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লগইন করার উপায়ঃ 
কম্পিউটারেে ব্রাউজাে ওরেন করে টাইে করুন http://app.dghs.gov.bd/lpdasystem/ তােেে Enter 
বাটরন প্রেস করুন। অথবা ম্পনরনাক্ত ধােসমূহ অনুসেণ করুন করেও লগইন কেরত োরেন। েথরম স্বাস্থ্য অম্পধদপ্তরেে 
ওরেবসাইট www.dghs.gov.bd এ প্রেরত হরব। এখন বাম োরেে Quick links অেেন প্রথরক Database Login 
এ ম্পিক করুন।

 

http://app.dghs.gov.bd/lpdasystem/
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Database Login এ ম্পিক কেরল ম্পনরনে ম্পিরেে মত অরনক গুরলা ম্পলঙ্ক প্রদখরত োরবন। এখারন Others কযাটাগম্পে 
এে ম্পনরি ICT Equipment Distribution System এ ম্পিক করুন।  

 

 

ম্পলরঙ্ক ম্পিক কোে েে ম্পনরনে ছম্পবে মত লগইন কোে অেেন আসরব। এখারন আেনাে েম্পতষ্ঠারনে HRIS এে 
ইউজাে এবং োসওোর্ড ম্পদরে লগইন কেরত হরব। অথডাৎ, Username এে জােগাে েম্পতষ্ঠারনে ইরমইল এবং 
Password এে জােগাে েম্পতষ্ঠারনে োসওোর্ড ম্পদরত হরব।  
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লগ আউট করার ননয়মঃ  
লগইন কোে েে ম্পনরনে ছম্পবে মত Home প্রেজ প্রদখা োরব। এখারন ওেরে র্ানোরে ইউজাে এ ম্পিক কেরল 
Logout অেেন প্রদখা োরব। এখন Logout অেেরন ম্পিক কেরলই লগ আউট হরে োরব। 

 

Equipment Demand/চানিদা পত্র প্রেরণঃ 

িাম্পহদা েে প্রেেণ কোে জনয বাম োে প্রথরক Equipement Demands অেেরন ম্পিক করুন। 
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এখন Add new বাটরন ম্পিক করুন। এখন Equipment গুরলা ম্পসরলক্ট করে তাে সংখযা, ভারলা আরছ কত গুরলা, 
অরকরজা কত গুরলা এবং নতুন িাম্পহদা কতগুরলা তা েদান করুন। একাম্পধক Equipment এে জনয Add More 
বাটরন ম্পিক করুন এবং েূরবডে মত সকল তথয েদান করুন। 

 

 

Equipment ম্পলস্ট প্রথরক প্রকান ম্পকছু বাদ ম্পদরত িাইরল র্ান োরে থাকা X বাটরন ম্পিক কেরত হরব। তরব েথম 
সাম্পেে প্রেরে ম্পর্ম্পলট অেেন প্রদখা োরবনা। তরব েরোজরন েম্পেবতডন কো োরব। 

 

এখন িাম্পহদা েরেে ম্পজও নাম্বাে, তাম্পেখ েদান করে েেম্পট আেরলার্ কেরত Choose File এ ম্পিক করুন। 
একাম্পধক েে আেরলার্ কোে েরোজন হরল Add More File অেেরন ম্পিক করে েূরবডে মত ম্পজও নাম্বাে, তাম্পেখ 
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েদান করুন এবং েেম্পট আেরলার্ করুন। েেম্পট অবেযই ম্পেম্পর্এফ ফেরমট এে হরত হরব এবং এে সাইজ প্রকান 
অবস্থ্ারতই ১০০০ ম্পকরলাবাইট/১ প্রমগাবাইট এে প্রবেী হওো োরবনা। 

 

এেেে Save বাটরন ম্পিক করুন। এখন আেনাে িাম্পহদা েেম্পট সাবম্পমট হরে োরব এবং তাে একম্পট সােসংরেে 
প্রদখরত োরবন। 

 

মরন োখরত হরব, এরকে অম্পধক িাম্পহদা একবারে প্রেেণ কো োরবনা। তরব কতৃেে কতৃডক অনুরমাদন না হওো 
েেডন্ত প্রেেণকৃত িাম্পহদা েরোজরন সংরোধন কো োরব। সংরোধন কেরত ম্পনরিে Edit অেেনম্পটরত ম্পিক করুন। 
সংরোধন হরে প্রগরল েুনোে Save অেেনম্পটরত ম্পিক করুন। েূরবডে প্রেেণকৃত অনুরমাদনোপ্ত িাম্পহদা প্রদখরত 
ওেরে র্ান োরে Archive List এ ম্পিক করুন। এমাইএস প্রথরক িাম্পহদা প্রিক করে একম্পট ম্পেম্পভউ েদান কেরব। 
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এম্পিকৃত িাম্পহদা এবং সংেুম্পক্তে তথয ম্পমল থাকরল িাম্পহদাম্পট গ্রহণ কো হরব অনযথাে িাম্পহদাম্পট বাম্পতল কো হরব। 
বাম্পতল কো হরল একম্পট ইরমইল সংম্পিষ্ট েম্পতষ্ঠারনে ইরমইল এ োরব। প্রসরেরে েুনোই তথয সংরোধন করে সাবম্পমট 
কেরত হরব। উরেখয প্রে, এমআইএস প্রথরক িাম্পহদা গ্রহণ কো হরল আে এম্পর্ট বা ম্পর্ম্পলট কো োরবনা। Equipment 
Demand অেেন এ আসরল আেনাে িাম্পহদা েরেে স্টযাটাস প্রদখরত োরবন। 

Equipment Listing/সরঞ্জাম তানলকাভুক্তকরনঃ 

বামোরেে অেেন গুরলা প্রথরক Equipment Listing এ ম্পিক করুন। ম্পনরনে ছম্পবে মত প্রেজ আসরব।  

 

এখারন প্রে সেঞ্জামাম্পদ প্রেরেরছন প্রসগুরলা তাম্পলকাভুক্ত কেরত হরব। এমআইএস কতৃডক সেবোহকৃত প্রেরকারনা 
ধেরণে সেঞ্জামাম্পদ তাম্পলকাভুক্ত কোে জনয Add New বাটরন ম্পিক করুন। ম্পিক কেরল ম্পনরনে ছম্পবে মত প্রেজ 
আসরব। 

 

এখারন Equipment এে ধেণ, ম্পসম্পেোল নাম্বাে/আইএমইআই/ম্পসম নাম্বাে, ব্রযান্ড, স্টযাটাস, এবং গ্রহরণে তাম্পেখ 
ম্পসরলক্ট করুন। একাম্পধক Equipment তাম্পলকাভুক্ত কেরত Add New বাটরন ম্পিক করুন এবং েূরবডে নযাে সকল 
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তথয েদান করুন। উরেখয প্রে বতডমারন (০২-০৯-২০২১) আেনারদে কারছ প্রে সকল ইকুইেরমন্ট আরছ তাে Type 
হরব Old । 

 

তাম্পলকাভুক্ত কোে সমে প্রকান ম্পকছু ম্পর্ম্পলট কেরত িাইরল র্ান োরে থাকা X ম্পিহ্নম্পটরত ম্পিক করুন। সবরেরে 
Save বাটরন ম্পিক করুন। তাম্পলকাভুক্ত হরে প্রগরল ম্পনরনে ছম্পবে মত তাম্পলকা প্রদখরত োরবন। Equipment এে 
ধেণ অনুোেী আলাদা আলাদা তাম্পলকা প্রদখরত োরবন। আেনাে কাম্পিত তাম্পলকা প্রদখরত ওেে প্রথরক Equipment 
এে ধেরণ (Desktop/SIM/Printer ইতযাম্পদ) ম্পিক করুন। 

 

ম্পলরস্ট অন্তভুডক্ত হওোে েরেও েম্পদ প্রকান ম্পকছু সংরোধন কেরত িান তাহরল র্ানোরে Action কলারম থাকা এম্পর্ট 
অেেনম্পটরত ম্পিক করুন এবং ম্পর্ম্পলট কেরত িাইরল ম্পর্ম্পলট X বাটরন ম্পিক করুন। তরব মরন োখরত হরব প্রে, 
সেঞ্জামাম্পদ দাম্পেত্ব অেডণ কো হরে প্রগরল আে এম্পর্ট অথবা ম্পর্ম্পলট কো োরবনা। 

ICT Equipment Distribution System এ প্রকান ইকুইেরমরন্টে প্রেরে প্রকান আইরর্ম্পন্টম্পফরকেন নাম্বাে ম্পদরত 
হরব তা ম্পনরন প্রদওো হলঃ 
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SIM: প্রমাবাইল নাম্বাে ম্পদরত হরব (উদাহেণস্বরূে 01776******) 
 
PDA: IMEI নাম্বাে ম্পদরত হরব (উদাহেণস্বরূে 85617*********) 
 
LAPTOP: ম্পসম্পেোল নাম্বাে ম্পদরত হরব (উদাহেণস্বরূে Serial No: CX2A********) 
 
MODEM: ম্পসম্পেোল নাম্বাে ম্পদরত হরব (উদাহেণস্বরূে SN: 22A4****/Serial No: AH4S****)  
  
PRINTER: ম্পসম্পেোল নাম্বাে ম্পদরত হরব (উদাহেণস্বরূে Serial No: A123*******) 
 
DESKTOP: ম্পসম্পেোল নাম্বাে ম্পদরত হরব (উদাহেণস্বরূে Serial No: 2MO93******) 
  
All IN ONE DESKTOP: ম্পসম্পেোল নাম্বাে ম্পদরত হরব (উদাহেণস্বরূে Serial No: 4CEO****) 
 
UPS: ম্পসম্পেোল নাম্বাে ম্পদরত হরব (উদাহেণস্বরূে Serial No: AS13******) 
 
MULTIMEDIA PROJTOR: ম্পসম্পেোল নাম্বাে ম্পদরত হরব (উদাহেণস্বরূে Serial No: 0123***) 
 
VIDEO CONFERENCE: ম্পসম্পেোল নাম্বাে ম্পদরত হরব (উদাহেণস্বরূে Serial No: C674****) 
 
BIO METRIC DEVICE: ম্পসম্পেোল নাম্বাে ম্পদরত হরব (উদাহেণস্বরূে SN: PO71******) 
  
ONLINE UPS: ম্পসম্পেোল নাম্বাে ম্পদরত হরব (উদাহেণস্বরূে Serial No: AS02*******) 
 
MONITOR: ম্পসম্পেোল নাম্বাে ম্পদরত হরব (উদাহেণস্বরূে SN/CF/SD/DG-CFC0******) 
 

SIM এে প্রেরে প্রমাবাইল নাম্বাে এবং PDA এে প্রেরে IMEI নাম্বাে ম্পদরে অযার্ কেরত হরব। Laptop, Modem, 
Printer, Desktop, All in one Desktop, UPS, Multimedia Projector, Video Conference Center, 
Bio Metric Device, Online UPS এবং Monitor ম্পসম্পেোল নাম্বাে ম্পদরে অযার্ কেরত হরব। এখারন উরেখয প্রে, 
েম্পতম্পট সেঞ্জাম এে ম্পেছরন ম্পনম্পদডষ্ট Number/IMEI/Serial Number খুুঁরজ োরবন। েুেরনা ইকুইেরমরন্টে প্রেরে 
েম্পদ ম্পসম্পেোল নম্বে খুুঁরজ োওো না োে তাহরল আোনাে েম্পতষ্ঠারনে প্রকার্ এে সারথ ৫ ম্পর্ম্পজরটে একম্পট ম্পসম্পেোল 
নম্বে সংেুক্ত করে এম্পি করুন। প্রেমন আেনাে েম্পতষ্ঠারনে প্রকার্ েম্পদ হে 10002296, তাহরল ইকুেরমম্পন্টে ম্পসম্পেোল 
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হরত োরে 10002296-00001 এবং এই ম্পসম্পেোলম্পট উক্ত ইকুইেরমরন্টে গারে সংেুক্ত করে োখুন। তরব এই েদ্ধম্পত 
প্রকান অবস্থ্ারতই নতুন ইকুইেরমরন্টে প্রেরে অনুসেণ কো োরবনা। 

ICT Equipment Distribution System এ প্রকান ইকুইেরমরন্টে প্রেরে প্রকান স্টযাটাস ম্পদরত হরব তা ম্পনরন 
প্রদওো হলঃ 

Active (In Use) – ইকুইেরমন্ট ভারলা আরছ এবং বতডমারন বযবহাে হরে। 

Active (Not in Use) - ইকুইেরমন্ট ভারলা আরছ এবং বতডমারন বযবহাে হরে না। 

Not Repairable – ইকুইেরমন্টম্পট প্রমোমরতে অরোগয (এমআইএস কতৃডক প্র াম্পেত) । 

Repairable – ইকুইেরমন্টম্পট প্রমোমতরোগয বা প্রমোমরতে েম্পিোধীন আরছ।   

Equipment Assign/সরঞ্জামানদর দানয়ত্ব অপ পণঃ 

Equipment এে বতডমান বযবহােকােী বা দাম্পেত্বোপ্ত কমডকতডা কমডিােী নাম অন্তভুডক্ত কোে জনয বাম োরেে 
অেেন ম্পলস্ট প্রথরক Equipment Assign বাটরন ম্পিক করুন। তাহরল ম্পনরনে ছম্পবে মত একম্পট প্রেজ আসরব।  

 

এখারন Equipment Listing এ তাম্পলকাভুক্ত কো সকল সেঞ্জামাম্পদ এে তাম্পলকা প্রদখরত োরবন। এখন তাম্পলকা 
প্রথরক সকল সেঞ্জাম এে োরে থাকা Assign বাটরন ম্পিক করুন। এখন একম্পট েেআে বক্স আসরব। এখারন 
ম্পনধডাম্পেত তথয েদান করুন। 
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HRIS ID (HRM) এে বরক্স দাম্পেত্বোপ্ত বযম্পক্তে এইিআেএম আইম্পর্ েদান করুন। এেেে Check Provider 
এে ম্পিক বরক্স ম্পিক করুন। ম্পনরি তাে সংম্পেপ্ত তথয প্রদখা োরব। েম্পদ তথয সম্পিক হরে থারক তাহরল করব দাম্পেত্ব 
অেডণ কো হরেরছ প্রসই তাম্পেখ ম্পসরলক্ট করুন। প্রকান মন্তবয থাকরল Remarks এে  রে ম্পলখুন। সবরেরে Save 
Assign বাটরন ম্পিক করুন। প্রসভ হরে প্রগরল ম্পনরনে ছম্পবে মত একম্পট সাকরসসফুল বাতডা প্রদখরত োরবন। 

 

এখন েেআে বরক্সে ওেরে র্ানোরে থাকা X ম্পিহ্নম্পটরত ম্পিক করুন। তাহরল ম্পলরস্ট উক্ত সেঞ্জারমে োরে 
দাম্পেত্বোপ্ত বযম্পক্তে নাম প্রদখা োরব।  
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লেয করুন, Assign অেেরনে জােগাে এখন Release অেেন প্রদখা োরে।দাম্পেত্ব অেডরণে েে দাম্পেত্ব বদল হরল 
অথবা নষ্ট হরে প্রগরল এই ম্পলরস্ট এরস উক্ত সেঞ্জারমে নারমে োরে থাকা Release অেেনম্পটরত ম্পিক কেরত হরব। 
ম্পিক কেরল একম্পট েেআে বক্স আসরব। এখারন অবযাহম্পতে কােণ, অবযাহম্পতে তাম্পেখ এবং প্রকান মন্তবয থাকরল 
তা উরেযখ করে Save বাটরন ম্পিক কেরত হরব।  

 


