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িবষয়: িবেশষািয়তিবেশষািয়ত  হাসপাতালহাসপাতাল  এবংএবং  মামা  ওও  িশিশ   কল াণকল াণ  ক েলােতক েলােত  জ রীজ রী  যাগােযাগযাগােযাগ  ন রন র  চালকুরণচালকুরণ
সেসে ।।

উপযু  িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে  য, পিরবার পিরক না অিধদ রাধীন িবেশষািয়ত হাসপাতাল,
িবভাগীয়, জলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন পযােয় চাল ু১০৫িট মা ও িশ  কল াণ কে  জনবা ব সবার অংশ
িহেসেব জনসাধারণ ও সবা হীতােদর জ রী যাগােযাগ ও তথ  সবা দােনর জ  হটলাইন সবার উদ◌্েযাগ

হণ করা হেয়েছ।
 

াথিমকভােব েত ক িবেশষািয়ত হাসপাতােল তেথ র জ  ১িট ও সবার জ  ১িট মাট ২িট এবং চালকুতৃ
১০৫িট েত ক মা ও িশ  কল াণ কে র তথ  ও সবার জ  ১িট কের হটলাইন ন র দান করা হেয়েছ।
ইেতামেধ  হটলাইন ন র েলা রিজে শন করা হেয়েছ এবং ন র েুলা এখন চাল ুরেয়েছ।

আগামী ১ জুলাই/২০২০ি ঃ থেক দ  িসম ন র েলা ব বহােরর জ  িবেশষািয়ত হাসপাতােল সবা িবষয়ক
ন ের মািসক ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা ও তথ  িবষয়ক ন ের মািসক ৫০০/-(পঁাচ শত) টাকা হাের এবং
চালকুতৃ ১০৫িট মা ও িশ  কল াণ কে র িতিটেত তথ  ও সবা িবষয়ক ন ের মািসক ৩০০/-(িতন শত) টাকা
হাের আগামী জুলাই/২০২০ি ঃ থেক এমআইএস ওিপ’র টিলেফান খাত থেক বরা  দান করা হেব।

এ ন র েলা পিরচালনার ল ◌্েয িফ  সািভস ডিলভাির ওিপ’র সহায়তায় িবেশষািয়ত হাসপাতােলর জন◌্য
ইিট কের এবং িতিট  মা ও িশ  কল াণ কে র জন◌্য একিট কের িফচার মাবাইল সট েয়র জ

( িতিটর া িলত মলূ◌্য ২,৮৮০ টাকা ধের) সংি  িত ােনর পিরচালক/ত াবধায়ক/উপপিরচালক (পিরবার
পিরক না) সংি  জলা বরাবর অথ বরা  দান করা হেলা। ফান সট য় কের সেটর া ড, মেডল,

য়মলূ◌্য সহ একিট িতেবদন এবং ভাউচােরর কিপ অ  দ ের রেণর অ েরাধ করা হেলা।
 
এমতাব ায়, সংযু  নীিতমালা ও িসম ন রসহ সবােকে র তািলকা মাতােবক আগামী ১ জুলাই/২০২০ি ঃ
থেক হটলাইন ন র পিরচালনার েয়াজনীয় ব ব া হণ করার জ  িবেশষভােব অ েরাধ করা হেলা।

 
এেত মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন রেয়েছ।

২৮-৬-২০২০

িবতরণ :
১) পিরচালক, এমএফএসিটিস, মাহা দপুর, ঢাকা।

মেনাজ মার রায়
যু সিচব ও পিরচালক এবং লাইন ডাইের র

(এমআইএস)
ফান: ৫৫০১২৩৫২
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২) ত াবধায়ক (এমিসএইচিটআই), আিজমপুর, 
ঢাকা।
৩) পিরচালক, মাত ৃও িশ  া , িশ ণ িত ান, 
লাল িঠ বাজার, িমরপুর-১, ঢাকা।
৪) উপপিরচালক, পিরবার পিরক না, সংি  জলা।

ইেমইল: dirmis@dgfp.gov.bd

ারক ন র: ৫৯.১১.০০০০.৪০৩.২০.০০২.২০.৫৯/১(৫) তািরখ: ১৪ আষাঢ় ১৪২৭
২৮ জনু ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক/লাইন ডাইের র,…………………………, পিরবার পিরক না অিধদ র।
২) পিরচালক (পিরবার পিরক না), ঢাকা/ময়মনিসংহ/চ াম/রাজশাহী/রংপরু/খলুনা/বিরশাল
ও িসেলট িবভাগ।
৩) িমেসস বশাখী চৗধুরী, সহকারী র ণােব ণ েকৗশলী, এমআইএস ইউিনট (আপনােক
সংযু  নীিতমালা ও সবােকে র তািলকাসহ হটলাইন িবষয়ক প িট অিধদ েরর ওেয়ব সাইেট

কােশর জ  িবেশষভােব অ েরাধ করা হেলা)
৪) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ব ি গত সহকারী, পিরবার পিরক না অিধদ র, কাওরান
বাজার, ঢাকা।
৫) পিরচালক (এমআইএস) মেহাদেয়র ব ি গত সহকারী, এমআইএস ইউিনট, পিরবার
পিরক না অিধদ র।

২৮-৬-২০২০
মহববু মােশদ 

া াম ম ােনজার (এমআইএস)
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