গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
স্বাস্থ্য  রযফায করযাণ ভন্ত্রণারয়

ানরাাআন জনফর ফযফস্থ্ানা
HRM database–এ তথযাফরী দদখা, ান্তবূূক্ত কযা  ারনাগাদ কযায ারয়কা

এভাঅাআএ
স্বাস্থ্য ারধদপ্তয
ভাখারী, ঢাকা

বূরভকা
স্বাস্থ্য  রযফায করযাণ ভন্ত্রণারদয়য ান-রাাআন জনফর ফযফস্থ্ানা কামূক্রদভয াাং রদদফ স্বাস্থ্য ারধদপ্তদযয াধীনস্ত কর
প্ররতষ্ঠাদনয কর কভূকতূা/কভূচাযীফৃদেয ারনাগাদ তথযারদ HRM Database –এ ান্তবূূক্ত কযায জনয াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠানভূদ
একারধকফায রনদদূনা দপ্রযণ কযা দয়দে। এ ফযাাদয দফীযবাগ প্ররতষ্ঠান দথদকাআ াঅভযা উৎাফযাঞ্জক াড়া দদয়রে, মায পদর
ফতূভাদন রফুর াংখযক স্টাদপয তথযাফরী HRM Database-এ মুক্ত দয়দে।
রফরবন্ন কাযদণ াদনক স্টাদপয তথয এখন াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান দথদক ান্তবূূক্ত কযা য় নাাআ; এোড়া ান-রাাআন রবরিক ফদরী ফা দায়ন
এখন শুরু য় নাাআ রফধায় ম্প্ররত ফদরীকৃত রকেু স্টাদপয তথযারদ ুযাতন কভূস্থ্দর ান্তবূূক্ত দয় াঅদে।তাাআ এ ফযাাদয ায়তায জনয
কর স্টাদপয জনয াঅভযা এাআ ারয়কা প্রস্তুত কদযরে এফাং াঅা কযরে দম, এরি ানুযন কদয াঅনাযা মথাম্ভফ দ্রুততায াদথ
HRM Database-এ াঅনাদদয তথয ান্তবূূক্ত ফা ারনাগাদ কযদত প্রদয়াজনীয় ফযফস্থ্া গ্রণ কযদফন।
ারয়কারিয প্রথদভাআ একরি প্রদেয তাররকা াঅদে, াঅরন দম তথয জানদত চান দাআ াংক্রান্ত প্রদেয উয রিক কযদর াঅনায
প্রদয়াজনীয় যাভূ দদয় মাদফন। এ ফযাাদয দম দকান াাময ফা রফস্তারযত যাভূ দযকায দর এভাঅাআএ াখায ডাাঃ ুরতান
াভীউর ফাায (01762 37 97 67) দক দপান করুন।

ধনযফাদাদন্ত
াধযাক ডাাঃ াঅফুর কারাভ াঅজাদ
ারতরযক্ত ভারযচারক (রযকল্পণা  উন্নয়ন) এফাং
রাাআন-ডাাআদযক্টয, এভ াঅাআএ
স্বাস্থ্য ারধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা

াঅরন দম তথয জানদত চান দাআ াংক্রান্ত প্রদেয উয রিক করুন
১। াঅভায তথয HRM database-এ ান্তবূূক্ত দয়দে রক না তা রকবাদফ জানদফা?
২। াঅভায তথয দম প্ররতষ্ঠাদন ান্তবূূক্ত াঅদে দখান দথদক ানযত্র ফদরী দয় দগদর কী কযণীয়?
৩। াঅভায তথযারদ াংদাধন ফা ারনাগাদ কযদত দর কী কযণীয়?
৪। াঅভায তথয HRM database-এ ান্তবূূক্ত য় নাাআ, রকবাদফ াঅরভ ান্তবূূরক্ত রনরিত কযদফা?

১। ানরাাআদন দদদখ রনন এাআচাঅযএভ ডািাদফাআজ (HRM database)–এ াঅনায তথযাফরী াঅদদৌ ান্তবূূক্ত
দয়দে রক না।
দমবাদফ দদখদফনাঃ-

স্বাস্থ্য ারধদপ্তদযয দয়ফ াাআদি (www.dghs.gov.bd) প্রদফ কদয তথয বান্ডায (Database Login) ররাংকরিদত রিক করুন ।
(রচত্র-১)।

রচত্র-১

একরি নতুন window খুরদফ এফাং এদত দডিাদফাআজ াতারি াঅদফ; এখাদন HRM View Status ররাংকরিদত রিক করুন।
(রচত্র-২)

রচত্র-২

এখন াঅফায একরি নতুন একরি page াঅদফ ... (রচত্র-৩)।

(Smart Tips: যারয এাআ page-এ
াঅদত চাাআদর এখানে ক্লিক করুে!)

রচত্র-৩
এাআ নতুন Page ফা াতায় Username রদদফ ররখুন view এফাং ায়াডূ ররখুন status । এফায Login ফািদন রিক
করুন।

এখন াঅরন স্বাস্থ্য ারধদপ্তদযয াধীনস্ত কর প্ররতষ্ঠাদনয কর স্টাপদদয (মাদদয তথয এাআ দডিাদফাআদজ ান্তবূূক্ত াঅদে) তাররকা
দদখদত াদফন (রচত্র-৪) ।

রচত্র-৪

দম প্ররতষ্ঠান দথদক াঅনায তথযারদ এরি কযা দয়দে দাআ প্ররতষ্ঠানরি এখান দথদক খুুঁদজ দফয করুন। Page রিয উদযয াচূ ফক্স
গুরর দথদক াঅরন দজাআ প্ররতষ্ঠানরি দফয কযদত াযদফন । এজনয ফ দথদক বাদরা উায় দরা াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনয রফবাগ
(Division), দজরা (District), উদজরা(Upazila) এফাং ফদদল প্ররতষ্ঠাদনয নাভ (Organization) রদরক্ট কদয
Submit ফািদন রিক কযা ।
(রচত্র-৫)

রচত্র-৫
এফায শুধু ঐ প্ররতষ্ঠাদনয কর স্টাদপয তাররকা াঅদফ । এখাদন
page এয রনদচ ডান রদদক Page No. াথফা তীয রচহ্নদত

(

াঅনায নাভ খুুঁদজ দফয কযন। প্রথভ াতায় খুুঁদজ না দদর এাআ

) রিক কদয দযয াতায় নাভরি খুুঁজদত দফ।

খুুঁদজ দদর াঅনায নাদভয উয রিক করুন । এখন াঅনায কর তথযারদ দদখদত াদফন (রচত্র-৬)

রচত্র-৬

HRM data entry form (প্রদয়াজদন রপ্রন্ট কদয রনন)

২। তথয দম প্ররতষ্ঠাদন ান্তবূূক্ত াঅদে দখান দথদক ানযত্র ফদরী দয় দগদর
:াঅনায ফতূভান প্ররতষ্ঠাদনয াংরিষ্ট দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভূচাযীদক Move Request –এয ভাধযদভ াঅনায তথয ুযাতন প্ররতষ্ঠান দথদক
নতুন প্ররতষ্ঠাদন রনদয় াঅদত ানুদযাধ করুন ।
দকান ভযা দর দর-রাাআদন (ডাাঃ ফাায ০১৭৬২৩৭৯৭৬৭) দপান করুন।

৩। দকান তদথয বুর থাকদর ফা তথয ারনাগাদ কযায প্রদয়াজন দর:াঅনায প্ররতষ্ঠাদনয াংরিষ্ট দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভূচাযীদক তা াংদাধন কযদত ানুদযাধ করুন । প্রদয়াজদন এাআ পযভরি (এখাদন রিক কযদর
পযভরি াদফন; রপ্রন্ট কদয রনন) ূযণ কদয তাদক রদন ।
দকান ভযা দর দর-রাাআদন (ডাাঃ ফাায ০১৭৬২৩৭৯৭৬৭) দপান করুন।

৪। HRM database-এ প্রথভফাদযয ভদতা তথয ান্তবূূক্ত কযদত দর:াঅনায প্ররতষ্ঠাদনয াংরিষ্ট দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভূচাযীদক এাআ পযভরি (এখাদন রিক কযদর পযভরি াদফন; রপ্রন্ট কদয রনন) ূযণ কদয রদন
এফাং মত তাড়াতারড় ম্ভফ তা ান-রাাআদন এরি কযদত তাদক ানুদযাধ করুন।
দকান ভযা দর দর-রাাআদন (ডাাঃ ফাায ০১৭৬২৩৭৯৭৬৭) দপান করুন।

