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েমন্বয়কারী
মশখ মমাোঃ িজব আলী
পরিিংখ্যান কমিকিিা (িলরি োরয়দে)
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র্নব িাহী োরেংবেপ
মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাবগর েবে স্বাস্থ্য সেবা র্বভাগ কর্তিক েিার্দি বার্ষ িক কমিেিাদন চুর্ক্ত অনু ায়ী স্বাস্থ্য সেবা র্বভাগ, স্বাস্থ্য অর্িদপ্তর, দপ্তর
ও েংস্থ্ােমূবহর কা িাবর্ল, প্রর্িবছবরর েিার্দি কা িক্রম, ভর্বষ্যৎ কমিপর্রকল্পনা ইিযার্দ িনগণবক অবর্হিকরবণর র্নর্মত্ত প্রর্িবছর বার্ষ িক
প্রর্িববদন প্রকাে করা হয়। এর িারাবার্হকিায় ২০১৭-২০১৮ অর্ ি-বছবর েিার্দি কা িাবর্ল, ২০১৮-২০১৯ অর্ ি-বছবরর কমিপর্রকল্পনা
েকলবক অবর্হিকরবণর িন্য এ প্রর্িববদন প্রকাে করা হবলা। প্রর্িববদন সর্বক র্বগি অর্ ি-বছবর েিার্দি কা িাবর্ল এবং লেয অিিবন এ
র্বভাগ কিটুকু েিল হবয়বছ সে েিবকি িারণা পাওয়া াবব। প্রর্িববদবন েকল র্বষবয় পূব িবিী বছবরর কমিপর্রকল্পনার র্ভর্ত্তবি েিার্দি
কাবির র্ববরণ তুবল িরা হবয়বছ :
• ১০টি মজলা িেি হািপািালদক ১০০ শয্যা হদি ২৫০ শয্যায় উন্নীিকিণ; ন্যাশনাল ইনরেটিউট অব রকডনী রডরজদজি এন্ড ইউদিালরজ
হািপািালদক ১৫০ শয্যা হদি ২০০ শয্যায় উন্নীিকিণ; ৩৫০ শয্যা রবরশষ্ট ন্যাশনাল ইনরেটিউট অব রনউদিা িাদয়দেি হািপািাদল
অরিরিক্ত ১০০ শয্যা েংব ািন; জািীয় নাক, কান, গলা ইনরেটিউট হািপািাদল ২০ শয্যা বৃরি কদি ১২০ শয্যায় উন্নীিকিণ এবং ৭৩টি
উপদজলা স্বাস্থ্য কমদেক্সদক ৩১ শয্যা হদি ৫০ শয্যায় উন্নীি কিা হদয়দে। এোড়া মেদশি মমরডদকল কদলজ হািপািাল, মজলা হািপািাল
ও উপদজলা স্বাস্থ্য কমদেদক্স ৯৮টি অযাম্বদু লে রবিিণ কিা হদয়দে।
• এছাড়া আন্তিিার্িক মাবনর র্ববের বৃহত্তম ৫০০ েয্যা র্বর্েষ্ট বান ি ও প্লার্িক োিিার্র প্রর্িষ্ঠান “সেখ হার্েনা বান ি এন্ড প্লার্িক োিিার্র
ইনর্িটিউট” এর কাি েমার্প্তর পবর্। র্েঘ্রই প্রর্িষ্ঠানটি উববািন ও িালু করা হবব।

গি অর্ ি-বছবর র্বর্েএে স্বাস্থ্য কযাডাবরর েহকারী অধ্যাপক পবদ ৫৪৩ িন, অধ্যাপক পবদ ১৪৭ িন কমিকিিাবক পবদান্নর্ি প্রদান করা
হবয়বছ। েহকারী পর্রিালক, উপপর্রিালক ও পর্রিালক পবদ ২৬৮ িন কমিকিিাবক পবদান্নর্ি প্রদান করা হবয়বছ। এছাড়া র্বর্ভন্ন
র্বষয়র্ভর্ত্তক পবদ র্ের্নয়র কনোলবটন্ট র্হবেবব ৩২৭ িন কমিকিিাবক পবদান্নর্ি প্রদান এবং ৩৫ িম র্বর্েএে এর মাধ্যবম স্বাস্থ্য
কযাডাবরর েহকারী োিিন ও েহকারী সডন্টাল োিিন পবদ ৪৪০ িনবক র্নবয়াগ প্রদান করা হবয়বছ।
•

রবদশষ রবরিএি পিীক্ষাি মাধ্যদম রবরিএি (স্বাস্থ্য) কযাডাদিি ১০,০০০ জন রিরকৎিক (৯,৫০০ জন িহকািী িাজিন/দমরডদকল অরফিাি
এবং ৫০০ জন িহকািী মডন্টাল িাজিন) রনদয়াগ প্রোদনি প্রিাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি িানুগ্রহ অনুদমােন লাভ কদিদে। দুই পদব ি এ রনদয়াগ
িম্পন্ন কিাি রিিান্ত গৃহীি হয়। প্রথম পদব ি ৫,০০০ জন রিরকৎিক রনদয়াদগি জন্য ইদিামদধ্য িিকারি কমিকরমশন মথদক রনদয়াগ রবজ্ঞরপ্ত
জারি কিা হদয়দে।

•

রািস্বখাবি ১,৪৯৪ টি কযাডার, ৩,৫৯২ টি নন কযাডার পদেহ সমাট ৫০৮৬টি পদ সৃিন করা হবয়বছ।

•

পাবরলক প্রাইদভট পাট িনািরশপ (রপরপরপ) এি আওিায় ৯০টি মহদমাডায়ালাইরিি মমরশন স্থ্াপন, ন্যাশনাল ইনরেটিউট অব রকডরন
রডরজদজি এন্ড ইউদিালরজ হািপিাদল অবরশষ্ট ৪৫টি মহদমাডায়ালাইরিি মমরশন স্থ্াপন কিা হদয়দে।

•

ইদবালা ভাইিাি এবং িংক্রমণ প্ররিদিাদধ র্নম্নর্লর্খি কার্ িকি পেদক্ষপ গ্রহণ কিা হদয়দে :
✓ িরিব, স্বাস্থ্য সেবা র্বভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবাি কল্যাণ মন্ত্রণালদয়ি মনতৃদে একটি মরনটরিং করমটি গঠন কিা;
✓ কুরমিদটালা মজনাদিল হািপািাদল ২০ েয্যার একটি আলাো ওয়াড ি িংিক্ষণ কিা;
✓ রবরভন্ন মেশ হদি আগি আক্রান্ত র্াত্রীদেি রবমানবন্দদি স্বাস্থ্য পিীক্ষাি ব্যবস্থ্া কিা, রিরভল অযারভদয়শন ও স্বাস্থ্য অরধেপ্তি কতৃিক এ
রবষদয় িমরিি ব্যবস্থ্া গ্রহণ কিা;
✓ রবমানবন্দদি ব্যরক্তগি সুিক্ষা িিঞ্জাম (Personal Protection Equipment) ও িাব িক্ষরণক অযাম্বুদলদেি ব্যবস্থ্া
কিা এবং
✓ িকল স্থ্লবন্দি, িমুদ্রবন্দি ও আন্তজিারিক রবমানবন্দদি িংরিষ্ট প্ররিরনরধদেি রনদয় আলাোভাদব মমরডদকল টিম গঠন কিা ইিযারে।
মেদশ মাি ি ভাইিাদিি িংক্রমন প্ররিদিাদধ রনম্নরলরখি িিকিিামূলক/প্ররিদিাধমূলক ব্যবস্থ্া মনয়া হদয়দে :
✓ মর্মন :মাি ি-কদিানা ভাইিাদিি প্রাদুভিাব ও প্ররিকাি িম্পদকি গণিদিিনিামূলক িথ্য রপ্রন্ট ও ইদলকট্ররনক রমরডয়ায় প্রিাদিি জন্য
িথ্য মন্ত্রণালয়দক অনুদিাধ কিা;
✓ এ িংক্রান্ত একটি রলফদলট তিরি কদি মন্ত্রণালদয় মপ্রিণ কিাি জন্য পরিিালক, IEDCR (আইইরডরিআি)-মক অনুদিাধ কিা;
✓ রবরভন্ন বন্দি র্দবয় প্রদবশ-মুদখই উট পিীক্ষাি ব্যবস্থ্া গ্রহদণি জন্য মৎস্য ও প্রারণিম্পে মন্ত্রণালয়দক অনুদিাধ কিা;
✓ মিৌরে আিব মথদক প্রিযাগি র্াত্রীদেি রবমাদনি মদধ্য মাি ি-কদিানা ভাইিাি িংক্রমণিংক্রান্ত স্বাস্থ্য িথ্য কাড ি রবরল কিা ইিযারে।

•

•

দেম িািীয় েংেবদ ২০১৮ োবলর প্রর্ম অর্িববেবন মহামান্য রাষ্ট্রপর্ি কর্তিক প্রবদয় ভাষবণ অন্তর্ভির্ক্তর িন্য স্বাস্থ্য ও পর্রবার কল্যাণ
মন্ত্রণালয় সর্বক গি ২১.১২.২০১৭ িার্রবখ হালনাগাদ প্রর্িববদন এবং ভাষবণর েংর্েপ্তরূপ মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাবগ সপ্ররণ করা হবয়বছ।

•

েরকার্র প্রর্িষ্ঠানেমূবহর দেিা এবং দায়বদ্ধিা বৃর্দ্ধর লবেয কমিেিাদন ব্যবস্থ্াপনা পদ্ধর্ি েংক্রান্ত লেযমাত্রা বাস্তবায়বনর লবেয গি
০৬ জুলাই ২০১৭ িার্রবখ মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর পবে মর্ন্ত্রপর্রষদ ের্িব এবং মাননীয় স্বাস্থ্য ও পর্রবার কল্যাণ মন্ত্রীর পবে ের্িব, স্বাস্থ্য
সেবা র্বভাগ ২০১৭-২০১৮ অর্ ি-বছবরর িন্য বার্ষ িক কমিেিাদন চুর্ক্ত (APA) স্বাের কবরন। মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাবগর র্নবদ িেনা মবি
স্বাের্রি APA মন্ত্রণালবয়র ওবয়বোইবট প্রকাে করা হবয়বছ এবং বার্ষ িক কমিেিাদন চুর্ক্ত বাস্তবায়ন পর্রবীেণ ও েমন্বয়োিবনর
িন্য প্রবয়ািনীয় েংখ্যক কর্মটি গঠন করা হবয়বছ।

•

িািীয় শুদ্ধািার সকৌেল বাস্তবায়বনর লবেয স্বাস্থ্য সেবা র্বভাগ, স্বাস্থ্য ও পর্রবার কল্যাণ মন্ত্রণালবয়র কমিপর্রকল্পনা ননর্িকিা কর্মটি
কর্তিক গি ২১.০৬.২০১৭ িার্রবখ অনুবমার্দি হয়। অনুবমার্দি কমিপর্রকল্পনাটি ইবিামবধ্য মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাবগ সপ্ররণ করা হয় এবং
ওবয়বোইবট শুদ্ধািার কন িাবর প্রকাে করা হয়। এছাড়া িািীয় শুদ্ধািার সকৌেবলর র্বষয়টি মন্ত্রণালবয়র আওিািীন দপ্তর/েংস্থ্ার প্রর্েেণ
মর্ডউবল অন্তর্ভির্ক্তর র্নবদ িেনা প্রদান করা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্যখাবি সুোেবনর িযাবলঞ্জ ও উত্তরবণর র্বষবয় র্বস্তার্রি সেত্র র্ির্িি কবর
কমিবকৌেল র্নি িারণ করা হয় এবং সে আবলাবক কা িক্রম িলমান আবছ। িথ্য অর্িকার আইন, ২০০৯-এর র্বিান অনু ায়ী মন্ত্রণালবয়র
ওবয়বোইবট ‘িথ্য অর্িকার’ র্বষয়ক পৃর্ক সমনুয সৃিন করা হবয়বছ।

•

২০১৭-২০১৮ অর্ ি-বছবর স্বাস্থ্য সেবার মাবনান্নয়বন মর্নটর্রং কা িক্রবমর উপর গুরুে প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্াপনার কাি ব্যাপক এবং
মর্নটর্রং এর সেত্র বহুমার্ত্রক হবলও স্বাস্থ্যবেবা প্রর্িষ্ঠান পর্রদেিন, সটর্লবিাবন পর্রবীেণ, ওবয়বোইবট নাগর্রবকর অর্ভব াগ
প িাবলািনা ও গণমাধ্যবম প্রকার্েি েংবাদ/মিামি প িাবলািনা কবর র্বর্বি ব্যবস্থ্া গ্রহণ করা হয়। র্ির্কৎেকবদর উপর্স্থ্র্িেহ স্বাস্থ্য
সেবা প্রর্িষ্ঠাবনর োর্ব িক মাবনান্নয়বনর লবেয গি ২৩.০১.২০১৮ িার্রবখ অর্ির্রক্ত ের্িব (প্রোেন)-সক েভাপর্ি কবর ১৫ েদস্য র্বর্েষ্ট
মর্নটর্রং সেল গঠন করা হবয়বছ। সেবলর েদস্যগণ কর্তিক সদবের সিলায়/উপবিলায় মাঠ প িাবয় আকর্িক পর্রদেিন সেবষ স্বাস্থ্য সেবা
দাবনর প্রর্িবন্ধকিােমূহ র্ির্িি কবর উবেখব াগ্য সুপার্রে প্রদান কবর র্াবক। স্বাস্থ্য সেবার মাবনান্নয়ন, র্ির্কৎেকবদর উপর্স্থ্র্ি
র্নর্িিকরণ, র্নয়র্মি পর্রদেিন ও পর্রদেিবনর আবলাবক কা িকর ব্যবস্থ্া গ্রহবণর র্বষবয় িারাবার্হক েভা অনুষ্ঠাবনর কা িক্রম িলমান
আবছ।

•

গি ০৮.০৪.২০১৮ িার্রবখ োরাবদবে স্বাস্থ্য সেবা প্রর্িষ্ঠাবন ইবলকট্রর্নক হার্িরা র্নর্িিকরবণর িন্য ১ মাবের মবধ্য েকল বাবয়াবমর্ট্রক
সমর্েন েিল ও কা িকরকরবণর র্নবদ িেনা প্রদান করা হয়। উবেখ্য, োরাবদবে র্বর্ভন্ন হােপািালেহ স্বাস্থ্য সেবা সকবে স্থ্ার্পি
বাবয়াবমর্ট্রক সমর্েন র্া র্ভাবব ব্যবহৃি না হওয়ায় এই র্নবদ িেনা প্রদান করা হয়। গি ২৩.০৫.২০১৮ িার্রবখ মাননীয় প্রর্িমন্ত্রীর
েভাপর্িবে সদবের হােপািালেমূবহর োর্ব িক স্বাস্থ্য সেবার মাবনান্নয়বনর লবেয অনুর্ষ্ঠি েভায় িনগবণর িন্য গুণগি, মানেিন্ন

•

স্বাস্থ্যবেবা র্নর্িিকরবণ হােপািালগুবলাবি োন্ধযকালীন রাউন্ড সেবা প্রদান, স্বাস্থ্য সেবা র্ববকেীকরণ ও সবেরকার্র হােপািাবল োশ্রয়ী
মূবল্য সেবা প্রদাবনর র্বষবয় র্বর্ভন্ন র্েদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
স্বাস্থ্য ও পর্রবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সর্বক ৪৬টি উদ্ভাবনী িারণা র্নবয় ইবনাবভেন কমিপর্রকল্পনা অনুবমার্দি ও িার্র করা হয়। মর্ন্ত্রপর্রষদ
র্বভাবগর র্নবদ িেনা সমািাববক স্বাস্থ্য সেবা র্বভাগ, স্বাস্থ্য ও পর্রবার কল্যাণ মন্ত্রণালবয়র সেবাদান প্রর্ক্রয়া এবং কাবির অভযন্তরীণ প্রর্ক্রয়া
গুণগি পর্রবিিন আনয়বনর র্বষয় র্বববিনা কবর এই কমিপর্রকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সিলা ও উপবিলা প িাবয় কমিরি কমিকিিা কর্তিক
গৃহীি উদ্ভাবনী উবযাগ প িাবলািনার িন্য মন্ত্রণালবয় কবয়ক দিা েভা অনুর্ষ্ঠি হয়। র্িি ইবনাবভেন অর্িোর কর্তিক প্রর্িমাবে
র্নয়র্মিভাবব ইবনাবভেন টিবমর েভা এবং নাগর্রক সেবাদান প্রর্ক্রয়ায় দ্রুি ও েহিীকরবণর লবেয সৃিনেীল উবযাগ গ্রহণেহ মাঠ
প িাবয়র ইবনাবভটর/ ইবনাবভেন অর্িোরবদরবক র্নবয় েভা আবয়ািন করা হয়।

•

মজলা প্রশািক িদম্মলন ২০১৭ -এ গৃহীি স্বাস্থ্য সেবা র্বভাগ েির্কিি স্বল্পবময়ার্দ ০৫টি, মধ্যবময়ার্দ ০৪টি এবং দীর্ িবময়ার্দ ০৬টি
েব িবমাট ১৫টি র্েদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হবয়বছ। এছাড়া মজলা প্রশািক িদম্মলন ২০১৭ উপলবেয মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর েবে সিলা প্রোেক
ও র্বভাগীয় কর্মেনারগবণর মুক্ত আবলািনাকাবল গৃহীি ০৩টি র্েদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হবয়বছ।

•

গি ০২ জুলাই ২০১৭ িার্রবখ অনুর্ষ্ঠি েভায় মাননীয় প্রিানমন্ত্রী ের্িববদর উবেবে র্নবদ িেনামূলক বক্তব্য প্রদান কবরন। সে আবলাবক ০৩
জুলাই ২০১৭ িার্রবখ এ র্বভাবগর ের্িব িনাব সমাোঃ র্েরাজুল হক খাবনর েভাপর্িবে একটি িবলা-আপ েভা অনুর্ষ্ঠি হয়। মাননীয়
প্রর্িমন্ত্রী উক্ত েভায় প্রিান অর্ির্র্ র্হবেবব উপর্স্থ্ি র্ছবলন। েভায় স্বাস্থ্য সেবা র্বভাবগর েংর্িষ্ট েকলবক মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর ২৬টি
র্নবদ িেনা প্রর্িপালবনর িন্য িৎপর হওয়ার অনুবরাি িানাবনা হয়। এছাড়া র্বগি ০৪.০৩.২০১৮ িার্রবখ অনুর্ষ্ঠি ের্িব েভার
র্েদ্ধান্তেমূবহর বাস্তবায়ন কা িক্রম িলমান আবছ।

অথ ি-বেদি িম্পারেি উদেখদর্াগ্য আইন, রবরধ ও নীরি প্রণয়ন :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

২৮ িানুয়ার্র ২০১৮ িার্রবখ “মানববদবহ অে-প্রিযে েংব ািন (েংবোিন) আইন, ২০১৮” এর সগবিট িার্র হবয়বছ;
২৪ মাি ি ২০১৮ িার্রবখ “স্বাস্থ্য র্বভাগীয় নন-সমর্ডবকল (কমিকিিা-কমিিারী) র্নবয়াগ র্বর্িমালা, ২০১৮” এর সগবিট িার্র হবয়বছ;
The Vaccination Act, 1880 এবং The Epidemic Diseases Act, 1897 একীভূি কবর পূণ িােরূবপ
বাংলা ভাষায় হালনাগাদ আইন প্রণয়বনর কা িক্রম িলমান আবছ;
‘‘The Lunacy Act, 1912 (Act IV of 1912)’ রর্হিক্রবম ‘মানর্েক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৮’ গি ৩ িানুয়ার্র ২০১৮
িার্রবখ মর্ন্ত্রেভায় অনুবমাদন লাভ কবর । পরবিী কা িক্রম িলমান রবয়বছ;
The Drugs Act, 1940 এবং The Drug (Control) Ordinance, 1982 বাংলায় অনুবাদ কবর “ঔষি আইন,
২০১৭” এর (েংবোর্িি খেড়া) পুনরায় বাংলায় প্রর্মিকরবণর লবেয “ঔষি আইন, ২০১৮” িনপ্রোেন মন্ত্রণালবয় সপ্ররণ করা হবয়বছ।;
The Public Health (Emergency Provisions) Ordinance, 1944 রর্হিক্রবম পূণ িােরূবপ বাংলা ভাষায়
হালনাগাদ আইন প্রণয়বনর কা িক্রম িলমান আবছ;
The Eye Surgery (Restriction) Ordinance, 1960 আইনটি পরীো ও প িাবলািনাপূব িক বাংলা ভাষায়
প্রণয়বনর কা িক্রম িলমান রবয়বছ;
“িংক্রামক মিাগ প্ররিদিাধ, রনয়ন্ত্রণ ও রনমূ িল আইন, ২০১৮” এি খিড়া মলরজিদলটিভ ও িংিে রবষয়ক রবভাগ কতৃিক মভটিং মশদষ এ
মন্ত্রণালদয় মপ্রিণ করা হবয়বছ। পিবিী কার্ িক্রম িলমান আবছ। ।
The Medical Practice Private Clinics and Laboratories (Regulation) (Amendment)
Ordinance, 1982 (১৯৮৪ োবল েংবোর্িি) রর্হিক্রবম বাংলা ভাষায় “র্ির্কৎো সেবা আইন” প্রণয়বনর লবেয খেড়া প্রস্তুি
করা হবয়বছ। খেড়া চূড়ান্তকরবণর লবেয েীঘ্রই আন্তোঃমন্ত্রণালয় েভা আহবান করা হবব;
‘The Bangladesh Red Crescent Society Order (P.O No. 26 of 1973) রর্হিক্রবম “বাংলাবদে
সরড র্ক্রবেন্ট সোোইটি আইন, ২০১৮” এর খেড়া চূড়ান্তকরবণর কা িক্রম িলমান আবছ। ইবিামবধ্য আন্তোঃমন্ত্রণালয় েভা অনুর্ষ্ঠি হবয়বছ।
“আন্তজিারিক উেিাময় গদবষণা মকন্দ্র বাংলাদেশ আইন, ২০১৭” এি খিড়া পুনিায় মভটিংদয়ি জন্য গি ১৭ মম ২০১৮ িারিদখ আইন,
রবিাি ও িংিে রবষয়ক মন্ত্রণালদয় মপ্রিণ কিা হদয়দে;

সূর্িপত্র
প্রর্ম অধ্যায়
ক্রর্মক
র্বষয়
নং
১
স্বাস্থ্য সেবা র্বভাবগর পর্রর্ির্ি
২
কমিপর্রর্ি, োংগঠর্নক কাঠাবমা, িনবল
৩
স্বাস্থ্য সেবা র্বভাবগর কমিবন্টন ও েিার্দি উবেখব াগ্য কা িাবর্ল
৩.১
প্রোেন অনুর্বভাগ
৩.২
িনস্বাস্থ্য ও র্বেস্বাস্থ্য অনুর্বভাগ
৩.৩ আর্র্ িক ব্যবস্থ্াপনা ও অর্ডট অনুর্বভাগ
৩.৪
ঔষি প্রোেন ও আইন অনুর্বভাগ
৩.৫
বাবিট অনুর্বভাগ
৩.৬ হােপািাল অনুর্বভাগ
৩.৭
নার্ে িং ও র্মডওয়াইিার্র অনুর্বভাগ
৩.৮ উন্নয়ন অনুর্বভাগ
৩.৯
পর্রকল্পনা অনুর্বভাগ
৩.১০ অটিিম সেল
র্বিীয় অধ্যায়
৪
অর্িদপ্তর/েংস্থ্ােমূহ
৪.১
স্বাস্থ্য অর্িদপ্তর
৪.২
ঔষি প্রোেন অর্িদপ্তর
৪.৩
স্বাস্থ্য প্রবকৌেল অর্িদপ্তর
৪.৪
নার্ে িং ও র্মডওয়াইিার্র অর্িদপ্তর
৪.৫
স্বাস্থ্য অর্ িনীর্ি ইউর্নট
৪.৬
র্নর্মউ অযান্ড টির্ে
ি
৪.৭
ট্রান্সবপাট ি এন্ড ইকুইপবমন্ট সমইনবটন্যান্স অগানাইবিেন
র্তিীয় অধ্যায়
৫
উন্নয়নমূলক প্রর্িষ্ঠান
৫.১
এবেনর্েয়াল ড্রাগ সকািানী

পৃষ্ঠা নং
৫
৫-১০
১১-২৪
২৫-২৯
৩০-৩৮
৩৯-৪১
৪২-৪৩
৪৪-৪৭
৪৮-৪৯
৫০-৫৫
৫৬-৫৯
৬০-৬৪
৬৫
৬৬-৯৮
৯৯-১০৫
১০৬-১১৯
১২০-১২৭
১২৮-১৩১
১৩২-১৩৪
১৩৫-১৩৭

১৩৮-১৪১

স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের পবরবিবি
সকল বয়সী মানুষের জন্য ২০৩০ সাষলর মষে সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিনিতকরণ-টেকসই উন্নয়ষির এই অভীষ্ঠষক সামষি টরষেই
স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ মন্ত্রণালষয়র স্বাস্থ্য টসবা নবভাগ নিরলসভাষব কাষজ কষর যাষে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাষেষের সাংনবধাষির
অনুষেে ১৫(ক) এবাং ১৮(১) অনুসাষর নিনকৎসাসহ জিগষণর পুনি উন্নয়ি ও জিস্বাষস্থ্যর উন্ননতসাধি রাষের অন্যতম োনয়ত্ব। নবশ্ব
স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার প্রাথনমক স্বাস্থ্য সাংক্রান্ত আলমা-আতা টোেণা, জানতসাংষের সব বজিীি মািবানধকার টোেণা, আন্তজবানতক,
অথ বনিনতক, সামানজক ও সাাংস্কৃনতক অনধকার সষেলি, নেশু অনধকার সিে, িারীর প্রনত সব ধরষির ববেম্য দূরীকরণ সাংক্রান্ত
কিষভিেি- এসব আন্তজবানতক টোেণার স্বাক্ষরোতা টেে নহসাষব বাাংলাষেে স্বাস্থ্য টসবা উন্নয়ষি প্রনতজ্ঞাবদ্ধ। এছাড়া ২০৩০
সাষলর মষে টেকসই উন্নয়ি অভীষষ্ঠ টপ ৌঁছাষত বাাংলাষেে অগ্রণী ভূনমকা পালি করষছ। টেষে ব্যয়সাশ্রয়ী, আধুনিক, কায বকর এবাং
টেকসই মািসম্পন্ন স্বাস্থ্য টসবা প্রোষির জন্য এ মন্ত্রণালয় টথষক নিনকৎসক ও নিনকৎসা অবকাঠাষমার পাোপানে যুগপৎ নিরাপে
ঔেধ ব্যবস্থ্াপিা প্রনতষ্ঠার কমবযজ্ঞ পনরিানলত হষে।
স্বাস্থ্য বতবমাি সরকাষরর নবষেে অগ্রানধকারপ্রাপ্ত োত । বাাংলাষেে নবগত কষয়ক বছষর স্বাস্থ্য োষত টবে সফলতা লাভ কষরষছ।
নবষেে কষর অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী নেশুমৃত্যয হ্রাস, সম্প্রসানরত টিকাোি কমবসূনির নবস্তার, মাতৃমৃত্যয হ্রাস, সাংক্রামক ব্যানধ নিয়ন্ত্রণ ও
নিম্নমুেী মৃত্যয প্রবণতা, মানুষের গড় আয়ু বৃনদ্ধ, পনরবার পনরকল্পিা সামগ্রীর নিরবনেন্ন সরবরাহ ও জিসাংখ্যা বৃনদ্ধর হার ১.৩৭-এ
আিয়ি, অপুনি নিয়ন্ত্রষণর লষক্ষয টেেব্যাপী নভোনমি এ ও ফনলক এনসড নবতরণ - এ সবই বাাংলাষেষের স্বাস্হহয ব্যবস্থ্াপিার
সফলতার নিত্র।
সফলতার পাোপানে এেিও স্বাস্থ্য োষত রষয়ষছ নবনবধ ও বহুমানত্রক িযাষলঞ্জ। িারীর অকাল প্রজিি, প্রসব ও প্রসষবাত্তর জটিলতা,
অঞ্চলষভষে নেশু মৃত্যযর হার হ্রাসকরষণ সমস্যা, টেষের কনতপয় অঞ্চষল সাংক্রামক ব্যানধর নবস্তার, ধূমপাি ও মােকাসনি,
অপনরকনল্পত োদ্যাভযাসসজনিত টরাষগর প্রষকাপ, ববনশ্বক উষ্ণতা বৃনদ্ধ, অব্যাহত িেীভাঙ্গি ও জলবায়ু নবপয বয়জনিত গুরুত্বপূণ ব
স্বাস্থ্য সমস্যার সাষথ যুি হষয়ষছ োদ্যদ্রষব্য রাসায়নিক ও কীেিােক ব্যবহারজনিত সৃি স্বাস্থ্য ঝনৌঁ ক। জিসাংখ্যা বৃনদ্ধ, বাাংলাষেষে
িত্যি টরাষগর আনবভবাব, িগরমুেী প্রবিতার ফষল েহষরর ক্রমবনধ বষ্ণু েনরদ্র জিষগাষ্ঠী নবষেেত: বনস্তবাসীর মষে নিরাপে পানির
অভাব, নিম্নমাষির পয়:নিষ্কােি ও অপুনির ফষল সৃি টরাগ/ব্যানধ ইতযানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্াপিার টক্ষষত্র বড় ধরষণর িযাষলঞ্জ রষয়ষছ। এ
সব সীমাবদ্ধতা সষত্বও স্বাস্হহযোষত নবনবধ উন্নয়ি পনরকল্পিা গ্রহণ ও বাস্তবায়ি অবকাঠাষমাষত ব্যাপক উন্নয়ি, মািব সম্পে ব্যবস্হহা
টসবার মাি ও পনরনধ বৃনদ্ধ, প্রযুনির ব্যবহার বেষল নেষয়ষছ টেষের স্বাস্হহয-টসবার নিত্র । ক্রষমই দৃশ্যমাি হষয় উষঠষছ টেকসই,
আধুনিক, নস্হহনতেীল এবাং মািসম্পন্ন স্বাস্হহয ব্যবস্হহাপিা।
স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ মন্ত্রণালষয়র বভশন ও বিশন :
রূপকল্প (Vision) : জাবি-ধিম-সোত্র-সেবি-বিঙ্গ-প্রবিবন্ধী-সভৌেবিক অবস্থ্ান বনবব মগশগে সেগশর েকগির জন্য স্বাস্থ্য সেবা
বনবিিকরি।
অবভিক্ষ্য (Mission) : েবার জন্য প্রাথবিক স্বাস্থ্য ও জরুবর বিবকৎো সেবা প্রোন বনবিিকরি, েিিা ও ন্যাগের বভবিগি সেবা,
গ্রাহকগকবিক স্বাস্থ্য সেবার েহজপ্রাপ্যিা বনবিিকরি ও ববস্তৃিকরি, িাগনান্নেন এবং ববদ্যিান েম্পগের প্রাবধকার
পুনব মন্টন ও েগব মািি ব্যবহার বনবিিকরি, স্বাগস্থ্যর োিবগ্রক ব্যবস্থ্াপনাে পবরবার কল্যাি কার্ মক্রি ও পুবি কার্ মক্রিগক
েিন্বেোধন।
কমবপনরনধ:
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাষেে সরকাষরর Rules of Business,1996 এর Allocation of Business among
the Different Ministries & Divisions অনুযায়ী স্বাস্থ্য টসবা নবভাষগর উষেেষযাগ্য কমবপনরনধ নিম্নরূপ :
১.
স্বাস্থ্য টসবা সাংক্রান্ত িীনত নিধ বারণ
২.
ফামবানসউটিকযাল এবাং বাষয়াষমনডষকল পষের উৎপােি এবাং মাি নিধ বারণ
৩.
ঔেধ আমোনি এবাং রপ্তানিষত মাি নিধ বারণ
৪.
পনরতযি ফামবানসউটিকযাল নবেয়ানের ব্যবস্থ্াপিা ও নিয়ন্ত্রণ
৫.
নিনকৎসা ও স্বাস্থ্য টসবা উন্নয়ি, প্রনতষেধক, আষরাগ্য এবাং পুিব বাসি
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৬.

৭.

৮.

৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.
২০.
২১.
২২.

২৩.
২৪.
২৫.

স্বাস্থ্য এবাং সাংনিি জাতীয়/ আন্তজবানতক এষসানসষয়েি/সাংস্থ্া যারা সরকানর মঞ্জুনরপ্রাপ্ত, টযমি- টিনব
এষসানসষয়েি, ডায়াষবটিক এষসানসষয়েি, BMRC, SMF, BNC, BCPS, BMDC, ফাষমবনস
কাউনিল, পুনি কাউনিল, ঢাকা নেশু হাসপাতাল, National Medical Institute Hospital,
BNSB ইতযানের কায বক্রম পয বষবক্ষণ ও সহায়তাোি।
নিষম্নাি নবেয়ানে
ক) জিস্বাস্থ্য
ে) জন্ম ও মৃত্যয নিবন্ধি
গ) স্বাষস্থ্যর জন্য ক্ষনতকর টভজাল পে নিয়ন্ত্রণ
ে) মহামানর, সাংক্রামক এবাং টছোঁয়াষি টরাগ নিয়ন্ত্রণ
ঙ) স্বাস্থ্য নবমা
ি) োদ্য, পানি এবাং স্বাস্থ্য সম্পনকবত পষের মাি নিধ বারণ ও নিয়ন্ত্রণ
ছ) ধূমপাি প্রনতষরাধ
জ) পুনি গষবেণা, নেক্ষা এবাং অপুনিজনিত টরাগ
ঝ) স্বাস্থ্য নেক্ষার মােষম জিসষিতিতা সৃনি
নিষম্নাি নবেয়ানে
ক) নিনকৎসা টপোর মাি নিধ বারণ ও টরগুষলেি
ে) নিনকৎসা নেক্ষা ও গষবেণার সাষথ সাংনিি প্রনতষ্ঠাষির প্রোসি ও সমন্বয়সাংক্রান্ত
গ) মািনসক ব্যানধ
মােক নিয়ন্ত্রণ
দুগ্ধজাত োবাষরর নিয়ন্ত্রণ
িেীবন্দর এবাং নবমািবন্দষরর স্বাস্থ্য প্রনতষ্ঠাি
িানবকষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা
জাতীয় ম্যাষলনরয়া নির্ম বল কমবসূনি
ম্যাষলনরয়া নিয়ন্ত্রণ
হাসপাতাল ও ঔেধালষয়র ব্যবস্থ্াপিা
মন্ত্রণালষয়র সাষথ সম্পনকবত নবজ্ঞািনভনত্তক এষসানসষয়েি/সাংস্থ্া
মােক, ঔেধ, দুগ্ধজাত োদ্য এবাং তামাষকর আপনত্তকর নবজ্ঞাপি নিয়ন্ত্রণ
সহায়ক নিনকৎসাসাংনিি কমবিারীষের পুিব বাসি
সম্প্রসানরত টিকাোি কমবসূনি
নিষম্নািষের ব্যতীত সরকানর কমবিারীষের জন্য নিনকৎসা টক্ষষত্র ছাড়পত্র প্রোি
ক) টরলওষয় সানভবষসর কমবিারী
ে) প্রনতরক্ষা টসবায় কমবরত কমবিারী এবাং
গ) Medical Attendance Rule দ্বারা নিয়নন্ত্রত কমবিারী
নসনভল সানভবষসর জন্য টমনডষকল পরীক্ষা এবাং টমনডষকল টবাড ব গঠি
ক্রীড়া ও Health Resorts
অলাভজিক প্রনতষ্ঠাষির নিনকৎসা নবষল প্রনতস্বাক্ষর।
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সাাংগঠনিক কাঠাষমা :
ব কষর স্বাস্থ্য টসবা নবভাগ এবাং স্বাস্থ্য নেক্ষা ও পনরবার কল্যাণ নবভাগ
স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ষক ২০১৭ সাষল পুিগঠিত
িাষম দুটি নবভাষগ গঠি করা হয়। স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ মন্ত্রণালষয়র োনয়ষত্ব রষয়ষছি একজি টকনবষিে মন্ত্রী। রুলস অব নবজষিস
অনুযায়ী মািিীয় মন্ত্রী মন্ত্রণালষয়র কমবকাণ্ড বাস্তবায়ষির সানব বক োনয়ত্ব পালি কষরি। এছাড়াও মািিীয় মন্ত্রীষক মন্ত্রণালষয়র সানব বক
কমবকাণ্ড বাস্তবায়ষি সহায়তার জন্য একজি প্রনতমন্ত্রী আষছি। সনিব প্রোসনিক প্রধাি ও নপ্রনিপ্যাল একাউনটাং অনফসার নহষসষব
স্বাস্থ্য টসবা নবভাগ এবাং অধীি ০৭টি সাংস্থ্ার যাবতীয় কমবকাণ্ড নবনধ টমাতাষবক নিষ্পন্নসহ ব্যষয়র যথাথ বতা নিনিতকরষণর োনয়ত্ব
পালি কষর থাষকি।
স্বাস্থ্য টসবা নবভাষগর আওতাধীি েপ্তরসর্মহ :

স্বাস্থ্য সেবা ববভাগ

স্বাস্থ্য
অবিদপ্তর

ঔষি
প্রশােন
অবিদপ্তর

স্বাস্থ্য
প্রবকৌশল
অবিদপ্তর

নাবে মং ও
বিডওোইফাবর
অবধেপ্তর
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স্বাস্থ্য
অথ মনীবি
ইউবনট

ন্যাশনাল
ইবলকবরাসেবিবকল
ইকুইপবেন্ট
সেইবন্টন্যান্স
ওয়াককশপ এন্ড
সরবনং সেন্টার
(বনবেউ এন্ড
টিবে)

যানবাহন
সেরােত ও
রক্ষণাববক্ষণ
েংস্থ্া (সেবো)

মােনমক স্তর

নবষেোনয়ত স্তর

স্বাস্থ্য টসবা প্রোষির প্রানতষ্ঠানিক কাঠাষমা

নবষেোনয়ত হাসপাতাল (৩৫)

টজলা হাসপাতাল (৬৫)

প্রাথনমক স্তর

উপষজলা স্বাস্থ্য কমষ (৪২৫)
সের উপষজলা স্বাস্থ্য অনফস (৬০)
থািা টহলথ টসটার (৩৭)
ইউনিয়ি স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ টক (৩০৯৪)
মাতৃনেশু কল্যাণ টক (৩৩)
১০+২০ টবড হাসপাতাল (৪৩)
ইউনিয়ি সাব টসটার (১২২৮)
কনমউনিটি ন নিক (১৩৫০০)

বাংিাগেগশর স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্াপনাে তৃিমূি পর্ মাগে ওোনস্টপ োবভমে সেন্টার হগে কবিউবনটি বিবনক। পাঁি স্তর বববশি এই বপরাবিড
কাঠাগিার বিিীে স্তর ইউবনেন স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যান সকি (UHFWC)। উপগজিা পর্ মাগে রগেগে উপগজিা স্বাস্থ্য কিগেক্স।
বাংিাগেগশ ৪২৫টি উপগজিা স্বাস্থ্য কিগেক্স রগেগে। তুিনামূিক জটিি স্বাস্থ্য েিস্যা েিাধাগন সজিা পর্ মাগে আগে ৫৯টি সজিা
হােপািাি। এখাগন ববগশোবেি সেবা প্রোন করা হগে থাগক। জািীে পর্ মাগে ববগশেভাগব ববগশোবেি হােপািাগির েংখ্যা ৩৫টি।
বাংিাগেগশ েরকাবর স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্াপনাে েগব মািি ববগশোবেি স্বাস্থ্য সেবা প্রোন করা হে।
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স্বাস্থ্য খাগি জনবি :
•

স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের জনবগির পবরেংখ্যান :
সাংস্থ্ার স্তর
অনুষমানেত পে
পূরণকৃত
পে

১
(ক) স্বাস্থ্য সেবা ববভাে
(ে) স্বাস্থ্য অনধেপ্তর

(গ) ঔেধ প্রোসি অনধেপ্তর
(ে) স্বাস্থ্য প্রষক েল অনধেপ্তর
(এইিইনড)
(ঙ) িানস বাং ও নমডওয়াইফানর
অনধেপ্তর

(ি) ন্যােিাল ইষলকষরাটমনডষকল ইকুইপষমট
টমইিষেন্যাি ওয়াকবেপ এন্ড
টরনিাং টসটার (নিনমউ এন্ড
টিনস)
(ছ) যািবাহি ও যন্ত্রপানত
রক্ষণাষবক্ষণ সাংস্থ্া (ষেষমা)
(জ) স্বাস্থ্য অথ বিীনত ইউনিে
সিাট=

শূন্যপে

বছরনভনত্তক সাংরনক্ষত
মন্তব্য*
(নরষেিেিকৃত)
অস্থ্ায়ী পে
৫
৬
স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের
-

২
৩২৪

৩
১৫৪

৪
১৭০

১,০২,৪৯০

৭৫,৩৮৪

২৭,১০৬

২৩,৫০১

৪৩০
৬১৯

৩৪০
৪৯১

৯০
১২৮

১০১
১৯৫

৩৪,৫৯৯

২৬,৯৯৮

৭৬০১

১৫,৯০৫

২০১৬-২০১৭
অথ ম-বেগরর
তুিনাে ২০১৭-২০১৮ অথ মবেগর নতুন ৭০০০টি বেবনের
স্টাফ নাগে মর পে সৃজনেহ
উন্নেন বাগজট সথগক রাজস্ব
বাগজগট বকছু েংখ্যক পে
স্থ্ানান্তবরি হওোে অনুগিাবেি
পে েংখ্যা বৃবি সপগেগে।

৯৫

৬৩

৩২

১০

-

৭৫

৫০

২৫

-

-

২৯
১,৩৮,৬৬১

২৪
১,০৩,৫০৪

৫
৩৫,১৫৭

১৪
৩৯,৭২৬

-

অনুগিাবেি পে।
২০১৬-২০১৭ অথ ম-বেগর নতুন
পে
সৃজগনর
কারগি
অনুগিাবেি পে েংখ্যা বৃবি
সপগেগে।
-

• স্বাস্থ্যরক্ষায় ব্যয় ও অবকাঠাষমা সাংক্রান্ত
মাথানপছু
স্বাস্থ্য ব্যয়
(োকায়)

সারাষেষে হাসপাতাষলর সাংখ্যা

সরকানর

টবসরকানর

টমাে

সারাষেষে হাসপাতাল টবষডর
টমাে সাংখ্যা
সরকানর

টবসরকানর

১

২

৩

৪

৫

৬

৩,০৭১
োকা।
(US$
37)

৬১০

৫,০২৩

৫,৬৩৩

৪৯,৪১৪

৮৭,৬১০

সারাষেষে টরনজস্টাড ব ডািার,
িাস ব, প্যারাষমনডকস-এর সাংখ্যা

টমাে

ডািার

৭

৮

সারাষেষে টরনজস্টাড ব ডািার,
িাস ব, প্যারাষমনডকস-এর নবপরীষত
জিসাংখ্যা
িাস ব প্যারাষমনডকস ডািার
িাস ব প্যারাষমনড
কস
৯
১০
১১
১২
৮

১,৩৭,০২৪ ৯৩,৭৬৩ ৪৮,০০১

উৎস : WHO 2017. 1 US$ = 83 Taka.
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৩৩,৬৪৪
(ষরনজস্টাডব
প্যারাষমনডক
স ১২২০৪)

১ : ৫,০৫৩
১:১,৮১৩

১:৩,৫৪২

নবিঃ দ্রিঃ টরনজস্টাড ব প্যারাষমনডকস ফামবানসস্ট ১২২০৪, টরনজস্টাড ব করা হয় িা এমি প্যারাষমনডকস (ষমনডষকল টেকষিালনজস্ট :
ল্যাব/ষরনডওগ্রানফ/ষরনডওষথরানপ/নপনজওষথরানপ/ষডটাল) এর সাংখ্যা ২১,৪৪০।
•

সামানজক নিরাপত্তা কমবসূনি

মন্ত্রণালয়/
নবভাগ

১
স্বাস্থ্য
সেবা
ববভাে

ক্রনমক

২
০১
০২

সামানজক নিরাপত্তা কমবসূনির
ধরণ

৩
DSF Maternal Health
Voucher Scheme
Demand side financing
program under cataract
surgery for poor &
marginalized population
জরুরী ও জটিল টরাগীষের উচ্চতর
পয বাষয় টরফার

গ্রামীণ জিগষণর নিরাপে স্বাভানবক
প্রসব নিনিতকরণ

০৩

০৪
০৫
০৬
০৭

স্বাস্থ্য সুরক্ষা কমবসূনি/(এসএসষক)
Vouchering scheme to
increase accessibility to the
poor, marginalized and
disadvantaged population
(Demand Side Financing)
নভোনমি ‘এ’র
োেনতজনিত
সমস্যাসর্মহ নিয়ন্ত্রণ
আয়রষির োেনত জনিত রিস্বল্পতা
নিয়ন্ত্রি ও প্রনতষরাধ
মারাত্নক তীব্র অপুনি এবাং মাঝারী
তীব্র অপুনির কনমউনিটি ও
হাসপাতাল নভনত্তক ব্যবস্থ্াপিা
নেশুবান্ধব হাসপাতাল স্থ্াপি

প্রনতষবেিাধীি বছর (২০১৭-১৮)
সুনবধাষভাগী
ব্যনি/পনরবার/
প্রনতষ্ঠাষির সাংখ্যা
৪
৭১,৬৯৫ জি গভববতী মা
১১.২৫ টকাটি নভনজষের
মােষম কনমউনিটি ন নিক
হষত গ্রামীি নবষেেত মা,
নেশু, েনরদ্র ও সুনবধাবনঞ্চত
জিগণ টসবা গ্রহণ কষরষছি।
১.৬১ টকাটি জরুনর ও জটিল
টরাগীষক উন্নত ব্যবস্থ্াপিার
জন্য উচ্চতর পয বাষয় টরফার
করা হষয়ষছ।
কনমউনিটি ন নিষক
২৮,৭৫৮ টি স্বাভানবক প্রসব
সম্পন্ন হষয়ষছ।
৪৬,২৯৭ টি পনরবার
টেষের সুনবধাবনঞ্চত, হত
েনরদ্র ও আনথ বকভাষব

আনথ বক
সাংষিে
(লক্ষ োকায়)
৫
২,২৯৪.৩৪
৭৩,৮০৭.১৫

৪৬৩.০০
৬০.০০

অস্বেল, গরীব ২,০০০ জি
টরাগীর িক্ষু নিনকৎসা এবাং
অপাষরেি টসবা প্রোি ।
৪১,৬৫০,২১৭ জি

২০১০.৫০

১৫,৩১৪,১৫২ জি

১৫৭.১৩

৩০০টি SAM ইউনিে
স্থ্াপি

২০.৫০

৭৮৮টি নেশুবান্ধব
হাসপাতাল স্থ্াপি

১১১.৫০
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পূব ববতী বছর
(২০১৬-১৭)
সুনবধাষভাগী
আনথ বক
ব্যনি/পনরবার/
সাংষিে
প্রনতষ্ঠাষির সাংখ্যা (লক্ষ োকায়)
৬
৭
৮৯,৬১৮
২,৪২৭.৯৪
৫০০

১৫.০০

৩.১ প্রোসি অনুনবভাগ
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৩.১ প্রোসি অনুনবভাগ :
স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের ১২ (বার) টি অনুববভাগের িগে প্রশােন অনুববভাে অন্যিি। এ অনুববভাগের োবেগে রগেগেন
অনতনরি সনিব (প্রশােন)। িন্ত্রিািগের প্রশােন অবধশাখা, পার অবধশাখা এবং িানব েম্পে অবধশাখার োবব মক কার্ মক্রি িাঁর
বনেন্ত্রগি পবরিাবিি হে। এোড়াও কবম্পউটার সেি, বহোব শাখা ও িাইগেবর শাখা এ অনুববভাগের আওিাধীন।
কিমপবরবধ :
•
•
•

•
•
•
•
•

ব পে সৃনি ও সাংরক্ষণসহ মন্ত্রণালষয়র কায বানে নবনভন্ন োো, অনধোো ও
মন্ত্রণালষয়র সাাংগঠনিক কাঠাষমা পুিগঠি,
অনুনবভাষগ বণ্টি এবাং সামঞ্জস্যকরণ ;
মন্ত্রণালষয়র কমবকতবা-কমবিারীষের অভযন্তরীণ নিষয়াগ, বেনল, পোয়ি, ছুটি, নলষয়ি ও শৃঙ্খলাসহ িাকুনর ব্যবস্থ্াপিা;
মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর প্রনতশ্রুনত ও মনন্ত্রপনরেষের নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি, মহামান্য রােপনত, মািিীয় মন্ত্রী, মািিীয় প্রনতমন্ত্রীর
বিৃতা প্রস্তুষতর জন্য মন্ত্রণালষয়র কমবকাণ্ড সম্পষকব তথ্য সাংগ্রহ, প্রনতষবেি প্রস্তুত ও টপ্ররণ এবাং প্রিার ও প্রকােিা
সাংক্রান্ত কায বাবনল;
জাতীয় সাংসষের স্থ্ায়ী কনমটির কায বক্রমসহ জাতীয় সাংসে সাংনিি কায বক্রম ;
জাতীয় সাংসষে নিমবাণ, সাংগ্রহ ও নিনকৎসা নেক্ষা সাংক্রান্ত নবেষয় তথ্য প্রোি, মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর প্রনতশ্রুনত ও জাতীয়
অথ বনিনতক পনরেষের নিব বাহী কনমটির নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি, পনরবীক্ষণ ও সমন্বয় নিনিতকরণ ;
স্বাস্থ্য, জিসাংখ্যা ও পুনি টসক্টষরর উন্নয়ি সাংক্রান্ত নবেষয় সাংসষে উপস্থ্ানপত প্রশ্নপষত্রর জবাব প্রণয়ি ও টপ্ররণ এবাং
সাংসেীয় স্থ্ায়ী কনমটির িানহো অনুযায়ী তথ্য প্রোি ও সভায় অাংেগ্রহণ ;
স্বাস্থ্য টসবা নবভাষগর অনফস, স্থ্াি, বরাদ্দ ও কমব পনরষবে সাংক্রান্ত কায বক্রম ;

•

স্বাস্থ্য টসবা নবভাষগর অধীি অনধেপ্তর এবাং েপ্তরসর্মষহর স্থ্াবর সম্পনত্ত রক্ষণাষবক্ষণ, ভূনম ব্যবস্থ্াপিা, টেনলষফাি ও
সনিবালয় প্রষবেপত্র প্রোি সাংক্রান্ত কায বক্রম ;
স্বাস্থ্য অনধেপ্তষরর আওতাধীি সকল কমবকতবা-কমবিারীষের পে সৃনি, সাংরক্ষণ, স্থ্ািান্তর, স্থ্ায়ীকরণ, নিষয়াগনবনধ প্রণয়ি,
সাংষোধি, নিষয়াষগর জন্য ছাড়পত্র প্রোি এবাং প্রষয়াজিীয় িাকুনর ব্যবস্থ্াপিা ;
স্বাস্থ্য টসবা নবভাগ এবাং এর অধীি অনধেপ্তর, েপ্তর, সাংস্থ্াসর্মষহর সষঙ্গ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠাি এবাং টজলা পয বাষয় অনুনষ্ঠত
সমন্বয় সভার কায বক্রম মনিেনরাং ও এই নবেষয় িীনত নিধ বারণী কায বাবনল ;
স্বাস্থ্য সানভবষসর কযাডার ও িি-কযাডার কমবকতবাষের নিষয়াগ, ববহিঃবাংিাগেশ ছুটি ও টপ্রেণ মঞ্জুরসহ িাকুনর ব্যবস্থ্াপিা ও
িাকুনর জীবি পনরকল্পিা নবেষয় িীনত নিধ বারণ ও বাস্তবায়ি ;
নডনডও নিষয়াগসহ নহসাবরক্ষণ োো সাংক্রান্ত কায বাবনল ;
TEMO এবাং NEMEW এর সাাংগঠনিক, প্রোসনিক ও িাকুনর ব্যবস্থ্াপিা সাংক্রান্ত কায বাবনল ;
এইিইনড (স্বাস্থ্য প্রষক েল অনধেপ্তর)’র সাাংগঠনিক, প্রোসনিক ও িাকুনর ব্যবস্থ্াপিা সাংক্রান্ত কায বাবনল ;
অনুনবভাগ সাংনিি নবেষয় আোলষত োষয়রকৃত মামলা সাংক্রান্ত কায বক্রম ;
নিনকৎসা টসবা সাংনিি নবনভন্ন টপোজীবী সাংগঠষির সাষথ সমন্বয়সাধি ;
স্বাস্থ্য, পুনি ও জিসাংখ্যা োষত মািব সম্পষের প্রষয়াজিীয়তা নিরূপণ, উন্নয়ি পনরকল্পিা প্রণয়ি ও জিবষলর তথ্য
ব্যবস্থ্াপিা নিনিতকরণ ;
স্বাস্থ্য, পুনি ও জিসাংখ্যা োষতর টসবাোি পনরকল্পিা (Service Plan) কায বকর বাস্তবায়ষির জন্য যথাযথ মািব
সম্পে িীনত, টক েল, নিষে বেিা (Guideline), বববধ-প্রববধান (Rules & Regulations) ও েক্ষতার প্রকরণ
(Skill Mix) পয বাষলািিা, প্রণয়ি ও সাংষোধি ;
মািব সম্পে ব্যবস্থ্াপিার েক্ষতা ও কমব সম্পােি নিনিতকরষণর লষক্ষয কমবক্ষমতা ব্যবস্থ্াপিা কায বক্রম বাস্তবায়ি ;

•

স্বাস্থ্য, জিসাংখ্যা ও পুনি োষত ববষেনেক প্রনেক্ষণ িীনত প্রণয়ি ও বাস্তবায়ি ;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

মন্ত্রণালষয়র কমবকতবা/কমবিারীষের অভযন্তরীণ সকল ধরষণর প্রনেক্ষণ, সভা, টসনমিার ইতযানেষত মষিািয়ি প্রোি সাংক্রান্ত
কায বাবনল;
অধীি অনধোো ও োোসর্মহ পনরেেবিসহ কায বক্রম মািসেতভাষব ও যথাসমষয় নিষ্পনত্ত নিনিতকরণ;
মন্ত্রণালষয়র সানব বক কায ব সম্পােষি সনিবষক যথাযথ সহষযানগতা প্রোি;

প্রশােন অবধশাখা :
প্রশােন অবধশাখার িত্ত্বাবধান ও পবরিািনা করগেন অবিবরক্ত েবিব (প্রশােন অবধশাখা)। িাঁর অধীগন প্রশােন-১ অবধশাখা, প্রশােন
-২ শাখা, প্রশােন -৩ অবধশাখা ও প্রশােন -৪ অবধশাখা, কবম্পউটার সেি ও িাইগেবরর কার্ মক্রি পবরিাবিি হগে।
প্রশােন-১ শাখা :
স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের েকি কিমকিমা-কিমিারীগের অভযন্তরীি বেবি/পোেনসহ সকল প্রোসনিক কায বানে, অভযন্তরীি েকি ধরগির
ম পে সৃবি, বনগোে ও রাজস্ব বাগজগটর
প্রবশক্ষ্ি, েভা, সেবিনার ইিযাবেগি িগনানেন, িন্ত্রিািগের োংেঠবনক কাঠাগিা পুনেঠন,
আওিাে সৃি অস্থ্ােী পে েংরক্ষ্ি েংক্রান্ত কার্ মক্রি এবাং রুটিন কার্ মক্রি েম্পাবেি হগে। এোড়া স্বাস্থ্য অবধেপ্তগরর আওিাধীন
েকি ১ি সেবি (নন-কযাডার), ২ে, ৩ে ও ৪থ ম সেবির কিমকিমা-কিমিারীগের পে সৃবি, েংরক্ষ্ি, স্থ্ানান্তর, স্থ্ােীকরি, বনগোেবববধ
প্রিেন/েংগশাধন, পেবব পবরবিমন, বনগোগের জন্য োড়পত্র প্রোন, শৃঙ্খিা সপ্রেি েংক্রান্ত প্রশােবনক কার্ মাববি এ োো হষত
সম্পানেত হয়।
২০১৭-২০১৮ অথ ম-বেগর েম্পাবেি উগেখগর্াগ্য কার্ মাববি :
❖ ২০/০৩/২০১৮ িাবরগখ বাংিাগেশ স্বাস্থ্য ববভােীে নন-সিবডগকি কিমিারী বনগোে বববধিািা প্রিেন করা হগেগে;
❖ বনগোে বববধিািা প্রিেগনর পর হগি জুন/২০১৮ পর্ মন্ত ১১-১৭ সগ্রডভুক্ত ১২০০ পগে জনবি বনগোগের োড়পত্র প্রোন করা
হগেগে;
❖ েি অথ ম-বেগর ১,০৯৫ টি পগে আউটগোবে মং এর িােগি জনবি বনগোগের প্রশােবনক অনুগিােন প্রোন করা হগেগে;
❖ ৭ জন ৭ি সগ্রডভুক্ত কিমকিমা ও ০২ জন ৯ি সগ্রডভুক্ত কিমকিমা কিম কবিশগনর সুপাবরশক্রগি েরােবর বনগোে সেওো
হগেগে;
❖ বববভন্ন হােপািাগি ৩৯৫টি পগে আনোর বনগোগের অনুিবি প্রোন করা হগেগে;
❖ ২০১৭-১৮ অথ ম-বেগর এ ববভাগের ৩ে সেবির কিমিারীগের িে সথগক ০৮ (আট) জনগক প্রশােবনক কিমকিমা পগে এবং
০৪ (িার) জনগক ব্যবক্তেি কিমকিমা বহোগব ১৯ জুিাই ২০১৭ িাবরগখ পগোন্নবি প্রোন করা হগেগে;
❖ ০৫ নগভম্বর ২০১৭ িাবরগখ েরকাবর কিমকবিশগনর িােগি ০১ (এক) জনগক প্রশােবনক কিমকিমার শুন্য পগের ববপরীগি
বনগোে প্রোন করা হগেগে।
❖ ০৭ (োি) জনগক অবফে েহকারী কাি কবম্পউটার মুদ্রাক্ষ্বরক পগে পগোন্নবি প্রোন করা হগেগে।
❖ এ ববভাগের বাবে মক কিমেম্পােন চুবক্ত বাস্তবােন করা হগেগে।
ভনবষ্যত পনরকল্পিা :
▪
▪

বতবমাি সরকাষরর নডনজোল রূপষরো বাস্তবায়িকষল্প এ োোয় পূণ বাঙ্গরূষপ ই-ফাইনলাং ব্যবস্থ্াপিা িালুকরণ;
স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের কিমকিমা/কিমিারী িথা এর অধীন েপ্তর, েংস্থ্ােমূগহর Non-medical কিমকিমা/কিমিারীগের
র্াবিীে প্রশােবনক কার্ মক্রি e-management system এর আওিাে েম্পােগনর ব্যবস্থ্া গ্রহি;

প্রোসি-২ অনধোো :
স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের কিমিারীগের বােস্থ্ান বরাদ্দেহ কল্যাি ও সেবা ববেেক কার্ মক্রি, কিমপবরগবশ েংরক্ষ্ি, সস্টশনাবর দ্রব্য ও
অবফে েরঞ্জাি েংগ্রহ, েরবরাহ ও েংরক্ষ্ি, প্রগটাকি ও র্ানবহন ব্যবস্থ্াপনা, েভা/অনুষ্ঠান আপ্যােন েংবিি কার্ মাবে, গ্রহি ও
ববিরি
ইউবনট (R&I) িত্ত্বাবধান েংক্রান্ত র্াবিীে প্রশােবনক কার্ মক্রি প্রশােন-২ অবধশাখার কিমবন্টনকৃি ববেে। এোড়া স্বাস্থ্য সেবা
ববভাগের অধীন অবধেপ্তর/েপ্তরেমূগহর স্থ্াবর েম্পবি রক্ষ্িাগবক্ষ্ি ও ভূবি ব্যবস্থ্াপনা েংক্রান্ত কার্ মাববিও এ অবধশাখা সখগক
েম্পাবেি হে।
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২০১৭-২০১৮ অথ ম-বেগর েম্পাবেি উগেখগর্াগ্য কার্ মাববি :
➢ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের অধীন িট্টগ্রাি সিবডগকি কগিজ হােপািাগির জন্য ০১টি কার, শহীে সোহরাওোেী সিবডগকি
কগিজ হােপািাগির জন্য ০১টি বজপ এবং িানবেক হােপািাি, পাবনার জন্য ০১টি বজপ োবড় ক্রে কগর েরবরাহ করা
হগেগে।
➢ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের বববভন্ন েপ্তর/অবধশাখা/শাখার োপ্তবরক কাগজ ব্যবহাগরর জন্য ২৩,৬৬,৬৮৬/- (সিইশ িক্ষ্ বেেবট্ট
হাজার েেশি বেোবশ) টাকার সস্টশনাবর ক্রে কগর েরবরাহ করা হগেগে।
➢ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের বববভন্ন েপ্তর/অবধশাখা/শাখার োপ্তবরক কাগজ ব্যবহাগরর জন্য ৪৪,৬৮,০০০/- (চুোবেশ িক্ষ্
আটেবট্ট হাজার) টাকার বপ্রন্টার, ফগটাকবপ ও ফযাক্স সটানার, সডগভিপার ও ড্রাি ক্রে কগর েরবরাহ করা হগেগে।
ভববষ্যি পবরকল্পনা :
স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের অধীন স্বাস্থ্য অবধেপ্তর, নাবে মং ও বিডওোইফাবর কিমরি জনবগির ব্যবস্থ্াপনা ও উন্নেগনর িগক্ষ্য একটি
োভমার সস্টশন স্থ্াপগনর উগদ্যাে গ্রহি করা হগেগে। আওিাধীন বববভন্ন অবধেপ্তগরর ওগেবোইগটর োগথ এটির বিংক স্থ্াপন কগর
িানব েম্পে ব্যবস্থ্াপনাগক আধুবনক করা েম্ভব হগব।
প্রশােন-৩ অবধশাখা :
এ অবধশাখাটি স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের কাউবিি অবধশাখা। এ অবধশাখা হগি জািীে েংেগের োগথ েম্পবকমি বববভন্ন কার্ মক্রি
েম্পাবেি হগে থাগক। ববগশে কগর জািীে েংেগের োধারি প্রগনাির েংক্রান্ত কার্ মাববি (বিবখি ও সিৌবখক প্রগনাির), িাননীে
প্রধানিন্ত্রীর প্রগনাির (বিবখি ও সিৌবখক) সপ্ররি, জািীে েংেগের কার্ মপ্রিাবির ১৩১ বববধ সিািাগবক বেিান্ত প্রস্তাব েংক্রাগন্তর
আগিািনামূিক উির প্রোন এবং কার্ মপ্রিাবির ৭১ বববধগি গৃহীি সনাটিগশর জবাব সপ্ররি উগেখগর্াগ্য। িাোড়া স্বাস্থ্য ও পবরবার
কল্যাি িন্ত্রিািে েম্পবকমি স্থ্ােী কবিটির বেিান্ত, েরকাবর বহোব েম্পবকমি স্থ্ােী কবিটির বেিান্ত, েরকাবর প্রবিশ্রুবি েম্পবকমি
স্থ্ােী কবিটির বেিান্ত, েরকাবর প্রবিষ্ঠান েম্পবকমি স্থ্ােী কবিটির বেিান্ত, পাবিময িট্টগ্রাি ববেেক িন্ত্রিািে েম্পমবকি স্থ্ােী
কবিটির বেিান্ত এবং িাননীে প্রধানিন্ত্রীর বববভন্ন প্রবিশ্রুবি/বনগে মশনা বাস্তবােন েংক্রান্ত কার্ মক্রগির েিন্বেোধন এ অবধশাখার
িােগি েম্পন্ন হগে থাগক।
২০১৭-২০১৮ অথ ম-বেগর েম্পাবেি উগেখগর্াগ্য কার্ মাববি :
• ১০ি জািীে েংেগে ৭টি (১৬িি হগি ২২িি) অবধগবশগন ৩৪১ টি সিৌবখক ও ১৬৫ টি বিবখি প্রগনর উির সেওো হগেগে।
• িাননীে প্রধানিন্ত্রী কতৃমক ১০ি জািীে েংেগে ২৩টি (েম্পূরকেহ) উির প্রোন করা হগেগে।
• ১০ি জািীে েংেগের কার্ মপ্রিাবি বববধর ৭১ক (৩) উপ-বববধ অনুর্ােী িাননীে েেস্যেি কতৃমক সিাট ৬১টি িগনাগর্াে
আকে মি সনাটিগশর উিরমূিক েংবক্ষ্প্ত বিবখি বববৃবি িাননীে স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাি িন্ত্রীর বনকট প্রোন করা হগেগে।
• ১০ি জািীে েংেগের িাননীে েংেে েেস্য কতৃমক ৬টি বেিান্ত প্রস্তাগবর েীফ িাননীে িন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাি
িন্ত্রিািগের বরাবর সেওো হগেগে।
• ১০ি জািীে েংেগে স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাি িন্ত্রিািে েম্পবকমি স্থ্ােী কবিটির ৭টি েভা অনুবষ্ঠি হগেগে এবং উক্ত
েভােমূগহর বেিান্ত বাস্তবােন কার্ মক্রি এ অবধশাখা সথগক েম্পন্ন হগে থাগক।
ভববষ্যি পবরকল্পনা :
এ অবধশাখা হগি ভববষ্যগি স্বাস্থ্য সেবা ববভাে, স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাি িন্ত্রিািে েম্পবকমি জািীে েংেগের প্রগনাির ও অন্যান্য
িথ্যাবে বডবজটািাইগজশগনর িােগি আোন প্রোন করার ব্যবস্থ্া গ্রহি করা হগব। র্ার িােগি ভববষ্যগি সর্ সকান ধরগির েংেেীে
প্রন ও উিগরর িথ্য িাৎক্ষ্বনকভাগব জানা র্াগব এবং উক্ত প্রগনািগরর ববেগে এবং েংেেীে বববভন্ন কবিটির বেিান্তেমূগহর ববেগে
দ্রুি কার্ মকরী পেগক্ষ্প গ্রহি করা েম্ভব হগব।
প্রশােন-৪ অবধশাখা :
এ অবধশাখাটি মূিি স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের েিন্বে ও িবনটবরং এর োবেে পািন কগর থাগক। িবন্ত্রেভা ববঠগক গৃহীি বেিাগন্তর
বাস্তবােন কার্ মক্রি গ্রহি ও অগ্রেবি প্রবিগবেন সপ্ররি; সজিা প্রশােক েগেিগন গৃহীি বেিাগন্তর বাস্তবােন ও অগ্রেবি প্রবিগবেন
সপ্ররি; িবন্ত্রপবরেে ববভাগের োধারি বনগে মশনা প্রবিপািন; েবিব েভার বেিান্ত বাস্তবােন; িবন্ত্রপবরেে ববভাগের িাবেক প্রবিগবেন
সপ্ররি; স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের বাবে মক প্রবিগবেন প্রিেনেহ িবন্ত্রপবরেে ববভাগের িাবহো অনুর্ােী র্াবিীে কার্ মক্রি েম্পােন; জািীে
শুিািার সকৌশগির আগিাগক কিমপবরকল্পনা প্রিেন ও বাস্তবােন; েকি েপ্তগর বনবিকিা কবিটি েঠন; ইগনাগভশন টিি ও
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ইগনাগভশন কার্ মক্রি েম্পগকম র্াবিীে কার্ মক্রি। প্রধানিন্ত্রীর কার্ মািগে A2i এবং GIU এর বেিান্তেমূহ বাস্তবােন; কিমবন্টনভূক্ত
বববভন্ন ববেগে স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের িন্তব্য/িিািি/প্রবিগবেন প্রিেন। বাবে মক প্রবিগবেন পুবস্তকােহ অন্যান্য প্রবিগবেন প্রিেন।
স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের িাবেক েিন্বে েভা অনুষ্ঠানেহ অন্যান্য েিন্বেধিী কাজ। শাখা কতৃমক গৃবহি কার্ মক্রি/জাবরকৃি বনগে মশনার
বাস্তবােন পবরবীক্ষ্ি ইিযাবে এ অবধশাখার কিমবন্টনভুক্ত। কতৃমপক্ষ্ কতৃমক অবপমি অন্যান্য কার্ মাববির িগে রগেগে - বনব মািনী
ইশগিহাগর স্বাস্থ্য খাগির অঙ্গীকার বাস্তবােন পবরবস্থ্বি েংক্রান্ত প্রবিগবেন প্রিেন। ডাক্তারগের কিমস্থ্গি উপবস্থ্বি িবনটবরং
েংক্রান্ত কার্ মক্রি। ‘হযাগিা ডাক্তার’ কিমসূবি বাস্তবােন। অথ ম ববভাগের জন্য জািীে বাগজগট িথ্য উপস্থ্াপগনর বনবিি প্রবিগবেন
প্রিেন। জািীে েংেগের প্রথি অবধগবশগন িহািান্য রাষ্ট্রপবির ভােি বাংিা ও ইংগরবজগি প্রিেন।
২০১৭-১৮ অথ ম-বেগর েম্পাবেি উগেখগর্াগ্য কার্ মাববি :
•

জািীে শুিািার সকৌশি বাস্তবােগনর িগক্ষ্য স্বাস্থ্য সেবা ববভাে, স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাি িন্ত্রিািগের কিমপবরকল্পনা বনবিকিা
কবিটি কতৃমক েি ২১ জুন ২০১৭ িাবরগখ অনুগিাবেি হে। অনুগিাবেি কিমপবরকল্পনাটি ইগিািগে িবন্ত্রপবরেে ববভাগে সপ্ররি করা
হগেগে এবং ওগেবোইগট শুিািার কন মাগর প্রকাশ করা হগেগে। এোড়া জািীে শুিািার সকৌশগির ববেেটি িন্ত্রিািগের আওিাধীন
েপ্তর/েংস্থ্ার প্রবশক্ষ্ি িবডউগি অন্তমভুক্তকরগির বনগে মশনা প্রোন করা হে এবং সে অনুর্ােী প্রবশক্ষ্ি কার্ মক্রি িিিান আগে। এোড়া
স্বাস্থ্যখাগি সুশােগনর িযাগিঞ্জ ও উিরগির ববেগে ববস্তাবরি সক্ষ্ত্র বিবিি কগর কিমগকৌশি বনধ মারি করা হে এবং সে আগিাগক
কার্ মক্রি িিিান আগে। িথ্য অবধকার আইন, ২০০৯-এর ববধান অনুর্ােী িন্ত্রিািগের ওগেবোইগট ‘িথ্য অবধকার’ ববেেক পৃথক
সিনুয সৃজন করা হগেগে।

•

২০১৭-২০১৮ :অথ ম-বেগর স্বাস্থ্য সেবার িাগনান্নেগন িবনটবরং কার্ মক্রগির উপর গুরুে প্রোন করা হে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্াপনার কাজ
ব্যাপক এবং িবনটবরং এর সক্ষ্ত্র বহুিাবত্রক হগিও স্বাস্থ্যগেবা প্রবিষ্ঠান পবরেশমন, সটবিগফাগন পবরবীক্ষ্ি, ওগেবোইগট নােবরগকর
অবভগর্াে পর্ মাগিািনা ও েিিােগি প্রকাবশি েংবাে/িিািি পর্ মাগিািনা কগর ববববধ ব্যবস্থ্া গ্রহি করা হে। বিবকৎেকগের
উপবস্থ্বিেহ স্বাস্থ্য সেবা প্রবিষ্ঠাগনর োবব মক িাগনান্নেগনর িগক্ষ্য ২৩ জানুোবর ২০১৮ িাবরগখ অবিবরক্ত েবিব (প্রশােন)-সক
েভাপবি কগর ১৫ েেস্য বববশি িবনটবরং সেি েঠন করা হগেগে। সেগির কিমকিমােি কতৃমক সেগশর সজিাে/উপগজিাে িাঠ পর্ মাগে
আকবিক পবরেশমন সশগে স্বাস্থ্য সেবা োগনর প্রবিবন্ধকিােমূহ বিবিি কগর উগেখগর্াগ্য সুপাবরশ প্রোন কগর থাগক। এ বের
িাননীে িন্ত্রী এবং িাননীে প্রবিিন্ত্রী স্বাস্থ্য সেবার িাগনান্নেন, বিবকৎেকগের উপবস্থ্বি বনবিিকরি, বনেবিি পবরেশমন ও
পবরেশমগনর আগিাগক ব্যবস্থ্া গ্রহগির ববেগে ধারাবাবহক েভা অনুষ্ঠাগনর কার্ মক্রি িিিান আগে।

•

েব মগশে ০৮ এবপ্রি ২০১৮ িাবরগখ োরাগেগশ স্বাস্থ্যগেবা প্রবিষ্ঠাগন ইগিকট্রবনক হাবজরা বনবিিকরগির জন্য ১ িাগের িগে েকি
বাগোগিবট্রক সিবশন েিি ও কার্ মকরকরগির বনগে মশনা প্রোন করা হে। উগেখ্য, োরাগেগশ বববভন্ন হােপািািেহ স্বাস্থ্য সেবা সকগি
স্থ্াবপি বাগোগিবট্রক সিবশন র্থার্থভাগব ব্যবহৃি না হওোে এই বনগে মশনা প্রোন করা হে। ২৩ সি ২০১৮ িাবরগখ িাননীে
প্রবিিন্ত্রীর েভাপবিগে হােপািাগির োবব মক স্বাস্থ্য সেবার িাগনান্নেগনর েভা অনুবষ্ঠি হে। েভাে জনেগির জন্য গুিেি, িানেম্পন্ন
স্বাস্থ্যগেবা বনবিিকরগি গুরুেপূি ম কবিপে বনগে মশনা প্রোন করা হে। িাননীে প্রবিিন্ত্রী জনেগির স্বাস্থ্য সেবা োগনর সক্ষ্গত্র সকান
প্রকার বশবথল্য বরোশি করা হগব না িগিম হােপািাগির পবরিািক/িত্ত্বাবধােক/অেক্ষ্েিগক জানান। হােপািািগুবিগি
োন্ধযকািীন রাউন্ড সেবা প্রোন, স্বাস্থ্য সেবা ববগকিীকরি ও সবেরকাবর হােপািাগি োেেী মূগল্য সেবা প্রোগনর ববেগে এই েভাে
বববভন্ন বেিান্ত গ্রহি করা হে।

•

স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাি িন্ত্রিািে সথগক ৪৬টি উদ্ভাবনী ধারিা বনগে ইগনাগভশন কিমপবরকল্পনা অনুগিাবেি ও জাবর করা হে।
িবন্ত্রপবরেে ববভাগের ০৮/০৪/২০১৩ িাবরগখ প্রজ্ঞাপগনর বনগে মশনা সিািাগবক স্বাস্থ্য সেবা ববভাে, স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাি
িন্ত্রিািগের সেবাোন প্রবক্রো এবং কাগজর অভযন্তরীি প্রবক্রোে গুিেি পবরবিমন আনেগনর ববেে ববগবিনা কগর এই কিমপবরকল্পনা
প্রিেন করা হে। সজিা ও উপগজিা পর্ মাগে কিমরি কিমকিমা কতৃমক গৃহীি উদ্ভাবনী উগদ্যাে পর্ মাগিািনার জন্য িন্ত্রিািগে কগেক
েফা েভা অনুবষ্ঠি হে। িীফ ইগনাগভশন অবফোর কতৃমক প্রবিিাগে বনেবিিভাগব ইগনাগভশন টিগির েভা এবং নােবরক সেবাোন
প্রবক্রোে দ্রুি ও েহজীকরগির িগক্ষ্য সৃজনশীি উগদ্যাে গ্রহিেহ িাঠ পর্ মাগের ইগনাগভটর/ ইগনাগভশন অবফোরগেরগক বনগে েভা
আগোজন করা হগে থাগক।

•

টজলা প্রোসক সষেলি ২০১৭ সি স্বাস্থ্য সেবা ববভাে েম্পবকমি স্বল্পগিোবে ০৫ (পাঁি)টি, িেগিোবে ০৪ (িার)টি এবং েীর্ মগিোবে
০৬ (েে)টি েব মগিাট ১৫ (পগনর)টি গৃহীি বেিাগন্তর বাস্তবােন কার্ ম েম্পােন করা হগেগে। এোড়া টজলা প্রোসক সষেলি ২০১৭
উপিগক্ষ্য িাননীে প্রধানিন্ত্রীর েগঙ্গ সজিা প্রশােক ও ববভােীে কবিশনারেগির মুক্ত আগিািনাকাগি ০৩ (বিন)টি বেিান্ত গৃহীি
হে। উক্ত বেিান্তেহ িাননীে প্রধানিন্ত্রীর বেক-বনগে মশনােমূহ বাস্তবােন করা হগেগে।

•

০২ জুিাই ২০১৭ িাবরগখ িাননীে প্রধানিন্ত্রীর েভাপবিগে েবিব-েভা অনুবষ্ঠি হে। উক্ত েভাে িাননীে প্রধানিন্ত্রী েবিবগের
উগদ্দগে বনগে মশনামূিক বক্তব্য প্রোন কগরন। সে আগিাগক ০৩ জুিাই ২০১৭ িাবরগখ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের েবিব জনাব সিা:
বেরাজুি হক খাগনর েভাপবিগে একটি ফগিা-আপ েভা অনুবষ্ঠি হে। িাননীে প্রবিিন্ত্রী উক্ত েভাে প্রধান অবিবথ বহগেগব উপবস্থ্ি
বেগিন। স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের অবিবরক্ত েবিব ও যুগ্মেবিবেি উক্ত েভাে উপবস্থ্ি বেগিন। িাননীে প্রধানিন্ত্রীর ২৬ (োবিশ)টি
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বনগে মশনা স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের েংবিি েকিগক প্রবিপািগনর জন্য িৎপর হওোর অনুগরাধ জানাগনা হে। এোড়া ০৪ িাি ম ২০১৮
িাবরখ অনুবষ্ঠি েবিব েভার বেিান্তেমূগহর বাস্তবােন কার্ মক্রি িিিান আগে।
ভববষ্যৎ পবরকল্পনা :
• োরাগেগশ স্বাস্থ্য সেবা িবনটবরং ও স্বাস্থ্য েংক্রান্ত েকি িথ্যাবের ডাটাগবজ প্রিেগনর ববেগে প্রগোজনীে কার্ মক্রি গ্রহি করা
হগব। এগক্ষ্গত্র স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্াপনা েংক্রান্ত ‘Source Book’ প্রিেন করা হগব। এোড়া োরাগেগশ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের
অধীন েপ্তরেমূগহর Innovation Team এর কার্ মক্রি সজারোর করা হগব। এোড়া উপগজিা স্বাস্থ্য কিগেগক্স IPM
(Individual Performance Management) এর কার্ মক্রি পবরিািনা করা হগব।
• জািীে শুিািার সকৌশি সুষ্ঠুভাগব বাস্তবােগনর জন্য েপ্তরবভবিক কিমপবরকল্পনা গ্রহি করা হগব।
• িন্ত্রিািগের বেটিগজন িাট মার আধুবনকােন করা হগব এবং স্বাস্থ্যগেবা িবনটবরং এর সকৌশি প্রিেনপূব মক বাস্তবােন করা হগব।
• অবধশাখার সরকড ম র্থার্থভাগব েংরক্ষ্গির িগক্ষ্য িন্ত্রিািগের জরুবর আইন, বববধ, োর্কমিার, নীবিিািা ও আগেশ েম্ববিি
ইগিকট্রবনক োড ম ফাইি প্রিেন করা হগব এবং একইভাগব শাখার জাবরকৃি পত্র-বনগে মশনা েম্ববিি িািার ফাইি প্রস্তুি করা
হগব ।
লাইষব্রনর োোিঃ
গ্রন্থাগার সাংরক্ষণ, সাংগঠি,ব্যবস্থ্াপিা ও পনরিালিা সাংক্রান্ত কাযক্রব ম, স্বাস্থ্য টসবা োষতর সষঙ্গ সাংনিি নবনভন্ন নবেষয়র সরকানর
প্রকােিা, পুস্তক, প্রনতষবেি ও সামনয়কী সাংগ্রহ ও সাংরক্ষণ সাংক্রান্ত কাযক্রব ম, গ্রন্থ তানলকা প্রণয়ি ও হালিাগােকরণ, মন্ত্রণালষয়র
কাযক্রব ম সাংনিি টেনে ও নবষেনে তথ্য / নরষপাে ব সাংগ্রহ এবাং গ্রন্থপুনঞ্জ ও নিে বট বতনরকরণও এ োোর কাজ। এ োোর োনয়ষত্ব
একজি লাইষব্রনরয়াি রষয়ষছি।
মন্ত্রণালষয় কমবরত কমবকতবাষের িানহো টমাতাষবক প্রনত বছর িত্যি বই ক্রয় করা হয়। বইগুষলা িাকুনরর নবনধ নবধাি, আইি,
প্রোসনিক, অনফস ব্যবস্থ্াপিা ইতযানে সাংক্রান্ত। িত্যি-পূরাতি সকল প্রকার বই লাইষব্রনরর নিয়ম মানফক আোি-প্রোি করা হষয়
থাষক। কমবকতবাষের মষে স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ সাংক্রান্ত পাঠিি বা বৃনদ্ধর লষক্ষয টেনে এবাং আন্তজবানতক মাষির গষবেণা গ্রন্থ,
টরফাষরি বই সাংগ্রহ ও সাংরক্ষণ করা হষয়ষছ। িত্যি বই ও সামনয়কী ক্রষয়র ফষল কমবকতবা ও কমবিারীষের মষে পাঠ প্রবণতা বৃনদ্ধ
টপষয়ষছ।
ভনবষ্যৎ পনরকল্পিািঃ
• ভনবষ্যষত লাইষব্রনরষত এ.নস. সাংষযাগ, কযাোলগ ানসনফষকেি কনম্পউোরাইজড তথা নডনজোল পদ্ধনতর মােষম সহজতর
কষর ব্যাপক পাঠক টসবা প্রোি কষর আধুনিক লাইষব্রনরষত রূপান্তনরত করার পনরকল্পিা আষছ।
• কমবকতবা ও কমবিারীষের মষে পাঠিি বা বৃনদ্ধর লষক্ষয লাইষব্রনরর সাংগৃহীত বই, প্রবিগবেন, প্রকাশনা ও োিবেকী েম্পগকম েিগে
েিগে িাগের অববহি করা হগব।
কনম্পউোর টসলিঃ
বতবমাি সরকাষরর টোনেত রূপকল্প ২০২১ অনুসাষর নডনজোল ও উন্নি বাংিাগেশ বাস্তবায়ষির লষক্ষয স্বাস্থ্য টসবা নবভাগ, স্বাস্থ্য ও
পনরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নবনভন্ন ই-টসবা কায বক্রম িালু কষরষছ। ব্রডব্যান্ড ইটারষিে সাংষযাগ প্রোি করার ফষল টেষে-নবষেষে ইটমইল আোি-প্রোি ও ইটারষিে ব্রাউনজাং-এর মােষম তথ্য সাংগ্রহ করা হষে । ফষল সরকাষরর কাষজর গনত বৃনদ্ধ টপষয়ষছ।
কবম্পউটার সেগি বিমিাগন একজন বেগস্টি এনাবিগস্টর িত্ত্বাবধাগন একজন সপ্রাগ্রািার, একজন সিইনগটন্যাি ইবঞ্জবনোর, দুইজন
েহকারী সপ্রাগ্রািার ও একজন বেবনের কবম্পউটার অপাগরটর কিমরি আগেন। কবম্পউটার সেগি বববভন্ন শাখা/উইং-এর আইবেটি
েংক্রান্ত বেগস্টি বাস্তবােগনর জন্য বেগস্টি স্টাবড, এনািাইবেে, বডজাইন, সটস্ট ও রক্ষ্িাগবক্ষ্ি করা হয়। আইবেটি েংক্রান্ত
নীবিবনধ মারগি েহােিা করা। িন্ত্রিািগের সকিীে আইবেটি বেগস্টি বতনর ও বাস্তবােগন েহােিা করা কবম্পউটার সেগির কাজ।
এোড়া স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ মন্ত্রণালষয়র সাভবার এবাং ওয়াকবষস্টেষির মষে ল্যাি সাংষযাগ তোরনক এবাং ত্রুটি দূরীকরণ,
নবদ্যমাি টিেওয়বাক সম্প্রসারণ ও িত্যি প্রযুনি প্রিলি সাংক্রান্ত কায বক্রম, ইটারষিে সাংষযাগ সম্প্রসারণ ও তোরনক এবাং ত্রুটি
দূরীকরণ, মন্ত্রণালষয়র ওষয়বসাইে হালিাগােকরণ এই সেগির কাজ।
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২০১৭-২০১৮ অথ ম-বেগর কবম্পউটার সেগির েম্পাবেি উগেখগর্াগ্য কার্ মাববি :
মন্ত্রণালষয়র ওগেবোইট হািনাোেকরি :
স্বাস্থ্য টসবা নবভাষগর ওগেবোইগট নবনভন্ন োোর প্রজ্ঞাপি, পনরপত্র, সরকানর আষেে, এ মন্ত্রণালয় সাংনিি আইি ও নবধাি, পত্র,
টেন্ডার, নিষয়াগ সাংক্রান্ত নবজ্ঞনপ্ত, নবনভন্ন কমবসূনির তথ্য ও ছনব প্রকাে করা হষে। এছাড়াও এইিনপএিএসনডনপ, নসটিষজি িাে বার,
স্বাস্থ্য িীনত, টপ্রেণ িীনতমালা সাংক্রান্ত তথ্য ওষয়বসাইষে টেওয়া হষয়ষছ এবাং ওষয়বসাইেটি নিয়নমত আপষডে করা হয়। মন্ত্রণালষয়র
ওষয়বসাইষে অন্যান্য সাংস্থ্াসর্মষহর ওষয়বসাইষের নলাংক টেওয়া হষয়ষছ। ওষয়বসাইষের সাষথ ডাোষবষজর নলাংষকর মােষম সরাসনর
নবনভন্ন প্রনতষ্ঠাষির তথ্য অিলাইষি পাওয়ার ব্যবস্থ্া করা হষয়ষছ।
▪ নবনভন্ন োোর প্রজ্ঞাপি, পনরপত্র, সরকানর আষেে, এ মন্ত্রণালয় সাংনিি আইি ও নবধাি, পত্র, টেন্ডার, নিষয়াগ সাংক্রান্ত
নবজ্ঞনপ্ত, মািিীয় মন্ত্রীর েপ্তর হষত টপ্রনরত নবনভন্ন কমবসূনির তথ্য ও ছনব প্রকাে করা হয়। এছাড়াও এইিনপএিএসনপ,
নসটিষজি িাে বার, স্বাস্থ্য িীনত সাংক্রান্ত তথ্য ওষয়বসাইষে টেওয়া হষয়ষছ;
▪ সরকাষরর সাফষল্যর নিত্র (স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সাংনিি তথ্য) ওষয়বসাইষে টেওয়া হষয়ষছ;
▪ তথ্য অনধকার আইি অনুযায়ী তথ্য প্রোিকারী কমবকতবাষের তানলকা ওষয়বসাইষে টেওয়া আষছ;
▪ বানে বক প্রনতষবেি ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ ওষয়বসাইষে টেওয়া হষয়ষছ;
▪ বাষজে (২০১৭-২০১৮) ওষয়বসাইষে টেওয়া হষয়ষছ;
▪ তথ্য টসবা প্রোষির নরষপাে ব ওষয়বসাইষে প্রকাে হষয়ষছ;
▪ অবভগর্াে গ্রহি ও বনষ্পবি (GRS) েংক্রান্ত সফাকাি পগেন্ট েম্পবকমি িথ্য প্রকাশ করা হগেগে;
▪ বাবে মক কিমেম্পােন চুবক্ত েম্পবকমি িথ্য প্রকাশ করা হগেগে।
শুিািার সকৌশি
▪ স্বাস্থ্য সেবা ববভাে,স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাি িন্ত্রিািগের ২০১৮-২০১৯ :অথ ম-বেগরর শুিািার সকৌশি কিমপবরকল্পনা ও
পবরবীক্ষ্ি কাঠাগিা;
▪ ২০১৭-২০১৮ অথ ম-বেগর জািীে শুিািার সকৌশি কিম-পবরকল্পনার ৪থ ম বত্রিাবেক পবরবীক্ষ্ি প্রবিগবেন;
▪ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের শুিািার সফাকাি পগেন্টেগির িাবিকা;
▪ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের শুিািার সকৌশি কিম-পবরকল্পনা ও বাস্তবােন েংক্রান্ত বনবিকিা কবিটির ১০িি েভার কার্ মবববরিী;
▪ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের ২০১৭-১৮ : অথ ম-বেগর জািীে শুিািার সকৌশি কিম-পবরকল্পনার ৩ে বত্রিাবেক পবরবীক্ষ্ি
প্রবিগবেন;
▪ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের শুিািার সকৌশি কিম-পবরকল্পনা ১ি বত্রিাবেক পবরবীক্ষ্ি (পুনিঃেংগশাবধি);
▪ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের শুিািার পুরস্কার প্রোন নীবিিািা, ২০১৭ অনুেরগি িগনানীি কিমকিমা/কিমিারী র্ািাই কবিটি ও
অন্যান্য িথ্য;
ইননোনেশন কর্ণ োর
▪ প্রধানিন্ত্রীর কার্ মািগের Innovation Team এর ৩৩িি েভার ০২নং বেিান্ত বাস্তবােন;
▪ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের িাঠ পর্ মাগের নতুন ইগনাগভশন প্রকল্প েংক্রান্ত েভার কার্ মবববরিী;
▪ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের ইগনাগভশন টিগির িাি ম ২০১৮ এর েভার কার্ মবববরিী;
▪ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের ইগনাগভশন টিগির জানুোবর ২০১৮-এর েভার কার্ মবববরিী;
▪ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের উদ্ভাবনী উগদ্যাগের সরবেগকশন বাস্তবােন ববেেক;
▪ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের ২০১৬ োগির উদ্ভাবন েংক্রান্ত প্রবিগবেন ও অন্যান্য িথ্য;
▪ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের ইগনাগভশন টিগির ২০১৭-১৮ : অথ ম-বেগরর উদ্ভাবন কিমপবরকল্পনা;
▪ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের ইগনাগভশন টিি েঠন;
নীবিিািা
▪ খেড়া েড়ক দুর্ মটনাে আহি ব্যবক্তর জরুরী স্বাস্থ্য সেবা নীবিিািা, ২০১৭
▪ হজ্জর্াত্রী স্বাস্থ্য সেবা নীবিিািা, ২০১৮
▪ োহায্য িঞ্জুরী সকাগডর অধীন সবেরকারী প্রবিষ্ঠান বনব মািগনর োইডিাইন
▪
অনান্য
▪
▪

েড়ক দুর্ মটনাে আহি ব্যবক্তর জরুরী স্বাস্থ্য সেবা নীবিিািা, ২০১৭
বাংিাগেশ সেগজট, ২০১৮
উন্নেগনর ৭ বের: ২০০৯-২০১৬ অথ ম-বের
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▪
▪
▪
▪

বাবে মক কিমেম্পােন চুবক্ত ২০১৭-২০১৮
কল্যাি কিমকিমা
অবভগর্াে গ্রহি ও বনষ্পবি কিমকিমা
িথ্য অবধকার, োবেে প্রাপ্ত কিমকিমা

স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের সফেবুক েংক্রান্ত কার্ মক্রি :
প্রধানিন্ত্রীর কার্ মািগের Access to Information (a2i) Programme এর বনগে মশনা অনুর্ােী স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাি
িন্ত্রিািগের একটি সফেবুক সপজ সখািা হগেগে। েরকাবর কিমকিমাগের িগে নােবরক সেবাে উদ্ভাবনী েংস্কৃবিগক সবেবান করাই এই
সফজবুক সপগজর িক্ষ্য। স্বাস্থ্য িন্ত্রিািগের গুরুেপূি ম সনাটিে ও েবব েংবিি েপ্তগরর বনগে মশনা অনুর্ােী সপাস্ট করা হে।
সফেবুক সপজটির বিংকটি : https://www.facebook.com/mohfwbd
স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের ওগেবোইট (www.hsd.gov.bd) হািনাোেকরি/Web Portal েংক্রান্ত কার্ মক্রি :
Access to Information (a2i) Programme েরকাগরর “Digital Bangladesh” রূপকল্প ২০২১ বাস্তবােগনর িােগি
অবাধ িথ্যপ্রবাহ বনবিি করার জন্য েকি িন্ত্রিািে/ববভাে ও অবধেপ্তর এবং এর আওিাধীন েপ্তরেমূগহর একই োটফগিম প্রাে
২৫,০০০ ওগেবগপাট মাি বনিমাগির উগদ্যাে গ্রহি করা হগেগে। এই কার্ মক্রগির অংশ বহগেগব স্বাস্থ্য টসবা নবভাষগর জন্য একটি নতুন
ওগেবগপাট মাি বনিমাি করা হে। এই নতুন ওগেব সপাট মাগির বিংক- www.hsd.gov.bd
ওোই-ফাই সেবা প্রোন :
স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের অভযন্তরীি ওোই-ফাই সেবা প্রোন করার িগক্ষ্য ০৭ টি ওোই-ফাই কাগনকশন ববদ্যিান রগেগে। সেগুগিা হগিা
- িাননীে িন্ত্রীর েপ্তগর ০১ টি, িাননীে প্রবিিন্ত্রীর েপ্তগর ০১ টি, েবিব িগহােগের েপ্তগর ০১ টি, অবিবরক্ত েবিব (উন্নেন) িগহােগের
েপ্তগর ০১ টি, অবিবরক্ত েবিব (প্রশােন অবধশাখা) িগহােগের েপ্তগর ০১টি, অবিবরক্ত েবিব (হােপািাি) িগহােগের েপ্তগর ০১টি,
বড় েভাকগক্ষ্ ০১টি ।
Personal Data Sheet (PDS) :
স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের কিমকিমাগের একটি পূি মাঙ্গ ডাটাগবজ বিবরর জন্য েফটওেযার বিবরর কাজ িিগে। এই ডাটাগবগজ
কিমকিমাগের প্রগোজনীে িথ্য েংরক্ষ্ি করা হগব। নতুন কিমকিমা সর্ােোন করগি িার িথ্য এবি করা হগব এবং সকান কিমকিমার
সডস্ক পবরবিমনেহ ও অন্যান্য িথ্য হািনাোেকরগির প্রগোজন হগি িা েম্পন্ন করা হগব।
ববগেবশক ভ্রিি েংক্রান্ত ডাটাগবজ :
ববষেনেক ভ্রমণ সাংক্রান্ত সফেওয়যার টডষভলপ করা হষয়ষছ। এর ফষল ববষেনেক ভ্রমি সাংক্রান্ত নবনভন্ন নরষপাে ব পাওয়া সম্ভব হষে।
ববষেনেক ভ্রমষণর ডাোষবজষক গনতেীল করার লষক্ষয নতুন field েংগর্াজন করা হগেগে।
ই-ফাইি/ নবথ (http://www.nothi.gov.bd)
স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের নবথ (ই-ফাইি) বাস্তবােন অগ্রেবি :
▪ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের ই-ফাইবিং কার্ মক্রি িালু হগেগে। েি ২৬ জুিাই ২০১৭ ই-ফাইবিং কার্ মক্রি স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের
েবিব িগহােে উগিাধন কগরগেন।
▪ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের েকি শাখা/অবধশাখা/অনুববভাগে ই-ফাইি ব্যবহার করার জন্য অনুগরাধ করা হগেগে। এখাগন
উগেখ্য সর্, ই-ফাইবিং এর জন্য ববেেবভবিক সকাড প্রগোজন হে। েবিবািে বনগে মশিািা-২০১৪ অনুর্ােী সক্রাড়পত্র-৬
(পৃষ্ঠা-৭৩) এ ববেেবভবিক সকাগডর িাবিকা সেওো আগে। স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের েকি শাখা/অবধশাখা/অনুববভাগের ইফাইবিং এ েবিবািে বনগে মশিািা-২০১৪ এর সক্রাড়পত্র-৬ এ উগেবখি ৩১টি সকাড ব্যবহার করার জন্য অনুগরাধ করা
হগেগে। এোড়া ই-ফাইবিং এর জন্য নতুন সকাড প্রশােন-১ শাখা হগি সেওো হগেগে।
▪

ই-নবথ বেগস্টগি স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের িাবেক অবস্থ্ানিঃ (এটুআই হগি প্রাপ্ত)

নগভম্বর' ২০১৭ বডগেম্বর' ২০১৭ জানুোবর' ২০১৮ সফব্রুোবর' ২০১৮ িাি ম' ২০১৮ এবপ্রি' ২০১৮ সি' ২০১৮ জুন’ ২০১৮
৫২ িি

৪৬ িি

১৪ িি

১৩ িি

২৬ িি

২৯ িি

১৯ িি

২৮ িি

স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের িাবেক েিন্বে েভাে নবথ (ই-ফাইি) বাস্তবােন অগ্রেবি ববেগে ববস্তাবরি আগিািনা হে এবং সে অনুর্ােী
কার্ মক্রি গ্রহগনর জন্য বনগে মশনা প্রোন করা হে। এোড়াও স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের প্রগিযক শাখার োবেেপ্রাপ্ত কিমকিমা িার শাখা হগি
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বনেবিিভাগব ই-ফাইবিং এর িােগি নবথ উপস্থ্াবপি হগে বকনা িোরবক কগরন। িাবেক েিন্বে েভাে ই-ফাইি বাস্তবােন ও
অগ্রেবির বববরি পর্ মাগিািনা করা হে। েকি কিমকিমাগক বনেবিি ই-ফাইি Log in করার বনগে মশনা সেওো হগেগে। এোড়া
েকি েপ্তর/অবধেপ্তগরর োগথ ই-ফাইগির িােগি নবথ বনষ্পগন্নর উগদ্যাে সনো হগেগে।
অবফবেোি ইগিইি বেগস্টি :
স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের ই-সিইি বেগস্টিটি েি জুিাই ২০১৭ িালু করা হগেগে এবং জািীে ডাটা সেন্টাগর (বববেবে) স্থ্ানান্তর করা
হগেগে।
কবম্পউটার সেগির ভববষ্যৎ কিমপবরকল্পনা :
স্বল্পগিোবে :
▪ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের অনিাইন বিভ েফটওেযাগরর পরববিম েংস্করগির পূি মাঙ্গ ব্যাকআপ বেগস্টি, বরগপাটিংম িবডউি, স্বাস্থ্য
অবধেপ্তগর PDS বেগস্টগির উন্নেন োগপগক্ষ্ আপগডগটড ডাটাগবজ বিবর করা হগব র্া স্বেংবক্রেভাগব কাজ করগব।
▪ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের ইনগভন্টবর অযাগেট সট্রবকং ও ম্যাগনজগিন্ট বেগস্টি স্থ্াপন করা হগব। প্রাথবিকভাগব িন্ত্রিািগের
ইনগভন্টবরর ডাটাগবজ পাইিটিং বহগেগব শুরু করা হগব।
▪ িথ্য বনরাপিা এবং সোপনীেিা রক্ষ্ার স্বাগথ ম ই-েভমগনি এর আওিাে স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের িথ্য ও সর্াোগর্াে প্রযুবক্তর
েগব মাচ্চ ব্যবহার বনবিি করার িগক্ষ্য ল্যান িােগি সনাট, োরেংগক্ষ্প, প্রবিগবেন ইিযাবে গুরুেপূি ম িথ্য ও প্রবিগবেন
ব্যাকআপ বহোগব ইগিকট্রবনক েংরক্ষ্গির বনবিগি উচ্চ ক্ষ্িিােম্পন্ন এবং েব মগশে িগডি এর Network Attach
Storage (NAS) স্থ্াপগনর কার্ মক্রি গ্রহি।
▪ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের ইিাগনটবভবিক সনটওোকম েগড় সিািা হগব। এর ফগি স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের বববভন্ন শাখা ও অবধশাখার
িগে বনরাপে িথ্য আোন প্রোন েম্ভব হগব ও বড় আকাগরর ফাইি সশোর করা েম্ভব হগব।
▪ হােপািাি পবরেশমগনর বরগপাট ম ডাটাগবগজ েংরক্ষ্ি করা হগব। পরববিমগি ববগিেি ও বেিান্ত গ্রহি প্রবক্রোে এই ডাটাগবজ
নানা প্রগোজগন ব্যবহার করা র্াগব।
েীর্ মগিোবে :
▪ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের ও অধীন েকি েপ্তগরর েিন্বগে ইগিকট্রবনক পিবিগি েকি সেবার আগবেন এবং সেবা গ্রহগি
নােবরকগের েক্ষ্িিা উন্নেগন ব্যবস্থ্া গ্রহি।
▪ সর্ সকান স্থ্ান হগি সর্ সকান েিে েকি নােবরক সেবা অনিাইগন পাওোর ব্যবস্থ্া গ্রহি।
▪ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের অধীন বববভন্ন েপ্তগরর আইবেটি বেগস্টি েিবন্বি কগর একটি একক োটফিম স্থ্াপন করা। একটি
ডযাশগবাড ম স্থ্াপগনর িােগি েকি বেগস্টি পবরিািনার ব্যবস্থ্া করা হগব।
▪ িানব েম্পে উন্নেন ব্যবস্থ্াগক উন্নি ও বডবজটািাইগজশন করার িগক্ষ্য স্বাস্থ্য সেবা ববভাে ও এর অধীন েকি েপ্তগরর িথ্য
েকি কিমকিমা-কিমিারীর িথ্যভান্ডার বিবর করা ।
▪ একটি কার্ মকর োভমার রুি বা বিবন ডাটা সেন্টার স্থ্াপন করা হগব।
▪ Smart Phone, Media Pad এবং সিাবাইি অযাবেগকশনবভবিক বববভন্ন সেবার িােগি জনেগির কাগে প্রগোজনীে
িথ্য সপৌৌঁোগনার ব্যবস্থ্া করা হগব।
পার অবধশাখা :
পার অবধশাখার িত্ত্বাবধান ও পবরিািনা করগেন যুগ্মেবিব (পার)। িাঁর অধীগন পার-১ অবধশাখা, পার-২ অবধশাখা, পার-৩ অবধশাখা
ও পার-৪ অবধশাখার কার্ মক্রি পবরিাবিি হগে।
পার-১ অনধোো :
বাংিাগেগশর সিবডগকি কগিজ ও বিবকৎো বশক্ষ্া প্রবিষ্ঠানেমূগহর অনুগিাবেি পেকাঠাগিা, কিমরি বশক্ষ্কগের ডাটাগবজ প্রিেন,
হািনাোেকরি ও ব্যবস্থ্াপনা এবং এ েংক্রান্ত নীবিিািা প্রস্তুগির কার্ মাবে পার-১ অবধশাখার কিমবন্টনভুক্ত ববেে। সিবডগকি কগিজ
ও বিবকৎো বশক্ষ্া প্রবিষ্ঠানেমূগহর অোপক, েহগর্ােী ও েহকারী অোপক এবং অেক্ষ্, উপােক্ষ্ ইিযাবে পগের বনগোে, বেবি ও
অবের প্রোনেহ িার্কবর ব্যবস্থ্াপনা েংক্রান্ত েকি কার্ মাবে েম্পাবেি হে পার-১ অবধশাখাে।
২০১৭-২০১৮ অথ ম-বেগর েম্পাবেি উগেখগর্াগ্য কার্ মাববি :
▪

১ জুিাই ২০১৭ হগি ৩০ জুন ২০১৮ পর্ মন্ত বববেএে স্বাস্থ্য কযাডাগরর েহকারী অোপক পগে ৫৪৩ জন, অোপক পগে
১৪৭ জন কিমকিমাগক পগোন্নবি প্রোন করা হগেগে। এোড়াও ১৫৭ জনগক বপআরএি, ০৮ জনগক চুবক্তবভবিক বনগোে
সেওো হগেগে এবং ২২ জন সস্বোে অবেগর সেগেন।
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ভববষ্যৎ পবরকল্পনা :
বিবকৎো বশক্ষ্া প্রবিষ্ঠানেমূগহ সিৌবিক ও বিবনকযাি ববেেেমূগহর বশক্ষ্া সকাে মেমূহ র্থার্থভাগব পবরিািনার বনবিি বববভন্ন ববেগে
েহকারী অোপক/েহগর্ােী অোপক/ অোপক পেেমূহ পূরগির কার্ মক্রি গ্রহি করা হগব। অোপক পেেমূহ সুবপবরের বেগিকশন
সবাগড মর িােগি এবং েহগর্ােী অোপক ও েহকারী অোপগকর পেেমূহ বডবপবের িােগি পূরি করা হগব।
পার-২ অনধোো :
স্বাস্থ্য অবধেপ্তগরর িহাপবরিািক, অবিবরক্ত িহাপবরিািক, পবরিািকেহ অন্যান্য প্রশােবনক পগের কিমকিমাগের বনগোে, বেবি,
পগোন্নবি ও অবের প্রোনেহ িার্কবর ব্যবস্থ্াপনা েংক্রান্ত কার্ মাবে পার-২ অবধশাখার আওিাভুক্ত ববেে। এোড়া বববেএে (স্বাস্থ্য)
কযাডার কগম্পাবজশন রুিে, বববেএে (স্বাস্থ্য) কযাডাগরর প্রশােবনক ববেে এবং ববভােীে পগোন্নবি েভা অনুষ্ঠান েংক্রান্ত েকি
ববেে েম্পাবেি হে এই অবধশাখাে। োরাগেগশ বেবভি োজমনগের পোেন, বনেবিিকরি ও প্রগোজনীে প্রশােবনক ব্যবস্থ্াপনাও এর
আওিাভুক্ত।
২০১৭-২০১৮ অথ ম-বেগর েম্পাবেি উগেখগর্াগ্য কার্ মাববি :
•
•

েহকারী পবরিািক, উপপবরিািক ও পবরিািক পগে ২৬৮ জন কিমকিমাগক পগোন্নবি প্রোন করা হগেগে। ৩৫ িি বববেএে
এর িােগি ৪৪০ জন স্বাস্থ্য কযাডাগরর েহকারী োজমন ও েহকারী সডন্টাি োজমন পগে বনগোে প্রোন করা হগেগে।
নবষেে নবনসএস পরীক্ষার মােষম নবনসএস (স্বাস্থ্য) কযাডাষরর ১০,০০০ নিনকৎসক (৯, ৫০০ সহকারী সাজবি/ষমনডষকল
অনফসার এবাং ৫০০ সহকারী টডটাল সাজবি) নিষয়াগ প্রোষির প্রস্তাব মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুষমােন িাভ কষরষছ। দুই
পষব ব এ নিষয়াগ সম্পন্ন করার নসদ্ধান্ত টিওয়া হষয়ষছ। প্রথম পষব ব ৫০০০ (পোঁি হাজার) নিনকৎসক নিষয়াষগর জন্য ইষতামষে
সরকানর কমব কনমেি টথষক নিষয়াগ নবজ্ঞনপ্ত জানর করা হষয়ষছ।

ভনবষ্যৎ পনরকল্পিািঃ
• স্বাস্থ্য কযাডার/সানভবষস নবদ্যমাি মািব সম্পে ব্যবস্থ্াপিা উন্নয়ষির লষক্ষয নবনভন্ন পষে ধারাবানহকভাষব পষোন্ননত প্রোষির
ব্যবস্থ্া গ্রহি করা হগব।
• স্বাস্থ্য কযাডাষরর নবদ্যমাি নবনধ, িীনতমালা পরীক্ষাপূব বক কযানরয়ার যাি আধুনিক ও যুষগাপষযাগী করার লষক্ষয নবনধসর্মহ
হালিাগাে ও পনরবতবষির জন্য প্রস্তাব টপ্ররণ করা হষব।
• নবনসএস স্বাস্থ্য কযাডার/স্বাস্থ্য সানভবষসর কমবকতবাগষণর িাকুনর স্থ্ায়ীকরণ, নভনত্তপষে নসষলকেি টগ্রড, নসনিয়র টেল পষে
পষোন্ননত, নসনিয়র টেষল নসষলকেি (৫ম টগ্রড) প্রোি ইতযানে কমবকাণ্ড নিয়নমতভাষব সম্পােি করা হষব।
পার-৩ অনধোো :
স্বাস্থ্য োবভমগের বেবনের ও জুবনের কনোিগটন্টগের বনগোে, বেবি, পগোন্নবি ও অবের প্রোনেহ িার্কবর ব্যবস্থ্াপনা, পোেন/বেবি
নীবিিািা প্রিেন এই অবধশাখার কাজ। েহকারী োজমন, বেবনের ও জুবনের কনোিগটন্টগের পোেন, িার্কবর বনেবিিকরিেহ
িার্কবর ব্যবস্থ্াপনা েংক্রান্ত েকি কার্ মাবে এই অবধশাখার কিমবন্টনভুক্ত ববেে।
২০১৭-২০১৮ অথ ম-বেগর েম্পাবেি উগেখগর্াগ্য কার্ মাববি :
• পার-৩ অবধশাখাে ববেেবভবিক পগে জুবনের কনোিগটন্ট বহগেগব ৭৩৬ জন কিমকিমাগক পগোন্নবি প্রোন করা হগেগে।
র্ার িগে অযাগনেগথবেওিবজ পগে ৩৭ জন, কাবড মওিবজগি ৪৩ জন, কনজারগভটিভ সডবিবিগি ১, সডবিবিগি ৬ জন,
ইএনটিগি ১৯ জন, োইনী অবগে ১৫৮ জন, সিবডবেগন ১১৭ জন, অগথ মাডনটিগক্স ৫ জন, অফথািগিািবজগি ১৬ জন,
ওরাি এন্ড ম্যাবক্সগিাগফবেোি োজমাবরগি ১১ জন, অগথ মা-োজমাবরগি ৫১ জন, প্যাথিবজগি ৩ জন, সপবডোটিগক্স ১২৯ জন,
প্রগস্থ্াডনটিগক্স ২ জন, সরবডওিবজ এন্ড ইগিবজং-এ ২০ জন, বক্ষ্ব্যাবধগি ১০ জন, বস্কন এন্ড বভবডগি ২৩ জন, োজমাবরগি
৮৫ জন পগোন্নবি সপগেগে।
ভনবষ্যৎ পনরকল্পিা :
• স্বাস্থ্য কযাডার সানভবষস নবদ্যমাি মািব সম্পে ব্যবস্থ্াপিার উন্নয়ষির লষক্ষয নবনভন্ন পষে ধারাবানহকভাষব পষোন্ননত প্রোি
করা হষব।
• মাঠ পয বাষয় নিনকৎসকষের উপনস্থ্নত নিনিত এবাং সমতা আিয়ষির লষক্ষয নবনভন্ন উষদ্যাগ গ্রহণ করা হষয়ষছ।
20

•

স্বাস্থ্য সানভবষসর শৃঙ্খলা নিনিত করার স্বাষথ ব এতেসাংক্রান্ত মনিেনরাং ও সুপারনভেি কায বক্রম আষরা টজারোর করা হষব।

পার-৪ অনধোো :
স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের প্রোসি অনুনবভাষগর অধীষি পার-৪ অনধোো। এ অনধোোয় স্বাস্থ্য অনধেপ্তরাধীি েকি টমনডষকল কষলজ
হাসপাতাল, নবষেোনয়ত হাসপাতাল, ইিনস্টটিউে, টজিাষরল হাসপাতাল, সজিা/েের হােপািাি, উপষজলা স্বাস্থ্য কমষ , ২০
শয্যা হােপািাি, ১০ শয্যা হােপািাি, কবিউবনটি বিবনকেহ ইউবনেন পর্ মাগে স্বাস্থ্য প্রবিষ্ঠাগনর োংেঠবনক কাঠাগিা পর্ মাগিািনা,
পবরবিমনেহ েংবিি পে সৃবি, পে েংরক্ষ্ি ও পে স্থ্ােীকরি েংক্রান্ত কার্ মাববি েম্পন্ন হগে থাগক।
২০১৭-২০১৮ : অথ ম-বেগর েম্পাবেি উগেখগর্াগ্য কার্ মাববিিঃ
স্বাস্থ্য সেবা ববভাে কতৃমক ১ জুিাই ২০১৭ হগি ৩০ জুন ২০১৮ পর্ মন্ত সৃবজি পেগুগিা সটববি আকাগর সেখাগনা হিিঃ
বববভন্ন স্বাস্থ্য
১ি
১ি সেবি ১ি সেবি
১ি
২ে
২ে
৩ে
৩ে ৪থ ম আউট সিাট
প্রবিষ্ঠাগনর
সেবি
ননসিবড:
সেবি সেবি
সেবি
সেবি সেবি সেবি সোবে মং
সিাট ২৮টি
কযাডার কযাডার
ব্যিীি নাবে মং নাবে মং
ননসিবড:
বজওর িােগি
নাবে মং
১৫৫৪
৬৭
৮৩
৪
৩৭১৬
২৬
১২৮ ২৬২ ১৭৯ ৫৬৪ ৬৫৮৩
ভববষ্যৎ পবরকল্পনা :
সেগশর িাঠ পর্ মাগে প্রাবন্তক জনগোষ্ঠীগক স্বাস্থ্য সেবা প্রোগনর জন্য প্রগোজনীে ডাক্তার ও েংবিি জনবগির অভাব এখনও রগেগে।
সেগশর জনেগির বিবকৎো সেবা বনবিি করার জন্য স্বাস্থ্য অবধেপ্তরেহ বববভন্ন সিবডগকি কগিজ ও হােপািাি, ববগশোবেি
ইনবস্টটিউট ও হােপািাি, সজিা/গজনাগরি হােপািাি ও উপগজিা স্বাস্থ্য কিগেগক্স বববভন্ন সেবির বিবকৎেকেহ অন্যান্য কযাডার
ববহভূমি জনবগির পে সৃজগনর পবরকল্পনা রগেগে ।
মািব সম্পে অনধোো
মািব সম্পে অনধোো স্বাস্থ্য টসবা নবভাষগর প্রোসি অনুনবভাষগর অধীি একটি স্বতন্ত্র অনধোো, যার র্মল উষদ্দশ্য হল বাাংলাষেে
সরকাষরর স্বাস্থ্য জিেনি সাংক্রান্ত িীনত প্রণয়ি ও এর উন্নয়ষি ভূনমকা রাো। টসষেম্বর ১৯৯৪ টথষক িত্যথ ব জিসাংখ্যা ও স্বাস্থ্য
প্রকষল্পর (FPHP) অধীি বাাংলাষেষে স্বাস্থ্য টসবা মািসম্পন্ন, ব্যয়সাশ্রয়ী ও সহজলভয করার লষক্ষয স্বাস্থ্য অথ বিীনত পনলনস
এিালাইনসস কায বক্রম প্রবতবষির জন্য স্বাস্থ্য অথ বিীনত ইউনিে (HEU) েীে বক প্রকষল্পর বাস্তবায়ি শুরু হয়। পরবনতবষত উি ইউনিষের
কায বক্রমষক আরও সুসাংগঠিত ও সম্প্রসানরত কষর ১৯৯৯-২০০০ :অথ ব-বছষর মািব সম্পে উন্নয়ি সাংক্রান্ত কায বক্রম অন্তর্ভবি কষর
পনলনস এন্ড নরসাি ব ইউনিে সৃনি করা হয়। ২০০৩ সথগক ২০১১ সাল পয বন্ত স্বাস্থ্য, পুনি ও জিসাংখ্যা টসক্টর কমবসূনি (HNPSP) এর
আওতায় স্বাস্থ্য জিেনি উন্নয়ি সাংক্রান্ত কায বক্রমষক অনধকতর েনিোলী করার লষক্ষয মািব সম্পে ব্যবস্থ্াপিা (HRM)
অপাষরেিাল যাষির অন্তর্ভবি কষর মািব সম্পে ব্যবস্থ্াপিা (HRM) ইউনিে সৃনি করা হয়। ২০১৬-২০১৭ : অথ ব-বছষর স্বাস্থ্য ও
পনরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-টক স্বাস্থ্য টসবা নবভাগ এবাং স্বাস্থ্য নেক্ষা ও পনরবার কল্যাণ নবভাগ িামক দুটি ভাষগ নবভি করা হষল
মািব সম্পে উন্নেন ইউনিে-টক স্বাস্থ্য টসবা নবভাষগর মািব সম্পে অনধোোর (HR) অন্তর্ভবি করা হয়।
মািব সম্পে অনধোো প্রনতষ্ঠালগ্ন টথষক স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ মন্ত্রণালষয়র িানহো অনুসাষর স্বাস্থ্য জিেনি সাংক্রান্ত গুরুত্বপূণ ব
িীনত ও টক েলগত নবেয়সর্মষহর উপর গষবেণা কায বক্রম পনরিালিা ও টক েলপত্র প্রণয়ি কষর আসষছ। মািব সম্পে নবেয়ক
িীনতমালা ও কমবষক েলসর্মহ প্রণয়ি, পয বাষলািিা, পনরবতবি, পনরবধ বি ও হালিাগােকরষণর অাংে নহসাষব েনলল (Empirical
evidence) বতনর করষছ। বতবমাষি এই অনধোো ২০১৭-২০২২ টময়াষে বাস্তবায়িাধীি HPNSP’র অধীষি গৃহীত এবং বববভন্ন
উন্নেন েহগর্ােী েংস্থ্ার সহষযানগতায় স্বাস্থ্য জিেনি উন্নয়ি সাংক্রান্ত বববভন্ন কমবসূনি বাস্তবায়ি করষছ।
রূপকল্প ও অবভিক্ষ্য :
(১) HPNSP-এর অন্তেিম এইিআরবড অপাগরশনাি েযাগনর কার্ মক্রি বাস্তবােন করা।
(২) স্বাস্থ্য সেবা ববভাে, স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাি িন্ত্রিািগের অধীন স্বাস্থ্য কযাডাগরর কিমকিমাগের ববহ:বাংিাগেশ অবজমি ছুটি,
সেগশর অভযন্তগর অবজমি ছুটি, বিগেন, ববহ:বাংিাগেশ বশক্ষ্া ছুটি, ০৩ (বিন) িাগের অবধক েিে ববহ:বাংিাগেশ
প্রবশক্ষ্গি অংশগ্রহগির বনবিি ওএেবডকরি এবং োবন্ত ববগনােন ছুটি ও ভািা প্রোন।
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স্বাস্থ্য সেবা ববভাে িানব েম্পে-২ শাখা হগি মূিি বিবকৎেকগের ছুটি বনষ্পবিকরি ববেেক সেবা প্রোন কার্ মক্রি েম্পােন
কগর থাগক। িানব েম্পে-২ শাখা হগি ছুটির আগবেন ববেেক সর্ সেবা প্রোন করা হে িার আওিাে রগেগে ববহ:বাংিাগেশ
অবজমি ছুটি, োবন্তববগনােন ছুটি, অবজমি ছুটি (সেগশর অভযন্তগর), ববহ:বাংিাগেশ বশক্ষ্া ছুটি ইিযাবে। আন্তজমাবিক পবরিন্ডগি
বববভন্ন েভা, সেবিনার, ওোকমশপ ও প্রবশক্ষ্ি প্রােশই আগোবজি হে। এগি বববভন্ন সেগশর বিবকৎেকেি িাঁগের জ্ঞান,
অবভজ্ঞিা, কিমগকৌশি ইিযাবে বববনিগের িােগি বনগজগেরগক যুগোপগর্ােী করা ও েক্ষ্িা বৃবির সুগর্াে পান। বিবকৎেকগের
প্রাথীি ছুটি ববেেক সেবা স্বল্পিি েিগের িগে প্রোন করা হে। এোড়া বববভন্ন জািীে ও আন্তজমাবিক েংস্থ্াে কাজ করার
জন্য এ শাখা হগি েরকাবর বিবকৎেকগের বিগেন প্রোন করা হে।
২০১৭-২০১৮ অথ ম-বেগরর এইিআর-২ শাখা কতৃমক েম্পাবেি উগেখগর্াগ্য কার্ মক্রি :
ববহ:বাংিাগেশ
সেগশর অভযন্তগর োবন্ত ববগনােন
বিগেন
ববশ্বস্বাস্থ্য-১ অবধশাখা হগি
অবজমি ছুটি
অবজমি ছুটি
ছুটি
িঞ্জুর
প্রাপ্ত পগত্রর সপ্রবক্ষ্গি স্বাস্থ্য
অবধেপ্তগর ববগশে ভারপ্রাপ্ত
কিমকিমা (ওএেবড) বনগোে
৬২৮২
১৪২
৫৬
৩২
৭

ববহিঃবাংিাগেশ
বশক্ষ্া ছুটি

২০১৭-২০১৮ অথ ম-বেগর েম্পাবেি এইিআর অবধশাখা কতৃমক বাস্তবাবেি এইিআরবড এর উগেখগর্াগ্য কার্ মাবে:
নং
বববরি
বেন
অংশগ্রহি
কারীর
েংখ্যা
স্থ্ানীে প্রবশক্ষ্ি:
১.
১ বেন
২৯ জন
iBas+ েফটওোগরর িােগি ববভাজন
২.
২২ জন
Training on Annual Performance Agreement ১ বেন
System (Individual and Institutional)
৩.
১ বেন
১৯ জন
Training on Annual Performance Agreement
৪.
৭ বেন
১৬৬ জন
Human Resource Information System (HRIS)
সিাট =
২৩৬
স্থ্ানীে ওোকমশপ:
১.
১৭৫ জন
Capacity development of individual and ১ বেন
facilities/institutions for individual & institutional
performance management
২.
১৭৭ জন
Introduce and scaling up of performance ১ বেন
management system with performance appraisal
৩.
৭৫ জন
Workshop on Address shortage and skill mix, ১ বেন
including ratio imbalance task shifting addressing
HWF Strategy
৪.
১ বেন
৯ জন
Operational Plan বাস্তবােন কবিটির েভা
সিাট =
৪৩৬
MPH/ EMBA
১.
১০ জন
Executive MPH/ EMBA সকাে ম
সিাট = ১০ জন
ববগেবশক প্রবশক্ষ্ি:
১.
১১ জন
Training (Short) on Governance and Human ১০ বেন
Resource of Health
সিাট =
১১ জন
েব মগিাট
৬৯৩ জন

১২

ব্যাি

১
১
১
৪
৭
৩
৩
২
১
৯

১
১

বিমিাগন Wrold Health Organization (WHO) এবং Save the Children এর কাবরেবর েহগর্ােীিাে
Workload Indicator for Staffing Need (WISN) েংক্রান্ত ২টি প্রকল্প বাস্তবােন করগে, র্া এ বেগরর িগেই
েম্পন্ন হগব।
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এোড়া WHO এর কাবরেবর েহগর্াবেিাে Health Labour Market Analysis in Bangladesh েংক্রান্ত আগরা
একটি প্রকগল্পর কাজ শুরু হগেগে র্ার িােগি েব মজনীন স্বাস্থ্য সেবা বনবিি করার িগক্ষ্য বাংিাগেগশর স্বাস্থ্য জনশবক্তর
ভববষ্যৎ িাবহো এবং েরবরাহ বনরুপন করা েম্ভব হগব।
ভববষ্যৎ পবরকল্পনা :
•
•
•
•
•
•

To support availability of a quality and responsive health workforce at all public and
private sector health facilities to carry out the mission of the Ministry of Health &
Family Welfare, Bangladesh;
Ensure availability of competent and adequate number of workforces as per health
systems need;
Produce, develop and sustain quality health workforce at all levels by increasing
production capacity, improving quality of education and training;
Recruit, deploy and retain health workforce equitably by rationalizing the recruitment
rules, job description and career planning;
Promote and maintain high standards in health workforce performance through
practicing performance management system and monitoring;
Use Human Resource Information System (HRIS) to support decision making in
improving health outcome;

শৃঙ্খলা অনধোো :
কমবপনরনধ :
▪ স্বাস্থ্য অনধেপ্তর, স্বাস্থ্য প্রষক েল অনধেপ্তর, স্বাস্থ্য নেক্ষা ব্যযষরা, নিনমউ, টেষমা, ঔেধ প্রোসি অনধেপ্তর, িানস বাং এন্ড
নমডওয়াইফারী অনধেপ্তর-এ কমবরত নবনসএস কযাডারর্ভি এবাং কযাডার বনহর্ভবত প্রথম টশ্রণীর কমবকতবাষের নবরুষদ্ধ
নবভাগীয় মামলা ও শৃাংেলার্মলক কায বক্রম ;
▪ সাংনিি কমবকতবাষের নবভাগীয় মামলা ও শৃাংেলার্মলক কায বক্রষমর নবরুষদ্ধ আোলষত/প্রোসনিক রাইব্যযিাষল োষয়রকৃত
আপীল সম্পনকবত কায বাবলী ;
▪ মন্ত্রণালষয়র অনধিস্থ্ কমবকতবাষের িাকুরী স্থ্ায়ীকরণ, পষোন্ননত, নসষলকেিষগ্রড প্রোি এবাং টপিেি মঞ্জুরীর নিনমত্ত
শৃাংেলার্মলক মামলার ছাড়পত্র প্রোি ;
▪ নবনবধ তেন্ত অনুষ্ঠাি ;
কিম প্রবক্রো :
কমবকতবাষের নবরুষদ্ধ নবভাগীয় কায বক্রম গ্রহণ একটি সময়বদ্ধ কায বক্রম। নবনভন্ন অনধেপ্তর/েপ্তর বা মন্ত্রণালষয়র নবনভন্ন োো বা
অনধোো হষত অনভষযাগ পাওয়ার পর নবনভন্ন তথ্য সাংগ্রহ কষর নবভাগীয় মামলা রুজুকরতিঃ ১ম কারণ েেবাষিা টিাটিে প্রোষির
মােষম নবভাগীয় মামলার কায বক্রম শুরু হয়। পরবতীষত টিাটিষের জবাব, ব্যনিগত শুিািী, তেন্ত কমবকতবা নিষয়াগ, তেন্ত প্রনতষবেি
প্রানপ্ত, ২য় কারণ েেবাষিা টিাটিে জারী, অনভযুি কতৃবক ২য় কারণ েেবাষিা টিাটিষের জবাব প্রোি, সরকারী কমব কনমেষির মতামত
গ্রহণ, সার-সাংষক্ষপ মািিীয় প্রধািমন্ত্রী এবাং মহামান্য রােপনতর অনুষমােষির পর আষেে জারীর মােষম নবভাগীয় মামলার কাজ
আপাততিঃ টেে হয়। পরবতীষত আপীল বা নরনভউ করা হষল নবনধমষত তা নিষ্পন্ন করা হয়।
টয সকল নবনধ, অোষেে ও আইষির আওতায় সরকারী কমবকতবাষের নবভাগীয় মামলা ও শৃাংেলার্মলক কায বক্রম গ্রহণ করা হয়িঃ
▪
▪
▪
▪
▪
▪

সরকারী কমবিারী (নবষেে নবধাি) অোষেে, ১৯৭৯
সরকারী কমবিারী (আিরণ) নবনধমালা, ১৯৭৯
সরকারী কমবিারী (শৃাংেলা ও আপীল) নবনধমালা, ২০১৮
বাাংলাষেে পাবনলক সানভবস কনমেি (কিসালষেেি) টরগুষলেিস্, ১৯৭৯
গণকমবিারী শৃাংেলা (নিয়নমত উপনস্থ্নত) অোষেে, ১৯৮২
প্রোসনিক রাইব্যযিাল আইি, ১৯৮০
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▪
▪
▪

দ্য পাবনলক সাষভবটস্ (নডসনমসাল অি কিনভকেি) অনড বন্যাি, ১৯৮৫
নব এস আর পাে ব-১ এর ৩৪ ও ৭৩ নবনধ টিাে-২
সাংনবধাি এর ১৩৫ অনুষেে

২০১৭-১৮ অথ ম-বেগর েম্পাবেি উগেখগর্াগ্য কার্ মাববি :
প্রবিগবেনাধীন অথ ম-বেগর
(২০১৭-১৮)
িন্ত্রিািে/অবধেপ্তর/েংস্থ্ােমূগহ পুবঞ্জভূি
সিাট ববভােীে িািিার েংখ্যা
১
২২৩

প্রবিগবেনাধীন বেগর বনষ্পবিকৃি িািিার েংখ্যা
িার্কবরচুযবি/
অব্যাহবি অন্যান্য েন্ড
সিাট
বরখাস্ত
২
১০

৩
১৪

৪
৪

৫
২৮

অনিষ্পন্ন
নবভাগীয়
মামলার
সাংখ্যা
৬
১৯৫

শৃঙ্খখিা অবধশাখার ভববষ্যি কিমপবরকল্পনা :
▪ অনিষ্পন্ন নবভাগীয় মামলাসর্মহ নবনধ টমাতাষবক দ্রুততার সাষথ নিষ্পন্ন করা;
▪ অনধেপ্তর/পনরেপ্তর/েপ্তর হষত িত্যি টকাি অনভষযাগ পাওয়া টগষল নবনধ টমাতাষবক নবভাগীয় মামলা রুজু করা;
▪ অনধেপ্তর/পনরেপ্তর/েপ্তরগুষলাষত ব্যনিগত টযাগাষযাগ বা টেনলষফানিক টযাগাষযাগ কষর তথ্য সাংগ্রহপূব বক নবনভন্ন োো
ও অনধোো হষত প্রাপ্ত পষত্রর আষলাষক নবভাগীয় মামলা সাংক্রান্ত ছাড়পত্র প্রোি;
▪ নবভাগীয় মামলা সাংক্রান্ত ডাোষবজ বতরী এবাং দ্রুত নবভাগীয় মামলার ছাড়পত্র প্রোি;
▪ স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ মন্ত্রণালষয়র ওষয়বসাইে এবাং অনধেপ্তষরর এমআইএস এর মােষম তথ্য প্রযুনি ব্যবহার কষর
কমবকতবাষের তথ্য দ্রুত প্রানপ্ত এবাং নবভাগীয় ব্যবস্থ্া টেষে আষেে ওষয়ব সাইষে প্রকাে।
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জনস্বাস্থ্য ও ববশ্বস্বাস্থ্য অনুববভাে
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৩.২ জিস্বাস্থ্য ও নবশ্বস্বাস্থ্য অনুনবভাগ :
স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের অন্যিি অনুববভাে জনস্বাস্থ্য ও ববশ্বস্বাস্থ্য অনুববভাে। এই অনুববভাগের োবেগে রগেগেন একজন অবিবরক্ত

েবিব। এ অনুববভাগের অধীন জনস্বাস্থ্য অবধশাখা, জনস্বাস্থ্য-১ অবধশাখা ও জনস্বাস্থ্য-২ অবধশাখা, ববশ্বস্বাস্থ্য অবধশাখা, ববশ্বস্বাস্থ্য-১
ও ববশ্বস্বাস্থ্য-২ অবধশাখা রগেগে।
কার্ মপবরবধ :
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

সাংনিি আন্তজবানতক চুনি ও প্রাসনঙ্গক নবেয়সর্মহ;
সাকব কতৃবক গৃহীত স্বাস্থ্য নবেয়ক কায বক্রম সমন্বয়, িীনতমালা প্রণয়ি ও বাস্তবায়ি পনরবীক্ষণ;
বাষয়াষসফটি, বাষয়াডাইভারনসটি, বাষয়াষেকষিাষলানজ সাংনিি কায বক্রম;
বাাংলাষেে সমনন্বত পুনি প্রকল্প (সমাপ্ত) এবাং জাতীয় পুনি সানভবষসর প্রোসনিক ও আনথ বক কায বাবনল এবাং নবনভন্ন পুনি
কমবসূনির আওতায় গৃহীত কায বক্রষমর সমন্বয়-সাধি, িীনতমালা প্রণয়ি ও বাস্তবায়ি পনরবীক্ষণ;
টব্রস্টনফনডাং কমবসূনি, নভোনমি এ, আষয়ানডি, দুগ্ধজাত দ্রব্যানে, টভজালমুি োদ্য ইতযানেসহ Nutrition
Fortification সাংক্রান্ত িীনতমালা/আইি/নবনধ প্রণয়ি, সাংষোধি ও বাস্তবায়ি পনরবীক্ষণ;
নেশু স্বাস্থ্য, ইনমউিাইষজেি ও জিস্বাস্থ্য নবেয়ক নিষম্নাি কমবসূনি/কায বক্রম পনরিালিা, ব্যবস্থ্াপিা ও পনরবীক্ষণিঃ- ক)
ইনপআই ে) ওয়াইল্ড টপানলও ভাইরাস ও টহপাোইটিস-নব গ) আইএমনসআই ে) নবনসনস ও আইইনস স্ট্র্যাষেনজ ঙ)
ইিষজকেি টসফটি ি) গ্যানভ এবাং ছ) এআরআই
মন্ত্রণালষয়র অধীি জিস্বাস্থ্য এবাং পুনি নবেয়ক প্রনতষ্ঠািসর্মষহর যাবতীয় সাাংগঠনিক, আনথ বক ও প্রোসনিক কায বাবনল;
সরকানর এবাং আন্তজবানতক সাংস্থ্ার অথ বায়ষি পনরিানলত জিস্বাস্থ্য ও পনরষবে সাংক্রান্ত নিষম্নাি নবনভন্ন কায বক্রম বাস্তবায়ি
নিনিতকরণ :
ক) পনরষবেগত স্বাস্থ্য ে) ম্যাষলনরয়া গ) এিথ্রা ে) টডঙ্গু ঙ) সাস ব ি) তামাক নিয়ন্ত্রণ ছ) আষস বনিক জ) টিনব ঝ)
ফাইষলনরয়ানসস ঞ) কৃনম নিধি ে) অন্যান্য Emerging & Re-emerging Diseases এবাং ঠ) ডায়নরয়ার
প্রনতষরাধর্মলক কায বক্রম;
নিরাপে রি পনরসঞ্চালি, এইিআইনভ/এইডস, এসটিনড সাংক্রান্ত কায বক্রম;
ইিষেষলকচুয়াল প্রপাটি ব রাইেস ও কনপরাইে সাংক্রান্ত কায বাবনল;
স্বাস্থ্য উন্নয়ি কমবসূনি সাংনিি নবশ্বস্বাস্থ্য সাংস্থ্ার নবনভন্ন সুপানরে, প্রস্তাব ও প্রনতষবেষির পনরষপ্রনক্ষষত পরবতী কায বক্রম
গ্রহণ;
নবশ্বস্বাস্থ্য সাংস্থ্ার অথ বায়ষি নদ্ব-বানে বক স্বাস্থ্য নবেয়ক উন্নয়ি কমবসূনি চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়ি কায বক্রম;
Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) এবাং WHO এর অথ বায়ষি
পনরিানলত Survey সম্পনকবত যাবতীয় কায বাবনল;
িন্ত্রিািগের িাননীে িন্ত্রী, প্রবিিন্ত্রী, েবিগবর ববগেগশ েভা-সেবিনার, ওোকমশগপ সর্ােোন েংক্রান্ত কার্ মক্রি;
বববভন্ন সেবশ-ববগেবশ ও আন্তজমাবিক েংস্থ্া কতৃমক প্রেি সফগিাবশগপ িন্ত্রিািে ও আওিাধীন কিমকিমাগের ববগেগশ
উচ্চবশক্ষ্া;
ববগেবশক প্রবশক্ষ্ি, ববগেগশ কিমশািা, সেবিনার, েভাে সর্ােোন েম্পবকমি কার্ মক্রি;
অধীি অনধোো ও োোসর্মহ নিয়নমত পনরেেবিসহ কায বক্রম মািসেতভাষব ও যথাসমষয় নিষ্পনত্ত নিনিতকরণ;

জনস্বাস্থ্য অবধশাখা :
জনস্বাস্থ্য অবধশাখার োবেগে রগেগেন একজন অবিবরক্ত েবিব। এ অবধশাখার অধীগন রগেগে জনস্বাস্থ্য-১ ও জনস্বাস্থ্য-২ অবধশাখা।
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জিস্বাস্থ্য-১ অনধোো :
২০১৭-২০১৮ :অথ ম-বেগর েম্পাবেি উগেখগর্াগ্য কার্ মক্রি :
❖ “সাংক্রামক টরাগ প্রনতষরাধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্ম বল আইি, ২০১৮Ó েসড়া আইিটি টলনজসষলটিভ ও সাংসে নবেয়ক নবভাগ টভটিাং
প্রোি কষর এ নবভাষগ টপ্ররণ কষরষছ। েসড়াটি চুড়ান্তকরষণর লষক্ষয মনন্ত্রপনরেে নবভাষগ টপ্ররণ করা হষয়ষছ।
❖ “আন্তজবানতক উেরাময় গষবেণা টক বাাংলাষেে আইি, ২০১৭” এর েসড়া সানব বকভাষব পয বাষলািিা কষর চূড়ান্ত অনুষমােষির
লষক্ষয পুিরায় টভটিাংষয়র জন্য ১৭ টম ২০১৮ তানরষে আইি, নবিার ও সাংসে নবেয়ক মন্ত্রণালষয় টপ্ররণ করা হষয়ষছ।
❖ মাতৃদুসের নবকল্প নেশু োদ্য, বানণনজযকভাষব প্রস্তুতকৃত নেশুর বাড়নত োদ্য ও তা ব্যবহাষরর সরঞ্জামানে (নবপণি নিয়ন্ত্রণ)
আইি, ২০১৩ প্রণয়ি করা হষয়ষছ। এ আইি বাস্তবায়ষির লষক্ষয মাতৃদুসের নবকল্প নেশু োদ্য, বানণনজযকভাষব প্রস্তুতকৃত নেশুর
বাড়নত োদ্য ও উহা ব্যবহাষরর সরঞ্জামানে (নবপণি নিয়ন্ত্রণ) নবনধমালা-২০১৫ বাাংলাষেে টগষজষে প্রকানেত হষয়ষছ।
❖ টেষের ইষবালা ভাইরাস এবাং সাংক্রমণ প্রনতষরাষধ কায বকর পেষক্ষপ গ্রহণ কষরষছ। টযমি :▪ সনিব, স্বাস্থ্য টসবা নবভাষগর টিতৃষত্ব একটি মনিেনরাং কনমটি গঠি করা;
▪ কুনমবষোলা টজিাষরল হাসপাতাষল ২০ টবষডর একটি আলাো ওয়াড ব সাংরক্ষণ করা;
▪ আক্রান্ত টেে হষত আগত যাত্রীষের নবমাি-বন্দষর পরীক্ষার ব্যবস্থ্া করা, নসনভল অযানভষয়েি ও স্বাস্থ্য অনধেপ্তর কতৃবক এ
নবেষয় সমনন্বত ব্যবস্থ্া গ্রহণ করা;
▪ নবমাি-বন্দষর ব্যনিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (Personal Protection Equipment) ও সাব বক্ষনণক অযাম্বুষলষির ব্যবস্থ্া
করা এবাং
▪ সকল স্থ্ল-বন্দর, সমুদ্র-বন্দর ও আন্তজবানতক নবমাি-বন্দষর সাংনিি প্রনতনিনধষের নিষয় আলাোভাষব টমনডষকল টিম গঠি
করা ইতযানে।
❖ টেষে মাস ব ভাইরাষসর সাংক্রমি প্রনতষরাষধ সতকবতার্মলক/প্রনতষরাধর্মলক ব্যবস্থ্া টিয়া হষয়ষছ। টযমি-মাস ব-কষরািা ভাইরাস
এর প্রাদুভবাব ও প্রনতকার সম্পষকব গণসষিতিতার্মলক তথ্য নপ্রট ও ইষলকরনিক নমনডয়ায় প্রিাষরর জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ষক
অনুষরাধ করা, এ সাংক্রান্ত একটি নলফষলে বতনর কষর মন্ত্রণালষয় টপ্ররণ করার জন্য পনরিালক, আইইনডনসআরষক অনুষরাধ
করা, নবনভন্ন বন্দর বেগে উে প্রষবে মুষেই পরীক্ষার ব্যবস্থ্া গ্রহষণর জন্য মৎস্য ও প্রানণসম্পে মন্ত্রণালয়ষক অনুষরাধ করা,
টস নে আরব টথষক প্রতযাগত যাত্রীষের নবমাষির মষে মাস ব-কষরািা ভাইরাস সাংক্রমণ সাংক্রান্ত স্বাস্থ্য তথ্য কাড ব নবনল করা
ইতযানে।
❖ প্রনত বছষরর ন্যায় ২০১৮ সষিও টেষে নবশ্ব এইডস নেবস পালষি সহায়ক নহসাষব জাতীয় এইডস/এসটিনড টপ্রাগ্রাম অনফষসর
সাষথ এ অনধোো কাজ কষর।
জিস্বাস্থ্য-২ অনধোো :
২০১৭-২০১৮ :অথ ম-বেগর েম্পাবেি উগেখগর্াগ্য কার্ মক্রি :
পুবির সক্ষ্গত্র :
• নদ্বতীয় জাতীয় পুনি কমবপনরকল্পিা ২০১৬-২০২৫ অনুষমােি;
• নদ্বতীয় জাতীয় পুনি কমবপনরকল্পিা ২০১৬-২০২৫ বাস্তবায়ষির জন্য আন্তিঃমন্ত্রণালয় আষলািিাসহ উন্নয়ি সহষযাগীষের
সাষথ কায বকর সাংলাপ অব্যাহত;
• SAM ও CMAM গাইড-লাইি চূড়ান্ত অনুষমােি;
• নদ্বতীয় জাতীয় পুনি কমবপনরকল্পিা জাতীয় পয বায়সহ ২৪টি টজলায় নডষসনমষিেি;
• পুনি কমবপনরকল্পিা বাস্তবায়ষির জন্য ৫টি ওয়ানকবাং টলষভল ােফমব গঠি এবাং টজলা/উপষজলা পয বাষয় পুনি সমন্বয় কনমটি
গঠি;
• জাতীয় পয বায় টথষক মাঠ পয বায় পয বন্ত জাতীয় পুনি সপ্তাহ পালি;
• বাাংলাষেে জাতীয় পুনি পনরেে েনিোলী করার জন্য ধারিাপত্র অনুষমােি;
িাতৃ ও বশশু স্বাগস্থ্যর সক্ষ্গত্র :
• জরায়ু মুে কযািার প্রনতষরাধ ও নিয়ন্ত্রণ টক েল (২০১৭-২০২২) অনুষমােি;
• ম্যাোরিাল টহলথ স্টযান্ডাড ব অপাষরটিাং প্রনসনডউর Vol-1 ও Vol-2 অনুষমােি;
• প্রসবজনিত নফস্টুলা সাংক্রান্ত জাতীয় টক েলপত্র (২০১৭-২০২২) অনুষমােি প্রনক্রয়াধীি;
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•
•

জাতীয় মাতৃস্বাস্থ্য টক েল (২০১৫-২০৩০)অনুষমােি প্রনক্রয়াধীি;
Vaccination Act হালিাগােকরষণর কায বক্রম িলমাি;

জীব প্রযুবক্তর সক্ষ্গত্র :
• জীব প্রযুনি নবেয়ক জাতীয় কমবপনরকল্পিা (২০১৮-২০২৭) অনুষমােি
• জীব প্রযুনি নবেয়ক জাতীয় কমবপনরকল্পিা (২০১৮-২০২৭) বাস্তবায়ষির কায বক্রম গ্রহণ
• জীব প্রযুনি নবেষয় নিনকৎসা-নবদ্যা নেক্ষকষের ২টি কিসালষেটিভ কমবোলা অনুষ্ঠাি এবাং নিনকৎসা জীবপ্রযুনি নবেষয়
হযান্ডস-অি-প্রনেক্ষণ অনুষ্ঠাি;
• ন্যােিাল ইিনস্টটিউে অব টমনডষকল বাষয়াষেকষিালনজ স্থ্াপষি প্রনক্রয়া গ্রহণ;
• ৫টি টমনডষকল কষলষজ জীব-প্রযুনি নবেয়ক যন্ত্রপানত নবতরণ;
• নবএসএমএমইউ’র সাষথ সমষঝাতা স্মারক স্বাক্ষর যাষত এ নবশ্বনবদ্যালষয়র নবজ্ঞািীরা Centre for Medical
Biotechnology-টত গষবেণা করষত পাষর;
এেবববেবে’র সক্ষ্গত্র :
• স্বাস্থ্য, জিসাংখ্যা ও পুনি নবেষয় জিসষিতিা বৃনদ্ধর নিনমত্ত Comprehensive SBCC Strategy 2016
- বাস্তবায়ষির জন্য নবস্তানরত কমবপনরকল্পিা অনুষমােি;
• স্বাস্থ্য, জিসাংখ্যা ও পুনি টসক্টষর SBCC কায বক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ি ও সমন্বষয়র জন্য নস্টয়ানরাং কনমটি এবাং জাতীয়
বাস্তবায়ি ও সমন্বয় কনমটিসহ টজলা/উপষজলা পয বায় পয বন্ত কনমটি গঠষির প্রজ্ঞাপি;
এনবেবড’র সক্ষ্গত্র :
• অসাংক্রামক টরাগ প্রনতষরাধ ও নিয়ন্ত্রষণ বহুোতনভনত্তক জাতীয় কমবপনরকল্পিা অনুষমােি (২০১৮-২০২৫);
• অসাংক্রামক টরাগ প্রনতষরাধ ও নিয়ন্ত্রষণ বহুোতনভনত্তক জাতীয় কমবপনরকল্পিা মািিীয় মন্ত্রীর টিতৃষত্ব জাতীয় সমন্বয়
কনমটি (NMNCC) গঠি;
• পানিষত ডুবা প্রনতষরাধ ও নিয়ন্ত্রষণ জাতীয় টক েষলর েসড়া চূড়ান্তকরষির প্রনক্রয়া গ্রহণ;
নবশ্বস্বাস্থ্য- ১ োো :
িন্ত্রিািগের িাননীে িন্ত্রী, প্রবিিন্ত্রী, েবিগবর ববগেগশ েভা-সেবিনার, ওোকমশগপ সর্ােোন েংক্রান্ত কার্ মক্রি, বববভন্ন সেবশ-ববগেবশ ও
আন্তজমাবিক েংস্থ্া কতৃমক প্রেি সফগিাবশগপ িন্ত্রিািে ও আওিাধীন কিমকিমাগের ববগেগশ উচ্চবশক্ষ্া, ববগেবশক প্রবশক্ষ্ি, ববগেগশ
কিমশািা, সেবিনার, েভাে সর্ােোন েম্পবকমি কার্ মক্রি এ অবধশাখার কিমবন্টনভুক্ত ববেে। িানব েম্পে উন্নেগনর িগক্ষ্য ববগেশ
প্রবশক্ষ্গির প্রস্তাব পর্ মাগিািনা কগর িন্ত্রিািে ও আওিাধীন েপ্তগর কিমরি কিমকিমাগের ববগেশ প্রবশক্ষ্গির প্রগোজনীে র্াবিীে
কার্ মক্রি েম্পােন কগর এই অবধশাখা।
২০১৭-২০১৮ : অথ ম-বেগর েম্পাবেি উগেখগর্াগ্য কার্ মক্রি :
ববেি অথ ম-বেগর (জুিাই ২০১৭-জুন ২০১৮) ববশ্বস্বাস্থ্য-১ শাখা িানব েম্পে উন্নেগনর িগক্ষ্য বববভন্ন সেবশ-ববগেবশ ও আন্তজমাবিক
েংস্থ্ার অথ মােগন িন্ত্রিািে ও এর আওিাধীন কিমকিমাগের ববগেবশক প্রবশক্ষ্ি, কিমশািা, সেবিনার, বশক্ষ্া েফর ও বববভন্ন েভাে
সর্ােোগনর বনবিি েব মগিাট ৮২০ (আটশি ববশ)জন কিমকিমার অনুকূগি েরকাবর আগেশ জাবর কগরগে।
ভনবষ্যৎ কমবপনরকল্পিা :
• ইগিািগে স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের কিমকিমাগের ববগেশ প্রবশক্ষ্ি েংক্রান্ত ডাটাগবজ বিবর ও ব্যবহার করা হগে। আোিীগি
স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের অধীন অবধেপ্তর, পবরেপ্তর, েংস্থ্া ও প্রবিষ্ঠানেমূগহর কিমকিমাগের ববগেশ প্রবশক্ষ্ি েংক্রান্ত
ডাটাগবজ বনিমাগির পবরকল্পনা রগেগে;
• এইিবপএনএেবপ’র আওিাধীন অপাগরশনাি েযানেমূগহ ববগেশ প্রবশক্ষ্গির েংস্থ্ান রগেগে। উক্ত ববগেশ প্রবশক্ষ্িেমূহ
র্াগি বনধ মাবরি েিগে বাস্তবােন করা র্াে এবং প্রবশক্ষ্গির গুিেি িান েমুন্নি রাখা র্াে এবং র্থার্থ কিমকিমা
িগনানেন প্রোন করা র্াে সে িগক্ষ্য প্রবি অথ ম-বেগর একটি ববগেশ প্রবশক্ষ্ি পঞ্জী বা সট্রবনং কযাগিন্ডার বিবরর পবরকল্পনা
রগেগে;
• েরকাগরর প্রবশক্ষ্ি নীবিিািার োগথ েংেবি সরগখ স্বাস্থ্য সেক্টগর একটি প্রবশক্ষ্ি নীবিিািা বিবর করা হগব;
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নবশ্বস্বাস্থ্য- ২ োো :
ববশ্বস্বাস্থ্য েংস্থ্ার অথ মােগন বিবাবে মক স্বাস্থ্য ববেেক উন্নেন পবরকল্পনা প্রিেন, বাস্তবােন, পবরবীক্ষ্ি ও মূল্যােন েম্পবকমি কার্ মক্রি
এবং স্বাস্থ্য ববেেক আন্তজমাবিক ও জািীে কার্ মক্রি েিন্বে-োধন এই অবধশাখার কিমবন্টনভুক্ত ববেে। এোড়া এ অবধশাখা সথগক
েম্পাবেি বনেবিি কাগজর িগে রগেগে সেগশ স্বাস্থ্য ববেেক বববভন্ন সেবিনার-েভা-কিমশািা আগোজন, সেবশ ও ববগেবশ পরািশমক
বনগোে, Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) এবং Health Matrics
Network (HMN) েম্পবকমি র্াবিীে কার্ মক্রি।
২০১৭-২০১৮ :অথ ম-বেগর েম্পাবেি উগেখগর্াগ্য কার্ মক্রি :

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

গত ২১-২৬ সি ২০১৮ তানরে সুইজারল্যাষন্ডর টজষিভায় নবশ্বস্বাস্থ্য সাংস্থ্ার ৭১তম সষেলি অনুনষ্ঠত হয়। এ সষেলষি
স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ মন্ত্রণালষয়র মািিীয় মন্ত্রী জিাব টমাহােে িানসম এমনপ এর সুষযাগ্য টিতৃষত্ব বাাংলাষেে টথষক
একটি প্রনতনিনধেল অাংেগ্রহণ কষরি। সষেলষির যাবতীয় কায বক্রম এ োো হষত সম্পােি করা হয়;
WHO Gi mvnvh¨cyó Biennium Programme cwiPvjbv Kiv n‡”Q| G Biennium Programme Gi
AvIZvq 45 wU ¯^v¯’¨ welqK Kg©m~wP ¯^v¯’¨ Awa`ß‡ii wewfbœ †cÖvMÖvg WvB‡i±i‡`i gva¨‡g ev¯Íevqbvaxb Av‡Q|
evBwbq¨vg †cÖvMÖv‡gi Ab¨Zg KvR¸‡jv n‡jv- Continuum of Care Throughout the Life Course,
Surveillance, Prevention and Control of Communicable Disease, Prevention and Control
of Major Non Communicable Disease, Sustainable Development and Healthy
Environment, Emergency Preparedness, Response and Recovery, Strengthened Health
System Partnership for Health Development ;
07 B GwcÖj 2018 ZvwiL wek¦¯^v¯’¨ w`em AZ¨šÍ RvuKRgKc~Y© Abyôv‡bi ga¨ w`‡q D`&hvcb Kiv n‡q‡Q ;
28 †g 2018 ZvwiL wbivc` gvZ„Z¡ w`em h_vh_fv‡e D`&hvcb Kiv n‡q‡Q ;
31 †g 2018 ZvwiL wek¦ ZvgvKgy³ w`em h_vh_fv‡e D`&hvcb Kiv n‡q‡Q ;
evsjv‡`‡k TB, AIDS & Malaria cÖwZ‡iv‡a ‡Møvevj dv‡Ûi Kvh©µ‡g mvwe©K mgš^q mvab Kiv n‡”Q ;
weMZ eQi wek¦¯^v¯’¨ m‡¤§jb SEARO m¤úwK©Z Kvh©µg mgš^q mvab যথা :➢ wek¦¯^v¯’¨ ms¯’vi (WHO) `w¶Y-c~e© Gkxq AÂ‡ji AvÂwjK Kvh©vjq (SEARO) wewfbœ Awa‡ekb ;
➢ wek¦¯^v¯’¨ ms¯’vi AvÂwjK KwgwUi wewfbœ mfv Ges
➢ SEARO ¯^v¯’¨ gš¿x‡`i/ wfAvBwc‡`i wewfbœ mfv Abyôvb Av‡qvRb Kiv nq ;
G eQi GWCC (Government of Bangladesh and WHO Coordination Committee) – i wZbwU
mfv AbywôZ nq (GWCC Gi mfvcwZ n‡jb mwPe, ¯^vcKg);
‡Møvevj dvÛ n‡Z cÖvß Aby`v‡bi A_© Qvo Kiv nq Ges G wel‡q gwbUwis Kiv n‡q‡Q ;
WHO Gi mnvqZvq Bgvi‡RwÝ †nj_& wmwKDwiwU cø¨vb msµvšÍ AvšÍR©vwZK m‡¤§j‡bi Av‡qvRb Kiv nq Ges

ভববষ্যি কমবপনরকল্পিা :
•
•

নবশ্বস্বাস্থ্য সাংস্থ্ার অথ বায়ি ও অনুোষি বাাংলাষেষের জিস্বাষস্থ্যর জন্য অনধকতর উপষযাগী ও আধুনিক নদ্ব-বানে বক
কমবপনরকল্পিা (Biennium Programme) ২০১৪-২০১৫ প্রণয়ি করা হষব;
ধূমপাি ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ)(সাংষোধি) আইষির অধীষি নবনধ প্রণয়ি করা হষব ।
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আবথ মক ব্যবস্থ্াপনা ও অবডট অনুববভাে
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৩.৩ আনথ বক ব্যবস্থ্াপিা ও অনডে অনুনবভাগ :
স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের আনথ বক ব্যবস্থ্াপিা ও অনডে অনুনবভাষগর আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়ি-১, প্রকল্প বাস্তবায়ি-২, আনথ বক
ব্যবস্থ্াপিা ও অনডে ইউনিে, অনডে অনধোো এবাং বাষজে অনধোোর কায বক্রম পনরিানলত হষে। এই অনুনবভাষগর োনয়ষত্ব
রষয়ষছি একজি অনতনরি সনিব।
কিমপবরবধ :
• স্বাস্থ্য োষতর উন্নয়ি প্রকষল্প নিষয়ানজত কমবকতবা-কমবিারীষের িাকুনর ব্যবস্থ্াপিাসহ এই োষতর উন্নয়ি প্রকল্পসর্মষহর
বাস্তবায়ি সাংনিি কায বাবনল;
• স্বাস্থ্য োষতর উন্নয়ি বাষজষের আওতায় পে সৃনি, জিবল নিষয়াগ, পে সাংরক্ষণ, স্থ্ািান্তর সাংক্রান্ত কায বক্রম;
• স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের উন্নয়ি োষতর অথ ব ছাড়, বরাদ্দ, ব্যয় ইতযানেসহ উন্নয়ি বাষজষের আওতায় আনথ বক ব্যবস্থ্াপিার
সামনগ্রক সমন্বয়সাধি সাংক্রান্ত কায বক্রম;
• স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের সকল কমবকতবা-কমবিারীষের টপিেি ও অন্যান্য অনগ্রম ও ঋণ মঞ্জুনর এবাং কমবিারীষের কল্যাণ ও টসবা
নবেয়ক কায বাবনল;
• পাবনলক একাউটস কনমটি সাংক্রান্ত যাবতীয় কায বাবনল; স্বাস্থ্য সেবা ববভাে ও অধীি সকল েপ্তর/অনধেপ্তর/প্রনতষ্ঠািসর্মষহর
রাজস্ব বরাদ্দ ব্যষয়র অভযন্তরীণ নিরীক্ষা কায বক্রম; সকল অনডে আপনত্ত নিষ্পনত্তর জন্য প্রষয়াজিীয় কায বক্রম গ্রহণ; নত্রপক্ষীয়
অনডে সাব কনমটি সাংক্রান্ত কায বাবনল এবাং সাংনবনধবদ্ধ অনডে আপনত্ত নিষ্পনত্তর জন্য প্রষয়াজিীয় কায বক্রম গ্রহণ এবাং
সাংনবনধবদ্ধ অনডে আপনত্তর বত্রমানসক ও বাৎসনরক প্রনতষবেি টপ্ররণ ;
• প্রকল্প/কমবসূনি পনরিালক/লাইি ডাইষরক্টর এবাং পে সাংগ্রহকারী আন্তজবানতক প্রনতষ্ঠািসর্মষহর অনুকূষল অথ ব ন্যস্তকরণ, নহসাব
সাংগ্রহ, সমন্বয় ও সামঞ্জস্য-নবধাি;
• MTBF (Mid Term Budgetary Framework) প্রণয়ি সাংক্রান্ত কায বক্রম;
• স্বাস্থ্য োষত উন্নয়ি প্রকল্পসর্মষহ নিষয়ানজত কমবকতবা ও কমবিারীষের রাজস্ব োষত স্থ্ািান্তর সাংক্রান্ত কায বাবনল;
• স্বাস্থ্য োষতর উন্নয়ি প্রকল্প/কায বক্রমসর্মষহর প্রোসনিক ও আনথ বক মঞ্জুনর, অথ ব ছাড়, ব্যয় নববরণী প্রণয়ি সাংক্রান্ত যাবতীয়
কায বক্রম;
• প্রকল্পসর্মষহ নিষয়ানজত কমবকতবাষের ছুটি ও টপ্রেণসহ িাকুনর ব্যবস্থ্াপিা;
• আইনডএ ঋণ চুনির নভনত্তষত নবষেে নহসাব পনরিালিা এবাং লাইি ডাইষরক্টরগষণর িানহো অনুযায়ী নবষেে নহসাব
(CONTASA, DOSA, Forex Account etc.) হষত নিয়ম অনুযায়ী অথ ব ন্যাস্তকরণ, নহসাব সাংগ্রহ, অথ ব সমন্বয়
এবাং নহসাব সামঞ্জস্যকরণ সাংক্রান্ত কায বক্রম;
• ববষেনেক সাহাষের স্থ্ািীয় েরষির অথ ব আইনডএ এবাং অন্যান্য উন্নয়ি সহষযাগী টেে সাংস্থ্ার নিকে হষত পুিভবরষণর
কায বাবনল এবাং পুিভবরণ োনব ও প্রানপ্তর টক ীয় নহসাব সাংরক্ষণ এবাং প্রনতষবেি প্রণয়ি সাংক্রান্ত কায বক্রমসহ ববষেনেক
সাহােপুি প্রকল্পসর্মষহর অথ ব ব্যষয়র পরবতী পুিভবরণ সাংক্রান্ত যাবতীয় কায বক্রম;
• ঋণ চুনির অধীি আইনডএ ও উন্নয়ি সহষযাগী টেে/সাংস্থ্া কতৃবক অথ বানয়ত ও ব্যনয়ত অষথ বর যাবতীয় নহসাব নবশ্বব্যাাংক ও
সাংনিি উন্নয়ি সহষযাগী টেে/সাংস্থ্ার নিরীক্ষা েল/প্রনতনিনধর নিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য উপস্থ্াপি এবাং সাহাে প্রানপ্তর
সুপানরে গ্রহণ সাংক্রান্ত কায বক্রম;
• আনথ বক ব্যবস্থ্াপিা এবাং নহসাব ও অনডে সাংক্রান্ত স্থ্ািীয় ও ববষেনেক প্রনেক্ষষণর যাবতীয় কায বক্রম;
• স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের প্রকল্প/উন্নয়ি োতর্ভি কমবসূনির অভযন্তরীণ অনডে, ববষেনেক সাহােপুি প্রকল্প অনডে এবাং োতা সাংস্থ্া
কতৃবক অনডে সম্পােষির ব্যবস্থ্া গ্রহণ এবাং অনডে আপনত্ত নিষ্পনত্ত সাংক্রান্ত কায বক্রম;
• নবশ্বব্যাাংক নিনিত অনডে আপনত্ত নিষ্পনত্তর কায বক্রম এবাং ঋণ চুনির অথ বায়ষির ব্যবস্থ্া গ্রহণ;
• স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের উন্নয়ি োষতর অনডে সাংক্রান্ত যাবতীয় কায বক্রম;
• স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের সানব বক কায বক্রষমর আনথ বক তথ্য ব্যবস্থ্াপিা নিনিতকরণ;
• অধীি অনধোো ও োোসর্মহ পনরেেবিসহ কায বক্রম মািসেতভাষব ও যথাসমষয় নিষ্পনত্ত নিনিতকরণ;
বাস্তবােন অবধশাখা :
বাস্তবােন অবধশাখার োবেগে রগেগেন একজন যুগ্মেবিব। িাঁর অধীগন রগেগে বাস্তবােন-১ অবধশাখা ও বাস্তবােন-২
শাখা।
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প্রকল্প বাস্তবায়ি -১ অনধোো :
স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের প্রকল্প বাস্তবায়ি-১ অনধোো সথগক নবনভন্ন িলমাি প্রকষল্পর অথ বছাড় এবাং অন্যান্য প্রোসনিক
কায বানে সম্পন্ন করা হষয় থাষক। তাছাড়া নবনভন্ন সমাপ্ত প্রকষল্পর পে অস্থ্ায়ী/স্থ্ায়ীভাষব রাজস্বোষত স্থ্ািান্তর,পেসাংরক্ষণ এবাং িাকুনর
নিয়নমতকরষণর কাজ করা হষয় থাষক। ২০১৭-১৮ : অথ ব-বছষর প্রকল্প বাস্তবায়ি-১ অনধোো হষত টয সকল কাজ সম্পােি করা
হষয়ষছ তার নববরণ বনম্নরূপ :
২০১৭-২০১৮ অথ ম-বেগর েম্পাবেি কার্ মাববি :
২০১৭-২০১৮ :অথ ব-বছষর প্রকল্প বাস্তবায়ি-১ অনধোো হষত ০৮টি অপাষরেিাল যাষির অথ বছাড়, পেসাংরক্ষণ ও নবনভন্ন
প্রোসনিক কায বানে সম্পন্ন করা হষয়ষছ। র্া বনম্নরূপ:
ক্রবিক
নং

প্রবিগবেনাধীন বেগর সিাট অপাষরেিাল যাষির নাি

প্রবিগবেনাধীন বেগর
এবডবপগি সিাট বরাদ্দ
(িক্ষ্ টাকাে)

১

bb-KwgDwb‡Kej wWwRR K‡›Uªvj

১৬৫৩০.০০

২

GBPAvBGm এন্ড B-‡nj&_

৮২৫০.০০

৩

‡gUviনাি, বনওগনটাি, িাইল্ড এন্ড এগডািগেন্ট সহিথ

৭০২৮৬.০০

৪

b¨vkbvj AvB†Kqvi

১৪০০.০০

৫

েযাwbs gwbUwis GÛ wiিাm©

১৯৩০.০০

৬

AjUvi‡bwUf †gwW‡Kj †Kqvi

৫০০২.০০

৭

প্রবকউরগিন্ট, সস্টাগরজ এন্ড োোই ম্যাগনজগিন্ট-সহিথ
োবভমগেে
b¨vkbvj wbDবট্রkb mvwf©m

১৭১৫৭.০০

৮

১২০০০.০০

প্রবিগবেনাধীন বেগর বরাগদ্দর
ববপরীগি ব্যগের পবরিাি ও
অবমুবক্তর ববপরীগি ব্যগের
শিকরা হার
৭২.৮৫%
৭৫.৮১%
৯৯.৫৮%
৯৯.৫৮%
৯৩.৬৪%
৯৭.২৬%
৯৩.৫৭%
৯৩.৫৭%
৬২.৪১%
৬৯.৬৫%
৯৭.৮৯%
৯৭.৮৯%
৯০.৬৯%
৯১.৩৬%
৮৩.৫৫%
৮৩.৯৯%

উন্নেন প্রকল্পসর্মষহর কায বক্রম :
২০১৭-১৮ :অথ ব-বছষর প্রকল্প বাস্তবায়ি-১ অনধোো হষত ০৯টি বববনগোে ও ০১টি টিএ প্রকগল্পর অথ বছাড়, পেসাংরক্ষণ ও
নবনভন্ন প্রোসনিক কায বানে সম্পন্ন করা হষয়ষছ। র্া বনম্নরূপ:
ক্রবিক
নং

১
২

প্রবিগবেনাধীন বেগর সিাট অপাষরেিাল যাষির নাি

250 kh¨v wewkó RvZxq P¶z weÁvb BbwówUDU I
nvmcvZvj ¯’v& cb cÖKí
50 kh¨v wewkó RvZxq K¨vÝvi BbwówUDU I
nvmcvZvj‡K 300 kh¨vq DbœxZKiY (1g ch©v‡q
150 kh¨vq)
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প্রবিগবেনাধীন বেগর
আরএবডবপগি সিাট
বরাদ্দ
(িক্ষ্ টাকাে)
২৮.০০
১০১.০০

প্রবিগবেনাধীন বেগর বরাগদ্দর
ববপরীগি ব্যগের পবরিাি ও
অবমুবক্তর ববপরীগি ব্যগের
শিকরা হার
৬৬.১৪%
৯৪.৯৭%
৬৮.২৭%
৯৭.৬৭%

৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০

স্টvewলস্ট‡g›U Ae টেে লুৎফর রহমাি টডটাল কষলজ,
টগাপালগঞ্জ
Safe Mother promotion : Operation
Reasearch on Safe Motherhood and
New born Survival
জামালপুর টমনডষকল কষলজ ও হাসপাতাল এবাং
জামালপুর িানস বাং কষলজ স্হহাপি প্রকল্প, জামালপুর
পটুয়াোলী টমনডষকল কষলজ ও হাসপাতাল স্হহাপি
প্রকল্প, পটুয়াোলী।
ন্যােিাল ইিনস্টটিউে অব ডাইষজনস্টভ নডনজষজস
নরসাি ব এন্ড হাসপাতাল স্হহাপি, ঢাকা
“স্টাবনলেষমট অব ন্যাশনাি ইনবস্টটিউট অব
ল্যাবগরটরী সিবডবেন এন্ড সরফাগরি সেন্টার (২ে
েংগশাবধি)”সশগর বাংিা নের, ঢাকা
সাতক্ষীরা টমনডষকল কষলজ ও হাসপাতাল,
সাতক্ষীরা
এ ষেিেি অব েহীে টেে আব্য িাষসর
নবষেোনয়ত হাসপাতাল, খুলিা

২৫০০.০০
৮৫০.০০
৫৫০০.০০
১০০০০.০০
১২৯৩০.০০
৫৪৩৭.০০
৭৫০০.০০
৭০০.০০

২১.১৩%
৪২.২৫%
৬৪.৭১%
৯৫.৬৫%
৬৭.৫৪%
৯৯.০৬%
৬৩.৯৮%
৯৩.৪৯%
৭৭.৫৩%
৭৭.৫৩%
২৭.৪৮%
৩০.৯০%
৮৮.০৮%
৮৮.০৮%
৭৪.৭৪%
৯৯.৭৯%

সমাপ্ত প্রকল্পসর্মষহর নবেষয় সম্পানেত কায বক্রম :
প্রবা-১ অনধোো হষত সমাপ্ত প্রকষল্পর পে অস্থ্ায়ী/স্থ্ায়ী ভাষব রাজস্বোষত স্থ্ািান্তর, পেসাংরক্ষণ এবাং িাকুনর নিয়নমতকরষণর
কাজ করা হষয় থাষক। ২০১৭-১৮ :অথ ব-বছষর “িরনসাংেী ১০০ kh¨v wewkó m`i nvmcvZvjÕÕ kxl©K mgvß Dbœqb cÖK‡íi ১৮ জন
১ি ও ২ে সেবির (নন-কযাডার) এর পে বনেবিিকরগির কার্ মক্রি েম্পন্ন করা হগেগে এবং “ঢাকা টমনডষকল কষলজ হাসপাতাষল
৫০ েো বববশি বান ম ইউবনট স্হাপন শীে মক কিমসূবির” রাজস্বখাগি স্হানান্তবরি ১ি সেবির ০৭ (োি) জন কিমকিমার িার্কবর
বনেবিিকরগির কাজ প্রবক্রোধীন;
প্রকল্প বাস্তবায়ি অনধোোর ভনবষ্যত পনরকল্পিা নিম্নরূপ :
o HPNSP এর অপাষরেিাল যাি এবাং নবনিষয়াগ প্রকল্পসর্মষহর অথ ব ছাড়সহ সকল কায বক্রম স্বিেিা, েক্ষ্িা এবং
দ্রুিিার োগথ পনরিালিা করা;
o সমাপ্ত উন্নয়ি প্রকল্পসর্মষহর জিবল রাজস্ব বাষজষে স্থ্ািান্তর, নিয়নমতকরণ এবাং স্থ্ায়ীকরষণর কাজসর্মহ দ্রুিিি েিগে
েম্পন্ন করা।
প্রকল্প বাস্তবায়ি -২ অনধোো :
স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের প্রকল্প বাস্তবায়ি-২ অনধোো সথগক নবনভন্ন িলমাি প্রকষল্পর অথ বছাড় এবাং অন্যান্য প্রোসনিক
কায বানে সম্পন্ন করা হষয় থাষক। তাছাড়া নবনভন্ন সমাপ্ত প্রকষল্পর পে অস্থ্ায়ী/স্থ্ায়ীভাষব রাজস্বোষত স্থ্ািান্তর, পেসাংরক্ষণ এবাং
িাকুনর নিয়নমতকরষণর কাজ করা হষয় থাষক। ২০১৭-১৮ :অথ ব-বছষর প্রকল্প বাস্তবায়ি-২ অনধোো হষত টয সকল কাজ সম্পােি
করা হষয়ষছ তার নববরণ বনম্নরুপিঃ

২০১৭-১৮ :অর্ণ -বছনর সম্পোদিত কোর্ণ োবদি :
২০১৭-১৮ :অথ ব-বছষর প্রকল্প বাস্তবায়ি-২ অনধোো হষত ১১টি অপাষরেিাল যাষির অথ বছাড়, পেসাংরক্ষণ ও নবনভন্ন প্রোসনিক
কায বানে সম্পন্ন করা হষয়ষছ। র্া বনম্নরূপ:
ক্রবিক

প্রবিগবেনাধীন বেগর সিাট অপাষরেিাল যাষির নাি
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প্রবিগবেনাধীন বেগর প্রবিগবেনাধীন বেগর বরাগদ্দর ববপরীগি

নং
1.

Physical Facilities Development (PFD)

এবডবপগি সিাট
বরাদ্দ (িক্ষ্ টাকাে)
১৩৫৯৬৫.০০

2.

Health Economics and Financing (HEF)

১৩২১.০০

3.

Improved Financial Management (IMF)

৩০০.০০

4.

Human Resource Development (HRD)

৪৫০.০০

5.

Sector-wide Program Management and
Monitoring (SWPMM)
Strengthening of Drug Administration
and Management (SDM)
Community Based Health Care (CBHC)

৪৪০.০০

6.
7.
8.

৫২৭.০০
৭৬৮৭১.০০
৩০০০.০০

10.

Lifestyle, Health Education and
Promotion (LHEP)
Tuberculosis-Leprosy and AIDS STD
Programme (TB-L & ASP)
হেবপটাি োবভমগভে ম্যাগনজগিন্ট

৯১৩০০.০০

11.

কবিউবনগকবি বডবজজ কগিাি (বেবডবে)

১৯৯২১.০০

9.

২১৪৯০.০০

ব্যগের পবরিাি ও বরাগদ্দর ববপরীগি
ব্যগের শিকরা হার (িক্ষ্ টাকাে)
১৩৪৮৫৬.০৬
৯৯.১৮%
৫৯৭.২৫
৫৮.৫৮%
১৯২.৩১
৮২.৭১%
১৫৯.১২
৩৫.৩৬%
৩৩০.৬১
৭৫.১৪%
৪৭৫.০১
৯০.১৩%
৭৩৭৯২.০০
৯৫.৯৯%
২৮১৫.৮৫
৯৩.৮৬%
১৪৮৪৬.০০
৮৯.৯৫%
৮৭৩৩২.৮৫
৯৬.৩১%
২১২১৩.৯৩
৯৩.৭০%

উন্নেন প্রকল্পসর্মষহর কায বক্রম :
২০১৭-১৮ : অথ ব-বছষর প্রকল্প বাস্তবায়ি-২ অনধোো হষত ১৬টি উন্নেন প্রকগল্পর অথ বছাড়, পেসাংরক্ষণ ও নবনভন্ন
প্রোসনিক কায বানে সম্পন্ন করা হষয়ষছ। র্া বনম্নরূপ:
ক্রবিক
প্রবিগবেনাধীন বেগর
প্রবিগবেনাধীন বেগর বরাগদ্দর
নং
প্রবিগবেনাধীন বেগর সিাট অপাষরেিাল যাষির নাি
এবডবপগি সিাট বরাদ্দ ববপরীগি ব্যগের পবরিাি ও বরাগদ্দর
(িক্ষ্ টাকাে)
ববপরীগি ব্যগের শিকরা হার
1.
এ পািেি এন্ড টকায়ানলটি ইমপ্রুভষমট অব িানস বাং
২০০.০০
এডুষকেি েীে বক প্রকল্প (টজনডনসএফ)
2.
টগাপালগষঞ্জ এষসিনসয়াল ড্রাগ টকাম্পািী নলনমষেড এর
২৮৫৬৯.০০
২৫৩৮১.০০
তৃতীয় োো কারোিা স্থ্াপি'' েীে বক প্রকল্প
৮৮.৮৪%
3.
টেে সাষয়রা োত্যি টমনডষকল কষলজ ও হাসপাতাল
৬১৮৫.০০
৫৮৪১.১৫
এবাং িানস বাং ইিনস্টটিউে স্থ্াপি টগাপালগঞ্জ েীে বক
৯৮.৩৬%
প্রকল্প
4.
ফনরেপুর টমনডষকল কষলজ ও হাসপাতাল স্থ্াপি
১৮০০.০০
১৮০০.০০
েীে বক প্রকল্প
১০০%
5.
স্টাবনলেষমট অফ েহীে বসয়ে িজরুল ইসলাম
৯০০০.০০
৭৫৫৮.৩৮
টমনডষকল কষলজ এন্ড হসনপোল, নকষোরগঞ্জ েীে বক
৮৩.৯৮%
প্রকল্প
6.
স্টাবনলেম্যাট অব রমা টসটার এে টগাপালগঞ্জ েীে বক
৪৪৫.০০
৩৬৬.৬৭
প্রকল্প
৮২.৬২%
7.
জাতীয় অষথ বাষপনডক হাসপাতাল ও পুিব বাসি প্রনতষ্ঠাি
১৪৫৭২.০০
১৩৭৪৫.৮১
৯৫.৩০%
(নিষোর) সম্প্রসারণ kxl©K cÖKল্প
8.
স্টাবনলেষমট অব ন্যােিাল ইিনস্টটিউে অব এডভািড
৫৬০৬.০০
২৬৩৮.০৪
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9.
10.
11.

12.

13.
14.

প্রাকটিস িাষস বস ইি বাাংলাষেে kxl©K প্রকল্প
টেে হানসিা জাতীয় বাি ব ও ানস্টক সাজবানর
ইিনস্টটিউে স্থ্াপি েীে বক প্রকল্প
সশখ হাবেনা সিবডগকি কগিজ ও হােপািাি স্থ্াপন,
টাঙ্গাইি
''বশশু ও িাতৃস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্ার উন্নেন''
(কগম্পাগনন্ট ২: সেগশর ৮টি ববভােীে সিবডগকি
কগিজ ও হােপািাগির ডাোেনবস্টক ইগিবজং
ব্যবস্থ্ার আধুবনকীকরি) শীে মক প্রকল্প
কগি মি িাগিক সিবডগকি কগিজ ও ২৫০ শয্যা বববশি
হােপািাি স্থ্াপন প্রকল্প
শহীে এি িনসুর আিী সিবডগকি কগিজ ও ৫০০
শয্যার সিবডগকি কগিজ হােপািাি, বেরাজেঞ্জ স্থ্াপন
কুনিয়া টমনডষকল কষলজ ও হাসপাতাল স্থ্াপি েীে বক
প্রকল্প, কুনিয়া

15.

Establishment of Nursing Institute at
Pabna kxl©K প্রকল্প

16.

Establishment of Universal Nursing
Institute'' েীে বক প্রকল্প

৩৪৯৬৫.০০
১৯৯১৪.০০
৬০০.০০
(বজওবব-৪০)

৮২.০৯%
৩৪৩১৫.৫২
৯৮.১৪%
১৪০২২.০৯
৭০.৪১%
১৮.৫১
৬১.৭০%

১৮১০৪.০০

১৭৪০৯.৪২
৯৬.২১%

১৮৯৫৮.০০

১২৩৩৯.০৩
৬৫.০৯%
প্রকগল্পর আরবডবপ প্রিেগনর কার্ মক্রি
প্রবক্রোধীন (বাস্তবােনকাি জুি
২০১৭)
প্রকগল্পর আরবডবপ প্রিেগনর কার্ মক্রি
প্রবক্রোধীন (বাস্তবােনকাি জুি
২০১৭)
২০১৭-১৮ এবডবপ বরাদ্দ পাওো
সেগে; কার্ মক্রি শুরু হেবন।

িিিান বববনগোে প্রকল্প ও অপাগরশনাি েযান েমূগহর পেেংরক্ষ্ি েংক্রান্ত িথ্য:
o BgcÖyfW dvBb¨vwÝqvj g¨v‡bR‡মন্ট অপাগরশনাি েযাগনর ১৫wU পে েংরক্ষ্ি।
o wnDg¨vb wi‡mvm© g¨v‡bR‡gন্ট, (এইিআরএম) অপাগরশনাি েযাগনর ১২wU পে েংরক্ষ্ি।
o টহলথ ইকষিানম এন্ড ফাইিানিাং অপাগরশনাি েযাগনর ১২wU পে েংরক্ষ্ি।
সমাপ্ত প্রকল্পসর্মষহর সম্পানেত কায বক্রম :
প্রবা-২ অনধোো হষত সমাপ্ত প্রকষল্পর পে অস্থ্ায়ী/স্থ্ায়ী ভাষব রাজস্বোষত স্থ্ািান্তর, পেসাংরক্ষণ এবাং িাকুনর
নিয়নমতকরষণর কাজ করা হষয় থাষক। এর মষে নবগত অথ ব-বছরগুনলষত 7টি প্রকষল্পর পে অস্থ্ায়ী রাজস্ব বাষজষে স্থ্ািান্তনরত
হষয়ষছ। ২০১৭-১৮ : অথ ব-বছষর “gv¸iv 50 kh¨v wewkó m`i nvmcvZvj‡K 100 kh¨vq DbœxZKiYÕÕ kxl©K mgvß Dbœqb
cÖK‡íi ০৬ জন ইিারগজবি সিবডগকি অবফোর (নন-কযাডার) এর পে বনেবিিকরগির কার্ মক্রি েম্পন্ন করা হগেগে;
প্রকল্প বাস্তবায়ি অনধোোর ভনবষ্যত পনরকল্পিা নিম্নরূপ :
o HPNSP এর অপাষরেিাল যাি এবাং নবনিষয়াগ প্রকল্পসর্মষহর অথ ব ছাড়সহ সকল কায বক্রম স্বেিা, েক্ষ্িা এবং দ্রুিিার
োগথ পনরিালিা করা;
o সমাপ্ত উন্নয়ি প্রকল্পসর্মষহর জিবল রাজস্ব বাষজষে স্থ্ািান্তর, নিয়নমতকরণ এবাং স্থ্ায়ীকরষণর কাজসর্মহ দ্রুিিি েিগে
েম্পন্ন করা।
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আনথ বক ব্যবস্থ্াপিা ও অনডে ইউনিে :
স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের অধীন ১৯৭৫ োগি ববগেবশক োহাগয্যর পুনভমরি ও বনরীক্ষ্া কার্ ম েম্পােগনর জন্য প্রগজক্ট ফাইন্যাি সেি
(বপএফবে) সৃবি করা হে। ববগেবশক োহাগয্যর পুনভমরি ও অবডট কার্ মক্রি েম্পােগনর জন্য একই ধারাবাবহকিাে প্রগজক্ট ফাইনাি
সেিগক ম্যাগনজগিন্ট একাউবন্টং ইউবনট (এিএইউ) এ রূপান্তবরি করা হে। পরবিীগি এিএইউগক আবথ মক ব্যবস্থ্াপনা ও অবডট
ইউবনট (এফএিএইউ) বহোগব সৃজন করা হে। আবথ মক ব্যবস্থ্াপনা ও অবডট েংক্রান্ত কার্ মক্রি েবিশীি করার িগক্ষ্য HPNSP
কিমসূবিভুক্ত জানুোবর ২০১৭ হগি জুন ২০২২ োি পর্ মন্ত “Improved Financial Management (IFM)” অপাগরশনাি
েযান হগি উন্নেন খাগি প্রবিশ্রুি ববগেবশক োহাগয্যর পুনভমরি িহববি ব্যবস্থ্াপনা, অভযন্তরীন বনরীক্ষ্া কার্ মেম্পােন ও েিন্বে এবং
েংবববধবি বনরীক্ষ্া অবধেপ্তগরর আপবি বনষ্পবি কার্ মক্রগি েহােিা প্রোন করা হগে। এোড়া িানব েম্পে উন্নেগনর জন্য েরকাবর
ক্রে ও অথ ম ব্যগের োগথ েম্পৃক্ত কিকিমাগের আবথ মক ব্যবস্থ্াপনার উপর প্রবশক্ষ্ি প্রোন করা হগে।
বভশন ও বিশন :
❖ বভশন: স্বাস্থ্য সেক্টগর আবথ মক ব্যবস্থ্াপনাে শৃঙ্খিা বনবিিকরি ও সুশােন প্রবিষ্ঠা।
❖ বিশন: স্বাস্থ্য সেক্টগর আবথ মক ব্যবস্থ্াপনা ববেগে প্রবশক্ষ্ি ও অভযন্তরীি বনরীক্ষ্ার িােগি জবাববেবহিা, স্বেিা এবং
আবথ মক শৃঙ্খিা শবক্তশািীকরগির ব্যবস্থ্া গ্রহি।
োংেঠবনক কাঠাগিা:
ক্রবিক নং
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.

পেনাি
পবরিািক
উপ-পবরিািক
েহকারী পবরিািক
অবডট সুপার
অবডটর
সস্টগনাগ্রাফার কাি কবম্পউটার অপাগরটর
অবফে েহকারী কাি কবম্পউটার মুদ্রাক্ষ্বরক
অবফে েহােক
সিাট

ববদ্যিান জনবি:
িন্ত্রিািে
স্বাস্থ্য ও পবরবার
কল্যাি িন্ত্রিািে

ববভাে/অবধেপ্তর/ পবরেপ্তর
ক) আবথ মক ব্যবস্থ্াপনা ও
অবডট ইউবনট(এফএিএইউ),
স্বাস্থ্য সেবা ববভাে

পেেংখ্যা
০১
০২
০৩
০৪
০৮
০১
০৪
০৬
২৯

অনুগিাবেি পে
২৯

পুরিকৃি পে
১৩

শূন্য পে
১৬

বনগোে েংক্রান্ত িথ্যাবে:
❖ ইিপ্রুভড ফাইনাবিোি ম্যাগনজগিন্ট অপাগরশন েযাগনর আওিাে আউটগোবে মং এর িােগি ৩টি কযাটােবরর ৭ জন
জনবি বনগোে করা হগেগে।
❖ আবথ মক ব্যবস্থ্াপনা ও অবডট ইউবনগটর প্রস্তাববি বনগোেবববধ অনুগিােগনর জন্য জনপ্রশােন িন্ত্রিািগে প্রবক্রোধীন রগেগে।
ইিপ্রুভড ফাইনাবিোি ম্যাগনজগিন্ট (আইএফএি) এর গুরুেপূি ম কার্ মাববি :
➢ উন্নেন কিমসূবি বাস্তবােগনর িগক্ষ্য উন্নেন েহগর্ােীগের োগথ স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাি িন্ত্রিািগের েম্পাবেি ঋি
চুবক্তেমুগহর ববপরীগি প্রবিশ্রুি অথ ম র্থােিগে ববশ্বব্যাংক ও অন্যান্য উন্নেন েহগর্ােীগের বনকট হগি আহরগির কার্ মাবে
েম্পােন সর্িন: Withdrawan application োবখি, অথ ম উগিািন ও ববগশে বহোগব জিাকরি ইিযাবে এবং
বাংিাগেশ ব্যাংক, িহাবহোব বনেন্ত্রগকর কার্ মািে ও প্রধান বহোবরক্ষ্ি কিমকিমার কার্ মািগের োগথ েিন্বেকরি;
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➢ ববগেবশক োহায্য েংক্রান্ত হািনাোে িথ্যাবের ববগিেি এবং প্রগর্াজয প্রবিগবেন প্রিেন;
➢ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের আওিাধীন কিমসূবিেমূগহর আবথ মক ব্যবস্থ্াপনা েংক্রান্ত সর্াোগর্াে েিন্বে এবং কার্ মক্রি সুষ্ঠু
বাস্তবােগন োবব মক েহগর্াবেিাকরি;
➢ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের আওিাধীন েকি উন্নেন ও অনুন্নেন খাগির অভযন্তরীি বনরীক্ষ্া কিমপবরকল্পনা প্রস্তুিকরি, বাস্তবােন
ও েক্ষ্িা বৃবির কার্ মক্রি গ্রহি;
➢ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের আওিাধীন আবথ মক ব্যবস্থ্াপনা ও েরকাবর ক্রগের োগথ েম্পৃক্ত জনবগির কিমেক্ষ্িা বৃবি ও আবথ মক
বববধববধান েম্পগকম স্থ্ানীে প্রবশক্ষ্গির ব্যবস্থ্া গ্রহি;
➢ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের আওিাধীন উন্নেন কিমসূবিেমূহ বাস্তবােগনর জন্য ববগশে বহোব হগি প্রোনকৃি অগথ মর খরগির
বববরিী/IUFRs েংবিি কিমসূবি/ অবফে কতৃমপগক্ষ্র বনকট হগি র্থােিগে েংগ্রহপূব মক দ্রুি অবগ্রি েিন্বে ও
োবব মকভাগব বহোগবর েঙ্গবি োধন েংক্রান্ত কার্ মাবে েম্পােন এবং পূনভমরগির ব্যবস্থ্া গ্রহি;
➢ সেক্টর ওোইড এগপ্রাি (SWAp) এর আওিাে ববশ্বব্যাংক ও বববভন্ন পর্ মগবক্ষ্ি/ বরবভউ টিি ও িাবহো অনুর্ােী বহোগবর
োবব মক িথ্যাবে বনরূপন ও ববগিেি;
➢ উন্নেন েহগর্ােীগের োগথ সর্াোগর্াে ও েিন্বে োধন এবং বিশন িিাকািীন প্রগোজনীে কার্ মক্রি গ্রহি;
➢ অভযন্তরীি বনরীক্ষ্ােি কতৃমক উত্থাবপি অবডট আপবি বনষ্পবির ব্যবস্থ্া গ্রহি;
➢ স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের অবফগের বববভন্ন অবধেপ্তর, প্রবিষ্ঠা েংস্থ্ার েংবববধবি অবডট আপবির বনষ্পবি এবং এ ববেগে
গৃহীি েরকাবর বেিান্ত, আগেশ ও বনগে মশনা প্রোন ও বাস্তবােন।
২০১৭-২০১৮ :অথ ম-বেগর েম্পাবেি উগেখগর্াগ্য কার্ মাববি:
অবডট আপবি েংক্রান্ত িথ্য:
স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের বনেন্ত্রিাধীন বববভন্ন প্রবিষ্ঠাগনর ২০১৭- ২০১৮ অথ ম-বেগর প্রাপ্ত উন্নেন খাগির ১৬২ টি এবং রাজস্ব খাগির
১৩০টি েব মগিাট ২৯২টি অবডট আপবির বনষ্পবি হগেগে। উগেখ্য, ২০১৬-২০১৭ অথ ম-বেগরর অবনষ্পন্ন অবডট আপবির সজর ১৪২টি
এবং ২০১৭-১৮ অথ ম-বেগর অবডট আপবি প্রাবপ্ত ৪০৯টি েব মগিাট ৫৫১টি। সে বহোগব অবডট আপবি বনষ্পবির হার ৫৩% ।
প্রকগল্পর আবথ মক অগ্রেবি:
বাবে মক উন্নেন
কিমসূবিগি বরাদ্দ
৩০০.০০

অথ ম অবমুবক্ত

ব্যে

২৩২.৫০

১৯২.৩২

বরাগদ্দর ববপরীগি
ব্যগের শিকরা হার
৬৪.১১

(িক্ষ্ টাকাে)
অবমুবক্তর ববপরীগি
ব্যগের শিকরা হার
৮২.৭২

প্রবশক্ষ্ি :
২০১৭-১৮ : অথ ম-বেগর ইিপ্রুভড ফাইনাবিোি ম্যাগনজগিন্ট অপাগরশনাি েযাগন িানব েম্পে উন্নেগনর জন্য েরকাবর ক্রে ও অথ ম
ব্যগের োগথ েম্পৃক্ত ২০০ জনবগির প্রবশক্ষ্ি িক্ষ্িাত্রা বেি। র্ার িগে ১০৩ জন কিমকিমার প্রবশক্ষ্ি প্রোন করা হগেগে অথ মাৎ
৭২% অজমন হগেগে। এোড়া ববগেবশক প্রবশক্ষ্গির জন্য িক্ষ্িাত্রা বেি ৪ জনবি। র্ার িগে ৪ জন কিমকিমাগক প্রবশক্ষ্ি প্রোন করা
হগেগে। অথ মাৎ ১০০% অজমন হগেগে।
োড়ী ক্রে :
অবডট অবধেপ্তরেহ উন্নেন েহগর্ােীগের োগথ েিন্বে এবং আবথ মক সুশােন উন্নিকরগির জন্য িাঠ পর্ মাগে প্রবশক্ষ্ি পবরিািনা ও
অভযন্তরীি বনরীক্ষ্া িত্ত্বাবধাগনর জন্য ২০১৭-১৮ : অথ ম-বেগর একটি োড়ী ক্রে করা হগেগে।
িিিান প্রকগল্পর িাবিকা : ইিপ্রুভড ফাইনাবিোি ম্যাগনজগিন্ট (আইএফএি) স্বাস্থ্য সেবা ববভাে, স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাি
িন্ত্রিািে।
আোিী বেগনর পবরকল্পনা :
ম
➢ আবথ মক ব্যবস্থ্াপনা ও অবডট ইউবনট পুনেঠগনর
পর সৃিপে ও শূন্যপগে জনবি বনগোে করা হগব;
➢ অভযন্তরীি বনরীক্ষ্ার প্রাপ্ত সুপাবরশ অনুর্ােী আবথ মক সুশােন অবধকির উন্নেগনর জন্য একটি কিমপবরকল্পনা (Action
Plan) বিবর করা হগব;
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➢ েংবববধবি বনরীক্ষ্া অবধেপ্তর/পবরেপ্তর কতৃমক বনরীক্ষ্া প্রবিগবেগন উত্থাবপি অবডট আপবি বনষ্পবির কার্ মক্রগি েিন্বে
সজারোর এবং েংবববধবি বনরীক্ষ্া আপবি হ্রাগের উগদ্দগে সকার অবডট টিি কতৃমক প্রবিকারমূিক বনরীক্ষ্া কিমসূবি গ্রহি
করা হগব;
➢ আবথ মক ব্যবস্থ্াপনা ও ক্রগের োগথ েম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাি িন্ত্রিািগের কিমিারীগের েক্ষ্িা বৃবির জন্য প্রবশক্ষ্ি
কার্ মক্রি সজারোরকরি;
➢ Health Sector Support Project (HSSP) ঋি চুবক্ত নং- আইবডএ ৬১২৭ বববড’র Schedule 2, Section
III B1(b) অনুোগর ২০১৭-২০১৮ অথ ম-বেগর Disbursement Link Results (DLRS) ২.১, ৫.১ এবং ১৫.১
অবজমি হওোে XDR ২৪,৬২৯,৭৭৫.০০ (এক্সবডআর িবিশ বিবিেন েেশি ঊনবত্রশ হাজার োিশি পিাঁির) এবং
DLRS ৩.১, ৯.১, ১১.১, ১২.১, ১২.২, ১৩.১ এবং ১৪.১ অবজমি হওোে XDR ২০,৬০০,২৬৫.০০ (এক্সবডআর ববশ
বিবিেন েেশি হাজার দুইশি পেেবট্ট) েব মগিাট XDR ৪৫,২৩০,০৪০.০০ (এক্সবডআর পয়ঁিাবেশ বিবিেন দুইশি
বত্রশ হাজার িবেশ) ববশ্বব্যাংগকর বনকট হগি পুনভমরি কার্ ম েম্পােন করা হগেগে।
➢ JICA এর োগথ েম্পাবেি, Neonatal and Child Health Improvement Project (Phase-1),
HPNSDP, Loan Agreement No. BD P68 এর আওিাে JPY ৫,০৪০.০০ (পাঁি হাজার িবেশ বিবিেন
জাপানী ইগেন) এবং Maternal, Neonatal and Child Health (MNCH) and Health Sector
Improvement Project, Loan Agreement No. BD P83 এর আওিাে JPY ২,৭৩৪.৪৭ (দুই হাজার
োিশি সিৌবত্রশ পগেন্ট ৪৭ বিবিেন জাপানী ইগেন) েব মগিাট JPY ৭,৭৭৪.৪৭ (োি হাজার োিশি চুোির পগেন্ট ৪৭
বিবিেন জাপানী ইগেন) JICA এর বনকট হগি পুনভমরি কার্ ম েম্পােন করা হগেগে।
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ঔেধ প্রশােন ও আইন অনুববভাে
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৩.৪ ঔেধ প্রোসি ও আইি অনুনবভাগ :
এ অনুববভােটি ঔেধ প্রশােন-১, ২, নীবি শাখা ও আইন অবধশাখার (শাখা-১ ও ২) েিন্বগে েঠিি। একজন অবিবরক্ত েবিব এ
অনুববভাগের োবেগে রগেগেন।
ঔেধ প্রোসি ও আইি অনুনবভাষগর কায বাবনল :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ঔেধ প্রশােন অবধেপ্তগরর োংেঠবনক ও প্রশােবনক কার্ মাববি;
সিবডগকি র্ন্ত্রপাবি সরবজগিশন োইডিাইন বাংিাগেশ-২০১৫;
এগেনবেোি ড্রােে সকাম্পাবন বিবিগটগডর পবরিািনা েহ প্রশােবনক কার্ মাববি;
শাখা েংবিি আন্তজমাবিক চুবক্ত ও প্রােবঙ্গক ববেেেমূহ েংক্রান্ত কার্ মাববি;
ববভাে/ অনুববভাে কতৃমক গৃহীি কার্ মক্রি / জারীকৃি বনগে মশনা বাস্তবােন ও পবরবীক্ষ্ি;
শাখা কতৃমক গৃহীি কার্ মক্রি / জারীকৃি বনগে মশনার বাস্তবােন ও পবরবীক্ষ্ি;
িাননীে সুপ্রীি সকাট ম (উভে ববভাে), প্রশােবনক ট্রাইবুযনািেহ েকি েকি আোিগি স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের পগক্ষ্ ববপগক্ষ্
োগেরকৃি েব মপ্রকার িািিাে এ ববভাগের স্বাথ ম েংরক্ষ্গির জন্য আইন অবধশাখা কার্ মক্রি গ্রহি কগর থাগক;
আিোবন ও রপ্তাবনগর্াগ্য ঔেগধর িাবিকা প্রিেন, িান ও মূল্য বনেন্ত্রিেহ এিেেম্পবকমি র্াবিীে ও কার্ মাববি;
ইউনানী, আয়ুগব মবেক ও সহাবিও েহ ঔেধ েংক্রান্ত আইন ও বববধ, প্রিেন, েংগশাধন ও বাস্তবােন পবরবীক্ষ্ি ;
কতৃমপক্ষ্ কতৃমক অবপমি অন্যান্য কার্ মাববি;

ঔেধ প্রশােন ২০১৭-১৮ অথ ম-বেগর েম্পাবেি উগেখগর্াগ্য কার্ মাববি :
▪ ঔেধ প্রশােন অবধেপ্তগরর ০৫ (পাঁি) কিমকিমা/কিমিারীগের উচ্চির পগে পগোন্নবি/িার্কবর স্থ্ােী/ছুটি/গপনশন প্রোন করা
হগেগে।
▪ িাননীে প্রধানিন্ত্রীর প্রবিশ্রুবি অনুর্ােী ভুটাগন প্রাে ২০ সকাটি টাকার ঔেধ অনুোন বহগেগব সপ্ররগির কার্ মক্রি িিিান
রগেগে।
▪ পূব মিন ঔেধ আইন, ১৯৪০ ও ড্রাে অবড মন্যাি, ১৯৮২ যুগোপগর্ােী করার িগক্ষ্য “ঔেধ আইন, ২০১৮” এর খেড়া প্রিেন
করা হগেগে।
▪ ইবপআই কার্ মক্রি েফিভাগব েম্পােগনর িগক্ষ্য সিবডগকি বডভাইে ক্রগের বনবিি JMI এর AD বেবরঞ্জ ক্রে েংক্রান্ত
কার্ মক্রি সশে পর্ মাগে রগেগে।
▪ ভারি ও আফোবনস্তাগনর োগথ MOU চুবক্ত স্বাক্ষ্গরর প্রবক্রো িিিান রগেগে।
▪ গ্রাগির তৃিমূি পর্ মাগে িাতৃমৃতুয হার কিাগনার িগক্ষ্য SMC এর িােগি িাগেগের জন্য প্রগোজনীে (০৭টি) ঔেধ
েরবরাহ করা হগেগে।
▪ সেৌবে আরব, ইরান, ইরাক ও শ্রীিংকাে নতুন ঔেধ বাজার সৃবির িগক্ষ্য বববভন্ন কার্ মক্রি গ্রহি করা হগেগে।
▪ বাগোবেবিিার োইডিাইন ও সিবডগকি বডভাইে োইডিাইন প্রিেগনর ফগি WHO সেবেবফগকশন প্রাবপ্ত েহ ববগেগশ
ঔেধ রপ্তাবনর সুগর্াে বৃবি পাগব।
ম করা হগেগে।
▪ ঔেধ প্রশােন েংক্রান্ত েকি কবিটি পুনেঠন
▪ ঔেধ েংক্রান্ত সেবশে এবং আন্তজমাবিক বববভন্ন সিিা/েভা/গেবিনার করার জন্য উগদ্যাক্তাগের অনুিবি প্রোন করা হগেগে।
এর ফগি WHO সেবেবফগকশন প্রাবপ্তেহ ববগেগশ ঔেধ রপ্তাবনর সুগর্াে বৃবি পাগব ।
▪ বাংিাগেশ ফাগিমবে কাউবিগির েক্ষ্িিা বৃবি করা হগেগে।
▪ িানব সেগহ অযাবন্টবাগোটিক সরবজগস্টি এর ভোবহিা প্রবিগরাধকগল্প বববভন্ন কার্ মক্রি গ্রহি করা হগেগে।
▪ সরাবহংোগের স্বাস্থ্য সেবা বনবিি করার িগক্ষ্য িািগেবশো এবং সরডবক্রগেন্ট কতৃমক অনুোন প্রেি ঔেধ সরাবহংোগের
িাগে ববিরি কার্ মক্রি গ্রহি।
▪ সরবজগিশনববহীন সকান সিবডগকি বডভাইে বা ঔেধ সেগশ আিোবন-রপ্তাবন বনবেি করা হগেগে।
▪ িবহিা ও বশশু ববেেক িন্ত্রিািগের আওিাধীগন বডএনএ ল্যাবগরটবর ব্যবস্থ্াপনা অবধেপ্তর েঠগন অনাপবি প্রোন করা
হগেগে।
▪ যুব েিাজগক িােগকর হাি সথগক বাঁিাগনার িগক্ষ্য বেিগডনাবফি োইগট্রট জািীে ঔেধ উৎপােন, বাজারজাি ও ববক্রে
বনবেি করা হগেগে।
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আইি ও িীনত অনধোোর কায বাবনল :
সুপ্রীম টকাষে বর হাইষকাে ব নবভাগ, আপীল নবভাগ, প্রোসনিক ও আপীগিট রাইব্যযিাল, স্বাস্থ্য সেবা ববভাে েম্পবকমি েকি িািিা
েংক্রান্ত ববেে আইন অবধশাখা েম্পােন কগর। েরকাগরর পগক্ষ্ িািিা/আবপি োগের এবং িািিার জবাব প্রোগনর জন্য েংবিি
েপ্তর এবং শাখা সখগক জবাব েংগ্রহ কগর আোিগি উপস্থ্াপনার বনবিি আযাটবন ম সজনাগরি অবফে, সিবজেগিটিভ ও েংেে
ববেেক ববভাগের োগথ সর্াোগর্ােপূব মক েকি আইবন প্রবক্রো বনেন্ন কগর থাগক এই অবধশাখা।
আইন অবধশাখার ২০১৭-২০১৮ :অথ ম-বেগর েম্পাবেি উগেখগর্াগ্য কার্ মাববি :
miKvi KZ…©K/miKv‡ii weরু‡× `v‡qiK…Z gvgjv (০১ জু লাই 2017-৩০ জু ন 2018 ch©ন্ত)
miKvwi m¤úwË/¯^v_© i¶v‡_©
gš¿Yvjq/wefvM/AvIZvaxb
ms¯’vmg~n KZ©„K `v‡qiK…Z
gvgjvi msL¨v

gš¿Yvjq/wefvM-Gi
weরু‡× `v‡qiK…Z wiU
gvgjvi msL¨v

1

2
wiU - ৭৫(পঁ চাত্তর)wU

Dbœqb cÖKí
evস্তevq‡bi †¶‡Î
miKv‡ii weরু‡×
gvgjvi msL¨v
3

`v‡qiK…Z †gvU gvgjvi
msL¨v

4
(wiU, GwU,G.GwU,
†`Iqvbx cÖf„wZ)
৯৫(পঁ চানব্বই)wU

wb¯úwËK…Z †gvU
gvgjvi msL¨v

5
০৩(তিন)wU

আইি অনধোোর ভনবষ্যৎ কমবপনরকল্পিা :
•
•

নবনভন্ন আোলত টথষক প্রাপ্ত মামলাসর্মষহর নবনধ টমাতাষবক জরুরীনভনত্তষত ব্যবস্থ্া গ্রহণ করা হগব;
আইি টসল গঠষির মােষম দ্রুিতার সাষথ মামলাসর্মহ নি®úন্ন করা হগব;

•

অনধেপ্তর/েপ্তর/পনরেপ্তর এর কমবকতবাষের সাষথ টযাগাষযাগপূব বক মামলাসর্মষহর নবেষয় হালিাগাে তথ্য সাংগ্রহপূব মক সকল
মামলাসর্মষহর ডাোষবজ বতনর করা হগব;
স্বাস্থ্য টসবা নবভাষগর ওষয়বোইগট মামলাসর্মষহর তথ্যাববি সাংরক্ষণ করা হগব;

•
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বাগজট অনুববভাে
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৩.৫ বাষজে অনুববভাে :
এই অনুববভাগের োবেগে রগেগেন একজন অবিবরক্ত েবিব। বাগজট অবধশাখা ১, ২, ৩ বনগে এ অনুববভাে েঠিি।
কিমপবরবধ :
• িেগিোবে বাগজট কাঠাগিার আওিাে স্বাস্হয সেবা ববভাে এবং এর আওিাধীন েকি অবধেপ্তর/েংস্থ্ার বাগজট প্রিেন
• িেগিোবে বাগজট কাঠাগিার এিববএফ বা বি মনামূিক অংশ প্রস্তুিকরি;
• বাগজট ব্যবস্হাপনা কবিটি (BMC) ও বাগজট ওোবকমং গ্রুপ (BWG) এর েকি েভার ইনপুট ও কার্ মবববরিী
প্রস্তুিকরি;
• স্বাস্হয সেবা ববভাগের আওিাধীন বববভন্ন অবধেপ্তর/েংস্হার বাগজট ব্যবস্হাপনার েক্ষ্িা বৃবি ও েিন্বে োধগনর জন্য
উক্ত
প্রবিষ্ঠাগনর প্রধানগের েিন্বগে েভা আহবান;
• িাননীে অথ মিন্ত্রীর জািীে েংেগে প্রেি ভােগির জন্য স্বাস্হয সেবা ববভাগের অংশ প্রস্তুিকরি এবং অথ মননবিক েিীক্ষ্ার
জন্য িন্ত্রিািে েংবিি িথ্যউপাি প্রস্তুিকরি;
• বাগজট বাস্তবােগনর অগ্রেবির প্রবিগবেন প্রস্তুিকরি এবং কর ব্যিীি রাজস্ব প্রাবপ্তর আইগটিেমূগহর ববদ্যিান সরইট
েংক্রান্ত িথ্য অববহিকরি;
• বববভন্ন প্রবিষ্ঠাগনর বাগজট বরাগদ্দর ববপরীগি ভারী র্ন্ত্রপাবি ও এিএেআর ক্রে/েংগ্রগহর প্রশােবনক ও আবথ মক
অনুগিােন;
• স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের আওিাধীন েকি েপ্তর/পবরেপ্তর/েংস্থ্ার ১ি সেবির কিমকিমাগের সপনশন/ আনুগিাবেগকর আবথ মক
িঞ্জুবর প্রোন;
• স্বাস্হয সেবা ববভাে এবং এর আওিাধীন েকি অবধেপ্তর/েংস্থ্ার কিমকিমাগের গৃহবনিমাি, গৃহ সিরািি, িটরোইগকি,
িটরোড়ী ও কবম্পউটার ক্রগের ঋি িঞ্জুরী এবং িন্ত্রিািগের কিমিারী/কিমকিমাগের বজবপএফ এর অবগ্রি উগিািন ও মৃি
কিমিারীগের বববভন্ন প্রকার ঋি িওর্কফ েংক্রান্ত কার্ মক্রি;
• িবন্ত্রপবরেে ববভাগের োগথ েিন্বেপূব মক িাননীে িন্ত্রী ও প্রবিিন্ত্রী িগহােগের ভ্রিি/বিবকৎোজবনি অথ ম োড়করগির
কার্ মক্রি েম্পােন;
• স্বাস্হয সেবা ববভাগের আওিাধীন েপ্তর/পবরেপ্তর/েংস্থ্াে আেন-ব্যেন কিমকিমা(বডবডও) বনগোে;
• বববভন্ন প্রবিষ্ঠাগনর অনুকূগি বগকো পবরগশাধ, পুনিঃউপগর্াজন এবং বববেএে (স্বাস্হয) কযাডার কিমকিমাগের প্রবশক্ষ্গির
অথ ম োড়করি;
• সিোে উিীি ম সিগকর পবরবগিম নতুন সিক ইসুয েংক্রান্ত কার্ মক্রি;
• স্বােিশাবেি ও সবেরকাবর সস্বোগেবী প্রবিষ্ঠাগনর অনুকূগি বনেবিি আবথ মক অনুোন বরাগদ্দর কার্ মক্রি;
• বববভন্ন প্রবিষ্ঠাগন জনবি বনগোে েংক্রান্ত খরগির ব্যেবনব মাগহর জন্য অথ ম বরাদ্দ;
২০১৭-১৮ অথ ম-বেগর েম্পাবেি কার্ মাববি :
• ২০১৮-১৯ অথ ম-বেগর ৯,১২৬.০০ সকাটি টাকা েবিবািেেহ বববভন্ন সিবডগকি কগিজ হােপািাি, স্নািগকাির ও
ববগশোবেি হােপািাি এবং বববভন্ন স্বাস্হয প্রবিষ্ঠাগন সুন্দর ও সুষ্ঠুভাগব বণ্টগনর িােগি বাগজট প্রিেগনর কাজ েিাপ্ত
করা হগেগে;
• ০১-০৭-২০১৭ িাবরখ হগি ৩০-০৬-২০১৮ িাবরখ পর্ মন্ত ৫২৪টি সপনশন বনবন্ধন করা হগেগে এবং বনষ্পবি করা হগেগে;
• (২০১৭-১৮ অথ ম-বেগর ১৩২ জন কিমকিমা/কিমিারীগক গৃহবনিমাি ও সিরািি বাবে ৩.০০ সকাটি টাকা, ২৪ জনগক
কবম্পউটার ঋি বাবে ৪০,০০ িক্ষ্ টাকা এবং ১৩৬ জনগক িটরোড়ী ঋি বাবে ১.৮০ সকাটি টাকা অবগ্রি ঋি প্রোন করা
হগেগে;
ভববষ্যৎ কিমপবরকল্পনা :
•

অথ মববভাে কতৃমক প্রেি বাবে মক ব্যেেীিার আগিাগক যুবক্তেংেিভাগব বাগজট প্রিেন বনবিিকরি।
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হােপািাি অনুববভাে

৩.৬ হাসপাতাল অনুনবভাগ :
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স্বাস্থ্য সেবা ববভাগের হাসপাতাল অণুনবভাষগর োনয়ষত্ব রষয়ষছি একজি অনতনরি সনিব। তোঁর অধীষি সরকানর হাসপাতাল
ব্যবস্থ্াপিা-১, সরকানর হাসপাতাল ব্যবস্থ্াপিা-২, টবসরকানর হাসপাতাল ব্যবস্থ্াপিা-১ অনধোো, টবসরকানর হাসপাতাল ব্যবস্থ্াপিা১ অনধোো ও মনিেনরাং টসল অনধোো রষয়ষছ।
কিমপবরবধ :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

জাতীয় স্বাস্থ্য িীনত, স্বাস্থ্য ও নিনকৎসা নবেয়ক আইি, নবনধ ও িীনতমালা প্রণয়ি, সাংষোধি, বাস্তবায়ি ও পনরবীক্ষণ;
হাসপাতাল টসবার মাষিান্নয়ষি আনথ বক, প্রোসনিক ও ব্যবস্থ্াপিা সাংক্রান্ত িীনত, আইি, নবনধ প্রণয়ি, সূিক নিধ বারণ এবাং
বাস্তবায়ি পনরবীক্ষণ;
দুষয বাগকালীি, দুষয বাগ পরবনতব ও আপেকালীি স্বাস্থ্যষসবা সম্পনকবত কায বক্রম তোরনক ও সুষ্ঠু ব্যবস্থ্াপিা নিনিতকরণ;
হাসপাতাল নবেয়ক উন্নয়ি কমবসূনি, Public Private Partnership (PPP) ও স্বাস্থ্য বীমা কায বক্রষমর
রূপষরো প্রণয়ি, কায বক্রম র্মল্যায়ি ও বাস্তবায়ি পনরবীক্ষণ সাংক্রান্ত কায বক্রম;
সাংনবনধবদ্ধ/স্বায়ত্বোনসত/টেনে এবাং নবষেনে টয থ উষদ্যাষগ (নবষেনে নবনিষয়াষগ) নিনমবত ও পনরিানলত হাসপাতাল,
ন নিক ও স্বাস্থ্য প্রনতষ্ঠাি স্থ্াপি ও ব্যবস্থ্াপিা সাংক্রান্ত কায বক্রম;
সরকানর ও টবসরকানর উষদ্যাষগ নবষেনে নিনকৎসকষের বাাংলাষেষে আগমি ও স্বাস্থ্য টসবা প্রোষির অনুমনত প্রোি
সাংক্রান্ত কায বক্রম;
নবনভন্ন পয বাষয়র হাসপাতাষল েোসাংখ্যা বৃনদ্ধসহ নিনকৎসা সুনবধা সম্প্রসারষণর প্রস্তাব পয বাষলািিা এবাং টবসরকানর
হাসপাতাল/ন নিক/ডায়াগষিানস্টক টসটার প্রনতষ্ঠা ও পনরিালিার জন্য প্রণীত িীনতমালার বাস্তবায়ি নিনিতকরণ সাংক্রান্ত
কায বক্রম;
মােকাসনি নিরাময় সাংক্রান্ত কায বক্রম;
টমনডষকল টবাড ব ও টপাস্ট মষে বম নবেষয় নবনভন্ন প্রস্তাব ও অনভষযাগ সাংক্রান্ত কায বক্রম;
হজ্জ ব্যবস্থ্াপিা এবাং নবশ্ব ইজষতমাসহ নবনভন্ন সমাষবষে স্বাস্থ্য ও নিনকৎসা সাংক্রান্ত কায বক্রম সমন্বয়;
স্বাস্থ্য োষত সরকানর, টবসরকানর ও কল্যাণর্মলক প্রনতষ্ঠাষির অনুকূষল ববষেনেক ও সরকানর নিয়নমত এবাং এককালীি
অনুোি মঞ্জুর সাংক্রান্ত কায বক্রম;
অযাম্বুষলষির িানহো নিরূপণ, সাংগ্রষহর পনরকল্পিা প্রণয়ি, নবতরণ এবাং টমরামত সাংক্রান্ত কায বক্রম;
টজন্ডার সাংনিি নবেষয় স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ োষত িীনত নিধ বারণ, কমবপনরকল্পিা প্রণয়ি, কায বক্রম বাস্তবায়ি ও
পনরবীক্ষণ;
টজন্ডার সাংক্রান্ত নবনভন্ন মন্ত্রণালয় ও োতা সাংস্থ্াসর্মষহর কায বক্রম সমন্বয়সাধি এবাং এ নবেষয় নবনভন্ন আন্তজবানতক
কমবসূনির আষলাষক কমবপনরকল্পিা প্রণয়ি ও বাস্তবায়ি নিনিতকরণ;
প্রনতবন্ধী, প্রবাসী, মুনিষযাদ্ধা, বয়ে এবাং অনুরূপ টকাি জিষগানষ্ঠর টসবা প্রোষির টক্ষষত্র সরকার অনুষমানেত িীনতমালা
বাস্তবায়ি;
অধীি অনধোো ও োোসর্মহ নিয়নমত পনরেেবিসহ সকল কায বক্রম মািসেতভাষব ও যথাসমষয় সম্পষন্নর নবেষয়
তোরনক ও সমন্বয়;

সরকানর স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্াপিা-১
দুষয বাগকালীি ও দুষয বাষগাত্তর স্বাস্থ্য টসবা প্রোষির লষক্ষয হাসপাতাল-১ অনধোো হষত ঔেধ সামগ্রী ও টমনডষকল টিম টপ্ররষণর
ব্যবস্থ্া গ্রহণ, আপেকালীি স্বাস্থ্য টসবার নবেষয় ভবি র্ধ্সসহ, ডায়নরয়া, টডাংগু, এজমাসহ অন্যান্য নবেষয় জিগণষক সষিতিতার্মলক
কায বক্রম পনরিালিার নবেষয় ব্যবস্থ্া গ্রহণ, স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ মন্ত্রণালষয়র আওতাধীি সরকানর টমনডষকল
কষলজ/হাসপাতালসর্মষহ স্বাস্থ্য টসবার মাি উন্নয়ষির লষক্ষয নিয়নমত পনরেেবিসহ আকনস্মক পনরেেবি এবাং টস টমাতাষবক
প্রষয়াজিীয় কায বক্রম গ্রহণ করা হয় । এছাড়া এই অনধোোয় নবনভন্ন নবষেোনয়ত হাসপাতাষল অন ষজি সরবরাষহর নবেষয়
প্রষয়াজিীয় ব্যবস্থ্া গ্রহণ করা হয়।
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২০১৭-২০১৮ অথ ম-বেগর েম্পাবেি উগেখগর্াগ্য কার্ মাববি :
❖ আইন/নীবিিািা/বববধিািা েংক্রান্ত :
▪ “িানবগেগহ অঙ্গ-প্রিযঙ্গ েংগর্াজন (েংগশাধন) আইন, ২০১৮” ও এিেেংক্রান্ত বববধিািা প্রিেন : িহান জািীে েংেে
কতৃমক েি ০৯-০১-২০১৮ িাবরগখর অবধগবশগন ‘‘িানবগেগহ অঙ্গ প্রিঙ্গ েংগর্াজন (েংগশাধন) ববি, ২০১৮ পাশ করা
হগেগে। উক্ত আইন েংবিি বববধিািার উপর সিবজেগিটিভ ও েংেে ববেেক ববভাগের সভটিং গ্রহি করা হগেগে।
▪ ‘The Lunacy Act, 1912 (Act IV of 1912)’ রবহিক্রগি িানবেক স্বাস্থ্য আইন প্রিেন: ‘‘The
Lunacy Act, 1912 (Act IV of 1912)’ রবহিক্রগি ‘িানবেক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৮’ েি ৩ জানুোবর
২০১৮ িাবরগখ িবন্ত্রেভাে অনুগিােন িাভ কগর ।
▪ ‘‘নে টমনডষকল প্রাকটিস এন্ড প্রাইষভে ন নিকস এন্ড ল্যাবষরেরীজ (ষরগুষলেি) অনড বন্যাি, ১৯৮২ বানতল কগর টবসরকানর
নিনকৎসা টসবা আইি, ২০০৪ প্রণয়ি: The Medical Practice Private Clinics and
Laboratories (Regulation) Ordinance, 1982 (১৯৮৪ োগির েংগশাবধি) রবহিক্রগি বাংিা
ভাোে একটি হািনাোে আইন প্রিেগনর িগক্ষ্য ‘স্বাস্থ্য সেবা ও সুরক্ষ্া আইন’ এর খেড়া িবন্ত্রপবরেে ববভাগের
আন্ত:িন্ত্রিািে কবিটির সুপাবরশ গ্রহগির িগক্ষ্য উপস্থ্াপন করা হগেগে।
❖ রাজস্ব খাগি েরকাবর হােপািাগির শয্যা েংখ্যা বৃবি :
▪ ১০টি সজিা েের হােপািািগক ১০০ শয্যা হগি ২৫০ শয্যাে উন্নীি কগর রাজস্ব খাগি সেবা িালুর অনুিবি প্রোন করা
হগেগে।
▪ ন্যাশনাি ইনবস্টটিউট অব বকডবন বডবজগজে এন্ড ইউগরািবজ হােপািািগক ১৫০ শয্যা হগি ২০০ শয্যাে উন্নীি কগর
রাজস্ব খাগি সেবা িালুর অনুিবি প্রোন করা হগেগে।
▪ ৩৫০ েোনবনেি ন্যােিাল ইিনস্টটিউে অব নিউষরা সাষয়ষিস হাসপাতাষল অনতনরি ১০০ েো হষত ৪৫০ শয্যাে উন্নীি
কগর রাজস্ব খাগি সেবা িালুর অনুিবি প্রোন করা হগেগে।
▪ জাতীয় িাক, কাি, গলা ইিনস্টটিউে হাসপাতাষল ২০ েো হষত ১২০ েোয় উন্নীত কষর রাজস্ব খাগি সেবা িালুর অনুিবি
প্রোন করা হগেগে।
❖ অযাম্বগু িি ববিরি: রাজস্ব খাগির অথ ম িারা েংগৃহীি ৯৮টি অযাম্বগু িি সেগশর বববভন্ন েরকাবর হােপািাগি েরবরাহ করা
হগেগে।
❖ সিবডগকি র্ন্ত্রপাবি েংগ্রহ ও সিরািি: ২০১৭-২০১৮ অথ ম-বেগর বরাদ্দকৃি ২৬০ সকাটি টাকা িারা সিবডগকি র্ন্ত্রপাবি
েংগ্রগহর িগক্ষ্য বেএিএেবডর অনুকূগি অথ ম োড় করা হগেগে। িন্ত্রিািগের িাবহো অনুর্ােী ক্রে কার্ মক্রি িিিান রগেগে।
এোড়া সেগশর বববভন্ন েরকাবর হােপািাগি সিবডগকি র্ন্ত্রপবি সিরািি ও রক্ষ্নাগবক্ষ্ি খাগি ৩০ সকাটি টাকা োড় করা
হগেগে।
❖ এিএেআর োিগ্রী েংগ্রগহর িগক্ষ্য বরাদ্দ প্রোন: সেগশর েরকাবর হােপািািেমূগহ ঔেধ ও অন্যান্য এিএেআর োিগ্রী
েরবরাহ বনবিি করার িগক্ষ্য হােপািাগির সবড অর্কগপিীর বভবিগি েব মগিাট ২২২ সকাটি টাকা োড় করা হগেগে।
ভববষ্যৎ কিমপবরকল্পনা :
•
•
•

টমনডষকল কষলজ/হাসপাতালসর্মষহর সুষ্ঠু ব্যবস্থ্াপিার লষক্ষয তথ্য সাংগ্রহ, পনরেেবি, পনরবীক্ষণ ও প্রষয়াজিীয় কায বক্রম
টজারোর করা হষব।
ভনবষ্যষত ব্যয় মঞ্জুনরসহ অন্যান্য সরকানর আষেে অিলাইষি প্রোি করা হষব।
দুষয বাগকালীি ও দুষয বাগ পরবনতব জরুনর স্বাস্থ্য টসবা প্রোষির লষক্ষয প্রষয়াজিীয় ঔেধপত্র ও টমনডষকল টিম টপ্ররণ অব্যাহত
রাো হষব।

সরকানর স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্াপিা-২ :
হােপািাি-২ শাখা সথগক স্বাস্থ্য ও বিবকৎো ববেেক আইন, বববধ ও নীবিিািা প্রিেন ও বাস্তবােন পবরবীক্ষ্ি কার্ মাবে েম্পন্ন করা
হে। এোড়া হােপািাগির স্বােেশােন, হাপািাগির অন্ত:ববভাে, ববহবব মভাে িালুর অনুিবিোন, ইউজার বফ বনধ মারি, এিএেআর ক্রে
েংক্রান্ত বাগজট ববভাজনেহ বাস্তবােন, েিন্বে ও িবনটবরং এবং হােপািাি উন্নেন এবং প্রবিবন্ধী, প্রবােী, মুবক্তগর্ািা, বেস্ক এবং
অনরুপ জনগোষ্ঠীর সেবা প্রোগনর িগক্ষ্য নীবিিািা বাস্তবােন েংক্রান্ত কার্ মক্রি এই অবধশাখার কার্ মক্রিভুক্ত ববেে।
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২০১৭-২০১৮ অথ ম-বেগর হাসপাতাল-২ অনধোোর েম্পাবেি উগেখগর্াগ্য কার্ মাববি :
আইি, নবনধ ও িীনত সম্পনকবত কায বাবনলর অগ্রগনত :
ক্রিঃনং
ববেে
বাস্তবােন অগ্রেবি
১
“েড়ক দূর্ মটনাে আহি ব্যবক্তর িহািান্য হাইগকাগট মর বনগে মশনা অনুর্ােী েড়ক িহােড়ক বনিমাগন কাবরেবর
জরুরী স্বাস্থ্য সেবা বনবিিকরি ক্রুটি, র্ানবাহন িিািগি অবনেি, িািগকর অেক্ষ্িা, েড়ক িহােড়গক
ও েহােিাকারীর সুরক্ষ্া প্রোন অনবধভাগব স্থ্াবপি হাটবাজার ও স্থ্াপনা, অনবধ ও অর্াবন্ত্রক র্ানবাহগনর
নীবিিািা, ২০১৮”
উপবস্থ্বি, জনেগিিনিার অভাব ও েড়ক-িহােড়গক িিািি উপগর্ােী বনরাপে
র্ানবাহগনর অভাগব নােবরকেি প্রবিবনেি েড়ক দুর্ মটনার বশকার হন। এ েকি
দুর্ মটনা আহি ব্যবক্ত র্থােিগে উপযুক্ত বিবকৎোর অভাগব কিমক্ষ্িিা হাবরগে
সফগিন, ববকিাঙ্গ বা পঙ্গুে বরি কগরন এিনবক িাগের মূতুযর আশংকাও
থাগক। এ সপ্রবক্ষ্গি “জরুরী স্বাস্থ্য সেবা বনবিিকরি ও েহােিাকারীর সুরক্ষ্া
প্রোন নীবিিািা, ২০১৮” েংগশাধন করা হগেগে।
২
হজর্াত্রী স্বাস্থ্য সেবা নীবিিািা, হজ ইেিাগির অন্যিি মূি স্তম্ভ। প্রবিবের অেংখ ধিমপ্রাি মুেিিান পববত্র
২০১৮ প্রিেন
হজেি পািগনর উগদ্দগে সেৌবে আরব েিি কগরন। ধিম ববেেক িন্ত্রিািগের
‘হজ ও ওিরা নীবি’ অনুর্ােী হজর্াত্রীগের স্বাস্থ্য সেবা প্রোগনর োবেে স্বাস্থ্য
সেবা ববভাে,স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাি িন্ত্রিািগের উপর ন্যস্ত। হজর্াত্রীর স্বাস্থ্য
ঝবৌঁ ক সিাকাগবিাে উপযুক্ত স্বাস্থ্য সেবা েি েঠন ও সুষ্ঠু বিবকৎো সেবা প্রোগনর
িগক্ষ্য হজর্াত্রী স্বাস্থ্য সেবা নীবিিািা, ২০১৮ প্রিেনপূব মক কার্ মক্রি গ্রহি করা
হে।
৩
বাংিাগেশ সরিওগে হােপািাি, স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাি িন্ত্রিািে এবং সরিপথ িন্ত্রিািে এর িগে েম্পাবেি
ঢাকার নাি পবরবিমন করা
েিগোিা িারক (MOU) এর ১.০ শিম অনুার্ােী বাংিাগেশ সরিওগে
হােপািাি, ঢাকার নাি পবরবিমন কগর “সরিওগে সজনাগরি হােপািাি ঢাকা”
নািকরি করা হগেগে।
ভববষ্যৎ কিমপবরকল্পনািঃ
• সবেরকাবর বিবকৎো সেবা আইন েংবিি বববধিািা প্রিেন চূড়ান্ত ও জাবর করা হগব।
সবেরকাবর স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্াপনা-১ ও ২ অবধশাখা :
২০১৭-২০১৮ অথ ম-বেগর সবেরকাবর স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্াপনা- ১ ও ২ অবধশাখার েম্পাবেি কার্ মাববি :
▪
▪
▪
▪
▪

সেগশর বববভন্ন সবেরকাবর ও সস্বোগেবী েংস্থ্া (এন.বজ.ও)-সের িগে স্বাস্থ্য পুবি ও জনেংখ্যা কার্ মক্রি পবরিািনার জন্য
৭৭৫টি প্রবিষ্ঠাগনর অনুকূগি ৫,০২,৫০,০০০/-(পাঁি সকাটি দুই িক্ষ্ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ববিরি করা হগেগে।
৩৯টি স্বােিশাবেি ও সবেরকাবর প্রবিষ্ঠাগন বনেবিি অনুোন বহগেগব ১৬৬,৪০,০০,০০০/- (একশি সেেবট্ট সকাটি িবেশ
িক্ষ্) টাকা বরাদ্দ প্রোন করা হগেগে।
ঢাকা বশশু হােপািাি আইনটি িবন্ত্রপবরেে ববভাগের আইন অনুববভাগের িিািগির জন্য সপ্ররি করা হগেগে।
জািীে সস্বোে রক্তোন ও িরগিাির িক্ষুোন বেবে টিগক ‘ে’ সেবি হগি ‘ক’ সেবিগি উন্নীিকরগির জন্য িবন্ত্রপবরেে
ববভাগে সপ্রেরি করা হগেগে।
বাংিাগেশ সরড বক্রগেন্ট সোোইটি আইন-২০১৮ এর খেড়া প্রস্তুি করা হগেগে র্া িবন্ত্রপবরেে ববভাগে সপ্ররগির কার্ মক্রি
প্রবক্রোধীন।
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৩.৭ িানস বাং ও নমডওয়াইফানর অনুনবভাগ
এ অনুববভাে সথগক নাবে মং ও বিডওোইফাবর সেবা েংক্রান্ত র্াবিীে কিমকাণ্ড েম্পাবেি হে। এ অনুববভাে নাবে মং সেবা-১, নাবে মং
সেবা-২ অবধশাখা বনগে েঠিি। এ অবধশাখার োবেগে রগেগেন একজন অবিবরক্ত েবিব।
কর্মপরিরি :
• নাবে মং োবভমগের কিমকিমাগের বনগোে, পগোন্নবি, সপ্রেি, বেবিেহ িার্কবর ব্যবস্থ্াপনা;
• বনগোে বববধিািােহ নাবে মং ববেেক বববভন্ন আইন/বববধ প্রিেন, নীবিিািা প্রিেন, পর্ মাগিািনা, েংগশাধন ও বাস্তবােন
পবরবীক্ষ্ি েংক্রান্ত কার্ মক্রি;
• নাবে মং/বিডওোইফাবর কিমকিমাগের বববপএেবের সুপাবরগশর আগিাগক নব-বনগোে/পোেন েংক্রান্ত কার্ মক্রি;
• নাবে মং ও বিডওোইফাবর অবধেপ্তগরর প্রথি সেবির পগে বনগোে/পোেন/বেবি েংক্রান্ত কার্ মক্রি;
• নাবে মং কগিজ ও ইনবস্টটিউটেমূগহ অেক্ষ্ এবং অন্যান্য বশক্ষ্ক বনগোে/পোেন/বেবি েংক্রান্ত কার্ মক্রি;
• নাবে মং সেবার িাগনান্নেগন পবরকল্পনা প্রিেন, সূিক বনধ মারি এবং িা বাস্তবােগন প্রবশক্ষ্িেহ ব্যবস্থ্াপনা কার্ মক্রি;
• নাবে মং ও বিডওোইফাবর অবধেপ্তর এবং বাংিাগেশ নাবে মং ও বিডওোইফাবর কাউবিগির োগথ েিন্বেোধন;
• সেগশ/ববগেগশ বশক্ষ্ােফর, েভা/গেবিনার/প্রবশক্ষ্ি এবং বববভন্ন প্রবিষ্ঠাগন িন্ত্রিািে এর প্রবিবনবধ/নাবে মং কিমকিমা সপ্ররি
ববেেক কার্ মক্রি;
• হজ্জ্ব প্রশােবনক টিগি নাে মগের অন্তভুমবক্তকরি এবং সপ্ররি;
• নাবে মং কগিগজর পে সৃজন, পে পূরি, েংরক্ষ্ি ও স্থ্ানান্তর ববেেক োংেঠবনক কার্ মক্রি;
• উন্নেন েহগর্ােী েংস্থ্া (Development Partner) এর োগথ সর্াোগর্াে ও েিন্বে োধন;
• নাবে মং োবভমগের েকি ধরগনর প্রগনর জবাব ও িথ্যাবে জািীে েংেগে এবং িবন্ত্রপবরেে ববভাগের িাবহোর বভবিগি
সপ্ররি;
• নাবে মং কগিজ/ইনবস্টটিউগটর নাবেংম সকাে মেমূহ পবরেশমন কার্ মক্রি;
• শাখা কতৃমক গৃহীি কার্ মক্রি/জাবরকৃি বনগে মশনার বাস্তবােন পবরবীক্ষ্ি;
• উর্ধ্মিন কতৃমপক্ষ্ কতৃমক অবপমি অন্যান্য কার্ মাবিী।
নাবে মং সেবা-১ ও নাবে মং সেবা-২ এর ২০১৭-২০১৮ অথ ম-বেগর েম্পাবেি উগেখগর্াগ্য কার্ মাববি :
• সেগশর ৪২১টি উপগজিা স্বাস্থ্য কিগেক্স এবং ১৩১২টি ইউবনেন োব সেন্টাগরর জন্য ২০১৫-২০১৬ অথ ম-বের সথগক
২০১৮-২০১৯ অথ ম-বের পর্ মন্ত সৃজনগর্াগ্য ২,৯৯৬টি বিডওোইফ পগের িগে ২০১৭-২০১৮ অথ ম-বেগরর জন্য ৬০০টি
বিডওোইফ পে সৃজন করা হগেগে এবং সৃবজি পগের ববপরীগি ৫৯৩ জন বিডওোইফ পোেন করা হগেগে;
• সেগশর বববভন্ন হােপািাি/স্বাস্থ্য প্রবিষ্ঠাগন বিমিাগন শুন্য এবং নবসৃজনকৃি পগের িগে ৫১২৮টি বেবনের স্টাফ নাে ম পগে
বনগোগের সুপাবরগশর জন্য িাবহোেহ প্রস্তাব বববপএেবে’সি সপ্ররি করা হগেগে (বনগোে প্রবক্রো িিিান)।
• নাবে মং োবভমগের কিমকিমাগের বনজ সবিগন (ভারপ্রাপ্ত) পগোন্নবি, সপ্রেি প্রোন করা হগেগে;
• নাবে মং কিমকিমাগের প্রথি সেবির পগে পগোন্নবির জন্য সজষ্ঠযিা িাবিকার কার্ মক্রি িিিান রগেগে;
• সেগশ ববগেগশ প্রবশক্ষ্ি ও বববভন্ন প্রবিষ্ঠাগন িন্ত্রিািগের প্রবিবনবধ/নাবে মং কিমকিমাগের সপ্ররি করা হগে;
• নাবে মং োবভমগের েকি ধরগির প্রগনর জবাব ও িথ্যাবে জািীে েংেগে এবং িবন্ত্রপবরেে ববভাগের িাবহোর বভবিগি
সপ্ররি করা হগে;
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৩.৮ উন্নেন অনুববভাে
স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ মন্ত্রণালষয়র উন্নয়ি অনুনবভাষগর োনয়ষত্ব রষয়ষছি একজি অনতনরি সনিব। তোঁর অধীষি রষয়ষছ ০২ টি
অনধোো এবাং ০৫ টি োো। এ অনুনবভাষগর ০২টি অনধোো যথাক্রষম- ক্রয় ও সাংগ্রহ অনধোো এবাং উন্নয়ি অনধোো; ০৫টি োো যথাক্রষম
নিমবাণ, টমরামত ও রক্ষণাষবক্ষণ, ক্রয় ও সাংগ্রহ-১ ও ২ এবাং নসনবএমই োো রষয়ষছ।

উন্নেন অনুববভাগের গুরুেপূি ম কার্ মাববি :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

স্বাস্থ্য ও জিসাংখ্যা োষতর টভ ত অবকাঠাষমা নিমবাণ, সম্প্রসারণ ও সাংরক্ষণ সাংক্রান্ত িীনতমালা প্রণয়ি এবাং নিমবাণ,
সম্প্রসারণ ও সাংোর সাংক্রান্ত কায বক্রম বাস্তবায়ি;
জাতীয় সাংসষে নিমবাণ ও সাংগ্রহ সাংক্রান্ত উত্থানপত নবেষয় তথ্য প্রোি, মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর প্রনতশ্রুনত ও জাতীয়
অথ বনিনতক পনরেষের নিব বাহী কনমটির নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি, পনরবীক্ষণ ও সমন্বয় নিনিতকরণ;
PPA-2006 ও PPR-2008 এর আওতায় স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ োষতর উন্নয়ি োষতর সাংগ্রহ কায বক্রম বাস্তবায়ি
ও তোরনক;
PPA-2006 ও PPR-2008 এর আওতায় নবনভন্ন েরপত্র র্মল্যায়ি ও পয বাষলািিা সাংক্রান্ত কনমটি গঠি, গঠিত
কনমটিসর্মষহর সুপানরে পয বাষলািিাপূব বক প্রোসনিক/আনথ বক অনুষমােষির জন্য প্রনক্রয়াকরণ;
স্বাস্থ্য স্থ্াপিা নিমবাণ, সম্প্রসারণ ও টমরামত এবাং ক্রয় ও সাংগ্রহ সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ, প্রনতষবেি প্রস্তুত ও
সাংনিি েপ্তষর টপ্ররণ নিনিতকরণ;
রাজস্ব বাষজষের আওতায় স্বাস্হহয স্হহাপিার সম্প্রসারণ, টমরামত ও রক্ষণাষবক্ষণ কায বক্রম পনরিালিার জন্য
আনথ বক/প্রোসনিক অনুষমােি প্রনক্রয়াকরণ;
উন্নয়ি প্রকল্প/কমবসূনি সাংনিি পরামেবক নিষয়াগ এবাং পরামেবক টসবা সাংক্রান্ত নবেয় প্রনক্রয়াকরণ ও সম্পােি;
সারাষেষে স্বাস্থ্য স্হহাপিাসর্মষহর নিমবাণ, টমরামত ও রক্ষণাষবক্ষণ কাজ তোরনক ও বাস্তবায়ি অগ্রগনত পনরেেবি ও
পনরবীক্ষণ;
Capacity Building Monitoring and Evaluation সাংক্রান্ত সকল কায বক্রম;
PLMC - এর কায বক্রম সম্পােষি টেনে ও নবষেনে পরামেবক নিষয়াগ ও তাষের কায বক্রম সমন্বয়;
অধীি অনধোো ও োোসর্মহ নিয়নমত পনরেেবিসহ কায বক্রম মািসেতভাষব ও যথাসমষয় কায ব সম্পােষির নবেষয়
তোরনক ও সমন্বয়।

উন্নেন অবধশাখা :
উন্নেন অবধশাখার োবেগে রগেগেন একজন অবিবরক্ত েবিব। এ অবধশাখা বনিমাি শাখা ও সিরািি রক্ষ্িাগবক্ষ্ি শাখা বনগে েঠিি।
বনিমাি অবধশাখা :
২০১৭-২০১৮ অথ ম-বেগরর েম্পাবেি উগেখ্যগর্াগ্য কার্ মাববি :
▪ Conversion of BSMMU in to Center of Excellence (2nd Phase) (January'10December'16);
▪ Establishment of Faridpur Medical College and Hospital (January'13- december'18);
▪ Establishment of Shaheed Sayed Nazrul Islam Medical College and Hospital,
Kishorganj (July'12-Dec'17);
▪ Establishment of National centre for cervical & breast cancer screening & training at
BSMMU;
▪ Establishment of Institute for Paediatric Neuro disorder & autism in BSMMU;
▪ Upgradation of District Hospital from 50/100/200 bed to 250 bed:
o Sunamgonj ( 50 to 250), Hobigonj (100 to 250), Munshigonj (50 to 250), Magura
( 100 to 250);
▪ Vertical Extension of 4th and 5th floor of Center For Medical Education Building at
Mohakhali and renovation of CME existing building (Ground, 1st & 2nd floor )
including main road and main gate;
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▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Construction of Male and Female student hostel at Nine Medical Colleges;
টেে সাষয়রা োত্যি টমনডষকল কষলজ ও হাসপাতাল এবাং িানস বাং ইিনস্টটিউে স্থ্াপি, টগাপালগঞ্জ েীে বক প্রকষল্পর একাষডনমক
ভবি, টহাষস্টল ভবি (মনহলা, পুরুে), নসষঙ্গল ডক্টরস্ এষকাষমাষডেি ভবি (মনহলা ও পুরুে), স্টাফ িাষস বস ডরনমেনর ভবি,
জরুনর স্টাফ ডরনমেনর, ইটানি ব ডক্টরস্ ডরনমেনর (মনহলা ও পুরুে) ভবি, আবানসক ভবি (পনরিালক, উপপনরিালক, নিফ টমরি,
নেক্ষক), আবানসক ভবি (অোপক, উপােক্ষ, অেক্ষ, সহষযাগী অোপক) নিমবাণ;
সাতক্ষীরা ২৫০ েোর টমনডষকল কষলজ ও হাসপাতাল নিমবাণ কাষজর (৩টি প্যাষকজ) টকায়াে বার-৬টি, একাষডনমক ভবি,
টহাষস্টল ভবি নিমবাণ;
স্বাস্থ্য ভবি, মহাোলী, ঢাকা (২য় পয বায়) নিমবাণ;
৯টি উপষজলা স্বাস্থ্য কমষ ষক ৩১-৫০ েোয় উন্নীতকরণ;
১টি উপষজলা স্বাস্থ্য কমষ ষক ৫০ হষত ১০০ েোয় উন্নীতকরণ;
৭টি ইিনস্টটিউে অব টহলথ টেকষিালনজ (আইএইিইটি) নিমবাণ;
৪টি ৫০ েো নবনেি উপষজলা স্বাস্থ্য কমষ নিমবাণ;
২টি ৩১ েো নবনেি হাসপাতাল নিমবাণ;
৪টি টজলা পনরবার পনরকল্পিা অনফস নিমবাণ;
২টি িানস বাং কষলজ ও িানস বাং টরনিাং ইিনস্টটিউে নিমবাণ;
২টি টমনডষকল অযানসসষেট টরনিাং স্কুল (ম্যাটস) নিমবাণ;
১১টি ১০ েো নবনেি মা ও নেশু কল্যাণ টক নিমবাণ;
১৯টি ইউনিয়ি স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ টকষ র মাি উন্নীতকরণ ও িবরূপায়ি;
১০টি ইউনিয়ি স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ টক নিমবাণ কাজ;
১টি উপষজলা স্বাস্থ্য কমষ (পিঃ পিঃ) অনফস টস্টার বনধ বতকরণ;
৯৩৭টি কনমউনিটি ন নিক টমরামত ও সাংোর এবাং ৯৫টি কনমউনিটি ন নিক নিমবাণ;

২০১৭-২০১৮ অথ ম-বেগরর েিাপ্ত প্রকগল্পর িাবিকা :
❖ স্বাস্থ্য প্রষক েল অনধেপ্তর অোষয় টেখুি (পৃষ্ঠা িাং---)
❖ গণপূতব অনধেপ্তর অোষয় টেখুি (পৃষ্ঠা িাং----)
িিিান প্রকগল্পর িাবিকা :
❖ স্বাস্থ্য প্রষক েল অনধেপ্তর অোষয় টেখুি (পৃষ্ঠা িাং---)
❖ গণপূতব অনধেপ্তর অোষয় টেখুি (পৃষ্ঠা িাং---)
ভববষ্যৎ পবরকল্পনা :
স্বাস্থ্য টসবা জিগষণর টোরষগাড়ায় টপ ৌঁষছ নেষত বতবমাি সরকার তথা স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ
কষর স্বাস্থ্য োষত গত ৯ বছষর প্রভূত উন্নয়িসাধি কষরষছ। স্বাস্থ্য োতষক আরও এনগষয় নিষত স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪থ ব
স্বাস্থ্য, জিসাংখ্যা ও পুনি টসক্টর টপ্রাগ্রাম এর (৪থ ব এইিনপএিএসনপ) নফনজকযাল ফযানসনলটিজ টডষভলপষমট (নপএফনড) েীে বক
অপাষরেিাল যাষির আওতায় ওয়াড ব পয বায় টথষক জাতীয় পয বাষয় মািসেত স্বাস্থ্য অবকাঠাষমা নিমবাণ, পুিিঃনিমবাণ, মািউন্নীতকরণ,
হাসপাতাষলর েো সাংখ্যা বৃনদ্ধ, িবরূপায়ি, টমরামত ও সাংষ্কার কাজ বাস্তবায়ষির জন্য ১১৬৭৬২৬.০১ লক্ষ (১১৬৭৬ টকাটি ২৬.০১
লক্ষ) োকার পনরকল্পিা গ্রহণ করা হষয়ষছ, যার বাস্তবায়িকাল জানুয়ানর’২০১৭ হষত জুি’২০২২ পয বন্ত। উি পনরকল্পিায় অন্তর্ভবি
প্রধাি প্রধাি কাজসর্মহ নিম্নরূপিঃ
o ৫০ েোর উপষজলা স্বাস্থ্য কমষ নিমবাণ-১০টি
o ৩১ েোর হাসপাতাল নিমবাণ-০২টি
o ২০ েোর হাসপাতাল নিমবাণ-০৫টি
o ১০ েোর মা ও নেশু কল্যাণ টক নিমবাণ-৫৯টি
o ২০ েোর মা ও নেশু কল্যাণ টক নিমবাণ-০১টি
o ১০০ েোর নেশু হাসপাতাল নিমবাণ-০২টি
o ইউনিয়ি স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ টক নিমবাণ ২০০টি
o ইিনস্টটিউে অব টহলথ টেকষিালনজ (আইএইিটি) নিমবাণ-১০টি
o টমনডষকল অযানসসষেট টরনিাং স্কুল(ম্যােস্) নিমবাণ-০৮টি
o পবরবার কল্যাি পবরেবশমকা সট্রবনং ইনবস্টটিউট (এফডবিউবভটিআই)-০৫টি
o িানস বাং কষলজ নিমবাণ-০৪টি
o িানস বাং ইিনস্টটিউে নিমবাণ-০২টি
o নিষপাে ব ভবি নিমবাণ - ০১ টি
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আইনপএইিএি ভবি নিমবাণ - ০১টি
স্বাস্থ্য প্রষক েল অনধেপ্তর (এইিইনড) ভবি নিমবাণ - ০১টি
টজিাষরল হাসপাতাল এবাং রমা টসটার নিমবাণ - ০২টি
কনমউনিটি ন নিক নিমবাণ - ১০২৯ টি
নবভাগীয় পনরিালক স্বাস্থ্য অনফস নিমবাণ - ০২ টি
নবভাগীয় পনরবার পনরকল্পিা অনফস নিমবাণ-০১টি
উপ-পনরিালক, পনরবার পনরকল্পিা অনফস নিমবাণ-৩০টি
উপষজলা টস্টারসহ পনরবার পনরকল্পিা কমবকতবার অনফস নিমবাণ-১০০টি
স্বাস্থ্য প্রষক েল অনধেপ্তর (এইিইনড) এর সাষকবল অনফস ও নবভাগীয় অনফস নিমবাণ-০১টি
স্বাস্থ্য প্রষক েল অনধেপ্তর (এইিইনড) এর সাষকবল অনফস ও নবভাগীয় অনফস সম্প্রসারণ -০২টি
স্বাস্থ্য প্রষক েল অনধেপ্তর (এইিইনড) এর নবভাগীয় অনফস নিমবাণ-০৩টি
স্বাস্থ্য প্রষক েল অনধেপ্তর (এইিইনড) এর সহকারী প্রষক েলীর অনফস নিমবাণ-০২টি
স্বাস্থ্য ও পনরবার পনরকল্পিা স্থ্াপিার সীমািা প্রািীর নিমবাণ-৪৯৫টি
কুনমো টমনডষকল কষলষজর ডরষমেনর নিমবাণ- ০১টি
কুনমো টমনডষকল কষলজ হাসপাতাষলর আইষসাষলেি ইউনিে নিমবাণ-০১টি
রাংপুর টমনডষকল কষলজ হাসপাতাষলর আইষসাষলেি ইউনিে নিমবাণ-০১টি
নসনভল সাজবষির অনফস নিমবাণ-০৯টি
নেশু হাসপাতাল নিমবাণ-০৫টি
জাতীয় রি সঞ্চালি টক নিমবাণ-০১টি
কুনড়গ্রাম টজলায় নবষেোনয়ত হাসপাতাল নিমবাণ-০১টি
ঢাকা নফনজওষথরানপ কষলজ নিমবাণ-১টি
পনরবার পনরকল্পিা নবভাষগর আঞ্চনলক পোগার -০১টি এবাং টক ীয় পোগার-০১টি
কনমউনিটি ন নিক পুিিঃনিমবাণ -২০০০টি
ইউনিয়ি স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ টক পুিিঃনিমবাণ -১০০টি
উপষজলা স্বাস্থ্য কমষ পুিিঃনিমবাণ-২০টি
উপষজলা স্বাস্থ্য কমষ ষ র নরমষডনলাং এবাং সাংোর কাজ-৩৪টি
নবনভন্ন স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ অবকাঠাষমা নিমবাণ, সম্প্রসারণ ও িবরূপায়ষির কাজ ১৩৬টি
নবনভন্ন স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ অবকাঠাষমার টমরামত কাজ ৮০০০টি
আঞ্চনলক পন্যাগাষরর নরমষডনলাং কাজ-২১টি
মহাোলীস্থ্ স্বাস্থ্য ভবষির উর্ধ্বমুেী সম্প্রসারণ কাজ-০১টি
ইউনিয়ি স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ টক উন্নীতকরণ কাজ-৫০টি
উপষজলা স্বাস্থ্য কমষ ষক ২০/৩১ হষত ৫০ েোয় উন্নীতকরণ-৪৫টি
উপষজলা স্বাস্থ্য কমষ ষক ১০ হষত ৫০ েোয় উন্নীতকরণ-০৫টি
উপষজলা স্বাস্থ্য কমষ ষক ৫০ হষত ১০০ েোয় উন্নীতকরণ-০৪টি
এফডনিউনভটিআই উন্নীতকরণ-০৭টি
টজলা হাসপাতালষক ১০০ হষত ২৫০ েোয় উন্নীতকরণ-৩৫টি
টমনডষকল কষলজ হাসপাতালষক উন্নীতকরণ-০৮টি
টমনডষকল কষলজষক উন্নীতকরণ-০৮টি
টমনডষকল হাসপাতাষলর পুরুে ও মনহলা টহাষস্টল নিমবাণ-০৩টি
টমনডষকল কষলজ হাসপাতাষলর একাষডনমক ভবি নিমবাণ-০২টি
নবষেোনয়ত ইিনস্টটিউে/হাসপাতাল-১৩টি
সাভারস্থ্ বাাংলাষেে ইিনস্টটিউে অব টহলথ্ ম্যাষিজষমট-০১টি
এইিনপএিএসনডনপ এর অবনেি কাজ-৬১০টি

সিরািি ও রক্ষ্িাগবক্ষ্ি অবধশাখা :
২০১৭-২০১৮ অথ ম-বেগর সিরািি ও রক্ষ্িাগবক্ষ্ি অবধশাখার েম্পাবেি উগেখগর্াগ্য কার্ মাববি :
▪ ২০১৭-১৮ অথ ব-বছষর গণপূতব অনধেপ্তষরর মােষম বাস্তবায়ষিাগ্য টেষের নবনভন্ন স্বাস্থ্য স্থ্াপিাসর্মহ টমরামত ও
রক্ষণাষবক্ষণ কাষজর জন্য অথ ব মন্ত্রণালয় টথষক ৭২৩২.৮২ (বাহাত্তর টকাটি বনত্রে লক্ষ নবরানে হাজার) োকা বরাদ্দ পাওয়া
যায়। এ অথ ব দ্বারা সাংনিি নবনভন্ন স্বাস্থ্য প্রনতষ্ঠাষির ১৫৬৯টি টমরামত ও সাংোর কাষজর অনুকূষল ৭২৩২.৮২ (বাহাত্তর
টকাটি বনত্রে লক্ষ নবরানে হাজার) োকা প্রোি করা হয়;
53

▪

২০১৭-২০১৮ অথ ব-বছষর স্বাস্থ্য প্রষক েল অনধেপ্তষরর মােষম বাস্তবায়িষযাগ্য টেষের নবনভন্ন স্বাস্থ্য স্থ্াপিাসর্মহ টমরামত
ও রক্ষণাষবক্ষণ কাষজর জন্য অথ ব মন্ত্রণালয় টথষক ১৪৪০০.০০ লক্ষ (একেত চুয়ানেে টকাটি) োকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। এ
অথ ব দ্বারা সাংনিি নবনভন্ন স্বাস্থ্য প্রনতষ্ঠাষির ২২৬৫টি টমরামত ও সাংোর কাষজর অনুকূষল ১৪১৫৯.৭৫ (একেত একিনেে
টকাটি ঊিোে লক্ষ পঁিাত্তর হাজার) োকা বরাদ্দ প্রোি করা হয়।

ক্রয় ও সাংগ্রহ অনধোো :
এ অনধোোর োনয়ষত্ব রষয়ষছি একজি যুগ্মসনিব। ক্রয় ও সাংগ্রহ োো এবাং নসনবএমই োো নিষয় এ অনধোো গঠিত।

ক্রয় ও সাংগ্রহ োো :
স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ োষতর যাবতীয় ক্রয় ও সাংগ্রহ িীনতমালা প্রণয়ি ও সাংগ্রহ কায বক্রম বাস্তবায়ি তোরনকর োনয়ত্ব এই োোর
কাজ। ক্রয় ও সাংগ্রহ োো এইিএিএসনডনপ এর আওতাধীি ১৯টি Operational Plan এর টক্ষষত্র নপনপএ-২০০৬ এবাং
নপনপআর-২০০৮ অনুযায়ী সাংগ্রহ িীনতমালা প্রণয়ি ও সাংগ্রহ কায বক্রম বাস্তবায়ি তোরনক কষর থাষক। স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাি
োষতর সম্পানেত সাংনিি প্রকল্পসর্মষহ ADP বরাগদ্দর আওিাে প্রশােবনক ও আবথ মক িঞ্জুবর প্রোন করা হে।
ক্রে ও েংগ্রহ অবধশাখার েম্পাবেি উগেখগর্াগ্য কার্ মাববি:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

স্বাস্হয সেবা ববভাগের আওিাে বাস্তবােনাধীন ১৯টি ওবপর বজওবব (উন্নেন) এবং আরবপএ (বজওবব) খাগির প্রবকউরগিন্ট
েযান (গুডে/োবভমগেে/প্রবশক্ষ্ি) এর প্রশােবনক অনুগিােন;
স্বাস্হয সেবা ববভাগের আওিাে বাস্তবােনাধীন ৬টি প্রকগল্পর র্ন্ত্রপাবি/আেবাবপত্র/ সেবা ক্রগের প্রশােবনক অনুগিােন;
ইবডবেএি সোপািেঞ্জ তৃিীে শাখা কারখানা স্হাপন প্রকগল্পর বববভন্ন র্ন্ত্রপাবি ক্রগের আবথ মক ব্যে িঞ্জুবর প্রোন;
স্টাববিশগিন্ট অব ন্যাশনি ইনবস্টটিউট অব ল্যাবগরটবর সিবডবেন এন্ড সরফাগরি সেন্টার স্হাপন প্রকগল্পর ৪৯০২.৫০ িক্ষ্
(উনপঞ্চাশ সকাটি দুই িক্ষ্ পঞ্চাশ হাজার) টাকার র্ন্ত্রপাবি ক্রগের প্রশােবনক অনুগিােন;
ন্যাশনাি ইনবস্টটিউট অব ডাইগজবস্টভ বরোি ম এন্ড হােপািাি স্হাপন প্রকগল্পর ৭৯২৭.৮৮ িক্ষ্ (উনআবশ সকাটি োিাশ
িক্ষ্ আটাবশ হাজার) টাকার র্ন্ত্রপাবি ক্রগের আবথ মক ব্যে িঞ্জুবর প্রোন;
জািীে অগথ মাগপবডক হােপািাি ও পুনব মােন প্রবিষ্ঠান (বনগটার) প্রকগল্পর জন্য ৫৬৬৩.২৭ িক্ষ্ (োপ্পান্ন সকাটি সিেবট্ট
িক্ষ্ োিাশ হাজার) টাকার র্ন্ত্রপাবি ক্রগের প্রশােবনক অনুগিােন;
জািীে অগথ মাগপবডক হােপািাি ও পুনব মােন প্রবিষ্ঠান (বনগটার) প্রকগল্পর জন্য ১৫৫২.০০ িক্ষ্ (পগনর সকাটি বাোন্ন িক্ষ্)
টাকার আেবাবপত্র ক্রগের প্রশােবনক অনুগিােন;
কগন মি িাগিক সিবডগকি কগিজ ও ২৫০ শয্যা বববশি হােপািাি স্হাপন প্রকল্প, িাবনকেঞ্জ এর জন্য ৬৬৮৯.৬৫ িক্ষ্
(সেেবট্ট সকাটি উননিই িক্ষ্ পঁেেবট্ট হাজার) টাকার র্ন্ত্রপাবি ক্রগের আবথ মক ব্যে িঞ্জুবর প্রোন;
শহীে বেেে নজরুি ইেিাি সিবডগকি কগিজ ও হােপািাি স্হাপন প্রকগল্পর ২৬৬৩.০০ িক্ষ্ (োবিশ সকাটি সিেবট্ট
িক্ষ্) টাকার র্ন্ত্রপাবি ক্রগের প্রশােবনক অনুগিােন;
বেএিএেবডর প্যাগকজ নং-এইিএেএি-১৬০৩ এর িােগি ২১৯৫.৬৩ িক্ষ্ (এর্কশ সকাটি পঁিানিই িক্ষ্ সিেবট্ট হাজার)
টাকার এিআরআই সিবশন ক্রগের আবথ মক ব্যে িঞ্জুবর প্রোন;
বেএিএেবডর প্যাগকজ নং-এইিএেএি-১৬০২ এর িােগি ৩৪৮৬.১২ িক্ষ্ (সিৌবত্রশ সকাটি বেোবশ িক্ষ্ বার হাজার)
টাকার বেটি স্কযান সিবশন ক্রগের আবথ মক ব্যে িঞ্জুবর প্রোন;
বেএিএেবডর প্যাগকজ নং-বজ-১৭০২ এর িােগি ২১৫৮.৯৪ িক্ষ্ (এর্কশ সকাটি আটান্ন িক্ষ্ চুরানিই হাজার) টাকার
সডিটাগিথবরন ক্রগের আবথ মক ব্যে িঞ্জুবর প্রোন;
বেএিএেবডর প্যাগকজ নং-এইিএেএি-১৭১৮ এর িােগি ২১১২.৫২ িক্ষ্ (এর্কশ সকাটি বার িক্ষ্ বাোন্ন হাজার) টাকার
সিপারগস্কাপ সিবশন ক্রগের আবথ মক ব্যে িঞ্জুবর প্রোন;
বেএিএেবডর প্যাগকজ নং-এইিএেএি-১৭০৬ এর িােগি ২৬৯৪.১৮ িক্ষ্ (োবিশ সকাটি চুরানিই িক্ষ্ আঠার হাজার)
টাকার এনািাইজার ইর্কইপগিন্ট ক্রগের আবথ মক ব্যে িঞ্জুবর প্রোন;
বেএিএেবডর প্যাগকজ নং-বজ-১৭৪২ এর িট-১ এর িােগি ৩৪৪২.৫৪ িক্ষ্ (সিৌবত্রশ সকাটি ববোবেশ িক্ষ্ চুোন্ন হাজার)
টাকার অযাম্বুগিি ক্রগের আবথ মক ব্যে িঞ্জুবর প্রোন;

দসদবএমই শোখো (নবসৃ ষ্ট শোখো)
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wmweGgB kvLvi m¤úvw`Z D‡jøL‡hvM¨ Kvh©vewj :
▪ Gwcmg~‡ni ev¯Íem¤§Z A¨v‡mm‡g›U Gi j‡ÿ¨ †UKwbK¨vj mnvqZv cÖ`vb Kiv I mgš^q Kiv;
▪ AbjvBb cÖwKDi‡g›U g¨v‡bR‡g›U I UªvwKs wm‡÷g (mvcøvB †PBb g¨v‡bR‡g›U ‡cvU©vj/cÖwKDi‡g›U g¨v‡bR‡g›U
†cvU©vj) cwiexÿY Kiv I ¯^v¯’¨ †mev wefv‡Mi AwZwi³ mwPe (Dbœqb) Gi wbKU nvjbvMv` Z_¨ †cÖiY I mgš^q
mvab Kiv;
▪ ‡cÖvWv± K¨vUvjM ˆZwi Ges nvjbvMv`KiY;
▪ ev‡qv‡gwW‡Kj BKzBc‡g›Umn g~j wPwKrmv mvgMÖx µ‡qi Rb¨ †¯úwmwd‡Kkb ‰Zwi I nvjbvMv` Gi wbwgË wbwgD Gi
mv‡_ mgš^q mvab;
▪ cÖwZ‡e`b †ck I g~j¨vqb Kivi D‡Ï‡k¨ µq Kvh©µ‡gi mv‡_ hy³ mKj `ßi/ms¯’vmg~‡ni Rb¨ GKwU gwbUwis GÛ
Bf¨vjy‡qkb †d«gIqvK© ˆZwiKiY;
▪ ¯^v¯’¨ †mev wefv‡Mi Rb¨ GKwU Kw¤úª‡nbwmf ev‡qv‡gwW‡Kj BKzBc‡g›U µq, ¯’vcb I iÿYv‡eÿY bxwZgvjv ˆZwii
KvR mgš^q Kiv;
▪ µq e¨e¯’vcbvi Rb¨ µq Kvh©µ‡gi mv‡_ hy³ `ßi/ms¯’vmg~n KZ©„K cÖvß †UKwbK¨vj civgk© Ges mnvqZv cvIqvi
†ÿÎ¸‡jv mgš^q Kiv;
▪ ¯^v¯’¨ †mev wefv‡Mi µq e¨e¯’vcbvi †KŠkjMZ cwiíbvi wi¯‹ A¨v‡mm‡g›U I wgwU‡Mkb cwigvc‡Ki Dcv`vb¸‡jv
wbwðZ Kiv;
▪ ¯^v¯’¨ †mev wefv‡Mi Rb¨ wcwcG-2006, wcwcAvi-2008 Ges †W‡fjc‡g›U cvU©bvi (wWwc) Gi wb‡`©kbv †gvZv‡eK
mvcøvB †PBb g¨v‡bR‡g›U msµvšÍ wewea g¨vbyqvj ˆZwii D‡`¨vM MÖnY Kiv;
▪ cY¨, KvR, †mev I B-wRwc c×wZi gva¨‡g µq msµvšÍ jwRw÷K g¨v‡bR‡g›U Gi mv‡_ mswkøó Kg©KZ©v‡`i cÖwkÿY
cwiKíbv I KvwiKzjvg ˆZwi Ges cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v MÖnY;
▪ ÷K-AvDU Gov‡bvi D‡Ï‡k¨ mvcøvB †PBb g¨v‡bR‡g›U †cwU©vj Gi jwRw÷K g¨v‡bR‡g›U Bbdi‡gkb Ges µq
Kvh©µ‡gi mv‡_ hy³ `ßi/ms¯’vmg~n KZ©„K M„nxZ ms‡kvab KvR cwiexÿY Kiv;
▪ Awa`ßi I µq Kvh©µ‡gi mv‡_ hy³ `ßi/ms¯’vmg~‡ni miKvwi wewagvjv Abyhvqx A‡K‡Rv I evwZj `ªe¨vw` wb®úwZi
mgš^qmvab Kiv;
▪ Kb‡Wg‡bkb MvBW jvBb cÖ¯‘ZKi‡Y D‡`¨vM MÖnY;
▪ wcGjGgwmÕi gva¨‡g gš¿Yvjqmn wewfbœ µqKvix cÖwZôv‡bi Kg©KZ©v‡`i cÖwKDi‡g›U msµvšÍ wewfbœ cÖwkÿ‡Yi
Av‡qvRb Kiv;
▪ kvLv KZ©„K M„nxZ Kvh©µg/RvwiK…Z wb‡`©kbvi ev¯Íevqb cwiexÿY;
▪ KZ©„cÿ KZ©„K Awc©Z Ab¨vb¨ Kvh©vejx|
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৩.৯ পনরকল্পিা অনুনবভাগ :
স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ মন্ত্রণালষয়র স্বাস্থ্য টসবা নবভাষগর পনরকল্পিা অনুনবভাগ ১ (এক) জি যুগ্ন-প্রধাি অনুনবভাগ প্রধাি
নহষসষব তত্ত্বাবধাি ও পনরিালিা করষছি। তার অধীি ১(এক) জি উপপ্রধাি ও ৬(ছয়)টি োোয় ৬(ছয়)জি কমবকতবা কমবরত
রষয়ষছি।
অনুনবভাষগর গুরুত্বপূণ ব কায বাবনল :
▪ স্বাস্থ্য, জিসাংখ্যা ও পুনি টসক্টষরর সকল উন্নয়ি প্রকল্প/কমবসূনির পনরকল্পিা েনলল প্রণয়ি, অনুষমােি প্রনক্রয়াকরণসহ
উন্নয়ি পনরকল্পিার সামনগ্রক কায বাবলী;
▪ স্বাস্থ্য, জিসাংখ্যা ও পুনি টসক্টর কমবসূনির পনরকল্পিা েনলল (PIP) প্রণয়ি, অনুষমােি ও সাংষোধি প্রনক্রয়াকরণ,
পনরবীক্ষণ ও র্মল্যায়ি এবাং তোরনক সাংক্রান্ত কায বাবলী।
▪ ববষেনেক সহায়তা/প্রকল্প সাহাে সাংগ্রষহর লষক্ষয উন্নয়ি সহষযাগীষের সাষথ টযাগাষযাগ এবাং সমন্বয় সাংক্রান্ত নবেয়ানে;
▪ েীে ব টময়ােী, স্বল্প টময়ােী কমবসূনি এবাং বানে বক উন্নয়ি কমবসূনি ও সাংষোনধত বানে বক উন্নয়ি কমবসূনির সানব বক কায বক্রম;
▪ স্বাস্থ্য, জিসাংখ্যা ও পুনি টসক্টর কমবসূনির্ভি (২০১৭-২০২২) অপাষরেিাল যািসর্মহ অনুষমােি/সাংষোধষির নিনমত্ত
নস্টয়ানরাং কনমটি সভা সাংক্রান্ত কায বাবলী;
▪ মে-টময়ানে বাষজে কাঠাষমা (এমটিনবএফ)-এর টক েলগত অাংে/এমটিনবএফসহ উন্নয়ি ব্যষয়র প্রাক্কলি ও প্রষক্ষপি
প্রস্তুতকরণ;
▪ ভনবষ্যৎ প্রকল্প/কমবসূনির জন্য ববষেনেক সাহাষের প্রষয়াজিীয়তা নিধ বারণ এবাং ববষেনেক সাহাে প্রানপ্তর নবেষয়
অথ বনিনতক সম্পকব নবভাগ, পনরকল্পিা কনমেিসহ অন্যান্য সাংনিি সাংস্থ্ার সাষথ টযাগাষযাগ ও সমন্বয়;
▪ কমবসূনি/প্রকল্প েনললানে অনুষমােষির নিনমত্ত পরীক্ষা, পয বাষলািিা এবাং অনুষমােি প্রনক্রয়াকরণ;
▪ নবশ্ব ব্যাাংকসহ অন্যান্য উন্নয়ি সহষযাগী সাংস্থ্া/টেে এর সাষথ অথ বায়ি চুনি সম্পােষির জন্য যাবতীয় কায বক্রম
প্রনক্রয়াকরণ;
▪ পনরকল্পিা কনমেি, আইএমইনড, প্রধািমন্ত্রীর কায বালয়, মনন্ত্রপনরেে নবভাগ ও পররাে মন্ত্রণালয়সহ নবনভন্ন মন্ত্রণালষয়র
িানহোর পনরষপ্রনক্ষষত উন্নয়ি প্রকল্প/কমবসূনি/ প্রকল্প সাংক্রান্ত প্রনতষবেি প্রণয়ি এবাং তথ্য প্রোি;
▪ উন্নয়ি সহষযাগী সাংস্থ্া/টেে কতৃবক পনরিানলত নবনভন্ন উন্নয়ি কমবসূনি/প্রকল্পসর্মষহর পয বাষলািিা নমেষির সাষথ
মতনবনিময়, সমন্বয়, সমষঝাতা, চুনি নবনিময় ও স্বাক্ষর নবেয়ক কায বক্রম;
▪ উন্নয়ি সহষযাগীষের সাষথ এইিনপএি টসক্টষরর নরফমব নবেয়ক কায বক্রষমর সমন্বয় সাধি;
▪ প্রধািমন্ত্রীর কায বালয়, মনন্ত্রপনরেে নবভাগ, পনরকল্পিা কনমেি, অথ ব মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালষয়র িানহোনুযায়ী উন্নয়ি
প্রকল্প/কমবসূনি বাস্তবায়ি সাংক্রান্ত কমবপনরকল্পিা, টরাডম্যাপ ও অগ্রগনত সাংক্রান্ত তথ্যানে প্রোি ও সমন্বয় সাধি;
▪ স্বাস্থ্য, পুনি ও পনরবার কল্যাণ সাংক্রান্ত উন্নয়ি প্রকল্প/কায বক্রষমর ব্যাপাষর অন্যান্য মন্ত্রণালয়/নবভাষগর সাষথ সমন্বয় সাধি;
▪ নবষেে প্রকল্প/উদ্ভাবিী প্রকল্প প্রণয়ি, র্মল্যায়ি, পনরবীক্ষণ সাংক্রান্ত কায বাবনল;
▪ প্রকল্পসর্মহ/কমবসূনির বাস্তবায়ি অগ্রগনত পনরবীক্ষষণর নিনমত্ত মানসক পয বাষলািিা সভা অনুষ্ঠাষির ব্যবস্থ্াকরণ;
▪ NEC এর ECNEC সভায় গৃহীত স্বাস্থ্য টসবা োষতর নসদ্ধান্তসর্মহ বাস্তবায়ি সম্পনকবত সমন্বয়র্মলক কায বাবলী;
▪ স্বাস্থ্য, জিসাংখ্যা ও পুনি টসক্টর কমবসূনি (২০১৭-২০২২) এবাং অন্যান্য উন্নয়ি প্রকল্প/কমবসূনি সাংনিি নবনভন্ন সভায়
(নপইনস/আন্তিঃমন্ত্রণালয়, SPEC) টযাগোি ও মতামত প্রোি;
▪ টসক্টরওয়াইড ম্যাষিজম্যাট (SWPMM) েীে বক অপাষরেিাল যাি বাস্তবায়ি;
▪ স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ োষত বাাংলাষেে সরকার এবাং আইনডএ’র সষঙ্গ সম্পানেত টডষভলপষমট টক্রনডে এনগ্রষমট
(নডনসএ) বাস্তবায়ি সাংক্রান্ত কায বক্রম;
▪ স্বাস্থ্য,জিসাংখ্যা ও পুনি টসক্টর কমবসূনির Six-monthly progress Report (SMPR) এবাং Annual Program
Implementation Report (APIR) প্রণয়ি;
▪ বাাংলাষেে সরকার এবাং স্বাস্থ্য, জিসাংখ্যা ও পুনি টসক্টর কমবসূনির (২০১৭-২০২২) উন্নয়ি সহষযাগী সাংস্থ্ার সাষথ
টয থভাষব Annual Program Review (APR) সাংক্রান্ত কায বক্রম;
▪ Program Management and Monitoring and Unit (PMMU) এর কায বাবলী সমন্বয়;
▪ প্রধািমন্ত্রীর প্রনতশ্রুত স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ নবেয়ক সকল উন্নয়ির্মলক কায বাবলী;
▪ মন্ত্রণালষয়র সানব বক কায ব সম্পােষি সনিবষক যথাযথ সহষযাগীতা প্রোি;
▪ ঊর্ধ্বতি কতৃবপক্ষ কতৃবক অনপবত অন্যান্য কায বাবলী।
২০১৭-১৮ অথ ব-বছষরর সম্পানেত উষেেষযাগ্য কায বাবনল :
•
•

২০১৭-১৮ অথ ব-বছষর বানে বক উন্নয়ি কমবসূনিষত টমাে ১৮টি প্রকল্প অিনুষমানেত িত্যি প্রকল্প নহষসষব অন্তর্ভবি হষয়ষছ।
২০১৭-১৮ অথ ব-বছষরর এনডনপ’টত অন্তর্ভবি ৫ টি িত্যি প্রকল্প অনুষমানেত হষয়ষছ।
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•
•

•
•
•

এনডনপ বাস্তবায়ি অগ্রগনত তরানন্বত হষয়ষছ এবাং সানব বকভাষব বাস্তবায়ষির হার ৯০.২৩%।
২০১৭-১৮ অথ ব-বছষরর 4th HPNSP- এর Six- monthly Program Report প্রণয়ি করা হষয়ষছ এবাং Annual
Program Implement Report (APIR) এর কাজ িলমাি রষয়ষছ।
টসক্টর টপ্রাগ্রাষমর আওতায় নবশ্বব্যাাংষকর ৫০নমনলয়ষির একটি অনুোি সহায়তায় টরানহঙ্গাষের জন্য HNP টসবার
উষদ্যাগ টিয়া হষয়ষছ;
বাাংলাষেে সরকার ও উন্নয়ি সহষযাগীষের মষে সমন্বয় টজারোরকরষণর লষক্ষয LCG Working Group (Health)
গঠি করা হষয়ষছ।
িগর স্বাস্থ্য ব্যাবস্থ্াপিা কায বক্রম িলমাি রষয়ষছ।

২০১৭-১৮ অথ ব-বছষরর সমাপ্ত প্রকষল্পর তানলকা :
প্রকষল্পর িাম
(বাস্তবায়িকাল)

ফনরেপুর টমনডষকল কষলজ ৫০০ েষ্যা নবনেি হাসপাতাল নিমবাণ প্রকল্প (১ম সাংষোনধত)
(জুলাই, ২০১১ টথষক জুন, ২০১৮)

স্বাস্থ্য টসবা নবভাষগর ২০১৭-১৮ অথ ব-বছষরর এনডনপর্ভি িলমাি অপাষরেিাল যাি ও প্রকষল্পর তানলকা :
৪থ ব স্বাস্থ্য, জিসাংখ্যা ও পুনি টসক্টর কমবসূনি (৪থ ব এইিনপএিএসনপ):
1. Sector-Wide Program Management and
Monitoring (SWPMM)
2. Health Economics and Financing (HEF)
3. Physical Facilities Development (PFD)
4. Planning, Monitoring and Research (PMR)
5. Procurement, Storage and Supplies
Management-HS (PSSM-HS)
6. National Nutrition Services (NNS)
7. TB-Leprosy & AIDS/STD Programme (TBL
& ASP)
8. National Eye Care (NEC)
9. Hospital Services Management (HSM)

11. Strengthening of Drug Administration and
Management (SDAM)
12. Human Resource Development (HRD)
13. Improved Financial Management (IFM)
14. Health Information Systems and e-Health (HIS
& e-Health)
15. Maternal, Neonatal, Child and Adolescent
Health (MNCAH
16. Communicable Diseases Control (CDC)
17. Non-Communicable Diseases Control (NCDC
18. Community Based Health Care (CBHC)
19. Life Style and Health Education & Promotion
(LHEP)

10. Alternative Medical Care (AMC)

প্রকষল্পর তানলকা :
1. ১. জাতীয় িক্ষু নবজ্ঞাি ইিনস্টটিউে (২৫০ েোনবনেি) ও 9. ১৫. জাতীয় কযািার ইিসটিটিউে ও হাসপাতাল (৫০
হাসপাতাল স্থ্াপি প্রকল্প (২য় সাংষোনধত)
েোনবনেি)ষক ৩০০ েোয় উন্নীতকরণ প্রকল্প (২য় সাংষোনধত)
২. অযাস্টাবনলেষমট অব ন্যােিাল ইিনস্টটিউে অব ল্যাবষরেরী
10. ১৬. ফনরেপুর টমনডষকল কষলজ ৫০০ েষ্যা নবনেি হাসপাতাল
টমনডনসি এন্ড টরফাষরল টসটার (২য় সাংষোনধত)
নিমবাণ প্রকল্প (১ম সাংষোনধত)
2. ৩. সাতক্ষীরা টমনডষকল কষলজ ও হাসপাতাল স্থ্াপি প্রকল্প 11. ১৭. ন্যাশনাি ইনবস্টটিউট অব ডাইগজবস্টড বডবজগজজ বরোে ম
(২য় সাংষোনধত)
এন্ড হেবপটাি
3. ৪. টেে সাষয়রা োত্যি টমনডকযাল কষলজ এবাং িানস বাং
12. ১৮. কুনিয়া টমনডকযাল কষলজ স্থ্াপি
ইিনস্টটিউে (১ম সাংষোনধত)
4. ৫. েহীে বসয়ে িজরুল ইসলাম টমনডকযাল কষলজ হাসপাতাল13. ১৯. অযা ষেিেি অব েহীে টেে আব্য িাষসর
স্থ্াপি, নকষোরগঞ্জ (২য় সাংষোনধত)
অযাসষপনেয়ালাইজড হসনপোল, খুলিা
5. ৬. অযাস্টাবনলসষমট অব রমা টসটার অযাে টগাপালগঞ্জ
14. ২০. জাতীয় অষথ বাষপনডক হাসপাতাল ও পুি ববাসি প্রনতষ্ঠাি
(নিষোর) সম্প্রসারণ (১ম সাংষোনধত)
6. ৭. অযাস্টাবনলেষমট অব টেে লুৎফর রহমাি টডটাল কষলজ,15. ২১. টেে হানসিা জাতীয় বাণ ব ও যানস্টক সাজবারী ইিনস্টটিউে
টগাপালগঞ্জ
7. ৮. টমনডষকল কষলজ ও হাসপাতাল (২৫০ েো নবনেি) এবাং16. ২২. েহীে এম. মিসুর আলী টমনডষকল কষলজ ৫০০েোর
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রমা টসটার, মানিকগঞ্জ স্থ্াপি েীে বক প্রকল্প
17. ৯. টেে হানসিা টমনডষকল কষলজ ও হাসপাতাল স্থ্াপি,
োঙ্গাইল (১ম সাংষোনধত)
18. ১০. পটুয়াোলী টমনডষকল কষলজ ও হাসপাতাল স্থ্াপি

টমনডষকল কষলজ হাসপাতাল স্থ্াপি, নসরাজগঞ্জ।
23. ২৩. জামালপুর টমনডষকল কষলজ ও হাসপাতাল এবাং
জামালপুর িানস বাং কষলজ স্থ্াপি
24. ২৪. নেশু ও মাতৃস্বাস্থ্য এবাং স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্ার উন্নয়ি কষম্পাষিট
২: টেষের ৮টি নবভাষগ অবনস্থ্ত টমনডকযাল কষলজ ও
হাসপাতাষলর ডায়াগিনস্টক ও ইষমনজাং ব্যবস্থ্ার আধুনিকীকরণ
েীে বক প্রকল্প
19. ১১. আই টহলথ টপ্রাষমােি এন্ড নপ্রষভিেি অব িাইন্ডষিস ইি 25. ২৫. অযাস্টাবনলসষমট অব িানস বাং ইিনস্টটিউে অব পাবিা
নসষলকষেড এনরয়াস অব বাাংলাষেে
20. ১২. ইস্টাবনলেষমট অফ ন্যােিাল ইিনস্টটিউে অফ
26. ২৬. ইউনিভাষস বল িানস বাং ইিনস্টটিউে স্থ্াপি
অযাডভািড প্রযাকটিস িাষস বস ইি বাাংলাষেে (১ম সাংষোনধত)।
21. ১৩. টগাপালগষঞ্জ এষসিনসয়াল ড্রাগস্ টকাম্পািী নলনমষেড 27. ২৭. এ পািেি এন্ড টকায়ানলটি ইমপ্রুভড অব িানস বাং এডুষকেি
প্রকল্প (১ম সাংষোনধত)
(১ম সাংষোনধত)
22. ১৪. টসইফ মাোরহুড টপ্রাষমােি অপাষরেিস নরসাি ব অি 28. ২৮. টস্ট্র্ষেনিাং পাবনলক টহলথ অযাকেিস ফর ইমারনজবাং
টসইফ মাোরহুড এন্ড নিউবি ব সাভবাইভাল
ইিষফকটিয়াস ব ইষভটস ইি বাাংলাষেে
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অটিজম স্নায়ু নবকাে জনিত সমস্যা ববেেক সেগির উগেখগর্াগ্য কার্ মক্রগির অগ্রেবি :
অটিজম ও স্নায়ু নবকাে জনিত সমস্যা নবেয়ক জাতীয় পয বাষয়র নস্টয়ানরাং কনমটি ও জাতীয় উপগেিা কনমটি গঠি :
বাাংলাষেষে অটিজম ও স্নায়ু নবকাে জনিত সমস্যা নিরসষি গৃহীত কমবপনরকল্পিা কায বকরণ, বাস্তবায়ি ও সমন্বয় সাধষির জন্য
সনিব, স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ষক টিয়ারম্যাি কষর ২৯/০৭/২০১২ তানরষে ৮টি মন্ত্রণালয়/নবভাগ-এর সমন্বষয় ১৫ সেস্য
ব কষর ১১ সেস্য করা
নবনেি জাতীয় নস্টয়ানরাং কনমটি গঠি করা হষয়নছল। বতবমাষি জাতীয় নস্টয়ানরাং কনমটি কনমটি পুিগঠি
হষয়ষছ। এ পয বন্ত জাতীয় নস্টয়ানরাং কনমটির ১৯টি সভা অনুনষ্ঠত হষয়ষছ। জাতীয় নস্টয়ানরাং কনমটির কায বাবলী সহায়তা ও পরামেব
প্রোষির জন্য ২৯/০৭/২০১২ তানরষে সায়মা ওয়াষজে টহাষসিষক সভাপনত কষর ০৮ (আে) সেস্য নবনেি একটি জাতীয় উপষেিা
ব কষর ১০(েে) সেস্য নবনেি করা হষয়ষছ।
কনমটি গঠি করা হয় যা ২০১৭ সাষল পুিগঠি
অটিজম নবেয়ক প্রথম আন্তজবানতক কিফাষরি আষয়াজি :
২০১১ সাষলর ২৫ জুিাই বাাংলাষেষে অটিজম নবেয়ক ১ম আন্তজবানতক কিফাষরি এর আষয়াজি করা হয়। Autism
Speaks এবং বাংিাগেশ েরকাগরর সর্ৌথ উগদ্যাগে সেবশ ও ববগেবশ এক হাজাগররও অবধক প্রবিবনবধর অংশগ্রহগি এ
আন্তজবানতক কিফাষরি ঢাকাে অনুবষ্ঠি হে। এ কনফাগরগির োফল্য সেগশ এবং ববগেগশ Autism Spectrum
Disorder েম্পবকমি ব্যাপক কিম িাঞ্চগল্যর সৃবি কগর।
“অটিজম ও স্নায়ু-নবকােজনিত সমস্যা নবেয়ক টসল” গঠি :
অটিজম ও স্নায়ু-নবকােজনিত সমস্যার গুরুত্ব নবষবিিায় এ সাংক্রান্ত কায বানে দ্রুততার সাষথ ও সুষ্ঠুভাষব সম্পােষির লষক্ষয স্বাস্থ্য ও
পনরবার কল্যাণ মন্ত্রণালষয় ২২/০৫/২০১৪ তানরষে সামনয়কভাষব “অটিজম ও স্নায়ু-নবকােজনিত সমস্যা নবেয়ক টসল” গঠি করা
হয়। বতবমাষি স্বাস্থ্য টসবা নবষভাষগর আওতায় স্থ্ায়ীভাষব অটিজম টসল সৃনির প্রস্তাব জিপ্রোসি ও অথ ব মন্ত্রণালয় কতৃবক অনুষমানেত
হষয়ষছ এবাং তা বতবমাষি সনিব কনমটির অনুষমােষির জন্য মনন্ত্রপনরেে নবভাষগ টপ্ররণ করা হষয়ষছ। এছাড়া এ সাংক্রান্ত কায বক্রম
সমন্বয় করার জন্য স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাি মন্ত্রণালয়সহ সাংনিি অন্যান্য মন্ত্রণালয়/নবভাগ যথা-সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, নেক্ষা
মন্ত্রণালয়, মনহলা ও নেশু নবেয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথনমক ও গণনেক্ষা মন্ত্রণালষয়র টফাকাল পষয়টগণ কাজ করষছি। অটিজম টসষলর
মহাপনরিালক এর সভাপনতষত্ব প্রনত সপ্তাষহর টসামবার এ সাংক্রান্ত কায বক্রষমর অগ্রগনত নিষয় টফাকাল পষয়টগণ সভা করষছি।
সাপ্তানহক সভায় ন্যােিাল স্ট্র্াষেনজক যাি (২০১৬-২০২১) এর আষলাষক সাংনিি মন্ত্রণালয়সর্মষহর করিীয় অাংে নিনিতকরণ, পৃথকীকরণ
করা হগর্গে। িাঠ পর্ মাগর্ েম্পােনগর্াগ্য কার্ মক্রি বাস্তবােগনর জন্য ইগিািগে স্বাস্থ্য সেবা ববভাে,মনহলা ও নেশু নবেয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথনমক ও
গণনেক্ষা মন্ত্রণালয়, মােনমক ও উচ্চ নেক্ষা নবভাগ এবাং কানরগনর ও মাদ্রাসা নেক্ষা নবভাগ কতৃমক পবরপত্র জারী করা হগেগে।

ইনবস্টটিউট ফর সপবডোবট্রক বনউগরা-বডজঅড মার এন্ড অটিজি (IPNA) প্রবিষ্ঠা :
নেশুষের অটিজম ও স্নায়ু-নবকােজনিত সমস্যার নিনকৎসা টসবা, প্রনেক্ষণ ও গষবেণা কায বক্রম পনরিালিার জন্য বাাংলাষেে
সরকাষরর স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ মন্ত্রণালষয়র উষদ্যাষগ জানুয়ারী, ২০১৫ টত বঙ্গবন্ধু টেে মুনজব টমনডষকল নবশ্বনবদ্যালষয়
ইিনস্টটিউে ফর টপনডয়ানরক নিউষরা-নডজঅড বার এন্ড অটিজম (IPNA) প্রনতষ্ঠা করা হষয়ষছ।
ইপিার উষেেষযাগ্য কায বক্রম :
o অটিজম টরাগ েিািকরণ, ব্যবস্থ্াপত্র প্রোি
o ডািার, িাস ব, অনভভাবক, নপতামাতা ও অটিজম কায বক্রম সাংনিিষের অটিজম নবেয়ক প্রনেক্ষণ প্রোি
o সষিতিতার্মলক কায বক্রম
o অটিজম নেশুষের জন্য নবষেোনয়ত স্কুল পনরিালিা (৩০ জি)
o অটিজম নবেয়ক গষবেণা কায বক্রম
অটিজম ও স্নায়ু নবকাে জনিত সমস্যা নবেষয় গষবেণা /পাইলে স্টানড :
স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাি িন্ত্রিািগের কবিউবনটি বিবনক প্রকল্প , নন কবিউবনগকবি বডবজজ কগিাি অপাগরশনাি েযান এবং
বাংিাগেশ সিবডগকি বরোি ম কাউবিি এর িােগি অটিজি ও বনউগরা-সডগভিপগিন্টাি বডজএবববিটিজ ববেগে ৭টি ববভাগের ৭টি
উপগজিাে এবং ঢাকা শহগরর ৫টি আরবান এবরোে ০-৯ বেগরর ৭২৮০ জন বশশুগক োগভম করা হগেগে। োগভমর ফিাফি –
Autism Spectrum Disorder (ASD) এর বপ্রভাগিি ০.১৫% (৩% শিাংশ ঢাকা শহগর এবং পেী এিাকাে ০.০৭%)।
োগভমর ফিাফি প্রকাশ ১৬ সেব্রুোবর ২০১৫;
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নেশু নবকাে টক সর্মষহর কায বক্রম
ঢাকা নেশু হাসপাতালসহ টেষের ১৫ টি সরকানর টমনডষকল কষলজ হাসপাতাষল ১৫ টি নেশু নবকাে টক িলমাি রষয়ষছ।যার
মােষম অটিজম ও অন্যান্য নিউষরাষডভলপষমটাল সমস্যা যুি নেশুষের নিনকৎসা টসবা প্রোি করা হয়। আরও ১৬টি টমনডষকল
কষলজ হাসপাতাল এবাং ০৯টি টজলা সের হাসপাতাষল নেশু নবকাে টক প্রনতষ্ঠার পনরকল্পিা গ্রহণ করা হষয়ষছ। প্রনতটি নেশু
নবকাে টকষ ০১ জি নেশুষরাগ নবষেেজ্ঞ, ০১ জি নেশু মষিানবজ্ঞািী, ০১ জি নেশু নবকাে টথরানপস্ট এবাং ০২ জি সহষযাগী
কমবিারী োনয়ত্বরত আষছ।
Rehabilitation Council of Bangladesh েম্পবকমি আইন প্রণয়ি
অটিজি এবং এনবডবড েিস্যাযুক্তগের সেবা প্রোনকারী অর্কগপশনাি সথরাবপস্ট, েীি সথরাবপস্ট, বফবজওগথরাবপস্টগের কার্ মক্রিগক
আইনেি বভবি প্রোন এবং বনেন্ত্রগির িগক্ষ্য Rehabilitation Council of Bangladesh েম্পবকমি আইন
প্রণেগনর কাজ জািীে স্টীোবরং কবিটির িােগি হাগি সনো হগেগে।
জাতীয় টক েলপত্র প্রণয়ি
Institute for Community Inclusion (ICI), University of Massachusetts, Boston এবাং সূিিা ফাউষন্ডেি
এর কানরগনর সহষযানগতায় এবাং নডএফআইনড’র (JDTF) আনথ বক সহায়তায় স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কতৃবক
National Strategic Plan for and Neurodevelopmental Disorders(2016-2021) প্রণয়ি করা হষয়ষছ। গত ১১
আগস্ট ২০১৬ তানরষে জাতীয় উপষেিা কনমটির মািিীয় টিয়ারপাস বি সায়মা ওয়াষজে টহাষসি জাতীয় টক েলপত্র প্রকােিা
উপলষক্ষ টসনমিাষর র্মল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কষরি এবাং National Strategic Plan for and Neurodevelopmental
Disorders(2016-2021) অবনহতকরণ করা হয়। এই জািীে সকৌশি পগত্র সাংনিি েকি িন্ত্রিািে/নবভাষগর কায বক্রম বিবিি
করা হগেগে।
জািীে উপগেিা কবিটির টিয়ারপাস বি এর “WHO Excellence Award” ও “Distinguished Alumni Award” গ্রহণ :
“67th Session of Regional Committee of WHO South East Asia” অনুষ্ঠাষি জাতীয়, আঞ্চনলক ও আন্তজবানতক
পয বাষয় জিস্বাস্থ্য নবেষয় নবষেে কষর অটিজম ও স্নায়ু-নবকােজনিত সমস্যা নিরসষি অসামান্য অবোি রাোর জন্য জাতীয় উপষেিা
কনমটির টিয়ারপাস বি সায়মা ওয়াষজে টহাষসিষক “WHO Excellence Award” প্রোি কষর এবাং আন্তজবানতক পয বাষয়
জিস্বাস্থ্য টসবায় অবোষির স্বীকৃনতস্বরুপ যুিরাষের টলানরডায় অবনস্থ্ত ব্যানর ইউনিভানস বটি কতৃমক জাতীয় উপষেিা কনমটির
টিয়ারপাস বি সায়মা ওয়াষজে টহাষসিষক “Distinguished Alumni Award” প্রোি কষর।
ফাস্ট ট্রাক োবভমে ও সিবডগকি বশক্ষ্া কার্ মক্রগি অটিজি ববেেটি অন্তভূমক্তকরি :
অটিজম ও স্নায়ু নবকাে জনিত সমস্যা নবেয়ক ব্যনিষের ফাস্ট রাক সানভবস টেওয়ার জন্য সকল সরকানর হাসপাতাল ও টমনডষকল
হাসপাতাষল কায বক্রম িালুর নিষে বে প্রোি করা হষয়ষছ। টেষের টমনডষকল নেক্ষা কায বক্রষম অটিজম নবেয়টি অন্তভূবি করার নিষে বে
প্রোি করা হষয়ষছ।
World Health Assembly-টত Side Event এর আগোজন :
স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাি িন্ত্রিািে ববেি ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ োগি পরপর ০৩ (বিন) বের ধগর সজগনভাে অনুবষ্ঠি ৬৬, ৬৭
এবং ৬৮িি World Health Assembly-সি অটিজগির উপর Side Event এর আগোজন কগর আেগে।
Comprehensive and Co-ordinated Efforts for the Management on Autism Spectrum Disorders
(ASDS) েীে বক এষজন্ডাটি নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার ১৩৩ তম Executive Board সভায় গৃনহত হষয়সে। প্রসঙ্গত, ববশ্ব স্বাস্থ্য েংস্থ্ার
Executive Board সভায় এষজন্ডাটি গ্রহষণর নবেষয় টজষিভাস্থ্ নবশ্বস্বাস্থ্য সাংস্থ্ার সের েপ্তষর উপনস্থ্ত টথষক জাতীয় উপষেিা
কনমটির টিয়ারপাস বি সায়মা ওয়াষজে টহাষসি এর ব্যনিগত উষদ্যাগ এষক্ষষত্র স্মরণষযাগ্য। গত ২৩ টম, ২০১৪ তানরে টজষিভায়
অনুনষ্ঠত 67th World Health Assembly-টত উক্ত Comprehensive and Co-ordinated Efforts for the
Management on Autism Spectrum Disorders (ASDS) েীে বক এষজন্ডাটি স্বাস্থ্যিন্ত্রীেহ ১৯২ টি সেগশর প্রবিবনবধর
উপবস্থ্বিগি অনুষমানেত হষয়ষছ। উক্ত ঐবিহাবেক সরজুগিশনটি অটিজিগক global health priority বহগেগব প্রবিবষ্ঠি কগরগে।
SEARO Conference, 2014 –এ অটিজগির উপর সাইড ইষভষটর আষয়াজি :
গত ৮-১২ টসষেম্বর, ২০১৪ তানরষে প্যাি প্যানসনফক টহাষেল টসািারগোঁও টত “67th Session of Regional Committee of
WHO South East Asia” এবাং “32nd Health Ministers Meeting” অনুনষ্ঠত সভা িলাকাষল ১১ টসষেম্বর, ২০১৪
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তানরে বাাংলাষেে সরকাষরর স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবাং নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার টয থ উষদ্যাষগ “Global Initiative
on Autism” িামক একটি সাইড ইষভষটর আষয়াজি করা হষয়নছল-টযোষি বাাংলাষেে সরকাষরর মািিীয় প্রধািমন্ত্রী টেে
হানসিা এবাং নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার আঞ্চনলক অনফষসর আঞ্চনলক পনরিালক ড. পুিম টক্ষত্রপাল নসাং উপনস্থ্ত নছষলি।
৭ি পঞ্চবাবে মকী পবরকল্পনাে অটিজি অন্তভূমবক্তকরি :
বাংিাগেশ েরকাগরর ৭ি পঞ্চবাবে মকী পবরকল্পনার স্বাস্থ্য সেক্টগর অটিজি ও স্নায়ু-ববকাশ জবনি েিস্যা অন্তভূমক্ত করা হগেগে।
ভূোষি অটিজম ও স্নায়ু নবেয়ক সমস্যা নবেষয় আন্তজবানতক সষেলি :
গত ১৯-২১ এনপ্রল ২০১৭ নতি নেি ব্যানপ ভূোষির রাজধািী নথম্পুষত বাাংলাষেষের স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়,
ভূোষির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
এবাং WHO’র আষয়াজষি
International Conference on Autism and
Neurodevelopmental Disorders 2017 অনুনষ্ঠত হয়। Shuchona Foundation, Bangladesh এবাং Ability
Bhutan Society, Bhutan এ কিফাষরি এর Technical Support প্রোি কষর। অটিজম টসল সষেলষির সানিনবক
োনয়ত্ব পালি কষরষছ। সষেলি অনুষ্ঠাষির জন্য সনিব, স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ষক Chairperson কষর
Executive Committee, অোপক ড. প্রাণ টগাপাল েত্তষক আহ্ববায়ক কষর Organizing Committee এবাং
সায়মা ওয়াষজে টহাষসিষক Chairperson কষর Technical/Scientific Review Committee গঠি
করা হষয়নছল। Shuchona Foundation, Bangladesh এ কিফাষরি এর Technical and
Scientific Support প্রোি কষরষছ। ২০৯ জি নবষেনে এবাং ৫০ (প্রায়) জি র্ভোষির অাংে গ্রহণকারী সষেলষি টযাগোি
কষরি। এ আন্তজমাবিক েগেিগন বথম্পু সর্ােিা গৃবহি হে।

সাংনিি মন্ত্রণালয়/নবভাষগর মাঠপয বাষয়র কায বক্রষমর জন্য পনরপত্র জারীকরণ :
অটিজম ও এিনডনড সাংক্রান্ত কায বক্রম সমন্বয় করার জন্য স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সাংনিি অন্যান্য মন্ত্রণালয়/নবভাগ
যথা-সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, নেক্ষা মন্ত্রণালয়, মনহলা ও নেশু নবেয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথনমক ও গণনেক্ষা মন্ত্রণালষয়র টফাকাল
পষয়টগণ কাজ করষছি। অটিজম টসষলর মহাপনরিালক এর সভাপনতষত্ব প্রনত সপ্তাষহর টসামবার এ সাংক্রান্ত কায বক্রষমর অগ্রগনত
নিষয় টফাকাল পষয়টগণ সভা করষছি। সাপ্তানহক সভায় ন্যােিাল স্ট্র্াষেনজক যাি (২০১৬-২০২১) এর আষলাষকসাংনিি মন্ত্রণালয়সর্মষহর
করিীয় অাংে নিনিতকরণ, পৃথকীকরণ করা হগর্গে। োপ্তাবহক েভার কার্ মক্রগির ফগিই িাঠ পর্ মাগর্ েম্পােনগর্াগ্য কার্ মক্রি বাস্তবােগনর জন্য
ইগিািগে স্বাস্থ্য সেবা ববভাে,মনহলা ও নেশু নবেয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথনমক ও গণনেক্ষা মন্ত্রণালয়, মােনমক ও উচ্চ নেক্ষা নবভাগ এবাং কানরগনর
ও মাদ্রাসা নেক্ষা নবভাগ কতৃমক পবরপত্র জারী করা েম্ভব হগেগে।

ন্যােিাল স্ট্র্াষেনজক যাি ফর নিউষরাষডটভলপষমটাল নডজঅড বারস্ ২০১৬-২০২১ বাস্তবায়ি ও টকরাণীগষঞ্জর পাইলে টপ্রাগ্রাম :
ন্যােিাল স্ট্র্াষেনজক যাি বাস্তবায়ষির জন্য ঢাকার টকরাণীগষঞ্জ একটি পাইলে টপ্রাগ্রাম হাষত টিয়া হষয়ষছ। পোঁিটি টকার
মন্ত্রণালয়/নবভাগ টয থভাষব এটি সমন্বয় করষছ এবাং জাতীয় নস্টয়ানরাং কনমটির নসদ্ধান্ত অনুযায়ী অটিজমষসলসহ পোঁিটি টকার
মন্ত্রণালয়/নবভাষগর টফাকাল পষয়টগণ প্রনত সাপ্তানহক সভায় এ নবেষয়র অগ্রগনত পয বাষলািিা কষর থাষক। পাইলে টপ্রাগ্রাষমর জন্য
পোঁিটি মন্ত্রণালয়/নবভাষগর টফাকাল পষয়ট ও সাংনিি কমবকতবাষের নিষয় একটি একনেষির একটি কমবোলা গত ২৬ আগস্ট,২০১৭
তানরষে অনুনষ্ঠত হষয়ষছ। এর পর ১১/১০/২০১৭ তানরষে টজলা এিনডনড কনমটির সভা এবাং ২৬/১০/২০১৭ তানরে উপষজলায় সভা
অনুনষ্ঠত হষয়ষছ। উপষজলার সভায় টকরাণীগষঞ্জর মািিীয় সাংসে সেস্য, এিনডনড রাষস্টর টিয়ারপাস বি, অটিজম টসষলর
মহাপনরিালক, ঢাকার টজলা প্রোসক ও সাংনিি নবভাষগর টজলা পয বাষয়র কমবকতবাগণ,ষকার মন্ত্রণালয়/নবভাগ টফাকাল পষয়ট
অটিজম টসষলর কমবকতবাগণ উপনস্থ্ত নছষলি। গত ৩-৫ নডষসম্বর ২০১৭ টকরাণীগষঞ্জর উপষজলা পয বাষয়র কমবকতবাষের নেশুর
প্রারনম্ভক নবকাে, অটিজম ও স্নায়ুনবকােজনিত সমস্যার উপর একটি প্রনেক্ষণ বঙ্গবন্ধু টেে টমনডষকল কষলষজর ইপিায় টেওয়া
হষয়ষছ যাষত পাইলে টপ্রাগ্রাম বাস্তবায়ি করা যায়। প্রনেক্ষণ গ্রহণকারী কমবকতবাগণ কতৃবক মাঠ পয বাষয়র কমীষের প্রনেক্ষণ টেওয়া
হষয়ষছ। বতবমাষি উপকারষভাগী পয বাষয় কায বক্রম শুরু হষয়ষছ।
এোড়া স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাি িন্ত্রিািগের আওিাে সকরািীেঞ্জ উপগজিাে বনগম্নাক্ত কার্ মক্রি েম্পােন করা হগেগেিঃ
• ওোড ম পর্ মাগে ইনসনড ও এিনডনড ববেগে ১৮টি (৩৬ টির মষে) ওবরগেগন্টশন কমবোলা
• িাঠ পর্ মাগের কিীগের ইনসনড ও এিনডনড ববেগে এক ব্যাগি ২ বেগনর প্রবশক্ষ্ি সেওো হগেগে।
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• অটিজি ও এনবডবড নেশুষক নিনিত করষত মাঠ পর্ মাগে ৩টি কযাম্প অনুবষ্ঠি হগেগে। (ষমাে এিনডনড ২২৩ - টসনরব্রাল
পনলনস ৫৭, এনপষলপনসেহ টসনরব্রাল পনলনস ৪৬, অটিজম ৪২, ডাউন নসিষড্রাম ২৩, এনপষলপনস ১৩, Mental
Reterdation ২২, অন্যান্য ২০)
• অটিজি ও এনবডবড বববশিয েম্পন্নগের নবষেে স্বাস্থ্য কাড ব। (ষমাে ২৮১- CP with Epilepsy ১৩২, Epilepsy ১৭,
অটিজম ৪৫, ডাউি নসষরাম ৩০, Mental Retardation ৩১, অন্যষের ২৬)
• প্রনত েনিবার সাপ্তানহক "সাপ্তানহক নেশু নবকাে ন নিক"
• ইনসনড ববেগে জানাগনার জন্য গভববতী মাষয়ের টরগুষলোর টরনজষস্ট্র্েি িিিান
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wØZxq Aa¨vq

4. ¯^v¯’¨ †mev wefv‡Mi Awa`ßi/সং াmg~n

65

৪. ১ া

অিধদ র

66

f‚wgKv :
¯^v¯’¨ Awa`ßi, ¯^v¯’¨ †mev wefv‡Mi Aaxb wbe©vnx I wbqš¿YKvix ms¯’vmg~‡ni g‡a¨ Ab¨Zg| ¯^v¯’¨ Awa`ß‡ii cÖavb KvR wPwKrmv
wkÿv ও ¯^v¯’¨ Rbkw³ Dbœqb e¨e¯’vcbv Ges me©¯Í‡ii ¯^v¯’¨‡mev wbwðZKiY| G Qvov ¯^v¯’¨ Awa`ßi cÖ‡qvR‡b gš¿Yvjq‡K
¯^v¯’¨ †mev m¤úwK©Z w`K wb‡`©kbv cÖYq‡b KvwiMix mn‡hvwMZvI cÖ`vb K‡i _v‡K| ms¯’vwU ¯^vaxbZvc~e© 1958 mv‡j ¯^v¯’¨
cwi`ßi bv‡g ¯’vwcZ nq hv 1980 mv‡j ¯^v¯’¨ Awa`ß‡ii DbœxZ nq| gnvcwiPvjK ¯^v¯’¨ Awa`ß‡ii cÖavb wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb
K‡ib Ges Zv‡K `yB Rb AwZwi³ gnvcwiPvjK mnvqZv cÖ`vb K‡ib| G Qvov cwiPvjK, Dc-cwiPvjK, mnKvix cwiPvjKmn
Ab¨vb¨ Kg©KZ©v-Kg©Pvixe„›` Kg©iZ Av‡Qb| mKj †gwW‡Kj K‡jR, nvmcvZvj I wefvMxq ¯^v¯’¨ Kvh©vj‡q cwiPvjKMY cÖavb
wbe©vnx Kg©KZ©vi `vwqZ¡ cvjb K‡ib| cÖwZwU †Rjvq wmwfj mvR©b Ges Dc‡Rjvmg~‡n Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ I cwievi cwiKíbv
Kg©KZ©v wbe©vnx cÖavb wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb K‡ib|
ms¯’vi jÿ¨ I D‡Ïk¨











¯^v¯’¨‡mev msµvšÍ hy‡Mvc‡hvMx bxwZgvjv cÖYq‡b ¯^v¯’¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvjq‡K mn‡hvwMZv Kiv Ges bxwZgvjv
ev¯Íevqb Kiv;
¯^v¯’¨ I cywó †mev cÖ`vb Ges RbM‡Yi cÖZ¨vwkZ †mevi cwiwa m¤úªmviY Kiv;
¯^v¯’¨ I wPwKrmv myweavw`mn Rb¯^v¯’¨ Dbœqb Ges wewfbœ msµvgK I AmsµvgK e¨vwa cÖwZ‡iva I cÖwZKvi Kiv;
RbmsL¨v wbqš¿‡Y wPwKrmv wkÿv Ges ¯^v¯’¨ welqK M‡elYv I cÖwkÿY cwiPvwjZ Kiv;
wkï I gvZ… ¯^v¯’¨ †mev, m¤úªmvwiZ wUKv`vb Kg©m~wP, weKí wPwKrmv c×wZ Ges cywó Dbœqb Kg©mw~ P ev¯Íevqb Kiv;
¯^v¯’¨ m¤úK©xq mKj ¯’vbxq ms¯’vi mv‡_ †hvMv‡hvM ¯’vcb Kiv;
‡h †Kvb cÖvK„wZK `y‡h©v‡M ZvrÿwYKfv‡e Riæwi ¯^v¯’¨ †mev cÖ`vb wbwðZ Kiv;
bZzb Avwef‚©Z, cybivq Avwef‚©Z I Ab¨vb¨ msµvgK e¨vwa cÖwZ‡iva I cÖwZKvi Kiv;
mn¯ªvã Dbœqb jÿ¨gvÎvi Am¤ú~Y© KvR mgvß Kiv Ges cieZ©x †UKmB Dbœqb jÿ¨gvÎv AR©‡bi wbwg‡Ë `ÿ ¯^v¯’¨
Rbkw³ MVb Kiv;
MÖnxZv †Kw›`ªK †mev`vb I mevi Rb¨ my¯^v¯’¨ wbwðZKi‡Y AMÖYx f‚wgKv cvjb Kiv|

¯^v¯’¨ Awa`ß‡ii Aaxb Rbej :
†kªYx

†gvU c`

cyiYK…Z c`
gwnjv

cyiYK…Z cyiæl c`

†gvU cyiYK…Z
c`

ïb¨ c`

cÖ_g †kªYx

26098

14046

7063

21109

4989

wØZxq †kªYx

933

545

57

602

331

Z…Zxq †kªYx

51129

25464

11354

36818

14311

PZz_© kªYx

24816

12380

4196

16576

8240

†gvU

102976

52435

22670

75105

27871
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ms¯’vi Kvh©vewj :
 mvaviY ¯^v¯’¨†mev cÖ`vb I ¯^v¯’¨‡mevi gv‡bvbœq‡b nvmcvZvj I ¯^v¯’¨‡mev cÖwZôvbwfwËK Kvh©µg cwiPvjbv,
AvaywbKvqb I m¤úªmviY;
 gvZ… I wkï ¯^v‡¯’¨i Dbœqb;
 Riæwi cÖm~wZ †mev Kvh©µg;
 m¤úªmvwiZ wUKv`vb Kg©mw~ P MÖnY, ev¯Íevqb, Ae¨vnZ ivLv Ges AvIZv m¤úªmviY;
 KwgDwbwU wK¬wbK Kvh©µg ev¯Íevqb;
 msµvgK I AmsµvgK e¨vwa Ges Rjevqy cwieZ©bRwbZ bZzb Avwef‚©Z †ivM wbqš¿Y;
 wbivc` Lv`¨, Lv‡`¨i gvb wba©viY I cywó wbwðZKiY;
 wWwRUvj evsjv‡`k Movi j‡ÿ¨ ¯^v¯’¨ Z_¨ e¨e¯’v I B-‡nj_ Kg©m~wP ev¯Íevqb;
 wPwKrmv wkÿv I ¯^v¯’¨ Rbkw³ Dbœqbg~jK Kvh©µg;
 Rbej wb‡qvM msµvšÍ Kvh©µg;
 ¯^v¯’¨ Dbœqb I msiÿ‡Y Rbmvavi‡Yi m‡PZbZv e„w×i c`‡ÿc MÖnY;
 wPwKrmv M‡elYv Kvh©µgv MÖnY I Dbœqb;
 ‡fŠZ AeKvVv‡gv Dbœqb;
 ¯^v¯’¨ cwiw¯’wZ Dbœq‡b cÖKímg~‡ni ev¯Íevqb;
 mvaviY wPwKrmvi cvkvcvwk weKí wPwKrmv c×wZi Dbœqb;
 wPwKrmv eR¨© e¨e¯’vcbvi Dbœqb;
 we‡klvwqZ ¯^v¯’¨‡mev cÖ`vb;
 ¯^v¯’¨ ev Z`mswkøó †mev cÖ`vb msµvšÍ cwiKíbv cÖYq‡b ¯^v¯’¨ gš¿Yvjq I Ab¨vb¨ gš¿Yvjq‡K mnvqZv cÖ`vb Kiv|
 ‡UKmB Dbœqb jÿ¨gvÎv AR©‡b cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc MÖnY|
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4. 1. 1 KwgDwbwU †eBRW †nj_ †Kqvi (wmweGBPwm)
f‚wgKv :
eZ©gv‡b we‡k¦ †UKmB Dbœqb Afxô AR©‡bi Kvh©µg Pj‡Q| evsjv‡`‡k 4_© ¯^v¯’¨, RbmsL¨v I cywó Dbœqb Kg©m~wP (4_©
GBPwcGbGmwc) Rvbyqvwi 2017 n‡Z Ryb 2022 Bs †gqv‡` ev¯Íevqbvaxb| mn¯ªvã Dbœqb j gvÎv (GgwWwR) AR©‡b Ae`vb
ivLvi b¨vq 2030 mv‡ji g‡a¨ †UKmB Dbœqb Afxô (GmwWwR) AR©‡bI KwgDwbwU †eBRW †nj_ †Kqvi (wmweGBPwm) Ae`vb
ivL‡e| 4_© GBPwcGbGmwcÕi AvIZvq KwgDwbwU †eBRW †nj_ †Kqvi (wmweGBPwm) Acv‡ikb cøv‡bi Kvh©µg m¤úªmvwiZ
n‡q‡Q| Lye ms‡ ‡c ej‡Z †M‡j GB Kvh©µ‡gi g‡a¨ AšÍf©z³ Av‡Q KwgDwbwU wK¬wbK Kvh©µg (eZ©gvb miKv‡ii AMÖvwaKvi
Kvh©µg) Ges mv‡eK AZ¨vek¨Kxq †mev (BGmwW)|
wfkb : 2030 mv‡ji g‡a¨ me eq‡mi mevi Rb¨ my¯^v¯’¨ I Kj¨vY wbwðZ Kiv|
wgkb : cÖv_wgK ¯^v¯’¨ †mev e¨e¯’v kw³kvjx I †UKmB Kivi gva¨‡g RbM‡Yi g‡a¨ gvbm¤§Z cÖv_wgK ¯^v¯’¨ †mev mnRjf¨,
mnRMg¨ Ges †mevi cwic~Y© e¨envi wbwðZ Kiv|
mvaviY D‡Ïk¨ : RbM‡Yi wbKU gvbm¤§Z cÖv_wgK ¯^v¯’¨ †mev mnRjf¨, mnRMg¨ Ges †mevi cwic~Y© e¨envi wbwðZ K‡i
wbwÏ©ó mg‡qi g‡a¨ me eq‡mi mKj gvby‡li Rb¨ my¯^v¯’¨ I Kj¨vY wbwðZ Kiv|
wmweGBPwm Gi hveZxq Kvh©µg wb¤œewY©Z K‡¤úv‡b›Umg~‡ni gva¨‡g ev¯ÍevwqZ n‡”Q :
 KwgDwbwU wK¬wb‡Ki gva¨‡g †nj_ AvDUKvg cwigvc (Lvbv wfwËK Z_¨ msMÖn I †nj_ KvW© weZiY)
 KwgDwbwU wK¬wb‡K ÷vwds I mycviwfkb
 KwgDwbwUi AskMÖnY I m¤ú„³Zv
 ‡idv‡ij e¨e¯’v
 ‡UKmB cÖvwZôvwbKxKiY
 Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ e¨e¯’v I †idv‡ij e¨e¯’v †Rvর`viKiY
 ‡gwW‡Kj eR©¨ e¨e¯’vcbv
 UªvBevj †nj_ Kg©m~wP
 Avievb †nj_ Kg©m~wP
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we`¨gvb Rbej :
KwgDwbwU †eBRW †nj_ †Kqvi Gi cÖavb Kvh©vj‡q 18 Rb Kg©KZ©v I 34 Rb Kg©Pvix (6 Rb AvDU‡mvwm©smn) Kg©iZ Av‡Q| gvV
ch©v‡q wmweGBPwmÕi wbqš¿Yvaxb Dbœqb LvZf‚³ ¯^v¯’¨ cÖwZôvbmg~‡n 2 Rb Kg©KZ©v I 29 Rb Kg©Pvix Ges KwgDwbwU wK¬wbK ch©v‡q
12,833 Rb wmGBPwmwc Kg©iZ Av‡Q|
Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ Kg‡cø‡· 490 Rb MvoxPvjK AvDU‡mvwm©s‡qi gva¨‡g wb‡qvM cÖ`vb Kiv n‡q‡Q Ges Kg©iZ Av‡Q|

gvbbxq cÖavbgš¿x KZ©„K cÖ‡`q f‡qR Kj

gvbbxq cÖavbgš¿xi KwgDwbwU wK¬wbK wfwRU

2017-18 A_© eQ‡i wmweGBPwm Gi AvIZvq m¤úvw`Z Kvh©µ‡gi K‡¤úv‡b›U wfwËK D‡jøL‡hvM¨ AMÖMwZ :
 †gRvwis †nj_ AvDUKvg :
KwgDwbwU wK¬wb‡K †mevi mgZv I h_vh_ e¨envi wbiæc‡Yi Rb¨ (Kg© GjvKvi cÖwZwU Lvbvi cÖwZwU m`‡m¨i Z_¨vw` msMÖn I
KwgDwbwU wK¬wb‡Ki cÖ`Ë †mevmg~‡ni Z_¨vw` hvPvB Gi gva¨‡g) ¯^v¯’¨ KvW© I Z_¨ msMÖ‡ni dg© PzovšÍ Kiv n‡q‡Q Ges
cvBjU wfwË‡Z 200 KwgDwbwU wK¬wb‡Ki Kg© GjvKvi Z_¨vw` msMÖn Kiv n‡q‡Q|
 KwgDwbwU wK¬wb‡Ki ÷vwds I mycviwfkb :
 1156wU kyb¨c‡` wmGBPwmwc wb‡qv‡Mi wbwgË wjwLZ cix v BwZg‡a¨ m¤úbœ n‡q‡Q Ges Lye kxNªB wb‡qvM m¤úbœ n‡e|
 Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ I cwievi cwiKíbv Kg©KZ©vi Mvox/A¨v¤^y‡jÝ Pvjv‡bvi Rb¨ AvDU‡mvwm©s Gi gva¨‡g 490 Rb MvwoPvjK
wb‡qvM Kiv n‡q‡Q|
 KwgDwbwU wK¬wb‡K †mevi gvb e„w×i Rb¨ wek¦¯^v¯’¨ ms¯’vi mnvqZvq †UKwbK¨vj mycviwfkb †PKwj÷ cÖYqb Ges mKj
wefvM, †Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡qi wPwKrmK Kg©KZ©v‡`i Iwi‡qb‡Ukb †`qv n‡q‡Q| G †PKwj÷wU e¨eüZ n‡”Q Ges †m
Abyhvqx cÖavb Kvh©vj‡q Z_¨vw` Avm‡Q I ch©v‡jvPbv‡šÍ cÖ‡qvRbxq c`‡ c MÖnY Kiv n‡”Q| RvZxq ch©v‡q KwgDwbwU
wK¬wbK Kvh©µg mycviwfkb I gwbUwis Kiv nq Ges GwU Pjgvb Av‡Q|
 GQvov cÖ_gmvwii ZË¡veavqKMY Zv‡`i Rb¨ wba©vwiZ †PKwj÷ e¨envi K‡i KwgDwbwU wK¬wbK gwbUwis I mycviwfkb Ki‡Q|

gnvcwiPvjK, ¯^v¯’¨ Awa`ßi Ges jvBb WvB‡i±i, wmweGBPwm Gi KwgDwbwU wK¬wbK cwi`k©b
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 KwgDwbwU Gb‡MR‡g›U :
¯’vbxq miKvi cÖwZwbwa‡`i gva¨‡g RbM‡Yi m¤ú„³Zv e„w×i Rb¨ ¯’vbxq miKvi cÖwZwbwa- BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb I
m`m¨‡`i cÖwk Y †`qv n‡q‡Q| 266 wU Dc‡Rjvq GwU m¤úbœ n‡q‡Q| G‡Z Dc‡Rjv †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©v I
Dc‡Rjv fvBm †Pqvig¨vb‡`i m¤ú„³ Kiv n‡q‡Q|
 gvwë cvicvm †nj_ fjvbwUqvi wb‡qvwRZKiY :
 KwgDwbwU wK¬wb‡Ki Kvh©µg AwaKZi †eMevb Kiv, hviv †mev wb‡Z Avm‡Q bv/hviv wPwKrmv m¤ú~Y© Ki‡Qb bv/ WªcAvDU/
d‡jvAv‡c Avm‡Qb bv Zv‡`i‡K †mev MÖn‡Y DØy×Kivi Rb¨ m¤úvw`Z Kv‡Ri wfwË‡Z m¤§vbx cÖ`vb Kiv n‡e g‡g©
gvwëcvicvm †nj_ fjvw›Uqvi wb‡qvwRZKiY bxwZgvjv m¤^wjZ cwiPvjb mnvwqKv PzovšÍ Kiv n‡q‡Q Ges gy`ªY Kiv
n‡q‡Q|
 RbM‡Yi ¯^v¯’¨ m‡PZbZv I m¤ú„³Zv e„w×i Rb¨ wewfbœ AvB,B,wm mvgMÖx cÖYqb, gy`ªY I mieivn Kiv n‡q‡Q| †m¸wj
me©¯Í‡ii RbM‡Yi m‡PZbZv I AskMÖnY e„w×‡Z wbqwgZ e¨eüZ n‡”Q| mvgMÖxmg~n: ‡eªvwkIi, wbDR‡jUvi, wUwf¯úU,
WKz‡g›Uvix, K¨v‡jÛvi, †bvUeB, †mvbvjx Av‡jv d¬vmKvW©, wewfbœ ai‡bi †cv÷vi, †dvìvi, BZ¨vw`|
 A‡c vK…Z `yM©g I wew”Qbœ GjvKvq KwgDwbwU wK¬wbK wN‡i mvgvwRK Av‡›`vjb wnmv‡e M‡o †Zvjvi j‡ ¨ ev¯ÍevwqZ
Kvh©µg mg~n : K¨v‡¤úBb, †cv÷vi, wjd‡jU, d¬vmKvW©, wUwf ¯úU Gi e¨envi, KwgDwbwU MÖæc, KwgDwbwU mv‡cvU© MÖæc,
¯’vbxq miKvi cÖwZwbwa‡`i AwaKZi m¤ú„³Zv BZ¨vw`| D‡jøL¨ †h, Ab¨ mKj GjvKvq BwZc~‡e© GwU m¤úbœ Kiv n‡q‡Q
Ges †m mKj GjvKvq BwZg‡a¨ KwgDwbwU wN‡i mvgvwRK Av‡›`vjb M‡o D‡V‡Q|
 †idv‡ij wm‡÷g :
†idv‡ij wel‡q bxwZgvjv I cÖwkÿY mnvwqKv cÖYqb Kiv n‡q‡Q | GwU AbymiYc~e©K KwgDwbwU wK¬wbK n‡Z Riæix I
RwUj †ivMx‡`i D”PZi ch©v‡q †idvi Kiv n‡”Q we‡klZ : `xN© †gqv`x AmsµvgK †ivMx (D”Pi³Pvc, Wvqv‡ewUm)|
 mvm‡UBwbs Bbw÷wUDjvB‡Rkb :
 KwgDwbwU wK¬wbK¸wj hv‡Z gvbm¤§Z †mev cÖ`vbmn myôfv‡e cwiPvwjZ nq Zvi Rb¨ cÖ‡qvRbxq I wbiew”Qbœ Jla,
GgGmAvi Ges Ab¨vb¨ mKj mvgMÖxi mieivn wbwðZ Kiv n‡q‡Q| 2017-18 A_©eQ‡i PvjyK…Z KwgDwbwU wK¬wb‡Ki
msL¨v `vwo‡q‡Q 13539 wU|
 KwgDwbwU †eBRW †nj_ †Kqv‡ii Kvh©µg Avievb †nj_ I UªvBevj †nj_mn †`ke¨vcx (KwgDwbwU wK¬wb‡K †_‡K
Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ Kg‡cø·) we¯Í…Z| G wekvj Kg©KvÛ cwiPvjbvi Rb¨ jvBb WvB‡i±i, †cÖvMÖvg g¨v‡bRvi, †WcywU
†cÖvMÖvg g¨v‡bRvi I Ab¨vb¨ Kg©KZ©vmn wecyj msL¨K Kg©KZ©v/Kg©Pvwi cÖavb Kvh©vj‡q Kg©iZ Av‡Qb| GKB mv‡_
Ab¨vb¨ mnvqK Kg©KvÛ I Pjgvb, ZvB cÖavb Kvh©vj‡q AeKvVv‡gv ms¯‹vi Ges ms‡hvRb Kiv n‡q‡Q|
 ¯’vbxq D‡`¨v‡M A‡bK KwgDwbwU wK¬wb‡K gvwUfivU, iv¯Ív wbg©vY, AvmevecÎ µq, miÄvgvw`, ˆe`y¨wZK wej cwi‡kva
BZ¨vw` m¤úbœ n‡q‡Q|
 BwZg‡a¨ wmsnfvM KwgDwbwU wK¬wbK ¯’vbxq Znwej MVb K‡i‡Q Ges Gi gva¨‡g KwgDwbwU MÖæc KZ©„K KwgDwbwU
wK¬wb‡Ki †QvULv‡Uv †givgZ, cwi¯‹vi cwi”QbœZv I wbivcËv wbwðZ Kiv n‡q‡Q|
 Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ I cwievi cwiKíbv Kg©KZ©v eivei Riæix cÖ‡qvRb wgUv‡bvi Rb¨ A_© eivÏ cÖ`vb Kiv nq|
 Dc‡Rjv †nj_ wm‡÷g I †idv‡ij :
 Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ Kg‡cø‡· hš¿cvwZ, miÄvgvw`, GgGmAvi BZ¨vw` mieivn Kiv n‡q‡Q| †hgb : G·‡i †gwkb-112,
AvjUªvm‡bvMÖvg-115, BwmwR †gwkb-115, G¨v‡bm‡_wkqv †gwkb-26, A‡Uv G¨vbvjvBRvi-49, †Kv‡jv‡ivwgUvi-40,
A‡Uv‡K¬f-100, nUGqvi †÷wijvBRvi-40, eøvW e¨vsK †iwd«Rv‡iUi-70, AvBwcGm-90, †W›Uvj BDwbU-100,
Aw·‡Rb wmwjÛvi-200, B‡jwUªK mvKkvj ‡gwkb-100, †beyjvBRvi †gwkb-400, Aw·‡Rb ‡d¬vwgUvi-200,
_v‡g©vwgUvi-400, 415 Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ Kg‡cø‡· GgGmAvi 28 AvB‡Ug Ges Av‡m©wbK gy³ cvwbi Rb¨ 100wU
Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ Kg‡cø‡· 1000 wU m‡bvwdëvi mieivn Kiv n‡q‡Q|
 Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ Kg‡cø‡· KvV I w÷‡ji AvmevecÎ mieivn : 26 wU Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ Kg‡cø‡· 30 iK‡gi
cÖ‡qvRbxq AvmevecÎ mieivn Kiv n‡q‡Q|
 Dc‡Rjvq wewfbœ ai‡bi DbœqbLvZfz³ cÖwZôvbmg~‡n Kg©iZ 31 Rb Rbe‡ji †eZb-fvZvw` cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
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40 wU Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ Kg‡cø‡· 12 cÖKvi j¨ve‡iUwi hš¿cvwZ I miÄvgvw` mieivn Kiv n‡q‡Q †hgb: evB‡bvKzjvi
gvB‡µv‡¯‹vc, eøvW †Wv‡bkvb ‡Pqvi, eøvW Kv‡jKkvb gwbUi, †cøU‡jU BbKz‡eUvi, †mw›UªwdDR †gwkb, WªvBs
I‡fb, IqvUvi ev_ BZ¨vw`|
wmmy‡qkb G¨vbvjvBwmm : Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ Kg‡cø· I KwgDwbwU wK¬wbK wel‡q z`ª bgybvwfwËK 6wU mv‡f© m¤úbœ Kiv
n‡q‡Q| †hgb- e¨e¯’vcbv, Rbmš‘wó, KwgDwbwU MÖæc I KwgDwbwU mv‡cvU© MÖæ‡ci Kvh©KvwiZv, †idv‡ij e¨e¯’v I
AeKvVv‡gvMZ Ae¯’v|
Dc‡Rjvi ¯^v¯’¨ AeKvVv‡gvmg~‡ni gwbUwis wel‡q GgAvBGm, ¯^v¯’¨ Awa`ßi KZ©„K GKwU mdUIq¨vi cÖYqb Kiv
n‡q‡Q Ges GwU e¨eüZ n‡”Q|
Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ Kg‡cø‡·i Rb¨ Av`k© cwiPvjb c×wZ (GmIwc) 10,000; †idv‡ij MvBW jvBb 15,000;
†gwW‡Kj eR©¨ e¨e¯’vcbv MvBW 3,300 Ges KwgDwbwU wK¬wb‡K e¨env‡ii Rb¨ 13 iK‡gi †iwR÷vi m¤^wjZ 16,166
KvU©yb †iwR÷vi gy`ªY I mieivn Kiv n‡q‡Q|
cÖavb Kvh©vj‡qi Rb¨ cÖ‡qvRbxq msL¨K Kw¤úDUvi I Avbylvw½K miÄvgvw` I †÷kbvwi mvgMÖx msMÖn Kiv n‡q‡Q|
423 wU Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ Kg‡cø‡· 42 cÖKvi Jla I GgGmAvi mvgMÖx mieivn Kiv n‡q‡Q|
mycviwfkb I gwbUwis Kvh©µg †Rvi`vi Kivi j‡ ¨ Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ I cwievi cwiKíbv Kg©KZ©v‡`i Rb¨ 98 wU Rxc
Mvox msMÖn Kiv n‡q‡Q Ges Lye kxNªB †m¸wj weZiY Kiv n‡e|
Riæix †ivMx cwien‡Yi wbwg‡Ë 40wU mvaviY A¨v¤^y‡jÝ I 10wU †bŠ-A¨v¤^y‡jÝ msMÖn Kiv n‡q‡Q| G¸wj Lye kxNªB
weZiY Kiv n‡e|
64wU জলার ৬৪ Dc‡Rjvq ¯^v¯’¨ Kg‡cø‡· 1wU K‡i KwgDwbwU wK¬wbK KY©vi ¯’vcb Kiv n‡q‡Q|

 †gwW‡Kj eR©¨ e¨e¯’vcbv :
 108 wU Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ Kg‡cø‡· mwVK eR©¨ e¨e¯’vcbvi Rb¨ wewfbœ is‡qi web Ges Ab¨vb¨ cÖ‡qvRbxq mvgMÖx (21
iK‡gi) mieivn Kiv n‡q‡Q Ges e¨eüZ n‡”Q|
 mwVK eR©¨ e¨e¯’vcbv wel‡q †mev`vbKvix, †ivMx, `k©bv_©x I mvaviY RbM‡Yi KiYxq I m‡PZbZv e„w×i j‡ ¨ 1wU
WKz‡g›Uvix wbg©vY Kiv n‡q‡Q| GwU wewfbœ †dviv‡g cÖPvi Kiv n‡”Q Ges cÖwZwU Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ Kg‡cø‡· mieivn
Kiv n‡q‡Q| GQvov wewfbœ iKg wewmwm mvgMÖx cÖYqb, gy`ªY I mieivn Kiv n‡q‡Q| †hgb- wjd‡jU-10,000 wU,
wd¬cPvU©-5,000 wU BZ¨vw` Ges G¸wj e¨eüZ n‡”Q|
 eR©¨ e¨e¯’vcbv wel‡q 3,300 Kwc cÖwk Y g¨vby‡qj cÖYqb I gy`ªY Kiv n‡q‡Q Ges †m¸‡jv cÖwk ‡Y e¨eüZ n‡q‡Q
Ges n‡”Q|






UªvBevj †nj_ :
z`ª b„‡Mvóx Aay¨wlZ 74wU Dc‡Rjvq gvbm¤§Z cÖv_wgK ¯^v¯’¨ cwiPh©v †mev †cuŠ‡Q †`Iqvi j‡ ¨ cÖ‡qvRbxq
GgAvBAvi (47 iKg) mieivn Kiv n‡q‡Q|
z`ª b„‡Mvóxi Aay¨wlZ 69wU Dc‡Rjvq (cvnvox I mgZj GjvKv) ¯’vbxq ch©v‡q Wv³vi, m¨vK‡gv, dvg©vwm÷ I mnvqK
Kg©x mgš^‡q MwVZ †gwW‡Kj wU‡gi gva¨‡g Jla I Ab¨vb¨ mvgMÖxmn 412 wU †gvevBj †gwW‡Kj K¨v¤ú cwiPvjbv Kiv
n‡q‡Q|
z`ª b„‡Mvóxi RbMY‡K KwgDwbwU wK¬wb‡K cÖmec~e©K †mev cÖ`v‡bi gva¨‡g cve©Z¨ GjvKvq KwgDwbwU wK¬wb‡K ¯^vfvweK
cÖme m¤¢eci n‡q‡Q;

 Avievb †nj_ :
 XvKv gnvbMix‡Z we`¨gvb miKvix AvDU‡Wvi wWm‡cbmvix (wRIwW) Gi AeKvVv‡gv, †mevi gvb e„w× I Ab¨vb¨
myweavw` wel‡q GKwU †emjvBb mv‡f© Kiv n‡q‡Q, hvi Dci wfwË K‡i Ae¯’vi Dbœq‡b JICA cÖ‡qvRbxq mn‡hvwMZv
cÖ`vb Ki‡e|
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ew¯Íevmx, Mv‡g©›Um Kg©x I åvg¨gvb RbM‡Yi wbKU cÖv_wgK ¯^v¯’¨ ‡mev †cŠQ‡bvi j‡ ¨ XvKv I Ab¨vb¨ wefvMxq
kn‡i ¯’vbxq e¨e¯’vcbvq Wv³vi, c¨viv‡gwWK, dvg©vwm÷ I Ab¨vb¨ mn‡hvMx Kg©Pvwi mgš^‡q MwVZ Ges cÖ‡qvRbxq
Jla I hš¿cvwZ e¨envi c~e©K 100wU †gwW‡Kj K¨v¤ú cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q|
knievmx‡`i m‡PZbZv e„w×i j‡ ¨ wRIwW, wUwe wK¬wbK, msµvgK e¨vwa nvmcvZvjmn Ab¨vb¨ ¸iæZ¡c~b© I `„k¨gvb
¯’v‡b 74 wU wej‡evW© Ges 66 wU mvBb‡evW© ¯’vcb Kiv n‡q‡Q|

 Avf¨šÍixY I ˆe‡`wkK cÖwk Y :
Avf¨šÍixY: ¯^í‡gqv`x
 ¯’vbxq miKvi cÖwZwbwa cÖwk Y (2 w`b) : AskMÖnYKvix 370883 Rb|
 KwgDwbwU mv‡cvU© MÖæc cÖwk Y (1 w`b) : AskMÖnYKvix 105570 Rb|
 Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ Kg‡cø‡· GmIwc cÖwk Y (2 w`b) : AskMÖnYKvix 814 Rb|
 ‡idv‡ij welqK cÖwk Y (2 w`b) : AskMÖnYKvix 1059 Rb|
 ‡gwW‡Kj eR¨© e¨e¯’vcbv cÖwk Y (1 w`b) : AskMÖnYKvix 1100 Rb|
 wmweGBPwm †gŠwjK cÖwk Y msµvšÍ wUIwU (4-12) : AskMÖnYKvix 154 Rb|
 Iwi‡qb‡Ukb IqvK©kc I G¨vW‡fv‡Kmx mfv (1-2 w`b) : AskMÖnYKvix 1082 Rb|
ga¨‡gqv`x :
 wmweGBPwm †gŠwjK cÖwk Y (3 gvm) : AskMÖnYKvix 279 Rb|
 ‰e‡`wkK cÖwk Y : 8wU e¨v‡Pi gva¨‡g RvZxq I gvVch©v‡q AmvaviY ` Zv Ges D™¢vebxg~jK Kvh©vw` m¤úv`bKvix 76
Rb e¨e¯’vcK‡K 7 w`b e¨vcx ˆe‡`wkK cÖwk Y †`Iqv n‡q‡Q|
 B-dvBwjs ev¯Íevqb nvi
mKj †cÖvMÖvg g¨v‡bRvi I †WcywU †cÖvMÖvg g¨v‡bRvimn mswkøó Ab¨vb¨ Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i c„_K BDRvi AvBwW †Lvjv
n‡q‡Q| mKj‡K G wel‡q cÖwk Y †`qv n‡q‡Q|
 2017-2018 A_©-eQ‡i DcKvi‡fvMx msL¨v :
KwgDwbwU wK¬wbK (‡gvU wfwR‡Ui msL¨v) :
gvZ…¯^v¯’¨
wkï¯^v¯’¨ msµvšÍ
msµvšÍ ‡mev
†mev
44,77,386
71,24,428

mvaviY †iv‡Mi
†mev
8,07,52,410

‡gvU wfwRU
9,23,54,224

KwgDwbwU wK¬wb‡K
¯^vfvweK cÖme
24,919

Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ Kg‡cø· (‡mev MÖnYKvixi msL¨v) :
ewn:wefvM

Riæix wefvM

47056212

8124440

AvšÍ :
wefvM
5920050

mvaviY cÖme
440764

wmRvwiqvb
Acv‡ikb
420590

‡gvU cÖme
861354

 AvMvgx w`‡bi cwiKíbv :
 KwgDwbwU wK¬wbK wbg©vY : 2022 mvj bvMv` me©‡gvU 14,890wU KwgDwbwU wK¬wbK wbg©vY m¤úbœ Kiv n‡e| D‡jøL¨ †h,
eZ©gv‡b bZzb g‡W‡j 3 K wewkó (¯^vfvweK cÖme K mn) KwgDwbwU wK¬wbK wbwg©Z n‡”Q| cieZ©x‡Z mKj KwgDwbwU
wK¬wbK bZzb g‡Wj Abyhvqx wbwg©Z n‡e|
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KwgDwbwU wK¬wbK PvjyKiY : 2022 mvj bvMv` mviv‡`‡k 14890wU KwgDwbwU wK¬wbK Pvjy Kiv n‡e|
Rbej wb‡qvM : me©‡gvU 14,890wU c‡`i wecix‡Z Aewkó c`mg~‡n KwgDwbwU wK¬wbK wbg©vY mv‡c‡ wmGBPwmwc wb‡qvM
cÖ`vb Kiv n‡e|




Jla mieivn : cieZ©x‡Z ev¯ÍeZv I cÖ‡qvRbxqZvi †cÖw ‡Z Jl‡ai ZvwjKv I cwigvb cyb:wba©viY Kiv n‡e|
cÖwk Y : bZzb wb‡qvMK…Z mKj wmGBPwmwc‡`i †gŠwjK cÖwk Y cÖ`vb Kiv n‡e| GQvov mKj wmGBPwmwc‡`i
cyb:cÖwk Y cÖ`vb Kiv n‡e| Kg©iZ mKj gwnjv wmGBPwmwc‡`i Community Skilled Birth Attendant
(CSBA) cÖwk Y cÖ`v‡bi cwiKíbv i‡q‡Q|
AbjvBb wi‡cvwUs I B-‡nj_& : ch©vqµ‡g mviv‡`‡k Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ Kg‡cø· I KwgDwbwU wK¬wb‡Ki g‡a¨ B-‡nj_ †mev
Kvh©µg m¤úªmviY Kiv n‡e|
¯^vfvweK cÖme : ch©vqµ‡g mviv‡`‡ki mKj KwgDwbwU wK¬wb‡K ¯^vfvweK cÖme †mev Pvjy Kiv n‡e|
‡kÖó KwgDwbwU wK¬wb‡Ki cyi¯‹vi cÖ`vb : KwgDwbwU wK¬wb‡K †mev`vbKvix‡`i DrmvwnZKi‡Yi j‡ ¨ cÖwZeQi †kÖô
KwgDwbwU wK¬wb‡Ki cyi¯‹vi cÖ`vb Kiv n‡e|
‡nj_ AvDUKvg wbiæcb : cÖwZwU MÖvgxY RbM‡Yi ¯^v¯’¨ ‡mev wbwðZ Kivi j‡ ¨ Lvbv wfwËK ¯^v¯’¨ †mev KvW© weZi‡Yi
cwiKíbv Av‡Q| Gi gva¨‡g cwievi‡ii Z_¨ I KwgDwbwU wK¬wb‡K †mev`v‡bi Z_¨ hvPvB evQvB Gi gva¨‡g ¯^v¯’¨ †mevi
mvg¨Zv I h_vh_ e¨env‡ii Ae¯’v wbiæcb Kiv m¤¢e n‡e|
gvwë cvicvm †nj_ f‡jw›Uqvi : cÖwZwU KwgDwbwU wK¬wbK GjvKvq cÖ‡qvRbxq msL¨K gvwë cvicvm †nj_ f‡jw›Uqvi
evQvB I Zv‡`i‡K `vwqZ¡-KZ©e¨ wel‡q Iwi‡q‡›Ukb cÖ`vb Kiv n‡e| G‡Z mevi Rb¨ ¯^v¯’¨ wbwðZ Kiv mnR n‡e|
KwgDwbwU wK¬wbK Kb©vi ¯’vcb : ch©vqµ‡g mviv‡`‡k mKj Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ Kg‡cø‡· KwgDwbwU wK¬wbK KY©vi ¯’vcb Kiv
n‡e|









26 GwcÖj 2018 KwgDwbwU wK¬wbK w`em D`&hvcb
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৪.১.২ মটারেনল িনওেনটাল চাই এ এ ােডালেস

হলথ (এমএনিসএ এএইচ)

২০১৭-২০১৮ মােস স ািদত উ খেযা কাযাবিল :

ইিপআই







া াম :
িহউ ান পিপেনামা ভাইরাস (HPV) এর কা গাজী র জলায় ডেমােনে শন া ােমর ২য় বছের ২য় ডাজ এইচিপিভ
কাদান কায ম ২২ নেভ র ২০১৭ শষ হেয়েছ।
াকশনাল আইিপিভ কাদান িশ ণ সমা হেয়েছ এবং সারা দেশ কাদান কায ম চা হেয়েছ।
(ছয়) জলায় ইিপআই ার িনমাণসহ কা ম াপন স
হেয়েছ এবং ১১ জলায় ইিপআই ১১
ার িনমাণ ও সং ার
চলমান আেছ।
ক বাজার জলার উিখয়া ও টকনাফ উপেজলায় এবং বা রবান জলার নাই াংছিড় উপেজলায় িনবি ত ও অিনবি ত
মায়ানমার জনেগা ীর জ OCV কাদান ক াে ইন কায ম স
হেয়েছ।
মিডেকল কেলজ এবং হাসপাতালস েহ সংি িচিকৎসকেদর িনেয় ইিপআই কায েমর উপর ০১ (এক) িদেনর ওিরেয়ে শন
স
হেয়েছ।
Standard Operational Procedure (SOP) ণয়ন স
করা হয়।

এনএনএইচিপ এ আইএমিসআই







৪৫৮ (চারশত আটা ) জন িচিকৎসক, নাস ও মাঠকম েদর সমি ত নবজাতক সবা ােকজ-এর উপর িশ ণ দান করা
হেয়েছ।
৫৮৯ (প চশত ঊনন ই) জন িচিকৎসক ও নাসেদর ক া া মাদার কয়ার (KMC) এর উপর িশ ণ দান করা হেয়েছ।
৭৭৫ (সাতশত চা র) জন িচিকৎসক এবং নাসেদর ETAT-এর উপর িশ ণ দান করা হেয়েছ।
জলা এবং উপেজলা পযােয়র ােনজারেদর NNHP Tool Kit এর উপর িশ ণ দান করা হেয়েছ।
৬৮৩৫ (ছয় হাজার আটশত য়ি শ) জন Doctor, SACMO, Field Staff - দর Revised IMCI Protocol -এর
উপর িশ ণ দান করা হেয়েছ।
৬২৬ (ছয়শত ছাি শ) জন ডা ার ও নাসেদরেক HBB এর উপর িশ ণ দান করা হেয়েছ।

াটারনাল হলথ








া াম :

া াম :

িডএসএফ কায ম ৫৩ উপেজলায় মাট ৬৬,৪৫৭ জন দির গভবতী মিহলােক ভাউচার দান করা হেয়েছ।
ইেতা েব িশ ণ া সকল িসএসিবএ যথারীিত মাঠপযােয় কাজ কের যাে । ন ন অপােরশনাল ােনর ন ন িসএসিবএ (৬
মাস াপী) িশ েণর ব া ি য়াধীন আেছ। ৫৪ ( য়া ) জেনর িশ ণ স
হেয়েছ।
CSBAT Supervision & monitoring এবং Appraisal workshop ২০১৮ স
হেয়েছ। এই পয জাতীয় পযােয়
এবং িবভাগ (িসেলট ও চ াম) ও জলা পযােয় ( মৗলভীবাজার/ নামগ / নায়াখালী/রা ামা ) ANC, PNC ািত ািনক
সব ি র উপর
আেরাপ কের কাজ স
হেয়েছ।
িনরাপদ মা িদবস-২০১৮ থম বােরর মত িত কিমউিন ি িনেক ইউিনয়ন পিরষেদর সদ েদর ন ে ানীয় জনগেণর
উপি িতেত গভবতী মােয়েদর িনেয় মা সমােবেশর আেয়াজন করা হয়। সখােন গভবত মােয়েদরেক িনরাপদ সেবর জ
া
কে আসার জ উ ু করা হয়।
বতমােন দেশ মা
হার ১৭৬ ( িত ল জীিবত জে ) এই হার ২০২২ সােলর মে ১০৫ ( িত ল জীিবত জে )-এ
নািমেয় আনার জ ল মা া ি র করা হেয়েছ (এসিডিজর ল মা া অ যায়ী)।
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এ ােডালেস




হলথ

া াম :

চ াম, নামগ ও চ দ র জলায় মাট ১০৫০ জন মা িমক িব ালেয়র িশ কেক এ ােডালেস হলথ এর উপর িশ ণ
দান করা হেয়েছ।
মৗলভীবাজার ও বিরশাল জলায় মাট ৫১০ জন এ ােডালেস িপয়ার পেক িশ ণ দান করা হেয়েছ।
নামগ , চ দ র ও মৗলভীবাজার জলায় মাট ৭৫০ জন গইট িকপারেক ওিরেয়ে শন দান করা হেয়েছ।

ল হলথ

া াম :



২৩ ি িনেকর মা েম ৭,৯১৫ (সাত হাজার নয়শত পেনর) জন ছা /ছা ীর ীিনং করােনা হেয়েছ, ৫,৯৮২ (প চ হাজার নয়শত
িবরািশ) জন অ ছা /ছা ীর িবিভ রােগর িচিকৎসা দান করা হেয়েছ, ১৭৩ (একশত িতয়া র) জন অ ছা /ছা ীেক উ ত
িচিকৎসার জ িবিভ হাসপাতােল রফাড করা হেয়েছ এবং িবিভ েল ১০২ (একশত ই) া িশ া লক সশন স
করা হেয়েছ।



িসেলট জলায় ৮ (আট) ােচ ২৬৪ ( ইশত চৗষি ) জন এবং িম া জলায় ৬ (ছয়)
াথিমক িব ালেয়র িশ কেদর িশ ণ দান করা হেয়েছ।

ােচ ১৫৬ (একশত ছা া ) জ

৪.১.৩ †nj_ Bbdi‡gkb wm‡÷g GÛ B-†nj_
২০১৭-১৮ অথবছেরর উে খেযা কাযাবিল :



জাতীয় পযােয়র া
িত ান ও হাসপাতাল থেক
কের কিমউিন ি িনক এবং ামীণ া কম পয সকল পযােয় কি উটার, াপটপ ও
টবেলট কি উটার িত াপনসহ এবং ই ারেনট সংেযাগ চা রাখার েয়াজনীয় ব া হণ করা হেয়েছ। এরই ধারাবািহকতায় ১০০০০ মেডম ও
৪০০০ াবেলট য় করা হেয়েছ।









অনলাইন ডাটােবইেজ হালনাগাদ ত -উপা সং েহর জ ৮০




হ থ িসে ম এে





িত ােন লাকাল এিরয়া নটওয়াক াপন করা হেয়েছ।

পিরসং ান কােজর সােথ জিড়ত কমকতােদর বহােরর জ ২০০
া

মাটরসাইেকল য় করা হেয়েছ।

বাতায়ন ১৬২৬৩ হলথ কল স েরর কায ম জারদােরর জ

েযাজনীয় ব া হণ করা হেয়েছ।

২০১৭-১৮ অথ বছের ২৩৮৩৮ জনেক িবিভ সফটওয় ার ও িসে েমর উপর কি উটার িশ ন দান করা হেয়েছ।
িত বছেরর মত Health Bulletin 2017 কাশ করা হেয়েছ।
১০০

িত ােন আ িনক িভিডও কনফােরি ং িসে ম সরবরােহর জ

েযাজনীয় য পািত য় করা হেয়েছ।

দেশর সকল সরকারী হাসপাতাল ও া সবা ক স েহর সবার মান স েক জনগেনর অিভেযাগ ও পরামশ জানা (Grievences and
Redress System) এবং েয়াজনীয় ব া হেণর জ এসএমএস-িভি ক ব ার আরও উ িত সাধন করা হেয়েছ।
েদিনং (এইচএসএস) কম িচর মা েম িত বছেরর ায় ২০১৭-১৮ অথবছের হ থ িমিন ারস র ার দান করা হেয়েছ।

া ও পিরবার ক াণ ম ণালয় এবং া অিধদ রসহ সকল জলা ও উপেজলা হাসপাতাল এবং ৪ িবেশষািয়ত হাসপাতাল িমিলেয় মাট ৪৬৩
িত ােন আং েলর ছাপ সনা কারী িরেমাট ইেল িন অিফস এেটনেড িসে ম জারদার করা হেয়েছ।
ন হলথ ইনফরনেমশন সং েহর জ

া

অিধ র কতক চা

ত DHIS2 সফটওয় ার

া অিধদ েরর এমআইএস িবভােগ ািপত ডাটা স ার র এ ানশােনর জ
রেয়েছ সাভার, রাউটার, ফায়ারওয় াল, িভএমওয় ার সফটওয় ার, ইত ািদ।

সফলভােব বহােরর উে গ হণ করা হেয়েছ।

েয়াজনীয় য পািতর য় ি য়া স

করা হেয়েছ। য পািতর মে

া ও পিরক নাধীন সকল মানব স দেক ব াপনা করার জ িহউ ান িরেসাস ইনফরেমশন িসে ম িসে ম (এইচআরআইএস) সভলভােব
বহােরর েযাজনীয় ব া হণ করা হেয়েছ। এ িসে েমর মা েম অনলাইন া ফর, পাি ং চা করা হেয়েছ।
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িবিভ মিডেকল কেলেজ সরবরােহর জ

মিডেকল বােয়ােটকনেলািজ য পািত য় করা হেয়েছ।

৪.১.৪ nmwcUvj mvwf©‡mm g¨v‡bR‡g›U (GBPGmGg)
২০১৭-১৮ অথ বছের স ািদত কাযাবিল :






















†`‡ki †gvU 116wU ‡gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj, we‡klvwqZ nvmcvZvj, †Rjv nvmcvZv‡j Wv‡qU, Ilya, hš¿cvwZ,
GgGmAvi (wPwKrmv DcKiY) mvgMÖx µ‡qi Rb¨ Avw_©K eivÏ cÖ`vb Ges mvgMÖxmg~‡ni cÖvc¨Zv wbwðZ Kiv n‡q‡Q;
D‡jøwLZ 116 wU nvmcvZv‡j Dbœqb LvZf~³ mKj e¨q wbe©v‡ni Rb¨ cÖ‡qvRbxq mnvqZv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
nvmcvZvjmg~‡n mieiv‡ni Rb¨ AvaywbK KvwW©qvK অ া¤^y‡jÝmn 25wU অ া¤^y‡j‡Ýi µq cÖwµqv m¤úbœ Kiv n‡q‡Q;
†emiKvwi nvmcvZvj/wK¬wbK, WvqvMbw÷K †m›Uvi, eøvW e¨vsK jvB‡mÝ cÖ`vb I bevqb cÖwµqv AvaywbKxKi‡ণi j‡ ¨
AbjvBb wfwËK md Iq¨vi cøvUdg© ˆZwi Ges e¨env‡ii Rb¨ Db¥y³ Kiv n‡q‡Q;
e½eÜzi ¯^‡`k cÖZ¨veZ©b w`em 10 Rvbyqvwi‡Z Ó_¨vjv‡mwgqv m‡PZbZv w`emÓ wnmv‡e cvjb Ges _¨vjv‡mwgqv cÖwZ‡iva I
wPwKrmvi Rb¨ RbMণ‡K DØy× Kiv n‡q‡Q;
we‡klÁ wPwKrmK‡`i AskMÖn‡ণ IqvK©kc, †mwgbv‡ii gva¨‡g ÕnvmcvZv‡j Riæix †mev e¨e¯’vcbv MvBWjvBbÓ Gi Lmov
cÖYqb Kiv n‡q‡Q;
†`‡k miKvwi I †emiKvwi ch©v‡q we‡klvwqZ †mev h_v AvBwmBD, wmwmBD, WvqvjvBwmm †K›`ª, ¯‹¨vby cÖf…wZi †mevi gvb
wbY©‡q cwiw¯’wZ we‡kølY (Situation Analysis) Gi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q;
†`‡ki mKj †Rjvq ¯‹¨vby †mev mnRjf¨ Kivi Rb¨ †gvU 18 wU ¯‹¨vby ¯’vc‡bi cÖwµqv Pjgvb i‡q‡Q;
AvBwmBD, wmwmBD Ges WvqvjvBwmm †mev m¤úªmvi‡ণi D‡Ï‡k¨ hš¿cvwZ µq cÖwµqv m¤úbœ Kiv n‡q‡Q;
†Rjv ch©v‡q gvbwmK ¯^v¯’¨ †mev e„w×i j‡ ¨ †Rjv nvmcvZv‡j Kg©iZ wPwKrmK‡`i cÖwk Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
RvZxq cÖexb ¯^v¯’¨ †mev bxwZgvjv Ges MvBWjvB‡bi Lmov cÖYqb Kiv n‡q‡Q;
RvZxq _¨vjv‡mwgqv e¨e¯’vcbv MvBWjvB‡bi Lmov Aby‡gv`b Kiv n‡q‡Q|
XvKv I PÆMÖv‡g 2wU mgwš^Z _¨vjv‡mwgqv ‡ivM wbY©q Ges e¨e¯’vcbv †K›`ª ¯’vc‡bi Rb¨ cwiKíbv MÖnY Ges µq cwiKíbv
Aby‡gv`b Kiv n‡q‡Q;
miKvwi I ‡emiKvwi ¯^v¯’¨ †mev cÖwZôvbmg~‡n ‡mevi gvb wbwðZKi‡bi j‡ ¨ RvZxq GwµwW‡Ukb cÖ‡UvK‡ji Lmov
cÖYqb Ges gš¿Yvj‡q †cÖiণ| GwµwW‡Ukb gvb`Ûmg~n wba©vi‡ণi Rb¨ D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q|
†`‡ki wewfbœ ‡Rjv nvmcvZv‡j bvix evÜe nvmcvZvj Kg©m~িচ ev¯Íevqb| BDwb‡m‡di Avw_©K I KvwiMix mnvqZvq
ivOvgvwU, ev›`ievb, UvOvBj Ges †bÎ‡Kvbvq Kg©m~wP Pjgvb i‡q‡Q|
মুM`v †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj Ges cvebv, bv‡Uvi, PuvcvBbeveMÄ, †bÎ‡Kvbv †Rjv nvmcvZv‡j wPwKrmK, bvm© I
Ab¨vb¨ †mev cÖ`vbKvix‡`i bvixi cÖwZ mwnsmZv Ges wkï-gvZ… ¯^v¯’¨ wel‡q cÖwk Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
15wU wkï weKvk †K›`ª - Gi gva¨‡g cÖvq 45,000 wkï‡K AwURg Ges Ab¨vb¨ wbD‡iv‡W‡fjc‡g›Uvj wWRAW©v‡ii
wPwKrmv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
wm‡jU I PÆMÖvg wefv‡Mi 15wU †Rjv nvmcvZv‡j 24/7 mgwš^Z Riæix cÖm~wZ ‡mev cÖ`v‡bi j‡ ¨ d¨vwmwjwU G‡mm‡g›U
cwiPvjbv| 06wU nvmcvZv‡j 24/7 mgwš^Z Riæix cÖm~wZ ‡mev cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ mKj Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q;
‡Rjv nvmcvZv‡j †cv÷ g‡U©g I †gwW‡KvwjM¨vj Kvh©µg Dbœq‡bi Rb¨ cwiKíbv MÖnY Ges wPwKrmK‡`i cÖwk Y cÖ`vb
Kiv n‡q‡Q;
†Rjv I Z`yaŸ© ch©v‡qi nvmcvZvjmg~‡ni †mevi gvb e„w×i Rb¨ 5S-CQI- TQM c×wZ cÖPjb| 2017-18 A_©eQ‡i
†gvU eªvþYevwoqv †Rjv nvmcvZv‡j cÖ‡qvRbxq cÖwk Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
93wU miKvwi nvmcvZv‡ji eøvW e¨vs‡Ki cÖ‡qvRbxq eøvW e¨vsK, wiG‡R›U, wd«Rmn Ab¨vb¨ DcKiYvw` mieivn Kiv
n‡q‡Q;
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†gwW‡Kj K‡jR nvmcvZv‡ji wk vbwem wPwKrmK‡`i i‡³i wK¬wbK¨vj e¨envi m¤ú‡K© cÖwk Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
18wU nvmcvZv‡j †gwW‡Kj eR©¨ e¨e¯’vcbv wbwðZ Kivi Rb¨ Avw_©K eivÏ cÖ`vb Ges †emiKvwi ms¯’vi gva¨‡g e‡R©¨i
Acmvi‡Yi e¨e¯’v Kiv n‡q‡Q;
16wU nvmcvZv‡j Av`k© eR©¨ e¨e¯’vcbv Pvjy Kivi j‡ ¨ cÖwk Y m¤úbœ n‡q‡Q;
4wU †Rjv nvmcvZv‡j Asset Management System md Iq¨vi cøvUdg© Pvjyi gva¨‡g m¤ú` e¨e¯’vcbv AvaywbKx
Kiv n‡q‡Q;
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৪.১.৫ জাতীয় ি সবা (এনএনএস)
২০১৭-১৮ অথ বছেরর স ািদত উে খেযা কাযাবিল :
 অিতির সিচব (জ/িব) এর ন ে আইইিস টকিনক াল কিম জনসেচতনতা ি র লে জনগেণর অংশ হেণর মা েম া ,
জনসং া ও ি খােত আচরণগত পিরবতন (িবিসিস) কায ম পিরচালনা করেছ। এ লে
টিলিভশনসহ অ া গণমা েম
চােরর িনিম িজও-এনিজও াইেভট অগানাইেজশন ক ক ণীত িভ ট, িভ ল, িজংেগল, ামে ট, পা ার, িলফেলট,
ফাি ং- ি কার ণগতমান যাচাই-বাছাই
ায়ন অ েমাদন ও ছাড়প দােনর কায ম অ াহত রেখেছ। এই কিম মােস
কমপে ৪/৫ সভায় িমিলত হেয় ৩০০ রও অিধক আইইিস টকিনক াল উপকরণ অ েমাদন কেরেছ।
 ি িবষয়ক মৗিলক িশ ণ, আইওয়াইিসএফ, াম ও িসমাম (IYCF, SAM, CMAM) ও অ া অ ি র উপের
৩৮,৫৪১জন (ডা ার, নাস, মাঠকম ) ক িশ ণ দান করা হেয়েছ।
 িশ েদর ি সবার জ মাট ৪২৪ জলা সদর হাসপাতাল এবং উপেজলা া কমে ে আইএমিসআই ও ি কণার াপন করা
হেয়েছ।
 মারা ক অ িশ েদর িচিকৎসার জ ২০২ জলা সদর হাসপাতাল এবং উপেজলা া কমে ে
াম (Severe Acute
Malnutrition) কণার াপন করা হেয়েছ।
 খাে র মান িনণেয়র জ জাতীয় খা িনরাপ া গেবষণাগার তরী করা হেয়েছ।
 হাসপাতাল, া কমে সহ কিমউিন ি িনেক ০-৫ বছর বয়সী িশ েদর ওজন পিরবী ণ ও কাউে িলং এর জ
াথ মিনটিরং
এ
ােমাশন (িজএমিপ) কাড সরবরাহ করা হেয়েছ।
 ৫৯২ উপেজলা সদর হাসপাতাল ও উপেজলা া কমে ে ‘িশ বা ব হাসপাতাল’ কায ম চা করা হেয়েছ।
 ি িবষয়ক সেচতনতা ি র লে দেশর সকল সদর হাসপাতাল এবং উপেজলা া কমে ে িবলেবাড াপন করা হেয়েছ।
 মিহলােদর র
তা িতেরােধর লে ৪৮ কা আয়রন ফেলট াবেলট িবতরণ করা হেয়েছ।
 সারােদেশ World Breast feeding Week পালন করা হেয়েছ;
 জন া
ি িত ান নবজাতেকর কম জ ওজেন-এর উপর পিরচািলত জরীপ ফলাফল কাশ কেরেছ।
 জন া
ি িত ান-এ িডিজটাল আকাইভ িত া করা হেয়েছ;
 িত বছর ২ বার (৪-৬ মাস অ র) িভটািমন এ ক াে ইন + উ যাপন করা হেয়েছ;
 এ বছর ২৩-২৯ শ এি ল জাতীয় ি স াহ পালন করা হেয়েছ;
চলমান কে র তািলকা :
 আইওয়াইিসএফ (মা
ও পািরবািরক ষম খাবার খাওয়ােনা)
 মা ি র উ য়ন
 িকেশার িকেশারী ি উ য়ন
 অ ি র ঘাটিত স রণ
 মারা ক তী অ ি েত আ া িশ েদর িচিকৎসা ব া
 বয় েদর জ ি েসবা
 েযাগকালীন সমেয় ি েসবা
 িশ েদর ওজন ও উ তা পিরবী ণ
 ২৪ থেক ৫৯মাস বয়সী িশ েদর মােঝ িমনাশক বিড় িবতরণ
 ওজনািধক / ুলতা িনয় ণ/ িতেরাধ
 ি মান উ য়েন সামািজক আচরণ পিরবতন যাগােযাগ (এসিবিসিস)
 িনরাপদ খা কায ম/কম িচ
 ি েত ওয়াস/পয়: ব াপনা
 খা স করণ
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জলবা পিরবতেন ি েসবা
বাংলােদশ জাতীয় ি পিরষদ শি শালীকরণ
ব খাত সম য় সাধন (অ া ম ণালয়, িবভাগ ও অিধদ র)
ি েসবার জ মানব স দ উ য়ন
জন া
ি িত ানেক শি শালীকরণ
ি স িকত িবিভ আইন ও িবিধ পিরবী ণ
ি িবষয়ক য পািত, ঔষধপ ও মালামাল য় ও সংর ণ ব াপনা
ি স িকত কায েমর পিরবী ণ জিরপ, গেবষণা ও ায়ন
ি ত
ব াপনা প িত
িশ কারখানা, গম এলাকা এবং শহেরর বি এলাকায় ি সবা কায ম শি শালীকরণ
আইএমিসআই ি কণার শি শালীকরণ

৪.১.৬ কিমউিনেকবল িডিজেজজ কে াল (িসিডিস)
ােলিরয়া
2007 mvj nB‡Z 2017 mvj ch©šÍ g¨v‡jwiqvi wPÎ :
‡gvU ‡ivMxi
mvj
wc.Gd
msL¨v

wc.wf

wgkÖ

g„Zz¨

2011

51,775

49,086

2,579

110

36

2012

29,518

27,651

1,699

168

11

2013

26,891

25,815

983

93

15

2014

57,480

41,261

3,348

12,871

45

2015

39,719

26,525

4,011

9,183

9

2016

27,737

17,318

3,306

7,113

17

2017

29,247

23,328

4,444

1,475

13
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evsjv‡`‡k d¨vjwm‡civg g¨v‡jwiqvi msL¨v fvB‡f· g¨v‡jwiqvi Zzjbvq †ewk, hv h_vµ‡g 84.8% I 15.2% (2017 mv‡ji
wi‡cvU© Abymv‡i)|

 dvB‡jwiqvwmm wbg©~j, K…wg wbqš¿Y Kvh©µg I z‡` Wv³vi Kg©m~wP
 dvB‡jwiqv Aay¨wlZ 19 †Rjvq dvB‡jwiqvq AvµvšÍ †ivMx‡`i Rb¨ giwewWwU g¨v‡bR‡g›U mvwf©m Pvjy i‡q‡Q|
 dvB‡jwiqv Aay¨wlZ 19 †Rjvq MYJla †meb Kvh©µg mgvwß ciewZ© mvif¨vB‡jÝ Pj‡Q| 8wU †Rjvq TAS – 3
(transmission Assessment Survey) Kvh©µg m¤úbœ n‡q‡Q|
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mviv †`‡ki cÖv_wgK Ges gva¨wgK ch©v‡qi we`¨vjqmg~‡n 2 evi z‡` Wv³vi KZ…©K we`¨vj‡qi QvÎ-QvÎx‡`i ¯^v¯’¨ cix v
Kvh©µg m¤úbœ n‡q‡Q|
mviv †`‡k A‡±vei Ges GwcÖল ivD‡Û cÖvq 4 †KvwU ¯‹zjMvgx wkï‡`i (5-16 eQi) 2 evi K…wgbvkK ewo †meb Kiv‡bv
n‡q‡Q|

 KvjvR¡i wbg©~j Kg©m~wP :
KvjvR¡i wbg©~j Kg©m~wPi AMÖMwZ :

Dc‡Rjv ch©v‡q K¨v‡¤cB‡bi gva¨‡g KvjvR¡i †ivMx wPwýZ Kiv; ‡gvU 13wU Dc‡Rjvq 50wU K¨v¤ú K‡i bZzb
Kg‡cø· Ges †Rjv I wefvMxq ch©v‡q nvmcvZv‡j KvjvR¡i †ivMxi wPwKrmv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q ;

100wU KvjvR¡i Dc`ªyZ GjvKvi Wv³vi I bvm©‡`i 3 w`be¨vcx KvjvR¡i e¨e¯’vcbvi Dci 13wU e¨v‡P (c&ªwZ e¨v‡P
15 Rb Wv³vi I 15 Rb bvm©) †gvU 390 Rb‡K cÖwk Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q ;

14wU †Rjv I wefvMxq ch©v‡q ¯^v¯’¨ cwi`k©K, mnKvwi ¯^v¯’¨ cwi`k©K I wmGBPwmwc‡`i KvjvR¡i †iv‡Mi
e¨e¯’vcbv wel‡q cÖwk Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q (cÖwZe¨v‡P ‡gvU 35 Rb) ;

Dc‡Rjv ch©v‡qi HI, AHI and team Leader †K Indoor Residual Spraying (IRS) wel‡q Gi
Dci cÖwk Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;

Dc‡Rjv ch©v‡q (‡gvU 25 wU Dc‡Rjv) evox evox cwi`k©‡bi gva¨‡g Indoor Residual Spraying (IRS)
Kiv nq;

Dc‡Rjv ch©v‡q Ges †Rjv I wefvMxq ch©v‡q nvmcvZv‡j Kg©iZ Wv³vi, bvm©, MT lab, Statistician and
Statistical Assistant I Web based Surveillance System(dhis-2) wel‡q cÖwk Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;

RbM‡Yi g‡a¨ KvjvR¡i †iv‡Mi Dci m‡PZbZv m„wói Rb¨ leaflet, poster and sticker weZiY Kiv
n‡q‡Q;
 RjvZ¼ wbg~©j Kg©m~wP









webv g~‡j¨ 1,80,000 fvqvj Inj: ARV mieivn ও 2,65,275 Rb‡K cÖvYxi Kvg‡oi wPwKrmv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
3402 জন wPwKrmK, bvm© I mswkøó f¨vKwmb msMÖvnK‡K cÖvYxi Kvg‡oi wPwKrmv wel‡q cÖwk Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
1500 জন wPwKrmK, bvm© I mswkøó f¨vKwmb msMÖvnK‡K cÖwk Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
Rbm‡PZbZv e„w×র লে 16573 Rb cÖwZwbwamn Ab¨vb¨‡`i gv‡S Rbm‡PZbZvg~jK Kvh©µg cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q;
12wU পূ্ণ †Rjv, ২ wmwU K‡c©v‡ikন ও ২ উপেজলায় GgwWwf Kvh©µg cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q;
2,78,951wU KzKzi‡K RjvZ¼ cÖwZ‡ivax f¨vKwmb cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
wek¦ RjvZ¼ w`em 2017 D`&&hvcb Kiv n‡q‡Q;
RjvZ¼ wbqš¿Y †K›`ªmg~‡ni Kvh©µg cwiPvjbv I gwbUwis Pjgvb i‡q‡Q ;

 B›Uvib¨vkbvj †nj_ †i¸‡jkb (IHR), gvB‡MÖkb †nj_ GÛ BgviwRs wi-BgviwRs Kg©m~wP
 Training of Doctors on Prevention & Control of Emerging Diseases, IHR & IHR Related
Diseases:- cÖwZwU Dc‡Rjv n‡Z 01 Rb K‡i †gvU 450 - UH&FPO - ‡K cÖwk Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
 Orientation of newly recruited doctors on IHR, Prevention and control of Avian & Pandemic &
other IHR Related emerging diseases. cÖwZwU Dc‡Rjv n‡Z 01 Rb K‡i (we‡kl K‡i bZyb wb‡qvM cÖvß
†gwW‡Kj Awdmvi) 270 Rb‡K †Uªwbs cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
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Central Level training for SSNS, SACMOS, Pharmacists & MT (Lab) on International Health
Regulattion IHR & IHR Related Diseases:- cÖwZwU Dc‡Rjv n‡Z SSN 01 Rb SACMOS 01 Rb
Pharmacists 01 Rb MT (Lab) 01 Rb = †gvU 04 Rb K‡i 1070 Rb ‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;



Sensitization of RMOs, MODCs and Related person on Prevention & control of IHR Related
Diseses ; cÖwZwU Dc‡Rjv n‡Z 02 Rb K‡i (RMOs, MODCs & district Hospital RMOs, MODCs) 732
Rনেক cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
“Central Level Training for CHCPs & Health Assistants on IHR & IHR Related Diseases” cÖwZwU Dc‡Rjv n‡Z 02 Rb K‡i CHCPs & 02 Rb K‡i Health Assistants 748 Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv
n‡q‡Q;
Orientation Workshop for Deputed Medical Officers in Temporary Medical Centers for
Forcibly displaced Myanmer National`s in Cox`s Bazar & Bandarban- A‡±vei 2017 - Ryb 2018
ch©šÍ †gvU 09wU e¨v‡P 135 Rb wPwKrmK‡K †ivwn½v †gwW‡Kj wU‡g KvR Kivi Rb¨ Orientation cÖ`vb Kiv Kiv
n‡q‡Q;
IHR-2005 Implementation and Prevention & Control Of Emerging- Re-emerging Diseases.
DMCH Hospital, Dhaka - 80 Rb Wv³vi I we‡klÁ wPwKrm‡Ki cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
IHR-2005 Implementation and Prevention & Control Of Emerging – Re-emerging Diseases.’
SSMC & Mitford Hospital, Dhaka - 65 Rb Wv³vi I we‡klÁ wPwKrm‡Ki cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
wegvb e›`i I Avk‡KvYv A¯’vqx n¾¦ †gwW‡Kj K¨v‡¤ú wb‡qvMK…Z Kg©KZ©v Kg©Pvix‡`i IqvK©kc 03 (wZb) wU e¨v চ wewfbœ
K¨vUvMwii ‡gvU 90 Rb†K িশ ণ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
Entomological Surveillance and Mosquito Vector control Crush Programme By CDC DGHS
and HISA - 8 w`b e¨wc XvKv nhiZ kvnvRvjvj AvšÍ©RvwZK wegvb e›`‡i gkK wba‡b µvk †cÖvMÖvg Kiv n‡q‡Q;










 Gw›UgvB‡µvvweqvj †iwRm‡UÝ Kb‡UBb‡g›U, fvBivj †ncvUvBwUm I Wvqwiqv wbg~©j Kg©m~wP
 fvBivj †ncvUvBwU‡mi Dci Kg©kvjv Av‡qvRb Ges †`‡ki mKj †Rjv Dc‡Rjv ch©v‡q 700 Gi AwaK Wv³viMY‡K
cÖwk Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
 wek¦ Gw›Uev‡qvwUK mßvn 2017 m‡PZbZv I D hvcb Dcj‡ XvKv kn‡ii wewfbœ †gwW‡Kj K‡jR †_‡K Aa¨ , wefvMxq
cÖavb Ges ‡gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj †_‡K cwiPvjKe„›` I ¯^v¯’¨ Awa`ß‡ii cwiPvjK, Dc-cwiPvjK I Ab¨vb¨
Kg©KZ©v‡`i mম ‡q MZ 15 b‡f¤^i 2017 ZvwiL e½eÜz †kLgywRe †gwW‡Kj wek¦we`¨vj য় wek¦ Gw›Uev‡qvwUK m‡PZbZv
mßvn D hvcb I Av‡jvPbv mfv AbywôZ n‡q‡Q;
 evsjv‡`‡ki 54wU miKvির I †emiKvির †gwW‡Kj K‡j‡R wek¦ Gw›Uev‡qvwUK mßvn D hvc‡bi gva¨‡g wewfbœ Kg©m~wP
ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q;
 †ncvUvBwUm we f¨vKwmb I †ncvUvBwUm wm Gi Jla webvg~‡j¨ ¯^v¯’¨ †mev`vbKvix I ‡ivMx‡`i Jla mieivn Kiv Pjgvb
Av‡Q;
ভিব ৎ পিরক না :
 ২০২২ সােলর মে বাংলােদশেক জলাত
করা ;

ােলিরয়া বণ ১৩ জলার মে িভশন ২০২১ অ যায়ী ৮ জলা এবং ২০৩০ সােলর মে ৬৪
জলা ােলিরয়া
করা;
 ২০২২ সােলর মে হপাটাই স “িব” এর রাগীর সং া ২০১৪ সােলর লনায় ২৫ শতাংশ কিমেয় আনা;
 এি বােয়া ক বহােরর গাইডলাইন ণয়ন করা;
 ২০৩০ সােল িভতর দেশর িবিভ পাট অব এি স েহ আ জিতক া িবিধ (২০০৫) অ যায়ী স মতা অজন করা;
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৪.১.৭ bb KwgDwb‡Kej wWwRR K‡›Uªvj †cÖvMÖvg (GbwmwWwm)
2017-2018 A_© eQ‡i m¤úvw`Z D‡jøL‡hvM¨ Kvh©vewj :
(1) cÖwk Y Kvh©µg :
µwgK bs
Kvh©µg
1.

2.

cÖwk Y

†mwgbvi

2016-2017

2017-2018

wPwKrmK

-

8827 Rb

†mweKv

-

6590 Rb

c¨viv †gwW·

-

1340 Rb

wPwKrmK

1000 Rb

13780 Rb

†mweKv

1000 Rb

13780 Rb

c¨viv †gwW·

3000 Rb

41340 Rb

cÖwk Yv_©x

gšÍe¨

3.

mv‡f©

-

11 wU

10 wU

welq wfwËK

4.

wiPvm©

-

9 wU

10 wU

welq wfwËK

cÖwk Yv_©x

2016-2017

2017-2018

gšÍe¨

1 †KvwU UvKv

36.94 †KvwU
UvKv

BwWwmGjÕi
gva¨‡g

-

17.40 †KvwU
UvKv

wmGgGmwWÕi
gva¨‡g
weGgwUGdÕi
gva¨‡g
Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ I
c:c:
Kg©KZ©v‡`i
gva¨‡g

(2) cÖwKDi‡g›U :
µwgK bs

Kvh©µg

1.

‡gwWwmb µq

2.

GgGmAvi
(†gwW‡Kj
BKzBc‡g›U) µq

3.

AvBBwm mvgMÖx wcÖw›Us

-

-

11.60 †KvwU
UvKv

4.

cÖPvi I weÁvcb

-

-

6.90 †KvwU UvKv

fwel¨Z cwiKíbv :
 AmsµvgK †ivM wel‡q AviI Rbm‡PZbZv I wPwKrmK, bvm© Ges c¨viv‡gwW·mn mKj ¯^v¯’¨Kg©x‡`i ` Zv e„w×i j‡ ¨
cÖwk Y, AewnZKiY mfv, Kbdv‡iÝ, †mwgbvi Kvh©µg cwiPvjbv Kiv;
 cÖwZwU †Rjvaxb Dc‡Rjvq ¯’vwcZ GbwmwW KY©vi I mPj KwgDwbwU wK¬wb‡K BwmwR †gwkb, wewc †gwkb, †÷ª‡_v‡¯‹vc,
†gRvwis †Uc, Møy‡KvwgUvi I IRb gvcvi †gwkb mieivn K‡i ¯^qsm¤ú~Y© Kiv;
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cÖwk Y Kvh©µg I Rbm‡PZbZv e„w×i Rb¨ cÖwk Y gwWDj/MvBW jvBb/cÖwk Y mnvwqKv/AvBBwm mvgMÖx
Avc‡WU/cÖYqb/cÖKvk Kvh©µg †Rvi`vi Kiv;
evwo‡Z evwo‡Z AmsµvgK †ivMxi Z_¨ msMÖn/mv‡f© Kvh©µg cwiPvjbv Kiv;
evwo‡Z evwo‡Z Av‡m©wb‡Kvwmm †ivMxi Z_¨ msMÖn/mv‡f© Kvh©µg nvjbvMv` Kiv;
`y‡h©vMcye© cÖ¯‘wZ I `y‡h©vMKvjxb ¯^v¯’¨ SzuwK †gvKv‡ejvq Rbm‡PZbZv e„w×i wbwgË B‡jKUªwbK wgwWqvq cÖPv‡ii Rb¨ GKwU
WKz‡g›Uix cÖ¯‘Z Kiv n‡e;
DcKzjxq I M©g GjvKvq `y‡h©vMKvjxb ¯^v¯’¨ SzuwK †gvKv‡ejvq GKwU c~Y©v½ Makeshift Hospital ¯’vc‡bi D‡`¨vM I
cwiKíbv cÖYqb ev¯Íevqb Kiv;
knivÂ‡j f~wgK¤ú cieZ©x mgwš^Z ¯^v¯’¨‡mev Kg©cwiKíbv (Post Earthquake Comprehensive Health Care
Action plan for Urban Cities) nvmcvZv‡ji AeKvVv‡gvMZ wec`vcbœZv wbiƒcY mnvwqKv (Guideline for
Hospit:al Non Structural Vulnerability Assessment) MvBW jvBb cÖYqY I gy`ªY Kiv;
AmsµvgK ‡ivM (nvBcvi †Ubkb, Wvqv‡ewUm, K¨vÝvi, wmIwcW), BbRywi cÖwZ‡iva (Drowning, Snake or Animal
bite, Suicide), `y‡h©vM e¨e¯’vcbv wel‡q M‡elYv Kvh©µg cwiPvjbv Kiv;
ch©vß cwigv‡Y Jla, wPwKrmv DcKiY µq K‡i cÖwZwU wefvMxq GgGmwW, ‡Rjv wWAviGm, Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ Kg‡cø‡·
ch©v‡q evdvi ÷K ¯^qsm¤ú~Y© Kiv;
†`ke¨vcx WvUv‡e‡Ri gva¨‡g ‡ivMxi Z_¨ msMÖn Kivi Rb¨ mvf©vi ¯’vcb I Kvh©µg mPj Kiv;

 P¨v‡jÄmg~n :
 AeKvVv‡gv ewa©Z Ges ms¯‹vi Kiv;
 A_© eivÏ (ev‡RU) AcÖZzjZv;
 Rbej msKU Ges ` Rbe‡ji AcÖZzjZv;
 cÖwk Y cÖvß wPwKrm‡Ki Ab¨Î e`jx RwbZ KviY;
 m¤ú„³ gš¿Yvjq/`ßi/cwi`ßi/wefv‡Mi mwnZ mgš^‡qi NvUwZ;
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৪.১.৮ jvBd÷vBj Ges †nj_ GWy‡Kkb GÛ cÖ‡gvkb
2017-2018 A_© eQ‡i ev¯ÍevwqZ D‡jøL‡hvM¨/we‡kl Kvh©µgmg~n :
 ¯^v¯’¨ wk¶v Rbkw³ Dbœq‡b cÖwk¶Y :
RvZxq, wefvMxq I †Rjv ch©v‡q cÖvq 1225 Rb Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡K ¯^v¯’¨ wk¶v Ges cwi‡ek I †ckvMZ ¯^v¯’¨ welqK
cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| ¯^v¯’¨ wefv‡Mi Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i cvkvcvwk we`¨vjq ¯^v¯’¨ wk v †Rvi`vi Kivi j‡ ¨ 2,500 Rb
cÖv_wgK we`¨vj‡qi wk K, 2,000 gva¨wgK we`¨vj‡qi wk K‡K ¯^v¯’¨ m¤§Z Rxeb hvcb I ¯^v¯’¨ m¤úwK©Z Ab¨vb¨ wel‡q
cÖwk Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| GQvovI 2,000 Rb wK‡kvi-wK‡kvix‡K cÖRbb¯^v¯’¨ Ges ¯^v¯’¨m¤§Z Rxeb hvc‡bi Dci cÖwk Y
cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
 Rbm‡PZbZv e„w× welqK G¨W‡fv‡Kmx mfv/IqvK©kc :
wewfbœ †Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡q wb‡¤œv³ welqmg~‡ni Dci Rbm‡PZbZv e„w×i j‡ ¨ wewfbœ wefv‡Mi miKvwi Kg©KZ©v,
RbcÖwZwbwa, mvsevw`K, cÖv_wgK I gva¨wgK we`¨vj‡qi wk K I Mb¨gvb¨ e¨w³e‡M©i mgš^‡q A¨vW‡fv‡Kwm mfv AbywôZ n‡”Q :
 ¯^v¯’¨m¤§Z Rxeb hvcb I cwi‡ek - 241 wU
 Lvev‡i AwZwi³ jeY MÖn‡Yi Su~wK - 10 wU
 wbcvn fvBivm cÖwZ‡iv‡a KiYxq -159 wU
 ‡W½y I wPKyb¸wbqv cÖwZ‡iva - 20 wU
 ZvgvK I ZvgvKRvZ`ªe¨ †me‡b wZKi cÖfve -10 wU
 ¯^v¯’¨ wk¶v mvwf©m c¨v‡KR ev¯Íevqb :
RvZxq ch©v‡q Acv‡ikbvj cøvb Abymv‡i wb‡¤œv³ wk‡ivbv‡g 05wU mvwf©m c¨v‡KR ev¯Íevqb Kiv nq :
 Design, develop and telecast TV Spots and introduce TV scroll messages on health
behavior and health awareness issues;
 Branding local buses at National and district level on Healthy Lifestyle;
 Production and airing of TV Spots/Skits/Short Drama on different health promotion issues;
 Production and telecast of a Info-graphic TV Documentary on health behavior and health
awareness issues;
 Newspaper advertisement on different national dailies on different health promotion issues
with emphasis on Healthy Lifestyle;
‡Uwjwfkb/B‡jKUªwbK wgwWqvq ¯^v¯’¨ wk¶v cÖPvi :
 eZ©gvb miKv‡ii ¯^v¯’¨ †m±‡i AMÖMwZ Ges mvd‡j¨i Dci wUwf WKy‡g›Uvix cÖ¯‘Z Ges wewfbœ wUwf P¨v‡bj I wewfbœ
†Rjv Dc‡Rjvq cÖPvi Kiv n‡”Q;
 wek¦ ¯^v¯’¨ w`em 2018 D`&&hvc‡b evsjv‡`k †Uwjwfk‡b UK-‡kv Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q;
 ¯^v¯’¨m¤§Z Rxeb hvcb, msµvgK I AmsµvgK †ivM cÖwZ‡iva, cvwb‡Z †Wvev I cwi‡ek wech©q welqK wUwf ¯úU
cÖ¯‘Z I miKvwi/†emiKvwi †Uwjwfk‡b cÖPvi Kiv n‡q‡Q;
 wbD‡iv‡W‡fjc‡g›U wWRAW©vi welqK Bb‡dvMÖvwdK WKz‡g›Uvix miKvwi I †emiKvwi †Uwjwfk‡b cÖPvi Kiv n‡q‡Q;
 ¯^v¯’¨ m¤§Z Rxeb hvc‡b wkï‡`i AwZwi³ IRb e„w× I k^vmZ‡š¿i cÖ`vn RwbZ †iv‡Mi cÖwZKvi welqK kU© Wªvgv I
wUwf ¯úU 4wU †emiKvwi wUwf‡Z m¤úªPvi Kiv n‡q‡Q;
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¯^v¯’¨ wk v ey¨‡ivi I‡qe mvBUwU Avc‡WU Kiv n‡q‡Q| I‡qemvBUwUi wWwRUvj AvK©vB‡f 150wUiI †ekx ¯^v¯’¨ evZ©v
m¤^wjZ wcÖ›U I B‡j±ªwbK g¨v‡Uwiqvj i‡q‡Q;
‡mvm¨vj wgwWqvq GKwU †dBmeyK ‡cBR ˆZwi Ges †mLv‡b wewfbœ ai‡Yi ¯^v¯’¨ evZ©v Avc‡jvW Kiv n‡q‡Q;







‡W½y I wPKzb¸wbqv cÖwZ‡iva, wek¦ i³`vb w`em Dcj‡ wUwf ¯Œj cÖPvi Kiv n‡q‡Q;
eb¨vKvjxb ¯^v¯’¨ evZv© cÖPvi Kiv n‡q‡Q;
22 wU nvmcvZv‡j wWwRUvj mvBwbs ¯Œj ¯’vcb Kiv n‡q‡Q;
nR¡hvÎx‡`i KiYxq wel‡q wUwf weÁvcb cÖPvi Kiv n‡q‡Q;
wek¦ G‡¯Ígv Dcj‡ wUwf‡Z evZv© cÖPvi Kiv n‡q‡Q;



wcÖ›U wgwWqvq gva¨‡g ¯^v¯’¨ wk¶v cÖPvi :
 7 GwcÖj wek^ ¯^v¯’¨ w`em D`&&hvcb Dcj‡ÿ¨ m¤úvw`Z Kvh©vewj : mKj ai‡Yi AvBBwm DcKiY cÖ¯‘Z I weZiY
†hgb: †cv÷vi, wjd‡jU, w÷Kvi, †dvìvi, my¨‡fwbi, w_g ms, WKz‡g›Uvix, moKØxc mw¾ZKiY, e¨vbvi, †d÷zb,
cwÎKvq †µvocÎ cÖKvk, weÁvcb cÖPvi, †eZvi I †Uwjwfk‡b UK‡kv Av‡qvRb, gš¿Yvj‡q †cÖm weªwds BZ¨vw`
m¤úv`b Kiv n‡q‡Q;
 11 RyjvB wek^ RbmsL¨v w`em D`&&hvcb Dcj‡ÿ¨ cÎ cwÎKvq †µvocÎ weÁvcb cÖPvi I e¨vbvi, †d÷zb cÖ¯‘Z I
weZiY, †gjvq ÷j mw¾ZKiY m¤úv`b Kiv n‡q‡Q;
 28 †g wbivc` gvZ…Z¡w`em Dcj‡ÿ¨ cÎ cwÎKvq †µvocÎ cÖKvk I weÁvcb cÖPvi I e¨vbvi, †d÷zb cÖ¯‘Z I weZiY
m¤úv`b Kiv n‡q‡Q;
 31 †g ZvgvKgy³ w`em cvjb Dcj‡ÿ¨ cÎ cwÎKvq †µvocÎ cÖKvk I weÁvcb cÖPvi I e¨vbvi, †d÷zb cÖ¯‘Z I
weZiY, †gjvq ÷j mw¾ZKiY m¤úv`b Kiv n‡q‡Q;
 wek^ _¨vjv‡mwgqv w`em Dcj‡ÿ¨ cÎ cwÎKvq weÁvcb cÖPvi I e¨vbvi, †d÷zb cÖ¯‘Z I weZiY m¤úv`b Kiv n‡q‡Q;
 e¨vcK Rbm‡PZbZv m„wói j‡ ¨ wewfbœ RvZxq ˆ`wbK cwÎKvq 700wU mwPÎ weÁvcb cÖKvk Kiv n‡q‡Q;
 wek¦ AwURg w`em, Dcj‡ÿ¨ cÎ cwÎKvq weÁvcb cÖPvi I e¨vbvi, †d÷zb cÖ¯‘Z, ¯’vcb I weZiY m¤úv`b Kiv
n‡q‡Q;
¯^v¯’¨ wk¶v welqK gyw`ªZ DcKiY :
 wefvM I †Rjv ch©v‡qi †nj_ mycvifvBRix cvm©‡bj‡`i ¯^v¯’¨ wk¶v welqK cÖwk¶Y g¨vbyqvj cÖ¯‘Z I weZiY Kiv
n‡q‡Q;
 ‡Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡q ¯^v¯’¨ evZ©v m¤^wjZ 40 nvRvi †cv÷vi ˆZix I weZiY Kiv n‡q‡Q;
 †`‡ki mKj †Rjv I Dc‡Rjvq ¯^v¯’¨ evZ©v m¤^wjZ 05 jvL wjd‡jU ˆZix I weZiY Kiv n‡q‡Q;
wewea ¯^v¯’¨ wk¶v welqK Kvh©µg :
 wbcmg KZ©„K ‡njw` jvBd÷vBj welqK †eBR jvBb mv‡f© m¤úbœ Kiv n‡q‡Q;
 RvZxq wkï w`em I RvwZi RbK e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi Rb¥ evwl©Kx D`&&hvcb Kiv n‡q‡Q;
 gvV ch©v‡qi mycvifvBRi‡`i ¯^v¯’¨ wk v welqK cÖwk Y Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q;
 ev¯‘yPz¨Z †ivwn½v bvMwiK‡`i ¯^v¯’¨ m‡PZbZv e„w×i Rb¨ we‡kl Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q;
 weRq w`em 2017 D`hvcb Dcj‡ÿ¨ RvZxq c¨v‡iW MÖvD‡Û KzPKvIqvR Abyôv‡b Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ Kg‡cø· I
ev¯‘Pz¨Z †ivwn½v bvMwiK‡`i we‡kl ¯^v¯’¨ †mev cÖ`k©‡b UªvK mw¾ZKiY I wWm‡cø‡Z AskMÖnY Kiv n‡q‡Q;
 we`¨vj‡qi QvÎ-QvÎx‡`i gv‡S e¨w³MZ cwi¯‹vi cwi”QbœZv welqK m‡PZbZv e„w×g~jK Kvh©µg Kiv n‡q‡Q;
 ‡Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡q ¯^v¯’¨ welqK RvixMvb Av‡qvRb I åvg¨gvb Pjw”PÎ cÖ`k©bx Kiv n‡q‡Q;
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fwel¨Z cwiKíbv :
¯^v¯’¨ wk¶v Kvh©µg‡K AviI MwZkxj I kw³kvjx Kiv Ges GmwWwR AR©‡bi j‡ ¨ eZ©gvb miKv‡ii Pjgvb ¯^v¯’¨
†mev MÖn‡Y RbMY‡K DØy× Kiv;
RvZxq ch©vq †_‡K Dc‡Rjv ch©šÍ ¯^v¯’¨ wk¶v Kg©KZ©vi c` m„wó I c`vqb;




wewfbœ ch©v‡q mnvqK Kg©Pvix‡`i c` m„wó I c`vqb;
¯^v¯’¨ wk¶v †Rvi`v‡i mKj †Rjvi Rb¨ åvg¨gvb wm‡bgv f¨vb msMÖn I mieivn;
mKj wefvM I †Rjv ch©v‡q j¨vcUc I wWwRUvj K¨v‡giv mieivn Kivmn ¯^v¯’¨ wk¶v Kv‡R e¨eüZ AvaywbK miÄvg
mieivn Kiv;
KwgDwbwU wK¬wb‡K ¯^v¯’¨ wk¶v miÄvg mieivnmn ¯^v¯’¨ †mev MÖn‡Y RbMY‡K mwµq Ask MÖn‡Y DØy× Kiv;
wkï I gvZ…¯^v‡¯’¨i Dbœqb, msµvgK I AsmµvgK Ges bZzb Avwef©~Z I cyb:Avwef©~Z †ivM-e¨vwa cÖwZ‡iva I wbqš¿‡Y
Rbm‡PZbZvg~jK cÖPviYv AvaywbKvqb I kw³kvjx Kiv;
¯^v¯’¨ wk¶v †ckvq `¶ Rbej M‡o †Zvjvi Rb¨ Kg©iZ Kg©KZ©v‡`i †`‡k I we‡`‡k ¯^í I `xN© †gqv`x cÖwk¶‡Yi
e¨e¯’v Kiv;
wewfbœ ch©v‡q Kg©iZ (†UKwbK¨vj) Kg©Pvix‡`i cÖwk¶Y Gi e¨e¯’v Kiv;
jvBd÷vBj Ges †nj_ GWz‡Kkb I cÖ‡gvkb Acv‡ikbvj cøv‡bi AvIZvq ev¯ÍevwqZ Kvh©µgmg~‡ni gwbUwis I
mycviwfkb †Rvi`vi Kiv;










৪.১.৯ Aëvi‡bwUf †gwW‡Kj †Kqvi (GGgwm)
2017-18 A_© eQ‡ii D‡jøL‡hvM¨ Kvh©vewj :







gvbem¤ú` Dbœq‡bi j‡ ¨ †Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡q ¯^v¯’¨ Kg©KZ©v Ges Kg©Pvix‡`i BDbvbx, Avqy‡e©w`K I
†nvwgIc¨vw_K wPwKrmv wel‡q cÖwk Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
BDbvbx, Avqy‡e©w`K, ‡nvwgIc¨vw_K ‡gwW‡Kj Awdmvi‡`i Rb¨ wUªU‡g›U MvBWjvBb cÖÖ¯‘Z m¤úbœ n‡q‡Q;
BDbvbx/Avqy‡e©w`K/‡nvwgIc¨vw_K wPwKrmvi bv‡g AcwPwKrmv cÖwZ‡iv‡a Rbm‡PZbv e„w×i Rb¨ B‡jKUªwbK wgwWqvq
cÖPvi (wUwf ¯¿yj) Ges ‡Rjv I Dc‡Rjvq wej‡evW© ¯’vcb Kiv n‡q‡Q;
eZ©gv‡b †`‡k BDbvbx/Avqy‡e©w`K/‡nvwgIc¨vw_K wPwKrmv ev¯Íe AMÖMwZ hvPvB Kivi Rb¨ mv‡f©i KvR m¤cbœ Kiv
n‡q‡Q ;
†Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡q Kg©iZ BDbvbx, Avqy‡e©w`K I †nvwgIc¨vw_K †gwW‡Kj Awdmvi‡`i Rb¨ Jla µq I
mieivn Kiv n‡q‡Q;
cÖv_wgK ¯^v¯’¨ †mevq †flR Jl‡ai ¸iæZ¡ I e¨envi m¤úwK©Z eB cÖ¯‘Z KiY I weZiY Kiv n‡q‡Q;

fwel¨r cwiKíbv :



2030 mv‡ji g‡a¨ evsjv‡`‡ki mKj bvMwi‡Ki my¯^v¯’¨ I Kj¨vY wbwðZKiY:
RbM‡Yi †`vi‡Mvovi ¯^v¯’¨ †mev ‡cuŠ‡Q †`Iqvi j‡ ¨, mKj ¯Í‡i A¨v‡jvc¨vw_K wPwKrmv cvkvcvwk BDbvbx, Avqy‡e©w`K
I †nvwgIc¨vw_K wPwKrmv ‡mev cÖ`vb Ges BDbvbx, Avqy‡e©w`K I †nvwgIc¨vw_K wPwKrmv wk vi gv‡bvbœqb;



cÖwZwU miKvwi †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj Ges †Rbv‡ij nvmcvZvj/m`i nvmcvZv‡j †nvwgIc¨vw_K, Avqy‡e©w`K I
BDbvbx wefvM cÖwZwU †_‡K 01 Rb K‡i ‡gwW‡Kj Awdmvi wb‡qvM cÖ`vb Kiv n‡e| cÖwZwU Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ Kg‡cø‡· †h
†Kvb wefvM †_‡K 01 Rb K‡i †gwW‡Kj Awdmvi wb‡qvM cÖ`vb Kiv n‡e;



wb‡qvMcÖvß †gwW‡Kj Awdmvi Gi gva¨‡g ewnwe©fv‡M AvMZ †ivMx‡`i webvg~‡j¨ Jlamn wPwKrmv †mev cÖ`vb Kiv n‡e;
89






BDbvbx, Avqy‡e©w`K I †nvwgIc¨vw_K I wPwKrmv wk vi e¨e¯’v DbœZ Kivi Rb¨ dvg©v‡Kvwcqv Ges dg~©jvix cÖ¯‘ZKiY,
weBDGgGm/weGGgGm/weGBPGgGm Gi KvwiKzjvg gyj¨vqb I DbœqbKiY|
weBDGgGm/weGGgGm/weGBPGgGm ¯œvZK wWMÖxavix‡`i Rb¨ D”Pwk vi cÖeZ©b wk v e„wË, †d‡jvkxc, ‡cv÷ MÖ¨vRy‡qkb
†Kvm© GgwW, wcGBPwW|
e½eÜz †kL gywRe †gwW‡Kj BDwbfvwm©wUi AM©v‡bvMÖvgf~³ Aëvi‡bwUf †gwW‡Kj ‡Kqvi wefvMwU‡Z weBDGgGm/
weGGgGm/ weGBPGgGm ¯œvZK wWMÖxavix‡`i Rb¨ welq wfwËK ‡cv÷ MÖ¨vRy‡qkb †Kvm© PvjyKiY|
‡K›`ªxq ‡flR evMvb cÖ¯ÍyZKiY|

৪.১.১০ b¨vkbvj AvB †Kqvi
2017- 2018 A_© eQ‡ii m¤úvw`Z D‡jøL¨‡hvM¨ Kvh©vewj :
 cÖwk Y msµvšÍ :
 gvB‡µvmvR©vix cÖwkÿY Gi gva¨‡g miKvwi wewfbœ P z †mev †K›`ª †_‡K 11 Rb Wv³vi‡K nv‡Z-Kj‡g cÖwk Y †`Iqv
n‡q‡Q;
 P z Acv‡ikb w_‡qUvi I AvBIwU g¨v‡bR‡g‡›Ui Rb¨ 27 Rb bvm©‡K cÖwk ‡Yi gva¨‡g ` Zv e„w× Kiv n‡q‡Q;
 wkï Ad_¨vj‡gvjwR/ †iwUbv/ Møy‡Kvgv Dci 10 Rb Wv³vi‡K nv‡Z Kj‡g cÖwk Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
 cÖv_wgK P z cwiPh©v Dci 180 Rb miKvix gvV Kg©x‡`i cÖwk Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
 ‡ivMx evQvB Ges Qvwb Acv‡ikb K¨v¤ú :
mviv ‡`‡k ‡Rjv Ges Dc‡Rjvq 8wU AvB K¨v‡¤úi gva¨‡g 1810 Rb P z †ivMxi webvg~‡j¨ Qvwb Acv‡ikb m¤úbœ n‡q‡Q
Ges 28420 Rb P z †ivMxi webvg~‡j¨ wPwKrmv †mev cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
 ¯‹zj mvBU †Uw÷s :
XvKvi cvk¦©eZx GjvKvi 8wU cªv_wgK we`¨vj‡qi 731 Rb QvÎ-QvÎxi `„wó kw³ cix vi K‡i QvÎ-QvÎx‡K 158wU Pkgv
cÖ`vb K‡i Zv‡`i d‡jvAvc †`Iqv n‡q‡Q|
 w`be¨vcx wek¦`„wó w`em D`&&hvcb :
mviv †`ke¨vcx wek¦ `„wó w`em D`&&hvcb Kiv n‡q‡Q| G w`e‡m 1wU eY©vX¨ i¨vjx, Av‡jvPbv mfv Ges cÖ‡Z¨K †Rjvq
RbM‡Yi g‡a¨ m‡PZbZv e„w×i j‡ ¨ wmwfj mvR©b Awd‡m i¨vjx I wmwfj mvR©‡bi gva¨‡g †cv÷vi weZiY, mvBw›UwdK
†mwgbvi Av‡qvRb I Av‡jvPbv mfv, webvg~‡j¨ Qvwb †ivMx evQvB Ges Qvwb Acv‡ikb Kiv n‡q‡Q|
 P z †mevq wWgvÛ mvBW wdbvwÝs (fvDPvi ¯‹xg) :
wWGmGd Gi gva¨‡g nZ `wi`ª, myweav ewÂZ 1734 Rb †ivMx‡K webvg~‡j¨ Qvwb Acv‡ikbmn, nvmcvZv‡j Ae¯’vbKvjxb
mg‡q †ivMx‡`i _vKv I LvIqvi e¨e¯’v, †ivMx‡`i nvmcvZv‡j Avmv-hvIqvi Rb¨ LiP Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q|
 hš¿cvwZ †givgZ :
mviv †`‡k 34wU †Rjv m`i nvmcvZv‡ji P z wefv‡Mi hš¿cvwZ †givgZ Kiv n‡q‡Q|
 Gg.Gm.Avi mieivn :
mviv †`‡k 36wU †Rjvq webvg~‡j¨ P z wPwKrmv †mev (ewnwe©fvM I Acv‡ikb) cÖ`v‡bi Rb¨ †Rjv m`i nvmcvZvj I
†emiKvwi P z wPwKrmv †mev cÖwZôvb¸‡jv‡Z P z welqK Gg.Gm.Avi mvgMÖx mieivn Kiv n‡q‡Q|
 wfkb †m›Uv‡i Kg©iZ †mweKv‡`i Comprehensive Quality Eye Care cÖwk Y :
wfkb †m›Uv‡i AvMZ P z †ivMx‡`i DbœZ mgwš^Z P z wPwKrmv †mev cÖ`v‡bi ` Zv e„w×i Rb¨ 2wU e¨v‡P 40 Rb
†mweKv‡K GbAvBI †Z cÖwk Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 20 Rb cÖwkÿYv_©x‡K Aiwe›` AvB †Kqvi wm‡÷g, gv`yivB, fvi‡Z
n‡Z cÖwk Y ‡`Iqv n‡q‡Q|
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 gwbUwis I cwi`k©b :
12wU †Rjvq P z wPwKrmv †mev I Qvwb Acv‡ikb Kvh©µ‡gi gwbUwis I cwi`k©b Kiv n‡q‡Q|
 KwgDwbwU wfkb †m›Uvi :
†kL dwRjvZz‡bœQv gywRe P¶z nvmcvZvj I †Uªwbs Bbw÷wUDU, †MvcvjMÄ †eBR †m›Uvi K‡i 8 (AvU)wU †Rjvi Dc‡Rjv
¯^v¯’¨ Kg‡cø‡· cÖwZwôZ 20wU KwgDwbwU wfkb †m›Uv‡ii Kvh©µg ïiæ n‡q‡Q|
 Møy‡Kvgv †ivMx evQvB I webvg~‡j¨ wPwKrmv †mev cÖ`vb :
bvivqYMÄ †Rjvq 736 Rb Møy‡Kvgv †ivMx evQvB Ges webvg~‡j¨ Zv‡`i wPwKrmv †mev I JlacÎ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
 Wvqv‡ewUK †iwU‡bvc¨vw_ †ivMx evQvB I webvg~‡j¨ wPwKrmv †mev cÖ`vb :
†MvcvjMÄ †Rjvi †KvUvjxcvov Dc‡Rjvq 612Rb Wvqv‡ewUK †iwU‡bvc¨vw_ †ivMx evQvB Ges webvg~‡j¨ Zv‡`i wPwKrmv
†mev I JlacÎ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
 AvMvgx w`‡bi cwiKíbv :
`„wó mevi AwaKvi-2020 mv‡ji g‡a¨ mviv †`‡k cwinvi‡hvM¨ mKj AÜZ¡ `~i K‡i mevi `„wó wbwðZ Kivi Rb¨ MYcÖRvZš¿x
evsjv‡`k miKvi `„p cÖwZÁve×| eZ©gvb miKv†ii †`‡ke¨vcx cwinvi‡hvM¨ AÜZ¡ `~ixKi‡Yi cwiKíbv ev¯Íevq‡bi Rb¨
b¨vkbvj AvB †Kqvi Rvbyqvix 2017 n‡Z Ryb 2022 ch©šÍ wewfbœ Kg©cwiKíbv MÖnY K‡i‡Q| GB Kg©cwiKíbvq cÖavb j ¨
cÖZ¨šÍ AÂ‡ji nZ `wi`ª myweav ewÂZ P z †ivMx‡`i †`Ši‡Mvovq wPwKrmv ‡mev †cuŠQv‡bv|

4.1.11 cøvwbs, gwbUwis GÛ wimvP©
2017-2018 A_© eQ‡i m¤úvw`Z D‡jøL‡hvM¨ Kvh©vewj :
 200 Rb †nj_ g¨v‡bRvi‡K (jvBb WvB‡i±i, †WcywU WvB‡i±i, wmwfj mvR©b, Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ I cwievi cwiKíbv
Kg©KZ©v) SDG Universal Coverage welqK cÖwk¶Y †`qv n‡q‡Q|
 100 Rb †nj_ g¨v‡bRvi†K (†WcywU WvB‡i±i, wmwfj mvR©b, Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ I cwievi cwiKíbv) District Health
Planning welqK cÖwkÿY †`qv n‡q‡Q|
 10 wU †Rjv‡Z Support to Upzilla Health via District Manager welqK Kg©kvjv Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q|
 24 wU ADP Monitoring Meeting m¤cbœ n‡q‡Q|
 50 wU Monitoring Meeting m¤cbœ n‡q‡Q|
 25 wU M‡elYv Kvh©µ†gi R†b¨ Avw_©K Aby`vb †`qv n‡q‡Q|
mgvß cªKí :
1. b¨vkbvj Bbw÷wUDU Ae wbD‡ivmv‡qÝ,XvKv|
2. Kywg©‡Uvjv 500 kh¨v wewkó †Rbv‡ij nvmcvZvj,XvKv|
3. wLjMuvI 500 kh¨v wewkó †Rbv‡ij nvmcvZvj,XvKv|
4. b¨vkbvj Bbw÷wUDU Ae B.Gb.wU ‡ZRMuvI,XvKv|
5. 250 kh¨v wewkó wUwe nvmcvZvj,k¨vgjx,XvKv|
6. evsjv‡`k Bbw÷wUDU Ae UªwcK¨vj GÛ Bb‡dKkvm wWwR‡Rm,dwKinvU,PÆMªvg|
7. 150 kh¨v wewkó miKvix Kg©Pvix nvmcvZvj, dyjevwoqv,XvKv|
8. XvKv †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj AvaywbwKKiY I m¤úªmviY|
9. BGbwU †nW‡bK K¨vÝvi nvmcvZvj,XvKv|
10. 100 kh¨v wewkó ‡kL dwRjvZyb‡bQv gywRe P¶y nvmcvZvj I cªwk¶Y cªªwZôvb ¯’vcb †MvcvjMÄ|
11. XvKv wkï nvmcvZvj,XvKv|
12. wifvBUvjvB‡Rkb Ae KwgDwbwU †nj_ †Kqvi Bwbwk‡qwUf Bb evsjv‡`k|
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13. Avnmvwbqv K¨vÝvi wgkb nmwcUvj|
¯^v¯’¨ †mev wefv‡Mi ev¯Íevqbvaxb cªKímg~n :





















†kL nvwmbv RvZxq evY© I cøvw÷K mvR©vix Bbw÷wUDU, XvKv †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj,XvKv|
250 kh¨v wewkó RvZxq P¶z weÁvb Bbw÷wUDU I nvmcvZvj ¯’vcb cªKí, †k‡i evsjv bMi,XvKv|
50 kh¨v wewkó RvZxq K¨vÝvi Bbw÷wUDU I nvmcvZvj‡K 300 kh¨vq DbœxZKiY cªKí gnvLvjx,XvKv|
÷vewjk‡g›U Ae b¨vkbvj Bbw÷wUDU Ae j¨ve‡iUix †gwWwmb GÛ †idv‡ij †m›Uvi |
†kL mv‡qiv LvZyb †gwW‡Kj K‡jR Ges bvwms Bbw÷wUDU,‡MvcvjMÁ|
mvZ¶xiv †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj ¯’vcb cªKí,mvZ¶xiv|
dwi`cyi †gwW‡Kj K‡jR 500 kh¨v wewkó nvmcvZvj wbg©vY cªKí,dwi`cyi|
b¨vkbvj Bbw÷wUDU Ae WvB‡RmwUf wWwR‡Rm wimvP© GÛ nmwcUvj cªKí ¯’vcb, XvKv|
Kywóqv †gwW‡Kj K‡jR š’vcb cªKí,Kywóqv|
knx` ˆmq` bRiæj Bmjvg †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj ¯’vcb,wK‡kviMÁ|
G¨v·‡Ubkb Ae knx` †kL Avey bv‡mi ‡¯úwkqvjvBRW nmwcUvj,Lyjbv|
÷vewjk‡g›U Ae Uªgv †m›Uvi G¨vU †MvcjMÄ,‡MvcvjMÄ|
RvZxq A‡_©v‡cwWK nvmcvZvj I cybe©vmb cªwZôvb (wb‡Uvi) m¤úªmviY, ‡k‡i evsjv bMi,XvKv|
÷vewjk‡g›U Ae ‡kL jyrdi ingvb †W›Uvj K‡jR,‡MvcvjMÄ|
Rvgvjcyi †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj Ges Rvgvjcyi bvwm©s K‡jR ¯’vcb cªKí,Rvgvjcyi|
cUyqvLvjx †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj ¯’vcb cªKí,cUyqvLvjx|
Uªgv †m›Uvimn 250 kh¨v wewkó nvmcvZvj I †gwW‡Kj K‡jR, gvwbKMÄ ¯’vcb kxl©K cªKí, gvwbKMÄ|
knx` Gg. gbmyi Avjx †gwW‡Kj K‡jR I 500 kh¨vi †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj ¯’vcb, wmivRMÄ|
UvsMvB‡j GKwU †gwW‡Kj K‡jR ¯’vcb Ges 250 kh¨v wewkó †Rbv‡ij nvmcvZvj‡K 500 kh¨v wewkó nvmcvZv‡j
DbœxZKiY, UvsMvBj|
wkï I gvZ… ¯^v¯’¨ Ges ¯^v¯’¨ e¨e¯’vi Dbœqb K‡¤úv‡b›U 2 : †`‡ki 8 wU wefv‡M Aew¯’Z †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZv‡ji
WvqvMbw÷K B‡gwRs e¨e¯’vi AvaywbKxKiY kxl©K cªKí|

¯^v¯’¨ †mev wefv‡Mi cª¯ÍvweZ cªKímg~n :
1. AvB †n_j †cªv‡gvkb GÛ wcª‡fbkb Ae eøvBÛ‡bm Bb wm‡jK‡UW Gwiqvm Ae evsjv‡`k|
2. G·cvbkb Ae K¨vÝvi wUªU‡g›U d¨vwmwjwUR Bb evsjv‡`k|
3. cvebv,h‡kvi,‡bvqvLvjx I K·evRvi †gwW‡Kj K‡jR‡K 500 kh¨v wewkó c~Y©v½ †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZv‡j
iƒcvšÍi|
4. iv½vgvwU †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj ¯’vcb|
5. 5 wU wba©vwiZ †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj (wm‡jU, ewikvj, iscyi, ivRkvnx Ges dwi`cyi) evY© GÛ cøvw÷K mvR©vix
BDwbU ¯’vcb|
6. AvšÍR©vwZK gv‡bi GKwU 1000 kh¨v K¨vÝvi nvmcvZvj ¯’vcb|
7. cuvPwU cyivZb †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZv‡ji we`¨gvb AeKvVv‡gv Dbœqb I m¤úªmviY|
8. knx` ZvRDÏxb Avn‡g` †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj ¯’vcb MvRxcyi|
9. Dc‡Rjv I BDwbqb ch©v‡q Wv³vi I bvm©‡`i Rb¨ WiwgUwi ¯’vcb|
10. G·cvbkb Ae b¨vkbvj Bbw÷wUDU Ae wbD‡ivmv‡qÝ GÛ nvmcvZvj 2q ch©v‡q|
11. nweMÄ †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj ¯’vcb|
12. gyM`v †gwW‡Kj K‡jR ¯’vcb|
13. XvKv wkï nvmcvZvj m¤úªmviY cªKí-2|
14. b¨vkbvj Bbw÷wUDU Ae wdwRK¨vj GÛ winvwewj‡Ukb ‡gwWwmb nvmcvZvj|
15. Puv`cyi †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj ¯’vcb,Puv`cyi|
92

16. XvKv †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj Kg‡cø· Gi ms¯‹vi I m¤úªmvi‡bi j‡¶¨ gv÷vi cø¨vb, wW‡UBj wWRvBb cªYqb
Ges e¨q cªv°jb kxl©K cªKí|
17. b¨vkbvj Bbw÷wUDU I wjfvi wWwRR GÛ wimvP© nvmcvZvj|
18. RvZxq wkï nvmcvZvj I Bbw÷wUDU, evsjv‡`k|
B-dvBwjs ev¯Íevq‡bi nvi : gnvcwiPvjK g‡nv`‡qi Aby‡gv`b cÖvwß B-dvBwjs cÖwµqv Kiv n‡”Q| cøvwbs, gwbUwis GÛ wimvP©
kvLvi Af¨šÍixY Kvh©µ‡gi Rb¨ B-dvBwjs c×wZ mPj Kiv cÖwµqvaxb|

4.1.12 wPwKrmv wkÿv I ¯^v¯’¨ Rbkw³ Dbœqb
2017-2018 A_© eQ‡i m¤úvw`Z D‡jøL‡hvM¨ Kvh©vewj :
 cÖ¯ÍvweZ ¯^v¯’¨ wkÿv Awa`ßi Gi Rbej I mvsMVwbK KvVv‡gv Gi Lmov cÖ¯‘Zc~e©K gš¿Yvj‡q ‡cÖiY
 ‡gwW‡Kj †U&K‡bvjwR÷‡`i Rb¨ bZzb AvB‡bi Lmov ‰Zix Kiv n‡q‡Q|
 ¯’vbxq chv©‡q cÖwkÿY cwiPvjbvi Rb¨ 7wU KvwiKzjvg cÖYqb Kiv n‡q‡Q Ges ch©v‡jvPbvi wfwË‡Z ms‡hvRb, cwieZ©b,
cwigvR©b Kiv n‡q‡Q|
 ¯œvZ‡KvËi chv©‡q wewfbœ wPwKrmv cÖwZôvb mg~n Ges ¯œvZ‡KvËi ch©v‡q Aa¨qbiZ QvÎ-QvÎx‡`i 190wU M‡elYv Kvh©µg
cwiPvjbvi Rb¨ cÖ‡qvRbxq mnvqZv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
 ¯œvZ‡KvËi wPwKrmv wkÿvi gvb Dbœq‡bi j‡ÿ¨ 1g ch©v‡q cÖwZwôZ 08wU †gwW‡Kj K‡jR, wewmwcGm, weGmGgGgBD
Gi Pvwn`v I cÖ‡qvRb ‡gvZv‡eK mnvqZv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
 31wU miKvix †gwW‡Kj K‡jR, XvKv †W›Uvj K‡jR, 09 wU †gwW‡Kj G¨vwmm‡U›U †Uªwbs ¯‹zj, 09wU Bbw÷wUDU Ae †nj_
†UK‡bvjwR‡Z cÖ‡qvRbxq hš¿cvwZ, AvmevecÎ I Ab¨vb¨ miÄvgvw` mieivn Kiv n‡q‡Q|
 31wU †gwW‡Kj K‡jR, 1wU †W›Uvj K‡jR I 08wU †W›Uvj BDwbU G ¯^v¯’¨ wkÿv BDwbU I ‡gwW‡Kj w¯‹j †m›Uvi cÖwZôv
c~e©K kw³kvjx Kiv n‡q‡Q|
 c¨viv †gwW‡Kj Bbw÷wUDU mg~‡n Kg©iZ wkÿK‡`i `ÿZv e„w×i Rb¨ cÖwkÿY cÖ`v‡bi cÖ¯‘wZ m¤úbœ n‡q‡Q|
 Kg©ÿgZvi Dbœqb Z¡ivwš^Z Kivi Rb¨ 31wU †gwW‡Kj K‡jR, 01wU †W›Uvj K‡jR, 09 wU †gwW‡Kj G¨vwmm‡U›U †Uªwbs
¯‹zj, 11 wU Bbw÷wUDU Ae †nj_ †UK‡bvjwR‡Z gwbUwis mycviwfkb I g~j¨vqb Kvh©µg cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q|
 08wU miKvix †gwW‡Kj K‡j‡R wkÿK‡`i Rb¨ wmGgB AvDUwiP †m›Uvi Gi gva¨‡g Gg †gW †Kvm© I ¯^íKvjxb ‡Kvm©
PvjyKi‡Yi cÖ¯‘wZ m¤úbœ n‡q‡Q|
 miKvix †gwW‡Kj K‡j‡R AvDU‡mvwm©s Gi gva¨‡g †gvU 150Rb (WªvBfvi, wmwKDwiwU, wK¬bvi) wb‡qvM †`qv n‡q‡Q|
 180 Rb wPwKrmK Kg©KZ©v I 255Rb gvV chv©‡qi Kg©KZv©‡`i Kw¤úDUvi cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
 ‡K›`ªxqfv‡e ¯^v¯’¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvj‡qi 680 Rb wPwKrmK I Ab¨vb¨ Kg©KZv© Ges gvV chv©‡qi 31,880 Rb
Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
 ‡K›`ªxqfv‡e ¯^v¯’¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvj‡qi 109 Rb wPwKrmK I Ab¨vb¨ Kg©KZv© & Ges gvV ch©v‡qi 341 Rb Kg©KZ©v
I Kg©Pvix‡`i ˆe‡`wkK cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
B-dvBwjs ev¯Íevq‡bi nvi :
 2017-18 A_© eQ‡i B-dvBwjs ev¯Íevq‡bi Rb¨ cÖwkÿY Kvh©µg ïiæ n‡q‡Q|
 2018-19 A_© eQ‡i c~Yv©½ B-dvBwjs Kvh©µg ev¯Íevqb Kiv n‡e|
AvMvgx w`‡bi cwiKíbv :
 wewmwcGm, †gwW‡Kj wek¦we`¨vjq, †gwW‡Kj K‡jR I we‡klvwqZ Bbw÷wUDU n‡Z cÖ‡`q ¯œvZ‡KvËi wWwMÖmg~n GKB avivq
(streamlining) cÖeZ©b|
 ¯œvZK I ¯œvZ‡KvËi cÖwZôvbmg~‡ni M‡elYv Kvh©µ‡g chv©ß Avw_©K mnvqZv cÖ`vb|
 ‡emiKvwi wPwKrmv wkÿv cÖwZôvbmg~‡ni wkÿvi gvbmn Ab¨vb¨ AeKvVv‡gv Dbœqb|
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 miKvwi I †emiKvwi wPwKrmv wkÿv cÖwZôvbmg~‡ni cwiPvjbv I e¨e¯’vcbvq h_vh_ wbqg bxwZi Abymi‡Y AvBb,
wewagvjv, bxwZgvjv cÖYqb/nvjbvMv`Ki‡Y mnvqZv cÖ`vb|
 B-jvB‡eªix cÖwZôvi gva¨‡g wPwKrmv wkÿvi my‡hvM m¤úªmviY|
 mxwgZ m¤ú` I Rbej ¯^íZv `~i K‡i gvbm¤§Z wPwKrmv wkÿv ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ wPwKrmv wkÿv cÖwZôvbmg~‡ni mwVK
ZZ¡veavb I ¸bMZgvb eRvq ivLv|
 miKvwi I †emiKvwi wPwKrmv wkÿv cÖwZôvbmg~‡n cwiPvjbv I e¨e¯’vcbvq h_vh_ wbqg - bxwZi AbymiY msµvšÍ
Z`viwK Kvh©µg cwiPvjbv|
 ¯^v¯’¨ wkÿvi Dbœq‡b cÖ‡qvRbxq msL¨K Bbw÷wUDU Ad †nj_ †UK‡bvjwR cÖwZôv Kiv n‡e|
 gvbm¤§Z wPwKrmv wkÿv wbwðZKi‡Y ‡gwW‡Kj GwµwW‡Ukb †evW© MVb Kiv n‡e|
 c¨viv-†gwW‡Kj †evW©/ GjvBW †nj_ cÖ‡dkbvj †evW© ¯’vcb|
 †Uªwbs g¨v‡bR‡g›U Bbdi‡gkb wm‡÷g (TMIS) MV‡b gva¨‡g `ÿ Rbej ˆZwi Kiv, cÖwkÿY cwiKíbv cÖYqb, gwbUwis
I mycvwfkb Ges Z_¨ DcvË we‡kølY|
 ‡gwW‡Kj K‡jRmg~‡ni wkÿ‡`i `ÿZv e„w×i Rb¨ †`k I we‡`‡k cÖwkÿY Av‡qvRb |
 wewfbœ cÖwkÿY KvwiKzjvg ˆZwi Kiv|
 wK¬wbK¨vj I ¯^v¯’¨ e¨e¯’vcbvi Dci ˆe‡`wkK cÖwkÿY|
 RvZxq Ges wefvMxq chv©‡q weÁvb †gjvi Av‡qvRb |
 mvsMVwbK KvVv‡gv c~bwe©b¨v‡mi gva¨‡g ¯^v¯’¨ wkÿv Awa`ßi MVb K‡i wPwKrmv wkÿv e¨e¯’v‡K AviI kw³kvjx I
m¤úªmvwiZ Kivi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡e|
 e½eÜz †gwW‡Kj wek¦we`¨vjq‡K Ò‡m›Uvi Ae GK‡m‡jÝÓ-G iƒcvšÍ‡i mn‡hvMxZv Kiv| Ab¨vb¨ †gwW‡Kj
wek^we`¨vjqmg~n‡K wPwKrmv wkÿv Kvh©µ‡g mnvqZv cÖ`vb Kiv|
 AvšÍR©vwZK gvbm¤úbœ cvV¨µg ‰Zixmn GgweweGm fwZ© cixÿvi c×wZ DbœZKiY Kiv n‡e|
 ‡ewmK mve‡R±mn Ab¨vb¨ wel‡qi wkÿK msKU wbimb Kivi j‡ÿ¨ `ªæZ e¨e¯’v MÖnb Kiv n‡e|

4.1.13 wUwe-†j‡cÖvwm GÛ GBWm GmwUwW †cÖvMÖvg :
RvZxq h²v wbqš¿Y Kg©m~wP :
2017-2018 A_©eQ‡i RvZxq h²v wbqš¿Y Kg©m~wP I Kzô D‡”Q` Kg©m~wPi AR©b I 2018-19 mv‡ji Kg©cwiKíbv :
µwgK
Kvh©µg
bs
1.
h²v (meai‡bi ) †ivMx ‡bvwUwd‡Kkb
(TB All Case notification)
2.
Jla cÖwZ‡ivax h²v wPwKrmvi Rb¨
AšÍf©~w³ (MDR Cases enrolled
for treatment)
3.
Kvwk‡Z RxevYyh³
y dzmdz‡mi h²v
†ivMx wPwKrmv mvd‡j¨i nvi
(treatment success Smear
positive cases)
4.
Avi wU Avi Gj
Regional TB Reference
Laboratory (RTRL)
5.

GjBwW gvB‡µv‡¯‹vc

2,57,153

2018-19 Gi jÿ¨gvÎv
(AvMvgx w`‡bi cwiKíbv)
265000

1055

1400

95%

95%

(K) eÿe¨wa nvmcvZvj,
wm‡j‡U wiwRIb¨vj wUwe
†idv‡iÝ j¨ve‡iUix (weGmGj3 j¨ve) ¯’vcb
200 wU †gwkb mieivn

400 wU †gwkb mieivn

2017-18 mv‡ji AR©b

94

gšÍe¨

6.

wRb G·cvU© ‡gwkb

112wU ‡gwkb ¯’vcb

83 wU †gwkb ¯’vcb

(Gene X-pert Machine)

7.
8.

9.

10.

GjwcG †gwkb ¯’vcb
01 wU †gwkb ¯’vcb
‡Uªwbs ( wPwKrmK‡`i h²v g¨v‡bR‡g›U 1042 Rb
†Uªwbs, wPwKrmK‡`i Jla cÖwZ‡ivax
h²vi †cÖvMÖv‡gwUK g¨v‡bR‡g›U welqK
wkï h²v mbv³ I wPwKrmv welqK,
wcI, wUGjwmG I cwimsL¨vb
mnKvix‡`i Rb¨ WvUv g¨v‡bR‡g›U
cÖwkÿY, gvV Kg©x‡`i Rb¨ h²v I Kzô
welqK cÖwkÿY, j¨ve‡iUix Gj B wW
gvB‡µv‡¯‹vwc, KvjPvi I wWGmwU
welqK cÖwkÿY, KwgDwbwU
g¨v‡bR‡g›U MÖæ‡ci m`m¨‡`i h²v
welqK cÖwkÿY
MvBWjvBbm& I †Uªwbs gwWDjm&
1. h²v welqK RvZxq MvBW
1. h²v welqK RvZxq MvBW
(Guidelines & training modules)
jvBb 6ô ms¯‹iY
jvBb 6ô ms¯‹iY
2. Dc‡Rjv †_‡K wRb G·cvU©
mvBU, AviwUAviGj,
2. Jla cÖwZ‡ivax h²vi
GbwUAviGj G ¯úyUvg
†cÖvMÖv‡gwUK g¨v‡bR‡g›U
cwienb welqK Lmov
welqK RvZxq MvBW jvBb
GmIwc ‰Zix,
Ges Acv‡ikbvj g¨vbyqvj
3. GgGÛB cøvb 2016( 3q ms¯‹iY)
2020 cÖ¯‘ZKiY I gy`ªY
gvbe kw³
(Human Resource)

11.

j¨e‡iUix Kvh©µ‡gi ewnivMZ ¸bgvb
wbðqZv †K›`ª (External Quality

20017-2018 mvj ch©šÍ
†Møvevj dvÛ ev‡R‡U Rbej
wb‡qvM: b¨vkbvj †cÖvMÖvg †KvAwW©‡bUi- 01 Rb, dvBbvÝ
Awdmvi - 01 Rb, dvBbvÝ
G¨wmm‡U›U -01 Rb
wefvMx wUwe G·cvU© -03 Rb,
wcGmGg G¨wmm‡U›U-01 Rb,
wUwe GÛ †jcÖmx K‡›Uªvj
Gwmm‡U›U- 06 Rb, wmwKDwiwU
MvW©- 01 Rb

wUwe j¨ve GÛ AvBwm
G·cvU©- 01 Rb,
dvBbbwkqvj g¨v‡bR‡g›U
‡¯úkvwj÷- 01 Rb, dvBbvÝ
G¨wmm‡U›U -01 Rb,
GgGGmGm- 01, j¨ve
G‡Ub‡W›U- 01 Rb, WªvBfvi
- 05 Rb
wUGjGmwmG- 26 Rb
‡cÖvMÖvg AM©vbvBRvi- 02 Rb

40 †_‡K ïiæ K‡i †kl ch©šÍ

Assessment Center)

Jla cÖwZ‡ivax h²v mbv³Ki‡Yi wRb G·cvU© †gwk‡bi f~wgKv
(Performance of gene Xpert machines in detecting Drug Resistant-TB (DR- TB)

eQi

wRb G·cvU© †gwkb ¯’vc‡bi
Gi msL¨v ( ïiæ n‡Z †kl
ch©šÍ)

m‡›`nRbK wWAviwUwe
cixwÿZ

widvgwcwmb Jla cÖwZ‡ivax h²v
mbv³

(Presumptive DRTB

(RR TB Diagnosed)

95

RvZxq,
†Rjv,
Dc‡Rjv,
BDwbqb I
KwgDwbwU
wK¬wbK
ch©v‡q

Number of Gene X pert
installed(Cumulative)

2017-18

193

tested)

138489

1185

RvZxq Kzô Kg©m~wP :
2017-2018 A_©eQ‡i m¤úvw`Z D‡jøLh‡vM¨ Kvh©µg :





Kzô welqK cÖwkÿY cÖ`vb 101 Rb Wv³vi I 102 Rb (Kzô wbqš¿Y mnKvix, ¯^v¯’¨ cwi`k©b I Ab¨vb¨ mn‡hvMx ¯^v¯’¨
wefvMxq Kg©Pvix)
30wU w¯‹b K¨v‡¤úi Jla mieivn
2017 mv‡ji mbv³K…Z †ivMx 3,754 Rb
2017 mv‡j wPwKrmv cÖ`vbK…Z †ivMxi msL¨v Ggwe-1308 Rb Ges wcwe-2024 Rb

AvMvgx w`‡bi cwiKíbv (2018-2019 A_© ermi)








185 wU mwµq AbymÜv‡bi Awfhv‡bi gva¨‡g †ivMx mbv³KiY cwiKwíZ LiP -50 jÿ 11 nvRvi
35 wU Dc‡Rjvq †ivMxi e¨e¯’vcbv welqK cÖwkÿY cwiKwíZ LiP -14 jÿ 88 nvRvi
31 wU Dc‡Rjvq mvgvwRK Dbœqb I Rbm‡PZbZvg~jK Kvh©µg cwiKwíZ LiP 15 jÿ 57 nvRvi
1,233 wU mycviwfkb gwbUwis cwiKwíZ LiP -37 jÿ
AvšÍ †`kxq AskMÖnb g~jK Kvh©µg cwiKwíZ LiP -4 jÿ
8 wU BDGmwm Kzô‡ivMxi wPwKrmvi wbwg‡Ë nvmcvZvj †mev kw³kvjxKiY cwiKwíZ LiP - 20 jÿ
Rixc I M‡elYv- cwiKwíZ LiP 20 jÿ

GBPAvBwf/ GBWm Kvh©µg
2017-2018 A_© eQ‡i m¤úvw`Z D‡jøL‡hvM¨ Kvh©vewj :
cÖwZ‡ivag~jK †mevmgyn :
SuywKc~b© Rb‡Mvôx †hgb : bvix †hŠbKg©x, wkivq gv`K MÖnbKvix I cyiæl †hŠbKg©x (mgKvgx) †`i g‡a¨ GBPAvBwf cÖwZ‡iva Ges
GBPAvBwf AvµvšÍ e¨w³‡`i wPwKrmv †mev Kg©m~wP Pjgvb| cÖ`Ë †mevmgyn : GBPAvBwf/GBWm cÖwZ‡iv‡ai Rb¨ m‡PZbv Ges
KbWg weZib Kiv nq, STI (Sexually Transmitted Infection) wPwýZKiY Ges wPwKrmv cÖ`vb, mvaviY ¯^v¯’¨ e¨e¯’vcbv,
wkivq gv`K MÖnbKvix‡`i ¶wZ Kgv‡bvi Rb¨ m~uP-wmwiÄ wewbgq Kvh©µg cwiPvjbv, wWUw·wd‡Kkb Ges c~Y©evmb, KvDwÝwjs
mnvqZv, GBPAvBwf cixÿv, wkivq gv`K MÖnbKvix‡`i HIV/AIDS Gi SzwK Kgv‡bvi Rb¨ Oral Substitute therapy
(Methadone) cÖ`vb Kiv n‡”Q|
mvdj¨/ AR©bmgyn :
 cÖwZ‡ewk †`k¸‡jvi Zzjbvq evsjv‡`‡ki GBPAvBwfi Rb¨ SzwKc~Y© Rb‡Mvwô (bvix †hŠbKgx©, wkivq gv`KMÖnYKvwi,
mgKvwg/ wnRov) g‡a¨ GBPAvBwfÕi msµgY wbqwš¿Z hv 1% Gi g‡Zv|
 wkivq gv`K MÖnbKvix‡`i HIV/AIDS Gi SzwK Kgv‡bvi Rb¨ Oral Substitute therapy (Methadone) cÖ`vb Kiv
n‡”Q- GB cÖwµqvi gva¨‡g gv`K‡mwe‡`i ¯^vfvweK Rxe‡b wd‡i Avm‡Q
 wK‡kvi-wK‡kvix‡`i m‡PZb Kivi j‡ÿ gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv KvwiKzjv‡g GBPAvBwf welq m¤ú„³Kiv n‡q‡Q|
wkÿKMY QvÎ/ QvÎx‡`i m‡PZbZv e„w×‡Z K¬v‡k cov‡”Qb|
 ga¨cÖvP¨Mvgx m¤¢ve¨ cÖevwm‡`i g‡a¨ GBPAvBwf welqK m‡PZbZv e„w×‡Z cÖevwm Kj¨vY gš¿bvj‡qi AaxY wewfbœ Awa`ßi/
e¨y‡iv I GBWm/ GmwUwW †cÖvMÖvg GK‡hv‡M KvR Ki‡Q|
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wPwKrmv msµvšÍ †mevmgyn :
wPwKrmv †mev I GBPAvBwf mbv³KiY Kvh©µg 06 wU miKvix nvmcvZv‡ji gva¨‡g cwiPvwjZ n‡”Q, hvi g‡a¨ 06wU miKvix
nvmcvZvj n‡Z GBWm AvKªvšÍ †ivMx‡`i m¤ú~Y© webvg~‡j¨ Jla mieivn Kiv n‡”Q (wPwKrmv †mevmgyn : GBPAvBwf †Uw÷s Ges
KvDwÝwjs, Jla cÖ`vb Kiv I wewfbœ †mev cÖ`vb Kiv nq)| XvKvi gnvLvjx‡Z Aew¯’Z msµvgK e¨vwa nvmcvZvj-G 24 kh¨vwewkó
c„_K Iqv‡W©i gva¨‡g GBPAvBwf †ivMx‡`i DbœZ wPwKrmv †mev cÖ`vb Kiv n‡”Q Ges gv`K†mex‡`i‡K gv`Kgy³ Kivi j‡ÿ¨ XvKv
kn‡i `ywU †K›`ª miKvix A_©vq‡b cwiPvwjZ n‡”Q|
mvdj¨/ AR©bmgyn:
 GBPAvBwf‡Z AvµvšÍ 64% e¨vw³‡K wPwKrmv †mevi AvIZvq Avbv m¤¢e n‡q‡Q, cÖwZwU e¨vw³ webvg~‡j¨ GBPAvBwf I
mvaviY †iv‡Mi Jla miKvwi 6 wU nvmcvZvj †_‡K cv‡”Q
wcGgwUwmwU †mevmgyn :
†gvU 109 Rb GBWm AvµvšÍ Mf©eZx‡K wcGgwUwmwU †mev cÖ`vb Kiv n‡q‡Q; G‡`i g‡a¨ 91 Rb my¯’ wkï Rb¥ wb‡q‡Q| D³
wkï‡`i g‡a¨ 81 Rb‡K Exclusive Breast Feeding †`qv n‡q‡Q| gvÎ 1 wU wkï†K GBPAvBwf c‡RwUf cvIqv †M‡Q| GB
Kvh©µgwU 5 wU †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZv‡j ev¯Íevqb n‡”Q| GBPAvBwf I GBWm welqK Z_¨ DcvË wewfbœ cÖPvi gva¨‡g mvavib
Rb‡Mvôx‡K Rvwb‡q Zv‡`i‡K m‡PZb Kiv n‡”Q|
2009 mvj n‡Z A`¨ewa miKv‡ii D‡`¨v‡M SzuwKc~Y© I HIV †Z AvµvšÍ Rb‡Mvôxi g‡a¨ wbb¥wjwLZ msL¨K gvbyl‡K cÖwZ‡iva †mev
I wPwKrmv †mev cÖ`vb Kiv n‡q‡Q †mev MÖnxZvi msL¨v :
µwgK GBPAvBwf
2009
bs
†mevi aib
1
cÖwZ‡ivag~jK 42600
†mev
2
GBPAvBwf
326
AvµvšÍ‡`i
g‡a¨ Jla
MÖnxZvi msL¨v

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017-18

79243

96542

91390

91335

91610

94983

81496

74996**

464

634

830

988

1257

1521

1873

3140**

mvgwMÖK mvdj¨ :
 h_v mg‡q A_©vr 2015 mv‡ji cy‡e©B GgwWwRÕi GBPAvBwf mswkøó jÿgvÎv AwR©Z n‡q‡Q
 cÖ_g †Km mbv³ nIqvi ci A`¨ewa miKv‡ii †bIqv wewfbœ Kvh©µ‡gi Kvi‡Y evsjv‡`‡k msµg‡Yi nvi GL‡bv 0.01%
Gi wb‡P|
 miKvwi - †emiKvwi D‡`¨v‡M cÖvqB 150 wU GBPAvBwf †Uw÷s I KvD‡Ýwjs †m›Uv‡ii gva¨‡g mvaviY RbMb I SzwKc~Y©
Rb‡Mvôx‡K †mev †`qv n‡”Q|
 XvKvi gnvLvjx‡Z Aew¯’Z msµvgK e¨vwa nvmcvZvj-G 24 kh¨vwewkó c„_K Iqv‡W©i gva¨‡g GBPAvBwf †ivMx‡`i DbœZ
wPwKrmv †mev cÖ`vb Kiv n‡”Q Ges gv`K†mex‡`i‡K gv`Kgy³ Kivi j‡ÿ¨ XvKv kn‡i gv`K wbqš¿Y Awa`ß‡ii mv‡_
mgš^‡qi gva¨‡g `ywU †K›`ª miKvix A_©vq‡b Oral Substitute therapy Kg©mywP cwiPvwjZ n‡”Q|
P¨v‡jÄ :
 miKvi RvZxms‡Ni wbKU Aw½Kvi cÖKvk K‡i‡Q - AvMvgx 2020 mv‡ji g‡a¨ 90-90-90 AR©b Ki‡e, A_©vr 90% m¤¢ve¨
GBPAvBwf †Km mbv³ Kiv, 90% mbv³K…Z e¨vw³‡K wPwKrmv‡mevi AvIZvq Avbv Ges 90% GAviwf MÖnxZvi fvBivj
†jvW wbqwš¿Z ivLv- ev¯ÍweK c‡ÿ AvMvgx 2020 mv‡ji g‡a¨ GB AR©b KwVb
 Dbœqb mn‡hvwMiv BwZc~‡e© GB Kg©mywP‡Z h‡_ó Ae`vb †i‡L‡Q- m¤úªwZ nVvr K‡i Zv‡`i GB Kg©mywP n‡Z Aby`vb n«vm
wKQz mg‡qi Rb¨ †bwZevPK cÖfve †dj‡Z cv‡i
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m¤úªwZ 2015-2016 mv‡j XvKv kn‡i wkivq gv`K‡mwe‡`i g‡a¨ GBPAvBwf msµgb AcÖZ¨vwkZ fv‡e e„w× †c‡q‡Q- GwU
wbqš¿‡b miKvi- †emiKvwi cÖwZôvb, Ab¨vb¨ gš¿bvj‡q mswkøóZv cÖ‡qvRb

fwel¨r cwiKíbv :
†UKmB Dbœqb j¶¨gvÎv Abymv‡i 2030 mvj bvMv` ‡`k‡K GBPAvBwf/GBWm gy³ Ki‡Z miKvi A½xKvie×, eZ©gv‡b
GBWm/GmwUwW K‡›Uªvj ‡cÖvMÖvg (GbGGmwc), ¯^v¯’¨ Awa`ß‡ii gva¨‡g GmwWwR I dv÷© UªvK ÷ªv‡UwR AR©‡b wewfbœ Kvh©µg Mªnb
Ki‡Q|
 bZzb fv‡e msµwgZ GBPAvBwf †Km msL¨vi we‡ePbvq 23 wU †Rjv †K AMÖvaxKvi w`‡q cÖwZ‡iva I wPwKrmv‡mev Kvh©µg
nv‡Z wb‡Z hv‡”Q
 cÖwZwU †Rjvq m`i/ 250 kh¨v nvmcvZv‡j AšÍZ GKwU GBPAvBwf †Uw÷s I KvD‡Ýwjs †m›Uvi cÖwZôvi D‡`¨vM wb‡Z
hv‡”Q
 wefvM/ †Rjvq GBPAvBwf Avµv‡šÍi msL¨v we‡ePbv K‡i Av‡iv 3 wU GAviwU †m›Uvi (Kzwgjøv, e¸ov I †gŠjwfevRvi)
ïiæ Ki‡Z hv‡”Q
 Awfevwm GBPAvBwf AvµvšÍ‡`i mbv³ K‡i h_vh_ wPwKrmv ‡mevi AvIZvq Avbv
 ‡`‡k GKwU †idv‡ij j¨ve‡iUix cÖwZôv Kiv
‡ivwn½v Rb‡Mvwôi GBPAvBwf †mev :
weMZ 25 AvM÷, 2017 Zvwi‡Li ci ciB GGmwc †UKbvd, DwLqv Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ Kg‡cøK&ª GBPAvBwf mbv³ Kib Kvh©µg ïiæ
K‡i| c~e© †_‡KB KK&ªevRvi 250 kh¨v nvmcvZv‡j AvµvšÍ Rb‡Mvwôi Rb¨ wPwKrmv Ae¨vnZ wQj| eZ©gv‡b m`i nvmcvZvj †_‡K
AvµvšÍ 226 Rb †ivwn½v (AvM÷-18) GAviwf †mev MÖnY Ki‡Q| G Kvh©µ‡g wek¦ ¯^v¯’¨ ms¯’v mnvqZv Ki‡Q|

98

৪.২ ঔষধ শাসন অিধদ র
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িমকা :
াধীনতার েব ঔষধ শাসন িছল পািক ান ক ীয় সরকার পিরচািলত এক দ র। ১৯৭১ সােলর পর এ া ও জনসং া িনয় ণ
ম ণালেয়র সং িবভাগ িহেসেব পিরচািলত হি ল। স
াধীনতা া বাংলােদেশ চািহদার শতকরা ৮০ ভােগরও বিশ ঔষধ আমদািন
করেত হত।
বান বেদিশক ার অপচয়েরােধ াধীনতার পর জািতর জনক ব ব শখ িজ র রহমান ১৯৭৩ সােল িডং
কেপােরশন অব বাংলােদেশর অধীেন েয়াজনীয় ঔষধ আমদািনর লে এক সল গঠন কেরন। ব ব দেশ মানস ত ও েধর উৎপাদন
বাড়ােনা এবং এ িশ েক সহেযািগতা ও িনয় েণর লে ১৯৭৪ সােল ‘ঔষধ শাসন পিরদ র’ গঠন কেরন। দেশ মান-স
ঔষধ িনি ত
কে , ঔষধ উৎপাদন, িবপণন, আমদািন-র ািন অিধকতর কাযকরভােব িনয় েণর লে মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা ২০১০ সােল ঔষধ
শাসন পিরদ রেক অিধদ ের উ ীত কেরন। ঔষধ শাসন অিধদ র গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর া ও পিরবার ক াণ
ম ণালেয়র অধীন দেশর ঔষেধর িনয় ণকারী ক প । ঔষধ শাসন অিধদ র িব মান ঔষধ আইন, ঔষধনীিত এবং ম ণালেয়র িদক
িনেদশনা অ সরণ বক ঔষধ িনয় ণ সং া যাবতীয় কমকা পিরচালনা কের থােক। মান-স
ঔষধ িনি ত করাই ঔষধ শাসেনর
।
লল
পক (Vision) :
সকেলর জ মানস
ও িনরাপদ ঔষধ িনি ত করেত আমরা সেচ ।
অিভল (Mission): িনরাপদ, কাযকর ও মান-স
ঔষধ িনি ত করার মা েম মানব ও প

া

র া করা।

ঔষধ শাসন অিধদ েরর সাংগঠিনক কাঠােমা :
ঔষধ শাসন অিধদ েরর অগােনা ােম মাট ৪৩০ পদ রেয়েছ. স েলার মে ১২৭
থম ণীর পদ, ২৯ ি তীয় ণীর পদ, ১৪৪
তীয় ণীর পদ এবং ১৩০ চ থ ণীর পদ রেয়েছ। মহাপিরচালক ঔষধ শাসন অিধদ েরর ধান এবং লাইেসি ং ক প ( াগ )
িহেসেব মতা া । ঔষধ শাসন অিধদ েরর ধান কাযালয় মহাখালী, ঢাকায় অবি ত ও জলা পযােয় এর অধীন ৫৫ কাযালয়
রেয়েছ। ঔষধ শাসন অিধদ েরর আওতা
াশনাল াগ কে াল াবেরটরী, মহাখালী, ঢাকা এবং স াল াগ টি ং াবেরটরী,
।
চ ােম
টি ং াবেরটরী রেয়েছ
বতমােন কমরত কমকতা, কমচারী ও
ণী

অ েমািদত পদ

১ম

১২৭

২য়
৩য়
৪থ

২৯
১৪৪
১৩০
(৫৭+আউট সািসং ৫৫)
৪৩০

মাট

ঔষধ শাসন অিধদ েরর

পেদর ত ািদ িন প :
কমরত
৯৬

পদ
৩১

১৬
১১৫
১১৩

১৩
২৯
১৭

৩৪০

৯০

ণ কাযাবিল :
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িব া সং ার িদকিনেদশনা অ যায়ী এক কাযকর ঔষধ িনয় ণকারী ক পে র ৯ ফাংশন থাকেত হেব। স অ যায়ী ঔষধ শাসন
অিধদ র িনে া নয় ফাংশন অ যায়ী কাজ কের থােক :
 National Regulatory System (RS)
 Registration and Marketing Authorization (MA)
 Pharmacovigilance (PV)
 Market Surveillance and Control (MC)
 Licensing for Establishments (LI)
 Regulatory Inspection (RI)
 Laboratory Access and Testing (LA)
 Clinical Trial’s Oversight (CTO)
 NRA Lot Release (LR)
ঔষধ শাসেনর অ তম কায ম :
ঔষধ উৎপাদন কারখানার ন ন ক
ায়ন ও অ েমাদন, ঔষধ ¯ েতর জ লাইেস দান ও নবায়ন, চরা ও পাইকারী ঔষধ
িব য় লাইেস দান ও নবায়ন, ঔষধ ও মিডক াল িডভাইেসর রিজে শন দান ও নবায়ন, ঔষেধর
িনধারণ ও
সনদ দান,
ঔষেধর ক চামাল ও মাড়ক সাম ী আমদানীর জ কিল অ েমাদন, ঔষধ আমদানীর ে ইে অ েমাদন, আমদানী ত তরী
ঔষধ ও ঔষেধর ক চামােলর ছাড়প
দান, ঔষধ র ািনর জ লাইেস , Certificate of Pharmaceutical
Product (CPP)/Free Sale Certificate (FSC) I Good Manufacturing Practice (GMP)
সা িফেকট দান, ি িনক াল ায়াল অ েমাদন, পা মাক ং সািভ া এর আওতায় ঔষেধর ন না সং হও সরকারী পরী াগাের
ঔষেধর ন না পরী া ও িবে ষণ, ফামােকািভিজ া সং া কায ম এবং ঔষধ আইন ল নকারীেদর িব ে আইনা গ ব া হণ
ইত ািদ।
২০১৭-১৮ অথ বছের ঔষধ শাসন অিধদ েরর

ণ কাযাবিল :

 NCL ক accredited করার উে াগ হণ করা হেয়েছ। Bangladesh Accreditation Board (BAB) ক ক ২৮ িডেস র,
২০১৭ সােল াশনাল কে াল াবেরটরী, ঢাকা Accreditation অজন কেরেছ। াশনাল কে াল াবেরটরী, ঔষধ শাসন
অিধদ র American সং া ANAB ক ক ISO 17025:2017 সনদ া হেয়েছ। WHO Prequalification পাওয়ার জ
gap analysis এর ৯৫% কাজ সমা হেয়েছ। NCL WHO Prequalification পেল বাংলােদেশর ভ াি ন র ািন ব ণ ি
পােব।
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 মাননীয় ধানম ী pharma sector ক product of the year- 2018 ঘাষণা কেরেছন। ঔষধ র ািন ২০১০ সােলর লনায়
২০১৮ সােল ৩৭৫ ণ ি পেয়েছ। বতমােন উ ত িবশ^ সহ িথবীর ১৪৫
দেশ বাংলােদেশর ঔষধ র ািন করা হে । ২০১৭
সােল ৩১৯৬ কা টাকার ঔষধ ও ঔষেধর ক চামাল র ািন করা হেয়েছ। ঔষেধর র ািন ি করেত িবিভ উে াগ হণ করা হে ।
যমন-িবেদেশ অবি ত বাংলােদশ তাবােসর সে যাগােযাগ করা এবং বাংলােদশ ঔষধ িশ সিমিতর সােথ যৗথভােব িবিভ দেশ
বাংলােদশ ফামািসউ ক ালস মলা, সিমনার করার উে াগ হণ করা এবং বাংলােদেশর ঔষধেক ােমাট করা হে ।
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 বতমান সরকােরর আমেল মিডক াল িডভাইস গাইডলাইন অ েমািদত হেয়েছ। মিডক াল িডভাইস গাইডলাইন অ যায়ী আমদািন ত
মিডক াল িডভাইসেক চার ক াটাগিরেত (A,B,C,D) ভাগ কের রিজে শন দান করা হে । এ পয ১১২৯ আমদািন ত
মিডক াল িডভাইেসর রিজে শন দান করা হেয়েছ। মিডক াল িডভাইেসর রিজে শন দােনর পাশাপািশ
িনধারণ কের
দওয়া হে । ইেতামে কািডয়াক
, ই াও লার ল , হাট িরং, িরং এ াে সিরজ, guide wire catheter, হাট ভা ,
পসেমকার, এয়ার িরং এর
িনধারণ বক মাড়েক MRP ি ত করার ব া করা হেয়েছ এবং হাসপাতালস েহ
তািলকা
লােনার ব া করা হেয়েছ এবং িনয়িমত মিনটিরং করা হে । এেত কের জনগণ লভ ে মিডক াল িডভাইসস হ য় করেত
পারেছ।
 ফােমসী ব াপনা উ য়েনর লে উ ত িবে র আদেল া েয়ট ফামািসে র ত াবধােন মেডল ফােমসী াপেনর কায ম
হেয়েছ। ম ণালয় ক ক মেডল ফােমসীর গাইড লাইন অ েমাদন করা হেয়েছ। এ পয ২১ জলায় ২০৪ মেডল ফােমসী এবং
১৮০ মেডল মিডিসন শপ উে াধন করা হেয়েছ। ( মাট : ৩৮৪ )

িচ : মেডল ফােমসী উে াধন
 জনগেণর া
র ার জ িবিভ উে াগ নওয়া হে । যমন, িসউেডাইিফি ন জাতীয় ঔষধ হেত ইয়াব তরীর স বনা থােক
িবধায় বাংলােদেশ িসউেডাইিফি ন জাতীয় ঔষধ বািতল করা হেয়েছ।
 Rational Use of Antibiotics promote করা হে । Antibiotic িনয় েণর জ CDDEP এর সহেযাগীতায় GARP
Bangladesh গঠণ করা হেয়েছ। যার অিফস ঔষধ শাসন অিধদ ের অবি ত। Rational Use of Antibiotics এর জ
পা ার, িলফেলট, াগান যমন, ডা ােরর সি পশন ছাড়া এি বােয়া ক খােবন না, ণ কাস এি বােয়া ক বহার করেবন
ইত ািদ চার ও িবতরণ করা হেয়েছ। অিত সামা রােগ হায়ার এি বােয়া েকর বহাের এি বােয়া ক রিস া ি যন না হয়
এ জ কােলস ন জাতীয় এি বােয়া ক বািতেলর উে াগ নওয়া হে ।
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 ঔষেধর safety ও efficacy িনি ত করার জ ি িনক াল ায়াল গাইড লাইন (GCP Guideline) তরী ও অ েমাদন করা
হেয়েছ। ২৮
েটাকল ও ৭ CRO অ েমাদন দওয়া হেয়েছ। জেনিরক াগস এর বােয়াই ভ ােল
ািড ও ভ াি ন এবং
বােয়ািসিমলার াগস এর কমপােরিবিল
ািডসহ অ া ি িনক াল ায়াল এর অ েমাদন দওয়া হে । দেশ ি িনক াল ায়াল এর
িনয় ণ করা হে ।
 ফামােকািভিজ া মিনটিরং এর জ বাংলােদশ WHO Uppsala Monitoring Centre এর ১২০তম ণ সদ পদ অজন
কেরেছ। ফামােকািভিজ া গাইডলাইন তরী করা হেয়েছ। ৩২ হাসপাতাল ও ৩০ ঔষধ উৎপাদনকারী িত ান অনলাইেন
ADR report National ADR সেল জমা িদে । িরেপাট েলার casualty assess কের ব া হণ এবং vigiflow ত
িরেপাট েলা আপেলাড করা হে । ঔষধ উৎপাদনকারী িত ানেক ফামােকািভিজ া কমকা চা করার জ উ ু করা হেয়েছ
এবং িত কা ানীেত একজন িপিভ ােনজােরর মা েম কমকা চা করার জ িনেদশ দওয়া হেয়েছ।
 মাঠ পযােয়র ফােমসী হেত ত নকল ভজাল ঔষধ সনা করেণর জ USP এর সহেযাগীতায় ৬


ািডশনাল মিডিসেনর

mini lab সং হীত হেয়েছ।

িনধারেণর উে াগ হণ করা হেয়েছ।

 ড াশেবােডর মা েম সারা বাংলােদেশর মাঠ পযােয়র কমকা স েক অনলাইন িরেপা ং ও মিনটিরং কায ম বা বায়ন করা
হেয়েছ।
 িব া সং ার িদকিনেদশনা অ যায়ী এক কাযকর ঔষধ িনয় ণকারী ক পে র ৯ ফাংশন থাকেত হেব। ঔষধ শাসন
অিধদ র এই ৯ ফাংশেনর উপর িভি কের কাজ করেছ। ঔষধ শাসন অিধদ র (NRA) ক WHO এর prequalification
অজন করার জ এবং maturity level- 3 অজেনর জ এক রাড াপ ও া িজক ান ২০১৭-২১ ণয়ন করা হেয়েছ। স
অ যায়ী ঔষধ শাসন অিধদ েরর ৯
ফাংশনেক organized ও গাইডলাইন, এসওিপ তরী কের কমস াদন প িতেক
standardized ও Harmonized করা হে । এে ে WHO, USP, PQM, MSH, SIAPS, USAID, World Bank
সহেযাগীতা দান করেছ এবং তােদর ০৮ (আট) জন consultant কাজ করেছ।
 রিজে শন িসে মেক standardized ও Harmonized করার জ
ফামােড সফট ওয় ােরর মা েম CTD ফরেমেট
অনলাইেন ঔষেধর রিজেস শন আেবদন হণ,
ায়ন এবং অ েমাদন করার কাজ
করা হেয়েছ এবং ০৩ (িতন) product
CTD Format এ registration দওয়া হেয়েছ।

িচ : ফামােড সফটওয় ার উে াধন
 ঔষেধর মােক ং অথরাইেজশন সনদ দান চা করা হেয়েছ।
 জনগেণর িনকট
ও জবাবিদহীতা িনি তকরেণর লে ঔষধ শাসন অিধদ ের িতমােস গণ নানী অ ি ত হে । যা
বতমান সরকােরর াচােরর এক কমপিরক না। এছাড়া ঔষধ শাসন অিধদ ের হ ড , ি েভ অিফসার, ত দানকারী
কমকতা রেয়েছ। িস েজনস চাটার
মান ােন দশেনর ব া করা হেয়েছ এবং িত কমকতার ছিবসহ নাম, পদিব,
মাবাইল ও ই- মইল ন র দশেনর ব া করা হেয়েছ। ঔষধ শাসন অিধদ ের িত রিববার পির তা িদবস পালন করা হয়।
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সরকারী কমকতােদর মােঝ দশে ম বাড়ােনার লে িবিভ উে গ নওয়া হে । যমন, ঔষধ শাসন অিধদ ের শহীদ িমনার
াপন করা হেয়েছ, িবিভ জাতীয় িদবস েলােত জাতীয় া ােম সরকারী কমকতােদর উপি িত িনি ত করা হে ।
ঔষধ শাসন অিধদ েরর ২০১৭-১৮ অথ-বছের মাঠ পযােয়র কমকা :











চরা াগ লাইেস নবায়ন সং া : ২৯০৯৫
পিরদশন ত ফােমসীর সং া : ৫৭১৭৫
পিরদশন ত ঔষধ তকারী কারখানার সং া : ১১৩৬
মাট চরা ও পাইকারী াগ লাইেস এর সং া : ১২৫৪৮৯
২০১৭-১৮ সােল দােয়র ত মামলার লনা লক পিরসং ান :
বছর

ঔষধ আদালেত
মামলা

2017-2018

12

পরী া ও িবে ষেণর িনিমে াগ টি ং
রাজ আদােয়র পিরমান : ১৬ কা ৫৪ ল
াশনাল কে াল াবেরটরী, ঢাকা ক ক
স াল াগ টি ং াবেরটরী, চ াম ক

ািজে ট আদালেত
মামলা
16

মাবাইল কােট
মামলা
1258

জিরমানা
(টাকা)
18565900

াবেরটরীেত িরত ঔষেধর ন নার সং া : ১,১৬৭
২৪ হাজার ৬ শত ৬৫ টাকা।
া ন না পরী া ও িবে ষণ এর পিরমান : ২,৬৯২
ক া ন না এবং পরী া ও িবে ষণ এর পিরমান : ৫৪১

ই-ফাইিলং বা বায়ন :
২০১৭ সাল হেত ঔষধ শাসন অিধদ র ই-ফাইিলং এর মা েম দা িরক কায ম স াদন কের আসেছ।
ইেনােভশন ক :
ঔষধের বি প তি য়া িরেপা ং, নকল ঔষধ ও িনধািরত ে র অিধক ে িব েয়র িবষেয় অনলাইন িভি ক অিভেযাগ দািখেলর জ
মাননীয় ধানম ীর কাযালেয়র অ াকসেস ইনফরমেশন (এ আই) া ামের সহেযাগীতায় মাবাইল অ াপস “Drug Admin” তরী
ায় শষ পযােয় রেয়েছ।
ঔষধ শাসন অিধদ েরর আগািম িদেনর পিরক না :
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o ঔষধ শাসন অিধদ েরর ০৯ ফাংশনেক কাযকরভােব স াদন করার জ ফাংশন অ যায়ী ম ণালেয় িরত ৮৬১ জনবল
স িলত ািবত অগােনা াম অ েমাদন এবং জনবল িনেয়াগ করা;
o ইউনানী, আ েবিদক, হািমও ািথক ও হারবাল মিডিসেনর িজএমিপ গাইড লাইন ণয়ন, অ েমাদন ও বা বায়ন করা;
o ইউনানী, আ েবিদক ও হারবাল মিডিসেনর ণীত ট াইেটিরয়া ম ণালয় ক ক অ েমাদন ও বা বায়ন করা;
o
ম সল থরািপ, িজন থরািপ, রােবা ক সাজাির িচিকৎসা িব ােন ারাডাইম পিরবতন কেরেছ। এজ ঔষধ শাসন
অিধদ র কড াড াংিকং, ম সল থরািপ, িজন থরািপ এর জ গাইড লাইন ণয়ন ও বা বায়ন করা । রাব ক সাজাির
িডভাইস রিজে শন দান ও িনয় ণ করা ;
o অিফসেক পযায় েম পপারেলস কের িডিজটালাইজড করা। অনলাইেন ক িল ও ইনেড অ েমাদন এবং ই-ফাইিলং আেরাও
জারদার করা;
o
াশনাল কে াল াবেরটরীেক ISO-17025 এর accreditation অজন করা হেব এবং পযায় েম WHO এর
prequalification অজন করা ;
o NRA এর WHO এর prequalification অজন এর জ ২০১৮ সােল maturity level- 3 পয অজন করা হেব;
o ঔষধ শাসন অিধদ েরর মাঠপযােয়র কমকা আেরাও িনিবড় ও জারদার করা। এ লে zero tolerance principle হণ
করা। ড সাি েম , নকল ভজাল ঔষেধর িব ে অিভযান জারদার করা;
o ছাট/ মাঝাির/ বড় সকল ধরেনর ইউনানী, আ েবিদক, হািমও ািথক ও হারবাল মিডিসেনর িজএমিপ কম াই িনি ত করা।
o াড ও াড াডা রিজে শন এবং
িনধারণ করা;

৪.৩

া

েকৗশল অিধদ র
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িমকা :
া
েকৗশল অিধদ র (Health Engineering Department) া ও পিরবার ক াণ ম ণালেয়র অধীন িনজ েকৗশল
সং া। জনগেণর া সবা িনি তকরেণর লে
া ও পিরবার পিরক না অবকাঠােমা িনমাণ ও তা যথাযথভােব র ণােব েণর
মা েম সবদা সচল ও উপেযাগী রাখায় া
েকৗশল অিধদ র (এইচইিড) এর
উে । িত াল থেক া ও পিরবার ক াণ
ম ণালেয়র িনেদশনা মাতােবক দশ াপী সকল কার া ও পিরবার পিরক না অবকাঠােমা িনমাণ, উ ীতকরণ, সং ার, স সারণ,
মরামত ইত ািদ কাজ ত ািশত মান অ যায়ী স াদন কের জনগেণর া েসবা হেণ অ ণী িমকা পালন কের যাে ।
সং ক
জনবল ারা সবা িনক ি
বহার কের যথাসমেয় তম েয়, পযা িবধাসহ ি ন ন া অবকাঠােমা িনমােণ া
েকৗশল
অিধদ র ব পিরকর।
পক (Vision) :
মানস ত া অবকাঠােমা উ ত া েসবার সহায়ক।
অিভল (Mission) :
যথাসমেয় া ও পিরবার পিরক না অবকাঠােমা িনমাণ, উ ীতকরণ এবং িব মান অবকাঠােমা স সারণসহ মানস ত মরামত ও
র ণােব েণর মা েম াপনাস হেক উ ত া েসবা দােনর উপেযাগী রাখা।
া

েকৗশল অিধদ েরর জনবল সং া ত ািদ

িমক
নং

পেদর ড

অ েমািদত পেদর
সং া

রণ ত পেদর
সং া

পেদর সং া

০১

ডঃ ৩-৯

১১৩

৭০

৪৩

০২

ডঃ ১০

১৮৩

১১৮

৬৫

০৩

ডঃ ১০-১৬

১৭৭

১৬০

১৭

০৪

ডঃ ১৮-২০

১৪৬

১৪২

০৪
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মাটঃ

৬১৯

৪৯০

১২৯

কমসং ান-িনেয়াগ সং া ত ািদ : ৯৪ জন (২০১৭-২০১৮ অথবছর) সরাসির িনেয়াগ া /পেদা িত া ।
২০১৭-১৮ অথ বছের সমা

কে র তািলকা :

ক -১ িডিপিপ এর মা েম শখ সােয়রা খা ন মিডেকল কেলজ ও হাসপাতাল এবং নািসং ইনি
িমক নং
কােজর িববরণ
০১.
০২.
০৩.

উট াপন, গাপালগ শীষক ক :

০৪.
০৫.

একােডিমক ভবন িনমাণ;
হাে ল ভবন (মিহলা, ষ) িনমাণ;
িসে ল ড র এেকােমােডশন ভবন (মিহলা ও ষ), াফ নােসস ডরিমটির ভবন, জ ির াফ ডরিমটির
ভবন িনমাণ;
ই ািন ড র ডরিমটির (মিহলা ও ষ) ভবন;
আবািসক ভবন (পিরচালক, উপ-পিরচালক, িচফেম ন, িশ ক) িনমাণ কাজ;

০৬.

আবািসক ভবন (অ াপক, উপ-অ

০৭.

সীমানা াচীর িনমাণ;

,অ

, সহেযাগী অ াপক) িনমাণ;

ক -২ : িডিপিপ এর মা েম সাত ীরা মিডেকল কেলজ ও হাসপাতাল িনমাণ শীষক ক (৩ ােকজ) :
িমক নং
কােজর িববরণ
০১.
একােডিমক ভমন িনমাণ;
০২.
হাে ল ভবন (মিহলা, ষ) িনমাণ;
৩.
এেসািসেয়ট েফসর, অ ািসসেট েফসর, লকচারার, নাস এবং ৩য় ণীর াফ কায়াটার িনমাণ;
ক -৩ : উপেজলা া
িমক
নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.
ক -৪: উপেজলা া

কমে

েক ৩১-৫০ শ ায় উ ীতকরণ :
জলা

উপেজলা

িকেশারগ
মেহর র
িদনাজ র
িদনাজ র
িসেলট
ব ড়া
পাবনা
খাগড়াছিড়
হিবগ
ভালা
নামগ
িসেলট
কমে

ইটনা
গাংনী
নবাবগ
ঘাড়াঘাট
জিকগ
শর র
আটঘিরয়া
মািনকছিড়
বািনয়াচং
ত মি ন
তােহর র
িব নাথ

েক ৫০ হেত ১০০ শ ায় উ ীতকরণ কাজ :
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িমক নং

কােজর িববরণ

০১

ি পাড়া উপেজলা া

ক -৫: ইনি
িমক নং

কমে

, গাপালগ

জলা

উট অব হলথ টকেনালিজ (আইএইচই ) িনমাণ :
কােজর িববরণ

০১.

গাপালগ

জলার কািশয়ানী উপেজলাধীন ইনি

০২.
০৩.

ি গ জলায় ইনি উট অব হল টকেনালিজ িনমাণ
জামাল র জলার ইসলাম র নািসং কেলেজর ষ ও মিহলা াফ কয়াটার িনমাণ (লট-২)

ক -৬ : ৫০ শ া িবিশ উপেজলা া
িমক নং
০১.

কমে

উট অব হল টকেনালিজ িনমাণ ।

িনমাণ :
কােজর িববরণ

িবজয়নগর, া ণবাড়ীয়া।

ক -৭ : ৩১ শ া িবিশ হাসপাতাল িনমাণ :
িমক নং
কােজর িববরণ
০১.

সদর, িম া

ক -৮ : ল হলথ ি িনক ও িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়/িসিভল সাজন অিফস িনমাণ কাজ :
িমক নং
কােজর িববরণ
০১.
০২.
০৩.
০৪.

বিরশাল
সদর, িম া
সদর, িসেলট
ঊ খী স সারণ পিরবার পিরক না অিফস,সদর, চ াম

ক -৯ : জলা পিরবার পিরক না অিফস িনমাণ :
িমক নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.

ঊ খী স সারণ (পিরবার পিরক না অিফস ভবন) চ াম
রাঙামা
মাদারী র
িম া সদর

ক -১০ : নািসং কেলজ ও নািসং িনং ইনি
িমক নং
০১.

কে র নাম/ কােজর িববরণ

উট িনমাণ :
কােজর িববরণ

সদর, বা রবান

ক -১১ : মিডেকল এ ািসস া

িনং ল ( া স) িনমাণ :
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িমক নং
০১.
০২.
০৩.

কােজর িববরণ
বাইল, সদর, গাজী র জলা
ি পাড়া, গাপালগ
প ীতলা, নওগ

ক -১২ : ১০ শ া িবিশ মা ও িশ ক াণ ক িনমাণ :
িমক
জলা
নং
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.

মাদারী র
ীগ
প য়াখালী
প য়াখালী
ফনী
ন েকাণা
ঢাকা
া ণবাড়ীয়া
িঝনাইদহ
প য়াখালী
বিরশাল
নারায়ণগ
মাদারী র
শিরয়ত র
শর র
িসরাজগ

উপেজলা
রাৈজর
সদর
বাউফল
িমজাগ
সানাগাজী
ত িলয়া
হাজারীবাগ
কসবা
সদর
গলািচপা
বােকরগ
আড়াইহাজার
কালিকিন
নিড়য়া
নকলা
কািজ র

কে র নাম
নয়ানগর
িমরকািদম
বগা (সা পাড়া)
দউিল
ইতািল মােকট
মাহনগ
বড়ীবাধ
বােয়ক
কা সাগরা
দি ণ পানপি
কাকরদাহ
পতারা (মেনাহরগ )
সােহবরাম র
ভেজ র
উরফা
চািলতাডা া

ক -১৩ : ৫০ শ া িবিশ ডায়েব ক হাসপাতাল :
িমক নং
কােজর িববরণ
০১.
প য়াখালী জলার সদর উপেজলায় ৫০ শ া িবিশ ডায়েব ক হাসপাতাল িনমাণ কাজ
ক -১৪ : ইউিনয়ন া
িমক
নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.

ক িনমাণ :
জলা

উপেজলা

কে র নাম

গাইবা া
ি য়া
শর র
প য়াখালী
মািনকগ
িম া
টা াইল
টা াইল
িসরাজগ
য়াডা া

সাঘাটা
খাকশা
িঝনাইগািত
গলািচপা
হিররাম র
হামনা
ধনবািড়
ধনবািড়
কািজ র
আলমডা া

কামােলরপাড়া
ওসমান র
হািতয়াবা া
ব লবািড়য়া(লামা)
হা কাি
ঘাড়েমাড়া
বািনয়াজান
বিলভ
শাভগাছা
বলগািছ
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ক -১৫ : ইউিনয়ন া
িমক নং
১.

ইউিনয়ন া

ও পিরবার ক াণ কে র মানউ ীতকরণ :
কােজর িববরণ

সমা কােজর সং া

ও পিরবার ক াণ কে র মানউ ীতকরণ কাজ

৩১

ক -১৬ : উপেজলা ার কাম পিরবার পিরক না অিফস িনমাণ :
িমক নং
কােজর িববরণ
১.
মংলা, বােগরহাট
২.
িকেশারগ , নীলফামারী
ক -১৭ : কিমউিন ি িনক িনমাণ :
িমক নং
১.

া

কােজর িববরণ

সমা কােজর সং া

কিমউিন ি িনক িনমাণ কাজ

৭২

েকৗশল অিধদ েরর মা েম চলমান কে র তািলকা :

ক -১ :িডিপিপ এর মা েম শখ সােয়রা খা ন মিডেকল কেলজ ও হাসপাতাল এবং নািসং কেলজ াপন, গাপালগ শীষক কাজ :
িমক নং
কােজর িববরণ
অ গিত
ম
০১.

ন ন হাসপাতাল ভবন িনমাণ

৩৫%

০২.

১০০০ বঃ ঃ মিডেকল অিফসাস এবং লকচারার কায়াটার (১০ ইউিনট),
নােসস কায়াটার (১০ ইউিনট), ৬০০ বঃ ঃ ৩য় ণীর কায়াটার, ইমারেজি
াফ ডরিমটির ভবন
িসে ল ড স এেকােমােডশন ( ষ ও মিহলা) াফ নােসস ডরিমটির,
ইমােজি াফ ডরিমটির ভবন িনমাণ
সীমানা াচীর ( ফজ-২)

৬৫%

০৩.
০৪.

ক -২ : DPP এর আওতায় সাত ীরা ২৫০ শ ার মিডেকল কেলজ হাসপাতাল িনমাণ :
িমক নং
কােজর িববরণ
০১.
সাইট ডেভলপেম কাজ ( ফইজ-১)
০২.
সাইট ডেভলপেম কাজ ( ফইজ-২)
০৩.
সীমানা াচীর িনমাণ
০৪.
ড র ডরিমটির িনমাণ
০৫.
২ তলা (১৮০০ বঃ ঃ) ি ি পাল এবং পিরচালেকর কায়াটার িনমাণ
০৬.
৩ তলা িবিশ লি া িনমাণ
০৭.
ইেলকি ক াল ইন েলশন কাজ
০৮.
অিডটিরয়াম, লাইে রী, িজমেনিসয়াম, ক ােফটিরয়া, িচং মগ এবং মসিজদ িনমাণ
০৯.
হাসপাতাল ভবেনর উ খী স সারণ
ক -৩(ক) : উপেজলা া

কমে

েক ৩১-৫০ শ ায় উ ীতকরণ :
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১৩%
১০%

অ গিত
৬০%
৭৩%
৯৯%
৩৫%
৩৫%
৪১%
০০%
৩০%
৩৬%

ম

িমক
নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.

জলা

উপেজলা

বতমান অ গিত

নামগ
নােটার
ফনী
চ াম
রং র
শর র
িম া
ঢাকা
চদ র
রা ামা
িদনাজ র
িম া
রা ামা
হিবগ
রা ামা
নামগ
িসেলট

সা া
বড়াই াম
লগাজী
স ীপ
তারাগ
িঝনাইগাতী
িততাস
করানীগ
উ র মতলব
কা াই
কাহা ল
সদর দি ণ
িবলাইছিড়
লাখাই
রাজ লী
জামালগ
কানাইঘাট

২০%
৩৫%
০২%
০৪%
১৭%
০৫%
১৩%
১০%
০১%
০২%
০২%
০২%
০১%
০%
০%
০%
০%

ক -৩(খ) : উপেজলা া কমে
িমক
জলা
নং
০১.
ক বাজার

েক ২০-৫০ শ ায় উ ীতকরণ :
উপেজলা

ক - ৩(গ) : উপেজলা া
িমক
নং
০১.

েক ১০ হেত ৫০ শ ায় উ ীতকরণ :
জলা
উপেজলা

কমে

অ গিত

প য়া

ম

২০%

বা রবান

বতমান অ গিত

মা

ক -৪(ক) : উপেজলা া কমে
িমক
জলা
নং
০১.
ক বাজার

েক ২০-১০০ শ ায় উ ীতকরণ :
উপেজলা

ক -৪(খ) : উপেজলা া
িমক
নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.

েক ৫০ হেত ১০০ শ ায় উ ীতকরণ :
জলা
উপেজলা

কমে

ম

৭৭%

অ গিত

চেকািরয়া

ম

ম

০২%

টাংগাইল
ভালা
িসরাজগ
গাপালগ
িপেরাজ র

ম র
চরফ াশন
কাজী র
কািশয়ানী
ভা ািরয়া

ক -৫ : মািলগ ও ৫০ শ া িবিশ হাসপাতাল :
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বতমান অ গিত
৯৭%
২০%
২৬%
২২%
০%

ম

িমক
নং
০১.

কােজর নাম
৬০০ বঃ ঃ কায়াটার এর উ
এ ানিসলারী

ক -৬ : ১০ শ
িমক
নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.
১৮.
১৯.
২০
২১.
২২.
২৩.
২৪.
২৫.
২৬.
২৭.
২৮.

অ গিত

খী স সারণ, িলফ এবং

২৫%

ািবিশ মা ও িশ ক াণ ক িনমাণ :
জলা
উপেজলা
মা ড়া
নারায়নগ
বিরশাল
বিরশাল
বিরশাল
শিরয়ত র
ভালা
গাপালগ
িসরাজগ
িসরাজগ
িঝনাইদাহ
নায়াখালী
ফনী
নরিসংদী
িসরাজগ
মাদারী র
মাদারী র
িসরাজগ
গাপালগ
প য়াখালী
গাপালগ
চ াম
িসরাজগ
িপেরাজ র
বা রবন
ব ড়া
চদ র
িসরাজগ

শািলখা
আড়াইহাজার
বােকরগ
গৗরনদী
আৈগলঝাড়া
ভদরগ
সদর
কাটািলপাড়া
কামারখ
শাহজাদ র
শল পা
কিবরহাট
সানাগাজী
িশব র
রায় র
িশবচর
িশবচর
সদর
কেছদ র
সদর
কেছদ র
িমরসরাই
বল িচ
মঠবািড়য়া
লামা
শর র
মতলব উ র
শাহাজাদ র

ক -৭ : ২০ শ ািবিশ মা ও িশ ক াণ ক িনমাণ :
িমক
জলা
উপেজলা
নং
০১.
গাজী র
সদর

ক

অ গিত

আড়পাড়া
পতারা (মেনাহরগ )
িকমাবাদ (বকিশগ )
শিরকল (িময়ারচর)
রািজহার(বাহা র র)
চড়ভা া
ভ িময়া
লেখা া
রায়েদৗলত র
শি র
ক েচরেকাল
কিবরহাট
সানাগাজী
িশব র
গাছা
িশবচর
দ পাড়া
ছনগাছা
গারলগািত
কামাল র (ভাইলা িরয়া)
শানিদয়া
িমরসরাই
বণছড়া
আমড়াগািছ
৫ নং সরাই
সাঘাটা
মতলব উ র
গালা

৭৫%
৮৯%
৭০%
৬০%
৫০%
৭৮%
৯২%
৬%
৮৫%
৯০%
৯০%
২৫%
২০%
৩০%
৪০%
০০%
২৫%
১৭%
১৪%
০০%
২২%
০১%
০০%
০৩%
২৫%
০২%
০১%
০০%

ক
মঘ িব

ক -৮ : ২০ শ ািবিশ হাসপাতাল িনমাণ :
িমক
জলা
উপেজলা
নং

ক
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ম

অ গিত

ম

ম

৯৮%

অ গিত

ম

০১.
০২.
০৩.

িম া
িপেরাজ র
গাপালগ

ব রা
মঠবািড়য়া
কািশয়ািন

সানাই িড়
য়ারকািল
াস র

ক -৯ : ৩১ শ ািবিশ হাসপাতাল িনমাণ :
িমক
জলা
উপেজলা
নং
০১.
নায়াখালী
হািতয়া

ক -১০ : ৫০ শ ািবিশ হাসপাতাল িনমাণ :
িমক
জলা
নং
০১.
নায়াখালী
০২.
নামগ

ক

অ গিত

ণ ীপ
(জাহাই ার চর)

০০%

উপেজলা

অ গিত

বগমগ
দি ণ নামগ

০০%
০০%

ক -১১ : ৫০ শ ািবিশ ডায়ােব ক হাসপাতাল িনমাণ :
িমক
জলা
উপেজলা
নং
০১.
মািনকগ
সদর

ক -১২ : ১০০ শ ািবিশ িশ হাসপাতাল িনমাণ :
িমক
জলা
নং
০১.
রং র

৭০%
৩০%
০৭%

ম

৯৬%

অ গিত

সদর

১৮%

উপেজলা

বতমান অ গিত

সদর
সদর
সদর

৯৯%
১২%
৯০%

ক - ১৪ : জলা পিরবার পিরক না উপ-পিরচালক এবং িবভাগীয় পিরচালেকর অিফস িনমাণ :
িমক
জলা
উপেজলা
বতমান অ গিত
নং
০১.

রাজশাহী

সদর

৪০%

০২.

িসেলট

সদর

৩৭%

০৩.

লনা

সদর

১০%

০৪.

সাত ীরা

সদর

০%

০৫.

গাপালগ

সদর

২৫%
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ম

অ গিত

উপেজলা

ক - ১৩ : পিরবার পিরক না জলা অিফস িনমাণ :
িমক
জলা
নং
০১.
জামাল র
০২.
চদ র
০৩.
চ াম

ম

ম

ম

ম

০৬.

য়াডা া

সদর

০২%

০৭.

নীলফামারী

সদর

০%

০৮.

প য়াখালী

সদর

০৩%

০৯.

জয় রহাট

সদর

০৫%

১০.

িদনাজ র

সদর

০%

ক -১৫ : মিডেকল এ ািসে ট িনং ল ( াট ) িনমাণ
িমক
জলা
নং
০১.
মাদারী র
০২.
নওগ
০৩.
রাজবাড়ী
০৪.
মািনকগ
০৫.
িসরজগ
০৬.
গাপালগ জলার ংগীপাড়া াট এর

:
উপেজলা

বতমান অ গিত

রাৈজর (কিবরাজ র)
প ীতলা
পাংশা (হাটবন াম)
সদর
কাজী র
ষ হাে ল িনমাণ

৮৮%
৯৬%
৪২%
২৮%
২২%
৪৩%

ক - ১৬ : নািসং কেলজ িনমাণ :
িমক
জলা
উপেজলা
নং
০১.
ঝালকা
সদর
০২.
নড়াইল
সদর
০৩.
িসরাজগ
কািজ র
০৪.
ঝালকা জলার সদর উপেজলা নািসং কেলজ হাে ল ভবন, ১২৫০
বগ ট এবং ১০০০ বগ ট(২য় তলা), ৮০০ বগ ট কায়াটার (২য় তলা)
এবং গাড ম এবং এি লারী ( ফজ-২) ঊ খী স সারণ
ক -১৭ : নািসং ইনি
িমক
নং
০১.

উট িনমাণ কাজ :
জলা
মাদারী র

বতমান অ গিত

অ গিত

রাৈজর (কিবরাজ র)

৮৩%

ক -১৮ : ই
িমক
নং
০১.

মাদারী র

সদর

৮৫%

০২.

জয় রহাট

আে ল র
( গাপীনাথ র)

৭৬%

০৩.

সাত ীরা

নলতা

৭৫%

০৪.

মািনকগ

সদর

৭২%

০৫.

ঢাকা জলার মহখালী আইএইচ ’র বিধতকরণ

৮৫%

০৬.

গাপালগ

৫৭%

উপেজলা

জলার ি পাড়া উপেজলা আইএইচ ’র ১৫০০ বগ ট
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ম

৯০%
২৮%
১৫%
৬৫%

উপেজলা

উট অব হলথ টকেনালজী (আইএইচ ) িনমাণ :
জলা

ম

বতমান অ গিত

ম

ম

ি ি পাল কায়াটার, ১২৫০ বগ ট (২ ইউিনট), ১০০০ বগ ট (১০
ইউিনট), ৮০০ বগ ট (১০ ইউিনট), ৬০০ বগ ট (১০ ইউিনট) িনমাণ।
ক -১৯ : ঢাকা ড াল কেলজ :
িমক
কােজর নাম
নং
০১.
িমর র ঢাকা ড াল কেলেজর মিহলা হাে েল িল ট াপন

অ গিত
০০%

ক -২০ : িবিসিপএস ভবন, মহাখালী, ঢাকা :
িমক
কােজর নাম
নং
০১.
িবিসিপএস ভবেনর ঊ িখ স সারণ ( ফজ-৩)

অ গিত

০১.

া

অ গিত

অ গিত

ভবেনর অ াকেসস কে াল িসে ম াপন

০০%

উপেজলা

অ গিত

সদর

৯৭%

ক -২৪ : িসিভল সাজন অিফসঃ
িমক
জলা
নং
০১.
চ াম

ক -২৬ : এইচইিড সােকল ও িবভাগীয় অিফস িনমাণঃ
িমক
জলা
নং
০১.
চ াম
০২.
লনা

অ গিত

সদর

৭৭%

অ গিত

অ গিত

সদর
সদর

৭৬%
৬৫%
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ম

ম

৮৫%

উপেজলা

ক -২৭ : কিমউিন ি িনক িনমাণ :

ম

ম

উপেজলা

ক -২৫ : িবভাগীয় পিরচালক ( া ) এর অিফস ভবন িনমাণঃ
িমক
জলা
উপেজলা
নং
০১.
িসেলট
সদর

ম

৩৭%

ভবেনর এ াকেসস কে াল িসে ম াপনঃ
কােজর নাম

ক -২৩ : ল হল ি িনকঃ
িমক
জলা
নং
০১.
বিরশাল

ম

৭৫%

ক -২১ : আইিপএইচএন ভবন িনমাণ :
িমক
কােজর নাম
নং
০১.
৯ তলা িবিশ ফাউে শেন ৪ তলা িবিশ অিফস ভবন িনমাণ
ক -২২ : া
িমক
নং

ম

ম

িমক
নং
০১.

কােজর নাম

সং া

অ গিত

৪থ এইচিপএনএসিপ এর আওতায় কিমউিন ি িনক িনমাণ

১৮৭

০০%

০২.

৪থ এইচিপএনএসিপ এর আওতায় কিমউিন ি িনক মরামত ও
সং ার

২৩১

০০%

০৩.

জাইকার অথায়েন কিমউিন ি িনক িনমাণ

১৫

৯৭%

০৪.

ভারত সরকােরর অ দােন কিমউিন ি িনক িনমাণ

৩৬

৬৫%

ইেনােভশন কে র তািলকা :
উ াবনী উে াগ :
২০১৬-১৭ অথ-বছের া
েকৗশল অিধদ েরর বািষক ইেনােভশন কমপিরক নায় মাট ৮ Action Item অ
ত ে ৪ Action Item স /চা করা হেয়েছ যা িনে উে খ করা হেলা :
িমক
এ াকশন আইেটম
নং
১.
ই-িজিপ চা
২.
৩.
৪.

LAN at Head Office
দরপ আহবান না শ
ওেয়বসাইেট কাশ
দা িরক অভ রীণ SMS
Broadcasting
Service বহার

২০১৮-২০১৯ অথ-বছের া
Action Item স হ অ

অ গিত

করা হয়।

ম

িডেস র’২০১৬ মােস ই- ট ার চা করা হয়। এ পয ২০৮
ােকেজর ট ার ই-িজিপ’র মা েম করা হেয়েছ।
কাজ স ।
গত ২২/০৩/২০১৭ ি ঃ তািরেখ এইচইিড’র িত া বািষকীেত
SMS Broadcasting Service চা করা
হেয়েছ।

দরপ আহবান না স ওেয়বসাইেট
কাশ করা হে ।
SMS Broadcasting
Service িনয়িমতভােব ব ত
হে ।

েকৗশল অিধদ েরর বািষক ইেনােভশন কমপিরক নায় ২০১৭-২০১৮ অথ-বছেরর ৪ সহ িনে বিণত
করা যেত পাের :

১.

Personnel Management
Information System (PMIS)

২.
৩.

Digital Attendance বতন
Online-এ লাইেস নবায়ন

৪.

উৎেস করকতেনর ত য়ন প
ি য়া সহজীকরণ

৫.

Online Based Project

কাজ চলমান।

তির ও চা
কাজ চলমান।
কা িত ান তািলকা ি করেণর ডাটােবজ
করা হেয়েছ।

দােনর

ত

ি য়াধীন।
কাজ চলমান।
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৬.
৭.

Monitoring System চা করণ
Online Based Repair
Management System চা করণ

ি য়াধীন।

িনমাণ কােজর নকশা সং া ত ািদ
সাভাের সংর ণ (e-Design system)

ভিব ত পিরক নাস হ :
া খাতেক আরও এিগেয় িনেত া ও পিরবার ক াণ ম ণালয় ৪থ া , জনসং া ও ি স র া ােমর (৪থ এইচিপএনএসিপ)
িফিজক াল ফ ািসিল জ ডেভলপেম (িপএফিড) শীষক অপােরশনাল ােনর আওতায় ওয়াড পযায় থেক জাতীয় পযােয় মানস ত
া অবকাঠােমা িনমাণ, নঃিনমাণ, মানউ ীতকরণ, হাসপাতােলর শ া সং া ি , নব পায়ন, মরামত ও সং ার কাজ বা বায়েনর
জ ১১,৬৭৬ কা ২৬.০১ ল টাকার পিরক না হণ করা হেয়েছ, যার বা বায়নকাল জা য়াির’২০১৭ হেত ন’২০২২ পয । উ
পিরক নায় অ
ধান ধান কাজস হ িন প :০১) ৫০ শ
০২) ৩১ শ
০৩) ২০ শ
০৪) ১০ শ

ার উপেজলা া কমে িনমাণ-১০
ার হাসপাতাল িনমাণ-০২
ার হাসপাতাল িনমাণ-০৫
ার মা ও িশ ক াণ ক িনমাণ-৫৯

০৫) ২০ শ ার মা ও িশ ক াণ ক িনমাণ-০১
০৬) ১০০ শ ার িশ হাসপাতাল িনমাণ-০২
০৭) ইউিনয়ন া ও পিরবার ক াণ ক িনমাণ ২০০
০৮) ইনি উট অব হলথ টকেনালিজ (আইএইচ ) িনমাণ-১০
০৯) মিডেকল এ ািসসেট
িনং ল( াট ) িনমাণ-০৮
১০) পিরবার ক াণ পিরদিশকা িনং ইনি উট(এফডি উিভ আই)-০৫
১১) নািসং কেলজ িনমাণ-০৪
১২) নািসং ইনি উট িনমাণ-০২
১৩) িনেপাট ভবন িনমাণ - ০১
১৪) আইিপএইচএন ভবন িনমাণ - ০১
১৫) া
েকৗশল অিধদ র (এইচইিড) ভবন িনমাণ - ০১
১৬) জনােরল হাসপাতাল এবং মা স ার িনমাণ - ০২
১৭) কিমউিন ি িনক িনমাণ - ১০২৯
১৮) িবভাগীয় পিরচালক া অিফস িনমাণ - ০২
১৯) িবভাগীয় পিরবার পিরক না অিফস িনমাণ-০১
২০) উপ-পিরচালক, পিরবার পিরক না অিফস িনমাণ-৩০
২১) উপেজলা ারসহ পিরবার পিরক না কমকতার অিফস িনমাণ-১০০
২২) া
েকৗশল অিধদ র (এইচইিড) এর সােকল অিফস ও িবভাগীয় অিফস িনমাণ-০১
২৩) া
েকৗশল অিধদ র (এইচইিড) এর সােকল অিফস ও িবভাগীয় অিফস স সারণ -০২
২৪) া
েকৗশল অিধদ র (এইচইিড) এর িবভাগীয় অিফস িনমাণ-০৩
২৫) া
েকৗশল অিধদ র (এইচইিড) এর সহকারী েকৗশলীর অিফস িনমাণ-০২
২৬) া ও পিরবার পিরক না াপনার সীমানা াচীর িনমাণ-৪৯৫
২৭) িম া মিডেকল কেলেজর ডরেমটির িনমাণ২৮) িম া মিডেকল কেলজ হাসপাতাল এর আইেসােলশন ইউিনট িনমাণ-০১
২৯) রং র মিডেকল কেলজ হাসপাতাল এর আইেসােলশন ইউিনট িনমাণ-০১
৩০) িসিভল সাজেনর অিফস িনমাণ-০৯
৩১) িশ হাসপাতাল িনমাণ-০৫
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৩২) জাতীয় র স ালন ক িনমাণ-০১
৩৩) িড় াম জলায় িবেশষািয়ত হাসপাতাল িনমাণ-০১
৩৪) ঢাকা িফিজওেথরািপ কেলজ িনমাণ-১
৩৫) পিরবার পিরক না িবভােগর আ িলক প াগার -০১ এবং ক ীয় প াগার-০১
৩৬) কিমউিন ি িনক নঃ িনমাণ -২০০০
৩৭) ইউিনয়ন া ও পিরবার ক াণ ক নঃিনমাণ -১০০
৩৮) উপেজলা া কমে
নঃিনমাণ-২০
৩৯) উপেজলা া কমে এর িরমেডিলং এবং সং ার কাজ-৩৪
৪০) িবিভ া ও পিরবার ক াণ অবকাঠােমা িনমাণ, স সারণ ও নব পায়েনর কাজ ১৩৬
৪১) িবিভ া ও পিরবার ক াণ অবকাঠােমার মরামত কাজ ৮০০০
৪২) আ িলক প াগােরর িরমেডিলং কাজ-২১
৪৩) মহাখালী
া ভবেনর উ খী স সারণ কাজ-০১
৪৪) ইউিনয়ন া ও পিরবার ক াণ ক উ ীতকরণ কাজ-৫০
৪৫) উপেজলা া কমে েক ২০/৩১ হেত ৫০ শ ায় উ ীতকরণ-৪৫
৪৬) উপেজলা া কমে েক ১০ হেত ৫০ শ ায় উ ীতকরণ-০৫
৪৭) উপেজলা া কমে েক ৫০ হেত ১০০ শ ায় উ ীতকরণ-০৪
৪৮) এফডি উিভ আই উ ীতকরণ-০৭
৪৯) জলা হাসপাতালেক ১০০ হেত ২৫০ শ ায় উ ীতকরণ-৩৫
৫০) মিডেকল কেলজ হাসপাতালেক উ ীতকরণ-০৮
৫১) মিডেকল কেলজেক উ ীতকরণ-০৮
৫২) মিডেকল হাসপাতাল এর ষ ও মিহলা হাে ল িনমাণ-০৩
৫৩) মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর একােডিমক ভবন িনমণ-০২
৫৪) িবেশষািয়ত ইনি উট/হাসপাতাল-১৩
৫৫) সাভার বাংলােদশ ইনি উট অব হল ােনজেম -০১
৫৬) এইচিপএনএসিপ এর অবিশ কাজ-৬১০
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৪.৪ নািসং ও িমডওয়াইফাির অিধদ র
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িমকা :
বাংলােদেশর নািসং ব াপনা ও সািবক উ য়েনর লে
া ও পিরবার ক াণ ম ণালেয়র িনয় নাধীন এক সং
দ র িহেসেব
১৯৭৭ সােল " সবা পিরদ র" গ ত হেয়িছল। মাননীয় ধানম ী জনেন ী ও মানবতার জননী শখ হািসনার আ িরক সহেযািগতায় এবং
মাননীয় া ম ী মেহাদেয়র অ া েচ ায় গত ১৬ নেভ র, ২০১৬ তৎকালীন সবা পিরদ রেক া ও পিরবার ক াণ ম ণালেয়র
এক সং দ র িহেসেব নািসং ও িমডওয়াইফাির অিধদ ের উ ীত করা হেয়েছ।
নািসং িশ া ও সািভস কায মেক অিধকতর শি শালী ও গিতশীল করার লে অ দ র েক অিধদ ের উ ীত করার পাশাপািশ
পদ জেনর মা েম নািসং ও িমডওয়াইফাির অিধদ েরর জ মহাপিরচালক ও অিতির মহাপিরচালকসহ ১৬ ( ষাল) ক াটাগিরর মাট
৭৭ (সাতা র) ন ন পদ জন করা হেয়েছ। বতমােন দেশর সকল া েসবা ও নািসং িশ া িত ােন ায় ৩২,০০০+ (বি শ
হাজােররও অিধক) নাস ও ১,১৪৩ জন িমডওয়াইফ সরকাির চা িরেত িনেয়ািজত আেছন। মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা এর িত িত
মাতােবক ৩,০০০ (িতন হাজার ) িমডওয়াইফ পদ জন করা হেয়েছ। দেশর ৩৮ সরকাির নািসং িশ া িত ােন ৯৭৫ (নয়শত চা র)
আসেন ৩ বছর ময়ািদ িডে ামা ইন িমডওয়াইফাির কাস চা করা হেয়েছ। স িত, িবিপএসিস পািরশ েম ১ম ােচ ৫৯৩ জন
রিজ াড িমডওয়াইফেক ও ২য় ােচ ৫৫০ জনেক ১৫৬ উপেজলা া কে পদায়ন করা হেয়েছ। গত ৩০ আগ , ২০১৮ তািরখ
িষিবদ ইনি উেট এক আড় র ণ অ ােনর মা েম জনাব মাঃ নািসম- এমিপ, মাননীয় ম ী, া ও পিরবার ক াণ ম ণালয় ৫৫০
জন িমডয়াইেফর যাগদান প হণ কেরন। ইউএনএফিপএ ক ক ৩১ (একি শ) জন িশ াথ িনেয় ডালারনা ইউিনভািস , ইেডন িভি ক
ওেয়বেবজডমা াস ইন িমডওয়াইফাির কাস চা করা হেয়েছ । এযাবৎ থম ােচর মাট ৩০ (ি শ) জন িশ াথ মা াস কাস স
কেরেছ এবং ি তীয় ােচর ৩০ (ি শ) জন িশ াথ র মা াস কাস সমপাি র পেথ। তীয় ােচ আেরা ৩০ (ি শ) জন জন িশ াথ
অ য়নরত আেছ। ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ িশ া বেষ ই জন কের মাট চার জন িমডওয়াইফস ফ াকাি ওেয়বেবজড িপএইচিড কােস
অ য়ন করেছন।
পক (Vission) :
দ ও িশি ত নািসং জনবল তির ও পদায়েনর মা েম দেশর া সবা িনি ত করেত এবং
িমডওয়াইফাির িশ া ও সবার মান বজায় রেখ সরকারেক সবা ক সহেযািগতা করা।
অিভল

জািত গঠেন নািসং ও

(Mission) :

া সবার মােনা য়েনর লে সরকার ক ক হীত পিরক না ও নীিতমালা ণয়েন নািসং িবষয়ক পরামশ ও সহেযািগতা দান ও এর
বা বায়ন িনি ত করা। নািসং িবষয়ক িবিভ নীিতমালা, কৗশলপ ও িনেয়াগিবিধসহ অ া িবিধমালা নয়ন ও বা বায়ন িনি ত

121

করা। সেবাপির, নািসং ও িমডওয়াইফাির পশার উ য়েনর মা েম সবার জ
িনি ত করা।

নগত মানস

নািসং ও িমডওয়াইফাির িশ া ও সবা

জনবল :
িমক নং
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

c‡`i bvg
gnvcwiPvjK
AwZwi³ gnvcwiPvjK
cwiPvjK
Dc-cwiPvjK
mnKvix cwiPvjK
mnKvix cwiPvjK (bvwm©s) (wefvMxq)
Aa¨
Dcva¨
Aa¨vcK
mn‡hvMx Aa¨vcK
mnKvix Aa¨vcK
cÖfvlK
‡mev ZZ¡veavaqK
Dc-‡mev ZZ¡veavqK
wWw÷K cvewjK †nj_ bvm©
mnKvix †cÖvMÖvgvi(bb-bvwm©s)
Dc †gvU

gÄyixK…Z c`
1
1
3
6
10
7
14
5
9
17
33
77
55
63
64
1

Kg©iZ c`
1
0
৩
2
6
৬

ïb¨ c`
0
1
০
4
4
১

12
0
0
0
0
42
26
35
55
0

2
5
9
17
33
35
29
28
9
1

366

183

183

wØZxq †kÖYx
িমক bs
17
18
19
20
21

c‡`i bvg
bvwm©s Bb÷ªv±i BbPvR©
bvwm©s Bb÷ªv±i
Bb÷ªv±i
‡W‡gv‡b‡÷ªUi
‡mweKv wkÿvqÎx
bvwm©s mycvifvBRvi

22

gÄyixK…Z c`
42
285
8
12
9

Kg©iZ c`
42
280
8
12
3

ïb¨ c`
0
5
0
0
6

1023

710

313

23

wmwbqi ÷vd bvm©

28091

22963

5128

24
25

÷vd bvm©
cvewjK †nj&_ bvm©

2000
4

1795
4

205
0

122

gšÍe¨

100% c‡`v‡bœvwZi
gva¨‡g c~i ‡hvM¨|
wb‡qv‡Mi Rb¨ evsjv‡`k
Kg©Kwgkb mwPevjq
KZ©„K wjwLZ I †gŠwLK
cix v †kl n‡q‡Q,
djvdj cÖKv‡ki ci
wb‡qvM cÖ`vb Kiv n‡e|

26

27
28
29
30
31
32
33
34

wgWIqvBd

2996

11৪3

18৫3

mnKvix bvm©
cwimsL¨vbwe`
‡Kv-AwW©‡bUi
jvB‡eªwiqvb
mnKvix jvB‡eªwiqvb
cÖkvmwbK Kg©KZ©v
(Awa:)
cÖkvmwbK Kg©KZ©v (bvwm©s
K‡jR)
wnmve i Y Kg©KZ©v
Dc-‡gvU

488
1
7
1
3

488
1
6
0
0

0
0
1
1
3

2

2

0

4
5

0
2

4
3

34981

27499

7482

1
2
3

0
2
1

1
0
2

6

6

0

4

2

2

8
1
1
3

6
1
0
2

2
0
1
1

51
5

37
4

14
1

10
18
12

8
16
12

2
2
0

47
1

37
0

10
1

3q †kÖYx
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Awdm ZË¡veavqK
cÖavb mnKvix
mvuUwjwcKvi/‡÷‡bvMÖvdvi
Kw¤úDUvi Acv‡iUi
(bv:Kv:)
wc G Uz Aa¨ (bv:
K‡jR)
cÖavb mnKvix/wnmve
i K
WvUv Gw›Uª Acv‡iUi
jvB‡eªwiqvb
mvuUgy`ªv wiK
D”Pgvb mnKvix
(Awa`ßi-7)
‡÷vi wKcvi
nvDR wm÷vi/‡nvg
wfwRUi
wnmve i K
jv¨ve‡iUix mnKvix
(e¸ov,PuUªMÖvg, Lyjbv)
Mvox PvjK
mnKvix wnmve i K
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wb‡qv‡Mi Rb¨ evsjv‡`k
Kg©Kwgkb mwPevjq
KZ©„K wjwLZ I †gŠwLK
cix v †kl n‡q‡Q,
djvdj cÖKvk Kiv
n‡q‡Q | hv ¯^v¯’¨ I
cwievi Kj¨vY gš¿Yvjq
wb‡qvM cÖ`vb Ki‡e|

51

52
53
54
55
56
57

58
59
60
61

62

WvUv Gw›Uª Acv‡iUi
(Awa`ßi-01)
j¨ve mnKvix (‡mev
gnv:) w`bvRcyi bv: K:
mn: jvB‡eªwiqvb(‡mev
gnv:)
nvDR wKcvi, w`bvRcyi
bv:K:-01 wU
‡nvg wm÷vi
K¨vwkqvi
AvwU©÷
Awdm mnKvix Kvg
Kw¤úDUvi gy`&ªv wiK
(Awa:-09)
Awdm mnKvix Kvg WvUv
Gw›Uª Acv‡iUvi
B‡jK‡Uªwkqvb
‡÷vi wKcvi(bv: K‡jR)
(Awa:-1)
jvB‡eªwi mnKvix, bv:
K‡jR(e¸ov,PuUªMÖvg,
Lyjbv,w`bvRcyi)
Dc- †gvU

1

0

1

6

2

4

1
52

0
45

1
7

4
44
1

0
35
0

4
9
1

83

61

22

15
1

14
1

1
0

2

1

1

4

0

4

387

293

94

1

1

0

4_© †kÖYx
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

cv¤ú †gwkb Acv‡iUi
Wzwcø‡KwUs †gwkb
Acv‡iUi
K¨vk miKvi
`ßwi
‡iKW© Kxcvi
Awdm mnvqK
(GgGjGmGm)
cøv¤^vi
KzK

2
2
40
1

2
2
30
1

0
0
10
0

270
1
30

220
1
23

50
0
7

gkvjPx
KzK/gkvjPx
‡Uwej eq
মাjx
`v‡ivqvb
bvBUMvW©/wbivcËv cÖnix
myBcvi/cwi”QbœZvKg©x
Dc-‡gvU
‡gvU=

24
105
46
26
79
7
83
717
36451

16
77
38
20
60
5
63
559
28534
124

8
28
8
6
19
2
20
158
7917

we : `ª: 3q I 4_© †kÖYxi Kg©Pvix wb‡qv‡Mi QvocÎ cÖ`v‡bi Rb¨ ¯^v¯’¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvj‡qi
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কমসং ান ও িনেয়াগ সং া ত ািদ :
 িপএসিস পরী ায় পাশ ত ৫,১০০ িসিনয়র াফ নাসেক ব শী ই সরকাির চা িরেত িনেয়ােগর জ সংি
ম ণালেয় রণ
করা হেয়েছ;
 ১ম ও ২য় ােচ ( ৫৯৩+৫৫০) মাট ১,১৪৩ জনেক িমডওয়াইফ পেদ পদায়ন করা হেয়েছ । গত ৩০.০৮.২০১৮ তািরেখ মাননীয়
ম ী, জনাব মাঃ নািসম, এমিপ, া ও পিরবার ক াণ ম ণালয়, একেযােগ ২য় ােচর ৫৫০ জন িমডওয়াইেফর যাগদানপ হণ
কেরেছন;
২০১৭-২০১৮ অথবছেরর স ািদত উে খেযা কাযাবিল :


নাস ও িমডওয়াইফেদর সেকাড পিরমাজন ও বা বায়ন করা হেয়েছ;




১২ জন নাস িবেদশ থেক িপএইচিড স
কের দেশর িবিভ া েসবা ও নািসং িশ া িত ােন কমরত আেছন;
সয়দা জাহরা তাজউ ীন আহেমদ নািসং কেলজ ( পা - বিসক) ও সয়দা নািফসা ইসলাম নািসং কেলজ ( বিসক) হ া র করা
হেয়েছ;
মািনকগ নািসং কেলজ িনমাণেশেষ ৩ বছর ময়ািদ িডে ামা ইন িমডওয়াইফাির কাস এবং ২০১৭-২০১৮ িশ াবেষ ৪ বছর
ময়ািদ িবএসিস নািসং কােস ১০০ আসেন ছা /ছা ী ভিত করা হেয়েছ;
শেরবাংলা নগর নািসং কেলজ, ঢাকা, ২০১৭-২০১৮ িশ াবেষ ৪ বছর ময়ািদ িবএসিস নািসং কােস ১০০ আসেন ছা /ছা ী ভিত
করা হেয়েছ;
শহীদ তাজউ ীন আহেমদ নািসং কেলজ, গাজী র িনমাণ শেষ হ া র কের ২০১৭-১৮ িশ াবেষ িবএসিস নািসং কােস ১০০
আসেন ছা /ছা ী ভিত করা হেয়েছ;
নািসং ও িমডওয়াইফাির অিধদ েরর আওতায় িসিনয়র াফ নাসগন চা িরেত যাগদান কেরেছন, তােদর ম থেক ৩২৫১
জনেক চা িরেত ায়ীকরণ করা হেয়েছ;
১৯৮০-১৯৯০ সাল পয সরকাির চা িরেত যাগদান ত িসিনয়র াফ নাসেদর পেদা িতর লে
জ তার তািলকা তকের
অ েমাদেনর জ ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ;
অপােরশন ােনর আওতায় ২০১৬ সােল িনেয়াগ া ৯,৫৯৮ জন িসিনয়র াফ নাসেদর ম থেক ২০১৭-১৮ অথ বছের ১,২৩০
জনেক অিরেয়ে শন িনং দান করা হেয়েছ
গত ২৫ আগ ২০১৭ সাল থেক মায়ানমার সরকােরর ভয়াবহ িনযাতন ও গণহত ার কবল থেক িনেজেদর ব চােত ায় ১০ ল
রািহ া টকনাফ ও উিখয়া সীমা িদেয় বাংলােদেশ েবশ কের। এই রািহ ােদরেক ১৩ িবিভ ক াে
নবাসন করা হয়।
মায়ানমার থেক আগত এ সকল নাগিরকেদর কারেণ একিদেক যমন দেশর অথনীিত ও অ িদেক া সবায় এক িব প
ভাব পেড়েছ। উ ক াে
রেণর েব এ সকল িসিনয়র াফ নাস, াফ নাস ও িমডওয়াইফগনেক েযাগ ব াপনা
িবষয়ক িশ ণ দয়া হেয়েছ। তারা এখন দ তার সােথ িবিভ কােরর া সম ায় সবা দান করেছন।









চলমান কে র তািলকা :
 এ পানশন এ া কায়ািল ই ভেম অব নািসং এ েকশন ( নমস)
িনবাহী সং াঃ মহাপিরচালক, নািসং ও িমডওয়াইফাির অিধদ র, ঢাকা। া ও পিরবার ক াণ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়,
ঢাকা।
 শেরবাংলা নগর, ঢাকা ৯তলা িবিশ একােডিমক কাম শাসিনক ভবন ও ছা ী হাে ল িনমাণ করা হেয়েছ।
 মহাখালী, ঢাকা িশ াথ েদর জ ৬তলা িবিশ ২৪ ইউিনেটর এক চাস কায়াটার িনমাণ করা হেয়েছ এবং ৬তলা িবিশ ২০০
িসেটর এক হাে েলর িনমাণ চলমান রেয়েছ।
 ২০তলা িবিশ নািসং ও িমডওয়াইফাির ভবন মহাখালী, ঢাকা, িনমাণকাজ ত গিতেত এিগেয় চেলেছ।
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 নািসং উ িশ া ও গেবষণা

িত ান (িনয়ানার), গদা, ঢাকা।

বা বায়নকারী সং াঃ নািসং ও িমডওয়াইফাির অিধদ র, ঢাকা, বাংলােদশ।
শাসিনক ম ণালয়ঃ া ও পিরবার ক াণ ম ণালয়, ঢাকা, বাংলােদশ।
মা াস িড ী দােনর লে নািসং িবষয়ক ৬ িফে ৩৮ (আটি শ) জন ছা /ছা ী ভিত হেয় একােডিমক সশন চলমান হেয়েছ।
এখােন বতমােন ২
াচ চলমান আেছ। নািসং পশার মহান পিত াের নাই ংেগেলর ১৮৪তম জ বািষকীেত গত ১২ ম,
২০১৮ তািরখ গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা ভবন র আ ািনক ভ উে াধন কেরন।

াবিলশেম অব নািসং ইনি



উট, ডায়ােব ক সিমিত, পাবনা (সংেশািধত)

উে াগী ম ণালয়ঃ া সবা িবভাগ, া ও পিরবার ক াণ ম ণালয়;
বা বায়নকারী সং াঃ মহাপিরচালক, নািসং ও িমডওয়াইফাির অিধদ র এবং পাবনা ডায়ােব ক সিমিত; পিরক নাকিমশেনর
সংি আথ সামািজক অবকাঠােমা িবভাগ।
ল :
 রাগীেদর উ ম সবা দােনর জ িডে ামা নাস তির করা।
 দেশর সকল রাগীেদর সবার পিরিধ ি করা

উে
:
 বা িবক িবধােথ এক িডে ামা নািসং ই
উট তির করা
 বাংলােদশ সরকােরর িবধােথ া সবা কায েম সবা দােনর জ িডে ামা নাস তির করা
 দেশ নাসেদর ম বধমান চািহদা রণ কের ামীন পযােয় এবং বিহিবে র বাজাের কাজ করার েযাগ ি করা
 আ পািতক হাের ডা ার ও নাসেদর কাি ত পযােয় মান উ ীত করণ
 যেথ সং ক িশি ত নাস তকে মান স ত িশ া দান কের তােদরেক চা রীেত িনেয়াগ দান করা।

ই-ফাইিলং বা বায়েনর হার :
স িত নািসং ও িমডওয়াইফাির অিধদ েরর সংি কমকতা/ কমচািরেদর জ য (১ম ােচ) ই-নিথ িশ ণ স
করার মা েম লাইভ
এ কায ম হেনর উে াগ করা হেয়েছ।
ইেনােভশন কে র তািলকাঃ এ আই া ােমর সহায়তায় নািসং ও িমড ওয়াইফাির অিধদ র ক ক পিরচাি ত ইেনােভশন কে র
তািলকা –
 ‘িভিজটর
িল সািভেসস’
 ‘দা িরক িচ প অ বিত সহিজকরণ’
 ‘পােসানাল ডাটািশট (িপিডএস) সহিজকরণ’
 অনলাইন এি েকশন ফর া ফার, েমাশন, িলেয়ন এ া ড েটশন
 নাস- িমডওয়াইফস এ েকশন এ া
ােনজেম ( নমস)

ভিব ত পিরক না :
িমক
নং
১

িত ান
নািসং ও িমডওয়াইফাির অিধদ রেরর হীত পিরক নাস হ
মা ও িশ -

হার উে খেযা ভােব কমােনার লে

আরও দ িমডওয়াইফ তির
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ম ণালয় / িবভাগ

া

সবা িবভাগ;

২

ও পদায়ন অ াহত রাখা
া সবার মান উ য়ন িনি তকে স িত িপএসিস’র পািরশ ত শী ই আরও
৫১০০ জন িসিনয়র াফ নাসেক সরকারী চা রীেত পদায়ন করা হেব

৩

নািসং ও িমডওয়াইফাির িশ া ও সবার মান ি ও িনি ত করার লে
কলেম িশ ণ ও ি গত িশ ায় জার দয়া হে

৪

নািসং ও িমডওয়াইফাির ৫ িশ া িত ানেক Center of Excellence
িহেসেব িতি ত করার লে পরী া লক কাজ করা হেয়েছ। পরবিতেত সকল
নািসং িশ া িত ােন এ ি য়া স সারণ করা হেব
স মতা ি র জ অিধক সং ক নাস, িমডওয়াইফ, িশ ক, ােনজার ও
পারভাইজারেদর জ িশ েণর ব া হণ করা

৫

৬
৭

হােত –

িমডওয়াইফ ারা পিরচািলত ইউিনট (Midwife-Led Unit) স সারেণর ব া
অ াহত রাখা
িডিজটাল সািভস রাড াপ ২০২১-২২ বা বায়ন

া সবা িবভাগ;
া িশ া ও পিরবার
ক াণ িবভাগ
া সবা িবভাগ;
া িশ া ও পিরবার
ক াণ িবভাগ
া সবা িবভাগ;
া িশ া ও
পিরবার ক াণ িবভাগ
া সবা িবভাগ;
া িশ া ও
পিরবার ক াণ িবভাগ
া সবা িবভাগ;
া সবা িবভাগ;
া িশ া ও
পিরবার ক াণ িবভাগ

আ সাি ক: ত
ি র উ য়ন ও িবকাশ :
নািসং ও িমডওয়াইফাির অিধদ েরর আওতাধীন কমরত সকল নাস এবং নন-নাস কমকতা-কমচারীেদর জ িপএমআইএস চা করা
হেয়েছ; এবং যাগােযােগর িবধােথ অিফিসয়াল ওেয়বসাইট চা করা হেয়েছ। জাতীয় ত বাতায়েনর মওয়ােক িব মান ওেয়বসাইট
িবিনমােণর কাজ
করা হেয়েছ।সবেশেষ, সানার বাংলা গড়ার ত েয় ািত ািনক কােজ জাতীয় াচার কৗশল েয়াগ করা হে ,
এসিডিজ ল মা া অজেন বািষক কম স াদন ি স
হেয়েছ এবং এ আই
া াম, ধান ম ীর কাযালেয়র সহায়তায় ৪(চার)
ইেনােভশন েজ ও ই-নিথ কায ম হেয়েছ।
রািহ া া সবায় নাস ও িমডওয়াইফ :
২১.০৯.২০১৭ হেত ক বাজার জলাধীন রািহ া ক াে
া সবা িনি ত করার জ িতমােস ৪২ (িবয়াি শ) জন কের নাস কাজকের
আসেছ। পরবত ােচ ২২(বাইশ) জন কের এ যাবত মাট ১২৫ (একশত িচশ) জন িসিনয়র াফ নাস িবিভ সমেয় কাজ কেরেছ।
বতমােন ২১ (এ শ) জন নাস রািহ া া
সবায় িনেয়ািজত আেছন। HRH ােজে র সহায়তায় নািসং ও িমডওয়াইফাির
অিধদ েরর সািবক ত াবধােন স িত ১০ম ােচ আরও ২০ জন নািসং অিফসার ক Pre-Despath training for
Rohinga Refugee Camp স
কের পযায় েম ক বাজার জলার উিখয়া, বা খািল,
পালং ও টকনােফর িবিভ
রািহংগা ক াে সং ি দয়া হেয়েছ।
উপসংহার :
বাংলােদশ ে া ত দেশর াটাস থেক উ য়নশীল দেশ উ রেণ ঐিতহািসক সাফ অজেন া ও পিরবার ক াণ ম ণালেয়র
উে ােগ দশ ািপ আন ঘন ও উৎসব র ালী উদযাপেন শরীক হেয়েছ নািসং ও িমডওয়াইফাির অিধদ র। উ য়েনর মহাসড়েক এিগেয়
চেলিছ বার, সময় এখন আমােদর, সময় এখন বাংলােদেশর।
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৪.৫

া

অথনীিত ইউিনট
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িমকা :
বাংলােদেশ া সবা মানস , য় সা য়ী ও সহজলভ করার লে নীিত িনধারণী ও কৗশলগত িবষয়স েহর াবনা ণয়ন, িবিভ
ািড ও গেবষণা পিরচালনা ইত ািদর জ সে র ১৯৯৪ ি াে চ থ জনসং া ও া
কে র (FPHP) অধীেন া অথনীিত
ইউিনেটর কায ম
হয়। অত:পর উ য়ন খােত ১ম া ও জনসং া স র কম িচ (HPSP: ১৯৯৮-২০০৩) ও ২য় া , ি ও
জনসং া স র কম িচ (HNPSP: ২০০৩-২০১১) ময়ােদ অপােরশনাল ােনর মা েম ন, ২০১১ পয া অথনীিত ইউিনেটর
কায ম অ াহত থােক। পরবত েত লাই, ২০১১ হেত া অথনীিত ইউিনটেক রাজ খােত ানা র করা হয়।
তেব ৩য় া , ি ও জনসং া স র উ য়ন কম িচ (HPNSDP: ২০১১-২০১৬) ও বা বায়নাধীন ৪থ া , জনসং া ও ি স র
কম িচর (HPNSP: ২০১৭-২০২২) আওতায় ‘ হলথ ইকেনািম এ িফ াি ং (HEF)’ অপােরশনাল ান (ওিপ) এর মা েম উ য়ন ও
গেবষণাধম কায ম পিরচািলত হে । উ য়ন খােত বতমান ৪থ স র কম িচেত১. সাবজনীন া সবা (UHC),
২. া
র া পাইলট কম িচ (SSK),
৩. কায়ািল ইম ভেম

সে টািরেয়ট (QIS),

৪. বাংলােদশ াশনাল হল একাউ স্ (BNHA) সল এবং
৫. জ ার, এনিজও অ া
কেহা ার পা িসেপশন (GNSP) ইউিনট কে ােনে র িবিভ কমকাে র সম েয় গ ত ‘HEF’
কায ম বা বায়ন করা হে ।

ওিপ’র

পক (Vission) : সাবজনীন া সবা।
অিভল (Mission) : া খােত স েদর সেবা ম বহােরর মা েম সবা িহতার সেবা স ি িবধান।
সাংগঠিনক কাঠােমা ও িব মান জনবল (রাজ ) : মহাপিরচালক-১ , পিরচালক-২ , উপপিরচালক-৪ , শাসিনক কমকতা-১ , সহকারী
িহসাব র ণ কমকতা-১ , কি উটার অপােরটর-৩ , স ট া িরক কাম কি উটার অপােরটর-৩ , অিফস সহকারী কাম কি উটার
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া িরক-৪ , গাড়ীচালক-২ (১ অঅউটেসািসং), অিফস সহায়ক-৫ , িনরাপ া হরী-২ (অঅউটেসািসং) ও পির
অথাৎ মাট ২৯ পদ সং ান রেয়েছ।
মাট অ েমািদত পদ

২
২৯ (ঊনি শ)

ায়ী পদ

৩
১৫ (পেনর)

বছরিভি ক সংরি ত
(িরেটনশন ত) অ ায়ী
পদ
৫
১৪( চৗ )

রণ ত পদ

৪
২৪(চি শ)

পদ

৩
০৫ (প চ)

ম

তা কম -১

*

৬

* া অথনীিত ইউিনেট বতমােন ৭ (মহাপিরচালক-১ , পিরচালক-২ ও উপপিরচালক-৪ ) ষণ পদসহ রাজ খােত মাট ২৯ পদ
রেয়েছ। ত ে রাজ খােত ানা িরত ১৫ পদ ায়ী করা হেয়েছ। বছরিভি ক সংরি ত অপর ১৪ অ ায়ী পদ ায়ীকরণ ি য়াধীন
আেছ।
পদস হ ষেণ ও সরাসির িনেয়ােগর মা েম রেণর ি য়া চলেছ।
জনবল (উ য়ন খাত) :
৪থ HPNSP এর আওতায় ‘ হলথ ইেকানিম এ ফাই াি ং’ অপােরশনাল ােনর অধীেন উ য়ন খােত GNSP ইউিনেট ১৩ , SSK
ত ১০ , QIS এ ১৮ , BNHA ত ৩ জনবেলর পদ রেয়েছ। ত ে GNSP ইউিনেট ১১ জন, SSK ত ৬ জন, QIS এ
৪ জন,
BNHA ত ৩ জন কমকতা-কমচারী কমরত আেছন। SSK, QIS, BNHA ও GNSP এর
পদস হ সরাসির ও ষেণ রেণর ি য়া
চলেছ।
কম-সং ান ও িনেয়াগ সং া ত ািদ:
া সবা িবভােগর অধীন া অথনীিত ইউিনেট রাজ বােজেটর আওতায় ২ জন িনরাপ া হরী আউটেসাস করা হেয়েছ। লাই ২০১৭
হেত HEF ওিপ’i অ গত GNSP ইউিনেটর জ ২০১৭-২০১৮ অথবছের ০১ (এক) জন ি িভি ক িসিনয়র পরামশক ( ানীয়) িনেয়াগ
করা হয়, িযিন ০২/১১/২০১৭ ি : হেত ৩০/০৬/২০১৮ ি : পয কমরত িছেলন। এ ছাড়া HEF ওিপ’i আওতায় SSK, QIS ও BNHA এর
জ িডেস র, ২০১৮ ি : মােস ০৩ (িতন) জন ডাটা এি অপােরটর ও SSK, QIS, BNHA ও GNSP এর ০৪ (চার) জন অিফস সহায়ক
আউটেসািসং এর মা েম িনেয়াগ করা হয়। উপর রাজ বােজেটর আওতায় া অথনীিত ইউিনেট নেভ র, ২০১৮ ি : মােস ০২ ( ই)
জন িনরাপ হরী আউটেসািসং এর মা েম িনেয়াগ করা হয়।
া

অথনীিত ইউিনেটর
ণ কাযাবিল :

া অথনীিত অথায়ন কমপিরক না ণয়ন ;
 Bangladesh National Health Accounts ও া খােতর Public Expenditure Review (PER) িতেবদন কাশ;

িশ ণ, কমশালা, সিমনার আেয়াজন; গেবষণা স াদন ও ফলাফল অবিহতকরণ;
 কািলহাতী, ম র ও ঘাটাইল উপেজলার দির জনেগা ীেক মানস ত া সবা দােনর লে
া কাড িবতরণ এবং া
সবায় ত
ি র বহার;
 SSK এর বিনিফট ােকজ এর আওতাধীন রােগর সং া ি করণ;
 ¯^v¯’¨, RbmsL¨v I cywó Lv‡Z †RÛvi we ষY KvVv‡gv (Analysis Framework) cÖYqb ও †RÛvi ms‡e`kxj m~P‡Ki
(Indicator) ZvwjKv cÖ¯‘ZKiY এবং †RÛvi wfwËK mwnsmZvq Survivor ‡`i gvbm¤§Z ¯^v¯’¨ †mev wbwðZKiY;
 ¯^v¯’¨ Lv‡Z GbwRও WvUv‡e‡Ri eûg~Lx e¨envi wbwðZKi‡Y ev¯ZewfwËK c`‡¶c MÖnY, gwbUwis I cwjwm cÖYq‡b
mnvqZv cÖ`vb;
 সাবজনীন া সবার নগত মােনা য়েনর লে কায়ািল
মওয়াক বা বায়ন এবং মিনটিরং ও ইেভা েয়শন মওয়াক
ণয়ন;
 মানস ত া সবা িনি ত করার জ িবিভ রােগর েটাকল, SOP তকরণ, া সবা দানকারীেদর TOT দান
এবং সবা স িকত কায ম পিরবী ণ ও ায়ন;
 Uv½vBj I Lyjbv †Rjvq †mevMÖnxZvM‡Yi AwaKvi I †mev cÖ`vbKvix‡`i Revew`wnZv wbwðZKi‡Y mnvqZv cÖ`vb।

২০১৭-১৮ অথ-বছের স ািদত উে খেযা কাযাবিল :
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া সবা িনি ত করার লে দাির সীমার িনেচ
বসবাসকারী জনেগা ীর জ
া
র া পাইলট কম িচ (SSK) বা বায়ন এবং টা াইল জলার ঘাটাইল, কািলহাতী ও ম র
উপেজলার দির জনেগা ীর া েসবায় আিথক িতব কতা রীকরণ এবং মানস ত সবা দানকে পাইলট আকাের া কাড দান
এবং পাইলট এলাকায় িবনা ে ৭৮ রােগর অ : রাগী (Inpatient) সবা দান, সাবজনীন া সবা অজেনর অ তম ধান উে
‘মানস ত া
সবা’ িনি ত করার জ কায়ািল ইম ভেম
মওয়াক এবং Monitoring & Evaluation Framework
ণয়ন বক DHIS-2 ত অ
করণ। া সবা দােনর জ
া েসবার মােনর র অ সাের National Health Care Standard
ড়া করণ এবং অ েমাদন; া
সবার মান উ য়েন ৫১ Key Performance Indicator (KPI) ড়া করণ; Total Quality
Management ( TQM) অপােরশন া েয়ল ণয়ন ও মানস ত া
সবা িনি ত করার লে organizational এবং facility
level এ Quality Improvement Committee গঠন, জ ার ই ই কৗশলপ (GES) বা বায়েনর জ কমপিরক না ণয়ন এবং
'Health Response to Gender Based Violence' cÖ‡UvKj cÖYqb; ণীত েটাকেলর গাইড লাইেনর িভি েত পরী া লকভােব
মৗলভীবাজার জলায় Health Sector Response to GBV এর পাইল ং কায ম পিরচালনা, া খােত কমরত এনিজওেদর ক ,
কমপিরিধ, কমে , অথায়ন, যাগােযােগর কানা স িলত Database ণয়ন, টা াইল ও লনা জলায় া খােত Voice and
Accountability িনি ত করেত সরকাির ও বসরকাির সং ার অংশ হেণ কায ম পিরচালনা।
National Health Accounts এর ৫ম রাউ (১৯৯৭-২০১৫) এবং Public Expenditure Review (১৯৯৭-২০১৫) কাশ; ৩ গেবষণা (1)
Mapping of Gender Based Violence (GBV) Services, (2) Gender analysis of IEC Materials in HPN Sector Programme, (3)
Gender Analysis of OPs in HPN Sector programme স াদন করা হেয়েছ। া অথনীিত ইউিনট ক ক HEF ওিপ’i আওতায়

২০১৭-১৮ অথবছের িবিভ ািড, গেবষণা, িশ ণ, ওয়াকশপ ও সিমনার অ ানসহ ওিপ িনধািরত কায ম বা বায়েন ৭.৭৪ কা
য়
হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথবছের আর হওয়া (১) ‘Mortality caused by NCD in Public and Private Hospitals’ ও (২) ‘Survey on
Client Satisfaction’ শীষক ’
ািড চলমান আেছ।
২০১৭-১৮ অথবছের ানীয় ২৬
ানীয় িশ ণ ও ০৩
বেদিশক িশ ণ বা বািয়ত হেয়েছ- যােত সংি
িবিভ
ম ণালয়/িবভাগ/দ র/সং ার ১০৯৭ জন কমকতা-কমচারী অংশ হণ কেরেছন। এ ছাড়া ৩৩ ওয়াকশপ ও সিমনার অ ি ত হেয়েছ।
এেত সংি িবিভ ম ণালয়/িবভাগ/দ র/সং ার ১৭০৫ জন কমকতা-কমচারী অংশ হণ কেরন।
চলমান কে র তািলকা : ৪থ স র কম িচর অধীেন HEF ওিপ’i (UHC, GNSPU, SSK, QIS ও BNHA) কায ম ন ২০২২ পয
চলমান থাকেব।
ই-ফাইিলং বা বায়েনর হার : া অথনীিত ইউিনট ও এর আওতাধীন GNSPU, SSK, QIS ও BNHA সেল ই-ফাইিলং চা র িনিম
িশ ণসহ অ া আ ষংিগক কমকা
র ি য়া চলেছ।
(ঠ) আগামী িদেনর পিরক না :
ন, ২০১৯ সােলর মে টা াইল জলার কািলহাতী, ম র ও ঘাটাইল উপেজলার দাির সীমার িনেচ বসবাসকারীেদর
মানস ত া সবা দােনর লে
া কাড িবতরণ স করণ;
o সাবজনীন া সবা দােনর লে SSK এর বিনিফট ােকজ এর আওতাধীন রােগর সং া ি করণ, সবা দানকারী
িহেসেব বসরকাির িত ানেক অ
করণ, অ গিতর মািসক এবং বািষক ায়ন কায ম স করণ;
o া খােতর ১২তম Public Expenditure Review এবং National Health Accounts এর ৬ রাউ স াদন;
o ¯^v¯’¨ Lv‡Z GbwRও WvUv‡e‡Ri eûg~Lx e¨envi wbwðZKi‡Y ev¯ZewfwËK c`‡¶c MÖnY;¯^v¯’¨, RbmsL¨v I cywó Lv‡Z
†RÛvi িবে ষণ KvVv‡gv (Analysis Framework) cÖYqb এবং †RÛvi ms‡e`kxj m~P‡Ki (Indicator) ZvwjKv cÖ¯‘ZKiY;
o

o †gŠjfxevRvi I Rvgvjcyi †Rjvq
স করণ;
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o মানস ত া সবা িনি ত করার জ িবিভ রােগর েটাকল, SOP
এবং সবা স িকত কায ম পিরবী ণ ও ায়ন।
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তকরণ, া

এর cvBjwUs

(Piloting)

সবা দানকারীেদর TOT দান

৪.৬

াশনাল ইেলকে া- মিডেকল ই ইপেম
অ া িনং স ার
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মইে

া ওয়াকসপ

িমকা :
া ও পিরবার ক
অা
িনং স ার
িত ান । িত ান
িত ান র মাট অ

াণ ম ণালয়’র া সবা িবভােগর আওতাধীন াশনাল ইেলকে া- মিডেকল ই ইপেম মইে া ওয়াকসপ
(িনিমউ অ া িস) সরকাির হাসপাতাল ও া
িত ানস েহর মিডেকল য পািত র ণােব ণ ও মরামতকারী
১৯৮৩ সােল ৮৩ জনবল িনেয় যা া
কের এবং পরবত েত ১৯৯৩ সােল আেরা ১২ জন জনবল সং কের,
েমািদত জনবেলর সং া দাড়ায় ৯৫ ।

পক (Vission) ও অিভল (Mission) :
সচল িচিকৎসা য পািত, িনরবি
া েসবা । িচিকৎসা য পািত র ণােব ণ ও মরামত বক সচল রাখা এবং সংি
জনবলেক িশ ণ দােনর মা েম যথাযথ বহার ও র ণােব েণ স ম কের গেড় তালা ।

বহারকারী

িব মান জনবল : ৫৫ জন ।
কম সং ান-িনেয়াগ সং া ত ািদ: ১ম ও ২য়
অ া িস- ত ি য়াধীন আেছ ।
য পেদর হালনাগাদ ত :

হাল নাগাদ সংর ণ নাই

ম ণালেয় চািহদা দয়া আেছ

ম ণালেয় ি য়াধীন

ম ণালেয় চািহদা দয়া আেছ

ি য়াধীন

ি য়াধীন

িণর

পেদ িনেয়াগ ম ণালেয় ি য়াধীন আেছ । ৩য় ও ৪থ

১ম, ২য়, ৩য় ও ৪থ

িণর পেদর

িনিমউ অ া




িনিমউ এ

িস’র

১৭

১ম

িণ পেদ িনেয়ােগর জ

০৩

১ম

িণর পেদ পেদা িত

০১

২য়

িণর িনেয়ােগর জ

০৫

৩য়

িণর পেদর িনেয়াগ/পেদা িত

১১

৪থ

িণর পেদর সরাসির িনেয়াগ

০৩

মাট

িণর িনেয়াগ িনিমউ

পদ : ৪০

ণ কাযাবিল :

সরকাির হাসপাতাল ও া
িত ানস েহর িচি ৎসা য পািত মরামত, র ণােব ণ ও াপন ।
িচি ৎসা য পািত মরামত, য় ও BER ঘাষনার ে িবেশষ মতামত দান ।
িচি ৎসা য পািত বহারকাির সংি জনবলেক িশ ণ দান ।
সরকাির পিলেটকিনক ইনি উট ও িব িব ালেয়র িশ াথ েদর িশ ণ দান ।
িস’র ২০১৭-২০১৮ বছেরর স ািদত উে খেযা কাযাবিল :

২০১৭-২০১৮ বছেরর ২৬০০ অচল িচিকৎসা য পািত সচল করা হেয়েছ এবং ৪৭৮ সংি জনবলেক িশ ণ দান করা হেয়েছ।
যমন- ইন েম কয়ার টকার , িনয়র টকিনিশয়ান, িসিনয়র টকিনিশয়ান, িনয়র মকািনক, রিডও াফার, ওয়াকশপ ত াবধায়ক,
িডে ামা ইি িনয়ার, পিলেটকিনক ইি
উট, MIST ও দেশর িবি িব িব ালয় হেত Industrial Attatchment এ
আগত সংি জনবলেক িশ ণ দান করা হয়।
ভিব ৎ পিরক না :

াি ক পযােয় সবা স সারেণর িনিম অ ল িভি ক কাযালয় িত া করণ ।

েয়াজনীয় সং ক জনবল ি করণ ।
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েয়াজনীয় অবকাঠােমা ি করণ ।
আ িনক Testing Lab িত াকরণ ।
েয়াজনীয় যানবাহন ও মরামত সরা ামািদ সং হকরণ ।
িশ ণ কায ম আ িনকীকরণ ।
িনিমউ’র সকল কায ম িডিজটালাই জশনকরণ ।
িনিমউ’র মরামত সংি জনবল- ক আ িনক ি
ান স
সেবাপির িনিমউেক শি শালীকরণ ।
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জনবেল পা েরর িনিম

েয়াজনীয় িশ ণ দান ।

৪.৭ া েপাট এ ই ইপেম

135

মইনেট া অগানাইেজশন

িমকা :
া েপাট এ ই ইপেম মইনেট া অগানাইেজশন (TEMO) ইউিনেসেফর আিথক সহেযািগতায় ১৯৭৬ সােল িতি ত হয়। া
অিধদ েরর িনয় েণ টেমার কায ম হয়। বতমােন া ও পিরবার ক াণ ম ণালেয়র া সবা িবভােগর অিধন যানবাহন
মরামতকারী একমা কািরগির িত ান।

 ১৯৮০ সােল টেমােক া ও পিরবার ক াণ ম ণালেয়র শাসিনক িনয় েণ আনা হয়।




১৯৮৩ সােল এনাম কিম ক ক িক কািরগির জনবল অব করত: টেমার সাংগঠিনক কাঠােমা ছাট করা হয়।
া ও পিরবার ক াণ ম ণালেয়র ারক নং- শা-২/যান-১/৯৭/১৯৫/৩২০,তািরখ: ০৮/৩/২০০৫ এর মা েম ণীত অিফস
আেদশ অ যায়ী টেমা ক ক যানবাহন মরামত কাজ স ািদত হে ।
টেমােত ৭ শাখা রেয়েছ। ৫ শাখা ক ক গাড়ীস েহর হালকা ও ভারী মরামত কাজ স াদন করা হয়। অ ০২ শাখা
গাড়ীর ইেলকি ক ও িপ.এম কাজ স াদন করা হয়। িত শাখায় িসিনয়র মকািনক, িনয়র মকািনক ও মটর ি নার রেয়েছ।

পক : সচল যানবাহন ত া েসবা ।
অিভল : ম ণালয় ক ক ণীত নীিতমালা অ যায়ী টেমা ক ক িবিভ া
িত ােনর রাজ
খাত ( ও এ ই ) গাড়ীর মরামত এর মা েম া সবা িনি ত করা ।
িমক

১
২
৩
৪
৫

িব মান জনবল :
পেদর নাম

ড (১-২০)

অ েমািদত
পেদর সং া

রণ ত
পেদর সং া

শ পেদর
সং া

১
১
২
১
২

১
১
২
১
-

২

ওয়াকসপ ােনজার
উপ-সহকারী েকৗশলী
শাসিনক কমকতা
িহসাব র ক
অিফস সহকারী কামকি উটার অপােরটর
ার িকপার

৯ম
১০ম
১০ম
১৩তম
১৬তম
১৬তম

২

১

১

৭
৮

িসিনয়র মকািনক
িসিনয়র
ইেলকি িসয়ান

১৪তম
১৪তম

৫
২

১
-

৪
২

৯
১০
১১
১২
১৩
১৪

িস. পই ার
িস.বিড িরিপয়ারার
িনয়র মকািনক
িনয়র ইেলকি িসয়ান
ওেয় ার
াইভার কামমকািনক
িনয়র পই ার
িনয়র বিড
িরিপয়ারার
াইভার
হড গাড
মটর হ ার/ি নার
িনরাপ া হরী
অিফস সহায়ক

১৪তম
১৪তম
১৬তম
১৬তম
১৬তম
১৬তম

২
২
১৩
৩
২
২

২
২
১৩
২
১
২

১
১
-

১৬তম
১৬তম

১
১

১
-

১

১৫তম
১৯তম
২০তম
২০তম
২০তম

৬
১
১২
৯
৩

৬
৫
৭
২

১
৭
২
১

৬

১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
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পদ রেণর অ গিত

পদ রেণর
কায ম ি য়াধীন।
পদ রেণর
কায ম ি য়াধীন।
পেদা িতর
মা েম
পদ
রেণর
কায ম
ম ণালেয়
ি য়াধীন।

পদ রেণর
কায ম ি য়াধীন।

পদ রেণর
কায ম ি য়াধীন।

পদ রেণর
কায ম ি য়াধীন।

ম
১৯৮২ সােল এনাম কিম
ক ক বাংলােদশ গেজট,
পাট-৬, তািরখ ধবার,
লাই ২২, ১৯৮৩- ত
ইংেরজী ভাষায় কািশত
“transport
and
Equipment
Maintenance
Organization
(Officers
&
Employees)
Recruitment
Rule, 1982” এর

কায ম
িগত করায়
জনবল িনেয়াগ কায ম
িগত রাখা হয়। ইংেরজী
ভাষায় ণীত অ সং ার
িব মান িনেয়াগ িবিধ
সংেশাধন ও বাংলা ভাষায়
পা েরর
কায ম
ি য়াধীন। িবধায়
পদ
রণ করা যাে না।

২২

পির ন কম
মাট

২০তম

২
৭৫

১
৫১

১
২৪

কমসং ান-িনেয়াগ সং া ত ািদ : ২০১৭-২০১৮ অথ বছের কান জনবল িনেয়াগ দান করা হয় নাই।
টেমার স ািদত উে খেযা কাযাবিল :

 এক সফ ওয় ােরর মা েম তার সােথ গাড়ী মরামেতর রকড, য় ও িহসাব সং া রকড সংর ণ করা
 হে । গাড়ী মরামেতর জ য পািত সং েহর লে তরী ত সফটওয়ােরর মা েম দরপে র লনা লক
তািলকা,কাযােদশ দান,য পািত র ণা- ব ণ ই ভাউচার, ক রিজ ার,গাড়ী মরামেতর রকড সংর ণ ও ক াশ
রিজ ার এবং সফটওয়ােরর মা েম িবল তৈরী কের এিজিবেত রণ করা হে ।
 যারবাহন মরামত ও র ণা- ব েনর জ বাংলা ভাষায় এক
া য়াল তরী করা হেয়েছ।
 ওয়াকসেপর পি ম ও দি ণ পাে এক একর সরকারী জায়গা দখলদারেদর িনকট হেত উ ার কের
রাপন করা
হেয়েছ।
টেমার ২০১৭-২০১৮ অথ-বছেরর স ািদত উে খেযা কাযাবিল :










ইি ন ওভার হিলং-৬৫ গাড়ী
ক মরামত -২৮০ গাড়ী
িতেরাধ লক র ণােব ণ-৩২০ গাড়ী
সাসেপনসশন মরামত-১৪৫ গাড়ী
ড ও পই -৩০ গাড়ী
ইেলকি ক কাজ- ১০০% গাড়ী
টায়ার উব পিরবতন-১১৫০
কািরগির দ তা ি র জ কািরগির জনবেলর িশ ণ দান-২২ জন

ইেনােভশন কে র তািলকা :

 িস েজন চাটার িনয়িমত হালনাগাদ করণ।
 বােয়া- মি ক হািজরা চা করা হেয়েছ এবং িনয়িমত িরেপাট করা হয়।
ভিব ৎ পিরক না :

 নীিতমালা অ যায়ী গাড়ী মরামত ও র ণােব েণর মা েম সাব িণক গাড়ী সচল রাখার কাযকর ব া হণ;
 টেমা’র মরামত সংি জনবলেক আ িনক ি
ান স
জনবেল পা েরর িনিম েয়াজনীয় িশ ষণ
দান;
 টেমা’র েয়াজনীয় সং ক জনবল ি করণ;
 টেমােক উ তমােনর আ িনক ওয়াকসপ িবিনমাণ করা;
 গাড়ী মরামেতর জ কি উটারাইজড য পািত সং হ করা;
 টেমা’র সকল কায ম িডিজটাল করা;
 টেমােক িভশন ২০২১ বা বায়েনর উপেযাগী করা।
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তীয় অ ায়

৫ উ য়ন লক িত ান
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৫.১ এেসনিসয়াল াগস কা ানী িলিমেটড
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িমকা :
এেসনিসয়াল াগস কা ানী িলিমেটড (ইিডিসএল) ১০০% সরকাির মািলকানাধীন ঔষধ তকারী িত ান। অত াব কীয় ঔষধ
উৎপাদেনর ােথ া ও পিরবার ক ান ম নালেয়র অধীেন ১৯৬২ সােল এ েক সরকাির ফামািসউ ক ালস াবেরটির (িজিপএল)
নােম নামকরণ করা হয়। পরবত কােল এর নাম পিরবতন কের সরকার ১৯৭৯ সােল ফামািসউ ক ালস ডাকশন ইউিনট (িপিপইউ)
িহেসেব এক ক চা করা হয়। সরকােরর ত িনয় েন থাকার ফেল ক পিরচালনাগত িস া হেনর েযাগ িছলনা। এর
ি েত, িপিপইউেক ১০০% শয়ার সরকাির মািলকানাধীন রেখ কা ানী আইেনর অধীেন ১৯৮৩ সােল এক
াইেভট িলিমেটড
কা ানী িহেসেব িনবি ত হয়। পরবিতেত কা ানীর পিরসর উ েরা র ি র ফেল িত ান েক এক পাবিলক িলিমেটড কা ানী
িহেসেব পা র করা হয়। জাপানী া এর মা েম ১৯৮৫ সােল ব ড়ােত এেসনিসয়াল াগস কা ানী িলিমেটড নােম আেরা এক া
চা হয়। সরকারী এই ঔষধ কা ানী বাংলােদেশ এক শি শালী অব ােন রেয়েছ। বতমােন কা ানীর অ েমািদত লধন ২০০.০০
কা টাকা এবং পিরেশািধত লধন ১০০.৯২ কা টাকা যার িত শয়ােরর
১০/= টাকা।
ইিডিসএল এর ধান উে
উ তমােনর ঔষধ উৎপাদন কের সা য়ী ে সরকাির হাসপাতাল ও অ া
া
কা ানীর
থেক আজ পয উৎপািদত ঔষধ সরকাির হাসপাতাল, িসিভল সাজন অিফস, সরকারী া
আ জািতক (অ নাফা কাির) িত ান যমন, UNICEF, WHO, ICDDRB, ইত ািদেত সরবরাহ করা হেয়েছ।

িত া সরবরাহ করা।
িত ান, বসরকাির ও

জনসং া িনয় ন করার জ এেসনিসয়াল াগস কা ানী িলিমেটেডর এর এক অ তম ইউিনট িহেসেব বাংলােদশ সরকার লনায়
লনা এেসনিসয়াল ােট
া ( কইএলিপ) নােম এক কনডম কারখানা াপন কের। এই কে র উৎপাদন মতা াথিমকভােব
বছের ১৫০ িমিলয়ন িপস িনধারন করা হয়। িক এখন এর উৎপাদন িত বছের ায় ২৪৯.৬০ িমিলয়ন িপেসস পয হেয় থােক। উৎপািদত
কনডম মহাপিরচালক, পিরবার পিরক না অিধদ ের সরবরাহ করা হয়। ব অ সমেয়র মে দেশর চািহদা িম েয় িবেদেশ র ানী করার
িবষয় ি য়াধীন রেয়েছ।
এছাড়াও লনা এেসনিসয়াল ােট
াে র অধীেন, টা াইল জলার ম ের এক
ােট
েসিসং া
িতি ত করা হয়।
ানীয়ভােব উ তমােনর রাবারকষ সং হ কের ি য়াজাত করার পর লনা কইএলিপেত সরবরাহ করা হয়। িনজ অথায়েন ব ড়ায়
সফােলা িরন ক শী ই বািণিজ ক উৎপাদেন যােব যখান থেক ৩য় জে র সফােলা িরন জাতীয় ঔষধ উৎপাদন করা হেব।
ইিডিসএল গাপালগে “ইিডিসএল (৩য় া )” নােম িজওিব ফাে এক ক াপন ি য়াধীন। যখান থেক জ িনয় ক ইে কশন,
আইিভ েয়ড, পিনিসিলন প , জ িনয় ক বিড় উৎপািদত হেব। ইেতামে ভৗত অবকাঠােমা িনমান শষ এবং ধান ধান মিশনাির
াপন ি য়াধীন।
পক (Vission) ও অিভল
ইিডিসএল উ মােনর ঔষধ প

(Mission) :
ত করেত িত িতব । কা ানী মা েষর জীবেনর মান উ য়ন করেত ঢ় িত ।

াহক স ি :
ইিডিসএল ভা ােদর চািহদা ও েয়াজনীয়তা ঝেত সরাসির াহকেদর সােথ কাজ করেত িত িতব এবং াহকেদর স ি অজেন মান
স ত ঔষধ ত করেত অ ািধকার দান কের।
মােনা য়ন :
ইিডিসএল সমােজর িত তার দািয় পালেন এবং িব াস অজেনর জ , উৎপাদন, দামজাত, িবপনন সহ সম মান েয়াগ করেত
িত িতব এবং সবসময় মান আেরা ি করার উে াগ নয়া হয়।
ম ি িরট :
ইিডিসএল কা ানীর উ য়ন ি র জ দলব হেয় কাজ করােক
দয়। তারা পারফরেম উ য়েনর জ িনরলস কাজ কের যাে ।
ইিডিসএল াবসািয়ক স ক উ য়ন করার লে এর শি এবং িবেশষািয়ত িভি েক কােজ লািগেয় ঔষধ উৎপাদন কের যাে ।
িবতরণ :
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ইিডিসএল গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মা েম িবিভ সরকাির হাসপাতাল, িসিভল সাজন অিফস এবং কিমউিন ি িনক েলােত
ঔষধ সরবরাহ কের থােক। যখান থেক ঔষধ দাির জনগেনর মে িবনা ে িবতরণ করা হয়।
সাংগঠিনক কাঠােমা :
িত ান র ধান িনবাহী কমকতা াব াপনা পিরচালক। িত ােনর সম কাযাবিল পিরচালনা পষদ ক ক িনয়ি ত। া
ক ান ম নালেয়র মাননীয় ম ী মেহাদয় নয় সদ িবিশ পিরচালনা পষেদর চয়ার ান।

ও পিরবার

িব মান জনবল :
বতমােন ইিডিসএল ঢাকা, ব ড়া, লনা এবং গাপালগ সহ সকল ইউিনেট ায় ৩৫০০ জনবল কমরত।
কমসং ান -িনেয়াগ সং া ত ািদ :
িত ান তার িনজ সািভস লস এর িভি েত জনবল িনেয়াগ দান কের থােক। ইিডিসএল ক প িনেয়াগ এবং পিরেসবা িবিধ,
পেদা িত িনয়ম অ যায়ী বা বায়ন করেত িত িতব এবং উ েযা তা অ যায়ী অগােনা াম সংেশাধীত কের থােক। কমচািরেদর ান,
দ তা এবং মতা উ য়েন এবং কা ানীর লে পৗছােনার ও তার উৎপাদন মতা ি র জ যেথাপ
িশ েনর ব া করা হেয়
থােক। যার ফল িতেত কমচারীেদর পশাগত দ তা এবং জাতীয় া উ য়েন যেথ িমকা রােখ। ইিডিসএল ানীয় বাজার এবং
িব ািপ র ানী করার লে তার নটওয়াক শি শালী করেত ঢ় িত ।
এেসনিসয়াল াগস কা ানী িলিমেটড এর ২০১৭-২০১৮ অথ বছেরর স ািদত উে খেযা কাযাবিল :
ইিডিসএল ৩য় া গাপালগে Civil Construction 95% শষ হেয়েছ। সব য পািতর L/C খালা হেয়েছ। ইেতামে অেনক য পািত
কারখানায় পৗঁেছেছ।
 G to G প িতেত ইিডিসএল হেত লংকায় ঔষধ র ানী করা হে ।
 ইিডিসএল ২০১৭-১৮ অথ বছের ৫ ন ন ঔষধ Product Line এ সংেযাজন কেরেছ এবং আরও ১০ Product সংেযাজেনর এর
অেপ ায়।
 িত ান ৫০২.০০ কা টাকা উৎপাদন এবং অিনরীি ত িহসাব অ যায়ী ায় ২৯.০০ কা টাকা কর ব নাফা অজন কেরেছ।
চলমান কে র তািলকা : িজওিব ফাে ইিডিসএল (৩য় া ) গাপালগ ।
আগামী িদেনর পিরক না :
 ঢাকা কারখানার পা বিত ান িস এম এসিড হেত া জায়গায় ইিডিসএল এর বিধত কারখানা/ গাডাউন িনমাণ।

লনােত বতমান কারখানার অভ ের এক হ া
াভস কারখানা াপন।
 ব ড়ােত কারখানা অভ ের TB Leprosy কারখানা াপন।
লংকা, টান ছাড়াও অ

দেশ ঔষধ র ানীর াব া হণ।
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