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১. ভূচভকা
১.১ টভূচভ
1. ফাাংরাদদ যকায ও এয অাংীদাযযা অবযন্তযীণ এফাং আন্তজমাচতক অথ মায়দনয ায়তায় স্বাস্থ্য পুচষ্ট ও জনাংখ্যা
(এইচএনচ) খাদতয ব্যফস্থ্ানা ও উন্নয়দনয জন্য ফহু ফছয ক্ষভয়াদী ক্ষফ চকছু ক্ষকৌর, কভমসূচচ এফাং ফাদজট গ্রণ কদয।
১৯৯৮ ার ক্ষথদক একটি খাত ওয়াযী দৃচষ্টবচি (এডাচিউএচ) অনুযণ কযদছ। যকায চতুথ ম স্বাস্থ্য, জনাংখ্যা ও পুচষ্ট
খাত কভমসূচচয চূড়ান্ত অনুদভাদন চদদয়দছ এফাং ফাস্তফায়দন এয ৫.৫ ফছয ক্ষভয়াদী (জানুয়াচয ২০১৭ ক্ষথদক জুন ২০২২)
প্রাক্কচরত ব্যয় ধযা দয়দছ ১৪.৮ চফচরয়ন ডরায। চতুথ ম খাত কভমসূচচয াচফ মক রদষ্য দে ‘একটি স্বাস্থ্যকয ও চনযাদ
ফফাদয চযদফদ গুণগত ভানম্পন্ন ও স্যলভ স্বাস্থ্যদফা রাদবয স্যচফধা ম্প্রাযদণয ভাধ্যদভ ফাাংরাদদদয কর
নাগচযদকয জন্য স্বাস্থ্য ও কল্যাণ চনচিত কযা।’ চফশ্ব ব্যাাংদকয স্বাস্থ্য খাত ায়তা কভমসূচচ (এইচএএচ) ীল মক
প্রকদেয ভাধ্যদভ একই ক্ষভয়াদকাদর ফাাংরাদদ যকাদযয চতুথ ম খাত কভমসূচচ ফাস্তফায়দন ায়তা চদদফ। এইচএএচ
যকাদযয কভমসূচচ ও নীচতয দি াভঞ্জস্যপূণ ম এফাং অথ ম ছাড় াংচিষ্ট সূচকগুদরা (চডএরআইএ) প্রদয়াদগয দি
যকাচয কভমসূচচয প্রধান পরাপরগুদরায ক্ষষ্দত্র অগ্রগচতদত গুরুত্বপূণ ম ভূচভকা ারন কযদফ।
2. স্বাস্থ্য ও চযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় চতুথ ম খাত কভমসূচচদক ২০৩০ াদরয ভদধ্য ক্ষটকই উন্নয়ন রষ্যমূ অজমদনয ক্ষষ্দত্র
একটি প্রথভ, বুচনয়াদী কভমসূচচ ফদর চফদফচনা কযদছ। যকাদযয চতুথ ম খাত কভমসূচচ স্যপ্রচতচষ্ঠত চযকেনা ও যাভমমূরক
প্রচক্রয়া এফাং ম মদফষ্ণ ও ভন্বয় ক্ষকৌদরয ভাধ্যদভ পূফ মফতী খাত কভমসূচচগুদরায পর ধাযায় ততযী কযা দয়দছ। এদত
চতনটি অাং যদয়দছ: (১) ান ব্যফস্থ্া ও তত্ত্বাফধান, (২) এইচএনচ ব্যফস্থ্া ক্ষজাযদাযকযণ, এফাং (৩) ভানম্পন্ন
এইচএনচ ক্ষফায স্যচফধা। পূফফতী খাত কভমসূচচগুদরায ভদতাই আা কযা দে ক্ষম, উন্নয়ন দমাগীদদয ায়তায একটি
উদেখদমাগ্য অাং ফাদজট অথ মায়দনয ভাধদভ াওয়া মাদফ।
3. ফাাংরাদদ মখন এইচএনচ খাদত উদেখদমাগ্য অগ্রগচত রাব কদযদছ এফাং এচডচজ অজমদনয ক্ষষ্দত্র এচগদয় মাদে তখন
ক্ষফ চকছু গুরুত্বপূণ ম চযাদরদঞ্জয মুদখামুচখ দত দফ। চতনটি উাদয় এগুদরাদক চচচিত কযা ক্ষমদত াদয: (ক) মূর অথ মায়ন ও
ব্যফস্থ্ানা উন্নয়ন অগ্রাচধকায; (২) স্রাব্দ উন্নয়ন রষ্য াংক্রান্ত অভাপ্ত এদজন্ডা; এফাং (গ) অন্যান্য উদীয়ভান
চযাদরঞ্জমূ। চফশ্বব্যাাংদকয প্রকে এইচএচ এফ গুরুত্বপূণ ম চযাদরদঞ্জ াড়া চদদত ২১ টি অথ ম ছাড় াংচিষ্ট সূচদকয একটি
ক্ষট ব্যফায কযদফ। যকাদযয চতুথ ম খাত কভমসূচচয ায়ক অাং চদদফ জাতীয় ম মাদয় এইচএচ প্রতযষ্ ও
দযাষ্বাদফ ভগ্র ফাাংরাদদদয ১৬ ক্ষকাটি জনাংখ্যা চফদল কদয চদরট ও চট্টগ্রাভ চফবাদগয ৫ ক্ষকাটি ক্ষরাদকয কল্যাণ
কযদফ মাযা চফচবন্ন সূচদকয জন্য গুরুত্বপূণ ম ফদর চচচিত। এইচএএচ-ক্ষত অন্তর্ভমি ২১ টি অথ ম প্রদান াংচিষ্ট সূচদকয
ভদধ্য ১২টি সূচদক চট্টগ্রাভ ও চদরদট (ফাাংরাদদদয াতটি প্রাচনক চফবাদগয ভদধ্য দুটি) ভাতৃ ও চশু স্বাস্থ্য ও পুচষ্ট
চযদফা  ক্ষফা প্রদান উন্নত কযায ওয ক্ষজায ক্ষদয়া য়।
4.

ফাাংরাদদ যকাদযয চতুথ ম খাত কভমসূচচয চফচবন্ন অাং ায়তা ক্ষদয় আদছ, তা চফদফচনা কদয এইচএএচ’য প্রকে
উন্নয়ন রষ্য (চচডও) ক্ষফদছ ক্ষনয়া ক্ষবৌদগাচরক এরাকাগুদরাদত স্বাস্থ্য, পুচষ্ট ও জনাংখ্যা (এইচএনচ) খাদতয মূর
ব্যফস্থ্ানা ক্ষজাযদায এফাং জরুচয এইচএনচ ক্ষফামূ প্রদান ও প্রদয়াগ উন্নত কযদফ। এইচএএচ ায়তা প্রাপ্ত অথ ম ছাড় াংচিষ্ট সূচকগুদরা দে:

অাং ১। ান ব্যফস্থ্া ও তত্ত্বাফধান
1. নাগচযকদদয াড়াদান ব্যফস্থ্া ফচধ মত দয়দছ
2. কভমসূচচদত ফাদজট ফাস্তফায়ন বৃচি ক্ষদয়দছ
3. ক্ষফা প্রদান ম মাদয় ক্ষভযাভত ও যষ্ণাদফষ্ণ ব্যয় ক্ষফদড়দছ
অাং ২। এইচএনচ ব্যফস্থ্া ক্ষজাযদাযকযণ
4. আচথ মক ব্যফস্থ্ানা িচত ক্ষজাযদায দয়দছ
5. ম্পচি  ব্যফস্থ্ানা িচত ফাস্তফাচয়ত দয়দছ
6. তথ্য প্রযুচি প্রদয়াদগয ম ম ক্রয় প্রচক্রয়া উন্নত দয়দছ
7. ক্রয় ও যফযা চক্র ব্যফস্থ্ানায জন্য প্রাচতষ্ঠাচনক াভথ ম ফাড়াদনা দয়দছ
8. ওষুদধয ভজুদ নজযদাচয ব্যফস্থ্া উন্নত ও ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ

9. প্রসূচতয ক্ষফায জন্য ধাত্রীয জরবযতা ক্ষফদড়দছ
10. পার্স্ম ক্ষযপাযার ক্ষফায জন্য চফদলজ্ঞ ভানফ ম্পদদয জরবযতা ক্ষফদড়দছ
11. ক্ষজন্ডায চডজএচগ্রদগদটড উাি   তথ্য ব্যফস্থ্া ক্ষজাযদায দয়দছ
অাং ৩। ভানম্পন্ন এইচএনচ ক্ষফায স্যচফধা
12. প্রসূচত স্বাস্থ্য ক্ষফায প্রদয়াগ বৃচি ক্ষদয়দছ
13. প্রফ যফতী চযফায চযকেনা ক্ষফা ক্ষফদড়দছ
14. জরুচয প্রসূচত স্বাস্থ্য ক্ষফা উন্নত দয়দছ
15. টিকাদান কভমসূচচয আওতা ও ভতা বৃচি ক্ষদয়দছ
16. স্কুর চবচি ক চকদায-চকদাযী স্বাস্থ্য ও পুচষ্ট ক্ষফা উন্নত দয়দছ
17. ভাদয়য পুচষ্ট ক্ষফা ম্প্রাচযত দয়দছ
18. নফজাতক ও চশু পুচষ্ট ক্ষফা ম্প্রাচযত দয়দছ
19. াংক্রাভক ক্ষযাগ চনয়ন্ত্রণ উন্নত দয়দছ
20. অাংক্রাভক ক্ষযাগ ক্ষফা উন্নত দয়দছ
21. নগয স্বাস্থ্য ক্ষফা প্রদাদনয ক্ষষ্দএ ভচন্বত ক্ষফায উন্নচত দয়দছ
5. স্বাস্থ্য ও চযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় প্রকদেয ায়তায় াপল্য রাব  াচফ মকবাদফ যকাদযয চতুথ ম খাত কভমসূচচয
ফাস্তফায়দনয দাচয়ত্ব ারন কযদছ। ভন্ত্রণারয় ক্ষফ চকছু াংস্থ্ায ভন্বয় কযদছ; এগুদরা দে: স্বাস্থ্য অচধদপ্তয
(চডচজএইচএ), চযফায চযকেনা অচধদপ্তয (চডচজএপচ), স্বাস্থ্য অথ মনীচত ইউচনট (এইচইইউ) এফাং নাচ ম ও ধাত্রী
অচধদপ্তয ।
6. যকাচয স্বাস্থ্য ক্ষফা স্থ্ানাগুদরা চফচবন্ন প্রাচনক ম মাদয় (জাতীয়, চফবাগ, ক্ষজরা, উদজরা, ইউচনয়ন ও ওয়াড ম)
যদয়দছ । এইচএএচ তাদদয অথ ম ছাড় াংচিষ্ট সূচকগুদরা ব্যফায কদয কর ম মাদয় ব্যফস্থ্া উন্নয়ন এফাং উদজরা
ম মায় ও চনম্ন ম মাদয় ক্ষফা প্রদাদনয পরাপদর ায়তা চদদফ। স্বাস্থ্য ক্ষফা অচধদপ্তয ও চযফায চযকেনা অচধদপ্তয
উবয়ই ভান্তযারবাদফ ক্ষফা প্রদান কযদছ। ফ মচনম্ন ম মাদয়য স্থ্ানা দে কচভউচনটি চিচনক (চচ) ওয়াড ম ম মাদয় ক্ষফা
চদদে। এটি দে টিকাদান, চযফায চযকেনা ও স্বাস্থ্য চষ্া  প্রাথচভক স্বাস্থ্য ক্ষফায জন্য ক্ষমাগাদমাদগয প্রথভ ক্ষক্দ্র।।
প্রচতটি চচ’য রষ্য দে ৬,০০০ ক্ষরাকদক ক্ষফা প্রদান কযা, ফতমভাদন ১৩ াজায ৯৪টি চচ কাজ কযদছ। ইউচনয়ন
ম মাদয় চতন ধযদণয স্থ্ানায় চনয়চভত চচচকৎক, ফচ মচফবাগ ক্ষফা প্রদান, েী স্বাস্থ্য ক্ষক্দ্র।, ইউচনয়ন াফ ক্ষন্টায, এফাং
ইউচনয়ন স্বাস্থ্য ও চযফায কল্যাণ ক্ষক্দ্র। যদয়দছ। উদজরা ম মাদয় উদজরা স্বাস্থ্য কভদপ্ল্ক্স (ইউএইচচ) ৩০-৫০ য্যায
স্যচফধা স্বাস্থ্য ক্ষফা প্রদান কযদছ। এই ধযদণয স্থ্ানায কদয়কটিদত ব্যাক চবচি ক জরুচয প্রসূচত ক্ষফা  পার্স্ম
ক্ষযপাযার (দদকন্ডাচয) ক্ষফা প্রদান কযদছ। ক্ষজরা ম মাদয় চফচবন্ন আকাদযয (১০০-২৫০) য্যায ক্ষজরা/দজনাদযর
াাতারগুদরা ক্ষদকন্ডাচয ক্ষফা চদদে; কদয়কটি ক্ষজরায় যকাচয ক্ষভচডদকর কদরজগুদরাদত তৃতীয় ম মাদয়য ক্ষফা প্রদান
কযা দে। এছাড়াও, ক্ষজরা ম মাদয় ১০-২০ য্যায ভাতৃ ও চশু কল্যাণ ক্ষক্দ্র।গুদরা চযফায চযকেনা ও ভাদয়দদয ক্ষফা
চদদে। যকায চফবাগীয় ও জাতীয় ম মাদয় কদয়কটি তৃতীয় ও চফদলাচয়ত ম মাদয়য াাতার চযচারনা কযদছ।
১.২ চযদফগত ব্যফস্থ্ানা কাঠাদভায (ইএভএপ) রষ্যমূ
7. স্বাস্থ্য খাত াংচিষ্ট চযদফগত ইস্যযগুদরা অতযন্ত ব্যাকবাদফ চযদফদয ওয চফরূ প্রবাফ সৃচষ্ট কযদছ। চযদফগত
ইস্যযগুদরা স্বাস্থ্য খাদত জনদচতনতা রাব কযা দত্ত্বও, াাতারগুদরাদত এগুদরায মথামথ স্যযাা কযা দে না। এফ
চফলদয়য ভদধ্য ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানা (এভডাচিউএভ) ফদচদয় গুরুত্বপূণ ম ইস্যয চদদফ চফদফচচত দে। এখাদন
ুঁ ক্ষফয কযা এফাং চযদফদ চফরু প্রবাফ রাঘদফয দদষ্ গ্রদণয
এভডাচিউএভ াংচিষ্ট ফতমভান চযচস্থ্চত, পাঁকগুদরা খদজ
স্যাচযগুদরা ম মাদরাচনা কযায প্রয়া চারাদনা দফ। প্রস্তাচফত প্রকদেয অাং ৩ অনুমায়ী, চদরট ও চট্টগ্রাভ চফবাদগয
প্রায় ৫,০০০ উদজরা স্বাস্থ্য ক্ষফা স্থ্ানা ও কচভউচনটি চিচনদক চযদফ চফলয়ক ক্ষফ চকছু স্বাস্থ্য ক্ষফা উদদ্যাগ গ্রণ
কযা দফ। এফ চিচনক ও স্থ্ানায় এই মুসৄদতম চফদ্যভান ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানায চফস্তাচযত চবচি দযখা ও অফস্থ্া জানা
ক্ষনই। তাই, াাতার/স্বাস্থ্য স্থ্ানাগুদরাদত ক্ষভচডদকর ফজময চনয়ন্ত্রণ ফাস্তফায়ন এফাং চযদফগত কাম মক্রভ উন্নত কযায
প্রয়াদ চযদফগত ব্যফস্থ্ানা কাঠাদভা (ইএভএপ) প্রণয়ন কযা দয়দছ। ইএভএপ এফ স্থ্ানায তত্ত্বাফধান, উযুি
এভডাচিউএভ প্রদটাকর এফাং তা ম মদফষ্ণ ও ক্ষযকড ম াংযষ্দণয জন্য পযম্যাট প্রণয়দন একটি ক্ষটভদপ্ল্ট চদদে।
8. স্বাস্থ্য ও চযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় ২০০৪ ও ২০১১ াদর দুটি চযদফগত মূল্যায়ন এফাং কভম চযকেনা প্রণয়ন কদযদছ।
পূফফতী চযকেনাগুদরায পরাপর ও ফাস্তফায়ন অগ্রগচতয চবচি দত এই চযদাট ম ততযী কযা দয়দছ। এই চযদাদট ম চফদ্যভান

এভডাচিউএভ ব্যফস্থ্ায ঘাটচত চফদিলণ এফাং ম্ভাব্য ফাদজট  ২০১৭-২০২২ ক্ষভয়াদদয জন্য একটি কভম চযকেনা
অন্তর্ভমি কযা দয়দছ।
২. এইচএনচ খাত াংচিষ্ট চযদফগত ইস্যয
9. চচচকৎা কভমকান্ড জনদগাষ্ঠীয স্বাস্থ্য স্যযষ্া ক্ষদয় চকন্তু এফ কভমকাকাদন্ডয পদর চফপুর ও নানা যকদভয ফজময ততযী য়।
ক্ষভচডদকর ফজময মা চিচনকযার ফজয চদদফও চযচচত, এগুদরা নাড়াচাড়া কযা ফা ক্ষপদর ক্ষদয়ায কাজটি এভনবাদফ কযদত
দফ মাদত ক্ষকান ক্ষষ্ত ফা াংক্রভন না ঘদট এফাং চযদফ স্যযচষ্ত থাদক। ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানা মথামথ না দর এয
প্রবাদফ চযদফদয ষ্চত য় এফাং প্রতযষ্ ও দযাষ্বাদফ জনস্বাদস্থ্যয ওয চফরূ প্রবাফ ক্ষপদর।
10. ক্ষভচডদকর ফদজময াধাযণ ফজময (প্রায় ৭৫-৮০%) এফাং াংক্রভন ঘটাদনায ভদতা ফজময (প্রায় ২০-২৫%) থাদক। মথামথ
ব্যফস্থ্ানা না দর ক্ষভচডদকর ফজময জনস্বাদস্থ্যয জন্য হুভচক সৃচষ্ট কদয। অচধকাাং ক্ষভচডদকর ফজময ফাচড়ঘদযয ফজময/দৌয
ফজময ফা ষ্চতকয ফদজমযয ক্ষচদয় ভাযা নয়ক নয়, তদফ এই ফজময মথামথ প্রচক্রয়ায় না ক্ষপরদর ভানুল ফা চযদফদয াং্শেদম
এদর নানা ধযদণয চফদ ক্ষডদক আদন। তাই আভাদদয প্রধান উদেদগয চফলয় দে ষ্চতকয ফদর চচচিত ক্ষভচডদকর ফজময।
স্বাস্থ্য ক্ষফা স্থ্ানামূদয (এইচচএপ) কভী, ক্ষযাগী ও দমণাথী, ফজময াংগ্র, চযফন ও ক্ষপরায কাদজ চনদয়চজত কভী,
এফাং ভাজ ও চযদফদয জন্য স্বাস্থ্য ুঁচুঁ ক সৃচষ্ট কদয। তাই, াংচিষ্ট কতৃমষ্দক এফ ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানায জন্য
চফদল প্রয়া চারাদত য়।
11. চফশ্ব স্বাস্থ্য াংস্থ্ায (ডাচিউএইচও) ভদত ক্ষভচডদকর ফদজমযয ধযণগুদরা চনম্নরূ:
াংক্রাভক: মদথষ্ট চযভান প্যাদথাদজনযুি ফস্ত্ি  মা ক্ষযাগ াংক্রভন ঘটাদত াদয।
ুঁ চচযঞ্জ, কযাত, ক্ষিড, বািা কাচ, ক্ষদযক, ফা অন্য ক্ষকান ফস্ত্ি  মা যীদযয ক্ষকান অাং
ধাযাদরা ফস্ত্ি : চডদাদজফর স্যই,
কাটদত াদয।
ওষুধ: ওষুধ ও অন্যান্য কযাচভদকর মা ওয়াড ম ক্ষথদক ক্ষপযত এদদছ, দড় ক্ষগদছ, ক্ষভয়াদ উি ীণ ম ফা চফলাি দয় ক্ষগদছ, ফা
আয ক্ষকান প্রদয়াজন ক্ষনই।
ক্ষতজচিয়: ক্ষযাদগয (দমভন চফলাি গরগ-) নািকযণ ও চচচকৎায় ব্যফহৃত ক্ষতজচিয় ফস্ত্ি দত চফলাি কঠিন, তযর ও
গ্যাীয় ফজময।
অন্যান্য: অচপ, যান্নাঘয, অন্য ক্ষকান কষ্ ক্ষথদক প্রাপ্ত ফজময ক্ষমভন চফছানায কাড়, ততজত্র, কাগজ ইতযাচদ।
চডদাদজফর ধাযাদরা ফস্ত্ি  ব্যফায কযায স্যদমাগ সৃচষ্ট ওয়ায় স্যইুঁ দয়য ক্ষখাঁচা ফা ধাযাদরা ফস্ত্ি  ক্ষথদক ক্ষকদট মাওয়ায
ুঁচুঁ ক ক্ষথদক স্বাস্থ্য কভীযা চনযাদ দরও এদত ক্ষভচডদকর ফজময উৎাদন ঠাৎ ক্ষফদড় ক্ষগদছ। এদত প্ল্াচর্স্ক ফজময এফাং
ক্ষভচডদকর ফজময পুনযায় প্যাদকট কদয চফচক্র কযায প্রফণতা ক্ষদখা চদদয়দছ। চচচকৎায় দূচলত চচযঞ্জ, স্যইুঁ এফাং অন্যান্য
পুনযায় ব্যফাযদমাগ্য ফস্ত্ি য অব্যফায জনদগাষ্ঠীদত াংক্রভন ঘটাদনায (ক্ষমভন এইচআইচব/এইড, ক্ষচ,
ক্ষাটাইটি), ভত ফহু ক্ষযাগ প্রচতদযাধী ব্যাকদটচযয়ায় আক্রান্ত ওয়ায ুঁচুঁ ক সৃচষ্ট কদযদছ। মথামথ ক্ষভচডদকর ফজময
ব্যফস্থ্ানা াাতাদর সৃষ্ট াংক্রভন (দনাদাদকাচভদকর ক্ষযাগ) এফাং ডাইদয়াচক্সন, াযদ ও অন্যান্য ফস্ত্ি  ক্ষথদক চযদফদ
চফমুি চফলািতা ক্ষথদক কযান্সাদযয ভদতা দীঘ ম ক্ষভয়াদী স্বাস্থ্যগত প্রবাফ সৃচষ্ট য়।
১২. ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানায প্রধান চফলয়গুদরা দে:
উৎদ ফজময পৃথকীকযণ মথামথবাদফ ফজময াংগ্র চফচবন্ন ধযদণয ফদজমযয জন্য স্যচনচদ মষ্ট যাংদয়য ফজময ধাযক ব্যফায
কযা;
ফদজমযয ধযণ - ক্ষমভন াধাযণ, চফলাি, াইদটাটচক্সক/ওষুধ, অি-প্রতযি;
জভা কযা ও চযফন -- চফলাি ফজময ও অি-প্রতযদিয জন্য ক্ষকাল্ড ক্ষর্স্াদযজ, চনযাদ ও চছদ্রচফীন কদন্টইনাদয
চযফন;
ফজময ব্যফস্থ্ানা - চফলাি ফজময জীফাণুমুিকযণ (চর্স্ভ অদটাদিব), াংচিষ্ট ভান ও চফচধ অনুমায়ী াইদটাটচক্স, ওষুধ ও
অি-প্রতযি পুচড়দয় ক্ষপরা াাতারগুদরা (চফদল কদয ফড় আকাদযয) জনদগাষ্ঠীয জন্য চনদম্নাি উাদয় চক্রয় ভূচভকা
ারদনয স্যদমাগ যদয়দছ:
ক্ষযাগীদদয দফ মাচ্চ স্যযষ্া ক্ষদয়ায জন্য প্রচতকূর প্রবাদফয চফরুদি ভান চনচিতকযণ কভমকাকাদন্ড অিীকায ক্ষজাযদায কযা
এফাং
চযদফগত স্বাস্থ্য ায়তা ক্ষজাযদায কযায ভাধ্যদভ ফজময হ্রা, পুনব্যমফায ও চযাইচিাং, জ্বারাচন াশ্রয়ী, চযদফ ফান্ধফ
বফন এফাং বুজ ও তজফ ফাগান ব্যফায কযা ।

১৩. এইচএএচ চদরট ও চট্টগ্রাভ চফবাদগ প্রাথচভক ম মাদয়য স্বাস্থ্য ক্ষফা স্থ্ানাগুদরাদত স্বাস্থ্য ক্ষফা প্রদান উন্নয়দন গুরুত্ব
চদদে। স্বাস্থ্য ক্ষফা উন্নত ওয়ায পদর ক্ষভচডদকর ফজময ততযী দফ এফাং এগুদরায নাড়াচাড়া ও আনা ক্ষনওয়া ফা ক্ষপদর ক্ষদয়ায
প্রচক্রয়া াংচিষ্ট ুঁচুঁ কও থাকদফ। চনদচ ক্ষভচডদকর ফজময াংচিষ্ট চকছু াধাযণ ুঁচুঁ কয চফফযণ ক্ষদয়া দরা।
ুঁ
১৪. ক্ষভচডদকর ফজময প্রতযষ্ ফা দযাষ্বাদফ নানা ধযদণয স্বাস্থ্য ুঁচুঁ ক সৃচষ্ট কদয। (ক) ধাযাদরা ফজময (দমভন াইদাডাচভমক স্যই,
ছুচয ইতযাচদ), (খ) কযাচভদকর ফজময (দমভন চযএদজন্ট, দ্রাফক ইতযাচদ), প্যাথরচজকযার ফজময (দমভন ভানফ ক্ষদদয তন্তু,অিপ্রতযি, ভ্রুণ ইতযাচদ), (গ) াংক্রভক ফজময (দমভন যি, াযীচযক য ইতযাচদ), (ঘ) ওষুধজাত ফজময (দমভন ক্ষভয়াদ উি ীণ ম ওষুধ
ইতযাচদ), (ঙ) অতযন্ত বাযী ধাতুযুি ফদজমযয (দমভন ব্যাটাযী, থাদভমাচভটায ইতযাচদ) অব্যফস্থ্ানায পদর াংক্রভন ছচড়দয় ড়ায
ুঁচুঁ ক যদয়দছ। স্বাস্থ্য ক্ষফা স্থ্ানাগুদরায অচযেন্ন ও অস্বাস্থ্যকয চযদফ াাতার ক্ষথদক উদ্ভুত াংক্রভদন ক্ষযাগীদদয আক্রান্ত
ওয়ায ুঁচুঁ ক ও আঙ্কা বৃচি কদয।
১৫. দুফ মর াংক্রভন চনয়ন্ত্রণ এফাং ক্ষাগত স্বাস্থ্য ও চনযাি া যীচত অনুযণ কযা, ব্যচিগত স্যযষ্া মন্ত্রাচতয (চচই) ব্যফায
না কযা, প্রচষ্দণয ও দচতনতায অবাফ, এই ধযদণয দুফ মর ব্যফস্থ্া জচনত স্বাস্থ্য ুঁচুঁ ক উরচি না কযায পদর স্বাস্থ্য ক্ষফা
স্থ্ানাগুদরাদত াংক্রভদনয ুঁচুঁ ক বৃচি ক্ষদত াদয। কভীযা াাাতাদরয চযদফদ এদ মথামথ ব্যচিগত স্যযষ্া মন্ত্রাচত
(চচই) ব্যফায না কযদর তাযা নানা ধযদণয ক্ষযাদগ আক্রান্ত ওয়ায ুঁচুঁ কয ম্মুখীন য়।
১৬. াধাযণ (অাংক্রাভক) ফজময াংক্রান্ত দুফ মর ব্যফস্থ্ানা ক্ষমভন অপ্রতুর ক্ষর্স্াদযজ, দুফ মর াংগ্র ব্যফস্থ্া ও অভদয় ফজময ক্ষপরায
কাযদণ ইতস্তত ঘুদয ক্ষফড়াদনা প্রাণী ও ভয়রা কুড়াচনদদয আকল মণ কযদত াদয পদর তি ফাচত, াচনফাচত এফাং ক্ষনাাংযা ও
মুদখয ভাধ্যদভ াংক্রভণ চফস্তাদযয প্রজনন ক্ষক্দ্র। দয় ওঠদত াদয। এছাড়া, ওষুধ দত্রয ফজময, ক্ষভয়াদ ক্ষল ওয়া ওষুধত্র,
বাযী ধাতু ক্ষমভন াযদ, ক্ষপনর, এফাং অন্যান্য জীফাণুনাক মা াাতাদরয কভী ও ভয়রা কুড়াদনায দর ছাড়াও বৃি য
জনদগাষ্ঠীয জন্য ষ্চতকয প্রবাফ ক্ষপরদত াদয এফাং অব্যফস্থ্ায ভাধ্যদভ জরায়গুদরা দূলদণয ুঁচুঁ ক যদয়দছ।
১৭. প্রস্তাচফত এইচএএচ উদজরা চনম্ন ম মাদয় স্বাস্থ্য ক্ষফায স্যচফধা প্রদাদনয রদষ্য ায়তা চদদত যকাদযয চতুথ ম খাত
কভমসূচচয একটি অাংদয জন্য অথ মায়ন কযদফ। এই ধযদণয প্রায় ৫০০০ স্থ্ানা প্রকে ক্ষথদক স্যদমাগ-স্যচফধা াদফ। এই ধযদনয
কাম মক্রভ স্বাস্থ্য ক্ষফা ফজময উৎন্ন কযদফ এফাং এগুদরায অব্যফস্থ্ানা মদথষ্ঠ চযদফগত ুঁচুঁ ক সৃচষ্ট কযদত াদয। ফাাংরাদদদ
উদজরা ম মাদয় অতযন্ত অে চযভাদণ এই ধযদণয ফজময উৎন্ন ওয়ায কাযদণ স্থ্ানায ফাইদয ফজময ক্ষাধন ব্যফস্থ্া গদড়
ক্ষতারায চফলয়টি উৎাচত কযা আচথ মকবাদফ ক্ষটকই নয়। অচধকন্তু, এইচচডাচিউএভ াংচিষ্ট নীচত ও প্রচফধান থাকা দত্ত্বও
স্বাস্থ্য ক্ষফা ফজময ব্যফস্থ্ানা এফাং ম মদফষ্ণ/ প্রদয়াগকাযী প্রচতষ্ঠানগুদরা ক্ষক্দ্র।ীয় ম মাদয়ও দুফ মর। প্রাচতষ্ঠাচনক ীভাফিতা নীদচয
চদদক প্রফাচত এফাং প্রাথচভক স্বাস্থ্যদফা স্থ্ানাগুদরাদত প্রচতপচরত য়। এফ স্থ্ানায় উৎন্ন ফদজমযয চযভাণ কভ দফ এফাং
এয পদর ক্ষনচতফাচক প্রবাফ ক্ষজরা াাতারগুদরায ভদতা ক্ষফী দফ না।
১৮. প্রস্তাচফত এইচএএচ’য অধীদন চযকচেত কাম মক্রদভ চনভমাণ, পুনফ মান ফা াংস্কায কাদজয ভদতা ক্ষকান ক্ষবৌত দদষ্
ক্ষনয়া দফ না। তাই, ক্ষনচতফাচক চযদফগত প্রবাফ, ক্ষকান ষ্চত ফা প্রাকৃচতক আফাস্থ্দরয রূান্তয, ভূচভ ফা ম্পদদয ব্যফাদযয
ক্ষম ক্ষকান চযফতমন চফদফচনা কযা দে না। ফাাংরাদদদ ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানায ফতমভান চযচস্থ্চতয াধাযণত উন্নচত
দয়দছ, তদফ আদযা অদনক উন্নচত কযা ক্ষমদতা। চনদম্ন ৩ অনুদেদদ ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানায ফতমভান চযচস্থ্চতয একটি
মূল্যায়ন তুদর ধযা দয়দছ।
৩. ফাাংরাদদদ ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানায ফতমভান চযচস্থ্চত ম মাদরাচনা
৩.১। ফাাংরাদদদ ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানায ফতমভান অফস্থ্া
১৯. ঢাকা চটি কদমাদযদনয গদফলণা প্রচতদফদন অনুমায়ী, ঢাকা ভনগযীদত প্রচতচদন ৩,৭০০ ক্ষভচিক টন ফজময ততচয য় এফাং
এ ফদজমযয প্রায় ২০০ টন াাতার ফজময, মাদত যদয়দছ ৪০ টন াংক্রাভক ফজময (ফাাংরাদদ অফজাযবায, ২০০০)। ফাাংরাদদদ
চফজ্জনক ফদজমযয আনুভাচনক চযভাণ টন/ফছয অনুমায়ী ২০০৯-২০১৫ (এদত কর স্থ্ানা অন্তর্ভমি কযা দয়দছ মা
এইচএএচ’য আওতায় দড় না) একটা চচত্র চনদম্নাি ক্ষটচফদর ক্ষদখাদনা দয়দছ:
ক্ষটচফর ১: উৎন্ন চফজ্জনক ফজময, টন/ফছয
এরাকা/এইচচএপ

২০০৯

২০১০

২০১১

২০১২

২০১৩

২০১৪

২০১৫

এরাকা/এইচচএপ

২০০৯

২০১০

২০১১

২০১২

২০১৩

২০১৪

২০১৫

ঢাকা

১২৭৫

১৩১৩

১৩৫৩

১৩৯২

১৪৩৫

১৪৭৮

১৫২২

চট্টগ্রাভ

৬৬৩

৬৮৩

৭০৩

৭২৪

৭৪৬

৭৬৯

৭৯২

যাজাী

৯২০

৯৪৮

৯৭৬
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২০. ইএভচ ২০১১ ফাস্তফায়দনয ভয়, চনম্নচরচখত চযাদরঞ্জগুদরা চচচিত কযা দয়দছ:
- ক্ষভচডদকর ফজময উৎাদনকাযীযা ক্ষভচডদকর ফজময ততযীয ক্ষষ্দত্র চফচবন্ন ধাযায় উৎন্ন ফদজমযয ক্ষকান ঠিক ক্ষযকড ম যাদখ না। কভ
াংখ্যক চনচদ মষ্ট যাংদয়য ফজময াত্র প্রায়ই র্ভরবাদফ স্থ্ান কযা য়, পদর চফচবন্ন ফজময এক াদথ চভদ মায়।
- ওয়াড ম ফয় ও ঝাসদাযযা ফজময পৃথকীকযণ ম্পন্ন কদয, মাদদয ক্ষকান প্রচষ্ণ ক্ষনই। না ম ফা ওয়াড ম ইনচাজম মাযা ক্ষভচডদকর
ফজময ব্যফস্থ্ানায় প্রচষ্ণ চনদয়দছন তাযা তদাযচক কযদত ফা তাদদয জ্ঞান মথামথবাদফ অন্যদদয চদদত াযদছ না, পদর
ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানা চচ মাও ফাস্তফায়ন কযা মাদে না।
- স্বাস্থ্য স্থ্ানায় ফজময াদত্রয যঙ কযা এফাং পৃথকীকযণ িচতয াভঞ্জস্যতায অবাফ যদয়দছ।
- সূইুঁ ও চচযঞ্জ ক্ষপদর ক্ষদয়ায পূদফ ম ক্ষগুদরাদক নষ্ট কযা য়না। স্যইুঁ বািায মন্ত্রটি ব্যফাযদমাগ্য থাদক না (এক ফা দুইফায
ুঁ
ব্যফায কযায য ক্ষবাঁতা দয় মায়) এফাং প্রায়ই স্যই-কাটায
মন্ত্রটি াধাযণত আরভাযীদত তুদর যাখা য় এফাং ক্ষভাদটও ব্যফায
কযা য় না। আযও ক্ষদখা ক্ষগদছ ক্ষম, ধাযাদরা ফস্ত্ি য জন্য চনচদ মষ্ট ফজময াত্রগুদরা আন্তজমাচতক ভান ও নকা অনুমায়ী
মথামথবাদফ ততযী কযা য়চন। ধাযাদরা ফস্ত্ি  এফাং সূচুঁ নষ্ট কযায ক্ষষ্দত্র অনীা চযরচষ্ত য়।
- তথ্য, চষ্া ও ক্ষমাগাদমাগ (আইইচ) উকযণগুদরা স্বাস্থ্য স্থ্ানায মথামথ স্থ্াদন দৃশ্যভান নয়।
- িচর চফলুপ্ত দয় ক্ষগদছ এফাং ক্ষযাগীদদয আনা- ক্ষনয়ায জন্য এখন এফ িচর ব্যফায কযা দে মা ওয়াড ম ক্ষথদক অন্যত্র ফজময
চযফদন ব্যফায কযায জন্যপ্রদি ।
- এইচচএপ চফদল কদয যকাচয াাতারগুদরাদত চফচবন্ন ধযদণয ক্ষভচডদকর ফজময যাখায অস্থ্ায়ী স্থ্ানটি ঠিকবাদফ চনচদষ্ট
কযা য়চন।
- ব্যচিগত স্যযষ্া মন্ত্রাচতয (চচই) ক্ষমভন গ্লা, ভাস্ক, বুট ইতযাচদয আাংচক ব্যফায দে। কভমচাযী/ফজময াংগ্রকাযীদদয
চনয়চভত টিকা ক্ষদয়া য় না, মা াংক্রভণ চনয়ন্ত্রণ চনদদ মচকা অনুমায়ী জরুচয।
২১. চনম্নচরচখত ক্ষটচফদর ফাাংরাদদদ ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানা ম্পচকমত প্রধান ইস্যযগুদরায াংচষ্প্ত ম মদফষ্ণ তুদর ধযা
দরা:

ক্ষটচফর ২: ফাাংরাদদদ ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানা (এভডাচিউএভ) ম্ভব্য প্রধান ইস্যযগুদরায ম মদফষ্ণ
ক্রচভক নাং

ম মদফষ্ণ

এভডাচিউএভ ইস্যয

১.

এভডাচিউএভ ম্পদকম দচতনতা এইচচএপ ক্ষাদাযদদয (অচধকাাং ক্ষষ্দত্র) ভদধ্য দচতনতায অবাফ
ও প্রদণাদনা
থাকায় ঠিক এভডাচিউএভ ধাযণা ষ্চতগ্রস্ত দে এফাং এদত চযদফদয
ওয চফরূ প্রবাফ ড়দছ।

২.

চনচদ মষ্ট যাংদয়য ফজময াদত্রয ব্যফায

৩.

উৎদ
এইচচএপ
আরাদাকযণ

৪.

ধাযাদরা ফস্ত্ি য ব্যফস্থ্ানা

ুঁ
ক্ষকউ ক্ষকউ চচযঞ্জ ক্ষথদক স্যইদয়য
অগ্রবাগ কাদট, অন্যযা কাদট না।

৫.

ভধ্যফতী যাখায স্থ্ান

ক্ষভচডদকর ফজমযগুদরায জন্য ভধ্যফতী ম মাদয় চনযাদদ যাখায স্থ্ান
ক্ষনই/ব্যফায কযা য় না।

৬.

অবযন্তযীণ চযফন

ফাইদযয কদন্টইনাদয ক্ষভচডদকর ফজময চনদয় মাওয়ায জন্য িচরগুদরা
চনয়চভত ব্যফায কযা য় না।

৭.

কভীদদয জন্য ক্ষাগত স্বাস্থ্য ও খফ কভ ক্ষষ্দত্রই স্যইাযদদয চনযাি া/ স্যযষ্ামূরক ব্যফস্থ্া গ্রন কযদত
চনযাি া ব্যফস্থ্া
ক্ষদখা মায়।

৮.

ক্ষভচডদকর ফজময চযফন এফাং আরাদা না কদযই ক্ষভচডদকর ফজমযগুদরা যাচয যকাচয কদন্টইনাদয
চূড়ান্তবাদফ ক্ষপদর ক্ষদয়া
ক্ষপদর ক্ষদয়া য়;

ক্ষকফরভাত্র কদয়কটি এইচচএপ উৎদ ক্ষভচডদকর ফজময আরাদা কযায
জন্য চনচদ মষ্ট যাংদয়য ফজময াত্র ব্যফায চালু কদযদছ এফাং অচধকাাং
এইচচএপগুদরাদত চনচদ মষ্ট যাংদয়য ফজময াত্র ব্যফাদযয ক্ষষ্দত্র ক্ষকান
াভঞ্জস্যতা ক্ষনই।

ফজময অচধকাাং ক্ষষ্দত্র এইচচএপগুদরাদত মথামথবাদফ তা কযা দে না;
স্যইাযদদয োযা আরাদা কযায কাজটি আদযা বারবাদফ তদাযচক ও ভান
চনয়ন্ত্রণ কযা দযকায।

আরাদা কযা ক্ষভচডদকর ফজমযগুদরা াাতার প্রািদন ফি গদতম ক্ষপদর
ক্ষদয়া য়;
আরাদা কযা ফজময পুড়াদনায জন্য ক্ষখারা গদতম ক্ষপরা য় (অচধকাাং
ক্ষষ্দত্র ক্ষাড়াদনা ম্পূণ ম য় না);
আরাদা কযা ক্ষভচডদকর ফজময ক্ষাড়াদনায জন্য দানমদন্ত্র ক্ষপরা য়, মাদত
তাভাত্রা চনয়ন্ত্রদণয প্রদয়াজন য় না।
ভাত্র কদয়কটি এইচচএপ ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানায কদঠায ক্ষকাড
অনুযণ কদয।
২২. পূফ মফতী খাত চবচি ক কভমসূচচয আওতায়, স্বাস্থ্য অচধদপ্তয স্বাস্থ্য খাদত ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানায াদথ ম্পচকমত এফ
চফলয় ভাধান কযায উদদ্যাগ চনদয়দছ। এ চফলদয় স্বাস্থ্য অচধদপ্তয অবযন্তযীণ ফজময ব্যফস্থ্ানায জন্য একটি অনরাইন ক্ষযকড ম
যাখা, চযদাটিাংম ও ম মদফষ্ণ ব্যফস্থ্া গ্রন কদযদছ, চফচবন্ন ম মাদয় এভডাচিউএভ াংক্রান্ত প্রচষ্ণ চদদয়দছ এফাং ক্ষদদয চফচবন্ন
াাতাদর আবযন্তযীণ ফজময ব্যফস্থ্ানায ম্ভাব্যতা মাচাই কদযদছ। স্বাস্থ্য অচধদপ্তয এভডাচিউএভ ম্পদকম দচতনতা
ক্ষজাযদাদযয প্রয়াদ নতুন আইইচ উকযণ ততযী কদযদছ। তদফ, দুফ মর প্রাচতষ্ঠাচনক ষ্ভতা, অপ্রতুর ম মদফষ্ণ এফাং
দচতনতা ও প্রদয়াগ না থাকায়, ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানা াংচিষ্ট ভস্যাগুদরা এখনও চফযাজ কযদছ।

২৩. এইচএএচ চনযাদ, চযেন্ন ও স্বাস্থ্যকয ক্ষফা ব্যফস্থ্া চনচিত কযনাদথ ম ক্ষফা ব্যফস্থ্া ক্ষজাযদাদযয াাাচ ফজময
চযাইচিাং ও চযভাণ কচভদয় আনায জন্য উন্নত ব্যফস্থ্া কযায স্যদমাগ চদদে। এদত াংক্রভণ াংচিষ্ট ক্ষযাগ-ব্যাচধ হ্রা ও
জীফদনয ভান উন্নত দত াদয। এছাড়াও, এদত কঠিন ফজময ক্ষপরায স্থ্ান ক্ষথদক ফায়ুফাচত ক্ষযাগ ওয়ায ুঁচুঁ ক এফাং জনদগাষ্ঠীদত
ব্যাক প্রবাফ ক্ষপরদত ষ্ভ জরায় দূলণ হ্রা ক্ষদত াদয। এই ক্ষষ্দত্র ক্ষকফর অবযন্তযীণ ব্যফস্থ্ানা চফদফচনা কযদত দফ
এফাং ফজময পৃথকীকযণ ও ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানায চনদদ মচকা প্রদয়াদগয ক্ষষ্দত্র চনচদ মষ্ট কাম মক্রভ অনুযণ কযা উচচত। দুফ মর
প্রাচতষ্ঠাচনক ম মদফষ্ণ প্রচক্রয়া এফাং চফদ্যভান চফচধ ও চনদদ মচকা মদথষ্ঠ প্রদয়াগ না ওয়ায কাযদণ প্রাথচভকবাদফ স্বাস্থ্যদফা
স্থ্ানাগুদরাদত ফতমভাদন ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানা অপ্রতুর, তাই, চযচস্থ্চত আযও উন্নত কযায এফাং এই প্রকে ক্ষথদক দৃশ্যভান
ইচতফাচক পরাপর রাব কযায স্যদমাগ যদয়দছ। স্বাস্থ্য ক্ষফা খাদত অথ ম ছাড় ম্পচকমত সূচদকয দি যুি কাম মক্রদভ চচযঞ্জ ও
ধাযাদরা ফস্ত্ি , পুনব্যমফাযদমাগ্য তযর ব্যাগ ব্যফায ফাড়াদত াদয এফাং এয পদর ধাযাদরা ফজময, পুনব্যমফাযদমাগ্য ফজময,
াংক্রাভক ফজময বৃচিয াদথ াংক্রভণ ও দূলদণয ুঁচুঁ ক বৃচি াদফ।
২৪. উদজরা ম মাদয় এইচএপচগুদরাদত ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানায় অগ্রগচত দে। ২০০৬ ার ক্ষথদক, স্বাস্থ্য ও চযফায
কল্যাণ ভন্ত্রণারয় উন্নত াাতার ক্ষফা কদম্পাদনদন্টয অধীন কাম মকরা চদদফ এভডাচিউএভ-ক্ষক অগ্রাচধকায চদদে। স্বাস্থ্য
ও চযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় যকাচয ও ক্ষফযকাচয খাদত চনযাভয়, ডায়াগনচর্স্ক, প্রচতদলধক ও পুনফ মানমূরক স্বাস্থ্যদফা
ক্ষথদক উদ্ভূত ক্ষভচডদকর ফদজমযয চনযাদ, চযদফ ফান্ধফ, াশ্রয়ী ও ক্ষটকই ব্যফস্থ্ানা চনচিত কযায জন্য জাতীয় রদষ্যয
দি িচতপূণ ম অতযাফশ্যকীয় ক্ষফা প্রদান কভমসূচচ চদদফ উদজরা ও চনম্ন ম মাদয় এইচচএপগুদরাদত ফজময ব্যফস্থ্ানা
উদদ্যাগ অন্তভূমি কদযদছ।
২৫. প্রাথচভক স্বাস্থ্য ক্ষফা ম মাদয় ঠিকবাদফ ফাস্তফায়দনয রদষ্য চনম্নচরচখত ক্ষকৌর অনুযণ কযা দে:
ক) াংক্রাভক, ধাযাদরা ফস্ত্ি , াধাযণ ও পুনফ মাযদমাগ্য ফজময ব্যফস্থ্ানায জন্য উদজরা স্বাস্থ্য কভদপ্ল্ক্সগুদরাদত গতম ততযী;
খ) ফজময াংগ্র ও অাযদণয জন্য এফাং ফজময নাড়াচাড়ায জন্য চনযাি া উাদান  প্রদয়াজনীয় াভগ্রীয চনয়চভত যফযা;
গ) মথামথবাদফ এভডাচিউএভ ম্পন্ন কযায জন্য কভীদদয প্রচষ্ণ/ওচযদয়দন্টন;
ঘ) ফজময ও এগুদরায ব্যফস্থ্ানা এফাং ব্যচিয দাচয়ত্ব ম্পদকম জনদচতনতা।
৩.২। ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানায (এভডাচিউএভ) জন্য চফদ্যভান আইনগত/চনয়ন্ত্রণমূরক কাঠাদভা
২৬. ফাাংরাদদ যকাদযয চযদফগত আইন ও নীচতভারা উবয়ই ম্পদদয স্যযষ্া ও াংযষ্দণয জন্য মদথষ্ঠ ফদর চফদফচচত,
মচদও প্রদয়াগ ষ্ভতা আদযা ফাড়াদনা প্রদয়াজন। মূল্যায়নকাদর ফরা দয়দছ ক্ষম, স্বাস্থ্য কভমসূচচ ক্ষভচডদকর ফজময উৎন্ন কযদত
াদয এফাং ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানায জন্য যকাদযয ব্যাক আইন ও নীচতভারা যদয়দছ।
জাতীয় চযদফ নীচত, ১৯৯২
২৭. জাতীয় প্রদচষ্টায ভাধ্যদভ চযদফ যষ্ায ধাযণাটি চযদফ নীচত, ১৯৯২ ও চযদফ কভম চযকেনা ১৯৯২ গ্রণ কযায
ভাধ্যদভ ফাাংরাদদদ প্রথদভ স্বীকৃত ও ক্ষঘাচলত য়। চযদফ নীচতয মূর উদেশ্য দে (১) চযদফ যষ্া ও উন্নয়দনয ভাধ্যদভ
প্রচতদফগত বাযাম্য ও াভচগ্রক উন্নয়ন ফজায় যাখা; (২) প্রাকৃচতক দুদম মাগ ক্ষথদক ক্ষদদক যষ্া কযা; (গ) চযদফ দূলণ ও
অফনচত ঘটাদত াদয এভন কভমকান্ড নাি ও চনয়ন্ত্রণ; (৩) কর খাদত চযদফম্মত উন্নয়ন চনচিতকযণ; (৪) প্রাকৃচতক
ম্পদদয ক্ষটকই, দীঘ ম স্থ্ায়ী ও চযদফগতবাদফ স্যষ্ঠু চবচি  চনচিতকযণ; এফাং (৫) ম্ভাব্য দফ মাচ্চ ভাত্রায় কর আন্তজমাচতক
চযদফগত উদদ্যাগগুদরায দি চক্রয়বাদফ ম্পৃি থাকা।
ফাাংরাদদ চযদফ াংযষ্ণ আইন (ইচএ), ১৯৯৫ াংদাচধত ২০০২
২৮. এই আইদন চযদফদয াংযষ্ণ, চযদফগত ভান উন্নয়ন, এফাং চযদফ দূলণ চনয়ন্ত্রণ ও প্রভন কযায চফচধ অন্তর্ভমি কযা
দয়দছ। এটি ফতমভাদন ফাাংরাদদদ চযদফ যষ্া াংক্রান্ত প্রধান আইনগত কাঠাদভা মা ফাচতর কযা ১৯৭৭ াদরয চযদফ
াংযষ্ণ অধ্যাদদদয স্থ্রাচবচলি দয়দছ। আইদনয চফধানাফরী ফাস্তফায়দনয জন্য প্রথভ দপায় ১৯৯৭ াদর চকছু চফচধ জাযী
কযা দয়চছর (চনদচ ক্ষদখন ‘চযদফ াংযষ্ণ চফচধ, ১৯৯৭’)। চযদফ অচধদপ্তয আইদনয প্রদয়াগ কযদছ। আইন অনুমায়ী,
চে/প্রকে চযচারনাকাযীদক ক্ষম ক্ষকাদনা দূলদণয ঘটনা ম্পদকম চযদফ অচধদপ্তদযয ভাচযচারকদক অফচত কযদত দফ।

দুঘ মটনাজচনত দূলণ ঘটদর ভাচযচারক কাম মক্রদভয চনয়ন্ত্রণ গ্রন কযদত াদযন এফাং াংচিষ্ট অাদযটয াায্য কযদত ফাধ্য।
অাদযটয াংচিষ্ট খযচ প্রদান এফাং ষ্চতপূযদণয জন্য ম্ভাব্য অথ ম চযদাদধয জন্য দাচয় থাকদফ।
চযদফ াংযষ্ণ চফচধ (ইচআয) ১৯৯৭, াংদাচধত ২০০৩
২৯. এগুদরা দে চযদফ াংযষ্ণ আইন ১৯৯৫ অনুমায়ী প্রথভ দপায় প্রণীত চফচধভারা। অন্যান্য চফলয়গুদরায ভদধ্য এফ
ম ব্দ দূলণ, মানফাদন
চফচধভারায় চনধ মাযণ কযা দয়দছ: (১) চযদফ নষ্টকাযী ফায়ু, চফচবন্ন ধযদনয াচন, চে ফজময, চনগভন,
কাদরা দৄয়া ইতযাচদ াংক্রান্ত জাতীয় চযদফ ম্মত গুণগত ভান, (২) চযদফগত ছাড়ত্র াওয়ায জন্য প্রদয়াজনীয় তম ও
প্রচক্রয়া, এফাং (গ) চে ও অন্যান্য উন্নয়ন দদষ্গুদরায ধযণ অনুমায়ী চযদফগত প্রবাফ মূল্যায়ন কযায প্রদয়াজনী তমাফরী।
২০০২ াদর াংদাচধত চযদফ াংযষ্ণ আইন ১৯৯৫ অনুমায়ী, ক্ষকান আগ্রী ব্যচি ফা প্রচতষ্ঠান একটি চে প্রকে স্থ্ান ফা
চযচারনা কযদত চাইদর তাদক চযদফ অচধদপ্তয ক্ষথদক একটি ‘চযদফগত ছাড়ত্র’ গ্রন কযদত য়। স্বাস্থ্যদফা স্থ্ানা
ক্ষথদক উৎন্ন ফজময াচন চনস্কাদনয জন্য ইচআয ১৯৯৭ অনুমায়ী চনধ মাচযত ভান অনুযণ কযদত য়।
চযদফ আদারত আইন, ২০০০
৩০. এই আইদনয রষ্য ও উদেশ্য দে চফচাচযক কাম মক্রদভয ভাধ্যদভ চযদফ াংযষ্ণ আইন, ১৯৯৫ ফাস্তফায়ন কযা। এই
আইন চযদফ আদারত (প্রচতটি চফবাদগ এক ফা একাচধক) প্রচতষ্ঠা কদযদছ, আদারদতয আওতা এফাং চফচাচযক কাম মক্রদভয ও
আদারদতয ষ্ভতায রূদযখা, চফচাচযক চযদমদনয প্রদফাচধকায, এফাং আচদরয জন্য আীর আদারত গঠদনয িচত
চনধ মাযণ কদযদছ।
ক্ষভচডদকর ফজময (ব্যফস্থ্ানা ও ক্ষাধন) চফচধ ২০০৮
৩১. ফাাংরাদদ যকায ফাাংরাদদদ ক্ষভচডদকর ফজময প্রচক্রয়াকযণ ও ব্যফস্থ্ানায জন্য ক্ষভচডদকর ফজময (ব্যফস্থ্ানা এফাং
প্রচক্রয়াকযণ) চফচধ, ২০০৮ প্রণয়ন কদযদছ। এটি মূরত ক্ষভচডদকর ফদজমযয ঠিক ব্যফস্থ্ানা এফাং চযদফ যষ্ায রদষ্য চনদয়
স্বাস্থ্য ও চযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়, শ্রভ ভন্ত্রণারয় এফাং চযদফ ও ফন ভন্ত্রণারদয়য চক্রয় অাংগ্রদণয ভাধ্যদভ প্রণয়ন কযা
দয়দছ।
৩২. ক্ষভচডদকর ফজময (ব্যফস্থ্ানা ও ক্ষাধন) চফচধ, ২০০৮ ক্ষদদয ফ ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানায চবচি  গদড় তুদরদছ। এফ
চফচধ ক্ষকফর ফজময ব্যফস্থ্ানা স্থ্ানা/অাদযটযদদয জন্য প্রদমাজয ক্ষভচডদকর ফজময চযফন, ক্ষাধন ও অাযদণয দি
জচড়ত। এই চফচধ ব্যফস্থ্ানা স্থ্ানা/অাদযটযদদয জন্য ক্ষভচডদকর ফজময াংগ্র, চিত যাখা, ক্ষপদর ক্ষদয়ায চফলদয় চনদদ মনা
প্রদান কদয। ফজময াংগ্র, চযফন, চিত যাখায দি জচড়ত প্রচতষ্ঠান ফা াংস্থ্াদক চযদফ অচধদপ্তয ক্ষথদক অনুদভাদন
চনদত য়।
৩৩. চফদ্যভান চযদফ াংযষ্ণ আইন, ১৯৯৫ এফাং চযদফ াংযষ্ণ চফচধভারায়, ১৯৯৭ ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানা
ম্পচকমত ক্ষকান চনচদ মষ্ট চফচধ চছর না। ফাাংরাদদ চযদফ াংযষ্ণ আইদনয অনুদেদ ২(১) অনুমায়ী, ফজমযগুদরাদক ক্ষশ্রণীফি
কযা দয়দছ ক্ষমভন, ‘ক্ষকাদনা তযর, কঠিন ও ক্ষতজচিয় দাথ ম মা চনিান্ত, চনগতম দর ফা অাযণ কযা দর চযদফদয ওয
প্রচতকূর/দনচতফাচক প্রবাফ ক্ষপরদত াদয। এফ প্রচক্রয়া ফ ধযদনয প্রচতষ্ঠাদনয জন্য খফই াধাযণ ও ক্ষভচডদকর ফজময
ব্যফস্থ্ানায জন্য স্যচনচদ মষ্ট চছর না। নতুন ক্ষভচডদকর ফজময চফচধ, ২০০৮ প্রণয়দনয ভাধ্যদভ এই ত্রম্নটি দূয কযা দয়দছ।
৩৪. এই চফচধদত উচেচখত ক্ষভচডদকর ফজমযগুদরাদক (চচডউর-১) স্য্শেষ্টবাদফ উদাযণ চদদয় এফাং ব্যফস্থ্ানায চযদফ ফান্ধফ
প্রযুচিয চবচি দত ক্ষশ্রণীফি কযা দয়দছ। এছাড়াও, উৎদ ক্ষভচডদকর ফজময পৃথক কযায জন্য চফচবন্ন যাংদয়য ফজময াত্র (চচডউর৩) এফাং চযফদনয জন্য ক্ষভচডদকর ফদজমযয (চচডউর-৪) প্যাদকচজাংদয়য ওয প্রতীক ব্যফাদযয যাভম ক্ষদয়া দয়দছ।
চচডউর-৬ অনুমায়ী, চফচধদত ভানম্পন্ন দানমন্ত্র/অদটাদিচবাং, অনুদভাদনদমাগ্য ীভায় তযর ফদজমযয ভান, ভাইদক্রাওদয়ব
ব্যফাদযয ভান, গবীয গদতম পুদুঁ ত ক্ষপরায ভান, ক্ষতজচিয় ফজময ক্ষাধদনয ভান, ফজময ক্ষপদর ক্ষদয়া এফাং ক্ষভচডদকর ফজময
ব্যফস্থ্ানা ম্পচকমত অন্যান্য চফলয়গুদরা স্যচনচদ মষ্ট কযা দয়দছ (চযচদষ্ট ক্ষভচডকযার ফদজময চফচধ, ২০০৮ এয গুরুত্বপূণ ম চদক
তুদর ধযা দয়দছ)। নতুন ক্ষভচডদকর ফজময চফচধ প্রণয়দনয ৩ ভাদয ভদধ্য ‘কতৃমষ্ গঠদনয’ আফান জাচনদয়দছ মা তাদদয
এরাকায এভডাচিউএভ ম্পচকমত কর কাম মক্রদভয দাচয়দত্ব থাকদফ।
৩৫. প্রচফধাদন চফচবন্ন ক্ষভচডদকর ফজময আরাদা কযায জন্য চফচবন্ন যাংদয়য (৬টি) ফজময াত্র ব্যফায , এফ াদত্রয তফচষ্টয,
ম ভান স্যচনচদ মষ্টবাদফ উদেখ কযা দয়দছ।
মন্ত্রাচত চারাদনায জন্য ভান, চন:যণ ও চনগভন

াাতাদরয ফজময ব্যফস্থ্ানায জন্য চনদদ মচকা ২০০১
৩৬. স্বাস্থ্য অচধদপ্তয ২০০১ াদর াাতার ফজময ব্যফস্থ্ানায জন্য একটি চনদদ মচকা ততযী কদয মা দয আদডট কযা
দয়দছ। াাতাদরয ম্যাদনজায, স্বাস্থ্য ক্ষফা প্রদানকাযী, নীচত চনধ মাযক এফাং কর প্রাদকয জন্য এই চনদদ মচকা ততযী কযা
দয়দছ মাদত তাযা দাচয়ত্ব ারন আগ্রদয দি চনচিত কদয ক্ষম, াাতাদরয ফজমযগুদরা দষ্তা ও াশ্রয়ী িচতদত এফাং
মথাম্ভফ চযদফ ও স্বাস্থ্যগত চফরু প্রবাফ এচড়দয় অাযণ কযা দয়দছ।
াংক্রভণ প্রচতদযাধ ও চনয়ন্ত্রণ (আইচচ) এফাং তজফচনযাি া ২০১৬ াংক্রান্ত চনদদ মচকা
৩৭. চফশ্ব স্বাস্থ্য াংস্থ্া (হু), ফাাংরাদদ স্বাস্থ্যদফা প্রদানকাযীদদয জন্য াংক্রভণ প্রচতদযাধ ও চনয়ন্ত্রণ (আইচচ) এফাং
তজফচনযাি া াংক্রান্ত ারনাগাদ চনদদ মচকা প্রণয়দন ায়তা চদদয়দছ। চনদদ মচকায় ক্ষযাগীদদয স্যযষ্ায াাাচ স্বাস্থ্যদফা
এফাং ল্যাফদযটযী কভীদদয চনযাি া চনচিত কযায দদষ্গুদরায ওয গুরুত্ব ক্ষদয়া দয়দছ।
যকাদযয ৭ভ িফাচল মক চযকেনা (এপওয়াইচ)
৩৮. ৭ভ িফাচল মক চযকেনায অধীদন, যকায ক্ষফ চকছু রষ্যফস্তু অজমদনয রদষ্য চনধ মাযণ কদযদছ ক্ষমভন, চযদফগত
স্থ্াচয়দত্বয ক্ষষ্দত্র স্যান, জনাংখ্যা বৃচি চনয়ন্ত্রণ, ন্যযনতভ চযদফগত অফনচত ফজায় ক্ষযদখ উন্নত অফকাঠাদভা, উৎাদন ও
অথ মননচতক কাম মকরাদয দি নগযীগুদরায স্থ্ায়ী উন্নয়ন চনচিতকযণ, জাতীয় ম মাদয় ফায়ু ও াচনয গুণগত ভান, চফন্ন
প্রজাচতয স্যযষ্া, স্যন্দযফন ম্যানদগ্রাব ফদনয ক্ষটকই াংযষ্ণ এফাং প্রাকৃচতক দুদম মাগ ক্ষথদক ম্ভাব্য অথ মননচতক ষ্চত কচভদয়
আনা। এফ কাম মক্রভ ৭ভ িফাচল মক চযকেনায অধীদন ফাস্তফাচয়ত দফ। এদত আদযা ফরা দয়দছ ক্ষম, যকায ক্ষভচডদকর
ফদজমযজচনত দূলদণয ষ্চতকয প্রবাফ দূয কযায জন্য চনম্নচরচখত দদষ্ গ্রন কযদফ:
৩৯. যকায ফজময অাযণ প্রচষ্ণ এফাং আরাদাবাদফ ফজময াংগ্র ও অাযণ ব্যফস্থ্া কদঠাযবাদফ প্রদয়াগ কযায ভাধ্যদভ
ক্ষদদ ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানা উন্নত কযায দদষ্ চনদফ।
ক) যকায প্রচতটি চফবাগীয় দয াংক্রাভক ফদজমযয জন্য চযদফগতবাদফ গ্রণদমাগ্য ক্ষাধন ক্ষক্দ্র। স্থ্ান কযদফ;
খ) ক্ষভচডদকর ফজময চফচধ কদঠাযবাদফ ক্ষভদন চরায াাাচ স্বাস্থ্য স্থ্ানায অবযন্তযীণ ও ফাইদযয ফজময ব্যফস্থ্ানা প্রচতষ্ঠা
কযদফ।
চযদফগত মূল্যায়ন ও এইচচএনএচডচ ২০১১-২০১৬’য কভম চযকেনা
৪০. কভম চযকেনায় ফাাংরাদদদ ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানায ফতমভান অফস্থ্া এফাং চযদফদয ওয ফজময ব্যফস্থ্ানায ম্ভাব্য
প্রবাফ ম মাদরাচনা ও প্রভদনয চফলদয় গুরুত্ব ক্ষদয়া দয়দছ। চকছু প্রদচষ্টা ফতমভাদন চালু কযা দয়দছ। এটি দে ফাাংরাদদদ
এভডাচিউএভ ইস্যযগুদরায একটি খাতচবচি ক মূল্যায়ন ও কভম চযকেনা এফাং এদত ফাাংরাদদদয জন্য ক্ষভচডদকর ফজময
ব্যফস্থ্ানা চযচস্থ্চত উন্নচতয স্যাচয কযা দয়দছ। চফদ্যভান চযদফগত ব্যফস্থ্ানা কাঠাদভা প্রকৃতদষ্ ২০১১-২০১৬
পূফ মফতী মূল্যায়ন ও কভম চযকেনায একটি অাং। এই ইএভএপ চট্টগ্রাভ ও চদরট চফবাদগয প্রাথচভক ম মাদয়য স্বাস্থ্য ক্ষফা
স্থ্ানাগুদরায স্যচনচদ মষ্ট অফস্থ্া অনুাদয উদমাগী কদয ততযী কযা দয়চছর। ক্ষমদতু এই ইএভএপ এয আওতা ক্ষদদয চনফ মাচচত
কদয়কটি অিদরয প্রাথচভক স্বাস্থ্যদফা স্থ্ানায ক্ষষ্দত্র ীভাফি চছর, তাই এখাদন নীচত ম মাদয় ও ব্যাক চবচি ক
স্যাচযভারায অদনকগুদরা এফাং ফড় াাতারগুদরায জন্য স্যচনচদ মষ্ট এভডাচিউএভ তফচষ্টযগুদরা ফাদ ক্ষদয়া দয়দছ।
৩.৩। চফশ্বব্যাাংদকয নীচত
৪১. চফশ্বব্যাাংদকয স্যযষ্া নীচত ওচ/চফচ ৪.০১ সূত্রাত ওয়ায কাযণ দে প্রকে ফাস্তফায়নকাদর চকছু কভমকাদন্ডয ক্ষনচতফাচক
চযদফগত প্রবাফ ড়দফ, মা প্রচতদযাধ ও প্রচভত কযদত দফ। এ ক্ষষ্দত্র, ম্ভাব্য ক্ষনচতফাচক প্রবাফ আদফ মূরত ক্ষভচডদকর
ফজময ক্ষথদক। তাই, চযদফ ও ভানুদলয স্বাদস্থ্যয ওয ক্ষভচডদকর ফদজমযয প্রবাফ ক্ষভাকাদফরায উায় চদদফ একটি ক্ষভচডদকর
ফজময ব্যফস্থ্ানা চযকেনা প্রণয়ন কযা দয়ছ। এ চফলদয়, প্রকেটি ওচ/চফচ ৪.০১ অনুমায়ী কযাটাগচয ‘চফ’ চদদফ ক্ষশ্রণীফি
কযা দয়দছ। তথ্য প্রকা াংক্রান্ত ব্যাাংদকয নীচত অনুমায়ী ইএভএপ প্রকা কযা দফ।
৩.৪। চরভান প্রকদেয জন্য ইএভএপ প্রচতারন মূল্যায়ন

৪২. এইচচএনএচডচ’য অধীদন, স্বাস্থ্য অচধদপ্তয স্বাস্থ্য খাদত ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানা ম্পচকমত কদয়কটি চফলয় স্যযাা
কযায উদদ্যাগ চনদয়দছ। প্রচচরত ব্যফস্থ্ায় ক্ষভচডদকর ফজমযগুদরা ব্যফহৃত ফজময াত্র ক্ষথদক ক্ষৌয ফদজমযয দি চভদ মায় এফাং
দয ভাটি চাা ক্ষদয়া ফা পুচড়দয় ক্ষপরা য়। চফজ্জনক/াংক্রভনদমাগ্য ফদজমযয চযভাণ ক্রদভই বৃচি াদে ফদর ক্ষভচডদকর ফজময
ুঁ চচযঞ্জ এফাং অন্যান্য াংক্রাভক ফজময ক্ষপরায
ব্যফস্থ্ানা (এভডাচিউএভ) ধীদয ধীদয গুরুত্বপূণ ম দয় উঠদছ। পদর, যি , সূচ,
চফলদয় আদযা ভদনাদমাগ চদদত দে। এ ভস্যা ক্ষভাকাদফরায জন্য চেতীয় খাত চবচি ক কভমসূচচ ফাস্তফায়নকাদর এভডাচিউএভ
কভমসূচচ চালু কযা য়। এই ব্যফস্থ্ায় অনরাইন ক্ষযকড ম যাখা, চযদাটিাংম এফাং অবযন্তযীণ ফজময ব্যফস্থ্ানায জন্য ম মদফষ্ণ ব্যফস্থ্া
চালু; চফচবন্ন ম মাদয় এভডাচিউএভ াংক্রান্ত প্রচষ্ণ এফাং ক্ষদদয চফচবন্ন াাতাদরয ফাইদয ফজময ব্যফস্থ্ানায চফকে
ম্ভাব্যতা মাচাই কযা দয়দছ। স্বাস্থ্য অচধদপ্তয এছাড়াও অবযন্তযীন চযচারন চনদদ মচকা, প্রচষ্ণ ভচডউর, ক্ষফা
প্রদানকাযীদদয জন্য দকটবুক, এফাং এভডাচিউএভ ম্পদকম দচতনতা বৃচিয প্রচাযণা চাদরাদনায জন্য নতুন আইইচ উকযণ
প্রণয়ন কদযদছ। তদফ অপ্রতুর প্রাচতষ্ঠাচনক ষ্ভতা ও ম মদফষ্ণ এফাং অাংগ্রদণয অবাফ থাকা, অপ্রতুর আন্ত:ভন্ত্রণারয় ভন্বয়
ও প্রদয়াদগয কাযদণ ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানা াংচিষ্ট ভস্যাগুচর এখনও চফযাজ কযদছ। ২০১৫ াদরয জুন ম মন্ত, ১৪টি
এভচএইচ, ১৫টি চডএইচ এফাং ৮টি চফদলজ্ঞ াাতাদর ভানম্মত ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানা চালু কযা দয়দছ। ঢাকা ও
কুচভোয কর যকাচয ও ক্ষফযকাচয এইচচএপ এফাং চট্টগ্রাদভয ক্ষফযকাযী স্বাস্থ্যদফা স্থ্ানাগুদরা এখন এনচজও ক্ষমভন
চপ্রজভ ও ইদনাদবন াংস্থ্ায এভডাচিউএভ প্রকদেয অধীদন এদদছ। স্বপ্ন নাদভয একটি এনচজও ফগুড়া, যাংপুয ও চদনাজপুদযয
কর স্বাস্থ্য ক্ষফা স্থ্ানায ফজময ব্যফস্থ্ানায মত্ন চনদত চুচি কদযদছ। ক্ষদদয অন্যান্য স্থ্াদন স্থ্ানায ফাইদয ক্ষভচডদকর ফজময
ব্যফস্থ্ানায ক্ষকান স্যচফধা ক্ষনই।
৪৩. স্বাস্থ্য ও চযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় এফাং চফশ্বব্যাাংদকয উদদ্যাদগ চফচবন্ন ভদয় ফাাংরাদদদ ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানায
অফস্থ্া মূল্যায়ন১ কযত: এ চফলদয় চনম্নচরচখত স্যাচয প্রদান কযা দয়দছ:
- ক্ষভচডদকর ফজময ততযীয চফচবন্ন ধাযায ঠিক ক্ষযকড ম যাখদত দফ।
- না ম, ওয়াড ম ফয়, ও চযেন্ন কভীদদয জন্য এভডাচিউএভ চচ মা াংক্রান্ত আনুষ্ঠাচনক প্রচষ্ণ ম্পন্ন কযা প্রদয়াজন।
- ক্ষপদর ক্ষদয়ায আদগ ব্যফহৃত সূচুঁ ও চচযঞ্জ ঠিকবাদফ নষ্ট কযদত দফ।
- এইচচএপ স্থ্ানা চযদমনকাদর মথাস্থ্াদন আইইচ উকযণগুদরা দৃশ্যভান থাকদত দফ।
- ফজময ফদনয িচর চদদয় ওয়াড ম ক্ষথদক ক্ষভচডদকর ফজময মথামথবাদফ অাযণ কযদত দফ।
- চফচবন্ন উৎ ক্ষথদক আা ক্ষভচডদকর ফজমযগুদরা অস্থ্ায়ী ক্ষর্স্াদযদজ ঠিকবাদফ যাখদত দফ।
- গ্লাব, ভাস্ক, বুট, ইতযাচদ চচই’য ব্যফায জরবয কযদত দফ।
- ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানায জন্য চনয়ন্ত্রক কাঠাদভা ব্যাকবাদফ ক্ষভচডদকর ফদজমযয প্রাথচভক প্রচক্রয়া অনুযণ কদয না।
এছাড়াও, স্বাস্থ্য ক্ষফা স্থ্ানায াংগৃীত রাইদন্স অথ মাৎ স্বাস্থ্য অচধদপ্তদযয অাদযটিাং রাইদন্স ও চটি কদমাদযন ক্ষথদক প্রাপ্ত
ক্ষিড রাইদন্স ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানায ক্ষষ্দত্র ক্ষকাদনা স্যচফধা প্রদান কদয না। চফদ্যভান প্রাচতষ্ঠাচনক ব্যফস্থ্া অনুমায়ী,
চনয়ন্ত্রক কতৃমদষ্য কাদছ উৎন্ন, ক্ষাধন কযা ফা ক্ষপদর ক্ষদয়া ফজময ম্পদকম ক্ষকাদনা তথ্য ক্ষনই। স্বাস্থ্য ক্ষফা স্থ্ানা চকাংফা
চটিচডই অাদযটযযা এ চফলদয় চনয়ন্ত্রকদদয কাদছ ক্ষকাদনা তথ্য প্রদান কদয না। তাই, চনয়ন্ত্রক কাঠাদভায ভদধ্য চফদ্যভান
চফচেন্নতা দূয কযা উচচত এফাং এভডাচিউএভ াংক্রান্ত প্রাচতষ্ঠাচনক ব্যফস্থ্া আদযা ভচন্বত দত দফ। তাছাড়া, এদষ্দত্র চতনটি
চবন্ন ভন্ত্রণারদয়য নীচতগত স্তদষ্ প্রদয়াজন।
- চটি কদমাদযন/দৌযবাগুদরাদক ক্ষভচডদকর ফজময ভয়ভত াংগ্র, চযফন ও অাযদণয কাজ ম্পন্ন কযদত দফ।
-স্বাস্থ্য অচধদপ্তয, ক্ষৌযবা/চটি কদমাদযন এফাং চযদফ ও ফন ভন্ত্রণারয়/ চযদফ অচধদপ্তয  াংস্থ্াগুদরাদত ক্ষভচডদকর
ফজময ব্যফস্থ্ানায জন্য ষ্ভতা বৃচি কযদত দফ।
-------------------------------------১
এইচচএনএচডচ, ২০১১-২০১৬ এয জন্য চযদফ মূল্যায়ন ও কভম চযকেনা এফাং চযদফগত স্যযষ্া মূল্যায়ন চযদাট ম:
এইএভচ ফাস্তফায়ন ম মাদরাচনা: স্বাস্থ্য, জনাংখ্যা ও পুচষ্ট খাত উন্নয়ন কভমসূচচ, ২০১৪

৩.৫। এভডাচিউএভ ফাস্তফায়দনয জন্য প্রাচতষ্ঠাচনক কাঠাদভা
৪৪. অবযন্তযীণবাদফ ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানা ফাস্তফায়দনয দাচয়ত্ব দে স্বাস্থ্য ও চযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারদয়য। অন্যচদদক,
স্থ্ানায ফাইদয ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানায (াংগ্র, চযফন ও ক্ষভচডদকর ফদজমযয চূড়ান্ত অাযণ) দাচয়ত্ব দে স্থ্ানীয়
যকায, েী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারদয়য (চটি কদমাদযন/দৌযবায ভাধ্যদভ)। চটি কদমাদযন/ ক্ষৌযবা ক্ষফযকাচয
াংস্থ্ায (এনচজও) ভাধ্যদভ স্থ্ানায ফাইদয ফজময ব্যফস্থ্ানায জন্য চুচি কযদত াযদফ। যকাচয াাতারগুদরা চটি
কযদাদযন/ ক্ষৌযবায কাদছ াচবম চাজম প্রদান কদয থাদক। এভডাচিউএভ ফাস্তফায়দনয জন্য ভন্ত্রণারয় ম মাদয় জাতীয়
ফাস্তফায়ন ভন্বয় কচভটি (এনআইচচ) এফাং স্থ্ানায ফাইদয ব্যফস্থ্ানায জন্য চফচবন্ন প্রাচনক ম মাদয় কচভটি গঠিত
দয়দছ।
৪৫. উদজরা ম মাদয়য যকাচয স্বাস্থ্যদফা স্থ্ানাগুদরায জন্য ফতমভান চনদদ মনায় ফরা দয়দছ ক্ষম, ক্ষৌযবাগুদরা ক্ষভচডদকর
ফজময ব্যফস্থ্ানায জন্য মদথষ্ঠ ষ্ভতা অজমন ফা এনচজওগুদরা এভডাচিউএভ চুচি কযায জন্য এচগদয় না আা ম মন্ত
াাতার কতৃমষ্ াাতার প্রািদনই ফড় গতমকযণ িচতদত অবযন্তযীণ এভডাচিউএভ চযচারনা কযদফ।
৪৬. স্বাস্থ্য অচধদপ্তদযয দাচয়ত্ব দে কর যকাচয াাতার ও প্রাইদবট চিচনদক এভডাচিউএভ চযচারনায জন্য কাচযগচয
ায়তা প্রদান কযা। কর স্বাস্থ্যদফা স্থ্ানায় ফজময ব্যফস্থ্ানা ম্পচকমত যফযা, প্রচষ্ণ স্যচফধা এফাং আইইচ উকযণ
প্রচাদযয ক্ষষ্দত্র স্বাস্থ্য অচধদপ্তয ায়তা প্রদান কদয।
৩.৬। এভডািউএভ ফাস্তফায়দন পাঁক ও চযাদরঞ্জ
৪৭. চফচধ প্রণীত ওয়ায যও এভডাচিউএভ ফাস্তফায়দন উদেখদমাগ্য ফা ব্যাক উন্নচত ক্ষদখা মাদে না। এয প্রাথচভক
কাযণগুদরা দরা:
এইচচএপগুদরায দচতনতা ও ষ্ভতায ঘাটচত
অপ্রতুর আইনী চফধান
এ চফলদয় মদথষ্ট াযদচমতায অবাফ
ম্পদদয ীভাফিতা
আন্ত:ভন্ত্রণারয় ভন্বয় ও দমাচগতায ঘাটচত
তত্ত্বাফধান ও ম মদফষ্দণয অপ্রতুরতা
৪৮. ক্ষদদ ঠিকবাদফ এভডাচিউএভ ফাস্তফায়দন চফরদেয প্রধান কাযণগুদরা দে জনফদরয অবাফ (চযদফ অচধদপ্তয, চফচবন্ন
াাতার ইতযাচদদত), ভন্বয়ীনতা (এভডাচিউএভ ফাস্তফায়নকাযীদদয ভদধ্য) এফাং প্রদয়াজনীয় তচফদরয অবাফ।
৪৯. ঠিকবাদফ এভডাচিউএভ ফাস্তফায়দনয রদষ্য যঞ্জাভ াংগ্র এফাং এভডাচিউএভ কাম মক্রভ চযচারনায ক্ষষ্দত্র ভানফ
ম্পদদয (কভমচাযী ও কভীদদয) ষ্ভতা গদড় ক্ষতারায জন্য চফচনদয়াগ প্রদয়াজন। ক্ষটকই চবচি দত উন্নত াযপযম্যান্স অজমদনয
জন্য উযুি ব্যফস্থ্া ও কাঠাদভা ততচযয জন্যও চফচনদয়াগ দযকায। উন্নত এভডাচিউএভ ফাস্তফায়দনয জন্য প্রদয়াজন ফাড়চত
ফাদজট মা স্বাবাচফকবাদফ চনয়চভত স্বাস্থ্য ফাদজদট থাদক না এফাং মা এভডাচিউএভ উন্নত কযদত একটি উদেখদমাগ্য ফাধা
চাদফ চফদফচচত। এইচচএপ চযচারনা ফাদজদট এতদাংক্রান্ত একটি ফাদজট রাইন চালু কদয মথামথ ফযাে প্রদান এই
ভস্যায ভাধান কযদত াদয।
৪. এইচএএচ’য অধীদন এভডাচিউএভ উন্নয়ন
৪.১। এভডাচিউএভ উন্নয়দনয দদষ্মূ
৫০. স্বাস্থ্য ক্ষফা খাদতয জন্য দফ মাি ভ ক্ষভৌচরক চযদফ ব্যফস্থ্ানা চচ মায চফলয়গুদরায ভদধ্য যদয়দছ দষ্ াংক্রভণ চনয়ন্ত্রণ
ব্যফস্থ্া, ম মাপ্ত াচন যফযা ও স্যাচনদটন, ক্ষাগত স্বাস্থ্য ও কভীদদয চনযাি া, এফাং াংক্রাভক ফজময ও ফজময াচনয মথামথ
চনস্কান।

৫১. এইচএএচ’য (২০১৭-২০২২) অধীদন এভডাচিউএভ উন্নয়ন দদষ্গুদরা চনম্নরূ:
ক্ষটচফর ৩: এইচএএচ’য অধীদন এভডাচিউএভ উন্নয়দন দদষ্মূ
ইস্যয

এভডাচিউএভ উন্নয়দন দদষ্মূ

নীচত এফাং আইচন
কাঠাদভা চিারীকযণ

চফদ্যভান চনয়ন্ত্রণ কাঠাদভা অনুমায়ী, স্বাস্থ্য স্থ্ানাগুদরা ক্ষভচডদকর ফজময উৎন্ন
কযদরও মথামথবাদফ ক্ষগুদরায নাড়াচাড়া ও ব্যফস্থ্ানা কযায জন্য তাদদযদক
জফাফচদচ কযা য় না। উদজরা ম মাদয়, স্বাস্থ্য স্থ্ানাগুদরাদক ঠিকবাদফ ক্ষযকড ম
যাখা, ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানা (এভডাচিউএভ) কাম মক্রভ তত্ত্বাফধাদনয জন্য
একজন ব্যচিদক চনচদ মষ্ট কদয দাচয়ত্ব প্রদান এফাং ধাযাদরা ও াংক্রাভক ফজমযগুদরায
জন্য গতম চনভমাণ চনচিত কদয জফাফচদচতা আদযা ফাড়াদনা ক্ষমদত াদয।

প্রাচতষ্ঠাচনক ষ্ভতা ও
প্রচতারন ক্ষজাযদাযকযণ

চফদল কদয উদজরা স্বাস্থ্য কভদস্নক্স ও চনম্ন ম মাদয়য স্বাস্থ্যদফা ফজময
ব্যফস্থ্ানায উন্নয়দন চনদচয চফলয়গুদরা চনচিত কযা মায়:
ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানা চফচধ, ২০০৮ অনুমায়ী স্বাস্থ্য স্থ্ানাগুদরাদত চনচদ মষ্ট
যাংদয়য ফজময াত্র ব্যফায ;
যঙ চদদয় চচচিত কযায প্রচতচষ্ঠত িচতয ব্যফায এফাং উৎন্ন ক্ষভচডদকর
ফজমযগুদরায ক্ষযকড ম যাখায ভাধ্যদভ কর স্থ্ানায় ফজময পৃথকীকযণ;
ক্ষপদর ক্ষদয়ায আদগ চনচদ মষ্ট অস্থ্ায়ী ক্ষর্স্াদযজ এরাকায় ফজময াংযষ্ণ;
চফদ্যভান এইচচডাচিউএভ চনদদ মচকা অনুমায়ী অবযন্তযীণ গবীয গদতম
চূড়ান্তবাদফ ক্ষপদর ক্ষদয়ায আদগ ধাযাদরা ফস্ত্ি গুদরা নষ্টকযণ ; এফাং
স্বাস্থ্য স্থ্ানাগুদরাদত স্বাস্থ্যদফা ফজময ব্যফস্থ্ানা াংক্রান্ত তথ্য, চষ্া ও
ক্ষমাগাদমাগ উযকযণ দৃশ্যভান কদয জরবযকযণ।

ফাস্তফায়ন চিারীকযণ

এভডাচিউএভ ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত ম মদফষ্ণ ও প্রচতদফদন ততযী চফদল কদয
উদজরা স্বাস্থ্য কভদপ্ল্ক্স ও নীদচয ম মাদয় গুরুত্ব প্রদান কযা।
এভডাচিউএভ ম্পদকম স্বাস্থ্য কভীদদয ভদধ্য ষ্ভতা গদড় ক্ষতারা, চফদল কদয
উদজরা স্বাস্থ্য কভদপ্ল্ক্স ও নীদচয ম মাদয় গুরুত্ব প্রদান কযদত দফ।
এইচচএপগুদরাদত াংচিষ্ট কভীদদয জন্য াংক্রভণ চনয়ন্ত্রণ ও ধাযাদরা ফস্ত্ি য
ব্যফস্থ্ানা াংক্রান্ত মথামথ ষ্ভতা ক্ষজাযদাযকযদণ প্রচষ্ণ ক্ষদয়া দফ।
র্স্যান্ডাড ম অাদযটিাং প্রচচডউয (এওচএ)
এইচচএপগুদরাদত ব্যাকবাদফ ব্যফায কযা দফ।

চূড়ান্ত

কদয

তা

স্থ্ানায অবযন্তদয ও ফাইদয চনদয়াচজত কর কভীয জন্য ক্ষাগত স্বাস্থ্য ও
চনযাি া প্রদটাকর াংক্রান্ত মথামথ প্রচষ্ণ চালু কযা দফ এফাং একটি কাম মকয
ম মদফষ্ণ ক্ষকৌর গদড় তুরদত দফ।
৪.২। এভডাচিউএভ কভম চযকেনা ফাস্তফায়দনয জন্য অথ মায়ন
৫২. স্বাস্থ্য ভন্ত্রণারয় ২০১৭-২০২২ ক্ষভয়াদদয জন্য এভডাচিউএভ ফাস্তফায়দনয ব্যয় প্রাক্করন কদযদছ। চনদচয ক্ষটচফদর ম্ভাব্য
ফাদজট প্রদান কযা দরা:

ক্ষটচফর ৪.২: এভডাচিউএভ ২০১৭-২০২২ ক্ষভয়াদদয জন্য আনুভাচনক ফাদজট
আইদটভ

রষ্টাকায়

ভাচকমন ডরায

প্রভন
ব্যফস্থ্ায
ইস্যযগুদরায ভাধান

যফযা
ও
আনুচিক ায়তা

১১৭৬

১,৫০৭,৬৯২

প্রাচতষ্ঠাচনক ষ্ভতা
ও
প্রচতারন
ক্ষজাযদাযকযণ

উদজরা
স্বাস্থ্য
কভদপ্ল্ক্স
ক্ষথদক
ক্ষৌযবা োযা াধাযণ
ফজময অাযণ

৬৪.৫

৮২,৬৯২

প্রাচতষ্ঠাচনক ষ্ভতা
ও
প্রচতারন
ক্ষজাযদাযকযণ

এভডাচিউএভ স্যচফধা
প্রদাদনয জন্য চফচবন্ন
কচভটি চক্রয়কযণ

১৬

২০,৫১৩

নীচত ও আইচন
কাঠাদভা
ক্ষজাযদাযকযণ

এভডাচিউএভ
(চফদদী)
াংক্রান্ত
াভথ ম গঠন ও প্রচষ্ণ

৭৫০

৯৬১,৫৩৮

ফাস্তফায়ন
ক্ষজাযদাযকযণ

এভডাচিউএভ াংক্রান্ত
াভথ ম গঠন ও প্রচষ্ণ

১৭৫

২২৪,৩৫৯

ফাস্তফায়ন
ক্ষজাযদাযকযণ

টিচব ক্ষা, অচডও
চবজুযয়ার
াভগ্রী,
ক্ষফতায
অনুষ্ঠান
ইতযাচদ

৫০

৬৪,১০৩

প্রাচতষ্ঠাচনক ষ্ভতা
ও
প্রচতারন
ক্ষজাযদাযকযণ

আইইচ ও চফচচ
উকযণ উন্নয়ন

৫০

৬৪,১০৩

প্রাচতষ্ঠাচনক ষ্ভতা
ও
প্রচতারন
ক্ষজাযদাযকযণ

চনদদ মচকা মুদ্রণ ও
চফতযণ

৫০

৬৪,১০৩

ফাস্তফায়ন
ক্ষজাযদাযকযণ

কাচযগচয
চাচদা

২০

২৫,৬৪১

ফাস্তফায়ন
ক্ষজাযদাযকযণ

২৩৫৬.৫

৩,০২১,১৫৪

ক্ষভাট

ায়তায

৪.৩। এভডাচিউএভ কভম চযকেনা ফাস্তফায়ন ম মদফষ্ণ
৫৩. এভডাচিউএভ এয ফাস্তফায়ন ম মদফষ্ণ এইচচএপগুদরাদত উৎন্ন ফজময ক্ষথদক াংক্রভণ হ্রা এফাং বচফষ্যত দৃচষ্টদকাণ
ক্ষথদক ভানুদলয জীফনভান ও ক্ষটকই চযদফ চনচিত কযায জন্য অচযাম ম। এইচচএপগুদরায ফতমভান চচ মায অফস্থ্া
ম মদফষ্ণ কযাও গুরুত্বপূণ ম। এইচচএপগুদরাদত চফদ্যভান এভডাচিউএভ চযচস্থ্চত চফচবন্ন স্থ্াদন ক্ষফ চবন্ন। চকছু এইচচএপ-ক্ষত
প্রচষ্ণ ক্ষদয়া দয়দছ এফাং াংচিষ্ট মন্ত্রাচত যফযা কযা দয়দছ। এফ স্থ্ানায চযচস্থ্চত ক্ষমখাদন ক্ষকান প্রচষ্দণয ব্যফস্থ্া
কযা য়চন ফা ক্ষকান যফযা াওয়া মায়চন ক্ষগুদরায ক্ষচদয় চবন্নরু ক্ষদখা ক্ষগদছ।

৫৪. ক্ষদদয কর এইচচএপ স্থ্ানায় এভডাচিউএভ কাম মক্রদভয প্রচতদফদদনয জন্য একটি অচবন্ন পযম্যাট ততযীয প্রদয়াজন
যদয়দছ, মা প্রচত ফছয স্বাস্থ্য অচধদপ্তয/চযফায চযকেনা অচধদপ্তদয জভা ক্ষদয়ায জন্য এইচচএপগুদরাদত চফদল কদয
এভডাচিউএভ ফাস্তফায়দনয ফতমভান অফস্থ্া াংক্রান্ত তথ্য/উাি  চন্নদফচত কযদফ। তাছাড়া, ইদতাভদধ্য চনদদ মচকা অনুমায়ী
এভডাচিউএভ অনুীরনকাযী এইচচএপগুদরায এভডাচিউএভ কাম মক্রভ ম মদফষ্ণ কযা গুরুত্বপূণ ম। কাযণ চকছু স্থ্ানায় অদনক
ঘাটচত যদয়দছ ক্ষমগুদরায আদযা উন্নতকযণ দযকায। চনম্নচরচখত প্রাচিক তথ্যগুদরা ফাচল মক চবচি দত ম মদফষ্ণ কযদত দফ:
াাতাদরয কর কভীদদয প্রচষ্ণ;
ফজময আরাদা কযায দষ্তা াংক্রভনদযাধ এফাং াংযষ্ণ কযায ভান ;
ফজময চযফদনয দষ্তা ও চনযাি া;
াংচিষ্ট স্বাস্থ্য কভীদদয ক্ষাগত স্বাস্থ্য ও চনযাি ায চদক;
ম
ফজময ক্ষপরায স্থ্ান ক্ষথদক চনগভদনয
পদর চযদফগত প্রবাফ এফাং স্থ্ানাগুদরায ম মাপ্ত স্যচফধায ধযণ;
২০০৮ াদরয এভডাচিউএভ াংক্রান্ত চযদফগত প্রচফধাদনয আদরাদক াচফ মক এভডাচিউএভ ম মদফষ্ণ।
৫৫. উদজরা ও চনদচয ম মাদয়য স্থ্ানাগুদরাদত এভডাচিউএভ ২০০৮ প্রাচিক চনদদ মচকা গ্রন কযা দফ। ফজময উৎন্ন
ওয়ায স্থ্াদন ক্ষফ ফজময াংগ্রদয জন্য উদজরা স্বাস্থ্য কভদপ্ল্ক্সগুদরাদত ফজময যাখায চফচবন্ন যাংদয়য াত্র যফযা কযা দফ।
মূরত না ম ও চযেন্নতা কভীযা ফজময আরাদা ও াংগ্র কযদফ এফাং ডািাযযা তা ম মদফষ্ণ কযদফ। এছাড়াও, পৃথকীকৃত ফজময
চযফন কদয মথাস্থ্াদন যাখায জন্য উদজরা স্বাস্থ্য কভদপ্ল্ক্সগুদরাদত িচর দান কযা দফ।
৫৬. স্বাস্থ্য অচধদপ্তদয ফতমভাদন একটি এভডাচিউএভ ম মদফষ্ণ ব্যফস্থ্া যদয়দছ। স্বাস্থ্য অচধদপ্তদযয একজন উচযচারক
এভডাচিউএভ কাম মকযদণয দাচয়দত্ব যদয়দছন এফাং প্রযুচিগত যাভমদাতাযা তাদক য়তা প্রদান কদযন। প্রস্তাচফত কভমসূচচয
আওতায় এইচচএপগুদরা এ চফলদয় স্বাস্থ্য অচধদপ্তদযয এই চফবাদগ চযদাট ম কযদফ। এই কাদজ স্যাচয কযা দদষ্গুদরায
(দটভদপ্ল্দটয জন্য চযচষ্ট ‘গ’ ক্ষদখন) দি মাচাই ফাছাই ও মূল্যায়ন অন্তর্ভমি কযা দয়দছ। স্বাস্থ্য অচধদপ্তদযয এভডাচিউএভ
দর এইচচএপগুদরা ক্ষথদক তত্রভাচক চবচি দত তথ্য াংগ্র, চফদিলণ ও প্রচতদফদন ততযী কযদফ যফতীদত নীচত চনধাযণী কাদজ
ব্যফহৃত দফ।
৪.৪। ইএভএপ ফাস্তফায়দনয প্রাচতষ্ঠাচনক কাঠাদভা
৫৭. ইএভএপ ফাস্তফায়দনয জফাফচদচতা বৃচি কযায জন্য চফচবন্ন প্রাচনক ম মাদয় এনআইচচ ও স্যচনচদ মষ্ট কচভটিগুদরাদক
কাম মকয কযা দফ। স্বাস্থ্য ও চযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়/স্বাস্থ্য অচধদপ্তয কাচযগচয ায়তা, চফচবন্ন নচথত্র, চনদদ মাফরী কভম
চযকেনা প্রণয়দনয জন্য জাতীয় যাভমক চনদয়াগ কযদফ। কনারদটন্টযা আন্ত:ভন্ত্রণারয় ভন্বয় ও দমাচগতা, তত্ত্বাফধান ও
ম াায্য কযদফ।
ম মদফষ্ণ কাম মক্রভ পুনগঠদন
৫৮. াাতাদরয প্রধান ফজময ব্যফস্থ্ানা দদরয দস্যদদযদক তাদদয প্রচতটি কতমব্য ও দাচয়ত্ব ম্পদকম চরচখতবাদফ অফচত
কযদফন। চতচন একজন ফজময ব্যফস্থ্ানা কভমকতমা চনধ মাযণ কযদফন চমচন তদনচন্দন কাম মক্রভ চযচারনা এফাং স্বাস্থ্য ফজময ক্ষপরায
ব্যফস্থ্া ম মদফষ্ণ  াভচগ্রক ম মদফষ্দণয দাচয়দত্ব থাকদফন।
৫. াধাযণ স্যাচয
৫৯. প্রস্তাচফত কভমসূচচ ফাাংরাদদদ চদরট ও চট্টগ্রাভ চফবাদগ ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানা চযস্থ্চতয উন্নচত ঘটাদনায একটি
স্যদমাগ চদদে। এদত াংক্রভণ াংচিষ্ট ক্ষযাগ-ব্যাচধ হ্রা ও জীফদনয ভান উন্নত দত াদয। এছাড়াও, এদত কঠিন ফজময ক্ষপরায
স্থ্ান ক্ষথদক ফায়ুফাচত ক্ষযাগ ওয়ায ুঁচুঁ ক এফাং জনদগাষ্ঠীদত ব্যাক প্রবাফ ক্ষপরদত ষ্ভ জরায় দূলণ হ্রা ক্ষদত াদয।
প্রাথচভক স্বাস্থ্য ক্ষফা স্থ্ানাগুদরাদত (এইচচএপ) অবযন্তযীণ ব্যফস্থ্ানায প্রস্তাফ কযা দয়দছ এফাং ফজময পৃথকীকযণ ও
ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানায চনদদ মচকা প্রদয়াদগয ক্ষষ্দত্র চনচদ মষ্ট কাম মক্রভ অনুযণ কযদত দফ। দুফ মর প্রাচতষ্ঠাচনক ম মদফষ্ণ
প্রচক্রয়া এফাং চফদ্যভান চফচধ ও চনদদ মচকা মদথষ্ঠ প্রদয়াগ না ওয়ায কাযদণ প্রাথচভকবাদফ স্বাস্থ্যদফা স্থ্ানাগুদরাদত ফতমভাদন
ক্ষভচডদকর ফজময ব্যফস্থ্ানা অপ্রতুর এই চযচস্থ্চত আযও উন্নত কযায এফাং এই প্রকে ক্ষথদক দৃশ্যভান ইচতফাচক পরাপর রাব
কযায স্যদমাগ যদয়দছ। স্বাস্থ্য ক্ষফা খাদত অথ ম ছাড় ম্পচকমত সূচদকয দি যুি কাম মক্রদভ চচযঞ্জ ও ধাযাদরা ফস্ত্ি ,

পুনব্যমফাযদমাগ্য তযর ব্যাগ ব্যফায ফাড়দত াদয এফাং এয পদর ধাযাদরা ফজময, পুনব্যমফাযদমাগ্য ফজময, াংক্রাভক ফজময বৃচিয
াদথ াংক্রভণ ও দূলদণয ুঁচুঁ ক বৃচি াদফ। ফাাংরাদদ যকাদযয এভডাচিউএভ ২০০৮ অনুমায়ী, এইচচডাচিউএভ কাম মক্রভ
কাম মকযবাদফ ফাস্তফায়দনয ভাধ্যদভ ুঁচুঁ ক মদথষ্ঠ কচভদয় আনা ক্ষমদত াদয। স্যচনচদ মষ্ট কাম মক্রদভয ভদধ্য যুি দফ াংচিষ্ট কভীদদয
ষ্ভতা গদড় ক্ষতারা, মথামথবাদফ ফজময পৃথকীকযণ, ধাযাদরা ফজময ক্ষপদর ক্ষদয়া, এফাং ধাযাদরা ও াংক্রাভক ফজময/অিপ্রতযদিয জন্য গবীয গতম চালু কযা।
৬০. এই ইএভএপ এয ফাস্তফায়ন ম মদফষ্ণ চফলদয় াংচিষ্ট চযচারনগত চনদদ মচকায় চফস্তাচযত উদেখ কযা দফ।
এইচএএচ-ক্ষত এভডাচিউএভ ফাস্তফায়দনয জন্য চকছু াধাযণ স্যাচয চনদচ ক্ষদওয়া র:
স্বাস্থ্য অচধদপ্তয ও চযফায চযকেনা অচধদপ্তয, এফাং যকাদযয অন্যান্য াংচিষ্ট চফবাগ ও ভন্ত্রণারদয়য প্রচতচনচধদদয
চনদয় এভডাচিউএভ াংক্রান্ত ইএভএপ ফাস্তফায়ন কাম মক্রভ তত্ত্বাফধান কযায জন্য একটি এভডাচিউএভ ভচনটচযাং ক্ষর গঠন
কযদত দফ;
মথামথবাদফ এভডাচিউএভ ম্পন্ন কযায জন্য প্রচষ্ণ ও দচতনতা বৃচিমূরক কভমসূচচ গ্রন কযা প্রদয়াজন;
এইচচএপগুদরায চযচাচরত এভডাচিউএভ কাম মক্রদভয অফস্থ্া ভীষ্া চারাদনা প্রদয়াজন;
এভডাচিউএভ ভচনটচযাং ক্ষর এইচচএপগুদরায এভডাচিউএভ কভমকান্ড ঘচনষ্ঠবাদফ তদাযচক কযদফ।
------------------------

