
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

প্রফাী কল্যাণ  বফদদশক কভ মাংস্থান ভন্ত্রণার 
গদফলণা  নীশত াখা-২ 

প্রফাী কল্যাণ বফন, ৭১-৭২ পুযাতন এশরপযান্ট রযাড, ইস্কাটন গাদড মন, যভনা, ঢাকা-১০০০ 
 

 

 

প্রজ্ঞান 

তাশযখ: ০৩ বাদ্র ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ/১৮ আগস্ট ২০১৯ শিস্টাব্দ 

   

নাং ৪৯.০০.০০০০.০৪২.০১.০৩৩.১৯.৩৩০- রমদতু বফদদশক কভ মাংস্থাদনয রেদে ফাাংরাদদী কভীদদয গন্তব্য রদদয চাশদায 

আদরাদক শফশবন্ন স্বাস্থয যীো ম্পন্ন কযদত ; এফাং রমদতু প্রফাী কল্যাণ  বফদদশক কভ মাংস্থান নীশত, ২০১৬ ফাস্তফান  

রটকই উন্নন রেযভাো অজমদনয জন্য শফদ্যভান স্বাস্থয যীো াংক্রান্ত নীশতভারাটি ারনাগাদ কযায প্রদাজনীতা রদখা শদদদছ; 

রদতু উক্ত উদেশ্য পূযণকদে যকায এতদ্বাযা “শফদদদ গভদনচ্ছু ফাাংরাদদী কভীদদয স্বাস্থয যীো াংক্রান্ত নীশতভারা, ২০০৮ 

(াংদাশধত)” প্রণন কযা দরা মথা: 

 

প্রফাী কল্যাণ  বফদদশক কভ মাংস্থান ভন্ত্রণার 

শফদদদ গভদনচ্ছু ফাাংরাদদী কভীদদয স্বাস্থয যীো াংক্রান্ত নীশতভারা, ২০০৮ (াংদাশধত) 

 

১।  প্রস্তাফনা  

প্রশত ফছয ফাাংরাদদ রথদক উদেখদমাগ্য াংখ্যক অশবফাী কভী শফদদ শগদ বফদদশক কভ মাংস্থান, রযশভট্যান্স প্রফা  

রদদয অথ মননশতক উন্নদন গুরুত্বপূণ ম ভূশভকা ারন কদয থাদক। শফদদ গভদনচ্ছু ফাাংরাদদী কভীদদয গন্তব্য রদদয চাশদায 

আদরাদক শফশবন্ন স্বাস্থয যীো ম্পন্ন কযদত । প্রফাী কল্যাণ  বফদদশক কভ মাংস্থান নীশত, ২০১৬ এয নীশত শনদদ মনা ২.৩.৮–

এ অশবফাী কভীদদয শফদদ মাোকাদর কভ খযদচ ফধযদনয স্বাস্থযগত যীো ম্পন্ন কযায ফাধ্যফাধকতা যদদছ। একইাদথ 

এশডশজয রেযভাো অজমদনয জন্য শফদ্যভান স্বাস্থয যীো াংক্রান্ত নীশতভারাটি ারনাগাদ কযায প্রদাজনীতা রদখা শদদদছ। 

এদেদে স্বাস্থয যীোয ব্য অশবফান প্রতযাীদদয নাগাদরয ভদধ্য রযদখ আন্তজমাশতক ভানম্পন্ন াযীশযক  ভানশক উমৄক্ততায 

নদ প্রদান কযা প্রদাজন। রকান কভ মকাদেয ভাধ্যদভ এ প্রদচষ্টা ব্যাত দর অশবমৄক্তদদয শচশিত কদয দ্রুত ব্যফস্থা গ্রদণয গুরুত্ব 

অশযীভ। শফশ্ব শ্রভফাজাদয ফাাংরাদদদয বাফমূশতম উন্নত কযদত দর অশবফাী কভীদদয স্বাস্থয যীো কাম মক্রদভয াদথ াংশিষ্ট 

াাতার  রভশডদকর রন্টাযমূদক প্রদাজনী মন্ত্রাশত, প্যাথরশজকযার ল্যাফদযটশযদত মৃদ্ধ দত দফ এফাং রখাদন দে 

রটকশনশান  শফদলজ্ঞ ডাক্তাদযয ব্যফস্থা থাকদত দফ। াশফ মকবাদফ, ভানম্মত  গ্রণদমাগ্য স্বাস্থয যীো শনশিত কযায ভাধ্যদভ 

শনযাদ অশবফাদনয রদেয  “শফদদদ গভদনচ্ছু ফাাংরাদদী কভীদদয স্বাস্থয যীো াংক্রান্ত নীশতভারা, ২০০৮” এয কশত অনুদেদ 

 শযশষ্ট াংদাধন  াংদমাজন কযা দরা। 
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২।  উদেশ্যমূ  

২.১  শফদশ্বয শফশবন্ন রদদ গভদনচ্ছু ফাাংরাদদী কভীদদয ঠিক, ভানম্মত  গ্রণদমাগ্য স্বাস্থয যীো শনশিতকযণ।  

২.২  দে ল্যাফ-কভী  ম মাপ্ত স্বাস্থয যীো যঞ্জাভাশদ ম্বশরত রভশডদকর রন্টাদয স্বাস্থয যীোয ভাধ্যদভ   সুস্থ  েভ 

কভীদদয শফদদ রপ্রযণ।  

২.৩  বফদদশক শ্রভফাজাদযয চাশদা রভাতাদফক প্রাক-ফশগ মভন স্বাস্থয যীো ম্পাদদনয ভাধ্যদভ রদদয বাফমূশতম মুন্নত যাখা।  

২.৪  শফদদদ প্রশতদমাশগতামূরক শ্রভফাজাদয ফাাংরাদদী শ্রশভদকয চাশদা বৃশদ্ধ। 

৩।  প্রদাগ রেে 

এ নীশতভারা শফদশ্বয রম রকান রদদ গভদনচ্ছু ফাাংরাদদী কভীদদয স্বাস্থয যীোয রেদে প্রদমাজয দফ।  

৪।  স্বাস্থয যীোয জন্য রভশডদকর রন্টায শনধ মাযণ 

৪.১  যকায শফদদ গভদনচ্ছু কভীদদয স্বাস্থয যীোয জন্য প্রদাজনী াংখ্যক রভশডদকর রন্টায শনধ মাযণ কযদফ। যকায 

শনধ মাশযত তাশরকায ফাইদয অন্য রকান রভশডদকর রন্টায এয আতাভূক্ত দফ না। তদফ গন্তব্য রদদয চাশদা অনুমাী 

যকাশয াাতাদর ফা যকায কর্তমক অনুদভাশদত অন্য রকান স্থাদন রভশডদকর যীো ম্পন্ন কযা দর তা গ্রণদমাগ্য 

শফদফশচত দফ। 

৪.২  প্রফাী কল্যাণ  বফদদশক কভ মাংস্থান ভন্ত্রণার, জনশক্ত কভ মাংস্থান  প্রশেণ ব্যযদযায দফাইদট এফাং জাতী 

বদশনক শেকা শফজ্ঞশপ্ত প্রচাদযয ভাধ্যদভ রভশডদকর রন্টাদযয তাশরকাভূশক্তয জন্য দযখাস্ত আফান কযদত দফ।  

৪.৩  ভন্ত্রণার কর্তমক এতদুদেশ্য গঠিত ফাছাই কশভটিয সুাশযদয শবশিদত প্রদাজনী াংখ্যক উমৄক্ত রভশডদকর রন্টাদযয 

তাশরকাভূশক্ত কযা দফ।  

৪.৪  শনধ মাশযত ছদক তাশরকাভূশক্তয জন্য আদফদন কযদত দফ (শযশষ্ট-১)। 

৪.৫  রভশডদকর রন্টায তাশরকাভূশক্তয আদফদনে জভাদাদনয ভ ৫,০০০/- (াঁচ াজায) টাকা (অদপযতদমাগ্য) আদফদন শপ 

জভা শদদত দফ।  

৪.৬  ফাছাই কশভটি কর্তমক সুাশযকৃত প্রশতটি রভশডদকর রন্টাযদক তাশরকাভূশক্তয জন্য জাভানত শাদফ ৫,০০,০০০/- (াঁচ 

রে) টাকা ভাশযচারক, জনশক্ত কভ মাংস্থান  প্রশেণ ব্যযদযায অনুকূদর শরদন কদয জভা শদদত দফ।  

৪.৭  কভীদদয স্বাস্থয যীোয জন্য ফাাংরাদদদয রকান রভশডদকর রন্টায ইতঃপূদফ ম অন্য রকান রদদ গভনকাযী কভীদদয 

যীোয জন্য াংশিষ্ট রদ কর্তমক তাশরকাভুক্ত  দ থাকদর ঐ রভশডদকর রন্টাযদক এ নীশতভারায আতা  নতুন কদয 

তাশরকাভূশক্তয জন্য জনফর, ডাক্তাযী মন্ত্রাশতয তাশরকা  তাশরকাভূশক্তয নদ  অন্যান্য প্রভানাশদ প্রফাী কল্যাণ  

বফদদশক কভ মাংস্থান ভন্ত্রণারদ আদফদন কযদত দফ। জনফর  মন্ত্রাশত এ নীশতভারা ফশণ মত তাশরকা দত কভ দর ফা 

ভানম্পন্ন না দর এ নীশতভারা জাযীয ২ (দুই) ভাদয ভদধ্য ঐ ঘাটশত পূযণ কযদত দফ।  

৪.৮  এ নীশতভারায অধীদন তাশরকাভুক্ত রভশডদকর রন্টাযগুদরা শফদদ গভদনচ্ছু কভীদদয স্বাস্থয যীোয ভাধ্যদভ াযীশযক 

উমৄক্ততায নদ প্রদান কযদফ।  
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৫।  রভশডদকর রন্টায তাশরকাভূশক্তয জন্য ফাছাই কশভটি  

 পূফ মানুদেদদ ফশণ মত উদেশ্য পূযণকাদর শনম্নফশণ মত দস্য ভন্বদ একটি ৭ (াত) দস্যশফশষ্ট ফাছাই কশভটি গঠিত দফঃ 

(ক) অশতশযক্ত শচফ/ মৄগ্ম-শচফ (ভশনটশযাং এন্ড এনদপা মদভন্ট),  

প্রফাী কল্যাণ  বফদদশক কভ মাংস্থান ভন্ত্রণার 

আফাক 

(খ) স্বাস্থয রফা শফবাদগয ভদনানীত একজন প্রশতশনশধ  দস্য 

(গ) স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদয একজন প্রশতশনশধ দস্য 

(ঘ) যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদয একজন প্রশতশনশধ  

(ঙ) শযচারক (ফশগ মভন), জনশক্ত, কভ মাংস্থান  প্রশেণ ব্যযদযা দস্য 

(চ) উ-শযচারক (াাতার-১) স্বাস্থয অশধদপ্তয দস্য 

(ছ) ফাযায একজন প্রশতশনশধ দস্য 

৬।  ফাছাই কশভটিয দাশত্ব  

 কশভটি প্রাপ্ত আদফদন মাচাই-ফাছাই  দযজশভদন শযদ মদনয ভাধ্যদভ তাশরকাভূশক্তয সুাশয কযদফ। এদেদে দাশত্ব 

মথামথ ারদনয জন্য একটি Term of Reference (ToR) বতশয এফাং এয শবশিদত আদফদন মাচাই-ফাছাই, দযজশভন শযদ মন 

 চূড়ান্তকযণ ম্পন্ন কযদত দফ।  

৭।  ফাছাই কশভটিয শদ্ধাদন্তয শফরুদদ্ধ আীর 

৭.১  রকান প্রশতষ্ঠান ফাছাই কশভটিয শদ্ধাদন্ত াংক্ষুব্ধ দর ৩(শতন) দস্যশফশষ্ট আীর কশভটিয শনকট আীর দাদয কযদত 

াযদফ। আীর কশভটি শনম্নরুবাদফ গঠিত দফঃ 

(ক) শচফ,  প্রফাী কল্যাণ  বফদদশক কভ মাংস্থান ভন্ত্রণার আফাক 

(খ) ভাশযচারক, জনশক্ত, কভ মাংস্থান  প্রশেণ ব্যযদযা দস্য 

(গ)  শযচারক (াাতার  শিশনকমূ), স্বাস্থয অশধদপ্তয দস্য 

৭.২ রভশডদকর রন্টাদযয তাশরকা শেকা শফজ্ঞশপ্ত আকাদয প্রকাদয ১৫ (দনয) শদদনয ভদধ্য কশভটিয শনকট আীর আদফদন 

কযদত দফ।  

৭.৩ আীর কশভটি কর কাগজে যীো শনযীো  প্রদাজনী শুনানী অদন্ত ৩০(শে) কভ ম শদফদয ভদধ্য আীর শনষ্পশি 

কযদফ।  

৭.৪  আীর কশভটিয শদ্ধান্ত চূড়ান্ত ফদর গণ্য দফ।  

৮।  তাশরকাভূশক্তয রেদে রভশডদকর রন্টাদযয রমাগ্যতা 

৮.১  রভশডদকর রন্টাদযয অফস্থান ঢাকা ভানগযী, কর শফবাগী য এফাং রজরা দযয রকান গুরুত্বপূণ ম জাগা এফাং 

স্বাস্থযকয শযদফদ াকা বফদন দত দফ।  

৮.২  স্বাস্থয অশধদপ্তয কর্তমক অনুদভাশদত  রাইদন্স প্রাপ্ত দত দফ। তাশরকাভূশক্তয রেদে ‘এ’ কযাটাগশযয রভশডদকর 

রন্টাযমূদক  অগ্রাশধকায রদা দফ। 

৮.৩  রভশডদকর রন্টাদযয এক্স-রয ইউশনদটয জন্য ফাাংরাদদ আণশফক শক্ত কশভদনয Nuclear Safety and Radiation 

Control Division  কর্তমক প্রদি বফধ রাইদন্স থাকদত দফ।  
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৮.৪  শিশনকযার ফজময ব্যফস্থানায (Clinical Waste Disposal) জন্য Incinerator  আধুশনক ব্যফস্থা 

থাকদত দফ এফাং াংশিষ্ট কর্তমদেয নদ থাকদত দফ। 

৮.৫  আন্তজমাশতক ভান ফজা রযদখ ডাক্তাযী যীো ম্পন্ন কযায াাাশ কশম্পউটাযাইজড  অনরাইন শযদাট ম প্রদাদনয 

েভতা থাকদত দফ। দ্রুততভ ভদ স্বাস্থয যীো ম্পন্ন  কদয শনভু মর শযদাট ম প্রদাদনয েভতা থাকদত দফ। 

৮.৬  রভশডদকর রন্টাদয  ন্যযনতভ ৫০ জদনয ফায সুশিত অদোগায ফা দটিাং রুভ থাকদত দফ।  

৮.৭  শফশবন্ন ডাক্তাযী যীো ম্পন্ন কযায জন্য প্রদাজনী াংখ্যক আধুশনক মন্ত্রাশত শিত কে থাকদত দফ। 

৮.৮  াফ মেশণক াশন, শফদুযৎ  ঃশনষ্কাদনয ব্যফস্থা থাকদত দফ।  

৮.৯  ডাক্তাযী যীোয ভান আন্তজমাশতক ভানম্পন্ন (WHO) দত দফ।  

৮.১০ যীশেত কভীদদয প্রাশঙ্গক তথ্যাশদ ন্যযনতভ ১ (এক) ফছয াংযেণ কযদত দফ।  

৮.১১ রভশডদকর রন্টাযগুদরাদত ন্যযনতভ শনম্নফশণ মত জনফর থাকদত দফ: 

SL. No Name of the post Quantity 

(1) Consultant medicine (Part time/ full time) 01 

(2) Pathologist/Haematologist (Full time) 01 

(3) Microbiologist/Biochemist (Full time) 01 

(4) Laboratory Technologist (Full Time) 03 

(5) Radiologist (Full time) 01 

(6) Radiographer (Full Time) 01 

(7) Medical Officer (Full Time) 02 

(8) Computer Operator (Full Time) 02 

(9) Safety Officer (Full Time) 02 

(10) Cleaner(Full Time) 02 

 ৮.১২ রভশডদকর রন্টাযগুদরাদত ন্যযনতভ শনম্নফশণ মত স্বাস্থয যীোয সুশফধাশদ থাকদত দফঃ 

SL. No Name of the Test Method 

(1) HIV1 & HIV2 ELISA(WHO Standard) 

(2) Hepatitis B&C ELISA(WHO Standard) 

(3) VDRL  Test & TPHA ELISA(WHO Standard) 

(4) Test for Malarial Parasite RDT (ICT Method) 

(5) Urine for RME  Standard 

(6) Blood Grouping ABO & Rh System 

(7) Blood for RBS If need do FBS & PPBS (Two hours 

after 75 Gram Glucose drink) 

(8) Stool RME  Standard       

(9) Urine for Pregnancy Teat for Female Latex and Strip Method (WHO 

Standard). Serum Beta-HCG(if  positive) 

(10) DOPE Test for Opiate, Cannabis & 

Amphetamine (Yaba) 

ELISA(WHO Standard) 

(11) X-ray Chest P/A View To detect Lung & Heart Diseases. 
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৮.১৩ রভশডদকর রন্টাদয স্বাস্থয যীোয জন্য ন্যযনতভ শনম্নফশণ মত মন্ত্রাশত থাকদত দফ:  

Radiology (X-ray) 

SL. No Name of the Instrument Quality 
(1) Minimum-300mA digital X-ray machine   

(2) Auto Processor  

(3) Quality X-ray Film  

(4) Radiation protection system Approved by BAEC 

Biomedical Instrument 

SL. No Name of the Instrument Quantity 

(1) Binocular Microscope(Olympus/Zeiss) 02 

(2) Biochemistry Analyzer(Auto/Semi Auto) 01 

(3) Hematology Auto Analyzer 
(Sysmex/Siemens/pentra) 

01 

(4) Bench top centrifuge machine 02 

(5) ELISA full set(Reader, Washer, Shaker) 01 

(6) Micropipette & Ancillary Instrument As per need 

৯। তাশরকাভুক্ত রভশডদকর রন্টাদযয দাশত্ব  কতমব্য 

৯.১  তাশরকাভুক্ত রভশডদকর রন্টাযদক প্রদতযক কভীয স্বাস্থয যীো াংশিষ্ট শনদাগকাযী রদদয চাশদা  ভান অনুমাী ম্পন্ন 

কযদত দফ।  

৯.২ স্বাস্থয যীোয য শনধ মাশযত ছদক (শযশষ্ট-২) রভশডদকর শযদাট ম প্রদান কযদত দফ।  

৯.৩ রভশডদকর শযদাদট ম কভীয ছশফ াংমৄক্ত কদয তাদত রভশডদকর  রন্টাদযয ীর  দাশত্বপ্রাপ্ত ডাক্তাদযয রযশজদেন 

নম্বয স্বােয থাকদত দফ।  

৯.৪  রভশডদকর শযদাট ম তকমতায াদথ প্রস্তুত কযদত দফ রমন তা জার কযায সুদমাগ না থাদক।  

৯.৫  ডাক্তাযী যীোয শযদাট ম  রগানী তথ্য শদদফ গণ্য দফ এফাং তা জনভদে প্রকা কযা দত শফযত থাকদত দফ।  

৯.৬  রভশডদকর রন্টায স্বাস্থয ভন্ত্রণার/স্বাস্থয অশধদপ্তয/প্রফাী কল্যাণ  বফদদশক কভ মাংস্থান ভন্ত্রণার/শফএভইটি/যকাযী 

দাশত্ব প্রাপ্ত অন্যান্য াংস্থায কভ মকতমাদদয শযদ মদনয জন্য উন্মুক্ত যাখদত দফ।  

৯.৭  স্বাস্থয যীোয ৩ (শতন) শদদনয ভদধ্য কভীয ছশফ াংদমাজন স্বাস্থয যীোয শযদাট ম কভীদক এফাং চাশদা অনুমাী 

ভদ ভদ শনধ মাশযত কর্তমেদক প্রদান কযদত দফ।  

৯.৮  রভশডদকর াটি মশপদকদট প্রদি স্বাস্থয যীো াংক্রান্ত তথ্যাশদয কর দা-দাশত্ব  াংশিষ্ট রভশডদকর রন্টাদযয উয 

ফতমাদফ।  

৯.৯  স্বাস্থয যীোয য রভশডদকর শযদাট ম াংক্রান্ত তথ্য শযশষ্ট-৩ এ ফশণ মত ছদক অনরাইদনয ভাধ্যদভ শফএভইটি-রত রপ্রযণ 

কযদফ।  

৯.১০  রভশডদকর রন্টাদযয স্থান শযফতমদনয পূদফ ম অফশ্যই স্বাস্থয অশধদপ্তয এফাং প্রফাী কল্যাণ  বফদদশক কভ মাংস্থান 

ভন্ত্রণারদয অনুভশত গ্রণ কযদত দফ।  
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৯.১১ প্রশতটি রভশডদকর রন্টাদয অশবদমাগ ফাক্স স্থান কযদত দফ। অশবদমাগ প্রশতকায ব্যফস্থায (Grievance Redress 

system) ভাধ্যদভ প্রাপ্ত অশবদমাগ  অনরাইন অশবদমাগ শনশভত শনষ্পশিয ব্যফস্থা কযদত দফ এফাং াংশিষ্ট তথ্যাশদ 

ভন্ত্রণারদক অফশত কযদত দফ। 

১০। স্বাস্থয যীোয শপ 

১০.১  প্রফাী কল্যাণ  বফদদশক কভ মাংস্থান ভন্ত্রণার শফজ্ঞশপ্তয ভাধ্যদভ ভ ভ শফদদদ চাকুযী প্রতযাী কভীদদয স্বাস্থয 

যীোয শপ শনধ মাযণ কযদফ। তদফ রকান রদদয যকাদযয াদথ ফাাংরাদদদয রকান রভশডদকর রন্টাদযয স্বাস্থয যীো 

াংক্রান্ত কাজ অব্যাত থাকদর উক্ত রভশডদকর রন্টাদযয জন্য ঐ রদদয যকায কর্তমক শনধ মাশযত স্বাস্থয যীোয শপ 

ফরফৎ থাকদফ। এদেদে াংশিষ্ট রদ কর্তমক রভশডদকর শপ স্বাস্থয যীো াংক্রান্ত তথ্যাশদ প্রফাী কল্যাণ  বফদদশক 

কভ মাংস্থান ভন্ত্রণারদক অফশত যাখদত দফ। 

১০.২ রকান অফস্থাদতই ফাাংরাদদ যকায ফা অন্য রদদয যকায কর্তমক শনধ মাশযত শপ’য অশতশযক্ত রকান অথ ম কভীদদয শনকট 

দত গ্রণ কযা মাদফ না।  

১১।  তাশরকাভুক্ত রভশডদকর রন্টাদযয তত্ত্বাফধান 

১১.১ স্বাস্থয যীোয ভান অক্ষুন্ন যাখায জন্য একটি শফদলজ্ঞ কশভটি থাকদফ। উক্ত কশভটি শনধ মাশযত রভশডদকর রন্টাযগুদরায 

স্বাস্থয যীোয ভান, যীোগাদযয কভীদদয দেতা  রভশডদকর রন্টাদযয শযেন্নতা াংক্রান্ত শফলাশদ যজশভদন 

শযদ মন কদয প্রশত ফছয অন্যযন একফায শকাংফা প্রদাজদন একাশধকফায শযদ মন রদল ভতাভত শযদাট ম প্রফাী কল্যাণ 

 বফদদশক কভ মাংস্থান ভন্ত্রণারদ রপ্রযণ কযদফ। রকান রভশডদকর রন্টাদযয শফরুদদ্ধ অশনভ  অদেতায অশবদমাদগয 

তযতা াা রগদর াংশিষ্ট প্রশতষ্ঠাদনয জাভানত ফাদজাপ্ত  তাশরকাভূশক্ত ফাশতর প্রচশরত আইনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা    দফ।  

১১.২  শফদলজ্ঞ কশভটি শনম্নরুবাদফ গঠিত দফঃ 

(1) অশতশযক্ত শচফ/ মৄগ্ম-শচফ (ভশনটশযাং এন্ড এনদপা মদভন্ট),  প্রফাী কল্যাণ  বফদদশক 

কভ মাংস্থান ভন্ত্রণার 

বাশত 

(2) উ-শচফ (যকাশয স্বাস্থয ব্যফস্থানা), স্বাস্থয রফা শফবাগ দস্য 

(3) উ-শযচারক (াাতার-১), স্বাস্থয অশধদপ্তয দস্য 

(4) শচপ রটকশনকযার ম্যাদনজায, NEMEW&TC, ঢাকা দস্য 

(5) ঢাকা রভশডদকর কদরজ াাতাদরয দুইজন প্রশতশনশধ (একজন Pathologist  একজন 

Radiologist) 

দস্য 

(6) উ-শচফ (ভশনটশযাং/ এনদপা মদভন্ট), প্রফাী কল্যাণ  বফদদশক কভ মাংস্থান ভন্ত্রণার দস্য-শচফ 

১১.৩ শফশবন্ন রদদয যকায ফা াংস্থা কর্তমক তাদদয তাশরকাভুক্ত রভশডদকর রন্টায শযদ মদনয ব্যফস্থা অব্যাত থাকদফ।  

১২।  ভন্ত্রণারদয প্রাশনক দমাশগতা 

১২.১ প্রফাী কল্যাণ  বফদদশক কভ মাংস্থান ভন্ত্রণার এতদাংক্রান্ত মাফতী প্রাশনক কাম মাশদ ম্পন্ন কযদফ।  
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১২.১  রভশডদকর রন্টায কর্তমক স্থাশত অশবদমাগ ফাদক্স প্রাপ্ত অশবদমাগ এফাং অনরাইন অশবদমাগ প্রশতকায ব্যফস্থায 

(Grievance Redress system) ভাধ্যদভ প্রাপ্ত অশবদমাগ  ভন্ত্রণার কর্তমক শনশভত ভশনটশযাং  শনস্পশি কযা দফ। 

১৩।  রভশডদকর রন্টায কর্তমক াংঘটিত অশনভ  তায শফরুদদ্ধ প্রশতকাযঃ- 

১৩.১ তাশরকাভুক্ত  রভশডদকর রন্টাদযয স্বাস্থয যীো াংক্রান্ত প্রদি শযদাদট ম রকান ভুর তথ্য, অম্পূণ ম অথফা অদে স্বাস্থয 

যীোয কাযদণ  শকাংফা কভী শফদদদ পুনঃস্বাস্থয যীোয য ফাাংরাদদদ ম্পাশদত রভশডদকর রটষ্ট ভুর শফদফশচত া 

কভী শফদদদ Medically Unfit দর (সুপ্ত অফস্থা থাদক এভন রযাদগয কাযণ ব্যতীত) অথফা কভী রদদ রপযত আদর 

কভীদক যকায শনধ মাশযত াদয েশতপূযণ শদদত ফাধ্য থাকদফ।  

১৩.২ তাশরকাভুক্ত রভশডদকর রন্টাদযয শফরুদদ্ধ অততা ফা অদেতায অশবদমাগ প্রভাশণত দর জাভানত ফাদজাপ্রাপ্ত 

রভশডদকর রন্টাদযয তাশরকাভূশক্ত  দুই ফছদযয জন্য স্থশগত কযা দফ। যফতীদত একই অযাদধয পুনযাবৃশিয রেদে 

তাশরকাভূশক্ত ফাশতর কযা দফ। প্রদাজদন আইনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ কযা দফ। 

১৩.৩  গন্তব্য রদদয যকায কর্তমক তাশরকাভুক্ত রভশডদকর রন্টায কর্তমক প্রদি ডাক্তাযী যীো অশনভ, অদেতা  ভুদরয 

রেদে াংশিষ্ট রদদয নীশতভারা রম কর াশস্ত এফাং েশতপূযদণয শফধান যদদছ তা অব্যাত থাকদফ।  

১৪।  স্বাস্থয যীোয শযদাদট ময রভাদকার 

 রভশডদকর রন্টায কর্তমক প্রদি কভীদদয স্বাস্থয যীোয শযদাদট ময কাম মকাশযতা ৩ (শতন)  ভা ম মন্ত ফরফৎ থাকদফ। তদফ 

রভশডদকর রন্টাযমূ উক্ত শযদাট ম অন্যযন ৩ (শতন) ফৎয ম মন্ত াংযেণ কযদফ। 

১৫।  গন্তব্য রদ কর্তমক নতুন রকান তম আদযাশত দর ফাধ্যফাধকতা 

 চাকুযী প্রদানকাযী রকান রদ মশদ স্বাস্থয যীোয জন্য নতুন রকান তম আদযা কদয তদফ তাশরকাভূক্ত রভশডদকর রন্টাযদক 

তা প্রশতারন কযদত দফ।  

১৬।  শযফতমন, শযফধ মন ফা াংদাধন  

 যকায ভ ভ এ নীশতভারায রম রকান শযফতমন/শযফধ মন/াংদাধন কযদত াযদফ।  

যাষ্ট্রশতয আদদক্রদভ, 

   

রযৌনক জাান 

শচফ, প্রফাী কল্যাণ  বফদদশক কভ মাংস্থান ভন্ত্রণার। 
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শযশষ্ট-১ 

রভশডদকর রন্টায তাশরকাভূশক্তয আদফদন 

১। আদফদনকাযীয নাভ : 

২।  শতায নাভ : 

৩।  ভাতায নাভ : 

৪।  স্থাী ঠিকানা : 

৫।  ফতমভান ঠিকানা : 

৬।  শোগত রমাগ্যতা : 

৭।  জন্ম তাশযখ : 

৮। রা : 

৯। রভশডদকর রন্টাদযয নাভ : 

১০।  রভশডদকর রন্টাদযয ঠিকানা : 

১১।  স্বাস্থয অশধদপ্তয কর্তমক প্রদি রাইদন্স নম্বয  তায রভাদকার (রাইদদন্সয তযাশত কশ াংমৄক্ত কযদত দফ): 

১২।  ফাাংরাদদ আণশফক শক্ত কশভন কর্তমক প্রদি এক্সদয ইউশনদটয রাইদদন্সয শফফযণ (রাইদদন্সয তযাশত কশ াংমৄক্ত 

কযদত দফ) : 

১৩।  রভশডদকর রন্টাদযয জনফদরয শোগত রমাগ্যতা শফফযণ (শনদাগদেয তযাশত কশ াংমৄক্ত কযদত দফ): 

১৪। রভশডদকর রন্টাদযয শফশবন্ন কদেয ফণ মনা (দর-আউট াংদমাজন কযদত দফ): 

১৫।  রভশডদকর রন্টাদযয শফশবন্ন মন্ত্রাশতয শফফযণ (প্রদাজদন আরাদা কাগজ ব্যফায কযা মাদফ): 

১৬।  Clinical waste disposal সুশফধায ফণ মনা এফাং নদ (নদদয তযাশত কশ াংদমাজন কযদত দফ): 

১৭। রভশডদকর রন্টাদয শফদদ গভদনচ্ছু কভীদদয স্বাস্থয যীো াংক্রান্ত নীশতভারা, ২০০৮ (াংদাশধত)-রত ফশণ মত স্বাস্থয যীোয 

সুশফধাশদ আদছ শকনা (সুশফধাশদয শফদাদ ফণ মনা কযদত দফ। প্রদাজদন আরাদা কাগজ ব্যফায কযা মাদফ): 

 আশভ দৃঢ়বাদফ জানাশে রম, উদয ফশণ মত কর তথ্য ঠিক। আশভ যকাদযয কর শনভ-কানুন প্রশতারন কদয রভশডদকর 

রন্টাদযয কাম মক্রভ শযচারনা কযদত ফাধ্য থাকফ। 

   আদফদনকাযীয নাভ  স্বােয 
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শযশষ্ট-২ 

Health Examination Report 

Serial No:  

Date of Exam: 

A. Personal Information: 

Full Name: 

Nationality: Date of Birth:  

Passport No:  Place of issue:  

NID No:  BMET smart card No: 

Position applied for: Destination Country: 

Address:  

B. Physical Report:  

Height: cm Weight: kg Blood pressure: mm of Hg 

Visual Accurity:  Right eye:   Left eye: 

Color vision:  Right eye:   Left eye: 

Hernia:   Epilepsy: 

C. Laboratory Report: 

Blood:   (* If required) 

Blood group:  Urea:  

Haemoglobin:  S. creatinine:  

TC:  FBS & PPBS*:  

DC:    

Urine for RME:  

Glucose:  RBC:  

Albumin:  WBC:  

Pregnancy Test:    

*Pregnancy test (Latex & Strip method; Serum Beta-HCG if positive) is for female workers only 

Stool for RME: 

 

 

 
 

Photo  
&  

Seal 
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D. Radiology Report (X-ray Chest P/A View & others*): 

 

 

 

(* If required) 

E. Communicable Diseases & DOPE Test Report: 

Hepatitis B & C (ELISA):  HIV1 & HIV2(ELISA)  

VDRL Test & TPHA:  Malarial  parasite (RDT)  

DOPE test(Opiate):  DOPE test (Cannabis):  

DOPE test (Amphetamine):    

F. DOPE Test Report: 

Opiate:  Cannabis:  

Amphetamine:    

G. Summary & Recommendation (Mentionins Fit/ Unfit for the job): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Signature of Clinic Authority Signature of the Doctor 

 BMET Regn. No: ………………………….. BMDC Regn. No: ………………………….. 

 

 

 

 

Note 1: Stamp of the medical centre/ Clinic on the photo is required. Clinical authority and Doctor 

should sign the report. 

Note 2: The medical report and X-ray should be submitted to the health authority of the country of 

destination (CoD)   

 

 

Seal of the Medical Centre 

 

 

Seal of the Doctor (with name) 
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শযশষ্ট-৩ 

কভীদদয স্বাস্থয যীো াংক্রান্ত তথ্য 

(অনরাইদন শফ.এভ.ই.টি-রত রপ্রযদণয জন্য)  

দদয নাভ : ......................................................................................................... 

ক্রশভক 

নাং 

কভীয নাভ শতা  ভাতায 

নাভ 

স্থাী ঠিকানা াদাট ম 

নম্বয 

এন.আই.শড 

নম্বয 

াযীশযক 

অনুমৄক্ততা 

থাকদর তায 

ফণ মনা 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
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