
Acv‡ikb g¨vby‡qj 

 

Minimum System Requirements: 

Windows 7 with Internet Explorer 8.0 or later 

Office 2007 or later 

Ram 2GB or more 

 

Installation of BESY (Bulk Entry System): 

BESY এর ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া খুবই সহজ। শুধুমাত্র BESY v1.1.xlsb ফাইেক্রি ডাউনলোড করুন এবং যেলকান যফাল্ডালর 
যরলখ ডাবে ক্রিক কলর রান করুন। 
 
******Windows 10 বা Windows 8 এ BESY রান করালনার জনয icardie.dll ফাইেক্রি C:\Windows\System32 
যফাল্ডালর যেস্ট করুন। BESY ওলেন করা থাকলে বন্ধ কলর আবার রান করুন। 
 

BESY (Bulk Entry System) Gi SDMC Module Gi gva¨‡gT-24 Gi Single Debit 

Multiple Credit Module G Bulk Data BbcyU Kiv‡bvi cÖwµqvt 

1. MÖvnK cÖwZôvb †_‡K †`qv G‡·j dvBjwU I‡cb Kiæb| dvBjwU‡Z hv‡`i GKvD‡›U UvKv †µwWU n‡e 

Zv‡`i GKvD›U bv¤̂vi m¤ú~Y© wj‡Mmx bv¤̂vi (†hgb SB400010089360) wn‡m‡e ev c~Y© T-24 ( 

AbjvBb bv¤̂vi  †hgbt 02***********) Av‡Q wKbv wbwðZ Kiæb| 

 

 

2. BESY v1.1 dvBjwU I‡cb Kiæb| wb‡Pi Qwei gZ K‡i Content, Enable K‡i wbb| 

wjM¨vwm GKvD›U bv¤^vi 

AbjvBb ev  wU-24 GKvD›U bv¤^vi 



 

 
 

****Enable Content Ackb bv Avm‡j Link যথলক Service Pack download কলর ক্রনলয় 

ইনস্টে কলর ক্রনন। 
3. Gevi MÖvn‡Ki †`qv G‡·j dvBj †_‡K GKvD›U bv¤̂vi, bvg I UvKvi cwigvb BESY v1.1 dvB‡j 

mswkøó Kjv‡g (B2 †mj †_‡K paste special Values

OK Kwc-‡c÷ Kiæb| Description Kjv‡g D³ GKvD‡›Ui wK‡mi 

UvKv Rgv n‡”Q Zvi weeiY (†hgb Salary ) wjLyb| (wet`ªt BESY v1.1 dvB‡ji SDMC 

IqvK©kx‡U †Kvb µ‡gB GKmv‡_ 500 Gi †ewk Gw›Uª Kwc-‡c÷ Ki‡eb bv ev †cvw÷s †`qvi †Póv 

Ki‡eb bv )Kwc-‡c÷ nevi ci wb‡Pi Qwei gZ †`Lv‡e| 

GLv‡b wK¬K Kiæb 

Dc‡i wK¬K Kivi ci 

OK  Kiæb 

GLv‡b wK¬K Kiæb 



 
 

4. Debit Account No. Gi cv‡ki †mj G ‡Kvb GKvD›U †WweU n‡e †mB GKvD›U GbwUª w`b| 

Amount to be debited Gi cv‡ki †mj G KZUvKv †WweU n‡e Zv wjLyb| 

5. Gevi Internet Explorer G wU-24 G jM-Bb Kiæb| (wet`ªt Internet Explorer Qvov Ab¨ 

‡Kvb eªvDRvi w`‡q jM-Bb Ki‡j GB mdUIq¨v‡i †cvw÷s w`‡Z mÿg n‡eb bv|) Single Debit 

Multiple Credit G wK¬K Kiæb|  

 



 
6. Single Debit Multiple Credit  ‡cRwU cy‡ivcywi †jvW nIqv ch©šÍ A‡cÿv Kiæb| GB †cRwU 

Aek¨B WvUv Bbcy‡Ui c~‡e© †Lvjv wbwðZ Ki‡Z n‡e| 

 
7. I‡cb Kiv BESY v1.1 dvB‡j wM‡q Input Data G wK¬K Kiæb|  

 

GLv‡b wK¬K Kiæb| 



8. WvUv BbcyU bv nIqv ch©šÍ A‡cÿv Kiæb| WvUv BbcyU Kiv †kl n‡j KZwU WvUv Gw›U n‡q‡Q I KZ 

UvKv †µwWU Gw›Uª †`qv n‡q‡Q Zv †jLv GKwU †g‡mR e· Avm‡e| 

 
 

9. Gevi Single Debit Multiple Credit ‡cR G wM‡q wU-24 Gi ¯v̂fvweK wbq‡g †cvw÷s f¨vwj‡WU, 

KwgU I A‡_vivBR Kiæb| 
10. Gevi wb‡Pi Qwei g‡Zv K‡i Clear Data evU‡b wK¬K K‡i mKj WvUv wK¬qvi K‡i wbb| 

 

GLv‡b wK¬K Kiæb| 



11. bZzb K‡i †cvw÷s Gi Rb¨ BESY v1.1 dvB‡ji c~‡e©i Kwc-‡c÷ Kiv WvUv Clear Data  evU‡b 

wK¬K K‡i gy‡Q wbb| AZtci bZzb WvUv Kwc †c÷ K‡i 6 bs †÷c †_†K cyYive„wË Ki‡Z n‡e| 

 
BESY এর MDC Module এর মাধযলম T-24 এ ইনেুি করালনার প্রক্রিয়াাঃ 

1. SDMC Module এর মত কলর আেনার ডািার একাউন্ট গুলো সক্রিক ফরমযালি আলে ক্রকনা েরীক্ষা কলর 
ক্রনন। 

2. েক্রবর মলতা কলর ডািাগুলো সংক্রিষ্ট যসে এ Paste special করুন। 

 

 



 

 

Ok যত ক্রিক কলর Paste Special কমক্রিি করুন। 
MDC Module এ সলববাচ্চ ৩০০ কলর যমাি ৬০০ এক্রি প্রলসস করার বযবস্থা রাখা হলয়লে। 

3. ডািা যেস্ট করা যশষ হলে Internet Explorer এ ক্রি-২৪ েগইন কলর Multiple Debit And Credit 
ফমব ওলেন করুন এবং ফমব সমূ্পর্ব যোড না যনওয়া েেবন্ত অলেক্ষা করুন। 

4. েক্রবর মলতা কলর Input Data বািলন ক্রিক করুন। 

 
 

5. ডািা ইনেুি যশষ না হওয়া েেবন্ত অলেক্ষা করুন। 

GLv‡b wK¬K Kiæb| 



 
6. ডািা ইনেুি যশষ হলে কতক্রি ডািা এক্রি যেয়া হলয়লে ও কত িাকা যডক্রবি ও যিক্রডি এক্রি ইনেুি যেয়া 

হলয়লে তার একক্রি যমলসজ বক্স যেখালব। 

 
7. এখন ক্রি-২৪ এর ওলেন করা ফমব এ ক্রফলর ক্রগলয় স্বাভাক্রবক ক্রনয়লম ডািা েরীক্ষা েূববক যোক্রস্টং কক্রমি কলর 

অলথারাইজ করুন। 
8. েুনরায় ডািা এক্রি করার জনয Clear Data বািলন ক্রিক কলর ডািা মুলে ক্রনন। 
 



BESY Gi FAQst 

cÖkœt1. BESY B›Uvi‡bU G·‡cøvivi Qvov Ab¨ eªvDRv‡i e¨envi Kiv hv‡e wKbv? 

- GB g~û‡Z© AMÖYx BESY B›Uvi‡bU G·‡cøvivi Qvov Ab¨ eªvDRvi mv‡cvU© Ki‡Q bv| 

cÖkœt2. BESY Gi SDMC Module G m‡e©v”P KqwU WvUv Gw›Uª Kiv hv‡e? 

- BESY G GKev‡i m‡e©v”P 500wU WvUv Gw›Uª Kiv hv‡”Q| Gi ‡ewk WvUv Gw›Uªi Rb¨ g¨vby‡q‡j 

ewY©Z cÖwµqv †g‡b cÖwZev‡i 500wU K‡i Avbwjwg‡UW WvUv Gw›Uª m¤¢e| 

cÖkœt3. Description কোলম ক্রক যেখা উক্রিত? 

- ক্রকলসর িাকা জমা হলে যস ধরলনর ক্রকেু যেখা উক্রিত। Description কোলম োই যেখা হলব তা যস্টিলমন্ট এ 
আসলব। 

cÖkœt4. Description Kjv‡g †Kvb wKQz bv wjL‡j wK n‡e? 

- ‡µwWU wW‡UBjm N‡i Undefined ‡jLv Avm‡e| 

cÖkœt5. Name কোলম যকান ক্রকেু না ইনেুি ক্রেলে হলব ক্রকনা? 

- Name কোলম ডািা কক্রে যেস্ট করা Optional. Name কোলম  যকান ডািা ইনেুি না ক্রেলেও িেলব। 
cÖkœt6. ইনেুিার ফাইলের কোম েক্ররবতবন করা োলব ক্রকনা? 

- যকান অবস্থায়ই ইনেুিার ফাইলের কোম েক্ররবতবন বা ক্রডক্রেি করা োলব না। AC Number এর কোলম 

সবসময়ই ক্রহসাব নং, Name এর ঘলর নাম এভালব ডািা কক্রে যেস্ট করলত হলব। 

cÖkœt7. Windows 8 বা Windows 10 এ অগ্রর্ী সযাোরী ইনেুিার রান করালে Error যেখালে। ক্রক করলত 
োক্রর? 

- Windows 8 বা Windows 10 এ অগ্রর্ী সযাোরী ইনেুিার রান করালত হলে প্রথলম ডাউনলোড সাভবার 

যথলক icardie.dll ডাউনলোড কলর ক্রনন। তারের ফাইেক্রি কক্রে কলর C:\Windows\System32 
যফাল্ডালর ক্রগলয় যেস্ট করুন। এই কাজক্রি করার জনয কক্রম্পউিালর আেনার Administrator একাউন্ট 
থাকা োগলব। ডাউনলোড সাভবালরর ক্রেংক এর জনয ইলমইেক্রি বা ক্রনলেবশনা েত্রক্রি যেখুন। 

cÖkœt8. Security Warning এ “Enable Content” checkbox যেখালে না। 

- এ সমসযা সমাধালনর জনয ডাউনলোড সাভবার যথলক office2007sp3-kb2526086-fullfile-en-us.exe 
ফাইেক্রি ডাউনলোড কলর আেনার PC যত রান করান। 

cÖkœt9.  

 


