অনলাইন এসিবিসিস উপকরণ অনুেমাদন
(ওএসএমএ) বয্বহার িনেদর্ িশকা
অনলাইন এসিবিসিস উপকরণ অনুেমাদন (ওএসএমএ) (OSMA) অনলাইন এয্াি�েকশেন আপনােক �াগতম। অনু�হ কের
অনলাইন এসিবিসিস উপকরণ অনুেমাদন (ওএসএমএ) এয্াি�েকশন সফটওয়য্ারিট বয্বহােরর পূেবর্ িন�বিণর্ত িনয়মাবলী
ভােলাভােব পড়ুন।
অনলাইন এসিবিসিস উপকরণ অনুেমাদন (ওএসএমএ) (OSMA) কী?
�া�য্ ও পিরবার কলয্াণ ম�ণালেয়র ৪থর্ �া�য্, জনসংখয্া ও পুি� েস�র কমর্সূিচ (HPNSP 2017-22)’র আওতায়
সরকাির-েবসরকাির পযর্ােয় �া�য্স�ত আচরণ পিরবতর্ েনর লে�য্ পিরচািলত জনসেচতনতামূলক কাযর্�মেক
শি�শালী করার জনয্ ��তকৃ ত েয েকান ধরেণর এসিবিসিস উপকরণ এর গণগতমান, রা�ীয় নীিতমালা ও
সামািজক মূলয্েবােধর সােথ সাযূজয্পূণত
র্ া িনি�তকরণ, তথয্বহল ব�বয্ এবং �হণেযাগয্তা পরী�া-িনরী�া কের
�কাশ ও �চােরর অনুেমাদেনর জনয্ গিঠত ‘আইইিস েটকিনকয্াল কিমিট’র কাযর্�মেক িডিজটাল ও সহজীকরেণর
লে�য্ �ণীত এয্াি�েকশন সফটওয়য্ারিটর নাম অনলাইন এসিবিসিস উপকরণ অনুেমাদন (ওএসএমএ) (OSMA)।
এই এয্াি�েকশন সফটওয়য্ারিটর মাধয্েম িনে�র কাজগেলা স�ািদত হয়।
•
•
•
•
•
•

এসিবিসিস সাম�ী/ উপকরণ িডজটাল ফরেমেট �হণ করা হয়
�াি� �ীকার �য়ংি�য়ভােব ে�রণ করা হয়
সভার েনািটশ ও কাযর্িববরণী ৈতির ও িবতরেণ সহায়তা েদয়া হয়
পযর্ােলাচনা ও অনুেমাদন ইেল�িনক
অনুেমািদত এসিবিসিস সাম�ী/ উপকরণ আকর্ াইেভ সংর�ণ
হালনাগাদ িরেপািটর্ং বয্ব�া

এেত �া�য্, জনসংখয্া ও পুি� খােত িনেয়ািজত সকল সরকাির-েবসরকাির সং�া/ �িত�ান তােদর �দত্ত েসবার
অনুকূেল চািহদা সৃি�র লে�য্ েয সকল এসিবিসিস সাম�ী/ উপকরণ ��ত কের েসগূেলা ‘আইইিস েটকিনকয্াল
কিমিট’র অনুেমাদেনর িনিমত্ত অনলাইেন সাবিমট করা যায়। অনুেমাদেনর িনিমত্ত সাবিমট করা উপকরণিট ‘সাব
কিমিট’ কতৃর্ ক িরিভউ ও ‘আইইিস েটকিনকয্াল কিমিট’ কতৃর্ ক চূ ড়া� অনুেমাদেনর জেনয্ও এই এয্াি�েকশন সংি��
কতৃ প�েক সহায়তা �দান কের।
এই এয্াি�েকশনিট িনে�র ধাপসমূহ অনুসরণ কের সংি�� বয্বহারকাির �েয়াজন মেতা বয্বহার করেত পারেবন।

এসিবিসিস উপকরণ সাবিমটকারীর জনয্ওেয়ব সাইেটর এই িঠকানা এয্াে�স বাের টাইপ করার পর �থম েয পৃ�া আসেব েসিটই এই
ওেয়েবর েহাম েপজ। ল�য্ করন এই পৃ�ার উপেরর ডান েকােণ ‘লগ ইন’ ও ‘িনব�ন’ দু’িট েমনু রেয়েছ। আপিন
নতু ন বয্বহারকারী হেল �থেম ‘িনব�ন’ েমনুেত ি�ক করেত হেব। আর পুরাতন বয্বহারকারীর ে�ে� ‘লগ ইন’
েমনুেত ি�ক করেত হেব।
http://osma.mohfw.gov.bd

‘িনব�ন’ েমনুেত ি�ক করেল েয েপজিট আসেব তােত শধুমা� নাম ও ইেমইল এয্াে�স িদেয় ‘িনব�ন’ এ ি�ক করেত
হেব।

আপনার ইেমইল এয্াকাঊে� অেটা-েজনােরেটড েমইেল একিট এয্াি�েভশন কীওয়াডর্ যােব এবং েভিরিফেকশেনর জনয্
�দত্ত িল� এ ি�ক কের এয্াকাউ�িট উপকরণ সাবিমট করার জনয্ এয্াি�েভট করেত হেব।

এরপর ইেমইেল �া� পাসওয়াডর্ িদেয় িসে�ম এ লগইন করেত পারেবন।

পাসওয়াডর্ ভু েল েগেল ‘আপনার পাসওয়াডর্ িক ভু েল েগেছন’ বাটেন ি�ক কের পাশওয়াডর্ ির-েসট কের িনেত পােরন।

লগইন করার পর ে�াফাইল তথয্ািদ হালনাগাদ না করা পযর্� েমনু েত �েবেশর সুেযাগ পােবন না। তাই িনব�েনর
পরপরই ে�াফাইল তথয্ািদ হালনাগাদ করেত হেব।

‘ছিব’ েমনুেত ি�ক কের িনেজর ছিব সংযু� করন।

পাসওয়াডর্ পিরবতর্ েনর জনয্ এই েমনুিট বয্বহার করন।

ে�াফাইল হালনাগাদ হওয়ার পর �দিশর্ত �ীনিট িনেচর �ীেনর মেতা েদখােব।
এবার এসিবিসিস উপকরণ সহেজ সাবিমট/জমাদান এর জনয্ সাবিমশন গাইডলাইনিট ভােলা কের েদেখ িনেত হেব।
এরপর এসিবিসিস উপকরণ েমনুর সাবেমনু ‘এসিবিসিস উপকরণ সাবিমশন’ সাবেমনুেত িগেয় িনিদর্ � ছেকর তথয্ািদ
�দান করন এবং সবেশেষ উপকরেণর ফাইলিট িনবর্াচন করন। এখােন তথয্ািদ পিরবতর্ েনর জনয্ ‘িরেসট’ বাটন,
তথয্ািদ েদখার জনয্ ‘ি�িভঊ’ ও সবেশেষ অনুেমাদেনর িনিমত্ত সাবিমশেনর জনয্ ‘সাবিমট’ বাটন রেয়েছ। মেন
রাখেত হেব ‘সাবিমট’ বাটেন ি�ক করার পর েকান তথয্ বা সাবিমটকৃ ত উপকরেণ আর েকান পিরবতর্ ন আনা যােব
না।

এসিবিসিস উপকরণ জমাদােনর �ি�য়া ২ (দুই) ধােপ স�� হেব।
১ম ধাপঃ �াফ্ট- এই �ি�য়ায় ইউজার/ বয্বহারকারী এসিবিসিস উপকরণ বা সংি�� তথয্ািদ মূল উপকরণ সাবিমট
বা আপেলাড করার আেগ পযর্� �েয়াজন মেতা সংেশাধন/ পিরবতর্ ন করেত পারেবন।
২য় ধাপঃ সাবিমট/ আপেলাড- �ি�য়ািট স�� হেল ইউজার/ বয্বহারকাির সাবিমট/ আপেলাডকৃ ত এসিবিসিস
উপকরণ বা সংি�� তথয্ািদেত েকান পিরবতর্ ন করেত পারেবন না। উপকরণিট সাব কিমিটর পযর্ােলাচনা ও
পরবত�েত অনুেমাদেনর জনয্ জমা হেয় যােব।
সাবিমট বাটেন ি�ক করার পর সাবিমশনিট স�� হেলা। সাবিমশেনর �পে� একিট �য়ংি�য় ইেমইল সাবিমটকারীর
ইেমইেল যােব। পাশাপািশ সাব কিমিট ও আইইিস েটকিনকয্াল কিমিটর সভাপিতেক অবিহত কের � � এয্াকাউে�
ইেমইল যােব।

