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ফাাংরামদ জনাংখ্যা নীপত
‘কপভউপনটি পিপনক’
স্বাস্থ্য অপধদপ্তয
যজরা স্বাস্থ্য তথ্য ব্যফস্থ্া ২
অথ চ ছামেয াংপিষ্ট সূচক/পূন চবযণ-াংপিষ্ট সূচকমূ
উন্নয়ন মমাগী
পরঙ্গ, ভতা, ভতপ্রকা  জফাফপদপতা
ফাাংরামদ যকায
অপবমমাগ পনষ্পপি ব্যফস্থ্া
স্বাস্থ্য অথ চনীপত ইউপনট
স্বাস্থ্য, পুপষ্ট  জনাংখ্যা
স্বাস্থ্য খাত ায়তা প্রকল্প
যভপডমকর কমরজ াাতার
স্বাস্থ্য  পযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়
নাযী  পশু পফলয়ক ভন্ত্রণারয়
যফযকাযী প্রপতষ্ঠান
জাতীয় স্বাস্থ্য নীপত
জাতীয় পুপষ্ট নীপত
‘য়ান স্ট ক্রাইপ যন্টায’
ফাস্তফায়ন পযকল্পনা/’অামযনার প্ল্যান’
প্রকল্প প্রণয়মনয রেয
াভাপজক ব্যফস্থ্ানা কামঠামভা
খাতয়াযী পযকল্পনা ব্যফস্থ্া
উমজরা স্বাস্থ্য কভমপ্ল্ক্স
নাযীয পফরুমদ্ধ পাংতা
পফশ্ব স্বাস্থ্য াংস্থ্া

ক. ভূপভকা
1. ফাাংরামদ যকায  উন্নয়ন মমাগীযা অবযন্তযীণ  আন্তজচাপতক অথ চায়মনয ভাধ্যমভ স্বাস্থ্য পুপষ্ট  জনাংখ্যা
(এইচএনপ) খামতয ব্যফস্থ্ানা  উন্নয়মনয জন্য ফহু ফছয যভয়াদী ধাযাফাপক যকৌর, কভচসূপচ এফাং ফামজট গ্রন
কময ১৯৯৮ ার যথমক একটি খাত য়াযী পযকল্পনা ব্যফস্থ্া (এডাপিউএপ) অনুযণ কময আমছ । ফতচভান
ফাাংরামদ যকায ৫.৫ ফছয যভয়াদী জানুয়াপয ২০১৭ যথমক জুন ২০২২ ম চন্ত চতুথ চ স্বাস্থ্য, জনাংখ্যা  পুপষ্ট খাত
কভচসূপচ চূোন্ত কযায যল ম চাময় যময়মছ। মায প্রাক্কপরত ব্যয় ধযা ময়মছ ১৪.৮ পফপরয়ন ডরায। চতুথ চ খাত কভচসূপচয
াপফ চক রেয মে ‘একটি স্বাস্থ্যকয  পনযাদ ফফাময পযমফম গুণগত, ভানম্পন্ন  সুলভ স্বাস্থ্যমফা
ম্প্রাযমণয ভাধ্যমভ ফাাংরামদময কর নাগপযমকয জন্য স্বাস্থ্য  কল্যাণ পনপিত কযা।’ পফশ্ব ব্যাাংমকয স্বাস্থ্য খাত
ায়তা কভচসূপচ (এইচএএপ) প্রকল্পটি ফাাংরামদ যকামযয উমেপখত চতুথ চ স্বাস্থ্য খাত পবপিক কভচসূপচ
ফাস্তফায়মন ায়তা যদমফ এফাং এয ফাস্তফায়ন ভয়মযখায মঙ্গ ভপিত কযা মফ। এইচএএপ যকামযয কভচসূপচ
 নীপতয মঙ্গ াভঞ্জস্যপূণ চ এফাং পূণ চবযণ াংপিষ্ট সূচকমূ (পডএরআইএ) প্রময়ামগয ভাধ্যমভ প্রাপথ চব মূর
পরাপরগুমরায অজচমনয অগ্রগপতমত গুরুত্বপূণ চ ভূপভকা ারন কযমফ।
2. স্বাস্থ্য  পযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় চতুথ চ খাত কভচসূপচমক ২০৩০ ামরয ভমধ্য যটকই উন্নয়ন রেযমূ অজচমনয
প্রথভ  বুপনয়াদী কভচসূপচ ফমর পফমফচনা কযমছ। যকামযয চতুথ চ খাত কভচসূপচ পযকল্পনা, পফস্তৃত আমরাচনা,
ম চমফেণ  ভিয় ইতযাপদ সুপপ্রপতপষ্ঠত যকৌমরয অনুকযমণ পূফ চফতী খাত কভচসূপচগুমরায পর ধাযায় ততযী কযা
ময়মছ। এমত পতনটি অাং যময়মছ: (১) ফাস্তফায়ন সুান ব্যফস্থ্া  াপফ চক তত্ত্বাফধান, (২) এইচএনপ খামতয
প্রাপতষ্ঠাপনক ব্যফস্থ্া যজাযদাযকযণ, এফাং (৩) ভানম্পন্ন যফাদান । পূফফতী খাত কভচসূপচগুমরায ভমতাই আা কযা
মে যম, ফামজমটয ভাা্ধ্যমভ উন্নয়ন মমাগীমদয অথ চায়মনয উমেখমমাগ্য অাং প্রকল্প ফাস্তফায়মনয জন্য ায়া মামফ।
3. ফাাংরামদ মখন এইচএনপ খামত উমেখমমাগ্য অগ্রগপত রাব কযমছ এফাং এপডপজ অজচমনয যেমত্র এপগময় মামে তখন
যফ পকছু গুরুত্বপূণ চ চযামরমঞ্জয মুমখামুপখ মত মে। এগুমরামক পতনবামফ পচপিত কযা যমমত াময: (ক) অথ চায়ন 
প্রাপতষ্ঠাপনক ব্যফস্থ্া উন্নয়ন অগ্রাপধকায; (২) স্রাব্দ উন্নয়ন রেয অজচন াংক্রান্ত অভাপ্ত এমজন্ডা; এফাং (গ) অন্যান্য
উদীয়ভান চযামরঞ্জমূ। পফশ্বব্যাাংমকয প্রকল্প এইচএপ এফ গুরুত্বপূণ চ চযামরমঞ্জ াো পদমত ২১ টি পূণ চবযণ াংপিষ্ট
সূচমকয একটি যট ব্যফায কযমফ। যকামযয চতুথ চ খাত কভচসূপচয ায়ক অাং পমমফ জাতীয় ম চাময় এইচএপ
প্রতযে  মযােবামফ ভগ্র ফাাংরামদময ১৬ যকাটি জনাংখ্যায এফাং পফমল কময পফপবন্ন সূচমকয জন্য গুরুত্বপূণ চ
ফমর পচপিত পমরট  চট্টগ্রাভ পফবামগয ৫ যকাটি যরামকয কল্যাণ কযমফ। এইচএএপ-যত অন্তর্ভচক্ত ২১ টি পূণবচযণ
াংপিষ্ট সূচমকয ভমধ্য ১২টি সূচমকই চট্টগ্রাভ  পমরমট প্রাপনক পফবামগয ভাতৃ  পশু স্বাস্থ্য  পুপষ্ট যফা উন্নত
কযায ামথ াংপিষ্ট।
4.

এইচএএপ’য প্রকল্প উন্নয়ন রেয (পপড) মে স্বাস্থ্য, পুপষ্ট  জনাংখ্যা (এইচএনপ) খামতয মূর প্রাপতষ্ঠাপনক
ব্যফস্থ্ানা যজাযদায কযা এফাং জরুপয এইচএনপ যফামূ প্রদামনয পযপধ  তায ব্যফায উন্নত কযা, পফমল কময
পকছু পনধ চাপযত যবৌমগাপরক এরাকায উয দৃপষ্টামতয ভাধ্যমভ। এইচএএপমত অন্তর্ভক্তচ পূণবচযণ াংপিষ্ট সূচকগুমরা
মে পনম্নরু:

অাং ১। ফাস্তফায়মনয সুান ব্যফস্থ্া  াপফ চক তত্ত্বাফধান
1. নাগপযকমদয াোদান ব্যফস্থ্া উন্নত ময়মছ
2. পফপবন্ন কভচসূপচমত ফামজট ফাস্তফায়ন বৃপদ্ধ যময়মছ
3. যফা প্রদান ম চাময় যভযাভত  যেণামফেণ ব্যয় যফমেমছ
অাং ২. এইচএনপ খামতয প্রাপতষ্ঠাপনক ব্যফস্থ্া যজাযদাযকযণ
4. আপথ চক ব্যফস্থ্ানা দ্ধপত যজাযদায ময়মছ
5. ম্পপি ব্যফস্থ্ানা দ্ধপত ফাস্তফাপয়ত ময়মছ
6. তথ্য প্রমৄপক্তয প্রময়ামগ ক্রয় প্রপক্রয়া উন্নত ময়মছ

7.
8.
9.
10.
11.

ক্রয়  যফযা চক্র ব্যফস্থ্ানায জন্য প্রাপতষ্ঠাপনক াভথ চ ফাোমনা ময়মছ
ষুমধয ভজুদ নজযদাপয ব্যফস্থ্া উন্নত  ফাস্তফায়ন কযা ময়মছ
প্রসূপতয যফায জন্য ধাত্রীয জরবযতা যফমেমছ
পাস্টচ যযপাযার যফায জন্য পফমলজ্ঞ ভানফ ম্পমদয জরবযতা যফমেমছ
যজন্ডায পডজএপগ্রমগমটড উাি  তথ্য ব্যফস্থ্া যজাযদায ময়মছ
অাং ৩. ভানম্পন্ন যফাদান
12. প্রসূপত স্বাস্থ্য যফায প্রময়াগ বৃপদ্ধ যময়মছ
13. প্রফ যফতী পযফায পযকল্পনা যফা যফমেমছ
14. জরুপয প্রসূপত স্বাস্থ্য যফা উন্নত ময়মছ
15. টিকাদান কভচসূপচয আতা  ভতা বৃপদ্ধ যময়মছ
16. স্কুর পবপিক পকমায স্বাস্থ্য  পুপষ্ট যফা উন্নত ময়মছ
17. ভাময়য পুপষ্ট যফা ম্প্রাপযত ময়মছ
18. নফজাতক  পশু পুপষ্ট যফা ম্প্রাপযত ময়মছ
19. াংক্রাভক যযাগ পনয়ন্ত্রণ উন্নত ময়মছ
20. অাংক্রাভক যযাগ যফা উন্নত ময়মছ
21. নগয স্বাস্থ্য যফা ভিয় উন্নত ময়মছ
5. স্বাস্থ্য  পযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় প্রকমল্পয ায়তায় াপল্য রাব  াপফ চকবামফ যকামযয চতুথ চ খাত কভচসূপচয
ফাস্তফায়মনয দাপয়ত্ব ারন কযমছ। ভন্ত্রণারয় যফ পকছু াংস্থ্ায ভিয় কযমছ; এগুমরা মে: স্বাস্থ্য অপধদপ্তয
(পডপজএইচএ), পযফায পযকল্পনা অপধদপ্তয (পডপজএপপ), স্বাস্থ্য অথ চনীপত ইউপনট (এইচইইউ) এফাং নাপ চ  ধাত্রী
অপধদপ্তয ।
6. যকাপয স্বাস্থ্য যফা স্থ্ানাগুমরা যময়মছ পফপবন্ন প্রাপনক ম চাময়: জাতীয়, পফবাগ, যজরা, উমজরা, ইউপনয়ন 
য়াড চ। এইচএএপ তামদয পফতযণ াংপিষ্ট সূচকগুমরা ব্যফায কময কর ম চাময় ব্যফস্থ্া উন্নয়ন এফাং উমজরা
ম চায়  পনম্ন ম চাময় যফা প্রদামনয পরাপমর ায়তা পদমফ। স্বাস্থ্য যফা অপধদপ্তয  পযফায পযকল্পনা অপধদপ্তয
উবয়ই ভান্তযারবামফ যফা প্রদান কযমছ। ফ চপনম্ন ম চাময়য স্থ্ানা মে কপভউপনটি পিপনক (পপ) য়াড চ ম চাময়
যফা পদমে। এটি মে টিকাদান, পযফায পযকল্পনা  স্বাস্থ্য পো  প্রাথপভক স্বাস্থ্য যফায জন্য যমাগামমামগয
প্রথভ যকন্দ্র। প্রপতটি পপ’য রেয মে ৬,০০০ যরাকমক যফা প্রদান কযা, ফতচভামন ১৩ াজায ৯৪টি পপ কাজ
কযমছ। ইউপনয়ন ম চাময় পতন ধযমণয স্থ্ানায় পনয়পভত পচপকৎক, ফপপফ চবামগ যফা প্রদান, েী স্বাস্থ্য যকন্দ্র,
ইউপনয়ন াফ যন্টায, এফাং ইউপনয়ন স্বাস্থ্য  পযফায কল্যাণ যকন্দ্র যময়মছ। উমজরা ম চাময় উমজরা স্বাস্থ্য
কভমপ্ল্ক্স (ইউএইচপ) ৩০-৫০ য্যায সুপফধা স্বাস্থ্য যফা প্রদান কযমছ। এই ধযমণয স্থ্ানায কময়কটিমত ব্যাক
পবপিক জরুপয প্রসূপত যফা  পাস্টচ যযপাযার (মমকন্ডাপয) যফা প্রদান কযমছ। যজরা ম চাময় পফপবন্ন আকামযয
(১০০-২৫০) য্যায যজরা/মজনামযর াাতারগুমরা যমকন্ডাপয যফা পদমে; কময়কটি যজরায় যকাপয যভপডমকর
কমরজগুমরামত তৃতীয় ম চাময়য যফা প্রদান কযা মে। এছাো, যজরা ম চাময় ১০-২০ য্যায ভাতৃ  পশু কল্যাণ
যকন্দ্রগুমরা পযফায পযকল্পনা  ভাময়মদয যফা পদমে। যকায পফবাগীয়  জাতীয় ম চাময় কময়কটি উচ্চ 
পফমলাপয়ত ম চাময়য াাতার পযচারনা কযমছ।
খ. এইচএনপ খাত - াপল্য  চযামরঞ্জমূ
7. ফাাংরামদ যভৌপরক এইচএনপ যফায আতা ম্প্রাযমণ বার অগ্রগপত রাব কমযমছ, তমফ জাপতগত াংখ্যারঘু, নাযী
এফাং অন্যান্য দুস্থ্ যগাষ্ঠীয জন্য যফা রামবয সুমমাগ পদমত নানা চযামরঞ্জ  ভস্যায ম্মুখীন মে। এমেমত্র, যফ পকছু
অঞ্চর/মজরা অন্যমদয যচময় পপছময় যময়মছ। যমভন ফ ধযমণয টিকা যদয়ায কভচসূপচমত এক ফছমযয কভ ফয়ী
পশুমদয যেমত্র অঞ্চর পবপিক তফলম্য পযরপেত মে; যমভন পমরট পফবামগয ায ৬১.১ তাাং এফাং াযামদম
ফ চপনম্ন আথ চ-াভাপজক প্রাপন্তক যগাষ্ঠীয ভমধ্য এয ায ৬৯.৪ তাাং, অথচ জাতীয় গে মে ৮৩.৮ তাাং।
অনুরূবামফ, াযামদম আদৄপনক জন্পনয়ন্ত্রণ দ্ধপত ব্যফাযকাযী পফফাপত (ফয় ১৫-৪৯) নাযীমদয ায মা ২০০৪

ামর পছর ৪৭.৩ তাাং, তা ২০১৪ ামর ৫৪.১ তাাংম দাঁপেময়মছ পকন্তু এ ায চট্টগ্রাভ পফবামগ ৪৭.২ তাাং এফাং
পমরট পফবামগ ৪০.৯ তাাং।
8. ভাতৃ স্বাস্থ্য যফায যেমত্র, স্বাস্থ্য স্থ্ানাগুমরামত প্রফকারীন যফা গ্রমনয ায ২০০৪ ামর পছর ১২ তাাং তা বৃপদ্ধ
যময় ২০১৪ ামর ৩৭ তাাংম দাঁপেময়মছ। তবু, এ ভাতৃ মৃতুয ায যযামধয রমেয প্রফ  জরুপয প্রসূপত যফা প্রদান
অব্যাত যাখায পফলয়টি পনপিত কযায জন্য এই ায অম চাপ্ত ফমর পফমফপচত। তাই, স্থ্ানা পবপিক প্রফ যফা প্রদান
সুপফধা বৃপদ্ধয াাাপ যযপাযার  পযফন ব্যফস্থ্া এফাং জরুপয প্রফ যফা  প্রময়াজনীয় কভী পনময়াপজত যাখা
দযকায। প্রফ যফায যেমত্র আঞ্চপরক তফলম্য যময়মছ যমভন ২০১৪ ামর পমরট পফবামগ স্বাস্থ্য স্থ্ানায় প্রফ
ময়মছ যকফর ২২.৬ তাাং।
9.

পকমায-পকমাযীমদয স্বাস্থ্য  পুপষ্ট চাপদা মথামথবামফ পুযণ কযা য়না মায পফরু প্রবাফ মে অল্প ফয়ী নাযী 
তামদয ন্তানমদয উয। কভ ফয়ম পফময়য ঘটনা ধীযগপতমত হ্রা ামে, তবু যদখা মায় যম, ২৪ ফছয ফয়ী
ভপরামদয ১৮ ফছয ফয়ময আমগই পফময় ময়মছ। াপফ চক গমেয তুরনায় তরুণীমদয ভমধ্য জন্দামনয েভতায ায
৫৯ তাাং এফাং  পশু মৃতুযয ায যফী এফাং তাযা পনমজযা অপধক াময অপুপষ্টয পকায মত াময। ভা  পশুয
পুপষ্ট পনপিত কযায চযামরঞ্জ যময়মছ। ২০০৪ ামর ১৫-৪৯ ফছয ফয়ী নাযীমদয ৩২ তাাং পছর অপুপষ্টয পকায
এফাং অব্যাত অগ্রগপত আা কযা মর ২০১৪ ামর এ ায ১৮ তাাংম যনমভ আম।

10. ম চাপ্ত ভানফ ম্পমদয ঘাটপত স্বাস্থ্য খামত আমযকটি ফে ভস্যা এফাং (২০১৪ ামর ারনাগাদ১ কযা ডাপিউএইচ
তফপশ্বক স্বাস্থ্য কভচপক্ত পযাংখ্যান অনুমায়ী) াপকস্তান, বাযত  শ্রীরঙ্কায ভমধ্য প্রপত ১০,০০০ জনাংখ্যায (৬.০২)
জন্য পচপকৎক/না চ/মডপন্টমস্টয াংখ্যায পবপিমত ফাাংরামদময অফস্থ্ান মে ফ চপনমম্ন। ডাপিউএইচ’য পাফ
অনুমায়ী, ফাাংরামদম ৬০ াজামযয যফী পচপকৎক, ২ রাখ ৮০ াজায না চ, এফাং ৪ রাখ ৪৩ াজায
যটকমনারপজমস্টয ঘাটপত যময়মছ। এই ঘাটপতয পমর জাপতগত াংখ্যারঘু, এফাং নাযী  অন্যান্য দুস্থ্ জনমগাষ্ঠী স্বাস্থ্য
যফা রামবয যেমত্র েপতগ্রস্থ্ মে।
গ. প্রকল্প কভচকান্ড  াভাপজক ইসুয
১১. নাযীফান্ধফ এইচএনপ যফা পনপিতকযণ: ভপরা পচপকৎা কভী ঘাটপত যময়মছ। ধভীয় ফাধ্যফাধকতা, াভাপজক পনমলধাজ্ঞা
ইতযাপদ কাযমণ নাযী  ফয়ঃপন্ধকামরয যভময়যা ভপরা ডাক্তাযমদয মঙ্গ আরা কযমত ছন্দ কময। াপযফাপযক ফাধা,
পশুমদয জন্য স্কুমরয সুপফধা না থাকা, কভচস্থ্মর পনযািা ইতযাপদ কাযণ উমেখ কময প্রতযন্ত এরাকায কভচমেমত্র পফপুর াংখ্যক
ভপরা ডাক্তায থামকন না। এ রমেয, পডএরআই ৯ এয ভাধ্যমভ উমজরা স্বাস্থ্য কভমপ্ল্মক্সয াংখ্যা ফাোমনায যচষ্টা কযা মফ
যমখামন ন্যযনতভ ২ জন ধাত্রী পনময়াগ কযা ময়মছ।
১২. যজরা ম চাময়য যকাপয াাতামর জরুপয পফমলজ্ঞমদয অবাফ: যজরা াাতারগুমরামত পফমলজ্ঞ পচপকৎমকয ঘাটপত
যময়মছ। (কপভউপনটি  উমজরা াাতার যথমক) , যজরা াাতারগুমরামত যযপামযর য়ায কাযমণ পনম্নপফি জনমগাষ্ঠীয
পফপুর াংখ্যক দস্য পফমল কময নাযী, পকমাযী, পশু, বৃদ্ধ, ভানপকবামফ অসুস্থ্  অটিপস্টক যযাগী  উজাতীয়
যরাকজমনয আগভন ঘমট। পডএরআই ১০ এয উমেশ্য র যজরা ম চাময় যকাপয াাতারগুমরামত জরুপয পফমলজ্ঞমদয াংখ্যা
বৃপদ্ধ কযা।
১৩. স্বাস্থ্য যফা ব্যফস্থ্ায় কাম চকয পযমাটিাংচ দ্ধপতয অবাফ: স্বাস্থ্য  পযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারময় তথ্য ব্যফস্থ্া খাত ফহু বামগ
পফবক্ত য়ায কাযমণ এফাং উামিয পুনরুমেখ য়ায ম্ভাফনা যময়মছ। পডএরআই ১১ নাযী াংক্রান্ত উাি যজরা স্বাস্থ্য তথ্য
ব্যফস্থ্ায় ২ (পডএইচআইএ ২); এয একটি ম্মত পযমভট কময কপভউপনটি পিপনক প্রপতমফদন পদমে তায উয গুরুত্ব পদমফন।
এমত পমরট  চট্টগ্রাভপফবামগয তথ্য পফমফচনা কযা মফ যমখামন যফপকছু ক্ষুদ্র নৃমগাষ্ঠী এফাং দুস্থ্ জনমগাষ্ঠীয (উজাপত)
যরাকজন ফফা কময। পডএরআই ১১ কভচসূপচয াপল্য নাযী যকপন্দ্রক এফাং নাযী াংমফদনীর নীপত প্রণয়মন ায়তা কযমফ।
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১৪. ক্ষুদ্র  জাপতগত (উজাপত) জনমগাষ্ঠীয পনমজমদয যীপত যময়মছ এফাং তাযা মূরধাযায পযমলফা গ্রন কযমত অেভ মত
াময। পফমল কময, ক্ষুদ্র  জাপতগত দুস্থ্ জনমগাষ্ঠী াফ চতয চট্টগ্রামভ দুগভচ এরাকায় যছাট যছাট দমর ফফা কময স্বাস্থ্য যফা
স্থ্ানায ভাধমভ যখামন যফা যৌৌঁমছ যদয়া কঠিন। পফমল কময াফ চতয চট্টগ্রামভ যমফ এরাকায তাযা ফফা কময যখামন দুগভচ
যবৌগপরক অফস্থ্ায কাযমণ উন্নত অফকাঠামভা (যাস্তা, পফদ্যারয়, াপন যফযা  স্যাপনমটন, স্বাস্থ্যমফা স্থ্ানা) এয সুমমাগ
ীপভত। দুই যজরা যাঙ্গাভাটি  খাগোছপেমত ক্ষুদ্র নৃমগাষ্ঠী  দুস্থ্ জনমগাষ্ঠীয অমনক ভানুল াামে ফা কময মায চাযাম
যময়মছ পফার জরায়। পমর, তামদয জন্য যছাট যদী যনৌকা পযফমনয একভাত্র উায়। এইচএএপ পমরট  চট্টগ্রামভ ভা
 পশুমদয জন্য এইচএনপ যফায উন্নপতমত এফাং যইামথ স্বাস্থ্য ব্যফস্থ্া যজাযদায কযমত ফাাংরামদ যকাযমক ায়তা
কযমফ। প্রাপ্ত উাি অনুমায়ী, যখামন স্বাস্থ্য সুপফধা রামবয যেমত্র পফমল কময ক্ষুদ্র নৃমগাষ্ঠী এফাং দুস্থ্ জনমগাষ্ঠীয জন্য তফলম্য ফা
ফাধা থাকায প্রভাণ ায়া মায়পন।
১৫. পনপিত কযায প্রময়াজন যময়মছ যম, ক্ষুদ্র নৃমগাষ্ঠী এফাং দুস্থ্ জনমগাষ্ঠীয (উজাপত) যরাকজন দুস্থ্  প্রাপন্তক যগাষ্ঠীমক
পযকল্পনা প্রপক্রয়া (পফমল কময অগ্রাপধকায পনধ চাযমণয যেমত্র), ফাস্তফায়ন  ম চমফেণ কাম চক্রমভ অন্তর্ভচক্ত কযা ময়মছ। পফমল
কময, এই ধযমণয অাংগ্রণ  াংপিষ্ট পদ্ধান্ত গ্রমণ, ‘মুক্ত, আগাভ  অফগত আমরাচনায পবপিমত তামেঁয ভথ চন রামবয
নীপতয একটি প্রাপতষ্ঠাপনক রূ যদয়া ফাঞ্জনীয় মফ।
১৬. যকামযয ফতচভান স্বাস্থ্য যফা ব্যফস্থ্া অনুমায়ী, স্বাস্থ্য  পযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় যথমক উমজরা ম চায় ম চন্ত উয যথমক
পনম্নমুখী দৃপষ্টবপঙ্গ যময়মছ যমখামন উধ চতন কভচকতচায তদাযপকয ভাধ্যমভ পফপবন্ন স্তময যরামকয পযমলফা প্রদান পনপিত কযা
মে। যকফরভাত্র কপভউপনটি ম চাময় পপগুমরামত নাগপযকমদয তদাযপক যময়মছ। এয অথ চ মে যম, পজআযএ  জনগমণয
অাংগ্রণ পপগুমরামত ফমচময় যফী কাম চকয।
১৭. যবৌমগাপরক  াাংস্কৃপতক প্রথায কাযমণ ক্ষুদ্র নৃমগাষ্ঠী  দুস্থ্ জনমগাষ্ঠীয স্বাস্থ্য যফায সুপফধা রাব একটি উমেমগয পফলয়।
তাযা দুগভচ ভূখমন্ড ফফা কময ফমর, এফ এরাকায অমনক স্থ্ামন মাতায়ামতয একভাত্র উায় মে াঁটা। পমর, স্বাস্থ্য যফা
রামবয জন্য স্বাস্থ্য যকমন্দ্র মজ মায়া-আা কযা পশু, গবচফতী ভপরা এফাং ফয়স্ক যরাকমদয জন্য কঠিন। যকায েক
যমাগামমামগয ভাধ্যমভ উমজরা মঙ্গ ইউপনয়নগুমরায াংমমাগ স্থ্ান কযমত কাজ কময মামে। এখন এভন একটি ব্যফস্থ্া
প্রময়াজন যমখামন স্বাস্থ্য কাযী  এপডাপিমদযমক পনয়পভত পফযপত এইফ দুগভচ এরাকায গ্রামভ মায়ায পনমদ চ যদয়া
যমমত াময মামত দুগভচ এরাকাগুমরা যফা রাব কযমত াময।
নাযী, ভতা, ভতপ্রকা,  জফাফপদপতা (পজইপবএ) উমদ্যাগ
১৮. ফাাংরামদ যকায নাযী  যভময় পশুমদয পফরুমদ্ধ তফলম্য দূয এফাং পরঙ্গ ভতা যজাযদায কযমত অগ্রাপধকায পনধ চাযণ
কমযমছ। স্বাস্থ্য  পযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় তৃতীয় খাত কভচসূপচয আতায় এই কাম চক্রভ অন্তর্ভচক্ত কমযমছ এফাং পফদ্যভান যজন্ডায
ভতা যকৌর ছাো ভানফ ম্পদ পযকল্পনা, স্থ্ানা ম চাময় উন্নয়ন  ব্যফস্থ্ানা, গৃায়ন, নাযী কভী পক্তয জন্য উৎা
প্রদামনয পফলয়গুমরা ম চামরাচনা কমযমছ। পজইপবএ এয জন্য স্বাস্থ্য  পযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারময়য পনম্নপরপখত দমে অন্তর্ভচক্ত
যময়মছ:
খাত কভচসূপচয কর কাম চক্রভ পজইপবএ ইসুযগুমরা মূরধাযায় ম্পৃক্তকযণ এফাং এগুমরায (মকন্দ্রীয়  স্থ্ানীয় ম চাময়) জন্য
ম চাপ্ত ফামজট পনপিত কযা।
যপাকার ময়ন্ট পমমফ যজন্ডায, এনপজ এফাং যস্টকমাল্ডায অাংগ্রণ ইউপনটমক (পজএনএপইউ) দাপয়ত্ব প্রদান 
পক্তারীকযমণয ভাধ্যমভ পজইপবএ ইসুযগুমরা ম্পমকচ ভিয় যজাযদায।
কর প-এয উমেশ্য, কাম চক্রভ  সূচমক এফাং াভপগ্রক পরাপর কাঠামভা (আযএপডপিউ) সূচমকয ভমধ্য পজএপবএ
 জফাফপদপতায পফলয়গুমরায অন্তর্ভচপক্ত পনপিত কযা।
১৯. যকায প্রণীত যজন্ডায ইকুইটি যকৌর চূোন্ত কযা ময়মছ। এপদমক, স্বাস্থ্য ভন্ত্রণারময়য অধীমন স্বাস্থ্য অথ চনীপত ইউপনমটয
(এইচইইউ) পজএনএপইউ একজন যজন্ডায পফমলজ্ঞমক পনময় ‘ যজন্ডায ইকুইটি এযাকন প্ল্যান (২০১৪-২০২৪) প্রণয়ন কমযমছ।
এয ছয়টি যকৌরগত উমেমশ্যয ভমধ্য যময়মছ পরঙ্গ পবপিক পাংতায পকায/মেঁমচ মায়া যরাকমদয প্রপত স্বাস্থ্য খামত াো
প্রদান  কভচসূপচয পরঙ্গ পবপিক পদকগুমরা পক্তারী কযা। উমেশ্যগুমরা মরা:

যকৌরগত উমেশ্য ১: পরঙ্গ াংমফদনীর নীপত, নীপতভারা পনপিত কযায জন্য পযকল্পনা  তথ্যপ্রভাণ পবপিক ন্থা,
যকৌর, পযচারনামূরক পযকল্পনা  যজন্ডায ভতায নীপত  কাম চকয অনুীরন াংপিষ্ট অন্যান্য কভচসূপচ চালু কযা।
মূর কভচসূপচ যমগুমরা পনপিত কযমফ যগুমরায ভমধ্য যময়মছ: যজন্ডায ভতা অজচন কযায জন্য যকামযয অঙ্গীকায
অনুমায়ী পযকল্পনা  কভচসূপচ; ম চমফেণ  মূল্যায়ন প্রপক্রয়ায জন্য ম চাপ্ত  যজন্ডায াংপিষ্ট ছপেময় পছটিময় থাকা তথ্য
াংগ্র  যজন্ডায াংমফদনীর সূচক ব্যফায; প্রমতযক স্বাস্থ্য যফা স্থ্ানায় পনয়পভত যজন্ডায পনযীো প্রপক্রয়া; প্রমতযক
পযচারনা পযকল্পনায় যজন্ডায াোমূরক স্বাস্থ্য ফামজট; এফাং যজন্ডায াংমফদনীর তথ্য  যমাগামমাগ উকযণ ততযী,
ইতযাপদ
যকৌরগত উমেশ্য ২: অপধকায পবপিক একটি দৃপষ্টবপঙ্গ পনময় অল্পফয়ী যভময়, ফয়ঃপন্ধকামরয পকমাযী  বৃদ্ধ
নাযীমদয স্বামস্থ্যয সুযোয জন্য জীফন চক্র দ্ধপত ব্যফায কময স্বাস্থ্য যফায সুলভ সুপফধা রাব  ব্যফায পনপিত কযা।
এফ কাম চক্রমভয ভমধ্য যময়মছ ফয়ঃপন্ধকামরয পকমাযী, প্রজনন স্বাস্থ্য, ফয়স্কমদয স্বাস্থ্য  পুপষ্ট পযমলফা  ভা  পশু
স্বাস্থ্য যফা পক্তারীকযণ; ভাজ ফপভূচত জনমগাষ্ঠীয (মমভন তৃতীয় পরঙ্গ, প্রপতফন্ধী, ক্ষুদ্র জাপতত্ত্বা, এফাং দুস্থ্ যগাষ্ঠী
ইতযাপদ) যরাকমদয জন্য প্রপেণ ভপডউর উকযণ,  পনমদ চাফরী (কাউমন্পপরাং  যমাগামমাগ ) ারনাগাদকযণ;
স্বাস্থ্য যফা প্রদানকাযীমদয জন্য প্রপেণ পযচারনা; এফাং পরঙ্গ াংমফদনীর পযফায পযকল্পনা  যাভচ যফা
যজাযদাযকযণ।
যকৌরগত উমেশ্য ৩. সুলভ পযকল্পনা  ফামজট প্রণয়মনয ভাধ্যমভ স্বাস্থ্য  পযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়, অন্যান্য
ভন্ত্রণারয়  াংস্থ্ায মঙ্গ কর কভচসূপচমত নাযীমদয মূরধাযায় ম্পৃক্তকযণ পনপিত কযা। পরঙ্গ ভতা  ভানফাপধকায
যজাযদামযয রমেয াংপিষ্ট আইন  নীপত পযফতচন, পফকা এফাং/ফা প্রময়াগ কযায জন্য নীপত পনধ চাযকমদয মঙ্গ যাভচ
কযা। াংপিষ্ট ভন্ত্রণারয়  াংস্থ্াগুমরায মঙ্গ যজন্ডায ভতা অন্তর্ভচক্ত কযায কভচকান্ড যজাযদায কযা মামত যজন্ডায
যপ্রপেমতয মূরধাযা যজন্ডায ভতায জন্য প্রধান প্রবাফগুমরায মঙ্গ াংপিষ্ট আইন প্রণয়মনয খো, ফামজট প্রণয়ন এফাং
অন্যান্য কাম চক্রমভ মৄক্ত য়া মায়।
যকৌরগত উমেশ্য ৪. যজন্ডায াংমফদনীর, তফলম্যীন যফা প্রদান কযায রমেয উমৄক্ত দেতা স্বাস্থ্য খামত যজন্ডায
সুলভ ভানফ ম্পদ (মফা প্রদানকাযী) পনপিত কযা। এফ কাম চক্রমভয ভমধ্য যময়মছ যজন্ডায াংমফদনীর ভানফ ম্পদ
উন্নয়ন পনপিত কযা মাযা ব্যপক্তয যমৌন পযচয় পনপফ চমমল ভান ম্পন্ন যফা প্রদামন েভ, যজন্ডায সুলভ ভানফ ম্পদ
উন্নয়ন পনপিত কযা মাযা ব্যপক্তয যমৌন পযচয় পনপফ চমমল ভান ম্পন্ন যফা প্রদামন েভ, এফাং ভানফ ম্পদ (এইচআয)
কভচকান্ড যজন্ডায াংমফদনীর নীপত চচ চা পনপিত কযা।
যকৌরগত উমেশ্য ৫. স্বাস্থ্য  পযফায কল্যাণ যফা  যজন্ডায ভতা যকৌর াংক্রান্ত পযকল্পনা, ফাস্তফায়ন 
ম চামরাচনায পফলময় সুীর ভাজ  অন্যান্য যস্টকমাল্ডায পফমল কময নাযী, পুরুল, যভময়,  অন্যান্য ভাজ ফপভূচত
ম্প্রদাময়য প্রপতপনপধমদয ম্পৃক্ততা পনপিত কযা। এফ কাম চক্রমভয ভমধ্য যময়মছ নাযীমদযমক মূরধাযায় ম্পৃক্ত কযায
পফলময় সুীর ভাজ, অন্যান্য যস্টকমাল্ডায, এফাং এনপজগুমরায মঙ্গ াংরা কযা মামত ভাপরকানা  স্তমেময
গ্রণমমাগ্যতা ফা অনুীরন বৃপদ্ধ ায়।
যকৌরগত উমেশ্য ৬. স্বাস্থ্য খামতয জন্য যকামযয ভন্ত্রণারময়য কাম চকয তত্ত্বাফধান পনপিত কযা। এফ কাম চক্রমভয
ভমধ্য যময়মছ  স্বাস্থ্য খামতয কভচসূপচমত ান  তত্ত্বাফধান পনপিত কযা।
য়ান স্ট ক্রাইপ যন্টায
২০. যজন্ডায-পবপিক পাংতায াংপিষ্ট পফলয়গুমরায সুযাা কযায জন্য যকামযয গুরুত্বপূণ চ কভচকান্ডয অন্যতভ মে যভপডমকর
কমরজ াাতারগুমরামত (এভপএইচ) স্থ্াপত য়ান স্ট ক্রাইপ যন্টায (পপ) । পপ প্রপতষ্ঠায পছমন ধাযণা মে
একটি স্থ্ামনই ভপিত দ্ধপতমত পাংতায পকায এভন ব্যপক্তয জন্য কর প্রময়াজনীয় যফা প্রদান কযা। পপ পনম্নপরপখত
পযমফা প্রদান কময:
স্বাস্থ্য যফা
পুপরময ায়তা

াভাপজক যফামূ
আইপন ায়তা
ভনস্তাপত্ত্বক কাউমন্পপরাং
আশ্রয় পযমলফা
পডএনএ যীো আইনগত যভপডমকর যীো
২১. এছাো, পপ পনম্নপরপখত সুপফধা প্রদামনয পযকল্পনা কযমছ:
নাযীয পফরুমদ্ধ পাংতা (পবএডাপিউ) ম্পপকচত ভপিত যকাপয যফায ভান, দেতা এফাং স্থ্াপয়ত্ব বৃপদ্ধ কযা।
াংপিষ্ট স্থ্ানাগুমরায ব্যফায ফাোমত প্রাপঙ্গক প্রপতষ্ঠান এফাং াধাযণ জনগমণয ভমধ্য পবএডাপিউ  যকাযী যফা
ম্পমকচ মচতনতা বৃপদ্ধ কযা ।
আন্ত:ভন্ত্রণারয় ভিয় এফাং পবএডাপিউ াংপিষ্ট কভচকান্ড আমযা উন্নত  সুদৃঢ় কযমত ভপরা  পশু পফলয়ক
(এভডাপিউপএ) ভন্ত্রণারময়য প্রাপতষ্ঠাপনক েভতা উন্নত কযা।
২২. পবএডাপিউ াংক্রান্ত ভাপি যক্টযার যপ্রাগ্রাভ ভপরা  পশু পফলয়ক ভন্ত্রণারময়য অধীমন ফাাংরামদ  যডনভাকচ যকামযয
যমৌথ উমদ্যাগ। প্রকল্পটি পযচাপরত মে স্বাস্থ্য  পযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, তথ্য ভন্ত্রণারয়, ভাজকল্যাণ
ভন্ত্রণারয়, আইন, পফচায  াংদ পফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ধভচ পফলয়ক ভন্ত্রণারয়, পো ভন্ত্রণারময়য মমাপগতায়। প্রকল্পটি াইরট
ফ চ যভ ২০০০ যথমক পডমম্বয ২০০৩ ম চন্ত এফাং প্রথভ ফ চ জানুয়াপয ২০০৪ যথমক জুন ২০০৮ ম চন্ত যভয়ামদ ম্পন্ন ময়মছ।
কভচসূপচয ২য় ফ চ জুরাই ২০০৮ যথমক শুরু ময়মছ। প্রকমল্পয াইরট ফ চ চরাকামর ঢাকা  যাজাী যভপডমকর কমরজ
াাতামর দুটি পপ স্থ্ান কযা ময়মছ। প্রকমল্পয প্রথভ ধাম চট্টগ্রাভ, পমরট, ফপযার  খুরনায় যভপডমকর কমরজ
াাতামর আমযা চাযটি পপ স্থ্াপত য়। পেতীয় মফ চ, ছয়টি পপ’য ব্যফস্থ্ানা  দেতা উন্নত কযা ময়মছ।
ঘ. এএভএপ এয উমেশ্য, পযপধ  দ্ধপত
২৩. এএভএপ যম যকান প্রপতকূর প্রবাফ পচপিত কযায জন্য ভাঠ ম চাময় কাম চক্রমভয পূফ চ-পযকল্পনায স্তময একটি আগাভ
াভাপজক মূল্যায়মনয প্রময়াজনীতা স্বীকায কময প্রবাফ প্রভন ব্যফস্থ্ায পযকল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন ম চাময় এই দৃপষ্টবপঙ্গ
মূরধাযায় ম্পৃক্ত কযমত াায্য কময। পফশ্বব্যাাংমকয সুযো নীপত এফাং যকামযয পনয়ন্ত্রক/নীপত পবপিক তচাফরী পফমফচনা
কময এএভএপ ততযী কযা ময়মছ। এই কাঠামভায ভমধ্য যময়মছ াভাপজক মাচাই যকৌর; যজন্ডায কভচ পযকল্পনা; যাভচ
প্রচাযনামূরক কাঠামভা; প্রাপতষ্ঠাপনক ব্যফস্থ্া  েভতা গঠনমূরক কাঠামভা; এফাং প্রপতকূর প্রবাফ ম চমফেণ  প্রভন কযায
জন্য কাঠামভা। এএভএপ অনুযণ পনপিত কযমফ যম, প্রকমল্পয নকা এফাং প্রস্তাপফত কাম চক্রমভয ফাস্তফায়ন াভাপজকবামফ
াোদায়ক  মমথামৄক্ত।
২৪. এএভএপ-এয উমেশ্য মে পফশ্বব্যাাংক  অন্যান্য উন্নয়ন মমাগীমদয (পডপ) সুযো নীপতগুমরায প্রমমাজযতা পনধ চাযণ,
সুযো নীপতয প্রবাফ পচপিত কযা, এফাং প্রময়াজমন প্রভন পযকল্পনা প্রণয়ণ কযা। এএভএপ এয মূর নীপত মে যজন্ডায,
াভাপজক অন্তর্ভচপক্ত এফাং ক্ষুদ্র জাপতগত  দুস্থ্ জনমগাষ্ঠীয (উজাপত) য প্রবাফ এোমনা, কপভময় আনা প্রপভত কযা। এখামন
উমেপখত প্রস্তাফ অনুমায়ী, এই এএভএপ পফশ্বব্যাাংক  উন্নয়ন মমাগীমদয াভাপজক সুযো নীপতয প্রময়াজনী তচ পূযণ
কযমত পফদ্যভান আইপন পফধামনয অম চাপ্ততা কাটিময় উঠমত চায়। এএভএপ এয উমেশ্য মে স্বাস্থ্য ভন্ত্রণারয়মক াায্য কযা
মামত পনপিত কযা মায় যম, এই প্রকল্প:
ফাস্তফাপয়ত কাম চক্রমভয াভাপজক সুপর বৃপদ্ধ কযমফ;
াাংস্কৃপতক, াভাপজক  অথ চননপতকবামফ মমথামৄক্ত ব্যফস্থ্ায ভাধ্যমভ , জীপফকাাপন জনগমণয য উন্নয়ন
দমেময প্রপতকূর প্রবাফ এ পচপিত  প্রপভত কযমফ; এফাং
পফশ্বব্যাাংক এফাং অন্যান্য উন্নয়ন মমাগীমদয াভাপজক সুযো নীপত অণুযণ কময প্রকল্পটি প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন কযা
ময়মছ।
এএভএপ এয ব্যাপপ্ত

২৫. এই এএভএপ এয পযপধয ভমধ্য যময়মছ:
১) প্রকমল্পয পবপিমযখা পনধ চাযণ কযা এফাং ম্ভাব্য াভাপজক প্রবাফ পনরুণ কযা
ৌঁ যফয কযা
২) প্রকমল্পয প্রবাফ  সুপর খুমজ
৩) প্রস্তাপফত কভচসূপচ/প্রকমল্প প্রমমাজয পফধানগুমরা নাক্ত কযায জন্য ফাাংরামদ  পফশ্বব্যাাংমকয (প ৪.১০) নীপত  কাজ
ম চামরাচনা কযা এফাং ফাাংরামদ যকায  পফশ্ব ব্যাাংমকয তচগুমরায ভমধ্য যকান পাঁক থাকমর তা পূযণ কযায উায় সুাপয
কযা।
৪) পফদ্যভান াভাপজক ব্যফস্থ্ানা অনুীরন ম চামরাচনা কযা
৫) াংপিষ্ট াভাপজক ইসুযগুমরায দ্রুত ম চামরাচনা কযা এফাং কভচসূপচ/প্রকমল্পয (প্রাক ম্ভাব্যতা ভীোয় তাপরকার্ভক্ত প্রকমল্পয
অাংগুমরা এফাং ম্ভাব্য কাম চক্রমভয য গুরুত্ব পদময়) ব্যাক পবপিক াভাপজক মূল্যায়ন কযা, কভচসূপচ/প্রকমল্পয ম্ভাব্য
ইপতফাচক  যনপতফাচক প্রবাফগুমরা তুমর ধযা।
৬) ফাস্তফায়নকাযী াংস্থ্াগুমরায ভূপভকা  দাপয়ত্ব  প্রকমল্পয ামথ াংপিষ্ট প্রপতষ্ঠানগুমরায েভতা মূল্যায়ন এফাং যকামনা
পাঁক থাকমর তা দূয কযায জন্য েভতা গমে যতারায পদকপনমদ চনা প্রদান কযা।
৭) প্রকল্প কাম চক্রভ াংপিষ্ট যজন্ডায  াভাপজক অন্তর্ভচপক্ত পফমফচনাগুমরা মূল্যায়ন কযা। এয ভমধ্য যময়মছ: যজন্ডায  অন্তর্ভচপক্ত
ম্পপকচত অাংগ্রণ াংক্রান্ত প্রধান ইসুযগুমরা নাক্তকযণ; প্রকমল্পয উমেশ্য  কাম চক্রমভ নাযী  অনগ্রয যগাষ্ঠীয (ফা দুস্থ্
যগাষ্ঠী) জন্য ম্ভাব্য ভূপভকা নাক্তকযণ; যজন্ডায  অন্যান্য তফলম্য ম্পপকচত জ্ঞান, ভমনাবাফ, চচ চা, ভূপভকা, ভম চাদা, কল্যাণ,
ীভাফদ্ধতা, চাপদা  অগ্রাপধকায পফলময় ভতাথ চকয যীো কযা; যজন্ডায  ফজচমনয য পবপি কময প্রকমল্পয পবন্ন পবন্ন
প্রবামফয জন্য ম্ভাব্য মূল্যায়ন এফাং মফ চাচ্চ সুপফধা রাব  পফরূ প্রবাফ কভামনায জন্য পফকল্প পচপিত কযা;
৮) প্রকমল্পয জন্য প্রণীত াভপগ্রক যমাগামমাগ  আমরাচনা যকৌর অনুমায়ী একটি যমাগামমাগ  আমরাচনা যকৌর ততযী কযা
মামত পনপিত কযা মায় যম, প্রকমল্পয জন্য েপতগ্রস্ত পফমল কময নাযী  দুস্থ্ যরাকজন প্রকমল্প ফপণ চত াপন-আফায়া 
জরফায়ু পযফতচন পযপস্থ্পতমত কাম চকযবামফ  ভয়ভত াায্য মমাপগতা ায়।
ন্থা  দ্ধপত
২৬. তথ্য ম চামরাচনা  যস্টকমাল্ডাযমদয মঙ্গ যাভচ কময প্রাথপভক াভাপজক মূল্যায়মনয পবপিমত এই এএভএপ প্রণয়ন
কযা ময়মছ। তথ্য ম চামরাচনায ভমধ্য যময়মছ পফদ্যভান প্রকল্প নপথত্র, যকাপয নীপতভারা, পফশ্বব্যাাংমকয নীপতভারা এফাং প্রাপ্ত
কর নপথত্র। এছাো, এফ তমথ্যয ভমধ্য পছর অন্য সূত্র যথমক াংগৃীত তথ্য, ভাঠ ম চাময়য ম চমফেণ এফাং উন্নয়ন
মমাগীমদয যাভচ।
ঙ. যাভচ
২৭. যকাপয কভচসূপচয প্রস্ত্িপতয অাং পমমফ স্বাস্থ্য  পযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় যকাপয কভচসূপচয সুমমাগ  অগ্রাপধকায
ম্পমকচ জনগমণয কাছ যথমক প্রপতপক্রয়া জানায জন্য চট্টগ্রাভ  পমরট  যদময প্রপতটি অঞ্চমর পফপবন্ন যাভচ বা কমযমছ।
তাছাো, ২০১৬ ামরয ৫ -৯  ২৫-২৯ যমন্ফম্বয, ঢাকা পবপিক কভচারা অনুপষ্ঠত ময়মছ। এমত যকায, পডপ 
পএগুমরায মঙ্গ প্রকমল্পয াভাপজক ইসুয  অন্যান্য পদক (নগয, পুপষ্ট, ভা  পশু স্বাস্থ্য, যজন্ডায, যস্টকমাল্ডাযমদয
অাংগ্রণ ইতযাপদ) পনময় আমরাচনা ময়মছ। ২০১৭ ামরয ১৪ ভাচ চ ঢাকায় অনুপষ্ঠত চূোন্ত যাভচ বায় খো এএভএপ
উস্থ্ান কযা য়। পফপবন্ন যজরায প্রপতপনপধযা নাগপযক াংস্থ্া  নৃতাপন্ত্রক জনমগাষ্ঠী (যকায) ) বায় অাংগ্রণ কমযন।
২৮. এই কভচারা চরাকামর াভাপজক পফলয়গুমরা পনময় আমরাচনা কযা ময়মছ। যস্টকমাল্ডাযযা উরপি কমযমছ যম, স্বাস্থ্য
খামত পজইপবএ অন্তর্ভচপক্ত  মূরধাযায় যজন্ডায ম্পৃক্তকযমণ মমথষ্ট উন্নপত ময়মছ এফাং মফ চািভ আন্তজচাপতক প্রচরমনয ামথ
ম্মপত যো কযমত যজন্ডায ইকুইটি  কভচপযকল্পনা ২০১৪-২০২৪ ফাস্তফায়ন কযা প্রময়াজন। এ রমেয ম চাপ্ত আপথ চক  ভানফ
ম্পদ পনময়াপজত কযমত মফ। আমরাচনা বা যথমক জানা যগমছ, ফাাংরামদ যকায াভাপজক অন্তর্ভচপক্ত, অপবমমাগ প্রপতকায
যকৌর, এফাং দপযদ্র  অায় জনমগাষ্ঠীয জন্য চাপদা যভটামনায যেমত্র পূফ চফতী পতনটি খাত কভচসূপচয ভাধ্যমভ উমেখমমাগ্য
উন্নপত কমযমছ। াযা যদম পক্রয় কপভউপনটি পিপনকগুমরা মে দপযদ্র  অায় জনমগাষ্ঠীয জন্য স্বাস্থ্য সুপফধা রামবয প্রথভ
যকন্দ্র। এছাো, ইউপনয়ন ম চাময় স্বাস্থ্য  পযফায পযকল্পনা কভীযা ফাপেমত পগময় ফ গ্রাভাঞ্চমরয পযফামযয জন্য যফা পদমে।
স্বাস্থ্য খামতয এই দুটি প্রয়া ফমচময় ঝপৌঁ কপূণ চ, দপযদ্র  ভামজয ফাইমযয নাগপযকমদয কামছ যফা যৌৌঁমছ পদমে। পফপবন্ন

আমরাচনায় অাংগ্রণকাযীযা যাভচ পদময়মছ যম, দুগভচ অঞ্চমর কপভউপনটি পিপনক (পপ) (৬০০০ ভানুমলয জন্য একটি পপ)
প্রপতষ্ঠায ফতচভান ধাযা পযফতচন কযা উপচত এফাং প্রতযন্ত এরাকায় ফফাযত ভানুমলয জন্য স্বাস্থ্য যফা পনপিত কযমত আমযা
কভ ফাপন্দামদয জন্য একটি পপ প্রপতষ্ঠা ফাঞ্জনীয়। ফ যজরা ম চাময় এখন একজন ভমনানীত তথ্য অপপায (পডআই)
যময়মছন। যম যকান নাগপযক স্বাস্থ্য যফা  যকাপয যফা ম্পমকচ তায কামছ তথ্য চাইমত ামযন। প্রস্তাপফত কভচসূপচয প্রথভ
পডএরআই মে কাম চকয অপবমমাগ প্রপতকায ব্যফস্থ্া। আা কযা মামে যম, এই পডএরআই যকামযয পফদ্যভান অপবমমাগ
প্রপতকায ব্যফস্থ্াটিমক আমযা াোদায়ক, পক্রয়  কাম চকয কযমফ। মফ চাপয, পজইপবএ কাম চক্রভ মূরধাযায় যজন্ডায
ম্পৃক্তকযমণ সুপর ফময় এমনমছ। ২০১৪-২০২৪ কভচ পযকল্পনা পফশ্ব ব্যাাংমকয নীপত অনুমায়ী যজন্ডায  অন্তর্ভচপক্তয পফলয়গুমরামক
আমযা যজাযদায কযমফ।
২৯. পফলয়টি স্বীকৃপত যম, যকায দুস্থ্ জনমগাষ্ঠীয জন্য যফা রামবয সুপফধা প্রদামন স্বাস্থ্য খামত অগ্রগপত অজচন কমযমছ। তবু,
মূর ভস্যা মে যম, এই খামত পফমলজ্ঞ পচপকৎক যথমক শুরু কময ধাত্রী  না চমদয ম চাময় যফা প্রদামনয প্রপতটি ম চাময় ভানফ
ম্পমদয তীব্র ঘাটপত যময়মছ। পেতীয়ত, যকামযয ক্রয় ব্যফস্থ্ায দীঘ চ প্রপক্রয়ায কাযমণ মথাভময় প্রময়াজনীয় ষুধ  যফযা
ায়ায ব্যফস্থ্া কযা কঠিন। তৃতীয়ত, ভন্ত্রণারময় পজআযএ ফজায় যাখায জন্য ম চাপ্ত ভানফ ম্পমদয অবাফ যময়মছ।
৩০. াধাযণবামফ যকায স্বাস্থ্য খামত যফা গ্রনকাযীমদয অন্তর্ভচপক্তয জন্য প্রপতশ্রুপতফদ্ধ। তমফ, প্রায় যেমত্র এই ধযমনয অন্তর্ভচপক্ত
যফা প্রদানকাযীয কাছ যথমক ফাধায ম্মুখীন য়। দে জনপক্তয অবাফ এফাং যযাগীমদয পফপুর াংখ্যায কাযমণ, স্বাস্থ্য যফামক
নাগপযক ফান্ধফ কযা খুফ কঠিন ময় মে।
৩১. এনপজ এফাং পোপফদমদয ফতচভামনয তুরনায় নীপত াংরাম আমযা পনপফেবামফ ম্পৃক্ত কযা প্রময়াজন। স্বাস্থ্য যফা
প্রদামন গমফলণা  প্রভান পবপিক নীপত ততযীয পফধানাফরীমত ভপিত কযমত মফ।
চ. াভাপজক সুযোয জন্য নীপত এফাং আইনগত কাঠামভা
৩২. স্বাস্থ্য ম্পপকচত যকামযয আইন  নীপত পফশ্বব্যাাংমকয পযচারনাগত নীপত (প) ৪.১০  ৪.১২ এয প্রাপঙ্গক পফধান
অনুযণ কময াভাপজক সুযো প্রপতারন পনপিত কযায জন্য মমথষ্ট। অনগ্রয  প্রাপন্তক জনমগাষ্ঠীয জন্য যভৌপরক 
ভানম্পন্ন স্বাস্থ্যমফা রামবয সুমমাগ বৃপদ্ধ কযায জন্য; নীপত পনধ চাযক, আন্তজচাপতক মমাগী, যাজননপতক যনতা  এনপজগুমরা
পরঙ্গ ভতা  াভাপজক অন্তর্ভচপক্তয জন্য যজাযদায অঙ্গীকায প্রকা কমযমছ। য অনুমায়ী, নাযী, পশু, পকমাযী, ক্ষুদ্র জাপতগত
ত্ত্বা এফাং দুস্থ্ জনমগাষ্ঠী (উজাপত যরাকজন)  যজন্ডায ইসুয উন্নয়ন াংক্রান্ত আমরাচনায় মূখ্য কযা ময়মছ , এফাং এছাো
স্বাস্থ্য খাত  পফপবন্ন আইন, নীপত, যকৌর  কভচসূপচমত এই ভস্ত পফলয় প্রপতপপরত ময়মছ।
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরামদময াংপফধান, ০৪ নমবম্বয ১৯৭২
৩৩. ফাাংরামদময াংপফধান স্বীকৃপত পদময়মছ যম, পচপকৎা যফা ায়া প্রমতযক নাগপযমকয অপধকায াংজ্ঞায় ফমরমছ যাষ্ট্র
নাগপযমকয যভৌপরক চাপদায ব্যফস্থ্া কযা যামষ্ট্রয দাপয়ত্ব। ধাযা ১৫ (১) এ ফরা ময়মছ, যামষ্ট্রয যভৌপরক দাপয়ত্ব মে ‘খাদ্য, ফস্ত্র,
ফাস্থ্ান, পো  পচপকৎা  জীফনধাযমণয যভৌপরক চাপদা পূযণ কযা’। এছাো, ১৮, ১৯, ২৭,২৮ (২), ২৮ (৪), এফাং ২৯
(৩) (ক) ধাযায় নাযী পুরুল পনপফ চমমল কর নাগপযমকয ভান অপধকায পফলময় ধভচ, ফণ চ  ধভীয় পফশ্বা পনপফ চমমল ভান
অপধকামযয পনিয়তা যদয়া ময়মছ।
আপদফাী এফাং উজাপতয যরাকজন াংক্রান্ত আইএর কনমবনন, ১৯৮৯ (নাং ১৬৯)
৩৪. আপদফাী এফাং উজাপতয় াংক্রান্ত আইএর কনমবনন ১৯৫৭ (কনমবনন নাং ১০৭)  পফপবন্ন আন্তজচাপতক
ভানফাপধকায চুপক্ত এফাং াংপিষ্ট সুাপযভারা ১০৪ (মামত কনমবনন ১০৭ এ পফদ্যভান ব্যাক মূরনীপতয পফস্তাপযত পনমদ চপকা
যময়মছ) ফাাংরামদম অনুমভাদন কমযমছ। আপদফাী এফাং উজাপতয়মদয জন্য স্বাস্থ্য যফা াংক্রান্ত যকান আরাদা নীপত না
থাকমর, স্বাস্থ্য  পযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় স্বাস্থ্য জনাংখ্যা  স্বাস্থ্য, জনাংখ্যা  পুপষ্ট খাত উন্নয়ন কভচসূপচ ২০১১ –
২০১৬-যত উজাপত/জাপতগত যগাষ্ঠীয স্বাস্থ্য, জনাংখ্যা  পুপষ্ট পযকল্পনা’ নামভ একটি কভচসূপচ গ্রন কমযমছ। এই কভচসূপচ
যকফরভাত্র যল ময়মছ এফাং এই কভচসূপচয কতদূয ফাস্তফায়ন কযা ময়মছ তায মূল্যায়ন প্রময়াজন।

যজন্ডায ভতা  স্বাস্থ্য পযকল্পনা এফাং নীপতমত াভাপজক অন্তর্ভচপক্ত
৩৫. স্বাস্থ্য খামত ফাাংরামদ যকায পফপবন্ন নীপত  কভচসূপচ প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন কযমছ। এগুমরায ভমধ্য যময়মছ জাতীয় স্বাস্থ্য
নীপত ২০১১; ফাাংরামদ জনাংখ্যা নীপত ২০১২; ফাাংরামদ জাতীয় পুপষ্ট নীপত ২০১৫; প্তভ ঞ্চফাপল চক পযকল্পনা অথ চফছয
২০১৬-২০২০; প্রবৃপদ্ধ ত্বযাপিতকযণ; নাগপযকমদয েভতায়ন; স্বাস্থ্য, জনাংখ্যা  পুপষ্ট খাত উন্নয়ন কভচসূপচ ২০১১--২০১৬
াংক্রান্ত উজাপত/জাপতগত যগাষ্ঠীয স্বাস্থ্য, জনাংখ্যা  পুপষ্ট পযকল্পনা; এফাং চাযটি স্বাস্থ্যখাত কভচসূপচ। এফ কভচসূপচয
ফগুমরাই অনগ্রয  প্রাপন্তক জনমগাষ্ঠীয স্বাস্থ্য পযপস্থ্পতয উন্নপত এফাং অনগ্রয  প্রাপন্তক জনমগাষ্ঠীয জন্য স্বাস্থ্য যফা রামবয
সুমমাগ  ব্যফায বৃপদ্ধ কযায পফলময় ভমনাপনমফ কমযমছ। পফমল কময, এই পনমদ চপকাগুমরা একটি অনুকূর পযমফ ততপয,
যফা প্রদানকাযীমদয েভতা বৃপদ্ধ, একটি অপধকায পবপিক দৃপষ্টবপঙ্গ পনময় অনগ্রয জনমগাষ্ঠীয স্বাস্থ্য যফা রামবয আচযমণয
উন্নপত ঘটামনা, ম চাপ্ত ফামজট  ম চমফেণ ব্যফস্থ্া, অপবমমাগ প্রপতকায ব্যফস্থ্া, যফযকাপয  অ-যাষ্ট্রীয় প্রপতষ্ঠামনয কাছ যথমক
স্বাস্থ্য যফায কাম চকয ান  ফাস্তফায়মনয য গুরুত্ব পদময়মছ।
জাতীয় স্বাস্থ্য নীপত (এনএইচপ) ২০১১
৩৬. জাতীয় স্বাস্থ্য নীপত (এনএইচপ) ২০১১যত স্বাস্থ্য যফা প্রাপপ্ত স্বীকৃত ভানফাপধকামযয অাং পমমফ যদয়া ময়মছ। কর
ভানুমলয জন্য সুস্বাস্থ্য, ভতা  পরঙ্গ ভতা অজচন কযায াাাপ াযীপযকবামফ অেভ  প্রাপন্তক জনমগাষ্ঠীয জন্য স্বাস্থ্য
যফা প্রাপপ্ত পনপিত কযা প্রময়াজন। তমফ এনএইচপ ২০১১যত অগ্রাপধকায পনধ চাযমণ পনপদ চষ্ট পদকপনমদ চনা না যযমখ াপফ চক
পফলয়মূ অন্তর্ভচক্ত ময়মছ। জাতীয় স্বাস্থ্য নীপত ২০১১ এফাং যফতী অন্যান্য কভচ পযকল্পনা মফ মূর নীপতভারা ১, ৩, ৫ এফাং ৬
(নাযী, উজাপত জনমগাপষ্ঠ  াভাপজক াংঘাত  দুস্থ্ যগাষ্ঠী) যভমন চরায জন্য ফমচময় গুরুত্বপূণ চ নীপতগত দপরর।
ফাাংরামদ জনাংখ্যা নীপত ২০১২ (পফপপ)
৩৭. এই নীপত গুরুত্বপূণ চ যজন্ডায ইসুয অন্তভূচক্ত কযায় াভাপজক সুযো পফমফচনায জন্য প্রাপঙ্গক। পফমল কময, এই নীপতয রেয
মে ভাতৃ  পশু মৃতুযয ায হ্রা, পনযাদ ভাতৃত্ব পনপিত কযায ভাধ্যমভ ভা  পশু স্বাস্থ্য উন্নত কযায রমেয দমে গ্রণ,
যজন্ডায ভতা  নাযীয েভতায়ন , পযফায পযকল্পনা, ভা  পশু স্বাস্থ্য উমদ্যামগ পরঙ্গ তফলম্য হ্রা কযায কভচসূপচ যজাযদায;
জনাংখ্যামক ভানফ ম্পমদ পযণত কযায জন্য াংপিষ্ট ভন্ত্রণারগুমরামক ম্পৃক্ত কময স্বল্প, ভধ্য  দীঘ চমভয়াদী পযকল্পনা গ্রণ;
এফাং কর ম চাময় পযফায পযকল্পনা  প্রজনন স্বাস্থ্য াংক্রান্ত তথ্য জরবয কযা (স্বাস্থ্য ভন্ত্রণারয় ২০১২)।
ফাাংরামদ জাতীয় পুপষ্ট নীপত (এনএনপ) ২০১৫
৩৮. এই নীপতয রেয মে জনগমণয পুপষ্টয অফস্থ্ায উন্নপত কযা-পফমল কময ভা, পকমাযী এফাং পশুমদয পুপষ্ট এফাং জীফন
মাত্রায উন্নপতয ভাধ্যমভ জাতীয় উন্নয়ন ত্বযাপিত কযা। এনএনপ ২০১৫ রেয মে জনগমণয পুপষ্টয অফস্থ্া উন্নত কযা, অপুপষ্ট
প্রপতমযাধ  পনয়ন্ত্রণ এফাং জীফনমাত্রায ভান উন্নয়মনয ভাধ্যমভ জাতীয় উন্নয়ন ত্বযাপিত কযা। এই নীপত ঝপৌঁ কপূণ চ জনমগাষ্ঠী পফমল
কময গবচফতী  পশুমক বুমকয দুধ প্রদানকাযী ভা, পকমাযী  পশুমদয পুপষ্ট ভস্যা ভাধামনয ামথ াংপিষ্ট। এছাো, এই
নীপত পুপষ্ট-পনপদ চষ্ট প্রতযে  মযাে পুপষ্ট াংক্রান্ত দমেগুমরা যজাযদায কযমফ।
ছ. াভাপজক প্রবাফ মূল্যায়ন াংক্রান্ত কাঠামভা
৩৯. এইচএএপ প্রকল্প পফপবন্ন যকমভয কাম চক্রভমক ায়তা কযমফ। স্বাস্থ্য যফা প্রদান াংক্রান্ত কামজয ফহুরাাংমই।
অপধকাাং কাম চক্রভ স্বাস্থ্য যফা খামতয উৎাদমনয উয পবপি কময চরমছ মায প্রপতকূর াভাপজক প্রবাফ সৃপষ্টয ম্ভাফনা যনই।
ফযাং, ব্যাক ইপতফাচক প্রবামফয ম্ভাফনাই যফী। তবু, স্বাস্থ্য যফাগ্রণকাযী এভন জনগণ যমভন দপযদ্র বৃদ্ধ, পকমায-পকমাযী,
যফকায  ভপরা এফাং াংখ্যারঘু/ফা অন্যান্য যগাষ্ঠীয দস্য মাযা ফণ চ-যগাত্র, জাপতত্ত্বা, ফা াাংস্কৃপতকবামফ আরাদা পকাংফা
যাগত, াাংস্কৃপতক, যাজননপতক ফা মূরমফাধ পবপিক যগাষ্ঠী তামদয জন্য াভাপজক ভতা ফা ম্ভাব্য প্রবামফয পফলয়টি
পফমফচনা কযা গুরুত্বপূণ চ। প্রকমল্পয শুরুমত জাতীয়বামফ প্রপতপনপধত্বীর াভাপজক প্রবাফ মূল্যায়মন (এআইএ) সুাপয কযা য়
মামত এই প্রকমল্পয অথ চায়মনয অধীমন স্বাস্থ্য যফা প্রদামনয ইপতফাচক  যনপতফাচক াভাপজক পদকগুমরা মথামথবামফ পফমফচনা

কযা মায়। এ কামজয পরাপর স্বাস্থ্য যফায অধীমন বৃিয জনমগাষ্ঠীয য যনপতফাচক প্রবাফ প্রভন এফাং উিভ চচ চা যজাযদায
কযমত যকাযমক াায্য কযমফ। এছাো, অনুরূ দমেগুমরায পফকল্প পযকল্পনা  পফকল্প প্রবাফগুমরায সুযাা কযায
পফলময় এই াভাপজক প্রবাফ মূল্যায়ন (এআইএ) যাভচ পদমফ।
এআইএ মূরনীপত
৪০. এই পনমদ চপকা পনম্নপরপখত নীপতপযারন কময:
এইচএএপ প্রকল্প এফাং এরাকায অন্যান্য উন্নয়ন যথমক পম্মপরতবামফ উদ্ভূত প্রবাফ (উকাযী  েপতকাযক উবয়
ধযমণয) এআইএ মূল্যায়ন কযমফ।
াভাপজক প্রবাফ প্রভন ব্যফস্থ্া ফাাংরামদ যকায  পফশ্বব্যাাংমকয নীপত অনুযণ কময উিভ াভাপজক ব্যফস্থ্ানা
অনুীরন নীপত অন্তর্ভচক্ত কযমফ।
এআইএ মতটা ম্ভফ প্রকমল্পয পূণ চ জীফনচক্র জুমে প্রমমাজয মফ।
এআইএ জরবয মফ চািভ উামিয (মমকন্ডাপয  প্রাথপভক উবয়) উয পবপিমত কযা মফ।
এআইএ াংপিষ্ট যস্টকমাল্ডাযমদয পচপিত কযমফ মাযা প্রকমল্পয ফাস্তফায়ন প্রবাপফত কযমফ।
এআইএ াভাপজক সুমমাগ কামজ রাগামত এফাং প্রকল্প যথমক উদ্ভূত ম্ভাব্য প্রবাফ এোমত, যভাকামফরা, প্রপভত ফা
বাযাম্য আনমত যকৌর নাক্ত কযমফ।
স্থ্ানীয় জ্ঞান, অপবজ্ঞতা, প্রথা  মূল্যমফামধয স্বীকৃপত পদময়
এআইএয মূল্যায়নকামর অথ চপূণ চ উাময়
জনমগাষ্ঠীগুমরামক ম্পৃক্ত কযা মফ।
এআইএ ফাস্তফায়ন াংস্থ্াগুমরায েভতা উন্নয়মন থ প্রদচন কযমফ।
এছাো, প্রকমল্পয াভাপজক সুপফধামূ মফ চাচ্চ বৃপদ্ধ কযমত পজএপ, যাভচ  যমাগামমাগ পযকল্পনা প্রময়াজনীয়
পকনা এআইএ তা পচপিত কযমফ।
এআইএ প্রণয়মন াংপিষ্ট াংস্থ্াগুমরায ভূপভকা:
৪১. এই পনমদ চপকা এআইএ প্রণয়ন  ফাস্তফায়মন াংপিষ্ট েগুমরামক তামদয ভূপভকা ম্পমকচ অফপত কযমফ।
প্রকল্প ভথ চকযা (স্বাস্থ্য  পযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়)
এভন একটি এআইএ প্রণয়ন কযা গুরুত্বপূণ চ মা প্রকমল্পয জীফনচক্র জুমে উচ্চ ঝপৌঁ কপূণ চ পফলয়গুমরায য গুরুত্ব পদময়
াভাপজক প্রবাফ  প্রভন ব্যফস্থ্াগুমরা পচপিত কময এফাং মামত প্রকমল্পয পযচারনাগত পফপবন্ন ম চাময়য জন্য
অঙ্গীকায অন্তর্ভচক্ত যময়মছ।
স্বীকৃত আঞ্চপরক  আন্তজচাপতক মফ চািভ চচ চায ভাধ্যমভ এআইএ ক্রভাগতবামফ উন্নত কযায অঙ্গীকায কময।
পফমল কময স্বাস্থ্য যফা ব্যফাযকাযী স্থ্ানীয় জনমগাষ্ঠী  আগ্রী যস্টকমাল্ডাযমদয মঙ্গ ম্পৃক্ত ।
প্রবাফ  প্রভন যকৌমর অন্যান্য ফাস্তফায়নকাযী াংস্থ্াগুমরায ামথ ম্পৃক্ত ।
প্রবাফ  প্রভন যকৌমর স্থ্ানীয় যকামযয ামথ ম্পৃক্ত ।
প্রবাফ  প্রভন যকৌমর কপভউপনটিয ামথ ম্পৃক্ত ।
প্রভন যকৌর ফাস্তফায়ন, ম চমফেণ, ম চামরাচনা এফাং এ াংক্রান্ত পযমাট চ কময।
প্রকল্প পরাপরমুখী এফাং প্রভন কযায প্রময়াজন যময়মছ এভন াভাপজক প্রবাফ াংপিষ্ট অঙ্গীকায কময।
ফাস্তফায়নকাযী াংস্থ্ামূ
াভাপজক পবপিমযখা মূল্যায়মনয জন্য তথ্য  উাি প্রদান কময।
জনগমণয মঙ্গ যাভচ চরাকামর জনমগাষ্ঠীয জন্য আফায়া পযমলফাগুমরা ম্পমকচ প্রবাফ মূল্যায়ন এফাং এআইএ
ম চামরাচনা কময।

স্বাস্থ্য  পযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়  াভাপজক ব্যফস্থ্ানায জন্য তায ভমনানীত ইউপনট (পযকল্পনা াখা)
প্রময়াজনীয় ভমন কযমর HSSP প্রকল্প ম্পমকচ মূল্যায়ন প্রপতমফদমন পফমফচনায জন্য তামদয দেতায যেত্রগুমরামত
াংপিষ্ট পযস্থ্পতয য পরাপরমুখী খো প্রদান কময।
অন্যান্য াংস্থ্ায মঙ্গ ভিময়য ভাধ্যমভ ডাটামফ ফজায় যামখ।
স্থ্ানীয় ম চাময় স্বাস্থ্য যফা প্রদানকাযী (মজরা ম চাময় পপবর াজচন কাম চারয়, উমজরা স্বাস্থ্য কভমপ্ল্মক্স, ইউপনয়ন ম চাময় স্বাস্থ্য
 পযফায কল্যাণ কভী)
ম চামরাচনা কময এফাং াভাপজক পবপিমযখা মূল্যায়মনয জন্য াভঞ্জস্যপূণ চ তথ্য, উাি  যাভচ প্রদান কময।
ম চামরাচনা কময এফাং জনগমণয মঙ্গ যাভচ কযায ভয় জনমগাষ্ঠীয জন্য স্থ্ানীয় ম চাময় যফাগুমরায য প্রবাফ
মূল্যায়ন  এআইএ ম্পমকচ যাভচ যদয় এফাং মথামথ মর ভন্ত্রণারময় একটি পযমাট চ য কময।
স্থ্ানীয় ম চাময় এফ যফায য প্রবাফ প্রপভত কযায যকৌর ম্পমকচ স্বাস্থ্য ভন্ত্রণারয়মক যাভচ প্রদান কময এফাং
ম্পৃক্ত য়।
প্রময়াজমন স্থ্ানীয় জনমগাষ্ঠীয প্রপতপনপধত্ব কময।
স্থ্ানীয় জনমগাষ্ঠী এফাং যফ প্রদানকাযীয ভমধ্য যমাগামমাগ উন্নত কযায উায় ম্পমকচ যাভচ যদয়।
স্বাস্থ্য  পযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় স্থ্ানীয় ম চাময় াভাপজক মাচাইফাছাই প্রপক্রয়ায় প্রাপ্ত তথ্য পফন্যা  একত্রীকযণ এফাং চূোন্ত
এআইএ প্রপতমফদন প্রস্ত্িত কযমফ।
যফযকাপয াংস্থ্া
াভাপজক পবপিমযখা মূল্যায়মনয জন্য তথ্য  উাি প্রদান কময।
জনগমণয মঙ্গ যাভচ কযায ভয় জনমগাষ্ঠীয জন্য যফযকাযী াংস্থ্ায যফাগুমরায প্রবাফ মূল্যায়ন এফাং এআইএ
ম চামরাচনা কময।
যফযকাযী যফাগুমরায য এফ প্রবাফ প্রপভত কযায যকৌর ম্পমকচ ভথ চকমদয মঙ্গ ম্পৃক্ত য়।
প্রকল্প/নীপত প্রণয়মনয ম চায়
৪২. প্রপতটি ম চাময়য জন্য াভাপজক প্রবাফ মফ পবন্ন। পফমিলণ কযায পূমফ চ ইসুযগুমরায পযপধ মাছাইময়য পবপিমত
মূল্যায়নকাযীযা শুদৄভাত্র একটি ম চাময় ভমনাপনমফ কযমত াময। প্রকল্প ফা নীপতয ফাস্তফায়ন যকান ম চাময় যময়মছ। তায উয
পনবচয কময এয পরাপর পকবামফ পনধ চাযণ কযা মফ।
পযকল্পনা/নীপত প্রণয়ন
৪৩. পযকল্পনা/নীপত প্রণয়ন ফরমত যফাঝায় একটি প্রকল্প ফা নীপতয ধাযণা ততযীয ভয় যথমক পনভচাণ কাম চকরা ফা নীপত
ফাস্তফায়ন ম চন্ত ঘমট মায়া কর কভচকান্ড যমভন, প্রকমল্পয নকা প্রণয়ন, াংমাধন, জনগমণয ভন্তব্য এফাং এপগময় মায়ায
পদ্ধান্ত। াভাপজক প্রবাফ মূরত শুরু য় যমপদন কামজয প্রস্তাফ কযা য় এফাং যখান যথমকই তা পযভা কযা যমমত াময।
াভাপজক মূল্যায়ণকাযীযা ফাস্তপফক ম চাময় স্থ্ানীয় ফা জাতীয় াভাপজক পনভচামনয গুরুত্ব অফশ্যই স্বীকায কযমফন।
ফাস্তফায়ন/পযচারনায ম চায়
৪৪.এই প্রকমল্প গুরুত্বপূণ চ পনভচাণ কাজ প্রময়াজন যনই, তাই এমত জনমগাষ্ঠীয ভূপভ ফা অফকাঠামভা গুরুতযবামফ েপতগ্রস্ত ফায
ম্ভাফনা নাই। তমফ, প্রকল্প ফাস্তফায়মনয ভময় জনগণ মথামথবামফ স্বাস্থ্য যফা সুপফধা রাব পনময় পচপিত মত াময। এই ম চাময়
তথ্য পকবামফ জনমগাষ্ঠী  অন্যান্য াংস্থ্ায কামছ প্রচায কযা মফ তায উায় যফয কযা গুরুত্বপূণ চ। এটি জরবয কযমত মফ।
াভাপজক প্রবাফ মূল্যায়ন সূচকমূ নাক্তকযণ

৪৫. াভাপজক প্রবাফ মূল্যায়ন সূচকমূ আঞ্চপরক আফায়া  জরফায়ু পযমলফা প্রকমল্পয পমর জনাংখ্যা, জনমগাষ্ঠী, এফাং
াভাপজক ম্পমকচয যেমত্র পযভামমাগ্য পযফতচন পনমদ চ কময। াভাপজক সূচকমূময তাপরকায পমযানাভ পনম্নরূ:
জনাংখ্যা তফপষ্টয
কপভউপনটি এফাং যকামযয স্বাস্থ্য ব্যফস্থ্ায প্রাপতষ্ঠাপনক কাঠামভা
যাজননপতক  াভাপজক ম্পদ
ব্যপক্ত  পযফামযয পযফতচনমূ
কপভউপনটিয ম্পদমূ
৪৬. এই প্রকমল্পয প্রবাফ (Impact) পনধ চাযমণয জন্য পনম্নপরপখত ছক ব্যফায কযা যমমত াময:
াভাপজক প্রবাফ মূল্যায়ন চরক পযকল্পনা/নীপত প্রণয়ন
(Variablis)
জনাংখ্যা তফপষ্টয
জনাংখ্যা পযফতচন
জাপতগত এফাং ফণ চপবপিক ফন্টন
স্থ্ানান্তপযত জনমগাষ্ঠী
যভৌসুপভ ফাপন্দা
কপভউপনটি  প্রাপতষ্ঠাপনক কাঠামভা
যস্বোমফী পভপত
ইন্টামযস্ট গ্রুময কাম চকরা
স্থ্ানীয় ম চাময় স্বাস্থ্য যফায আকায 
কাঠামভা
স্বাস্থ্য ইসুযয ঐপতাপক অপবজ্ঞতা
কভচাংস্থ্ান/আয় তফপষ্টয
াংখ্যারঘু যগাষ্ঠীয কভচাংস্থ্ান ভতা
স্থ্ানীয়/আঞ্চপরক/জাতীয় াংমমাগ
পল্প/ফাপণপজযক তফপচত্রয
যাজননপতক  াভাপজক ম্পদ
েভতা  কতৃচত্ব পফতযণ
যস্টকমাল্ডায নাক্তকযণ

ফাস্তফায়ন/ পযচারন

াভাপজক প্রবাফ মূল্যায়ন চরক পযকল্পনা/নীপত প্রণয়ন
(Variablis)

ফাস্তফায়ন/ পযচারন

আগ্রী  েপতগ্রস্ত জনগণ
যনতৃত্ব েভতা  তফপষ্টয
ব্যপক্ত  পযফাময পযফতচনমূ
ঝপৌঁ ক, স্বাস্থ্য, এফাং পনযািা ম্পমকচ
যাজননপতক  াভাপজক প্রপতষ্ঠামনয
প্রপত আস্থ্া
আফাপক স্থ্াপয়ত্ব
নীপত/প্রকমল্পয পফলময়
ভমনাবাফ

ভানুমলয

পযফায এফাং ফন্ধুমত্বয যনটয়াকচ
াভাপজক কল্যাণ ম্পমকচ উমেগ
কপভউপনটি (পযমা চ) ম্পদ
াংপিষ্ট জনমগাষ্ঠী ম চাময় স্বাস্থ্য
অফকাঠামভামত পযফতচন

াভাপজক প্রবাফ মূল্যায়ন প্রপক্রয়ায দমেমূ
৪৭. এআইএ প্রণয়মনয জন্য পনম্নপরপখত দমেগুমরা অনুযণ কযা যমমত াময:
১. জন ম্পৃক্ততা - ম্ভাব্য প্রবাপফত (ইপতফাচকবামফ  যনপতফাচকবামফ) কর জনগণমক ম্পৃক্ত কযমত একটি কাম চকয
গণপযকল্পনা ততযী করুন।
২. যফরাইন অফস্থ্া -- াংপিষ্ট ভানপফক পযমফ/ প্রবাপফত এরাকা  যফরাইন ফণ চনা করুন।
৩. ম্ভাফনা - ম্ভাব্য াভাপজক প্রবামফয ম্পূণ চ পযয নাক্ত করুন মা ভস্ত ম্ভাব্য েপতগ্রস্ত কমরয মঙ্গ আমরাচনা ফা
াোৎকামযয য পবপি কময সুযাা কযা মফ ।
৪. আনুভাপনক প্রবামফয পাফ - ম্ভাব্য প্রবাফগুমরা তদন্ত করুন।
৫. প্রভন - একটি প্রভন পযকল্পনা প্রণয়ন করুন।
৬. ম চমফেণ - একটি ম চমফেণ কভচসূপচ প্রণয়ন করুন।
াভাপজক প্রবাফ মূল্যায়মনয জন্য মূরনীপত
৪৮. এআইএ প্রণয়মনয জন্য পনম্নপরপখত নীপত অনুযণ কযা যমমত াময:

* পফপবন্ন জনমগাষ্ঠীমক ম্পৃক্তকযণ
ম্ভাব্য েপতগ্রস্ত যগাষ্ঠী  ব্যপক্তমদযমক পচপিত  ম্পৃক্ত করুন।
* প্রবামফয ভতা পফমিলণ
যক রাবফান আয যক েপতগ্রস্ত মফ তা সুস্পষ্টবামফ পচপিত করুন এফাং কভ প্রপতপনপধত্বীর যগাষ্ঠীগুমরায ঝপৌঁ কয য গুরুত্ব
পদন।
* মূল্যায়মনয য গুরুত্ব
যমফ ইসুয  জনগমণয উমেগ প্রকৃতই গুরুত্বপূণ চ যগুমরা পফমফচনা করুন যমফ পফলয় ভাধান কযা জ যগুমরা
পফমফচনাকরুন ।
* দ্ধপত  অনুভান নাক্ত করুন এফাং এয তাৎম চ াংজ্ঞাপয়ত করুন
এআইএ পকবামফ পযচারনা কযা ময়মছ, পক ধাযণা ব্যফায কযা ময়মছ এফাং যকান ধযমণয গুরুত্ব পচপিত কযা ময়মছ
তায পফফযণ পদন।
* প্রকল্প পযকল্পনাকাযীমদয কামছ াভাপজক প্রবাফ ম্পমকচ ভতাভত জানান
ভস্যাগুমরা পচপিত করুন মামত প্রস্তাপফত দমে ফা পফকল্পগুমরা পযফতচন কময তা ভাধান কযা যমমত াময।
* এআইএ চচ চাকাযীমদয কামজ রাগান
প্রপেণ প্রাপ্ত ভাজ পফজ্ঞানীমদয ভাধমভ ভাজ পফজ্ঞামনয দ্ধপত প্রময়াগ কযমণ মফ চািভ পর ায়া মামফ।
* ম চমফেণ  প্রভন কভচসূপচ চালু করুন
ম চমফেণ  প্রবাফ প্রভমনয ভাধ্যমভ অপনিয়তা যভাকামফরা করুন।
* উামিয উৎ পচপিত কযম্নন
েপতগ্রস্ত এরাকায জন্য প্রকাপত তফজ্ঞাপনক তথ্য, যমকন্ডাপয উাি  প্রাথপভক উাি ব্যফায করুন।
* উামিয পাঁক াংক্রান্ত পযকল্পনা
না ায়া তথ্য মূল্যায়ন করুন এফাং এপগময় মায়ায জন্য একটি যকৌর যফয করুন।
প্রকমল্পয প্রবাফ এফাং উকাপযতা
৪৯. এআইএ প্রস্ত্িপতকামর ফমচময় গুরুত্বপূণ চ অন্যতভ পফলয় মে প্রকমল্পয প্রবাফ  উকাপযতা জানা। প্রকমল্পয যনপতফাচক
প্রবাফ মত মফ ন্যযনতভ; পনমচয যটপফমর তা আমরাচনা কযা মরা:
যটপফর ০৪: প্রকমল্পয ম্ভাব্য প্রবাফ এফাং তায তাৎম চ
েপতয ধযণ
ভূপভ

প্রবামফয (Impact) ধযণ  পযপধ
প্রবামফয ভাত্রা  যাভচ
যকান যফযকাপয ভূপভ অপধগ্রন কযা ভূপভয উয প্রকমল্পয প্রবাফ নগণ্য কাযণ
মফ না
এই প্রকমল্পয অধীমন যকান ভূপভ
অপধগ্রন কযা মফ না।
স্থ্ায়ী ফাপে পযময় যনয়া
প্রকমল্পয স্তমেময কাযমণ যকান স্থ্ায়ী প্রবাফ মফ নগণ্য।
ফাপে পযময় পনমত মফ না।
দখরদাযমদয পযময় যনয়া
যকান দখরদায েপতগ্রস্ত মফ না।
প্রবাফ মফ নগণ্য।
পপআযমম ভস্ত ম্পমদ ফায পপআয েপতগ্রস্ত মফ না।
এই প্রকল্প ফাস্তফায়মনয জন্য যম যকান
অপধকায যময়মছ )
পপআয এপেময় মায়া মফ।
গাছারা
যকান গাছারা েপতগ্রস্ত মফ না।
গাছারায য প্রবাফ মফ নগণ্য।
আয়  জীপফকা
যকান আয়  জীপফকা েপতগ্রস্ত মফ আয়  জীপফকায য যকান
না।
উমেখমমাগ্য প্রবাফ েমফ না।
স্বাস্থ্য
যকান পনভচাণ কাজ গ্রণ কযা মফ না স্বামস্থ্যয য প্রকল্প প্রবাফ নগণ্য।
এফাং তাই দৄরা  ব্দ ইতযাপদ এরাকায
ভানুমলয স্বাস্থ্য পযপস্থ্পতয য প্রবাফ
যপরমফ না।

নাযী

নাযীমদয য ফে ধযমণয যকান পফরূ
প্রবাফ েমফ না। তমফ, প্রকল্প নাযী 
ফাপরকামদয জন্য স্বাস্থ্য যফা সুপফধা
উমেখমমাগ্যবামফ বৃপদ্ধ কযমফ।

উমেখমমাগ্য
ইপতফাচক
প্রবাফ
পযরপেত মফ। প্রময়াজমন ক্ষুদ্র
জাপতগত জনমগাষ্ঠীমক প্রকমল্পয মঙ্গ
ম্পৃক্ত কযা মফ।

জ. যমাগামমাগ যকৌর এফাং কভচ পযকল্পনায (পএএপ) জন্য কাঠামভা
পএএপ’য উমেশ্য
৫০. যমাগামমাগ যকৌর এফাং কভচ পযকল্পনায (পএপ) একটি পক্রয় নপথ মা স্বাস্থ্য যফায তথ্য  এ পফলময়
যফাগ্রণকাযীমদয ভতাভত মা ম চমফেণ, মূল্যায়ন, আমডট এফাং অপবমমাপজত কযা মমত াময। তাই এমত পনপিত মফ যম,
পএএপ-এয ফাস্তফায়মনয পফপবন্ন ম চাময় অপজচত ক্রভফধ চভান জ্ঞান  অপবজ্ঞতা (১) মথামথবামফ পফপবন্ন যকাপয াংস্থ্া 
অাংীদাযমদয মঙ্গ পফপনভয় কযা মফ, এফাং (২) কর প্রধান যস্টকমাল্ডাযমদয ভমধ্য যম যকামনা যমাগামমাগ াংক্রান্ত পফভ্রাপন্ত
অফান কযায পফলময় পদকপনমদ চনা প্রদান কযমফ।
(Targeted)

কাপিত জনমগাষ্ঠী এফাং পএএপ’য জন্য কামজয পযপধ

৫১. যস্টকমাল্ডায এফাং কাপিত জনমগাষ্ঠীয ভমধ্য পনম্নপরপখতমদযমক অন্তর্ভচক্ত কযা মফ:
পমরট  চট্টগ্রাভ পফবামগ স্বাস্থ্য যফা গ্রনকাযী গ্রাভাঞ্চমরয ভানুল
স্থ্ানীয় গণ্যভান্য ব্যপক্তফগ চ  অন্যান্য যস্টকমাল্ডায (মমভন, প্রথাগতবামফ মাযা তফদ্য পমমফ পফমফপচত, ধভীয় যনতা)
মাযা এরাকায ফাপন্দামদয স্বাস্থ্য যফা গ্রন কযায আচযণমক প্রবাপফত কমযন।
কামজয পযপধ
এরাকায় স্বাস্থ্য যফা পফলময় াংপিষ্ট আগ্রীমদয ম্যাপাং কযা এফাং তামদয ভূপভকা মূল্যায়ন
তথ্য পফপনভয় এফাং প্রপতপক্রয়া জানায জন্য যমাগামমামগয উমৄক্ত চযামনর নাক্তকযণ
৫২. াভাপজক মূল্যায়মনয অাং পমমফ, যমাগামমাগ-াংপশ্রষ্ট পফলয়াপদ পফমিলণ কময একটি যকৌর প্রণয়ন কযা মফ এফাং
পএএপ-যত উস্থ্ান কযা মফ।
ঝ. ফাস্তফায়ন পফন্যা এফাং পযফীেণ  মূল্যায়ন
৫৩. স্বাস্থ্য  পযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারময়য পযকল্পনা াখা এএভএপ ফাস্তফায়মনয জন্য দায়ী থাকমফ। একজন মৄগ্ম-প্রধান,
দুইজন উ-প্রধান এফাং ১৬ জন যডস্ক অপপায পনময় গঠিত াখা এএভএপ ফাস্তফায়মনয জন্য দায়ী থাকমফ। েভতা
গঠনমূরক প্রপেণ  চাপদা মূল্যায়ন ম্পন্ন কযমত মফ এফাং প্রকমল্পয প্রথভ ফছমযই প্রময়াজনীয় প্রপেণ প্রদান কযমত মফ।
পজএনএপইউ পফমল কময পকমায ফান্ধফ, যমৌন  প্রজনন স্বাস্থ্য, অপধকায যফা এফাং পরঙ্গ-পবপিক পাংতায পফলয়
পজইপবএ ইসুযগুমরায য প্রময়াজনীয় ভমনামমাগ পদমত অঙ্গীকাযফদ্ধ। নাযী ভতা যকৌমর অন্তর্ভচক্ত কাম চক্রভ ফাস্তফায়মনয
রমেয পজএনএপইউ’য কাপযগপয দেতা  ভানফ ম্পদ প্রময়াজন। এছাো, াংপিষ্ট অপধদপ্তযগুমরামত অম চাপ্ত জনফর 
ন্যযনতভ দেতায কাযমণ যজন্ডায প্রপতমফদন, যজন্ডায পনযীো, ইতযাপদ  যভৌপরক কাজ এখমনা শুরু কযমত ামযপন।
ম চমফেণ  মূল্যায়ন
৫৪. একটি পনধ চাপযত পযকল্পনায পবপিমত যবৌত, আথ চ-াভাপজক  াাংস্কৃপতক পযমফময য প্রস্তাপফত উ-প্রকমল্পয পফপবন্ন
প্রবাফ ম চমফেণ কযা মফ। স্বাস্থ্য  পযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় পযপধ, স্থ্ান, ভয়সূচী  দাপয়ত্ব ম চমফেমণয মঙ্গ ম্পৃক্ত

থাকমফ। অবযন্তযীণ ম চমফেণ ব্যফস্থ্ায ভাধ্যমভ প্রবাফ ম চমফেণ ম্পন্ন কযা মফ। অনুরূবামফ, ভধ্যফতী মূল্যায়ন এফাং চূোন্ত
মূল্যায়ন ম্পন্ন কযা মফ:
ঞ. অপবমমাগ প্রপতকায
৫৫. অপবমমাগ মে নানা ইসুয, উমেগ, ভস্যা, ফা দাপফ (ধাযণা প্রসূত ফা প্রকৃত) মা ব্যপক্ত ফা কপভউপনটি গ্রু ভাধান কযমত চায়
এফাং প্রকমল্পয োযা ভাধান কযা মফ। অপবমমাগ প্রপতকায যকৌর মে দ্রুততায ামথ অপবমমাগ  যোমবয ভাধান কযায
উায় এফাং এই দ্ধপত াভাপজক  পুনফ চান ব্যফস্থ্ানায পযমপ্রপেমত প্রকমল্পয কভচেভতায ভান উন্নত কযমত াময।
৫৬. প্রকল্প ম চাময়
প্রভন যকৌর পনধ চাযণ  ফজায় যাখায রমেয ঋণগ্রীতা/গ্রাকমদয জন্য পফশ্ব ব্যাাংমকয সুপনপদ চষ্ট
ধাযা/পনমদ চপকা যময়মছ। এই যকৌর দাতামদয জফাফপদপতা যকৌমরয পফকল্প নয়, তমফ প্রকমল্পয পনপদ চষ্ট
গুমরা ভাধান
কযা এয উমেশ্য। মপদ যকউ াংক্ষুি য়, তামর এটা আা কযা য় যম, েপতগ্রস্ত ব্যপক্তযা পফলয়টি অন্য যপাযামভ পনময় মায়ায
আমগ প্রথমভ অপবমমাগ প্রপতকায যকৌমরয যণান্ন মফ। এই প্রকমল্পয জন্য প্রপতপষ্ঠত পজআযপ (GRS) ব্যফস্থ্া প্রকল্প
ম্পপকচত অপবমমাগ প্রপতকামযয যেমত্র কাম চকয মফ ফমর আা কযা মে। কর েপতগ্রস্ত ব্যপক্ত পজআযপ-(GRS) এ পূণ চ 
পফনামূমল্য সুপফধা গ্রমনয জন্য আমত াযমফ।
৫৭. ফাাংরামদ যকায তমথ্যয অফাধ প্রফা  তথ্য রামব জনগমণয অপধকাময পফশ্বা কময। তথ্য অপধকায আইন, ২০০৯ া
য়ায য ২০০৯ ামরয ৬ এপপ্রর যথমক তা কাম চকয ময়মছ। তথ্য অপধকায এই ভমভচ পনপিত কযমফ যম, কর যকাপয,
স্বায়িাপত  াংপফপধফদ্ধ াংস্থ্া এফাং যকায ফা পফমদী অমথ চ পযচাপরত যফযকাযী াংস্থ্ায় স্বেতা  জফাফপদপতা বৃপদ্ধ
ামফ, দুনীপত হ্রা ামফ এফাং সুান প্রপতপষ্ঠত মফ। যকায একটি ময়ফ যাট চার
(http://www.grs.gov.bd/home/index_english) কমযমছ যমখামন
াংক্ষুি ব্যপক্তযা অপবমমাগ য এফাং
প্রপতকাযমূরক ব্যফস্থ্া চাইমত াযমফ। স্বাস্থ্য  পযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়  কর ভন্ত্রণারয় অপধকতয জফাফপদপতা  স্বেতা
পনপিত কযায জন্য ভন্ত্রণারময় পজআযএ যকৌর গ্রন কমযমছ। প্রকল্প এরাকায যমখামন যকান উজাপতয যরাকজন ফফা
কময না যখামন প্রকল্প পবপিক পজআযএ থাকমফ না। মূরধাযায যকাপয স্বাস্থ্য যফা পমমফ, এটি পফদ্যভান যকাপয
পজআযএ ব্যফস্থ্া ব্যফায কযমফ। যমফ এরাকায় উমেখমমাগ্য াংখ্যক উজাপত যরাকজন ফফাযত যময়মছ যখামন একটি
পৃথক পজআযএ ব্যফস্থ্া গমে যতারা  কাম চকযী কযা মফ (পফস্তাপযত জানায জন্য এপটিপপ যদখুন)। এছাো, উজাপত 
অন্যান্য দুস্থ্ যরাকজমনয স্ববাফ  াভাপজক ভমনাবামফয কাযমণ তামদয অপধকাাংই এইচআযএইচ এয বময় যকামনা অন্যাময়য
পফরুমদ্ধ অপবমমাগ কযমত ছন্দ কময না। অন্যপদমক, স্বাস্থ্য অপধদপ্তমযয এফাং পযফায কল্যাণ কভীমদয কামছ এই ধযমণয
অপবমমাগ সুযাা কযায যকান কাম চকয ব্যফস্থ্া যনই। তাই স্বাস্থ্য অপধদপ্তমযয এফাং পযফায কল্যাণ অপধদপ্তমযয প্রময়াজন মে
এইচআযএইচ এয অন্যায় প্রপতত কযায জন্য অবযন্তযীন যকৌর গমে যতারা এফাং একটি কাম চকয পজআযএ প্রপতষ্ঠা কযা। এই
কভচসূপচ যথমক স্বাস্থ্য  পযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারময় াংমফদনীরতা গমে যতারা প্রময়াজন। পডএরআই ১ ফাস্তফায়মনয পমর এফ
কাম চক্রভ ত্বযাপিত মফ।
৫৮. জনমগাষ্ঠী  ব্যপক্তযা মপদ ভমন কময যম, তাযা পফশ্ব ব্যাাংমকয ায়তাপুষ্ট প্রকমল্পয কাযমণ েপতগ্রস্ত ময়মছ তামর তাযা
পফদ্যভান প্রকল্প ম চাময় অপবমমাগ প্রপতকায যকৌর ফা অপবমমাগ প্রপতকায যফা (পজআযএ) রামবয জন্য অপবমমাগ জানামত
ামযন। পজআযএ পনপিত কময যম, প্রকল্প াংপিষ্ট উমেমগয সুযাা কযায জন্য প্রাপ্ত অপবমমাগ অপফরমম্ব ম চামরাচনা কযা
ময়মছ। পনযমেতা  স্বেতা পনপিত কযায জন্য, পজআযপ ম চাময় অপবমমামগয উয শুনাপন জনাধাযমণয জন্য উন্ুক্ত
থাকমফ। পজআযপ অপবমমামগয এফাং যগুমরায ভাধামনয পফফযণ এফাং ােয গ্রমণয পফস্তাপযত পফফযণ, ভাধামনয প্রপক্রয়া
ভামনয প্রপক্রয়া একটি যযপজস্টাময পরপফদ্ধ কযমফ।
৫৯. প্রকমল্প েপতগ্রস্ত জনমগাষ্ঠী  ব্যপক্তযা পফশ্বব্যাাংমকয স্বাধীন পযদচন প্যামনমরয কামছ তামদয অপবমমাগ জভা পদমত
ামযন। পফশ্ব ব্যাাংমকয নীপত  কাম চদ্ধপত প্রপতারন না কযায কাযমণ েপত ঘমটমছ, ফা ঘটমত াময পকনা প্যামনর তা পনধ চাযণ
কযমফ। উমেমগয পফলয়গুমরা পফশ্বব্যাাংমকয যাপয নজময আনায এফাং ব্যাঙ্ক ব্যফস্থ্ানা জফাফ ২ যদয়ায সুমমাগ প্রদামনয য যম
যকান ভয় অপবমমাগ জভা যদয়া যমমত াময।

ট. ফামজট
৬০. াভাপজক সুযো নীপত যভমন চরায জন্য ম চাপ্ত আপথ চক ম্পমদয প্রময়াজন মফ। স্বাস্থ্য  পযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়
এএভএপ ফাস্তফায়মনয জন্য সুপনপদ চষ্ট ফামজমটয পফধান কযমফ। ফামজট ফাস্তফায়ন ম চাময় প্রকমল্পয প্রময়াজনীয়তায উয পবপি
কময ফামজট াংমাধন কযা যমমত াময। পনফ চাী াংস্থ্ামক েভতা প্রপেণ পনমত এফাং যইামথ তথ্য প্রফাময ধাযা উরপি
কযামনায রমেয প্রকমল্পয সুপফধামবাগীমদয জন্য প্রপেমণয ব্যফস্থ্া কযমত মফ। ফামজমট প্রকল্প ব্যময়য ভমধ্য একটি ভপিত অাং
পমমফ এয সুযাা কযমত মফ। ফামজমটয একটি পফমল অধ্যাময় প্রকল্প ফাস্তফায়ন াংপিষ্ট অন্যান্য পফলয় যমভন প্রকমল্পয তথ্য
প্রকা, জনাধাযমণয মঙ্গ যাভচ এফাং যপাকা গ্রুময আমরাচনা, ভীো, প্রপেণ এফাং ম চমফেণ  মূল্যায়ন ব্যয় অন্তর্ভচক্ত
কযা মফ। ফাস্তফায়নকামর পফমফচনা কযা যমমত াময এভন যম যকান অপতপযক্ত প্রবামফয জন্য পযফতচমনয উয পবপি কময এই
প্রাক্করন াংমাপধত মত াময। তাই, ফামজট প্রকল্প ফাস্তফায়নকামর ব্যয় প্রাক্করমনয জন্য একটি গপতীর প্রপক্রয়া পমমফ
অব্যাত থাকমফ।
ঠ. এএভএপ তথ্য প্রকা
৬১. স্বাস্থ্য  পযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় ফাাংরামদম জনাধাযমণয জন্য এএভএপ এয একটি াযাংমেময ফাাংরা অনুফাদ
প্রকা কযমফ, এফাং পফশ্ব ব্যাাংকমক তামদয কাপি অপপ তথ্য যকমন্দ্র  তামদয ইনমপাম এটি প্রকা কযায অনুমভাদন যদমফ।
স্বাস্থ্য  পযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় পনপিত কযমফ যম, অন্যপদত নপথয কপ তামদয দয দপ্তয  যজরা অপপ, প্রকল্প যজরায়
াংপিষ্ট যকাযী অপপ, এফাং াধাযণ জনগমণয জন্য প্রমফমমাগ্য অন্যান্য স্থ্ামন ায়া মামফ। প্রকা য়ায য, স্বাস্থ্য 
পযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় দুটি জাতীয় াংফাদমত্রয (ফাাংরা  ইাংমযপজ) ভাধ্যমভ ইএভএপ ম্পমকচ এফাং এটিয পফলময়
ম চামরাচনা  ভন্তব্য কযায জন্য যকাথায় ায়া যমমত াময তা অফপত কযমফ।
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পফশ্ব ব্যাাংমকয কমচামযট অপবমমাগ প্রপতকায যফা (পজআযএ) পফবামগ অপবমমাগ জামনামনায তথ্য যমত,
http://www.worldbank.org/GRS.
পফশ্ব ব্যাাংমকয ইন্পমকন প্যামনমর অপবমমাগ জামনামনায তথ্য যমত, http://www.worldbank.org/GRS.

