। 

 যহল্প যডস্ক  বাটন   তথ্য সংক্রান্ত মবষময় এখামন মিক করুন। 

 ভুল তথ্য প্রমবমর্ি যক্ষমে মসমস্টি যিমসজ যদয়াি 

িাধ্যমি গাইড কিমব। 

 মনবন্ধন  বাটন  সিবায় সমিমত মনবন্ধমনি জন্য এই বাটমন মিক করুন।  

 ভুল তথ্য প্রমবমর্ি যক্ষমে মসমস্টি যিমসজ যদয়াি 

িাধ্যমি গাইড কিমব। 

 লগইন  বাটন  সিবায় সমিমত মনবন্ধমনি জন্য এই বাটমন মিক করুন।  

 ভুল তথ্য প্রমবমর্ি যক্ষমে মসমস্টি যিমসজ যদয়াি 

িাধ্যমি গাইড কিমব। 

অোমির্ন যসটআে 

 

 প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধমনি আমবদন কিমত এই মলংমক মিক করুন। 

 লগইন কিা না থাকমল “লগইন” বাটমন মিক কমি লগইন করুন। 

 মনবমন্ধত ইউজাি না হমল “মনবন্ধন” বাটমন মিক কমি মনবমন্ধত হউন।  
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2.1.2 আমবদন যস্টে -2 

উমেশ্য মনমচি এই যেইমজ “আমবদন করুন” বাটমন মিক কিমল ইউজামিি ডযার্মবাড শ ওমেন হমব। এই যেইমজ আমবদন ফি শ 

পূিমর্ি মবমভন্ন মনয়িাবলীসহ যসবা সংমিষ্ট মবমভন্ন তথ্যামদ যদয়া আমে। এোড়াও যহল্প যডমস্কি সাহাময়্ও মবমভন্ন তথ্য 

জানমত োিমবন।    

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ)->service.rdcd.gov.bd -> প্রাথমিক 

সিবায় সমিমত মনবন্ধন ।  

মিন  

 

বর্ শনা  মনবন্ধন  বাটন  সিবায় সমিমত মনবন্ধমনি জন্য এই বাটমন মিক করুন।  

 ভুল তথ্য প্রমবমর্ি যক্ষমে মসমস্টি যিমসজ যদয়াি 

িাধ্যমি গাইড কিমব। 

যহল্প যডস্ক  বাটন   তথ্য সংক্রান্ত মবষময় এখামন মিক করুন। 

 ভুল তথ্য প্রমবমর্ি যক্ষমে মসমস্টি যিমসজ যদয়াি 

িাধ্যমি গাইড কিমব। 

অোমির্ন যসটআে 

 

 আমবদন ফি শ পূিমনি মবমভন্ন মনয়িাবলী ও যসবা সংমিষ্ট মবমভন্ন তথ্য এই যেইমজ োওয়া  ামব।  

 প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধমনি আমবদন কিমত এই মলংমক মিক করুন। 

 যহল্প যডমস্কি িাধ্যমি য মকামনা প্রময়াজনীয় তথ্য ইউজাি যেমত োমিন।  

 আিও বাটন মিক কিমল ব্যবহািকািী “ইউজাি ম্যান্যয়াল গাইড” ও সিবায় সমিমতমত মনবন্ধমনি গাইডলাইন 

মহমসমব “মভমডও” নািামত োিমবন।  
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**2.2 ডযার্মবাড শ 

উমেশ্য সফলভামব মনবমন্ধত ও লগইন কিমল মনমচি এমিমকর্নটি ওমেন হমব। মসটিমজন ইউজাি একটি ডযার্মবাড শ োমবন। 

মসটিমজন ইউজাি মহমসমব একজন ইউজাি যনি মিয়ামিন্স, সমিমত যিমজমের্ন ও সমিমতি ডকুমিি ডাউনমলাড কিমত 

োিমবন। সমিমত যিমজমের্ন কিাি আমগ যনি মিয়ামিন্স কিা বাধ্যতামূলক। 

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ)->service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী)-> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন (সিবায় অমধদপ্তি এি ব্লক এ )-> আমবদন করুন   

মিন  

 

 
বর্ শনা  যনি মিয়ামিন্স        মলংক   যনি মিয়ামিমন্সি জন্য আমবদমনি মলংক। 

 সমিমত মনবন্ধমনি আমবদন   মলংক   নতুন সিবায় সমিমত মনবন্ধমনি জন্য আমবদমনি মলংক।  

 সমিমত অনলাইনকির্  মলংক  মবদ্যিান সিবায় সমিমত অনলাইমন মনবন্ধমনি 

আমবদমনি মলংক। 

 ডকুমিি  মলংক  পূমব শ আমবদনকৃত মবদ্যিান সমিমতি মবমভন্ন ডকুমিি 

ডাউনমলামডি মলংক।  

 সমিমত মলস্ট  মলস্ট মফে  অন্যমিামদত সমিমতি মলস্ট।  

অোমির্ন যসটআে 

 

 মসটিমজন ইউজামিি ডযার্মবাড শ। এই যেইমজ যবমসক ইনফিমির্ন, যনাটিমফমকর্ন, যিন্যযবাি সহ মবমভন্ন 

তথ্যামদ ইউজাি এক েলমক যদখমত োিমবন।  

 মবমভন্ন যসবাি আমবদন এমডট, মডমলট কিমত োিমবন।  

 সমিমতি ওময়ব সাইমট সিাসমি য মত োিমবন ওময়ব মলংমকি িাধ্যমি। 

 যিন্যযবামিি িাধ্যমি মবমভন্ন এমিমকর্মনি আমবদন কিমত োিমবন।  
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2.3 সমিমত মনবন্ধন 

2.3.1 যনি মিয়ামিন্স/ নামিি োড়েে  

উমেশ্য সমিমতি মনবন্ধমনি আমবদমনি পূমব শ যনি মিয়ামিন্স কিা বাধ্যতামূলক। এই যেইমজ যনি মিয়ামিমন্সি জন্য প্রময়াজনীয় তথ্য 

য িন মবভাগ, যজলা, অমফমসি নাি, সমিমতি নাি ও কযাটাগমি এবং সমিমতি ধিন এি ডাটা পূির্ কমি আমবদন করুন। 

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> লগইন 

(ব্যবহািকািী) -> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন (সিবায় অমধদপ্তি এি ব্লক এ )-> আমবদন করুন -> যনি মিয়ামিন্স -

>সমিমত মনবন্ধন  

মিন  

 

 

বর্ শনা  মবভাগ         মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব।  

 যজলা    মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 অমফমসি নাি   মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 সমিমতি যলমভল   যিমডও বাটন   বাধ্যতামূলক মফে 

 সমিমতি কযাটাগমি   মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 সমিমতি নাি   ইউজাি এমি মফে    বাধ্যতামূলক মফে 

 মবদ্যিান সকল সমিমতি তামলকা    মলস্ট   মনমদ শষ্ট মনব শামচত এলাকায় মবদ্যিান সমিমতি মলস্ট   

অোমির্ন 

যসটআে 

 

মবভাগ মনব শাচন কিমল তাি অধীমনি যজলাগুমলা যদখামব এবং অই যজলাি অধীমনি অমফসগুমলা যদখামব।  

সিবায় সমিমতি মনধ শামিত ৩৫টি কযাটাগমি যথমক সমিমতি ধিন মসমলক্ট কিমত হমব।  

সমিমতি একটি অব্যবহৃত নাি এমি মদমত হমব। যকামনা সমিমতি নাি ইমতিমধ্য ব্যবহৃত হময় থাকমল(অন্যমিামদত/ প্রমক্রয়াধীন 

সমিমতি যক্ষমে) মসমস্টি একটি যিমসজ মদমব।   

সব ডাটা এমি কমি “সংিক্ষন করুন” বাটমন মিক কিমল এমিকৃত ডাটা যেইমজি মনমচ মলস্ট আকামি জিা হমব।  

মলমস্টি সম্পাদন অংমর্ সমিমতি বতশিান অবস্থা (অন্যমিামদত/ প্রমক্রয়াধীন) যদখামব।  
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2.3.2 সমিমত মনবন্ধমনি আমবদন 

2.3.2.1 ধাে-১: প্রাথমিক তথ্য  

উমেশ্য যনি মিয়ামিন্স এপ্রুভাল োবাি েি মসটিমজন সমিমত মনবন্ধমনি জন্য আমবদন কিমত োিমবন এই যেইমজি িাধ্যমি।  

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> লগইন -> 

প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন(ব্যবহািকািী)-> আমবদন করুন -> সমিমত মনবন্ধন-> সমিমত মনবন্ধমনি আমবদন   

মিন  

 

 

 

 
 

 ধাে  যস্টোি (বাটন)   প্রমতটি ধামেি উেি মিক কমি যসই যেইমজ  াওয়া  ামব 

 

 

 

নতুন/ অসম্পূর্ শ আমবদন যিমডও বাটন  বাটনটি শুধুিাে প্রদমর্ শত হমব  খন ইউজাি দ্বািা যকামনা 

সমিমত মনবন্ধন অসম্পূন শ থাকমব  
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   মদ ব্যবহািকািী দ্বািা যকামনা সমিমতি মনবন্ধন অসম্পূন শ 

থামক যেইজটিমত আসাি সামথ সামথ সব শমর্ষ অসম্পূন শ 

সমিমত মনবন্ধনটিি ডাটা পূিন  হময় তাি সব শমর্ষ ধামি 

যদখামব।  মদ ব্যবহািকািীি একামধক অসম্পূন শ সমিমত 

মনবন্ধন থামক তাহমল অসম্পূর্ শ যিমডও বাটনটি মসমলক্ট কিাি 

সামথ সামথ ঠিক মনমচ একটি মলস্ট মফে আসমব। যসখান 

যথমক কাংমখত অসম্পূন শ সমিমত মনবন্ধনটি মসমলক্ট কমি 

আমবদনটি সম্পূর্ শ কিমত োিমব।  

  মদ যস নতুন আমবদন কিমত চায় তাহমল নতুন আমবদমনি 

বাটনটি মসমলক্ট কিমত হমব   

 আমবদমনি ধিন (প্রাথমিক/ 

যকন্দ্রীয়/ জাতীয়)  

যিমডও বাটন  বাধ্যতামূলক মফে 

 সমিমতি নাি  মলস্ট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 সমিমতি কা শালময়ি ঠিকানা 

 মবভাগ         মলস্ট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 স্বয়ংমক্রয়ভামব পূিন হমব।    

 যজলা    মলস্ট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 স্বয়ংমক্রয়ভামব পূিন হমব।    

 উেমজলা/ মসটি 

কিমোমির্ন  

মলস্ট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 স্বয়ংমক্রয়ভামব পূিন হমব।    

 ইউমনয়ন/ যেৌিসভা/ থানা  মলস্ট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 গ্রাি/ িহল্লা  ইউজাি এমি মফে  

 সদস্য মনব শাচনী এলাকা ও কি শ এলাকা  

 সদস্য মনব শাচনী এলাকা/ কি শ 

এলাকা 

মলস্ট মফে   য ই ডাটা মসমলক্ট কিা হমব যস অন্য ায়ী মফে েিবতী লাইমন 

যদখামব। 

 সদস্য মনব শাচনী এলাকা একই  যচক মলস্ট   কি শ এলাকামত সদস্য মনব শাচনী এলাকাি ডাটা   

 মবভাগ          মলস্ট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 মবভাগ মসমলক্ট কিা হমল মলস্ট আসমব। মবভাগ ব্যমতত অন্য 

যকামনা ডাটা মসমলক্ট কিা হমল মবভাগ এি ডাটা 

স্বয়ংমক্রয়ভামব পূিন হমব।    

 যজলা    মলস্ট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 যজলা মসমলক্ট কিা হমল মলস্ট আসমব। যজলা ব্যমতত অন্য 

যকামনা ডাটা মসমলক্ট কিা হমল যজলা এি ডাটা স্বয়ংমক্রয়ভামব 

পূিন হমব।    

 

 

 

উেমজলা/ মসটি কিমোমির্ন  মলস্ট মফে 

 

 বাধ্যতামূলক মফে 

 উেমজলা/ মসটি কিমোমির্ন মসমলক্ট কিা হমল মলস্ট আসমব। 

উেমজলা/ মসটি কিমোমির্ন ব্যমতত অন্য যকামনা ডাটা 

মসমলক্ট কিা হমল উেমজলা/ মসটি কিমোমির্ন এি ডাটা 

স্বয়ংমক্রয়ভামব পূিন হমব।    

 ইউমনয়ন/ যেৌিসভা/ থানা  মলস্ট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 
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 ইউমনয়ন/ যেৌিসভা/ থানা মসমলক্ট কিা হমল মলস্ট আসমব। 

মবভাগ ব্যমতত অন্য যকামনা ডাটা মসমলক্ট কিা হমল মবভাগ 

এি ডাটা স্বয়ংমক্রয়ভামব পূিন হমব।    

 গ্রাি/ িহল্লা  ইউজাি এমি 

মফে 

 

 সমিমতি তথ্যামদ 

 সমিমতি ধির্ মডসমি মফে  

 সমিমত গঠমনি তামিখ  যডট মফে   বাধ্যতামূলক মফে 

 যডট মফে, ফিম্যাট  “DD/MM/YYYY”, উদাহিন- 

০১/০১/২০২২  

 সদস্য ভমতশ মফ  ইউজাি এমি মফে  বাধ্যতামূলক নাম্বাি মফে 

 যর্য়াি সংখ্যা  ইউজাি এমি মফে  বাধ্যতামূলক নাম্বাি মফে 

 প্রমতটি যর্য়ামিি মূল্য  ইউজাি এমি মফে  বাধ্যতামূলক নাম্বাি মফে 

 প্রস্তামবত যর্য়াি মূলধন  মডসমি মফে  

 মবমক্রত যর্য়াি সংখ্যা  ইউজাি এমি মফে  বাধ্যতামূলক নাম্বাি মফে 

 মবমক্রত যর্য়াি মূলধন মডসমি মফে   

 সমিমতি অন্যান্য তথ্যামদ  

 যফান নং  ইউজাি এমি মফে  নাম্বাি মফে, মলমিট- ৯ মডমজট 

 যিাবাইল নং  ইউজাি এমি মফে  নাম্বাি মফে, মলমিট- ১১ মডমজট 

 ইমিইল  ইউজাি এমি মফে  যলায়াি যকস ও নাম্বাি মনমব মফমে, আোি যকস এবং যেস 

গ্রহর্ম াগ্য হমবনা।  

 উমদ্যাগী সংস্থাি নাি  মলস্ট মফে  বাধ্যতামূলক মফে  

 প্রকমল্পি নাি  মলস্ট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 উমদ্যাগী সংস্থাি নাি মসমলক্ট কিা হমল মলস্ট এ ডাটা যদখামব 

এবং যসখান যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 ওময়ব সাইট  ইউজাি এমি মফে …@...com এই ফিম্যামট হমব। 

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 সমিমতি যলমভল মসমলক্ট কিাি েি নতুন ও অসম্পূন শ আমবদমনি য মকামনা একটি মসমলক্ট কিমল সমিমতি নাি এ 

অন্যমিামদত সমিমতি মলস্ট আসমব। সমিমত ও প্রমজমক্টি নাি মসমলক্ট কমি েিবতী ধােগুমলা পূির্ কিমত হমব।  

 সমিমত কা শালময়ি ঠিকানা মসমলক্ট কিাি েি সদস্য মনব শাচনী এলাকা ও কি শ এলাকা প্রময়াজন অন্য ায়ী মনমদ শষ্ট 

যলমভল ে শন্ত মসমলক্ট কিমত োিমবন। প্রময়াজমন একামধক সদস্য মনব শাচনী এলাকা ও কি শ এলাকা এমি কিা  ামব। 

সদস্য মনব শাচনী এলাকা ও কি শ এলাকা একই হমল যচকবক্স মসমলক্ট কিমত হমব।  

 সমিমতি ধির্ সিাসমি ডাটামবজ যথমক আসমব। সমিমত গঠমনি তামিখ, যর্য়াি সংখ্যা ইতযামদ সহ বামক মফে 

গুমলা পূির্ কমি “উেমি প্রদি সকল তথ্যামদ সঠিক” যচকবমক্স মিক কিমল “সংিক্ষর্ ও েিবতী” বাটনটি এমক্টভ 

হমব।  

 “সংিক্ষর্ ও েিবতী” বাটনটি মিক কমি ইউজাি েিবতী ধামে  ামবন।  
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2.3.2.2 ধাে-২: লক্ষয ও উমেশ্য 

উমেশ্য সমিমতি বামজট এি েিবতী ধাে লক্ষয ও উমেশ্য । এই যেইমজ সমিমতি েিবতী ২ বেমিি বামজমটি একটা ধাির্া এমি কিা 

হমব।   

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী) -> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন-> আমবদন করুন -> সমিমত মনবন্ধমনি আমবদন-> প্রাথমিক তথ্য -> 

সদস্য মনবন্ধন -> আমথ শক তথ্যামদ-> কমিটি ব্যবস্থােনা-> সমিমতি আয় ব্যয়-> সমিমতি বামজট-> কাগজ েোমদ  

মিন  

 
 

বর্ শনা  লক্ষয ও উমেশ্য সংম াজন করুন ইউজাি এমি মফে    যটক্সড মফে  

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 সমিমতি লক্ষয ও উমেশ্য এই যেইমজ সংম াজন কিমত হমব।  

 ইউজাি প্রময়াজনিমতা যলখাি ফিম্যাট (মবাে,ইটামলক ইতযামদ) কিমত োিমবন।  
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2.3.2.3 ধাে-৩: সদস্য মনবন্ধন 

উমেশ্য প্রাথমিক তথ্য এমি কিাি েিবতী ধাে সদস্য মনবন্ধন। এই যেইমজ সমিমতি সকল সদমস্যি প্রাথমিক তথ্যামদ এমি কিমত হমব। 

সমিমতি সদমস্যমদি তথ্য মনমচ মলস্ট আকামি জিা হমব।  

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী)->প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন->আমবদন করুন-> সমিমত মনবন্ধমনি আমবদন-> প্রাথমিক তথ্য  

মিন  
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বর্ শনা  ডকুমিমিি ধির্ (জাতীয় 

েমিচয়েে/ জন্ম মনবন্ধমনি 

নাম্বাি)  

যিমডও বাটন  বাধ্যতামূলক মফে 

 জাতীয় েমিচয়েে/ জন্ম 

মনবন্ধমনি নাম্বাি    

ইউজাি এমি মফে    বাধ্যতামূলক মফে 

 ১১ অথবা ১৭ মডমজমটি হমত হমব।  

 জন্ম তামিখ   যডট মফে   বাধ্যতামূলক মফে 

 যডট মফে, ফিম্যাট “DD/MM/YYYY”, উদাহিন ০১/০১/২০২২  

 সদমস্যি নাি (ইংমিমজমত)  ইউজাি এমি মফে    সব বড় হামতি হমব।  

 সদমস্যি নাি (বাংলায়)  ইউজাি এমি মফে    বাধ্যতামূলক মফে 

 মেতাি নাি         ইউজাি এমি মফে    বাধ্যতামূলক মফে  

 িাতাি নাি  ইউজাি এমি মফে    বাধ্যতামূলক মফে 

 যিাবাইল নং   ইউজাি এমি মফে    নাম্বাি মফে, মলমিট- ১১ মডমজট  

 যজন্ডাি   যিমডও বাটন   বাধ্যতামূলক মফে  

 ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 ইমিইল  ইউজাি এমি মফে  যলায়াি যকস ও নাম্বাি মনমব মফমে, আোি যকস এবং যেস 

গ্রহর্ম াগ্য হমবনা।  

 মর্ক্ষাগত য াগ্যতা  মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 যের্া  মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 তববামহক অবস্থা  মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 বতশিান ও স্থায়ী ঠিকানা   

 যজলা    মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে 

 স্বয়ংমক্রয়ভামব পূিন হমব। 

 উেমজলা/ মসটি 

কিমোমির্ন  

মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব।  

 ইউমনয়ন/ যেৌিসভা/ থানা  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 গ্রাি/ িহল্লা  ইউজাি এমি মফে  

 সদমস্যি প্রময়াজনীয় ডকুমিি   

 সদস্য  সংযুমি   ইমিজ, ডকুমিি  

 স্বাক্ষি   সংযুমি   ইমিজ, ডকুমিি 

 প্রতযয়ন েে   সংযুমি  ইমিজ, ডকুমিি 

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 ডকুমিমিি ধির্ (জাতীয় েমিচয়েে/ জন্ম মনবন্ধমনি নাম্বাি) মসমলক্ট কিাি েি অই ডকুমিমিি নাম্বাি, জন্ম তামিখ, 

সদমস্যি নাি ও অন্যান্য মফে এ ডাটা এমি কিমত হমব। জন্ম মনবন্ধন ১৭ মডমজমটি/নাম্বামিি এবং জাতীয় 

েমিচয়েমেি নাম্বাি ১১ অথবা ১৭ মডমজমটি/নাম্বামিি হমত হমব।  

 বতশিান ও স্থায়ী ঠিকানা  একই হমল যচকবক্স মসমলক্ট কিমত হমব।  

 “সংিক্ষর্ করুন” বাটনটি মিক কমি ইউজাি একটি সদমস্যি তথ্য এমি কিমত োিমবন এবং তা মলস্ট আকামি জিা 

হমব । এইভামব মিমনিাি ২০ জন সদমস্যি তথ্য এমি কিা হমল “েিবতী ধাে” বাটনটি সমক্রয় হমব। 
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2.3.2.4 ধাে-৪: আমথ শক তথ্যামদ 

উমেশ্য সদস্য মনবন্ধন কিাি েিবতী ধাে আমথ শক তথ্যামদ। এই যেইমজ সমিমতি সকল সদমস্যি যর্য়াি, সঞ্চয় ও ঋর্ মবষয়ক তথ্যামদ 

এমি কিমব।   

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী)->প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন->আমবদন করুন-> সমিমত মনবন্ধমনি আমবদন-> প্রাথমিক তথ্য -

> সদস্য মনবন্ধন  

মিন  

 
 

বর্ শনা  যর্য়াি সংখ্যা    ইউজাি এমি মফে    বাধ্যতামূলক ও নাম্বাি মফে   

 যর্য়াি সংখ্যা যিাট যর্য়ামিি ২০এি যবমর্ হমব না % 

 যর্য়াি মূলধন  মডসমি মফে      

 সঞ্চয়    ইউজাি এমি মফে    নাম্বাি মফে  

 ঋর্   ইউজাি এমি মফে    নাম্বাি মফে 

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 সদস্যমদি যর্য়াি, সঞ্চয় ও ঋমর্ি সকল তথ্যামদ এই যেইমজ এমি হমব। একজন সদমস্যি যর্য়াি সংখ্যা যিাট 

যর্য়ামিি ২০% এি যবমর্ হমত োিমব না। 

 যর্য়াি মূলধন যর্য়াি সংখ্যাি উেি মভমি কমি অমটা কযালকুমলট/মহসাব হমব।  

 “সংিক্ষর্ করুন” বাটনটি মিক কমি ইউজাি “েিবতী ধাে” এ য মত োিমবন।  
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2.3.2.5 ধাে-৫: কমিটি ব্যবস্থােনা 

উমেশ্য আমথ শক তথ্যামদ এি েিবতী ধাে কমিটি ব্যবস্থােনা। এই যেইমজ সমিমতি মসমলকর্ন কমিটিি যিম্বািমদি েদবী মডমিয়াি 

কিা হয়।  

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী) -> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন-> আমবদন করুন -> সমিমত মনবন্ধমনি আমবদন-> প্রাথমিক তথ্য 

-> সদস্য মনবন্ধন -> আমথ শক তথ্যামদ 

মিন  

 

 
 

বর্ শনা  সংগঠক  মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে   

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 য াগাম ামগি ব্যমি   মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে   

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 যকন্দ্রীয়/জাতীয় কমিটিি েমক্ষ স্বাক্ষমিত 

ব্যমি  

মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে   

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 কমিটিি েদ বিাদ্ধকির্ 

 কমিটিি সংখ্যা  মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে   

 সদমস্যি নাি  মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে   

 সদস্যমদি মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 েদবী  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে   

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 কমিটিি সদস্যমদি েদবী এই যেইমজ এমি কিা হমব।  

 প্রমতটি কমিটিমত একজন সংগঠক, একজন য াগাম ামগি ব্যমি,  একজন যকন্দ্রীয়/জাতীয় কমিটিি েমক্ষ স্বাক্ষমিত 

ব্যমি মডমিয়াি কিা বাধ্যতামূলক। 

 ৬/৯/১২ জমনি একটি কমিটি গঠন কিমত হমব । কমিটিমত একজন সভােমত, ২ জন সহ-সভােমত, একজন 

যকাষাধজ্ঞ, একজন সাধািন সম্পাদক এবং বামকিা সদস্য মহমসমব গণ্য হমব।  
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2.3.2.6 ধাে-৬: সমিমতি আয়-ব্যয় 

উমেশ্য কমিটি ব্যবস্থােনা এি েিবতী ধাে সমিমতি আয়-ব্যয় । এই যেইমজ সমিমতি আয়-ব্যয় এি একটি মহসাব এমি কিা হয়।  

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> লগইন 

(ব্যবহািকািী)-> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন-> আমবদন করুন -> সমিমত মনবন্ধমনি আমবদন-> প্রাথমিক তথ্য -> 

সদস্য মনবন্ধন -> আমথ শক তথ্যামদ-> কমিটি ব্যবস্থােনা  

মিন  

 
 

বর্ শনা  জিা ও খিচ 

 মজ.এল নাি    মলস্ট     মলস্ট যথমক মসমলক্ট কিমত হমব । 

 টাকা   ইউজাি এমি মফে    বাধ্যতামূলক ও নাম্বাি মফে   

 সব শমিাট   মলস্ট  অমটা কযালকুমলট/ মহসাব হমব।    

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 সমিমতি জিা ও খিমচি মহসাব এই যেইমজ এমি মদমত হমব।  

 মলমস্ট মকছু মডফল্ট প্রচমলত ভযালু মসমলক্ট কিা থাকমব। প্রময়াজন িমতা মলস্ট যথমক ডাটা যচঞ্জ কিমত োিমবন 

ইউজাি। িাস/ িাইনাস বাটমনি িাধ্যমি আমিা মজ এল এি মফে বাড়ামনা কিামনা  ামব।  

 মজ.এল এি নাি ডাটামবজ যথমক মলস্ট আকামি যদখামব। টাকাি েমিিার্ এমি মদমল সব শমিাট টাকাি েমিিার্ অমটা 

কযালকুমলট/মহসাব হমব।   

 একই মজ.এল  একামধকবাি মসমলক্ট কিা  ামব না।  
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2.3.2.7 ধাে-৭: সমিমতি বামজট   

উমেশ্য সমিমতি আয়-ব্যয় এি েিবতী ধাে সমিমতি বামজট । এই যেইমজ সমিমতি েিবতী ২ বেমিি বামজমটি একটা ধাির্া এমি কিা 

হমব।   

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী) -> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন-> আমবদন করুন -> সমিমত মনবন্ধমনি আমবদন-> প্রাথমিক তথ্য -> 

সদস্য মনবন্ধন -> আমথ শক তথ্যামদ-> কমিটি ব্যবস্থােনা-> সমিমতি আয় ব্যয় 

মিন  

 

 
 

বর্ শনা  আয় ও ব্যয়  

 বতশিান বেমিি সমিমতি বামজট  মলস্ট   মলস্ট যথমক মসমলক্ট কিমত হমব । 

 মজ.এল নাি    মলস্ট     মলস্ট যথমক মসমলক্ট কিমত হমব । 

 টাকা   ইউজাি এমি মফে    বাধ্যতামূলক ও নাম্বাি মফে   

 সব শমিাট   মলস্ট  অমটা কযালকুমলট/ মহসাব হমব।    

 েিবতী বেমিি সমিমতি বামজট মলস্ট  মলস্ট যথমক মসমলক্ট কিমত হমব । 

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 সমিমতি বামজমটি মহসাব এই যেইমজ এমি মদমত হমব।  

 মলমস্ট মকছু মডফল্ট প্রচমলত ভযালু মসমলক্ট কিা থাকমব। প্রময়াজন িমতা মলস্ট যথমক ডাটা যচঞ্জ কিমত োিমবন ইউজাি।  

মজ.এল এি নাি ডাটামবজ যথমক মলস্ট আকামি যদখামব। টাকাি েমিিার্ এমি মদমল সব শমিাট টাকাি েমিিার্ অমটা 

কযালকুমলট/মহসাব হমব। িাস/ িাইনাস বাটমনি িাধ্যমি আমিা মজ এল এি মফে বাড়ামনা কিামনা  ামব। 

 েিবতী বেমিি সমিমতি বামজট বতশিান বেমিি সমিমতি বামজমটি এমিি উেি কযালকুমলট কমি যদখামব।  

 



 

30 
 

2.3.2.8 ধাে-৮: কাগজ েোমদ 

উমেশ্য সমিমতি বামজট এি েিবতী ধাে কাগজেোমদ । সমিমত এিাইময়ি জন্য প্রময়াজনীয় ডকুমিি এই যেইমজ আেমলাড কিমত 

হমব।  

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী)-> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন-> আমবদন করুন -> সমিমত মনবন্ধমনি আমবদন-> প্রাথমিক তথ্য -

> সদস্য মনবন্ধন -> আমথ শক তথ্যামদ-> কমিটি ব্যবস্থােনা-> সমিমতি আয় ব্যয়-> সমিমতি বামজট  

মিন  

 

 
 

বর্ শনা  সমিমতি ডকুমিি সংিক্ষন   

 ডকুমিি টাইে  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক মসমলক্ট কিমত হমব । 

 ডকুমিি যিফামিন্স নং  ইউজাি এমি মফে      মলস্ট যথমক মসমলক্ট কিমত হমব । 

 যিয়াদ শুরুি তামিখ  যডট মফে   ফিম্যাট “DD/MM/YYYY”, উদাহিন- ০১/০১/২০২২  

 যিয়াদ উিীমর্ শি তামিখ  যডট মফে   ফিম্যাট “DD/MM/YYYY”, উদাহিন- ০১/০১/২০২২  

 ডকুমিি সংযুমি করুন  সংযুমি   বাধ্যতামূলক মফে 

 ইমিজ, ডকুমিি  

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 সমিমতি ডকুমিি এই যেইমজ সংযুি কিমত হমব।  

 ডকুমিি টাইমেি ভযালু মলস্ট আকামি আসমব।  

 ডকুমিমিি টাইে ও ফাইল বাধ্যতামূলক এমি কিমত হমব।  
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2.3.2.9 ধাে-৯: চূড়ান্ত যডটাসমূহ 

উমেশ্য লক্ষয ও উমেশ্য এি েিবতী ধাে চূড়ান্ত যডটাসমূহ । এই যেইমজ সমিমতি আমবদমনি সকল ডাটা যদখা  ামব। ইউজাি চাইমল 

যকামনা ডাটা এমডট কিমত োিমবন।  

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী) -> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন-> আমবদন করুন -> সমিমত মনবন্ধমনি আমবদন-> প্রাথমিক তথ্য -> 

সদস্য মনবন্ধন -> আমথ শক তথ্যামদ-> কমিটি ব্যবস্থােনা-> সমিমতি আয় ব্যয়-> সমিমতি বামজট-> কাগজ েোমদ-> লক্ষয ও 

উমেশ্য  

মিন  
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বর্ শনা  সনদেে মকভামব যেমত চান? যিমডও বাটন    বাধ্যতামূলক মফে 

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 সমিমতি আমবদমনি সকল তথ্যামদ এই যেইমজ যদখা  ামব। ইউজাি সকল তথ্য যচক কমি প্রময়াজমন তথ্য এমডট কমি 

আমবদনেে জিা মদমবন “চূড়ান্ত ডাটাসমূহ” বাটমন মিক কমি। 

 সনদেে কীভামব যেমত চান?- মসমলক্ট কিা বাধ্যতামূলক।  
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2.3.3 ডকুমিি ডাউনমলাড  

উমেশ্য সমিমতি মবমভন্ন ডকুমিি এই যেইজ যথমক ডাউনমলাড কিা  ামব।  

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী) -> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন-> আমবদন করুন -> ডকুমিি 

মিন  

 
 

অোমির্ন 

যসটআে 

 

সমিমতি মবমভন্ন ডকুমিি এই যেইজ যথমক ডাউনমলাড এবং মপ্রি কিা  ামব।  
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2.3.4 সদমস্যি তথ্য সংমর্াধন  

উমেশ্য প্রাথমিক তথ্য এমি কিাি েিবতী ধাে সদস্য মনবন্ধন। এই যেইমজ সমিমতি সকল সদমস্যি প্রাথমিক তথ্যামদ এমি কিমত হমব। 

সমিমতি সদমস্যমদি তথ্য মনমচ মলস্ট আকামি জিা হমব।  

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী)->প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন->আমবদন করুন->সমিমত মনবন্ধমনি আমবদন-> সদমস্যি তথ্য 

সংমর্াধন 

মিন  

 
বর্ শনা  ডকুমিমিি ধির্ (জাতীয় 

েমিচয়েে/ জন্ম মনবন্ধমনি 

নাম্বাি)  

যিমডও বাটন  বাধ্যতামূলক মফে 
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 জাতীয় েমিচয়েে/ জন্ম 

মনবন্ধমনি নাম্বাি    

ইউজাি এমি মফে    বাধ্যতামূলক মফে 

 ১১ অথবা ১৭ মডমজমটি হমত হমব।  

 জন্ম তামিখ   যডট মফে   বাধ্যতামূলক মফে 

 যডট মফে, ফিম্যাট “DD/MM/YYYY”, উদাহিন ০১/০১/২০২২  

 সদমস্যি নাি (ইংমিমজমত)  ইউজাি এমি মফে    সব বড় হামতি হমব।  

 সদমস্যি নাি (বাংলায়)  ইউজাি এমি মফে    বাধ্যতামূলক মফে 

 মেতাি নাি         ইউজাি এমি মফে    বাধ্যতামূলক মফে  

 িাতাি নাি  ইউজাি এমি মফে    বাধ্যতামূলক মফে 

 যিাবাইল নং   ইউজাি এমি মফে    নাম্বাি মফে, মলমিট- ১১ মডমজট  

 যজন্ডাি   যিমডও বাটন   বাধ্যতামূলক মফে  

 ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 ইমিইল  ইউজাি এমি মফে  যলায়াি যকস ও নাম্বাি মনমব মফমে, আোি যকস এবং যেস 

গ্রহর্ম াগ্য হমবনা।  

 মর্ক্ষাগত য াগ্যতা  মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 যের্া  মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 তববামহক অবস্থা  মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 বতশিান ও স্থায়ী ঠিকানা   

 যজলা    মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে 

 স্বয়ংমক্রয়ভামব পূিন হমব। 

 উেমজলা/ মসটি 

কিমোমির্ন  

মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব।  

 ইউমনয়ন/ যেৌিসভা/ থানা  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 গ্রাি/ িহল্লা  ইউজাি এমি মফে  

 সদমস্যি প্রময়াজনীয় ডকুমিি   

 সদমস্যি েমব  সংযুমি   ইমিজ, ডকুমিি  

 সদমস্যি স্বাক্ষি   সংযুমি   ইমিজ, ডকুমিি 

 প্রতযয়ন েে   সংযুমি  ইমিজ, ডকুমিি 

 মনব শাচনী যনাটির্ সংযুমি  ইমিজ, ডকুমিি 

 তথ্য মিে  সংযুমি  ইমিজ, ডকুমিি 

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 ডকুমিমিি ধির্ (জাতীয় েমিচয়েে/ জন্ম মনবন্ধমনি নাম্বাি) মসমলক্ট কিাি েি অই ডকুমিমিি নাম্বাি, জন্ম তামিখ, 

সদমস্যি নাি ও অন্যান্য মফে এ ডাটা এমি কিমত হমব। জন্ম মনবন্ধন ১৭ মডমজমটি/নাম্বামিি এবং জাতীয় 

েমিচয়েমেি নাম্বাি ১১ অথবা ১৭ মডমজমটি/নাম্বামিি হমত হমব।  

 বতশিান ও স্থায়ী ঠিকানা  একই হমল যচকবক্স মসমলক্ট কিমত হমব।  

 “সংিক্ষর্ করুন” বাটনটি মিক কমি ইউজাি একটি সদমস্যি তথ্য এমি কিমত োিমবন এবং তা মলস্ট আকামি জিা 

হমব । এইভামব মিমনিাি ২০ জন সদমস্যি তথ্য এমি কিা হমল “েিবতী ধাে” বাটনটি সমক্রয় হমব। 
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3. অমথািাইজড োিসমনি কা শক্রি 

3.1 ডযার্মবাড শ 

উমেশ্য সফলভামব মনবমন্ধত ও লগইন কিমল মনমচি এমিমকর্নটি ওমেন হমব। অমথািাইজড ইউজাি একটি ডযার্মবাড শ োমবন। 

অমথািাইজড ইউজাি মহমসমব একজন ইউজাি সমিমত ব্যবস্থােনা, অন্যমিাদন, মিমোট শসমূহ, কি শচািী/কি শকতশা 

ব্যবস্থােনা যসট কিমত োিমবন।  

 

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ)->service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী)-> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন (সিবায় অমধদপ্তি এি ব্লক এ )-> আমবদন করুন   

 

মিন  

 
 

বর্ শনা  সমিমত ব্যবস্থােনা  মলংক   সমিমত ব্যবস্থােনা জন্য আমবদমনি মলংক। 

 কমিটি গঠমনি আমবদন  মলংক   মসটিমজন ইউজািিা য সব যনি মিয়ামিন্স, নতুন সিবায় 

সমিমত মনবন্ধন সহ য সব যসবাি জন্য আমবদন কিমবন 

তাি অন্যমিাদন/ সংমর্াধন/ বামতল/ সুোমির্ ও অগ্রায়ন 

সহ মবমভন্ন অন্যমিাদমনি মলংক। 

 ওময়ব সাইট যসটআে  মলংক  ওময়ব সাইট যসটআমেি মলংক।   

 মিমোট শসমূহ  মলংক  মবদ্যিান মবমভন্ন মিমোট শ ডাউনমলামডি মলংক। 

 কি শচািী/কি শকতশা ব্যবস্থােনা মলংক  কি শচািী/কি শকতশাচািীমদি মবমভন্ন েদবী বিাদ্ধকিন, 

তথ্য,মবতন ইতযামদ তথ্যামদ যসটআমেি মলংক। 

 যসবাসমূহ   মলস্ট মফে  অন্যমিামদত যসবাসমূমহি মলস্ট।  

অোমির্ন যসটআে 

 

 অমথািাইজড ইউজামিি ডযার্মবাড শ। এই যেইমজ যবমসক ইনফিমির্ন, যনাটিমফমকর্ন, যিন্যযবাি সহ মবমভন্ন 

তথ্যামদ ইউজাি এক েলমক যদখমত োিমবন।   

 মবমভন্ন যসবাি আমবদন মলস্ট আকামি যদখা(কামস্টািাইমজবল), এমডট, মডমলট কিমত োিমবন।  

 সমিমতি ওময়ব সাইমট সিাসমি য মত োিমবন ওময়ব মলংমকি িাধ্যমি। 

 যিন্যযবামিি িাধ্যমি মবমভন্ন এমিমকর্মনি আমবদন কিমত োিমবন।  
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3.2 সমিমত মনবন্ধন 

3.3.1 যনি মিয়ামিন্স/ নামিি োড়েে  

সংগঠমকি কা শক্রি =>সমিমত মনবন্ধন => যনি মিয়ামিন্স/ নামিি োড়েে 

3.3.2 সমিমত মনবন্ধমনি আমবদন 

সংগঠমকি কা শক্রি =>সমিমত মনবন্ধন => সমিমত মনবন্ধমনি আমবদন 

3.3 কমিটি গঠমনি আমবদন  

উমেশ্য মনব শাচন কমিটি গঠমনি আমবদন, মনব শাচন কমিটি সংম াজমনি আমবদন, অন্তব শতী কমিটি গঠমনি আমবদন কিমত োিমবন এই 

যেইমজি িাধ্যমি।  

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী) -> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন-> আমবদন করুন -> কমিটি গঠমনি আমবদন   

মিন  

 

 

 
বর্ শনা কমিটি গঠমনি জন্য আমবদন 

 সমিমতি নাি  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 যসবাি নাি   ইউজাি এমি মফে  বাধ্যতামূলক মফে 
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 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 যিয়াদ শুরুি তামিখ যডট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 যডট মফে, ফিম্যাট  “DD/MM/YYYY”, উদাহিন- 

০১/০১/২০২২ 

 যিয়াদ যর্মষি তামিখ যডট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 যডট মফে, ফিম্যাট  “DD/MM/YYYY”, উদাহিন- 

০১/০১/২০২২ 

 যসবাি নামিি যক্ষমে মনব শাচন কমিটি সংম াজমনি আমবদন এবং 

অন্তব শতী কমিটি গঠমনি আমবদন মসমলক্ট কিমল মসমস্টি অমটা 

কযালকুমলট কমি মডমে মফে আকামি ডাটা যদখামব। অন্যান্য 

যসবাি যক্ষমে  ইউজাি ডাটা এমি কিমত োিমবন। 

 প্রময়াজনীয় ডকুমিি এি তথ্য প্রদান করুন 

 ডকুমিমিি ধিন  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক মসমলক্ট কিমত হমব । 

 ডকুমিি 

নাি/নাম্বাি/মিফামিন্স নং  

ইউজাি এমি মফে      মলস্ট যথমক মসমলক্ট কিমত হমব । 

 সংযুমি করুন  সংযুমি   বাধ্যতামূলক মফে 

 ইমিজ, ডকুমিি  

 কমিটিি তথ্যামদ 

 কমিটিি সংখ্যা  মলস্ট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 সিবাময়ি সদস্য মক?  সুইচ মফে( হযাঁ/ না)   বাধ্যতামূলক মফে 

 নাি  ইউজাি এমি মফে    বাধ্যতামূলক মফে 

 জাতীয় েমিচয়েে/ জন্ম 

মনবন্ধমনি নাম্বাি    

ইউজাি এমি মফে    বাধ্যতামূলক মফে 

 ১১ অথবা ১৭ মডমজমটি হমত হমব।  

 যিাবাইল নাম্বাি  ইউজাি এমি মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 নাম্বাি মফে, মলমিট- ১১ মডমজট 

 সংগঠমনি নাি  ইউজাি এমি মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 সিবাময়ি সদস্য না হমল সংগঠমকি নাি এমি কিমত হমব।  

 জন্ম তামিখ  যডট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 যডট মফে, ফিম্যাট  “DD/MM/YYYY”, উদাহিন- 

০১/০১/২০২২ 

 সিবাময়ি সদস্য হমল জন্ম তামিখ এমি কিমত হমব। 

 েদবী  মলস্ট মফে  বাধ্যতামূলক মফে  

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 সমিমতি নাি, যসবাি নাি সহ সব মফমে ডাটা মসমলক্ট কমি েিবতী ধােগুমলা পূির্ কিমত হমব। 

 যসবাি নামিি যক্ষমে মনব শাচন কমিটি সংম াজমনি আমবদন এবং অন্তব শতী কমিটি গঠমনি আমবদন মসমলক্ট কিমল 

মসমস্টি অমটা কযালকুমলট কমি মডসমি মফে আকামি ডাটা যদখামব। অন্যান্য যসবাি যক্ষমে  ইউজাি ডাটা এমি 

কিমত োিমবন। 

 সিবাময়ি সদস্য না হমল সংগঠমকি নাি এবং সিবাময়ি সদস্য হমল জন্ম তামিমখ ডাটা এমি কিমত হমব।  

 কমিটিি তথ্যামদ অংমর্ি মফমে ডাটা এমি কমি  “সদস্য সংিক্ষর্ করুন” বাটমন মিক কিমল ডাটাসমূহ যটমবমলি 

আকামি যদখামব। 

 সকল তথ্যামদ এমি কমি “আমবদন করুন” বাটনটি মিক কিমল আমবদনটি জিা হমব।   
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3.4 কি শকতশা/কি শচািী ব্যবস্থােনা 

3.4.1 েদবী বিাদ্ধকিন  

উমেশ্য কি শকতশা/কি শচািীমদি েদবী বিাদ্ধকিমনি আমবদন কিা  ামব এই যেইমজি িাধ্যমি।  

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী) -> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন-> আমবদন করুন -> কি শকতশা/কি শচািী ব্যবস্থােনা-> েদবী 

বিাদ্ধকিন 

মিন  

 
 

বর্ শনা েদবী বিাদ্ধকিন  

 সমিমতি নাি  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 েদবী   মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 কযাটাগমি   মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 স্টযাটাস মলস্ট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 যডট মফে, ফিম্যাট  “DD/MM/YYYY”, উদাহিন- ০১/০১/২০২২ 

 ি যাংমকং মসমিয়াল নং  মলস্ট 

মফে(নাম্বাি) 

 বাধ্যতামূলক মফে 

 শুধুিাে নাম্বাি মসমলক্ট কিমত োিমব।  

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 সমিমতি নাি, েদবী, কযাটাগমি, স্টযাটাস, ি্  াংমকং মসমিয়াল নং সহ সব মফমে ডাটা মসমলক্ট কিমত হমব। 

 সকল মফে এ ডাটা প্রদান কিা বাধ্যতামূলক।  

 সকল তথ্যামদ এমি কিমল েদবী বিাদ্ধ হময়  ামব। 
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3.4.2 কি শকতশা/ কি শচািীি তথ্য 

উমেশ্য কি শকতশা/কি শচািীমদি তথ্য এমি হমব এই যেইমজ।  

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী) -> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন-> আমবদন করুন -> কি শকতশা/কি শচািী ব্যবস্থােনা-> কি শকতশা/ 

কি শচািীি তথ্য 

মিন  

 

 
 

বর্ শনা কি শকতশা/ কি শচািীি তথ্য 

 কি শকতশাি আইমড   ইউজাি এমি মফে   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 যসবাি নাি   ইউজাি এমি মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 যিয়াদ শুরুি তামিখ যডট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 যডট মফে, ফিম্যাট  “DD/MM/YYYY”, উদাহিন- 

০১/০১/২০২২ 

 যিয়াদ যর্মষি তামিখ যডট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 যডট মফে, ফিম্যাট  “DD/MM/YYYY”, উদাহিন- 

০১/০১/২০২২ 

 যসবাি নামিি যক্ষমে মনব শাচন কমিটি সংম াজমনি আমবদন এবং 

অন্তব শতী কমিটি গঠমনি আমবদন মসমলক্ট কিমল মসমস্টি অমটা 

কযালকুমলট কমি মডমে মফে আকামি ডাটা যদখামব। অন্যান্য 

যসবাি যক্ষমে  ইউজাি ডাটা এমি কিমত োিমবন। 
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 প্রময়াজনীয় ডকুমিি এি তথ্য প্রদান করুন 

 ডকুমিমিি ধিন  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক মসমলক্ট কিমত হমব । 

 ডকুমিি 

নাি/নাম্বাি/মিফামিন্স নং  

ইউজাি এমি মফে      মলস্ট যথমক মসমলক্ট কিমত হমব । 

 সংযুমি করুন  সংযুমি   বাধ্যতামূলক মফে 

 ইমিজ, ডকুমিি  

 কমিটিি তথ্যামদ 

 কমিটিি সংখ্যা  মলস্ট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 সিবাময়ি সদস্য মক?  সুইচ মফে( হযাঁ/ না)   বাধ্যতামূলক মফে 

 নাি  ইউজাি এমি মফে    বাধ্যতামূলক মফে 

 জাতীয় েমিচয়েে/ জন্ম 

মনবন্ধমনি নাম্বাি    

ইউজাি এমি মফে    বাধ্যতামূলক মফে 

 ১১ অথবা ১৭ মডমজমটি হমত হমব।  

 যিাবাইল নাম্বাি  ইউজাি এমি মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 নাম্বাি মফে, মলমিট- ১১ মডমজট 

 সংগঠমনি নাি  ইউজাি এমি মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 সিবাময়ি সদস্য না হমল সংগঠমকি নাি এমি কিমত হমব।  

 জন্ম তামিখ  যডট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 যডট মফে, ফিম্যাট  “DD/MM/YYYY”, উদাহিন- 

০১/০১/২০২২ 

 সিবাময়ি সদস্য হমল জন্ম তামিখ এমি কিমত হমব। 

 েদবী  মলস্ট মফে  বাধ্যতামূলক মফে  

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 সমিমতি নাি, যসবাি নাি সহ সব মফমে ডাটা মসমলক্ট কমি েিবতী ধােগুমলা পূির্ কিমত হমব। 

 যসবাি নামিি যক্ষমে মনব শাচন কমিটি সংম াজমনি আমবদন এবং অন্তব শতী কমিটি গঠমনি আমবদন মসমলক্ট কিমল 

মসমস্টি অমটা কযালকুমলট কমি মডসমি মফে আকামি ডাটা যদখামব। অন্যান্য যসবাি যক্ষমে  ইউজাি ডাটা এমি 

কিমত োিমবন। 

 সিবাময়ি সদস্য না হমল সংগঠমকি নাি এবং সিবাময়ি সদস্য হমল জন্ম তামিমখ ডাটা এমি কিমত হমব।  

 কমিটিি তথ্যামদ অংমর্ি মফমে ডাটা এমি কমি  “সদস্য সংিক্ষর্ করুন” বাটমন মিক কিমল ডাটাসমূহ যটমবমলি 

আকামি যদখামব। 

 সকল তথ্যামদ এমি কমি “আমবদন করুন” বাটনটি মিক কিমল আমবদনটি জিা হমব।   
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3.4.3 যবতন প্রদান 

উমেশ্য কমিটি গঠমনি জন্য আমবদন কিমত োিমবন এই যেইমজি িাধ্যমি।  

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী) -> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন-> আমবদন করুন -> কি শকতশা/কি শচািী ব্যবস্থােনা->মবতন প্রদান  

মিন  

 
 

বর্ শনা কমিটি গঠমনি জন্য আমবদন 

 সমিমতি নাি  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 জন্ম তামিখ যডট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 যডট মফে, ফিম্যাট  “DD/MM/YYYY”, উদাহিন- 

০১/০১/২০২২ 

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 সমিমতি নাি, যসবাি নাি সহ সব মফমে ডাটা মসমলক্ট কমি েিবতী ধােগুমলা পূির্ কিমত হমব।  
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3.5 ওময়বসাইট যসটআে  

3.5.1 সািামজক মলংক 

উমেশ্য ওময়ব সাইমট ডাটা এমি/ এমডট কিমত োিমবন এই যেইমজি িাধ্যমি।  

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী) -> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন-> আমবদন করুন -> ওময়ব যসটআে  

মিন  

 
বর্ শনা ওময়ব সাইট যসটআে 

 যেইজ নাি  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 কমিমিি নাি   মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 যফইসবুক মলংক  ইউজাি এমি মফে   বাধ্যতামূলক মফে 

 টুইটাি মলংক ইউজাি এমি মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 স্কাইমে মলংক  ইউজাি এমি মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 ম্যামসঞ্জাি মলংক  ইউজাি এমি মফে      বাধ্যতামূলক মফে  

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 যেইমজি নাি মসমলক্ট কিমল কমিমিি নামিি মলমস্ট ডাটা োওয়া  ামব। কমিমিি নাি এ “সািামজক মলংক” 

মসমলক্ট কিমল েিবতী ধােগুমলা যদখামব। 

 যফইসবুক, টুইটাি, স্কাইমে ও ম্যামসঞ্জাি মলংক মফেগুমলা সকল তথ্যামদ এমি কমি “সংিক্ষর্ করুন” বাটনটি মিক 

কিমল ওময়বসাইমট তথ্য আেমলাড হময়  ামব। 
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3.5.2 েমবসমূহ/ যলামগা/ ব্যানাি 

উমেশ্য ওময়ব সাইমট েমবসমূহ/ যলামগা/ ব্যানাি আেমলাড/এমডট কিমত োিমবন এই যেইমজি িাধ্যমি।   

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী) -> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন-> আমবদন করুন -> ওময়ব যসটআে  

মিন  

 

 
 

বর্ শনা ওময়ব সাইট যসটআে 

 যেইজ নাি  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 কমিমিি নাি   মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 প্রময়াজনীয় ডকুমিি এি তথ্য প্রদান করুন 

 ডকুমিি য াগ করুন  বাটন   একামধক ডকুমিি য াগ কিমত এই বাটন মিক করুন  

 সংযুমি করুন   বাটন  ইমিজ/ মেমডএফ/ অন্যান্য ফিম্যামটি েমব এইখামন 

সংযুমি করুন।  

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 যেইমজি নাি মসমলক্ট কিমল কমিমিি নামিি মলমস্ট ডাটা োওয়া  ামব। কমিমিি নাি েমবসমূহ/ যলামগা/ ব্যানাি 

মসমলক্ট কিমল েিবতী ধােগুমলা যদখামব। 

 ডকুমিি য াগ কমি “সংিক্ষর্ করুন” বাটনটি মিক কিমল ওময়বসাইমট তথ্য আেমলাড হময়  ামব। সমব শাচ্চ চািটি 

ডকুমিি জিা যদয়া  ামব।  
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3.5.3 যনাটির্   

উমেশ্য ওময়ব সাইমট যনাটির্ োবমলর্/ এমডট কিমত োিমবন এই যেইমজি িাধ্যমি।  

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী) -> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন-> আমবদন করুন -> ওময়ব যসটআে  

মিন  

 
 

বর্ শনা ওময়ব সাইট যসটআে 

 যেইজ নাি  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 কমিমিি নাি   মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 যটক্সট এমিয়া   ইউজাি এমি মফে   বাধ্যতামূলক মফে 

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 যেইমজি নাি মসমলক্ট কিমল কমিমিি নামিি মলমস্ট ডাটা োওয়া  ামব। কমিমিি নাি মসমলক্ট কিমল েিবতী 

ধােগুমলা যদখামব। 

 যটক্সড এমিয়ামত প্রময়াজনীয় তথ্যামদ এমি কমি “সংিক্ষর্ করুন” বাটনটি মিক কিমল ওময়বসাইমট তথ্য আেমলাড 

হময়  ামব। 
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3.5.4 আিামদি সম্পমকশ  

উমেশ্য ওময়ব সাইমট আিামদি সম্পমকশ তথ্য এমি/ এমডট কিমত োিমবন এই যেইমজি িাধ্যমি।  

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী) -> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন-> আমবদন করুন -> ওময়ব যসটআে  

মিন  

 
 

বর্ শনা ওময়ব সাইট যসটআে 

 যেইজ নাি  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 কমিমিি নাি   মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 যটক্সট এমিয়া   ইউজাি এমি মফে   বাধ্যতামূলক মফে 

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 যেইমজি নাি মসমলক্ট কিমল কমিমিি নামিি মলমস্ট ডাটা োওয়া  ামব। কমিমিি নাি মসমলক্ট কিমল েিবতী 

ধােগুমলা যদখামব। 

 যটক্সড এমিয়ামত প্রময়াজনীয় তথ্যামদ এমি কমি “সংিক্ষর্ করুন” বাটনটি মিক কিমল ওময়বসাইমট তথ্য আেমলাড 

হময়  ামব। 
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3.5.5 যসবাসমূহ  

উমেশ্য ওময়ব সাইমট যসবাসমূমহি তথ্য এমি/ এমডট কিমত োিমবন এই যেইমজি িাধ্যমি।  

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী) -> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন-> আমবদন করুন -> ওময়ব যসটআে  

মিন  

 

 
 

বর্ শনা ওময়ব সাইট যসটআে 

 যেইজ নাি  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 কমিমিি নাি   মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 যটক্সট এমিয়া   ইউজাি এমি মফে   বাধ্যতামূলক মফে 

 যটক্সট এমিয়া   ইউজাি এমি মফে   বাধ্যতামূলক মফে 

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 যেইমজি নাি মসমলক্ট কিমল কমিমিি নামিি মলমস্ট ডাটা োওয়া  ামব। কমিমিি নাি মসমলক্ট কিমল েিবতী 

ধােগুমলা যদখামব। 

 যটক্সড এমিয়ামত প্রময়াজনীয় তথ্যামদ এমি কমি “সংিক্ষর্ করুন” বাটনটি মিক কিমল ওময়বসাইমট তথ্য আেমলাড 

হময়  ামব। 

 

 

 



 

48 
 

3.5.6 প্রকল্প/ কি শসূচী  

উমেশ্য ওময়ব সাইমট প্রকল্প/ কি শসূচীি তথ্য এমি/ এমডট কিমত োিমবন এই যেইমজি িাধ্যমি।  

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী) -> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন-> আমবদন করুন -> ওময়ব যসটআে  

মিন  

 
 

বর্ শনা ওময়ব সাইট যসটআে 

 যেইজ নাি  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 কমিমিি নাি   মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 যটক্সট এমিয়া   ইউজাি এমি মফে   বাধ্যতামূলক মফে 

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 যেইমজি নাি মসমলক্ট কিমল কমিমিি নামিি মলমস্ট ডাটা োওয়া  ামব। কমিমিি নাি মসমলক্ট কিমল েিবতী 

ধােগুমলা যদখামব। 

 যটক্সড এমিয়ামত প্রময়াজনীয় তথ্যামদ এমি কমি “সংিক্ষর্ করুন” বাটনটি মিক কিমল ওময়বসাইমট তথ্য আেমলাড 

হময়  ামব। 
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3.5.7 সচিাচি মজজ্ঞাসা  

উমেশ্য ওময়ব সাইমট ডাটা এমি/ এমডট কিমত োিমবন এই যেইমজি িাধ্যমি।  

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> লগইন 

(ব্যবহািকািী) -> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন-> আমবদন করুন -> ওময়ব যসটআে  

মিন  

 

 
বর্ শনা ওময়ব সাইট যসটআে 

 যেইজ নাি  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 কমিমিি নাি   মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 যটক্সট এমিয়া   ইউজাি এমি মফে   বাধ্যতামূলক মফে 

 যটক্সট এমিয়া   ইউজাি এমি মফে   বাধ্যতামূলক মফে 

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 যেইমজি নাি মসমলক্ট কিমল কমিমিি নামিি মলমস্ট ডাটা োওয়া  ামব। কমিমিি নাি মসমলক্ট কিমল েিবতী 

ধােগুমলা যদখামব। 

 যটক্সড এমিয়ামত প্রময়াজনীয় তথ্যামদ এমি কমি “সংিক্ষর্ করুন” বাটনটি মিক কিমল ওময়বসাইমট তথ্য আেমলাড 

হময়  ামব। 
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4. দাপ্তমিক কা শক্রি 

4.1  ডযার্মবাড শ  

উমেশ্য সফলভামব মনবমন্ধত ও লগইন কিমল মনমচি এমিমকর্নটি ওমেন হমব। এডমিন ইউজাি একটি ডযার্মবাড শ োমবন। এডমিন 

ইউজাি মহমসমব একজন ইউজাি যিাল, যসটআে, সমিমত ব্যবস্থােনা, অন্যমিাদন, কমিটি গঠমনি আমবদন, কি শকতশা/ কি শচািী 

ব্যবস্থােনা, প্রমতমবদন ইতযামদ যসটআে/ অোমির্ন কিমত োিমবন।  

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ)->service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(অযাডমিন)-> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন (সিবায় অমধদপ্তি এি ব্লক এ)-> আমবদন করুন   

মিন  

 
 

বর্ শনা  যিাল         মলংক   সমিমতমত যিাল যসটআমেি জন্য আমবদমনি মলংক। 

 যসটআে মলংক   সিবায় সমিমতি ধিন যসটাআমেি জন্য আমবদমনি 

মলংক।  

 সমিমত ব্যবস্থােনা  মলংক  মবদ্যিান সিবায় সমিমত অনলাইমন মনবন্ধমনি 

আমবদনসহ মনবন্ধমনি আমবদন ও অন্যমিামদত ব্যামি 

যসটআমেি মলংক। 

 অন্যমিাদন   মলংক  মবমভন্ন যসবাসমূমহি এপ্রুভামলি মলংক।  

 কমিটি গঠমনি আমবদন   মলংক  সমিমতি ওময়বসাইট যসটআমেি মলংক।  

 কি শকতশা/ কি শচািী ব্যবস্থােনা মলংক  পূমব শ আমবদনকৃত মবদ্যিান সমিমতি মবমভন্ন ডকুমিি 

ডাউনমলামডি মলংক।  

 প্রমতমবদন মলংক  অন্যমিামদত সিবায় সমিমতমত সিাসমি অযামক্সস কিাি 

মলংক।  

 সকল যসবাসমূহ  মলস্ট মফে  অন্যমিামদত সমিমতি মলস্ট।  

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 মসটিমজন ইউজামিি ডযার্মবাড শ। এই যেইমজ যবমসক ইনফিমির্ন, যনাটিমফমকর্ন, যিন্যযবাি সহ মবমভন্ন তথ্যামদ 

ইউজাি এক েলমক যদখমত োিমবন।  

 মবমভন্ন যসবাি আমবদন এমডট, মডমলট কিমত োিমবন।  

 সমিমতি ওময়ব সাইমট সিাসমি য মত োিমবন ওময়ব মলংমকি িাধ্যমি। 

 যিন্যযবামিি িাধ্যমি মবমভন্ন এমিমকর্মনি আমবদন কিমত োিমবন।  
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4.2  যিাল   

 4.2.1 যিাল ততমি   

উমেশ্য দপ্তমিি মবমভন্ন কি শকতশা/ কি শচািীমদি জন্য মবমভন্ন যিাল এই যেইমজি িাধ্যমি যসট কিা  ামব।  

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ)->service.rdcd.gov.bd-> লগইন 

(অযাডমিন)-> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন (সিবায় অমধদপ্তি এি ব্লক এ)-> যিাল -> যিাল ততমি  

মিন  

 
 

বর্ শনা  যিাল নাি  ইউজাি এমি মফে   বাধ্যতামূলক মফে 

 মবস্তামিত  যটক্সট মফে   যিাল সম্পমকশ মবস্তামিত যলখাি মফে  

 সমক্রয়/ মনমিয়   সুইচ মফে   যিামলি স্টযাটাস যসট  

অোমির্ন 

যসটআে 

 

যিাল নাি, মবস্তামিত, সমক্রয়/ মনমিয় ইতযামদ মফে মফলআে কমি “সংিক্ষন করুন” বাটমন মিক কিমল যিাল ততমি হময় 

 ামব।   
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4.2.2 যিামলি তামলকা   

উমেশ্য ততমিকৃত যিামলি তামলকা এই যেইমজ যদখামব।   

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ)->service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(অযাডমিন)-> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন (সিবায় অমধদপ্তি এি ব্লক এ)-> যিাল -> যিামলি তামলকা  

মিন  

 
বর্ শনা  যিামলি তামলকা          এই যেইমজ মবমভন্ন যিামলি তামলকা যদখা  ামব এবং 

প্রময়াজমন এমডট কিা  ামব।  

অোমির্ন যসটআে এই যেইমজ মবমভন্ন যিামলি তামলকা যদখা  ামব এবং প্রময়াজমন এমডট কিা  ামব। 
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4.2.3 ইউজামি যিাল বিাদ্ধ  

উমেশ্য দপ্তমিি মবমভন্ন কি শকতশা/ কি শচািীমদি জন্য মবমভন্ন যিাল এই যেইমজি িাধ্যমি যসট কিা  ামব। 

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ)->service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(অযাডমিন)-> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন (সিবায় অমধদপ্তি এি ব্লক এ)-> যিাল -> ইউজামি যিাল বিাদ্ধ 

মিন  

 
 

বর্ শনা  কিমোমনিস       

 COOP মলস্ট    COOP -এি ডযার্মবাড শ যদখামব।  

 Microfinance   মলস্ট    Microfinance-এি ডযার্মবাড শ যদখামব। 

 From  যডট মেকাি     

 To যডট মেকাি    

অোমির্ন যসটআে 

 

 ইউজাি ডযার্মবামড শ যথমক আমবদমনি মবমভন্ন আেমডট যদখমত োমবন। প্রময়াজন অন্যসামি যডট মসমলক্ট কমি 

মনমদ শষ্ট সিময়ি ডাটা যদখমত োমবন। কিমোমনি মসমলক্ট কমি যসই অন্যসামি ডযার্মবামড শি ডাটা যচঞ্জ হমব।  

  

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

4.2.3 যিাল অন্যমিাদন   

উমেশ্য আমবদনকৃত যিাল অন্যমিাদন, বামতল, এমডট এই যেইমজি িাধ্যমি কিা  ামব।  

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ)->service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(অযাডমিন)-> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন (সিবায় অমধদপ্তি এি ব্লক এ)-> যিাল -> যিাল অন্যমিাদন  

মিন  

 
 

বর্ শনা  যিাল অন্যমিাদন       

 যিাল অন্যমিাদন         এই যেইমজ মবমভন্ন যিামলি তামলকা যদখা  ামব এবং 

প্রময়াজমন এমডট কিা  ামব।  

অোমির্ন যসটআে 

 

এই যেইমজ মবমভন্ন যিামলি তামলকা যদখা  ামব এবং প্রময়াজমন আমবদনকৃত যিাল অন্যমিাদন, বামতল, এমডট কিা  ামব। 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

4.3  সমিমত ব্যবস্থােনা  

4.3.1 সমিমত অনলাইনকিন 

উমেশ্য মবদ্যিান সমিমত অনলাইমন মনবন্ধমনি জন্য এই যেইমজি িাধ্যমি আমবদন কিমত হমব । 

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী) -> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন-> আমবদন করুন -> সমিমত অনলাইনকিন 

মিন  
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বর্ শনা আমবদমনি ধিন (প্রাথমিক/ 

যকন্দ্রীয়/ জাতীয়)  

যিমডও বাটন  বাধ্যতামূলক মফে 

 সমিমতি নাি  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 সমিমতি মূল মনবন্ধন নাম্বাি  ইউজাি এমি মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 সমিমত মনবন্ধমনি তামিখ যডট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 যডট মফে, ফিম্যাট  “DD/MM/YYYY”, উদাহিন- 

০১/০১/২০২২ 

 সমিমত গঠমনি তামিখ যডট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 যডট মফে, ফিম্যাট  “DD/MM/YYYY”, উদাহিন- 

০১/০১/২০২২ 

 সমিমতি ধিন  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 উমদ্যাগী সংস্থাি নাি  মলস্ট মফে  

 প্রকমল্পি নাি  মলস্ট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 উমদ্যাগী সংস্থাি নাি মসমলক্ট কিা হমল মলস্ট এ ডাটা 

যদখামব এবং যসখান যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট 

কিমব। 

 কা শকি/ অকা শকি/ 

অবসায়মন ন্যস্ত  

যিমডও বাটন   বাধ্যতামূলক মফে 

 সমিমতি কা শালময়ি ঠিকানা 

 মবভাগ         মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে 

 স্বয়ংমক্রয়ভামব পূিন হমব।    

 যজলা    মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে 

 স্বয়ংমক্রয়ভামব পূিন হমব।    

 উেমজলা/ মসটি কিমোমির্ন  মলস্ট  বাধ্যতামূলক মফে 

 স্বয়ংমক্রয়ভামব পূিন হমব।    

 ইউমনয়ন/ যেৌিসভা/ থানা  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 গ্রাি/ িহল্লা  ইউজাি এমি মফে   

 সদস্য মনব শাচনী এলাকা ও কি শ এলাকা 

 সদস্য মনব শাচনী এলাকা ও কি শ 

এলাকা 

মলস্ট মফে   য ই ডাটা মসমলক্ট কিা হমব যস অন্য ায়ী মফে েিবতী 

লাইমন যদখামব। 

 মবভাগ          মলস্ট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 মবভাগ মসমলক্ট কিা হমল মলস্ট আসমব। মবভাগ ব্যমতত 

অন্য যকামনা ডাটা মসমলক্ট কিা হমল মবভাগ এি ডাটা 

স্বয়ংমক্রয়ভামব পূিন হমব।    

 যজলা  মলস্ট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 যজলা মসমলক্ট কিা হমল মলস্ট আসমব। যজলা ব্যমতত 

অন্য যকামনা ডাটা মসমলক্ট কিা হমল যজলা এি ডাটা 

স্বয়ংমক্রয়ভামব পূিন হমব।    
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 উেমজলা/ মসটি কিমোমির্ন  মলস্ট মফে 

 

 বাধ্যতামূলক মফে 

 উেমজলা/ মসটি কিমোমির্ন মসমলক্ট কিা হমল মলস্ট 

আসমব। উেমজলা/ মসটি কিমোমির্ন ব্যমতত অন্য 

যকামনা ডাটা মসমলক্ট কিা হমল উেমজলা/ মসটি 

কিমোমির্ন এি ডাটা স্বয়ংমক্রয়ভামব পূিন হমব।    

 ইউমনয়ন/ যেৌিসভা/ থানা  মলস্ট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 ইউমনয়ন/ যেৌিসভা/ থানা মসমলক্ট কিা হমল মলস্ট 

আসমব। মবভাগ ব্যমতত অন্য যকামনা ডাটা মসমলক্ট 

কিা হমল মবভাগ এি ডাটা স্বয়ংমক্রয়ভামব পূিন হমব।    

 গ্রাি/ িহল্লা  ইউজাি এমি মফে  

 সদস্য মনব শাচনী এলাকা একই  যচক বক্স   মসমলক্ট কিমল ডাটা স্বয়ংমক্রয়ভামব পূিন হমব।    

 অমথািাইজড োিসন 

 নাি  ইউজাি এমি মফে    বাধ্যতামূলক মফে 

 জাতীয় েমিচয়েে  ইউজাি এমি মফে    বাধ্যতামূলক মফে 

 ১১ অথবা ১৭ মডমজমটি হমত হমব।  

 যিাবাইল নং   ইউজাি এমি মফে    নাম্বাি মফে, মলমিট- ১১ মডমজট  

 প্রময়াজনীয় ডকুমিি এি তথ্য প্রদান করুন 

 ডকুমিমিি ধিন  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক মসমলক্ট কিমত হমব । 

 ডকুমিি 

নাি/নাম্বাি/মিফামিন্স নং  

ইউজাি এমি মফে      মলস্ট যথমক মসমলক্ট কিমত হমব । 

 ডকুমিি সংযুমি করুন  সংযুমি   বাধ্যতামূলক মফে 

 ইমিজ, ডকুমিি  

 ে শমবক্ষক বা অন্যমিাদনকািী 

 মনজ অমফস/ অন্য অমফস  যিমডও বাটন   বাধ্যতামূলক মফে 

 অমফমসি ধিন  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক মসমলক্ট কিমত হমব । 

 দপ্তি/ অমফস  মলস্ট  মলস্ট যথমক মসমলক্ট কিমত হমব । 

 কি শকতশা ও েদবী মলস্ট  মলস্ট যথমক মসমলক্ট কিমত হমব । 

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 প্রাথমিক/ যকন্দ্রীয়/ জাতীয় মসমলক্ট কিাি েি সমিমতি নাি ও েিবতী ধােগুমলা পূির্ কিমত হমব।  

 সমিমত কা শালময়ি ঠিকানা মসমলক্ট কিাি েি সদস্য মনব শাচনী এলাকা ও কি শ এলাকা প্রময়াজন অন্য ায়ী মনমদ শষ্ট 

যলমভল ে শন্ত মসমলক্ট কিমত োিমবন। প্রময়াজমন একামধক সদস্য মনব শাচনী এলাকা ও কি শ এলাকা এমি কিা  ামব। 

সদস্য মনব শাচনী এলাকা ও কি শ এলাকা একই হমল যচকবক্স মসমলক্ট কিমত হমব।  

 সমিমতি ধির্, উমদ্যাগী সংস্থাি নাি, প্রকমল্পি নাি সিাসমি ডাটামবজ যথমক আসমব। এিেি প্রময়াজনীয় ডকুমিি 

আেমলাড কমি আমবদনটি ে শমবক্ষক বা অন্যমিাদনকািীি মনকট োঠামব এপ্রুভাল/ যচমকি জন্য।   

 অমফমসি ধিন, দপ্তি/অমফস, কি শকতশা ও েদবীি নাি মসমলক্ট কমি “সংিক্ষর্ করুন” বাটমন মিক কমি এিাই 

কিমত হমব।  
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4.3.2 সমিমতি অন্যমিামদত ব্যমি  

উমেশ্য সমিমতি অমথািাইজড োিসনমক মডমিয়াি কিমত অনলাইমন এই যেইমজি িাধ্যমি আমবদন কিমত হমব । 

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী) -> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন-> আমবদন করুন -> সমিমতি অন্যমিামদত ব্যমি  

মিন  

 

 
বর্ শনা  সমিমতি নাি  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 সমিমতি ধিন  এমি মফে   বাধ্যতামূলক মফে 

 ইউজাি ডাটা এমি কিমব। 

 সমিমতি ঠিকানা   এমি মফে   বাধ্যতামূলক মফে 

 ইউজাি ডাটা এমি কিমব। 

 মনময়াগকৃত দাময়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যমি(সদস্য)  

মলস্ট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 সমিমতি অমথািাইজড োিসন মডমিয়াি কিমত অনলাইমন এই যেইমজি িাধ্যমি আমবদন কিমত হমব। 

 সমিমতি নাি মসমলক্ট কিমল সমিমতি ধিন ও সমিমতি ঠিকানা অমটা মফলাে হমব।  

 সমিমতি নাি ও মনময়াগকৃত দাময়ত্বপ্রাপ্ত ব্যমি(সদস্য)- এি তথ্য ডাটামবজ যথমক আসমব।  
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 4.4  যসটআে  

4.4.1 সিবায় সমিমতি ধিন    

উমেশ্য সমিমতি অমথািাইজড োিসনমক মডমিয়াি কিমত অনলাইমন এই যেইমজি িাধ্যমি আমবদন কিমত হমব । 

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী) -> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন-> আমবদন করুন -> সমিমতি অন্যমিামদত ব্যমি  

মিন  
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বর্ শনা  সমিমতি ধিমনি নাি  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 প্রাথমিক সমিমতি লক্ষয ও 

উমেশ্য   

 যটক্সট মফে   বাধ্যতামূলক মফে 

 ইউজাি ডাটা এমি কিমব। 

 যকন্দ্রীয় সমিমতি লক্ষয ও 

উমেশ্য   

যটক্সট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 ইউজাি ডাটা এমি কিমব। 

 জাতীয় সমিমতি লক্ষয ও 

উমেশ্য   

যটক্সট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 ইউজাি ডাটা এমি কিমব। 

 সিবায় সমিমতি ধিমনি তথ্য  

 ডকুমিমিি ব্যবহাি  মলস্ট মফে  বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 ডকুমিমিি ধিন মলস্ট মফে   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 বাধ্যতামূলক/ঐমিক  যিমডও বাটন   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 সিবায় সমিমতি ধিন এই যেইমজি িাধ্যমি যসট কিমত হমব। 

 সকল প্রময়াজনীয় ডাটা মফলআে কমি সংিক্ষর্ করুন বাটন মিক কিমল যসটি মলস্ট আকামি জনা হমব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5  অন্যমিাদন (ওয়াকশ যলা)  

4.5.1 অন্যমিাদমনি তামলকা   

মনবমন্ধত সমিমতগুমলামক অনলাইমন আনাি জমন্য আমবদন ওয়াকশমলা-এি িাধ্যমি অন্যমিামদত হমব।  

উমেশ্য আমবদনকৃত সকল যসবাসমূমহি আমবদমনি মলস্ট যদখা  ামব এই যেইমজি িাধ্যমি। যসবাসমূমহি মলস্ট যথমক কযাটাগমিি মলস্ট 

যথমক মসমলক্ট কিমল মনমদ শষ্ট অই কযাটাগমিি জন্য প্রাপ্ত আমবদমনি মলস্ট যদখামব। 

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী) -> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন-> আমবদন করুন -> অন্যমিাদন-> অন্যমিাদমনি তামলকা  



 

61 
 

মিন  

 

 
 

বর্ শনা েদবী বিাদ্ধকিন  

 যসবাসমূহ   মলস্ট   সকল আমবদনকৃত এমিমকর্মনি কযাটাগমি মসমলক্ট কিা  ামব।  

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 যসবাসমূমহি তামলকা যথমক আমবদনকৃত সকল আমবদমনি টাইে/ কযাটাগমিি মলস্ট যথমক মসমলক্ট কিমল মনমদ শষ্ট অই 

কযাটাগমিি জন্য প্রাপ্ত আমবদমনি মলস্ট যদখামব।  

 আমবদনেমেি মবস্তামিতমত মিক কমি েিবতী ধামে  াওয়া  ামব।  

 

 

 

 

4.5.2 অন্যমিাদন 

4.5.2.1 অন্যমিাদন- (ইউমসও ে শাময়) 

উমেশ্য আমবদনকৃত যসবাি মডমটইলস যদখা  ামব এই যেইমজি িাধ্যমি। মডমটইলস যচক কমি ইউমসও অন্যমিাদন, সংমর্াধমনি জন্য 

যপ্রির্, বামতল, সংমর্াধন সম্পন্ন, উেমজলা যথমক সুোমির্ ও অগ্রায়ন ইতযামদ অোমির্ন গুমলা সম্পন্ন কিমত োিমবন।  

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী) -> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন-> অন্যমিাদন  
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মিন  

 

 
 

বর্ শনা সমিমতি তথ্যামদ   

 সংম াজন   ইউজাি এমি 

মফে  

 অন্যমিাদনকািীি  মদ িন্তব্য থামক বা যকামনা যনাট য াগ কিমত 

চায় তাহমল এই মফমে যসটি মলখমব।  

 সংযুমি  ইমিজ/ এটাচমিি 

মফে  

 মনমদ শষ্ট ফিম্যামট ও সাইমজি ইমিজ/ ফাইল যুি কিমত োিমবন।  

 কি শকান্ড  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 অমফমসি ধিন মনব শাচন 

করুন  

মলস্ট   মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 কি শকান্ড যথমক অন্যমিাদন, সংমর্াধমনি জন্য যপ্রির্, বামতল 

ইতযামদ মসমলক্ট কিমল এই মফে যদখামব না।  

 র্াখা মনব শাচন করুন মলস্ট   কি শকান্ড যথমক অন্যমিাদন, সংমর্াধমনি জন্য যপ্রির্, বামতল 

ইতযামদ মসমলক্ট কিমল এই মফে যদখামব না। 

 কি শকতশা ও েদবী মনব শাচন 

করুন  

মলস্ট   মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 কি শকান্ড যথমক অন্যমিাদন, বামতল ইতযামদ মসমলক্ট কিমল এই 

মফে যদখামব না। 

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 সমিমতি আমবদমনি মডমটইলস যদমখ যকামনা িন্তব্য/ যনাট থাকমল যসটি মবস্তামিত অংমর্ মলমখ মদমল যসটি যনাট 

আকামি এমিমকর্মনি সামথ য াগ হময়  ামব।  

 কি শকান্ড যথমক অন্যমিাদন, সংমর্াধমনি জন্য যপ্রির্, বামতল, সংমর্াধন সম্পন্ন, উেমজলা যথমক সুোমির্ ও অগ্রায়ন 

ইতযামদ অোমির্ন গুমলা সম্পন্ন কিমত োিমবন। কি শকান্ড যথমক মসমলক্টকৃত ডাটাি উেি মনভ শি কমি বামক মফেগুমলা 

(অমফমসি ধিন মনব শাচন করুন, র্াখা মনব শাচন করুন, কি শকতশা ও েদবী মনব শাচন করুন) যর্া/ হাইড হমব।  

 সকল তথ্যামদ এমি কমি “সংিক্ষর্ করুন” বাটমন মিক কিমল আমবদনটি অন্যমিামদত, বামতল অথবা েিবতী 

অন্যমিাদমনি জন্য অথবা সুোমির্/ সংমর্াধমনি জন্য চমল  ামব। 
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4.5.2.1 অন্যমিাদন- (মডমসও ে শাময়) 

উমেশ্য আমবদনকৃত যসবাি মডমটইলস যদখা  ামব এই যেইমজি িাধ্যমি। মডমটইলস যচক কমি ইউমসও অন্যমিাদন, সংমর্াধমনি জন্য 

যপ্রির্, বামতল, সংমর্াধন সম্পন্ন, উেমজলা যথমক সুোমির্ ও অগ্রায়ন ইতযামদ অোমির্ন গুমলা সম্পন্ন কিমত োিমবন।  

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী) -> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন-> অন্যমিাদন  

মিন  

 

 
 

বর্ শনা সমিমতি তথ্যামদ   

 সংম াজন   ইউজাি এমি 

মফে  

 অন্যমিাদনকািীি  মদ িন্তব্য থামক বা যকামনা যনাট য াগ কিমত চায় 

তাহমল এই মফমে যসটি মলখমব।  

 কি শকান্ড  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 অমফমসি ধিন মনব শাচন 

করুন  

মলস্ট   মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 কি শকান্ড যথমক অন্যমিাদন, সংমর্াধমনি জন্য যপ্রির্, বামতল ইতযামদ 

মসমলক্ট কিমল এই মফে যদখামব না।  

 র্াখা মনব শাচন করুন মলস্ট   কি শকান্ড যথমক অন্যমিাদন, সংমর্াধমনি জন্য যপ্রির্, বামতল ইতযামদ 

মসমলক্ট কিমল এই মফে যদখামব না। 
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 কি শকতশা ও েদবী মনব শাচন 

করুন  

মলস্ট   মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 কি শকান্ড যথমক অন্যমিাদন, বামতল ইতযামদ মসমলক্ট কিমল এই মফে 

যদখামব না। 

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 সমিমতি আমবদমনি মডমটইলস যদমখ যকামনা িন্তব্য/ যনাট থাকমল যসটি মবস্তামিত অংমর্ মলমখ মদমল যসটি যনাট 

আকামি এমিমকর্মনি সামথ য াগ হময়  ামব।  

 কি শকান্ড যথমক অন্যমিাদন, সংমর্াধমনি জন্য যপ্রির্, বামতল, সংমর্াধন সম্পন্ন, উেমজলা যথমক সুোমির্ ও অগ্রায়ন 

ইতযামদ অোমির্ন গুমলা সম্পন্ন কিমত োিমবন। কি শকান্ড যথমক মসমলক্টকৃত ডাটাি উেি মনভ শি কমি বামক মফেগুমলা 

(অমফমসি ধিন মনব শাচন করুন, র্াখা মনব শাচন করুন, কি শকতশা ও েদবী মনব শাচন করুন) যর্া/ হাইড হমব।  

 সকল তথ্যামদ এমি কমি “সংিক্ষর্ করুন” বাটমন মিক কিমল আমবদনটি অন্যমিামদত, বামতল অথবা েিবতী 

অন্যমিাদমনি জন্য অথবা সুোমির্/ সংমর্াধমনি জন্য চমল  ামব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2.2 অন্যমিাদন- (মবভাগীয় ে শাময়)  

উমেশ্য আমবদনকৃত যসবাি মডমটইলস যদখা  ামব এই যেইমজি িাধ্যমি। মডমটইলস যচক কমি ইউমসও অন্যমিাদন, সংমর্াধমনি জন্য 

যপ্রির্, বামতল, সংমর্াধন সম্পন্ন, উেমজলা যথমক সুোমির্ ও অগ্রায়ন ইতযামদ অোমির্ন গুমলা সম্পন্ন কিমত োিমবন।  

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী) -> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন-> অন্যমিাদন  



 

65 
 

মিন  

 

 
বর্ শনা সমিমতি তথ্যামদ   

 সংম াজন   ইউজাি এমি 

মফে  

 অন্যমিাদনকািীি  মদ িন্তব্য থামক বা যকামনা যনাট য াগ কিমত চায় 

তাহমল এই মফমে যসটি মলখমব।  

 কি শকান্ড  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 অমফমসি ধিন মনব শাচন 

করুন  

মলস্ট   মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 কি শকান্ড যথমক অন্যমিাদন, সংমর্াধমনি জন্য যপ্রির্, বামতল ইতযামদ 

মসমলক্ট কিমল এই মফে যদখামব না।  

 র্াখা মনব শাচন করুন মলস্ট   কি শকান্ড যথমক অন্যমিাদন, সংমর্াধমনি জন্য যপ্রির্, বামতল ইতযামদ 

মসমলক্ট কিমল এই মফে যদখামব না। 

 কি শকতশা ও েদবী মনব শাচন 

করুন  

মলস্ট   মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 কি শকান্ড যথমক অন্যমিাদন, বামতল ইতযামদ মসমলক্ট কিমল এই মফে 

যদখামব না। 

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 সমিমতি আমবদমনি মডমটইলস যদমখ যকামনা িন্তব্য/ যনাট থাকমল যসটি মবস্তামিত অংমর্ মলমখ মদমল যসটি যনাট 

আকামি এমিমকর্মনি সামথ য াগ হময়  ামব।  

 কি শকান্ড যথমক অন্যমিাদন, সংমর্াধমনি জন্য যপ্রির্, বামতল, সংমর্াধন সম্পন্ন, উেমজলা যথমক সুোমির্ ও অগ্রায়ন 

ইতযামদ অোমির্ন গুমলা সম্পন্ন কিমত োিমবন। কি শকান্ড যথমক মসমলক্টকৃত ডাটাি উেি মনভ শি কমি বামক মফেগুমলা 

(অমফমসি ধিন মনব শাচন করুন, র্াখা মনব শাচন করুন, কি শকতশা ও েদবী মনব শাচন করুন) যর্া/ হাইড হমব।  

 সকল তথ্যামদ এমি কমি “সংিক্ষর্ করুন” বাটমন মিক কিমল আমবদনটি অন্যমিামদত, বামতল অথবা েিবতী 

অন্যমিাদমনি জন্য অথবা সুোমির্/ সংমর্াধমনি জন্য চমল  ামব। 
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4.5.3 সংমর্াধমনি জন্য যপ্রির্ ** 

উমেশ্য আমবদনকৃত যসবাি মডমটইলস যদখা  ামব এই যেইমজি িাধ্যমি। মডমটইলস যচক কমি ইউমসও অন্যমিাদন, সংমর্াধমনি জন্য 

যপ্রির্, বামতল, সংমর্াধন সম্পন্ন, উেমজলা যথমক সুোমির্ ও অগ্রায়ন ইতযামদ অোমির্ন গুমলা সম্পন্ন কিমত োিমবন।  

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী) -> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন-> অন্যমিাদন  

মিন   

বর্ শনা সমিমতি তথ্যামদ   

 সংম াজন   ইউজাি এমি 

মফে  

 অন্যমিাদনকািীি  মদ িন্তব্য থামক বা যকামনা যনাট য াগ কিমত চায় 

তাহমল এই মফমে যসটি মলখমব।  

 কি শকান্ড  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 অমফমসি ধিন মনব শাচন 

করুন  

মলস্ট   মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 কি শকান্ড যথমক অন্যমিাদন, সংমর্াধমনি জন্য যপ্রির্, বামতল ইতযামদ 

মসমলক্ট কিমল এই মফে যদখামব না।  

 র্াখা মনব শাচন করুন মলস্ট   কি শকান্ড যথমক অন্যমিাদন, সংমর্াধমনি জন্য যপ্রির্, বামতল ইতযামদ 

মসমলক্ট কিমল এই মফে যদখামব না। 

 কি শকতশা ও েদবী মনব শাচন 

করুন  

মলস্ট   মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 কি শকান্ড যথমক অন্যমিাদন, বামতল ইতযামদ মসমলক্ট কিমল এই মফে 

যদখামব না। 

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 সমিমতি আমবদমনি মডমটইলস যদমখ যকামনা িন্তব্য/ যনাট থাকমল যসটি মবস্তামিত অংমর্ মলমখ মদমল যসটি যনাট 

আকামি এমিমকর্মনি সামথ য াগ হময়  ামব।  

 কি শকান্ড যথমক অন্যমিাদন, সংমর্াধমনি জন্য যপ্রির্, বামতল, সংমর্াধন সম্পন্ন, উেমজলা যথমক সুোমির্ ও অগ্রায়ন 

ইতযামদ অোমির্ন গুমলা সম্পন্ন কিমত োিমবন। কি শকান্ড যথমক মসমলক্টকৃত ডাটাি উেি মনভ শি কমি বামক মফেগুমলা 

(অমফমসি ধিন মনব শাচন করুন, র্াখা মনব শাচন করুন, কি শকতশা ও েদবী মনব শাচন করুন) যর্া/ হাইড হমব।  

 সকল তথ্যামদ এমি কমি “সংিক্ষর্ করুন” বাটমন মিক কিমল আমবদনটি অন্যমিামদত, বামতল অথবা েিবতী 

অন্যমিাদমনি জন্য অথবা সুোমির্/ সংমর্াধমনি জন্য চমল  ামব। 

 

4.6  কমিটি গঠমনি আমবদন  

অমথািাইজড োিসমনি কা শক্রি-> কমিটি গঠমনি জন্য আমবদন 

4.7  কি শকতশা/ কি শচািী ব্যবস্থােনা   

অমথািাইজড োিসমনি কা শক্রি-> কি শকতশা/ কি শচািী ব্যবস্থােনা   

4.8  মিমোট শ 

4.4.1 ডকুমিিস 

সংগঠমকি কা শক্রি ->সমিমত মনবন্ধন->ডকুমিি ডাউনমলাড  
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4.4.2 সমিমতি প্রমতমবদন 

উমেশ্য সমিমতি প্রমতমবদন এই যেইজ এি িাধ্যমি কামলক্ট কিা  ায়। প্রময়াজন অন্য  ায়ী কযাটাগমি ওয়াইজ মিমোট শ এখান যথমক 

মডফাইন কিা  ামব।  

যিন্যয েথ  ব্রাউজাি (গুগল যক্রাি,িমজলা ফায়ািফক্স, িাইমক্রাসফট এইজ ইতযামদ) -> service.rdcd.gov.bd-> 

লগইন(ব্যবহািকািী) -> প্রাথমিক সিবায় সমিমত মনবন্ধন-> মিমোট শ-> সমিমতি প্রমতমবদন 

মিন  

 
 

বর্ শনা সমিমতি তথ্যামদ   

 মিমোট শ  ইউজাি এমি 

মফে  

 বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 যজলা অমফস  মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 উেমজলা অমফস   মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

 প্রকমল্পি নাি মলস্ট   বাধ্যতামূলক মফে 

 মলস্ট যথমক ইউজাি ডাটা মসমলক্ট কিমব। 

অোমির্ন 

যসটআে 

 

 সকল প্রময়াজনীয় তথ্য পূির্ কিমল মিমোট শটি(গুমলা) মনমচি যটমবমল যদখামব। প্রময়াজন অন্য  ায়ী কযাটাগমি ওয়াইজ 

মিমোট শ এখান যথমক মডফাইন কিা  ামব। 

 

 

4.4.3 সদমস্যি প্রমতমবদন *** 

4.4.4 চাট শ অফ একাউিস ** 


