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১.লগইন  

 

লগইি এর েিয আপিার ব্রাউোর এ এই ঠিকািা র্াইপ করুি এব্ং এন্টার ব্া াঁর্ি িাপুি। 

( http://dwavgd.gov.bd/)। নিজির ছনব্র মত একঠর্ পপইে পাজব্ি।  

• ইউোর পিম- এইখাজি আপিার ইউোর পিম র্াইপ করুি।  

• পাসওোর্য - এইখাজি আপিার পাসওোর্য র্াইপ করুি।  

http://dwavgd.gov.bd/
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• লগইি – লগইি এর েিয এই ব্ার্জি নিক করুি। 

 

নিত্রঃ লগইি পপইে 
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২.১ খাদয নব্তরি নরজপার্য 

 

• খাদয নব্তরজির নরজপাজর্যর েিয  আপিাজক পমিুর তানলকা পেজক “নরজপার্য মযাজিে” 

এর অিীজি “খাদয নব্তরি নরজপার্য” এ নিক করজত হজব্। নিক করজল নিজির ছনব্র 

মত একঠর্ পপইে পাজব্ি।  

 

 

নিত্রঃ ইউনিেি পর্ যাজে খাদয নব্তরি নরজপার্য 

 

• উপজেলাঃ উপজেলা নিব্ যািি করুি 

• ইউনিেিঃ ইউনিেি নিব্ যািি করুি 

• খাদয িক্রঃ খাদয িক্র নিব্ যািি করুি 

• অিুসন্ধািঃ  “অিুসন্ধাি” ব্ার্জি নিক করুণ । এই ইউনিেজি নিব্ যানিত খাদয িজক্রর 

নিজির ছনব্র মত নরজপার্য পদখজত পাজব্ি । 
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নিত্রঃ খাদয নব্তরি নরজপার্য 

• নপ্রন্টঃ নপ্রন্ট করার েিয উপজরর ছনব্জত লাল নিনিত ঘজর নিক করুি। (নব্.দ্রঃ র্নদ 

প্রেমব্ার নপ্রন্ট নপ্রনিও ঠিক মত িা আজস তাহজল পিুরাে নিক করুি) 

২.২ খাদয নব্তরি নরজপার্য উপজেলা 

 

• উপজেলা পর্ যজে খাদয নব্তরজির নরজপাজর্যর েিয  আপিাজক পমিুর তানলকা পেজক 

“নরজপার্য মযাজিে” এর অিীজি “খাদয নব্তরি নরজপার্য উপজেলা” এ নিক করজত 

হজব্। নিক করজল নিজির ছনব্র মত একঠর্ পপইে পাজব্ি।  

 

নিত্রঃ উপজেলা পর্ যাজে খাদয নব্তরি নরজপার্য 
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• ইউনিেিঃ ইউনিেি নিব্ যািি করুি (ব্ািযতামূলক িে)। পকাি ইউনিেি নিব্ যািি িা 

করজল এই উপজেলার অনিজি সকল ইউনিেজি নরজপার্য পদখজত পাজব্ি 

• খাদয িক্রঃ খাদয িক্র নিব্ যািি করুি 

• অিুসন্ধািঃ  “অিুসন্ধাি” ব্ার্জি নিক করুণ । এই ইউনিেজি নিব্ যানিত খাদয িজক্রর 

নিজির ছনব্র মত নরজপার্য পদখজত পাজব্ি । 

 

 

নিত্রঃ খাদয নব্তরি নরজপার্য 

• নপ্রন্টঃ নপ্রন্ট করার েিয উপজরর ছনব্জত লাল নিনিত ঘজর নিক করুি। (নব্.দ্রঃ র্নদ 

প্রেমব্ার নপ্রন্ট নপ্রনিও ঠিক মত িা আজস তাহজল পিুরাে নিক করি) 

২.৩ খাদয নব্তরি নরজপার্য ইউনিেি 

 

• ইউনিেি পর্ যাজে খাদয নব্তরজির নরজপাজর্যর েিয  আপিাজক পমিুর তানলকা পেজক 

“নরজপার্য মযাজিে” এর অিীজি “খাদয নব্তরি নরজপার্য ইউনিেি” এ নিক করজত হজব্। 

নিক করজল নিজির ছনব্র মত একঠর্ পপইে পাজব্ি।  

 

নিত্র ঃঃ খাদয নব্তরি নরজপার্য ইউনিেি 
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• ইউনিেিঃ ইউনিেি নিব্ যািি করুি 

• খাদয িক্রঃ খাদয িক্র নিব্ যািি করুি 

• অব্স্থািঃ অব্স্থাি (স্ট্যার্াস) নিব্ যািি করুি 

• অিুসন্ধািঃ  “অিুসন্ধাি” ব্ার্জি নিক করুণ । এই ইউনিেজি নিজির ছনব্র মত খাদয 

িজক্রর  নরজপার্য পদখজত পাজব্ি । 

 

 

নিত্রঃ খাদয নব্তরি নরজপার্য 

 

২.৪ িাতাজিাগীর খাদয নব্তরি নরজপার্য 

• িাতাজিাগীর খাদয নব্তরি নরজপার্য আপিাজক পমিুর তানলকা পেজক “নরজপার্য মযাজিে” 

এর অিীজি “িাতাজিাগীর খাদয নব্তরি নরজপার্য” এ নিক করজত হজব্। নিক করজল 

নিজির ছনব্র মত একঠর্ পপইে পাজব্ি।  
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        নিত্রঃ িাতাজিাগীর খাদয নব্তরি নরজপার্য 

 

• ইউনিেিঃ ইউনিেি নিব্ যািি করুি (ব্ািযতামূলক িে) 

• খাদয িক্রঃ খাদয িক্র নিব্ যািি করুি (ব্ািযতামূলক) 

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

• সঞ্চেঃ সঞ্চে(হযা াঁ/িা) নিব্ যািি করুি  (ব্ািযতামূলক িে) 

• োতীে পনরিে পজত্রর িম্বরঃ োতীে পনরিে পজত্রর িম্বর নদি (ব্ািযতামূলক িে) 

• অিুসন্ধািঃ  “অিুসন্ধাি” ব্ার্জি নিক করুণ । ছনব্র মত নিব্ যানিত খাদয িজক্রর  

িাতাজিাগীজদর তানলকা পদখজত পাজব্ি । 

নিত্রঃ িাতাজিাগীর তানলকা 

 

 


