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(অনলাইন িরেপাটর্ ময্ােনজেমন্ট িসে�ম - RMS) 

বয্বহার সহািয়কা 

(িরেপাটর্ ৈতিরকারী)    

RMS (Report Management System) এই িসে�েমর উে�শয্ হল সরকাকাির িবিভ� িরেপাটর্/�িতেবদন 
ৈতির, মলূয্ায়ন ও িনরী�ণ করা। �শাসিনক ে�িণিব�ােসর �িতিট �ের �িতেবদনগুিল সং�হ করা হয় এবং 
একীভূত হয় এবং অবেশেষ পরবতর্ী কাযর্�েমর জ� ম�ণালয় / িবভাগ পযর্ােয় একীভূত হয়। RMS বয্বহারকারী 
সহািয়কা তথয্ এখােন বণর্না করা হেয়েছ। 

পাঁচ ধরেনর ইউজার িসে�ম অয্াে�স করেত পােরন। 

১) সুপার অয্াডিমন 

২) অিফস অয্াডিমন 

৩) িরেপাটর্ ৈতিরকারী  

৪) িরেপাটর্ যাচাইকারী 

৫) িরেপাটর্ অনুেমাদনকারী  
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ইউজার স�েকর্ সংি�� িববরণী:  

১) সুপার অয্াডিমন  

সুপার অয্াডিমন হেলন এমন ইউজার যােক িসে�েমর সকল ফাংশন বয্বহার করার অনুমিত েদওয়া হেয়েছ। িযিন 
সুপার অয্াডিমন িহেসেব অ�া� অয্াডিমনেদর কাযর্��য়া ও িসে�েম অয্াে�স করার িবষয়সমহূ (কাউেক 
অয্াে�স েদওয়া না েদওয়া) ইতয্ািদ িনধর্ারণ করেত পারেবন। 

২) অিফস অয্াডিমন  

অিফস অয্াডিমন হেলন এমন ইউজার িযিন তার অিফেস িসে�েমর সােথ জিড়ত অ�া� বয্ি� বা বয্ি�বগর্েক 
িসে�েম অ�ভুর্� করেবন এবং কাযর্ ��য়ার উপর িভি� কের ইউজারেদর এে�স বন্টন করেবন ও অ�া� 
অসুিবধা পযর্ােলাচনা কের  ইউজারেদর  িসে�ম স�িকর্ত সমসয্া সমাধান করেবন।  

৩) িরেপাটর্ ৈতিরকারী  

িরেপাটর্ ৈতিরকারী / েমকার ইউজার মলূত িসে�েম পবূর্িনধর্ািরত ফরেমট অনুযায়ী িরেপাটর্ েট�েলট ৈতির করেত 
পারেবন। এছাড়াও কােজর পিরিধ অনুযায়ী বা কাযর্ �ি�য়া অনুযায়ী িবিভ� সময় িবিভ� ধরেনর িরেপােটর্র 
েট�েলট ৈতির করার কােজ িনয�ু থাকেবন।  

৪) িরেপাটর্ যাচাইকারী  

িরেপাটর্ যাচাইকারী / েচকার ইউজার হেলন এমন একজন ইউজার িযিন িসে�েম অ�ভুর্� িরেপাটর্গুেলা েচক 
করেবন এবং অনুেমাদেনর জ�  উ��েরর অিফসােরর িনকট িরেপাটর্গুেলা ে�রণ করেবন। 

৫) িরেপাটর্ অনুেমাদনকারী  

িরেপাটর্ অনুেমাদনকারী ইউজার হেলন এমন একজন ইউজার যার কােছ ৈতিরকৃত িরেপাটর্গুেলা অনুেমাদন / 
বািতল করার এে�স থাকেব। 

 

এখােন উপেরা� ইউজারেদর মেধয্ িরেপাটর্ ৈতিরকারী িসে�ম বয্বহার করার �ি�য়া স�েকর্ আেলাচনা করা 
হেলাঃ 

 

িরেপাটর্ ৈতিরকারী িহেসেব লগইন �ি�য়া: 

িরেপাটর্ ৈতিরকারী েসই বয্ি�, িযিন িরেপাটর্ েটমে�েট ডাটা এিন্�র মাধয্েম িরেপাটর্ ৈতির করার জ� অিফস 
অয্াডিমন েথেক িসে�েম �েবশ করার অনুমিত েপেয়েছন। RMS – এ িরেপাটর্ ৈতিরকারী িহেসেব �েবশ করার 
জ� �াউজার এর অয্াে�সবাের “http://stage.report.gov.bd/” িলেখ Enter বাটেন ি�ক করুন। 

http://stage.report.gov.bd/
http://stage.report.gov.bd/
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িনে�র িচে�র (িচ�-১) মত লগইন এর িনেদর্শনা সহ েপইজ আসেব। আপনার সিঠক ইউজার আইিড এবং 
পাসওয়াডর্ িট িলখনু। “�েবশ করুন” বাটন এ ি�ক করুন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

িচ� ১ : িরেপাটর্ ময্ােনজেমন্ট িসে�ম লগ-ইন েপইজ। 

�েবশ করুন বাটেন ি�ক করার পর এিট বয্বহারকারীেক এক েসবার লগইন েপইেজ িনেয় যােব। ইউজার আইিড 
িঠক থাকেল Yes বাটেন ি�ক করুন। িচ�ঃ ২। 

 

 

 

 

 

 

 

 

িচ� ২ : এক েসবার লগইন েপইজ। 
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পাসওয়াডর্ িরেসট:    

ইউজার যিদ পাসওয়াডর্ ভুেল থােকন তেব পাসওয়াডর্ িরেসট অংশ েথেক পাসওয়াডর্িট পনুরায়া িরকভার কের 
িনেত পােরন। েসে�ে� ইউজার আইিড/েনইম এবং ইউজার এর �দ� ইেমইলিট িলেখ "অনুেরাধ করুন" বাটেন 
এ ি�ক করুন (িচ�ঃ ৩)। ইউজার ইেমইল এ পাসওয়াডর্িট পাঠােনা হেব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িচ� ৩ : পাসওয়াডর্ িরেসট েপইজ। 

 

 

 

ইউজার িরেপাটর্ ৈতিরকারী ডয্াশেবাডর্:  

বয্বহারকারী সিঠক ইউজারেনম এবং পাসওয়াডর্ �দান করেল িসে�েম �েবশ করেত পারেবন এবং িনেচর 
েপইজিট েদখেত পারেবন। িচ�ঃ ৪।  
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িচ� ৪ : িরেপাটর্ ৈতিরকারী ডয্াশেবাডর্ 

 

ডয্াশেবাডর্-এ ইউজার স�িকর্ত িন� িলিখত তথয্ গুেলা �দিশর্ত হয়।  

১) েপিন্ডং িরেপাটর্ (অিফস অয্াডিমন েথেক ইউজােরর (ৈতিরকারীর) কােছ পাঠােনা িরেপাটর্ েটমে�ট)  

২) অয্াসাইনকৃত িরেপাটর্ (পয্েরন্ট অিফেস আগত কমি�ট িরেপাটর্) 

বয্বহারকারীর ডয্াশেবােডর্ তার কােছ েপিন্ডং িরেপাটর্ এবং অয্াসাইনকৃত িরেপােটর্ েয িরেপাটর্গুেলা থােক 
েসগুেলার িব�ািরত িনেচ েদখা যােব। িচ� ৫,৬ েদখা যােব।  

 
িচ� ৫ : েপিন্ডং িরেপাটর্সমহূ  
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িচ� ৬ : অয্াসাইনকৃত িরেপাটর্সমহূ 

িনেজর িরেপাটর্: অিফস অয্াডিমন েথেক ইউজােরর (ৈতিরকারীর) কােছ অয্াসাইনকৃত িরেপাটর্সমহূ ৈতিরকারী 
িনজ িরেপাটর্ ডয্াশেবােডর্ েদখেত পান। অিফস অয্াডিমন েথেক অয্াসাইনকৃত িরেপাটর্ গুেলা েদখার জ� বাম 
পােশর েমনু েথেক "িনেজর িরেপাটর্" েমনুেত ি�ক করুন। েকান িরেপাটর্ েকান অব�ায় আেছ তা ৈতিরকারী 
েদখেত পারেবন। ৈতিরকারী িরেপাটর্ গুেলা িভউ, ডাটা এিন্� এবং সাবিমট করেত পারেবন। িচ� ৭ েদখা যােব। 

 
িচ� ৭ : ৈতিরকারীর িনেজর িরেপাটর্ সমহূ  

 

িরেপাটর্ সাবিমট করুন: ৈতিরকারীর িরেপাটর্ গুেলার সাবিমট করার জ� ৭ নং িচে�র িরেপােটর্র িশেরানােমর পােশ 
এই   বাটেন ি�ক কের “সাবিমট” বাটেন ি�ক করার মাধয্েম সাবিমট স�� করেত পারেবন। িচ� ৮, ৯  
েদখা যােব।  

 



        7 

 

 
িচ� ৮ : ৈতিরকারী সাবিমট করার িরেপাটর্সমহূ  

 

 

িচ� ৯ : ৈতিরকারী েথেক িরেপাটর্িট যাচাইকারীর িনকট ে�রণ করার জ� “সাবিমট” বাটন।   


	চিত্র ৯ : তৈরিকারী থেকে রিপোর্টটি যাচাইকারীর নিকট প্রেরণ করার জন্য “সাবমিট” বাটন।

