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          ও                                           (২০১৭-১৮) 

রযফায রযওল্পনা রধদপ্তয, স্বাস্থ্য রক্ষা  রযফায ওল্যাণ রফবাক: 

 

২০১৭-২০১৮ থ থফছরয রযফায রযওল্পনা রধদপ্তরযয ঈদ্ভাফনী ওভ থরযওল্পনায় ঈরিরঔত ঈদ্ভাফন ন্যান্য ঈদ্ভাফরনয নাভ  ওাম থক্ররভয গ্রকরতয তথ্যঃ 

 

ক্রভ ভন্ত্রণারয়  

দপ্তরযয নাভ 

ঈদ্ভাফরনয নাভ ঈদ্ভাফরনয ংরক্ষপ্ত রফফযণ ঈদ্ভাফন গ্ররণয যমৌরিওতা ঈদ্ভাফরওয নাভ  

ঠিওানা 

ওাম থক্ররভয গ্রকরত 

(%) 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য ওত থ থ 

ব্যয় রত 

ারয? 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য াআরট 

ওভ থসূরি গ্রণ 

ওযা রফ  

রওনা? তায 

তারযঔ  

াযা যদর 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়নরমাগ্য 

রওনা? 

যপাওাররয়ন্ট 

ওভ থওতথা, নাভ, দরফ, 

যপান  আ-যভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. স্বাস্থ্য  

রযফায ওল্যাণ 

ভন্ত্রণারয়,  

স্বাস্থ্য রক্ষা  

রযফায ওল্যাণ 

রফবাক,  

রযফায 

রযওল্পনা 

রধদপ্তয 

রডরজটার   

Attendance 

 

 

 

 

রযফায রযওল্পনা রধদপ্তরযয রনযাত্তা 

এফং  ঈরস্থ্রতয  যযওড থ ংযক্ষরণয  ং 

রররফ রধদপ্তরয রডরজটার  

Attendance  িালুওযণ। 

ওভ থওতথা  ওভ থিাযীকণ রডরজটার 

এওর ওররার ররেভ এয ভাধ্যরভ  

রধদপ্তরয অকভন/প্রস্থ্ান ওযরফন। 

রযফায রযওল্পনা রধদপ্তরযয 

রনযাত্তা রনরিত রফ এফং ওভ থওতথা  

ওভ থিাযীরদয রনয়ভানুফতীতা  

জফাফরদরতা রনরিত রফ।  

রযিারও (প্রান)  

রযিারও (এভঅআএ) 

রযফায রযওল্পনা 

রধদপ্তয। 

দযত্র অহ্বান ওযা 

রয়রছ। 

৪০ রক্ষ টাওা ারযনার 

প্ল্যান এয 

অতায় 

যারয 

ওাম থক্রভ। 

ধীনস্থ্ রফরবন্ন 

রপর 

ম থায়ক্ররভ 

ফাস্তফায়ন ওযা 

মায়। 

যভবুফ যভার থদ 

যপ্রাগ্রাভ ম্যারনজায 

(এভঅআএ) 

রযফায রযওল্পনা 

রধদপ্তয 

যপান: ০১৭১১০৬৯৯৯২ 

২. ঐ যভাফাআর রবরত্তও 

ভরনটরযং ওাম থক্রভ 

িট্টগ্রাভ  রররট রফবারকয ৯০টি ঈরজরায় 

ওভ থযত ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, যভরডরওর রপায (এভরএআি-

এপর), ংরিষ্ট যজরায ঈরযিারও  

রফবাকীয় রযিারওরদয যভাফাআর এয ভাধ্যরভ 

ওাম থক্রভ ভরনটরযং  সুাযরবন।রররট  

িট্টগ্রাভ রফবারকয ১২৪ টি ঈরজরায় যফা 

প্রদারনয ারথ ংরিেরদয  যফারওরে 

রনয়রভত ঈরস্থ্রত যফা প্রদান 

রনরিতওযরণয রফলরয় যভাফাআর রবরত্তও 

ভরনটরযং ওাম থক্রভ 

ভাঠ ম থারয় রযফায রযওল্পনা, ভা  

রশু স্বাস্থ্য ওাম থক্রভ      ফাস্তফায়রন 

ভরনটরযং  সুাযরবন যজাযদায 

ওযরফ। 

রাআন ডাআরযক্টয 

(রযফায রযওল্পনা-

রপল্ড ারব থর 

যডররবাযী) 

ংরিষ্ট ওররও 

যভাফাআর রফতযণ  

পূফ থও ভরনটরযং     

ওাম থক্রভ ফাস্তফারয়ত 

রে। 

অনুভারনও 

১২.০০ রক্ষ 

টাওা 

ারযনার 

প্ল্যান এয 

অতায় 

যারয 

ওাম থক্রভ। 

যাঁ জনাফ যভাঃ রনয়াজুয 

যভান,  

যডপুটি যপ্রাগ্রাভ 

ম্যারনজায,  

রযফায রযওল্পনা-

রপল্ড ারব থর 

যডররবাযী,  

রযফায রযওল্পনা 

রধদপ্তয। 

যভাফাআরঃ ০১৭১২-

০১২৮৯৫ 

আ-যভআর: 

niajur.fp@gmail.com 
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দপ্তরযয নাভ 
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ওাম থক্ররভয গ্রকরত 

(%) 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য ওত থ থ 

ব্যয় রত 

ারয? 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য াআরট 
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তারযঔ  

াযা যদর 
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ফাস্তফায়নরমাগ্য 

রওনা? 

যপাওাররয়ন্ট 

ওভ থওতথা, নাভ, দরফ, 

যপান  আ-যভআর 

৩. ঐ (e-GP)   িালুওযণ । 

 

 

 

 

 

আররওট্ররনও যওারয ক্রয় দ্ধরত 

(Electronic Government Procurement) 

(e-GP) িালুওযণ । 

রযফায রযওল্পনা রধদপ্তরযয 

যওারয ক্রয় ওাম থক্ররভ দযদাতাকরণয 

ফাধ ংগ্রণ  ভসুরমাক সৃরষ্ট 

রফ, ক্রয় প্ররক্রয়ায় রদ্ধান্ত গ্রণ প্ররক্রয়া 

দ্রুততয ওযা ক্রয় প্ররক্রয়ায় দক্ষতা, 

স্বেতা  জফাফরদরতা রনরিত রফ।  

যওারয জাতীয় 

ওাম থক্ররভয ং 

এ থ থফছরয 

২০ টি প্যারওজ 

ম্পন্ন ওযায 

ঈরযাক গ্রণ ওযা 

রয়রছ। 

অনুভারনও 

২০.০০ রক্ষ 

টাওা (প্ররক্ষণ 

 আক্যযআরভন্ট 

ফাফদ) 

ারযনার 

প্ল্যান এয 

অতায় 

যারয 

ওাম থক্রভ। 

যাঁ 

ম থায়ক্ররভ 

প্যারওজ বৃরদ্ধ 

ওযা মায়। 

রাআনডাআরযক্টয 

(রএএএভ) 

রযফায যওল্পনা 

রধদপ্তয। 

যপান: ০১৫৫২৪১৮৮০১ 

৪. স্বাস্থ্য  

রযফায ওল্যাণ 

ভন্ত্রণারয়,  

স্বাস্থ্য রক্ষা  

রযফায ওল্যাণ 

রফবাক,  

রযফায 

রযওল্পনা 

রধদপ্তয 

নরাআরন কবথফতী ভারও 

তাররওাভুিওযণ  যফা 

প্রদান Online 

Pregnant Mother 
Registration and 
monitoring of their 
services). 

নরাআন কবথফতী ভররারদয যভাফাআর যপান 

নম্বয তাঁরদয  প্রফপূফ থ যফা, প্রফ যফতী 

যফা, যডররবাযী যফা  নফজাতরওয যফা 

ংক্রান্ত তথ্যারদ ংগৃীত রে। দুটি যজরায 

দুটি ঈরজরায় কবথফতী ভররারদয যভাফাআর 

যপান (Voice mail/SMS) এয ভাধ্যরভ যফা 

গ্ররণ ঈদ্বুদ্ধ ওযা, যফা যওেমূঔী ওযা এফং 

যফাপ্রদান রনরিতওযরণয ওাম থক্রভ গ্রণ ওযা 

রয়রছ। 

 

কবথফতী ভা  রশুয স্বাস্থ্য যফা 

রনরিত ওযা মারফ। রনধ থারযত এরাওায় 

প্রফপূফ থ যফা, যডররবাযী যফা, প্রফ 

যফতী যফা  নফজাতরওয যফা  

প্রদান বৃরদ্ধ ারফ এফং ভরনটরযং 

জতয রফ। পরর  জনরকারিয ভরধ্য 

ভাতৃ মৃত্যয  রশু মৃত্যয হ্রা ারফ।    

আরনারবন টিভ, 

রযফায রযওল্পনা 

রধদপ্তয। 

এভঅআএ-এপর 

ারযনার প্ল্ান 

এয অতায় রথ থয  

ংস্থ্ান যাঔা 

রয়রছ। 

৬.৫০ রক্ষ 

টাওা 

াআরট ওভ থসূরি 

গ্রণ ওযা রফ । 

জানুয়ারয-

যপব্রুয়ারয ২০১৭। 

ম থায়ক্ররভ 

ফাস্তফায়ন ওযা 

মায়। 

যভবুফ যভার থদ 

যপ্রাগ্রাভ ম্যারনজায 

(এভঅআএ) 

রযফায রযওল্পনা 

রধদপ্তয 

যপান: ০১৭১১০৬৯৯৯২ 

৫. ঐ যফা প্ররক্রয়া রজওযণ 

(এরএ) 

 

রযফায রযওল্পনা রধদপ্তরযয  যনন যফা 

রজওযণ 

 

 

ওাম থক্ররভয ধা  ভয় হ্রা ারফ, 

জফাফরদরতা  স্বেতা বৃরদ্ধ ারফ । 

যননরবাকীরদয যবাকারন্ত ওরভ 

অরফ। 

এরএ টিভ, রযফায 

রযওল্পনা রধদপ্তয। 

যনন অরফদরনয 

৮০% 

যওান রথ থয 

ংরিল যনআ 

িরভান ওাম থক্রভ ম থায়ক্ররভ 

ফাস্তফামন ওযা 

মায়। 

যভা: াজাান, ওল্যাণ 

ওভ থওতথা, যনন াঔা, 

রযফায রযওল্পনা 

রধদপ্তয 

যপান: ০১৭৭৭৬৪৭৪৮৪ 

৬. ঐ ভরনটরযং এফং যভন্টরযং 

 

 

আরনারবন ওাম থক্রভ ভরনটরযং  যভন্টরযং 

এয জন্য  রযফায রযওল্পনা রধদপ্তরযয 

যভন্টযরদয দারয়ত্বাররনয এরাওা রনধ থাযন।   

 

আরনারবন ওাম থক্রভ ম থরফক্ষণ  

মূল্যায়রণ রমারকতায পরর তা 

ফাস্তফায়ণ জতয রফ। 

আরনারবন টিভ  

দারয়ত্বপ্রাপ্ত যভন্টযকণ 

িরভান যওান রথ থয 

ংরিল যনআ 

িরভান ওাম থক্রভ ম থায়ক্ররভ 

ম্প্রাযন ওযা 

মায়। 

জয় যতন ফড়ুয়া 

ঈরযিারও 

(এভঅআএ) 

যপান: ০১৭১১৯৩৯২৫১ 

৭. ঐ এরএ  নাকরযও 

যফায় ঈদ্ভাফন প্ররক্ষণ 

অরয়াজন 

 

রযফায রযওল্পনা রধদপ্তরযয রফরবন্ন 

আঈরনরট ওভ থযত ওভ থওতথা/ওভ থিাযীরদয দুটি 

ব্যারি ৪০ জন-যও এরএ  আরনারবন 

প্ররক্ষণ প্রদান। 

রযফায রযওল্পনা রধদপ্তরয যফা 

রজওযণ  ঈদ্ভাফনী ওাম থক্রভ গ্ররণয 

যক্ষরত্র ওভ থওতথারদয ভরধ্য যাকত 

জ্ঞান বৃরদ্ধ ারফ। 

 

যওারয জাতীয় 

ওাম থক্ররভয ং 

৫০% ৩ রক্ষ টাওা ারযনার 

প্ল্যারনয অতায় 

যারয িরভান 

ওাম থক্রভ 

ম থায়ক্ররভ 

ফাস্তফামন ওযা 

মায়। 

জয় যতন ফড়ুয়া 

ঈরযিারও 

(এভঅআএ) 

যপান: ০১৭১১৯৩৯২৫১ 
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ঠিওানা 

ওাম থক্ররভয গ্রকরত 

(%) 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য ওত থ থ 

ব্যয় রত 

ারয? 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য াআরট 

ওভ থসূরি গ্রণ 

ওযা রফ  

রওনা? তায 

তারযঔ  

াযা যদর 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়নরমাগ্য 

রওনা? 

যপাওাররয়ন্ট 

ওভ থওতথা, নাভ, দরফ, 

যপান  আ-যভআর 

৮. ঐ যাস্যার রভরডয়া  

(social media)  

রযফায রযওল্পনা রধদপ্তরযয রনজস্ব 

যপআবুও যজ ততরয এফং ওর ম থারয়য 

যফা প্রদানওাযী  ব্যফস্থ্াওরদয সৃজনীর 

ওারজ ঈৎারত ওযা।    

াভারজও যমাকারমাক ভাধ্যভরও ব্যফায 

ওরয রযফায রযওল্পনা, ভা  রশু 

স্বাস্থ্য, পুরষ্ট, রওরায রওরাযীয স্বাস্থ্য 

রিতনতা, ফাল্য রফফা যযারধ ওর 

ংীজরনয ভরধ্য ভতরফরনভরয়য 

সুরমাক সৃরষ্টয ভাধ্যরভ নাকরযও যফা  

দাপ্তরযও রদ্ধান্ত গ্রণ জতয রফ।  

যভবুফ যভার থদ 

যপ্রাগ্রাভ ম্যারনজায 

(এভঅআএ) 

রযফায রযওল্পনা 

রধদপ্তয 

১০০% যওান রথ থয 

ংরিল যনআ 

রযওল্পনা 

রধদপ্তরয 

যপবুও যজ 

‘Family 

Planning- 

সুরঔয যাান’ 

িরভান 

ওাম থক্রভ। 

ওর ম থারময 

জনকণ ংগ্রণ 

ওযরত ারযন। 

যভবুফ যভার থদ 

যপ্রাগ্রাভ ম্যারনজায 

(এভঅআএ) 

রযফায রযওল্পনা 

রধদপ্তয 

যপান: ০১৭১১০৬৯৯৯২ 

৯. স্বাস্থ্য  

রযফায ওল্যাণ 

ভন্ত্রণারয়,  

স্বাস্থ্য রক্ষা  

রযফায ওল্যাণ 

রফবাক,  

রযফায 

রযওল্পনা 

রধদপ্তয 

আ-পাআররং ওাম থক্রভ রযফায রযওল্পনা রধদপ্তযাধীন ওভ থওতথা  

ওভ থিাযীরদয আ-পাআররং এয ঈয রতনটি 

ব্যারি  (৭৫ জন) প্ররক্ষণ  প্রদান। 

 

দাপ্তরযও ওারজ করতবৃরদ্ধ ারফ, 

জফাফরদরতা রনরিত রফ এফং 

রদ্ধান্তগ্রণ জ রফ। 

যওারয জাতীয় 

ওাম থক্ররভয ং 

১০০% 

১০০ জনরও 

প্ররক্ষণ যদয়া 

রয়রছ। 

৭.৫০ রক্ষ 

টাওা 

ারযনার 

প্ল্যারনয অতায় 

যারয িরভান 

ওাম থক্রভ 

ম থায়ক্ররভ 

ফাস্তফামন ওযা 

মায়। 

জয় যতন ফড়ুয়া 

ঈরযিারও 

(এভঅআএ) 

যপান: ০১৭১১৯৩৯২৫১ 

১০. ঐ কারভ থন্ট রবরত্তও 

স্যারটরাআট রিরনও  

১০০টি কারভ থন্ট-এ ওভ থযত নাযী ওভীরদয রযফায 

রযওল্পনা যফা প্রদারনয ররক্ষয স্যারটরাআট 

রিরনও অরয়াজন, যফাপ্রদানওাযীরদয প্ররক্ষণ  

advocacy ওাম থক্রভ রযিারনা। 

কারভ থন্ট ওভীরদয (নাযী) প্রজনন রধওায 

রনরিতওযণ পূফ থও প্রজনন স্বারস্থ্যয ঈন্নয়ন 

রাআন ডাআরযক্টয (রযফায 

রযওল্পনা-রপল্ড ারব থর 

যডররবাযী) 

৪০ টি কারভ থন্ট এয 

যফা প্রদানওাযীরদয 

প্ররক্ষণ প্রদান ওযা 

রয়রছ। 

অনুভারনও 

২৪.০০ রক্ষ 

টাওা 

  না 

 

যাঁ জনাফ যভাঃ রনয়াজুয 

যভান,  

যডপুটি যপ্রাগ্রাভ ম্যারনজায,  

রযফায রযওল্পনা-রপল্ড 

ারব থর যডররবাযী,  

রযফায রযওল্পনা 

রধদপ্তয। 

যভাফাআরঃ ০১৭১২-

০১২৮৯৫ 

আ-যভআর: 

niajur.fp@gmail.com 
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রযফায রযওল্পনা রধদপ্তযাধীন ন্যান্য ঈদ্ভাফরনয (ভাঠম থারয়য)  আরনারব ওাম থক্রভ এয গ্রকরত: 

ক্রভ ভন্ত্রণারয়  দপ্তরযয 

নাভ 

ঈদ্ভাফরনয নাভ ঈদ্ভাফরনয ংরক্ষপ্ত রফফযণ ঈদ্ভাফন গ্ররণয যমৌরিওতা ঈদ্ভাফরওয নাভ  ঠিওানা ওাম থক্ররভয 

গ্রকরত (%) 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য ওত থ থ 

ব্যয় রত 

ারয? 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য াআরট 

ওভ থসূরি গ্রণ 

ওযা রফ  

রওনা? তায 

তারযঔ  

াযা যদর 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়ন যমাগ্য 

রওনা? 

যপাওাররয়ন্ট ওভ থওতথা, নাভ, 

দরফ, যপান  আ-যভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. স্বাস্থ্য  রযফায 

ওল্যাণ ভন্ত্রণারয়,  

স্বাস্থ্য রক্ষা  

রযফায ওল্যাণ 

রফবাক,  

রযফায রযওল্পনা 

রধদপ্তয 

দাম্পরতযয শুরুরতআ 

রযফায রযওল্পনা 

১. রফরয় ঠিও ফায যযআ ফয (ফন্ধু, পুরুল 

স্বাস্থ্যওভী, ন্য যওান পুরুল খরনষ্ট অত্নীরয়য 

ভাধ্যরভ)/ ওরন (ফান্ধফী, ভররা স্বাস্থ্য ওভী, 

ন্য যওান ভররা খরনষ্ট অত্নীরয়য ভাধ্যরভ) 

যও Counseling (Pre-counseling 

before marriage) ওযা য়। 

২. রফরয়য রদনআ তাৎক্ষরণও বারফ রযফায 

রযওল্পনা যফা রনরিত ওযা (Spot 

counseling) য়। 

৩. Motivation বায ভাধ্যরভ রফরবন্ন 

যেণীয ভানুলরও (রফরল ওরয ভা, াশুড়ী, 

ঔারা আতযারদ) Pre-counseling এফং 

Spot counseling ম্পরওথ ফরত ওযা 

য়। 

৪. ওাজী  আঈরনয়রনয রযফায রযওল্পনা 

রযদ থরওয (FPI) ভারঝ ভন্বয় াধন 

(যভাফাআর যপারন যমাকারমাক ওযায 

ভাধ্যরভ) ওরয রফফা ংকঠরনয রদন রফরয়য 

অরযআ এওারন্ত শুদৄভাত্র ওাজী  FPI 

রযওরল্পত রযফায কঠন  দ্ধরত রফলরয় 

অররািনা ওযায রয ফযরও 

তাৎক্ষরণওবারফ রযফায রযওল্পনা 

দ্ধরতয স্থ্ায়ী দ্ধরত রারফ ওনডভ 

রকপট ফারে  রদরয় যদয়া য়, যআ ারথ 

তাৎক্ষরণও বারফ রযফায রযওল্পনা, ভা  

রশুস্বাস্থ্য যফা প্রারপ্তয স্থ্ান ম্বররত এওটি 

যছাট ররপররট রকপট ফারেয যবতরয যাঔা 

য়। ফররল FPI ঈি দম্পরতয দ্রুত 

যযরজরেন ওযায জন্য ব্যফস্থ্া গ্রন ওরয। 

১. রফরয়য রদনআ তাৎক্ষরণও বারফ  

রযফায রযওল্পনা যফা রনরিত ওযা 

ম্ভফ রয়রছ। 

২. নাওারিত কবথধাযণরযারধ 

গুরূত্বপূণ থ ভূরভওা যাঔরছ।  

৩. ANC  এফং PNC ভাতৃ  

রশুমৃত্যয ায ওভরফ।  

৪. যফা প্রারপ্তরত ভয়  ঔযি 

ওভরফ। 

৫. দ্রুত দম্পরত যযরজরেন ম্ভফ রফ 

৬. জনংখ্যা রনয়ন্ত্রণ রফ 

এ,রফ,এভ, াীনুজ্জাভান 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, যেঁত্যররয়া,  

ঞ্চকড়। 

 

পুনযায় 

াআরটিং 

ওাম থক্ররভয  

গ্রকরত 

তযন্ত 

অাব্যঞ্জও 

অনুভারনও  

২৫,০০০/- 

টাওা 

যাঁ, পুনযায় 

াআরটিং 

যতত্যররয়া 

ঈরজরায 

যদফনকয  

বুড়াবুরড় 

আঈরনয়রন 

নরবম্বয’২০১৭ 

ভার 

ফাস্তফায়ন যমাগ্য এ,রফ,এভ, াীনুজ্জাভান 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা,  যেঁত্যররয়া, ঞ্চকড়। 

যপান: ০১৭১৭৭২২৩১৯  

আরভআর:- 

abmzaman2009@gmail.co

m  

mailto:abmzaman2009@gmail.com
mailto:abmzaman2009@gmail.com
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ক্রভ ভন্ত্রণারয়  দপ্তরযয 

নাভ 

ঈদ্ভাফরনয নাভ ঈদ্ভাফরনয ংরক্ষপ্ত রফফযণ ঈদ্ভাফন গ্ররণয যমৌরিওতা ঈদ্ভাফরওয নাভ  ঠিওানা ওাম থক্ররভয 

গ্রকরত (%) 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য ওত থ থ 

ব্যয় রত 

ারয? 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য াআরট 

ওভ থসূরি গ্রণ 

ওযা রফ  

রওনা? তায 

তারযঔ  

াযা যদর 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়ন যমাগ্য 

রওনা? 

যপাওাররয়ন্ট ওভ থওতথা, নাভ, 

দরফ, যপান  আ-যভআর 

২. স্বাস্থ্য  রযফায 

ওল্যাণ ভন্ত্রণারয়,  

স্বাস্থ্য রক্ষা  

রযফায ওল্যাণ 

রফবাক,  

রযফায রযওল্পনা 

রধদপ্তয 

রডরজটার দ্ধরতরত 

রযফায রযওল্পনা, 

ভা  রশুস্বাস্থ্য 

যফা ওাম থক্রভ 

(প্রারতরিারনও প্রফ 

যফা  বৃরদ্ধ)  

v20d2I 

(very vividly 

visible 

virtual......... 

voyage dealing 

dancing down 

digital 

deployment......

during delivery 

dwelling divine 

draft) 

ভাতৃ মৃত্যয  রশু মৃত্যযয ঈচ্চ ায হ্রারয 

রনরভরত্ত দক্ষ ধাত্রী  প্রারতিারনও 

প্রফরফায ায বৃরদ্ধ ওযা। 

রূওল্প ২০২১ এয ারথ রভর যযরঔ রব 

রদরয় ২০ টি ব্দ এফং রড রদরয় ২১ টি 

রব্দয পুরযাটাআ প্রারতিারনও প্রফ যফারও 

যওে ওরয ংরমারজত রয়রছ। 

টিররবয অররারও জনকরণয থ থ 

ােয়, ভয় ােয়, মাতায়াত ােয় 

এফং প্রারতিারনও প্রফ যফা রনরিত 

ওরয ভাতৃমৃত্যয  রশু মৃত্যযয ায হ্রা 

ওযা।  

মৃদুর ক্যভায অিাম থ, ঈরজরা 

রযফায রযওল্পনা ওাম থারয়, 

রফারয়, ভারনওকঞ্জ। 

(ারফও ঈরজরা ঃঃ 

ওভ থওতথা, ঈরঔয়া, 

ওেফাজায। 

পুনযায় 

াআরটিং 

ওাম থক্ররভয  

গ্রকরত 

তযন্ত 

অাব্যঞ্জও 

 অনুভারনও 

৫০০০০০/- 

টাওা 

যাঁ 

রডরম্বয,২০১৭ 

রত ভারনওকঞ্জ 

যজরায রফারয় 

ঈরজরায় শুরু 

ওযা য়। 

ফাস্তফায়নরমাগ্য 

 

মৃদুর ক্যভায অিাম থ, ঈরজরা 

রযফায রযওল্পনা ওাম থারয়, 

রফারয়, ভারনওকঞ্জ । 

যভাফাআর: ০১৭৪৫৬৫৩৭৯১,  

আরভআর- 

mridulacharjie@gmail.co

m 

৩. ঐ প্রারতিারনও 

যডররবাযী বৃরদ্ধ  

ঔাফায ফরড় ড্র-

অঈরটয ায 

ওভারনা। 

কবথফতী  ঔাফায ফরড় গ্রনওাযীরদয 

মথাভরয় মথামথ যফা প্রদারনয যক্ষরত্র 

যভাফাআর যপারনয ভাধ্যরভ রিতন ওযায 

জন্য  যফা যনয়ায জন্য প্ররতিানমুঔী 

ওযা। প্ররতভার প্ররতযওটি ভারয়য রে 

ন্তত দুআফায যমাকারমাক ওযা  

প্ররয়াজনীয় যাভ থ যদয়া। 

 

রনধ থারযত এরাওায় কব থফতী ভররা  ঔাফায 

ফরড় গ্রনওাযীরদয যভাফাআর নম্বয 

ডাটারফজ ততযী। কব থফতী ভররারদয ারথ 

রও রও যফা ওঔন  যওাথায় যদয়া রফ য 

ম্পথরও গ্রু রভটিং (স্লাআড যা) ওযা।  

যফতীরত যফা যওেগুরররত অা  

রনয়রভত যিওঅ ওযা য়। দক্ষ যফা 

রযফায রযওল্পনা দ্ধরতয ভরধ্য 

ঔাফায ফরড় গ্রনওাযীরদয ংখ্যা 

ফরিরয় যফী রর ঔাফায ফরড় 

মথাভরয় না ায়া, ঔাফায ফরড় 

ঔাফায রনয়ভাফরী ঠিওবারফ না 

জানা, পররাঅ এয বাফ  

নাওাংরঔত কব থধাযরনয পরর 

জনংখ্যা রনয়ন্ত্রণ ওভ থসূিী ফাধায 

মু্মঔীন রে। এভনরও ভারয়রদয 

রফযাট ং জটির যযারক অক্রান্ত রয় 

রড়রছ। যফা প্রদানওাযীরদয 

রতরযি ওারজয িা, ফয় বৃরদ্ধ 

আতযারদ ওাযরণ যফা গ্রনওাযীযা 

ওারিত যফা না যরয় যবাকারন্তয 

রওায রে। যফা প্রদান  

রভর নারভা আয়ারভন, 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, ক্যরষ্টয়া দয।   

অনুভারনও 

 ৪০% 

 

অনুভারনও 

৩,০০,০০০/- 

টাওা। 

রক্টাফয/২০১৭ 

রত ক্যরষ্টয়া 

দয ঈরজরায় 

যযরপ্ল্রওন শুরু 

ওযা য়। 

যাঁ 

যারওরং এয 

য যযরপ্ল্রওন 

ওযায রদ্ধান্ত য় 

এফং তা 

ফাস্তফায়ন িররছ। 

রভর নারভা আয়ারভন, 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা,  

ক্যরষ্টয়া দয।   

যভাফাআর-০১৭১৯৯৭০৪৭৫ 

আরভআর- 

ufpokushtia@gmail.com 
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ক্রভ ভন্ত্রণারয়  দপ্তরযয 

নাভ 

ঈদ্ভাফরনয নাভ ঈদ্ভাফরনয ংরক্ষপ্ত রফফযণ ঈদ্ভাফন গ্ররণয যমৌরিওতা ঈদ্ভাফরওয নাভ  ঠিওানা ওাম থক্ররভয 

গ্রকরত (%) 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য ওত থ থ 

ব্যয় রত 

ারয? 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য াআরট 

ওভ থসূরি গ্রণ 

ওযা রফ  

রওনা? তায 

তারযঔ  

াযা যদর 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়ন যমাগ্য 

রওনা? 

যপাওাররয়ন্ট ওভ থওতথা, নাভ, 

দরফ, যপান  আ-যভআর 

প্রদানওাযী ফা প্ররতিারন যডররবাযী ওযায 

ব্যারয ঈৎারত ওযা। ঔাফায ফরড় 

গ্রনওাযী  কব থফতী ভারয়রদয ভার 

ওভরক্ষ ৪ রদন আ-ওাঈরন্পররং ওযা এফং 

প্ররয়াজরনয যযপায ওযা য়। কব থফতী ভা  

ঔাফায ফরড় গ্রীতারদয ডাটারফজ ততযী 

ওযায পরর ভরনটরযং সুাযরবন জতয 

রয়রছ। ভারয়রদয যফায ভান  ংখ্যা 

বৃরদ্ধ যরয়রছ। প্রারতিারনও  দক্ষ যফা 

প্রদানওাযী দ্বাযা যডররবাযী ম্পন্ন রে। 

প্রারতিারনও যডররবাযী  ৪৩% যথরও যফরড় 

৭৩% রয়রছ। ঔাফায ফরড় গ্রনওাযী 

ড্রঅঈরটয ায ওরভ যকরছ (৩৩% যথরও 

১৫%)  নাওারিত কবথধাযন য়রন। এ 

ভস্ত যফা রনরত ভারয়রদয ভয়, ঔযি  

মাতায়াত ােয় রে। ভারয়রদয যবাকারন্ত 

ওভ রে। 
 

গ্রনওাযীয ভরধ্য দুযত্ব ওরভরয় এরন 

রওবারফ ঠিও বারফ যফা প্রদান ওযা 

মায়, রওবারফ প্ররতিারন ফা দক্ষ যফা 

প্রদানওাযী দ্বাযা যডররবাযী ওযারনা 

মায়। 

৪. স্বাস্থ্য  রযফায 

ওল্যাণ ভন্ত্রণারয়,  

স্বাস্থ্য রক্ষা  

রযফায ওল্যাণ 

রফবাক,  

রযফায রযওল্পনা 

রধদপ্তয 

রডরজটার যফায় 

কব থফতী ভা 

কবথফতী ভারয়য যভাফাআর নাম্বায  ঠিও 

ডাটারফজ ততযী ওযা এফং ততযীকৃত ডাটারফজ 

রডরজটারাআরজন ওযা (ডাটা ওরম্পঈটারয 

এরের ররট এভনবারফ ডাটা রট ওযা, যম 

এরএভরয তারযঔ আনপুট ওযায ারথ ারথ 

কব থফতী ভারয়য প্রফ যফতী যফায তারযঔ  

প্রফ যফায তারযঔ য়ংরক্রয়বারফ রফ এফং 

রনরদ থষ্ট ভরয় ডাটা ররট তারযরঔয খয গুররা 

রার যং ধাযন ওযরফ, তঔন যফাদানওাযী 

রজ রিরিত ওযরত াযরফ যওান যওান ভারও 

িররত ভার যফা প্রদান ওযরত রফ, তয 

যফাদানওাযী যভাফাআরর কব থফতী ভারও তায 

যফা ম্পরওথ ফরত ওযরত াযরফ)। এআ 

যফা ফাস্তফায়ন ওযরত াযরর, অারন্বত যফা 

যদয়া ম্ভফ রফ। 

কবথফতী ভারয়যা মারত ওরয ওভ 

ভরয় ওভ ওরষ্ট যফারওরে এর 

ওারিত যফা রনরত ারয। 

ডাটারফআরজ কবথফতী ভারয়য যফা 

প্রদারনয তারযঔ য়ংরক্রয়বারফ রফ 

এফং রনরদ থষ্ট ভরয় ডাটা ররট 

তারযরঔয খয গুররা রার যং ধাযন 

ওযরফ, তঔন যফাদানওাযী রজ 

রিরিত ওযরত াযরফ যওান যওান 

ভারও িররত ভার যফা প্রদান ওযরত 

রফ, তয যফাদানওাযী যভাফাআরর 

কব থফতী ভারও তায যফা ম্পরওথ 

ফরত ওযা মারফ। 

যভাঃ ওাভার যারন, 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, িযপযান, যবারা। 

 

২০% ১৫০০ টাওা যাঁ 

অরাভপুয 

আঈরনয়ন, 

িযপযান 

ঈরজরা, 

যবারা। 

জানুয়ারয-২০১৮ 

যাঁ যভাঃ ওাভার যারন, 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, িযপযান, যবারা। 

যভাফাআর-০১৭১২২৩১৪১১ 

আরভআর-

mkh2314@gmail.com 

mailto:মেইল-mkh2314@gmail.com
mailto:মেইল-mkh2314@gmail.com
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ক্রভ ভন্ত্রণারয়  দপ্তরযয 

নাভ 

ঈদ্ভাফরনয নাভ ঈদ্ভাফরনয ংরক্ষপ্ত রফফযণ ঈদ্ভাফন গ্ররণয যমৌরিওতা ঈদ্ভাফরওয নাভ  ঠিওানা ওাম থক্ররভয 

গ্রকরত (%) 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য ওত থ থ 

ব্যয় রত 

ারয? 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য াআরট 

ওভ থসূরি গ্রণ 

ওযা রফ  

রওনা? তায 

তারযঔ  

াযা যদর 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়ন যমাগ্য 

রওনা? 

যপাওাররয়ন্ট ওভ থওতথা, নাভ, 

দরফ, যপান  আ-যভআর 

৫. ঐ 

রডরাট ওন থায সৃজন 

 যভাফাআরর বরয় 

ওর যপ্রযরণয 

ভাধ্যরভ ‘রযফায 

রযওল্পনা দ্ধরত  

প্রফপূফ থ/যফতীর

ফায  ড্রঅঈট 

হ্রাওযণ’। 

স্বাস্থ্য  রযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারয় এফং 

রযফায রযওল্পনা রধদপ্তরযয ওাম থক্রভ 

মূরত রযফায ওল্যাণ ওাযীয (FWA) 

ঈয রনব থযীর। মত ধযরনয ওাজ য় ফা 

ভয় ভয় যম ওর ওভ থসূরি গ্রণ ওযা য় 

তায ফআ রযফায ওল্যাণ ওাযীয 

(FWA) ভাধ্যরভ ফাস্তফারয়ত য়। পরর 

ফতথভারন ভারিরক্টযার ওাম থক্ররভ এত 

যফী তারদয যও ম্পৃি ওযা রয়রছ যম 

মূর ওাজ ফারড় ফারড় রযদ থন 

(ডরভরররয়াযী ারব থ) হ্রা ারে। 

এওরদরও যমভন তারদয মূর ওাজ যথরও 

রফচ্যযত রে ন্য রদরও রযফায রযওল্পনা 

দ্ধরত প্রসূরত ভারয়য যফা প্রদান 

ম্ভফ রয় রড়রছ। রফরবন্ন ওভ থসূরিরত 

রযফায ওল্যাণ ওাযীরদয রধও ারয 

ম্পৃি ওযায ওাযরণ রযফায রযওল্পনা 

দ্ধরত  প্রফপূফ থ যফায ড্রঅঈট এয 

ংখ্যা প্রচ্যয যফরড় মারে, তাআ 

ঈদ্ভাফনীমূরও অআরডয়া রডরাট ওন থায 

সৃরষ্টয ভাধ্যরভ One stop Service 

এয ন্যায় (৬০ জন ক্ষভ দম্পরত রনরয় 

এওটি রডরাট ওন থায) এওজন যফা 

প্রদানওাযী রদরয় ওর ক্ষভ দম্পরতরও 

এও ভারয ভরধ্য যফা প্রদান ওযা ম্ভফ 

রে। 

 

 

 

 

 

জনফর ওভ, ওভ থ এরাওা বৃরদ্ধ, ক্ষভ 

দম্পরত  বৃরদ্ধয ওাযরণ রূটিন যফায় 

রযফায রযওল্পনা দ্ধরত  প্রফপূফ থ 

যফায ড্রঅঈট হ্রা ওযা ম্ভফ 

য়রন, তাআ এআ আরনারবন প্রওল্প 

গ্রণ ওযা য়। 

যভাঃ অবুর ওারভ 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, 

নড়াআর দয, নড়াআর। 

ফতথভারন:  

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, ভারনjকঞ্জ দয, 

ভারনওকঞ্জ । 

ভারনওকঞ্জ 

দয 

ঈরজরায় 

ঈরযাকটি 

যযরপ্ল্রওন 

ওযা রে। 

অনুভারনও 

২,০০,০০০/- 

যযরপ্ল্রওন 

ফাস্তফায়ন 

তারযঔঃ 

রডরম্বয/২০১৭ 

 

যাঁ 

 

যারওরং এয 

য যযরপ্ল্রওন 

ওযায রদ্ধান্ত য় 

এফং তা 

ফাস্তফায়ন িররছ। 

যভাঃ অবুর ওারভ 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা,  ভারনওকঞ্জ দয , 

ভারনওকঞ্জ।  

যভাফাআর- ০১৭১২২০৩১৫৫ 

আরভআর: 

kashemlsdgfp@gmail.com 
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ক্রভ ভন্ত্রণারয়  দপ্তরযয 

নাভ 

ঈদ্ভাফরনয নাভ ঈদ্ভাফরনয ংরক্ষপ্ত রফফযণ ঈদ্ভাফন গ্ররণয যমৌরিওতা ঈদ্ভাফরওয নাভ  ঠিওানা ওাম থক্ররভয 

গ্রকরত (%) 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য ওত থ থ 

ব্যয় রত 

ারয? 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য াআরট 

ওভ থসূরি গ্রণ 

ওযা রফ  

রওনা? তায 

তারযঔ  

াযা যদর 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়ন যমাগ্য 

রওনা? 

যপাওাররয়ন্ট ওভ থওতথা, নাভ, 

দরফ, যপান  আ-যভআর 

৬. স্বাস্থ্য  রযফায 

ওল্যাণ ভন্ত্রণারয়,  

স্বাস্থ্য রক্ষা  

রযফায ওল্যাণ 

রফবাক,  

রযফায রযওল্পনা 

রধদপ্তয 

দম্পরত যফা 

ওারড থয ভাধ্যরভ 

স্থ্ায়ী ওভ থজীফী 

দম্পরতরদয রযফায 

রযওল্পনা যফা 

রল্প এরাওায় স্থ্ায়ী ওভ থজীফী দম্পরতরদয 

(বাভান দম্পরত) যযরজরেন না ওযায় 

তাযা যওাযী যফা যথরও ফরঞ্চত য়। তাআ 

দম্পরত যফাওারড থয ভাধ্যরভ তারদযরও 

যওাযী রযফায রযওল্পনা যফায ন্তভু থি 

ওযা য়। এয ভাধ্যরভ তাযা ফ্রীরত যফা 

রনরত াযরছন এফং ওাড থরদরঔরয় ন্য 

এরাওায় রকরয় যফা রনরত াযরফন। 

 

স্থ্ায়ী ওভ থজীফী দম্পরতযা 

যযরজোযভুি না থাওায় তাযা 

যওাযী যফা যথরও ফরঞ্চত ন এফং 

যফাটি ক্রয় ওরযন। এআ ঈদ্ভাফরনয 

ভাধ্যরভ তাযা ফ্রীরত যফাটি ারেন 

এফং স্তানান্তয রর যওাযী যফায 

ন্তভু থি থাওরত াযরফন। 

রজনাত াযরভন, ঈরজরা 

রযফায রযওল্পনা ওভ থওতথা, 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওাম থারয়, শ্রীপুয, কাজীপুয। 

াআরটিং 

িরভান 

অনুভারনও 

১০,০০০/- 

 

যাঁ,  

 

০১/০৮/২০১৬  

রত শুরু রয় 

িরভান যরয়রছ। 

রল্প এরাওা 

মূর ফাস্তফায়ন 

যমাগ্য 

রজনাত াযরভন, ঈরজরা 

রযফায রযওল্পনা ওভ থওতথা, 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওাম থারয়, শ্রীপুয, কাজীপুয। 

যভাফাআর: ০১৯১৮১২৬৯৬০ 

আরভআর: 

jinatsharmin@gmail. 

com 

৭. ঐ 

UH&FWC-যত 

২৪ খন্টা রনযাদ 

প্রফ যফা 

জুরড ঈরজরায রটটভ জুরড় আঈরনয়রনয  

ওর কব থফতী ভারদয যযরজরেন  ওরয  

তথ্য ডাটারফআজ-এ এরর  ওযা এফং  

কবথফতী ভারদযরও রনরয় ঈরদ্বাদ্ধওযণ বা 

অরয়াজন ওযা। এয পরর কব থফতী ভা  

প্রসূরত ভা  ০৪ (িায) টি এএনর এফং 

০৪ (িায)টি রএনর যফা গ্ররণয এফং 

রযফায ওল্যাণ যওরে অায অগ্র সৃরষ্ট 

রফ। ঈি রযফায ওল্যাণ যওেরও 

স্বাবারফও যডররবাযী যফা প্রদারনয জন্য 

মাফতীয় যঞ্জাভ যফযা ওযা  এফং ২৪ 

খন্টা স্বাবারফও যডররবাযী যওে রারফ 

িালু ওযা রয়রছ।  
 

ভাতৃ মৃত্যয  রশু মৃত্যযয ায  

যযাধওরল্প প্রারতিারনও যডররবাযী 

যফা রনরিত ওযা।  

 

যভাঃ অব্দুর ভরতন 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, জুড়ী, যভৌরবী 

ফাজায। 

০১৭১৫৩৮৯১৪৩ 

 

স্বাবারফও 

যডররবাযী 

িরভান 

যরয়রছ এফং 

পুনযায় 

াআরটিং 

িরভান  

৫০,০০০/-  

যাঁ  

 

রডরম্বয/২০১৭ 

ভা রত 

নুযায় 

াআরটিং শুরু 

ওযা য়। 

 

যাঁ 

যভাঃ অব্দুর ভরতন 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, জুড়ী, যভৌরবী 

ফাজায। 

০১৭১৫৩৮৯১৪৩ 

 

৮. স্বাস্থ্য  রযফায 

ওল্যাণ ভন্ত্রণারয়,  

স্বাস্থ্য রক্ষা  

রযফায ওল্যাণ 

রফবাক,  

রযফায রযওল্পনা 

রধদপ্তয 

UH&FWC-যত 

২৪ খন্টা রনযাদ 

প্রফ যফা 

ফতথভারন দুআ তৃতীয়াং প্রফ যফা 

প্রারতিারনও তথা রনযাদ মা ভাতৃস্বাস্থ্য 

 নফজাতরওয মৃত্যযয াযরও ত্বযারন্বত 

ওযরছ। UH&FWC-যত ২৪ খন্টা রনযাদ 

প্রফ যফায ভাধ্যরভ প্রতযন্ত ঞ্চরর এআ 

মৃত্যযয ায যযাধ ওযা ম্ভফ। 

াধাযণত গ্রাভ, তথা প্রতযন্ত ঞ্চরর 

রনযাদ প্রফ যফায ওাযরণ ভাতৃ  

রশু মৃত্যযায যযাধ ওযা ম্ভফ রে 

না। UH&FWC-যত ২৪ খন্টা 

রনযাদ প্রফ যফায ভাধ্যরভ প্রতযন্ত 

ঞ্চরর এআ মৃত্যযয ায যযাধ ওযা 

ম্ভফ। 

যফকভ াীন াযবীন 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা 

ফাাআর টাোআর 

০১৭১৫৮৭০৯৭৯ 

াআরটিং 

িরভান 

৫০,০০০/- যাঁ 

াফরা 

UH&FWC 

াআরট ওভ থসূরি 

গ্রণ ওযা 

রয়রছ 

ভাি থ/২০১৬   

 

ফাস্তফায়নরমাগ্য যভাঃ লুৎফুর রওফরযয়া, ঈ-

রযিারও, রযফায 

রযওল্পনা, টাোআর।  

০৯২১-৬৩৪১০ 
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ক্রভ ভন্ত্রণারয়  দপ্তরযয 

নাভ 

ঈদ্ভাফরনয নাভ ঈদ্ভাফরনয ংরক্ষপ্ত রফফযণ ঈদ্ভাফন গ্ররণয যমৌরিওতা ঈদ্ভাফরওয নাভ  ঠিওানা ওাম থক্ররভয 

গ্রকরত (%) 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য ওত থ থ 

ব্যয় রত 

ারয? 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য াআরট 

ওভ থসূরি গ্রণ 

ওযা রফ  

রওনা? তায 

তারযঔ  

াযা যদর 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়ন যমাগ্য 

রওনা? 

যপাওাররয়ন্ট ওভ থওতথা, নাভ, 

দরফ, যপান  আ-যভআর 

৯. 

স্বাস্থ্য  রযফায 

ওল্যাণ ভন্ত্রণারয়,  

স্বাস্থ্য রক্ষা  

রযফায ওল্যাণ 

রফবাক,  

রযফায রযওল্পনা 

রধদপ্তয 

যটরর যমাকারমারকয 

ভাধ্যরভ ভাতৃ স্বাস্থ্য 

যফা রনরিতওযণ। 

যটরর যমাকারমারকয ভাধ্যরভ প্তার ন্তত 

এওরদন গ্রূরং অওারয কব থফতী ভররাকণ 

রনরজরদয ভস্যা ম্পরওথ এওজন 

রিরওৎরওয ারথ ভতরফরনভয় ওযা। 

রিরওৎও তাৎক্ষরণও ভাধানরমাগ্য 

রফলরয় যাভ থ প্রদান ওযরফন এফং  

জটিরতায যক্ষরত্র মথামথ স্থ্ারন যপ্রযরণয 

যাভ থ যপ্রযণ ওযরফন। 

ভাতৃ স্বাস্থ্য যফা রনরিতওযণ। 

অব্দুিাহ্ অর াদী, 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, রভযপুয, ঢাওা। 

যপ্রমাজয নয় 

১০০০০০/- 

(এও রক্ষ 

টাওা ভাত্র) 

ম্ভাব্য তারযঔ- 

ভাি থ/২০১৮ ররঃ 
ম্ভফ। 

অব্দুিাহ্ অর াদী,  

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, রভযপুয, ঢাওা। 

যভাফাআর-০১৭১১১৬১৯৩১ 

আরভআর- 

write2abdullah.hadi@ 

gmail.com 

১০. 

ঐ 

পটয়যারযয 

ভাধ্যরভ কব থফতী 

রনফন্ধন  ANC 

এফং PNC যফা 

রনরিতওযণ। 

 

ফ থপ্রথভ এওটি রফরল পটয়যায ততযী 

ওযা রফ। FWA দম্পরত রযদ থরনয 

যফতী কব থফতী ভারয়য তাররওা প্রস্তুত ওরয 

FWV এয রনওট যপ্রযণ ওযরফন। FWV 

যআ তাররওা এ রফরল পটয়যারয এরর 

ওযায য প্রফপূফ থ ম থন্ত ন্যযনতভ ৪ ফায 

যফায তারযঔ ANC য়রক্রয়বারফ (Auto 

Generated) রনধ থারযত রফ। য নুারয 

প্রথভফায কব থফতী যিওঅরয ভয় তারও 

যফতী াক্ষারতয সুরনরদষ্ট তারযঔ, ভয়  

স্থ্ান ম্বররত কব থফতী ওাড থ প্রদান ওযরফন 

 যফা প্রদারনয অরকয রদন 

এএভএ/যপান ওররয ভাধ্যরভ রযভাআন্ডায 

যদয়া রফ। মরদ যওান ওাযরণ যওান 

কব থফতী ভা রনধ থারযত যফা গ্রণ ওযরত না 

ারয তরফ এআ পটয়যারযয ভাধ্যরভ 

জানা মারফ এফং ঈরজরা রযফায 

রযওল্পনা রপ যথরও তদাযরও ওযা 

ম্ভফ রফ মা চ্যডান্তবারফ কব থওারীন, 

প্রফওারীন এফং প্রফ যফতী (PNC) 

যফা রনরিত ওযরফ।  এয ভাধ্যরভ 

প্রারতিারনও যডররবাযী বৃরদ্ধ ারফ। 

যফা গ্রীতারদয ড্রঅঈট ায 

ওভারনা এফং ভয়ভত তবাক যফা 

রনরিতওযণ। 

যভাাঃ তারনয়া াযবীন, 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, ধাভযাআ, ঢাওা। 

পুনযায় 

াআরটিং   

 

অনুভারনও 

১০,০০০/- 

যাঁ 

ধাভযাআ 

ঈরজরায 

যাভবাক 

আঈরনয়রন 

জানুয়ারয- 

২০১৮। 

যাঁ যভাাঃ তারনয়া াযবীন, 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, ধাভযাআ, ঢাওা। 

যভাফাআর: ০১৭১৮৬৮১৮৪৭ 
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ক্রভ ভন্ত্রণারয়  দপ্তরযয 

নাভ 

ঈদ্ভাফরনয নাভ ঈদ্ভাফরনয ংরক্ষপ্ত রফফযণ ঈদ্ভাফন গ্ররণয যমৌরিওতা ঈদ্ভাফরওয নাভ  ঠিওানা ওাম থক্ররভয 

গ্রকরত (%) 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য ওত থ থ 

ব্যয় রত 

ারয? 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য াআরট 

ওভ থসূরি গ্রণ 

ওযা রফ  

রওনা? তায 

তারযঔ  

াযা যদর 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়ন যমাগ্য 

রওনা? 

যপাওাররয়ন্ট ওভ থওতথা, নাভ, 

দরফ, যপান  আ-যভআর 

১১. স্বাস্থ্য  রযফায 

ওল্যাণ ভন্ত্রণারয়,  

স্বাস্থ্য রক্ষা  

রযফায ওল্যাণ 

রফবাক,  

রযফায রযওল্পনা 

রধদপ্তয 

পটয়যারযয 

ভাধ্যরভ কব থফতী 

রনফন্ধন  ANC 

এফং PNC যফা 

রনরিতওযণ। 

 

ঐ যফা গ্রীতারদয ড্রঅঈট ায 

ওভারনা এফং ভয়ভত তবাক যফা 

রনরিতওযণ। 

যভাঃ যারর যানা 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

রপায 

ফা, যাজাী 

০১৭১৬-৮৭২৭৩৬ 

পুনযায় 

াআরটিং 

 

অনুভারনও 

১০,০০০/- 

যাঁ 

নরবম্বয/২০১৭ 

ভার পুনযায় 

াআরটিং। 

যাঁ যভাঃ যারর যানা 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

রপায 

ফা, যাজাী 

০১৭১৬-৮৭২৭৩৬ 

১২.  

ঐ 

পটয়যারযয 

ভাধ্যরভ কব থফতী 

ভারয়রদয ৪টি  

ANC  PNC 

যফা প্রদারনয 

ভাধ্যরভ ভাতৃমৃত্যয  

রশুমৃত্যযয ায 

ওভারনা । 

ভারনওকঞ্জ যজরায াটুরযয়া ঈরজরায 

ফুক্যযাটি আঈরনয়রন ১২০(এওত রফ) 

কফ থফতী ভারয়রদয যভাফাআর নম্বয 

যযরজরেন ওযা য় (FWA যযরজোরযয 

ভাধ্যরভ) 

প্ররতভার আঈরনয়ন স্বাস্থ্য  রযওফায 

ওল্যাণ যওে, স্যারটরাআট রিরনও, 

ওরভঈরনটি রিরনরও FWV,, প্ররক্ষণপ্রাপ্ত 

FWA, FPI, SACMO, ATFPO, 

MO (MCH-FP)যদয রমারকতায় 

কব থফতী ভারয়রদয প্রারতিারনও যডররবাযী 

যফা রনরিতওযরণয ররক্ষয তারদয স্বাস্থ্য 

রক্ষা  ওভরক্ষ ৪টি ওরয ANC  

PNC যফা প্রদারনয ভাধ্যরভ ভাতৃমৃত্যয  

রশু মৃত্যয প্ররতফন্ধী রশু জন্ হ্রা ওযায 

ররক্ষয ওাজ ওযা রে। 

 

প্রারতিারনও যডররবাযী বৃরদ্ধয ভাধ্যরভ 

ভাতৃমৃত্যযয ায  রশুমৃত্যযয ায হ্রা 

ওযা মা এওটি সুস্থ্য জারত কঠরন 

গুরূত্বপূন থ ভূরভওা ারন ওযরফ। 

জারওয়া যজরভন,  

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, াটুরযয়া,  

ভারনওকঞ্জ। 

যভাফাআর-০১৭১৮৮৮৮৬৬০  

আরভআর- 

ufposaturiamanikganj@g

mail.com 

 

১০% অনুভারনও  

৩০,০০০/- 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়রন 

যওাযী 

অরথ থও 

রমারকতা 

প্ররয়াজন। 

যাঁ  

ভারনওকঞ্জ 

যজরায াটুরযয়া 

ঈরজরায 

ফুক্যযাটি 

আঈরনয়রন 

১৪/০৯/২০১৭ 

তারযঔ। 

যাঁ, 

ফাস্তফায়নরমাগ্য 

ডাঃ যরঞ্জত ক্যভায ভন্ডর, 

ঈরযিারও, রযফায 

রযওল্পনা, ভারনওকঞ্জ। 

 যভাফাআর-০১৭১৩৫৪২৩০৩ 

আরভআর- 

dfpmanikgonj@gmail.com  

 

 

১৩. স্বাস্থ্য  রযফায 

ওল্যাণ ভন্ত্রণারয়,  

স্বাস্থ্য রক্ষা  

রযফায ওল্যাণ 

রফবাক,  

রযফায রযওল্পনা 

রধদপ্তয 

“ওভ থজীফী 

ভররারদয (ক্ষভ 

দম্পরত) প্রজনন 

স্বাস্থ্যরফা 

রনরিতওযণ” 

াবায ঈরজরা কারভ থন্ট রল্পাঞ্চর। 

ওভ থজীরফ ক্ষভ দম্পরতকণ ওভ থ খন্টায় ব্যস্ত 

থাওায় রযফায রযওল্পনা যফা প্রদান ওযা 

ম্ভফ য় না। 

ও. রযওরল্পত কব থধাযণ যযাধ । 

ঔ. ঝুঁরওপূণ থ এভ অয হ্রা। 

ক. রএঅয বৃরদ্ধ। 

যভাঃ যভজফা ঈরিন 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

রপায 

াবায, ঢাওা  

৫০% ২০০০০০/= 

(দুআ রক্ষ 

টাওা) 

যাঁ.  

াআরটিং 

িরভান 

জুরাআ/ ২০১৭  

যাঁ, 

ফাস্তফায়নরমাগ্য 

ভীজথা ওাভরূন নাায, ঈ-

রযিারও, রযফায 

রযওল্পনা, ঢাওা।  

যভাফাআর-০১৭১২৬৭১৬১৭ 

mailto:ufposaturiamanikganj@gmail.com
mailto:ufposaturiamanikganj@gmail.com
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ক্রভ ভন্ত্রণারয়  দপ্তরযয 

নাভ 

ঈদ্ভাফরনয নাভ ঈদ্ভাফরনয ংরক্ষপ্ত রফফযণ ঈদ্ভাফন গ্ররণয যমৌরিওতা ঈদ্ভাফরওয নাভ  ঠিওানা ওাম থক্ররভয 

গ্রকরত (%) 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য ওত থ থ 

ব্যয় রত 

ারয? 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য াআরট 

ওভ থসূরি গ্রণ 

ওযা রফ  

রওনা? তায 

তারযঔ  

াযা যদর 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়ন যমাগ্য 

রওনা? 

যপাওাররয়ন্ট ওভ থওতথা, নাভ, 

দরফ, যপান  আ-যভআর 

১৪. ঐ দীখ থরভয়ারদ রযফায 

রযওল্পনা যফা 

(IUD  

Implant)“পররা-

অ দ্ধরত 

রফরওরেওযণ  

ড্র-অঈট ওভান” 

 

ওরভঈরনটি রিরনও, স্যারটরাআট রিরনরও, 

EPI যওরে, যওান যওান যক্ষরত্র UH& 

FWC IUD পররা অ নীরতভারা 

নুমায়ী রনয়রভত যফা প্রদান ওযা । 

গ্রীতারদয যভাফাআর  নাম্বায এফং প্ররফটি 

গ্রীতারদয পররা অ তারযঔ ম্বররত 

পূ ে ডাটারফজ প্রস্তুত যাঔা । রনয়রভত 

ডাটারফজ ারনাকাদ ওযা এফং এ এভ এ 

 যপান ওর ওরয িারয়রন্টয রনওটফতী 

যফা যওরে রনরদ থষ্টতারযঔ  ভরয় পররা 

অ যফা যনয়ায জন্য ফরত ওযা  

তা  রনরিত ওযা । 

 

দ্ধরত  গ্র য পরর াভান্য ার্শ্থ 

প্ররতরক্রয়ায় দ্ধরতটি খুরররপরায ায 

ওভারনা পররাঅরয ায ফাড়ারনা  

দীখ থ যভয়াদী দ্ধরতয ায ফাড়ারনা  

ড. যভাাঃ রায়রা  

অজুথভান্দ ফানু 

ঈরজরা রযফায 

রযওল্পনা ওাম থারয়  

যফরক্যরি, রযাজকঞ্জ 

 

পুনযায় 

াআরটিং 

অনুভারনও  

৫০০০/- টাওা   

 

যাঁ 

০১/১১/২০১৭ 

ফাস্তফায়ন ওযা 

মায় 

ড. যভাাঃ রায়রা  

অজুথভান্দ ফানু 

ঈরজরা রযফায 

রযওল্পনা ওাম থারয়  

যফরক্যরি,রযাজকঞ্জ 

যভাফাআর: 

০১৭১২২৩৩৬১৮ 

আ-যভআর: arzumandbd@ 

gmail.com 

১৫. ঐ ররযয়ড (ভারও) 

ওারীন স্বাস্থ্যম্মত 

প্যাড ততযী  

ব্যফায 

রনরিতওযরণ 

প্ররক্ষণ  

ঈব্দুদ্ধওযণ । 

 

গ্রাভাঞ্চরর স্বাস্থ্যম্মত স্যারনটাযী প্যাড 

ব্যফায াধাযণত ওযা য় না, পরর 

ভররারদয প্রাকৃরতও এআ রফলয়টি জীফন 

খরনষ্ট য়া রে যতভন গুরূত্ব ওারয 

যদঔা য় না। রযনরতরত নানা স্বাস্থ্য ঝুঁরও, 

যযাক ংক্রভন য়। প্রারতিারনও দ্ধরতরত 

স্যারনটাযী প্যাড ব্যফায, ংযক্ষণ  

রফনষ্টওযরণয রফলয়টি অররারিত য় না। 

ব্যফাযওাযীকণ স্যারনটাযী প্যাড ব্যফায 

ংক্রান্ত রফলরয় যফা গ্ররণয জন্য যওান 

যফা যওরে যফাদাতায রনওট অরন না। 

ব্যরিকত ঈরযারক রনরজয ভত ওরয 

ররযয়ড(ভারও) ওারীন স্যারনটাযী 

প্যাড/পুযারনা ওাড়/ত্যরা/টিসুয আতযারদ 

নানা ঈওযণ (মা ফহুরাংর স্বাস্থ্যম্মত 

নয়) ব্যফায  ংযক্ষণ ওরযন। এত নানা 

স্বাস্থ্য ঝুঁরও বৃরদ্ধ ারে। ফাজায যথরও 

স্বাস্থ্যম্মত স্যারনটাযী প্যাড ওায ভাধ্যরভ 

পূরফ থ ছাত্রীরদয স্বাস্থ্যম্মত স্যারনটাযী 

প্যাড এয ব্যফারযয ধাযণা না থাওায় 

তাযা রফরবন্ন যযাকব্যারধরত অক্রান্ত 

রতা। ঈরযাকটি ফাস্তফারয়ত রর তাযা 

স্বাস্থ্যম্মত স্যারনটাযী প্যাড ব্যফারয 

ঈৎারত রফন। জপ্রাপ্য ঈওযণ 

রদরয় রনরজআ স্বাস্থ্যম্মত স্যারনটাযী 

প্যাড ততযী ওযরত াযরফন। প্রররক্ষত 

এআ ছাত্রীরদয ভাধ্যরভ প্ররত 

খরয/াড়ায় রনযরফ রিতনতা  

স্বাস্থ্যম্মত স্যারনটাযী প্যাড ব্যফায 

রফস্তায রাব ওযরফ। 

যভাঃ যঔাযরদ অরভ 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা 

টিয়া,িট্টগ্রাভ। 

০১৫৫৪-৩৪০২৫২ 

প্ররমাজয নয় প্ররমাজয নয় স্মাযওনং- 

/টি/১৭/৮৯

৩                                                                    

তারযঔঃ 

১৭/০১/১৭আং 

এয ভাধ্যরভ 

১।ঈরজরা 

যিয়াযম্যান ২।  

ঈরজরা রনফ থাী 

ওভ থওতথা 

ভরাদরয়য 

রনওট 

প্ররয়াজনীয় থ থ 

 রমারকতা 

প্রদারনয জন্য 

অরফদন ওযা 

য়। 

যা যভাঃ যঔাযরদ অরভ 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা 

টিয়া,িট্টগ্রাভ। 

Khorshad64@gmail.com 

mailto:Khorshad64@gmail.com
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ক্রভ ভন্ত্রণারয়  দপ্তরযয 

নাভ 

ঈদ্ভাফরনয নাভ ঈদ্ভাফরনয ংরক্ষপ্ত রফফযণ ঈদ্ভাফন গ্ররণয যমৌরিওতা ঈদ্ভাফরওয নাভ  ঠিওানা ওাম থক্ররভয 

গ্রকরত (%) 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য ওত থ থ 

ব্যয় রত 

ারয? 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য াআরট 

ওভ থসূরি গ্রণ 

ওযা রফ  

রওনা? তায 

তারযঔ  

াযা যদর 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়ন যমাগ্য 

রওনা? 

যপাওাররয়ন্ট ওভ থওতথা, নাভ, 

দরফ, যপান  আ-যভআর 

 ক্রয়/ংগ্র ওযরফ তা রনফ থািন ওযা ওঠিন 

য়। প্ররতভার স্যারনটাযী প্যাড ক্রয় ওযা 

ব্যয়ফহুর  দরযদ্র ভারজ তা রফরারতা 

ফরট। ফ থরয ভারজয অথ থ-াভারজও 

ফস্থ্ান রফরফিনা ওরয স্বাস্থ্যম্মত 

স্যারনটাযী প্যাড ব্যফায প্রারন্তও ম থারয় 

নাজুও ফস্থ্ায় অরছ। পরর স্বাস্থ্যওয 

স্যারনটাযী প্যাড ব্যফারযয ভাধ্যরভ 

ছাত্রীরদয নানারফধ যযাকব্যারধয 

ংক্রভন স্বাস্থ্য ঝুঁরও ফাড়রছ। ভাজ 

রযফতথরন যমৌন  প্রজনন স্বাস্থ্য এফং 

রধওায ঈন্নয়রনয রফওল্প যনআ। স্ত্রী প্রজনন 

স্বাস্থ্য সুযক্ষা, অদ থ দম্পরত  ভা রত 

এতদরফলরয় ঠিও জ্ঞান জথন অফশ্যও। 

 

১৬. স্বাস্থ্য  রযফায 

ওল্যাণ ভন্ত্রণারয়,  

স্বাস্থ্য রক্ষা  

রযফায ওল্যাণ 

রফবাক,  

রযফায রযওল্পনা 

রধদপ্তয 

রযফায ওল্যাণ 

ভাতৃঙ্ঘ 

(Family 

Welfare 

Mothers 

Club) 

এওটি য়ারড থয মতগুররা ফারড় অরছ, 

প্ররতযও ফারড় রত এওজন ওরয ভররারও 

দস্য রররফ রনরয় রযফায ওল্যাণ 

ভাতৃঙ্ঘ কঠন এফং তারদয ওাম থওয 

ংগ্ররণয ভাধ্যরভ রযফায রযওল্পনা,  

ভা-রশু স্বাস্থ্য যফা, তওরাযওারীন স্বাস্থ্য 

যফায় তবাক পরতা জথন, ফাল্য রফফা 

মুি ভাজ কড়া এফং অথ থ-াভারজও 

ফস্থ্ায ঈন্নয়ন ।  

 

 

 

স্থ্ানীয় ম্পদ এফং ঈরযাকরও ওারজ 

রারকরয়, জন-ংগ্রণ রনরিত ওরয 

ওভ থসূরিরও পর ওযা জতয রফ 

এফং ঈরিষ্ট জনরকািীয অথ থ-

াভারজও ফস্থ্ায ঈন্নরত রফ। 

আপরতঔায অহ্যভদ যিৌদৄযী, 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, যপনীদয, যপনী। 

৪০ % টাওা= 

১,৫০,০০০/- 

যপনী দয 

ঈরজরায 

যভাটফী 

আঈরনয়রনয ৫ 

নং য়াড থরও 

াআরটিং এরযয়া 

রররফ রনফ থািন 

ওরয ০১ জুরাআ, 

২০১৭ তারযঔ 

রত ওাম থক্রভ 

শুরু ওযা রয়রছ 

। 

 

 

াযারদর 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়নরমাগ্য। 

আপরতঔায অহ্যভদ যিৌদৄযী, 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, যপনীদয, যপনী। 

যপানঃ ০৩৩১-৬১১৭৯, 

যভাফাআরঃ ০১৭১২০৮০০১১ 

আ-যভআর :  

iftekharchy71@yahoo.com 
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ক্রভ ভন্ত্রণারয়  দপ্তরযয 

নাভ 

ঈদ্ভাফরনয নাভ ঈদ্ভাফরনয ংরক্ষপ্ত রফফযণ ঈদ্ভাফন গ্ররণয যমৌরিওতা ঈদ্ভাফরওয নাভ  ঠিওানা ওাম থক্ররভয 

গ্রকরত (%) 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য ওত থ থ 

ব্যয় রত 

ারয? 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য াআরট 

ওভ থসূরি গ্রণ 

ওযা রফ  

রওনা? তায 

তারযঔ  

াযা যদর 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়ন যমাগ্য 

রওনা? 

যপাওাররয়ন্ট ওভ থওতথা, নাভ, 

দরফ, যপান  আ-যভআর 

১৭. ঐ ভাধ্যরভও রফযাররয় 

তওরাযওারীন (৬ি 

যথরও ১০ভ যেরণ)  

প্রজনন স্বাস্থ্য 

রফলয়ও প্রিাযণা 

ঈরজরা ওাম থাররয়য ঈদ্ভাফন টিভ 

প্ররয়াজনীয় রযরা থ ওারয পূফ থ রনধ থারযত 

সূরি নুমায়ী রফযাররয় কভণপূফ থও 

তওরাযওারীন প্রজনন স্বাস্থ্য রফলয়ও 

যন রযিারনা ওযরফ। এওআ ারথ 

স্যারটরাআট টিভ ঈি রফযারয় যওরে  

ওাম থক্রভ রযিারনা ওযরফ। 

ফাংরারদরয যভাট জনংখ্যায প্রায় 

এও িত্যথ থাংআ রওরায রওরাযী। 

যফারওেগুররা মঔন যঔারা থারও 

রফযারগুররা   এওআ ভরয় যঔারা 

থারও। পরর িারদা থাওা রে 

তাযা যফারওরে এর যফা রনরত 

ারয না। এরদয স্বারস্থ্যয ঈযআ 

বরফষ্যত প্রজরন্য স্বাস্থ্য  পুরষ্ট রনব থয 

ওযরছ। সুতযাং, রফযাররয় তথ্যরফা 

 স্যারটরাআট যফায ভাধ্যরভ এও 

রদরও যমভন তারদযরও  ঈন্নত ওয 

ম্ভফ, যরদরও বরফষ্যরত রযফায 

রযওল্পনায ড্র অঈট যযারধ  তা 

ভূরভওা যাঔরফ। তাছাড়া, তরথ্যয 

বারফ রডরজটার ভাধ্যভ 

(আন্টাযরনট)ব্যফায ওরয এ রফলরয় 

তাযা যমবারফ ভ্রান্ত রথ রযিাররত 

রে যঔান যথরও  তারদযরও 

রজটিব যা থ ব্যফারয ঈদ্বুদ্ধ ওযা 

মারফ। 

 

জনাফ ারফা ওরফয 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, দয, ঞ্চকড় 

৩৩% ৬০,০০০/- যা।  

১৮/৭/২০১৭। 

যা ারফা ওফীয, ঈরজরা 

রযফায রযওল্পনা ওভ থওতথা, 

দয, ঞ্চকড় 

০১৭২১০৭৬১৬১ আ যভআরঃ 

lusyshabiha@gmail.com 

১৮. স্বাস্থ্য  রযফায 

ওল্যাণ ভন্ত্রণারয়,  

স্বাস্থ্য রক্ষা  

রযফায ওল্যাণ 

রফবাক,  

রযফায রযওল্পনা 

রধদপ্তয 

ঐ স্কুর রবরত্তও রওরাযীরদয রনরয় প্রজনন 

স্বাস্থ্য রফলয়ও যন রযিারনা, রওরাযী  

ওণ থায কঠন এফং প্ররয়াজরন যফা প্রদান। 

রওরাযীরদয প্রজনন স্বাস্থ্য যফা 

রফলয়টি তযন্ত গুরুত্বপুণ থ ওাযণ 

ফতথভান রওরাযী অকাভী রদরনয  ভা। 

তারদয প্রজনন স্বাস্থ্য যফা ম্পরওথ 

ফকত ওযা রর তাযা এআ রফলরয় 

রিতন রফ এফং বরফষ্যরত প্রজনন 

স্বাস্থ্য ংক্রাভত্ম ঝরও এড়ারনা ম্ভফ 

রফ। স্কুর রবরত্তও ওাম থক্ররভ এওআ 

ারথ রনও রওরাযীরও এআ যফা 

প্রদান ম্ভফ রফ। 

যভা: অব্দুর ভান্নান 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা  

ওভ থওতথা, মুরন্পকঞ্জ 

দয,মুরন্পকঞ্জ 

০১৭১২১৮১৫২২ 

mmannann@gmail.com 

২০% ৫০,০০০/- যাঁ।  

০১/০৯/২০১৭। 

ফাস্তফায়ন যমাগ্য এ যও এভ ভাবুবুয যভান 

যজায়াযদায  

দফীঃ রযিারও 

(এভঅআএ) আঈরনট, 

আরনারবন  রপায 

 রযফায রযওল্পনা রধদপ্তয।  

যপানঃ 9146262 

আ-যভআরঃ 

dirmisfp@gamil.com 
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ক্রভ ভন্ত্রণারয়  দপ্তরযয 

নাভ 

ঈদ্ভাফরনয নাভ ঈদ্ভাফরনয ংরক্ষপ্ত রফফযণ ঈদ্ভাফন গ্ররণয যমৌরিওতা ঈদ্ভাফরওয নাভ  ঠিওানা ওাম থক্ররভয 

গ্রকরত (%) 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য ওত থ থ 

ব্যয় রত 

ারয? 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য াআরট 

ওভ থসূরি গ্রণ 

ওযা রফ  

রওনা? তায 

তারযঔ  

াযা যদর 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়ন যমাগ্য 

রওনা? 

যপাওাররয়ন্ট ওভ থওতথা, নাভ, 

দরফ, যপান  আ-যভআর 

১৯. ঐ ঐ ঈধ থতন ওভ থওতথা  ওতৃথরক্ষয নুভরত 

গ্ররনয ভাধ্যরভ ঈরজরা 

যিয়াযম্যান,ঈরজরা রনফ থাী রপায,  

ঈরজরা ভাধ্যরভও রক্ষা ওভ থওতথারও 

ফকত ওযা। ত:য রদন কঠরনয ( 

FPI,FWV,FWA) ভাধ্যরভ ওাম থক্রভ 

শুরু ওযা। প্রথরভ আঈরনয়ন রযলরদয 

ওররও  স্কুর প্রধানরও জানারনা এফং 

রনফ থারিত ভাধ্যরভও রফযাররয় িা 

ংকঠন, রক্ষও পুর  রওরায-রওরাযীয 

পুর কঠন ওযায ভাধ্যরভ রনয়রভত যফা 

প্রদারনয ভাধ্যরভ সুস্থ্ জারত কঠন।  

 

ফতথভান নীরতভারায় প্রাথরভও 

রফযাররম SACMO ওতৃথও স্বাস্থ্য 

রক্ষা িালু অরছ। রওন্তু ভাধ্যরভও স্কুরর 

প্রিাযনা যপ্রাগ্রাভ খুফআ নকন্য। থি 

ফাংরারদরয যভাট জনংখ্যায এও 

িত্যথাংআ রওরায-রওরাযী। ফাল্য 

রফফা যযাধ,  রযওরল্পত কব থধাযন, 

পুরিজ্ঞান   স্বাস্থ্যওয ভারও 

ব্যফস্থ্ানা এফং প্রজনন স্বাস্থ্য রফলরয় 

ধাযনা প্রদান ওযায জন্য রফযারয় 

িরাওারীন যফা রনরিত ওযা।    

জনাফ যভাঃ রাফ ঈরিন 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, ওারনয়া, যংপুয। 

 

২০% ৫০,০০০/- যাঁ 

০১/০৯/২০১৭। 

 

যাঁ যভা. রাফ ঈরিন, 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, 

ওাঈরনয়া, যংপুয। 

যপান: ০১৯১১১৯৯১২১ 

২০.  ঐ ঈরজরা ওাম থাররয়য ঈদ্ভাফন টিভ 

প্ররয়াজনীয় রযরা থ ওারয পূফ থ রনধ থারযত 

সূরি নুমায়ী রফযাররয় কভণপূফ থও 

তওরাযওারীন প্রজনন স্বাস্থ্য রফলয়ও 

যন রযিারনা ওযরফ। এওআ ারথ 

স্যারটরাআট টিভ ঈি রফযারয় যওরে  

ওাম থক্রভ রযিারনা ওযরফ। 

ফাংরারদরয যভাট জনংখ্যায প্রায় এও 

িত্যথ থাংআ রওরায রওরাযী। 

যফারওেগুররা মঔন যঔারা থারও 

রফযারগুররা   এওআ ভরয় যঔারা 

থারও। পরর িারদা থাওা রে তাযা 

যফারওরে এর যফা রনরত ারয না। 

এরদয স্বারস্থ্যয ঈযআ বরফষ্যত প্রজরন্য 

স্বাস্থ্য  পুরষ্ট রনব থয ওযরছ। সুতযাং, 

রফযাররয় তথ্যরফা  স্যারটরাআট যফায 

ভাধ্যরভ এও রদরও যমভন তারদযরও  

ঈন্নত ওয ম্ভফ, যরদরও বরফষ্যরত 

রযফায রযওল্পনায ড্র অঈট যযারধ  

তা ভূরভওা যাঔরফ। তাছাড়া, তরথ্যয 

বারফ রডরজটার ভাধ্যভ 

(আন্টাযরনট)ব্যফায ওরয এ রফলরয় তাযা 

যমবারফ ভ্রান্ত রথ রযিাররত রে 

যঔান যথরও  তারদযরও রজটিব যা থ 

ব্যফারয ঈদু্বদ্ধ ওযা মারফ। 

 

জনাফ ফায়দুয যভান 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, দয, রদনাজপুয 

 

 

৩০% ১,৫০,০০০/- যা।  

০১/০৯/২০১৭। 

যাঁ জনাফ ফায়দুয যভান 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, দয, রদনাজপুয 

যপান: ০১৭২২৩৫৭০৯৫ 
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ক্রভ ভন্ত্রণারয়  দপ্তরযয 

নাভ 

ঈদ্ভাফরনয নাভ ঈদ্ভাফরনয ংরক্ষপ্ত রফফযণ ঈদ্ভাফন গ্ররণয যমৌরিওতা ঈদ্ভাফরওয নাভ  ঠিওানা ওাম থক্ররভয 

গ্রকরত (%) 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য ওত থ থ 

ব্যয় রত 

ারয? 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য াআরট 

ওভ থসূরি গ্রণ 

ওযা রফ  

রওনা? তায 

তারযঔ  

াযা যদর 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়ন যমাগ্য 

রওনা? 

যপাওাররয়ন্ট ওভ থওতথা, নাভ, 

দরফ, যপান  আ-যভআর 

২১. স্বাস্থ্য  রযফায 

ওল্যাণ ভন্ত্রণারয়,  

স্বাস্থ্য রক্ষা  

রযফায ওল্যাণ 

রফবাক,  

রযফায রযওল্পনা 

রধদপ্তয 

ভাধ্যরভও রফযাররয় 

তওরাযওারীন (৬ি 

যথরও ১০ভ যেরণ)  

প্রজনন স্বাস্থ্য 

রফলয়ও প্রিাযণা 

স্কুর রবরত্তও রওরাযীরদয রনরয় প্রজনন 

স্বাস্থ্য রফলয়ও যন রযিারনা, রওরাযী  

ওণ থায কঠন এফং প্ররয়াজরন যফা প্রদান।  

রওরাযীরদয প্রজনন স্বাস্থ্য যফা 

রফলয়টি তযন্ত গুরুত্বপুণ থ ওাযণ 

ফতথভান রওরাযী অকাভী রদরনয  ভা। 

তারদয প্রজনন স্বাস্থ্য যফা ম্পরওথ 

ফকত ওযা রর তাযা এআ রফলরয় 

রিতন রফ এফং বরফষ্যরত প্রজনন 

স্বাস্থ্য ংক্রাভত্ম ঝরও এড়ারনা ম্ভফ 

রফ। স্কুর রবরত্তও ওাম থক্ররভ এওআ 

ারথ রনও রওরাযীরও এআ যফা 

প্রদান ম্ভফ রফ। 

 

নারদ সুরতানা 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা  

ওভ থওতথা,   যওযাণীকঞ্জ, ঢাওা 

যপান:  ০১৮৪১১৪৪২৪৪ 

babunahid@gmail.com 

 

৪০% ৫০,০০০/- যাঁ।  

০১/০৯/২০১৭। 

ফাত্মফায়ন যমাগ্য রযিারও (এভঅআএ) 

আঈরনট  আরনারবন  

রপায, রযফায রযওল্পনা 

রধদপ্তয।  

যপানঃ 9146262 

আ-যভআরঃ 

dirmisfp@gamil.com 

২২. ঐ নফরফফারত 

দম্পরতরদয (ফাল্য 

রফরয়য রওায) 

রযওরল্পত 

কবথধাযণ যযাধওরল্প 

রযফায রযওল্পনা 

যফা রনরিতওযণ 

ফাল্যরফরয়য রওায রওরাযীরদয র্শ্শুয-

র্শ্াশুরড় এফং স্বাভীরদয ওাঈরন্পররং ওযা 

রফ মায পরর ঐ ওর দম্পরতরও যফা 

যদয়া জ রফ ২ ভারয রযফরতথ  ১ 

ভা য য রযদ থন এফং ১৫ রদন য 

য যভাফাআর যপারনয ভাধ্যরভ যমাকারমাক 

ওযা রফ

 

রওরাযী কবথধাযণ রর ভাতৃ মৃত্যয  

রশু মৃত্যযয ঝুঁরও ফারড় তাআ রওরাযী 

কবথধাযণ যযারধ রযফায রযওল্পনা 

যফা রনরিত ওযা রফ  

যভাঃ অব্দুর ভান্নান, ঈরজরা 

রযফায রযওল্পনা রপায, 

দয, মুরন্পকঞ্জ

০১৭১২১৮১৫২২ 

mmannann@gmail.com 

২০% ৫০,০০০/- যাঁ 
২/১০/২০১৭ 

ফাস্তফায়নরমাগ্য  এ যওএভ ভাবুবুয যজায়াদ থায, 

রযিারও (এভঅআএ), 

রযফায রযওল্পনা রধদপ্তয 

৯১৪৬২৬২ 

আ-যভআরঃ 

dirmisfp@gamil.com 

২৩. স্বাস্থ্য  রযফায 

ওল্যাণ ভন্ত্রণারয়,  

স্বাস্থ্য রক্ষা  

রযফায ওল্যাণ 

রফবাক,  

রযফায রযওল্পনা 

রধদপ্তয 

ন্তুষ্ট দ্ধরত গ্ররতায 

রমাকীতায় 

গ্রণওাযী 

দম্পরতরদয রযফায 

রযওল্পনা দ্ধরতয 

অতায় অনা। 

দ্ধরত গ্রণওাযীয ায বৃরদ্ধয ররক্ষয 

গ্রণওাযী দম্পরতরদয তাররওা প্রস্তুত 

ওরয ন্তুষ্ট গ্রীতারদয ভাধ্যরভ দ্ধরত গ্ররণ 

তারদযরও ঈদ্ভুদ্ধ ওযা। যআ ররক্ষয ন্তুষ্ট 

গ্রীতা  দ্ধরত গ্রণওাযী দম্পরতরদয 

রনরয় ঈঠান তফঠও ওযা।   

দম্পরতরদয রিতনতা, মাতায়াত 

ভস্যা, তরথ্যয প্রত্যরতা, 

ক্যংস্কারযয ওাযরণ রযফায 

রযওল্পনা রফবারকয যফা প্রদান 

ওাযীরদয ারথ দম্পরতরদয ওাম থওয 

যমাকারমাক ম্ভফ য় না। পরর 

নাওাংরঔত কব থধাযণ জনংখ্যা 

বৃরদ্ধ ায়। 

 

যভাাম্মদ ওাভার যারন 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, ইর্শ্যকঞ্জ, 

ভয়ভনরং 

 ওযা রয়রছ 

 

ফাস্তফায়নরমাগ্য যভাাম্মদ ওাভার যারন 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, ইর্শ্যকঞ্জ, 

ভয়ভনরং 

 

 
ufpoishwargonj@gmail.co

m 

mailto:ufpoishwargonj@gmail.com
mailto:ufpoishwargonj@gmail.com
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ক্রভ ভন্ত্রণারয়  দপ্তরযয 

নাভ 

ঈদ্ভাফরনয নাভ ঈদ্ভাফরনয ংরক্ষপ্ত রফফযণ ঈদ্ভাফন গ্ররণয যমৌরিওতা ঈদ্ভাফরওয নাভ  ঠিওানা ওাম থক্ররভয 

গ্রকরত (%) 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য ওত থ থ 

ব্যয় রত 

ারয? 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য াআরট 

ওভ থসূরি গ্রণ 

ওযা রফ  

রওনা? তায 

তারযঔ  

াযা যদর 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়ন যমাগ্য 

রওনা? 

যপাওাররয়ন্ট ওভ থওতথা, নাভ, 

দরফ, যপান  আ-যভআর 

২৪. স্বাস্থ্য  রযফায 

ওল্যাণ ভন্ত্রণারয়,  

স্বাস্থ্য রক্ষা  

রযফায ওল্যাণ 

রফবাক,  

রযফায রযওল্পনা 

রধদপ্তয । 

গ্রণওাযী 

দম্পরতরদয রযফায 

রযওল্পনা দ্ধরতয 

অতায় অনা 

এরাওা রবরত্তও গ্রণওাযী দম্পরতরদয 

তাররওা প্রস্তুত ওযা ংরিষ্ট এরাওায 

জনপ্ররতরনরধ, ধভীয় যনতা, রক্ষও, 

কণ্যভান্য ব্যরি  ন্তুষ্ট িারয়ন্টরদয রনরয় 

দর কঠন ওরয ঈঠান তফঠও রযিারনা 

ওযা। 

দম্পরতরদয রিতনতা, মাতায়াত 

ভস্যা, তরথ্যয প্রত্যরতা এফং 

ক্যংষ্কায এয ওাযরন রযফায 

রযওল্পনা রফবারকয যফা প্রদান 

ওাযীরদয ারথ দম্পরত্তরদয ওাম থওয 

যমাকারমাক ম্ভফ য় না। পরর 

নাওারিত কবথধায  জনংখ্যা 

বৃরদ্ধ ায়। 

 

 

এ যও এভ ঔন্দওায 

ভরনরুজ্জাভান 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, নররতাফাড়ী, 

যযপুয 

ওযা রয়রছ 

০৩/০৮/১৭আং 

ফাস্তফায়নরমাগ্য এরওএভ ঔন্দওায 

ভরনরুজ্জাভান,   ঈরজরা 

রযফায রযওল্পনা ওভ থওতথা, 

নাররতাফাড়ী, যযপুয। 

যপান রপ 

০৯৩২৪-৭৩৩৯২ 

আরভআর: 

ufponalitabari@yahoo.co

m 

২৫. ঐ আঈরনয়ন স্বাস্থ্য  

রযফায ওল্যাণ 

যওে রযিারনা 

ওরভটি 

রক্রয়ওযরণয 

ভাধ্যরভ যফায 

গুণকতভান ঈন্নয়ন 

 

আঈরনয়ন ম থারয় ভা  রশু স্বাস্থ্য যফা, 

রযফায রযওল্পনা যফা, তওরাযওারীন 

স্বাস্থ্য যফা, প্রজনন স্বাস্থ্য যফা, স্বাবারফও 

প্রফ যফা প্রদারনয ররক্ষয আঈরনয়ন স্বাস্থ্য 

 রযফায ওল্যাণ যওে স্থ্ান ওযা 

রয়রছ। এওর যওে মূর 

যফাপ্রদানওাযীকণ যওরে ফস্থ্ান ওরয 

যফা প্রদারনয ওথা। এরফলরয় রযত্র 

জারযয ভাধ্যরভ সুস্পষ্ট রনরদ থনা প্রদান 

রে ওাম থওয ওযা ম্ভফ রে না। অভযা 

এঔন ম থন্ত যআ কতানুকরতও যফায 

ভরধ্যআ যরয়রছ, এওাযরণ জনকন যফাগ্ররণ 

যওেমূঔী নয়। মরদ যওারযয ফ ধযরণয 

সুরমাক সুরফধা যমভন প্রারতিারনও 

যডররবারযয জন্য যডররবারয রওট যফযা, 

পযারররটিয ঈন্নয়ন, প্ররয়াজনীয় লধত্র 

যফযা ওযা রে। 

যওরেয যফায গুণকত ভান ফজায় যাঔায 

াাার স্বেতা  জফাফরদরতা 

রনরিতওরল্প জনপ্ররতরনরধ, যওারয 

ওভ থিাযী  ভারজয কণ্যভান্য ব্যরিয 

ওরভটিয ওর দস্যরও দারয়ত্ব 

ঈরিঔপূফ থও ত্র প্রদান। ঈদ্ধথতন 

ওতৃথরক্ষয ভন্বরয় বা ওযা। 

ওরভটিয রনয়রভত বা রনরিত ওযা। 

ঈরজরা রযলরদয ভারও বা  

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা ওরভটিয 

বায ভাধ্যরভ ংরিষ্ট আঈরয়রনয 

ওরভটিরও ধন্যফাদ জ্ঞারনয ভাধ্যরভ 

ঈৎা প্রদান। ঈরজরা রযলরদয 

ভারও বা  ঈরজরা রযফায 

রযওল্পনা ওরভটিয ভাধ্যরভ ঈরিরঔত 

ওরভটিয ওাম থক্রভ মূল্যায়ন  

রপডব্যাও প্রদান।  

স্থ্ানীয় যওফর যনটয়ারওথয ভাধ্যরভ 

ওাম থক্ররভয প্রিায প্রিাযণা ওযা । 

 

নারদ সুরতানা 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা  

ওভ থওতথা,   যওযাণীকঞ্জ, ঢাওা 

যপান:  ০১৮৪১১৪৪২৪৪ 

babunahid@gmail.com 

 

 ১০,০০০/- যাঁ। 

০১/০৯/২০১৭। 

ফাস্তফায়নরমাগ্য নারদ সুরতানা 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা  

ওভ থওতথা, যওযাণীকঞ্জ, ঢাওা 

যপান:  ০১৮৪১১৪৪২৪৪ 

babunahid@gmail.com 
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ক্রভ ভন্ত্রণারয়  দপ্তরযয 

নাভ 

ঈদ্ভাফরনয নাভ ঈদ্ভাফরনয ংরক্ষপ্ত রফফযণ ঈদ্ভাফন গ্ররণয যমৌরিওতা ঈদ্ভাফরওয নাভ  ঠিওানা ওাম থক্ররভয 

গ্রকরত (%) 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য ওত থ থ 

ব্যয় রত 

ারয? 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য াআরট 

ওভ থসূরি গ্রণ 

ওযা রফ  

রওনা? তায 

তারযঔ  

াযা যদর 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়ন যমাগ্য 

রওনা? 

যপাওাররয়ন্ট ওভ থওতথা, নাভ, 

দরফ, যপান  আ-যভআর 

ভন্বরয় এওটি রযিারনা ওরভটি যরয়রছ। 

ওরভটি প্ররত দুআ ভা ন্তয বা নুিারনয 

ভাধ্যরভ যওরেয ওাম থক্রভ মূল্যায়ন ওযরফ। 

রওন্তু প্রভা নুমায়ী ওরভটিয বাগুররা 

রে না থফা গুরুত্বীনবারফ ম্পন্ন রে। 

ঈরিরঔত ওাযরণ গুণকত যফা প্রদারন ব্যথ থ 

য়ায় জনকণ যওেমূঔী রে না। 

 

২৬.  

স্বাস্থ্য  রযফায 

ওল্যাণ ভন্ত্রণারয়,  

স্বাস্থ্য রক্ষা  

রযফায ওল্যাণ 

রফবাক,  

রযফায রযওল্পনা 

রধদপ্তয 

 

প্রারতিারনও 

যডররবাযী  বৃরদ্ধয 

ররক্ষয কব থফতীয 

ফাড়ীরত  রার/লুদ 

াতাওা ঈরত্তারন 

 

ভা  রশু মৃত্যয যযাধওরল্প প্রফপূফ থ যফা, 

প্রফ যফা , প্রফ যফতী যফা  ভা  

রশু মৃত্যয যযাধ ওযায ররক্ষয কব থফতীয 

ফাড়ী রিরিত ওযায  জন্য রার/লুদ 

(স্বাস্থ্যরক্ষা   রযফায ওল্যাণ রফবারকয  

ভাননীয় রিফ ভরাদরয়য রনরদ থনা 

যভাতারফও রাররয রযফরতথ লুদ াতাওা  

ঈরত্তারন)  ভাননীয় রিফ ভরাদরয়য 

রররঔত রনরদ থনা  ায়ায ারথ ারথ যং 

রযফতথন ওযা রয়রছ। 

 

 

১। ওভ ঔযি। 

২। ওর প্রওায যফা দান ওাযীয দৃরষ্ট 

অওল থন। 

৩। কব থফতীয গুরুত্ব  ম্পরওথ 

রযফারযয দস্যরদয রিতনতা বৃরদ্ধ। 

৪। প্রফ পূফ থ, প্রফওারীন  প্রফ 

যফতী যফা দান রনরিত ওযণ । 

৫। নফজাতরওয স্বাস্থ্য যফা 

রনরিতওযণ  রিতনতা বৃরদ্ধ। 

 

ওাজী ভাফুজুর ওরযভ 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, দয,ভয়ভনরং 

 

ভয়ভনরং 

যৌযবায ১৮ 

টি য়ারড থয 

রতনটি ফরস্তরত     

কত 

জুরাআ/২০১৭ রর: 

রত াআরট 

ওাম থক্রভ শুরু 

রয়রছ। 

 

 

৩০০০/- 

 

যাঁ 

জুরাআ/২০১৭ রর 

 

 

ফাস্তফায়নরমাগ্য 

 

ওাজী ভাফুজুর ওরযভ 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, দয,ভয়ভনরং। 

যভাফাআর: 01712759197 

২৭. স্বাস্থ্য  রযফায 

ওল্যাণ ভন্ত্রণারয়,  

স্বাস্থ্য রক্ষা  

রযফায ওল্যাণ 

রফবাক,  

রযফায রযওল্পনা 

রধদপ্তয 

 

 

 

প্রারতিারনও 

যডররবাযী  বৃরদ্ধ 

বুজ তাওায ভাধ্যরভ কব থফতী ফারড় 

রিরিত ওযন। 

ভাতৃ মৃত্যয  রশু মৃত্যয ওভরফ জনাফ যভাঃ অযপাত যারন 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, দূক থাপুয, যনত্ররওাণা 

৪০% ৮০০০/- যা 

২/০৮/২০১৭ 

ফাস্তফায়নরমাগ্য জনাফ যভাঃ অযপাত যারন 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, দূক থাপুয, যনত্ররওাণা 

যভাফাআর: 
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ক্রভ ভন্ত্রণারয়  দপ্তরযয 

নাভ 

ঈদ্ভাফরনয নাভ ঈদ্ভাফরনয ংরক্ষপ্ত রফফযণ ঈদ্ভাফন গ্ররণয যমৌরিওতা ঈদ্ভাফরওয নাভ  ঠিওানা ওাম থক্ররভয 

গ্রকরত (%) 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য ওত থ থ 

ব্যয় রত 

ারয? 

ফাস্তফায়রনয 

জন্য াআরট 

ওভ থসূরি গ্রণ 

ওযা রফ  

রওনা? তায 

তারযঔ  

াযা যদর 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়ন যমাগ্য 

রওনা? 

যপাওাররয়ন্ট ওভ থওতথা, নাভ, 

দরফ, যপান  আ-যভআর 

২৮. স্বাস্থ্য  রযফায 

ওল্যাণ ভন্ত্রণারয়,  

স্বাস্থ্য রক্ষা  

রযফায ওল্যাণ 

রফবাক,  

রযফায রযওল্পনা 

রধদপ্তয 

রনযাদ ভাতৃত্ব 

রনরিত ওরল্প 

ওভরক্ষ ৪টি ANC 

যফাপ্রদারন SMS 

 Phone Call 

দ্ধরতয ব্যফায 

কবথফতী রনফন্ধন  (যভাফাআর নম্বয) যফা 

যওরে EDD Board  স্থ্ান  কবথফতী 

ভারয়য তথ্য প্রদ থন। প্রফ রযওল্পনা 

প্রনয়ণ। 

প্ররতটি রযদ থরনয স্থ্ান, তারযঔ  ভয় 

জারনরয় SMS প্রদান। 

SMS প্রদারনয য প্ররতটি রযদ থরনয 

জন্য  যফা যওরে কব থফতী ভা না অরর 

Phone Call  এয ভাধ্যরম্য যফা যওরে 

অনয়ন ওরয রযদ থন যফা প্রদান।   যওান 

জটিরতায় ঈচ্চতয যফা যওরে যযপায 

রনরিত ওরয প্ররতিারনও  রনযাদ প্রফ 

যফা প্রদারনয ভাধরম্য ভাতৃমৃত্যয, রশুমৃত্যয 

হ্রা ওরয ওারিত রক্ষভাত্রা জথন ওযা। 

কবথ  প্রফ জটিরতা ওভারনা। 

ANC যফায ায ৮০% ঈন্নীতওযণ। 

প্রারতিারনও প্রফ যফায ায ৭০% 

ঈন্নীতওযণ। 

রযফারযয রিরওৎা ব্যয় ওভারনা। 

যভাঃ অরী অভজাদ দপ্তযী  

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, মুিাকাছা, 

ভয়ভনরং 

৩০% ৩৬০০০/- ২০ জুরাআ ২০১৭ 

াআরটিং শুরু 

রয়রছ। 

যাঁ যভাঃ অরী অভজাদ দপ্তযী  

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, মুিাকাছা, 

ভয়ভনরং। 

যভাফাআর: 01712546799 

 

 

২৯. ঐ রনযাদ ভাতৃত্ব 

রনরিত ওরল্প 

ওভরক্ষ ৪টি ANC 

যফাপ্রদারন SMS 

 Phone Call 

দ্ধরতয ব্যফায 

কবথফতী রনফন্ধন  (যভাফাআর নম্বয)  যফা 

যওরে EDD Board  স্থ্ান  কবথফতী 

ভারয়য তথ্য প্রদ থন। প্রফ রযওল্পনা 

প্রনয়ণ। প্রারতটি রযদ থরনয স্থ্ান, তারযঔ  

ভয় জারনরয় SMS প্রদান। SMS 

প্রদারনয য প্রারতটি রযদ থরনয  জন্য  

যফা যওরে কব থফতী ভা না অরর Phone 

Call  এয ভাধ্যরম্য যফা যওরে অনয়ন 

ওরয রযদ থন যফা প্রদান।   যওান 

জটিরতায় ঈচ্চতয যফা যওরে যযপায 

রনরিত ওরয প্ররতিারনও  রনযাদ প্রফ 

যফা প্রদারনয ভাধরম্য ভাতৃ মৃত্যয, রশুমৃত্যয 

হ্রা ওরয ওারিত রক্ষভাত্রা জথন ওযা। 

কবথ  প্রফ জটিরতা ওভারনা। 

ANC যফায ায ৮০% ঈন্নীত 

ওযণ। 

প্রারতিারনও প্রফ যফায ায ৭০% 

ঈন্নীত ওযণ। 

রযফারযয রিরওৎা ব্যয় ওভারনা। 

পারুও অর পয়ার 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, আরাভপুয, 

জাভারপুয। 

৪০% ৩৬০০০/- ২০ জুরাআ ২০১৭ 

াআরটিং শুরু 

রয়রছ। 

যাঁ পারুও অর পয়ার 

ঈরজরা রযফায রযওল্পনা 

ওভ থওতথা, আরাভপুয, 

জাভারপুয। 

যভাফাআর:  01717036300 
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  নার থং  রভডয়াআপারয রধদপ্তয, নার থং  রভডয়াআপারয রক্ষা        ঈদ্ভাফন): 

নার থং  রভডয়াআপারয রধদপ্তরযয ২০১৭-২০১৮ থ থ ফছরযয ফাৎরযও ঈদ্ভাফনী ওভ থ রযওল্পনায় ঈরিরঔত ঈদ্ভাফন ন্যান্য ঈদ্ভাফরনয নাভ  ওাম থক্ররভয গ্রকরতয তথ্যঃ  

 

ক্রভ 
ভন্ত্রণারয়  দপ্তরযয 

নাভ 
ঈদ্ভাফরনয নাভ ঈদ্ভাফরনয ংরক্ষপ্ত রফফযণ 

ঈদ্ভাফন গ্ররণয 

যমৌরিওতা 

ঈদ্ভাফরওয নাভ  

ঠিওানা 

ওাম থক্ররভয 

গ্রকরত (%) 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়রনয জন্য 

ওত থ থ ব্যয় 

রত ারয? 

ফাস্তফায়রনয জন্য 

াআরট ওভ থসূরি 

গ্রন ওযা রফ রও 

না? তায  তারযঔ 

াযারদর ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়নরমাগ্য 

রওনা? 

যপাওার রয়ন্ট ওভ থওতথা 

নাভ, দরফ, যপান  আ-

যভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. ভন্ত্রণারয়ঃ স্বাস্থ্য  

রযফায ওল্যাণ 

ভন্ত্রনারয়। 

 

দপ্তযঃ নার থং  

রভডয়াআপারয 

রধদপ্তয,  

যরযফাংরা নকয, 

 ঢাওা-১২০৭।  

 

 

"রডএনএ    

রএভঅআএ এয 

ভাধ্যরভ ট্রান্পপায, 

প্ররভান, রররয়ন এফং 

ন্যান্য ভানফ ম্পদ 

ম্যারনজরভন্ট"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এটা এওটি নরাআন পট- 

য়যায  মায ভাধ্যরভ  নার থং  

রভডয়াআপারয রধদপ্তয এয 

অতাধীন ভগ্র জনফররয 

ডাটা স্বল্প ভরয়,রজ এফং  

রনখু ুঁত বারফ গ্র , যক্ষ যফক্ষ   

ব্যফায ওযা ম্ভফ রফ। 

ডাটা ম্যারনজরভরন্ট 

স্বেতা  

জফাফরদরতায জন্য 

খুফআ করুত্তপূণ থ।  

 রডরজএনএভ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   পট য়যাযটি 

ততরযয ওাজ 

ম্পন্ন রয়রছ  

এআি অয এআি 

যপ্রারজক্ট এয 

থ থায়রন এ 

প্রওল্পটি ততরযয 

ওাজ ম্পন্ন 

রয়রছ  

 যাঁ, এ  প্ররজক্টটি 

াআরটিংরয়য ওাজ 

িররছ।  

Process Map 

ততরয ওযা রয়রছ।   

 

যাঁ 

 

যভাাঃ াীন্যয যফকভ 

ওাযী রযিারও    

(ভন্বয়),  

নার থং  রভড য়াআপারয 

রধদপ্তয, যরযফাংরা 

নকয, ঢাওা-১২০৭। 

যভাফাআরঃ            +৮৮০ 

১৭৩১ ৯২৬৯৭৬  

আ-যভআরঃ  

Adcod.@dgnm.gov. 

bd (রপরয়ার)  

 

Shahinoorb00@gmail

.com 
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ক্রভ 
ভন্ত্রণারয়  দপ্তরযয 

নাভ 
ঈদ্ভাফরনয নাভ ঈদ্ভাফরনয ংরক্ষপ্ত রফফযণ 

ঈদ্ভাফন গ্ররণয 

যমৌরিওতা 

ঈদ্ভাফরওয নাভ  

ঠিওানা 

ওাম থক্ররভয 

গ্রকরত (%) 

ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়রনয জন্য 

ওত থ থ ব্যয় 

রত ারয? 

ফাস্তফায়রনয জন্য 

াআরট ওভ থসূরি 

গ্রন ওযা রফ রও 

না? তায  তারযঔ 

াযারদর ঈদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়নরমাগ্য 

রওনা? 

যপাওার রয়ন্ট ওভ থওতথা 

নাভ, দরফ, যপান  আ-

যভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 

২. 

ভন্ত্রণারয়ঃ স্বাস্থ্য  

রযফায ওল্যাণ 

ভন্ত্রনারয়। 

 

দপ্তযঃ নার থং  

রভডয়াআপারয 

রধদপ্তয,  

যরযফাংরা নকয, 

 ঢাওা-১২০৭।  

 

 

Nurse-Midwives 

Education & 

Management 

System 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 এটা এওটি নরাআন পট- 

য়যায  মায ভাধ্যরভ  নার থং  

রভডয়াআপারয রধদপ্তয এয 

অতাধীন ভগ্র নার থং রক্ষা 

প্ররতিারনয রক্ষওকন 

ছাত্র/ছাত্রীরদয  যরভোয  

যীক্ষায  পরাপর ঠিও বারফ, 

স্বল্প ভরয় দক্ষতায ারথ ততরয 

 ংযক্ষণ,  এওারডরভও 

ট্রান্পরক্রন্ফ ততরয, নম্বয ত্র ততরয 

 ংযক্ষণ প্ররক্রয়ায ভাধ্যরভ 

দক্ষ না থ  রভডয়াআপ  প্রস্তুত 

ওযরত গুরুত্বপূন থ ভুরভওা  যারঔ।  

ডাটা ম্যারনজরভরন্ট 

স্বেতা  

জফাফরদরতায জন্য 

খুফআ করুত্বপূণ থ।  
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ততরযয ওাজ 

ম্পন্ন রয়রছ  

এআি অয এআি 

যপ্রারজক্ট এয 

থ থায়রন এ 

প্রওল্পটি ততরযয 

ওাজ ম্পন্ন 

রয়রছ  

 যাঁ, এ  প্ররজক্টটি 

াআরটিংরয়য ওাজ 

িররছ।  

Process Map 

ততরয ওযা রয়রছ।   

 

যাঁ 

 

যভাাঃ াীন্যয যফকভ 

ওাযী রযিারও    

(ভন্বয়)  

নার থং  রভড য়াআপারয 

রধদপ্তয, যরযফাংরা 

নকয, ঢাওা-১২০৭। 

যভাফাআরঃ            

+৮৮০ ১৭৩১ ৯২৬৯৭৬  

আ-যভআরঃ  

Adcod.@dgnm.gov. 

bd (রপরয়ার)  

 

Shahinoorb00@gmail. 

com 
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