
সেবা েহজিকরণের ফরম 

শাখার নাম:  

মন্ত্রোলয়/জবভাণের নাম: স্বাস্থ্য সেবা জবভাে, স্বাস্থ্য ও পজরবার কল্যাে মন্ত্রোলয় 

 

১। অজফে সরাফাইল 

     ক) একনিণর অজফে 

রজিষ্ঠাণনর নাম বাাংলা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর 

ইাংণরজি Directorate General of Health Services 

োংজিপ্ত DGHS 

অজফে রধাণনর পদজব  মহা পজরচালক জনয়ন্ত্রেকারী মন্ত্রোলয়/জবভাে স্বাস্থ্য সেবা জবভাে, স্বাস্থ্য ও 

পজরবার কল্যাে মন্ত্রোলয় 

অজফণের োংখ্যা  সমাট ৭৪ জবভােীয় অজফে ৮ সিলা অজফে ৬৪ 

িনবল  অনুণমাজদি পদ ১০৪৫৩৫, পূরেকৃি পদ ৭৩৯৪৩  

 অজফণের ঠিকানা ৪৩, বীর উত্তম এ কে খন্দোর করাড, স্বাস্থ্য ভবন, মহাখালী , ঢাো। 

স াোণ াে (ই-সমইল, 

সফান, ফযাক্স) 

dghs.hrm.gov.bd@gmail.com 

ওণয়বোইণটর ঠিকানা https://dghs.gov.bd/ 

 ািায়াণির বে ণনা 

(গুেল ম্যাপেহ) 

 

 

খ) অজফণের জভশন ও জমশন  

ভিশন (Vision): জাভি-ধর্ ম-গ াত্র-গেভি-ভিঙ্গ-প্রভিবন্ধী-গিৌ ভিক অবস্থান ভনভব মশশশে গেশশর সকশির জন্য স্বাস্থযশসবা 

ভনভিিকরি। 

ভর্শন (Mission): সবার জন্য প্রাথভর্ক স্বাস্থয ও জরুভর ভিভকৎসা গসবা প্রোন ভনভিিকরি, সর্িা ও ন্যাশের ভিভিশি গসবা 

গ্রাহক গকভিক স্বাস্থয গসবার সহজ প্রাপ্যিা ভনভিিকরি ও ভবস্তৃিকরি, র্ান উন্নেন এবং ভবদ্যর্ান সম্পশের প্রাভধকার 

পূন ম বন্টন ও সশব মাির্ ব্যবহার ভনভিিকরি, স্বাশস্থযর সার্ভগ্রক ব্যবস্থাপনাে পভরবার কল্যাি কার্ মক্রর্ ও পুভি কার্ মক্রর্শক 

সর্ন্বেসাধন। 

ে) অজফণের পজরজচজি ও ছজব (অনজধক ২০০ শব্দ) 

স্বাস্থয অভধেপ্তর স্বাস্থয ও পভরবার কল্যাি র্ন্ত্রিািোধীন ভনব মাহী ও ভনেন্ত্রিকারী সংস্থাসমূশহর র্শে অন্যির্। স্বাস্থয 

অভধেপ্তশরর প্রধান কাজ ভিভকৎসা, ভশক্ষা ও স্বাস্থয জনশভি উন্নেন ব্যবস্থাপনা এবং সব মস্তশরর স্বাস্থযশসবা ভনভিিকরি। এ 

ছাড়া স্বাস্থয অভধেপ্তর প্রশোজশন র্ন্ত্রিািেশক স্বাস্থয গসবা সম্পভকমি ভেক ভনশে মশনা প্রিেশন কাভর রী সহশর্াভ িাও প্রোন কশর 

থাশক। সংস্থাটি স্বাধীনিাপূব ম ১৯৫৮ সাশি স্বাস্থয পভরেপ্তর নাশর্ স্থাভপি হে র্া ১৯৮০ সাশি স্বাস্থয অভধেপ্তশরর উন্নীি হে। 

র্হাপভরিািক স্বাস্থয অভধেপ্তশরর প্রধান ভহশসশব োভেত্ব পািন কশরন এবং িাশক দুই জন অভিভরি র্হাপভরিািক সহােিা 

প্রোন কশরন। এ ছাড়া পভরিািক, উপ-পভরিািক, সহকারী পভরিািকসহ অন্যান্য কর্ মকিমা-কর্ মিারীবৃন্দ কর্ মরি আশছন। 

সকি গর্ভিশকি কশিজ হাসপািাি ও ভবিা ীে স্বাস্থয কার্ মািশে পভরিািক ি প্রধান ভনব মাহী কর্ মকিমার োভেত্ব পািন কশরন। 

প্রভিটি গজিাে ভসভিি সাজমন এবং উপশজিাসমূশহ উপশজিা স্বাস্থয ও পভরবার কভরকল্পনা কর্ মকিমা ভনব মাহী প্রধান ভহশসশব 

োভেত্ব পািন কশরন। 

 

 

 

 

https://dghs.gov.bd/


 

ঘ) অজফণের অে ণাণনাগ্রাম 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ঙ) সেবার িাজলকা 

ক্রম সেবা নাম সেবারাজপ্তর প ণায় (অজধদপ্তর/আঞ্চজলক) 

 • mvaviY ¯̂v¯’¨†mev cÖ`vb I ¯v̂¯’̈ ‡mevi gvb Dbœq‡b 

nvmcvZvj I ¯̂v¯’¨‡mev cÖwZôvbwfwËK Kvh©µg 

cwiPvjbv, AvaywbKvqb I m¤úªmviY; 

 

 

অজধদপ্তর/আঞ্চজলক 

 • gvZ… I wkï ¯̂v‡¯’̈ i Dbœqb; 

• Riæwi cÖm~wZ †mev Kvh©µg; 

• m¤úªmvwiZ wUKv`vb Kg©m~Px MÖnY, ev Í̄evqb, 

Ae¨vnZ ivLv Ges AvIZv m¤úªmviY; 

• KwgDwbwU wK¬wbK Kvh©µg ev¯Íevqb; 

• mn ª̄v‡ãi Dbœqb jÿ¨gvÎv AR©‡b wkï I gvZ…-g„Zz¨ 

n«vm Kiv; 

• msµvgK I AmsµvgK e¨vwa Ges Revq 

cwieZ©bRwbZ bZzb Avwef‚©Z †ivM wbqš¿Y; 

• wbivc` Lv`¨, Lv‡`¨i gvb wba©viY I cywó 

wbwðZKiY; 

• wWwRUvj evsjv‡`k Movi j‡ÿ¨ ¯̂v¯’¨ Z_¨ e¨e¯’v 

I B-‡nj_ Kg©m~Px ev Í̄evqb; 

• wPwKrmv wkÿv I ¯̂v¯’¨ Rbkw³ Dbœqbg~jK 

Kvh©µg; 

 

 অজধদপ্তর/আঞ্চজলক 

 • Rbej wb‡qvM msµvšÍ Kvh©µg; 

• ¯v̂¯’̈  Dbœqb I msiÿ‡Y Rbmvavi‡Yi m‡PZbZv 

e„w×I c`‡ÿc MÖnY; 

• wPwKrmv M‡elYv Kvh©µgv MÖnY I Dbœqb; 

• ‡fŠZ AeKvVv‡gv Dbœqb; 

• ¯v̂¯’̈  cwiw ’̄wZ Dbœq‡b cÖKímg~‡ni ev Í̄evqb; 

• mvaviY wPwKrmvi cvkvcvwk weKí wPwKrmv c×wZi 

Dbœqb; 

অজধদপ্তর/আঞ্চজলক 

 • wPwKrmv eR ©̈ e¨e ’̄vcbvi Dbœqb; 

• we‡klvwqZ ¯̂v¯’¨‡mev cÖ`vb; 

• ¯v̂¯’̈  ev Z`mswkøó †mev cÖ`vb msµvšÍ cwiKíbv 

cÖYq‡b ¯̂v¯’¨ gš¿Yvjq I Ab¨vb¨ gš¿Yvjq‡K 

অজধদপ্তর/আঞ্চজলক 



mnvqZv cÖ`vb Kiv| 

• ‡UKmB Dbœq jÿgvÎv AR©‡b cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc 

MÖnY| 

 

২। সেবা সরাফাইল 

ক) সেবার নাম: অনলাইন আববদবনর মাধ্যবম পবদান্নধি প্রদান  

খ) সেবাটি েহজিকরণের স ৌজিকিা ঃ   

* দ্রুিিম সমবের মাবে ক াগ্য  প্রার্থীর  িাধলো প্রস্তুিেরণ ও মন্ত্রনালবে কপ্ররণ 

*  এইচআরআইএস এর ডাটা কবস হালনাগাদেরণ 

*  পুবরা প্রধিোে এেশি ভাগ স্বচ্ছিা ধনধিিেরণ 

*  অসদুপাে অবলম্বনোরীবদর দ্রুি ধচধিিেরন 

*  কসবা গ্রহণোরীর হেরাধন বন্ধ  

  

 

ে) সেবারাজপ্তর সমৌজলক িথ্যাজদ 

 জবষয় িথ্যাজদ 

১ সেবা রদানকারী অজফে এইচআরএম শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাো 

২ সেবার োংজিপ্ত জববরে অনলাইবনর মাধ্যবম পবদান্নধি প্রদাবনর ধনধমবত্ত ক াগ্য প্রার্থীর 

িাধলো প্রস্তুিেরন 

৩ বাজষ ণক সেবা গ্রহেকারীর োংখ্যা ৮০০০    

৪ সেবারাজপ্তর শিণাবজল The BCS Recruitment Rules, 1981 and The BCS 

(Examination for Promotion) Rules, 1986 এ 
প্রদত্ত শি তাবলী 

৫ দাজয়ত্বরাপ্ত কম ণকি ণা ও কম ণচারী পধরচালে (প্রশাসন), উপপধরচালে (পার-১), ধডধপএম 

(এইচআরএম)  

৬ সেবারাজপ্তর েময় ঊর্ধ্তিন েতৃপবের কদো সমে সূধচ অনুসাবর 

৭ সেবা রাজপ্তণি রণয়ািনীয় কােিপত্র The BCS Recruitment Rules, 1981 and The BCS 

(Examination for Promotion) Rules, 1986 
অনুসাবর ও মন্ত্রনালবের ধনবদ তশনা কমািাববে 

৮ সেবারাজপ্তর িন্য খরচ   শূন্য 

৯ সেবারাজপ্তর িন্য  ািায়াণির োংখ্যা এে বার  

১০ োংজিষ্ট আইন/জবজধ/নীজিমালার িাজলকা The BCS Recruitment Rules, 1981 and The BCS 

(Examination for Promotion) Rules, 1986 

১১ সেবা সপণি ব্যর্ ণ হণল পরবিী রজিকারকারী 

কম ণকি ণা, পদজব, ইণমইল ও সফান 

উপ-পধরচালে (পার-১) 

dghs.hrm.gov.bd@gmail.com 

১২ সেবা রাজপ্ত/ রদাণনর সিণত্র অসুজবধা/ েমস্যা / 

চযাণলঞ্জেমূহ 

কসবা গ্রহণোরীর িথ্য এইচআরআইএবস হালনাগাদ েরার ধবষবে 

অজ্ঞিা ও উদাসীনিা  

১৩ অন্যান্য  

mailto:dghs.hrm.gov.bd@gmail.com


 

ঘ) জবদ্যমান সেবা-পদ্ধজি জবণিষে  

 

সেবা রদাণনর ধাপ কা ণক্রম রজি ধাণপর েময় 

(জদন/ঘন্টা/জমজনট) 

েম্পৃি ব্যজিবে ণ (পদজব) 

ধাপ-১ ওণয়ব োইণট  সনাটিশ  রদাণনর মাধ্যণম 

আণবদন চাওয়া 

  

ধাপ-২ স্বাস্থ্য অজধদপ্তণর আণবদনপত্র গ্রহন   

ধাপ-৩ আণবদন পত্র  াচাই বাছাই   

ধাপ-৪ কজম্পউটাণর এজি রদান   

ধাপ-৫ খেরা িাজলকা তিজর   

ধাপ-৬ খেরা িাজলকা অনুোণর িমাকৃি আণবদনপণত্রর 

ক্রম জবন্যাে 

  

ধাপ-৭ জবজভন্ন অনুণরাণধ পুনরায় আণবদন পত্র গ্রহন   

ধাপ-৮ পুনরায় কজম্পউটাণর এজি রদান   

ধাপ-৯ পুনরায় োংণশাজধি িাজলকা তিজর   

ধাপ-১০ োংণশাজধি িাজলকা অনু ায়ী পুনরায় ক্রম জবন্যাে   

ধাপ-১১ চূড়ান্ত খেরা িাজলকা রকাশ (± আণবদনপত্র 

 াচাই) 

  

ধাপ-১২ মন্ত্রনালণয় িাজলকা সররে   

 

 



ঙ) জবদ্যমান পদ্ধজির রণেে ম্যাপ (Process Map)  

 

১। ওয়েব সাইয়ে  ন াটিশ  প্রদায় র মাধ্যয়ম আয়বদ  চাওো  

২। স্বাস্থ্য অধধ্দপ্তয়র আয়বদ পত্র গ্রহ   

৩। আয়বদ  পত্র যাচাই বাছাই 

৪। কধিউোয়র এধি প্রদা  

৫। খসরা তাধিকা ততধর 

৬। খসরা তাধিকা অ ুসায়র জমাকৃত আয়বদ পয়ত্রর ক্রম ধব যাস  

৭। ধবধিন্ন অ ুয়রায়ধ্ প ুরাে আয়বদ  পত্র গ্রহ  

৮। পু রাে কধিউোয়র এধি প্রদা  

৯। পু রাে সংয়শাধধ্ত তাধিকা ততধর 

১০। সংয়শাধধ্ত তাধিকা অ যুােী পু রাে ক্রম ধব যাস 

১১। চূড়ান্ত খসরা তাধিকা প্রকাশ (± আয়বদ পত্র যাচাই) 

১২। মন্ত্র ািয়ে তাধিকা নপ্ররণ 

*৭ নেয়ক ১১ পযযন্ত ধ্াপ সমূহ, ঊর্ধ্যত  কতৃপয়ের নমৌধখক/ ধিধখত আয়দশ অেবা ধব া আয়দয়শও 

বারবার প ুরাবধৃি হয়ত োয়ক, যা দীর্যসধূত্রতা ততধরর সায়ে সায়ে নসবা গ্রহণকারীর হেরাধ র উদ্ভব র্োে। 

* অসদপুাে অবিম্ব  কয়র আয়বদ কারীর সংখযা ধচধনি্ তকরয়  সমসযা 

 

 



চ) জবদ্যমান েমস্যা েমাধাণন কযাটােজরজভজিক রস্তাবনা: 

সিত্র েমস্যার বে ণনা েমাধাণনর রস্তাবনা 

১। আণবদনপত্র/ ফরম/ 

 সরজিস্টার/ রজিণবদন 

েময়, অর্ ণ ও  ািায়াি সবজশ লাণে অনলাইণন করণল এগুণলা লােণব না 

২। দাজখলীয় কােিপত্রাজদ হার্ ণ কজপ  স্ক্যান কণর েফট্ কজপ 

৩। সেবার ধাপ ১২টি ৬টি 

৪। েম্পৃি িনবল সবজশ লাণে কম লােণব 

৫। স্বািরকারী/ অনুণমাদণনর েণে 

েমৃ্পি ব্যজির োংখ্যা ও পদজব 

  

৬। আন্তঃঅজফে জনভ ণরশীলিা  সবজশ কম 

৭।  আইন/জবজধ/ রজ্ঞাপন ইিযাজদ   

৮। অবকাঠাণমা/ হার্ ণওয়ার ইিযাজদ কােি, কজম্পউটার, জরন্টার কজমউটার+ইন্টারণনট+জরন্টার+স্ক্যানার 

৯। সরকর্ ণ/িথ্য োংরিে ম্যানুয়াল হার্ ণকজপ েফট্ কজপ/রণয়ািণন জরন্ট 

১০। রযুজির রণয়াে রণ ািয জক 

না 

রণ ািয সনই রণ ািয রণয়ণছ। 

১১। খরচ (নােজরক+অজফে) সবজশ পণড় কম পণড় 

১২। েময় (নােজরক+অজফে) সবজশ লাণে কম লাণে 

১৩।  ািায়াি (নােজরক) সবজশ লাণে দরকার সনই 

১৪। অন্যান্য    

 

 

 



ছ) রস্তাজবি রণেে ম্যাপ 

 

১। ওয়েব সাইয়ে  ন াটিশ  প্রদায় র মাধ্যয়ম অ িাইয়  আয়বদ  করার ধ য়দযশ প্রদা    

২। খসড়া তাধিকা ততধর    

৩। খসড়া তাধিকা অ ুসায়র আয়বদ  পয়ত্রর হার্য  কধপ গ্রহ   

৪। আয়বদ  পত্র যাচাই বাছাই  

৫। চূড়ান্ত তাধিকা প্রণে  ( ১. নযাগ্য ২.অয়যাগ্য) 

৬। মন্ত্র ািয়ে নযাগ্য  প্রােীর  তাধিকা নপ্রর   

* দ্রুততম সময়ের মায়ে নযাগ্য  প্রােীর  তাধিকা প্রস্তুতকরণ ও মন্ত্র ািয়ে নপ্ররণ 

* এইচআরআইএস এর র্াো নবস হাি াগ্াদকরণ 

* পুয়রা প্রধক্রোে একশত িাগ্ স্বচ্ছতা ধ ধিতকরণ 

* অসদপুাে অবিম্ব কারীয়দর দ্রুত ধচধনতকর  

* নসবা গ্রহণকারীর হেরাধ  বন্ধ  

 

 

 



 

ি)  তুলনামূলক জবণিষে (জবদ্যমান ও রস্তাজবি পদ্ধজির ধাপজভজিক তুলনা): 

 

জবদ্যমান রণেে 

ম্যাণপর ধাপ 

জবদ্যমান ধাণপর বে ণনা  রস্তাজবি রণেে 

ম্যাণপর ধাপ 

রস্তাজবি ধাণপর বে ণনা 

ধাপ-১ ওয়েব সাইয়ে  ন াটিশ  প্রদায় র মাধ্যয়ম 

আয়বদ  চাওো  

ধাপ-১ ওয়েব সাইয়ে  ন াটিশ  প্রদায় র মাধ্যয়ম 

অ িাইয়  আয়বদ  করার ধ য়দযশ 
প্রদা    

  ধাপ-২ খসড়া তাধিকা ততধর    
ধাপ-২  স্বাস্থ্য অধধ্দপ্তয়র আয়বদ পত্র গ্রহ   ধাপ-৩ খসড়া তাধিকা অ ুসায়র আয়বদ  

পয়ত্রর হার্য  কধপ গ্রহ   
ধাপ-৩ আয়বদ  পত্র যাচাই বাছাই ধাপ-৪ আয়বদ  পত্র যাচাই বাছাই  
ধাপ-৪ কধিউোয়র এধি প্রদা   প্রয়যাজয  ে 
ধাপ-৫ খসরা তাধিকা ততধর  প্রয়যাজয  ে 
ধাপ-৬ খসরা তাধিকা অ ুসায়র জমাকৃত  

আয়বদ পয়ত্রর ক্রম ধব যাস  

 প্রয়যাজয  ে 

ধাপ-৭  ধবধিন্ন অ ুয়রায়ধ্ পু রাে আয়বদ  পত্র গ্রহ   প্রয়যাজয  ে 

ধাপ-৮ পু রাে কধিউোয়র এধি প্রদা   প্রয়যাজয  ে 

ধাপ-৯ পু রাে সংয়শাধধ্ত তাধিকা ততধর  প্রয়যাজয  ে 

ধাপ-১০  সংয়শাধধ্ত তাধিকা অ ুযােী পু রাে 
ক্রম ধব যাস 

 প্রয়যাজয  ে 

ধাপ-১১  চূড়ান্ত খসরা তাধিকা প্রকাশ (± 
আয়বদ পত্র যাচাই) 

ধাপ-৫ চূড়ান্ত তাধিকা প্রণে  ( ১. নযাগ্য 
২.অয়যাগ্য) 

ধাপ-১২  মন্ত্র ািয়ে তাধিকা নপ্ররণ ধাপ-৬ মন্ত্র ািয়ে নযাগ্য  প্রােীর  তাধিকা 
নপ্রর  

 

 

৩। TCV (Time, Cost & Visit) অনুোণর জবদ্যমান ও রস্তাজবি পদ্ধজির তুলনা 

 

 জবদ্যমান পদ্ধজি রস্তাজবি পদ্ধজি 

েময় (জদন/ঘন্টা) ধনি তাধরি নে ধনি তাধরি  

খরচ (নােজরক ও অজফণের) ০ ০ 

 ািায়াি এোধিে এেবার 

ধাপ ১২ বা িবিাধিে ৬ 

িনবল অধনধদ তষ্ট ৪ 

দাজখলীয় কােিপত্র   

 

 

সলখজচত্র:   

 

 

 

 



৪। বাস্তবায়ন 

  ক) বাস্তবায়ণনর অজভজ্ঞিার আনুপূজব ণক জববরে (২০০ শণব্দর মণধ্য) 

  খ) বাস্তবায়ণনর েময়াবদ্ধ কম ণপজরকল্পনা  

কা ণক্রম আগস্ট কসবে অবটা নবভ ধডবস জানু 

পাইলট (প্রব াজয কেবে) শুরু ও সমাধপ্ত 
      

মধন্ত্রপধরষদ ধবভাবগ বাস্তবােন প্রধিববদন 

কপ্ররবণর িাধরখসমূহ 

      

পুবরা অধিবেবে বাস্তবােন শুরুর িাধরখ 
      

পুণরা্অজধণিণত্র্বাস্তবায়ন্মূল্যায়ন্

রজিণবদন্সররে 

      

 

  খ) বাস্তবায়ণনর িন্য ব্যজয়ি অণর্ ণর পজরমাে 

   ে) বাস্তবায়ণন চযাণলঞ্জেমূহ 

  ঘ) চযাণলঞ্জ সমাকাণবলায় গৃহীি ব্যবস্থ্াজদ 

  চ) েরকাজর আণদশ িাজরর িাজরখ 

  ছ) রচাণর গৃহীি ব্যবস্থ্াজদঃ  সারাবদবশ কসবা গ্রহণোধর ও প্রদানোরীবদর ধনেধমি প্রধশেণ প্রদান, ম্যানুোল প্রদান ও প্রচার।  

  ি) পজরবীিে 

  ঝ) অজভজ্ঞিালব্ধ জশিে 

  ঞ) সেবা েহজিকরে কা ণক্রণমর ছজব ও জভজর্ও (জলাংক)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

অনলাইন আববদন ধবষেে সভার ো তিম 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ট) বাস্তবােন টিম: নাম, পদধব, ছধব 

নাম পদধব ছধব 

ডা  অনীে ধবশ্বাস ধডধপএম(এইচআরএম), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর 

 

ডা  অধভধজৎ কলাহ কমধডবেল অধিসার, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর 

 

 

 

 

 

 

 

নওধশবা রহমান 

আইটি েনসাল্ট্যান্ট 

এম আই এস 

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর 

 

 

 

 

টীম ওোে ত 



  ঠ) সটকেইকরণে গৃহীি ব্যবস্থ্াজদঃ  

 

-দে জনবল তিধর েরা । 

-ধনেধমি প্রধশেবনর ব্যবস্থা েরা । 

-কসবা গ্রহণোধর ও প্রদানোরবদর সাবর্থ সমন্বে সভার ব্যবস্থা েরা । 

 

 


