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cÖavb c„ô‡cvlK:  

 

Aa¨vcK Wvt Aveyj Kvjvg AvRv`, gnvcwiPvjK I jvBb WvB‡i±i,  GgAvBGm, ¯v̂¯’̈  Awa`ßi| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c„ô‡cvlvK: 

 

Wvt আশিস্ কুমার সাহা, cwiPvjK, GgAvBGm ও লাইন ডাইররক্টর, এইচআইএস এন্ড ই-হহলথ, ¯v̂¯’̈  Awa`ßi| 

BwÄwbqvi my‡L› ỳ †kLi ivq, wm‡÷g Gbvwjস্ট, GgAvBGm, ¯v̂¯’̈  Awa`ßi| 

 

 

 

 

 

m¤úv`bv:  

‡gvt Avmv ỳ¾vgvb wmwÏKx, mnKvix †cÖvMÖvgvi, GgAvBGm, ¯v̂¯’̈  Awa`ßi| 

‰mq` ivwRe ingvb, wmwbqi AvBwU KÝvj‡U›U, GgAvBGm, ¯v̂¯’̈  Awa`ßi| 

‡gvt Gbvgyj nK, AvBwU KÝvj‡U›U, GgAvBGm, ¯v̂ ’̄¨ Awa`ßi| 

 

 

mnt m¤úv`bv:  

‡gvt iæûj Avwgb, mnKvix †cÖvMÖvgvi, GgAvBGm, ¯v̂ ’̄¨ Awa`ßi|  

‡gvt gvndzRyi ingvb, mnKvix †cÖvMÖvgvi, GgAvBGm, ¯v̂¯’̈  Awa`ßi| 

‡gvt gwbi †nv‡mb, mnKvix †cÖvMÖvgvi, GgAvBGm, ¯̂v¯’¨ Awa`ßi| 
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HRIS এচিকেশকের ঠিোো 
 

েরু্ে িািু হওয়া এইিআরআইএস এচিকেশকের ৪.০ সংস্করণটি বযবহার েরকর্ হকব http://HRIS.dghs.gov.bd/ 

ইউআরএি প্থ্কে। সফ্টওয়যারটি বযবহার েরার েেয অবশযই চেচেড ষ্ট ইউোর প্েম এবং পাসওয়ার্ড  বযবহার েকর ির্ইে েরকর্ 

হকব।  

http://HRIS.dghs.gov.bd 

 

Sign in েরা 
 

http://HRIS.dghs.gov.bd ঠিোো ওকপে েরা হকি সয়ংচিয়ভাকব চেকির ছচবর মর্ এেটি Sign in উইকডা প্েখা  াকব। 

Sign in েরকর্ চিখুে-  

Email: রচর্ষ্ঠাকের চের্ডাচর্র ইকমইি ঠিোো (উোহরণ: monirampur@uhfpo.dghs.gov.bd) 

Password: অযাোউকের চের্ডাচরর্ পাসওয়ার্ড  (dghs123) (পরিবর্ত নয োগ্য)। 

 

 

ছচব - HRIS চসকেকমর Sign in পার্া 

 
 
 
 
 

 

 

 

http://hrm.dghs.gov.bd/
http://hrm.dghs.gov.bd/
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সাইে আউট েরা 
 

ইকমইি এোউে (tala@uhfpo.dghs.gov.bd)            Sign out. 

 

ছচব – সাইে আউট েরা 

 

 

পাসওয়ার্ড  পচরবর্ড ে েরা 
 

ইযেইল একোউন্ট  (tala@uhfpo.dghs.gov.bd)              Profile. 
 

Old Password (বযে রলখুন য টি আযে)           New Password (রলখুন য টি কিযর্ চোন)                  

    Confirm New Password (পুনিোয় রলখুন য টি কিযর্ চোন)           Update Password. 
 

 

 

ছচব – পাসওয়ার্ড  পচরবর্ড ে েরা 

 

 

mailto:tala@uhfpo.dghs.gov.bd
mailto:tala@uhfpo.dghs.gov.bd
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পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে কিভালে পুনরুদ্ধার িরা যালে। 

HRIS কসলেলের েেইন পাতায় ইলেইে ও পাসওয়ার্ড গেখার েলের কনলে “I forgot my password” এ কিি িরুন। 

 
 

 
 

 

বকে ইকমইি ঠিোো চিকখ “Get Password” বাটকে চিে েরুে।  

 

ছচব – ১ চরকসট পার্া 
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পাসওয়ার্ড  চরকসট েরার পদ্ধচর্ উকেখসহ আপোকে এেটি ইকমইি পাঠাকো হকব। ইকমইি Open েরুে। প্সখাকে পাঠাকো চিংকে চিে 

েরকি চেকির ছচবর মর্ েরু্ে পাসওয়ার্ড  প্িখার ফ্মডটি ওকপে হকব।  

 

ছচব -২ েরু্ে পাসওয়ার্ড  পার্া 

New Password (চিখুে প্ টি েরকর্ িাে)              Password Confirmation (পুেরায় চিখুে প্ টি েরকর্ িাে) 

         Change Password. 

 

ফ্যাচসচিটি প্রাফ্াইি (পূকবডর অর্ডাোইকেশে প্রাফ্াইি) 
 

প্োকো চেচেড ষ্ট রচর্ষ্ঠাকের ইকমইি এবং পাসওয়ার্ড  বযবহার েকর সফ্িভাকব ির্ইে েরকি, ফ্যাসিসিটি প্রাফ্াইি ওকপে হকব।  

এখাকে রচর্ষ্ঠাকের োম, রচর্ষ্ঠাকের র্রণ, ছচব, মােচিকত্র এটির অবস্থােসহ আেুষচিে প্বশ চেছু র্থ্য প্েখাকো হকব।  

 

এছাড়া এেই পার্ায় Basic Info, Ownership Info, Contact no, Land Info, Permission/Approval Info, 

Facility Info ইর্যাচে টযাব প্থ্কে রচর্ষ্ঠাে সম্পচেড র্ চবচভন্ন র্থ্য প্েখা  াকব।  

 

 

ছচব - ফ্যাচসচিটি প্রাফ্াইি 
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ফ্যাচসচিটি প্রাফ্াইকির র্থ্য সংক ােে/পচরবর্ড ে 
 

Facility edit চিংকে চিে েরকি ফ্যাচসচিটি প্রাফ্াইি ফ্মড প্েখকর্ পাকবে। এ ফ্মড প্থ্কে চবচভন্ন র্থ্য সংক ােে/পচরবর্ড ে েকর "Save” 

বাটকে চিে েরকি পচরবচর্ড র্ র্থ্যগুকিা র্াটাকবকে সংরচির্ হকব।  

          

 

ছচব - ফ্যাচসচিটি প্রাফ্াইি সম্পােো 

 

Sanctioned Post-এর র্থ্য প্েখা 
 

রচর্ষ্ঠাকে Sign in েরুে।  

Sanctioned Posts চিংকে চিে েরকি, চেচেড ষ্ট রচর্ষ্ঠাকের Sanctioned Post-এর র্াচিো, Total Sanctioned Post, 

Total Filled up Post, এবং Total Vacant Post এর এেটি সারসংকিপ োো  াকব। 
 

 

ছচব - Sanctioned Post প্মেু 

 

 

• Sanctioned Posts পার্ায় চেচেড ষ্ট রচর্ষ্ঠাকের সেি Designation র যাংে অেু ায়ী প্েখাকো হয়। Designation গুকিা Type 

of Post, Class, Pay Scale অেু ায়ী আিাো সাচরকর্ থ্াকে। প্ মে- এোচর্ে Designation এর োম এেই হকি ও Type 

of Post, Class, Pay Scale এর প্োেটি আিাো হকি প্সই Designation গুকিা আিাো সাচরকর্ প্েখাকো হয়।  

• এছাড়া প্োে Designation-এর অর্ীকে ের্গুকিা Sanctioned Post রকয়কছ প্সটি োো  াকব Designation এর োকমর 

পাকশ Total Post েিাম প্থ্কে।  
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• আর প্োে Sanctioned Post-টি খাচি রকয়কছ অথ্বা ঐ প্পাকে প্েউ  ুক্ত আকছে চেো োোর েেয Designation োকমর 

পাকশর Show Staff List বাটকে চিে েরকর্ হকব।  

 

 

ছচব - Sanctioned Post > Show Staff List 

 
 

েরু্ে Provider  ুক্ত েরা 
 

চেচেড ষ্ট Sanctioned Post এর অচর্কে েমডের্ড া/েমডিারীকের  ুক্ত েরকর্ হকব Move In এর মার্যকম। এখাকে সেি েমডের্ড া/েমডিারীকের 

Provider চহসাকব উকেখ েরা হকব। Move In েরার সময়  চে প্োকো Provider এর োম র্াচিোয় খুকে ো পাওয়া  ায় র্কব ঐ 

Provider  ুক্ত েরার েেয অেুকরার্ েরকর্ হকব। MIS প্থ্কে এই অেুকরার্টি  ািাই েরা হকব এবং রকয়ােকে Provider র্াচিোভুক্ত 

েরা হকব।  
 

েরু্ে Provider  ুক্ত েরার েেয HRIS এপচিকেশকের বাম পাকশর প্মেু প্থ্কে Provide Add Request চিংকে চিে েরকর্ 

হকব। র্খে েরু্ে Provider  ুক্ত েরার েেয রকয়ােেীয় ফ্মড ওকপে হকব। এোচর্ে Provider  ুক্ত েরকর্ হকি এেই পদ্ধচর্কর্ এোচর্ে 

আকবেে েরকর্ হকব। মকে রাখকবে, র্ারো চিচির্ চফ্ল্ডগুকিা অবশযই এচি েরকর্ হকব। ো হকি Save েরা  াকব ো। 
 

 

ছচব - Provide Add Request 
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Move In 
 

চেচেড ষ্ট Designation            Show Staff List            Move In    

   

 
 

ছচব – Move In েরা 

 

Move In ফ্মডটি ওকপে হকি প্সখাকে আকর্ প্থ্কেই Sanctioned Post আইচর্ পূরণ েরা থ্ােকব। Save েরার পূকবড Provider 

এবং Reason চফ্ল্ডগুকিা অবশযই পূরণ েরকর্ হকব। 
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Provider 
 

 চে Provider-এর Profile আকর্ প্থ্কে এচি েরা থ্াকে র্কব Provider ঘকর Provider-এর আইচর্, োম, PDS প্োর্, প্মাবাইি 

েম্বর ইর্যাচের প্  প্োকো এেটি চিকখ Provider অেুসন্ধাে েরুে। সঠিে Provider-এর উপর চিে েকর চসকিক্ট েরুে।  

 

আর  চে আকর্ প্থ্কে এচি েরা ো থ্াকে, প্সকিকত্র Provider Add Request প্থ্কে এচি েকর চেকয় র্ারপর Move In েরকর্ 

হকব। 
 

 

Reason 
 

Provider Move In েরার োরণটি Reason অংশ প্থ্কে চসকিক্ট েরুে। 

 

Posted as  
 

Provider গয গপাে এ Posted আলে তা কসলেক্ট িরুন। 
 

 

ছচব – Move In ফ্মড 

 

➢ উকেখয, প্োকো Provider  চে আকর্ প্থ্কেই অেয প্োকো Sanctioned Post এর সাকথ্  ুক্ত থ্াকেে র্কব র্াকে েরু্ে 

Sanctioned Post-এ Move In েরা  াকব ো। রকয়ােকে র্াকে আকর্র রচর্ষ্ঠাে প্থ্কে রথ্কম Move Out েরকর্ হকব এবং 

এরপর ঐ Provider এর েেয Move In অপশেটি সচিয় হকব।  
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Move Out 
 

চেচেড ষ্ট Sanctioned Post এর অর্ীকের প্োকো Provider-প্ে অেয প্োকো Sanctioned Post অথ্বা অপর প্োকো রচর্ষ্ঠাকে 

ট্রান্সফ্ার েরার েেয রথ্কম Provider-প্ে Move Out েরকর্ হকব।  

Provider-এর োকমর পাকশর Move Out বাটকে চিে েরকি Move Out ফ্মডটি ওকপে হকব। ফ্কমড Provider এর োম আকর্ 

প্থ্কে উকেখ থ্ােকব।  

 
 

ছচব – Move Out েরা 

 

 

 

এখে Move Out েরার Reason উকেখ েকর Save েরকর্ হব। 

 

 

ছচব – Move Out ফ্মড 

 

➢ Move Out ফ্মড Save েরা হকি ঐ চেচেড ষ্ট Provider-প্ে আকর্র রচর্ষ্ঠাকের Provide-প্ের র্াচিোয় খুুঁকে পাওয়া  াকব ো। 

পুেরায় প্োকো রচর্ষ্ঠাকে  ুক্ত েরকর্ হকি Move In পদ্ধচর্ অেুসরণ েরকর্ হকব। 
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Move Out Request 
 
 

প্োকো Provider  চে আকর্ প্থ্কেই অপর প্োকো রচর্ষ্ঠাকের সাকথ্  ুক্ত থ্াকেে র্কব র্াকে সরাসচর Move In েরা  াকব ো। এেেে 

Provider প্েবিমাত্র এেটি Sanctioned Post এর সাকথ্  ুক্ত থ্ােকর্ পারকবে। আর অপর প্োকো Facility প্থ্কে Move In 

েরার পূকবড অবশযই ঐ Facility প্থ্কে Move Out েরকর্ হকব এবং ঐ এর্চমকের অেুমচর্ চেকর্ হকব। এছাড়া MIS এর্চমেরাও এ 

োেটি েকর চেকর্ পারকবে।  
 

Move In েরার সময়  চে এমে প্োকো Provider চেবডািে েরা হয় প্  আকর্ প্থ্কে অপর রচর্ষ্ঠাকে রকয়কছ, প্সকিকত্র Move In 

ফ্মড Save েরা হকি প্সটি সম্পন্ন হকব ো। একিকত্র রথ্কম Move Out Request েরকর্ হকব।  
 

 

প্োকো Provider-প্ে Move Out Request েরার েেয চেকির র্াপগুকিা অেুসরণ েরকর্ হকব- 
 

• DGHS-MIS HRIS             Dashboard           Providers  

 

 

ছচব – Facility Dashboard 

• Search বকে Provider এর আইচর্, োম, প্ফ্াে েম্বর ইর্যাচের প্ কোে এেটি চিখুে। 

 

 

ছচব - Move Out Request Form 
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• DETAILS        Request to Move Out         GO No.        GO Date         Reason         Save 

 

ছচব - Move Out Request-এ Providers Search Form 

 

ছচব - Move Out Request Form 

 

ছচব - Move Out Request Form 
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How to Add Additional Roles (Additional Roles সং ুক্ত েরা) 
 

চেভাকব Additional Role select েরকবে? আপচে আপোর েেয রেত্ত user name চেকয় login েকর উপকর বামচেকে DGHS-

MIS HRIS-এ চিে েরুে। র্ারপর চেেচেকে দৃশযমাে Additional Roles ঘরটিকর্ চিে েরুে। 

 

 
 

 

ছচব -  Adding Additional Roles Report 

 

 

উপকর বামপাকশ Create বাটকে click েরুে। 
 

 
 

চেকির page-টি open হকব (পরবর্ী পৃষ্ঠা দ্রষ্টবয)। 
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সেগুলো ঘর পূরণ িলর Save োটলন click িরুন। 
 

 
 

 

** এোড়াও Sanction Post এর Show Staff List গেলিও উপলরর প্রকিয়া সম্পন্ন িলর Assign Additional Roles িরা 
যালে। 
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HRIS এর Additional Role-এর ররপ োর্ট  দেখো: 

 
আপনার প্রশৈষ্ঠারন Additional Role থ্াো Provider হের ৈথয  আপরডট করার জনয  Left প্মেু প্থ্কে Additional Roles In  এ শিক 

করুন। 

 

 
 

উক্ত প্রশৈষ্ঠারনর Additional Role এ থ্াো Provider List আসরি।  
 

 

 
 

 

 

 

একজন Provider এর োকম চিে েকর র্ার বাকয়ার্াটা আপকর্ট েরা  াকব। 

 

 
 

 



HRIS User Manual V4.0  19 | P a g e  

 

 

HR Status Report 
 

আপোর রচর্ষ্ঠাকের সেি Provider এর র্থ্য এেসাকথ্ প্পকর্ ও চরে েরকর্ হকি বাম চেকের প্মেু প্থ্কে HR Status Report 

চিে েরুে। 

 
 

 

ছচব -  HR Status Report চিংে 

 

HR Status Report এর Run বাটকে চিে েরুে। 
 

 

ছচব -  HR Status Report 

 

এখে চেকির ছচবর মর্ এেটা চরকপাটড  প্েখকর্ পাকবে। এখাে প্থ্কে একেি আইেকে চিে েকর ফ্াইিটি একেি-এ Export েরুে।  
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ছচব -  HR Status Report 

 
এখে চরোর আইেকে চিে েকর চেকির ছচবর মর্ চরকপাটটি প্েখুে এবং চরকপাকটড র উপকরর র্াে পাকশ Print this page বাটকে চিে 

েকর চরে েরুে। 

     

 

 

ছচব -  HR Status Report চরে চরচভউ 
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Open Support Ticket 
 

 

"সাকপাটড  টিকেট" বাংিাকেকশর স্বাস্থয বযবস্থাপোয় এে অেেয সংক ােে। চর্চেটাি স্বাস্থযবযবস্থা র্কড় প্র্ািা এেং প্েকশর সবডস্তকর স্বাস্থযকসবা 

চেচির্েরকণর িকিয স্বাস্থয রশাসেকে সমকয়াপক ার্ী ও অচর্ের্র সমৃদ্ধ েকর প্র্ািা হকে। এই পচরেল্পোর র্ারাবাচহের্াকর্ই স্বাস্থয অচর্েপ্তর 

সাকপাটড  টিকেট পচরকসবা িািু েকরকছ। 

 

রশাসচেে োরকে অচর্েপ্তর প্থ্কে শুরু েকর স্বাস্থয চবভাকর্র চবচভন্ন প ডাকয়র েমডের্ড াকের োকছ প্  সেি আকবেে েরকর্ হকর্া বা িাচহো 

প্ররণ েরকর্ হকর্া, র্া অেিাইকে সমার্াকের েেয সাকপাটড  টিকেট পচরকসবার রিিে েরা হকয়কছ। 

 

এই বযবস্থায় োর্ে চেভড র এবং সময়সাকপি েচথ্বযবস্থাপোর পচরবকর্ড  র ুচক্ত চেভড র দ্রুর্ চেষ্পন্নক ার্য বযবস্থা িািু েরা হকয়কছ। 

 

ইকর্ামকর্যই স্বল্প পচরসকর এমআইএস এর চেষ্পচত্তক ার্য রশাসচেে ও অেযােয চবষয়াচে সাকপাটড  টিকেট পচরকসবার আওর্ায় অর্যন্ত সফ্িভাকব 

চেষ্পচত্ত েরা হকে। পূকবড এ সেি চবষকয় চেষ্পচত্তেরকণ েীঘডসূচত্রর্ার অবোশ চছকিা। সাকপাটড  টিকেট প্সই েীঘডসূচত্রর্া ও সময়কিপেকে হ্রাসপূবডে 

স্বাস্থয রশাসকের দেেচিে চিয়াকেৌশিকে অচভেব এবং আকরা র্চর্শীি েকরকছ। ফ্কি খুব সহকেই চবচভন্ন স্তকর উদ্ভূর্ রশাসচেে, 

মােবসম্পেসংিান্ত ও অেযােয োোচবর্ সমসযা খুব সহকেই সুচেচেড ষ্ট রশাসচেে রর্াকের োকছ উত্থাচপর্ হকয় চেষ্পচত্ত হবার রয়াস প্পকয়কছ। 

  
চর্চেটাি বাংিাকেশ র্কড় প্র্ািার প্  রর্যকয় র্ণরোর্ন্ত্রী বাংিাকেশ সরোর োে েকর  াকে, স্বাস্থয অচর্েপ্তর প্সই েয় াত্রায় অগ্রর্ণয ভূচমো 

পািে েরকছ। অচর্েপ্তর এর েকবার্র সংক ােে সাকপাটড  টিকেট প্সই চর্চেটাি স্বাস্থয বযবস্থাপোর পথ্কে সুর্ম েকর িকিকছ রচর্চেয়র্। 

  
স্বাস্থযঅচর্েপ্তকররঅর্ীেস্তক কোেরচর্ষ্ঠাকেরচবকশষফ্যাচসচিটিঅযার্চমের্ারএইিআরএমআইচর্বযবহারেকররশাসচেেসেিচবষকয়রউদ্ভূর্সমসযা

চেরসকেরেেযস্বাস্থযঅচর্েপ্তকররের্ড াবযাচক্তকেরোকছসাকপাটড টিকেটপাঠাকর্পারকবে। 
 

শুরু্ র্াই ো, সাকপাটড  টিকেটটি পাঠাকোর সাকথ্ সাকথ্ই প্সটি সুচেচেড ষ্ট উর্ধ্ড র্ে েমডের্ড ার এইিআরএম র্যাশকবাকর্ড  প্শা' েরকব। প্ররণোরী 

সহকেই োেকর্ পারকবে র্ার সাকপাটড  টিকেটটি ঠিে প্োথ্ায় অবস্থাে েরকছ এবং টিকেটটির বর্ড মাে অবস্থা েী (New / Pending / Solved 

/ Closed)  

 

সাকপাটড  টিকেটটির সাকথ্ সংচিষ্ট প্ কোে ফ্াইি আপকিাকর্র সুক ার্ থ্ােকব চসকেমটিকর্। শুরু্ র্াই েয়, সাকপাটড  টিকেকটর চবষয়টিকে চঘকর 

সংচিষ্ট মহি িযাট বকের মার্যকম সংিাপ আোে-রোেও েরকর্ পারকব ে। 

 
ইচর্মকর্যই অচর্েপ্তর প ডাকয় সাকপাটড  টিকেট সিচভং েচমটি র্ঠকের োে িিকছ। এই েচমটিগুকিাকর্ রর্াকের োচয়ত্ব পািে েরকবে এেেে 
পচরিািে বা িাইে চর্করেটর। েচমটির সেসয চহকসকব থ্ােকবে উপ-পচরিািে, সহোরী-পচরিািে এবং আইটি চবকশষজ্ঞবৃি। সাকপাটড  টিকেট 
পচরকসবায় সেি োচরর্রী সহায়র্াও প্ট্রচেং প্েকব স্বাস্থয অচর্েপ্তকরর প্ো-অচর্ড কেশে প্সি। 

 
আপার্র্ঃ পরীিামূিেভাকব স্বাস্থয অচর্েপ্তকরর এমআইএস োচরর্রী সহায়র্া ও অেিাইে এইিআরএম সংিান্ত চবষয়াচে সাকপাটড  টিকেট মার্যকম 

সফ্িভাকব চেষ্পচত্ত েরকছ। 
 
রশাসচেে স্থচবরর্া চেংবা োপ্তচরে োকের মন্থর েশা োটিকয় প্র্ািার েেয উদ্ভূর্ োোচবর্ সমসযা এেটি িযাটফ্কমডর মার্যকম স্বে সুস্পষ্ট ো ডেরী 

ও দ্রুর্ সমার্াে এর এে অেেয উপায় এই সাকপাটড  টিকেট। সাকপাটড  টিকেকটর মার্যকম পূকবডর েচথ্/আকবেে পদ্ধচর্র েটিির্া সমূ্পণডভাকবই িাঘব 

েরা সম্ভব হকব। একর্ েকর এেচেকে প্ মে শ্রম ও সময়-এর সাশ্রয় হকব,  অপরচেকে রশাসে উদ্ভূর্ পচরচস্থচর্ ও সমসযা প্মাোকবিায় অচর্ে 
ো ডের ভূচমো রাখকর্ সফ্ি হকব। 
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সাকপাটড  টিকেট এর মার্যকম েী েী চবষকয়র চেষ্পচত্ত হকব? 

 
১। রশাসচেে ও সংচিষ্ট চবষয়াচে 

২। প্রার্ চেয়ন্ত্রে সংিান্ত চবষয়াচে 

৩। অথ্ড, বাকেট ও অচর্ট সংিান্ত চবষয়াচে 

৪। রাথ্চমে স্বাস্থয পচরি ডা সংিান্ত চবষয়াচে 

৫। পচরেল্পো ও র্কবষণা সংিান্ত চবষয়াচে 

৬। চিচেৎসা চশিা সংিান্ত চবষয়াচে 

৭। হাসপার্াি সংিান্ত চবষয়াচে 

৮। েচমউচেটি চিচেে সংিান্ত চবষয়াচে 

৯। স্বাস্থয েেশচক্ত সংিান্ত চবষয়াচে 

১০। ভাডার ও সরবরাহ সংিান্ত চবষয়াচে 

১১। ইচপআই ও অেযােয টীোোে সংিান্ত চবষয়াচে 

১২। োচরর্রী সহায়র্া – সফ্টওয়ার ও হার্ড ওয়ার 

১৩। মােবসম্পে বযবস্থাপো  

১৪।  ােবাহে সংিান্ত চবষয়াচে 

১৫। চরকপাটিড ং সংিান্ত  চবষয়াচে 

১৬। চবচবর্ 

 

 

 

 েীভাকব সাকপাটড  টিকেট দর্চর েরকবে ও পাঠাকবে: 

 

সরাসচর এই চিকে https://hrm.dghs.gov.bd/supporttickets রকবশ েরকি সাকপাটড  টিকেট List of Support Ticket এ রকবশ 
েরা  াকব।  

 
 

 

অথ্বা ফ্যাচসচিটি অযার্চমে বৃি র্াকের এইিআরএম আইচর্ বযবহার েকর সরাসচর র্যাশকবার্ড  প্থ্কে সাকপাটড  টিকেট মচর্উকি ঢুেকর্ পারকবে। 

 
 

https://hrm.dghs.gov.bd/supporttickets
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এরপর বাম পাকশর Create Support Ticket টযাবটি চিে েরকিই এেটি েরু্ে সাকপাটড  টিকেট দর্রী েরা  াকব। 

 

এখাকে চিে েরার পকর Support Ticket Detailsোকমর উইকডাটি খুিকব। 
 

 
 

সাকপাটড  টিকেকটর Subjectটি বাংিা বা ইংকরেীকর্ চিখকর্ হকব। Concern Department/ Personএর প্মেুয প্থ্কে অভীষ্ট অপশে 

চসকিক্ট েরকর্ হকব। বর্ড মাকে চেকনাক্ত সাকপাটড  টিকেট সিচভং অকথ্াচরটি (Support Ticket Solving Authority, STSA )এর পে 

Concern Department/Person(Parent Category)-প্র্ সচন্নকবচশর্ েরা হকয়কছ। 

1. Director general 

2. ADG (Planning &Research) 

3. ADG (Administration) 

4. Director (Admin) 

5. Director (Finance) 

6. Director (CMSD) 

7. Director (Medical Education) 
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8. Director (Hospital) 

9. Director (Disease Control) 

10. Director (MBDC) 

11. Director (NASP) 

12. Director (MIS) 

13. Director (PHC) 

14. Director (IPHN) 

15. Director (Planning & Research) 

16. Director (Homeo&Traditional medicine) 

17. Director (Dental) 

18. Line Director (CBHC) 

19. Line Director (NCDC) 

20. Line Director (NEC) 

Sub-Category প্মেুয প্থ্কে চেচেড ষ্ট অপশে চসকিক্ট েরকর্ হকব। এখাকে চেচেড ষ্ট েযাকটর্রী খুুঁকে ো প্পকি Othersএ চিে েরুে। আপোর 

প্মাবাইি েম্বর রকবশ েরাে। আপোর রচর্ষ্ঠাে চেবডািে েরুে। Detailsপ্টেটবকে আপোর রকয়ােেীয় বক্তবয সংকিকপ চিখুে। 

েমডের্ড া/েমডিারীকের োম উকেখ েরকি অবশযই র্াকের প্োর্, প্মাবাইি েম্বর, পোয়কের স্থাে ও পকের োম উকেখ েরুে। অেযােয প্টেট বে 

চফ্িআপ েকর এবং রকয়ােেমকর্া Uploadসম্পন্ন েকর SAVEঅপশেটি িাপকর্ হকব। এেটি র্ায়াির্ বকে Successful প্িখাটি 

প্েখাকিই চেচির্ হকবে আপোর সাকপাটড  টিকেট প্ররণ সম্পন্ন হকয়কছ। 

 

 সাকপাটড  টিকেট চেষ্পচত্ত : 
 

১।  র্যাশকবাকর্ড  সাকপাটড  টিকেট রকবশ এর সাকথ্ সাকথ্ই র্া চেষ্পচত্তকর্ র্ৎপর হকর্ হকব। 

২।  র্যাশকবাকর্ড  আসা সাকপাটড  টিকেটগুকিা এসটিএস বৃকির সামকে রথ্কমই NEW েযাটাস রেশডে েরকব। 

৩।  সাকপাটড  টিকেটটি র্াৎিচণেভাকবই চেষ্পচত্ত েরা সম্ভব হকি, র্া চেষ্পচত্ত েরকর্ হকব এবং সাকপাটড  টিকেট এর েযাটাসটি পচরবর্ড ে েকর 

CLOSED েকর চেকর্ হকব। 

 
৪।  সাকপাটড  টিকেট সংিান্ত প্োে চবষকয় সাকপাটড  টিকেট প্ররণোরীর সাকথ্ রেত্ত প্মাবাইি েম্বকর প্ ার্াক ার্ েরকর্ হকব। 
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৫।  সাকপাটড  টিকেট সংিান্ত চবষকয় আন্তঃেপ্তর বা আন্তঃচবভার্ প্ ার্াক াকর্র রকয়ােে হকি এসটিএস বৃি অেচর্চবিকম্ব প্সই প্ ার্াক ার্ সম্পন্ন 

েরকবে। 

৬।  প্োে োরকে সাকপাটড  টিকেট চেষ্পচত্তকর্ চবিম্ব হকি সাকপাটড  টিকেটটির েযাটাস NEW প্থ্কে পচরবর্ড ে েকর IN PROGRESS 

চেকর্ হকব। 

৭।  অচেষ্পচত্তক ার্য বা চেষ্পচত্তোিীে সমকয়র সাকপাটড  টিকেট গুকিার চেষ্পচত্ত চবিম্ব হবার োরে বা অেযােয চবষয় ADD NEW 

MESSAGEএর মার্যকম এবং ইকমইকির মার্যকম (চবস্তাচরর্ রকয়ােকে) সাকপাটড  টিকেট প্ররণোরীকে অবশযই োোকর্ হকব। 

 

এই র্রকের বার্ড া প্িখা প্ কর্ পাকরঃ  “আপোর সাকপাটড  টিকেটটি আমাকের এসটিএস টীকমর োকছ প্পৌকছকছ এবং এই চবষকয় আমরা োে 

েরচছ। প্ কোে রকয়ােকে আমরা প্মাবাইি বা ইকমইকির মার্যকম প্ ার্াক ার্ েরকর্ পাচর। অেুগ্রহপূবডে এই সময়টুকু দর্ক ডযর সাকথ্ অকপিা 

েকর সহক াচর্র্া েরুে” 

অথ্বা 

“আপোর প্রচরর্ সাকপাটড  টিকেটটি চেষ্পচত্ত রচিয়ার মকর্য রকয়কছ। অেুগ্রহ েকর অকপিা েরুে। প্  প্োে রকয়ােকে আমরা 

প্মাবাইকি/ইকমইকি প্ ার্াক ার্ েরকবা” 

 

HRIS Decease: 
 

হকান Provider মারা হেরল ৈার হপ্রাফাইল হথরক Decease িাটরন শিক কররৈ হরি। ৈার মৃরু্য র্াচরখ, মৃরু্যর োরণ উকেখ েকর save িাটরন শিক 

করুন। 

 
 

 
 

 

 

HRIS Retire: 
 
প্োে provider  অিসরর হেরল ৈার িারয়াডাটা ওরপন করর Retire িাটরন শিক করুন। 
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HRIS Deputation: 
 
Central HRIS এ দুই র্রকের deputation পদ্ধচর্ আকছ। ১) Study Deputation এিং ২) Working Deputation 

 

১) Study Deputation: Provider এর প্রাফ্াইি প্থ্কে Deputation হটি এ শিক করুন। Add New Deputation বাটকে চিে 
েরুে। Deputation Type এ Study Deputation চসকিক্ট েরুে। 

 

 

 
২) Working Deputation: Provider এর প্রাফ্াইি প্থ্কে Deputation হটি এ শিক করুন। Add New Deputation বাটকে চিে 
েরুে।  Deputation Type এ Working Deputation চসকিক্ট েরুে।
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HRIS Online Application: 
 

স্বাস্থ্য অকিদপ্তলরর অন্তেডত সিে িেডিতডা-িেডোরীর নানকেি আলেদন সহজতর এেং প্রযকুিকনভডর িরলণর উলেলে অনোইলন 
সিে প্রিার আলেদন গ্রহণ এেং কনষ্পকি িরা হলে।এই িাযডিেকট ২০১৭ সালের েলিয োেু হলে। অনোইন আলেদন 
ফেডগুলো প্রলতযলির এইেআরএে এিাউলটটর application অপশলন গেলে পাওয়া যালে। িেডিতডা-িেডোরী তার 
প্রলয়াজনীয় ফেডকট অনোইলন পরূণ িলর সংযুকিসহ জো কদলেন।  কেকভন্ন পযডালয়র কনয়ন্ত্রণিারী িততডপক্ষ আলেদনকট কনষ্পকি 
িরলেন অেো তাাঁর উর্ধ্ডতন িততডপলক্ষর কনিট অগ্রেতডী িরলেন। এভালে উপলজো, গজো ো কেভােীয় পযডালয় িততডপক্ষ হলয় 
স্বাস্থ্য অকিদপ্তলর আলেদন কনষ্পকি হলে। তলে প্রােকেি পযডালয় অনোইলন আলেদন কনষ্পকি শুিুোত্র স্বাস্থ্য অকিদপ্তলর িরা 
হলে। পযডায়িলে অন্য সিে কেষলয় আলেদন অনোইলনর োিযলে হলে এেং স্বাস্থ্য অকিদপ্তলরর অিীনস্ত অন্যান্য অকফলস 
(কেভােীয় পকরোেলির িাযডােয়, কসকভে সাজডলনর িাযডােয়, ইউএইেএফকপও-র িাযডােয় ইতযাকদ-লত) অনাোইলন আলেদন 
কনষ্পকিিরণ েযেস্থ্া োেু হলে। প্রােকেি পযডালয় েদেী/ পদায়ন প্রােডী তাাঁর আলেদন যোযে িততডপলক্ষর োিযলে অগ্রায়ন িলর 
আলেদনপত্র, অগ্রায়লনর িােজ এেং অন্যান্য প্রলয়াজনীয় প্রোণাকদ স্ক্যান িলর আপলোর্ িরলেন। আলেদনকট স্বাস্থ্য 
অকিদপ্তলরর যোযে িততডপক্ষ কনষ্পকি িলর আলেদনিারীলি কনষ্পকির ফোফে অেকহত িরলেন।  
 

অনোইন আলেদন কনষ্পকিিরণ গলা-োটডঃ  
                                                              
                                                                                   (তারিা কেকিত কনষ্পকি* স্তরগুলো পযডায়িলে োেু হলে) 
 
    অগ্রায়ন  
 
 
 

  
অগ্রায়ন  

 
 
 
 
 
    অগ্রায়ন 
 
 
 
 
 
 
      অগ্রায়ন 

এইেআরএে-এ আলেদন 

কনয়ন্ত্রণিারী িততডপক্ষ  
(লযেনঃ ইউএইেএফকপও) 

কনষ্পকি*  

উর্ধ্ডতন িততডপক্ষ  
(লযেনঃ কসকভে সাজডন) 

উর্ধ্ডতন িততডপক্ষ   
(লযেনঃ কেভােীয় পকরোেি, স্বাস্থ্য) 

উর্ধ্ডতন িততডপক্ষ   
(লযেনঃ পকরোেি প্রশাসন,  
স্বাস্থ্য অকিদপ্তর)  
 

উর্ধ্ডতন িততডপক্ষ   
(লযেনঃ েহাপকরোেি,  
স্বাস্থ্য অকিদপ্তর) 

কনষ্পকি*  

কনষ্পকি*  

কনষ্পকি*  

কনষ্পকি*  
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আলেদনিারীর যা জানা প্রলয়াজন  

কি িারলণ এই ফেড পরূণ িরলেন? 
  - গেকনং অেো অন্য গযলিান িারলণ েদকে প্রলয়াজন হলে। 
  - পলদান্নকতর জন্য। 
  -লপনশলনর জন্য। 
  -নানাকেি েুকটর জন্য। 
  -কেলয়ন-এর জন্য। 
  -অিীনস্থ্ িেডিতডা-িেডোরীর কেরুলদ্ধ কেভােীয় পদলক্ষপ গনোর জন্য। 
  -অন্যান্য গয গিান প্রলয়াজলন।  
  
িারা এই ফেড পরূণ িরলত পারলেন? 
- স্বাস্থ্য অকিদপ্তলরর সিে গগ্রর্ এর িেডিতডা-িেডোরীেতন্দ।  
 
পরূণিতত ফরে গিাোয় জো কদলেন? 
 -একট আপনার এইেআরএে এ সংযুি এিকট ফেড, যা আপকন কনলদডকশত উপালয় পূরণ িলর আপলোর্ িরলে তা  
আপনালি আর অন্য গিাোও জো কদলত হলেনা। 
 
অন্যান্য প্রাসংকেি তেয 
• সফেভালে আলেদন গপ্ররলনর পর আলেদনিারী এিকট কনকিতিরণ োতডা পালেন। 
• অকিদপ্তলর তার আলেদন েঞ্জুর হলে ো না হলে উভয়লক্ষলত্র  আলেদনিারী এইেআরএে-এ প্রদানিতত  তার গোোইে 

নম্বলর এিকট কু্ষলদ োতডা পালেন।  
• ই-লেইে এ সংযুি কনলদডকশিা অনুসরণ িলর অনোইলন আলেদলনর ফেড ও কনলদডকশিা  পাওয়া যালে । 
• আলেদন ফেড এ সিে তলেযর েস্তুকনষ্ঠতা আলেদনিারী কনকিত িরলেন। 

 

গযভালে আলেদন ফেড পরূণ িরলেন 
 

আলেদন পত্র অনোইলন পূরণ িরার জন্য নীলের িাপগুলো এলি এলি অনুসরণ িরুন। 
 

• স্ব স্ব এইেআরএে এিাউলটট প্রলেশ িলর উপলর Application অপশলন কিি িরলত হলে। এলত আলেদলনর 
ফেডকট েলে আসলে। এরপর ফলেডর ফাাঁিা ঘরগুলো প্রােডী কনভুডেভালে পূরণ িরলেন। 

• স্ব স্ব এইেআরএে এিাউলটট প্রলেশ িরলে আপকন Dashboard গপইজ-এ প্রলেশ িরলেন। আপকন আপনার 

েযকিেত গপ্রাফাইে গদখলত োইলে োেকদলি উপলর “Access Profile” –এ কিি িরুন। আপকন েদেীর 

জন্য আলেদন িরলত োইলে “Add New Transfer Application” এ কিি িরুন। আপকন েদেী 

েযতীত অন্য গিান িারলণ গিান আলেদন িরলত োইলে “Add new Application” এ কিি িরুন।  
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• Add New Application অথ্বা Add New Transfer Application অপশলন কিি িরলে  আলেদলনর 

ফেডকট েলে আসলে।  
•  Online Application System এ প্রলেশ িরলে আপকন কনলের স্বােত োতডাকট পালেন।  

“Welcome to online application system. Before proceeding please make sure you have updated 

HRIS profile and required scanned documents related to your application. Once submitted 

you can not change. ” / “ফেড পূরণ শুরু িরার আলে আপনার এইেআরএে, কপকর্এস, অনোইন 

একসআর হােনাোদ িলর কনন এেং অন্যান্য প্রলয়াজনীয় িােজ-পত্রাকদ স্ক্যান িরা আলে কিনা কনকিত হলয় কনন। 
এিোর আলেদন সােকেট হলয় গেলে আপকন আলেদলন আর গিান পকরেতডন আনলত পারলেন না।” 

• আপকন কি উলেলে আলেদন িরলত োইলেন তা কনিডারণ িরুন (লযেনঃ প্রলোশন, েদেী/ পদায়ন, গিান 
আলদলশর গিান তেয সংলশািন, গিান আলদশ, গপনশন, েুকট, কেলয়ন, গপ্রষণ, কেভােীয় পদলক্ষপ গনয়ার জন্য 
ইতযাকদ)। আপনার জন্য প্রলযাজয িারলণর পালশর গেি-েেকটলত কটি কেি কদন।  

• আপকন িার েরাের আলেদনকট িরলত োইলেন তার পদেী গেলে কনন। গযেনঃ স্বাস্থ্য সকেে, স্বাস্থ্য ও পকরোর 
িেযাণ েন্ত্রণােয়; েহাপকরোেি, স্বাস্থ্য অকিদপ্তর; কেভােীয় পকরোেি, ......... কেভাে; কসকভে সাজডন,............; 
ইউএইেএফকপও,............ উপলজো স্বাস্থ্য িেলেে; পকরোেি,............ প্রকতষ্ঠান প্রিান ইতযাকদ।  

• আলেদলনর কেষয়ঃ সংলক্ষলপ কেখুন 
• আপনার েিেয সংলক্ষলপ কেখনু (৪০০ শলের োলে) 
• আপকন যকদ পলদান্নকতর জন্য আলেদন িলর োলিন তলে কনলের ঘরগুলো পূরণ িরুনঃ 

➢ আপকন গিান পলদ পলদান্নকত োন?  
➢ এই পলদর জন্য আপনার গযােযতা কি? (কেখনু)  

 
• আপকন যকদ েদেী/ পদায়লনর জন্য আলেদন িলর োলিন, তাহলে কনলের ঘরগুলো পূরণ িরুনঃ 

➢ আপকন গিাোয় েদেী হলয় গযলত োন? (আপকন আপনার পেন্দ অনুযায়ী সলেডাচ্চ কতনকট প্রকতষ্ঠান উলেখ 
িরলত পারলেন)। আপকন facility registry- র সাহাযয কনলয় আপনার িাকিত প্রকতষ্ঠান খুাঁলজ কনলত 
পালরন।   

➢ আপকন গিন এই েদেী/ পদায়ন োন? (সংলক্ষলপ কেখুন)  
• আপনার আলেদনকট প্রেলে গি অগ্রায়ন িরলেন? কনলের অপশনগুলো গেলি এিকট কেকিত িরুনঃ 

➢ অগ্রায়লনর প্রলয়াজন গনই, আলেদনপত্রকট আোর প্রকতষ্ঠালনই কনষ্পকি হলে। 
➢ আোর প্রকতষ্ঠান প্রিান  
 

• আপনার জন্য প্রলযাজয িােজ-পত্রাকদর স্ক্যান িকপ আপলোর্ িরুন। প্রকতকট িােজ আপলোলর্র আলে আপকন কি 
আপলোর্ িরলেন তা কসলেক্ট িরুন। (লযেনঃ অগ্রায়ন, ......)  

• ফেডকট জো গদোর আলে পনুকনডরীক্ষণ িরুন।  
• সফেভালে ফেড জো গদয়া হলে আপকন এিকট োতডা পালেন।  
• আপনার আলেদলনর েূড়ান্ত কনষ্পকি হলে িততডপলক্ষর কসদ্ধান্ত জাকনলয় আপনালি এিকট োতডা গদয়া হলে।  
• অনোইন আলেদন সংিান্ত গিান সেস্যার সম্মুখীন হলে এেআইএস-এর সংকিষ্ট েযকিেলেডর সকহত গযাোলযাে 

িরুন। এোড়া আলরিকট গহল্প োইন-  
 

িততডপলক্ষর জন্য কনলদডশনা 
 

• প্রকতষ্ঠান প্রিান তার ই-লেইলে এিকট কনকদডষ্ট স্থ্ালন এিকট অেেতিরণ োতডা পালেন। োতডাকট খেুলে কতকন 
িেডিতডা-িেডোরীর িরা আলেদনপত্রকট গদখলত পারলেন।  

• প্রকতষ্ঠান প্রিান আলেদন অগ্রায়লনর সেয় আলেদলনর গপ্রকক্ষলত তার েতােত প্রদান িরলেন। 

• আলেদনপত্রকট পলড় কতকন নীলের গয গিান এিকট অপশন কেকিত িরলেন, গযেনঃ 
➢ আকেই কনষ্পকিিারী িততডপক্ষ 
➢ আকে কনষ্পকিিারী িততডপক্ষ নই, আলেদনকট অগ্রায়ন িরা প্রলয়াজন 
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• যকদ প্রকতষ্ঠান প্রিান ‘আলেদনকট অগ্রায়ন িরা প্রলয়াজন’ অপশনকট কেকিত িলরন, তলে আলেদনকট িার েরাের 
অগ্রায়ন িরলত োন তা কেকিত িরলেন।  

• যকদ আলেদনকট গিান িারলণ (লযেনঃ প্রলয়াজনীয় তেয না োিা, প্রলয়াজনীয় িােজ-পত্র আপলোর্ না িরা 
ইতযাকদ) পুনরায় অিস্তন িততডপলক্ষর দতকষ্ট আিষডণ প্রলয়াজন হয় ো আলেদনিারীর কনিট গপ্ররলণর প্রলয়াজন হয়, 
তলে িততডপক্ষ গসকট অিস্তন িততডপলক্ষর ো আলেদনিারীর কনিট গফরত পাঠালত পারলেন।   

• আপকন আলেদনিারীর কপকর্এস ইতযাকদ গদখলত োইলে .........  
• আলেদনকট কনষ্পকি না হওয়া পযডন্ত এই পযডায়িে েেলত োিলে।  
• কনষ্পকিিারী িততডপক্ষ আলেদনকট কনষ্পকি িরার জন্য প্রলয়াজনীয় পদলক্ষপ গনলেন।আলেদনকটর কনষ্পকি 

প্রকিয়ািীন োিািালে গি/িারা আলেদন িালপ িালপ  প্রকিয়ািরণ িরলেন তা পযডায়িলে কেকিত িলর 
আলেদনকট অগ্রায়ন িরলত হলে।  

• আলেদন কনষ্পকি িলর এিকট েড়ূান্ত কসদ্ধালন্ত উপনীত হলয় গসকট কেকিত িরলত হলে, গযেনঃ (লনাট, েঞ্জুর অেো 
না-েঞ্জুর) 

• সেগ্র প্রকিয়া সম্পন্ন হলয় েড়ূান্ত কসদ্ধান্ত হোর পর আলেদনিারীর কনিট এিকট োতডা গপ াঁোলে।   

 

স্বাস্থ্য অকিদপ্তলরর জন্য কনলদডকশিা 
 
• স্বাস্থ্য অকিদপ্তলরর যোযে িততডপলক্ষর োিযলে অনোইন আলেদনকট কনষ্পকি হলে। 
• পকরোেি (প্রশাসন) েলহাদয় তাাঁর অকফলস সংকিষ্ট উপ-পকরোেি এেং সহিারী পকরোেি েলহাদয়লদর কনলয় 

এিলত্র আলেদনকট কেলেেনা িরলেন।  
• আলেদন েঞ্জুর হলে ফাইে গনাট ততকর িলর েহাপকরোেি েলহাদলয়র সম্মকত/ স্বাক্ষলরর জন্য গপ্ররণ িরা হলে। 

েহাপকরোেি েলহাদলয়র সম্মকত/ স্বাক্ষলরর পলর আলেদলনর গপ্রকক্ষলত পকরোেি (প্রশাসন) েলহাদয় আলদশ জাকর 
িরলেন। আলদশকট আলেদনিারীর এইেআরএে এিাউলটট গপ্ররণ িরা হলে। এলত গটিকনিযাে কটে সহায়তা 
প্রদান িরলেন।  

• আলেদন না-েঞ্জুর হলে পকরোেি (প্রশাসন) েলহাদয় গটিকনিযাে কটেলি অেকহত িরলেন। 

• আলেদন েঞ্জুর অেো না-েঞ্জুর উভয় গক্ষলত্র আলেদনিারীলি তাাঁর এইেআরএে এিাউলটট সরেরাহিতত গোোইে 
নম্বলর কু্ষলদ োতডা পাকঠলয় কনকিত িরা হলে।  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


