
"সুরক্ষা" তে েথ্য সংশ াধন সংশ্লিষ্ট শ্লিকশ্লনশি ে নাবলী 

Covid-19 ভ্যাশ্লিন প্রিান কার্ েক্রম সুষ্ঠুভ্াশব পশ্লরচালনা করার জন্য আইশ্লসটি অশ্লধিপ্তর কর্তেক ‘সুরক্ষা’ শ্লসশেম প্রস্তুে করা হশেশে। 

এই শ্লসশেশমর মাধ্যশম নাগশ্লরকগণ সহশজই ভ্যাশ্লিন গ্রহশণর জন্য শ্লনবন্ধন, ভ্যাশ্লিন গ্রহণ ও টিকা সনি ডাউনশলাড করশে পাশরন। 

‘সুরক্ষা’ শ্লসশেশম একজন নাগশ্লরক বেেমাশন দুইভ্াশব শ্লনবন্ধন করশে পাশরন। 

১. জােীে পশ্লরচেপশের মাধ্যশম 

২. পাসশপাশট ের মাধ্যশম 

১. জােীে পশ্লরচেপশের মাধ্যশম: 

একজন নাগশ্লরক োর জােীে পশ্লরচেপে (১৩ বা ১৭ শ্লডশ্লজট NID অথবা ১০ শ্লডশ্লজট স্মাট ে NID) শ্লিশে একবার শ্লনবন্ধন করশে 

পারশবন। শ্লনবন্ধশনর পর ‘সুরক্ষা’ শ্লসশেশম জােীে পশ্লরচেপে নম্বর পশ্লরবেেন করা র্াশবনা। 

২. পাসশপাশট ের মাধ্যশম:  

বাংলাশিশ  অবস্থানকারী ববধ পাসশপাট েধারী ব্যশ্লি শ্লবএমইটি অথবা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালশের মাধ্যশম র্াচাইকৃে এবং স্বাস্থয অশ্লধিপ্তশরর 

মাধ্যশম প্রাপ্ত পাসশপাট ে নাম্বার তহাোইট শ্ললশ্লেং হওো সাশপশক্ষ “সুরক্ষা” শ্লসশেশম শ্লনবন্ধন করশে পাশর। 

 

েকঃ 

তরশ্লজশে শনর মাধ্যম  সংশ াধশনর ধরন  প্রশোজনীে কাগজপে অনুমশ্লে প্রিান কম েকেো  

জােীে পশ্লরচেপে  তমাবাইল নাম্বার ১. ভ্যাশ্লিন কাশড ের কশ্লপ(র্শ্লি 

থাশক) 

২. জােীে পশ্লরচেপশের কশ্লপ 

৩. পুরােন তমাবাইল নাম্বার (তর্ 

নাম্বার শ্লিশে ‘সুরক্ষা’ শ্লসশেশম 

শ্লনবন্ধন করা হশেশে) 

৪. নতুন তমাবাইল নাম্বার 

(বেেমাশন তর্ নাম্বারটি সাশথ 

আশে) 

তজলা আইশ্লসটি কম েকেো 

(তপ্রাগ্রামার)  

১ম তডাশজর োশ্লরখ  ১. ভ্যাশ্লিন কাশড ের কশ্লপ 

২. জােীে পশ্লরচেপশের কশ্লপ 

৩. ভ্যাশ্লিন প্রিাশনর তকশের 

প্রেযেন পে 

তজলা আইশ্লসটি কম েকেো 

(তপ্রাগ্রামার)  

১ম তডাশজর নাম   ১. ভ্যাশ্লিন কাশড ের কশ্লপ 

২. জােীে পশ্লরচেপশের কশ্লপ 

৩. ভ্যাশ্লিন প্রিাশনর তকশের 

প্রেযেন পে 

তজলা আইশ্লসটি কম েকেো 

(তপ্রাগ্রামার)  

পাসশপাট ে   ১. ভ্যাশ্লিন কাশড ের কশ্লপ 

২. জােীে পশ্লরচেপশের কশ্লপ 

৩. পুরােন পাসশপাশট ের কশ্লপ 

৪. নতুন পাসশপাশট ের কশ্লপ  

তজলা আইশ্লসটি কম েকেো 

(তপ্রাগ্রামার)  

২ে তডাশজর োশ্লরখ  ১. ভ্যাশ্লিন কাশড ের কশ্লপ 

২. জােীে পশ্লরচেপশের কশ্লপ 

তজলা আইশ্লসটি কম েকেো 

(তপ্রাগ্রামার)  



তরশ্লজশে শনর মাধ্যম  সংশ াধশনর ধরন  প্রশোজনীে কাগজপে অনুমশ্লে প্রিান কম েকেো  

৩. ভ্যাশ্লিন প্রিাশনর তকশের 

প্রেযেন পে 

২ে তডাশজর নাম  ১. ভ্যাশ্লিন কাশড ের কশ্লপ 

২. জােীে পশ্লরচেপশের কশ্লপ 

৩. ভ্যাশ্লিন প্রিাশনর তকশের 

প্রেযেন পে 

তজলা আইশ্লসটি কম েকেো 

(তপ্রাগ্রামার)  

তডাজ ১ শ্লরশসট  ১. ভ্যাশ্লিন কাশড ের কশ্লপ 

২. জােীে পশ্লরচেপশের কশ্লপ 

৩. ভ্যাশ্লিন প্রিাশনর তকশের 

প্রেযেন পে 

তজলা আইশ্লসটি কম েকেো 

(তপ্রাগ্রামার)   

তডাজ ২  শ্লরশসট  ১. ভ্যাশ্লিন কাশড ের কশ্লপ 

২. জােীে পশ্লরচেপশের কশ্লপ 

৩. ভ্যাশ্লিন প্রিাশনর তকশের 

প্রেযেন পে 

তজলা আইশ্লসটি কম েকেো 

(তপ্রাগ্রামার)  

পুনরাে সব শ্লরশসট  ১. ভ্যাশ্লিন কাশড ের কশ্লপ 

২. জােীে পশ্লরচেপশের কশ্লপ 

৩. ভ্যাশ্লিন প্রিাশনর তকশের 

প্রেযেন পে 

তজলা আইশ্লসটি কম েকেো 

(তপ্রাগ্রামার)  

জােীে পশ্লরচেপে নাম ও 

জন্মোশ্লরখ  

১. ভ্যাশ্লিন কাশড ের কশ্লপ 

২. জােীে পশ্লরচেপশের কশ্লপ 

৩. সংশ াশ্লধে জােীে 

পশ্লরচেপশের কশ্লপ 

সুরক্ষা টিম (তজলা আইশ্লসটি 

কম েকেো (তপ্রাগ্রামার) কর্তেক 

ফরওোড ে করশে হশব )  

 টিকা তকে পশ্লরবেেন ১. ভ্যাশ্লিন কাড ে 

২. জােীে পশ্লরচেপে 

৩. চাশ্লহে তকশের নাম 

৪. তমশ্লডকযাল সনিপে 

( াশ্লররীক অসুস্থোর তক্ষশে) বা 

অশ্লফস আশি  (চাকুরীজীশ্লব) 

MIS 

(info@dghs.gov.bd) 

পাসশপাট ে   তমাবাইল নাম্বার ১. ভ্যাশ্লিন কাশড ের কশ্লপ(র্শ্লি 

থাশক) 

২. পাসশপাশট ের কশ্লপ 

৩. পুরােন তমাবাইল নাম্বার (তর্ 

নাম্বার শ্লিশে ‘সুরক্ষা’ শ্লসশেশম 

শ্লনবন্ধন করা হশেশে) 

৪. নতুন তমাবাইল নাম্বার 

(বেেমাশন তর্ নাম্বারটি সাশথ 

আশে) 

তজলা আইশ্লসটি কম েকেো 

(তপ্রাগ্রামার)  



তরশ্লজশে শনর মাধ্যম  সংশ াধশনর ধরন  প্রশোজনীে কাগজপে অনুমশ্লে প্রিান কম েকেো  

১ম তডাশজর োশ্লরখ  ১. ভ্যাশ্লিন কাশড ের কশ্লপ 

২. পাসশপাশট ের কশ্লপ 

৩. ভ্যাশ্লিন প্রিাশনর তকশের 

প্রেযেন পে 

তজলা আইশ্লসটি কম েকেো 

(তপ্রাগ্রামার)  

১ম তডাশজর নাম   ১. ভ্যাশ্লিন কাশড ের কশ্লপ 

২. পাসশপাশট ের কশ্লপ 

৩. ভ্যাশ্লিন প্রিাশনর তকশের 

প্রেযেন পে  

তজলা আইশ্লসটি কম েকেো 

(তপ্রাগ্রামার)  

২ে তডাশজর োশ্লরখ  ১. ভ্যাশ্লিন কাশড ের কশ্লপ 

২. পাসশপাশট ের কশ্লপ 

৩. ভ্যাশ্লিন প্রিাশনর তকশের 

প্রেযেন পে 

তজলা আইশ্লসটি কম েকেো 

(তপ্রাগ্রামার)  

২ে তডাশজর নাম  ১. ভ্যাশ্লিন কাশড ের কশ্লপ 

২. পাসশপাশট ের কশ্লপ 

৩. ভ্যাশ্লিন প্রিাশনর তকশের 

প্রেযেন পে  

তজলা আইশ্লসটি কম েকেো 

(তপ্রাগ্রামার)  

টিকা গ্রহীোর নাম  ১. ভ্যাশ্লিন কাশড ের কশ্লপ 

২. পাসশপাশট ের কশ্লপ 

৩. BMET েথ্য সংশ াধশনর 

প্রমাণক 

 

সুরক্ষা টিম (তজলা আইশ্লসটি 

কম েকেো (তপ্রাগ্রামার) কর্তেক 

ফরওোড ে করশে হশব )   

টিকা গ্রহীোর জন্মোশ্লরখ   ১. ভ্যাশ্লিন কাশড ের কশ্লপ 

২. পাসশপাশট ের কশ্লপ 

৩. BMET েথ্য সংশ াধশনর 

প্রমাণক 

 

সুরক্ষা টিম (তজলা আইশ্লসটি 

কম েকেো (তপ্রাগ্রামার) কর্তেক 

ফরওোড ে করশে হশব )  

শ্ললঙ্গ  ১. ভ্যাশ্লিন কাশড ের কশ্লপ 

২. পাসশপাশট ের কশ্লপ 

সুরক্ষা টিম (তজলা আইশ্লসটি 

কম েকেো (তপ্রাগ্রামার) কর্তেক 

ফরওোড ে করশে হশব )  

পাসশপাট ে  নাম্বার পশ্লরবেেন  

(একই ব্যশ্লির পাসশপাট ে 

শ্লরশ্লনউ বা অন্য তকান কারশণ 

শ্লনবন্ধনকৃে পাসশপাট ে নাম্বার 

সংশ াধন প্রশোজন) 

১. ভ্যাশ্লিন কাশড ের কশ্লপ 

২. পুরােন পাসশপাশট ের কশ্লপ 

৩. নতুন পাসশপাশট ের কশ্লপ 

সুরক্ষা টিম (তজলা আইশ্লসটি 

কম েকেো (তপ্রাগ্রামার) কর্তেক 

ফরওোড ে করশে হশব )    

পাসশপাট ে  নাম্বার সংশ াধন  

(একজন ব্যশ্লি পাসশপাট ে 

নাম্বার শ্লনবন্ধশনর সমে ভুল 

১. ভ্যাশ্লিন কাশড ের কশ্লপ 

২. পাসশপাশট ের কশ্লপ 

৩. সংশ াশ্লধে BMET 

সুরক্ষা টিম (তজলা আইশ্লসটি 

কম েকেো (তপ্রাগ্রামার) কর্তেক 

ফরওোড ে করশে হশব )  



তরশ্লজশে শনর মাধ্যম  সংশ াধশনর ধরন  প্রশোজনীে কাগজপে অনুমশ্লে প্রিান কম েকেো  

পাসশপাট ে নাম্বার প্রিান 

কশরশেন) 

তরশ্লজশে ান কাড ে  

টিকা তকে পশ্লরবেেন ১. ভ্যাশ্লিন কাশড ের কশ্লপ 

২. পাসশপাশট ের কশ্লপ 

৩. চাশ্লহে তকশের নাম 

MIS 

(info@dghs.gov.bd) 

অন্যান্য প্রশোজন সাশপশক্ষ িশ্লললাশ্লি সুরক্ষা টিম (তজলা আইশ্লসটি 

কম েকেো (তপ্রাগ্রামার) কর্তেক  

ফরওোড ে করশে হশব )  

 

নাগশ্লরশকর েথ্য হালনাগািকরশণর তক্ষশে শ্লনম্নশ্ললশ্লখে শ্লবষেগুশলার প্রশ্লে শ্লবশ ষভ্াশব লক্ষয রাখশে হশবঃ 

১. আশবিনকারী আশবিন ফম ে পূরণ ও উপশ্লরউশ্লিশ্লখে েক অনুর্ােী শ্লনধ োশ্লরে প্রশোজনীে কাগজপে সংযুি পুব েক েথ্য ও তর্াগাশর্াগ 

প্রযুশ্লি অশ্লধিপ্তশরর তজলা কার্ োলশে কম েরে তপ্রাগ্রামার/ সহকারী তপ্রাগ্রামাশরর শ্লনকট আশবিন িাশ্লখল করশবন। (আশবিন ফম ে ও নমুনা 

আশবিনপে সংযুি) 

২. েথ্য ও তর্াগাশর্াগ প্রযুশ্লি অশ্লধিপ্তশরর তজলা কার্ োলশের সংশ্লিষ্ট কম েকেো নাগশ্লরশকর চাশ্লহিার গুরুত্বসহ সাশ্লব েক শ্লবশবচনাে তসবা 

প্রিাশনর অগ্রাশ্লধকার শ্লনধ োরণ করশবন এবং েিনুর্ােী ৩(শ্লেন) কম েশ্লিবশসর মশধ্য তসবা প্রিান করশবন। 

২. নাগশ্লরশকর েথ্য হালনাগািকরশণর আশবিনপে ‘সুরক্ষা’ টিমশক তপ্ররণ করার প্রশোজন হশল,  েথ্য ও তর্াগাশর্াগ প্রযুশ্লি অশ্লধিপ্তশরর 

তজলা কার্ োলশের সংশ্লিষ্ট কম েকেোশির োশির অশ্লফশ্লসোল ইশমইল তথশক surokkha@doict.gov.bd -এই ইশমইশল 

প্রশোজনীে ডকুশমন্ট পাঠাশে হশব। 

৩. শ্লনবন্ধনকৃে ব্যশ্লির শ্লনবন্ধন বাশ্লেল করা র্াশব না।  

৪. টিকা তকশের িাশ্লেত্বপ্রাপ্ত কম েকেোর স্বাক্ষর ও সীল যুি প্রেযেন পশের মূল কশ্লপ শ্লিশে হশব। 

৫. আশবিনকারী জােীে পশ্লরচেপশের মাধ্যশম শ্লনবন্ধন করশল শুধুমাে জােীে পশ্লরচেপশের শ্লভ্শ্লিশে েথ্য সংশ াধন করা র্াশব। 

একইভ্াশব আশবিনকারী পাসশপাশট ের মাধ্যশম শ্লনবন্ধন করশল শুধুমাে পাসশপাশট ের শ্লভ্শ্লিশে েথ্য সংশ াধন করা র্াশব। 

৬. টিকা তকে পশ্লরবেেশনর জন্য Management Information System (MIS), স্বাস্থয অশ্লধিপ্তশর তর্াগাশর্াশগর শ্লনশ্লমি 

info@dghs.gov.bd – ইশমইশল েথ্য ও তর্াগাশর্াগ প্রযুশ্লি অশ্লধিপ্তশরর তজলা কার্ োলশের সংশ্লিষ্ট কম েকেো আশবিনকারীর 

প্রশোজনীে ডকুশমন্ট তপ্ররণ করশবন। 

 



ক োভিড-১৯ িযোভিন ম্যোননজনেন্ট ভিনেে “সুরক্ষো” কে েথ্য িংন োধননর আনেদন ফে ম 

আনেদন গ্রহণ নং- …………………../………  েোভরখঃ …/…/… 

                        
 

েরোের, 

করোগ্রোেোর / কজলো আইভিটি অভফিোর, 

েথ্য ও ক োগোন োগ রযুভি অভধদপ্তর, 

…………………… । 

ভেষয়ঃ “সুরক্ষো” ভিনেনে েথ্য িংন োধননর আনেদন। 

জনোে, 

আভে ভনম্ন স্বোক্ষর োরী ………………………… ………… োর কেোেোইল 

নোম্বোর……....……………. জোেীয় পভরচয়পত্র/ পোিনপোর্ ম নোম্বোর-………………………………… 

ভননম্নর েথ্য িংন োধন  রনে ইচ্ছু । 

ক  েথ্য িংন োধন  রনে ইচ্ছু  েোর পোন  টি  ভচহ্ন ভদনঃ 

ক্রে নং ▢ িংন োধননর ধরন (জোেীয় পভরচয়পত্র) অনুিোনর ▢ িংন োধননর ধরন (পোিনপোর্ ম) অনুিোনর 

০১ ▢কেোেোইল নোম্বোর ▢কেোেোইল নোম্বোর 

০২ ▢১ে কডোজ িযোভিন গ্রহনণর েোভরখ  ▢ ১ে কডোজ িযোভিন গ্রহনণর েোভরখ  

০৩ ▢১ে কডোজ িযোভিননর নোে   ▢ ১ে কডোজ িযোভিননর নোে   

০৪ ▢পোিনপোর্ ম নোম্বোর ▢ ২য় কডোজ িযোভিন গ্রহনণর েোভরখ  

০৫ ▢২য় কডোজ িযোভিন গ্রহনণর েোভরখ  ▢ ২য় কডোজ িযোভিননর নোে  

০৬ ▢২য় কডোজ িযোভিননর নোে  ▢টি ো গ্রহীেোর নোে  

০৭ ▢জোেীয় পভরচয়পত্র অনু োয়ী নোে ▢টি ো গ্রহীেোর জন্মেোভরখ   

০৮ ▢ জোেীয় পভরচয়পত্র অনু োয়ী জন্মেোভরখ ▢ভলঙ্গ  

০৯ ▢ভলঙ্গ  ▢ পোিনপোর্ ম নোম্বোর পভরেেমন অথেো িংন োধন 

১০ ▢ ক ন্দ্র পভরেেমন ▢ ক ন্দ্র পভরেেমন 

১১ ▢ অন্যোন্যঃ………………………। ▢অন্যোন্যঃ…………………………….। 

 

এেেোেস্থোয়, উপনরোি েথ্য িংন োধননর জন্য ভেনীে অনুনরোধ  রভি।  

িংযুভিঃ 

▢ টি ো  োড ম এর  ভপ 

▢ জোেীয় পভরচয় পনত্রর  ভপ (নতুন/পুরোেন) 

▢ পোিনপোর্ ম এর  ভপ (নতুন/পুরোেন) 

▢ ক োভিড-১৯ িযোভিন িোটি মভফন র্ এর  ভপ 

▢ অন্যোন্য………………………। 

 

 

(আনেদন োরীর স্বোক্ষর) ও েোভরখঃ 

আনেদন োরীর নোেঃ 

কেোেোইল নোম্বোর- 

ই-কেইল ( ভদ থোন )- 

 

……………….……................................................... …………………………………. 

(অভফনির জন্য পূরণীয়) 

আনেদন গ্রহণ নং- ………………………/………                 আনেদননর েোভরখঃ………………… 

আনেদন োরীর নোেঃ ………………………………………                

 

আনেদন গ্রহণ োরীর স্বোক্ষর 

নোেঃ 

পদেীঃ 



ক োভিড-১৯ িযোভিন ম্যোননজনেন্ট ভিনেে “সুরক্ষো” কে েথ্য িংন োধননর আনেদন ফে ম 

আনেদন গ্রহণ নং- ঢো ো/০০১  েোভরখঃ ১৩/১০/২০২১ 

                        

∙ 

েরোের, 

করোগ্রোেোর / কজলো আইভিটি অভফিোর, 

েথ্য ও ক োগোন োগ রযুভি অভধদপ্তর, 

ঢো ো । 

ভেষয়ঃ “সুরক্ষো” ভিনেনে েথ্য িংন োধননর আনেদন। 

জনোে, 

আভে ভনম্ন স্বোক্ষর োরী  কেোঃ কেহরোন কহোনিন ভ ূঁইয়ো   োর কেোেোইল নোম্বোর-  ০১৭১৬৯৮৭৬৫৪  জোেীয় পভরচয়পত্র/ পোিনপোর্ ম নোম্বোর 

- ১৯৯৮৮৭৬৫৪৩২১২৩৪৫৬ ভননম্নর েথ্য িংন োধন  রনে ইচ্ছু । 

ক  েথ্য িংন োধন  রনে ইচ্ছু  েোর পোন  টি  ভচহ্ন ভদনঃ 

ক্রে নং ∙▢ িংন োধননর ধরন (জোেীয় পভরচয়পত্র) অনুিোনর ▢ িংন োধননর ধরন (পোিনপোর্ ম) অনুিোনর 

০১ ▢কেোেোইল নোম্বোর ▢কেোেোইল নোম্বোর 

০২ ∙▢১ে কডোজ িযোভিন গ্রহনণর েোভরখ  ▢১ে কডোজ িযোভিন গ্রহনণর েোভরখ  

০৩ ▢১ে কডোজ িযোভিননর নোে   ▢১ে কডোজ িযোভিননর নোে   

০৪ ▢পোিনপোর্ ম নোম্বোর ▢২য় কডোজ িযোভিন গ্রহনণর েোভরখ  

০৫ ∙▢২য় কডোজ িযোভিন গ্রহনণর েোভরখ  ▢২য় কডোজ িযোভিননর নোে  

০৬ ▢২য় কডোনজর িযোভিননর নোে  ▢টি ো গ্রহীেোর নোে  

০৭ ▢জোেীয় পভরচয়পত্র অনু োয়ী নোে ▢টি ো গ্রহীেোর জন্মেোভরখ   

০৮ ▢ জোেীয় পভরচয়পত্র অনু োয়ী জন্মেোভরখ ▢ভলঙ্গ  

০৯ ▢ভলঙ্গ ▢পোিনপোর্ ম নোম্বোর পভরেেমন অথেো িংন োধন 

১১ ▢ক ন্দ্র পভরেেমন ▢ক ন্দ্র পভরেেমন 

১১ ▢ অন্যোন্যঃ………………………। ▢অন্যোন্যঃ…………………………….। 

 

এেেোেস্থোয়, উপনরোি েথ্য িংন োধননর জন্য ভেনীে অনুনরোধ  রভি। 

িংযুভিঃ 

∙▢ টি ো  োড ম এর  ভপ 
∙▢ জোেীয় পভরচয় পনত্রর  ভপ (নতুন/পুরোেন) 
▢ পোিনপোর্ ম এর  ভপ (নতুন/পুরোেন) 

∙▢ ক োভিড-১৯ িযোভিন িোটি মভফন র্ এর  ভপ 
∙▢ অন্যোন্য টি ো ক নন্দ্রর রেযোয়নপত্র। 

 

 

(আনেদন োরীর স্বোক্ষর) ও েোভরখঃ ১৩/১০/২০২১ 

আনেদন োরীর নোেঃ কেোঃ কেহরোন কহোনিন ভ ূঁইয়ো   

কেোেোইল নোম্বোর- ০১৭১৬৯৮৭৬৫৪ 

ই-কেইল ( ভদ থোন )-mehranbd@gmail.com 

 

……….…….........................(অভফনির জন্য পূরণীয়)......…….…………… .…. 

রোভপ্ত স্বী োর রভ দ 

আনেদন গ্রহণ নং- ঢো ো/০০১                          আনেদননর েোভরখঃ ১৩/১০/২০২১ 

আনেদন োরীর নোেঃ কেোঃ কেহরোন কহোনিন ভ ূঁইয়ো                               

 

আনেদন গ্রহণ োরীর স্বোক্ষর 

নোেঃ আবুল ভেয়ো 

পদেীঃ  ভিউর্োর অপোনরর্র 
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