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এইচআরএম (HRM) ও পিপিএস (PDS) সম্পপকিত সচরাচর পিজ্ঞাসা ও উত্তর 

(ভাস িনঃ ২০১৮০১২৯) 

 

 

 
প্রশ্নঃ এইচআরএম পক? 

 এটি একটি অনালাইনপভপত্তক সফটওয়্যার যার মাধ্যমম স্বাস্থ্য অপিদপ্তমরর আিীমন কম িরত সকল কম িকতিা-কম িচারী 

এমনপক সকল প্রপতষ্ঠামনর ব্যবস্থ্ািনা অনলাইমন ও পিপিটাল প্রপিয়্ায়্ করা যায়্। এটিমক পিপিটাল মানব সম্পদ 

ব্যবস্থ্ািনা বলা যযমত িামর। এটির ঠিকানা https://hrm.dghs.gov.bd/ । পনপদ িস্ট আইপি ও িাসওয়্াি ি 

পদময়্ এই ব্যবস্থ্ায়্ প্রমবশ করা যায়্। 

 

প্রশ্নঃ এইচ আর এই এস পক? 

 এইচআরএইএস বা HRIS হমে সফটওয়্যারটির নাম (Human Resource Information 

System) বা সংমেমি HRIS, যার মাধ্যমমই মূলত এইচআরএম বা মানব সম্পদ ব্যবস্থ্ািনার সকল কাি করা 

হমে। যসই অমথ ি HRIS ও HRM একই। উমযযখ্য কািমক আমরা সহি করার িন্য এই সফটওয়্যামরর উন্নয়্ণ 

প্রপিয়্া চলমান, বতিমামন এর অপফপসয়্াল ভাস িন ৩.০ চলমে।  

 

প্রশ্নঃ পিপিএস পক? 

 পিপিএস (PDS) বা Personal Database System পেল শুধুমাত্র পচপকৎসকমদর িন্য এবং এটি পেল 

একিাপেক তথ্য সংরেমণর প্রপিয়্া। যার ওময়্ব এযমেস হমে  http://pds.dghs.gov.bd/  

 

প্রশ্নঃ পিপিএস থাকমত এইচআরএম যকন? যকানটা ব্যবহার করব? 

 পিপিএস (PDS) পেল শুধুমাত্র পচপকৎসকমদর িন্য এবং এটি পেল একিাপেক যামত প্রমযািয যেমত্র যযমন তমথ্যর 

যাচাই বাোইময়্র সুমযাগ পেলনা যতমপন যসই তথ্যমক অন্যান্য তমথ্যর সামথ তুলনা কমর কামি লাগামনা বা পসদ্ধান্ত গ্রহমণর 

সুমযাগও পেলনা। এোড়াও মন্ত্রণালয়্ ও অন্যান্য পসদ্ধান্তগ্রহণকারী কর্তিিমের দৃপিমত পিপিএস তার গ্রহণমযাগ্যতা 

হাপরময়্পেল। যসপদক যথমক এইচআরএম-এর মাধ্যমম পিপিএস এর সকল কাি আমরা সুন্দরভামব করা যায়্ এবং এই 

তথ্যমক পভন্নভামব কামি লাগামনা যায়্। পিপিএস পেল একটি “স্টযাটিক” প্রপিয়্া, যযখামন এইচআরএম একটি 

“িায়্নাপমক” প্রপিয়্া।  

 

প্রশ্নঃ পিপিএস পক পুমরাপুপর বন্ধ হময়্ যামব? 

 নতুন পসদ্ধান্ত অনুযায়্ী ০১ যফব্রুয়্াপর ২০১৮ এর ির যথমক  পিপিএস সম্পূণ িরূমি বন্ধ হময়্ যামব। যকউ আর তার আই-পি, 

িাসওয়্াি ি ব্যবহার কমর যসখামন প্রমবশ করমত িারমবন না। এ পবষয়্ক অপফস আমদশটির 

পলঙ্ক  http://www.dghs.gov.bd/index.php/bd/home/4792-2017-12-31-12-

15-57  

 

প্রশ্নঃ এইচআরএম পক আগামী ৩১ তাপরমখর ির আর আিমিট করা যামবনা?  

 পিপিএস বন্ধ হময়্ যামে, এইচআরএম নয়্, যামদর এমন পকছু তথ্য আমে যযগুমলা শুধুমাত্র পিপিএস-এই আমে 

এইচআরএম-এ যনই, যসগুমলা ৩১ িানুয়্াপর, ২০১৮ এর মামেই এইচআরএম-এ আিমিট কমর যফলুন। যপদ ৩১ তাপরমখর 

মামে না িামরন তমব যসগুমলা পনমিরা সংরেণ কমর রাখুন (মযমহতু তথ্যগুমলা আর িাওয়্া যামে না) যযন যযমকান 

সময়্ এইচআরএম-এ আিমিট কমর যদয়্া যায়্। এইচ আর এম একটি চলমান প্রপিয়্া, এটি আিমিট করার সুমযাগ 

সবসময়্ই আমে। 

 

 

http://www.dghs.gov.bd/
https://hrm.dghs.gov.bd/
http://pds.dghs.gov.bd/
http://www.dghs.gov.bd/index.php/bd/home/4792-2017-12-31-12-15-57
http://www.dghs.gov.bd/index.php/bd/home/4792-2017-12-31-12-15-57
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প্রশ্নঃ যপ্রাভাইিার (Provider) বলমত পক যবাোয়্? 

 স্বাস্থ্য অপিদপ্তমর কম িরত প্রমতযক সরকাপর কম িকতিা ও কম িচারীমক এইচআরএম-এ এক একিন যপ্রাভাইিার । 

 

প্রশ্নঃ ফযাপসপলটি (Facility) বলমত পক যবাোয়্?  

 প্রপতটি অগ িানাইমিশনমক এইচআরএম-এর ভাষায়্ ফযাপসপলটি বমল। যযমনঃ ঢাকা যমপিমকল কমলি একটি ফযাপসপলটি 

আবার যখাকড়াটি কপমউপনটি পিপনকও একটি ফযাপসপলটি ।  

 

প্রশ্নঃ পকভামব পনমির এইচআরএম- এ লগইন করব/ পকভামব পনমির এইচআরএম যপ্রাফাইল যদখব?  

 

 পিপিএইচএস এর ওময়্ব সাইট যথমক মানব সম্পদ িাটামবি/ HRIS অিশন পিক করমত হমব। তারির 

যপ্রাভাইিামরর ইমমইল এবং িাসওয়্াি ি চাইমব। এইচআরএম এ প্রদত্ত ইমমইল এবং প্রমতযমকর পনিস্ব িাসওয়্াি ি ব্যবহার 

কমর পনমির যপ্রাফাইমল লগ ইন করা যামব। (এটি অবশ্যই যপ্রাভাইিামরর ব্যপিগত ই-মমইল এর িাসওয়্াি ি নয়্, এটি 

এইচআরএম সফটওয়্যামর প্রমবমশর িন্য একটি স্বতন্ত্র িাসওয়্াি ি, তমব যপদ যকউ উভয়্ যেমত্র একই িাসওয়্াি ি ব্যবহার 

কমর থামকন যসটি পভন্ন পবষয়্)  

 

প্রশ্নঃ আপম কখনই আমার িাসওয়্াি ি িাই পন। কারণ পক? 

 এইচআরএম এ প্রদত্ত যমাবাইল নং এ িাসওয়্াি ি যমমসমির মাধ্যমম িাঠামনা হময়্পেল। যপদ আিনার এইচআরএম-এ 

যমাবাইল নম্বর না যদয়্া থামক অথবা যয নম্বর যদয়্া আমে যসটি আর ব্যবহার না কমরন তাহমল এসএমএস নাও যিমত 

িামরন। যমাবাইল নম্বর ঠিক থাকমল এসএমএস যখয়্াল নাও করমত িামরন। যসমেমত্র “Forgot Password” 

অিশন ব্যবহার করমত িামরন। এই অিশন ব্যবহামরর পবস্তাপরত নীমচর উত্তমর যদখুন।  

 

প্রশ্নঃ িাসওয়্াি ি ভূমল পগময়্পে। পকভামব নতুন িাসওয়্াি ি িাব? 

 আিপন এইচআরএম-এর যিইি এ (http://hrm.dghs.gov.bd) পগময়্ “Forgot Password” 

অিশনটি ব্যবহার করুন। যসখামন একটি ইমমইল আইপি চাইমব। এখামন এইচআরএম-এ আিনার যয ইমমইল আইপি 

যদয়্া আমে যসই ইমমইল পদমত হমব। তারির “Get Password” বাটমন পিক করমল যপদ প্রদত্ত ইমমইল এমেস 

এইচআরএম-এ থাকা ইমমইল এমেমসর সামথ পমমল যায়্ তাহমল উি ইমমইল এমেমস একটি িাসওয়্াি ি পরমকাভাপর 

ইমমইল িাঠামনা হমব। এখামন উমযখ্য যয, ইমমইলটি Inbox এ না থাকমল Spam এবং Trash এ খু ুঁিমত 

হমব।  উি ইমমইমল একটি পলংক থাকমব। যসই পলংমক পিক কমর পনমির িাসওয়্াি ি নতুন কমর পনমির িেন্দ মত 

যসট কমর পনমত িারমবন।   

 উমযখ্য যয, যপদ যকান ইমমইল আইপি যপ্রাফাইমল যদয়্া না থামক তাহমল এইভামব িাসওয়্াি ি পরকভাপর করা যামব না। 

যসমেমত্র আমগ এইচআরএম-এ ইমমইল আইপি আিমিট কমর তারির এই প্রপিয়্া অনুসরণ করমত হমব।  

 যপদ এমন হয়্ এইচআরএম-এ যয ই-মমইল আইপি পদময়্পেমলন যসটি আর ব্যবহার কমরন না বা যসটির িাসওয়্াি ি ভুমল 

যগমেন  তমব নতুন একটি সপিয়্  ই-মমইল আইপি খুলুন এবং এইচআরএম-এ যসটি অন্তভু িি করুন। (কারণ এইচআরএম-

এর িাসওয়্াি ি পরকভাপর যমইলটি যপ্রাভাইিামরর তথ্য পহমসমব এইচআরএম-এ যদয়্া ই-মমইল আইপিমতই যামব)  

 

প্রশ্নঃ আমার নতুন যকান অি িার হমল যফামন যসটির যনাটিপফমকশন এসএমএস িাই না যকন?  

 যকান যপ্রাভাইিামরর নতুন আমদশ/ নতুন মুভ ইন / মুভ আউট হমল যসটির একটি যনাটিপফমকশন এসএমএস তার 

এইচআরএম-এ যদয়্া যমাবাইল নাম্বামর যায়্। যপদ এমন হয়্ যসই যফান নাম্বারটি ঐ যপ্রাভাইিার আর ব্যবহার কমরন না 

যসমেমত্র উি যপ্রাভাইিার এসএমএস িামবন না। তাই আিনার সপিয়্ যমাবাইল নাম্বারটিই যকবল এইচআরএম - এ 

অন্তভু িি করুন।  

 

প্রশ্নঃ মুভ ইন (Move In) এবং মুভ আউট (Move Out) বলমত পক যবাোয়্? 

 যকান প্রপতষ্ঠামন িদাপয়্ত হবার ির যসই প্রপতষ্ঠামনর / ফযাপসপলটির অিীমন অন্তভু িি হওয়্ামকই “মুন ইন” বলা হয়্। 

আবার ঐ প্রপতষ্ঠান যথমক অব্যহপত িাবার ির এইচআরএম-এ ঐ প্রপতষ্ঠান বা ফযাপসপলটির পনপদ িি িদ যথমক অন্তভু িপি 

বাপতল করামকই বলা হমে “মুভ আউট”। এটিমক আমামদর ব্যবহাপরক দাপ্তপরক িীবনযাত্রায়্ “যযাগদান” বা “োড়িত্র” 

গ্রহমণর সামথ তুলনা করা যযমত িামর। যসমেমত্র এইচআরএম-এ “মুভ ইন” অথ ি ফযাপসপলটিমত যযাগদান করা আর “মুভ 

আউট” অথ ি ফযাপসপলটি যথমক োড়িত্র যনয়্া।  

 

 

http://hrm.dghs.gov.bd/
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প্রশ্নঃ যলাটিং যপ্রাভাইিার বলমত পক যবাোয়্?  

 যয সকল যপ্রাভাইিারমক যকান ফযাপসপলটির অনুমমাপদত িমদ মুভ ইন করা নাই তাঁমদরমকর যলাটিং যপ্রাভাইিার বমল।  

একিন যপ্রাভাইিার একটি প্রপতষ্ঠান যথমক োড়িত্র পনময়্ মুভ আউট হবার ির তার নতুন কম িস্থ্মল যযাগদান কমর মুভ 

ইন হওয়্ার অন্তব িতীকালীন সমময়্ এই অবস্থ্ায়্ থামকন।  

 

প্রশ্নঃ যকান প্রপতষ্ঠান যথমক তথ্য আিমিট করব? 

 স্বাস্থ্য অপিদপ্তমরর অপিনস্থ্ যযই প্রপতষ্ঠামন কম িরত (অথ িাৎ িদাপয়্ত/ সংযুি/ যিপুমটশমন) আমেন যসখান যথমক তথ্য 

হালনাগাদ করামবন।  

 যপদ যকউ স্বাস্থ্য অপিদপ্তমরর অিীনস্থ্ নয়্ এমন যকান প্রপতষ্ঠামন (মযমন পবএসএসএমইউ) যিপুমটশন/ পলময়্মন থামকন 

তাহমল পতপন স্বাস্থ্য অপিদপ্তর যথমক  তথ্য হালনাগাদ করামবন।  

 

প্রশ্নঃ আপম ওএসপি (স্বাস্থ্য অপিদপ্তর) এবং সংযুপিমত/ যিপুমটশমন স্বাস্থ্য অপিদপ্তমরর অিীনস্থ্ যকান প্রপতষ্ঠামন কম িরত আপে। 

যকান প্রপতষ্ঠান যথমক এইচ আর এম হালনাগাদ করমবা? 

 যযই প্রপতষ্ঠামন সংযুপিমত/ যিপুমটশমন আমেন যসখান যথমক  হালনাগাদ করামবন। তমব শতি থামক যয, পতপন যযই 

প্রপতষ্ঠামন সংযুপিমত/ যিপুটশমন আমেন তাঁর এইচআরএম-এ যসই প্রপতষ্ঠামন সংযুপির/মিপুমটশমনর তথ্য থাকমত 

হমব।  যকান প্রপতষ্ঠামনর অনুকূমল সংযুপির তথ্য না থাকমল যসই প্রপতষ্ঠান তামক খুমি িামব না। ফমল হালনাগাদ করমত 

িারমব না।  

 

প্রশ্নঃ সংযুপি/মিপুমটশমনর তথ্য পকভামব এইচআরএম এ যযাগ করা যামব? 

 মূল িদ যযই প্রপতষ্ঠামন যসই প্রপতষ্ঠান যথমক সংযুপির তথ্য যযাগ করমত হমব। যযমনঃ যপদ যকউ “ওএসপি, স্বাস্থ্য 

অপিদপ্তর; সংযুিঃ রািশাহী যমপিমকল কমলি” হময়্ থামকন তাহমল পতপন ওএসপি পহসামব স্বাস্থ্য অপিদপ্তমর যযাগদান 

করমবন এবং স্বাস্থ্য অপিদপ্তর যথমক প্রথমম এইচআরএম এ ওএসপি পহসামব মুভ-ইন হমবন এবং তারির স্বাস্থ্য অপিদপ্তর 

যথমকই রািশাহী যমপিমকল কমলমির অনুকূমল সংযুপির তথ্য “Additional role” অিশমন যযাগ করমত হমব। 

Additional role অিশমন সংযুপির তথ্য যদওয়্ার ির রািশাহী যমপিমকল কমলি তামক যসই প্রপতষ্ঠামন খুমি 

িামব এবং প্রময়্ািনীয়্ তথ্য হালনাগাদ করমত িারমব।  

যিপুমটশমনর তথ্যও অনুরূিভামব Deputation অিশমন হালনাগাদ করমত িারমবন।  

 

প্রশ্নঃ এইচআরএম এ সংযুপির তথ্য যদয়্া আমে পকনা পকভামব বুেমবা?  

 সংযুপির তথ্য যদওয়্া থাকমল HRM Short Biodata যত Additional role অিশন প্রদপশ িত হমব 

এবং যসখামন সংযুপিকালীন সমময়্র িদবী এবং প্রপতষ্ঠামনর নাম থাকমব।  

 

প্রশ্নঃ সংযুপিমত কম িরত প্রপতষ্ঠান আমার যপ্রাফাইল খু ুঁমি িামে না। তাই এইচআরএম আিমিট করমত িারমে না। পক করব? 

 যপদ আিনার যপ্রাফাইমল সংযুপির তথ্য যদওয়্া থামক তাহমল যযই প্রপতষ্ঠামনর অনুকূমল সংযুপির তথ্য যদওয়্া আমে 

যসই প্রপতষ্ঠান তার “Additional role” অিশমন আিনামক খুমি িামব।  

 

প্রশ্নঃ আপম ওএসপি (স্বাস্থ্য অপিদপ্তর) এবং সংযুপিমত স্বাস্থ্য অপিদপ্তমরর আওতাবপহভূ িত যকান প্রপতষ্ঠামন কম িরত আপে (মযমনঃ 

পবএসএমএমইউ / বারমিম ইতযাপদ)। যকান প্রপতষ্ঠান যথমক এইচ আর এম হালনাগাদ করমবা? 

 যসমেমত্র আিপন স্বাস্থ্য অপিদপ্তমরর দাপয়্ত্বপ্রাপ্ত শাখা হমত (বতিমামন মপনটপরং যসল, নতুন ভবন, ২য়্ তলা) হালনাগামদর 

কাি করমত িারমবন। 

 

প্রশ্নঃ প্রপতষ্ঠামনর দাপয়্ত্বপ্রাপ্ত ব্যপি এইচআরএম হালনাগাদ কমর পদমে না। করণীয়্ পক? 

 আিনার প্রপতষ্ঠামনর দাপয়্ত্বপ্রাপ্ত ব্যপিমক খু ুঁমি যবর করুন এবং তামক করমত বলুন। অমহতুক পবলম্ব করমল আিপন 

সরাসপর প্রপতষ্ঠান প্রিান বরাবর অপভমযাগ িানামত িামরন। প্রপতষ্ঠান প্রিান আিনার অপভমযাগ আমমল যনমবন এবং 

অপভমযামগর প্রাপপ্ত স্বীকারিত্র সংরেণ করমবন।  

 

প্রশ্নঃ প্রপতষ্ঠামনর দাপয়্ত্বপ্রাপ্ত ব্যপি আিমিট করমত সমস্যার সম্মখুীন হমেন। করণীয়্ পক?  

 পতপন যকন িারমেন না/ পক সমস্যা হমে যসটা ‘সামিাট ি টিমকমট’র মাধ্যমম স্বাস্থ্য অপিদপ্তমরর িপরচালক (প্রশাসন), 

িপরচালক (এমআইএস) বরাবর িানামল সমািান করা হমব।  
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প্রশ্নঃ এইচ আর এম সফটওয়্যার এর মাধ্যমম আমদশ হময়্মে। যসই আমদশ খু ুঁমি িাব পকভামব?  

 আিনার এইচ আর এম এ লগইন কমর যপ্রাভাইিার পিমটইলস এ যামবন। যপ্রাভাইিার পিমটইলস এর এমকবামর পনমচ 

এই সফটওয়্যার ব্যবহার কমর যয সকল পিপিটাল বদলী/ িদায়্ন/ ছুটি/ যিপুমটশন/ অন্যান্য আমদশ করা হময়্মে যসগুপল 

িমান্বময়্ যদখমত িামবন। 

 

প্রশ্নঃ এইচআরএম সফটওয়্যার ব্যবহার কমর যয আমদশ হময়্মে যসই আমদমশ নাম ভুল এমসমে। কারন পক? সংমশািন করমবা পক 

ভামব? 

 কারণ হল আমদমশর করার সমময়্ এইচআরএম-এ আিনার নাম/ নামমর বানান ভুল পেল। (এই সফটওয়্যার ব্যবহার 

কমর আমদশ করার সময়্ কামরা নাম নতুন কমর পলখমত হয়্ না, যপ্রাফাইমল যযভামব থামক যসটি স্বয়্ংপিয়্ভামব চমল 

আমস) 

 যকান আমদশ হময়্ যগমল যসটা সংমশািন করমত িপরচালক (প্রশাসন) বরাবর আমবদন করমত হমব। তমব তার পূমব ি 

অবশ্যই যপ্রাফাইমল নামমর বানান সংমশািন করামত হমব। নতুবা পুনরায়্ নাম ভুল আসমব।  

 

প্রশ্নঃ আপম পক আমার এইচআরএম পনমি আিমিট করমত িারব? 

 না িারমবন না। সংপিি প্রপতষ্ঠামনর দাপয়্ত্বপ্রাপ্ত ব্যপিমক পদময়্ আিমিট করামত িারমবন। পনমি পনমির যপ্রাফাইমল লগ 

ইন কমর সকল তথ্য যদখমত িারমবন।  

 

প্রশ্নঃ আপমমতা গত বের একবার আমার এইচআরএম আিমিট কমরপেলাম, এখন পক আবার করমত হমব? এই আিমিট কত পদন 

ির ির করমত হমব?  

 এইচআরএম আিমিট একটি চলমান প্রপিয়্া।আিপন যখনই যকান নতুন বদপল/িদায়্মনর আমদশ িামবন তখনই তা 

হালনাগাদ করমত হমব। এ োড়া চাকুপর িীবমনর যয যকান এযাপচভমমন্ট যযমনঃ নতুন পিগ্রী অিিন/ নতুন িাপিমকশন/ 

নতুন যেইপনং/পলময়্ন/ছুটি ইতযাপদর তথ্য আিপন সমময়্ সমময়্ হালনাগাদ করমবন। 

 

প্রশ্নঃ আপম পনয়্পমত সকল তথ্য সম্পমকি আিমিমটি বা হালনাগাদ থাকমত চাই, আমার কী করণীয়্? 

 স্বাস্থ্য অপিদপ্তমরর ওময়্বসাইট (www.dghs.gov.bd) পনয়্পমত পভপিট করুন।  

 এইচআরএম-এ যদয়্া ই-মমইল আইপি’র এযাকাউন্টটিমত সপিয়্ থাকুন বা পনয়্পমত যমইল যচক করুন। 

 আিনার এইচআরএম-এ যদয়্া যমাবাইল নাম্বামর আসা এসএমএসগুমলামত নির রাখুন।   

 যকান অপফস আমদশ হমল বা এইচআরএম-এ যুি করা যায়্ এমন যকান অিিন থাকমল (মযমনঃ উচ্চতর পিগ্রী প্রাপপ্ত/ 

প্রপশেণ /  পিিামমিন্টাল িরীো িাস ইহযাপদ) যতদ্রুত সম্ভব আিমিট করুন।  

 

 

যপদ এইচআরএম সম্পপকিত আর যকান প্রশ্ন  থামক তাহমল sofordar@mis.dghs.gov.bd এবং 

nawsiba@mis.dghs.gov.bd এই অযামেমস ইমমইল কমর িানমত িারমবন। 
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