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ইউনিয়ি পর্ যায়য় ব্যব্হায়রর নিয়দযনিকা 

১.লগইন  

 

লগইি এর জিয আপিার ব্রাউজার এ এই ঠিকািা র্াইপ করুি এব্ং এন্টার ব্া াঁর্ি িাপুি। 
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( http://dwavgd.gov.bd/)। নিয়ির ছনব্র মত একঠর্ পপইজ পায়ব্ি।  

• ইউজার পিম- এইখায়ি আপিার ইউজার পিম র্াইপ করুি।  

• পাসওয়ার্য - এইখায়ি আপিার পাসওয়ার্য র্াইপ করুি।  

• লগইি – লগইি এর জিয এই ব্ার্য়ি নিক করুি। 

 

নিত্র :  লগইি পপইজ 

২. খাদ্য চব্তরন 

• ইউনিয়ি পর্ যায়য় খাদয নব্তরয়ির জিয  আপিায়ক পমিুর তানলকা পেয়ক “ভাতায়ভাগী ” এর 

অিীয়ি “ভাতায়ভাগী খাদয নব্তরি” এ নিক করয়ত হয়ব্। নিক করয়ল নিয়ির ছনব্র মত একঠর্ 

http://dwavgd.gov.bd/
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পপইজ পায়ব্ি।  

 

নিত্র ঃ  ইউনিয়ি পর্ যায়য় খাদয নব্তরি 

 

• অিুসন্ধাি   “অিুসন্ধাি” ব্ার্য়ি নিক করুণ । এই ইউনিয়য়ি ইতময়িয পর্ সকল মায়স খাদয 

নব্তরি হয়য়য়ছ ব্া করয়ত হয়ব্ তায়দর তানলকা নিয়ির ছনব্র মত পদখয়ত পায়ব্ি। 

 

 

নিত্র  আয়ব্দি তানলকা 

• পর্ খাদযিক্র/মায়সর খাদয নব্তরি অেব্া সম্পাদিা করার জিয সম্পদিা করুি ব্া াঁর্য়ি নিক 

করুি (উপয়রর ছনব্য়ত লাল নিহ্নত ঘয়র) 

• সম্পদিা করুি ব্া াঁর্য়ি নিক করয়ল নিয়ির ছনব্র মত পপইজ পায়ব্ি।  
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• নভজজনর্ িক্র  নভজজনর্ িয়ক্রর তেয পদখয়ত পায়ব্ি 

• খদয িক্র  খাদয িয়ক্রর তেয পদখয়ত পায়ব্ি 

• কার্যিারীর সংখযা  এই ইউনিয়য়ি কতজি ভাতায়ভাগী আয়ছি তায়দর সংখযা পদখয়ত পায়ব্ি 

• খাদয নব্তরয়ির তানরখ  খাদয নব্তরি এর তানরখ নিব্ যািি করুি 

• সময়মত খাদয নব্তরি  সময়মত খাদয নব্তরি হয়ল “হযা াঁ” আর িা হয়ল “িা” নসয়লক্ট করুি 

• খায়দযর গুিগত মাি  খায়দযর গুিগত মাি ভাল হয়ল “হযা াঁ” আর িা হয়ল “িা” নসয়লক্ট করুি 

• খায়দযর িরি  খায়দযর িরি এর তানলকা পেয়ক খায়দযর িরি নিব্ যািি করুি 

• খায়দযর পনরমাি  খায়দযর পনরমাি নলখুি (িাল এর জিয ৩০ পকজজ, পুঠি িায়লর জিয ৩০.৩ 

পকজজ) 

• সঞ্চয়য়র পনরমাি  সঞ্চয়য়র পনরমাি নলখুি 

• মন্তব্য  পকাি মন্তব্য োকয়ল তা এই ঘয়র নলখুি 

• ফাইল আপয়লার্  এই খাদয িয়ক্রর জিয পকাি সংর্ুজি নদয়ত িাইয়ল “Browes” এ নিক করুি। 

পর্ই সকল ফাইল সংর্ুজি নহয়সয়ব্ নদয়ত িাি তা নসয়লক্ট করুি।  

• সংরক্ষণ করুি  সংরক্ষণ ব্ার্য়ি নিক করুি। সফল ভায়ব্ সংরনক্ষত হয়ল নিয়ির ছনব্র মত 

মযায়সজ পায়ব্ি 
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• সফলভায়ব্ আপয়র্র্ হয়ল নিয়ির ছনব্র মত একর্া পপইজ পায়ব্ি 

 

 

 

• এই পপইয়জ ভাতায়ভাগীয়দর তানলকা পদখয়ত পায়ব্ি (উপয়রর ছনব্য়ত লাল নিনহ্নত ঘর) 

• তানলকায় একজি ভাতায়ভাগীর নিয়ির তেয গুয়লা পদখয়ত পায়ব্ি 

o জাতীয় পনরিয়পয়ত্রর িম্বর 

o আয়ব্দিকারীর িাম  আয়ব্দিকারীর িাম পদখয়ত পায়ব্ি 

o স্বামী / অনভভাব্য়কর িাম  স্বামী / অনভভাব্য়কর িাম পদখয়ত পায়ব্ি 

o পমাব্াইল িম্বর  পমাব্াইল িম্বর পদখয়ত পায়ব্ি 
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o খাদয প্রানপ্তর তানরখ  প্রােনমক অব্স্থায় খাদয প্রানপ্তর তানরখ  ও “খাদয নব্তরয়ির তানরখ” 

একই োকয়ব্। র্নদ পকাি ভাতায়ভাগী অিযয়কাি তানরয়খ খাদয গ্রহি কয়র োকয়ি তাহয়ল 

পসই ভাতায়ভাগীর “খাদয প্রানপ্তর তানরখ” নিব্ যািি করুি। 

o খাদয প্রানপ্ত  ভাতায়ভাগী খাদয পপয়য় োকয়ল পিকব্ক্স নসয়লক্ট করুি, িা পপয়য় োকয়ল 

আি-নসয়লক্ট করুি। নব্.দ্র  প্রানেনমক ভায়ব্ সকল ভাতায়ভাগীর পিকব্ক্স নসয়লক্ট অব্স্থায় 

োকয়ব্।  

o খায়দযর পনরমাি  খায়দযর পনরমায়ির তেয নদি। করুি। নব্.দ্র  প্রানেনমক ভায়ব্ সকল 

ভাতায়ভাগী  উপয়রর ছয়ক খায়দযর পনরমাি দ্বারা পূরি োকয়ব্।য়কাি ভাতায়ভাগী র্নদ 

অিয পকাি পনরমায়ি খায়দয পপয়য় োয়কি তা উয়েখ করুি। 

o সঞ্চয়  ভাতায়ভাগী সঞ্চয় কয়র োকয়ল পিকব্ক্স  নসয়লক্ট করুি, িা কয়র োকয়ল আি-

নসয়লক্ট করুি। নব্.দ্র  প্রানেনমক ভায়ব্ সকল ভাতায়ভাগীর পিকব্ক্স  নসয়লক্ট অব্স্থায় 

োকয়ব্।  

o সঞ্চয়য়র পনরমাি  সঞ্চয়য়র পনরমায়ির তেয নদি। করুি। নব্.দ্র  প্রানেনমক ভায়ব্ সকল 

ভাতায়ভাগী  উপয়রর ছয়ক সঞ্চয়য়র  পনরমাি দ্বারা পরূি োকয়ব্।য়কাি ভাতায়ভাগী র্নদ 

অিয পকাি পনরমায়ি সঞ্চয় কয়র োয়কি োয়কি তা উয়েখ করুি। 

o মন্তব্য  এই ভাতায়ভাগীর জিয পকাি মন্তব্য োকয়ল তা এই ঘয়র উয়েখ করুি 

• ভাতায়ভাগীয়দর খাদয নব্তরি তেয সংরক্ষি করুি  “ভাতায়ভাগীয়দর খাদয নব্তরি তেয সংরক্ষি 

করুি” ব্র্য়ি নিক করুি। সফলভায়ব্ ভাতায়ভাগীয়দর খাদয নব্তরি তেয সংরক্ষি হয়ল নিয়ির 

ছনব্র মত মযায়সজ পায়ব্ি। 
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৩. চব্শেষ চনশদ্েচেকা 

 

• আপনি র্নদ সকল নিব্ যানিত ভাতায়ভাগীর খাদয নব্তরি এর তানরখ আপয়র্র্ করয়ত িাি তাহয়ল  

o খাদয নব্তরয়ির তানরখ  খাদয নব্তরয়ির তানরখ নিব্ যািি করুি 

o লাল রয়ের ঘয়র “তানরখ আপয়র্র্” পিকব্ক্স  নসয়লক্ট করুি 

o নিয়ির তানলকায়ত সকল ভাতায়ভাগীর “খাদয প্রানপ্তর তানরখ” আপয়র্র্ হয়য় র্ায়ব্ 
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• আপনি র্নদ সকল নিব্ যানিত  ভাতায়ভাগীর খাদয পনরমাি আপয়র্র্ করয়ত িাি তাহয়ল  

o খায়দযর পনরমাি  খায়দযর পনরমাি নলখুি (িাল এর জিয ৩০ পকজজ, পুঠি িায়লর জিয 

৩০.৩ পকজজ) 

o লাল রয়ের ঘয়র “খায়দযর পনরমাি আপয়র্র্” নসয়লক্ট করুি 

o নিয়ির তানলকায়ত সকল ভাতায়ভাগীর “খায়দযর পনরমাি” আপয়র্র্ হয়য় র্ায়ব্ 

 

 

• আপনি র্নদ সকল নিব্ যানিত ভাতায়ভাগীর সঞ্চয়য়র পনরমাি আপয়র্র্ করয়ত িাি তাহয়ল  

o সঞ্চয়য়র পনরমাি  সঞ্চয়য়র পনরমাি নলখুি 

o লাল রয়ের ঘয়র “সঞ্চয় আপয়র্র্” নসয়লক্ট করুি 

o নিয়ির তানলকায়ত সকল ভাতায়ভাগীর “সঞ্চয়য়র পনরমাি” আপয়র্র্ হয়য় র্ায়ব্ 
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৪. চরশ ার্ে 

৪.১. খাদয নব্তরি নরয়পার্য 

 

• খাদয নব্তরয়ির নরয়পায়র্যর জিয  আপিায়ক পমিুর তানলকা পেয়ক “নরয়পার্য মযায়িজ” 

এর অিীয়ি “খাদয নব্তরি নরয়পার্য” এ নিক করয়ত হয়ব্। নিক করয়ল নিয়ির ছনব্র 

মত একঠর্ পপইজ পায়ব্ি।  

 

নিত্র  ইউনিয়ি পর্ যায়য় খাদয নব্তরি নরয়পার্য 

 

• খাদয িক্র  খাদয িক্র নিব্ যািি করুি 

• অিুসন্ধাি   “অিুসন্ধাি” ব্ার্য়ি নিক করুণ । এই ইউনিয়য়ি নিব্ যানিত খাদয িয়ক্রর 

নিয়ির ছনব্র মত নরয়পার্য পদখয়ত পায়ব্ি । 



ইউনিয়ি পর্ যায়য় ব্যব্হার নিনদযনিকা 

 

 

 

নিত্র  খাদয নব্তরি নরয়পার্য 

• নপ্রন্ট  নপ্রন্ট করার জিয উপয়রর ছনব্য়ত লাল নিনহ্নত ঘয়র নিক করুি। (নব্.দ্র  র্নদ 

প্রেমব্ার নপ্রন্ট নপ্রনভও ঠিক মত িা আয়স তাহয়ল পুিরায় নিক করি) 

৪.২. খাদয নব্তরি নরয়পার্য ইউনিয়ি 

 

• ইউনিয়ি পর্ যায়য় খাদয নব্তরয়ির নরয়পায়র্যর জিয  আপিায়ক পমিু পেয়ক “নরয়পার্য 

মযায়িজ” এর অিীয়ি “খাদয নব্তরি নরয়পার্য ইউনিয়ি” এ নিক করয়ত হয়ব্। নিক 

করয়ল নিয়ির ছনব্র মত একঠর্ পপইজ পায়ব্ি।  

 

নিত্র  খাদয নব্তরি নরয়পার্য ইউনিয়ি 

 



ইউনিয়ি পর্ যায়য় ব্যব্হার নিনদযনিকা 

 

• খাদয িক্র  খাদয িক্র নিব্ যািি করুি 

• অব্স্থাি  অব্স্থাি (স্ট্যার্াস) নিব্ যািি করুি 

• অিুসন্ধাি   “অিুসন্ধাি” ব্ার্য়ি নিক করুণ । এই ইউনিয়য়ি নিয়ির ছনব্র মত খাদয 

িয়ক্রর  নরয়পার্য পদখয়ত পায়ব্ি । 

 

 

নিত্র  খাদয নব্তরি নরয়পার্য 

 

 

 

 

 

৪.৩ ভাতায়ভাগীর খাদয নব্তরি নরয়পার্য 

• পমিু তানলকা পেয়ক “নরয়পার্য মযায়িজ” এর অিীয়ি “ভাতায়ভাগীর খাদয নব্তরি 

নরয়পার্য” এ নিক করুি। নিক করয়ল নিয়ির ছনব্র মত একঠর্ পপইজ পায়ব্ি। 

 

 

নিত্র  ভাতায়ভাগীর খাদয নব্তরি নরয়পার্য 



ইউনিয়ি পর্ যায়য় ব্যব্হার নিনদযনিকা 

 

• খাদয িক্র  খাদয িক্র নিব্ যািি করুি (ব্ািযতামূলক) 

• খাদয প্রানপ্ত  খাদয প্রানপ্ত (হযা াঁ/িা) নিব্ যািি করুি (ব্ািযতামূলক িয়) 

• সঞ্চয়  সঞ্চয়(হযা াঁ/িা) নিব্ যািি করুি  (ব্ািযতামূলক িয়) 

• জাতীয় পনরিয় পয়ত্রর িম্বর  জাতীয় পনরিয় পয়ত্রর িম্বর নদি (ব্ািযতামূলক িয়) 

• অিুসন্ধাি   “অিুসন্ধাি” ব্ার্য়ি নিক করুণ । ছনব্র মত নিব্ যানিত খাদয িয়ক্রর  

ভাতায়ভাগীয়দর তানলকা পদখয়ত পায়ব্ি । 

 

নিত্র  ভাতায়ভাগীর তানলকা 

 


