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L) ২০১৭-২০১৮ অর্ থবছরে পরেবাে পরেকল্পনা অরিদপ্তরেে উদ্ভাবনী কর্ থপরেকল্পনায় উরিরিত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নার্ ও কার্ থক্ররর্ে অগ্রগরতে তথ্যঃ 

পরেবাে পরেকল্পনা অরিদপ্তে, স্বাস্থ্য রিক্ষা ও পরেবাে কল্যাণ রবভাগ 

 

ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরক্ষপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে যর্ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্ ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত (%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরব  

রকনা? তাে 

তারেি  

সাো যদরি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নরর্াগ্য 

রকনা? 

য াকালপরয়ন্ট 

কর্ থকতথা, নার্, পদরব, 

য ান ও ই-যর্ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. স্বাস্থ্য ও 

পরেবাে 

কল্যাণ 

র্ন্ত্রণালয়,  

স্বাস্থ্য রিক্ষা 

ও পরেবাে 

কল্যাণ 

রবভাগ,  

পরেবাে 

পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে 

রিরজটাল   

Attendance 

 

 

 

 

পরেবাে পরেকল্পনা অরিদপ্তরেে রনোপত্তা 

এবং  উপরস্থ্রতে  যেকি থ সংেক্ষরণে  অংি 

রহরসরব অরিদপ্তরে রিরজটাল  

Attendance  িালুকেণ। 

কর্ থকতথা ও কর্ থিােীগণ রিরজটাল 

একরসস কররাল রসরের্ এে র্াধ্যরর্  

অরিদপ্তরে আগর্ন/প্রস্থ্ান কেরবন। 

পরেবাে পরেকল্পনা অরিদপ্তরেে 

রনোপত্তা রনরিত হরব এবং কর্ থকতথা 

ও কর্ থিােীরদে রনয়র্ানুবতীতা ও 

জবাবরদরহতা রনরিত হরব।  

পরেিালক (প্রিাসন) 

ও 

পরেিালক 

(এর্আইএস) 

পরেবাে পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে। 

দেপত্র আহ্বান 

কো হরয়রছ। 

৪০ লক্ষ 

টাকা 

অপারেিনাল 

প্ল্যান এে 

আওতায় 

সোরসে 

কার্ থক্রর্। 

অিীনস্থ্ 

রবরভন্ন 

অর রস 

পর্ থায়ক্ররর্ 

বাস্তবায়ন কো 

র্ায়। 

যর্হবুব যর্ারি থদ 

যপ্রাগ্রার্ ম্যারনজাে 

(এর্আইএস) 

পরেবাে পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে 

য ান: ০১৭১১০৬৯৯৯২ 

২. ঐ যর্াবাইল রভরত্তক 

র্রনটরেং কার্ থক্রর্ 

িট্টগ্রার্ ও রসরলট রবভারগে ৯০টি 

উপরজলায় কর্ থেত উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা কর্ থকতথা, যর্রিরকল অর সাে 

(এর্রসএইি-এ রপ), সংরিষ্ট যজলাে 

উপপরেিালক ও রবভাগীয় পরেিালকরদে 

যর্াবাইল এে র্াধ্যরর্ কার্ থক্রর্ র্রনটরেং ও 

সুপােরভিন।রসরলট ও িট্টগ্রার্ রবভারগে 

১২৪ টি উপরজলায় যসবা প্রদারনে সারর্ 

সংরিেরদে  যসবারকরে রনয়রর্ত 

উপরস্থ্রতসহ যসবা প্রদান রনরিতকেরণে 

রবষরয় যর্াবাইল রভরত্তক র্রনটরেং কার্ থক্রর্ 

র্াঠ পর্ থারয় পরেবাে পরেকল্পনা, র্া ও 

রিশু স্বাস্থ্য কার্ থক্রর্      বাস্তবায়রন 

র্রনটরেং ও সুপােরভিন যজােদাে 

কেরব। 

লাইন িাইরেক্টে 

(পরেবাে পরেকল্পনা-

র ল্ড সারভ থরসস 

যিরলভােী) 

সংরিষ্ট সকলরক 

যর্াবাইল রবতেণ  

পূব থক র্রনটরেং     

কার্ থক্রর্ 

বাস্তবারয়ত হরে। 

আনুর্ারনক 

১২.০০ লক্ষ 

টাকা 

অপারেিনাল 

প্ল্যান এে 

আওতায় 

সোরসে 

কার্ থক্রর্। 

হযাঁ জনাব যর্াঃ রনয়াজুে 

েহর্ান,  

যিপুটি যপ্রাগ্রার্ 

ম্যারনজাে,  

পরেবাে পরেকল্পনা-র ল্ড 

সারভ থরসস যিরলভােী,  

পরেবাে পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে। 

যর্াবাইলঃ ০১৭১২-

০১২৮৯৫ 

ই-যর্ইল: 

niajur.fp@gmail.com 

৩. ঐ (e-GP)   িালুকেণ । 

 

 

ইরলকট্ররনক সেকারে ক্রয় পদ্ধরত 

(Electronic Government Procurement) 

(e-GP) িালুকেণ । 

পরেবাে পরেকল্পনা অরিদপ্তরেে 

সেকারে ক্রয় কার্ থক্ররর্ দেদাতাগরণে 

অবাি অংিগ্রহণ ও সর্সুরর্াগ সৃরষ্ট 

সেকারে জাতীয় 

কার্ থক্ররর্ে অংি 

এ অর্ থবছরে 

২০ টি প্যারকজ 

সম্পন্ন কোে 

আনুর্ারনক 

২০.০০ লক্ষ 

টাকা 

অপারেিনাল 

প্ল্যান এে 

আওতায় 

হযাঁ 

পর্ থায়ক্ররর্ 

প্যারকজ বৃরদ্ধ 

লাইনিাইরেক্টে 

(রপএসএসএর্) 

পরেবাে পেকল্পনা 
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ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরক্ষপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে যর্ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্ ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত (%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরব  

রকনা? তাে 

তারেি  

সাো যদরি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নরর্াগ্য 

রকনা? 

য াকালপরয়ন্ট 

কর্ থকতথা, নার্, পদরব, 

য ান ও ই-যর্ইল 

 

 

 

হরব, ক্রয় প্ররক্রয়ায় রসদ্ধান্ত গ্রহণ 

প্ররক্রয়া দ্রুততে কোসহ ক্রয় প্ররক্রয়ায় 

দক্ষতা, স্বেতা ও জবাবরদরহতা 

রনরিত হরব।  

উরযাগ গ্রহণ কো 

হরয়রছ। 

(প্ররিক্ষণ ও 

ইক্যযইপরর্ন্ট 

বাবদ) 

সোরসে 

কার্ থক্রর্। 

কো র্ায়। অরিদপ্তে। 

য ান: ০১৫৫২৪১৮৮০১ 

৪. স্বাস্থ্য ও 

পরেবাে 

কল্যাণ 

র্ন্ত্রণালয়,  

স্বাস্থ্য রিক্ষা 

ও পরেবাে 

কল্যাণ 

রবভাগ,  

পরেবাে 

পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে 

অনলাইরন গভথবতী 
র্ারক তারলকাভুিকেণ 

ও যসবা প্রদান 

Online Pregnant 
Mother 
Registration and 
monitoring of 
their services). 

অনলাইন গভথবতী র্রহলারদে যর্াবাইল 

য ান নম্বেসহ তাঁরদে  প্রসবপূব থ যসবা, প্রসব 

পেবতী যসবা, যিরলভােী যসবা ও 

নবজাতরকে যসবা সংক্রান্ত তথ্যারদ 

সংগৃহীত হরে। দুটি যজলাে দুটি উপরজলায় 

গভথবতী র্রহলারদে যর্াবাইল য ান (Voice 

mail/SMS) এে র্াধ্যরর্ যসবা গ্রহরণ উদ্বুদ্ধ 

কো, যসবা যকেমূিী কো এবং যসবাপ্রদান 

রনরিতকেরণে কার্ থক্রর্ গ্রহণ কো হরয়রছ। 

 

গভথবতী র্া ও রিশুে স্বাস্থ্য যসবা 

রনরিত কো র্ারব। রনি থারেত 

এলাকায় প্রসবপূব থ যসবা, যিরলভােী 

যসবা, প্রসব পেবতী যসবা ও 

নবজাতরকে যসবা  প্রদান বৃরদ্ধ পারব 

এবং র্রনটরেং সহজতে হরব।  রল  

জনরগারিে র্রধ্য র্াতৃ মৃত্যয ও রিশু 

মৃত্যয হ্রাস পারব।    

ইরনারভিন টির্, 

পরেবাে পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে। 

এর্আইএস-এ রপ 

অপারেিনাল প্ল্ান 

এে আওতায় 

অরর্ থে  সংস্থ্ান 

োিা হরয়রছ। 

৬.৫০ লক্ষ 

টাকা 

পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরব । 

জানুয়ারে-

য ব্রুয়ারে 

২০১৭। 

পর্ থায়ক্ররর্ 

বাস্তবায়ন কো 

র্ায়। 

যর্হবুব যর্ারি থদ 

যপ্রাগ্রার্ ম্যারনজাে 

(এর্আইএস) 

পরেবাে পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে 

য ান: ০১৭১১০৬৯৯৯২ 

৫. ঐ যসবা প্ররক্রয়া 

সহরজকেণ (এসরপএস) 

 

পরেবাে পরেকল্পনা অরিদপ্তরেে  যপনিন 

যসবা সহরজকেণ 

 

 

কার্ থক্ররর্ে িাপ ও সর্য় হ্রাস পারব, 

জবাবরদরহতা ও স্বেতা বৃরদ্ধ পারব । 

যপনিনরভাগীরদে যভাগারন্ত করর্ 

আসরব। 

এসরপএস টির্, 

পরেবাে পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে। 

যপনিন 

আরবদরনে ৮০% 

যকান অরর্ থে 

সংরিষ যনই 

িলর্ান 

কার্ থক্রর্ 

পর্ থায়ক্ররর্ 

বাস্তবার্ন কো 

র্ায়। 

যর্া: িাহজাহান, কল্যাণ 

কর্ থকতথা, যপনিন িািা, 

পরেবাে পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে 

য ান: ০১৭৭৭৬৪৭৪৮৪ 

৬. ঐ র্রনটরেং এবং 

যর্ন্টরেং 

 

 

ইরনারভিন কার্ থক্রর্ র্রনটরেং ও যর্ন্টরেং 

এে জন্য  পরেবাে পরেকল্পনা অরিদপ্তরেে 

যর্ন্টেরদে দারয়ত্বপালরনে এলাকা রনি থােন।   

 

ইরনারভিন কার্ থক্রর্ পর্ থরবক্ষণ ও 

মূল্যায়রণ সহরর্ারগতাে  রল তা 

বাস্তবায়ণ সহজতে হরব। 

ইরনারভিন টির্ ও 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত যর্ন্টেগণ 

িলর্ান যকান অরর্ থে 

সংরিষ যনই 

িলর্ান 

কার্ থক্রর্ 

পর্ থায়ক্ররর্ 

সম্প্রসােন 

কো র্ায়। 

অজয় েতন বড়ুয়া 

উপপরেিালক 

(এর্আইএস) 

য ান: ০১৭১১৯৩৯২৫১ 

৭. ঐ এসরপএস ও নাগরেক 

যসবায় উদ্ভাবন প্ররিক্ষণ 

আরয়াজন 

 

পরেবাে পরেকল্পনা অরিদপ্তরেে রবরভন্ন 

ইউরনরট কর্ থেত কর্ থকতথা/কর্ থিােীরদে দুটি 

ব্যারি ৪০ জন-যক এসরপএস ও ইরনারভিন 

প্ররিক্ষণ প্রদান। 

পরেবাে পরেকল্পনা অরিদপ্তরে যসবা 

সহরজকেণ ও উদ্ভাবনী কার্ থক্রর্ 

গ্রহরণে যক্ষরত্র কর্ থকতথারদে র্রধ্য 

যপিাগত জ্ঞান বৃরদ্ধ পারব। 

সেকারে জাতীয় 

কার্ থক্ররর্ে অংি 

৫০% ৩ লক্ষ টাকা অপারেিনাল 

প্ল্যারনে 

আওতায় 

সোসরে 

িলর্ান 

কার্ থক্রর্ 

পর্ থায়ক্ররর্ 

বাস্তবার্ন কো 

র্ায়। 

অজয় েতন বড়ুয়া 

উপপরেিালক 

(এর্আইএস) 

য ান: ০১৭১১৯৩৯২৫১ 
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ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরক্ষপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে যর্ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্ ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত (%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরব  

রকনা? তাে 

তারেি  

সাো যদরি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নরর্াগ্য 

রকনা? 

য াকালপরয়ন্ট 

কর্ থকতথা, নার্, পদরব, 

য ান ও ই-যর্ইল 

৮. ঐ যসাস্যাল রর্রিয়া  

(social media)  

পরেবাে পরেকল্পনা অরিদপ্তরেে রনজস্ব 

য ইসবুক যপজ ততরে এবং সকল পর্ থারয়ে 

যসবা প্রদানকােী ও ব্যবস্থ্াপকরদে 

সৃজনিীল কারজ উৎসারহত কো।    

সার্ারজক যর্াগারর্াগ র্াধ্যর্রক 

ব্যবহাে করে পরেবাে পরেকল্পনা, র্া 

ও রিশু স্বাস্থ্য, পুরষ্ট, রকরিাে 

রকরিােীে স্বাস্থ্য সরিতনতা, বাল্য 

রববাহ যোরি সকল অংিীজরনে র্রধ্য 

র্তরবরনর্রয়ে সুরর্াগ সৃরষ্টে র্াধ্যরর্ 

নাগরেক যসবা ও দাপ্তরেক রসদ্ধান্ত 

গ্রহণ সহজতে হরব।  

যর্হবুব যর্ারি থদ 

যপ্রাগ্রার্ ম্যারনজাে 

(এর্আইএস) 

পরেবাে পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে 

১০০% যকান অরর্ থে 

সংরিষ যনই 

পরেকল্পনা 

অরিদপ্তরে 

য সবুক যপজ 

‘Family 

Plannin

g- সুরিে 

যসাপান’ 

িলর্ান 

কার্ থক্রর্। 

সকল পর্ থারর্ে 

জনগণ 

অংিগ্রহণ 

কেরত 

পারেন। 

যর্হবুব যর্ারি থদ 

যপ্রাগ্রার্ ম্যারনজাে 

(এর্আইএস) 

পরেবাে পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে 

য ান: ০১৭১১০৬৯৯৯২ 

৯. স্বাস্থ্য ও 

পরেবাে 

কল্যাণ 

র্ন্ত্রণালয়,  

স্বাস্থ্য রিক্ষা 

ও পরেবাে 

কল্যাণ 

রবভাগ,  

পরেবাে 

পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে 

ই- াইরলং কার্ থক্রর্ পরেবাে পরেকল্পনা অরিদপ্তোিীন কর্ থকতথা 

ও কর্ থিােীরদে ই- াইরলং এে উপে রতনটি 

ব্যারি  (৭৫ জন) প্ররিক্ষণ  প্রদান। 

 

দাপ্তরেক কারজ গরতবৃরদ্ধ পারব, 

জবাবরদরহতা রনরিত হরব এবং 

রসদ্ধান্তগ্রহণ সহজ হরব। 

সেকারে জাতীয় 

কার্ থক্ররর্ে অংি 

১০০% 

১০০ জনরক 

প্ররিক্ষণ যদয়া 

হরয়রছ। 

৭.৫০ লক্ষ 

টাকা 

অপারেিনাল 

প্ল্যারনে 

আওতায় 

সোসরে 

িলর্ান 

কার্ থক্রর্ 

পর্ থায়ক্ররর্ 

বাস্তবার্ন কো 

র্ায়। 

অজয় েতন বড়ুয়া 

উপপরেিালক 

(এর্আইএস) 

য ান: ০১৭১১৯৩৯২৫১ 

১০. ঐ গারর্ থন্টস রভরত্তক 

স্যারটলাইট রিরনক  

১০০টি গারর্ থন্টস-এ কর্ থেত নােী কর্ীরদে 

পরেবাে পরেকল্পনা যসবা প্রদারনে লরক্ষয 

স্যারটলাইট রিরনক আরয়াজন, 

যসবাপ্রদানকােীরদে প্ররিক্ষণ ও advocacy 

কার্ থক্রর্ পরেিালনা। 

গারর্ থন্টস কর্ীরদে (নােী) প্রজনন 

অরিকাে রনরিতকেণ পূব থক প্রজনন 

স্বারস্থ্যে উন্নয়ন 

লাইন িাইরেক্টে 

(পরেবাে পরেকল্পনা-

র ল্ড সারভ থরসস 

যিরলভােী) 

৪০ টি গারর্ থন্টস এে 

যসবা 

প্রদানকােীরদে 

প্ররিক্ষণ প্রদান কো 

হরয়রছ। 

আনুর্ারনক 

২৪.০০ লক্ষ 

টাকা 

  না 

 

হযাঁ জনাব যর্াঃ রনয়াজুে 

েহর্ান,  

যিপুটি যপ্রাগ্রার্ ম্যারনজাে,  

পরেবাে পরেকল্পনা-র ল্ড 

সারভ থরসস যিরলভােী,  

পরেবাে পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে। 

যর্াবাইলঃ ০১৭১২-

০১২৮৯৫ 

ই-যর্ইল: 

niajur.fp@gmail.com 
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পরেবাে পরেকল্পনা অরিদপ্তোিীন অন্যান্য উদ্ভাবরনে (র্াঠপর্ থারয়ে)  ইরনারভি কার্ থক্রর্ এে অগ্রগরত: 

ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরক্ষপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে যর্ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্ ও ঠিকানা কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরব  

রকনা? তাে 

তারেি  

সাো যদরি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকালপরয়ন্ট কর্ থকতথা, 

নার্, পদরব, য ান ও ই-

যর্ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. স্বাস্থ্য ও পরেবাে 

কল্যাণ র্ন্ত্রণালয়,  

স্বাস্থ্য রিক্ষা ও 

পরেবাে কল্যাণ 

রবভাগ,  

পরেবাে 

পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে 

দাম্পরতযে 

শুরুরতই পরেবাে 

পরেকল্পনা 

১. রবরয় ঠিক হবাে পেপেই বে (বন্ধু, 

পুরুষ স্বাস্থ্যকর্ী, অন্য যকান পুরুষ 

ঘরনষ্ট আত্নীরয়ে র্াধ্যরর্)/ করন 

(বান্ধবী, র্রহলা স্বাস্থ্য কর্ী, অন্য যকান 

র্রহলা ঘরনষ্ট আত্নীরয়ে র্াধ্যরর্) যক 

Counseling (Pre-counseling 

before marriage) কো হয়। 

২. রবরয়ে রদনই তাৎক্ষরণক ভারব 

পরেবাে পরেকল্পনা যসবা রনরিত কো 

(Spot counseling) হয়। 

৩. Motivation সভাে র্াধ্যরর্ রবরভন্ন 

যেণীে র্ানুষরক (রবরিষ করে র্া, 

িাশুড়ী, িালা ইতযারদ) Pre-

counseling এবং Spot 

counseling সম্পরকথ অবরহত কো 

হয়। 

৪. কাজী ও ইউরনয়রনে পরেবাে 

পরেকল্পনা পরেদি থরকে (FPI) র্ারে 

সর্ন্বয় সািন (যর্াবাইল য ারন 

যর্াগারর্াগ কোে র্াধ্যরর্) করে 

রববাহ সংগঠরনে রদন রবরয়ে 

আসরেই একারন্ত শুধুর্াত্র কাজী ও 

FPI পরেকরল্পত পরেবাে গঠন ও 

পদ্ধরত রবষরয় আরলািনা কোে পরে 

বেরক তাৎক্ষরণকভারব পরেবাে 

পরেকল্পনা পদ্ধরতে অস্থ্ায়ী পদ্ধরত 

১. রবরয়ে রদনই তাৎক্ষরণক ভারব  

পরেবাে পরেকল্পনা যসবা রনরিত 

কো সম্ভব হরয়রছ। 

২. অনাকারিত গভথিােণরোরি 

গুরূত্বপূণ থ ভূরর্কা োিরছ।  

৩. ANC  এবং PNC র্াতৃ ও 

রিশুমৃত্যয হাে কর্রব।  

৪. যসবা প্রারপ্তরত সর্য় ও িেি 

কর্রব। 

৫. দ্রুত দম্পরত যেরজরেিন সম্ভব 

হরব 

৬. জনসংখ্যা রনয়ন্ত্রণ হরব 

এ,রব,এর্, িাহীনুজ্জার্ান 

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা কর্ থকতথা, 

যেঁত্যরলয়া,  পঞ্চগড়। 

 

পুনোয় 

পাইলটিং 

কার্ থক্ররর্ে  

অগ্রগরত 

অতযন্ত 

আিাব্যঞ্জক 

আনুর্ারনক  

২৫,০০০/- 

টাকা 

হযাঁ, পুনোয় 

পাইলটিং 

যতত্যরলয়া 

উপরজলাে 

যদবনগে ও 

বুড়াবুরড় 

ইউরনয়রন 

নরভম্বে’২০১৭ 

র্ারস 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য এ,রব,এর্, িাহীনুজ্জার্ান 

উপরজলা পরেবাে পরেকল্পনা 

কর্ থকতথা,  যেঁত্যরলয়া, 

পঞ্চগড়। 

য ান: ০১৭১৭৭২২৩১৯  

ইরর্ইল:- 

abmzaman2009@gmail.

com  

mailto:abmzaman2009@gmail.com
mailto:abmzaman2009@gmail.com
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ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরক্ষপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে যর্ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্ ও ঠিকানা কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরব  

রকনা? তাে 

তারেি  

সাো যদরি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকালপরয়ন্ট কর্ থকতথা, 

নার্, পদরব, য ান ও ই-

যর্ইল 

রহসারব কনির্ রগ ট বারে  রদরয় 

যদওয়া হয়, যসই সারর্ তাৎক্ষরণক 

ভারব পরেবাে পরেকল্পনা, র্া ও 

রিশুস্বাস্থ্য যসবা প্রারপ্তে স্থ্ান সম্বরলত 

একটি যছাট রল রলট রগ ট বারেে 

যভতরে োিা হয়। সবরিরষ FPI 

উি দম্পরতে দ্রুত যেরজরেিন কোে 

জন্য ব্যবস্থ্া গ্রহন করে। 

২. স্বাস্থ্য ও পরেবাে 

কল্যাণ র্ন্ত্রণালয়,  

স্বাস্থ্য রিক্ষা ও 

পরেবাে কল্যাণ 

রবভাগ,  

পরেবাে 

পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে 

রিরজটাল 

পদ্ধরতরত পরেবাে 

পরেকল্পনা, র্া ও 

রিশুস্বাস্থ্য যসবা 

কার্ থক্রর্ 

(প্রারতরিারনক 

প্রসব যসবা  বৃরদ্ধ)  

v20d2I 

(very vividly 

visible 

virtual......... 

voyage 

dealing 

dancing down 

digital 

deployment.....

.during 

delivery 

dwelling 

divine draft) 

র্াতৃ মৃত্যয ও রিশু মৃত্যযে উচ্চ হাে হ্রারসে 

রনরর্রত্ত দক্ষ িাত্রী ও প্রারতিারনক 

প্রসবরসবাে হাে বৃরদ্ধ কো। 

রূপকল্প ২০২১ এে সারর্ রর্ল যেরি রভ 

রদরয় ২০ টি িব্দ এবং রি রদরয় ২১ টি 

িরব্দে পুরোটাই প্রারতিারনক প্রসব 

যসবারক যকে করে সংরর্ারজত হরয়রছ। 

টিরসরভে আরলারক জনগরণে অর্ থ 

সােয়, সর্য় সােয়, র্াতায়াত সােয় 

এবং প্রারতিারনক প্রসব যসবা 

রনরিত করে র্াতৃমৃত্যয ও রিশু 

মৃত্যযে হাে হ্রাস কো।  

মৃদুল ক্যর্াে আিার্ থ, 

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা কার্ থালয়, 

রিবালয়, র্ারনকগঞ্জ। 

(সারবক উপরজলা পঃপঃ 

কর্ থকতথা, উরিয়া, 

কেবাজাে। 

পুনোয় 

পাইলটিং 

কার্ থক্ররর্ে  

অগ্রগরত 

অতযন্ত 

আিাব্যঞ্জক 

 আনুর্ারনক 

৫০০০০০/- 

টাকা 

হযাঁ 

রিরসম্বে,২০১

৭ হরত 

র্ারনকগঞ্জ 

যজলাে 

রিবালয় 

উপরজলায় শুরু 

কো হয়। 

বাস্তবায়নরর্াগ্য 

 

মৃদুল ক্যর্াে আিার্ থ, 

উপরজলা পরেবাে পরেকল্পনা 

কার্ থালয়, রিবালয়, 

র্ারনকগঞ্জ । 

যর্াবাইল: ০১৭৪৫৬৫৩৭৯১,  

ইরর্ইল- 

mridulacharjie@gmail.c

om 

৩. ঐ প্রারতিারনক 

যিরলভােী বৃরদ্ধ ও 

িাবাে বরড় ড্রপ-

আউরটে হাে 

গভথবতী ও িাবাে বরড় গ্রহনকােীরদে 

র্র্াসর্রয় র্র্ার্র্ যসবা প্রদারনে যক্ষরত্র 

যর্াবাইল য ারনে র্াধ্যরর্ সরিতন কোে 

জন্য ও যসবা যনয়াে জন্য প্ররতিানমুিী 

পরেবাে পরেকল্পনা পদ্ধরতে র্রধ্য 

িাবাে বরড় গ্রহনকােীরদে সংখ্যা 

সবরিরয় যবিী হরলও িাবাে বরড় 

র্র্াসর্রয় না পাওয়া, িাবাে বরড় 

রর্রসস নারসর্া ইয়াসরর্ন, 

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা কর্ থকতথা, 

ক্যরষ্টয়া সদে।   

আনুর্ারনক 

 ৪০% 

 

আনুর্ারনক 

৩,০০,০০০/

- টাকা। 

অরক্টাবে/২০১

৭ হরত ক্যরষ্টয়া 

সদে 

উপরজলায় 

হযাঁ 

যিারকরসং এে 

পে যেরপ্ল্রকিন 

কোে রসদ্ধান্ত 

রর্রসস নারসর্া ইয়াসরর্ন, 

উপরজলা পরেবাে পরেকল্পনা 

কর্ থকতথা,  

ক্যরষ্টয়া সদে।   
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ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরক্ষপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে যর্ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্ ও ঠিকানা কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরব  

রকনা? তাে 

তারেি  

সাো যদরি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকালপরয়ন্ট কর্ থকতথা, 

নার্, পদরব, য ান ও ই-

যর্ইল 

কর্ারনা। কো। প্ররতর্ারস প্ররতযকটি র্ারয়ে সরে 

অন্তত দুইবাে যর্াগারর্াগ কো ও 

প্ররয়াজনীয় পোর্ি থ যদওয়া। 

রনি থারেত এলাকায় গভ থবতী র্রহলা ও 

িাবাে বরড় গ্রহনকােীরদে যর্াবাইল 

নম্বেসহ িাটারবজ ততেী। গভ থবতী 

র্রহলারদে সারর্ রক রক যসবা কিন ও 

যকার্ায় যদয়া হরব যস সম্পথরক গ্রুপ রর্টিং 

(স্লাইি যসা) কো।  পেবতীরত যসবা 

যকেগুরলরত আসা ও রনয়রর্ত যিকআপ 

কো হয়। দক্ষ যসবা প্রদানকােী বা 

প্ররতিারন যিরলভােী কোে ব্যপারে 

উৎসারহত কো। িাবাে বরড় গ্রহনকােী ও 

গভ থবতী র্ারয়রদে র্ারস কর্পরক্ষ ৪ রদন 

ই-কাউরিরলং কো এবং প্ররয়াজরনে 

যে াে কো হয়। গভ থবতী র্া ও িাবাে 

বরড় গ্রহীতারদে িাটারবজ ততেী কোে 

 রল র্রনটরেং সুপােরভিন সহজতে 

হরয়রছ। র্ারয়রদে যসবাে র্ান ও সংখ্যা 

বৃরদ্ধ যপরয়রছ। প্রারতিারনক ও দক্ষ যসবা 

প্রদানকােী দ্বাো যিরলভােী সম্পন্ন হরে। 

প্রারতিারনক যিরলভােী  ৪৩% যর্রক 

যবরড় ৭৩% হরয়রছ। িাবাে বরড় 

গ্রহনকােী ড্রপআউরটে হাে করর্ যগরছ 

(৩৩% যর্রক ১৫%) ও অনাকারিত 

গভথিােন হয়রন। এ সর্স্ত যসবা রনরত 

র্ারয়রদে সর্য়, িেি ও র্াতায়াত সােয় 

হরে। র্ারয়রদে যভাগারন্ত কর্ হরে। 

িাবাে রনয়র্াবলী সঠিকভারব না 

জানা,  রলাআপ এে অভাব ও 

অনাকাংরিত গভ থিােরনে  রল 

জনসংখ্যা রনয়ন্ত্রণ কর্ থসূিী বািাে 

সমু্মিীন হরে। এর্নরক র্ারয়রদে 

রবোট অংি জটিল যোরগ আক্রান্ত 

হরয় পরড়রছ। যসবা প্রদানকােীরদে 

অরতরেি কারজে িাপ, বয়স বৃরদ্ধ 

ইতযারদ কােরণ যসবা গ্রহনকােীো 

কারিত যসবা না যপরয় যভাগারন্তে 

রিকাে হরে। যসবা প্রদান ও 

গ্রহনকােীে র্রধ্য দুেত্ব করর্রয় এরন 

রকভারব সঠিক ভারব যসবা প্রদান 

কো র্ায়, রকভারব প্ররতিারন বা 

দক্ষ যসবা প্রদানকােী দ্বাো 

যিরলভােী কোরনা র্ায়। 

যেরপ্ল্রকিন 

শুরু কো হয়। 

হয় এবং তা 

বাস্তবায়ন 

িলরছ। 

যর্াবাইল-০১৭১৯৯৭০৪৭৫ 

ইরর্ইল- 

ufpokushtia@gmail.com 

৪. স্বাস্থ্য ও পরেবাে 

কল্যাণ র্ন্ত্রণালয়,  

স্বাস্থ্য রিক্ষা ও 

রিরজটাল যসবায় 

গভ থবতী র্া 

গভথবতী র্ারয়ে যর্াবাইল নাম্বাে সহ 

সঠিক িাটারবজ ততেী কো এবং 

ততেীকৃত িাটারবজ রিরজটালাইরজিন 

গভ থবতী র্ারয়ো র্ারত করে কর্ 

সর্রয় কর্ করষ্ট যসবারকরে এরস 

কারিত যসবা রনরত পারে। 

যর্াঃ কার্াল যহারসন, 

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা কর্ থকতথা, 

২০% ১৫০০ টাকা হযাঁ 

আসলার্পুে 

ইউরনয়ন, 

হযাঁ যর্াঃ কার্াল যহারসন, 

উপরজলা পরেবাে পরেকল্পনা 

কর্ থকতথা, িে যািন, যভালা। 
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ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরক্ষপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে যর্ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্ ও ঠিকানা কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরব  

রকনা? তাে 

তারেি  

সাো যদরি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকালপরয়ন্ট কর্ থকতথা, 

নার্, পদরব, য ান ও ই-

যর্ইল 

পরেবাে কল্যাণ 

রবভাগ,  

পরেবাে 

পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে 

কো ( িাটা করম্পউটারে এরেল রসরট 

এর্নভারব িাটা রসট কো, যর্ এলএর্রপে 

তারেি ইনপুট কোে সারর্ সারর্ গভ থবতী 

র্ারয়ে প্রসব পেবতী যসবাে তারেি ও 

প্রসব যসবাে তারেি সয়ংরক্রয়ভারব হরব 

এবং রনরদ থষ্ট সর্রয় িাটা রসরট তারেরিে 

ঘে গুরলা লাল েং িােন কেরব, তিন 

যসবাদানকােী সহরজ রিরিত কেরত 

পােরব যকান যকান র্ারক িলরত র্ারস 

যসবা প্রদান কেরত হরব, অতপে 

যসবাদানকােী যর্াবাইরল গভ থবতী র্ারক 

তাে যসবা সম্পরকথ অবরহত কেরত পােরব 

)। এই যসবা বাস্তবায়ন কেরত পােরল, 

আিারন্বত যসবা যদওয়া সম্ভব হরব। 

িাটারবইরজ গভথবতী র্ারয়ে যসবা 

প্রদারনে তারেি সয়ংরক্রয়ভারব হরব 

এবং রনরদ থষ্ট সর্রয় িাটা রসরট 

তারেরিে ঘে গুরলা লাল েং িােন 

কেরব, তিন যসবাদানকােী সহরজ 

রিরিত কেরত পােরব যকান যকান 

র্ারক িলরত র্ারস যসবা প্রদান 

কেরত হরব, অতপে যসবাদানকােী 

যর্াবাইরল গভ থবতী র্ারক তাে যসবা 

সম্পরকথ অবরহত কো র্ারব। 

িে যািন, যভালা। 

 

িে যািন 

উপরজলা, 

যভালা। 

জানুয়ারে-

২০১৮ 

যর্াবাইল-০১৭১২২৩১৪১১ 

ইরর্ইল-

mkh2314@gmail.com 

৫. ঐ রিরপাট কন থাে 

সৃজন ও 

যর্াবাইরল ভরয়স 

কল যপ্রেরণে 

র্াধ্যরর্ ‘পরেবাে 

পরেকল্পনা পদ্ধরত 

ও 

প্রসবপূব থ/পেবতী

যসবাে  ড্রপআউট 

হ্রাসকেণ’। 

স্বাস্থ্য ও পরেবাে কল্যাণ র্ন্ত্রণালয় এবং 

পরেবাে পরেকল্পনা অরিদপ্তরেে কার্ থক্রর্ 

মূলত পরেবাে কল্যাণ সহকােীে 

(FWA) উপে রনভ থেিীল। র্ত িেরনে 

কাজ হয় বা সর্য় সর্য় যর্ সকল 

কর্ থসূরি গ্রহণ কো হয় তাে সবই পরেবাে 

কল্যাণ সহকােীে (FWA) র্াধ্যরর্ 

বাস্তবারয়ত হয়।  রল বতথর্ারন 

র্ারিরসক্টোল কার্ থক্ররর্ এত যবিী 

তারদে যক সম্পৃি কো হরয়রছ যর্ মূল 

কাজ বারড় বারড় পরেদি থন (িরর্রসরলয়ােী 

সারভ থস) হ্রাস পারে। একরদরক যর্র্ন 

তারদে মূল কাজ যর্রক রবচ্যযত হরে অন্য 

রদরক পরেবাে পরেকল্পনা পদ্ধরতসহ 

প্রসূরত র্ারয়ে যসবা প্রদানও অসম্ভব হরয় 

পরড়রছ। রবরভন্ন কর্ থসূরিরত পরেবাে 

কল্যাণ সহকােীরদেও অরিক হারে 

জনবল কর্, কর্ থ এলাকা বৃরদ্ধ, 

সক্ষর্ দম্পরত বৃদ্িরে কােরণ রূটিন 

যসবায় পরেবাে পরেকল্পনা পদ্ধরত ও 

প্রসবপূব থ যসবাে ড্রপআউট হ্রাস কো 

সম্ভব হয়রন, তাই এই ইরনারভিন 

প্রকল্প গ্রহণ কো হয়। 

যর্াঃ আবুল কারির্ 

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা কর্ থকতথা, 

নড়াইল সদে, নড়াইল। 

বতথর্ারন:  

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা কর্ থকতথা, 

 র্ারনকগঞ্জ সদে, 

র্ারনকগঞ্জ  কর্মরত। 

র্ারনকগঞ্জ 

সদে 

উপরজলায় 

উরযাগটি 

যেরপ্ল্রকিন 

কো হরে। 

আনুর্ারনক 

২,০০,০০০/

- 

যেরপ্ল্রকিন 

বাস্তবায়ন 

তারেিঃ 

রিরসম্বে/২০১

৭ 

হযাঁ 

যিারকরসং এে 

পে যেরপ্ল্রকিন 

কোে রসদ্ধান্ত 

হয় এবং তা 

বাস্তবায়ন 

িলরছ। 

যর্াঃ আবুল কারির্ 

উপরজলা পরেবাে পরেকল্পনা 

কর্ থকতথা,  র্ারনকগঞ্জ সদে , 

র্ারনকগঞ্জ।  

যর্াবাইল- ০১৭১২২০৩১৫৫ 

ইরর্ইল: 

kashemlsdgfp@gmail.co

m 

mailto:মেইল-mkh2314@gmail.com
mailto:মেইল-mkh2314@gmail.com
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ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরক্ষপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে যর্ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্ ও ঠিকানা কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরব  

রকনা? তাে 

তারেি  

সাো যদরি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকালপরয়ন্ট কর্ থকতথা, 

নার্, পদরব, য ান ও ই-

যর্ইল 

সম্পৃি কোে কােরণ পরেবাে পরেকল্পনা 

পদ্ধরত ও প্রসবপূব থ যসবাে ড্রপআউট এে 

সংখ্যা প্রচ্যে যবরড় র্ারে, তাই 

উদ্ভাবনীমূলক আইরিয়া রিরপাট কন থাে 

সৃরষ্টে র্াধ্যরর্ One stop 

Service এে ন্যায় (৬০ জন সক্ষর্ 

দম্পরত রনরয় একটি রিরপাট কন থাে) 

একজন যসবা প্রদানকােী রদরয় সকল 

সক্ষর্ দম্পরতরক এক র্ারসে র্রধ্য যসবা 

প্রদান কো সম্ভব হরে। 

৬. স্বাস্থ্য ও পরেবাে 

কল্যাণ র্ন্ত্রণালয়,  

স্বাস্থ্য রিক্ষা ও 

পরেবাে কল্যাণ 

রবভাগ,  

পরেবাে 

পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে 

দম্পরত যসবা 

কারি থে র্াধ্যরর্ 

অস্থ্ায়ী কর্ থজীবী 

দম্পরতরদে 

পরেবাে 

পরেকল্পনা যসবা 

রিল্প এলাকায় অস্থ্ায়ী কর্ থজীবী 

দম্পরতরদে (ভাসর্ান দম্পরত) 

যেরজরেিন না কোয় তাো সেকােী 

যসবা যর্রক বরঞ্চত হয়। তাই দম্পরত 

যসবাকারি থে র্াধ্যরর্ তারদেরক সেকােী 

পরেবাে পরেকল্পনা যসবাে অন্তভু থি কো 

হয়। এে র্াধ্যরর্ তাো ফ্রীরত যসবা রনরত 

পােরছন এবং কাি থরদরিরয় অন্য এলাকায় 

রগরয়ও যসবা রনরত পােরবন। 

অস্থ্ায়ী কর্ থজীবী দম্পরতো 

যেরজোেভুি না র্াকায় তাো 

সেকােী যসবা যর্রক বরঞ্চত হন 

এবং যসবাটি ক্রয় করেন। এই 

উদ্ভাবরনে র্াধ্যরর্ তাো ফ্রীরত 

যসবাটি পারেন এবং স্তানান্তে হরলও 

সেকােী যসবাে অন্তভু থি র্াকরত 

পােরবন। 

রজনাত িােরর্ন, উপরজলা 

পরেবাে পরেকল্পনা 

কর্ থকতথা, উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা কার্ থালয়, শ্রীপুে, 

গাজীপুে। 

পাইলটিং 

িলর্ান 

আনুর্ারনক 

১০,০০০/- 

হযাঁ,  

০১/০৮/২০১৬  

হরত শুরু হরয় 

িলর্ান 

েরয়রছ। 

রিল্প এলাকা 

সমূরহ বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য 

রজনাত িােরর্ন, উপরজলা 

পরেবাে পরেকল্পনা কর্ থকতথা, 

উপরজলা পরেবাে পরেকল্পনা 

কার্ থালয়, শ্রীপুে, গাজীপুে। 

যর্াবাইল: ০১৯১৮১২৬৯৬০ 

ইরর্ইল: 

jinatsharmin@gmail.

com 

৭. ঐ UH&FWC-

যত ২৪ ঘন্টা 

রনোপদ প্রসব 

যসবা 

জুরি উপরজলাে পরটটর্ জুরড় ইউরনয়রনে  

সকল গভ থবতী র্ারদে যেরজরেিন  করে  

তথ্য িাটারবইজ-এ এরর  কো এবং  

গভথবতী র্ারদেরক রনরয় উরদ্বাদ্ধকেণ সভা 

আরয়াজন কো। এে  রল গভ থবতী র্া ও 

প্রসূরত র্া  ০৪ (িাে) টি এএনরস 

এবং ০৪ (িাে)টি রপএনরস যসবা গ্রহরণে 

এবং পরেবাে কল্যাণ যকরে আসাে 

আগ্রহ সৃরষ্ট হরব। উি পরেবাে কল্যাণ 

যকেরক স্বাভারবক যিরলভােী যসবা 

প্রদারনে জন্য র্াবতীয় সেঞ্জার্ সেবোহ 

কো  এবং ২৪ ঘন্টা স্বাভারবক যিরলভােী 

র্াতৃ মৃত্যয ও রিশু মৃত্যযে হাে  

যোিকরল্প প্রারতিারনক যিরলভােী 

যসবা রনরিত কো।  

 

যর্াঃ আব্দুল র্রতন 

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা কর্ থকতথা, জুড়ী, 

যর্ৌলভী বাজাে। 

০১৭১৫৩৮৯১৪৩ 

 

স্বাভারবক 

যিরলভােী 

িলর্ান 

েরয়রছ এবং 

পুনোয় 

পাইলটিং 

িলর্ান  

৫০,০০০/- হযাঁ  

রিরসম্বে/২০১

৭ র্াস হরত 

পনুোয় 

পাইলটিং শুরু 

কো হয়। 

হযাঁ যর্াঃ আব্দুল র্রতন 

উপরজলা পরেবাে পরেকল্পনা 

কর্ থকতথা, জুড়ী, যর্ৌলভী 

বাজাে। 

০১৭১৫৩৮৯১৪৩ 

 



9 
 

ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরক্ষপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে যর্ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্ ও ঠিকানা কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরব  

রকনা? তাে 

তারেি  

সাো যদরি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকালপরয়ন্ট কর্ থকতথা, 

নার্, পদরব, য ান ও ই-

যর্ইল 

যকে রহসারব িালু কো হরয়রছ।  

৮. স্বাস্থ্য ও পরেবাে 

কল্যাণ র্ন্ত্রণালয়,  

স্বাস্থ্য রিক্ষা ও 

পরেবাে কল্যাণ 

রবভাগ,  

পরেবাে 

পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে 

UH&FWC-যত 

২৪ ঘন্টা রনোপদ 

প্রসব যসবা 

বতথর্ারন দুই তৃতীয়াংি প্রসব যসবা 

অপ্রারতিারনক তর্া অরনোপদ র্া 

র্াতৃস্বাস্থ্য ও নবজাতরকে মৃত্যযে হােরক 

ত্বোরন্বত কেরছ। UH&FWC-যত ২৪ 

ঘন্টা রনোপদ প্রসব যসবাে র্াধ্যরর্ প্রতযন্ত 

অঞ্চরল এই মৃত্যযে হাে যোি কো সম্ভব। 

সািােণত গ্রার্, তর্া প্রতযন্ত অঞ্চরল 

অরনোপদ প্রসব যসবাে কােরণ র্াতৃ 

ও রিশু মৃত্যযহাে যোি কো সম্ভব 

হরে না। UH&FWC-যত ২৪ 

ঘন্টা রনোপদ প্রসব যসবাে র্াধ্যরর্ 

প্রতযন্ত অঞ্চরল এই মৃত্যযে হাে যোি 

কো সম্ভব। 

যবগর্ িাহীন পােভীন 

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা কর্ থকতথা 

বাসাইল টাোইল 

০১৭১৫৮৭০৯৭৯ 

পাইলটিং 

িলর্ান 

৫০,০০০/- হযাঁ 

হাবলা 

UH&FW

C পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরয়রছ 

র্াি থ/২০১৬   

বাস্তবায়নরর্াগ্য যর্াঃ লুৎফুল রকবরেয়া, উপ-

পরেিালক, পরেবাে 

পরেকল্পনা, টাোইল। 

০৯২১-৬৩৪১০ 

৯. ঐ যটরল 

যর্াগারর্ারগে 

র্াধ্যরর্ র্াতৃ 

স্বাস্থ্য যসবা 

রনরিতকেণ। 

যটরল যর্াগারর্ারগে র্াধ্যরর্ সপ্তারহ অন্তত 

একরদন গ্রূরপং আকারে গভ থবতী র্রহলাগণ 

রনরজরদে সর্স্যা সম্পরকথ একজন 

রিরকৎসরকে সারর্ র্তরবরনর্য় কো। 

রিরকৎসক তাৎক্ষরণক সর্ািানরর্াগ্য 

রবষরয় পোর্ি থ প্রদান কেরবন এবং  

জটিলতাে যক্ষরত্র র্র্ার্র্ স্থ্ারন যপ্রেরণে 

পোর্ি থ যপ্রেণ কেরবন। 

র্াতৃ স্বাস্থ্য যসবা রনরিতকেণ। আব্দুিাহ্ আল হাদী,  

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা কর্ থকতথা, 

রর্েপুে, ঢাকা। 

যপ্রর্াজয নয় ১০০০০০/- 

(এক লক্ষ 

টাকা র্াত্র) 

সম্ভাব্য 

তারেি- 

র্াি থ/২০১৮ 

ররঃ 

সম্ভব। আব্দুিাহ্ আল হাদী,  

উপরজলা পরেবাে পরেকল্পনা 

কর্ থকতথা, রর্েপুে, ঢাকা। 

যর্াবাইল-০১৭১১১৬১৯৩১ 

ইরর্ইল- 

write2abdullah.hadi@

gmail.com 

১০. ঐ স টওয়যারেে 

র্াধ্যরর্ গভ থবতী 

রনবন্ধন ও ANC 

এবং PNC যসবা 

রনরিতকেণ। 

 

সব থপ্রর্র্ একটি রবরিষ স টওয়যাে ততেী 

কো হরব। FWA দম্পরত পরেদি থরনে 

পেবতী গভ থবতী র্ারয়ে তারলকা প্রস্তুত 

করে FWV এে রনকট যপ্রেণ কেরবন। 

FWV যসই তারলকা এ রবরিষ 

স টওয়যারে এরর কোে পে প্রসবপূব থ 

পর্ থন্ত ন্যযনতর্ ৪ বাে যসবাে তারেি 

ANC সয়রক্রয়ভারব (Auto 

Generated) রনি থারেত হরব। যস 

অনুসারে প্রর্র্বাে গভ থবতী যিকআরপে 

সর্য় তারক পেবতী সাক্ষারতে সুরনরদষ্ট 

তারেি, সর্য় ও স্থ্ান সম্বরলত গভ থবতী 

কাি থ প্রদান কেরবন ও যসবা প্রদারনে 

আরগে রদন এসএর্এস/য ান করলে 

যসবা গ্রহীতারদে ড্রপআউট হাে 

কর্ারনা এবং সর্য়র্ত িতভাগ 

যসবা রনরিতকেণ। 

যর্াসাঃ তারনয়া পােভীন, 

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা কর্ থকতথা, 

িার্োই, ঢাকা। 

পুনোয় 

পাইলটিং   

 

আনুর্ারনক 

১০,০০০/- 

হযাঁ 

িার্োই 

উপরজলাে 

যসার্ভাগ 

ইউরনয়রন 

জানুয়ারে- 

২০১৮। 

হযাঁ যর্াসাঃ তারনয়া পােভীন, 

উপরজলা পরেবাে পরেকল্পনা 

কর্ থকতথা, িার্োই, ঢাকা। 

যর্াবাইল: ০১৭১৮৬৮১৮৪৭ 
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ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরক্ষপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে যর্ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্ ও ঠিকানা কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরব  

রকনা? তাে 

তারেি  

সাো যদরি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকালপরয়ন্ট কর্ থকতথা, 

নার্, পদরব, য ান ও ই-

যর্ইল 

র্াধ্যরর্ রের্াইন্ডাে যদওয়া হরব। র্রদ 

যকান কােরণ যকান গভ থবতী র্া রনি থারেত 

যসবা গ্রহণ কেরত না পারে তরব এই 

স টওয়যারেে র্াধ্যরর্ জানা র্ারব এবং 

উপরজলা পরেবাে পরেকল্পনা অর স 

যর্রক তদােরক কো সম্ভব হরব র্া 

চ্যিান্তভারব গভ থকালীন, প্রসবকালীন এবং 

প্রসব পেবতী (PNC) যসবা রনরিত 

কেরব।  এে র্াধ্যরর্ প্রারতিারনক 

যিরলভােী বৃরদ্ধ পারব। 

১১. স্বাস্থ্য ও পরেবাে 

কল্যাণ র্ন্ত্রণালয়,  

স্বাস্থ্য রিক্ষা ও 

পরেবাে কল্যাণ 

রবভাগ,  

পরেবাে 

পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে 

স টওয়যারেে 

র্াধ্যরর্ গভ থবতী 

রনবন্ধন ও ANC 

এবং PNC যসবা 

রনরিতকেণ। 

 

ঐ যসবা গ্রহীতারদে ড্রপআউট হাে 

কর্ারনা এবং সর্য়র্ত িতভাগ 

যসবা রনরিতকেণ। 

যর্াঃ যসারহল োনা 

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা অর সাে 

পবা, োজিাহী 

০১৭১৬-৮৭২৭৩৬ 

পুনোয় 

পাইলটিং 

 

আনুর্ারনক 

১০,০০০/- 

হযাঁ 

নরভম্বে/২০১৭ 

র্ারস পুনোয় 

পাইলটিং। 

হযাঁ যর্াঃ যসারহল োনা 

উপরজলা পরেবাে পরেকল্পনা 

অর সাে 

পবা, োজিাহী 

০১৭১৬-৮৭২৭৩৬ 

১২. ঐ স টওয়যারেে 

র্াধ্যরর্ গভ থবতী 

র্ারয়রদে ৪টি  

ANC ও PNC 

যসবা প্রদারনে 

র্াধ্যরর্ র্াতৃমৃত্যয 

ও রিশুমৃত্যযে হাে 

কর্ারনা । 

র্ারনকগঞ্জ যজলাে সাটুরেয়া উপরজলাে 

ফুক্যেহাটি ইউরনয়রন ১২০(একিত রবি) 

গব থবতী র্ারয়রদে যর্াবাইল নম্বেসহ 

যেরজরেিন কো হয় (FWA 

যেরজোরেে র্াধ্যরর্) 

প্ররতর্ারস ইউরনয়ন স্বাস্থ্য ও পরেকবাে 

কল্যাণ যকে, স্যারটলাইট রিরনক, 

করর্উরনটি রিরনরক FWV,, 

প্ররিক্ষণপ্রাপ্ত FWA, FPI, SACMO, 

ATFPO, MO (MCH-FP)যদে 

সহরর্ারগতায় গভ থবতী র্ারয়রদে 

প্রারতিারনক যিরলভােী যসবা 

রনরিতকেরণে লরক্ষয তারদে স্বাস্থ্য 

প্রারতিারনক যিরলভােী বৃরদ্ধে 

র্াধ্যরর্ র্াতৃমৃত্যযে হাে ও 

রিশুমৃত্যযে হাে হ্রাস কো র্া একটি 

সুস্থ্য জারত গঠরন গুরূত্বপূন থ ভূরর্কা 

পালন কেরব। 

জারকয়া যজসরর্ন,  

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা কর্ থকতথা, 

সাটুরেয়া,  র্ারনকগঞ্জ। 

যর্াবাইল-

০১৭১৮৮৮৮৬৬০  

ইরর্ইল- 

ufposaturiamanikganj@

gmail.com 

 

১০% আনুর্ারনক  

৩০,০০০/- 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রন 

সেকােী 

আরর্ থক 

সহরর্ারগতা 

প্ররয়াজন। 

হযাঁ  

র্ারনকগঞ্জ 

যজলাে 

সাটুরেয়া 

উপরজলাে 

ফুক্যেহাটি 

ইউরনয়রন 

১৪/০৯/২০১৭ 

তারেি। 

হযাঁ, 

বাস্তবায়নরর্াগ্য 

িাঃ েরঞ্জত ক্যর্াে র্ন্ডল, 

উপরেিালক, পরেবাে 

পরেকল্পনা, র্ারনকগঞ্জ। 

 যর্াবাইল-০১৭১৩৫৪২৩০৩ 

ইরর্ইল- 

dfpmanikgonj@gmail.co

m  

 

 

mailto:ufposaturiamanikganj@gmail.com
mailto:ufposaturiamanikganj@gmail.com
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ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরক্ষপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে যর্ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্ ও ঠিকানা কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরব  

রকনা? তাে 

তারেি  

সাো যদরি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকালপরয়ন্ট কর্ থকতথা, 

নার্, পদরব, য ান ও ই-

যর্ইল 

রিক্ষা ও কর্পরক্ষ ৪টি করে ANC ও 

PNC যসবা প্রদারনে র্াধ্যরর্ র্াতৃমৃত্যয ও 

রিশু মৃত্যযসহ প্ররতবন্ধী রিশু জন্ম হ্রাস 

কোে লরক্ষয কাজ কো হরে। 

১৩. স্বাস্থ্য ও পরেবাে 

কল্যাণ র্ন্ত্রণালয়,  

স্বাস্থ্য রিক্ষা ও 

পরেবাে কল্যাণ 

রবভাগ,  

পরেবাে 

পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে 

“কর্ থজীবী 

র্রহলারদে (সক্ষর্ 

দম্পরত) প্রজনন 

স্বাস্থ্যরসবা 

রনরিতকেণ” 

সাভাে উপরজলা গারর্ থন্টস রিল্পাঞ্চল। 

কর্ থজীরব সক্ষর্ দম্পরতগণ কর্ থ ঘন্টায় 

ব্যস্ত র্াকায় পরেবাে পরেকল্পনা যসবা 

প্রদান কো সম্ভব হয় না। 

ক. অপরেকরল্পত গভ থিােণ যোি । 

ি. ঝুঁরকপূণ থ এর্ আে হ্রাস। 

গ. রসএআে বৃরদ্ধ। 

যর্াঃ যর্জবাহ উরিন 

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা অর সাে 

সাভাে, ঢাকা  

৫০% ২০০০০০/

= (দুই লক্ষ 

টাকা) 

হযাঁ.  

পাইলটিং 

িলর্ান 

জুলাই/ ২০১৭  

হযাঁ, 

বাস্তবায়নরর্াগ্য 

র্ীজথা কার্রূন নাহাে, উপ-

পরেিালক, পরেবাে 

পরেকল্পনা, ঢাকা। যর্াবাইল-

০১৭১২৬৭১৬১৭ 

১৪. ঐ দীঘ থরর্য়ারদ 

পরেবাে 

পরেকল্পনা যসবা 

(IUD ও 

Implant)“ 

যলা-আপ পদ্ধরত 

রবরকরেকেণ ও 

ড্রপ-আউট 

কর্ান” 

 

করর্উরনটি রিরনক, স্যারটলাইট রিরনরক, 

EPI যকরে, যকান যকান যক্ষরত্র UH& 

FWC IUD  রলা আপ নীরতর্ালা 

অনুর্ায়ী রনয়রর্ত যসবা প্রদান কো । 

গ্রহীতারদে যর্াবাইল  নাম্বাে এবং প্ররবটি 

গ্রহীতারদে  রলা আপ তারেি সম্বরলত 

পূY©vে িাটারবজ প্রস্তুত োিা । রনয়রর্ত 

িাটারবজ হালনাগাদ কো এবং এস এর্ 

এস ও য ান কল করে িারয়রন্টে 

রনকটবতী যসবা যকরে রনরদ থষ্টতারেি ও 

সর্রয়  রলা আপ যসবা যনওয়াে জন্য 

অবরহত কো ও তা  রনরিত কো । 

পদ্ধরত  গ্রহ‡Yে  রল সার্ান্য পার্শ্থ 

প্ররতরক্রয়ায় পদ্ধরতটি খুরলর লাে 

হাে কর্ারনা  রলাআরপে হাে 

বাড়ারনা ও দীঘ থ যর্য়াদী পদ্ধরতে 

হাে বাড়ারনা  

ি. যর্াসাঃ লায়লা  

আজুথর্ান্দ বানু 

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা কার্ থালয়  

যবলক্যরি, রসোজগঞ্জ 

 

পুনোয় 

পাইলটিং 

আনুর্ারনক  

৫০০০/- 

টাকা   

 

হযাঁ 

০১/১১/২০১৭ 

বাস্তবায়ন কো 

র্ায় 

ি. যর্াসাঃ লায়লা  

আজুথর্ান্দ বানু 

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা কার্ থালয়  

যবলক্যরি,রসোজগঞ্জ 

যর্াবাইল: 

০১৭১২২৩৩৬১৮ 

ই-মর্ইল: arzumandbd@ 

gmail.com 

১৫. ঐ রপরেয়ি 

(র্ারসক) কালীন 

স্বাস্থ্যসম্মত প্যাি 

ততেী ও ব্যবহাে 

রনরিতকেরণ 

প্ররিক্ষণ ও 

গ্রার্াঞ্চরল স্বাস্থ্যসম্মত স্যারনটােী প্যাি 

ব্যবহাে সািােণত কো হয় না,  রল 

র্রহলারদে প্রাকৃরতক এই রবষয়টি জীবন 

ঘরনষ্ট হওয়া সরেও যতর্ন গুরূত্ব সহকারে 

যদিা হয় না। পরেনরতরত নানা স্বাস্থ্য 

ঝুঁরক, যোগ সংক্রর্ন হয়। প্রারতিারনক 

পূরব থ ছাত্রীরদে স্বাস্থ্যসম্মত 

স্যারনটােী প্যাি এে ব্যবহারেে 

িােণা না র্াকায় তাো রবরভন্ন 

যোগব্যারিরত আক্রান্ত হরতা। 

উরযাগটি বাস্তবারয়ত হরল তাো 

স্বাস্থ্যসম্মত স্যারনটােী প্যাি 

যর্াঃ যিােরিদ আলর্ 

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা কর্ থকতথা 

পটিয়া,িট্টগ্রার্। 

০১৫৫৪-৩৪০২৫২ 

প্ররর্াজয নয় প্ররর্াজয নয় স্মােকনং- 

পপ/পটি/১৭/৮

৯৩                                                                    

তারেিঃ 

১৭/০১/১৭ইং 

এে র্াধ্যরর্ 

হযা যর্াঃ যিােরিদ আলর্ 

উপরজলা পরেবাে পরেকল্পনা 

কর্ থকতথা 

পটিয়া,িট্টগ্রার্। 

Khorshad64@gmail.com 

mailto:Khorshad64@gmail.com
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ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরক্ষপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে যর্ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্ ও ঠিকানা কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরব  

রকনা? তাে 

তারেি  

সাো যদরি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকালপরয়ন্ট কর্ থকতথা, 

নার্, পদরব, য ান ও ই-

যর্ইল 

উব্দুদ্ধকেণ । 

 

পদ্ধরতরত স্যারনটােী প্যাি ব্যবহাে, 

সংেক্ষণ ও রবনষ্টকেরণে রবষয়টি 

আরলারিত হয় না। ব্যবহােকােীগণ 

স্যারনটােী প্যাি ব্যবহাে সংক্রান্ত রবষরয় 

যসবা গ্রহরণে জন্য যকান যসবা যকরে 

যসবাদাতাে রনকট আরসন না। ব্যরিগত 

উরযারগ রনরজে র্ত করে 

রপরেয়ি(র্ারসক) কালীন স্যারনটােী 

প্যাি/পুোরনা কাপড়/ত্যলা/টিসুয ইতযারদ 

নানা উপকেণ (র্া বহুলাংরি স্বাস্থ্যসম্মত 

নয়) ব্যবহাে ও সংেক্ষণ করেন। এত 

নানা স্বাস্থ্য ঝুঁরক বৃরদ্ধ পারে। বাজাে 

যর্রক স্বাস্থ্যসম্মত স্যারনটােী প্যাি কাে 

র্াধ্যরর্ ক্রয়/সংগ্রহ কেরব তা রনব থািন 

কো কঠিন হয়। প্ররতর্ারস স্যারনটােী 

প্যাি ক্রয় কো ব্যয়বহুল ও দরেদ্র সর্ারজ 

তা রবলারসতা বরট। সব থপরে সর্ারজে 

আর্ থ-সার্ারজক অবস্থ্ান রবরবিনা করে 

স্বাস্থ্যসম্মত স্যারনটােী প্যাি ব্যবহাে 

প্রারন্তক পর্ থারয় নাজুক অবস্থ্ায় আরছ। 

 রল অস্বাস্থ্যকে স্যারনটােী প্যাি 

ব্যবহারেে র্াধ্যরর্ ছাত্রীরদে নানারবি 

যোগব্যারিে সংক্রর্নসহ স্বাস্থ্য ঝুঁরক 

বাড়রছ। সর্াজ পরেবতথরন যর্ৌন ও প্রজনন 

স্বাস্থ্য এবং অরিকাে উন্নয়রনে রবকল্প 

যনই। স্ত্রী প্রজনন স্বাস্থ্য সুেক্ষা, আদি থ 

দম্পরত ও র্া হরত এতদরবষরয় সঠিক 

জ্ঞান অজথন আবশ্যক। 

ব্যবহারে উৎসারহত হরবন। 

সহজপ্রাপ্য উপকেণ রদরয় রনরজই 

স্বাস্থ্যসম্মত স্যারনটােী প্যাি ততেী 

কেরত পােরবন। প্ররিরক্ষত এই 

ছাত্রীরদে র্াধ্যরর্ প্ররত ঘরে/পাড়ায় 

রনেরব সরিতনতা ও স্বাস্থ্যসম্মত 

স্যারনটােী প্যাি ব্যবহাে রবস্তাে 

লাভ কেরব। 

১।উপরজলা 

যিয়ােম্যান ২।  

উপরজলা 

রনব থাহী 

কর্ থকতথা 

র্রহাদরয়ে 

রনকট 

প্ররয়াজনীয় 

অর্ থ ও 

সহরর্ারগতা 

প্রদারনে জন্য 

আরবদন কো 

হয়। 

১৬. স্বাস্থ্য ও পরেবাে 

কল্যাণ র্ন্ত্রণালয়,  

স্বাস্থ্য রিক্ষা ও 

পরেবাে কল্যাণ 

র্াতৃসঙ্ঘ 

(Family 

একটি ওয়ারি থে র্তগুরলা বারড় আরছ, 

প্ররতযক বারড় হরত একজন করে 

র্রহলারক সদস্য রহরসরব রনরয় পরেবাে 

স্থ্ানীয় সম্পদ এবং উরযাগরক 

কারজ লারগরয়, জন-অংিগ্রহণ 

রনরিত করে কর্ থসূরিরক স ল কো 

ই রতিাে আহ্যর্দ যিৌধুেী, 

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা কর্ থকতথা, 

৪০ % টাকা= 

১,৫০,০০০/

- 

য নী সদে 

উপরজলাে 

যর্াটবী 

সাোরদরি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নরর্াগ্য

ই রতিাে আহ্যর্দ যিৌধুেী, 

উপরজলা পরেবাে পরেকল্পনা 

কর্ থকতথা, য নীসদে, য নী। 
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ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরক্ষপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে যর্ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্ ও ঠিকানা কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরব  

রকনা? তাে 

তারেি  

সাো যদরি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকালপরয়ন্ট কর্ থকতথা, 

নার্, পদরব, য ান ও ই-

যর্ইল 

পরেবাে কল্যাণ 

রবভাগ,  

পরেবাে 

পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে 

Welfare 

Mothers 

Club) 

কল্যাণ র্াতৃসঙ্ঘ গঠন এবং তারদে 

কার্ থকে অংিগ্রহরণে র্াধ্যরর্ পরেবাে 

পরেকল্পনা,  র্া-রিশু স্বাস্থ্য যসবা, 

তকরিােকালীন স্বাস্থ্য যসবায় িতভাগ 

স লতা অজথন, বাল্য রববাহ মুি সর্াজ 

গড়া এবং আর্ থ-সার্ারজক অবস্থ্াে উন্নয়ন 

।  

 

 

 

সহজতে হরব এবং উরিষ্ট 

জনরগািীে আর্ থ-সার্ারজক 

অবস্থ্ােও উন্নরত হরব। 

য নীসদে, য নী। ইউরনয়রনে ৫ 

নং ওয়াি থরক 

পাইলটিং 

এরেয়া রহরসরব 

রনব থািন করে 

০১ জুলাই, 

২০১৭ তারেি 

হরত কার্ থক্রর্ 

শুরু কো 

হরয়রছ । 

 

 

। য ানঃ ০৩৩১-৬১১৭৯, 

যর্াবাইলঃ ০১৭১২০৮০০১১ 

ই-যর্ইল :  

iftekharchy71@yahoo.com 

১৭. ঐ র্াধ্যরর্ক 

রবযালরয় 

তকরিােকালীন 

(৬ি যর্রক ১০র্ 

যেরণ)  প্রজনন 

স্বাস্থ্য রবষয়ক 

প্রিােণা 

উপরজলা কার্ থালরয়ে উদ্ভাবন টির্ 

প্ররয়াজনীয় রেরসাস থ সহকারে পূব থ 

রনি থারেত সূরি অনুর্ায়ী রবযালরয় 

গর্ণপূব থক তকরিােকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য 

রবষয়ক যসিন পরেিালনা কেরব। একই 

সারর্ স্যারটলাইট টির্ উি রবযালয় 

যকরে  কার্ থক্রর্ পরেিালনা কেরব। 

বাংলারদরিে যর্াট জনসংখ্যাে প্রায় 

এক িত্যর্ থাংিই রকরিাে রকরিােী। 

যসবারকেগুরলা র্িন যিালা র্ারক 

রবযালগুরলা ও  একই সর্রয় যিালা 

র্ারক।  রল িারহদা র্াকা সরেও 

তাো যসবারকরে এরস যসবা রনরত 

পারে না। এরদে স্বারস্থ্যে উপেই 

ভরবষ্যত প্রজরন্মে স্বাস্থ্য ও পুরষ্ট 

রনভ থে কেরছ। সুতোং, রবযালরয় 

তথ্যরসবা ও স্যারটলাইট যসবাে 

র্াধ্যরর্ এক রদরক যর্র্ন তারদেরক  

উন্নত কে সম্ভব, অপেরদরক 

ভরবষ্যরত পরেবাে পরেকল্পনাে ড্রপ 

আউট যোরিও  তা ভূরর্কা োিরব। 

তাছাড়া, তরথ্যে অভারব রিরজটাল 

র্াধ্যর্ (ইন্টােরনট)ব্যবহাে করে এ 

রবষরয় তাো যর্ভারব ভ্রান্ত পরর্ 

পরেিারলত হরে যসিান যর্রক ও 

তারদেরক পরজটিভ যসাস থ ব্যবহারে 

জনাব সারবহা করবে 

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা কর্ থকতথা, সদে, 

পঞ্চগড় 

৩৩% ৬০,০০০/- হযা।  

১৮/৭/২০১৭। 

হযা সারবহা কবীে, উপরজলা 

পরেবাে পরেকল্পনা কর্ থকতথা, 

সদে, পঞ্চগড় 

০১৭২১০৭৬১৬১ ই যর্ইলঃ 

lusyshabiha@gmail.com 
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ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরক্ষপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে যর্ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্ ও ঠিকানা কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরব  

রকনা? তাে 

তারেি  

সাো যদরি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকালপরয়ন্ট কর্ থকতথা, 

নার্, পদরব, য ান ও ই-

যর্ইল 

উদ্বুদ্ধ কো র্ারব। 

১৮. স্বাস্থ্য ও পরেবাে 

কল্যাণ র্ন্ত্রণালয়,  

স্বাস্থ্য রিক্ষা ও 

পরেবাে কল্যাণ 

রবভাগ,  

পরেবাে 

পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে 

ঐ স্কুল রভরত্তক রকরিােীরদে রনরয় প্রজনন 

স্বাস্থ্য রবষয়ক যসিন পরেিালনা, রকরিােী  

কণ থাে গঠন এবং প্ররয়াজরন যসবা প্রদান। 

রকরিােীরদে প্রজনন স্বাস্থ্য যসবা 

রবষয়টি অতযন্ত গুরুত্বপুণ থ কােণ 

বতথর্ান রকরিােী আগার্ী রদরনে  

র্া। তারদে প্রজনন স্বাস্থ্য যসবা 

সম্পরকথ অবগত কো হরল তাো এই 

রবষরয় সরিতন হরব এবং ভরবষ্যরত 

প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রার্ত্ম ঝরক 

এড়ারনা সম্ভব হরব। স্কুল রভরত্তক 

কার্ থক্ররর্ একই সারর্ অরনক 

রকরিােীরক এই যসবা প্রদান সম্ভব 

হরব। 

যর্া: আব্দুল র্ান্নান 

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা  কর্ থকতথা, 

মুরিগঞ্জ সদে,মুরিগঞ্জ 

০১৭১২১৮১৫২২ 

mmannann@gmail.com 

২০% ৫০,০০০/- হযাঁ।  

০১/০৯/২০১৭। 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য এ যক এর্ র্াহবুবুে েহর্ান 

যজায়ােদাে  

পদবীঃ পরেিালক 

(এর্আইএস) ইউরনট, 

ইরনারভিন  অর সাে 

 পরেবাে পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে।  

য ানঃ 9146262 

ই-যর্ইলঃ 

dirmisfp@gamil.com 

১৯. ঐ ঐ উি থতন কর্ থকতথা  কতৃথপরক্ষে অনুর্রত 

গ্রহরনে র্াধ্যরর্ উপরজলা 

যিয়ােম্যান,উপরজলা রনব থাহী অর সাে, ও 

উপরজলা র্াধ্যরর্ক রিক্ষা কর্ থকতথারক 

অবগত কো। অত:পে রদন গঠরনে ( 

FPI,FWV,FWA) র্াধ্যরর্ 

কার্ থক্রর্ শুরু কো। প্রর্রর্ ইউরনয়ন 

পরেষরদে সকলরক ও স্কুল প্রিানরক 

জানারনা এবং রনব থারিত র্াধ্যরর্ক 

রবযালরয় িাস সংগঠন, রিক্ষক পুল ও 

রকরিাে-রকরিােীে পুল গঠন কোে 

র্াধ্যরর্ রনয়রর্ত যসবা প্রদারনে র্াধ্যরর্ 

সুস্থ্ জারত গঠন।  

বতথর্ান নীরতর্ালায় প্রার্রর্ক 

রবযালরর্ SACMO কতৃথক 

স্বাস্থ্য রিক্ষা িালু আরছ। রকন্তু 

র্াধ্যরর্ক স্কুরল প্রিােনা যপ্রাগ্রার্ 

খুবই নগন্য। অর্ি বাংলারদরিে 

যর্াট জনসংখ্যাে এক িত্যর্াংিই 

রকরিাে-রকরিােী। বাল্য রববাহ 

যোি,  অপরেকরল্পত গভ থিােন, 

পুরিজ্ঞান ও  স্বাস্থ্যকে র্ারসক 

ব্যবস্থ্াপনা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য 

রবষরয় িােনা প্রদান কোে জন্য 

রবযালয় িলাকালীন যসবা রনরিত 

কো।    

জনাব যর্াঃ রিহাব উরিন 

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা কর্ থকতথা, 

কাওরনয়া, েংপুে। 

 

২০% ৫০,০০০/- হযাঁ 

০১/০৯/২০১৭। 

 

হযাঁ যর্া. রসহাব উরিন, 

উপরজলা পরেবাে পরেকল্পনা 

কর্ থকতথা, 

কাউরনয়া, েংপুে। 

য ান: ০১৯১১১৯৯১২১ 

২০.  ঐ উপরজলা কার্ থালরয়ে উদ্ভাবন টির্ 

প্ররয়াজনীয় রেরসাস থ সহকারে পূব থ 

রনি থারেত সূরি অনুর্ায়ী রবযালরয় 

গর্ণপূব থক তকরিােকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য 

রবষয়ক যসিন পরেিালনা কেরব। একই 

সারর্ স্যারটলাইট টির্ উি রবযালয় 

বাংলারদরিে যর্াট জনসংখ্যাে প্রায় 

এক িত্যর্ থাংিই রকরিাে রকরিােী। 

যসবারকেগুরলা র্িন যিালা র্ারক 

রবযালগুরলা ও  একই সর্রয় যিালা 

র্ারক।  রল িারহদা র্াকা সরেও 

তাো যসবারকরে এরস যসবা রনরত 

জনাব ওবায়দুে েহর্ান 

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা কর্ থকতথা, সদে, 

রদনাজপুে 

 

 

৩০% ১,৫০,০০০/

- 

হযা।  

০১/০৯/২০১৭। 

হযাঁ জনাব ওবায়দুে েহর্ান 

উপরজলা পরেবাে পরেকল্পনা 

কর্ থকতথা, সদে, রদনাজপুে 

য ান: ০১৭২২৩৫৭০৯৫ 
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ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরক্ষপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে যর্ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্ ও ঠিকানা কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরব  

রকনা? তাে 

তারেি  

সাো যদরি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকালপরয়ন্ট কর্ থকতথা, 

নার্, পদরব, য ান ও ই-

যর্ইল 

যকরে  কার্ থক্রর্ পরেিালনা কেরব। পারে না। এরদে স্বারস্থ্যে উপেই 

ভরবষ্যত প্রজরন্মে স্বাস্থ্য ও পুরষ্ট 

রনভ থে কেরছ। সুতোং, রবযালরয় 

তথ্যরসবা ও স্যারটলাইট যসবাে 

র্াধ্যরর্ এক রদরক যর্র্ন তারদেরক  

উন্নত কে সম্ভব, অপেরদরক 

ভরবষ্যরত পরেবাে পরেকল্পনাে ড্রপ 

আউট যোরিও  তা ভূরর্কা োিরব। 

তাছাড়া, তরথ্যে অভারব রিরজটাল 

র্াধ্যর্ (ইন্টােরনট)ব্যবহাে করে এ 

রবষরয় তাো যর্ভারব ভ্রান্ত পরর্ 

পরেিারলত হরে যসিান যর্রক ও 

তারদেরক পরজটিভ যসাস থ ব্যবহারে 

উদ্বুদ্ধ কো র্ারব। 

২১. স্বাস্থ্য ও পরেবাে 

কল্যাণ র্ন্ত্রণালয়,  

স্বাস্থ্য রিক্ষা ও 

পরেবাে কল্যাণ 

রবভাগ,  

পরেবাে 

পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে 

র্াধ্যরর্ক 

রবযালরয় 

তকরিােকালীন 

(৬ি যর্রক ১০র্ 

যেরণ)  প্রজনন 

স্বাস্থ্য রবষয়ক 

প্রিােণা 

স্কুল রভরত্তক রকরিােীরদে রনরয় প্রজনন 

স্বাস্থ্য রবষয়ক যসিন পরেিালনা, রকরিােী  

কণ থাে গঠন এবং প্ররয়াজরন যসবা প্রদান।  

রকরিােীরদে প্রজনন স্বাস্থ্য যসবা 

রবষয়টি অতযন্ত গুরুত্বপুণ থ কােণ 

বতথর্ান রকরিােী আগার্ী রদরনে  

র্া। তারদে প্রজনন স্বাস্থ্য যসবা 

সম্পরকথ অবগত কো হরল তাো এই 

রবষরয় সরিতন হরব এবং ভরবষ্যরত 

প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রার্ত্ম ঝরক 

এড়ারনা সম্ভব হরব। স্কুল রভরত্তক 

কার্ থক্ররর্ একই সারর্ অরনক 

রকরিােীরক এই যসবা প্রদান সম্ভব 

হরব। 

নারহদ সুলতানা 

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা  কর্ থকতথা,   

যকোণীগঞ্জ, ঢাকা 

য ান:  ০১৮৪১১৪৪২৪৪ 

babunahid@gmail.com 

 

৪০% ৫০,০০০/- হযাঁ।  

০১/০৯/২০১৭। 

বাসত্মবায়ন 

যর্াগ্য 

পরেিালক (এর্আইএস) 

ইউরনট ও ইরনারভিন  

অর সাে, পরেবাে 

পরেকল্পনা অরিদপ্তে।  

য ানঃ 9146262 

ই-যর্ইলঃ 

dirmisfp@gamil.com 

২২. ঐ নবরববারহত 

দম্পরতরদে (বাল্য 

রবরয়ে রিকাে) 

অপরেকরল্পত 

গভথিােণ 

যোিকরল্প পরেবাে 

বাল্যরবরয়ে রিকাে রকরিােীরদে র্শ্শুে-

র্শ্াশুরড় এবং স্বার্ীরদেও কাউরিরলং কো 

হরব র্াে  রল ঐ সকল দম্পরতরক যসবা 

যদওয়া সহজ হরব ২ র্ারসে পরেবরতথ  ১ 

র্াস পে পে পরেদি থন এবং ১৫ রদন পে 

পে যর্াবাইল য ারনে র্াধ্যরর্ যর্াগারর্াগ 

রকরিােী গভথিােণ হরল র্াতৃ মৃত্যয ও 

রিশু মৃত্যযে ঝুঁরক বারড় তাই 

রকরিােী গভথিােণ যোরি পরেবাে 

পরেকল্পনা যসবা রনরিত কো হরব  

যর্াঃ আব্দুল র্ান্নান, 

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা অর সাে, সদে, 

মুরিগঞ্জ

০১৭১২১৮১৫২২ 

mmannann@gmail.com 

২০% ৫০,০০০/- হযাঁ 

২/১০/২০১৭ 

বাস্তবায়নরর্াগ্য  এ যকএর্ র্াহবুবুে 

যজায়াদ থাে, পরেিালক 

(এর্আইএস), পরেবাে 

পরেকল্পনা অরিদপ্তে 

৯১৪৬২৬২ 

ই-যর্ইলঃ 
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ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরক্ষপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে যর্ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্ ও ঠিকানা কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরব  

রকনা? তাে 

তারেি  

সাো যদরি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকালপরয়ন্ট কর্ থকতথা, 

নার্, পদরব, য ান ও ই-

যর্ইল 

পরেকল্পনা যসবা 

রনরিতকেণ 

কো হরব  dirmisfp@gamil.com 

২৩

. 

স্বাস্থ্য ও পরেবাে 

কল্যাণ র্ন্ত্রণালয়,  

স্বাস্থ্য রিক্ষা ও 

পরেবাে কল্যাণ 

রবভাগ,  

পরেবাে 

পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে 

সন্তুষ্ট পদ্ধরত 

গ্ররহতাে 

সহরর্াগীতায় 

অগ্রহণকােী 

দম্পরতরদে 

পরেবাে 

পরেকল্পনা পদ্ধরতে 

আওতায় আনা। 

পদ্ধরত গ্রহণকােীে হাে বৃরদ্ধে লরক্ষয 

অগ্রহণকােী দম্পরতরদে তারলকা প্রস্তুত 

করে সন্তুষ্ট গ্রহীতারদে র্াধ্যরর্ পদ্ধরত 

গ্রহরণ তারদেরক উদ্ভুদ্ধ কো। যসই লরক্ষয 

সন্তুষ্ট গ্রহীতা ও পদ্ধরত অগ্রহণকােী 

দম্পরতরদে রনরয় উঠান তবঠক কো।   

দম্পরতরদে অসরিতনতা, র্াতায়াত 

সর্স্যা, তরথ্যে অপ্রত্যলতা, 

ক্যসংস্কারেে কােরণ পরেবাে 

পরেকল্পনা রবভারগে যসবা প্রদান 

কােীরদে সারর্ দম্পরতরদে কার্ থকে 

যর্াগারর্াগ সম্ভব হয় না।  রল 

অনাকাংরিত গভ থিােণসহ জনসংখ্যা 

বৃরদ্ধ পায়। 

যর্াহাম্মদ কার্াল যহারসন 

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা কর্ থকতথা, 

ঈর্শ্েগঞ্জ, র্য়র্নরসংহ 

 কো হরয়রছ 

 

বাস্তবায়নরর্াগ্য যর্াহাম্মদ কার্াল যহারসন 

উপরজলা পরেবাে পরেকল্পনা 

কর্ থকতথা, ঈর্শ্েগঞ্জ, 

র্য়র্নরসংহ 

 

 
ufpoishwargonj@gmail.c

om 

২৪. ঐ অগ্রহণকােী 

দম্পরতরদে 

পরেবাে 

পরেকল্পনা পদ্ধরতে 

আওতায় আনা 

এলাকা রভরত্তক অগ্রহণকােী দম্পরতরদে 

তারলকা প্রস্তুত কো সংরিষ্ট এলাকাে 

জনপ্ররতরনরি, ির্ীয় যনতা, রিক্ষক, 

গণ্যর্ান্য ব্যরি ও সন্তুষ্ট িারয়ন্টরদে রনরয় 

দল গঠন করে উঠান তবঠক পরেিালনা 

কো। 

দম্পরতরদে অসরিতনতা, র্াতায়াত 

সর্স্যা, তরথ্যে অপ্রত্যলতা এবং 

ক্যসংষ্কাে এে কােরন পরেবাে 

পরেকল্পনা রবভারগে যসবা প্রদান 

কােীরদে সারর্ দম্পরত্তরদে কার্ থকে 

যর্াগারর্াগ সম্ভব হয় না।  রল 

অনাকারিত গভথিােYসহ জনসংখ্যা 

বৃরদ্ধ পায়। 

 

এ যক এর্ িন্দকাে 

র্রনরুজ্জার্ান 

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা কর্ থকতথা, 

নরলতাবাড়ী, যিেপুে 

কো হরয়রছ 

০৩/০৮/১৭ইং 

বাস্তবায়নরর্াগ্য এরকএর্ িন্দকাে 

র্রনরুজ্জার্ান,   উপরজলা 

পরেবাে পরেকল্পনা কর্ থকতথা, 

নারলতাবাড়ী, যিেপুে। 

য ান অর স 

০৯৩২৪-৭৩৩৯২ 

ইরর্ইল: 

ufponalitabari@yahoo.co

m 

২৫. ঐ ইউরনয়ন স্বাস্থ্য ও 

পরেবাে কল্যাণ 

যকে পরেিালনা 

করর্টি 

সরক্রয়কেরণে 

র্াধ্যরর্ যসবাে 

গুণগতর্ান উন্নয়ন 

 

ইউরনয়ন পর্ থারয় র্া ও রিশু স্বাস্থ্য যসবা, 

পরেবাে পরেকল্পনা যসবা, তকরিােকালীন 

স্বাস্থ্য যসবা, প্রজনন স্বাস্থ্য যসবা, 

স্বাভারবক প্রসব যসবা প্রদারনে লরক্ষয 

ইউরনয়ন স্বাস্থ্য ও পরেবাে কল্যাণ যকে 

স্থ্াপন কো হরয়রছ। এসকল যকে সমূরহ 

যসবাপ্রদানকােীগণ যকরে অবস্থ্ান করে 

যসবা প্রদারনে কর্া। এরবষরয় পরেপত্র 

জারেে র্াধ্যরর্ সুস্পষ্ট রনরদ থিনা প্রদান 

সরেও কার্ থকে কো সম্ভব হরে না। 

আর্ো এিনও পর্ থন্ত যসই গতানুগরতক 

যসবাে র্রধ্যই েরয়রছ, একােরণ জনগন 

করর্টিে সকল সদস্যরক দারয়ত্ব 

উরিিপূব থক পত্র প্রদান। উদ্ধথতন 

কতৃথপরক্ষে সর্ন্বরয় সভা কো। 

করর্টিে রনয়রর্ত সভা রনরিত 

কো। উপরজলা পরেষরদে র্ারসক 

সভা ও উপরজলা পরেবাে পরেকল্পনা 

করর্টিে সভাে র্াধ্যরর্ সংরিষ্ট 

ইউরয়রনে করর্টিরক িন্যবাদ 

জ্ঞাপরনে র্াধ্যরর্ উৎসাহ প্রদান। 

উপরজলা পরেষরদে র্ারসক সভা ও 

উপরজলা পরেবাে পরেকল্পনা 

করর্টিে র্াধ্যরর্ উরিরিত করর্টিে 

নারহদ সুলতানা 

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা  কর্ থকতথা,   

যকোণীগঞ্জ, ঢাকা 

য ান:  ০১৮৪১১৪৪২৪৪ 

babunahid@gmail.com 

 

 ১০,০০০/- হযাঁ। 

০১/০৯/২০১৭। 

বাস্তবায়নরর্াগ্য নারহদ সুলতানা 

উপরজলা পরেবাে পরেকল্পনা  

কর্ থকতথা, যকোণীগঞ্জ, ঢাকা 

য ান:  ০১৮৪১১৪৪২৪৪ 

babunahid@gmail.com 

 

mailto:ufpoishwargonj@gmail.com
mailto:ufpoishwargonj@gmail.com


17 
 

ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরক্ষপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে যর্ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্ ও ঠিকানা কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরব  

রকনা? তাে 

তারেি  

সাো যদরি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকালপরয়ন্ট কর্ থকতথা, 

নার্, পদরব, য ান ও ই-

যর্ইল 

যসবাগ্রহরণ যকেমূিী নয়। র্রদও 

সেকারেে সব িেরণে সুরর্াগ সুরবিা 

যর্র্ন প্রারতিারনক যিরলভারেে জন্য 

যিরলভারে রকট সেবোহ,  যারসরলটিে 

উন্নয়ন, প্ররয়াজনীয় ঔষিপত্র সেবোহ 

কো হরে। 

যকরেে যসবাে গুণগত র্ান বজায় োিাে 

পািাপারি স্বেতা ও জবাবরদরহতা 

রনরিতকরল্প জনপ্ররতরনরি, সেকারে 

কর্ থিােী ও সর্ারজে গণ্যর্ান্য ব্যরিে 

সর্ন্বরয় একটি পরেিালনা করর্টি েরয়রছ। 

করর্টি প্ররত দুই র্াস অন্তে সভা 

অনুিারনে র্াধ্যরর্ যকরেে কার্ থক্রর্ 

মূল্যায়ন কেরব। রকন্তু প্রর্াপ অনুর্ায়ী 

করর্টিে সভাগুরলা হরে না অর্বা 

গুরুত্বহীনভারব সম্পন্ন হরে। উরিরিত 

কােরণ গুণগত যসবা প্রদারন ব্যর্ থ হওয়ায় 

জনগণ যকেমূিী হরে না। 

কার্ থক্রর্ মূল্যায়ন ও র িব্যাক 

প্রদান।  

স্থ্ানীয় যকবল যনটওয়ারকথে র্াধ্যরর্ 

কার্ থক্ররর্ে প্রিাে প্রিােণা কো । 

 

২৬

. 

স্বাস্থ্য ও পরেবাে 

কল্যাণ র্ন্ত্রণালয়,  

স্বাস্থ্য রিক্ষা ও 

পরেবাে কল্যাণ 

রবভাগ,  

পরেবাে 

পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে 

প্রারতিারনক 

যিরলভােী  বৃরদ্ধে 

লরক্ষয গভ থবতীে 

বাড়ীরত  

লাল/হলুদ পাতাকা 

উরত্তালন 

র্া ও রিশু মৃত্যয যোিকরল্প প্রসবপূব থ যসবা, 

প্রবস যসবা , প্রসব পেবতী যসবা  র্া ও 

রিশু মৃত্যয যোি কোে লরক্ষয গভ থবতীে 

বাড়ী রিরিত কোে  জন্য লাল/হলুদ 

(স্বাস্থ্যরিক্ষা  ও পরেবাে কল্যাণ রবভারগে  

র্াননীয় সরিব র্রহাদরয়ে রনরদ থিনা 

যর্াতারবক লারলে পরেবরতথ হলুদ 

পাতাকা  উরত্তালন)  র্াননীয় সরিব 

র্রহাদরয়ে রলরিত রনরদ থিনা  পাওয়াে 

সারর্ সারর্ েং পরেবতথন কো হরয়রছ। 

১। কর্ িেি। 

২। সকল প্রকাে যসবা দান কােীে 

দৃরষ্ট আকষ থন। 

৩। গব থবতীে গুরুত্ব  সম্পরকথ 

পরেবারেে সদস্যরদে সরিতনতা 

বৃরদ্ধ। 

৪। প্রসব পূব থ, প্রসবকালীন ও প্রসব 

পেবতী যসবা দান রনরিত কেণ । 

৫। নবজাতরকে স্বাস্থ্য যসবা 

রনরিতকেণ ও সরিতনতা বৃরদ্ধ। 

কাজী র্াহফুজুল করের্ 

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা কর্ থকতথা, 

সদে,র্য়র্নরসংহ 

র্য়র্নরসংহ 

যপৌেসভাে 

১৮ টি 

ওয়ারি থে 

রতনটি 

বরস্তরত     

গত 

জুলাই/২০১

৭ রর: হরত 

পাইলট 

কার্ থক্রর্ 

শুরু হরয়রছ। 

 

৩০০০/- হযাঁ 

জুলাই/২০১৭ 

রর 

 

বাস্তবায়নরর্াগ্য কাজী র্াহফুজুল করের্ 

উপরজলা পরেবাে পরেকল্পনা 

কর্ থকতথা, সদে,র্য়র্নরসংহ। 

যর্াবাইল: 

01712759197 
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ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরক্ষপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে যর্ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্ ও ঠিকানা কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরব  

রকনা? তাে 

তারেি  

সাো যদরি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকালপরয়ন্ট কর্ থকতথা, 

নার্, পদরব, য ান ও ই-

যর্ইল 

২৭. স্বাস্থ্য ও পরেবাে 

কল্যাণ র্ন্ত্রণালয়,  

স্বাস্থ্য রিক্ষা ও 

পরেবাে কল্যাণ 

রবভাগ,  

পরেবাে 

পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে 

প্রারতিারনক 

যিরলভােী  বৃরদ্ধ 

সবুজ পতাকাে র্াধ্যরর্ গভ থবতী বারড় 

রিরিত কেন। 

র্াতৃ মৃত্যয ও রিশু মৃত্যয কর্রব জনাব যর্াঃ আে াত 

যহারসন 

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা কর্ থকতথা, 

দূগ থাপুে, যনত্ররকাণা 

৪০% ৮০০০/- হযা 

২/০৮/২০১৭ 

বাস্তবায়নরর্াগ্য জনাব যর্াঃ আে াত 

যহারসন 

উপরজলা পরেবাে পরেকল্পনা 

কর্ থকতথা, দূগ থাপুে, যনত্ররকাণা 

যর্াবাইল: 

২৮. ঐ রনোপদ র্াতৃত্ব 

রনরিত করল্প 

কর্পরক্ষ ৪টি 

ANC 

যসবাপ্রদারন SMS 

ও Phone Call 

পদ্ধরতে ব্যবহাে 

গভথবতী রনবন্ধন  (যর্াবাইল নম্বেসহ) 

যসবা যকরে EDD Board  স্থ্াপন ও 

গভথবতী র্ারয়ে তথ্য প্রদি থন। প্রসব 

পরেকল্পনা প্রনয়ণ। 

প্ররতটি পরেদি থরনে স্থ্ান, তারেি ও সর্য় 

জারনরয় SMS প্রদান। 

SMS প্রদারনে পেও প্ররতটি পরেদি থরনে 

জন্য  যসবা যকরে গভ থবতী র্া না আসরল 

Phone Call  এে র্াধ্যরম্য যসবা যকরে 

আনয়ন করে পরেদি থন যসবা প্রদান।   

যকান জটিলতায় উচ্চতে যসবা যকরে 

যে াে রনরিত করে প্ররতিারনক ও 

রনোপদ প্রসব যসবা প্রদারনে র্ািরম্য 

র্াতৃমৃত্যয, রিশুমৃত্যয হ্রাস করে কারিত 

লক্ষর্াত্রা অজথন কো। 

গভথ ও প্রসব জটিলতা কর্ারনা। 

ANC যসবাে হাে ৮০% 

উন্নীতকেণ। 

প্রারতিারনক প্রসব যসবাে হাে ৭০% 

উন্নীতকেণ। 

পরেবারেে রিরকৎসা ব্যয় কর্ারনা। 

যর্াঃ আলী আর্জাদ দপ্তেী  

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা কর্ থকতথা, 

মুিাগাছা, র্য়র্নরসংহ 

৩০% ৩৬০০০/- ২০ জুলাই 

২০১৭ 

পাইলটিং শুরু 

হরয়রছ। 

হযাঁ যর্াঃ আলী আর্জাদ দপ্তেী  

উপরজলা পরেবাে পরেকল্পনা 

কর্ থকতথা, মুিাগাছা, 

র্য়র্নরসংহ। 

যর্াবাইল: 

01712546799 
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ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরক্ষপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে যর্ৌরিকতা উদ্ভাবরকে নার্ ও ঠিকানা কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে? 

বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরব  

রকনা? তাে 

তারেি  

সাো যদরি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকালপরয়ন্ট কর্ থকতথা, 

নার্, পদরব, য ান ও ই-

যর্ইল 

২৯. স্বাস্থ্য ও পরেবাে 

কল্যাণ র্ন্ত্রণালয়,  

স্বাস্থ্য রিক্ষা ও 

পরেবাে কল্যাণ 

রবভাগ,  

পরেবাে 

পরেকল্পনা 

অরিদপ্তে 

রনোপদ র্াতৃত্ব 

রনরিত করল্প 

কর্পরক্ষ ৪টি 

ANC 

যসবাপ্রদারন SMS 

ও Phone Call 

পদ্ধরতে ব্যবহাে 

গভথবতী রনবন্ধন  (যর্াবাইল নম্বেসহ)  

যসবা যকরে E D D  B o a r d   

স্থ্াপন ও গভথবতী র্ারয়ে তথ্য প্রদি থন। 

প্রসব পরেকল্পনা প্রনয়ণ। প্রারতটি 

পরেদি থরনে স্থ্ান, তারেি ও সর্য় 

জারনরয় SMS প্রদান। SMS প্রদারনে 

পেও প্রারতটি পরেদি থরনে  জন্য  যসবা 

যকরে গভ থবতী র্া না আসরল Phone 

Call  এে র্াধ্যরম্য যসবা যকরে আনয়ন 

করে পরেদি থন যসবা প্রদান।   যকান 

জটিলতায় উচ্চতে যসবা যকরে যে াে 

রনরিত করে প্ররতিারনক ও রনোপদ 

প্রসব যসবা প্রদারনে র্ািরম্য র্াতৃ মৃত্যয, 

রিশুমৃত্যয হ্রাস করে কারিত লক্ষর্াত্রা 

অজথন কো। 

গভথ ও প্রসব জটিলতা কর্ারনা। 

ANC যসবাে হাে ৮০% উন্নীত 

কেণ। 

প্রারতিারনক প্রসব যসবাে হাে ৭০% 

উন্নীত কেণ। 

পরেবারেে রিরকৎসা ব্যয় কর্ারনা। 

 ারুক আল  য়সাল 

উপরজলা পরেবাে 

পরেকল্পনা কর্ থকতথা, 

ইসলার্পুে, জার্ালপুে। 

৪০% ৩৬০০০/- ২০ জুলাই 

২০১৭ 

পাইলটিং শুরু 

হরয়রছ। 

হযাঁ  ারুক আল  য়সাল 

উপরজলা পরেবাে পরেকল্পনা 

কর্ থকতথা, ইসলার্পুে, 

জার্ালপুে। 

যর্াবাইল: 

 01717036300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

  

 

নারস থং ও রর্িওয়াই ারে অরিদপ্তে, নারস থং রিক্ষা  msµvb—  উদ্ভাবন )

 

ক্রর্  র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরক্ষপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

 উদ্ভাবরকে 

নার্ ও ঠিকানা  

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরত 

পারে? 

 বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহন 

কো হরব রক না? 

তাে  তারেি 

 সাোরদরি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নরর্াগ্য 

রকনা?  

য াকাল পরয়ন্ট 

কর্ থকতথা নার্, পদরব, 

য ান ও ই-যর্ইল  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১  

 

 

১. 

র্ন্ত্রণালয়ঃ স্বাস্থ্য 

ও পরেবাে কল্যাণ 

র্ন্ত্রনালয়। 

 

দপ্তেঃ নারস থং ও 

রর্িওয়াই ারে 

অরিদপ্তে,  

যিরেবাংলা নগে, 

 ঢাকা-১২০৭।  

 

 

"রিএনএস    

রপএর্আইএস এে 

র্াধ্যরর্ ট্রাি াে, 

প্ররর্ািন, রলরয়ন 

এবং অন্যান্য 

র্ানব সম্পদ 

ম্যারনজরর্ন্ট"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এটা একটি অনলাইন 

স ট- ওয়যাে  র্াে 

র্াধ্যরর্  নারস থং ও 

রর্িওয়াই ারে অরিদপ্তে 

এে আওতািীন সর্গ্র 

জনবরলে িাটা স্বল্প 

সর্রয়,সহরজ এবং  রনখু ুঁত 

ভারব গ্রহY, েক্ষYযবক্ষY ও 

ব্যবহাে কো সম্ভব হরব। 

িাটা 

ম্যারনজরর্রন্ট 

স্বেতা ও 

জবাবরদরহতাে 

জন্য খুবই 

গরুত্তপূণ থ।  

 রিরজএনএর্                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   স ট 

ওয়যােটি 

ততরেে কাজ 

সম্পন্ন 

হরয়রছ  

এইি আে 

এইি যপ্রারজক্ট 

এে অর্ থায়রন 

এ প্রকল্পটি 

ততরেে কাজ 

সম্পন্ন হরয়রছ  

 হযাঁ, এ  প্ররজক্টটি 

পাইলটিংরয়ে 

কাজ িলরছ।  

Process Map 

ততরে কো 

হরয়রছ।   

 

হযাঁ 

 

যর্াসাঃ িাহীন্যে যবগর্ 

সহকােী পরেিালক    

(সর্ন্বয়),  

নারস থং ও রর্ি 

ওয়াই ারে অরিদপ্তে, 

যিরেবাংলা নগে, 

ঢাকা-১২০৭। 

যর্াবাইলঃ            

+৮৮০ ১৭৩১ 

৯২৬৯৭৬  

ই-যর্ইলঃ  

Adcod.@dgnm.go

v.bd (অর রসয়াল)  

ও 

Shahinoorb00@g

mail.com 
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ক্রর্  র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে সংরক্ষপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

 উদ্ভাবরকে 

নার্ ও ঠিকানা  

কার্ থক্ররর্ে 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরত 

পারে? 

 বাস্তবায়রনে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহন 

কো হরব রক না? 

তাে  তারেি 

 সাোরদরি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নরর্াগ্য 

রকনা?  

য াকাল পরয়ন্ট 

কর্ থকতথা নার্, পদরব, 

য ান ও ই-যর্ইল  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১  

 

২. 

র্ন্ত্রণালয়ঃ স্বাস্থ্য 

ও পরেবাে কল্যাণ 

র্ন্ত্রনালয়। 

 

দপ্তেঃ নারস থং ও 

রর্িওয়াই ারে 

অরিদপ্তে,  

যিরেবাংলা নগে, 

 ঢাকা-১২০৭।  

 

 

Nurse-

Midwives 

Education & 

Management 

System 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 এটা একটি অনলাইন 

স ট- ওয়যাে  র্াে 

র্াধ্যরর্  নারস থং ও 

রর্িওয়াই ারে অরিদপ্তে 

এে আওতািীন সর্গ্র 

নারস থং রিক্ষা প্ররতিারনে 

রিক্ষকগন ছাত্র/ছাত্রীরদে  

যসরর্োে  পেীক্ষাে  

 লা ল সঠিক ভারব, স্বল্প 

সর্রয় দক্ষতাে সারর্ ততরে 

ও সংেক্ষণ,  একারিরর্ক 

ট্রািরক্রপ্ট ততরে, নম্বে পত্র 

ততরে ও সংেক্ষণ প্ররক্রয়াে 

র্াধ্যরর্ দক্ষ নাস থ ও 

রর্িওয়াই   প্রস্তুত কেরত 

গুরুত্বপূন থ ভুরর্কা  োরি।  

িাটা 

ম্যারনজরর্রন্ট 

স্বেতা ও 

জবাবরদরহতাে 

জন্য খুবই 

গরুত্তপূণ থ।  

 রিরজএনএর্                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   স ট 

ওয়যােটি 

ততরেে কাজ 

সম্পন্ন 

হরয়রছ  

এইি আে 

এইি যপ্রারজক্ট 

এে অর্ থায়রন 

এ প্রকল্পটি 

ততরেে কাজ 

সম্পন্ন হরয়রছ  

 হযাঁ, এ  প্ররজক্টটি 

পাইলটিংরয়ে 

কাজ িলরছ।  

Process Map 

ততরে কো 

হরয়রছ।   

 

হযাঁ 

 

যর্াসাঃ িাহীন্যে যবগর্ 

সহকােী পরেিালক    

(সর্ন্বয়)  

নারস থং ও রর্ি 

ওয়াই ারে অরিদপ্তে, 

যিরেবাংলা নগে, 

ঢাকা-১২০৭। 

যর্াবাইলঃ            

+৮৮০ ১৭৩১ 

৯২৬৯৭৬  

ই-যর্ইলঃ  

Adcod.@dgnm.go

v.bd (অর রসয়াল)  

ও 

Shahinoorb00@g

mail.com 
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ক্রর্ র্ন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নার্ 

উদ্ভাবরনে নার্ উদ্ভাবরনে 

সংরক্ষপ্ত রববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নার্ 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররর্ে অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হরত পারে? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরব  রকনা? 

তাে তারেি  

সাো যদরি উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নরর্াগ্য রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা, 

নার্, পদরব, য ান ও ই-যর্ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

matiar62@gmail.com

matiar62@gmail.com
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