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স্মারেংগেপ 

স্বাস্থ্য সেবা ববভাগগর ২০১৭-১৮ অর্ ম বছগরর উগেখগ াগ্য কা মক্রম বনগি তুগল ধরা হলোঃ 

1. ২০১৮-২০১৯ অর্ মবছগর স্বাস্থ্য অবধদপ্তগরর পবরিালক পগদ ১৪িন, উপ-পবরিালক পগদ ১৩৬িন, অধ্যাপক 

পগদ ১১৭িন, েহকারী অধ্যাপক পগদ ৮৯৬িনগক পগদান্নবত সদয়া হগয়গছ। ৩৬তম এবং ৩৭তম বববেএে 

পরীোর মাধ্যগম বববেএে স্বাস্থ্য কযাডাগর  র্াক্রগম ১৮১িন ও ৩০৮িন বিবকৎেক বনগয়াগ সদয়া হগয়গছ। 

অবধকন্তু ৩৯তম ববগেষ বববেএে পরীোর মাধ্যগম বববেএে (স্বাস্থ্য) কযাডাগর ৪,৭৯২িন বিবকৎেকগক 

বনগয়াগ প্রদাগনর সুপাবরে করা হগয়গছ। স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তমক ২০১৬ এবং ২০১৮ োগল 

দুই দফায়  র্াক্রগম ৯৫৯৮িন ও ৫০৯২িনেহ সমাট ১৪৬৯০িন বেবনয়র োফ নাে ম বনগয়াগ  প্রদান করা 

হগয়গছ।  ২০১৮-২০১৯ অর্ ম বছগর ৩৫৪িন বিবকৎেক বপআরএল-এ গমন কগরগছন। একই েমগয় ১১িন 

বিবকৎেক কম মকতমা সস্বচ্ছায় অবের গ্রহণ কগরগছন এবং ১২ িন বিবকৎেক কম মকতমাগক চুবিবভবিক 

বনগয়াগ সদয়া হগয়গছ। বববেএে (স্বাস্থ্য) কযাডার/স্বাস্থ্য োবভমগে ১,৩২৫িন বিবকৎেক কম মকতমার িাকুরী 

স্থ্ায়ীকরণ করা হগয়গছ।  

 
চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৭ জানুয়াচি ২০১৯ তাচিখে স্বাস্থ্য ও পচিবাি কল্যাণ মন্ত্রণালয় পচিদর্ শনকাখল চদকচনখদ শর্না চদখেন 

2. স্বাস্থ্য সেবা ও পচিবাি কল্যাণ মন্ত্রণালয কর্তশক ২০১৬ ও ২০১৮ োখল দুই দফায় ৯৫৯৮ জন ও ৫০৯২ জনেহ সমাট 

১৪৬৯০ জন সিসনয়র স্টাফ নাি স সনয়য়াগ করা হয়। ২য় সেচণধািী ২৪৯ জন নাচে শিং কম শকতশাখক ১ম সেচনি চবচিন্ন 

পখদ পখদান্নচত প্রদান কিা হয়; 

3. গত অর্ শবছখিি ৮৭০ জন কম শিািীখক কম শদক্ষতা উন্নয়খনি জন্য চবখদখর্ প্রচর্ক্ষখণ সপ্রিণ কিা হয়। 

4. চিতীয় জাতীয় পুচি কম শপচিকল্পনা ২০১৬-২০২৫ বাস্তবায়খনি জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় আখলািনােহ উন্নয়ন 

েহখযাগীখদি েখে কায শকি েিংলাপ অব্যাহত িখয়খছ এবিং বাস্তবায়খনি জন্য েকল মন্ত্রণালখয়ি APA-সত 

অন্তর্ভ শচিি জন্য সকচবখনট চিচির্খন D.O. সলটাি সপ্রিণ এবিং প্রকখল্পি DPP-সত পুচি উন্নয়খনি র্ভচমকা েম্পচকশত 

নতুন অনুখেদ (প্রখযাজয সক্ষখত্র) েিংখযাজখনি জন্য েচিব, পচিকল্পনা চবিাখগ D.O. সলটাি সপ্রিণ কিা হয়। 



 

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তনয়া োয়মা ওয়াখজদ পুতুল ২০১৯ োখল স্বাস্থ্য ও পচিবাি কল্যাণ মন্ত্রণালয় পচিদর্ শনকাখল মন্ত্রী মখহাদয় 

স্বাগত জানাখেন 

5. ববগের বৃহিম বান ম ইনবেটিউট ‘সেখ হাবেনা িাতীয় বান ম ও প্লাবেক োিমাবর ইনবেটিউট’ রনম িাণ কিা িয়। 

6. চিতীয় জাতীয় পুচি কম শপচিকল্পনা জাতীয় পয শায়েহ ৪৩টি সজলায় চিখেচমখনর্ন কিা হয়। 
7. প্রর্মবাখিিমত জাতীয় পয শায় সর্খক মাঠ পয শায় পয শন্ত জাতীয় পুচি েপ্তাহ জাকজমকিাখব পাচলত হয়। 

8. আইচেচে েিা কর্তশক Renewal request for GAVI supported vaccine for 2020 অনুখমাচদত হয় 

এবিং েচিব, স্বাস্থ্য সেবা চবিাগ এবিং েচিব, চফন্যান্স চবিাগ মখহাদয়গখণি সযৌর্ স্বাক্ষখি আখবদনপত্র GAVI 

েচিবালখয় সপ্রিণ কিা হয়। 

9. National Immunization Technical Advisory Group (NITAG) কচমটি গঠন কিা হয়। 

10. ন্যার্নাল ইনচিটিউট অব সমচিখকল বাখয়াখটকখনালচজ স্থ্াপখন প্রচিয়া গ্রহণ কিা হয়। 

11. স্বাস্থ্য, জনেিংখ্যা ও পুচি চবষখয় জনেখিতনা বৃচিি চনচমত্ত Comprehensive SBCC Strategy 2016 

বাস্তবায়খনি জন্য চবস্তাচিত কম শপচিকল্পনা অনুখমাদন কিা হয়। 

12. অেিংিামক সিাগ প্রচতখিাধ ও চনয়ন্ত্রখণি জন্য বহুোতচিচত্তক কম শপচিকল্পনা (২০১৮-২০২৫) অনুখমাদন কিা হয়। 

13. মাননীয় স্বাস্থ্য ও পচিবাি কল্যাণমন্ত্রীি সনর্তখে জাতীয় বহুোতচিচত্তক অেিংিামক সিাগ (চনয়ন্ত্রণ) েমন্বয় কচমটি 

(NMNCC) গঠন কিা হয়।চবিাগীয়, সজলা ও উপখজলা পয শাখয় কচমটি গঠন কিা হয়। 

14. পাবচলক প্রাইখিট পাট শনািচর্প (ppp)-এি আওতায় ন্যার্নাল ইনচিটিউট অব চকিচন চিচজখজে এন্ড 

ইউখিালজীখত নতুনিাখব ৪৫ সহখমািায়ালাইচেে সমচর্ন স্থ্াপন কিা হয়। এি ফখল ন্যার্নাল ইনচিটিউট অব 

চকিচন চিচজখজে এন্ড ইউখিালচজখত হােপাতাখল ৫৯টি এবিং িট্টগ্রাম সমচিখকল কখলজ হােপাতাখল ৩১টি 

সহখমািায়ালাইচেে সমচর্নেহ চপচপচপ’ি আওতায় েব শখমাট ৯০টি িায়ালাইচেে সমচর্ন িালু কিা হয়। 

15.  সদখর্ি েিকাচি ও সবেিকাচি হােপাতালেমূখহ civil Registration of Vital Statistics (CRVS) 

কায শিখম মৃতুযি েঠিক কািণ চনণ শখয়ি পদখক্ষপ গ্রহণ কিা হয়। ইখতামখে প্রায় ৫৫টি প্রচতষ্ঠাখন Medical 

Certificate of Cause of Death (MCCoD) পিচত িালু কিা হয়। পুিণকৃত ৬৫,০০০ MCCoD 

ফিখমি মখে ইখতামখে প্রায় ৫৩,০০০ ফিম DHIS-2 িাটাখবজ-এ েিংিক্ষণ কিা হয়। সদর্ব্যাপী এ কায শিম 

েম্প্রোিখণি প্রচিয়া শুরু কিা হয়।  

16. ২৪টি প্রচতষ্ঠাখনি ১ম সেণীি কযািাি ৭০৪ জন, ১ম সেণীি নন-কযািাি ৮৭ জন, ১ম সেণী সমচি: ব্যতীত ১৪ জন, 

১ম সেণী নাচে শিং ৪ জন, ২য় সেণী নাচে শিং ৩৮৮ জন, ২য় সেণী নন-নাচে শিং ২১ জন, ৩য় সেণী সমচি: ১১২ জন, ৩য় 

সেণী ১৭৪ জন, ৪র্ শ সেণী ২৪ জন, আউট সোচে শিং ৫১৯ জন সমাট ২০৪৭ জখনি পদ সৃজন কিা হয়। 

17. স্বাস্থ্য অচধদপ্তখিি এমআইএে র্াোয় েমন্বয় সকন্দ্রেহ (১টি) ৯৪টি হােপাতাখল উন্নতমাখনি সটচলখমচিচেন কায শিম 

িালু কিা হয়। 



18. েকল চবিাগীয় ও সজলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্াপখকি কায শালয়গুখলা, েকল সজলা ও সমচিখকল কখলজ হােপাতাল, েকল 
সমচিখকল কখলজ, স্বাস্থ্য অচধদপ্তি, পচিবাি পচিকল্পনা অচধদপ্তি এবিং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়খক যুি কখি আধুচনক 

চিচিও কনফাখিচন্সিং ব্যবস্থ্া িালু কিা হয়।  

19. সদখর্ি েকল েিকাচি হােপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা সকন্দ্রেমূখহি সেবাি মান েম্পখকশ জনগখনি অচিখযাগ ও পিামর্ শ 

জানা এবিং প্রখয়াজনীয় ব্যবস্থ্া গ্রহখণি জন্য এেএমএে-চিচত্তক িমৎকাি ও উদ্ভাবনামূলক অচিখযাগ/পিামর্ শ 

জানাখনাি ব্যবস্থ্া প্রবতশন কিা হয়। প্রচতচদন ওখয়ব োইখটি মােখম অচিখযাগগুখলা সদো হয় এবিং েমাধান সদওয়া 

হয়।  

20.  সহল্র্ চেখিম এখেন্থখদচনিং (এইিএেএে) নাখম একটি কম শসূচিি মাখোম সহল্র্ চমচনিািে পুিস্কাি ২০১৮ প্রদান 

কিা হখয়খছ। 

21.  স্বাস্থ্য ও পচিবাি কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবিং স্বাস্থ্য অচধদপ্তিেহ েকল সজলা ও উপখজলা হােপাতাল এবিং ৪টি 

চবখর্ষাচয়ত হােপাতাল চমচলখয় সমাট ৫০৪টি প্রচতষ্ঠাখন আিংগুখলি ছাপ েনািকািী চিখমাট ইখলক্টচনক্স অচফে 

এখটনখিন্স চেখিম িালু কিা হয়।  

22. কচমউচনখকবল চিখজজ কখরাল ম্যালখিচয়া ও এটিচি চনয়ন্ত্রণ সপ্রাগ্রাখমি আওতায়, কীটনার্কযুি মর্ািী চবতিণ 

চবতিন েম্পন্ন হয় ৯,৯৮,০২৪টি।  

23. ঢাকা উত্তি ও দচক্ষণ চেটি কখপ শাখির্ন এলাকায় সিঙ্গুি বাহক মর্াি উপি োখিশ েম্পন্ন হয়; সিঙ্গু সিাগ প্রচতখিাখধ 

জনেখিতনতা সৃচিখত ০৫টি উিুিকিণ েিা অনুচষ্ঠত কিা হয়। 

24. ফাইখলচিয়াচেে এন্ড এেটিএইি কখরাল এন্ড চলটিল িক্টি সপ্রাগ্রাম কম শসূচিি আওতায় কচমউচনটি সবইজি 

মিচবচিটি ম্যাখনজখমন্ট এন্ড চিজাচবচলটি চপ্রখিনর্ন োচি শে; কৃচমি গণঔষধ সেবন েিংিান্ত এযািখিাখকেী 

ওচিখয়নখটর্ন এন্ড সুপািচির্ন;কৃচমি প্রাদূিশাব েম্পচকশত জচিপ; ক্ষুখদ িািাি ও কায শিম েিংিান্ত স্বাস্থ্য পিীক্ষা 

ও সুপািচির্ন; কক্সবাজাখি বেবােিত সজািপূব শক বাস্তচ্যযত মায়ানমাি নাগচিকখদি মখে জীবানু েনাি কিা হয়। 

25. জাতীয় কালাজ্বি চনমূ শল কম শসূচিি আওতায় ২০টি উপখজলায় ৪৫টি কযাখম্পইখনি মােখম কালাজ্বি সিাগী চিচিত  

এবং ব্যবস্থ্াপনা চবষখয় প্রচর্ক্ষণ প্রদান কিা হয়। উপখজলা পয শাখয় (সমাট ৪০টি উপখজলা) বাড়ী বাড়ী পচিদর্ শখনি 

মােখম Indoor Residual Spraying(IRS) কিা হয়; জনগখনি মখে কালাজ্বি সিাখগি উপি 

েখিতনতা সৃচিি জন্য leaflet, poster and sticker চবতিণ কিা হয়। 

26. এচন্টমাইখিাচবয়াল সিচজিযান্স কনখটইনখমন্ট, িাইিাল সহপাটাইটিে ও িায়চিয়াচনমূ শল কম শসূচিি আওতায় ২০১৮-

১৯ োখল োিাখদখর্ি সজলা ও উপখজলা পয শাখয় িাইিাল সহপাটাইটিে-এি উপি সেচনিং মচিউখলি আখলাখক এক 

হাজাখিি অচধক চিচকৎেকখদি প্রচর্ক্ষণ প্রদান কিা হয়; 

27. বািংলাখদখর্ি ৫৬টি েিকাচি ও সবেিকাচি সমচিখকল কখলখজ চবশ্ব এচন্টবাখয়াটিক েপ্তাহ উদযাপখনি মােখম 

চবচিন্ন কম শসূচি বাস্তবায়ন কিা হয়; 

28. ঝুঁচকপূণ শ জনখগাষ্ঠীি মখে চবনামূখল্য সহপাটাইটিে চব ও সহপাটাইটিে চে-এি স্ক্রীচনিং ও সহপাটাইটিে চব িযাকচেন 

প্রদান কিা হয়। সহপাটাইটিে চে সিাগীখদি ঔষধ েিবিাহ কিা হয়; 

29. ৩৭৯০ জন চিচকৎেক, নাে শ ও েিংচিি িযাকচেন েিংগ্রাহকখক জলাতঙ্ক প্রচতখিাখধ প্রাচণি কামখড় চিচকৎোেহ 

েিংচিি চবষখয় প্রচর্ক্ষন প্রদান কিা হয়; 

30. চবনামূখল্য ২,৮১,০১২ িায়াল Inj: ARV েিবিাহ ও ৩,৬৫,২৭৫ জনখক প্রাচণি কামখড়ি চিচকৎো প্রদান কিা 

হয়; জনেখিতনতা বৃচিি লখক্ষয ১৬,৫৭৩ জন জনপ্রচতচনচধেহ অন্যান্যদখি মখে জনেখিতনতা মূলক কায শিম 

পচিিালনা কিা হয়; 

31. ৬,৭৮,০০৪টি কুকুিখক জলাতঙ্ক প্রচতখিাধী িযাকচেন প্রদান কিা হয় এবিং সদখর্ি প্রায় ১ লক্ষ প্রার্চমক চবদ্যালখয় 

জলাতঙ্ক েখিতনতা মূলক বাতশা ি যালী/েমাখবর্ আখয়াজন কিা হয়। 

32. কক্সবাজাি ও বান্দিবান সজলাি অবচস্থ্ত চবচিন্ন বলপূব শক বাস্তুচ্যযত মায়ানমাি নাগচিকখদি স্বাস্থ্যখেবা টিখম কাজ 

কিাি জন্য উপেহকািী কচমউচনটি সমচিখকল অচফোিখদি একচদখনি ওচিখয়খন্টর্ন ৩টি ব্যাখিি সমাট ৫০ জনখক 

সেচনিং সদওয়া হয়। 

33. ২০১৯ োখলি হজ্জ্ব যাত্রীখদি সমচিখকল ই-খহলর্ সপ্রাফাইল িাটা এচরি জন্য েিংচিিখদি প্রচর্ক্ষণ প্রদান কিা হয়।  



34. কক্সবাজাি সজলাি উচেয়া ও সটকনাফ উপখজলায় চনবচিত ও অচনবচিত মায়ানমাি জনখগাষ্ঠীি জন্য OCV 

টিকাদান কযাখম্পইন কায শিম েম্পন্ন হয়। 

35.  ইচপআই কম শপচিকল্পনা ২০১৯ প্রণয়ন কিা হয়। 

36.  ১৫-৪৯ বছি বয়খেি েকল েন্তান ধািণক্ষম মচহলাখদি ৫ সিাজ টিটি টিকাি পচিবখতশ টিচি (টিখটনাে-চিপখর্চিয়া) 

টিকা িালু কিা হয়। 

37. চর্শু জন্মগ্রহখনি পি অনলাইখন ই-েযাকাখিি মােখম চর্শু সিচজখের্ন কিাি জন্য সমৌলিীবাজাি সজলা, ঢাকা 

দচক্ষণ চেটি কিখপাখির্ন অঞ্চল ৫-এ পাইলটিিং কিা হয়। িাজর্াহী চেটি কিখপাখির্খন অনলাইখন চর্শু ও 

মচহলাখদি জন্য ই-খিচজখের্ন কায শিম শুরু হয়। 

38.  ৮২৫ জন চিচকৎেক ও নাে শখদি কযাোিম্ন মাদাি সকয়াি (KMC)-এি উপি প্রচর্ক্ষণ প্রদান কিা হয়। ৩৬৮ জন 

চিচকৎেক এবিং নাে শখদি ETAT-এি উপি প্রচর্ক্ষণ প্রদান কিা হয়।  

39.  চিএেএফ কায শিমর্ভি ৫৩ উপখজলায় জুলাই ২০১৮ সর্খক জুন ২০১৯ পয শন্ত সমাট ৮২,০৪৩ জন দচিদ্র গিশবতী 

মচহলাখক িাউিাি প্রদান কিা হয়।  

40. চনিাপদ মার্তে চদবে ২০১৮ প্রর্ম বাখিি মত প্রচতটি কচমউচনটি চিচনখক ইউচনয়ন পচিষখদি েদস্যখদি সনর্তখে 

স্থ্ানীয় জনগখণি উপচস্থ্চতখত গিশবতী মাখয়খদি চনখয় মা েমাখবখর্ি আখয়াজন কিা হয়।  

41. বতশমাখন সদখর্ মার্তমৃতুয হাি ১৭৬ (প্রচত লক্ষ জীচবত জখন্ম)। এই হাি ২০২২ োখলি মখে ১০৫ (প্রচত লক্ষ জীচবত 

জখন্ম)-এ নাচমখয় আনাি জন্য লক্ষযমাত্রা চস্থ্ি কিা হয় (এেচিচজি লক্ষযমাত্রা অনুযায়ী)। 

42. সদখর্ি ২৩টি স্কুল সহলর্ চিচনখকি মােখম ১১,৩৬৮ জন ছাত্র/ছাত্রীি চবচিন্ন সিাখগি চিচকৎো প্রদান কিাখনা হয়, 
১,২২৯ জন অসুস্থ্ ছাত্র/ছাত্রীি চবচিন্ন সিাখগি উন্নত চিচকৎোি জন্য চবচিন্ন হােপাতাখল সিফাি শ কিা হয়, ১৭৩ জন 

অসুস্থ্ ছাত্র/ছাত্রীখক উন্নত চিচকৎোি জন্য চবচিন্ন হােপাতাখল সিফাি শ কিা হয় এবিং চবচিন্ন স্কুখল ৭০০টি স্বাস্থ্য 

চর্ক্ষামূলক সের্ন েম্পন্ন কিা হয়। 

43. জনেখিতনতা বৃচি চবষয়ক কায শিখমি অিংর্ চহখেখব এযািখিাখকেী/ওয়াকশর্প/ওচিখয়খন্টর্খনি আওতায় 

স্বাস্থ্যেম্মত জীবন যাপন ও পচিখবখর্ি প্রিাব ১৫০টি; অেিংিামক সিাগ প্রচতখিাধ ৯৪টি; জিায়ু মুে ও স্তন কযান্সাি-

৭২টি; স্কুল সহলর্ ওচিখয়খন্টর্ন ৪০টি; ব্যচিগত পচিষ্কাি পচিেন্নতা ও স্যাচনখটর্ন ১৫৭টি; চনপাহ িাইিাে 

প্রচতখিাখধ কিণীয় -১০টি; চকখর্াি-চকখর্ািী স্বাস্থ্য ৩৭টি; চনিাপদ োদ্য ৭১টি; ধুমপান প্রচতখিাধ ১২টিি আখয়াজন 

কিা হয়। 

44. ইউচনখেখফি েহায়তায় ১৩টি সজলায় WASH সপ্রাগাম বাস্তবায়ন কিা হয়।  

45. চবশ্ব স্বাস্থ্য চদবে ১৯, চবশ্ব অটিজম চদবে, চনিাপদ মার্তেচদবে, চবশ্ব তামাকমুি চদবে, চবশ্ব মানচেক স্বাস্থ্য চদবে 

উপলখক্ষয পত্র-পচত্রকায় সিাড়পত্র প্রকার্ ও চবজ্ঞাপন প্রিাি ও ব্যানাি, সফস্টুন প্রস্তুত ও চবতিণ কিা হয়। 

46.  সিঙ্গু ও চিকুনগুচনয়া, বন্যা, হৃদখিাগ, সোক, কযান্সাি, িায়াখবটিে, বজ্রপাত, উচ্চিিিাপ, পাচনখত সিাবা, 

চনপাহেহ জিায়ুি মুে কযান্সািেহ অন্যান্য েিংিামক ও অেিংিামক সিাগ চবষয়ক স্বাস্থ্য বাতশা ব্যাপক প্রিাখিি 

জন্য জাতীয় দদচনক পচত্রকায় প্রায় ১,০০০টি েচিত্র চবজ্ঞাপন প্রকার্ কিা হয়।  

47.  অেিংিামক সিাগ প্রচতখিাধ চবষখয় ০৮টি চিচির্খন ১৬০টি ড্রামা সর্া, সদখর্ি চবচিন্ন গ্রাম পয শাখয় ৮০টি কালিািাল 

সর্া কিা হয়। ৬৪টি উপখজলা সহলর্ কমখেখক্সি বাচহখি ও চিতখি অেিংিামক সিাগ চবষয়ক ৭৪০টি চিচজটাল 

ওয়াল িাইটিিং স্থ্াপন কিা হয়। 

48. চর্ল্প এলকায় সপর্াগত স্বাস্থ্য ঝচক চবষয়ক স্বাস্থ্য বাতশা েম্বচলত ২০টি বাে ব্রাচন্ডিং-এি কাজ কিা হয়। 

49. ১৫ আগি জাতীয় সর্াক চদবে উদযাপন উপলখক্ষয লিং ব্যানাি, সফস্টুন ও িীকাি মুদ্রণ ও চবতিণ কিা হয়। 

50. ২০১৮-১৯ অর্ শবছখি ঔষধ প্রর্ােন অচধদপ্তি কর্তশক ৬,৫৩৯টি নতুন ড্রাগ লাইখেন্স প্রদান কিা হয়। ড্রাগ 

লাইখেন্সচবহীন ২৭,৮১১টি ফাখম শচেি মখে ১৬১টি মখিল ফাখম শচেি অনুকূখল এবিং ১৫,৮৮৬টি মখিল সমচিচেন 

র্খপি অনুকূখল ড্রাগ লাইখেন্স প্রদান কিা হয়।  

51.  ড্রাগ লাইখেন্সচবহীন ১২টি ফাখম শচে চেলগালা কিা হয়, ৭২৩টি ফাখম শচে বি কিা হয়, ১,১০৭টি ফাখম শচেি চবরুখি 
সমাবাইল সকাখট শ মামলা দাখয়ি কিা হয় এবিং ৭১টি ফাখম শচেি চবরুখি ম্যাচজখেট সকাখট শ মামলা দাখয়ি কিা হয়।  



52.  ৭৭,৪১৮টি ড্রাগ লাইখেন্স নবায়ন কিা হয়, ৩,৩০৪টি নতুনা ড্রাগ সটচিিং ল্যাখব (চিটিএল ও চেচিটিএল) সটখিি 

জন্য সপ্রিণ কিা হয়, ২,৮৪৪টি সটি চিখপাট শ ড্রাগ সটচিিং ল্যাব (চিটিএল ও চেচিটিএল) হখত সপ্রিণ কিা হয়, 

১০৬টি ঔষধ ড্রাগ সটচিিং ল্যাব কর্তশক মানবচহর্ভ শত স াষণা কিা হয়।  

53. ঔষধ প্রর্ােন অচধদপ্তি কর্তশক ড্রাগ সকাখট শ ৪টি, ম্যাচজখেট সকাখট শ ৪০টি এবিং সমাবাইল সকাখট শ ১,৮৫২টি মমলা 

দাখয়ি কিা হয় এবিং সমাবাইল সকাট শ কর্তশক জচিমানা আদায় কিা হয় ৩৬,৬২৫,৪৩৯ টাকা এবিং ৪২ জনখক 

চবচিন্ন সময়াখদ কািাদন্ড প্রদান এবিং ৩৫টি প্রচতষ্ঠান চেলগালা কিা হয়।  

54. ৫৯,৮৫৬টি ঔষখধি সদাকান, ১,৩৪০টি ঔষধ প্রস্তুতকািী কািোনা পচিদর্ শন কিা হয়। নকল, সিজাল, 
আনখিচজিাি শ, েিকাচি ঔষধ, সময়াখদাত্তীণ শ ঔষধ চবিয় চবতিণ প্রচতখিাখধ সদর্ব্যপী ১২৬টি েখিতনতামূলক 

েিা কিা হয়।  

55. নাচে শিং ও চমিওয়াইফািী অচধদপ্তখিি আওতায় জাতীয় সেবা েপ্তাহ পালন ২০১৯ েম্পন্ন; ২০০৩ োখল সযাগদানকৃত 

িাফ নাে শখদি চেখলকর্ন সগ্রি প্রদান; অনলাইন সেবা িালু কিণ; বদচল নীচতমালা প্রণয়ন; প্রচর্ক্ষণ 

নীচতমালা/র্তশাবলী প্রণয়ণ; প্রচর্ক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন কিা হয়;  

56. স্বাস্থ্য সেবা চবিাখগি আওতাধীন চনচমউ এন্ড টিচে কর্তশক ১,০০৮টি সমচিখকল যন্ত্রপাচত সমিামত কিা হয়। 

57. Patient Awareness of Rational Use of Antibiotic and Its Resistance in 

Bangladesh র্ীষ শক গখবষণা কিা হয়। উি গখবষণাি ফলাফল নীচত চনধ শািকখদি (Policy Makers) 

Antibiotic ব্যবহাি এবিং এই Resistance-এি চবষয় িলমান চনখদ শচর্কা পচিমাজশন (Revise) কিখত 

েহায়তা কিখব।  

58. Safety of Medical Device র্ীষ শক গখবষণা কিা হয়। উি গখবষণাি ফলাফল সদখর্ সমচিখকল চিিাইখেি 

চবিয়, ব্যবহাি ও চবিখয়াত্তি সেবা চবষখয় নীচত দতচি কিখত েহায়তা কিখব।  

59. ২০১৮-১৯ অর্ শবছখি সজন্ডাি, এনচজও এন্ড সিকখহাল্ডাি পাটি শচেখপর্ন (চজএনএেচপ) ইউচনট কর্তশক ক) Equity 

in Health with Special Focus on Gender Inequalities in Bangladesh, খ) 

Situation Analysis: Health Care and Protection Services GBV Survivors 

among the Rohingya Community in Cox’s Bazar, গ) Gender Analysis of 

Curricula of Medical Education ৩টি গয়বষণা িম্পন্ন হয়।  

60.  Health Care Financing Strategy ২০১২-২০৩২-এি অধীখন োব শজনীন স্বাস্থ্য সেবা চনচিতকিখণ 

প্রার্চমকিাখব দাচিদ্রেীমাি চনখি বেবােকািী (BPL) পচিবািেমূহখক চবনামূখল্য স্বাস্থ্য সেবা প্রদাখনি লখক্ষয 

টািংগাইল সজলাি কাচলহাতী, মধুপুি ও  াটাইল উপখজলায় স্বাস্থ্য সুিক্ষা কম শসূচি (Shasthyo Suraksha 

Karmasuchi: SSK) প্রকখল্প এ পয শন্ত ৮১,৬১৫টি দচিদ্র পচিবািখক স্বাস্থ্য কাখি শি আওতায় আনা হয়। 

টাোইল সজলাি অবচর্ি ৮টি উপখজলায় েম্প্রোিখণি লখক্ষয Scheme Operator চনখয়াখগি জন্য র্ট শচলি 

কিা হয়।  

61. েিকাচি কম শিািী হােপাতাল, মুগদা সমচিখকল কখলজ হােপাতাল, জাতীয় ENT হােপাতাল, কুচম শখটালা 

সজনাখিল  হােপাতাখল Quality Improvement (QI) কায শিম েম্প্রোচিত কিা হয়।  

 

অর্ ি-বছদি সম্পারেত উদেখদ াগ্য কা িাবরে/আইন, রবরধ ও নীরত প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট 

1. মানচেক স্বাস্থ্য নীচতি চ্যড়ান্ত অনুখমাদখনি চনচমত্ত এি েেড়া ইিংখিজী িাে শখনি বািংলা অনুবাদ প্রচিয়াধীন িখয়খছ।  

2. পাচনখত ডুবা প্রচতখিাধ ও চনয়ন্ত্রখণ জাতীয় সকৌর্খলি েেড়া চূড়ান্তকিখণি প্রচিয়া গ্রহণ কিা হয়। 

3. WASH (Water, Sanitary and Hygiene) েযাখটচজ অনুখমাদন কিা হয়। 

4. প্রেবজচনত চফস্টুলা েিংিান্ত জাতীয় সকৌর্লপত্র (২০১৭-২২) অনুখমাদন কিা হয়। 

5. জাতীয় মার্তস্বাস্থ্য সকৌর্ল (২০১৫-৩০)অনুখমাদন কিা হয়। 

6. জাতীয় কখলিা চনয়ন্ত্রণ ও প্রচতখিাখধ কম শপচিকল্পনা ও কম শখকৌর্খলি ড্রাফট দতচি কিা হয়। 

 



 

স্বাস্থ্য সেবা ববভাগ কর্তমক অবকাঠাগমাগত উন্নয়ন : 

২০১৮-১৯ অর্ িবছদি ৫০টি প্রকদেি আওতায় এরিরপদত বিাদ্দকৃত ৮,২৬১.৪১ মকাটি টাকাি রবপিীদত ব্যরয়ত অদর্ িি পরিমাণ 

৭,৩৩৩.৪৬ মকাটি টাকা, বািবায়ন অগ্রিরত ৮৮.৭৭ শতাৃংশ। উদেখদ াগ্য গুরুত্বপূণ ি অবকাঠাদমা িদো ইস্টাবরেশদমন্ট অব 

৫০০ মবি িসরপটাে এন্ড এনরসোরি ভ্বন ইন  দশাি, কক্সবাজাি, পাবনা ও আব্দুে মাদেক উরকে মমরিদকে কদেজ এবৃং 

জনদনতা নুরুে িক আধুরনক িাসপাতাে, মনায়াখােী, ২৫০ শয্যারবরশষ্ট জাতীয় িক্ষু রবজ্ঞান ইন্সটিটিউট ও িাসপাতাে স্থ্াপন 

প্রকে (২য় সৃংদশারধত), ৫০ শয্যারবরশষ্ট জাতীয় কযান্সাি ইন্সটিটিউট ও িাসপাতােদক ৩০০ শয্যায় উন্নীতকিণ প্রকে (২য় 

সৃংদশারধত), ইস্টাবরেসদমন্ট অব ট্রমা মসন্টাি এযাট মিাপােিঞ্জ (১ম সৃংদশারধত), ইস্টাবরেসদমন্ট অব নারস িৃং ইনরস্টটিউট 

অব পাবনা, ইস্টাবরেশদমন্ট অফ ন্যাশনাে ইনরস্টটিউট অফ এযািভ্ান্সি প্রযাকটিস নাদস িস ইন বাৃংোদেশ, এক্সপানশন এন্ড 

মকায়ারেটি ইমপ্রুভ্ি অব নারস িৃং এডুদকশন (১ম সৃংদশারধত), বঙ্গবন্ধু মমরিদকে কদেজ ও িাসপাতাে, সুনামিঞ্জ স্থ্াপন, 

মেরেৃং আপ এন ইরন্টদগ্রদটি ইন্টািদভ্নশন প্যাদকজ টু রিরিউস ম্যাটািনাে এন্ড রনউদনটাে মিরবরিটি এন্ড মিটারেটি ইন 

রুিাে বাৃংোদেশ, জাতীয় অদর্ িাদপরিক িাসপাতাে ও পুন িবাসন প্ররতষ্ঠান (রনদটাি)-এি িাসপাতাে ভ্বন এবৃং ববগের বৃহিম 

বান ম ইনবেটিউট ‘সেখ হাবেনা িাতীয় বান ম ও প্লাবেক োিমাবর ইনবেটিউট’ রনম িাণ কিা িয়। োতেীরা ২৫০ েয্যার সমবডগকল 

কগলি ও হােপাতাল বনম মাগণর ৩টি প্যাগকগির কাি েিন্ন। বান্দরবাগনর রুমা উপগিলা স্বাস্থ্যকমগপ্লক্সগক ১০ েয্যা সর্গক 

৫০ েয্যায়, বদনািপুগরর সঘাড়াঘাট উপগিলা স্বাস্থ্যকমগপ্লক্সগক, রাঙ্গামাটির কাপ্তাই উপগিলা স্বাস্থ্যকমগপ্লক্সগক ৩১ েয্যা 

সর্গক ৫০ েয্যায়, টাঙ্গাইগলর মধুপুর উপগিলা স্বাস্থ্যকমগপ্লক্সগক ৫০ েয্যা সর্গক ১০০ েয্যায় উন্নীত করা হয়।    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



    আহবায়ক 

বাবষ মক প্রবতগবদন প্রকােনা কবমটি 

অবতবরি েবিব 

 

                     “আহবায়গকর কর্া” 

 

 

       বতমমান েরকাগরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদেী বনগদ মেনায়, স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণালগয়র মাননীয় 

মন্ত্রীর োব মেবণক ও গবতেীল সনর্তগে এবং স্বাস্থ্য সেবা ববভাগগর েবিগরর েহিাত দে পবরিালনায় েব মিনীন স্বাস্থ্য 

সেবা িনগগণর সদারগগাড়ায় সপৌগছ সদয়ার লগেয স্বাস্থ্য সেবা ববভাগগর েকল স্তগরর কম মকতমা/কম মিারী বনরলেভাগব 

কাি কগর  াগচ্ছ। স্বাস্থ্য অবধদপ্তর, নাবে মং এন্ড বমডওয়াইফাবর অবধদপ্তর, ঔষধ প্রোেন অবধদপ্তর, স্বাস্থ্য প্রগকৌেল 

অবধদপ্তর, বনবমউ এন্ড টিবে, স্বাস্থ্য অর্ মনীবত ইউবনট এবং সটগমা ইতযাবদ স্বাস্থ্য সেবা প্রবতষ্ঠানও অবপ মত দাবয়ে 

 র্া র্ভাগব পালন কগর  াগচ্ছ। ফলশ্রুবতগত, েম্প্রোবরত টিকাদান কম মসূবি, েংক্রামক ও অেংক্রামক সরাগ বনয়ন্ত্রণ, 

িলবায়ুর প্রভাবিবনত নতুন নতুন অববর্ভ মত সরাগ বনরাময়, কবমউবনটি বিবনগকর মাধ্যগম গ্রামীণ িনগগাষ্ঠীর 

স্বাস্থ্যগেবা ববগেষত মা ও বেশুর স্বাস্থ্যগেবা বনবিতকরণ, আধুবনক প্রযুবিেমুহ নতুন স্বাস্থ্য সেবা প্রবতষ্ঠান বনম মাণ 

এবং ববদ্যমান প্রবতষ্ঠান আধুবনকায়ন ও েম্প্রোরগণ ২০১৮-২০১৯ োগল অভাবনীয় োফল্য অবিমত হগয়গছ। বিবকৎো 

সেবাদানকারী এবং এযামু্বগলন্স েংখ্যা বৃবিগতও ঘগটগছ লেণীয় োফল্য। 

         প্রণীত বাবষ মক প্রবতগবদগন স্বাস্থ্য সেবা ববভাগগর ২০১৮-২০১৯ োগল েিাবদত ব্যাপক কা মক্রম বাস্তবায়ন 

এবং অিমন তথ্যাবলীর উগেখ্যগ াগ্য অংে েবন্নগবে করার প্রগিষ্টা সনয়া হগয়গছ। এেকল তথ্য েংগ্রহ এবং  

েবন্নগবেকরগণ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগগর েকল অনুববভাগ, অবধোখা এবং োখার কম মকতমা/কম মিারীবৃন্দ পূণ মেহগ াগবগতা 

প্রদান কগর প্রবতগবদগনর সমৌবলক ববষয়গক েমৃি কগরগছন। প্রবতগবদন প্রণয়ন কবমটির েকল েদগস্যর আন্তবরক 

প্রগিষ্টা প্রবতগবদনটি েংকলন ও প্রকাে করা েম্ভব হগয়গছ। বনর্ভ মল তথ্য েবন্নগবে ও েংকলগন প্রবতবন্ধকতা ও 

প্রবতকূলতা অবতক্রম করা েম্ভব হয়বন ববধায়, ববষয়টি মািমনীয় দৃবষ্টগত সদখার অনুগরাধ রইগলা। 

        স্বাস্থ্য সেবা ববভাগগর ২০১৮-২০১৯ অর্ মবছগরর বাবষ মক প্রবতগবদন প্রকাগের োগর্ েংবিষ্ট েকলগক আন্তবরক 

ধন্যবাদ িানাবচ্ছ। 

 

        (দমাোঃ রসিাজুে ইসোম) 
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১.১ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগ  

 

ভূমিক াঃ  

েকলের জন্য স্বাস্থ্যলেবা বিবিতকরণ এই রুপকল্পলক োমলি সরলেই জিগলণর স ারলগাড়ায় স্বাস্থ্যলেবালক সপৌলে ব লত বিরেেভালব কাজ 

কলর যালে স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােলয়র স্বাস্থ্য সেবা ববভাগ। গণপ্রজ তন্ত্রী ব াংল দেদের সাংমবধ দের অনুদেে ১৫(ক) এবাং ১৮(১) 

অনুস দর মিমকৎস সহ জেগদণর পুমি  উন্নয়ে ও জেস্ব দযের উন্নমত স ধে র দের অন্যতি ে ময়ত্ব। মবশ্ব স্ব যে সাংয র প্র থমিক স্ব যে 

সাংক্র ন্ত আলি -আত  ঘ  ষণ , জ মতসাংদ র স ব বজেীে ি েব মধক র ঘ  ষণ , আন্তজব মতক, অথ বনেমতক, স ি মজক ও স াংস্কৃমতক অমধক র 

সদেলে,  মেশু অমধক র সেে, ে রীর প্রমত সব ধরদের ববষম্য দূরীকরণ সাংক্র ন্ত কেদেেেে- এসব আন্তজব মতক ঘ  ষণ র স্ব ক্ষরে ত  ঘেে 

মহস দব ব াংল দেে স্ব যেদসব  উন্নয়দে প্রমতজ্ঞ বদ্ধ। এছ ড়  সকল বয়সী সকল ি নুদষর জন্য ২০৩০ স দলর িদে সুস্ব যে ও কল্য ণ মেমিত 

কর র ি েদি ঘেকসই উন্নয়ে অেীদে ঘ ৌছ দত স্ব যে ঘসব  মবে গ অগ্রণী ভূমিক    লে করদছ। ঘেদে ব্যয়স শ্রয়ী, আধুমেক, ক র্ বকর এবাং 

ঘেকসই ি েসম্পন্ন স্ব যে ঘসব  প্রে দের জন্য এ িন্ত্রণ লয় ঘথদক  মিমকৎসক ও মিমকৎস  অবক ঠ দি র   ে   মে যুগ ৎ মের  ে ঔষধ 

ব্যবয  ে  প্রমতে র কি বর্জ্ঞ  মরি মলত হদিছ। 

ব াংল দেে মবগত কদয়ক বছদর স্ব যে খ দত ঘবে সফলত  ল ে কদরদছ। মবদেষ কদর  অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী মেশু মৃত্যে হ র হ্র স, সম্প্রস মরত 

টিক ে ে কি বসূমির মবস্ত র, ি তৃমৃত্যে হ র হ্র স, সাংক্র িক ব্য মধ মেয়ন্ত্রণ ও মেম্নমুখী মৃত্যে প্রবণত , ি নুদষর গড় আয়ু বৃমদ্ধ,  মরব র 

 মরকল্পে  স িগ্রীর মেরমবমেন্ন সরবর হ ও জেসাংখ্য  বৃমদ্ধর হ র ১.৩৭-এ আেয়ে, অপুমি মেয়ন্ত্রদণর লদক্ষে ঘেেব্য  ী মেে মিে এ ও ফমলক 

এমসড মবতরণ - এ সবই ব াংল দেদের স্ব স্হহে ব্যবয  ে র সফলত র মিত্র।  

সফলত র   ে   মে এখেও স্ব যে খ দত রদয়দছ মবমবধ ও বহুি মত্রক িে দলঞ্জ। ে রীর অক ল প্রজেে, প্রসব ও প্রসদব ত্তর জটিলত , 

অঞ্চলদেদে মেশু মৃত্যের হ র হ্র সকরদণ সিস্য , ঘেদের কমত য় অঞ্চদল সাংক্র িক ব্য মধর মবস্ত র, ধূি  ে ও ি েক সমি, অ মরকমল্পত 

খ দ্য ে সজমেত ঘর দগর প্রদক  , ববমশ্বক উষ্ণত  বৃমদ্ধ, অব্য হত েেীে ঙ্গে ও জলব য়ু মব র্ বয়জমেত গুরুত্বপূণ ব স্ব যে সিস্য র স দথ যুি 

হদয়দছ খ দ্যদ্রদব্য র স য়মেক ও কীেে েক ব্যবহ রজমেত সৃি স্ব যে ঝুঁমক। জেসাংখ্য  বৃমদ্ধ, ব াংল দেদে েত্যে ঘর দগর আমবেব ব, েগরমুখী 

প্রবেত র ফদল েহদরর ক্রিবমধ বষ্ণু েমরদ্র জেদগ েী মবদেষত: বমস্তব সীর িদে মের  ে   মের অে ব, মেম্নি দের  য়:মেষ্ক েে ও অপুমির 

ফদল সৃি ঘর গ/ব্য মধ ইতে মে স্ব যে ব্যবয  ে র ঘক্ষদত্র বড় ধরদণর িে দলঞ্জ রদয়দছ। এ সব মবপ্রতী  সীি বদ্ধত  সদত্বও স্ব স্হহেখ দত মবমবধ 

উন্নয়ে  মরকল্পে  গ্রহণ ও ব স্তব য়ে অবক ঠ দি দত ব্য  ক উন্নয়ে, ি েব সম্পে ব্যবস্হহ  ঘসব র ি ে ও  মরমধ বৃমদ্ধ, প্রযুমির ব্যবহ র 

বেদল মেদয়দছ ঘেদের স্ব স্হহে-ঘসব র মিত্র । ঘেদে ক্রদিই দৃশ্যি ে হদয় উদঠদছ ঘেকসই, আধুমেক, মস্হহমতেীল এবাং ি েসম্পন্ন স্ব স্হহে 

ব্যবস্হহ  ে ।  

স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ িন্ত্রণ লদয়র  বভশি ও বমশিঃ 

বভশি (Vision): জাবত-ধম ম-সগাত্র-সেবণ-বেঙ্গ-প্রবতবন্ধী-সভৌগবেক অবস্থ্াি বিবব মলশলে স লশর েকলের জন্য স্বাস্থ্যলেবা বিবিতকরণ। 

বমশি (Mission): েবার জন্য প্রাথবমক স্বাস্থ্য ও জরুবর বিবকৎো সেবা প্র াি বিবিতকরণ, েমতা ও ন্যালয়র বভবিলত সেবা গ্রাহক 

সকবিক স্বাস্থ্য সেবার েহজ প্রাপ্যতা বিবিতকরণ ও ববস্তৃতকরণ, মাি উন্নয়ি এবং ববদ্যমাি েম্পল র প্রাবধকার পূি ম বন্টি ও 

েলব মািম ব্যবহার বিবিতকরণ, স্বালস্থ্যর োমবগ্রক ব্যবস্থ্াপিায় পবরবার কল্যাণ কায মক্রম ও পুবি কায মক্রমলক েমন্বয়োধি। 

কি ব মরমধাঃ 

গণপ্রজ তন্ত্রী ব াংল দেে সরক দরর Rules of Business,1996 এর Allocation of Business among the 

Different Ministries & Divisions অনুর্ য়ী স্ব যে ঘসব  মবে দগর উদেখদর্ গ্য কি ব মরমধ মেম্নরূ াঃ 

১.  স্ব যে ঘসব  সাংক্র ন্ত েীমত মেধ ব রণ 

২. ফ ি ব মসউটিকে ল এবাং ব দয় দিমডদকল  দের উৎ  েে এবাং ি েমেধ ব রণ 

৩. ঔষধ আিে মে এবাং রফত মেদত ি ে মেধ ব রণ 



 
 

 

3 

৪.  মরতেি ফ ি ব মসউটিকে ল মবষয় মের ব্যবয  ে  ও মেয়ন্ত্রণ 

৫. মিমকৎস  ও স্ব যে ঘসব  উন্নয়ে, প্রমতদষধক, আদর গ্য এবাং পুেব ব সে সাংক্র ন্ত 

৬. স্ব যে এবাং সাংমিি জ তীয়/ আন্তজব মতক এদস মসদয়েে/সাংয  র্ র  সরক মর িঞ্জুমরপ্র প্ত , ঘর্িে- টিমব এদস মসদয়েে, 

ড য় দবটিক এদস মসদয়েে, BMRC, SMF, BNC, BCPS, BMDC, ফ ি ব মস ক উমিল, পুমি ক উমিল, 

ঢ ক  মেশু হ স  ত ল, National Medical Institute Hospital, BNSB ইতে মের ক র্ বক্রি 

 র্ বদবক্ষণ ও সহ য়ত  ে ে। 

 ৭. মেদম ি মবষয় মে 

  ক) জেস্ব যে 

  খ) জম ও মৃত্যে মেবন্ধে 

  গ) স্ব দযের জন্য ক্ষমতকর ঘেজ ল  ে মেয়ন্ত্রণ 

   ) িহ ি রী, সাংক্র িক এবাং ঘছোঁয় দি ঘর গ মেয়ন্ত্রণ 

  ঙ) স্ব যে বীি  

  ি) খ দ্য,   মে এবাং স্ব যে সম্পমকবত  দের ি ে মেধ ব রণ ও মেয়ন্ত্রণ 

  ছ) ধূি  ে প্রমতদর ধ 

  জ) পুমি গদবষণ , মেক্ষ  এবাং অপুমি সাংক্র ন্ত ঘর গ 

  ঝ) স্ব যে মেক্ষ র ি েদি জেসদিতেত  সৃমি 

 ৮.  মেদম ি মবষয় মে 

  ক) মিমকৎস  ঘ ে র ি ে মেধ ব রণ ও ঘরগুদলেে 

  খ) মিমকৎস  মেক্ষ  ও গদবষণ র স দথ সাংমিি প্রমতে দের প্রে সে ও সিন্বয় সাংক্র ন্ত 

  গ) ি েমসক ব্য মধ 

 ৯.  ি েক মেয়ন্ত্রণ 

 ১০. দুগ্ধজ ত খ ব দরর মেয়ন্ত্রণ 

 ১১. েেী বন্দর এবাং মবি ে বন্দদরর স্ব যে প্রমতে ে 

১২. ে মবকদের স্ব যে  রীক্ষ   

১৩. জ তীয় ম্য দলমরয়  মের্ম বল কি বসূমি 

১৪. ম্য দলমরয়  মেয়ন্ত্রণ 

১৫. হ স  ত ল ও ঔষধ লদয়র ব্যবয  ে  

১৬. িন্ত্রণ লদয়র স দথ সম্পমকবত মবজ্ঞ েমেমত্তক এদস মসদয়েে/সাংয   

১৭. ি েক, ঔষধ, দুগ্ধজ ত খ দ্য এবাং ত ি দকর আ মত্তকর মবজ্ঞ  ে মেয়ন্ত্রণ 

২০. সহ য়ক মিমকৎস  সাংমিি কি বি মরদের পুেব ব সে 

২১. সম্প্রস মরত টিক ে ে কি বসূমি 

২২.  মেদম্ন িদের ব্যতীত সরক মর কি বি মরদের জন্য মিমকৎস  ঘক্ষদত্র ছ ড় ত্র 

ক) ঘরলওদয় স মে বদসর কি বি মর 

খ) প্রমতরক্ষ  ঘসব য় কি বরত কি বি মর এবাং 

গ) Medical Attendance Rule দ্ব র  মেয়মন্ত্রত 

২৩.  মসমেল স মে বদসর জন্য ঘিমডদকল  রীক্ষ  এবাং ঘিমডদকল ঘব ড ব গঠে 

২৪. ক্রীড়  ও Health Resorts 

২৫. অল েজেক প্রমতে দের মিমকৎস  মবদল প্রমতস্ব ক্ষর। 
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স াংগঠমেক ক ঠ দি াঃ  

স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ িন্ত্রণ লয়দক ২০১৭ স দল স্ব যে ঘসব  মবে গ এবাং স্ব যে মেক্ষ  ও  মরব র কল্য ণ মবে গ ে দি দুটি মবে দগ মবেি 

কর  হয়। স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ িন্ত্রণ লদয়র ে ময়দত্ব রদয়দছে একজে ঘকমবদেে িন্ত্রী। রুলস অব মবজদেস অনুর্ য়ী ি েেীয় িন্ত্রী 

িন্ত্রণ লদয়র কি বক ণ্ড ব স্তব য়দের স মব বক ে ময়ত্ব   লে কদরে। এছ ড় ও িন্ত্রণ লদয়র স মব বক কি বক ণ্ড ব স্তব য়দে সহ য়ত  কর র জন্য 

একজে প্রমতিন্ত্রী থ দকে। সমিব প্রে সমেক প্রধ ে মহদসদব স্ব যে ঘসব  মবে গ এবাং এর আওত ধীে ০৭ (োত) টি সাংয র কি বক ণ্ড আইে 

অনুর্ য়ী মেষ্পন্ন কদর থ দকে। এছ ড়  সমিব মপ্রমি  ল এক উমটাং অমফস র মহদসদব স্ব যে ঘসব  মবে গ ও  অধীেয সাংয সর্মদহর ব্যদয়র 

র্থ থ বত  মেমিতকরদণর ে ময়ত্বও   লে কদর থ দকে।  

স্ব যে ঘসব  মবে দগর আওত ধীে েপ্তরসর্মহাঃ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

স্বাস্থ্য সেবা ববভাগ 

যানবাহন 

সেরােত ও 

রক্ষণাববক্ষণ 

েংস্থ্া (সেবো) 

ন্যাশনাল 

ইবলকবরা-

সেবিবকল 

ইকুইপবেন্ট 

সেইবন্টন্যান্স 

ওয়াককশপ এন্ড 

সরবনং সেন্টার 

(বনবেউ এন্ড 

টিবে) 

িাবে মং ও 

বমডওয়াইফাবর 

অবধ প্তর 

স্বাস্থ্য 

অবিদপ্তর 

স্বাস্থ্য 

প্রবকৌশল 

অবিদপ্তর 

ঔষি 

প্রশােন 

অবিদপ্তর 

স্বাস্থ্য 

অথ মিীবত 

ইউবিট 
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স্ব যেদসব প্রে দের প্র মতে মেক ক ঠ দি 

মবদেষ ময়ত হ স  ত ল (৩৫)

ঘজল হ স  ত ল (৬৫)

উ দজল স্ব যে কিদ  (৪২৫)

সের উ দজল স্ব যে অমফস (৬০)

থ ে ঘহলথ ঘসট র (৩৭)

ইউমেয়ে স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ ঘক (৩০৯৪)

ি তৃমেশু কল্য ণ ঘক (৩৩)

১০+২০ ঘবড হ স  ত ল (৪৩)

ইউমেয়ে স ব ঘসট র (১২২৮)

কমিউমেটি ম মেক (১৩৭৭৯)

প্র
 থ
মি
ক
স্ত
র

ি
 ে
মি
ক
স্ত
র

মব
দ
ষ
ে
 ম
য়
ত
স্ত
র

 

 

বাংোল লশর স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্াপিায় তৃণমূে পয মালয় ওয়ািস্টপ োবভমে সেন্টার কবমউবিটি বিবিক। পাঁি স্তর বববশি এই বপরাবমড কাঠালমার 

বিতীয় স্তর ইউবিয়ি স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাি সকি (UHFWC)। উপলজো পয মালয় রলয়লে উপলজো স্বাস্থ্য কমলেক্স। বাংোল লশ ৪২৫টি 

উপলজো স্বাস্থ্য কমলেক্স রলয়লে। তুেিামূেক জটিে স্বাস্থ্য েমস্যা েমাধালি সজো পয মালয় আলে ৫৯টি সজো হােপাতাে। এোলি ববলশোবয়ত 

সেবা প্র াি করা হলয় থালক। জাতীয় পয মালয় ববলশেভালব ববলশোবয়ত হােপাতালের েংখ্যা ৩৫টি। বাংোল লশ েরকাবর স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্াপিায় 

েলব মািম ববলশোবয়ত স্বাস্থ্য সেবা প্র াি করা হয়। 
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স্বাস্থ্য োলত জিবেঃ 

 

সটববেঃ ১ স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর জিবলের পবরেংখ্যাি 

সাংয র স্তর অনুদি মেত  ে পূরণকৃত  

 ে 

শূন্য ে বছরমেমত্তক 

সাংরমক্ষত 

(মরদেেেেকৃত) 

অয য়ী  ে 

িন্তব্য* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

(ক) স্বাস্থ্য সেবা ববভাগ ৩২৪ ২১৮ (েংযুক্ত ২৩ 

জি কম মকতমা) 

৮৩ - - 

(খ) স্ব যে অমধেপ্তর ১০৪৫৩৫ ৭৩৯৪৩ ৩০৫৯২ ২৪১৪৫ প  সৃবির কারলণ 

২০১৮-২০১৯ অথ ম 

বেলর অনুলমাব ত 

পল র েংখ্যা বৃ্বি 

সপলয়লে। 

(গ) ঔষধ প্রে সে অমধেপ্তর ৪৯১ ৩৬৫ ১২৬ ৯০  

( ) স্ব যে প্রদকৌেল অমধেপ্তর (এইিইমড) ১০৪৩ ৫০৫ ৫৩৮ ৬৯১  

(ঙ) ে মস বাং ও মিডওয় ইফ রী অমধেপ্তর ৩৫৯৫০ ৩৪০২০ ১৯৩০ ১৯১৪৬  

(ি) ন্য েে ল ইদলকদর -ঘিমডদকল 

ইকুই দিট ঘিইেদেন্য ি ওয় কবে  এন্ড 

ঘরমোং ঘসট র (মেমিউ  এন্ড টিমস) 

৯৫ ৫৩ ৪২ ১০ - 

(ছ) র্ েব হে ও র্ন্ত্র  মত রক্ষণ দবক্ষণ 

সাংয   (দেদি ) 

৭৫ ৪৮ ২৭ - - 

(জ) স্ব যে অথ বেীমত ইউমেে ২৯ ২৪ ৫ ১৪ - 

সমাট= ১৪২৫৪২ ১০৯১৭৬ ৩৩৩৪৩ ৪৪০৯৬  

 

 

১.৬ মেদয় গ/ দে ন্নমত প্রে ে 

 প্রমতদবেে ধীে বেলর  দে ন্নমত েত্যে মেদয় গ প্রে ে িন্তব্য 

মন্ত্রিােলয়র িাম কি বকতব  কি ব

ি রী 

ঘি 

ে 

কি বকতব  কি বি 

রী 

ঘি ে 

০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

স্বাস্থ্য সেবা - - - - ৬০ ৬০ ২৮ জি অবফে েহায়ক (৪থ ম সেবণ) 

এবং ০৩ কযাটাগবরর পল  ৩২ জিলক 

(৩য় সেবণ) বিলয়াগ করা হলয়লে। 

স্বাস্থ্য অবধ প্তর ৮৩৭ ৪৭৮ ১৩

১৫ 

৪৮৮ ৬১৩ ১১০১ ২৪১৬ 

ঔেধ প্রশােি ৬ - ৬ - ১৬ ১৬ - 

স্বাস্থ্য প্রলকৌশে 

অবধ প্তর 

- - - ৩১ - ৩১  অবত: প্রধাি প্রলকৌশেী 

১টি, েহকারী প্রধাি 

স্থ্পবত ১টি, েহকারী 

প্রলকৌশেী ৩টি এবং 

েহকারী পবরিােক ২টি 

পল  িেবত  াবয়ত্ব প্রধাি 

করা হলয়লে)+ িতুি ও 

পুরাতি সৃজিকৃত পল  

বিলয়াগ প্র াি। ২৯৯৬টি 

িব সৃি পল র মলধ্য 

বিলয়াগ প্র াি 
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িাবেং ও 

বমডওয়াইফাবর 

২৪৯ জি বেবিয়র 

স্টাফ িাে মলক গত ২৫ 

সফব্রুয়াবর ২০১৯ 

তাবরে ১ম সেবণর 

বববভন্ন পল  

(েহকাবর পবরিােক, 

িাবে মং) 

- ২৪

৯ 

বেবিয়র স্টাফ 

িাে ম ৫১০০ জি 

(২৮ 

িলভম্বর,২০১৮) 

বমডওয়াইফ-

১১৪৯ জি 

- ৫১০০ জি 

বেবিয়র স্টাফ 

িাে ম ও ১১৪৯ 

জি 

বমডওয়াইফ 

েহ সমাট 

৬২৪৯ জি 

২৯৯৬টি িব সৃি 

বমডওয়াইলফর পল র 

মলধ্য ১১৪৯ টি পল  

বিলয়াগ প্র াি 

বিবমউ অযান্ড টিবে ০১ - ০১ - - - - 

সটলমা - - - - - - - 

স্বাস্থ্য অথ মিীবত 

ইউবিট 

- - - - - - - 

সমাট ১০৯৩ ৪৭৮ ১৫

৭১ 

৫৬১৯ ৬৮৯ ৬৩০৮  

 

 

 

(২) অমডে আ মত্ত :  অমডে আ মত্ত সাংক্র ন্ত তথ্য (০১ জুল ই ২০১৮ ঘথদক ৩০ জুে ২০১৯  র্ বন্ত) 

(ে ক র অঙ্ক ঘক টি ে ক য় প্রে ে করদত হদব) 

িন্ত্রণ লয়/ 

মবে গসর্মদহর  

ে ি 

অমডে আ মত্ত ব্রডমেদে 

জব দবর 

সাংখ্য  

মেষ্পমত্তকৃত অমডে আ মত্ত অমেষ্পন্ন অমডে আ মত্ত 

সাংখ্য  ে ক র  মরি ণ 

(দক টি ে ক য়) 
সাংখ্য  ে ক র  মরি ণ 

(দক টি ে ক য়) 

সাংখ্য  ে ক র  মরি ণ 

(দক টি ে ক য়) 
২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

স্বাস্থ্য সেবা 

ববভাগ 

 

১৮৮ ৪৪৩.২০ ৪৩৩ ২৪৮ ২৪৮.৭৫ ৭৯৪৮(পূলব মর 

অবডট 

আপবিেহ) 

৩৫৮৬.০৮ 

স্বাস্থ্য অবধ প্তর ৬৯০১ ২৩০.৮২ ৮০ ০ ০ ৬৯০১ ২৩০.৮২ 

ঔেধ প্রশােি - - - - - - - 

স্বাস্থ্য প্রলকৌশে 

অবধ প্তর 

 

১৭৬ ১৩.৯২ ১৭৬ ২৪ ৫.০৬ ১৫২ ৮.৮৫ 

িাবেং ও 

বমডওয়াইফাবর 

অবধ প্তর 

০৫ .০৯ ০২ িাই .০৯ ০৫ .০৯ 

বিবমউ অযান্ড 

টিবে 

৪৫ ১০.৯৩ ৪৫ - - ৪৫(বতমমাি) ১০.৯৩ 

যািবাহি ও 

যন্ত্রপাবত 

রক্ষণালবক্ষণ 

েংস্থ্া (সটলমা) 

১৬৫ ১.৪৪ ১৬৫ ১৪৯ ১.১৯ ১৬ ০.২৪ 

স্বাস্থ্য অথ মিীবত 

ইউবিট 

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

 ৭৪৮০ ৭০০.৪ ৯০১ ৪২১ ২৫৫.০৯ ১৫০৬৭ ৩৮৩৭.০১ 
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(৩) শৃঙ্খল /মবে গীয় ি িল  (িন্ত্রণ লয়/মবে গ এবাং অমধেপ্তর/সাংয র সমেমলত সাংখ্য ) (০১ জুল ই ২০১৮ ঘথদক ৩০ জুে ২০১৯ 

 র্ বন্ত) 

 প্রমতদবেে ধীে অথ ব-বেলর 

(২০১৭-১৮) 

িন্ত্রণ লয়/অমধেপ্তর/ 

সাংয সর্মদহ পুমঞ্জভূত ঘি ে 

মবে গীয় ি িল র সাংখ্য  

প্রমতদবেে ধীে বেলর মেষ্পমত্তকৃত  ি িল র সাংখ্য  অমেষ্পন্ন  

মবে গীয় 

ি িল র 

সাংখ্য  

মন্ত্রণােলয়র িাম ি কুমরচ্যেমত/ বরখ স্ত  অব্য হমত  অন্য ন্য েণ্ড ঘি ে 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

স্বাস্থ্য সেবা ৩৬১ ৩ ৪০ ৩৬ ৭৯ ২৮২ 

স্বাস্থ্য অবধ প্তর ৪৬ - ২ ৮ ১০ ৩৬ 

ঔেধ প্রশােি ৪ - ১ - - ৩ 

স্বাস্থ্য প্রলকৌশে 

অবধ প্তর 

- - - - - - 

িাবেং ও 

বমডওয়াইফাবর 

অবধ প্তর 

৩০৯ ৭১ ৭০ ১০৪ ২৪৫ ৬৪ 

বিবমউ অযান্ড 

টিবে 

- - - - - - 

সটলমা - - - - - - 

স্বাস্থ্য অথ মিীবত 

ইউবিট 

- - - - - - 

সমাট ৭২০ ৭৪ ১১৩ ১৪৮ ৩৩৪ ৩৮৫ 

  

(৪) সরক র কতৃবক/সরক দরর মবরুদদ্ধ ে দয়রকৃত ি িল  (০১ জুল ই ২০১৮ ঘথদক ৩০ জুে ২০১৯  র্ বন্ত) 
 

মন্ত্রণােলয়র িাম সরক মর সম্পমত্ত/স্ব থ ব 

রক্ষ দথ ব 

িন্ত্রণ লয়/মবে গ/আওত ধীে 

সাংয সর্মহ কতৃবক ে দয়রকৃত 

ি িল র সাংখ্য  

িন্ত্রণ লয়/মবে 

গ-এর মবরুদদ্ধ 

ে দয়রকৃত মরে 

ি িল র সাংখ্য  

উন্নয়ে প্রকল্প 

ব স্তব য়দের ঘক্ষদত্র 

সরক দরর মবরুদদ্ধ 

ে দয়রকৃত ি িল র 

সাংখ্য  

ে দয়রকৃত 

ঘি ে ি িল র 

সাংখ্য  

মেষ্পমত্তকৃত ঘি ে 

ি িল র সাংখ্য  

০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

স্বাস্থ্য সেবা বরট-৩০০ - ০৩ ৩০০ ৩০০ 

স্বাস্থ্য অবধ প্তর ৩৮ (এটি/এটিটি-২৮টি, 

স ওয়ািী ১০টি) 

১৩৯ - ১৭৭ ০৯ (রীট ৫টি, 

এটি ২টি, এবং 

এএটি ২টি) 

ঔেধ প্রশােি - ১১ - ১১ ০১ 

স্বাস্থ্য প্রলকৌশে 

অবধ প্তর 

- - - - - 

িাবেং ও 

বমডওয়াইফাবর 

অবধ প্তর 

- ৩৬ - ৩৬ ০৫ 

বিবমউ অযান্ড টিবে - - - - - 

সটলমা - - - - - 

স্বাস্থ্য অথ মিীবত 

ইউবিট 

- - - - - 

সমাট ৩৩৮ ১৮৬ ৩ ৫২৪ ৩১৫ 
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৫) ি েবসম্পে  উন্নয়ে  

 

 ৫.১        ঘেদের অেেন্তদর প্রমেক্ষণ (০১ জুল ই ২০১৮ ঘথদক ৩০ জুে ২০১৯  র্ বন্ত) 

 

প্রবতষ্ঠালির িাম প্রমেক্ষণ কি বসূমির ঘি ে সাংখ্য  িন্ত্রণ লয় এবাং আওত ধীে সাংয সর্মহ ঘথদক 

অাংেগ্রহণক রীর সাংখ্য   

১ ২ 

স্বাস্থ্য সেবা ববভাগ ৪০ ১৪৯৪ জি 

স্ব যে অমধেপ্তর ৯৭৭ ৬০০২৮ জি 

ঔষধ প্রে সে অমধেপ্তর ৩০ ১২৭ জি 

স্ব যে প্রদকৌেল অমধেপ্তর  ৩ ১২৩ জি 

ে মস বাং ও মিডওয় ইফ রী 

অমধেপ্তর 

১৩৫ ৩৮৮১ জে 

মেমিউ  এন্ড টিমস ১২ ৪৮০ জে 

ঘেদি  ৬ ৬০ জে 

স্ব যে অথ বেীমত ইউমেে ২৫ ১০২৫ জে 

সমাট ১২২৮ ৬৭২১৮ জি 

 

স্ব যে ঘসব  মবে গ কতৃবক ব স্তব ময়ত স ি মজক মের  ত্ত  ঘবিেী কি বসূমি: 

  

ক্রমিক 

 

স ি মজক মের  ত্ত  কি বসূমির ধরে প্রমতদবেে ধীে অথ ব-বছর (২০১৮-১৯) পূব ববতী অথ ব-বছর (২০১৭-১৮) 

সুমবধ দে গী 

ব্যমি/ মরব র/ প্রমতে দের 

সাংখ্য  

আমথ বক সাংদিষ 

(লক্ষ ে ক য়) 

সুমবধ দে গী 

ব্যমি/ মরব র/ 

প্রমতে দের সাংখ্য  

আমথ বক 

সাংদিষ (লক্ষ 

ে ক য়) 

১. মডএসএফ ি তৃস্ব যে ে উি র মিি ৮০,০৪৩ জে  ১,৭৪২.০০ ৭১,৬৯৫ জে  ২,২৩৩.২১ 

২. Demand Side Financing 

Program Under Cataract 

Surgery for Poor & 

Marginalized Population 

১,৬৫২ ৪৯.৫৬ ১,৭০০ ৫১.০০ 

৩.  স্ব যে সুরক্ষ  কি বসূমি/(এসএসদক)  ৮১,৬১৫টি  মরব র ৩৯১.২৪ ৭৩,৮৩০টি  মরব র  ২১৭.৬১ 

৪. Vouchering scheme to 

increase accessibility to the 

poor, marginalized and 

disadvantaged population 

(Demand Side Financing) 

- - ২,০০০ জে 

 

৬০.০০ 

৫. মেে মিে ‘এ’   েমত জমেত সিস্য সর্মহ 

মেয়ন্ত্রণ 

৪২,৮৯১,৪২১ ২,৮২০.১১ ৪১,৬৫০,২১৭ ২,০১০.৫০ 

৬. আয়রদের   েমতজমেত রি স্বল্পত  মেয়ন্ত্রণ ও 

প্রমতদর ধ 

৯,৪২২,০৯৭ ১৮১.২০ ১,০৩,১৪,১৫২ ১৫৭.১৩ 

৭.  ি র ত্মক তীব্র অপুমি এবাং ি ঝ মর তীব্র 

অপুমির কমিউমেটি ও হ স  ত ল মেমত্তক 

ব্য বয  ে  

৩৩৫টি SAM 

ইউমেেয  ে 

২১১.৫ ৩০০টি SAM 

ইউমেেয  ে 

২০.৫০ 

৮. মেশুব ন্ধব হ স  ত ল য  ে ৯০৭টি হ স  ত ল ১৮৩.৭০ ৭৮৮টি হ স  ত ল ১১১.৫০ 
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ক্রমিক 

 

স ি মজক মের  ত্ত  কি বসূমির ধরে প্রমতদবেে ধীে অথ ব-বছর (২০১৮-১৯) পূব ববতী অথ ব-বছর (২০১৭-১৮) 

সুমবধ দে গী 

ব্যমি/ মরব র/ প্রমতে দের 

সাংখ্য  

আমথ বক সাংদিষ 

(লক্ষ ে ক য়) 

সুমবধ দে গী 

ব্যমি/ মরব র/ 

প্রমতে দের সাংখ্য  

আমথ বক 

সাংদিষ (লক্ষ 

ে ক য়) 

৯. কমিউমেটি ঘবইজড ঘহলথ ঘকয় র 

(মসমবএইিমস) অ  দরেে ল   দের আওত য় 

প্র থমিক স্ব যে ঘসব  প্রে ে 

৩,৮৩,১৬,৩৯০ জে  

 

৯৫,৫২৩.৪৫ 

 

১,৬১,১৮,৭৫৮ জে  ৭১,৮৪৪.৭৮  

 

ঘি ে ৮ (আেটি)টি কি বসূমি ৯,০৭,১১,৬০৩জে 

৮১,৬১৫টি  মরব র 

১,২৪২টি প্রমতে ে 

১,০১,১০৩.৭৬ 

লক্ষ ে ক  

৬৮,১৫৮,৫২২ জে 

৭৩,৮৩০টি  মরব র 

১,০৮৮টি প্রমতে ে 

৭৬,৭০৬.২৩ 

লক্ষ ে ক  
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১.২ অেেন্তরীণ প্রে সে ও শৃাংখল  অনুমবে গ 
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১. অেেন্তরীণ প্রে সে ও শৃাংখল  অনুমবে গাঃ  

স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর অনুববভাগগুলোর মলধ্য অভযন্তরীণ প্রশােি ও শংেো অনুববভাগ অন্যতম। এ অনুববভালগর  াবয়লত্ব রলয়লেি 

অমতমরি সমিব (অভযন্তরীণ প্রশােি ও শংেো)। মন্ত্রণােলয়র প্রশােি ও শংেো অবধশাো োবব মক কায মক্রম তাঁর বিয়ন্ত্রলণ পবরিাবেত হয়। 

তাঁর অধীলি ০৪ (ি র) টি অবধশাো রলয়লে। উলেখ্য,  াপ্তবরক প্রলয়াজলি ৪ (ি র) টি শাোলক অবধশাোয় রুপান্তর করা হলয়লে। অবধশাোয় 

যুগ্মসমিব এবং শাোয় উপেবিব কম মরত রলয়লেি। এোড়াও কবম্পউটার সেে, বহোব শাো ও োইলেবর শাো এ অনুববভালগর আওতাধীি।  

কম মপবরবধঃ 

• িন্ত্রণ লদয়র স াংগঠমেক ক ঠ দি  পুেগ বঠে,  ে সৃমি ও সাংরক্ষণসহ িন্ত্রণ লদয়র ক র্ ব মে মবমেন্ন ে খ , অমধে খ  ও অনুমবে দগ 

বণ্টে এবাং স িঞ্জস্যকরণ ;  

• িন্ত্রণ লদয়র কি বকতব -কি বি মরদের অেেন্তরীণ মেদয় গ, বেমল,  ে য়ে, ছুটি, মলদয়ে ও শৃঙ্খল সহ ি কুমর ব্যবয  ে ;  

• ি েেীয় প্রধ েিন্ত্রীর প্রমতশ্রুমত ও িমন্ত্র মরষদের মসদ্ধ ন্ত ব স্তব য়ে, িহ ি ন্য র ে মত, ি েেীয় িন্ত্রী, ি েেীয় প্রমতিন্ত্রীর বিৃত  

প্রস্তুদতর জন্য িন্ত্রণ লদয়র কি বক ণ্ড সম্পদকব তথ্য সাংগ্রহ, প্রমতদবেে প্রস্তুত ও ঘপ্ররণ এবাং প্রি র ও প্রক েে   সাংক্র ন্ত ক র্ ব বমল;  

• জ তীয় সাংসদের য য়ী কমিটির ক র্ বক্রিসহ জ তীয় সাংসে সাংমিি ক র্ বক্রি ;  

• জ তীয় সাংসদে মেি ব ণ, সাংগ্রহ ও মিমকৎস  মেক্ষ  সাংক্র ন্ত মবষদয় তথ্য প্রে ে, ি েেীয় প্রধ েিন্ত্রীর প্রমতশ্রুমত ও জ তীয় অথ বনেমতক 

 মরষদের মেব ব হী কমিটির মসদ্ধ ন্ত ব স্তব য়ে,  মরবীক্ষণ ও সিন্বয় মেমিতকরণ ;  

• স্ব যে, জেসাংখ্য  ও পুমি ঘসক্টদরর উন্নয়ে সাংক্র ন্ত মবষদয় সাংসদে উ য ম ত প্রশ্ন দত্রর জব ব প্রণয়ে ও ঘপ্ররণ এবাং সাংসেীয় য য়ী 

কমিটির ি মহে  অনুর্ য়ী তথ্য প্রে ে ও সে য় অাংেগ্রহণ ;  

• িন্ত্রণ লদয়র অমফস য ে বর দ্দ ও কি ব  মরদবে সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রি ;  

• িন্ত্রণ লদয়র অধীেয অমধেপ্তর এবাং েপ্তরসর্মদহর য বর সম্পমত্ত রক্ষণ দবক্ষণ, ভূমি ব্যবয  ে , ঘেমলদফ ে ও সমিব লয় প্রদবে ত্র 

প্রে ে সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রি ; 

• স্ব যে অমধেপ্তদরর আওত ধীে সকল কি বকতব -কি বি মরদের  ে সৃমি, সাংরক্ষণ,  য ে ন্তর, য য়ীকরণ, মেদয় গমবমধ প্রণয়ে, 

সাংদে ধে, মেদয় দগর জন্য ছ ড় ত্র প্রে ে এবাং প্রদয় জেীয় ি কুমর ব্যবয  ে  ;  

• িন্ত্রণ লয় ও িন্ত্রণ লদয়র অধীেয অমধেপ্তর, েপ্তর, সাংয সর্মদহর সদঙ্গ সিন্বয় সে  অনুে ে এবাং ঘজল   র্ ব দয় অনুমেত সিন্বয় 

সে র ক র্ বক্রি িমেেমরাং ও এই মবষদয় েীমত মেধ ব রণী ক র্ ব বমল ;  

• স্ব যে স মে বদসর কে ড র ও েে-কে ড র কি বকতব দের মেদয় গ, উচ্চ মেক্ষ দক দস ব মেক্ষ  ছুটি ও ঘপ্রষণ িঞ্জুরসহ ি কুমর ব্যবয  ে  ও 

ি কুমর জীবে  মরকল্পে  মবষদয় েীমত মেধ ব রণ ও ব স্তব য়ে ;  

• মডমডও মেদয় গসহ মহস বরক্ষণ ে খ  সাংক্র ন্ত ক র্ ব বমল ;  

• TEMO এবাং NEMEW এর প্রে সে ;  

• এইিইমড (স্ব যে প্রদকৌেল অমধেপ্তর)’র স াংগঠমেক, প্রে সমেক ও ি কুমর ব্যবয  ে  সাংক্র ন্ত ক র্ ব বমল ;  

• মিমকৎস  ঘসব  সাংমিি মবমেন্ন ঘ ে জীবী সাংগঠদের স দথ সিন্বয়স ধে ; 

• িন্ত্রণ লদয়র কি বকতব /কি বি মরদের অেেন্তরীণ সকল ধরদণর প্রমেক্ষণ, সে , ঘসমিে র ইতে মেদত িদে েয়ে প্রে ে সাংক্র ন্ত 

ক র্ ব বমল;  

• অধীেয অমধে খ  ও ে খ সর্মহ  মরেে বেসহ ক র্ বক্রি ি েসেতে দব ও র্থ সিদয় মেষ্পমত্ত মেমিতকরণ;  

• িন্ত্রণ লদয়র স মব বক ক র্ ব সম্প েদে সমিবদক র্থ র্থ সহদর্ মগত  প্রে ে;  
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প্রশােি-১ শাোঃ  

মন্ত্রণােলয়র েকে কম মকতমা-কম মিাবরল র অভযন্তরীণ ব বে/প ায়িসহ সকল প্রে সমেক ক র্ ব মে, অভযন্তরীণ েকে ধরলণর প্রবশক্ষণ, 

েভা, সেবমিার ইতযাব লত মলিািয়ি, মন্ত্রণােলয়র োংগঠবিক কাঠালমা পুিগ মঠি, প  সৃবি, বিলয়াগ ও রাজস্ব বালজলটর আওতায় সৃি 

অস্থ্ায়ী প  েংরক্ষণ েংক্রান্ত কায মক্রম এবাং রুটিি কায মক্রম েম্পাব ত হলে। এোড়া স্বাস্থ্য অবধ প্তলরর আওতাধীি েকে ১ম সেবণ 

(িি-কযাডার), ২য়, ৩য় ও ৪থ ম সেবণর কম মকতমা-কম মিাবরল র প  সৃবি, েংরক্ষণ, স্থ্ািান্তর, স্থ্ায়ীকরণ, বিলয়াগবববধ প্রণয়ি/েংলশাধি, 

প বব পবরবতমি, বিলয়ালগর জন্য োড়পত্র প্র াি, শংেো সপ্রেণ েংক্রান্ত প্রশােবিক কায মাববে এ ে খ  হদত সম্প মেত হয়। 

২০১৮-২০১৯ অথ মবেলর েম্পাব ত উলেেলযাগ্য কায মাববেঃ 

• ২০১৮-২০১৯ অথ ম বেলর এ ববভালগর বাবে মক কম মেম্পা ি চুবক্ত বাস্তবায়ি করা হলয়লে। 

• এ অথ মবেলর ২৮ জি অবফে েহায়ক (২০ সগ্রড) এবং ৩২ জিলক অবফে েহকারী কাম কবম্পউটার অপালরটর পল  (১৩-১৬ 

সগ্রড) বিলয়াগ করা হলয়লে। 

• জুি/২০১৯ পয মন্ত ১১-১৭ সগ্রডভূক্ত ৩৩৮৬ পল  জিবে বিলয়ালগর োড়পত্র প্র াি করা হলয়লে।      

• ২০১৮-২০১৯ অথ ম বেলর ৫৪৮৭টি ৪থ ম সেণী পল  আউট সোবে মং এর মাধ্যলম জিবে বিলয়ালগর প্রশােবিক অনুলমা ি প্র াি 

করা হলয়লে।   

• ২০১৮-২০১৯ অথ ম বেলর ২৮ জি কম মিারীলক  ৯ম সগ্রডভূক্ত জুবিয়র স্বাস্থ্য বশক্ষা কম মকতমা পল  কম ম কবমশলির সুপাবরশক্রলম 

পল ান্নবত স য়া হলয়লে। 

• ২০১৮-২০১৯ অথ ম বেলর এ ববভালগর ১ জিলক বহোবরক্ষণ কম মকতমা (৯ম সগ্রড) ও ১ জিলক েহকারী বহোবরক্ষণ কম মকতমা 

(১০ম সগ্রড) পল  পল ান্নবত প্র াি করা হলয়লে। এোড়াও ২ জি অবফে েহায়কলক অবফে েহকারী কাম কবম্পউটার 

মুদ্রাক্ষবরক পল  পল ান্নবত প্র াি করা হলয়লে।  

• এ অথ মবেলর ২ জি কম মকতমা/কম মিারীলক জাতীয় শুিািার পুরষ্কার ২০১৮-২০১৯ প্র াি করা হলয়লে। 

 

েমবষ্যত  মরকল্পে াঃ 

▪ বতবি ে সরক দরর মডমজে ল রু দরখ  ব স্তব য়েকদল্প এ ে খ য় পুণ ব ঙ্গরুদ  ই-ফ ইমলাং ব্যবয  ে  ি লুকরণ।  

▪ স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােলয়র কম মকতমা/কম মিাবর তথা এর অধীিস্থ্  প্তর, েংস্থ্া েমূলহর Non-medical 

কম মকতমা/কম মিাবরল র যাবতীয় প্রশােবিক কায মক্রম e-management system এর আওতায় েম্পা লির ব্যবস্থ্া করা 

হলব।  

প্রে সে-২ অমধে খ াঃ 

স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর কম মিাবরল র বােস্থ্াি বরাদ্দেহ কল্যাণ ও সেবা ববেয়ক কায মক্রম, কম মপবরলবশ েংরক্ষণ, সস্টশিাবর দ্রব্য ও অবফে 

েরঞ্জাম েংগ্রহ, েরবরাহ ও েংরক্ষণ, প্রলটাকে ও যািবহি ব্যবস্থ্াপিা, েভা/অনুষ্ঠাি আপ্যায়ি েংবিি কায মাব , গ্রহণ ও ববতরণ ইউবিট 

(R&I)  তত্ত্বাবধাি েংক্রান্ত যাবতীয় প্রশােবিক কায মক্রম প্রশােি-২ অবধশাোর কম মবন্টিকৃত ববেয়। এোড়া মন্ত্রণােলয়র অধীিস্থ্ 

অবধ প্তর/ প্তরেমূলহর স্থ্াবর েম্পবি রক্ষণালবক্ষি ও ভূবম ব্যবস্থ্াপিা েংক্রান্ত কায মাববেও এ অবধশাো সেলক েম্পাব ত হয়। 

২০১৮-২০১৯ অথ মবেলর েম্পাব ত উলেেলযাগ্য কায মাববেঃ 

১। ন্যাশিাে ইিবস্টটিউট অব ডাইলজবস্টভ বডবজলজে বরোি ম এযান্ড হােপাতাে স্থ্াপি প্রকলল্পর অনুকূলে ২ (দুই) একর জবম বরালদ্দর ববেয়টি 

প্রবক্রয়াধীি রলয়লে।  

২। বেলেজ এম.এ.বজ. ওেমািী সমবডলকে কলেজ হােপাতালের জন্য ০১(এক)টি কার ক্রয়; 

৩। মািবেক স্বাস্থ্য ইিবস্টউট ও হােপাতাে, সশলরবাংোিগর, ঢাকা এর জন্য ০১(এক)টি জীপ গাবড় ক্রয়; 

৪। পবরিােক (স্বাস্থ্য), ববরশাে ববভাগ, ববরশালের জন্য জন্য ০১(এক)টি জীপ গাবড় ক্রয়। 

 

ই-ফাইবেং বাস্তবায়লির হার : (১) প্রশােি-২ শাোয় ই-ফাইবেং বাস্তবায়লির হার ৪০% 
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ই-সটন্ডাবরং :  স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর ই-সটন্ডাবরং কায মক্রম প্রবক্রয়াধীি রলয়লে।  

 

েমবষ্যত  মরকল্পে ; 

স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর বববভন্ন  প্তর/অবধশাো/শাোর এলকালমালডশি এর ববেলয় প লক্ষপ গ্রহি করা হলব এবং স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর অধীি সয 

েকে প্রবতষ্ঠালি অববধ স্থ্াপিা রলয়লে সে েকে প্রবতষ্ঠালি উলে  কায মক্রম পয মায়ক্রলম পবরিােিা করা হলব। 

 

প্রশােি-৩ কাউবিে অবধশাো  

 

প্রশােি-৩ অবধশাোটি মন্ত্রণােলয়র কাউবিে অবধশাো। এ অবধশাো হলত জাতীয় েংেল র োলথ েম্পবকমত বববভন্ন কায মক্রম েম্পাব ত হলয় 

থালক। ববলশে কলর জাতীয় েংেল র  োধারণ প্রলনাির েংক্রান্ত কায মাববে (বেবেত ও সমৌবেক প্রলনাির), মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর প্রলনাির 

(বেবেত ও সমৌবেক) সপ্ররণ, জাতীয় েংেল র কায মপ্রণােীর ১৩১ বববধ সমাতালবক বেিান্ত প্রস্তাব েংক্রান্ত ববেলয়র উপর আলোিিামূেক উির 

প্র াি এবং কায মপ্রণােীর ৭১ বববধলত গৃহীত সিাটিলশর জবাব সপ্ররণ উলেেলযাগ্য। তাোড়া স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােয় েম্পবকমত স্থ্ায়ী 

কবমটির বেিান্ত, েরকাবর বহোব েম্পবকমত স্থ্ায়ী কবমটির বেিান্ত, েরকাবর প্রবতশ্রুবত েম্পবকমত স্থ্ায়ী কবমটির বেিান্ত, েরকাবর প্রবতষ্ঠাি 

েম্পবকমত স্থ্ায়ী কবমটির বেিান্ত, পাবতময িট্টগ্রাম ববেয়ক মন্ত্রণােয় েম্পমবকত স্থ্ায়ী  কবমটির বেিান্ত এবং মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর বববভন্ন 

প্রবতশ্রুবত/বিল মশিা বাস্তবায়ি েংক্রান্ত কায মক্রলমর েমন্বয় োধি এ অবধশাোর মাধ্যলম েম্পন্ন হলয় থালক। 

 

২০১৮-২০১৯ অথ ম বেলর েম্পাব ত উলেেলযাগ্য কায মাববেঃ 

• জাতীয় েংেল র প্রন উির : ২০১৮-২০১৯ অথ ম বেলর  শম জাতীয় েংেল র ৩টি (২১তম, ২২তম ও ২৩তম) অবধলবশলি এবং 

একা শ জাতীয় েংেল র ৩টি (১ম, ২য়, ৩য়) অবধলবশলি ২৫৯টি সমৌবেক ও ১৩৫ টি বেবেত প্রলনর উির স য়া হলয়লে। 

• মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর প্রলনাির : ২০১৮-২০১৯ অথ ম বেলর  শম ও একা শ জাতীয় েংেল  ২১টি (েম্পূরকেহ) উির প্র াি করা 

হলয়লে।  

• মলিালযাগ আকে মণ সিাটিশ : ২০১৮-২০১৯ অথ ম বেলর  শম ও একা শ জাতীয় েংেল র কায মপ্রণােী বববধর ৭১ক (৩) উপ-বববধ 

অনুযায়ী মািিীয় ে স্যগণ কতৃমক সমাট ৪৪টি মলিালযাগ আকে মণ সিাটিলশর  উিরমূেক েংবক্ষপ্ত বেবেত ববববত মািিীয় মন্ত্রীর 

বিকট প্র াি করা হলয়লে।  

• বেিান্ত প্রস্তাব : ২০১৮-২০১৯  অথ ম বেলর  শম ও একা শ জাতীয় েংেল র মািিীয় েংে  ে স্য কতৃমক ৫টি বেিান্ত প্রস্তালবর 

েীফ মািিীয় মন্ত্রী স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােয় বরাবর স য়া হলয়লে।  

• মন্ত্রণােয় েম্পবকমত স্থ্ায়ী কবমটির বেিান্ত বাস্তবায়ি :  শম ও একা শ জাতীয় েংেল  স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােয় 

েম্পবকমত স্থ্ায়ী কবমটির ২টি েভা অনুবষ্ঠত হলয়লে এবং উক্ত েভােমূলহর বেিান্ত বাস্তবায়ি কায মক্রম এ অবধশাো সথলক েম্পন্ন 

হলয় থালক। 

 

ভববষ্যত পবরকল্পিা :  এ অবধশাোলক ভববষ্যলত স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােয় েম্পবকমত জাতীয় েংেল র প্রন উির ও অন্যান্য 

কায মক্রম বডবজটাোইলজশলির মাধ্যলম েম্পন্ন করার পবরকল্পিা রলয়লে। যার মাধ্যলম ভববষ্যলত সয সকাি ধরলণর েংে ীয় প্রন ও উিলরর 

তথ্য তাৎক্ষবণকভালব জািা যায় এবং উক্ত প্রন উিলরর ববেলয় এবং েংে ীয় বববভন্ন কবমটির বেিান্তেমূলহর ববেলয় দ্রুত কায মকরী প লক্ষপ 

গ্রহণ করা যায়। 
 

 

প্রশােি-৪ অবধশাোঃ 
 

এ অবধশাোটি মূেত স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর েমন্বয় ও মবিটবরং এর  াবয়ত্ব পােি কলর থালক। মবন্ত্রেভা ববঠলক গৃবহত বেিালন্তর বাস্তবায়ি 

কায মক্রম গ্রহণ ও অগ্রগবত প্রবতলব ি সপ্ররণ; সজো প্রশােক েলেেলি গৃবহত বেিালন্তর বাস্তবায়ি ও অগ্রগবত প্রবতলব ি সপ্ররণ; মবন্ত্রপবরে  

ববভালগর োধারণ বিল মশিা প্রবতপােি; েবিব েভার বেিান্ত বাস্তবায়ি; মবন্ত্রপবরে  ববভালগর মাবেক প্রবতলব ি সপ্ররণ; স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর 

বাবে মক প্রবতলব ি প্রণয়িেহ মবন্ত্রপবরে  ববভালগর িাবহ া অনুযায়ী যাবতীয় কায মক্রম েম্পা ি; জাতীয় শুিািার সকৌশলের আলোলক 

কম মপবরকল্পিা প্রণয়ি ও বাস্তবায়ি; েকে  প্তলর বিবতকতা কবমটি গঠি; ইলিালভশি টিম ও ইলিালভশি কায মক্রম েম্পলকম যাবতীয় কায মক্রম। 

প্রধািমন্ত্রীর কায মােলয় A2i এবং GIU এর বেিান্তেমূহ বাস্তবায়ি; কম মবন্টিভূক্ত বববভন্ন ববেলয় স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর 

মন্তব্য/মতামত/প্রবতলব ি প্রণয়ি। বাবে মক প্রবতলব ি পুবস্তকােহ অন্যান্য প্রবতলব ি প্রণয়ি। স্বাস্থ্য সমবা ববভালগর মাবেক েমন্বয় েভা 

অনুষ্ঠািেহ অন্যান্য েমন্বয়ধমী কাজ। শাো কতৃমক গৃবহত কায মক্রম/জাবরকৃত বিল মশিার বাস্তবায়ি পবরবীক্ষণ ইতযাব  এ অবধশাোর 

কম মবন্টিভুক্ত। 

 

 



 
 

 

15 

কতৃমপক্ষ কতৃমক অবপ মত অন্যান্য কায মাবেীঃ 

• বিব মািিী ইশলতহালর স্বাস্থ্য োলতর অঙ্গীকার বাস্তবায়ি পবরবস্থ্বত েংক্রান্ত প্রবতলব ি প্রণয়ি। 

• ডাক্তারল র কম মস্থ্লে উপবস্থ্বত মবিটবরং েংক্রান্ত কায মক্রম। 

• অথ ম ববভালগর জন্য জাতীয় বালজলট তথ্য উপস্থ্াপলির বিবমি প্রবতলব ি প্রণয়ি। 

• জাতীয় েংেল র প্রথম অবধলবশলি মহামান্য রাষ্ট্রপবতর ভােণ বাংো ও ইংলরবজলত প্রণয়ি। 

 

২০১৮-১৯ অথ ম বেলর েম্পাব ত উলেেলযাগ্য কায মাবেী: 

• জাতীয় শুিািার সকৌশে বাস্তবায়লির েলক্ষয স্বাস্থ্য সেবা ববভাগ, স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােলয়র কম মপবরকল্পিা বিবতকতা কবমটি কতৃমক 

গত ২৬.০৬.২০১৮ তাবরলে অনুলমাব ত হয়। অনুলমাব ত কম মপবরকল্পিাটি ইলতামলধ্য মবন্ত্রপবরে  ববভালগ সপ্ররণ করা হলয়লে এবং ওলয়ব 

োইলট শুিািার কণ মালর প্রকাশ করা হলয়লে। এোড়া জাতীয় শুিািার সকৌশলের ববেয়টি মন্ত্রণােলয়র আওতাধীি  প্তর/েংস্থ্ার প্রবশক্ষণ 

মবডউলে অন্তমভুক্তকরলণর বিল মশিা প্র াি করা হয় এবং সে অনুযায়ী প্রবশক্ষণ কায মক্রম িেমাি আলে। এোড়া স্বাস্থ্যোলত সুশােলির িযালেঞ্জ 

ও উিরলণর ববেলয় ববস্তাবরত সক্ষত্র বিবিত কলর কম মলকৌশে বিধ মারণ করা হয় এবং সে আলোলক কায মক্রম িেমাি আলে। তথ্য অবধকার 

আইি, ২০০৯-এর ববধাি অনুযায়ী মন্ত্রণােলয়র ওলয়ব োইলট ‘তথ্য অবধকার’ ববেয়ক পৃথক সমনুয সৃজি করা হলয়লে।  
 

 

 

• স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােয় সথলক ৪৯টি উদ্ভাবিী ধারণা বিলয় ইলিালভশি কম মপবরকল্পিা অনুলমাব ত ও জাবর করা হয়। মবন্ত্রপবরে  

ববভালগর ০৮/০৪/২০১৩ তাবরলে প্রজ্ঞাপলির বিল মশিা সমাতালবক স্বাস্থ্য সেবা ববভাগ, স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােলয়র সেবা াি প্রবক্রয়া 

এবং কালজর অভযন্তরীণ প্রবক্রয়ায় গুণগত পবরবতমি আিয়লির ববেয় ববলবিিা কলর এই কম মপবরকল্পিা প্রণয়ি করা হয়। সজো ও উপলজো 

পয মালয় কম মরত কম মকতমা কতৃমক গৃহীত উদ্ভাবিী উলদ্যাগ পয মালোিিার জন্য মন্ত্রণােলয় কলয়ক  ফা েভা অনুবষ্ঠত হয়। িীফ ইলিালভশি অবফোর 

কতৃমক প্রবতমালে বিয়বমতভালব ইলিালভশি টিলমর েভা এবং িাগবরক সেবা াি প্রবক্রয়ায় দ্রুত ও েহজীকরলণর েলক্ষয সৃজিশীে উলদ্যাগ 

গ্রহণেহ মাঠ পয মালয়র ইলিালভটর/ ইলিালভশি অবফোরল রলক বিলয় েভা আলয়াজি করা হলয় থালক। গত ১৫ সম ২০১৯ তাবরলে ইলিালভশি 

সশালকবেং আলয়াজি করা হলয়লে।  
 

• ঘজল  প্রে সক সদেলে ২০১৮ সত স্বাস্থ্য সেবা ববভাগ েম্পবকমত স্বল্পলময়া ী ২টি, মধ্যলময়া ী ৩টি এবং  ীর্ মলময়া ী ৪টি েব মলমাট ৯টি গৃহীত 

বেিালন্তর বাস্তবায়ি কায ম েম্পা ি করা হলয়লে। এোড়া ঘজল  প্রে সক সদেলে ২০১৮ উপেলক্ষয মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর েলঙ্গ সজো প্রশােক ও 

ববভাগীয় কবমশিারগলণর মুক্ত আলোিিাকালে ৪টি বেিান্ত গৃহীত হয়। উক্ত বেিান্তেহ মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর ব ক বিল মশিােমূহ বাস্তবায়ি করা 

হলয়লে। 
 

ভববষ্যৎ পবরকল্পিাঃ  

• োরাল লশ স্বাস্থ্যলেবা মবিটবরং ও স্বাস্থ্য েংক্রান্ত েকে তথ্যাব র ডাটালবইে প্রণয়লির ববেলয় প্রলয়াজিীয় কায মক্রম গ্রহণ করা হলব। 

এলক্ষলত্র স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্াপিা েংক্রান্ত ‘Source Book’ প্রণয়ি করা হলব। এোড়া োরাল লশ স্বাস্থ্য পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােলয়র 

অধীিস্থ্  প্তরেমূলহর Innovation Team এর কায মক্রম সজার ার করা হলব। এোড়া উপলজো স্বাস্থ্য কমলেলক্স IPM 

(Individual Performance Management) এর কায মক্রম পবরিােিা করা হলব। 

• জাতীয় শুিািার সকৌশে সুষ্ঠুভালব বাস্তবায়লির জন্য  প্তরবভবিক কম মপবরকল্পিা গ্রহণ করা হলব। 

• মন্ত্রণােলয়র বেটিলজি িাট মার আধুবিকায়ি করা হলব এবং স্বাস্থ্যলেবা মবিটবরং এর সকৌশে প্রণয়িপূব মক বাস্তবায়ি করা হলব। 

• অবধশাোর সরকড ম যথাযথভালব েংরক্ষলণর েলক্ষয মন্ত্রণােলয়র জরুবর আইি, বববধ, োর্কমোর, িীবতমাো ও আল শ েম্ববেত 

ইলেকট্রবিক গাড ম ফাইে প্রণয়ি করা হলব এবং একইভালব প্রস্তুত করা হলব শাোর জাবরকৃত পত্র বিল মশিা েম্ববেত মািার ফাইে। 

 

শৃঙ্খল  অমধে খ াঃ  

স্ব যে ঘসব  মবে দগর অবতবরক্ত েবিব এর প্রতযক্ষ তত্ত্বাবধাি ও অধীলি পবরিাবেত হয় শংেো অনুববভাগ। িন্ত্রণ লদয়র অধীে মবমেন্ন 

অমধেপ্তর,  মরেপ্তর ও স মে বদসর কি বকতব দের মবে গীয় ি িল  ও শৃাংখল র্মলক র্ বতীয় ক র্ ব মে সম্পন্ন হয় এই অনুমবে গ। অবতবরক্ত 

েবিলবর অধীলি রলয়লে শংেো অবধশাো, শংেো ১ ও ২ শাো এবং আইি অবধশাো। 

কম মবন্টিঃ 

• িন্ত্রণ লদয়র অধীদে মবমেন্ন অমধেপ্তর,  প্তর ও স মে বদসর কি বকতব দের মবে গীয় ি িল  ও শৃঙ্খল র্মলক র্ বতীয় মবষয় 

মেষ্পমত্তকরণ; 
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• ববদেমেক প্রমেক্ষণ সাংক্র ন্ত য য়ী ব ছ ই কমিটির সে  মতর ে ময়ত্ব   লে এবাং এ সাংক্র ন্ত  মবদ্যি ে েীমতি ল র ব স্তব য়ে 

মেমিতকরণ; 

• িন্ত্রণ লদয়র ক্রয় কমিটির সে  মতর ে ময়ত্ব   লে ;  

• প্রমকউরদিট মরমেউ কমিটি সাংক্র ন্ত ক র্ ব বমল ; 

• এইিআইমে/এইডস/এসটিমড/আদস বমেক/স স ব ইতে মে ক র্ বক্রদির আন্তাঃিন্ত্রণ লয় ও আন্তাঃখ ত সিন্বয় মেমিতকরণ;  

• অনুমবে গ সাংমিি মবষদয় িন্ত্রণ লয় এবাং অমধেপ্তর/েপ্তরসর্মদহর সদঙ্গ সে  অনুে ে ও সিন্বয় স ধে ;  

• িন্ত্রণ লয় এবাং মবমেন্ন অমধেপ্তর ও  মরেপ্তদরর সকল  র্ ব দয়র কি বকতব দের বমহাঃব াংল দেে ছুটি িঞ্জুদরর ক র্ বক্রি;  

• অধীেয অমধে খ  ও ে খ সর্মহ  মরেে বেসহ ক র্ বক্রি ি েসেতে দব ও র্থ সিদয় মেমিতকরণ ;  

• িন্ত্রণ লদয়র স মব বক ক র্ ব সম্প েদে সমিবদক র্থ র্থ সহদর্ মগত  প্রে ে ;  

 

২০১৮-২০১৯ অথ ববছদর শৃাংখল  অনুমবে দগর সম্প মেত উদেখদর্ গ্য ক র্ বক্রিাঃ  

 প্রমতদবেে ধীে অথ ববেলর (২০১৭-১৮) 

িন্ত্রণ লয়/অমধেপ্তর/ সাংয সর্মদহ 

পুমঞ্জভূত ঘি ে মবে গীয় ি িল র সাংখ্য  

প্রমতদবেে ধীে বেলর মেষ্পমত্তকৃত  ি িল র সাংখ্য  অমেষ্পন্ন  

মবে গীয় 

ি িল র সাংখ্য  

মন্ত্রণােলয়র িাম ি কুমরচ্যেমত/ 

বরখ স্ত  

অব্য হমত  অন্য ন্য েণ্ড ঘি ে 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

স্বাস্থ্য সেবা ৩৬১ ৩ ৪০ ৩৬ ৭৯ ২৮২ 

 

 

েমবষ্যত কি ব মরকল্পে  : 

➢ অমেষ্পন্ন মবে গীয় ি িল সর্মহ মবমধ ঘি ত দবক দ্রুতত র স দথ মেষ্পন্ন কর ;  

➢ অমধেপ্তর/ মরেপ্তর/েপ্তর হদত েত্যে অমেদর্ দগর মবমধ ঘি ত দবক মবে গীয় ি িল  রুজু কর ; 

➢ অমধেপ্তর/ মরেপ্তর/েপ্তর গুদল দত ব্যমিগত ঘর্ গ দর্ গ ব  ঘেমলদফ মেক ঘর্ গ দর্ গ কদর তথ্য সাংগ্রহপূব বক মবমেন্ন ে খ  ও 

অমধে খ  হদত প্র প্ত  দত্রর আদল দক মবে গীয় ি িল  সাংক্র ন্ত ছ ড় ত্র প্রে ে; 

➢ মবে গীয় ি িল  সাংক্র ন্ত ড ে দবজ বতরী এবাং স্ব যে অমধেপ্তর ও  মরব র  মরকল্পে  অমধেপ্তদরর এিআইএস-এ সাংদর্ গ য  ে ও 

তথ্য অে ে প্রে দের ব্যবয  গ্রহণ কর ; 

➢ স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ িন্ত্রণ লদয়র ড ে দবজ ওদয়বস ইে এবাং অমধেপ্তদরর এিআইএস এর ি েদি তথ্য প্রযুমি ব্যবহ র কদর 

কি বকতব দের তথ্য দ্রুত প্র মপ্ত এবাং মবে গীয় ব্যবয  ঘেদষ আদেে ওদয়ব স ইদে প্রক ে।   

 

ল ইদব্রমর ে খ াঃ 

গ্রন্থ গ র সাংরক্ষণ, সাংগঠে,ব্যবয  ে  ও  মরি লে  সাংক্র ন্ত ক র্ক্রবি, স্ব যে ঘসব  খ দতর সদঙ্গ সাংমিি মবমেন্ন মবষদয়র সরক মর প্রক েে , 

পুস্তক, প্রমতদবেে ও স িময়কী সাংগ্রহ ও সাংরক্ষণ সাংক্র ন্ত ক র্ক্রবি, গ্রন্থ ত মলক  প্রণয়ে ও হ লে গ েকরণ, িন্ত্রণ লদয়র ক র্ক্রবি সাংমিি 

ঘেমে ও মবদেমে তথ্য / মরদ  ে ব সাংগ্রহ এবাং গ্রন্থপুমজজ ও মে বট বতরীকরণও এ ে খ র কি ববটেভুি ক জ। এ ে খ র ে ময়দত্ব একজে 

ল ইদব্রমরয় ে রদয়দছে। 

িন্ত্রণ লদয় কি বরত কি বকতব দের ি মহে  ঘি ত দবক ২০১৮-২০১৯ অথ ব বৎসদর প্র য় েত মধক েত্যে বই ক্রয় কর  হদয়দছ। বইগুদল  ি কুমরর 

মবমধ মবধ ে, আইে, প্রে সমেক, অমফস ব্যবয  ে  ইতে মে সাংক্র ন্ত। েত্যে-পূর তে সকল প্রক র বই ল ইদব্রমরর মেয়ি ি মফক আে ে-প্রে ে 

কর  হদয় থ দক। কি বকতব দের িদে স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ সাংক্র ন্ত   ঠিি ব  বৃমদ্ধর লদক্ষে ঘেমে এবাং আন্তজব মতক ি দের গদবষণ  গ্রন্থ, 

ঘরফ দরি বই সাংগ্রহ ও সাংরক্ষণ কর  হদয়দছ। েত্যে বই ও স িময়কী ক্রদয়র ফদল কি বকতব  ও কি বি মরদের িদে   ঠ প্রবণত  বৃমদ্ধ ঘ দয়দছ। 

েমবষ্যৎ  মরকল্পে াঃ 

• েমবষ্যদত ল ইদব্রমরদত এ.মস. সাংদর্ গ, কে ে লগ   মসমফদকেে কমম্পউে র ইজড তথ  মডমজে ল  দ্ধমতর ি েদি সহজতর কদর ব্য  ক 

  ঠক ঘসব  প্রে ে কদর আধুমেক ল ইদব্রমরদত রূ  ন্তমরত কর র  মরকল্পে  আদছ। 

• কি বকতব  ও কি বি মরদের িদে   ঠ িি ব  বৃমদ্ধর লদক্ষে ল ইদব্রমরর সাংগৃহীত বই, প্রবতলব ি, প্রকাশিা ও োমবয়কী েম্পলকম েমলয় েমলয় 

অববহত করা হলব। 
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কমম্পউে র ঘসলাঃ  

 

স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ িন্ত্রণ লদয়র ওলয়বোইলট ও স্বাস্থ্য সেবা ববভাঘগর ওলয়বোইলট  অন্যান্য েংস্থ্ােমূলহর ওলয়বোইলটর 

বেংক স য়া হলয়লে। ওলয়বোইলটর োলথ ডাটালবইলজর বেংক এর মাধ্যলম েরােবর বববভন্ন প্রবতষ্ঠালির তথ্য অিোইলি পাওয়ার ব্যবস্থ্া করা 

হলয়লে। মবমেন্ন ে খ র প্রজ্ঞ  ে,  মর ত্র, সরক মর আদেে, এ িন্ত্রণ লয় সাংমিি আইে ও মবধ ে,  ত্র, ঘেন্ড র, মেদয় গ সাংক্র ন্ত মবজ্ঞমপ্ত, 

ি েেীয় িন্ত্রীর েপ্তর হদত ঘপ্রমরত মবমেন্ন কি বসূমির তথ্য ও ছমব প্রক ে কর  হদে। এছ ড় ও এইিম এেএসমডম , মসটিদজে ি ে ব র, স্ব যে 

েীমত, ঘপ্রষণ েীমতি ল  সাংক্র ন্ত তথ্য ওদয়ব স ইদে ঘেয়  হদয়দছ এবং ওলয়বোইটটি বিয়বমত আপলডট করা হয়। ওদয়ব স ইে ব াংল  ও 

ইাংদরজীদত মেয়মিত হ লে গ ে কর  হয়। (www.hsd.gov.bd) 

 

কবম্পউটার সেলে বতমমালি একজি বেলস্টম এিাবেলির তত্ত্বাবধালি একজি সপ্রাগ্রামার, একজি সমইিলটন্যাি ইবঞ্জবিয়ার, দুইজি 

েহকাবর সপ্রাগ্রামার ও একজি বেবিয়র কবম্পউটার অপালরটর কম মরত আলেি। কবম্পউটার সেলে বববভন্ন শাো/উইং-এর আইবেটি েংক্রান্ত 

বেলস্টম বাস্তবায়লির জন্য বেলস্টম স্টাবড, এিাোইবেে, বডজাইি, সটস্ট ও রক্ষণালবক্ষণ করা হয়। আইবেটি েংক্রান্ত িীবতবিধ মারলণ েহায়তা 

করা। মন্ত্রণােলয়র সকিীয় আইবেটি বেলস্টম বতরী ও বাস্তবায়লি েহায়তা করা কবম্পউটার সেলের কাজ। এোড়া স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ 

িন্ত্রণ লদয়র স েব র এবাং ওয় কব ঘেেদের িদে ল্য ে সাংদর্ গ তে রমক, মবদ্যি ে ঘেেওয়ব ক সম্প্রস রণ ও েত্যে প্রযুমি প্রিলে সাংক্র ন্ত 

ক র্ বক্রি, ইট রদেে সাংদর্ গ সম্প্রস রণ ও তে রমক, িন্ত্রণ লদয়র ওদয়বস ইে হ লে গ েকরণ এই সেলের কাজ। 

 

বডবজটাে বাংোল শ প্রবতমি করার েলক্ষয ইলতামলধ্য স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ িন্ত্রণ লদয় সোকাে এবরয়া সিটওয়াকম স্থ্াপি করা 

হলয়লে, মন্ত্রণােলয়র েকে কম মকতমা উক্ত সিটওয়ালকমর সুববধা সভাগ করলেি। েডব্যান্ড ইন্টারলিট েংলযাগ প্র াি করার ফলে স লশ-ববল লশ 

ই-সমইে আ াি-প্র াি ও ইন্টারলিট োউবজং-এর মাধ্যলম সগাটা ববলের তথ্য েংগ্রহ করা েম্ভব হলয়লে। ফলে েরকালরর কালজর গবত ববি 

সপলয়লে। 

  

   তথ্য ও সযাগালযাগ প্রযুবক্ত ব্যবহালরর মাধ্যলম স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্ালক জিগলণর স ারলগাড়ায় সপৌৌঁলে স ওয়ার জন্য েকে সজো ও উপলজো 

হােপাতালে সমাবাইে সফাি স্বাস্থ্যলেবা কায মক্রম িালু হলয়লে। জিগণ সমাবাইে সফালির মাধ্যলম ববিামূলল্য বিবকৎো সেবা পালেি। তাোড়া 

সমাবাইে সফালি েরােবর সযাগালযালগর মাধ্যলম প্রলয়াজিীয় স্বাস্থ্যলেবা েম্পলকম জািলত পারলেি এবং তাৎক্ষবিক বেিান্ত বিলত পারলেি। 

স্বাস্থ্যলেবা প্রবতষ্ঠািলক কবম্পউটার েরবরাহ করােহ ইন্টারলিট োবভ মলের আওতায় আিা হলয়লে। জাতীয় পয মায় সথলক শুরু কলর কবমউবিটি 

বিবিক এবং গ্রামীণ েরকাবর স্বাস্থ্য কমী পয মন্ত েকে পয মালয় ইন্টারলিট েংলযাগ প্র ালির কাজ প্রায় েম্পন্ন হলয়লে।  স্বাস্থ্য মন্ত্রণােয় বববভন্ন 

স্বাস্থ্যলেবায় জবাবব বহতা, স্বেতা, গবতশীেতা আিয়লির েলক্ষয ইলতামলধ্য ঘি ব ইল ঘফ দে স্ব যে ঘসব , ঘেমলদিমডমসে ঘসব , এসএিএস-

এর ি েদি প্রসূমত  র িে বেহ বববভন্ন কায মক্রম গ্রহণ করা হলয়লে। এোড়া তথ্য প্রযুবক্তর মাধ্যলম ক্রয় ব্যবস্থ্াপিা েংক্রান্ত কায মক্রমলক স্বে 

ও জবাবব বহমূেক করার েলক্ষয মন্ত্রণােলয়র েংগ্রহ ও েরবরাহ সিইি ব্যবস্থ্াপিার ওলয়ব সপাট মাে  ব্যবস্থ্া করা হলয়লে।  

 

 বতমমালি েকে েরকাবর স্বাস্থ্য প্রবতষ্ঠাি ই-সমইে ব্যবহার করলে। েকে প্রাবতষ্ঠাবিক তথ্য আ াি-প্র াি ই-সমইে ও ওলয়ব বভবিক 

ডাটালবইলজর মাধ্যলম করা হয়। ওলয়বোইট বিয়বমত হােিাগা  করার জন্য ইলতামলধ্য েকে  প্তর/েংস্থ্ালক বিল মশিা প্র াি করা হলয়লে। 

মন্ত্রণােলয়র মাবেক েমন্বয় েভায় ই-সেবা, ওলয়বোইট তথ্য েমৃবিেহ ব্যবহারবান্ধবকরণ, েরকাবর কম মকতমাগণ কতৃমক উদ্ভাবি এবং ই-

সযাগালযালগর ববেয় আলোিিা করা হয়। 

 

২০১৮-২০১৯ অথ মবেলর কবম্পউটার সেলের েম্পাব ত উলেেলযাগ্য কায মাববেঃ 

 

১। স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর ওলয়বোইট (www.hsd.gov.bd) হােিাগা করণঃ  

 

স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ িন্ত্রণ লদয়র ওলয়বোইলট মবমেন্ন ে খ র প্রজ্ঞ  ে,  মর ত্র, সরক মর আদেে, এ মবে দগর সাংমিি আইে ও মবধ ে, 

 ত্র, ঘেন্ড র, মেদয় গ সাংক্র ন্ত মবজ্ঞমপ্ত, ি েেীয় িন্ত্রীর েপ্তর হদত ঘপ্রমরত মবমেন্ন কি বসূমির তথ্য ও ছমব প্রক ে কর  হদে। এছ ড় ও 

এইিম এেএসমডম , মসটিদজে ি ে ব র, স্ব যে েীমত, ঘপ্রষণ েীমতি ল  সাংক্র ন্ত তথ্য ওদয়ব স ইদে ঘেয়  হদয়দছ এবাং ওদয়বস ইেটি মেয়মিত 

আ দডে কর  হয়। স্ব যে ঘসব  মবে দগর ওদয়বস ইদে অন্য ন্য সাংয সর্মদহর ওদয়বস ইদের মলাংক ঘেয়  হদয়দছ। ওদয়বস ইদের স দথ 

ড ে দবইদজর মলাংক এর ি েদি সর সমর মবমেন্ন প্রমতে দের তথ্য অেল ইদে   ওয় র ব্যবয  কর  হদয়দছ।  

ক) মবমেন্ন ে খ র প্রজ্ঞ  ে,  মর ত্র, সরক মর আদেে, এ িন্ত্রণ লয় সাংমিি আইে ও মবধ ে,  ত্র, ঘেন্ড র, মেদয় গ সাংক্র ন্ত মবজ্ঞমপ্ত, ি েেীয় 

িন্ত্রীর েপ্তর হদত ঘপ্রমরত মবমেন্ন কি বসূিীর তথ্য ও ছমব প্রক ে কর  হয়। এছ ড় ও এইিম এেএসমড, মসটিদজে ি ে ব র, স্ব যে েীমত সাংক্র ন্ত 

তথ্য ওদয়ব স ইদে ঘেয়  হদয়দছ।  

খ) সরক দরর স ফদল্যর মিত্র  (স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ িন্ত্রণ লয় সাংমিি তথ্য) ওদয়ব স ইদে ঘেয়  হদয়দছ।  

গ) তথ্য অমধক র আইে অনুর্ য়ী তথ্য প্রে েক রী কি বকতব দের ত মলক  ওদয়ব স ইদে ঘেয়  আদছ।  

 ) ব মষ বক প্রমতদবেে ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯  ওদয়ব স ইদে ঘেয়  হদয়দছ। 

http://www.hsd.gov.bd/
http://www.hsd.gov.bd/
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ঙ) ব দজে (২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮, 2018-2019)(স্ব যে িন্ত্রণ লদয়র অাংে) ওদয়ব স ইদে ঘেয়  হদয়দছ। 

ি) তথ্য ঘসব  প্রে দের মরদ  ে ব ওদয়ব স ইদে প্রক ে হদয়দছ। । 

ছ) অবভলযাগ গ্রহণ ও বিষ্পবি (GRS) েংক্রান্ত সফাকাে পলয়ন্ট েম্পবকমত তথ্য প্রকাশ করা হলয়লে। 

জ) Annual Performance Agreement (APA) েম্পবকমত তথ্য প্রকাশ করা হলয়লে। 

ঝ) জাতীয় স্বাস্থ্য সেবার েমস্যা ও েমাধাি েম্পলকম আপিার মতামত েরােবর মািিীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীলক অববহত করােহ হট োইি িম্বর 

েম্পবকমত তথ্য প্রকাশ করা হলয়লে। 

 

হটোইি: 

  ১০৬ (দু লকর হটোইি), ১০৯(িারী বিয মাতি বা বাল্যববলয় প্রবতলরাধ কে সেন্টার), ৩৩৩ (েরকাবর তথ্য সেবা) 

 ১৬২৬৩ (স্বাস্থ্য বাতায়ি), ১০৯০ (দুলয মালগর আগাম বাতমা), ১০৫ (জাতীয় পবরিয়পত্র তথ্য কে সেন্টার) 

১৬১০৮ (মািবাবধকার েহায়ক কে সেন্টার) 

 এোড়াও স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােলয়র ওলয়বোইট হােিাগা  করা হয়। 

 

স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর তথ্য বাতায়ি  হােিাগা কৃত  ববেলয়র তাবেকাঃ 

• সরক রী অথ ব য়দে সাংগূহীত শ্রবণর্ন্ত্র (Hearing Aid) মবতরণ/বর দদ্দর েীমতি ল ।  

• স্ব যে ঘসব  মবে সগর বিলয়াগ মবমধি ল ,২০১৮ 

• ি েমসক স্ব যে আইে, ২০১৮ 

• ি েবদেদহ অঙ্গ-প্রতেঙ্গ সাংদর্ জে(সাংদে ধে) আইে, ২০১৮ 

• স্ব যে মবে গীয় েে-ঘিমডদকল কি বি রী মেদয় গ মবমধি ল ,২০১৮, (স্ব যে ঘসব  মবে গ) মবমধি ল ,২০১৮ 

• মবদেমে মবদেষঞ্জ ড ি র/ মবদেষ ময়ত ে স ব আগিে সাংক্র ন্ত েীমতি ল -২০১৮ 

• হজ্জর্ ত্রী স্ব যে ঘসব  েীমতি ল , ২০১৮ 

• ঘেখ হ সে  ঘিমডদকল মবশ্বমবদ্য লয় আইে-২০১৯ (খসড় )  

• ে প্তমরক ক দজর সুমবধ দথ ব মবমেন্ন িন্ত্রণ লয়/মবে গ কতৃবক আদয় মজত সে /দসমিে র/মসদম্প মজয় ি/ওয় কবেদ  অাংেগগ্রহদণর 

জন্য স্ব যে ঘসব  মবে দগর  ঘফ ক ল  দয়ট কি বকতব  

• অমেদর্ গ মেষ্পমত্ত কি বকতব  ও আম ল কি বকতব  (স্ব যে ঘসব  মবে গ) 

• কল্য ণ কি বকতব  (স্ব যে ঘসব  মবে গ) 

• Citizen Charter of Health Services Division 

• স্ব যে ঘসব  মবে গ) (দডঙ্গু ঘর গীদের মিমকৎস র স্ব দথ ব ঢ ক  ঘিমডদকল কদলজ হ স  ত দল ে ময়ত্ব   লে সাংক্র ন্ত 

• Enverioment Management Framework (EMF) English.- -  Bangla 

• Social Management Framework(SMF)  English.- - Bangla 

• Framework For Tribal Peoples Plan (FTPP).- -Bangla 

• স্ব যে ঘসব  মবে দগর ২০১৯-২০ অথ ববছদরর কি বসম্প েদের মেমিত্ত ব মষ বক কি বসম্প েে চ্যমি (APA) Team 

• স্ব যেদসব  মবে দগর ২০১৯-২০ অথ ববছদরর ব মষ বক কি বসম্প েে চ্যমি(APA) 

• ব াংল দেে ঘগদজে,  ২০১৮ 

 

শুদ্ধ ি র ঘকৌেলাঃ 

 

❖ স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর ২০১৮-২০১৯ অথ মবেলরর শুিািার সকৌশে কম মপবরকল্পিা ও পবরবীক্ষণ কাঠালমা; 

❖ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগ,স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােলয়র ২০১৮-২০১৯ অথ মবেলরর শুিািার সকৌশে কম মপবরকল্পিা ও পবরবীক্ষণ 

কাঠালমা প্রণয়ি 

❖  শুিািার সকৌশে (NIS) কম মপবরকল্পিা 

❖ স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর বডবজটাে আবকমলটকিার সফাকাে পলয়ন্ট, ববকল্প সফাকাে পলয়ন্ট এবং সডবজগলিলটড অবফোর মলিািয়ি 

েংক্রান্ত 

❖ শুিািার পুরস্কার প্র ালির জন্য কম মিারী মলিািয়ি 

 

ইলিালভশি কি মার 

 

http://mohfw.gov.bd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14384&lang=en
http://mohfw.gov.bd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18594&lang=en
http://mohfw.gov.bd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14379&lang=en
http://mohfw.gov.bd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14384&lang=en
http://mohfw.gov.bd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15834&lang=en
http://mohfw.gov.bd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14082&lang=en
http://mohfw.gov.bd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=19492&lang=en
http://mohfw.gov.bd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14720&lang=en
http://mohfw.gov.bd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11073&lang=en
http://mohfw.gov.bd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11315&lang=en
http://mohfw.gov.bd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11075&lang=en
http://mohfw.gov.bd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11317&lang=en
http://mohfw.gov.bd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11074&lang=en
http://mohfw.gov.bd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11316&lang=en
http://mohfw.gov.bd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18392&lang=en
http://mohfw.gov.bd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=19285&lang=en
https://hsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/hsd.portal.gov.bd/page/6fdf8cd1_3cba_47bb_81bb_7dc693959be8/Admin-4-G-18-HSD-191-NIS.pdf
https://hsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/hsd.portal.gov.bd/page/6fdf8cd1_3cba_47bb_81bb_7dc693959be8/Admin-4-G-18-HSD-191-NIS.pdf
https://hsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/hsd.portal.gov.bd/page/6fdf8cd1_3cba_47bb_81bb_7dc693959be8/admin4-G-16-243WorkPlan.pdf
https://hsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/hsd.portal.gov.bd/page/bb828ef7_39dd_4f50_ba70_32031c92c1b1/Admin-4-G--19--HSD--194_digital%20Arc.PDF
https://hsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/hsd.portal.gov.bd/page/bb828ef7_39dd_4f50_ba70_32031c92c1b1/Admin-4-G--19--HSD--194_digital%20Arc.PDF
https://hsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/hsd.portal.gov.bd/page/bb828ef7_39dd_4f50_ba70_32031c92c1b1/Admin-1--19--HSD---1025%20NIS%20Prize.PDF
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❖ প্রধািমন্ত্রীর কায মােলয়র Innovation Team এর ৩৩তম েভার ০২ িং বেিান্ত বাস্তবায়ি; 

❖ বাবে মক উদ্ভাবি কম মপবরকল্পিা 

❖ স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর ইলিালভশি টিলমর ২০১৭-২০১৮ অথ ম-বেলরর কম মপবরকল্পিার বাস্তবায়ি অগ্রগবতর প্রবতবল ি 

❖ িাগবরক সেবায় উদ্ভাবিী পাইেট উলদ্যালগর তাবেকা 

❖ ইলিালভশি - স্ব-মূল্যায়ি,২০১৮-২০১৯ 

❖ ইলিালভশি টিলমর িলভম্বর ২০১৮ মালের েভার কায মবববরণী 

❖ স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােলয়র ইলিালভশি টিলমর মাবেক ও সশালকবেং ওয়াকমশলপর পূব মপ্রস্তুবতমূেক েভার কায মবববরণী 

 

িীবতমাো 

 

❖ স্বাস্থ্য ববভাগীয় িি-সমবডলকে কম মিারী বিলয়াগ বববধমাো,২০১৮, (স্বাস্থ্য সেবা ববভাগ) বববধমাো,২০১৮ 

❖ এে. আর. ও. িং ২৮২-আইি/২০১৮।--মািবল লহ অঙ্গ-প্রতযঙ্গ েংলযাজি বববধমাো, ২০১৮। 

❖ ন্যাশিাে ইলেকলট্রা-সমবডকযাে ইর্কইপলমন্ট সমইলন্টন্যাি ওয়াকমশপ এন্ড সট্রবিং সেন্টার কম মিাবর বিলয়াগ বববধমাো, ২০১৮। 

❖ ব  ফালম মেী অরবডলিি, ১৯৭৬ এর ৪(১) ধারার উপধারা (২) অনুযায়ী ঢাকা ববশ^ববদ্যােলয়র ফালম মেী ববভালগর ববভাগীয় প্রধাি 
বহোলব বাংোল শ ফালম মেী কাউবিলের কবমটিলত অন্তভু মবক্ত প্রেংলগ। 

 

২। মন্ত্রণােলয়র সফেবুক েংক্রান্ত কায মক্রমঃ 

 

 প্রধািমন্ত্রীর কায মােলয়র Access to Information (a2i) Programme এর বিল মশিা অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ 

মন্ত্রণােলয়র একটি সফেবুক সপজ সোো হলয়লে। েরকাবর কম মকতমাল র মলধ্য িাগবরক সেবায় উদ্ভাবিী েংস্কৃবতলক সবগবাি করাই এই 

সফজবুক সপলজর েক্ষয। স্বাস্থ্য মন্ত্রণােলয়র গুরুত্বপূণ ম সিাটিশ ও েবব েংবিি  প্তলরর বিল মশিা অনুযায়ী সপাি করা হয়। 

স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােলয়র সফেবুক সপজটির বেংকটি : https://www.facebook.com/mohfwbd  

স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর সফেবুক সপজটির বেংকটি: https://www.facebook.com/MOHFWHSD/ 

 

৩।  স্ব যে ঘসব  মবে দগর ওলয়বোইট (www.hsd.gov.bd) হােিাগা করণ/Web Portal েংক্রান্ত কায মক্রমঃ    

 Access to Information (a2i) Programme েরকালরর “Digital Bangladesh” রূপকল্প ২০২১ 

বাস্তবায়লির মাধ্যলম অবাধ তথ্য প্রবাহ বিবিত করার জন্য েকে মন্ত্রণােয়/ববভাগ ও অবধ প্তর এবং এর আওতাধীি  প্তরেমূলহর একই 

োটফলম ম প্রায় ২৫,০০০ ওলয়বলপাট মাে বিম মালণর উলদ্যাগ গ্রহণ করা হলয়লে। এই কায মক্রলমর অংশ বহলেলব স্ব যে ঘসব  মবে দগর  জন্য একটি 

িতুি ওলয়ব সপাট মাে বিম মাণ করা হয়। এই িতুি ওলয়ব সপাট মালের বেংক- www.hsd.gov.bd  

 

৪। ওয়াই-ফাই সেবা প্র াি :  মন্ত্রণােলয়র অভযন্তরীণ ওয়াই সেবা প্র াি করার েলক্ষয ওয়াই-ফাই কালিকশি ববদ্যামি রলয়লে।  

 

৫। PDS ডাটালবজ : মন্ত্রণােলয়র কম মকতমাল র একটি পূণ মাঙ্গ ডাটালবজ বতরীর জন্য েফটওয়ার বতরীর কাজ িেলে। এই ডাটালবলজ 

কম মকতমাল র প্রলয়াজিীয় তথ্য েংরক্ষণ করা হলব। িতুি কম মকতমা সযাগ াি করলে তার তথ্য এবি করা হলব এবং সকাি কম মকতমার সডস্ক 

পবরবতমিেহ ও অন্যান্য তথ্য হােিাগা করলণর প্রলয়াজি হলে তা েম্পন্ন করা হলব।  

 

৬। ইিবডবভজুয়যাে সকে-ওয়াইজ ইিফরলমশি (Desepline Database)ঃঃ 

 

• Online e Service Name: Individual Case-Wise Information. 

• Description: এই ড ে দবদজ ি িল   সাংক্র ন্ত তথ্য সাংরক্ষণ কর  হয়। এর ি েদি প্রদয় জেীয় মরদ  ে ব ঘজে দরে কর  

র্ দব।  

• Link : http://case.mohfw.gov.bd/index.php  (website: https://hsd.gov.bd/ ) 

 

https://hsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/hsd.portal.gov.bd/page/9ff6d9b6_9417_4bc0_b831_8ebe528d8016/Admin-4-G--19--HSD--170.PDF
https://hsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/hsd.portal.gov.bd/page/9ff6d9b6_9417_4bc0_b831_8ebe528d8016/Admin-4-G-18-HSD-318-Inno%20%281%29.PDF
https://hsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/hsd.portal.gov.bd/page/9ff6d9b6_9417_4bc0_b831_8ebe528d8016/Admin-4-G--19--HSD--65.PDF
https://hsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/hsd.portal.gov.bd/page/b87e8775_e0fd_4b67_a8b6_53a0c55141cb/%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AE%2C%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A7%9F%20%E0%A6%A8%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2%20%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%20%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%2C%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AE.pdf
https://hsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/hsd.portal.gov.bd/page/b87e8775_e0fd_4b67_a8b6_53a0c55141cb/%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AE%2C%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A7%9F%20%E0%A6%A8%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2%20%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%20%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%2C%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AE.pdf
https://hsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/hsd.portal.gov.bd/page/b87e8775_e0fd_4b67_a8b6_53a0c55141cb/%E0%A6%86%E0%A6%B0.%20%E0%A6%93.%20%E0%A6%A8%E0%A6%82%20%E0%A7%A8%E0%A7%AE%E0%A7%A8-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AE%E0%A5%A4--%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A7%87%20%E0%A6%85%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%20%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%2C%20%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AE%E0%A5%A4.pdf
https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/27988_82912.pdf
https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/24566_69828.pdf
https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/24566_69828.pdf
https://www.facebook.com/mohfwbd
https://www.facebook.com/MOHFWHSD/
http://www.hsd.gov.bd/
https://.facebook.com/mohfwbd
http://case.mohfw.gov.bd/index.php
http://case.mohfw.gov.bd/index.php
https://hsd.gov.bd/
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ই ফাইে/ িবথ (http://www.nothi.gov.bd)  ঃাঃ 

 

স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর িবথ (ই-ফাইে) বাস্তবায়ি অগ্রগবতঃ 

 স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর ই-ফাইবেং কায মক্রম িালু হলয়লে। গত ২৬ জুোই ২০১৭ বরঃ ই-ফাইবেং কায মক্রম স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর েবিব 

মলহা য় উলিাধি কলরলেি।  

স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর েকে শাো/অবধশাো/অনুববভালগ ই-ফাইে ব্যবহার করার জন্য অনুলরাধ করা হলয়লে। এোলি উলেখ্য সয, ই-

ফাইবেং এর জন্য ববেয়বভবিক সকাড প্রলয়াজি হয়। েবিবােয় বিল মশমাো-২০১৪ অনুযায়ী সক্রাড়পত্র-৬ (পৃষ্ঠা-৭৩) এ ববেয়বভবিক সকালডর 

তাবেকা স য়া আলে। স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর েকে শাো/অবধশাো/অনুববভালগর ই-ফাইবেং এ েবিবােয় বিল মশমাো-২০১৪ এর সক্রাড়পত্র-৬ 

এ উলেবেত ৩১টি সকাড ব্যবহার করার জন্য অনুলরাধ করা হলয়লে। এোড়া ই-ফাইবেং এর জন্য িতুি সকাড প্রশােি-১ শাো হলত স য়া 

হলয়লে। 

 

ই-িবথ বেলস্টলম স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর মাবেক অবস্থ্ািঃ (এটুআই হলত প্রাপ্ত) 

 

Jully 2018-June 2019 ?? 

জুোই 

২০১৮ 
আগস্ট 

২০১৮ 

সেলেম্বর 

২০১৮ 

অলটাবর 

২০১৮ 

িলভম্বর 

২০১৮ 
বডলেম্বর 

২০১৮ 

জানুয়ারী 

২০১৯ 

সফব্রুয়াবর 

২০১৯ 

মাি ম 

২০১৯ 

এবপ্রে 

২০১৯ 

সম 

২০১৯ 

জুি 

২০১৯ 

 

১৮ তম 

 

১৬ তম 

২৪ তম ২৫ তম 

 

৩২ তম 

৩৫ তম ৩৩তম ৩৩ তম ৩০ তম ১৩ তম ৩০ তম ২৬ তম 

 

স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর মাবেক েমন্বয় েভায় িবথ (ই-ফাইে) বাস্তবায়ি অগ্রগবত ববেলয় ববস্তর আলোিিা হয় এবং এই অনুযায়ী কায মক্রম 

গ্রহলির জন্য বিল মশিা প্র াি করা হয়। এোড়াও স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর প্রলতযক শাোর  াবয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা তার শাো হলত বিয়বমত ভালব ই-

ফাইবেং এর মাধ্যলম িবথ উপস্থ্াবপত হলে বকিা ত ারবক কলরি। মাবেক েমন্বয় েভায় ই-ফাইে বাস্তবায়ি ও অগ্রগবতর বববরণ পয মালোিিা 

করা হয়। েকে কম মকতমালক বিয়বমত ই-ফাইে Log in করার বিল মশিা স য়া হলয়লে। এোড়া েকে  প্তর/অবধ প্তলরর োলথ ই-ফাইলের 

মাধ্যলম িবথ বিস্পলন্নর উলদ্দযগ সিয়া হলয়লে। 

 

 

৮। অমফমসয় ল ইদিইল মসদেি : 

স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর ই-সমইে বেলস্টমটি গত জুোই ২০১৭ বরঃ িালু করা হলয়লে এবং জাতীয় ডাটা সেন্টালর (বববেবে)-সত স্থ্ািান্তর করা 

হলয়লে। স্বাস্থ্য সেবা ববভাগ" সমইে এলেে েমূলহর তাবেকা বিম্নরুপঃ 

 

ভববষ্যৎ কম মপবরকল্পিা : 

স্বল্পলময়াব ঃ 

http://www.nothi.gov.bd/
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• মন্ত্রণােলয়র ইিলভন্টবর এযালেট সট্রবকং ও ম্যালিজলমন্ট বেলস্টম স্থ্াপি করা হলব। প্রাথবমকভালব মন্ত্রণােলয়র ইিলভন্টবরর ডাটালবজ 

পাইেটিং বহোলব শুরু করা হলব।  

• তথ্য বিরাপিা এবং সগাপিীয়তা রক্ষার স্বালথ ম ই-গভমলিি এর আওতায় মন্ত্রণােলয়র তথ্য ও সযাগালযাগ প্রযুবক্তর েলব মাচ্চ ব্যবহার 

বিবিত করার েলক্ষয ল্যাি মাধ্যলম সিাট, োরেংলক্ষপ, প্রবতলব ি ইতযাব  গুরুত্বপূণ ম তথ্য ও প্রবতলব ি ব্যাকআপ বহোলব 

ইলেকট্রবিক েংরক্ষলির বিবমলি উচ্চ ক্ষমতােম্পন্ন এবং েব মলশে মলডে এর Network Attach Storage (NAS) 

স্থ্াপলির কায মক্রম গ্রহণ। 

• মন্ত্রণােলয় ইিালিট বভবিক সিটওয়াকম গলড় সতাো হলব। এর ফলে মন্ত্রণােলয়র বববভন্ন শাো ও অবধশাোর মলধ্য বিরাপ  তথ্য 

আ াি প্র াি েম্ভব হলব ও বড় আকালরর ফাইে সশয়ার করা েম্ভব হলব।  

• হােপাতাে পবর শ মলির বরলপাট ম ডাটালবলজ েংরক্ষণ করা হলব। পরববতমলত ববলিেণ ও বেিান্ত গ্রহণ প্রবক্রয়ায় এই ডাটালবজ িািা 

প্রলয়াজলি ব্যবহার করা যালব। 

 

 ীর্ মলময়াব ঃ 

• মন্ত্রণােয় ও অবধিস্থ্ েকে  প্তলরর েমন্মলয় ইলেকট্রবিক পিবতলত েকে সেবার আলব ি এবং সেবা গ্রহলণ িাগবরকল র েক্ষমতা 

উন্নয়লি ব্যবস্থ্া গ্রহণ। 

• সয সকাি স্থ্াি হলত সয সকাি েময় েকে িাগবরক সেবা অিোইলি পাওয়ার ব্যাবস্থ্া গ্রহণ। 

• মন্ত্রণােলয়র অবধিস্থ্ বববভন্ন  প্তলরর আইবেটি বেলস্টম েমবন্বত কলর একটি একক োটফম ম স্থ্াপি করা। একটি ডযাশলবাড ম স্থ্াপলির 

মাধ্যলম েকে বেলস্টম পবরিােিার ব্যবস্থ্া করা হলব। 

• মািব েম্প  উন্নয়ণ ব্যবস্থ্ালক উন্নত ও বডবজটাোইলজশি করার েলক্ষয স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােয় ও এর অধীিস্থ্ েকে 

 প্তলরর তথ্য েকে কম মকতমা-কম মিাবরর তথ্য ভান্ডার বতরী করা ।  

• একটি কায মকর োভমার রুম বা বমবি ডাটা সেন্টার স্থ্াপি করা হলব। 

• Smart সফাি, Media Pad এবং সমাবাইে এবেলকশি বভবিক বববভন্ন সেবার মাধ্যলম জিগলণর কালে প্রলয়াজিীয় তথ্য 

সপৌোলিার ব্যবস্থ্া করা হলব। 
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১.৩ প্রশােি অনুববভাগ 
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প্রশােি অনুববভাগ : 

স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর ১০ ( শ) টি অনুববভালগর মলধ্য অভযন্তরীণ প্রশােি ও শংেো অনুববভাগ অন্যতম। এ অনুববভালগর  াবয়লত্ব রলয়লেি 

অমতমরি সমিব (প্রমােি। মন্ত্রণােলয়র পার অবধশাোগুলো তাঁর বিয়ন্ত্রলণ পবরিাবেত হয়। তাঁর অধীলি ০৪ (ি র) টি অবধশাো রলয়লে। 

উলেখ্য,  াপ্তবরক প্রলয়াজলি ৪ (ি র) টি শাোলক অবধশাোয় রুপান্তর করা হলয়লে। অবধশাোয় যুগ্মসমিব এবং শাোয় উপেবিব কম মরত 

রলয়লেি। এোড়াও মািব েম্প  এ অনুববভালগর আওতাধীি। 

 

প্রশােি অনুববভালগর কায মাবেী : 

• িন্ত্রণ লদয়র মিমকৎসকদের (কে ড র/েে-কে ড র) মেদয় গ, বেমল,  ে য়ে, ছুটি, মলদয়েসহ ি কুমর ব্যবয  ে ;  

• স্ব যে, জেসাংখ্য  ও পুমি ঘসক্টদরর উন্নয়ে সাংক্র ন্ত মবষদয় সাংসদে উ য ম ত প্রশ্ন দত্রর জব ব প্রণয়ে ও ঘপ্ররণ এবাং সাংসেীয় য য়ী 

কমিটির ি মহে  অনুর্ য়ী তথ্য প্রে ে ও সে য় অাংেগ্রহণ ;  

• স্ব যে অমধেপ্তদরর আওত ধীে সকল কি বকতব -কি বি মরদের  ে সৃমি, সাংরক্ষণ, য ে ন্তর, য য়ীকরণ এবাং প্রদয় জেীয় ি কুমর 

ব্যবয  ে  ;  

• স্ব যে স মে বদসর কে ড র ও েে-কে ড র কি বকতব দের মেদয় গ, উচ্চ মেক্ষ দক দস ব মেক্ষ  ছুটি ও ঘপ্রষণ িঞ্জুরসহ ি কুমর ব্যবয  ে  ও 

ি কুমর জীবে  মরকল্পে  মবষদয় েীমত মেধ ব রণ ও ব স্তব য়ে ;  

• অনুমবে গ সাংমিি মবষদয় আে লদত ে দয়রকৃত ি িল  সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রি ;  

• মিমকৎস  ঘসব  সাংমিি মবমেন্ন ঘ ে জীবী সাংগঠদের স দথ সিন্বয়স ধে ; 

• স্ব যে, পুমি ও জেসাংখ্য  খ দত ি েব সম্পদের প্রদয় জেীয়ত  মেরূ ণ, উন্নয়ে  মরকল্পে  প্রণয়ে ও জেবদলর তথ্য ব্যবয  ে  

মেমিতকরণ ;  

• স্ব যে, পুমি ও জেসাংখ্য  খ দতর ঘসব ে ে  মরকল্পে  (Service Plan) ক র্ বকর ব স্তব য়দের জন্য র্থ র্থ ি েব সম্পে 

েীমত, ঘকৌেল, মেদে বেে  (Guideline), বববধ-প্রববধাি (Rules & Regulations) ও েক্ষত র প্রকরণ (Skill 

Mix)  র্ ব দল িে , প্রণয়ে ও সাংদে ধে ; 

• ি েব সম্পে ব্যবয  ে র েক্ষত  ও কি ব সম্প েে মেমিতকরদণর লদক্ষে কি বক্ষিত  ব্যবয  ে  ক র্ বক্রি ব স্তব য়ে ;  

• অধীেয অমধে খ  ও ে খ সর্মহ  মরেে বেসহ ক র্ বক্রি ি েসেতে দব ও র্থ সিদয় মেষ্পমত্ত মেমিতকরণ;  

• িন্ত্রণ লদয়র স মব বক ক র্ ব সম্প েদে সমিবদক র্থ র্থ সহদর্ মগত  প্রে ে;  

 

 

পার অবধশাোঃ 

পার অবধশাোয় তত্ত্বাবধাি ও পবরিােিা করলেি যুগ্মেবিব (পার)। তাঁর অধীলি পার-১ অবধশাো, পার-২ অবধশাো, পার-৩ অবধশাো ও 

পার-৪ অবধশাোর কায মক্রম পবরিাবেত হলে। 

 

  র-১ অমধে খ াঃ  

বাংোল লশর সমবডলকে কলেজ ও বিবকৎো বশক্ষা প্রবতষ্ঠািেমূলহর অনুলমাব ত প  কাঠালমা, কম মরত বশক্ষকল র ডাটালবজ প্রণয়ি, 

হােিাগা করণ ও ব্যবস্থ্াপিা এবং এ েংক্রান্ত িীবতমাো প্রস্তুলতর কায মাব  পার-১ অবধশাোর কম মবন্টিভুক্ত ববেয়। সমবডলকে কলেজ ও 

বিবকৎো বশক্ষা প্রবতষ্ঠািেমূলহর অধ্যাপক, েহলযাগী ও েহকারী অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ, উপাধ্যাক্ষ ইতযাব  পল র বিলয়াগ, ব বে ও অবের 

প্র ািেহ িার্কবর ব্যবস্থ্াপিা েংক্রান্ত েকে কায মাব  েম্পাব ত হয় পার-১ অবধশাোয়। 

২০১৭-২০১৮ অথ মবেলর েম্পাব ত উলেেলযাগ্য কায মাববেঃ 

• ১ জুোই ২০১৮ হলত ৩০ জুি ২০১৯ পয মন্ত বববেএে স্বাস্থ্য কযাডালরর অধ্যাপক পল  ১১৭জি, েহকারী অধ্যাপক পল  ৮৯৬জিলক 

পল ান্নবত প্র াি করা হলয়লে। এোড়াও  ১৯০ জিলক বপআরএে, ১২ জিলক চুবক্তবভবিক বিলয়াগ স ওয়া হলয়লে এবং ১১ জি সস্বোয় 

অবেলর সগলে।  
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ভববষ্যৎ পবরকল্পিাঃ  

বিবকৎো বশক্ষা প্রবতষ্ঠািেমূলহ সমৌবেক ও বিবিকযাে ববেয়েমূলহর বশক্ষা সকাে মেমূহ যথাযথভালব পবরিােিার বিবমি বববভন্ন ববেলয় 

েহকারী অধ্যাপক/েহলযাগী অধ্যাপক/ অধ্যাপক প েমূহ পূরলণর কায মক্রম গ্রহণ করা হলব। অধ্যাপক প েমূহ সুবপবরয়র বেলেকশি সবালড মর 

মাধ্যলম এবং েহলযাগী অধ্যাপক ও েহকারী অধ্যাপলকর প েমূহ বডবপবের মাধ্যলম পূরণ করা হলব।  

 

  র-২ অমধে খ াঃ  

স্বাস্থ্য অবধ প্তলরর মহা-পবরিােক, অবতবরক্ত মহা-পবরিােক, পবরিােকেহ অন্যান্য প্রশােবিক পল র কম মকতমাল র বিলয়াগ, ব বে, পল ান্নবত 

ও অবের প্র ািেহ িার্কবর ব্যবস্থ্াপিা েংক্রান্ত কায মাব  পার-২ অবধশাোর আওতাভূক্ত ববেয়। এোড়া বববেএে (স্বাস্থ্য) কযাডার কলম্পাবজশি 

রুেে, বববেএে (স্বাস্থ্য) কযাডালরর প্রশােবিক ববেয় এবং ববভাগীয় পল ান্নবত েভা অনুষ্ঠাি েংক্রান্ত েকে ববেয় েম্পাব ত হয় এই 

অবধশাোয়। োরাল লশ বেবভে োজমিল র প ায়ি, বিয়বমতকরণ ও প্রলয়াজিীয় প্রশােবিক ব্যবস্থ্াপিাও এর আওতাভুক্ত। 

২০১৮-২০১৯ অথ মবেলর েম্পাব ত উলেেলযাগ্য কায মাববেঃ 

• ২০১৮-২০১৯ অথ মবেলর স্বাস্থ্য অবধ প্তলরর পবরিােক পল  ১৪ জি, উপ-পবরিােক পল  ১৩৬ জিলক পল ান্নবত স য়া হলয়লে।  

• ৩৬তম এবং ৩৭তম বববেএে পরীক্ষার মাধ্যলম বববেএে স্বাস্থ্য কযাডালর যথাক্রলম ১৮১ জি ও ৩০৮ জি বিবকৎেক বিলয়াগ স য়া 

হলয়লে। অবধকন্তু ৩৯তম ববলশে বববেএে পরীক্ষার মাধ্যলম বববেএে (স্বাস্থ্য) কযাডালর ৪,৭৯২ জি বিবকৎেকলক বিলয়াগ প্র ালির 

সুপাবরশ করা হলয়লে। 

• ১৩২০ জি বববেএে (স্বাস্থ্য) কযাডার/স্বাস্থ্য োবভ মলের কম মকতমাগলণর িাকবর স্থ্ায়ীকরণ করা হলয়লে। 

 

েমবষ্যৎ  মরকল্পে াঃ 

• স্ব যে কে ড র/স মে বদস মবদ্যি ে ি েব সম্পে ব্যবয  ে  উন্নয়দের লদক্ষে মবমেন্ন  দে ধ র ব মহকে দব  দে ন্নমত প্রে দের ব্যবস্থ্া 

গ্রহণ করা হলব। 

• স্ব যে কে ড দরর মবদ্যি ে মবমধ, েীমতি ল   রীক্ষ পূবকব কে মরয় র   ে আধুমেক ও যুদগ  দর্ গী কর র লদক্ষে সিয় সিয় 

মবমধসর্মহ হ লে গ ে ও  মরবতবদের জন্য প্রস্ত ব ঘপ্ররণ কর  হদব। 

• মবমসএস স্ব যে কে ড র/স্ব যে স মে বদসর কি বকতব গদণর ি কুমর য য়ীকরণ, মেমত্ত দে মসদলকেে ঘগ্রড, মসমেয়র ঘিল  দে 

 দে ন্নমত, মসমেয়র ঘিদল মসদলকেে (৫ি ঘগ্রড) প্রে ে, ইতে মে কি বক ণ্ড মেয়মিতে দব সম্প েে কর  হদব। 

 

  র-৩ অমধে খ াঃ  

স্বাস্থ্য োবভ মলের বেবিয়র ও জুবিয়র কিোেলটন্টল র বিলয়াগ, ব বে, পল ান্নবত ও অবের প্র ািেহ িার্কবর ব্যবস্থ্াপিা, প ায়ি/ব বে 

িীবতমাো প্রণয়ি এই অবধশাোর কাজ। েহকারী োজমি, বেবিয়র ও জুবিয়র কিোেলটন্টল র প ায়ি, িার্কবর বিয়বমতকরণেহ িার্কবর 

ব্যবস্থ্াপিা েংক্রান্ত েকে কায মাব  এই অবধশাোর কম মবন্টিভুক্ত ববেয়।  
 

 

বতমমাি কায মক্রমঃ  

• স্বাস্থ্য কযাডার োবভমলে ববদ্যমাি মািব েম্প  ব্যবস্থ্াপিার উন্নয়লির েলক্ষয বববভন্ন পল  ধারাবাবহকভালব পল ান্নবত প্র াি করার 

কায মক্রম িেমাি রলয়লে।    

• স্বাস্থ্য োবভমলের শংেো বিবিত করার স্বালথ ম এত েংক্রান্ত মবিটবরং ও সুপারবভশি কায মক্রম সজার ার করার েলক্ষয 

বালয়ালমবট্রকেহ বববভন্ন কায মক্রম গ্রহণ করা হলয়লে।    

• বতমমালি HRIS (Human Resources Information System)- এর মাধ্যলম ব েী/প ায়িেহ যাবতীয় 

আল শ আল শ জাবর করা হয়। ফলে ব েবকৃত কম মকতমা, েংবিি কতৃমপক্ষ দ্রুততার োলথ অবফে আল শ সপলয় যায়।  

• HRIS এর মাধ্যলম ব েী/প ায়িকৃত কম মকতমাগণ Move out/Move In  কলরি। এোড়া কম মকতমাগলণর প ায়ি, বডবগ্র, 

সট্রবিং, ছুটি সপ্ররণ ও প্রকাশিা ইতযাব  েংক্রান্ত তথ্যাব  আলে ববধায় মাি েম্প  ব্যবস্থ্াপিা আলরা শবক্তশােী করা েম্ভব হলয়লে।     

েমবষ্যৎ  মরকল্পে াঃ 

• স্ব যে কে ড র স মে বদস মবদ্যি ে ি েব সম্পে ব্যবয  ে র উন্নয়দের লদক্ষে মবমেন্ন  দে ধ র ব মহকে দব  দে ন্নমত প্রে ে কর  

হদব। 
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• স্ব যে স মে বদসর শৃাংখল  মেমিত কর র স্ব দথ ব এতেসাংক্র ন্ত িমেেমরাং ও সু  রমেেে ক র্ বক্রি আদর  ঘজ রে র কর  হদব। 
 

 

 

  র-৪ অমধে খ াঃ  

স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ িন্ত্রণ লদয়র প্রে সে অনুমবে দগর অধীদে   র-৪ অমধে খ । এ অমধে খ য় স্ব যে অমধেপ্তর ধীে মবমেন্ন ঘিমডদকল 

কদলজ ও হ স  ত ল, মবদেষ ময়ত হ স  ত ল, ইেমিটিউে, ঘজল  সের/ঘজে দরল হ স  ত ল, উ দজল  স্ব যে কিদ   ও ইউমেয়ে  র্ ব দয় 

েত্যে  ে সৃজে ও  ে সাংরক্ষণ এবাং  ে য য়ীকরদণর ক র্ ব মে সম্পন্ন হদয় থ দক। এছ ড়  ঘেদে ও মবদেদে স্ব যে অমধেপ্তর ধীে 

মিমকৎসকসহ প্রথি সেবণর কি বকতব দের মলদয়ে অনুদি েদের ক র্ বক্রি এ অমধে খ য় সম্পন্ন হয়।  

২০১৭-২০১৮ অথ মবেলর েম্পাব ত উলেেলযাগ্য কায মাববেঃ 

 স্বাস্থ্য সেবা ববভাগ কতৃমক ১ জুোই ২০১৮ হলত ৩০ জুি ২০১৯ পয মন্ত সৃবজত প গুলো সটববে আকালর স োলিা হেঃ  

ক্রবমক 

িং 

বববভন্ন স্বাস্থ্য 

প্রবতষ্ঠালির িাম 

১ম 

সেবণ 

কযাডার 

১ম 

সেবণ 

িি-

কযাডার 

১ম 

সেবণ 

সমবড: 

ব্যতীত 

১ম 

সেবণ 

িাবে মং 

২য় 

সেবণ 

িাবে মং 

২য় 

সেবণ 

িি-

িাবে মং 

৩য় 

সেবণ 

সমবড: 

৩য় 

সেবণ 

৪থ ম 

সেবণ 

আউট 

সোবে মং 

সমাট 

১ ০৮টি সমবডলকে 

কলেলজর সডন্টাে 

ইউবিট ও ০৮টি 

সমবডলকে কলেজ 

হােপাতালের সডন্টাে 

ইউবিলটর জন্য 

রাস্বোলত প  সৃজি। 

- - - - ৪০ - ৭২ ৮৮ - ১৬ ২১৬ 

২ শহী  আহ োি উোহ 

মাস্টার সজিালরে 

হােপাতাে,টংগী 

গাজীপুলরর জন্য 

রাজস্বোলত প  সৃজি। 

- - - ১ ৫২ ০৩ ৭ ১৭ ০৫ ৫৯ ১৪৪ 

৩ শহী  বেয়  িজরুে 

ইেোম সমবডলকে 

কলেজ হােপাতালের 

জন্য রাজস্বোলত প  

সৃজি। 

  ০১ ০১ ১৭৪ ০৪ ২৪ ৩৮ ১৩ ১২৮ ৩৮৩ 

৪ শহী  বেয়  িজরুে 

ইেোম সমবডলকে 

কলেজ হােপাতালের 

জন্য রাজস্বোলত প  

সৃজি। 

১১৬ - -      - - - - - - - ১১৬ 

৫ ২৫০ শয্যাবববশি 

সজিালরে হােপাতাে 

ব িাজপুলরর জন্য 

রাজস্বোলত প  সৃজি। 

- ১ - ১ ৩২ ০৩ ০৬ ১৩ ৪ ০৭ ৬৭ 

৬ সগাপােগঞ্জ সজোর 

কাবশয়ািী উপলজোয় 

ব্যােপুর ২০ 

শয্যাবববশি 

হােপাতালের জন্য 

রাজস্বোলত প  সৃজি। 

- - - - ০৬ - - - - ১০ ১৬ 
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৭ সগাপােগঞ্জ সজোর 

কাবশয়ািী উপলজোয় 

ব্যােপুর ২০ 

শয্যাবববশি 

হােপাতালের জন্য 

রাজস্বোলত প  সৃজি। 

০৬ - - - - - - - - - ০১ 

৮ শহী  আহ োি উোহ 

মাস্টার সজিালরে 

হােপাতাে,টংগী 

গাজীপুলরর জন্য 

রাজস্বোলত বববেএে 

স্বাস্থ্য কযাডালরর প  

সৃজি। 

৪১ - - - - - - - - - ৪১ 

৯ ২৫০ শয্যাবববশি 

সজিালরে হােপাতাে 

ব িাজপুলরর জন্য 

স্বাস্থ্য কযাডালরর প  

সৃজি। 

২৩ - - - - - - - - - ২৩ 

১০ জামােপুর সজোর ে র 

উপলজোর েক্ষীির 

ইউবিয়লির 

বারুয়ামারীলত ১০ 

শয্যাবববশি মা ও বশশু 

হােপাতালের জন্য 

স্বাস্থ্য কযাডালরর প  

সৃজি 

- - - - ০৪ - ০২  ০১ ০৬ ১৩ 

১১ জামােপুর সজোর ে র 

উপলজোর েক্ষীির 

ইউবিয়লির 

বারুয়ামারীলত ১০ 

শয্যাবববশি মা ও বশশু 

হােপাতালের জন্য 

স্বাস্থ্য কযাডালরর প  

সৃজি 

০২ - - - - - - - - - ০২ 

১২ ঔেধ প্রশােি 

অবধ প্তলরর জন্য 

রাজস্বোলত প  সৃজি 

  ১২   ১১  ১৭ ১ ২০ ৬১ 

১৩ ১৪টি সমবডলকে কলেজ 

ও হােপাতাে এবং ৭টি 

ববলশোবয়ত প্রবতষ্ঠালি 

এযালিেলথবেয়া ববেয়ক 

প  সৃজি। 

১৪৭ - - - - - - - - - ১৪৭ 

১৪ ১৪টি সমবডলকে কলেজ 

ও হােপাতালের 

োজমাবর ববভালগ 

রাজস্বোলত প  সৃজি। 

১৩১ - - - - - - - - - ১৩১ 
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১৫ র্কবমো সজোর 

 াউ কাবি মাবেগাঁও 

৫০ শয্যা হােপাতালের 

জন্য রাজস্বোলত প  

সৃজি 

১৪ - - -     - -    - - - - ১৪ 

১৬ র্কবমো সজোর 

 াউ কাবি মাবেগাঁও 

৫০ শয্যা হােপাতালের 

জন্য রাজস্বোলত প  

সৃজি 

    ০২     ১৭ ১৯ 

১৭ ধিবাড়ী উপলজো 

হােপাতালের জন্য 

রাজস্বোলত প  সৃজি 

১০ - - - - - - - - - ১০ 

১৮ ধিবাড়ী উপলজো 

হােপাতালের জন্য 

রাজস্বোলত প  সৃজি 

    ০১   ০১  ১৮ ২০ 

১৯ ন্যাশিাে ইিবস্টটিউট 

অব ল্যাবলরটরী 

সমবডবেি এন্ড 

সরফালরে সেন্টালরর 

জন্য রাজস্বোলত প  

সৃজি 

         ২৪ ২৪ 

২০ ২৫০-শয্যা হলত ৫০০ 

শয্যায় উন্নীত খুেিা 

সমবডলকে কলেজ 

হােপাতালেরর জন্য 

রাজস্বোলত প  সৃজি। 

    ০৬     ১১৪ ১২০ 

২১ ২৫০-শয্যা হলত ৫০০ 

শয্যায় উন্নীত খুেিা 

সমবডলকে কলেজ 

হােপাতালেরর জন্য 

রাজস্বোলত প  সৃজি। 

১৬৪ -    - - - - - - - - ১৬৪ 

২২ ন্যাশিাে ইিবস্টটিউট 

অব ল্যাবলরটরী 

সমবডবেি এন্ড 

সরফালরে সেন্টালরর 

জন্য রাজস্বোলত প  

সৃজি 

১৮ - - - - - - - - ১৮ ১৮ 

২৩ ন্যাশিাে ইিবস্টটিউট 

অব ডাইলজবস্টভ 

বডবজলজে বরোি ম এন্ড 

হােপাতালে 

রাজস্বোলত প  সৃজি। 

- ৮৬      ০১ ০১ ৭১  ১   ৮২ ২৪২ 

২৪ ন্যাশিাে ইিবস্টটিউট 

অব ডাইলজবস্টভ 

বডবজলজে বরোি ম এন্ড 

হােপাতালে 

রাজস্বোলত প  সৃজি। 

৩২ -    - - - - - - - - ৩২ 
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ভববষ্যৎ পবরকল্পিাঃ 

স লশর মাঠ পয মালয় প্রাবন্তক জিলগাষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যলেবা প্র ালির জন্য প্রলয়াজিীয় ডাক্তার ও েংবিি জিবলের অভাব এেিও রলয়লে। স লশর 

জিগলির বিবকৎো সেবা বিবিত করার জন্য স্বাস্থ্য অবধ প্তরেহ বববভন্ন সমবডলকে কলেজ ও হােপাতাে, ববলশোবয়ত ইিবস্টটিউট ও 

হােপতাে, সজো/লজিালরে হােপাতাে ও উপলজো স্বাস্থ্য কমলেলক্স বববভন্ন সেবণর বিবকৎেকেহ অন্যান্য কযাডার ববহভূ মত জিবলের প  

সৃজলির পবরকল্পিা রলয়লে । 

 

ি েব সম্পে অমধে খ  

▪ ভূবমকা: 

 ি েব সম্পে অমধে খ  স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ িন্ত্রণ লদয়র অধীে একটি স্বতন্ত্র অমধে খ , র্ র র্মল উদদ্দশ্য হল ব াংল দেে 

সরক দরর স্ব যে জেেমি সাংক্র ন্ত েীমত প্রণয়ে ও এর উন্নয়দে ভূমিক  র খ । ঘসদেম্বর ১৯৯৪ ঘথদক িত্যথ ব জেসাংখ্য  ও স্ব যে প্রকদল্পর 

(FPHP) অধীে ব াংল দেদে স্ব যে ঘসব  ি েসম্পন্ন, ব্যয়স শ্রয়ী ও সহজলেে কর র লদক্ষে স্ব যে অথ বেীমত  মলমস এে ল ইমসস ক র্ বক্রি 

প্রবতবদের জন্য স্ব যে অথ বেীমত ইউমেে (HEU) েীষ বক প্রকদল্পর ব স্তব য়ে শুরু হয়।  রবমতবদত উি ইউমেদের ক র্ বক্রিদক আরও সুসাংগঠিত 

ও সম্প্রস মরত কদর ১৯৯৯-২০০০ অথ ববছদর ি েব সম্পে উন্নয়ে সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রি অন্তভু বি কদর  মলমস এন্ড মরস ি ব ইউমেে সৃমি কর  হয়। 

২০০৩ সথলক ২০১১ স ল  র্ বন্ত স্ব যে, পুমি ও জেসাংখ্য  ঘসক্টর কি বসূমি (HNPSP) এর আওত য় স্ব যে জেেমি উন্নয়ে সাংক্র ন্ত 

ক র্ বক্রিদক অমধকতর েমিে লী কর র লদক্ষে ি েব সম্পে ব্যবয  ে  (HRM) অ  দরেে ল  ে দের অন্তভু বি কদর ি েব সম্পে 

ব্যবয  ে  (HRM) ইউমেে সৃমি কর  হয়। ২০১৬-২০১৭ অথ ববছদর স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ িন্ত্রণ লয়-ঘক স্ব যে ঘসব  মবে গ এবাং স্ব যে 

মেক্ষ  ও  মরব র কল্য ণ মবে গ ে িক দুটিে দগ মবেি কর  হদল ি েব সম্পে উন্নয়ি ইউমেে-ঘক স্ব যে ঘসব  মবে দগর ি েব সম্পে 

অমধে খ র (HR) অন্তভুিব কর  হয়। 

 ি েব সম্পে অমধে খ  প্রমতে লগ্ন ঘথদক স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ িন্ত্রণ লদয়র ি মহে  অনুস দর স্ব যে জেেমি সাংক্র ন্ত গুরুত্বপূণ ব 

েীমত ও ঘকৌেলগত মবষয়সর্মদহর উ র গদবষণ  ক র্ বক্রি  মরি লে  ও ঘকৌেল ত্র প্রণয়ে কদর আসদছ। ি েব সম্পে মবষয়ক েীমতি ল  ও 

কি বদকৌেলসর্মহ প্রণয়ে,  র্ ব দল িে ,  মরবতবে,  মরবধ বে ও হ লে গ েকরদণর অাংে মহস দব েমলল (Empirical evidence) বতমর 

করদছ। বতবি দে এই অমধে খ  ২০১৭-২০২২ ঘিয় দে ব স্তব য়ে ধীে HPNSP’র অধীদে গৃহীত এবং বববভন্ন উন্নয়ি েহলযাগী েংস্থ্ার 

সহদর্ গীত য় স্ব যে জেেমি উন্নয়ে সাংক্র ন্ত বববভন্ন কি বসূমি ব স্তব য়ে করদছ। 

▪ োংগঠবিক কাঠালমা ও ববদ্যমাি জিবে: 

অবতবরক্ত েবিব (প্রশােি) 

োইি ডাইলরটর, এইিআরবড, স্বাস্থ্য সেবা ববভাগ, 

স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােয় 

 

যুগ্মেবিব/উপেবিব, এইিআর এবং 

বপএম, এইিআরবড 

 

 

 

উপেবিব/বেবিয়র েহকারী েবিব / 

েহকারী েবিব, এইিআর-১ ও 

বডবপএম, এইিআরবড 

 

 

 

উপেবিব/বেবিয়র েহকারী েবিব / 

েহকারী েবিব, এইিআর-২ ও 

বডবপএম, এইিআরবড 

 

 

 

উপেবিব/বেবিয়র েহকারী েবিব / 

েহকারী েবিব, এইিআর (বজএিএেবপ) 

ও 

বডবপএম, এইিআরবড 
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    প্রশােবিক কম মকতমা        - ০১ 

    কবম্পউটার অপালরটর     - ০৩  

    সস্টলিাগ্রাফার                - ০১ 

    গাড়ীিােক                   - ০১ 

    অবফে েহায়ক              - ০৩ 
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▪ বমশি:  

(১)  HPNSP-এর অন্তগ মত এইিআরবড অপালরশিাে েযালির কায মক্রম বাস্তবায়ি করা। 
 

(২)  স্বাস্থ্য সেবা ববভাগ, স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােলয়র অধীিস্থ্ স্বাস্থ্য কযাডালরর কম মকতমাল র ববহ:বাংোল শ অবজমত 

ছুটি, স লশর অভযন্তলর অবজমত ছুটি, বেলয়ি, ববহ:বাংোল শ বশক্ষা ছুটি, ০৩ (বতি) মালের অবধক েময় ববহ:বাংোল শ 

প্রবশক্ষলণ অংশগ্রহলণর বিবমি ওএেবডকরণ এবং োবন্ত ববলিা ি ছুটি ও ভাতা প্র াি। 
 

স্বাস্থ্য  ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােলয়র মািব েম্প -২ শাো হলত মূেত বিবকৎেকল র ছুটি বিষ্পবিকরণ ববেয়ক সেবা প্র াি কায মক্রম 

েম্পা ি কলর থালক। মািব েম্প -২ শাো হলত ছুটির আলব ি ববেয়ক সয সেবা প্র াি করা হয় তার আওতায় রলয়লে ববহ:বাংোল শ 

অবজমত ছুটি, োবন্তববলিা ি ছুটি, অবজমত ছুটি (স লশর অভযন্তলর), ববহ:বাংোল শ বশক্ষা ছুটি ইতযাব । আন্তজমাবতক পবরমন্ডলে বববভন্ন 

েভা, সেবমিার, ওয়াকমশপ ও প্রবশক্ষণ প্রায়শই আলয়াবজত হয়। এলত বববভন্ন স লশর বিবকৎেকগণ তাঁল র জ্ঞাি, অবভজ্ঞতা, কম মলকৌশে 

ইতযাব  বববিমলয়র মাধ্যলম বিলজল রলক যুলগাপলযাগী করা ও  ক্ষতা ববির সুলযাগ পাি। বিবকৎেকল র প্রাথীত ছুটি ববেয়ক সেবা 

স্বল্পতম েমলয়র মলধ্য প্র াি করা হয়। এোড়া বববভন্ন জাতীয় ও আন্তজমাবতক েংস্থ্ায় কাজ করার জন্য এ শাো হলত েরকাবর 

বিবকৎেকল র বেলয়ি প্র াি করা হয়। 
 

 

২০১৮-২০১৯ অথ মবেলরর এইিআর-২ শাো কতৃমক েম্পাব ত উলেেলযাগ্য কায মক্রম: 
 

ববহ:বাংোল শ 

অবজমত ছুটি 

স লশর অভযন্তলর অবজমত 

ছুটি 

োবন্ত ববলিা ি 

ছুটি 

বেলয়ি মঞ্জুর ববহ:বাংোল শ বশক্ষা ছুটি 

৮৬৪০ ১৭৫ ৯৪ ৮৫ ২২ 

 

 

২০১৮-২০১৯ অথ মবেলর েম্পাব ত এইিআর অবধশাো কতৃমক বাস্তবাবয়ত এইিআরবড এর উলেেলযাগ্য কায মাব : 

২০১৮-২০১৯ অথ মবেলরর বাস্তবাবয়ত প্রবশক্ষণ, সেবমিার, কম মশাো এর বববরণ: 
 

িং বববরণ ব ি ব্যাি অংশগ্রহণকা

রীর েংখ্যা 

স্থ্ািীয় প্রবশক্ষণ 

১. Training on Annual Performance Management System (Individual 

and Institutional) 

০১ ১ ৫০ 

২. Training on Annual Performance Appraisal System (Individual 

and Institutional) 

০১ ১ ৪০ 

৩. Training on Annual Performance (APA) ০১ ১ ৪০ 

৪. Training on Office Management & Computer (E-filing) ০১ ২ ৬০ 

৫. Training on Human Resource Management  ১ ১ ৩০ 

৬. Training on Hospital Management  ১ ১ ২৫ 

৭. Masters of Public Health (MPH) Excutive MBA (EMBA) in HRM 

Long Course 

  

৯ 

৮. Human Resource Information  System (HRIS) ৭  ৫ ১৬০ 

সেবমিার/ওয়াকমশপ :    

১. Revisit and update recruitment, deployment and retention policy ১ ৪ ১৯০ 

২. Rationalize job descriptions of HWF at different level of services 

based on changing needs 
১ ৪ ২৪০ 

৩. Review of organogram of all health and family planning facilities 

and entities 
০১ ১ ৫৫ 

৪. Address shortage and skill-mix, including ration imbalance, task 

shifting addressing HWF strategy  

০১ ১ ৬৫ 

মুদ্রণ :    

১. HRH Data Sheet-2019 ও HRH Brochure-2019 এবং HRH Pocket Booklet-

2019 মুদ্রি (২০০০+২০০০+২০০০) েংখ্যা = ৬,০০০ কবপ 

   

 

বতমমালি World Health Organization (WHO) এর কাবরগবর েহলযাগীতায় Health Labour Market Analysis in 

Bangladesh এবং Save the Children এর কাবরগবর েহলযাগীতায় National Strategy for Community Health 

Worker েংক্রান্ত ২টি প্রকল্প বাস্তবায়ি করলে, যা এ বেলরর মলধ্যই েম্পন্ন হলব। 
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ই-ফাইবেং বাস্তবায়ি: ই-ফাইবেং কায মক্রম িেমাি রলয়লে। 

ভববষ্যৎ পবরকল্পিা:  

১. To support availability of a quality and responsive health workforce at all public and private sector 

health  facilities to carry out the mission of the Ministry of Health & Family Welfare Bangladesh; 

২. Ensure availability of competent and adequate number of workforces as per health systems need; 

৩. Produce, develop and sustain quality health workforce at all levels by increasing production 

capacity, improving quality of education and training; 

৪. Recruit, deploy and retain health workforce equitably by rationalizing the recruitment rules, job 

description and career planning; 

৫. Promote and maintain high standards in health workforce performance through practicing 

performance management system and monitoring; 

৬. Use Human Resource Information System (HRIS) to support decision making in improving health 

outcomes. 
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১.৪ জিস্বাস্থ্য অনুববভাগ 
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৪. জেস্ব যে অনুমবে গাঃ 

স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর অন্যতম অনুববভাগ জিস্বাস্থ্য অনুববভাগ। এই অনুববভালগর  াবয়লত্ব রলয়লেি অবতবরক্ত েবিব। তাঁর অধীলি উ সমিব 

জেস্ব যে-১ অমধে খ , উ সমিব জেস্ব যে-২ অমধে খ  রলয়লে।  

কায মপবরবধঃ 

➢ পুমি সাংক্র ন্ত েীমত, ঘকৌেল, কি ব  মরকল্পে  ও গ ইডল ইে অনুদি েে প্রমক্রয় করণ 

➢ পুমি কি বসূমি ব স্তব য়দের লদক্ষে স্ব যে, জেসাংখ্য  ও পুমি ঘসক্টর ঘপ্র গ্র দির ১০টি ওম র স দথ ক র্ বক্রি সিন্বয় স ধে ও ব স্তব য়ে 

 মরবীক্ষণ 

➢ পুমি কি বসূমির উন্নয়দে ২২ টি িন্ত্রণ লদয়র স দথ সিন্বয় স ধে   

➢ পুমি কি বসূমি ব স্তব য়দের লদক্ষে গঠিত মবমেন্ন  র্ ব দয়র কমিটিসর্মদহর সে  অনুে ে  

➢ সজো ও উপলজো পুবি েমন্বয় কবমটি পবরিােিা েহাবয়কা 

➢ ববে মাতৃদুগ্ধ েপ্তাহ উদ যাপি 

➢ ঘ ে গত স্ব স্হহে কি বসূমি সাংক্র ন্ত ক র্ ব বলী প্রণয়ে ও ব স্তব য়ে  মরবীক্ষণ 

➢ ব দয় দেকদে লমজ (মিমকৎস  জীব প্রযুমি) মবষয়ক জ তীয় গ ইড ল ইে ও কি ব মরকল্পে  প্রণয়ে 

➢ মবমেন্ন কি বসূমির স্ট্র্ে দেমজ প্রণয়ে ও অনুদি েে সাংক্র ন্ত ক র্ ব বলী  

➢ ব াংল দেে মেদেবজ ল খ দ্য আইদের প্রদয় গ মেমিতকরণ এবাং খ দদ্য ঘেজ ল মেদর ধ সাংক্র ন্ত ক র্ ব বলী 

➢ স্ব যে, জেসাংখ্য  ও পুমি মবষদয় প্রণীত কমম্প্রদহমিে এেবববেবে স্ট্র্ে দেমজ ২০১৬ ব স্তব য়ে ও ক র্ বক্রি  মরবীক্ষণ 

➢ স্ব যে, জেসাংখ্য  ও পুমি এসমবমসমস ক র্ বক্রি িমেেমরাং প্রমতদবেে প্রণয়ে 

➢ স্ব যে, জেসাংখ্য  ও পুমি খ দত এসমবমসমস ক র্ বক্রি ঘেতৃত্ব ও সিন্বদয়র জন্য গঠিত কমিটিসর্মদহর সে  অনুে ে 

➢ অসাংক্র িক ঘর গ মেয়ন্ত্রদে ২৬ টি িন্ত্রণ লদয়র সিন্বদয় ি মিদসদক্ট র ল কি ব  মরকল্পে  প্রণয়ে 

➢ ত ি ক মেয়ন্ত্রণ আইে ২০১৩ এর  মরপূণ ব ব স্তব য়দে  েদক্ষ  গ্রহণ 

➢ সড়ক দূ বেে  ও কলক রখ ে র দূ বেে  মবষদয় কি বসূমি ও স্ট্র্ে দেমজ প্রণয়ে সাংক্র ন্ত ক র্ ব বলী  

➢ স ব োংেে,   মেদত ডুদব মৃত্যে, ঘ  ড়  (আগুে, গরি   মে) বজ্র  দত মৃত্যে ও ববদুমতক দু বেে  ইতে মে প্রমতদর দধ কি বসূমি ও 

স্ট্র্ে দেমজ প্রণয়ে সাংক্র ন্ত ক র্ ব বলী  

➢ ে রী ও মেশুর প্রমত সমহাংসত ,   মরব মরক সমহাংসত , মের্ ব তে ও ধষ বণ প্রমতদর দধ কি বসূমি ও স্ট্র্ে দেমজ প্রণয়ে সাংক্র ন্ত ক র্ ব বলী 

➢ ি , েবজ তক মেশু ও মেশুমৃত্যে ঘর দধ েীমতি ল  ও কি বসূমি গ্রহণ ও ব স্তব য়ে  মরবীক্ষণ  

➢ মকদে র মকদে রীর স্ব যে মবষয়ক েীমতি ল  ও কি বসূমি গ্রহণ ও ব স্তব য়ে  মরবীক্ষণ  

➢ সম্প্রস মরত টিক ে ে কি বসূমির ব স্তব য়ে  মরবীক্ষণ 

➢ অটিজি ও জ তীয় ি েমসক স্ব যে েীমত প্রণয়ে ও অনুদি েে ক র্ ব বলী 

➢ ব য়ূদূষণ প্রমতদর দধ ক র্ বক্রি গ্রহণ 

➢ প্র মণজ খ দ্য ও ঔষদধর দ্ব র  সৃি অে মটব দয় টিক ঘরমজিে ি মবষদয় কি বসূমি অন্তভূ বিকরণ  

➢ প্রবীণ স্ব যে, প্য মলদয়টিে ঘকয় র ব  প্রেিে ঘসব  কি ব মরকল্পে য় অন্তভূ বিকরণ 

➢ জেস্ব স্হহে প্রমতে দের র্ বতীয় প্রে সমেক ক র্ ব বলী   

➢ সরক মর এবাং (মবশ্বস্ব স্হহে সাংস্হহ  ব্যতীত) আন্তজব মতক সাংস্হহ র অথ ব য়দে  মরি মলত মেম্নমলমখত ক র্ বক্রদির ব স্তব য়েসহ সাংমিি 

মবষয়াঃ (ক)  মরদবেগত স্ব স্হহে (খ) ম্য দলমরয়  (গ) এেথ্র   ( ) ঘডঙ্গু (ঙ) স স ব (ি) টি.মব (ছ) ফ ইদল মরয় মসস (জ) কৃমি মেধে 

(ঝ) অন্য ন্য Emerging & Re-emerging Diseases ;(ঞ) এমট ব্য কদেমরয় ল ঘরমসেে ি/সাংক্র িক ঘর দগর প্র দুেব ব 

ইতে মে     

➢ স কব কতৃবক গৃহীত AIDS, Tuberculosis and Malaria সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রি  

➢ দুগ্ধজ ত দ্রব্য মে সাংক্র ন্ত আইে, েীমতি ল , মবমধ প্রণয়ে, সাংদে ধে ও ব স্তব য়ে  মরবীক্ষণ  

➢ আ ৎক লীে সিয়সহ ড য়মরয় র প্রমতদর ধর্মলক সাংমিি ক র্ বক্রি  মরবীক্ষণ  

➢ মের  ে রি  মরসঞ্চ লে সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রদির প্রে সমেক অনুদি েে  

➢ এইিআইমে/এইডস, এসটিমড সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রি প্রণয়ে ও ব স্তব য়ে  মরবীক্ষণ 

➢ EDCL-MD এর ছুটি ও মেদয় গ সাংক্র ন্ত ফ ইল অনুদি েে সাংক্র ন্ত।  

➢ জেস্ব যেঘঃর উ র জলব য়ু  মরবতবদের প্রে ব সম্পমকবত র্ বতীয় ক র্ বক্রি জলব য়ু  মরবতবে এবাং ঘহল থ ঘপ্র দি েে 

      ইউমেদের ি েদি ব স্তব য়েকরণ। 
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জেস্ব যে-১ অমধে খ াঃ 

২০১৮-২০১৯ অথ মবেলর েম্পাব ত উলেেলযাগ্য কায মক্রমঃ 

✓ েংক্রামক সরাগ প্রবতলরাধ, বিয়ন্ত্রণ ও বিমূ মে আইি-২০১৮ আইিটি জাতীয় েংে  কতৃমক পালশর পর বাংোল শ সগলজলট প্রকাবশত 

হলয়লে।  

✓ আন্তজব মতক উের িয় গদবষণ  ঘক  ব াংল দেে আইে,২০১৮ এর খসড়  স মব বকে দব  র্ ব দল িে  কদর চূড় ন্ত অনুদি েদের লদক্ষ 

ঘকমবদেদের মেদে বেে  ঘি ত দবক পুের য় ঘেটিাংদয়র জন্য আইে, মবি র ও সাংসে মবষয়ক িন্ত্রণ লদয় েমথ ঘপ্ররণ কর  হদয়দছ এবাং 

পুোঃ ঘেটিাংদয়র ক জ প্রমক্রয় ধীে রদয়দছ। 

✓ প্রমত বছদরর ন্য য় ২০১৮ সদেও ঘেদে মবশ্ব এইডস মেবস   লদে সহ য়ক মহস দব জ তীয় এইডস/এসটিমড ঘপ্র গ্র দির কি বসূমি 

ব স্তব ময়ত হদয়দছ। 

✓ মািিীয় প্রধািমন্ত্রী বরাবর োরা স লশ িেমাি সডঙ্গু সরালগর ববস্তার প্রবতলরাধ ও বিবকৎোর ববেলয় স্বাস্থ্য সেবা ববভাগ, স্বাস্থ্য ও 

পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােয় কতৃমক গৃহীত প লক্ষপ েংক্রান্ত সপ্ররীত োরেংলক্ষলপ মািিীয় প্রধািমন্ত্রী “ব্যাপক প্রিালরর ব্যাবস্থ্া বিলত 

হলব” মলম ম মন্তব্য/বিল মশিা প্র াি করার সপ্রবক্ষলত ব্যাপক প্রিালরািার উলদ্দশ্য DNCC, DSCC এবং তথ্য মন্ত্রণােলয়র 

েংবিি উইং এর োলথ সযাগালযাগ ও েমন্বয় োধি কলর মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর বিল মশিা বাস্তবায়লির দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থ্া গ্রহলণর 

জন্য এবং গৃহীত ব্যবস্থ্া েম্পলকম অত্র মন্ত্রণােয়লক অববহত করার জন্য মহাপবরিােক, স্বাস্থ্য অবধ প্তরলক বিল মশিা প্র াি করা 

হলয়লে এবং সে অনুযায়ী স্বাস্থ্য বশক্ষা বুৃ্লর য কতৃমক বববভন্ন বমবডয়ায় ব্যাপক প্রিারণা িেলে মলম ম মন্ত্রণােয়লক অববহত করা হলয়লে। 

✓ Sterile Insects Techniques (SIT) পিবতলত এবডে মশা বিয়ন্ত্রণ ববেলয় International Atomic 

Energy Agency (IAEA) এর ববলশেজ্ঞ প্রবতবিবধবলির োলথ একটি েভা মন্ত্রণােলয় অনুবষ্ঠত হয়। উক্ত েভায় 

Sterile Insects Techniques (SIT) পিবতলত এবডে মশা বিয়ন্ত্রণ ববেলয় IAEA ববলশেজ্ঞগলণর মতামলতর 

বভবিলত পরবতী প্রলয়াজিীয় ব্যবস্থ্া গ্রহলণর জন্য মহাপবরিােক, স্বাস্থ্য অবধ প্তর ও পবরিােক, সরাগ বিয়ন্ত্রণ ও োইি ডাইলরটর, 

বেবডবেলক অনুলরাধ করা হলয়লে। 

✓ প্রমত বছদরর ন্য য় ২০১৮ সদেও ঘেদে মবশ্ব এইডস মেবস   লদে সহ য়ক মহস দব জ তীয় এইডস/এসটিমড ঘপ্র গ্র ি অমফদসর স দথ 

এ অমধে খ  ক জ কদরদছ। 

 

েমবষ্যৎ  মরকল্পে : জিস্বাস্থ্য অনুববভালগর আওতাধীি CCHPU-এর কালজর পবরধী ও গুরুত্ব অনুধাবি কলর CCHPU-সক 

প্রাবতষ্ঠাবিকরুপ প্র ালির আপাততঃ পবরকল্পিা রলয়লে। 

 

জেস্ব যে-২ অমধে খ াঃ 

 

২০১৮-২০১৯ অথ মবেলর েম্পাব ত উলেেলযাগ্য কায মক্রমঃ 
 

➢ জাতীয় বিবকৎো জীবপ্রযুবক্ত কম মপবরকল্পিা ২০১৮-২০২৭  

➢ ড্র উমোং স্ট্র্ দেমজ প্রণয়ে 

➢ জ তীয় টিক েীমত প্রণয়ে 

➢ মিমকৎস  জীবপ্রযুমি কি ব মরকল্পে  ব স্তব য়ে সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রি 

➢ মদ্বতীয় জ তীয় পুমি কি ব মরকল্পে  ব স্তব য়ে ক র্ বক্রি 

➢ National Mental Health Policy এর অনুলমা ি েংক্রান্ত প্রমক্রয়  সম্প েে 

➢  কদম্প্রদহমিে এেবববেবে স্ট্র্ে দেমজর মডদেইল্ড অে কেে  ে ে ব স্তব য়ে ও  মরবীক্ষণ   

➢ মের  ে ি তৃত্ব মেবস, মবশ্ব ি তৃদুগ্ধ সপ্ত হ, জ তীয় পুমি সপ্ত হ সহ মবমেন্ন মবষয়মেমত্তক মেবস ও সপ্ত হ উের্  দে ব্যবয  গ্রহণ 

 

আগামী ব লির পবরকল্পিাঃ 

• োউবিং স্ট্র্যালটবজ অনুলমা ি,  

• জাতীয় টিকা িীবত প্রণয়ি 

• জীব প্রযুবক্ত কম মপবরকল্পিা বাস্তবায়ি  

• বিতীয় জাতীয় পুবি কম মপবরকল্পিা বাস্তবায়ি  

• স্ব যে, জেসাংখ্য  ও পুমি এসমবমসমস ক র্ বক্রি িমেেমরাং প্রমতদবেে ২০১৮-১৯ প্রণয়ে  

• National Mental Health Policy এর অনুলমা ি প্রবক্রয়া 
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১.৫ মবশ্বস্ব যে অনুমবে গ 
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৪. মবশ্বস্ব যে অনুমবে গাঃ 

স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর অন্যতম অনুববভাগ ববেস্বাস্থ্য অনুববভাগ। এই অনুববভালগর  াবয়লত্ব রলয়লেি অবতবরক্ত েবিব। তাঁর অধীলি উ সমিব 

ববেস্ব যে-১ অমধে খ , মসমেয়র সহক রী সমিব ববেস্ব যে-২ ে খ  রলয়লে।  

মবশ্বস্ব যে- ১ ে খ াঃ 

মন্ত্রণােলয়র মািিীয় মন্ত্রী, প্রবতমন্ত্রী, েবিলবর ববল লশ েভা-সেবমিার, ওয়াকমশলপ সযাগ াি েংক্রান্ত কায মক্রম, বববভন্ন স বশ-ববল বশ ও 

আন্তজমাবতক েংস্থ্া কতৃমক প্র ি সফলোবশলপ মন্ত্রণােয় ও আওতাধীি কম মকতমাল র ববল লশ উচ্চবশক্ষা, ববল বশক প্রবশক্ষণ, ববল লশ কম মশাো, 

সেবমিার, েভায় সযাগ াি েম্পবকমত কায মক্রম এই অবধশাোর কম মবন্টিভুক্ত ববেয়। মািব েম্প  উন্নয়লির েলক্ষয ববল শ প্রবশক্ষলণর প্রস্তাব 

পয মালোিিা কলর মন্ত্রণােয় ও আওতাধীি  প্তলর কম মরত কম মকতমাল র ববল শ প্রবশক্ষলণর প্রলয়াজিীয় যাবতীয় কায মক্রম েম্পা ি কলর এই 

অবধশাো।  

২০১৮-২০১৯ অথ মবেলর েম্পাব ত উলেেলযাগ্য কায মক্রমঃ 

ববগত অথ ম বেলর (জুোই ২০১৮-জুি ২০১৯) ববেস্বাস্থ্য-১ শাো মািব েম্প  উন্নয়লির েলক্ষয বববভন্ন স শী-ববল শী ও আন্তজমাবতক েংস্থ্ার 

অথ মায়লি মন্ত্রণােয় ও এর আওতাধীি কম মকতমাল র ববল বশক প্রবশক্ষণ, কম মশাো, সেবমিার, বশক্ষা েফর ও বববভন্ন েভায় সযাগ ালির বিবমি 

েব মলমাট ৮২০ (আটশত ববশ)জি কম মকতমার অনুকূলে েরকাবর আল শ জাবর কলরলে। 

 

েমবষ্যৎ কি ব মরকল্পে াঃ 

• ইলতামলধ্য স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর কম মকতমাল র ববল শ প্রবশক্ষণ েংক্রান্ত ডাটালবজ বতরী ও ব্যবহার করা হলে। আগামীলত স্বাস্থ্য 

সেবা ববভালগর অধীিস্থ্ অবধ প্তর, পবর প্তর, েংস্থ্া ও প্রবতষ্ঠািেমূলহর কম মকতমাল র ববল শ প্রবশক্ষণ েংক্রান্ত ডাটালবজ বিম মালণর 

পবরকল্পিা রলয়লে।  

• এইিবপএিএেবডবপ’র আওতাধীি অপালরশিাে োিেমূলহ ববল শ প্রবশক্ষলণর েংস্থ্াি রলয়লে। উক্ত ববল শ প্রবশক্ষণেমূহ যালত 

বিধ মাবরত েমলয় বাস্তবায়ি করা যায় এবং প্রবশক্ষলণর গুণগত মাি েমুন্নত রাো যায় এবং যথাযথ কম মকতমা মলিািয়ি প্র াি করা 

যায় সে েলক্ষয প্রবত অথ ম বেলর একটি ববল শ প্রবশক্ষণ পঞ্জী বা সট্রবিং কযালেন্ডার বতরীর পবরকল্পিা রলয়লে।  

• েরকালরর প্রবশক্ষণ িীবতমাোর োলথ েংগবত সরলে স্বাস্থ্য সেটলর একটি প্রবশক্ষণ িীবতমাো বতরী করা হলব।  

 

মবশ্বস্ব যে- ২ ে খ  : 

wek^̄ v̂ ’̄¨ ms¯’v n‡Z wewfbœ mgq cÖYxZ MvBW jvBb/ wb‡`©kbv, KvwiMwi civgk©, ¯v̂ ’̄¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvjq, Awa`ßi 

I A½cÖwZôvb mg~‡ni gva¨‡g ev Í̄evq‡bi †ÿ‡Î wek^̄ v̂ ’̄¨-2 kvLv mgš̂q K‡i _v‡K|  wek^¯v̂ ’̄¨ ms¯’v KZ…©K cÖbxZ MvBWjvBb I 

Kg©m~Px ev Í̄evq‡bi gva¨‡g evsjv‡`‡ki ¯v̂ ’̄¨ †mev I ¯̂v¯’̈  e¨e¯’v‡K AvšÍR©vwZK gv‡b DwbœZ KiY|  এ অধিশাখায় DcmwPe- 1 Rb, 

cÖkvmwbK Kg©KZ©v- 1 Rb, Kw¤úDUvi Acv‡iUi- 1 Rb, Awdm mnvqK -1 Rb কর্মরত রয়য়য়েন| 

(O) Kg©ms ’̄vb-wb‡qvM msµvš Í Z_¨vw`t  

 G kvLv n‡Z mivmwi †Kvb wb‡qvM Kvh©µg m¤úbœ Kiv nq bv| Z‡e AvšÍR©vwZK ms¯’vmg~‡ni ¯v̂ ’̄¨ welqK Rbe‡ji 

wmwKDwiwU wK¬qv‡iÝ I wfmv cÖ`vb msµvšÍ Kvh©µg m¤úbœ Kiv nq|  

 

(P) kvLvi ¸iæZ¡c~Y© Kvh©vewjt 

1. wek¦¯̂v¯’¨ ms¯’vi A_©vq‡b wØ-evwl©K ¯v̂ ’̄¨ welqK Dbœqb cwiKíbv cÖYqb, ev Í̄evqb, cwiexÿY I g~j¨vqb msµvšÍ Kvh©µg| 

eZ©gv‡b 41 wU wØ-evwl©K ¯v̂ ’̄¨ welqK DbœqY cwiKíbv Pjgvb i‡q‡Q| cÖwZwU cwiKíbvi AvIZvq †cÖvMÖvg WvB‡i±i Ges 

†cÖvMÖvg g¨v‡bRvi KvR Ki‡Qb|  

➢   wb‡¤œv³ †cÖvMÖvg I †cÖvMÖvg g¨v‡bRvi/ †cÖvMÖvg WvB‡i±i/ jvBb WvB‡i±i Gi ZvwjKv- 

WHO Programme 

Component 

Programme Manager/ Programme Director/ 

Line Director 

1. HIV/AIDS Line Director/  Programme Manager  

National AIDS/STD Programme (NASP) 

2. Tuberculosis Director, MBDC and Line Director TB-Leprosy Programme 
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WHO Programme 

Component 

Programme Manager/ Programme Director/ 

Line Director 

Manager (Tuberculosis), National TB Control Programme,  

3.  Malaria 

 

Director, Disease Control and Line Director, Communicable 

Disease Control, Deputy Programme Manager (Malaria),  

4. Leprosy Director, MBDC and Line Director TB-Leprosy  

Programme Manager (Leprosy) 

TB & Leprosy Control Programme, DGHS, Dhaka 

5. Kala-azar Deputy Programme Manager (Kala-azar) 

6. Filariasis Deputy Programme Manager (Filariasis) 

7. Dengue and 

Chikungunia 

Assistant Director, CDC, DGHS, Dhaka-1212 

8. EPI Director, PHC and Line Director,  

Programme Manager, EPI & Surveillance,  

9. NCD Monitoring Line Director, NCD and Other Public Health Interventions,  

Programme Manager-1 (NCD),  

NCDC, DGHS, Dhaka 

10. NCD Risk 

Reduction 

Chief, Bureau of Health Education and Line Director (BHE),  

Deputy Chief (Admin & Training) & PM Bureau of Health 

Education,  

11. Tobacco Control  Deputy Secretary (WH-2) Ministry of Health & Family 

Welfare 

12. Mental Health and 

substance abuse 

Director/ Deputy Director, National Institute of Mental Health, 

Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka 

13. Neurological 

Health 

Director/ Deputy Director 

National Institute of Neurosciences 

14. Violence and 

Injury Prevention 

 

Programme Manager– 2, NCD 

DGHS, Dhaka 

15. Disabilities and 

rehabilitation 

 

16. Making Pregnancy 

Safer, 

Reproductive 

Health  

Deputy Programme Manager (EOC),  

MNH, DGHS, Dhaka  

17. Child health Programme Manager, IMCI 

EPI Bhaban, Dhaka 

18. Adolescent &  

School Health  

Programme 

Programme Manager, Adolescent &  School Health  

Programme, EPI Bhaban, Dhaka 

19. Nutrition  Director, Institute of Public Health Nutrition, Dhaka and Line 

Director, NNS, DGHS, Dhaka 

20. Socio-economic 

determinants of 

health 

Deputy Chief (GNSP) 

Health Economics Unit (HEU) 

Ministry of Health & Family Welfare 

21. Nursing Education 

and Services  

Deputy Director , Nursing Services 

Directorate of Nursing Services, Dhaka 
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➢ wØ-evwl©K Kg©cwiKíbv (Biennium Programme) Gi WvB‡i±i I †cÖvMÖvg g¨v‡bRvi wb‡qvM cÖ`vb; 

➢ WHO Gi mvnvh¨cyó wØ-evwl©K Kg©cwiKíbv (Biennium Programme) cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q| G 

Kg©cwiKíbvi AvIZvq 41 wU ¯^v ’̄¨ welqK Kg©m~wP ¯v̂¯’̈  Awa`ß‡ii wewfbœ †cÖvMÖvg g¨v‡bRv‡ii gva¨‡g ev Í̄evqbvaxb 

Av‡Q| evBwbq¨vg †cÖvMÖv‡gi Ab¨Zg KvR¸‡jv n‡jv-  Continuum of Care Throughout the Life Course, 

Surveillance, Prevention and Control of Communicable Disease, Prevention and Control of 

Major Non Communicable Disease, Sustainable Development and Healthy Environment, 

Emergency Preparedness, Response and Recovery, Strengthened Health System 

Partnership for Health Development. 

 

2. wek¦¯̂v¯’¨ m‡¤§jb SEARO m¤úwK©Z Kvh©µg mgš̂q mvab| 

➢ wek¦¯̂v¯’¨ ms¯’vi (WHO) `w¶Y-c~e© Gkxq AÂ‡ji AvÂwjK Kvh©vjq (SEARO) wewfbœ Awa‡ekb,  

➢ wek¦¯̂v¯’¨ ms¯’vi AvÂwjK KwgwUi wewfbœ mfv Ges  

➢ SEARO ¯v̂ ’̄¨ gš¿x‡`i/ wfAvBwc‡`i wewfbœ mfv Abyôvb m¤úwK©Z welqvw`| 

3. wek¦¯̂v¯’¨ ms¯’vi mnvqZvq Aby‡ôq ¯v̂ ’̄¨ welqK RvZxq I AvšÍR©vwZK w`em D`hvcb m¤úwK©Z Kvh©µg I mgšq̂ mvab|  

➢ 07 B GwcÖj wek¦¯̂v¯’̈  w`em;  
➢ 28 †g wbivc` gvZ„Z¡ w`em;  
➢ 31 †g wek¦ ZvgvKgy³ w`em; 

4. wek¦¯̂v¯’¨ ms¯’vi mnvqZvq evsjv‡`‡k AbywôZ ¯v̂ ’̄¨ welqK mfv, †mwgbvi, Kg©kvjv BZ¨vw`i e¨e¯’vMÖnb/ mgšq̂ mvab|  

5. wek¦¯̂v¯’¨ ms¯’vi mnvqZvcyó Kg©m~Px‡Z †`kx I we‡`kx civgk©K wb‡qvM I Zv‡`i Kg©KvÛ g~j¨vqb msµvšÍ Kvh©µg|  

6. wek¦¯̂v ’̄¨ ms¯’vi mnvqZvq AvMZ we‡klÁ civgk©K I wfwfAvBwcM‡bi mdi mgš̂q mvab|  

7. evsjv‡`‡k TB, AIDS & Malaria cÖwZ‡iv‡a ‡Møvevj dv‡Ûi hveZxq Kvh©µ‡g mvwe©K mgš̂q mvab Kiv| 
➢ ‡Møvevj dvÛ n‡Z cÖvß Aby`vb Gi A_© Qvo Kiv,  
➢ TB, AIDS & Malaria Gi wb‡qvM cÖ`vb msµvšÍ Kvh©Kg m¤úv`b Kiv;  
➢ wewea; 

8. ¯v̂ ’̄¨ Dbœqb Kg©m~Px mswkøó wek¦¯v̂ ’̄¨ ms ’̄vi wewfbœ cÖ Í̄ve, mycvwik I cÖwZ‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z Kvh©µg MÖnb|  
9. wewfbœ ms¯’vi A_©vq‡b evsjv‡`‡ki wewfbœ cÖwZôv‡b cÖwkÿY/ Aa¨q‡b AvMZ Fellow M‡Yi Placement m¤úwK©Z 

Kvh©µ‡gi mgš̂q mvab|  

10. WHO Biennium (Biennium Gi mfvcwZ n‡jb AwZwi³ mwPe (R I we), ¯v̂cKg)| I GWCC (Government 

of Bangladesh and WHO Coordination Committee) – i mfv Abyôvb (GWCC Gi mfvcwZ n‡jb mwPe, 

¯v̂cKg)|  

11. World Health Survey msµvšÍ hveZxq Kvh©µg|  

12. Health Metrics Survey msµvšÍ hveZxq Kvh©µg|  

13. ZvgvK wbqš¿Y AvBb ev¯Íevqb msµvšÍ Kvh©µg :    

➢ wewfbœ wefvM/ †Rjvq Rbm‡PZbZv e„w×i j‡ÿ mfv/ †mwgbv‡ii Av‡qvRb; 
➢ g¨vwR‡÷ªU/ mvsevw`K M‡bi AvB‡bi mwVK cÖ‡qvM/ cÖPv‡ii Rb¨ mfv/ †mwgbv‡ii Av‡qvRb; 
➢ ZvgvK wbqš¿Y AvB‡bi ev Í̄evq‡b ¯’vbxq miKvi cÖwZôv‡bi cÖwZwbwaM‡Yi cÖwk¶Y;  
➢ 64 wU †Rjvq ZvgvK wbqš¿Y AvB‡bi Dci Kgc‡¶ GKwU K‡i †gvevBj †KvU© cwiPvjbv; 
➢ wewea; 

 

(Q) 2018-2019 A_©eQ‡ii m¤úvw`Z D‡jøL‡hvM¨ Kvh©vewj/ mvdj¨t 

➢ গত ২০-৩০ মে ২০১৯ তাবরখ সুইজারল্যাবন্ডর সজবনভায় ববশ্বস্বাস্থ্য েংস্থ্ার ৭২তে েবেলন অনুবিত হয়। এ েবেলবন 

স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ েন্ত্রণালবয়র োননীয় েন্ত্রী জনাব জাবহদ োবলক এে.বপ. এর সুবযাগ্য সনতৃবে বাংলাবদশ 

সেবক একটি প্রবতবনবিদল অংশগ্রহণ কবরন। েবেলবনর যাবতীয় কায কক্রে এ শাখা হবত েম্পাদন করা হয়। এই 

অবিববশবন বাংলাবদশ ববশ্বস্বাস্থ্য েংস্থ্ার বনব কাহী কবেটির েদস্য পদ লাভ কবর।  
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➢ WHO Gi mvnvh¨cyó Biennium Programme cwiPvjbv Kiv n‡”Q| G 2018-2019 Biennium 

Programme Gi AvIZvq 43 wU ¯̂v ’̄¨ welqK Kg©m~wP ¯̂v ’̄¨ Awa`ß‡ii wewfbœ †cÖvMÖvg WvB‡i±i‡`i gva¨‡g 

ev Í̄evqbvaxb Av‡Q| evBwbq¨vg †cÖvMÖv‡gi Ab¨Zg KvR¸‡jv n‡jv-  Continuum of Care Throughout 

the Life Course, Surveillance, Prevention and Control of Communicable Disease, 

Prevention and Control of Major Non Communicable Disease, Sustainable 

Development and Healthy Environment, Emergency Preparedness, Response and 

Recovery, Strengthened Health System Partnership for Health Development, Tobacco 

Control.  
➢ 07 B GwcÖj 2019 ZvwiL wek¦̄ ^v ’̄¨ w`em AZ¨šÍ RvuKRgKc~Y© Abyôv‡bi ga¨ w`‡q D &̀hvcb Kiv n‡q‡Q| 

➢ evsjv‡`‡k TB, AIDS & Malaria cÖwZ‡iv‡a ‡Møvevj dv‡Ûi Kvh©µ‡g mvwe©K mgš^q mvab Kiv n‡”Q| 

➢ wek¦¯̂v¯’¨ m‡¤§jb SEARO m¤úwK©Z Kvh©µg mgš̂q mvab Kiv nq|  

➢ G eQi GWCC (Government of Bangladesh and WHO Coordination Committee) 

– i 02wU mfv AbywôZ nq (GWCC Gi mfvcwZ n‡jb mwPe, ¯^vcKg)| 

➢ evsjv‡`‡k TB, AIDS & Malaria cÖwZ‡iv‡a ‡Møvevj dv‡Ûi hveZxq Kvh©µ‡g mvwe©K mgš̂q mvab 

Kiv nq| D‡jøL¨, evsjv‡`k eZ©gv‡b †Møvevj dv‡Ûi †evW© †g¤̂vi wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb Ki‡Q|  

➢ ‡Møvevj dvÛ n‡Z cÖvß Aby`vb Gi A_© Qvo Kiv nq Ges G wel‡q gwbUwis Kiv nq|     

 

(জ) AvMvgx w`‡bi cwiKíbvt 

evsjv‡`‡ki ¯̂v ’̄¨ †mevi gvb wekĝv‡bi ch©v‡q wb‡q hvIqv Ges ¯̂v ’̄¨ Lv‡Z M‡elYvi DrKl© mvab|
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১.৬ আবথ মক ব্যবস্থ্াপিা ও অবডট অনুববভাগ 
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আমথ বক ব্যবয  ে  ও অমডে অনুমবে গাঃ 

 স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর আমথ বক ব্যবয  ে  ও অমডে অনুমবে দগর আওত য় প্রকল্প ব স্তব য়ে-১, প্রকল্প ব স্তব য়ে-২, আমথ বক 

ব্যবয  ে  ও অমডে ইউমেে, অমডে অমধে খ র ক র্ বক্রি  মরি মলত হদে। এই অনুমবে দগর ে ময়দত্ব রদয়দছে একজে অমতমরি সমিব। 

কি ব মরমধাঃ 

• স্ব যে খ দতর উন্নয়ে প্রকদল্প মেদয় মজত কি বকতব -কি বি মরদের ি কুমর ব্যবয  ে সহ এই খ দতর উন্নয়ে প্রকল্পসমুদহর ব স্তব য়ে সাংমিি 

ক র্ ব বমল;  

• স্ব যে খ দতর উন্নয়ে ব দজদের আওত য়  ে সৃমি, জেবল মেদয় গ,  ে সাংরক্ষণ, য ে ন্তর সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রি; 

• স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর উন্নয়ে খ দতর অথ ব ছ ড়, বর দ্দ, ব্যয় ইতে মেসহ উন্নয়ে ব দজদের আওত য় আমথ বক ব্যবয  ে র স িমগ্রক 

সিন্বয়স ধে সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রি; 

• স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর সকল কি বকতব -কি বি মরদের ঘ েেে ও অন্য ন্য অমগ্রি ও ঋণ িঞ্জুমর এবাং কি বি মরদের কল্য ণ ও ঘসব  মবষয়ক 

ক র্ ব বমল; 

•   বমলক এক উটস কমিটি সাংক্র ন্ত র্ বতীয় ক র্ ব বমল; িন্ত্রণ লয় ও অধীেয সকল েপ্তর/অমধেপ্তর/প্রমতে েসর্মদহর র জস্ব বর দ্দ 

ব্যদয়র অেেন্তরীণ মেরীক্ষ  ক র্ বক্রি; সকল অমডে আ মত্ত মেষ্পমত্তর জন্য প্রদয় জেীয় ক র্ বক্রি গ্রহণ; মত্র ক্ষীয় অমডে স ব কমিটি 

সাংক্র ন্ত ক র্ ব বমল এবাং সাংমবমধবদ্ধ অমডে আ মত্ত মেষ্পমত্তর জন্য প্রদয় জেীয়  ক র্ বক্রি গ্রহণ  এবাং সাংমবমধবদ্ধ অমডে আ মত্তর 

বত্রি মসক ও ব ৎসমরক প্রমতদবেে ঘপ্ররণ ;  

• প্রকল্প/কি বসূমির  মরি লক/ল ইে ড ইদরক্টর এবাং  ে সাংগ্রহক রী আন্তজব মতক প্রমতে েসর্মদহর অনুকূদল অথ ব ন্যস্তকরণ, মহস ব 

সাংগ্রহ, সিন্বয় ও স িঞ্জস্য মবধ ে; 

• MTBF (Mid Term Budgetary Framework) প্রণয়ে সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রি; 

• স্ব যে খ দত উন্নয়ে প্রকল্পসর্মদহ মেদয় মজত কি বকতব  ও কি বি মরদের র জস্ব খ দত য ে ন্তর সাংক্র ন্ত ক র্ ব বমল; 

• স্ব যে খ দতর উন্নয়ে প্রকল্প/ক র্ বক্রিসর্মদহর প্রে সমেক ও আমথ বক িঞ্জুমর, অথ ব ছ ড়, ব্যয় মববরণী প্রণয়ে সাংক্র ন্ত র্ বতীয় ক র্ বক্রি; 

• প্রকল্পসর্মদহ মেদয় মজত কি বকতব দের ছুটি ও ঘপ্রষণসহ ি কুমর ব্যবয  ে ; 

• আইমডএ ঋণ চ্যমির মেমত্তদত মবদেষ মহস ব  মরি লে  এবাং ল ইে ড ইদরক্টরগদণর ি মহে  অনুর্ য়ী মবদেষ মহস ব (CONTASA, 

DOSA, Forex Account etc.) হদত মেয়ি অনুর্ য়ী অথ ব ন্যস্তকরণ, মহস ব সাংগ্রহ, অথ ব সিন্বয় এবাং মহস ব স িঞ্জস্যকরণ 

সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রি; 

• ববদেমেক স হ দের য েীয় খরদির অথ ব আইমডএ এবাং অন্য ন্য উন্নয়ে সহদর্ গী ঘেে সাংয র মেকে হদত পুেেবরদণর ক র্ ব বমল এবাং 

পুেেবরণ ে মব ও প্র মপ্তর ঘক ীয় মহস ব সাংরক্ষণ এবাং প্রমতদবেে প্রণয়ে সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রিসহ ববদেমেক স হ েপুি প্রকল্পসর্মদহর অথ ব 

ব্যদয়র  রবমতব পুেেবরণ সাংক্র ন্ত র্ বতীয় ক র্ বক্রি;  

• ঋণ চ্যমির অধীে আইমডএ ও উন্নয়ে সহদর্ গী ঘেে/সাংয  কতৃবক অথ ব ময়ত ও ব্যময়ত অদথ বর র্ বতীয় মহস ব মবশ্বব্য াংক ও সাংমিি 

উন্নয়ে সহদর্ গী ঘেে/সাংয র মেরীক্ষ  েল/প্রমতমেমধর মেকে  রীক্ষ -মেরীক্ষ র জন্য উ য  ে এবাং স হ ে প্র মপ্তর সু  মরে গ্রহণ 

সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রি; 

• আমথ বক ব্যবয  ে  এবাং মহস ব ও অমডে সাংক্র ন্ত য েীয় ও ববদেমেক প্রমেক্ষদণর র্ বতীয় ক র্ বক্রি; 

• স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর প্রকল্প/উন্নয়ে খ তভুি কি বসূমির অেেন্তরীণ অমডে, ববদেমেক স হ েপুি প্রকল্প অমডে এবাং ে ত  সাংয  কতৃবক 

অমডে সম্প েদের ব্যবয  গ্রহণ এবাং অমডে আ মত্ত মেষ্পমত্ত সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রি; 

• মবশ্বব্য াংক মিমিত অমডে আ মত্ত মেষ্পমত্তর ক র্ বক্রি এবাং ঋণ চ্যমির অথ ব য়দের ব্যবয  গ্রহণ;  

• স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর উন্নয়ে খ দতর অমডে সাংক্র ন্ত র্ বতীয় ক র্ বক্রি; 

• স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর স মব বক ক র্ বক্রদির আমথ বক তথ্য ব্যবয  ে  মেমিতকরণ;  

• অধীেয অমধে খ  ও ে খ সর্মহ  মরেে বেসহ ক র্ বক্রি ি েসেতে দব ও র্থ সিদয় মেষ্পমত্ত মেমিতকরণ; 

• স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর স মব বক ক র্ ব সম্প েদে সমিব িদহ েয়দক র্থ র্থ সহদর্ মগত  প্রে ে। 
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প্রকল্প ব স্তব য়ে -১ অমধে খ াঃ 

স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ িন্ত্রণ লদয়র স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর প্রকল্প ব স্তব য়ে-১ অমধে খ  হলত িলি ে মবমেন্ন প্রকদল্পর/অ দরেে ল  ে দের 

অথ বছ ড়, বর দদ্দর পুে:উ দর্ জে, আইব স মসদেদি অনুদি েে এবাং অন্যান্য প্রে সমেক ক র্ ব মে সম্পন্ন কর  হদয় থ দক। ত ছ ড়  মবমেন্ন সি প্ত প্রকদল্পর 

 ে অয য়ী/য য়ীে দব র জস্বখ দত য ে ন্তর,  েসাংরক্ষণ এবাং ি কুরী মেয়মিত করদণর ক জ কর  হদয় থ দক। ২০১৮-১৯ অথ ব বছদর প্রকল্প ব স্তব য়ে-১ 

অমধে খ  হদত ঘর্ সকল ক জ সম্প েে কর  হদয়দছ ত র মববরণ বিম্নরুপ: 

অ  দরেে ল  ে ে সর্মদহর ক র্ বক্রি :  

 

২০১৮-২০১৯ অথ ব বছদর প্রকল্প ব স্তব য়ে-১ অমধে খ  হদত ০৮টি অ  দরেে ল  ে দের এমডম /আরএমডম  বর দদ্দর পুে: উ দর্ জেসহ অথ ব 

ছ ড় কর  হদয়দছ র্ র ঘপ্রমক্ষদত ব স্তব য়ে অগ্রগমত বিম্নরূপ:  

 

ক্রবমক 

িং 

প্রবতলব িাধীি বেলর সমাট অপালরশিাে েযালির িাম আরএবডবপলত 

সমাট বরাদ্দ 

(েক্ষ টাকায়) 

বরালদ্দর ববপরীলত ও 

অবমুবক্তর ববপরীলত ব্যলয়র 

শতকরা হার 

    ১ bb-KwgDwb‡Kej wWwRR K‡›Uªvj ১৭১৯৩.৯০ ৮৮.৭০% 

৮৮.৭৫% 

    ২  GBPAvBGmএন্ডB-‡nj&_  ১৬৪৯০.০০ ৯৯.০৩% 

৯৯.০৩% 

    ৩ ‡gUviিাে, বিওলিটাে, িাইল্ড এন্ড এলডােলেন্ট সহেথ ৭৭৩৬৫.০০ ৯৫.১১% 

৯৬.০৫% 

    ৪ b¨vkbvj AvB †Kqvi ২৭৫০.০০ ৭৭.২০% 

৭৭.২০% 

    ৫  েযাwbs gwbUwis GÛ wiিাm©  ১৯৪৩.০০ ৭৪.৪৬% 

৮৪.০৬% 

    ৬ AjUvi ‡bwUf †gwW‡Kj †Kqvi ৪২৭১.০০ ৯৫.২০% 

৯৫.২০% 

    ৭ প্রবকউরলমন্ট, সস্টালরজ এন্ড োোইজ ম্যালিজলমন্ট-সহেথ োবভ মলেে',  ২৯৩৬৪.০০ ১৬.৪৯% 

১৬.৮৩% 

     ৮ b¨vkbvj wbDবট্রkb mvwf©m ৮৯০০.০০ ৯৮.২৯% 

৯৮.২৯% 

 

উন্নয়ি প্রকল্পসর্মদহর ক র্ বক্রি : 
 

     ২০১৮-১৯ অথ ববছদর প্রকল্প ব স্তব য়ে-১ অমধে খ  হদত ০৯টি বববিলয়াগ ও ০২ টিটিএ প্রকলল্পর এমডম /আরএমডম  বর দদ্দর পুে: উ দর্ জেসহ অথ ব 

ছ ড় কর  হদয়দছ র্ র ঘপ্রমক্ষদত ব স্তব য়ে অগ্রগমত বিম্নরূপ:  

 

ক্রবমক 

িং 

প্রবতলব িাধীি বেলর সমাট অপালরশিাে েযালির িাম আরএবডবপলত 

সমাট বরাদ্দ 

(েক্ষ টাকায়) 

বরালদ্দর ববপরীলত ও 

অবমুবক্তর ববপরীলত ব্যলয়র 

শতকরা হার 

১ 250 kh¨v wewkó RvZxq P¶zweÁvb BbwówUDU I nvmcvZvj ’̄&vcb cÖKí ১৮৩১.০০ ০.৪৬% 

 ২৬.৯০% 

 

 

ক্রবমক 

িং 

প্রবতলব িাধীি বেলর সমাট অপালরশিাে েযালির িাম আরএবডবপলত 

সমাট বরাদ্দ 

(েক্ষ টাকায়) 

বরালদ্দর ববপরীলত ও 

অবমুবক্তর ববপরীলত ব্যলয়র 

শতকরা হার 

 ২ 50 kh¨v wewkó RvZxq K¨vÝvi BbwówUDU I nvmcvZvj‡K 300 kh¨vq 

DbœxZKiY প্রকল্প (২য় েংলশাবধত) 

২৩৯৮.০০ ৩৪.০২% 

৯২.২৫% 

৩ Bóvewjó‡g›U Ae ঘেখ লুৎফর রহি ে ঘডট ল কদলজ, ঘগ   লগঞ্জ  ১৮২৮.০০ ৯৯.৩৬% 

৯৯.৩৬% 

৪ জ ি লপুর ঘিমডদকল কদলজ ও হ স  ত ল এবাং জ ি লপুর ে মস বাং কদলজ স্হহ  ে 

প্রকল্প, জ ি লপুর 

১২১৪৭.০০ ৬০.৫১% 

৭২.৪৪% 

৫  টুয় খ লী ঘিমডদকল কদলজ ও হ স  ত ল স্হহ  ে প্রকল্প, টুয় খ লী। ৪১৬৭.০০ ৯৬.৩২% 
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৯৬.৩২% 

৬ ন্য েে ল ইেমেটিউে অব ড ইদজমেে মডমজদজস মরস ি ব এন্ড হ স  ত ল য  ে, ঢ ক  ৪৭১৭.০০ ৮৭.৭০% 

৮৭.৭০% 

৭ “ইে বমলেদিট অব ন্যাশিাে ইিবস্টটিউট অব ল্যাবলরটরী সমবডবেি এন্ড সরফালরি 

সেন্টার (২য় েংলশাবধত)”সশলর বাংো িগর, ঢাকা 

৩৩৯২.০০ ১১.৪১% 

১১.৪১% 

৮ স তক্ষীর  ঘিমডদকল কদলজ ও হ স  ত ল,  

স তক্ষীর  

৬০০০.০০ ৯৯.৮৯% 

৯৯.৮৯% 

৯ এ দেেেে অব েহীে ঘেখ আবু ে দসর  

মবদেষ ময়ত হ স  ত ল, খুলে  

১৫১২.০০ ০.০০% 

০.০০% 

১০ Safe  Motherhood Promotion : Operation Reasearch on 
SafeMother hood and Newborn Survival 

৬৯৫.০০ ৯৬.৪৩% 

৯৬.৪৩% 

১১ সস্কবেং আপ এি ইবন্টলগ্রলটড ইন্টারলভিশি প্যালকজ টু বরবডউে ম্যাটারিাে এন্ড 

মরটাবেটি ইি রুরাে বাংোল শ 

১৯১.০০ ১৩.০৯% 

৫৩.১৯% 

১২ আই সহেথ সপ্রালমাশি এন্ড বপ্রলভিশি অব ব্লাইন্ডলিে ইি বেলেকলটড এবরয়াে 

অব বাংোল শ 

২৯৯৪.০০ ৭৬.৪৭% 

৯০.৬১% 

১৩ এস্টাববেশলমন্ট অব ৫০০ সবলডড হেবপটাে এন্ড এিবেোবর ভবি ইি যলশার, 

কক্সবাজার, পাবিা ও আব্দুে মালেক উবকে সমবডলকে কলেজ এবং জিলিতা 

নূরুে হক আধুবিক হােপাতাে, সিায়াোেী 

১২৪০.০০ ১৩.৯৪% 

৭২.০০% 

১৪ বঙ্গবন্ধু সমবডলকে কলেজ ও হােপাতাে, সুিামগঞ্জ স্থ্াপি  ২৬৫০.০০ ০.৮৩% 

০.৮৩% 

 

K. সি প্ত  প্রকল্পসর্মদহর মবষদয় সম্প মেত ক র্ বক্রি : 

 

প্রব -১ অমধে খ  হদত সি প্ত উন্নয়ে প্রকদল্পর  ে অয য়ী/য য়ী র জস্বখ দত য ে ন্তর,  েসাংরক্ষণ এবাং ি কুরী মেয়মিতকরদণর ক জ কর  হদয় থ দক। 

২০১৮-১৯ অথ ববছদর “েরমসাংেী ১০০ kh¨v wewkó m`i nvmcvZvjÕÕ kxl©K mgvß Dbœqb cÖK‡íi ১৮জি ১ম ও ২য় সেণীর (িি-কযাডার) এর  ে 

বিয়বমতকরলণর কায মক্রম েম্পন্ন করা হলয়লে।“২৫০ েে  মবমেি ঘজে দরল হ স  ত ল ,জ ি লপুর এবাং ২৫০ েে  মবমেি ঘজে দরল হ স  ত ল, র্দে র 

েীষ বক সি প্ত প্রকল্প হদত র জস্ব ব দজদে স্হহ ে ন্তমরত  দে  েধ রীদের িার্করী বিয়বমতকরলণর কাজ প্রবক্রয়াধীি। 

 

প্রকল্প ব স্তব য়ে-২ অমধে খ  

স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ িন্ত্রণ লদয়র, স্ব যে ঘসব  মবে দগর প্রকল্প ব স্তব য়ে-২ অমধে খ  ঘথদক মবমেন্ন িলি ে প্রকদল্পর অথ বছ ড় এবাং অন্য ন্য 

প্রে সমেক ক র্ ব মে সম্পন্ন কর  হদয় থ দক। ত ছ ড়  মবমেন্ন সি প্ত প্রকদল্পর  ে অয য়ী/য য়ীে দব র জস্বখ দত য ে ন্তর,  েসাংরক্ষণ এবাং ি কুরী 

মেয়মিতকরদণর ক জ কর  হদয় থ দক। ২০১৮-১৯ অথ ববছদর প্রকল্প ব স্তব য়ে-২ অমধে খ  হদত ঘর্ সকল ক জ সম্প েে কর  হদয়দছ ত র মববরণ 

মেম্নরু াঃ 

 

K. অ  দরেে ল  ে ে সর্মদহর ক র্ বক্রি :  

 

২০১৮-১৯ অথ ববছদর প্রকল্প ব স্তব য়ে-২ অমধে খ  হদত ১১টি অ  দরেে ল  ে দের অথ বছ ড়,  েসাংরক্ষণ ও মবমেন্ন প্রে সমেক ক র্ ব মে সম্পন্ন 

কর  হদয়দছ। র্  মেম্নরূ :  

(লক্ষ ে ক য়) 

ক্রমিক 

োং  

প্রমতদবেে ধীে বছদর ঘি ে অ  দরেে ল  ে দের ে ি  প্রমতদবেে ধীে 

বছদর সাংদে মধত 

এমডম দত ঘি ে 

বর দ্দ  

(লক্ষ ে ক য়) 

প্রমতদবেে ধীে বছদর 

বর দদ্দর মব রীদত 

ব্যদয়র  মরি ণ ও 

বর দদ্দর মব রীদত 

ব্যদয়র েতকর  হ র 

(লক্ষ ে ক য়) 

প্রমতদবেে ধীে 

বছদর িন্ত্রণ লদয় 

এমডম  মরমেউ 

সে র সাংখ্য  

1.  Physical Facilities Development (PFD) ২২০৭৯৫.০০ ২১৫২৩৮.৪৬ 

৯৭.৪৮% 

 

2.  Health Economics and Financing (HEF) ১৭০০.০০ ১১৭৬.৩৮ 

৬৯.৬১% 

 

3.  Improved Financial Management (IMF) ৪১৭.০০ ২৯৯.৩৬ 

৭১.৭৯% 
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4.  Human Resource Development (HRD) ৪৭০.০০ ১৩০.৭১ 

২৭.৮১% 

 

5.  Sector-wide Program Management and 
Monitoring (SWPMM) 

৩৬৩.০০ ২২৪.৫৩ 

৬১.৮৫% 

 

6.  Strengthening of Drug Administration and 
Management (SDM) 

৯৩৫.০০ ৯০১.৫৪ 

৯৬.৪২% 

 

7.  Community Based Health Care (CBHC) ৯৮৯২৩.০০ ৯৫৫২৩.৪৫ 

৯৬.৫৬% 

 

8.  Lifestyle, Health Education and Promotion 
(LHEP) 

২৮৪৯.০০ ২৬৩৮.৯২ 

৯২.৬৩% 

 

9.  Tuberculosis-Leprosy and AIDS STD 
Programme (TB-L & ASP) 

২৩৩২৩.০০ ২১৩০৬.৫৫ 

৯১.৩৫% 

 

10.  হসম ে ল স মে বদেস ম্য দেজদিট ৭৮০৭২.০০ ৭২২৫৯.১৮ 

৯২.৭২% 

 

11.  কমিউমেদকবল মডমজজ কদর ল (মসমডমস) ২০৭১৩.০০ ২১৮৫৪.৫৯ 

১০৫.৫১% 

 

 

 

উদেখ্য ঘর্, Community Based Health Care েীষ বক অ  দরেে ল  ে দের অনুকূদল জুে/২০১৯  র্ বন্ত সিদয় মেম্নমলমখত ক র্ বক্রি 
সম্প মেত হদয়দছাঃ    

• mviv‡`‡k me©†gvU 13779 wU KwgDwbwU wK¬wbK wbg©vY m¤úbœ n‡q‡Q (PPD (fviZ) Gi A_©vq‡b 36 wU KwgDwbwU wK¬wbK mn)  

• JICA Gi A_©vq‡b 300 wU KwgDwbwU wK¬wbK wbg©vY KvR cÖvq †kl ch©v‡q|  

• ‡gvU 755 wU bZzb KwgDwbwU wK¬wbK 4_© †m±i Kg©m~Px Gi AvIZvq PFD Acvঘরেে ল  ে ে Gi gva¨‡g wbwg©Z n‡e| 

• eZ©gv‡b mviv‡`‡k †gvU 137৭9 wU KwgDwbwU wK¬wbK Pvjy Av‡Q| 

• eZ©gv‡b cÖwZwU KwgDwbwU wK¬wb‡K 1 Rb K‡i †gvU 1৩850 Rb wmGBPwmwc wb‡qvMvঘন্ত Kg©iZ Av‡Q| 

• Pvjy cÖwZwU KwgDwbwU wK¬wb‡K M‡o cÖwZ eQi cÖvq 1 jক্ষ 11 nvRvi UvKvi cÖv_wgK ¯̂v ’̄¨ cwiPh©v †mevi jঘক্ষে cÖ‡qvRbxq Jla 

mieivn Kiv nq| মবমেন্ন ঘর দগর ঘি ে ২৭ প্রক দরর ঔষধ এবাং  মরব র  মরকল্পে  অমধেপ্তর হদত জমমেয়ন্ত্রে সাংক্র ন্ত ০৩ প্রক দরর 

জমমেয়ন্ত্রণ স িমগ্র সরবর হ কর  হদয় থ দক। 

• KwgDwbwU wK¬wb‡Ki ‡mevi cwigvb I ধরি; KwgDwbwU গ্রু  I কবমউবিটি mv‡cvU© গ্রু  Ges ’̄vbxq miKvi cÖwZwbwa‡`i m¤ú„³Zv, 

¯^vfvweK cÖme, ’̄vbxq ch©v‡q cwiKíbv MÖnY I evস্তevqb, Znwej msMÖn I myôz e¨e ’̄vbcvi we‡ePbvq 2013 I 2014 mv‡j Dc‡Rjv, 

†Rjv I wefvMxq ch©v‡q ‡kÖó KwgDwbwU wK¬wbK wbe©vPb Kiv n‡q‡Q| gvbbxq cÖavbgš¿x GB ỳB eQ‡iB wefvMxq ch©v‡q ‡kÖó KwgDwbwU 

wK¬wb‡Ki cyi¯‹vi weZiY K‡i‡Qb|  

• ''ঘেখ হ মসে র অবে ে কমিউমেটি ম মেক বোঁি য় প্র ণ'' সম্বমলত ঘি গ ে প্রকদল্পর ডকুদিট, ঘিকবমহ ও েমলদল মুদ্রণ কদর ব্যবহ র কর  হদে। 

• স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ িন্ত্রণ লদয়র স্ব যে ঘসব  মবে দগর অনুকূদল ৪থ ব স্ব যে, জেসাংখ্য  ও পুমি ঘসক্টর কি বসূমি (HPNSP)’র (২০১৭-

২০২২) অধীে ''Community Based Health Care'' েীষ বক অ  দরেে ল  ে দের ক র্ বক্রি িলি ে আদছ।  

• কমিউমেটি ম মেক সমিকে দব  মরি লে  কর  লদক্ষে “কমিউমেটি ম মেক স্ব যে সহ য়ত  র ে আইে, ২০১৮” প্রেয়ণ কর  হয়। 

 

উন্নয়ে প্রকল্প সর্মদহর ক র্ বক্রি : 
 

২০১৮-১৯ অথ ববছদর প্রকল্প ব স্তব য়ে-২ অমধে খ  হদত ১৬টি উন্নয়ে প্রকদল্পর অথ বছ ড়,  েসাংরক্ষণ ও মবমেন্ন প্রে সমেক ক র্ ব মে সম্পন্ন কর  

হদয়দছ। র্  মেম্নরূ :  

ক্রমিক 

োং  

প্রমতদবেে ধীে বছদর ঘি ে অ  দরেে ল  ে দের ে ি  প্রমতদবেে ধীে 

বছদর এমডম দত 

ঘি ে বর দ্দ  

(লক্ষ ে ক য়) 

প্রমতদবেে ধীে বছদর 

বর দদ্দর মব রীদত ব্যদয়র 

 মরি ণ ও বর দদ্দর 

মব রীদত ব্যদয়র েতকর  

হ র 

প্রমতদবেে ধীে 

বছদর 

িন্ত্রণ লদয় 

এমডম  মরমেউ 

সে র সাংখ্য  

1.  এ   েেে এন্ড ঘক য় মলটি ইিপ্রুেদিট অব ে মস বাং 

এডুদকেে েীষ বক প্রকল্প (ঘজমডমসএফ)  

৬০০.০০ ৩২৯.৩৪ 

৫৪.৮৯% 

 

2.  ঘগ   লগদঞ্জ এদসেমসয় ল ড্র গ ঘক ম্প েী মলমিদেড এর 

তৃতীয় ে খ  ক রখ ে  য  ে'' েীষ বক প্রকল্প 

২৬৭৪.০০ ২৬৭১.০০ 

৯৯.৯০% 
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3.  ঘেখ স দয়র  খ ত্যে ঘিমডদকল কদলজ ও হ স  ত ল 

এবাং ে মস বাং ইেমিটিউে য  ে ঘগ   লগঞ্জ েীষ বক প্রকল্প 

১২৮৮৪.০০ ১২৭৪৮.২১ 

৯৮.৯৫% 

 

4.  এি বমলেদিট অফ েহীে বসয়ে েজরুল ইসল ি 

ঘিমডদকল কদলজ এন্ড হসম ে ল, মকদে রগঞ্জ েীষ বক 

প্রকল্প 

৬৬৫৫.০০ ৪৭৪৮.৩৯ 

৭১.৩৫% 

 

5.  এে বমলেম্য ট অব রি  ঘসট র এে ঘগ   লগঞ্জ 

েীষ বক প্রকল্প 

৬৯.০০ ৬৮.০২ 

৯৮.৫৮% 

 

6.  জ তীয় অদথ ব দ মডক হ স  ত ল ও পুেব ব সে প্রমতে ে 

(মেদে র) সম্প্রস রণ েীষ বক প্রকল্প 

৩৭৮০.০০ ১৯৫২.৩৭ 

৫১.৬৫% 

 

7.  িে বমলেদিট অব ন্য েে ল ইেমিটিউে অব এডে িড 

প্র কটিস ে দস বস ইে ব াংল দেে েীষ বক প্রকল্প 

৪৫২.০০ ২৯৮.৩০ 

৬৬.০০% 

 

8.  ঘেখ হ মসে  জ তীয় ব ে ব ও   মেক স জব মর 

ইেমেটিউে য  ে েীষ বক প্রকল্প 

৪৬০৪৮.০০ ৩৬১৪৪.৭৪ 

৭৮.৪৯% 

 

9.  ঘেখ হ মসে  ঘিমডদকল কদলজ ও হ স  ত ল য  ে, 

ে ঙ্গ ইল 

২২৬৩৭.০০ ১৭৪৪৮.০০ 

৭৭.০৮% 

 

10.  ''মেশু ও ি তৃস্ব যে এবাং স্ব যে ব্যবয র উন্নয়ে'' 

(কদম্প দেট ২: ঘেদের ৮টি মবে গীয় ঘিমডদকল 

কদলজ ও হ স  ত দলর ড য় গেমেক ইদিমজাং 

ব্যবয র আধুমেকীকরণ) েীষ বক প্রকদল্পর 

৬৯৫.০০ 

 

৫৭৩.৭৯ 

৮২.৫৬% 

 

11.  কদণ বল ি দলক ঘিমডদকল কদলজ ও ২৫০ েে  মবমেি 

হ স  ত ল য  ে  

২০০৮৯.০০ ১৮৮২১.০৭ 

৯৩.৬৯% 

 

12.  েহীে এি িেসুর আলী ঘিমডদকল কদলজ ও ৫০০ 

েে র ঘিমডদকল কদলজ হ স  ত ল, মসর জগঞ্জ য  ে 

৪১৬৮০.০০ ৩৭৫১৪.৭১ 

৯০.০১% 

 

 

১৩. কুমিয়  ঘিমডদকল কদলজ ও হ স  ত ল য  ে েীষ বক 

প্রকল্প, কুমিয়  প্রকল্প  

৯৯৪২.০০ ৫৮৯২.৯০ 

৫৯.২৭% 

 

১৪. Establishment of Nursing Institute at 
Pabna েীষ বক প্রকল্প 

১৭৩.০০ ১৪৩.৩৬ 

৮২.৮৭% 

 

১৫. এ   েেে অব ন্য েে ল ইেমিটিউে অব 

মেউদর স দয়িস এন্ড হসম ে ল  

৩১৪৪.০০ ৩০৯৩.২১ 

৯৮.৩৮% 

 

১৬. Establishment of Universal Nursing 
Institute'' েীষ বক প্রকল্প  

৯৮৭.০০ ১৪০.০০ 

১৪.১৮% 

 

 

িেমাি প্রকলল্পর তাবেকা: 

 

ক্রবমক িং িেমাি প্রকলল্পর িাম 
1.  ঘগ   লগদঞ্জ এদসেমসয় ল ড্র গ ঘক ম্প েী মলমিদেড এর তৃতীয় ে খ  ক রখ ে  য  ে'' েীষ বক প্রকল্প 

2.  ঘেখ স দয়র  খ ত্যে ঘিমডদকল কদলজ ও হ স  ত ল এবাং ে মস বাং ইেমিটিউে য  ে ঘগ   লগঞ্জ েীষ বক প্রকল্প 

3.  জ তীয় অদথ ব দ মডক হ স  ত ল ও পুেব ব সে প্রমতে ে (মেদে র) সম্প্রস রণ েীষ বক প্রকল্প 

4.  ঘেখ হ মসে  ঘিমডদকল কদলজ ও হ স  ত ল য  ে, ে ঙ্গ ইল 

5.  ''মেশু ও ি তৃস্ব যে এবাং স্ব যে ব্যবয র উন্নয়ে'' (কদম্প দেট ২: ঘেদের ৮টি মবে গীয় ঘিমডদকল কদলজ ও হ স  ত দলর 

ড য় গেমেক ইদিমজাং ব্যবয র আধুমেকীকরণ) েীষ বক প্রকদল্পর 

6.  কদণ বল ি দলক ঘিমডদকল কদলজ ও ২৫০ েে  মবমেি হ স  ত ল য  ে  

7.  েহীে এি িেসুর আলী ঘিমডদকল কদলজ ও ৫০০ েে র ঘিমডদকল কদলজ হ স  ত ল, মসর জগঞ্জ য  ে 

8.  কুমিয়  ঘিমডদকল কদলজ ও হ স  ত ল য  ে েীষ বক প্রকল্প, কুমিয়  প্রকল্প  

9.  এ   েেে অব ন্য েে ল ইেমিটিউে অব মেউদর স দয়িস এন্ড হসম ে ল  

10.  Establishment of Universal Nursing Institute েীষ বক প্রকল্প  
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েমাপ্ত প্রকলল্পর তাবেকা: 

 

ক্রবমক 

িং 

েমাপ্ত প্রকলল্পর িাম বাস্তবায়িকাে 

1.  এি বমলেদিট অফ েহীে বসয়ে েজরুল ইসল ি ঘিমডদকল কদলজ এন্ড 

হসম ে ল, মকদে রগঞ্জ েীষ বক প্রকল্প 

জুোই, ২০১২-জুি, ২০১৯  

2.  এে বমলেম্য ট অব রি  ঘসট র এে ঘগ   লগঞ্জ েীষ বক প্রকল্প জুোই, ২০১২-বডলেম্বর, ২০১৮ 

3.  ঘেখ হ মসে  জ তীয় ব ে ব ও   মেক স জব মর ইেমেটিউে য  ে েীষ বক প্রকল্প জানুয়াবর, ২০১৬-জুি, ২০১৯ 

4.  Establishment of Nursing Institute at Pabna েীষ বক প্রকল্প জুোই, ২০১৩-বডলেম্বর, ২০১৮ 

5.  িে বমলেদিট অব ন্য েে ল ইেমিটিউে অব এডে িড প্র কটিস ে দস বস ইে 

ব াংল দেে েীষ বক প্রকল্প 

জুোই, ২০১৩-জুি, ২০১৯ 

6.  এ   েেে এন্ড ঘক য় মলটি ইিপ্রুেদিট অব ে মস বাং এডুদকেে েীষ বক প্রকল্প 

(ঘজমডমসএফ) 

জুোই, ২০১০-জুি, ২০১৯ 

 

L. িলি ে মবমেদয় গ প্রকল্প ও অ  দরেে ল  ে ে সর্মদহর  েসাংরক্ষণ সাংক্র ন্ত তথ্য: 
 

1. BgcÖyfW dvBb¨vwÝqvj g¨v‡bR‡gÈ অ  দরেে ল  ে দের ১৫wU  ে সাংরক্ষণ।  

2. wnDg¨vb wi‡mvm© g¨v‡bR‡gÈ, (এইিআরএি) অ  দরেে ল  ে দের ১২wU  ে সাংরক্ষণ। 

3. ঘহলথ ইকদে মি  এন্ড ফ ইে মিাং অ  দরেে ল  ে দের ১২wU  ে সাংরক্ষণ। 

 

M. সি প্ত  প্রকল্পসর্মদহর মবষদয় সম্প মেত ক র্ বক্রি :  

 

প্রব -২ অমধে খ  হদত সি প্ত প্রকদল্পর  ে অয য়ী/য য়ী ে দব র জস্বখ দত য ে ন্তর,  েসাংরক্ষণ এবাং ি কুরী মেয়মিতকরদণর ক জ কর  হদয় 

থ দক। এর িদে মবগত অথ ববছর গুমলদত 7টি প্রকদল্পর  ে অয য়ী র জস্ব ব দজদে য ে ন্তমরত হদয়দছ।  

 

 . প্রকল্প ব স্তব য়ে অমধে খ র েমবষ্যত  মরকল্পে   মেম্নরূ :  

 

1. HPNSP এর অ  দরেে ল  ে ে এবাং মবমেদয় গ প্রকল্পসর্মদহর অথ ব ছ ড়সহ সকল ক র্ বক্রি স্বিছত , েক্ষত  এবাং দ্রুতত র স দথ 

 মরি লে  কর ; 

2. সি প্ত উন্নয়ে প্রকল্পসর্মদহর জেবল র জস্ব ব দজদে য ে ন্তর, মেয়মিতকরণ এবাং য য়ী কর র ক জসর্মহ  দ্রুততি সিদয় সম্পন্ন কর ।   

3. কবমউবিটি বিবিক স্বাস্থ্য েহায়তা ট্রালির জিবলের বিলয়াগ বববধ, প্রবববধ, পবরিােি িীবতমাো ও োংগঠবিক কাঠালমা ও অন্যান্য  

কায মক্রম অবত দ্রুততার োলথ েম্পন্ন করা। 
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আমথ বক ব্যবয  ে  ও অমডে ইউমেোঃ 

(ক) ভূবমকা: 

স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােলয়র অধীি ববল বশক োহালয্যর পুিভমরণ ও বিরীক্ষা কায ম েম্পা লির জন্য ১৯৭৫ োলে প্রলজট ফাইন্যাি 

সেে (বপএফবে) সৃবি করা হয়। পরবতীলত এরই ধারাবাবহকতায় প্রলজট ফাইিাি সেেলক ম্যালিজলমন্ট একাউবন্টং ইউবিট (এমএইউ) এ 

রূপান্তবরত করা হয়। অতঃপর এমএইউলক আবথ মক ব্যবস্থ্াপিা ও অবডট ইউবিট (এফএমএইউ) বহোলব সৃজি করা হয়। আবথ মক ব্যবস্থ্াপিা ও 

অবডট েংক্রান্ত কায মক্রম গবতশীে করার েলক্ষয 4
th HPNSP কম মসূবিভুক্ত (জানুয়াবর ২০১৭ হলত জুি ২০২২ োে পয মন্ত)“Improved  

Financial Management (IFM)” অপালরশিাে েযাি হলত উন্নয়ি োলত প্রবতশ্রুত ববল বশক োহালয্যর পুিভমরণ, তহববে ব্যবস্থ্াপিা, 

অভযন্তরীণ বিরীক্ষা কায ম েম্পা ি ও েমন্বয় এবং েংবববধবি বিরীক্ষা অবধ প্তলরর বিরীক্ষা আপবি বিষ্পবি কায মক্রলম েহায়তা প্র াি করা 

হয়। েলব মাপবর েরকাবর স্বাস্থ্য সেবা োলত আবথ মক ব্যবস্থ্াপিায় সুশােি প্রবতষ্ঠার েলক্ষয েরকাবর ক্রয় ও অথ ম ব্যলয়র োলথ েম্পৃক্ত 

কম মকতমাল র আবথ মক ব্যবস্থ্াপিা েম্পলকম স্বল্পলময়া ী প্রবশক্ষণ প্র াি করা হয়। 

 

 

(ে) বভশি ও বমশি: 

❖ বভশি: স্বাস্থ্য সেটলর আবথ মক ব্যবস্থ্াপিায় শঙ্খো বিবিতকরণ ও সুশােি প্রবতষ্ঠা। 

❖ বমশি: স্বাস্থ্য সেটলর আবথ মক ব্যবস্থ্াপিা ববেলয় প্রবশক্ষণ, েংবববধবি বিরীক্ষা আপবি বিষ্পবি কায মক্রম েমন্বয় এবং  অভযন্তরীণ 

বিরীক্ষার মাধ্যলম জবাবব বহতা, স্বেতা এবং আবথ মক শঙ্খো শবক্তশােী করলণর ব্যবস্থ্া গ্রহণ। 

 

 

(গ) োংগঠবিক কাঠালমা: ২০১৬ োলে ২৮ জিবে বিলয় পুিগ মঠিত আবথ মক ব্যবস্থ্াপিা ও অবডট ইউবিলটর প্রস্তাববত োংগঠবিক কাঠালমা 

বিম্নরুপ: 
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Office Sohayak 

Office  
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Audit Super Audit Super 

Auditor 

Office Sohayak 

Office Sohayak 

Office Sohayak 

Office Sohayak 

Audit Super Audit Super 
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(র্) আবথ মক ব্যবস্থ্াপিা ও অবডট ইউবিট (এফএমএইউ ) এর ববদ্যমাি জিবে :  

 

ক্রবমক 

িং 

প িাম অনুলমাব ত প েংখ্যা পূরণকৃত প  শূন্য প  

১. পবরিােক ০১ ০১ ০ 

২. উপ-পবরিােক ০২ ০ ০২ 

৩. েহকারী পবরিােক ০৩ ০২ ০১ 

৪. অবডট সুপার ০৪ ০৪ ০ 

৫. অবডটর ০৮ ০৩ ০৫ 

৬. সস্টলিাগ্রাফার কাম কবম্পউটার অপালরটর ০১ ০ ০১ 

৭. অবফে েহকারী কাম কবম্পউটার মুদ্রাক্ষবরক ০৪ ০ ০৪ 

৮. অবফে েহায়ক ০৫ ০১ ০৪ 

 সমাট ২৮ ১১ ১৭ 

 

(ঙ) কম মেংস্থ্াি বিলয়াগ েংক্রান্ত তথ্যাব : 

➢ আইএফএম অপালরশিাে েযালির আওতায় ফাম ম আউট সোবে মংলয়র মাধ্যলম ৩টি কযাটাগবরর ৭ জি জিবে বিলয়াগ করা হলয়লে। 

➢ আবথ মক ব্যবস্থ্াপিা ও অবডট ইউবিলটর প্রস্তাববত বিলয়াগ বববধ অনুলমা লির জন্য বাংোল শ কম ম কবমশলি প্রবক্রয়াধীি রলয়লে। 

 

(ি) আবথ মক ব্যবস্থ্াপিা ও অবডট ইউবিলটর গুরুত্বপূণ ম কায মাববে: 

➢ উন্নয়ি কম মসূবি বাস্তবায়লির েলক্ষয উন্নয়ি েহলযাগীল র োলথ স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােলয়র েম্পাব ত ঋণ চুবক্ত েমুলহর 

ববপরীলত প্রবতশ্রুত অথ ম যথােমলয় ববে ব্যাংক ও অন্যান্য উন্নয়ি েহলযাগীল র বিকট হলত আহরলণর কায মাব  েম্পা ি সযমি: 

Withdrawan application  াবেে, অথ ম উলিােি ও ববলশে বহোলব জমাকরণ ইতযাব  এবং বাংোল শ ব্যাংক, মহাবহোব 

বিয়ন্ত্রলকর কায মােয় ও প্রধাি বহোব রক্ষণ কম মকতমার কায মােলয়র োলথ েমন্বয়করণ; 

➢ ববল বশক োহায্য েংক্রান্ত হােিাগা  তথ্যাব র ববলিেণ এবং প্রলযাজয প্রবতলব ি প্রণয়ি; 

➢ স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর আওতাধীি কম মসূবি েমূলহর আবথ মক ব্যবস্থ্াপিা েংক্রান্ত সযাগালযাগ েমন্বয় এবং কায মক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়লি 

োবব মক েহলযাবগতা করণ; 

➢ স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর আওতাধীি েকে উন্নয়ি ও অনুন্নয়ি োলতর অভযন্তরীণ বিরীক্ষা কম মপবরকল্পিা প্রস্তুতকরণ, বাস্তবায়ি ও 

 ক্ষতা ববির কায মক্রম গ্রহণ; 

➢ স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর আওতাধীি আবথ মক ব্যবস্থ্াপিা ও েরকাবর ক্রলয়র োলথ েম্পৃক্ত জিবলের কম ম ক্ষতা ববি ও আবথ মক 

বববধববধাি েম্পলকম স্থ্ািীয় প্রবশক্ষলণর ব্যবস্থ্া গ্রহণ; 

➢ স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর আওতাধীি উন্নয়ি কম মসূবি েমূহ বাস্তবায়লির জন্য ববলশে বহোব হলত প্র ািকৃত অলথ মর েরলির 

বববরণী/IUFRs েংবিি কম মসূবি/ অবফে কতৃমপলক্ষর বিকট হলত যথা েমলয় েংগ্রহপূব মক দ্রুত অবগ্রম েমন্বয় ও োবব মক ভালব 

বহোলবর েঙ্গবত োধি েংক্রান্ত কায মাব  েম্পা ি এবং পূিভমরলণর ব্যবস্থ্া গ্রহণ;  

➢ সেটরওয়াইড এলপ্রাি (SWAp) এর আওতায় ববেব্যাংক ও বববভন্ন পয মলবক্ষণ / বরবভউ টিলমর িাবহ া অনুযায়ী বহোলবর োবব মক 

তথ্যাব  বিরূপি ও ববলিেণ;  

➢ উন্নয়ি েহলযাগীল র োলথ সযাগালযাগ ও েমন্বয় োধি এবংবমশি িোকােীি প্রলয়াজিীয় কায মক্রম গ্রহণ; 

➢ অভযন্তরীণ বিরীক্ষা  ে কতৃমক উত্থাবপত অবডট আপবি বিষ্পবির ব্যবস্থ্াগ্রহণ; 

➢ স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর অবফলের বববভন্ন অবধ প্তর, প্রবতষ্ঠাি েংস্থ্ার েংবববধবি অবডট আপবির বিষ্পবি এবং এ ববেলয় গৃহীত 

েরকাবর বেিান্ত, আল শ ও বিল মশিা প্র াি ও বাস্তবায়ি; 

 

 

 

 

 



 
 

 

49 

 

(ে) ২০১৮-২০১৯ অথ ম-বেলরর (০১ জুোই ২০১৮ সথলক ৩০ জুি ২০১৯ পয মন্ত) েম্পাব ত উলেেলযাগ্য কায মাববে/ োফল্য: 

বজওবব            (েক্ষ টাকায়) 

আরএবডবপ বরাদ্দ অথ ম অবমুবক্ত ব্যয় অব্যবয়ত বরালদ্দর ববপরীলত% অথ ম োলড়র ববপরীলত % 

১৩২.০০ ১৩২.০০ ৯২.৮১ ৩৯.১৯ ৭০.৩১ ৭০.৩১ 

 

আরবপএ (বজওবব) (েক্ষ টাকায়) 

আরএবডবপ বরাদ্দ অথ ম অবমুবক্ত ব্যয় অব্যবয়ত বরালদ্দর ববপরীলত% অথ ম োলড়র ববপরীলত % 

২৮৫.০০ ২৩৩.৫০ ২০৬.৫৫ ২৬.৯৫ ৭২.৪৭ ৮৮.৪৬ 

 

সমাট বজওবব ও আরবপএ (বজওবব) (েক্ষ টাকায়) 

আরএবডবপ বরাদ্দ অথ ম অবমুবক্ত ব্যয় অব্যবয়ত বরালদ্দর ববপরীলত% অথ ম োলড়র ববপরীলত % 

৪১৭.০০ ৩৬৫.৫০ ২৯৯.৩৬ ৬৬.১৪ ৭১.৭৯ ৮১.৯১ 

 

২. অবডট আপবি বিষ্পবি েংক্রান্ত তথ্য: 

স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর বিয়ন্ত্রণাধীি বববভন্ন প্রবতষ্ঠালির ২০১৮-২০১৯ অথ ম-বেলর উন্নয়ি ও রাজস্ব োলতর েব মলমাট ২২৫টি অবডট আপবির 

বিষ্পবি হলয়লে। উলেখ্য, ২০১৭-১৮ অথ ম-বেলরর অবিষ্পন্ন অবডট আপবির সজর ২৭৯টি এবং ২০১৮-২০১৯ অথ ম-বেলর অবডট আপবি প্রাবপ্ত 

১৬১টি েব মলমাট ৪৪০টি। সে বহোলব অবডট আপবি বিষ্পবির হার ৫১%।   

 

ববল বশক েহায়তা পুিভমরণ বববরণী (Foreign Aid Reimbursement Statement): 
World Bank 

S.l 
no 

Project Name Credit/ 
Grant No 

Signed Amount Reimbursement up to 
30 June, 2019 

1 Health Sector Support 
Project (HSSP) 

Credit 
6127-BD 

SDR 361.20 million 
equivalent USD 500.00 
million 

SDR 80.92 million 
Equivalent 
USD  114.56 million 

2 Do Grant 
TF 4355-BD 

USD 15.00 million USD  4.42 million 

3 Do Grant 
TF 6941-BD 

USD 26.83  million USD 23.87  million 

4 Additional Financing for 
Health Sector Support 
Project (HSSP) 

Grant 
D361-BD 

SDR  29.50 million  
equivalent USD 41.72 
million 

SDR 23.93 million 
Equivalent 
USD  33.24 million 

5 Do Credit 
6302-BD 

SDR 5.90 million equivalent 
USD 8.28 million 

SDR 5.65 million 
Equivalent 
USD  7.79 million 

                                                           Total USD 591.83 million USD 183.88 million 

 

JICA 

S.l 

no 

Project Name Credit/ 
Grant No 

Signed Amount Reimbursement up to 
30 June, 2019 

1 Maternal, Neonatal and Child 
Health Improvement Project 
 (Phase-1) 

Credit 
BD-P68 

JPY 5,040.00 million 
equivalent  BDT 385.37 
Crore 

JPY 5,040.00 million 
equivalent  BDT 385.37 
Crore 

2 Maternal, Neonatal and Child 
Health (MNCH) and Health 
Sector Improvement Project 

Credit 
BD-P83 

JPY 17,520.00 million 
equivalent BDT 209.08 
Crore 

JPY  2,734.47 million 
equivalent BDT 
1339.62 Crore 
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3 Health Services 
Strengthening Project 

Credit 
BD-P104 

JPY  6,559.00  million 
equivalent  BDT 496.50 
Crore 

JPY 1,665.84  million 
equivalent  BDT 126.10 
Crore 

Total JPY 29,119.00 million 
equivalent  BDT 2221.49 
Crore 

JPY  9,440.31 million 
equivalent  BDT 720.55 
Crore 

 

প্রবশক্ষণ ও ওয়াকমশপ েংক্রান্ত তথ্য: 

Training: 03(Three) Days Programme 

Batch Name of Part Tropic/Subject Venue Number of 

Participents 

Cost of Training 

(Tk. In Lac) 

1 MoHFW Financial Management PIB 36 3.49 

1 MoHFW Financial Management PIB 41 4.26 

1 MoHFW Financial Management PIB 41 4.84 

1 MoHFW Financial Management PIB 41 6.82 

1 MoHFW Financial Management BIAM 37 6.24 

1 MoHFW Financial Management BIAM 39 6.66 

1 MoHFW Financial Management BIAM 45 7.93 

7 Total 280 40.24 

 

Workshop: 02 (Two) Days Programme 

Batch Name of 

Part 

Tropic/Subject Venue Number of 

Participents 

Cost of Training 

(Tk. In Lac) 

1 MoHFW Financial Management BIAM 33 3.3 

1 DGHS Financial Management Rangpur 45 4.64 

1 DGFP Financial Management Khulna 38 7.77 

1 DGFP Financial Management Rajshahi Division 46 7.76 

1 DGFP Financial Management Barisal Division 41 7.24 

1 DGFP Financial Management Chittagong 

Division 

47 7.55 

6 Total 250 38.26 
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(জ) ২০১৮-২০১৯ অথ ম-বেলরর (০১ জুোই ২০১৮ সথলক ৩০ জুি ২০১৯ পয মন্ত) েমাপ্ত প্রকলল্পর তাবেকা: (প্রলযাজয িয়)। 

 

(ঝ) িেমাি প্রকলল্পর তাবেকা:  

ইমপ্রুভড ফাইিাবিয়াে ম্যালিজলমন্ট (আইএফএম) স্বাস্থ্য সেবা ববভাগ, স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােয়। 

 

(ঞ) ইলিালভশি প্রকলল্পর তাবেকা: (প্রলযাজয িয়) 

 

(ট) আগামী ব লির পবরকল্পিা:  

 

➢ আবথ মক ব্যবস্থ্াপিা ও অবডট ইউবিট পুিগ মঠলির পর সৃি প  ও শূন্য পল  জিবে বিলয়াগ করা হলব; 

➢ অভযন্তরীণ বিরীক্ষার প্রাপ্ত সুপাবরশ অনুযায়ী আবথ মক সুশােি অবধকতর উন্নয়লির জন্য একটি কম মপবরকল্পিা (Action Plan) 

বতবর করা হলব; 

➢ েংবববধবি বিরীক্ষা অবধ প্তর/ পবর প্তর কতৃমক বিরীক্ষা প্রবতলব লি উত্থাবপত অবডট আপবি বিষ্পবির কায মক্রলম েমন্বয় সজার ার 

এবং েংবববধবি বিরীক্ষা আপবি হ্রালের উলদ্দলশ্য সকার অবডট টিম কতৃমক প্রবতকার মূেক বিরীক্ষা কম মসূবি গ্রহণ করা হলব; 

➢ আবথ মক ব্যবস্থ্াপিা ও ক্রলয়র োলথ েম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােলয়র কম মিারীল র  ক্ষতা ববির জন্য প্রবশক্ষণ কায মক্রম 

সজার ার করণ; 
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১.৭ ঔেধ প্রশােি অনুববভাগ 
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ঔষধ প্রে সে অনুমবে গ 

এ অনুববভাগটি ঔেধ প্রশােি-১, ২, ৩ শাোর েমন্বলয় গঠিত। একজি যুগ্মেবিব এ অনুববভালগর  াবয়লত্ব রলয়লেি।  

ঔষধ প্রে সে ও আইে অনুমবে দগর ক র্ ব বলীাঃ 

▪ ঔেধ প্রশােি অবধ প্তলরর োংগঠবিক ও প্রশােবিক কায মাববে। 

▪ সমবডলকে যন্ত্রপাবত সরবজলষ্ট্রশি গাইডোইি বাংোল শ-২০১৫ 

▪ (Registration Guideline for medical Devices, Bangladesh-2015) 
▪ এলেিবেয়াে োগে সকাম্পািী বেবমলটলডর পবরিােিা েহ প্রশােবিক কায মাববে। 

▪ শাো েংবিি আন্তজমাবতক চুবক্ত ও প্রােংবঙ্গক ববেয়েমূহ েংক্রান্ত কায মাববে। 

▪ ববভাগ/ অনুববভাগ কতৃমক গৃহীত কায মক্রম / জারীকৃত বিল মশিা বাস্তবায়ি ও পবরবীক্ষণ। 

▪ শাো কতৃমক গৃহীত কায মক্রম / জারীকৃত বিল মশিার বাস্তবায়ি ও পবরবীক্ষণ। 

▪ আম াবি ও রপ্তাবিলযাগ্য ঔেলধর তাবেকা প্রণয়ি, মাি ও মূল্য বিয়ন্ত্রণেহ এত েম্পবকমত যাবতীয় ও কায মাববে। 

▪ ইউিািী, আয়ুলব মব ক ও সহাবমও েহ ঔেধ েংক্রান্ত আইি ও বববধ, প্রণয়ি, েংলশাধি ও বাস্তবায়ি পবরবীক্ষণ । 

▪ কতৃমপক্ষ কতৃমক অবপ মত অন্যান্য কায মাববে। 

 

ঔেধ প্রশােি অবধশাো কতৃমক ২০১৮-২০১৯ অথ মবেলরর  েম্পাব ত উলেেলযাগ্য কায মাববে/ োফল্য:  

ববেয়ঃ ২০১৮-২০১৯ অথ ম বেলর ঔেধ  প্রশােি-১ শাোর বাবে মক কায মক্রম েংক্রান্ত প্রবতলব ি 
 

সূত্র: প্রশােি-৪ অবধশাোর ১৮/০৯/২০১৯ তাবরলের ২১২ েংখ্যক পত্র। 
 

উপযু মক্ত ববেয় ও সূলত্রাক্ত পলত্রর সপ্রবক্ষলত জািালিা যালে সয, ২০১৮-২০১৯ অথ ম বেলর ঔেধ প্রশােি অনুববভালগর উলেখ্যলযাগ্য কায মক্রলমর 

বিলম্নাক্ত প্রবতলব ি প্রলয়াজিীয় ব্যবস্থ্া গ্রহলণর জন্য বিল মশক্রলম এত েংলগ সপ্ররণ করা হলো: 

 

১ ঔেধ প্রশােি অবধ প্তলরর (কম মকতমা ও কম মিারী) বিলয়াগ বববধমাো ২০১২ এর অনুলে  ৬(১)(ক) সমাতালবক ২৮জি কম মকতমার িার্করী স্থ্ায়ী 

করা হয় এবং সগলজট আকালর প্রকালশর জন্য েরকাবর মুদ্রণােলয় সপ্ররণ করা হয়। 

২ ঔেধ আইি, ২০১৯ এর েেড়ার কবতপয় বববধ ববধাি অন্তভু মবক্তকরত: প্রলয়াজিীয় েংলশাধিী আিয়ি কলর মবন্ত্রপবরে  ববভালগ সপ্ররলণর 

ব্যবস্থ্া গ্রহণ। 

৩ ঔেধ প্রশােি অবধ প্তলরর কম মকতমাল র বববভন্ন স লশ েভা/লেবমিালর (লযোলি বাংোল শ েরকালরর সকাি আবথ মক েংলিে িাই) অংশগ্রহলণর 

জন্য বডবজবডএ সপ্রবরত মলিািীত প্রবতবিবধর অনুলমা ি। 

৪ বববভন্ন ফাম মাবেউটিকযােে সকাম্পািীর উৎপাব ত ১৭৮টি প  (ঔেধ) িাইলজবরয়ায় রপ্তািীর ববেলয় প্রলয়াজিীয় ব্যবস্থ্া গ্রহলণর জন্য ঔেধ 

প্রশােি অবধ প্তরলক বিল মশিা প্র াি। 

৫ বরট ৬৫৬২/২০১৯ িং মামোর সপ্রবক্ষলত সময়া  উিীণ ম ঔেধ প্রতযাহার ও ধ্বংে,  ায়ী ব্যবক্ত ও ঔেলধর স াকাি/ফালম মেীর ববরুলি আইিানুগ 

কায মক্রম গ্রহলণর জন্য গঠিত কবমটির েভার কায মবববরণীর সুপাবরশ সমাতালবক েকে সজো প্রশােক ও সজোর োগ সুপারলক ব্যবস্থ্া গ্রহলণর 

জন্য বিল মশিা প্র াি। 

৬ ঔেধ প্রশােি অবধ প্তলরর ২ (দুই) জি েহকারী পবরিােক এবং ১ (এক) জি উপপবরিােক এর শূণ্য পল  পল ান্নবত প্র াি। 

৭ Registration Guidelines for Medical Devices, Bangladesh, 2015 অনুলমাব ত গাইডোইিটি প্রজ্ঞাপিমূলে 

সগলজট আকালর প্রকালশর জন্য েরকাবর মুদ্রণােলয় সপ্ররণ করা হয়। 

৮ ঔেধ প্রশােি অবধ প্তলরর ৩ (বতি) জি পবরিােলকর শূণ্য পল  পল ান্নবতর জন্য এেএেবব েভায় উপস্থ্াপলির েলক্ষয যাবতীয় কায মক্রম গ্রহণ 

করা হলয়লে। 
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৯ বববভন্ন ঔেধ কারাোিা পবর শ মি সজার ারকরণ এবং েম্প্রবত সমোে ম এলেিবেয়াে োগে সকাম্পািী বেবমলটড এর কারোিা পবর শ মি ও 

জিস্বাস্থ্য ইিবস্টটিউট (IPH) এর IV Fluid Manufacturing এর সক্ষলত্র ববদ্যমাি Incompliance এর ববেলয় ঔেধ প্রশােি 

অবধ প্তর কতৃমক পবর শ মি প্রবতলব ি অনুযায়ী পরবতী কায মক্রম গ্রহণ কলর ভােমালির ও WHO-এর GMP গাইডোইি অনুেরণপূব মক ঔেধ 

প্রস্তুতকরলণর উলদ্যাগ গ্রহণ ও প্রবতষ্ঠািটির েক্ষমতা ববির ববেলয় প লক্ষপ সিয়ার বিল মশিা স য়া হলয়লে।  

১০ একলিক েভার ২২/০১/২০১৯বরঃ তাবরলের বেিান্ত অনুযায়ী Vaccine এর মলতা গুরুত্বপূণ ম ও Technically sensitive পণ্য যালত মাি 

েেতভালব কম মূলল্য উৎপা ি বিবিত করার জন্য ঔেধ প্রশােি অবধ প্তরলক যথাযথ ব্যবস্থ্া গ্রহলণর বিল মশিা প্র াি এবং “বপবপআর সরাগ 

বিমূ মে ও ক্ষুরালরাগ বিয়ন্ত্রণ” ও Vaccine উৎপা ি কায মক্রম শুরু করার ববেলয় কবমটির সুপাবরশ অনুযায়ী (স্থ্ািীয় দুটি সকাম্পািী) সমোে ম 

ইিলেো ভযাকবেি বেঃ, ধামরাই, ঢাকা এবং সমোে ম এফএিএফ ফাম মাবেউটিকযােে বেঃ, বঝিাই হ-সক উক্ত Vaccine উৎপা লির কায মকর 

উদ্যাগ গ্রহণ করার বিল মশিা স য়া হলয়লে। 

১১ ঔেধ প্রশােি অবধ প্তলরর বিলয়াগবববধ, ২০১২ েংলশাধলির কায মক্রম সশে পয মালয় রলয়লে। 

 

ভববষ্যৎ কম মপবরকল্পিা: 
 

১। ঔেধ প্রশােি অবধ প্তলরর কালজ আলরা গবত আিয়লির েলক্ষয শূণ্য প েমূলহ দ্রুত পল ান্নবতর ব্যবস্থ্া গ্রহণ; 
 

২। বববভন্ন ফাম মাবেউটিকযােে সকাম্পািীর উৎপাব ত ঔেলধর গুিগত মাি বিবিতকরলণর েলক্ষয ঔেধ প্রশােি অবধ প্তর ও মন্ত্রণােলয়র েংবিি 

কম মকতমাগলণর েমন্বলয় বিয়বমত ফাম মাবেউটিকযােে ফযাটরী পবর শ মি, সভজাে ও সময়াল ািীণ ম ঔেধ বিয়ন্ত্রলণ সমাবাইেলকাট ম পবরিােিা ববির 

উলদ্যাগ গ্রহণ করা। 

৩। সভজাে ও সময়াল ািীণ ম ঔেধ বিয়ন্ত্রলণ ঔেধ প্রশােি অবধ প্তর ও মন্ত্রণােলয়র েংবিি কম মকতমাগলণর েমন্বলয় বববভন্ন ফালম মেীলত অবভযাি 

পবরিােিা করা। 
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১.৮ আইি অনুববভাগ 
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স্বাস্থ্য সেবা ববভাগাধীি আইি অনুববভালগর কায মাবেী: 

স্বাস্থ্য  ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােয়াধীি স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর স্বাথ ম েংবিি ববেলয় মািিীয় সুবপ্রম সকাট ম ( উভয় ববভাগ), ববজ্ঞ প্রশােবিক 

আবপে ট্রাইবুযিাে ও ববজ্ঞ প্রশােবিক ট্রাইবুযিােেমূহ েহ অন্যান্য ববজ্ঞ আ ােলত  ালয়রকৃত মামো েমূহ আইি অনুববভাগ স্বাস্থ্য সেবা 

ববভালগর পলক্ষ বিব মাহ কলর থালক। স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর ববরুলি  ালয়রকৃত মামো েমূলহর ৯৫% মামোই মূেত: এর অধীি  প্তর/েংস্থ্ার 

ববরুলি  ালয়র হলয় থালক। ফেশ্রুবতলত মামোর জবাব প্র ািেহ অন্যান্য আইিী কালজ  প্তরেমূহ, ববজ্ঞ অযাটবি ম  সজিালরলের   প্তর ও ববজ্ঞ 

েবেবেটলরর  প্তলরর মলধ্য আইি অবধশাো েমন্বয় োধি কলর থালক। এোড়া, এ ববভালগর আইি ও বববধ েম্পকীত ববেলয় আইি অনুববভাগ 

েহায়তা প্র াি কলর থালক। 

 

োংগঠবিক কাঠালমা: 

 

ক্রবমক িং পল র িাম প েংখ্যা 

১ যুগ্ম েবিব ০১ 

২ উপেবিব ০২ 

৩ বেঃেঃেবিব/ েহঃ েবিব ০৪ 

৪ ব্যবক্তগত কম মকতমা ০৩ 

৫ প্রশােবিক কম মকতমা ০৪ 

৬ অবফে েহকাবর কাম কবম্পউটার মৃদ্রাক্ষবরক  ০৪ 

৭ অবফে েহায়ক ০৫ 
 

 

           ববদ্যমাি জিবে: 

১. যুগ্মেবিব ১ জি 

২.  েহকারী েবিব ১জি 

৩. প্রশােবিক কম মকতমা ১ জি 

৪. কবম্পউটার অপালরটর ১ জি 

৫. অবফে েহায়ক ২জি 
  

 

২০১৮-২০১৯ অথ মবেলর েম্পাব ত উলেেলযাগ্য কায মাবেী : 

 আইি অনুববভাগ ,স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর পলক্ষ-ববপলক্ষ  মািিীয়  সুবপ্রমলকাট ম, হাইলকাট ম, প্রশােবিক ট্রাইবুযিাে, প্রশােবিক আবপে 

ট্রাইবুযিালে ১৫০০ এর সবশী মামো পবরিােিা কলর আেলে। এ মামোেমূহ সুষ্ঠুভালব পবরিােিার জন্য প্রধাি মন্ত্রীর  প্তলরর 

বিল মশিানুোলর ববজ্ঞ প্যালিে আইিজীবী বিলয়াগ করা হলে।  
 

 আইি অনুববভাগটি িতুি গঠিত হলয়লে। এ ববভালগর কম মকতমা/ কম মিারীগণ ববভাগটির কায মক্রম গবতশীে করার েব মাত্মক প্রলিিা 

গ্রহণ কলরলে। যার মলধ্য ই ফাইবেংলয়র ববেয়টিও রলয়লে।  
 

 মামো বিষ্পবির ববেয়টি ত্বরাবন্বত করা বা অবধক েংক্ষক মামো বিষ্পবি হওয়াই এ অনুববভালগর োফল্য । বকন্তু, মামো 

বিষ্পবির ববেয়টি বহুপাবক্ষক এবং বহুমাবত্রক কায মক্রম।  এ সক্ষলত্র ববজ্ঞ আ ােতেমূহ বিয়ামলকর ভূবমকা পােি কলর থালকি। 

মামোর পক্ষিয় েহায়ক শবক্ত বহলেলব কাজ কলর। সেজন্য, মামো বিষ্পবির সক্ষলত্র সকাি পক্ষ একক ভূবমকা রােলত বা  াবী 

করলত পালর িা। তবুও, সেবা ববভালগর আইি অনুববভাগ,  প্তর/ অবধ প্তলরর আইি শাোর েহায়তায় মামোর দ্রুত বিষ্পবি ববেয়টি 

ত্বরাবন্বত করার প্রলিিা িাবেলয় যালে।  
 

  মামো পবরিােিার কায মক্রলম গবত েঞ্চালরর জন্য বিম্নববণ মত ভববেৎ কম মপবরকল্পিা গ্রহণ করা সযলত পালরঃ 

(ক) স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােয়াধীি স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর পলক্ষ-ববপলক্ষ  ালয়র হওয়া মামো েমূলহর সুষ্ঠু পবরিােিা ও  

ব্যবস্থ্াপিার জন্য  একটি ওলয়ব বভবিক ডাটালবজ বতরী করা; 

(ে) সেবা ববভাগাধীি েকে  প্তর ও েংস্থ্ার মামোেমুহ উক্ত ডাটালবলজ েংরবক্ষত থাকলব এবং প্রলতযকটি  প্তর উক্ত  ওলয়ব  

োইলট ঢুলক তার  প্তরাধীি সমাকদ্দমার ববেলয় ববস্তাবরত তথ্য জািলত এবং তা িবাবয়ত করলত পারলব; 

(গ)  আইি অনুববভাগ এ ববেয়গুলো বিয়ন্ত্রণ এবং  েমন্বয় োধি করলব।  
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১.৯ বালজট অনুববভাগ 
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স্বাস্হহয, পুবি ও জিেংখ্যা োলতর উন্নয়লির মাধ্যলম েবার জন্য সূেলভ মািেেত স্বাস্হহযলেবা বিবিত কলর একটি সুস্হহ, েবে ও কম মক্ষম জিলগাষ্ঠী গলড় 

সতাোর জন্য স্বাস্হহয সেবা ববভালগর বালজট অনুববভাগ প্রবত আবথ মক বেলর মধ্যলময়াব  কাঠালমার আওতায় বালজলটর েেড়া প্রস্তুত কলর থালক। স্বাস্হহয 

সেবা ব্যবস্হহাপিার প্রধাি কায মাবেী, মধ্যলময়াব  সকৌশেগত উলদ্দশ্য এবং কায মক্রমেমূহ,  াবরদ্র বিরেি, িারী উন্নয়ি এবং জেবায়ু সমাকালবোয় 

মধ্যলময়া ী সকৌশেগত উলদ্দশ্য বাস্তবায়লি মা ও বশশুর জন্য উন্নত স্বাস্হহয সেবা, েবার জন্য মািেেত এবং ববলশোবয়ত স্বাস্হহয সেবার মালিান্নয়ি, 

েংক্রামক ও অেংক্রামক ব্যাবধ বিয়ন্ত্রণ, জেবায়ু পবরবতমিজবিত িতুি আববভূ মত সরাগ বিয়ন্ত্রণ, পুবিমািেম্পন্ন োদ্য গ্রহণ ববি, উন্নত ও  ক্ষ ঔেধ োত 

প্রবতষ্ঠা, স্বাস্হহয োলত  ক্ষ মািবেম্প  সৃবি ইতযাব  ববেলয় যথাযথভালব েমন্বলয়র মাধালম বাস্তবায়লির জন্য োত বভবিক বরাদ্দ বিবিত করার েলক্ষয 

বালজট প্রয়ণি করা হয়। 

বালজট প্রণয়লি অথ ম ববভালগর বালজট পবরপত্র (বববে-১) অনুযায়ী পরবতী অথ ম বেলরর প্রস্তাববত বালজলটর েেড়া প্রস্তুত করা হয়। বালজট পবরপত্র (বববে-২) 

এর আলোলক িেমাি আবথ মক বেলরর ১ম বতি সকায়াটার পয মন্ত বরাদ্দকৃত অথ ম ব্যয় এবং কায মক্রম ও উলদ্দশ্য বভবিক প্রবতিালির আয় ও ব্যলয়র 

েমক্ষমতা ববলবিিায় ৪থ ম সকায়াটালর ব্যলয়র জন্য বালজট েংলশাধি করা হলয় থালক। প্রস্তাববত বালজট এবং েংলশাবধত বালজট প্রণয়লি স্বাস্হহয সেবা 

ববভালগর আওতাধীি স্বাস্হহয অবধ প্তলরর মাধ্যলম এবং সমবডলকে কলেজ হােপাতাে ও ববলশোবয়ত হােপাতােেমূলহর বালজট ও েকে প্রবতষ্ঠালির 

তথ্যাব র বভবিলত েমন্বয় ও েবন্নলবশ করা হয়। প্রস্তাববত ও েংলশাবধত বালজলট স্বাস্হহয সেবা ববভাগ এবং অবধিস্হহ েকে প্রবতষ্ঠালির আওতাধীি মাঠ 

পয মালয়র েকে  প্তলরর আয়-ব্যলয়র ববস্তাবরত োলতর জন্য ববলবিিা কলর েেড়া প্রস্তুত করা হয়।  

অথ ম মন্ত্রণােয় কতৃমক উপস্হহাবপতব্য জাতীয় েংেল র বালজট অবধলবশলি ভূতালপক্ষ অনুলমা ি োলপলক্ষ অথ ম মন্ত্রণােয় কতৃমক েংলশাবধত বালজট এবপ্রে 

মালে অনুলমা ি করা মাত্র IBAS++ System এ আপলোড করা হয় এবং পরবতী অথ ম বেলরর বালজট জাতীয় েংেল  পাশ হওয়ার পর জুোই 

মালের ১ম েপ্তালহর মলধ্য IBAS++ System আপলোড করা হয়, সযি, েংবিি েকে েংস্হহা দ্রুতই বালজট ব্যয় শুরু করলত পালর। এোড়া, এ উইং 

বালজট বাস্তবায়ি েংবিি বিম্নবেবেত কায মাবেী েম্পা ি কলর থালকঃ 

❖ মধ্যলময়া ী বালজট কাঠালমার আওতায় স্বাস্হহয সেবা ববভাগ এবং আওতাধীি েকে অবধ প্তর/ েংস্হহার বালজট প্রণয়ি; 

❖ প্রণীত বালজট কাঠালমার বণ মিামূেক অংশ প্রস্তুতকরণ; 

❖ বালজট ব্যবস্হহাপিা কবমটি ও বালজট ওয়াবকমং গ্রুপ এর েকে কায মক্রম েম্পা ি; 

❖ বালজট প্রণয়ি ও বাস্তবায়লি  ক্ষতা ববি ও েমন্বয় োধি; 

❖ মািিীয় অথ মমন্ত্রীর জন্য জাতীয় েংেল  প্রল য় ভােলণ স্বাস্হহযলেবা ববভালগর ইিপুট প্রস্তুতকরণ; 

❖ বাংোল লশর অথ মবিবতক েমীক্ষার জন্য মন্ত্রণােয় েংবিি তথ্য উপাি প্রস্তুতকরণ; 

❖ বালজট বইলয় অন্তভূ মক্ত বববভন্ন প্রবতষ্ঠালির ভারী যন্ত্রপাবত ও এমএেআর ক্রয়/েংগ্রলহর প্রশােবিক/আবথ মক অনুলমা ি; 

❖ স্বাস্হহযলেবা ববভালগর আওতাধীি েকে  প্তর/পবর প্তর/েংস্হহার ১ম সেবণর কম মকতমাল র সপিশি/আনুলতাবেক মঞ্জুবর; 

❖ স্বাস্হহযলেবা ববভাগ এবং আওতাধীি েকে অবধ প্তর/ েংস্হহার কম মকতমাল র গৃহবিম মাণ, সমরামত, মটর োইলকে, মটর গাবড় ও কবম্পউটার 

ক্রলয়র ঋণ মঞ্জুবর; 

❖ মন্ত্রণােয় এবং আওতাধীি  প্তর/েংস্হহার কম মিারীল র বজবপএফ অবগ্রম উলিােি ও মৃত কম মিারীল র ঋণ মওর্কফ কায মক্রম; 

❖ মািিীয় মন্ত্রী ও প্রবতমন্ত্রীর ভ্রমণ/বিবকৎো জবিত অথ ম োড়করলণর কায মক্রম;  

❖ আওতাধীি  প্তর/পবর প্তর/েংস্হহায় আয়ি-ব্যয়ি কম মকতমা বিলয়াগ; 

❖ বববভন্ন বলকয়া পবরলশাধ, পুিঃউপলযাজি এবং সময়া  উিীণ ম/হারালিা সিক পুিঃইসুয কায মক্রম; 

❖ বববেএে (স্বাস্হহয) কযাডার কম মকতমাল র প্রবশক্ষলণর জন্য অগ্রীম মঞ্জুবর; 

❖ স্বায়িশাবেত ও সবেরকাবর সস্বোলেবী প্রবতষ্ঠালির অনুকূলে বিয়বমত আবথ মক অনু াি বরাদ্দ; এবং 

❖ জিবে বিলয়ালগর ব্যয় বিব মালহ অথ ম বরাদ্দ। 
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২০১৮-১৯ অথ ব বছদরর  মরি লে ব দজে মছল ৯১২৫,৬৮,০০,০০০/- ে ক । িাবে মং ও বমডওয়াফারী অবধ প্তলরর অধীি িাবে মং কলেজ ও িাবে মং 

ইিবিটিউটেমূহ স্বাস্হহয বশক্ষা পবরবার কল্যাণ ববভালগ স্হহািাতবরত হওয়ায় ১২২,৭০,০০,০০০/- টাকা স্বাস্হহয বশক্ষা পবরবার কল্যাণ ববভালগ স্হহািান্তলরর 

ফলে  ৯০০২,৯৮,০০,০০০/- (িয় হাজার দুই সকাটি আটািব্বই েক্ষ) টাকার েংলশাবধত বালজট প্রণয়ি করা হয় এবং প্রকৃত ব্যয় হয় ৭৯৪৫,৭২,৬০,০০০/- 

টাকা (শতকরা ৮৮.২৬%)।         

২০১৮-১৯ অথ ব বছদরর উন্নয়ে ব দজে মছল ৯০৪০,৬৩,০০,০০০/- (েয় হ জ র িমেে ঘক টি ঘতষমি লক্ষ) ে ক , প্রকৃত ব্যয় হয় ৬৪৮৬,৫৫,৭৭,০০০/- টাকা 

(শতকরা ৭৮.৪৭%)। এ অথ ব বছদর ঘি ে ৩৩৫,৩০,৫৬,০০০/- ে ক  আদয়র লক্ষি ত্র র স্হহদল ৩৮৮,৬৪,৪২,০০০/- ে ক  অথ ব ৎ েক্ষযমাত্রার ১০৬.৬৮% 

অমজবত হদয়দছ।        

২০১৮-১৯ অথ ম বেলর সমাট ৫৩৪টি সপিশি প্রস্তাব পাওয়া যায়। তেলধ্য জুি ২০১৯ পয মন্ত বিষ্পবি করা হলয়লে ৫০৫টি বিষ্পবিকৃত এেকে সপিশি সকলের 

মলধ্য কলয়কটি পুরাতি ও অববশি অবিষ্পন্ন ২৯টি সপিশি বববধমত প্রবক্রয়া েম্পন্ন কলর িেবত অথ ম বেলর বিষ্পবি করা হয়।  

২০১৮-১৯ অথ ম বেলরর ৫৮টি স্বাস্হহয সেবা প্রবতষ্ঠালির বববভন্ন োলত বরাদ্দকৃত বালজট এ ববভাগ সথলক বববধমত ক্ষমতাবলে পুিঃউপলযাজি করা হলয়লে 

এবং ১০৬টি প্রবতষ্ঠাি দুই ও বতি তারকা বববশি হওয়ায় অথ ম ববভালগর েেবতক্রলম বববভন্ন োলত বালজট বরাদ্দ পুিঃউপলযাজি করা হলয়লে। ৩টি 

প্রবতষ্ঠািলক রাজস্ব বালজলটর আওতায় বরাদ্দকৃত অথ ম ব্যলয় ভারীযন্ত্রপাবত ক্রলয়র অনুলমা ি এবং বিবমউ টিবেলক ৩১টি ভারীযন্ত্রপাবত/ ইলেটবিক 

যন্ত্রপাবত সমরামলতর জন্য প্রশােবিক মঞ্জুরী প্র াি করা হলয়লে। ২০১৮-১৯ অথ ম বেলর আউট সোবে মং োলত জিবে ববি পাওয়ায় এোলত  ১১৪টি স্বাস্হহয 

প্রবতষ্ঠালির িাবহ ামত োত স্হহািান্তর বা অপ্রতযাবশত োত হলত স্হহািান্তরপূব মক পুিঃউপলযাজি করা হলয়লে।  
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১. ১০ হােপাতাে অনুববভাগ 
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হ স  ত ল অনুমবে গাঃ 

স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর হ স  ত ল অণুমবে দগর ে ময়দত্ব রদয়দছে একজে অমতমরি সমিব। তোঁর অধীদে সরক মর হ স  ত ল ব্যবয  ে -১, 

সরক মর হ স  ত ল ব্যবয  ে -২, ঘবসরক মর হ স  ত ল ব্যবয  ে -১ অমধে খ , ঘবসরক মর হ স  ত ল ব্যবয  ে -১ অমধে খ  ও 

িমেেমরাং ঘসল অমধে খ  রদয়দছ।  

কম মপবরবধঃ 

• জ তীয় স্ব যে েীমত, স্ব যে ও মিমকৎস  মবষয়ক আইে, মবমধ ও েীমতি ল  প্রণয়ে, সাংদে ধে, ব স্তব য়ে ও  মরবীক্ষণ; 

• হ স  ত ল ঘসব র ি দে ন্নয়দে আমথ বক, প্রে সমেক ও ব্যবয  ে  সাংক্র ন্ত েীমত, আইে, মবমধ প্রণয়ে, সূিক মেধ ব রণ এবাং ব স্তব য়ে 

 মরবীক্ষণ; 

• দুদর্ ব গক লীে, দুদর্ ব গ  রবমতব ও আ েক লীে স্ব যেদসব  সম্পমকবত ক র্ বক্রি তে রমক ও সুেু ব্যবয  ে  মেমিতকরণ;   

• হ স  ত ল মবষয়ক উন্নয়ে কি বসূমি, Public Private Partnership (PPP) ও স্ব যে বীি  ক র্ বক্রদির রূ দরখ  প্রণয়ে, 

ক র্ বক্রি র্মল্য য়ে ও ব স্তব য়ে  মরবীক্ষণ সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রি; 

• সাংমবমধবদ্ধ/স্ব য়ত্বে মসত/ঘেমে এবাং মবদেমে ঘর্ৌথ উদদ্য দগ (মবদেমে মবমেদয় দগ) মেমি বত ও  মরি মলত হ স  ত ল, ম মেক ও স্ব যে 

প্রমতে ে য  ে ও ব্যবয  ে  সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রি; 

• সরক মর ও ঘবসরক মর উদদ্য দগ মবদেমে মিমকৎসকদের ব াংল দেদে আগিে ও স্ব যে ঘসব  প্রে দের অনুিমত প্রে ে সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রি; 

• মবমেন্ন  র্ ব দয়র হ স  ত দল েে সাংখ্য  বৃমদ্ধসহ মিমকৎস  সুমবধ  সম্প্রস রদণর প্রস্ত ব  র্ ব দল িে  এবাং ঘবসরক মর 

হ স  ত ল/ম মেক/ড য় গদে মেক ঘসট র প্রমতে  ও  মরি লে র জন্য প্রণীত েীমতি ল র ব স্তব য়ে মেমিতকরণ সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রি; 

• ি েক সমি মের িয় সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রি; 

• ঘিমডদকল ঘব ড ব ও ঘ  ে িদে বি মবষদয় মবমেন্ন প্রস্ত ব ও অমেদর্ গ সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রি; 

• হজ্জ ব্যবয  ে  এবাং মবশ্ব ইজদতি সহ মবমেন্ন সি দবদে স্ব যে ও মিমকৎস  সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রি সিন্বয়; 

• স্ব যে খ দত সরক মর, ঘবসরক মর ও কল্য ণর্মলক প্রমতে দের অনুকূদল ববদেমেক ও সরক মর মেয়মিত এবাং একক লীে অনুে ে িঞ্জুর 

সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রি; 

• অে মু্বদলদির ি মহে  মেরূ ণ, সাংগ্রদহর  মরকল্পে  প্রণয়ে, মবতরণ এবাং ঘির িত সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রি; 

• ঘজন্ড র সাংমিি মবষদয় স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ খ দত েীমত মেধ ব রণ, কি ব  মরকল্পে  প্রণয়ে, ক র্ বক্রি ব স্তব য়ে ও  মরবীক্ষণ; 

• ঘজন্ড র সাংক্র ন্ত মবমেন্ন িন্ত্রণ লয় ও ে ত  সাংয সর্মদহর ক র্ বক্রি সিন্বয় স ধে এবাং এ মবষদয় মবমেন্ন আন্তজব মতক কি বসূমির আদল দক 

কি ব মরকল্পে  প্রণয়ে ও ব স্তব য়ে মেমিতকরণ; 

• প্রমতবন্ধী, প্রব সী, মুমিদর্ দ্ধ , বয়ি  এবাং অনুরূ  ঘক ে জেদগ মের ঘসব  প্রে দের ঘক্ষদত্র সরক র অনুদি মেত েীমতি ল  ব স্তব য়ে; 

• অধীেস্ত অমধে খ  ও ে খ সর্মহ মেয়মিত  মরেে বেসহ সকল ক র্ বক্রি ি েসেতে দব ও র্থ সিদয় সম্পদন্নর মবষদয় তে রমক ও 

সিন্বয়; 

• িন্ত্রণ লদয়র স মব বক ক র্ বসম্প েদে সমিবদক র্থ র্থ সহদর্ মগত  প্রে ে; 

 

সরক মর স্ব যে ব্যবয  ে -১ 

দুদর্ ব গক লীে ও দুদর্ ব গ উত্তর স্ব যে ঘসব  প্রে দের লদক্ষে ঔষধ স িগ্রী ও ঘিমডদকল েীি ঘপ্ররদণর ব্যবয  গ্রহণ, আ েক লীে স্ব যে ঘসব র 

মবষদয় েবে র্ধ্সসহ, ড য়মরয় , ঘডাংগু, এজি সহ অন্য ন্য মবষদয় জেগদণর সদিতেত র্মলক ক র্ বক্রি  মরি লে র মবষদয় ব্যবয  গ্রহণ, স্ব যে 

ও  মরব র কল্য ণ িন্ত্রণ লদয়র আওত ধীে সরক মর ঘিমডদকল কদলজ/হ স  ত লসর্মদহ স্ব যে ঘসব র ি ে উন্নয়দের লদক্ষে মেয়মিত 

 মরেে বেসহ আকমিক  মরেে বে এবাং ঘস ঘি ত দবক প্রদয় জেীয় ক র্ বক্রি গ্রহণ কর  হয় হ স  ত ল-১ অমধে খ  হদত। এছ ড়  এই 

অমধে খ য় মবমেন্ন মবদেষ ময়ত হ স  ত দল অম দজে সরবর দহর মবষদয় প্রদয় জেীয় ব্যবয  গ্রহণ কর  হয়।  

২০১৮-২০১৯ অথ মবেলর েরকাবর স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্াপিা-১ অমধে খ র েম্পাব ত উলেেলযাগ্য কায মক্রমঃ 

• “The Lunacy Act, 1912 (Act IV of 1912)” রবহতক্রলম ‘‘মািবেক স্বাস্থ্য আইি, ২০১৮’’ গত ১৪-১১-২০১৮ 

তাবরলে বাংোল শ সগলজলটর অবতবরক্ত েংখ্যায় ২০১৮ েলির ৬০ িং আইিরূলপ প্রকাবশত হলয়লে।  
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• ২০১৮-২০১৯ অথ ম বেলর রাজস্ব োলতর অথ ম িারা ৪৮টি এবং উন্নয়ি োলতর অথ ম হলত ৬৫টি েব মলমাট= ১১৩ টি এযামু্বলেি মাঠ 

পয মায়েহ বববভন্ন েরকাবর স্বাস্থ্য সেবা প্রবতষ্ঠালি েরবরাহ করা হলয়লে।   

• ২০১৮-২০১৯ অথ ম বেলর উন্নয়ি োলতর অথ ম িারা ৪৮টি জীপ গাড়ী মাঠ পয মায়েহ বববভন্ন েরকাবর স্বাস্থ্য সেবা প্রবতষ্ঠালি েরবরাহ 

করা হলয়লে।   

• আধুবিক ও মািেেত বিবকৎো সেবা বিবিত করার েলক্ষয ২০১৮-২০১৯ অথ ম বেলর হাইলটক সমবডলকে যন্ত্রপাবত েরবরালহর েলক্ষয 

বেএমএেবড’র অনুকূলে ৪১৭,৮৬,১৬,১৮১/- টাকা োড় করা হলয়লে।  

• েবিবােয় অংলশ ৩২৫২১০৫ (বিবকৎো ও শল্য বিবকৎো েরঞ্জামাব  েরবরাহ) সকালড বরাদ্দকৃত অথ ম হলত েরকাবর 

হােপাতােেমূলহর এমএেআর োমগ্রী েংগ্রলহর েলক্ষয শয্যা েংখ্যা ব্যবহালরর প্রকৃত হার অনুযায়ী ১৮০,৮৫,১২,৫৬৫/- টাকা বরাদ্দ 

স য়া হলয়লে।  

• মাঠ পয মালয়র েকে স্বাস্থ্য সেবা প্রবতষ্ঠালির প্রধািল র োলথ বিববঢ় সযাগালযাগ রাক্ষার েলক্ষয সটবেলফাি ডাইলরটরীর এযাপে বতরী 

করা হলয়লে।  

• স্বাস্থ্য সেবায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাবত বিয়বমত রক্ষণালবক্ষণপূব মক  ীর্ ম েময় ব্যবহার উপলযাগী রাোর েলক্ষয আবথ মক ও কাবরগবর শতম 

েম্ববেত  Comprehensive Maintenance Contract (CMC) গাইডোইি প্রণয়ি করা হলয়লে।  

• বিবকৎেকল র উপবস্থ্বত বিবিত করলত েকে েরকাবর সমবডলকে কলেজ হােপাতাে, ববলশোবয়ত হােপাতাে, সজো 

ে র/সজিালরে হােপাতাে এবং উপলজো স্বাস্থ্য কমলেলক্স বালয়ালমবট্রক হাবজরা িালু করা হলয়লে।  

• উপলজো পয মালয় Digital Referral System িালুর প্রলয়াজিীয় ব্যবস্থ্া গ্রহণ করার উলদ্যাগ গ্রহণ করা হলয়লে।  

 

ভববষ্যৎ কম মপবরকল্পিাঃ  

• আধুবিক বিবকৎো সেবা মালিান্নয়লির েলক্ষয স লশর প্রবতটি সজো ে লর অববস্থ্ত েরকাবর হােপাতালে ICU ও CCU  স্থ্াপি 

করা হলব।  

• ‘The Medical Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation) 

Ordinance, 1982’ রবহতক্রলম ‘স্বাস্থ্য সেবা ও সুরক্ষা আইি-২০১৯’ প্রণয়ি।    

• প্রবতটি ববভাগীয় শহলর অন্তত ১০০ শয্যার স্বয়ং েম্পূণ ম কযািার ও বকডবি বিবকৎো ব্যবস্থ্া িালু করা হলব।  

• সরফালরি পিবত িালু করা।  

• জিগলির স ারলগাড়ায় বিবকৎো সেবা েহজেভয করা। 

 

সরক মর স্ব যে ব্যবয  ে -২ 

হােপাতাে-২ শাো সথলক স্বাস্থ্য ও বিবকৎো ববেয়ক আইি, বববধ ও িীবতমাো প্রণয়ি ও বাস্তবায়ি পবরবীক্ষণ কায মাব  েম্পন্ন করা হয়। 

এোড়া হােপাতালের স্বায়ত্বশােি, হাপাতালের অন্ত:ববভাগ, ববহবব মভাগ িালুর অনুমবত াি, ইউজার বফ বিধ মারণ, এমএেআর ক্রয় েংক্রান্ত 

বালজট ববভাজিেহ বাস্তবায়ি, েমন্বয় ও মবিটবরং এবং হােপাতাে উন্নয়ি এবং প্রবতবন্ধী, প্রবােী, মুবক্তলযািা, বয়স্ক এবং অিরুপ 

জিলগাষ্ঠীর সেবা প্র ালির েলক্ষয িীবতমাো বাস্তবায়ি েংক্রান্ত কায মক্রম এই অবধশাোর কায মক্রমভুক্ত ববেয়। 

 

২০১৮-২০১৯ অথ মবেলর হ স  ত ল-২ অমধে খ র েম্পাব ত উলেেলযাগ্য কায মক্রমঃ 

• মহামান্য হাইলকালট মর বিল মশিা অনুযায়ী েড়ক-মহােড়ক বিম মালণ কাবরগবর ক্রটি, যািবাহি িোিলে অবিয়ম, িােলকর অ ক্ষতা, েড়ক 

মহােড়লক অববধভালব স্থ্াবপত হাট বাজার ও স্থ্াপিা, অববধ ও অযাবন্ত্রক যািবাহলির উপবস্থ্বত, জিেলিতিতার অভাব ও েড়ক 

মহােড়লক িোিে উপলযাগী বিরাপ  যািবাহলির অভালব িাগবরকগণ প্রবতবিয়ত েড়ক দূর্ মটিার বশকার হি। এ েকে দূর্ মটিায় আহত 

ব্যবক্ত যথােমলয় উপযুক্ত বিবকৎোর অভালব কম মক্ষমতা হাবরলয় সফলেি, ববকোঙ্গ বা পঙ্গুত্ববরণ কলরি এমিবক তাল র মৃতুযর 

আশংকাও থালক। এ সপ্রবক্ষলত Òজরুবর স্বাস্থ্য সেবা বিবিতকরণ ও েহায়তাকারীর সুরক্ষা প্র াি িীবতমাো-২০১৯” েংলশাধি করা 

হলয়লে। 

• মহাি স্বাধীিতা যুলি অংশগ্রহণকারী বীর মুবক্তলযািাল র স লশর েকে পয মালয়র েরকাবর হােপাতালে ববিামূলল্য বা স্বল্পমূলল্য বিবকৎো 

সুববধা প্র ালির েলক্ষয মুবক্তযুি ববেয়ক মন্ত্রণােয় এবং স্বাস্থ্য সেবা ববভাগ, স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােলয়র মলধ্য গত 

২২.০৭.২০১৮বরঃ তাবরলে  েমলঝাতা স্মারক স্বাক্ষবরত হলয়লে। েমলঝাতা স্মারলকর আলোলক কায মক্রম িেমাি রলয়লে। 
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সবেরকাবর স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্াপিা-১ ও ২ অবধশাো 

 

২০১৮-২০১৯ অথ মবেলর সবেরকাবর স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্াপিা-১ ও ২ শাোর েম্পাব ত উলেেলযাগ্য কায মক্রম 

• ঢাকা বশশু হােপাতাে আইিটি মবন্ত্র পবরে  ববভালগর আইি অনুববভালগর মতামলতর জন্য সপ্ররণ করা হলে বকছু েংলশাধিী ব লয় 

সফরত পাঠলিা হয়। পরবতীলত উক্ত েংলশাধিী েবন্নলবশি কলর মবন্ত্রপবরে  ববভালগ সপ্ররণ করা হলয়লে। মবন্ত্রপবরে  ববভালগর েভায় 

ঢাকা বশশু হােপাতালের পবরবলতম ব াংল দেে মেশু হ স  ত ল ও ইিবস্টটিউট আইি করার বেিান্ত গ্রহণ করা হলয়লে। 

• বাংোল শ সরডবক্রলেন্ট সোোইটি আইি-২০১৮ প্রণয়লির েলক্ষয তুেিামুেক বববরণী প্রস্তুলতর কাজ িেলে। তুেিামুেক বববরণীর কাজ 

েম্পন্ন হলে আইিটি মবন্ত্রপবরে  ববভালগর আইি অনুববভালগর মতামলতর জন্য সপ্ররণ করা হলব। 

• িেবত অথ মবেলর অথ মাৎ ২০১৮-২০১৯ অথ মবেলর ৪৬টি স্বায়ত্বশাবেত ও সবেরকাবর প্রবতষ্ঠালির অনুকূলে সমাট ১,৬১,০০০০০০০ 

(একশত একেবট্ট সকাটি)   বিয়বমত অনু াি প্র াি করা হলয়লে। 

• িেবত ২০১৮-২০১৯ অথ মবেলর এ োলত বরাদ্দ রাো হলয়লে ২২,০০,০০,০০০/- (বাইশ সকাটি) টাকা। এ অথ ম সথলক বেলেট হাট ম 

ফাউলন্ডশলি অথ মববভালগর েেবতক্রলম বরাদ্দ স য়া হলয়লে =৪,৯৪,৯৮,০০০/- (িার সকাটি চুরািব্বই েক্ষ আটািব্বই হাজার) টাকা, সশে 

ফবজোতুলন্নো মুবজব সমলমাবরয়াে সকবপলজ হােপাতাে, গাজীপুর সক প্র াি করা হলয়লে ১০,০০,০০,০০০/- ( শ সকাটি) টাকা এবং 

অববশি অলথ মর মলধ্য সবেরকাবর সেোলেবী েংস্থ্া (এিবজও)স র মালঝ  ববতরণ করা হলয়লে ৭,০৫,০০,০০০/- (োত সকাটি পাঁি েক্ষ) 

টাকা। অববশি ২,০০০/- (দুৃ্ই হাজার) টাকা েরকাবর সকাোগালর জমা প্র াি করা হলয়লে। 

 

মবিটবরং স্বাস্থ্য প্রবতষ্ঠাি 

 

২০১৮-২০১৯ অথ মবেলরর উলেেলযাগ্য কায মাবেী : 

 

• বালয়ালমবট্রক হাবজরা  ও মবিটবরং : ২৭.০১.২০১৯ তাবরলে  মািিীয় প্রধািমন্ত্রী স্বাস্থ্য  ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােয় পবর শ মলির 

েময় বিবকৎেকল র উপবস্থ্বত বিবিত করলত েকে স্তলরর হােপাতালে বালয়ালমবট্রক পিবত িালু করার বিল মশিা প্র াি কলরি । 

এত লপ্রবক্ষলত গত ২০.০২.২০১৯ বরঃ তাবরলে িং- ৪৫.১৪৩.০২২.০০.০০.০০১.২০১৫ (অংশ)-১৫৭ েংখ্যক স্বারলক ১৬ (লোে) 

ে স্য বববশি একটি মবিটবরং টীম গঠি করা হয় । স্বাস্থ্য সেবা প্রবতষ্ঠািেমুলহর কম মকতমা /কম মিারীল র কম মস্থ্লে উপবস্থ্বত 

বিবিতকরণ, স্বাস্থ্য সেবা প্র াি, েবজবিকে এবং Equipments ববেলয়  তথ্যাব  েংগ্রহ এবং এ েংক্রান্ত কায মকর ব্যবস্থ্া 

গ্রহলির জন্য গঠিত উক্ত কবমটির  কায মক্রম  িেমাি আলে । কবমটির ে স্যগণলক সজোেমূহ ভাগ কলর মবিটবরং এর  াবয়ত্ব 

প্র াি করা হলয়লে । েপ্তালহর বুধবালর কবমটি েভায় বমবেত হয় এবং কায মক্রম বাস্তবায়ি পয মালোিিা করা হয় । ইতযবেলর স লশর  

৫৬৭ টি স্বাস্থ্য প্রবতষ্ঠাি বালয়ালমবট্রক পিবতর োলথ েংযুক্ত  করা হলয়লে ।  বতমমালি স লশ বালয়ালমবট্রক হাবজরা েলন্তােজিক 

পয মালয়  উপিীত  হলয়লে ।   
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১.১১ িাবে মং ও বমডওয়াইফাবর অনুববভাগ 
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ে মস বাং ও মিডওয় ইফ মর অনুমবে গ 

এ অনুববভাগ সথলক িাবে মং ও বমডওয়াফাবর সেবা েংক্রান্ত যাবতীয় কম মকান্ড েম্পাব ত হয়। এ অনুববভাগ িাবে মং সেবা-১, িাবে মং সেবা-২ 

অবধশাো বিলয় গঠিত। এ অবধশাোর  াবয়লত্ব রলয়লেি একজি অবতবরক্ত েবিব। 

নার্ সিং অনুরিভাগের কর্ সকান্ড 
 

• নার্ সিং ্ারভসগ্র প্রথর্ শ্রেণীর কর্ সকর্সাগের নি-রনগ াে/পো ন/িেরি ্িংক্রান্ত কার্ সক্রর্;  

• নার্ সিং ্ারভসগ্র কর্ সকর্সাগের রির্ী  শ্রেণীর পগে নি-রনগ াে, পগোন্নরর্, শ্রপ্রষণ, এিিং রিগ ন্হ চাকুরর ব্যিস্থাপনা; 

• স্টাফ না্ স/র্রন র স্টাফ না্ সগের এডহক চাকরর রন রর্র্করণ এিিং র্গিকশন শ্রেড প্রোন ্িংক্রান্ত; 

• রনগ াে রিরির্ািা্হ নার্ সিং ও রর্ডও াইফারর রিষ ক রিরভন্ন আইন/রিরি প্রণ ন,  নীরর্র্ািা প্রণ ন, পর্ সাগিাচনা, ্িংগশািন ও 

িাস্তিা ন পররিীক্ষণ ্িংক্রান্ত কার্ সক্রর্; 

• নার্ সিং শ্র্িার র্ান উন্ন গন পররকল্পনা প্রণ ন, সূচক রনি সারণ এিিং র্া িাস্তিা গন প্ররশক্ষণ্হ ব্যিস্থাপনা কার্ সক্রর্; 

• নার্ সিং ্ারভস্ / রর্ডও াইফাররর পে কাঠাগর্া পর্ সাগিাচনা এিিং উন্ন ন খার্্হ ্কি শ্রেনীর নার্ সিং ও নন-নার্ সিং (নার্ সিং কগিজ 

ব্যরর্র্) পে সৃজন, স্থা ীকরণ, ্িংরক্ষণ ও স্থানান্তরকরণ রিষ ক ্ািংেঠরনক কার্ সক্রর্; 

• নার্ সিং ও রর্ডও াইফারর ্ারভসগ্ কর্ স ্ম্পােন ব্যিস্থাপনা্হ উত্তর্ কাগজর স্বীকৃরর্স্বরুপ রিরভন্ন শ্রেনীর না্ সগের পুরস্কার প্রোন 

এিিং কর্ স্ ম্পােন ব্যিস্থাপনা চালু ্িংক্রান্ত কার্ সক্রর্; 

• হজ্জ প্রশা্রনক টিগর্ না্ সগের অন্তর্ভ সরিকরণ এিিং শ্রপ্ররণ;  

• নার্ সিং ্ারভসগ্র ১র্ শ্রেণীর কর্ সকর্সাগের রিভােী  র্ার্িা ও আপীি ্িংক্রান্ত রিষ ারে। নার্ সিং ্ারভসগ্র রির্ী  শ্রেরণর 

কর্ সকর্সা/কর্ সচারীগের রিরুগে োগ রকৃর্ রিভােী  র্ার্িার আপীি পররচািনা ্িংক্রান্ত; 

 

িাবে মং অবধশাো-১ ও ২ 

 

রিদ্যর্ান জনিিঃ অরর্ররি ্রচি (নার্ সিং ও রর্ডও াইফারর) অনুরিভােঃ ০৩ জন,  নার্ সিং শ্র্িা-১ শাখাঃ ০৪ জন, নার্ সিং শ্র্িা-

২ শাখাঃ ০৩ জন শ্রর্াট- ১০ জন 

 

২০১৮-২০১৯ অথ সিছগরর (০১ জুিাই ২০১৮ শ্রথগক ৩০ জুন ২০১৯ পর্ সন্ত) ্ম্পারের্ উগেখগর্াগ্য কার্ সািরি/্াফল্যঃ 

• শ্রেগশর রিরভন্ন হা্পার্াি/স্বাস্থয প্ররর্ষ্ঠাগন শূন্য এিিং নিসৃজনকৃর্ পগে ৫১০০ জন র্রন র স্টাফ  না্ স রনগ াে করা হগ গছ; 

•  ৫৫০ জন রর্ডও াইফ রনগ াে;  

• ২  শ্রেরণর ২৩৮ জন স্টাফ না্ সগক র্গিকশন শ্রেড প্রোন; 

• ২৬৩ জন ১০র্ শ্রেডভুি নার্ সিং কর্ সকর্সাগক ৯র্ শ্রেগড পগোন্নরর্ প্রোন; 

• শ্রডঙ্গু শ্ররাগের জরুরর শ্র্িা প্রোগনর উগেগে ৩৬০ জন নার্ সিং কর্ সকর্সাগক রিরভন্ন হা্পার্াগি ্িংযুরিগর্ ন্যস্ত। 
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১.১২ উন্নয়ি অনুববভাগ 
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উন্নয়ি অনুববভাগ 

 

স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ িন্ত্রণ লদয়র উন্নয়ে অনুমবে দগর ে ময়দত্ব রদয়দছে একজে অমতমরি সমিব। তোঁর অধীদে রদয়দছ ০২ টি অমধে খ  

এবাং ০৫ টি ে খ । এ অনুমবে দগর ০২টি অমধে খ  র্থ ক্রদি- ক্রয় ও সাংগ্রহ অমধে খ  এবাং উন্নয়ে অমধে খ ; ০৫টি ে খ  র্থ ক্রদি মেি ব ণ, ঘির িত ও 

রক্ষণ দবক্ষণ, ক্রয় ও সাংগ্রহ-১ ও ২ এবাং মসমবএিই ে খ  রদয়দছ। 

 

উন্নয়ি অনুববভালগর গুরুত্বপূণ ম কায মাববেঃ 

➢ স্ব যে ও জেসাংখ্য  খ দতর ঘেৌত অবক ঠ দি  মেি ব ণ, সম্প্রস রণ ও সাংরক্ষণ সাংক্র ন্ত  েীমতি ল  প্রণয়ে এবাং মেি ব ণ, সম্প্রস রণ 

ও সাংি র সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রি  ব স্তব য়ে; 

➢ জ তীয় সাংসদে মেি ব ণ ও সাংগ্রহ সাংক্র ন্ত উত্থ ম ত মবষদয় তথ্য প্রে ে ি েেীয় প্রধ েিন্ত্রীর প্রমতশ্রুমত ও জ তীয়  অথ বনেমতক 

 মরষদের মেব ব হী  কমিটির মসদ্ধ ন্ত ব স্তব য়ে,  মরবীক্ষণ ও সিন্বয় মেমিতকরণ; 

➢ PPA-2006 ও PPR-2008 এর আওত য় স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ খ দতর উন্নয়ে খ দতর সাংগ্রহ ক র্ বক্রি ব স্তব য়ে ও 

তে রকী; 

➢ PPA-2006 ও PPR-2008 এর আওত য় মবমেন্ন ের ত্র র্মল্য য়ে ও  র্ ব দল িে  সাংক্র ন্ত কমিটি গঠে, গঠিত কমিটিসর্মদহর 

সু  মরে  র্ ব দল িে  ঃ ব বক প্রে সমেক/আমথ বক অনুদি েদের জন্য প্রমক্রয় করণ; 

➢ স্ব যে য  ে  মেি ব ণ, সম্প্রস রণ ও ঘির িত এবাং ক্রয় ও সাংগ্রহ সাংক্র ন্ত তথ্য সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ, প্রমতদবেে প্রস্তত ও সাংমিি েপ্তদর 

ঘপ্ররণ মেমিতকরণ; 

➢ র জস্বব দজদের আওত য় স্ব স্হহে স্হহ  ে র সম্প্রস রণ, ঘির িত ও রক্ষণ দবক্ষণ ক র্ বক্রি  মরি লে র জন্য আমথ বক/প্রে সমেক 

অনুদি েে প্রমক্রয় করণ; 

➢ উন্নয়ে প্রকল্প/কি বসূমি সাংমিি   র িে বক মেদয় গ এবাং  র িে বক ঘসব  সাংক্র ন্ত মবষয় প্রমক্রয় করণ ও সম্প েে; 

➢ স র দেদে স্ব যে স্হহ  ে সর্মদহর মেি ব ণ, ঘির িত ও রক্ষণ দবক্ষণ ক জ তে রকী ও ব স্তব য়ে অগ্রগমত  মরেে বে ও  মরবীক্ষণ; 

➢ Capacity Building Monitoring and Evaluation সাংক্র ন্ত সকল ক র্ বক্রি; 

➢ PLMC - এর ক র্ বক্রি সম্প েদে ঘেমে ও মবদেমে  র িে বক মেদয় গ ও ত দের ক র্ বক্রি সিন্বয়; 

➢ অধীেয অমধে খ  ও ে খ সিঃ হ মেয়মিত  মরেে বেসহ ক র্ বক্রি ি েসেতে দব ও র্থ সিদয় সম্পদন্নর মবষদয় তে রমক ও 

সিন্বয়; 

    

বিম মাণ অবধশাো : 
 

২০১৮-২০১৯ অথ মবেলরর েম্পাব ত উলেখ্যলযাগ্য কায মাববে / োফল্যঃ  
 

েবমেদয় গ : 

• স্ব যে প্রদকৌেলী অমধেপ্তদরর সহক রী প্রদকৌেলী (পুর)  দে ৩১ জে, সহক রী প্রদকৌেলী (তমড়ৎ)  দে ৩ জে, উ -সহক রী 

প্রদকৌেলী (পুর)  দে ১৯ জে, উ -সহক রী প্রদকৌেলী (তমড়ৎ)  দে ৩ জেদক মেদয় গ প্রে ে কর  হদয়দছ। 
 

 দে ন্নমত : 

• স্ব যে প্রদকৌেলী অমধেপ্তদরর তত্ত্ব বধ য়ক প্রদকৌেলী  দে ৪ জে, স্ব যে প্রদকৌেলী অমধেপ্তদরর মেব ব হী প্রদকৌেলী (পুর)  দে ৪ জে 

এবাং সহক রী প্রধ ে য মত  দে ১ জদেদক  দে ন্নমত প্রে ে কর  হদয়দছ। 
 

 েসৃজে : 

• ‘স্ব যে প্রদকৌেল অমধেপ্তর’’ এর মবদ্যি ে  দের অমতমরি ৪২৪টি  ে সৃজে কর  হদয়দছ। 
 

েত্যে মেি ব দণর ের ত্র র্মল্য য়ে প্রমতদবেে অনুদি েোঃ 

• ম্য েস  ৪টি 

• আইএইিটি ৩টি 

• ে মস বাং কদলজ ১টি 

• উ দজল  স্ব যে কদি   ৫০ ঘথদক ১০০ েে  ১টি 

• স্ব যে প্রদকৌেল অমধেপ্তর ঘথদক উ দজল  স্ব যে কিদ  , ইউমেয় স্ব যে ঘক , ইউমেয়ে স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ ঘক , 

কমিউমেটি ম মেক, ১০ েে  মবমেি ি  ও মেশু কল্য ণ ঘক  মেি ব দণর মবস্ত মরত তথ্য পৃথকে দব ঘপ্ররণ কর  হদল । 
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• গণপূতব অমধেপ্তর অমধেপ্তর ঘথদক ঘিমডদকল কদলজ, ঘিমডদকল কদলজ হ স  ত ল, মবদেষ ময়ত হ স  ত ল, ঘজল  সের 

হ স  ত ল মেি ব দণর মবস্ত মরত তথ্য পৃথকে দব ঘপ্ররণ কর  হদল । 

 

২০১৮-২০১৯ অথ মবেলরর (০১ জুোই ২০১৮ সথলক ৩০ জুি ২০১৯ পয মন্ত) েমাপ্ত প্রকলল্পর তাবেকাঃ 

❖ স্ব যে প্রদকৌেল অমধেপ্তর (পৃে  োং---) 

❖ গণপূতব অমধেপ্তর (পৃে  োং----) 
 

িেমাি প্রকলল্পর তাবেকা 

❖ স্ব যে প্রদকৌেল অমধেপ্তর (পৃে  োং---) 

❖ গণপূতব অমধেপ্তর (পৃে  োং---) 
 

আগামী ব লির পবরকল্পিাঃ 

 স্ব যে ঘসব  জেগদণর ঘেৌড়দগ ড় য় ঘ ৌদছ মেদত বতবি ে সরক র তথ  স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ িন্ত্রণ লয় মেরলস ক জ কদর স্ব যে 

খ দত গত ৯ বছদর প্রভূত উন্নয়ে স ধে কদরদছ। স্ব যে খ তদক আরও এমগদয় মেদত স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ িন্ত্রণ লয় ৪থ ব স্ব যে, জেসাংখ্য  

ও পুমি ঘসক্টর ঘপ্র গ্র ি এর (৪থ ব এইিম এেএসম ) মফমজকে ল ফে মসমলটিজ ঘডদেল দিট (ম এফমড) েীষ বক অ  দরেে ল   দের আওত য় 

ওয় ড ব  র্ ব য় ঘথদক জ তীয়  র্ ব দয় ি েসেত স্ব যে অবক ঠ দি  মেি ব ণ, পুোঃমেি ব ণ, ি েউন্নীতকরণ, হ স  ত দলর েে  সাংখ্য  বৃমদ্ধ, 

েবরু  য়ে, ঘির িত ও সাংষ্ক র ক জ ব স্তব য়দের জন্য ১১৬৭৬২৬.০১ লক্ষ ে ক র  মরকল্পে  গ্রহণ কর  হদয়দছ, র্ র ব স্তব য়েক ল 

জ নুয় রী’২০১৭ মরাঃ হদত জুে’২০২২মরাঃ  র্ বন্ত। উি  মরকল্পে য় অন্তভু বি প্রধ ে প্রধ ে ক জসর্মহ মেম্নরূ াঃ 

o   ৫০ েে র উ দজল  স্ব যে কিদ   মেি ব ণ-১০টি 

o   ৩১ েে র হ স  ত ল মেি ব ণ-০২টি 

o   ২০ েে র হ স  ত ল মেি ব ণ-০৫টি 

o   ১০ েে র ি  ও মেশু কল্য ণ ঘক  মেি ব ণ-৫৯টি 

o   ২০ েে র ি  ও মেশু কল্য ণ ঘক  মেি ব ণ-০১টি 

o   ১০০ েে র মেশু হ স  ত ল মেি ব ণ-০২টি 

o   ইউমেয়ে স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ ঘক  মেি ব ণ ২০০টি 

o   ইেমেটিউে অব ঘহলথ ঘেকদে লমজ (আইএইিটি) মেি ব ণ-১০টি 

o   ঘিমডদকল এে মসসদেট ঘরমোং স্কুল(ম্য েস) মেি ব ণ-০৮টি 

o    মরব র  কল্য ণ  মরেমে বক  ঘরমোং ইেমিটিউে(এফডমিউমেটিআই)-০৫টি 

o   ে মস বাং কদলজ মেি ব ণ-০৪টি 

o   ে মস বাং ইেমেটিউে মেি ব ণ-০২টি 

o   মেদ  ে ব েবে মেি ব ণ - ০১ টি 

o   আইম এইিএে েবে মেি ব ণ - ০১টি 

o   স্ব যে প্রদকৌেল অমধেপ্তর (এইিইমড) েবে মেি ব ণ - ০১টি 

o   ঘজে দরল হ স  ত ল এবাং রি  ঘসট র মেি ব ণ - ০২টি 

o   কমিউমেটি ম মেক মেি ব ণ - ১০২৯ টি 

o   মবে গীয়  মরি লক স্ব যে অমফস মেি ব ণ - ০২ টি 

o   মবে গীয়  মরব র  মরকল্পে  অমফস মেি ব ণ-০১টি  
o   উ - মরি লক,  মরব র  মরকল্পে  অমফস মেি ব ণ-৩০টি 

o   উ দজল  ঘি রসহ  মরব র  মরকল্পে  কি বকতব র অমফস মেি ব ণ-১০০টি 

o   স্ব যে প্রদকৌেল অমধেপ্তর (এইিইমড) এর স দকবল অমফস ও মবে গীয় অমফস মেি ব ণ-০১টি 

o   স্ব যে প্রদকৌেল অমধেপ্তর (এইিইমড) এর স দকবল অমফস ও মবে গীয় অমফস সম্প্রস রণ -০২টি 

o   স্ব যে প্রদকৌেল অমধেপ্তর (এইিইমড) এর মবে গীয় অমফস মেি ব ণ-০৩টি 

o   স্ব যে প্রদকৌেল অমধেপ্তর (এইিইমড) এর সহক রী  প্রদকৌেলীর অমফস মেি ব ণ-০২টি 

o   স্ব যে ও  মরব র  মরকল্পে  য  ে র সীি ে  প্র িীর মেি ব ণ-৪৯৫টি 

o   কুমিে  ঘিমডদকল কদলজ এর ডরদিেমর মেি ব ণ- 
o   কুমিে  ঘিমডদকল কদলজ হ স  ত ল এর আইদস দলেে  ইউমেে মেি ব ণ-০১টি 

o   রাংপুর ঘিমডদকল কদলজ হ স  ত ল এর আইদস দলেে ইউমেে মেি ব ণ-০১টি 

o   মসমেল স জবে  এর অমফস মেি ব ণ-০৯টি 
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o   মেশু হ স  ত ল মেি ব ণ-০৫টি 

o   জ তীয় রি সঞ্চ লে ঘক  মেি ব ণ-০১টি 

o   কুমড়গ্র ি ঘজল য় মবদেষ ময়ত হ স  ত ল মেি ব ণ-০১টি 

o   ঢ ক  মফমজওদথর ম  কদলজ মেি ব ণ-১টি 

o    মরব র  মরকল্পে  মবে দগর আঞ্চমলক  ন্য গ র -০১টি  এবাং ঘক ীয়  ন্য গ র-০১টি 

o   কমিউমেটি ম মেক পুোঃ মেি ব ণ -২০০০টি 

o   ইউমেয়ে স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ ঘক  পুোঃ মেি ব ণ -১০০টি 

o   উ দজল  স্ব যে কিদ   পুোঃ মেি ব ণ-২০টি 

o   উ দজল  স্ব যে কিদ   এর মরিদডমলাং এবাং সাংি র ক জ-৩৪টি  

o   মবমেন্ন স্ব যে ও  মরব র  কল্য ণ অবক ঠ দি  মেি ব ণ, সম্প্রস রণ ও েবরু  য়ে এর ক জ ১৩৬টি 

o   মবমেন্ন স্ব যে ও  মরব র  কল্য ণ অবক ঠ দি র ঘির িত ক জ ৮০০০টি 

o   আঞ্চমলক   ন্য গ দরর মরিদডমলাং ক জ-২১টি 

o   িহ খ লীয  স্ব যে েবদের উদ্ধবর্মখী সম্প্রস রে ক জ-০১টি 

o   ইউমেয়ে স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ ঘক  উন্নীতকরণ ক জ-৫০টি 

o   উ দজল  স্ব যে কিদ  দক ২০/৩১ হদত ৫০ েে য় উন্নীতকরণ-৪৫টি 

o   উ দজল  স্ব যে কিদ  দক ১০ হদত ৫০ েে য় উন্নীতকরণ-০৫টি  

o   উ দজল  স্ব যে কিদ  দক ৫০ হদত ১০০ েে য় উন্নীতকরণ-০৪টি 

o   এফডমিউমেটিআই উন্নীতকরণ-০৭টি 

o   ঘজল  হ স  ত লদক ১০০ হদত ২৫০ েে য় উন্নীতকরণ-৩৫টি 

o   ঘিমডদকল কদলজ হ স  ত লদক উন্নীতকরণ-০৮টি  

o   ঘিমডদকল কদলজদক উন্নীতকরণ-০৮টি 

o   ঘিমডদকল হ স  ত ল এর পুরুষ ও িমহল  ঘহ দেল মেি ব ণ-০৩টি 

o   ঘিমডদকল কদলজ হ স  ত ল এর এক দডমিক েবে মেি বণ-০২টি 

o   মবদেষ ময়ত ইেমেটিউে/হ স  ত ল-১৩টি 

o   স ে রয ব াংল দেে ইেমেটিউে অব ঘহলথ্ ম্য দেজদিট-০১টি 

o   এইিম এেএসমডম  এর অবমেি ক জ-৬১০টি 

 

সমরামত ও রক্ষণালবক্ষণ অবধশাো 

 

২০১৭-২০১৮ অথ ম বেলর সমরামত ও রক্ষণালবক্ষণ অবধশাোর েম্পাব ত উলেেলযাগ্য কায মাবেীঃ 

স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর আওতাধীি গণপূতম অবধ প্তর ও স্বাস্থ্য প্রলকৌশে অবধ প্তলরর মাধ্যলম বাস্তবায়িলযাগ্য ২০১৮-২০১৯ অথ ম বেলরর রাজস্ব 

বালজলটর আওতায় অন্যান্য ভবি ও স্থ্াপিা সমরামত ও েংরক্ষণ োলত ১জুোই ২০১৮ হলত ৩০ জুি ২০১৯ পয মন্ত কায মাববে েম্পবকমত বাবে মক 

প্রবতলব ি বিলম্নাক্ত েলক বিল মশক্রলম সপ্ররণ করা হলো। 
 

 

গণপূতম অবধ প্তর  

অথ ম বের বালজট বরাদ্দকৃত অলথ মর 

পবরমাি 

কালজর েংখ্যা অনুলমা ি ও ব্যয় 

মঞ্জুবরকৃত অলথ মর 

পবরমাণ 

মন্তব্য 

২০১৮-২০১৯ ৭৫০০.০০ েক্ষ টাকা ১২৯৭টি কাজ ৭৫০০.০০ েক্ষ টাকা সমবডলকে কলেজ হােপাতাে, ে র 

হােপাতাে, সজিালরে হােপাতাে, 

ববলশোবয়ত হােপাতাে, বেবভে োজমি 

অবফে, ১০০শয্যা হােপাতাে-েহ 

তল াধ্বম শয্যা বববশি হােপাতাে এর 

অনুকূলে বরাদ্দ প্র াি করা হলয়লে। 

সমাট ৭৫০০.০০ েক্ষ টাকা ১২৯৭টি কাজ ৭৫০০.০০ েক্ষ টাকা  

 

 

 

স্বাস্থ্য প্রলকৌশে অবধ প্তর  
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অথ ম বের বালজট বরাদ্দকৃত অলথ মর 

পবরমাি 

কালজর েংখ্যা অনুলমা ি ও ব্যয় 

মঞ্জুবরকৃত অলথ মর 

পবরমাণ 

মন্তব্য 

২০১৮-২০১৯ ১০১০০.০০ েক্ষ টাকা ৯৫৭টি কাজ ৮৪৯০.০০ েক্ষ টাকা সমবডলকে কলেজ হােপাতাে,  বেবভে 

োজমি অবফে, ১০০শয্যা হােপাতাে-

েহ ত বিম্ন বববভন্ন  স্বাস্থ্য স্থ্াপিা এর 

অনুকূলে বরাদ্দ প্র াি করা হলয়লে। 

 ৩৪৯টি কাজ ৮৮৬.২৫ েক্ষ টাকা 

৪টি কাজ ১২৩.৭৪ েক্ষ টাকা 

১৯টি বডবভশলির 

ব িবিি সমরামত 

োলত 

৬০০.০০েক্ষ টাকা 

সমাট ১০১০০.০০ েক্ষ টাকা ১৩১০টি কাজ ১০০৯৯.৯৯ েক্ষ টাকা  

 

ক্রয় ও েংগ্রহ শাখাাঃ 

          স্বাস্হহয সেবা ববভালগর ক্রয় ও েংগ্রহ শাো হলত স্বাস্হহয সেবা োলতর পণ্য, কায্যম ও সেবা ক্রয় ও েংগ্রহ কায মক্রম বাস্তবায়ি ত ারবক 

করা হয়। ক্রয় ও েংগ্রহ শাো এইিবপএিএেবপ এর আওতাধীি ১৯টি অপালরশিাে েযাি এবং ২২টি উন্নয়ি প্রকলল্পর  বপবপএ, ২০০৬, 

বপবপআর, ২০০৮ অনুযায়ী অপালরশিাে েযাি/ প্রকল্পেমূলহর এবডবপ বরালদ্দর আওতায় প্রশােবিক ও আবথ মক ক্ষমতা অপ মিাল শ-২০১৫ 

অনুযায়ী ব্যয় মঞ্জুবর প্র াি করা হয়। 

 

ক্রয় ও েংগ্রহ শাোর েম্পাব ত উলেেলযাগ্য কায মাবেী:  

 

১। স্বাস্হহয সেবা ববভালগর আওতায় বাস্তবায়িাধীি ১৯টি ওবপর বজওবব (উন্নয়ি) এবং আরবপএ (বজওবব) োলতর প্রবকউরলমন্ট েযাি 

(গুডে/োবভমলেে/প্রবশক্ষণ) এর প্রশােবিক অনুলমা ি 

২। স্বাস্হহয সেবা ববভালগর আওতায় বাস্তবায়িাধীি ৮টি প্রকলল্পর যন্ত্রপাবত/আেবাবপত্র/ সেবা ক্রলয়র প্রশােবিক অনুলমা ি। 

৩।  কলণ মে মালেক সমবডলকে কলেজ  ও ২৫০ শয্যা বববশি হােপাতাে স্হহাপি প্রকল্প, মাবিকগঞ্জ এর জন্য ৫টি প্যালকলজর আওতায়  

(৭৯২০.৭১+ ১৬৪১.২৩)= ৯৫৬১.৯৪  েক্ষ টাকার যন্ত্রপাবত ক্রলয়র প্রশােবিক অনুলমা ি 

৫।  শহী  মিসুর আেী সমবডলকে কলেজ ও ৫০০ শয্যা বববশি হােপাতাে, বেরাজগঞ্জ এর জন্য ৫টি প্যালকলজর আওতায়  ৭১০০.০০ 

েক্ষ টাকার যন্ত্রপাবত ক্রলয়র প্রশােবিক অনুলমা ি 

৬।  সশে হাবেিা সমবডলকে কলেজ ও হােপাতাে, টাংগাইে এর জন্য ২টি প্যালকলজর আওতায়  ২৪০০.০০ েক্ষ টাকার যন্ত্রপাবত ক্রলয়র 

প্রশােবিক অনুলমা ি 

৭।  জামােপুর সমবডলকে কলেজ ও িাবে মং ইিঃ স্হহাপি প্রকল্প, জামােপুর এর জন্য ২৪০২.৩৩ েক্ষ টাকার যন্ত্রপাবত ও আেবাবপত্র 

ক্রলয়র প্রশােবিক অনুলমা ি 

৮। জাতীয় অথ মলপবডক হােপাতাে ও পুিব মােি প্রবতষ্ঠাি (বিলটার) প্রকলল্পর অবক্সলজি সজিালরশি েযাি ও অলটালমশি ক্রলয়র জন্য 

১২১০.০০ েক্ষ  টাকার প্রশােবিক অনুলমা ি। 

৯। এস্টাববেশলমন্ট অব ন্যািশাে ইিবস্টটিউট অব ল্যাবলরটবর সমবডবেি এন্ড সরফালরে সেন্টার স্হহাপি প্রকলল্পর এর জন্য ১২টি প্যালকলজর 

আওতায় ৪৬৩৫.০০ েক্ষ টাকার যন্ত্রপাবত ক্রলয়র প্রশােবিক অনুলমা ি 

১০। ৮টি ববভাগীয় সমবডলকে কলেজ ও হােপাতালের ইলমবজং ব্যবস্হহাপিা উন্নীতকরণ প্রকলল্পর কিোেটিং ফাম ম বিলয়ালগর জন্য  

৭৫৪৩.০৩ েক্ষ টাকার আবথ মক ব্যয় মঞ্জুবর প্র াি। 

১১। ন্যাশিাে ইিবস্টটিউট অব ডাইলজবিভ বরোি ম এন্ড হােপাতাে স্হহাপি প্রকলল্পর জন্য ৬৩টি আইলটলমর পণ্য োমগ্রী ক্রলয়র জন্য 

১০৯.৭১ েক্ষ টাকার প্রশােবিক অনুলমা ি 

১২। বেববএইিবে ওবপর আওতায় উপলজো স্বাস্হহয কমলেক্সেমূলহ ব্যবহালরর জন্য ইবডবেএে হলত ৮৬ (বেয়াবশ) প্রকার ঔেলধর মূল্য বাব  

৩৫,৪৭,৩৭,৯৫৩.৪০ (পঁয়বত্রশ সকাটি োতিবেশ েক্ষ োঁইবত্রশ হাজার িয়শত সতপান্ন টাকা িবেশ পঁয়ো)  টাকার ব্যয় মঞ্জুবর প্র াি 

১৩। বেববএইিবে ওবপর আওতায় কবমউবিটি বিবিলকর জন্য ২৭ (োতাশ) প্রকার ঔেলধর মূল্য বাব  

(৪৯,৯৭,৪৯,৩৭০.৩৮+৫০,০২,১৬,৯১১.৩৭+ ২৮,৯৯,৮২,৯৬৯.৬৪৬ )=৮৪০,১৭৪,৮১৮.৩৯৬ টাকার ব্যয় মঞ্জুবর প্র াি 

 

 

১৪। বেববএইিবে ওবপর আওতায় কবমউবিটি বিবিলক ব্যবহালরর জন্য ইবডবেএে হলত ২৭ প্রকার ঔেধ েম্ববেত ৪৬৭৭৫ কাটু মি ঔেধ 

৮০,৯৯,৭১,৪৭৬.৭৫ ( আবশ সকাটি বিরািব্বই েক্ষ একাির হাজার িারশত বেয়াির টাকা পিাির পয়ো)  টাকায় ক্রলয়র 

প্রশােবিক অনুলমা ি 
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১৫। বেববএইিবে ওবপর আওতায় ২৯৫টি ক্রে কাবি সভবহকে, ২৮টি সরাড এযামু্বলেি এবং ১০টি সিৌ-এযামু্বলেি ক্রলয়র প্রশােবিক 

অনুলমা ি 

 

 

বেএমএেবডর প্যালকজ ক্রয়: 

 

১। বেএমএেবড’র প্যালকজ িং-এইিএেএম-১৮২২ এর মাধ্যলম ২৭,৬৫,২২,৯০৫.০০ টাকার এমআরআই সমবশি ক্রলয়র ব্যয় মঞ্জুবর 

প্র াি 

২। বেএমএেবড’র প্যালকজ িং-বজবড-১৮১১ এর মাধ্যলম ২৫,৬৪,৮৩,৩০০.০০ টাকার ল্যাপটপ কবম্পউটার ক্রলয়র ব্যয় মঞ্জুবর প্র াি 

৩। বেএমএেবড’র প্যালকজ িং-বজবড-১৮১১ এর মাধ্যলম ৩,৮৪,৫৭,৪৯৫.০০ টাকার ল্যাপটপ কবম্পউটার ক্রলয়র ব্যয় মঞ্জুবর প্র াি 

৪। বেএমএেবড’র প্যালকজ িং-এইিএেএম-১৮২৩ এর মাধ্যলম ২৯,৪২,০৭,০০০.০০ টাকার স্কযাি সমবশি ক্রলয়র ব্যয় মঞ্জুবর প্র াি 

৫। বেএমএেবড’র প্যালকজ িং-এইিএেএম-১৮০৬ এর মাধ্যলম ৯,৯৮,৭৯,৫১২.৫০ টাকার এিাোইজার ইর্কপলমন্ট ক্রলয়র ব্যয় মঞ্জুবর 

প্র াি 

৬। বেএমএেবড’র প্যালকজ িং-এইিএেএম-১৮০৬ এর (েট-২) মাধ্যলম ৫,৮৮,৪৮,৯৫০.০০ টাকার এিাোইজার ইর্কপলমন্ট  ক্রলয়র 

ব্যয় মঞ্জুবর প্র াি 

৭। বেএমএেবড’র প্যালকজ িং-বজ-১৮৪১ এর  (েট-১, েট-২, েট-৩) মাধ্যলম ১৬৮,৭৮,৫১,০০০.০০ টাকার যন্ত্রপাবত ক্রলয়র ব্যয় 

মঞ্জুবর প্র াি 

৮। বেএমএেবড’র প্যালকজ িং-বজ-১৮০১ এর মাধ্যলম ২১,৭৩,০০,০০০.০০ টাকার এযামু্বলেি ক্রলয়র ব্যয় মঞ্জুবর প্র াি 

৯। বেএমএেবড’র প্যালকজ িং-এইিএেএম-১৮১৫ এর (েট-১ এবং েট-২) মাধ্যলম ১৪,৮৮,০০০.০০ টাকার এিাোইজার ইর্কপলমন্ট  

ক্রলয়র ব্যয় মঞ্জুবর প্র াি 

 

wmweGgB শাখা 
 

বেববএমই শাোর কায মাবেী 

▪ Gwcmg~‡ni ev Í̄em¤§Z G¨v‡mm‡g›U Gi j‡ÿ¨ †UKwbK¨vj mnvqZv cÖ`vb Kiv I mgš̂q Kiv; 

▪ AbjvBb cÖwKDi‡g›U g¨v‡bR‡g›U I UªvwKs wm‡÷g (mvcøvB †PBb g¨vbR‡g›U ‡cvU©vj/cÖwKDi‡g›U g¨v‡bR‡g›U †cvU©vj) 

cwiexÿY Kiv I ¯̂v¯’̈  †mev wefv‡Mi AwZwi³ mwPe (Dbœqb) Gi wbKU nvjbvMv` Z_¨ I mgš̂q mvab Kiv; 

▪ ‡cÖvWv± K¨vUvjM ˆZwi Ges nvjbvMv`KiY; 

▪ ev‡qv‡gwW‡Kj BKzBc‡g›Umn g~j wPwKrmv mvgMÖx µ‡qi Rb¨ †¯úwmwd‡Kkb ‰Zwi I nvjbvMv` Gi wbwgË wbwgD Gi mv‡_ 

mgš̂q mvab; 

o cÖwZ‡e`b †ck I g~j¨vqb Kivi D‡Ï‡k¨ µq Kvh©µ‡gi mv‡_ hy³ mKj `ßi/ms¯’vmg~‡ni Rb¨ GKwU gwbUwis GÛ 

Bf¨vjy‡qkb †d«gIqvK© ˆZwiKiY; 

▪ ¯v̂ ’̄¨ †mev wefv‡Mi Rb¨ GKwU Kw¤úª‡nbwmf ev‡qv‡gwW‡Kj BKzBc‡g›U µq, ¯’vcb I iÿYv‡eÿY bxwZgvjv ˆZwii KvR 

mgš̂q Kiv; 

▪ µq e¨e¯’vcbvi Rb¨ µq Kvh©µ‡gi mv‡_ hy³ `ßi/ms¯’vmg~n KZ©„K cÖvß †UKwbK¨vj civgk© Ges mnvqZv cvIqvi 

†ÿÎ¸‡jv mgš̂q Kiv; 

▪ ¯v̂ ’̄¨ †mev wefv‡Mi µq e¨e¯’vcbvi †KŠkjMZ cwiíbvi wi¯‹ G¨v‡mm‡g›U I wgwU‡Mkb cwigvc‡Ki Dcv`vb¸‡jv wbwðZ 

Kiv; 

▪ ¯v̂ ’̄̈  †mev wefv‡Mi Rb¨ wcwcG-2006, wcwcAvi-2008 Ges †W‡fjc‡g›U cvU©bvi (wWwc) Gi wb‡ ©̀kbv †gvZv‡eK mvcøvB 

†PBb †g‡bR‡g›U msµvšÍ wewea g¨vbyqvj ˆZwii D‡`¨vM M ÖnY Kiv; 

▪ cY¨, KvR, †mev I B-wRwc c×wZi gva¨‡g µq msµvšÍ jwRw÷K g¨v‡bR‡g›U Gi mv‡_ mswkøó Kg©KZ©v‡`i cÖwkÿY 

cwiKíbv I K¨vwiKzjvg ˆZwi Ges cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v MÖnY; 

▪ ÷K-AvDU Gov‡bvi D‡Ï‡k¨ mvcøvB †PBb g¨v‡bR‡g›U †cwU©vj Gi jwRw÷K g¨v‡bR‡g›U Bbdi‡gkb Ges µq Kvh©µ‡gi 

mv‡_ hy³ `ßi/ms¯’vmg~n KZ©„K M„nxZ ms‡kvab KvR cwiexÿY Kiv; 

▪ Awa`ßi I µq Kvh©µ‡gi mv‡_ hy³ `ßi/ms¯’vmg~‡ni miKvix wewagvjv Abyhvqx A‡K‡Rv I evwZj ª̀e¨vw` wb®úwZi mgš̂q 

mvab Kiv; 

▪ Kb‡Wg‡bkb MvBW jvBb cÖ ‘̄ZKi‡Y D‡`¨vM MÖnY; 
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▪ wcGjGgwmÕi gva¨‡g gš¿bvjqmn wewfbœ µqKvix cÖwZôv‡bi Kg©KZ©v‡`i cÖwKDi‡g›U msµvšÍ wewfbœ cÖwkÿ‡bi Av‡qvRb 

Kiv; 

▪ kvLv KZ©„K M„nxZ Kvh©µg/RvwiK…Z wb‡ ©̀kbvi ev Í̄evqb cwiexÿY; 

▪ KZ©„cÿ KZ©„K Awc©Z Ab¨vb¨ Kvh©vejx| 

 

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সিসবএমই শাখাে উরেখর াগ্য কা থক্রমিমূহ:  
 

1. MTaPs/MSH/USAID এর কাবরগবর েহলযাগীতার ববলুপ্ত Procurement & Logistic Manegemetn 

Cell (PLMC) সক পূিবজমববত করা হলয়লে, যার মাধ্যলম স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর Procurement এর স্বােতা বিবিলত 

েহায়তা সিয়া হলে। উলেখ্য MTaPS/MSH/USAID কতৃমক একজি োব মক্ষবিক কিোেলটন্ট পাওয়া সগলে যার সথলক 

োব মক্ষবিক কাবরগবর েহায়তা সিয়া হলে। ২০১২ োে সথলক এ পয মন্ত ৮৬৪ জি কম মকতমালক প্রবকউরলমন্ট ববেলয় প্রবশক্ষণ প্র াি করা 

হলয়লে। 

২.   মাঠ পয মালয় স্বাস্থ্য সেবা প্রবতষ্ঠালির অলকলজা গাড়ী, যন্ত্রপাবত ও মাোমাে দ্রুত েমলয়র মলধ্য বিোম করলির সুববধালথ ম কিলডমলিশি 

গাইড োইি প্রস্তুত কলর তা োরা স লশর স্বাস্থ্য প্রবতষ্ঠাি েমূলহ ববতরি করা হলয়লে। গাইডোইি সমাতালবক স্বাস্থ্য প্রবতষ্ঠাি েমূলহ 

পবরেন্ন পবরলবশ গঠলি অলকলজা গাবড়, যন্ত্রপাবত ও মাোমাে ববক্রলয়র কায মক্রম িেমাি রলয়লে। 

৩.   পাববেক প্রবকউরলমন্ট কায মক্রমলক অবধক স্বেতা আিয়ি এবং  সমবডলকে যন্ত্রপাবতর গুিগতমাি রক্ষালথ ম Guide for Medical 

Equipment Ges Standardization of Medical Equipment প্রণয়ি কলর েংবিি প্রবতষ্ঠালির প্রধাি সক ববতরি করা 

হলয়লে। বতমমালি এ গাইড োইিটি আরও েময় উপলযাগী করার েলক্ষয MTaPs/MSH/USAID এর কারবগবর েহায়তায় 

হােিাগা  করলণর কাজ িেে।   

৪.    MTaPS/MSH/USAID এর কাবরগরী েহায়তায় Supply Chain Management Portal (SCMP) বতবর করা হলয়লে। 

এটি একটি স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােলয়র Web Based (www.scmpbd.org) Portal । বতমমালি এলত বিম্নবেবেত ৯ 

টি মবডউে হলয়লে। 

a) Product catalog; 

b) Procurement plan 

c) Procurement tracker 

d) Asset management system 

e) DGFP LMIS 

f) DGHS LMIS 

g) DGFP – Stock Status Report 

h) DGFP Monthly Logistics Report 

i) DGHS TB LMIS    

 

বতমমালি MTaPs/MSH/USAID এর কারবগবর েহলযাগীতায় উবেবেত ৯টি মবডউে মাঠ পয মায় সথলক েংবিি অন্যান্য পয মালয় 

ব্যবহার অব্যাহত রলয়লে। সযাগ াি/ব েীকৃত িতুি কম মকতমা/কম মিারীল র এ মবডউে ব্যবহলরর েলক্ষয বিয়বমত প্রবশক্ষলণর কায মক্রম গ্রহণ 

করা হলে। 

 

উেলখ্য স্বাস্থ্য ও পরববার কল্যাণ মন্ত্রণােয় এ G Web Based (www.scmpbd.org) Portal এর উপর জুোই ২০১১ 

োলে জাতীয় প মযালয় National Digital Award on E-Health এবং Digital Innovation Award অজমি 

কলরলে । 

 

 

 

 

 

 

http://www.scmpbd.org/
http://www.scmpbd.org/
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১.১৩ পবরকল্পিা অনুববভাগ 
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 মরকল্পে  অনুমবে গ : 

স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ িন্ত্রণ লদয়র স্ব যে ঘসব  মবে দগর  মরকল্পে  অনুমবে গ  ১ (এক) জে যুগ্ন-প্রধ ে অনুমবে গ প্রধ ে মহদসদব তত্ত্ব বধ ে 

ও  মরি লে  করদছে। ত র অধীদে ১ (এক) জে উ প্রধ ে সহ ১০ (েে) টি ে খ য় বতমমালি ৬জে কি বকতব  কি বরত রদয়দছে। 

 

অনুমবে দগর গুরুত্বপূণ ব ক র্ ব বলীাঃ 

 স্ব যে, জেসাংখ্য  ও পুমি ঘসক্টদরর সকল উন্নয়ে প্রকল্প/কি বসূমির  মরকল্পে  েমলল প্রণয়ে, অনুদি েে প্রমক্রয় করণসহ উন্নয়ে  মরকল্পে র 

স িমগ্রক ক র্ ব বলী; 

 স্ব যে, জেসাংখ্য  ও পুমি ঘসক্টর কি বসূমির  মরকল্পে  েমলল (PIP) প্রণয়ে,অনুদি েে ও সাংদে ধে প্রমক্রয় করণ,  মরবীক্ষণ ও র্মল্য য়ে 

এবাং তে রমক সাংক্র ন্ত ক র্ ব বলী। 

 ববদেমেক সহ য়ত /প্রকল্প স হ ে সাংগ্রদহর লদক্ষে উন্নয়ে সহদর্ গীদের স দথ ঘর্ গ দর্ গ এবাং সিন্বয় সাংক্র ন্ত মবষয় মে; 

 সরক দরর  ঞ্চব মষ বক  মরকল্পে , এসমডমজ একেে   ে প্রণয়ে ও ব স্তব য়ে সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রি এবাং সিন্বয়; 

 েী ব ঘিয় েী, স্বল্প ঘিয় েী কি বসূমি এবাং ব মষ বক উন্নয়ে কি বসূমি ও সাংদে মধত ব মষ বক উন্নয়ে কি বসূমির স মব বক ক র্ বক্রি; 

 স্ব যে, জেসাংখ্য  ও পুমি ঘসক্টর কি বসূমিভুি (২০১৭-২০২২) অ  দরেে ল   েসর্মহ অনুদি েে/সাংদে ধদের মেমিত্ত মেয় মরাং কমিটি 

সে  সাংক্র ন্ত ক র্ ব বলী; 

 িে-ঘিয় মে ব দজে ক ঠ দি  (এিটিমবএফ)-এর ঘকৌেলগত অাংে/এিটিমবএফসহ উন্নয়ে ব্যদয়র প্র ক্কলে ও প্রদক্ষ ে প্রস্তুতকরণ; 

 েমবষ্যৎ প্রকল্প/কি বসূমির জন্য ববদেমেক স হ দের প্রদয় জেীয়ত  মেধ ব রণ এবাং ববদেমেক স হ ে প্র মপ্তর মবষদয় অথ বনেমতক সম্পকব 

মবে গ,  মরকল্পে  কমিেেসহ অন্য ন্য সাংমিি সাংয র স দথ ঘর্ গ দর্ গ ও সিন্বয়; 

 কি বসূমি/প্রকল্প েমলল মে অনুদি েদের মেমিত্ত  রীক্ষ ,  র্ ব দল িে  এবাং অনুদি েে প্রমক্রয় করণ; 

 প্রধ েিন্ত্রীর ক র্ ব লয়, িমন্ত্র মরষে মবে গ,  মরকল্পে  কমিেে, অথ ব িন্ত্রণ লয়সহ অন্য ন্য িন্ত্রণ লদয়র ি মহে নুর্ য়ী উন্নয়ে প্রকল্প/কি বসূমি 

ব স্তব য়ে সাংক্র ন্ত কি ব মরকল্পে , ঘর ডম্য   ও  অগ্রগমত সাংক্র ন্ত তথ্য মে প্রে ে ও সিন্বয় স ধে; 

 স্ব যে অমধেপ্তর, ে মস বাং ও মিডওয় ইফ মর অমধেপ্তর, ঔষধ প্রে সে অমধেপ্তর এবাং অত্র মবে দগর আওত ধীে সকল প্রকল্প/ক র্ বক্রদির 

মবষদয় অন্য ন্য িন্ত্রণ লয়/মবে দগর স দথ সিন্বয় স ধে; 

 মবশ্ব ব্য াংকসহ অন্য ন্য উন্নয়ে সহদর্ গী সাংয /ঘেে এর স দথ অথ ব য়ে চ্যমি সম্প েদের জন্য র্ বতীয় ক র্ বক্রি প্রমক্রয় করণ; 

  মরকল্পে  কমিেে, আইএিইমড, প্রধ েিন্ত্রীর ক র্ ব লয়, িমন্ত্র মরষে মবে গ ও  রর ে িন্ত্রণ লয়সহ মবমেন্ন িন্ত্রণ লদয়র ি মহে র 

 মরদপ্রমক্ষদত উন্নয়ে প্রকল্প/কি বসূমি/ প্রকল্প সাংক্র ন্ত প্রমতদবেে প্রণয়ে এবাং তথ্য প্রে ে; 

 উন্নয়ে সহদর্ গী সাংয /ঘেে কতৃবক  মরি মলত মবমেন্ন উন্নয়ে কি বসূমি/প্রকল্পসর্মদহর  র্ ব দল িে  মিেদের স দথ িতমবমেিয়, সিন্বয়, 

সিদঝ ত , চ্যমি মবমেিয় ও স্ব ক্ষর মবষয়ক ক র্ বক্রি; 

 উন্নয়ে সহদর্ গীদের স দথ এইিম এে ঘসক্টদরর মরফি ব মবষয়ক ক র্ বক্রদির সিন্বয় স ধে; 

 প্রধ েিন্ত্রীর ক র্ ব লয়, িমন্ত্র মরষে মবে গ,  মরকল্পে  কমিেে, অথ ব িন্ত্রণ লয়সহ অন্য ন্য িন্ত্রণ লদয়র ি মহে নুর্ য়ী উন্নয়ে প্রকল্প/কি বসূমি 

ব স্তব য়ে সাংক্র ন্ত কি ব মরকল্পে , ঘর ডম্য   ও অগ্রগমত সাংক্র ন্ত তথ্য মে প্রে ে ও সিন্বয় স ধে; 

 মবদেষ প্রকল্প/উদ্ভ বেী প্রকল্প প্রণয়ে, র্মল্য য়ে,  মরবীক্ষণ সাংক্র ন্ত ক র্ ব বমল; 

 প্রকল্পসর্মহ/কি বসূমির ব স্তব য়ে অগ্রগমত  মরবীক্ষদণর মেমিত্ত ি মসক  র্ ব দল িে  সে  অনুে দের ব্যবয করণ; 

 NEC এর ECNEC সে য় গৃহীত স্ব যে ঘসব  খ দতর মসদ্ধ ন্তসর্মহ ব স্তব য়ে সম্পমকবত সিন্বয়র্মলক ক র্ ব বলী; 

 স্ব যে, জেসাংখ্য  ও পুমি ঘসক্টর কি বসূমি (২০১৭-২০২২) এবাং অন্য ন্য উন্নয়ে প্রকল্প/কি বসূমি সাংমিি মবমেন্ন সে য় 

(ম ইমস/আন্তাঃিন্ত্রণ লয়, SPEC)ঘর্ গে ে ও িত িত প্রে ে; 

 ঘসক্টরওয় ইড ম্য দেজম্য ট (SWPMM) েীষ বক অ  দরেে ল   ে ব স্তব য়ে; 

 স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ খ দত ব াংল দেে সরক র এবাং আইমডএ’র সদঙ্গ সম্প মেত ঘডদেল দিট ঘক্রমডে এমগ্রদিট (মডমসএ) ব স্তব য়ে 

সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রি; 

 স্ব যে, জেসাংখ্য  ও পুমি ঘসক্টর কি বসূমির Six-monthly progress Report (SMPR) এবাং Annual Program 

Implementation Report (APIR) প্রণয়ে; 

 ব াংল দেে সরক র ও স্ব যে, জেসাংখ্য  ও পুমি ঘসক্টর (২০১৭-২০২২) কি বসূমির উন্নয়ে সহদর্ গী সাংয র স দথ ঘর্ৌথে দব Annual 

Program Review (APR),Mid-Term Review (MTR) সাংক্র ন্ত ক র্ ব বলী; 
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 World Bank, DFID, USAID,WHO, UNFPA, JICA, CIDA, KOICA, UNICEF, GAIN, FAO, ADB, 

SIDA, GIZ, KFW, EU, EKN-সহঅন্য ন্য সকল উন্নয়ে সহদর্ গী ঘেে/সাংয র স দথ আমথ বক ও ক মরগমর সহ য়ত  সম্পমকবত 

ক র্ বক্রি সম্প েে এবাং স মব বক সিন্বয় (Donor Co-ordination); 

 World Bankএর অে কায়বন বাস্তবায়নািীন সেক্টর সপ্রাগ্রাবের েংবিষ্ট কবম্পাবনবন্টর DLIেবনেবরং; 

 অন্য ন্য িন্ত্রণ লয়/মবে গ কতৃবক গৃহীত এ মবে গ সাংমিি Sector Wide Approach Program (SWAp) সাংক্র ন্ত ক র্ ব বলীর 

সিন্বয় স ধে; 

 Program Management and Monitoring and Unit (PMMU) এর ক র্ ব বলী সিন্বয়; 

 প্রধ েিন্ত্রীর প্রমতশ্রুত স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ মবষয়ক সকল উন্নয়ের্মলক ক র্ ব বলী; 

 িন্ত্রণ লদয়র স মব বক ক র্ ব সম্প েদে সমিবদক র্থ র্থ সহদর্ গীত  প্রে ে; 

 ঊর্ধ্বতে কতৃব ক্ষ কতৃবক অম বত অন্য ন্য ক র্ ব বলী। 

 NGO মবষয়ক বুেদর র মবমেন্ন প্রকদল্পর মবষদয় স্ব যে ঘসব  মবে দগর িত িত প্রে ে েংক্রান্ত কায মাববে। 

 উমেমখত উন্নয়ে সহদর্ গী সাংয র অথ ব য়দে ব স্তব ময়ত প্রকদল্পর কেস লদেটদের ছ ড় ত্র প্রে ে মবষদয় প্রমক্রয় করণ সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রি; 

 Local Consultative Group (LCG-Health) সম্পমকবত ক জ। 

 Forcibly Displaced Myammer Nationals (FDMN) সম্পমকবত ক জ।  

 APR/MTR এর Prioritized action plan (PAP) ফদল আ  সাংক্র ন্ত। 

 Disbursement for Accelerated Achievement of Result (DRRA), Friendship এবাং Improving 

Maternal, Sexual and Reproductive Health and Right (ImSRHR) সম্পমকবত ক র্ ব বলী। 

 

২০১৮-১৯ অথ ববছদরর সম্প মেত উদেখদর্ গ্য ক র্ ব বমল/স ফল্যাঃ 
 

• ২০১৮-১৯ অথ ব বছদর ব মষ বক উন্নয়ে কি বসূিীদত ঘি ে ৩০টি প্রকল্প অেনুদি মেত েত্যে প্রকল্প মহদসদব অন্তভু বি হদয়দছ। 

• ২০১৮-১৯ অথ ব বছদরর এমডম ’ঘত  অন্তভু বি ৪টি েত্যে প্রকল্প অনুদি মেত হদয়দছ। 

• এমডম  ব স্তব য়ে অগ্রগমত তর মন্বত হদয়দছ এবাং স মব বকে দব ব স্তব য়দের হ র ৮৮.৭৭%। 

• ২০১৮-১৯ অথ ব বছদরর 4th HPNSP- এর Six- monthly Program Report প্রণয়ে কর  হদয়দছ এবাং Annual Program 

Implement Report (APIR) এর ক জ িলি ে রদয়দছ। 

• ঘসক্টর ঘপ্র গ্র দির আওত য় মবশ্বব্য াংদকর ৫০ মিমলয়দের একটি অনুে ে সহ য়ত য় ঘর মহঙ্গ দের জন্য HNP ঘসব র উদদ্য গ ঘেয়  

হদয়দছ; 

• ব াংল দেে সরক র ও উন্নয়ে সহদর্ গীদের িদে সিন্বয় ঘজ রে রকরদণর লদক্ষে LCG Working Group (Health) গঠে কর  

হদয়দছ।  

• েগর স্ব যে ব্যবয  ে  ক র্ বক্রি িলি ে রদয়দছ। 

• বতমমাি বিব মাবিত েরকালরর বিব মািিী ইশলতহালর প্রবতশ্রুবত অনুযায়ী কবমউবিটি বিবিকগুলোর ভবিেমূহ ৪থ ম সেটর কম মসূবিভুক্ত 

‘বফবজকযাে ফযালেবেটিজ সডলভেপলমন্ট (বপএফবড)’ ওবপর আওতায় পয মায়ক্রলম আধুবিকীকরণ করা হলব। এোড়া, ৪থ ম সেটর 

কম মসূবিভুক্ত ‘কবমউবিটি সবইেড সহেে সকয়ার (বেববএইিবে)’ ওবপর আওতায় তৃণমূে পয মালয় স্বাস্থ্য সেবা সপৌলে স য়া হলে। 

• বতমমাি বিব মাবিত েরকালরর বিব মািিী ইশলতহালর প্রবতশ্রুত ‘আয়ুলব ম ী, ইউিািী, স শজ ও সহাবমওপ্যাবথক বিবকৎো ও বশক্ষা ব্যবস্থ্ার 

মালিান্নয়ি এবং আধুবিকায়ি’ েংক্রান্ত কায মক্রম ৪থ ম সেটর কম মসূবিভুক্ত ‘অল্টারলিটিভ সমবডলকে সকয়ার (এএমবে)’ ওবপর আওতায় 

করা হলে। 

• মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর ১০০ ব লির কম মসূিী’র একটি গুরুত্বপূণ ম কায মক্রম ‘হােপাতালে এযামু্বলেি ও উপলজো স্বাস্থ্য কম মকতমাল র জন্য জীপ 

গাড়ী প্র াি’ যা ৪থ ম সেটর কম মসূবিভুক্ত ‘হেবপটাে োবভমলেে ম্যালিজলমন্ট (এইিএেএম)’ ওবপর আওতায় িেমাি রলয়লে। 

• জাতীয় পয মায় স্বাস্থ্য প্রবতষ্ঠাি ও হােপাতাে সথলক শুরু কলর কবমউবিটি বিবিক এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য কমী পয মন্ত উপলজো পয মালয় 

কবম্পউটার, ল্যাপটপ ও ট্যাব কবম্পউটার প্র াি এবং ইন্টারলিট েংলযাগ স্থ্াপি করা হলয়লে।  

• অিোইি ডাটালবইলজ হােিাগা  তথ্য-উপাি েংগ্রলহর জন্য েকে উপলজো ও সজো হােপাতাে, েকে বেবভে োজমি ও ববভাগীয় 

স্বাস্থ্য অবফে, সমবডলকে কলেজ হােপাতালে সোকাে এবরয়া সিটওয়াকম স্থ্াপি করা হলয়লে। উপলজো স্বাস্থ্য কমলেলক্স ইন্টারলিট 

েংলযালগর কাজ িেমাি রলয়লে। 
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• স্বাস্থ্য বাতায়ি িালম ২৪/৭ একটি সহেথ কে সেন্টার িালু করা হলয়লে।  

• স্বাস্থ্য অবধ প্তলরর এমআইএে শাোয় েমন্বয় সকিেহ (১টি) ৯৪টি হােপাতালে উন্নতমালির সটবেলমবডবেি কায মক্রম িালু করা হলয়লে।  

• স লশর েকে েরকারী হােপাতাে ও স্বাস্থ্য সেবা সকিেমূলহর সেবার মাি েম্পলকম জিগলির অবভলযাগ ও পরামশ ম জািা এবং 

প্রলয়াজিীয় ব্যবস্থ্া গ্রহলণর জন্য এেএমএে বভবিক িমৎকার ও উদ্ভাবিামূেক অবভলযাগ/পরামশ ম জািালিার ব্যবস্থ্া প্রবতমি করা হলয়লে। 

প্রবতব ি ওলয়ব োইলটর মাধ্যলম অবভলযাগগুলো স ো হয় এবং েমাধাি স য়া হয়।  

• সহল্থ বেলস্টম এলস্ট্র্ন্থল বিং (এইিএেএে) িালম একটি কম মসূবি িালু করা হলয়লে। যার মাধ্যলম প্রবতটি প্রবতষ্ঠালির েকে কম মকালন্ডর 

 ক্ষতা যািাই করা হয়। প্রবত বের এ ববেলয় সহেথ বমবিস্টারে পুরস্কার প্র াি করা হলে। 

• স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােয় এবং স্বাস্থ্য অবধ প্তরেহ েকে সজো ও উপলজো হােপাতাে এবং ৪টি ববলশোবয়ত হােপাতাে 

বমবেলয় সমাট ৫০৪টি প্রবতষ্ঠালি আংগুলের োপ েিাক্তকারী বরলমাট ইলেক্ট্রবিক্স এলটিলডি বেলস্টম িালু করা হলয়লে। 

• েরকারী-সবেরকারী স্বাস্থ্য প্রবতষ্ঠাি ও হােপাতালের ইলেটবিক তথ্য ভান্ডার, স শ-বভবিক স্বাস্থ্য মািবেম্প  তথ্য ভান্ডার, বজও-

সোলকশি তথ্য ভান্ডার, হােপাতাে অলটালমশলির জন্য ওলপি এমআরএে েফটওয়যার িালু, জিস্বাস্থ্য ববেয়ক তথ্য-উপাি েংগ্রলহর 

জন্য বডএইিআইএে২ (DHIS2) েফটওয়যার ব্যবহার কলর ববলের েব মবহৎ স্বাস্থ্য তথ্য সিটওয়াকম বতবর করা হলয়লে। রুটিি সহেথ 

ইিফরলমশি েংগ্রলহর জন্য স্বাস্থ্য অবধ প্তর DHIS2 েফটওয়যাটির ব্যবহার কলর থালক। পৃবথবীর ৬৩টি স লশ এ েফটওয়যারটি 

ব্যবহার করা হয়। েফটওয়যারটি ব্যবহালরর ব ক সথলক বাংোল শ েব মবহৎ।       

• SGD ববেলয় জিেলিতিতা ববির জন্য স্থ্ািীয় ও তৃণমূে পয মালয় বববভন্ন কম মশাোর আলয়াজি করা হলয়লে। 

• PMMU কতৃমক বাবে মক সপ্রাগ্রাম পয মালোিিা, অধ ম-বাবে মক ও বাবে মক বাস্তবায়ি অগ্রগবত প্রবতলব ি প্রকাশ করা হলয়লে।  

 

২০১৮-১৯ অথ ব বছদরর (১ জুল ই ২০১৮ ঘথদক ৩০ জুে ২০১৯  র্ বন্ত) সি প্ত প্রকদল্পর ত মলক াঃ 

 

ক্রঃ িং প্রকলল্পর িাম বাস্তবায়িকাে 

১. ২৫০ শয্যাবববশি জাতীয় িক্ষু ববজ্ঞাি ইিেটিটিউট ও হােপাতাে স্থ্াপি প্রকল্প (২য় 

েংলশাবধত) 

জুোই, ২০০৩-বডলেম্বর,২০১৮ 

২. ৫০ শয্যাবববশি জাতীয় কযািার ইিেটিটিউট ও হােপাতােলক ৩০০ শয্যায় উন্নীতকরণ 

প্রকল্প (২য় েংলশাবধত) 

জুোই, ২০০৩-জুি,২০১৯ 

৩. এযাস্টাববেেলমন্ট অব ট্রমা সেন্টার এযাট সগাপােগঞ্জ (১ম েংলশাবধত) জুোই, ২০১২ - বডলেম্বর, ২০১৮ 

৪. এযাস্টাববেেলমন্ট অব িাবে মং ইিবস্টটিউট অব পাবিা জুোই, ২০১৩ - বডলেম্বর, ২০১৮ 

৫. ইস্টাববেশলমন্ট অফ ন্যাশিাে ইিবস্টটিউট অফ এযাডভািড প্রযাকটিে িালে মে ইি 

বাংোল শ (১ম েংলশাবধত) 

জুোই, ২০১৩ - জুি, ২০১৯ 

৬. এক্সপািশি এন্ড সকায়াবেটি ইমপ্রুভড অব িাবে মং এডুলকশি (১ম েংলশাবধত) জুোই ২০১০ - জুি ২০১৯ 

 

স্ব যে ঘসব  মবে দগর ২০১৮-১৯ অথ ব বছদরর এমডম ভুি িলি ে অ  দরেে ল  ে ে ও প্রকদল্পর ত মলক াঃ 
 

৪থ ব স্ব যে, জেসাংখ্য  ও পুমি ঘসক্টর কি বসূিী (৪থ ব এইিম এেএসম ): 

১. সেটর ওয়াউড সপ্রাগ্রাম ম্যালিজলমন্ট এন্ড মবিটবরং (এেডবব্লইবপএমএম) 

২. সহেথ ইকিবমকে এন্ড ফাইিাবিং (এইিইএফ) 

৩. বফবজকযাে ফযালেবেটিজ সডলভেপলমন্ট (বপএফবড) 

৪. েযাবিং, মবিটবরং এন্ড বরোি ম (বপএমআর) 

৫. প্রবকউরলমন্ট, সস্টালরজ এযান্ড োোইজ ম্যালিজলমন্ট (বপএেএেএম-এইিএে) 

৬. ন্যাশিাে বিউবট্রশি োবভ মলেে (এিএিএে) 

৭. টিবব-সেলপ্রাবে এন্ড এইডে/এেটিবড সপ্রাগ্রাম (টিববএে এন্ড এএেবপ) 

৮. ন্যাশিাে আই সকয়ার (এিইবে) 

৯. হেবপটাে োবভ মলেে ম্যালিজলমন্ট (এইিএেএম) 
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১০. অল্টারলিটিভ সমবডলকে সকয়ার (এএমবে) 

১১. সস্ট্র্ংল বিং অব োগ এযাডবমবিলস্ট্র্শি এন্ড ম্যালিজলমন্ট (এেবডএএম) 

১২. বহউম্যাি বরলে মালেে সডলভেপলমন্ট (এইিআরবড) 

১৩. ইমপ্রুভড ফাইিাবিয়াে ম্যালিজলমন্ট (আইএফএম) 

১৪. সহেথ  ইিফরলমশি বেলস্টম এন্ড ই-সহেথ  (এইিআইএে এন্ড ই-সহেথ ) 

১৫. ম্যাটারিাে, বিউলিটাে এন্ড িাইল্ড এযালডােলেন্ট সহেথ (এমএেবেএএইি) 

১৬. কবমউবিলকবে বডবজজ কলিাে (বেবডবে) 

১৭. িি-কবমউবিলকবে বডবজজ কলিাে (এিবেবডবে) 

১৮. কবমউবিটি সবইেড সহেে সকয়ার (বেববএইিবে) 

১৯. োইফস্টাইে এন্ড সহেথ এডুলকশি এন্ড সপ্রালমাশি (এেএইিইবপ) 

প্রকদল্পর ত মলক াঃ 
1. ১. ২৫০ েে মবমেি জ তীয় িক্ষু মবজ্ঞ ে ইেসটিটিউে ও হ স  ত ল য  ে প্রকল্প (২য় সাংদে মধত) 

9. ২. ৫০ েে মবমেি জ তীয় কে ি র ইেসটিটিউে ও হ স  ত লদক ৩০০ েে য় উন্নীতকরণ প্রকল্প (২য় সাংদে মধত) 

2. ৩. এি বমলেদিট অব ন্য েে ল ইেমেটিউে অব ল্য বদরেরী ঘিমডমসে এন্ড ঘরফ দরল ঘসট র (২য় সাংদে মধত) 

10. ৪. স তক্ষীর  ঘিমডদকল কদলজ ও হ স  ত ল য  ে প্রকল্প (২য় সাংদে মধত) 

3. ৫. ন্যাশিাে ইিবস্টটিউট অব ডাইলজবস্টড বডবজলজজ বরোে ম এন্ড হেবপটাে 

11. ৬. ঘেখ স দয়র  খ ত্যে ঘিমডকে ল কদলজ এবাং ে মস বাং ইেমেটিউে  (১ি সাংদে মধত) 

4. ৭. কুমিয়  ঘিমডকে ল কদলজ য  ে 

12. ৮. েহীে বসয়ে েজরুল ইসল ি ঘিমডকে ল কদলজ হ স  ত ল য  ে, মকদে রগঞ্জ  (২য় সাংদে মধত) 

5. ৯. এে  দেেেে অব েহীে ঘেখ আবু ে দসর এে সদ মেয় ল ইজড হসম ে ল, খুলে  

6. ১০. এে ে বমলসদিট অব রি  ঘসট র এে ে ঘগ   লগঞ্জ 

7. ১১. জ তীয় অদথ ব দ মডক হ স  ত ল ও পুে বব সে প্রমতে ে (মেদে র) সম্প্রস রণ  (১ি সাংদে মধত) 

13. ১২. এে ে বমলেদিট অব ঘেখ লুৎফর রহি ে ঘডট ল কদলজ, ঘগ   লগঞ্জ 

8. ১৩. ঘেখ হ মসে  জ তীয় ব ণ ব ও   মেক স জব রী ইেমেটিউে 

14. ১৪. কলণ মে মালেক সমবডলকে কলেজ ও ২৫০ শয্যা বববশি হােপাতাে স্থ্াপি, মাবিকগঞ্জ  

9. ১৫. েহীে এি. িেসুর আলী ঘিমডদকল কদলজ ৫০০েে র ঘিমডদকল কদলজ হ স  ত ল য  ে, মসর জগঞ্জ। 

15. ১৬. ঘেখ হ মসে  ঘিমডদকল কদলজ ও হ স  ত ল য  ে, ে ঙ্গ ইল (১ি সাংদে মধত) 

17. ১৭. জ ি লপুর ঘিমডদকল কদলজ ও হ স  ত ল এবাং জ ি লপুর ে মস বাং কদলজ য  ে 

18. ১৮.  টুয় খ লী ঘিমডদকল কদলজ ও হ স  ত ল য  ে 

19. ১৯. মেশু ও ি তৃস্ব যে এবাং স্ব যে ব্যবয র উন্নয়ে কদম্প দেট ২: ঘেদের ৮টি মবে দগ অবমযত ঘিমডকে ল কদলজ ও হ স  ত দলর 

ড য় গেমেক ও ইদিমজাং ব্যবয র আধুমেকীকরণ েীষ বক প্রকল্প 

23. ২০. এস্টাববেশলমন্ট অব ৫০০ সবলডড হেবপটাে এন্ড এিবেোবর ভবি ইি যলশার, কক্সবাজার, পাবিা ও আব্দুে মালেক উবকে সমবডলকে 

কলেজ এবং জিলিতা নুরুে হক আধুবিক হােপাতাে, সিায়াোেী 

20. ২১. আই ঘহলথ ঘপ্র দি েে এন্ড মপ্রদেেেে অব ি ইন্ডদেস ইে মসদলকদেড এমরয় স অব ব াংল দেে 

24. ২২. এক্সপািশি অব ন্যাশিাে ইিবস্টটিউট অব বিউলরাোলয়লিে এন্ড হেবপটাে 

21. ২৩. বঙ্গবন্ধু সমবডলকে কলেজ ও হােপাতাে, সুিামগঞ্জ স্থ্াপি 

22. ২৪. এে ে বমলসদিট অব ে মস বাং ইেমেটিউে অব   বে  

23. ২৫. ইে বমলেদিট অফ ন্য েে ল ইেমেটিউে অফ এে ডে িড প্রে কটিস ে দস বস ইে ব াংল দেে (১ি সাংদে মধত)। 

24. ২৬. ইউমেে দস বল ে মস বাং ইেমেটিউে য  ে 

25. ২৭. ঘগ   লগদঞ্জ এদসেমসয় ল ড্র গস ঘক ম্প েী মলমিদেড প্রকল্প  (১ি সাংদে মধত) 

26. ২৮. এ   েেে এন্ড ঘক য় মলটি ইিপ্রুেড অব ে মস বাং এডুদকেে  (১ি সাংদে মধত) 

27. ২৯. ঘসইফ ি ে রহুড ঘপ্র দি েে অ  দরেেস মরস ি ব অে ঘসইফ ি ে রহুড এন্ড মেউবে ব স েব ইে ল 

28. ৩০. ঘস্ট্র্দেমোং   বমলক ঘহলথ এে কেেস ফর ইি রমজবাং ইেদফকটিয় স ব ইদেটস ইে ব াংল দেে 

29. ৩১. সস্কবেং আপ এি ইবন্টলগ্রলটড ইন্টারলভিশি প্যালকজ টু বরবডউে ম্যাটারিাে এন্ড বিউলিটাে মরবববডটি এন্ড মরটাবেটি ইি রুরাে 

বাংোল শ 
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স্ব যে ঘসব  মবে দগর ২০১৮-১৯ অথ ব বছদরর এমডম ভুি অেনুদি মেত প্রকদল্পর ত মলক াঃ 

১. ববদ্যামাি সমবডলকে কলেজ ও হােপাতালে বকডিী ডায়াোইবেে সেন্টার েম্প্রোরণ ও সজার ারকরণ এবং েকে সজো ে র হােপাতালে 

সিলরােবজ ইউবিট ও বকডবি ডায়াোইবেে সেন্টার স্থ্াপি 

২. ববভাগীয় শহলর েরকারী সমবডলকে কলেজ হােপাতালে ১০০ শয্যা বববশি  পূণ মাঙ্গ কযািার বিবকৎো  ইউবিট স্থ্াপি 

৩. পুরাতি সমবডলকে কলেজেমূলহ োত্র-োত্রীল র জন্য আধুবিক সুলযাগ সুববধা েম্ববেত সহালস্টে বিম মাণ 

৪. সমবডলকে বজময ব্যবস্থ্াপিা স্থ্াপি 

৫. হববগঞ্জ সমবডলকে কলেজ ও হােপাতাে স্থ্াপি 

৬. সিত্রলকািা সমবডলকে কলেজ ও হােপাতাে স্থ্াপি 

৭. িীেফামারী সমবডলকে কলেজ ও হােপাতাে স্থ্াপি 

৮. িওগাঁ সমবডলকে কলেজ ও হােপাতাে স্থ্াপি 

৯. মাগুরা সমবডলকে কলেজ ও হােপাতাে স্থ্াপি 

১০. রাঙ্গামাটি সমবডলকে কলেজ ও হােপাতাে স্থ্াপি 

১১. স্যার েবেমুোহ সমবডলকে কলেজ হােপাতাে এবং ময়মিবেংহ সমবডলকে কলেজ হােপাতালের অবকাঠালমা উন্নয়ি ও েম্প্রোরণ  

১২. ববরশাে এবং িট্টগ্রাম সমবডলকে কলেজ হােপাতাে েম্প্রোরণ  

১৩. রংপুর এবং রাজশাহী সমবডলকে কলেজ হােপাতাে সমবডলকে কলেজ ও হােপাতাে েম্প্রোরণ  

১৪. জাতীয় বক্ষব্যাবধ ইিবস্টটিউট ও হােপাতাে অবধকতর উন্নয়ি ও েম্প্রোরণ প্রকল্প  

১৫. ন্যাশিাে বিেলেি হেবপটাে ও ইিবিটিউট, বাংোল শ স্থ্াপি 

১৬. ৮টি ববভাগীয় সমবডলকে কলেজ হােপাতালে বশশু কাবড ময়াক ইউবিট স্থ্াপি প্রকল্প 

১৭. ইউবিয়ি পয মালয় ডাক্তার ও িাে মল র জন্য ডরবমটবর স্থ্াপি 

১৮. ঢাকা বশশু হেবপটাে েম্প্রোরণ প্রকল্প-২ 

১৯. ঢাকা সেিাবিবালে আম মড সফালে মে ইিবস্টটিউট অব প্যাথেবজ (এএফআইবপ) এর জন্য বহুতে ল্যাবলরটরী বববল্ডং বিম মাণ 

২০. প্রবকউরলমন্ট অব সমবডলকে ইর্কইপলমন্টস  ফর ন্যাশিাে হাট ম ফাউলন্ডশি অব বাংোল শ 

২১. জাতীয় হৃ লরাগ ইিবস্টটিউট ও হােপাতালের উির ও  বক্ষণ ব্ললকর উধ্বমমুেী েম্প্রোরণ প্রকল্প 

২২. ন্যাশিাে হাট ম ফাউলন্ডশলি ১৫০ শয্যা বববশি কাবড মওভাের্কোর ইউবিট স্থ্াপি প্রকল্প  

২৩. জীবি রক্ষাকারী বালয়ােজীকযাে আইবপএইিএ সপ্রাডাকশি ইউবিট স্থ্াপি 

২৪. ন্যাশিাে ইিবস্টটিউট অফ বফবজকযাে এন্ড বরহযাবববেলটশি সমবডবেি হােপাতাে স্থ্াপি প্রকল্প 

২৫. এক্সপািশি এন্ড মড মািাইলজশি অব ন্যাশিাে ইিবস্টটিউট অব বপ্রলভবিটভ এন্ড সোশ্যাে সমবডবেি (বিপেম) 

২৬. ঢাকা সমবডকযাে কলেজ ও হােপাতাে কমলেক্স এর েংস্কার ও েম্প্রোরলণর েলক্ষয মাস্টার েযাি, বডলটইে বডজাইি প্রণয়ি এবং ব্যয় 

প্রাক্কেি শীে মক প্রকল্প 

২৭. সমইিলটন্যাি ইিফ্লুলয়ঞ্জা োবভমল্যাি ইি বাংোল শ 

২৮. ৫টি বিধ মাবরত সমবডলকে কলেজ হােপাতালে (বেলেট, ববরশাে, রংপুর, রাজশাহী এবং ফবর পুর) বাণ ম এন্ড োবস্টক োজমারী ইউবিট 

স্থ্াপি 

২৯. আন্তজমাবতক মালির একটি ১০০০ সবড কযািার হােপাতাে স্থ্াপি 

৩০. িীি েরকালরর েহায়তায় িট্টগ্রাম সমবডলকে কলেলজ বাণ ম ইউবিট স্থ্াপি 
 

ভববষ্যৎ কম ম-পবরকল্পিাঃ 

• স্ব যে, জেসাংখ্য  ও পুমি ঘসক্টর ঘপ্র গ্র ি (২০১৭-২২) কি বসূমির সাংদে ধে সাংক্র ন্ত ক র্ ব বলী।  

• ৫ি ঘসক্টর ঘপ্র গ্র ি কি বসূমি প্রস্তুতকরণ। 
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• স লশর প্রবতটি মানুলের জন্য স্বাস্থ্য ও পুবিলেবা প্রাবপ্ত  ইলতামলধ্য উন্নত করার কায মক্রম িেলে যা অব্যাহত থাকলব। 

• গ্রামাঞ্চলের বিবকৎো সকিগুলোলত বিবকৎেলকর েংখ্যা ববি, সেবার মাি ববি এবং উপবস্থ্বত বিবিত করা হলব। 

• স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর আওতায় ২০১৮-১৯ অথ ম বেলরর সয েব িতুি প্রকল্পেমূলহর বডবপবপ প্রস্তুত হলয়লে সে েকে বডবপবপ’র উপর 

প্রলয়াজিীয় ব্যবস্থ্া গ্রহলণর পর ইলতামলধ্য বকছু পবরকল্পিা কবমশলি সপ্ররণ করা হলয়লে এবং স্বাস্থ্য সেবা ববভালগর আওতায় ২০১৮-১৯ 

অথ ম বেলরর এবডবপলত সয েকে প্রকল্প অিনুলমাব তভালব অন্তভমক্ত রলয়লে তা দ্রুত অনুলমা লির উলদ্যাগ সিয়া হলব। 

• মন্ত্রণােলয়র কম মকতমাগণ মাঠ পয মালয়র বববভন্ন প্রবতষ্ঠাি ও বববভন্ন কায মক্রম েরজবমলি পবর শ মি করলেি এবং তা অব্যাহত রাো হলব। 

• স্বাস্থ্য সেবা ববভাগ এবং স্বাস্থ্য বশক্ষা ও পবরবার কল্যাণ ববভালগর েবিব ববভাগীয় পয মালয় প্রবতষ্ঠাি ও কায মক্রমেমূহ পবর শ মলির জন্য 

ববভাগীয় পয মালয় েফর করলবি।    

• SGD ববেলয় জিেলিতিতা ববির জন্য স্থ্ািীয় ও তৃণমূে পয মালয় বববভন্ন কম মশাোর আলয়াজি করা হলব। 

• PMMU কতৃমক বাবে মক সপ্রাগ্রাম পয মালোিিা, অধ ম-বাবে মক ও বাবে মক বাস্তবায়ি অগ্রগবত প্রবতলব ি পূব মবতী বেরগুলোর ন্যায় প্রকাশ 

করা হলব।  
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২. বিতীয় অধ্যায় 

(প্রকল্প) 
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২.১ অটিজি ও স্ন য়ু মবক ে জমেত সিস্য  ববেয়ক সেে 

 

 

অটিজি স্ন য়ু মবক ে জমেত সিস্য  ববেয়ক সেে 
 

অটিজি ও স্ন য়ু-মবক েজমেত সিস্য র গুরুত্ব মবদবিে য় এ সাংক্র ন্ত ক র্ ব মে দ্রুতত র স দথ ও সুেুে দব সম্প েদের লদক্ষে স্ব যে ও  মরব র 

কল্য ণ িন্ত্রণ লদয় ২২/০৫/২০১৪ ত মরদখ স িময়কে দব “অটিজি ও স্ন য়ু-মবক েজমেত সিস্য  মবষয়ক ঘসল” গঠে কর  হয়   রবতীদত 

২০১৮ স দলর ১৯ েদেম্বর ত মরদখ স্ব যে ঘসব  মবে দগ র জস্ব খ দত ১৯ টি  েসহ অটিজি ও স্ন য়ু মবক ে জমেত সিস্য  ববেয়ক সেে গঠিত 

হয়। অটিজি ও স্ন য়ু মবক ে জমেত সিস্য  ববেয়ক ঘসদল ১ (এক) জে িহ  মরি লক এবাং তোঁর অধীদে ২ (দুই)জে  মরি লক, ২ (দুই)জে 

উ - মরি লক ও ০১ (এক) জে সহক মর  মরি লদকর  ে রদয়দছ। 

 

অটিজি ও স্ন য়ুমবক েজমেত সিস্য  মবষয়ক ঘসসের কম মপবরবধ 

1. সরক দরর মবমেন্ন িন্ত্রণ লয়/মবে দগর অটিজি ও স্ন য়ুমবক েজমেত সিস্য  মবষদয় গৃহীত/গৃহীতব্য ক র্ বক্রদির সিন্বয় স ধে; 

2. অটিজি ও স্ন য়ুমবক েজমেত সিস্য  মবষয়ক জ তীয় েীমত,  মরকল্পে , স্ট্র্ দেমজ, কি ব মরকল্পে  ও এতেসাংক্র ন্ত গ ইড ল ইে 

প্রণয়ে; 

3. অটিজি ও স্ন য়ুমবক েজমেত সিস্য  মবষদয় গঠিত জ তীয় মেয় মরাং কমিটি, উ দেি  কমিটি, ক মরগমর কমিটিদক সহ য়ত  প্রে ে 

এবাং এতেসাংক্র ন্ত কমিটির সে  অনুে ে মবষদয় প্রদয় জেীয় ক র্ বক্রি সম্প েে; 

4. অটিজি ও স্ন য়ু মবক ে জমেত সিস্য  মবষয়ক ঘসদলর কি ব মরকল্পে  প্রণয়দে মেক মেদে বেে  প্রে ে; 

5. িন্ত্রণ লদয়র স মব বক ক র্ ব সম্প েদে র্থ র্থ সহদর্ মগত  প্রে ে; 

6. অটিজি ও স্ন য়ুমবক েজমেত সিস্য  মবষয়ক প্রকল্প/কি বসূমি র্ ি ই-ব ছ ই সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রি; 

7. অটিজি ও স্ন য়ু মবক ে জমেত সিস্য  মবষদয় গঠিত জ তীয় মেয় মরাং কমিটির ক র্ বক্রি  মরি লে য় সহদর্ মগত  ও মসদ্ধ ন্ত 

ব স্তব য়ে; 

8. আইে ও মবমধি ল র মবধ ে ব স্তব য়দে সাংমিিদের েক্ষত  বৃমদ্ধর লদক্ষে প্রদয় জেীয় ক র্ বক্রি গ্রহণ; 

9. অটিজি ও স্ন য়ু মবক ে জমেত সিস্য  সাংক্র ন্ত  গদবষণ  ক র্ বক্রি  মরি লে ; 

10. আইে ব স্তব য়ে ও আইদের প্রদয় দগর ক র্ বক মরত  সাংক্র ন্ত গদবষণ  ক র্ বক্রি  মরি লে ; 

11. জ তীয়, য েীয়  র্ ব দয় অটিজি ও স্ন য়ু মবক ে জমেত সিস্য  ও অন্য ন্য গদবষণ  ক র্ বক্রি  মরি লে ; গদবষণ  ক র্ বক্রদির 

মেমত্তদত সু  মরে প্রণয়ে; 

12. প্রণীত সু  মরে জ তীয় মেয় মরাংকমিটি এবাং সরক দরর সাংমিি মবে দগ ঘপ্ররণ ; 

13. আন্তজব মতক চ্যমি, প্রদে কল ব স্তব য়ে সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রদি  েদক্ষ  গ্রহণ ; 

14. অটিজি ও স্ন য়ু মবক ে জমেত সিস্য র তথ্য মে সাংরক্ষদণর লদক্ষে  িমেেমরাং ব্যবয  প্রমতে  কর  ও প্রদয় জেীয় আইে প্রণয়দে 

 েদক্ষ  গ্রহণ; 

15. মবশ্ব অটিজি ও স্ন য়ু মবক েজমেত মেবস   লে মবষদয় ক র্ বক্রি গ্রহণ; 

16. অটিজি ও স্ন য়ুমবক েজমেত সিস্য  মবষয়ক প্রকল্প/কি বসূমির অথ ব য়দে উন্নয়ে সহদর্ গীদের স দথ ঘর্ গ দর্ গ; 

17. সরক র কতৃবক প্রেত্ত অন্য ঘর্ ঘক ে ক জ। 

 

২০১৮-২০১৯ স দল সম্প মেত উদেখদর্ গ্য ক র্ ব বমল:  

• অটিজি স্ন য়ু মবক ে জমেত সিস্য  মবষয়ক জ তীয় মেয় মরাং কমিটি  সে   ও ঘফ ক ল  দয়টদের স প্ত মহক সে  

ব াংল দেদে অটিজি ও স্ন য়ু মবক ে জমেত সিস্য  মেরসদে গৃহীত কি ব মরকল্পে  ক র্ বকরণ, ব স্তব য়ে ও সিন্বয় স ধদের জন্য সমিব, 

স্ব যে ও  মরব র কল্য ণ িন্ত্রণ লয়দক ঘিয় রম্য ে কদর ২৯/১০/২০১৭ ত মরদখ অটিজি ও স্ন য়ু মবক ে জমেত সিস্য  মবষয়ক জ তীয় 

মেয় মরাং কমিটি পুেগ বঠে কর  হদয়দছ।  ২০১৮-২০১৯ অথ ব বছদর জ তীয় মেয় মরাং কমিটির ২টি সে  ও জ তীয় উ দেি  কমিটির 

একটি সে  অনুমেত হয়। এছ ড়  অটিজি ও এেমডমড সাংক্র ন্ত ক র্ বক্রদির অগ্রগমত  র্ ব দল িে  ও সিন্বয় কর র জন্য  ঘফ ক ল 

 দয়টদের ৪৫টি ঘসদল স প্ত মহক সে  অনুমেত হয়।  
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• মেশু মবক ে ঘকদ র সাংখ্য  বৃমদ্ধকরণ 
 

মেশুদের অটিজি ও স্ন য়ু-মবক েজমেত সিস্য  েে িকরণ ও মিমকৎস  ঘসব  প্রে দের জন্য ঢ ক  মেশু হ স  ত লসহ ঘেদের ১৫ টি 

সরক মর ঘিমডদকল কদলজ হ স  ত দল ১৫ টি মেশু মবক ে ঘক  িলি ে রদয়দছ। ২০১৮-২০১৯ অথ ব বছদর আরও ১১টি মেশু মবক ে 

ঘক  প্রমতে  ি েদি এ ক র্ বক্রি সম্প্রস রণ কর  হদয়দছ। প্রমতটি মেশু মবক ে ঘকদ  ০১ জে মেশুদর গ মবদেষজ্ঞ, ০১ জে মেশু 

িদে মবজ্ঞ েী, ০১ জে মেশু মবক ে ঘথর ম ে এবাং ০২ জে সহদর্ গী কি বি রী ে ময়ত্বরত আদছে। 

 

• মবশ্ব অটিজি সদিতেত  মেবস   লে : 
 

প্রমতবছঘরর ন্যয় এ বছরও ২ এমপ্রল স্ব যে ঘসব  মবে দগর অধীেয অমধেপ্তর/ মরেপ্তর, সকল ঘিমডদকল কদলজ হ স  ত ল, ঘজল  

সের হ স  ত ল, উ দজল  স্ব যে কিদ   মবশ্ব অটিজি সদিতেত  মেবস   লে কর  হদয়দছ। মেবসটি   লদের অাংে মহদসদব র ে মল, 

আদল িে  সে  ও অটিজি সদিতেত র স াংদকমতক েীল ব মত প্রজ্জ্বলদের ব্যবয   এবাং সাংব ে দত্র মবজ্ঞ  দের ি েদি জেগণদক 

সদিতে কর র উদদ্য গ গ্রহণ কর  হয়। 

 

• সাংমিি িন্ত্রণ লয়/মবে দগর ি ঠ র্ ব দয়র ক র্ বক্রদির জন্য  মর ত্র জ মরকরণ 
 

National Strategic Plan for and Neurodevelopmental Disorders 2016-202-এর আদল দক সাংমিি 

িন্ত্রণ লয়সর্মদহর করেীয় অাংে মিমিতকরণ, পৃথকীকরণপূব বক অটিজি ঘসদলর উদদ্য দগ ি ঠ  র্ ব দর্ সম্প েেদর্ গ্য ক র্ বক্রি 

ব স্তব য়দের জন্য স্ব যে ঘসব  মবে গ, িমহল  ও মেশু মবষয়ক িন্ত্রণ লয়, প্র থমিক ও গণমেক্ষ  িন্ত্রণ লয়, ি েমিক ও উচ্চ মেক্ষ  

মবে গ এবাং ক মরগমর ও ি দ্র স  মেক্ষ  মবে গ কতৃবক  মর ত্র জ রী করণ। 

 

• ন্য েে ল স্ট্র্ দেমজক  ে ে ফর মেউদর দডঘেল দিট ল মডজঅড ব রস  ২০১৬-২০২১ ব স্তব য়ে ও ঘকর ণীগদঞ্জর   ইলে ঘপ্র গ্র ি 
 

ন্য েে ল স্ট্র্ দেমজক  ে ে ব স্তব য়দের জন্য ঢ ক র ঘকর ণীগদঞ্জ একটি   ইলে ঘপ্র গ্র ি হ দত ঘেয়  হদয়দছ।  োঁিটি ঘক র 

িন্ত্রণ লয়/মবে গ ঘর্ৌথে দব এটি সিন্বয় করদছ। এ ঘপ্র গ্র দির আওত য় ঘকর ণীগদঞ্জর উ দজল   র্ ব দয়র কি বকতব দের মেশুর প্র রমিক 

মবক ে, অটিজি ও স্ন য়ুমবক েজমেত সিস্য র উ র বঙ্গবন্ধু ঘেখ ঘিমডদকল কদলদজর ই ে য়  প্রমেক্ষণ  ঘেয়  হদয়দছ। প্রমেক্ষণ 

গ্রহণক রী কি বকতব গণ কতৃবক ি ঠ  র্ ব দয়র কিীদের প্রমেক্ষণ ঘেয়  হদয়দছ। এছ ড়  স্ব যে ঘসব  মবে দগর আওত য় ঘকর ণীগঞ্জ 

উ দজল য় উি   ইলে ঘপ্র গ্র দির জন্য মেদম্ন ি ক র্ বক্রি সম্প েে কর  হদয়দছাঃ 

o অটিজি ও এেমডমড ববমেিে সম্পন্নদের মবদেষ স্ব যে ক ড ব। (দি ে ৫০৭- CP ২২২,  অটিজি ৭৮, ড উে মসদর ি ৫৬, 

ইম দল মস (Epilepsy) ২৪ , Mental Retardation ৬০, এমডএইিমড ৯ এবাং অন্য ন্য ৫৮) 

o ওয় ড ব  র্ ব দয় ইমসমড ও এেমডমড মবষদয়  ওমরদয়দটেে কি বে ল   

o ি ঠ  র্ ব দয়র কিীদের ইমসমড ও এেমডমড মবষদয়  ২ মেদের প্রমেক্ষণ ঘেয়  হদয়দছ। 

o অটিজি ও এেমডমড মেশুদক মিমিত করদত ি ঠ  র্ ব দয় ৩টি  কে ম্প অনুমেত হদয়দছ।  

o প্রমত েমেব র স প্ত মহক "স প্ত মহক মেশু মবক ে ম মেক" 

o জ তীয় প্রমতবমন্ধ উন্নয়ে ফ উদন্ডেদের সহদর্ মগত য় ি দস দুইমেে ঘি ব ইল ঘথর ম  েে দের ি েদি ঘথর ম  ঘসব  

o ইমসমড মবষদয়  জ ে দে র জন্য গেববতী ি দয়দের ঘরগুদলে র ঘরমজদস্ট্র্েে িলি ে রদয়দছ। 

 

• অটিজি ও এেমডমড মবষদয় মবশ্বস্ব যে সাংয , জ মত সাং  ও মবমেন্ন আন্তজব মতক সদেলদে গৃহীত Resolution ও 

Declarations  এর ব াংল য় অনুব ে:  
 

WHO ঢ ক র সহ য়ত য় অটিজি ও এেমডমড মবষদয় মবশ্বস্ব যে সাংয , জ মত সাং  ও মবমেন্ন আন্তজব মতক সদেলদে গৃহীত মেদম্ন ি 

Resolution ও Declarations সর্মহ ব াংল য় অনুব ে কর  হদয়দছ এবাং ত  মুদ্রদের জন্য স্ব যে অমধেপ্তদর প্রমক্রয় ধীে রদয়দছ: 
 

➢ WHO–SEARO Resolution on Comprehensive and co-ordinated efforts for management of 

Autism Spectrum Disorders(ASD) and Developmental Disabilities 

➢ UN Resolution 67-82 on Autism 

➢ Dhaka Declarations on Autism Spectrum Disorders and Developmental Disabilities, 2011 

➢ SAAN Delhi Declarations 

➢ Thimpu Declarations on Autism and Neuro-Developmental Disorders. 
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• National Strategic Plan for Neuro-Developmental Disorders 2016-2021 এর এডে ইজসর্মদহর 

আদল দক কি ব মরকল্পে  প্রণয়ে: 
 

National Strategic Plan for Neuro-Developmental Disorders 2016-2021 এর 

আদল দক কি বে ল  অনুে দের ি েদি জ নুয় মর, ২০১৯ হদত জুে ২০২০ সিদয়র জন্য অটিজি ও এেমডমড মবষয়ক একটি এে কেে 

 ে ে প্রণয়ে কর  হয়।   
 

• ি েমসক স্ব যে ঘকৌেল ত্র প্রণয়ক মবষয়ক  কি বে ল   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গত ০৩/০২/২০১৯ তাবরলে স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণােলয়র মািিীয় মন্ত্রীর েভাপবতলত্ব জাতীয় মািবেক স্বাস্থ্য সকৌশেপত্র 

প্রণয়ি ববেলয় একটি কম মশাো অনুবষ্ঠত হয়। উক্ত কম মশাোয় বমজ্ োয়মা ওয়ালজ  সহালেি মুখ্য আলোিক বহলেলব উপবস্থ্ত বেলেি। 

কম মশাোয় জাতীয় মািবেক স্বাস্থ্য সকৌশেপত্র প্রণয়ঘণর জন্য  একটি ওয়াবকমং গ্রুপ  ও একটি সটকবিকযাে ট্রাস্ক টিি (টিটিটি)  গঠলির 

সুপাবরশ করা হয়। সুপাবরশ অনুযায়ী ইলতামলধ্য ওয়াবকমং গ্রুপ ও সটকবিকযাে ে স্ক টিি (টিটিটি)গঠি করা হলয়লে । জাতীয় মািবেক 

স্বাস্থ্য সকৌশেপত্র প্রণয়ি প্রণয়দের জন্য ইদত িদে ওয় মকবাং গ্রুদ র ও সটকবিকযাে ে স্ক টিদির (টিটিটি) েভা অনুবষ্ঠত হদয়দছ। উেয় 

েভায় অটিজম ও এিবডবড ববেয়ক জাতীয় উপল িা কবমটির সিয়ারপাে মি এবং ওয়াবকমং গ্রুলপর প্রধাি উপল িা বমজ োয়মা ওয়ালজ  

সহালেি উপবস্থ্ত। ওয় মকবাং গ্রুদ র সু  মরে ও মেদে বেে  অনুস দর জাতীয় মািবেক স্বাস্থ্য সকৌশেপত্র প্রণয় ধীে রদয়দছ। 

 

েমবষ্যত কি ব মরকল্পে  

• National Strategic Plan for Neuro-Developmental Disorders 2016-2021 এর এডে ইজসর্মদহর আদল দক 

প্রণীত কি ব মরকল্পে  ব স্তব য়দের জন্য অটিজি ও এেমডমড ঘসদলর িমেেমরাং ক র্ বক্রি আরও ঘজ রে র করণ 

• এেমসমডমস অ  দরেে ল  ে দের সহ য়ত য় জ তীয়  ি েমসক স্ব যে ঘকৌেল ত্র প্রণয়ে। 

• অটিজি ও এেমডমড সাংক্র ন্ত প্রমেক্ষণ ও সদিেত র জন্য এেমসমডমস অ  দরেে ল  ে দের সহ য়ত য়  BCC, IEC  ও প্রমেক্ষণ 

ম্য নুদয়ল প্রণয়ে। 
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তৃতীয় অধ্যায় 

(অধিদপ্তরসমূহ) 
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স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
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ভূধিকা 

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ িন্ত্রণালয়ািীন ধনব বাহী ও ধনয়ন্ত্রণকারী সংস্থ্াসমূহহর িহধ্য অন্যতি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তহরর প্রিান 

কাজ ধিধকৎসা ধিক্ষা স্বাস্থ্য জনিধি উন্নয়ন ব্যবস্থ্াপনা এবং সব বস্তহরর স্বাস্থ্যহসবা ধনধিতকরণ। এ ছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রহয়াজহন 

িন্ত্রণালয়হক স্বাস্থ্য সসবা সম্পধকবত ধদক ধনহদ বিনা প্রণয়হন কাধরগরী সহহ াধগতাও প্রদান কহর থাহক। সংস্থ্াটি স্বািীনতাপূব ব ১৯৫৮ 

সাহল স্বাস্থ্য পধরদপ্তর নাহি স্থ্াধপত হয়  া ১৯৮০ সাহল স্বাস্থ্য অধিদপ্তহরর উন্নীত হয়। িহাপধরিালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তহরর প্রিান ধহহসহব 

দাধয়ত্ব পালন কহরন এবং তাহক দুই জন অধদধরি িহাপধরিালক সহায়তা প্রদান কহরন। এ ছাড়া পধরিালক, উপ-পধরিালক, সহকারী 

পধরিালকসহ অন্যান্য কি বকতবা-কি বিারীবৃন্দ কি বরত আহছন। সকল সিধিহকল কহলজ হাসপাতাল ও ধবভাগীয় স্বাস্থ্য কা বালহয় 

পধরিালকগণ প্রিান ধনব বাহী কি বকতবার দাধয়ত্ব পালন কহরন। প্রধতটি সজলায় ধসধভল সাজবন এবং উপহজলাসমূহহ উপহজলা স্বাস্থ্য ও 

পধরবার কধরকল্পনা কি বকতবা ধনব বাহী প্রিান ধহহসহব দাধয়ত্ব পালন কহরন। 

তথ্য পাওয়া জনগহণর আইনগত অধিকার। স্বাস্থ্য অধিদপ্তহরর কার যাবলীর স্বচ্ছতা ও জবাবধদধহতা ধনধিতকহল্প জনস্বাহথ ব স্বপ্রহণাধদত 

হহয় প্রহয়াজনীয় তধ্যাধদ প্রকাি করা উধিৎ। ধনয়িতাধন্ত্রকভাহব তথ্য প্রকাহির সক্ষহে স্বপ্রহণাধদত তথ্য প্রকাহির নীধতিালা সহয়ক 

হহব। লক্ষযসমূহ ধনম্নরূপ- 

• স্বাস্থ্হসবা প্রাপ্যতা সম্পহকব প্রহয়াজনীয় তথ্য সব বসািাহণর ধনকট সহজলভয করা; 

• স্বাস্থ্য সম্পকীয় পধরসংখ্যান জনগহণর ধনকট তুহল িরা; 

• সসবা গ্রহণকারীহদও প্রহয়াজনীয় পরািহি বও প্রধত  থা থ গুরুত্ব প্রদাক কহর সসবা/কাহজর িান উত্তহরাত্তর বৃধি করা; 

• সসৌজন্যহবাি ও িহনাহ াহগর সাহথ জরুধর সসবা/কাজ সম্পাদন কহর সসবা গ্রহীতা জনগহণর সভাগাধি দূও করা এবং এ 

সংক্রাি তথ্যাধদ প্রকাহির িাধ্যহি ধবভ্রাধি ধনরসন করা; 

• সদহির সকল স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্া সম্পহকব জনগণহক প বাপ্ত িারণা প্রদান করা; 

• স্বাস্থ্য প্রধতষ্ঠানসমূহ সথহক স্বাস্থ্য সহবা গ্রনহণ জনসািারণ তথা গ্রহীতাহক উদ্ধুি করা। 
 

সরকার তহথ্যর অবাি প্রবাহ এবং জনগহণর তথ্য অধিকার ধনধিতকরহণর ধনধিহত্ত “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এবং ‘‘তথ্য 

অধিকার (তথ্য প্রাধপ্ত সংক্রাি) ধবধিিালা, ২০০৯” প্রণয়ন কহরহছ। অধিদপ্তহরর লক্ষয তথ্য প্রকাহির সক্ষহে উি আইন ও ধবধিিালা 

 থা থভাহব অনুসরণ করা ও জনগহণর সিৌধলক অধিকার প্রধতষ্ঠার লহক্ষয গ্রহীতা সকন্দ্রীক সসবা ধনধিত কহর গ্রহীতা ও 

সসবাদানকারীর িহধ্য দূরত্ব কধিহয় আনা। 

স্বাস্থ্য সসবা প্রদানকারীহদর অধিক আিধরকতা ও সহিধি বতার সাহথ সসবা প্রদাহন উৎসাধহত করা। সহব বাপধর জবাবধদধহতা ও 

দায়বিতাহবাি জাগ্রত করা। 

 

সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 

• স্বাস্থ্যসেবা েংক্রান্ত যুসগাপসযাগী নীতিমালা প্রণয়সন স্বাস্থ্য ও পতিবাি কলযাণ মন্ত্রণালয়সক েহসযাতগিা কিা এবং নীতিমালা বাস্তবায়ক 

কিা; 

• স্বাস্থ্য ও পুতি সেবা প্রদান এবং জনগসণি প্রিযাতিি সেবাি পতিতি েম্প্রোিণ কিা; 

• স্বাস্থ্য ও তিতকৎো েুতবিাতদেহ জনস্বাস্থ্য উন্নয় এবং তবতিন্ন েংক্রামক ও অেংক্রামক বযাতি প্রতিসিাি ও প্রতিকাি কিা; 

• জনেংখ্যা তনয়ন্ত্রসণ তিতকৎো তিক্ষা এবং স্বাস্থ্য তবষয়ক গসবষণা ও প্রতিক্ণ পতিিাতলি কিা; 

• তিশু ও মািৃ স্বাস্থ্য সেবা, েম্প্রোতিি টিকাদান কমমেূিী, তবকল্প তিতকৎো পদ্ধতি এবং পুতি উন্নয়ন কমমেূিী বাস্তবায়ন কিা; 

• স্বাস্থ্য েম্পকীয় েকল স্থ্ানীয় েংস্থ্াি োসে সযাগাসযাগ স্থ্াপন কিা; 

• সয সকান প্রকৃতিক দুসযমাসগ িাৎক্ষতণকিাসব জরুতি স্বাস্থ্য সেবা প্রদান তনতিিকিণ;নিুন আতবিূম ি, পুনিায় আতবিূম ি ও অনযানয 

েংক্রামক বযাতি প্রতিসিাি ও প্রতিকাি কিা।mn ª̄v‡ã Dbœqb jÿ¨gvÎvi Am¤ú~Y© KvR mgvß Kiv Ges cieZ©x †UKmB Dbœq 

jÿ¨gvÎv AR©‡bi wbwg‡Ë `ÿ ¯v̂ ’̄¨ Rbkw³ MVb| MÖnxZv †Kw›`ªK †mev`vb I mevi Rb¨ my¯^v¯’̈  wbwðZKi‡Y AMÖYx 

f‚wgKv cvjb| 
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সংস্থ্ার কা বাবলী 

• সািারণ স্বাস্থ্যহসবা প্রদান ও স্বাস্থ্যহসবার িান উন্নয়হন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যহসবা প্রধতষ্ঠানধভধত্তক কা বক্রি পধরিালনা, 

আধুধনকায়ন ও সম্প্রসারণ; 

• িাতৃ ও ধিশু স্বাহস্থ্যর উন্নয়ন; 

• জরুধর প্রসূধত সসবা কা বক্রি; 

• সম্প্রসাধরত টিকাদান কি বসূিী গ্রহণ, বাস্তবায়ন, অব্যাহত রাখা এবং আওতা সম্প্রসারণ; 

• কধিউধনটি ধিধনক কা বক্রি বাস্তবায়ন; 

• সহস্রাহের উন্নয়ন লক্ষযিাো অজবহন ধিশু ও িাতৃ-মৃতুয হ্রাস করা; 

• সংক্রািক ও অসংক্রািক ব্যাধি এবং জবায় পধরবতবনজধনত নতুন আধবভূ বত সরাগ ধনয়ন্ত্রণ; 

• ধনরাপদ খাদ্য, খাহদ্যর িান ধনি বারণ ও পুধি ধনধিতকরণ; 

• ধিধজটাল বাংলাহদি গড়ার লহক্ষয স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থ্া ও ই-সহলথ কি বসূিী বাস্তবায়ন; 

• ধিধকৎসা ধিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনিধি উন্নয়নমূলক কা বক্রি; 

• জনবল ধনহয়াগ সংক্রাি কা বক্রি; 

• স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও সংরক্ষহণ জনসািারহণর সহিতনতা বৃধিও পদহক্ষপ গ্রহণ; 

• ধিধকৎসা গহবষণা কা বক্রিা গ্রহণ ও উন্নয়ন; 

• সভৌত অবকাঠাহিা উন্নয়ন; 

• স্বাস্থ্য পধরধস্থ্ধত উন্নয়হন প্রকল্পসমূহহর বাস্তবায়ন; 

• সািারণ ধিধকৎসার পািাপাধি ধবকল্প ধিধকৎসা পিধতর উন্নয়ন; 

• ধিধকৎসা বজবয ব্যবস্থ্াপনার উন্নয়ন; 

• ধবহিষাধয়ত স্বাস্থ্যহসবা প্রদান; 

• স্বাস্থ্য বা তদসংধিি সসবা প্রদান সংক্রাি পধরকল্পনা প্রণয়হন স্বাস্থ্য িন্ত্রণালয় ও অন্যান্য িন্ত্রণালয়হক সহায়তা প্রদান করা। 

• সটকসই উন্নয় লক্ষিাো অজবহন প্রহয়াজনীয় পদহক্ষপ গ্রহণ। 
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➢ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের আওতাধীন স্বাস্থ্য অবধদপ্তগরর উগেখগ াগ্য কর্ মকান্ড:  

• স্বাস্থ্য বিক্ষা ব্যযগরা, স্বাস্থ্য অবধদপ্তর হগত বনয়বর্তভাগব বিকুনগুবনয়া ও সেঙ্গু প্রবতগরাধ, বনপাহ ভাইরাে, কালাজ্বর, ম্যাগলবরয়া, 

ফাইগলবরয়া,  এবং এবেে র্িা বনধনেহ বববভন্ন সরাগের ববষগয় জাতীয় দদবনক পবিকা, সবতার, সেবলবভিগন েগিতনতা মূলক বাণী 

প্রিার করা হগে। 

• জাতীয় প মায় স্বাস্থ্য প্রবতষ্ঠান ও হােপাতাল সেগক শুরু কগর কবর্উবনটি বিবনক এবং গ্রার্ীণ স্বাস্থ্য কর্ী প মন্ত উপগজলা প মাগয় 

কবিউোর, ল্যাপেপ ও সেবগলে কবিউোর প্রদান এবং ইন্টারগনে েংগ াে স্থ্াপন করা হগয়গে। এর র্াধ্যগর্ ১৩ হাজাগরর অবধক 

েকল িালু কবর্উবনটি বিবনগক ১টি কগর কবিউোর এবং প্রায় ২৪ হাজার স্বাস্থ্য কর্ীগদর সেবগলেেহ ইন্টারগনে েংগ াে সদওয়া 

হগয়গে। এেব সুববধার ফগল েকল প্রবতষ্ঠান সেগক এবং বফল্ড সলগভল সেগক অনলাইন োোগবইগজ হালনাোদ তথ্য-উপাত্ত েংগ্রহ 

এবং স্বয়ংবিয় প্রবতগবদন দতবর, সেবলগর্বেবেন সেবা প্রদান, বভবেও কনফাগরবসং, স্বাস্থ্য বিক্ষা প্রদান ও ই-লাবন মংেহ তথ্য প্রযুবি 

েংিান্ত বববভন্ন কা মির্ েিাদন করা  াগে। 

• অনলাইন োোগবইগজ হালনাোদ তথ্য-উপাত্ত েংগ্রগহর জন্য েকল উপগজলা ও সজলা হােপাতাল, েকল বেবভল োজমন ও ববভােীয় 

স্বাস্থ্য অবফে, সর্বেগকল কগলজ হােপাতাগল সলাকাল এবরয়া সনেওয়াকম স্থ্াপন করা হগয়গে। এোড়াও সজলা প মাগয়র েকল প্রবতষ্ঠান 

ও হােপাতাগল এবং েকল সর্বেগকল কগলজ হােপাতাগল ইন্টারগনে েংগ াে সদওয়া হগয়গে। 

• স্বাস্থ্য বাতায়ন নাগর্ ২৪/৭ একটি সহলে কল সেন্টার িালু করা হগয়গে। এর নম্বর ১৬২৬৩। সর্াোমুটি স্বাভাববক কল সরগে এর র্াধ্যগর্ 

বিবকৎেগকর তাৎক্ষবণক পরার্ি ম ও বববভন্ন স্বাস্থ্য তথ্য প্রদান করা হয় এবং েরকারী-সবেরকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রবতষ্ঠান েিগকম 

অবভগ াে গ্রহণ এবং প্রবতকার করা হয়। এোড়াও ৬৪ সজলা হােপাতাল ও ৪২১টি উপগজলা হােপাতাগল সর্াবাইল সফাগনর র্াধ্যগর্ 

২৪ ঘন্টা/ েপ্তাগহর ৭ (োত) বদন ববনা মূগল্য বিবকৎো পরার্ি ম প্রদাগনর কা মির্ িালু করা হগয়গে। সেবলনগরর োগে স ৌে 

েহগ ােীতামূলক স্বাস্থ্যগেবার কর্ মসূিী িালু করা হগয়গে। 

• স্বাস্থ্য অবধদপ্তগরর এর্আইএে িাখায় ের্ন্বয় সকন্দ্রেহ ৯৪ টি হােপাতাগল  উন্নতর্াগনর সেবলগর্বেবেন কা মির্ িালু করা হগয়গে। 

• েকল ববভােীয় ও সজলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্াপগকর কা মালয়গুগলা, েকল সজলা ও সর্বেগকল কগলজ হােপাতাল, েকল সর্বেগকল কগলজ,  

স্বাস্থ্য অবধদপ্তর, পবরবার পবরকল্পনা অবধদপ্তর এবং স্বাস্থ্য র্ন্ত্রণালয়গক যুি কগর আধূবনক বভবেও কনফাগরবসং ব্যবস্থ্া িালু করা 

হগয়গে। এোড়াও েফেওয়যারবভবত্তক বভবেও কনফাগরবসং বেগের্ িালু করা হগয়গে, স খাগন একোগে ১০০জন ব্যবি অংিগ্রহন 

করগত পাগর। 

• সদগির েকল েরকারী হােপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা সকন্দ্রেমূগহর সেবার র্ান েিগকম জনেগনর অবভগ াে ও পরার্ি ম জানা এবং 

প্রগয়াজনীয় ব্যবস্থ্া গ্রহগণর জন্য এেএর্এে-বভবত্তক ির্ৎকার ও উদ্ভাবনামূলক অবভগ াে/পরার্ি ম জানাগনার ব্যবস্থ্া প্রবতমন করা 

হগয়গে। প্রবতবদন ওগয়ব োইগের র্াধ্যগর্ অবভগ ােগুগলা সদখা হয় এবং ের্াধান করা হগয় োগক।  

• সহলে বেগের্ সেন্থগদবনং (এইিএেএে) নাগর্ একটি কর্ মসূবি িালু করা হগয়গে।  ার র্াধ্যগর্ প্রবতটি প্রবতষ্ঠাগনর েকল কর্ মকাগন্ডর 

দক্ষতা  ািাই করা হয়। প্রবত বের এববষগয় সহলে বর্বনোরে পুরস্কার প্রদান করা হগে।  

• স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অবধদপ্তরেহ েকল সজলা ও উপগজলা হােপাতাল এবং ৪টি ববগিষাবয়ত হােপাতাল 

বর্বলগয় সর্াে ৪৬৩টি প্রবতষ্ঠাগন আংগুগলর োপ েনািকারী বরগর্াে ইগলকট্রবনক্স অবফে এগেনগেস বেগের্ িালু করা হগয়গে।  

• েরকারী-সবেরকারী স্বাস্থ্য প্রবতষ্ঠান ও হােপাতাগলর ইগলক্ট্রবনক তথ্য ভান্ডার, সদি-বভবত্তক স্বাস্থ্য র্ানবেিদ তথ্য ভান্ডার, বজও-

সলাগকিন তথ্য ভান্ডার, হােপাতাল অগোগর্িগনর জন্য ওগপন এর্আরএে েফেওয়যার িালু, জনস্বাস্থ্য ববষয়ক তথ্য-উপাত্ত েংগ্রগহর 

জন্য বেএইিআইএে২ (DHIS2) েফেওয়যার ব্যবহার কগর ববগের েব মবৃহৎ স্বাস্থ্য তথ্য সনেওয়াকম দতবর করা হগয়গে। রুটিন সহলে 

ইনফরগর্িন েংগ্রগহর জন্য স্বাস্থ্য অবধদপ্তর DHIS2 েফেওয়যারটি ব্যবহার কগর। পৃবেবীর ৬৩টি সদগি এ েফেওয়যারটি ব্যবহার 

করা হয়। েফেওয়যারটি বাস্তবায়গনর বদক সেগক বাংলাগদি েব মবৃহৎ। 

• জাবতেংগঘর সকাইয়া (COIA) নার্ক একটি উগযাগের আওতায় ববে স্বাস্থ্য েংস্থ্ার আবে মক েহায়তায় েরকারী-সবেরকারী, 

এনবজও-দাতা েংস্থ্ার ের্বন্বত অংিগ্রহগণ অনলাইগন প্রবতটি কবর্উবনটির প্রসুবত র্া ও অনুধ ম ৫ বৎের বয়েী বিশুগদর বনবন্ধন ও 

ট্রাবকং করার পদ্ধবত িালু করা হগয়গে  া এেবেবজ অগ্রেবত পবরর্াপ ও উন্নয়গন ব্যাপকভাগব েহায়তা করগব। 

• ইউএেএআইবে এবং বে.গনে নার্ক একটি স্থ্ানীয় েংস্থ্ার েহায়তায় আপনজন নাগর্ র্া ও বিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক সর্াবাইল ভগয়ে 

ও এেএর্এে বভবত্তক পরার্ি ম সেবা কা মির্ িালু আগে। 

• স্বাস্থ্য অবধদপ্তগরর এর্আইএে ববভাগে েব মাধুবনক োো সেন্টার স্থ্াপন করা হগয়গে এবং খুলনায় এর একটি বরগর্াে বেগজোর 

বরকভাবর সেন্টার স্থ্াপন করা হগয়গে।  

• সদগির প্রবতটি নােবরগকর স্বাস্থ্য উপাত্ত বভবত্তক একটি ইগলক্ট্রবনক তথ্য ভান্ডার েগড় সতালার জন্য গ্রার্ প মাগয় বেবােকারী েকল 

নােবরগকর তথ্য েম্ববলত োোগবজ দতবরর কাজ েস্পন্ন হগয়গে। এখন এই োোগবইজ বভবত্তক লাইফ োইর্ সিয়ার সপাগে মবল 
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বেটিগজনে ইগলকট্রবনক সহলে সরকে ম দতবরর কাজ িলগে। বেবভল সরবজগেিন এযান্ড ভাইোল ষ্ট্যাবেটিকে নাগর্ একটি আন্তজমাবতক 

উগযাগের আওতায় বতমর্াগন জন্ম-মৃত্যয বনবন্ধন, ইগলকিন কবর্িন সভাোর োোগবজ, স্বাস্থ্য োোগবজ এবং বনর্ীয়র্ান দাবরদ্র 

োোগবজেমূহ ের্বন্বত কগর আংগুগলর োপ ও সরটিনার েববযুি ন্যািনাল ইগলক্ট্রবনক পপুগলিন সরবজগেিন দতবরর কাজ িলগে। 

• প্রবতটি সজলা ও ববভােীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্াপগকর কা মালগয় একটি কগর সলাবাল পবজিবনং বেগের্  (বজবপএে)  ন্ত্র েরবরাহ করা হগয়গে। 

এগুগলা ব্যবহার কগর েব মবনম্ন প মাগয়র কবর্উবনটি বিবনকেহ েকল স্বাস্থ্য প্রবতষ্ঠাগনর বজবপএে সলাগকিগনর বজও-সকাঅবে মগনে েংগ্রহ 

করা হগয়গে  া ওগয়ব োইগের র্াধ্যগর্ বজওগ্রাবফক ইনফরগর্িন বেগেগর্ বহুলভাগব ব্যবহার করা হগে।  

• অনলাইন প্রবিয়ার র্াধ্যগর্ সর্বেগকল ও সেন্টাল ভবতম পরীক্ষা কা মির্ িালু হগয়গে। েরকারী-সবেরকারী েকল সর্বেগকল ও সেন্টাল 

কগলগজ েরকারী বনয়ন্ত্রণাধীন এক এবং অবভন্ন পরীক্ষার র্াধ্যগর্ বিক্ষােী বাোই ও বনব মািন প্রবিয়া িালু করা হগয়গে। 

• স্বাস্থ্য ও পবরকল্পনাধীন েকল র্ানব েিদগক ব্যবস্থ্াপনা করার জন্য বহউম্যান বরগোে ম ইনফরগর্িন বেগের্ (এইিআরআইএে) িালু 

করা হগয়গে। প্রায় দুই লগক্ষর অবধক জনবলগক এ ব্যবস্থ্ার র্াধ্যগর্  অনলাইন ট্রাসফর, সপাবেং, সপ্রাগর্ািন েহ অন্যান্য েকল 

কর্ মকান্ড করা েম্ভব  হগে। এ HRIS েফেওয়যাগরর র্াধ্যগর্ Online Application Process িালু করা হগয়গে। োম্প্রবতক ের্গয় 

এ এইিআরআইএে েফেওয়যারটি েম্মানজনক APICTA -2017 পুরস্কার লাভ কগরগে। 

• স্বাস্থ্য কযাোগরর েকল কর্ মকতমাগদর বাবষ মক সোপনীয় তথ্য বেবজোল করা হগয়গে। এর র্াধ্যগর্ পগদান্নবতর ের্য় র্ন্ত্রণালয় কর্তমক 

কর্ মকতমাগদর এবেআর অন লাইগন সদখা েম্ভব হগে। এোড়াও স্বাস্থ্য কযাোগরর েকল কর্ মকতমাগদর ব্যবিেত ফাইল বেবজোগল 

রুপান্তর করা হগয়গে এবং সেগুগলা বহউম্যান বরগোে ম ম্যাগনজগর্গন্ট ব্যবহার হগে। 

• েকল তথ্য একটি জায়ো সেগক সদখার জন্য একটি Dashboard  িালু করা হগয়গে। এ েযািগবাে ম পবরিালনার জন্য Tableau  নাগর্ 

একটি Business Inteligent (BI) টুলস্ ব্যবহার করা হগে। 

• জাতীয় ই-সহল ে পবলবে এবং ই-সহল ে োগেবজ দতবরর কাজ দ্রুত েবতগত এবেগয় িগলগে। 

• আর্াগদর বববভন্ন ই-সহলে কা মিগর্র স্বীকৃবতস্বরূপ জাবতেংঘ কর্তমক ২০১১ োগল র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রীগক বেবজোল সহলে ফর 

বেবজোল সেগভলপগর্ন্ট িীষ মক োউে-োউে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এোড়া আরও সবি কগয়কটি জাতীয় ও আন্তজাবতমক পুরস্কার 

সপগয়গে আর্াগদর কা মির্েমূহ। 

• জার্ মান েরকার স্বাস্থ্য অবধপ্তগরর এর্আইএে িাখা কর্তমক পবরিাবলত রুটিন সহলে ইনফরগর্িন বেগের্ ববগের ১২৩ সদগির র্গধ্য 

Best Practice বহোগব স্বীকৃবত বদগয় ২৬ বেগেম্বর ২০১৪ আনুষ্ঠাবনকভাগব বাবল মন িহগর A Quiet Revolution- Strengthening 

the Routine Health Information System in Bangladesh িীষ মক একটি পুস্তক প্রকাি করা হগয়গে।  

• আর্াগদর এেব কা মিগর্ বাংলাগদি েরকার, ববে স্বাস্থ্য েংস্থ্া, ইউবনগেফ, বজআইগজে, ইউএেএইে, আইবেবেবেআরবব, 

বেএফআইবে, ববেব্যাংক, এর্এেএইি, ইউএন-এেকাফ, ইউএনএফবপএ, জনে হপবকনে ববেববযালয়, জাইকা, প্ল্যান ইন্টারন্যািনাল, 

সেভ বদ বিলগেন, ব্রাক প্রভৃবত েংস্থ্া োহায্য করগে। 

• স্কুল সহলে সপ্রাগ্রাগর্র র্াধ্যগর্ ২৩টি বিবনগকর র্াধ্যগর্ ৭৯১৫ (োত হাজার নয়িত পগনর) জন োি/োিীর স্ক্রীবনং করাগনা হগয়গে, 

৫৯৮২ (পাঁি হাজার নয়িত ববরাবি) জন অসুস্থ্ োি/োিীর বববভন্ন সরাগের বিবকৎো প্রদান করা হগয়গে, ১৭৩ (একিত বতয়াত্তর) জন 

অসুস্থ্ োি/োিীগক উন্নত বিবকৎোর জন্য বববভন্ন হােপাতাগল সরফাে ম করা হগয়গে এবং বববভন্ন স্কুগল ১০২ (একিত দুই)টি স্বাস্থ্য 

বিক্ষামূলক সেিন েিন্ন করা হগয়গে। এোড়া বেগলে সজলায় ৮ (আে) ব্যাগি ২৬৪ (দুইিত সিৌষবি) জন এবং কুবর্ো সজলায় ৬ 

(েয়) ব্যাগি ১৫৬ (একিত োপ্পান্ন) জন প্রােবর্ক ববযালগয়র বিক্ষকগদর প্রবিক্ষণ প্রদান করা হগয়গে।  
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কধিউধনটি সবইজি সহলথ সকয়ার (ধসধবএইিধস) 

 

১. ভূধিকা : 

বতবিাহন ধবহে সটকসই উন্নয়ন লক্ষিাো অজবহনর কা বক্রি িলহছ। বাংলাহদহি ৪থ ব স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুধি উন্নয়ন কি বসূধি (৪থ ব 

এইিধপএনএসধপ) জানুয়ারী ২০১৭ হহত জুন ২০২২ ইং সিয়াহদ বাস্তবায়নািীন। সহস্রাে উন্নয়ন লক্ষিাো (এিধিধজ) অজবহন 

অবদান রাখার ন্যায় ২০৩০ সাহলর িহধ্য সটকসই উন্নয়ন লক্ষিাো (এসধিধজ) অজবহনও কধিউধনটি সবইজি সহলথ সকয়ার 

(ধসধবএইিধস) অবদান রাখহব। ৪থ ব এইিধপএনএসধপ’র আওতায় কধিউধনটি সবইজি সহলথ সকয়ার (ধসধবএইিধস) অপাহরিন 

প্লাহনর কা বক্রি সম্প্রসাধরত হহয়হছ। খুব সংহক্ষহপ বলহত সগহল এই কা বক্রহির িহধ্য অিবভুি আহছ কধিউধনটি ধিধনক কা বক্রি  

(বতবিান সরকাহরর অগ্রাধিকার কা বক্রি) এবং সাহবক অতযাবশ্যকীয় সসবা (ইএসধি)।  

 

২.  ধভিন : ২০৩০ সাহলর িহধ্য সব বয়হসর সবার জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ ধনধিত করা। 

ধিিন :  প্রাথধিক স্বাস্থ্য সসবা ব্যবস্থ্া িধিিালী ও সটকসই করার িাধ্যহি জনগহণর িহধ্য িানসম্মত প্রাথধিক স্বাস্থ্য 

সসবা সহজলভয, সহজগম্য এবং সসবার পধরপূণ ব ব্যবহার ধনধিত করা। 

সািারণ উহেশ্যঃ জনগহণর ধনকট িানসম্মত প্রাথধিক স্বাস্থ্য সসবা সহজলভয, সহজগম্য এবং সসবার পধরপূণ ব ব্যবহার ধনধিত 

কহর ধনধেবি সিহয়র িহধ্য সব বয়হসর সকল িানুহষর জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ ধনধিত করা।  

ধসধবএইিধস এর  াবতীয় কা বক্রি ধন¤œবধণ বত কহম্পাহনন্টসমূহহর িাধ্যহি বাস্তবাধয়ত হহচ্ছঃ  

১. কধিউধনটি ধিধনহকর িাধ্যহি সহলথ আউটকাি পধরিাপ (খানা ধভধত্তক তথ্য সংগ্রহ ও সহলথ কাি ব ধবতরণ) 

২. কধিউধনটি ধিধনহক স্টাধ ং ও সুপারধভিন 

৩. কধিউধনটির অংিগ্রহণ ও সম্পৃিতা 

৪. সর াহরল ব্যবস্থ্া 

৫. সটকসই প্রাধতষ্ঠাধনকীকরণ 

৬. উপহজলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্া ও সর াহরল ব্যবস্থ্া সজারদারকরণ 

৭. সিধিহকল বজবয ব্যবস্থ্াপনা 

৮. ট্রাইবাল সহলথ কি বসূধি  

৯. আরবান সহলথ কি বসূধি 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

3. mvsMVwbK KvVv‡gvt 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

** 20 kh¨v nvmcvZvj Pi AvjMx, †bvqvLvjx I Pi AvBPv, †fvjv Gi Rb¨ wewfbœ †kÖYxi Kg©KZ©v I Kg©Pvix 31 Rb|  

jvBb WvB‡i±i 

‡cÖvMÖvg g¨v‡bRvi 

(BDGBPGm GÛ 

GgWweøIGg) 

‡cÖvMÖvg g¨v‡bRvi  

(UªvBevj I Avievb †nj_) 

 

‡cÖvMÖvg g¨v‡bRvi 

(cÖwKDi‡g›U I jwRt) 

 

‡cÖvMÖvg g¨v‡bRvi  

(AeKvVv‡gv, mycviwfkb, 

gwbUwis, GgAvBGm I B-‡nj_) 

 

wWwcGg 

(BDGBP

Gm) 

wWwcGg 

(UªvBevj 

‡nj_)

  

wWwcGg 

 (Avievb 

†nj_)

  

wWwcGg 

(GgWweøI

Gg)

  

wWwcGg 

(cÖkvmb)

  

wWwcGg 

(A_©)

  

wWwcGg 

(cÖwKDi‡g›U I 

jwRt) 

wWwcGg 

(GBPAviwW) 

wWwcGg 

(wmGg) 

 

wWwcGg 

(AeKvVv‡gv

) 

 

wWwcGg 

(mycviwfkb, 

gwbUwis, 

GgAvBGm I 

B-‡nj_) 

 

‡cÖvMÖvg g¨v‡bRvi 

(cÖkvmb I A_©) 

 

‡cÖvMÖvg g¨v‡bRvi 

(GBPAviwW I wmGg)

  

 

cÖkvmwbK 

Kg©KZ©v (1) 

cwi”QbœZv 

Kg©x (3) 

wefvMxq 

ch©v‡qi 

e¨e ’̄vcK 

(8)  

‡cÖvMÖvgvi 

(1) 

wnmveiÿY 

Kg©KZ©v (1) 

cÖwkÿY 

Kg©KZ©v (1)

  

wcG Kvg 

Kw¤úDUvi 

Acv‡iUi 

(3) 

Awdm mnKvix I 

WvUv Gw›U 

Acv‡iUi (10) 

wnmveiÿK (2) 

K¨vwkqvi (1)

  

 †óviKxcvi 

(1)

  

Mvox PvjK 

(18) 

Awdm 

mnvqK (8)

  

wmGBPwmwc 

(14890) 

Mvox PvjK 

(Dct ¯̂vt I 

ct ct 

Kg©KZ©v‡`i 

Rb¨ - 490) 

wbivcËv Kg©x 

(3)
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৪. ধবদ্যিান জনবলঃ  

• কধিউধনটি সবইজি সহলথ সকয়ার এর প্রিান কা বালহয় ১৮ জন কি বকতবা ও ৩৪ জন কি বিারী (৬ জন আউটহসাধস বংসহ) কি বরত 

আহছন। িাঠ প বাহয় ধসধবএইিধস এর ধনয়ন্ত্রণািীন উন্নয়ন খাতভূি স্বাস্থ্য প্রধতষ্ঠানসমূহহ ২ জন কি বকতবা ও ২৯ জন কি বিারী 

এবং কধিউধনটি ধিধনক প বাহয় ১৩৮৫০ জন ধসএইিধসধপ কি বরত আহছন।  

• উপহজলা স্বাস্থ্য কিহপ্লহে ৪৯০ জন গাড়ীিালক আউটহসাধস বং এর িাধ্যহি ধনহয়াগ প্রদান করা হহয়হছ এবং কি বরত আহছন। 

 

৫. কি বসংস্থ্ান ধনহয়াগ সংক্রাি তথ্যধদঃ 

• বতবিান সরকার ক্ষিতা গ্রহহণর পর গ্রািীন দধরদ্র ও সুধবিা বধিত জনগন ধবহিষতঃ িা ও ধিশুহদর সদারহগাড়ায় প্রাথধিক 

স্বাস্থ্য সসবা সপৌৌঁহছ সদয়ার লহক্ষয সারাহদহি ইউধনয়নস্থ্ প্রধতটি সাহবক ওয়াহি ব ১ টি কহর সব বহিাট ১৪৮৯০ টি কধিউধনটি 

ধিধনক স্থ্াপহনর পধরকল্পনা গ্রহণ কহর এবং প্রধতটি কধিউধনটি ধিধনহক ১ জন কহর সিাট ১৪৮৯০ জন কধিউধনটি সহলথ 

সকয়ার সপ্রাভাইিার (ধসএইিধসধপ) এর পদ সৃধি করা হহয়হছ।  

• তন্মহধ্য ১৩৫০০ জন ধসএইিধসধপ ধনহয়াগ প্রদান করা হহয়হছ। উহেখ্য স , অহনহকই িাকুরী হহত অব্যাহধত সনয়ায় বতবিাহন 

১৩৮৫০ জন ধসএইিধসধপ কি বরত আহছ।  

• অবধিি ১০৪০ টি পহদর ধবপরীহত কধিউধনটি ধিধনক ধনি বাণ সাহপহক্ষ ধসএইিধসধপ ধনহয়াগ প্রদান করা হহব।  

• কধিউধনটি ধিধনহক সসবা গ্রহহণর সক্ষহে সিতা ও  থা থ সসবা ধনধিতকহল্প প্রধতটি কধিউধনটি ধিধনহকর ধবপরীহত ৫ জন 

কহর স্থ্ানীয় সবকার যুব সিাহজর িধ্য হহত সিাট ৭৪৪৫০ জন িাধিপারপাস সহলথ ভলাধন্টয়ার ধনহয়াধজত করার পধরকল্পনা 

গ্রহণ করা হহয়হছ। উহেখ্য স , এই সকল িাধিপারপাস সহলথ ভলাধন্টয়ারগনহক সম্পাধদত কাহজর ধভধত্তহত প্রহণািনা ভাতা 

প্রদান করা হহব।   

• এ প বি ১৯টি উপহজলায় ৫৪২টি কধিউধনটি ধিধনহক ২৭১০ জন িাধিপারপাস সহলথ ভলাধন্টয়ার ধনহ াধজত করা হহয়হছ এবং 

তাহদরহক প্রহয়াজনীয় প্রধিক্ষণ প্রদান করা হহয়হছ। প বায়ক্রহি সারাহদহি সকল কধিউধনটি ধিধনহক িাধিপারপাস সহলথ 

ভলাধন্টয়ার বাছাই কা বক্রি বাস্তবাধয়ত হহব।  

• স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ িন্ত্রণালহয়র 4th HPNSP আওতাভূি  স্বাস্থ্য অধিদপ্তরািীন Community Based 

Health Care (CBHC) অপাহরিনাল প্লান এর আওতায় সারাহদহি ৪৯০টি উপহজলায় ৪৯০ জন গাড়ী িালহকর পদ 

সৃধি করা হহয়হছ এবং আউটহসাধস বং এর িাধ্যহি ধনহয়াগ প্রদান করা হহয়হছ। 

 

৬.  ২০১৮-১৯ অথ ব বছহর ধসধবএইিধস এর আওতায় সম্পাধদত কা বক্রহির কহম্পাহনন্ট ধভধত্তক উহেখহ াগ্য অগ্রগধতঃ 

১। সিজাধরং সহলথ আউটকাি : 

(ক) কধিউধনটি ধিধনহক সসবার সিতা ও  থা থ ব্যবহার ধনরুপহনর জন্য (কি ব এলাকার প্রধতটি খানার প্রধতটি সদহের 

তথ্যাধদ সংগ্রহ ও কধিউধনটি ধিধনহকর প্রদত্ত সসবা সমূহহর তথ্যাধদর িহধ্য  ািাই এর িাধ্যহি) স্বাস্থ্য কাি ব ও তথ্য সংগ্রহহর 

 ি ব চুড়াি করা হহয়হছ এবং পাইলট ধভধত্তহত ২০০ কধিউধনটি ধিধনহকর কি বএলাকার তথ্যাধদ সংগ্রহ করা হহয়হছ। 

 

২। কধিউধনটি ধিধনহকর িাধ ং ও সুপারধভিন : 

ক) ১১৫৬ টি শূন্যপহদ ধসএইিধসধপ ধনহয়াহগর ধনধিহত্ত ধলধখত পরীক্ষা ইধতিহধ্য সম্পন্ন করা হহয়হছ এবং কি বরত আহছ।  

খ) উপহজলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কি বকতবার গাড়ী/এযামু্বহলন্স িালাহনার জন্য আউটহসাধস বং এর িাধ্যহি ৪৯০ জন গাধড়িালক 

ধনহয়াগ করা হহয়হছ।  

গ) কধিউধনটি ধিধনহক সসবার িান বৃধির জন্য ধবেস্বাস্থ্য সংস্থ্ার সহায়তায় সটকধনকযাল সুপারধভিন সিকধলি প্রণয়ন এবং 

সকল ধবভাগ, সজলা ও উপহজলা প বাহয়র ধিধকৎসক কি বকতবাহদর ওধরহয়হন্টিন সদয়া হহয়হছ। এ সিকধলিটি ব্যবহৃত হহচ্ছ 

এবং সস অনু ায়ী প্রিান কা বালহয় তথ্যাধদ আসহছ ও প বাহলািনাহি প্রহয়াজনীয় পদহক্ষপ গ্রহন করা হহচ্ছ। জাতীয় প বাহয় 

কধিউধনটি ধিধনক কা বক্রি সুপারধভিন ও িধনটধরং করা হয় এবং এটি িলিান আহছ।  

ঘ) এছাড়া প্রথিসাধরর তত্ত্বাবিায়কগণ তাহদর জন্য ধনি বাধরত সিকধলি ব্যবহার কহর কধিউধনটি ধিধনক িধনটধরং ও 

সুপারধভিন করহছন।  

 

৩। কধিউধনটি এনহগজহিন্ট : 

ক) স্থ্ানীয় সরকার প্রধতধনধিহদর িাধ্যহি জনগহণর সম্পৃিতা বৃধির জন্য স্থ্ানীয় সরকার প্রধতধনধি- ইউধনয়ন পধরষদ 

সিয়ারম্যান ও সদেহদর প্রধিক্ষণ সদয়া হহয়হছ। ২৬৬ টি উপহজলায় এটি সম্পন্ন হহয়হছ। এহত উপহজলা সিয়ারম্যান, উপহজলা 

ধনব বাহী কি বকতবা ও উপহজলা ভাইস সিয়ারম্যানহদর সম্পৃি করা হহয়হছ। 
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খ) িাধি পারপাস সহলথ ভলাধন্টয়ার ধনহয়াধজতকরণঃ  

কধিউধনটি ধিধনহকর কা বক্রি অধিকতর সবগবান করা,  ারা সসবা ধনহত আসহছ না/ ারা ধিধকৎসা সম্পূণ ব করহছন না/ 

ড্রপআউট/  হলাআহপ আসহছন না তাহদরহক সসবা গ্রহহন উদ্বুি করার জন্য সম্পাধদত কাহজর ধভধত্তহত সম্মানী প্রদান করা 

হহব িহি ব িাধিপারপাস সহলথ ভলাধন্টয়ার ধনহয়াধজতকরণ নীধতিালা সম্বধলত পধরিালন সহাধয়কা চুড়াি এবং মুদ্রন করা 

হহয়হছ। ২০১৮-১৯ সহন দ্রুততি সিহয়র িহধ্য পাইলট ধভধত্তহত ১৯ টি উপহজলায়  প্রধতটি কধিউধনটি ধিধনহকর জন্য ৫ জন 

কহর িাধিপারপাস সহলথ ভলাধন্টয়ার ধনহয়াধজত করা  হহয়হছ এবং তাহদর প্রধিক্ষণ প্রদান করা হহয়হছ।  

 

গ) জনগহণর স্বাস্থ্য সহিতনতা ও সম্পৃিতা বৃধির জন্য ধবধভন্ন প্রকার আই,ই,ধস সািগ্রী প্রণয়ন, মুদ্রন ও সরবরাহ করা হহয়হছ। 

সসগুধল সব বস্তহরর জনগহণর সহিতনতা ও অংিগ্রহন বৃধিহত ধনয়ধিত ব্যবহার হহচ্ছ। সািগ্রী সমূহ :  

সরাধসওর, ধনউজহলটার, টিধভস্পট, িকুহিন্টারী, কযাহলন্ডার, সনাটবই, সসানালী আহলা ফ্লািকাি ব, ধবধভন্ন িরহনর সপািার, 

স াল্ডার, ইতযাধদ। 

 

ঘ) সািাধজক আহন্দালন প্রধতষ্ঠা : অহপক্ষাকৃত দূগ বি ও ধবধচ্ছন্ন এলাকায় কধিউধনটি ধিধনক ধঘহর সািাধজক আহন্দালন ধহসাহব 

গহড় সতালার লহক্ষয বাস্তবাধয়ত কা বক্রি সমূহ :  

কযাহম্পইন, সপািার, ধল হলট, ফ্লািকাি ব, টিধভ স্পট এর  ব্যবহার, কধিউধনটি গ্রুপ, কধিউধনটি সাহপাট ব গ্রুপ , স্থ্ানীয় সরকার 

প্রধতধনধিহদর অধিকতর সম্পৃিতা ইতযাধদ। উহেখ্য স , অন্য সকল এলাকায় ইধতপূহব ব এটি সম্পন্ন করা হহয়হছ এবং সস সকল 

এলাকায় ইধতিহধ্য কধিউধনটি ধিধনক ধঘহর সািাধজক আহন্দালন গহড় উহঠহছ।  

 

৪। সর াহরল ধসহস্টি : 

ক) সর াহরল ধবষহয় নীধতিালা ও প্রধিক্ষন সহাধয়কা প্রণয়ন করা হহয়হছ।  এটি অনুসরন পূব বক কধিউধনটি ধিধনক হহত জরুরী 

ও জটিল সরাগীহদর উচ্চতর প বাহয় সর ার করা হহচ্ছ ধবহিষতঃ দীঘ ব সিয়াদী অসংক্রািক সরাগী (উচ্চরিিাপ, িায়াহবটিস)।  

৫। সাসহটইধনং ইনধস্টটিউিানালাইহজিন : 

ক) কধিউধনটি ধিধনকগুধল  াহত িানসম্মত সসবা প্রদানসহ সুষ্ঠভাহব পধরিাধলত হয় তার জন্য প্রহয়াজনীয় ও ধনরবধচ্ছন্ন ঔষি, 

এিএসআর এবং অন্যান্য সকল সািগ্রীর সরবরাহ ধনধিত করা হহয়হছ। ২০১৮-১৯ বৎসহর িালুকৃত কধিউধনটি ধিধনহকর 

সংখ্যা দাধড়হয়হছ ১৩৭৪৩ টি।  

খ) কধিউধনটি সবইজি সহলথ সকয়াহরর কা বক্রি সদিব্যাপী (কধিউধনটি ধিধনহক সথহক  উপহজলা স্বাস্থ্য কিহপ্লে) এবং 

এছাড়া আরবান সহলথ ও ট্রাইবাল সহলথ এটিহত অিভূ বি। এ ধবিাল কি বকান্ড পধরিালনার জন্য লাইন িাইহরক্টর, সপ্রাগ্রাি 

ম্যাহনজার, সিপুটি সপ্রাগ্রাি ম্যাহনজার ও অন্যান্য কি বকতবাসহ উহেখহ াগ্য সংখ্যক কি বকতবা কি বিারী প্রিান কা বালহয় কি বরত 

আহছন। একই সাহথ অন্যান্য সহায়ক কি বকান্ডও িলিান, তাই প্রিান কা বালহয় অবকাঠাহিা সংস্কার/সংহ াজন করা হহয়হছ।  

গ)  স্থ্ানীয় উহদ্যাহগ অহনক কধিউধনটি ধিধনহক িাটিভরাট, রাস্তাধনি বাণ, আসবাবপে, সরঞ্জাি, ববদুযধতক ধবল পধরহিাি 

ইতযাধদ সম্পন্ন হহয়হছ। 

ঘ) ইধতিহধ্য ধসংহভাগ কধিউধনটি ধিধনক স্থ্ানীয় তহধবল গঠন কহরহছ এবং এর িাধ্যহি কধিউধনটি গ্রুপ কতৃবক কধিউধনটি 

ধিধনহকর সছাটখাহটা সিরািত, পধরস্কার পধরচ্ছন্নতা, ধনরাপত্তা ধনধিত করা হহয়হছ। 

ঙ) উপহজলা স্বাস্থ্য ও পধরবার পধরকল্পনা কি বকতবা বরাবর জরুরী প্রহয়াজন ধিটাহনার জন্য অথ ব বরাে প্রদান করা হয়। 

 

৬। উপহজলা সহলথ ধসহস্টি ও সর াহরল : 

ক) উপহজলা স্বাস্থ্য কিহপ্লহে  ন্ত্রপাধত, সরঞ্জািাধদ, এিএসআর ইতযাধদ সরবরাহ করা হহয়হছ। স িন : এেহর  সিধিন-৬৫, 

আলট্রাসহনাগ্রাি-৪০, ইধসধজ সিধিন-৬৫, এযাহনসহথধিয়া সিধিন-৬৫, সসধি-অহটা এযানালাইজার-৩৩, অহটাহিভ-৬৫, 

হটএয়ার সস্টধরলাইজার-৩৩, ব্লাি ব্যাংক সরধিজাহরটর-২০, সিন্টাল ইউধনট-৬৫, অধেহজন ধসধলন্ডার-৬৫, ইহলধট্রক সাকিান 

সিধিন-৬৫, সনবুলাইজার সিধিন-৬৫, ৪২৩ উপহজলা স্বাস্থ্য কিহপ্লহে এিএসআর ৬১ আইহটি এবং আহস বধনক মুি পাধনর 

জন্য ১০০ টি উপহজলা স্বাস্থ্য কিহপ্লহে ১০০০ টি সহনাধ িার সরবরাহ করা হহয়হছ। এছাড়া ৪১৬ টি উপহজলায়  হটাকধপ 

সিধিন (প্রধতটিহত ১ টি কহর) সরবরাহ করা হহয়হছ।  

খ) উপহজলা স্বাস্থ্য কিহপ্লহে কাঠ ও ধিহলর আসবাবপে সরবরাহ : ৩০ টি উপহজলা স্বাস্থ্য কিহপ্লহে ৩০ রকহির প্রহয়াজনীয় 

আসবাবপে সরবরাহ করা হহয়হছ।  

গ) উপহজলায় ধবধভন্ন িরহনর উন্নয়নখাতভুি প্রধতষ্ঠানসমূহহ কি বরত ৩১ জন জনবহলর সবতন-ভাতাধদ প্রদান করা হহয়হছ। 
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ঘ) ৪০ টি উপহজলা স্বাস্থ্য কিহপ্লহে ৭ প্রকার ল্যাবহরটরী  ন্ত্রপাধত ও সরঞ্জািাদী সরবরাহ করা হহয়হছ স িন: বাইহনাকুলার 

িাইহক্রাহস্কাপ, ব্লাি কাহলকিান িধনটর, সপ্লটহলট ইনধকউহবটার, সসধিধ উজ সিধিন, ড্রাইং ওহভন, ওয়াটার বাথ ইতযাধদ। 

ঙ) ধসসুহয়িন এযানালাইধসসঃ উপহজলা স্বাস্থ্য কিহপ্লে ও কধিউধনটি ধিধনক ধবষহয় ক্ষুদ্র নমুনাধভধত্তক ৬ টি সাহভব সম্পন্ন 

করা হহয়হছ। স িন- ব্যবস্থ্াপনা, জনসন্তুধি, কধিউধনটি গ্রুপ ও কধিউধনটি সাহপাট ব গ্রুহপর কা বকাধরতা, সর াহরল ব্যবস্থ্া ও 

অবকাঠাহিাগত অবস্থ্া।  

ি) উপহজলার স্বাস্থ্য অবকাঠাহিা সমূহহর িধনটধরং ধবষহয় এিআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কতৃবক একটি স টওয়ার প্রণয়ন করা 

হহয়হছ এবং এটি ব্যবহৃত হহচ্ছ।  

ছ) উপহজলা স্বাস্থ্য কিহপ্লহের জন্য আদি ব পধরিালন পিধত (এসওধপ) ১০,০০০; সর াহরল গাইি লাইন ১০০০০; সিধিহকল 

বজবয ব্যবস্থ্াপনা গাইি ৫০০০ এবং কধিউধনটি ধিধনহক ব্যবহাহরর জন্য ১৩ রকহির সরধজিার সম্বধলত ১৭৭৪৩ কার্ট বন 

সরধজিার মুদ্রণ ও সরবরাহ করা হহয়হছ।  

জ) প্রিান কা বালহয়র জন্য প্রহয়াজনীয় সংখ্যক কধম্পউটার ও আনুষধিক সরঞ্জািাধদ ও সস্টিনারী সািগ্রী সংগ্রহ করা হহয়হছ।  

ঝ) ৪৩০ টি উপহজলা স্বাস্থ্য কিহপ্লহে ৪২ প্রকার ঔষি ও এিএসআর সািগ্রী সরবরাহ করা হহয়হছ।  

ঞ) সুপারধভিন ও িধনটধরং কা বক্রি সজারদার করার লহক্ষয উপহজলা স্বাস্থ্য ও পধরবার পধরকল্পনা কি বকতবাহদর জন্য ২৯৫ 

টি জীপ গাড়ী সংগ্রহ করা হহয়হছ এবং খুব িীঘ্রই সসগুধল ধবতরণ করা হহব।  

ট) জরুরী সরাগী পধরবহহনর ধনধিহত্ত ২৮ টি সািারণ এযামু্বহলন্স ও ১০ টি সনৌ-এযামু্বহলন্স সংগ্রহ করা হহয়হছ। এগুধল খুব িীঘ্রই 

ধবতরণ করা হহব।  

ঠ) ৬৪ টি উপহজলা স্বাস্থ্য কিহপ্লহে ১২৮ টি (প্রধতটি সজলায় ২ টি কহর) কধিউধনটি ধিধনক কণ বার স্থ্াপন করা হহয়হছ।  

 

৭। সিধিহকল বজবয ব্যবস্থ্াপনাঃ 

ক) ১৩৯ টি উপহজলা স্বাস্থ্য কিহপ্লহে সঠিক বজবয ব্যবস্থ্াপনার জন্য ধবধভন্ন রংহয়র ধবন এবং অন্যান্য প্রহয়াজনীয় সািগ্রী (২১ 

রকহির) সরবরাহ করা হহয়হছ এবং ব্যবহৃত হহচ্ছ।  

 

৮) ট্রাইবাল সহলথঃ  

ক) ক্ষুদ্র নৃহগািী অধুযধষত ৬৯ টি উপহজলায় িানসম্মত প্রাথধিক স্বাস্থ্য পধরি বা সসবা সপৌৌঁহছ সদওয়ার লহক্ষয প্রহয়াজনীয় 

এিএসআর (৪৭ রকি) সরবরাহ করা হহয়হছ। 

খ) ক্ষুদ্র নৃহগাষ্ঠীর অধুযধষত ৬৯ টি উপহজলায় (পাহাড়ী ও সিতল এলাকা) স্থ্ানীয় প বাহয় িািার, োকহিা,  াি বাধসস্ট ও 

সহায়ক কিী সিন্বহয় গঠিত সিধিহকল টিহির িাধ্যহি ঔষি ও অন্যান্য সািগ্রীসহ ৪৩২ টি সিাবাইল সিধিহকল কযাম্প 

পধরিালনা করা হহয়হছ। 

 

৮। আরবান সহলথঃ 

ক) ঢাকা িহানগরীহত ধবদ্যিান সরকারী আউটহিার ধিসহপনসারী (ধজওধি) এর অবকাঠাহিা, সসবার িান বৃধি ও অন্যান্য 

সুধবিাধদ ধবষহয় একটি সবসলাইন সাহভব করা হহয়হছ,  ার উপর ধভধত্ত কহর অবস্থ্ার উন্নয়হন ঔওঈঅ প্রহয়াজনীয় সহহ াধগতা 

প্রদান করহব।  

খ) বধস্তবাসী, গাহি বন্টস কিী ও ভ্রাম্যিান জনগহণর ধনকট প্রাথধিক স্বাস্থ্য সসবা সপৌছাঁহনার লহক্ষয ঢাকা ও অন্যান্য ধবভাগীয় 

িহহর স্থ্ানীয় ব্যবস্থ্াপনায় িািার, প্যারাহিধিক,  াি বাধসি ও অন্যান্য সহহ াগী কি বিারী সিন্বহয় গঠিত এবং প্রহয়াজনীয় 

ঔষি ও  ন্ত্রপাধত ব্যবহার পূব বক ১০০টি সিধিহকল কযাম্প পধরিালনা করা হহয়হছ।  

ববহদধিক প্রধিক্ষণঃ ৮ ব্যাহি ববহদধিক প্রধিক্ষণ সদওয়া হহয়হছ (৭ ধদন)। অংিগ্রহনকারী : ৭৪ জন  জাতীয় ও িাঠপ বাহয় 

ব্যবস্থ্াপকগণ  াহদর দক্ষতা অসািারন এবং  ারা উদ্ভাবনীমূলক কা বাদী বাস্তবাধয়ত কহরহছন। 

 

উপকারহভাগী (জুলাই ২০১৭ হহত জুন ২০১৮ প বি) : 

কমিউমিটি মিমিক (মিাট মিমিদ্দটর সংখ্যা) : 

gvZ… ¯^v¯’̈  msµvšÍ 

‡mev 

wkï ¯v̂ ’̄¨ msµvšÍ 

†mev 

mvaviY †iv‡Mi †mev ‡gvU wfwRU KwgDwbwU wK¬wb‡K 

¯v̂fvweK cÖme 

43,62,254 69,19,589 7,92,38,958 9,05,20,811 14,685 
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Dc‡Rjv ¯̂v¯’̈  Kg‡cø· (‡mev MÖnYKvixi msL¨v)t 

 

ewnt wefvM Riæix wefvM AšÍt wefvM mvaviY cÖme 

4,58,46,387 83,12,387 61,19,856 3,98,985 

 

৮. আগািী ধদহনর পধরকল্পনাঃ  

কধিউধনটি ধিধনক ধনি বাণঃ ২০২২ সাল নাগাদ সব বহিাট ১৪৮৯০ টি কধিউধনটি ধিধনক ধনি বাণ সম্পন্ন করা হহব। উহেখ্য স , 

বতবিাহন নতুন িহিহল ৩ কক্ষ ধবধিি (স্বাভাধবক প্রসব কক্ষসহ) কধিউধনটি ধিধনক ধনধি বত হহচ্ছ। পরবতীহত সকল কধিউধনটি 

ধিধনক নতুন িহিল অনু ায়ী ধনধি বত হহব। 

 

কধিউধনটি ধিধনক িালুকরণঃ ২০২২ সাল নাগাদ সারাহদহি ১৪৮৯০ টি কধিউধনটি ধিধনক িালুকরা হহব। 

 

জনবল ধনহয়াগঃ সব বহিাট ১৪৮৯০ টি পহদর ধবপরীহত অবধিি পদসমূহহ কধিউধনটি ধিধনক ধনি বাণ সাহপহক্ষ ধসএইিধসধপ ধনহয়াগ 

প্রদান করা হহব। 

 

ঔষি সরবরাহঃ পরবতীহত বাস্তবতা ও প্রহয়াজনীয়তার সপ্রধক্ষহত ঔষহির তাধলকা ও পধরিান পুনঃধনি বারন করা হহব। 

 

প্রধিক্ষণঃ নতুন ধনহয়াগকৃত সকল ধসএধিধসধপহদর সিৌধলক প্রধিক্ষণ প্রদান করা হহব। এছাড়া সকল ধসএইিধসধপহদর পুনঃপ্রধিক্ষণ 

প্রদান করা হহব। কি বরত সকল িধহলা ধসএইিধসধপহদর Community Skilled Birth Attendant (CSBA) প্রধিক্ষণ 

প্রদাহনর পধরকল্পনা রহয়হছ। 

 

অনলাইন ধরহপাটিং ও ই-সহলথঃ প বায়ক্রহি সারাহদহি উপহজলা স্বাস্থ্য কিহপ্লে ও কধিউধনটি ধিধনহকর িহধ্য ই-সহলথ সসবা 

কা বক্রি সম্প্রসারণ করা হহব। 

 

স্বাভাধবক প্রসবঃ প বায়ক্রহি সারাহদহির সকল কধিউধনটি ধিধনহক স্বাভাধবক প্রসব সসবা িালু করা হহব। 

সেষ্ঠ কধিউধনটি ধিধনহকর পুরস্কার প্রদানঃ কধিউধনটি ধিধনহক সসবাদানকারীহদর উৎসাধহতকরহণর লহক্ষয প্রধতবছর সেষ্ঠ 

কধিউধনটি ধিধনহকর পুরস্কার প্রদান করা হহব। 

 

সহলথ আওটকাি ধনরূপনঃ প্রধতটি গ্রািীণ জনগহণর স্বাস্থ্য সসবা ধনধিত করার লহক্ষয খানা ধভধত্তক স্বাস্থ্য সসবা কাি ব ধবতরহণর 

পধরকল্পনা আহছ। এর িাধ্যহি পধরবারহরর তথ্য ও কধিউধনটি ধিধনহক সসবাদাহনর তথ্য  ািাই বাছাই এর িাধ্যহি স্বাস্থ্য সসবার 

সাম্যতা ও  থা থ ব্যবহাহরর অবস্থ্া ধনরুপন করা সম্ভব হহব। 

 

িাধি পারপাস  সহলথ ভহলধন্টয়ারঃ প্রধতটি কধিউধনটি ধিধনক কি বএলাকায় প্রহয়াজনীয় সংখ্যক িাধি পারপাস সহলথ ভহলধন্টয়ার 

বাছাই ও তাহদরহক দাধয়ত্ব-কতবব্য ধবষহয় ওধরহয়হন্টিন প্রদান করা হহব। এহত সবার জন্য স্বাস্থ্য ধনধিত করা সহজ হহব। 

উপহজলা স্বাস্থ্য কিহপ্লেঃ প বায়ক্রহি সদহির সকল উপহজলা স্বাস্থ্য কিহপ্লে ৫০ ি বায় উন্নীত করা হহব। 

 

 ন্ত্রপাধত ও অন্যান্য সরবরাহ : 

•  ন্ত্রপাধত সরঞ্জািাধদঃ প্রহয়াজনীয়তার ধনধরহখ সকল উপহজলা স্বাস্থ্য কিহপ্লহে সুষ্ঠু সসবা কা বক্রি অব্যাহত রাখার ধনধিহত্ত 

 ন্ত্রপাধত, সরঞ্জািাধদ সরবরাহ ও সঠিক ব্যবহার এবং রক্ষণাহবক্ষণ ধনধিত করা হহব। 

• এযামু্বহলন্সঃ ২০২২ সাল নাগাদ আহরা ২৫০ টি এযামু্বহলন্স (২২০ টি এযামু্বহলন্স ও ৩০ টি সনৌ-এযামু্বহলন্স) সরবরাহ করা হহব।  

• জীপ গাড়ীঃ সুপারধভিন ও িধনটধরং কা বক্রি আহরা িধিিালী ও কা বকর করার লহক্ষয ২০২২ সাল নাগাদ আহরা ৪৭ টি 

জীপ গাড়ী সরবরাহ করা হহব। 

 

কধিউধনটি ধিধনক কন বার স্থ্াপনঃ প বায়ক্রহি সারাহদহি সকল উপহজলা স্বাস্থ্য কিহপ্লহে কধিউধনটি ধিধনক কন বার স্থ্াপন করা 

হহব। 

 

আরবান সহলথঃ প বায়ক্রহি সকল ধবভাগীয় িহহর আরবান ধিসহপন্সারী সংস্কার, অবকাঠাহিা উন্নয়ন ও আধুধনকায়ন করার 

পধরকল্পনা আহছ। বক্ষব্যাধি ধিধনক ও হাসপাতাল সমূহহ কধম্পউটার ও অন্যান্য সািগ্রী প্রদাহনর িাধ্যহি স্বাস্থ্য সসবার িাহনান্নয়হনর 

প্রধরকল্পনা আহছ। 
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প্ল্যাবনং র্বনেবরং এন্ড বরোি ম 

2018-2019 A_© eQ‡i m¤úvw`Z D‡jøL‡hvM¨ Kvh©vewj t 

➢ 450Rb †nj_ g¨v‡bRvi‡K (jvBb WvB‡i±i, †WcywU WvB‡i±i, wmwfj mvR©b, Dc‡Rjv ¯̂v¯’̈  I cwievi cwiKíbv 

Kg©KZ©v) SDG Universal Coverage welqK cÖwkÿY †`qv n‡q‡Q| 

➢ 300 Rb †nj_ g¨v‡bRvi‡K (†WcywU WvB‡i±i, wmwfj mvR©b, Dc‡Rjv ¯̂v¯’¨ I cwievi cwiKíbv Kg©KZ©v) 

District Health Planning welqK cÖwkÿY †`qv n‡q‡Q| 

➢ 21 wU †Rjv‡Z Support to Upzilla Health Via District Manager welqK Kg©kvjv Av‡qvRb Kiv 

n‡q‡Q| 

➢ 24 wU ADP Monitoring Meeting m¤úbœ n‡q‡Q| 

➢ 52 wU Monitoring Kvh©µg m¤úbœ n‡q‡Q| 

➢ 25 wU M‡elYv Kvh©µg m¤úbœ n‡q‡Q| 

➢ weGgAviwm KZ…©K 73 wU M‡elYv Kvh©µg m¤úbœ n‡q‡Q| 

mgvß cªKí t 

 

1. b¨vkbvj BbwówUDU Ae wbD‡ivmv‡qÝ,XvKv|  ( 1g ch©vq) 

2. Kywg©‡Uvjv 500 kh¨v wewkó †Rbv‡ij nvmcvZvj, XvKv| 

3. wLjMuvI 500 kh¨v wewkó †Rbv‡ij nvmcvZvj, XvKv| 

4. b¨vkbvj BbwówUDU Ae B.Gb.wU ‡ZRMuvI, XvKv| 

5. 250 kh¨v wewkó wUwe nvmcvZvj,k¨vgjx, XvKv| 

6. evsjv‡`k BbwówUDU Ae U ªwcK¨vj GÛ Bb‡dKkvm wWwR‡Rm,dwKinvU, PÆMªvg| 

7. 150 kh¨v wewkó miKvix Kg©Pvix nvmcvZvj, dyjevwoqv, XvKv| 

8. BGbwU †nW‡bK K¨vÝvi nvmcvZvj, XvKv| 

9. 100 kh¨v wewkó ‡kL dwRjvZyb‡bQv gywRe P¶y nvmcvZvj I cªwk¶Y cªªwZôvb ’̄vcb †MvcvjMÄ| 

10. XvKv wkï nvmcvZvj, XvKv| 

11. wifvBUvjvB‡Rkb Ae KwgDwbwU †nj_ †Kqvi Bwbwk‡qwUf Bb evsjv‡`k| 

b¨vkbvj BbwówUDU Ae WvB‡RmwUf wWwR‡Rm wimvP© GÛ nmwcUvj cªKí ’̄vcb,wWGgwmGBP,XvKv| 

G¨v·‡Ubkb Ae knx` †kL Avey bv‡mi ‡¯úwkqvjvBRW nmwcUvj,Lyjbv| 

12. Avnmvwbqv K¨vÝvi wgkb nmwcUvj| 

 

¯̂v ’̄¨ †mev wefv‡Mi ev¯Íevqbvaxb cªKí mg~n t 

1. b¨vkbvj BbwówUDU Ae wbD‡ivmv‡qÝ,XvKv|  ( 2q ch©vq) 

2. †kL nvwmbv RvZxq evY© I cøvw÷K mvR©vix BbwówUDU, XvKv †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj, XvKv| 

3. 250 kh¨v wewkó RvZxq P¶z  weÁvb BbwówUDU I nvmcvZvj ’̄vcb cªKí, †k‡i evsjv bMi, XvKv| 

4. 50 kh¨v wewkó RvZxq K¨vÝvi BbwówUDU I nvmcvZvj‡K 300 kh¨vq DbœxZKiY cªKí gnvLvjx, XvKv| 

5. Góvewjk‡g›U Ae b¨vkbvj BbwówUDU Ae j¨ve‡iUix †gwWwmb GÛ †idv‡ij †m›Uvi, XvKv| 

6. †kL mv‡qiv LvZyb †gwW‡Kj K‡jR  Ges bvwms BbwówUDU, ‡MvcvjMÄ| 

7. mvZ¶xiv †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj ¯’vcb cªKí, mvZ¶xiv| 
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8. dwi`cyi †gwW‡Kj K‡jR 500 kh¨v wewkó nvmcvZvj wbg©vY cªKí, dwi`cyi| 

9. Kywóqv †gwW‡Kj K‡jR š’vcb cªKí, Kywóqv|  

10. knx` ˆmq` bRiæj Bmjvg  †gwW‡Kj K‡jR  nvmcvZvj ’̄vcb, wK‡kviMÁ| 

11. G÷vewjk‡g›U Ae Uªgv †m›Uvi G¨vU †MvcjMÄ, ‡MvcvjMÄ| 

12. RvZxq A‡_©v‡cwWK nvmcvZvj I cybe©vmb cªwZôvb (wb‡Uvi) m¤úªmviY, ‡k‡i evsjv bMi,XvKv|  
13. G÷vewjk‡g›U Ae ‡kL jyrdi ingvb †W›Uvj K‡jR, ‡MvcvjMÄ| 

14. Rvgvjcyi †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj Ges Rvgvjcyi bvwm©s K‡jR ’̄vcb c ªKí, Rvgvjcyi| 

15. cUyqvLvjx †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj  ’̄vcb cªKí, cUyqvLvjx| 

16. Uªgv †m›Uvimn 250 kh¨v  wewkó nvmcvZvj I †gwW‡Kj K‡jR, gvwbKMÄ ’̄vcb kxl©K cªKí, gvwbKMÄ| 

17. knx` Gg. gbmyi Avjx †gwW‡Kj K‡jR I 500 kh¨vi †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj ’̄vcb, wmivRMÄ| 

18. UvsMvB‡j GKwU †gwW‡Kj K‡jR ’̄vcb Ges 250 kh¨v wewkó †Rbv‡ij nvmcvZvj‡K 500 kh¨v wewkó 

nvmcvZv‡j DbœxZKiY, UvsMvBj| 

19. wkï I gvZ… ¯̂v ’̄¨ Ges ¯̂v¯’¨ e¨e ’̄vi Dbœqb [K‡¤úv‡b›U 2t †`‡ki 8 wU wefv‡M Aew ’̄Z †gwW‡Kj K‡jR I 

nvmcvZv‡ji WvqvMbwóK B‡gwRs e¨e ’̄vi AvaywbKxKiY kxl©K cªKí|  

20. e½eÜz †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj, mybvgMÄ| 

21. wefvMxq kn‡i miKvix †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZv‡j 100 kh¨v wewkó c~Y©v½u K¨vÝvi wPwKrmv †K›`ª ’̄vcb| 

 

¯̂v ’̄¨ †mev wefv‡Mi cª Í̄vweZ cªKímg~n t- 

1. AvB †n_j †cªv‡gvkb GÛ wcª‡fbkb Ae eøvBÛ‡bm Bb wm‡jK‡UW Gwiqvm Ae evsjv‡`k| 

2. G·cvbkb Ae K¨vÝvi wUªU‡g›U d¨vwmwjwUR Bb evsjv‡`k| 

3. cvebv,h‡kvi,‡bvqvLvjx I K·evRvi †gwW‡Kj K‡jR‡K 500 kh¨v wewkó c~Y©v½ †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZv‡j 

iƒcvšÍi| 

4. iv½vgvwU †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj ’̄vcb|  

5. 5 wU wba©vwiZ †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZv‡j(wm‡jU,ewikvj,iscyi, ivRkvnx Ges dwi`cyi) evY© GÛ cøvwóK mvR©vix 

BDwbU ’̄vcb| 

6. AvšÍR©vwZK gv‡bi GKwU 1000 †eW K¨vÝvi nvmcvZvj ’̄vcb| 

7. cuvPwU cyivZb †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZv‡ji we`¨gvb AeKvVv‡gv Dbœqb I m¤úªmviY| 

8. knx` ZvRDÏxb Avn‡g` †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj ’̄vcb MvRxcyi| 

9.  Dc‡Rjv I BDwbqb ch©v‡q Wv³vi I bvm©‡`i Rb¨ WiwgUwi ’̄vcb| 

10. G·cvbkb Ae b¨vkbvj BbwówUDU Ae wbD‡ivmv‡qÝ GÛ nvmcvZvj 2q ch©v‡q| 

11. nweMÄ †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj ’̄vcb (ivOvgvwU, bIMuv Ges gv¸iv)| 

12. gyM`v †gwW‡Kj K‡jR  ’̄vcb| 

13. XvKv wkï nvmcvZvj m¤úªmviY cªKí-2| 

14. b¨vkbvj BbwówUDU Ae wdwRK¨vj GÛ winvwewj‡Ukb ‡gwWwmb nvmcvZvj|  

15. Puv`cyi †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj ’̄vcb,Puv`cyi| 

16. Puv`cyi AvBGmwU | 

17. XvKv †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj Kg‡cø· Gi ms¯‹vi I m¤úªmvi‡bi j‡¶¨ gvóvi cøvb, wW‡UBj wWRvBb cªYqb 

Ges e¨q cªv°jb kxl©K cªKí| 

18. b¨vkbvj BbwówUDU I wjfvi wWwRR GÛ wimvP© nvmcvZvj| 

19. RvZxq wkï nvmcvZvj I BbwówUDU, evsjv‡`k| 

 

 

B-dvBwjs ev¯Íevq‡bi nvi t- 
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gnvcwiPvjK g‡nv`‡qi Aby‡gv`b cÖvwß B-dvBwjs cÖwµqv Kiv n‡”Q| cøvwbs, gwbUwis GÛ wimvP© kvLvi Af¨šÍixb 

Kvh©µ‡gi Rb¨ B-dvBwjs c×wZ mPj Kiv cÖwµqvaxb| 

ev¯Íevqbvaxb t 

1. wefvMxq kn‡i miKvwi †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZv‡j 100 kh¨v wewkó c~Y©v½ K¨vÝvi wPwKrmv †K› ª̀ ¯’vcb 

2. ‡gwW‡Kj K‡jR nvmcvZv‡j 50 †e‡WW I †Rjv m`i nvmcvZv‡j 10 †e‡WW wKWbx WvqvjvBwmm †m›Uvi 

¯’vcb 

3. wefvMxq ch©v‡q 8wU †gwW‡Kj K‡j‡R wkï KvwW©qvK BDwbU ’̄vcb cÖKí| 

4. ‡Rjv ch©v‡q gvwëcvicvm feb 

5. Dc‡Rjv ch©v‡q gvwëcvicvm feb 

6. †Rjv ch©v‡q †gwW‡Kj eR©¨ e¨e¯’vcbv ’̄vcb 

7. 5wU wba©vwiZ †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZv‡j (wm‡jU, ewikvj, iscyi, ivRkvnx Ges dwi`cyi)  evY© GÛ 

cøvwóK mvR©vix BDwbU ’̄vcb 

8. Pxb miKv‡ii mnvqZvq PÆMÖvg evY© BDwbU ’̄vcb cÖKí 

9. XvKv †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj Kg‡cø· Gi ms¯‹vi I m¤úªmvi‡Yi j‡ÿ¨ gvóvi cøvb, wW‡Ubj 

wWRvBb cÖYqb Ges e¨q cÖv°jb kxl©K cÖKí 

10. cyivZb †gwW‡Kj K‡jR mg~‡n QvÎ-QvÎx‡`i Rb¨ AvaywbK my‡hvM myweav m¤̂wjZ †nv‡÷j wbg©v©Y 

11. m¨vi mwjgyjøvn †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj Ges gqgbwmsn †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZv‡ji 

AeKvVv‡gv Dbœqb I m¤úªmviY 

12. PÆMÖvg †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj Ges ewikvj †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZv‡ji AeKvVv‡gv Dbœqb I 

m¤úªmviY  

13. ivRkvnx †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj Ges iscyi †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZv‡ji AeKvVv‡gv Dbœqb I 

m¤úªmviY  

14. RvZxq eÿ e¨vwa Bbw÷wUDU I nvmcvZvj (600 kh¨v wewkó n‡Z 1500 kh¨v) AwaKZi Dbœqb I 

m¤úªmviY cÖKí  

15. nweMÄ  †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj ¯’vcb 

16. bxjdvgvix †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj ’̄vcb 

17. gv¸iv †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj ’̄vcb 

18. bIMuv †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj ’̄vcb 

19. iv½vgvwU †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj ¯’vcb 

20. ‡bÎ‡Kvbv †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj ¯’vcb 

21. Puuv`cyyi †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj ’̄vcb 

22. Puuv`cyyi †nj_ †UK‡bvjwR Bbw÷wUDU ¯’vcb 

23. G·cvbkb GÛ gW©vbvB‡Rkb Ae b¨vkbvj Bbw÷wUDU  Ae wcÖ‡fwbUf GÛ †mvk¨vj †gwWwmb (wbcmg) 

24. bvK, Kvb I Mjv wPwKrmv m¤úªmviY cÖKí-2 

25. Rxeb iÿvKvix ev‡qvjRxKvj †cÖvWvKkb BDwbU kxl©K cÖKí 

26. b¨vkbvj BbwówUDU Ae wdwRK¨vj A¨vÛ win¨vwewj‡Ukb †gwWwmb nvmcvZvj cÖKí 

27. b¨vkbvj BbwówUDU Ae wjfvi wWwR‡Rm Ges M‡elYv ¯’vcb cÖKí 

28. b¨vkbvj wPj‡Wªb nmwcUvj I Bbw÷wUDU, evsjv‡`k ’̄vcb 

29. Dc‡Rjv/BDwbqb ch©v‡q Wv³vi I bvm©‡`i Rb¨ WiwgUwi ¯’vcb 

30. RvZxq ü`‡ivM Bbw÷wUDU I nvmcvZv‡ji D³i I `wÿY eø‡Ki Da©gyLx m¤úªmviY 

31. XvKvq gyM`v †gwW‡Kj K‡jR ¯’vcb 
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32. ̀ yM©g GjvKvi Dc‡Rjv, ¯̂v¯’̈  Kg‡cø·  †mŠiPvwjZ cÖKí ’̄vcb  
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মেটারনেল নেওনেটাল চাইল্ড এন্ড এযান ালনেন্ট মেলথ (এেএেনেএন্ডএএইচ) 

 

সপ্রাগ্রাগর্র নার্ঃ েম্প্রোবরত টিকাদান কর্ মসূবি (ইবপআই) 

১। ভূবর্কাঃ  

েণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাগদি েরকাগরর স্বাস্থ্যগেবায় েম্প্রোবরত টিকাদান কর্ মসূবি (ইবপআই) একটি গুরুত্বপূণ ম, উগেখগ াগ্য এবং 

ের্গয়াপগ ােী পদগক্ষপ। ১৯৭৯ োগলর ৭ এবপ্রল বাংলাগদগি ১ বেগরর কর্ বয়েী েকল বিশুগদর ৬টি েংিার্ক সরাগের টিকা সদয়ার 

র্াধ্যগর্ ইবপআই কা মির্ শুরু হয়।  এ সরােগুগলা হগলা বিিগদর  ক্ষ্মা, সপাবলওর্াইলাইটিে, বেফগেবরয়া, হুবপংকাবি, র্া ও 

নবজাতগকর ধনুষ্ট্ঙ্কার এবং হার্। বনয়বর্ত টিকাদাগনর র্াধ্যগর্ এই ৬টি সরাগের কারণজবনত মৃত্যযর হার উগেখগ াগ্যভাগব হ্রাে 

সপগয়গে। পরবতীগত ২০০৩ োল সেগক প মায়িগর্ োরা সদগি উগেবখত ৬ টি েংিার্ক সরাগের পািাপাবি সহপাোইটিে-বব এবং ২০০৯ 

োল সেগক োরা সদগি বহগর্াফাইলাে ইনফ্লুগয়ঞ্জা-বব (Hib) ভযাকবেনেহ র্ারাত্মক ৮টি েংিার্ক সরাগের ববরুগদ্ধ টিকাদান কা মির্ 

পবরিালনা করগে। বাংলাগদি েরকার ২০১২ োল সেগক েম্প্রোবরত টিকাদান কর্ মসূবিগত উবেবখত ৮টি েংিার্ক সরাগের পািাপাবি 

োরা সদগি ১ বেগরর কর্ বয়েী েকল বিশুগদর এর্আর (হার্ ও রুগবলা) এবং ১৫ র্াে বয়েী েকল বিশুগদর হাগর্র বিতীয় সোজ টিকা 

েংগ াজন কগর। পরবতীগত ২০১৫ োগল ১৫ র্াে বয়েী েকল বিশুগদর হার্-রুগবলার ২য় সোজ েংগ াজন করা হয়।  বাংলাগদি 

েরকার ২০১৫ োল সেগক েম্প্রোবরত টিকাদান কর্ মসূবিগত উবেবখত ৯টি েংিার্ক সরাগের পািাপাবি োরা সদগি ১ বেগরর কর্ বয়েী 

েকল বিশুগদর বনউগর্াকক্কাল জবনত বনউগর্াবনয়া ভযাকবেন এবং ইনএযাবিগভগেে সপাবলও ভযাকবেন েংগ াজন কগর। বতমর্াগন  ক্ষ্মা  ,

বেফগেবরয়া  ,হুবপংকাবি ,ধনুষ্ট্ংকার  ,সহপাোইটিে- বব  ,হ ব গর্াবফলাে ইনফ্লূগয়ঞ্জা - বব   ,সপাবলও  ,য়াবনঊগর্াগকাক্কাল বনঊগর্াবন   ,

টিকা প্রদান করা হগে ।হার্ ও রুগবলা সরাে প্রবতগরাধ করার জন্য   

২। বভিন ও বর্িনঃ  

ইবপআই একটি ববেব্যাপী কর্ মসূবি  ার মূল লক্ষয হগে েংিার্ক সরাে সেগক বিশু ও র্ার্তমৃত্যয ও পঙ্গুত্ব সরাধ করা।   

৩। োংেঠবনক কাঠাগর্াঃ 

1. EPI & Service (Personnel 3) 

             Deputy Director-1 

             Steno- typist-1 

             MLSS-1 

I. EPI-1 (Personnel 10) 

             Asstt. Director-1 

             Cold Chain Engineer-1 

             Statistical Officer-1 

             UDA-1 

             Steno-typist-1 

             Office Asstt.-2 

             Senior Mechanic-1 

             Junior Mechanic-2 

             Vaccine Carrier-8 

             MLSS-2 

II. Assessment team (Personnel-10) 

             Medical Officer-2 

             UDA-1 

             Office Asstt. Cum typist-2 

             BCG technician-4 

             MLSS-1 

III. Accounts(Personnel-7) 

             Accounts Officer-1 

             Accountant-1 

             Cashier-1 

             Accounts Asstt.-3 

             Cash  Sarker-1 
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2. EPI-2 (Personnel-74) 

Senior Cold Chain Engineer-1 

Store Manager-1 

Logistics Officer-1 

Training Officer-1 

Cold Chain Technician-1 

Administrative Officer-1 

Transport  Officer-1 

Sub Asstt. Engineer-6 

Computer Operator-1 

Head Asstt.-1 

Draftsman-1 

Statistician-1 

UDA-2 

Store Keeper-4 

Audio Visual Technician-1 

Telephone Operator-1 

Driver-18 

Record Keeper-2 

Office Asstt.-10 

Electrician-1 

Truck Helper-1 

Duplicating Machine Operator-1 

MLSS- 5 

Packers-4 

Darwan-2 

Night Guard-2 

Sweeper-2 

Mali-1 

 

৫। ১ জুলাই, ২০১৮- ৩০ জুন, ২০১৯ অে মবেগর েিাবদত গুরুত্বপূণ ম কা মাবলীঃ  
 

• টিকাদান কা মিগর্ বাংলাগদগির অভূতপূব ম োফগল্যর জন্য র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী সিখ হাবেনা অবত েম্প্রবত (২৩ সেগেম্বর, 

২০১৯) জাবতেংগঘর ৭৪তর্ োধারণ অবধগবিগন অংিগ্রহণকাগল অতযন্ত র্ মাদােিন্ন ‘ভযাকবেন বহগরা’ েম্মাননা লাভ 

কগরগেন।  

• ইবপআই ই-ট্রযাকার বেএইিআইএে-২ সত েংগ াজন করা হগয়গে। এ পদ্ধবতর র্াধ্যগর্ সজলা, উপগজলা, সপৌরেভা এবং বেটি 

কগপ মাগরিগনর টিকাপ্রাপ্ত েকল বিশুর টিকাদাগনর তথ্য অনলাইগন সপ্ররণ করা  াগব; 

• সজলা, উপগজলা, সপৌরেভা এবং বেটি কগপ মাগরিগনর টিকাপ্রাপ্ত েকল বিশুর তাবলকা প মগবক্ষণ করা  াগব এবং বাদ পড়া এবং 

অকা মকর টিকাপ্রাপ্ত বিশুগদর তাবলকা প্রস্তুত করা  াগব। ২০১৯ োগল সর্ৌলভীবাজার সজলায় কা মির্টির পাইলটিং হগয়গে। 

সেগেম্বর, ২০১৯ এ ঢাকা দবক্ষণ বেটি করগপাগরিগনর সজান ৫ (োগয়দাবাদ) এর পাইলটিং শুরু করা হগব।  

• জাতীয় টিকাদান কর্ মসূবিগত Long Range Vaccine Carrier এবং Chilled Icepack েংগ াজগনর লগক্ষয ২০১৮ োগল 

সনিগকানা সজলার খাবলয়াজুবড় এবং নারায়ণেগঞ্জর আড়াইহাজাগর শুরু হওয়া পাইলটিং কা মির্টি িলর্ান রগয়গে।   

• ২০২০ োগলর সফব্রুয়াবর র্াগে সদিব্যাপী শুরু হগত  াওয়া এর্আর কযাগিইন পবরিালনার লগক্ষয প্রস্তুবতমূলক কা মির্ িলর্ান 

আগে।  

• টিকা (প্রবতগরাধক) আইন ২০১৮, জাতীয় টিকা নীবত, আরবান ইমুযনাইগজিন েযাগেজী, পবরর্াজমন ও পবরবধ মগনর কা মির্ 

প্রবিয়াধীন রগয়গে। 

• সপাবলও বপ্রগপয়াে মগনে এন্ড আউেগব্রক সরেপস প্ল্যান এবং সপাবলও ট্রানবজিন প্ল্যান স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণালয় কর্তমক 

অনুগর্াবদত হগয়গে।   

• এেটিএেবের সুপাবরিিগর্ এনবেআইবপ এবং আইবেবের স ৌে েভায় ১৫-২৩ র্াে বয়েী েকল বিশুগদর সপন্টাভযাগলন্ট 

ভযাকবেগনর প্রের্ ব্যষ্ট্ার সোজ প্রগয়াগের বেদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  
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• এেটিএেবের সুপাবরি অনু ায়ী এনবেআইবপ এবং আইবেবের স ৌে েভায় জুলাই ২০১৯ োল সেগক ইবপআই এর বনয়বর্ত 

টিকাদান কা মিগর্ ১৫-৪৯ বের বয়েী েন্তান ধারঙ্কখর্ র্বহলাগদর জন্য ৫ সোজ টিটি টিকার স্থ্গল ৫ সোজ টিবে টিকা সদয়ার 

বেদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  

• এেটিএেবের সুপাবরি অনু ায়ী এনবেআইবপ এবং আইবেবের স ৌে েভায় ২০২০ োগলর র্ততীয় প্রাবন্তক হগত সফইজ বভবত্তক 

এবং পরবতী মূল্যায়গণর বভবত্তগত সরাোবরক্স ভযাকবেন অন্তভূ মবির ব্যাপাগর আগলািনা িলর্ান রগয়গে।   

• এেটিএেবের সুপাবরি অনু ায়ী এনবেআইবপ এবং আইবেবের স ৌে েভায় সজারপূব মক বাস্তুচ্যযত সরাবহঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিশুগদর 

বনয়বর্ত টিকাদান কর্ মসূবিগত টিকা প্রদান েিন্ন করার েগব মাচ্চ বয়ে ২ (দুই) বের সেগক বৃবদ্ধ কগর ৫ (পাঁি) বেগর বনধ মারণ 

করার বেদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  

• কাভাগরজ ইভালুগয়িন ২০১৮-১৯ িলর্ান রগয়গে  

• টিকা িারা প্রবতগরাধগ াগ্য সরাে েমূগহর োরবভল্যাস dhis2 সত অন্তর্ভ মি করা হগয়গে 

• ১৫টি সজলায় ওয়াক ইন কুলার স্থ্াপগনর কাজ িলর্ান রগয়গে 

 

৭। ই- ফাইবলং বাস্তবায়গনর হারঃ সকাল্ড সিইন বেগের্ (১০%)   
 

৮। আোর্ী বদগনর পবরকল্পনাঃ  

• এর্ আর ফগলা আপ কযাগিইন (গফব্রুয়াবর, ২০১৯) বাস্তবায়ন 

• টিকা (প্রবতগরাধক) আইন ২০১৮, জাতীয় টিকা নীবত চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়ন  

• আরবান ইমুযনাইগজিন েযাগেবজ চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়ন  

• সদিব্যাপী েকল বিশুর পূণ ম টিকা প্রাবপ্ত (Full Vaccination) বনবিতকরণ 

• সদিব্যাপী সকাল্ড সিইন বেগের্ েম্প্রোরণ 
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এনএনএইিবপ এন্ড আইএর্বেআই সপ্রাগ্রার্ 

 

 (১)  ভূবর্কা : 
 

স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণালগয়র ৪ে ম স্বাস্থ্য ও জনেংখ্যা ও পুবষ্ট্ সেির কর্ মসূবির (৪ে ম এইিবপএনএেবপ) অন্তমেত স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের 

এর্এনবেএন্ডএএইি অপাগরিনাল প্ল্যাগনর অধীগণ এনএনএইিবপ এন্ড আইএর্বেআই সপ্রাগ্রার্ একটি অংি। অপাগরিনাল প্ল্াগনর অনুগর্াবদত বাস্তবায়ন 

সর্য়াদ জানুয়ারী, ২০১৭ ইং হগত জুন, ২০২২ ইং প মন্ত। 
 

(২) বভিন ও বর্িন : 
 

র্ানেম্মত নবজাতগকর বিবকৎো সেবা উন্নবতকরণ এবং োম্যতা বনবিত করণ। 
 

৩) োংেঠনবক কাঠাগর্া : 
 

৩.১) লাইন োইরগির, এর্এনেবএন্ডেবএইি, স্বাস্থ্য অধবদপ্তর। 

৩.২) সপ্রাগ্রার্ ম্যানগজার, এনএনএইিবপ এন্ড আইএর্েবআই । 

৩.৩) ক) সেপুটি সপ্রাগ্রার্ ম্যানগজার (সট্রবনং এন্ড িাইল্ডইনজুবর)।   

        খ) সেপুটি সপ্রাগ্রার্ ম্যানগজার (প্রিােন ও অে ম)। 

        ে) সেপুটি সপ্রাগ্রার্ ম্যানগজার (সকাঅবে মগনিন এন্ড লবজবেকস্)। 

        ঘ) সেপুটি সপ্রাগ্রার্ ম্যানগজার (র্বনেবরং এন্ড োো সকায়াবলটি)। 

        ঙ) সেপুটি সপ্রাগ্রার্ ম্যানগজার (বনউবন ম সহলে)। 
 

(৪) ববযর্ান জনবল : 
 

(ক) বজওবব : (রাজস্ব) = ২৬ জন 

সপ্রাগ্রার্ ম্যানগজার (এনএনএইিবপ এন্ড আইএর্বেআই) = ০১ (এক) জন। 

সেপুটি সপ্রাগ্রার্ ম্যানগজার (সট্রবনং এন্ড িাইল্ডইনজুবর) = ০১ (এক) জন। 

সেপুটি সপ্রাগ্রার্ ম্যানগজার (প্রিােন ও অে ম) = ০১ (এক) জন। 

সেপুটি সপ্রাগ্রার্ ম্যানগজার (সকাঅবে মগনিন এন্ড লবজবেকস্) = ০১ (এক) জন। 

সেপুটি সপ্রাগ্রার্ ম্যানগজার (র্বনেবরং এন্ড োো সকায়াবলটি) = ০১ (এক) জন। 

সেপুটি সপ্রাগ্রার্ ম্যানগজার (বনউবন ম সহলে) = ০১ (এক) জন। 

              সর্বেগকল অফবোর = ০১ (এক) জন 

             পধরসংখ্যানববদ = ০১ (এক) জন 

             কবিউোর অপারগের = ০১ (এক) জন (সেপুগেগিন) 

             োোএবন্ট অপারগের = ০২ (দুই) জন 

             অফবে েহকারী= ০১ (এক) জন 

             অবফে েহায়ক= ০৪ (িার) জন 

             োড়ীিালক= ০৪ (িার) জন(০১ (এক) জন সেপুগেগিন স্বাস্থ্য র্ন্ত্রণালয়) 

             ে মাে= ০৪ (িার) জন 

             র্ালী= ০১ (এক) জন েগপুেগিন 

             পবরেন্নতা কমর্ী = ০১ (এক) জন 

 

৫। কর্ মেংস্থ্ান বনগয়াে েংিান্ত তথ্যাবদঃ প্রবিয়াধীণ 

৬)  ২০১৮ - ২০১৯ইং অে ম বেগর (০১ জুলাই, ২০১৮ সেগক ৩০ জুন ২০১৯ইং প মন্ত) েিাবদত উগেখগ াগ্য কা মাবলী/োফল্য বনগম্ন ববণ মত হগলাঃ 

িবর্ক কা মাবলী োফল্য 

১ ২ ৩ 

০১ 

৫ বেগরর নীগির বিশুগদর েঠিক বিবকৎো প্রদাগনর 

লগক্ষ আইএর্বেআই কা মির্ িলর্ান রগয়গে। 

োরাগদগি লক্ষ লক্ষ বিশুর আইএর্বেআই োইেলাইন অনুোগর বিবকৎো 

প্রদাগনর র্াধ্যগর্ জীবন রক্ষা করা েম্ভব হগয়গে। আইএর্বেআই কণ মাগর 

পািাপাবি কাউগসবলং করা হগে। 
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(৭) ই-ফাইবলং বাস্তবায়গনর হারঃ প্রবিয়াধীন। 
 

(৮) আোর্ী বদগনর পবরকল্পনাঃ ২০১৯- ২০২০ অে ম বেগর (০১ জুলাই, ২০১৯ সেগক ৩০ জুন, ২০২০ইং প মন্ত)। পবরকল্পনাধীন উগেখগ াগ্য 

কা মাবলী/োফল্য বনম্নরূপঃ          
 

এর্এনবেএন্ডএএইি ওবপর ২০১৯- ২০২০ অে ম বেগরর আরবপএ (বজওবব)খাগতর স্থ্ানীয় সট্রবনং এবং ওয়াকমিপেমূহ বাস্তবায়গনর স ৌবিকতাঃ 

(ক) প্রবিক্ষণ: 
 

০১ 

সকএর্বে (কযাঙ্গাগরা র্াদার সকয়ার )

  

৭৬০ জন বিবকৎেক ও সেববকাগদর প্রবিক্ষগণর ব্যবস্থ্া  গ্রহণ করা হগব ফগল কর্ জন্ম-

ওজগনর নবজাতক / অপবরনত নবজাতগকর মৃত্যয এবং তদজবনত জটিলতা হ্রাে করা 

েম্ভব হগব। 

০২. 
কর্বপ্রগহনবেভ বনউবণ ম সকয়ার প্যাগকজ 

(স্যাকগর্া)  

৫২০ জন স্যাকগর্া সক প্রবিক্ষণ প্রদান করা হগব  ফগল অসুস্থ্ নবজাতগকর পবরি মা  

এবং  সরফার প্রবিয়া সজারদার করগনর র্াধ্যগর্ মৃত্যযহার কর্াগনা েম্ভব হগব। 

০৩ 
কর্বপ্রগহনবেভ বনউবণ ম সকয়ার প্যাগকজ 

(র্াঠ পবরদি মক)  

৫২৫৬ জন র্াঠ পবরদি মকগক প্রবিক্ষণ প্রদান করা হগব  ফগল অসুস্থ্ নবজাতগকর  

সরফার প্রবিয়া সজারদার করগনর র্াধ্যগর্ নবজাতগকর মৃত্যযহার কর্াগনা  াগব। 

০৪ 
ইট্যাে (ইর্ মাগজসী ট্যাগয়জ এযাগেেগর্ন্ট 

এন্ড বট্রেগর্ন্ট)  

২৪০ জন বিবকৎেক ও সেববকাগদর প্রবিক্ষগনর ব্যবস্থ্া  গ্রহণ করা হগব ফগল 

র্ারাতœক অসুস্থ্  নবজাতগকর সেবা এবং মৃত্যয হার হ্ররাে করন কর্াগনা েম্ভব হগব। 

০৫ 

কবর্উবনটি সকে ম্যাগনজগর্ন্ট (র্াঠ 

কর্ী)  

৪৭২৫ জন র্াঠ কর্ীগক প্রবিক্ষগনর ব্যবস্থ্া  গ্রহণ করা হগব ফগল ০ সেগক ৫৯ র্াে 

বয়েী বিশুগদর বনউগর্াবনয়া ও োয়বরয়া েহ অন্যান্য েংিার্ন সরাগের বিবকৎোর 

র্াধ্যগর্ অনুধর্¦ ৫ বৎেগরর বিশু মৃত্যয হার হাে করা  াগব। 

০২. 

েকল উপগজলায় র্ানেম্মত বিবকৎো বনবিত করার 

লগক্ষয স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীগদর আইএর্বেআই এর 

উপর প্রবিক্ষন সদয়া হগয়গে। 

উপগজলা প মাগয় ৭৫৭৫ জন োিার, নাে ম ও স্যাকগর্া এবং ৩৯৬০ জন 

কবর্উবনটি গ্রুপ এবং কবর্উবনটি  োগপাে ম গ্রুপগদরগক প্রগয়াজনীয় প্রবিক্ষণ প্রদান 

করা হগয়গে এবং প্রবত উপগজলায় আইএর্বেআই ও পুবষ্ট্ কণ মার িালু রগয়গে। 

০৩. 

কবর্উবনটি প মাগয় অসুস্থ্ বিশুগদর বিবকৎো প্রদাগনর 

লগক্ষয কবর্উবনটি আইএর্বেআই কা মির্   কবর্উবনটি বিবনকগুগলাগত আইএর্বেআই প্রগোকল অনু ায়ী বিবকৎো সেবা 

প্রদাগনর র্াধ্যগর্ লক্ষ লক্ষ বিশুর স্বাস্থ্যগেবা প্রদান করা হগে এবং অপুবষ্ট্ 

আিান্ত বাচ্চা েনাি ও সরফাগরল েম্ভব হগে। 

০৪. 

  েকল উপগজলায় বিবকৎো সেবা বনবিত করার 

লগক্ষয প্রগয়াজনীয় বিবকৎো েরঞ্জার্াবদ ও ঔষধ 

েরবরাহ  

োরাগদগি আইএর্বেআই এর ঔষধ, ওজন ও উচ্চতা র্াপার  ন্ত্র েরবরাহ করার 

র্াধ্যগর্ বিবকৎো সেবার র্ান উন্নীতকরণ েম্ভব হগয়গে। 

 

০৫. 

নবজাতগকর নাভীগত েংিার্ন প্রবতগরাগধর জন্য 

৭.১% সিাগরাগহবক্সবেন  

ব্যবহার করার কা মির্   

জগন্মর পর পর নবজাতগকর নাভীগত ৭.১% সিারগহবক্সবেন ব্যবহার করা েম্ভব 

হগে। ফগল বনওগনোল সেপবেে অগনক কগর্ সেগে। 

০৬. 

ঢাকা সর্বেগকল কগলজ হােপাতাগল একটি কযাঙ্গারু 

র্াদার সকয়ার (সকএর্বে) সেবা কা মির্ িালু 

  

Low birth weight বাচ্চাগদর ও Preterm বাচ্চাগদর 

প্রগয়াজনীয় Thermal Care এর জন্য ৯৮টি KMC সেবা কা মির্ 

িালুর র্াধ্যগর্ হাজার হাজার বাচ্চার জীবন রক্ষা েম্ভব হগয়গে 

০৭. 

এনএনএইিবপ এন্ড আইএর্বেআই সপ্রাগ্রাগর্র কা মির্ 

সুষ্ঠভুাগব পবরিালনার জন্য প্রগয়াজনীয় বপ্রবন্টং োর্গ্রী 

িয় েিন্ন হগয়গে এবং ববতরণ করা হগয়গে। 

প্রগয়াজনীয় বই, বলফগলে, সপাষ্ট্ার োপাগনা ও ববতরণ প্রবিয়া েম্পূন্ন হগয়গে। 

০৮. 
স্কযানু ও এনএেইউ েরবরাগহর বনবর্গত্ত ৮০টি 

সরবেগয়ন্ট ওয়যার্ মার িয় েিন্ন হগয়গে।  

SCANU & NSU সত েরবরাগহর জন্য ৮০টি Radiant 

warmer িয় ও ববতরণ েিন্ন হগয়গে। ফগল অেংখ্য বাচ্চার 

Thermal Care বনবিত হগয়গে।  

০৯. 

এনএনএইিবপ এন্ড আইএর্বেআই সপ্রাগ্রাগর্র কা মির্ 

পবরিালনার জন্য প্রগয়াজনীয় ঔষধ েমূহ িয় েিন্ন 

হগয়গে এবং োরাগদগি ববতরগনর প্রবিয়াধীন রগয়গে। 

আইএর্বেআই কা মির্ পবরিালনার জন্য প্রগয়াজনীয় ঔষধ, সিারগহবক্সবেন িয় 

েিন্ন হগয়গে এবং োরাগদগি ববতরণ করা হগয়গে।  

১০. 
জাতীয় বিশু স্বাস্থ্য কর্ মগকৌিল (২০১৭-২০২২) এর 

খেড়া র্ন্ত্রণালগয় অনুগর্াদন  

জাতীয় বিশু স্বাস্থ্য কর্ মগকৌিল ২০১৭-২০২২ এর খেড়া র্ন্ত্রণালগয় অনুগর্াদগনর 

অগপক্ষাধীন আগে। 

 

১১. 
জাতীয় নবজাতক স্বাস্থ্য কর্ মগকৌিল ২০০৯ এর 

পবরববধ মত ও পবরর্াজমগনর কাজ শুরু হগয়গে।  

জাতীয় নবজাতক স্বাস্থ্য কর্ মগকৌিল ২০০৯ এর পবরববধ মত ও পবরর্াজমগনর 

র্াধ্যগর্ যুগোপগ ােী করার কাজ িলর্ান রগয়গে। 
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০৬ 

আইএর্বেআই সকে ম্যাগনজগর্ন্ট সট্রবনং 

(বিবকৎেক এবং প্যারাগর্বেক্স) 

৬৮০ জন বিবকৎেক এবং প্যারাগর্বেক্সগদর  প্রবিক্ষগনর ব্যবস্থ্া  গ্রহণ করা হগব ফগল 

০ সেগক ৫৯ র্াে বয়েী বিশুগদর বনউগর্াবনয়া ও োয়বরয়া েহ অন্যান্য েংিার্ক 

সরাগের বিবকৎোর র্াধ্যগর্ অনুধর্¦ ৫ বৎেগরর বিশু মৃত্যয হার হাে করা  াগব। 

০৭ 

ওবরগয়গন্টিন অব কবর্উবনটি গ্রুপ এবং 

কবর্উবনটি  োগপাে ম গ্রুপ ফর সপ্রাগর্াটিং 

বাে ম বপ্রগপয়াে মগনি , ইএনবে এবং প্রপার 

সকয়ার বেবকং  

কবর্উবনটি গ্রুপ এবং কবর্উবনটি  োগপাে ম গ্রুগপর ৬৪৮০ জনগক অববহত করগনর 

র্াধ্যগর্ অসুস্থ্  নবজাতগকর সেবা এবং মৃত্যয হার  কর্াগনা েম্ভব হগব। 

 

০৮ 
আইএর্বেআই এর বরভাইে সপ্রাগোগকাল 

এর উপর ওবরগয়গন্টিন েভা 

৪২০ জন স্বাস্থ্য  সেবা কর্ীগক প্রবিক্ষণ প্রদান করা হগব  ফগল  অসুস্থ্  নবজাতগকর 

সেবা এবং মৃত্যয হার  কর্াগনা েম্ভব হগব। 

০৯ 

ম্যাগনজার এবং পবরেংখ্যানববধগদর 

দক্ষতা বৃবদ্ধ এবং মূল্যায়ন  

৪২০ জন ম্যাগনজার   এবং পবরেংখ্যনাববধগদর প্রবিক্ষণ প্রদান করা হগব  ফগল  ০ 

সেগক ৫৯ র্াে বয়েী বিশুগদর বনউগর্াবনয়া ও োইবরয়া েহ অন্যান্য েংিার্ন সরাগের 

বিবকৎোর র্াধ্যগর্ অনুধর্¦ ৫ বৎেগরর বিশু মৃত্যয হার হাে করা  াগব। 

১০ 

ববভােীয় কর্ মিালা অন বরবভউ বদ 

আইএর্বেআই ইর্বপ্ল্গর্নগেিন   

১৮০ জন স্বাস্থ্য ববষয়ক কর্ মকতমগদর প্রবিক্ষণ প্রদান করা হগব  ফগল ০ সেগক ৫৯ র্াে 

বয়েী বিশুগদর বনউগর্াবনয়া ও োইবরয়া েহ অন্যান্য েংিার্ন সরাগের বিবকৎোর 

র্াধ্যগর্ অনুধর্ ৫ বৎেগরর বিশু মৃত্যয হার হাে করা  াগব।   

 

(খ) অন্যান্যঃ 

০১ ন্যািনাল বনওগনোল সহলথ্ োগেজী ২০০৯ পবরবধ মন ও পবরর্াজমন। 

০২ ন্যািনাল িাইল্ড সহলথ্ োগেজী বপ্রবন্টং ও েরবরাহ। 

০৩ োরাগদগি কযাঙ্গারু র্াদার সকয়ার েম্ববলত স্বাস্থ্য সেবা সকগন্দ্রর েংখ্যা ১৩০ এ উন্নীত করা। 

০৪ সদিব্যাপী  নবজাতগকর নাভীগত ৭.১% সিারগহবক্সবেন ব্যবহার িতকরা ৮০ এ উন্নীতকরণ। 

০৫ প্রবতটি সজলা হােপাতাগল একটি কগর স্কযানু েমৃদ্ধ ইউবনে েংগ াজন। 

০৬ নবজাতক ও বিশুর প্রগয়াজনীয় অতযাবশ্যকীয় ঔষধ ও বিবকৎো েরঞ্জার্াদী িয় প্রবিয়া িলর্ান রাখার ব্যবস্থ্া গ্রহণ। 

 

সর্োরনাল সহলথ্ সপ্রাগ্রার্ঃ 

(১)  ভূবর্কা : 
 

স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণালগয়র ৪ে ম স্বাস্থ্য ও জনেংখ্যা ও পুবষ্ট্ সেির কর্ মসূবির (৪ে ম এইিবপএনএেবপ) অন্তমেত স্বাস্থ্য সেবা 

ববভাগের এর্এনবেএন্ডএএইি অপাগরিনাল প্ল্যাগনর অধীগণ সর্োরনাল সহলথ্  সপ্রাগ্রার্ একটি অংি। অপাগরিনাল প্ল্াগনর অনুগর্াবদত 

বাস্তবায়ন সর্য়াদ জানুয়ারী, ২০১৭ ইং হগত জুন, ২০২২ ইং প মন্ত। 
 

(২) বভিন ও বর্িন : র্ার্তমৃত্যয হ্রােকগল্প বনরাপদ প্রেব সেবা বনবিত করা। এেবেবজর লক্ষযর্ািা অনু ায়ী ২০২২ োগলর র্গধ্য 

১০৫ (প্রবত লক্ষ জীববত জগন্ম)-এ নাবর্গয় আনা। 
 

৩) োংেঠনবক কাঠাগর্া : 
 

৩.১) লাইন োইরগির, এর্এনেবএন্ডেবএইি, স্বাস্থ্য অধবদপ্তর। 

৩.২) উপ পবরিালক ও সপ্রাগ্রার্ ম্যানগজার, সর্োরনাল সহলথ্ সপ্রাগ্রার্ । 

৩.৩  ক) সেপুটি সপ্রাগ্রার্ ম্যানগজার (ইওবে)।   

              খ) সেপুটি সপ্রাগ্রার্ ম্যানগজার (র্বনেবরং)। 

              ে) সেপুটি সপ্রাগ্রার্ ম্যানগজার (বেএেএফ)। 

              ঘ) সেপুটি সপ্রাগ্রার্ ম্যানগজার (বেএেববএ এন্ড বর্েওয়াইফারী। 

 

(৪) ববযর্ান জনবল : 

(ক) বজওবব :  রাজস্ব 

উপ পবরিালক ও সপ্রাগ্রার্ ম্যানগজার, সর্োরনাল সহলথ্ সপ্রাগ্রার্ = ০১ (এক) জন। 

সেপুটি সপ্রাগ্রার্ ম্যানগজার (ইওবে) = ০১ (এক) জন। 

সেপুটি সপ্রাগ্রার্ ম্যানগজার (র্বনেবরং) = ০১ (এক) জন। 

সেপুটি সপ্রাগ্রার্ ম্যানগজার (বেএেএফ) = শূন্য 

সেপুটি সপ্রাগ্রার্ ম্যানগজার (বেএেববএ এন্ড বর্েওয়াইফারী = ০১ (এক) জন। 

বজওবব :  উন্নয়নঃ 

সেগনা োইবফষ্ট্ = ০৪ (িার) জন 

             োড়ীিালক= ০৪ (িার) জন (০১ (এক) জন 
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 অবফে েহায়ক = ০৩ (বতন) জন 

             পবরেন্নতা কমর্ী = ০১ (এক) জন 

 

৫। কর্ মেংস্থ্ান বনগয়াে েংিান্ত তথ্যাবদঃ নত্যন বনগয়াে হয়বন।  

৬। ২০১৮-১৯ অে ম বেগর র্ার্তস্বাস্থ্য সেবায় উগেখগ াগ্য কর্ মসূবিেমূহঃ 

• র্ার্তস্বাস্থ্য উন্নয়নগক ববগিষ গুরুত্ব প্রদান কগর প্রবত বেগরর ন্যায় এবেরও ২৮ সর্ “বনরাপদ র্ার্তত্ব বদবে” পালন করা হয়। 

বতমর্াগন বাংলাগদগি প্রায় প্রবতটি উপগজলা স্বাস্থ্য কর্গপ্ল্গক্সেহ েকল সজলা হােপাতাল ও সর্বেগকল কগলজ হােপাতাগল 

সববেক প্রসূবত সেবা (বনরাপদ স্বাভাববক প্রেব) কা মির্ ২৪/৭ িালু আগে। এোড়াও সদগির প্রায় ১৫৯ টি উপগজলা স্বাস্থ্য 

কর্গপ্ল্গক্স, ৫৯ টি সজলা হােপাতাল ও ৩২ টি েরকারী সর্বেগকল কগলজ হােপাতাগল জরুরী প্রসূবত সেবা কা মির্ ২৪/৭ িালু 

আগে।  

• বেএেববএ প্রবিক্ষণ কা মিগর্র আওতায় র্াঠ প মাগয় েভমবতী র্াগয়গদর প্রেবপূব ম, প্রেবকালীন ও প্রেব পরবতী সেবা বনবিত 

করার জন্য ১২৪৮০ জনগক কবর্উবনটি স্কীলড্ বাে ম এযগেনগেন্ট (বেএেববএ) প্রবিক্ষণ প্রদান করা হগয়গে এবং ২০১৮-১৯ অে ম 

বেগর আরও ৮০ জন র্বহলা স্বাস্থ্য েহকারী ও র্বহলা কবর্উবনটি সহলথ্ সকয়ার প্রভাইোরগদর উি প্রবিক্ষণ প্রদান করা 

হগয়গে। 

• হতদবরদ্র েভমবতী র্াগয়গদর বনরাপদ প্রেব সেবা বনবিতকগল্প র্ার্তস্বাস্থ্য ভাউিার স্কীর্ কা মির্ ির্ান্বগয় েম্প্রোবরত হগয় 

বতমর্াগন ৫৫ টি উপগজলায় িালু আগে। ২০১৮-১৯ অে মবেগরর ৮২,০৪৩ জন হতদবরদ্র েভমবতী র্বহলাগক এই ভাউিার স্কীগর্র 

আওতায় সেবা প্রদান করা হগয়গে। 

• র্াঠ প মাগয় এবং স্বাস্থ্য প্রবতষ্ঠাগন েভমবতী র্াগয়গদর রিক্ষরগণর কারগণ র্ার্তমৃত্যয সরাধকগল্প Tab Misoprostol Ges Inj. 

Oxytocin ব্যবহার কা মির্ েকল সজলায় সজারদার করা হগয়গে। 

• এর্বপবেএেআরঃ র্ার্তমৃত্যয কর্াগনার জন্য এর্বপবেএেআর কা মির্ িলগে। ২০১৮-১৯ অে ম বেগর ১৬ টি সজলায় এ কর্ মসূবি 

েম্প্রোরণ করা হগয়গে। 

 

প্রবিক্ষণ ও ওয়াকমিপঃ 

িবর্ক প্রবিক্ষগণর নার্ বববরণ 

০১. বিবকৎেকগদর ০৬ র্ােব্যাপী োইনী-অবস্ 

এবং এযাগনগস্থ্বিয়া ববষগয় প্রবিক্ষণ 

অবস্-োইনী ও এযাগনগস্থ্বিয়া ববষগয়  প্রবিক্ষগণর জন্য ০৪ জন 

বিবকৎেগকর প্রবিক্ষণ প্রদান করা হগয়গে। 

০২. 
সজলা প মাগয়র MPDSR ববষগয় ToT 

সজলা প মাগয়র স্বাস্থ্য ববভাগের বিবকৎেক কর্ মকতমা, নাবে মং কর্ মকতমা, 

পবরেংখ্যানববদ ও পবরবার পবরকল্পনা ববভাগের ১৪৪ জন  কর্ মকতমার 

জাতীয় প মাগয় MPDSR এর উপর ToT প্রদান করা হগয়গে। 

03. সজলা ch©v‡q MPDSR ববষগ  বিবকৎেক 

, নাে ম এবং অন্যানগদর প্রবিক্ষণ  

জাতীয় প মাগয় ToT গ্রহণকারীেন সজলা প মাগয়- উপগজলার বিবকৎেক, 

উপগজলা পবরবার পবরকল্পনা কর্ মকতমা, নাবে মং কর্ মকতমা ও  

পবরেংখ্যানববদেগণর সর্াে ২৭৫  MPDSR ববষগ  প্রবিক্ষণ েিন্ন 

করা হগয়গে। 

04. উপগজলা প মাগয় MPDSR ববষগয় র্াঠ 

প মাগয়র েকল পবরদি মকেগণর প্রবিক্ষণ 

সজলা প মাগয় প্রবিক্ষণ গ্রহণকারীেণ উপগজলার র্াঠ প মাগয়র স্বাস্থ্য ও 

পবরবার পবরকল্পনা ববভাগের সর্াে ২২৫০ পবরদি মক এর প্রবিক্ষণ েিন্ন 

করা হগয়গে।  

পবরেংখ্যানববদ বেএইিবেবপ কর্তমক র্ার্তমৃত্যয ও বিশুমৃত্যয অন-লাইগন 

সপ্রবরত বরগপাগে মর তদারবক করগবন এবং প্রগয়াজগন এ ববষগয় 

বেএইিবেবপগদর েরােবর জ্ঞান দান করগবন। 

05. বিবকৎেকগদর Colposcopy উপর 

সববেক সট্রবনং 

Colposcopy উপর ১৮ (আঠাগরা) জন বিবকৎেকগক সববেক প্রবিক্ষণ 

প্রদান করা হগয়গে। এর ফগল সজলা হােপাতাল েমূগহ প্রােবর্ক প মাগয় 

োভমাইকযাল কযাসার এর বিবকৎো করা েম্ভব হগব। এর ফগল জরায়ু মুখ 

কযাসাগর র্বহলাগদর মৃত্যযহার হ্রাে পাগব। 



107 

 

িবর্ক প্রবিক্ষগণর নার্ বববরণ 

06. 

VIA & CBE  এর উপর সর্বেগকল 

কগলজ হােপাতাল  ও সজলা হােপাতাল 

এর বিবকৎেকগদর Master Trainers 

প্রবিক্ষণ   

০৬ জন বিবকৎেগক VIA & CBE  এর উপর সর্বেগকল কগলজ 

হােপাতাল  ও সজলা হােপাতাল এর বিবকৎেকগদর Master Trainers 

প্রবিক্ষণ প্রদান করা হগয়গে। 

07. VIA & CBE  বিবকৎেক ও বেবনয়র 

োফ নাে মগদর সববেক প্রবিক্ষণ 

VIA & CBE  এর উপর ৬০ (ষাে) জন বিবকৎেক ও বেবনয়র োফ 

নাে মগদর সববেক প্রবিক্ষণ প্রদান করা হগয়গে। এর ফগল সজলা ও 

উপগজলা েমূগহ প্রােবর্ক প মাগয় জরায়ু মূখ ও স্তন কযাসার েনাি করা 

েম্ভব হগব। 

08. 

VIA & SBE  এর উপর বিবকৎেক ও 

বেবনয়র োফ নাে মগদর Refresher 

Training 

VIA & SBE  এর উপর ৬০ (ষাে) জন বিবকৎেক ও বেবনয়র োফ 

নাে মগদর Refresher Training প্রদান করা হগব। এর ফগল বিবকৎেক 

ও বেবনয়র োফ নাে মগদর এই কা মিগর্ দক্ষতা বৃবদ্ধ পাগব। 

09. র্ার্তস্বাস্থ্য ভাউিার স্কীগর্র উপর োবভমে 

সপ্রাভাইোরগদর প্রবিক্ষণ 

সর্াে ২,৭০০ (দুই হাজার োতিত) জন োবভমে সপ্রাভাইোর সক প্রবিক্ষণ 

প্রদান করা হগয়গে। এই প্রবিক্ষগণর র্াধ্যগর্ সর্োরনাল সহলথ্ ভাউিার 

স্কীগর্র উপর পবরপূণ ম ধারণা পাগব। এর ফগল বেএেএফ কা মির্ 

েবতিীল হগব। 

১০. ০৬ র্ােব্যাপী বেএেববএ প্রবিক্ষণ  

(সবেরকারী অংিগ্রহণকারীেহ) 

র্বহলা স্বাস্থ্য েহকারী ও র্বহলা বেএইিবেবপগদর সর্াে ৮০ (আবি) 

জনগক এই প্রবিক্ষণ সদয়া হগয়গে। ফগল র্াঠ প মাগয় র্ান েম্মত 

এএনবে, বপএনবে সেবা বৃবদ্ধ পাগব। এোড়া এই প্রবিক্ষগণর ফগল বাড়ীগত 

বনরাপদ স্বাভাববক প্রেব বনবিত হগব।  

১১. 

র্াঠ প মাগয়র কর্ মিারী (স্বাস্থ্য ববভাে ও 

পবরবার পবরকল্পনা ববভাে)-সদর ইউবনয়ন 

প মাগয় ওবরগয়গন্টিন 

১০,০০০ জন কর্ মিারী (স্বাস্থ্য ববভাে ও পবরবার পবরকল্পনা ববভাে)-সদর 

ইউবনয়ন প মাগয় ওবরগয়গন্টিন প্রদান করা হগয়গে। 

১২. 

বেএেএফ  ইউবনয়ন কবর্টি ও কবর্টি 

সলগভল েদস্যগদর বেএেএফ র্ার্তস্বাস্থ্য 

ভাউিার স্কীর্ এর উপর ওবরগয়গন্টিন 

৯,০০০ জন বেএেএফ  ইউবনয়ন কবর্টি ও কবর্টি সলগভল েদস্যগদর 

বেএেএফ র্ার্তস্বাস্থ্য ভাউিার স্কীর্ এর উপর ইউবনয়ন প মাগয় 

ওবরগয়গন্টিন প্রদান করা হগয়গে। 

১৩. বেএেববএ Performance Apprisal 

Workshop 

জাতীয় প মায়, ববভােীয় প মায় ও সজলা প মাগয় ৫৫০ জন েদস্যগক বনগয় 

বেএেববএ Performance Apprisal Workshop েিন্ন করা 

হগয়ছে। 

 

 

এযাগোলগেন্ট সহলে এন্ড স্কুল সহলে সপ্রাগ্রার্ – ২০১৮ - ২০১৯ 

 

১। ভূবর্কা :   

 

স্কুল সহলে : বাংলাগদি স্বাস্থ্যনীবতর মূল লক্ষয হগে “েবার জন্য স্বাস্থ্য” এই অবভন্ন লগক্ষয সপৌৌঁোগনার অবভপ্রাগয় েরকার প্রােবর্ক 

ববযালয়োর্ী প্রায় সোয়া ২ সকাটি বিশুর ব্যবিেত পবরষ্কার-পবরেন্নতা, অপুবষ্ট্ ও সরাে প্রবতগরাধ, ববযালগয়র স্বাস্থ্যেম্মত পবরগবগির 

উন্নয়নেহ োবব মক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় “ববযালয় স্বাস্থ্য কর্ মসূিী” গ্রহন কগরগেন। স্কুগল অবনয়বর্ত উপবস্থ্বত বা অনুপবস্থ্বত, খারাপ ফলাফল, 

বিক্ষার র্াগনর অবনবত বা স্কুল সেগক ঝগর পরার অন্যতর্ অন্তবন মবহত কারণ হগে স্বাস্থ্যহীনতা ও অপুবষ্ট্। সুস্বাস্থ্য ও পুবষ্ট্ শুধুর্াি 

প্রগয়াজনীয় বববনগয়াগেই নয় সর্ৌবলক বিক্ষার গুনেত র্াগনর জন্য গুরুত্বপূণ ম অজমন। বিক্ষার গুনেত র্াগনর পূব মিতমই হগে বিক্ষােীগক 

অবশ্যই সুস্বাস্থ্যর অবধকারী ও পুবষ্ট্বান হগত হগব। 
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এযাগোলগেন্ট সহলে: ববে স্বাস্থ্য েংস্থ্ার েংজ্ঞা অনু ায়ী ১০-১৯ বৎের বয়েোই হগলা দকগিারকাল বা অফড়ষবংপবহঃ. এই ের্গয় 

সেগল ও সর্গয়গদর দ্রুত িারীবরক ও র্ানবেক পবরবতমন হয় এবং তারা প্রজননক্ষর্ হয়। বাংলাগদগির পবরেংখ্যান ব্যযগরা ২০১৫ োগলর 

বহোব অনু ায়ী আর্াগদর সদগি সর্াে জনেংখ্যার ২২.৫ িতাংি অে মাৎ প্রায় ৩ সকাটি ৬০ লাখ বকগিার-বকগিারী রগয়গে। ববগের েকল 

সদগির র্গতা বকগিার-বকগিারীগদর স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন বতমর্ান ের্গয় আর্াগদর সদগিও গুরুত্ব বহন কগর। কারন আজগকর বকগিার-

বকগিারীরাই আোর্ী বদগন এগদগির নােবরক এবং কণ মধার। তাই এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীগক স্বাস্থ্যবান ও সুনােবরক বহগেগব েগড় সতালার 

দাবয়ত্ব আর্াগদর েকগলর। দকগিার স্বাগস্থ্যর উন্নয়ন জনস্বাগস্থ্যর োবব মক উন্নয়গনর একটি অববগেয অংি। 

 

২। বভিন ও বর্িন: 

২০৩০ োগলর র্গধ্য বাংলাগদগির েকল বকগিার-বকগিারী সুস্থ্যভাগব জীবন  াপন করগব,  ার লক্ষয োকগব একটি োর্াবজক বনরাপদ ও 

েহায়ক পবরগবি এবং েকল বকগিার-বকগিারী একটি স্বাস্থ্যপ্রদ ও  উৎপাদনমুখী জীবন  াপগন েক্ষর্ হগব। প্রােবর্ক ববযালয়োর্ী বিশু 

ও বকগিার-বকগিারীেহ ের্গজর বববভন্ন জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যেগিতনতা বৃবদ্ধকগল্প এবং স্কুগল স্বাস্থ্যকর পবরগবি সৃবষ্ট্গত উৎোহ প্রদান করগত 

েরকার বববভন্ন কর্ মসূিী বাস্তবায়ন কগর  াগে। দকগিার ও ববযালয় স্বাস্থ্য কর্ মসূিী সেই লগক্ষয এবেগয়  াগে। 

 

৩। োংেঠবনক কাঠাগর্া: 

Adolescent & School Health Program 

Organogram  Chart 
 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office Staff  

 

 
 

 

Directorate General of Health Services 

Maternal Neonatal Child & Adolescent Health 

Line Director 

Adolescent & School Health Program 

Program Manager 

Deputy Program Manager 

(Monitoring & Evaluation) 

 

 

Deputy Program Manager 

(School Health) 

Deputy Program Manager 

(Adolescent Health) 

 

1. Head Assistant - 01 

2. UDA - 01 

3. Steno Typist Cum-Computer Operator - 01  

4. Office Assistant Cum-Computer Operator- 03 

5. M.LSS - 02 
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৫। কর্ মেংস্থ্ান বনগয়াে েংিান্ত তথ্যাবদ  ঃ প্রবিয়াধীণ 

৬। ২০১৮-২০১৯ অে ম বেগর (১ জুলাই ২০১৮ সেগক ৩০ জুন ২০১৯ প মন্ত) েিাবদত উগেখগ াগ্য কা মাবলী/োফল্য  ঃ 

সপ্রাগ্রাগর্র নার্ প্রবিক্ষগনর বববরণ ২০১৮-২০১৯ অে ম বেগর অজমন 

 

 

 

 

 

স্কুল সহলে সপ্রাগ্রার্ 

স্বাস্থ্য ও বিক্ষা ববভাগের  কর্ মকতমাগক প্রােবর্ক 

স্বাস্থ্য পবরি মার ববষগয় টিওটি প্রদান করা হয় 

১০২ জন 

 

প্রােবর্ক ববযালগয়র  বিক্ষকগক প্রােবর্ক স্বাস্থ্য 

ববষগয়র উপর প্রবিক্ষন প্রদান করা হয় 

২১০০ জন 

 

ববযালগয়র বিক্ষক ও োি-োিীগক নাক, কান, 

েলা, সিাঁখ ও পুবষ্ট্ ববষগয় ববগিষজ্ঞ বিবকৎেক 

কর্তমক  Screening করা হয় 

৬০০ জন 

 

স্কুল সহলে বিবনগক েবতিীল করগণর লগক্ষয 

সর্বেগকল অবফোর এর ের্ন্বয় ওয়াকমিপ েিন্ন 

করা হয়। 

৬২ জন 

 

 

 

 

 

এযাগোলগেন্ট সহলে সপ্রাগ্রার্ 

স্বাস্থ্য ও বিক্ষা ববভাগের কর্ মকতমাগক 

এযাগোলগেন্ট সহলে     

 েবষগয় টিওটি সদয়া হয় 

৯০ জন 

 

কগলজ এবং র্াধ্যবর্ক ও উচ্চ র্াধ্যবর্ক 

ববযালগয়র বিক্ষকগক প্রবিক্ষন প্রদান করা হয় 

২৩১০ জন 

 

র্াধ্যবর্ক ও উচ্চ র্াধ্যবর্ক ববযালগয়র োি-

োিীগদর বপয়ার এযাগোলগেন্ট গ্রুপ সহলে ববষগয় 

প্রবিক্ষণ প্রদান করা হয় 

১৮০০ জন 

 

সববেক সহলে ওয়াকমার প্রবিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০৭০ জন 

এযাগোলগেন্ট সহলে এর র্ানউন্নগয়র জন্য 

কর্ মকতমাগদর ের্ন্বয় ওয়াকমিপ েিন্ন করা হয়। 

৮০ জন 

 

 Gatekeeper ( ইর্ার্, অবভভাবক, বিক্ষক, 

সর্ম্বার, োংবাবদক, ের্াগজর েণ্যর্ান্য ব্যবিবে ম ) 

সদর ওবরগয়গন্টিন প্রদান করা হয় 

১৩৪০ জন 

 

 

৭। ই-ফাইবলং বাস্তবায়গনর হার : ই-ফাইবলং এর বাস্তবায়গনর জন্য স্বাস্থ্য অবধদপ্তগরর প্রবিয়াধীন। 

৮। ই- সেন্ডাবরং : িলর্ান 

৯।  আোর্ী বদগনর পবরকল্পনা : 

সপ্রাগ্রাগর্র নার্ প্রবিক্ষগনর বববরণ ২০১৯-২০২০ 

অে ম বেগর অজমন 

 

 

 

 

স্কুল সহলে সপ্রাগ্রার্ 

স্বাস্থ্য ও বিক্ষা ববভাগের  কর্ মকতমাগক প্রােবর্ক স্বাস্থ্য পবরি মার ববষগয় টিওটি প্রদান 

করা হগব। 

৬০ জন 

 

প্রােবর্ক ববযালগয়র  বিক্ষকগক প্রােবর্ক স্বাস্থ্য ববষগয়র উপর প্রবিক্ষন প্রদান করা 

হগব 

১৮৬০ জন 

 

ববযালগয়র বিক্ষক ও োি-োিীগক নাক, কান, েলা, সিাঁখ ও পুবষ্ট্ ববষগয় ববগিষজ্ঞ 

বিবকৎেক কর্তমক  Screening করা । 

৬০০ জন 

 

স্কুল সহলে বিবনগক েবতিীল করগণর লগক্ষয সর্বেগকল অবফোর এর ের্ন্বয় 

ওয়াকমিপ েিন্ন করা । 

৮০ জন 

 

 

 

 

 

এযাগোলগেন্ট সহলে 

সপ্রাগ্রার্ 

স্বাস্থ্য ও বিক্ষা ববভাগের কর্ মকতমাগক এযাগোলগেন্ট সহলে েবষগয় টিওটি সদয়া । ১২০ জন 

 

কগলজ এবংর্াধ্যবর্ক ও উচ্চ র্াধ্যবর্ক ববযালগয়র বিক্ষকগক প্রবিক্ষন প্রদান করা  

হগব। 

২০০০ জন 

 

সহলে োবভমে সপ্রাভাইোগদর প্রবিক্ষণ প্রদান করা হগব ১১৮০ জন ১১৮০ জন 

র্াধ্যবর্ক ও উচ্চ র্াধ্যবর্ক ববযালগয়র োি-োিীগদর বপয়ার এযাগোলগেন্ট গ্রুপ ১৮০০ জন 
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সহলে ববষগয় প্রবিক্ষণ প্রদান করা হগব।  

সববেক সহলে ওয়াকমার প্রবিক্ষণ প্রদান করা হগব। ১৯৮০ জন 

এযাগোলগেন্ট সহলে এর র্ানউন্নগয়র জন্য কর্ মকতমাগদর ের্ন্বয় ওয়াকমিপ েিন্ন করা 

হয়। 

৮০ জন 

 

 Gatekeeper ( ইর্ার্, অবভভাবক, বিক্ষক, সর্ম্বার, োংবাবদক, ের্াগজর েণ্যর্ান্য 

ব্যবিবে ম ) সদর ওবরগয়গন্টিন প্রদান করা হয় 

১৯৫০ জন 
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GBPAvBGm GÛ B †nj_ 

 

২০১৮-১৯ অে মবেগরর উগেখগ াগ্য কা মাবলী 

 

❖ জাতীয় প মায় স্বাস্থ্য প্রবতষ্ঠান ও হােপাতাল সেগক শুরু কগর কবর্উবনটি বিবনক এবং গ্রার্ীণ স্বাস্থ্য কর্ী প মন্ত উপগজলা প মাগয় 
কবিউোর, ল্যাপেপ ও সেবগলে কবিউোর প্রদান এবং ইন্টারগনে েংগ াে স্থ্াপন করা হগয়গে। এর র্াধ্যগর্ ১৩ হাজাগরর অবধক েকল 

িালু কবর্উবনটি বিবনগক ১টি কগর কবিউোর এবং প্রায় ২৪ হাজার স্বাস্থ্য কর্ীগদর সেবগলেেহ ইন্টারগনে েংগ াে সদওয়া হগয়গে। এেব 

সুববধার ফগল েকল প্রবতষ্ঠান সেগক এবং বফল্ড সলগভল সেগক অনলাইন োোগবইগজ হালনাোদ তথ্য-উপাত্ত েংগ্রহ এবং স্বয়ংবিয় 

প্রবতগবদন দতবর, সেবলগর্বেবেন সেবা প্রদান, বভবেও কনফাগরবসং, স্বাস্থ্য বিক্ষা প্রদান ও ই-লাবন মংেহ তথ্য প্রযুবি েংিান্ত বববভন্ন 

কা মির্ েিাদন করা  াগে। 

❖ অনলাইন োোগবইগজ হালনাোদ তথ্য-উপাত্ত েংগ্রগহর জন্য েকল উপগজলা ও সজলা হােপাতাল, েকল বেবভল োজমন ও ববভােীয় স্বাস্থ্য 

অবফে, সর্বেগকল কগলজ হােপাতাগল সলাকাল এবরয়া সনেওয়াকম স্থ্াপন করা হগয়গে। এোড়াও সজলা প মাগয়র েকল প্রবতষ্ঠান ও 

হােপাতাগল এবং েকল সর্বেগকল কগলজ হােপাতাগল ইন্টারগনে েংগ াে সদওয়া হগয়গে। 

❖ স্বাস্থ্য বাতায়ন নাগর্ ২৪/৭ একটি সহলে কল সেন্টার িালু করা হগয়গে। এর নম্বর ১৬২৬৩। সর্াোমুটি স্বাভাববক কল সরগে এর র্াধ্যগর্ 
বিবকৎেগকর তাৎক্ষবণক পরার্ি ম ও বববভন্ন স্বাস্থ্য তথ্য প্রদান করা হয় এবং েরকারী-সবেরকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রবতষ্ঠান েিগকম অবভগ াে 

গ্রহণ এবং প্রবতকার করা হয়। এোড়াও ৬৪ সজলা হােপাতাল ও ৪২১টি উপগজলা হােপাতাগল সর্াবাইল সফাগনর র্াধ্যগর্ ২৪ ঘন্টা/ 

েপ্তাগহর ৭ (োত) বদন ববনা মূগল্য বিবকৎো পরার্ি ম প্রদাগনর কা মির্ িালু করা হগয়গে। সেবলনগরর োগে স ৌে েহগ ােীতামূলক 

স্বাস্থ্যগেবার কর্ মসূিী িালু করা হগয়গে। 

❖ স্বাস্থ্য অবধদপ্তগরর এর্আইএে িাখায় ের্ন্বয় সকন্দ্রেহ (১টি) ৯৪ টি হােপাতাগল  উন্নতর্াগনর সেবলগর্বেবেন কা মির্ িালু করা হগয়গে। 

❖ েকল ববভােীয় ও সজলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্াপগকর কা মালয়গুগলা, েকল সজলা ও সর্বেগকল কগলজ হােপাতাল, েকল সর্বেগকল কগলজ,  স্বাস্থ্য 
অবধদপ্তর, পবরবার পবরকল্পনা অবধদপ্তর এবং স্বাস্থ্য র্ন্ত্রণালয়গক যুি কগর আধূবনক বভবেও কনফাগরবসং ব্যবস্থ্া িালু করা হগয়গে। 

এোড়াও েফেওয়যারবভবত্তক বভবেও কনফাগরবসং বেগের্ িালু করা হগয়গে, স খাগন একোগে ১০০জন ব্যাবি অংিগ্রহন করগত পাগর। 

❖ সদগির েকল েরকারী হােপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা সকন্দ্রেমূগহর সেবার র্ান েিগকম জনেগনর অবভগ াে ও পরার্ি ম জানা এবং প্রগয়াজনীয় 

ব্যবস্থ্া গ্রহগণর জন্য এেএর্এে-বভবত্তক ির্ৎকার ও উদ্ভাবনামূলক অবভগ াে/পরার্ি ম জানাগনার ব্যবস্থ্া প্রবতমন করা হগয়গে। প্রবতবদন 

ওগয়ব োইগের র্াধ্যগর্ অবভগ ােগুগলা সদখা হয় এবং ের্াধান সদয়া হয়।  

❖ সহল্ে বেগের্ এগেন্থগদবনং (এইিএেএে) নাগর্ একটি কর্ মসূবি িালু করা হগয়গে।  ার র্াধ্যগর্ প্রবতটি প্রবতষ্ঠাগনর েকল কর্ মকাগন্ডর 
দক্ষতা  ািাই করা হয়। প্রবত বের এববষগয় সহল্ে বর্বনোরে পুরস্কার প্রদান করা হগে। 

❖ স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অবধদপ্তরেহ েকল সজলা ও উপগজলা হােপাতাল এবং ৪টি ববগিষাবয়ত হােপাতাল 

বর্বলগয় সর্াে ৪৬৩টি প্রবতষ্ঠাগন আংগুগলর োপ েনািকারী বরগর্াে ইগলিবনক্স অবফে এগেনগেস বেগের্ িালু করা হগয়গে।  

❖ েরকারী-সবেরকারী স্বাস্থ্য প্রবতষ্ঠান ও হােপাতাগলর ইগলক্ট্রবনক তে ভান্ডার, সদি-বভবত্তক স্বাস্থ্য র্ানবেিদ তথ্য ভান্ডার, বজও-

সলাগকিন তথ্যয ভান্ডার, হােপাতাল অগোগর্িগনর জন্য ওগপন এর্আরএে েফেওয়যার িালু, জনস্বাস্থ্য ববষয়ক তথ্য-উপাত্ত েংগ্রগহর 

জন্য বেএইিআইএে২ (DHIS2) েফেওয়যার ব্যবহার কগর ববগের েব মবৃহৎ স্বাস্থ্য তথ্য সনেওয়াকম দতবর করা হগয়গে। রুটিন সহলে 

ইনফরনগর্িন েংগ্রগহর জন্য স্বাস্থ্য অবধপ্তর DHIS2 েফেওয়যারটি ব্যবহার কগর। পৃবেবীর ৬৩টি সদগি এ েফেওয়যারটি ব্যবহার করা 

হয়। েফেওয়যারটি বাস্তবায়গনর বদক সেগক বাংলাগদি েব মবৃহৎ। 

❖ স্বাস্থ্য অবধদপ্তগরর এর্আইএে ববভাগে েব মাধুবনক োো সেন্টার স্থ্াপন করা  হগয়গে এবং খুলনায় এর একটি বরগর্াে বেগজোর বরকভাবর 

সেন্টার স্থ্াপন করা হগয়গে।  

❖ সদগির প্রবতটি নােবরগকর স্বাস্থ্য উপাত্ত বভবত্তক একটি ইগলক্ট্রবনক তথ্য ভান্ডার েগড় সতালার জন্য গ্রার্ প মাগয় বেবােকারী েকল 

নােবরগকর তথ্য েম্ববলত োোগবজ দতবরর কাজ েস্পন্ন হগয়গে। এখন এই োোগবইজ বভবত্তক লাইফ োইর্ সিয়ার সপাগে মবল বেটিগজনে 

ইগলিবনক সহলে সরকে ম দতবরর কাজ িলগে। বেবভল সরবজগেিন এযান্ড ভাইোল োটিটিেক ে নাগর্ একটি আন্তজমাবতক উগযাগের 

আওতায় বতমর্াগন জন্ম-মৃত্যয বনবন্ধন, ইগলকিন কবর্িন সভাোর োোগবইজ, স্বাস্থ্য োোগবইজ এবং বনর্ীয়র্ান দাবরদ্র োোগবইজেমূহ 

ের্বন্বত কগর আংগুগলর োপ ও সরটিনার েববযুিন্যািনাল ইগলক্ট্রবনক পপুগলিন সরবজোর দতবরর কাজ িলগে। 

❖ প্রবতটি সজলা ও ববভােীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্াপগকর কা মালগয় একটি কগর সলাবাল পবজিবনং বেগের্  (বজবপএে)  ন্ত্র েরবরাহ করা হগয়গে। 
এগুগলা ব্যবহার কগর েব মবনম্ন প মাগয়র কবর্উবনটি বিবনকেহ েকল স্বাস্থ্য প্রবতষ্ঠাগনর বজবপএে সলাগকিগনর বজও-সকাঅবে মগনে েংগ্রহ 

করা হগয়গে  া ওগয়ব োইগের র্াধ্যগর্ বজওগ্রাবফক ইনফরগর্িন বেগেগর্ বহুলভাগব ব্যবহার করা হগে।  

❖ অনলাইন প্রবিয়ার র্াধ্যগর্ সর্বেগকল ও সেন্টাল ভবতম পরীক্ষা কা মির্ িালু হগয়গে। েরকারী-সবেরকারী েকল সর্বেগকল ও সেন্টাল 
কগলগজ েরকারী বনয়ন্ত্রনাধীন এক এবং অবভন্ন পরীক্ষার র্াধ্যগর্ বিক্ষােী বাোই ও বনব মািন প্রবিয়া িালু করা হগয়গে। 

❖ স্বাস্থ্য ও পবরকল্পনাধীন েকল র্ানব েিদগক ব্যবস্থ্াপনা করার জন্য বহউম্যান বরগোে ম ইনফরগর্িন বেগের্ (এইিআরআইএে) িালু করা 

হগয়গে। প্রায় দুই লক্ষ –এর অবধক জনবলগক এ ব্যবস্থ্ার র্াধ্যগর্  অনলাইন ট্রাসফর, সপাবেং, সপ্রাগর্ািন েহ অন্যান্য েকল কর্ মকান্ড 
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করা েম্ভব  হগে। এ HRIS েফেওয়যাগরর র্াধ্যগর্ Online Application Process িালু করা হগয়গে। োম্প্রবতক ের্গয় 

এ এইিআরআইএে েফেওয়যারটি েম্মানজনক APICTA -2017 পুরস্কার লাভ কগরগে। 

❖ স্বাস্থ্য কযাোগরর েকল কর্ মকতমাগদর বাবষ মক সোপনীয় তথ্য বেবজোল করা হগয়গে। এর র্াধ্যগর্ পগদান্নবতর ের্য় র্ন্ত্রণালয়কর্তমক 

কর্ মকতমাগদর এবেআর অন লাইগন সদখা েম্ভব হগে। এোড়াও স্বাস্থ্য কযাোগরর েকল কর্ মকতমাগদর ব্যবিেত ফাইল বেবজোগল রুপান্তর 

করা হগয়গে এবং সেগুগলা বহউম্যান বরগোে ম ম্যাগনজগর্গন্ট ব্যবহার হগে। 

❖ েকল তথ্য একটি জায়ো সেগক সদখার জন্য একটি Dashboard  িালু করা হগয়গে। এ েযািগবাে ম পবরিালনার জন্য Tableau  

নাগর্ একটি Business Inteligent (BI) টুলস্ ব্যবহার করা হগে। 

❖ আর্াগদর বববভন্ন ই-সহলে কা মিগর্র স্বীকৃবতস্বরূপ জাবতেংঘ কর্তমক ২০১১ োগল র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রীগক বেবজোল সহলে ফর বেবজোল 

সেগভলপগর্ন্ট িীষ মক োউে-োউে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এোড়া আরও সবি কগয়কটি জাতীয় ও আন্তজাবতমক পুরস্কার সপগয়গে 

আর্াগদর কা মির্েমূহ। 

❖ জার্ মান েরকার স্বাস্থ্য অবধপ্তগরর এর্আইএে িাখা কর্তমক পবরিাবলত রুটিন সহলে ইনফরনগর্িন বেগের্ ববগের ১২৩ সদগির র্গধ্য Best 

Practice হিসাবে স্বীকহৃি হিবে ২৬ হিবসম্বর ২০১৪ আনুষ্ঠাহিকভাবে োহলিি শিবর A Quiet Revolution- 
Strengthening the Routine Health Information System in Bangladesh িীষ মক একটি পুস্তক প্রকাি কগরগে।  
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ভূবর্কাঃ 

েণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাগদি েংববধাগনর ১৫.১ অনুগেদ বাংলাগদগির েকল নােবরগকর স্বাস্থ্য সেবা প্রাবপ্তর বনিয়তা বদগয়গে। জাতীয় স্বাস্থ্য 

নীবত ২০১১ েকল নােবরকগক সকান দবষম্য ব্যবতগরগক র্ানেম্মত প্রােবর্ক ও জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রাবপ্ত বনবিত কগরগে। হেবপোল 

োবভ মগেে ম্যাগনজগর্ন্ট অপাগরিনাল প্ল্যান ৪ে © স্বাস্থ্য, জনেংখ্যা ও পুবষ্ট্ সেির কর্ ©সূিী একটি গুরুত্বপূণ© কর্©সূিী  া সজলা ও তদুদ্ধম 

প ©vসয়র হােপাতাল েমূগহ র্ানেম্মত সেবা প্রদাগনর র্াধ্যগর্ ববগিষ ভূবর্কা পালন করগে। হেবপোল োবভ মগেে ম্যাগনজগর্ন্ট  

বাংলাগদগির ২য় ও ৩য় স্তগরর  হােপাতালগুবলগক উগন্নায়গনর র্াধ্যগর্ েকল নােবরকগক কা মকর, োশ্রয়ী, ব্যবি সকবন্দ্রক উন্নত 

স্বাস্থ্যগেবা প্রদাগন োব্ব ©জনীন স্বাস্থ্য বনবিত করগে। এটি মূলত দবরদ্র, বিশু, র্বহলা এবং দুব মল জনগোষ্ঠী সরােীর অবধকার প্রবতবষ্ঠত হগব। 

এই লগক্ষয সজলা, ববভােীয়, সর্বেগকল কগলজ হােপাতাল এবং ববগিষাবয়ত হােপাতালগুবলগত সেবা ব্যবস্থ্াপনার উন্নবত, স্বায়ত্তিােন 

বৃবদ্ধ, লাইগেবসং ও স্বীকৃবত সজারদার করা, বনরাপদ রি পবরেঞ্চালন সেবা উন্নত করা, উপযুি সর্বেগকল বজময ব্যবস্থ্াপনা, র্ান বনয়ন্ত্রণ 

বনবিতকরণ, লবজবষ্ট্ক েরবরাহ, সর্রার্ত ও রক্ষণাগবক্ষণ, পবরিালন ব্যয়, সরফারাল বেগের্ প্রবতষ্ঠা ইতযাবদ ের্ন্বগয় বিবনকাল োবভ মে 

সজারদার করগে ।  
 

বভিন ও বর্িনঃ 

• বাংলাগদগির বববভন্ন সজলা, ববভােীয়, সর্বেগকল কগলজ হােপাতাল এবং ববগিষাবয়ত হােপাতালগুবলগত ন্যায্য ও সুলভ 

স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা। 

• জনেগণর জন্য র্ানেিন্ন ন্যায্য ও সুলভ স্বাস্থ্যগেবা বনবিত করগত ২য় ও ৩য় স্তগরর  হােপাতালগুবলগক  িবিিালীকরণ, 

আপগগ্রে এবং েহায়তা করা। 

• সজলা এবং সর্বেগকল কগলজ হােপাতাগল ববযর্ান ২৪/৭ CEmOC কা মির্গুবল বনবিতকরণ এবং আরও সজারদার 

কগর র্ার্তমৃত্যয হ্রাে। 

• প্রাইগভে সহলেগকয়ার োবভ মগেে বনয়ন্ত্রন কাঠাগর্া সজারদার করা। 

• জাতীয় প্রবতগষধক ও োর্াবজক বিবকৎো প্রবতষ্ঠান েহ ববগিষাবয়ত হােপাতালেমূহ, সজলা হােপাতাল এবং সর্বেগকল 

কগলজ হােপাতালগুবলগত পরীক্ষাোর ও ইগর্বজং সেবা, ববগিষাবয়ত সেবা (আইবেইউ, এনআইবেইউ, স্কযানু, বেবেইউ, 

োয়ালাইবেে ইউবনে) বনবিত করা।  

• বিশু ববকাি সকগন্দ্রর র্াধ্যগর্ অটিজর্ এবং স্নায়ু-ববকািজবনত সরাগের সেবা বনবিত করা। 

• সজলা হােপাতাল, সর্বেগকল কগলজ হােপাতাল এবং ববগিষাবয়ত হােপাতাগল কা মকর ও দক্ষ এগেনবিয়াল োবভ মে 

প্যাগকজ (ইএেবপ) বনবিত করা। 

• জরুরী ব্যবস্থ্াপনা সেবাগুগলা বনবিত কগর হােপাতাগলর বিবনকযাল সেবা উন্নত করা। 

• সজলা হােপাতাল, সর্বেগকল কগলজ হােপাতাল ও ববগিষাবয়ত হােপাতাগল ক) সজবরয়াটিক সকয়ার খ) সপবলয়াটিভ সকয়ার 

ে) সর্ন্টাল সহলে সকয়ার ঘ) ইবভগেস সবইজে প্রযাবিগেে (ইববএফ) ঙ) বিবনকযাল ম্যাগনজগর্ন্ট সপ্রাগোকল ি) সপগিন্ট 

সেফটি সপ্রাগ্রার্ ে) িাব ফুে জ) সিফে প্যাগলে ঞ) বরকসট্রাকটিভ োজমাবর সেবা এবং পয়জবনং ও োগপ কার্গড়র উন্নত 

বিবকৎো সেবা প্রিলন করা। 

• সজলা হােপাতাল, সর্বেগকল কগলজ হােপাতাল ও ববগিষাবয়ত হােপাতাগল ব্যাপক তদারবক ও নজরদাবর এবং সবেরকারী 

ববভাগে এযাবিগেিন বেগেগর্র র্াধ্যগর্ ক) ৫ 5S-CQI-TQM পদ্ধবত খ) েযান্ডাে ম হেবপোল অপাগরটিং ম্যানুয়াল ও 

ে) ঝৌঁবক ব্যবস্থ্াপনা কর্ মসূিী প্রিলন কগর সরােীগদর সেবার র্ান উন্নত করা। 

• স্বাস্থ্যগেবা ব্যবস্থ্ায় েিগদর  ো ে ব্যবহাগরর জন্য হােপাতাল সেবায় সরফারাল বেগের্গক িবিিালী করা। 

• সজলা হােপাতাল, সর্বেগকল কগলজ হােপাতাল, ববগিষাবয়ত হােপাতাল এবং সবেরকারী প্রবতষ্ঠাগন র্ানেম্মত বিবকৎো 

বজময ব্যবস্থ্াপনা সজাড়দার করা। 

• সবেরকারী প্রবতষ্ঠাগন বনয়ন্ত্রক কাঠাগর্া সজারদার করা এবং েরকারী স্বাস্থ্য ববভাগের োগে ের্ন্বয় করা। 

• োর্াবজক র্ মাদায় েবার ন্যায্য স্বাস্থ্যগেবা প্রাবপ্তর দৃবষ্ট্ভবঙ্গ বৃবদ্ধ করা। 

• বনরাপদ রি পবরেঞ্চালন কর্ মসূবি এবং সদিজুগে়ে থ্যালাগেবর্য়া ব্যবস্থ্াপনা প্রোবরত করা। 
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• নের স্বাস্থ্যগেবা বৃবদ্ধ ও উন্নত করা। 

• পাব মতয অঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল এবং হাওর অঞ্চগলর সজলা হােপাতালগুবলগত উপজাতীয় জনেগণর জন্য স্বাস্থ্যগেবা সেবার 

েক্ষর্তা সজারদার করা। 

• েঠিক পদ্ধবতগত প্রবকওরগর্ন্ট ও উদ্ভাবনী ব্যবস্থ্ায় হােপাতাগলর পবরিালকগদর েক্ষর্তা বৃবদ্ধ করা। 

• স্বাস্থ্যগেবা পবরিালনায় েব মস্তগরর জনেগণর অংিগ্রহণ বৃবদ্ধ করা। 

 

োংোঠবনক কাঠাগর্াঃ 

১। লাইন োইগরির 

২। সপ্রাগ্রার্ ম্যাগনজার 

৩। সেপুটি সপ্রাগ্রার্ ম্যাগনজার 

 

ববযর্ান জনবলঃ 

১। লাইন োইগরির - ১ জন 

২। সপ্রাগ্রার্ ম্যাগনজার - ১ জন 

৩। সেপুটি সপ্রাগ্রার্ ম্যাগনজার - ১২ জন 

৪। বপ এ - ১ জন 

৫।উচ্চর্ান েহকারী (বহোব িাখা) - ১ জন 

৬। তত্ত্বাবধায়ক (বহোব িাখা) - ১ জন 

৭। ষাে মুদ্রাক্ষবরক (বহোব িাখা) - ১ জন 

৮। োগপাে © অবফোর - ২ জন 

৯। োইভার - ১ জন 

১০। এর্এলএেএে / অবফে েহায়ক - ১ জন 

 

 

কর্ ©েংস্থ্ান বনগয়াে েংিান্ত তথ্যাবদঃ 

িবর্ক নং বববরণ সগ্রে পবরর্াণ র্ন্তব্য 

১. সোর বকপার, লাইন োইগরির অবফে ১৬ ১  

২. অবফে েহকারী কার্ কবিউোর / োো এবি অপাগরের, লাইন োইগরির 

অবফে 

১৬ ৩  

৩. োইভার, লাইন োইগরির অবফে ১৬ ৮  

৪. োইভার, সকায়াবলটি অব  সকয়ার ১৬ ১  

৫. এর্এলএেএে / অবফে েহায়ক, লাইন োইগরির অবফে ২০ ৬  

৬. এর্এলএেএে / অবফে েহায়ক, সকায়াবলটি অব  সকয়ার ২০ ১  

 

সেগকন্ডারী ও োরবিয়ারী হােপাতাল েমূগহ ‘বিশু ববকাি সকন্দ্র স্থ্াপন’ িীষ ©ক প্রকগল্প কর্©রত জনবল 

িবর্ক নং বববরণ সগ্রে পবরর্াণ র্ন্তব্য 

১. িাইল্ড সহলে বফবজবিয়ান  ১৪  

২. িাইল্ড োইগকালবজে  ১৫  

৩. সেগভলপগর্ন্টাল সেরাবপে  ১৫  

৪. অবফে ম্যাগনজার  ১৫  

৫. অবফে বিনার  ২৭  

৬. বেবনয়র ইসট্রাির, বিশু র্গনাববজ্ঞানী  ১  

৭. অবফে েহায়ক  ২  

৮. োইভার  ২  
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২০১৮-১৯ অে© বেগর (১জুলাই ২০১৮ সেগক ৩০ জুন ২০১৯ প ©ন্ত) েিাবদত উগেখগ াগ্য কা ©vবলী / োফল্যঃ 

• সদগির সর্াে ১১৬টি সর্বেগকল কগলজ হােপাতাগল, ববগিষাবয়ত হােপাতাল, সজলা হােপাতাল োগয়ে, ওষুধ,  ন্ত্রপাবত, 

এর্এেআর (বিবকৎো উপকরণ) োর্েী িগয়র জন্য আবে মক বরাদ্দ প্রদান এবং োর্গ্রীেমূগহর প্রাপ্যতা বনবিত করা হগয়গে;  

• উগেবখত ১১৬টি হােপাতাগল উন্নয়ন খাতভূি েকল ব্যয় বনব মাগহর জন্য প্রগয়াজনীয় েহায়তা প্রদান করা হগয়গে;  

• হােপাতাল েমূগহ েরবরাগহর জন্য আধুবনক কাবে ময়াক অযামু্বগলসেহ ২৫টি অযামু্বগলগসর িয় প্রবিয়া েিন্ন হগয়গে; 

• সবেরকারী হােপাতাল/ বিবনক, োয়ােনবেক সেন্টার, ব্লাে ব্যাংক লাইগেস প্রদান ও নবায়ন প্রবিয়া আধুবনকীকরগণর লগক্ষয 

অনলাইন বভবত্তক েফেওয়যার ব্যবহার িলর্ান রগয়গে; 

• ববে থ্যালাগেবর্য়া বদবে ৮ই সর্ সত থ্যালাগেবর্য়া বিবকৎো, বনয়ন্ত্রণ ও প্রবতগরাগধর জন্য জনেণগক উিুদ্ধ করা হগয়গে; 

• ববগিষজ্ঞ বিবকৎেগকর অংিগ্রহগণ ওয়াকমিপ, সেবর্নাগরর র্াধ্যগর্ ‘হােপাতাগল জরুরী সেবা ব্যবস্থ্াপনা োইেলাইন’ এর 

খেড়া প্রণয়ন করা হগয়গে; 

• সদগি েরকারী ও সবেরকারী প মাগয়  ববগিষাবয়ত সেবা  ো আইবেইউ, এনআইবেইউ, স্কযানু, বেবেইউ, োয়ালাইবেে 

প্রভৃবতর সেবার র্ান বনণ মগয় পবরবস্থ্বত ববগেষণ (Situation Analysis) এর উগযাে গ্রহণ করা হগয়গে; 

• সদগির েকল সজলায় স্কযানু সেবা েহজলভয করার জন্য সর্াে ১৮টি স্কযানু স্থ্াপগনর প্রবিয়া িলর্ান রগয়গে; 

• আইবেইউ, এনআইবেইউ, বেবেইউ ও োয়ালাইবেে সেবা েম্প্রোরগণর উগদ্দগশ্য  ন্ত্রপাবত িয় প্রবিয়া েিন্ন হগয়গে; 

• সজলা প মাগয় বিশু ববকাি ও র্ানবেক স্বাস্থ্য সেবা বৃবদ্ধর লগক্ষয সজলা হােপাতাগল কর্ মরত বিবকৎেকগদর প্রবিক্ষণ প্রদান করা 

হগয়গে; 

• জাতীয় প্রবীন স্বাস্থ্য সেবা নীবতর্ালা এবং োইেলাইগনর খেড়া প্রণয়ন করা হগয়গে;  

• জাতীয় থ্যালাগেবর্য়া ব্যবস্থ্াপনা োইেলাইন মুদ্রণ ও সদগির েকল সর্বেগকল কগলজ হােপাতাল ও সজলা হােপাতাগল 

েরবরাহ করা হগয়গে; 

• ঢাকা ও িিগ্রাগর্ ২টি ের্বন্বত থ্যালাগেবর্য়া সরাে বনণ ময় এবং ব্যবস্থ্াপনা সকন্দ্র স্থ্াপগনর জন্য পবরকল্পনা গ্রহণ ও িয় 

পবরকল্পনা অনুগর্াদন করা হগয়গে; 

• েরকারী ও সবেরকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রবতষ্ঠাগন সেবার র্ান বনবিকরগণর লগক্ষয জাতীয় এবিগেিন সপ্রাগোকগলর খেড়া প্রণয়ন 

ও র্ন্ত্রণালগয় সপ্ররণ। এবিগেিগনর র্ানদন্ডেমূহ বনধ মারগণর জন্য উগযাে গ্রহণ করা হগয়গে; 

• সদগির বববভন্ন সজলা হােপাতাগল নারী বান্ধব হােপাতাল কর্ মসূিী বাস্তবায়ন। ইউবনগেগফর আবে মক ও কাবরেরী েহায়তায় 

রাঙার্াটি, বান্দরবন, োঙাইল এবং সনিগকানায় কর্ মসূিী িলর্ান রগয়গে; 

• মুেদা সর্বেগকল কগলজ হােপাতাল এবং পাবনা, নাগোর, িাপাঁইনবাবেঞ্জ, সনিগকানা সজলা হােপাতাগল বিবকৎেক, নাে ম ও 

অন্যান্য সেবা প্রদানকারীগদর নারীর প্রবত েবহংেতা এবং বিশু-র্ার্ত স্বাস্থ্য ববষগয় প্রবিক্ষণ প্রদান করা হগয়গে; 

• ১৫টি বিশু ববকাি সকগন্দ্রর র্াধ্যগর্ প্রায় ৪৫,০০০ বিশুগক অটিজর্ এবং অন্যান্য বনউগরাগেগভলপগর্ন্টাল বেজঅে মার এর 

বিবকৎো প্রদান করা হগয়গে; 

• বেগলে ও িিগ্রার্ ববভাগের ১৫টি সজলা হােপাতাগল ২৪/৭ ের্বন্বত জরুরী প্রসূবত সেবা প্রদাগনর লগক্ষয েকল কা মির্ গ্রহণ 

করা হগয়গে; 

• সজলা হােপাতাগল সপাে র্গে মর্ ও সর্বেগকাবলগ্যাল কা মির্ উন্নয়গনর জন্য পবরকল্পনা গ্রহণ এবং বিবকৎেকগদর প্রবিক্ষণ 

প্রদান করা হগয়গে; 

• সজলা ও তদুধ ম প মাগয়র হােপাতালেমূগহর সেবার র্ান বৃবদ্ধর জন্য 5S-CQI-TQM পদ্ধবত প্রিলন। ২০১৭-১৮ অে ম বেগর 

ব্রাহ্মণবাবড়য়া সজলা হােপাতাগল প্রগয়াজনীয় প্রবিক্ষণ প্রদান করা হগয়গে; 

• ৮৩ টি  েরকারী হােপাতাগল ব্লাে ব্যাংগকর প্রগয়াজনীয় ব্লাে ব্যাংক, ফার্ মাগকালবজকযাল, র্াইনাে ৪০ বেগ্রী সরবিজাগরের, বর-

এগজন্ট বকেে েরবরাহ করা হগয়গে; 

• সর্বেগকল কগলজ হােপাতাগলর বিক্ষানববে বিবকৎেকগদর রগির বিবনকযাল ব্যবহার েিমগক প্রবিক্ষণ প্রদান করা হগয়গে; 
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• ১৮টি হােপাতাগল সর্বেগকল বজময ব্যবস্থ্াপনা বনবিত করার জন্য আবে মক বরাদ্দ প্রদান এবং সবেরকারীর েংস্থ্ার র্াধ্যগর্ 

বগজমযর অপোরগণর ব্যবস্থ্া করা হগয়গে; 

• ১৬টি হােপাতাগল আদি ম সর্বেগকল বজময ব্যবস্থ্াপনা িালু করার লগক্ষয প্রবিক্ষণ েিন্ন হগয়গে; 

• ৪টি সজলা হােপাতাগল Asset Management System েফট্ওয়যার প্ল্যােফর্ ম িারূর র্াধ্যগর্ ব্যবস্থ্াপনা আধুবনকী করা 

হগয়গে; 

 

আোর্ী বদগনর পবরকল্পনাঃ 

1. mKj †Rjv nvmcvZvj‡K 250 kh¨vi nvmcvZv‡j DbœxZKiণ|  

2. ‡gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj, we‡klvwqZ nvmcvZvjmg~‡ni cvkvcvwk mKj †Rjv nvmcvZv‡j we‡klvwqZ †mev h_vt 

AvBwmBD, wmwmBD, WvqvjvBwmm †mev cÖwZôv| 

3. ‡Rjv nvmcvZvjmg~‡n WvqvMbw÷K I B‡gwRs †mev m¤úªmvib - wmwU ¯‹¨vb, A‡UvGbvjvBRvi, A‡Uv‡g‡UW eøvW KvjPvi 

I wn‡÷vc¨v_jwR myweav cÖf…wZ 

4. XvKv I wefvMxq ch©v‡q K¨vÝvi wPwKrmv †mev m¤úªmvib I K¨vÝvi BDwbU cÖwZôv| 

5. e½eÜz †kL gywRe †gwW‡Kj wek^we`¨vjq I RvZxq K¨vÝvi M‡elYv Bbw÷wUDU I nvmcvZv‡j †evb g¨v‡iv UªvÝcøv›U 

BDwbU cÖwZôv 

6. 2030 mv‡ji g‡a¨ evsjv‡`k‡K _¨vjv‡mwgqv gy³ †Nvlbv 

7. mKj nvmcvZv‡j mK‡ji Rb¨ MÖnb‡hvM¨ cwi‡ek wbwðZ, gvZ…-wkï ¯v̂ ’̄¨ †mev wbwðZKi‡b mKj c`‡ÿc MÖnb 

8. nvmcvZvjmg~‡n AvaywbK g‡Wj Riæwi wPwKrmv †mev ‡K› ª̀ cÖwZôv| 

9. nvmcvZvjmg~‡n AvaywbK AwMœwbe©vcb e¨e¯’v Pvjy I `y‡h©vM e¨e¯’vcbv mÿgZv e„w× 
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জাতীয় পুবষ্ট্ সেবা (এনএনএে) 

 

 

ivóªcwiPvjbvi g~jbxwZ‡Z cywói wel‡q D‡jøL i‡q‡Q - MYcÖRvZš¿x evsjv‡`‡ki msweav‡bi  18(1) avivq ejv n‡q‡Q: ÔRbM‡Yi 

cywói Í̄i Dbœqb I Rb¯v̂‡¯’̈ i DbœwZmvab‡K ivóª Ab¨Zg KZ©e¨ ewjqv MY¨ Kwi‡e...Õ| eZ©gv‡b †`ke¨vcx ’̄’~jZv, D”P i³Pvc,  

Wvqv‡ewUm, nvU© G¨vUvK, ‡÷ªvK, K¨vbmvi I big nvo(Aw÷I‡cv‡ivwmm) , kvixwiK mwµqZvi NvUwZ, KvwqK kÖ‡g Abxnv, 

ÎæwUc~Y© Lv`¨vf¨vm Ges Ajm Rxeb-hvcb cywóRwbZ mgm¨v wnmv‡e wPwýZ n‡q‡Q| 

iƒcKí  

evsjv‡`‡ki gvbyl Kvw•ÿZ cywó jv‡fi gva¨‡g my¯’ I Drcv`bkxj Rxe‡bi AwaKvix n‡e| 

jÿ¨  

RvZxq cywó†mevi jÿ¨ RbM‡Yi, we‡klZ gv, wK‡kvix I wkïmn ewÂZ Rb‡Mvôxi cywó Ae¯’vi DbœwZmvab Kiv; Acywó cÖwZ‡iva 

I wbqš¿Y Kiv; Ges Rxe‡bi gvb Dbœq‡bi gva¨‡g RvZxq Dbœqb Z¡ivwš̂Z Kiv| 

we‡kl D‡Ïk¨ mg~‡ni g‡a¨ ˆewPÎ¨c~Y© I ch©vß cwigv‡Y gvbm¤úbœ wbivc` Lv`¨ I ¯v̂ ’̄¨m¤§Z Lv`¨vf¨vm wbwðZ Kiv; 

cywó‡Kw› ª̀K (nutrition specific) ev cÖZ¨ÿ cywó Kvh©µg †Rvi`vi Kiv; cywóm¤úwK©Z (nutrition sensitive) ev c‡ivÿ 

cywó Kvh©µg †Rvi`vi Kiv; cywó wbwðZ Ki‡Z eû LvZwfwËK Kvh©µg †Rvi`vi Kiv Ges mswkøó mKj Lv‡Zi g‡a¨ mgš̂q e„w× 

Kiv BZ¨vw`| 
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২০১৮-১৯ অথ ব বছহরর সম্পাধদত উহেখহ াগ্য কা বাবলীঃ 

পুবষ্ট্ েিগকম জনেগিতনতা কা মির্ 

• ৩৩টি সজলায় ৩১৪টি স্কুল/কহলজ/িাদ্রাসায় সিাট ৩২২৫০ জন ধকহিার-ধকহিারীহদরহক পুধি ধবষয়ক অধরহয়হন্টিন প্রদান করা 

হহয়হছ। 

• বাংলাহদি সটধলধভিহনর িাধ্যহি পুধি ধবষয়ক তথ্য প্রিাহরর লহক্ষয গান, ধ লার, নাটিকা, উঠান ববঠক ইতযাধদ প্রস্তুত করা হহয়হছ 

এবং ধনয়ধিত প্রিাধরত হহচ্ছ। 

• পধবে রিজান উপলহক্ষয পুধিসম্মত খ্যাদ্যাভযাস ধবষয়ক বাতবা প্রস্তুতকহর ৩টি সবসরকারী টিধভ িযাহনহল প্রিার করা হহয়হছ। 

• জাতীয় পুধিহসবা ধনজস্ব কি বদক্ষতা বৃধি করহনর লহক্ষয capacity assessment tool ব্যবহার করত ধিধিত সিোর 

সিািান কহরহছ। 

•  থা থ বাতবা ও প্রিার সািগ্রী বতরী করহনর লহক্ষয জাতীয় পুধিহসবা Massage Design Workshop অনুধষ্ঠত 

হহয়হছ।  

• ধনয়ধিতভাহব ধবধসধস Working group ও HPN coordination Committee ধিটিং অনুধষ্ঠত হহয়হছ। 

• ৬৪ সজলায় ১১ সকাটি আয়রন  ধলক এধসি (আইএ এ) ট্যাবহলট ধবতরণ করা হহয়হছ। 

• সারাহদিব্যাপী ৩.৫ সকাটি ধজএিধপ কাি ব (বালক) ও ৩.৪১ সকাটি ধজএিধপ কাি ব (বাধলকা) ধবতরণ করা হহয়হছ।  

• সদহির ৮টি সজলার ৪২টি উপহজলায় িাঠ প বায় সথহক সজলা প বায় প বি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পধরবার পধরকল্পনা অধিদপ্তহরর  

সিাট ৫৯০১ জন সসবাদানকারী,সুপারভাইজর এবং ম্যাহনজারগণহক ধিশুর খাবার ও পুধি, ধকহিারী, গভববতী ও প্রসূধত িাহয়হদর 

পুধি, ধিশুহদর সগ্রাথ িধনটধরং ও প্রহিািন ধবষহয় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃধির জন্য হাহত-কলহি প্রধিক্ষণ সদয়া হহয়হছ। 

•  অবতবরিেবিব (জনস্বাথ্য ও ববেস্বাস্থ্য) এর সনর্তগত্ব আইইবে সেকবনকযাল কবর্টি জনেগিতনতা সৃবষ্ট্র লগক্ষয জনেগণর 

অংিগ্রহগণর র্াধ্যগর্ স্বাস্থ্য,  জনেংখ্যা ও পুবষ্ট্খাগত আিরণেত পবরবতমন (বববেবে) কা মির্ পবরিালনা করগে। এ লগক্ষয 

সেবলবভিন েহ অন্যান্য েণর্াধ্যগর্ প্রিাগরর বনবর্ত্ত বজও-এনবজও প্রাইগভে অে মানাইগজিন কর্তমক প্রণীত টিবভস্পে, টিবভস্ক্রল, 

বজংগেল, প্যার্গপ্ল্ে, সপাোর, বলফগলে, সফাবল্ডং-পুবস্তকার গুণেতর্ান  ািাই-বাোই মূল্যায়ন অনুগর্াদন ও োড়পি প্রদাগনর 

কা মির্ অব্যাহত সরগখগে। এই কবর্টি ৭টি েভায় বর্বলত হগয় ২১টি আইইবে সেকবনকযাল উপকরণ অনুগর্াদন কগরগে। এগোগলা 

েণর্াধ্যগর্ েম্প্রিাগরর িারা স্বাস্থ্য জনেংখ্যা ও পুবষ্ট্ সক্ষগি জনেগিতনতা সৃবষ্ট্গত অবদান রাখগে। 

• বিশুগদর পুবষ্ট্ সেবার জন্য সর্াে ৪২৪টি সজলা েদর হােপাতাল এবং উপগজলা স্বাস্থ্য কর্গপ্ল্গক্স আইএর্বেআই ও পুবষ্ট্কণ মার স্থ্াপন 

করা হগয়গে। 

• র্ারাত্মক অপুষ্ট্বিশুগদর বিবকৎোর জন্য ৩৫০টি সজলা েদর হােপাতাল এবং উপগজলা স্বাস্থ্য কর্গপ্ল্গক্স স্যার্ (Severe 

Acute Malnutrition) কণ মার স্থ্াপন করা হগয়গে। 

• খাগযর র্ান বনণ মগয়র জন্য জাতীয় খায বনরাপত্তা েগবষণাোর দতরী করা হগয়গে। 

• ৭৮৬টি বিশু বান্ধব হােপাতাল কা মির্ িালু করা হগয়গে। 

• পুবষ্ট্ ববষয়ক েগিতনতা বৃবদ্ধর লগক্ষয সদগির েকল েদর হােপাতাল এবং উপগজলা স্বাস্থ্য কর্গপ্ল্গক্স ববলগবাে ম স্থ্াপন করা হগয়গে। 

• প্রবত বের ১-৭ আেে োরাগদগি World Breastfeeding Week পাবলত হগে। 

• প্রবত বের ২ বার (৪-৬ র্াে অন্তর) বভোবর্ন এ কািাইন + উদ াপন করা হগয়গে। 

• এ বের ২৩-২৯ সি এবপ্রল জাতীয় পুবষ্ট্ েপ্তাহ পালন করা হয়। 

 

িলিান কা বকি এর তাধলকাঃ 

▪ আইওয়াইবেএফ (র্ার্তদুগ্ধ ও পাবরবাবরক সুষর্ খাবার খাওয়াগনা) 

▪ র্ার্ত পুবষ্ট্র উন্নয়ন 

▪ বকগিার বকগিারী পুবষ্ট্ উন্নয়ন 

▪ অনুপুবষ্ট্র ঘােবত েম্পূরণ 

▪ র্ারাত্মক তীব্র অপুবষ্ট্গত আিান্ত বিশুগদর বিবকৎো ব্যবস্থ্া 

▪ বয়স্কগদর জন্য পুবষ্ট্গেবা 

▪ দূগ মােকালীন ের্গয় পুবষ্ট্গেবা 

▪ বিশুগদর ওজন ও উচ্চতা পবরবীক্ষণ 

▪ ২৪ সেগক ৫৯র্াে বয়েী বিশুগদর র্াগঝ কৃবর্নািক ববড় ববতরণ 

▪ ওজনাবধকয/স্থ্ুলতা বনয়ন্ত্রণ/প্রবতগরাধ 

▪ পুবষ্ট্র্ান উন্নয়গন োর্াবজক আিরন পবরবতমন স াোগ াে (এেবববেবে) 
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▪ বনরাপদ খায কা ির্/কর্ মসূিী 

▪ পুবষ্ট্গত ওয়াে/পয়:ব্যবস্থ্াপনা 

▪ খায েমৃদ্ধকরণ 

▪ জলবায়ু পবরবতমগন পুবষ্ট্গেবা 

▪ বাংলাগদি জাতীয় পুবষ্ট্ পবরষদ িবিিালী করণ 

▪ বহুখাত ের্ন্বয় োধন (অন্যান্য র্ন্ত্রণালয়, ববভাে ও অবধদপ্তর) 

▪ পুবষ্ট্গেবার জন্য র্ানব েিদ উন্নয়ন 

▪ জনস্বাস্থ্য পুবষ্ট্ প্রবতষ্ঠানগক িবিিালীকরণ 

▪ পুবষ্ট্ েিবকমত বববভন্ন আইন ও বববধ পবরবীক্ষণ 

▪ পুবষ্ট্ ববষয়ক  ন্ত্রপাবত, ঔষধপি ও র্ালার্াল িয় ও েংরক্ষণ ব্যবস্থ্াপনা 

▪ পুবষ্ট্ েিবকমত কা িগর্র পবরবীক্ষণ জবরপ, েগবষণা ও মূল্যায়ন 

▪ পুবষ্ট্ তথ্য ব্যবস্থ্াপনা পদ্ধবত 

▪ বিল্পকারখানা, দূে মর্ এলাকা এবং িহগরর ববস্ত এলাকায় পুবষ্ট্ সেবা কা ির্ িবিিালীকরণ 

▪ আইএর্বেআই পুবষ্ট্ কণ মার িবিিালীকরণ 
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কবর্উবনগকবল বেবজগজজ কগিাল 

 

২০০৭ সাল হইদ্দে ২০১৮ সাল পর্যন্ত িযাদ্দলমরয়ার মিত্রঃ 

বrmi 
‡gvU ‡ivMxi 

msL¨v 
wc.Gd wc.wf wgkÖ g„Z ÿ 

2011 51,775 49,086 2,579 110 36 

2012 29,518 27,651 1,699 168 11 

2013 26,891 25,815 983 93 15 

2014 57,480 41,261 3,348 12,871 45 

2015 39,719 26,525 4,011 9,183 9 

2016 27,737 17,318 3,306 7,113 17 

2017 29,247 23,328 4,444 1,475 13 

2018 10523 8508 1675 340 7 

 

 
 

 
evsjv‡`‡k d¨vjwm‡civg  g¨v‡jwiqvi msL¨v fvB‡f· g¨v‡jwiqvi Zzjbvq †ewk, hv h_vµ‡g 84.1% I 15.9% (2018 mv‡ji 

wi‡cvU© Abymv‡i)| 
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➢ KvjvR¡i wbg©~j Kg©m~Px 

 

KvjvR¡iwbg©~j Kg©m~PxiAMÖMwZ (July 2018- June 2019) : 

• Dc‡Rjv ch©v‡q evox evox cwi`k©‡bi gva¨‡g ‡e‡j gvwQ wPwýZ Kiv 

• wK¬wbK¨vj †cÖ‡R‡›Ukb I rK39 w÷ª‡ci gva¨‡g KvjvR¡i †ivMx PwýZKiY Kiv 

• Dc‡Rjv Kg‡cø· Ges †Rjv I wefvMxq ch©v‡q nvmcvZv‡j KvjvR¡i †ivMxi wPwKrmv cÖ`vb Kiv 

• 100 wU KvjvR¡i Dc`ªyZ GjvKvi Wv³vi I bvm©‡`i 3 w`be¨vcx KvjvR¡i e¨e¯’vcbvi Dci 11wU e¨v‡P †gvU 326 

Rb‡K cÖwkক্ষY cÖ`vb Kiv nq | 

• 19 wU †Rjv I wefvMxq ch©v‡q ¯^v¯’̈  cwi`k©K, mnKvwi ¯̂v¯’̈  cwi`k©K I wmGBPwmwc‡`i (792) KvjvR¡i †iv‡Mi 

e¨e¯’vcbv wel‡q cÖwkক্ষY cÖ`vb Kiv nq (cÖwZe¨v‡P ‡gvU 36 Rb)|  

• Dc‡Rjv ch©v‡qi 41 Dc‡Rjvq HI, AHI (158), Team Leader (100) and Sprayman (500) MZ May-

June, 2019- G Indoor Residual Spraying (IRS) ‡Uªwbs Ges (44 wU) Dc‡Rjvq HI, AHI (223), 

Team Leader (219) and Sprayman (1095) †K MZ December 2018, Indoor Residual Spraying 

(IRS)  welq-Gi Dci cÖwkক্ষY cÖ`vb Kiv nq| 

• Dc‡Rjv ch©v‡q (‡gvU 85 wU Dc‡Rjv) evox evox cwi`k©‡bi gva¨‡g Indoor Residual Spraying (IRS) Kiv 

nq| 

• RbM‡Yi g‡a¨ KvjvR¡i †iv‡Mi Dci m‡PZbZv m„wói Rb¨ leaflet, poster and sticker weZiY Kiv nq|  
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➢ dvB‡jwiqvwmm wbg©~j, K…wg wbqš¿Y I ÿz‡` Wv³vi Kvh©µg : 

• dvB‡jwiqvAay¨wlZ 19 †RjvqdvB‡jwiqvq AvµvšÍ †ivMx‡`i Rb¨ giwewWwU g¨v‡bR‡g›U mvwf©m Pvjy i‡q‡Q| 

• dvB‡jwiqv Aay¨wlZ 19 †Rjvq MYJla †mebKvh©µg mgvwß ciewZ© mvif¨vB‡jÝ Pj‡Q| 18wU †Rjvq  TAS – 3 

(Transmission Assessment Survey) Kvh©µg m¤úbœ n‡q‡Q| 

• mviv †`‡ki cÖv_wgK Ges gva¨wgK ch©v‡qi we`¨vjq mg~‡n  2 evi ÿz‡` Wv³vi KZ…©K we`¨vj‡qi QvÎ-QvÎx‡`i ¯^v¯’̈  

cixÿv m¤úbœ n‡q‡Q|  

mviv †`‡k A‡±vei Ges GwcÖj ivD‡Û cÖvq 4 †KvwU ¯‹zjeqmx  wkï‡`i (5-16 eQi) 2 evi K…wgbvkK ewo †meb n‡q‡Q| 

➢ Gw›UgvB‡µvvweqvj †iwRm‡UÝ Kb‡UBb‡g›U, fvBivj †ncvUvBwUm I Wvqwiqv wbg~©j Kg©m~Px 

• 2018-2019 mv‡j fvBivj †ncvUvBwUm Gi Dci Kg©kvjv Av‡qvRb Ges mviv evsjv‡`‡ki †Rjv Dc‡Rjv ch©v‡q 

2000 Gi AwaK wPwKrmK I †mweKv‡`i cÖwk¶Y cÖ`vb|  

• wPwKrmv †mev`vbKvix‡`i gv‡S †ncvUvBwUm we I wm w¯Œwbs Ges †ncvUvBwUm we cÖwZ‡iv‡a wUKv cÖ`vY Kvh©µ‡gi Ask 

wn‡m‡e knx` †mvnivIqv ©̀x †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZv‡ji mKj ch©v‡qi 1100 Kg©KZ©v I Kg©Pvixi gv‡S Zv 

ev¯Zevqb Kiv nq| 

• wek nvRvi †ncvUvBwUm wm Gi Jla webvg~‡j¨ ‡ivMx‡`i mieivn Kiv n‡”Q| 

• cÖvß eq®‹ Rb‡Mvôxi gv‡S †ncvUvBwUm we I wm Gi msµg‡Yi nvi wKiƒc Zv wbY©‡q eogvÎvi M‡elYvi e¨e¯’v MÖnY 

Kiv nq| 
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• wek¦ Gw›Uev‡qvwUK mßvn 2018 m‡PZbZv I D`hvcb Dcj‡¶¨ XvKv kn‡ii wewfbœ †gwW‡Kj K‡jR †_‡K Aa¨¶¨, 

wefvMxq cÖavb Ges ‡gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj †_‡K cwiPvjKe„›` I ¯v̂ ’̄¨ Awa`ß‡ii cwiPvjK, Dc-cwiPvjK I 

Ab¨vb¨ Kg©KZ©v‡`i mgš̂‡q ¯v̂¯’¨ Awa`ß‡i gvbbxq ¯̂v¯’̈  I cwievi Kj¨vY gš¿x Rbve Rvwn` gv‡jK, Gg wc Gi 

Dcw¯’wZ‡Z wek¦ Gw›Uev‡qvwUK m‡PZbZv mßvn D`hvcb I Av‡jvPbv mfv AbywôZ n‡q‡Q| 

• evsjv‡`‡ki 64wU wmwfj mvR©‡bi Kvh©vj‡q Ges 66 wU miKvix I †emiKvix †gwW‡Kj K‡j‡R wek¦ Gw›Uev‡qvwUK 

mßvn D`hvc‡bi gva¨‡g wewfbœ Kg©m~Px ev Í̄evqb Kiv n‡q‡Q| 

• Gw›Uev‡qvwUK e¨env‡i m‡PZbZvi j‡¶¨ mviv‡`‡k †cv÷vi, wjd‡jU weZiY Ges MY I mvgvwRK gva¨‡g 

m‡PZbZvg~jK evZ©v cÖPvi Kiv nq| 

• mviv‡`‡k Wvqwiqv †ivMx‡`i cÖ‡qvR‡b 10 jvL Iim¨vjvBb, 1 jvL 30 nvRvi e¨vM K‡jiv m¨vjvBb I 15 jvL cvwb 

weï×KiY Jla weZiY Kiv nq| 

• †`‡k K‡jiv wbqš¿‡Yi j‡¶¨  National Cholera Control Plan, Bangladesh cÖ ‘̄Z Kiv nq I Zv Aby‡gvw`Z 

nq| 

 

➢ fwel¨r cwiKíbvt 

• Gw›Uev‡qvwUK e¨venv‡ii MvBWjvBb cÖYqY 

• Bb‡dKkb cÖwZ‡iv‡a MvBWjvBb cÖYqY 

• †ncvUvBwUm msei‡Yi RvZxq Kg©‡KŠkj cÖYqb| 

• Pjgvb Kvh©vejxi e¨wß e„w×KiY| 

 

RjvZ¼ wbg~©j Kg©m~Px (2018-19 

• XvKv ’̄ msµvgK e¨vwa nvmcvZvj, gnvLvjx‡Z RvZxq RjvZ¼ wbqš¿Y †K› ª̀ Ges mviv‡`‡ki mKj 

†Rjv m`i nvmcvZv‡j †Rjv RjvZ¼ wbqš¿Y ‡K› ª̀ mn †gvU 67 wU †K‡› ª̀ RjvZ¼ cÖwZ‡iv‡a wUKvmn 

Ab¨vb¨ cÖ‡qvRbxq †mev Kvh©µg cwiPvjbv I gwbUwis  

• webvg~‡j¨ 2,30,000 fvqvj Inj: ARV Ges 25,000 fvqvj Inj: RIG mieivn  2,70,685 

Rb‡K cÖvwYi Kvg‡oi wPwKrmv cÖ`vb|  

• Two Days Hands on Training on Animal Bite Management for Prevention of 

Rabies at National Rabies Center I cÖwZ †Rjv †K› ª̀ †_‡K 2 Rb Wv³vi I 2 Rb bvm© mn 

†gvU 270 Rb‡K ỳBw`b e¨vcx nv‡Z Kj‡g cÖwkÿb cÖ`vb| 

• One Day Training of  Doctors, Nurses and Other HCPs an Animal Bite Case 

reporting and Rabies Surveillance 

➢ RvZxq ch©v‡q cÖwZ †Rjv m`i nvmcvZvj †_‡K 2 Rb Wv³vi, 2 Rb bvm©, 1 Rb Statistician mn 

†gvU 800 Rb‡K cÖwkÿb cÖ`vb| 

➢ ‡Rjv ch©v‡q cÖwZ †Rjv m`i nvmcvZvj †_‡K 5 Rb wPwKrmK I 5 Rb bvm©mn cÖwZ Dc‡Rjv †_‡K 4 

Rb (RMO, MODC, SACMO I HI) K‡i †gvU 3140 Rb‡K cÖwkÿb cÖ`vb|  

• RjvZ¼ wbg~©‡ji j‡ÿ¨ 28 wU †Rjvi mKj Dc‡Rjv, BDwbqb mn mKj ’̄v‡b Ges XvKv DËi, XvKv 

`wÿb, Lyjbv I iscyi wmwU K‡c©v‡ikb GjvKvq gvB‡µvcøvwbs Animal Control Staff Training 

I 6 w`b e¨vcx Mass Dog Vaccination (MDV) A_©vr e¨vcKnv‡i KzKz‡ii wUKv`vb Kvh©µg 

cwiPvjbv|  

•    MDV Kvh©µ‡gi gva¨‡g 28 wU †Rjv I 5 wU wmwU K‡c©v‡ik‡b 469242 wU KzKzi‡K RjvZ¼ 

cÖwZ‡ivax f¨vKwmb cÖ`vb (f¨vKwmb Kvfv‡iR: 81.42%) 

• wek¦ RjvZ¼ w`em 2018 Dcj‡ÿ¨  
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➢ 45 wU †gwW‡Kj K‡j‡R Animal Bite Management for Prevention of Rabies Gi Dci 

‰eÁvwbK †mwgbvi I Rbm‡PZbZv g~jK Kvh©µg cwiPvjbv| 

➢  mviv‡`‡k RvZxq ch©v‡q mKj †Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡q cÖvwYm¤ú` wefvM mn Ab¨vb¨‡`i Ask MÖn‡b 

i¨vjx, welq wfwËK Dc¯’vcbv I Av‡jvPbv mfvi Av‡qvRb|  

➢ mviv‡`‡k 1.10.000 cÖv_wgK we`¨vj‡q ÿz‡` Wv³vi Kvh©µ‡gi gva¨‡g wkÿv_©x‡`i g‡a¨ RjvZ¼ 

m‡PZbZvg~jK Kvh©µg cwiPvjbv| 

•  Stakeholder Meeting for Evaluation of National Rabies Elimination Program 

Participated by International Experts from WHO HQ, UK and Experts from 

National level, Development Partners etc.  

• RjvZ¼ cÖwZ‡iv‡a Rbm‡PZbZv e„w×‡Z 29 wU †Rjvq †Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡q RbcÖwZwbwa mn wewfbœ 

ch©v‡qi Ask MÖnbKvixM‡bi (25673 Rb) Dcw ’̄wZ‡Z Advocacy Meeting cwiPvjbv|  

 

 

        

 

 

Fig: 1: MDV coverage (Districts) Fig 2: Number of vaccinated dogs 
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 Fig: 3: Reported Human Rabies Death  
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bb KwgDwb‡Kej wWwRR K‡›Uªvj †cÖvMÖvg (GbwmwWwm) 

  

(1) fzwgKv t  

 evsjv‡`k eZ©gv‡b msµvgK e¨vwa †_‡K AmsµvgK e¨vwai µvwšÍ Kv‡ji w`‡K GwM‡q hv‡”Q| msµvgK e¨vwa cÖwZ‡iva 

I cÖwZKv‡ii evsjv‡`k D‡jøL‡hvM¨ AR©b _vK‡jI AmsµvgK †iv‡Mi AvµvšÍ Ges g„Zy¨ nvi AvksKvRbK| `xN© †gqv`x 

AmsµvgK †ivM ¸wj n‡jv - Wvqv‡ewUm, ü`‡ivM, D”Pi³Pvc, †÷ªvK k¦vmh‡š¿i `xN©‡gqv`x †ivM Ges K¨vÝvi| we‡k¦i †gvU 

g„Zz¨i 60% fv‡Mi Rb¨ `vqx GB mKj †ivM| hvi gv‡S 80%  g„Zz¨ nq Avgv‡`i †`‡ki gZ 3q we‡k¦i Dbœqbkxj ‡`‡k| 

evsjv‡`‡ki gZ wbgœ Av‡qi ‡`†k msµvgK I AmsµvgK Dfq †iv‡MiB cÖwZ‡iva mgvb fv‡e Avek¨K| GB jÿ¨ D‡Ïk¨ wb‡q 

GK‡bK KZ©„K Aby‡gvw`Z HNPSPÕi AvIZvq ¯v̂ ’̄¨ Awa`ß‡i ev Í̄evqbvaxY bb KwgDwb‡Kej wWwRR K‡›Uªvj †cÖvMÖvg 

(GbwmwWwm)| AÎ Acv‡ikbvj cø¨v‡b K‡qKwU K‡¤úv‡b‡›Ui gva¨‡g wewfbœ Kvh©µg ev Í̄evq‡bi j‡ÿ¨ 5wU K÷ †m›Uvi i‡q‡Q 

†hgb- (1 Major NCD (CVD, Cancer, Diabetes, COPD, Hypertension)   (2) Mental & Neurological Health, 

Autism & Neurodevelopmental Disorder and Alcohol (3) Injury Prevention including Road safety, Drowning, 

Violence against Women, Poisoning & Snakebite, Burn and EPR (4) Oral Health, Renal Disease, Arsenicosis, 

Climate Change and other NCDs Ges (5) Disability, hearing impairment, Physical disability and Occupational 

Health Safety |  

 `xN© †gqv`x AmsµvgK †ivM¸wji SzuwKi KviY, gvbwmK ¯v̂ ’̄¨, AwURg, gv`K`ªe¨ e¨env‡ii Kzdj, BbRywi wcÖ‡fbkb, 

wbivc` moK, cvwb‡Z †Wv‡e giv, bvix wbh©vZb welcvb, mv‡c KvUv, ~̀‡h©vM c~e© cÖ ‘̄wZ I ~̀‡h©vM DËi ¯̂v¯’̈  †mev, 

Av‡m©wb‡Kvwmm, Rjevqy cwieZ©b RwbZ ¯̂v¯’̈  mgm¨v, evK cÖwZeÜx I ‡ckvMZ ¯v̂ ’̄¨ wel‡q mvavib RbMb‡K m‡PZb Ges 

†ivM¸wji cÖwZ‡iva, cÖwZKvi I mwVK fv‡e wbY©q K‡i wPwKrmv †mevq mnvqZv K‡i Avm‡Q| G QvovI wej‡evW© ¯’vcb, wcÖ›U 

wgwWq I B‡j±ªwbK wgwWqvq weÁvcb cÖPvi I mKj ¯̂v¯’̈  cÖwZôv‡b IEC mvgMÖx weZiY Kiv n‡q‡Q| dj ª̄ywZ‡Z †`‡k 

AmsµvgK RwbZmKj †ivM m¤ú‡K© RbMY m‡PZb n‡q‡Q wPwKrmv †ÿ‡ÎI e¨vcKZ jvf K‡i‡Q| G QvovI h_vh_ 

c ÖwkÿY/‡mwgbvi/mfv Abyôv‡bi gva¨‡g mviv †`‡k ¯v̂ ’̄¨ cÖwZôv‡b †mev`vb Kvix wPwKrmK, c¨viv †gwW· Ges wmGBPwmwc‡`i 

`ÿZv e„w× Kiv n‡q‡Q| Bnv Pjgvb _vK‡e|  

 Avkv Kiv hvq GB Kvh©µg Pjgvb _vK‡j AmsµvgK RwbZDc‡iv³ wel‡q ¯v̂ ’̄¨ mgm¨v A‡bKvs‡k †jvc cv‡e Ges 

†`‡ki RbMb AwaKZi m‡PZb n‡e|  

(2) wfkY I wgkYt  P¨v‡jÄ mg~n AwZµg K‡i Ae‡nwjZ I `wi ª̀ Rb‡Mvwó gv‡S ¯̂v¯’̈  m‡PZbZv e„w× K‡i my¯’¨ mej RvwZ 

MVb|   

(3) mvsMVwbK KvVv‡gv t  

 

 

jvBb WvB‡i±i 

‡cÖvMÖvg g¨v‡bRvi-1 ‡cÖvMÖvg g¨v‡bRvi-2 ‡cÖvMÖvg g¨v‡bRvi-3 

‡WcywU ‡cÖvMÖvg 

g¨v‡bRvi-1 

‡WcywU ‡cÖvMÖvg 

g¨v‡bRvi-2 

‡WcywU ‡cÖvMÖvg 

g¨v‡bRvi-3 

‡WcywU ‡cÖvMÖvg 

g¨v‡bRvi-4 

‡WcywU ‡cÖvMÖvg 

g¨v‡bRvi-5 

‡WcywU ‡cÖvMÖvg 

g¨v‡bRvi-6 
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(4) we`¨gvb Rbej t  

c`ex msL¨v 
gšÍe¨ 

jvBb WvB‡i±i 01 Rb  

‡cÖvMÖvg g¨v‡bRvi 03 Rb  

‡WcywU ‡cÖvMÖvg g¨v‡bRvi 06 Rb 
 

‡óv‡bv-UvBwcó, Awdm mnKvix, GgGjGmGm I 

Mvox PvjK 
14 Rb 

 

 

(5) Kg©ms ’̄vb wb‡qvM msµvšÍ Z_¨vw` t Acv‡ikb cøv‡bi Aaxb †Kvb Kg©KZ©v-Kg©Pvix wb‡hvM cÖ`vb Kiv nq bvB| Acv‡ikb 

cøv‡b †Wcy‡Ukb I AvDU ‡mvwPs Gi gva¨‡g Kg©KZ©v- Kg©Pvix wb‡qvM cÖwekb i‡q‡Q| wb‡qvM cÖwµqv cÖwµqvaxY Av‡Q|   

(6) 2018-2019 A_© eQ‡i ( 1 RyjvB 2018 ‡_‡K 30 Ryb 2019 ch©šÍ) m¤úvw`Z D‡jøL ‡hvM¨ Kvh©vejx/mvdj¨ t  

(K) cÖwkÿY/‡mwgbi Kvh©µg t  

µwgK 

bs 

Kvh©µg cÖwkÿYv_©x 2016-2017 2017-2018 2018-2019 gšÍe¨ 

1.  cÖwkÿY 

wPwKrmK - 8827 Rb 6076 Rb  

†mweKv - 6590 Rb 5992 Rb  

c¨viv †gwW· - 1340 Rb 1792 Rb  

2.  †mwgbvi 

wPwKrmK 1000 Rb 13780 Rb 8682 Rb  

†mweKv 1000 Rb 13780 Rb 14470 Rb  

c¨viv †gwW· 3000 Rb 41340 Rb 48598 Rb  

3.  mv‡f© - 11 wU 10 wU 10 wU welq wfwËK 

4.  wiPvm© - 9 wU 10 wU 8 wU welq wfwËK 

 

(L) cÖwKDi‡g›U t  

(wnmve jÿ UvKvq) 

µwgK 

bs 

Kvh©µg cÖwkÿYv_©x 2016-2017 2017-2018 2018-2019 gšÍe¨ 

1.  ‡gwWwmb µq  1 †KvwU UvKv 
36.94 †KvwU 

UvKv 

3757.32 jÿ 

UvKv 

BwWwmGjÕi 

gva¨‡g 

2.  

GgGmAvi  

(†gwW‡Kj 

BKzBc‡g›U) µq 

 - 
17.40 †KvwU 

UvKv 

1527.10 jÿ 

UvKv 

wmGgGmwWÕi 

gva¨‡g 

3.  
AvBBwm mvgMÖx 

wcÖw›Us 
- - 

11.60 †KvwU 

UvKv 

1295.42 jÿ 

UvKv 

weGgwUGdÕi 

gva¨‡g 

4.  cÖPvi I weÁvcb - - 6.90 †KvwU UvKv 
973.16 jÿ 

UvKv 

weGgwUGd, 

WKBqvW© GÛ 

BwÄwbqvwis 

wj/Dc‡Rjv 

¯v̂ ’̄¨ I ct ct 

Kg©KZ©v‡`i 

gva¨‡g 

(7) B-dvBwjs ev Í̄evq‡bi nvi t gnvcwiPvjK g‡nv`‡hi Aby‡gv`b cÖvwß B-dvBwjs cÖwµqv Kiv n‡”Q|  GbwmwWwm kvLvi 

Af¨šÍwib Kvh©µ‡gi Rb¨ B-dvBwjs c×wZ mPj Kiv cÖwµqvaxY 
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(8) AvMvgx w`‡bi cwiKíbvt   

01| AmsµvgK †ivM wel‡q AviI Rbm‡PZbZv I wPwKrmK, bvm© Ges c¨viv‡gwW·mn mKj ¯̂v¯’̈ Kg©x‡`i `ÿZv e„w×i j‡ÿ¨ 

cÖwkÿY, AewnZKiY mfv, Kbdv‡iÝ, †mwgbvi Kvh©µg cwiPvjbv Kiv|  

02| cÖwZwU †Rjvaxb Dc‡Rjvq ¯’vwcZ GbwmwW KY©vi I mPj KwgDwbwU wK¬wb‡K BwmwR †gwkb, wewc †gwkb, †÷ª‡_v‡¯‹vc, 

†gRvwis †Uc, Møy‡KvwgUvi I IRb gvcvi †gwkb mieivn K‡i ¯q̂sm¤ú~Y© Kiv| 

03| cÖwkÿY Kvh©µg I Rbm‡PZbZv e„w×i Rb¨ cÖwkÿY gwWDj/MvBW jvBb/cÖwkÿY mnvwqKv/AvBBwm mvgMÖx Avc-

‡WU/cÖYqb/cÖKvk Kvh©µg †Rvi`vi Kiv| 

04| evwo evwo Zjøvkxi gva¨‡g AmsµvgK †ivMxi Z_¨ msMÖn/mv‡f©  Kvh©µg cwiPvjbv Kiv|   

05| evwo evwo Zjøvkxi gva¨‡g Av‡m©wb‡Kvwmm †ivMxi Z_¨ msMÖn/mv‡f© Kvh©µg nvjbvMv` Kiv|   

06| `y‡h©vMcye© cÖ ‘̄wZ I ỳ‡h©vMKvjxb ¯^v¯’̈  SzuwK †gvKv‡ejvq Rbm‡PZbZv e„w×i  wbwg‡Ë  B‡jKUªwbK wgwWqvq cÖPv‡ii 

Rb¨ GKwU WKz‡g›Uix cÖ ‘̄Z Kiv n‡e|  

07| DcKzjxq I `M©g GjvKvq ỳ‡h©vMKvjxb ¯v̂ ’̄¨ SzuwK †gvKv‡ejvq GKwU c~Y©v½ Makeshift Hospital ¯’vc‡bi D‡`¨vM I 

cwiKíbv cÖYqb ev¯Íevqb Kiv|   

08| knivÂ‡j f~wgK¤ú cieZ©x mgwš̂Z ¯v̂ ’̄¨‡mev Kg©cwiKíbv (Post Earthquake Comprehensive Health 

Care Action plan for UrbanCities) nvmcvZv‡ji AKvVv‡gvMZ wec`vcbœZv wbiƒcY mnvwqKv (Guideline for 

Hospital Non Structural Vulnerability Assessment) MvBW jvBb cÖYqY I gy`ªY Kiv| 

09| AmsµvgK ‡ivM (nvBcvi †Ubkb, Wvqv‡ewUm, K¨vÝvi, wmIwcW), BbRywi cÖwZ‡iva (Drowning, Snake or Animal 

bite, Suicide),  ̀ y‡h©vM e¨e¯’vcbv wel‡q M‡elYv Kvh©µg cwiPvjbv Kiv|  

10| ch©vß cwigv‡Y Jla, wPwKrmv DcKiY µq K‡i cÖwZwU wefvMxq GgGmwW, ‡Rjv wWAviGm, Dc‡Rjv ¯̂v¯’̈  Kg‡cø‡· 

ch©v‡q evdvi ÷K ¯̂qsm¤ú~Y© Kiv|  

11| †`ke¨vcx WvUv †eB‡Ri gva¨‡g ‡ivMxi Z_¨ msMÖn Kivi Rb¨ mvf©vi ¯’vcb I Kvh©µg mPj Kiv|   

 

P¨v‡jÄmg~n t 

01| AeKvVv‡gv ewa©Z Ges ms¯‹vi Kiv|  

02| A_© eivÏ (ev‡RU) AcÖZzjZv| 

03| Rbej msKU Ges `ÿ Rbe‡ji AcÖZzjZv| 

04| cÖwkÿY cÖvß wPwKrm‡Ki Ab¨Î e`jx RwbZKviY|  

05|   m¤ú„³ gš¿Yvjq/`ßi/cwi`ßi/wefv‡Mi mwnZ mgš̂‡qi NvUwZ|   
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jvBd÷vBj Ges †nj_ GWy‡Kkb GÛ cÖ‡gvkb 

 

৪ে ম স্বাস্থ্য, জনেংখ্যা ও পুবষ্ট্ সেির কর্ মসূবির আওতায় জানুয়ারী ২০১৭ সেগক জুন ২০২২ সর্য়াগদ পবরিাবলত হগে “লাইফ োইল, সহলে 

এডুগকিন ও প্রগর্ািন” অপাগরিনাল প্ল্ান। 

 

অপাগরিনাল প্ল্াগনর পেভূবর্ঃ 

স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণালগয়র বনয়ন্ত্রণাধীন স্বাস্থ্য অবধদপ্তগরর স্বাস্থ্য বিক্ষা ব্যযগরা একটি জাতীয় প মাগয়র প্রবতষ্ঠান। বাংলাগদগি 

১৯৫৮ োগল স্বাস্থ্য অবধদপ্তগরর অধীন স্বাস্থ্য বিক্ষা ব্যযগরা প্রবতবষ্ঠত হয়। এ কা মির্ সকন্দ্র সেগক ববভাে, সজলা, উপগজলা ও র্তণমূল 

প মাগয় েম্প্রোবরত হয়। স্বাস্থ্য জনেগণর মূল্যবান েিদ বহগেগব ববগবিনা, স্বাস্থ্য রক্ষায় বনগজগদর এবেগয় আো ও েব মগক্ষগি েরকার 

প্রদত্ত স্বাস্থ্য সেবার  ো ে ব্যবহার বনবিত করা স্বাস্থ্য বিক্ষার অন্যতর্ লক্ষয ও উগদ্দশ্য। জনেগণর স্বাস্থ্য রক্ষা, সরাে প্রবতগরাধ, পুবষ্ট্ 

উন্নয়ন, র্া ও বিশু স্বাস্থ্য রক্ষা, বগয়াঃবৃদ্ধগদর স্বাস্থ্য পবরি মা, দুগ মােকালীন স্বাস্থ্য বিক্ষা সজারদারেহ বববভন্ন সক্ষগি স্বাস্থ্য বিক্ষা ব্যযগরা 

কা মকর ভূবর্কা সরগখ আেগে। 

 

স্বাস্থ্য র্ানুগষর সর্ৌবলক অবধকার এবং মূল্যবান েিদ। এ েিদ েংরক্ষণ এবং  ো ে বববনগয়াে হগল সদগির কাংবখত লক্ষয অজমন 

েম্ভব। স্বাস্থ্য বিক্ষা ববজ্ঞানবভবত্তক লব্ধ জ্ঞাগনর একটি প্রগয়াে সকৌিল  া আর্াগদর স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নয়গন প্রতযক্ষভাগব োহায্য কগর। 

আর্াগদর দদনবন্দন জীবগন স্বাস্থ্য বববধগক  ো েভাগব েিরি করগত পারগল স্বাস্থ্য সূিগকও অনুকূল পবরবতমন আনা েম্ভব হগব। সরাগের 

জন্য সরােীর বিবকৎো অপবরহা ম। জনেগণর কৃবষ্ট্, েংস্কৃবত, ববোে, প্রো ও আে মোর্াবজক অবস্থ্া ববগবিনা কগর স্বাস্থ্য েংরক্ষণ ও 

উন্নয়গনর জন্য র্ানুগষর স্বাস্থ্য অভযাগের গুনেত পবরবতমন আনাও অপবরহা ম। 

 

স্বাস্থ্য বিক্ষা একটি ধারাবাবহক প্রবিয়া  ার র্াধ্যগর্ জনেণ স্বাস্থ্য রক্ষা, সরাে-প্রবতগরাধ ও বনয়ন্ত্রন, স্বাস্থ্য উন্নয়ন েিগকম েগিতন হগত 

পাগর। স্বাস্থ্য েিগকম অজ্ঞতা এবং দদনবন্দন জীবন প্রণালীগত স্বাস্থ্য অভযাগে গুণেত পবরবতমন না আোর কারগণ নানাববধ েংিার্ক ও 

অেংিার্ক সরাে ব্যাবধগত জনেণ আিান্ত হগে। এ ধরগনর ের্স্যা বনরেনকগল্প স্বাস্থ্য বিক্ষা ব্যযগরার েকল প মাগয় জনেগণর কাগে 

ববজ্ঞানবভবত্তক স্বাস্থ্য বাতমা সপৌগে সদয়ার জন্য কাজ কগর  াগে। 

 

স্বাস্থ্য অবধদপ্তরাধীন স্বাস্থ্য বিক্ষা ব্যযগরা জতীয়, ববভাে ও সজলা প মাগয় ববযর্ান অবকাঠাগর্ার র্াধ্যগর্ স্বাস্থ্য বিক্ষা প্রদান কগর  াগে। 

বববভন্ন ধরগণর এেবববেবে উপকরণ স র্ন- অবেও-বভজুযয়াল োর্গ্রী, ইনগোর ও আউেগোর বেেগপ্ল্, সপাোর, বলফগলে, ব্রবিওর, সফাল্ডার 

ইতযাবদ প্রস্তুতেহ টিবভ/গরবেওগত প্রিাগরর জন্য প্রার্ান্য বিি, স্বল্পছদঘ ম নােক, টিবভ স্পে, বফলার ইতযাবদ স্বাস্থ্য বিক্ষা ব্যযগরা সেগক দতবর 

করা হগয় োগক। এোড়াও কবর্উবনটি প মাগয় স্বাস্থ্য েগিতনতা বৃবদ্ধর লগক্ষয এেবববেবে কা মির্ িলর্ান আগে। 

জন্মলগ্ন সেগক স্বাস্থ্য বিক্ষা ব্যযগরা অব্যাহত ভাগব স্বাস্থ্য সেবা কর্ মসুবিগত ের্গয়াপগ ােী েহগ াবেতা প্রদান কগর আেগে। স্বাস্থ্য ও 

পবরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণালগয়র প্রবতটি সেির সপ্রাগ্রাগর্ই  স্বাস্থ্য বিক্ষা ব্যযগরা গুরত্বপূণ ম অবদান সরগখগে। ২০১১ োল সেগক ২০১৬ োল প ন্তম 

স্বাস্থ্য বিক্ষা ব্যযগরার অবধগন “সহলে এডুগকিন এন্ড প্রগর্ািন”  নাগর্ একটি অপগরিনাল প্ল্ান পবরিাবলত হয় এবং এটির েফল বাস্তবায়ন 

এর্বেবজ অজমগনর ববিাল র্ভবর্কা রাগখ। বতমর্াগন আর্াগদর োর্গন স  বড় িযাগলঞ্জ রগয়গে তা হগে এেবেবজ বা সেকেই উন্নয়ন 

লক্ষর্ািা;  া ২০৩০ োগলর র্গধ্য অজমন করগত হগব। এইিআইবভ/এইেে, টিবব ও ম্যাগলবরয়া,  র্া ও বিশু মৃত্যয, েড়ক দূঘ মেনা, 

ইউবনভাগে মল সহলে কাভাগরজেহ বববভন্ন ববষগয় িযগলবঞ্জং লক্ষযর্ািা অজমগনর সক্ষগি জনেগিতনতা বৃবদ্ধর র্াধ্যগর্ স্বাস্থ্য েম্মত জীবন 

 াপগন উিুদ্ধ করা প্রগয়াজন এবং এ সক্ষগি স্বাস্থ্য বিক্ষা ব্যযগরার ভ’বর্কা অনস্বীকা ম। পূগব মর অপাগরিনাল প্ল্াগনর ধারবাবহকতায় 

এর্বেবজর অের্াপ্ত কাজ বাস্তবায়ন এবং এেবেবজর অজমনগক েহজতর করার লগক্ষয ৪ে ম সেির কর্ মসূবিগত “লাইফোইল এবং সহলে 

এডুগকিন ও প্রগর্ািন” অপাগরিনাল প্ল্ান দতবর করা হয়। ৪ে ম স্বাস্থ্য, জনেংখ্যা ও পুবষ্ট্ সেির কর্ মসূবিগত স্বাস্থ্য বিক্ষা ব্যযগরা অবধকতর 

সুপবরকবল্পত, কা মকর এবং বনববড়ভাগব েিরি রগয়গে। 

 

কর্ মেংস্থ্ান বনগয়াে েংিান্ত তথ্যাবদঃ 

২০১৮-২০১৯ অে ম বেগর পাববলক োবভ মে কবর্িগনর র্াধ্যগর্ ০৪ জন বেবনয়র স্বাস্থ্য বিক্ষা কর্ মকতমা বনগয়াে প্রদান করা হগয়গে। 

এোড়াও আউে সোবে মং এর র্াধ্যগর্ ০১ জন কযবিয়ার, ০৫ জন অবেও বভজুযয়াল অপাগরের, ১৫ জন োইভার, ০৫ জন অবেও বভজুযয়াল 
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সহলপার, ০২ জন বেবকউবরটি োে ম, ০২ জন পবরেন্ন কর্ী বনগয়াগের চ্যবি নবায়ন করা হয় এবং আরও ৭ জন োইভার বনগয়াে সদওয়া 

হয়। 

 

োংেঠবনক কাঠাগর্াঃ 

 

ববযর্ান জনবলঃ  

স্বাস্থ্য বিক্ষা ব্যযগরার প্রধান কা মালগয় লাইন োইগরিরেহ ১২ জন কর্ মকতমা এবং বপ্রবন্টং সপ্রেেহ সর্াে ৩৫ জন কর্ মিারী কর্ মরত আগে। 

এোড়াও আউে সোবে মং এর র্াধ্যগর্ বনগয়ােকৃত আবেওবভজুযয়াল অপাগরের, সহলপার, োইভার, বনরাপত্তা প্রহরী ও পবরেন্ন কর্ীেহ সর্াে 

৭ জন কর্ মরত রগয়গে। 

 

লাইফোইল এবং সহলে এডুগকিন এন্ড প্রগর্ািন কা মিগর্র আওতায় ২০১৮-২০১৯ অে ম বেগর  বাস্তবাবয়ত উগেখগ াগ্য কা মির্ েমূহঃ  

 

স্বাস্থ্য বিক্ষা জনিবি উন্নয়গন প্রবিক্ষনঃ  

• ২০১৮-২০১৯ অে ম বেগর জাতীয়, ববভােীয় ও সজলা প মাগয় প্রায় ১১৫০ জন কর্ মকতমা ও কর্ মিারীগক (বেবনয় স্বাস্থ্য বিক্ষা 

অবফোর, জুবনয়র স্বাস্থ্য বিক্ষা অবফোর, এেএবেএর্ও, সহলে এডুগকের, এেআই, এইিআই, এএইিআই, বেএইিবেবপ) স্বাস্থ্য 

বিক্ষা এবং পবরগবি ও সপিােত স্বাস্থ্য ববষয়ক প্রবিক্ষন প্রদান করা হগয়গে। স্বাস্থ্য ববভাগের কর্ মকর্ মকতমা/কর্ মিারীগদর 

পািাপাবি ববযালয় স্বাস্থ্য বিক্ষা সজারদার করার লগক্ষয ২৫৬৫ জন প্রােবর্ক ববযালগয়র বিক্ষক, ২১০০ র্াধ্যবর্ক ববযালগয়র 

বিক্ষকগক স্বাস্থ্য েম্মত জীবন  াপন ও স্বাস্থ্য েিবকমত অন্যান্য ববষগয় প্রবিক্ষণ প্রদান করা হগয়গে।  

 

জনেগিতনতা বৃবদ্ধ ববষয়ক এযেগভাগকেী েভা/গেবর্নার/ ওয়াকমিপঃ 

বববভন্ন সজলা ও উপগজলা প মাগয় বনগম্নাি ববষয়েমূগহর উপর জনেগিতনতা বৃবদ্ধর লগক্ষয বববভন্ন ববভাগের েরকারী কর্ মকতমা, 

জনপ্রবতবনবধ, োংবাবদক, প্রােবর্ক ও র্াধ্যবর্ক ববযালগয়র বিক্ষক, এনবজও প্রবতবনবধ ও েন্যর্ান্য ব্যবিবগে মর ের্ন্বগয় এযােগভাগকেী 

েভা/ সেবর্নার/ ওয়াকমিপ অনুবষ্ঠত হয়ঃ 

• স্বাস্থ্যেম্মত জীবন  াপন ও পবরগবগির প্রভাব - ১৫০টি।  

• অেংিার্ক সরাে প্রবতগরাধ-৯৪টি 

• জরায়ু মুখ ও স্তন কযাসার-৭২টি 

• স্কুল সহলে ওবরগয়গন্টিন-৪০টি 
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• ব্যবিেত পবরষ্কার পবরেন্নতা ও স্যাবনগেিন-১৫৭টি 

• বনপাহ ভাইরাে প্রবতগরাগধ করণীয় -১০ টি। 

• বকগিার-বকগিারী স্বাস্থ্য-৩৭টি 

• বনরাপদ খায-৭১টি 

• ধুর্পান প্রবতগরাধ-১২টি 

 

সেবলবভিন/ইগলকট্রবনক বর্বেয়ায় স্বাস্থ্য বিক্ষা প্রিারঃ 

• বতমর্ান েরকাগরর স্বাস্থ্য সেিগর অগ্রেবত এবং োফগল্যর উপর টিবভ েকুগর্ন্টারী প্রস্তুত এবং বববভন্ন টিবভ িযাগনল ও বববভন্ন 

সজলা উপগজলায় প্রিার। 

• ববে স্বাস্থ্য বদবে ২০১৮ উদ াপগন বাংলাগদি সেবলবভিগন েক-সিা আগয়াজন 

 স্বাস্থ্য েম্মত জীবন  াপন, েংিার্ক ও অেংিার্ক সরাে প্রবতগরাধ, পাবনগত সোবা ও পবরগবি ববপ ময় ববষয়ক টিবভ স্পে 

প্রস্তুত ও  েরকাবর/গবেরকাবর সেবলবভিগন প্রিার করা হগয়গে 

• বলপূব মক বাস্তুচ্যযত বর্য়ানর্ার নােবরক ববষয়ক প্রবতপায েংেীত দতরী ও টিবভ িযাগনগল প্রিার। 

• জরায়ুর মুখ কযাসার ও স্তন কযাসার ববষয়ক ২টি টিবভ স্পে দতরী ও সবেরকাবর টিবভ িযাগনগল প্রিার। 

• জরায়ুর মুখ কযাসার ও স্তন কযাসার ববষগয় টিবভ স্ক্রল ৩টি প্রাইগভে িযাগনগল ১২৬০ বার প্রিার। 

• স্বাস্থ্য েম্মত জীবন  াপন, সপিােত স্বাস্থ্য ঝৌঁবক ও স্কুল স্বাস্থ্য বিক্ষা ববষয়ক ৪ পগব মর ধারাবাবহক নােক দতরী ও ৩টি 

সবেরকাবর টিবভগত েম্প্রিার করা হগয়গে। 

• পববি রর্জান উপলগক্ষ স্বাস্থ্য বাতমা, বন্যাকালীন স্বাস্থ্য বাতমা, োয়বরয়া, সেঙ্গু ও বিকুনগুবনয়া প্রবতগরাধ ববষয়ক টিবভ স্ক্রল 

প্রিার করা হগয়গে। 

• র্ানবেক স্বাস্থ্য হােপাতাল ও কুবর্ মগোলা সজনাগরল হােপাতাল িত্বগর দুইটি সর্ো এলইবে ববলগবাে ম স্থ্াপন করা হগয়গে। 

• জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা েপ্তাহ ২০১৯ উপলগক্ষ ০১টি টিবভ স্পে  ও টিবভ স্ক্রল বববভন্ন সবেরকাবর সেবলবভিন িযাগনগল প্রিার। 

• সেঙ্গু ও বিকুনগুবনয়া প্রবতগরাধ বনবর্ মত টিবভ স্পে বববভন্ন সবেরকারী টিবভ িযাগনগল প্রিার করা হগয়গে 

• ববে এগস্তর্া উপলগক্ষ টিবভগত বাতমা প্রিার করা হগয়গে 

 

বপ্রন্ট বর্বেয়ায় র্াধ্যগর্ স্বাস্থ্য বিক্ষা প্রিারঃ 

• ৭ এবপ্রল ববে স্বাস্থ্য বদবে উদ াপন উপলগক্ষ েিাবদত কা মাবলী: েকল ধরগনর আইইবে উপকরণ প্রস্তুত ও ববতরণ স র্নঃ 

সপাোর, বলফগলে, বেকার, সফাল্ডার, সুযগভনীর, বের্ েং, েকুগর্ন্টারী, েড়কিীপ েবিতকরণ, ব্যানার, সফস্টুন, পবিকায় 

সিাড়পি প্রকাি, ববজ্ঞাপন প্রিার, সবতার ও সেবলবভিগন েকগিা আগয়াজন, র্ন্ত্রণালগয় সপ্রে বব্রবফং ইতযাবদ। 

• সেঙ্গু ও বিকুনগুবনয়া, বন্যা, হদগরাে, সোক, কযাসার, োয়াগবটিে, বজ্রপাত, উচ্চরিিাপ, পাবনগত সোবা, বনপাহেহ জরায়ুর মুখ 

কযাসারেহ অন্যান্য েংিার্ক ও অেংিার্ক সরাে ববষয়ক স্বাস্থ্য বাতমা ব্যাপক প্রিাগরর জন্য জাতীয় দদবনক পবিকায় প্রায় 

১০০০ টি েবিি ববজ্ঞাপন প্রকাি করা হগয়গে।   

• স্বাস্থ্য সেবা েপ্তাহ ২০১৯ (১৬-২০ এবপ্রল) বতন ধরগনর প্রায় ৪,৫০,০০০ সপাোর মূদ্রণ ও ববতরণ করা হগয়গে। 

• বনরাপদ র্ার্তত্ব বদবে, ববে তার্াকমুি বদবে, ববে র্ানবেক স্বাস্থ্য বদবে ও ববে জনেংখ্যা বদবে উদ াপন উপলগক্ষ পি 

পবিকায় সিাড়পি ববজ্ঞাপন প্রিার ও ব্যানার, সফস্টুন প্রস্তুত ও ববতরণ, সর্লায় েল েবিতকরণ। 

• ববে অটিজর্ বদবে, উপলগক্ষ পি পবিকায় ববজ্ঞাপন প্রিার ও ব্যানার, সফস্টুন প্রস্তুত, স্থ্াপন ও ববতরণ  

 

স্বাস্থ্য বিক্ষা ববষয়ক মুবদ্রত উপকরণঃ 

• সেঙ্গু ও বিকুনগুবনয়া, বনপাহ, োয়বরয়া, বন্যাকালীন স্বাস্থ্য বাতমা, স্বাস্থ্য েম্মত জীবন  াপন ও ববে ইজগতর্া উপলগক্ষ স্বাস্থ্য 

বাতমা েম্ববলত বলফগলে দতরী ও ববতরণ - ০৩ লাখ। 

• বকগিার-বকগিারী স্বাস্থ্য ও অেংিার্ক সরাে প্রবতগরাধ ববষয়ক ৩০০০ বিপ িাে ম প্রস্তুত ও সজলা প মাগয় ববতরণ। 

• বিল্প এলকায় সপিােত স্বাস্থ্য ঝৌঁবক ববষয়ক স্বাস্থ্য বাতমা েম্ববলত ২০টি বাে ব্রাবন্ডং 

• ৬৪টি উপগজলা সহলে কর্গপ্ল্গক্সর বাবহগর ও বভতগর অেংিার্ক সরাে ববষয়ক ৭৪০টি বেবজোল ওয়াল রাইটিং স্থ্াপন 

• অেংিার্ক সরাে প্রবতগরাধ ববষগয় ১৬০টি োইগনজ স্থ্াপন 
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• ম্যাগলবরয়া ও  ক্ষা ববষয়ক ২ ধরগণর ১০,০০০ পগকে ব্যক দতরী ও ৩টি পাব মতয সজলা এবং িট্রগ্রার্-কক্সবাজাগরর ববস্ত 

এলাকায় ববতরণ 

• জরায়ুর মুখ কযাসার ববষয়ক প্রায় ৮০০০ সপাোর প্রস্তুত ও ববতরণ 

• ৩টি পাব মতয সজলায়  ক্ষা ও ম্যাগলবরয়া ববষয়ক ১০৪টি সরাে োইে োইনগবাে ম স্থ্াপন   

 

ববববধ স্বাস্থ্য বিক্ষা ববষয়ক কা মির্ঃ 

• ববযালগয়র োি-োিীগদর র্াগঝ ব্যাবিেত পবরস্কার পবরেন্নতা ববষয়ক েগিতনতা বৃবদ্ধমূলক কা মির্ 

• সজলা ও উপগজলা প মাগয় স্বাস্থ্য ববষয়ক জারীোন আগয়াজন ও ভ্রাম্যর্ান িলবচ্চি প্রদি মনী 

• জাতীয় বিশু বদবে ও জাবতর জনক বঙ্গবন্ধু সিখ মুবজব্যর রহর্াগনর জন্ম বাবষ মকী উদ াপন 

• ১৫ আেে জাতীয় সিাক বদবে উদ াপন উপলগক্ষ লং ব্যানার, সফস্টুন ও েীকার মুদ্রণ ও ববতরণ 

 

ই-ফাইবলং: 

স্বাস্থ্য বিক্ষা ব্যযগরার প্রধাগনর ই-ফাইবলং সরবজগেিন েিন্ন করা হগয়গে। অন্যান্য কর্ মকতমা ও কর্ মিারীগদর ই-ফাইবলং সরবজগেিগনর 

জন্য পি সপ্ররণ করা হগয়গে। 

 

আোর্ী বদগনর পবরকল্পনাঃ 

• স্বাস্থ্য বিক্ষা কা মির্গক আরও েবতিীল ও িবিিালী করা এবং এেবেবজ অজমগনর লগক্ষয বতমর্ান েরকাগরর িলর্ান স্বাস্থ্য 

সেবা গ্রহগণ জনেণগক উিুদ্ধ করা 

• ববভােীয় ও উপগজলা প মন্ত স্বাস্থ্য বিক্ষা কর্ মকতমার পদ সৃবষ্ট্ ও পদায়ন 

• বববভন্ন প মাগয় েহায়ক কর্ মিারীগদর পদ সৃবষ্ট্ ও পদায়ন 

• স্বাস্থ্য বিক্ষা সজারদাগর েকল সজলার জন্য ভ্রাম্যর্ান বেগনর্া ভযান েংগ্রহ ও েরবরাহ  

• েকল ববভাে ও সজলা প মাগয় ল্যাপেপ ও বেবজোল কযাগর্রা েরবরাহ করােহ স্বাস্থ্য বিক্ষা কাগজ ব্যবহত আধুবনক েরঞ্জার্ 

েরবরাহ করা 

• কবর্উবনটি বিবনগক স্বাস্থ্য বিক্ষা েরঞ্জার্ েরবরাহেহ স্বাস্থ্য সেবা গ্রহগণ জনেণগক েবিয় অংি গ্রহগণ উিুদ্ধ করা 

• বিশু ও র্ার্তস্বাগস্থ্যর উন্নয়ন, েংিার্ক ও অংেিার্ক এবং নত্যন আববভূ মত ও পুনঃআববভূ মত সরাে-ব্যাবধ প্রবতগরাধ ও বনয়ন্ত্রগণ 

জনেগিতনতামূলক প্রিারণা আধুবনকায়ন ও িবিিালী করা 

• স্বাস্থ্য বিক্ষা সপিায় দক্ষ জনবল েগড় সতালার জন্য কর্ মরত কর্ মকতমাগদর সদগি ও ববগদগি স্বল্প ও দীঘ ম সর্য়াদী প্রবিক্ষগণর 

ব্যবস্থ্া করা 

• বববভন্ন প মাগয় কর্ মরত (গেকবনকযাল) কর্ মিারীগদর প্রবিক্ষণ এর ব্যবস্থ্া করা 

• লাইফোইল এবং সহলে এডুগকিন ও প্রগর্ািন অপারিনাল প্ল্াগনর আওতায় বাস্তবাবয়ত কা মির্ েমূগহর র্বনেবরং ও 

সুপারবভিন সজারদার করা। 

 

উপেংহারঃ 

জনেগনর সদারগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা সপৌৌঁগে সদয়ার লগক্ষ বতমর্ান েরকার নানা ধরগণর জনকল্যাণমূখী কা মির্ গ্রহণ কগরগে। 

এেকল কা মির্ েফলভাগব বাস্তবায়গনর সক্ষগি স্বাস্থ্য বিক্ষার ভূবর্কা অপবরেীর্। এর র্াধ্যগর্ গ্রার্ীণ জনেণ েংিার্ক সরাে 

প্রবতগরাধ, অেংিার্ক সরাে বনয়ন্ত্রণ, পুবষ্ট্, েভমকালীন, প্রেবকালীন ও প্রেব পরবতী সেবা, বিশু স্বাস্থ্য ইতযাবদ ববষগয় আরও 

েগিতন হগত পারগে। এগুগলা োবব মক স্বাগস্থ্যর র্ান উন্নয়গনর পািপাবি র্ার্তমৃত্যয ও বিশু মৃত্যযর হার কবর্গয় আনগত েহায়তা 

করগে। লাইফোইল এবং সহলে এডুগকিন ও প্রগর্ািন অপাগরিনাল প্ল্াগন গৃবহত কা মির্ েমূহ প্রতযক্ষ এবং পগরাক্ষভাগব 

স্বাস্থ্য খাগতর বববভন্ন লগক্ষযর পািাপাবি এেবেবজ-৩ অজমগন ববগিষ ভূবর্কা রাখগে। 
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Aëvi‡bwUf †gwW‡Kj †Kqvi (GGgwm) 

 

evsjv‡`‡k ¯v̂ ’̄¨ †mev mywbwðZ K‡í A¨v‡jvc¨vw_K wPwKrmvi cvkvcvwk weKí wPwKrmv wnmv‡e BDbvbx, Avqy‡e©w`K I 

†nvwgIc¨vw_K wPwKrmv †mev cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ †h cÖKí MÖnb Kiv nq Zv Aëvi‡bwUf †gwW‡Kj †Kqvi (GGgwm) Acv‡ikb cøv‡bi 

gva¨‡g cwiPvwjZ nq (1998 n‡Z eZ©gvb)| cÖKí Kvh©µg 2016 mv‡ji wW‡m¤̂i ch©šÍ 3rd HPNSDP Gi AvIZvq 

Alternative Medical Care (AMC) Acv‡ikbvj cøv‡bi gva¨‡g ev Í̄evwqZ n‡q‡Q| GB cªK‡íi hveZxq Kvh©µg GLb 

(Rvbyqvix 2017 n‡Z) 4_© ¯v̂ ’̄¨, RbmsL¨v I cywó †m±i Kg©m~Px (4_©, GBPwcGbGmwc) AvIZvq Aëvi‡bwUf †gwW‡Kj †Kqvi 

(GGgwm)  Acv‡ikb cøv‡bi gva¨‡g ev Í̄evwqZ n‡”Q|  

 

fzwgKv t evsjv‡`k M Övgxb RbM‡Yi †`vi‡Mvovi gvbm¤§Z ¯v̂ ’̄¨ †mev †cŠ‡Q †`Iqvi j‡ÿ¨ ‡Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡q 

A¨v‡jvc¨vw_K ev AvaywbK wPwKrmvi cvkvcvwk weÁvb m¤§Z I MÖnb †hvM¨ BDbvbx, Avqy‡e©w`K I †nvwgIc¨vw_K wPwKrmv †mev 

cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ Aëvi‡bwUf †gwW‡Kj †Kqvi (GGgwm) Acv‡ikb cøv‡bi Kvh©µg MÖnb Kiv nq| ÒAvjgv AvUvÓ †Nvlbvq 

Ò2000 m‡bi g‡a¨ mevi Rb¨ ¯v̂ ’̄¨Ó ev Í̄evq‡b wcwQ‡q _vKvi †cÖwÿ‡Z gvbm¤§Z ¯̂v¯’̈  †mev MÖvgxb RbM‡bi †`vi‡Mvovi †cŠ‡Q 

†`Iqvi j‡ÿ¨ A¨v‡jvc¨vw_K wPwKrmvi cvkvcvwk BDbvbx, Avqy‡e©w`K I †nvwgIc¨vw_K wPwKrmv †mev cÖ`v‡bi cwiKíbv MÖnb 

Kiv nq| BDbvbx, Avqy‡e©w`K I †nvwgIc¨vw_K wPwKrmv e¨q mvkÖqx, MÖnb †hvM¨ I A‡bKUv cvk©¦cÖwZwµqv gy³| RbgyLx G 

Kvh©µg 1996 mv‡j M„nxZ nq hvi ev Í̄evqb ïiæ nq 1998 mv‡j| †Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡q 1999 mv‡j 30 Rb BDbvbx I 

Avqy‡e©w`K †gwW‡Kj Awdmvi I  2001 mv‡j 15 Rb †nvwgIc¨vw_K †gwW‡Kj Awdmvi †Rjv ch©v‡q wb‡qv‡Mi gva¨‡g gvV 

ch©v‡q GB Acv‡ikb cøv‡bi Kvh©µg ïiæ nq| 2001 mvj miKvi cwieZ©‡bi ci 2008 mvj ch©šÍ GB Acv‡ikb cøv‡bi 

Kvh©µg AcwiewZ©Z  wQj| cieZ©x‡Z 2009 mv‡j eZ©gvb miKvi `vwqZ¡ MÖn‡bi ci †Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡q Ges mswkøó wkÿv 

cÖwZôv‡b 233 Rb †gwW‡Kj Awdmvi/mggv‡bi Rbej wb‡qvM mn ¯œvZK ch©v‡q ‡Kvm© KvwiKzjvg Dbœqb, dvg©v‡Kvwcqv cÖbqb I 

mKj ¯v̂ ’̄¨ †K‡›`ª BDbvbx, Avqy‡e©w`K I †nvwgIc¨vw_K Jla mieiv‡ni gva¨‡g Aëvi‡bwUf †gwW‡Kj †Kqvi (GGgwm)-i 

Kvh©µg ª̀æZZvi mv‡_ ev Í̄evwqZ n‡”Q|  

Aëvi‡bwUf †gwW‡Kj †Kqvi (GGgwm) c~b:iæRxweZ Ki‡bi ïiæ n‡ZB ¯^v¯’̈  †mevi g~javivi mv‡_ mgš̂q †i‡L 

Kvh©µg cwiPvwjZ n‡”Q Ges ¯v̂ ’̄¨ †mevi Awe‡”Q`¨ Ask wn‡m‡e cwiMwYZ n‡q‡Q| GiB avivevwnKZvq RyjvB 2011 n‡Z 

wW‡m¤̂i 2016 ch©šÍ 3rd HPNSDP Gi AvIZvq Aëvi‡bwUf †gwW‡Kj †Kqvi (GGgwm) Acv‡ikb cøv‡bi Kvh©µg ev Í̄evwqZ 

n‡q‡Q|  

eZ©gv‡b Aëvi‡bwUf †gwW‡Kj ‡Kqvi (GGgwm) Acv‡ikb cøvb Kvh©µg cwiPvjbvi j‡ÿ¨ 4_©, GBPwcGbGmwc 

Kg©m~Px‡Z Rvbyqvix 2017 n‡Z Ryb 2022 †gqv‡` e„nËi Avw½‡K AšÍf~©³ Kiv n‡q‡Q hv‡Z BDbvbx, Avqy‡e©w`K I 

†nvwgIc¨vw_K wPwKrmv †mev I wkÿvi gvbDbœq‡bi mKj Kg©KvÛ GKxf~Z n‡q‡Q|  

wfkbt evsjv‡`‡ki me© Í̄‡i RbM‡Yi †`vi‡Mvovi gvbm¤§Z ¯̂v¯’̈  †mev †cŠ‡Q †`Iqvi j‡ÿ¨ ‡Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡q 

A¨v‡jvc¨vw_K ev AvaywbK wPwKrmvi cvkvcvwk weÁvb m¤§Z I MÖnb †hvM¨ BDbvbx, Avqy‡e©w`K I †nvwgIc¨vw_K wPwKrmv †mev 

cÖ`vb Ges evsjv‡`‡k BDbvbx, Avqy‡e©w`K I †nvwgIc¨vw_K wkÿvi gvbDbœqb| 

wgkb t  

1| BDbvbx, Avqy‡e©w`K I †nvwgIc¨vw_K wPwKrmv †mevi gvb Dbœqb Ges m¤úªmvib| 

2| BDbvbx, Avqy‡e©w`K I †nvwgIc¨vw_K †iwR‡÷ªkb KvDwÝj MV‡bi gva¨‡g BDbvbx, Avqy‡e©w`K I †nvwgIc¨vw_K  

     wPwKrmK‡`i gvbwbqš¿Y| 

3| BDbvbx, Avqy‡e©w`K I †nvwgIc¨vw_K wPwKrmv e¨e¯’vi Rb¨ ‡K›`ªxq M‡elbv KvDwÝj MVb| 

4| ‡K› ª̀xq ‡flR evMvb ‰Zix KiY| 

5| BDbvbx, Avqy‡e©w`K I †nvwgIc¨vw_K Jl‡ai gvbDbœq‡bi Rb¨ bxwZgvjv c Ö ‘̄Z KiY| 

mvsMVwbK KvVv‡gvt 
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we`¨gvb Rbejt  

‡gvU Rbej = 670 Rb  

(jvBb WvB‡i±i-1, †cÖvMÖvg g¨v‡bRvb-1, mnKvix cwiPvjK-1, †WcywU †cÖvMÖvg g¨v‡bRvi-3, wnmve iÿK-1 Ges Ab¨vb¨ 

(mnKvix Aa¨vcK, †iwRóªvi, †iwm‡Wbwkqvj wdwRwkqvb, AviGgI, †gwW‡Kj Awdmvi/mggvb c` I GgGjGmGm mn 663 

Rb|)   

Kg©ms ’̄vb wb‡qvM msµvšÍ Z_¨vw` t  

‡Rjv I Dc‡Rjvq Aëvi‡bwUf †gwW‡Kj †Kqvi (GGgwm) Acv‡ikb cøv‡bi AvIZvq 413 Rb Kg©KZ©v I Kg©Pvixi 

wb‡qvM msµvšÍ Kvh©µg cÖwµqvaxb|  

2018-19 A_© eQ‡ii D‡jøL‡hvM¨ Kvh©vejx t 

• BDbvbx, Avqy‡e©w`K, ‡nvwgIc¨vw_K ‡gwW‡Kj Awdmvi‡`i Rb¨ Iwc-i BbwW‡KUi Abyhvqx 04wU dvg©v‡Kvwcqvi  

cÖÖ ‘̄Z KiY| 

• ‡Rjv I Dc‡Rjvq 16wU bZzb †flR evMvb ˆZix KiY (Iwc-i BbwW‡KUi Abyhvqx)| 

• BDbvbx, Avqy‡e©w`K, ‡nvwgIc¨vw_K ‡gwW‡Kj Awdmvi‡`i Rb¨ 03wU  wUªU‡g›U MvBW jvBb cÖÖ ‘̄Z KiY| 

• BDbvbx ,Avqy‡e©w`K, ‡nvwgIc¨vw_K wPwKrmvi m¤̂‡Ü Rbm‡PZbv e„w×i Rb¨ B‡jKUªwbK wgwWqvq cÖPvi (wUwf ¯¿yj) I 

wWwRUvj wej‡ev‡W© cÖPvi Ges ‡Rjv I Dc‡Rjvq wej‡evW© ¯’vcb| 

• Rbm‡PZbZv e„w× Ges BDbvbx, Avqy‡e©w`K, ‡nvwgIc¨vw_K wPwKrmv c Öm‡ii j‡ÿ¨ bvwUKv cÖ ‘̄Z I cÖPvi| 

• BDbvbx I Avqy‡e©w`K †gwW‡Kj Awdmvi c‡` 10 (`k) Rb Kg©KZ©v wb‡qvM cÖ`vb| 

• eZ©gv‡b †`‡k BDbvbx,Avqy‡e©w`K,‡nvwgIc¨vw_K wPwKrmv ev Í̄e AMÖMwZ hvPvB Kivi Rb¨ mv‡f©-i Kvh©µg m¤cbœ|  

• gvbem¤ú` Dbœq‡bi j‡ÿ¨ †Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡q Kg©iZ (BDbvbx, Avqy‡e©w`K I †nvwgIc¨vw_K) 762 Rb Kg©KZ©v I  

Kg©Pvix‡`i  cÖwkÿY cÖ`vb| 

• †Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡q Kg©iZ BDbvbx, Avqy‡e©w`K I †nvwgIc¨vw_K †gwW‡Kj Awdmvi‡`i Rb¨ Jla µq I mieivn| 

              

Line Director 

AMC  

 

 

 

Program Manager  

Deputy Director, Homeo & TM  

 

Deputy Program Manager 

(Unani) 

  

 

Deputy Program Manager 

 (Ayurvedic) 

 

Deputy Program Manager 

( Homoeopathic) 

 
Medical Officer 

(Unani) 

  

 

Medical Officer 

 (Ayurvedic) 

  

 

Medical Officer 

 (Homeopathic) 
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• XvKv wek¦we`¨vjq-G BDbvbx, Avqy‡e©w`K I †nvwgIc¨vw_K Gi Dci weBDGgGm, weGGgGm, weGBPGgGm †Kvm © 

KvwiKzjvg Gi gv‡bvbœqb| 

• miKvix BDbvbx I Avqy‡e©w`K †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj Ges miKvix †nvwgIc¨vw_K †gwW‡Kj K‡j‡R I nvmcvZvj, 

XvKv Ges miKvix BDbvbx I Avqy‡e©w`K †gwW‡Kj K‡jR   I nvmcvZvj, wm‡j‡U Kw¤úDUvi j¨veUc, Awdm miÄvgvw`, 

AvmevecÎ I GgGmAvi µq I mieivn | 

• cÖv_wgK ¯^v¯’̈  †mevq †flR Dw™¢‡`i cwiwPwZ Jl‡ai ¸iæZ¡ I e¨envi m¤úwK©Z eB cÖ ‘̄Z KiY I mieivn|  

• 482wU †Rjv I Dc‡Rjvq wbwg©Z †flR evMvb iÿbv‡eÿ‡Yi Rb¨ eivÏ cÖ`vb| 

 

B-dvBwjs ev¯Íevq‡bi nvi t Pjgvb weKí ¯^v¯’̈  †mev Kvh©µ‡gi AvIZvq B-dvBwjs ev Í̄evq‡bi Rb¨ cÖwkÿY MÖnb I mKj 

Kg©KZ©vi bv‡g AvBwW ˆZix K‡i B-dvBwjs Gi cÖv_wgK Kvh©µg ïiæ Kiv n‡e|  

AvMvgx w`‡bi cwiKíbv t   

mv‡ji g‡a¨ evsjv‡`‡ki mKj bvMwi‡Ki my¯v̂ ’̄¨ I Kj¨vY wbwðZ KiY: 

1. RbM‡Yi †`vi‡Mvovi ¯v̂ ’̄¨ †mev ‡cŠ‡Q †`Iqvi j‡ÿ¨, mKj ’̄‡i A¨v‡jvc¨vw_K wPwKrmv cvkvcvwk BDbvbx, Avqy‡e©w`K I 

†nvwgIc¨vw_K wPwKrmv ‡mev cÖ`vb Ges BDbvbx, Avqy‡e©w`K I †nvwgIc¨vw_K wPwKrmv wkÿvi gvbDbœqb| 

2. cÖwZwU miKvix †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj Ges †Rbv‡ij nvmcvZvj/‡Rjv m`i nvmcvZv‡j BDbvbx, Avqy‡e©w`K I 

†nvwgIc¨vw_K wefv‡Mi cÖwZwU †_‡K 01 Rb K‡i ‡gwW‡Kj Awdmvi wb‡qvM cÖ`vb Kiv Ges cÖwZwU Dc‡Rjv ¯v̂ ’̄¨ 

Kg‡cø‡Kvª BDbvbx, Avqy‡e©w`K I †nvwgIc¨vw_K †h †Kvb wefvM †_‡K 01 Rb K‡i †gwW‡Kj Awdmvi wb‡qvM cÖ`v‡bi 

Kvh©µg MÖnb| 

3.  wb‡qvMcÖvß  †gwW‡Kj Awdmvi Gi gva¨‡g ewn© wefv‡M AvMZ †ivMx‡`i webvg~‡j¨ Jla mn wPwKrmv †mev cÖ`vb Kiv| 

4. BDbvbx, Avqy‡e©w`K I †nvwgIc¨vw_K I wPwKrmv wkÿvi e¨e¯’v DbœZ Kivi Rb¨ dvg©v‡Kvwcqv Ges dg~©jvix cÖ ‘̄Z Kib, 

weBDGgGm/weGGgGm/weGBPGgGm Gi KvwiKzjvg gyj¨vqb I gvbDbœqb Kib| 

5. evsjv‡`‡k BDbvbx I Avqy‡e©w`K wPwKrmv c×wZ AvBb 2018 Ges evsjv‡`‡k †nvwgIc¨vw_K wPwKrmv c×wZ AvBb 2018 

ev Í̄evqb Kib| 

6. Rbm‡PZbZv e„w× Ges BDbvbx, Avqy‡e©w`K, ‡nvwgIc¨vw_K wPwKrmv cÖm‡ii j‡ÿ¨ bvwUKv cÖ ‘̄Z I cÖPvi| 

7. weBDGgGm/weGGgGm/weGBPGgGm ¯œvZK wWMÖxavix‡`i Rb¨ D”Pwkÿi cÖeZ©bt wkÿv e„wË, †d‡jvkxc, ‡cvó MÖ¨vRy‡qkb 

†Kvm© GgwW/wcGBPwW| 

8. e½eÜz †kL gywRe †gwW‡Kj BDwbfvwm©wUi AM©v‡bvMÖvg f~³ Aëvi‡bwUf †gwW‡Kj ‡Kqvi wefvMwU‡Z weBDGgGm/ 

weGGgGm/weGBPGgGm ¯œvZK wWMÖxavix‡`i Rb¨ welq wfwËK ‡cvó MÖ¨vRy‡qkb †Kvm© Pvjy Kib| 

9. ‡K› ª̀xq ‡flR evMvb cÖ Í̄yZ KiY| 

10. miKv‡ii wbe©vPbx Bk‡Znvi 2018 Abyhvqx BDbvbx, Avqy‡e©w`K I †nvwgIc¨vw_K wPwKrmv I wkÿv e¨e¯’vi gv‡bvbœqb I 

AvaywbKvqb Gi cÖ‡qvRbxq Kvh©µg ev Í̄evq‡bi Rb¨ c`‡ÿc MÖnb KiY|  
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wPwKrmv wkÿv I ¯v̂ ’̄¨ Rbkw³ Dbœqb  

 

f~wgKv t mve©Rbxb ¯v̂ ’̄¨‡mev wbwðZ K‡í gvb m¤§Z wPwKrmv wkÿv mgybœZ ivLv, wPwKrmv wkÿvi AvaywbKvqb I hyMc‡hvMx 

Kivi j‡ÿ¨ †gavex QvÎ-QvÎx‡`i wPwKrmv weÁv‡b DbœZ wkÿv jv‡fi my‡hvM m¤úªmvi‡Yi cÖ‡Póv Ae¨vnZ i‡q‡Q| †gwW‡Kj 

K‡jR I †W›Uvj K‡jRmg~‡n ¯œvZK chv©‡q h_vµ‡g GgweweGm I wewWGm †Kvm© Pvj~ i‡q‡Q| wewfbœ we‡klvwqZ wPwKrmv wkÿv 

cÖwZôvb QvovI †gwW‡Kj K‡jR¸‡jv‡Z œ̄vZ‡KvËi †Kvm© Pvjy Kiv n‡q‡Q I cvV¨µg Ae¨vnZ i‡q‡Q| wPwKrmv wkÿv Kvh©µ‡gi 

KvwiKyjvg nvjbvMv`, AvaywbKvqb I hyMc‡hvMx Kiv n‡q‡Q|  

m¤úªwZ 2018-19 wkÿve‡l© †bÎ‡KvYv, bIMvu, bxjdvgvix, gv¸iv I Pvu`cyi †Rjvq bem„ó 05wU †gwW‡Kj K‡j‡R 1g el© 

GgweweGm †Kv‡m© wkÿv Kvh©µg ïiæ n‡”Q| †emiKvix ‡gwW‡Kj K‡j‡R †gavex QvÎÑQvÎx fwZ© wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ Awfbœ cÖkœ 

c‡Îi gva¨‡g fwZ© cixÿv MÖnb K‡i †gav ZvwjKv Abyhvqx fwZ© Kvh©µg cwiPvwjZ n‡”Q| GgweweGm, wewWGm, AjUvi‡bwUf 

†gwWwmb fwZ© cixÿv myôfv‡e Abyôv‡bi j‡ÿ¨ wRwcAviGm Gi gva¨‡g wWwRUvj Uª¨vwKs c×wZ‡Z Z`viKx Kiv nq|   

DbœZ wPwKrmv ‡mev we‡K› ª̀xKiY, wPwKrmv wkÿvq `ÿ Rbej m„wó Ges M‡elYv Kvh©µg DË‡ivËi e„w×i j‡ÿ¨ eZ©gvb miKvi 

ivRkvnx  ‡gwW‡Kj wek^we`¨vjq, PÆMÖvg ‡gwW‡Kj wek^we`¨vjq Pvjy K‡i‡Q Ges wm‡jU †gwW‡Kj wek^we`¨vjq cÖwZôv Kvh©µg 

Pjgvb|   

4_© †m±i Kg©m~Px (GBPwcGbGmwc)- (2017-2022) Gi AvIZvaxb wPwKrmv wkÿv I ¯̂v¯’̈  Rbkw³ Dbœqb, ¯v̂ ’̄¨ Awa`ßi, 

gnvLvjx, XvKv Acv‡ikb cøvb Abyhvqx bvbvwea Kg©m~Px ev Í̄evqb Ki‡Q| wewmwcGm, †gwW‡Kj wek¦we`¨vjq, †gwW‡Kj K‡jR I 

we‡klvwqZ BbwówUDU n‡Z cÖ‡`q ¯œvZ‡KvËi wWwMÖmg~n GKB avivq (streamlining) cÖeZ©b, Rb¯v̂ ’̄¨ †mev I wPwKrmv wkÿv  

m¤úªmviY, gvbm¤§Z ¯œvZK wPwKrmv wkÿv I c¨viv cÖ‡dkbvj GWz‡Kkb(AvBGBPwU, g¨vUm) wbwðZ KiY, ‡`‡k we‡`‡k cÖ‡qvRb 

Abymv‡i cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g wPwKrmv I ¯^v¯’̈  †ÿ‡Î `ÿ Rbej ˆZix GB Kvh©µg ev Í̄evq‡bi Ab¨Zg jÿ¨| 

wfkb t wPwKrmv wkÿv cÖwZôv‡b gvb m¤§Z cÖwkwÿZ Rbej ˆZixi gva¨‡g mve©Rbxb ¯^v¯’¨ †mev wbwðZKiY| 

wgkb t `ÿ Rbej m„wói gva¨‡g wPwKrmv wkÿv cÖwZôvb mg~‡n gvb m¤§Z wPwKrmv  wkÿv e¨e¯’v  Pvjy Kiv|  

 

mvsMVwbK KvVv‡gv t 

wPwKrmv wkÿv I ¯v̂ ’̄¨ Rbkw³ Dbœqb, ¯̂v¯’¨ Awa`ßi Gi mvsMVwbK KvVv‡gv t 
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we`¨gvb Rbej t   †gvU Rbej 40 Rb |  

 jvBb WvB‡i±i 1 Rb, 

 †cÖvMÖvg g¨v‡bRvi 4 Rb, 

 †WcywU ‡cÖvMÖvg g¨v‡bRvi 8 Rb|  

Ges Ab¨vb¨ Rbej (†Uªwbs †¯úkvwj÷, AwWU GÛ GKvD›Um Awdmvi, AwWI wfRyq¨vj Awdmvi, 

Awdm mwPe, Kw¤úDUvi †cÖMªvgvi, mnKvix †cÖvMÖvgvi, cwimsL¨vb mnKvix, Awdm mnKvix Kvg 

Kw¤úDUvi Acv‡iUi, wb¤œgvb mnKvix Kvg UvBwc÷ (Awdm mnKvix), GKvD‡U›U, AwWI wfRyq¨vj 

Acv‡iUi, Awdm mnKvix Kvg WvUv Gw›Uª Acv‡iUi, WªvBfvi, K¨v‡givg¨vb, Awdm mnvqK BZ¨vw`) 

27 Rb|  

 

Kg©ms ’̄vb wb‡qvM msµvšÍ Z_¨vewj t  

AvDU †mvwms Gi gva¨‡g †gvU 9 Rb (WvUv Gw›Uª Acv‡iUi 4 Rb, GgGjGmGm 5 Rb)|  

  

2018-2019 A_© eQ‡i ( 1 RyjvB 2018 †_‡K 30 Ryb 2019 ch©šÍ) m¤úvw`Z D‡jøL‡hvM¨ Kvh©vejx/ mvdj¨ t 

➢ cȪ ÍvweZ ¯^v¯’̈  wkÿv Awa`ßi Gi Rbej I mvsMVwbK KvVv‡gv Gi Lmov cÖ ‘̄Z c~e©K ¯v̂¯’¨ gš¿Yvjq n‡Z RbcÖkvmb 

gš¿Yvj‡q Aby‡gv`‡bi chv©‡q Av‡Q|  

➢ ‡gwW‡Kj †U&K‡bvjwR÷‡`i Rb¨ bZzb AvB‡bi Lmov ‰Zix Kiv n‡q‡Q| 

➢ ¯’vbxq chv©‡q cÖwkÿY cwiPvjbvi Rb¨ 7wU KvwiKzjvg cÖYqb Kiv n‡q‡Q Ges ch©v‡jvPbvi wfwË‡Z ms‡hvRb, 

cwieZ©b, cwigvR©b Kiv n‡q‡Q| 

➢ ¯œvZ‡KvËi chv©‡q wewfbœ wPwKrmv cÖwZôvb mg~n Ges ¯œvZ‡KvËi ch©v‡q Aa¨qbiZ QvÎ-QvÎx‡`i 190wU M‡elYv 

Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ cÖ‡qvRbxq mnvqZv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  

➢ ¯œvZ‡KvËi wPwKrmv wkÿvi gvb Dbœq‡bi j‡ÿ¨ 1g ch©v‡q cÖwZwôZ 08wU †gwW‡Kj K‡jR, wewmwcGm, weGmGgGgBD 

Gi Pvwn`v I cÖ‡qvRb ‡gvZv‡eK mnvqZv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  

➢ 36wU miKvix †gwW‡Kj K‡jR, XvKv †W›Uvj K‡jR, 09 wU †gwW‡Kj G¨vwmm‡U›U †Uªwbs ¯‹zj, 13wU Bbw÷wUDU Ae 

†nj_ †UK‡bvjwR‡Z cÖ‡qvRbxq hš¿cvwZ, AvmevecÎ I Ab¨vb¨ miÄvgvw` mieivn Kiv n‡q‡Q|  

➢ 36wU †gwW‡Kj K‡jR,  1wU †W›Uvj K‡jR I 08wU †W›Uvj BDwbU G ¯v̂ ’̄¨ wkÿv BDwbU I ‡gwW‡Kj w¯‹j †m›Uvi 

c ÖwZôv c~e©K kw³kvjx Kiv n‡q‡Q|  

➢ c¨viv †gwW‡Kj Bbw÷wUDU mg~‡n Kg©iZ wkÿK‡`i `ÿZv e„w×i Rb¨ cÖwkÿY cÖ`v‡bi cÖ ‘̄wZ m¤úb œ n‡q‡Q|  

➢ Kg©ÿgZvi Dbœqb Z¡ivwš̂Z Kivi Rb¨ 36wU †gwW‡Kj K‡jR, 01wU †W›Uvj K‡jR, 09 wU †gwW‡Kj G¨vwmm‡U›U 

†Uªwbs ¯‹zj, 13 wU Bbw÷wUDU Ae †nj_ †UK‡bvjwR‡Z gwbUwis mycviwfkb I g~j¨vqb Kvh©µg cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q|  

➢ 08wU miKvix †gwW‡Kj K‡j‡R wkÿK‡`i Rb¨  wmGgB AvDUwiP †m›Uvi Gi gva¨‡g Gg †gW †Kvm© I ¯í̂Kvjxb 

‡Kvm© PvjyKi‡Yi cÖ ‘̄wZ m¤úbœ n‡q‡Q|  

➢ miKvix †gwW‡Kj K‡j‡R AvDU‡mvwm©s Gi gva¨‡g †gvU 428Rb (WªvBfvi, wmwKDwiwU, wK¬bvi) wb‡qvM †`qv n‡q‡Q|  

➢ 180Rb wPwKrmK Kg©KZv© I 255Rb gvV chv©‡qi Kg©KZv©‡`i Kw¤úDUvi cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  

➢ ‡K› ª̀xqfv‡e ¯^v¯’¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvj‡qi 2125 Rb wPwKrmK I Ab¨vb¨ Kg©KZv© Ges gvVchv©‡qi 29575Rb 

Kg©KZv© I Kg©Pvix‡`i cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  

➢ ‡K› ª̀xqfv‡e ¯^v¯’¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvj‡qi 324 Rb wPwKrmK I Ab¨vb¨ Kg©KZv© & Ges gvVch©v‡qi 179Rb 

Kg©KZv© I Kg©Pvix‡`i ˆe‡`wkK cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

 

B-dvBwjs ev¯Íevq‡bi nvi t 

➢ 2018-19 A_© eQ‡i c~Yv©½  B-dvBwjs Kvh©µg ev Í̄evqb ïiæ n‡q‡Q| 

 

AvMvgx w`‡bi cwiKíbv t  

➢ wewmwcGm, †gwW‡Kj wek¦we`¨vjq, †gwW‡Kj K‡jR I we‡klvwqZ BbwówUDU n‡Z cÖ‡`q œ̄vZ‡KvËi wWwMÖmg~n GKB 

avivq (streamlining) cÖeZ©b| 

➢ ¯œvZK I ¯œvZ‡KvËi cÖwZôvb mg~‡ni M‡elbv Kvh©µ‡g chv©ß Avw_©K mnvqZv cÖ`vb| 

➢ ‡emiKvix wPwKrmv wkÿv cÖwZôvbmg~‡ni wkÿvi gvbmn Ab¨vb¨ AeKvVv‡gv Dbœqb| 
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➢ miKvix I †emiKvix wPwKrmv wkÿv cÖwZôvbmg~‡ni cwiPvjbv I e¨e¯’vcbvq h_vh_ wbqg bxwZi Abymi‡Y AvBb, 

wewagvjv, bxwZgvjv cÖYqb/nvjbvMv` KiY G mnvqZv cÖ`vb| 

➢ B-jvB‡eªix cÖwZôvi gva¨‡g wPwKrmv wkÿvi my‡hvM m¤úªmvib| 

➢ mxwgZ m¤ú` I Rbej ¯̂íZv `~i K‡i gvbm¤§Z wPwKrmv wkÿv ev Í̄evq‡bi j‡ÿ¨ wPwKrmv wkÿv cÖwZôvb mg~‡ni mwVK 

ZZ¡veavb I ¸bMZgvb eRvq ivLv| 

➢ miKvix I †emiKvix wPwKrmv wkÿv cÖwZôvbmg~‡n cwiPvjbv I e¨e¯’vcbvq h_vh_ wbqg - bxwZi AbymiY msµvšÍ 

Z`viwK Kvh©µg cwiPvjbv|  

➢ ¯v̂ ’̄¨ wkÿvi Dbœq‡b cÖ‡qvRbxq msL¨K BÝwUwUDU Ad †nj_ †UK‡bvjwR cÖwZôv Kiv n‡e| 

➢ gvbmb¥Z wPwKrmv wkÿv wbwðZ Ki‡Y ‡gwW‡Kj GwµwW‡Ukb †evW© MVY Kiv n‡e| 

➢ c¨viv †gwW‡Kj †evW©/ GjvBW †nj_ cÖ‡dkbvj †evW©  ¯’vcb| 

➢ †Uªwbs g¨v‡bR‡g›U Bbdi‡gkb wm‡÷g (TMIS) MV‡b gva¨‡g `ÿ Rbej ˆZix Kiv, cÖwkÿY cwiKíbv cÖYqb, 

gwbUwis I mycvwfkb Ges Z_¨ DcvË we‡kølY|  

➢ ‡gwW‡Kj K‡jR mg~‡ni wkÿ‡`i `ÿZv e„w×i Rb¨ †`k I we‡`‡k cÖwkÿY Av‡qvRb | 

➢ wewfbœ cÖwkÿY KvwiKzjvg ˆZix Kiv|   

➢ wK¬wbK¨vj I ¯^v¯’̈  e¨e¯’vcbvi Dci ˆe‡`wkK cÖwkÿY| 

➢ RvZxq Ges wefvMxq chv©‡q weÁvb †gjvi Av‡qvRb | 

➢ mvsMVwbK KvVv‡gv c~btweb¨v‡mi gva¨‡g ¯v̂ ’̄¨ wkÿv Awa`ßi MVb Kiv n‡e Ges wPwKrmv wkÿv e¨e¯’v‡K AviI 

kw³kvjx I m¤úªmvwiZ Kivi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡e| 

➢  e½eÜz †gwW‡Kj wek¦we`¨vjq‡K Ò‡m›Uvi Ae GK‡m‡jÝÓ-G iƒcvšÍ‡i mn‡hvMxZv Kiv| Ab¨vb¨ †gwW‡Kj wek^we`¨vq 

mg~n‡K wPwKrmv wkÿv Kvh©µ‡g mnvqZv cÖ`vb Kiv| 

➢ AvšÍR©vwZK gvbm¤úbœ cvV¨µg ‰Zixmn GgweweGm fwZ© cixÿvi c×wZ DbœZKiY Kiv n‡e| 

➢ ‡ewmK mve‡R± mn Ab¨vb¨ wel‡qi wkÿK msKU wbimb Kivi j‡ÿ¨ ª̀æZ e¨e¯’v MÖnb Kiv n‡e| 
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cÖwKDi‡g›U, †óv‡iR GÛ mvcøvBR g¨v‡bR‡g›U-‡nj&_ mvwf©‡mm (wcGmGmGg-GBPGm) 

1|  f~wgKv t   

‡m›Uªvj †gwW‡Kj †óvi wW‡cv (wmGgGmwW) 1947 mv‡j GgGmAvi mvgMÖx gRy` I weZi‡Yi wbwg‡Ë cÖwZwôZ nq| 1998Bs 

mv‡j 1g †nj_ †m±i †cÖvMÖvg ïiæi mv‡_ mv‡_ ¯v̂ ’̄¨ gš¿Yvj‡qi Aaxb ’̄ wewfbœ ¯v̂¯’̈  cÖwZôv‡bi †gwW‡Kj hš¿cvwZ Ges 

GgGmAvi mvgMÖx µq ïiæ K‡i| eZ©gv‡b ¯v̂¯’¨ gš¿Yvj‡qi Aaxb¯’ wewfbœ Acv‡ikbvj cøvb I ¯v̂ ’̄¨ cÖwZôvb n‡Z cÖvß Pvwn`vi 

†cÖwÿ‡Z †gwW‡Kj hš¿cvwZ, Jla, f¨vKwmb, GgGmAvi mvgMÖx, G¨¤^y‡jÝ, bb †gwW‡Kj hš¿cvwZ BZ¨vw` µq K†i _v‡K|  

µqK…Z gvjvgv†ji wmwW/f¨vU cwi‡kva K‡i ‡cvU© †_‡K Lvjvm Kiv nq| AZtci  mv‡f© m¤úbœ K‡i gvjvgvj mwVKfv‡e †óv‡i 

gRy` Kiv nq Ges eivÏ Abyhvqx mswkøó ¯̂v¯’̈  cÖwZôv‡b gvjvgvj mieivn Kiv nq| 

2|  wfkb I wgkb t 

¯v̂ ’̄¨ cÖwZôv‡bi Rb¨ ¯”̂Q I mwVK g~‡j¨ †gwW‡Kj  hš¿cvwZ I Jla msMªn Ges h_vh_fv‡e weZi‡bi gva¨‡g ¯̂v¯’̈  †mevq 

Ae`vb ivLv| 

5|  Kg©ms ’̄vb wb‡qvM msµvšÍ Z_¨vw` t 

      2018-2019 A_© eQ‡i 58 Rb AvDU‡mvwm©st WªvBfvi 8 Rb, wK¬bvi 5 Rb Ges A`ÿ kÖwgK (c¨vKvi/‡jvWvi)  45 Rb  

Kg©Pvix wb‡qvM Kiv n‡q‡Q|   

      2018-2019 A_© eQ‡i  5 Rb  Awdm mnKvix Kvg-WvUv Gw›Uª Acv‡iUi wb‡qvM Kiv n‡q‡Q|  

6| 2018-2019 A_© eQ‡i m¤úvw`Z D‡jøL‡hvM¨ Kvh©vejx/mvdj¨ t 

µwgK bs Kvh©vejx  mvdj¨/gšÍe¨ 

1. gvjvgvj µ‡qi wbwg‡Ë c¨v‡KR 

Pzw³ m¤úv`‡bi nvi 

75% (145wU c¨v‡K‡Ri g‡a¨ 109wU c¨v‡K‡Ri µq Kvh©µg 

m¤úv`b) 

2. B-wRwc c×wZ‡Z µq wmGgGmwWi gva¨‡g 2017-2018 A_© eQ‡i 1g ev‡ii  g†Zv B-

wRwc c×wZ‡Z µq Kvh©µg ïiæ Kiv nq| 2018-2019 A_© 

eQ‡i 29wU NCB c¨v‡K‡Ri g‡a¨  9wU c¨v‡KR (31%)  B-

wRwci gva¨‡g m¤úv`b Kiv nq| 

 

3. AvaywbK Warehouse wbg©vY 2018-2019 A_© eQ‡i bZzb AvaywbK Warehouse wbg©vY Gi 

AwaKvsk KvR m¤úbœ n‡q‡Q|  

4. Restructuring of CMSD Restructuring of CMSD Gi Proposal Aby‡gv`‡bi 

wbwg‡Ë gš¿Yvj‡q †cÖib Kiv n‡q‡Q|  

5. ‰e‡`wkK cÖwkÿY Kg©KZ©v‡`i Kg©̀ ÿZv e„w×i wbwg‡Ë 4 Rb Kg©KZ©vi 

Procurement Procedure Gi  Dci ‰e‡`wkK cÖwkÿY 

m¤úbœ n‡q‡Q|  
7| B-dvBwjs ev Í̄evq‡bi nvi t B-dvBwjs Gi ïiæi Kvh©µg cÖwµqvaxb| 

8| AvMvgx w`‡bi cwiKíbv t 

   wmGgGmwWÕi Kv‡Ri cwiwa AZx‡Zi Zzjbvq eûjvs‡k e„w× ‡c‡q‡Q| wmGgGmwWÕi Rbej e„w×i gva¨‡g  Restructure of 

CMSD Proposal  gš¿Yvjq eivei †cÖiY Kiv n‡q‡Q| D³ cÖ Í̄vebvq bZzb cÖwKDi‡g›U kvLv, K›Uªªv± g¨‡bR‡g›U kvLv, 

†UKwbK¨vj kvLv BZ¨vw` MV‡bi cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv n‡q‡Q| eZ©gv‡b e-GP c×wZ‡Z µq Kvh©µg ïiæ Kiv n‡q‡Q| fwel¨‡Z 

mKj National Competitive Method  c¨v‡KRmg~n e-GP c×wZ‡Z µq Kvh©µg m¤úbœ Kivi cwiKíbv i‡q‡Q|   
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b¨vkbvj AvB †Kqvi 

f~wgKv:  

 b¨vkbvj AvB †Kqvi, ¯v̂ ’̄¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvj‡qi, ¯̂v¯’̈  †mev wefv‡Mi AvIZvaxb Acv‡ikbvj cø¨vb|  b¨vkbvj 

AvB ‡Kqvi Acv‡ikb cø¨vb cwinvi‡hvM¨ AÜZ¡ `~ixKi‡bi Rb¨ miKvix, †emiKvix, AvBGbwRI (‡`kxq Ges AvšÍRv©wZK ) 

mgš̂‡q GK‡hv‡M mviv‡`‡k KvR cwiPvjbv Ki‡Q| b¨vkbvj AvB †Kqv‡ii 4_© †m±i Kg©m~Px Abyhvhx Rvbyqvix 2017 n‡Z Ryb 

2022 ch©šÍ Kh©µg Kg©cwiKíbv MÖnb K‡i‡Q| b¨vkbvj AvB †Kqvi Acv‡ikbvj cø¨v‡b  †kL dwRjvZz‡bœQv gywRe P¶z 

nvmcvZvj I †Uªwbs Bbw÷wUDU, †MvcvjMÄ †K Kó †m›Uvi Ges †eBR nvmcvZvj  wnmv‡e ivLv n‡q‡Q Ges †MvcvjMÄ Ges 

cvk©¦eZ©x †Rjvi wewfbœ Dc‡Rjvq GB ermi 20 wU wfkb †m›Uvi ¯’vcb Kiv n‡e Ges miv‡`‡k ch©vµ‡g 200 wU miKvix fv‡e 

wfkb †m›Uvi ¯’vcb Kiv n‡e| wfkb †m›Uvi ’̄vcb Gi †UKwbK¨vj mnvqZvi Rb¨ B‡Zvga¨ Aiwe›` AvB †Kqvi wm‡÷g, 

gv`yivB, fviZ,  mv‡_ b¨vkbvj AvB †Kqvi Gi  GKwU mg‡SvZv ¯̂viK ¯v̂ÿwiZ n‡q‡Q| 

‡PvL gvby‡li Ag~j¨ m¤ú`| P¶z cwiPh©v welqK mvavib Áv‡bi Afve I A‡mPZbvi Kvi‡Y †`‡ki A‡bK gvbyl 

†Pv‡Li bvbvwea mgm¨vq fyM‡Q Ges A‡b‡K AÜZ¡ eiY Ki‡Q| evsjv‡`k AÜZ¡ ~̀ixKi‡Y A½xKvie× Ges wfkb-2020 ¯v̂¶i 

`vbKvix ivóª̧ ‡jvi Ab¨Zg| eZ©gvb miKvi †`‡k P¶z wPwKrmv †mevi Dbœq‡b wewfbœ Kg©m~wP ev Í̄evqb Ki‡Q| b¨vkbvj AvB 

†Kqvi evsjv‡`k miKv‡ii  ¯̂v¯’̈  I cwievi Kj¨vY gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb ¯v̂ ’̄¨, RbmsL¨v I cywó †m±i †cÖvMÖv‡gi GKwU 

Acv‡ikbvj cø¨vb|  b¨vkbvj AvB †Kqvi Acv‡ikbvj cø¨vb Gi g~j j¶¨ n‡”Q AÜZ¡ cÖwZ‡iva I `~ixKi‡bi  ª̀æZ Kvh©Kix 

e¨e¯’v MÖnb| we‡klZ: 2020 mv‡ji g‡a¨ evsjv‡`k †_‡K cwinvi‡hvM¨ AÜZ¡ `~ixKi‡Yi j‡¶¨ wewfbœ Kg©m~Px MÖnb Kiv 

n‡q‡Q| eZ©gvb MYZvwš¿K miKv‡ii wewfbœ RbKj¨vbgyLx Kg©m~Pxi gZ b¨vkbvj AvB †Kqvi wewfbœ ch©v‡q RbMb‡K m¤ú„³ K‡i 

ev Í̄evq‡bi `vwqZ¡ cvjb Ki‡Q|  

eZ©gvb miKv‡iii my` „p †bZ…Z¡ Ges mykvm‡bi cÖfv‡e b¨vkbvj AvB †Kqvi Kg©m~Pxi m‡ev©”P ch©vq (G‡c·) Z…Yg~j 

ch©š— m¤ú„³ n‡q‡Q| evsjv‡`‡ki P¶z wPwKrmv ‡mevi gvb Dbœq†bi Rb¨ KwgDwbwU wK¬wb†Ki gva¨‡g Z…Yg~j ch©v‡q KvR K‡i 

hv‡”Q| B‡Zvc~‡e© wfkb 2020 b¨vkbvj KwgwU miKv‡ii m‡ev©”P ch©v‡q  P¶z †mev Dbœq‡b miKvix I †e-miKvix ms¯’v mg~n‡K 

msMwVZ Ki‡Z mg_© n‡q‡Q| †Rjv ch©v‡q wfwkb 2020 †Rjv KwgwU†Z  miKvix QvovI  †emiKvix †mev ms¯’vi cÖwZwbwae„›` 

GK‡hv‡M mgš̂‡qi gva¨‡g KvR K‡i hv‡”Q| GB KwgwU †Rjv ch©v‡q P¶z †mevi Rb¨ cwiKíbv I ev Í̄evqbmn mKj mxgve×Zv 

wPwýZ K‡i Zv ~̀ixKi‡Yi KvR Ki‡Q Ges KwgDwbwU wK¬wb‡Ki wjWvi‡`i‡K m¤ú„³ P¶z †mev Z…Yg~b ch©v‡q cÖwZôv K‡i‡Q| 

wjWvikxc Ges Mvfvib¨vÝ ïaygvÎ ivRavbx †K›`ªxK mxgve× bv †i‡L Zv wewfbœ ¯Í‡i we-‡K›`ªxKib Kiv n‡q‡Q| G‡Z mdj 

cvIqv hv‡”Q| eZ©gvb miKvix Ges †e-miKvix, AvšÍR©vwZK I ¯’vbxq mvnvh¨ ms¯’v b¨vkbvj AvB †Kqvi Gi †bZ…‡Z¡ GKB QvZvi 

bx‡P P¶y ¯v̂ ’̄¨ †mev cÖ`vb K‡i hv‡”Q| ‡`‡ki mKj †Rjv m`i nvmcvZvj I Dc‡Rjv ¯v̂ ’̄¨ Kg‡cø‡· webvg~‡j¨ A_ev †Pv‡Li 

Qvwb Acv‡ikb n‡”Q| GQvovI AvB K¨v‡¤ú gva¨‡g AZ¨šÍ `wi`ª I ỳM©g GjvKvi RbM‡bi Rb¨ hvZvqvZ e¨e¯’v, _vKv , Lvevi 

I AbylvswMK LiPmn webvg~‡j¨ P¶z Qvwb Acv‡ikb Kiv n‡”Q|  

          wkï‡`i AÜZ¡ ~̀ixKi‡b evsjv‡`‡ki mvdj¨ mg¯— we‡k¦ cÖksmbxq| eZ©gv‡b †`‡k cÖvq cÖwZwU †Rjv m`i nvmcvZv‡j 

wkï P¶z †iv‡Mi we‡klvwqZ wPwKrmv i‡q‡Q| „̀wó kw³ ¯̂íZv ~̀ixKi‡bi Rb¨ ¯‹zj mvBU †Uw÷s †cÖvMÖvg Gi gva¨‡g ¯‹z‡ji 

wkï‡`i webv g~‡j¨ P¶z wPwKrmv †mevmn Pkgv cÖ`vb Kiv n‡”Q| evsjv‡`‡k Wvqv‡ewUm †ivM µgvš̂‡q e„w× cv‡”Q| GRb¨ 

Wvqv‡ewUm RwbZ AÜZ¡ eZ©gv‡b GKwU D`xqgvb cÖKU mgm¨v| †mB mgm¨v †gvKv‡ejvi Rb¨ b¨vkbvj AvB †Kqvi mywbw ©̀ó 

Kg©m~Px cÖYqb K‡i‡Q| wWgvÛ mvBU dvBb¨vwÝs (wWGmGd) Gi gva¨‡g BwZg‡a¨ ‡MvcvjMÄ, wK‡kviMÄ, ivRevox †Rjvq webv 

g~‡j¨ Qvwb Avcv‡ikb Kiv n‡”Q| G¸‡jvi djvdj Avkvbyiæc nIqvq, b¨vkbvj AvB †Kqv‡ii gva¨‡g AwP‡iB AviI K‡qKwU 

†Rjvq G ai‡bi cÖKí ev¯Íevqb/m¤cÖmvib KvR Pj‡Q|  

          eZ©gv‡b 54wUi AwaK ‡Rjv m`i nvmcvZvj Ges  Dc‡Rjv ¯̂v¯’̈  Kg‡cøKv G b¨vkbvj AvB †Kqvi Gi gva¨‡g 

webvg~‡j¨ Qvwb Acv‡ik‡bi Rb¨ DbœZgv‡bi cÖ‡qvRbxq BKzBc‡g›U, JlacÎ Ges me ai‡bi DcKib mieivn Kiv n‡q‡Q Ges 

n‡”Q| wcwcAvi Abyhvqx `icÎ g~j¨vqb/ msMÖn KwgwUi gva¨‡g mswkøô mKj †Rjv nvmcvZvj/ Dc‡Rjv ¯̂v¯’̈  Kg‡cøKvª Gi 

Pvwn`vi wfwË‡Z evrmwiK gvjvgvj msMÖn I mieivn Kiv n‡”Q| nvmcvZvj¸‡jv‡Z P¶z Acv‡ikb msµvšÍ Jlac‡Îi mieivn 

ch©vß gRy` _v‡K| GQvov, mieivnK…Z P¶z hš¿cvwZ¸‡jvi ÎæwU, wePy¨wZ I mgm¨v †`Lv w`‡j mswkøó †Rjv nvmcvZj/Dc‡Rjv 

¯v̂ ’̄¨ Kg‡cøKvª Gi Pvwn`vi wfwË‡Z b¨vkbvj AvB †Kqv‡ii gva¨‡g mvwf©wms, †givgZ I †gBb‡UB‡bÝ Kiv n‡”Q| 

 GKwU myô cwiKíbv ev Í̄evq‡bi cÖ_g I cÖavb kZ© n‡”Q cÖwZôv‡b I gvV ch©v‡q cÖwkw¶Z cÖ‡qvRbxq Rbej Ges Gi 

mØ¨envi wbwk&Z Kiv| eZ©gv‡b b¨vkbvj AvB †Kqvi  P¶z wPwKrmv †mev Av‡iv †eMgvb Kivi j‡¶¨ †Rjv m`i nvmcvZvj I 

Dc‡Rjv ¯v̂ ’̄¨ Kg‡cøKvª  Wv³i, bvm©†`i cÖwk¶Y cÖ`vbmn Z…Yg~j ch©v‡q P¶z †ivMx mbv³ Ki‡Yi j‡¶¨ miKvix gvV Kg©x‡`i 

cÖv_wgK P¶z cwiPh©v welqK c Öwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡”Q| 

b¨vkbvj  AvB †Kqvi Gi jÿ¨:  

mvavib j¶¨ t evsjv‡`‡ki mKj ¯^v¯’̈  cÖwZôv‡b P¶z †mev cÖ`v‡bi DbœwZ Kib| 
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wbw`©ó j¶¨mgynt  

• cÖv_wgK I gva¨wgK ch©v‡q ¯v̂ ’̄¨ †mev †K›`ª ¸‡jvi h_‡cvhy³ P¶z hš¿cvwZ I Jla mieivn Ges cÖ‡qvRbxq 

AeKvVv‡gv Dbœqb K‡i P¶z †mevi DbœwZ mvab| 

• P¶z we‡klÁ , †mweKv, c¨viv‡gwW· Ges Ab¨vb¨ mswkó Rbe‡ji P¶z wPwKrmv msµvšÍ cÖwk¶‡bi gva¨‡g `¶Zv 

e„w×Kib| 

• Mixe, cÖvwšÍK I myweavewÂZ RbM‡bi †mevi‡¶Î e„w×K‡í wWgvÛ mvBW dvBbvwÝs (wWGmGd)/ fvDPvi w¯Œg Gi 

m¤cÖmvib I ¯’vqxZ¡ `x©NvwqZKib| 

• evj¨Kvjxb wkï AÜZ¡ wbevib/wbqš¿b Ges P¶z †ivM I AÜZ¡ cÖwZ‡iv‡a Mbm‡PZbZv m„wó| 

• K¨vUv‡i±, wi‡d«KwUf Gii Ges Wvqv‡ewUK †iwU‡bvc¨vw_, Møy‡Kvgv, †Pv‡Li hLg I Ab¨vb¨ P¶z †iv‡Mi mgqgZ 

wPwKrmvi gva¨‡g AÜZ¡ Kwg‡q Avbv| 

• miKvix, AvšÍR©vwZK I ¯’vbxq GbwRI Ges †emiKvix P¶z †mev cÖ`vbKvix‡`i g‡a¨ mgšq̂ ‡Rvi`viKib| 

mvsMVwbK KvVv‡gv: 

Major Components 
 

Program Manager Deputy Program Manager (With 
components) 

 
Management, 
Advocacy, 
Procurement &  
Supply, Maintenance & 
Special activities 

PM-1 
(Management): 

 
Ophthalmologist from NIO&H 

•DPM-1.1 (Advocacy & coordination; 
Special Activities) 

Ophthalmologist from NIO&H  

 

 

• DPM-1.2 (Procurement & supply, 
Maintenance) 
  Ophthalmologist from NIO&H  
 

Human Resource 
Development (HRD) & 
Service Delivery 

PM-2: 
( HRD and  Service Delivery) 
 
Ophthalmologist from NIO&H 

•DPM-2.1 (Human Resource 
Development)  

Ophthalmologist from NIO&H  

•DPM-2.2 (Service Delivery )             
 Ophthalmologist from NIO&H  
 

Planning & Research, 
Monitoring & 
Supervision, HMIS  

PM-3  
(Planning & Research, 

Monitoring & Supervision, 
HMIS): 

 
Ophthalmologist from NIO&H 

•DPM-3.1: (Planning & Research) 
 Ophthalmologist from NIO&H 

 

 •DPM-3.2 (HMIS, Monitoring & 
Supervision ) 

Ophthalmologist from NIO&H  

 
 

• Kg©ms ’̄vb wb‡qvM msµvšÍ Z_¨vw`: cÖ‡hvR¨ bq| 

• b¨vkbvj AvB †Kqvi Acv‡ikbvj cø¨vb Gi RyjvB 2018- Ryb, 2019  A_©eQ‡ii ev Í̄evqbK…Z ¸iæZ¡c~Y© Kvh©mg~n 

¸iæZ¡c~Y© Kvh©mg~n ev Í̄evqb AMÖMwZ 

‡ivMx evQvB,  Pkgv weZib Ges  Qvwb 

Acv‡ikb K¨v¤ú 

mviv ‡`‡k ‡Rjv Ges Dc‡Rjvq 5wU AvB K¨v‡¤úi gva¨‡g 845 Rb Pÿz †ivMxi 

webvg~‡j¨ Qvwb Acv‡ikb m¤úbœ n‡q‡Q Ges  10635 Rb Pÿz †ivMxi webvg~‡j¨ 

wPwKrmv †mev cÖ`vb Kiv n‡q‡Q Ges 4239wU Pkgv ¯̂í `„wó m¤úbœ Pÿz 

†ivMx‡`i†K cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

Pÿz †mevq wWgvÛ mvBW wdbvwÝs (fvDPvi 

¯‹xg) 

wWGmGd Gi gva¨‡g nZ `wi` ª, myweav ewÂZ 1652 Rb †ivMxi‡K webvg~‡j¨ Qvwb 

Acv‡ikbmn, nvmcvZv‡j Ae¯’vb Kvjxb mg‡q †ivMx‡`i  _vKv I  LvIqvi e¨e¯’v, 

†ivMx‡`i nvmcvZv‡j Avmv-hvIqvii Rb¨ LiP Kvh©µg Pjgvb iwnqv‡Q|  
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¯‹zj mvBU †Uwós XvKv I XvKvi cvk¦©eZx GjvKvi 4wU cªv_wgK we`¨vj‡qi 3100 Rb QvÎ-QvÎxi `„wó 

kw³ cixÿvi K‡i QvÎ-QvÎx‡K 295 wU Pkgv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q Ges Zv‡`i 

d‡jvAvc †`Iqv nq| 

KwgDwbwU wfkb †m›Uvi iscyi †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj I ivRkvnx †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj‡K †eBR 

†m›Uvi K‡i iscyi wefv‡Mi 6wU †Rjvi Dc‡Rjv ¯v̂ ’̄¨ Kg‡cø‡·  15 wU KwgDwbwU 

wfkb †m›Uvi Ges ivRkvnx wefv‡Mi 4wU †Rjvi Dc‡Rjv ¯̂v¯’̈  Kg‡cø‡· 15 wU 

KwgDwbwU wfkb †m›Uvi ‡gvU 50wU KwgDwbwU wfkb †m›Uvi ’̄vcb Kiv n‡q‡Q | 

KwgDwbwUwfkb †m›Uv‡i Kg©iZ 

†mweKv‡`i Comprehensive 

Quality Eye Care cÖwkÿY 

KwgDwbwU wfkb †m›Uv‡i AvMZ Pÿz †ivMx‡`i DbœZ mgw¤^Z Pÿz wPwKrmv †mev 

cÖ`v‡bi `ÿZv e„w×i Rb¨ 1g e¨v‡P 30 Rb, 2q e¨v‡P 30Rb  †gvU 60 Rb 

†mweKv‡K GbAvBI †Z cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  Gi g‡a¨ 50 Rb cÖwkÿbv_©x 

Aiwe›` AvB †Kqvi wm‡÷g, gv`yivB, fviZ nB‡Z cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|   

Training of the Trainer (TOT) 
cÖwkÿY 

 †eBR †m›Uv‡i †Uwj-Kbmvj‡Uk‡bi gva¨v‡g KwgDwbwU wfkb †m›Uv‡i AvMZ Pÿz 

†ivMx‡`i DbœZ mgw¤̂Z Pÿz wPwKrmv †mev cÖ`v‡bi `ÿZv e„w×i Rb¨ 7 Rb Pÿz 

we‡klÁ‡K Aiwe›` AvB †Kqvi wm‡÷g, gv`yivB, fviZ nB‡Z Training of the 

Trainer (TOT) cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

KwgDwbwUwfkb †m›Uv‡i Kg©iZ 

†mweKv‡`i Hands on Training 

cÖwkÿY 

KwgDwbwUwfkb †m›Uv‡i Kg©iZ 100 Rb †mweKv‡`i †gL dwRjvZz‡bœQv gywRi Pÿz 

nvmcvZvj I cÖwkÿb cÖwZôvb, iscyi †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj I ivRkvnx 

†gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj-G Hands on Training cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

gvB‡µvmvR©vix cÖwkÿY ‡Rjv m`i nvmcvZvj I Dc‡Rjv ¯^v¯’̈  Kg‡cø‡· Kg©iZ 4 Rb Wv³vi (Pÿz)‡K 

nv‡Z-Kj‡g gvB‡µvmvR©vix cÖwkÿY †`Iqv n‡q‡Q| 

AvB IwU GÛ IqvW© g¨v‡bR‡g›U cÖwkÿY ‡Rjv m`i nvmcvZvj I Dc‡Rjv ¯v̂ ’̄¨ Kg‡cø‡· Kg©iZ 30 Rb bvm©‡K Pÿz 

Acv‡ikb w_‡qUvi I AvB IwU g¨v‡bR‡g›U cÖwkÿ‡bi gva¨‡g `ÿZv e„w× Kiv 

n‡q‡Q| 

wkï Ad_¨vj‡gvjRx/ †iwUbv/ Møy‡Kvgv 

cÖwkÿY 

wkï Ad_¨vj‡gvjRx/ †iwUbv/ Møy‡Kvgv Dci 21 Rb Wv³vi (Pÿz)‡K nv‡Z Kj‡g 

cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

Gg.Gm.Avi mieivn: 

 

mviv †`‡k Pvwn`v †gvZv‡eK 64wU †Rjvq webvg~‡j¨ Pÿz wPwKrmv †mev (ewn:wefvM 

I Acv‡ikb) cÖ`v‡bi Rb¨ †Rjv m`i nvmcvZvj I †imiKvix Pÿz wPwKrmv †mev 

cÖwZôvb¸‡jv‡Z Pÿz welqK Gg.Gm.Avi mgMÖx mieivn Kiv  n‡q‡Q| 

‡eBR †m›Uvi I KwgDwbwU wfkb †m›Uv‡i 

webvg~‡j¨ Gg.Gm.Avi  mvgMÖx I Pkgv 

mieivn 

‡eBR †m›Uvi 3wU (‡kL dwRjvZz‡bœQv gywRe Pÿz nvmcvZvj I †Uªwbs BbwówUDU,  

†MvcvjMÄ iscyi †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj Ges ivRkvnx †gwW‡Kj K‡jR 

nvmcvZvj) Ges 50wU KwgDwbwU wfkb †m›Uv†ii Pvwn`v †gvZv‡eK webvg~‡j¨ 

Gg.Gm.Avi mvgMÖx,  †ókbvix I Pkgv mieivn Kiv n‡q‡Q Ges Pvwn`v †gvZv‡eK 

webvg~‡j¨ gvjgvj mieivn Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q| 

hš¿cvwZ mieivn Pvwn`v wfwË‡Z 10 wU †Rjv m`i nvmcvZv‡j hš¿cvwZ mieivn Kiv n‡q‡Q| 

hš¿cvwZ I AvmevecÎ mieivn ‡eBR †m›Uvi (iscyi †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj I ivRkvnx †gwW‡Kj K‡jR 

nvmcvZvj) Ges 30 wU KwgDwbwU wfkb †m›Uv‡i hš¿cvwZ I AvmevecÎ mieivn 

Kiv n‡q‡Q 

wek¦ `„wó w`em mviv †`ke¨vcx wek¦ `„wó w`em D`hvcb Kiv n‡q‡Q| G w`e‡m 1wU eY©vX¨ i¨vjx , 

A‡jvPbv mfv Ges cÖ‡Z¨K †Rjvq RbM‡bi g‡a¨ m‡PZbZv e„w×i j‡ÿ¨ wmwfj 

mvR©b Awd‡m i¨vjx I wmwfj mvR©‡bi gva¨‡g 4,000wU †cvóvi weZib, mvBw›UwdK 

†mwgbvi Av‡qvRb I Av‡jvPbv mfv, webvg~‡j¨ Qvwb †ivMx evQvB Ges Qvwb 

Acv‡ikb Kiv n‡q‡Q| 

gwbUwis I cwi`k©b   10wU †Rjv m`i nvmcvZvj I 11 KwgDwbwU wfkb †m›Uvi Pÿz wPwKrmv †mev I 

Qvwb Acv‡ikb Kvh©µ‡gi gwbUwis I cwi`k©b Kiv n‡q‡Q| 

hš¿cvwZ †givgZ 

 

Pvwn`v †gvZv‡eK mviv †`‡k 10 wU †Rjv m`i nvmcvZj I 2wU †gwW‡Kj K‡jR 

nvmcvZv‡ji Pÿz wefv‡Mi hš¿cvwZ †givgZ Kiv n‡q‡Q Ges Kvh©µg Pjgvb 

Av‡Q| 

• Kg©ms ’̄vb wb‡qvM msµvšÍ Z_¨vw`: cÖ‡hvR¨ bq| 
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• B-dvBwjs ev Í̄evq‡bi nvi: B-dvBwjs ev Í̄evq‡bi Rb¨ ch©vß cÖwkÿb cÖ‡qvRb| 

 

• b¨vkbvj AvB †Kqvi Acv‡ikbvj cø¨vb Gi RyjvB 2019- Ryb, 2020 A_©eQ‡ii Kg©cwiKíbv 

¸iæZ¡c~Y© Kvh©mg~n ev Í̄evqb AMÖMwZ gšÍe¨ 

‡ivMx evQvB,  Pkgv weZib Ges  Qvwb Acv‡ikb K¨v¤ú 

 

8wU Pjgvb 

Møy‡Kvgv †ivMx evQvB I webvg~‡j¨ wPwKrmv †mev cÖ`vb 3wU Pjgvb 
Wvqv‡ewUK †iwU‡bvc¨vw_  †ivMx evQvB I webvg~‡j¨ wPwKrmv †mev cÖ`vb 3wU Pjgvb 
Pÿz †mevq wWgvÛ mvBW wdbvwÝs (fvDPvi ¯‹xg) 2000 Rb †ivMx Pjgvb 
¯‹zj mvBU †Uwós 8wU Pjgvb 
KwgDwbwU wfkb †m›Uvi 30wU Pjgvb 
‡eBR †m›Uvi 2wU Pjgvb 

KwgDwbwUwfkb †m›Uv‡i Kg©iZ †mweKv‡`i Comprehensive Quality 

Eye Care cÖwkÿY 

60 Rb †mweKv Pjgvb 

Training of the Trainer (TOT) cÖwkÿY  10 Rb Wv³vi Pjgvb 

gvB‡µvmvR©vix cÖwkÿY 16 Rb Wv³i Pjgvb 
AvB IwU GÛ IqvW© g¨v‡bR‡g›U cÖwkÿY 50 Rb †mweKv Pjgvb 
wkï Ad_¨vj‡gvjRx/ †iwUbv/ Møy‡Kvgv cÖwkÿY 30 Rb Wv³i Pjgvb 
cÖv_wgK Pÿz cwiPh©¨v 180 Rb gvVKg©x Pjgvb 
Gg.Gm.Avi mieivn: 64 wU †Rjv Pjgvb 

‡eBR †m›Uvi I KwgDwbwU wfkb †m›Uv‡i webvg~‡j¨ Gg.Gm.Avi  mvgMÖx I 

Pkgv mieivn 

 

5wU ‡eBR †m›Uvi I 80wU 

KwgDwbwU wfkb †m›Uvi 

Pjgvb 

hš¿cvwZ mieivn 64 wU †Rjv Pjgvb 

hš¿cvwZ I AvmevecÎ mieivn 2wU ‡eBR †m›Uvi I 30wU 

KwgDwbwU wfkb †m›Uvi 

Pjgvb 

wek¦ `„wó w`em 1wU AvMvgx 10 

A‡±vei/19 
gwbUwis I cwi`k©b  10wU †Rjv Pjgvb 
hš¿cvwZ †givgZ 

 

64 wU †Rjv , 3wU ‡eBR 

†m›Uvi I 50wU KwgDwbwU 

wfkb †m›Uvi 

Pjgvb 

Custom Designed Training  (Ophthalmic Nurse) 40 Rb KwgDwbwU wfkb 

†m›Uv‡i Kg©iZ †mweKv 

Pjgvb 
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ঔষি প্রিাসন অধিদপ্তর 

Jla cÖkvmb Awa`ßi 

Jla feb, gnvLvjx, XvKv-1212 

 

iƒcKí (Vision) t wbivc`, Kvh©Ki I gvbm¤úbœ Jla wbwðZ Kiv 

 

ভূমিক াঃ  
m`¨ ¯̂vaxbZvcÖvß evsjv‡`‡k Pvwn`vi kZKiv 80 fv‡MiI †ewk Jla Avg`vwb Ki‡Z nZ| g~j¨evb ˆe‡`wkK gy ª̀vi AcPq‡iv‡a 

¯v̂axbZvi ci RvwZi RbK e½eÜz ‡kL gywReyi ingvb 1973 mv‡j †UªwWs K‡c©v‡ikb Ae evsjv‡`‡ki Aax‡b cÖ‡qvRbxq Jla 

Avg`vwbi j‡¶¨ GKwU †mj MVb K‡ib| e½eÜz †`‡k gvbm¤§Z Ily‡ai Drcv`b evov‡bv Ges G wkí‡K mn‡hvwMZv I wbqš¿‡Yi 

j‡¶¨ 1974 mv‡j ÔJla cÖkvmb cwi`ßiÕ MVb K‡ib| ‡`‡k gvb-m¤úbœ Jla wbwðZ Kivi Rb¨ Jla Drcv`b, wecYb, 

Avg`vwb-ißvwb AwaKZi Kvh©Kifv‡e wbqš¿‡Yi j‡ÿ¨ gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv 2010 mv‡j Jla cÖkvmb cwi`ßi‡K 

Awa`ß‡i DbœxZ K‡ib| Jla cÖkvmb Awa`ßi MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii m¦v¯n¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvj‡qi Aaxb 

†`‡ki Jl‡ai wbqš¿YKvix KZ„©c¶| Jla cÖkvmb Awa`ßi we`¨gvb Jla AvBb, JlabxwZ Ges gš¿Yvj‡qi w`K wb‡ ©̀kbv 

AbymiYc~e©K Jla wbqš¿Y msµvšÍ hveZxq Kg©KvÛ cwiPvjbv K‡i _v‡K| gvb-m¤úbœ Jla wbwðZ KivB Jla c Ökvm‡bi g~j 

jÿ¨|  

ঔষধ প্রশ সন অমধদপ্তরেে গুরুত্বপূর্ ণ ক র্ ণ বম াঃ 

Jla cÖkvmb Awa`ß‡ii Ab¨Zg Kvh©µg¸‡jvi g‡a¨ i‡q‡Q- Jla Drcv`b KviLvbvi bZyb cÖKí g~j¨vqb I Aby‡gv`b, Jla 

cÖ¯Zy‡Zi Rb¨ jvB‡mÝ cÖ`vb I bevqb, LyPiv I cvBKvix Jla weµq jvB‡mÝ cÖ`vb I bevqb, Jla I †gwWK¨vj wWfvB‡mi 

†iwR‡÷ªªkb cÖ`vb I bevqb, Jla I †gwW‡Kj wWfvB‡mi g~j¨ wba©viY I g~j¨ mb` cÖ`vb, Jl‡ai KuvPvgvj I †gvoK mvgMªx 

Avg`vbxi Rb¨ eøKwj÷ Aby‡gv`b, Jla Avg`vbxi †ÿ‡Î  B‡ÛÈ Aby‡gv`b, Avg`vbxK…Z ‰Zix Jla I Jl‡ai KuvPvgv‡ji 

QvocÎ cÖ`vb, Jla ißvwbi Rb¨ jvB‡mÝ, Certificate of Pharmaceutical Product (CPP)/Free Sale Certificate 

(FSC) I Good Manufacturing Practice (GMP) mvwU©wd‡KU cÖ`vb, wK¬wbK¨vj Uªvqvj cwiPvjbvi Rb¨ Contract 

Research Organization (CRO) Ges wK¬wbK¨vj Uªvqvj ‡cÖvUKj Aby‡gv`b, ‡cv÷gvK©wUs mvwf©j¨vÝ Gi AvIZvq Jl‡ai 

bgybv msMÖn I miKvix cixÿvMv‡i Jl‡ai bgybv cixÿv I we‡kølY, Jla AvBb j•NbKvix‡`i weiæ‡× AvBbvbyM e¨e¯’v MÖnY 

BZ¨vw`|  

স াংগঠমনক ক ঠ রি : 

Jla cÖkvmb Awa`ß‡ii cÖavb Kvh©vjq gnvLvjx, XvKvq Aew ’̄Z Ges †Rjv I wefvM ch©v‡q Gi Aaxb Í̄ 54wU Kvh©vjq i‡q‡Q| Jla 

cÖkvmb Awa`ß‡ii AvIZvfy³ b¨vkbvj WªvM K‡›Uªvj j¨ve‡iUix, gnvLvjx, XvKv Ges †m›Uªvj WªvM †Uw÷s j¨ve‡iUix, PÆMÖv‡g `ywU †Uw÷s 

j¨ve‡iUix i‡q‡Q| 

মবদ্যি ন জনব াঃ 

Jla cÖkvmb Awa`ß‡ii we`¨gvb Rbej 492 Rb| eZ©gvb miKv‡ii 

Avg‡j Jla cÖkvmb Awa`ß‡ii AM©v‡bvMÖv‡g bZ zb 228 wU c` 

AšÍ©f~³Ki‡Yi KvR †kl ch©v‡q i‡q‡Q| 

 

weMZ 01 (GK) eQ‡i (০১ জু  ই, ২০১৮ হরে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্ ণন্ত) Jla  

cÖkvmb Awa`ß‡ii wewfbœ Lv‡Z AwR©Z mvd‡j¨i c«wZ‡e`bt 

¯v̂ ’̄¨ †mev wbwðZ Kiv eZ©gvb miKv‡ii Ab¨Zg cÖavb j¶¨| G j‡ÿ¨ 

eZ©gvb miKvi wbijmfv‡e KvR K‡i hv‡”Q| gvbm¤úbœ Jla I myjf 

g~‡j¨ Jla cÖvwß wbwðZ Kiv ¯v̂ ’̄¨ †mev cÖ`v‡bi GKwU Ab¨Zg Abyl½| 

†m Kvi‡Y eZ©gvb miKvi Jla cÖkvmb I Jla ‡m±‡ii Dbœq‡b bvbvwea 

Dbœqbg~jK Kg©KvÛ B‡Zvg‡a¨ ev Í̄evqb K‡i‡Q| d‡j †`‡ki RbM‡Yi 

wbKU myjfg~‡j¨ Jla c«vwß wbwðZ n‡q‡Q| eZ©gvb miKv‡ii mwµq 

mn‡hvMxZvq weMZ GK eQ‡i Jla  cÖkvmb Awa`ß‡ii wewfbœ Lv‡Z 

AwR©Z mvd‡j¨i wPÎ Zz‡j aiv njt  
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1. ঔষধ উৎপাদগন স্বয়ংেম্পূণ মতা অজমন ও রপ্তানীঃ  

সদিীয় িাবহদার িতকরা প্রায় ৯৮ ভাে ঔষধ বতমর্াগন স্থ্ানীয়ভাগব উৎপাবদত হয়। বতমর্াগন ইউগরাপ, আগর্বরকােহ ববগের 

১৪৬টি সদগি ঔষধ রপ্তাবন হগে। েরকাগরর বববভন্ন উগযাগের ফগল 

ঔষধ রপ্তাবনর পবরর্াণ ও সদগির েংখ্যা বৃবদ্ধ পাগে।     

 

ববেত েয় বৎেগরর ঔষধ রপ্তানীর পবরেংখ্যানঃ  

২০১২ - ৫৩৯৬ (পাঁি হাজার বতনিত বেয়ানব্বই) বর্বলয়ন োকা। 

২০১৩ -   ৬১৯৯ (েয় হাজার একিত বনরানব্বই)  বর্বলয়ন োকা। 

২০১৪ -   ৭৩৩১ (োত হাজার বতনিত একবিি) বর্বলয়ন োকা। 

২০১৫ -   ৮০১২  (আে হাজার বার) বর্বলয়ন োকা। 

২০১৬ -   ২২৪৭১ (বাইি হাজার িারিত একাত্তর) বর্বলয়ন োকা। 

২০১৭ -  ৩১৯৬৩ (একবিি হাজার নয়িত সতষবি) বর্বলয়ন োকা।  

২০১৮ -  35143 (পঁয়ত্রিশ হাজার একিত সততাবেি) বর্বলয়ন োকা। 

 

 

                                                                                              বিি: ঔষধ রপ্তাবন 

২। ববের্াগনর ঔষধ উৎপাগদর েক্ষর্তাঃ  

বাংলাগদি এখন ববের্াগনর ঔষধ উৎপাদগন েক্ষর্। সদগি উচ্চ প্রযুবির ঔষধ  ো-ভযাবক্সন, ইনসুবলন, এযাবন্ট-কযাসার 

ইতযাবদ সদগি উৎপাবদত হগে। বাংলাগদগির ঔষধ বিল্প এখন প্রায় েকল সোগজে ফগর্ মর ঔষধ উৎপাদগন েক্ষর্। েণপ্রজাতন্ত্রী 

বাংলাগদি েরকাগরর র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী সিখ হাবেনা ঔষধ ও ঔষগধর কাঁিার্ালগক Product of the Year-

2018 সঘাষণা কগরগেন। ঔষি ধিল্পহক সরকার থ্রাস্ট সসক্টর ধহহসহব সঘাষণা ধদহয়হছ।  

 

Jl‡ai ißvwb e„w× Ki‡Z wewfbœ D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡”Q| †hgb-we‡`‡k Aew¯’Z evsjv‡`k ~̀Zvev‡mi m‡½ †hvMv‡hvM 

Kiv Ges evsjv‡`k Jla wkí mwgwZi mv‡_ †hŠ_fv‡e wewfbœ †`‡k evsjv‡`k dvg©vwmDwUK¨vjm ‡gjv, †mwgbvi Kivi 

D‡`¨vM MÖnY Kiv Ges evsjv‡`‡ki Jla‡K †cÖv‡gvU Kiv n‡”Q| সম্প্রমে ব াং  রদশ ও তুেরেে ড্র গ রেগুর টমে অথমেটিে 

িরে একটি MOU স্ব ক্ষমেে হরেরে। 

 

 

ধিে: ব াং  রদশ ও তুেরেে ড্র গ রেগুর টমে অথমেটিে িরে MOU স্ব ক্ষে অনুষ্ঠ ন 

৩। এবপআই পাকমঃ  

সদগি উৎপাবদত ঔষগধর সববিরভাে কাঁিার্াল ববগদি হগত আর্দাবন করা হয়, এগত প্রচ্যর পবরর্াগণ দবগদবিক মুদ্রা ব্যয় হয়। ঔষধ বিল্প 

োর্গ্রীকভাগব আত্মবনভমরিীল হওয়ার লগক্ষয বতমর্ান েরকার সদগি প মাপ্ত েবিয় কাঁিার্াল উৎপাদগনর উগযাে গ্রহণ কগরগে। ইগতার্গধ্য 

েরকার কর্তমক ঢাকার অদূগর মুবসেঞ্জ সজলার েজাবরয়ায় একটি এবপআই পাকম স্থ্াপগনর ব্যবস্থ্া গ্রহণ করা হগয়গে । উি পাগকমর বনর্ মাণ 

কাজ দ্রুত এবেগয়  াগে। 44wU cøU eivÏ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| উি এবপআই পাগকম িীঘ্রই ঔষগধর কাঁিার্াল উৎপাদন শুরু করা েম্ভব 

হগব। GwcAvB cvK©wU c~Y©iƒ‡c Pvjy n‡j evsjv‡`k Jl‡ai KuvPvgvj Drcv`‡b ‡`kxq Pvwn`v wgwU‡q we‡`‡k ißvbx Ki‡Z cvi‡e|  

 

 

 

 



146 

 

৪। ন্যািনাল কগিাল ল্যাবগরেরীঃ  

বতমর্ান েরকাগরর উগযাগে আধুবনক সর্বিনারী স্থ্াপন এবং অবকাঠাগর্া উন্নয়নেহ ন্যািনাল কগিাল ল্যাবগরেরী (NCL)-সক 

আধুবনকায়ন করা হগয়গে। এর ফগল েকল প্রকার ঔষগধর পরীক্ষা ও ববগেষগণর জন্য ল্যাবগরেরীর েক্ষর্তা বৃবদ্ধ সপগয়গে। ন্যািনাল 

কগিাল ল্যাবগরেরী (NCL) বাংলাগদি এযাবিবেগেিন সবাে ম (BAB) কর্তমক েনদ প্রাপ্ত হগয়গে এবং অযাগর্বরকান এযাবিবেগেিন 

সবাে ম (ANAB) কর্তমক ISO/IEC17025: 2017, এযাধক্রধিহটিন সনদ প্রাপ্ত হহয়হছ। ন্যািনাল কহিাল ল্যাবহরটরী ধবে স্বাস্থ্য 

সংস্থ্া কতৃবক একাধিকবার মূল্যায়ন করা হহয়হছ। আিা করা  াগে অধিহরই উি ল্যাবহরটরীর অনুকূহল ধবে স্বাস্থ্য সংস্থ্া কতৃবক 

Prequalification েনদ পাওয়া  াগব।  

 

GB G¨vwµwW‡Ukb mb` cÖvwßi d‡j- D³ j¨ve‡iUixi mb‡`i MÖnY‡hvM¨Zv AvšÍRv©wZK ms¯’v Ges wewfbœ †`‡ki †i¸‡jUix 

A_wiwUi wbKU MÖnY‡hvM¨ n‡e, d‡j AvšÍR©vwZK evRv‡i evsjv‡`‡ki Jl‡ai Dci Av¯’v e„w× cv‡e| Stringent Regulatory 

Authority Gi wbKU evsjv‡`‡ki Jl‡ai MÖnY‡hvM¨Zv e„w× cv‡e Ges †i¸‡j‡UW gv‡K©‡U evsjv‡`‡ki Jl‡ai evRvi cÖmvwiZ 

n‡e| d‡j Jla ißvwb eû¸Y e„w× cv‡e|  

 

 

ধিে: ন্যািনাল কগিাল ল্যাবগরেরী (NCL) বাংলাগদি এযাবিবেগেিন সবাে ম (BAB) কর্তমক েনদ প্রাপ্ত হওয়ায় ন্যািনাল কগিাল 

ল্যাবগরেরী র্াননীয় স্বাস্থ্য র্ন্ত্রী কর্তমক অবভনন্দন অনুষ্ঠান 

৪।  ঔষধ বনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থ্া আরও িবিিালীকরণঃ 

ঔষধ বনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থ্া আরও িবিিালী করার লগক্ষয বতমর্ান েরকাগরর উগযাগে ঔষধ প্রিােন অবধদপ্তগর জন্য আরও নত্যন ২২৮ 

(দুইিত আোি) জন জনবল অে ম র্ন্ত্রণালয় কর্তমক অনুগর্াবদত হগয়গে। ঔষধ প্রিােন অবধদপ্তগরর কর্ মকান্ড সুষ্ঠু ও কা মকরভাগব 

পবরিালনার লগক্ষয ৮ তলা বভবত্তর উপগর ঔষধ প্রিােন অবধদপ্তগরর প্রধান কা মালয় ভবনটির বনর্ মাণাবধন রগয়গে।  াহার দুইটি সিার 

ট্রযাবেিনাল সর্বেবেন ল্যাব এর জন্য ব্যবহত হগব। ইগতার্গধ্যই ৬ (েয়) তলা প মন্ত েিন্ন হগয়গে। ইহা োড়াও ঔষধ প্রিােন 

অবধদপ্তগরর িিগ্রাগর্র ববভােীয় কা মালয় ভবন বনর্ মাণ করা হগয়গে।  

 

৫|  ‡gwWK¨vj wWfvB‡mi †iwR‡÷ªkb cÖ`vb I g~j¨ wbqš¿Yt 

gvbm¤úbœ †gwW‡Kj wWfvBm wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ miKvi KZ©„K †gwWK¨vj wWfvBm ‡iwR‡÷ªkb MvBWjvBb Aby‡gvw`Z n‡q‡Q| 

Avg`vwbK…Z I †`‡k Drcvw`Z †gwWK¨vj wWfvB‡mi †iwR‡÷ªkb cÖ`vb Kiv n‡”Q| †gwWK¨vj wWfvB‡mi m‡ev©”P LyPiv g~j¨ 

wba©viY K‡i †`Iqv n‡”Q| B‡Zvg‡a¨ Avg`vwbK…Z ১৫০৩ wU †gwWK¨vj wWfvB‡mi †iwR‡÷ªkb cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| ‡gwW‡Kj 

wWfvB‡mi g~j¨ wba©viY K‡i ‡`Iqvq RbMY mvkÖqx g~‡j¨ gvbm¤úbœ †gwW‡Kj wWfvBm cv‡”Q| G¸‡jvi g‡a¨ Ab¨Zg n‡”Q- 

KvwW©qvK †÷›U, B›UªvIKzjvi †jÝ, nvU© wis, wis G¨v‡·mwiR, guide wire catheter, nvU© fvj¦, †cm†gKvi Ges Gqvi wis 

BZ¨vw`|  

 

৬। ঔষগধর স ৌবিক ব্যবহার বনবিত কগল্প g‡Wj dv‡g©mx I g‡Wj †gwWwmb kc ’̄vcbt  

Jl‡ai †hŠw³K e¨envi wbwðZ K‡í AvaywbK we‡k¦¦i Av`‡j DbœZ dv‡g©mx e¨e¯’vcbvi j‡ÿ¨ evsjv‡`‡k g‡Wj dv‡g©mx 

¯’vc‡bi Kvh©µg nv‡Z †bIqv n‡q‡Q|  াহা ¯̂v ’̄¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvjq KZ©„K ‡j‡fj-1 (g‡Wj dv‡g©mx) †j‡fj-2 

(g‡Wj †gwW‡mb kc) Gi µvB‡Uwiqv Aby‡gvধদত| g‡Wj dv‡g©mxmg~n MÖ¨vRy‡qU dvg©vwm÷ KZ…©K cvwiPvwjZ nq| B‡Zvg‡a¨ 

24wU ‡Rjvq 267 wU g‡Wj dv‡g©mx I  265 টি g‡Wj †gwWwmb kc D‡Øvab Kiv n‡q‡Q|  ব াং  রদরশে ফ রি ণসী 

ব্যবস্থ পন রক উন্নেকেরর্ে  রক্ষে বেণি রন িরে  ফ রি ণসী/ িরে  রিমেমসন শপ ে ড়  রক ন নতুন ড্র গ   ইরসন্স প্রদ ন কে  হরে 
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ন  এবাং পুে েন ফ রি ণসীগুর  রকও িরে  ফ রি ণসী/ িরে  রিমেমসন শরপ উন্নীে কে  হরে। ইরে িরে 161 wU g‡Wj dv‡g©mxi 

AbyK~‡j Ges 15886 wU g‡Wj †gwWwmb k‡ci AbyK~‡j WªvM jvB‡mÝ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

 

মিত্র: িাঁপ ইনব বগরে িরে  ফ রি ণসী উরব ধন 

৭| dvg©v‡KvwfwRj¨vÝ msµvšÍ Kvh©µgt 

dvg©v‡KvwfwRj¨vÝ Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ miKvi KZ…©K GKwU MvBWjvBb Aby‡gv`b Kiv n‡q‡Q| dvg©v‡KvwfwRj¨vÝ gwbUwis 

Gi Rb¨ Jla cÖkvmb Awa`ß‡ii ADRM Cell, WHO Uppsala Monitoring Centre Gi 120Zg m`m¨c` AR©b 

K‡i‡Q| 32wU nvmcvZvj I 30wU Jla Drcv`bKvix cÖwZôvb AbjvB‡b ADR report National ADR ‡m‡j Rgv w`‡”Q| 

wi‡cvU©¸‡jvi casualty assess K‡i e¨e¯’v MÖnY Ges vigiflow ‡Z wi‡cvU©¸‡jv Avc‡jvW Kiv n‡”Q| 

Jla Drcv`bKvix cÖwZôvb‡K dvg©v‡KvwfwRj¨vÝ Kg©KvÛ Pvjy Kivi Rb¨ D™¢z× Kiv n‡”Q Ges cÖwZwU †Kv¤úvbx‡Z GKRb wcwf 

g¨v‡bRv‡ii gva¨‡g Kg©KvÛ Pvjy Kivi Rb¨ wb‡ ©̀k †`Iqv n‡q‡Q| ২৭ জুন, ২০১৯ ে মেরে ে জশ হী রিমেকে   কর রজ 

ফ ি ণ রক মিমজল্য ন্স পমেি  ন  ও সরিেনে  বৃমি মবষরে রসমিন রেে আরে জন কে  হে। 

 

ধিে: ে জশ হী রিমেকে   কর রজ ফ ি ণ রক মিমজল্য ন্স পমেি  ন  ও সরিেনে  বৃমি মবষরে অনুমষ্ঠে রসমিন ে 

 

 

৮। বিবনকযাল ট্রায়ালঃ 

‡`‡k Jl‡ai wK¬wbK¨vj Uªvqvj myôz I Kvh©Kifv‡e cwiPvjbvi Rb¨ Good Clinical Practice (GCP) MvBWjvBb miKvi 

KZ©„K Aby‡gvw`Z n‡q‡Q| সদগি বতমর্াগন ঔষগধর বিবনকযাল ট্রায়াল কা মির্ পবরিাবলত হগে। বিবনকযাল ট্রায়াল পবরিালনার জন্য 

০৯ (নয়)টি CRO (Contract Research Organization) এবং ৩৬ (েবিি) টি বিবনকযাল ট্রায়াল প্রগোকল 

অনুগর্াদন করা হগয়গে।  

 

৯| Rational Use of Antibiotics:  

Gw›Uev‡qvwU‡Ki Rational Use wbwðZ K‡í wewfbœ D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| Antibiotic Resistance wbqš¿‡Yi Rb¨ 

Global Antibiotic Resistance Partenrship (GARP), Bangladesh MVb Kiv n‡q‡Q| Rational Use of 

Antibiotics Gi Rb¨ †cv÷vi, wjd‡jU I weÁvcb cÖPvi Kiv n‡”Q| এমিব রে টিরকে র্থ র্থ ব্যবহ ে মনমিে করে স ে  রদরশ 

মসমি  স জণনরক পত্র রপ্রের্ কে  হরেরে, একই স রথ ফ রি ণসীসমূহরকও িমনটমোং কে  হরে। 
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10| gvV ch©v‡qi Kvh©µgt 

ঔষধ প্রিােন অবধদপ্তগরর কর্ মকতমােণ বনয়বর্ত ঔষধ উৎপাদনকারী ও ববিয়কারী প্রবতষ্ঠানেমূহ পবরদি মন কগর োগক। ঔষগধর র্ান 

 ািাই করার জন্য কর্ মকতমােণ উৎপাদনকারী ও ববিয়কারী প্রবতষ্ঠান হগত ঔষগধর নমুনা েংগ্রহ কগর পরীক্ষা ও ববগেষগণর জন্য োে 

সেবেং ল্যাবগরেরীগত সপ্ররণ কগর োগক।  

 

ঔষধ আইন লঙ্ঘনকারীগদর ববরুগদ্ধ গৃহীত ব্যবস্থ্া: 

 

gvm Jla 

Av`vj‡Z 

gvgjv 

g¨vwR‡÷ªU 

Av`vj‡Z 

gvgjv 

‡gvevBj 

†Kv‡U©  

gvgjv 

Rwigvbv 

(UvKv) 

‡gvevBj †KvU© 

dv‡g©mx/cÖwZôvb 

wmjMvjv 

Kviv`Û 

(wewfbœ 

†gqv‡`) 

RãK…Z 

Jl‡ai 

AvbygvwbK 

g~j¨ (UvKv) 

RvbyqvixÕ19 

হরে  ১৯ 

রসরেম্বে’১৯ 

1 25 1405 54505784 

(5 †KvwU 45 

jÿ 5 nvRvi 

7 kZ 84 

UvKv) 

34 টি 30 জন 305695627 

(প্র ে 30 রক টি 

56  ক্ষ 95 

nvRvi 6 kZ 

27 ট ক  

মূরল্যে) 

 

ঔষধ প্রশ সন অমধদপ্তে কর্তণক পমেি ম ে মকছু মবরশষ অমির্ নাঃ 

 

ক) åvg¨gvb Jla we‡µZv‡`i (nKvi) weiæ‡× cwiPvwjZ Awfhvbt  

bKj-‡fRvj Jla cÖwZ‡iv‡a dzUcvZ, nvUevRv‡i åvg¨gvb nKvi‡`i weiæ‡× Awfhvb cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q|  

1| 10/03/2019 Zvwi‡L hvÎvevwo gv‡Qi Avo‡Z f¨vg¨gvb Av`vjZ cwiPvjbv Kiv nq Ges  50,000/- UvKv Rwigvbv Kiv 

nq| 

2| 20/03/2019 wLªt Zvwi‡L XvKv ’̄ KviIqvb evRvi GjvKvq f¨v‡b †dix K‡i Jla weµqKv‡j 3wU f¨vb Jlamn Rã Kiv 

nq| 

 

মিত্র: ক েওে ন ব জ রে ভ্র ম্যি ন ঔষধ মবরেে রদে মবরুরি পমেি ম ে অমির্ ন। 

 

ে) h_vh_ ZvcgvÎvq Jla msiÿY bv Kivi Rb¨ cwiPvwjZ Awfhvbt 

24/02/2019 Zvwi‡L ‡gmvm© wkKvRy BwÄwbqvwis IqvK©m, †ZRMuvI, XvKv bvgxq mwâ I Lv‡`¨i †Kvì †÷v‡i‡R ‡e½j Ifviwmm 

bvgxq cÖwZôvbwUi gvwjK G¨vwb‡gj f¨vw·b msiwÿZ iv‡Lb, hvi †Kvb Aby‡gv`b DGDA n‡Z ‡bIqv nqwb| hv Improper 

Cooling condition G wQj| ‡gvevBj †Kv‡U© ‡e½j Ifviwmm bvgxq cÖwZôvbwUi gvwjK‡K 10 jÿ UvKv Rwigvbv Kiv nq| 

 

গ) A‰ea Jla Drcv`bKvix cÖwZôv‡bi weiæ‡× cwiPvwjZ Awfhvbt 

‡Mvcb msev‡`i wfwË‡Z Jla cÖkvmb Awa`ß‡ii Aby‡gv`b e¨wZ‡i‡K A‰eafv‡e Jla Drcv`bKvix cÖwZôv‡bi weiæ‡× Awfhvb 

cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q| 

➢ 19/02/2019 Zvwi‡L cÂM‡o A‰eafv‡e BDbvbx Jla Drcv`‡bi `v‡q Av‡ivM¨ Jlavjq‡K †gvevBj †Kv‡U©i gva¨‡g 

50,000/- Rwigvbv Kiv nq  Ges wjd‡jU, †evZj I Ab¨vb¨ miÄvgvw` aŸsm Kiv nq| 
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➢ 20/03/2019 Zvwi‡L ‡gmvm© wbivjq `vIqvLvbv I †gmvm© wbivgq `vIqvLvbv, biwms`x †K 1 jÿ 70 nvRvi UvKv 

Rwigvbv Kiv nq Ges cÖwZôvb `ywU‡K wmjMvjv Kiv nq| 

➢ 05/03/2019 Zvwi‡L †ivgvb †KwgK¨vjm †Kv¤úvbx, MvRxcyi bvgxq cÖwZôvbwU n‡Z †KvwU UvKvi bKj Jla Rã Kiv 

nq| MvRxcyi gnvbMi cywjk D³ cÖwZôv‡bi gvwjK‡K Rã K‡i| 

➢ 30/06/2019 Zvwi‡L A‰ea nvievj Jla ˆZixi Aciv‡a ebvRx wPwKrmvjq Gi gvwjK‡K 3 gv‡mi †Rj I Lvb 

dv‡g©mxi gvwjK‡K 30000 UvKv Rwigvbv Kiv nq| 

 

 

মিত্র: cÂM‡o A‰eafv‡e BDbvbx Jla উৎপ দনক েী প্রমেষ্ঠ রনে মবরুরি পমেি ম ে অমির্ ন। 

 

ঘ) wgmeªv‡ÛW Jl‡ai weiæ‡× cwiPvwjZ Awfhvbt 

➢ 22/04/2019 Zvwi‡L 506/4 (2q Zjv), cwðg bvLvj cvov †ZRMuvI G GKwU evmvq †gmvm© Bb‡mÞv 

dvg©vwmDwUK¨vjm Gi Tab Osicent-80 mg  bvgxq c`wUi bKj Jla cvIqv hvq| ‡gvevBj †Kv‡U©i gva¨‡g 03 

Rb e¨w³‡K 15 jÿ UvKv Rwigvbv Kiv nq Ges 3 Rb‡K Kviv`Û cÖ`vb Kiv nq| 

➢  25/3/2019 Zvwi‡L XvKvi †Wgiv¯’ †gmvm© we Gb dv‡g©mx n‡Z wb‡cÖv ‡R Gg AvB dvgv© KZ©„K Drcvw`Z Lijenta-5 

bvgK JlawU bKj cvIqv hvq| Jla cÖkvmb Awa`ß‡ii Kg©KZv©MY bKj Jlamg~n Rã K‡ib Ges Awfhy&³ 

e¨w³‡K ‡Wgiv cywjk dvwii BbPv‡R©i wbKU n¯ÍvšÍi K‡ib| 

 

ঙ) miKvix Jla A‰eafv‡e wewµ Kivq cwiPvwjZ Awfhvbt 

➢ 31.3.19 Zvwi‡L iweb †UªW B›Uvib¨vkbvj, e¸ov n‡Z 45 jÿ UvKv g~‡j¨i miKvix Jla Rã Kiv nq Ges e¸ov 

m`i _vbvq we‡kl ÿgZv AvB‡b gvgjv `v‡qi Kiv nq| 

 

ি) MLM Company Gi weiæ‡× cwiPvwjZ Awfhvbt 

 

GB cÖwZôvb¸‡jv gvwë †j‡fj gv‡K©wUs Gi gva¨‡g RbMY‡K cÖZvwiZ K‡i AwZD”P g~‡j¨ †_ivwcDwUK BwÛ‡Kkb m¤̂wjZ dzW 

mvwcø‡g›U wewµ K‡i _v‡K| ‡deªæqvix,2019 G Giƒc wZbwU MLM cÖwZôv‡bi weiæ‡× Awfhvb cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q|  

1| M/s Glonutra BD Ltd. Level-3, Plot-56, ¸jkvb, XvKv bvgxq GgGjGg †Kv¤úvbx‡Z 25/02/2019 Awfhvb 

cwiPvjbv Kiv nq| ‡gvevBj †Kv‡U© cÖwZôvbwUi 40,000/- UvKv Rwigvbv Kiv nq Ges Awfhv‡b 8 ai‡Yi 30,94,808 UvKv 

g~‡j¨i Avb‡iwR÷vW© Jla Rã Kiv nq| 

2| M/s K-Link International BD Ltd. ebvbx, XvKv bvgxq cÖwZôv‡b 26/02/2019 Zvwi‡L Awfhv‡b cwiPvjbv K‡i 16 

ai‡Yi dzW mvwcø‡g›U Rã Kiv nq| hvi AvbygvwbK g~j¨t 16,76,205| 7 GwcÖj 2019 Zvwi‡L cÖwZôvbwUi weiæ‡× WªvM †Kv‡U© 

gvgjv `v‡qi Kiv n‡q‡Q| gvgjv bs- 1/2019 
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3| M/s K-Link International BD Ltd. Kzwgjøv bvgxq c ÖwZôv‡b 24/02/2019 Zvwi‡L †gvevBj †Kv‡U© 2 jÿ UvKv 

Rwigvbv Kiv n‡q‡Q Ges 04 Rb‡K GK gv‡mi Kviv`Û cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

 

 

মিত্র: M/s K-Link International BD Ltd. Kzwgjøv bvgxq cÖwZôv‡bে মবরুরি পমেি ম ে অমির্ ন। 

ে) Kzwiqvi mvwf©‡m cwiPvwjZ Awfhvbt 

২০/০৫/২০১৯ তাধরহখ র যাব ১০, ধিরপুর ৬ এর সকহজি কুধরয়াহর আগত ২৪ হাজার আনহরধজস্টাি ব ইনসুধলন ধসধরঞ্জ ও ৫ সকধজ 

র'হিহটধরয়াল জে পুব বক একজন ব্যাধিহক আটক করা হয় এবং ধবহিষ ক্ষিতা আইহন িািলা দাহয়র করা হয় ।                                                                                  

 

জ) 23/05/2019 Zvwi‡L evey evRvi wgW‡dvW© GjvKvq Jla cÖkvmb Awa`ßi I i¨v‡ei †hŠ_ cwiPvjbvq cwiPvwjZ †gvevBj 

†KvU©: 

রিজে রজন রে  রি াঃ ি হবুবুে েহি ন, িহ পমেি  ক, ঔষধ প্রশ সন অমধদপ্তরেে রনর্তরে মবগে ২৩ রি, ২০১৯ ে মেে রব   ১১ ট  

হরে সন্ধ্ে  ৬ ট  পর্ ণন্ত ব বুব জ ে, মিেরফ ে ণ এ  ক ে অবমস্থে ে ন রিমেমসন ি রকণট, নূেপুে রিমেমসন ি রকণট, মিেরফ ে ণ ট ওে ে, 

সেদ ে ি রকণট, আ ী মিে  রিে েম্য ন প্ল জ ে নক , রিজ  , আনরেমজস্ট ে ণ ঔষধ, মফমজমশে ন স্য ম্প  মবেেক েীরদে মবরুরি 

ে ে রবে সহরর্ গীে ে রি ব ই  রক ট ণ পমেি ম ে হে। রিজে রজন রে  রি াঃ ি হবুবুে েহি ন এে রনর্তরে রি ব ই  রক রট ণ অাংশগ্রহর্ 

করে ঔষধ প্রশ সন অমধদপ্তরেে ৪০ জন কি ণকেণ  ও কি ণি েী।  

রি ব ই  রক রট ণ ১১ টি ফ রি ণসীে ি ম করক ২৪  ক্ষ ৫০ হ জ ে ট ক  জমেি ন  কে  হে। মস গ    কে  হে ০৪ টি ফ রি ণসীরক এবাং ৩ 

জন ব্যমিরক ক ে দন্ড প্রদ ন কে  হে। রি ব ই  রক রট ণ মবপু  পমেি ন আনরেমজস্ট ে ণ ঔষধ, মফমজমশে ন স্য ম্প , নক  ঔষধ জব্দ 

কে  হে, র্ ে আনুি মনক মূল্য প্র ে এক রক টি ট ক । 

 

১১। সিয়াহদাত্তীণ ব ঔষহির ধবষহয় ঔষি প্রিাসন অধিদপ্তর কতৃবক গৃহীত পদহক্ষপঃ 

 

একটি সিয়াহদাত্তীণ ব ঔষিও জনস্বাহস্থ্যর জন্য ক্ষধতকর। এ লহক্ষয ঔষি প্রিাসন অধিদপ্তর  াহি বসীসমূহহক ধনহদ বি প্রদান কহরহছ- 

Òdv‡g©mxi †Kv_vI †gqv` DËxY© Jla gIRy`/msiÿY Kiv hv‡e bv| †gqv‡`vËxY© Jla weµ‡qi Rb¨ †mjd/Wªqvi/ †iwd«Rv‡iUi 

A_ev dv‡g©mxi Ab¨ †Kv_vI cvIqv †M‡j Rã KiZt AvBbvbyM e¨e¯’v MÖnY Kiv n‡e| †gqv‡`vËxY© Jla Avjv`v K‡›UBbv‡i 

Ò†gqv‡`vËxY© Jla wewµi Rb¨ bqÓ jvj Kvwj w`‡q wj‡L msiÿY Ki‡Z n‡e Ges h_vkxNª Drcv`bKvix cÖwZôv‡bi wbKU 

n Í̄všÍi Ki‡Z n‡e| G wel‡q †iKW© msiÿY Ki‡Z n‡e|dv‡g©mx‡Z †gqv‡`vËxY© Jla cvIqv †M‡j dv‡g©mxwU wmjMvjv/ eÜ 

Kivmn K‡Vvi AvBbvbyM e¨e¯’v MÖnY Kiv n‡e| cÖwZ mßv‡n Kgc‡ÿ GKevi dv‡g©mxi mswkøó e¨w³MY dv‡g ©mx self 

inspection Ki‡eb Ges dv‡g©mx‡Z †Kvb †gqv` DËxY© Jla cvIqv †M‡j Zv dv‡g©mx n‡Z mwi‡q †dj‡Z n‡e Ges GZwØl‡q 

†iKW© msiÿY Ki‡Z n‡e|Ó 

 

➢ ‡gqv‡`vËxY© Jla m¤ú‡K© m‡PZbZvg~jK MYweÁwß Ges dv‡g©mx‡Z †gqv‡`vËxY© Jl‡ai e¨e¯’vcbv cÖm‡½ 

20/06/2019 n‡Z 24/06/2019 ch©šÍ wewfbœ Zvwi‡L ˆ`wbK Kv‡ji KÚ, ˆ`wbK B‡ËdvK, ˆ`wbK evsjv‡`k cÖwZw`b 

Ges ˆ`wbK eZ©gvb cwÎKvq Jla cÖkvmb Awa`ßi KZ©„K weÁwß cÖKvk Kiv nq| 

➢ ‡gqv‡`vËxY© Jla cÖwZ‡iv‡a Rbm‡PZbZvg~jK mfvt 
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Jla cÖkvmb Awa`ß‡ii D‡`¨v‡M †`ke¨cx ‡gqv‡`vËxY©, bKj †fRvj Jla cÖwZ‡iv‡a Jla c«kvmb Awa`ßi 

Rbm‡PZbZvg~jK mfv K‡i‡Q| mviv‡`ke¨cx 56 wU †Rjvq 184 wU Rbm‡PZbZvg~jK mfv Kiv n‡q‡Q| 

GKB mv‡_ Jla cÖkvmb Awa`ß‡ii Kg©KZ©ve„›` mviv‡`ke¨cx dv‡g©mx cwi`k©b, Avb‡iwR÷vW,© †gqv‡`vËxY©, bKj, 

†fRvj Jla RãKiY I AvBbvbyM e¨e¯’v MÖnY K‡i‡Q| 

 

 

মিত্র: ‡gqv‡`vËxY©  ঔষধ প্রমেরে রধ ে জশ হীরে অনুমষ্ঠে জনসরিেনে মূ ক সি । 

01 Rvbyqvix n‡Z ৩১ RyjvB , 2019 ch ©šÍ †gqv‡`vËxY© Jl‡ai weiæ‡× M„nxZ Kvh©µgt  

cwi`k©bK…Z 

dv‡g©mxi msL¨v 

‡gvevBj †Kv‡U© 

gvgvjv `v‡q‡ii 

msL¨v 

‡gvevBj †Kv‡U© †gvU Rwigvbv dv‡g©mx wmjMvjv ক ে দন্ড প্রদ ন 

5671 590 1,98,99,700 UvKv (1 †KvwU 

98 jÿ 99 nvRvi 700 UvKv) 

05 wU ০৫ জন 

 

➢ 23.06.2019 Zvwi‡L Jla cÖkvmb Awa`ßi KZ©„K evsjv‡`k Jla wkí mwgwZ, evsjv‡`k †Kwg÷ GÛ WªvwM÷ mwgwZ, 

RvZxq †fv³v AwaKvi msiÿY Awa`ßi, i¨ve, B‡¤úvU©vi G‡mvwm‡qkb Ae evsjv‡`k, evsjv‡`k dv‡g©mx KvDwÝj Gi 

mv‡_ †gqv‡`vËxY© Jla mKj dv‡g©mx n‡Z D‡Ëvjb Ges aŸsm KiY wel‡q gZwewbgq mfvi Av‡qvRb কে  হে| D³ 

mfvq 02/07/2019 Zvwi‡Li g‡a¨ Drcv`bKvix I Avg`vwbKviK cÖwZôvb KZ©„K †gqv‡`vËxY© Jla D‡Ëvjb I aŸsm 

Kivi wm×všÍ M„nxZ nq| D³ wm×všÍ †gvZv‡eK Jla cÖkvmb Awa`ßi Jla wkí mwgwZ, evsjv‡`k †Kwg÷ GÛ 

WªvwM÷ mwgwZ I B‡¤úvU©vi G‡mvwm‡qkb Ae evsjv‡`k eivei cÎ Bm ÿ K‡i| D³ wb‡ ©̀kbv †gvZv‡eK Jla 

Drcv`bKvix cÖwZôvb¸‡jv dv‡g©mx n‡Z †dir wb‡q‡Q †gqv‡`vËxY© Jla| ‡diZ †bIqv †gqv‡`vËxY© Jla¸‡jv ¯’vbxq 

Jla ZË¡veavq‡Ki Dcw¯’wZ‡Z h_vh_ cÖwµqvq aŸsm K‡i wi‡cvU© †cÖiY K‡i‡Q Jla cÖkvmb Awa`ß‡i| 158 wU 

cÖwZôvb (Drcv`bKvix I Avg`vwbKviK) 2 †KvwU 31 jÿ¨ 4 nvRvi 672 BDwbU Jla dv‡g©mx n‡Z †diZ wb‡q‡Q 

Ges aŸsm K‡i‡Q, hvi AvbygvwbK g~j¨ 36 †KvwU 41 jÿ 95 nvRvi 497 UvKv| 
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মিত্র: গ জীপুরে রিে রদ ত্তীর্ ণ ঔষধ ধ্বাংস কে  হরে। 

১২। †W½y AvµvšÍ †ivMxi wPwKrmvi Rb¨ cÖ‡qvRbxq c¨vivwmUvgj RvZxq Jla, AvBwf d¬zBW, IAviGm, †W½y mbv³KiY wKU 

mieivn wbwðZKiY wel‡q Jla cÖkvmb Awa`ß‡ii M„nxZ Kvh©µg: 

জু  ই’২০১৯ এ হঠ ৎ করে রদরশ রেঙ্গুে প্ররক প বৃমি প ে। হঠ ৎ করে রেঙ্গু জ্বরে আে ন্ত রে গীে সাংখ্য  বৃমি প ওে ে, রদরশ †W½y 

AvµvšÍ †ivMxi wPwKrmvi Rb¨ cÖ‡qvRbxq c¨vivwmUvgj RvZxq Jla, AvBwf d¬zBW, IAviGm, †W½y mbv³KiY wKU এে স্বেে  

রদে  রদে। ঔষধ প্রশ সন অমধদপ্তে েৎক্ষর্ ে প্ররে জনীে ব্যবস্থ  গ্রহর্ করে। 

1. রেঙ্গু জ্বরে আে ন্ত রে গীরদে মিমকৎস ে ব্যবহৃে ঔষধ ch©vß cwigvb mieivn Ges wba©vwiZ g~‡j¨i AwZwi³ g~‡j¨ †hb 

wewµ bv nq †m wel‡q Jla cÖkvmb Awa`ßে evsjv‡`k †Kwg÷ GÛ WªvwM÷ mwgwZ, evsjv‡`k Jla wkí mwgwZ Ges 

B‡¤úvUvm© G‡mvwm‡qkb Ae evsjv‡`‡ki cÖwZwbwa‡`i mv‡_ gZwewbgq mfv করে এবাং †W½y AvµvšÍ †ivMxi wPwKrmvi 

Rb¨ cÖ‡qvRbxq Jla, AvBwf d¬zBW, IAviGm এে সেবে হ মনমিে করে। 

2. †W½y mbv³Ki‡Yi wKU Avg`vwbi Rb¨ NOC  cÖ`vb Kiv হে এবাং আিদ মনরক দ্রুেেে কে ে ব্যবস্থ  কে  হে|  

3. †`‡ki ‡gwWK¨vj wWfvBm Drcv`bKvix cÖwZôvb IGgwm †nj_ †Kqvi (cÖvt) wjt KZ©„K 06 AvM÷, 2019 ZvwiL n‡Z 

cÖwZw`b 35,000 (cuqwÎk nvRvi) wcm †W½y mbv³Ki‡Yi wKU Drcv`b Kivi c`‡ÿc MÖnY Kসর|  

4. ০৩ আগস্ট, ২০১৯ ে মেে সক   হরে রেঙ্গু সন িকের্ মকট এে সহজ িেে  প্র মপ্তে  রক্ষে ঔষধ প্রশ সন অমধদপ্তরে 

হট  ইন ব্যবস্থ  ি লু কে  হে। রেঙ্গু সন িকের্ মকট রক থ ে প ওে  র্ রব এ মবষরে েথ্য প্রদ রনে জন্য ঔষধ প্রশ সন 

অমধদপ্তরেে একজন কি ণকেণ  স ব ণক্ষমর্ক দ মেত্বপ  ন করেন। হট  ইন নম্বোঃ ০১৭০৮৫০৬০৪৭.  

5. ‡W½y জ্বরে আে ন্ত রে গীরদে মিমকৎস ে ব্যবহৃে ঔষধ এে মূল্য রর্ন বৃৃ্মি ন  প ে এবাং রি ড়রক উরেমেে মূরল্য মবমে nq এ 

মবষরে Rbm‡PZbZvg~jK mfvt 

রেঙ্গু জ্বরে আে ন্ত রে গীরদে মিমকৎস ে ব্যবহৃে ঔষধ রর্িনাঃ প্য ে মসট ি , ওে   ও আইমি স্য   ইন, ক রেে এবাং 

রেঙ্গু পেীক্ষ ে মকট ও মেএরজি এে মূল্য রর্ন বৃৃ্মি ন  প ে এবাং রি ড়রক উরেমেে মূরল্য মবমে করে এ মবষরে 33 wU †Rjvq 

†gvU 37 wU Rbm‡PZbZvg~jK mfv কে  হে|  

৬. ২৯.০৭.২০১৯, 30.07.2019, 01.08.19 ও 03.08.19 wLª: Zvwi‡L রেঙ্গু জ্বরে আে ন্ত রে গীরদে মিমকৎস ে ব্যবহৃে ঔষধ 

ch©vß cwigvb mieivn Ges wba©vwiZ g~‡j¨i AwZwi³ g~‡j¨ †hb wewµ bv nq †m wel‡q Jla cÖkvmb Awa`ßi n‡Z †cÖm 

weÁwß cÖKvk Kiv হে| 

৭. Gwkqvb wUwf‡Z ¯Œj ev‡i 05 AvM÷, 2019 n‡Z ধনহম্নাি সলাগান cÖPvi Kiv হে- 

ÒJla cÖkvmb Awa`ßi KZ…©K chv©ß †W½y mbv³KiY wKU Avg`vbxi Aby‡gv`b cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| cÖwZw`b chv©ß cwigvY †W½y 

mbv³KiY wKU Avg`vwb wbwðZ Kiv n‡”Q| cÖ‡qvRbxq Z‡_¨i Rb¨ Jla cÖkvmb Awa`ß‡ii nUjvBb ০১৭০৮৫০৬০৪৭ †Z 

†hvMv‡hvM Kiæb|Ó - cÖPv‡i Jla cÖkvmb Awa`ßi| 
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৮. 30.07.2019 wLª: Zvwi‡L gnvcwiPvjK, Jla cÖkvmb Awa`ß‡ii mv‡_ Diagnostics Reagents & Equipment 

Traders Association of Bangladesh Gi †bZ…e„‡›`i mv‡_ ‡W½y mbv³Ki‡Yi KxU (Dengue NS1 and 

IgG/IgM) Ges wi‡q‡R›U Avg`vbx welqK GK Riæix mfv AbywôZ nq|  

D‡jøwLZ msMVbwUi Aby‡iva we‡ePbvq Rb¯v̂ ’̄¨ iÿv‡_© †W½y mbv³Ki‡Y e¨envh© wi‡q‡R›U, KxU I KxU Drcv`‡bi 

KvuPvgvj Gi Dci mvgwqKfv‡e Avg`vbx ïé I f¨vU cÖZ¨vnvimn mivmwi Avg`vbxi (Direct Purchase) myweav 

cª`v‡bi wbwg‡Ë cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Kivi Rb¨ ‡Pqvig¨vb, RvZxq ivR¯^ †evW©, ‡m¸bevwMPv, XvKv eivei 

30.07.2019 Bs ZvwiL Jla cÖkvmb Awa`ßi KZ…©K cÎ cÖ`vbc~e©K Aby‡iva Kiv হে| D³ c‡Î †W½y mbv³Ki‡Y 

e¨envh© wi‡q‡R›U, KxU I KxU Drcv`‡bi KvuPvgv‡ji Dci Av‡ivwcZ Avg`vbx ïé I f¨vU cÖZ¨vnvi myweav 30‡k 

b‡f¤̂i, 2019 wLªt ch©šÍ cÖ`vb Kivi mycvwik Kiv হে| 

 

৯. 30 RyjvB, 2019 Zvwi‡L Avg`vwbK…Z †W½y mbv³Ki‡Yi KxU (Dengue NSI and IgG/IgM), wi‡q‡R›U, 

WvqMbw÷K †gwkb Ges †W½y wPwKrmvi Rb¨ e¨eüZ †gwWK¨vj wWfvBm `ªæZ QvocÎKi‡Yi wbwg‡Ë cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v 

MÖn‡Yi Rb¨ Jla cÖkvmb Awa`ßi n‡Z Kwgkbvi, Kv÷g nvDR eivei cÎ †cÖiY Kiv হে| 

 

১৩| জ েীে স্ব স্থে রসব  সপ্ত হ-২০১৯ উৎর্ পনাঃ 

স্ব স্থে রসব  মবি রগে স্ম েক নাং-৪৫.০০.০০০০.১৪০.৯৯.০০৩.১৮-৫৩০, ে মেে: ০৯/০৪/২০১৯ রি ে রবক উৎসবমুেে পমেরবরশ ও 

আড়ম্বেপূব ণক জ েীে স্ব স্থে রসব  সপ্ত হ-২০১৯ (১৬-২২ এমপ্র ) উদ্য পরনে কি ণসূিী রঘ ষর্  কে  হে। ঔষধ প্রশ সন অমধদপ্তে উি 

মনরদ ণশন  রি ে রবক জ েীে স্ব স্থে রসব  সপ্ত হ-২০১৯ এে ে ে ম রে অাংশ গ্রহর্ করে, ি ননীে প্রধ নিন্ত্রী কর্তণক জ েীে স্ব স্থে রসব  

সপ্ত হ-২০১৯ উরব ধরনে মদরন স্টর ে ব্যবস্থ  করে। এে ড় ও মবন মূরল্য ব্ল ে রপ্রস ে ি প , ে েরবটিকস পেীক্ষ সহ প্র ইি েী রহল্থ রকে ে 

মিটরিি এ ব্যবহৃে ঔষধ সেবে হ করে। 

 

মিত্র: জ েীে স্ব স্থে রসব  সপ্ত হ-২০১৯ উৎর্ পরন ঔষধ প্রশ সন অমধদপ্তরেে স্ট । 

 

ঔষি প্রিাসন অধিদপ্তহরর ইহনাহভিন: 

 

ঔষহির ধবরূপ প্রধতধক্রয়া ধরহপাটি বং, নকল ঔষি ও ধনি বাধরত মূহল্যর অধিক মূহল্য ধবক্রহয়র ধবষহয় অনলাইনধভধত্তক অধভহ াগ 

দাধখহলর জন্য িাননীয় প্রিানিন্ত্রীর কা বালহয়র অযাকহসস র্ট ইন রহিিন (এর্টআই) সপ্রাগ্রাহির mn‡hvMxZvq †gvevBj A¨vcm 

ÒDGDA Drug Verification” ˆZix Kiv n‡q‡Q| GB A¨vcwU cvBjwUs Kiv হরেরে|  

GB mdUIq¨vi Gi gva¨‡g RbMY-  

১. নকল ঔষি mbv³ Ki‡Z cvi‡e,  

২. ধনি বাধরত মূহল্যর অধিক মূহল্য Jla ধবক্রহয়র ধবষয়সহ স হকান অধভহ াগ Jla cÖkvmb Awa`ß‡ii wbKU অনলাইহন 

দাধখল Ki‡Z cvi‡e Ges  

৩. ঔষহির ধবরূপ প্রধতধক্রয়া ধরহপাটি বংKi‡Z cvi‡e| 

 
ঔষধ প্রশ সন অমধদপ্তরেে িমবষ্যৎ পমেকেন : 

1. Jla cÖkvmb Awa`ß‡ii 09 wU dvskb‡K Kvh©Kifv‡e m¤úv`b Kivi Rb¨ dvskb Abyhvqx gš¿Yvj‡q †cÖwiZ bZzb 2২৮ Rbej 

সংবধলত cÖ¯ÍvweZ AM©v‡bvMÖvg Aby‡gv`b Kiv‡bv Ges Rbej wb‡qvM Kiv| 
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2. Jla AvBb-1940 I Jla (wbqš¿Y) Aa¨v‡`k-1982 GKxf~Z K‡i Ges cÖ‡qvRbxq Ab¨vb¨ welqvw` AšÍf©z³ K‡i evsjv fvlvq 

GKwU Lmov AvBb cÖYqbc~e©K gš¿Yvj‡q †cÖiY Kiv n‡q‡Q| AvBbwU Aby‡gv`‡bi c`‡ÿc MÖnY Kiv Ges cÖYxZ AvB‡bi AvIZvq 

cÖ‡qvRbxq wewa cÖYqb Kiv| 

3. ‡÷g †mj †_ivwc, wRb †_ivwc, †iv‡evwUK mvR©vwi wPwKrmv weÁv‡b c¨vivWvBg cwieZ©b K‡i‡Q| GRb¨ Jla cÖkvmb Awa`ßi 

KW© eøvW e¨vswKs, ‡÷g †mj †_ivwc, wRb †_ivwc Gi Rb¨ MvBW jvBb cÖYqb I ev Í̄evqb Kiv n‡e| †iv‡evwUK mvR©vwi wWfvBm 

†iwR‡÷ªkb cÖ̀ vb I wbqš¿Y Kiv n‡e| 

4. Awdm‡K ch©vqµ‡g †ccvi‡jm K‡i wWwRUvjvBRW Kiv n‡e|  

5. b¨vkbvj K‡›Uªvj j¨ve‡iUix‡K WHO Gi prequalification AR©b Kiv n‡e| 

6. NCL-Gi AvIZvq Animal House ’̄vcb Ges cixÿv I we‡køl‡Yi h_vh_ e¨e¯’v MÖnY Kiv Ges NCL-†K WHO 

Prequalified Laboratory wn‡m‡e ¯̂xK…wZ AR©b Kiv| 

7. NCL Ges Drug Testing Laboratory-Gi Rb¨ ch©vß dvÛ Gi e¨e¯’v Kiv| 

8. Jla cÖkvmb Awa`ß‡ii gvVch©v‡qi Kg©KvÛ Av‡ivI wbweo I †Rvi`vi Kiv n‡e| zero tolerance principle MÖnY Kiv 

n‡e|  dzW mvwcø‡g›U, bKj †fRvj Jl‡ai weiæ‡× Awfhvb †Rvi`vi Kiv n‡e| 

9. ‡QvU/ gvSvwi/ eo mKj ai‡bi BDbvbx, Avqy‡e©w`K, †nvwgIc¨vw_K I nvievj †gwWwm‡bi wRGgwc KgcøvBÝ wbwðZ Kiv n‡e| 

BDbvbx, Avqy‡e©w`K I nvievj †gwWwm‡bi cÖYxZ †U÷µvB‡Uwiqv gš¿Yvjq KZ…©K Aby‡gv`b I ev Í̄evqb Kiv| 

10. UªvwWkbvj †gwWwm‡bi g~j¨ wba©viY Kiv n‡e| 

11. eøvW I eøvW †cÖvWv± †iwR‡÷ªkb Ges g~j¨ wba©viY Kiv n‡e| 

12. chv©qµ‡g ‡`‡ki mKj wefvMxq, †Rjv I Dc‡Rjv chv©‡qi nvmcvZvj¸‡jv‡Z ADR Focal point wbav©iY Kiv Ges mviv †`ke¨vcx D³ 

Kvh©µg †Rvi`vi Kiv|  

13.  mKj Jla Drcv`b I Avg`vbxKviK cÖwZôvb KZ©„K Zv‡`i evRviRvZK…Z Jl‡ai Adverse Drug Reaction (ADR) wbqwgZ 

gwbUwisc~e©K Jla cÖkvmb Awa`ßi eivei wi‡cvU© †cÖi‡Yi e¨e¯’v wbwðZ Kiv| 

14. chv©qµ‡g mKj wefvMxq I †Rjv chv©‡q Jla cÖkvmb Awa`ß‡ii Awdm feb wbgv©Y Kiv|     

15. Jla cÖkvmb Awa`ß‡ii febwU আটZjv ch©šÍ wbg©vY KvR m¤úbœ Kiv| 

16. সক  ড্র গ   ইরসন্সধ েী ফ রি ণসীরক িরে  ফ রি ণসী ও িরে  রিমেমসন শরপ উন্নীে কে । 
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স্বাস্থ্য প্রগকৌিল অবধদপ্তর (এইিইবে) 

 

 

ক. ভূবর্কাঃ 

স্বাস্থ্য প্রহকৌিল অধিদপ্তর (Health Engineering Department) স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ িন্ত্রণালহয়র 

অিীন ধনজস্ব প্রহকৌিল সংস্থ্া। জনগহণর স্বাস্থ্য সসবা ধনধিতকরহণর লহক্ষয স্বাস্থ্য ও পধরবার পধরকল্পনা অবকাঠাহিা 

ধনি বাণ ও তা  থা থভাহব রক্ষণাহবক্ষহণর িাধ্যহি সব বদা সিল ও উপহ াগী রাখাই হহচ্ছ স্বাস্থ্য প্রহকৌিল অধিদপ্তর 

(এইিইধি) এর মূখ্য উহেশ্য। প্রধতষ্ঠালগ্ন সথহক স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ িন্ত্রণালহয়র ধনহদ বিনা সিাতাহবক সদিব্যাপী 

সকল প্রকার স্বাস্থ্য ও পধরবার পধরকল্পনা অবকাঠাহিা ধনি বাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ, সিরািত ও সংস্কার ইতযাধদ 

কাজ প্রতযাধিত িান অনু ায়ী সম্পাদন কহর জনগহণর স্বাস্থ্যহসবা গ্রহহণ অগ্রণী ভূধিকা পালন কহর  াহচ্ছ। স্বল্প 

সংখ্যক জনবল দ্বারা সব বাধুধনক প্রযুধি ব্যবহার কহর  থাসিহয় অহথ বর সহব বাৎকৃি ব্যবহার ধনধিত কহর প বাপ্ত 

সুধবিাসহ দৃধিনন্দন স্বাস্থ্য অবকাঠাহিা ধনি বাহণ স্বাস্থ্য প্রহকৌিল অধিদপ্তর বি পধরকর। 

 রূপকল্প (Vision): িানসম্মত স্বাস্থ্য অবকাঠাহিা উন্নত স্বাস্থ্যহসবার সহায়ক। 

 অধভলক্ষয (Mission) :  থাসিহয় স্বাস্থ্য ও পধরবার পধরকল্পনা অবকাঠাহিা ধনি বাণ, উন্নীতকরণ এবং ধবদ্যিান 

অবকাঠাহিা সম্প্রসারণসহ িানসম্মত সিরািত ও রক্ষণাহবক্ষণ এর িাধ্যহি স্থ্াপনাসমূহহক উন্নত স্বাস্থ্যহসবা প্রদাহনর 

উপহ াগী রাখা। 

খ. োংেঠবনক কাঠাগর্াঃ স্বাস্থ্য প্রগকৌিল অবধদপ্তগর ববযর্ান বববভন্ন কা মালয় েিবকমত তথ্যাবলী 

ি. নং কা মালগয়র নার্ অবস্থ্ান জনবল 

১. প্রধান কা মালয়  ঢাকা (১টি) ১২২ 

২. তত্ত্বাবধায়ক প্রগকৌিলীর 

কা মালয়  
ঢাকা, িট্রগ্রার্, রাজিাহী, খুলনা, ববরিাল, বেগলে, রংপুর ও র্য়র্নবেংহ (৮টি)  ১১০ 

৩. বনব মাহী প্রগকৌিলী র কা মালয়  ঢাকা বেটি, ঢাকা, র্য়র্নবেংহ, োংোইল, িট্রগ্রার্, কুবর্ো, সনায়াখালী, বেগলে, রাজিাহী, 

বগুড়া, রংপুর, বদনাজপুর, খুলনা,  গিার, ববরিাল, ফবরদপুর, বেরাজেঞ্জ, সোপালেঞ্জ, 

কুবষ্ট্য়া, োজীপুর, নারায়নেঞ্জ, কক্সবাজার, বঝনাইদহ, পটুয়াখালী, বপগরাজপুর, 

র্াদারীপুর, সর্ৌলভীবাজার, কুবড়গ্রার্, সনিগকানা ও বকগিারেঞ্জ ববভাে (৩০টি)। 

৩৭৮ 

৪. েহকারী প্রগকৌিলীর কা মালয়  প্রিােবনক প্রবতটি সজলাগত এবং ঢাকা বেটি-১, ঢাকা বেটি-২ ও ঢাকা বেটি-৩ (৬৭টি)। ৪৩৩ 

 সর্াে কা মালয়ঃ ১০৬টি  ১০৪৩ 

 

 

(ে) ববযর্ান জনবলঃ 

স্বাস্থ্য প্রগকৌিল অবধদপ্তগরর োংেঠবনক কাঠাগর্া অনু ায়ী অনুগর্াবদত জনবল ১০৪৩ জন। বনগম্ন জনবল েংিান্ত 

তথ্যাবলী সদয়া হগলাঃ 

ি. নং পগদর সগ্রে অনুগর্াবদত পগদর েংখ্যা পুরণকৃত পগদর েংখ্যা শুন্য পগদর েংখ্যা 

০১। সগ্রেঃ ২-৯ ১৮৭ ৯৬ ৯১ 

০২। সগ্রেঃ ১০ ৪১৫ ১২৫ ২৯০ 

০৩। সগ্রেঃ ১১-১৬ ২২৪ ১৯১ ২৩৩ 

০৪। সগ্রেঃ ১৮-২০ ২১৭ ১৩৭ ৮০ 

 সর্ােঃ ১০৪৩ ৫৪৯ ৪৯৪ 
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ঘ) কি বসংস্থ্ান- ধনহয়াগ সংক্রাি তথ্যাধদঃ  ৩৭ জন (২০১৮- ২০১৯ অথ ব বছর) সরাসধর ধনহয়াগপ্রাপ্ত/ িলধত দাধয়ত্ব।  

{সহকারী প্রহকৌিলী (পুর) পহদ সরাসধর ধনহয়াগপ্রাপ্ত ২৭ জন, সহকারী প্রহকৌিলী (তধড়ৎ) পহদ সরাসধর ধনহয়াগপ্রাপ্ত ৩জন, এধস্টহিটর 

(তধড়ৎ) পহদ সরাসধর ধনহয়াগপ্রাপ্ত  ০১ জন, অধ স সহায়ক পহদ সরাসধর ধনহয়াগপ্রাপ্ত ০১জন এবং  ১ি সেধণর ০৫ টি পহদ িলধত 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত} 

ঙ. কা মপবরবধ  ও কা মবন্টনঃ 
(i)  কা মপবরবধঃ 

  ওয়াে ম প মায় সেগক সজলা প মাগয় ১০০ িয্যা প মন্ত েকল স্বাস্থ্য ও পবরবার পবরকল্পনা অবকাঠাগর্া/স্থ্াপনা েমূগহর 

বনর্ মাণ, উন্নীতকরণ, েম্প্রোরণ, সর্রার্ত ও েংস্কার কাজ বাস্তবায়গনর দাবয়ত্ব স্বাস্থ্য প্রগকৌিল অবধদপ্তর (এইিইবে) 

এর উপর ন্যস্ত রগয়গে। এোড়া র্ন্ত্রণালগয়র বনগদ মি সর্াতাগবক সজলা হােপাতাল, জাতীয় প মাগয়র হােপাতাল, 

সর্বেগকল কগলজ হােপাতাল, ববগষিাবয়ত হােপাতাল বনর্ মাণ, উন্নীতকরণ, েম্প্রোরণ, সর্রার্ত ও েংস্কার কাজও 

এইিইবে কর্তমক বাস্তবাবয়ত হয়।  

 (ii) কা মবন্টনঃ 
এইিইবে’র কা মপবরবধ অনু ায়ী ওয়াে ম প মাগয় কবর্উবনটি বিবনক বনর্ মাণ, পূণঃবনর্ মাণ, সর্রার্ত ও েংস্কার কাজ; 

ইউবনয়ন প মাগয় ইউবনয়ন স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ সকন্দ্র বনর্ মাণ, পূণঃবনর্ মাণ, আরবে/োব-সেন্টারগক ইউবনয়ন স্বাস্থ্য 

ও পবরবার কল্যাণ সকগন্দ্র উন্নীতকরণ, সর্রার্ত ও েংস্কার কাজ; উপগজলা প মাগয় নবসৃষ্ট্ উপগজলায় নত্যন ৫০ িয্যা 

বববিষ্ট্ উপগজলা স্বাস্থ্য কর্গপ্ল্ক্স বনর্ মাণ, ববযর্ান ১০/২০/৩১ িয্যাবববিষ্ট্ উপগজলা স্বাস্থ্য কর্গপ্ল্ক্স েমূহগক ৫০ 

িয্যায় উন্নীতকরণ, সর্রার্ত ও েংস্কার কাজ; উপগজলা স্বাস্থ্য কর্গপ্ল্ক্স েমূহগক ৫০ িয্যা সেগক ১০০ িয্যায় 

উন্নীতকরণ, সর্রার্ত ও েংস্কার কাজ; ১০ িয্যা বববিষ্ট্ র্া ও বিশু কল্যাণ সকন্দ্র বনর্ মাণ; ১০ িয্যা বববিষ্ট্ হােপাতাল 

বনর্ মাণ; ২০ িয্যা বববিষ্ট্ হােপাতাল বনর্ মাণ; ট্রর্া সেন্টার বনর্ মাণ কাজ; উপগজলা সষ্ট্ার-কার্-অবফে বনর্ মাণ; RPTI, 

RTC, নাগে মে সট্রবনং ইনবষ্ট্টিউে, নাবে মং কগলজ, ইনবষ্ট্টিউে অব সহলে সেকগনালবজ (IHT) বনর্ মাণ, সর্বেগকল 

এযাবেগেন্ট সট্রইনং ইনবষ্ট্টিউে (MATS) বনর্ মাণ; স্বাস্থ্য প্রগকৌিল অবধদপ্তর, স্বাস্থ্য অবধদপ্তর, পবরবার পবরকল্পনা 

অবধদপ্তর, বনগপাে ম, ঔষধ প্রিােন অবধদপ্তর, বেববএইিবে ইতযাবদ প্রবতষ্ঠাগনর প্রধান কা মালয়, ববভাে, সজলা ও 

উপগজলা কা মালয় বনর্ মাণেহ র্ন্ত্রণালয় বনগদ মবিত অন্যান্য কাজ স্বাস্থ্য প্রগকৌিল অবধদপ্তর (এইিইবে) এর উপর ন্যস্ত 

রগয়গে। 

ি.     কর্ মেিাদন, অগ্রেবত এবং কর্ মপবরকল্পনা প্রবতগবদনঃ 
 স্বাস্থ্য প্রগকৌিল অবধদপ্তর কর্তমক কর্ মেিাদন/বাস্তবাবয়ত কাগজর েংবক্ষপ্ত বববরণ বনম্নরূপঃ 
(১)     সিখ োগয়রা খাত্যন সর্বেগকল কগলজ, সর্বেগকল কগলজ হােপাতাল এবং নাবে মং কগলজ স্থ্াপন, সোপালেঞ্জঃ 

ধিধপধপ এর িাধ্যহি সিখ োগয়রা খাত্যন সর্বেগকল কগলজ, সর্বেগকল কগলজ হােপাতাল এবং নাবে মং কগলজ স্থ্াপন, 

সোপালেঞ্জ িীষ মক কাগজর ১১টি প্যাগকগজর কাজ ের্াপ্ত হগয়গে এবং ২৭টি প্যাগকগজর কাজ িলর্ান আগে। 

(২) োতক্ষীরা সর্বেগকল কগলজ ও হােপাতাল স্থ্াপন প্রকল্প, োতক্ষীরাঃ 

ধিধপধপ এর িাধ্যহি োতক্ষীরা সর্বেগকল কগলজ ও হােপাতাল স্থ্াপন িীষ মক প্রকগল্পর ০৩টি প্যাগকগজর কাজ ের্াপ্ত 

হগয়গে এবং ১০টি প্যাগকগজর কাজ িলর্ান আগে। 

(৩) কবর্উবনটি বিবনকঃ 

        ৪ে ম স্বাস্থ্য, জনেংখ্যা ও পুবষ্ট্ সেির সপ্রাগ্রার্ (এইিবপএনএেবপ)  জানুয়ারী ২০১৭-জুন ২০২২ এর আওতায় ১০২৯টি 

কবর্উবনটি বিবনক নত্যন বনর্ মাণ, ২০০০টি কবর্উবনটি বিবনক পুনঃবনর্ মাণ এবং ৫০০টি সর্রার্ত ও নবরুপায়ন কাজ 

অন্তর্ভ মি আগে। তন্মগধ্য ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অে ম বেগর ৩৮০টি কবর্উবনটি বিবনক নত্যন বনর্ মাণ  এবং ৪৫০টি 

কবর্উবনটি বিবনক পুনঃবনর্ মাণ কাজ হাগত সনওয়া হগয়গে।  ার র্গধ্য ১৩৮টি নত্যন বনর্ মাণ এবং ১৩৪টি পুনঃবনর্ মাণ 

কাজ ের্াপ্ত হগয়গে। উি কাগজর আওতায় আগে মবনক মু ি বনরাপদ পাবনর ব্যবস্থ্ােহ বিবনক এর বভতগর ০২টি 

েয়গলে বনর্ মাণ করা হগে। এোড়া প মায়িগর্ সর্রার্ত ও েংস্কার কাগজর আওতায় কবর্উবনটি বিবনক েমূগহ 

আগে মবনক মু ি বনরাপদ পাবন েরবরাহ ও স্যাবনগেিন ব্যবস্থ্ার উন্নয়ন করা হগে।   

(৪) উপগজলা স্বাস্থ্য কর্গপ্ল্ক্সঃ  
োরাগদগি স্বাস্থ্য সেবার র্ান উন্নয়গনর লগক্ষয বতমর্ান েরকার প্রবতটি উপগজলায় উপগজলা স্বাস্থ্য কর্গপ্ল্ক্সগক ৫০ 

িয্যায় উন্নীতকরগণর পবরকল্পনা হাগত বনগয়গে। ইবতর্গধ্য ৩৫৯টি উপগজলায় উপগজলা স্বাস্থ্য কর্গপ্ল্ক্সগক 

১০/২০/৩১ িয্যা হগত ৫০ িয্যায় উন্নীতকরণ কাজ ের্াপ্ত হগয়গে। ৪ে ম স্বাস্থ্য পুবষ্ট্ ও জনেংখ্যা সেির কর্ মসূিী’র 

আওতায় ৫০টি উন্নীতকরগণর কাজ অন্তভূ মি আগে  ার র্গধ্য ৩৪টি কাজ িলর্ান আগে।  
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বতমর্ান েরকার েকল নবসৃষ্ট্ উপগজলায় নত্যন ৫০ িয্যা বববিষ্ট্ উপগজলা স্বাস্থ্য কর্গপ্ল্ক্স বনর্ মাগণর পবরকল্পনা হাগত 

বনগয়গেন। ৪ে ম স্বাস্থ্য পুবষ্ট্ ও জনেংখ্যা সেির কর্ মসূিী’র আওতায় ৮টি কাজ অন্তর্ভিম আগে তগন্মাগধ্য ৫টি ৫০ িয্যা 

বববিষ্ট্ উপগজলা স্বাস্থ্য কর্গপ্ল্ক্স বনর্ মাগণর কাজ িলর্ান রগয়গে। অববিষ্ট্ ৩টি কাজ ভববষ্যত পবরকল্পনায় অন্তভূ মি 

আগে।  

ির্বধ মর্ান জনেংখ্যার স্বাস্থ্য সেবা বনবিতকরগণর লগক্ষয ১৪টি ৫০ িয্যা বববিষ্ট্ উপগজলা স্বাস্থ্য কর্গপ্ল্ক্সগক ১০০ 

িয্যায় উন্নীতকরগণর পবরকল্পনা রগয়গে। ইবতর্গধ্য ১টি উপগজলা স্বাস্থ্য কর্গপ্ল্ক্সগক ৫০ সেগক ১০০ িয্যায় 

উন্নীতকরগণর কাজ ের্াপ্ত হগয়গে এবং ৯টির কাজ িলর্ান রগয়গে এবং অববিষ্ট্ ৪টি কাজ ভববষ্যত পবরকল্পনায় 

অন্তভূ মি আগে।  

অবত পুরাতন জরাজীণ ম এবং ব্যবহার অনুপগ ােী ৩১ িয্যাবববিষ্ট্ হােপাতালগক পুনঃবনর্ মাগণর কাজ ৪ে ম স্বাস্থ্য পুবষ্ট্ 

ও জনেংখ্যা সেির কর্ মসূিী’র আওতায় ১৪টি অন্তর্ভিম আগে তগন্মাগধ্য ৫টি পুনঃবনর্ মাণ কাজ িলর্ান রগয়গে। 

অববিষ্ট্ ৯টি কাজ ভববষ্যত পবরকল্পনায় অন্তভূ মি আগে। 

(৫) ২০ িয্যা বববিষ্ট্ হােপাতাল বনর্ মাণ কাজঃ 

৪ে ম স্বাস্থ্য পুবষ্ট্ ও জনেংখ্যা সেির কর্ মসূিী’র আওতায় ১০টি ২০ িয্যাবববিষ্ট্ হােপাতাল বনর্ মাণ কাজ অন্তর্ভিম আগে 

তগন্মাগধ্য ৫টি ২০ িয্যা বববিষ্ট্ হােপাতাল বনর্ মাগণর কাজ িলর্ান রগয়গে। অববিষ্ট্ ৫টি কাজ ভববষ্যত পবরকল্পনায় 

অন্তভূ মি আগে।  

(৬) ট্রর্া সেন্টার বনর্ মাণ কাজঃ 

৪ে ম স্বাস্থ্য পুবষ্ট্ ও জনেংখ্যা সেির কর্ মসূিী’র আওতায় ৫টি ট্রর্া সেন্টার বনর্ মাণ কাজ অন্তর্ভিম আগে তগন্মাগধ্য ৪টি 

ট্রর্া সেন্টার বনর্ মাগণর কাজ িলর্ান রগয়গে। অববিষ্ট্ ১টি কাজ ভববষ্যত পবরকল্পনায় অন্তভূ মি আগে।  

     (৭) ববভােীয় পবরিালক স্বাস্থ্য ও বেবভল োজমন অবফে বনর্ মাণঃ 

বেগলে ববভােীয় পবরিালক স্বাস্থ্য এবং বেবভল োজমন অবফে বনর্ মাণ কাজ ইগতার্গধ্য ের্াপ্ত হগয়গে এবং িিগ্রার্ ও 

রংপুর ববভােীয় পবরিালক স্বাস্থ্য এবং বেবভল োজমন অবফে বনর্ মাণ কাজ িলর্ান আগে,  ার েড় অগ্রেবত ৪৯%। 

পাবনা, কুবর্ো এর বেবভল োজমন অবফে বনর্ মাণ কাজ ইগতার্গধ্য ের্াপ্ত হগয়গে। ঢাকা, রাজিাহী ও রাঙ্গার্টি 

বেবভল োজমন অবফে বনর্ মাণ কাজ ৪ে ম স্বাস্থ্য পুবষ্ট্ ও জনেংখ্যা সেির কর্ মসূিী’র আওতায় অন্তভূ মি আগে,  া 

প মায়িগর্ দ্রুত বাস্তবায়ন করা হগব।  

    (৮) উপগজলা স্বাস্থ্য ও পবরবার পবরকল্পনা কর্ মকতমার অবফে বনর্ মাণঃ 

 উপগজলা স্বাস্থ্য পবরবার  পবরকল্পনা কর্ মকতমার অবফে বনর্ মাণ কাজ  ০৭টি ৪ে ম স্বাস্থ্য পুবষ্ট্ ও জনেংখ্যা সেির      

কর্ মসূিী’র আওতায় অন্তভূ মি আগে,  ার র্গধ্য র্াবনকেঞ্জ সজলার েদর উপগজলা স্বাস্থ্য পবরবার  পবরকল্পনা 

কর্ মকতমার অবফে বনর্ মাণ কাগজর দরপি আহবান করা হগয়গে।   

(৯) বরর্গেবলং এন্ড বরগনাগভিন অব আরবে/ইউবনয়ন োব সেন্টারঃ 
 

আরধি/ইউধনয়ন সাব সসন্টার ধনি বাণ ২৬টি কাজ ৪ে ম স্বাস্থ্য পুবষ্ট্ ও জনেংখ্যা সেির কর্ মসূিী’র আওতায় অন্তভূ মি 

আগে  ার র্গধ্য ০৯টি কাজ ইগতার্গধ্য ের্াপ্ত হগয়গে এবং অববিষ্ট্ ১৭টি কাজ ভববষ্যত পবরকল্পনায় অন্তভূ মি আগে।  

 

(Q) ¯v̂¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii gva¨‡g 2018-2019 A_© eQ‡i mgvßK…Z Kv‡Ri ZvwjKv  (Ryb 2019 ch©šÍ)t 

 

cÖKí-1 t DPP Gi gva¨‡g mvZÿxiv 250 kh¨vi †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj wbg©vY KvR (3wU c¨v‡KR) t 

µwgK bs  Kv‡Ri weeiY 

01. KÝUªvKkb Ae evDÛvix Iqvj, †gBb‡MBU I †MBU nvDR, mve-‡gBb †MBU I †MBU nvDR (2wU) Ges 

†eKBqvW© †MBU Ae mvZÿxiv †gwW‡Kj K‡jR I nmwcUvj|  

02. 2 Zjv (1800 etdzt) wcÖwÝcvj Ges cwiPvj‡Ki †Kvqv©Uvi wbg©vY| 

03. 3 Zjv wewkó jwÛª cøv›U wbg©vY| 

 

cÖKí- 2 t Dc‡Rjv ¯^v¯’̈  Kg‡cø·‡K 10 n‡Z 50 kh¨vq DbœxZKiY t 

µwgK 

bs 

‡Rjv Dc‡Rjv 

01. ev›`ievb iægv 
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cÖKí-3 t Dc‡Rjv ¯^v¯’̈  Kg‡cø·‡K 31-50 kh¨vq DbœxZKiY KvR t 

 

µwgK 

bs 

‡Rjv Dc‡Rjv 

01. w`bvRcyi ‡NvovNvU 

02. iv½vgvwU ivR¯’vjx 

03. iv½vgvwU KvßvB 

 

cÖKí-4 t Dc‡Rjv ¯^v¯’̈  Kg‡cø·‡K 50 n‡Z 100 kh¨vq DbœxZKiY KvR t 

µwgK bs Kv‡Ri weeiY 

01 gaycyi Dc‡Rjv ¯̂v¯’̈  Kg‡cø·, Uv½vBj †Rjv| 

 

cÖKí-5 t Dc‡Rjv ¯^v¯’̈  Kg‡cø· Gi wig‡Wwjs, beiæcvqb I ‡givgZ KvR KvR t 

µwgK bs Kv‡Ri weeiY 

01 KvjvB, RqcyinvU †Rjv 

 

cÖKí-06 t GBPBwW mv‡K©j I wefvMxq Awdm wbgv©Y/ewa©ZKiY KvR t 

µwgK bs Kv‡Ri weeiY 

01 GBPBwW mv‡K ©j I wefvMxq Awdm wbgv©Y KvR, PÆMÖvg †Rjv 

02 GBPBwW mv‡K©j I wefvMxq Awdm ewa©ZKiY KvR, wm‡jU †Rjv 
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cÖKí-07 t KwgDwbwU wK¬wbK wbg©vY/cybtwbg©vY/ms¯‹vi KvR 

ক্রধিক নং কাহজর নাি সংখ্যা 

০১. ধজওধব বাহজহটর আওতায় কধিউধনটি ধিধনক ধনি বাণ করা হহয়হছ ১০২টি 

০২. ধজওধব বাহজহটর আওতায় পুরাতন কধিউধনটি ধিধনক পুন:ধনি বাণ কাজ করা হহয়হছ ১৩৪টি 

০৩. ওধপ এর আওতায় কধিউধনটি ধিধনহকর সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হহয়হছ 870টি 

 

cÖKí-08 t wewfbœ ¯v̂¯’¨ ’̄vcbvi m¤úªmviY, beiæcvqb I Amgvß KvR mgvßKiY KvR t 

µwgK 

bs 

Kv‡Ri bvg 

01. ‡gŠjfxevRvi †Rjvi Ryix Dc‡Rjv ¯v̂ ’̄¨ Kg‡cø‡· 1250 eM©dzU 5 Zjv dvD‡Ûk‡b 4 Zjv wewkó 4 BDwbU 

Kbmvj‡U›U †Kvqv©Uvi wbgv©Y KvR| 

02. ‡gŠjfxevRvi †Rjvi Ryix Dc‡Rjv ¯v̂ ’̄¨ Kg‡cø‡· 1000 eM©dzU 5 Zjv dvD‡Ûk‡b 4 Zjv wewkó 8 BDwbU 

Kbmvj‡U›U †Kvqv©Uvi wbgv ©Y KvR| 

03. Kzwgjøv †Rjvi `vD`Kvw›` Dc‡Rjv ¯v̂ ’̄¨ Kg‡cø‡· mwjW I‡qó wWm‡cvRvj Bbwm‡b‡iUi mn wPg‡b wbgv©Y 

KvR 

04. ‡bvqvLvjx †Rjvi KweinvU Dc‡Rjv ¯v̂ ’̄¨ Kg‡cø‡· 1250 eM©dzU 5 Zjv dvD‡Ûk‡b Avi Gg I †Kvqv©Uvi 

wbgv©Y KvR| 

05. ‡bvqvLvjx †Rjvi KweinvU Dc‡Rjv ¯^v¯’̈  Kg‡cø‡·  5 Zjv dvD‡Ûk‡b 3Zjv wewkó 10 BDwbU Kbmvj‡U›U 

Ges Gg I †Kvqv©Uvi wbgv©Y KvR| 

06. XvKvi gnvLvjx ’̄ †nj_ fe‡b G·‡mm Kb‡Uªvj wm‡÷g(wWwRUvj wmwKDwiwU) ¯’vcb I Ab¨vb¨ miÄvgvw` 

mieivn KvR 

 
(ঠ) ভধবষ্যৎ পধরকল্পনাঃ 

অপাগরিনাল প্ল্যানভূি কাজঃ ৪ে ম স্বাস্থ্য, পুবষ্ট্ ও জনেংখ্যা সেির কর্ মসূিী’র অন্তভূ মি বফবজকযাল ফযাবেবলটিজ সেগভলপগর্ন্ট 

(বপএফবে) ওবপ’র আওতায় জানুয়াবর ২০১৭ সেগক জুন ২০২২ প মন্ত সর্য়াগদ সদিব্যাবপ বববভন্ন স্বাস্থ্য ও পবরবার পবরকল্পনা 

অবকাঠাগর্া বনর্ মাণ, উন্নীতকরণ, নবরূপায়ন, সর্রার্ত ও েংস্কার কাগজর জন্য েব মগর্াে ১১৬৭৬২৬.০১ লক্ষ োকা উন্নয়ন 

কর্ মপবরকল্পনা প্রনয়ন করা হগয়গে। এর র্গধ্য স্বাস্থ্য প্রগকৌিল অবধদপ্তর (এইিইবে) কর্তমক ৫৯৯৬৪৯.৯৪ লক্ষ োকার কাজ বাস্তবাবয়ত 

হগব। উি পবরকল্পনায় অন্তভূ মি প্রধান প্রধান কাজেমূহ বনম্নরূপঃ 

ক্র. 

নং 

কাহজর নাি িলিান কাহজর 

সংখ্যা 

ভধবষ্যত 

পধরকল্পনা 

িিব্য 

১ কবর্উবনটি বিবনক বনর্ মাণ কাজ       ২৪২ ৬৮৫  

২ কবর্উবনটি বিবনক পূণ:বনর্ মাণ কাজ ৩১৬ ১৫৫০  

৩ ২০ িয্যা ধবধিি হাসপাতল ৫ ৫  

৪ ট্রিা সসন্টার ধনি বাণ কাজ ৪ ১  

৫ ৩১ িয্যা বববিষ্ট্ হােপাতাল ১ -  

৬ ৫০ িয্যা ধবধিি উপগজলা স্বাস্থ্য কর্গপ্ল্ক্স বনর্ মাণ কাজ ৫ ৩  

৭ ৩১-৫০ িয্যা বববিষ্ট্ উপগজলা স্বাস্থ্য কর্গপ্ল্ক্স বনর্ মাণ কাজ ৩৪ ৭  

৮ ৫০-১০০ িয্যা ধবধিি উপগজলা স্বাস্থ্য কর্গপ্ল্ক্স বনর্ মাণ কাজ ১০ ৪  

৯ ১০০ িয্যা বববিষ্ট্ বিশু হােপাতাল ১ ১  

১০ বক্ষয ব্যাবধ হােপাতাল - ২  

১১ বেবভল োজমন অবফে বনর্ মাণ কাজ -      ৩  

১২ উপগজলা স্বাস্থ্য ও পবরবার পবরকল্পনা কর্ মর্তমার অবফে বনর্ মাণ কাজ ০ ১  

১৩ আরবে/ইউবনয়ন োব সেন্টার বনর্ মাণ কাজ ৩ ২  



160 

 

ক্র. 

নং 

কাহজর নাি িলিান কাহজর 

সংখ্যা 

ভধবষ্যত 

পধরকল্পনা 

িিব্য 

১৪ এইিইধি প্রিান ক বালহয়র ভবন ধনি বাণ - ১  

১৫ স্বাস্থ্য ভবহনর ঊর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কাজ - ১  

১৬ বনগপাে ম ভবন বনর্ মাণ কাজ - ১  

১৭ ধসধবএইিধস ভবন ধনি বাণ কাজ - ১  

১৮ আইধপএইিএন ভবন ধনি বাণ কাজ - ১  

 
 উপেংহারঃ 

স্বাস্থ্য প্রগকৌিল অবধদপ্তর স্বল্প েংখ্যক জনবগলর র্াধ্যগর্ বনরলে পবরশ্রর্ কগর সদগির স্বাস্থ্য ও পবরবার পবরকল্পনা অবকাঠাগর্ার 

বনর্ মাণ, উন্নীতকরণ, সর্রার্ত ও েংস্কার কাজ বাস্তবায়ন কগর  াগে। সদগির আপার্র জনোধারগনর স্বাস্থ্য সেবার র্ান বৃবদ্ধর োগে 

োগে এইিইবে’র কর্ মপবরবধ প্রবতবনয়ত বৃবদ্ধ পাগে। এইিইবে’র কা মক্ষর্তা, েবতিীলতা বৃবদ্ধর লগক্ষয অববলগম্ব এইিইবে’র 

েম্প্রোরণ কগর জনবল বৃবদ্ধ করা অপবরহা ম। প্রিােবনক ও োংেঠবনক কর্ মক্ষর্তা বৃবদ্ধ কগর স্বাস্থ্য প্রগকৌিল অবধদপ্তর সদগির 

আপার্র জনোধারগনর কাগে স্বাস্থ্য সেবা সপৌৌঁগে বদগয় বেবজোল বাংলাগদি েঠগন কা মকবর ভূবর্কা পালন করগব। 
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নাবে মং ও বর্েওয়াইফাবর অবধদপ্তর, ঢাকা। 

 

ভূবর্কাঃ ববে ব্যাপী নাবে মং ও বর্েওয়াইফাবর একটি ের্াদৃত এবং র্হান সপিা বহগেগব স্বীকৃত  া স্বাস্থ্যগেবার একটি  অপবরহায্যম 

অংি। বাংলাগদগি নাবে মং সপিার  ািা বব্রটিি- ইবন্ডয়া হগত শুরু হগলও ইহার প্রাবতষ্ঠাবনক রুপ পায় ১৯৮৭ োগল। বাংলাগদগির নাবে মং 

ব্যবস্থ্াপনা ও োবব মক উন্নয়গনর লগক্ষয স্বাস্থ্য ও পবরবার  কল্যাণ র্ন্ত্রণালগয়র বনয়ন্ত্রনাধীন একটি েংযুি দপ্তর বহগেগব ১৯৭৭ োগল "গেবা 

পবরদপ্তর" েঠিত হগয়বেল। র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী জনগনিী ও র্ানবতার জননী সিখ হাবেনার আন্তবরক েহগ াবেতায় এবং র্াননীয় র্ন্ত্রী 

জনাব সর্াঃ নাবের্, এর্,বপ,স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণালয় র্গহাদগয়র অিান্ত প্রগিষ্ট্ায় ১৬ নগভম্বর, ২০১৬ তৎকালীন সেবা 

পবরদপ্তরগক স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণালগয়র একটি েংযুি দপ্তর বহগেগব নাবে মং ও বর্েওয়াইফাবর অবধদপ্তগর উন্নীত করা হগয়গে। 

সেবা পবরদপ্তর (কর্ মিারী) বনগয়াে বববধর্ালা, ২০১৬ বাংলাগদি সেগজগে প্রকাবিত হগয়গে। বাংলাগদি নাবে মং কাউবসল সক বাংলাগদি নাবে মং ও 

বর্েওয়াইফাবর কাউবসগল উন্নীত করা হগয়গে এবং বাংলাগদি নাবে মং ও বর্েওয়াইফাবর কাউবসল এযাি, ২০১৬ জাতীয় েংেদ কর্তমক অনুগর্াবদত 

হগয়গে।  

নাবে মং বিক্ষা ও োবভ মে কা মির্গক অবধকতর িবিিালী ও েবতিীল করার লগক্ষয অি দপ্তরটিগক অবধদপ্তগর উন্নীত করার পািাপাবি 

পদসৃজগনর র্াধ্যগর্  নাবে মং ও বর্েওয়াইফাবর অবধদপ্তগরর জন্য র্হাপবরিালক ও অবতবরি র্হাপবরিালকেহ ১৬ (গষাল) কযাোেবরর 

সর্াে ৭৭ (োতাত্তর) টি নত্যন পদ সৃজনকরা হগয়গে। র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী সিখ হাবেনা এর প্রবতশ্রুবত সর্াতাগবক ৩০০০ (বতন হাজার) 

বর্েওয়াইফ পদ সৃজন করা হগয়গে। বতমর্াগন সদগির েকল স্বাস্থ্যগেবা ও নাবে মং বিক্ষা প্রবতষ্ঠাগন প্রায় ৩২,৫৪৭+ (ববিি হাজার পাি 

িত োতিবেি জন) নাে ম,  ১১৪৯ জন বর্েওয়াইফ  ও ৮৭৬ জন নন-নাবে মং কর্ মকতমা ও কর্ মািাবর েরকাবর িাকুবরগত বনগয়াবজত  

আগেন। সদগির ৩৮টি েরকাবর নাবে মং বিক্ষা প্রবতষ্ঠাগন ৯৭৫ (নয়িত পঁিাত্তরটি আেগন ৩ বের সর্য়াবদ বেগপ্ল্ার্া ইন বর্েওয়াইফাবর 

সকাে ম িালু করা হগয়গে। ইউএনএফবপএ কর্তমক ৩১ (একবিি) জন বিক্ষােী বনগয় োলারনা ইউবনভাবে মটি, সুইগেন বভবত্তক Sexual 

and Reproductive Health & Rights (SRHR) ববষগয় ওগয়ব সবজে র্াোে ম অন বর্েওয়াইফাবর সকাে ম িালু করা হগয়গে।  

এ াবৎ সর্াে ৬০ (ষাে)জন  র্াোে ম সকাে ম েিন্ন কগরগে এবং ৬০ (ষাে) জন িলর্ান আগে। ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯  বিক্ষা বগষ ম দুই 

জন কগর সর্াে িার জন বর্েওয়াইফে ফযাকাবিগক ওগয়ব-সবজে বপএইিবে সকাগে ম  অধ্যয়ন  করগেন। নাবে মং ও বর্েওয়াইফাবর 

এডুগকিন এযান্ড োবভ মগেে (গনর্ে) অপাগরিনাল প্ল্াগনর আওতায় ১৬ জন নাে ম োইল্যান্ড, র্ালগয়বিয়া ও দবক্ষণ সকাবরয়া সেগক বববভন্ন 

ববষগয় বপএইিবে েিন্ন কগর বনয়ানার (জাতীয় নাে মং উচ্চ বিক্ষা ও েগবষণা প্রবতষ্ঠান ) ও সদগির বববভন্ন নাবে মং বিক্ষা প্রবতষ্ঠাগন কাজ 

করগেন। এ োড়াও, ২০১৮-২০১৯ অে ম বেগর ১৪০ জন বেবনয়র োফ নাে মগক ৬টি ববগিষ ববষগয়র  উপর (ICU/CCU, 

Respiratory Nursing, Pediatric Nursing, Geriatric Nursing, Oncology োইল্যান্ড ও ইগন্দাগনবিয়া সেগক 

প্রবিক্ষণ সদয়া হগয়গে।    

বভিনঃ দক্ষ ও প্রবিবক্ষত নাবে মং জনবল দতবর ও পদায়গনর র্াধ্যগর্ সদগির স্বাস্থ্য সেবা বনবিত করগত এবং সুস্থ্ জাবত েঠগন নাবে মং ও 

বর্েওয়াইফাবর বিক্ষা ও সেবার র্ান বজায় সরগখ  েরকারগক েব মাত্মক েহগ াবেতা করা।  

বর্িনঃ স্বাস্থ্য সেবার র্াগনান্নয়গনর লগক্ষয েরকার  কর্তমক গৃহীত পবরকল্পনা ও নীবতর্ালা প্রণয়গন নাবে মং ববষয়ক পরার্ি ম ও েহগ াবেতা 

প্রদান ও এর বাস্তবায়ন বনবিত করা।  নাবে মং ববষয়ক বববভন্ন নীবতর্ালা, সকৌিলপি ও বনগয়ােবববধেহ  অন্যান্য বববধর্ালা প্রনয়ন ও 

বাস্তবায়ন বনবিত করা। েগব মাপবর, নাবে মং ও   বর্েওয়াইফাবর সপিার  উন্নয়গনর র্াধ্যগর্ েবার জন্য  গুনেত র্ানেিন্ন নাবে মং ও 

বর্েওয়াইফাবর বিক্ষা ও সেবা বনবিত করা। অন্যান্য গুরুত্বপূণ ম ববষয়গুগলা হগে-  

• পদসৃজন প্রস্তাবনা- ববযর্ান বববধববধান অনুেরগন জনপ্রিােন, অে মর্ন্ত্রণালয় ও অে ম ববভাগের েম্মবতিগর্ প্রস্তাববত পগদর 

সবতন সস্কল অে মববভাগের বাস্তবায়ন অনুববভাে হগত  ািাই করা হয়।প্রিােবনক উন্নয়ন েংিান্ত েবিব কবর্টির সুপাবরগির 

বভবত্তগত স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ র্ন্তণালগয় পদসৃজগনর প্রস্তাব সপ্ররণ করা হগয় োগক।  

• পদ স্থ্ায়ীকরণ প্রস্তাবনা- ববযর্ান বববধববধান অনুেরগন স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণালগয় পদসৃজগনর  প্রস্তাব সপ্ররণ করা 

হগয় োগক।  

• বনগয়াে ও পগদান্নবত প্রস্তাবনা-প্রণীত সগ্রগেিন তবলকা হগত ির্ানুোগর ববযর্ান বববধববধান অনুেরগন বনগয়াে ও পগদান্নবত, 

প্রগয়াজনীয় বিক্ষােত স াগ্যতা, ৫ বৎেগরর এবেআর ও েগন্তাষজনক িাকুরীর প্রতযায়ণপি ও প্রগয়াজনীয় তথ্যেহ  অনুগর্াদগনর 

জন্য েংবেে র্ন্ত্রণালগয় সপ্ররণ করা।  
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• বাবষ মক বাগজে প্রণয়ন ও ের্স্ত আবে মক কা মির্ রক্ষণাগবক্ষণ করা।  বাবষ মক উন্নয়ন কর্ মসূবি ও েংগিাবধত বাবষ মক  উন্নয়ন 

কর্ মসূবি প্রণয়ন।  

• নাবে মং ও বর্েওয়াইফাবর অবধদপ্তগরর আওতাধীন বেবনয়র োফ নাে ম বনগয়াগের জন্য বাংলাগদি েরকারী কর্ মকবর্িন কর্তমক 

বলবখত ও সর্ৌবখক পরীক্ষায় উত্তীণ ম ও সুপাবরিকৃত সরবজোে ম নাে ম ও বর্েওয়াইফগদরগক সদগির বববভন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রবতষ্ঠাগন 

বনগয়াগের / পদায়গনর জন্য েংবেে র্ন্ত্রণালগয় সপ্ররণ করা হয়।  
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     োংেঠবনক অবকাঠাগর্াঃ  
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ববযর্ান জনবলঃ  

bvwm©s I wgWIqvBdvwi Awa`ß‡ii RyjvB,2018 ch©šÍ  জনবগলর Zvwjকাঃ    
 

িবর্ক 

নং  

পগদর নার্  সগ্রে  অনুগর্াবদত পদ  পূরণকৃত পদ  শূন্য পদ  

১ gnvcwiPvjK ৩ ১ ১ ০ 

২ AwZwi³ gnvcwiPvjK ৪ ১ ০ ১ 

৩ cwiPvjK ৪ ৩ ৩ ০ 

৪ Dc-cwiPvjK ৬ ৬ ৬ ০ 

৫ mnKvix cwiPvjK ৯ ১০ ১০ ০ 

৬ mnKvix cwiPvjK(bvwm©s) (wefvMxq) ৯ ৭ ৭ ০ 

৭ ‡mev ZZ¡veavaqK ৭৯ ৬৩ ৪৭ ১৬ 

৮ Dc-‡mev ZZ¡veavqK ৯ ৬৯ ৬৪ ৫ 

৯ wWw÷K cvewjK †nj_ bvm© ৯ ৬৪ ৫৭ ৭ 

 সর্াে=  ২২৪ ১৯৫ ২৯ 

 wØZxq †kÖYx     

১০ bvwm©s mycvifvBRvi ১০ ১০৭৪ ৭১০ ৩৬৪ 

১১ wmwbqi óvd bvm© ১০ ২৯,৮১০ ২৭ ,২৬০  ২,৫৫০ 

১২ óvd bvm© ১০ ২,০০০ ১,৭৯৫ ২০৫ 

১৩ cvewjK †nj&_ bvm©  ১০ ৪ ৪ ০ 

১৪ wgWIqvBd ১০ ২৯৯৬ ১৭৪১ ১২৫৫ 

১৫ cwimsL¨vbwe` ১০ ১ ১ ০ 

১৬ cÖkvmwbK Kg©KZ©v ১১ /১২  ২ ২ ০ 

১৭ wnmve iÿY Kg©KZ©v ১২ ১ ১ ০ 

 সর্াে=  ৩৫,৮৮৮ ৩১ ,৫১৪  ৪৩৭৪ 

 3q †kÖYx     

১৯ mvuUwjwcKvi/‡ó‡bvMÖvdvi  ১৩ ২ ০ ২ 

২০ mvuUgy`ªvÿwiK/সেগনা োইবপে ১৪ ৩ ২ ১ 

২১ D”Pgvb mnKvix ১৪ ১৩ ১০ ৩ 

২২ wnmve iÿK ১৪ ১ ১ ০ 

২৩ mnKvix bvm© ১৫ ৪৮৭ ৪৮৭ ববলুপ্ত 

২৪ Mvox PvjK ১৫/১৬ ৩ ৩ ০ 

২৫ mnKvix wnmve iÿK ১৫ ১ ০ ১ 

২৬ WvUv Gw›Uª Acv‡iUi (Awa`ßi-01) ১৬ ১ ০ ১ 

২৭ K¨vwkqvi ১৬ ১ ১ ০ 

২৮ Awdm mnKvix Kvg Kw¤úDUvi gy`&ªvÿwiK  ১৬ ২৫ ১২ ১৩ 

২৯ ‡óvi wKcvi ১৬ ১ ১ ০ 

 ‡gvU=  ৫৩৮ ৫১৭ ২১                                        

 4_© †kÖYx     
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২৯ Wzwcø‡KwUs †gwkb Acv‡iUi ১৮ ১ ১ ০ 

৩০ `ßix ১৯ ১ ১ ০ 

৩১ Awdm mnvqK (GgGjGmGm) ২০ ১৫ ১৫ ০ 

৩২ bvBUMvW©/wbivcËv cÖnix ২০ ৪ ৪ ০ 

৩৩ myBcvi/cwi”QbœZvKg©x ২০ ২ ২ ০ 

 ‡gvU=  ২৩ ২৩ ০ 

 

wet `ª: 3q I 4_© †kÖYxi Kg©Pvix wb‡qv‡Mi QvocÎ cÖ`v‡bi Rb¨ ¯v̂ ’̄¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvj‡qi ¯^v¯’̈  †mev wefv‡M Bs 

29.07.2018 Zvwi‡L bs -wWwRGbGg/kv-2/3B-2/11/334 msL¨K ¯§viK Øviv †cÖiY Kiv n‡q‡Q| 
 

কর্ মেংস্থ্ান ও বনগয়াে েংিান্ত তথ্যাবদঃ  

 

বেবনয়র োফ নাে ম পগদ বববপএেবে কর্তমক বনগয়াগের জন্য প্রস্তাব সপ্ররণঃ  

স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণালগয়র আওতাধীন নাবে মং ও বর্েওয়াইফাবর অবধদপ্তগরর অধীগন ২৫৫০টি “ বেবনয়র োফ নাে ম এর শূন্য পদ 

পূরগণর  লগক্ষয বববপএে বে’র বনধ মাবরত বরকুইবজিন ফর্ ম, পদ ববন্যাে ও সিকবলে  ো েভাগব পূরণ কগর েবিব, স্বাস্থ্যগেবা ববভাে,  স্বাস্থ্য 

ও পবরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণালগয় সপ্ররণ করা  হগয়গে।  

 

বর্েওয়াইফ পগদ বববপএেবে কর্তমক বনগয়াগের জন্য প্রস্তাব সপ্ররণ:  

স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণালগয়র আওতাধীন নাবে মং ও বর্েওয়াইফাবর অবধদপ্তগরর অধীগন ১৮৪৭টি বর্েওয়াইফ এর শূন্যপদ  পূরগণর  

লগক্ষয বববপএে বে’র বনধ মাবরত বরকুইবজিন ফর্ ম, পদ ববন্যাে ও সিকবলে  ো েভাগব পূরণ কগর েবিব, স্বাস্থ্যগেবা ববভাে,  স্বাস্থ্য ও 

পবরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণালগয় সপ্ররণ করা  হগয়গে। 

 

৩য় ও ৪ে ম সশ্রবণর পদ পূরগণর োড়পি প্রদান:  

স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণালগয়র আওতাধীন নাবে মং ও বর্েওয়াইফাবর অবধদপ্তগরর আওতাধীন ৩য় ও ৪ে ম সশ্রবণর পদ পূরগণর জন্য ৩য় 

সশ্রবণর নন-নাবে মং ১০৭ টি ও ৪ে ম সশ্রবণর  নন- নাবে মং ১২১ টি েব মগর্াে ২২৮টি েরােবর বনগয়াগের জন্য োড়পি প্রদান করা হয়। ৩য় সশ্রবণর 

পগদর র্গধ্য পগদান্নবতগ াগ্য ৬৫ টি পগদর প্রস্তাব সপ্ররণ করা হয়।   

 

২০১৮-১৯ অে মবেগর সম্পাধদত উহেখহ াগ্য কা বাবলী/সা ল্য 

• বপএেবে’র সুপাবরিিগর্ ২ টি ব্যাগি ২৬০ জন বেবনয়র নাবে মং কর্ মকতমাগক ৫ টি কযাোেবরগত (েহকারী পবরিালক, প্রভাষক, 

নাবে মং সুপাবরগন্টগন্ডন্ট, সেপুটি নাবে মং সুপাবরগন্টগন্ডন্ট ও বেেবট্রি পাববলক সহলে নাে ম) পগদান্নবত প্রদান কগর বববভন্ন নাবে মং বিক্ষা 

প্রবতষ্ঠান ও সেবা প্রবতষ্ঠাগন পদায়ন করা হগয়গে।   

• অপাগরিন প্ল্াগনর আওতায় ২০১৬ ও ২০১৮ োগল বনগয়ােপ্রাপ্ত ৪,৬৫০ জন (বেবজএনএর্ ও বনগপাে ম) বেবনয়র োফ  নাে মগক 

অবরগয়গন্টিন প্রবিক্ষণ প্রদান করা হগয়গে।  

• সলাবাল এযাগফয়ারে কানাো’র েহায়তায় িলবত বেগরর সর্ র্াগে নাবে মং ও বর্েওয়াইফাবর ৫ টি বিক্ষা প্রবতষ্ঠানগক Center 

of Excellence বহগেগব  প্রবতবষ্ঠত করা হগয়গে। প্রবতেহানগুগলার নার্- নাবে মং ইনবেটিউেঃ খুলনা, কুবর্ো, োংোইল, 

বগুড়া (ঠাকুরোঁও) 

• ১৪০ জন বেবনয়র োফ নাে মগক োইল্যান্ড ও ইগন্দাগনবিয়া সেগক ৬ টি ববষগয় প্রবিক্ষণ প্রদান করা হগয়গে।  

• নাবে মং ও বর্েওয়াইফাবর অবধদপ্তগরর কর্ মকতমা / কর্ মিাবরগদর প্রণীত খেড়া কা মপবরবধ র্ন্ত্রণালয় কর্তমক অনুগর্াবদত হগয়গে। এ 

ব্যাপাগর পরববতম কািমর্ েিন্ন করার লগক্ষয বনগদ মিিগর্ অনুর্বত সদয়া হগয়গে।  
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িলর্ান কা মির্ঃ  

• নাবে মং ও বর্েওয়াইফাবর অবধদপ্তগরর ববযর্ান ও প্রস্তাববত জনবল অবকাঠাগর্ার খেড়া প্রণয়গনর কাজ খুব িীঘ্রই েিন্ন করা 

হগব। 

• ষাণ্মাবেক বনউজ সলোর ও বাবষ মক প্রবতগবদন প্রস্তুবত িলগে। 

• অপাগরিনাল অলাগনর আওতায় Gerontological Nursing Module এর খেড়া প্রস্তুবত েিন্ন হগয়গে।  

 

ের্াপ্ত প্রকগল্পর তাবলকাঃ  

১।  “এক্সপানিন এযান্ড সকায়াবলটি ইম্প্রভগর্ন্ট অব নাবে মং এডুগকিন” িীে মক প্রকল্পটির সর্য়াদ জুন ২০১৯ এ ের্াপ্ত হগয়গে। বনর্ মাণ কাজ 

৯৫% েিন্ন হগয়গে। অববিষ্ট্ ৫% কাজ সিে হওয়ার পগে।  

 বনব মাহী েংস্থ্াঃ র্হাপবরিালক  ,নাবে মং ও বর্েওয়াইফাবর অবধদপ্তর ,র্ন্ত্রণালয়ঢাকা। স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ  ,বালয়ি েবিবাংলাগদ ,ঢাকা।  

• সিগরবাংলা নের, ঢাকা ৯তলা বববিষ্ট্ একাগেবর্ক কার্ প্রিােবনক ভবন বনর্ মাণ সিগষ হস্তান্তর কগর সেখাগন ৪ বের সর্য়াবদ ববএেবে 

নাবে মং সকাে ম িালু করা হগয়গে। একই োগে ০৯ তলা বববিষ্ট্ োিী সহাগেল বনর্ মাণ সিগে হস্তান্তর করা হগয়গে এবং  বতমর্াগন উি 

সকাগে মর োি/ োিীরা সহাগেগল অবস্থ্ান করগে।   

• র্হাখালী  ,ঢাকা বিক্ষােীগদর জন্য ৬ তলা বববিষ্ট্ ২০০ বেগের একটি সহাগেল এবং ৬ তলা বববিষ্ট্ ২৪ ইউবনগের একটি টিিাে ম 

সকায়াে মার বনর্ মাণ কাজ ৯৫% েিন্ন হগয়গে। অববিষ্ট্ ৫% কাজ খুব িীঘ্রই েিন্ন করা হগব এই র্গর্ ম বনব মাহী  প্রগকৌিলী সূগি জানা 

বেগয়গে।   

•  বফবজকযাল সফবেবলটিজ সেগভলপগর্ন্ট িীে মক প্রকগল্পর আওতায় ২০১৫-১৬ অে মবেগর র্হাখালী, ঢাকায় নাবে মং ও ২০ তলা বববিষ্ট্ 

নাবে মং ও বর্েওয়াইফাবর ভবন বনর্ মাগণর কাজ শুরু হগয়গে। ১০ তলার কাজ সিষ হগয়গে, বতমর্াগন  বফবনবিংগয়র কাজ িলগে, খুব 

িীঘ্রই  ো ে কর্তমপগক্ষর বনকে হস্তান্তর করা হগব।  

 

২। “ জাতীয় নাবে মং উচ্চ বিক্ষা ও েগবষণা  প্রবতষ্ঠান )বনয়ানার”,( , মুেদা, ঢাকা।  

 বাস্তবায়নকারী েংস্থ্াঃ নাবে মং ও বর্েওয়াইফাবর অবধদপ্তর, ঢাকা, বাংলাগদি।  

 প্রিােবনক র্ন্ত্রণালয়ঃ স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাগদি। 

 র্াোে ম বেগ্রী প্রদাগনর লগক্ষয  নাবে মং ববষয়ক ৬ টি বফগল্ড ৩৮ (আেবিি) জন োি/োিী ভবতম হগয় একাগেবর্ক সেিন শুরু হগয়বেল।  

ইগতার্ধ্য দুইটি ব্যাগি ৮৪ জন োি/ োিী এর্এেএন বেগ্রী লাভ কগরগে। ১৫ জন  বিক্ষগকর তত্ত্বাবধাগন বতমর্াগন ২ টি ব্যাগি ৮৯ জন বিক্ষােী 

অধ্যয়নরত আগে। নাবে মং সপিার সুর্হান স্থ্পবত সিাগরস নাইটিংগেগলর ১৮৪তর্ জন্ম বাবষ মকীগত েত ১২ সর্ , ২০১৮ তাবরখ েণপ্রজাতন্ত্রী 

বাংলাগদি েরকাগরর র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী সিখ হাবেনা ভবনটির আনুষ্ঠাবনক  শুভ উগিাধন কগরন।   

 

৩। “ইোবব্লিগর্ন্ট অব নাবে মং ইসটিটিউে, োয়াগবটিক েবর্বত, পাবনা (েংগিাবধত)   

উগযােী র্ন্ত্রণালয়ঃ স্বাস্থ্য সেবা ববভাে, স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণালয়;  

বাস্তবায়নকারী েংস্থ্াঃ র্হাপবরিালক, নাবে মং ও বর্েওয়াইফাবর অবধদপ্তর এবং পাবনা োয়াগবটিক েবর্বত; পবরকল্পনাকবর্িগনর েংবেে 

আে ম োর্াবজক অবকাঠাগর্া ববভাে। 

লক্ষযঃ  

(ক) সরােীগদর উত্তর্ সেবা প্রদাগনর জন্য বেগপ্ল্ার্া নাে ম দতবর করা। 

(খ) সদগির েকল সরােীগদর সেবার পবরবধ বৃবদ্ধ করা 

উগদ্দশ্যঃ  

• বাস্তববক সুববধাগে ম একটি বেগপ্ল্ার্া নাবে মং ইসটিটিউে দতবর করা 

• বাংলাগদি েরকাগরর সুববধাগে ম স্বাস্থ্য সেবা কা মিগর্ সেবা দাগনর জন্য বেগপ্ল্ার্া নাে ম দতবর করা 

• সদগি নাে মগদর ির্ বধ মর্ান িাবহদা পূরণ কগর গ্রার্ীন প মাগয় এবং ববহবব মগের বাজাগর কাজ করার সুগ াে সৃবে করা 

• আনুপাবতক হাগর োিার ও নাে মগদর কাবিত প মাগয় র্ান উন্নীত করণ 

•  গেে েংখ্যক বিবক্ষত নাে ম  প্রস্তুতকগল্প র্ান েম্মত বিক্ষা দান কগর তাগদরগক িাকুরীগত বনগয়াে দান করা। 
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িলর্ান প্রকগল্পর তাবলকাঃ (বেবপবপ) 

• তাজউদ্দীন আহগর্দ নাবে মং কগলজ, োজীপুর এর সহাগেল েম্প্রোরণ ও আবাবেক ভবন বনর্ মাণ িীষ মক প্রকল্পটির বেবপবপ পূনে মঠন 

করা হগয়গে। আোর্ী েপ্তাগহ র্ন্ত্রণালগয় দাবখল করা হগব। 

• খােড়ােবড় নাবে মং কগলগজর বেবপবপ পূনে মঠন কগর িলবত র্াগের সিগষর বদগক র্ন্ত্রণালগয় দাবখল করা হগব।  

• ৫ টি নাবে মং বগয়জ সহাগেল স্থ্াপন িীষ মক প্রকল্পটির বেবপবপ প্রণয়ন করা হগয়গে। ২০১৯-২০ অে ম বেগর এবেবব বরাদ্দ  সনই।  

 

ই-ফাইবলং বাস্তবায়গনর হারঃ 

 েম্প্রবত নাবে মং ও বর্েওয়াইফাবর অবধদপ্তগরর েংবেষ্ট্ কর্ মকতমা/ কর্ মিাবরগদর জন্য (১র্ ও ২য় ব্যাগি) ই-নবে প্রবিক্ষণ েিন্ন করা 

হগয়গে।প্রগতযক কর্ মকতমা/কর্ মিাবরগদর আইবেগত োক আপগলাে ও নবে সপ্ররণ করা হয়। এটুআই নবে টিগর্র পরার্ি মিগর্ ইন্টারগনে েবত 

বৃবদ্ধ করা হগয়গে। েকগলই ই-নবের র্াধ্যগর্ কাজ করগত আগ্রহী।  

 

ইগনাগভিন প্রকগল্পর তাবলকাঃ এটুআই সপ্রাগ্রাগর্র েহায়তায় নাবে মং ও বর্ে ওয়াইফাবর অবধদপ্তর কর্তমক  পবরিাবলত 

ইগনাগভিন প্রকগল্পর তাবলকা – 

• ‘বভবজের সিন্ডবল োবভ মগেে’ 

•  ‘দাপ্তবরক বিঠিপি অগ্রববতম েহবজকরণ’  

• ‘পাগে মানাল োোবিে (বপবেএে) েবজকরণ’  

• অনলাইন এবপ্ল্গকিন ফর ট্রাসফার, প্রগর্ািন, বলগয়ন এযান্ড সেপুগেিন 

• নাে ম- বর্েওয়াইফে এডুগকিন এযান্ড ম্যাগনজগর্ন্ট (গনর্ে) বেগের্ সরবপ্ল্গকিগনর জন্য র্ন্ত্রণালয় সুপাবরি কবর্টি কর্তমক অনুগর্াদন 

প্রদান করা হগয়গে। 

• ২০১৯-২০ এ নত্যন বকছু উগযাে গ্রহন করা হগয়গে।  

 

আোর্ী বদগনর পবরকল্পনাঃ (অগ্রাবধকার বভবত্তক)  

িবর্ক 

নং  

প্রবতষ্ঠান  র্ন্ত্রণালয় / ববভাে েিবকমত  

নাবে মং ও বর্েওয়াইফাবর অবধদপ্তরগরর গৃহীত পবরকল্পনােমূহ-  

 

১ র্া ও বিশু-মৃত্যযহার উগেখগ াগ্যভাগব কর্াগনার  লগক্ষয আরও   দক্ষ বর্েওয়াইফ  

দতবর ও পদায়ন অব্যাহত রাখা এবং ১৮৪৭ টি বর্েওয়াইগফর শূন্য পদ পূরগণর লগক্ষয 

র্ন্ত্রণালগয় প্রস্তাব সপ্ররণ।   

স্বাস্থ্য সেবা ববভাে; 

২ স্বাস্থ্য সেবার র্ান উন্নয়ন বনবিতকগল্প েম্প্রবত  বপএেবে’র বনগয়াগের জন্য  ২৫৫০ টি 

পদ পূরগণর লগক্ষয বপ এে বে বনধ মাবরত বরকুইবজিন ফর্ ম, পদ ববন্যাে ও সিকবলে 

পূরণ কগর র্ন্ত্রণালগয় সপ্ররণ করা হগয়গে।   

স্বাস্থ্য সেবা ববভাে; বিক্ষা ও পবরবার 

কল্যাণ ববভাে 

৩ নাবে মং ও বর্েওয়াইফাবর বিক্ষা ও সেবার র্ান বৃবদ্ধ ও বনবিত করার লগক্ষয হাগত –

কলগর্ প্রবিক্ষণ ও প্রযুবিেত বিক্ষায় সজার সদয়া হগে এবং র্বনেবরং ব্যবস্থ্া িালু 

করা হগয়গে।  

স্বাস্থ্য সেবা ববভাে; স্বাস্থ্য বিক্ষা ও 

পবরবার কল্যাণ ববভাে 

৪ আরও ৫ টি নাবে মং ইনবেটিউেগক Center of Excellence বহগেগব  

প্রবতবষ্ঠত করা।  

স্বাস্থ্য সেবা ববভাে; স্বাস্থ্য বিক্ষা ও  

পবরবার কল্যাণ ববভাে 

৫ েক্ষর্তা বৃবদ্ধর জন্য অবধক েংখ্যক নাে ম, বর্েওয়াইফ, বিক্ষক, ম্যাগনজার ও 

সুপারভাইজারগদর জন্য প্রবিক্ষগণর ব্যবস্থ্া গ্রহন করা   

 স্বাস্থ্য সেবা ববভাে; স্বাস্থ্য বিক্ষা ও  

পবরবার কল্যাণ ববভাে 

৬ বর্েওয়াইফ িারা পবরিাবলত ইউবনে (Midwife-Led Unit) র্বনটিবরং এর 

ব্যবস্থ্া করা   

স্বাস্থ্য সেবা ববভাে; 

৭ নাবে মং বিক্ষায় পগদান্নবত সোপান প্রস্তুতকরণ ও  বস্তবায়ন করা স্বাস্থ্য বিক্ষা ও  পবরবার কল্যাণ 

ববভাে 

৮  বেবজোল োবভ মে সরােম্যাপ ২০২১-২২ বাস্তবায়ন   স্বাস্থ্য সেবা ববভাে; স্বাস্থ্য বিক্ষা ও  

পবরবার কল্যাণ ববভাে 
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৯  মুবজব বষ ম ২০২০-২১ কর্ ম পবরকল্পনা  প্রণয়ন েিন্ন।  স্বাস্থ্য সেবা ববভাে; স্বাস্থ্য বিক্ষা ও  

পবরবার কল্যাণ ববভাে 

১০ নাে ম- বর্েওয়াইফ বষ ম ২০২০ কর্ মপবরকল্পনা প্রণয়ন।  স্বাস্থ্য সেবা ববভাে; স্বাস্থ্য বিক্ষা ও  

পবরবার কল্যাণ ববভাে 

১১ এনবেবে ববষয়ক কর্ মপবরকল্পনা প্রণয়ন। স্বাস্থ্য সেবা ববভাে; স্বাস্থ্য বিক্ষা ও  

পবরবার কল্যাণ ববভাে 

১২ অবধকহাগর অনলাইন ও বেবজোলাইজে সেবা িালুকরণ।  স্বাস্থ্য সেবা ববভাে; স্বাস্থ্য বিক্ষা ও  

পবরবার কল্যাণ ববভাে 

১৩ বতমর্ান েরকাগরর বনব মািনী ইগেহার বাস্তবায়গন কর্ ম পবরকল্পনা প্রনয়ন  স্বাস্থ্য সেবা ববভাে; স্বাস্থ্য বিক্ষা ও  

পবরবার কল্যাণ ববভাে 

১৪ এেবেবজ অজমগন  নাবে মং ও বর্েওয়াইফাবর কর্ মপবরকল্পনা  স্বাস্থ্য সেবা ববভাে; স্বাস্থ্য বিক্ষা ও  

পবরবার কল্যাণ ববভাে 

১৫  অন বদ জব সট্রবনং পবরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।   স্বাস্থ্য সেবা ববভাে 

 

আনুোবঙ্গকঃ তথ্য প্রযুবির উন্নয়ন ও ববকািঃ  

নাবে মং ও বর্েওয়াইফাবর অবধদপ্তগরর আওতাধীন কর্ মরত েকল নাে ম এবং নন-নাে ম কর্ মকতমা-কর্ মিারীগদর জন্য বপএর্আইএে িালু করা 

হগয়গে; এবং স াোগ াগের সুববধাগে ম অবফবেয়াল ওগয়বোইে িালু করা হগয়গে। জাতীয় তথ্যবাতায়গনর  সির্ওয়াগকম ববযর্ান ওগয়বোইেটি 

বববনর্ মাগণর কাজ শুরু করা  হগয়গে।েব মগিগষ, সোনার বাংলা েড়ার প্রতযগয় প্রাবতষ্ঠাবনক কাগজ জাতীয় শুদ্ধািার সকৌিল প্রগয়ােকরা হগে, 

এেবেবজ লক্ষযর্ািা অজমগন বাবষ মক কর্ মেিাদন চ্যবি েিন্ন হগয়গে এবং এটুআই সপ্রাগ্রার্, প্রধান র্ন্ত্রীর কা মালগয়র েহায়তায় ৪(িার) টি 

ইগনাগভিন প্রগজি ও ই-নবে কা মির্ শুরু হগয়গে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নাে ম পারবফউিবনে প্রবিক্ষণ েিন্ন 

জটিল হদগরাগে আিান্ত সরােীগদর জন্য প্রগয়াজনীয় ওগপন হাে ম োজমারী অপাগরিগন ব্যবহত অতযাবশ্যকীয়  ন্ত্র হাে ম-

লাং সর্বিন পবরিালনার জগন্য দক্ষ ও প্রবিবক্ষত পারবফউিবনে নাে ম েগড় সতালার লগক্ষয িিগ্রার্ সর্বেগকল কগলজ 

হােপাতাগল সদগির বববভন্ন েরকারী হােপাতাগলর বেবনয়র োফ নাে মগদর র্ধ্য সেগক বনব মাবিত ১২ জনগক 

পারবফউিন ববষয়ক প্রবিক্ষণ প্রদান করা হয় 

 

িলর্ান উদ্ভাবনী প্রকল্প সিাগকবেং 

েত ১৫ সর্ ২০১৯ তাবরগখ স্বাস্থ্য অবধদপ্তগরর এর্ আই এে িাখার কনফাগরস রুগর্ স্বাস্থ্য সেবা ববভাে কর্তমক 

আগয়াবজত সিাগকবেংগয় নাবে মং ও বর্েওয়াইফাবর অবধদপ্তগরর িলর্ান উদ্ভাবনী প্রকল্প গুগলা-দাপ্তবরক বিঠিপি 

েহবজকরণ, বভবজের সিন্ডবল োবভ মে, বপবেএে েহবজকরণ, নাবে মং বর্েওয়াইফাবর এডুগকিন ম্যাগনজগর্ন্ট বেগের্- 

সনর্ে প্রদি মন করা হয়। 
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জাতীয় স্বাস্থ্যহসবা সপ্তাহ উদ  াপন 

 

স্বাস্থ্য সসবা অধিকার সিখ হাধসনার অিীকার” সলাগান ধনহয় সদহি 

প্রথিবাহরর িত স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ িন্ত্রণালহয়র আহয়াজহন গত  

১৬-২০ এধপ্রল ২০১৯ এ উদ াধপত হল  জাতীয় স্বাস্থ্যহসবা সপ্তাহ। এ 

সপ্তাহহর উহদ্বািনী অনুষ্ঠাহন প্রিান অধতধথ িাননীয় প্রিানিন্ত্রী সিখ 

হাধসনা তাঁর বিহব্য বাংলাহদহি নাধস বং সপিার উন্নয়হন বতবিান 

সরকাহরর অবদান ও নাধস বং সপিার ধবধভন্ন ধবষহয় আহলাকপাত কহরন। 

িাননীয় প্রিানিন্ত্রী সদহি ধবহিষাধয়ত নাস ব গহড় সতালার উপর সজার 

সদন। আহলািনা অনুষ্ঠান সিহষ িাননীয় প্রিানিন্ত্রী  জাতীয় স্বাস্থ্যহসবা 

সপ্তাহ উপলহক্ষ আহয়াধজত সিলায় ধবধভন্ন স্টল পধরদি বন কহরন। নাধস বং 

ও ধিিওয়াই াধর অধিদপ্তহরর স্টল পধরদি বন কাহল অধিদপ্তহরর 

সহকারী পধরিালক (সিন্বয়) িাননীয় প্রিানিন্ত্রীহক  নাধস বং ও 

ধিিওয়াই াধর অধিদপ্তহরর কি বকাণ্ড ও অগ্রগধত সম্পহকব অবধহত 

কহরন। নাধস বং ও ধিিওয়াই াধর অধিদপ্তর ও এর আওতািীন নাধস বং 

ধিক্ষা প্রধতষ্ঠান সমূহ এবং সদহির ধবধভন্ন হাসপাতাহল কি বরত নাস ববৃন্দ 

জাতীয় স্বাস্থ্যহসবা সপ্তাহ উপলহক্ষ আহয়াধজত কি বসূধিহত অংিগ্রহণ 

কহরন। 
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স্বাস্থ্য অে মনীবত ইউবনে   

 

(ক) ভূবর্কা: বাংলাগদগি স্বাস্থ্য সেবা র্ানেিন্ন, ব্যয়োশ্রয়ী ও েহজলভয করার লগক্ষয নীবত বনধ মারণী ও সকৌিলেত ববষয়েমূগহর 

প্রস্তাবনা প্রণয়ন, বববভন্ন োবে ও েগবষণা পবরিালনা ইতযাবদর জন্য সেগেম্বর ১৯৯৪ বিোগে িত্যে ম জনেংখ্যা ও স্বাস্থ্য প্রকগল্পর (FPHP) 

অধীগন স্বাস্থ্য অে মনীবত  ইউবনে (HEU) এর কা মির্ শুরু হয়। অত:পর উন্নয়ন খাগত ১র্ স্বাস্থ্য ও জনেংখ্যা সেির কর্ মসূবি (HPSP: 

১৯৯৮-২০০৩) ও ২য় স্বাস্থ্য, পুবষ্ট্ ও জনেংখ্যা সেির কর্ মসূবি (HNPSP: ২০০৩-২০১১) এর আওতাধীগন জুন ২০১১ প মন্ত  স্বাস্থ্য অে মনীবত  

ইউবনগের কা মির্ অব্যাহত োগক। পরবতীগত জুলাই ২০১১ বি: হগত স্বাস্থ্য অে মনীবত  ইউবনে-সক রাজস্ব খাগত স্থ্ানান্তর করা হয়। অত:পর 

৩য় স্বাস্থ্য, জনেংখ্যা ও পুবষ্ট্ সেির উন্নয়ন কর্ মসূবি (HPNSDP: ২০১১-২০১৬) এর আওতায় HEU-এর কা মির্ ‘গহলথ্ ইকগনাবর্ক্স 

এন্ড বফন্যাবসং (HEF)’ অপাগরিনাল প্ল্যাগনর র্াধ্যগর্ HEU এর অধীগন েঠিত বনগম্নাি ৫টি কগিাগনন্ট কর্তমক বাস্তবাবয়ত হয়: 

১। োব মজনীন স্বাস্থ্য সেবা (UHC); 

২। স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্ মসূবি (SSK); 

৩। সকায়াবলটি ইর্প্রুভগর্ন্ট সেগিোবরগয়ে (QIS); 

৪। বাংলাগদি ন্যািনাল সহলথ্ একাউন্টস্ (BNHA) সেল এবং 

৫। সজন্ডার, এনবজও এন্ড সেেকগহাল্ডার পাটি মবেগপিন (GNSP) ইউবনে।  

   বতমর্াগন িলর্ান ৪ে ম স্বাস্থ্য, জনেংখ্যা ও পুবষ্ট্ সেির কর্ মসূবি (৪ে ম HPNSP: ২০১৭-২০২২) এর আওতায় স্বাস্থ্য অে মনীবত ইউবনগের 

কা মির্ ‘গহলে ইকগনাবর্ক্স এন্ড বফন্যাবসং (HEF)’ এর র্াধ্যগর্ ববণ মত ৫টি কগিাগনন্ট কর্তমক বাস্তবাবয়ত হগে। ৪ে ম HPNSP এর 
আওতায় HEU কর্তমক এ প মন্ত বাস্তবাবয়ত কা মির্গক ৪টি প্রধান ভাগে ভাে করত বনগম্নাি বণ মনানু ায়ী ববভাজন করা স গত পাগর : 

১।  নীবত ও পবরকল্পনা েহায়তা প্রদান (Policy Advocacy) কা মাবলী- 
 

(i)  স্বাস্থ্য অে মায়ন কর্ মগকৌিল (Health Care Financing Strategy) প্রণয়ন;  

(ii)  Bangladesh National Health Accounts (BNHA) ও স্বাস্থ্য খাগতর Public Expenditure Review 

(PER) প্রবতগবদন প্রকাি;                           

 (iii)  ¯^v ’̄¨, RbmsL¨v I cywó Lv‡Z †RÛvi ববগেষণ KvVv‡gv (Analysis Framework) cÖYqb এবং †RÛvi wfwËK 

mwnsmZvq mvifvBfvi‡`i (servivor) gvbm¤§Z ¯v̂ ’̄¨ †mev cÖ`vসন োইেলাইন প্রণয়ন;   

(iv)  ¯v̂¯’¨ Lv‡Z GbwRও WvUv‡e‡Ri eûg~Lx e¨envi wbwðZKi‡Y ev¯ZewfwËK c`‡¶c MÖnY, gwbUwis I cwjwm cÖYq‡b 

mnvqZv cÖ`vb;        
(v)  োব মজনীন স্বাস্থ্য সেবার গুনেত র্াগনান্নয়গনর লগক্ষয সকায়াবলটি সির্ওয়াকম বাস্তবায়ন এবং র্বনেবরং ও ইগভলুগয়িন 

সির্ওয়াকম প্রণয়ন;          ১ 

(vi)  র্ানেম্মত স্বাস্থ্য সেবা ত্বরাবন্বত করার জন্য বববভন্ন সরাগের প্রগোকল, SOP প্রস্তুতকরণ, স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীগদর TOT 

প্রদান এবং সেবা েিবকমত কা মির্ পবরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন। 
 

 ২।  স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্াপনায় বনগয়াবজত র্ানব েিগদর দক্ষতা উন্নয়ন (Capacity Building) কা মাবলী- 

(i) প্রবিক্ষণ; 

(ii) কর্ মিালা ও 

(iii) সেবর্নার/ বেগিাবজয়ার্ আগয়াজন।  

৩।  স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়গন বহুমূখী েগবষণা েিাদন ও ফলাফল প্রকাি (Research and Dissemination) কা মাবলী- 

(i) েগবষণা েিাদন; 

(ii) েগবষণার ফলাফল অববহতকরণ ও  
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(iii) †RÛvi ms‡e`bkxj m~P‡Ki (Indicator) ZvwjKv cÖ ‘̄ZKiY। 

৪।  স্বাস্থ্য সুরক্ষা ববষয়ক বববভন্ন কর্ মসূবির পাইলটিং (Health Protection Scheme Piloting) কা মাবলী- 

(i) কাবলহাতী, র্ধুপুর ও ঘাোইল উপগজলার দাবরদ্রেীর্ার বনগি বেবােকারী বিবিত জনগোষ্ঠীর জন্য ববনামূগল্য র্ানেম্মত 

স্বাস্থ্য সেবা প্রদাগনর লগক্ষয স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্ মসূবি (SSK) পাইলটিং কা মির্ িালু করা; 

(ii) SSK সত ৭৮টি সরাগের একটি সববনবফে প্যাগকজ রগয়গে,  ার অধীগন স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য কর্গপ্ল্গক্স প্রদানগ াগ্য েকল প্রকার 

সেবা ববনামূগল্য ( াবতীয় পরীক্ষ বনরীক্ষা ও ঔষধপি ইতযাবদ) প্রদান করা;     

(iii) ‘স্বাস্থ্য কাে ম’ প্রদানপূব মক স্বাস্থ্য সেবায় তথ্য প্রযুবি ব্যবহাগরর র্াধ্যগর্ উপগজলা প্রিােনগক েিরি কগর এই SSK 

কর্ মসূবি বাস্তবায়ন করা।  

       

(খ) বভিন ও বর্িন: 

বভিন: োব মজনীন স্বাস্থ্য সেবা। 

বর্িন: স্বাস্থ্য খাগত েিগদর েগব মাত্তর্ ব্যবহাগরর র্াধ্যগর্ সেবা গ্রবহতার েগব মাচ্চ েন্তুবষ্ট্ ববধান। 
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(ে)  োংেঠবনক কাঠাগর্া (রাজস্ব সেে-আপ)  
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(ঘ) ববযর্ান জনবল (রাজস্ব):  

পবরিালক-২ 

 

 

 

 

 

 

 

পাগে মাগনল  (৩) 

১ X পবরিালক 
১ X োঁেমুদ্রাক্ষবরক কার্ কবিউোর 

অপাগরের 

১ X অবফে েহায়ক 
 
 
 

উপপবরিালক-৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

পাগে মাগনল  (৩) 

১ X উপপবরিালক  

১ X কবিউোর অপাগরের 

১ X অবফে েহকারী কার্ 

 কবিউোর মুদ্রাক্ষবরক 

 

 
উপপবরিালক-৪ 

 

 

 

 

 

 

 

পাগে মাগনল  (২) 

১ X উপপবরিালক  
১ X অবফে েহকারী কার্  
কবিউোর মুদ্রাক্ষবরক 

[বব: দ্র: কবিউোর অপাগরেগরর ১টি নত্যন পদ 

প্রস্তাব করা হগব] 

 

পাগে মাগনল  (৪) 
১ X উপপবরিালক  
১ X কবিউোর অপাগরের  
১ X অবফে েহকারী কার্ কবিউোর মুদ্রাক্ষবরক 

১ X অবফে েহায়ক 
 

রাজস্ব সেে-আগপর েংবক্ষপ্ত-োর: 

১. র্হাপবরিালক-১টি 

২. পবরিালক-২টি 

৩. উপপবরিালক-৪টি 

৪. প্রিােবনক কর্ মকতমা-১টি 

৫. েহকারী বহোব রক্ষণ কর্ মকতমা-১টি 

৬. কবিউোর অপাগরের-৩টি 

৭. োঁেমুদ্রাক্ষবরক কার্ কবিউোর অপাগরের-৩টি 

৮. অবফে েহকারী কার্ কবিউোর মুদ্রাক্ষবরক-৪টি 

৯. োড়ীিালক-২টি (১টি আউেগোবে মং েহ) 

১০. অবফে েহায়ক-৫টি 

১১. োে ম-২টি (আউেগোবে মং) 

১২. পবরেন্নতা কর্ী-১টি 

সর্াে=২৯টি পদ 

                         ৩            ৩ 

পাগে মাগনল (৪) 
১ X র্হাপবরিালক 
১ X োঁেমুদ্রাক্ষবরক কার্ কবিউোর অপাগরের 
১ X োড়ীিালক 
১ X অবফে েহায়ক 

 

র্হাপবরিালক 
(স্বাস্থ্য অে মনীবত ইউবনে) 

 

 

 

 

 

পাগে মাগনল  (৩) 
১ X পবরিালক 
১ X োঁেমুদ্রাক্ষবরক কার্ কবিউোর 

অপাগরের 

১ X অবফে েহায়ক 

 

পবরিালক-১ 

 

 

 

 

 

 

 

উপপবরিালক-১  

 

 

 

 

 

 

 

উপপবরিালক-২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

পাগে মাগনল  (১০) 
১ X উপপবরিালক  
১ X প্রিােবনক কর্ মকতমা 
১ X েহ:বহ:র: কর্ মকতমা 
১ X কবিউোর অপাগরের 

১ X অবফে েহকারী কার্ কবিউোর মুদ্রাক্ষবরক 
১ X োড়ীিালক 
১ X অবফে েহায়ক 

১ Xপবরেন্নতাকর্ী 

২ X োে ম 
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র্হাপবরিালক-১টি, পবরিালক-২টি, উপপবরিালক-৪টি, প্রিােবনক কর্ মকতমা-১টি, েহকারী বহোব রক্ষণ কর্ মকতমা-১টি, কবিউোর অপাগরের-

৩টি, োঁেমুদ্রাক্ষবরক কার্ কবিউোর অপাগরের-৩টি, অবফে েহকারী কার্ কবিউোর মুদ্রাক্ষবরক-৪টি, োড়ীিালক-২টি (১টি আউেগোবে মং), 

অবফে েহায়ক-৫টি, বনরাপত্তা প্রহরী-২টি (আউেগোবে মং) ও পবরেন্নতা কর্ী-১টি  অে মাৎ সর্াে ২৯টি পদ েংস্থ্ান রগয়গে। 

 

দপ্তর/ েংস্থ্া অনুগর্াবদত পদ 

(স্থ্ায়ী+অস্থ্ায়ী) 

পূরণকৃত পদ শূন্য পদ বেরবভবত্তক েংরবক্ষত 

(বরগেিনকৃত) অস্থ্ায়ী 

পদ 

র্ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

স্বাস্থ্য অে মনীবত ইউবনে ১৫+১৪=২৯(ঊনবিি)টি ২৩(সতইি)টি ০৬ 

(েয়)টি 

১৪(গিৌদ্দ) টি  

 

* স্বাস্থ্য অে মনীবত ইউবনগে বতমর্াগন ৭টি (র্হাপবরিালক-১টি, পবরিালক-২টি ও উপপবরিালক-৪টি) সপ্রষণ পদেহ রাজস্ব খাগত সর্াে ২৯টি পদ 

রগয়গে। তন্মগধ্য রাজস্বখাগত স্থ্ানান্তবরত ১৫টি পদ স্থ্ায়ী করা হগয়গে। বেরবভবত্তক েংরবক্ষত অপর ১৪টি অস্থ্ায়ী পদ বনয়বর্ত েংরক্ষণেহ 

স্থ্ায়ীকরণ প্রবিয়াধীন আগে। শূন্য পদেমূহ সপ্রষগণ ও েরােবর বনগয়াগের র্াধ্যগর্ পূরগণর প্রবিয়া িলগে।  

 

জনবল (উন্নয়ন খাত): 

৪ে ম HPNSP এর আওতায় ‘সহলে ইগকানবর্ক্স এন্ড ফাইন্যাবসং’ অপাগরিনাল প্ল্যাগনর অধীগন উন্নয়ন খাগত GNSP ইউবনগে ১৩টি, SSK সত 

১০টি, QIS এ ১৮টি, BNHA সত ৩টি জনবগলর পদ রগয়গে। তন্মগধ্য GNSP ইউবনগে ১১ জন, SSK সত ৬ জন, QIS এ     ৪ জন, BNHA 
সত ৩ জন কর্ মকতমা-কর্ মিারী কর্ মরত আগেন।  

 

 (ঙ) কর্ ম-েংস্থ্ান ও বনগয়াে েংিান্ত তথ্যাবদ: স্বাস্থ্য অে মনীবত ইউবনগে উন্নয়ন খাগত SSK, QIS, BNHA ও GNSP এর জন্য নবসৃষ্ট্ ও 
েরােবর বনগয়ােগ াগ্য পদেমূগহ জনবল বনগয়াগের প্রবিয়া িলগে। আোর্ী অগিাবর - নগভম্বর, ২০১৯ বি: র্াগের র্গধ্য বনগয়াে প্রদান েম্ভব 

হগব। 

 

(ি) স্বাস্থ্য অে মনীবত ইউবনগের গুরুত্বপূণ ম কা মাবলী:  

• স্বাস্থ্য অে মনীবত অে মায়ন কর্ মপবরকল্পনা প্রণয়ন ; 

• Bangladesh National Health Accounts ও স্বাস্থ্য খাগতর Public Expenditure Review (PER) প্রবতগবদন 

প্রকাি; 
• প্রবিক্ষণ, কর্ মিালা, সেবর্নার আগয়াজন; েগবষণা েিাদন ও ফলাফল অববহতকরণ; 

• কাবলহাতী, র্ধুপুর ও ঘাোইল উপগজলার দবরদ্র জনগোষ্ঠীগক র্ানেম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদাগনর লগক্ষয স্বাস্থ্যকাে ম ববতরণ এবং স্বাস্থ্য 

সেবায় তথ্য প্রযুবির ব্যবহার; 

• SSK এর সববনবফে প্যাগকজ এর আওতাধীন সরাগের েংখ্যা বৃবদ্ধকরণ; 

• ¯v̂ ’̄¨, RbmsL¨v I cywó Lv‡Z †RÛvi we‡klY KvVv‡gv (Analysis Framework) cÖYqb ও †RÛvi ms‡e`kxj m~P‡Ki 

(Indicator) ZvwjKv cÖ ‘̄ZKiY এবং †RÛvi wfwËK mwnsmZvq Survivor ‡`i gvbm¤§Z ¯̂v¯’̈  †mev wbwðZKiY; 

• ¯v̂ ’̄¨ Lv‡Z GbwRও WvUv‡e‡Ri eûg~Lx e¨envi wbwðZKi‡Y ev¯ZewfwËK c`‡¶c MÖnY, gwbUwis I cwjwm cÖYq‡b 

mnvqZv cÖ`vb; 
• োব মজনীন স্বাস্থ্য সেবার গুনেত র্াগনান্নয়গনর লগক্ষয সকায়াবলটি সির্ওয়াকম বাস্তবায়ন এবং র্বনেবরং ও ইগভলুযগয়িন সির্ওয়াকম 

প্রণয়ন; 

• র্ানেম্মত স্বাস্থ্য সেবা বনবিত করার জন্য বববভন্ন সরাগের প্রগোকল, SOP প্রস্তুতকরণ, স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীগদর TOT প্রদান 

এবং সেবা েিবকমত কা মির্ পবরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন; 

• Uv½vBj I Lyjbv †Rjvq †mevMÖnxZvM‡Yi AwaKvi I †mev cÖ`vbKvix‡`i Revew`wnZv wbwðZKi‡Y mnvqZv cÖ`vb। 
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(ে) ২০১৮-১৯ অে মকেগর (০১ জুলাই ২০১৮ সেগক ৩০ জুন ২০১৯ প মন্ত) স্বাস্থ্য অে মনীবত ইউবনগের েিাবদত উগেখগ াগ্য কা মাবলী/ 

োফল্য: 

 

Health Care Financing Strategy 2012-2032 (HCFS) অনু ায়ী েব মজনীন স্বাস্থ্য সেবা বনবিত করার লগক্ষয দাবরদ্র েীর্ার বনগি 

বেবােকারী জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা পাইলে কর্ মসূবি (SSK) বাস্তবাবয়ত হগে। োঙ্গাইল সজলার ঘাোইল, কাবলহাতী ও র্ধুপুর 

উপগজলার দবরদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যগেবায় আবে মক প্রবতবন্ধকতা দূরীকরণ এবং র্ানেম্মত সেবা প্রদানকগল্প পাইলে আকাগর স্বাস্থ্যকাে ম প্রদান 

এবং পাইলে এলাকায় ববনামূগল্য ৭৮টি সরাগের অন্ত:গরােী (Inpatient) সেবা প্রদান করা হগে। SSK পাইলে শুরুর পর হগত  জুন, ২০১৯ 

প মন্ত কাবলহাতী উপগজলায় ২৭,৮৪১ টি, র্ধুপুগর ২৬,২১৮টি এবং ঘাোইগল ২৭,১১৮ে কাে ম ববতরণ করা হগয়গে। SSK কা মির্ োঙ্গাইল 

সজলার অববিষ্ট্ ৮টি উপগজলায় িালুর প্রবিয়া িলগে।  SSK ফযাবেবলটিেমূগহ Automation এর কাজ িলগে।  ও SSK ফযাবেবলটিেমূগহর 

র্ানেম্মত কা মিগর্র জন্য Plan-Do-Check-Act (PDCA)  বাস্তবায়ন শুরু হগয়গে। ৩টি SSK পাইলে উপগজলা ও সজলা 

হােপাতাগলর েংবেষ্ট্ ৩০ জন কর্ মকতমাগক েত ২২ জুন, ২০১৯ তাবরগখ Training  on Communication for SSK Stakeholders 

প্রদান করা হগয়গে। এ োড়া অববিষ্ট্ ৮টি উপগজলার উপগজলা স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাণ কর্ মকতমা (UHFPO), আবাবেক সর্বেগকল অবফোর 

(RMO) ও বেবনয়র/ োফ নাে ম প মাগয়র ৩৫ জন অংিগ্রহণকারীগক েত ২৩ জুন, ২০১৯ তাবরগখ Capacity Development of SSK 

on Financial Management ও ২৫ জুন, ২০১৯ তাবরগখ Training on Claim  Management for SSK Facilities প্রদান 
করা হগয়গে। 

 

েব মজনীন স্বাস্থ্য সেবা অজমগনর অন্যতর্ প্রধান উগদ্দশ্য ‘র্ানেম্মত স্বাস্থ্য সেবা’ বনবিত করার জন্য সকায়াবলটি ইর্প্রুভগর্ন্ট সির্ওয়াকম এবং 

Monitoring & Evaluation Framework প্রণয়নপূব মক DHIS-2 সত অন্তর্ভ মি করা হগয়গে। র্ানেম্মত স্বাস্থ্য সেবা কা মিগর্র 

ধারাবাবহকতায় ঢাকা িহগরর েরকাবর হােপাতালেমূগহ †hgb: miKvwi Kg©Pvix nvmcvZvj, gyM`v †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj, RvZxq 

ENT nvmcvZvj, Kzwg©‡Uvjv †Rbv‡ij nvmcvZv‡j Quality Improvement (QI) Kvh©µg m¤úªmvwiZ Kiv n‡q‡Q| স্যার েবলমুোহ 

সর্বেগকল কগলজ হােপাতাগল  QI কা মির্ শুরুর উগযাে গ্রহণ করা হগয়গে। 16wU †Rjv nvmcvZvj‡K g‡Wj nvmcvZvj wnmv‡e cwiYZ 

Kivi Rb¨ Kvh©µg ïiæ n‡q‡Q, hvi 10wU †Rjvq KwgDwbwU cvwU©wm‡ckb Gi KvR Pj‡Q| ঢাকা সর্বেগকল কগলজ হােপাতাল ও 
িহীদ সোহরাওয়াদী সর্বেগকল কগলজ হােপাতাগল  োিগর্ ৮টি ও ৪টি PDCA Team কাজ করগে। টির্গুগলাগক প্রগয়াজনীয় প্রবিক্ষণ 

প্রদান করা হগয়গে।  gvZ… I beRvZK g„Zy¨i ‡gwW‡Kj, mvgvwRK, A_©‰bwZK I mvs¯‹…wZK KviYmg~n Rvbv I Z`‡cÖwÿ‡Z e¨e¯’v 
MÖn‡Yi wbwg‡Ë Maternal and Perinatal Death Surveillance & Response (MPDSR) MvBW jvBb cÖ ‘̄Z Kiv n‡q‡Q 

Ges ১6wU †Rjv mn 3wU wmwU K‡c©v‡ik‡b MPDSR Kvh©µg Pj‡Q| 

 Clinical Mentorship Module প্রস্তুবতর কা মির্ শুরু হগয়গে। ইগতার্গধ্য দু’টি ‘ওয়াবকমং গ্রুপ বর্টিং’ েিন্ন হগয়গে। SDG. 3.1 

অজমন এবং র্ানেম্মত স্বাস্থ্য সেবা বনবিতকরগণর জন্য ‘Zero Maternal Death Initiative’ িীষ মক একটি র্গেল প্রস্তুত করা হগয়গে। 
র্গেলটি সর্ৌলভীবাজার সজলায় পাইলটিং করা হগব। বববভন্ন সেকগহাল্ডারগদর বনগয় েভা কগর একটি পূণ মাংে পবরকল্পনা প্রস্তুগতর কাজ িলগে। 

ঢাকা সর্বেগকল কগলজ হােপাতাল প্রাঙ্গন পবরেন্ন রাখার কা মির্, জাতীয় ENT হােপাতাগল সরােী বনরাপত্তা কা মির্ কা মির্ শুরু করা 
হগয়গে।  

মুেদা সর্বেগকল কগলজ হােপাতাল, ঢাকায় েংির্ন প্রবতগরাধ ও 5S কা মিগর্র জন্য র্গেল ওয়াে ম প্রস্তুত করা হগয়গে। ঢাকা সর্বেগকল 

কগলজ, মুেদা সর্বেগকল কগলজ হােপাতাল ও িহীদ সোহরাওয়াদী সর্বেগকল কগলজ হােপাতাগল Infection Register িালু করা 

হগয়গে। র্াবনকেঞ্জ, কুবষ্ট্য়া, হববেঞ্জ, ব্রাহ্মণবাবড়য়া, িাঁদপুর, সনায়াখালী, লক্ষীপুর ও সফনী সজলায় QI কা মির্ িালু করা হগয়গে। 

ঢাকা সর্বেগকল কগলজ হােপাতাল ও িহীদ সোহরাওয়াদী সর্বেগকল কগলজ হােপাতাগল Infection  Prevention & Control 

ববষয়ক কা মির্ বাস্তবায়ন শুরু হগয়গে। ‘National Reproductive Maternal Neonatal Child Adolescent Health 

(RMNCAH) QI Framework’, ‘Anti Microbial Stewardship QI Framework’ এবং ‘ICU QI Framework’ িীষ মক 
জাতীয় েকুগর্ন্ট প্রকাগির কাজ শুরু হগয়গে। ঢাকা সর্বেগকল কগলজ হােপাতাল ও সোহরাওয়াদী সর্বেগকল কগলজ হােপাতাগল ২টি 

PDCA কর্ মিালা েিন্ন হগয়গে।      
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এ োড়াও স্বাস্থ্য অে মনীবত ইউবনে কর্তমক HEF ওবপ’i আওতায় ২০১৮-১৯ অে মবেগর বববভন্ন োবে, েগবষণা, প্রবিক্ষণ, ওয়াকমিপ ও সেবর্নার 

অনুষ্ঠানেহ ওবপ বনধ মাবরত কা মির্ বাস্তবায়গন ১১.৭৭ সকাটি ব্যয় হগয়গে। ২০১৮-১৯ অে মবেগর  বনগম্নাি বণ মরা সর্াতাগবক (ওবপ’i আওতায় 

৫টি ও রাজস্ব বরাগদ্দর অগে ম ২টি) ৭টি োবে/ েগবষণা োবে েিন্ন করা হগয়গে।  ো-  

(i) Patient awareness of rational use of antibiotic and its resistance in Bangladesh,   

(ii)  Safety of Medical Device,   

(iii) Situation analysis: health care and protection services GBV survivors among the Rohingya 

Community in Cox’s Bazar,  

(iv)  Equity in health with a special focus on gender inequalities in Bangladesh,  

(v)  Gender Analysis of Curricula of Medical Education ও  

 

রাজস্ব বরাগদ্দ: 

(i)  Bangladesh Disease Specific Accounts (DSA) 2015 ও 

 (ii) Bangladesh Public Facility Efficiency Study 2018. 

  

অবধকন্তু ২০১৮-১৯ অে মবেগর বনগম্নাি ২৮টি স্থ্ানীয় প্রবিক্ষণ ও ০৪টি দবগদবিক প্রবিক্ষণ বাস্তবাবয়ত হগয়গে-  াগত েংবেষ্ট্ বববভন্ন 

র্ন্ত্রণালয়/ববভাে/দপ্তর/েংস্থ্ার ১৯৭৩ জন কর্ মকতমা-কর্ মিারী অংিগ্রহণ কগরগেন।  

 

স্থ্ানীয় প্রবিক্ষণেমূহ : 

 

(i) Training for Policy Makers and Health Service Providers on Public Private Partnership  (PPP) in HPN 

Sector, 
(ii) Training for Health Service Providers to Manage Survivors of Gender Based Violence (GBV) in Field 

Level in Mymensingh, Narayanganj, Chattogram & Kushtia, 

(iii) Hands on Training  of Focal Point of Gender (in every Operational Plan) on Gender Responsive 

Budgeting (GRB), 
(iv) Short Training Course on UHC in SDGs-3 Perspective Bangladesh, 

(v) Capacity Development of the SSK Service Providers on SSK Implementation, Kalihati, 

(vi) Capacity Development of the SSK Service Providers on SSK Implementation, Madhupur, 

(vii) Capacity Development on Quality Development, Kalihati, 

(viii) Capacity Development on Quality Development, Madhupur, 

(ix) Training on Implementation of MPDSR as a Part of Clinical AuditShSMCH& DMCH, 

(x) 5S-CQI-TQM Implementation in the Health Facility, Kurmitola General Hospital, 

(xi) Patient Centered Services in Health Facility, Kurmitola General Hospital (2 Batches), 

(xii) Training on PDCA in Different Health Facilities, BURO, Tangail, 

(xiii) Short Training on Universal Health Coverage Course for Service Providers, 

(xiv) Short Training Course on Excel/ Power Point/ Internet Browsing  to Ensure  Better Reporting 

System to Achieve UHC, 

(xv) Short Training Course on Health Protection Scheme to achieve UHC for all, 

(xvi) Training on Communication for SSK Stakeholders, 

(xvii) Capacity Development of SSK Cell on Financial Management, 
(xviii) Training on Claim Management for SSK Facilities, 

(xix) Advocacy Training on QI for three Districts Of Dhaka Division (DPA Funding), 
     ৬       ির্ি: 

(xx) Training on PDCA Cycles for Narsingdi District of RMNCAH QI Framework Piloting (DPA Funding), 
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(xxi) Training of Trainers of Health Care Providers on Health Sector Response to Gender Based 

Violence,  
  CS Office, Jamalpur, 250 Beded Hospital, Pauakhali & CS Office, Sirajgonj, 
(xxii) Training of Trainers of Health Care Providers on Health Sector Response to Gender Based 

Violence,  
5 Upazila Health Complex under CS Office, Jamalpur ও 

(xxiii) Training of Trainers of Health Care Providers on Health Sector Response to Gender Based 

Violence,  
6 Upazila Health Complex under CS Office, Moulovi Bazar. 

 

দবগদবিক প্রবিক্ষণেমূহ: 

(i) Experience sharing on Health Sector Response to Gender Based Violence GBV, Indonesia,  

(ii) Visit of Country observing the experience of implementation of Social Health Protection Scheme, 

Philippines 

(iii) Exchange of Vision National Health Account (NHA) Diseases Specific Account (DSA), China 
 

রাজস্ব বরাগদ্দ: 

(iv) Towards Universal Coverage (UHC): Initiatives and Achievements, Malaysia 

 
এ োড়া বনম্নববণ মত ২৭টি ওয়াকমিপ ও সেবর্নার অনুবষ্ঠত হগয়গে। এগত েংবেষ্ট্ বববভণ্ন র্ন্ত্রণালয়/ববভাে/দপ্তর/েংস্থ্ার ৯৬৪ জন কর্ মকতমা-

কর্ মিারী অংিগ্রহণ কগরন। 

ওবরগয়গন্টিন, ওয়াকমিপ ও সেবর্নারেমূহ: 

(i) Tuberculosis, Malaria & HIV/AIDS Expenditure, 

(ii) File and Document Management, 

(iii) National Integrity Strategy (NIS), 

(iv) Attitude, Protocols, Manners & Etiquette, 

(v) Universal Health Coverage, 

(vi) Workshop on 5S & Quality Improvement (QI) Initiatives, ENT Hospital, Dhaka, 

(vii) Gender Reporting in Health, 

(viii) Mapping of GBV, 

(ix) Finalizing TB, Malaria & HIV/AIDS Expenditure in Bangladesh 2015 for Publication, 

(x). Gender Analysis in HPN Sector, 

(xi) Bangladesh Service Rules, 

(xii) Launching Workshop on Community Participation & QI Initiative, District Hospital,Manikgonj, 

(xiii) Capacity Development of Health Services Monitoring, 

(xiv) Workshop on BNHA-DSA, 

(xv) Monitoring on Progressof Gender Equity Action Plan, 

(xvi) Validation Workshop on Gender Equity in Health with a Special Focus on Gender  

In-equities in Bangladesh, 
(xvii) Dissemination Workshop for Study of Metabolic Diseases Prevention, 

(xviii) Achieving Universal Health Coverage by 2030: Challenges & Solution, 

(xix) Draft APA 2019-20, 
 

      ৭      
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(xx) Health Protection Scheme for Tea Garden Workers, 

 (xxi) Finalization of APA 2019-20, 

(xxii) Workshop on e-Filing, 

(xxiii) Digital Service Design Dissemination and Seeking Innovation Ideas for the Year 2019-20, 

(xxiv)  Consultation Workshop on Methodology for the Study "Gender Analysis of Curricula of 

Medical Education 

(xxv)  HEU’s National Integrity Work Plan 2019-20, 

(xxvi) Launching Workshop of Database on NGOs Working in Health, Population & Nutrition Sector ও 

(xxvii) Validation Workshop on Methodology of the Study "Situation analysis: Health Care & 

Protection Services for GBV Survivors among the Rohingya Community in Cox's-Bazar’.’ 
 

(জ) ২০১৮-১৯ বেগর ের্াপ্ত প্রকগল্পর তাবলকা:  প্রগ াজয নয়। 

 

(ঝ) িলর্ান প্রকগল্পর তাবলকা: ৪ে ম সেির কর্ মসূবির অধীগন HEF ওবপ’i (UHC, GNSPU, SSK, QIS ও BNHA) কা মির্ জুন ২০২২ 

প মন্ত িলর্ান োকগব। 

 

(ঞ) ই-ফাইবলং বাস্তবায়গনর হার:   স্বাস্থ্য অে মনীবত ইউবনে ও এর আওতাধীন GNSPU, SSK, QIS ও BNHA সেগল আংবিক ই-ফাইবলং 

িালু করা হগয়গে। প মায়িগর্ েব কাজ ই-নবেগত করার সিষ্ট্া িলগে।   

 

(ে) ইগনাগভিন প্রকগল্পর/ কা মিগর্র তাবলকা: (১)র্তার্ত/পরার্ি ম বক্স স্থ্াপন; (২) অবফে ভবগনর নীি তলায়, ৪_© ও ৫র্ তলায় 

অবফে/কগিান্যান্ট বনগদ মিক এযাগরা র্াকম স্থ্াপন; (৩)বভবজের কণ মার/ কগক্ষর ব্যবস্থ্া গ্রহণ ও সুগপয় পাবনর ব্যবস্থ্া গ্রহণ; (৪) ২ টি বড় 

োইনগবাে ম দতরী ও দৃশ্যর্ান স্থ্াগন স্থ্াপন; (৫) কনফাগরস রুগর্র Projector & Rostrum  স্থ্াপন; (৬) স্বাস্থ্য অে মনীবত ইউবনগের 

ওগয়বোইে িালু , উন্নয়ন ও হালনাোদকরণ; (৭) দাপ্তবরক সফইেব্যক গ্রুপ িালুকরণ; (৮) ই-নবে িালুকরণ ও (৯) কর্কতমাগদর দাপ্তবরক ই-

সর্ইল আইবে িালুকরণ।  

 

(ঠ) িখা/ অবধিাখার প্রবতগবদন ের্ন্বয় কগর অনুববভাে বভবত্তক সপ্ররণ: প্রগ াজয নয়। 

 

(ে) আোর্ী বদগনর পবরকল্পনা: 

 

- জুলাই, ২০১৯ োগলর র্গধ্য োঙ্গাইল সজলার কাবলহাতী, র্ধুপুর ও ঘাোইল উপগজলার দাবরদ্রযেীর্ার বনগি বেবােকারীগদর 

র্ানেম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদাগনর লগক্ষয স্বাস্থ্য কাে ম ববতরণ েিন্নকরণ; 

-  োব মজনীন স্বাস্থ্য সেবা প্রদাগনর লগক্ষয SSK এর সববনবফে প্যাগকজ এর আওতাধীন সরাগের েংখ্যা বৃবদ্ধকরণ, সেবা প্রদানকারী 

বহগেগব সবেরকাবর প্রবতষ্ঠানগক অন্তর্ভ মিকরণ, অগ্রেবতর দির্াবেক এবং বাবষ মক মূল্যায়ন কা মির্ েিন্নকরণ; 

- স্বাস্থ্যখাগতর ১২তর্ Public Expenditure Review এবং National Health Accounts এর ৬ষ্ঠ রাউন্ড েিাদন; 
- ̄ v̂ ’̄¨ Lv‡Z GbwRও WvUv‡e‡Ri eûg~Lx e¨envi wbwðZKi‡Y ev¯ZewfwËK c`‡¶c MÖnY; ¯v̂ ’̄¨, RbmsL¨v I cywó Lv‡Z 

†RÛvi ত্রিশ্লেষণ KvVv‡gv (Analysis Framework) cÖYqb এিং †RÛvi ms‡e`kxj m~P‡Ki (Indicator) ZvwjKv 

cÖ ‘̄ZKiY;  

- †gŠjfxevRvi I Rvgvjcyi †Rjvq Health Sector Response  to Gender Based Violence এর  cvBjwUs  

(Piloting) েিন্নকরণ; 

- র্ানেম্মত স্বাস্থ্য সেবা বনবিত করার জন্য বববভন্ন সরাগের প্রগোকল, SOP প্রস্তুতকরণ, স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীগদর TOT প্রদান 

এবং সেবা েিবকমত কা মির্ পবরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন। 

- এ োড়া বাবষ মক কর্ ম েিাদন চ্যবি (এবপএ),বাবষ মক কর্ মপবরকল্পনা, বাবষ মক েংগ্রহ পবরকল্পনা ও বাবষ মক প্রবিক্ষণ পবরকল্পনা অনু ায়ী 

েকল কা মির্ বাস্তবায়ন করা হগব। 
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ধনধিউ অযান্ড টিধস  

 

 

(ক) ভূধিকা :   

সরকাধর হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রধতষ্ঠান সমূহহর ধিধকৎসা  ন্ত্রপাধত স্থ্াপন, রক্ষণাহবক্ষণ, সিরািত এবং সংধিি ব্যবহারকারী জনবল-সক 

প্রধিক্ষণ প্রদাহনর িাধ্যহি হাসপাতাহল আগত সরাগীহদর ধনরধবধচ্ছন্ন সসবা প্রদান ধনধিত করার লহক্ষয সরকার ১৯৮৩ সহন ৮৩ জনবল ধনহয় 

প্রকল্প আকাহর ন্যািনাল ইহলকহট্রা-সিধিহকল ইকুইপহিন্ট সিইহন্টন্যান্স ওয়াকবসপ অযান্ড সট্রধনং সসন্টার (ধনধিউ অযান্ড টিধস)  প্রধতষ্ঠা কহর। 

পরবতীহত ধনধিউ অযান্ড টিধস-সক অধিকতর িধিিালী করার উহেহশ্য ১৯৯৩-১৯৯৪ সহন আহরা ১২ জন জনবল বৃধি করা হয়,  হল 

প্রধতষ্ঠানটির সিাট অনুহিাধদত জনবহলর সংখ্যা দাড়ায় ৯৫। 

১৯৮৩ সহন প্রধতষ্ঠাকালীন ধনধিউ অযান্ড টিধস’র সািধগ্রক সক্ষিতার ধবপরীহত স  পধরিান সসবা িাধহদা ধছল, গত সুদীঘ ব ৩৬ বছহর তা বৃধি 

সপহয়হছ বহুগুন, অপর ধদহক অবসর গ্রহণ, বদলীসহ ধবধভন্ন কারহণ ধনধিউ অযান্ড টিধস’র বতবিান জনবহলর সংখ্যা দাধড়হয়হছ ৯৫ সথহক কহি 

৫১ জহন। 

 

(খ) ধভিন ও ধিিন :   

সিল ধিধকৎসা  ন্ত্রপাধত, অনবদ্য স্বাস্থ্যহসবা। ধিধকৎসা  ন্ত্রপাধত রক্ষণাহবক্ষণ ও সিরািতপূব বক সিল রাখা এবং সংধিি ব্যবহারকারী 

জনবলহক প্রধিক্ষণ প্রদাহনর িাধ্যহি  থা থ ব্যবহার ও রক্ষণাহবক্ষহণ সক্ষি কহর গহড় সতালা ।  

 

(গ) সাংগঠধনক কাঠাহিা : সংযুি- ০১ পাতা । 

 

(ঘ) ধবদ্যিান জনবল : ৫১ জন । 

 

(ঙ) কি ব সংস্থ্ান-ধনহয়াগ সংক্রাি তথ্যাধদ:  

অধি ািন প্রদাহনর প্রধক্ষহত সহকারী সিরািত কাি প্রধিক্ষণ প্রহকৌিলী (প্রথি সেধণ- ৯ি সগ্রি ) এর ৪টি শূন্য পহদ ধনহয়াহগর জন্য বাংলাহদি 

পাবধলক সাধভ বস কধিিন কতৃবক সুপাধরি করা হহয়হছ। ধনহয়াগ প্রদাহনর ধবষয়টি িন্ত্রণালহয় প্রধক্রয়ািীন।আিা করা  ায় আগািী এক িাহসর 

িহধ্য ধনহয়াগ প্রধক্রয়া সিষ হহব। উপসহকারী সিরািত প্রহকৌিলী (ধদ্বতীয় সেধণ- ১০ি সগ্রি ) এর ৪টি শূন্য পহদ ধনহয়াহগর জন্য বাংলাহদি 

পাবধলক সাধভ বস কধিিহন অধি ািন প্রদান করা হহয়হছ। এ সপ্রধক্ষহত ধনহয়াহগর ধবষয়টি প্রধক্রয়ািীন আহছ।  

(ি) ধনধিউ অযান্ড টিধস’র গুরুত্বপূণ ব কা বাবলী:  

১. সরকাধর হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রধতষ্ঠান সমূহহর ধিধিঁৎসা  ন্ত্রপাধত সিরািত, রক্ষণাহবক্ষণ ও স্থ্াপন । 

২. ধিধিঁৎসা  ন্ত্রপাধত ক্রয়, সিরািত ও BER সঘাষনার সক্ষহে ধবহিষজ্ঞ িতািত প্রদান ।  

৩. ধিধিঁৎসা  ন্ত্রপাধত ব্যবহারকাধর সংধিি জনবলহক প্রধিক্ষণ প্রদান । 

৪. সরকাধর পধলহটকধনক ইনধস্টটিউট ও ধবেধবদ্যালহয়র ধিক্ষাথীহদর প্রধিক্ষণ প্রদান । 

৫. দুনীধত দিন কধিিন-সক তদিকাহজ কাধরগরী ধবহিষজ্ঞ িতািত প্রদান। 

 

(ছ) ২০১৮-২০১৯ অথ ব বছহরর ১ লা জুলাই/২০১৮ হহত ৩০ জুন/২০১৯ প বি সম্পাধদত উহেখহ াগ্য কা বাবলী: 

 

২০১৮-২০১৯ অথ ব বছহর ১০০৮টি অিল ধিধকৎসা  ন্ত্রপাধত সিল করা হহয়হছ। ২০১৮-২০১৯ অথ ব বছহর ৪৮০ জন জনবল-সক প্রধিক্ষণ প্রদান 

করা হহয়হছ। প্রধিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল হহচ্ছ - ইন্সট্রুহিন্ট সকয়ার সটকার , জুধনয়র সটকধনধিয়ান, ধসধনয়র সটকধনধিয়ান, জুধনয়র সিকাধনক, 

সরধিওগ্রা ার, ধসধনয়র স্টা  নাস ব, ওয়াকবিপ তত্ত্বাবিায়ক ও ধিহপ্লািা ইধঞ্জধনয়ার। এতৎব্যধতত পধলহটকধনক ইধন্সটিটিউট, MIST ও সদহির 

ধবধনন্ন ধবেধবদ্যাল হহত Industrial Attatchment  এ আগত জনবলহক প্রধিক্ষণ প্রদান করা হয়। 

 

(জ) ২০১৯-২০২০ অথ ব বছহরর ১ লা জুলাই/২০১৯ হহত সথহক ১আগস্ট/২০১৯ প বি সম্পাধদত উহেখহ াগ্য কা বাবলী: 

২০১৯-২০২০ অথ ব বছহরর ১ লা জুলাই/২০১৯ হহত সথহক ৩১আগস্ট/২০১৯ প বি ৪৫৫টি অিল ধিধকৎসা  ন্ত্রপাধত সিল করা হহয়হছ 

এবং িলধত অথ ব বছহর এ প বি ৮০ জনবল-সক প্রধিক্ষণ প্রদান করা হহয়হছ। প্রধিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল হহচ্ছ – জুধনয়র সিকাধনক ও ধসধনয়র 

স্টা  নাস ব। এতৎব্যধতত পধলহটকধনক ইধন্সটিটিউট, MIST ও সদহির ধবধনন্ন ধবেধবদ্যাল হহত Industrial Attatchment  এ আগত 

জনবলহক প্রধিক্ষণ প্রদান করা হয়। 
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(ঝ) িলিান প্রকহল্পর তাধলকা: প্রহ াজয নয় । 

 

(ঞ) ই- াইধলং বাস্তবায়হনর হার : প্রধক্রয়ািীন । 

 

(ট) ইহনাহভিন প্রকল্প তাধলকা ( ধদ থাহক) : নাই । 

  

(ঠ) িাখা/ অধিিাখার প্রধতহবদন সিধন্বত কহর অনুধবভাগধভধত্তক সপ্ররণ: প্রহ াজয নয় । 

  
(ি) আগািী ধদহনর পধরকল্পনা:  

স্বাস্থ্য সসবার িান বৃধি করতঃ সবার জন্য সু-স্বাস্থ্য ধনধিত করহত হহল, প্রহয়াজন অনু ায়ী ধনধিউ অযান্ড টিধস’র সািধগ্রক সক্ষিতা বৃধির 

সকাহনা ধবকল্প সনই। িাননীয় প্রিান িন্ত্রীর অধভপ্রায় অনু ায়ী সটকসই উন্নয়ন লক্ষিাো অজবহনর লহক্ষয ধনধিউ অযান্ড টিধস’র সািধগ্রক সক্ষিতা 

বৃধি করার জন্য ধনম্নবধণ বত পধরকল্পনা বাস্তবায়ন একাি আবশ্যক। 

 

১. প্রাধিক প বাহয় সসবা সম্প্রসারহণর ধনধিত্ত অিল ধভধত্তক কা বালয় প্রধতষ্ঠা করণ । 

২. প্রহয়াজনীয় সংখ্যক জনবল বৃধি করণ (ইতঃিহধ্য রাজস্ব খাহত ধবধভন্ন কযাটাগধরর ২৮১টি পদ সৃধস্ট করা 

    হহয়হছ।  া সধিব কধিটি’র সভায় চুড়াি অনুহিাদহনর অহপক্ষায় আহছ)। 

৩. প্রহয়াজনীয় অবকাঠাহিা বৃধি করণ ।  

৪. আধুধনক ধিধিঁৎসা  ন্ত্রপাধত Testing Lab প্রধতষ্ঠা করণ । 

৫. প্রহয়াজনী  ানবাহন ও সিরািত সরাঞ্জািাধদ সংগ্রহ করণ । 

৬. প্রধিক্ষণ কা বক্রি আধুধনকী করণ । 

৭. ধনধিউ’র সকল কা বক্রি ধিধজটালাইহজিন করণ । 

৮. ধনধিউ’র সিরািত সংধিি জনবল-সক আধুধনক প্রযুধি জ্ঞান সম্পন্ন জনবহল রুপািহরর ধনধিত্ত যুগহপাহ াগী  

    প্রধিক্ষণ প্রদান । 

৯. সহব বাপধর ধনধিউ অযান্ড টিধস’র সািধগ্রক সক্ষিতা বৃধি কহর িধিিালী করণ । 
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ট্রান্সহপাট ব এন্ড ইকুইপহিন্ট সিইনহটহনন্স অগ বানাইহজিন (সটহিা) 

 

 

 

ভূধিকাঃ 

ট্রাসগপাে ম এন্ড ইকুইপগর্ন্ট সর্ইনগেগনস অে মানাইগজিন (গেগর্া) TRANSPORT AND EQUIPMENT MAINTENANCE ORGANISATION (TEMO) 

(TEMO) ইউধনহসহ র আধথ বক সহহ াধগতায় ১৯৭৬ সাহল প্রধতধষ্ঠত হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তহরর ধনয়ন্ত্রহণ সটহিার কা বক্রি শুরু হয়। ১৯৮০ সাহল সটহিাহক 

স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ িন্ত্রণালহয়র প্রিাসধনক ধনয়ন্ত্রহণ হয়। ১৯৮৩ সাহল এনাি কধিটি কতৃবক ধকছু কাধরগধর জনবল অবলুপ্ত করত: সটহিার সাংগঠধনক 

কাঠাহিা সছাট করা হয়। বতবিাহন সটহিা স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ িন্ত্রণালহয়র স্বাস্থ্য সসবা ধবভাহগর অধিনস্থ্  ানবাহন সর্রার্তকারী একর্াি কাবরেবর 

প্রবতষ্ঠান। 

 

স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ িন্ত্রণালহয়র ধনহদ বি সিাতাহবক সটহিা কতৃবক  ানবাহন সর্রার্ত কাজ েিাবদত হগে।  ানবাহন সর্রার্ত েংিান্ত কা মির্ 

সুষ্ঠভুাগব েিাদগনর জন্য অি দপ্তগর ৭টি িাখা রহয়হছ। ০৪টি িাখা কতৃবক  ানবাহহনর হালকা ও ভারী সিরািত কাজ সম্পাদন করা হয়। ০১টি িাখায় 

গাড়ীর সিন্ট-সপইন্ট কাজ, ০১টি িাখায় গাড়ীর ইহলকধট্রক এবং ০১টি িাখায় গাড়ীর Priventive Maintenance (ধপ.এি) কাজ সম্পাদন করা 

হয়। প্রধতটি িাখায় ধসধনয়র সিকাধনক,জুধনয়র সিকাধনক ও িটর ধিনার রহয়হছ। 

 

ধভিন (Vision) রূপকল্পঃ বনরববেন্ন স্বাস্থ্য সেবায় েিল  ানবাহন।   

ধিিন (Mission) অবভলক্ষযঃ স্বাস্থ্য প্রবতষ্ঠাগনর  ানবাহন সর্রার্ত ও রক্ষণাগবক্ষগণর র্াধ্যগর্ বনরববেন্ন স্বাস্থ্য সেবা বনবিত করা।      

সাংগঠধনক কাঠাহিা: কধপ সংযুি: 

ধবদ্যিান জনবল: 

িবর্ক  পহদর নাি সগ্রে (১-২০  

প মন্ত) 

অনুহিা

ধদত 

পহদর 

সংখ্যা 

পূরণকৃত 

পহদর 

সংখ্যা 

িন্য 

পহদর 

সংখ্যা 

  িিব্য 

১ ওয়াকবসপ ম্যাহনজার ৯র্ ১ ১ - ১৯৮২ োগল এনার্ কবর্টি কর্তমক বাংলাগদি 

সেগজে,পাে ম-৬,তাবরখ ব্যধবার, জুলাই-২২, ১৯৮৩-

সত ইংগরজী ভাষায় প্রকাবিত “Transport and 

Equipment Maintenance 

Organization (Officers & Employees) 

Recruitment Rule, 1982” এর কা বক্রি 

স্থ্ধগত করায় জনবল বনগয়াে স্থ্বেত রাখা হয়। 

ইংহরজী ভাষায় প্রণীত অে সংস্থ্ার ধবদ্যিান ধনহয়াগ 

ধবধি সংহিািন ও বাংলা ভাষায় রুপািহরর কা বক্রি 

প্রধক্রয়ািীন। ধবিায় শূণ্য পদ পুরণ করা  াহচ্ছ না। 

২ উপ-সহকারী প্রহকৌিলী ১০র্ ১ ১ - 

৩ প্রিাসধনক কি বকতবা ১০র্ ২ ২ - 

৪ ধহসাব রক্ষক ১৩ তর্ ১ ১ - 

৫ অধ স সহকারী কাি-

কধম্পউটার অপাহরটর 

১৬তর্ ২ - ২ 

৬ সিার ধকপার ১৬তর্ ২ ১ ১ 

৭ ধসধনয়র সিকাধনক  ১৪তর্ ৫ ১ ৪ 

৮ ধসধনয়র ইহলকধট্রধসয়ান ১৪তর্ ২ - ২ 

৯ বে.সপইন্টার ১৪তর্ ২ ২ - 

১০ বে.বধি ধরধপয়ারার ১৪তর্ ২ ২ - 

১১ জুধনয়র সিকাধনক ১৬তর্ ১৩ ১২ ১ 

১২ জুধনয়র ইহলকধট্রধসয়ান ১৬তর্ ৩ ২ ১ 

১৩ ওহয়ল্ডার ১৬তর্ ২ ১ ১ 

১৪ ড্রাইভার কাি-সিকাধনক ১৬তর্ ২ ২ - 

১৫ জুবনয়র সপইন্টার ১৬তর্ ১ ১ - 

১৬ জুবনয়র বধি ধরধপয়ারার ১৬তর্ ১ - ১ 

১৭ ড্রাইভার ১৫তর্ ৬ ৬ - 

১৮ সহি গাি ব ১৯তর্ ১ - ১ 

১৯ িটর সহল্পার/ধিনার ২০তর্ ১২ ৫ ৭ 

২০ ধনরাপত্তা প্রহরী ২০তর্ ৯ ৬ ৩ 

২১ অধ স সহায়ক ২০তর্ ৩ ২ ১ 

২২ পধরচ্ছন কিী ২০তর্ ২ ১ ১ 

 সিাট  ৭৫ ৪৯ ২৬ 
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কি বসংস্থ্ান-ধনহয়াগ সংক্রাি তথ্যাধদঃ ২০১৮-২০১৯ অথ ব বছহর জনবল ধনহয়াগ প্রদান করা হয় নাই।  

 

গুরুত্বপূণ ব কা বাবধলঃ 
 

১। একটি স টওয়াহরর িাধ্যহি স্বচ্ছতার সাহথ গাড়ী সিরািহতর সরকি ব, ক্রয় ও ধহসাব সংক্রাি সরকি ব সংরক্ষণ করা হহচ্ছ।  ানবাহন সিরািহতর জন্য 

 ন্ত্রপাধত সংগ্রহহর লহক্ষয বতধরকৃত স টওয়াহরর িাধ্যহি দরপহের তুলনামূলক তাধলকা,কা বাহদি প্রদান, ন্ত্রপাধত রক্ষণাহবক্ষণ ইসুয ভাউিার,িক 

সরধজিার,গাধড় সিরািহতর সরকি ব সংরক্ষণ ও কযাি সরধজিার এবং স টওয়াহরর িাধ্যহি ধবল বতধর কহর এধজধবহত সপ্ররণ করা হহচ্ছ।  
 

২।  ানবাহন সিরািত ও রক্ষণাহবক্ষহণর জন্য বাংলা ভাষায় একটি ম্যানুয়াল বতরী করা হহয়হছ।    

৩। ওয়াকবসহপর পধিি ও দধক্ষণ পাহেব এক একর সরকারী জায়গা দখলদারহদর ধনকট হহত উিার কহর বৃক্ষ সরাপন করা হহয়হছ। 

৪। ধবধভন্ন পবলগেকবনক ইনবেটিউে হগত আেত অগোগর্াবাইল/পাওয়ার ববভাগের বেগপ্ল্ার্া-ইন-ইবঞ্জবনয়াবরং ববভাগে অধ্যয়নরত ববেত ০৪ (িার) বেগর 

১০০ জন োি/োিীগক বাস্তব প্রবিক্ষণ প্রদান করা হগয়গে। 

৫। কি বকতবা/কি বিারীহদর উপধস্থ্ধত ধনধিত করহণ বাহয়াহিধট্রক হাধজরা পিধত িালু করা হহয়হছ। 

৬। সটহিা’র কা বক্রি সাব বক্ষধণক তদারধক ও প বহবক্ষহণর জন্য ধসধস কযাহিরার আওতায় আনা হহয়হছ। 
 

 

২০১৮-২০১৯ অথ ব বছহরর (০১ জুলাই ২০১৮ সথহক ৩০ জুন ২০১৯ প বি) সম্পাধদত উহেখহ াগ্য কা বাবধল/ সা ল্যঃ   

          

১) ইবঞ্জন ওভার হবলং-৭৫টি োবড়; 

২) সব্রক সর্রার্ত -২৮৫টি োবড়; 

৩) প্রবতগরাধমূলক রক্ষণাগবক্ষণ-২৯৫টি োবড়; 

৪) োেগপনেিন সর্রার্ত-১৫০টি োবড়; 

৫) সেন্ট ও সপইন্ট-৩৪টি োবড়; 

৬) ইগলকবট্রক কাজ- ১০০% োবড়; 

৭) োয়ার টিউব পবরবতমন-১১৮০টি; 

৮) কাবরেবর দক্ষতা বৃবদ্ধর জন্য জনবগলর প্রবিক্ষণ প্রদান-২৫ জন।  

          

২০১৮-২০১৯ অথ ব বছহরর (০১ জুলাই ২০১৮ সথহক ৩০ জুন ২০১৯ প বি) সিাপ্ত প্রকহল্পর তাধলকা: প্রহ াজযনয় 

িলিান প্রকহল্পর তাধলকা: প্রহ াজযনয়। 

ই- াইধলং বাস্তবায়হনর হার: কা বক্রি িলিান। 

ই-সটন্ডাধরং: কা বক্রি িলিান। 

 

ইহনাহভিন প্রকহল্পর তাধলকা:  

১) ধসটিহজন িাট বার হালনাগাদ করণ; 

২) কি বকতবা/কি বিারীহদর উপধস্থ্ধত ধনধিত করহণ বাহয়াহিধট্রক হাধজরা পিধত িালু করা হহয়হছ; 

৩) সটহিা’র কা বক্রি সাব বক্ষধণক তদারধক ও প বহবক্ষহণর জন্য ধসধস কযাহিরার আওতায় আনা হহয়হছ; 

৪)  ানবাহন সিরািহতর সরকি ব,ক্রয় ও ধহসাব সংক্রাি সরকি ব সংরক্ষণ কি বকতবা/কি বিারীহদর সবতন ভাতাধদর ধবল  স টওয়াহরর িাধ্যহি স্বচ্ছতার সাহথ 

করা হহচ্ছ। 

 

ভধবষ্যৎ পধরকল্পনা:  

১)  ানবাহন সিরািত ও রক্ষণাহবক্ষহণর িাধ্যহি সাব বক্ষধণক গাধড় সিল রাখার কা বকর ব্যবস্থ্া গ্রহণ; 

২) সটহিা’র সিরািত সংধিি জনবলহক আধুধনক প্রযুধি জ্ঞান সম্পন্ন জনবহল রুপািহরর ধনধিত্ত প্রহয়াজনীয় প্রধিক্ষণ প্রদান; 

৩) সটহিা’র প্রহয়াজনীয় সংখ্যক জনবল বৃধি করণ; 

৪) সটহিাহক উন্নতিাহনর আধুধনক ওয়াকবসপ ধবধনি বাণ করা; 

৫)  ানবাহন সিরািহতর জন্য কধম্পউটারাইজি  ন্ত্রপাধত সংগ্রহ করা; 

৬) সটহিা’র সকল কা বক্রি ধিধজটাইজি করা; 

৭) সটহিাহক ধভিন ২০২১ বাস্তবায়হনর উপহ াগী করা; 

৮) জাধতর ধপতা বিবন্ধু সিখ মুধজবর রহিাহনর জন্মিত বাধষ বকী উপলহক্ষয গৃধহত ধবহিষ কা বক্রি বাস্তবায়ন করা;  

৯) প্রবিক্ষগণর র্াধ্যগর্ জনবগলর কাবরেবর দক্ষতা উন্নয়ন। 


