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Dasboard: 

 

প্রজেক্ট এর স্টেটাস োনজে পারজ া 

ফিল্টার অপশন অন কজর ফিফিশন, স্টেলা,উপজেলা 

ফসজলক্ট কজর স্টসই স্টলাজকশজনর প্রজেক্ট গুজলা স্টেখা যাজ  



 

 

 

 

Setup: স্টলাজকশন ,অযািফিফনজেটটি এফরয়া ,প্রজেক্ট কযাটাগফর ,প্রজেক্ট এফক্টফিটট ,স্টসাস স অি িাউন্ড 

,ফিনান্সিয়াল ইয়ার অপশন গুজলা  তেফর করজে পারজ ন 

 

এখাজন সাজকসজল ফিফিশন ফসজলক্ট কজর 

স্টকান ফিফিশজন কে গুজলা প্রজেক্ট 

রাফনিং ো স্টেখাজ  

স্টসটআপ স্টিনুর  সকল অপশন 



Locations -> Division: 

 

Locations -> District: 

 

এফিট ও 

ফিফলট করজে 

পারজ ন 

ফিফিশন ফলজখ স্টসি করুন অথ া  াল্ক 

আপজলাি করুন 

স্টসই ফিফিশজনর  আন্ডার এ  ফিফেক্ট  তেফর কজর 

স্টসি করুন অথ া  াল্ক আপজলাি করুন 

এফিট ও 

ফিফলট করজে 

পারজ ন 



Locations -> Upazila : 

  

Locations -> Union: 

 

 

 

 

 

 

স্টসই ফিফিশন ও  ফিফেজক্টর  আন্ডার এ  

উপজেলা   তেফর কজর স্টসি করুন অথ া  াল্ক 

আপজলাি করুন 

এফিট ও 

ফিফলট করজে 

পারজ ন 

এফিট ও 

ফিফলট করজে 

পারজ ন 

স্টসই ফিফিশন , ফিফেক্ট ও উপজেলার 

আন্ডার এ ইউফনয়ন তেফর কজর স্টসি 

করুন অথ া  াল্ক আপজলাি করুন 



Locations -> Ward: 

 

Administrative Area->Zone: 

 

Administrative Area->Circle:  

 

 

এফিট ও 

ফিফলট করজে 

পারজ ন 

এফিট ও 

ফিফলট করজে 

পারজ ন 

এফিট ও 

ফিফলট করজে 

পারজ ন 

স্টসই ফিফিশন,ফিফেক্ট ,উপজেলাও ইউফনয়ন 

এর  আন্ডার এ ওয়ািস তেফর কজর স্টসি করুন 

অথ া  াল্ক আপজলাি করুন 

অযািফিফনজেটটি এফরয়া অপশন এ স্টোন 

তেফর কজর স্টসি করুন অথ া  াল্ক 

আপজলাি করুন 

স্টসই স্টোজন সারজকল তেফর কজর স্টসি 

করুন অথ া  াল্ক আপজলাি করুন 



Administrative Area->Division:  

 

Administrative Area->Sub Division: 

 

 

 

 

 

 

 

এফিট ও 

ফিফলট করজে 

পারজ ন 

এফিট ও 

ফিফলট করজে 

পারজ ন 

স্টসই স্টোন ও সারজকল এ ফিফিশন 

তেফর কজর স্টসি করুন অথ া  াল্ক 

আপজলাি করুন 

স্টসই স্টোন,সারজকল,ও ফিফিশজন 

সা  ফিফিশন  তেফর কজর স্টসি 

করুন অথ া  াল্ক আপজলাি করুন 



Project Category: 

 

Create New: 

 

Project Activity: 

 

 াটজন ফিক কজর নেুন প্রজেক্ট 

কযাটাগফর তেরী করা যাজ  

এফিট/ফিফলট 

অপশন 

কযাটাগফর ফলে 

কযাটাগফরর নাি ফলজখ স্টসইি 

 াটজন ফিক কজর কযাটাগফর তেরী 

করুন 

পযাজরন্ট এফক্টফিটট ফসজলক্ট কজর 

প্রজেক্ট এফক্টফিটট তেরী কজর স্টসইি 

 াটজন ফিক করুন   

পযাজরন্ট এফক্টফিটট ফলে 

এফিট/ফিফলট অপশন 

 



Source of Fund: 

 

 

Financial Year: 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্টসাস স অি িান্ড তেরী করার েনয 

পযাজরন্ট িান্ড ও িাজন্ডর এফক্টফিটট  

ফসজলক্ট কজর স্টসইি  াটজন ফিক করুন 

এফিট/ফিফলট অপশন 

 
স্টসাস স অি 

িান্ড ফলে 

নেুন িাইনান্সিয়াল ইয়ার তেরী করজে  াটজন ফিক করুন 

এফিট/ফিফলট অপশন 

 

িাইনান্সিয়াল 

ইয়ার ফলে 



Create New Financial Year: 

 

Contractor: 

 

Project Management:    

 

 

 

নেুন িাইনান্সিয়াল ইয়ার ফলখনু 

এ িং ইয়ার এফক্টি থাকজল স্টেক জে 

ফিক করুন 

কন্ট্রাক্টর তেরী করার েনয 

নাি,স্টিান নম্বর এ িং এজেস 

ফেজয় স্টসইি  াটজন ফিক করুন 

অথ া  াল্ক আপজলাি করুন 

কন্ট্রাক্টর ফলে 

এফিট/ফিফলট অপশন 

 

প্রজেক্ট িযাজনেজিন্ট স্টিনরু সকল অপশন 



Projects:  

 

 

 

 

 New Project: 

 

আপকাফিিং ,অনজগাফয়িং ,কিজেজটি 

,ফসক ,স্পিল্লজির ফলে স্টেখজে পারজ ন 

নেুন প্রজেক্ট তেফর করার েনয সকল েথয পূরণ কজর স্টসি করুন 

প্রজেক্ট স্টসকশজন ২ ধরজণর প্রজেক্ট তেরী করা 

যাজ  - গ্রূপ প্রজেক্ট এ িং ফসজেল প্রজেক্ট 



                          

Completed project:  

 

Report Submit Option: 

 

এফিট, ফিফলট এ িং ফরজপাটস সা ফিট অপশন 

প্রজেজক্টর ফিোইকযাল প্রজেস, প্রজেক্ট 

এজলাটজিন্ট,  যায় এ িং োফরখ ফলজখ স্টসইি 

 াটজন ফিক করজে হজ  



Project Assign : 

 

Add New: 

 

Project Allotment: 

 

প্রজেক্ট 

এসাইন 

ফিউ ,এফিট 

ও ফিফলট 

করজে 

পারজ ন 

প্রজেক্ট নাি ও  কাজক এসাইন করজ ন 

ফসজলক্ট কজর স্টসি করুন 

প্রজেক্ট আজলাটজিন্ট তেফর ,ফিউ ,এফিট 

,ফিফলট করজে পারজ ন 

নেুন প্রজেক্ট আজলাটজিন্ট তেফর করজে পারজ ন 



Create New: 

 

Completion Request :  

 

 

 

 

প্রজেক্ট আজলাটজিন্ট  তেফরর েনয 

সকল েথয পূরণ কজর স্টসি করুন 

কজেশন ফরজকাজয়ে ফলে স্টেখজে পারজ ন 



Reports:  

 

Pending Reports ->Physical Reports: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আপফন স্টয ফরজপাটস স্টেখজে োন স্টসটার সকল 

ইনিরজিশন ফসজলক্ট করুন ও স্টগা  াটজন ফিক করুন 

ফরজপাটস স্টেখুন 

স্টপন্সন্ডিং ফরজপাটসস অপশজন ফিন্সেকযাল ফরজপাটস  াটজন ফিক করজল ফরজপাটস ফলে স্টেখজে পারজ ন 



Financial Reports:  
 

 

Notice->Pending: 
 

 

 

 

Approved: 

 

 

 

স্টপন্সন্ডিং ফরজপাটসস অপশজন ফিনান্সিয়াল ফরজপাটস  াটজন ফিক করজল ফরজপাটস ফলে স্টেখজে পারজ ন 

স্টনাটটশ অপশজন স্টগজল স্টপন্সন্ডিং স্টনাটটশ স্টেখজে পারজ ন ও স্টিট 

ফিল্টার কজরও স্টসই স্টিজটর স্টনাটটশগুজলা স্টেখজে পারজ ন 

নেুন স্টনাটটশ 

তেফর করজে 

পারজ ন 

স্টনাটটশ অপশজন স্টগজল এপ্রুি  স্টনাটটশ স্টেখজে পারজ ন ও স্টিট 

ফিল্টার কজরও স্টসই স্টিজটর স্টনাটটশগুজলা স্টেখজে পারজ ন 



Rejected:  

 

 

System Settings: 

 

 

Users: 

 

 

স্টনাটটশ অপশজন স্টগজল ফরজেজক্টি স্টনাটটশ স্টেখজে পারজ ন ও স্টিট 

ফিল্টার কজরও স্টসই স্টিজটর স্টনাটটশগুজলা স্টেখজে পারজ ন 

 

ফসজেি স্টসটটিংস স্টিনুর সকল অপশন স্টেখজে পারজ ন 

ইউোর ফলে ফিউ ,এফিট ,ফিজলট ও নেুন ইউোর যুক্ত করজে পারজ ন 



 

Add User: 

 

 

Role:  

 

Create Role: 

 

নেুন ইউোর তেফর করার েনয সকল েথয পূরণ করুন 

স্টরাল ফলে ফিউ ,এফিট ,ফিজলট ও নেুন স্টরাল যুক্ত করজে পারজ ন 

আপনার পেফ  নাি ফলখনু ও স্টসি করুন 



Role Assign Permission: 

 

 

Activity Log: 
 

 

 

 

 

                                                                                                                           

স্টরাল এসাইন পারফিশন স্টিনজুে ফগজয় 

কাজক ফক স্টরাল ফেজ ন স্টসটা ফসজলক্ট করুন 

এফক্টফিটট লগ অপশজন ফগজয় 

এফক্টফিটট ফিউ করজে পারজ ন 


