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HRM এচিকেশকের চিোো 
 

ের্ুে িািু হওয়া এইিআরএম এচিকেশকের ৩.০ সংস্করণচট বযবহার েরকর্ হকব http://hrm.dghs.gov.bd/ 

ইউআরএি প্থ্কে। সফ্টওয়যারচট বযবহার েরার েেয অবশযই চেচেডষ্ট ইউোর প্েম এবং পাসওয়ার্ড বযবহার েকর 

ির্ইে েরকর্ হকব।  

http://hrm.dghs.gov.bd 

Sign in েরা 
 

http://hrm.dghs.gov.bd চিোো ওকপে েরা হকি সয়ংচিয়ভাকব চেকির ছচবর মর্ এেচট Sign in উইকডা 

প্েখা  াকব। সচিে ইউোর প্েম পাসওয়ার্ড বযবহার েকর Sign in েরা হকি সফ্টওয়যাকরর অেযােয অপশেগুকিা 

প্েখা  াকব। এখাকে ইকমইি চিোো চহসাকব বযবহার েরকর্ হকব। রচর্ষ্ঠাকের চেধাডাচরর্ ইকমইি চিোো ও পাসওয়ার্ড 

হকব এোউকের চেধাডাচরর্ পাসওয়ার্ড। প্োকো োরণে পাসওয়ার্ড ভুকি প্র্কি চেকির উকেচখর্ পদ্ধচর্কর্ পাসওয়ার্ড 

পুেরুদ্ধার েরকর্ পারকবে।  

Email: রচর্ষ্ঠাকের চেধাডাচর্র ইকমইি চিোো (উোহরণ: matlabsouth@uhfpo.dghs.gov.bd) 

Password: অযাোউকের চেধাডাচরর্ পাসওয়ার্ড (dghs123) 

 

ছচব - HRM চসকেকমর Sign in পার্া 

 

 

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

HRM চসকেকম প্  প্োে চেছু প্েখা বা সম্পােোর পূকবড Sign in বা ির্ইে েরকর্ হকব। ির্ইে েরা ছাড়া HRM চসকেকমর 

প্োে অংশই বযবহার েরা  াকব ো। োে প্শষ েরার পর অবশযই চসকেম প্থ্কে সাইে আউট েরকর্ হকব। অেযথ্ায় অেয প্েউ 

চসকেকম রকবশ েকর অোোচির্ পচরবর্ডে েরকর্ পাকর।  
 

সাইে আউট অপশেচট পাওয়া  াকব চিকের উপকরর র্াে প্োকে (ছচবকর্ িাি চিচির্)। প্  ইকমইি একাউে বযবহার েকর 

চসকেকম Sign in েরা হকয়কছ প্সচট ঐ অংকশ এেচট বাটে হিণেণব প্েখাকো হয়। ঐ ইকমইি চিোোর চিংে/ বাটকে চিে 

েরকি সাইেআউকটর অপশে পাওয়া  াকব।  

 

ছচব – োইন আউট করা 

পাসওয়ার্ড পচরবর্ডে েরা 
 

েরু্ে এই HRM চসকেকম রাথ্চমেভাকব সেি এোউকের েেয চর্ফ্ল্ট পাসওয়ার্ড বযবহার েরা হকয়কছ। পাসওয়ার্ড পচরবর্ডে 

েরার েেয রথ্কম উপকরর র্াে প্োকে ইকমইি চিোো প্িখা বাটকে চিে েরকর্ হকব, এরপর প্  প্মেুচট ওকপে হকব প্সখাে 

প্থ্কে Profile বাটকে চিে েরকি চেকির ছচবর মর্ পাসওয়ার্ড পচরবর্ডকের পার্া ওকপে হকব।  
 

পাসওয়ার্ড পচরবর্ডে েরকর্ হকি রথ্কম পুরার্ে পাসওয়ার্ডচট চিখকর্ হকব Old Password ঘকর এবং েরু্ে পাসওয়ার্ডচট 

এেবার চিখকর্ হকব New Password ঘকর এবং পুেরায় Confirm New Password ঘকর।  
 

পুরার্ে পাসওয়ার্ড ভুকি চর্কয় থ্ােকি I forget my password বাটকে চিে েকর পাসওয়ার্ড পুেরুদ্ধার েরা  াকব। 

ম্যানুয়াণের পরবর্ডী অংকশ এ পদ্ধচর্চট চবস্তাচরর্ বণডো েরা হকয়কছ।  
 

 

ছচব – পাসওয়ার্ড পচরবর্ডে েরা 
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অেগু্রহ েকর আপোর এোউকের চর্ফ্ল্ট পাসওয়ার্ড পচরবর্ডে েরুে। 

 

পাসওয়ার্ড পুেরুদ্ধার 
 

HRM চসকেকমর ির্ইে পাসওয়ার্ড ভুকি প্র্কি সয়ংচিয় পদ্ধচর্কর্ পাসওয়ার্ড পুেরুদ্ধার েরা  াকব। ির্ইে পার্ায় ইকমইি ও 

পাসওয়ার্ড প্িখার বকের চেকির “I forgot my password” চিংে বযবহার েকর অথ্বা সরাসচর 

http://hrm.dghs.gov.bd/auth/forgot-password চিোো ওকপে েকর পাসওয়ার্ড পুেরুদ্ধার েরা  াকব।  
 

পাসওয়ার্ড পুেরুদ্ধার পার্ার চেচেডষ্ট বকে ইকমইি চিোো চিকখ “Get Password” বাটকে চিে েরকি, পাসওয়ার্ড চরকসট 

েরার পদ্ধচর্ উকেখসহ এেচট ইকমইি পািাকো হকব। ইকমইকি পািাকো চিংকে চিে েরকি েরু্ে পাসওয়ার্ড প্িখার ফ্মডচট 

ওকপে হকব।  

 

 

ছচব – ১ চরকসট পার্া 

 

ছচব -২ ের্ুে পাসওয়ার্ড পার্া 

http://hrm.dghs.gov.bd/auth/forgot-password
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ফ্যাচসচিচট প্রাফ্াইি (পকূবডর অর্ডাোইকেশে প্রাফ্াইি) 
 

প্োকো চেচেডষ্ট রচর্ষ্ঠাকের ইকমইি এবং পাসওয়ার্ড বযবহার েকর সফ্িভাকব ির্ইে েরকি, ফ্যাচসচিচট প্রাফ্াইি ওকপে হকব। 

এখাকে ফ্যাচসচিচট বিকর্ ঐ চেচেডষ্ট রচর্ষ্ঠােচটর েথ্া চেকেডশ েরা হকে। পূকবডর অর্ডাোইকেশে প্রাফ্াইি-ই বর্ডমাকে ফ্যাচসচিচট 

প্রাফ্াইি।  

 

ফ্যাচসচিচট প্রাফ্াইকি রচর্ষ্ঠাকের োম, রচর্ষ্ঠাকের ধারে, ছচব, মােচিকত্র এচটর 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 সম্পচেডর্ চবচভন্ন র্থ্য প্েখা  াকব।  

 

 

ছচব - ফ্যাচসচিচট প্রাফ্াইি 

ফ্যাচসচিচট প্রাফ্াইকির র্থ্য সংক ােে/পচরবর্ডে 
 

ফ্যাচসচিচট প্রাফ্াইি পার্ার বাম পাকশর প্মেু প্থ্কে “Facility edit” চিংকে চিে েরকি ফ্যাচসচিচট প্রাফ্াইি সম্পােো 

েরার পার্া ওকপে হকব। এখাণন ফ্যাচসচিচট সংিান্ত সেি র্থ্য এেচট ফ্কমড প্েখণে পাণবন। এ ফ্মড প্থ্কে চবচভন্ন র্থ্য 

সংক ােে এবং পচরবর্ডে েরা  াকব। ফ্কমডর চবচভন্ন অংকশ পচরবর্ডে েরার পকর পার্ার একেবাকর চেকির অংকশ "Save” বাটকে 

চিে েরকি পচরবচর্ডর্ র্থ্যগুকিা র্াটাকবকে সংরচির্ হকব।  

র্থ্য পচরবর্ডকের পকর  চে "Save” বাটকে চিে েরা ো হয়, র্কব র্থ্য আকর্র মর্ই রকয়  াকব এবং পচরবচর্ডর্ র্থ্যগুকিা 

ফ্যাচসচিচট প্রাফ্াইি পার্ায় প্েখা  াকব ো।  

          

 

ছচব - ফ্যাচসচিচট প্রাফ্াইি সম্পােো 
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Sanctioned Post-এর র্থ্য প্েখা 
 

HRM চসকেকম Sign in েরার পকর বাম পাকশর প্মেু প্থ্কে Sanctioned Posts চিংকে চিে েরকি, চেচেডষ্ট রচর্ষ্ঠাকের 

Sanctioned Post-এর র্াচিো প্েখা  াকব।  
 

Sanctioned Posts পার্ার একেবাকর উপকরর অংকশ ঐ রচর্ষ্টাকের Total Sanctioned Post ,Total Filled up 

Post, এবং Total Vacant Post এর এেচট সারসংকিপ োো  াকব। এর পকরর অংকশ Designation অেু ায়ী 

Sanctioned Posts-এর র্াচিো পাওয়া  াকব। 
 

 

ছচব - Sanctioned Post প্মেু 

 

 

Sanctioned Posts পার্ায় চেচেডষ্ট রচর্ষ্ঠাকের সেি Designation র যাংে অেু ায়ী প্েখাকো হয়। Designation গুকিা 

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

হকি ও Type of Post, Class, Pay Scale এর প্োেচট আিাো হকি প্সই Designation গুকিা আিাো সাচরকর্ 

প্েখাকো হয়। এছাড়া প্োে Designation এর অধীণন ের্গুকিা Sanctioned Post রকয়কছ প্সচট োো  াকব 

Designation এর োকমর পাকশ Total Post েিাম প্থ্কে। আর প্োে Sanctioned Post-চট 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 
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Move In 
Sanctioned Post পার্ার চেচেডষ্ট Designation এর পাকশর Show Staff List বাটকে চিে েরকি Sanctioned 

Post এর র্াচিো প্েখা  ায়। চেচেডষ্ট Sanctioned Post এর Provider প্রাফ্াইি  ুক্ত েরার েেয Move In বাটকে 

চিে েরকর্ হকব। এরপর Move In েরার মিূ ফ্মডচট ওকপে হকব। ফ্কমড Sanctioned Post আইচর্ আকর্ প্থ্কেই পূরণ 

েরা থ্ােকব এবং প্সখাকে Provider–এর োম এবং Move In এর োরণ উকেখ েকর Save েরকর্ হকব।  

 
 

ছচব – Move In েরা 

 

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

Provider এবং Reason চফ্ল্ডগুকিা অবশযই পূরণ েরকর্ হকব। 
 

Provider 
প্  Provider-প্ে Move In েরা হকে র্ার োম চিখকর্ হকব এ Provider ঘকর। Provider-এর আইচর্, োম, PDS 

প্োর্, প্মাবাইি েম্বর ইর্যাচের প্  প্োকো র্কথ্যর উপর চভচি েকর Provider অেুসন্ধাে েরার সুক ার্ রকয়কছ। োছাোচছ 

র্থ্যসহ এোচধাে Provider খুকেেঁ পাওয়া প্র্কি সবগুকিা োমই প্েখা  াকব।   
 

Reason 
Provider Move In েরার োরণচট Reason অংশ প্থ্কে চসকিক্ট েরুে। 

 

ছচব – Move In ফ্মড 
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এখাকে উকেখয, প্  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 অপশেচট সচিয় হকব।  

Move Out 
 

চেচেডষ্ট Sanctioned Post এর অধীণনর প্োকো Provider-প্ে অেয প্োকো Sanctioned Post অথ্বা অপর প্োকো 

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

প্  Provider-প্ে Move Out েরকর্ হকব র্ার োকমর পাকশর Move Out বাটকে চিে েরকি মিূ Move Out ফ্মডচট 

ওকপে হকব। ফ্কমড Provider এর োম আকর্ প্থ্কে উকেখ থ্ােকব, এছাড়া Move Out েরার োরণ উকেখ েরকর্ হব। 

পাশাপাচশ চবস্তাচরর্ োরণ প্িখার েেয আিাো ঘর রকয়কছ।  

 

 

ছচব – Move Out েরা 

 

Move Out ফ্মড Save েরা হকি ঐ চেচেডষ্ট Provider-প্ে আকর্র রচর্ষ্ঠাকের Provide-প্ের র্াচিোয় খুেঁকে পাওয়া  াকব 

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

 

 

ছচব – Move Out ফ্মড 
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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 এেচট 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 োেচট ে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 প্সচট সম্পন্ন হকব ো। একিকত্র রথ্কম Move Out Request েরকর্ হকব।  
 

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

১. রথ্কম চিকের উপকরর বাম প্োকে DGHS-MIS HRM বাটকে চিে েরকর্ হকব। 

২. এরপর Dashboard প্থ্কে Providers বাটকে চিে েরকি সেি Provider এর র্াচিো পাওয়া  াকব।  

 

 

ছচব – Facility Dashboard 

৩. Providers পার্ায় উপকরর র্াে প্োকে Search বকে Provider এর আইচর্, োম, প্ফ্াে েম্বর ইর্যাচের 

যেণকান একহট চিকখ অেুসন্ধে েরা  াকব।  

 

ছচব - Move Out Request Form 
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৪. প্  Provider এর েেয Move Out Request েরা হকব র্ার োকমর পাকশর DETAILS বাটকে চিে কণর 

Provider প্রাফ্াইি ওকপে েরকর্ হকব এবং Request to Move Out বাটকে চিে েরকর্ হকব। 

 

ছচব - Move Out Request Form 

 

৫. এরপর Move Out Request এর প্  ফ্মড ওকপে হকব প্সখাে, GO No., GO Date, Reason উকেখ েকর 

Save েরকর্ হকব।  

 

ছচব - Move Out Request Form 
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ের্ুে Provider  ুক্ত েরা 
 

চেচেডষ্ট Sanctioned Post এর অচধাকে েমডের্ডা/েমডিারীকের  ুক্ত েরকর্ হকব Move In এর মাধাযকম। এখাকে সেি 

েমডের্ডা/ে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 অেুকরাধা েরকর্ হকব। MIS প্থ্কে এই অেুকরাধাচট  ািাই 

েরা হকব এবং রকয়ােকে Provider র্াচিোভুক্ত েরা হকব।  

 

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

েরকর্ হকব। েখন েরু্ে Provider  ুক্ত েরার েেয রকয়ােেীয় ফ্মড ওকপে হকব। এোচধাে Provider  ুক্ত েরকর্ হকি 

এেই পদ্ধচর্কর্ এোচধাে আকবেে েরকর্ হকব। ম্ণন রাখণবন, োরকা হিহিে হিল্ডগুণো অবশ্যই এহি করণে িণব। না িণে 

Save করা োণব না। 

 

 

ছচব - Provide Add Request 

HR Status Report-1 
 

আপনার প্রহেষ্ঠাণনর েকে Provider এর েথ্য একোণথ্ যপণে ও হপ্রন্ট করণে িণে বাম চেকের প্মেু প্থ্কে HR Status 

Report –1 চিে েরুে। 

 

 

ছচব -  HR Status Report-1 হেিংক 
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HR Status Report –1 এর Run বাটকে চিে েরুে। 

 

 

ছচব -  HR Status Report-1 

 

এখন হনণির ছহবর ম্ে একটা হরণপাটট যেখণে পাণবন। এখান যথ্ণক একেি আইকণন চিে েকর ফ্াইিচট এণেে-এ Export 

করুন।  

 

 

ছচব -  HR Status Report-1 

 

এখন চরন্টার আইকণন চিে েকর হনণির ছহবর ম্ে হরণপাটহট যেখুন এবিং হরণপাণটটর উপণরর ডান পাণশ্ Print this page 

বাটণন হিক কণর চরে েরুে। 

 

 

 

ছচব -  HR Status Report-1 চরে চরচভউ 
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HR Status Report-2 
 

একইভাণব বাম চেকের প্মেু প্থ্কে HR Status Report–2 চিে েরুে। একেি বাটকে চিে েকর ফ্াইিচট এণেে-এ 

Export করুন। এখন চরন্টার আইকণন চিে েকর হনণির ছহবর ম্ে হরণপাটহট যেখুন এবিং হরণপাণটটর উপণরর ডান পাণশ্ Print 

this page বাটণন হিক কণর চরে েরুে।  

 

 

 

 
 
 

ছচব -  HR Status Report- 2  

 
 

ছচব -  HR Status Report- 2 চরে চরচভউ 
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Open Support Ticket 
 

আপোর রচর্ষ্ঠাণনর সফ্টওয়যার এর যেণকান সমসযা Open Support Ticket এ চিখার েেয বাম চেকের প্মেু প্থ্কে 

Open support Ticket  হেিংক-এ চিে েরুে। এরপর Subject এর বণে আপোর সমসযা এর চবষয় চিখকবে। Ticket 

Category প্র্ আপোর সমসযার Category চসকিক্ট েরুে। Mobile no. এ আপোর অথ্টাৎ হেহন পাঠাণেন োর প্মাবাইি 

েম্বর চিখুন।  Details এ আপোর সমসযার চবস্তাচরর্ চিকখ Save বাটে এ চিে েরুে। 

 

 

 

ছচব -  Open Support Ticket 

 

Additional Roles Report 
 

েহে আপনার প্রহেষ্ঠাণন যকউ েিংেুক্ত/ যপ্রষে/ হেণয়ন/ অহেহরক্ত োহয়ত্ব ইেযাহেণে থ্াণকন; অথ্টাৎ হেহন অনয প্রহেষ্ঠান িণে 

যবেন-ভাোহে গ্রিে কণরন, হকন্তু আপনার প্রহেষ্ঠাণন কম্টরে আণছন। যেণেণে োণক Additional Role হিণেণব যেখাণে 

িণব। েখন োর নাম্, যম্াবাইে নিং ও যে প্রহেষ্ঠান িণে যবেন-ভাোহে গ্রিে কণরন যে প্রহেষ্ঠাণনর নাম্, যেখাণনর পেবী এবিং 

আপনার প্রহেষ্ঠাণন োর েিংেুক্ত/ যপ্রষে/ হেণয়ন/ অহেহরক্ত োহয়ত্ব ইেযাহে উণেখপূবটক Support Ticket-এ হেণখ পাঠান। 

এম্আইএে িণে োণক আপনার প্রহেষ্ঠাণন Additional Role হিণেণব যেখাণনা িণব এবিং আপহন Additional Roles–এ 

হিক কণর োরপর Run–এ হিক করণে োণের োহেকা যেখণে পাণবন এবিং হপ্রন্টার আইকণন হিক করণে হরণপাটট আকাণর 

যেখণে ও হপ্রন্ট হনণে পারণবন। 

 

 

 

ছচব -  Additional Roles Report 

 


