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১ উইজার তৈরী  

১.১ লগইন  

প্রথযম সুপার ইউজারযক লগইন কযর হযব  

 

 

চিত্রঃ ১ – লগইন পপইজ 
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১.১ ওটিচপর দ্বারা চনবন্ধনঃ 

ড্যাশযবাযড্ডর মযানু পথযক বযাবহারকারীযৈ চিক করযল একিী সাব পমন ুপেখা  াযব পস খান পথযক 

ওটিচপর দ্বারা চনবন্ধন এ চিক কযরযৈ হযব চিযত্রঃ ২ এ  পেখাযনা হল  

 

চিত্রঃ২ – ড্যাশযবাড্ড পথযক ওটিচপর দ্বারা চনবন্ধন 
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১.২ বযবহারকারী সংয াজনঃ 

ওটিচপর দ্বারা চনবন্ধন পমনু চিক করার মাধযযম ইউজার নৈুন একটি পপজ পেখযৈ পারযব।  

 াযক চনবন্ধন করা হযে, চৈচন  চে চড্ চড্ এল জজ / ইউ এন ও (পজলা এড্চমন /উপযজলা এড্চমন) 

হয় ,ৈাহযল এলাকা চনব ডািন করুন। অনয থায় অচিস চনব ডািন করুন । অচিস চসযলযের পেযত্র 

ইউজার পক অবশযই অচিস প ডন্ত প যৈ হযব  া চিত্র: ৩ এ পেখাযনা আযে। চকন্তু এলাকা চসযলে 

করযল পজলা বা উপযজলা এড্চমন এর পেযত্র , স্ব স্ব পজলা বা উপযজলা প ডন্ত চনব ডািন করাই  যথষ্ট। 

এরপযর আর চকেু চনব ডািন করযৈ হযব না। 

অচিস চসযলে করযল অচিযসর টিকানা পসকশযন পেশ , চবভাগ, পজলা, চসটি কযপ ডাযরশন এবং পযরর 

অংযশ বযবহারকারীর পড্চসগযনশন, ইউজার-পনম, পমাবাইল নম্বর ও ই-পমইল এযেস চেযয় সম্পন্ন 

িম ড টি চিল-আপ করযৈ হযব। িম ডটি পূরযের পর Generate OTP বািযন চিক করযৈ হযব  া চিত্র: 

৩.১ এ পেখাযনা হল। 

এলাকা চসযলে করযল প্রথযম পেশ, চবভাগ,ও পজলা চসযলে করযলই হযব এরপর পরবৈী অংযশ  

বযবহারকারীর পড্চসগযনশন, ইউজার-পনম, পমাবাইল নম্বর ও ই-পমইল এযেস চেযয় সম্পন্ন িম ড টি 

চিল-আপ করযৈ হযব। িম ডটি পূরযের পর Generate OTP বািযন চিক করযৈ হযব  া চিত্র: ৩.২ এ 

পেখাযনা হল।

 

চিত্রঃ ৩.১ – অচিস চনব ডািন ও ওটিচপ পজনাযরি 
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চিত্রঃ ৩.২ এলাকা চনব ডািন ও ওটিচপ পজনাযরি  

চসযেম পথযক পমইল করযল সুপার ইউজাযরর কাযে  চিত্রঃ ৪ এর মৈ একটি কনিারযমশন 

পনাটিচিযকশান আসযব  

 

চিত্রঃ ৪ – ওটিচপ কনিারযমশন 

চসযেম পথযক একটি পমইল ঐ ই-পমইল এযেযস পািাযনা হযব, পসখাযন চসযেম পথযক পজনাযরি 

কযর একটি ওটিচপ, ইউজার পনইম ও ইউজার আইচড্ পেওয়া থাকযব।  

( চে ইনবযে পমইল না আযস ৈাহযল Junk অথবা Spam এ থাকযব) 
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২. বযবহারকারী  

২.১ বযবহারকারী সংয াজনঃ 

বযবহারকারী চনযজ বযবহারকারী সংয াজনা পপইযজ প যয় চসযেম পথযক পমইযল আসা ওটিচপ, 

বযবহারকারী আইচড্, বযবহারকারীর জন্ম চনবন্ধন নম্বর, এন আই চড্ ও পপ্রািাইল েচব আপযলাড্ চেযয় 

Submit বািযন চিক করযব 

 

চিত্রঃ ৫ – বযবহারকারী সংয াজন 

২.২ বযবহারকারী সংয াজন অনুযরাধসমূহঃ 

সুপার ইউজার বযবহারকারী সংয াজন অনুযরাধসমূহ চিক করযব  

 

চিত্রঃ ৬ – বযবহারকারী সংয াজন অনুযরাধসমূহ 
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চিত্রঃ ৭ - বযবহারকারী সংয াজন অনুযরাধসমূহ ড্াশযবাড্ড 

চিত্রঃ ৭ এ বযবহারকারীর পরজজোর কৃৈ পপ্রািাইল সপুার ইউজার পেখযৈ পাযব, সুপার ইউজার 

একশন কলাযম টিক চিযে পপ্রস করার সাযথ সাযথ চিত্রঃ ৮ এর মৈ একটি উইযডা আসযব। সুপার 

ইউজার প্রথযম কযাযলডার বািযন পপ্রস কযর বযাবহার কারীর পময়াে টিক করযব চিত্র ৯ এর মৈ।  

 

চিত্রঃ ৮ – বযবহারকারীর ৈথয প্রোন 

 

চিত্রঃ ৮ পময়াে  
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এরপর সপুার ইউজার সজিয় বািযন এ চিক করৈযব ও সব পশযে Approve বািযন চিক কযর 

বযবহারকারীযক চসযেযমর সাযথ সংয াজন করযব।  

 

চিত্রঃ ৯ – চসযেম পথযক Approve 
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৩.বযবহারকারী লগইন  

৩.১ লগইন  

বযাবহারকারীযক চসযেম পথযক Approval পেওয়ার পর চসযেম বযাবহারকারীযক একটি পমইল 

পািাযব প খাযন চসযেযম লগইন করার জনয পাসওয়াড্ড পেওয়া থাকযব । বযবহারকারী ইউজার পনম ও 

পাসওয়াড্ড চেযয় চসযেযম লগইন করযব  

 

চিত্রঃ ১০ – বযবহারকারী লগইন  

৩.২ ড্যাশযবাড্ড  

লগইন সম্পন্ন হযৈ বযাবহারকরী ড্যাশযবাড্ড পেখযৈ পারযব  

 

চিত্রঃ ১১ বযবহারকারীর ড্যাশযবাড্ড 


