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হাসপাতাল ম�ােনজেম� সফটওয়�ার

িবজয়ী!

�া�� �সবা খাত আধুিনকায়েন
পিরপ�ণ� ও সহজ ERP সল� �শন



আচ�  - অত�াধুিনক হাসপাতাল ম�ােনজেম� সফটওয়�ার 

অন�ান� মিডউল

তথ্য �যিু�র এই যেুগ েয �িত�ান যত েবশী �যিু� ব্যবহার কেরেছ, েসই �িত�ান তত েবশী �ততার সােথ সফলতা অজৰ্ন কেরেছ। 
“আচৰ্” - হাসপাতাল ম্যােনজেম� সফটওয়্যারিটর ��টা হেয়িছেলা আমােদর িনজ� হাসপাতাল পিরচালনার েক্ষে� নানামুখী সমস্যার 
সমাধােনর লেক্ষ্য। পরবত�েত আমােদর িনজ� হাসপাতাল ছাড়াও আেরা িবিভ� হাসপাতাল কতৃৰ্পক্ষ তােদর হাসপাতাল পিরচালনায় 
েযসব সমস্যার স�ুখীন হেয়েছন, তােদর কথা মাথায় েরেখ আমরা ধােপ ধােপ “আচৰ্” েক েডেভলপ কেরিছ আেরা উ�ত এবং 
�য়ংস�ণূৰ্ভােব। যার ফেল হাসপাতােলর কাজ�েলা হেয়েছ আেরা সহজ, ��সময় সােপক্ষ, িডিজটালাইজড এবং সময় উপেযাগী। 

আচৰ্  হেলা আপনার হাসাপাতেলর সকল িডপাটৰ্েম�- এর জন্য একিট েস�াল পেয়� সমাধান। েযেকােনা �া�্যেসবা �িত�ােনর জন্য 
একিট এিট আদশৰ্ ERP সফটওয়্যার, যার মাধ্যেম কমৰ্দক্ষতা বিৃ�, সগুিঠত ম্যােনজেম�, েরাগীেদর জন্য উত্তম েসবা �দান 
িনি�তকরেনর পাশাপািশ খরচ অেনকাংেশ কিমেয় এেন �িত�ােনর মুনাফা বিৃ� করা স�ব। বারবার একই কাজ করা েথেক িবরত েরেখ 
সমেয়র অপব্যবহার েরাধ কের হাসপাতাল �িত�ােনর কমৰ্কতৰ্ া এবং কমৰ্চারীেদর কাযৰ্ক্ষমতা ও দক্ষতা বিৃ� করেত আচৰ্  একিট অনন্য 
সফটওয়্যার। এছাড়াও আচৰ্  আপনােক যাবতীয় কাযৰ্�েমর সািবৰ্ক স�তার িন�য়তা িদে�।

�া�্যেসবা খাতেক আধিুনকায়ন ও হাসপাতােলর কাযৰ্প�ােক সাবলীল ভােব পিরচালনা করেত িবেশষ অবদান রাখায় “আচৰ্” ২০১৯ সােল 
‘জাতীয় আইিস� পরু�ার’-এ ভ�িষত হয়। অতএব আমােদর অিভজ্ঞতা েথেক বলেত পাির – আপনার হাসপাতাল আধিুনকায়েন আচৰ্-ই 
হেব সবেচেয় পারেফ� । 

MIS িরেপাটৰ্

ডকুেম�স & লাইেস�

ক্যাি�ন/ক্যােফেটিরয়াঅিফস ম্যােনজেম�

েরাগীর েপাটৰ্াল & অ্যা�েয়ড অ্যাপ HR & Employee েপাটৰ্াল

অপােরশন িথেয়টার (OT)

সািটৰ্িফেকট & ভ্যাকিসেনশন

ইমােজৰ্ ি� মিডউল

�াড ব্যাংক ম্যােনজেম�

অ্যা�ুেল� ও পিরবহন

েহল ্থ কাডৰ্  & কেপৰ্ােরট �ােয়�

কা�মার & েভ�র েপাটৰ্াল

ডাইনািমক ওেয়বসাইট

অ্যাপেয়�েম� অেটােমশন বােয়ােমি�ক অ্যােটনেড�

েশয়ারেহা�ার ম্যােনজেম� PC/এেজ� ম্যােনজেম�

LIS (ল্যাব/েমিশন ইি�ে�শন)

অনলাইন সািভৰ্ স & েপেম� �িকউরেম� & অ্যা��ভাল

বিহঃিবভাগ (OPD)
ম্যােনজেম�

প্যাথলিজ
ম্যােনজেম�

েরিডওেলািজ 
ম্যােনজেম�

ফােমৰ্সী
ম্যােনজেম�

ডা�ার
ই-ে�সি�পশন & EMR

অ্যাকাউ�স
ম্যােনজেম�

HR & েপ-েরাল
ম্যােনজেম�

অ্যােসট & ে�ার
ম্যােনজেম�

মােকৰ্ িটং
ম্যােনজেম�

অ�ঃিবভাগ (IPD)
ম্যােনজেম�

বিহঃিবভাগ (OPD)
ম্যােনজেম�

প্যাথলিজ
ম্যােনজেম�

েরিডওেলািজ 
ম্যােনজেম�

ফােমৰ্সী
ম্যােনজেম�

ডা�ার
ই-ে�সি�পশন & EMR

অ্যাকাউ�স
ম্যােনজেম�

HR & েপ-েরাল
ম্যােনজেম�

অ্যােসট & ে�ার
ম্যােনজেম�

মােকৰ্ িটং
ম্যােনজেম�

অ�ঃিবভাগ (IPD)
ম্যােনজেম�

মূল মিডউল



িবেশষ িফচার সমূহ

সল� �শনস

ই�ে�েটড
িসে�ল পেয়�

েপেম�
েগটওেয়

ডাটা
এ�েপাটৰ্

অ্যােটনেড�
সিলউশনস

LIS - েমিশন/
ল্যাব ইি�ে�শন

ডাইনািমক
ওেয়বসাইট

অ্যা�েয়ড
অ্যাপ

SMS & ইেমইল
েনািটিফেকশন

বারেকাড
েলেবল ি��

অ্যাপেয়�েম� কনফােমৰ্শন

িরেপাটৰ্ েডিলভাির

েপেশ�-এর বেকয়া & েপেম�

ে�সি�পশন & েমিডিসন

HR িরেপাটৰ্ 
েড ে�ািজং িরেপাটৰ্

আরও নানািবধ SMS & ইেমইল

িফ�ার পাঞ্চ করার সােথ সােথ
সফটওয়্যাের এি� & অেটা SMS

বােয়ােম�ক/RFID কাডৰ্

উপি�িত, অনুপি�ত, েলট SMS

�াফেদর মািসক অ্যােটনেড�
িরেপাটৰ্ SMS

হাসপাতােলর ওেয়বসাইট েথেক
অ্যাপেয়�েম� েনয়ার সুিবধা
েপেশ� েপাটৰ্াল & অ্যা�েয়ড অ্যাপ
িদেয় অ্যাপেয়�েম� েনয়ার সুিবধা
ড�র কখন ি� আেছন তার
উপের িভিত্ত কের অ্যাপেয়�েম�
অেটা িরমাই�ার/েনা�শ/ক্যা�েলশন SMS

অনলাইন েপেম� এর মাধ্যেম অ্যাপেয়�েম� 
বকু করা

এেজ�স/কেপৰ্ােরট �ােয়� ম্যােনজেম�

PC/েরফােরল ম্যােনজেম�

েপেশ� ও েরােগর তািলকা ও িরেপাটৰ্
েপেশ�-এর েকস ম্যােনজেম� &  িরেপাটৰ্
েপেশ� ফেলাআপ, েহলথ কাডৰ্ , েম�ারিশপ
এেজ�স/PC পারফরেম� িরেপাটৰ্

এেজ�স/কেপৰ্ােরট �ােয়� লগইন

ই - ে�সি�পশন
> �ত ও সহজ ই-ে�সি�পশন প�িত
> ডা�ােরর সিুবধা অনযুায়ী েসটআপ
> েপেশ�-েক েমিডিসন-এর SMS & ইেমইল
> েপেশ�-েদর িচিকৎসা/�া�্য/েকস েরকডৰ্
> অেটা সােজশন ও কুইক সাচৰ্  সিুবধা
> ই-ে�সি�পশন েসটআপ
   & িবিভ� রকম েটমে�ট ৈতরী 

> সফটওয়্যার ইি�ে�েটড ওেয়বসাইট
> পিরচালক মেহাদয় ও বাণী
> ডা�ারেদর তািলকা
> েনা�শ & �গ
> িনউজ & ইেভ�স
> ফেটা & িভিডও গ্যালাির
> হাসপাতােলর িবিভ� সািভৰ্স

ডাইনািমক ওেয়বসাইটেপেশ� েপাটৰ্াল অ্যা�েয়ড অ্যাপ
> েপেশ�-এর ে�াফাইল
> অ্যাপেয়�েম� ও বুিকং
> ডায়াগনি�ক িহি�
> িবল ও বেকয়ার তথ্য
> ড�র ে�সি�পশন িল�
> নত�ন েপেশ� সাইন-আপ
> Google Play Store - এ হাসপাতােলর িনজ� অ্যাপ 

Amar Hospital
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt.

Home  About   Gallery  FAQ

Credits

Learn More

Website

Mahbuba Yesmin

Logout

Age/Sex: 1 Y / Female
Patient UHID: 12345678

েপেশ�রা িবকাশ, রেকট, নগদ ও অন্যান্য 
অনলাইন ব্যাংিকং প�িতর মাধ্যেম ডা�ােরর 

িভিজট িফ/েপেম� এর পাশাপািশ হাসপাতােলর 
যাবতীয় িবল পিরেশাধ করেত পারেবন, যা 

অেটােম�কভােব সফটওয়্যাের এি� হেয় যােব।  

অেটােমিটক অনলাইন েপেম� সিলউশনস

ডাইনািমক SMS & ইেমইল অনলাইন অেটােমিটক অ্যােটেনেড�

অনলাইন অ্যাপেয়�েম� কাযৰ্করী মােকৰ্ িটং ম্যােনজেম�



আচ�  মিডউল

েপেশ� ম্যােনজেম�

> ৩০ েসেকে� েপেশ� েরিজে�শন & ওেয়লকাম SMS

> �িতিট েপেশ�-এর জন্য একিট ইউিনক আইিড
> একই েপেশ�-এর একািধক এি�র �েয়াজন েনই
> েপেশ�-এর তথ্যব�ল ে�াফাইল & ড্যাশেবাডৰ্
> েপেশ�-এর পেূবৰ্র েমিডেকল েরকডৰ্
> িবিভ� দরকাির িরেপাটৰ্ সমূহ
> েপেশ�-এর জন্য বারেকাড য�ু �াটৰ্ আইিড কাডৰ্

অনলাইন অ্যাপেয়�েম�

> ডা�ার অ্যাপেয়�েম� বিুকং & অেটা িসিরয়াল
> িসিরয়াল, �ম নং, সময় ও তািরখ সহকাের েটােকন
> অেটা িরমাই�ার/েনািটশ/ক্যা�েলশন SMS

ইনভেয়স & িবিলং

> অ্যাকাউ�স সকল মিডউেলর সােথ একি�ত

> েপেশ� ও অন্যান্য সািভৰ্ েসর ইনভেয়স ৈতরী

> ডা�ার িভিজট িফ & ইনেভি�েগশন েপেম� �হণ 

> েপেশ�-েদর েপেম� এর িহি� সমূহ

> িডসকাউ�, বেকয়া, িরটানৰ্ ম্যােনজেম�

> অেটা েরফােরল বা PC িবল

> আকষৰ্ণীয় িডজাইন স�িলত িবিভ� ধরেণর রিশদ

> েপেশ� ইনভেয়স-এর সােথ ডা�ার িবল মাজৰ্ করা

> িবিভ� প্যােকজ-এর মাধ্যেম �ত সািভৰ্ স েদয়া

> ইনভেয়স-এ িরিসভ, িরফা�, বেকয়া
   & েনট িরিসট তথ্য জানা  

ফােমৰ্সী ম্যােনজেম�

> সফটওয়াের অেনক �কার েমিডিসন & �্যা� এি� আেছ
> েমিডিসন-এর �ক কম ও এ�পায়াডৰ্  েমিডিসন-এর এলাটৰ্
> েমিডিসন-এর জন্য স�াব্য েমাট আেয়র িরেপাটৰ্
> অ্যা��ভাল �ি�য়া সহ েমিডিসন-এর িরেকােয়�
> পারেচজ অডৰ্ ার এর িভিত্তেত �য়ংি�য়ভােব িবল
> IPD েপেশ�-এর স�ূণৰ্ বেকয়া সামাির
> �ত IPD & OPD েপেশ�েদর িনকট েমিডিসন িব�য়
> েমিডিসন িরটানৰ্, িরফা� ম্যােনজেম�
> তাক/েসলফ এবং সরবরাহকারী/িবে�তা ম্যােনজেম�
> অেটা সােজি�ভ PO ৈতরী ফেল ভ�ল কেম ও উ�ত পিলিস
   েডেভলপ করায় আয় বৃি� পায় 

> িবিলং েথেক ইনেভি�েগশন-এর িরেকােয়� সুিবধা
> ইনভেয়স করা ইনেভি�েগশন-এর নমুনা সং�হ সুিবধা
> �ত েরজা� এি� ও িনজ� েটমে�ট-এ িরেপাটৰ্
> ইনেভি�েগশন েপেম� �্যাটাস-এর উপর িভিত্ত কের িরেপাটৰ্ �দান
> �ক ফুিরেয় যাওয়ার আেগ িরএেজ� �ক-এর এলাটৰ্
> ইনেভি�েগশন-এর �্যাটাস ও কাের� িকউ মিনটর করা
> িরেপাটৰ্ ৈতরী হেয় েগেল েরাগীর কােছ অেটা SMS & ইেমইল েপৗ�েছ যােব
> িবেদশগামী েরাগীর েমিডেকল এ�ািমেনশন েট� িরেপাটৰ্
> ডাইনািমক েসটআপ-এর মাধ্যেম িরেপাটৰ্ েটমে�ট সুিবধা
> িরএেজ� �ক & িফ� �ক ম্যােনজ করা
> মািসক, ৈদিনক ইনেভি�েগশন-এর �্যাটাস জানা 

> OT বকু করা & OT বকু িল� ও িডসচাজৰ্ হওয়া েপেশ� িল�
> েপেশ�-এর িচিকৎসা স�িত ফরম এবং ির� ব�
> বাথৰ্, েডথ & েমিডেকল সািটৰ্িফেকট, িডসচাজৰ্ & সাজৰ্ািরর তথ্য
> হাসপাতাল, ইনেভি�েগশন ও প্যােকজ েসল-এর ইনভেয়স
> হাসপাতাল, ফােমৰ্সী িবল ও েপেশ�-েদর বেকয়া
> এক নজের সব েপেশ�-এর বেকয়া েদখা 
> িডসচাজৰ্ কৃত েপেশ�-এর েমাট িবল সামাির িরেপাটৰ্
> অেটা ডা�ার িবল ম্যােনজ করা

> �ত ও সহেজ েপেশ� অ্যাডিমশন, িডসচাজৰ্ & �ম পিরবতৰ্ন
> অ্যাডিমশন তািরখ, েরাগ, িবভাগ সহ েপেশ� িল�
> ি�েকই ফাকা েবড/েকিবন/ওয়াডৰ্  িনবৰ্াচন সিুবধা
> অ্যাডিমেটড & িডসচাজৰ্ হওয়া েপেশ�-েদর ফেলাআপ
> েবড, ওয়াডৰ্ , েকিবেনর আকষৰ্ণীয় েলআউট & েসটআপ
> েবড/েকিবন/ওয়াডৰ্  ন�র সহ েপেশ� িল� & নানািবধ িরেপাটৰ্ 

প্যাথলিজ & েরিডওেলািজ ম্যােনজেম�

�ত ও সহজ বিহঃিবভাগ (OPD) ম্যােনজেম�

�য়ংস��ণ� অ�ঃিবভাগ (IPD) ম্যােনজেম�

অেটােমেটড

হাসপাতােলর
ল�াব �ক ক�ন

কে�াল ক�ন
 �াট� িল

ফােম�সী

অ্যাডিমশন & েবড/েকিবন ম্যােনজেম� েপেশ� ম্যােনজেম� & িবিলং 



 

> অি�ম OT বুিকং
> েপেশে�-এর ফেলাআপ
> অপােরশেনর স�িতপ�
> তািরখ & OT িভিত্তক িরেপাটৰ্
> ডা�ার & এেজ� িভিত্তক িরেপাটৰ্
> সহজ OT অপােরশন েসটআপ
> IPD & িডসচাজৰ্ড েপেশে�-এর পযৰ্েবক্ষণ

অপােরশন িথেয়টার (OT) অ্যা�ুেল� & �া�েপাটৰ্

> অ্যা�ুেল� এর ৈদিনক যাতায়ােতর তথ্য
> অ্যা�ুেল� ও চালেকর উপি�িতর অব�া
> েতল খরেচর েরকডৰ্
> অ্যা�ুেল� যাতায়াত �ট সমূহ
> যানবাহন রক্ষণােবক্ষণ িনধৰ্ারণ
> প্যােসেঞ্জর েটােকন ি�� সিুবধা 

আচ�  মিডউল

অিফস & ে�ার ম্যােনজেম�

> ডা�ার/এম�য়ী/�াফ ম্যােনজেম�
> ডা�ার/এম�য়ী/�াফ অেটা অ্যােটনেড�
> �াফ-েদর অেটা অ্যােটনেড� িরেপাটৰ্ 
> �াফ-েদর ছ�িট ম্যােনজেম�
> �াফ-েদর িডউিট েরা�ার ম্যােনজেম�
> �াফ-েদর স্যালাির িশট ও েপ-ি�প
> েরাল িভিত্তক ইউজার এে�স কে�াল

> িব�ািরত তথ্য সহ িফ�ড অ্যােসট
> ইনেভ�ির & �ক ম্যােনজেম�
>  ইনেভ�ির �ক-এর �্যাটাস
> পেণ্যর পােচৰ্জ অডৰ্ ার ৈতির
> �ত ও িনখঁুত ম্যােনজেম�
> পণ্য সরবরাহকারীেদর তথ্য সংরক্ষণ
> লাইেস� ম্যােনজেম� & িরিনউ েনািটশ
> টা� & িটেকট ম্যােনজেম�

HR & েপ-েরাল ম্যােনজেম�

> ে�সি�পশন-এর ইেমইল ে�রণ 
> ে�সি�পশন-এ ইনেভি�েগশন & েমিডিসন এি�র মাধ্যেম অেটা ইনভেয়স
> ৈদিনক কমি�েটড ে�সি�পশন-এর িরেপাটৰ্
> ফেলাআপ-এর মাধ্যেম অেটা BMI ক্যালকুেলশন
> েপেশ�-এর ি�িনকাল েরকডৰ্  (PCR) এি�
> ফেলাআপ-এর মাধ্যেম েপেশ�-এর শারীিরক অব�া বঝুার উপায় 

ড�র ই-ে�সি�পশন & EMR

মােকৰ্ িটং ম্যােনজেম�

> এেজ�স/কেপৰ্ােরট �ােয়� ম্যােনজেম�
> মােকৰ্ িটং পারসন ম্যােনজেম�
> েপেশ�-এর েকস ম্যােনজেম� & েকস িভিত্তক িরেপাটৰ্
> েপেশ�-এর ফেলাআপ এবং েহলথ কাডৰ্  & েম�ারিশপ
> েপেশ� ও েপেশ�-এর ফামৰ্ািস েথেক আেয়র িরেপাটৰ্
> েপেশ�-েদর বেকয়া ও বেকয়া SMS & ইেমইল ে�রণ
> েপেশ�-এর জ�ির  অব�ায়, �ত ডা�ার অ্যাপেয়�েম� বুিকং েনয়া
> থানা, েজলা ও ইউিনয়ন িভিত্তক মােকৰ্ িটং পারসনেদর েরাগীর তািলকা িরেপাটৰ্
> এেজ�স/কেপৰ্ােরট �ােয়�, PC/েরফােরল & মােকৰ্ িটং পারসন এর পারফরেম�

PC/এেজ� ম্যােনজেম�

> PC/এেজ� পারসন অনুযায়ী কিমশন ম্যােনজেম�
> কিমশন-এর �কারেভদ েসট আপ করা   
> চ� ি� অনুযায়ী িবিভ� সািভৰ্ স-এর PC ম্যােনজেম�
> কমন চ� ি�, করেপােরট চ� ি� অনুযায়ী PC/এেজ�
   -এর চ� ি�ব� হওয়া
> PC-এর কােছ অেটা িবল & েপেম� SMS ে�রণ



অন�ান� স� িবধাসমূহ

অন�ান� মিডউল সমূহ

�াড ব্যাংক ম্যােনজেম�

> �াড েডানার েরিজে�শন & সািটৰ্িফেকশন
> �স ম্যািচং িরেপাটৰ্
> �াড �প অনুযায়ী �ক
> �াড �ক এ�পায়াডৰ্  িল�
> �াড ইস্ুয & িরিলজ িরেপাটৰ্
> অঞ্চল ও অব�ােনর িভিত্তেত র�দাতার িল�
> েডানার-এর েশষ র�দােনর সময় এবং তািরখ

ইমােজৰ্ ি� ম্যােনজেম�

> �ত ও সহেজ ইমােজৰ্ি� েপেশ� ভিতৰ্
> হাসপাতােলর ইনভেয়স
> ইনেভি�েগশন-এর ইনভেয়স
> ইমােজৰ্ি� েপেশে�-এর িল�
> ৈদিনক ও মািসক ইমােজৰ্ি�
   েপেশ� িল� & িরেপাটৰ্

> িনরাপত্তা িনি�ত কের �� িহসাব ম্যােনজেম�
> সাধারণ খিতয়ান, �েদয় এবং �াপ্য িহসাব
> চাটৰ্ অব একাউ�স
> েপেম� ভাউচার এি�
> ব্যােল� শীট, �িফট & লস
> আইেটম অনুযায়ী আয় এবং ব্যয়
> ৈদিনক িহসােবর বই, নগদান বই এবং ব্যাংক বই
> ফােমৰ্সীর িব�য় িরেপাটৰ্
> েপেম�-এর িভিত্তেত বেকয়া িরেপাটৰ্
> পািটৰ্ ব্যালা� িরেপাটৰ্সহ আরও অেনক িরেপাটৰ্

MIS িরেপাটৰ্ ক্যাি�ন ম্যােনজেম�

> ক্যাটাগির অনুযায়ী খাদ্য ম্যােনজেম�
> খাদ্য উপাদান এি�
> খাদ্য উপাদান �ক এলাটৰ্
> ইনভেয়স & েলনেদেনর িহি�
> উপাদান �েয়র িহি�
> সরবরাহকারী এবং �াহেকর
    বেকয়া ম্যােনজেম�
> আকষৰ্ণীয় (িব�য়, ইনেভ�ির, �িফট
   & লস, বেকয়া) ইত্যািদ িরেপাটৰ্

সািটৰ্িফেকট & েভকিসেনশন

> মািসক বাথৰ্ েরিজে�শন িরেপাটৰ্
> মািসক েডথ েরিজে�শন িরেপাটৰ্
> েমিডেকল সািটৰ্িফেকট েরিজে�শন
> ভ্যাকিসেনশন & িটকা েদয়ার তািরখ
   অেটা িরমাই�ার SMS

COVID 19

Vaccine

LIS (ল্যাব/েমিশন ইি�ে�শন)

> সফটওয়্যার এর মাধ্যেম েমিশন েথেক
   �য়ংি�য় ডাটা এি� & িরেপাটৰ্ ৈতরী
> েমিশন েথেক �য়ংি�য় ভােব েহমােটালিজ
   িরেপাটৰ্ ৈতরী
> �ত ও িনভ�ৰ্ ল সমাধান

> েমিডিসন-এর েলা �ক এলাটৰ্
> েময়াদ উত্তীণৰ্ ওষুেধর এলাটৰ্
> িরেয়েজ� �ক এলাটৰ্
> এ�-ের িফ� �ক ম্যােনজেম� & এলাটৰ্ 

�ক এলাটৰ্

বারেকাড/েলেবল ি��

> েপেশ�, ল্যাব আইিড �ভৃিত বারেকাড
> ল্যাব স্যা�ল বারেকাড ি�ি�ং
> খােমর েলেবল ি�� সুিবধা
> এ�-ের/িসিট �্যান/আ�াসেনা�ািফ/
   এে�াে�ািপ ইত্যািদ িরেপাটৰ্-এর েলেবল ি��

িবেদশগামীেদর েমিডেকল েচকআপ

> েমিডেকল েচকআপ প্যােকজ Invoice করা
> পছ� অনুযািয় ল্যাব িরেপাটৰ্ ফরম্যাট ৈতির করা
> িবেদশ গািম েয েকান েদেশর জন্য েমিডেকল
   িরেপাটৰ্ ব্যব�া
> পাসেপাটৰ্ িদেয় �িত�ােনর ওেয়বসাইট েথেক
   িরেপাটৰ্ েভিরফাই করার ব্যব�া 
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৭১

৮২

৯৩

১০৪

১১ �� গিতর ই�ারেনট এর মাধ্যেম েযেকােনা জায়গা েথেক 
েযেকােনা �াটৰ্  িডভাইেস ব্যবহারেযাগ্য৫

২৫৬ িবট এনি�পশন িবিশ� SSL িনরাপত্তা ও উ�ত 
অ্যালগিরদম-এর মাধ্যেম পাসওয়াডৰ্  এর িবেশষ িনরাপত্তা

যুেগাপেযাগী সফটওয়্যার �উেটািরয়াল িভিডও ও ম্যানুয়াল বই

িনরাপদ �েল সবসময় আপেডেটড এবং  অেটা ডাটােবজ 
ব্যাকআপ সুিবধা

ব্যবহারকারীর অ্যাে�স কে�াল এবং তেথ্যর েগাপনীয়তা ও 
িনরাপত্তা

হাডৰ্ ওয়ােরর জন্য �াথিমক েকােনা িবিনেয়ােগর �েয়াজন েনই

সা�য়ী মূেল্য মািসক িফ িদেয় সা�ভ�স�েলা পিরচালনার মাধ্যেম 
িনি�ে� �িত�ান ব্যব�াপনা ও র�ণােব�ণ করা যায়

ওেয়বসাইট েডােমইন নাম, ইেমইল ও সফটওয়্যার আপেডট 
একদম ি�

িদন েশেষ কতৃৰ্ পে�র িনকট অেটােম�ক িরেপা�ৰ্ং SMS এবং 
Email যায়।

েদশ এবং িবে�র ি�খ্যাত Data Center এ RAID SSD 
ে�ােরজ স�িলত েডিডেকেটড Cloud সাভৰ্ ার (সবৰ্াধুিনক �যুি�)

১২ আচৰ্  অেনক লাইট ওেয়ট সফটওয়্যার, ফেল েছাট বা বড় 
হাসপাতােল ২ GB েথেক সােড় ৩ GB -এর মেতা ডাটা ব্যয় হয় ৬ আচৰ্  অনলাইন ও অফলাইন এবং অনলাইন ও অফলাইন একসােথ 

ব্যবহার করা যায়

আচ�  �কন আপনার �িত�ােনর জন� �ব� হেব



আচ�  ডাটা ব�া�

শি�শালী তথ� িনরাপ�া ও সংর�ণ ব�ব�া

আচ�  ব�বহােরর পিরসংখ�ান সমূহ

বাংলােদেশর সকল
েজলা ও থানা।

৫,০০০ এর েবশী
ইউিনয়ন/এিরয়া

১৫০০ এর েবশী
ইনেভি�েগশন/েট� েসটআপ

৫০০ এর েবশী
হাসপাতাল ইেমিজং সািভৰ্ স

২০,০০০ �র েবশী
েমিডিসেনর নাম
২০০ �র েবশী
েমিডিসেনর �্যা�
১৫০০ �র েবশী 
েমিডিসেনর েজেনিরক নাম
১৫০ �র েবশী 
েমিডিসেনর টাইপ/ধরণ

ইউজারেদর টাইপ করার ঝােমলা েনই

৪,০০০ �পেশ� সাভ�  কের

�িত মােস
েড�টপ ল্যাপটপ

েমাবাইল
ট্যাবেলট

3.5 - 4.0GB GB

ই�ারেনট/ডাটা সা�য়ী
সফটওয়�ার

স�পার ফা�ব�ব�ত িডভাইস সমূহ ই�ারেনট/ডাটা খরচ হয়

�ধুমা� দ�ইজন িবিলং ব�বহারকারী কতৃ� ক

সফটওয়�ার এ সব এ� করা আেছ

একিদেন সফটওয়ােরর সেবৰ্া� ব্যবহার

৫০০
এর �বশী

২৫০
এর �বশী

১৫০
এর �বশী

�পেশ�
�সবা িনেয়েছন 

নতুন �পেশ�
�রিজে�শন

সেব�ােমাট ব�য়/
�পেম� ভাউচার

ই�ারেনট 

�ােয়� সাইড
�াউজার/িপিস 

ডাটােবজ
সাভৰ্ ার

সাভৰ্ ার সাইড
িসে�ম

ব্যবহারকারী

িনরাপদ
সংেযাগ

�াউড সাভৰ্ ার

ডাটা ব্যাকআপ

আপ টাইম
99.99%

জামৰ্ািন বাংলােদশ িস�াপুর

সবৰ্াধুিনক Cloud Computing-এর 
মাধ্যেম ডাটা ব্যাকআপ ব্যব�া, 
যার ফেল ডাটা হারােনার েকােনা 
ঝঁুিক েনই পাশাপািশ সফটওয়্যার 
ে�া হওয়ার েকােনা স�াবনা েনই



�াহক বৃে�র মূল�বান অিভব�াি�

িডের�র - িখদমাহ জনতা হাসপাতাল
ডাঃ এম.এ মিজদ (এমিবিবএস, িপএইচিড)

আিম আমার হাসপাতােলর সকল কাযৰ্�ম সহজ করার লে�্য ২০১৭ সাল েথেক "আচৰ্ " হাসপাতাল ব্যব�াপনা সফটওয়্যার ব্যবহার 
করিছ। এই সফটওয়্যার ব্যবহােরর ফেল হাসপাতােলর সকল কাযৰ্�ম সা�ব�কভােব পযৰ্েব�ণ করা আমার পে� সহজ এবং সময় সা�য়ী 
হে�। এই সফটওয়ােরর মাধ্যেম অপােরশন ব্যব�াপনাসহ �েয়াজনীয় সকল ধরেনর িরেপাটৰ্  পাওয়া যাে� খবু সহেজ। যার মাধ্যেম 
হাসপাতােলর ব্যব�াপনা সং�া� সকল নীিতগত িস�া� আমার পে� �ত েনওয়া সহজ হে�। এর ফেল আমার হাসপাতােল েসবার মান 
উত্তেরাত্তর বিৃ� পাে�। আিম অত্য� স�� আচৰ্  হাসপাতাল ব্যব�াপনা সফটওয়্যার ব্যবহার কের। আিম " আচৰ্ " হাসপাতাল ব্যব�াপনার 

সফটওয়্যার এবং এি�ম সফট িলিমেটড সা�ব�ক সাফল্য কামনা করিছ।

�চয়ারম�ান - লাইফ �জনােরল হাসপাতাল
ড. পেরশ চ� পাল

আমােদর লাইফ েজনােরল হাসপাতােল আচৰ্  সফটওয়্যার েসটআপ করা হেয়েছ। আমরা দীঘৰ্ িদন যাবৎ এটা ব্যবহার কের আসিছ। 
আমােদর �াফরা আচৰ্  সফটওয়্যার ব্যবহার কের স�� এবং আিমও স��, �� েথেক এখন পযৰ্� আমরা েকান সমস্যা                           

বা �� পাইিন। আিম এি�ম সফট িলিমেটড এর �ত উ�িত কামনা করিছ েসই সােথ অেনক �ভকামনা রইল।

�চয়ারম�ান ও ফাউ�ার - �হলথ �রভুেলাশন
ড. জাহা�ীর কিবর (এমিবিবএস)

এি�ম সফট িলিমেটড এর আচৰ্  সফটওয়্যার আিম Health Revolution-এ �� েথেকই ব্যবহার কের আসিছ। ২০১৯ সাল েথেক 
আমােদর Health Revolution এ ম্যােনজেম� সফটওয়্যার� চলমান রেয়েছ, সব�েলা িডপাটৰ্ েম� সু�রভােব ম্যােনজ হে�। 
Health Revolution এ অ্যাপেয়�েম� ম্যােনজেমে�র সকল কাযৰ্�ম ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম জানেত পারা, অ্যা�েয়ড অ্যােপর 
মাধ্যেম �েত্যক� েরাগীেক Health Revolution এর সকল সা�ভ�স এর সােথ য�ু করা হে�। এবং েরাগীেদর সিঠক িচিকৎসা িনি�ত 

করা হে�। ধন্যবাদ জানাই এি�ম সফট িলিমেটড েক এত সু�র পিরপণূৰ্ সমাধান েদয়ার জন্য।

িডের�র- আেবদীন হাসপাতাল
�মাঃ সাদউ�ামান সািদ

এি�ম সফট িলিমেটড এর আচৰ্  হাসপাতাল ব্যব�াপনা সফটওয়্যার আিম আেবদীন হাসপাতােল �� েথেকই ব্যবহার কের আসিছ এবং 
এটা ব্যবহার কের সা�� িফল করিছ। পাশাপািশ এটা খবুই ইউজার ে��িল, আমরা েযেকােনা জায়গা েথেক এটােক মিনটর করেত পাির
। পাশাপািশ ওখান েথেকই িস�া� িনেত পাির। েতা এটা আমােদর খবুই কােজ আসেতেছ। আিম ধন্যবাদ জানাই এই সফটওয়্যার এর 
িপছেন যারা কাজ করেতেছ এবং এখােন যারা কমৰ্রত আেছন এবং ব্যব�াপনায় আেছন সকলেক ধন্যবাদ এ ধরেনর এক� সফটওয়্যার 
ৈতরী কের এই হাসপাতাল ব্যব�াপনায় এিগেয় আসার জন্য পাশাপািশ আিম আেরা ধন্যবাদ জানাই যারা আমােদর েরাগী আেছ তারা এই 
হাসপাতাল এর মাধ্যেম সফটওয়্যার ব্যবহার কের খবুই উপকৃত হে� এবং আমরাও উপকৃত হি� । এি�ম সফট িলিমেটড এর উ�িত 

কামনা কির সকল েক  জানাই ধন্যবাদ। 



২০২১২০১৮

২০১৯

প�র�ার �হেণর মুহূত�

িবেশষ িকছু মুহূত�

Witty

(Educational Management Software)

Esteem Soft Limited



> ডা�ারেদর মাি� েচ�ার ব্যব�াপনা
> �ত ও সহজ অেটা ডাইনািমক ই-ে�সি�পশন
> েমিডিসন SMS & ইেমইল
> ইেলক�িনক েমিডেকল েরকডৰ্  (EMR)

> ডাটার িভিত্তেত অেটা BMI & ফ্যাট পােসৰ্ে�জ
> ে�সি�পশন/েমিডিসন/ইনেভি�েগশন েটমে�ট
> আলাদাভােব DIMS - App  ব্যবহােরর �েয়াজন েনই

> অসংখ্য েমিডিসন হেত কুইক সাচৰ্  ও ি�েকই েমিডিসন িসেল� সিুবধা
> ি�েকই অসংখ্য েট� হেয় �েয়াজনীয় েট� িসেল� সিুবধা
> িচফ কমে�ইন (CC), অন এ�ািমেনশন (O/E) এর সােজশন
   েথেক  কুইক িসেল� এবং ি�েকই িনউ অ্যাড সিুবধা 
> ডায়াগনিসস, এডভাইস, �্যান, েনাট �ভৃিত সহেজই িনবৰ্াচন
   ও �ত নত�ন ৈতরী সিুবধা
> ডা�ার এর সিুবধা মেতা ে�িডশনাল/কা�ম ে�সি�পশন ৈতরী www.amarchamber.com

ডা�ার �চ�ার, ই-��সি�পশন & EMR ম�ােনজেম� সফটওয়�ার 

�যেকােনা িবেশষ� ডা�ার, ��া�শনার, �ড��-�দর জন� �ব� সল� �শন

িস�ার কনসান�

আমােদর মূল�বান িকছু �াহক সমূহ

অ�াওয়াড� সইেভ� পাট� নারস

সা�ভস পাট� নার



অিফসঃ 09 678 411 411
েসলসঃ 018 4400 4911, 018 4400 4915

েসলসঃ sales@esteemsoftbd.com
সােপাটৰ্ঃ support@esteemsoftbd.com

ে�াডা� ওেয়বসাইটঃ    archhms.com
েকা�ািন ওেয়বসাইটঃ esteemsoftbd.com

ESTEEM
SOFT LIMITED

কেপৰ্ােরট অিফসঃ বাসাঃ ৭৭, তৃতীয় ও চত�থৰ্ তলা, রা�াঃ ২, �কঃ এ, বসু�রা আবািসক এলাকা, ঢাকা - ১২২৯


