
ওয়েব ইন্টারয়েস এর মাধ্যয়ম পানির সব বনিম্ন নিনিিল (Water Table) –এর িথ্য প্রদাি 

সম্পনকবি নিয়দ বনিকা 

 

১। অনিদপ্তরীে ওয়েবয়পয়ের Research and Development ট্যায়ব Web Interface for Water 

Table Data Entry এই নলিংক এ নিয়ে সিংনিষ্ট জেলার User ID/Name এবিং default Password 

ব্যবহার কয়র জেলার account-এ login করয়ি হয়ব এবিং প্রথয়মই আপিার Password টি পনরবিবি কয়র নিয়ি হয়ব। 

 

 

 

২। পরবিীয়ি Profile tab-এ নিয়ে প্রয়োেি অনুযােী User-এর িথ্যানদ পূরণ করা যায়ব। 

 

  

Change your default password by 

filling up this section 

Enter User ID and default password 

for the very first time logging in 

Profile 

tab 

http://wtdc.rubikslab.com/wtdc/auth/signin
http://wtdc.rubikslab.com/wtdc/auth/signin


৩। Data Entry করার জন্য মেনু বার- এ ‘ENTER DATA’ নিনিি অপিি এ নিয়ে drop down box হয়ি 

সিংনিষ্ট জেলািীি উপয়েলা select করয়ি হয়ব। উপয়েলা নসয়লক্ট করা হয়ল ঐ উপয়েলািীি সকল ইউনিেয়ির িামসহ একটি 

Window open হয়ব ।  

 

৪। অিঃপর ইউনিেি অনুযােী অিভীর িলকূয়পর েন্য Water Table For Shallow Tubewell (Ft.), 

Measurement Date For Shallow Tubewel, Permanent DPHE Observation 

Well (Shallow) ঘরসমূহ এবিং িভীর িলকূয়পর েন্য পার্শ্ববিী Water Table For DeepTubewell 

(Ft.), Measurement Date For DeepTubewel, Permanent DPHE Observation 

Well (Deep) ঘরসমূহ সঠিকভায়ব পূরণ কয়র SUBMIT বাটয়ি নিক করয়ি হয়ব ।   

 

 

  

1.Click here for 

data entry 

Click this button after filling up above rows. 
No edit can be done after submitting. 

3.Click here 

for net step 

2.Choose the upazila 

from drop down box 



৪)(ক) Water Table For Shallow Tubewell (Ft.)/Water Table For DeepTubewell 

(Ft.) অপিিটি ইউনিেি অনুযােী অিভীর ও িভীর উভে িলকূয়পর জেয়ে পনরমাপকৃি পানির নিনিিল-এর িথ্য নেট একয়ক 

পূরণ করয়ি হয়ব অথবা পানির সব বনিম্ন নিনিিল-এর িথ্য িা পাওো জিয়ল িার কারি/ মন্তব্য নলয়ে এই ঘরটি পূরণ করা যায়ব। 

 

৪)(ে) Measurement Date For Shallow Tubewel/Measurement Date For 

DeepTubewel অপিিটি ইউনিেি অনুযােী অিভীর ও িভীর উভে িলকূয়পর জেয়ে জয িানরয়ে পানির নিনিিল পনরমাপ 

করা হয়েয়ে িা পূরণ করয়ি হয়ব। 

 

WT/reasons/r
emarks 

WT/reasons/r
emarks 



৪)(ি) Permanent DPHE Observation Well (Shallow)/Permanent DPHE 

Observation Well (Deep) ঘরটির জেয়ে শুধুমাে জয িলকূপগুয়লা পয বয়বেণ িলকূপ নহয়সয়ব ব্যবহৃি হয়ব (জপ্রনরি 

িানলকা অনুযােী) জসগুয়লার পায়ি টিক নিি প্রদাি পূব বক পূব ববিী সিংনিষ্ট ঘর সমূহ সঠিকভায়ব পূরণ কয়র SUBMIT করয়ি 

হয়ব। 

 

 

৫। সকল ডাটা পূরণ হয়ে জিয়ল Submit Button  এ ক্লিক করুন । এনিয়কিি আপিায়ক একটি confirmation 

বািবা নদয়ব। যনদ পূরণকৃি ডাটার নবষয়ে আপনি নিনিি হি, িয়ব ok বাটয়ি নিক করুি আর নিনিি িা হয়ল Cancel 

বাটয়ি নিক করুি। ময়ি রােয়বি একবার ok বাটয়ি নিক করয়ল িা আর Edit করয়ি পারয়বি িা এবিং িথ্যানদ Submit 

হয়ে যায়ব ।  

 

Put tick in 
case of 
observation 
well 

Submit after 
successful fill up 

Reason/ Remarks 
can be written here 



৬। জমনু বার এ ‘SEARCH’ অপিি এ নিয়ে drop down box হয়ি প্রয়োেিীে বের select করার মাধ্যয়ম বের 

অনুযােী সিংরনেি িথ্য MS Excel এ জটনবল আকায়র download করা যায়ব। 

 

 

 

৭। MS EXCEL এ আপিার পূরণকৃি িথ্যানদ ইচ্ছা করয়ল নপ্রন্ট কয়র আপিার অনেয়স সিংরেণ করয়ি পায়রি ।  

৮। Password ভুয়ল জিয়ল নকিংবা িথ্য পূরয়ণ জকাি সমস্যার হয়ল  ০১৭১৯-৪৬১১৩২ (SAE,R&D) জোি িম্বয়র 

জযািায়যাি করা জযয়ি পায়র।  

Search required yearly 
data by selecting year 
from the box 

Export Water Table(WT) 
data sheet of searched year  


