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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সব্াস্থয্ o পিরবার কলয্াণ ম ণালয় 

www.mohfw.gov.bd 
 

েসবা দান িত িত (Citizen’s Charter) 
 
2. িভশন o িমশন  
িভশন: সুস্থ জািত সমৃদ্ধ েদশ। 

িমশন: সব্াস্থয্, জনসংখয্া o পুিষ্ট খােতর uন্নয়েনর মাধয্েম সবার জনয্ গুণগত সব্াস্থয্েসবা o পিরবার পিরকল্পনা েসবা িনিশ্চত করা। 

3. িত ত েসবাসমূহ 
3.2) নাগিরক েসবা 

k. 
নং 

েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত েয়াজনীয় কাগজপ
eবং ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্ eবং
পিরেশাধ পদ্ধিত 

েসবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o 

iেমiল) 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1.  তথয্ দান। বাংলােদেশর েয েকান নাগিরক  কতৃর্ক
তথয্ aিধকার আiন, 311৯ aনুযায়ী 
আেবদেনর িভিত্তেত তথয্ দান। 

1. তথয্ aিধকার (তথয্ ািপ্ত সংকর্ান্ত) 
িবিধমালার িবিধ-4 aনুযায়ী তথয্ 
ািপ্তর আেবদন ফরম (‘ফরম-
ক.pdf’) 

2. জমাদানকৃত টাকার রিশদ। 
 

তথয্ ািপ্তর aনুেরাধ 
িফ eবং তেথয্র মূলয্ 
িনধ র্ারণ িফ eবং 
রিশেদর মাধয্েম জমা 
দান। (ফরম-
ঘ.pdf) 

eক তথয্
iuিনেটর জনয্ 
31 (িবশ) 
কম র্িদবস eবং 
eকািধক তথয্ 
iuিনেটর েক্ষে  
41 (ি শ) 
কম র্িদবস 

ড. েমা: eনামুল হক
uপসিচব ( বা-4) 
েফান: +9913৯65৯651 
ফয্াক্স: +9913৯66৯327 
i-েমiল: 
enamul70bd@yahoo
.com 
 

2.  িবনামূেলয্ িচিকৎসা েসবা দান।  আেবদেনর িভিত্তেত বীর মুিক্তেযাদ্ধা/
দুঃস্থ েরাগীেদর িবনামূেলয্ িচিকৎসা েসবা 
দান। 

1. সাদা কাগেজ আেবদন 
2. িচিকৎসা সংকর্ান্ত বয্বস্থাপে র 

ফেটাকিপ 

িবনামূেলয্ 8 কম র্িদবস eস, eম জাহাঙ্গীর েহােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব (হাস-2) 
েফান: ৯65৯2৯3 
i-েমiল: 
jahangirbd88@yaho
o.com 
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k. 
নং 

েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত েয়াজনীয় কাগজপ
eবং ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্ eবং
পিরেশাধ পদ্ধিত 

েসবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o 

iেমiল) 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

3.  েবসরকাির uেদয্ােগ িবেদশী 
িচিকৎসকেদর বাংলােদেশ 
আগমেনর aনুমিত দান।   

েবসরকাির হাসপাতােল িবেদশী িবেশষজ্ঞ
িচিকৎসক/ িবেশষািয়ত নাস র্ িনেয়াগ 
সংকর্ান্ত নীিতমালা-311৯ aনুযায়ী সব্াস্থয্ 
aিধদপ্তর, পররা  ম ণালয় eবং সব্রা  
ম ণালেয়র aনাপিত্ত গর্হণ সােপেক্ষ 
ছাড়প  দান। 

1. সাদা কাগেজ আেবদন 
2. সংিশ্লষ্ট িবেদশী িচিকৎসেকর পূণ র্াঙ্গ 
জীবন বৃত্তান্ত 

3. িশক্ষাগত েযাগয্তার সনদপে র 
aনুিলিপ 

4. পাসেপােট র্র aনুিলিপ  
5. পাসেপাট র্ সাiেজর ছিব 
6. সব্-সব্ েদেশর িচিকৎসা েসবা সংকর্ান্ত 
েরিজে শন 

7. সংিশ্লষ্ট েদেশ aবিস্থত বাংলােদশ 
দূতাবােসর ছাড়প  (সকল কাগজপ  
সংিশ্লষ্ট আেবদনকারী সরবরাহ 
করেবন) 

িবনামূেলয্ eকািধক 
কতৃর্পক্ষ সংিশ্লষ্ট 
থাকায় যথাসম্ভব 
েযৗিক্তক সমেয়র 
মেধয্ িনস্পিত্ত 
করা হয়। 

েরহানা iয়াছিমন 
uপসিচব (হাসপাতাল-3) aিধশাখা 
েফানঃ ৯667৯9৯ 
i-েমiল: dshospital-
2@mohfw.gov.bd 
 
 
 

4.  সংিবিধবদ্ধ/ সব্ায়তব্শািসত/ েযৗথ 
uেদয্ােগ (িবেদিশ িবিনেয়ােগ) 
িনিম র্ত হাসপাতাল, িক্লিনক o 
সব্াস্থয্ িতষ্ঠান স্থাপেনর aনুমিত 
দান। 

আেবদন ািপ্তর পর সব্াস্থয্ aিধদপ্তেরর 
মতামেতর আেলােক aনুমিত দান। 

1. সাদা কাগেজ আেবদন 
2. সম্পূণ র্ কল্প স্তাবনা 
3. সব্াস্থয্ aিধদপ্তেরর মতামত 
 

িবনামূেলয্ 41 কম র্িদবস eস, eম জাহাঙ্গীর েহােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব (হাস-2) 
েফান: ৯65৯2৯3 
i-েমiল: 
jahangirbd88@yaho
o.coম 
 

5.  েবসরকাির িচিকৎসকেক িবেদেশ 
uচ্চ িশক্ষা/ িশক্ষণ/ চাকুরী গর্হেণ 
aনাপিত্ত জ্ঞাপন। 

সব্াস্থয্ o পিরবার কলয্াণ ম ণালয় বরাবর 
আেবদেনর ে িক্ষেত কতৃর্পেক্ষর 
aনুমিতকর্েম aনাপিত্ত সনদ দান।  

1. আেবদনকারীর aফার েলটার
2. eমিবিবeস সনদপ  
3. িবeমিডিস’র সনদপ  
4. জাতীয় পিরচয়প  
5. পাসেপােট র্র aনুিলিপ 
6. িশক্ষণ েশেষ েদেশ িফের আসা 

সংকর্ান্ত aিঙ্গকার নামা (যা 
আেবদনকারী সরবরাহ করেবন)। 

িবনামূেলয্ 21 কম র্িদবস খান েমাঃ নূরুল আমীন
uপ-সিচব  
িচিকৎসা িশক্ষা-2 
েফান: ৯651841 
i-েমiল: 
kmna21@yahoo.co.uk 
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k. 
নং 

েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত েয়াজনীয় কাগজপ
eবং ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্ eবং
পিরেশাধ পদ্ধিত 

েসবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o 

iেমiল) 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

6.  েবসরকাির েমিডেকল কেলজ, 
েডন্টাল কেলজ, েহলথ েটকেনালিজ 
iনিষ্টিটuট, েহািমoপয্ািথক, 
iuনানী o আয়ূ র্েবিদকসহ aনয্ানয্ 
িবকল্প েদশজ িচিকৎসা িশক্ষা 
িতষ্ঠােনর aনুেমাদন, নবায়ন 

eবং আসন সংখয্া বৃিদ্ধ 

েবসরকাির িচিকৎসা িশক্ষা িতষ্ঠানসমূহ
িবদয্মান েবসরকাির েমিডেকল/ েডন্টাল 
কেলজ স্থাপন o পিরচালনা নীিতমালা, 
3122 (সংেশািধত) eবং েবসরকাির 
ময্াটস o আieiচিট স্থাপন o পিরচালনা 
নীিতমালা 3121 aনুযায়ী েয়াজনীয় 
কাগজপ সহ সব্াস্থয্ aিধদপ্তেরর মাধয্েম 
সব্াস্থয্ o পিরবার কলয্াণ ম ণালেয় 
আেবদেনর পর uচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কিমিটর 
সুপািরশ o ম ী মেহাদেয়র aনুেমাদন 
ে িক্ষেত aনুমিত দান করা হয়।  
 
েমিডেকল/ েডন্টাল কেলজ কতৃর্ক সংিশ্লষ্ট 
িবশব্িবদয্ালেয়র সুপািরশসহ সিচব, সব্াস্থয্ 
o পিরবার কলয্াণ ম ণালয় বরাবর 
আেবদেনর ে িক্ষেত আসন বৃিদ্ধর 
aনুমিত দান করা হয়। 

1. আেবদন প । 
2.  িনধ র্ািরত ছক (সব্াস্থয্ aিধদপ্তের 

পাoয়া যােব) 
3. 2ম পিরদশ র্ন (নীিতগত aনুেমাদন) 

িফ বাবদ পিরচালক (িচিকৎসা িশক্ষা 
o সব্াস্থয্ জনশিক্ত uন্নয়ন), সব্াস্থয্ 
aিধদপ্তর বরাবর 61,111/-(পঞ্চাশ 
হাজার) টাকার aেফরৎেযাগয্ েপ-
aড র্ার। 

 
4. 3য় পিরদশ র্ন (চূড়ান্ত aনুেমাদন) িফ 

বাবদ পিরচালক (িচিকৎসা িশক্ষা o 
সব্াস্থয্ জনশিক্ত uন্নয়ন), সব্াস্থয্ 
aিধদপ্তর বরাবর 61,111/-(পঞ্চাশ 
হাজার) টাকার aেফরৎেযাগয্ েপ-
aড র্ার। 

 
5. নীিতগত aনুেমাদন ািপ্তর পর 

aনুেমাদন িফ িহেসেব 3,11,111/-
(দুi লক্ষ) টাকা 2-3812-1112-
3792 েকােড ে জাির চালােনর 
মাধয্েম সরকাির েকাষাগাের জমা 
দান করেত হেব। 

 
6. চূড়ান্ত aনুেমাদন াপ্ত িশক্ষা 

িতষ্ঠােনর aনুেমাদন নবায়ন বাবদ 
িত 13 (দুi) বছেরর জনয্ 

2,11,111/-(eক লক্ষ) টাকা 2-
3812-1112-3792 েকােড ে জাির 

 
 
 
পিরদশ র্ন িফ বাবদ 
61,111/-(পঞ্চাশ 
হাজার) টাকার 
aেফরৎেযাগয্ েপ-
aড র্ার। 
 
 
পিরদশ র্ন িফ বাবদ 
61,111/-(পঞ্চাশ 
হাজার) টাকার 
aেফরৎেযাগয্ েপ-
aড র্ার। 
 
 
2-3812-1112-3792 
েকােড ে জাির 
চালােনর মাধয্েম 
aনুেমাদন িফ 
3,11,111/-(দুi লক্ষ) 
টাকা 
 
2-3812-1112-3792 
েকােড ে জাির 
চালােনর মাধয্েম 
নবায়ন িফ 
2,11,111/-(eক লক্ষ) 

মাননীয় ম ীর 
aনুেমাদন  
সােপেক্ষ। 

মাহফুজা আকতার
িসিনয়র সহকারী সিচব 
িচিকৎসা িশক্ষা -3 শাখা 
েফান- ৯6517৯1 
i-েমiল: 
sasme2@mohfw.gov
.bd 
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k. 
নং 

েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত েয়াজনীয় কাগজপ
eবং ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্ eবং
পিরেশাধ পদ্ধিত 

েসবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o 

iেমiল) 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

চালােনর মাধয্েম সরকাির 
েকাষাগাের জমা দান করেত হেব। 

 
13। েবসরকাির ময্াটস o আieiচিট 
স্থাপন o পিরচালনা জনয্ কাগজপ সহ 
সব্াস্থয্ aিধদপ্তেরর মাধয্েম সব্াস্থয্ o 
পিরবার কলয্াণ ম ণালেয় আেবদন 
করেত হেবঃ- 
1. আেবদন প । 
2. পিরদশ র্ন িফ বাবদ পিরচালক 

(িচিকৎসা িশক্ষা o সব্াস্থয্ জনশিক্ত 
uন্নয়ন), সব্াস্থয্ aিধদপ্তর বরাবর 
41,111/-(ি শ হাজার) টাকার 
aেফরৎেযাগয্ বয্াংক াফট/েপ-
aড র্ার। 

 
3. aনুেমাদন ািপ্তর পর aনুেমাদন িফ 

িহেসেব 61,111/-(পঞ্চাশ হাজার) 
টাকা 2-3812-1112-3792 েকােড 
ে জাির চালােনর মাধয্েম সরকাির 
েকাষাগাের জমা দানপূব র্ক ছাড়প  
গর্হণ করেত হেব। 

 
4. aনুেমাদন াপ্ত িশক্ষা িতষ্ঠােনর 

aনুেমাদন নবায়ন বাবদ িত 13 
(দুi) বছেরর জনয্ 21,111/-(দশ 
হাজার) টাকা 2-3812-1112-3792 
েকােড ে জাির চালােনর মাধয্েম 
সরকাির েকাষাগাের জমা দান 

টাকা
 
 
 
 
 
 
 
 
পিরদশ র্ন িফ বাবদ 
41,111/-(ি শ 
হাজার) টাকা টাকার 
aেফরৎেযাগয্ বয্াংক 
াফট/েপ-aড র্ার। 

 
2-3812-1112-3792 
েকােড ে জাির ে জাির 
চালােনর মাধয্েম 
61,111/-(পঞ্চাশ 
হাজার) টাকা  
 
 
2-3812-1112-3792 
েকােড ে জাির 
চালােনর মাধয্েম 
নবায়ন িফ 21,111/-
(দশ হাজার) টাকা 
 

 
মাহফুজা আকতার 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
িচিকৎসা িশক্ষা -3 শাখা 
েফান- ৯6517৯1 
i-েমiল: 
sasme2@mohfw.gov
.bd 
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k. 
নং 

েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত েয়াজনীয় কাগজপ
eবং ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্ eবং
পিরেশাধ পদ্ধিত 

েসবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o 

iেমiল) 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

করেত হেব।
ািপ্ত স্থান: uন্নয়ন o িচিকৎসা িশক্ষা 

aনুিবভাগ eবং িচিকৎসা িশক্ষা -3 শাখা 
7.  েমিডেকল/ েডন্টাল েকােস র্ িবেদশী 

ছা -ছা ী ভিতর্  
 
 
 
 
 
Admission of foreign 
students  in Medical/ 
Dental college 

িবেদশী ছা -ছা ীর আেবদন সংিশ্লষ্ট
েদেশর বাংলােদশস্থ দুতাবাস eবং 
পররা  ম ণালেয়র মাধয্েম ািপ্ত 
সােপেক্ষ ভিতর্র িসদ্ধান্ত গৃিহত হয়। 
 
 
 
Decisions regarding 
foreign student’s 
admission take place after 
getting application 
through concern 
Bangladesh Embasy and 
Ministry of Foreign 
Affairs. 

2. সাদা কাগেজ আেবেদন
3. পাসেপাট র্-eর ফেটাকিপ 
4. ‘o’ eবং ‘e’ েলেভল/ সমমান 
পরীক্ষার সনদপ  
5. সব্াস্থয্ aিধদপ্তর কতৃর্ক iকুয্iভয্ােলিন্স 
সনদ 
 
1. Application in plain 

paper 
2. Photocopy of Passport 
3. Certificate of ‘O’ and ‘A’ 

level / equal standard. 
4. Equivalency certificate 

from Director General 
of Health Services. 

িবনামূেলয্
 
 
 
 
 
 
Free of cost 

41 কম র্িদবস।
 
 
 
 
 
 
30 
working 
days 

মাহফুজা আকতার
িসিনয়র সহকারী সিচব 
িচিকৎসা িশক্ষা -3 শাখা 
েফান- ৯6517৯1 
i-েমiল: 
sasme2@mohfw.gov
.bd 
 
Mahfuza Akhter 
Senior Assistant 
Secretary 
Phone: +880-29540690 
E-mail: 
sasme2@mohfw.gov.b
d

8.  েবসরকাির পয র্ােয় নািস র্ং কেলজ/ 
iনিস্টিটuট/ িতষ্ঠান স্থাপন o 
িবeসিস iন নািস র্ং, িডেপ্লামা iন 
নািস র্ং সােয়ন্স eন্ড িমডoয়াiফাির, 
িডেপ্লামা iন িমডoয়াiফাির eবং 
কিমuিনিট পয্ারােমিডক  েকাস র্ 
চালুর aনুেমাদন । 

(2) েবসরকাির পয র্ােয় নািস র্ং
কেলজ/নািস র্ং িতষ্ঠান স্থাপন o নািস র্ং 
েকাস র্ চালুকরণ সংকর্ান্ত নীিতমালা, 311৯ 
(3) েবসরকাির পয র্ােয় িমডoয়াiফাির 
িতষ্ঠান স্থাপন o িডেপ্লামা iন 
িমডoয়াiফাির েকাস র্ চালুকরণ 
নীিতমালা, 3125  
(4) কিমuিনিট পয্ারােমিডক েকাস র্ 
পিরচালনা o স্থাপন সংকর্ান্ত নীিতমালা, 
3124 aনুযায়ী েটকিনকয্াল/পিরদশ র্ন 
কিমিটর িতেবদন, নীিতিনধ র্ারণী 

1. সাদা কাগেজ আেবদন 
2. সম্পূণ র্ কল্প স্তাবনা 
 
 

িবনামূেলয্
 

71 কম র্িদবস। েমা: লুৎফর রহমান
িসিনয়র সহকারী সিচব (নািস র্ং) 
েফানঃ ৯65688৯ 
i-েমiল: 
sasnurs@mohfw.gov
.bd 
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k. 
নং 

েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত েয়াজনীয় কাগজপ
eবং ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্ eবং
পিরেশাধ পদ্ধিত 

েসবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o 

iেমiল) 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

কিমিটর সুপািরশ /বাংলােদশ নািস র্ং
কাuিন্সেলর িনব র্াহী কিমিটর সুপািরশ 
ািপ্ত সােপেক্ষ েকাস র্ চালুর aনুেমাদন 
েদoয়া হয়। 

9.  েপাস্ট েবিসক িবeসিস নািস র্ং 
েকােস র্ িবেদশী ছা -ছা ী ভিতর্ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Admission of foreign 
students  in Post Basic 
nursing course 

িবেদশী ছা -ছা ীর আেবদন সংিশ্লষ্ট
েদেশর বাংলােদশস্থ দুতাবাস eবং 
পররা  ম ণালেয়র মাধয্েম ািপ্ত 
সােপেক্ষ িবeসিস iন নািস র্ং o িবeসিস 
iন পাবিলক েহল্থ নািস র্ং (েপাস্ট েবিসক) 
েকােস র্ ছা -ছা ী ভিতর্র  3122 সােলর 
নীিতমালা aনুযায়ী aনুেমাদন দান  
 
 
 
 
 
Decisions regarding 
foreign student’s 
admission take place after 
getting application 
through concern 
Bangladesh Embasy and 
Ministry of Foreign 
Affairs. 
 

1. সাদা কাগেজ আেবদন 
2. মাধয্িমক স্কুল সািট র্িফেকট বা 

সমমান পরীক্ষার সনদ 
3. িডেপ্লামা iন নািস র্ং সনদ 
4. সংিশ্লষ্ট েদেশর নািস র্ং কাuিন্সেলর  

েরিজে শন,  
5. 13 বছেরর চাকিরর aিভজ্ঞতা eবং 
6. uপযুক্ত িচিকৎসক কতৃর্ক সব্াস্থয্ 

পরীক্ষার সনদ  । 
ািপ্তস্থানঃ নািস র্ং শাখা o ম ণালেয়র 

oেয়ব সাiট। 
 
1. Application in plain 

paper 
2. Photocopy of Passport 
3. Certificate of ‘O’ and ‘A’ 

level / equal standard. 
4. Diploma Certificate in 

nursing  
5. Nursing council 

registration of concern 
country 

6. 02 (two) years 
experience certificate 
 

িবনামূেলয্
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Free of cost 

41 কম র্িদবস।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
working 
days 

েমা: লুৎফর রহমান
িসিনয়র সহকারী সিচব (নািস র্ং) 
েফানঃ ৯65688৯ 
i-েমiল: 
sasnurs@mohfw.gov
.bd 
 
 
 
 
 
 
Md. Lutfor Rahman 
Senior Assistant 
Secretary 
Phone: +880-29545779 
E-
mail:sasnurs@mohfw.
gov.bd 
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k. 
নং 

েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত েয়াজনীয় কাগজপ
eবং ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্ eবং
পিরেশাধ পদ্ধিত 

েসবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o 

iেমiল) 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

10.  িবেদশী নাস র্েদর েদেশর েবসরকাির 
হাসপাতােল সব্ল্পেময়ািদ/ 4 মােসর 
aিধক সমেয়র জনয্ কােজর 
aনুমিত দান। 

বয্িক্ত/ িতষ্ঠােনর আেবদেনর
পিরে িক্ষেত  eবং ম ণালয়/ িবভাগ/ 
সংস্থার ছাড়প /মতামত ািপ্ত সােপেক্ষ 
িবেশষজ্ঞ িচিকৎসক/ িবেশষািয়ত নাস র্ 
িনেয়াগ সংকর্ান্ত নীিতমালা, 311৯ 
aনুযায়ী aনুমিত দান 

2. সাদা কাগেজ আেবদন
3. পাসেপাট র্-eর ফেটাকিপ 
4. িশক্ষাগত েযাগয্তার সকল সনদপ  
5. সংিশ্লষ্ট েদেশর নািস র্ং কাuিন্সেলর  
েরিজে শন 
 
ািপ্তস্থানঃ নািস র্ং শাখা o ম ণালেয়র 

oেয়ব সাiট। 

িবনামূেলয্
 

71 কম র্িদবস। েমা: লুৎফর রহমান
িসিনয়র সহকারী সিচব (নািস র্ং) 
েফানঃ ৯65688৯ 
i-েমiল: 
sasnurs@mohfw.gov
.bd 
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3.3) ািতষ্ঠািনক েসবা 
কর্. 
নং 

েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত েয়াজনীয় কাগজপ
eবং ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্ eবং
পিরেশাধ পদ্ধিত 

েসবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o iেমiল) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. ক) পদ সৃিষ্ট 

 
 
 
 
 
 

িবদয্মান িবিধ িবধান aনুসরেণ জন শাসন 
ম ণালয় o aথ র্ িবভােগর সম্মিতকর্েম স্তািবত 
পেদর েবতনেস্কল aথ র্ িবভােগর বাস্তবায়ন 
aনুিবভাগ হেত যাচাi করা হয়। শাসিনক 
uন্নয়ন সংকর্ান্ত সিচব কিমিটর সুপািরেশর 
িভিত্তেত েযাজয্ েক্ষে  মাননীয় ধানম ীর 
সদয় aনুেমাদনকর্েম  পদ সৃজন আেদশ জাির  

ক) পদ সৃিষ্টর জনয্ জন শাসন ম ণালেয়র 
চািহত েচকিলস্ট aনুযায়ী িনধ র্ািরত ফরেম 
দপ্তর/ aিধদপ্তেরর স্তাব। 
 
 
ািপ্তস্থানঃ জন শাসন ম ণালয় o শাসন-2, 
সব্াস্থয্ o পিরবার কলয্াণ ম ণালয়/oেয়বসাiট। 

িবনামূেলয্ 41 কম র্িদবস। েমাঃ হািফজুর রহমান েচৗধুরী
uপসিচব 
েফান: ৯688৯96 
i-েমiল: 
sasadmin1@mohfw.gov.bd 

2. খ) পদ সংরক্ষণ      পদ সৃজেনর আেদশ জািরর পর মি পিরষদ 
িবভােগর 14.16.3114 তািরেখর 222 নং 
আেদশ েমাতােবক শাসিনক ম ণালয় িহেসেব 
4 বছর  ম ণালেয়র মাননীয় ম ীর 
aনুেমাদনকর্েম eবং সৃজেনর 5থ র্ বছর হেত 
জন শাসন ম ণালয় o aথ র্ িবভােগর 
সম্মিতকর্েম পদ সংরক্ষেণর আেদশ জাির  

খ) জন শাসন ম ণালেয়র চািহত েচকিলস্ট, 
পদ সৃজেনর সরকাির আেদশ,  পদ সৃজেনর পর 
সকল পদ সংরক্ষেণর মঞ্জুরী আেদশ। 
 
ািপ্তস্থানঃ জন শাসন ম ণালয় o শাসন-2, 
সব্াস্থয্ o পিরবার কলয্াণ ম ণালয়/oেয়বসাiট। 

িবনামূেলয্ 41 কম র্িদবস। েমাঃ হািফজুর রহমান েচৗধুরী
uপসিচব 
েফান: ৯688৯96 
i-েমiল: 
sasadmin1@mohfw.gov.bd 

3.  পদ স্থায়ীকরণ  িবদয্মান িবিধ িবধান aনুসরেণ জন শাসন 
ম ণালয় eবং aথ র্ িবভােগর সম্মিতকর্েম 
আেদশ জাির করা হয় 
 

1. পদ স্থায়ীকরেণর জনয্ জন শাসন 
ম ণালেয়র িনধ র্ািরত ফরম (পূরণকৃত) 

2. দপ্তর/ aিধদপ্তেরর স্তাব 
3. পদসৃজেনর সরকাির আেদশ 
4. পদ সৃজেনর পর সকল পদ সংরক্ষেণর 

মঞ্জুরী আেদশ। 
ািপ্তস্হানঃ ম ণালয়/ দপ্তর/ সংন্থা 

িবনামূেলয্ সংিশ্লষ্ট িবিধর 
আেলােক জন শাসন 
o aথ র্ ম ণালেয়র 
সম্মিতর পর 
 26 কম র্িদবস 

েমাঃ হািফজুর রহমান েচৗধুরী
uপসিচব 
েফান: ৯688৯96 
i-েমiল: 
sasadmin1@mohfw.gov.bd 

4. িনেয়াগ o পেদান্নিত  (ক)  সংিশ্লষ্ট পেদর িনেয়াগ িবিধ aনুসাের 2ম 
o 3য় ে িণর সরাসির িনেয়াগেযাগয্ পেদ 
িপeসিসর মাধয্েম িনব র্ািচত াথ েদর সব্াস্থয্ 
পরীক্ষা o পুিলিশ তয্য়নপ  পািপ্ত সােপেক্ষ 
uপযুক্ত কতৃর্পেক্ষর aনুেমাদনকর্েম িনেয়াগ প  
জাির করা হয় eবং পেদান্নিতর েক্ষে  
িপeসিসর সুপািরশকর্েম যথাযথ কতৃর্পেক্ষর 
aনুেমাদন িনেয় পেদান্নিতর আেদশ জাির  
 
(খ)  সংিশ্লষ্ট পেদর িনেয়াগ িবিধ aনুসাের 4য়  

িনেয়ােগর েক্ষে
1. সাদা কাগেজ আেবদন। 
2. আেবদনপে র সংেগ চািহত তথয্ািদর 

িবষদ বণ র্নাসমূহ।  
ািপ্তস্থানঃ বহুল চিলত জাতীয় ৈদিনক পি কা 

eবং সব্াস্থয্ o পিরবার কলয্াণ ম ণালেয়র 
েনািটশ েবাড র্ o oেয়বসাiট । 
 
 
পেদান্নিতর েক্ষে  

িবনামূেলয্ 2ম o 3য় ে িণর
িবষেয় িপeসিস’র 
সুপািরশ ািপ্তর পর 
8 কম র্িদবস। তাছাড়া, 
4য় o 5থ র্ ে িণর 
িনেয়াগ িবিধ aনুযায়ী 
চূড়ান্ত সুপািরেশর পর 
26 কম র্িদবস 
 

েমাঃ হািফজুর রহমান েচৗধুরী
uপসিচব 
েফান: ৯688৯96 
i-েমiল: 
sasadmin1@mohfw.gov.bd 
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কর্. 
নং 

েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত েয়াজনীয় কাগজপ
eবং ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্ eবং
পিরেশাধ পদ্ধিত 

েসবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o iেমiল) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
o 5থ র্ ে িণর সরাসির িনেয়ােগর েক্ষে  সরকার 
িনধ র্ািরত কিমিটর সভায় uপস্থাপন করা হয়। 
িনেয়ােগর সকল আনুষ্ঠািনকতা সম্পন্নসহ 
কিমিটর সুপািরেশর িভিত্তেত uপযুক্ত 
কতৃর্পেক্ষর aনুেমাদন-কর্েম িনেয়াগ প  eবং 
পেদান্নিতর আেদশ জাির 

1. িনধ র্ািরত ফেম র্ আেবদন
2. হালনাগাদ বািষ র্ক েগাপনীয় িতেবদন 
ািপ্তস্হানঃ ম ণালয়/ দপ্তর/ সংন্থা 

5. 21 (দশ) েকািট টাকার uেধব্র্র মূলয্ 
মােনর পণয্ eবং 15 (চার) েকািট 
টাকার ঊেধব্র্র মূলয্ মােনর েসবা কর্য় 
স্তাব aনুেমাদন। 

কর্য় স্তাব ািপ্তর পর যাচাiপূব র্ক 61 েকািট 
টাকা পয র্ন্ত পণয্ o 21 েকািট টাকা পয র্ন্ত েসবা 
কর্েয়র স্তাব ম ণালয় কতৃর্ক aনুেমাদন দান 
eবং eর aিধক মূেলয্র পণয্ o েসবা কর্েয়র 
েক্ষে  সরকাির কর্য় সংকর্ান্ত মি সভা কিমিটর 
সুপািরশ সােপেক্ষ aনুেমাদন দান 

1. পণয্ o েসবা কর্েয়র েক্ষে  েটন্ডার আহবান 
েথেক শুরু কের িটiিসর সুপািরশ সংকর্ান্ত 
সভার কায র্িববরণী পয র্ন্ত যাবতীয় 
কাগজপ  

2. েটন্ডার ডকুেমন্ট। 
ািপ্তস্হানঃ ম ণালয়/ দপ্তর/ সংন্থা 

িবনা মূেলয্ ম ণালেয়র আিথ র্ক 
ক্ষমতার আoতাধীন 
হেল 26 (পেনর) 
কম র্িদবস eবং 
সরকাির কর্য় সংকর্ান্ত 
মি সভা কিমিটেত 
ে রণেযাগয্ হেল 
মি পিরষদ িবভােগর 
প  ািপ্তর পর 18 
(সাত) কম র্িদবস  

েরজoয়ানুর রহমান, 
uপিসচব, কর্য় o সংগর্হ শাখা 
েফানঃ ৯651756 
i-েমiলঃrazwanur@gmail.com 

6. আoতাধীন িবিভন্ন িতষ্ঠােনর গািড় 
কর্েয়র শাসিনক aনুেমাদন। 

স্তাব ািপ্তর পর aথ র্ িবভােগর পূব র্ানুমিত 
গর্হণপূব র্ক কর্েয়র জনয্ শাসিনক aনুেমাদন 
দান। 

1. সংিশ্লষ্ট oিপেত/ িডিপিপেত o বািষ র্ক 
িকuরেমন্ট প্লয্ােন গাড়ী aন্তভূ র্িক্তর তথয্ 

2. বািষ র্ক uন্নয়ন কম র্সূিচেত  aথ র্ বরােদ্দর 
িবভাজেনর কিপ 

3. aথ র্ ছােড়র কিপ 
 

ািপ্তস্হানঃ ম ণালয়/ দপ্তর/ সংন্থা 

িবনা মূেলয্ aথ র্ িবভাগ েথেক 
aনুমিত ািপ্তর পর 
18 (সাত) কম র্িদবস 

েরজoয়ানুর রহমান, 
uপিসচব, কর্য় o সংগর্হ শাখা 
েফানঃ ৯651756 
i-েমiলঃrazwanur@gmail.com 

7. Programme 
Implementation Plan 
(PIP)/ Operation Plan 
(OP)/ Development 
Project Proposal (DPP)/ 
Technical Project 
Proposal (TPP) aনুেমাদন/ 
িকর্য়াকরণ  

PIP/OP/DPP/TPP eবং কল্প  দিলল
ণয়ন/ সংেশাধনপূব র্ক ম ণালয়/ পিরকল্পনা 
কিমশন কতৃর্ক aনুেমাদেনর বয্বস্থা গর্হণ। 

1. PIP ছক 
2. OP ছক 
3. DPP/TPP ছক 

 
ািপ্তস্হানঃ a  ম ণালয়/ পিরকল্পনা কিমশন 

িবনামূেলয্ পিরকল্পনা িবভাগ 
কতৃর্ক জািরকৃত 
সব র্েশষ সংেশািধত 
পিরপে র িনেদ র্িশত 
সময়ানুযায়ী 

েমাঃেহলাল uিদ্দন
যুগ্ম- ধান, পিরকল্পনা aনুিবভাগ 
 
েফান: ৯65 1796 
i-েমiল: 
jcplann@mohfw.gov.bd 
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কর্. 
নং 

েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত েয়াজনীয় কাগজপ
eবং ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্ eবং
পিরেশাধ পদ্ধিত 

েসবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o iেমiল) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
8. PIP/OP/DPP/TPP  সমূেহর 

বাস্তবায়ন aগর্গিত পিরবীক্ষণ o 
মূলয্ায়ন। 

eিডিপ পযােলাচনা সভা, Project 
Implementation Committee 
(PIC) eবং Operational Plan 
Implementation Committee 
(OPIC) eর মাধয্েম কল্প/ oিপর aগর্গিত 
পয র্ােলাচনা o মূলয্ায়ণ করা হয়। 

িনধ র্ািরত ছেক মািসক/ৈ -মািসক িতেবদন 
ািপ্তস্হানঃ a  ম ণালয়/ আieমiিড/ সংিশ্লষ্ট 
সংস্থা 

িবনামূেলয্ পিরকল্পনা িবভাগ 
কতৃর্ক জািরকৃত 
সব র্েশষ সংেশািধত 
পিরপে র 
সময়ানুযায়ী 

েমাঃেহলাল uিদ্দন
যুগ্ম- ধান, পিরকল্পনা aনুিবভাগ 
েফান: ৯65 1796 
i-েমiল: 
jcplann@mohfw.gov.bd 

9. ম ণালেয়র Mid-Term 
Budgetary Framework 
ণয়ন 

িনধ র্ািরত সমেয় ম ণালয় eবং aধীনস্থ 
সংস্থা/িবভােগর চািহদা িনরুপনপূব র্ক ম ণালেয়র 
aনুেমাদনকর্েম aথ র্িবভাগ, পিরকল্পনা কিমশন 
o aনয্ানয্ িবভােগ স্তাব ে রণ করা হয়। 

বােজট বi
ািপ্তস্হানঃ aথ র্িবভাগ o a  ম ণালয় 

িবনামূেলয্ aথ র্ িবভােগর 
জািরকৃত বােজট 
সাকুর্লার (2o3) 
aনুযায়ী। 

েবগম আেবদা আকতার 
uপসিচব (বােজট) 
েফান: ৯62 2138 
i-েমiল: 
sasadmin3@mohfw.gov.bd 
 
েমাঃেহলাল uিদ্দন 
যুগ্ম- ধান 
েফান: ৯65 1796 
i-েমiল: 
jcplann@mohfw.gov.bd 

10. বািষ র্ক uন্নয়ন কম র্সূিচ o সংেশািধত 
বািষ র্ক uন্নয়ন কম র্সূিচ ণয়ন। 

ম ণালয় eবং aধীনস্থ সংস্থা/িবভােগর চািহদা 
িনরূপনপূব র্ক ম ণালেয়র aনুেমাদনকর্েম 
aথ র্িবভাগ o পিরকল্পনা কিমশেন স্তাব ে রণ 

eিডিপ/সংেশািধত eিডিপ বi 
ািপ্তস্হানঃ পিরকল্পনা কিমশন o a  ম ণালয় 

িবনামূেলয্ পিরকল্পনা কিমশন o 
aথ র্ িবভােগর 
জািরকৃত সাকুর্লার 
aনুযায়ী। 

েমাঃেহলাল uিদ্দন
যুগ্ম- ধান 
েফান: ৯65 1796 
i-েমiল: 
jcplann@mohfw.gov.bd 

11. eিডিপ বরাদ্দ aনুসাের িডিপিপ eবং 
aপােরশনাল প্লয্ানসমূেহর িবভাজন 
aনুেমাদন o িজoিব/ আরিপe 
(িজoিব) খােতর aথ র্ছাড়। 

aথ র্ িবভাগ হেত জািরকৃত uন্নয়ন কল্পসমূেহর 
aথ র্ aবমুিক্ত o বয্বহার িনেদ র্িশকা eবং সময় 
সময় জািরকৃত পিরপ  েমাতােবক কল্প 
পিরচালক/লাiন ডাiেরক্টেরর হেত স্তােবর 
ে িক্ষেত 2ম — 4য় িকিস্তর eবং  5থ র্ িকিস্তর 
জনয্ aথ র্ িবভােগর aনুেমাদন সােপেক্ষ aথ র্ছাড় 
করা হয়। 

1. কল্প দিলল o যথযথ ভােব পূরণকৃত  
সংলিগ্ন 5, 6, 41, 56।  

2. aগর্ায়ন প । 
 
ািপ্তর স্থান : আieমiিড oেয়ব সাiট  

িবনা মূেলয্ 8 কম র্িদবস ড. েমা: eনামুল হক
uপসিচব ( বা-4) 
েফান: +9913৯65৯651 
েমাবাiল: +9912663315319 
ফয্াক্স: +9913৯66৯327 
i-েমiল:enamul70bd@yahoo.com 
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3.4) aভয্ন্তরীণ েসবা 
কর্. 
নং 

েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত েয়াজনীয় কাগজপ
eবং ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্ eবং
পিরেশাধ পদ্ধিত

েসবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o iেমiল) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.  aিজর্ত ছুিট/ ািন্ত িবেনাদন ছুিট 

মঞ্জুর 
আেবদন পাoয়ার পর িনধ র্ািরত ছুিট িবিধমালা, 
2৯6৯ aনুযায়ী uপযুক্ত কতৃর্পেক্ষর (আিথ র্ক o 
শাসিনক ক্ষমতা aনুযায়ী) aনুেমাদনকর্েম 
সরকাির আেদশ জাির। 

1. সাদা কাগেজ আেবদনপ  
2. িনধ র্ািরত ফম র্ (বাংলােদশ ফরম নমব্র 

34৯6) 
3. ধান িহসাব রক্ষণ কম র্কতর্া কতৃর্ক দত্ত 
ছুিট াপয্তার িতেবদন (েগেজেটড 
কম র্কতর্ােদর েক্ষে )/ িহসাব শাখা, সব্াস্থয্ o 
পিরবার কলয্াণ ম ণালয় কতৃর্ক দত্ত ছুিট 
াপয্তার তয্য়নপ  (নন েগেজেটড 
কম র্চািরেদর েক্ষে )। 
 
ািপ্তস্থানঃ  িহসাব শাখা, সব্াস্থয্ o পিরবার 
কলয্াণ ম ণালয়/ oেয়বসাiট 

িবনামূেলয্ েগেজেটড 
কম র্কতর্ােদর 
েক্ষে  
8 কম র্িদবস 
eবং নন 
েগেজেটড 
কম র্চািরেদর 
েক্ষে  6 
কম র্িদবস 

েমাঃ হািফজুর রহমান েচৗধুরী
uপসিচব ( শাসন-2) 
েফান: ৯688৯96 
i-েমiল: 
sasadmin1@mohfw.gov.bd 

2.  ক) বিহঃবাংলােদশ (aিজর্ত/িশক্ষা) 
ছুিট মঞ্জুর 
খ) িলেয়ন মঞ্জুর/ িলেয়ন 
বিধ র্তকরণ মঞ্জুর 

িনধ র্ািরত ছুিট িবিধমালা 2৯6৯ aনুযায়ী  uপযুক্ত 
কতৃর্পেক্ষর aনুেমাদনকর্েম িনষ্পিত্ত কের  (সমেয় 
সমেয় জািরকৃত িবেদশ মেণর aনুমিত সংকর্ান্ত 
আনুষিঙ্গক িনেদ র্শনা eবং িলেয়ন সংকর্ান্ত   
নীিতমালা aনুসরেণ) সরকাির আেদশ জাির। 

1. সাদা কাগেজ আেবদনপ  
2. িনধ র্ািরত ফরেম (বাংলােদশ ফরম নমব্র 

34৯6) 
3. ধান িহসাব রক্ষণ কম র্কতর্া কতৃর্ক দত্ত 

ছুিট াপয্তার িতেবদন (েগেজেটড 
কম র্কতর্ােদর েক্ষে ),  

4. ছুিট াপয্তার তয্য়নপ  (নন েগেজেটড 
কম র্চািরেদর েক্ষে ) 

5. aফার েলটার 
6. িলেয়ন েশেষ েদেশ িফের আসার 

aঙ্গীকারনামা 
 

ািপ্তস্থানঃ   িহসাব শাখা o শাসন-2 শাখা, 
সব্াস্থয্ o পিরবার কলয্াণ ম ণালয়। 

িবনামূেলয্
 

8 কম র্িদবস েমাঃ হািফজুর রহমান েচৗধুরী
uপসিচব ( শাসন-2) 
েফান: ৯688৯96 
i-েমiল: 
sasadmin1@mohfw.gov.bd 

3.  বািষ র্ক েবতন বৃিদ্ধ/ িসেলকশনেগর্ড/ 
টাiমেস্কল দান 

আেবদন পাoয়ার পর সরকার িনধ র্ািরত কিমিটর 
সভায় uপস্থাপন করা হয়। কিমিটর সুপািরেশর 
িভিত্তেত যথাযথ কতৃর্পেক্ষর aনুেমাদনকর্েম 
আেদশ জাির 

1. সাদা কাগেজ আেবদনপ  
2. হালনাগাদ বািষ র্ক েগাপনীয় িতেবদন 

িবনামূেলয্ 21 কম র্িদবস েমাঃ হািফজুর রহমান েচৗধুরী
uপসিচব ( শাসন-2) 
েফান: ৯688৯96 
i-েমiল: 
sasadmin1@mohfw.gov.bd 
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কর্. 
নং 

েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত েয়াজনীয় কাগজপ
eবং ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্ eবং
পিরেশাধ পদ্ধিত

েসবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o iেমiল) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
4.  স্নাতেকাত্তর বা িডেপ্লামা িডগর্ী 

aজর্েনর জনয্ ে ষণ aনুেমাদন। 
 সব্াস্থয্ aিধদপ্তেরর মাধয্েম আেবদেনর ে িক্ষেত
(সংিশ্লষ্ট িবিধ িবধান o েদেশর aভয্ন্তের 
স্নাতেকাত্তর িচিকৎসা িশক্ষা o তদুেদ্দেশ িশক্ষণ 
সম্পিকর্ত সংেশািধত ে ষণ নীিতমালা-3124 
aনুযায়ী) ে ষণ aনুেমাদন করা হয় । 

1. সিচব বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন  
2. িনধ র্ািরত ছেক আেবদন 
3. ে ষণ/ িশক্ষা ছুিটর জীবন বৃত্তান্ত 
4. জীবন বৃত্তােন্তর সার-সংেক্ষপ 
5. জীবন বৃত্তান্ত 
6. িপিডeস 
7. ে ষণ/ িশক্ষা ছুিট সংকর্ান্ত স্তাব 
8. াথ ত িডগর্ীর ভিতর্ পরীক্ষার ফলাফল 
 
ািপ্ত স্থানঃ সব্াস্থয্ aিধদপ্তর / িচিকংসা িশক্ষা -

2, সব্াপকম। 

িবনামূেলয্ 21 কম র্িদবস। খান েমাঃ নূরুল আমীন
uপ-সিচব  
িচিকৎসা িশক্ষা-2 
েফান: ৯651841 
i-েমiল:  kmna21@yahoo.co.uk 
 

5.  িবিভন্ন েদিশ-িবেদিশ o আন্তজর্ািতক 
সংস্থা কতৃর্ক দত্ত ম ণালয় o 
আoতাধীন কম র্কতর্ােদর িবেদেশ 
uচ্চ িশক্ষা, বৃিত্ত o িবিভন্ন িডিগর্ 
গর্হেণর জনয্  েডপুেটশন, সরকাির 
আেদশ o NOC দান । 

ম ণালেয়র আoতাধীন িবিভন্ন aিধদপ্তর, 
পিরদপ্তর, দপ্তর eবং দাতা সংস্থা েথেক াপ্ত 
স্তাব পাoয়ার পর ধানম ীর কায র্ালেয়র  

24/21/3126 তািরেখর 
42.4৯.43.11.11.12.311৯-৯8(241) 
স্মারেকর আেদশ েমাতােবক কম র্কতর্ােদর  েবতন 
েস্কল aনুযায়ী ( েযাজয্ েক্ষে )  সিচব পয র্ােয়, 
মাননীয় ম ী পয র্ােয়, eবং মাননীয় ধান ম ীর 
aনুেমাদন সব্ােপেক্ষ e সংকর্ান্ত ম ণালেয়র স্থায়ী 
বাছাi কিমিটর সুপািরেশর আেলােক eবং 
েয়াজেন নিথেত uপস্থাপেনর মাধয্েম েডপুেটশন, 
সরকাির আেদশ o NOC দান 

1. সংিশ্লষ্ট aফার েলটার 
2. যথাযথ কতৃর্পেক্ষর aগর্ায়ন প  
3. িনধ র্ািরত ছেক িবগত 2 বছেরর িবেদশ 

মেণর তথয্ 
4. 411 টাকার নন জুিডিশয়াল স্টয্ােম্প 

েদেশ িনধ র্ািরত সমেয় তর্য্াবতর্েনর 
মুচেলকা  
 

ািপ্ত স্থানঃ িবশব্ সব্াস্থয্ -2, সব্াপকম। 
 

িবনামূেলয্ 4 েথেক 8
কম র্িদবস 

নাসরীন মুিক্ত
uপিসচব (িবশব্ সব্াস্থয্-2) 
েফানঃ 01712043388 
i-েমiলঃ 
nasrin6817@yahoo.com 
 

6.  সরকাির িচিকৎসকেদর uচ্চিশক্ষা 
গর্হেণর লেক্ষয্ িবিভন্ন েময়ােদ িশক্ষা 
ছুিট/িবনা েবতেন aসাধারণ ছুিট 
aনুেমাদন । 

ম ণালেয়র আoতাধীন িবিভন্ন aিধদপ্তর, 
পিরদপ্তর, দপ্তর সংস্থা েথেক স্তাব পাoয়ার পর 
সরকাির িচিকৎসকেদর িবিভন্ন েময়ােদ িশক্ষা 
ছুিট/িবনা েবতেন aসাধারণ ছুিট aনুেমাদন করা 
হয় । 

1. সিচব বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন  
2. িনধ র্ািরত ছেক আেবদন 
3. ে ষণ/ িশক্ষা ছুিটর জীবন বৃত্তান্ত 
4. জীবন বৃত্তােন্তর সার-সংেক্ষপ 
5. জীবন বৃত্তান্ত 
6. িপিডeস 
7. ে ষণ/ িশক্ষা ছুিট সংকর্ান্ত স্তা 
8. eসeসিস, eমিবিবeস, িবeমিডিস সনদ 
9. 261 (eকশত পঞ্চাশ) টাকার নন-

িবনামূেলয্
 

18 কম র্িদবস খান েমাঃ নূরুল আমীন
uপ-সিচব  
িচিকৎসা িশক্ষা-2 
েফান: ৯651841 
i-েমiল:  kmna21@yahoo.co.uk 
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কর্. 
নং 

েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত েয়াজনীয় কাগজপ
eবং ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্ eবং
পিরেশাধ পদ্ধিত

েসবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o iেমiল) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
জুিডিশয়াল স্টয্ােম্প aঙ্গীকার নামা 

 
ািপ্ত স্থানঃ uন্নয়ন o িচিকৎসা িশক্ষা 

aনুিবভাগ eবং িচিকৎসা িশক্ষা -3 শাখা 
7.  িপআরeল মঞ্জুর কম র্কতর্া/ কম র্চাির কতৃর্ক সব্-সব্ দপ্তর/ সংস্থার 

মাধয্েম আেবদেনর ে িক্ষেত িপআরeল মঞ্জুর 
2। আেবদনপ -
3। ছুিট াপয্তার তয্য়নপ   
4। মুচেলকা বন্ড 
5। চাকুিরর েরকড র্প  
6। শৃংখলা িতেবদন 
7। চাকুিরর িনেয়াগপ  
8। eসeসিসর সনদপ  
9। চাকুিরেত 2ম েযাগদান প  
 
ািপ্ত স্থানঃ সব্-সব্ দপ্তর/সংস্থা/সব্াপকম 

িবনামূেলয্ 26 কম র্িদবস েবগম আেবদা আকতার 
uপসিচব (বােজট) 
েফান: ৯62 2138 
i-েমiল: 
sasadmin3@mohfw.gov.bd 
 

8.  ম ণালেয়র আiন, িবিধ, 
নীিতমালা, িবিভন্ন শাখার জ্ঞাপন, 
পিরপ , সরকাির আেদশ, েটন্ডার, 
িনেয়াগ িবজ্ঞিপ্ত, মাননীয় ম ীর 
িবিভন্ন কম র্সূিচর তথয্ o ছিব 
আপেডট। eছাড়াo েসক্টর কম র্সূচী, 
eিপe, িসিটেজন চাট র্ার, সব্াস্থয্ 
নীিত, ে ষণ নীিতমালা তথয্ oেয়ব 
সাiেট আপেডট। 
 
 

সংিশ্লষ্ট শাখার aনুিলিপ oেয়বসাiেট কােশর 
aনুেরাধসহ কিম্পuটার েসেল দান করা হেল 
aনুিলিপিট স্কয্ািনং কের VPN সংেযােগর 
মাধয্েম oেয়বসাiেট আপেলাড eবং িলংিকং 
করা হয়। 

ম ণালেয়র সংিশ্লষ্ট শাখার aনুিলিপ
 
সংিশ্লষ্ট শাখা 

িবনামূেলয্ তাৎক্ষিণক / 2 
কম র্িদবস 

আহেমদ লিতফুল েহােসন
িসেস্টম eনািলস্ট 
েফান: ৯662553 
i-েমiল:sa@mohfw.gov.bd 
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3.5) আoতাধীন aিধদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কতৃর্ক দত্ত েসবা 
 

আoতাধীন aিধদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূেহর িসিটেজনস চাট র্ার িলঙ্ক আকাের যুক্ত করেত হেব 
 
4) aিভেযাগ বয্বস্থাপনা পদ্ধিত (GRS) 

কর্িমক কখন েযাগােযাগ করেবন কার সেঙ্গ েযাগােযাগ করেবন েযাগােযােগর িঠকানা িনষ্পিত্তর 
সময়সীমা 

2 দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া সমাধান িদেত 
aপারগ হেল 

aিভেযাগ িনষ্পিত্ত কম র্কতর্া (aিনক) নাম o পদিব: েমা: আেনায়ার েহােসন, যুগ্মসিচব
( শাসন) 
েফানঃ ৯65 1315 
iেমiল: dsadmin@mohfw.gov.bd 
oেয়ব: www.mohfw.gov.bd 

4 মাস

3 aিভেযাগ িনষ্পিত্ত কম র্কতর্া িনিদ র্ষ্ট 
সমেয় সমাধান িদেত aপারগ হেল 

আিপল কম র্কতর্া নাম o পদিব: বাসুেদব গাঙ্গুলী, aিতিরক্ত সিচব 
( শাসন) 
েফান: ৯651393 
iেমiল: jsadmin@mohfw.gov.bd 
oেয়ব: www.mohfw.gov.bd 

2 মাস

4 আিপল কম র্কতর্া িনিদ র্ষ্ট সমেয় 
সমাধান িদেত না পারেল 

মি পিরষদ িবভােগর aিভেযাগ 
বয্বস্থাপনা েসল 

aিভেযাগ গর্হণ েক
6 নমব্র েগiট, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
oেয়ব: www.grs.gov.bd 

4 মাস

 
 
5) আপনার কােছ আমােদর তয্াশা 
কর্িমক নং িত ত/কািঙ্ক্ষত েসবা ািপ্তর লেক্ষয্ করণীয় 
2) িনধ র্ািরত ফরেম সম্পূণ র্ভােব পূরণকৃত সব্য়ংসম্পূন র্ আেবদন জমা দান
3) সিঠক মাধয্েম েয়াজনীয় িফ পিরেশাধ করা 
4) সাক্ষােতর জনয্ িনধ র্ািরত সমেয়র পূেব র্i uপিস্থত থাকা
 


