
�ারি�ক
আপিন এই অ�াি�েকশন�ট ক��উটার �াউজার বা Android অ�াি�েকশন �থেক ব�বহার করেত পােরন। আপিন অ�া�েয়ড
অ�াি�েকশন ইন�ল করার পের �থমবার লগইন করেত ই�ারেনট সংেযাগ �েয়াজন হেব। লগ ইন করার পের এ�ট অফলাইন বা
অনলাইেন ব�বহার করেত পােরন। মেন রাখেবন �য, আপিন ই�ারেনট ছাড়া অ�াি�েকশন�টেত �রাগীর �ডটা সংর�ণ করেত পােরন।
িক� ই�ারেনট সংেযাগ ছাড়া �না�টিফেকশন পাঠােনা যােব না! আপিন িনেজ ম�ানুয়ািল �না�টিফেকশান পাঠােত পােরন অথবা যিদ
ই�ারেনট সংেযাগ পাওয়া যায় এবং অ�াি�েকশন �খালা থােক তেব 24 ঘ�া পের �য়ং��য়ভােব �না�টিফেকশান চেল যােব। তাই
অনু�হপূব �ক এ�ট ব�বহার করার সময় ই�ারেনেট সংযু� থাকার �চ�া ক�ন।

সাধারন ��সমূহ

 

 

অ�া�েয়ড অ�াি�েকশন সং�া� ��

NotifyTB FAQ (Help)Frequently Asked
Questions

অ�াি�েকশন�ট িকভােব পােবন?

আপনার িপিস �াউজার �থেক, িল� ি�ক ক�ন অথবা বা টাইপ ক�ন http://notifytb.icddrb.org. 
আপিন Google Play Store �থেক অ�া�েয়ড অ�াি�েকশন�ট এবং Apple Store �থেক আইওএস অ�াি�েকশন�ট ডাউনেলাড করেত
পারেবন।

সাহােয�র জন� �যাগােযাগ ক�ন

�কান �ে�র জন� �যাগােযাগ ক�ন।

�মাবাইল ◌ঃ ০১৭৩০৩৮০০৭৭ 
ই-�মইল: notifytb.bd@gmail.com

িকভােব অ�াকাউ� খুলেবন এবং লগইন করেবন?

অ�াি�েকশন ইন�ল করার পের আপিন নীেচর ছিবর মত এক�ট পদ�া �দখেত পােবন

http://notifytb.icddrb.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tbstc.icddrb.janao&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/janao/id1439911265?ls=1&mt=8


আপিন যিদ এক�ট নত�ন ব�বহারকারী হন, তাহেল Register Now বাটন ি�ক ক�ন । এক�ট ফম � �দিশ �ত হেব. ফম � পূরণ ক�ন এবং
Submit বাটন চাপুন. িকছ�  যাচাইকরণ �শেষ আপনার অ�াকাউ��ট �তির করা হেব. এসএমএেসর জন� অেপ�া ক�ন �যখােন আপনার
�দ� �ফান ন�ের 4 অে�র এক�ট PIN �কাড পাঠােনা হেব। লগইন ফরেম আপনার �ফান এবং এসএমএস এর মাধ�েম পাওয়া �কাড�ট
�েবশ করান এবংLogin বাটন চাপুন

 
আপিন যিদ ইিতমেধ� িনবি�ত হেয় থােকন, তাহেল �ধুমা� লগইন ফরেম আপনার �ফান ন�র এবং PIN টাইপ ক�ন এবংLogin বাটন
চাপুন. আপনার �ফান ন�র এবং িপন�ট স�ঠক হেল, আপিন নীেচর মত �হাম �পজ �দখেত পােবন। দয়া কের মেন রাখেবন ইন�ল করার
পের অ�াি�েকশন �থমবার লগইন করার জন� ই�ারেনট সংেযাগ �েয়াজন হেব। লগ ইন করার পের, আপিন এ�ট অফলাইন বা অনলাইেন
ব�বহার করেত পােরন।

যিদ আপনার িপন�ট ভ� েল যান...



আপিন যিদ আপনার িপন ভ� েল যান, তাহেল আপিন খুব সহেজই আপনার �মাবাইল �থেক তা পুন��ার করেত পােরন. অ�াি�েকশন এর
লগইন �পেজর নীেচর অংেশ Forgot PIN? অপশেন ি�ক ক�ন. আপিন নীেচর মত এক�ট পপ আপ উইে�া �দখেত পােবন.

 

 
আপনার িনবি�ত �ফান ন�র টাইপ ক�ন এবং Submit বাটন চাপুন. যিদ আপনার �ফান ন�র�ট স�ঠক হয় তেব আপনার �ফান ন�ের
শী�ই আপনার িপন না�ার�ট এসএমএস িহসােব পােবন.

 

��াফাইল...

উপের ডানিদেক এক�ট �মনু বার আেছ। ি�ক ক�ন। Profile অপশন ি�ক ক�ন. আপিন আপনার ��াফাইেলর তথ� সহ এক�ট ��ন
�দখেত পােবন। আপিন আপনার তথ� এিডট করেত চাইেল Edit profile info বাটন চাপুন।

 



 

িকভােব �না�টিফেকশান পাঠােবন?

লগইন এর পর, নীেচর ছিবর মত চার�ট অপশন �দখেত পােবন। এ�ট আপনার �হাম �ীন। পদ�ার উপেরর ডান �কােণ Add অপশন�ট ি�ক
ক�ন।

 

আপিন �রাগীর তথ� �দবার জন� এক�ট ফম � �দখেত পােবন। স�ঠক তথ� িদেয় �সই ফম ��ট পূরণ ক�ন এবং Submit বাটন চাপুন. আপিন
এক�ট দৃশ� প�ৃা �দখেত পােবন �যখােন আপিন আপনার �ডটা �চক করেত পােরন। Ok বাটন চাপুন। আপনার �ডটা �সভ করা হেব।



 
আপিন যিদ �না�টিফেকশান পাঠােত চান, তাহেল �হামেপজ �থেকSync অপশন�ট চাপুন. আপনােক িন��ত করেত বলা হেব. Confirm
চাপুন। যিদ আপনার ই�ারেনট সংেযাগ স��য় থােক, আপনার �না�টিফেকশান পাঠােনা হেব।

 

িকভােব �রাগীর �ডটা �দখা যােব?

�হামেপেজ TB Cases অপশন চাপুন. আপিন সম� �রাগীর তথ� সহএক�ট তািলকা �দখেত পােবন।



 

 

আপিন �য �রাগীর তথ� �দখেত চান �স�ট িনব �াচন ক�ন। �রাগীর িববরণ সহ এক�ট প�ৃা খুলেব।

�রাগীর তথ� িকভােব পিরবত�ন করব?



আেগ মত এক�ট �রাগীর �পজ খুলুন। �ডটা যিদ ইিতমেধ� পাঠােনা হয় না, তাহেল আপিন Edit অপশন �দখেত পারেবন। �বাতাম�ট ি�ক
ক�ন, অন� এক�ট প�ৃা �দিশ �ত হেব �যখােন আপিন পূেব � �য তথ��িল �েবশ কেরেছন �স�িল পিরবত�ন করেত পােরন। এক�ট িনিদ��
আইেটম পিরবত�ন করেত িনিদ�� আইেটেমর পােশ লাল এিডট আইকেন ি�ক ক�ন এবং টাইপ ক�ন বা আপনার নত�ন �ডটা িনব �াচন
ক�ন। তথ� পিরবত�ন করার পের �চক ক�ন সম� তথ� �ঠক আেছ িকনা এবং Save বাটন চাপুন

 

 

িসে�ানাইেজশন...

আপিন যিদ একই সােথ অ�া�েয়ড �ফান �থেক এবং ক��উটার �থেক অ�াি�েকশন ব�বহার কের থােকন, তাহেল �হামেপজ �থেক Sync
অপশন �চেপ সাভ�ার �থেক আপনার �ফােন আপনার �ডটা িস� ক�ন

 

ইউজার প�ােনল

আপনার �হাম পদ�ায়, নীেচর ডান িদেকর User Panel অপশন ি�ক ক�ন . আপনার �ারা �েবশ��ত �রাগীর �ডটার এক�ট ড�াশেবাড�
�দিশ �ত হেব।

 



 

 

ওেয়ব অ�াি�েকশন সং�া� ��

 

যিদ আিম এক�ট িভ� �ফান এ অ�াি�েকশন ব�বহার করেত চাই...

িন��ত ক�ন আপনার এক�ট ই�ারেনট সংেযাগ আেছ। আপনার �ফান ন�র এবং PIN িদেয় লগইন ফম ��ট পূরণ ক�ন। লগইন চাপুন
আপনার সম� �ডটা আপনার অ�াি�েকশেনর সােথ �য়ং��য়ভােব িস� হেব।

িকভােব লগইন করেবন?

িল� এ যান এখােন. আপিন নীেচর এই ছিব�টর মত এক�ট লগইন ব� �দখেত পােবন

http://notifytb.icddrb.org/


 
যিদ আপিন আমােদর িসে�েম িনবি�ত হন তেব লগইন ফেম �র মেধ� আপনার �ফান এবং PIN �েবশ ক�ন এবং লগইন �বাতােম চাপুন

িকভােব িনব�ন করেবন?

আপিন যিদ নত�ন ব�বহারকারী হন তেব New registration এ ি�ক ক�ন। এক�ট সাইন আপ ফম � �দিশ �ত হেব। স�ঠক তথ� িদেয় ফম ��ট
পূরণ ক�ন এবং Register now �বাতােম ি�ক ক�ন। আপিন যিদ অনুেমািদত হন তেব আপনােক আপনার �ফােন এসএমএস এর মাধ�েম
এক�ট PIN থাকেত হেব।

User panel ...

আপিন যিদ সফলভােব লগ ইন কেরন, তাহেল আপিন নীেচর ��ন�ট �দখেত পােবন যা আপনার ড�াশেবাড� �দখােব।



 

িকভােব �না�টিফেকশান পাঠােবন?

আপনার ড�াশেবােড�র বাম িদেক আপিন এক�ট �মনুবার �দখেত পােবন. Notifying Patient -> Add new এ যান. নীেচর মত এক�ট ফম �
�দিশ �ত হেব।

 



�েয়াজনীয় তথ� িদেয় ফম ��ট পূরণ ক�ন। Submit বাটন চাপুন। আপিন সফলভােব �না�টিফেকশান পা�ঠেয়েছন। অিভন�ন!

িকভােব �রাগীর �ডটা �দখা যােব?

�মনু বাের, Notifying Patient -> Patient list এ যান. আপিন NTP- �ত পাঠােনা �রাগীর তািলকা �দখেত পােবন।

 

�রাগীর তথ� িকভােব পিরবরতন করব?

�রাগীর তািলকােত যান (আেগর ধাপ অনুসরণ ক�ন)। তািলকায় আইেটেমর ডান িদেক এিডট আইকেন ি�ক ক�ন। তথ� পিরবত�ন ক�ন
এবং Submit বাটন চাপুন।



 

িপন ভ� েল �গেল িক করব?

আপিন যিদ আপনার িপন ভ� েল িগেয় থােকন তেব আপিন আপনার িপিস �থেকও এ�ট পুন��ার করেত পােরন। আপনার লগইন প�ৃােত,
আপিন লগইন বাে�র �ঠক নীেচ এক�ট Forgot PIN? অপশন�ট �দখেত পােবন। ি�ক ক�ন এক�ট �ফান ন�র িফে�র সােথ এক�ট িভ�
ব� ওেপন হেব।



 

 

�াফ

 
আপনার �ফান ন�র িলখুন এবং Resend PIN চাপুন. যিদ আপনার ন�র�ট স�ঠক হয়, তাহেল শী�ই PIN �ট এসএমএেসর মাধ�েম আপনার
�ফােন �পেয় যােবন।

�াফ যা করেত পারেবন...

�াফ িনেচর কাজ�েলা করেত পােরন

��াফাইল ম�ােনজেম�  
ইউজার ম�ােনজেম�  
ফ�ািসিল�ট ম�ােনজেম�  
ডটস আপেডট

�ভাইডার িকভােব �যাগ করেবন?

�মনু বাের Provider Management -> Add new. ফম � পূরণ ক�ন। Submit বাটন চাপুন।

 



�ভাইডার এিডট করেবন িকভােব?

�মনু বাের, Provider Management -> View list. এিডট আইকন এ ি�ক ক�ন। এক�ট এিডট উইে�া চালু হেব। এিডট কের Update
বাটন চাপুন।

 

ফ�ািসিল�ট িকভােব �যাগ করেবন?

�মনু বাের, Facility Management -> Add new. ফম � পূরণ ক�ন। Submit বাটন চাপুন।

 



 

 

ডটস

ফ�ািসিল�ট িকভােব এিডট করেবন?

�মনু বাের, Facility Management -> View All Facility. এিডট আইকন এ ি�ক ক�ন। এক�ট এিডট উইে�া চালু হেব। এিডট কের
Update বাটন চাপুন।

 

ডটস আপেডট করেবন িকভােব?

�মনু বাের, Notifying patient -> View list. িল� �থেক Update DOTS Information বাটন চাপুন। এক�ট পপ আপ উইে�া �দখেত
পােবন। ফরম�ট পূরণ কের Update বাটন চাপুন।

 

DOTS অ�াকাউ� �থেক যা করা যােব...

এক�ট DOTS অ�াকাউ� �থেক িনে�া� কাজ�েলা করা যােব... 
কাছাকািছ �রাগীর িল� �দখা 
�রাগী Enroll করা  
অন�ান� �স�াের �রাগী �রফার করা  
�রাগী �ক �াইেভট �রাগী িহেসেব িল� ভ�� করা



িকভােব কাছাকািছ �রাগীর তািলকা �দখেত পােবন?

DOTS ব�বহারকারীর নাম এবং পাসওয়াড� ব�বহার কের অ�াি�েকশন�টেত লগইন ক�ন। ��ািবত �রাগীেদর এক�ট তািলকা �দিশ �ত হেব।
নিথভ�� �রাগীেদর এবং পরবত�েত ব���গত �রাগীেদর তািলকা �দখেত ডান িদেক �সায়াইপ ক�ন।

 

িকভােব �রাগী িনব�ন করেবন?

এক�ট �রাগীেক DOTS এ তািলকাভ�� করার জন�, �রাগীেক �ফান করা হেয়িছেলা িকনা তা িন��ত করা �েয়াজন। Suggested তািলকা
�থেক �রাগীর উপর ি�ক ক�ন। Confirm as called অপশন�ট িন��ত ক�ন। Enroll here �বাতােম ি�ক ক�ন, DOTS Enrollment
Number �েবশ করান এবং Confirm বাটন চাপুন।

 

িকভােব অন�ান� DOTS এ �রাগীেদর �রাগীেদর �া�ফার করেবন?

আপিন যিদ িকছ�  �রাগীেক অন� DOTS এ �া�ফার করেত চান তেব ��ািবত তািলকা �থেক �রাগীর উপর ি�ক ক�ন, Confirm as called
অপশন�ট িন��ত ক�ন এবং Refer to others �বাতাম�ট চাপুন। কাছাকািছ অন�ান� DOTS তািলকা�িলর এক�ট তািলকা �দিশ �ত হেব,

আপিন উে�খ করেত চান এমন িনিদ�� DOTS এ ি�ক ক�ন এবং Confirm বাটন �টপুন।



 

িকভােব �রাগীেদর �াইেভট �রাগী িহেসেব িনব�ন করেবন?

আপিন যিদ িকছ�  �রাগীেক �াইেভট �রাগী িহেসেব িনব�ন করেত চান তেব ��ািবত তািলকা �থেক �রাগীর উপর ি�ক ক�ন, Confirm as
called অপশন�ট িন��ত ক�ন এবং এর পর Private patient অপশন�ট "Yes" িহেসেব বাছাই ক�ন। �রাগী �াইেভট িহেসেব িনবি�ত হেয়
যােব।

 


