GSM Data Entry Manual
১। জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তর এর অধিধিয়াল ওকয়বিাইকে প্রবেশ করুন। স্ক্রল কবে ননবেে নিবক যান এেং ‘‘গকবষণা ও উন্নয়ন
িংক্রান্ত’’ েবে “ভূগর্ভস্থ্ পাধনর উৎকির ধনরীক্ষন ডাোকবি (বেলা ও উপবেলা)” অপশন এ ধি

রুন ।

২। ‘Sign In’ পেজ এ প্রবেশ করার জন্য উক্ত পেবেলটিবে ‘ভূগর্ভস্থ্ পাধনর উৎকির ধনরীক্ষন ডাোকবি’ ললখাটিে ডান পাবশ ‘Link’
ললখা আইকনটিবে োপুন।
৩। ‘Username’ ও ‘Password’ ধলকে িাইন ইন

রুন । উবেখ্য, ল াট হাবেে ললখা লেলা/উপবেলাে নামই হবলা

‘Username’ ও ‘Password’। লয সকল লেলা/উপবেলাে নাম ২ শব্দ নেনশষ্ট, লস সকল নাবমে মাবে ডযাশ (-) নেহ্ন েসবে।
লযমনঃ ‘bagerhat-sadar’, ‘faridpur-sadar’ ইেযানি।
৪। লেলা/উপবেলাে নাবমে োনানসহ োনলকা উক্ত লটনেবল লিয়া ডাউনবলাড নলঙ্ক লেবক যাোই কবে ননন।
৫। নাম ও পদবীিহ অন্যান্য তথ্য ‘Edit’ োটন-এ লেবপ হালনাগাি করুন। েথ্য লিয়া সম্পন্ন হবল ‘Save’ োটন-এ োপুন।
৬। প্রিানকৃে েথ্যগুবলা ঠিক আব নকনা ভালভাবে লিবখ ননন। ঠিক োকবল ‘Acknowledgement’ বােন–এ োপুন।
7। পাননে নিনেেল ও গুণগে মাবনে েথ্য প্রিাবনে েন্য প্রেবম পনেিশশন (অেসােবভশন) নলকূপ লেনেস্টাে কেবে হবে। গবেষণা
ও উন্নয়ন নেভাগ হবে অনিিপ্তে কর্তশক িায়ীভাবে িানপে পনেিশশন (অেসােবভশন) নলকূপ লেনেস্টাে কো হবে এেং লযসকল
ইউননয়বন এখন পয শন্ত িায়ী পনেিশশন নলকূপ িানপে হয় নাই শুধুমাত্র লসই ইউননয়বনই উপবেলা হবে অিায়ী পনেিশশন
(অেসােবভশন) নলকূপ লেনেস্টাে কেবে হবে।
8. লকান ইউননয়বন ইনেপূবে শ িানপে িায়ী পনেিশশন (অেসােবভশন) নলকূপ এে েথ্য লেনেবেশন কো না পাওয়া লগবল গবেষণা ও
উন্নয়ন নেভাগ এে মাধ্যবম লেনেবেশন এে ব্যেিা কেবে/োনাবে হবে। এবেবত্র অিায়ী নলকূপ লেনেস্টাে কো উনেে হবে না।
9। প্রনে ইউননয়বন কমপবে ২ িেবনে িায়ী/অিায়ী পনেিশশন (অেসােবভশন) নলকূপ লেনেবেশন োকবে হবে। পূবে শ লেনেস্টাে
কো হবয় োকবল সোসনে উপকর ডান ধদক ‘Measured Data’ অপশকন োপুন এেং ১8 নং পবয়ন্ট লেবক অনুসেণ করুন।
10। টিউেওবয়ল লেনেস্টাে কোে েন্য উপকর ডান ধদক র ‘Observation well’ নাম অপশনটিবে োপুন ।
11। ‘Register’ অপশন-টিবে োপুন এেং পেেেী লপেটিবে ‘District’ এবং ‘Upazila’ অপশকন নামগুবলা ঠিক আব নকনা
লিবখ ‘Select’ োটন-এ োপুন।
১2। লয লকান ইউননয়ন এে টিউেওবয়ল লেনেস্টাে কোে েন্য ‘Water Point ID’ নামক কলাম েোেে ‘Register well’
আই ন / ললোটিকত োপুন। সংগৃহীে তথ্য প্রিান কোে েন্য ।
১3। ইউননয়ন, গ্রাম ও টিউেওবয়ল এে িেণ ননি শােণ করুন এেং ‘Select’ োটন-এ োপুন।
১4। িাপনাে োনেখ, ভূনমে িেণ, মানলকানা, পাননে উৎবসে িেণ ও নসনেয়াল নম্বে সােিানোে সাবে প্রিান করুন।

১5। ‘Water Point ID’ নামক ঘেটিে পাবশ ‘Generate Water Point ID’ অপশন-টিবে োপাে মাধ্যবম ‘পাননে উৎস নং’
উৎপন্ন করুন। Parapet Height / প্যাোবপট উচ্চো বুেবে না পােবল নীবেে নেত্র লিখুন।
১6। অন্যান্য ঘরগুকলাকত যোযে তথ্য িমুহ যথাযথ স্থ্াকন প্রদান রুন এবং ‘Submit’ বােন টিকত ধি

রুন ।

১7। টিউেওবয়ল লেনেবেশন হবয় লগবল উপকর ডান ধদক ‘Measured Data’ অপশনটিবে োপুন ।
১8। ‘Enter’ বােকন োপুন।
১9। ধনধদ ভষ্ট সাল ও লমৌসুম ননে শােন করুন। লেলা এেং উপবেলাে নাম ঠিক আব নকনা লিবখ ‘Select’ োটন-টিবে োপুন।
20। এর পর পাননে নিনেেল ও গুণগে মান (আপােে optional) এে েথ্য প্রিান করুন।
21। েথ্যগুবলা সংেনেে োখাে েন্য অেো তথ্য প্রদাকন ধবরধত ননবয় পূনোয় একই িান লেবক শুরু কেবে চাইকল ধনকচ ‘Save’
বােন-এ োপুন।
২2। প্রিানকৃে েথ্য চূড়ান্ত কেবে ‘Submit’ োটন-টি োপুন।

** পাননে নিনেেল ও গুণগে মাবনে েথ্য লিয়াে পূবে শ অেশ্যই একটি ইউননয়বন ২ িেবণে টিউেওবয়ল লেনেস্টাে কেবে হবে।
** সকল ইউননয়বনে কমপবে ২ িেবনে টিউেওবয়ল লেনেবেশন এেং ডাটা প্রিাবনে পবেই লকেল েথ্য সােনমট কো যাবে।
** নননি শষ্ট নকছু উপবেলাে লেবত্র মাত্র এক িেবনে টিউেওবয়ল লেনেবেশন কেবলই হবে। এ লেবত্র, লসই নননি শষ্ট
উপবেলাগুবলা ঢাকা নডনপএইেই এে গবেষণা ও উন্নয়ন নেভাবগে সাবে লযাগাবযাগ কেবে।

