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ধসেম পধরধিধি  
হয হকাি ব্রাউজাসরর যাসেবাসর http://mis.bhata.gov.bd/  যাসেধট ধসে প্রসবল করস ধসেসমর যাধডং 
হপজ পাওয়া যাসব। বযবারকারীগণ গআি পযাসিস িাসদর ধিধদেষ্ট বযবারকারী িাম ও পাওয়াডে ধদসয় “গ আি” 

বাটসি ধিক করস মূ ধসেম এ প্রসবল করসি পারসবি।  

 

হাম হপজ    
ধিধদেষ্ট বযবারকারীগণ ধিধদেষ্ট িাম ও পাওয়াডে ধদসয় “গ আি” বাটসি ধিক করস ধিসির মি হামসপজ প্রদধলেি 

সব। এআ উআসডাসি বযবারকারীগি ডযালসবাডে িযািয হমিু হদেসি পাসবি। প্রধিধট হমিুসি ধিক করস ধিধদেষ্ট 

াবসমিু প্রদধলেি সব। এআক াবসমিু ধদসয় বযবারকারীগি ধিধদেষ্ট কাজ ম্পাদি করসি পারসবি।  

 

http://mis.bhata.gov.bd/
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িিুি উপকারস াগীর িথ্য যুক্ত করুি   
ধিধদেষ্ট বযবারকারীগণ গআি করার পর ধসেসমর হামসপজ প্রদধলেি সব।  হামসপসজর উপসর ডাি ধদসক “     

                       ” এআ বাটিধট হদেসি পাওয়া যাসব। এআ বাটিধট ধিক কসর ডাটা এধি পাসরটরগণ 

ধিধদেষ্ট  ািাস াগীর িথ্য ধসেসম যুক্ত করসি পারসবি। এআ বাটসি ধিক করস ধিসির মসিা উআসডা প্রদধলেি সব।  

 

 ািা ংক্রান্ত িথ্যঃ 

 

এোসি সিকগুসা ধিল্ড হযমি কাযেক্রম, িসমের ক্রধমক িম্বর,  ািা কাযেকসরর মা আিযাধদ হদেসি পাওয়া যাসব। 

প্রথ্সম কাযেক্রম ধিল্ড হথ্সক স্ক্র কসর ধিধদেষ্ট কাযেক্রম ধিবোিি করসি সব।  

উদারণস্বরূপ, অমরা বয়স্ক  ািা ধিবোিি কধর। ধিবোিি করস ধিসির মসিা উআসডা প্রদধলেি সব। উআসডা হি  ািা 

ংক্রান্ত িথ্য ধিসল্ড িসমের ক্রধমক িম্বর,  ািা কাযেকসরর মা, পা বুক/ ািা পধরসলাি বধ িং আিযাধদ হদেসি 

পাওয়া যাসব।  
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বযধক্তগি িথ্যঃ  
বযধক্তগি িথ্য ংসল িথ্য যািাআ করার জিয যািাআ এর িরণ ধিবোিি করসি সব। ািারি াসব যািাআসয়র িরণ 

“জািীয় পধরধিধি িম্বর” ধসসব ধিবোিি করা রসয়সে। িসব জন্ম ধিবন্ধি িম্বর ধদসয় যািাআ করসি স যািাআসয়র 

িরণ “জন্ম ধিবন্ধি িম্বর” এর বাম পাসল হগা বক্স ধিক কসর  ধিবোিি করসি সব।  
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জািীয় পধরিয় পসত্রর িম্বর এবং জন্ম িাধরে প্রদাি কসর ডাি ধদসক যািাআ বাটিধট ধিক করসি সব। জািীয় পধরিয় 

পসত্রর িম্বর এবং জন্ম িাধরে ধিক স  ািাস াগীর েধব  ধিসির মসিা উআসডা প্রদধলেি সব। উআসডা হি 

 ািাস াগীর িাম বাংা এবং আংধল উ য়  াাসি হদো যাসব। মািা এবং ধপিার িাম বাংায় প্রদধলেি সব। িসব 

আংধল  াাসি মািা এবং ধপিার িাম পূরণ করসি সব। েধবর পাসল স্বাক্ষর ধিসল্ড ব্রাউ কসর ধডধজটা স্বাক্ষর 

বাসি সব। িমে ধিসল্ড ধিধদেষ্ট িমে ধিবোিি করসি সব।  

হযাগাসযাগ িথ্যঃ  
বযধক্তগি িথ্য পূরণ হলস ধিসি হযাগাসযাগ িথ্য পযাসি পুরি করসি সব। এআ পযাসিস বিেমাি এবং স্থায়ী ধিকািার 

ধিধদেষ্ট িথ্য ধিল্ড রসয়সে হযমি ধব াগ, হজা, বস্থাি, আউধিয়ি আিযাধদ। ধব াগ, হজা, বস্থাি, আউধিয়ি আিযাধদ 

ধিল্ড গুসা েপডাউি বক্স হথ্সক স্ক্র কসর ধিধদেষ্ট  ািা হ াগীর জিয ধিবোিি করসি সব।   
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িধমিীর িথ্যঃ   
 ািাস াগী যাসক িধমিী ধিবোিি কসরসে হআ িধমিীর িথ্য এআ িথ্য পযাসিস প্রদাি করসি সব। এআ পযাসিস 

িধমিীর সিক িথ্য ধিল্ড হযমি জন্ম িাধরে, িাম, জািীয় পধরিয় পসত্রর িম্বর, ধিকািা আিযাধদ হদেসি পাওয়া যাসব। 

বগুধ ধিল্ড ধিক াসব পূরণ করসি সব। ডাি ধদসক িধমিীর েধব এবং স্বাক্ষর ব্রাউ কসর ধিবোিি করসি সব।  

 

ধিসর বযবাসরর জিযঃ   
এআ পাসিসর ধিল্ড গুসা পূরণ করার প্রসয়াজি হিআ।   
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বয়স্ক  ািা িুযায়ী ধবস্তাধরিঃ    
এআ ধিসল্ড  ািাস াগীর ধকেু ািারি িথ্য হযমি বববাধক বস্থা, ধলক্ষাগি বস্থা, পধরবাসরর দয, হপলা আিযাধদ 

ধিল্ড রসয়সে। বগুসা ধিল্ড ধিক াসব পূরণ করসি সব। হপলা, বাধেক অয়, বাস্থাি আিযাধদ ধিল্ডগুসা েপডাউি 

বক্স স্ক্র কসর ধিবোিি করসি সব।  

 

পধরসলস িথ্য ংগ্রকারী এবং িথ্য যািাআকারী ধিসল্ড ধিধদেষ্ট িাম প্রদাি কসর ধিসি “ংরক্ষণ” বাটিধট ধিক করস 

ধিধদেষ্ট  ািাস াগীর িথ্য ধসেসম ি াসব ংরধক্ষি সয় যাসব। 
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