
ই-চিচিৎস সহায়তা চসস্টেম ব্যবহার নির্দ েনিকা 

ভাস েি ১.১ 

 

প্রধািমন্ত্রীর নিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট উপবৃনি নবতরর্ের পািাপানি দুর্ েটিায় গুরুতর আহত দনরদ্র ও মমধাবী নিক্ষার্থীর্দর এককালীি আনর্থ েক অনুদাি প্রদাি কর্র 

র্থার্ক। এ লর্ক্ষে দুর্ েটিায় গুরুতর আহত দনরদ্র ও মমধাবী নিক্ষার্থীর্দর এককালীি আনর্থ েক অনুদাি প্রদাি নির্দ েনিকা প্রেয়ি করা হয়। উক্ত নির্দ েনিকার আওতায় 

৬ষ্ঠ মেনে হর্ত স্নাতক ও সমমাি পর্ োর্য় অধ্যয়িরত দুর্ েটিায় আহত নিক্ষার্থীর্দর মমনির্কল সার্ট েনির্কর্টর নভনির্ত দুর্ েটিার গুরুত্ব নবর্বচািায় ১০,০০০ (দি 

হাজার) টাকা মর্থর্ক ৫০,০০০ (পঞ্চাি হাজার) টাকা পর্ েন্ত নচনকৎসা অনুদাি প্রদাি করা হয়।  দুর্ ঘটনায় গুরুতর আহত দনরদ্র ও মমধাবী নিক্ষার্থীর্দর এককালীি 

আনর্থ েক অনুদাি প্রদাি নির্দ েনিকার আর্লার্ক ২০১৪-২০১৫ অর্থ ে বছর মর্থর্ক এ পর্ েন্ত ৬ষ্ঠ মেনে হর্ত স্নাতক ও সমমাি পর্ োর্য় অধ্যয়িরত দুর্ েটিায় আহত 

নিক্ষার্থীর্দর মার্ে নচনকৎসা অনুদাি প্রদাি করা হর্য়র্ছ।  

২০২২ সাল মর্থর্ক উক্ত মসবা প্রানির লর্ক্ষে ই-নচনকৎসা অনুদাি চসস্টেম ব্যবহার নির্দ েনিকা প্রেয়ি করা হয়।  দুর্ েটিায় গুরুতর আহত দনরদ্র ও মমধাবী নিক্ষার্থীর্দর 

এককালীি আনর্থ েক অনুদাি প্রানির জন্য http://www.eservice.pmeat.gov.bd/medical/ এ নলিংর্ক প্রর্বি করর্ত হর্ব।  

ধাপ ০১:  

আর্বদি করার জন্য প্রর্থর্ম “মরনজর্েিি” বাটর্ি নিক করুি এবিং নচত্র ০১-এ প্রদনি েত তথ্য সঠিকভার্ব পূরে করর্ত হর্ব। নিক্ষার্থীর পূে ে িাম, অনভভাবর্কর 

পূে ে িাম, নিক্ষার্থীর জন্ম নিবন্ধি িম্বর (১৭ নিনজর্ির জন্ম সিদ িম্বর), জন্ম তানরখ নদি এবিং মজন্ডার নসর্লক্ট করর্ত হর্ব। এবার স্থায়ী ঠিকািা নবভাগ, মজলা, 

নসর্ট কর্প োর্রিি/মপৌরসভা/উপর্জলা (মর্ মকাি একর্ট বাছাই করুি র্ারা মপৌরসভা/উপর্জলা নসর্লক্ট করর্বি তার্দর নসর্ট কর্প োর্রিি বাটর্ির প্রর্য়াজি মিই), 

মপৌরসভা/উপর্জলা, ইউনিয়ি/ওয়াি ে পুরে করর্ত হর্ব। তারপর মর্াগার্র্ার্গর তথ্য (মমাবাইল িম্বর সবসময় সচল রাখর্ত হর্ব) ই-মমইল অোর্েস (র্নদ র্থার্ক), 

মমাবাইল িম্বর, পাসওয়াি ে, পাসওয়াি ে নিনিতকরুে। উক্ত িরর্মর সকল তথ্য সঠিকভার্ব করর্ত র্থাকর্ল “I’m not a robot” বাটর্ি নিক কর্র “নিবন্ধি 

করুি” বাটর্ি নিক করর্ত হর্ব।  

 

http://www.eservice.pmeat.gov.bd/medical/


 

নচত্র ০১: নিবন্ধি িরম 



ধাপ ০২: 

আর্বদর্ির নিতীয় ধার্প নিক্ষার্থীকর্তেক প্রদািকৃত মমাবাইল িম্বর্র একর্ট “OTP” মকাি (মকাির্ট মপর্ত ২-৩ নমনিট সময় লাগর্ত পার্র) র্ার্ব। OTP মকাির্ট 

নচত্র ০২-এ প্রদনি েত নিধ োনরত র্র্র প্রদাি কর্র “আনম মরাবট িই” বাটর্ি নিক কর্র “জমা নদি” বাটর্ি নিক হর্ব।   

 

নচত্র ০২: OTP মকাি প্রদাি 

 



ধাপ ০৩: 

আর্বদর্ির র্ততীয় ধার্প নচত্র ০৩-এ প্রদনি েত “লগইি” বাটর্ি নিবন্ধি িরর্ম ব্যবহারকৃত ই-মমইল অর্থবা জন্ম নিবন্ধি িম্বর নদর্য় আপিার প্রদািকৃত 

পাসওয়াি ের্ট ব্যবহার কর্র প্রর্বি করর্ত হর্ব।  

 

নচত্র ০৩: লগইি  

ধাপ ০৪: 

আর্বদর্ির চতুর্থ ে ধার্প নচত্র ০৪-এ প্রদনি েত নিক্ষার্থীর একাউর্ে লগইি কর্র “আর্বদি করুি” বাটর্ি নিক করর্ত হর্ব।   



 

নচত্র ০৪: লগইিকৃত একাউে 

ধাপ ০৫: 

“আর্বদি করুি” বাটর্ি নিক করার পর নিক্ষার্থী ছনব, স্বাক্ষর, জন্ম নিবন্ধি এবিং অনভভাবর্কর জাতীয় পনরচয়পত্র (প্রর্য়াজিীয় কাগজপর্ত্রর ছনব/স্ক্োি কনপ) 

নচত্র ০৫-এ প্রদনি েত নিধ োনরত স্থার্ি আপর্লাি কর্র “সিংরক্ষে” বাটর্ি নিক করর্ত হর্ব।  



 

নচত্র ০৫: প্রর্য়াজিীয় কাগজপত্র আপর্লাি 

 

ধাপ ০৬: 

আর্বদর্ির ষষ্ঠ ধার্প নচত্র ০৫ এ প্রদনি েত সকল তথ্য সঠিক ভার্ব পুরি করুি। সাধারে তথ্য :  নবজ্ঞনির িম্বর, নিক্ষার্থীর জন্ম নিবন্ধি িম্বর এবিং নিক্ষার্থীর িাম 

সয়িংনিয়ভার্ব মদয়া র্থাকর্ব। এবার নিক্ষার্থীর জাতীয় পনরচয়পত্র (র্নদ র্থার্ক), নিক্ষার্থীর নপতার িাম, নপতার জাতীয় পনরচয়পত্র িম্বর, মাতার িাম, মাতার 

জাতীয় পনরচয়পত্র িম্বর, নিক্ষার্থীর জন্ম তানরখ, মজন্ডার, নবভাগ, মজলা, নসর্ট কর্প োর্রিি/মপৌরসভা/উপর্জলা (মর্ মকাি একর্ট বাছাই করুি র্ারা 

মপৌরসভা/উপর্জলা নসর্লক্ট করর্বি তার্দর নসর্ট কর্প োর্রিি বাটর্ির প্রর্য়াজি মিই), মপৌরসভা/উপর্জলা, ইউনিয়ি/ওয়াি ে এবিং গ্রাম িাম নলখর্ত হর্ব।  

অনভভাবর্কর তথ্য : মকাটা (প্রনতবন্ধী নিক্ষার্থী, এনতম নিক্ষার্থী, িদীভাঙ্গি কবনলত এলাকা, মুনক্তর্র্াদ্ধা পনরবার্বরর সদস্য মর্ মকাি একর্ট নসর্লক্ট করর্ত 

হর্ব), অনভভাবর্কর মপিা, নিক্ষাগত মর্াগ্যতা, জনমর পনরমাে, বানষ েক আয় এবিং পনরবার্রর সদস্য সিংখ্যা নদর্ত করর্ত হর্ব।  



ভনতেকৃত প্রনতষ্ঠার্ির তথ্য : ভনতেকৃত প্রনতষ্ঠার্ির নবভাগ, মজলা, উপর্জলা, নিক্ষা স্তর, ভনতেকৃত মেনে, ভনতেকৃত প্রনতষ্ঠার্ির িাম, ইআইআইএি িম্বর, সব ের্িষ 

পঠিত মেনে (ভনতেকৃত মেনের পূর্ব ের মেনে), নজনপএ মস্ক্ল এবিং সব ের্িষ পরীক্ষায় প্রাি নজনপএ প্রদাি করর্ত হর্ব।  

দুর্ ঘটনার তথ্য: দুর্ ঘটনার চিিরণ উস্টেখ িরস্টত হস্টি। 

ব্যািংক/মমাবাইল ব্যািংনকিং একাউর্ের তথ্য: ব্যািংনকিং এর ধরে (মমাবাইল ব্যািংনকিং/ সাধারে ব্যািংনকিং মর্ মকার্িা একর্ট) নসর্লক্ট করর্ত হর্ব। র্নদ সাধারে 

ব্যািংনকিং হয় মস মক্ষর্ত্র ব্যািংক নহসার্বর ধরে (চলনত, সঞ্চয়ী, অন্যান্য মর্ মকার্িা একর্ট), একাউে কার (র্ার একাে িম্বর ব্যবহার করর্ছি মর্মি, 

নিজ/নপতা/মাতা/ভাই/মবাি), ব্যািংর্কর িাম (নবকাি, রর্কট, িগট, উপায়), ব্যািংর্কর িাখা, একাউর্ের িাম (ব্যািংক একাউের্ট র্ার িার্ম মখালা হর্য়র্ছ তার 

ইিংর্রজীর্ত নলখর্ত হর্ব), একাউর্ের িম্বর এবিং নহসাবধারীর জাতীয় পনরচয়পত্র িম্বর প্রদাি করর্ত হর্ব। আর র্নদ মমাবাইল ব্যািংনকিং হয় মসর্ক্ষর্ত্র একাউে 

কার (র্ার একাে িম্বর ব্যবহার করর্ছি মর্মি, নিজ/নপতা/মাতা/ভাই/মবাি), ব্যািংর্কর িাম, মজলা, ব্যািংর্কর িাখা, একাউর্ের িাম (ব্যািংক একাউের্ট র্ার 

িার্ম মখালা হর্য়র্ছ তার ইিংর্রজীর্ত নলখর্ত হর্ব), একাউর্ের িম্বর এবিং নহসাবধারীর জাতীয় পনরচয়পত্র িম্বর প্রদাি কর্র “সিংরক্ষে” বাটর্ি নিক করর্ত 

হর্ব। 

 

 

 



 

নচত্র ০৬: আর্বদি িরম 



ধাপ ০৭:  

নচত্র ০৬-এ প্রদনি েত নচর্ত্রর ন্যায় নিক্ষার্থীরা তার্দর সরবরাহকৃত তথ্যানদ মদখর্ত পার্ব। “সিংরক্ষে” বাটর্ি নিক করর্ল আপিার পুরেকৃত িরমর্ট সম্পুন্ন 

একসার্র্থ মদখর্ত পারর্ব এবিং প্রদনি েত তথ্যসমূর্হ মকাি ত্রুর্ট র্থাকর্ল “পনরবতেি” বাটর্ি নিক কর্র তথ্য পনরবতেি করর্ত পারর্ব। আর র্নদ সকল তথ্য 

সঠিকভার্ব পুরে করা হর্য় র্থার্ক তর্ব “প্রর্থম ধার্পর চূড়ান্ত দানখল” বাটর্ি নিক করর্ত হর্ব।  



 

নচত্র ০৭: সরবরাহকৃত তথ্যসমূহ প্রদি েি 



ধাপ ০৮:  

নচত্র ০৮-এ প্রদনি েত নচর্ত্রর প্রদনি েত স্থার্ি নিক্ষা প্রনতষ্ঠািকর্তেক প্রদািকৃত প্রতোয়ি অর্থবা সুপানরি, নসনভল সাজেি/সরকারী হাসপাতার্লর নচনকৎসাি/উপস্টেলা 

স্বাস্থ্য ও পচরিার পচরিল্পনা িম ঘিতঘা প্রতযয়ন/সুপাচরশ, অচিস প্রধাস্টনর প্রতযয়ন (শুধুমাত্র অচিিািি সরিারী িাকুচরেীচি হস্টল) এিং  খরিাচির তথ্য প্রমানাচির 

কনপ আপর্লাি কর্র “সিংরক্ষে” বাটর্ি নিক করুি।  

 

নচত্র ০৮: নিক্ষা প্রনতষ্ঠার্ির প্রতেয়ি/সুপানরি আপর্লাি 

“সিংরক্ষে” বাটর্ি নিক করার পর নচত্র ০৯-এ প্রদনি েত “নপনিএি িাউির্লাি করুি” বাটর্ি নকি করর্ত হর্ব। উক্ত নপনিএি িাইলর্ট নিক্ষার্থীর্দর অবশ্যই 

সিংরক্ষে করর্ত হর্ব। নপনিএি িাইল িাউির্লাি করর্ত মকাি সমস্যা হর্ল ট্রাস্ট বরাবর মর্াগার্র্াগ করর্ত হর্ব।  



 

নচত্র ০৯: নপনিএি িাইল 

********সমাি******** 


