
1 
বাাংলা ফন্ট সমস্যা সমাধানে নেকস ফন্ট ইেস্টল করনে হনব  http://mcpmp.brdb.org.bd/Nikosh.zip  

  

 

 

 

Online Reporting System  

User Guideline 

 

 

 

 

 

 

http://mcpmp.brdb.org.bd/Nikosh.zip


2 
বাাংলা ফন্ট সমস্যা সমাধানে নেকস ফন্ট ইেস্টল করনে হনব  http://mcpmp.brdb.org.bd/Nikosh.zip  

 

 

 

 

 

 

সূচীপত্র                                                                                                         

পনরনচনে ....................................................................................................................  ৩                                 

নকভানব শুরু করনবে.......................................................................................................  ৩                                 

ড্যাশনবাড্ ড....................................................................................................................  ৪                                  
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পনরনচনে Online Reporting System (MCPMP Project) একটি অেলাইে নভনিক নরনপাটি ডাং 

সফটাওয়্যার যার দ্বারা খুব সহনেই মানসক অগ্রগনে নরনপাট ড, কায ডক্রমনভনিক নকাংবা সামনগ্রক একটি নেনদ ডষ্ট 

মাস প্েনক একটি নেনদষ্ট মাস পয ডন্ত খুব সহনেই রনয়্ােেীয়্ নরনপাটি ডাং তেরী করা যায়্। 

নকভানব শুরু করনবে(ইউোর) : রেনম mcpmp.brdb.gov.bd ওনয়্বসাইটটিনে  নভনেট কনর প্মনু 

বার প্েনক ই-প্সবা অপশেটিনে কাস ডর রাখনল  “অেলাইে নরনপাটি ডাং নসনস্টম এবাং রকল্প এলাকার নড্নেটাল 

ম্যাপ“ অপশে দুইটি রদনশ ডে হনব এখাে প্েনক অেলাইে নরনপাটি ডাং নসনস্টম  এ নিক করনে হনব। নকাংবা 

সরাসনর ব্রাউোনরর এযানেস বানর  www.mcpmp.brdb.org.bd নলনখ নক প্বানড্ ডর এন্টার বাটে  

 

 

নিক করনল Online Reporting System (MCPMP Project) এর লগইে প্পইনের Login To 

Your Account Below প্টনবনলর  Mobile or Email নফল্ডটিনে আপনে আপোর 

অনফনসয়্াল প্মাবাইল েম্বর (উপনেলা দপ্তনরর েন্য উপনেলা পল্লী উন্নয়্ে কম ডকেডার অনফনসয়্াল প্মাবাইল এরাং 

প্েলা দপ্তনরর েন্য উপপনরচালনকর অনফনসয়্াল প্মাবাইল েম্বর) এবাং রকল্প দপ্তর প্েনক সরবরাহকৃে পাসওয়্াড্ 

নদনয়্ নেনচর “Login“ বাটেটিনে নিক কনর আপনে Online Reporting System (MCPMP  

Project) এনিনকশেটিনে রনবশ করনে পারনবে।
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ড্যাশনবাড্ ড : এখানে আপনে সাাংগঠনেক কায ডক্রম ,ঋণ কায ডক্রম, এবাং রনশক্ষণ ও অন্যান্য কয ডক্রম, এই নেেটি 

প্টনবল প্দখনে পানবে । প্টনবলগুনলানে আপনে যনদ প্েলার ইউোর হে োহনল আপোর প্েলার রকনল্পর 

সামনগ্রক কায ডক্রনমর বেডমাে অবস্থা বুঝনে পরনবে ।  আপনে যনদ উপনেলার ইউোর হে োহনল আপোর 

উপনেলার রকনল্পর সামনগ্রক কায ডক্রনমর বেডমাে অবস্থা বুঝনে পরনবে ।   

 

প্রাফাইল ব্যবস্থাপো : ড্যাশনবাড্ ড প্পইেটির ড্ােপানশর ওপনরর নদনক একটি প্রাফাইল ব্যবস্থাপো অপশে 

প্দখনে পানবে যার সাহানে আপনে আপোর প্রাফাইল এনড্ট করনে পারনবে। প্রাফাইল  ব্যবস্থাপো অপশনে 

নিক করনল “প্রাফাইল  ও পাসওয়্াড্ ড পনরবেডে“ এবাং “লগ আউট“ এই দুইটি অপশে প্দখনে পানবে। 

“প্রাফাইল  ও পাসওয়্াড্ ড পনরবেডে“ অপশেটি নসনলক্ট কনর আপনে আপোর ব্যনিগে েথ্য , কম ডস্থনলর েথ্য 

এবাং পাসওয়্াড্ ড পনরবেডে করনে পারনবে। 

 

 

 

রফাইল ব্যবস্থাপো 
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ড্াটা এনি ফরম : প্মনুবানরর ড্াটা এনি প্মনু প্েনক ড্াটা এনি ফরম এ  নিক করনল আপনে কায ডক্রনমর ড্াটা 

এনি ফম ড প্পইেটিনে রনবশ  করনবে। আপনে যনদ প্েলার ইউোর হে োহনল আপোনক  রেম উপনেলা েপ 

ড্াউে প্েনক প্য উপনেলার ড্াটা এনি করনে চাে প্সটা নসনলক্ট করনে হনব। আর যনদ উপনেলা ইউোর হে 

োহনল রকল্প েপ ড্াউে প্েনক রকল্প নসনলক্ট কনর বছর নেব ডাচে করুে েপ ড্াউে প্েনক বছর নেব ডাচে কনর মাস 

নেব ডাচে করুে েপ ড্াউে প্েনক মাস নেব ডাচে কনর কায ডক্রম নেব ডাচে করুে েপ ড্াউে প্েনক প্য কায ডক্রনমর ড্াটা 

এনি করনে চাে প্সটা নসনলক্ট করুে 

 

                                                                                                          (প্েলা ইউোর) 

 

 

                                                                              (উপনেলা ইউোর) 
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সাাংগঠনেক:  সাাংগঠনেক কায ডক্রনমে সঠিক ড্াটা এনি কনর সাংরক্ষণ করুে  বাটেটিনে নিক করনল ো 

নসনস্টম প্সভ হনব।

 
 

ঋণ: ঋণ কায ডক্রনমে সঠিক ড্াটা এনি কনর সাংরক্ষণ করুে  বাটেটিনে নিক করনল ো নসনস্টম প্সভ হনব। 
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রনশক্ষণ ও অন্যান্য: রনশক্ষণ ও অন্যান্য কায ডক্রনমর সঠিক ড্াটা এনি কনর সাংরক্ষণ করুে  বাটেটিনে নিক 

করনল ো নসনস্টম প্সভ হনব। 

 

এনিকৃে ড্াটা এনড্ট করুে: ড্াটা এনি প্মনু প্েনক এনিকৃে ড্াটা এনড্ট করুে প্মনু প্েনক পূনব ড এনিকৃে প্কাে 

েথ্য ভুল হনল আপনে এখাে প্েনক সাংনশানধে ড্াটা পুেরায়্ ইেপুট নদনে পারনবে। 

 

ড্াটা এনি স্টযাটাস : ড্াটা এনি স্টযাটাস প্মনুনে নিক কনর প্য মানসর ড্াটা এনি স্টযাটাস প্দখনে চাে প্সটা 

নেনদ ডষ্ট করুে। রকল্প, বছর, মাস  নেব ডাচে কনর অনুসন্ধাে বাটেটিনে নিক কনর নেনদ ডষ্ট মানসর ড্াটা এনি স্টযাটাস 

প্দখনে পারনবে। 

আপনে প্য মানসর স্টযাটাস প্দখনে চানেে ওই মানসর সম্পূণ ড ড্াটাএনি হনয়্ োকনল  প্পনডাং োনলকা প্টনবনলর  

অবস্থা কলানম  সম্পন্ন হনয়্নছ প্লখা প্দখানব।
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আপোর সম্পূণ ড ড্াটা এনি যনদ ো হনয়্ োনক োহনল  প্পনডাং োনলকা প্টনবনলর অবস্থা কলানম আাংনশক সম্পন্ন 

হনয়্নছ প্লখা প্দখানব । আপনে আপোর মাউনসর কাস ডর  আাংনশক সম্পন্ন হনয়্নছ প্লখার ওপর স্থাপে করনল 

প্কাে প্কাে নবভানগর ড্াটা এনি হয়্নে ো আপনে প্দখনে পানবে । 

 

আপোর প্কাে ড্াটাই যনদ এনি  হনয়্ ো োনক োহনল  প্পনডাং োনলকা প্টনবনলর অবস্থা কলানম  সম্পন্ন হয়্নে 

প্লখা প্দখানব । 

 

নরনপাট ড তেরী করুে : নরনপাট ড তেরী করুে প্মনু বার প্েনক মানসক অগ্রগনে নরনপাট ড প্মনুনে নিক কনর েপ ড্াউে 

প্েনক  রকল্প ,বছর, মাস নেনদ ডষ্ট কনর নদনয়্  অনুসন্ধাে বাটনে নিক করনল মানসক অগ্রগনে নরনপাট ড তেরী হনব।    

(১)  

 

(২) 

 

 

রিপ োর্ট তৈিী করুন 
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মাস নভনিক অগ্রগনে নরনপাট ড: মাস নভনিক অগ্রগনে নরনপাট ড তেরী করার েন্য নরনপাট ড প্মনু প্েনক মাস নভনিক 

অগ্রগনে নরনপাট ড প্মনুনে নিক কনর  রকল্প  েপ ড্াউে প্েনক রকল্প নসনলক্ট করার পর (শুরু নেব ডাচে করুে) 

এনরয়্া প্েনক বছর ও মাস নেব ডাচে করুে এবাং (নশষ নেব ডাচে করুে) এনরয়্া প্েনক বছর মাস নেব ডাচে কনর  

অনুসন্ধাে বাটনে নিক করনল মাস নভনিক অগ্রগনে নরনপাট ড নরনপাট ড তেরী হনব।    
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