a ম a ায়
সবা পিরদ র
িমকাঃ
বাংলােদেশর নািসং ব াপনা eবং সািবক u য়েনর লে
া o পিরবার ক াণ ম ণালেয়র িনয় ণাধীন
সং দ র িহসােব 2৯88 সােল সবা পিরদ র গ ত হয়। দেশ হাসপাতােলর শ া সং া ি সহ ন ন ন ন
হাসপাতাল াপন eবং া সবার মান u িতর জ সবা পিরদ েরর দািয় o
ি পাে । সবা
পিরদ র ি র ব হেত আজ পয সবা পিরদ েরর আoতাধীেন িবিভ ক াটাগিরর 28,899 নািসং eবং
2358 নন-নািসং পদ জন করা হেয়েছ। 28,899 নািসং পেদর মে 277 থম ণীর, 27,358 3য়
ণীর, 2486 4য় ণীর পদ eবং 2358 নন-নািসং পেদর মে 17 থম ণীর, 31 3য় ণীর,
469 4য় ণীর eবং 974 চ থ ণীর পদ িব মান। বাংলােদশ নািসং কাuি েলর ত a যায়ী দেশ
বতমােন নােসর সং া 39,8৯4 জন। মাট 26185 জন নাস সরকাির িত ােন, ায় 21,111 জন নাস দেশ
aবি ত িবিভ বসরকাির হাসপাতােল eবং 2211 নাস িবেদেশ কমরত আেছ। ত ে সরকািরভােব 231 জন
নাস িবেদেশ িলেয়েন কমরত আেছ। aিত স িত দেশ িব মান নািসং কেলজ o নািসং iনি uেটর জ
216 থম ণীর, 767 3য় ণীর পদ িজত হেয়েছ, ত ে 212জন নাসেক 3য় ণী থেক থম নীর
পেদ eবং 71 জন নাসেক 4য় ণী থেক 3য় ণীর পেদ চলিত দািয়ে পদায়নসহ 282 জন সহকারী নাসেক
িসিনয়র াফ নাস পেদ পেদা িত দান করা হেয়েছ।
দেশ সরকাির পযােয় 55 নািসং iনি uট (12 আমড ফােসসসহ) eবং 4৯ বসরকাির নািসং
iনি uট িব মান আেছ। e iনি uটস েহ 14 বছর ময়ািদ িডে ামা iন নািসংসােয় e া
িমডoয়াiফাির কাস চা আেছ। ঢাকা িব িব ালয়, রাজশাহী িব িব ালয়, চ াম িব িব ালয় eবং িসেলট
শাহজালাল িব ান o ি িব িব ালেয়র aধীেন 22 সরকাির নািসং কেলজ (18 বিসক eবং 15 পা
বিসক) eবং 32 বসরকাির নািসং কেলজ (23 বিসক eবং 1৯ পা বিসক) িব মান, যার মে
বসরকাির 17 নািসং কেলজ বতমােন ব আেছ। িব মান e সকল নািসং কেলেজর মে 26 (18
সরকাির eবং 19 বসরকাির) নািসং কেলেজ 15 বছর ময়ািদ বিসক িবeসিস iন নািসং কাস চা আেছ ।
দেশ নািসং িশ ক, নািসং শাসক eবং নািসং ব াপক eর চািহদা মটােত 22 (সরকাির 15 eবং
বসরকাির 18 ) পা বিসক নািসং কেলেজ 13 বছর ময়ািদ িবeসিস iন নািসং eবং িবeসিস iন পাবিলক
হল কাস চা রেয়েছ।
জনগেণর াে র u িত eবং িশ -মা
হার কমােনার জ
সবা পিরদ র কাজ করেছ, যা
MDG 4 eবং 5 aজেন সরাসির সহায়তা করেছ। মাননীয় ধানম ীর ঘাষণা মাতােবক 4111 িমডoয়াiফ
পদ ি র পদে প eবং দেশ 14 বছর ময়ািদ িডে ামা iন িমডoয়াiফাির কাস চা করার পদে প হণ
করা হেয়েছ।
িব া সং ার েটাকল a সাের দেশ ডা ার o নােসর a পাত হoয়া uিচৎ 4 : 2। িক দেশ বতমােন
ডা ার o নােসর a পাত 3 : 2 eবং জনসং া o নােসর a পাত 63৯2 : 2। বতমােন নাস o শ া সং ার
a পাত 2 : 24, মিনং িশফেট ডা ার o নােসর a পাত 3 : 2। আ জািতক মান a সাের িত িশফেট সাধারণ
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বেড নাস o রাগীর a পাত 2 : 5 eবং
শালাiজড বেড নাস রাগীর a পাত 2 : 2 হoয়া uিচৎ। হল
oয়াচ িরেপাট, 3118 a সাের দেশ eখনo 2 ল 98 হাজার নােসর ঘাটিত রেয়েছ।
3127 ি ঃ নাগাদ দেশ রিজ াড নােসর সং া 51,111 e u ীত করার জ ন ন 22 নািসং iনি uট o
26 নািসং কেলজ িনমাণ করার পদে প হণ করা হেয়েছ। দেশ aিভ নােসর ঘাটিত মটােনার জ িবেদেশ
িবিভ িবষেয়
শালাiেজশন কাসসহ িত বছর 61 জন নােসর eমeসিস iন নািসং কাস eবং িত বছর
16 জন নােসর িপeiচিড iন নািসং কােসর সং ান রাখা হেয়েছ। দেশ eমeসিস iন নািসং কাস চা করার
জ ঢাকার শেরবাংলা নগের eক নািসং কেলজ িনমাণ কাজ
করা হেয়েছ। সরকাির হাসপাতােল রাগীর
aব ান সংি করার uে ে eিভেড বজড নািসং াক স চা করার জ
িশ ণ কায ম
করা
ময়ািদ িশ েণর েযাগ ি
হেয়েছ। পাশাপািশ দ মানব-স দ গেড় তালার লে দেশ o িবেদেশ
করা হেয়েছ।
কমপিরিধঃ
সবা পিরদ র eর ল ল ঃ
সকল সরকাির হাসপাতাল eবং নািসং িশ া িত ােন নািসং জনবেলর িনেয়াগ, বদলী, পেদা িত eবং
িশ েণর মা েম হাসপাতােল রাগীর সবার মান িনি ত করা।
সবা পিরদ েরর ল কাযাবলীঃ
1) া েসবার মান u য়েনর লে সরকার ক ক হীত পিরক না o নীিতমালা ণয়েন নািসং
সং া িবষেয় পরামশ/সহেযািগতা দান o eর বা বায়ন িনি ত করা
2) জনসং ার চািহদা মাতােবক েয়াজনীয় সং ক নাস তিরর জ নািসং iনি uট o নািসং
কেলজ িত া o পিরচালনা করা
3) সকল সরকাির নািসং iনি uট, নািসং কেলজ, সকল সরকাির হাসপাতােলর িবিভ ক াটাগিরর
নাস o a া
ণীর পদ জেনর াব রণ o জন ত পেদ নাস িনেয়াগ, পদায়ন o পেদা িত
দান করা
4) সরকাির হাসপাতােলর সবার মান eবং সকল সরকাির নািসং িশ া িত ােন িশ ার মান
u য়েনর লে কমরত জনবেলর েয়াজনীয় িশ ণ িনি ত করা
5) সবা পিরদ েরর আoতাধীন িবিভ িত ােনর বােজট ণয়ন eবং বরা দান; িনেয়াগিবিধর
সংেশাধন/ ণয়ন, কমরত সকল জনবেলর বদিল, বতনভাতা, , aবসর, পনশন iত ািদ িনি ত
করা
6) িশ ার মান u ত করার জ কাির লাম সংেশাধন/ ণয়ন, নািসং iনি uট o কেলেজর
aবকাঠােমা স সারণ o র ণােব ণ, নািসং iনি uটস হ কেলেজ u তীকরণ eবং
িশ কেদর জ u তমােনর দিশ-িবেদিশ িশ ণ িনি ত কের u ত মানব স েদ পিরণত করা
7) সকল সরকাির নািসং iনি uট o নািসং কেলেজর ভিত i ক ছা -ছা ী ক ীয়ভােব িনবাচন
করা
8) সবক/ সিবকােদর u ম কােজর ী িত প ণপদক o সনদপ দান করা।
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সাংগঠিনক কাঠােমা o জনবলঃ
ণী

2ম ণী
3য় ণী
4য় ণী
5থ ণী
সবেমাট

ম রী ত পেদর সং া
নািসং
ননমাট
নািসং
277
17
283
27,358 31
27,378
2,486
469
2,844
974
974
28,899 2,358
2৯,146

সবা পিরদ েরর কৗশলগত uে
কৗশলগত ম েময়ািদ uে
2
1. সরকাির হাসপাতােলর
সবার মান u ত করার
জ জনসং া a পােত
নােসর পদ ি করা।

কমরত পেদর সং া
নািসং
ননমাট
নািসং
96
13
98
25,263 18
25,26৯
948
313
2,14৯
731
731
26,185 942
26,৯16

নািসং
92
3,1৯6
649
3,825

পেদর সং
নননািসং
15
24
267
354
527

া
মাট
96
3,219
7৯5
354
4,241

eবং ধান কায মস হঃ
ধান কায মস হ (Key Activities)
3
 িবিভ হাসপাতােল 1৯ সবা ত াবধায়ক, 18 uপ- সবা ত াবধায়ক,
59 নািসং পারভাiজার o 648 িসিনয়র াফ নােসর পদ জন
করা হেয়েছ।
 িতন নািসং কেলেজ ( লনা, ব ড়া o ফৗজদারহাট-চ াম) মাট
৯7 2ম ণীর িশ েকর পদ eবং 23 নািসং iনি uেট 71 3য়
ণীর িশ েকর পদ জন করা হেয়েছ।
 িবিভ হাসপাতােল 911 নািসং পারভাiজােরর পদ জেনর
াব
ম ণালেয় ি য়াধীন আেছ।
 া েসবার মান u য়েনর লে মাননীয় ধানম ীর িত িত a যায়ী
6111 িসিনয়র াফ নােসর পদ জেন জন শাসন ম ণালয় থেক
স িত দান করা হেয়েছ। জন শাসন ম ণালেয়র u স িতর
আেলােক িবষয় বতমােন aথ ম ণালেয় ি য়াধীন আেছ।
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কৗশলগত ম েময়ািদ uে
2
2. নািসং iনি uট o
নািসং কেলেজর িশ ার
মান
আ জািতক
পযােয় u ীত করার জ
িশ কেদর পদ জন o
িশ া লক আ িনক
য পািত সরবরাহ করা।

ধান কায মস হ (Key Activities)
3
 স িত 216 থম ণী, 767 ি তীয় ণীর পদ িজত হেয়েছ।
ত ে 212 জন নাসেক থম ণীর পেদ চলিত দািয়ে পদায়ন করা
হেয়েছ। 71 জন নাসেক ি তীয় ণীর পেদ চলিত দািয়ে পদায়ন করা
হেয়েছ। 282 জন সহকারী নাসেক িসিনয়র াফ নাস পেদ পেদা িত
দান করা হেয়েছ।
 54 নািসং iনি uট eবং 22 নািসং কেলেজর জ 3121-22 aথ
বছের 511 কি uটার, 61 মাiে াসেকাপ, 16 মাি িমিডয়া
েজ র, 55 রি জােরটর, 25 মাiে াবাস o a া য পািত eবং
u ত িবে র বi সরবরাহ করা হেয়েছ। 3122-23 aথ বছের 54 নািসং
iনি uট o 22 নািসং কেলেজর জ 51 ফেটাকিপয়ার, 31
ানার, 51 iেলকি ক িমটার, 211 সাকার, 81 eয়ার কি শনার,
238 মাি িমিডয়া েজ র, 218 oভারেহড েজ র য় করা
হেয়েছ।

3. িবিভ হাসপাতাল o
নািসং িশ া িত ােন
নারীেদর পদায়েনর
মা েম নারীেদর
কমসং ান করা।
4. দ নাস তরী করতঃ
িবেদেশ কমসং ান কের
বেদিশক া aজেনর
মা েম দেশর আথসামািজক aব া u য়েন
সহেযািগতা করা।

 িবিভ সরকাির হাসপাতাল o নািসং িশ া িত ােনর
পদ eবং
জন ত পেদ 3122 সােল 3য় নী হেত 2ম ণীেত 212 জনেক চলিত
দািয়ে পদায়ন করা হয়, তার মে ৯8% মিহলা কমকতা।

5. ন ন নািসং কেলজ eবং
নািসং iনি uট
িনমােণর পিরক না।

 নাসেদর িবেদিশ ভাষার (iংেরজী) uপর িশ ণ দােনর কায ম
iেতামে
করা হেয়েছ, যা ন, 3127 পয ধারাবািহকভােব চলেব।
 নাসেদর দ জনশি িহসােব গেড় তালার লে 36 জনেক িপeiচিড,
311 জনেক eমeসিস eবং িবিভ িবষেয়র uপর শালাiেজশন কাস
করার জ 321 জন নাসেক oভারিসস িশ েণর জ দেশর বাiের
রণ করা হে ।
 িচিকৎসা সং া আ িনক ি
বহাের দ তা aজেনর জ u ত
িচিকৎসা সবা ব ায় স ৃ তা ি র লে 298 জন নাসেক u ত
দেশ িশ েণর জ
রণ করা হেয়েছ।
 3127 নাগাদ দেশ রিজ াড নােসর সং া 51,111 e u ীত করার
লে ন ন কের 22 নািসং iনি uট, 17 নািসং কেলজ িনমাণ
করাসহ িব মান 26 নািসং iনি uটেক নািসং কেলজ পা র করার
পদে প হণ করা হেয়েছ।

136

3121-3122 o 3122-3123 aথ বছেরর বােজট বরা (a য়ন o u য়ন) o য়ঃ
(ল টাকায়)
বছর
3121-3122
3122-3123
মাট

বরা
রাজ
u য়ন
4,524.11 3,227.11
4,81৯.91 6,111.11
8,233.91 8,227.11

মাট
6,63৯.11
9,81৯.91
2,534.91

রাজ
4,384.32
4,661.11
7,934.32

য়
u য়ন
2,7৯6.13
3,963.28
5,658.2৯

মাট
5,৯79.34
7,513.28
22,481.51

কম স াদন িতেবদনঃ
ক) 3121-22 aথ বছেরর a গিতঃ
 3121-22 aথ বৎসর হেত নব িনিমত 23 iনি uেট (নীলফামারী, নoগ , মাদারী র,
গাপালগ , বর না, হিবগ , িপেরাজ র, িঝনাiদহ, জামাল র, চ দ র, প গড় o িকেশারগ ) e
41 জন কের মাট 471 জন ছা -ছা ী িডে ামা iন নািসং সােয় e িমডoয়াiফাির কােস
ভিত করা হেয়েছ। ফেল সবা পিরদ েরর aধীেন িব মান 54 নািসং iনি uেট িত বছর
সবেমাট 2681 জন ছা -ছা ী 14 বছর ময়ািদ িডে ামা iন নািসং সােয় e িমডoয়াiফাির
কােস ভিত হoয়ার েযাগ পাে ।
 সবার মান aিধকতর u য়েন াতকধারী নাসেদর সং া ি র লে নািসং iনি uট থেক
নািসং কেলেজ u ীত 15 নািসং কেলেজ (ঢাকা, রাজশাহী, চ াম o ময়মনিসংহ) 3118-19
িশ া বছর থেক eবং পরবত েত নািসং কেলেজ u ীত 14 নািসং কেলেজ ( রং র, িসেলট o
বিরশাল) e গত 3121-22 িশ া বছর হেত িত কেলেজ 211 জন কের মাট 811 জন 15 বছর
ময়ািদ িবeসিস iন নািসং কােস ভিতর েযাগ পাে ।
 দেশ নাস ব াপক, নাস শাসক eবং নাস িশ ক eর চািহদা মাটােনার জ 14 পা
বিসক নািসং কেলজ ( লনা, ব ড়া o ফৗজদারহাট-চ াম) িনমাণ শেষ 3121-22 িশ া বষ
হেত িত বছর ব ড়া o ফৗজদারহাট নািসং কেলেজ 13বছর ময়ািদ পা িবeসিস iন নািসং o
িবeসিস iন পাবিলক হল নািসং কােস 361 িসেট নাস ভিত
করা হেয়েছ। 2৯88 সােল
িতি ত মহাখালী কেলজ aব নািসং eর 236 িসট িমিলেয় 486 িসেট পা িবeসিস iন নািসং
o িবeসিস iন পাবিলক হল নািসং কােস াতক িড ী হেণর েযাগ ি করা হেয়েছ।
 14 নািসং কেলেজ eবং 23 নািসং iনি uেট িশ কেদর ৯7 থম ণীর পদ eবং 71
ি তীয় ণীর পদ জন করা হেয়েছ।
 িবিভ হাসপাতােলর
পেদ 2858 জনেক িনেয়াগ দয়া হেয়েছ।
 2৯৯9, 2৯৯৯ o 3111 সােল রাজ খােত a ায়ীভােব িজত 5111 িসিনয়র াফ নােসর পদ
রাজ খােত ায়ী করা হেয়েছ।
 িবিভ হাসপাতােল 1৯
সবা ত াবধায়ক, 18 uপ- সবা ত াবধায়ক, 15 পাবিলক হল
নাস, 59 নািসং পারভাiজার, 648 িসিনয়র াফ নােসর পদসহ মাট 716 পদ জন করা
হেয়েছ।
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 54 নািসং iনি uট eবং 22 নািসং কেলেজর জ 3121-22 aথ বছের 511 কি uটার,
61 মাiে াসেকাপ, 16 মাি িমিডয়া েজ র, 55 রি জােরটর, 25 মাiে াবাস o
a া য পািত eবং u ত িবে র বi সরবরাহ করা হেয়েছ।
 21 জন নাসেক eমeসিস iন নািসং কােস a য়েনর জ িবেদেশ রণ করা হেয়েছ।
 33 জন কমকতােক ািড িভিজেট থাi া , মালেয়িশয়া, iে ােনিশয়া o িফিলপাiন রণ করা
হেয়েছ।
 73 জন নাসেক u ম কােজর ী িত প র ােরর জ িনবািচত কের নগদ aথ র ার
িহেসেব দান করা হেয়েছ eবং ণপদক দােনর জ মেডল তরী করা হেয়েছ, যা পরবত েত
সরকার ক ক িনধািরত eক a ােনর মা েম দান করা হেব।
খ) 3122-23 aথ বছেরর a গিতঃ
 সবা পিরদ েরর আoতাধীেন কমরত িডে ামা নাসেদর 4য় ণী থেক 3য় ণীেত u ীত করা
হেয়েছ।
 iিভেড বiজড নািসং িবষেয় 34 ােচ 7৯1 জন নাসেক ানীয় িশ ণ দান করা হেয়েছ।
 15 ােচ 271 জন নাসেক iংেরজী ভাষা িশ ায় ানীয় িশ ণ দান করা হেয়েছ।
 19 ােচ 351 জন নাসেক িবিসিস, Code of Conduct eবং Nursing Ethics eর uপর ানীয়
িশ ণ দান করা হেয়েছ।
 17 মাস ময়ািদ Certified course on midwifery eর uপর 71 জন নািসং িশ কেক TOT
দান করা হেয়েছ।
 285 জন নাসেক 17 মাস ময়ািদ Certified course on midwifery eর uপর ানীয় িশ ণ
দান শষ করা হেয়েছ eবং 36৯ জেনর ানীয় িশ ণ করা হেয়েছ।
 24 জন নাসেক eমeসিস iন নািসং কােস a য়েনর জ িবেদেশ রণ করা হেয়েছ।
 16 জন নাসেক িপeiচিড iন নািসং কােস a য়েনর জ িবেদেশ রণ করা হেয়েছ।
 231 জন নাসেক
শালাiেজশন কােস (আiিসiu-91, aনেকােলািজ নািসং-31, কািডয়াক
নািসং-21, িকডিন া া -21, ক াথ াব-21, কািডয়াক াব নািসং-21, জিরয়াি ক নািসং21 eবং িডজা ার ােনজেম -21) িবেদেশ রণ করা হেয়েছ।
 16 িডিভশেন 16 e েকশনাল e াক স নটoয়ািকং িম ং করা হেয়েছ।
 54 নািসং iনি uট o 22 নািসং কেলেজর জ 51 ফেটাকিপয়ার, 31
ানার, 51
iেলকি ক িমটার, 211 সাকার, 81 eয়ার কি শনার, 238 মাি িমিডয়া েজ র, 218
oভারেহড েজ র য় করা হেয়েছ।
 73 জন নাসেক u ম কােজর ী িত প র ােরর জ িনবািচত কের নগদ aথ র ার
িহেসেব দান করা হেয়েছ eবং ণপদক দােনর জ মেডল তরী করা হেয়েছ, যা পরবত েত
সরকার ক ক িনধািরত eক a ােনর মা েম দান করা হেব।
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ভিব ত পিরক নাঃ
ক)
ময়ািদ কাযাবলীঃ
িমক
িবষয়
নং
2
3
2.
িত বছর 311 জন নাসেক
iংেরজী ভাষা িশ ার জ
িশ ন দান
3.
নব িনেয়াগ ত িসিনয়র াফ
নাসেক oিরেয়ে শন দান
4.
িত বছর 261 জন নাসেক
ানীয়ভােব িবিভ িবষেয়
শালাiেজশন িশ ণ
দান করা
5.
িত বছর 211 জন নাস
িশ কেক কি uটার
িশ ণ দান করা
6.
িত বছর 361 জন নাসেক
ধা ীিব ার uপর িশ ণ
দান
7.
u ত দেশর নািসং কাির লাম
o সবা কায ম দখার জ
44 জন কমকতােক ািড
িভিজেট u ত দেশ রণ করা
খ) দীঘেময়ােদ (12 বছেরর মে ) সমা
8.
18 হাসপাতােল মেডল
oয়াড িত া
9.

1৯.

uে

oল

স া ফলাফল

4
নাসেদর iংেরজী
ভাষায় aিধক দ
কের তালা
স কভােব রাগীর
পিরচযা করা
িবিভ িবেশষািয়ত
হাসপাতােল রাগীেদর
u ত সবা দান করা

5
িবেদেশ নাসেদর কমসং ান করা
সহজ হেব

নাসেদর কি uটার-e
aিভ করা

ছা -ছা ীেদর কি uটার িবষেয়
িশ ণ তােদর দ তা ি করেব

aিভ ধা ী িশ ক
তির

দেশ aিভ ধা ীিব া িশ ক
তির হেব

u ত িশ া কায ম
চলন করা

হাসপাতােল রাগীর পিরচযার মান
u ীত হেব
িবেশষািয়ত হাসপাতােল রাগীরা
u ত সবা পােব

u ত কাির লাম o u ত সবা
কায ম চলন করা স ব হেব

হাসপাতােল া
হাসপাতােল u ত া েসবা ি
সবার মান aিধকতর
পােব
u য়ন করা
বাংলােদেশ নািসং িশ ার মান নািসং e aিভ িশ ক aিভ িশ েকর সং া eবং িশ ার
u য়েন aিভ িশ ক তিরর তির করা
মান ি পােব
জ িবেদশ থেক 31 জন
নাসেক eমeসিস করােনা হেব
দেশ aিভ নাসেদর সং া
দেশ নাসেদর সং া
দেশ aিভ নােসর সং া ি পােব
ি র জ সরকাির নািসং
ি করার লে পযা
iনি uেটর সং া ি করা aবকাঠােমা ি
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িমক
নং
2
21.

22.

িবষয়

uে

oল

3
দেশ সরকাির নািসং
কেলেজর সং া ি করা

4
দেশ া েয়ট নাসেদর
সং া ি র লে
aবকাঠােমা ি পােব
দেশ রিজ াড নােসর সং া দেশ o িবেদেশর
ি করা
চািহদা মটােনা

গ) আগামী িতন বছেরর পিরক না
23.
54 নািসং iনি uট o
23 নািসং কেলেজ
কি uটার াব o
াং েয়জ াব িত া করা
24.
আগামী 14 বছেরর মে
(পরবত
হল
স র
কম িচর মা েম) 26 ন ন
নািসং iনি uট (মািনকগ ,
গাজী র,
নারায়ণগ ,
লালমিনরহাট,
মেহর র,
নরিসংিদ, শিরয়ত র, নােটার,
গাiবা া,
বা রবন,
খাগড়াছিড়, ল ী র, নড়াiল,
নামগ
o ঝালকা )
িনমােণর পিরক না করা
হেয়েছ
25.
আগামী 16 বছেরর মে
(পরবত
হল
স র
কম িচর মা েম) 29
নািসং iনি uট (টাংগাiল,
ফিরদ র,
গাপালগ ,
জামাল র, িদনাজ র, পাবনা,
িড় াম, নীলফামারী, িম া,
রাঙামা ,
নায়াখালী,
ক বাজার, বােগরহাট, ি য়া,
যেশার, সাত ীরা, হিবগ o

নাসেদর iংেরজী
ভাষায় o কি uটার
বহাের দ কের
তালা
দেশ রিজ াড নােসর
সং া ি করা

দেশ রিজ াড
া েয়ট নােসর সং া
ি করা
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স া ফলাফল
5
দেশ aিভ িবeসিস নােসর সং া
ি পােব
দেশ রিজ াড নােসর সং া ি
কের দশ o িবেদেশ নাসেদর চািহদা
রণ করার েযাগ ি পােব
সংি নাসগণ u ত িবে র ায়
সবা কায েম aিভ হেব

নাস সংকট ােসর মা েম া
সবা ি পােব

নাস সংকট ােসর মা েম া েসবা
ি পােব

িমক
নং
2

26.

27.

28.

িবষয়
3
প য়াখালী) ক নািসং কেলেজ
পা র করা হেব
শেরবাংলাগর, ঢাকা o
িসেলেট 12 কের মাট 13
ন ন নািসং কেলজ িনমাণ
করা eবং 3125 সােল দেশ
eমeসিস iন নািসং কাস চা
করা
আগামী 15 বছের িত বছর
61 জন কের মাট মাট 311
জন নাসেক eমeসিস iন
নািসং কােস eবং িত বছর
16 জন কের মাট 31 জন
নাসেক িপeiচিড iন নািসং
কােস a য়েনর জ িবেদশ
রণ করা হেব
িরসাচ কাuি ল গঠন করা

uে

oল
4

স া ফলাফল
5

দেশ রিজ াড নােসর
সং া ি করা eবং
দেশ নািসং e
eমeসিস কাস চা
করা।

নাস সংকট ােসর মা েম া েসবা
ি পােব

দেশ aিভ নােসর
তা লাঘব করা

িবেশষািয়ত নািসং সবার েযাগ
ি হেব

গেবষণার মা েম া
ফলাফল u ত
া েসবা ব াপনায়
েয়াগ করা
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া েসবার মান u ত হেব।

