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রসটিয়জেস চাে শার 

 

১. রির্ে ও রমর্ে  

রির্ে: সকয়লর জন্য সাশ্রেী ও মােসম্মত রচরকৎসা সসবা। 

 

রমর্ে: স্বাস্থ্য, জেসাংখ্যা ও পুরি খায়তর উন্নেয়ের মাধ্যয়ম সবার জন্য সাশ্রেী ুণণগত স্বাস্থ্যয়সবা  রেরিত করা। 

 

২. সসবা প্রদাে প্ররতশ্রুরত 

২.১) োগররক সসবা 

ক্র. 

োং 

সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধরত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থ্াে 

সসবার মূল্য এবাং 

পররয়র্াধ পদ্ধরত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দারেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদরব, স াে েম্বর ও 

ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  ববনামূল্যে বিবিৎো সেবা প্রদান আল্যবদল্যনর বভবিল্যে বীর 

মুবিল্য াদ্ধা/দু:স্থ্ 

সরাগীল্যদর ববনামূল্যে  

বিবিৎো সেবা প্রদান 

োদা িাগল্যে আল্যবদন, রচরকৎসা েংক্রান্ত 

ব্যবস্থ্াপল্যের ফল্য ািবপ/মুবিল্য াদ্ধা েনল্যদর 

প্রেযয়ন পে 

ববনামূল্যে ৭ কম শরদবস। সরাল্যিয়া খাতুন উপসরচব (েরিারী 
স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্াপনা-২) 

স ােঃ ৯৫৫ ৬৯৮৯ 

ghm2@hsd.gov.bd 

 

 

2.  সবেরিারী উল্যযাল্যগ ববল্যদশী বিবিৎেিল্যদর 

বাংলাল্যদল্যশ আগমল্যনর অনুমবে প্রদান। 

সবেরিারী হােপাোল্যল 

ববল্যদশী ববল্যশষজ্ঞ 

বিবিৎেি/ববল্যশষাবয়ে 

নাে স বনল্যয়াগ েংক্রান্ত 

নীবেমালা-২০০৯ 

অনু ায়ী স্বাস্থ্য অবিদপ্তর, 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালল্যয়র 

োদা িাগল্যে আল্যবদন, েংবিষ্ট ববল্যদশী 

বিবিৎেল্যির পূণ সাঙ্গ েীবন বৃিান্ত, বশক্ষাগে 

স াগ্যোর েনদপল্যের অনুবলবপ, পাসয়পায়ে শর 

অনুরলরপ, পাসয়পাে শ সাইয়জর ছরব, স্ব-স্ব সদয়র্র 

রচরকৎসায়সবা সাংক্রান্ত সররজয়ের্ে, সাংরিষ্ট সদয়র্ 

অবরস্থ্ত বাাংলায়দর্ দূতাবায়সর ছাড়পত্র(সকল 

কাগজপত্র সাংরিষ্ট আয়বদেকারী সরবরাহ 

করয়বে) 

ববনামূল্যে এিাবিি ির্তসপক্ষ েংবিষ্ট 

থািায়  থােম্ভব স ৌবিি 

েমল্যয়র মল্যে বনষ্পবি 

িরা হয়। 

সমাহাম্মদ বমিাইল 

উপসরচব (ল্যবেরিারী স্বাস্থ্য 

ব্যবস্থ্াপনা-১,২) 

সফানঃ ৯৫৫ ৬৯৮৯ 

phm1@hsd.gov.bd 

phm2@hsd.gov.bd 
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ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

ক্র. 

োং 

সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধরত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থ্াে 

সসবার মূল্য এবাং 

পররয়র্াধ পদ্ধরত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দারেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদরব, স াে েম্বর ও 

ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

অনাপবি গ্রহণ োল্যপল্যক্ষ 

ছাড়পে প্রদান 

3.  েংবববিবদ্ধ/ স্বায়ত্বশাবেে/ স ৌথ উল্য্যাল্যগ 

(ববল্যদবশ বববনল্যয়াল্যগ) বনবম সে হােপাোল, 

বিবনি ও স্বাস্থ্য প্রবেষ্ঠান স্থ্াপল্যনর অনুদান  

প্রদান। 

আল্যবদন প্রাবপ্তর পর স্বাস্থ্য 

অবিদপ্তল্যরর মোমল্যের 

আল্যলাল্যি অনুমবে প্রদান। 

োদা িাগল্যে আল্যবদন, েম্পূণ স প্রিল্প প্রস্তাবনা, 

স্বাস্থ্য অবিদপ্তল্যরর মোমে 

ববনামূল্যে ৩০ কম শরদবস। সমাহাম্মদ বমিাইল 

উপসরচব (ল্যবেরিারী স্বাস্থ্য 

ব্যবস্থ্াপনা-১,২) 

সফানঃ ৯৫৫ ৬৯৮৯ 

phm1@hsd.gov.bd 

phm2@hsd.gov.bd 

 

4.  মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইে হালোগাদকরণ;  করিউোর সসল প্রল্য ােয নয় তাৎক্ষরণক আহমেদ লতিফুল হহোমেন 

রসয়েম এোরলষ্ট 
স ােঃ ৯৫৫ ১৪৪২ 

latifulhossain@gmail.com 

 

 

রব.দ্র.  োগররকগণয়ক সরাসরর প্রদত্ত সসবা। সবসরকারর প্ররতিােয়ক প্রদত্ত সসবা যরদ োগররকগণয়ক প্রদত্ত সসবার অনুরূপ হে তয়ব সসটিও োগররক সসবা রহসায়ব অন্তর্ভ শক্ত হয়ব। উদাহরণ: সিরত্তর সররজয়ের্ে, সেড লাইয়সন্স । 

 

২.২) প্রারতিারেক সসবা 

ক্র. 

োং 

সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধরত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থ্াে 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পররয়র্াধ 

পদ্ধরত 

সসবা প্রদায়ের সমেসীমা দারেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদরব, স াে 

েম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  পদ সৃরষ্ট      ববযমান বববি ববিান 

অনুেরল্যণ েনপ্রশােন 

মন্ত্রণালয় ও অথ স ববভাল্যগর 

েম্মবেক্রল্যম প্রস্তাববে পল্যদর 

সবেনল্যেল অথ স ববভাল্যগর 

বাস্তবায়ন অনুববভাগ হল্যে 

পদসৃবষ্টর েন্য েনপ্রশােন মন্ত্রণালল্যয়র িাবহে সিিবলস্ট 

অনু ায়ী বনি সাবরে ফরল্যম দপ্তর/ অবিদপ্তল্যরর প্রস্তাব 

 

 

 

প্রাবপ্তস্থ্ানঃ েনপ্রশােন মন্ত্রণালয় ও প্রশােন-১, স্বাস্থ্য ও 

ববনামূল্যে ৩০ কম শরদবস। শাবহনা খাতুন 

উপসরচব(প্রর্াসে-১) 

র্াখা  

স ােঃ ৯৫৭৭৯৮৫ 

admin1@hsd.gov.bd 
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ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

ক্র. 

োং 

সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধরত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থ্াে 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পররয়র্াধ 

পদ্ধরত 

সসবা প্রদায়ের সমেসীমা দারেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদরব, স াে 

েম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 ািাই িরা হয়। প্রশােবনি 

উন্নয়ন েংক্রান্ত েবিব 

িবমটির সুপাবরল্যশর 

বভবিল্যে প্রল্য ােয সক্ষল্যে 

মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর েদয় 

অনুল্যমাদনক্রল্যম পদ সৃেন 

আল্যদশ োবর 

পবরবার িোণ মন্ত্রণালয়/ওল্যয়বোই  

2.  পদ  সাংরক্ষণ  পদ সৃেল্যনর আল্যদশ োবরর 

পর মবন্ত্রপবরষদ ববভাল্যগর 

০৩.০৫.২০০৩ োবরল্যখর 

১১১ নং আল্যদশ সমাোল্যবি 

প্রশােবনি মন্ত্রণালয় বহল্যেল্যব 

৩ বছর মন্ত্রণালল্যয়র মাননীয় 

মন্ত্রীর অনুল্যমাদনক্রল্যম এবং 

সৃেল্যনর ৪থ স বছর হল্যে 

েনপ্রশােন মন্ত্রণালয় ও অথ স 

ববভাল্যগর েম্মবেক্রল্যম পদ 

েংরক্ষল্যণর আল্যদশ োবর  

েনপ্রশােন মন্ত্রণালল্যয়র িাবহে সিিবলস্ট , পদ সৃেল্যনর 

েরিাবর আল্যদশ, পদ সৃেল্যনর পর েিল পদ েংরক্ষল্যণর 

মঞ্জুরী আল্যদশ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রাবপ্তস্থ্ানঃ েনপ্রশােন মন্ত্রণালয় ও প্রশােন-১, স্বাস্থ্য ও 

পবরবার িোণ মন্ত্রণালয়/ওল্যয়বোই  

ববনামূল্যে ৩০ কম শরদবস শাবহনা খাতুন 

উপসরচব(প্রর্াসে-১) 

র্াখা  

স ােঃ ৯৫৭৭৯৮৫ 

admin1@hsd.gov.bd 

 

3.  পদ  স্থ্ােীকরণ ববযমান বববি ববিান 

অনুেরল্যণ েনপ্রশােন 

মন্ত্রণালয় এবং অথ স 

ববভাল্যগর েম্মবেক্রল্যম 

আল্যদশ োবর িরা হয় 

১. পদ স্থ্ায়ীিরল্যণর েন্য েনপ্রশােন মন্ত্রণালল্যয়র বনি সাবরে 

ফরম(পূরণকৃে) 

২. দপ্তর/ অবিদপ্তল্যরর প্রস্তাব 

৩. পদসৃেল্যনর েরিার আল্যদশ 

৪. পদসৃেল্যনর পর েিল পদ েংরক্ষল্যণর মঞ্জুরী আল্যদশ। 

 

প্রাবপ্তস্থ্ানঃ  মন্ত্রণালয়/দপ্তর/েংস্থ্া 

ববনামূল্যে েংবিষ্ট বববির আল্যলাল্যি 

েনপ্রশােন ও অথ স 

মন্ত্রণালল্যয়র েম্মবের পর ১৫ 

িম সবদবে 

শাবহনা খাতুন 

উপসরচব(প্রর্াসে-১) 

র্াখা  

স ােঃ ৯৫৭৭৯৮৫ 

admin1@hsd.gov.bd 

 

4.  রেয়োগ ও পয়দান্নরত (ি) েংবিষ্ট পল্যদর বনল্যয়াগ 

বববি অনুোল্যর ১ম ও ২য় 

সেবণর েরােবর 

 

বনল্যয়াল্যগর সক্ষল্যে 

১. বনি সাবরে ফল্যম স আল্যবদন 

ববনামূল্যে ১ম ও ২য় সেণীর ববষল্যয় 

বপএেবের সুপাবরশ প্রাবপ্তর 

পর ৭িম সবদবে। োছাড়া, 

শাবহনা খাতুন 

উপসরচব(প্রর্াসে-১) 

র্াখা  

mailto:admin1@hsd.gov.bd
mailto:admin1@hsd.gov.bd


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

ক্র. 

োং 

সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধরত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থ্াে 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পররয়র্াধ 

পদ্ধরত 

সসবা প্রদায়ের সমেসীমা দারেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদরব, স াে 

েম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

বনল্যয়াগল্য াগ্য পল্যদ 

বপএেবের মােল্যম বনব সাবিে 

প্রাথীল্যদর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও 

পুবলবশ প্রেযয়নপে প্রাবপ্ত 

োল্যপল্যক্ষ উপযুি ির্তসপল্যক্ষর 

অনুল্যমাদনক্রল্যম বনল্যয়াগপে 

োবর িরা হয় এবং 

পল্যদান্নবের সক্ষল্যে বপএেবের 

সুপাবরশক্রল্যম  থা থ 

ির্তসপল্যক্ষর অনুল্যমাদন বনল্যয় 

পল্যদান্নবের আল্যদশ োবর 

(খ) েংবিষ্ট পল্যদর বনল্যয়াগ 

বববি অনুোল্যর ৩য় ও ৪থ স 

সেবণর েরােবর বনল্যয়াল্যগর 

সক্ষল্যে েরিার বনি সাবরে 

িবমটির েভায় উপস্থ্াপন 

িরা হয়।বনল্যয়াল্যগর েিল 

আনুষ্ঠাবনিো েম্পন্নেহ 

িবমটির সুপাবরল্যশর 

বভবিল্যে উপযুি ির্তসপল্যক্ষর 

অনুল্যমাদনক্রল্যম বনল্যয়াগপে 

এবং পল্যদান্নবের আল্যদশ 

োবর 

২. হালনাগাদ বাবষ সি সগাপনীয় প্রবেল্যবদন 

 

 

 

 

প্রাবপ্তস্থ্ানঃ বহুল পবরবিে োেীয় দদবনি পবেিা এবং 

স্বাস্থ্য ও পবরবার িোণ মন্ত্রণালল্যয়র ওল্যয়বোই  

 

 

পল্যদান্নবের সক্ষল্যে  

১. বনি সাবরে ফল্যম স আল্যবদন 

২. হালনাগাদ বাবষ সি সগাপনীয় প্রবেল্যবদন 

 

প্রাবপ্তস্থ্ানঃ  মন্ত্রণালয়/দপ্তর/েংস্থ্া 

৩য় ও ৪থ স সেবণর বনল্যয়াগ 

বববি অনু ায়ী চূড়ান্ত 

সুপাবরল্যশর পর ১৫ িম সবদবে 

স ােঃ ৯৫৭৭৯৮৫ 

admin1@hsd.gov.bd 

 

 

রব.দ্র.  ১। সরকারর সয সকাে প্ররতিাে, উন্নেে সহয়যাগী সাংস্থ্া, সসবাপ্রদােকারী প্ররতিায়ের আওতাধীে অরধদির/দির/সাংস্থ্া এবাং দািররকিায়ব সিৃক্ত সদরর্/রবয়দরর্ সবসরকারর প্ররতিােয়ক প্রদত্ত সসবা। উদাহরণ: বায়জে 

বরাদ্দ/ রবিাজে, অর্ শ ছাড়, মতামত গ্রহণ।  

২। সসবাগ্রহণকারী সবসরকারর প্ররতিাে end user ো হয়ল অর্বা সকাে চুরক্তর আওতাে প্রদত্ত সসবা প্রারতিারেক সসবার অন্তর্ভ শক্ত হয়ব। উদাহরণ: রবটিআররস-এর রেকে সর্য়ক ব্যান্ডউইডথ্ ক্রে। 

mailto:admin1@hsd.gov.bd


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

২.৩) অিযন্তরীণ সসবা 

ক্র. 

োং 

সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধরত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থ্াে 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পররয়র্াধ 

পদ্ধরত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দারেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদরব, স াে েম্বর 

ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. অবেসে ছুটি/ োবন্ত ববল্যনাদন ছুটি 

মঞ্জুর 

আল্যবদন পাওয়ার পর বনি সাবরে ছুটি 

বববিমালা,১৯৫৯ অনু ায়ী উপযুি ির্তসপল্যক্ষর 

(আবথ সি ও প্রশােবনি ক্ষমো অনু ায়ী) 

অনুল্যমাদনক্রল্যম েরিাবর আল্যদশ োবর। 

১. োদা িাগল্যে আল্যবদন 

২. বনি সাবরে ফম স(বাংলাল্যদশ ফরম নম্বর ২৩৯৫) 

৩. প্রিান বহোব রক্ষণ িম সিেসা ির্তসি প্রদি ছুটি 

প্রাপ্যোর প্রবেল্যবদন(ল্যগল্যেল্য ড িম সিেসাল্যদর সক্ষল্যে)/ 

বহোব শাখা, স্বাস্থ্য ও পবরবার িোণ মন্ত্রণালয় ির্তসি 

প্রদি ছুটি প্রাপ্যোর প্রেযয়নপে (নন সগল্যেল্য ড 

িম সিাবরল্যদর সক্ষল্যে) 

 

প্রাবপ্তস্থ্ানঃ বহোব শাখা,স্বাস্থ্য ও পবরবার িোণ 

মন্ত্রণালয়/ওল্যয়বোই  

ববনামূল্যে সগয়জয়েড কম শকতশায়দর 

সক্ষয়ত্র ৭ কম শরদবস এবাং 

েেয়গয়জয়েড 

কম শচাররয়দর সক্ষয়ত্র ৫ 

কম শরদবস 

শাবহনা খাতুন 

উপসরচব(প্রর্াসে-১) র্াখা  

স ােঃ ৯৫৭৭৯৮৫ 

admin1@hsd.gov.bd 

 

২. ক) বরহঃ বাাংলায়দর্ 

(অরজশত/রর্ক্ষা) ছুটি মঞ্জুর 

খ) রলয়েে মঞ্জুর/রলয়েে বরধ শতকরণ 

মঞ্জুর 

বনি সাবরে ছুটি বববিমালা,১৯৫৯ অনু ায়ী উপযুি 

ির্তসপল্যক্ষর অনুল্যমাদনক্রল্যম বনষ্পবি িল্যর (েমল্যয় 

েমল্যয় োবরকৃে ববল্যদশ ভ্রমল্যণর অনুমবে 

েংক্রান্ত আনুষবঙ্গি বনল্যদ সশনা এবং বলল্যয়ন 

েংক্রান্ত নীবেমালা অনুেরল্যণ) েরিাবর আল্যদশ 

োবর। 

১. োদা িাগল্যে আল্যবদন  

২. বনি সাবরে ফম স(বাংলাল্যদশ ফরম নম্বর ২৩৯৫) 

৩. প্রিান বহোব রক্ষণ িম সিেসা ির্তসি প্রদি ছুটি 

প্রাপ্যোর প্রবেল্যবদন(ল্যগল্যেল্য ড িম সিেসাল্যদর সক্ষল্যে) 

৪. ছুটি প্রাপ্যোর প্রেযয়নপে (নন সগল্যেল্য ড িম সিাবরল্যদর 

সক্ষল্যে) 

৫. অফার সল ার 

৬. বলল্যয়ন সশল্যষ সদল্যশ বফল্যর আোর অঙ্গীিারনামা 

 

প্রাবপ্তস্থ্ানঃ বহোব শাখা ও প্রশােন-১ শাখা,স্বাস্থ্য ও 

পবরবার িোণ মন্ত্রণালয় 

 

ববনামূল্যে ০৭ কম শরদবস শাবহনা খাতুন 

উপসরচব(প্রর্াসে-১) র্াখা  

স ােঃ ৯৫৭৭৯৮৫ 

admin1@hsd.gov.bd 

 

৩. বাবষ সি সবেন বৃবদ্ধ/ বেল্যলিশন 

সগ্রড/ াইমল্যেল প্রদান 

বনি সাবরে ছুটি বববিমালা,১৯৫৯ অনু ায়ী উপযুি 

ির্তসপল্যক্ষর অনুল্যমাদনক্রল্যম বনষ্পবি িল্যর (েমল্যয় 

েমল্যয় োবরকৃে ববল্যদশ ভ্রমল্যণর অনুমবে 

েংক্রান্ত আনুষবঙ্গি বনল্যদ সশনা এবং বলল্যয়ন 

েংক্রান্ত নীবেমালা অনুেরল্যণ) েরিাবর আল্যদশ 

োবর। 

১. োদা িাগল্যে আল্যবদনপে 

২. হালনাগাদ বাবষ সি সগাপনীয় প্রবেল্যবদন 

  

 

ববনামূল্যে ১০ কম শরদবস শাবহনা খাতুন 

উপসরচব(প্রর্াসে-১) র্াখা  

স ােঃ ৯৫৭৭৯৮৫ 

admin1@hsd.gov.bd 

 

mailto:admin1@hsd.gov.bd
mailto:admin1@hsd.gov.bd
mailto:admin1@hsd.gov.bd


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

ক্র. 

োং 

সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধরত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থ্াে 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পররয়র্াধ 

পদ্ধরত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দারেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদরব, স াে েম্বর 

ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪. স্বাস্হহয সেবা ববভাল্যগর আওোিীন 

দপ্তর/েংস্হহার প্রথম সেণীর 

িম সিেসাল্যদর সপনশন/আনুল্যোবষি 

মঞ্জুর 

১ ি. সেবা প্রাবপ্তর েন্য েরিাবর বববিমালার 

আল্যলাল্যি েংবিষ্ট িাগে-পোবদ সেবা গ্রবহো 

 থা থ ির্তসপল্যক্ষর সুপাবরশেহ মন্ত্রণালল্যয় 

দাবখল িরল্যবন। 

খ. সেবা গ্রহল্যণর প্রস্তাব প্রাবপ্তর পর শংখলা 

শাখার মোমে গ্রহণ। 

গ. শংখলা শাখার মোমে প্রাবপ্তর পর চুড়ান্ত 

অনুল্যমাদন। 

 

২ি. সেবা গ্রবহো বডবডও বহোল্যব দাবয়ত্ব পালন 

িল্যর থািল্যল দবল্যদবশি োহায্যপুষ্ট অবড  

অবিদপ্তর (ফাপাড) ির্তসি উত্থাবপে আপবির 

(ফাপাড) ববষল্যয় ফাইন্যাবিয়াল ম্যাল্যনেল্যমন্ট 

এন্ড অবড  ইউবন -এর মোমে গ্রহণ। 

 

ক. প্রয়োজেীে কাগজপত্রঃ 

১. সপের্ে  রম 

২. আয়বদেকারীর ছরব 

৩. েমূো স্বাক্ষর ও হায়তর পাঁচ আাংুণয়লর ছাপ 

৪. অবসর গ্রহণ আয়দর্ 

৫. ো দাবী ছাড়পত্র 

৬. ইএলরপরস (মুল-করপসহ) 

৭. অরিকার োমা 

৮. জীবে বৃত্তান্ত 

৯. চাকুরী রববরণী (মুল-করপসহ) 

১০. অরডে ছাড়পত্র 

১১. উত্তরারধকার স াষণা পত্র 

১২. দারেত্ব হস্তান্তর 

 

খ. প্রারিস্হাে 

উক্ত কাগজ-পত্রারদ সসবা গ্রহীতা রেজ কর্তশক এবাং 

কম শস্হল হয়ত সাংগ্রহ করয়ত পারয়বে।  

ববনামূল্যে ১ক. ৫-৭ কম শরদবস; 

 

খ.  ২-৩ কম শরদবস। 

 

(প্রস্তাব প্রারির পর সসবা 

প্রদায়ের সয়ব শাচ্চ সমে 

৮-১০ কম শরদবস)। 

 

২খ. অরতররক্ত ০৩-০৫ 

কম শরদবস (য়সবা গ্ররহতা 

রডরডও রহসায়ব দারেত্ব 

পালে কয়র র্াকয়ল 

প্রস্তাব প্রারির পর সসবা 

প্রদায়ের সয়ব শাচ্চ সমে 

১০-১৫ কম শ রদবস) 

ড. সমাঃ এোমুল হক 

উপসরচব (বাল্যে -১ 

01552204208 

budget11@hsd.gov.bd 

 

৫. স্বাস্হয সসবা রবিায়গর আওতাধীে 

দির/সাংস্হার রবরিন্ন প্রকার অরগ্রম 

মঞ্জুর (গৃহ রেম শাণ, গৃহ সমরামত, 

মের গাড়ী, বের সাইয়কল ও 

করিউোর) 

ক. রবরিন্ন প্রকার অরগ্রম গ্রহয়ণর আয়বদে 

আহ্বাে কয়র সকল দির/সাংস্হাে পত্র সপ্ররণ।  

খ. প্রাি আয়বদে যাচাই-বাছাই 

গ. রেধ শাররত করমটির সিার সুপাররর্সহ 

কায শরববরণী যর্াযর্ কর্তশপক্ষ কর্তশক অনুয়মাদে। 

 . রবরিন্ন প্রকার অরগ্রম মঞ্জুরীর সরকারর 

স্ব স্ব কম শস্হল ৩০০/ 

(রতের্ত) 

োকার, েে 

জুরডরর্োল 

ষ্টযাি (গৃহ 

সমরামত 

বায়দ অন্যান্য 

সকল 

অরগ্রয়মর 

ি. আগষ্ট মাল্যের ২ 

েপ্তাল্যহ দরখাস্ত আহ্বান 

িরা হয় এবং দরখাস্ত 

েমাদাল্যনর েন্য ৩০ 

বদন িম সবদবে েময় 

সদয়া হয়।  

খ. প্রাপ্ত আল্যবদনেমূহ 

ড. সমাঃ এোমুল হক 

উপসরচব (বাল্যে -১ 

01552204208 

budget11@hsd.gov.bd 
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ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

ক্র. 

োং 

সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধরত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থ্াে 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পররয়র্াধ 

পদ্ধরত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দারেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদরব, স াে েম্বর 

ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

আয়দর্ জারী সক্ষয়ত্র)  ািাই-বাছাই-এর েন্য 

১৫ িম সবদবে  

গ.  থা থ ির্তসপক্ষ 

ির্তসি িা সবববরণী 

অনুল্যমাদন ২-৪ িা স 

বদবে। 

ঘ. অনুল্যমাবদে অবগ্রম 

গ্রবহোর েংখ্যা অনু ায়ী 

১৫-২০ িম সবদবে) 

(প্রস্তাব প্রাবপ্তর পর সেবা 

প্রদাল্যনর েল্যব সাচ্চ 

েময়েীমা ৫০-৬০ িম স 

বদবে) 

 

রব.দ্র. অিযন্তরীণ জেবল (আওতাধীে অরধদির/দির/সাংস্থ্া সহ) এবাং একই প্ররতিায়ের অন্য র্াখা/অরধর্াখা/অনুরবিাগ-সক প্রদত্ত সসবা। উদাহরণ: লরজরেকস, ছুটি, রজরপএ  অরগ্রম। 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

২.৪) আওতাধীে অরধদির/দির/সাংস্থ্া কর্তশক প্রদত্ত সসবা 

 

আওতাধীে অরধদির/দির/সাংস্থ্াসমূয়হর রসটিয়জেস চাে শার রলঙ্ক আকায়র যুক্ত করয়ত হয়ব 

 

৩) অরিয়যাগ ব্যবস্থ্াপো পদ্ধরত (GRS) 

সসবা প্রারিয়ত অসন্তুষ্ট হয়ল দারেত্বপ্রাি কম শকতশার সয়ি সযাগায়যাগ করুে। রতরে সমাধাে রদয়ত ব্যর্ শ হয়ল রেয়নাক্ত পদ্ধরতয়ত সযাগায়যাগ কয়র আপোর সমস্যা অবরহত করুে। 

ক্র. 

োং 
কখে সযাগায়যাগ করয়বে 

কখে  িার েল্যঙ্গ সযাগায়যাগ করয়বে 
সযাগায়যায়গর ঠিকাো রেষ্পরত্তর সমেসীমা 

১ দারেত্বপ্রাি কম শকতশা সমাধাে রদয়ত ব্যর্ শ হয়ল অবভল্য াগ বনষ্পবি িম সিেসা(অবনি) োম ও পদরব: সর্খ মুরজবর রহমাে, অরতররক্ত সরচব  (প্রর্াসে) 

স াে:  ৯৫৪০২০৪ 

ইয়মইল:  admin@hsd.gov.bd 

ওয়েব সপাে শাল: www.mohfw.gov.bd 

৩ মাে 

২ অবভল্য াগ বনষ্পবি িম সিেসা বনবদ সষ্ট েমল্যয় সমাধাে 

রদয়ত ব্যর্ শ হয়ল 

আবপল িম সিেসা োম ও পদরব: সর্খ রর কুল ইসলাম, অরতররক্ত সরচব (প্রর্াসে)  

স াে:  ৯৫৪০২৮২ 

ইয়মইল:  adminwing@hsd.gov.bd 

ওয়েব সপাে শাল: www.mohfw.gov.bd  

১ মাে 

৩ আবপল িম সিেসা বনবদ সষ্ট েমল্যয় সমাধাে রদয়ত 

ব্যর্ শ হয়ল 

মবন্ত্রপবরষদ ববভাল্যগর অবভল্য াগ 

ব্যবস্থ্াপনা সেল 

অবভল্য াগ গ্রহণ সিন্দ্র 

৫নম্বর সগই , বাংলাল্যদশ েবিবালয়, ঢািা 

ওল্যয়ব: www.grs.gov.bd 

৩ মাে 

 

৪) আপোর কায়ছ আমায়দর প্রতযার্া 

ক্ররমক োং প্ররতশ্রুত/কারিত সসবা প্রারির লয়ক্ষয করণীে 

১) রেধ শাররত  রয়ম সম্পূণ শিায়ব পূরণকৃত আয়বদে জমা প্রদাে 

২) সঠিক মাধ্যয়ম প্রয়োজেীে র স পররয়র্াধ করা 

৩) সাক্ষায়তর জন্য রেধ শাররত সময়ের পূয়ব শই উপরস্থ্ত র্াকা 

রব.দ্র. সাধারণত সযসকল কারয়ণ আয়বদে বারতল হে অর্বা সসবা প্রদাে সম্ভব হেো তা রবয়িষে কয়র ছক পূরণ করয়ত হয়ব। রকছু রবষে সকল প্ররতিায়ের জন্য একই হয়ব এবাং রকছু রবষে আলাদা হয়ব। 


