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HRMIS সপটওয়্যায ব্যফহারযয রফদল রনদদ েরকা 

১. HRMIS সপটওয়্যায প্ররফ প্রক্রিয়্া: কাক্রযগক্রয ক্রক্ষা অক্রধদপ্তরযয ওরয়্ফসাইরটয “আবযন্তযীণ ই-সসফা” ট্যারফয অধীরন 

“HRMIS” ক্রররে ক্রিক করয সযাসক্রয অথফা কক্রিউটারযয ব্রাউজায সপ্রাগ্রারভ  (Mozila Firefox/ Chrome) 

"www.dte.gov.bd" টাই করয সমরকান ব্যফহাযকাযী HRMIS সপটওয়্যারয প্ররফ কযসে াযরফ।ক্রনরেয ক্রেত্র ১ও ২ দ্রষ্টব্য।  

 

 

ক্রেত্র-১- কারযগরয রক্ষা অরধদপ্তদযয ওদেফাইদে প্রদত্ত ররঙ্ক 

 

 

ক্রেত্র-২- কক্রিউটারযয ব্রাউজায সপ্রাগ্রারভ "www.dte.gov.bd" টাই করয  HRMIS সপটওয়্যায প্ররফ প্রক্রিয়্া 

 

 

 

 

কক্রিউটারযয ব্রাউজায সপ্রাগ্রারভ 

"www.dte.gov.bd" টাই করয  

HRMIS সপটওয়্যায প্ররফ প্রক্রিয়্া‘ 

কারযগরয রক্ষা অরধদপ্তদযয 

ওদেফাইদে প্রদত্ত ররঙ্ক 

”রক্ষা রনদে গড়ফ দদ, 

দখ ারনায ফাাংরাদদ” 



২. রগইন: প্রদতেক প্ররতষ্ঠান তাঁয রনজ প্ররতষ্ঠান দকাড ও রডপল্ট াওোড ে(123456) ব্যফায কদয পেওেোদয রগইন কযদত াযদফ। 

প্রদতেক ক্রক্ষক/কভ মকেমা/কভ মোযীয রগইন কযায জন্য তাদদয Employee ID-দক  User ID ও Password রদদফ রডপল্ট 

াওোড ে(123456) ব্যফায কদয পেওেোদয রগইন কযদত াযদফ। (রনদেয রেত্র দ্রষ্টব্য) 

 

 

 

২. প্ররতষ্ঠাদন কভ মযে সকর ক্রক্ষক, কভ মকেমা ও কভ মোযীযগরণয োক্ররকা সংগ্রহ: প্রক্রেষ্ঠারনয আইক্রি ও ক্রিপল্ট াসওয়্াি ম দ্বাযা রগইন 

কযায য সপটওয়্যারয ভাইরগ্রটকৃে জনফররয োক্ররকা াওয়্া মারফ । জনফররয োক্ররকা  হরে প্রক্রেষ্ঠারনয সকর 

ক্রক্ষক/কভ মকেমা/কভ মোযীয Employee ID াওো মাদফ। রনদেয ধা গুদরা অনুযণ কদয জনফররয োক্ররকা ক্রপ্রন্ট কযা মারফ। 

 ধা-১: সকান প্রক্রেষ্ঠারনয আইক্রি ও ক্রিপল্ট াসওয়্াি ম দ্বাযা রগইন কযরে হরফ। 

ধা-২: HRM সভন্যয হরে Human Resource Mgt ট্যারফ ক্রিক কযরে হরফ।(রনদেয রেত্র দ্রষ্টব্য) 

 

ধা-২:যফেী ক্রিরণ HRM Dashboard-এ Institute Head Access ট্যারফ ক্রিক কযরে হরফ। 

 

এই স্থাদন User ID রদদত দফ 

এই স্থাদন Password রদদত দফ 

 

রগইন কযায জন্য রিক কযদত দফ 

 



ধা-৩: Institute Head Access  ট্যারফয ক্রনরেয All Gov't Employee List -এ ক্রিক কযরর প্রক্রেষ্ঠারনয সকর 

রক্ষক/কভ েকতো/কভ েোযীয তাররকা দদখা মাদফ ও রপ্রন্ট কযা মাদফ। এই তাররকাে প্রদতেক রক্ষক /কভ েকতো/কভ েোযীয Employee 

Id াওো মাদফ (মা াংরিষ্ট রক্ষক/কভ েকতো/কভ েোযীয User ID রদদফ পেওেোদয রগইদনয জন্য ব্যফাম ে।) 

 

 

উরেখ্য সপটওয়্যারয প্রদ মক্রে জনফররয োক্ররকা পূরফ ম ব্যফহৃে PIMS িাটারফজ হরে ভাইরগ্রটকৃে হওয়্ায়্ প্রক্রেষ্ঠারন কভ মযে প্রকৃে 

জনফররয োক্ররকা হরে ক্রবন্ন হরে ারয। সসরক্ষরত্র হারনাগাদ জনফররয োক্ররকা সহ আইক্রসটি সসরর সমাগারমাগ কযা হরর 

অক্রধদপ্তরযয Admin হরে োক্ররকা সংরাধরনয ব্যফস্থা কযা হরফ। 

Employee List সংগ্ররহয য অন্যান্য ভক্রিউরর প্রক্রেষ্ঠান ফা রক্ষক/কভ েকতো/কভ েোযীগণ যফযাকৃত ভরডউররবরত্তক User 

manual অনুযণ পূফ েক কাজ কযদত াযদফন। 

 

৪। দ্য দমাগদানকৃত রক্ষক/কভ েকতো/কভ েোযীগনদক (মাযা ইদতাপূদফ ে দযরজদেন কদযরন) নতুন কদয দযরজেন কযদত দফ। নতুন দযরজদেন 

ম্পন্নকাযী কভ েকতো/কভ েোযীয এরিকৃত তথ্য মাোইফাছাইদেয য এডরভন দত অনুদভাদন প্ররিো ম্পন্ন কযা দফ।  দযরজদেন ম্পন্নকযদণয 

জন্য সপটওয়্যায ব্যফহারযয সক্ষরত্র সফ মপ্র থসভ ক্রনরেয ক্রেরত্র প্রদক্র মে ট্যারফ প্ররফ করয প্ররয়্াজনীয়্ েথ্য এক্রি করয submit ক্রদরে 

হরফ। 

 

 

এই Print 

Button দ্বাযা রপ্রন্ট 

কযা মাদফ। 

New employee 

Registration tab 



 

তাযকা রেরিত কর রপদে তথ্য পূযণ কদয submit ক্রদরে হরফ। েথ্য প্রদারনয সক্ষরত্র প্রক্রেষ্ঠান প্রধান ও সংক্রিষ্ট ক্রক্ষক /কভ মকেমা/ 

কভ মোযী সরেেন থাকরফন। 
রফদল দ্রষ্টব্য: HRM ভরডউদর প্রদতেক রক্ষক/কভ েকতো/কভ েোযী আরাদা User ID ও Password ব্যফায কদয পূদফ ে াংযক্ষণ 

কযা তাঁয তথ্যারদ View, Edit, Update এফাং প্রদোজদন াংরিষ্ট কাগজদত্রয ফ েকর াংযুক্ত কযদত াযদফন। দ্য দমাগানকৃত 

রক্ষক/কভ েকতো/কভ েোযীগন নতুন কদয দযরজদেলন কযদত াযদফন(মাযা ইদতাপূদফ ে  PIMS Software এ দযরজদেন কদযরন)। 

নতুন দযরজদেন ফা পূদফ ে াংযক্ষণ কযা তথ্যারদ Edit ফা Update কযায য তা দকন প্রধান/রফবাগীে প্রধান ও প্ররতষ্ঠান প্রধান 

কর্তেক অনুদভারদত ওোয য ফ েদদল অরধদপ্তয কর্তেক অনুদভারদত ওোয য তথ্যমূ স্থোেীবাদফ ডাোদফদজ াংযরক্ষত দফ। 

দকন প্রধান/রফবাগীে প্রধান/প্ররতষ্ঠান প্রধান তায User ID ও Password  ব্যফায কদয HRM ভরডউদর Login কযায য  উক্ত 

ডাো মাোই কদয এরিকৃত তথ্য ঠিক প্রতীেভান দর উফধ েতন কর্তেদক্ষয রনকে forward কযদফন অথফা এরিকৃত তথ্য ত্রূটিপূণ ে 

ভদন দর Comment ররদখ Reject কযদত াযদফন।  

 

 


