�া�য িশ�া ও পিরবার ক�াণ িবভােগর ইেনােভশন কায র্েমর তািলকা (২০১৭-১৮)
পিরবার পিরক�না অিধদ�র, �া�য িশ�া ও পিরবার ক�াণ িবভাগ:
২০১৭-২০১৮ অথ রবছের পিরবার পিরক�না অিধদ�েরর উ�াবনী কমর্পিরক�না উি�িখত উ�াবনসহ অ�া� উ�াবেনর নাম ও কায র্েমর অ�গিতর ত�ঃ
�ম ম�ণালয়
ও উ�াবেনর নাম
দ�েরর নাম

১
১.

২.

২
�া�য
ও
পিরবার ক�াণ
ম�ণালয়,
�া�য িশ�া ও
পিরবার ক�াণ
িবভাগ,
পিরবার
পিরক�না
অিধদ�র
ঐ

৩
িডিজটাল

Attendance

েমাবাইল িভি�ক
মিনটিরং কায র�ম

ও কায র্েমর অ�গিত উ�াবনি
বা�বায়েনর
সারা
েদেশ েফাকালপেয়�
(%)
বা�বায়েনর জ�
পাইলট উ�াবনি
কমর্কতর, নাম, পদিব,
জ� কত অথ র কমর্সূ �হণ বা�বায়নেযা� েফান ও ই-েমইল
�য়
হেত করা
হেব িকনা?
পাের?
িকনা?
তার
তািরখ
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
পিরবার পিরক�না অিধদ�েরর িনরাপ�া কমর্কতর ও কমর্চারীগ িডিজটাল পিরচালক (�শাসন) ও দরপ� আ�ান করা ৪০ ল� টাকা অপােরশনাল
অধীন� িবিভ� েমহবু েমােশর্
একেসস
কে�াল
িসে�ম
এর
মা�েম
পিরচালক
(এমআইএস)
হেয়েছ।
�য্া
এর
অিফেস
ে�া�াম �ােনজার
এবং উপি�িতর েরকড র সংর�েণর অংশ
আওতায়
পয র্ায়�ে
(এমআইএস)
িহেসেব
অিধদ�ের
িডিজটাল অিধদ�ের আগমন/��ান করেবন। পিরবার পিরক�না
পিরবার
পিরক�না
অিধদ�েরর
অিধদ�র।
সরািসর
বা�বায়ন
করা
পিরবার পিরক�না
Attendance চালুকর।
িনরাপ�া িনি�ত হেব এবং কমর্কতর ও
কায র্�।
যায়।
অিধদ�র
কমর্চরীেদর
িনয়মানুবত�ত
ও
েফান: ০১৭১১০৬৯৯৯২
জবাবিদিহতা িনি�ত হেব।
উ�াবেনর সংি�� িববরণ

উ�াবন �হেণর েযৗি�কতা

উ�াবেকর
িঠকান

নাম

চ��াম ও িসেলট িবভােগর ৯০ি উপেজলায়
কমর্র উপেজলা পিরবার পিরক�না
কমর্কতর, েমিডেকল অিফসার (এমিসএইচএফিপ), সংি�� েজলার উপপিরচালক ও
িবভাগীয় পিরচালকেদর েমাবাইল এর মা�েম
কায র্� মিনটিরং ও সুপারিভশন।িসেল ও
চ��াম িবভােগর ১২৪ ি উপেজলায় েসবা
�দােনর সােথ সংি��েদর েসবােকে�
িনয়িমত
উপি�িতসহ
েসবা
�দান
িনি�তকরেণর িবষেয় েমাবাইল িভি�ক
মিনটিরং কায র�ম

মাঠ পয র্াে পিরবার পিরক�না, মা ও লাইন ডাইের�র
িশশ �া�য কায র্�
বা�বায়েন (পিরবার পিরক�নামিনটিরং ও সুপারিভশ েজারদার িফ� সািভর্েস
করেব।
েডিলভারী)

সংি�� সকলেক আনুমািন
অপােরশনাল
হয্
েমাবাইল িবতরণ ১২.০০ ল� �য্া
এর
পূবর
মিনটিরং টাকা
আওতায়
কায র্� বা�বািয়ত
সরািসর
হে�।
কায র্�ম

জনাব েমাঃ িনয়াজু
রহমান,
েডপু ে�া�াম
�ােনজার,
পিরবার পিরক�নািফ� সািভর্েস
েডিলভারী,
পিরবার পিরক�না
অিধদ�র।
েমাবাইলঃ ০১৭১২০১২৮৯৫
ই-েমইল:
niajur.fp@gmail.com

1

�ম ম�ণালয়
ও উ�াবেনর নাম
দ�েরর নাম

উ�াবেনর সংি�� িববরণ

৩.

ঐ

ইেলক�িনক সরকাির �য় প�িত

৪.

�া�য
ও
পিরবার ক�াণ
ম�ণালয়,
�া�য িশ�া ও
পিরবার ক�াণ
িবভাগ,
পিরবার
পিরক�না
অিধদ�র

৫.

ঐ

৬.

ঐ

৭.

ঐ

৮.

ঐ

(e-GP) চালুকর ।

উ�াবন �হেণর েযৗি�কতা

উ�াবেকর
িঠকান

নাম

পিরবার
পিরক�না
অিধদ�েরর সরকাির জাতীয়
(Electronic Government Procurement) সরকাির �য় কায র্েম দরদাতাগেণর কায র্�েম অংশ
(e-GP) চালুকর ।
অবাধ অংশ�হণ ও সমসুেযা সৃি
হেব, �য় �ি�য়ায় িস�া� �হণ �ি�য়া
�ততর করাসহ �য় �ি�য়ায় দ�তা,
��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত হেব।
অনলাইেন গভর্বত মােক অনলাইন গভর্বত মিহলােদর েমাবাইল েফান গভর্বত মা ও িশশু �া�য েসবা ইেনােভশন িট,
তািলকাভু�কর ও েসবা ন�রসহ তাঁেদ �সবপূব েসবা, �সব পরবত� িনি�ত করা যােব। িনধ র্াির এলাকায় পিরবার পিরক�না
�দান
(Online েসবা, েডিলভারী েসবা ও নবজাতেকর েসবা �সবপূব েসবা, েডিলভারী েসবা, �সব অিধদ�র।
Pregnant Mother সং�া� ত�ািদ সংগৃহী হে�। দু েজলার পরবত� েসবা ও নবজাতেকর েসবা
Registration
and দু উপেজলায় গভর্বত মিহলােদর েমাবাইল �দান বৃি পােব এবং মিনটিরং
monitoring of their েফান (Voice mail/SMS) এর মা�েম েসবা সহজতর হেব। ফেল জনেগাি�র মে�
services).
�হেণ উ�ু� করা, েসবা েক�মূখ করা এবং মাত মৃত ও িশশ মৃত �াস পােব।
েসবা�দান িনি�তকরেণর কায র�ম �হণ করা
হেয়েছ।

ও কায র্েমর অ�গিত উ�াবনি
বা�বায়েনর
সারা
েদেশ েফাকালপেয়�
(%)
বা�বায়েনর জ�
পাইলট উ�াবনি
কমর্কতর, নাম, পদিব,
জ� কত অথ র কমর্সূ �হণ বা�বায়নেযা� েফান ও ই-েমইল
�য়
হেত করা
হেব িকনা?
পাের?
িকনা?
তার
তািরখ
এ অথ রবছের
আনুমািন
অপােরশনাল
হয্
লাইনডাইের�র
২০ ি �ােকজ ২০.০০ ল� �য্া
এর পয র্ায়�ে
(িপএসএসএম)
স��
করার টাকা (�িশ�ণ আওতায়
�ােকজ
বৃি পিরবার পরক�না
উে�াগ �হণ করা ও ইকুয্ইপে সরািসর
করা যায়।
অিধদ�র।
কায র্�ম
েফান: ০১৫৫২৪১৮৮০১
হেয়েছ।
বাবদ)
এমআইএস-এফিপ ৬.৫০
অপােরশনাল �ান টাকা
এর আওতায় অেথ র্
সং�ান
রাখা
হেয়েছ।

ল� পাইলট কমর্সূ পয র্ায়�ে
েমহবু েমােশর্
�হণ করা হেব । বা�বায়ন করা ে�া�াম �ােনজার
জানুয়ািযায়।
(এমআইএস)
পিরবার পিরক�না
েফ�য়াির ২০১৭।
অিধদ�র
েফান: ০১৭১১০৬৯৯৯২

েসবা �ি�য়া সহিজকরণ পিরবার পিরক�না অিধদ�েরর েপনশন েসবা কায র্�েম ধাপ ও সময় �াস পােব, এসিপএস িট, পিরবার েপনশন আেবদেনর েকান অেথ র্ চলমান কায র্� পয র্ায়�ে
েমা: শাহজাহান, ক�াণ
(এসিপএস)
সহিজকরণ
জবাবিদিহতা ও ��তা বৃি পােব । পিরক�না অিধদ�র। ৮০%
সংে�ষ েনই
বা�বাযন করা কমর্কতর, েপনশন শাখা,
েপনশনেভাগীেদর েভাগাি� কেম
যায়।
পিরবার পিরক�না
আসেব।
অিধদ�র
েফান: ০১৭৭৭৬৪৭৪৮৪
র্�
র্�
র্েব�
র্
র্�
র্ায়�ে
মিনটিরং এবং েম�িরং ইেনােভশন কায মিনটিরং ও েম�িরং
ইেনােভশন কায
পয
ও ইেনােভশন িট ও
চলমান
েকান অেথ চলমান কায
পয
অজয় রতন বড়ুয়
এর জ� পিরবার পিরক�না অিধদ�েরর
মূ�ায়ে সহেযািগতার ফেল তা দািয়��া� েম�রগণ
সংে�ষ েনই
স�সারন করা উপপিরচালক
েম�রেদর দািয়�পালেনর এলাকা িনধ র্ার। বা�বায়ণ সহজতর হেব।
যায়।
(এমআইএস)
েফান: ০১৭১১৯৩৯২৫১
এসিপএস ও নাগিরক
পিরবার পিরক�না অিধদ�েরর িবিভ� পিরবার পিরক�না অিধদ�ের েসবা সরকাির জাতীয়
৫০%
৩ ল� টাকা অপােরশনাল
পয র্ায়�ে
অজয় রতন বড়ুয়
েসবায় উ�াবন �িশ�ণ ইউিনেট কমর্র কমর্কতর/কমর্চারীেদ দু সহিজকরণ ও উ�াবনী কায র্� �হেণর কায র্�েম অংশ
�য্ােন আওতায় বা�বাযন করা উপপিরচালক
আেয়াজন
�ােচ ৪০ জন-েক এসিপএস ও ইেনােভশন ে�ে� কমর্কতর্াে মে� েপশাগত
সরাসির চলমান যায়।
(এমআইএস)
�িশ�ণ �দান।
�ান বৃি পােব।
কায র্�
েফান: ০১৭১১৯৩৯২৫১
েসা�াল
িমিডয়া পিরবার পিরক�না অিধদ�েরর িনজ� সামািজক েযাগােযাগ মা�মেক �বহার েমহবু েমােশর্
১০০%
েকান অেথ র্ পিরক�না
সকল পয র্ােয েমহবু েমােশর্
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�ম ম�ণালয়
ও উ�াবেনর নাম
দ�েরর নাম

(social media)

৯.

১০.

�া�য
ও ই-ফাইিলং কায র�ম
পিরবার ক�াণ
ম�ণালয়,
�া�য িশ�া ও
পিরবার ক�াণ
িবভাগ,
পিরবার
পিরক�না
অিধদ�র
ঐ

উ�াবেনর সংি�� িববরণ

উ�াবন �হেণর েযৗি�কতা

উ�াবেকর
িঠকান

নাম

েফইসবু েপজ ৈতির এবং সকল পয র্ােয় কের পিরবার পিরক�না, মা ও িশশ ে�া�াম �ােনজার
েসবা �দানকারী ও �ব�াপকেদর সৃজনশী �া�য, পুি, িকেশার িকেশারীর �া�য (এমআইএস)
কােজ উৎসািহত করা।
সেচতনতা, বা� িববাহ েরােধ সকল পিরবার পিরক�না
অংশীজেনর মে� মতিবিনমেয়র অিধদ�র
সুেযা সৃি� মা�েম নাগিরক েসবা ও
দা�িরক িস�া� �হণ সহজতর হেব।
পিরবার পিরক�না অিধদ�রাধীন কমর্কতর ও দা�িরক কােজ গিতবৃি পােব, সরকাির জাতীয়
কমর্চারীেদ ই-ফাইিলং এর উপর িতনি জবাবিদিহতা িনি�ত হেব এবং কায র্�েম অংশ
�ােচ (৭৫ জন) �িশ�ণ �দান।
িস�া��হণ সহজ হেব।

ও কায র্েমর অ�গিত উ�াবনি
বা�বায়েনর
সারা
েদেশ েফাকালপেয়�
(%)
বা�বায়েনর জ�
পাইলট উ�াবনি
কমর্কতর, নাম, পদিব,
জ� কত অথ র কমর্সূ �হণ বা�বায়নেযা� েফান ও ই-েমইল
�য়
হেত করা
হেব িকনা?
পাের?
িকনা?
তার
তািরখ
সংে�ষ েনই অিধদ�ের
জনগণ অংশ�হণ ে�া�াম �ােনজার
েফসবু েপজ করেত পােরন। (এমআইএস)
‘Family
পিরবার পিরক�না
Planningঅিধদ�র
েফান: ০১৭১১০৬৯৯৯২
সুেখ েসাপান’
চলমান
কায র্�।
১০০%
৭.৫০
ল� অপােরশনাল
পয র্ায়�ে
অজয় রতন বড়ুয়
১০০
জনেক টাকা
�য্ােন আওতায় বা�বাযন করা উপপিরচালক
�িশ�ণ
েদয়া
সরাসির চলমান যায়।
(এমআইএস)
হেয়েছ।
কায র্�
েফান: ০১৭১১৯৩৯২৫১

গােমর্�
িভি�ক ১০০ি গােমর্�-এ কমর্র নারী কম�েদর পিরবার গােমর্� কম�েদর (নারী) �জনন অিধকার লাইন ডাইের�র (পিরবার
�ােটলাইট ি�িনক
পিরক�না েসবা �দােনর লে�য �ােটলাইট িনি�তকরণ পূবর �জনন �াে�য্ উ�য়ন পিরক�না-িফ� সািভর্েস
ি�িনক আেয়াজন, েসবা�দানকারীেদর �িশ�ণ ও
েডিলভারী)
advocacy কায র্� পিরচালনা।

৪০ ি গােমর্� এর আনুমািন
না
েসবা �দানকারীেদর ২৪.০০
ল�
�িশ�ণ �দান করা টাকা
হেয়েছ।

হয্

জনাব েমাঃ িনয়াজু
রহমান,
েডপু ে�া�াম �ােনজার,
পিরবার পিরক�না-িফ�
সািভর্েস েডিলভারী,
পিরবার পিরক�না
অিধদ�র।
েমাবাইলঃ ০১৭১২০১২৮৯৫
ই-েমইল:
niajur.fp@gmail.com
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পিরবার পিরক�না অিধদ�রাধীন অ�া� উ�াবেনর (মাঠপয র্ােয়) ইেনােভশ কায র্ম এর অ�গিত:
�ম ম�ণালয় ও দ�েরর উ�াবেনর নাম
উ�াবেনর সংি�� িববরণ
উ�াবন �হেণর েযৗি�কতা
নাম

১
১.

কায র্েমর উ�াবনি
বা�বায়েনর
সারা
েদেশ েফাকালপেয়� কমর্কতর, নাম,
অ�গিত (%) বা�বায়েনর জ�
পাইলট উ�াবনি
পদিব, েফান ও ই-েমইল
জ� কত অথ র কমর্সূ �হণ বা�বায়ন েযা�
�য়
হেত করা
হেব িকনা?
পাের?
িকনা?
তার
তািরখ
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
�া�য ও পিরবার দা�েতয্ শুরুে ১. িবেয় িঠ হবার পরপরই বর (ব�, পুর ১. িবেয়র িদনই তাৎ�িণক ভােব এ,িব,এম, শাহীনু�ামা
পুনরা
আনুমািন হয্,
পুনরা বা�বায়ন েযা� এ,িব,এম, শাহীনু�ামা
ক�াণ ম�ণালয়, পিরবার পিরক�না �া�য্কম, অ� েকান পুর ঘিন� আ�ীেয়র পিরবার পিরক�না েসবা িনি�ত করা উপেজলা পিরবার পিরক�না পাইলিট
২৫,০০০/- পাইলিট
উপেজলা পিরবার পিরক�না
�া�য িশ�া ও
মা�েম)/ কেন (বা�বী, মিহলা �া�য কম�, স�ব হেয়েছ।
কমর্কতর,
েতঁতুিল, কায র্েমর টাকা
কমর্কতর, েতঁতুিল, প�গড়।
েততুিলয়
পিরবার
ক�াণ
অ� েকান মিহলা ঘিন� আ�ীেয়র মা�েম) ২. অনাকাি�ত গভর্ধারণেরাে প�গড়।
অ�গিত
উপেজলার
েফান:
০১৭১৭৭২২৩১৯
িবভাগ,
েক Counseling (Pre-counseling গুরূ�প ভূিমক রাখেছ।
অতয্
েদবনগর
ও
ইেমইল:abmzaman2009@gmail.co
পিরবার পিরক�না
before marriage) করা হয়।
৩. ANC এবং PNC মাত ও
বুড়াবু
আশা��ক
m
অিধদ�র
২. িবেয়র িদনই তাৎ�িণক ভােব পিরবার িশশুমৃ হার কমেব।
ইউিনয়েন
নেভ�র’২০১৭
পিরক�না েসবা িনি�ত করা (Spot ৪. েসবা �াি�েত সময় ও খরচ
counseling) হয়।
কমেব।
মােস
৩. Motivation সভার মা�েম িবিভ� ৫. �ত দ�িত েরিজে�শন স�ব হেব
ে�ণীর মানুষে (িবেশষ কের মা, শাশুড়, ৬. জনসং�া িনয়�ণ হেব
খালা ইতয্াি) Pre-counseling এবং
Spot counseling স�েকর অবিহত করা
হয়।
৪. কাজী ও ইউিনয়েনর পিরবার পিরক�না
পিরদশর্েক (FPI) মােঝ সম�য় সাধন
(েমাবাইল েফােন েযাগােযাগ করার
মা�েম) কের িববাহ সংগঠেনর িদন িবেয়র
আসেরই একাে� শুধুম কাজী ও FPI
পিরকি�ত পিরবার গঠন ও প�িত িবষেয়
আেলাচনা
করার
পের
বরেক
তাৎ�িণকভােব পিরবার পিরক�না
প�িতর অ�ায়ী প�িত িহসােব কনডম
িগফট বাে� িদেয় েদওয়া হয়, েসই সােথ
উ�াবেকর নাম ও িঠকান
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�ম ম�ণালয় ও দ�েরর উ�াবেনর নাম
নাম

২.

৩.

�া�য ও পিরবার িডিজটাল প�িতেত
ক�াণ ম�ণালয়, পিরবার পিরক�না,
�া�য িশ�া ও মা ও িশশু�া�
পিরবার
ক�াণ েসবা
কায র্�
িবভাগ,
(�ািতি�ািনক �সব
পিরবার পিরক�না েসবা বৃি)
v20d2I
অিধদ�র

ঐ

(very
vividly
visible
virtual.........
voyage dealing
dancing down
digital
deployment......
during delivery
dwelling divine
draft)

�ািত�ািনক
েডিলভারী বৃি ও
খাবার বিড় �পআউেটর
হার
কমােনা।

উ�াবেনর সংি�� িববরণ

উ�াবন �হেণর েযৗি�কতা

উ�াবেকর নাম ও িঠকান

তাৎ�িণক ভােব পিরবার পিরক�না, মা ও
িশশু�া� েসবা �াি�র �ান স�িলত একি
েছাট িলফেলট িগফট বাে�র েভতের রাখা
হয়। সবেশেষ FPI উ� দ�িতর �ত
েরিজে�শন করার জ� �ব�া �হন কের।
মাত মৃত ও িশশ মৃতু উ� হার �ােসর িটিসিভ আেলােক জনগেণর অথ র মৃদ কুমা আচায র, উপেজলা
িনিমে� দ� ধা�ী ও �ািত�ািনক সা�য়, সময় সা�য়, যাতায়াত সা�য় পিরবার পিরক�না কায র্াল,
�সবেসবার হার বৃি করা।
এবং �ািত�ািনক �সব েসবা িনি�ত িশবালয়,
মািনকগ�।
রূপক ২০২১ এর সােথ িমল েরেখ িভ কের মাতৃমৃ ও িশশ মৃতু হার �াস (সােবক উপেজলা পঃপঃ
িদেয় ২০ ি শ� এবং িড িদেয় ২১ ি করা।
কমর্কতর,
উিখয়া,
শে�র পুেরাটা �ািত�ািনক �সব েসবােক
ক�বাজার।
েক� কের সংেযািজত হেয়েছ।

কায র্েমর উ�াবনি
বা�বায়েনর
সারা
েদেশ েফাকালপেয়� কমর্কতর, নাম,
অ�গিত (%) বা�বায়েনর জ�
পাইলট উ�াবনি
পদিব, েফান ও ই-েমইল
জ� কত অথ র কমর্সূ �হণ বা�বায়ন েযা�
�য়
হেত করা
হেব িকনা?
পাের?
িকনা?
তার
তািরখ

পুনরা
পাইলিট
কায র্েমর
অ�গিত
অতয্
আশা��ক

গভর্বত ও খাবার বিড় �হনকারীেদর পিরবার পিরক�না প�িতর মে� িমেসস নািসমা ইয়াসিমন, আনুমািন
যথাসমেয় যথাযথ েসবা �দােনর ে�ে� খাবার বিড় �হনকারীেদর সং�া উপেজলা পিরবার পিরক�না ৪০%
েমাবাইল েফােনর মা�েম সেচতন করার সবেচেয় েবশী হেলও খাবার বিড় কমর্কতর, কুি�য় সদর।
জ� ও েসবা েনয়ার জ� �িত�ানমুখ যথাসমেয় না পাওয়া, খাবার বিড়
করা। �িতমােস �েতয্ক মােয়র সে� খাবার িনয়মাবলী সিঠকভাে না
অ�ত দুইবা েযাগােযাগ করা ও জানা, ফেলাআপ এর অভাব ও
�েয়াজনীয় পরামশর েদওয়া।
অনাকাংিখত গভর্ধারেন ফেল
িনধ র্াির এলাকায় গভর্বত মিহলা ও খাবার জনসং�া িনয়�ণ কমর্সূ বাধার
বিড় �হনকারীেদর েমাবাইল ন�রসহ স�ুখীন হে�। এমনিক মােয়েদর
ডাটােবজ ৈতরী। গভর্বত মিহলােদর সােথ িবরাট অংশ জিট েরােগ আ�া� হেয়
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আনুমািন
৫০০০০০/টাকা

হয্
বা�বায়নেযা�
িডেস�র,২০১৭
হেত মািনকগ�
েজলার িশবালয়
উপেজলায় শু
করা হয়।

মৃদ কুমা আচায র, উপেজলা
পিরবার পিরক�না কায র্াল,
িশবালয়, মািনকগ� ।
েমাবাইল: ০১৭৪৫৬৫৩৭৯১,
ইেমইলmridulacharjie@gmail.co
m

আনুমািন অে�াবর/২০১৭ হয্
িমেসস নািসমা ইয়াসিমন,
৩,০০,০০০/- হেত
কুি�য় েশােকিসং এর উপেজলা পিরবার পিরক�না
টাকা।
সদর উপেজলায় পর েরি�েকশন কমর্কতর,
েরি�েকশন শু করার িস�া� হয় কুি�য় সদর।
করা হয়।
এবং
তা েমাবাইল-০১৭১৯৯৭০৪৭৫
বা�বায়ন চলেছ। ইেমইলufpokushtia@gmail.com

�ম ম�ণালয় ও দ�েরর উ�াবেনর নাম
নাম

৪.

�া�য ও পিরবার িডিজটাল
ক�াণ ম�ণালয়, গভর্বত মা
�া�য িশ�া ও
পিরবার
ক�াণ
িবভাগ,
পিরবার পিরক�না
অিধদ�র

উ�াবেনর সংি�� িববরণ

উ�াবন �হেণর েযৗি�কতা

উ�াবেকর নাম ও িঠকান

কায র্েমর উ�াবনি
বা�বায়েনর
সারা
েদেশ েফাকালপেয়� কমর্কতর, নাম,
অ�গিত (%) বা�বায়েনর জ�
পাইলট উ�াবনি
পদিব, েফান ও ই-েমইল
জ� কত অথ র কমর্সূ �হণ বা�বায়ন েযা�
�য়
হেত করা
হেব িকনা?
পাের?
িকনা?
তার
তািরখ

িক িক েসবা কখন ও েকাথায় েদয়া হেব েস পেড়েছ।
েসবা
�দানকারীেদর
স�র্ে �প িমিট (�াইড েসা) করা। অিতির� কােজর চাপ, বয়স বৃি
পরবত�েত েসবা েক�গুিলে আসা ও ইতয্াি কারেণ েসবা �হনকারীরা
িনয়িমত েচকআপ করা হয়। দ� েসবা কাি�ত েসবা না েপেয় েভাগাি�র
�দানকারী বা �িত�ােন েডিলভারী করার িশকার হে�। েসবা �দান ও
�পাের উৎসািহত করা। খাবার বিড় �হনকারীর মে� দুর কিমেয় এেন
�হনকারী ও গভর্বত মােয়েদর মােস িকভােব সিঠ ভােব েসবা �দান করা
কমপে� ৪ িদন ই-কাউি�িলং করা এবং যায়, িকভােব �িত�ােন বা দ� েসবা
�েয়াজেনর েরফার করা হয়। গভর্বত মা ও �দানকারী �ারা েডিলভারী করােনা
খাবার বিড় �হীতােদর ডাটােবজ ৈতরী যায়।
করার ফেল মিনটিরং সুপরিভশন সহজতর
হেয়েছ। মােয়েদর েসবার মান ও সং�া
বৃি েপেয়েছ। �ািত�ািনক ও দ� েসবা
�দানকারী �ারা েডিলভারী স�� হে�।
�ািত�ািনক েডিলভারী ৪৩% েথেক েবেড়
৭৩% হেয়েছ। খাবার বিড় �হনকারী
�পআউেটর হার কেম েগেছ (৩৩% েথেক
১৫%) ও অনাকাি�ত গভর্ধরন হয়িন। এ
সম� েসবা িনেত মােয়েদর সময়, খরচ ও
যাতায়াত সা�য় হে�। মােয়েদর েভাগাি�
কম হে�।
েসবায় গভর্বত মােয়র েমাবাইল না�ার সহ সিঠ গভর্বত মােয়রা যােত কের কম েমাঃ কামাল েহােসন, ২০%
ডাটােবজ ৈতরী করা এবং ৈতরীকৃ সমেয় কম কে� েসবােকে� এেস উপেজলা পিরবার পিরক�না
ডাটােবজ িডিজটালাইেজশন করা ( ডাটা কাি�ত েসবা িনেত পাের। কমর্কতর, চরফয্াশ, েভালা।
কি�উটাের এে�ল িসেট এমনভােব ডাটা ডাটােবইেজ গভর্বত মােয়র েসবা
িসট করা, েয এলএমিপর তািরখ ইনপু �দােনর তািরখ সয়ংি�য়ভােব হেব
করার সােথ সােথ গভর্বত মােয়র �সব এবং িনিদ র্ সমেয় ডাটা িসেট
পরবত� েসবার তািরখ ও �সব েসবার তািরেখর ঘর গুেল লাল রং ধারন
তািরখ সয়ংি�য়ভােব হেব এবং িনিদ র্ করেব, তখন েসবাদানকারী সহেজ
সমেয় ডাটা িসেট তািরেখর ঘর গুেল লাল িচি�ত করেত পারেব েকান েকান
রং ধারন করেব, তখন েসবাদানকারী মােক চলিত মােস েসবা �দান করেত
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১৫০০ টাকা

হয্
হয্
আসলামপু
ইউিনয়ন,
চরফয্াশ
উপেজলা,
েভালা।
জানুয়াি-২০১৮

েমাঃ
কামাল
েহােসন,
উপেজলা পিরবার পিরক�না
কমর্কতর, চরফয্াশ, েভালা।
েমাবাইল-০১৭১২২৩১৪১১
ইেমইলmkh2314@gmail.com

�ম ম�ণালয় ও দ�েরর উ�াবেনর নাম
নাম

৫.

ঐ

উ�াবেনর সংি�� িববরণ

উ�াবন �হেণর েযৗি�কতা

উ�াবেকর নাম ও িঠকান

সহেজ িচি�ত করেত পারেব েকান েকান হেব, অতপর েসবাদানকারী েমাবাইেল
মােক চলিত মােস েসবা �দান করেত হেব, গভর্বত মােক তার েসবা স�েকর
অতপর েসবাদানকারী েমাবাইেল গভর্বত অবিহত করা যােব।
মােক তার েসবা স�েকর অবিহত করেত
পারেব )। এই েসবা বা�বায়ন করেত
পারেল, আশাি�ত েসবা েদওয়া স�ব হেব।
িডেপাট কন র্া সৃজ �া�য ও পিরবার ক�াণ ম�ণালয় এবং জনবল কম, কমর এলাকা বৃি, স�ম েমাঃ আবু কােশম
ও েমাবাইেল ভেয়স পিরবার পিরক�না অিধদ�েরর কায র্� দ�িত বৃি� কারেণ রূি েসবায় উপেজলা পিরবার পিরক�না
কল
ে�রেণর মূল পিরবার ক�াণ সহকারীর (FWA) পিরবার পিরক�না প�িত ও �সবপূব কমর্কতর,
মা�েম ‘পিরবার উপর িনভর্রশীল যত ধরেনর কাজ হয় বা েসবার �পআউট �াস করা স�ব নড়াইল সদর, নড়াইল।
পিরক�না প�িত ও সময় সময় েয সকল কমর্সূ �হণ করা হয় হয়িন, তাই এই ইেনােভশন �ক� বতর্মাে:
�সবপূব/পরবতীেস তার সবই পিরবার ক�াণ সহকারীর �হণ করা হয়।
উপেজলা পিরবার পিরক�না
কমর্কতর,
বার
�পআউট (FWA) মা�েম বা�বািয়ত হয়। ফেল
�াসকরণ’।
বতর্মাে মাি�েস�রাল কায র্�ে এত
মািনকগ� সদর, মািনকগ�
েবশী তােদর েক স�ৃ� করা হেয়েছ েয
কমর্র।
মূ কাজ বািড় বািড় পিরদশর্
(ডিমিসিলয়ারী সািভর্) �াস পাে�।
একিদেক েযমন তােদর মূ কাজ েথেক
িবচুয হে� অ� িদেক পিরবার পিরক�না
প�িতসহ �সূি মােয়র েসবা �দানও
অস�ব হেয় পেড়েছ। িবিভ� কমর্সূিচ
পিরবার ক�াণ সহকারীেদরও অিধক হাের
স�ৃ� করার কারেণ পিরবার পিরক�না
প�িত ও �সবপূব েসবার �পআউট এর
সং�া �চু েবেড় যাে�, তাই
উ�াবনীমূল আইিডয়া িডেপাট কন র্া
সৃি� মা�েম One stop Service
এর �ায় (৬০ জন স�ম দ�িত িনেয়
একি িডেপাট কন র্া) একজন েসবা
�দানকারী িদেয় সকল স�ম দ�িতেক
এক মােসর মে� েসবা �দান করা স�ব
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কায র্েমর উ�াবনি
বা�বায়েনর
সারা
েদেশ েফাকালপেয়� কমর্কতর, নাম,
অ�গিত (%) বা�বায়েনর জ�
পাইলট উ�াবনি
পদিব, েফান ও ই-েমইল
জ� কত অথ র কমর্সূ �হণ বা�বায়ন েযা�
�য়
হেত করা
হেব িকনা?
পাের?
িকনা?
তার
তািরখ

মািনকগ�
সদর
উপেজলায়
উে�াগি
েরি�েকশন
করা হে�।

আনুমািন েরি�েকশন
২,০০,০০০/- বা�বায়ন
তািরখঃ
িডেস�র/২০১৭

হয্
েমাঃ আবু কােশম
েশােকিসং এর উপেজলা পিরবার পিরক�না
পর েরি�েকশন কমর্কতর, মািনকগ� সদর ,
করার িস�া� হয় মািনকগ�।
এবং
তা েমাবাইল- ০১৭১২২০৩১৫৫
বা�বায়ন চলেছ। ইেমইল:
kashemlsdgfp@gmail.com

�ম ম�ণালয় ও দ�েরর উ�াবেনর নাম
নাম

৬.

�া�য ও পিরবার দ�িত েসবা
ক�াণ ম�ণালয়, কােড র্ মা�েম
�া�য িশ�া ও অ�ায়ী কমর্জীব
পিরবার
ক�াণ দ�িতেদর পিরবার
িবভাগ,
পিরক�না েসবা
পিরবার পিরক�না
অিধদ�র

৭.

ঐ

৮.

�া�য ও পিরবার UH&FWC-েত
ক�াণ ম�ণালয়, ২৪ ঘ�া িনরাপদ
�া�য িশ�া ও �সব েসবা
পিরবার
ক�াণ
িবভাগ,
পিরবার পিরক�না
অিধদ�র
ঐ
েটিল েযাগােযােগর

৯.

UH&FWC-েত
২৪ ঘ�া িনরাপদ
�সব েসবা

উ�াবেনর সংি�� িববরণ

উ�াবন �হেণর েযৗি�কতা

উ�াবেকর নাম ও িঠকান

হে�।
িশ� এলাকায় অ�ায়ী কমর্জীব দ�িতেদর অ�ায়ী
কমর্জীব
দ�িতরা িজনাত শারিমন, উপেজলা
(ভাসমান দ�িত) েরিজে�শন না করায় েরিজ�ারভু না থাকায় তারা পিরবার পিরক�না কমর্কতর,
তারা সরকারী েসবা েথেক বি�ত হয়। তাই সরকারী েসবা েথেক বি�ত হন এবং উপেজলা পিরবার পিরক�না
দ�িত েসবাকােড র্ মা�েম তােদরেক েসবাি �য় কেরন। এই উ�াবেনর কায র্াল, �পু, গাজীপুর
সরকারী পিরবার পিরক�না েসবার অ�ভুর মা�েম তারা �ীেত েসবাি পাে�ন
করা হয়। এর মা�েম তারা �ীেত েসবা এবং �ানা�র হেলও সরকারী েসবার
িনেত পারেছন এবং কাড র্েদিখে অ� অ�ভুর থাকেত পারেবন।
এলাকায় িগেয়ও েসবা িনেত পারেবন।
জুি উপেজলার পিশ্ট জুি ইউিনয়েনর মাত মৃত ও িশশ মৃতু হার েমাঃ আ�ল মিতন
সকল গভর্বত মােদর েরিজে�শন কের েরাধকে� �ািত�ািনক েডিলভারী উপেজলা পিরবার পিরক�না
ত� ডাটােবইজ-এ এি� করা এবং েসবা িনি�ত করা।
কমর্কতর, জুড়, েমৗলভী
গভর্বত মােদরেক িনেয় উে�া�করণ সভা
বাজার।
আেয়াজন করা। এর ফেল গভর্বত মা ও
০১৭১৫৩৮৯১৪৩
�সূি মা‡`i‡K ০৪ (চার) ি এএনিস এবং
০৪ (চার)ি িপএনিস েসবা �হেণর এবং
পিরবার ক�াণ েকে� আসার আ�হ সৃি
হেব। উ� পিরবার ক�াণ েক�েক
�াভািবক েডিলভারী েসবা �দােনর জ�
যাবতীয় সর�াম সরবরাহ করা এবং ২৪
ঘ�া �াভািবক েডিলভারী েক� িহসােব
চাল করা হেয়েছ।
বতর্মাে দু তৃতীয়াং �সব েসবা সাধারণত �াম, তথা �তয� অ�েল েবগম শাহীন পারভীন
অ�ািত�ািনক তথা অিনরাপদ যা মাতৃ�া� অিনরাপদ �সব েসবার কারেণ মাত ও উপেজলা পিরবার পিরক�না
ও নবজাতেকর মৃতু হারেক �রাি�ত িশশ মৃতুয্ েরাধ করা স�ব হে� কমর্কতর
করেছ। UH&FWC-েত ২৪ ঘ�া িনরাপদ না। UH&FWC-েত ২৪ ঘ�া বাসাইল টা�াইল
�সব েসবার মা�েম �তয্ অ�েল এই িনরাপদ �সব েসবার মা�েম �তয্ ০১৭১৫৮৭০৯৭৯
মৃতু হার েরাধ করা স�ব।
অ�েল এই মৃতু হার েরাধ করা
স�ব।
েটিল েযাগােযােগর মা�েম স�ােহ অ�ত মাত �া�য েসবা িনি�তকরণ।
আ��াহ আল হাদী,
8

কায র্েমর উ�াবনি
বা�বায়েনর
সারা
েদেশ েফাকালপেয়� কমর্কতর, নাম,
অ�গিত (%) বা�বায়েনর জ�
পাইলট উ�াবনি
পদিব, েফান ও ই-েমইল
জ� কত অথ র কমর্সূ �হণ বা�বায়ন েযা�
�য়
হেত করা
হেব িকনা?
পাের?
িকনা?
তার
তািরখ
পাইলিট
চলমান

আনুমািন
১০,০০০/-

�াভািবক
৫০,০০০/েডিলভারী
চলমান
রেয়েছ এবং
পুনরা
পাইলিট
চলমান

পাইলিট
চলমান

ে�যাজয নয়

হয্,
িশ� এলাকা
িজনাত শারিমন, উপেজলা
০১/০৮/২০১৬ সমূে বা�বায়ন পিরবার পিরক�না কমর্কতর,
হেত শু হেয় েযা�
উপেজলা পিরবার পিরক�না
চলমান রেয়েছ।
কায র্াল, �পু, গাজীপু।
েমাবাইল: ০১৯১৮১২৬৯৬০
ইেমইল:
jinatsharmin@gmail.c
om
হয্
হয্
েমাঃ আ�ল মিতন
িডেস�র/২০১৭
উপেজলা পিরবার পিরক�না
মাস
হেত
কমর্কতর, জুড়, েমৗলভী
পনুরা
বাজার।
০১৭১৫৩৮৯১৪৩
পাইলিট শু
করা হয়।

৫০,০০০/- হয্
বা�বায়নেযা�
হাবলা
UH&FWC
পাইলট কমর্সূ
�হণ
করা
হেয়েছ
মাচ র/২০১৬
১০০০০০/- স�া� তািরখ- স�ব।

েমাঃ লুৎফ িকবিরয়া, উপপিরচালক,
পিরবার
পিরক�না, টা�াইল। ০৯২১৬৩৪১০

আ��াহ আল হাদী,

�ম ম�ণালয় ও দ�েরর উ�াবেনর নাম
নাম

১০.

১১.

উ�াবেনর সংি�� িববরণ

কায র্েমর উ�াবনি
বা�বায়েনর
সারা
েদেশ েফাকালপেয়� কমর্কতর, নাম,
অ�গিত (%) বা�বায়েনর জ�
পাইলট উ�াবনি
পদিব, েফান ও ই-েমইল
জ� কত অথ র কমর্সূ �হণ বা�বায়ন েযা�
�য়
হেত করা
হেব িকনা?
পাের?
িকনা?
তার
তািরখ
উপেজলা পিরবার পিরক�না
(এক
ল� মাচ র/২০১৮ ি�ঃ
উপেজলা পিরবার পিরক�না
কমর্কতর, িমরপু, ঢাকা।
টাকা মা�)
কমর্কতর, িমরপু, ঢাকা।
েমাবাইল-০১৭১১১৬১৯৩১
ইেমইল-

উ�াবন �হেণর েযৗি�কতা

উ�াবেকর নাম ও িঠকান

মা�েম মাত �া�য একিদন �িপং আকাের গভর্বত মিহলাগণ
েসবা িনি�তকরণ। িনেজেদর সম�া স�েকর একজন
িচিকৎসেকর সােথ মতিবিনময় করা।
িচিকৎসক তাৎ�িণক সমাধানেযা� িবষেয়
পরামশর �দান করেবন এবং জিটলতা
ে�ে� যথাযথ �ােন ে�রেণর পরামশর ে�রণ
করেবন।
ঐ
সফটওয়য্াের
সব র্�থ একি িবেশষ সফটওয়য্া ৈতরী েসবা �হীতােদর �পআউট হার
মা�েম গভর্বত
করা হেব। FWA দ�িত পিরদশর্েন কমােনা এবং সময়মত শতভাগ েসবা
িনব�ন ও ANC পরবত� গভর্বত মােয়র তািলকা ��ত কের িনি�তকরণ।
এবং PNC েসবা FWV এর িনকট ে�রণ করেবন। FWV
িনি�তকরণ।
েসই তািলকা এ িবেশষ সফটওয়য্াে এি�
করার পর �সবপূব পয র্ নূয্ন ৪ বার
েসবার তািরখ ANC সয়ি�য়ভােব (Auto
Generated) িনধ র্াির হেব। েস অনুসাে
�থমবার গভর্বত েচকআেপর সময় তােক
পরবত� সা�ােতর সুিনিদ তািরখ, সময় ও
�ান স�িলত গভর্বত কাড র �দান করেবন
ও েসবা �দােনর আেগর িদন
এসএমএস/েফান কেলর মা�েম িরমাই�ার
েদওয়া হেব। যিদ েকান কারেণ েকান
গভর্বত মা িনধ র্াির েসবা �হণ করেত না
পাের তেব এই সফটওয়য্াের মা�েম
জানা যােব এবং উপেজলা পিরবার
পিরক�না অিফস েথেক তদারিক করা
স�ব হেব যা চুডা�ভাে গভর্কালী,
�সবকালীন এবং �সব পরবত� (PNC)
েসবা িনি�ত করেব।
এর মা�েম
�ািত�ািনক েডিলভারী বৃি পােব।
�া�য ও পিরবার সফটওয়য্াের
ঐ
েসবা �হীতােদর �পআউট হার
ক�াণ ম�ণালয়, মা�েম গভর্বত
কমােনা এবং সময়মত শতভাগ েসবা

write2abdullah.hadi@g
mail.com
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েমাসাঃ তািনয়া পারভীন, পুনরা
উপেজলা পিরবার পিরক�না পাইলিট
কমর্কতর, ধামরাই, ঢাকা।

আনুমািন
১০,০০০/-

হয্
ধামরাই
উপেজলার
েসামভাগ
ইউিনয়েন
জানুয়াি২০১৮।

হয্

েমাসাঃ তািনয়া পারভীন,
উপেজলা পিরবার পিরক�না
কমর্কতর, ধামরাই, ঢাকা।
েমাবাইল: ০১৭১৮৬৮১৮৪৭

েমাঃ েসােহল রানা
পুনরা
উপেজলা পিরবার পিরক�না পাইলিট

আনুমািক
১০,০০০/-

হয্
নেভ�র/২০১৭

হয্

েমাঃ েসােহল রানা
উপেজলা পিরবার পিরক�না

�ম ম�ণালয় ও দ�েরর উ�াবেনর নাম
নাম

১২.

�া�য িশ�া ও িনব�ন ও ANC
পিরবার
ক�াণ এবং PNC েসবা
িবভাগ,
িনি�তকরণ।
পিরবার পিরক�না
অিধদ�র
ঐ
সফটওয়য্াের
মা�েম
গভর্বত
মােয়েদর
৪ি
ANC ও PNC
েসবা
�দােনর
মা�েম মাতৃমৃ ও
িশশুমৃত
হার
কমােনা ।

উ�াবেনর সংি�� িববরণ

উ�াবন �হেণর েযৗি�কতা

উ�াবেকর নাম ও িঠকান

িনি�তকরণ।

অিফসার
পবা, রাজশাহী
০১৭১৬-৮৭২৭৩৬

কায র্েমর উ�াবনি
বা�বায়েনর
সারা
েদেশ েফাকালপেয়� কমর্কতর, নাম,
অ�গিত (%) বা�বায়েনর জ�
পাইলট উ�াবনি
পদিব, েফান ও ই-েমইল
জ� কত অথ র কমর্সূ �হণ বা�বায়ন েযা�
�য়
হেত করা
হেব িকনা?
পাের?
িকনা?
তার
তািরখ
মােস পুনরা
অিফসার
পাইলিট।
পবা, রাজশাহী
০১৭১৬-৮৭২৭৩৬

মািনকগ� েজলার সাটুিরয় উপেজলার �ািত�ািনক েডিলভারী বৃি� মা�েম জািকয়া েজসিমন,
১০%
ফুকুরহ ইউিনয়েন ১২০(একশত িবশ) মাতৃমৃত হার ও িশশুমৃত হার �াস উপেজলা পিরবার পিরক�না
গব র্বত মােয়েদর েমাবাইল ন�রসহ করা যা একি সু� জািত গঠেন কমর্কতর, সাটুিরয়,
েরিজে�শন করা হয় (FWA েরিজ�ােরর গুরূ�প ভূিমক পালন করেব।
মািনকগ�।
মা�েম)
েমাবাইল-০১৭১৮৮৮৮৬৬০
�িতমােস ইউিনয়ন �া�য ও পিরকবার
ইেমইলufposaturiamanikganj@g
ক�াণ েক�, �ােটলাইট ি�িনক,
mail.com
কিমউিনি ি�িনেক FWV,, �িশ�ণ�া�

আনুমািন
৩০,০০০/উ�াবনি
বা�বায়েন
সরকারী
আিথ র্
সহেযািগতা
�েয়াজন।

হয্
হয্,
মািনকগ�
বা�বায়নেযা�
েজলার সাটুিরয়
উপেজলার
ফুকুরহ
ইউিনয়েন
১৪/০৯/২০১৭
তািরখ।

ডাঃ রি�ত কুমা ম�ল,
উপিরচালক, পিরবার
পিরক�না, মািনকগ�।
েমাবাইল-০১৭১৩৫৪২৩০৩
ইেমইলdfpmanikgonj@gmail.com

FWA, FPI, SACMO, ATFPO,
MO (MCH-FP)েদর সহেযািগতায়

গভর্বত মােয়েদর �ািত�ািনক েডিলভারী
েসবা িনি�তকরেণর লে�য তােদর �া�য
িশ�া ও কমপে� ৪ি কের ANC ও
PNC েসবা �দােনর মা�েম মাতৃমৃ ও
িশশ মৃতুয �িতব�ী িশশ জ� �াস করার
লে�য কাজ করা হে�।
১৩. �া�য ও পিরবার “কমর্জীব
সাভার উপেজলা গােমর্� িশ�া�ল। ক. অপিরকি�ত গভর্ধার েরাধ ।
েমাঃ েমজবাহ উি�ন
৫০%
ু
ক�াণ ম�ণালয়, মিহলােদর (স�ম কমর্জীি স�ম দ�িতগণ কমর ঘ�ায় �� খ. ঝঁিকপূ
এম আর �াস।
উপেজলা পিরবার পিরক�না
�া�য িশ�া ও দ�িত)
�জনন থাকায় পিরবার পিরক�না েসবা �দান করা গ. িসএআর বৃি।
অিফসার
পিরবার
ক�াণ �া�য্েসব
স�ব হয় না।
সাভার, ঢাকা
িবভাগ,
িনি�তকরণ”
পিরবার পিরক�না
অিধদ�র
১৪. ঐ
দীঘ র্েময়াি পিরবার কিমউিনি ি�িনক, �ােটলাইট ি�িনেক, প�িত �হ‡Yর ফেল সামা� পা�র ড. েমাসাঃ লায়লা
পুনরা
পিরক�না
েসবা EPI েকে�, েকান েকান ে�ে� UH& �িতি�য়ায় প�িতি খুেলেফলা হার আজুর্ম বান
পাইলিট
(IUD
ও FWC IUD ফেলা আপ নীিতমালা কমােনা ফেলাআেপর হার বাড়ােনা ও উপেজলা পিরবার
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২০০০০০/= হয্.
(দু
ল� পাইলিট
টাকা)
চলমান
জুলা/ ২০১৭

হয্,
বা�বায়নেযা�

আনুমািন হয্
৫০০০/- টাকা ০১/১১/২০১৭

বা�বায়ন
যায়

মীজর্ কামরূ নাহার, উপপিরচালক,
পিরবার
পিরক�না, ঢাকা। েমাবাইল০১৭১২৬৭১৬১৭

করা ড. েমাসাঃ লায়লা
আজুর্ম বান
উপেজলা পিরবার

�ম ম�ণালয় ও দ�েরর উ�াবেনর নাম
নাম

উ�াবেনর সংি�� িববরণ

উ�াবন �হেণর েযৗি�কতা

Implant)“ফেলা- অনুযায় িনয়িমত েসবা �দান করা । দীঘ র েময়াদী প�িতর হার বাড়ােনা

১৫. ঐ

উ�াবেকর নাম ও িঠকান

পিরক�না কায র্াল
েবলকুি, িসরাজগ�

কায র্েমর উ�াবনি
বা�বায়েনর
সারা
েদেশ েফাকালপেয়� কমর্কতর, নাম,
অ�গিত (%) বা�বায়েনর জ�
পাইলট উ�াবনি
পদিব, েফান ও ই-েমইল
জ� কত অথ র কমর্সূ �হণ বা�বায়ন েযা�
�য়
হেত করা
হেব িকনা?
পাের?
িকনা?
তার
তািরখ
পিরক�না কায র্াল
েবলকুি,িসরাজগ�
েমাবাইল:
০১৭১২২৩৩৬১৮
ই-েমইল: arzumandbd@

আপ
প�িত �হীতােদর েমাবাইল না�ার এবং �িবি
িবেকি�করণ
ও �হীতােদর ফেলা আপ তািরখ স�িলত
�প-আউট কমান” পY©v� ডাটােবজ ��ত রাখা । িনয়িমত
ডাটােবজ হালনাগাদ করা এবং এস এম এস
ও েফান কল কের �ােয়ে�র িনকটবত�
েসবা েকে� িনিদ র্�তাির ও সমেয় ফেলা
আপ েসবা েনওয়ার জ� অবিহত করা ও
তা িনি�ত করা ।
িপিরয়ড (মািসক) �ামা�েল �া�য্স� �ােনটারী �াড পূেব ছা�ীেদর �া�য্স� �ােনটারী েমাঃ েখারেশদ আলম
�েযাজয নয়
কালীন �া�য্স� �বহার সাধারণত করা হয় না, ফেল �াড এর �বহােরর ধারণা না থাকায় উপেজলা পিরবার পিরক�না
�াড ৈতরী ও মিহলােদর �াকৃিত এই িবষয়ি জীবন তারা িবিভ� েরাগ�ািধেত আ�া� কমর্কতর
�বহার
ঘিন� হওয়া সে�ও েতমন গুর সহকাের হেতা। উে�াগি বা�বািয়ত হেল তারা পিটয়,চ��াম।
ু , �া�য্স� �ােনটারী �াড �বহাের ০১৫৫৪-৩৪০২৫২
িনি�তকরেণ
েদখা হয় না। পিরনিতেত নানা �া�য ঝঁি
�িশ�ণ
ও েরাগ সং�মন হয়। �ািত�ািনক প�িতেত উৎসািহত হেবন। সহজ�া� উপকরণ
উ��করণ ।
�ােনটারী �াড �বহার, সংর�ণ ও িদেয় িনেজই �া�য্স� �ােনটারী
িবন�করেণর িবষয়ি আেলািচত হয় না। �াড ৈতরী করেত পারেবন। �িশি�ত
�বহারকারীগণ �ােনটারী �াড �বহার এই ছা�ীেদর মা�েম �িত
সং�া� িবষেয় েসবা �হেণর জ� েকান ঘের/পাড়ায় িনরেব সেচতনতা ও
েসবা েকে� েসবাদাতার িনকট আেসন না। �া�য্স� �ােনটারী �াড �বহার
�ি�গত উে�ােগ িনেজর মত কের িব�ার লাভ করেব।
িপিরয়ড(মািসক) কালীন �ােনটারী
�াড/পুরােন কাপড়/তুল/িটস ইতয্াি
নানা উপকরণ (যা বহুলাংে �া�য্স�
নয়) �বহার ও সংর�ণ কেরন। এত নানা
ু বৃি পাে�। বাজার েথেক
�া�য ঝঁি
�া�য্স� �ােনটারী �াড কার মা�েম
�য়/সং�হ করেব তা িনব র্াচ করা কিঠ
হয়। �িতমােস �ােনটারী �াড �য় করা
�য়বহু ও দির� সমােজ তা িবলািসতা
বেট। সব র্পি সমােজর আথ র-সামািজক
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gmail.com

�েযাজয নয়

�ারকনংহয্
পপ/পি/১৭/৮৯
৩
তািরখঃ
১৭/০১/১৭ইং
এর
মা�েম
১।উপেজলা
েচয়ার�ান ২।
উপেজলা িনব র্াহ
কমর্কতর
মেহাদেয়র
িনকট
�েয়াজনীয় অথ র
ও সহেযািগতা
�দােনর জ�
আেবদন করা
হয়।

েমাঃ েখারেশদ আলম
উপেজলা পিরবার পিরক�না
কমর্কতর
পিটয়,চ��াম।
01554-340252
Khorshad64@gmail.com

�ম ম�ণালয় ও দ�েরর উ�াবেনর নাম
নাম

১৬. �া�য ও পিরবার পিরবার ক�াণ
ক�াণ ম�ণালয়, মাতৃস
�া�য িশ�া ও (Family
পিরবার
ক�াণ Welfare
িবভাগ,
Mothers
পিরবার পিরক�না Club)
অিধদ�র

১৭.

ঐ

মা�িমক িব�ালেয়
ৈকেশারকালীন (৬�
েথেক ১০ম ে�িণ)
�জনন
�া�য
িবষয়ক �চারণা

উ�াবেনর সংি�� িববরণ

উ�াবন �হেণর েযৗি�কতা

উ�াবেকর নাম ও িঠকান

কায র্েমর উ�াবনি
বা�বায়েনর
সারা
েদেশ েফাকালপেয়� কমর্কতর, নাম,
অ�গিত (%) বা�বায়েনর জ�
পাইলট উ�াবনি
পদিব, েফান ও ই-েমইল
জ� কত অথ র কমর্সূ �হণ বা�বায়ন েযা�
�য়
হেত করা
হেব িকনা?
পাের?
িকনা?
তার
তািরখ

অব�ান িবেবচনা কের �া�য্স�
�ােনটারী �াড �বহার �াি�ক পয র্াে
নাজু অব�ায় আেছ। ফেল অ�া�য্ক
�ােনটারী �াড �বহােরর মা�েম
ছা�ীেদর নানািবধ েরাগ�ািধর সং�মনসহ
ু বাড়েছ। সমাজ পিরবতর্ে েযৗন
�া�য ঝঁি
ও �জনন �া�য এবং অিধকার উ�য়েনর
িবক� েনই। �ী �জনন �া�য সুর�,
আদশর দ�িত ও মা হেত এতদিবষেয়
সিঠ �ান অজর্ আব�ক।
একি ওয়ােড র্ যতগুেল বািড় আেছ, �ানীয় স�দ এবং উে�াগেক কােজ ইফেতখার আহেমদ েচৗধুর, ৪০ %
�েতয্ বািড় হেত একজন কের মিহলােক লািগেয়, জন-অংশ�হণ িনি�ত কের উপেজলা পিরবার পিরক�না
সদ� িহেসেব িনেয় পিরবার ক�াণ কমর্সূিচ সফল করা সহজতর হেব কমর্কতর, েফনীসদর, েফনী।
মাতৃস গঠন এবং তােদর কায র্ক এবং উি�� জনেগা�ীর আথ রঅংশ�হেণর মা�েম পিরবার পিরক�না, সামািজক অব�ারও উ�িত হেব।
মা-িশশ �া�য েসবা, ৈকেশারকালীন �া�য
েসবায় শতভাগ সফলতা অজর্, বা� িববাহ
মু সমাজ গড়া এবং আথ র-সামািজক
অব�ার উ�য়ন ।

উপেজলা কায র্ালেয় উ�াবন িট বাংলােদেশর েমাট জনসং�ার �ায় জনাব সািবহা কিবর
৩৩%
�েয়াজনীয় িরেসাস র সহকাের পূব িনধ র্াির এক চতুথর্াং িকেশার িকেশারী। উপেজলা পিরবার পিরক�না
সূি অনুযায় িব�ালেয় গমণপূবর েসবােক�গুেল যখন েখালা থােক কমর্কতর, সদর, প�গড়
ৈকেশারকালীন �জনন �া�য িবষয়ক িব�ালগুেল ও একই সমেয় েখালা
েসশন পিরচালনা করেব। একই সােথ থােক। ফেল চািহদা থাকা সে�ও
�ােটলাইট িট উ� িব�ালয় েকে� তারা েসবােকে� এেস েসবা িনেত
কায র্� পিরচালনা করেব।
পাের না। এেদর �াে�য্ উপরই
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টাকা=
েফনী সদর
সারােদেশ
১,৫০,০০০/- উপেজলার
উ�াবনি
েমাটবী
বা�বায়নেযা�।
ইউিনয়েনর ৫
নং ওয়াড র্ে
পাইলিট এিরয়া
িহেসেব িনব র্াচ
কের ০১ জুলা,
২০১৭ তািরখ
হেত কায র্�
শু করা হেয়েছ
।

ইফেতখার আহেমদ েচৗধুর,
উপেজলা পিরবার পিরক�না
কমর্কতর, েফনীসদর, েফনী।
েফানঃ ০৩৩১-৬১১৭৯,
েমাবাইলঃ ০১৭১২০৮০০১১
ই-েমইল :

৬০,০০০/-

সািবহা কবীর, উপেজলা
পিরবার পিরক�না কমর্কতর,
সদর, প�গড়
০১৭২১০৭৬১৬১ ই েমইলঃ

হয্া
১৮/৭/২০১৭।

হয্

iftekharchy71@yahoo.com

lusyshabiha@gmail.com

�ম ম�ণালয় ও দ�েরর উ�াবেনর নাম
নাম

১৮. �া�য ও পিরবার ঐ
ক�াণ ম�ণালয়,
�া�য িশ�া ও
পিরবার
ক�াণ
িবভাগ,
পিরবার পিরক�না
অিধদ�র

১৯.

ঐ

ঐ

উ�াবেনর সংি�� িববরণ

উ�াবন �হেণর েযৗি�কতা

উ�াবেকর নাম ও িঠকান

কায র্েমর উ�াবনি
বা�বায়েনর
সারা
েদেশ েফাকালপেয়� কমর্কতর, নাম,
অ�গিত (%) বা�বায়েনর জ�
পাইলট উ�াবনি
পদিব, েফান ও ই-েমইল
জ� কত অথ র কমর্সূ �হণ বা�বায়ন েযা�
�য়
হেত করা
হেব িকনা?
পাের?
িকনা?
তার
তািরখ

ভিব�ত �জে�র �া�য ও পুি িনভর্
করেছ। সুতরা, িব�ালেয় ত�েসবা
ও �ােটলাইট েসবার মা�েম এক
িদেক েযমন তােদরেক উ�ত কর
স�ব, অপরিদেক ভিব�েত পিরবার
পিরক�নার �প আউট েরােধও তা
ভূিমক রাখেব। তাছাড়া, তে�র
অভােব
িডিজটাল
মা�ম
(ই�ারেনট)�বহার কের এ িবষেয়
তারা েযভােব �া� পেথ পিরচািলত
হে� েসখান েথেক ও তােদরেক
পিজিট েসাস র �বহাের উ�ু� করা
যােব।
�ল িভি�ক িকেশারীেদর িনেয় �জনন িকেশারীেদর �জনন �া�য েসবা েমা: আ�ল মা�ান
২০%
�া�য িবষয়ক েসশন পিরচালনা, িকেশারী িবষয়ি অতয্ গুরু�প কারণ উপেজলা পিরবার পিরক�না
কণ র্া গঠন এবং �েয়াজেন েসবা �দান। বতরমান িকেশারী আগামী িদেনর মা। কমর্কতর, মুি�গ
তােদর �জনন �া�য েসবা স�েকর সদর,মুি�গ
অবগত করা হেল তারা এই িবষেয় ০১৭১২১৮১৫২২
সেচতন হেব এবং ভিব�েত �জনন mmannann@gmail.com
�া�য সং�াম� ঝুি এড়ােনা স�ব
হেব। �ল িভি�ক কায র্�ে একই
সােথ অেনক িকেশারীেক এই েসবা
�দান স�ব হেব।
উধ র্ত কমর্কতর কতৃর্পে অনুমি বতর্মা
নীিতমালায়
�াথিমক জনাব েমাঃ িশহাব উি�ন
২০%
�হেনর
মা�েম
উপেজলা িব�ালেয SACMO কতৃর �া�য উপেজলা পিরবার পিরক�না
েচয়ার�ান,উপেজলা িনব র্াহ অিফসার, ও িশ�া চাল আেছ। িক� মা�িমক �েল কমর্কতর, কাওিনয়া, রংপু।
উপেজলা মা�িমক িশ�া কমর্কতর্া �চারনা ে�া�াম খুব নগ�। অথচ
অবগত করা। অত:পর িদন গঠেনর ( বাংলােদেশর েমাট জনসং�ার এক
FPI,FWV,FWA) মা�েম কায র্� চতুথাংশ িকেশার-িকেশারী। বা�
শু করা। �থেম ইউিনয়ন পিরষেদর িববাহ েরাধ, অপিরকি�ত গভর্ধার,
সকলেক ও �ল �ধানেক জানােনা এবং পুি��া ও
�া�য্ক মািসক
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৫০,০০০/- হয্।
বা�বায়ন েযা� এ েক এম মাহবুব রহমান
০১/০৯/২০১৭।
েজায়ারদার
পদবীঃ
পিরচালক
(এমআইএস) ইউিনট,
ইেনােভশন অিফসার
পিরবার পিরক�না অিধদ�র।
েফানঃ 9146262
ই-েমইলঃ
dirmisfp@gamil.com

৫০,০০০/-

হয্
হয্
০১/০৯/২০১৭।

েমা. িসহাব উি�ন,
উপেজলা পিরবার পিরক�না
কমর্কতর,
কাউিনয়া, রংপুর
েফান: ০১৯১১১৯৯১২১

�ম ম�ণালয় ও দ�েরর উ�াবেনর নাম
নাম

উ�াবেনর সংি�� িববরণ

উ�াবন �হেণর েযৗি�কতা

উ�াবেকর নাম ও িঠকান

িনব র্ািচ মা�িমক িব�ালেয় �াস �ব�াপনা এবং �জনন �া�য িবষেয়
সংগঠন, িশ�ক পু ও িকেশার-িকেশারীর ধারনা �দান করার জ� িব�ালয়
পু গঠন করার মা�েম িনয়িমত েসবা চলাকালীন েসবা িনি�ত করা।
�দােনর মা�েম সু জািত গঠন।
২০.

২১.

ঐ

�া�য ও পিরবার মা�িমক িব�ালেয়
ক�াণ ম�ণালয়, ৈকেশারকালীন (৬�
�া�য িশ�া ও েথেক ১০ম ে�িণ)
পিরবার
ক�াণ �জনন
�া�য
িবভাগ,
িবষয়ক �চারণা
পিরবার পিরক�না

উপেজলা কায র্ালেয় উ�াবন িট বাংলােদেশর েমাট জনসং�ার �ায় জনাব ওবায়দু রহমান
�েয়াজনীয় িরেসাস র সহকাের পূব িনধ র্াির এক চতুথর্াং িকেশার িকেশারী। উপেজলা পিরবার পিরক�না
সূি অনুযায় িব�ালেয় গমণপূবর েসবােক�গুেল যখন েখালা থােক কমর্কতর, সদর, িদনাজপু
ৈকেশারকালীন �জনন �া�য িবষয়ক িব�ালগুেল ও একই সমেয় েখালা
েসশন পিরচালনা করেব। একই সােথ থােক। ফেল চািহদা থাকা সে�ও
�ােটলাইট িট উ� িব�ালয় েকে� তারা েসবােকে� এেস েসবা িনেত
কায র্� পিরচালনা করেব।
পাের না। এেদর �াে�য্ উপরই
ভিব�ত �জে�র �া�য ও পুি িনভর্
করেছ। সুতরা, িব�ালেয় ত�েসবা
ও �ােটলাইট েসবার মা�েম এক
িদেক েযমন তােদরেক উ�ত কর
স�ব, অপরিদেক ভিব�েত পিরবার
পিরক�নার �প আউট েরােধও তা
ভূিমক রাখেব। তাছাড়া, তে�র
অভােব
িডিজটাল
মা�ম
(ই�ারেনট)�বহার কের এ িবষেয়
তারা েযভােব �া� পেথ পিরচািলত
হে� েসখান েথেক ও তােদরেক
পিজিট েসাস র �বহাের উ�ু� করা
যােব।
�ল িভি�ক িকেশারীেদর িনেয় �জনন িকেশারীেদর �জনন �া�য েসবা নািহদ সুলতান
�া�য িবষয়ক েসশন পিরচালনা, িকেশারী িবষয়ি অতয্ গুরু�প কারণ উপেজলা পিরবার পিরক�না
কণ র্া গঠন এবং �েয়াজেন েসবা �দান। বতর্মা িকেশারী আগামী িদেনর মা। কমর্কতর, েকরাণীগ�, ঢাকা
তােদর �জনন �া�য েসবা স�েকর েফান: ০১৮৪১১৪৪২৪৪
অবগত করা হেল তারা এই িবষেয় babunahid@gmail.com
সেচতন হেব এবং ভিব�েত �জনন
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কায র্েমর উ�াবনি
বা�বায়েনর
সারা
েদেশ েফাকালপেয়� কমর্কতর, নাম,
অ�গিত (%) বা�বায়েনর জ�
পাইলট উ�াবনি
পদিব, েফান ও ই-েমইল
জ� কত অথ র কমর্সূ �হণ বা�বায়ন েযা�
�য়
হেত করা
হেব িকনা?
পাের?
িকনা?
তার
তািরখ

৩০%

৪০%

১,৫০,০০০/- হয্া
০১/০৯/২০১৭।

হয্

জনাব ওবায়দু রহমান
উপেজলা পিরবার পিরক�না
কমর্কতর, সদর, িদনাজপু
েফান: ০১৭২২৩৫৭০৯৫

৫০,০০০/- হয্।
বাস�বায়ন েযা� পিরচালক
(এমআইএস)
০১/০৯/২০১৭।
ইউিনট
ও
ইেনােভশন
অিফসার, পিরবার পিরক�না
অিধদ�র।
েফানঃ 9146262
ই-েমইলঃ

�ম ম�ণালয় ও দ�েরর উ�াবেনর নাম
নাম

অিধদ�র

২২. ঐ

উ�াবেনর সংি�� িববরণ

উ�াবন �হেণর েযৗি�কতা

উ�াবেকর নাম ও িঠকান

�া�য সং�াম� ঝিক এড়ােনা স�ব
হেব। �ল িভি�ক কায র্�ে একই
সােথ অেনক িকেশারীেক এই েসবা
�দান স�ব হেব।

নবিববািহত
দ�িতেদর (বা�
িবেয়র
িশকার)
অপিরকি�ত
গভর্ধার েরাধকে�
পিরবার পিরক�না
েসবা িনি�তকরণ
২৩. �া�য ও পিরবার স�� প�িত �িহতার
ক�াণ ম�ণালয়, সহেযাগীতায়
�া�য িশ�া ও অ�হণকারী
পিরবার
ক�াণ দ�িতেদর পিরবার
িবভাগ,
পিরক�না প�িতর
পিরবার পিরক�না আওতায় আনা।
অিধদ�র
২৪.

ঐ

কায র্েমর উ�াবনি
বা�বায়েনর
সারা
েদেশ েফাকালপেয়� কমর্কতর, নাম,
অ�গিত (%) বা�বায়েনর জ�
পাইলট উ�াবনি
পদিব, েফান ও ই-েমইল
জ� কত অথ র কমর্সূ �হণ বা�বায়ন েযা�
�য়
হেত করা
হেব িকনা?
পাের?
িকনা?
তার
তািরখ

বা�িবেয়র িশকার িকেশারীেদর �শু- িকেশারী গভর্ধার হেল মাত মৃত ও েমাঃ আ�ল মা�ান, উপেজলা
২০%
ু বােড়| তাই িকেশারী পিরবার পিরক�না অিফসার,
�াশিড় এবং �ামীেদরও কাউে�িলং করা িশশ মৃতু ঝঁি
হেব যার ফেল ঐ সকল দ�িতেক েসবা গভর্ধার েরােধ পিরবার পিরক�না সদর, মুি�গ|
েদওয়া সহজ হেব| ২ মােসর পিরবেতর ১ েসবা িনি�ত করা হেব|
০১৭১২১৮১৫২২
mmannann@gmail.com
মাস পর পর পিরদশর্ এবং ১৫ িদন পর
পর েমাবাইল েফােনর মা�েম েযাগােযাগ
করা হেব|
প�িত �হণকারীর হার বৃি� লে�য দ�িতেদর অসেচতনতা, যাতায়াত েমাহা�দ কামাল েহােসন
30%
অ�হণকারী দ�িতেদর তািলকা ��ত সম�া,
তে�র
অ�তলতা, উপেজলা পিরবার পিরক�না
কের স�� �হীতােদর মা�েম প�িত �হেণ কুসং�াের
কারেণ
পিরবার কমর্কতর,
ঈ�রগ�,
তােদরেক উ�ু� করা। েসই লে�য স�� পিরক�না িবভােগর েসবা �দান ময়মনিসংহ
�হীতা ও প�িত অ�হণকারী দ�িতেদর কারীেদর সােথ দ�িতেদর কায র্ক
িনেয় উঠান ৈবঠক করা।
েযাগােযাগ স�ব হয় না। ফেল
অনাকাংিখত গভর্ধারণস জনসং�া
বৃি পায়।
অ�হণকারী
এলাকা িভি�ক অ�হণকারী দ�িতেদর দ�িতেদর অসেচতনতা, যাতায়াত এ েক এম খ�কার
30%
দ�িতেদর পিরবার তািলকা ��ত করা সংি�� এলাকার সম�া, তে�র অ�তুলত এবং মিনরু�ামা
পিরক�না প�িতর জন�িতিনিধ, ধম�য় েনতা, িশ�ক, কুসং�া এর কারেন পিরবার উপেজলা পিরবার পিরক�না
আওতায় আনা
গ�মা� �ি� ও স�� �ােয়�েদর িনেয় পিরক�না িবভােগর েসবা �দান কমর্কতর,
নিলতাবাড়ী,
দল গঠন কের উঠান ৈবঠক পিরচালনা কারীেদর সােথ দ�ি�েদর কায র্ক েশরপু
করা।
েযাগােযাগ স�ব হয় না। ফেল
অনাকাি�ত গভর্ধাYসহ জনসং�া
বৃি পায়।
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dirmisfp@gamil.com

৫০,০০০/-

হয্
বা�বায়নেযা�
২/১০/২০১৭

এ েকএম মাহবুব েজায়াদ র্া,
পিরচালক (এমআইএস),
পিরবার পিরক�না অিধদ�র
৯১৪৬২৬২
ই-েমইলঃ
dirmisfp@gamil.com

30000/=

করা হেয়েছ

বা�বায়নেযা�

05/08/2017

েমাহা�দ কামাল েহােসন
উপেজলা পিরবার পিরক�না
কমর্কতর,
ঈ�রগ�,
ময়মনিসংহ
01716083092,
01919083092,
ufpoishwargonj@gmail.co
m

25000/=

করা হেয়েছ

০৩/০৮/১৭ইং

বা�বায়নেযা�

এেকএম
খ�কার
মিনরু�ামা,
উপেজলা
পিরবার পিরক�না কমর্কতর,
নািলতাবাড়ী, েশরপুর
েফান অিফস
০৯৩২৪-৭৩৩৯২
ইেমইল:
ufponalitabari@yahoo.co
m

�ম ম�ণালয় ও দ�েরর উ�াবেনর নাম
নাম

২৫. ঐ

ইউিনয়ন �া�য ও
পিরবার
ক�াণ
েক�
পিরচালনা
কিমি
সি�য়করেণর
মা�েম
েসবার
গুণগতমা উ�য়ন

কায র্েমর উ�াবনি
বা�বায়েনর
সারা
েদেশ েফাকালপেয়� কমর্কতর, নাম,
অ�গিত (%) বা�বায়েনর জ�
পাইলট উ�াবনি
পদিব, েফান ও ই-েমইল
জ� কত অথ র কমর্সূ �হণ বা�বায়ন েযা�
�য়
হেত করা
হেব িকনা?
পাের?
িকনা?
তার
তািরখ
ইউিনয়ন পয র্াে মা ও িশশ �া�য েসবা, কিমিট সকল সদ�েক দািয়� নািহদ সুলতান
30%
১০,০০০/হয্।
বা�বায়নেযা� নািহদ সুলতান
০১/০৯/২০১৭।
পিরবার পিরক�না েসবা, ৈকেশারকালীন উে�খপূবর প� �দান। উ�র্ত উপেজলা পিরবার পিরক�না
উপেজলা পিরবার পিরক�না
�া�য েসবা, �জনন �া�য েসবা, �াভািবক কতৃর্পে সম�েয় সভা করা। কমর্কতর, েকরাণীগ�, ঢাকা
কমর্কতর, েকরাণীগ�, ঢাকা
�সব েসবা �দােনর লে�য ইউিনয়ন �া�য কিমিট িনয়িমত সভা িনি�ত করা। েফান: ০১৮৪১১৪৪২৪৪
েফান: ০১৮৪১১৪৪২৪৪
babunahid@gmail.com
ও পিরবার ক�াণ েক� �াপন করা উপেজলা পিরষেদর মািসক সভা ও babunahid@gmail.com
হেয়েছ।
এসকল
েক�
সমূে উপেজলা পিরবার পিরক�না কিমিট
েসবা�দানকারীগণ েকে� অব�ান কের সভার মা�েম সংি�� ইউিয়েনর
েসবা �দােনর কথা। এিবষেয় পিরপ� কিমিটে ধ�বাদ �াপেনর মা�েম
জািরর মা�েম সু� িনেদ র্শন �দান উৎসাহ �দান। উপেজলা পিরষেদর
সে�ও কায র্ক করা স�ব হে� না। আমরা মািসক সভা ও উপেজলা পিরবার
এখনও পয র্ েসই গতানুগিত েসবার পিরক�না কিমিট মা�েম উে�িখত
মে�ই রেয়িছ, একারেণ জনগন েসবা�হেণ কিমিট কায র্� মূ�ায় ও
েক�মূখ নয়। যিদও সরকােরর সব ধরেণর িফড�াক �দান।
সুেযা সুিবধ েযমন �ািত�ািনক �ানীয় েকবল েনটওয়ােকর্ মা�েম
েডিলভািরর জ� েডিলভাির িকট সরবরাহ, কায র্�েম �চার �চারণা করা ।
ফয্ািসিলি উ�য়ন, �েয়াজনীয় ঔষধপ�
সরবরাহ করা হে�।
েকে�র েসবার গুণগ মান বজায় রাখার
পাশাপািশ ��তা ও জবাবিদিহতা
িনি�তকে� জন�িতিনিধ, সরকাির
কমর্চার ও সমােজর গ�মা� �ি�র
সম�েয় একি পিরচালনা কিমি রেয়েছ।
কিমি �িত দু মাস অ�র সভা অনু�ােন
মা�েম েকে�র কায র্� মূ�ায় করেব।
িক� �মাপ অনুযায় কিমিট সভাগুেল
হে� না অথবা গুরু�হীনভা স�� হে�।
উে�িখত কারেণ গুণগ েসবা �দােন �থ র
হওয়ায় জনগণ েক�মূখ হে� না।
উ�াবেনর সংি�� িববরণ

উ�াবন �হেণর েযৗি�কতা

উ�াবেকর নাম ও িঠকান
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কায র্েমর উ�াবনি
বা�বায়েনর
সারা
েদেশ েফাকালপেয়� কমর্কতর, নাম,
অ�গিত (%) বা�বায়েনর জ�
পাইলট উ�াবনি
পদিব, েফান ও ই-েমইল
জ� কত অথ র কমর্সূ �হণ বা�বায়ন েযা�
�য়
হেত করা
হেব িকনা?
পাের?
িকনা?
তার
তািরখ
ময়মনিসংহ
২৬. �া�য ও পিরবার �ািত�ািনক
মা ও িশশ মৃত েরাধকে� �সবপূব েসবা, ১। কম খরচ।
কাজী মাহফুজ কিরম
৩০০০/হয্
বা�বায়নেযা� কাজী মাহফুজ কিরম
েপৗরসভার
১৮
ক�াণ ম�ণালয়, েডিলভারী
বৃি� �বস েসবা , �সব পরবত� েসবা মা ও ২। সকল �কার েসবা দান কারীর দৃি উপেজলা পিরবার পিরক�না
জুলা/২০১৭ ি�
উপেজলা পিরবার পিরক�না
ি ওয়ােড্র
�া�য িশ�া ও লে�য
গভর্বতী িশশ মৃত েরাধ করার লে�য গভর্বতী আকষ র্ন
কমর্কতর, সদর,ময়মনিসংহ িতনি বি�েত
কমর্কতর, সদর,ময়মনিসংহ।
পিরবার
ক�াণ বাড়ীেত লাল/হলু বাড়ী িচি�ত করার জ� লাল/হলু ৩। গব র্বতী গুর
স�েকর
েমাবাইল: 01712759197
গত
িবভাগ,
পাতাকা উে�ালন (�া�য্িশ� ও পিরবার ক�াণ িবভােগর পিরবােরর সদ�েদর সেচতনতা বৃি�
জুলা/২০১৭ ি�:
হেত পাইলট
পিরবার পিরক�না
মাননীয় সিচব মেহাদেয়র িনেদ র্শন ৪। �সব পূব, �সবকালীন ও �সব
কায র্� শু
অিধদ�র
েমাতােবক লােলর পিরবেতর হলু পাতাকা পরবত� েসবা দান িনি�ত করণ ।
হেয়েছ।
উে�ালন)
মাননীয় সিচব মেহাদেয়র ৫। নবজাতেকর �া�য েসবা
িলিখত িনেদ র্শন পাওয়ার সােথ সােথ রং িনি�তকরণ ও সেচতনতা বৃি�
পিরবতর্ করা হেয়েছ।
২৭. �া�য ও পিরবার �ািত�ািনক
সবু পতাকার মা�েম গভর্বত বািড় মাত মৃত ও িশশ মৃত কমেব
জনাব েমাঃ আরফাত েহােসন ৪০%
৮০০০/হয্
বা�বায়নেযা� জনাব েমাঃ আরফাত েহােসন
ক�াণ ম�ণালয়, েডিলভারী বৃি
িচি�ত করন।
উপেজলা পিরবার পিরক�না
২/০৮/২০১৭
উপেজলা পিরবার পিরক�না
�া�য িশ�া ও
কমর্কতর, দূগরপু, েন�েকাণা
কমর্কতর, দূগর্া, েন�েকাণা
পিরবার
ক�াণ
েমাবাইল: 01921097711
িবভাগ,
পিরবার পিরক�না
অিধদ�র
২৮. ঐ
িনরাপদ মাতৃ
গভরবতী িনব�ন (েমাবাইল ন�রসহ) েসবা গভর ও �সব জিটলত কমােনা।
েমাঃ আলী আমজাদ দ�রী ৩০%
৩৬০০০/২০ জুলা ২০১৭ হয্
েমাঃ আলী আমজাদ দ�রী
িনি�ত কে�
েকে� EDD Board �াপন ও গভর্বত ANC েসবার হার ৮০% উ�ীতকরণ। উপেজলা পিরবার পিরক�না
পাইলিট শু
উপেজলা পিরবার পিরক�না
কমপে� ৪ি ANC মােয়র ত� �দশর্ন �সব পিরক�না �ািত�ািনক �সব েসবার হার ৭০% কমর্কতর, মু�াগাছ,
হেয়েছ।
কমর্কতর, মু�াগাছ,
েসবা�দােন SMS �নয়ণ।
উ�ীতকরণ।
ময়মনিসংহ
ময়মনিসংহ।
ও Phone Call
�িতি পিরদশর্েন �ান, তািরখ ও সময় পিরবােরর িচিকৎসা �য় কমােনা।
েমাবাইল: 01712546799
প�িতর �বহার
জািনেয় SMS �দান।
SMS �দােনর পরও �িতি পিরদশর্েন
জ� েসবা েকে� গভর্বত মা না আসেল
Phone Call এর মা�ে� েসবা েকে�
আনয়ন কের পিরদশর্ েসবা �দান। েকান
জিটলতা উ�তর েসবা েকে� েরফার
িনি�ত কের �িত�ািনক ও িনরাপদ �সব
েসবা �দােনর মাধে� মাতৃমৃ, িশশুমৃ
�াস কের কাি�ত ল�মা�া অজর্ করা।
�ম ম�ণালয় ও দ�েরর উ�াবেনর নাম
নাম

উ�াবেনর সংি�� িববরণ

উ�াবন �হেণর েযৗি�কতা

উ�াবেকর নাম ও িঠকান
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কায র্েমর উ�াবনি
বা�বায়েনর
সারা
েদেশ েফাকালপেয়� কমর্কতর, নাম,
অ�গিত (%) বা�বায়েনর জ�
পাইলট উ�াবনি
পদিব, েফান ও ই-েমইল
জ� কত অথ র কমর্সূ �হণ বা�বায়ন েযা�
�য়
হেত করা
হেব িকনা?
পাের?
িকনা?
তার
তািরখ
২৯. �া�য ও পিরবার িনরাপদ মাতৃ
গভর্বত িনব�ন (েমাবাইল ন�রসহ) েসবা গভর ও �সব জিটলত কমােনা।
ফারু আল ফয়সাল
৪০%
৩৬০০০/২০ জুলা ২০১৭ হয্
ফারু আল ফয়সাল
ক�াণ ম�ণালয়, িনি�ত কে�
পাইলিট শু
উপেজলা পিরবার পিরক�না
েকে� EDD Board �াপন ও গভর্বত ANC েসবার হার ৮০% উ�ীত উপেজলা পিরবার পিরক�না
�া�য িশ�া ও কমপে� ৪ি ANC মােয়র ত� �দশর্ন �সব পিরক�না করণ।
কমর্কতর, ইসলামপু,
হেয়েছ।
কমর্কতর, ইসলামপু,
পিরবার
ক�াণ েসবা�দােন SMS �নয়ণ। �ািতি পিরদশর্েন �ান, তািরখ ও �ািত�ািনক �সব েসবার হার ৭০% জামালপুর
জামালপুর
ও Phone Call
িবভাগ,
উ�ীত
করণ।
সময় জািনেয় SMS �দান। SMS
েমাবাইল: 01717036300
পিরবার পিরক�না প�িতর �বহার
�দােনর পরও �ািতি পিরদশর্েন জ� পিরবােরর িচিকৎসা �য় কমােনা।
অিধদ�র
েসবা েকে� গভর্বত মা না আসেল Phone
Call এর মা�ে� েসবা েকে� আনয়ন
কের পিরদশর্ েসবা �দান।
েকান
জিটলতা উ�তর েসবা েকে� েরফার
িনি�ত কের �িত�ািনক ও িনরাপদ �সব
েসবা �দােনর মাধে� মাত মৃত, িশশুমৃ
�াস কের কাি�ত ল�মা�া অজর্ করা।
�ম ম�ণালয় ও দ�েরর উ�াবেনর নাম
নাম

উ�াবেনর সংি�� িববরণ

উ�াবন �হেণর েযৗি�কতা

উ�াবেকর নাম ও িঠকান
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RvZxq RbmsL¨v M‡elYv I cÖwk�ণ Bbw÷wUDU (wb‡cvU©), ¯^v¯’¨ wশ�া I cwievi Kj¨vY wefvM:
RvZxq RbmsL¨v M‡elYv I �wk�ণ Bbw÷wUDেটর 2017 - 2018 A_© eQ‡ii উ�াবনী কমর্পিরক�না উি�িখত উ�াবনসহ অ�া� উ�াবেনর নাম ও কায র্েমর অ�গিতর ত�ঃ

�ম

ম�ণালয় ও
দ�েরর নাম

১

২

1|

2|

৩
�wk�ণাথ�
¯^v¯’¨ I cwievi
Kj¨vY gš¿Yvjq, WvUv-‡eBR
¯^v¯’¨ wk�া I cÖYqb|

cwievi Kj¨vY
wefvM,
RvZxq RbmsL¨v
M‡elYv
I
�wk�ণ

Bbw÷wUDU
(wb‡cvU©)
3|

4|

5|

উ�াবেনর নাম

B‡bv‡fkb
(D™¢vebx)
wel‡q �wk�ণ
Av‡qvRb|

B-wRwc cÖPjb
wWwRUvj
Dcw¯’wZ e¨e¯’v
Pvjy

উ�াবেনর
সংি�� িববরণ

উ�াবন �হেণর
েযৗি�কতা

উ�াবেকর নাম
ও িঠকান

৪
�wk�ণাথ�
wbe©vP‡b ˆØZZv
cwinv‡ii Rb¨
cÖwkÿYv_©x‡`i
e„ËvšÍ
msiÿY|

৫
‰ØZZv cwinvi Ges
AwaK msL¨K
†cÖvMÖvg
cvi‡mv‡bj‡`i
R‡b¨ cÖwkÿ‡Yi
my‡hvM m„wó|

৬

B‡bv‡fkb
(D™¢vebx) wel‡q
cÖwkÿYv_©xMb
mg¨K avibv jvf
Ki‡eb Ges
†mevcÖ`vb
mnRxKi‡bi Dcvq
D™¢veb Ki‡eb|
miKvwi µq
cÖwµqvq ¯^”QZv
Avbvqb|
Kg©KZ©v-Kg©Pvwi‡`i
mgqgZ Awd‡m
Dcw¯’wZ I cÖ¯’vb
wbwðZ Kiv|

B‡bv‡fkb
wUg, wb‡cvU©

B‡bv‡fkb
wUg, wb‡cvU©

কায র্েমর অ�গিত (%)

৭
D™¢vebwU ev�evq‡bi Rb¨
†fÛi wbe©vPb Kiv n‡q‡Q|
- AvMvgx †deªæqvix/2018 G
cvBjwUs m¤úbœ n‡e|
- c~Y©v½ cÖwkÿYv_©x WvUv‡eR
cÖYq‡bi KvRwU m¤úbœ n‡e
30 Ryb/2018 G|
wW‡m¤^i/2017 ch©šÍ †gvU
99 Rb‡K B‡bv‡fkb
(D™¢vebx) wel‡q �wk�ণ
†`qv n‡q‡Q|

উ�াবনি
বা�বায়েনর
জ� কত অথ র
�য় হেত
পাের?
৮
Dbœqb
mn‡hvMxi
Avww_©©K I
KvwiMix
mnvqZvq G
D™¢vebwU
ev¯Íevqb
Kiv n‡”Q
21,39,230/
-

বা�বায়েনর
জ� পাইলট
কমর্সূ �হণ
করা হেব
িকনা? তার
তািরখ
৯
bv

সারা েদেশ উ�াবনি
বা�বায়নেযা� িকনা?

েফাকাল পেয়� কমর্কতর, নাম,
পদিব, েফান ও ই-েমইল

১০

১১

n¨vu

‡gv. gwZqvi ingvb,
cwiPvjK (�wk�ণ), wb‡cvU©

‡dvb: 58611418
B-‡gBj:

matiar62@gmail.com

bv

n¨vu

‡gv. gwZqvi ingvb,
cwiPvjK (�wk�ণ), wb‡cvU©

‡dvb: 58611418
B-‡gBj:
matiar62@gmail.com

B‡bv‡fkb
wUg, wb‡cvU©

Kvh©µg চলমান

-

-

-

B‡bv‡fkb
wUg, wb‡cvU©

Kvh©µg চলমান

-

-

-
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cwiPvjK
(cÖkvmb)/DccwiPvjK
(cÖkvmb)
cwiPvjK
(cÖkvmb)/DccwiPvjK
(cÖkvmb)

নািস র্ ও িমডওয়াইফাির অিধদ�র, ¯^v¯’¨ িশ�া I cwievi Kj¨vY wefvM (নািস র্ ও িমডওয়াইফাির িশ�া সং্া� উ�াবন):
নািস র্ ও িমডওয়াইফাির অিধদ�েরর ২০১৭-২০১৮ অথ র বছেরর বাৎসিরক উ�াবনী কমর পিরক�নায় উি�িখত উ�াবনসহ অ�া� উ�াবেনর নাম ও কায র্�েম অ�গিতর ত�ঃ

�ম

১
১.

ম�ণালয় ও দ�েরর
নাম

উ�াবেনর নাম

২

৩

ম�ণালয়ঃ �া�য ও "িডএনএস
পিরবার
ক�াণ িপএমআইএস
এর
ম�নালয়।
মা�েম
�া�ফার,
�েমাশন, িলেয়ন এবং
দ�রঃ নািস র্ ও অ�া� মানব স�দ
িমডওয়াইফাির
�ােনজেম�"
অিধদ�র,
েশেরবাংলা নগর,
ঢাকা-১২০৭।

উ�াবেনর সংি�� িববরণ

উ�াবন �হেণর
েযৗি�কতা

উ�াবেকর নাম ও
িঠকান

কায র্�েম
অ�গিত (%)

উ�াবনি
বা�বায়েনর জ�
কত অথ র �য়
হেত পাের?

৪

৫

৬

৭

৮

এটা একি অনলাইন সফটওয়য্া যার মা�েম নািস র্ ও
িমডওয়াইফাির অিধদ�র এর
আওতাধীন সম� জনবেলর
ডাটা �� সমেয়,সহেজ এবং
িনখঁু ভােব �হY, র�Yেব�Y ও
�বহার করা স�ব হেব।

ডাটা �ােনজেমে�
��তা
ও
জবাবিদিহতার জ�
খুব গরু�পূণ

িডিজএনএম

সফট ওয়য্ার এইচ আর এইচ
ৈতিরর কাজ ে�ােজ�
এর
স�� হেয়েছ
অথ র্ায়ে
এ
�ক�ি ৈতিরর
কাজ
স��
হেয়েছ

বা�বায়েনর জ�
পাইলট কমর্সূ
�হন করা হেব িক
না? তার তািরখ

সারােদেশ উ�াবনি
বা�বায়নেযা�
িকনা?

েফাকাল পেয়� কমর্কতর
নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল

৯

১০

১১

হয্, এ �েজ�ি হয্
পাইলিটংেয় কাজ
চলেছ।
Process

Map

ৈতির করা হেয়েছ।

েমাসাঃ শাহীনূ েবগম
সহকারী
পিরচালক
(সম�য়),
নািস র্ ও িমড ওয়াইফাির
অিধদ�র,
েশেরবাংলা
নগর, ঢাকা-১২০৭।
েমাবাইলঃ
+৮৮০
১৭৩১ ৯২৬৯৭৬
ই-েমইলঃ
Adcod.@dgnm.gov.b
d (অিফিসয়াল)

ও

Shahinoorb00@gmail
.com
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�ম

১

২.

ম�ণালয় ও দ�েরর
নাম

উ�াবেনর নাম

উ�াবেনর সংি�� িববরণ

২
৩
৪
ম�ণালয়ঃ �া�য ও Nurse-Midwives
এটা একি অনলাইন সফট& ওয়য্া যার মা�েম নািস র্ ও
পিরবার
ক�াণ Education
Management
ম�নালয়।
িমডওয়াইফাির অিধদ�র এর
System
আওতাধীন সম� নািস র্ িশ�া
দ�রঃ নািস র্ ও
�িত�ােনর
িশ�কগন
িমডওয়াইফাির
ছা�/ছা�ীেদর
েসিম�ার
অিধদ�র,
পরী�ার ফলাফল সিঠ ভােব,
েশেরবাংলা নগর,
�� সমেয় দ�তার সােথ ৈতির
ঢাকা-১২০৭।
ও সংর�ণ,
একােডিমক
�া�ি�� ৈতির, ন�র প� ৈতির
ও সংর�ণ �ি�য়ার মা�েম
দ� নাস র ও িমডওয়াইফ ��ত
করেত গুরু�প ভুিমক রােখ।

উ�াবন �হেণর
েযৗি�কতা
৫
ডাটা �ােনজেমে�
��তা
ও
জবাবিদিহতার জ�
খুব গরু�পূণ

উ�াবেকর নাম ও
িঠকান
৬
িডিজএনএম

কায র্�েম
অ�গিত (%)

উ�াবনি
বা�বায়েনর জ�
কত অথ র �য়
হেত পাের?

৭
৮
সফট ওয়য্ার এইচ আর এইচ
ৈতিরর কাজ ে�ােজ�
এর
স�� হেয়েছ অথ র্ায়ে
এ
�ক�ি ৈতিরর
কাজ
স��
হেয়েছ

বা�বায়েনর জ�
পাইলট কমর্সূ
�হন করা হেব িক
না? তার তািরখ

সারােদেশ উ�াবনি
বা�বায়নেযা�
িকনা?

৯
হয্, এ �েজ�ি হয্
পাইলিটংেয় কাজ
চলেছ।
Process

Map

ৈতির করা হেয়েছ।

১০

েফাকাল পেয়� কমর্কতর
নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল
১১
েমাসাঃ শাহীনূ েবগম
সহকারী
পিরচালক
(সম�য়)
নািস র্ ও িমড ওয়াইফাির
অিধদ�র,
েশেরবাংলা
নগর, ঢাকা-১২০৭।
েমাবাইলঃ
+৮৮০ ১৭৩১ ৯২৬৯৭৬
ই-েমইলঃ
Adcod.@dgnm.gov.b
d (অিফিসয়াল)
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