
গণপ্রজাতন্তীবাাংলাদেশ সরকার 

জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয় 

পররচালদকর কার্ যালয় 

সরকারর কম যচারী হাসপাতাল 

ফুলবারিয়া, ঢাকা । 

 

রসটিদজন চার্ যার 

১. রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission) 

১.১ রূপকল্প (Vision): 
সরকাভর কর্ মচারীদের জন্য র্ানসম্মত স্বাস্থ্য সসবা। 

 

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission): 
প্রাভতষ্ঠাভনক সক্ষ্র্তা বৃভির র্াধ্যদর্ সরকাভর কর্ মচারী এবং তাদের পভরবাদরর সেস্যদের  উত্তর্, র্ানসম্মত এবং দ্রুত স্বাস্থ্য সসবা ভনভিতকরণ। 

২. সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত :  

২.১. নাগররক সসবা:  

ক্ররম

কনাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারি স্থান 

সসবার মূল্য ও পররদশাধ 

পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর সময়সীমা োরয়ত্ব প্রাি কম যকতযা/ 

কম যচারী 

(নাম, পেবী, স ান নম্বর ও 

ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ সররজদেশন হাসপাতাদলর বরহিঃরবভাদগ প্ররতরেন (শরন-

বৃস্পরতবার) সকাল ৮.৩০ সেদক দুপুর ১.৩০ পর্ যন্ত 

এবাং জরুরী রবভাদগ প্ররতরেন ২৪ ঘন্টা সররজদেশন 

করা হয়।   

কম যচারীর পররচয় পত্র 

বরহিঃরবভাদগর ১০৮ নাং 

কক্ষ এবাং জরুরী 

রবভাগ 

১০ র্াকা। 

নগে প্রোন। 

বরহিঃরবভাদগ প্ররতরেন (শরন-বৃস্পরতবার) 

সকাল ৮.৩০ সেদক দুপুর ১.৩০ পর্ যন্ত এবাং 

জরুরী রবভাদগ প্ররতরেন ২৪ ঘন্টা প্রদয়াজনীয় 

তথ্য প্রোন সাদপদক্ষ তাৎক্ষরণকভাদব 

সররজদেশন করা হয় 

নাম- ইসমাইল সহাদসন  

টিদকর্ ক্লাকয  

সমাবাইল- 

01883765581 

০২ রচরকৎসক কর্তযক 

প্রেত্ত সসবা 

সরাগীরা সররজদেশন কাজ সম্পন্ন কদর সাংরিষ্ট 

রবভাদগ আসদবন। রচরকৎসক সরাগীর রনকর্ সেদক 

সরাদগর রববরণ শুদন রচরকৎসা প্রোন করদবন। 

হাসপাতাল সেদক প্রেত্ত 

সররজদেশন 

রবনা মূদল্য। ৩০ রমরনদর্র মদে সাংরিষ্ট রবভাদগ কতযব্যরত 

রচরকৎসক 

স ান- 

০৩ প্যােলরজকযাল 

পরীক্ষা 

আউর্দ ার, ইনদ ার ও ইমাদজযন্সী রবভাগ সেদক 

রচরকৎসদকর পরামশ য অনুর্ায়ী প্যােলরজ রবভাদগ 

নমুনা সাংগ্রহ করা হয়।   

রচরকৎসদকর পরামশ য 

পত্র 

সরকারর সরাগী- রবনা 

মূদল্য 

সাধারণ সরাগী – সরকার 

রনধ যাররত ইউজার র  

অনুসরদন। 

 

নগে প্রোন 

নমুনা সাংগ্রহ- সকাল ৮.৩০ র্া সেদক সবলা- 

১২.০০ র্া পর্ যন্ত 

 

ররদপার্ য প্রোন- নমুনা সাংগ্রদহর পর রেন 

সকাল ১০.০০ ঘটিকা সেদক   

 া. কামরুল আহসান, 

জুরনয়র কনসালদর্ন্ট ও 

রবভাগীয় প্রধান 

স ান নম্বর - 

01712538074 



ক্ররম

কনাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারি স্থান 

সসবার মূল্য ও পররদশাধ 

পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর সময়সীমা োরয়ত্ব প্রাি কম যকতযা/ 

কম যচারী 

(নাম, পেবী, স ান নম্বর ও 

ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০৪ সরর ওলরজকযাল 

পরীক্ষা 

আউর্দ ার, ইনদ ার ও ইমাদজযন্সী রবভাগ সেদক 

রচরকৎসদকর পরামশ য অনুর্ায়ী সরর ওলরজকযাল 

পরীক্ষা করা হয়। 

রচরকৎসদকর পরামশ য 

পত্র 

সরকারর সরাগী- রবনা 

মূদল্য  

সাধারণ সরাগী- সরকার 

রনধ যাররত ইউজার র  

অনুসরদন। 

নগে প্রোন 

পরীক্ষা- সকাল ৮.৩০ র্া সেদক সবলা- 

২.০০ র্াপর্ যন্ত 

 

ররদপার্ য প্রোন- আলট্রাসদনাগ্রাম ররদপার্ য ৩০ 

রমরনদর্র মদে অন্যান্য ররদপার্ য পর 

রেনসকাল ১০.০০ ঘটিকা সেদক 

 া. মলুয়া জাহান, জুরনয়র 

কনসালদর্ন্ট স ান নম্বর - 

1913033351 

০৫ ঔষধ প্রোন রচরকৎসদকর সপ্রসরক্রপশন অনুর্ায়ী সরবরাহ 

সাদপদক্ষ বরহিঃরবভাদগ হাসপাতাদলর  াদম যসী সেদক 

এবাং অন্তিঃরবভাদগ ভরতয সরাগীদের সাংরিষ্ট সসবক/ 

সসরবকা ঔষধ প্রোন কদর োদকন। 

রচরকৎসদকর 

সপ্রসরক্রপশন 

শুধুমাত্র সরকারর 

সরাগীদের রবনামূদল্য 

সরবরাহ করা হয়। 

সকাল ৮.৩০ র্া সেদক সবলা- ২.৩০ র্াপর্ যন্ত সমািঃ মীজানুর রহমান, 

 াম যারসে  

স ান নম্বর- 

০১৮১৫৯১৮৪৮৬ 

০৬ সরাগী ভরতয বরহিঃরবভাগ ও জরুরী রবভাদগর রচরকৎসদকর 

পরামশ য অনুর্ায়ী অন্তিঃরবভাদগ সরাগী ভরতয করা হয়। 

রচরকৎসদকর পরামশ য 

পত্র 

সরকারর সরাগী- রবনা 

মূদল্য 

সাধারণ সরাগী- সরকার 

রনধ যাররত ইউজার র  

অনুসরদন। 

নগে প্রোন। 

রচরকৎসদকর পরামশ য অনুর্ায়ী ২৪ ঘন্টা 

সরাগী ভরতয করা হয়। 

বরহিঃরবভাগ ও ইমাদজযন্সী 

রবভাদগ োরয়ত্বরত 

রচরকৎসক 

স ান নম্বর- 

01404430803 

ইমাদজযন্সী রবভাগ- 02-

223355102 

০৭ ছুটির ছািপত্র অন্তিঃরবভাদগ ভরতযকৃত সরাগীদক রচরকৎসদকর 

পরামশ য অনুর্ায়ী ছািপত্র প্রোন করা হদব। 

ভরতযকৃত সরাগীর সকল 

প্রকার সমর দকল 

সরক য 

রবনা মূদল্য কতযব্যরত রচরকৎসদকর পরামদশ যর পর প্রায় 

১ ঘন্টা 

সাংরশষ্ট রবভাদগ োরয়ত্বরত 

রচরকৎসক ও নাস য 

স ান নম্বর- 

০৮ জরুরী রবভাদগর 

সসবা 

জরুরী রবভাদগ আগত রুগীদের জরুরী রচরকৎসা 

সসবারনরিত ও ভরতযদর্াগ্য সরাগীদের ভরতয ও 

সর ারদর্াগ্য সরাগীদের সাংরিষ্ট হাসপাতাদল 

সর াদরর ব্যবস্থা করা 

সররজদেশন রবনা মূদল্য সরাগী আসার সাদে সাদে অনরতরবলদম্ব কনসালদর্ন্ট (জরুরী 

রবভাগ) 

স ান নম্বর- 02-

223355102 সমাবাইল- 

০৯ অপাদরশন সসবা রচরকৎসদকর রসদ্ধান্ত অনুয়ায়ী ভরতযকৃত সরাগীদের 

এবাং জরুরী রবভাদগর সরাগীদের প্রদয়াজনীয় 

অপাদরশন করা হয়। 

রচরকৎসদকর পরামশ য 

পত্র 

সরকারর সরাগী- রবনা 

মূদল্য 

সাধারণ সরাগী – সরকার 

রনধ যাররত ইউজার র  

অনুসরদন। 

নগে প্রোন। 

রচরকৎসক প্রেত্ত সময় অনুর্ায়ী। অপাদরশন 

রেদয়র্ার খারল সাদপদক্ষ রুটিন অপাদরশন/ 

জরুরী অপাদরশন 

সাংরিষ্ট রবভাগীয় প্রধান 

স ান নম্বর- 

১০ বারষ যক সগাপনীয় 

প্ররতদবেদনর 

জন্য 

সাংরিষ্ট মন্ত্রণালয়/ েির সাংস্থার পত্র অনুর্ায়ী এ 

হাসপাতাল সেদক রনধ যাররত রেদন উপরস্থত োকার 

জন্য সময় রনধ যারণ কদর সেয়া হয়। 

হাসপাতাল সেদক 

সপ্রররত পত্র 

রবনা মূদল্য রনধ যাররত রেদন উপরস্থরতর ১.০০ ঘন্টার 

মদে 

রনধ যাররত রেদন রনধ যাররত 

রবভাগীয় প্রধান 

স ান নম্বর- 



ক্ররম

কনাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারি স্থান 

সসবার মূল্য ও পররদশাধ 

পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর সময়সীমা োরয়ত্ব প্রাি কম যকতযা/ 

কম যচারী 

(নাম, পেবী, স ান নম্বর ও 

ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

কম যকতযাদের 

স্বাস্থয পরীক্ষা 

হাসপাতাদলর অর স 

কক্ষ (রুম নাং-১১৬) 

১১ এমু্বল্যান্স সসবা এ হাসপাতাদলর সরাগীদের ঢাকা মহানগরীর মদে 

অন্য হাসপাতাদল সর াদরর সক্ষদত্র বা এ 

হাসপাতাদল আনার সক্ষদত্র ব্যবহার করা র্াদব 

অর স সমদয় আবারসক 

সাজযন এবাং অর স 

সমদয়র পদর ইমাদজযন্সী 

সমর দকল অর সাদরর 

অনুমরত পত্র 

সরকার রনধ যাররত র  এর 

মােদম।  

নগে প্রোন 

২৪ ঘন্টা সহকারী সরচব 

স ান- 02-223357727 

সমাবাইল- 01711024294 

১২ ই.রপ.আই মা ও রশশুদের টিকা প্রোন করা হয় প্রেমবার সকান 

কাগজপত্র প্রদয়াজন সনই 

পরবতীদত ইরপআই 

রবভাগ কর্তযক প্রেত্ত 

টিকার কা য 

রবনা মূদল্য সিাদহ ০৩ রেন, ৮.৩০ ঘটিকা হদত ২.৩০ 

ঘটিকা পর্ যন্ত (শরন, সসাম ও বুধবার) 

উরিরখত রেদন োরয়ত্বপ্রাি 

কম যচারী: মানছুরা আক্তার, 

ইরপআই সর্করনরশয়ান 

স ান : 01922945592 

১৩ পথ্য সরবরাহ  াদয়র্ রিপ অনুর্ায়ী অন্তিঃ রবভাদগ ভরতযকৃত 

সরাগীদের পথ্য সরবরাহ করা হয় 

অন্তিঃরবভাগ সেদক 

সপ্রররত  াদয়র্ রিপ 

রবনা মূদল্য ভরতযকৃত সরাগীদের ভরতযর পর সেদক ছািপত্র 

সনয়া পর্ যন্ত সরাগীদের সময়মত পথ্য সরবরাহ 

করা হয় 

জনাব চন্দন কুন্ডু, পেবী - 

পুরষ্টরবে 

স ান নম্বর- 

01671121974 

       

 

২.২. আভযন্তরীন সসবা: 

ক্ররম

কনাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারি স্থান 

সসবার মূল্য ও 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্ব প্রাি 

কম যকতযা/ কম যচারী 

(নাম, পেবী, স ান 

নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ ২য়, ৩য়, ৪ে য সেণীর 

কম যকতয-কম যচারী 

রনদয়াগ। 

পে শূণ্য সাদপদক্ষ মন্ত্রনালয় সেদক ছািপত্র গ্রহন পূব যক 

পরত্রকায় রবজ্ঞরি প্রোদনর মােদম হাসপাতাদলর রনদয়াগ 

রবরধমালা এবাং প্রচরলত সরকারর রবরধ- রবধান 

অনুসরনপূব যক শূণ্য পদে সলাক রনদয়াগ করা হয়। 

কাগজপত্র 

রনদয়াগ রবরধমালা সমাতাদবক রশক্ষাগত ও 

অরভজ্ঞতার সনেপত্র এবাং পরত্রকায় প্রকারশত 

রনদয়াগ রবজ্ঞরি সমাতাদবক অন্যান্য কাগজপত্র। 

 

প্রারিস্থান 

আদবেনকারী। 

পরত্রকায় প্রকারশত 

রনদয়াগ রবজ্ঞরি 

সমাতাদবক রনধ যাররত 

মূল্যমাদনর ব্যাাংক 

ড্রা / সপ-অ যার/ 

সপাোল অ যার। 

১ বছর  



০২ ২য়, ৩য়, ৪ে য সেনীর 

কম যকতযা-

কম যচারীদের 

পদোন্নরত। 

পে শূণ্য সাদপদক্ষ হাসপাতাদলর রনদয়াগ রবরধমালা 

সমাতাদবক রবভাগীয় রনব যাচন ও পদোন্নরত করমটির 

সুপাররদশর রভরত্তদত পদোন্নরত প্রোন করা হয়। 

কাগজপত্র 

সারভযস বই, এরসআর,  

প্রারি স্থান 

প্রশাসন শাখা অর স। 

রবনা মূদল্য ৩ মাস  

০৩ ২য়, ৩য়, ৪ে য সেনীর 

কম যকতয-কম যচারীদের 

চাকুরীদত স্থায়ী 

করন। 

সরাসরর রনদয়াদগর সক্ষদত্র ২ বছর ও পদোন্নরতর সক্ষদত্র 

১ বছদরর রশক্ষানরবরসর সময়াে  সশদষ সদন্তাষজনক 

চাকুরীর রভরত্তদত চাকুরী স্থায়ী করা হয়। 

কাগজপত্র 

সারভযসবই, এরসআর, পুরলশ সভররদ দকশন 

ররদপার্ য প্রভৃরত। 

প্রারিস্থান 

সাংরিষ্ট অর স, পুরলশ কর্তযপক্ষ। 

রবনা মূদল্য ৭ রেন  

০৪ গৃহরনম যান/ গৃহ 

সমরামত/ 

সমার্রসাইদকল/ 

করম্পউর্ার/ 

বাইসাইদকল অগ্রীম 

ঋণ। 

আদবেনকারীর সাংরিষ্ট আদবেন পত্র ঋণ মঞ্জুরীর জন্য 

মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ করা হয় 

কাগজপত্র 

সাংরিষ্ট কম যচারীর আদবেনপত্র। 

 

প্রারিস্থান 

আদবেনকারী। 

রবনা মূদল্য ৩-৭ কার্ য রেবদসর 

মদে 

 

০৫ সাধারন ভরবষ্যত 

তহরবল হদত অগ্রীম 

মঞ্জুরর ও চুিান্ত 

উদত্তালন। 

আদবেনকারীর সাংরিষ্ট আদবেন পত্র ঋণ মঞ্জুরীর জন্য 

মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ করা হয় 

কাগজপত্র 

সাংরশষ্ট কম যচারীর আদবেনপত্র, একাউন্ট রিপ।  

রবনা মূদল্য ৫ রেন  

০৬ কম যকতযা-কম যচারীর 

রবরভন্ন প্রকার ছুটি। 

সাংরিষ্ট কম যকতযা-কম যচারীর আদবেদনর রভরত্তদত 

ননরমরক্তক, ঐরিক, সাধারণ ছুটি, কম যচারীদের অরজযত 

ছুটি মঞ্জুর করা হয়। কম যকতযাদের অরজযত ছুটির আদবেন 

পত্র মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ করা হয়। 

কাগজপত্র 

সাংরিষ্ট কম যচারীর আদবেনপত্র। 

প্রারিস্থান 

আদবেনকারী। 

রবনা মূদল্য ৫ রেন  

০৭ কম যকতযা-

কম যচাররদের সপনশন 

মঞ্জুরর। 

৩য় ও ৪ে য সেনীর কম যচারীদের আদবেদনর সপ্ররক্ষদত 

সপনশন মঞ্জুর করা হয় এবাং কম যকতযাদের সপনশন 

মঞ্জুররর জন্য আদবেন পত্র মন্ত্রণালদয়র সপ্ররণ করা হয়। 

কাগজপত্র 

 

১. রপআরএল গমদনর আদেদশর করপ। 

২. সপনশন আদবেদনর পূরনকৃত রনধ যাররত  রম 

৩. অর স কর্তযক প্রেত্ত 

৪. সশষ সবতদনর প্রতযয়নপত্র 

৫. না-োবী প্রতযয়নপত্র 

৬. আদবেনকারীর নমুনা ¯^াাক্ষর/ ৫ 

আঙ্গুদলর ছাপ 

৭. জাতীয় সনেপত্র 

৯. চাকরীবহী 

১০. সরকারর বাসভবদন বসবাস করদল বাসা 

হস্তান্তদরর প্রতযর্নপত্র।  

 

প্রারিস্থান 

সাংরিষ্ট অর স ও কম যকতযা-কম যচারী। 

রবনা মূদল্য স্বয়াং সম্পূণ য 

আদবেদনর ১৫ 

রেদনর মদে। 

 



০৮ কম যকতযা-

কম যচাররগদনর 

পাররবাররক সপনশন 

মঞ্জুরর। 

সাংরিষ্ট কম যচারীর পররবাদরর সকান সেদের আদবেদনর 

রভরত্তদত পাররবাররক সপনশন মঞ্জুর করা হয় 

কাগজপত্র 

১. পাররবররক অবসর ভাতার রনধ যাররত  রদম 

আদবেন 

২. মৃত্যয সনেপত্র 

৩. সপনশন পররদশাদধর আদেশবরহ ( রম নাং-

৫৮৮) 

৪.ওয়াররশগন কর্তযক ক্ষমতা প্রোদনর সনেপত্র 

৫.উত্তারারধকার সনে ও নন-ম্যাদরজ সনেপত্র 

৬.জাতীয়তার সনেপত্র 

৭.সশষ সবতদনর সনেপত্র 

৮.পাঁচ আঙ্গুদলর ছাপ ও নমুনা  স্বাক্ষর 

৯. রতন করপ পাসদপার্ য সাইদজর সতযারয়ত ছরব 

১০.জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত করপ। 

প্রারিস্থান 

সাংরিষ্ট অর স ও কম যকতযা-কম যচারী। 

রবনা মূদল্য স্বয়াংসম্পূণ য 

আদবেদনর ১৫ 

রেদনর মদে। 

 

৩. অরভদর্াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধরত: 

সসবা প্রারিদত অসন্তুষ্ট হদল োয়ীত্বপ্রাি কম যকতযার সদে সর্াগাদর্াগ করুন। রতরন সমাধান রেদত ব্যে য হদল রনদনাক্ত পদ্ধরতদত সর্াগাদর্াগ কদর আপনার সমো অবরহত করুন। 

ক্ররমক 

নাং 

কখন সর্াগাদর্াগ করদবন সর্াগাদর্াগদর ঠরকানা রনষ্পরত্তর সময়সীমা 

১ অর স সময় সকাল ৮.০০ হদত ২.৩০ 

র্ার মদে 

আবু আহমে রছদ্দীকী, এনর রস 

পররচালক 

স ানিঃ ২২৩৩৮৬৭০৮ 

ই-সমইল: geh@mopa.gov.bd  

২  রেন 

২ অর স সময় সকাল ৮.০০ হদত ২.৩০ 

র্ার মদে 

 া.  ারহানা রবনদত সমানাদয়ম 

আবারসক সাজযন 

সমাবাইল : 01920155971 

ই-সমইল:  

২  রেন 

 

৪. আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা   

ক্ররমক নাং প্ররতশ্রুরত/ কারিত সসবা প্রারির লদক্ষয করণীয় 

১ রনধ যাররত  রদম সম্পূন যভাদব পূরণকৃত আদবেন জমা প্রোন 

২ সঠিক মােদম প্রদয়াজনীয় র স পররদশাধ করা 

৩ সাক্ষাদতর জন্য রনধ যাররত সমদয়র পূদব যই উপরস্থত োকা। 

 


