
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্বাস্থ্য ও পররবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

স্বাস্থ্য সসবা রবভাগ 

স্বাস্থ্য অর্ থনীরত ইউরনট 

ওদয়ব : www.heu.gov.bd  

 

সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen Charter)  

১. রভশন ও রমশন:   

রভশন:  সাব থজনীন স্বাস্থ্য সসবা অজথন।  

রমশন:  স্বাস্থ্য খাদত সম্পদের সদব থাত্তম ্যববাাদরর মা্যমদম সসবা ্রহাীতার সদব থাচ্চ সন্তুরি রবধান। 

২. সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত:  

২.১) নাগররক সসবা -   

ক্ররমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রারিস্থ্ান 

সসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর সময়সীমা োরয়ত্বপ্রাি কম থকতথা  

(পেরব, স ান ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. নীরত রনধ থারণ ও বাস্তবায়দন 

সাংরিিদের েক্ষতা উন্নয়দনর 

লদক্ষয প্ররশক্ষণ প্রোন  

প্ররশক্ষণ, 

কম থশালা, 

সসরমনার এর 

মা্যমদম 

প্রদ াজয নয় প্রদ াজয নয় বারষ থক কম থ-পররকল্পনানু ায়ী  উপপররচালক-১ (প্রশাসন),  

স্বাস্থ্য অর্ থনীরত ইউরনট  

স ান: ০২-৯৫৮৫৫৭৮  

ই-সমইল: dd1@heu.gov.bd  

২. স্বাস্থ্য অর্ থনীরত রবষয়ক 

গদবষণা/ স্টাডির  লা ল 

অবরাতকরণ 

অবরাতকরণ সভা ঐ 

 

ঐ 

 

ঐ 

 

সাংযুক্ত কম থকতথা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কম থসূরচ 

স ান: ০২-৯৫৮৬৮২০   

ই-সমইল: basarcmc@yahoo.com  

৩. সজন্ডার রবষয়ক গদবষণা/ 

স্টাডির  লা ল অবরাতকরণ 

ঐ 

 

ঐ 

 

ঐ 

 

ঐ 

 

ডসডনয়র সহকারী প্রধান ও ডিপুটি ডপ্রাগ্রাম 

ম্যাননজার, রজএনএসরপ ইউরনট 

স ান: ০২-৯৫৫৮২৭৮ 

ই-সমইল: sacgnsp1@heu.gov.bd 

৪. সকল সরকারর স্বাস্থ্য সসবা 

সকদে মানসম্মত স্বাস্থ্য সসবা 

রনরিতকরদণ ইরতবাচক 

পররদবশ প্রস্তুতকরণ 

টিম ওয়াদকথর 

মা্যমদম 

সকল সরকারর স্বাস্থ্য সসবা 

সকে 

ঐ 

 

প্রদয়াজনানু ায়ী 

 

স াকাল পারসন, সকায়ারলটি ইমপ্রুভদমন্ট 

সসদক্রটাররদয়ট 

স ান: ০২-৯৫৮৮৬৪৫                                

ই-সমইল: fpqis@heu.gov.bd  

http://www.heu.gov.bd/
mailto:basarcmc@yahoo.com


ক্ররমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রারিস্থ্ান 

সসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর সময়সীমা োরয়ত্বপ্রাি কম থকতথা  

(পেরব, স ান ও ই-সমইল) 

৫. মানসম্মত স্বাস্থ্য সসবার মা্যমদম 

সসবা ্রহাণকারীর সন্তুরি 

পররমাপকরণ 

সাদভ থ টুলস্ এর 

মা্যমদম 

DHIS-2 এর ওদয়বসাইদট 

দৃশ্যমান 

(www.dghs.gov.bd) 

প্রদ াজয নয় - স াকাল পারসন, সকায়ারলটি ইমপ্রুভদমন্ট 

সসদক্রটাররদয়ট 

স ান: ০২-৯৫৮৮৬৪৫                                

ই-সমইল: fpqis@heu.gov.bd 

৬. োররদ্রসীমার রনদচ বসবাসকারী 

জনদগাষ্ঠীর জন্য রবনামূদল্য 

স্বাস্থ্য সসবা 

স্বাস্থ্য কার্ থ 

প্রোদনর মা্যমদম 

টাাংগাইল সজলার 

কারলাাতী, মধুপুর, ঘাটাইল 

উপদজলা স্বাস্থ্য কমদেক্স 

ডিনামূনে প্রদয়াজনানু ায়ী 

(২০১৮-২০১৯ অর্ থবছর 

প থন্ত) 

স াকাল পারসন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কম থসূরচ 

স ান: ০২-৯৫৮৮৬৪৫                                

ই-সমইল: fpssk@heu.gov.bd  

৭. পাইলট প্রকল্প এলাকায় স্বাস্থ্য 

সসবা প্রোদন স্থ্ানীয় জনদগাষ্ঠীর 

অাংশ্রহাদণর মা্যমদম সলাকাল 

সলদভল েযারনাং বাস্তবায়ন 

উপদজলা স্বাস্থ্য 

সুরক্ষা করমটির 

মা্যমদম 

টাাংগাইল সজলার 

কারলাাতী, মধুপুর, ঘাটাইল 

উপদজলা স্বাস্থ্য কমদেক্স 

প্রদ াজয নয় ঐ 

 

ঐ 

 

৮. Public Expenditure 

Review  

অনলাইদন HEUওদয়বসাইদট 

দৃশ্যমান 

(www.heu.gov.bd) 

ঐ 

 

 

প্রদ াজয নয় স াকাল পারসন,  রপইআর (PER),  

স ান- ০২-৯৫৮৬৮২০; ই-সমইল: 

subrata.mohfw@gmail.com 

৯. Bangladesh National 

Health Accounts (with 

different Sub - Accounts) 

ঐ 

 

HEUওদয়বসাইদট 

দৃশ্যমান 

(www.heu.gov.bd) 

ঐ 

 

 

ঐ 

 

স াকাল পারসন,  রবএনএইচএ 

স ান- ০২-৯৫৮৬৮২০;  

ই-সমইল: fpbnha@heu.gov.bd 

১০. স্বাস্থ্য সম্পডকিত এনডজও 

ডিষয়ক প্রকনের উপর মতামত 

প্রদান সংক্রান্ত তথ্য প্রদান 

ঐ 

 

HEUওদয়বসাইদট 

দৃশ্যমান 

(www.heu.gov.bd) 

ঐ 

 

 

ঐ 

 

ডসডনয়র সহকারী প্রধান ও ডিপুটি ডপ্রাগ্রাম 

ম্যাননজার, রজএনএসরপ ইউরনট 

স ান: ০২-৯৫৫৮২৭৮ 

ই-সমইল: sacgnsp1@heu.gov.bd 

mailto:subrata.mohfw@gmail.com


২.২) প্রারতষ্ঠারনক সসবা -  

ক্ররমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থ্ান 

সসবামূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম থকতথা  

(পেরব, স ান ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. স্বাস্থ্য সসবা প্রোনকারী ও সাংরিিদের 

স্বাস্থ্য বীমা সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণ প্রোন 

ওয়াকথশপ, অবরাতকরণ 

সভা 

স্বাস্থ্য সুরক্ষা কম থসূরচ ডিনামূনে প্রদয়াজনানু ায়ী 

(২০১৮-২০১৯ 

অর্ থবছর প থন্ত) 

উপপররচালক-৩ (গনিষণা), 

স্বাস্থ্য অর্ থনীরত ইউরনট 

স ান: ০২-৯৫৮৫৫৭৯   

ই-সমইল: dd3@heu.gov.bd 
২. স্বাস্থ্য সসবা প্রোনকারী ও সাংরিিদের 

সাব থজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণ 

প্রোন 

ওয়াকথশপ ঐ 

 

ঐ 

 

ঐ 

 

৩. মানসম্মত স্বাস্থ্য সসবার জন্য প্রদয়াজনীয় 

টুলস্/ প্রদটাকল/ গাইর্লাইন প্রস্তুতকরণ 

ওয়াকথশপ/ স াগাদ াদগর 

মা্যমদম 

সকায়ারলটি ইমপ্রুভদমন্ট 

সসদক্রটাররদয়ট 

ঐ 

 

প্রদয়াজনানু ায়ী 

 

উপপররচালক-৪ (গনিষণা), 

স্বাস্থ্য অর্ থনীরত ইউরনট 

স ান: ০২-৯৫৮৬৮২১   

ই-সমইল: dd4@heu.gov.bd  
৪. মান সম্মত সসবার প্ররশক্ষণ প্রোন ওয়াকথশপ সকায়ারলটি ইমপ্রুভদমন্ট 

সসদক্রটাররদয়ট 

ঐ 

 

ঐ 

 

৫. স্বাস্থ্য ব্যিস্থ্ায় ডজন্ডার িান্ধি পডরনিশ 

সৃডিনত ও যথানযাগ্য পদনেপ গ্রহনণ 

নীডত ডনর্ িারক, পডরকেনাডিদ, 

ব্যিস্থ্াপক, ডসিাপ্রদানকারী ও অন্যান্য  

ডস্টকনহাল্ডারনদর সহায়তা প্রদান 

আনিদন/ চাডহদাপ্রাডি/ 

সরাসডর ডযাগানযানগর 

ডিডিনত 

সাদা কাগনজ আনিদন/ 

চাডহদাপত্র 

ঐ 

 

সনি িাচ্চ ১৫ 

কায িডদিস 

 

 

 

ডিপুটি ডপ্রাগ্রাম ম্যাননজার (রর্রপএম), 

রজএনএসরপ ইউরনট 

স ান: ০২-৯৫৫৩২০৪ 

ই-সমইল: drayeshdk@gmail.com 

 

 

 

৬. স্বাস্থ্য ডসিা প্রদানকারী ও সংডিিনদর 

ডজন্ডার সংনিদনশীল প্রডশেণ প্রদান 

সনাক্তকরণ/ ডযাগানযানগর 

মাধ্যনম 

রজএনএসরপ ইউরনট ঐ 

 

প্রদ াজয নয় 

৭. ডজন্ডার সংনিদনশীল িানজটিং ও 

ডরনপাটি িং প্রিতথদন উদ্বুদ্ধকরণ  

উদ্বুদ্ধকরণ/ ডযাগানযানগর 

মাধ্যনম 

রজএনএসরপ ইউরনট ঐ 

 

ঐ 

 

৮. ডজন্ডার মূলর্ারাকরনণ ডস্টকনহাল্ডার, 

সুশীল সমাজ, ডিসরকারী সংস্থ্ার সানথ 

অথ িিহ সংলাপ করা 

চাডহদা ডমাতানিক/ 

ডযাগানযানগর মাধ্যনম 

রজএনএসরপ ইউরনট ঐ 

 

ঐ 

 

৯. এনডজও  ডিষয়ক ব্যযনরা হনত ডপ্রডরত 

স্বাস্থ্য সম্পডকিত প্রকে প্রস্তানির উপর 

মতামত প্রদান 

সিায় মূোয়ননর মাধ্যনম ডনর্ িাডরত ছনক প্রণীত 

প্রকে প্রস্তািনা 

ঐ 

 

সনি িাচ্চ ১৫ 

কায িডদিস 

ডসডনয়র সহকারী প্রধান ও ডিপুটি ডপ্রাগ্রাম 

ম্যাননজার, রজএনএসরপ ইউরনট 

স ান: ০২-৯৫৫৮২৭৮ 

ই-সমইল: sacgnsp1@heu.gov.bd 

 

 

mailto:drayeshdk@gmail.com


২.৩) অভযন্তরীণ সসবা -   

ক্ররমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রারিস্থ্ান 

সসবামূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম থকতথা  

(পেরব, স ান ও ই-সমইল) 

১. প্রশাসডনক ও দািডরক কায িক্রম 

সম্পাদন 

প্রনয়াজন মাডিক প্রদ াজয নয় ডিনামূনে ডনর্ িাডরত 

সমনয়র মনধ্য 

 

 

 

 

 

 

উপপররচালক-১ (প্রশাসন), 

স্বাস্থ্য অর্ থনীরত ইউরনট 

স ান: ০২-৯৫৮৫৫৭৮  

ই-সমইল: dd1@heu.gov.bd 

 

এবাং 

 

ডসডনয়র সহকারী প্রধান ও ডিপুটি ডপ্রাগ্রাম 

ম্যাননজার, রজএনএসরপ ইউরনট 

স ান: ০২-৯৫৫৮২৭৮ 

ই-সমইল: sacgnsp1@heu.gov.bd  

২. বারষ থক সবতন বৃরদ্ধ/ রসদলকশন 

স্রহর্/ টাইম সেল/ উচ্চতর স্রহর্ 

প্রোন  

(নন-সগদজদটর্ কম থচাররদের 

সক্ষদত্র) 

নন-সগদজদটর্ 

কম থচাররদের সক্ষদত্র 

আদবেন পাওয়ার পর 

কর্তথপদক্ষর অনুদমােন ক্রদম 

সরকারর আদেশ জারর 

 

১.  সাো কাগদজ আদবেন 

২. াালনাগাে বারষ থক সগাপনীয় 

প্ররতদবেন 

ঐ 

 

অনরধক ১৫ 

কম থরেবদসর 

মদ্যম 

৩. অরজথত ছুটি/ বরা:বাাংলাদেশ 

অরজথত ছুটি/ শ্রারন্ত রবদনােন ছুটি 

মঞ্জুর 

(নন-সগদজদটর্ কম থচাররদের 

সক্ষদত্র) এবাং সগদজদটর্ 

কম থকতথাদের সক্ষদত্র অ্রহায়ন 

নন-সগদজদটর্ 

কম থচাররদের সক্ষদত্র 

আদবেন পাওয়ার পর 

রনধ থাররত ছুটি রবরধমালা 

১৯৫৯ অনু ায়ী  কর্তথপদক্ষর 

অনুদমােনক্রদম সরকারর 

আদেশ জারর এবাং 

সগদজদটর্ কম থকতথাদের 

সক্ষদত্র অ্রহায়ন 

১.  সাো কাগদজ আদবেন 

২. রনধ থাররত  রম (বাাংলাদেশ 

 রম নম্বর ২৩৯৫) 

৩. রাসাব শাখা াদত ছুটি 

প্রাপ্যতার প্রতযয়নপত্র (নন-

সগদজদটর্ কম থচাররদের সক্ষদত্র) 

প্রারিস্থ্ান: রাসাব শাখা, স্বাস্থ্য 

অর্ থনীরত ইউরনট  

সগদজদটর্ কম থকতথাদের সক্ষদত্র 

রসএও (স্বাস্থ্য) এর েির াদত 

ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযয়নপত্র 

ঐ 

 

অনরধক ৭ 

কম থরেবদসর 

মদ্যম 

৪. 

 

মারসক সবতন রবল, উৎসব ভাতা, 

নববষ থ ভাতা, ভ্রমণ রবল, সরবরাা 

ও সসবার রবল, সরকারর 

ঋণ/অর্রহদমর রবল ও অন্যান্য 

আরর্ থক োবীর রবল পররদশাধ 

প্রদ াজয সক্ষদত্র কর্তথপদক্ষর 

অনুদমােন ও মঞ্জুরী আদেশ 

জারীর পর রসএও (স্বাস্থ্য) 

এর কা থালয় কর্তথক রবল 

পাশ সাদপদক্ষ সচক প্রারির 

পর াস্তান্তর, সক্ষত্ররবদশদষ 

নতুন সচক ইসুয/ নগদে 

পররদশাধ 

সাংরিি সকল প্রমাণক 

কাগজপত্রসা  র্া র্ স্বাক্ষরযুক্ত 

রবল/ আরর্ থক োবী োরখল 

সাদপদক্ষ 

ঐ 

 

যুরক্তযুক্ত 

সমদয়র মদ্যম 

[রসএও (স্বাস্থ্য) 

এর কা থালয় 

কর্তথক রবল পাশ 

ও সচক ইসুয 

সাদপদক্ষ] 

 

২.৪) আওতাধীন অরধেির/সাংস্থ্া/অন্যান্য প্ররতষ্ঠান কর্তথক প্রেত্ত সসবা –  প্রদ াজয নয় 

 



৩) অরভদ াগ প্ররতকার ্যববস্থ্াপনা (GRS):  

সসবা প্রারিদত অসন্তুি াদল োরয়ত্বপ্রাি কম থকতথার সাংদগ স াগাদ াগ করুন। তার কাছ সর্দক সমাধান পাওয়া না সগদল রনদনাক্ত পদ্ধরতদত স াগাদ াগ কদর আপনার সমস্যা অবরাত করুন।  

ক্ররমক কখন স াগাদ াগ করদবন কার সাংদগ স াগাদ াগ করদবন স াগাদ াদগর ঠিকানা রনস্পরত্তর 

সময়সীমা 

১ োরয়ত্বপ্রাি কম থকতথা সমাধান 

রেদত না পারদল 

অরভদ াগ রনষ্পরত্ত কম থকতথা 

(অরনক)  

পররচালক (প্রশাসন),স্বাস্থ্য অর্ থনীরত ইউরনট 

স ান: ০২-৯৫৮২৩৫৪ 

ই-সমইল: dirad@heu.gov.bd 

(প্রারতষ্ঠারনক ও আভযন্তরীণ সসবার জন্য) 

 

উপপ্রধান ও ডপ্রাগ্রাম ম্যাননজার (রপএম), রজএনএসরপ ইউরনট 

(নাগররক সসবার জন্য)  

স ান: ০২-৯৫৭০২৫৭ 

ই-সমইল: saaduddin6255@gmail.com 

 

 

 

 

 

৩ মাস 

২ অরভদ াগ রনষ্পরত্ত কম থকতথা 

রনরে থি সমদয় সমাধান রেদত না 

পারদল 

আরপল কম থকতথা মহাপডরচালক (অডতডরক্ত সডচি) 

স ান: ০২-৯৫৮৬৮২২ 

ই-সমইল: dg@heu.gov.bd 

 

১ মাস 

৩ আরপল কম থকতথা রনরে থি সমদয় 

সমাধান রেদত না পারদল 

মরন্ত্রপররষে রবভাদগর অরভদ াগ 

্যববস্থ্াপনা সসল 

অরভদ াগ ্রহাণ সকে 

৫ নম্বর সগইট, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা 

ওদয়ব : www.grs,gov.bd  

 

৩ মাস 

 

৪) আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা:  

ক্ররমক প্ররতশ্রুত/ কারিত সসবা প্রারির লদক্ষয করণীয় 

১. স্বয়াংসম্পূণ থ আদবেন জমা প্রোন 

২.  র্া র্ প্ররক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় র স পররদশাধ করা 

৩. সাক্ষাদতর জন্য রনধ থাররত সমদয়র পূদব থই উপরস্থ্ত র্াকা 
 

রব. দ্র: সাধারণত সস সকল কারদণ আদবেন বারতল ায় অর্বা সসবা প্রোন সম্ভব ায় না তা রবদিষণ কদর ছক পূরণ করদত াদব। রকছু রবষয় সকল প্ররতষ্ঠাদনর জন্য একই াদব এবাং 

রকছু রবষয় আলাো াদব।    

mailto:%20saaduddin6255@gmail.com
http://www.grs,gov.bd/

