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হ োম হপজ 
হে হ োন ব্রোউজোপরর অ্যোপেসবোপর http://cboreg.dwa.gov.bd/ অ্যোপেসচি চিপে প্রপবশ  রপি চসপেপমর হ োম হপজ 
পোওয়ো েোপব। এেোপন আমরো চবচিন্ন হমনু হেমন প্রথম পোতো, আমোপের সম্পপ ে,  োেেক্রম, পরোমশে, সোধোরন চজজ্ঞোসো ইতযোচে 
হেেপত পোপবো। উপপর ডোন চেপ  “িগইন” এবং “অ্নিোইন আপবেন” এই েুচি অ্যোচিপ শোন হমনু হেেপত পোওয়ো েোপব।   

 

অেলাইে আসবদে  
হ োম হপজ উইপডো হথপ  ডোন চেপ  উপপর “অ্নিোইন আপবেন” চি   রপি আমরো অ্নিোইপন হেচ্ছোপসবী মচ িো সচমচত 
বো সংগঠন এর চনবন্ধপনর জনয আপবেন  রপত পোরপবো। চি   রপি চনপির মপতো উইপডো প্রেচশেত  পব।   

 

http://cboreg.dwa.gov.bd/
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েংস্থা বা েংগঠে হেবন্ধসের প্রথম পর্োয় িসলা োসমর ছাড়পসত্রর েেয আসবদে র্া আমরা “অেলাইে আসবদে” হিক কসর 
প্রসয়ােেীয় িথয এবং েংরু্হি প্রদাে কসর েম্পন্ন করসি পারসবা। োসমর ছাড়পসত্রর আসবদসের েেয আমাসদর হেম্ন হলহিি 
িথয প্রদাে করসি িসব।  
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েংস্থার িথযাবলী   

এই হিসে েহমহি বা েংস্থার োম েম্পহকেি িথয পূরণ করসি িসব। স্বর্ োসম েহমহি বা েংস্থার হেবন্ধে করাসি আগ্রিী 
এমে োমহ  প্রথম ঘসর হদসয় পরবিেী ২হ  ঘসর আরও ২হ  হবকল্প োম প্রদাে করসি িসব। কারে ইহিপূসবে হেবহন্ধি িসয়সছ 
এমে োম েিুে কসর হেবন্ধসের েেয অেুসমাদে স্বদয়া িয়ো। োম পুরসের পর হেসচ একহ  েহিয় ইসমইল হঠকাো প্রদাে 
করসি িসব।  

 

হঠকাো এবং কার্েএলাকা    

এই হিসে েহমহি বা েংস্থার হঠকাো এবং স্বর্ এলাকা স্বথসক কার্োবলী েম্পাদে করা িসব স্বেই এলাকার হঠকাো প্রদাে 
করসি িসব। হবভাগ, স্বেলা এবং উপসেলা ড্রপডাউে বক্স স্বথসক স্ক্রল কসর হেবোচে করসি িসব এবং হবস্তাহরি হঠকাো 
“হঠকাো” হিসে প্রদাে করসি িসব। লাল িারকা হচহিি ঘরগুসলা অবিযই পূরণ করসি িসব।  
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েংস্থার েভাসেত্রী এবং োধারে েম্পাহদকার িথযাবহল  

এই হিসে েহমহি বা েংস্থার েভাসেত্রী এবং োধারে েম্পাহদকার িথয প্রদাে করসি িসব। হেহদেষ্ট পদবী ড্রপডাউে বক্স 
স্বথসক স্ক্রল কসর হেবোচে করসি িসব এবং হবস্তাহরি হঠকাো “হঠকাো” হিসে প্রদাে করসি িসব। লাল িারকা হচহিি 
ঘরগুসলা অবিযই পূরণ করসি িসব। এিাসে একহ  হবষয় লক্ষ্য রািসি িসব স্বর্ েভাসেত্রীর প্রদত্ত স্বমাবাইল োম্বারহ  
পরবিেীসি হেসেসম ইউোর আইহড হিসেসব বযবিার করসি িসব।  

 

 

   

প্রস্তাহবি বযাংক এবং লগইে িথয   

এই হিসে েহমহি বা েংস্থার আহথেক স্বলেসদে পহরচালোর েেয এক বা একাহধক বযাংক এর িথয প্রদাে করসি িসব।  
একাহধক বযাংক এর িথয স্বদয়ার েেয হেসচ ছহবসি হচহিি “স্বর্াগ করুে” বা েহ  হিক করসি িসব। ইহিপূসবে প্রদত্ত 
েভাসেত্রীর স্বমাবাইল োম্বারহ  েয়ংহিয় ভাসব বযবিারকারী ঘসর প্রদহিেি িসব। “পােওয়াডে” এবং “পােওয়াডে হেহিি 
করুে” ঘসর একই পােওয়াডে ২ বার প্রদাে করসি িসব।    
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েংরু্হি েমুি   

আসবদসের স্বিষ পর্োসয় প্রসয়ােেীয় ছহব, োক্ষ্র, দহললাহদ েংরু্হি হিসেসব আপসলাড করসি িসব। পহরসিসষ হেসচ “েংরক্ষ্ে 
করুে” বা েহ  হিক করসল আসবদেহ  হেসেসমর মাধযসম েমা িসয় র্াসব। েমা প্রদাসের পসরও স্বর্সকাসো িালোগাদ 
েম্পন্ন করা র্াসব। েকল েংরু্হি অবিযই রু্ি করসি িসব।    
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স্বেলা অহিে লগইে (েহমহি বা েংস্থার োম অেুসমাদে)ঃ  
স্বর্ স্বকাে আসবদসের েমা প্রদাে েম্পন্ন িওয়ার পসর আসবদেহ  স্বেলা অহিসের ডযািসবাসডে প্রদহিেি িসব। স্বেলা অহিসের 
হেহদেষ্ট কমেকিো হেহদেষ্ট লগইে আইহড বযবিার কসর হেসেসম প্রসবি করসি পারসবে। লগইে করার েেয হেসচর ছহবসি 
হচহিি “লগইে ” বা েহ  হিক করসি িসব।    

 

“লগইে” বা েহ  হিক করসল হেসচর মসিা উইসডা প্রদহিেি িসব। হেহদেষ্ট ঘসর হেহদেষ্ট আইহড এবং পােওয়াডে প্রদাে কসর 
“প্রসবি” বা সে হিক কসর হেসেসম প্রসবি করসি িসব।  
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উদািারেেরূপ আমরা োরায়ণগঞ্জ স্বেলা অহিসের ইউোর হদসয় হেসেসম প্রসবি করব। প্রসবি করসল হেসচর মসিা উইসডা 
প্রদহিেি িসব। উইসডাসি আমরা েমাকৃি হেবন্ধে আসবদসের িাহলকা স্বদিসি পাসবা। স্ববল আইকেহ  (লাল িীর হচহিি) 
হিক করসল স্বপহডং বািো বা কাসের িাহলকা প্রদহিেি িসব।  

  

এই িাহলকা স্বথসক হডহে অহিসের হেহদেষ্ট কমেকিো েরবরািকৃি ৩হ  োসমর মসধয ১ হ  োম অেুসমাদে করসল স্বেই োমহ  

িাহলকায় প্রদহিেি িসব। োম অেুসমাদসের েেয হেহদেষ্ট আসবদসের ডােহদসক পদসক্ষ্প কলাসমর হেসচ এই  আইকেহ  
হিক করসি িসব।  হিক করসল হেসচর মসিা উইসডা প্রদহিেি িসব। 

 



ব্যব্হারকারী নির্দেনিকা -“স্বেচ্ছার্েব্ী মনহলা েংগঠর্ির অিলাইি আর্ব্দি ও নিব্ন্ধি নের্ের্মর উন্নয়ি ও পাইলট ং” 

                   www.soft-bd.com 9 
 

 

োম অেুসমাদে   

োম অেুসমাদসের েেয হেহদেষ্ট আসবদসের ডােহদসক পদসক্ষ্প কলাসমর হেসচ এই  আইকেহ  হিক করসল আসবদসের 
েময় প্রদত্ত ৩হ  োম প্রদহিেি িসব। স্বর্ োমহ  অেুসমাদে হদসি চাই স্বে ার ডাে হদসক স্মারক েং এবং স্মারক িাহরি 
বহেসয় েবেডাসে “অেুসমাদে” বা েহ  হিক করসল হেহদেষ্ট োমহ  হেসেসম অেুসমাহদি িসয় র্াসব।  র্হদ োমহ  ইহিপূসবে অন্ন 
স্বকাসো েহমহি বা েংস্থাসক বরাদ্দ স্বদয়া িসয় থাসক স্বে স্বক্ষ্সত্র হেসেম স্বোহ হিসকিে হদসব এবং  বাহক ২হ  োসমর স্বর্ স্বকাে 
একহ  অেুসমাদে করসি িসব।   
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োম ছাড়পত্র েংগ্রি (েহমহি বা আসবদেকারী লগইে)ঃ    
আসবদসের অগ্রগহি বা োসমর অেুসমাদে িসয়সছ হক ো স্বে া স্বদিার েেয হেহদেষ্ট আসবদেকারী আসবদসের েময় প্রদত্ত 
েভাসেহত্রর স্বমাবাইল োম্বার হদসয় লগইে কসর স্বদিসি িসব। অেুসমাদে িসয় স্বগসল ছাড়পত্রহ  ডাউেসলাড কসর েংগ্রি করসি 
পারা র্াসব। লগইে করার েেয পূসবের মসিা “লগইে” বা ে হিক করসি িসব। 

 

 

 লগইে করসল হেসচর মসিা উইসডা প্রদহিেি িসব। উইসডাসি েহমহি বা েংস্থার োসমর পাসি ছাড়পত্র হিসে ডাউেসলাড 
আইকে (লাল বাক্স হচহিি) প্রদহিেি িসব। অেুসমাহদি ো িসল আইকেহ  প্রদহিেি িসবো। একইভাসব ছাড়পত্র হিসের 
পাসি প্রিযয়ে এবং হেবন্ধে হিসেও একই আইকে প্রদহিেি িসব র্িে স্বেগুসলা অেুসমাহদি িসয় র্াসব।     

 

ছাড়পত্র ডাউেসলাড করার েেয ডাউেসলাড আইকে হিক করসি িসব। হিক করসল পরবিেী উইসডাসি োসমর ছাড়পত্রহ  
প্রদহিেি িসব। উপসর ডাে কেোসর “হপ্রন্ট” বা ে হিক কসর ছারপত্রহ  হপ্রন্ট কসর েংগ্রি করা র্াসব।   
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ছাড়পত্র পরবিেী পদসক্ষ্প   

ছাড়পত্র েংগ্রি করার পর একইভাসব পদসক্ষ্প কলাসমর হেসচ + (লাল বাক্স হচহিি) আইকেহ  বযবিার করসি িসব। 

 

 

এই আইকে বযবিার কসর হেহদেষ্ট হিসে প্রসয়ােেীয় হকছু উত্তর এবং েংরু্হি প্রদাে করসি িসব।  হিক করসল হেসচর মসিা 
উইসডা প্রদহিেি িসব।  
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অেযােয িথযাবহল এবং প্রহিষ্ঠািা েদেযগসণর োম,স্বপিা     

 

এই অংসি েহমহি বা েংস্থা গঠসের উসদ্দিয, কমে পহরকল্পো ইিযাহদ বেেো েম্বহলি দহলল “Choose File” বা সে হিক 
কসর েংরু্ি করসি িসব। এর হেসচর অংসি হক প্রকাসর অসথের েংস্থাে িসব স্বে া উসেি করসি িসব। পসরর অংসি স্থােীয় 
প্রহিহেহধর েুপাহরি রু্ি করার েেয ধরে ইউহেয়ে পহরষদ স্বচয়ারমযাে, ওয়াডে কহমিোর বা কাউহন্সলর হেবোচে কসর 
“Choose File” অংসি েুপাহরি েংরু্ি করসি িসব।   

প্রহিষ্ঠািা েদেযগসণর োম,স্বপিা প্রদাে কসর “Choose File” অংসি োক্ষ্র রু্ি করসি িসব। একাহধক েদেয স্বর্াগ করার 
েেয হেসচ “স্বর্াগ করুে” বা ে হিক করসি িসব। 
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োক্ষ্ীগসণর োক্ষ্র   

 

এই অংসি স্থােীয় হিে বা িসিাহধক গেযমােয বযহির োম এবং হঠকাো প্রদাে কসর “Choose File” অংসি োক্ষ্র রু্ি 
করসি িসব। একাহধক োক্ষ্ী স্বর্াগ করার েেয হেসচ “স্বর্াগ করুে” বা ে হিক করসি িসব। পহরসিসষ হেসচ “েংরক্ষ্ে 

করুে” বা ে হিক করসল েকল িথয েিলভাসব হেসেসম েংরহক্ষ্ি িসব। একহ  কথা ভালভাসব স্মরে রািসি িসব স্বর্ 
এই পর্োসয় প্রদত্ত স্বকাসো িথয পরবিেীসি পহরবিেে করা র্াসবো। েুিরাং েহঠকভাসব েবহকছু পূরণ এবং রু্ি 
করসি িসব।  

স্বেলা অহিে লগইে (ইন্সসপক্টর অযাোইে)  
পূবেবিেী হেয়ম অেুেরে কসর হেহদেষ্ট স্বেলা অহিে বযবিারকারী পুেরায় লগইে করসবে।  

 

লগইে করসল হেসচর মসিা উইসডা প্রদহিেি িসব। উইসডাসি আসগর মসিা আসবদসের িাহলকা প্রদহিেি িসব। িসব স্বর্ 

আসবদসের েকল ধাপ েম্পন্ন িসব স্বেেকল আসবদসের পাসি অযাোইে আইকেহ  প্রদহিেি িসব।  
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 অযাোইে আইকেহ  বযবিার কসর েিরীসর পহরদিেসের েেয পহরদিেক অযাোইে করসি িসব। হিক করসল হেসচর 
মসিা উইসডা প্রদহিেি িসব।  

 

ড্রপডাউে বসক্স “Inspection User” হেবোচে কসর পাসি “এোইে” বা েহ  হিক করসি িসব। হিক করসল হেহদেষ্ট 
বযবিারকারী হেরু্ি িসয় র্াসব।  

  



ব্যব্হারকারী নির্দেনিকা -“স্বেচ্ছার্েব্ী মনহলা েংগঠর্ির অিলাইি আর্ব্দি ও নিব্ন্ধি নের্ের্মর উন্নয়ি ও পাইলট ং” 

                   www.soft-bd.com 16 
 

ইন্সসপক্টর অহিোর লগইে   
স্বেলা অহিে স্বথসক পহরদিেক অযাোইে িসয় স্বগসল হেহদেষ্ট উপসেলার ইন্সসপকিে অহিোরসক লগইে করসি িসব।  

   

লগইে করসল হেসচর মসিা উইসডা প্রদহিেি িসব। উইসডাসি আসবদসের িাহলকা এবং স্বোহ হিসকিে আইকসে 
স্বোহ হিসকিে েংিযা প্রদহিেি িসব।  

 

 

 

 

েম্পন্ন আসবদসের স্বক্ষ্সত্র েবেডাসে পদসক্ষ্প কলাসমর হেসচ ইন্সসপকিে হিহডউল আইকে (লাল িীর হচহিি) প্রদহিেি িসব।  

এই আইকে হিক করসল হেসচর মসিা উইসডা প্রদহিেি িসব।  
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িাহরসির ঘসর পহরদিেসের িাহরি প্রদাে কসর হেসচ “েংরক্ষ্ে করুে” বা ে হিক করসি িসব।  
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ইন্সসপকিে পরবিেী কার্েিম   

ইন্সসপকিে েম্পন্ন িওয়ার পর হেহদেষ্ট পহরদিেকসক পুেরায় লগইে কসর পহরদিেসের িথয েংরু্হিেি প্রদাে কসর 
ইন্সসপকিে হরসপা ে েম্পন্ন করসি িসব।  

 

হেহদেষ্ট আসবদসের েবেডাসে পদসক্ষ্প কলাসমর হেসচ +(লাল িীর হচহিি) আইকেহ  হিক করসি িসব। হিক করসল হেসচর 

মসিা উইসডা প্রদহিেি িসব।  
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আসবদেকারী েংস্থার োম এবং পহরদিেে িাহরি, কার্েএলাকা, িথযাবহল, কার্েকরী কহমহ র েদেয েংিযা, উপসদষ্টা কহমহ র 
েদেয েংিযা, হঠকাো, েংস্থার স্থাবর অস্থাবর েম্পহত্তর হববরণ ইিযাহদ হবহভন্ন িথয এবং েংরু্হি হেহদেষ্ট ঘসর প্রদাে কসর 
হেসচ েবেবাসম “অস্থায়ী েংরক্ষ্ে” হিক কসর অস্থায়ীভাসব েংরক্ষ্ে করা র্াসব। স্থায়ীভাসব েংরক্ষ্সের েেয হেসচ েবেডাসে 
“স্থায়ী েংরক্ষ্ে” হিক করসি িসব। “স্থায়ী েংরক্ষ্ে” হিক করসল আর স্বকাসো হকছু পহরবিেে করসি পারা র্াসবো।   

স্বেলা অহিে লগইে (আসবদে অেুসমাদে বা বাহিসলর চূড়ান্ত ধাপ)ঃ  
ইন্সসপকিে অহিোর স্থায়ী েংরক্ষ্ে করসল আসবদেহ র পহরদিেে িথয স্বেলা অহিসে স্বপ্রহরি িসয় র্াসব। স্বেলা অহিসের 
হেহদেষ্ট বযবিারকারী লগইে কসর পহরদিেে িথয র্াচাই কসর স্বদিসবে।  
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লগইে করসল উপসরর মসিা উইসডা প্রদহিেি িসব। হেহদেষ্ট আসবদসের েবেডাসে পদসক্ষ্প কলাসমর হেসচ হভউ 
আইকেহ  হিক কসর পহরদিেসের হবস্তাহরি িথয স্বদিসি পাওয়া র্াসব। হিক করসল হেসচর মসিা উইসডা স্বদিসি পাওয়া 
র্াসব। েকল িথয র্াচাই বাছাই স্বিসষ স্বেলা অহিে েবেহেসচ “অেুসমাদে” বা “বাহিল” হিক কসর আসবদেহ  অেুসমাদে বা 
বাহিল  করসি পারসবে।  
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