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অধিদপ্তর/ দপ্তররর নাম:…… মাধ্যধমক ও উচ্চ ধিক্ষা অধিদপ্তর বাাংলারদি, ঢাকা …….
মন্ত্রণালয়/ধবভারের নাম:… মাধ্যধমক ও উচ্চ ধিক্ষা ধবভাে, ধিক্ষা মন্ত্রণালয় ……………
১। অধিস প্রািাইল
ক) একনজরর অধিস
রধিষ্ঠারনর নাম

বাাংলা

মাধ্যধমক ও উচ্চ ধিক্ষা অধিদপ্তর বাাংলারদি, ঢাকা

ইাংররধজ

Directorate of Secondary and Higher
Education

সাংধক্ষপ্ত

মাউশি (DSHE)

অধিস রিারনর পদধব

মহাপশিচালক

অধিরসর সাংখ্যা

প্মাট…৫৮৬… ধবভােীয় অধিস…৯… প্জলা অধিস…৬৪ উপরজলা অধিস ৫১২

জনবল

৪০০০

অধিরসর ঠিকানা

মাধ্যধমক ও উচ্চ ধিক্ষা অধিদপ্তর বাাংলারদি, ধিক্ষা ভবন, ১৬ আব্দুল েধন প্রাড, ঢাকা

প্ াোর াে (ই-প্মইল,
প্িান, িযাক্স)
ওরয়বসাইরটর ঠিকানা

dg@dshe.gov.bd

ািায়ারির বণ ণনা
(গুেল ম্যাপসহ)

ধনয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/ধবভাে

মাধ্যধমক ও উচ্চ ধিক্ষা ধবভাে

www.dshe.gov.bd
মাধ্যধমক ও উচ্চ ধিক্ষা অধিদপ্তর
ধিক্ষা ভবন, ১৬ আব্দুল েধন প্রাড, ঢাকা ১০০০

খ) অধিরসর ধভিন ও ধমিন
ে) অধিরসর পধরধিধি ও ছধব (অনধিক ২০০ িব্দ)
ণ
ঘ) অধিরসর অোরনাগ্রাম
ঙ) প্সবার িাধলকা
ক্রম

প্সবা নাম

প্সবারাধপ্তর প ণায় (অধিদপ্তর/আঞ্চধলক)

১

এমধপওভূক্ত ধিক্ষক-কমণিারীর এমধপওর অর্ ণ ধবিরণ

অধিদপ্তর

২

শিক্ষক কমমচািীি পপনিন মঞ্জুিী

অধিদপ্তর

৩

শিক্ষক কমমচািীি ভশিষ্য তহশিললি অগ্রীম ও চূড়ান্ত উলতাললনি

অধিদপ্তর

অনুলমাদন
৪

ধব.ধস.এস (সািারন ধিক্ষা) কযাডারভুক্ত কমণকিণারদর ধপ.ধড.এস

অধিদপ্তর

ব্যবস্থাপনা
৫

পটাি/ ইনরভন্টধর ম্যালনজলমন্ট শিলটম

২। প্সবা প্রািাইল
ক) প্সবার নাম: মাধ্যধমক ও উচ্চ ধিক্ষা অধিদপ্তররর প্টার/ ইনরভন্টধর ব্যবস্থাপনা

অধিদপ্তর

খ) প্সবাটি সহধজকররণর প্ ৌধক্তকিা:
মাধ্যধমক ও উচ্চ ধিক্ষা অধিদপ্তররর প্টার/ ইনরভন্টধর ধডধজটাল পদ্ধধিরি রবিণরনর মাধ্যরম প্ভাক্তারদর সহরজ প্সবা রদান করা।

ে) প্সবারাধপ্তর প্মৌধলক িথ্যাধদ
ধবষয়

িথ্যাধদ

১

প্সবা রদানকারী অধিস

মাধ্যধমক ও উচ্চ ধিক্ষা অধিদপ্তর বাাংলারদি, ঢাকা

২

প্সবার সাংধক্ষপ্ত ধববরণ

মাধ্যধমক ও উচ্চ ধিক্ষা অধিদপ্তররর প্টার/ ইনরভন্টধর ব্যবস্থাপনা

৩

বাধষ ণক প্সবা গ্রহণকারীর সাংখ্যা

৩০০

৪

প্সবারাধপ্তর িিণাবধল

মাধ্যধমক ও উচ্চ ধিক্ষা অধিদপ্তররর কমণকিণা-কমণিারী

৫

দাধয়ত্বরাপ্ত কমণকিণা ও কমণিারী

সহকাধর-পধরিালক (সািারণ রিাসন িাখা), মাধ্যধমক ও উচ্চ
ধিক্ষা অধিদপ্তর বাাংলারদি, ঢাকা

৬

প্সবারাধপ্তর সময়

২ ধদন

৭

প্সবা রাধপ্তরি ররয়াজনীয় কােজপত্র

৮

প্সবারাধপ্তর জন্য খরি

০

৯

প্সবারাধপ্তর জন্য ািায়ারির সাংখ্যা

১

শিকুশজিন ফিম

১০ সাংধিষ্ট আইন/ধবধি/নীধিমালার িাধলকা
১১

প্সবা প্পরি ব্যর্ ণ হরল পরবিী রধিকারকারী
কমণকিণা, পদধব, ইরমইল ও প্িান

১২

মহাপধরিালক, মাধ্যধমক ও উচ্চ ধিক্ষা অধিদপ্তর বাাংলারদি, ঢাকা
dg@dshe.gov.bd

প্সবা রাধপ্ত/ রদারনর প্ক্ষরত্র অসুধবিা/ সমস্যা /

মাধ্যধমক ও উচ্চ ধিক্ষা অধিদপ্তররর প্টার/ ইনরভন্টধর এধি,

িযারলঞ্জসমূহ

ধরকুইধজিন, অনুরমাদন

১৩
ঘ) ধবদ্যমান প্সবা-পদ্ধধি ধবরিষণ
প্সবা রদারনর িাপ

কা ণক্রম

িাপ-১

কমণকিণা-কমণিাধর কর্তণক হাড ণকধপ ধরকুইধজিন

সম্পৃক্ত ব্যধক্তবে ণ (পদধব)

রধি িারপর সময়
(ধদন/ঘন্টা/ধমধনট)
১ ধদন

কমণকিণা-কমণিাধর

িরম পূরণ
িাপ-২

ধরকুইধজিন অগ্রায়ন

১ ধদন

উইাং রিান

িাপ-3

ধরকুইধজিন অগ্রায়ন

১ ধদন

প্টার ধকপার

িাপ-4

ধরকুইধজিন অনুরমাদন

২ ধদন

িাপ-5

পন্য/প্সবা রদান

১ ধদন

সহকাধর-পধরিালক
(সািারণ রিাসন িাখা)
প্টার ধকপার

িাপ-6

ঙ) ধবদ্যমান পদ্ধধির ররসস ম্যাপ (Process Map)

ধাপ িংখ্যা: ৫
িম্পৃক্ত জনিলঃ ৪ জন
িময়: ৬ শদন

শুরু

কমণকিণা-কমণিাধর কর্তণক হাডণকধপ
ধরকুইধজিন িরম পূরণ

ধরকুইধজিন অগ্রায়ন

ধাপ-১

ধাপ-২

ধাপ-৩

ধরকুইধজিন অগ্রায়ন

ধরকুইধজিন অনুরমাদন

ধাপ-৪

পন্য/প্সবা রদান
ধাপ-৫

পিষ

P: কমণকিণা-কমণিাধর
T: ১ ধদন

P: উইাং রিান
T: ১ ধদন

P: প্টার ধকপার
T: ১ ধদন

P: সহকাধর-পধরিালক
(সািারণ রিাসন িাখা)
T: ২ ধদন

P: প্টার ধকপার
T: ১ ধদন

ি) ধবদ্যমান সমস্যা সমািারন কযাটােধরধভধিক রস্তাবনা:
প্ক্ষত্র
সমস্যার বণ ণনা
১। আরবদনপত্র/ িরম/

সমািারনর রস্তাবনা

হাডণ কধপ আরবদন

ধডধজটাল ধসরটম রবিণন

হাডণ কধপ ধরকুইধজিন িরম

ধডধজটাল ধসরটম রবিণন

প্রধজটার/ রধিরবদন
২। দাধখলীয় কােজপত্রাধদ
৩। প্সবার িাপ

পমাট ধাপ ৫ টি

৪। সম্পৃক্ত জনবল

পমাট ধাপ ৫ টি

িাপ-১ পেলক ৪: ম্যানুয়াল পদ্ধধিরি হাডণ কধপ
আরবদন

৫। স্বাক্ষরকারী/ অনুরমাদরনর সরে

৪

৪

৮। অবকাঠারমা/ হাডণওয়ার ইিযাধদ

হাডণ কধপ প্রধজস্ট্রার

অনলাইন ধসরটম

৯। প্রকড ণ/িথ্য সাংরক্ষণ

হাডণ কধপ প্রধজস্ট্রার

অনলাইন ধসরটম

১০। রযুধক্তর ররয়াে রর াজয ধক

হাডণ কধপ প্রধজস্ট্রার

অনলাইন ধসরটম

১১। খরি (নােধরক+অধিস)

০

০

১২। সময় (নােধরক+অধিস)

৫

২

১৩। ািায়াি (নােধরক)

৪

১

সম্পৃক্ত ব্যধক্তর সাংখ্যা ও পদধব

৬। আন্তঃঅধিস ধনভণরিীলিা
৭। আইন/ধবধি/ রজ্ঞাপন ইিযাধদ

না

১৪। অন্যান্য

ছ) তুলনামূলক ধবরিষণ (ধবদ্যমান ও রস্তাধবি পদ্ধধির িাপধভধিক তুলনা):
ধবদ্যমান ররসস
ম্যারপর িাপ
িাপ-১

ধবদ্যমান িারপর বণ ণনা
কমণকিণা-কমণিাধর কর্তণক হাডণকধপ ধরকুইধজিন

রস্তাধবি ররসস
ম্যারপর িাপ
িাপ-১

রস্তাধবি িারপর বণ ণনা
অনলাইন ধসরটরম ধরকুইধজিন সাবধমিন

িরম পূরণ
িাপ-২

ধরকুইধজিন অগ্রায়ন

িাপ-২

অনলাইন ধসরটরম ধরকুইধজিন অগ্রায়ন

িাপ-৩

ধরকুইধজিন অগ্রায়ন

িাপ-৩

অনলাইন ধসরটরম ধরকুইধজিন অগ্রায়ন

িাপ-৪

ধরকুইধজিন অনুরমাদন

িাপ-৪

অনলাইন ধসরটরম ধরকুইধজিন অনুরমাদন

িাপ-৫

পন্য/প্সবা রদান

িাপ-৫

পন্য/প্সবা রদান

িাপ-6

ধাপ িংখ্যা: ৫
িম্পৃক্ত জনিলঃ ৪ জন
িময়: ২ শদন

জ) রস্তাধবি ররসস ম্যাপ (Process Map)

শুরু

কমণকিণা-কমণিাধর কর্তণক অনলাইন প্টার
ম্যারনজরমন্ট ধসরটরম ধরকুইধজিন িরম
পূরণ

কমণকিণা-কমণিাধর কর্তণক অনলাইন প্টার
ম্যারনজরমন্ট ধসরটরম ধরকুইধজিন
অগ্রায়ন

কমণকিণা-কমণিাধর কর্তণক অনলাইন প্টার
ম্যারনজরমন্ট ধসরটরম ধরকুইধজিন
অগ্রায়ন

কমণকিণা-কমণিাধর কর্তণক অনলাইন প্টার
ম্যারনজরমন্ট ধসরটরম ধরকুইধজিন

ধাপ-১

ধাপ-২

ধাপ-৩

ধাপ-৪

P: কমণকিণা-কমণিাধর
T: ১ ঘন্টা

P: উইাং রিান
T: ১ ঘন্টা

P: প্টার ধকপার
T: ১ ঘন্টা

P: সহকাধর-পধরিালক
(সািারণ রিাসন িাখা)
T: ১ ঘন্টা

অনুরমাদন

পন্য/প্সবা রদান
ধাপ-৫

পিষ

P: প্টার ধকপার
T: ১ ধদন

৩। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসারর ধবদ্যমান ও রস্তাধবি পদ্ধধির তুলনা
ধবদ্যমান পদ্ধধি
সময় (ধদন/ঘন্টা)
খরি (নােধরক ও অধিরসর)

রস্তাধবি পদ্ধধি

৫ ধদন
০

২ ধদন
০

৪

১

িাপ

৫

৫

জনবল

৪

৪

দাধখলীয় কােজপত্র

হাডণকধপ ধরকুইধজিন িরম

অনলাইন ধসরটরম ধরকুইধজিন

ািায়াি

সাবধমিন

প্লখধিত্র:
৬
৫
৪
৩
২
১
০
সময়
খরচ (নাগদরক
(দিন/ঘন্টা) ও অদিসসর)

যাতায়াত

ধাপ

দবিযমান পদ্ধদত

জনবল

িাদখলীয়
কাগজপত্র

প্রস্তাদবত পদ্ধদত

৪। বাস্তবায়ন
ক) বাস্তবায়রনর অধভজ্ঞিার আনুপূধব ণক ধববরণ (২০০ িরব্দর মরধ্য)
খ) বাস্তবায়রনর সময়াবদ্ধ কমণপধরকল্পনা
কা ণক্রম
পাইলট (প্রল াজয পক্ষলে) শুরু ও িমাশি
মশিপশিষদ শিভালগ িাস্তিায়ন প্রশতলিদন
পপ্রিলেি তাশিখিমূহ
পুলিা অশধলক্ষলে িাস্তিায়ন শুরুি তাশিখ
পুররা অধিরক্ষরত্র বাস্তবায়ন মূল্যায়ন
রধিরবদন প্ররণ

আগট

পিলে

অলটা

নলভ

শিলি

জানু

খ) বাস্তবায়রনর জন্য ব্যধয়ি অরর্ ণর পধরমাণ
ে) বাস্তবায়রন িযারলঞ্জসমূহ: পূররণা টক এধি
ঘ) িযারলঞ্জ প্মাকারবলায় গৃহীি ব্যবস্থাধদ: জনবরলর সাংস্থান
ি) সরকাধর আরদি জাধরর িাধরখঃ ২৮-১২-২০২১
ছ) রিারর গৃহীি ব্যবস্থাধদঃ ওরয়বসাইট
জ) পধরবীক্ষণ
ঝ) অধভজ্ঞিালব্ধ ধিক্ষণ
ঞ) প্সবা সহধজকরণ কা ণক্ররমর ছধব ও ধভধডও (ধলাংক)
ট) িাস্তিায়ন টিম: নাম, পদশি, ছশি
খন্দকাি আশজজুি িহমান, শিশনয়ি শিলটম এনাশলট, ইএমআইএি পিল, মাধ্যধমক ও উচ্চ ধিক্ষা অধিদপ্তর বাাংলারদি, ঢাকা
রুপক িয়, িহকাশি পশিচালক, িাধািে প্রিািন িাখা, মাধ্যধমক ও উচ্চ ধিক্ষা অধিদপ্তর বাাংলারদি, ঢাকা
িধরফুল ইসলাম, পপ্রাগ্রামাি, ইএমআইএি পিল, মাধ্যধমক ও উচ্চ ধিক্ষা অধিদপ্তর বাাংলারদি, ঢাকা

ঠ) প্টকসইকররণ গৃহীি ব্যবস্থাধদ: রধিক্ষণ

Store/ Inventory Management System

Directorate of Secondary and Higher Education (DSHE)
Secondary and Higher Education Division
Ministry of Education
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1. Introduction
Directorate of Secondary and Higher Education (DSHE) is working towards providing
educational facilities to Secondary and Higher Secondary Education level to achieve
SDG4 focusing on quality education and improving equity of access. A strong
Education Management Information System (EMIS) for Academic and Administrative
Management has already been developed to serve its stakeholders more efficiently.

A store is maintained by Admin wing of DSHE for supply, stock and requisition of
various Equipment and Stationaries Items. DSHE has implemented a centralized
web-based Store/ Inventory Management System for maintaining and monitoring of
supply, stock and requisition of its Store. Store/ Inventory Management System will
be used to entry stocks of the store and to approve requisition. A centralised
dashboard has been established through which stakeholders can monitor status of
stock and requisitions.
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DSHE Admin Wing

Store Manager

Provide stock
entry

Monitor Store, View
Reports

DSHE Store/
Inventory
Management
System

EMIS Software
Integration

Provide Requisition

Stakeholders
(DSHE, Projects)
Figure, Conceptual Diagram of Store/ Inventory Management System

2. Features
System:

of

the

Store/

Inventory

Management

a. Dynamic setup panels for product category, sub-category, unit, supplier, and
customers.
b. The Store/ Inventory Management System is capable of capturing stock
entry, requisition approval and producing of stock related reports
c. Stock add function with re-order margin setup feature
d. Product requisition with tracking feature
e. Requisition approval layer
f. A dynamic product distribution function
g. Product list with real-time stock level
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h. Dynamic panel for quotation preparing from requisitions with advanced
searching feature
i.

Dynamic goods receive option

j.

Dynamic product wastage/disposal panel

k. Provision of multiple Stores

3.

Web Application features

a.

Interactive and Responsive design.

b.

Cross-browser support

c.

Control panel for web admin.

d.

User profile and account administration.

e.

Tagging/Folksonomy should be implemented for efficient keyword-based
searching.

f.

Comprehensive search functionality within the website resources.

g.

The web application is mobile responsive

h.

The application has the functionality to upload, update and manage
various contents such as text, pdf, doc, video, excel etc.

4. Feature List of Inventory Setup
•

Setup: Product Category Setup, Sub-Category Setup, Unit Setup, Supplier
Setup, Service, Customer Setup

•

Product: Product Add, Product Distribution List, Product List with real-time stock
level, Issue Product, Stock Product, Dispose Product

•

Requisition: Add Requisition, Requisition List, Approved Requisition, Requisition
Approval Report

•

Goods Receive
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5.

Software user manual:

1. Login

Image: Login page
Sign in করার জন্য আপন্ার Id & Password টাইপ করতে হতে Type করার পর Sign in োটন্ ক্লিক
করতে হতে।

2. Dashboard
Sign in করার পর ক্লন্তের Dashboard পপজটট পেখতে পাতেন্ ।

Image: Dashboard
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3. Add Supplier
Supplier Add করার জন্্ Setup→Add Supplier পেন্ুতে ক্লিক করতে হতে।

ক্লিককরুন

করুন
করুন
করুন
করুন

Image: Setup

3.1 Supplier List Add
Add Supplier পেন্ুতে ক্লিক করার পর ক্লন্তের পপজ টট পেখতে পাতেন্ । Supplier List Add করার
জন্য Add োটন্ ক্লিক করুন্।

ক্লিক করুন

করুন
করুন
করুন
করুন

Image: Supplier List
Supplier Name, Address টাইপ করুন্ এেং Status পক্লরেেতন্ কতর Active/ De-active করা যাতে ।
েথ্য সংরক্ষণ করার জন্য Save Button ক্লিক করুন্ ।
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ক্লিককরুন

করুন
করুন
করুন
করুন
Image: Add Supplier

ক্লিক করুন

করুন
করুন
করুন
Image: Save Success
Supplier list পেখার জন্য Back to list োটন্ ক্লিক করুন্ ।

3.2 Edit Supplier List
Supplier list edit করার জন্য Edit োটন্ ক্লিক করুন্ ।
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করুন

ক্লিক করুন

করুন
করুন
করুন
Image: Supplier List

করুন

এোর ডাটা সেূহ Edit করার পর ো সংরক্ষণ করার জন্য Update→Ok োটন্ ক্লিক করুন্ ।

ক্লিক করুন

করুন
করুন
করুন
করুন

Image: Update Supplier

Update Supplier List পেখার জন্য Back to list োটন্ ক্লিক করুন্ ।

Image: Supplier List
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4. Add Category
Category Add করার জন্য Setup→ Add Category পেন্ুতে ক্লিক করুন্ ।

ক্লিক করুন

করুন
করুন
করুন
করুন

Image: Add Category
এোর ক্লন্তের পপজটট পেখতে পাতেন্ Category Add করার জন্য Add োটন্ ক্লিক করুন্ ।

ক্লিক করুন

করুন
করুন
করুন
করুন

Image: Category list
ক্লন্তের Add Category পপজটট পেখতে পাতেন্ ।এোর সকল েথ্য সটিক ভাতে পুরন্ কতর Save→ok
োটন্ ক্লিক করুন্।
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ক্লিক করুন

করুন
করুন
করুন
করুন
Image: Add Category
েথ্যটট সংরক্ষণ হতেতে ক্লকন্া পেখার জন্য Back to list োটন্ ক্লিক করুন্ ।

ক্লিক করুন

করুন
করুন
করুন
Image: Add Categoryকরুন
Save
এখন্ Category list এ ইন্পুট করা েথ্যটট পেখতে পাতেন্ ।

4.1 Category List Edit
Edit করার জন্য, Edit োটন্ ক্লিক করুন্।
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ক্লিক করুন

করুন
করুন
করুন
করুন

Image: Category List Edit
ক্লন্তের পপজটট পেখতে পাতেন্ এোর সটিক েথ্য পুরন্ কতর Update→Ok েথ্যটট

Update হতে

যাতে।

১.ক্লিক করুন

করুন

৩.ক্লিক করুন

করুন
২.ক্লিক করুন

করুন
Image: Update Category

করুন

ক্ললস্ট পেখার জন্য Back to list োটন্ ক্লিক করুন্ ।

4.2 Delete Category
ডাটা Delete করার জন্য Delete →Yes, Delete it োটন্ ক্লিক করতে হতে।
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করুন
করুন

ক্লিক করুন

Image: Delete Category

ক্লিক করুন

Image: Delete Category

5. Add Product
Product add করার জন্য Setup→ Add Product পেন্ুতে ক্লিক করতে হতে।
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ক্লিক করুন

Image: Add Product
েথ্য সংযুক্ত করার জন্য সকল ক্লিতে ডাটা সটিক ভাতে পুরন্ কতর Save→Ok োটন্ ক্লিক করুন্ ।

ক্লিক করুন

Image: Add Product
Product list এ ক্লিতর যাোর জন্য Back to list োটন্ ক্লিক করুন্ ।

১.ক্লিক করুন

Image: Add Product
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5.1 Delete Product

ক্লিক করুন

Image: Delete Product
ডাটা Delete করার জন্য Delete →Yes, Delete it োটন্ ক্লিক করুন্।

6. Requisition
6.1 Requisition Add
Requisition add করার জন্য Requisition→ Add Requisition পেন্ুতে ক্লিক করতল ক্লন্তের পপজ এর
েে পপজ পেখতে পাতেন্ ।

Image: Requisition List
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Image: Add Requisition
এোর সকল েথ্য সটিক কতর পুরন্ কতর Submit োটন্ ক্লিক করতল Requisition Add হতে যাতে।
এোর List পেখার জন্য Back to list button ক্লিক করুন্।

7. Asset
7.1 Product Information Add
Product Information Add করার জন্য Asset→ Add Product Info ক্লিক করুন্।
ক্লিক করুন

Image: Add Product Info
Add Asset Product Information পপজটটতে আসার পর সকল ক্লিে পুরন্ কতর Done োটন্ ক্লিক
করতল ক্লন্তের Product সম্পক্লকে
ত েথ্য পেখতে পাতেন্।েথ্য সংরক্ষণ করার জন্য িেটট
ত পুরন্ কতর
Save →ok োটন্ ক্লিক করতে হতে।
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১.ক্লিক করুন

২.ক্লিক করুন

Image: Add Product Information

ক্লিক করুন

Image: Save Product Info
List এ ক্লিতর যাোর জন্য Back to list োটন্ ক্লিক করুন্ ।
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7.2 Edit Product List

ক্লিক করুন

Image: Product list
Edit করার জন্য Edit োটন্ ক্লিক করুন্ । এোর ক্লন্তের পপজটট পেখতে পাতেন্ ।
ডাটা Edit কতর →Done →Update→Ok

১.ক্লিক করুন

৩.ক্লিক করুন

২.ক্লিক করুন

Image: Edit Product list

ক্লিক করুন

Image: Update Product list
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এোর List এ ক্লিতর যাোর জন্য back to list োটন্ ক্লিক করুন্ ।

7.3 Asset Product List Search

১.ক্লিলেক্ট করুন
২.ক্লিক করুন

Image: Asset Product list search
Search করার জন্য Category Name → Search
Search করা েথ্যটট পটক্লেল এর পভের পেখতে পাতেন্ ।

8. Product Issue

ক্লিক করুন

Image: Product Issue
Asset→ Product Issue পেন্ুতে ক্লিক করল ক্লন্তের িেটট
ত পেখতে পাতেন্ ।
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Image: Product Issue process
িেটট
ত পুরন্ করার পর Issue করার জন্য ক্লন্তের ক্ললস্ট পথ্তক ক্লসতলক্ট করুন্।
List পেখার জন্য back to list োটন্ ক্লিক করুন্ ।

Image: Product Issue process
এোর ক্লন্তের ক্লেতের েে ক্ললস্টটট পেখতে পাতেন্ ।

১.ক্লিক করুন

Image: Product Issue process
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২.ক্লিক করুন

Category Name ক্লসতলক্ট কতর Search োটন্ ক্লিক করতল আপন্ার Search করা ডাটাটট পেখতে
পাতেন্ ।
Action োটন্ এর ক্লেতক লক্ষ করতল product এর েেতোন্ স্টযাটাস যান্া যাতে।

9. Category Wise Asset Report

ক্লিক করুন

Image: Category Wise Asset Report
Asset → Category Wise Asset Report পেন্ুতে ক্লিক করতল ক্লন্তের ক্লেতের েে ক্লেে পেখতে পাতেন্।

১.ক্লিক করুন
২.ক্লিক করুন

Image: Category Wise Asset Report
এোর Category Name ক্লসতলক্ট কতর Get Data োটন্ ক্লিক করতল Category Report টট পেখতে
পাতেন্।
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Image: Category Wise Asset Report

10. Asset Issued Detail Report

ক্লিক করুন

Image: Asset Issued Detail Report
Asset issued detail পেখার জন্য Asset→Asset Issued Detail Report পেন্ুতে ক্লিক করুন্। এোর
ক্লন্তের পপজটট পেখতে পাতেন্ ।
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১.ক্লিক করুন
২ .ক্লিক করুন

Image: Asset Issued Detail

Image: Asset Issued Detail

11. Issued Product
Issued product list পেখার জন্য Asset→ Issued product list পেন্ুতে ক্লিক করতল ক্লন্তের েক্লের েে
পপজ পেখতে পাতেন্।
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Image: Issued Product list
Category Name ক্লসতলক্ট কতর Search োটন্ ক্লিক করতল Search করা েথ্যটট পাওো যাতে।

Image: Issued product list
View োটন্ ক্লিক করতল Issued Product Detail পেখা যাতে।

Image: Issued Product Detail
Issued product detail print করার জন্য print োটন্ ক্লিক করতে হতে ।
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12. Asset Scrap/Damage Report

ক্লিক করুন

Image: Asset Scrap/ Damage Report
Asset Scrap Damage Report পেখার জন্য Asset→ Asset Scrap/Damage Report পেন্ুতে ক্লিক
করুন্। এোর ক্লন্তের পপজটট পেখতে পাতেন্ ।

ক্লিক করুন

Image: Asset Scrap Damage Report
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13. Asset Current Status Report

ক্লিক করুন

Image: Asset Current Status Report
Asset Current Status Report পেখার জন্য Asset→ Asset Current Status Report পেন্ুতে ক্লিক
করুন্ এোর ক্লন্তের পপজটট পেখতে পাতেন্ ।

১.ক্লিক করুন
২.ক্লিক করুন

Image: Asset Current Status
Category Name ক্লসতলক্ট কতর Get Data োটন্ ক্লিক করতল ন্ীতের ক্লেতের Asset Current Status
Report পেখতে পাতেন্
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১.ক্লিক করুন
২.ক্লিক করুন

Image: Asset Current Status Report

14. Add Product Info
product info Add করার জন্য Consumable→Add product info পেন্ুতে ক্লিক করতে হতে।
ক্লিক করুন

Image: Add Product info
এোর ক্লন্তের পপজ টট পেখতে পাতেন্ এোর Product এর সে েথ্য ক্লেতে পুরন্ কতর, সংরক্ষণ এর জন্য
Submit োটন্ ক্লিক করুন্।

১.ক্লিক করুন

২.ক্লিক করুন
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Image: Add Product Quantity
Product Quantity ক্ললস্ট পেখার জন্য Back to list োটন্ ক্লিক করতল, ক্লন্তের পপজটট পেখতে পাতেন্।

ক্লিক করুন

Image: List of Product Quantity
Delete করার জন্য Delete→Yes delete it োটন্ ক্লিক করতল েথ্যটট Delete হতে যাতে।

ক্লিক করুন

Image: List of Product Quantity
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15

. Product Issue

15.1 Add Product Issue

ক্লিক করুন

Image: Product Issue
Product issue সংযুক্ত করার জন্য Consumable→ Product issue পেন্ুতে ক্লিক করতল ক্লন্তের
পপজটট পেখতে পাতেন্ ।
এোর সকল ক্লিতে ডাটা ক্লেতে পুরন্ কতর Submit→ok োটন্ ক্লিক করুন্ । এোর আপন্ার েথ্যটট
সংরক্ষণ হতে যাতে।

১.ক্লিক করুন

Image: Product Issue
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২.ক্লিক করুন

Image: Add Product Quantity
List of Product Quantity পেখার জন্য Back to list োটন্ ক্লিক করুন্।

16. Summary Report

Image: Summary Report
Summary Report পেখার জন্য Consumable →Summary Report এোর ক্লন্তের েক্লের েে Summary
Report পপজটট পেখতে পাতেন্ । Category Name এেং Product Name ক্লসতলক্ট কতর Get data
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োটন্ ক্লিক করতল Summary Report পেখতে পাতেন্ ।

Image: Summary Report

17. Order Detail Report

Image: Order Detail Report
Order Detail Report পেখার জন্য Consumable → Order Detail Report পেন্ুতে ক্লিক করুন্ এোর
ক্লন্তের েক্লের েে পপজ পেখতে পাতেন্ ।

Image: Stock Information
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Employee Name, Product Name, Start Date এেং End Date ক্লসতলক্ট কতর Gate data োটন্ ক্লিক
করতল Order Detail Information পেখতে পাতেন্।

Image: Order Detail Information
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