
ডাটা এি�র ে�ে� িনে�া� সমসয্া গিল উদাহরণ �রপ User েথেক করেত েদখা যাে�;  
সমসয্া ১ -  পূবর্বত�  েযেকােনা  তািরেখ  ডাটা  এি�  করবার  �েচ�া  করা।  
উদাহরণঃ 

তািরখ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ডাটা এি� 
করেত চাওয়া 

   কমি�ট  

অথর্াৎ, ৫ তািরেখ ডাটা এি� কের তার পূবর্বত� েযেকােনা তািরেখ ডাটা এি� করবার �েচ�া করা যা 
েকান ভােবই করা উিচত নয়।  
িকংবা, 
 

তািরখ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

কমি�ট  ডাটা এি� 
করেত চাওয়া 

 কমি�ট  

অথর্াৎ, দুিট কমি�ট ডাটা �দােনর মােঝ েযেকােনা একিট তািরেখ ডাটা এি� করবার �েচ�া করা যা 
েকান ভােবই করা উিচত নয়।  
 
অথর্াৎ, ডাটা �দােনর ে�ে�, chronologically (পর-পর তািরেখ) স�� কের কমি�ট কের আসেত হেব।   

েয ধরেনর েমেসজ পিরলি�ত হেব; 

 

ধরন, যিদ েকান েহলথ ফা ঁিসিলিট ধুসর রেঙর তািরেখ ডাটা এি� করেত চায় তেব, িনে�া� েমেসজ 
েদখােব; 

- 'Generate Not Allowed. Already have Complete Report after this date.' 

সমাধানঃ 

এখন েথেক system কমি�ট ডাটা �দােনর পূবর্বত� েয েকান িদেনর ডাটা এি� করেত িদেব না।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Quality Management –  



সমসয্া ২  - কেয়কিদন িবরিত িদেয় ডাটা এি�র েচ�া করা।  
 
উদাহরণঃ 

তািরখ 
১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ 

কমি�ট     ডাটা এি� 
করেত চাওয়া 

 

অথর্াৎ, ১৪ তািরেখ ডাটা কমি�ট করবার পর মােঝ িতন িদন েকান ডাটা এি� না কের ১৮ তািরেখ 
ডাটা এি� করবার �েচ�া করা যা েকান ভােবই উিচত নয়।কারন, িনয়ম অনুসাের �িতিদন একবার 
িরেপাটর্  ে�রন করবার কথা।  
সমাধানঃ 

১৮ তািরেখ ডাটা এি� করেল আপনােক িনে�া� েনািটিফকশন েদখােব;  

 

এখন েথেক system এ কমি�ট ডাটা �দােনর পরবত� িদন গিলেত ডাটা এি� হালনাগাদ কের আসেত 

হেব। অথর্াৎ, ১৪ তািরেখর পর �থেম ১৫, এরপর ১৬, এরপর ১৭ কের ১৮ তািরেখর ডাটা এি� করেত 
হেব।  

 
সমসয্া ৩ -  িদেনর শরেত েকান আইেটেমর auto generated Opening Balance এর সংখয্া manually 
পিরবতর্ ন কের েফলা, যা েকান ভােবই উিচত নয় 
 
সমাধানঃ 

এখন েথেক system auto generated Opening Balance এর সংখয্া manually পিরবতর্ ন করেত িদেব 
না।  

িকছু system আপেডটঃ  

যিদ েকান নতুন ফয্ািসিলিট িরেপাটর্  �দােনর জনয্ সংযু� হয় তেব েসই ফয্ািসিলিটর জনয্ শধ ুএকবার 
�িতিট আইেটেমর জনয্ Opening Balance এ সংখয্া এি� করবার সুেযাগ থাকেব। 

তেব েকান আইেটম যিদ পরবত�েত েযাগ হয় তেব েস ে�ে�, শধ ুএকবার Opening Balance এ সংখয্া 
এি� করবার সুেযাগ থাকেব। 

যিদ েকান আইেটম েকান ফয্ািসিলিটেত শর েথেক েশষ পযর্� েকান সমেয় না েথেক থােক, তেব েসজনয্ 
েসই আইেটেমর জনয্ ০ (শূনয্) বসােনার �েয়াজন েনই। System auto এই ০ (শূনয্)আর েদখােব না।     


