
 

 

 সেবা েহজিকরণ ম্যানুয়াল 

 

সেবার নাম- সাধারণ চিচিৎসা অনুদান 

(General Medical Allowance) 
অজিদপ্তর/ দপ্তররর নাম: বাাংলাদদশ ির্ মিারী িল্যাণ ববার্ ম 

মন্ত্রণালয়/জবভারের নাম: িনপ্রশােন মন্ত্রণালয় 

১। অজিে সপ্রািাইল 

     ক) একনিরর অজিে 

প্রজিষ্ঠারনর নাম বাাংলা বাাংলাদদশ ির্ মিারী িল্যাণ ববার্ ম 

ইাংররজি Bangladesh Employees Welfare Board 

োংজিপ্ত BKKB 

অজিে প্রিারনর পদজব  মহাপজরচালক  জনয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় িনপ্রশােন মন্ত্রণালয় 

অজিরের োংখ্যা  ৯টি (প্রিান কার্ যালয় ও ৮টি জবভােীয় কার্ যালয়) 

িনবল ২৮২ িন  

 অজিরের ঠিকানা বাাংলাদদশ ির্ মিারী িল্যাণ ববার্ ম,  ১র্ ১২তলা সরিাচর অচিস ভবন (১১তলা), 

বসগুনবাচিিা, ঢািা।  

সর্াোরর্াে (ই-রমইল, 

সিান, িযাক্স) 

ই-রমইল: dg@bkkb.gov.bd সিান:+৮৮-০২-৪৯৩৪৯৩২৩, িযাক্স: +৮৮-০২-

৯৩৩৫৩৪৬   

র্ািায়ারির বণ যনা 

(গুেল ম্যাপেহ) 

ঢাকার সেগুনবাজেচায় অবজিি ১ম ১২ িলা ভবরনর ১১ িলায়(ঢাকা জবভােীয় কজমশনাররর কার্ যালয় ভবন) 

 

খ) অজিরের জভশন ও জমশন  

রূপিল্প (Vision): 

প্রজাতদের ির্ মিারীদদরদি বসবাপ্রদাদনর লদযে ববার্ মদি এিটি দয, যুদিাপদ ািী এবাং তথ্য-প্রযুচিসমৃদ্ধ িল্যাণমূলি প্রচতষ্ঠান 

চিদসদব িদে বতালা। 

অচভলযে  (Mission) 

িল্যাণমূলি চবচভন্ন বসবা প্রদাদনর র্াধ্যদর্ প্রজাতদের  ববসার্চরি িাদজ চনদ াচজত ববাদর্ মর এদি ারভুি সিল ির্ মিারী এবাং 

তাঁদদর পচরবারবদি মর আর্ মসার্াচজি চনরাপত্তা চবধাদন সিা তা প্রদান। 

 

ে) অজিরের পজরজচজি ও ছজব  

পজরজচজি: 
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প্রজাতদের িদর্ ম চনদ াচজত সিল ববসার্চরি ির্ মিতমা ও ির্ মিারী এবাং তাদদর পচরবারবদি মর আর্ ম-সার্াচজি চনরাপত্তা চবধানসি 

তৃণমূল প মাদ  অচধি িল্যাণ সাধদনর লদযে সাদবি সরিাচর ির্ মিারী িল্যাণ অচধদপ্তর ও ববার্ ম অব ট্রাচিজ (িল্যাণ তিচবল ও 

ব ৌর্বীর্া তিচবল)-দি এিীভূত িদর ২০০৪ সদন ১নাং আইদনর র্াধ্যদর্ বাাংলাদদশ ির্ মিারী িল্যাণ ববার্ ম িঠিত ি । জনপ্রশাসন 

র্েণালদ র সচিব সবারড যর সচয়ারম্যান এবাং মহাপজরচালক (১নাং সেডভুক্ত) সবারড যর প্রশােজনক প্রিান।  

সবারড যর ৩টি িহজবল : কল্যাণ িহজবল, সর্ৌথবীমা িহজবল এবাং সবাড য িহজবল (েরকাজর অনুদান)। 

ববাদর্ মর অনুদর্াচদত জনবল : জবজভন্ন সেজণর ২৮২টি (প্রিান কার্ যালয় ও ৮টি জবভােীয় অজিেেহ) 

সেবা-েহীিা:  

প্রিািরন্ত্রর করম য জনরয়াজিি সবোমজরক প্রায় ১১ লাখ ৮৫ হািার ও অবেরপ্রাপ্ত প্রায় ৬ লাখ ৭০ হািার এবাং স্বায়ত্ত্বশাজেি োংিার 

প্রায় ৭ হািারেহ েব যরমাট প্রায় ২০ লাখ কম যচারী এবাং িাঁরদর পজরবারবে য। 

সবারড যর সেবােমূহ:  

 র্াচসি িল্যাণ অনুদান (মাজেক ১,০০০/- হারর েরব যাচ্চ ১৫ বছর পর্ যন্ত - মৃি কম যচারীর পজরবাররক প্ররদয়); 

 ব ৌর্বীর্ার এিিালীন অনুদান (েরব যাচ্চ ১ লাখ টাকা - কম যকালীণ মৃত্যযবরণকারী কম যচারীর পজরবাররক প্ররদয়); 

 জটিল ও ব্য বহুল বরাদির চিচিৎসা অনুদান (চাকজর িীবরন েরব যাচ্চ ১ লাখ টাকা - কম যরি অবিায় কম যচারীরক প্ররদয়); 

 সাধারণ চিচিৎসা অনুদান (বছরর েরব যাচ্চ ২০,০০০/- টাকা - কম যচারী ও পজরবাররর েদস্যরদর অসুিিার িন্য প্ররদয় ); 

 ির্ মিারীদদর সন্তানদদর জন্য চশযাবৃচত্ত/জশিােহায়িা (২ েন্তারনর িন্য বছরর েরব যাচ্চ ৮,০০০/- সথরক েব যজনম্ন ২,৫০০/- টাকা); 

 দািন/অদন্তেচিচি ার অনুদান (৩০,০০০/- কম যকালীন মৃত্যযবরণকারী কম যচারীর পজরবাররক প্ররদয়); 

 অচিদস  াতা াদতর জন্য পচরবিন সুচবধা (সমাট ১২০টি বারের মাধ্যরম প্রায় ৮ হািার কম যচারীরক এ সুজবিা সদয়া হরে);  

 র্চিলাদদর জন্য িাচরিচর প্রচশযণ (কজিউটার ব্যাজেক, োজিকে জডিাইন, সেরেটাজররয়ল োইন্স, সেলাই, ব্লক, এমব্রয়ডারী, 

কনরিকশনাজর, িযাশন জডিাইন, জবউটিজিরকশন ও কযাটাজরাং); 

 বাজষ যক েীড়া প্রজিরর্াজেিা 

 

ঙ) সেবার িাজলকা 

মূল সেবা:  

নাং সেবার নাম সেবার পর্ যায় 

  অিম ও মৃি কম যচারীিদণর পজরবাররর িন্য ধারাবাচিি র্াচসি িল্যাণ অনুদান 
প্রিান কার্ যালয়েহ ৮টি জবভােীয় পর্ যায় 

  কম যচারীিদণর জনরির ও পজরবাররর েদস্যরদর িন্য সাধারণ চিচিৎসা অনুদান 
প্রিান কার্ যালয়েহ ৮টি জবভােীয় পর্ যায় 

  
অযর্, মৃি ও অবেরপ্রাপ্ত কম যচারীরদর েন্তানরদর িন্য চশযাবৃচত্ত  প্রিান কার্ যালয়েহ ৮টি জবভােীয় পর্ যায় 

  অযর্, মৃত ও অবসরপ্রাপ্ত ির্ মিারীর চনজ ও পচরবাদরর চনভ মরশীল সদস্যিদণর 

মৃত্যেদত দািন অনুদান  
প্রিান কার্ যালয়েহ ৮টি জবভােীয় পর্ যায় 

  
কম যচারী কম যরি অবিায় মৃত্যযবরণ কররল ব ৌর্বীর্ার এিিালীন অনুদান প্রিান কার্ যালয়েহ ৮টি জবভােীয় পর্ যায় 

  কম যরি সরিাচর ির্ মিারীর জটিল ও ব্য বহুল বরাদি চিচিৎসা অনুদান প্রিান কার্ যালয়, ঢাকা 

  
১১-২০ বেদর্র ির্ মিারীর (পূদব মর ৩  ও ৪র্ ম বেচণ) সন্তানদদর জন্য চশযাবৃচত্ত/ 

চশযাসিা তা 

প্রিান কার্ যালয়েহ ৮টি জবভােীয় পর্ যায় 

  
ির্ মরত অবস্থা  মৃত্যেবরণিারী সরিাচর ির্ মিারী ও তাঁর পচরবাদরর সদস্যিদণর 

মৃত্যেদত দািন অনুদান  

প্রিান কার্ যালয়েহ ৮টি জবভােীয় পর্ যায় 

  অজিরে েময়মি র্ািায়ারির িন্য স্টািবাস সুজবিা  ঢািা র্িানিরসি পার্শ্মবতী বজলা  এবাং 

জবভােীয় পর্ যাব  িট্টোর্, রাজশািী, খুলনা, 
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বচরশাল, চসদলট ও বজলা প মাদ  

রাঙার্াটিদত 

  মজহলারদররক িাচরিচর প্রচশযণ প্রদান 

 

প্রিান কার্ যালয়, ঢাকা, চট্টোম, রািশাহী, 

খুলনা ও বজরশাল। 

  সরিাচর ির্ মিারীদদর দ্বারা পচরিাচলত ক্লাব/িচর্উচনটি বসন্টাদরর জন্য বাচষ মি 

অনুদান 

প্রিান কার্ যালয়েহ ৭টি জবভােীয় পর্ যায় 

  ক্লাব/িচর্উচনটি বসন্টার সাংস্কার, সম্প্রসারণ ও সমরামরির জন্য অনুদান প্রিান কার্ যালয়েহ ৭টি জবভােীয় পর্ যায় 

অন্যান্য সেবােমূহ:  

  িল্যাণ অনুদারনর বদি া অর্ ম উদত্তালদনর জন্য অনুর্চত প্রদান   

  িল্যাণ অনুদারনর িার্ ম িাচরদ  বিদল/চবনি িদল নত্যন িার্ ম ইসুেিরণ   

  িল্যাণ অনুদারনর জন্য চনধ মাচরত ব্যাাংদির শাখা পচরবতমদনর অনুদর্াদন  

  িল্যাণ অনুদান েিদণর জন্য চনধ মাচরত প্রাপি/প্রাচপিা মৃত্যেবরণ িরদল পুনরা  

প্রাপি/ প্রাচপিা চনধ মারদণর অনুদর্াদন 

 

  েরকাজর ছুটির চদদন /অি টাইরম জপকজনক, জববাহ ও অন্যান্য োমাজিক অনুষ্ঠারন 

স্টািবাসগুরলা েরকাজর কম যচারীরদররক ভাড়ায় প্রদান 

 

  ঢাকার মজিজিল কজমউজনটি সেন্টার এবাং জবভােীয় পর্ যারয় চট্টোম, রািশাহী, খুলনার 

কজমউজনটি সেন্টারগুরলা জবজভন্ন োমাজিক অনুষ্ঠারন ভাড়ায় প্রদান 

 

 

২। সেবা সপ্রািাইল: োিারণ জচজকৎো ভািা প্রদান 

ি. বসবার প্রার্চর্ি ধারণা: 

 

েরকাজর কম যচারীরা সদরশর  প্রশােনর্রন্ত্রর  মূল চাজলকাশজক্ত। িাই  প্রিািরন্ত্রর সবোমজরক  করম য জনরয়াজিি 

কম যচারী ও িারদর পজরবাররর  েদস্যরদর আথ যোমাজিক জনরাপত্তা জবিারন  েহায়িা প্রদানেহ কম যচারীরদর অজিকির 

কল্যাণ োিনই  সবারড যর উরেশ্য ও লিয। সে  লিযরক োমরন সররখই  েরকার কম যচারীরদর কল্যাণারথ য ২০০৪ োরল  

১নাং আইরনর মাধ্যরম োরবক েরকাজর  কম যচারী কল্যাণ অজিদপ্তর  ও োরবক  সবাড য অব  ট্রাজিি-সক একীভূি করর 

বাাংলারদশ কম যচারী কল্যাণ সবাড য নারম একটি সবাড য েঠন  করা হয় । বাাংলারদশ কম যচারী কল্যাণ সবাড য প্রিান 

কার্ যালয়েহ সদরশর ৮টি জবভােীয় কার্ যালরয়র মাধ্যরম এ সেবা কার্ যেম বাস্তবায়ন  করর আেরছ। বাাংলারদশ  কম যচারী 

কল্যাণ সবারড যর সেবা কার্ যেরমর অন্যিম হরে োিারণ জচজকৎো অনুদান। এ সেবাপদ্ধজি  েহজিকররণ  আদ্যপান্ত  ত্যরল 

িরাই  এ পুজস্তকা প্রণয়রনর উরেশ্য।  

সরিাচর ও তাচলিাভুি স্বা ত্বশাচসত সাংস্থা  ির্ মরত, অযর্, অবসরপ্রাপ্ত, মৃত ির্ মিতমা ির্ মিাচরর চনজ ও পচরবাদরর 

সদস্যদদর জন্য প্রচত বছদর এিবার চিচিৎসা সািায্য চিদসদব ৪ র্াদসর মূল ববতদনর সর্পচরর্াণ সদব মাচ্চ টাাঃ ২০,০০০/- প্রদাদনর চবধান 

আদছ। ির্ মিতমা ির্ মিারীর ব স ৬৭ বছর প মন্ত এ সািায্য প্রদান িরা ি । 

খ. পূর্ব ের পদ্ধতির তিজাইন                                                                               

 নািচরি বসবার চববরণ-সাংবচলত বপ্রািাইল: 
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বসবা প্রদানিারী 

অচিদসর নার্ 

দাচ ত্বপ্রাপ্ত ির্ মিারী/ কজমটি বসবাপ্রাচপ্তর স্থান প্রদ াজনী  

সর্  

বাাংলাদদশ ির্ মিারী 

িল্যাণ ববার্ ম, ঢািা 

২টি িচর্টি িতৃমি পরীযা চনরীযা িদর চূোন্ত  

অনুদর্াদন প্রদান িরা ি । িচর্টি ২টি চনম্নরূপ: 

১. বাছাই িচর্টির সভার সুপাচরশ 

২. উপ-িচর্টির সভা   অনুদর্াদন 

বাাংলাদদশ ির্ মিারী িল্যাণ ববার্ ম, 

প্রধান িা মাল , ঢািাসি ৮টি 

চবভািী  িা মাল । 

৫৫ চদন 

বসবা প্রদাদনর সাংচযপ্ত 

চববরণ 

 

 

 

 প্রধান িা মালদ  আদবদনসমূি প্রাচপ্তর পর ির্ানুসাদর সিটও োদর এচিিরদণর র্াধ্যদর্ তাচলিা 

প্রণ ন এবাং ক্ষুদদবাতমা (SMS) এর র্াধ্যদর্ আদবদদনর চর্চজটাল র্াদ রী নম্বর, তাচরখ ও 

আদবদদন বিান ত্রুটি র্ািদল তা জাচনদ  বদ া ি  

 বাছাই িচর্টি িতৃমি আদবদনসমূি পরীযা চনরীযা িদর অর্ ম র্ঞ্জুচরর সুপাচরশ প্রদান িরা ি  

 র্িাপচরিালি, বাাংলাদদশ ির্ মিারী িল্যাণ ববার্ ম-দি সভাপচত িদর িঠিত উপিচর্টির সভা  

চূোন্ত অর্ ম র্ঞ্জুচর প্রদান এবাং ক্ষুদদবাতমা (SMS) এর র্াধ্যদর্ র্ঞ্জুচরকৃত অদর্ মর পচরর্াণ জাচনদ  

বদ া ি   

 বাছাই িচর্টি ও উপিচর্টির সভা অনুষ্ঠাদনর পর িা মচববরণী অনুদর্াদন, বিি চলখন ও তথ্যাচদ 

বরচজস্টাদর চলচপবদ্ধিরা, বিি স্বাযর, িরও াচর্ মাং ও বরচজচি জান মাল চলখন, বিি ইসুে িদর 

র্ািদ াদি আদবদনিারীর অচিদস বপ্ররণ িরা ি  

 চবভািী  িা মাল সমূদির িা মির্ সিটও োদরর আওতা  না আসা  প্রিচলত চন দর্ সাংচিি 

িচর্টির র্াধ্যদর্ এ িা মির্ সম্পাচদত ি  

 এ সাংিান্ত সিল তথ্য ববাদর্ মর ওদ বসাইট (www.bkkb.gov.bd) বর্দি জানা  া  

বসবা প্রাচপ্তর শতমাবচল 

 

 

 

 সরিাচর ও তাচলিাভুি ১৯টি স্বা ত্বশাচসত সাংস্থার ির্ মিারীর চনজ ও পচরবাদরর সদস্যদদর 

জন্য প্রচত বছদর এিবার চিচিৎসা সািায্য চিদসদব সদবাচ্চম টা: ২০,০০০/- প্রদান িরা ি    

 ির্ মিতমা ির্ মিারীর ব স ৬৭ বছর প মন্ত এ সািায্য প্রদান িরা ি  

 চনধ মাচরত আদবদন িরর্ নাং ০১ পূরণ িদর প্রদ াজনী  িািজপত্রাচদ সাংযুি িরত প্রধান 

িা মালদ র জন্য র্িাপচরিালি, বাাংলাদদশ ির্ মিারী িল্যাণ ববার্ ম, ১র্ ১২ তলা সরিাচর 

অচিস ভবন (১১তলা), বসগুনবাচিিা, ঢািা এবাং চবভািী  িা মালদ র জন্য চবভািী  উপ-

পচরিালি বরাবদর বপ্ররণ িরদত ি  

 িরদর্র চনধ মাচরত স্থাদন ির্ মিতমা ির্ মিারীর অচিস িতৃমপদযর স্বাযরসি নার্যুি চসল প্রদান 

 চিচিৎসার ২(দুই) বছদরর র্দধ্য সািাদয্যর আদবদন িরদত িদব 

প্রদ াজনী  িািজপত্র 
1. আদবদন বপ্ররদণর জন্য অো ন পত্র; 

2. র্ািারী ব্যবস্থাপদত্রর এবাং চরদপাদট মর মূলিচপ ; 

3. ব্যবস্থাপত্র অনু া ী ঔষধ িদ র মূল ভাউিার ; 

4. চক্লচনি বা িাসপাতাদল ভচতম িদ  র্ািদল চক্লচনি বা িাসপাতাদলর মূল ছােপত্র; 

5.  াবতী  খরদির চিসাব সাংবচলত স্বাযরযুি ব্য  চববরণী ; 

6. চবদদদশ চিচিৎসা িরা িদল চবদদশ ির্দনর অনুর্চত পত্র; 

7. ভাই/দবান বা চপতা/র্াতার বযদত্র চনভ মরশীলতার প্রতে নপত্র; 

8. জাতী  পচরি পদত্রর সতোচ ত িদটািচপ; 

9. এি (১)িচপ পাস মদপাট ম সাইদজর ছচব। 

প্রদ াজনী  চি /ট্যাক্স /

আনুষাংচিি খরি 

এজন্য বিান চি প্রদ াজন ি  না।  

সাংচিি 

আইন/চবচধ/নীচতর্ালা 

বাাংলাদদশ ির্ মিারী িল্যাণ ববার্ ম আইন, ২০০৪ এবাং বাাংলাদদশ ির্ মিারী িল্যাণ ববার্ ম (তিচবলসমূি 

পচরিালনা ও রযণাদবযণ) চবচধর্ালা ২০০৬ অনু া ী। 
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গ. সাধারণ তিতিৎসা অনুদার্নর পূর্ব ের প্রর্সস ম্যাপ 

চনচদ মি বসবা বপদত 

ব্যর্ ম িদল পরবতী 

প্রচতিারিারী ঊর্ধ্মতন 

ির্ মিতমা 

প্রধান িা মালদ  - পচরিালি(প্রশাসন)/র্িাপচরিালি 

চবভািী  িা মালদ  – উপপচরিালি/র্িাপচরিালি 

বসবা 

প্রদান/ 

প্রাচপ্তর 

বযদত্র 

অসুচবধা

সমূি 

ি) 

নািচরি 

প মা  

িল্যাণ ববাদর্ মর সিল বসবা সম্পদিম বসবাপ্রার্ীিণ  পুদরাপুচর অবচিত নন 

খ) 

সরিাচর 

প মা  

 িাচিদার ত্যলনা  বাদজট অপ্রত্যল 

 প্রদ াজনী  জনবদলর অভাব  

 আদবদদনর সঠিিতা  ািাই িরার জন্য Employee Identification এর চনচর্ত্ত 

Employee Database  না র্ািা   ািাই-এ সর্স্যা 
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আরবদন দাজখল P : আরবদনকারী

P : জডজি

T : ২-৩  ন্টা
মহাপজরচালক ক যক জেনকরণ

ডাইরী করর পজরচালসকর জনকট সপ্ররণ 

P : পজরচালক

T : ১ জদন

২

· িাপ োংখ্যা : ৫০ 

· েি ক্ত িনবল : ১৯ িন

· েময় : ৫৫ জদন

োিারণ জচজকৎো অনুদান :  রব যর পদ্ধজি

পজরচালক(প্রশােন ও কল্যাণ) ক যক জেন করণ

P : জপএ   জডজি

T : ৪-৫  ন্টা

উপপজরচালক ক যক জেন করর শাখায় সপ্ররণ 
P : জডজড

T : ১ জদন

P : ইউজডএ/এলজডএ

T : ৩-৪ জদন

েিটওয়যার সথরক আরবদনেমূরহর িাজলকা জপ্রন্টকরণ

আরবদনকারীর সমাবাইল সিারন  রদবািযা 

এর মাধ্যরম  টি িাজনরয় সদয়া হয়

আপজত্ত ি আরবদনেমূহ আলাদা করা হয়

আপজত্ত ি আরবদরনর অনু রল জচঠি প্রণয়ন

অজিোর ক যক আপজত্তর জচঠি স্বাির 

আপজত্তর জচঠি ইসুয করা

 আরবদনকারীর ইনিররমশন কজপ ডারক 

সপ্ররণ 

আপজত্তর ইসুয ি জচঠি িান যালভূক্ত করর 

আরবদনকারীর দপ্তরর সরজিজ  ডারক সপ্ররণ 

 আরবদনকারীর অজিে সথরক জচঠির িবাব 

কল্যাণ সবারড য সপ্ররণ

                

        

P : আরবদনকারী

P : ইউজডএ/

এলজডএ

T : ১ জদন

P : ইউজডএ/

এলজডএ

T : ৩-৪ জদন

P : ইউজডএ/

এলজডএ

T : ১ জদন

বাছাই কজমটির  েভা অনুষ্ঠারনর েময় জনি যাররণর ি  নজথ 

উপপজরচালক(প্র: ও ক:) এর জনকট সপ্ররণ 

উপপজরচালক(প্র: ও ক:) স্বাির করর পজরচালক(প্র: ও ক:) এর 

জনকট সপ্ররণ

পজরচালক(প্র: ও ক:) েভার েময় জনি যারণ ও নজথ স্বাির করর 

উপপজরচালক এর জনকট সপ্ররণ

P : এও

T : ১ জদন

১

৩

৫

৬

৫৬

ি াজদ এজ করর আরবদনকারীর সমাবাইল সিারন  রদবািযার 

মাধ্যরম আরবদন েহরণর ডারয়রী ন র ও িাজরখ অবজহিকরণ

উপপজরচালক(প্র: ও ক:) নজথ স্বাির করর প্রশােজনক অজিোররর 

জনকট সপ্ররণ

খেড়া সনাটিশ  িজর করর নজথ উপপজরচালক(প্র: ও ক:) এর জনকট 

সপ্ররণ 

উপপজরচালক(প্র: ও ক:) ক যক বাছাই কজমটির েভার সনাটিশ 

স্বাির করণ

সনাটিশ ইসুয করর েকল েদস্যরক জবিরণ

বাছাই কজমটির েভায় 

েঠিক আরবদরনর অনু রল ম জরর সুপাজরশ 

করর এবাং অে ন য আরবদরন

 আপজত্ত সদয়া হয়। 

৪

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

P : এও

T : ১ জদন

P : ইউজডএ/

এলজডএ

T : ৩-৪  ন্টা

P : ইউজডএ/

এলজডএ

T : ৩-৪  ন্টা

P : ইউজডএ/এলজডএ

T : ৪-৫  ন্টা

P : এও

T : ৩-৪  ন্টা

P : পজরচালক

T : ৩-৪  ন্টা

P : জডজড

T : ৩-৪  ন্টা

P : জডজড

T : ৩-৪  ন্টা

P : জডজড

T : ২-৩  ন্টা

P : ইউজডএ/এলজডএ

T : ৭ জদন

P : কজমটি

T : েভাকালীন েমরয়

চলমান
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১৭

েভার কার্ যজববরণী  িজর করর নজথ উপিাপন

উপপজরচালক(প্র: ও ক:) নজথ স্বাির করর পজরচালক(প্র: ও ক:) এর জনকট সপ্ররণ

পজরচালক(প্র: ও ক:) কার্ যজববরণী ও নজথ স্বাির করর উপপজরচালক(প্র: ও ক:) এর জনকট 

সপ্ররণ

নজথ উপপজরচালক(প্র: ও ক:) স্বাির করর প্রশােজনক অজিোর এর জনকট সপ্ররণ

উপ-কজমটির েভার িাজরখ ও েময় জনি যাররণর িন্য নজথ উপপজরচালক(প্র: ও ক:) এর জনকট 

সপ্ররণ 

উপপজরচালক(প্র: ও ক:) ক যক নজথ স্বাির

পজরচালক(প্র: ও ক:) ক যক নজথ স্বাির

উপকজমটির েভাপজি মহাপজরচালক ক যক েভার িাজরখ ও েময় প্রদান

পজরচালক ক যক নজথ স্বাির

১৮

১৯

২০

২১

২২

২৩

২৪

২৫

২৬

P : এও

T : ২ জদন

P : জডজড

T : ১-২ জদন

P : পজরচালক

T : ১ জদন

P : জডজড

T : ২-৩  ন্টা

P : এও

T : ১ জদন

P : জডজড

T : ২-৩  ন্টা

P : পজরচালক

T : ২-৩  ন্টা

P : জডজি

T : ২-৩  ন্টা

P : পজরচালক

T : ২-৩  ন্টা

কজমটির েকল েদস্যেণ ক যক িাজলকায় স্বাির করণ 
P : কজমটির েদস্যেণ

T : ১ জদন

সুপাজরশ ি অথ য এজ  করর এবাং আরবদরনর আপজত্ত িাজনরয় আরবদনকারীর জনকট 

 রদবািযা সপ্ররণ
১৬

P : ইউজডএ/এলজডএ

T : ১-২ জদন

চলমান
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২৭

২৯

উপপজরচালক(প্র: ও ক:) এর স্বািররর পর নজথ প্রশােজনক অজিোর এর জনকট সপ্ররণ

উপকজমটির েভার  খেড়া সনাটিশ  িজর করর নজথ উপপজরচালক(প্র: ও ক:) এর জনকট সপ্ররণ 

কজমটির েকল েদস্যেণ ক যক িাজলকায় স্বাির করণ

উপপজরচালক(প্র: ও ক:) ক যক নজথ স্বািরকরণ

উপকজমটির েভায় 

অথ য ম জর প্রদান

পজরচালক(প্র: ও ক:) ক যক নজথ স্বািরকরণ

মহাপজরচালক ক যক েভার কার্ যজববরণী ও নজথ স্বাির করর পজরচালক(প্র: ও ক:) এর 

জনকট সপ্ররণ 

উপপজরচালক(প্র: ও ক:) ক যক উপকজমটির েভার সনাটিশ স্বাির করণ

সনাটিশ ইসুয করর েকল েদস্যরক জবিরণ

ম জর ি অরথ যর পজরমাণ িাজনরয় আরবদনকারীসক  রদবািযা 

সপ্ররণ

পজরচালক(প্রশােন ও কল্যাণ) এর স্বািররর পর উপপজরচালক(প্র: ও ক:) 

এর জনকট সপ্ররণ

উপপজরচালক(প্র: ও ক:)  ক যক নজথ স্বাির করর প্রশােজনক অজিোর এর জনকট সপ্ররণ

ম রী ি টাকার সচক সলখা হয়

সচরকর ন রেহ ি াবলী সরজি ারর জলজপবদ্ধ করা

সচক স্বািররর োংজ   নজথরি ও সরজি ারর প্রশােজনক অজিোর এর স্বাির

সচক স্বািররর নজথরি উপপজরচালরকর স্বাির 

সচক স্বািররর োংজ   নজথরি এবাং সচরক 

পজরচালরকর স্বাির

সচক স্বািররর োংজ   নজথরি এবাং সচরক মহাপজরচালরকর স্বাির

সচক সপ্রররনর িন্য িরওয়াজড যাং সলটার প্রণয়ন 

িরওয়াজড যাং সলটার প্রশােজনক অজিোসরর স্বাির

িরওয়াজড যাং সলটার (সচক েহ) ইসুয করা

কম যচারীর অজিরে িরওয়াজড যাং সলটাররর মাধ্যরম সচক সরজিজ  করর সপ্ররণ 

আরবদনকারীর ঠিকানায় একটি ইনিররমশন কজপ সরজিজ  করর সপ্ররণ।

৩০

৩১

৩২

েভার কার্ যজববরণী  িজর করর নজথ উপপজরচালক(প্র: ও ক:) এর জনকট সপ্ররণ ৩৩

৩৪

৩৫

৩৬

৩৭ ৩৮

৩৯

৪০

৪১

৪২

৪৩

৪৪

৪৫

৪৬

৪৭

৪৮

৪৯

৫০

P : জডজড

T : ২-৩  ন্টা

P : এও

T : ১ জদন

P : জডজড

T : ২-৩  ন্টা

P : ইউজডএ/এলজডএ

T : ৭ জদন

P : কজমটি

T : েভাকালীন েমরয়

P : জডজড

T : ১ জদন

P : পজরচালক

T : ১ জদন

P : জডজি

T : ১ জদন

P : জডজড

T : ২-৩  ন্টা

P : এও

T : ৩-৪ জদন

P : জহোব রিক

T : ১-২ জদন

P : এও

T : ১ জদন

P : জডজড

T : ১ জদন

P : পজরচালক

T : ২ জদন

P : জডজি

T : ২ জদন

P : ইউজডএ/এলজডএ

T : ৩-৪ জদন

P : এও

T : ১ জদন

P : ইউজডএ/এলজডএ

T : ২-৩ জদন

P : ইউজডএ/এলজডএ

T : ১-২ জদন

P : ইউজডএ/এলজডএ

T : ১-২ জদন

P : কজমটির েদস্যেণ

T : ১ জদন

P : এও

T : ২ জদন

P : সপ্রাোমার

T : ১-২  ন্টা

সশষ

২৮

 

ঘ. পূর্ব ের পদ্ধতির তবর্েষণ                                                                                          

১ সাধারণ তিতিৎসা অনুদান প্রতিয়ার পূর্ব ের ধাপ                                                                                          
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সসবা প্রদার্নর 

ধাপ 

বণ েনা 

  চনধ মাচরত আদবদন িরর্ পূরণ িদর এবাং আদবদদনর সদি প্রদ াজনী  িািজপত্র সাংযুি িদর ির্ মিারীর অচিস এর এিটি 

িরও াচর্ মাং বলটাদরর র্াধ্যদর্ আদবদন দাচখল 

  র্িাপচরিালি িতৃমি আদবদনপত্র দশ মন ও অনুস্বাযর প্রদান 

  র্িাপচরিালদির চপএ িতৃমি বরচজস্টাদর এচি িদর পচরিালি (প্রশাসন) এর চনিট বপ্ররণ 

  পচরিালদির চপএ িতৃমি বরচজস্টাদর এচি িদর উপপচরিালি (প্রশাসন) এর চনিট বপ্ররণ 

  উপপচরিালি (প্রশাসন) িতৃমি আদবদন দশ মন ও অনুস্বাযর িদর সাংচিি শাখা  বপ্ররণ 

  অচিস সিিারী িতৃমি আদবদনসমূি বরচজস্টাদর চলচপবদ্ধিরণ 

  আদবদনসমূদির তথ্যাচদ িচম্পউটাদর এচির িদর তাচলিা প্রণ ন এবাং আদবদন চর্চজটাল র্া চর নম্বর ও তাচরখ জাচনদ  

আদবদনিারীর বর্াবাইল বিাদন ক্ষুদদবাতমা (SMS) বপ্ররণ  

  বাছাই িচর্টির সভা অনুষ্ঠাদনর সর্  চনধ মারদণর জন্য নচর্ উপপচরিালি (প্রশাসন) এর চনিট উপস্থাপন 

  উপপচরিালি (প্রশাসন) িতৃমি স্বাযরাদন্ত নচর্ পচরিালি (প্রশাসন) এর চনিট উপস্থাপন  

  পচরিালি (প্রশাসন) িতৃমি সভার সর্  চনধ মারণ ও নচর্ স্বাযর িদর উপপচরিালি এর চনিট বপ্ররণ 

  উপপচরিালি (প্রশাসন) এর স্বাযরাদন্ত নচর্ প্রশাসচনি অচিসাদরর চনিট বিরত বববববব 

  প্রশাসচনি অচিসার িতৃমি বাছাই িচর্টির সভার খসো বনাটিশ ততচর িদর নচর্ উপপচরিালি (প্রশাসন) এর চনিট 

উপস্থাপন 

  উপপচরিালি (প্রশাসন) িতৃমি বাছাই িচর্টির সভার বনাটিশ স্বাযর  

  অচিস সিিারী িতৃমি বনাটিশ ইসুে িদর সিল সদস্যদি চবতরণ 

  বাছাই িচর্টির সভাপচত পচরিালি (প্রশাসন) এর সভাপচতদত্ব অনুচষ্ঠত সভা  আদবদনসমূি পরীযা-চনরীযা িদর 

স্ব াংসম্পূণ ম আদবদদনর অনুকূদল অর্ মর্ঞ্জুচরর সুপাচরশ প্রদান 

  সুপাচরশকৃত অর্ ম সিটও োদর এচি; অসম্পূণ ম আদবদদনর চবষ  জাচনদ  আদবদনিারীর বর্াবাইল বিাদন ক্ষুদদবাতমা 

(SMS) বপ্ররণ 

  বাছাই িচর্টির সভার তাচলিা  সিল সদস্যিণ িতৃমি স্বাযর 

  িা মচববরণী ততচর িদর নচর্ উপপচরিালি(প্রশাসন) এর চনিট উপস্থাপন  

  উপপচরিালি (প্রশাসন) এর স্বাযরদন্ত পচরিালি(প্রশাসন) এর চনিট নচর্ উপস্থাপন 

  পচরিালি (প্রশাসন) িতৃমি িা মচববরণী অনুদর্াদন ও নচর্ স্বাযরাদন্ত উপপচরিালি(প্রশাসন) এর চনিট সিরি প্রদান 

  উপপচরিালি(প্রশাসন) এর স্বাযরদন্ত নচর্ প্রশাসচনি অচিসার এর চনিট সিরি প্রদান 

  উপিচর্টির সভার তাচরখ ও সর্  চনধ মারদণর জন্য উপপচরিালি(প্রশাসন) এর চনিট নচর্ উপস্থাপন 

  উপপচরিালি(প্র ও ি) িতৃমি নচর্ স্বাযর িদর পচরিালি (প্রশাসন) এর চনিট বপ্ররণ 

  পচরিালি(প্র ও ি) এর স্বাযরদন্ত নচর্ র্িাপচরিালদির চনিট উপস্থাপন 

  উপিচর্টির সভাপচত র্িাপচরিালি িতৃমি সভার তাচরখ ও সর্  চনধ মারণাদন্ত পচরিালি (প্রশাসন) এর চনিট নচর্ সিরি 

প্রদান 

  পচরিালদির স্বাযদরর পর নচর্ উপপচরিালি(প্রশাসন) এর চনিট সিরি প্রদান 

  উপপচরিালি(প্রশাসন) এর স্বাযদরর পর নচর্ প্রশাসচনি অচিসার এর চনিট সিরি প্রদান 

  প্রশাসচনি অচিসার িতৃমি উপিচর্টির সভা আিবাদনর জন্য খসো বনাটিশ ততচর িদর নচর্ উপপচরিালি(প্রশাসন) এর 

চনিট উপস্থাপন 

  উপপচরিালি (প্রশাসন) িতৃমি উপিচর্টির সভার বনাটিশ স্বাযর  

  উপিচর্টির সভার বনাটিশ ইসুে িদর সিল সদস্যদি চবতরণ 

  উপিচর্টির সভা  সুপাচরশকৃত আদবদদনর অনুকূদল অর্ ম র্ঞ্জুচর প্রদান 

  িচর্টির সিল সদস্যিণ িতৃমি তাচলিা  স্বাযর 

  প্রশাসচনি অচিসার িতৃমি উপিচর্টির সভার খসো িা মচববরণী ততরী িদর নচর্ উপপচরিালি(প্রশাসন) এর চনিট 

উপস্থাপন 

  উপপচরিালি(প্রশাসন) িতৃমি নচর্ স্বাযর িদর পচরিালি(প্রশাসন ও িল্যাণ) এর চনিট উপস্থাপন 

  পচরিালি (প্রশাসন) এর স্বাযরাদন্ত নচর্ র্িাপচরিালদির চনিট উপস্থাপন 

  উপিচর্টির সভাপচত র্িাপচরিালি িতৃমি সভার িা মচববরণী ও নচর্ স্বাযরাদন্ত পচরিালি (প্রশাসন) এর চনিট বিরত 

প্রদান  

  পচরিালি (প্রশাসন) এর স্বাযদরর পর নচর্ উপপচরিালি(প্রশাসন) এর চনিট বিরত প্রদান 
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  উপপচরিালি (প্রশাসন) এর স্বাযরাদন্ত নচর্ প্রশাসচনি অচিসার এর চনিট বিরত প্রদান 

  র্ঞ্জুচরকৃত অদর্ মর পচরর্াণ জাচনদ  আদবদনিারীর বর্াবাইল বিাদন ক্ষুদদবাতমা (SMS) বপ্ররণ 

  প্রশাসচনি অচিসার িতৃমি র্ঞ্জুরীকৃত অদর্ মর বিি চলখন 

  চিসাবরযি িতৃমি বিদির নম্বরসি তথ্যাবলী বরচজস্টাদর চলচপবদ্ধিরণ  

  বিি স্বাযদরর  জন্য উপস্থাচপত সাংচিি নচর্দত ও বরচজিাদর প্রশাসচনি অচিসার এর স্বাযর 

  বিি স্বাযদরর  জন্য উপস্থাচপত সাংচিি নচর্দত উপপচরিালদির স্বাযর  

  বিি স্বাযদরর  জন্য উপস্থাচপত সাংচিি নচর্দত এবাং বিদি পচরিালদির স্বাযর  

  বিি স্বাযদরর  জন্য উপস্থাচপত সাংচিি নচর্দত এবাং বিদি র্িাপচরিালদির স্বাযর  

  বিি বপ্ররদণর জন্য আদবদনিারীর অচিস িতৃমপয বরাবদর িরও াচর্ মাং বলটার ততচর 

  প্রশাসচনি অচিসার িতৃমি িরও াচর্ মাং বলটার স্বাযর  

  িরও াচর্ মাং বলটার (দিিসি) ইসুে 

  অনুদাদনর বিি বরচজচি র্ািদ াদি ির্ মিারীর অচিদস বপ্ররণ  

  র্ািদ াদি আদবদনিারীর ঠিিানা  অনুচলচপ বপ্ররণ  

 

 

২ সাধারণ তিতিৎসা অনুদার্নর জন্য পূর্ব ে সে সমস্ত িাগজপত্র দাতখল িরর্ি হর্িা 

 

1. আদবদন বপ্ররদণর জন্য ির্ মিারীর অচিস িতৃমপদযর অো ন পত্র; 

2. র্ািারী ব্যবস্থাপদত্রর এবাং বর্চর্দিল বটস্ট চরদপাদট মর মূলিচপ; 

3. ব্যবস্থাপত্র অনু া ী ঔষধ িদ র মূল ভাউিার; 

4. চক্লচনি বা িাসপাতাদল ভচতম িদ  র্ািদল চক্লচনি বা িাসপাতাদলর মূল ছােপত্র; 

5.  াবতী  খরদির চিসাব সাংবচলত স্বাযরযুি ব্য চববরণী; 

6. চবদদদশ চিচিৎসা িরা িদল চবদদশ ির্দনর অনুর্চত পত্র; 

7. ভাই/দবান বা চপতা/র্াতার বযদত্র চনভ মরশীলতার প্রতে নপত্র; 

8. জাতী  পচরি পদত্রর সতোচ ত িদটািচপ; 

9. এি (১)িচপ পাস মদপাট ম সাইদজর ছচব। 

 

 

৩ সাধারণ তিতিৎসা অনুদান প্রতিয়ার সের্ত্র পূর্ব ের অসুতবধাসমূহ 

 

(ক) সেবা প্রাপ্তির সেত্র নাগপ্তরক অসুপ্তবধােমূহ: 

1. সেবার প্রাপ্যতা এবং সকান অপ্তিত্ে আত্বদন দাপ্তিল করত্ত হত্ব সে েম্পত্কে অঞতাতা  

2. িরর্টি জটিল ও বে চছল; 

3. আদবদদনর সদি িী িী িািজপত্র দাচখল িরদত িদব বস সম্পদিম সুস্পিভাদব চনদদ মশনা চছল না; 

4. বসবাপ্রার্ীদদর আদবদদনর অবস্থা সম্পদিম  র্া র্ভাদব অবচিত না িরার িারদণ চভচজট সাংখ্যা ও খরি ববচশ 

িদতা;  

5. িরদর্র সদি ছচবসি ৯ ধরদনর িািজ সাংযুি িরদত িদতা, িরদর্ জাতী  পচরি পত্র নম্বর উদেখ র্ািা েত্েও জাতী  
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পচরি পদত্রর সতোচ ত িচপ দাচখল িরদত িদতা; 

6. িরদর্র চনধ মাচরত স্থাদন ির্ মিারীর অচিস িতৃমপদযর স্বাযরসি নার্যুি চসল প্রদাদনর ব্যবস্থা র্ািা েত্েও আদবদনপত্র 

অো ন পদত্রর র্াধ্যদর্ পাঠাদত িদতা;  

7. অনুত্মাদত্ন দীর্ েসূপ্তরতার কারত্ে অনুদান সেত্ত প্তবলম্ব হত্তা। 

 

 

(ি) সেবা প্রদাত্নর সেত্র েরকাপ্তর েয োত্ের অসুপ্তবধােমূহ: 

1. িল্যাণ ববাদর্ মর বসবা সম্পদিম বসবাপ্রার্ীিণ অবচিত নন, বসবা প্রদাদনর চবষদ   র্া র্ প্রিারণার অভাব প্তিল; 

2. অেম্পূে ে আত্বদন দাপ্তিল করাে আত্বদনেত্র তত্ের র্ািপ্ততথতেগত লত্লর কারত্ে অর্ েমঞ্জুপ্তর প্রদাত্ন প্তবলম্ব 

হত্তা  

3. প্রধান িা মাল  এবাং চবভািী  িা মালরয়র অনুদান ম ররর িমিার পাথ যরকযর কাররণ  বষম্য জছল (চিচিৎসা 

ব্য  ৪০,০০০ এর ববচশ িদল প্রধান িা মালদ  আদবদন িরদত িদতা এবাং প্রধান িা মাল  িদত চিদসদব সদব মাচ্চ 

২০,০০০ অনুদান প্রদান িরা িদতা। পযান্তদর চবভািী  িা মাল  িদত চিদসদব সদব মাচ্চ ১০,০০০ অনুদান প্রদান 

িরা িদতা);  

4. দে জনবর্লর অভাব তিল; 

5. সাংচিি আইন ও চবচধর্ালা সম্পচিমত জটিলতা তিল;  

6. অনুদর্াদন প্রচি া  সর্  ববচশ লািত চবধা  আদবদন দাচখদলর পর অনুদর্াদদনর পূব ম প মন্ত আদবদনিারীদি 

এিাচধিবার প্রধান িা মালদ  আসদত িদতা; 

7. বার্জট অপ্রতুল হওয়ায় সারা সদর্ে প্রাপ্ত সিল আর্বদন তনষ্পতি িরা সম্ভব িদতা না, সপতডিং সের্ি ব দতা এবিং আতে েি 

মঞ্জুতরর পতরমাণও অপ্রতুল। 

 

 

 

৪  সাধারণ তিতিৎসা অনুদান প্রতিয়ার সের্ত্র িযাটাগতর অনুসার্র পূর্ব ের সমস্যার তবর্েষণ 

 

সমস্যার সেত্র/ 

িযাটাগতর 

সমস্যার বণ েনা 

১। আর্বদনপত্র/ িথ্য/ 

উপাি/ফরম/ফরর্মট/ 

প্রিযয়নপত্র/তরর্পাট ে/ 

সরতজস্টার ইিযাতদ 

চনধ মাচরত আদবদন িরর্ সাংিান্ত 

 ফরম সিংগ্রর্হর জন্য িল্যাণ সবার্ি ের প্রধান ও তবভাগীয় িাে োলর্য়, তিতস অতফর্স এবিং তবতভন্ন সজলা পে োর্য়র 

অতফস আসর্ি হর্িা;  

 চনধ মাচরত আদবদন িরদর্ প্রদ াজনী  তদথ্যর পাশাপাচশ ববশ চিছু অপ্রদ াজনী  তথ্য িাও া িদতা; 

 িরদর্র চনধ মাচরত স্থাদন ির্ মিারীর অচিস িতৃমপদযর স্বাযরসি নার্যুি চসল প্রদাদনর ব্যবস্থা র্ািা সদেও 

আদবদনপত্র অো ন পদত্রর র্াধ্যদর্ পাঠাদত িদতা; 

 সাংযুি িািজপত্র :  

(ি) জাতী  পচরি পদত্রর সতোচ ত িদটািচপ : িরদর্ জাতী  পচরি পত্র নম্বর উদেখ র্ািা সদত্বও জাতী  

পচরি পদত্রর সতোচ ত িচপ দাচখল িরদত িদতা; 

(খ) চবদদদশ চিচিৎসা িরা িদল চবদদশ ির্দনর অনুর্চত পত্র: 
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(ঘ) র্ািারী ব্যবস্থাপদত্রর এবাং বর্চর্দিল বটস্ট চরদপাদট মর মূলিচপ: আদবদনিারীদি চিচিৎসা পরবতী িাদল  

র্ািাদরর িাদছ  াও ার প্রদ াজন িদল মূল ব্যবস্থাপত্র বদখাদত ি  এবাং ঔষধ িদ র সর্  ব্যবস্থাপত্র প্রদ াজন 

ি  চবধা  মূল ব্যবস্থাপত্র বিি জর্া চদদত আেিী প্তিত্লন না।   

 

২। আর্বদন দাতখল 

সিংিান্ত 

িাির্োর্গ আবর্দন সপ্ররর্ণর তনর্দ েেনা োির্লও আর্বদনিারী অর্নি সময় প্রধান িা মাল  ও চবভািী  িাে োলর্য় 

সেরীর্র এর্স আর্বদনপত্র দাতখল ির্র োর্িন। অনুদর্াদন প্রচি া  সর্  ববচশ লািা  আদবদন দাচখদলর পর  

অনুদর্াদদনর পূব ম প মন্ত আদবদনিারী এিাচধিবার প্রধান িা মাল  ও চবভািী  িা মালদ  এদস আবদদদনর অবস্থা 

সম্পমদি বখাঁজ চনদতন।  

৩। সসবার ধাপ বর্াট ৫০টি ধাদপ চূোন্ত অনুদর্াদন িদতা  াদত অদনি সময় নষ্ট হর্িা।  

৪। সমৃ্পক্ত জনবল 
· সবার্ি ের প্রধান িা মালদ  র্িাপচরিালি প মন্ত এবাং চবভািী  িাে োলর্য় উপপতরিালি পে েন্ত সে সিল জনবল 

সম্পৃক্ত - অতফস সহায়ি, অতফস সহিারী, তহসাব রেি, িতম্পউটার অপার্রটর, প্রোসতনি অতফসার 

(িল্যাণ),  তহসাব রেণ িম েিিো (িল্যাণ িহতবল), উপপতরিালি (প্রোসন), পতরিালি (প্রোসন) এবিং 

মহাপতরিালি । এিাড়া বািাই িতমটির্ি ২জন ও উপিতমটির্ি 4 জন তভন্ন দপ্তর্রর সদর্স্যর সম্পৃক্তিা তিল। 

· দে জনবর্লর অভাব - দে জনবর্লর অভাব; ফর্ল িাটা এতির্ি অর্নি ভুল সের্ি ব দতা; 

৫। সির্ি স্বােরিারী/ 

অনুর্মাদর্নর সর্ে 

সমৃ্পক্ত ব্যাতক্ত 

চূোন্ত অনুদর্াদদনর পর বিদি দুইজন ির্ মিতমা, উপপচরিালি (প্রোসন) এবিং মহাপতরিালি, স্বাের ির্রন।  

৬। তনভেরেীলিা 
 বািাইিতমটি ও উপিতমটির্ি িল্যাণ সবাি ে ব্যতিি অন্যান্য মন্ত্রণালর্য়র আরও 6 জন সদস্য রর্য়র্িন। তবর্েষ 

ির্র আর্বদন বািাই িরর্ি ১ জন সমতির্িল অতফসারসহ তভন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তর্রর ২ জন িম েিিো বািাই 

িতমটির সদস্য।  ব্যস্তিা সহতু সিল সময় িতমটির সিল সদস্যর্ি এিসর্ে পাওয়া িঠিন হর্িা।  

 বার্জট অপ্রতুল হওয়ায় সিল আর্বদন তনষ্পতি িরা সম্ভব হয় না, সপতডিং সের্ি োয় এবিং আতে েি মঞ্জুতরর 

পতরমাণও অপ্রতুল। ফর্ল আর্বদনিারী পরবিী িার্ল আর্বদন িরর্ি আগ্রহ হাতরর্য় বিলদতন। 

৭। তবতধ/আইন/প্রজ্ঞাপন 

ইিযাতদ 

 আদবদনিারীর িত খরি িদল িত আচর্ মি সিা তা পাদবন এ চবষদ  সুচনচদ মি  চনদদ মশনা চছল না। 

  প্রধান িা মাল  ও চবভািী  িা মাল  িদত প্রদানকৃত সাধারণ চিচিৎসা অনুদান এর পচরর্াদণ তবষম্য চছল; 

আদবদনিারীদদর চিচিৎসা ব্য  ৪০,০০০ এর ববচশ িদল প্রধান িা মালদ  আদবদন িরদত িদতা এবাং প্রধান 

িা মাল  িদত সাধারণ চিচিৎসা অনুদান চিদসদব সদব মাচ্চ ২০,০০০ এবাং চবভািী  িা মাল  িদত সদব মাচ্চ ১০,০০০ 

প্রদান িরা িদতা।   

৮। অবিাঠার্মা বাাংলাদদশ ির্ মিারী িল্যাণ ববাদর্ মর চনজস্ব অচিস ভবন বনই। ির্ মিারীদদর বসার ও আদবদনপত্র রাখার জা িার 

স্বল্পতা রদ দছ।  

৯। সরিি ে/ িথ্য উপাি 

সিংরেণ 

সিল িাে োলর্য় ব্যবহৃি সরতজস্টারসমূহ, িাতলিা, তরর্পাট ে, িাতহি িথ্য িি সিন্দ্রীয়ভার্ব প্রদি এিই ফরম্যাট 

অনুসরণ ির্র এিই িাটার্বইর্জ সিংরেণ িরা সের্ি পার্র।  

১০। অন্যান্য 
 িল্যাণ ববাদর্ মর বসবা সম্পদিম প্রজাতদের ির্ মিারীিণ অবচিত চছদলন না, বসবাপ্রদাদনর চবষদ   র্া র্ প্রিারণার 

অভাব প্তিল; 

 আদবদদনর সঠিিতা  ািাই ও তদ্বততা পচরিাদরর জন্য কম যচারী েনারক্তর চনচর্ত্ত Employee 

Database  না র্ািা   ািাই-এ সর্স্যা ি  

 

ঙ. বতমর্ান পদ্ধচতর চর্জাইন 

 

৪.১  সাধারণ তিতিৎসা অনুদান প্রতিয়ার সের্ত্র বিেমান পদ্ধতির বণ েনা 



 

 

 সেবা েহজিকরণ ম্যানুয়াল 

সমস্যার সেত্র/ 

িযাটাগতর 

বতেমান পদ্ধতির বণ েনা সুফল 

১। আর্বদনপত্র/ িথ্য-

উপাি/ ফরম/ফরর্মট/ 

প্রিযয়নপত্র/তরর্পাট ে/ 

সরতজস্টার ইিযাতদ 

১. অপ্রদ াজনী  তথ্যাচদ বাদ চদদ  িরর্ সিচজিরণ িদর 

ওদ বসইদট আপদলার্ িরা িদ দছ 

২. আদবদনপত্র পাঠাদত অো ন পদত্রর প্রদ াজন বনই, 

িরদর্র চনধ মাচরত স্থাদন ির্ মিারীর অচিস প্রধাদনর প্রতে ন 

এবাং স্মারি নম্বর বলখার ব্যবস্থা রাখা িদ দছ; 

৩. িরদর্র এিটি িলাদর্ জাতী  পচরি পত্র নম্বর 

উদেখ র্ািদব চবধা  জাতী  পচরি পদত্রর সতোচ ত 

িচপ বাদ বদ া িদ দছ; 

৪. চবদদদশ চিচিৎসা েিদণর বযদত্র চবদদশ ির্দনর অনুর্চত 

পত্র দাচখদলর ব্যবস্থা বাদ বদ া িদ দছ: 

৫. দাচখলী  র্ািারী ব্যবস্থাপত্র ও বর্চর্দিল বটস্ট 

চরদপাদট মর িদটািচপ অচিস প্রধান/ দাচ ত্বপ্রাপ্ত ির্ মিতমা 

িতৃমি সতোচ ত িদর দাচখল িরদত িদব। পরবতী িাদল 

িদলাআপ চিচিৎসার জন্য প্রদ াজন ি  চবধা  মূল 

ব্যবস্থাপদত্রর পচরবদতম িদটািচপ অচিস প্রধান/ দাচ ত্বপ্রাপ্ত 

ির্ মিতমা িতৃমি সতোচ ত িদর দাচখদলর ব্যবস্থা রাখা 

িদ দছ:  

১.আর্বদনিারীগণ সহর্জ ফরম পূরণ িরর্ি 

পারর্ব। িার্দর সময় ও খরি বাঁির্ব।  

২. অো নপদত্রর ঝার্মলা সের্ি সরহাই 

পার্বন। 

 

 

৩. তথ্য ও দচললাচদ ির্ চদদত িদে; 

 

 

 

 

৪. দাচখলী  র্ািারী ব্যবস্থাপত্র সঠিি চি না 

তা িল্যাণ ববাদর্ মর পদয  ািাই িরা সম্ভব 

ন । আদবদনিারীর সাংচিি অচিস িতৃমপয 

এটি সতো ন িদর তা চনচিত িরদত পাদর। 

আদবদনিারী িদলাআপ চিচিৎসার জন্য মূল 

ব্যবস্থাপত্র চনদজর িাদছ সাংরযণ িরদতও 

পারদব।   

২। আর্বদন দাতখল 

সিংিান্ত 

ফরম সিংগ্রর্হর জন্য িল্যাণ সবার্ি ের অতফর্স আসর্ি হর্ব 

না, ওর্য়বসাইট সের্ি ফরম সিংগ্রহ িরা োর্ে।  

আর্বদনিারীর সময় ও খরি হ্রাস সপর্য়র্ি। 

দূরবিী স্থার্ন বসবাসরি আর্বদনিারীর িষ্ট 

লাঘব হর্ে। 

৩। বসবার ধাপ 
৫০টি ধাদপ অনুদর্াদন িদত ৫৫ চদন সর্  লািত, 

বতমর্াদন ৬টি ধাদপ ৩০ চদদন অনুদর্াদন প্রদান িরা 

ি ; 

ির্ সর্দ  বসবা প্রদান িরা  াদে; 

 

৪। সম্পৃি জনবল ১.  অনুদর্াদদনর পর অনুদাদনর অর্ ম Electronic Fund 

Transfer (EFT) এর র্াধ্যদর্ বসবাপ্রার্ীর ব্যাাংি চিসাদব 

সরাসচর বপৌৌঁদছ বদ া িদে। বিি বলখা ও তথ্যাচদ 

বরচজিাদর চলচপবদ্ধ িরা, বিি স্বাযর, িরও াচর্ মাং ও 

বরচজচিকৃত র্াদি বপ্ররদণর লদযে জান মাল বলখা, বিি ইসুে 

িদর র্ািদ াদি আদবদনিারীর অচিদস বপ্ররণ, ইতোচদ 

িা মির্ সম্পাদদনর প্রদ াজন িদে না। 

1. িদল ের্ ঘণ্টা ির্ লািদছ; 

2. জনবদলর সম্পৃিতাও ির্দছ; 

3. সদব মাপচর আদবদনিারীর TCV হ্রাস 

পাদে। 

5| স্বােরিারী/ 

অনুর্মাদর্নর সর্ে 

সম্পৃক্ত ব্যতক্ত 

Electronic Fund Transfer (EFT) পদ্ধচত িালু িরা  

বিদি উপপতরিালি (প্রোসন) এবিং মহাপতরিালি এর 

স্বাের িরার প্রর্য়াজন হর্ে না।  

 জনবদলর সম্পৃিতা িদর্দছ,   
 সময় ও ব্যয় হ্রাস সপর্য়র্ি। 

৬। তনভ েরেীলিা 
১. বািাই ও উপিতমটির্ি িল্যাণ সবাি ে ব্যতিি অন্যান্য 

দপ্তর্রর সিংতেষ্টিা ির্াদনার িন্য কজমটি পুনে যঠন করা 

িদ দছ। এর সর্ে সিংতেষ্ট তবতধ ও আইন সিংর্োধর্নর 

জন্যও প্রস্তাব সপ্ররণ িরা হর্য়র্ি।  

২. সবার্ি ের বার্জর্ট বরাদ্দ বৃতদ্ধর লর্েয  

১. ির্ সর্দ  বসবা প্রদান িরা  াদব; 

 

২. সাহায্য মঞ্জুতরর পতরমাণ বৃতদ্ধ পার্ব 



 

 

 সেবা েহজিকরণ ম্যানুয়াল 

 ি) সরিারী ির্ মিারীিদণর িল্যাণ তিচবদলর িাঁদার 

পচরর্াণ বৃচদ্ধর প্রস্তাব বপ্ররণ িরা িদ দছ। 

 খ) ববাদর্ মর আ  বৃচদ্ধর জন্য িচর্উচনটি বসন্টারগুদলা 

সাংস্কারিরণ, বদািানঘর ততচরসি চিছু পদদযপ বন া 

িদ দছ।  

 

 

৩. সসবাপ্রােীগণ আর্বদন িরর্ি উৎসাতহি 

হর্বন 

৭। তবতধ/আইন/প্রজ্ঞাপন 

ইিযাতদ 

১. বসবা চবদিন্দ্রীিরণ িরা িদ দছ; 

২. প্রধান িা মাল  ও চবভািী  িা মাল  িদত প্রদানকৃত 

সাধারণ চিচিৎসা অনুদান এর পচরর্াদণ তবষম্য দূর িদর 

প্রধান িা মাল  এবাং চবভািী  িা মাল  িদত সাধারণ 

চিচিৎসা অনুদান চিদসদব সদব মাচ্চ ২০,০০০ র্ঞ্জুচর প্রদান 

িরা িদে। 

৩. চিচিৎসা ব্যদ র ওপর চনভ মর িদর অনুদাদনর এিটি িার 

চনধ মারণ িরা িদ দছ। 

৪. সাধারণ চিচিৎসা অনুদান সিজীিরণ সাংিান্ত এিটি 

পচরপত্র ০৮/০৩/২০১৬ তাচরদখ জাজর িরা িদ দছ।  

৫. এর সদি সম্পমচিত  চবচধ ও আইন সাংদশাধদনর জন্য 

প্রস্তাব বপ্ররণ িরা িদ দছ।  

 এদত প্রধান িা মালদ র িাদজর িাপ 

িদর্দছ; 

 চবভািী  প মাদ র বসবাপ্রার্ীিণ 

িল্যাণ ববাদর্ মর সাংচিি চবভািী  

িা মাল  বর্দিই সদবাচ্চম িাদর অনুদান 

পাদেন; 

 

 

 

 

 সিল বসবাপ্রার্ী এিই িাদর সািায্য 

পাদেন; 

 

৮। অবিাঠার্মা 
১. বাাংলাদদশ ির্ মিারী িল্যাণ ববাদর্ মর ির্ মিারীদদর বসার 

ও আদবদনপত্র রাখার স্থানাভাব রদ দছ চবধা  চদলকুশা  

চনজস্ব অচিস ভবন চনর্ মাদণর উদযাি েিণ।  

২. িাদজর উপদ ািী ন  এরূপ িচম্পউটার, চপ্রন্টার ও 

আনুষচিি  েপাচত অদিদজা বঘাষণা িরা িদ দছ এবাং 

নত্যন িচম্পউটার, চপ্রন্টার ও আনুষচিি  েপাচত িদ র 

উদযাি েিণ িরা িদ দছ।   

১. ির্ মিারীিণ ভাল পতরর্বে সপর্ল িার্দর 

চনিট বর্দি ভাদলা িাজ পাও া  াদব।  

 

 

৯। সরিি ে/ িথ্যপত্র 

সিংরেণ 

সিল িাে োলর্য় ব্যবহৃি সরতজস্টারসমূহ, িাতলিা, তরর্পাট ে, 

োতিি ির্থ্যর জন্য সিন্দ্রীয়ভার্ব প্রদি এিই িি অনুসরণ 

ির্র এিই িাটার্বইর্জ সিংরেণ িরার উর্যাগ সনয়া 

হর্য়র্ি। আইতসটি সিংতেষ্ট জনবল তনর্য়াগ প্রদার্নর িাে েিম 

িলর্ি োর্ি সিল তবভাগীয় িাে োলর্য় িথ্যপ্রযুতক্ত 

ব্যবহার্রর মাধ্যর্ম অনুদান িাে েিম পতরিালনা িরা োয়।   

১.মানসম্পন্ন িথ্য সিংরেণ সম্ভব হর্ব।  

২.সদর্ের সিল তবভার্গর িথ্যাতদ  

সিন্দ্রীয়ভার্ব এিই িাটার্বইজ-এ সিংরতেি 

হর্ব। 

১০। অন্যান্য ১.িল্যাণ ববাদর্ মর বসবা িা মির্ সম্পদিম ির্ মিারীিণদি 

অবচিত িরার জন্য প মাপ্ত প্রিার প্রিারণার প্রদ াজন। এ 

লদযে সিল সরিাতর অতফর্স পত্র সোগার্োগ/ তলফর্লট/ 

ব্রুতেওর িাতপর্য় তবিরণ এবিং িকুর্মন্টাতর তিতর ির্র 

তমতিয়ায় প্রিার্রর িাে েিম সনয়া হর্য়র্ি। র্াঠ প মাদ  সভা/ 

বসচর্নার/ ির্ মশালা আদ াজন িদর ির্ মিারীদদর সদিতনতা 

বৃচদ্ধর উদযাি বন া িদ দছ। 

২. Employee Identification এর লদযে অর্ ম 

চবভাদির বপ-চিদক্সশন এর র্াটাদবইজটি ব্যবিাদরর জন্য 

পত্রদ ািাদ াি িরা িদে।  

১. ির্ মিতমা ির্ মিারীিণ বসবা সম্পদিম 

অবচিত িদল বসবা পাও ার জন্য আদবদন 

িরদব। 

২. প্রকৃত ির্ মিারীিণ তাদদর প্রাপ্যতা বর্দি 

বচিত িদবন না এবাং ভূ া আদবদনিারীর 

সনাি িরা সম্ভব িদব। 
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৪.২ অনুদান প্রতিয়া সহতজিরর্ণর সুতনতদ েষ্ট প্রস্তাবনা 

 

1. িরর্ সিজীিরণ িদর অপ্রদ াজনী  তথ্যাচদ বাদ চদদ  এিটি সিজ আদবদন িরর্ ততচর িরা িদ দছ।  

2. ফরম সিংগ্রর্হর জন্য িল্যাণ সবার্ি ের অতফর্স আসর্ি হর্ব না, ওর্য়বসাইট সের্ি তবনা মূর্ল্য ফরম সিংগ্রহ িরা োর্ব। 

3. আদবদনপত্র পাঠাদত অো ন পদত্রর প্রদ াজন বনই, িরদর্র চনধ মাচরত স্থাদন ির্ মিতমা ির্ মিারীর অচিস প্রধাদনর প্রতে দনর 

এবাং স্মারি নম্বর প্রদাদনর ব্যবস্থা রাখা িদ দছ। 
4. দাচখলী  দচললাচদ ির্াদনা িদ দছ। 

5. র্ািারী ব্যবস্থাপত্র ও বটস্ট চরদপাদট মর িদটািচপ অচিস প্রধান/দাচ ত্বপ্রাপ্ত ির্ মিতমা িতৃমি সতোচ ত িদর দাচখদলর ব্যবস্থা 

রাখা িদ দছ। দাচখলী  র্ািারী ব্যবস্থাপত্র সঠিি চি না তা িল্যাণ ববাদর্ মর পদয  ািাই িরা সম্ভব ন , তাই আদবদনিারীর 

সাংচিি অচিস িতৃমপয সতো ন িদর তা চনচিত িরদত পাদর এবাং আদবদনিারী িদলাআপ চিচিৎসার জন্য মূল ব্যবস্থাপত্র 

চনদজর িাদছ সাংরযণও িরদত পারদবন।   

6. অনুদর্াদদনর ধাপ ৫০টি বর্দি িচর্দ  ৬টি বত আনা িদ দছ।  

7. অনুদর্াদদনর সর্  ৫৫ চদন বর্দি িচর্দ  বাচষ মি ির্ মসম্পাদন চুচি অনু া ী ৩০ ির্ মচদবদস িচর্দ  আনা িদ দছ। 

8.  অনুদর্াদদনর পর র্ঞ্জুচরকৃত অর্ ম Electronic Fund Transfer (EFT) এর র্াধ্যদর্ বসবাপ্রার্ীর ব্যাাংি চিসাদব সরাসচর বপৌৌঁদছ 

বদও ার উদযাি বন া িদ দছ। িদল বিি বলখা ও তথ্যাচদ বরচজিাদর চলচপবদ্ধ িরা, বিি স্বাযর, িরও াচর্ মাং ও বরচজচি 

র্াদি বপ্ররদণর লদযে জান মাল বলখা, বিি র্ািদ াদি আদবদনিারীর অচিদস বপ্ররণ, ইতোচদ িাদজর প্রদ াজন িদব না। বিি 

িাচরদ   াও া চিাংবা এিজদনর বিি অন্যজদনর ব্যাাংি এিাউদন্ট জর্া বদও ার সম্ভাবনা র্ািদব না।  এদত জনবদলর 

সম্পৃিতা ির্দব এবাং ির্ সর্দ  আদবদনিারী তার িাচিত অনুদান বিান চবরম্বনা ছাোই বপদ   াদবন।  

9. সাধারণ চিচিৎসা অনুদান বসবা চবদিন্দ্রীিরণ িরা িদ দছ। 

10. প্রধান িা মাল  ও চবভািী  িা মাল  িদত প্রদানকৃত সাধারণ চিচিৎসা অনুদান এর পচরর্াদণ তবষম্য দূর িদর আদবদনিারীদদর 

চিচিৎসা ব্য  চনচব মদশদষ প্রধান িা মাল  এবাং চবভািী  িা মাল  িদত সাধারণ চিচিৎসা অনুদান চিদসদব সদব মাচ্চ ২০,০০০ 

প্রদান িরা িদে। পূদব ম এ অনুদর্াদন র্ঞ্জুদর চবভািী  িা মালদ র যর্তা চছল সদবাচ্চম ১০,০০০ টািা। 

11. চিচিৎসা ব্যদ র ওপর চনভ মর িদর অনুদাদনর এিটি িার চনধ মারণ িরা িদ দছ। 

12. ববাদর্ মর বাদজদট বরাদ্দ বৃচদ্ধর লদযে ির্ মিারীিদণর িল্যাণ তিচবদল প্রদদ  িাঁদার পচরর্াণ বৃচদ্ধর প্রস্তাব বপ্ররণ িরা িদ দছ 

এবাং ববাদর্ মর আ  বৃচদ্ধর উরদ্যাে সনয়া হরয়রছ। ববাদর্ মর আ  বৃচদ্ধ িদল অনুদাদনর পচরর্াণও বৃচদ্ধ িরা সম্ভব িদব। 

13. সাধারণ চিচিৎসা অনুদান সিজীিরণ সাংিান্ত এিটি পচরপত্র ০৮/০৩/২০১৬ তাচরদখ জাজর িরা িদ দছ। 

14. বাাংলাদদশ ির্ মিারী িল্যাণ ববাদর্ মর চনজস্ব অচিস ভবন চনর্ মাদণর উদযাি েিণ িরা িদ দছ।  

15. অচতপুরাতন িচম্পউটার, চপ্রন্টার ও আনুষচিি  েপাচত অদিদজা বঘাষণা িরা িদ দছ এবাং নত্যন িচম্পউটার, চপ্রন্টার ও 

আনুষচিি  েপাচত িদ র উদযাি েিণ িরা িদ দছ। 

16. সিল িাে োলর্য় ব্যবহৃি সরতজস্টারসমূহ, িাতলিা, তরর্পাট ে, োতিি ির্থ্যর জন্য সিন্দ্রীয়ভার্ব প্রদি এিই িি ট অনুসরণ ির্র এিই 

িাটার্বইর্জ সিংরেণ িরার উর্যাগ গ্রহণ িরা হর্য়র্ি এবিং আইতসটি সিংতেষ্ট জনবল তনর্য়াগ প্রদান ির্র সিল তবভাগীয় িাে োলর্য় 

িথ্যপ্রযুতক্ত ব্যবহার্রর মাধ্যর্ম অনুদান িাে েিম পতরিালনা িরার উর্যাগ গ্রহণ িরা হর্য়র্ি।   

17. িল্যাণ ববাদর্ মর বসবা িা মির্ সম্পদিম প্রজাতদের ির্ মিারীিণদি অবচিত িরার জন্য প মাপ্ত প্রিার প্রিারণার লদযে সিল 

সরিাতর অতফর্স পত্র সোগার্োগ/ তলফর্লট/ ব্রুতেওর িাতপর্য় তবিরণ এবিং িকুর্মন্টাতর তিতর ির্র তমতিয়ায় প্রিার্রর িাে েিম গ্রহণ 

িরা হর্য়র্ি। এিাড়া মাঠ পে োর্য় সভা/ সসতমনার/ ওয়ািেেপ আর্য়াজন ির্র িম েিারীগর্ণর সর্িিনিা বৃতদ্ধর উর্যাগ সনওয়া হর্ব।  

18. সিল অনুদান িা মিদর্র বযদত্র কম যচারী েনাক্ত করার জন্য অর্ মচবভাদির বপ-চিদক্সশন র্াটাদবইজ ব্যবিার িরার জন্য 

উদযাি েিণ িরা িদব। 

৪.৩ অনুদান প্রতিয়ার বিেমান পদ্ধতির প্রর্সসম্যাপ: 
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আরবদন  েহণ P : প  েহণ শাখা

ি াজদ এজ র মাধ্যরম িাজলকা প্রণয়ন, আরবদন 

েহরণর ডারয়জর ন র ও িাজরখ িাজনরয় 

আরবদনকারীর সমাবাইরল স্বয়াংজেয়ভারব  রদবািযা 

(SMS) সপ্ররণ
২

· িাপ োংখ্যা : ০৬ 

· েি ক্ত িনবল : ১৫ িন

· েময় : ৩০ জদন

োিারণ জচজকৎো অনুদান: েহিী ি পদ্ধজি

P : ইউজডএ/এলজডএ

T : ১ জদন

১

৩

৫

৬

ম জর ি অথ য EFT এর মাধ্যরম সপ্র ররণর িন্য 

এডভাইে সলটার োংজ   ব্যাাংরক সপ্ররণ  

বাছাই কজমটির েভায়  

আরবদনেমূহ পরীিা-জনরীিা করর

েঠিক আরবদরনর অনু রল ম জরর

সুপাজরশ এবাং অে ন য 

আরবদরন আপজত্ত প্রদান

৪

সশষ

P : ইউজডএ/এলজডএ

T : ৭ জদন

P : বাছাই কজমটি

T : ৭ জদন

উপকজমটির েভায় বাছাই

 কজমটির সুপাজরশ ি আরবদরনর 

অনু রল  ড়ান্ত অথ য ম জর প্রদান

P : উপ কজমটি

T : ৮ জদন

P : ইউজডএ/এলজডএ, মহাপজরচালক

T : ৭ জদন

েভার কার্ যজববরণী অনুরমাদন ও ম জর ি অরথ যর 

পজরমাণ িাজনরয় আরবদনকারীর সমাবাইল সিারন 

 রদবািযা সপ্ররণ  

 



 

 

 সেবা েহজিকরণ ম্যানুয়াল 

চ. তুলনামূলি তবর্েষণ 

৫.১ TCV (Time, Cost & Visit) অনুসার্র সাধারণ তিতিৎসা অনুদান এর পূর্ব ের ও বিেমান 

পদ্ধতির তুলনামূলি তবর্েষণ 

 

সেত্র পূত্ব ের পদ্ধতি বতেমান পদ্ধতি 

সময়(Time) ৫৫ তদন ৩০ তদন 

খরি(Cost) ব্যতক্ত – নাগতরর্ির সিান খরি সনই। 

দপ্তর - ২৫,০০০.০০ (অপার্রেনাল খরি)। 

ব্যতক্ত – নাগতরর্ির সিান খরি সনই। 

দপ্তর - ২২,০০০.০০ (অপার্রেনাল খরি)। 

তভতজট(Visit) ৪-৫ বার শূন্য 

ধাপ(Steps) ৫০ টি ৬ টি 

জনবল(HR) 1৩জন + ২টি িতমটির্ি আর্রা ৬জন=১৯জন 1১ + ২টি িতমটির্ি আর্রা ৪জন=১৫জন  

সসবা প্রাতপ্তর স্থান 

(Access 

Point) 

 

প্রধান িাে োলয় ও ৭টি তবভাগীয় িাে োলয় 

৮প্রধান িাে োলয় ও ৭টি তবভাগীয় িাে োলয় 

দাচখলী  িািজপত্র  ৯টি িািজ  ৫ টি িািজ  

 

৫.২ পূর্ব ের ও বিেমান পদ্ধতির গ্রাতফিযাল তুলনা: 

 

 

 

 

 

 

Series1

, 1, ৫৫

Series1

, 2, ৩০

Series1, 

1, ৫০

Series1, 

2, ৬

ধাপ(Steps) সর্ (Time)(চদন) 

(Steps) 
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 ৬. িািজপ  অনুোরর  রব যর ও বিযমান পদ্ধজির ত্যলনা 

চনধ মাচরত আদবদন িরর্ পূরণ িদর ব  সর্স্ত িািজপত্র সাংযুি িরদত ি :  

পূত্ব ের ব্যবস্থাে বতেমান ব্যবস্থাে 

1. আদবদন বপ্ররদণর জন্য অো ন পত্র; 

2. র্ািারী ব্যবস্থাপদত্রর এবাং বটস্ট চরদপাদট মর মূলিচপ ; 

3. ব্যবস্থাপত্র অনু া ী ঔষধ িদ র মূল ভাউিার ; 

4. চক্লচনি বা িাসপাতাদল ভচতম িদ  র্ািদল চক্লচনি বা 

িাসপাতাদলর মূল ছােপত্র; 

5.  াবতী  খরদির চিসাব সাংবচলত স্বাযরযুি ব্য চববরণী ; 

6. চবদদদশ চিচিৎসা িরা িদল চবদদশ ির্দনর অনুর্চত পত্র; 

7. ভাই/দবান বা চপতা/র্াতার বযদত্র চনভ মরশীলতার 

প্রতে নপত্র; 

8. জাতী  পচরি পদত্রর সতোচ ত িদটািচপ; 

9. এি (১)িচপ পাস মদপাট ম সাইদজর ছচব। 

 

1. র্ািারী ব্যবস্থাপদত্রর এবাং বটস্ট চরদপাদট মর সতোচ ত িচপ 

(অচিস প্রধান অর্বা দাচ ত্বপ্রাপ্ত ির্ মিতমা িতৃমি সতোচ ত); 

2. ব্যবস্থাপত্র অনু া ী ঔষধ িদ র মূল ভাউিার (অচিস প্রধান 

অর্বা দাচ ত্বপ্রাপ্ত ির্ মিতমা িতৃমি প্রচতস্বাযচরত); 

3. জিজনক বা হােপািারল ভজিয হরয় থাকরল জিজনক বা 

হােপািারলর মূল ছাড়প ; 

4. ভাই, ববান, চপতা, র্াতার বযদত্র চনভমরশীলতার প্রতে নপত্র; 

5. খরদির চিসাবচববরণী (আদবদনিারীর স্বাযরসি)। 

 

 

৭. বাস্তবায়ন পতরিল্পনা  

৭.১. পতলতস সার্পাট ে, প্রোসতনি, প্রতেেণ, আতে েি, অবিাঠার্মা ও অন্যান্য 

ক. পজলজে োরপাট য  

সাধারণ চিচিৎসা অনুদান সেবা েহিীকরণ প্রস্তাবনা েীজমি আকারর বাস্তবায়রনর িন্য বাাংলারদশ কম যচারী কল্যাণ সবারড যর োংজ ট 

আইন-জবজি পজরবিযন করার প্ররয়ািন হয়জন। িরব কম যচারীেরণর কল্যাণ িহজবরলর চাঁদা ও অনুদারনর পজরমাণ বৃজদ্ধর লরিয আইন ও 

জবজিরি প্ররয়ািনীয় োংরশািনী অআনার িন্য ইরিামরধ্য প্রস্তাব সপ্ররণ করা হরয়রছ। 

খ. প্রশােজনক  

১৯

১৫

বর্তমা

ন

পদ্ধ

তর্পূর্ব তর

পদ্ধ

তর্

Series1, 
1, 

২৫০০০

Series1, 
2, 

২২০০০

জনবল খরি(Cost) টািা  
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১.  সাধারণ চিচিৎসা অনুদান বসবাপদ্ধচত েহিীকররণর চবষ টি ও সিজ িরর্টি ১৮/০১/২০১৬ তাচরদখ অনুচষ্ঠত বাাংলারদশ কম যচারী 

কল্যাণ সবারড যর ২৩িম সবাড য েভায় অনুরমাজদি হরয়রছ; 

২.  সাধারণ চিচিৎসা অনুদান বসবা চবদিন্দ্রীিরণ িদর পচরপত্র িদ দছ; 

৩.  সাধারণ চিচিৎসা অনুদান এর পচরর্াদণ তবষম্য দূর িদর প্রধান িা মাল  ও চবভািী  িা মাল  িদত সদব মাচ্চ ২০,০০০ প্রদাদনর চবধান 

রাখা িদ দছ; 

৩. চিচিৎসা ব্যদ র ওপর চনভ মর িদর অনুদাদনর এিটি িার চনধ মারণ িরা িদ দছ; 

৪.  জবজভন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তররর প্রজিজনজি ও সিকরহাল্ডাররদর েরে  ২৫/০২/২০১৬ িাজররখ একটি মিজবজনময় েভা অনুজষ্ঠি হরয়রছ;  

৫.  ০৮/০৩/২০১৬ তাচরদখ বাাংলাদদশ ির্ মিারী িল্যাণ ববাদর্ মর সাধারণ চিচিৎসা অনুদান বসবাপদ্ধচত সিজীিরণ সাংিান্ত এিটি পচরপত্র 

জাচর িরা িদ দছ; 

৬. অন্য মন্ত্রণালয়/দপ্তররর ওপর জনভ যরজশলিা কমারনার লরিয সাধারণ চিচিৎসা অনুদান আবদদন বাছাই এ র্ঞ্জুচর প্রদান সাংিান্ত কজমটি 

পুনে যঠন করা হরয়রছ এবাং পুনে যঠিি কজমটির কার্ যেম ১লা জুলাই ২০১৬ সথরক    হরয়রছ;   

৭. সাধারণ চিচিৎসা অনুদাদনর পচরর্াণ এবাং ির্ মিারীিদণর িল্যাণ তিচবদলর িাঁদা বৃচদ্ধর এর সদি সম্পমচিত চবচধ ও আইন 

সাংদশাধদনর জন্য প্রস্তাব বপ্ররণ িরা িদ দছ; 

৮. আরবদনকারীর েঠিকিা র্াচাইরয়র িন্য অর্ ম চবভাদির বপ-চিদক্সশন র্াটাদবইজটি ব্যবিার িরার জন্য পত্রদ ািাদ াি িরা িদে; 

এবাং 

৯. আেি ২০১৬ সথরক সচরকর পজরবরিয EFT এর মাধ্যরম অনুদারনর অথ য েরােজর আবরদনকারীর ব্যাাংক জহোরব সপ্ররণ করা হরে।  

ে. প্রজশিণ  

েহিীকরণ কার্ যেম বাস্তবায়রনর কম যচারীেণরক প্ররয়ািনীয় প্রজশিণ প্রদান করা হরয়রছ।  

 . আজথ যক 

এেজপএে প্রস্তাবনা বাস্তবায়রন বাাংলারদশ কম যচারী কল্যাণ সবারড যর অজিজরক্ত সকান অথ য ব্যয় হয়জন।  

ঙ. অবকাঠারমা 

প্রস্তাবনা বাস্তবায়রন বাাংলারদশ কম যচারী কল্যাণ সবারড যর জবদ্যমান অজিে েরঞ্জাম ব্যবহার করায় অজিজরক্ত সকান ই ইপরমন্ট/ আইজেটি 

অবকাঠারমা েয় করা প্ররয়ািন হয়জন।  

চ. েহজিকরণ কম য পজরকল্পনার নমুনা  

সেবাপদ্ধজি েহজিকরণ উরদ্যারের অাংশ জহরেরব ইরিামরধ্য সবারড যর কজমটির েদস্যেরণর মিামি েহণ ও পদ্ধজির েমস্যােমূহ জচজিি 

করর সুপাজরশমালা প্রণয়ন করা হরয়রছ এবাং একটি প্রস্তাজবি পদ্ধজির প্ররেে ম্যাপ প্রণয়ন করা হরয়রছ। েহিীকরণ সুপাজরশেমূহ পাইলট 

আকারর বাস্তবায়রন জনম্নরূপ পদরিপ েহণ করা হরয়রছ।  

৭.২. পাইলট এলািা তনধ োরণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন 

ক. পাইলট এলাকা জনি যারণ- ১টি (ঢাকা মহানেরী)  

খ. মহাপজরচালক, বাাংলারদশ কম যচারী কল্যাণ সবাড য ক যক জনরদ যশনা প্রদান 

ে. বাস্তবায়ন  

1. সাধারণ চিচিৎসা অনুদান বসবার িরমটি সিজীিরণ িরা িদ দছ; 

2. সিজীকৃত িরর্টি সবাড য েভায় অনুরমাদন েহণ িরা িদ দছ; 

3. অনুদাদনর এিটি িার চনধ মারণ িরা িদ দছ; 

4. অনুরমাদরনর িাপ কমারনা িদ দছ; 

5. পজরপ  িাজর িদ দছ; 

6. কজমটি পুনে যঠন করা িদ দছ; 

7. জবভােীয় পর্ যারয় সেলআপ করা িদ দছ;   

8. প্রচার-প্রচারণা (পজরপ  িাজর করা হরয়রছ); 

9. প্রস্তাজবি পদ্ধজি বাস্তবায়রনর পর অনলাইরন আবরদন েহণ এবাং জনষ্পজত্তর উরদ্যাে েহণ করা হরে। 
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NZfÐS¡a¿»£ h¡wm¡cn plL¡l 

SefËn¡pe j¿»Z¡mu 

h¡wm¡cn LjÑQ¡l£ LmÉ¡Z ®h¡XÑ 

1j 12am¡ plL¡¢l A¢gp ihe (11am¡) 

®p…eh¡¢NQ¡, Y¡L¡z 

(www.bkkb.gov.bd) 

ew: 05.81.0000.002.01.005.16- 287(150)                                                                a¡¢lM:08/03/2016 ¢MË.  

f¢lfœ 

¢hou:  h¡wm¡cn  LjÑQ¡l£l  LmÉ¡Z ®h¡XÑ Hl LmÉ¡Z aq¢hml p¡d¡lZ ¢Q¢Lvp¡ Ae¤c¡e pq¢SLlZz 

   

h¡wmcn LjÑQ¡l£ LmÉ¡Z ®h¡XÑl 23aj ®h¡XÑ pi¡l Ae¤j¡cœ²j Hhw p¢Qh¡mu ¢ecÑnj¡m¡, 2014 Hl 8j Ae¤µRcl 260 ew ¢ecÑn, 

fÐd¡ej¿»£l L¡kÑ¡mul HV¤A¡C ®fÐ¡NË¡jl ®ph¡ fÜ¢a pq¢SLlZ (Service Process Simplification, SPS) h¡Ù¹h¡ue ¢houL ¢ecÑne¡ J 

SefÐn¡pe j¿»Z¡mul p¡b ü¡r¢la h¡¢oÑL LjÑpÇf¡ce Q¤¢š² Ae¤p¡l LmÉ¡Z aq¢hml p¡d¡lZ ¢Q¢Lvp¡ Ae¤c¡e ®ph¡L pq¢SLlZ Ll ¢ejÀl©f 

¢ecÑne¡ S¡l£ Ll¡ qm¡: 

(L) p¡dlZ ¢Q¢Lvp¡ Ae¤cel SeÉ ¢hcÉj¡e f¤l¡ae glj ew-1 Hl f¢lhaÑ ea¥e glj ew-1 hÉhq¡l Lla qh (gljl L¢f pwk¤š²); 

¢Q¢Lvp¡ hÉu ¢e¢hÑno LjÑQ¡l£NZ ¢eS ¢eS L¡kÑ¡mul A¢drœ Ae¤k¡u£ LmÉ¡Z ®h¡XÑl pw¢nÔø ¢hi¡N£u L¡kÑ¡mu p¡d¡lZ ¢Q¢Lvp¡ Ae¤c¡el SeÉ 

A¡hce Lla f¡lhe; 

(M) p¡dlZ ¢Q¢Lvp¡ Ae¤c¡e j”¤ll ®rœ ®L¾cÐ£u EfL¢j¢V Hhw ¢hi¡N£u A¡’¢mL L¢j¢V h¡wm¡cn LjÑQ¡l£ LmÉ¡Z ®h¡XÑ (aq¢hmpj§q 

f¢lQ¡me¡ J lrZ¡hrZ) ¢h¢dj¡m¡, 2006 Hl 15(1)(L)(3) Ef¢h¢d ®j¡a¡hL LjÑQ¡l£l ¢eSl h¡ a¡l f¢lh¡ll pcpÉcl ¢Q¢Lvp¡ h¡hc phÑ¡µQ 

20,000 ( ¢hn q¡S¡l) V¡L¡ Ae¤c¡e j”¤l Llh Hhw 

(N) p¡d¡lZ ¢Q¢Lvp¡ Ae¤c¡e j”¤ll ®rœ Hl p¡b pwk¤š² pÔ¡h Ae¤plZ Lla qhz 

 

 (2)  Seü¡bÑ S¡¢lL«a HC ¢ecÑne¡ A¢hmð L¡kÑLl qhz 

 

pwk¤š²: hZÑe¡ ®j¡a¡hLz 

                                                                                                         

 (¢n¢le A¡Ma¡l) 

  jq¡f¢lQ¡mL 

  g¡e: 9349323 

  CjCm:dg.bkkb.gov.bd  

  

 

¢halZ:    

(1) j¢¿»f¢loc p¢Qh, h¡wm¡cn p¢Qh¡mu/ j¤MÉ p¢Qh, fÐd¡ej¿»£l L¡kÑ¡mu, f¤l¡ae pwpc ihe, ®aSN¡yJ, Y¡L¡z 

(2) ¢p¢eul p¢Qh, SefÐn¡pe j¿»Z¡mu/....................................... j¿»Z¡mu, h¡wmcn p¢Qh¡mu, Y¡L¡z 

(3) p¢Qh, (pLm) ....................................................... j¿»Z¡mu, h¡wmcn p¢Qh¡mu, Y¡L¡z 

(4) ¢hi¡N£u L¢jne¡l J pi¡f¢a, ¢hi¡N£u A¡’¢mL LmÉ¡Z L¢j¢V, Y¡L¡/ Q–NË¡j/ l¡Sn¡q£/ M¤me¡/ h¢ln¡m/¢pmV/ lwf¤lz 

(5) ®Sm¡ fÐn¡pL (pLm) [®Sm¡l pLm cçl fÐd¡eL Ah¢qa LlZl Ae¤l¡dpq] 

(6) f¢lQ¡mL( fÐn¡pe J LmÉ¡Z)/ f¢lQ¡mL(LjÑp§¢Q J k±bh£j¡), h¡wm¡cn LjÑQ¡l£ LmÉ¡Z ®h¡XÑ, fÐd¡e L¡kÑ¡mu,  Y¡L¡z 

(7) Eff¢lQ¡mL, h¡wm¡cn LjÑQ¡l£ LmÉ¡Z ®h¡XÑ, ¢hi¡N£u L¡kÑ¡mu, Y¡L¡/ Q–NË¡j/ l¡Sn¡q£/ M¤me¡/h¢ln¡m/¢pmV/ lwf¤lz 

(8) ®fÐ¡NË¡j¡l, h¡wm¡cn LjÑQ¡l£ LmÉ¡Z ®h¡XÑ, fÐd¡e L¡kÑ¡mu, Y¡L¡ (h¡XÑl Juhp¡CV fÐQ¡ll SeÉ Ae¤l¡dpq)z

http://www.bkkb.gov.bd/
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