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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

প্রধান প্রদকৌশলীর কার্ যালয় 

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর (এইচইধি) 

স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

১০৫-১০৬, মধতধিল বা/এ, ঢাকা-১০০০                            
 

 

স্মারক নাং-এইচইধি/প্রশাাঃ/ধসাঃ চার্ যার/০৭/১২৯৫            তাধরখাঃ ২৪/০৬/২০২০ 
 

 

ধবষয়াঃ  মধন্ত্রপধরষে ধবভাগ কর্তযক অনুদমাধেত ফরম্যার্ অনুর্ায়ী বসবা প্রোন প্রধতরুধত (ধসটিদজন্স চার্ যার) 

হালনাগােকরণ প্রসাংদগ। 
 

 

 
 
 উপর্য যক্ত ধবষদয়র বপ্রধিদত স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর (এইচইধি) এর হালনাগাে বসবা প্রোন প্রধতরুধত 

(ধসটিদজন্স চার্ যার) সেয় অবগধত ও প্রদয়াজনীয় ্যববস্থ্া ্রহহদণর জ্য  বপ্ররণ করা হদলা।   

 

 

 
 

সাংর্যধক্তাঃ বণ যনা বমাতাদবক ধসটিদজন্স চার্ যার-১ বসর্-০৫(পাঁচ) পাতা। -স্বািধরত- 

ধিদগধিয়ার বজনাদরল বমাহাম্মে ওসমান সদরায়ার 

                   এসধপধপ, এএফিধিউধস, ধপএসধস  

প্রধান প্রদকৌশলী 

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর (এইচইধি)।   

  

 
ধবতরণাঃ 

কার্ যক্রমাঃ  সধচব, স্বাস্থ্য বসবা ধবভাগ 

 স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

 বাাংলাদেশ সধচবালয়, ঢাকা।  
 

 দৃধি আকষ যণাঃ উপ সধচব, প্রশাসন-১ অধধশাখা 

  স্বাস্থ্য বসবা ধবভাগ, স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। 

 
অনুধলধপাঃ অধতধরক্ত সধচব (উন্নয়ন) এবাং লাইন িাইদরক্টর, ধফধজকযাল ফযাধসধলটিজ বিদভলপদমন্ট 

 স্বাস্থ্য বসবা ধবভাগ, স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। 
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ওদয়ব সাইদর্ প্রেশ যদনর জ্য   

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর 

স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

১০৫-১০৬, মধতধিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

www.hed.gov.bd 
 

বসবা প্রোন প্রধতরুধত (Citizen’s Charter) 
১. ধভশন ও ধমশন  
 

ধভশন:  মানসম্মত স্বাস্থ্য অবকাঠাদমা উন্নত স্বাস্থ্য বসবার সহায়ক।      
 

ধমশন:  র্থাসমদয় স্বাস্থ্য ও পধরবার পধরকল্পনা অবকাঠাদমা ধনম যাণ, উন্নীতকরণ এবাং ধবদ্যমান অবকাঠাদমা সম্প্রসারণসহ মানসম্মত বমরামত  ও রিণাদবিদণর মাধ্যদম স্থ্াপনাসমূহদক উন্নত স্বাস্থ্য বসবা প্রোদনর 

উপদর্াগী রাখা।   
 

২. প্রধতরুধত বসবাসমূহ 
 

২.১) নাগধরক বসবা  
 

ক্রধমক 

নাং 

বসবার নাম বসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থ্ান বসবার মূল্য এবাং পধরদশাধ পদ্ধধত বসবা প্রোদনর সময়সীমা োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা  

(নাম, পেধব, বফান নম্বর ও 

ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ঠিকাপ্রধতষ্ঠান 

তাধলকাভূধক্তকরণ   

ধনধ যাধরত ফরম সাং্রহহ ও 

র্থার্থভাদব তা পূরণ পূব যক 

োধখদলর পর এত্বেসাংক্রান্ত 

কধমটি কর্তযক সুপাধরদশর  

বপ্রধিদত ঠিকাপ্রধতষ্ঠান 

তাধলকাভূক্তকরণ  

(১) ধনধ যাধরত ফরদম আদবেনপত্র 

(২) পাসদপার্ য সাইদজর রধিন ছধব-৪ কধপ 

(৩) জাতীয় পধরচয়পদত্রর অনুধলধপ 

(৪) জন্ম সনদের অনুধলধপ 

(৫) বেি লাইদসন্স এর অনুধলধপ 

(৬) আয়কর সনদের অনুধলধপ 

(৭) ভযার্ সনদের অনুধলধপ 

(৮) আধথ যক স্বচ্ছলতার স্বপদি ্যবাাংক সনে/দির্দমন্ট  

(৯) ধনধ যাধরত ফরম ক্রয় /্রহহদণর জ্য  বেয় ১০০০/- র্াকার 

বেজারী চালাদনর মূল কধপ (বাাংলাদেশ ্যবাাংক অথবা বসানালী 

্যবাাংদকর বর্ বকান শাখায় নম্বর ১-২৭১৭-০০০০-২৩৬৬ বকাদি 

বেজারী চালাদনর মাধ্যদম জমা) 

(১০) ফরদম চাধহত অ্য া্য  তযাদাধে।  

প্রাধপ্তস্থ্ানাঃ স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর, প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা। 

(১) আদবেন ফরম ক্রয় বাবে ১০০০/-

(এক হাজার) র্াকা (বাাংলাদেশ 

্যবাাংক অথবা বসানালী ্যবাাংদকর বর্ 

বকান শাখায় নম্বর ১-২৭১৭-০০০০-

২৩৬৬ বকাদি বেজারী চালাদনর 

মাধ্যদম জমা)।   

(২) তাধলকাভূধক্তর জ্য  ধবদবধচত 

প্রধতষ্ঠানদক ৫০০০/- পাঁচ হাজার র্াকা 

(বাাংলাদেশ ্যবাাংক অথবা বসানালী 

্যবাাংদকর বর্ বকান শাখায় নম্বর ১-

২৭১৭-০০০০-২৬৮১  বকাদি বেজারী 

চালাদনর মাধ্যদম জমা)।   

  

জুলাই হদত ধিদসম্বর মাস 

পর্ যন্ত ফরম সাং্রহহ ও জমা 

প্রোন। ফরম জমা 

প্রোদনর ধনধ যাধরত 

সময়সীমার পর ৩০(ধত্রশ)  

কম য ধেবদসর মদধ্য।  

বমাাঃ আব্দুল হাধমে 

অধতধরক্ত প্রধান প্রদকৌশলী 

(চাঃ োাঃ), এইচইধি, প্রধান 

কার্ যালয়, ঢাকা।  

বফানাঃ ০২-৯৫৮৭৬০৩ 

ইদমইলাঃ 

addlce@hed.gov.bd 
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ওদয়ব সাইদর্ প্রেশ যদনর জ্য   

ক্রধমক 

নাং 

বসবার নাম বসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থ্ান বসবার মূল্য এবাং পধরদশাধ পদ্ধধত বসবা প্রোদনর সময়সীমা োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা  

(নাম, পেধব, বফান নম্বর ও 

ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২. ঠিকাপ্রধতষ্ঠাদনর 

তাধলকাভূধক্ত নবায়ন  

তাধলকাভূধক্ত নবায়দনর জ্য  

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর 

(এইচইধি) এর বর্ বকান 

ধনব যাহী প্রদকৌশলীর কার্ যালদয় 

এদস ঠিকাপ্রধতষ্ঠাদনর বলর্ার 

বহি প্যাদি আদবেন ও 

চাধহত অ্য া্য  

কাগজপত্রাধের কধপ 

োধখদলর পর তাধলকাভূধক্ত 

নবায়ন  

 

(১) ঠিকাপ্রধতষ্ঠাদনর বলর্ার বহি প্যাদি আদবেনপত্র 

(২) তাধলকাভূধক্ত সম্পধকযত ব্লু বুক এর অনুধলধপ 

(৩) জাতীয় পধরচয়পদত্রর অনুধলধপ 

(৪) হালনাগাে বেি লাইদসন্স এর অনুধলধপ  

(৫) হালনাগাে আয়কর সনদের অনুধলধপ 

(৬) হালনাগাে ভযার্ সনদের অনুধলধপ 

(৭) নবায়দনর জ্য  বেয় ২০০০/- র্াকা বেজারী চালাদনর মূল 

কধপ (বাাংলাদেশ ্যবাাংক অথবা বসানালী ্যবাাংদকর বর্ বকান 

শাখায় নম্বর ১-২৭১৭-০০০০-২৬৮১ বকাদি বেজারী চালাদনর 

মাধ্যদম জমা) এবাং ভযার্ বাবে ৩০০/- র্াকার বেজারী চালাদনর 

মূল কধপ (বাাংলাদেশ ্যবাাংক অথবা বসানালী ্যবাাংদকর বর্ বকান 

শাখায় নম্বর ১-১১৩৩-০০০৫-০৩১১ বকাদি বেজারী চালাদনর 

মাধ্যদম জমা)।   
 

প্রাধপ্তস্থ্ানাঃ ধনব যাহী প্রদকৌশলীর কার্ যালয় (সকল ধবভাগ),  

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর।  
 

নবায়দনর জ্য  বেয় ২০০০/- র্াকা 

(বাাংলাদেশ ্যবাাংক অথবা বসানালী 

্যবাাংদকর বর্ বকান শাখায় নম্বর ১-

২৭১৭-০০০০-২৬৮১ বকাদি বেজারী 

চালাদনর মাধ্যদম জমা) এবাং ভযার্ 

বাবে ৩০০/- র্াকা (বাাংলাদেশ 

্যবাাংক অথবা বসানালী ্যবাাংদকর বর্ 

বকান শাখায় নম্বর ১-১১৩৩-০০০৫-

০৩১১ বকাদি বেজারী চালাদনর 

মাধ্যদম জমা)।   

 

জুলাই হদত অদক্টাবর মাস 

পর্ যন্ত। আদবেদনর 

০৩(ধতন) কম য ধেবদসর 

মদধ্য।  

 

 

 

ধনব যাহী প্রদকৌশলী (সকল 

ধবভাগ), স্বাস্থ্য প্রদকৌশল 

অধধেপ্তর।  

 

২.২) োপ্তধরক বসবা  
 

ক্রধমক 

নাং 

বসবার নাম বসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থ্ান বসবার মূল্য এবাং পধরদশাধ 

পদ্ধধত 

বসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা  

(নাম, পেধব, বফান নম্বর ও 

ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ধনদয়াগ ও পদোন্নধত  

(৩য় ও ৪থ য বেণী)  

ধনদয়াগধবধধ অনুর্ায়ী বর্াগ্যতা ও অধভজ্ঞতা 

উদেখপূব যক ধনদয়াগ ধবজ্ঞধপ্ত প্রকাশ, অদবেন 

্রহহণ, র্াচাই-বাছাই, পরীিা ইতযাধে ধবভাগীয় 

ধনব যাচন কধমটি কর্তযক সম্পােন ও সুপাধরদশর 

ধভধিদত কর্তযপদির অনুদমােনক্রদম ধনদয়াগপত্র 

জারী। 
 

ধবভাগীয় ধনব যাচন কধমটির সুপাধরশ ও 

কর্তযপদির অনুদমােদনর পর পদোন্নধতর আদেশ 

জারী। 

সরাসধর ধনদয়াদগর বিদত্রাঃ  

(১) ধনদয়াগ ধবজ্ঞধপ্ত অনুর্ায়ী আদবেন ও চাধহত কাগজপত্রাধে 

বপ্ররণ।  

পদোন্নধতর বিদত্রাঃ  

(১) পদোন্নধতর জ্য  আদবেন 

(২) হালনাগাে বাধষ যক বগাপনীয় প্রধতদবেন/সাধভ যস বধহ।  
 

প্রাধপ্তস্থ্ানাঃ বহুল প্রচধলত দেধনক পধত্রকায় প্রকাধশত ধনদয়াগ 

ধবজ্ঞধপ্ত (সরাসধর ধনদয়াদগর বিদত্র)।  

 

সরাসধর ধনদয়াদগর বিদত্র 

ধনদয়াগ ধবজ্ঞধপ্ত অনুর্ায়ী 

ধনধ যাধরত ধফ বেজারী 

চালাদনর মাধ্যদম জমা 

পূব যক আদবেন।  

- এ,দক,এম আধমনুল ইসলাম  

পধরচালক 

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর, 

প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা।  

বফানাঃ ০২-৯৫৮৭৬৪৮ 

ই বমইল: dir@hed.gov.bd 
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ওদয়ব সাইদর্ প্রেশ যদনর জ্য   

 
ক্রধমক 

নাং 

বসবার নাম বসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থ্ান বসবার মূল্য এবাং পধরদশাধ 

পদ্ধধত 

বসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা  

(নাম, পেধব, বফান নম্বর ও 

ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২. কার্ য ও বভৌত বসবা,  

পণ্য ও সাংধিি বসবা এবাং 

বসবা ক্রয় 

(১) ৩০.০০ বকাটি র্াকার উদদ্ধযর মূল্য কার্ য ও 

বভৌত বসবা ক্রয়, ২০.০০ বকাটি র্াকা উদদ্ধযর 

মূল্য পণ্য ও সাংধিি বসবা ক্রয় এবাং ৭.০০ 

বকাটি র্াকা উদদ্ধযর মূল্য বসবা ক্রয় সম্পােদনর 

লদিয েরপত্র/প্রস্তাব আহবান, েরপত্র/প্রস্তাব 

্রহহণ, েরপত্র মূল্যায়ন কধমটি (টিইধস) কর্তযক 

সুপাধরশ ও মন্ত্রণালয়  কর্তযক অনুদমােদনর 

বপ্রধিদত চুধক্ত সম্পােন ও ক্রয় কাজ 

বাসত্মবায়ন। 
 

(২) ৩০.০০ বকাটি র্াকা পর্ যন্ত কার্ য ও বভৌত 

বসবা ক্রয়, ২০.০০ বকাটি র্াকা পর্ যন্ত পণ্য ও 

সাংধিি বসবা ক্রয় এবাং ৭.০০ বকাটি র্াকা 

পর্ যমত্ম বসবা ক্রয় সম্পােদনর লদিয 

েরপত্র/প্রস্তাব আহবান, েরপত্র/ প্রস্তাব ্রহহণ, 

টিইধস কর্তযক সুপাধরদশর বপ্রধিদত বহি অব 

প্রধকউধরাং এনটিটি (দহাপ) কর্তযক অনুদমােদনর 

বপ্রধিদত চুধক্ত সম্পােন ও কাজ বাস্তবায়ন।  
 

েরপত্র ধবজ্ঞধপ্ত অনুর্ায়ী েরপত্র েধলল ক্রয় ও োধখলকরণ।  
 

প্রাধপ্ত স্থ্ানাঃ বহুল প্রচধলত জাতীয় দেধনক পধত্রকা, 

ধসধপটিইউ এর ওদয়ব সাইর্ ও স্বাস্থ্য প্রদকৌশল 

অধধেপ্তদরর ওদয়ব সাইর্ এ প্রকাধশত েরপত্র ধবজ্ঞধপ্ত 

অনুর্ায়ী েরপত্র েধলল সাং্রহহ।  

েরপত্র ধবজ্ঞধপ্ত অনুর্ায়ী  েরপত্র 

েধলল ক্রদয়র ধনধ যাধরত মূল্য 

বেজারী চালাদনর মাধ্যদম জমা।   

- বমাাঃ আব্দুল হাধমে 

অধতধরক্ত প্রধান প্রদকৌশলী 

(চাঃ োাঃ), এইচইধি, প্রধান 

কার্ যালয়, ঢাকা।  

বফানাঃ ০২-৯৫৮৭৬০৩ 

ইদমইলাঃ 

addlce@hed.gov.bd 
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ওদয়ব সাইদর্ প্রেশ যদনর জ্য   

২.৩) অভযমত্মরীণ বসবা  
ক্রধমক 

নাং 
বসবার নাম বসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থ্ান বসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাধ পদ্ধধত 
বসবা প্রোদনর সময়সীমা োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা  

(নাম, পেধব, বফান নম্বর ও 

ইদমইল) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. অধজযত ছুটি/ োধন্ত 

ধবদনােন ছুটি মঞ্জুর  

 

 

 

 

 

আদবেন পাওয়ার পর 

ধনধ যাধরত ছুটি ধবধধমালা, 

১৯৫৯ অনুর্ায়ী উপর্যক্ত 

কর্তযপদির (আধথ যক ও 

প্রশাসধনক িমতা অনুর্ায়ী) 

অনুদমােনক্রদম আদেশ জারী 

(১) আদবেন পত্র 

(২) ধনধ যাধরত ফরম (বাাংলাদেশ ফরম নাং-২৩৯৫)  

(৩) ১ম ও ২য় বেণী কম যকতযাদের বিদত্র প্রধান ধহসাব রিণ কম যকতযা 

কর্তযক এবাং ৩য় ও ৪থ য বেণী কম যচারীদের বিদত্র সাংধিি ধনয়ন্ত্রণকারী 

কম যকতযা কর্তযক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযয়নপত্র।  

প্রাধপ্তস্থ্ানাঃ স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর, প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা।  

ধবনামূদল্য  ১ম ও ২য় বেণী কম যকতযাদের 

বিদত্র ৭ কম যধেবদসর মদধ্য 

প্রশাসধনক মন্ত্রণালদয় সুপাধরশ এবাং 

৩য় ও ৪থ য বেণী কম যচারীদের 

বিদত্র ৫ কম যধেবস।  

বমাাঃ আব্দুল হাধমে 

অধতধরক্ত প্রধান প্রদকৌশলী  

(চাঃ োাঃ), এইচইধি, প্রধান 

কার্ যালয়, ঢাকা।  

বফানাঃ ০২-৯৫৮৭৬০৩ 

ইদমইলাঃ 

addlce@hed.gov.bd 
২. বধহাঃ বাাংলাদেশ (অধজযত) 

ছুটি মঞ্জুর  

 

 

 

 

 

আদবেন পাওয়ার পর 

ধনধ যাধরত ছুটি ধবধধমালা, 

১৯৫৯ অনুর্ায়ী উপর্যক্ত 

কর্তযপদির (আধথ যক ও 

প্রশাসধনক িমতা অনুর্ায়ী) 

অনুদমােনক্রদম আদেশ জারী 

(১) আদবেন পত্র 

(২) ধনধ যাধরত ফরম (বাাংলাদেশ ফরম নাং-২৩৯৫)  

(৩) ১ম ও ২য় বেণী কম যকতযাদের বিদত্র প্রধান ধহসাব রিণ কম যকতযা 

কর্তযক এবাং ৩য় ও ৪থ য বেণী কম যচারীদের বিদত্র সাংধিি ধনয়ন্ত্রণকারী 

কম যকতযা কর্তযক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযয়নপত্র।  

(৪) অিীকারনামা।  

প্রাধপ্তস্থ্ানাঃ স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর, প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা।  

ধবনামূদল্য  ১ম ও ২য় বেণী কম যকতযাদের 

অধজযত ছুটি মঞ্জুদরর বিদত্র ৭ 

কম যধেবদসর মদধ্য প্রশাসধনক 

মন্ত্রণালদয় সুপাধরশ এবাং ৩য় ও 

৪থ য বেণী কম যচারীদের বিদত্র ৫ 

কম যধেবস।  

বমাাঃ আব্দুল হাধমে  

অধতধরক্ত প্রধান প্রদকৌশলী  

(চাঃ োাঃ), এইচইধি, প্রধান 

কার্ যালয়, ঢাকা।  

বফানাঃ ০২-৯৫৮৭৬০৩ 

ইদমইলাঃ 

addlce@hed.gov.bd 

৩. বাধষ যক ববতন বৃধদ্ধ 

/ধসদলকশন ব্রহি/ র্াইম 

বেল প্রোন 

 

 

 

 

আদবেন পাওয়ার পর 

ধবভাগীয় ধনব যাচন কধমটির 

সভায় উপস্থ্াপন করা হয়। 

কধমটির সুপাধরদশর ধভধিদত 

কর্তযপদির অনুদমােনক্রদম 

আদেশ জারী 

(১) আদবেন পত্র 

(২) হালনাগাে বাধষ যক বগাপনীয় প্রধতদবেন/ সাধভ যস বধহ  

 

ধবনামূদল্য  ১ম ও ২য় বেণী কম যকতযাদের 

বিদত্র ৭ কম যধেবদসর মদধ্য 

প্রশাসধনক মন্ত্রণালদয় সুপাধরশ 

এবাং  ৩য় ও ৪থ য বেণী 

কম যচারীদের বাধষ যক ববতন 

বৃধদ্ধর বিদত্র ৭ কম যধেবস ও 

ধসদলকশন ব্রহি/র্াইম বেল 

প্রোদনর বিদত্র ৩০ কম যধেবস। 

এ,দক,এম আধমনুল ইসলাম  

পধরচালক 

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর, 

প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা।  

বফানাঃ ০২-৯৫৮৭৬৪৮ 

ই বমইল: dir@hed.gov.bd 

৪. ধপআরএল/দপনশন মঞ্জুর  আদবেন পাওয়ার পর র্থার্থ 

কর্তযপদির অনুদমােনক্রদম 

আদেশ জারী 

(১) আদবেন পত্র 
(২) প্রতযাধশত বশষ ববতদনর সনেপত্র  
(৩) ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযয়নপত্র 
(৪) মুচদলকা বন্ড  
(৫) চাকুরীর ধববরণী /সাধভ যস বধহ 
(৬) শাংখলা প্রধতদবেন 
(৭) চাকুরীর ধনদয়াগপত্র 
(৮) জন্মসনে /এসএসধসর সনেপত্র  
(৯) না োবী প্রতযয়ন পত্র  
(১০) অধির্ ছাড়পত্র (প্রদর্াজয বিদত্র)  
(১১) চাকুরীদত প্রথম বর্াগোনপত্র 
প্রাধপ্তস্থ্ানাঃ স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর, প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা। 

ধবনামূদল্য  ১ম ও ২য় বেণী কম যকতযাদের 

বিদত্র ৩০ কম যধেবদসর মদধ্য 

প্রশাসধনক মন্ত্রণালদয় সুপাধরশ 

এবাং ৩য় ও ৪থ য বেণী 

কম যচারীদের বিদত্র ১৫ 

কম যধেবস।   

এ,দক,এম আধমনুল ইসলাম  

পধরচালক 

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর, 

প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা।  

বফানাঃ ০২-৯৫৮৭৬৪৮ 

ই বমইল: dir@hed.gov.bd 
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ওদয়ব সাইদর্ প্রেশ যদনর জ্য   
 

২.৪) আওতাধীন অধধেপ্তর/েপ্তর/সাংস্থ্া কর্তযক প্রেি বসবা  

  
আওতাধীন অধধেপ্তর /েপ্তর/ সাংস্থ্াসমূদহর ধসটিদজনস্ চার্ যার ধলাংক আকাদর র্যক্ত করদত হদব।  

 
৩) আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা  
 

ক্রধমক নাং প্রধতেম্নত/কাধিত বসবা প্রাধপ্তর লদিয করণীয় 

১. 

 

ধনধ যাধরত ফরদম সম্পূণ যভাদব পূরণকৃত স্বয়াংসম্পূণ য আদবেন জমা প্রোন 

২. 

 

সঠিক মাধ্যদম প্রদয়াজনীয় ধফ পধরদশাধ করা  

৩. 

 

সািাদতর জ্য  ধনধ যাধরত সমদয়র পূদব যই উপধস্থ্ত থাকা  

 

৪) অধভদর্াগ প্রধতকার ্যববস্থ্াপনা (GRS)  
 

ক্রধমক 

নাং 

কখন বর্াগাদর্াগ করদবন কার সাংদগ বর্াগাদর্াগ করদবন বর্াগাদর্াদগর ঠিকানা ধনস্পধির সময়সীমা 

১. 

 

 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা সমাধান ধেদত অপারগ 

হদল  

অধভদর্াগ ধনস্পধি কম যকতযা (অধনক)  নাম ও পেবীাঃ এ, বক, এম আধমনুল ইসলাম  

পধরচালক, এইচইধি, প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা।  

বফানাঃ ০২-৯৫৮৭৬৪৮ 

ই বমইল: dir@hed.gov.bd 

০২(দুই) মাস 

২. 

 

অধভদর্াগ ধনস্পধি কম যকতযা ধনধে যি সমদয় 

সমাধান ধেদত অপারগ হদল  

আপীল কম যকতযা  নাম ও পেবীাঃ ধিদগধিয়ার বজনাদরল বমাহাম্মে ওসমান সদরায়ার 

                                      এসধপধপ, এএফিধিউধস, ধপএসধস  

প্রধান প্রদকৌশলী, এইচইধি, প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা।  

বফানাঃ ০২-৯৫৭৭৯১৭ 

ই বমইলাঃ ce@hed.gov.bd 

 

০১(এক) মাস 

৩. 

 

 

আধপল কম যকতযা ধনধে যি সমদয় সমাধান 

ধেদত না পারদল  

স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নাম ও পেবীাঃ বমাাঃ আব্দুল মান্নান 

সধচব, স্বাস্থ্য বসবা ধবভাগ 

স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।  

বফানাঃ ০২-৯৫৭৭১৯৯ 

ই বমইলাঃ secretaryhsd@mohfw.gov.bd 

 

০৩(ধতন) মাস 

 


