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ফার্ল িক প্রর্তবফদন 

২০১৭-২০১৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

স্বাস্থ্য ও র্যফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

স্বাস্থ্য র্ক্ষা ও র্যফায কল্যাণ র্ফবাগ 

জাতীয় জনাংখ্যা গবফলণা ও প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট (র্নবাট ি) 

আর্জভপুয, ঢাকা-১২০৫। 
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ফার্ল িক প্রর্তবফদন 

২০১৭-২০১৮ 

 

 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১7-২০১8 প্রকানা ল িবদ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিাবৃন্দ: 

  

প্রধান পৃষ্ঠবালক : রযৌনক জাান 

অর্তর্যক্ত র্িফ ও ভার্যিারক 
 

আফায়ক : র্নভাই িন্দ্র ার 

অর্তর্যক্ত র্িফ ও র্যিারক (প্রান) 
 

দস্য : ার্ভা রপযবদৌী 

উর্িফ ও উর্যিারক (প্রান) 
 

 : রভাাম্মদ আছানুর আরভ 

মূল্যায়ন র্ফবলজ্ঞ 
 

 : আফদুর ার্ভদ রভাড়র 

উর্যিারক (প্রর্ক্ষণ) 
 

 : র্ফশ্বর্জৎ বফশ্য 

কাযী র্যিারক 
 

 : যীতা পাযাহ্ নাজ 

প্রর্ক্ষণ কভ িকতিা (র্নবাবট ি াংযুক্ত) 
 

বমাগী দস্য 

 

: রভা. নজমু-া-আদাত 

ডকুবভবেন অর্পায 

 

দস্যর্িফ : দীক িন্দ্র যায় 

গ্রন্থাগার্যক 

 

প্রকাক : জাতীয় জনাংখ্যা গবফলণা ও প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট (র্নবাট ি) 

আর্জভপুয, ঢাকা-১২০৫ কর্তিক প্রকার্ত। 

 

গ্রার্পক্স  : ফাবযক রাবন র্ভঠু 

 

মুদ্রণ  : রিৌধুযী র্প্রেিা ি এন্ড াপ্লাই 

48/এ/1 ফাড্ডা নগয ররন, র্রখানা, ঢাকা-1205। 
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মভোোম্মদ নোসভ, এভস 

ভন্ত্রী 

স্বাস্থ্য ও র্যফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

ফাণী 

 

প্রসি ফছরযয ন্যো জোিী জনংখ্যো গরফলণো ও প্রসক্ষণ ইনসিটিউট (সনরোট ট)-এয ফোসল টক প্রসিরফদন ২০১৭-২০১৮ 

প্রকোসি রি মোরে মজরন আসভ আনসিি। সনিঃরির এই প্রসিরফদন মেরক স্বোস্থ্য, জনংখ্যো ও পুসি মক্টরযয ভোনফম্পদ 

উন্নরনয জন্য প্রদত্ত প্রসক্ষণ এফং ম্পোসদি গরফলণো ম্পরকট ম্যক ধোযণো োওো মোরফ। 

 
সনরোট ট জন্মরগ্ন মেরক জনগরণয মদোযরগোড়ো প্রজনন স্বোস্থ্য, ভো ও সশু স্বোস্থ্য এফং সযফোয সযকল্পনো সফলর প্রসক্ষণ 

প্রদোরনয ভোধ্যরভ ভোনফম্পদ তিসয করয আরছ। স্বোস্থ্য, জনংখ্যো ও পুসি কভ টসূসিরক মজোযদোয কযোয জন্য কভ টসূসিসবসত্তক, 

মূল্যোনধভী এফং অোরযনোর গরফলণো ও জসয সযিোরনোয ভোধ্যরভ সনরোট ট গুরুত্বপূণ ট ভূসভকো োরন কযরছ। আভোয দৃঢ় 

সফশ্বো, স্বোস্থ্য অসধদরয, সযফোয সযকল্পনো অসধদরয ও নোসং এন্ড সভডওোইপোসয অসধদররয কভ টযি কভ টকিটো-কভ টিোযীগণ 

সনরোট ট মেরক  মৄরগোরমোগী প্রসক্ষণ গ্রণ করয দক্ষিো ও মমোগ্যিোয োরে মদরয ফ টস্তরযয জনগরণয স্বোস্থ্য ও সযফোয 

সযকল্পনো মফো প্রদোরন  আত্মসনরোগ কযরফন। 

 
আসভ আো কসয সনরোরট টয কর কভ টকিটো-কভ টিোযী িাঁরদয দোসত্ব সনষ্ঠোয োরে োরন করয স্বোস্থ্য ও সযফোয 

সযকল্পনো কভ টসূসিরি সনরোসজি কভীরদয প্রসক্ষণ ও কভ টসূসিসবসত্তক গরফলণো কোম টক্রভ সযিোরনো সনজ সনজ ভূসভকো োররন 

আন্তসযক প্ররিিো  অব্যোি যোখরফন। 

 
আসভ জোিী জনংখ্যো গরফলণো ও প্রসক্ষণ ইনসিটিউট (সনরোট ট)-এয ফোসল টক প্রসিরফদন ২০১৭-২০১৮ প্রকোনোয 

োসফ টক পরিো কোভনো কসয। 

 
জ ফোংরো, জ ফঙ্গফন্ধু 
ফোংরোরদ সিযজীফী মোক।   

মভোোম্মদ নোসভ 
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প্রর্তভন্ত্রী 

স্বাস্থ্য ও র্যফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

ফাণী 

 

তৃিী  ফোরযয ভি ফোসল টক প্রসিরফদন  প্রকোরয  ভোধ্যরভ  সনরোট ট  স্বোস্থ্য, জনংখ্যো ও পুসি কোম টক্ররভ সফগি ফছরযয কোম টক্রভ 

তুরর ধরযরছ। সনরোরট টয ফোসল টক প্রসিরফদন ২০১৭-২০১৮ প্রকোসি রে জোনরি মরয আসভ আনসিি রসছ । প্রসিরফদনটিয 

ভোধ্যরভ সফগি ফছরয সনরোরট টয কোম টক্ররভয একটো পূণ টোঙ্গ সিত্র োওো মোরফ। 

 
ফিটভোন  যকোরযয  পর উরযোরগ  জনগরণয মদোযরগোড়ো স্বোস্থ্য মফো ম ৌঁরছরছ। কসভউসনটি সিসনরকয ভোধ্যরভ জনগরণয স্বোস্থ্য 

ও সযফোয সযকল্পনো মফো প্রোসরয সুরমোগ উরেখরমোগ্য োরয বৃসি মররছ। ফোংরোরদরয স্বোস্থ্য মফো কোম টক্রভ জোসিংঘ ও 

সফসবন্ন  আন্তজটোসিক ংস্থ্োয পুযস্কোয প্রোসর প্রংসি ররছ। সনরোরট টয  প্রসক্ষণ ও গরফলণো কোম টক্রভ রযোক্ষবোরফ এ 

পরিোয অংীদোয। স্বোস্থ্য অসধদরয ও সযফোয সযকল্পনো অসধদররযয সফপুর ংখ্যক ভোঠকভীরক প্রসক্ষণ প্রদোরনয ভোধ্যরভ 

দক্ষ ও মমোগ্য করয তুররি সনরোরট টয ভূসভকো অসযীভ। 

 
এসডসজ রক্ষযভোত্রো অজটন জোিী উন্নরন মৃ্পক্ত কররয জন্য একটি িযোররঞ্জ। এ িযোররঞ্জ মভোকোরফরো এসডসজ রক্ষযভোত্রো 

অজটরনয জন্য ফ টস্তরযয কভ টকিটো/কভ টিোযীরদয প্রসক্ষরণয ভোধ্যরভ দক্ষ করয গরড় মিোরো জরুসয। এসডসজ রক্ষযভোত্রো অজটরনয 

জন্য প্রসক্ষরণয োোোস স্বোস্থ্য ও সযফোয সযকল্পনো ম্পসকটি গরফলণো ও জসযরয পরোপর ভন্ত্রণোরর উস্থ্োন করয 

ভরোরমোগী নীসি সনধ টোযরণ রমোসগিো কযো প্ররোজন। সনরোট ট ধোযোফোসকবোরফ এ কোজটি করয মোরে। 

 
ফোসল টক প্রসিরফদন মেোভর প্রকো কযোয জন্য ভোসযিোরক- সনরোরট টয কর কভ টকিটোরক আসভ আন্তসযক ধন্যফোদ 

জোনোসে এফং প্রকোনোটিয োসফ টক পরিো কোভনো কযসছ। 

 
জ ফোংরো, জ ফঙ্গফন্ধু। 
ফোংরোরদ সিযজীফী মোক।   

 
(জোসদ ভোররক, এভস) 
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বাযপ্রাপ্ত র্িফ 

স্বাস্থ্য র্ক্ষা ও র্যফায কল্যাণ র্ফবাগ 

স্বাস্থ্য ও র্যফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

ফাণী 

 
 

সফগি ফছরযয ন্যো জোিী জনংখ্যো গরফলণো ও প্রসক্ষণ ইনসিটিউট (সনরোট ট) ২০১৭-১৮ অে টফছরযয ফোসল টক প্রসিরফদন 

প্রকো কযরছ মজরন আসভ আনসিি। এ প্রসিরফদন মেরক স্বোস্থ্য, জনংখ্যো ও পুসি খোরি সনরোরট টয অফদোন ও বসফষ্যি কভ ট-

সযকল্পনো ম্পরকট ংসিি ফোই অফসি রি োযরফন। 

 
সনরোট ট মদরয স্বোস্থ্য ও সযফোয সযকল্পনো কোম টক্রভরক মজোযদোয কযরি মকদ্র থ মেরক তৃণমূর ম টো ম টন্ত কর কভী ফোসনীরক 

প্রসিষ্ঠোরগ্ন মেরক প্রসক্ষণ প্রদোন করয আরছ। ভোনফম্পদ উন্নরন অফদোন যোখোয ভোধ্যরভ দোসত্বপ্রোর প্রসিষ্ঠোন সররফ সনরোট ট 

দক্ষিোয োরে ভূসভকো োরন করয মোরে। োম্প্রসিক ভর ফোংরোরদরয স্বোস্থ্য, জনংখ্যো ও পুসি খোরি অসজটি োপরল্যয 

অন্যিভ অংীদোয সনরোট ট। যকোরযয অগ্রোসধকোয অনুমোী এসডসজ ফোস্তফোরনয জন্য জনগরণয মদোযরগোড়ো স্বোস্থ্য মফো 

ম ৌঁরছ মদোয মূর িোসফকোঠি রে দক্ষ ও কভ টসনষ্ঠ জনসক্ত। সনরোট ট ভোনফম্পদ উন্নরন প্রসক্ষণ প্রদোন ও গরফলণো কোম টক্রভ 

সযিোরনোয োোোস কভ টসূসি ভসনটসযং ও মূল্যোরন িথ্য প্রদোন করয সযকল্পনো প্রণন ও কভ টসূসি ফোস্তফোরন রমোসগিো 

কযরছ । 

 
ফোসল টক প্রসিরফদন প্রকোরয জন্য আসভ ম্পোদনো ল টরদয কর দস্যরক ধন্যফোদ জোনোসে। আসভ প্রকোনোটিয োসফ টক পরিো 

কোভনো কযসছ। 
 
 
 

সজ. এভ. োরর উসিন 
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ভার্যিারক, র্নবাট ি 

স্বাস্থ্য র্ক্ষা ও র্যফায কল্যাণ র্ফবাগ 

স্বাস্থ্য ও র্যফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

 

ফাণী 

 

আর্ভ  অতযন্ত আনবন্দয াবথ জানার্ি রম, র্নবাবট িয ার্ফ িক কাম িক্রভ ম্পর্কিত প্রাভার্ণক দর্রর ফার্ল িক প্রর্তবফদন র্ততীয় 

ফাবযয ভত প্রকার্ত বত মাবি। স্বাস্থ্য ও র্যফায কল্যাণ ভন্ত্রণারবয়য র্নবদ িনায় র্নবাবট িয ার্ফ িক কভ িকাবন্ডয ওয প্রণীত  

২০১৭-১৮ অথ িফছবযয এ  প্রর্তবফদন র্নবাট ি ম্পবকি ধাযণা র্দবত ক্ষভ বফ । 

 

১৯৭৭ াবর প্রর্তষ্ঠারগ্ন রথবকই প্রর্তষ্ঠানটি র্যফায র্যকল্পনা অর্ধদপ্তয ও স্বাস্থ্য অর্ধদপ্তবযয ভাঠ ম িাবয় কভ িযত স্বাস্থ্যবফা 

প্রদানকাযী র্ফর্বন্ন স্তবযয কভ িিাযী রমভন- এপডর্িউর্ব, এপডর্িউএ ও এপর্আই-রদয রভৌর্রক প্রর্ক্ষণ- অন্যান্য রফা 

প্রদানকাযীবদয প্রজননস্বাস্থ্য, র্শুস্বাস্থ্য ও ভার্তস্বাস্থ্য র্ফলবয় পুনঃপ্রর্ক্ষণ প্রদান কবয আবছ। াাার্ স্বাস্থ্য ও র্যফায 

কল্যাণ ভন্ত্রণারবয়য অধীন র্ফর্বন্ন প্রর্তষ্ঠাবনয কভ িসূিী ব্যফস্থ্াকবদযও াংর্িষ্ট র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কযবছ। র্নবাট ি স্বাস্থ্য ও 

র্যফায কল্যাণ ভন্ত্রণারবয়য অধীন স্বাস্থ্যম্পর্কিত একভাত্র জাতীয় প্রর্ক্ষণ ও গবফলণা প্রর্তষ্ঠান । 

 

প্রর্ক্ষণ প্রদান ছাড়াও র্নবাট ি স্বাস্থ্য ও র্যফায কল্যাণ র্ফলয়ক র্ফবল কবয জনর্ভর্ত, র্যফায র্যকল্পনা, ভার্তস্বাস্থ্য, 

র্শুস্বাস্থ্য ও পুর্ষ্ট র্ফলবয় র্ফর্বন্ন াবব ি ও গবফলণা কবয থাবক। র্নবাবট িয গবফলণা, ভর্নটর্যাং ও মূল্যায়ন কাম িক্রভ জাতীয় স্বাস্থ্য, 

জনাংখ্যা ও পুর্ষ্ট কভ িসূর্িয একটি অর্যাম ি অাং। র্নবাট ি ফাাংরাবদ রডবভাগ্রার্পক অযান্ড ররথ াবব ি (BDHS), ফাাংরাবদ 

রভটাযনার ভট িার্রটি এন্ড ররথ রকয়ায াবব ি (BMMS), ফাাংরাবদ ররথ পযার্র্রটি াবব ি (BHFS), ইউটিরাইবজন অফ 

এবর্িয়ার ার্ব ি রডর্রবার্য াবব ি (UESD), আযফান ররথ াবব ি (UHS) ও িার্দার্বর্িক প্রজননস্বাস্থ্য রফার্ফলয়ক 

গুরুত্বপূণ ি গবফলণা/াবব ি র্যিারনা কবয আবছ। স্বাস্থ্য, র্যফায র্যকল্পনা ও পুর্ষ্ট র্ফলবয় জাতীয় ও র্ফবাগর্বর্িক কভ িসূর্িয 

সূিক, গবফলণা াযাংবক্ষ ও র্রর্ র্িপস্ র্নবাট ি র্নয়র্ভতবাবফ প্রকা কবয থাবক। এছাড়া জাতীয় এফাং র্ফবাগীয় ম িাবয় 

রর্ভনায আবয়াজবনয ভাধ্যবভ নীর্ত র্নধ িাযক, ব্যফস্থ্াক ও রফাদানকাযীবদয র্নকট গবফলণায পরাপর উস্থ্াবনয ভাধ্যবভ 

িরভান কভ িসূর্িয রক্ষয অজিবন ায়তা কবয। এ কর কাম িক্রভ স্বাস্থ্য, জনাংখ্যা ও পুর্ষ্ট রক্টয কভ িসূর্িয অাবযনার প্লযাবনয 

আওতাভুক্ত।  

 

প্রর্তবফদন প্রণয়বন াফ িক্ষর্ণক র্দকর্নবদ িনা, যাভ ি প্রদান এফাং মূল্যফান ফাণী প্রদান কবয র্নবাট িবক কৃতজ্ঞতায় আফদ্ধ কযায 

জন্য ভাননীয় ভন্ত্রী, ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী ও ম্মার্নত র্িফবক আন্তর্যক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যফাদ জানার্ি। র্নবাবট িয র্যিারক 

(প্রান) জনাফ র্নভাই িন্দ্র ার-এয রনর্তবত্ব প্রর্তবফদন প্রণয়ন ল িবদয দস্যগণ অক্লান্ত র্যশ্রভ কবয প্রর্তবফদনটি প্রকাব 

ায়তা কবযবছন এফাং র্যফায কল্যাণ র্যদর্ িকা প্রর্ক্ষণ ইনর্ষ্টটিউট-এয অধ্যক্ষ ও আঞ্চর্রক প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র-এয প্রর্ক্ষণ 

কভ িকতিাগণ প্রবয়াজনীয় তথ্য/ছর্ফ প্রদান কবয ায়তা কবযবছন এজন্য তাঁবদযবক ধন্যফাদ জানার্ি।    

 

 

রযৌনক জাান 
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mykvšÍ Kzgvi mvnv 
be†hvM`vbK…Z gnvcwiPvjK 

wb‡cvU© 
¯̂v ’̄¨ wkÿv I cwievi Kj¨vY wefvM 

¯̂v ’̄¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvjq 
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

gyLeÜ 
 
 

1977 mv‡j cÖwZwôZ RvZxq RbmsL¨v M‡elYv I cÖwkÿY Bbw÷wUDU (wb‡cvU©), ¯̂v ’̄¨ I cwievi Kj¨vY  gš¿Yvj‡qi Aax‡b GKgvÎ M‡elYv I 
cÖwkÿY cÖwZôvb †hLv‡b ¯̂v ’̄¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb †Rjv, Dc‡Rjv, BDwbqb Ges gvVch©v‡q Kg©iZ Kg©KZ©v/ Kg©Pvix‡`i 
Ávb I `ÿZv e„w× Ges g‡bvfve  cwieZ©‡bi Rb¨ wewfbœ ai‡bi cÖwkÿY cÖ`vb K‡i Avm‡Q| wb‡cv‡U©i M‡elYv, gwbUwis I g~j¨vqb Kvh©µg 
RvZxq ¯̂v ’̄¨, RbmsL¨v I cywó Kg©m~wPi GKwU Acwinvh© Ask| wb‡cv‡U©i  cÖavb cÖavb mv‡f©i Z_¨ DcvË ¯̂v ’̄¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvjq KZ…©K 
cwiPvwjZ ¯̂v ’̄¨, RbmsL¨v I cywó †m±i Dbœqb Kg©m~wP (HPNSDP) cwiexÿY I g~j¨vq‡bi cÖavb Z_¨ m~Î wn‡m‡e e¨eüZ n‡q _v‡K | 
 

evwl©K cÖwZ‡e`‡b mgvß A_©eQ‡i wb‡cv‡U©i mvwe©K Kvh©µ‡gi GKwU wPÎ Zz‡j aiv n‡q‡Q| ২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয wb‡cv‡U©i ১2টি র্যফায 

কল্যাণ র্যদর্কিা প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট (FWVTI) ১৮ ভাব্যাী রভৌর্রক প্রর্ক্ষণ Kvh©µ‡g ২0টি ব্যাবি রভাট ৪৩8 জন প্রর্ক্ষণাথী        

প্রর্ক্ষণ গ্রণ কবযবছন। নফ র্নবয়াগপ্রাপ্ত একর কভীবৃন্দ  BDwbqb ম িাবয় জনফবরয শূন্যতা পূযবণয ভাধ্যবভ স্বাস্থ্য, জনাংখ্যা ও পুর্ষ্ট কভ িসূর্ি 

ev Í̄evq‡b যার্য অফদান যাখবত াযবফন। ২০টি আযটির্  াঁি ai‡bi প্রর্ক্ষ‡Y ৫60 ব্যাবি রভাট ১৩,৯9৯ জন প্রর্ক্ষণাথী াপবল্যয াবথ 

প্রর্ক্ষণ গ্রণ কবযবছন      -            wb‡cvU©            র, সযফোয কল্যোণ সযদ                                         

                                             রক্ষযভাত্রা অজিবন G ায তকযা ১০০ বাগ | 
 

২০১৭-২০১৮ অথ িফছবয র্নবাট ি কর্তিক    প্রসক্ষণ মকোর টয কার্যকুরাভ র্যর্বউ কবয ারনাগাদ এফাং ১টি নতুন প্রসক্ষণ মকোর টয কার্যকুরাভ প্রণয়ন 

কযা বয়বছ।  G¸‡jv n‡jv: নফজাতবকয ভর্িত রফা (Comprehensive Newborn Care) mycviwfkb, gwbUwis I d‡jvAvc প্রর্ক্ষণ, স্বাস্থ্য 

কাযী ও কর্ভউর্নটি ররথ রকয়ায রপ্রাবাইডাযবদয দরগত প্রর্ক্ষণ (Team Training for FWA, HA and CHCP), এফাং ম্যাবনজবভে এন্ড 

র্রডা    (Management and Leadership) প্রর্ক্ষণ| 
 

২০১৭-২০১৮ অে টফছরয সনরোট ট ফোংরোরদ ভোতৃমৃতুয ও স্বোস্থ্য মফো জসয (BMMS) ২০১৬-এয প্রোেসভক পরোপর  জোিী ম টোর মসভনোরযয 

ভোধ্যরভ প্রকো করযরছ। এ অে টফছরয সনরোট ট ফোংরোরদ মরে পযোসসরটি োরব ট (BHFS) ২০১৭ এফং ফোংরোরদ মডরভোগ্রোসপক এন্ড মল্ে োরব ট 

(BDHS) ২০১৭-১৮ ম্পন্ন করযরছ। এ ভর ৬টি অগ্রোসধকোযপ্রোর সফলর  গরফলণো সযিোরনো, ১টি ফোসল টক প্রসিরফদন ও সন‡cv‡U©i wbqwgZ wbউজ 

মরটোi সনরোট ট ফোিটো Gi ৩টি msL¨v প্রকো করযরছ | 
 

৪থ ি স্বাস্থ্য, জনাংখ্যা, ও পুর্ষ্ট রক্টয  কভ িসূর্ি (এইির্এনএর্)-এয  আওতায়  জাতীয় জনাংখ্যা গবফলণা ও প্রর্ক্ষণ  ইনর্িটিউট (র্নবাট ি) 

কর্তিক ফাস্তফায়নাধীন "প্রর্ক্ষণ, গবফলণা ও উন্নয়ন" অাবযনার প্লযাবনয অথ িায়বন র্নবাবট িয অনুলদফবগ িয রাগত দক্ষতা ও ক্ষভতা বৃর্দ্ধকবল্প  

2017- 18 A_©eQ‡i 4wU •e‡`wkK cÖwkÿY cwiPvwjZ n‡q‡Q| Z¤§‡a¨ `yÔwU cÖwkÿY msµvšÍ Ges `yÔwU M‡elYv msµvšÍ cÖwkÿY| 
 

ফোংরোরদ যকোসয কভ টকসভন কতৃটক ৩৫িভ সফসএ যীক্ষো উত্তীণ ট সনরোরট টয নন-কযোডোয রদ সনরোরগয জন্য স্বোস্থ্য ও সযফোয কল্যোণ 

ভন্ত্রণোররয Av‡`‡k সনরোট ট এফং এয অধীন সফসবন্ন সযফোয কল্যোণ সযদস টকো প্রসক্ষণ ইনসিটিউট  ও আঞ্চসরক প্রসক্ষণ ‡K‡› ª̀ †gvU 58 Rb  

Kg©KZ©v‡K wb‡qvM cÖ`vb Kiv nq| 
 

wb‡cvU©  cwievi cwiKíbv Awa`ßi, ¯̂v ’̄¨ Awa`ßi, ¯̂v ’̄¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi, bvwm©s GÛ wgWIqvBdvwi Awa`ßi     ¯̂v ’̄¨ I cwievi Kj¨vY 

gš¿Yvjq mswkøó Ab¨vb¨ cÖwZôv‡bi mv‡_ mg¤̂‡qi gva¨‡g Kvh©µg cwiPvjbv K‡i Avm‡Q| G Qvov USAID, DFID, World Bank, Save the 

Children, UNFPA, MEASURE  Evaluation, ICF International, ICDDR,B, Population Council, James P. Grant School of 

Public Health,  XvKv wek¦we`¨vjq, Rvnv½xibMi wek¦we`¨vjqmn wewfbœ Dbœqb mn‡hvMx, AvšÍR©vwZK ms ’̄v, M‡elYv I cÖwkÿY cÖwZôvb 
wek¦we`¨vj‡qi mv‡_  KvwiMwi I Avw_©K mn‡hvwMZvq  cÖwkÿY I M‡elYv Kvh©µg  ev Í̄evqb K‡i _v‡K |                               

     Kvh©µg                                                                                                     
 

evwl©K cÖwZ‡e`‡b cÖKvwkZ Z_¨vewj RvZxq Ges AvšÍR©vwZK M‡elYv I cÖwkÿY Bbw÷wUD‡Ui AswkRbmn mswkøó mK‡ji               e‡j 

Avwg Avkv  cÖKvk KiwQ|  
 
 

mykvšÍ Kzgvi mvnv 
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সূর্িত্র 
 

অধ্যায়  র্ফলয় র্বযানাভ  পৃষ্ঠা 

প্রথভ অধ্যায় :              

     , রূকল্প, অর্বরক্ষয, উবেশ্য ও কাম িাফরী 

ব্যফস্থ্ানা ও র্যিারনা কাঠাবভা 

বর্ফষ্যৎ উন্নয়ন র্যকল্পনা 

১-২ 

৩ 

৪ 

৪ 

র্িতীয় অধ্যায় : াাংগঠর্নক তথ্য 

প্রর্তষ্ঠাবনয ইর্তা 

অনুবভার্দত, কভ িযত ও শূণ্য জনফবরয র্ফফযণ (প্রর্তষ্ঠানর্বর্িক) 

                 (          )  

          ও           

৫-৬ 

৭ 

৭ 

৮ 

৯ 

র্ততীয় অধ্যায় : প্রর্ক্ষণ ও কার্যকুরাভ উন্নয়ন কাম িক্রভ  

প্রর্ক্ষণ ও কার্যকুরাভ উন্নয়ন কাম িক্রভ : ভূর্ভকা 

র্নবাট ি প্রধান কাম িারয় - প্রর্ক্ষণ কভ িসূিী         

প্রর্ক্ষণ ও গবফলণা কভ িকাবন্ডয র্িত্র 

র্যফায কল্যাণ র্যদর্কিা প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট (FWVTI)–                           
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প্রাততষ্ঠাতনক তথ্য 
 

টভূতভ:  স্বাস্থয, জনংখ্যা ও পুতি কভ যসুতচ ব্যফস্থানায ক্ষক্ষ্দ্দে দতক্ষ্ণ এতয়ায একটি আদ য আঞ্চতরক প্রততষ্ঠান তততযয তদদ্দক দৃতি ক্ষযদ্দে 

১৯৭৭ াদ্দর জাতীয় জনংখ্যা গদ্দফলণা ও প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট (তনদ্দাট য)-এয আত্মপ্রকা ঘদ্দট। তনদ্দাট য স্বাস্থয ও তযফায কল্যাণ 

ভন্ত্রণারদ্দয়য আওতাধীন ক্ষজরা, উদ্দজরা, ইউতনয়ন এফং ভাঠম যাদ্দয় কভ যযত কভ যকতযা/কভ যচাযীদ্দদয জ্ঞান ও দক্ষ্তা বৃতি এফং ভদ্দনাবাদ্দফয 

তযফতযদ্দনয জন্য তফতবন্ন ধযদ্দণয প্রতক্ষ্ণ প্রদান কদ্দয আদ্দছ। তনদ্দাদ্দট যয আদ্দযকটি গুরুত্বপূণ য কাজ দ্দে প্রজনন স্বাস্থয, তশু স্বাস্থয, পুতি ও 

তযফায তযকল্পনা কভ যসূতচদ্দক ক্ষজাযদায কযায রদ্দক্ষ্য কভ যসূতচতবতিক মূল্যায়নধভী অাদ্দযনার গদ্দফলণা ও াদ্দব য তযচারনা কযা এফং 

কভ যসূতচ উন্নয়দ্দনয জন্য গদ্দফলণায পরাপর কাম যকযবাদ্দফ তফতবন্ন ম যাদ্দয় উস্থান কযা। তনদ্দাট য প্রধান কাম যারদ্দয়য ভাধ্যদ্দভ প্রতক্ষ্ণ ও 

গদ্দফলণা কাম যক্রভ তযচারনা ছাড়াও প্যাযাদ্দভতডক্স, ইউতনয়ন ম যাদ্দয় ক্ষফা প্রদানকাযী, ভাঠ ম যাদ্দয়য সুাযবাইজায এফং ভাঠকভীদ্দদয 

প্রতক্ষ্ণ তফবাগীয় ও ক্ষজরা দ্দয অফতস্থত 1২টি তযফায কল্যাণ তযদত যকা প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট (FWVTI) এফং উদ্দজরা ম যাদ্দয় ২০টি 

আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (RTC)-এয ভাধ্যদ্দভ তযচারনা কযদ্দছ। স্বাস্থয ও তযকফায কল্যাণ ভন্ত্রণারদ্দয়য অধীদ্দন তনদ্দাট যই একভাে প্রতক্ষ্ণ 

প্রততষ্ঠান ক্ষমোদ্দন কভ যকতযা/কভ যচাযীদ্দদয আফাতক সুতফধা- প্রতক্ষ্ণ প্রদান কযা য়। জাতীয় ম যায় ক্ষথদ্দক উদ্দজরা ম যায় ম যন্ত 

তনদ্দাদ্দট যয যদ্দয়দ্দছ সুন্নয তযদ্দফদ্দ প্রতক্ষ্ণ প্রদাদ্দনয ব্যফস্থা। ১২টি এপডতিউতবটিআই-এয াদ্দথ আদ্দযা ৩১টি ভাঠ প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (FTC) 

ংমৄক্ত যদ্দয়দ্দছ।  

 

ক্ষবৌদ্দগাতরকবাদ্দফ তযফায কল্যাণ তযদত যকা প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট (FWVTI) ও আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (RTC) গুদ্দরা এভন দূযদ্দত্ব 

প্রততষ্ঠা কযা দ্দয়দ্দছ মাদ্দত ক্ষদদ্দয কর এরাকা ক্ষথদ্দক প্রতক্ষ্ণাথীগণ দ্দজ ক্ষকদ্দন্ধ এদ্দ প্রতক্ষ্দ্দণ অং তনদ্দত াদ্দযন এফং ক্ষোদ্দন 

স্বােন্নবাদ্দফ ক্ষাদ্দিদ্দর অফস্থান কযদ্দত াদ্দযন। তনদ্দাদ্দট যয গদ্দফলণা ইউতনদ্দটয অফস্থান প্রধান কাম যারদ্দয়। তদ্দফ কেদ্দনা কেদ্দনা গদ্দফলণায তথ্য 

ংগ্র, ভতনটতযং ও সুাযতবন কাদ্দজ এফং তফতবন্ন ভদ্দয় তফবাগীয় ম যাদ্দয় গদ্দফলণায তথ্য তফতযণকদ্দল্প ক্ষতভনায আদ্দয়াজদ্দনয জন্য এ 

ইউতনদ্দটয কভ যকতযাদ্দদয ভাঠম যাদ্দয় তগদ্দয় কাজ কযদ্দত য়।      

  

রূকল্প (Vision):   ২০৩০ াদ্দরয ভদ্দধ্য স্বাস্থয, জনংখ্যা ও পুতি ক্ষক্টদ্দয ভানম্পন্ন প্রতক্ষ্ণ প্রদান ও গদ্দফলণা তযচারনায  ক্ষক্ষ্দ্দে 

দতক্ষ্ণ এতয়ায একটি ক্ষনতৃস্থানীয় প্রততষ্ঠান (Centre of excellence) তদ্দদ্দফ তনদ্দাট যদ্দক গদ্দড় ক্ষতারা।  

 

অতবরক্ষ্য (Mission):   গুণগতভাদ্দন উন্নত প্রতক্ষ্ণ প্রদাদ্দনয ভাধ্যদ্দভ দক্ষ্ জনতক্ত গদ্দড় তুদ্দর ও চাতদাতবতিক গদ্দফলণা তযচারনা 

কদ্দয স্বাস্থয, জনংখ্যা ও পুতি কভ যসূতচয উন্নয়ন ঘটিদ্দয় ক্ষদদ্দয জনংখ্যাদ্দক নীয় ম যাদ্দয় যােদ্দত যকাযদ্দক াতফ যক দ্দমাতগতা প্রদান 

কযা।      

 

প্রততষ্ঠাদ্দনয উদ্দেশ্য:    
 

স্বাস্থয অতধদপ্তয ও তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তদ্দযয অধীন ক্ষজরা, উদ্দজরা, ইউতনয়ন ও ভাঠম যাদ্দয় ভা ও তশু স্বাস্থয, পুতি ও তযফায 

তযকল্পনা কাম যক্রদ্দভ তনদ্দয়াতজত কভ যসূতচ ব্যফস্থাকদ্দদয জ্ঞান বৃতি, দক্ষ্তা উন্নয়ন ও ভদ্দনাবাদ্দফয তযফতযদ্দনয রদ্দক্ষ্য তাঁদ্দদয কভ যংতিি 

তফলয়, ক্ষমভন- প্রজনন স্বাস্থয, ভা ও তশু স্বাস্থয, পুতি ও তযফায তযকল্পনা এফং ব্যফস্থানা তফলদ্দয় প্রতক্ষ্ণ প্রদান কযা; প্রজনন স্বাস্থয, ভা 

ও তশু স্বাস্থয, পুতি ও তযফায তযকল্পনা এফং জনতভতত তফলদ্দয় গদ্দফলণা ও জতয তযচারনা কযা মাদ্দত নীতত তনধ যাযক, তযকল্পনাতফদ, 

ব্যফস্থাক এফং গদ্দফলকগণ গদ্দফলণা ও ভীক্ষ্ায পরাপর ব্যফায কদ্দয ঠিকবাদ্দফ তযকল্পনা গ্রণ ও সূচারুরূদ্দ তা ফাস্তফায়ন কযদ্দত 

াদ্দযন।  

 

প্রততষ্ঠাদ্দনয কাম যাফরী: 
 

 স্বাস্থয, পুতি ও তযফায তযকল্পনা ক্ষফা প্রদানকাযীদ্দদযদ্দক প্রতক্ষ্ণ প্রদান; 

 প্রতক্ষ্ণ কাতযকুরাভ ও উকযণ প্রণয়ন কযা; 

 প্রতক্ষ্দ্দণয নতুন ধাযণা ও প্রমৄতক্ত তফলদ্দয় তথ্য আদান-প্রদান কযা; 

 গদ্দফলণা ও ভীক্ষ্া তযচারনা কযা; 

 গদ্দফলণা ও ভীক্ষ্ায পরাপর তফতযণ কযা; 

 প্রাতনক, আতথ যক তাফ তনযীক্ষ্া কযা ও কভী ব্যফস্থানা; এফং 

 বতফষ্যৎ উন্নয়ন তযকল্পনা।   
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ব্যফস্থানা ও তযচারনা কাঠাদ্দভা:  
 

তনদ্দাদ্দট য ৩টি তযচারনা ইউতনট যদ্দয়দ্দছ- প্রান, প্রতক্ষ্ণ ও গদ্দফলণা। ভাতযচারক তনদ্দাদ্দট যয প্রধান তনফ যাী কভ যকতযা। তাঁদ্দক 

দ্দমাতগতা কদ্দযন তযচারক (প্রান), তযচারক (প্রতক্ষ্ণ) ও তযচারক (গদ্দফলণা)। ভাতযচারকদ্দক ায়তায জন্য যদ্দয়দ্দছ আদ্দযা 

ব্যাকংখ্যক সুততক্ষ্ত, দক্ষ্ ও ক্ষাদায প্রতক্ষ্ক ও গদ্দফলক।   

 

তনদ্দাদ্দট যয কর কাজ ততনটি তফবাদ্দগয ভাধ্যদ্দভ ম্পন্ন দ্দয় থাদ্দক। প্রাতনক কাজ ক্ষমভন- কভ যকতযা, কভ যচাযীদ্দদয ক্ষফতন-বাতাতদ, 

দ্দদান্নতত, টাইভদ্দের প্রদান, তদ্দরকন ক্ষগ্রড প্রদান, দায়ন, ক্ষপ্রলণ, াধাযণ প্রাতনক কাম যাফরী, আতথ যক ফযাে, কর কাম যক্রদ্দভয 

ভতনটতযং ও সুাযতবন প্রান তফবাগ দ্দত ম্পন্ন দ্দয় থাদ্দক।  

 

স্বাস্থয ও তযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারদ্দয়য অধীন তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তয ও স্বাস্থয অতধদপ্তদ্দযয ভাঠম যাদ্দয় কভ যযত ক্ষফা প্রদানকাযীদ্দদয 

ভাতৃস্বাস্থয, প্রজনন স্বাস্থয ও তশু স্বাস্থয তফলদ্দয় তনদ্দাট য প্রতক্ষ্ণ কাম যক্রভ তযচারনা কদ্দয আদ্দছ। প্রতক্ষ্ণ তফবাদ্দগয প্রধান দ্দেন 

তযচারক (প্রতক্ষ্ণ)। তাঁদ্দক ায়তায জন্য উতযচারক (প্রতক্ষ্ণ), ঊর্ধ্যতন প্রতক্ষ্ক, কাযী তযচারক, প্রতক্ষ্ক ও FWVTI 

ম যাদ্দয় অধ্যক্ষ্, প্রবালক (ভাজতফজ্ঞান), প্রবালক (দ্দভতডকযার), প্রবালক (নাত যং এ্ড  তভডওয়াইপাতয) ও ৪ জন তপল্ড ক্ষেনায যদ্দয়দ্দছন এফং 

আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকদ্দন্ধ (RTC) ১ জন প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা, ১ জন ক্ষাভইদ্দকানতভি ও ১ জন প্রবালক (প্রাথতভক স্বাস্থয তযচম যা) যদ্দয়দ্দছন। 

তাছাড়া, প্রততটি FWVTI ও RTC-ক্ষত তনজ তনজ এরাকায ক্ষভতডদ্দকর কদ্দরদ্দজয অধ্যাক, ততবর াজযন, উতযচারক (তযফায 

তযকল্পনা), উদ্দজরা স্বাস্থয ও তযফায তযকল্পনা কভ যকতযা, উদ্দজরা তযফায তযকল্পনা কভ যকতযা এফং অন্যান্য প্রদ্দপনার ও নন-

প্রদ্দপনার কভ যকতযাদ্দদয ভন্বদ্দয় তযদ্দা য াযন পুর যদ্দয়দ্দছ। তাঁযা কদ্দরই প্রতক্ষ্ণ কাম যক্রভ তযচারনায় ভূতভকা যাদ্দেন। ভাতযচারক 

প্রধান তনফ যাী তদ্দদ্দফ এ কর কাম যক্রভ তদাযতক ও প্রদ্দয়াজনীয় তদকতনদ্দদ যনা প্রদান কদ্দয থাদ্দকন।  

 

গদ্দফলণা কাম যক্রভ তযচারনায জন্য গদ্দফলণা ইউতনদ্দট একজন তযচারক যদ্দয়দ্দছন। তাঁয অধীদ্দন ২ জন ঊর্ধ্যতন গদ্দফলণা দ্দমাগী, ১ জন 

মূল্যায়ন তফদ্দলজ্ঞ, ২ জন গদ্দফলণা দ্দমাগী, ২ জন তযংখ্যানতফদ, ১ জন গ্রন্থাগাতযক ও ১ জন ডকুদ্দভদ্দেন অতপায যদ্দয়দ্দছন। তাঁযা 

কদ্দরই গদ্দফলণা কাম যক্রদ্দভ ায়তা প্রদান কদ্দয থাদ্দকন। তাছাড়া তনদ্দাট য ICDDR,B, UNFPA, USAID, World Bank, UNDP, 

JICA-  তফতবন্ন উন্নয়ন দ্দমাগী ংস্থায ায়তায় গদ্দফলণা কাম যক্রভ তযচারনা কদ্দয থাদ্দক। ভাতযচারক মুদয় কাজ তদাযতক কদ্দয 

থাদ্দকন।  

 

বতফষ্যৎ উন্নয়ন তযকল্পনা: 
 

ফতযভান যকাদ্দযয প্রতক্ষ্ণ নীততভারায় প্রদ্দতযক যকাতয কভ যচাযীয ফৎদ্দয ন্যযনতভ ৬০ ঘোয প্রতক্ষ্ণ ফাধ্যতামূরক কযা দ্দয়দ্দছ। ক্ষ 

রদ্দক্ষ্ স্বাস্থয ও তযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারদ্দয়য ভাঠ ম যাদ্দয় কর কভ যকতযা-কভ যচাযীয HPNSP তফলয়ক চাকুতযকারীন প্রতক্ষ্ণ তনতিত কযায 

প্রদ্দয়াজদ্দন জাতীয় প্রততষ্ঠান তদ্দদ্দফ তনদ্দাদ্দট যয ক্ষ্ভতা বৃতি কযা আফশ্যক দ্দয় দ্দড়। ক্ষ ক্ষপ্রতক্ষ্দ্দত স্বাস্থয ও তযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

তনদ্দাদ্দট যয আওতায় চরভান প্রতক্ষ্ণ প্রততষ্ঠানমূদ্দয অতততযক্ত আদ্দযা ৪টি FWVTI ও ৩টি RTC তনভ যান কযায তিান্ত গ্রণ কদ্দয। 

ইদ্দতাভদ্দধ্য গাজীপুয ক্ষজরায পূফাইদ্দর ১টি FWVTI-এয তনভ যাণ ম্পন্ন দ্দয়দ্দছ। তযাজগঞ্জ ও ভাতনকগঞ্জ ক্ষজরা দ্দয ২টি FWVTI 

তনভ যাণাধীন আদ্দছ। ভয়ভনতং ক্ষজরা দ্দয আদ্দযা ১টি FWVTI এফং যংপুয, চাঁদপুয ও নওগাঁয় ৩টি RTC তনভ যাদ্দণয জন্য ভূতভ 

অতধগ্রদ্দণয প্রতক্রয়া চরদ্দছ।  

 

এছাড়া তনদ্দাদ্দট যয  প্রতক্ষ্ণ ও গদ্দফলণা কাম যক্রদ্দভ গততীরতা আনয়দ্দনয জন্য প্রদ্দয়াজনীয় ংখ্যক নতুন দ সৃতিয প্রস্তাফনা ভন্ত্রণারদ্দয় 

ক্ষপ্রযণ কযা দ্দয়দ্দছ। দ্দফ যাতয তনদ্দাট য প্রধান কাম যারদ্দয়য পুযাতন বফদ্দনয স্থদ্দর আদৄতনক সুদ্দমাগ-সুতফধা ম্বতরত ৭৫ াজায ফগ যপৄট 

আয়তদ্দনয একটি ১০ তরা বফন তততযয তযকল্পনা গ্রণ কযা দ্দয়দ্দছ।   
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তিতীয় অধ্যায় 
 

াংগঠতনক তথ্য: 
 

প্রততষ্ঠাদ্দনয ইততা 

অনুদ্দভাতদত, কভ যযত ও শূণ্য জনফদ্দরয তফফযণ প্রততষ্ঠানতবতিক) 

                 (          ) 

          ও           
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াংগঠতনক তথ্য 
 

প্রততষ্ঠাদ্দনয ইততা:  জাতীয় জনংখ্যা গদ্দফলণা ও প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট (তনদ্দাট য) স্বাস্থয ও তযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারদ্দয়য স্বাস্থয তক্ষ্া ও 

তযফায কল্যাণ তফবাদ্দগয অধীন একটি প্রতক্ষ্ণ ও গদ্দফলণা প্রততষ্ঠান। এ প্রততষ্ঠানটি প্রথদ্দভ মৄক্তযাষ্ট্র যকাদ্দযয আন্তজযাততক উন্নয়ন ায়তা 

(USAID) ও জাততংঘ জনংখ্যা ততফর (UNFPA) এফং যফতীদ্দত জাভ যান ক্ষটকতনকযার এতট্যান্প (GTZ)-এয আতথ যক ায়তায় 

ফাংরাদ্দদ যকাদ্দযয ফাতল যক উন্নয়ন কভ যসূতচয অধীদ্দন ১৯৭৭ ার ক্ষথদ্দক প্রকল্প তদ্দদ্দফ কাম যক্রভ শুরু কদ্দয। এযয ১৯৮২ াদ্দর স্বাস্থয ও 

তযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারদ্দয়য প্রাতনক আদ্দদ ফদ্দর ক্ষজরা ও তফবাগীয় দ্দয অফতস্থত ১১টি তযফায কল্যাণ তযদত যকা প্রতক্ষ্ণ 

ইনতিটিউট (FWVTI) এফং উদ্দজরা ম যাদ্দয় অফতস্থত ২০টি আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (RTC) তনদ্দাদ্দট যয তনয়ন্ত্রদ্দণ আদ্দ। জনপ্রান 

ভন্ত্রণারদ্দয়য ংগঠন ও ব্যফস্থানা অনুতফবাগ ০২.০৯.১৯৯৫ তি.-এয ভ/টিভ-৫/১৪-১৩৩ নম্বয স্মাযক ভাধ্যদ্দভ প্রকল্পটিয ম্ভাব্যতা মাচাই 

কদ্দয ১০১৫টি জনফর যাজস্বোদ্দত স্থানান্তদ্দযয সুাতয াংগঠতনক কাঠাদ্দভা অনুদ্দভাদন কদ্দয। যফতীদ্দত তফলয়টি জাতীয় জনংখ্যা 

তযলদ্দদয বায় উস্থাতত দ্দর এ তফলদ্দয় একটি টােদ্দপা য গঠিত য়। টােদ্দপা য ১০১৫টি জনফদ্দরয স্থদ্দর ৭৬৪টিদ্দত কতভদ্দয় আনায 

সুাতয কদ্দয। অতততযক্ত দমূদ্দ কভ যযত কভ যকতযা ও কভ যচাযীগদ্দণয অফয গ্রণ, দতযাগজতনত, মৃতুযজতনত ফা অন্যদ্দকান কযদ্দণ দ 

শূন্য দ্দর উক্ত দ তফলুপ্ত দ্দফ ফদ্দর উদ্দেে কযা য়। ১রা জুরাই ১৯৯৭ ক্ষথদ্দক প্রকল্পটিয ৯৬৫ জনফর ০৭.০১.২০০১ তি.-এয স্বাকভ/কাম য-

১/তনদ্দাট য-০৮.৯৯.২০০২ নং স্মাযদ্দক যাজস্বোদ্দত স্থানান্তদ্দযয আদ্দদ জাতয য়। এযয ৩০.০৪.২০০৫ তি. স্বাকভ/কাম য-২/দ সৃতি-

৪/২০০৩/০৩/১(২) নম্বয স্মাযদ্দকয ভাধ্যদ্দভ তযচারক (প্রান) এয ১টি দ এফং তত্বাফধায়ক (প্রান)-এয ১টি দ সৃতি কযা য়। 

তাছাড়া, ১টি প্রথভ ক্ষরেণতণয দ এফং ৪টি তৃতীয় ক্ষরেণতণয দ্দদয দতফন্যা কযা দ্দয়দ্দছ। এযয ভাভান্য যাষ্ট্রতত কতৃযক তনদ্দাদ্দট যয তনদ্দয়াগ 

তফতধ অনুদ্দভাতদত য়। উক্ত তনদ্দয়াগতফতধ ফাংরাদ্দদ যকাতয মুদ্রণারয় কতৃযক তফগত ২১.০৫.২০১৫ তি. তাতযদ্দে ক্ষগদ্দজট আকাদ্দয প্রকা কযা 

দ্দয়দ্দছ।    

 

ফাংরাদ্দদদ্দয ভানফম্পদ উন্নয়ন, স্বাস্থয, জনংখ্যা ও পুতি কাম যক্রভ উন্নয়ন এফং এতদক্রান্ত নীতত প্রণয়দ্দন প্রদ্দয়াজনীয় তথ্য ংগ্র কদ্দয 

যকাযদ্দক দ্দমাতগতা কযায রদ্দক্ষ্ জাতীয় জনংখ্যা গদ্দফলণা ও প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট (তনদ্দাট য)-এয প্রততষ্ঠা। ইা স্বাস্থয ও তযফায 

কল্যাণ ভন্ত্রণারদ্দয়য স্বাস্থয তক্ষ্া ও তযফায কল্যাণ তফবাদ্দগয অধীন একটি প্রতক্ষ্ণ ও গদ্দফলণা প্রততষ্ঠান, মা ১৯৭৭ াদ্দর তযফায 

তযকল্পনা কভ যসূতচদ্দত তনদ্দয়াতজত ভানফম্পদ উন্নয়দ্দনয রদ্দক্ষ্ জাতীয় জনংখ্যা প্রতক্ষ্ণ প্রততষ্ঠান (NIPOT) তদ্দদ্দফ প্রততষ্ঠা রাব কদ্দয। 

যফতীদ্দত ১৯৭৮ াদ্দর ক্ষদদ্দয জনতভততক, াভাতজক ও ফাদ্দয়াদ্দভতডকযার তফলদ্দয় প্রাতিক গদ্দফলণা এফং প্রততষ্ঠাদ্দনয প্রতক্ষ্ণ কাম যক্রদ্দভয 

মূল্যায়ন চাতদা পূযদ্দণয রদ্দক্ষ্য তনদ্দাট (NIPOT)-এয াদ্দথ গদ্দফলণা কাম যক্রভ মৄক্ত কদ্দয প্রততষ্ঠানটিয নাভকযণ কযা য় জাতীয় 

জনংখ্যা গদ্দফলণা ও প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট ফা NIPORT।           

 

অনুদ্দভাতদত, কভ যযত ও শূন্য জনফদ্দরয তফফযণ (প্রততষ্ঠানতবতিক): 

 

প্রততষ্ঠাদ্দনয নাভ দ্দদয ক্ষগ্রড অনুদ্দভাতদত 

জনফর 

কভ যযত 

জনফর 

শূন্য দ টাক্সদ্দপা য সুাতয ফত যভুত 

তফলুপ্তদ্দমাগ্য দ্দদ কভ যযত জনফর 

তনদ্দাট য প্রধান কাম যারয়  

 

 

ক্ষগ্রড : ৩-৯  ৩3 ২4 9 - 

ক্ষগ্রড : ১০  ২ ২ - - 

ক্ষগ্রড : ১১-১৬  ৩1 ২3 8 23 

ক্ষগ্রড : ১৭-২০ ২৮ ২৬ ০২ 4 

ক্ষভাট= ৯৪ ৭5 19 27 

তযফায কল্যাণ 

তযদত যকা প্রতক্ষ্ণ 

ইনতিটিউট 

(FWVTI)  

 

ক্ষগ্রড : ৭-৯  ৩৩ ১৯ ১৪  

ক্ষগ্রড : ১০  ১১ - ১১  

ক্ষগ্রড : ১১ ৪৪ ০২৮ ১৬  

ক্ষগ্রড : ১২-১৮  ১32 8৮ ৪4 20 

ক্ষগ্রড : ২০  ১৩২ 95 37 8 

ক্ষভাট= ৩52 ২30 ১22 28 

আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ 

(RTC)  

ক্ষগ্রড : ৮-৯  ৬০ ৩৪ ২৬  

ক্ষগ্রড : ১১-১৬  ১২০ ৮৭ ৩৩  

ক্ষগ্রড : ২০  ১৪০ 9০ 5০ 10 

ক্ষভাট= ৩২০ ২1১ 109 10 

ফ যদ্দভাট = ৭66 ৫১6 ২50 66 
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অংীদাতযত্ব ও দ্দমাতগতা: 
 

তনদ্দাট য প্রান ইউতনট যকাতয ও ক্ষফযকাতয তফতবন্ন গদ্দফলণা/প্রতক্ষ্ণ প্রততষ্ঠাদ্দনয াদ্দথ ম্পকয যক্ষ্া কদ্দয চদ্দরদ্দছ। ক্ষমভন- জাতীয় 

তযকল্পনা ও উন্নয়ন একাদ্দডতভ (NAPD), ফাংরাদ্দদ ইনতিটিউট অফ ম্যাদ্দনজদ্দভে (BIM), ফাংরাদ্দদ ব্যযদ্দযা অফ  িযাটিতিক্স (BBS), 

ইউএএআইতড, তফশ্বব্যাংক, ইউএনএপতএ ও ইউতনদ্দপ।  

 

তাছাড়া, তনদ্দাট য তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তয, স্বাস্থয অতধদপ্তয, স্বাস্থয প্রদ্দকৌর অতধদপ্তয, নাত যং এ্ড  তভডওয়াইপাতয অতধদপ্তয এফং স্বাস্থয 

ও তযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারদ্দয়য ংতিি অন্যান্য প্রততষ্ঠাদ্দনয াদ্দথ ভন্বদ্দয়য ভাধ্যদ্দভ কাম যক্রভ তযচারনা কদ্দয আদ্দছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 |     

 

 

 

 



11 |     

 

 

 

 

 

 

তৃতীয় অধ্যায় 
 

প্রতক্ষ্ণ ও কাতযকুরাভ উন্নয়ন কাম যক্রভ:  
            

               ভূতভকা 

               তনদ্দাট য প্রধান কাম যারয় - প্রতক্ষ্ণ কভ যসূ          

               প্রতক্ষ্ণ ও গদ্দফলণা কভ যকাদ্দ্ড য তচে 

তযফায কল্যাণ তযদতকযা প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট                            

            আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ                            

               ওারযকুরাভ ঈন্নয়ন ওাম যক্রভ 

               ওারযকুরাভ ারনাকাদওযণ  মুদ্রণ 

              নফজাতদ্দকয ভতন্বত ক্ষফা (CNC) তফলয়ক তিতনকযার প্রতক্ষ্ণ 

তযফায কল্যাণ কাযী, স্বাস্থয কাযী ও          -    দরগত প্রতক্ষ্ণ 

কাতযকুরাভ 

উদ্দজরা ব্যফস্থাকদ্দদয ‘ম্যাদ্দনজদ্দভে এযা্ড  তরডাযত’ প্রতক্ষ্ণ কাতযকুরাভ 

               তফদ্দদ প্রতক্ষ্ণ/রাতন যং তবতজট 

                         ও           

 

 

 

 

 

 



12 |     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 |     

 

প্রতক্ষ্ণ ও কাতযকুরাভ উন্নয়ন কাম যক্রভ 

 

ভূরভওা: জাতীয় প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান রসসফ প্ররতষ্ঠারগ্ন থথসও রনসার্ য স্বাস্থ্য  রযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারসয়য ধীন স্বাস্থ্য রধদপ্তয, রযফায 

রযওল্পনা রধদপ্তয এফং নার যং ও   ডয়াআপারয      প্তসযয ধীসন থজরা/ঈসজরা, আঈরনয়ন  ভাঠম যাসয় ওভ যযত ওভ যওতযা- 

ওভ যচাযীসদয জ্ঞান বৃরি  দক্ষতা ঈন্নয়ন এফং ভসনাবাফ রযফতযসনয রসক্ষয রনসার্ য প্রধান ওাম যারয়, ১২টি FWVTI  ২০টি RTC-থত 

রফরবন্ন  প্র    প্ররক্ষণ অসয়াজন ওসয অসে। রনসার্ য এফ প্ররক্ষসণয ভাধ্যসভ ওভ য    ব্যফস্থ্াও, থফাপ্রদানওাযী, প্যাযাসভরডও, ভাঠ 

ম যাসয়য সুাযবাআজায এফং ভাঠওভীসদয ভসনাবাসফয আরতফাচও রযফতযসনয ভাধ্যসভ স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, রযফায রযওল্পনা  পুরি 

ওভ যসূ   ঈন্নয়সন গুরুত্বপূণ য ভূরভওা থযসঔ অসে মা বরফষ্যসত থর্ওআ ঈন্নয়ন রক্ষযভাত্রা (Sustainable Development Goals) 

জযসন ওাম যওযী ভূরভওা যাঔসফ। 

 

কভ য     পর ফাস্তফায়দ্দন প্রদ্দয়াজন দক্ষ্ জনতক্ত/ভানফ ম্পদ্দদয উন্নয়ন। প্রতক্ষ্ণ    দক্ষ্ ভানফম্পদ উন্নয়দ্দনয প্রধান ভাধ্যভ। 

প্রতক্ষ্ণ ছাড়া ক্ষকান কভ য     পরতা অজযন ম্ভফ নয়। স্বাস্থয, জনংখ্যা ও পুতি কাম যক্রদ্দভ তনদ্দয়াতজত তফার কভীফাতনীয ভানম্মত ও 

গুণগত ক্ষফায ভাধ্যদ্দভ কভ য     রক্ষ্য অজযন ম্ভফ । ক্ষদদ্দয ভাতৃমৃতুযয ায ও তশুমৃতুযয ায কতভদ্দয় আনায ক্ষক্ষ্দ্দে উক্ত কভ যকাদ্দ্ড  

তনদ্দয়াতজত তফার কভীফাতনীদ্দক এ তফলয়াতদয ওয প্রতক্ষ্ণ প্রদান কযা অতযাম য। তনদ্দাদ্দট যয প্রতক্ষ্ণ ইউতনট প্রতক্ষ্দ্দণয ভাধ্যদ্দভ স্বাস্থয, 

জনংখ্যা ও পুতি ক্ষক্টদ্দয কভ যযত কভ য    ব্যফস্থাক, ক্ষফাপ্রদানকাযী ও ভাঠকভীদ্দদয জ্ঞান বৃতি ও দক্ষ্তা উন্নয়ন এফং আচযণ 

তযফতযদ্দনয ভাধ্যদ্দভ জনংখ্যা তনয়ন্ত্রণ ও জনগদ্দণয স্বাস্থয ক্ষফায ভান উন্নয়দ্দন প্রততষ্ঠার থে ক্ষথদ্দকই মথামথবাদ্দফ এই গুরু দাতয়ত্ব ারন কদ্দয 

আদ্দছ। এ রদ্দক্ষ্য তনদ্দাট য প্রতক্ষ্ণ রক্ষ্যভাো তনধ যাযণ, প্রতক্ষ্দ্দণয তফলয় তনফ যাচন, প্রতক্ষ্দ্দণয ংখ্যা তনধ যাযণ, তযদ্দা য া যন তনফ যাচন, 

প্রতক্ষ্ণ ফাদ্দজট তনধ যাযণ ইতযাতদ          অন্তভু যক্ত কদ্দয প্রততফছয ফাৎতযক প্রতক্ষ্ণ তযকল্পনা (ATP) প্র    কদ্দয থাদ্দক। 

প্রতক্ষ্ণাথীদ্দদয দাতয়ত্ব-কতযব্য (Job- Description) অনুমায়ী প্রততটি প্রতক্ষ্দ্দণয তফলয়তবতিক াঠ্যক্রভ তথা প্রতক্ষ্ণ ভতডউর প্রনয়ন 

কদ্দয থাদ্দক। উক্ত প্রতক্ষ্ণ ভতডউরগুদ্দরা ম যাদ্দরাচনা ও নতুন তথ্যাতদ ংদ্দমাজনপূফ যক তনয়তভত তযফতযন ফা তযফধ যন কযা দ্দয় থাদ্দক।  

 

৪থ য স্বাস্থয, জনংখ্যা ও পুতি ক্ষক্টয কভ য     (4
th 

 HPNSP) অন্ত    প্রতক্ষ্ণ, গদ্দফলণা ও উন্নয়ন (TRD) অাদ্দযনার প্ল্যান অন্যতভ 

ভানফম্পদ উন্নয়ন তযকল্পনা। স্বাস্থয, জনংখ্যা ও পুতি োদ্দত এ গুরুত্বপুণ য অাদ্দযনার প্ল্যান ফাস্তফায়দ্দনয দাতয়ত্ব জাতীয় জনংখ্যা 

গদ্দফলণা ও প্রতক্ষ্ণ ইতনতিটিউট (তনদ্দাট য) এয উয ন্যাস্ত। ক্ষদব্যাী তফস্তৃত প্রতক্ষ্ণ প্রতত      ভাধ্যদ্দভ তনদ্দাট য এই গুরুত্বপূণ য দাতয়ত্ব 

তন   ও পরতায াদ্দথ ারন কদ্দয আদ্দছ।  

 

স্বাস্থয অতধদপ্তয, তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তয এফং নাত যং ও   ডওয়াইপাতয অতধদপ্তদ্দযয কভ য    ব্যফস্থাক, ভাঠম যাদ্দয় কভ যযত ক্ষফা 

প্রদানকাযীদ্দদয তফতবন্ন স্তদ্দযয জনফর তনদ্দাট য কতৃযক প্রদি ভাতৃস্বাস্থয, প্রজনন স্বাস্থয, তযফায তযকল্পনা, তশু স্বাস্থয, পুতি, আচযণ 

তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ, সুাযতবন, ভতনটতযং, আতথ যক ব্যফস্থানা, ক্ষপ্রাগ্রাভ ব্যফস্থানা, ম্যাদ্দনজদ্দভে এ্ড           ইতযাতদ তফলদ্দয় 

ক্ষভৌতরক ও    প্রতক্ষ্ণ গ্রণ কদ্দয থাদ্দক। ৪থ য স্বাস্থয, জনংখ্যা ও পুতি ক্ষক্টয কভ য    প্রফতযদ্দনয য ব্যয় ারেণয়ী কাম যকযী প্রতক্ষ্ণ প্রদাদ্দন 

তনদ্দাট য ২০১৭-২০১৮ আতথ যক ফছদ্দয এ চযাদ্দরঞ্জ অতযন্ত দক্ষ্তায াদ্দথ ক্ষভাকাদ্দফরা কদ্দয প্রতক্ষ্ণ রক্ষ্ভাো অজযন কদ্দযদ্দছ। তনদ্দাট য প্রধান 

কাম যারয় ও এয অধীন তফবাগ ও ক্ষজরা দ্দয প্রতততষ্ঠত ১২টি তযফায কল্যাণ তযদত যকা প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট (FWVTI) এফং উদ্দজরা 

দদ্দয প্রতততষ্ঠত ২০টি আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (RTC)-য ভাধ্যদ্দভ প্রতক্ষ্ণ কাম যক্রভ তযচারনা কদ্দয থাদ্দক। তফগত ২০১৭-২০১৮ অথ যফছদ্দয 

তনদ্দাট য প্রধান কাম যারয়, ১২টি FWVTI ও ২০টি RTC প্রদি প্রতক্ষ্ণ অগ্রগততয তফফযণ ধাযাফাতকবাদ্দফ পৃথক পৃথকবাদ্দফ ক্ষদোদ্দনা 

দ্দরাোঃ  
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তনদ্দাট য প্রধান কাম যারয় 

 

  গত ২০১৭-২০১৮ অথ যফছদ্দয তনদ্দাদ্দট য ভাপ্ত প্রতক্ষ্ণ কভ য     ভদ্দধ্য উদ্দেেদ্দমাগ্য তছর উদ্দজরা কভ য    ব্যফস্থাক (UHFPO, 

UFPO, MO, MO (MCH-FP), RMO)-ক্ষদয আতথ যক ব্যফস্থানা,        ে এ্ড          , তফতএ (তযফায তযকল্পনা) 

কভ যকতযাদ্দদয ওতযদ্দয়দ্দেন, নফজাতদ্দকয ভতন্বত ক্ষফা, তনদ্দাট য, আযটিত ও এপডতিউতবটিআই অনুলদফদ্দগ যয এযাডবান্পড কতম্পউটায 

প্রতক্ষ্ণ, Collaborative Training with UPHCSDP, Basic Training of Trainers, Curriculum and 

Instructional Material Development         

 

প্রতক্ষ্ণ কাতযকুরাভ প্রণয়ন ও তযতবউ কযা তনদ্দাদ্দট যয একটি তফদ্দলাতয়ত কাদ্দজয উদ্দযাগ তদ্দদ্দফ তফদ্দফতচত মা তনদ্দাট য প্রধান কাম যারদ্দয় 

ক্ষটকতনকযার তযদ্দা য া যন ও তনদ্দাদ্দট যয অনুলদ      ভন্বদ্দয় ফাস্তফায়ন কযা দ্দয় থাদ্দক। তাছাড়া, কভ য     ক্ষকৌর তযফতযন, নতুন 

ধাযণা ও তযফততযত ক্ষফা প্রদান িতত প্রফতযদ্দনয পদ্দর প্রতক্ষ্ণ কাতযকুরাদ্দভয তযফতযন, তযফধ যনও একটি অতযাম য চরভান তফলয়। 

২০১৭-২০১৮ অথ যফছদ্দয তনদ্দাট য প্রধান কাম যারদ্দয় ১টি নতুন কাতযকুরাভ উন্নয়ন ও ২টি কাতযকুরাভ ারনাগাদ কযা দ্দয়দ্দছ। এগুদ্দরা     - 

ম্যাদ্দনজ     এ্ড  তরডায  , দরগত প্রতক্ষ্ণ এফং নফজাতদ্দকয ভতন্বত ক্ষফা। তফগত ২০১৭-২০১৮ অথ যফছদ্দয তনদ্দাট য প্রধান কাম যারদ্দয় 

৮৩ ব্যাদ্দচ ২৩ ধযদ্দণয প্রতক্ষ্ণ, ক্ষতভনায ফা কভ যারায আদ্দয়াজন কযা য়। একর প্রতক্ষ্ণ, ক্ষতভনায ফা কভ যারায় ক্ষভাট ১,৫১৯ জন 

প্রতক্ষ্ণাথী ফা পযাততরদ্দটটয অংগ্রণ কদ্দযন। এদ্দক্ষ্দ্দে রক্ষ্যভাো অজযদ্দনয ায তকযা ৯৪ বাগ। তনদ্দাট য প্রধান কাম যারয় কতৃযক 

ফাস্তফাতয়ত প্রতক্ষ্ণ/কভ যারায ব্যাচ ংখ্যা, ক্ষভয়াদ, রক্ষ্যভাো ও অজযন তনদ্দেয         ক্ষদওয়া ’র:  

 

ক্রভ প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ফা কভ যারা ব্যাচ/ কভ যারা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। UHFPO, UFPO, MO, MO (MCH-FP) ও 

RMO–ক্ষদয আতথ যক ব্যফস্থানা প্রতক্ষ্ণ 

৯ ব্যাচ ৫ তদন ২২৫ জন ২১২ জন 

2। ক্ষভতডদ্দকর অতপায (এভতএইচ-এপত) ক্ষদয 

ওতযদ্দয়দ্দেন  

৪ টি ৫ তদন ১০০ জন ৯৫ জন 

3।  তযফায তযকল্পনা (তফতএ) কভ যকতযাদ্দদয 

ওতযদ্দয়দ্দেন 

১ টি ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

4। UHFPO, UFPO, MO, MO (MCH-FP) ও 

RMO – ক্ষদয ম্যাদ্দনজদ্দভে এ্ড  তরডাযত 

প্রতক্ষ্ণ 

2০ ব্যাচ ৫ তদন ৪০০ জন ৩৫৬ জন 

5।  নফজাতদ্দকয ভতন্বত ক্ষফা (তএনত) ৬ ব্যাচ ৫ তদন ৯৬ জন ৯৬ জন 

৬। ক্ষপ্রাগ্রাভ ব্যফস্থানা প্রতক্ষ্ণ ১ টি ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

7। Basic Training of Trainers ১ ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২1 জন 

8। দরগত প্রতক্ষ্ণ কাতযকুরাভ তফলদ্দয় প্রতক্ষ্ক 

প্রতক্ষ্ণ 

৬ টি ৩ তদন ১৫০ জন ১৪৭ জন 

9।  ম্যাদ্দনজদ্দভে এ্ড             কাতযকুরাভ তফলদ্দয় 

প্রতক্ষ্ক প্রতক্ষ্ণ 

১ টি ৪ তদন ২৫ জন ২৬ জন 

10। সুাযতবন, ভতনটতযং এ্ড  পদ্দরা-আ কাতযকুরাভ 

তফলদ্দয় প্রতক্ষ্ক প্রতক্ষ্ণ 

৩ টি ৩ তদন ৭৫ জন ৬৫ জন 

১1।  প্রজনন ও ক্ষমৌন স্বাস্থয এফং অতধকায (SRHR) 

কাতযকুরাভ তফলদ্দয় প্রতক্ষ্ক প্রতক্ষ্ণ  

১ টি ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

1২।  তনদ্দাট য, FWVTI, RTC- য কভ যকতযা কভ যচাযীদ্দদয 

জন্য অযাডবান্পড কতম্পউটায প্রতক্ষ্ণ 

৪ ব্যাচ ৫ তদন ৬৪ জন ৬০ জন 

13। অতপ ব্যফস্থানা প্রতক্ষ্ণ ৩ ব্যাচ ৫ তদন ৭৫ জন ৭৫ জন 

১4।  আচযণ তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ (তফতত) প্রতক্ষ্ণ ৩ ব্যাচ ৫ তদন ৭৫ জন ৭৫ জন 

১5। কাযী তযফায তযকল্পনা কভ যকতযাদ্দদয 

ওতযদ্দয়দ্দেন কভ যারা  

১ ব্যাচ ৩ তদন ৩৪ জন ৩৪ জন 

 

 

 



15 |     

 

 

 

ক্রভ প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ফা কভ যারা ব্যাচ/ কভ যারা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

16। Collaborative Training with 

UPHCSDP 

১ ব্যাচ ৫ তদন ২0 জন ২0 জন 

১7।  ToT on SBCC & IPC Toolkit 1 টি 3 তদন 20 জন ১1 জন 

18। ম্যাদ্দনজদ্দভে এ্ড           প্রতক্ষ্ণ কাতযকুরাভ  

ক্ষটকতনকযার কতভটিয কভ যারা 

২ টি ১ তদন ২০ জন ২০ জন 

19। ম্যাদ্দনজদ্দভে এ্ড             প্রতক্ষ্ণ কাতযকুরাভ 

উন্নয়ন কতভটিয কভ যারা 

৩ টি ১ তদন ৩৩ জন ৩৩ জন 

20। দরগত প্রতক্ষ্ণ কাতযকুরাভ ক্ষটকতনকযার কতভটিয 

কভ যারা 

২ টি ১ তদন ১৮ জন ১৮ জন 

21। দরগত প্রতক্ষ্ণ কাতযকুরাভ উন্নয়ন কতভটিয 

কভ যারা 

৩ টি ১ তদন ৪২ জন ৪২ জন 

22।  নফজাতদ্দকয ভতন্বত ক্ষফা (তএনত) কাতযকুরাভ 

ক্ষটকতনকযার কতভটিয কভ যারা 

২ টি ১ তদন 

 

১৮ জন 

 

১৮ জন 

 

23। নফজাতদ্দকয ভতন্বত ক্ষফা (তএনত) কাতযকুরাভ 

তযতবউ কতভটিয কভ যারা 

২ টি ৫ তদন ২০ জন ২০ জন 

 ক্ষভাট ৮৩ টি - ১৬১০ জন ১৫১৯ জন 
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তনদ্দাট য প্রধান কাম যারয় কতৃযক ফাস্তফাতয়ত কদ্দয়কটি প্রতক্ষ্ণ ও গদ্দফলণা কভ যকাদ্দ্ড য তচে তনদ্দে প্রদি দ্দরা: 

 
 

স্বাস্থয তক্ষ্া ও তযফায কল্যাণ তফবাদ্দগয তচফ জনাফ পদ্দয়জ আম্মদ আতথ যক 

ব্যফস্থানা ক্ষকাদ্দ যয নদে তফতযণ কযদ্দছন। 

 

 

 
 

ক্ষতভনাদ্দয ফক্তব্য যােদ্দছন স্বাস্থয তক্ষ্া ও তযফায কল্যাণ তফবাদ্দগয 

তচফ জনাফ ক্ষভা. তযাজুর ইরাভ। 

 

 
 

স্বদ্দল্পান্নত ক্ষদদ্দয িাটা ক্ষথদ্দক ফাংরাদ্দদদ্দয উন্নয়নীর ক্ষদদ্দ উিযণ উদমান 

উরদ্দক্ষ্ তনদ্দাদ্দট যয ক্ষাবামাোয় অংগ্রণ। 

 

 
 

 
 

ক্ষভতডকযার অতপায (এভতএইচ-এপত)-ক্ষদয ওতযদ্দয়দ্দেন ক্ষেতনং-এ 

অংগ্রণকাযীবৃন্ন। 

 

 

 

উদ্দিাধনী অনুষ্ঠাদ্দন তনদ্দাদ্দট যয ভাতযচারক ক্ষফগভ ক্ষযৌনক জাান, তযচারক 

(প্রতক্ষ্ণ) জনাফ ক্ষভা. ভততয়ায যভান ও অন্যান্য কভ যকতযাবৃন্ন। 

 

 
 

ইউএপতও-ক্ষদয ওতযদ্দয়দ্দেন এয ভানী অনুষ্ঠাদ্দন প্রতক্ষ্ণাথীদ্দদয 

ভাদ্দঝ নদে তফতযণ কযদ্দছন তনদ্দাদ্দট যয ভাতযচারক ক্ষফগভ ক্ষযৌনক 

জাান। 
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তযফায কল্যাণ তযদতকযা প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট (FWVTI) 
 

 

ভূতভকা:  তযফায কল্যাণ তযদতকযা প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউটমূ (FWVTI) মূরত: তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তয কতৃযক নফ তনদ্দয়াগকৃত 

তযফায কল্যাণ তযদতকযাদ্দদয ১৮ভা ব্যাী ক্ষভৌতরক প্রতক্ষ্ণ প্রদান কযায উদ্দেদ্দশ্য প্রতততষ্ঠত য়। ক্ষ রদ্দক্ষ্য  তনদ্দাদ্দট যয অধীদ্দন      ও 

        দ্দয ১১টি তযফায কল্যাণ তযদতকযা প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট (FWVTI) প্রততষ্ঠা কযা দ্দয়দ্দছ। এছাড়া ঢাকায় তযফায তযকল্পনা 

অতধদপ্তদ্দযয অধীন আদ্দযা ১টি  তযফায কল্যাণ তযদত যকা প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট যদ্দয়দ্দছ মায প্রাতনক  কাম যক্রভ তযফায তযকল্পনা 

অতধদপ্তয কতৃযক তনয়ন্ত্রণ কযা দ্দয় থাদ্দক।  

 

তফবাগীয় ও ক্ষজরা দ্দয অফতস্থত ১২টি তযফায কল্যাণ তযদত যকা প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট (FWVTI)            তিতীয় স্তদ্দযয স্বয়ংম্পূণ য 

ভানফম্পদ উন্নয়ন প্রততষ্ঠান। তফগত ২০১৭-১৮ অথ যফছদ্দয ১২টি এপডতিউতবটিআই-ক্ষত আট ধযদ্দণয প্রতক্ষ্ণ পরতায াদ্দথ ফাস্তফাতয়ত 

দ্দয়দ্দছ। এগুদ্দরায ভদ্দধ্য তযফায কল্যাণ তযদত যকাদ্দদয ১৮ ভাব্যাী ক্ষভৌতরক কাম যক্রভ উদ্দেেদ্দমাগ্য। এ ভদ্দয় ২২টি ব্যাদ্দচ ক্ষভাট ৪৩৯ জন 

প্রতক্ষ্ণাথী         প্রতক্ষ্ণ গ্রণ কদ্দযদ্দছন। নফতনদ্দয়াগপ্রাপ্ত একর কভীবৃন্ন কতভউতনটি ম যাদ্দয় জনফদ্দরয শূন্যতা পূযদ্দণয ভাধ্যদ্দভ স্বাস্থয, 

জনংখ্যা ও পুতি কভ যসূতচ যাতয অফদান যােদ্দত াযদ্দফন।  

 

এপডতিউতবটিআই-ক্ষত ফাস্তফাতয়ত অন্যান্য প্রতক্ষ্ণগুদ্দরায ভদ্দধ্য উকাযী ক্ষভতডকযার অতপাযদ্দদয ইনডাকন ক্ষেতনং, তযফায কল্যাণ 

কাযীদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ, ততনয়য িাপ না য ইতআয প্রতক্ষ্ণ, তশুয প্রাযতম্ভক তফকা, তশু অতধকায ও জন্ তনফন্ধন প্রতক্ষ্ণ 

তফদ্দলবাদ্দফ উদ্দেেদ্দমাগ্য। ১২টি এপডতিউতবটিআই-ক্ষত আট ধযদ্দণয প্রতক্ষ্দ্দণ ক্ষভাট ৫,৪১১ জনদ্দক প্রতক্ষ্ণ প্রদান কযা য়। এ ক্ষক্ষ্দ্দে 

প্রতক্ষ্ণ রক্ষ্যভাো   তকযা ৯৭ বাগ। 

 

তফগত ২০১৭-১৮ অথ যফছদ্দয ১২টি তযফায কল্যাণ তযদত যকা প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট (FWVTI)-  ফাস্তফাতয়ত প্রতক্ষ্ণ তফফযণী (ব্যাচ 

ংখ্যা, ক্ষভয়াদ, রক্ষ্যভাো ও অজযন) ও প্রতক্ষ্দ্দণয তস্থযতচে তনদ্দে ক্ষদয়া দ্দরা:  

 

১।  তযফায কল্যাণ তযদত যকা প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট (FWVTI), কুতভো 
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ তযদতকযাদ্দদয ১৮ ভাব্যাী ক্ষভৌতরক প্রতক্ষ্ণ  ২ ব্যাচ ১৮ ভা ৪৩ জন ৩৯ জন 

২। তযফায কল্যাণ তযদতকযাদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৩। উকাযী কতভউতনটি ক্ষভতডকযার অতপাযদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ  ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৪। ৩য় ক্ষরেণতণয কভ যচাযীদ্দদয অতপ ব্যফস্থানা প্রতক্ষ্ণ ১০ ব্যাচ ৫ তদন ২৫০ জন ২৫০ জন 

৫। এপডতিউতবদ্দদয কাউদ্দন্পতরং, আইইউতড এযা্ড  আইত প্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ১৬ জন ১৬ জন 

৬। এপডতিউতব/ SACMO- ক্ষদয ENC প্রতক্ষ্ণ ৩ ব্যাচ ৫ তদন ৪৮ জন ৪৮ জন 

৭। এপডতিউতব/ SACMO-ক্ষদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ  1 ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

৮। Emergency Preparedness & Response (EPR) Training for Nurses & 

Para Health Professionals 

৩ ব্যাচ ৩ তদন ৩০ জন ৩৫ জন 

৯। Emergency Preparedness & Response (EPR) Training for Doctors ১ ব্যাচ ৩ তদন ৩০ জন ২৪ জন 

ক্ষভাট= ৩৭ ব্যাচ - ৯৩২ জন ৯২২ জন 

 

 
 

কুতভো ক্ষভতডদ্দকর কদ্দরজ াাতাদ্দর তশু ক্ষফা ম যদ্দফক্ষ্দ্দণ জরুতয প্রস্তুতত ও 

াড়া প্রদান ক্ষকাদ্দ যয প্রতক্ষ্ণাথীগণ।  

 

 
 

এপডতিউতব/ SACMO- ক্ষদয ENC প্রতক্ষ্ণ । 
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২। তযফায কল্যাণ তযদত যকা প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট (FWVTI), কুতিয়া 
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ তযদত যকাদ্দদয ১৮ ভাব্যাী ক্ষভৌতরক প্রতক্ষ্ণ  ১ ব্যাচ ১৮ ভা ৩১ জন ৩১ জন 

২। তযফায কল্যাণ তযদত যকাদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ  ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৩। উকাতয কতভউতনটি ক্ষভতডকযার অতপাযদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ  ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৪। ৩য় ক্ষরেণতণয কভ যচাযীদ্দদয অতপ ব্যফস্থানা প্রতক্ষ্ণ ১০ ব্যাচ ৫ তদন ২৫০ জন ২৫০ জন 

৫। এপডতিউতবদ্দদয কাউদ্দন্পতরং, আইইউতড এযা্ড  আইত প্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ১৬ জন ১৬ জন 

৬। এপডতিউতব/ SACMO- ক্ষদয ENC প্রতক্ষ্ণ ৩ ব্যাচ ৫ তদন ৪৮ জন ৪৮ জন 

৭। এপডতিউতব/ SACMO- ক্ষদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ  1 ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

৮। Emergency Preparedness & Response (EPR) Training for Nurses & 

Para Health Professionals 

৪ ব্যাচ ৩ তদন ১২০ জন ১২০ জন 

৯। Emergency Preparedness & Response (EPR) Training for Doctors ১ ব্যাচ ৩ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

ক্ষভাট= ৩৭ ব্যাচ - ৯১৫ জন ৯১৫ জন 

 

 
 

এপডতিউতব-ক্ষদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ ক্ষকাদ্দ যয উদ্দিাধনী অনুষ্ঠাদ্দন অধ্যক্ষ্ অন্যান্য 

অনুলদ দস্য। 

 

 
 

CNC প্রতক্ষ্দ্দণ অধ্যক্ষ্ প্রতক্ষ্ণাথীবৃন্ন। 

 

 

৩। তযফায কল্যাণ তযদত যকা প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট (FWVTI), খুরনা 
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ  ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ তযদত যকাদ্দদয ১৮ ভাব্যাী ক্ষভৌতরক প্রতক্ষ্ণ  1 ব্যাচ ১৮ ভা 33 জন ৩3 জন 

২। তযফায কল্যাণ তযদত যকাদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ 8 ব্যাচ ৫ তদন 200 জন 200 জন 

৩। উকাযী কতভউতনটি ক্ষভতডকযার অতপাযদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ  8 ব্যাচ ৫ তদন ২00 জন ২00 জন 

৪। ৩য় ক্ষরেণতণয কভ যচাযীদ্দদয অতপ ব্যফস্থানা প্রতক্ষ্ণ 11 ব্যাচ ৫ তদন ২7৫ জন ২7৫ জন 

৫। CNC Training for Nurses & Paramedics ৩ ব্যাচ ৫ তদন ৪৮ জন   ৪৮ জন 

৬। এপডতিউতবদ্দদয কাউদ্দন্পতরং, আইইউতড এযা্ড  আইত প্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ১৬ জন ১৬ জন 

৭। এপডতিউতব/ SACMO- ক্ষদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ  1 ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন  ২৫ জন 

৮। Emergency Preparedness & Response (EPR) Training 

for Nurses & Para Health Professionals 

4 ব্যাচ ৩ তদন ১20 জন ১20 জন 

৯। Emergency Preparedness & Response (EPR) Training 

for Doctors 

১ ব্যাচ ৩ তদন ৩০ জন  ২5 জন 

ক্ষভাট= ৩8 ব্যাচ - ৯৪২ জন ৯৪২ জন 
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উকাযী কতভউতনটি ক্ষভতডকযার অতপাযদ্দদয 

পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ ক্ষকাদ্দ যয উদ্দিাধন। 

 

 
 

১৮ ভাব্যাী এপডতিউতব ক্ষভৌতরক প্রতক্ষ্ণ-এ অংগণকাযীবৃন্ন। 

 

৪। তযফায কল্যাণ তযদত যকা প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট (FWVTI), টািাইর 
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ 

ংখ্যা 

ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ তযদত যকাদ্দদয ১৮ ভাব্যাী ক্ষভৌতরক প্রতক্ষ্ণ  ২ ব্যাচ ১৮ ভা ৪৪ জন ৪৪ জন 

২। তযফায কল্যাণ তযদত যকাদ্দদয     প্রতক্ষ্ণ ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৩। উকাযী কতভউতনটি ক্ষভতডকযার অতপাযদ্দদয    প্রতক্ষ্ণ ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৪। ৩য় ক্ষরেণতণয কভ যচাযীদ্দদয অতপ ব্যফস্থানা প্রতক্ষ্ণ ৯ ব্যাচ ৫ তদন ২২৫ জন ২২৫ জন 

৫। এপডতিউতবদ্দদয কাউদ্দন্পতরং, আইইউতড এযা্ড  আইত প্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ১৬ জন ১৬ জন 

৬। এপডতিউতব/ SACMO- ক্ষদয ENC প্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ১৬ জন ১৬ জন 

৭। এপডতিউতব/ Sr. Staff Nurse-ক্ষদয CNC প্রতক্ষ্ণ 2 ব্যাচ ৫ তদন ৩২ জন ৩২ জন 

৮। SACMO- ক্ষদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ  1 ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

৯। Emergency Preparedness & Response (EPR) Training for Nurses & 

Para Health Professionals 

৪ ব্যাচ ৩ তদন ১২০ জন ১২০ জন 

১০। Emergency Preparedness & Response (EPR) Training for Doctors ১ ব্যাচ ৩ তদন ৩০ জন ২৪ জন 

১১। এপডতিউএ-ক্ষদয SRHR প্রতক্ষ্ণ 1 ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

ক্ষভাট= ৩৮ ব্যাচ - ৯৩৩ জন ৯৩৩ জন 

 

 
 

৩য় ক্ষরেণতণয কভ যচাযীদ্দদয অতপ ব্যফস্থানা প্রতক্ষ্ণ ক্ষকাদ্দ যয 

অংগ্রণকাযীদ্দদয াদ্দথ প্রতক্ষ্কবৃন্ন। 

 

 
 

           প্রতক্ষ্ণাথীগণ 
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৫। তযফায কল্যাণ তযদত যকা প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট (FWVTI), ঢাকা  
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ তযদত যকাদ্দদয ১৮ ভাব্যাী ক্ষভৌতরক প্রতক্ষ্ণ  ২ ব্যাচ ১৮ ভা 5৩ জন  ৫৩ জন 

২। তযফায কল্যাণ তযদত যকাদ্দদয    প্রতক্ষ্ণ ৩ ব্যাচ ৫ তদন ৭৫ জন  ৭৫ জন 

৩। উকাযী কতভউতনটি ক্ষভতডকযার অতপাযদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ  ৪ ব্যাচ ৫ তদন ১০০ জন ১০০ জন 

৪। ৩য় ক্ষরেণতণয কভ যচাযীদ্দদয অতপ ব্যফস্থানা প্রতক্ষ্ণ ৭ ব্যাচ ৫ তদন ১৭৫ জন ১63 জন 

৫। এপডতিউতবদ্দদয কাউদ্দন্পতরং, আইইউতড এযা্ড  আইত প্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ১৬ জন  ১৬ জন 

৬। প্রফ যফতী তযফায তযকল্পনা (PPFP)- DGFP প্রতক্ষ্ণ 4 ব্যাচ 6 তদন 40 জন  ৪0 জন 

ক্ষভাট= ৩৭ ব্যাচ - 459 জন 447 জন 

 

 
 

এপডতিউতব ক্ষভৌতরক ক্ষকাদ্দ যয প্রতক্ষ্ণাথীবৃন্ন। 

 

 
 

প্রফ যফতী তযফায তযকল্পনা (PPFP)- প্রতক্ষ্দ্দণ 

অংগ্রণকাযীবৃন্ন। 

 

৬। তযফায কল্যাণ তযদত যকা প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট (FWVTI), তদনাজপুয 
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ তযদত যকাদ্দদয ১৮ ভাব্যাী ক্ষভৌতরক প্রতক্ষ্ণ  ১ ব্যাচ ১৮ ভা  ৩০ জন ৩০ জন 

২। তযফায কল্যাণ তযদত যকাদ্দদয    প্রতক্ষ্ণ ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৩। উকাযী কতভউতনটি ক্ষভতডকযার অতপাযদ্দদয    প্রতক্ষ্ণ ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৪। ৩য় ক্ষরেণতণয কভ যচাযীদ্দদয অতপ ব্যফস্থানা প্রতক্ষ্ণ ৯ ব্যাচ ৫ তদন ২২৫ জন ২২৫ জন 

৫। এপডতিউতবদ্দদয কাউদ্দন্পতরং, আইইউতড এযা্ড  আইত প্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন   ১৬ জন ১৬ জন 

৬। না যদ্দদয জন্য ENC প্রতক্ষ্ণ ৫ ব্যাচ ৫ তদন ১১২ জন ১১২ জন 

৭। এপডতিউতব- ক্ষদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ  1 ব্যাচ ৫ তদন  ২৫ জন ২৫ জন 

৮। Emergency Preparedness & Response (EPR) Training for Nurses & 

Para Health Professionals 

৪ ব্যাচ ৩ তদন  ৩০ জন ১২০ জন 

৯। Emergency Preparedness & Response (EPR) Training for Doctors ১ ব্যাচ ৩ তদন ১২০ জন  ৩০ জন 

ক্ষভাট= ৩৮ ব্যাচ - ৯৫৮ জন ৯৫৮ জন 

 

 

 
 

১৮ ভাব্যাী ক্ষভৌতরক প্রতক্ষ্দ্দণ প্রতক্ষ্ণাথীবৃদ্দন্নয াদ্দথ অধ্যক্ষ্ (অতত: 

দাতয়ত্ব ) জনাফ ক্ষভা. আতজজুর ইরাভ। 

  

 
 

তযফায কল্যাণ তযদত যকাদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ ক্ষকাদ্দ য অংগ্রণকাযীদ্দদয াদ্দথ 

অধ্যক্ষ্ (অতত: দাতয়ত্ব) জনাফ ক্ষভা. আতজজুর ইরাভ। 
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৭। তযফায কল্যাণ তযদত যকা প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট (FWVTI), পতযদপুয 
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজয 

১। তযফায কল্যাণ তযদত যকাদ্দদয ১৮ ভাব্যাী ক্ষভৌতরক প্রতক্ষ্ণ  ২ ব্যাচ ১৮ ভা ৩৬ জন ৩৬ জন 

২। তযফায কল্যাণ তযদত যকাদ্দদয    প্রতক্ষ্ণ ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৩। উকাযী কতভউতনটি ক্ষভতডকযার অতপাযদ্দদয    প্রতক্ষ্ণ ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৪। ৩য় ক্ষরেণতণয কভ যচাযীদ্দদয  অতপ ব্যফস্থানা প্রতক্ষ্ণ ১০ ব্যাচ ৫ তদন ২৫০ জন ২৫০ জন 

৫। এপডতিউতবদ্দদয কাউদ্দন্পতরং, আইইউতড এযা্ড  আইত প্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ১৬ জন ১৬ জন 

৬। এপডতিউতব/ SACMO- ক্ষদয ENC প্রতক্ষ্ণ ৩ ব্যাচ ৫ তদন ৪৮ জন ৪৮ জন 

৭। এপডতিউতব/ SACMO- ক্ষদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ  1 ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

৮। Emergency Preparedness & Response (EPR) Training for Nurses & 

Para Health Professionals 

৪ ব্যাচ ৩ তদন ১২০ জন ১২০ জন 

৯। Emergency Preparedness & Response (EPR) Training for Doctors ১ ব্যাচ ৩ তদন ৩০ জন ৩০ জন 

ক্ষভাট= ৩৭ ব্যাচ - ৯২৫  জন ৯২৫ জন 

 

 
 

 

এপডতিউতবদ্দদয কাউদ্দন্পতরং, আইইউতড এযা্ড  আইত প্রতক্ষ্ণ 

ক্ষকাদ্দ যয নদে তফতযণ কযদ্দছন অধ্যক্ষ্ ডা. তযচাঁদ ীর।   

 

 
 

 

উকাযী কতভউতনটি ক্ষভতডকযার অতপাযদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ ক্ষকা যয 

অংগ্রকাযীবৃন্ন। 

 

৮। তযফায কল্যাণ তযদত যকা প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট (FWVTI), ফগুড়া 
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ তযদত যকাদ্দদয ১৮ ভাব্যাী ক্ষভৌতরক প্রতক্ষ্ণ  ২ ব্যাচ ১৮ ভা ৩৭ জন ৩৭ জন 

২। তযফায কল্যাণ তযদত যকাদ্দদয    প্রতক্ষ্ণ ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৩। উকাযী কতভউতনটি ক্ষভতডকযার অতপাযদ্দদয    প্রতক্ষ্ণ ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৪। ৩য় ক্ষরেণতণয কভ যচাযীদ্দদয অতপ ব্যফস্থানা প্রতক্ষ্ণ ১০ ব্যাচ ৫ তদন ২৫০ জন ২৫০ জন 

৫। এপডতিউতবদ্দদয কাউদ্দন্পতরং, আইইউতড এযা্ড  আইত প্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ১৬ জন ১৬ জন 

৬। ততনয়য িাপ না যদ্দদয ENC প্রতক্ষ্ণ ৩ ব্যাচ ৫ তদন ৪৮ জন ৪৮ জন 

৭। SACMO- ক্ষদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ  1 ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

৮। Emergency Preparedness & Response (EPR) Training for Senior 

Staff Nurses 

৩ ব্যাচ ৩ তদন 9০ জন 90 জন 

৯। Emergency Preparedness & Response (EPR) Training for Doctors ১ ব্যাচ ৩ তদন ৩০ জন 30 জন 

ক্ষভাট= ৩৭ ব্যাচ - 896 জন 896 জন 
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এপডতিউতব ক্ষভৌতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকাদ্দ য প্রতক্ষ্ণ বাতায ক্ষচক প্রদান কযদ্দছন 

জনাফ ভরয় কুভায যায়, তফবাগীয় তযচারক (..), যাজাী।  

 

 
 

৩য় ক্ষরেণতণয কভ যচাযীদ্দদয অতপ ব্যফস্থানা প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা যয ক্ষরেণতণকদ্দক্ষ্ অধ্যক্ষ্ এফং 

প্রতক্ষ্নাথীবৃন্ন। 

 

৯। তযফায কল্যাণ তযদত যকা প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট (FWVTI),  ফতযার 
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ তযদত যকাদ্দদয ১৮ ভাব্যাী ক্ষভৌতরক প্রতক্ষ্ণ  ২ ব্যাচ ১৮ ভা  ৪৩ জন  ৩৯ জন 

২। তযফায কল্যাণ তযদত যকাদ্দদয    প্রতক্ষ্ণ ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৩। উকাযী কতভউতনটি ক্ষভতডকযার অতপাযদ্দদয    প্রতক্ষ্ণ ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ১৯৯ জন 

৪। ৩য় ক্ষরেণতণয কভ যচাযীদ্দদয অতপ ব্যফস্থানা প্রতক্ষ্ণ ১১ ব্যাচ ৫ তদন ২৭৫ জন ২৭৫ জন 

৫। এপডতিউতবদ্দদয কাউদ্দন্পতরং, আইইউতড এযা্ড  আইত প্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন  ১৬ জন  ১৬ জন 

৬। ততনয়য িাপ না যদ্দদয CNC প্রতক্ষ্ণ  ৩ ব্যাচ ৫ তদন  ৪৮ জন  ৪৮ জন 

৭। এপডতিউতব/ SACMO- ক্ষদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ  1 ব্যাচ ৫ তদন  ২৫ জন  ২৫ জন 

৮। Emergency Preparedness & Response (EPR) Training for Senior 

Staff Nurses 

৪ ব্যাচ ৩ তদন ১২০ জন ১২০ জন 

৯। Emergency Preparedness & Response (EPR) Training for 

Doctors  

১ ব্যাচ ৩ তদন  ৩০ জন  ৩০ জন 

১০। CHCP, FWA, & HA- ক্ষদয জন্য Team Training (Save the Children) ২৫ ব্যাচ ৫ তদন ৬২৫ জন ৬২৫ জন 

ক্ষভাট= 64 ব্যাচ - 1577 জন  1577 

জন 

 

 

 
 

১৮ ভাব্যাী ক্ষভৌতরক প্রতক্ষ্দ্দণয প্রতক্ষ্ণাথীবৃন্ন। 
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10। তযফায কল্যাণ তযদত যকা প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট (FWVTI), যািাভাটি 
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ তযদত যকাদ্দদয ১৮ ভাব্যাী ক্ষভৌতরক প্রতক্ষ্ণ  ১ ব্যাচ ১৮ ভা ২২ জন ২২ জন 

২। তযফায কল্যাণ তযদত যকাদ্দদয    প্রতক্ষ্ণ ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৩। উকাযী কতভউতনটি ক্ষভতডকযার অতপাযদ্দদয    প্রতক্ষ্ণ ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৪। ৩য় ক্ষরেণতণয কভ যচাযীদ্দদয অতপ ব্যফস্থানা প্রতক্ষ্ণ ১০ ব্যাচ ৫ তদন ২৫০ জন ২৫০ জন 

৫। এপডতিউতবদ্দদয কাউদ্দন্পতরং, আইইউতড এযা্ড  আইত প্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ১৬ জন ১৬ জন 

৬। এপডতিউতব/ SACMO- ক্ষদয ENC প্রতক্ষ্ণ ৩ ব্যাচ ৫ তদন ৪৮ জন ৪৮ জন 

৭। এপডতিউতব/ SACMO- ক্ষদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ  1 ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

৮। Emergency Preparedness & Response (EPR) Training for Nurses & 

Para Health Professionals 

২ ব্যাচ ৩ তদন ৬০ জন ৬০ জন 

৯। Emergency Preparedness & Response (EPR) Training for Doctors ১ ব্যাচ ৩ তদন ৩০ জন ৩০ জন 

ক্ষভাট= ৩৫ ব্যাচ - ৮৫১ জন ৮৫১ জন 

 

 
 

১১-১৫ তভ ক্ষগ্রদ্দডয কভ যচাযীদ্দদয অতপ ব্যফস্থানা ক্ষকাদ্দ যয উদ্দিাধনী অনুষ্ঠান। 

 

 

১১। তযফায কল্যাণ তযদত যকা প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট (FWVTI), যাজাী 
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ তযদত যকাদ্দদয ১৮ ভাব্যাী ক্ষভৌতরক প্রতক্ষ্ণ  ২ ব্যাচ ১৮ ভা ৩৭ জন  ৩৭ জন 

২। তযফায কল্যাণ তযদত যকাদ্দদয    প্রতক্ষ্ণ ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৩। উকাযী কতভউতনটি ক্ষভতডকযার অতপাযদ্দদয    প্রতক্ষ্ণ ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৪। ৩য় ক্ষরেণতণয কভ যচাযীদ্দদয অতপ ব্যফস্থানা প্রতক্ষ্ণ ১১ ব্যাচ ৫ তদন ২7৫ জন ২7৫ জন 

৫। এপডতিউতবদ্দদয কাউদ্দন্পতরং, আইইউতড এযা্ড  আইত প্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ১৬ জন  ১৬ জন 

৬। ততনয়য িাপ না যদ্দদয CNC প্রতক্ষ্ণ ৭ ব্যাচ ৫ তদন ১৬৮ জন ১৬৮ জন 

৭। এপডতিউতব- ক্ষদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ  1 ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

৮। Emergency Preparedness & Response (EPR) Training for Doctors ১ ব্যাচ ৩ তদন ৩০ জন ৩০ জন 

ক্ষভাট= ৩৯ ব্যাচ -    ৯51 জন ৯5১ জন 

 

 
 

অতপ ব্যফস্থানা প্রতক্ষ্ণ ক্ষকাদ্দ যয ভানীদ্দত ফক্তব্য যােদ্দছন অধ্যক্ষ্ জনাফ ক্ষভা. 

পতযদুর ক। 

 

 
 

অধ্যদ্দক্ষ্য াদ্দথ ক্ষরেণতণকদ্দক্ষ্ ইতআয প্রতক্ষ্ণ ক্ষকাদ্দ যয প্রতক্ষ্ণাথীবৃন্ন। 
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১২। তযফায কল্যাণ তযদত যকা প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট (FWVTI), তদ্দরট 
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ তযদত যকাদ্দদয ১৮ ভাব্যাী ক্ষভৌতরক প্রতক্ষ্ণ  ২ ব্যাচ ১৮ ভা 37 জন ৩7 জন 

২। তযফায কল্যাণ তযদত যকাদ্দদয    প্রতক্ষ্ণ ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ১৯৯ জন 

৩। উকাযী কতভউতনটি ক্ষভতডকযার অতপাযদ্দদয    প্রতক্ষ্ণ 6 ব্যাচ ৫ তদন 150 জন 146 জন 

৪। ৩য় ক্ষরেণতণয কভ যচাযীদ্দদয অতপ ব্যফস্থানা প্রতক্ষ্ণ ১1 ব্যাচ ৫ তদন ২7৫ জন ২72 জন 

৫। এপডতিউতবদ্দদয কাউদ্দন্পতরং, আইইউতড এযা্ড  আইত প্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ১৬ জন ১৬ জন 

৬। ততনয়য িাপ না যদ্দদয ENC প্রতক্ষ্ণ 3 ব্যাচ ৫ তদন ৫০ জন ৪৮ জন 

৭। এপডতিউতব ও ততনয়য িাপ না য -ক্ষদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ  1 ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

৮। Emergency Preparedness & Response (EPR) Training for Nurses & 

Doctors  

৪ ব্যাচ ৩ তদন ১২০ জন ১১৬ জন 

ক্ষভাট= ৩৭ ব্যাচ - ৮৭৩ জন ৮৫৯ জন 

 

 
 

                   EPR                                           

                   ও                                           

 

 

 

 
 

১৮ ভাব্যাী ক্ষভৌতরক প্রতক্ষ্দ্দণয প্রতক্ষ্ণাথীবৃন্ন। 
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আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (RTC) 

 

ভূতভকা: তনদ্দাট য এয অধীদ্দন উদ্দজরা দদ্দয ২০টি আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (RTC) তনদ্দাদ্দট যয প্রথভ ম যাদ্দয়য প্রতক্ষ্ণ প্রততষ্ঠান। মূরত: 

তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তদ্দযয নফতনদ্দয়াগপ্রাপ্ত ভাঠকভী অথ যাৎ তযফায কল্যাণ কাযী ও তযফায তযকল্পনা তযদ যকগণদ্দক মথাক্রদ্দভ ২ 

ভা ও ২ প্তাদ্দয ক্ষভৌতরক প্রতক্ষ্ণ প্রদান কযায উদ্দেদ্দশ্য প্রতততষ্ঠত। তাছাড়া ভাঠ ম যাদ্দয় কভ যযত স্বাস্থয কাযী, কাযী স্বাস্থয 

তযদ যক, তযফায কল্যাণ কাযী ও তযফায তযকল্পনা তযদ যকদ্দদয জ্ঞান, দক্ষ্তা এফং দৃতিবতিয তযফতযদ্দনয ভাধ্যদ্দভ ক্ষফায ভান 

উন্নত কযায রদ্দক্ষ্য প্রতক্ষ্ণ প্রদান কযা য়। 

 

তফগত ২০১৭-১৮ অথ যফছদ্দয ২০টি আযটিত-ক্ষত াঁচ ধযদ্দণয প্রতক্ষ্ণ প্রদান কযা দ্দয়দ্দছ। দ্দফ যাচ্চ ংখ্যক প্রতক্ষ্ণ প্রদান কযা দ্দয়দ্দছ “ ভ 

ক্ষেতনং” ীল যক প্রতক্ষ্ণ কাম যক্রদ্দভ। ফাস্তফাতয়ত প্রতক্ষ্ণ কাম যক্রদ্দভয ভদ্দধ্য আচযণ তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ, সুাযতবন, ভতনটতযং ও পদ্দরা-

আ, তশুয প্রাযতম্ভক তফকা, তশু অতধকায ও জন্ তনফন্ধন ইতযাতদ অন্যতভ। ২০টি আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ ক্ষথদ্দক ৫৫৯ ব্যাদ্দচ ক্ষভাট ১৩, 

৯৬৯ জন প্রতক্ষ্ণাথী াপদ্দল্যয াদ্দথ প্রতক্ষ্ণ গ্রণ কদ্দযদ্দছন এফং রক্ষ্যভাো অজযদ্দনয ায তকযা ১০০ বাগ। 

 

তফগত ২০১৭-১৮ অথ যফছদ্দয ২০টি আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (RTC) কতৃযক ফাস্তফাতয়ত প্রতক্ষ্ণ তফফযণী (ব্যাচ ংখ্যা, ক্ষভয়াদ, রক্ষ্যভাো ও 

অজযন) তনদ্দেয াযতণদ্দত এফং প্রতক্ষ্দ্দণয তস্থযতচে াযতণয তনদ্দচ ক্ষদয়া দ্দরা:    

 

১। আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (RTC), কাপ্তাই  
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ কাযী, স্বাস্থয কাযী ও কতভউতনটি ক্ষরথ ক্ষকয়ায ক্ষপ্রাবাইডাযদ্দদয টিভ 

ক্ষেতনং 

৭ ব্যাচ ৫ তদন ১৭৫ জন ১৭৫ জন 

২। স্বাস্থয অতধদপ্তয ও তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তদ্দযয ভাঠ ম যাদ্দয়য ১৬-২০তভ ক্ষগ্রদ্দডয 

“আচযণ তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ” তফলয়ক প্রতক্ষ্ণ 

 ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৩। এপতআই, এইচআই, এএইচআই ও এআই-ক্ষদয ‘সুাযতবন, ভতনটতযং ও পদ্দরা-আ’ 

প্রতক্ষ্ণ  

১ ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

৪। তযফায কল্যাণ কাযী ও স্বাস্থয কাযীদ্দদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ ২ ব্যাচ ৫ তদন  ৫০ জন ৫০ জন 

৫। তযফায কল্যাণ কাযীদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

ক্ষভাট= ১৯ ব্যাচ - ৪৭৫ জন ৪৭৫ জন 

 

 

 
 

এপডতিউএ, এইচএ ও তএইচতত-ক্ষদয টিভ ক্ষেতনং এয উদ্দিাধনী অনুষ্ঠাদ্দন 

ফক্তব্য তদদ্দেন প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা (অতত: দাতয়ত্ব) জনাফ ক্ষভা. ওফায়দুয 

যভান যদায। 

 

 
 

স্বাস্থয অতধদপ্তয ও তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তদ্দযয ভাঠ ম যাদ্দয়য ১৬-২০তভ 

ক্ষগ্রদ্দডয কভ যচাযীদ্দদয “আচযণ তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ” তফলয়ক প্রতক্ষ্দ্দণ 

অংগ্রণকাযীবৃন্ন। 
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২। আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (RTC), গাংনী 
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ কাযী, স্বাস্থয কাযী ও কতভউতনটি ক্ষরথ ক্ষকয়ায ক্ষপ্রাবাইডাযদ্দদয টিভ 

ক্ষেতনং 

১৫ ব্যাচ ৫ তদন ৩৭৫ জন ৩৭৫ জন 

২। স্বাস্থয অতধদপ্তয ও তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তদ্দযয ভাঠ ম যাদ্দয়য ১৬-২০তভ ক্ষগ্রদ্দডয 

“আচযণ তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ” তফলয়ক প্রতক্ষ্ণ 

 ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৩। এপতআই, এইচআই, এএইচআই ও এআই-ক্ষদয ‘সুাযতবন, ভতনটতযং ও পদ্দরা-আ’ 

প্রতক্ষ্ণ  

৩ ব্যাচ ৫ তদন ৭৫ জন ৭৫ জন 

৪। তযফায কল্যাণ কাযী ও স্বাস্থয কাযীদ্দদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ ২ ব্যাচ ৫ তদন  ৫০ জন ৫০ জন 

৫। তযফায কল্যাণ কাযীদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

ক্ষভাট= ২৯ ব্যাচ - ৭২৫ জন ৭২৫ জন 

 

 
 

     উ        ও          -                                   

                                        

 

 

 
 

                                

৩। আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (RTC), তগরা 
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ কাযী, স্বাস্থয কাযী ও কতভউতনটি ক্ষরথ ক্ষকয়ায ক্ষপ্রাবাইডাযদ্দদয টিভ 

ক্ষেতনং 

7 ব্যাচ ৫ তদন 1৭৫ জন 1৭৫ জন 

২। স্বাস্থয অতধদপ্তয ও তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তদ্দযয ভাঠ ম যাদ্দয়য ১৬-২০তভ ক্ষগ্রদ্দডয “আচযণ 

তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ” তফলয়ক প্রতক্ষ্ণ 

 ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৩। এপতআই, এইচআই, এএইচআই ও এআই-ক্ষদয ‘সুাযতবন, ভতনটতযং ও পদ্দরা-আ’ 

প্রতক্ষ্ণ  

1 ব্যাচ ৫ তদন 2৫ জন 2৫ জন 

৪। তযফায কল্যাণ কাযী ও স্বাস্থয কাযীদ্দদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ ২ ব্যাচ ৫ তদন  ৫০ জন ৫০ জন 

৫। তযফায কল্যাণ কাযীদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

ক্ষভাট= 1৯ ব্যাচ - 4৭৫ জন 4৭৫ জন 

 

 
 

১৬-২০তভ ক্ষগ্রদ্দডয কভ যচাযীদ্দদয “আচযণ তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ” তফলয়ক 

প্রতক্ষ্ণ ক্ষকাদ্দ যয উদ্দিাধনী অনুষ্ঠান। 

 

 
 

১৬-২০তভ ক্ষগ্রদ্দডয কভ যচাযীদ্দদয “আচযণ তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ” তফলয়ক প্রতক্ষ্ণ 

ক্ষকাদ্দ যয অংগ্রণকাযীবৃন্ন। 
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৪। আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (RTC), ঘাটাইর 
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ কাযী, স্বাস্থয কাযী ও কতভউতনটি ক্ষরথ ক্ষকয়ায 

ক্ষপ্রাবাইডাযদ্দদয টিভ ক্ষেতনং 

১৫ ব্যাচ ৫ তদন ৩৭৫ জন ৩৭৫ জন 

২। স্বাস্থয অতধদপ্তয ও তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তদ্দযয ভাঠ ম যাদ্দয়য ১৬-২০তভ ক্ষগ্রদ্দডয 

“আচযণ তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ” তফলয়ক প্রতক্ষ্ণ 

 ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৩। এপতআই, এইচআই, এএইচআই ও এআই-ক্ষদয ‘সুাযতবন, ভতনটতযং ও 

পদ্দরা-আ’ প্রতক্ষ্ণ  

৩ ব্যাচ ৫ তদন ৭৫ জন ৭৫ জন 

৪। তযফায কল্যাণ কাযী ও স্বাস্থয কাযীদ্দদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ ২ ব্যাচ ৫ তদন  ৫০ জন ৫০ জন 

৫। তযফায কল্যাণ কাযী ও স্বাস্থয কাযীদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

ক্ষভাট= ২৯ ব্যাচ - ৭২৫ জন ৭২৫ জন 

- 

 

 
 

১৬-২০তভ ক্ষগ্রদ্দডয “আচযণ তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ” তফলয়ক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকাদ্দ যয অংগণকাযীবৃন্ন। 

 

৫। আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (RTC), চাযঘাট 
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ কাযী, স্বাস্থয কাযী ও কতভউতনটি ক্ষরথ ক্ষকয়ায ক্ষপ্রাবাইডাযদ্দদয 

টিভ ক্ষেতনং 

১৩ ব্যাচ ৫ তদন ৩২৫ জন ৩২৫ জন 

২। স্বাস্থয অতধদপ্তয ও তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তদ্দযয ভাঠ ম যাদ্দয়য ১৬-২০তভ ক্ষগ্রদ্দডয 

“আচযণ তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ” তফলয়ক প্রতক্ষ্ণ 

 ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৩। এপতআই, এইচআই, এএইচআই ও এআই-ক্ষদয ‘সুাযতবন, ভতনটতযং ও পদ্দরা-আ’ 

প্রতক্ষ্ণ  

৩ ব্যাচ ৫ তদন ৭৫ জন ৭৫ জন 

৪। তযফায কল্যাণ কাযী ও স্বাস্থয কাযীদ্দদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ ২ ব্যাচ ৫ তদন  ৫০ জন ৫০ জন 

৫। তযফায কল্যাণ কাযীদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

ক্ষভাট= ২৭ ব্যাচ - ৬৭৫ জন ৬৭৫ জন 
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                               ফক্তব্য যােদ্দছন ডা. নাতভ 

আেতায, উ                                    

 

৬। আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (RTC), জাভারগঞ্জ  
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ কাযী, স্বাস্থয কাযী ও কতভউতনটি ক্ষরথ ক্ষকয়ায ক্ষপ্রাবাইডাযদ্দদয টিভ 

ক্ষেতনং 

৭ ব্যাচ ৫ তদন ১৭৫ জন ১৭৫ জন 

২। স্বাস্থয অতধদপ্তয ও তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তদ্দযয ভাঠ ম যাদ্দয়য ১৬-২০তভ ক্ষগ্রদ্দডয 

“আচযণ তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ” তফলয়ক প্রতক্ষ্ণ 

 ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৩। এপতআই, এইচআই, এএইচআই ও এআই-ক্ষদয ‘সুাযতবন, ভতনটতযং ও পদ্দরা-আ’ 

প্রতক্ষ্ণ  

১ ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

৪। তযফায কল্যাণ কাযী ও স্বাস্থয কাযীদ্দদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ ২ ব্যাচ ৫ তদন  ৫০ জন ৫০ জন 

৫। তযফায কল্যাণ কাযীদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

ক্ষভাট= ২৯ ব্যাচ - ৪৭৫ জন ৪৭৫ জন 

 

 
 

        -        উ        ও          -                  

                                             

 

 
 

১৬-২০তভ ক্ষগ্রদ্দডয কভ যচাযীদ্দদয জন্য আদ্দয়াতজত “আচযণ তযফতযদ্দন 

ক্ষমাগাদ্দমাগ” তফলয়ক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকাদ্দ য ফক্তব্য যােদ্দছন জনাফ ক্ষভা. কুতুফ 

উতেন, তফবাগীয় তযচারক (তযফায তযকল্পনা), তদ্দরট। 
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৭। আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (RTC), তারা 
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ কাযী, স্বাস্থয কাযী ও কতভউতনটি ক্ষরথ ক্ষকয়ায ক্ষপ্রাবাইডাযদ্দদয টিভ 

ক্ষেতনং 

১৪ ব্যাচ ৫ তদন ৩৫০ জন ৩৫০ জন 

২। স্বাস্থয অতধদপ্তয ও তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তদ্দযয ভাঠ ম যাদ্দয়য ১৬-২০তভ ক্ষগ্রদ্দডয 

“আচযণ তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ” তফলয়ক প্রতক্ষ্ণ 

 ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৩। এপতআই, এইচআই, এএইচআই ও এআই-ক্ষদয ‘সুাযতবন, ভতনটতযং ও পদ্দরা-আ’ 

প্রতক্ষ্ণ  

৩ ব্যাচ ৫ তদন ৭৫ জন ৭৫ জন 

৪। তযফায কল্যাণ কাযী ও স্বাস্থয কাযীদ্দদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ ২ ব্যাচ ৫ তদন  ৫০ জন ৫০ জন 

৫। তযফায কল্যাণ কাযীদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

ক্ষভাট= ২৯ ব্যাচ - ৭০০ জন ৭০০ জন 

 

 

 
 

ক্ষরেণতণকদ্দক্ষ্ টিভ ক্ষেতনং ক্ষকাদ্দ যয প্রতক্ষ্ণাথীবৃন্ন। 

 

 
 

ক্ষরেণতণকদ্দক্ষ্ তফতত ক্ষেতনং ক্ষকাদ্দ যয প্রতক্ষ্ণাথীবৃন্ন। 

 

৮। আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (RTC), ধাভযাই 
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ কাযী, স্বাস্থয কাযী ও কতভউতনটি ক্ষরথ ক্ষকয়ায ক্ষপ্রাবাইডাযদ্দদয টিভ 

ক্ষেতনং 

১৪ ব্যাচ ৫ তদন ৩৫০ জন ৩৫০ জন 

২। স্বাস্থয অতধদপ্তয ও তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তদ্দযয ভাঠ ম যাদ্দয়য ১৬-২০তভ ক্ষগ্রদ্দডয 

“আচযণ তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ” তফলয়ক প্রতক্ষ্ণ 

 ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৩। এপতআই, এইচআই, এএইচআই ও এআই-ক্ষদয ‘সুাযতবন, ভতনটতযং ও পদ্দরা-আ’ 

প্রতক্ষ্ণ  

৩ ব্যাচ ৫ তদন ৭৫ জন ৭৫ জন 

৪। তযফায কল্যাণ কাযী ও স্বাস্থয কাযীদ্দদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ ২ ব্যাচ ৫ তদন  ৫০ জন ৫০ জন 

৫। তযফায কল্যাণ কাযীদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

ক্ষভাট= ২৮ ব্যাচ - ৭০০ জন ৭০০ জন 

 

 

 

টিভ ক্ষেতনং ক্ষকা য তযদ যদ্দন তনদ্দাদ্দট যয ভাতযচারক ক্ষফগভ ক্ষযৌনক । 

 

 

 
 

ধাভযাই আযটিতদ্দত প্রতক্ষ্ণাথীদ্দদয ভাদ্দঝ তনদ্দাদ্দট যয ভাতযচারক ক্ষফগভ 

ক্ষযৌনক জাান। 
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৯। আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (RTC), ক্ষনায়াোরী 
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ কাযী, স্বাস্থয কাযী ও কতভউতনটি ক্ষরথ ক্ষকয়ায ক্ষপ্রাবাইডাযদ্দদয টিভ 

ক্ষেতনং 

১৪ ব্যাচ ৫ তদন ৩৫০ জন ৩৫০ জন 

২। স্বাস্থয অতধদপ্তয ও তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তদ্দযয ভাঠ ম যাদ্দয়য ১৬-২০তভ ক্ষগ্রদ্দডয 

“আচযণ তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ” তফলয়ক প্রতক্ষ্ণ 

 ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৩। এপতআই, এইচআই, এএইচআই ও এআই-ক্ষদয ‘সুাযতবন, ভতনটতযং ও পদ্দরা-আ’ 

প্রতক্ষ্ণ  

৩ ব্যাচ ৫ তদন ৭৫ জন ৭৫ জন 

৪। তযফায কল্যাণ কাযী ও স্বাস্থয কাযীদ্দদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ ২ ব্যাচ ৫ তদন  ৫০ জন ৫০ জন 

৫। তযফায কল্যাণ কাযীদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

ক্ষভাট= ২৯ ব্যাচ - ৭০০ জন ৭০০ জন 

 

 
 

তফতত প্রতক্ষ্ণ কদ্দক্ষ্ প্রতক্ষ্ক।  

 

 

 
 

তযফায কল্যাণ কাযী ও স্বাস্থয কাযীদ্দদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ। 

 

১০। আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (RTC),  াফ যতীপুয  
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ কাযী, স্বাস্থয কাযী ও কতভউতনটি ক্ষরথ ক্ষকয়ায ক্ষপ্রাবাইডাযদ্দদয টিভ 

ক্ষেতনং 

১৩ ব্যাচ ৫ তদন ৩২৫ জন ৩২৫ জন 

২। স্বাস্থয অতধদপ্তয ও তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তদ্দযয ভাঠ ম যাদ্দয়য ১৬-২০তভ ক্ষগ্রদ্দডয 

“আচযণ তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ” তফলয়ক প্রতক্ষ্ণ 

 ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৩। এপতআই, এইচআই, এএইচআই ও এআই-ক্ষদয ‘সুাযতবন, ভতনটতযং ও পদ্দরা-আ’ 

প্রতক্ষ্ণ  

৩ ব্যাচ ৫ তদন ৭৫ জন ৭৫ জন 

৪। তযফায কল্যাণ কাযী ও স্বাস্থয কাযীদ্দদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ ২ ব্যাচ ৫ তদন  ৫০ জন ৫০ জন 

৫। তযফায কল্যাণ কাযীদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

ক্ষভাট= ২৭ ব্যাচ - ৬৭৫ জন ৬৭৫ জন 

 

 
 

টিভ ক্ষেতনং ক্ষকা য ভানীদ্দত নদে তফতযণ কযদ্দছন তদনাজপুদ্দযয উ-তযচারক (..) 

জনাফ ক্ষভা. াাদাৎ ক্ষাদ্দন। 

 

 
 

টিভ ক্ষেতনং ক্ষকাদ্দ য উদ্দিাধনী ফক্তব্য যােদ্দছন তভজ্ আপদ্দযাজা 

ক্ষফগভ, উতযচারক (..), তনরপাভাযী।  
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১১। আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (RTC), ক্ষফতাগী 
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ কাযী, স্বাস্থয কাযী ও কতভউতনটি ক্ষরথ ক্ষকয়ায ক্ষপ্রাবাইডাযদ্দদয টিভ 

ক্ষেতনং 

7 ব্যাচ ৫ তদন 1৭৫ জন 1৭৫ জন 

২। স্বাস্থয অতধদপ্তয ও তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তদ্দযয ভাঠ ম যাদ্দয়য ১৬-২০তভ ক্ষগ্রদ্দডয “আচযণ 

তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ” তফলয়ক প্রতক্ষ্ণ 

 ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৩। এপতআই, এইচআই, এএইচআই ও এআই-ক্ষদয ‘সুাযতবন, ভতনটতযং ও পদ্দরা-আ’ 

প্রতক্ষ্ণ  

1 ব্যাচ ৫ তদন 25 জন 2৫ জন 

৪। তযফায কল্যাণ কাযী ও স্বাস্থয কাযীদ্দদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ ২ ব্যাচ ৫ তদন  ৫০ জন ৫০ জন 

৫। তযফায কল্যাণ কাযীদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

ক্ষভাট= 1৯ ব্যাচ - 4৭৫ জন 47৫ জন 

 

 
 

টিভ ক্ষেতনং ক্ষকাদ্দ যয প্রতক্ষ্ণাথীবৃন্ন ক্ষরেণতণকদ্দক্ষ্। 

 

 
 

‘সুাযতবন, ভতনটতযং ও পদ্দরা-আ’ প্রতক্ষ্ণ ক্ষকাদ্দ য প্রতক্ষ্ক। 

 

১২। আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (RTC), ক্ষফড়া  
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ কাযী, স্বাস্থয কাযী ও কতভউতনটি ক্ষরথ ক্ষকয়ায ক্ষপ্রাবাইডাযদ্দদয টিভ 

ক্ষেতনং 

১৩ ব্যাচ ৫ তদন ৩২৫ জন ৩২৫ জন 

২। স্বাস্থয অতধদপ্তয ও তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তদ্দযয ভাঠ ম যাদ্দয়য ১৬-২০তভ ক্ষগ্রদ্দডয 

“আচযণ তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ” তফলয়ক প্রতক্ষ্ণ 

 ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৩। এপতআই, এইচআই, এএইচআই ও এআই-ক্ষদয ‘সুাযতবন, ভতনটতযং ও পদ্দরা-আ’ 

প্রতক্ষ্ণ  

৩ ব্যাচ ৫ তদন ৭৫ জন ৭৫ জন 

৪। তযফায কল্যাণ কাযী ও স্বাস্থয কাযীদ্দদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ ২ ব্যাচ ৫ তদন  ৫০ জন ৫০ জন 

৫। তযফায কল্যাণ কাযীদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

ক্ষভাট= ২৭ ব্যাচ - ৬৭৫ জন ৬৭৫ জন 

 

 
 

 টিভ ক্ষেতনং ক্ষকাদ্দ য অংগ্রণকাযী এপডতিউএ, এইচএ ও তএইচতত-ক্ষদয াদ্দথ ক্ষরেণতণকদ্দক্ষ্ প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা জনাফ ক্ষভা. ভততয়ায যভান। 
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১৩। আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (RTC), বািা 
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ কাযী, স্বাস্থয কাযী ও কতভউতনটি ক্ষরথ ক্ষকয়ায ক্ষপ্রাবাইডাযদ্দদয টিভ 

ক্ষেতনং 

১৪ ব্যাচ ৫ তদন ৩৫০ জন ৩৫০ জন 

২। স্বাস্থয অতধদপ্তয ও তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তদ্দযয ভাঠ ম যাদ্দয়য ১৬-২০তভ ক্ষগ্রদ্দডয 

“আচযণ তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ” তফলয়ক প্রতক্ষ্ণ 

৭ ব্যাচ ৫ তদন ১৭৫ জন ১৭৫ জন 

৩। এপতআই, এইচআই, এএইচআই ও এআই-ক্ষদয ‘সুাযতবন, ভতনটতযং ও পদ্দরা-আ’ প্রতক্ষ্ণ  ৩ ব্যাচ ৫ তদন ৭৫ জন ৭৫ জন 

৪। তযফায কল্যাণ কাযী ও স্বাস্থয কাযীদ্দদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ ২ ব্যাচ ৫ তদন  ৫০ জন ৫০ জন 

৫। তযফায কল্যাণ কাযীদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

ক্ষভাট= ২৭ ব্যাচ - ৬৭৫ জন ৬৭৫ জন 

 

 
 

তযফায কল্যাণ কাযী, স্বাস্থয কাযী ও কতভউতনটি ক্ষরথ ক্ষকয়ায ক্ষপ্রাবাইডাযদ্দদয টিভ ক্ষেতনং ক্ষকাদ্দ যয প্রতক্ষ্ণ িাদ্দ প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা ডা. ক্ষভা. আরী আকফয। 

 

১৪। আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (RTC), ভতনযাভপুয 
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ কাযী, স্বাস্থয কাযী ও কতভউতনটি ক্ষরথ ক্ষকয়ায ক্ষপ্রাবাইডাযদ্দদয টিভ 

ক্ষেতনং 

১৫ ব্যাচ ৫ তদন ৩৭৫ জন ৩৭৫ জন 

২। স্বাস্থয অতধদপ্তয ও তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তদ্দযয ভাঠ ম যাদ্দয়য ১৬-২০তভ ক্ষগ্রদ্দডয “আচযণ 

তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ” তফলয়ক প্রতক্ষ্ণ 

 ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৩। এপতআই, এইচআই, এএইচআই ও এআই-ক্ষদয ‘সুাযতবন, ভতনটতযং ও পদ্দরা-আ’ প্রতক্ষ্ণ  ৩ ব্যাচ ৫ তদন ৭৫ জন ৭৫ জন 

৪। তযফায কল্যাণ কাযী ও স্বাস্থয কাযীদ্দদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ ২ ব্যাচ ৫ তদন  ৫০ জন ৫০ জন 

৫। তযফায কল্যাণ কাযীদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

ক্ষভাট= ২৯ ব্যাচ - ৭২৫ জন ৭২৫ জন 

 

 

 
 

টিভ ক্ষেতনং িাদ্দ প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা জনাফ ক্ষভা. ক্ষযজাউর ক। 

 

 
 

এপতআই, এইচআই, এএইচআই ও এআই-ক্ষদয ’সুাযতবন, ভতনটতযং 

ও পদ্দরা-আ’ প্রতক্ষ্ণ ক্ষকাদ্দ যয প্রতক্ষ্ণাথীগণ। 
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১৫। আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (RTC), তভঠাপুকুয 
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ কাযী, স্বাস্থয কাযী ও কতভউতনটি ক্ষরথ ক্ষকয়ায ক্ষপ্রাবাইডাযদ্দদয টিভ 

ক্ষেতনং 

১1 ব্যাচ ৫ তদন 2৭৫ জন 2৭৫ জন 

২। স্বাস্থয অতধদপ্তয ও তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তদ্দযয ভাঠ ম যাদ্দয়য ১৬-২০তভ ক্ষগ্রদ্দডয “আচযণ 

তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ” তফলয়ক প্রতক্ষ্ণ 

8 ব্যাচ ৫ তদন ২00 জন ২00 জন 

৩। এপতআই, এইচআই, এএইচআই ও এআই-ক্ষদয ‘সুাযতবন, ভতনটতযং ও পদ্দরা-আ’ প্রতক্ষ্ণ  ৩ ব্যাচ ৫ তদন ৭৫ জন ৭৫ জন 

৪। তযফায কল্যাণ কাযী ও স্বাস্থয কাযীদ্দদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ ২ ব্যাচ ৫ তদন  ৫০ জন ৫০ জন 

৫। তযফায কল্যাণ কাযীদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

ক্ষভাট= ২5 ব্যাচ - 6২৫ জন 6২৫ জন 

 

 
 

’সুাযতবন, ভতনটতযং ও পদ্দরা-আ’ প্রতক্ষ্দ্দণ অংগ্রণকাযী এপতআই, এইচআই, এএইচআই ও এআই-ক্ষদয াদ্দথ প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা জনাফ ক্ষভা. আতজজুর ইরাভ। 

১৬। আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (RTC), ক্ষভরান্ন  
 

ক্রতভক  প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ কাযী, স্বাস্থয কাযী ও কতভউতনটি ক্ষরথ ক্ষকয়ায ক্ষপ্রাবাইডাযদ্দদয টিভ 

ক্ষেতনং 

১3 ব্যাচ ৫ তদন ৩2৫ জন ৩2৫ জন 

২। স্বাস্থয অতধদপ্তয ও তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তদ্দযয ভাঠ ম যাদ্দয়য ১৬-২০তভ ক্ষগ্রদ্দডয “আচযণ 

তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ” তফলয়ক প্রতক্ষ্ণ 

 ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৩। এপতআই, এইচআই, এএইচআই ও এআই-ক্ষদয ‘সুাযতবন, ভতনটতযং ও পদ্দরা-আ’ 

প্রতক্ষ্ণ  

৩ ব্যাচ ৫ তদন ৭৫ জন ৭৫ জন 

৪। তযফায কল্যাণ কাযী ও স্বাস্থয কাযীদ্দদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ ২ ব্যাচ ৫ তদন  ৫০ জন ৫০ জন 

৫। তযফায কল্যাণ কাযীদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

ক্ষভাট= ২7 ব্যাচ - 6৭৫ জন 6৭৫ জন 

 

 
 

                                                     

 

 
 

টিভ ক্ষেতন ক্ষকাদ্দ য প্রতক্ষ্ক ও প্রতক্ষ্ণাথীবৃন্ন। 
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১৭। আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (RTC), াযাতস্ত 
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ কাযী, স্বাস্থয কাযী ও কতভউতনটি ক্ষরথ ক্ষকয়ায ক্ষপ্রাবাইডাযদ্দদয টিভ 

ক্ষেতনং 

7 ব্যাচ ৫ তদন 1৭৫ জন 1৭৫ জন 

২। স্বাস্থয অতধদপ্তয ও তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তদ্দযয ভাঠ ম যাদ্দয়য ১৬-২০তভ ক্ষগ্রদ্দডয “আচযণ 

তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ” তফলয়ক প্রতক্ষ্ণ 

 ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৩। এপতআই, এইচআই, এএইচআই ও এআই-ক্ষদয ‘সুাযতবন, ভতনটতযং ও পদ্দরা-আ’ 

প্রতক্ষ্ণ  

1 ব্যাচ ৫ তদন 2৫ জন 2৫ জন 

৪। তযফায কল্যাণ কাযী ও স্বাস্থয কাযীদ্দদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ ২ ব্যাচ ৫ তদন  ৫০ জন ৫০ জন 

৫। তযফায কল্যাণ কাযীদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

ক্ষভাট= ২৯ ব্যাচ - 4৭৫ জন 4৭৫ জন 

 

 
 

টিভ ক্ষেতনং এ প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা (অতত: দাতয়ত্ব) জনাফ ক্ষভা. তগয়া উতেন 

আদ্দভদ। 

 

 
 

টিভ ক্ষেতনং এ প্রতক্ষ্ণাথীবৃন্ন। 

 

 

১৮। আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (RTC), ক্ষযপুয 
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ কাযী, স্বাস্থয কাযী ও কতভউতনটি ক্ষরথ ক্ষকয়ায ক্ষপ্রাবাইডাযদ্দদয টিভ 

ক্ষেতনং 

১৫ ব্যাচ ৫ তদন ৩৭৫ জন ৩৭৫ জন 

২। স্বাস্থয অতধদপ্তয ও তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তদ্দযয ভাঠ ম যাদ্দয়য ১৬-২০তভ ক্ষগ্রদ্দডয “আচযণ 

তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ” তফলয়ক প্রতক্ষ্ণ 

 ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৩। এপতআই, এইচআই, এএইচআই ও এআই-ক্ষদয ‘সুাযতবন, ভতনটতযং ও পদ্দরা-আ’ 

প্রতক্ষ্ণ  

৩ ব্যাচ ৫ তদন ৭৫ জন ৭৫ জন 

৪। তযফায কল্যাণ কাযী ও স্বাস্থয কাযীদ্দদয ELCD & BRCR প্রতক্ষ্ণ ২ ব্যাচ ৫ তদন  ৫০ জন ৫০ জন 

৫। তযফায কল্যাণ কাযীদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

ক্ষভাট= ২৯ ব্যাচ - ৭২৫ জন ৭২৫ জন 

 

 
 

’সুাযতবন, ভতনটতযং ও পদ্দরা-আ’ প্রতক্ষ্ণ কাম যক্রভ তযদ যদ্দন তনদ্দাদ্দট যয 

ভাতযচারক ক্ষফগভ ক্ষযৌনক জাান। 

 

 
 

ক্ষরেণতণকদ্দক্ষ্ ‘সুাযতবন, ভতনটতযং ও পদ্দরা-আ’ প্রতক্ষ্ণ ক্ষকাদ্দ যয 

প্রতক্ষ্ক ও প্রতক্ষ্নাথীবৃন্ন । 
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১৯। আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (RTC), ীতাকু্ড  
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ কাযী, স্বাস্থয কাযী ও কতভউতনটি ক্ষরথ ক্ষকয়ায ক্ষপ্রাবাইডাযদ্দদয টিভ 

ক্ষেতনং 

১4 ব্যাচ ৫ তদন ৩2৫ জন ৩25 জন 

২। স্বাস্থয অতধদপ্তয ও তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তদ্দযয ভাঠ ম যাদ্দয়য ১৬-২০তভ ক্ষগ্রদ্দডয 

“আচযণ তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ” তফলয়ক প্রতক্ষ্ণ 

 ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৩। এপতআই, এইচআই, এএইচআই ও এআই-ক্ষদয ‘সুাযতবন, ভতনটতযং ও পদ্দরা-আ’ 

প্রতক্ষ্ণ  

৩ ব্যাচ ৫ তদন ৭৫ জন ৭৫ জন 

৪। তযফায কল্যাণ কাযী ও স্বাস্থয কাযীদ্দদয তশুয প্রাযতম্ভক তফকা, তশু অতধকায ও 

জন্ তনফন্ধন প্রতক্ষ্ণ 

২ ব্যাচ ৫ তদন  ৫০ জন ৫০ জন 

৫। তযফায কল্যাণ কাযীদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

ক্ষভাট= ২8 ব্যাচ - 700 জন 700 জন 

 

 
 

ক্ষরেণতণকদ্দক্ষ্ টিভ ক্ষেতনং এ অংগ্রণকাযী এপডতিউএ, এইচএ ও তএইচতত   

 

 
 

টিভ ক্ষেতনং এ  অংগ্রণকাযী এপডতিউএ, এইচএ ও তএইচতত-ক্ষদয 

াদ্দথ প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা ডা. ক্ষভা. ফাাদুয ক্ষাদ্দন। 

২০। আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ (RTC), ঈশ্বযগঞ্জ 
 

ক্রতভক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য ব্যাচ ংখ্যা ক্ষভয়াদ রক্ষ্যভাো অজযন 

১। তযফায কল্যাণ কাযী, স্বাস্থয কাযী ও কতভউতনটি ক্ষরথ ক্ষকয়ায ক্ষপ্রাবাইডাযদ্দদয টিভ 

ক্ষেতনং 

১4 ব্যাচ ৫ তদন ৩৫0 জন ৩৫0 জন 

২। স্বাস্থয অতধদপ্তয ও তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তদ্দযয ভাঠ ম যাদ্দয়য ১৬-২০তভ ক্ষগ্রদ্দডয 

“আচযণ তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ” তফলয়ক প্রতক্ষ্ণ 

 ৮ ব্যাচ ৫ তদন ২০০ জন ২০০ জন 

৩। এপতআই, এইচআই, এএইচআই ও এআই-ক্ষদয ‘সুাযতবন, ভতনটতযং ও পদ্দরা-আ’ 

প্রতক্ষ্ণ  

৩ ব্যাচ ৫ তদন ৭৫ জন ৭৫ জন 

৪। তযফায কল্যাণ কাযী ও স্বাস্থয কাযীদ্দদয তশুয প্রাযতম্ভক তফকা, তশু অতধকায ও 

জন্ তনফন্ধন প্রতক্ষ্ণ 

২ ব্যাচ ৫ তদন  ৫০ জন ৫০ জন 

৫। তযফায কল্যাণ কাযীদ্দদয পুনোঃপ্রতক্ষ্ণ ১ ব্যাচ ৫ তদন ২৫ জন ২৫ জন 

ক্ষভাট= ২8 ব্যাচ - ৭00 জন ৭00 জন 
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ওারযকুরাভ ঈন্নয়ন ওাম যক্রভ   

দক্ষ ওভীফারনী ততরযসত প্ররক্ষণ রযাম য। পরপ্র  প্ররক্ষসণয পূফ যতয সে ভানম্মত দক্ষতারবরিও প্ররক্ষণ ওারযকুরাভ। প্ররক্ষণ 

ওারযকুরাভ প্রণয়ন/ারনাকাদওযসণয জন্য রনসার্ য এওটি    ¨ প্ররক্রয়া নুযণ ওসয থাসও। এ ল    ওারযকুরাভ প্রণয়ন রফলসয় 

দক্ষ/াযদী এফং স্বাস্থ্য, জনংখ্যা  পুরি থক্টয ওভ য    ম্পসওয রবজ্ঞ ব্যরিফসক যয ভন্বসয় থর্ওরনওযার ওরভটি  ওারযকুরাভ 

ঈন্নয়ন/ারনাকাদ ওরভটি কঠন         প্ররতটি ওারযকুরাসভয জন্য প্রসয়াজনীয় ংখ্যও ওভ যারা          ভাধ্যসভ প্রসতযসওয সুরচরতিতত 

ভতাভত/যাভস যয রবরিসত ওারযকুরাভ প্রণয়ন/ারনাকাদ ওযা য়।  

 

রনসার্ য ওর্তযও ংওরনকৃত ঈসেঔসমাগ্য ওারযকুরাভমূঃ   
 

 

ক্রতভক                                 ওারযকুরাসভয নাভ 

১। অরথ যও ব্যফস্থ্ানা (Financial Management) প্ররক্ষণ 

২। ওভ যসূ   ব্যফস্থ্ানা  (Program Management)  প্ররক্ষণ  

৩। রযসয়সেন থেরনং পয        ল রপায (MCH-FP) 

৪। ম্যাসনজসভে এন্ড  ল       (Management and Leadership) প্ররক্ষণ  

৫। নফজাতসওয ভরন্বত থফা (Comprehensive Newborn Care) প্ররক্ষণ  

৬। ১৮ ভাব্যাী রযফায ওল্যাণ রযদর যওাসদয থভৌররও প্ররক্ষণ (Basic Training for FWV)  

৭। ২ ভাব্যাী রযফায ওল্যাণ ওাযীসদয থভৌররও প্ররক্ষণ (Basic Training for FWA) 

৮। ঈ-ওাযী ওরভঈরনটি থভরডওযার রপায (SACMO)-থদয আনডাওন প্ররক্ষণ 

৯। সুাযরবন, ভরনর্রযং এন্ড পসরা-অ (FPI, AHI, HI, SI) প্ররক্ষণ 

১০। রযফায ওল্যাণ রযদর যওাসদয পুনঃপ্ররক্ষণ (Refresher Training for FWV) 

১১। রযফায ওল্যাণ ওাযীসদয পুনঃপ্ররক্ষণ (Refresher Training for FWA) 

১২। রযফায ওল্যাণ ওাযী, স্বাস্থ্য ওাযী  ওরভঈরনটি থরথ থওয়ায থপ্রাবাআডাযসদয দরকত প্ররক্ষণ (Team 

Training) 

১৩। রপ ব্যফস্থ্ানা (Office Management) প্ররক্ষণ 

১৪। অচযণ রযফতযসন থমাকাসমাক (BCC) প্ররক্ষণ 

১৫। প্রজন   থমৌন স্বাস্থ্য এ   রধওায (Sexual and Reproductive Health and Rights) প্ররক্ষণ 
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ওারযকুরাভ ারনাকাদওযণ  মুদ্রণ 

টভূতভ: তনদ্দাট য  স্বাস্থয অতধদপ্তয ও তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তয            ও    ও        অতধদপ্ত    কভ যসূ   ব্যফস্থাক, 

ক্ষফাপ্রদানকাযী ও ভাঠ ম যাদ্দয়য কভ যচাযীদ্দদয তফতবন্ন প্রকায প্রতক্ষ্ণ প্রদান কদ্দয    জন্য তনদ্দাদ্দট যয তনজস্ব কাতযকুরাভ যদ্দয়দ্দছ। াধাযণত 

৩-৫ ফছয অন্তয তনদ্দাট য কতৃযক প্রণয়নকৃত কাতযকুরাভমূ ারনাগাদ কযা দ্দয় থাদ্দক। কাতযকুরাভ ারনাদকযণ/তযতবউ একটি চরভান 

প্রতক্রয়া  কভ যসূ    চাতদা অনুমায়ী নতুন তথ্য ংদ্দমাজদ্দনয উদ্দেদ্দশ্য তনতদ যি ভদ্দয়য ব্যফধাদ্দন তনদ্দাদ্দট যয তফযভান কাতযকুরাভমূ 

ারনাগাদ কযা দ্দয় থাদ্দক। এযই ধাযাফাতকতায় তফগত ২০১৭-২০১৮ অথ যফছদ্দয তনদ্দোক্ত প্রতক্ষ্ণ কাতযকুরাভমূ ারনাগাদ কযা 

দ্দয়দ্দছ। ারনাগাদকৃত কাতযকুরাভমূ স্বাস্থয অতধদপ্তয,        তযকল্পনা অতধদপ্তয            ও    ও        অতধদপ্ত    কভ যকতযা 

কভ যচাযীদ্দদয জ্ঞান বৃতি, দক্ষ্তা উ    ও ইততফাচক দৃতিব   তততযদ্দত াায্য কযদ্দফ। প্রততটি কাতযকুরাভ ারনাগাদ কযায জন্য একটি 

ক্ষটকতনকযার কতভটি ও একটি ারনাগাদ/তযতবঊ কতভটি গঠন কযা দ্দয় থাদ্দক। ক্ষটকতনকযার কতভটি কাতযকুরাভ ারনাগাদকযদ্দণয জন্য 

প্রদ্দয়াজনীয় তদক তনদ্দদ যনা এফং ারনাগাদকৃত কাতযকুরাদ্দভয চূড়ান্ত অনুদ্দভাদন তদদ্দয়   ক্ষক। ারনাগাদ/তযতবউ কতভটি নতুন তথ্য 

ংদ্দমাজন, তফদ্দয়াজন ও ংদ্দাধদ্দনয ভাধ্যদ্দভ কাতযকুরাভমূ ারনাগাদ কদ্দয থাদ্দক। গত ২০১৭-২০১৮ অথ যফছদ্দয তনদ্দাট য কতৃযক ২টি 

কাতযকুরাভ তযতবউ কদ্দয ারনাগাদ এফং ১টি নতুন কাতযকুরাভ প্রণয়ন কযা দ্দয়দ্দছ।  

 

ারনাকাদকৃত ২টি এফং নতুন প্রণয়নকৃত ১টি ওারযকুরাসভয ংরক্ষপ্ত রফফযণ  
 

 

ক্রতভক কাতযকুরাদ্দভয তদ্দযানাভ 

 

১। 

 

নফজাতদ্দকয ভতন্বত ক্ষফা (Comprehensive Newborn Care) প্রতক্ষ্ণ 

২। তযফায কল্যাণ কাযী, স্বাস্থয কাযী ও কতভউতনটি ক্ষরথ ক্ষকয়ায ক্ষপ্রাবাইডাযদ্দদয দরগত প্রতক্ষ্ণ (Team 

Training for FWA, HA and CHCP)  

৩। ম্যাদ্দনজদ্দভে এ্ড  তরডা     (Management and Leadership) প্রতক্ষ্ণ  
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নফজাতদ্দকয ভতন্বত ক্ষফা (CNC) তফলয়ক  

তিতনকযার প্রতক্ষ্ণ 
 

 

ফাংরাদ্দদ তশু মৃতুযদ্দযাদ্দধ  উদ্দেেদ্দমাগ্য অগ্রগতত অজযন কদ্দযদ্দছ; তকন্তু এেনও এদ্দদদ্দ ফছদ্দয প্রায় ৭০০০০ তশু জদ্দন্য ২৮ তদদ্দনয ভদ্দধ্য 

ভাযা মায়, প্রতত ঘোয় ভাযা মায় ৮ জদ্দনযও ক্ষফত নফজাতক। ৫ ফছদ্দযয কভ ফয়ী তশু মৃতুযয তকযা ৬১ বাগই ভাযা মায় জদ্দন্য প্রথভ 

ভাদ্দ এফং ক্ষভাট নফজাতদ্দকয মৃতুযয অদ্দধ যকই ঘদ্দট জদ্দন্য প্রথভ তদদ্দনই। BDHS ২০১৪-এয তথ্য ভদ্দত, ফাংরাদ্দদদ্দ প্রতত ফছয প্রতত ১০০০ 

জন জীতফত জন্গ্রণকাযী এইফ নফজাতদ্দকয ভদ্দধ্য ২৮ জনই নানাতফধ কাযদ্দণ ভাযা মায় । তন্দ্দধ্য, তংবাগই ভাযা মায় ভয়ভত 

ঠিক/অতযাফশ্যকীয় তযচম যায অবাদ্দফ। মৃতুয ছাড়াও এভন অদ্দনক ক্ষযাগ ব্যাতধ আদ্দছ মা তশুদ্দক াযা জীফদ্দনয জন্য ঙ্গু কদ্দয ক্ষদয় অথফা 

তশুয াযীতযক ও ভানতক তফকাদ্দক ব্যত কদ্দয।  তশুয ঠিক মত্ন এই মৃতুয ও ঙ্গুত্ব ক্ষযাধ কযদ্দত াদ্দয।  

 

জাতীয় ম যাদ্দয় তফলয়টিয গুরুত্ব উরতি কদ্দয তনদ্দাট য  ংতিি ক্ষফাদানকাযীদ্দদয এতদতফলয়ক জ্ঞান বৃতি ও দক্ষ্তা উন্নয়দ্দনয রদ্দক্ষ্য স্বাস্থয 

ও তযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়, স্বাস্থয অতধদপ্তয, তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তয, ফাংরাদ্দদ নাত যং ও তভডওয়াইপাতয কাউতন্পর এফং ক্ষব যা 

তচরদ্দেন এয দ্দমাতগতায় তফগত ২০১৪ াদ্দর ‘নফজাতদ্দকয অতযাফশ্যকীয় তযচম যা (ENC)’ ীল যক তিতনকযার প্রতক্ষ্ণ কাতযকুরাভ 

প্রণয়ন কদ্দয। উক্ত প্রতক্ষ্ণ কাতযকুরাদ্দভয ায়তায় তনদ্দাট য প্রতক্ষ্ণ কাম যক্রভ তযচারনা কদ্দয আদ্দছ।  

 

ভানম্মত ক্ষফা াওয়া গ্রীতায অতধকায। আয এ অতধকায ংযতক্ষ্ত য় ভাঠ ম যাদ্দয় ক্ষফাপ্রদানকাযীদ্দদয গুনগত ক্ষফা, অিান্ত তযরেণভ ও 

প্রদ্দচিায পদ্দর। ভানম্মত ক্ষফা প্রদান ক্ষমভন- ক্ষফাপ্রদানকাযীদ্দক আত্মপ্রতযয়ী কদ্দয ক্ষতাদ্দর; ক্ষতভতন ক্ষটি ক্ষফা গ্রণকাযীদ্দদয ভাদ্দঝ তফশ্বস্ততা 

সৃতি কদ্দয। 

 

কাতযকুরাভ তযতবউ একটি চরভান প্রতক্রয়া। এযই ধাযাফাতকতায় নফজাতদ্দকয অতযাফশ্যকীয় তযচম যা (ENC) তফলয়ক কাতযকুরাভটিয নাভ 

তযফতযন কদ্দয নফজাতদ্দকয ভতন্বত ক্ষফা (CNC) নাভকযণ কদ্দয তা ারনাগাদ (Update) কযায উদ্দযাগ গ্রণ কযা য়। একটি 

ভানম্মত কাতযকুরাভ প্রণয়দ্দণয জন্য প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা যটিয াতফ যক উদ্দেশ্য ও মূর তফলয়মূ (Topics) তনধ যাযণ কযা দ্দয়দ্দছ। MDG এয 

ভদ্দতা SDG (২০১৬-৩০) এয রক্ষ্যভাোমূদ্দক াভদ্দন ক্ষযদ্দে এই প্রতক্ষ্ণ কাতযকুরাদ্দভয ফতযভান ংেযণটিদ্দত তফলয়তবতিক উস্থানা 

ও প্রতক্ষ্ণ িততমূ ভদ্দয়াদ্দমাগী কদ্দয প্রণয়ন কযা দ্দয়দ্দছ।   

 

উদ্দেশ্য :  

১. গবযকারীন ক্ষফা (ANC), প্রফ তযকল্পনা ও প্রফ প্রস্ত্িতত ম্পদ্দকয জ্ঞান ও দক্ষ্তা অজযন কযদ্দত াযদ্দফন। 

২. গবযফতী ভাদ্দয়য তফদ তচহ্ন এফং কযনীয় তফলদ্দয় ফরদ্দত ক্ষ্ভ দ্দফন। 

৩.  নফজাতদ্দকয তাৎক্ষ্তণক তযচম যা তফলদ্দয় তফস্তাতযত ফরদ্দত াযদ্দফন এফং ভদ্দডর/ডাতভ অথফা ওয়াদ্দড য ক্ষযাগীয উয অনুীরন কদ্দয 

জ্ঞান অজযন ও দক্ষ্তা উন্নয়ন কযদ্দত াযদ্দফন। 

৪.   নফজাতদ্দকয ক্ষতল্পং ক্ষফতফজ তিদ (HBB) ম্পদ্দকয কযণীয় তফলয়াতদ ও মথামথ ক্ষকৌর ব্যাখ্যা কযদ্দত এফং ভদ্দডর/ ডাতভদ্দত 

অনুীরন কদ্দয দক্ষ্তা অজযন কযদ্দত াযদ্দফন। 

৫. প্রফ যফতী ক্ষফা (PNC) ও প্রফ যফতী তযফায তযকল্পনা ম্পদ্দকয তফস্তাতযত ফরদ্দত াযদ্দফন। 

৬.  ভাদ্দয়য দুধ োওয়াদ্দনায উকাতযতা, ভাদ্দয়য দুধ োওয়াদ্দনায ংদ্দমাগ/অফস্থান এফং ভাদ্দয়য দুধ োওয়াদ্দনায ক্ষক্ষ্দ্দে াধাযণ ভস্যা ও 

ব্যফস্থানা ম্পদ্দকয তফস্তাতযত ফরদ্দত াযদ্দফন। 

৭.  ম্প্রাতযত টিকাদান কভ যসূতচ (EPI) এফং টিকাদান যফতী াশ্বয-প্রতততক্রয়া ও ব্যফস্থানা ম্পদ্দকয জ্ঞান ও দক্ষ্তা অজযন কযদ্দত 

াযদ্দফন। 

৮. নফজাতক তশুয ংক্রভণ ব্যফস্থানা ও কভ যতনদ্দদ যনা (অযারদ্দগাতযদভ) ম্পদ্দকয জ্ঞান ও দক্ষ্তা অজযন কযদ্দত ক্ষ্ভ দ্দফন। 

৯. নফজাতদ্দকয ভস্যা ও ব্যফস্থানা তফদ্দল কদ্দয নফজাতদ্দকয নাতবয মত্ন, কভ জন্ ওজদ্দনয তশু, াইদ্দাথাতভ যয়া, াইাযথাতভ যয়া, 

নফজাতদ্দকয শ্বারুিতা, নফজাতদ্দকয জত্ড , ডায়তযয়া ইতযাতদয ব্যফস্থানা উদ্দেে কযদ্দত াযদ্দফন।   
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১০.    ক্ষকাদ্দ যয তফলয়ফস্ত্িমূদ্দয উয দক্ষ্তা অনুীরদ্দনয (াদ্দত করদ্দভ প্রতক্ষ্ণ) জন্য তফতবন্ন তক্ষ্া উকযণ, ক্ষচকতরি, ভদ্দডর/ডাতভ 

ব্যফায কদ্দয অথফা ওয়াদ্দড য ক্ষযাগীয উয অনুীরন কদ্দয দক্ষ্তা অজযন কযদ্দত াযদ্দফন। 

১১.    ক্ষযপাদ্দযর ব্যফস্থায় প্রদ্দয়াজনীয় দক্ষ্তা অজযন কযদ্দত াযদ্দফন। 

 

প্রতক্ষ্দ্দণয ক্ষভয়াদ:  ৫ কভ য তদফ।  

 

অংগ্রণকাযী:  
 

তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তদ্দযয কাযী তযফায কল্যাণ কভ যকতযা, এপডতিউতব, এএতএভও, এপডতিউএ (তএতফএ প্রতক্ষ্ণ প্রাপ্ত) 

স্বাস্থয অতধদপ্তদ্দযয ততনয়য িাপ না য, তভডওয়াইপ, স্বাস্থয কাযী (তএতফএ প্রতক্ষ্ণপ্রাপ্ত), তএইচতত (তএতফএ প্রতক্ষ্ণপ্রাপ্ত) 

তনদ্দাট য এয আওতাধীন এপডতিউতবটিআই এফং আযটিত-য অনুলদফগ য তফতবন্ন ক্ষফযকাতয ক্ষভতডকযার কদ্দরজ াাতার/এনতজও 

তিতনকমূদ্দয ততনয়য িাপ না য, তভডওয়াইপ ও এপডতিউতববৃন্ন। 

 

প্রতক্ষ্দ্দণয স্থান : তনদ্দাট য  প্রধান কাম যারয় ও তযফায কল্যাণ তযদত যকা প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট (FWVTI)। 

 

প্রতক্ষ্ণাথীয ংখ্যা :   প্রতত ব্যাদ্দচ ১৬ জন। 

 

প্রতক্ষ্ণ িতত :  ক. ফক্তৃতা-আদ্দরাচনা; ে. প্রদ্দনািয ; গ. দরীয় আদ্দরাচনা; ঘ.  ক্ষযার ক্ষপ্ল্; ঙ. ক্ষকই িাতড; চ. প্রদ যন 

(Demonstration)  এফং ছ. ক্ষচকতরদ্দিয ভাধ্যদ্দভ াদ্দত-করদ্দভ অনুীরন। 

 

কাতযকুরাদ্দভ অন্তযভুক্ত তফলয়মূ: 

১. ফাংরাদ্দদদ্দ ভা ও তশু স্বাস্থয তযতস্থতত 

২. গবযকারীন ক্ষফা (ANC) 

৩. প্রফ তযকল্পনা ও প্রফ প্রস্ত্িতত 

৪. গবযফতী ভাদ্দয়য তফদ তচহ্ন এফং কযনীয় 

৫. নফজাতক্ষকয তাৎক্ষ্তণক তযচম যা 

৬. নফজাতক্ষকয ক্ষতল্পং ক্ষফতফজ তিদ (দ্দগাদ্দল্ডন তভতনট)  

৭. নফজাতদ্দকয াযীতযক যীক্ষ্া 

৮. নফজাতদ্দকয তেন-টু-তেন ক্ষকয়ায, ভাদ্দয়য দুধ োওয়াদ্দনা শুরু কযা এফং নফজাতদ্দকয নাতবয মত্ন 

৯. প্রফ যফতী ক্ষফা (PNC) ও প্রফ যফতী তযফায তযকল্পনা 

১০. নফজাতদ্দকয অস্বাবাতফক তাভাো এফং োওয়ায ভস্যায ব্যফস্থানা 

১১. কভ জন্ ওজন এফং অতযণত নফজাতদ্দকয তফদ্দল তযচম যা  

১২. নফজাতকদ্দক ভাদ্দয়য দুধ োওয়াক্ষনা এফং ভাদ্দয়য দুধ োওয়াদ্দনায ক্ষক্ষ্দ্দে াধাযণ ভস্যা ও ব্যফস্থানা 

১৩. নফজাতদ্দকয ডায়তযয়া ও জত্ড  

১৪. নফজাতক তশুয ংক্রভণ ব্যফস্থানা ও কভ যতনদ্দদ যনা (অযারদ্দগাতযদভ) 

১৫. ম্প্রাতযত টিকাদান কভ যসূতচ (EPI) এফং টিকাদান যফতী াশ্বয-প্রতততক্রয়া ও ব্যফস্থানা 

১৬. নফজাতদ্দকয তফদ তচহ্ন, জরুতয ক্ষযপাদ্দযর এফং স্থানান্তয 

১৭. ংক্রভণ প্রততদ্দযাধ 

১৮. ব্যফাতযক/তিতনকযার অনুীরদ্দনয জন্য দক্ষ্তা অজযদ্দনয ক্ষচকতরি- ২১টি।    
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তযফায কল্যাণ কাযী (FWA), স্বাস্থয কাযী (HA) এফং 

কতভউতনটি ক্ষরথ ক্ষকয়ায ক্ষপ্রাবাইডায (CHCP)-ক্ষদয দরগত 

প্রতক্ষ্ণ  কাতযকুরাভ 

 

ভূতভকা:   তনদ্দাট য স্বাস্থয ও তযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারদ্দয়য আওতাধীন তফতবন্ন প্রততষ্ঠাদ্দনয ক্ষফা প্রদানকাযীদ্দদয (কভ যসূতচ ব্যফস্থাক, 

তচতকৎক, প্রতক্ষ্ক, কভ যকতযা, কভ যচাযী, না য, প্যাযাদ্দভতডক ও ভাঠকভী) প্রতক্ষ্ণ প্রদান কদ্দয থাদ্দক। এফ প্রতক্ষ্ণ প্রদাদ্দনয জন্য তনদ্দাদ্দট য 

প্রদ্দয়াজনীয় কাতযকুরাভ যদ্দয়দ্দছ। তদ্দথ্যয তযফতযন ও কভ যসূতচয প্রদ্দয়াজন অনুমায়ী নতুন কাতযকুরাভ প্রণয়ন ও পুযাতন কতযকুরাভমূ 

ারনাগাদ কযায প্রদ্দয়াজন য়।  

                                                                                                                                                    

দরগত কাতযকুরাভটি প্রথদ্দভ প্রণয়ন কযা দ্দয়তছর তযফায কল্যাণ কাযী ও স্বাস্ত্য কাযীদ্দদয দরগত প্রতক্ষ্দ্দণয জন্য। ক্ষমদ্দতু তৃণমূর 

ম যাদ্দয় তযফায কল্যাণ কাযী, স্বাস্ত্য কাযী এফং কতভউতনটি ক্ষরথ ক্ষকয়ায ক্ষপ্রাবাইডাযগণ ভান্তযারবাদ্দফ কাজ কদ্দযন তাই 

কতভউতনটি ক্ষরথ ক্ষকয়ায ক্ষপ্রাবাইডাযদ্দদয ফাদ তদদ্দয় দরগত কাজ পরবাদ্দফ ফাস্তফায়ন ম্ভফ নয়। USAID এয আতথ যক ায়তায় Save 

the Children MaMoni Health System Strengthening Project-এয কাতযগতয ায়তায় কতভউতনটি ক্ষরথ ক্ষকয়ায 

ক্ষপ্রাবাইডাযদ্দদয অন্তভু যক্ত কদ্দয চতুথ য স্বাস্থয, জনংখ্যা ও পুতি ক্ষক্টয কভ যসূতচয আওতায় নতুন ESP কাম যক্রদ্দভয তবতিদ্দত কাতযকুরাভটি 

পুনযায় ারনাগাদ কযা য়। 

 

কাতযকুরাদ্দভয উদ্দেশ্য: 

 

 কতভউতনটি দর (Team) তাদ্দফ কভ য এরাকায কর জনগদ্দণয স্বাস্থয সুযক্ষ্া অজযদ্দন স্ব-স্ব ভূতভকা ঠিকবাদ্দফ ারন কযা;  

 স্ব-স্ব কভ যতযকল্পনা ব্যতীত একটি দরতবতিক ও কভ যএরাকা তবতিক কভ যতযকল্পনা প্রণয়ন ও তায ফাস্তফায়ন; 

 কভ য এরাকাতবতিক ংগততপূণ য ভাতক অগ্রগততয প্রততদ্দফদন প্রস্ত্িত কযা ও প্রদান কযা; 

 নতুন ক্ষক্টয ক্ষপ্রাগ্রাভ অনুমায়ী কভ যদ্দক্ষ্দ্দেয তযফ যতনগুদ্দরা অনুযণ কযা ও ক্ষ অনুমায়ী কভ যদ্দকৌর প্রণয়ন; 

 স্থানীয় যকায ও কভ যএরাকায অন্যান্য এনতজও কাম যক্রদ্দভয াদ্দথ ভন্বয় কযা ও কভ যদ্দকৌর তনধ যাযণ কযা; 

 স্বাস্থযদ্দফা প্রদাদ্দনয ক্ষক্ষ্দ্দে যকাদ্দযয গৃীত নতুন নতুন দদ্দক্ষ্ ম্পদ্দকয জানা ও ক্ষ অনুমায়ী স্বাস্থয ক্ষফা প্রদান;  

 তনজ তনজ এরাকায ক্ষফা গ্রীতা ও জনগদ্দণয াদ্দথ দরীয় ও আন্তোঃব্যতক্তক ক্ষমাগাদ্দমাদ্দগ দক্ষ্তা বৃতি এফং ক্ষফা গ্রদ্দণ উিুি 

কযা; 

 ক্ষযপায তফলদ্দয় দ্দচতন ও প্রদ্দয়াজনীয় ক্ষফা প্রদান কযা; 

 তনজ তনজ কভ য এরাকায় দরীয় কাদ্দজয গুরুত্ব উরতি এফং (তএইচতত, তযফায কল্যাণ কাযী ও স্বাস্থয কাযী) গণ 

ক্ষমৌথবাদ্দফ/দরীয়বাদ্দফ াযস্পতযক দ্দমাতগতায ভাধ্যদ্দভ কাজ কযা। 

প্রতক্ষ্ণ ক্ষভয়াদ : ০৫ (াঁচ) কভ য তদফ 

 

প্রতক্ষ্ণাথী : FWA, HA এফং CHCP 

 

প্রতক্ষ্ণাথীয ংখ্যা : প্রতত ব্যাদ্দচ ২৫ জন  

 

অতধদ্দফন : ২৫ টি 

 

প্রতক্ষ্ণ িতত : ফক্তৃতা, আদ্দরাচনা, ক্ষিইনিতভ যং (মুক্ত তচন্তায ঝড়), দরীয় আদ্দরাচনা, প্রদ্দনািয, ক্ষক িাতড,  তবতডও 

প্রদ যন, অনুীরন । 
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কাতযকুরাদ্দভ  অন্তযভুক্ত তফলয়মূ : 

 

দর ও ভন্বয়  

দর গঠদ্দনয প্রতক্রয়া ও ধামূ 

দর ব্যফস্থানা, িন্দ তনযন ও দর গঠদ্দনয চযাদ্দরঞ্জ 

কভ যতযকল্পনা 

তযফায কল্যাণ কাযী (FWA), স্বাস্থয কাযী (HA) এফং কতভউতনটি ক্ষরথ ক্ষকয়ায ক্ষপ্রাবাইডায 

(CHCP)-ক্ষদয দাতয়ত্ব ও কতযব্য 

স্যাদ্দটরাইট তিতনক, ইতআই আউটতযচ ক্ষোয ও কতভউতনটি তিতনদ্দকয কাম যক্রভ 

যকাতয কভ যচাযী আচযণ তফতধ ১৯৭৯ 

যকাতয কভ যচাযী ছুটিয তফতধ-তফধান 

দুনীতত প্রততদ্দযাধ ও জাতীয় শুিাচায ক্ষকৌর 

স্বাস্থয তক্ষ্া ও ব্যতক্তগত এফং াতযফাতযক স্বাস্থয 

প্রাথতভক স্বাস্থয তযচম যা (Primary Health Care) 

স্যাতনদ্দটন ও তনযাদ াতন 

প্রততফন্ধী, প্রততফতন্ধতা ও অটিজভ 

াভাতজক আচযণ তযফতযদ্দন ক্ষমাগাদ্দমাগ 

কাউদ্দন্পতরং 

ক্ষযপাদ্দযর তরংদ্দকজ 

এরাকায জনদ্দগাষ্ঠীদ্দক জানা ও জন অংগ্রণ 

স্থানীয় যকায তফবাগদ্দক ম্পৃক্তকযণ ও স্থানীয় ম্পদ্দদয ব্যফায 

কতভউতনটি ভাইদ্দক্রাপ্ল্াতনং 

এনতজও কাম যক্রদ্দভয ভন্বয় 

তযফায তযকল্পনায িততমূ 

স্বাস্থয, জনংখ্যা ও পুতি তফলয়ক ই-টুর তকট ও ই-রাতন যং ক্ষকা য তযতচতত ও এয কাম যকয ব্যফায 

োয, পুতি ও োয তনযািা 

তকদ্দায-তকদ্দাযীদ্দদয স্বাস্থয  

ক্ষজ্ড ায  ধাযণা ও নাযীয প্রতত তংতা 

অতযণত নফজাতক ও নফজাতদ্দকয ংক্রভণ 
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উদ্দজরা ব্যফস্থাকদ্দদয ‘ম্যাদ্দনজদ্দভে এ্ড  তরডাযত’  

প্রতক্ষ্ণ কাতযকুরাভ 

 

 

ভূতভকা: ‘ভানফ ম্পদ ব্যফস্থানা’ এফং ‘ক্ষনতৃত্ব’ যস্পয গবীযবাদ্দফ ম্পকযমৄক্ত। দুটি তফলদ্দয়য তত্ত্বীয় জ্ঞান এফং প্রাদ্দয়াতগক দক্ষ্তা দ্রুত 

তযফতযনীর ক্ষক্ষ্ে তাদ্দফ তচতহ্নত। ফাংরাদ্দদদ্দয স্বাস্থয ও জনংখ্যা োদ্দতয উদ্দজরা ম যাদ্দয়য ব্যফস্থাকদ্দদয ‘ম্যাদ্দনজদ্দভে এযা্ড  

তরডাযত’ প্রতক্ষ্দ্দণয চাতদা দীঘ যতদন ক্ষথদ্দক তফযভান। ‘ম্যাদ্দনজদ্দভে এযা্ড  তরডাযত’ প্রতক্ষ্ণ অতধকাং ভয় পৃথক পৃথকবাদ্দফ 

ফাস্তফায়ন দ্দয় আদ্দছ। তকন্তু উদ্দজরা ব্যাফস্থাকগন একইাদ্দথ ম্যাদ্দনজায এফং তরডায এয ভূতভকা ারন কদ্দয থাদ্দকন তফধায় তফলয়গুতর 

এই কাতযকুরাদ্দভ ভতন্বতবাদ্দফ তন্নদ্দফ কযায ক্ষচিা কযা দ্দয়দ্দছ। 

 

কতভউতনটি ম যাদ্দয় স্বাস্থয ও তযফায তযকল্পনা ক্ষফায ভান উন্নত কযায উদ্দেদ্দশ্য উদ্দজরা ব্যফস্থাকদ্দদয এই প্রতক্ষ্ণ কাতযকুরাভ প্রণয়ন 

এফং ফাস্তফায়দ্দন ইউএএআইতড, ভাভতন এইচএএ প্রকদ্দল্পয আতথ যক ও কাতযগতয দ্দমাতগতা তফদ্দলবাদ্দফ উদ্দেেদ্দমাগ্য। কাতযকুরাভটি 

প্রণয়দ্দন কাতযকুরাভ উন্নয়দ্দনয স্বীকৃত তত্ত্বীয় ও ব্যফাতযক জ্ঞান ও দক্ষ্তা মথামথবাদ্দফ অনুযণ কযা দ্দয়দ্দছ। কাম যকযবাদ্দফ প্রতক্ষ্ণ 

ফাস্তফায়দ্দন টিওটি-য ভাধ্যদ্দভ একটি দক্ষ্ ‘ভািায ক্ষেইনায’ দর গঠন কযা দ্দয়দ্দছ। 

 

কাতযকুরাদ্দভয উদ্দেশ্য: 

 

কতভউতনটি ম যাদ্দয় কাম যকযবাদ্দফ অতযাফশ্যকীয় ক্ষফা (ESP) প্রদাদ্দনয জন্য স্বাস্থয ও জনংখ্যা কভ যসূতচ ব্যফস্থাকদ্দদয ব্যফস্থানা ও 

ক্ষনতৃত্ব প্রদাদ্দনয ক্ষ্ভতা বৃতি কযা। 

 

প্রতক্ষ্দ্দণয ক্ষভয়াদ : ৫ (াঁচ) কভ যতদফ 

 

প্রতক্ষ্ণাথী :  উদ্দজরা স্বাস্থয ও তযফায তযকল্পনা কভ যকতযা, উ      তযফায তযকল্পনা কভ যকতযা, আফাতক ক্ষভতডকযার 

অতপায,  

   ক্ষভতডকযার অতপায (এভতএইচ-এপত)। 

 

প্রতক্ষ্ণাথী ংখ্যা : প্রতত ব্যাদ্দচ ২০ (তফ) জন। 

 

কাতযকুরাদ্দভ অন্তযভুক্ত তফলয়মূোঃ 
 

 জাতীয় স্বাস্থয, জনংখ্যা ও পুতি নীততভারা 

 ফাংরাদ্দদদ্দয জনতভততক কাঠাদ্দভা 

 ভাতৃস্বাস্থয, তকদ্দায-তকদ্দাযী স্বাস্থয এফং পুতি ক্ষকৌর 

 চতুথ য স্বাস্থয জনংখ্যা এফং পুতি ক্ষক্টয কভ যসূতচ 

 অতযাফশ্যকীয় ক্ষফা প্যাদ্দকজ (ESP) 

 ব্যাফস্থানায ধাযণা (Management Concept) 

 ক্ষনতৃত্ব (Leadership) 

 ায়ক সুাযতবন (Supportive Supervision) 

 ভস্যা ভাধান (Problem Solving) 

 কনদ্দন্ফ অফ কতভউতনটি (Concept of Community) 

 কতভউতনটি ম্পৃক্তকযদ্দণ ব্যফস্থাদ্দকয ভূতভকা (Role of Managerial in Engaging the Community) 
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 ক্ষমাগাদ্দমাগ, ভন্বয় এফং ক্ষনদ্দগাতদ্দয়ন (Communication, Coordination and Negotiation) 

 টিভ তফতল্ডং এ্ড  ক্ষয়াযড তবন (Team Building and Shared Vision) 

 ডাটা পয তডতন ক্ষভতকং (Data for Decision Making DHIS & MIS) 

 ডাটা পয তডতন ক্ষভতকং (Data for Decision Making LMIS & HRS) 

 ফাদ্দজট ম্যাদ্দনজদ্দভে (Budget Management) 

 কভ যসূতচ ফাস্তফায়ন তযকল্পনা (Program Implementation Plan) 

 সুান ও জাতীয় শুিাচায ক্ষকৌর (Good Governance and National Integrity Strategy) 
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তফদ্দদ প্রতক্ষ্ণ/রাতন যং তবতজট 
 

 

ক) গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদ্দদ যকাদ্দযয ৪থ য স্বাস্থয, জনংখ্যা, ও পুতি ক্ষক্টয  কভ যসূতচ (এইচতএনএত)-এয  আওতায়  জাতীয় 

জনংখ্যা গদ্দফলণা ও প্রতক্ষ্ণ  ইনতিটিউট ( তনদ্দাট য ) কতৃযক ফাস্তফায়নাধীন " প্রতক্ষ্ণ, গদ্দফলণা ও উন্নয়ন " অাদ্দযনার প্ল্যাদ্দনয 

অথ যায়দ্দন তনদ্দাদ্দট যয অনুলদফদ্দগ যয ক্ষাগত দক্ষ্তা ও ক্ষ্ভতা বৃতিকদ্দল্প গত ৮ ক্ষদ্দন্ফম্বয, ২০১৭ ক্ষথদ্দক ১৮ ক্ষদ্দন্ফম্বয ২০১৭ ম যন্ত ইতারীয 

ক্ষযাদ্দভ অফতস্থত ক্ষযাভ তফজদ্দন স্কুদ্দর ÒTraining/Study Visit on Health Sector Project Program Impact 

Assessment and Indicator MeasurementÓ ীল যক এক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকাদ্দ যয আদ্দয়াজন কযা য় । 

 

প্রতক্ষ্ণ ক্ষকাদ্দ য স্বাস্থয তক্ষ্া ও তযফায কল্যাণ তফবাদ্দগয তচফ জনাফ ক্ষভা. তযাজুর ইরাভ-এয ক্ষনতৃদ্দত্ব ক্ষভাট 7 জন কভ যকতযা অংগ্রণ 

কদ্দযন। প্রতক্ষ্দ্দণ অংগ্রণকাযী অন্যান্য কভ যকতযাগণ দ্দরন- তনদ্দাদ্দট যয ভাতযচারক ক্ষফগভ ক্ষযৌনক জাান, তযচারক (গদ্দফলণা) জনাফ 

ক্ষভা. যতপকুর ইরাভ যকায, স্বাস্থয তক্ষ্া ও তযফায কল্যাণ তফবাদ্দগয উপ্রধান (তযকল্পনা ) জনাফ ক্ষভা. আফদু ারাভ োন, তনদ্দাদ্দট যয 

মূল্যায়ন তফদ্দলজ্ঞ জনাফ ক্ষভাাম্মদ আছানুর আরভ, ঊর্ধ্যতন গদ্দফলণা দ্দমাগী তভজ্ াীন সুরতানা ও গদ্দফলণা দ্দমাগী তভজ্ যীতা 

পাযাহ্ নাজ।  

 

 
 

স্বাস্থয তক্ষ্া ও তযফায কল্যাণ তফবাদ্দগয তচফ জনাফ ক্ষভা. তযাজুর ইরাভ ও তনদ্দাদ্দট যয ভাতযচারক ক্ষফগভ ক্ষযৌনক জাান- অন্যান্য 

কভ যকতযাবৃন্ন। 
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ে) যকাদ্দযয ৪থ য স্বাস্থয, জনংখ্যা ও পুতি ক্ষক্টয কভ যসূতচ (এইচতএনএত)-এয আওতায় তনদ্দাট য কতৃযক ফাস্তফায়নাধীন প্রতক্ষ্ণ, 

গদ্দফলণা ও উন্নয়ন (TRD) ীল যক Operational Plan-এয অথ যায়দ্দন স্বাস্থয তক্ষ্া ও তযফায কল্যাণ তফবাদ্দগয উর্ধ্যতন কভ যকতযা এফং  

তনদ্দাদ্দট যয অনুলদফদ্দগ যয ক্ষাগত দক্ষ্তা উন্নয়ন ও ক্ষ্ভতা বৃতিকদ্দল্প গত ১৪-২২ তডদ্দম্বয, ২০১৭ তাতযে ম যন্ত জাভ যানীয ম্যাগদ্দডফাগ য  

তফশ্বতফযারদ্দয় ÒImproving Training Quality through Interactive Learning TechnologiesÓ ীল যক এক প্রতক্ষ্ণ 

ক্ষকাদ্দ যয আদ্দয়াজন কযা য় । 

 

প্রতক্ষ্ণ ক্ষকাদ্দ য  স্বাস্থয তক্ষ্া ও তযফায কল্যাণ তফবাদ্দগয মৄগ্মতচফ জনাফ ক্ষভাাম্মদ আফদুর ভাদ্দরক- এয ক্ষনতৃদ্দত্ব ১০ জন কভ যকতযা  

অংগ্রণ কদ্দযন। অংগ্রণকাযী অন্যান্য কভ যকতযাগণ দ্দরন- তনদ্দাদ্দট যয তযচারক (প্রতক্ষ্ণ) ও মৄগ্মতচফ জনাফ ক্ষভা.ভততয়ায  যভান, 

স্বাস্থয তক্ষ্া ও তযফায কল্যাণ তফবাদ্দগয মৄগ্মতচফ জনাফ ক্ষভা. া আরভ, তনদ্দাদ্দট যয উতযচারক (প্রান) জনাফ তনযঞ্জন ক্ষদফনাথ, 

তভজ্ কাভরুন নাায সুতভ, কাযী প্রধান, স্বাস্থয তক্ষ্া ও তযফায কল্যাণ তফবাগ, তনদ্দাদ্দট যয জনাফ আফদুর াতভদ ক্ষভাড়র, উর্ধ্যতন 

প্রতক্ষ্ক, জনাফ ক্ষভা. যাতজব্যর াান, অতডওতবজুয়ার ক্ষস্পাতরি, ডা. ক্ষভা. াইপৄর ইরাভ, কাযী তযচারক (প্রতক্ষ্ণ), জনাফ ক্ষভা. 

পতযদুর ক, অধ্যক্ষ্, এপডতিউতবটিআই, যাজাী ও জনাফ ভকব্যর মুযতদ, প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা, আযটিত, ঈশ্বযগঞ্জ।  

 

গ) ৪থ য স্বাস্থয, জনংখ্যা ও পুতি ক্ষক্টয কভ যসূতচয (4
th

 HPNSP) আদ্দরাদ্দক কতভউতনটি ম যাদ্দয় দক্ষ্ স্বাস্থযকভী, সুাযবাইজায ও 

উদ্দজরা কভ যসূতচ ব্যফস্থাক গদ্দড় ক্ষতারায রদ্দক্ষ্ তনদ্দাট য ও আযটিতমূদ্দয (RTC) অসুলদফদ্দগ যয ক্ষাগত জ্ঞান ও দক্ষ্তা বৃতি কদ্দল্প 

তনদ্দাট য  এফং Save the Children, Bangladesh-এয ভদ্দধ্য ২৯ আগি ২০১৭ তাতযদ্দে একটি ভদ্দঝাতা চুতক্ত স্বাক্ষ্তযত য়। চুতক্তয 

কাতযগতয  দ্দমাতগতা কভ যসূতচয আওতায় Save the Children, Bangladesh-এয MaMoni HSS Project (MCHIP), 

USAID-এয অথ যায়দ্দন তনদ্দাদ্দট যয অনুলদফদ্দগ যয ক্ষাগত জ্ঞান বৃতি ও দক্ষ্তা উন্নয়দ্দনয জন্য গত ২৩-২৭ এতপ্রর, ২০১৮ ম যন্ত 

International Institute for Primary Health Care of Ethiopia (IIfPHC-E)-ক্ষত ÒLearning Visit for 

NIPORT Officials to learn from the Community Health Program in EthiopiaÓ এয আদ্দয়াজন কদ্দয । 

 

তনদ্দাদ্দট যয ভাতযচারক ক্ষফগভ ক্ষযৌনক জাান-এয  ক্ষনতৃদ্দত্ব  উক্ত Learning Visit এ অন্যাদ্দন্যয ভদ্দধ্য অংগ্রণ কদ্দযন তনদ্দাদ্দট যয 

জনাফ  ক্ষভা.ভততয়ায যভান, অতততযক্ত তচফ ও তযচারক (প্রতক্ষ্ণ), জনাফ আফদুর াতভদ ক্ষভাড়র, উতযচারক (প্রতক্ষ্ণ), জনাফ 

ক্ষভাাম্মদ আতজজুর ইরাভ, প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা, RTC, তভঠাপুকুয, স্বাস্থয অতধদপ্তদ্দযয উতযচারক ডা. ক্ষভা. াজাান, তযফায 

তযকল্পনা অতধদপ্তদ্দযয উতযচারক তভজ্ তৃতপ্ত ফারা এফং MaMoni HSS Project- এয ততনয়য ম্যাদ্দনজায ডা.আদ্দয়া ততেকা। 

 

 

 
 

আইআইএপতএইচত-  তযচারক- Learning Visit Team–এয দস্যবৃন্ন। 
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ঘ) ক্ষনদাযল্যা্ড  যকাদ্দযয Netherlands Organization for International Cooperation in Higher 

Education (Nuffic) Developing TVET, HE and Training on ÒSexual and Reproductive Health and 

Rights (SRHR)-" Training of Trainers on Gender & SRHR for NIPORTÓ   ল যক প্রতক্ষ্ণ গত ২-৫ এতপ্রর, ২০১৮ 

ম যন্ত ভদ্দয় বাযদ্দতয যাজধানী  নয়াতদতেদ্দত অফতস্থত Creating Resources for Empowerment in Action (CREA) 

নাভক একটি ক্ষফযকাতয ংস্থায কাম যারদ্দয়  অনুতষ্ঠত য়। স্বাস্থয তক্ষ্া ও তযফায কল্যাণ তফবাদ্দগয ততনয়য কাযী তচফ তভজ্ ক্ষপৌতজয়া 

োদ্দনয ক্ষনতৃদ্দত্ব প্রতক্ষ্দ্দণ অংগ্রণকাযী ২০ জন কভ যকতযায ভদ্দধ্য অন্যান্যযা দ্দরন তনদ্দাদ্দট যয কাযী তযচারক (তি:প্রত.) ডা. ক্ষভা. 

াইপৄর ইরাভ, ভতনযাভপুয আযটিত-য প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা জনাফ ক্ষভাাম্মদ ক্ষযজাউর ক, তনদ্দাদ্দট যয প্রতক্ষ্ক জনাফ তদ্দযা ধয ও ডা. এ 

এপ এভ ক্ষযদ্দদায়ানুয যভান, তনদ্দাদ্দট যয অধীন  এপডতিউতবটিআই- এয তপল্ড ক্ষেইনায তভদ্দ কল্যাণী দা, তভজ্ াতফনা নাতযন, তভজ্ 

ক্ষতরনা আক্তায ফানু, তভজ্ ভাতদা সুরতানা, তভদ্দ  আযজুভান আযা ক্ষফগভ, ক্ষভাাম্মাৎ নাতদযা, তভজ্ ঝযনা চাকভা, ক্ষভাাম্মাৎ যতভা 

আক্তায ও তভদ্দ  পাযানা াযতবন, আযটিত-য এযাতট্যাে ক্ষেইনায তভজ্ তফে যানী তফশ্বা, তভজ্ আইতযন নাায, তভজ্ সুরতানা 

যাতজয়া,     অঞ্জনা যানী তভে, তভজ্ তফরতক আক্তায ও তভজ্  উদ্দম্ম কুরসুভ। প্রতক্ষ্দ্দণ ক্ষকা-অতড যদ্দনটয -এয দাতয়ত্ব ারন কদ্দযন 

CREA India -এয তভজ্ সুতজতা কুজুয ও তভজ্ সুতদপ্তা মুদ্দোাধ্যায় । 

 

প্রতক্ষ্দ্দণ আদ্দরাতচত তফলয়গুদ্দরায ভদ্দধ্য তছর তনদ্দাদ্দট যয Curriculum Development Process, Social Determinants of 

Health, Gender, Gender-based Violence, Sexual and Gender Identities, Youth Friendly Service, 

Role of Frontline Health Workers, Marginalization and Exclusion Inter-sexuality, Film Screening 

and Future Planning ইতযাতদ । 

 

 

 

নয়াতদতেদ্দত অনুতষ্ঠত প্রতক্ষ্ণ ক্ষকাদ্দ যয অংগ্রণকাযীবৃন্ন। 
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ঙ) “Leadership and Personal Management for Sexual and Reproductive Health and Rights 

(SRHR) Program NICHE BGD 157" তদ্দযানাদ্দভ গত ২৩-২৭ এতপ্রর, ২০১৮ ভয় ম যন্ত ভারদ্দয়তয়ায যাজধানী  

কুয়ারারাভপুদ্দয অনুতষ্ঠত য়। তনদ্দাদ্দট যয অতডওতবজুযয়ার তফদ্দলজ্ঞ জনাফ ক্ষভা. যাতজব্যর াাদ্দনয ক্ষনতৃদ্দত্ব ৪ জন কভ যকতযা এ প্রতক্ষ্দ্দণ  

অংগ্রণ কদ্দযন । প্রতক্ষ্দ্দণ অন্যান্য কভ যকতযাদ্দদয ভদ্দধ্য তছদ্দরন তদ্দরট এপডতিউতবটিআই-এয অধ্যক্ষ্ (অতত: দাতয়ত্ব) জনাফ এভদাদুর ক 

োন, কুতিয়া এপডতিউতবটিআই-এয অধ্যক্ষ্ জনাফ ক্ষভা. আব্দু াভাদ তালুকদায  ও স্বাস্থয তক্ষ্া ও তযফায কল্যাণ তফবাদ্দগয তাফযক্ষ্ণ 

কভ যকতযা তভদ্দ আপদ্দযাজা সুরতানা । 

 

চ) ৪থ য স্বাস্থ্য, জনংখ্যা  পুরি থক্টয ওভ যসূরচয (HPNSP)-য ‘‘Training, Research and Development (TRD)Ó 

াসযনার প্লাসনয RPA (GOB) ঔাসতয থ যায়সন রনসার্ য, এপডরিঈরবটিঅআ  অযটির-য নুলদফসক যয থাকত জ্ঞান  দক্ষতা 

বৃরিয রসক্ষয আঈরনবার যটি ফ আসদাসনরয়া, জাওাতযা  আঈরনবার যটি ফ পুত্রা, ভারসয়রয়া-থত দুটি প্ররক্ষণ থওাস যয অসয়াজন ওযা য়:   

 
(১) প্রথভ থওা যটি ’’Training on Monitoring and Evaluation (M&E) and Population Program Planning of 

Health and Population Sector Program” রসযানাসভ কত ২৮ জুন, ২০১৮ তারযঔ থথসও ৯ জুরাআ, ২০১৮ ম যতিত আসদাসনরয়ায 

যাজধানী জাওাতযায় আঈরনবার যটি ফ আসদাসনরয়ায াফররও থরথ রফবাসক নুরষ্ঠত য়। রনসাসর্ যয রযচারও (কসফলণা) জনাফ থভা. 

যরপকুর আরাভ যওাসযয থনর্তসত্ব প্ররক্ষসণ ংগ্রণওাযী ন্যান্য ওভ যওতযাসদয ভসধ্য রেসরন রনসাসর্ যয মূল্যায়ন রফসলজ্ঞ জনাফ 

থভাাম্মদ অোনুর অরভ, উর্ধ্যতন কসফলণা সমাকী রভজ্ াীন সুরতানা, রযংখ্যানরফদ রভজ্ াীনা অরভ, কসফলণা সমাকী 

জনাফ এ, থও, এভ অফদুো, তত্ত্বাফধায়ও (প্রান) জনাফ থভাাম্মদ াপাত থভাস্তপা, স্বাস্থ্য রক্ষা  রযফায ওল্যাণ রফবাসকয 

রাফযক্ষণ ওভ যওতযা রভজ্ অপসযাজা সুরতানা এফং জনাফ রকয়া ঈরিন অভদ, ধ্যক্ষ, এপডরিঈরবটিঅআ, কুরভো  জনাফ থভা. 

ফায়দুয যভান যদায, ধ্যক্ষ, এপডরিঈরবটিঅআ, যাঙ্গাভাটি।  

   

 
 

আঈরনবার যটি ফ আসদাসনরয়ায াফররও থরথ রফবাসকয ওভ যওতযাসদয াসথ রনসাসর্ যয ংগ্রণওাযীবৃদ। 

 

প্ররক্ষণ থওাস য অসরারচত রফলয়গুসরায ভসধ্য রের- রনসাসর্ যয Overview and discussion: Indonesia health system; Family 

planning services in Indonesia; Overview about primary health care in Indonesia; Overview of minimal 

standard of health services in Indonesia; Overview and discussion: Information Dashboard for monitoring 

health আতযারদ।       
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(২) রিতীয় থওা যটি ‘‘Improving and Measuring Training Effects and Outcomes in Health Sector”  রসযানাসভ 

কত ২৫ জুন, ২০১৮ তারযঔ থথসও ৬ জুরাআ, ২০১৮ তারযঔ ম যতিত ভারসয়রয়ায যাজধানী কুয়রারাভপুসয আঈরনবার যটি পুত্রা ভারসয়রয়ায 

রফজসন স্কুসর নুরষ্ঠত য়। স্বাস্থ্য রক্ষা  রযফায ওল্যাণ রফবাসকয মৄগ্মরচফ জনাফ থভা. অফদুো াজ্জাসদয থনর্তসত্ব প্ররক্ষসণ 

ংগ্রণওাযী ন্যান্য ওভ যওতযাসদয ভসধ্য রেসরন স্বাস্থ্য রক্ষা  রযফায ওল্যাণ রফবাসকয ঈরচফ রভজ্ ফদরুন নাায, রনসাসর্ যয 

ওাযী রযচারও জনাফ থভা. ভাপৄজুয যভান, জনাফ রফশ্বরজৎ তফশ্য, তয়দা ঈসম্ম ওাঈায থপযসদৌী, কসফলণা সমাকী রভজ্ যীতা 

পাযাহ্ নাজ, গ্রন্থাকারযও জনাফ দীও চন্দ্র যায়, ধ্যক্ষ ডা. রযচাঁদ ীর, এপডরিঈরবটিঅআ, পরযদপুয, ধ্যক্ষ ডা. থভাদাসেরুর আরাভ, 

এপডরিঈরবটিঅআ, ফগুড়া, ধ্যক্ষ থভা. থযজাঈর ওরফয, এপডরিঈরবটিঅআ, খুরনা, ডা. অরযপা অিায, প্রবালও (সভরডওযার), 

এপডরিঈরবটিঅআ, খুরনা, প্ররক্ষণ ওভ যওতযা জনাফ থভাাম্মদ ভরতয়ায যভান, অযটির, থফড়া, প্ররক্ষণ ওভ যওতযা রভজ্ মুরওভা ররযন, 

অযটির, ধাভযাআ, ঢাওা।      

 

 
 

আঈরনবার যটি পুত্রা ভারসয়রয়ায় নুরষ্ঠত প্ররক্ষণ থওাস য ংগ্রণওাযীবৃসদয াসথ পুত্রা রফজসন স্কুসরয ওভ যওতযাবৃদ। 

 
প্ররক্ষণ থওাস য অসরারচত রফলয়গুসরায ভসধ্য রের- Training Needs Assessment (TNA) for Health Workforce, TNA 

Questionnaire (Sample Survey) Development, Training Assessment Worksheet, Competency-based 

Curriculum of Health Workforce, Task Analysis, Gap (performance) Analysis, Learning Strategies, 

Management of Training Institutes, Kolb’s Experimental Learning Theory, Instructional System Design (ISD), 

Communication Skills, Reinforcement Techniques, Role Playing, Evaluation and the Training Cycle, 

Kirkpatrick’s 4 Levels of Evaluation, Process of Training Evaluation, Learning Game Kit আতযারদ।       

 

অংীদাতযত্ব ও দ্দমাতগতা: 

 

তনদ্দাট য প্রতক্ষ্ণ ইউতনট যকাতয ও ক্ষফযকাতয তফতবন্ন গদ্দফলণা ও প্রতক্ষ্ণ প্রততষ্ঠান এফং উন্নয়ন দ্দমাগীদ্দদয াদ্দথ তনতফড় ম্পকয যক্ষ্া 

কদ্দয চদ্দরদ্দছ। ক্ষমভন-  জাতীয় তযকল্পনা ও উন্নয়ন একাদ্দডতভ (NAPD), ফাংরাদ্দদ ইনতিটিউট অফ ম্যাদ্দনজদ্দভে (BIM), ক্ষজভ ত 

গ্রােস্ স্কুর অফ াফতরক ক্ষরথ (JPGSPH), ব্র্যাক তফশ্বতফযারয়, ক্ষইব যা তচরদ্দেন, ইউএএআইতড, তফশ্ব ব্যাংক, ইউএনএপতএ, 

জাইকা ও নাতপক।  

 

এছাড়া, প্রতক্ষ্ণ ইউতনট তযফায তযকল্পনা অতধদপ্তয, স্বাস্থয অতধদপ্তয, স্বাস্থয প্রদ্দকৌর অতধদপ্তয, নাত যং এ্ড  তভডওয়াইপাতয অতধদপ্তয 

এফং স্বাস্থয ও তযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় ংতিি অন্যান্য প্রততষ্ঠাদ্দনয াদ্দথ ঘতনষ্ঠ ম্পকয যক্ষ্া কদ্দয আদ্দছ।  
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চতুথ য অধ্যায় 
 

                                গদ্দফলণা ও উন্নয়ন ওাম যক্রভ: 
  

            ও                       

তফতবন্ন জতয, বা ও গদ্দফলণা দক্ষ্তা উন্নয়ন ফণ যনা 

রনসার্ য গ্রন্থাকায 

          ও           
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গদ্দফলণা ও উন্নয়ন ওাম যক্রভ 

 

র্ভূরভ:  জাতীয় নীরতভারা প্রণয়ন, ওভ যসূরচ মূল্যায়ন  ফাস্তফায়সনয রদও রনসদ যনা এফং ওভ যসূরচয গ্রকরতয ফস্থ্া রনধ যাযসণয জন্য  

নীরত রনধ যাযও, ওভ যসূরচ ব্যফস্থ্াও এফং থাজীরফসদয তসেয মূর ঈৎ রসসফ রনসার্ য রযচাররত কসফলণা  াসব যয তে ব্যফায ওযা 

সে। স্বাস্থ্য, জনংখ্যা  পুরি থক্টয ওভ যসূরচয াসযনার প্লযাসনয অতায় রনসার্ য রনয়রভতবাসফ  ফাংরাসদ থডসভাগ্রারপও এন্ড 

থরথ াসব য (BDHS), আঈটিরাআসজন প এসরন্পয়ার ারব য থডররবাযী াসব য (UESD), ফাংরাসদ অযফান থল্থ াসব য (BUHS), 

ফাংরাসদ থরথ পযারররটি াসব য (BHFS) এফং ফাংরাসদ ভার্তমৃতুয  স্বাস্থ্য  থফা জরয (BMMS)- জনংখ্যা, পুরি  প্রজনন 

স্বাস্থ্য রফলয়ও গুরুত্বপূণ য কসফলণা/ াসব য রযচারনা ওসয অসে। প্ররতষ্ঠাওার থথসও রনসার্ য রফরবন্ন কসফলণা এফং াসব যয ভাধ্যসভ জাতীয় 

ওভ যসূরচ ফাস্তফায়সন গুরুত্বপূণ য ফদান থযসঔ মাসে। রফসলবাসফ রনসার্ য কসফলণায ভাধ্যসভ রনয়রভতবাসফ জাতীয় এফং রফবাকীয় ম যাসয় 

ওভ যসূরচয  সূচওমূ ভরনর্য ওযা, জনরভরতও  প্রজনন স্বাস্থ্য ম্পরওযত াম্প্ররতও (অসডসর্ড) তে প্রওা এফং ভানফম্পদ ঈন্নয়ন  

মূল্যায়ন ম্পরওযত  তে প্রদাসনয ভাধ্যসভ জাতীয় ম যাসয় গুরুত্বপূণ য ভূরভওা থযসঔ মাসে। রনসার্ য ম্পারদত কসফলণায ভাধ্যসভ ভা  রশু 

মৃতুয, ভা  রশুয পুরি, পাটি যররটি এফং রযফায রযওল্পনা রফলয়ও রফরবন্ন সূচও ম্পসওয রনয়রভতবাসফ তে প্রওা  তা নীরত 

রনধ যাযওসদয রনওর্ ঈস্থ্ান ওযা য়। 

 
ঈসিশ্য:    স্বাস্থ্য  রযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারয় ওর্তযও গৃীত স্বাস্থ্য, জনংখ্যা  পুরি ওভ যসূরচ এফং ওভ যন্থাসও পরপ্রসূ ওযসত প্রারঙ্গও 

কসফলণা ওসয ায়তা ওযাআ সরা রনসাসর্ যয কসফলণা ওাম যক্রভ রযচারনায মূখ্য ঈসিশ্য। তাোড়া, রনসার্ য রনয়রভতবাসফ ঈরেরঔত 

ওাম যক্রসভয রযফীক্ষণ, ওভ যসূরচয মূল্যায়ন  জনরভরতও এফং প্রজনন স্বাস্থ্য ম্পওীয় ারনাকাদ তে প্রদান ওসয ভন্ত্রণারয়সও সমারকতা 

ওসয থাসও। 

 
রনসার্ য ওাম যক্রভরবরিও কসফলণা রনম্নরররঔত থক্ষত্রমূস রযচারনা ওসয থাসও। থমভন -  
 

 Program focused/health system strengthening/UHC 

 Population, demographic and development issues 

 Training/human resource related 

 Need assessment/rapid appraisal/situation analysis 

 Health service utilization & quality of care, service acess & equity.  

 
প্ররতফেয রনসার্ য রযওল্পনারবরিও গ্রারধওাযপ্রাপ্ত কসফলণায রফলয় রনধ যাযণ ওসয থাসও ৬-১০টি স্ট্যারড রনজস্ব কসফলওসদয ভাধ্যসভ ফা 

Expression of Interest (EOI) অফান ওসয থফযওারয কসফলণা প্ররতষ্ঠাসনয ভাধ্যসভ এআচরএন থপ্রাগ্রাভসও রিারী ওযায জন্য 

কসফলণায রসযানাভগুসরা ংরিি রযওল্পনা প্রদানওাযী থাজীরফ  ংীজন  ওভ যসূরচ ব্যফস্থ্াওসদয াসথ অসরাচনায ভাধ্যসভ রনফ যাচন 

ওযা য়।  

 

রনসাসর্ যয প্রধান প্রধান কসফলণা ওাসজয ভসধ্য রনম্নরররঔত জরয ওাজগুসরা ন্যতভঃ 
 

 Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS) 

 Bangladesh Maternal Mortality and Health Care Survey  (BMMS) 

 Bangladesh Health Facility Survey (BHFS) 

 Urban Health Survey (UHS) 

 Utilization of Essential Services Delivery Survey (UESD)  

 
২০১৭-২০১৮ থ যফেসয রনসার্ য ফাংরাসদ ভার্তমৃতুয  স্বাস্থ্য থফা জরয (BMMS) ২০১৬-এয প্রাথরভও পরাপর  জাতীয় ম যাসয় 

থরভনাসযয ভাধ্যসভ প্রওা ওসযসে। এ থ যফেসয রনসার্ য ফাংরাসদ থরথ পযারররটি াসব য (BHFS) ২০১৭ এফং ফাংরাসদ 

থডসভাগ্রারপও এন্ড থল্থ াসব য (BDHS) ২০১৭-১৮ ম্পন্ন ওসযসে। এ ভসয় ৬টি গ্রারধওাযপ্রাপ্ত রফলসয়  কসফলণা রযচারনা, ১টি ফারল যও 

প্ররতসফদন  ৩টি রনঈজ থরর্ায ‘রনসার্ য ফাতযা’ প্রওা ওসযসে। 

 

 

 



52 |     

 

রফরবন্ন জরয, বা  কসফলণা দক্ষতা ঈন্নয়ন ফণ যনা 
  

ও) ফাংরাসদ ভার্তমৃতুয  স্বাস্থ্যসফা জরয (BMMS) ২০১৬  
 

কণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাসদ যওাসযয স্বাস্থ্য, জনংখ্যা  পুরি থক্টয ঈন্নয়ন ওভ যসূরচ (এআচরএনএরডর)-এয Òপ্ররক্ষণ, কসফলণা  

ঈন্নয়ন’’  াসযনার প্লযাসনয অতায় জাতীয় জনংখ্যা কসফলণা  প্ররক্ষণ আনরস্ট্টিঈর্ (রনসার্ য) ফাংরাসদ ভার্তমৃতুয  স্বাস্থ্যসফা 

জরয রযচারনা ওযসে। ২০১৬ াসর র্ততীয় ফাংরাসদ ভার্তমৃতুয  স্বাস্থ্যসফা জরয রযচাররত সে। আসতাপূসফ য ২০০১  ২০১০ াসর 

রযচাররত প্রথভ  রিতীয় রফএভএভএ াসব যয ভাধ্যসভ ফাংরাসদস ভার্তমৃতুযয ায  ভার্ত স্বাস্থ্যসফা ব্যফায ম্পসওয তে প্রওা ওযা 

সয়সে মা এভরডরজ রযফীক্ষণ  স্বাস্থ্য ঔাসত ফাংরাসদসয গ্রকরত রযভাস ফহুর ব্যফহৃত সয়সে। ফাংরাসদ যওাসযয অযরএ 

ঔাসতয থ যায়সন াসব যয মূর ওাজ রযচাররত য়। আঈএএঅআরড  রডএপঅআরড-এয থ যায়সন মৄিযাসেয থভজায আবালুসয়ন এফং 

অআররডরডঅয,রফ াসব যয ওাসজ ওারযকরয ায়তা প্রদান ওযসে।  

 

রফএভএভএ াসব যয মূখ্য ঈসিশ্য সরা ভার্তমৃতুযয ায এফং ভার্ত স্বাস্থ্যসফা ব্যফায ম্পসওয ারনাকাদ তে অযণ ওযা এফং এভরডরজ 

৫  এআচরএনএরডর-য পরতা মূল্যায়সন তে প্রদান ওযা। ২০১৬ াসর এ াসব যয ভাধ্যসভ ফাংরাসদস প্রথভফাসযয ভত ভার্তত্বজরনত 

সুস্থ্তা রফসল ওসয রপস্টুরা এফং থররবও প্ররা-এয ওাযসণ সুস্থ্ ভাসয়সদয জাতীয় ায রনণ যসয়য রযওল্পনা থনয়া সয়সে। 

আসতাভসধ্য রফএভএভএ ২০১৬ এয প্রাথরভও পরাপর জাতীয় ম যাসয় থরভনায অসয়াজসনয ভাধ্যসভ প্রওা ওযা য়। এ জরযসয পরাপর 

থথসও পাটি যররটি, রযফায রযওল্পনা, রশুমৃতুয এফং ভার্তস্বাস্থ্য থফা ব্যফায ম্পসওয থজরা-রবরিও তে প্রদান ওযায রযওল্পনা যসয়সে।  
 

ঔ)     ফাংরাসদ থরথ পযারররটি াসব য (BHFS) ২০১৭  
 

স্বাস্থ্য, জনংখ্যা  পুরি থক্টয ঈন্নয়ন ওভ যসূরচয HPNSP-এয াসযনার প্লযান নং-১৩ (প্ররক্ষণ, কসফলণা  ঈন্নয়ন)-এয অতায়  

২০১৭-২০১৮ থ যফেসয ফাংরাসদ থরথ পযারররটি াসব য ২০১৭ রযচারনা ওযসে। এ াসব যয প্রধান ঈসিশ্য সরা ভানম্মত  ওাম যওয 

স্বাস্থ্যসফা প্রদাসনয জন্য যওারয  প্রাআসবর্ াাতার/রিরনও, এনরজ রিরনও, স্বাস্থ্যসওন্দ্র এফং ওরভঈরনটি রিরনওমূসয প্রস্তুরত 

(সফা, ভানফম্পদ, প্ররক্ষণ, মন্ত্রারত, লধত্র যফযা এফং ফওাঠাসভাকত সুসমাক-সুরফধা) ম্পসওয তে অযণ ওযা। রনসার্ য 

মৄিযাসেয অআরএপ আোযন্যনার-এয ওারযকরয ায়তায় এ াসব য রযচারনা ওযসে। এটি ফাংরাসদস রযচাররত চতুথ য থরথ 

পযারররটি াসব য। আসতাপূসফ য ২০০৯, ২০১১ এফং ২০১৪ াসর রতনটি থরথ পযারররটি াসব য রযচাররত য়।  
 

জাতীয় প্ররতরনরধত্বীর নমুনা নুমায়ী থদসয থজরা, ঈসজরা, আঈরনয়ন এফং ওরভঈরনটিয ধীসন রনফ যারচত যওারয  থফযওারয 

থভরডসওর ওসরজ/াাতার, থজরা াাতার, ভার্ত  রশু ওল্যাণ থওন্দ্র, ঈসজরা থরথ ওভসপ্লক্স, আঈরনয়ন স্বাস্থ্য  রযফায ওল্যাণ 

থওন্দ্র এফং ভান ঈন্নীত রযফায ওল্যাণ থওন্দ্র, াফ থোয/রুযার রডসন্পারয, ওরভঈরনটি রিরনও, থযরজিাড য প্রাআসবর্ াাতার/রিরনও 

এফং থযরজিাড য এনরজ রিরনওমূস ওী ধযসনয থফা প্রদান ওযা য়, থফা থওন্দ্রমূস ওী ওী ম্পদ অসে, ওাঠাসভাকত ফস্থ্া, ধযণ 

এফং থফা প্রদাসনয িরত রফলসয় তাসদয রনওর্ থথসও তে ংগ্র ওযা য়। এ াসব যয ভাধ্যসভ ৪থ য স্বাস্থ্য, জনংখ্যা  পুরি ঈন্নয়ন 

ওভ যসূরচয রযফীক্ষণ  মূল্যায়সনয ৪টি সূচও-এয তে প্রদাসন ায়তা ওযা য়। াসব যয প্রাথরভও পরাপর রতনটি পৃথও ওনারসর্টিব 

বায ভাধ্যসভ স্বাস্থ্য  রযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারয়, রযফায রযওল্পনা রধদপ্তয  স্বাস্থ্য রধদপ্তসযয রাআন ডাআসযক্টয  ংরিি 

থস্ট্ওসাল্ডাযসদয াসথ ম যাসরাচনা ওযা সয়সে।  

 

ক) ফাংরাসদ থডসভাগ্রারপও এন্ড থরথ াসব য (BDHS) ২০১৭-১৮ 
 

ফাংরাসদসয জনরভরতও  স্বাস্থ্য ফস্থ্া তথা পাটি যররটি, রযফায রযওল্পনা, রশুমৃতুয, ভা  রশুস্বাস্থ্য, পুরি এফং এআড সচতনতা 

ম্পসওয তে অযসণয ঈসিসশ্য ১৯৯৩ ার থথসও প্ররত রতন ফেয য য রনসাসর্ যয ওর্তযসত্ব ফাংরাসদ থডসভাগ্রারপও এন্ড থরথ াসব য 

(রফরডএআচএ) রযচাররত সয় অসে। ২০১৪ ার ম যতিত াতটি রফরডএআচএ াসব য রযচাররত সয়সে। ২০১৭ াসর ৮ভ রফরডএআচএ 

াসব য রযচারনা গ্রণ ওযা সয়সে। এ াসব যয তে স্বাস্থ্য  রযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারয় ওর্তযও রযচাররত স্বাস্থ্য, জনংখ্যা  পুরি থক্টয 

ঈন্নয়ন ওভ যসূরচ (এআচরএনএরডর) রযফীক্ষণ  মূল্যায়সনয প্রধান তে সূত্র রসসফ ব্যফহৃত সফ। 
 

রফরডএআচএ এওটি জাতীয় প্ররতরনরধত্বীর ঔানা জরয। ওর রফবাক থথসও রনফ যারচত নমুনা এরাওায় প্রায় ২০,০০০ ঔানায় এ জরয 

রযচাররত য়। রনফ যারচত ঔানায় ফফাওাযী ১৫-৪৯ ফেয ফয়সয ওর রফফারত ভররায ওাে থথসও তে ংগ্র ওযা য় এফং ৫ 

ফেসযয ওভ ফয়ী রশু এফং ভররাসদয জন  ঈচ্চতা রযভা ওযা য়। এোড়া ৩৫ ফা তসতারধও ফয়সয পুরুল ভররাসদয ভসধ্য ঈচ্চ 

যিচা  ডায়াসফটিসয ব্যাওতা  রযভাসয জন্য যিচা ভাা  যসিয নমুনা যীক্ষা ওযা সয়সে।   
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রনসাসর্ যয ওর্তযসত্ব আঈএএআড-এয থ যায়সন এফং মৄিযাসেয অআরএপ আোযন্যানাসরয ওারযকরয ায়তায় রযচাররত এ াসব য 

ফাংরাসদস স্বাস্থ্য, রযফায রযওল্পনা  পুরি ওভ যসূরচ ঈন্নয়সন ব্যাও ফদান থযসঔসে। াসব যয তে জাতীয়  রফবাকীয় ম যাসয় 

ব্যাওবাসফ প্রচায ওযা সয় থাসও এফং রফস্তারযত অসরাচনায ভাধ্যসভ ওভ যসূরচ প্রণয়ন এফং জাতীয়  রফবাকীয় ম যাসয় ওভ যসূরচ রযফীক্ষণ 

 মূল্যায়সন তা গুরুত্বপূণ য ভূরভওা ারন ওযসে। রফরডএআচএ তে কসফলণা ওাসজয জন্য ঈন্ুি যসয়সে এফং জাতীয়  অতিতজযারতও 

প্ররতষ্ঠান, রফশ্বরফদ্যারয় এফং কসফলণা প্ররতষ্ঠানমূ এ াসব যয তে দীখ যরদন মাফৎ ব্যফায ওযসেন। রফরডএআচএ ২০১৭-১৮-এয মূখ্য 

পরাপর াসব যয প্রাথরভও পরাপর রতনটি পৃথও ওনারসর্টিব বায ভাধ্যসভ স্বাস্থ্য  রযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারয়, রযফায রযওল্পনা 

রধদপ্তয  স্বাস্থ্য রধদপ্তসযয রাআন ডাআসযক্টয- ংরিি থস্ট্ওসাল্ডাযসদয াসথ ম যাসরাচনা ওযা য়। ফাংরাসদ থডসভাগ্রারপও এন্ড 

থরথ াসব যয ২০১৭-১৮ এয ঔড়া মূখ্য পরাপর নুমায়ী রনফ যারচত সূচওমূসয ারনাকাদ তে রনম্নরূ:  
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রনসার্ য গ্রন্থাকায 
 

 

রনসার্ য গ্রন্থাকায এওটি রফসল ধযসনয গ্রন্থাকায। এটি রনসাসর্ যয নুলদফক য এফং রনসাসর্ য অকত প্ররক্ষণাথীসদয রক্ষণ চারদা পূযসণয 

জন্য প্ররতরষ্ঠত। ফতযভাসন রনসার্ য গ্রন্থাকাসয স্বাস্থ্য, জনংখ্যা, রযফায রযওল্পনা, ভা  রশু স্বাস্থ্য এফং পুরি রফলসয় প্রায় ৯,৬১৩টি 

প্ররক্ষণ  কসফলণাধভী ফআ/ভসনাগ্রাপ/প্ররক্ষণ ভরডঈর, কসফলণা প্ররতসফদন, যওারয প্রওানা আতযারদ ংগ্রস যসয়সে। রফসল ওসয 

ফাংরাসদসয জনংখ্যা, রযফায রযওল্পনা এফং ভা  রশু স্বাস্থ্য রফলয়ও প্রায় ২৫০০ কসফলণা প্ররতসফদন যসয়সে। এ গ্রন্থাকাসয জাতীয়  

অতিতজযারতও ভাসনয প্রায় ২৩টি জান যার  ৫০টি রনঈজসরর্ায চাঁদা প্রদাসনয ভাধ্যসভ  রফরনভয় ওাম যক্রসভয অতায় রনয়রভত ংগ্র ওযা 

য়। ছুটিয রদন ব্যতীত প্ররতরদন ওার ৯ র্ায় গ্রন্থাকায থঔারা য় এফং রফসওর ৫র্ায় ফন্ধ ওযা য়। জারতংখ ংস্থ্া আঈসনসকা ওর্তযও 

ঈদ্ভারফত স্বয়ংরক্রয় িরত CDS/ISIS পর্য়যাসযয ধীসন ততরযকৃত NILIB ডার্াসফসজয াাসে গ্রন্থাকাসযয তে থফা প্রদান ওযা 

য়।  
 

রনসার্ য গ্রন্থাকায  তে থফা ওাম যক্রভ 
 

জনংখ্যা, ভা  রশু স্বাস্থ্য, পুরি  রযফায রযওল্পনা রফলসয় ফাংরাসদসয রফস্তারযত তে াযা রফসশ্বয তে ংগ্র  রফতযণ ওযায 

ঈসিশ্য রনসার্ য এওটি ভরন্বত তেসফা িরত চালু ওসযসে। ভরন্বত তেসফা িরতয অতায় নুসযাসধয থপ্ররক্ষসত থদসয  থদসয 

ফাআসযয ব্যরি ফা ংকঠনসও তে যফযা থফা প্রদান ওসয থাসও। রনসার্ য গ্রন্থাকায  তে থফা ারব য (NILIB)-এয অতায় 

রনম্নফরণ যত থফা রদসয় থাসও : 
 

 রডরজট্যার িরতসত রনসার্ য রাআসেরয ডার্াসফজ (NILIB) থথসও রফফররগ্রারপও াচ য থযপাসযন্প থফা; 

 রফশ্ব স্বাস্থ্য ংস্থ্া (WHO) ঈদ্ভারফত HINARI  PubMed-নরাআন ডার্াসফজ-এয াাসে ররর্াসযচায াচ য ারব য; 

 ওাসযে যায়াযসন ারব য বুসরটিন; 

 থপ্ররিরং বুসরটিন ; 

 যাসনাসর্সর্ড রফফররগ্রারপও ারব য; 

 এযাওসন থযরজিায ;  

 রযসপ্রাগ্রারপও ারব য (ডকুসভে এয পসর্াওর)। 

 

গ্রন্থাকায ব্যফায 
 

রফকত ২০১৭-১৮ থ যফেসয রনসার্ য গ্রন্থাকায থথসও প্রায় 1,500 প্ররক্ষণাথী/নুলদ দস্য  রফশ্বরফদ্যারয়/ওসরসজয  োত্র-োত্রী তে থফা 

গ্রণ ওসযসেন। তাঁযা প্ররক্ষণ ওারযকুরাভ থথসও শুরু ওসয রপ ব্যফস্থ্ানা, প্রারনও রফরধ-রফধান, রচফারয় রনসদ যভারা, প্রাথরভও 

স্বাস্থ্য রযচম যায ফআ/রযসার্ য গ্রন্থাকাসয ফস ফা ধাসয রনসয় ধ্যয়ন ওসযন। তাঁযা ঈরেরঔত ফআ/পুস্তও োড়া প্ররতরদন ৫-৬টি তদরনও প্ররত্রওা/ 

থদর  রফসদর ম্যাকারজন সড়সেন। ফআ/কসফলণা প্ররতসফদন ফা রফরবন্ন ধযসনয জরয প্ররতসফদন, থমভন- রফরডএআচএ, রফএভএভএ, 

থরথ পযারররটি াসব য, অযফান থরথ াসব য, আঈআএরড াসব যয পরাপর রনসয় ড়াসানা ওসযন।  

 
প্ররক্ষণাথী  রনসাসর্ যয নুলদ দস্য োড়া রফশ্বরফদ্যারসয়য রক্ষও/োত্র/কসফলও  থফযওারয কসফলণা প্ররতষ্ঠাসনয কসফলওকণ রনসার্ য 

গ্রন্থাকায ব্যফায ওসয থাসওন। কত ফেয প্রায় দু’তারধও কসফলও রনসার্ য গ্রন্থাকায রযদ যন ওসযসেন ফা ড়াসানা ওসযসেন। তাঁযা সজ 

 ল্প ভসয় ফআ ফা প্ররতসফদন ায়ায জন্য রডরজর্ার িরতসত ততরয ওযার্াররকং রসস্ট্ভ রনব যয ডার্াসফজ (NILIB) ব্যফায ওসযসেন। 

প্ররতসফদনওারীন ভসয় রনসাসর্ য যওারয আসডন ভররা ওসরজ থথসও ২৫ জন স্নাতও (ম্মান) থেরণয োত্রী আোন যর ওসযসেন। তাযা 

প্ররতরদন গ্রন্থাকায ব্যফায ওসযসেন। এ ভসয় রনসাসর্ যয কসফলণা সমাকী রভজ যীতা পাযাহ্ নাজ তাসদয  কাআড রসসফ দারয়ত্ব ারন 

ওসযন।  াাার ডকুসভসেন রপায জনাফ থভা. নজমু-া-অদাত গ্রন্থাকাসয তে থফা রদসয় তাসদয ায়তা ওসযন।  
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যকাতয ইদ্দডন ভতরা কদ্দরদ্দজয ভাজ কভ য তফলদ্দয় স্দাতক (ম্মান) ক্ষরেণতণয ছােীবৃদ্দন্নয াদ্দথ ইোনত য ক্ষকাদ্দ যয গাইড তভজ যীতা পাযাহ্ নাজ ও 

ডকুভনদ্দটন অতপায জনাফ ক্ষভা. নজরু-া-আদাত যদ্দয়দ্দছন। 

 

কত থ যফেসয রনসার্ য গ্রন্থাকাসয ফ যসভার্ ৩৫০টি ফআ/প্ররতসফদন ক্রয়  রফরনভয় ওাম যক্রসভয অতায় নুদান রসসফ ংগৃীত য়। এ 

ভসয় ৩০টি থদর/রফসদর জান যার/রনঈজসরর্ায গ্রন্থাকাসয ংগৃীত য়। রনসার্ য ফতযভাসন ৪টি থদর/রফসদর ম্যাকারজন াফরক্রসনয 

ভাধ্যসভ ংগ্র ওসয থাসও।  থমভন- রদ আওনরভস্ট্, রযডা য ডাআসজি, র্াআভস্  ভারও কণস্বাস্থ্য। তাোড়া গ্রন্থাকাসয প্ররতরদন ৫টি তদরনও 

রত্রওা ংগ্র ওযা য়।    
 

অংীদাতযত্ব ও দ্দমাতগতা: 
 

তনদ্দাট য গদ্দফলণা ইউতনট যকাতয, ক্ষফযকাতয ংস্থা, উন্নয়ন দ্দমাগী ও গদ্দফলণা/প্রতক্ষ্ণ প্রততষ্ঠান তফশ্বতফযারয়/ অন্তজযাততক ংস্থায 

াদ্দথ তনতফড় ম্পকয যক্ষ্া কদ্দয চদ্দরদ্দছ। গদ্দফলণা ইউতনট ক্ষম কর প্রততষ্ঠান/ংস্থায াদ্দথ কাতযগতয ও আতথ যক দ্দমাতগতায় কাজ কযদ্দছ 

ক্ষগুদ্দরা দ্দরা- ইউএএআইতড, তডএপআইতড, তফশ্ব ব্যাংক, ইউএনএপতএ, ইউতনদ্দপ, আইতএপ ইোযন্যানার, ইউএএ, ক্ষভজায 

ইবযালুদ্দয়ন,  আইততডতডআয,তফ,          উ   , ক্ষজভ ত গ্রােস্ স্কুর অফ াফতরক ক্ষরথ (JPGSPH), ঢাকা তফশ্বতফযারয়, 

জাািীয নগয তফশ্বতফযারয়, জগন্নাথ তফফতফযারয়- যকাতয ও ক্ষফযকাতয তফফতফযারয়, ফাংরাদ্দদ ব্যযদ্দযা অফ  িযাটিতিক্স 

(BBS),                    
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ঞ্চভ অধ্যায় 
 

ফাতল যক কভ যম্পাদন চুতক্ত (APA) 

রনসাসর্ যয                      APA -                 
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তনদ্দাদ্দট যয ফাতল যক কভ যম্পাদন চুতক্ত (APA)-এয মূল্যায়ন প্রততদ্দফদন  

ংদ্দমাজনী- ‘ক’ 

দপ্তয/ংস্থায ২০১7-২০১8 অথ যফছদ্দযয ফাতল যক কভ যম্পাদন চুতক্তয মূল্যায়ন প্রততদ্দফদন ছক 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

ক্ষকৌরগত 

উদ্দেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ  

(Activities) 

কভ যম্পাদন  

সূচক  

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন  

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রক্ষ্যভাো/তনণ যায়ক ২০১7-18 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

অজযন 

(achieve

ment) 

েড়া ক্ষোয 

(raw 

score) 

ওদ্দয়দ্দটড 

েড়া 

ক্ষোয 

(weighte

d raw 

score) 

অাধাযণ অতত উিভ উিভ চরতত 

ভান 

চরতত 

ভাদ্দনয তনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দপ্তয/ংস্থায ক্ষকৌরগত উদ্দেশ্যমূ 

ক্ষকৌরগত উদ্দেশ্য- 

১  

ক্ষফা প্রদানকাযীদ্দদয 

জ্ঞান ও দক্ষ্তা বৃতি 

এফং দৃতিবংতগ 

তযফতযন কযা 

১.১. প্রতক্ষ্ণ প্রদান 
১.১.১. প্রততক্ষ্ত ক্ষফা 

প্রদানকাযী  
জন 30 ১৬০০০ ১৪৪০০ ১২৮০০ ১১২০০ ৯৬০০ 26275 ১০০% ৩০ 

১.২. প্রতক্ষ্ণ কাতযকুরাভ 

ও উকযণ প্রণয়ন কযা 

১.২.১. প্রণীত 

কাতযকুরাভ ও উকযণ 
ংখ্যা 10 6 5 4 4 ৪ 5 ৯০% ৯ 

১.৩. প্রতক্ষ্দ্দণয নতুন 

ধাযণা ও প্রমৄতক্ত তফলদ্দয় 

তথ্য আদান-প্রদান কযা 

১.৩.১. প্রতক্ষ্ণ 

কভ যারা 
ংখ্যা 5 ২ ২ ২ ১ ১ 2 ১০০% ৫ 

ক্ষকৌরগত উদ্দেশ্য- 

২ স্বাস্থয, জনংখ্যা 

ও পুতি কভ যসূতচ 

তযফীক্ষ্ণ ও 

মূল্যায়দ্দনয জন্য 

ারনাগাদ তথ্য 

প্রদান কযা 

২.১. জাতীয় াদ্দব য 
২.১.১. জাতীয় াদ্দব য 

ম্পাদন 
ংখ্যা 10 2 2 ২ 1 1 2 ১০০% ১০ 

২.২. কভ যসূতচতবতিক নীতত 

তনধ যাযণী গদ্দফলণা/ভীক্ষ্া 

২.২.২. কভ যসূতচতবতিক 

নীতত তনধ যাযণী গদ্দফলণা/ 

ভীক্ষ্া ম্পাদন 

ংখ্যা 10 ৮ ৭ ৬ ৬ ৫ 6 ৮০% ৮ 

২.৩. গদ্দফলণা তিপ/ 

তনউজদ্দরটায 

২.৩.৩. গদ্দফলণা 

তিপ/তনউজদ্দরটায 

প্রকা 

ংখ্যা 5 ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ 10 ১০০% ৫ 

২.৪. কভ যারা/ক্ষতভনায 
২.৪.৪. কভ যারা/ 

ক্ষতভনায আদ্দয়াজন 
ংখ্যা 5 ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ 10 ১০০% 

৫ 

ক্ষকৌরগত উদ্দেশ্য- 3  

তনদ্দাদ্দট যয 

প্রাততষ্ঠাতনক ক্ষ্ভতা 

বৃতি কযা 

৩.১. কভী ব্যফস্থানা ৩.১.১. শূন্য দ পূযণ ংখ্যা 5 

 

116 

 

104 

 

93 

 

81 

 

70 
80 70% 3.5 

উ-ক্ষভাট অজযন (দ্দকৌরগত উদ্দেশ্য) = ৭5.5 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-5 করাভ-৬ 

ক্ষকৌরগত 

উদ্দেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ  

(Activities) 

কভ যম্পাদন  

সূচক  

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন  

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

রক্ষ্যভাো/তনণ যায়ক ২০১৭-1৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

অজযন 

(achiev

ement) 

েড়া ক্ষোয 

(raw 

score) 

ওদ্দয়দ্দটড 

েড়া ক্ষোয 

(weighted 

raw 

score) 

অাধাযণ অতত উিভ উিভ চরতত 

ভান 

চরতত 

ভাদ্দনয তনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফতশ্যক ক্ষকৌরগত উদ্দেশ্য 

দক্ষ্তায দ্দি ফাতল যক 

কভ যম্পাদন চুতক্ত 

ফাস্তফায়ন 

২০১7-১8 অথ যফছদ্দযয েড়া 

ফাতল যক কভ যম্পাদন চুতক্ত 

দাতের 

তনধ যাতযত 

ভয়ীভায ভদ্দধ্য 

েড়া চুতক্ত 

ভন্ত্রণারয়/ তফবাদ্দগ 

দাতেরকৃত 

তাতযে .5 ১৯ এরপ্রর ২৩ এরপ্রর ২৫ এরপ্রর ২৬ এরপ্রর ২৭ এরপ্রর 
১৯ 

এরপ্রর 
১০০% .৫ 

ভাঠ ম যাদ্দয়য কাম যারদ্দয়য 

দ্দি ২০১7-১8 অথ যফছদ্দযয 

ফাতল যক কভ যম্পাদন চুতক্ত 

স্বাক্ষ্য 

তনধ যাতযত 

ভয়ীভায ভদ্দধ্য 

চুতক্ত স্বাক্ষ্তযত 

তাতযে 1 ১৫ জুন ১৮ জুন ১৯ জুন ২০ জুন ২১ জুন 29 জুন ৫০% .৫ 

২০১৬-১৭ অথ যফছদ্দযয ফাতল যক 

কভ যম্পাদন চুতক্তয মূল্যায়ন 

প্রততদ্দফদন দাতের 

তনধ যাতযত তাতযদ্দে 

মূল্যায়ন প্রততদ্দফদন 

দাতেরকৃত 

ংখ্যা 1 ১৬ জুরাআ ১৮ জুরাআ ১৯ জুরাআ ২০ জুরাআ ২৩ জুরাআ ১7 জুরাই ১০০% ১ 

২০১7-১8 অথ যফছদ্দযয ফাতল যক 

কভ যম্পাদন চুতক্ত ফাস্তফায়ন 

তযফীক্ষ্ণ 

তেভাতক প্রততদ্দফদন 

দাতেরকৃত 
ংখ্যা .5 ৪ ৩ - - - ৪ ১০০% .৫ 

২০১7-১8 অথ যফছদ্দযয ফাতল যক 

কভ যম্পাদন চুতক্তয 

অধ যফাতল যক মূল্যায়ন প্রততদ্দফদন 

দাতের 

তনধ যাতযত তাতযদ্দে 

অধ যফাতল যক মূল্যায়ন 

প্রততদ্দফদন 

দাতেরকৃত 

তাতযে 1 
১৪ 

জানুয়ারয 

১৬ 

জানুয়ারয 

১৮ 

জানুয়ারয 

২১ 

জানুয়ারয 

২২  

জানুয়ারয 

15 

জানুয়ারয 
১০০% ১ 

ওাম যিরত  থফায 

ভাসনান্নয়ন 

আ-পাআররং িরত ফাস্তফায়ন 
আ-পাআসর নরথ 

রনস্পরিকৃত 
% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ - - - 

আঈরনসওাড ব্যফায রনরিত 

ওযা 

আঈরনসওাড ব্যফায 

রনরিতকৃত 
% .৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ - - - 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-5 করাভ-৬ 

ক্ষকৌরগত 

উদ্দেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ  

(Activities) 

কভ যম্পাদন  

সূচক  

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন  

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

রক্ষ্যভাো/তনণ যায়ক ২০১৭-1৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

অজযন 

(achiev

ement) 

েড়া ক্ষোয 

(raw 

score) 

ওদ্দয়দ্দটড 

েড়া ক্ষোয 

(weighted 

raw 

score) 

অাধাযণ অতত উিভ উিভ চরতত 

ভান 

চরতত 

ভাদ্দনয তনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফতশ্যক ক্ষকৌরগত উদ্দেশ্য 

রঅযএর শুরুয ২ ভা পূসফ য 

ংরিি ওভ যচাযীয রঅযএর 

 ছুটি নকদায়ন মৄকৎ জারয 

রনরিতওযণ 

রঅযএর  ছুটি 

নকদায়ন মৄকৎ 

জারযকৃত 

% .৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -  ১০০% .৫ 

রটিসজন চার্ যায নুমায়ী 

থফা প্রদান 

প্রওারত 

রটিসজন চার্ যায 

নুমায়ী থফা 

প্রদানকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  ১০০% ১ 

রবসমাক প্ররতওায ব্যফস্থ্া 

ফাস্তফায়ন 

রনষ্পরিকৃত 

রবসমাক 
% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০  ১০০% ১ 

থফায ভান ম্পসওয 

থফাগ্রীতাসদয ভতাভত 

রযফীক্ষসণয ব্যফস্থ্া চালু ওযা  

থফায ভান ম্পসওয 

থফাগ্রীতাসদয 

ভতাভত 

রযফীক্ষসণয ব্যফস্থ্া 

চালুকৃত 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ১০০% ১ 

দপ্তয/ংস্থ্ায় ওভসক্ষ দুআটি 

নরাআন থফা চালু ওযা 

ওভসক্ষ দুআটি 

নরাআন থফা 

চালুকৃত 

তারযঔ ১ 
৩১  

রডসম্বয 

৩১ 

জানুয়ারয 

২৮ 

থপব্রুয়ারয 
- - 

৩১  

রডসম্বয 
৫০% .৫ 

দপ্তয/ংস্থ্ায় ওভসক্ষ ৩টি 

থফাপ্ররক্রয়া জীওযণ 

ওভসক্ষ ৩টি 

থফাপ্ররক্রয়া 

জীওযণ 

তারযঔ ১ 
৩১  

রডসম্বয 

৩১ 

জানুয়ারয 

২৮ 

থপব্রুয়ারয 

১৫  

ভাচ য 
- - - - 

দপ্তয/ংস্থ্ায  ধীনস্ত 

ওাম যারয়মূসয ঈদ্ভাফনী 

ঈসদ্যাক  Small 

Improvement 

Project (SIP) ফাস্তফায়ন 

ঈদ্ভাফনী ঈসদ্যাক  

SIP- মূসয 

ডার্াসফজ প্রস্তুতকৃত 

তারযঔ ১ 
৪    

জানুয়ারয 

১১ 

জানুয়ারয 

১৮ 

জানুয়ারয 

২৫ 

জানুয়ারয 

৩১   

জানুয়ারয 
- - - 

ঈদ্ভাফনী ঈসদ্যাক  

SIP- থযরপ্লসওসর্ড 
ংখ্যা ১ ২৫ ২০ ১৫ ১০ - - - - 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-5 করাভ-৬ 

ক্ষকৌরগত 

উদ্দেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ  

(Activities) 

কভ যম্পাদন  

সূচক  

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন  

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

রক্ষ্যভাো/তনণ যায়ক ২০১৭-1৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

অজযন 

(achiev

ement) 

েড়া ক্ষোয 

(raw 

score) 

ওদ্দয়দ্দটড 

েড়া ক্ষোয 

(weighted 

raw 

score) 

অাধাযণ অতত উিভ উিভ চরতত 

ভান 

চরতত 

ভাদ্দনয তনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফতশ্যক ক্ষকৌরগত উদ্দেশ্য 

অরথ যও ব্যফস্থ্ানায 

ঈন্নয়ন 

রডর্ অরি রনষ্পরি  
রডর্ অরিয 

রনষ্পরিকৃত 
% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ - - - 

স্াফয/স্থ্াফয ম্পরিয 

ারনাকাদ তাররওা প্রস্তুত 

ওযা 

স্াফয ম্পরিয 

ারনাকাদ তাররওা 
তারযঔ ১ 

১ 

থপব্রুয়ারয 

১৫ 

থপব্রুয়ারয 

২৮ 

থপব্রুয়ারয 

২৮ 

ভাচ য 

১৫  

এরপ্রর 

১ 

থপব্রুয়ারয 
১০০% ১ 

স্থ্াফয ম্পরিয 

ারনাকাদ তাররওা 
তারযঔ .৫ 

১ 

থপব্রুয়ারয 

১৫ 

থপব্রুয়ারয 

২৮ 

থপব্রুয়ারয 

২৮ 

ভাচ য 

১৫  

এরপ্রর 

১ 

থপব্রুয়ারয 
১০০% .৫ 

দপ্তয/ংস্থ্ায় ওল্যাণ ওভ যওতযা 

রনয়য়াক ওযা 

ওল্যাণ ওভ যওতযা 

রনসয়াককৃত  

সয়ফ- াআসর্ 

প্রওারত 

তারযঔ .৫ 
১ 

থপব্রুয়ারয 

১৫ 

থপব্রুয়ারয 

২৮ 

থপব্রুয়ারয 

২৮ 

ভাচ য 

১৫  

এরপ্রর 

১ 

থপব্রুয়ারয 
১০০% .৫ 

দক্ষ্তা ও তনততকতায 

উন্নয়ন 

যকাতয কভ যম্পাদন 

ব্যফস্থানা ংক্রান্ত 

প্রতক্ষ্ণ তফতবন্ন তফলদ্দয় 

কভ যকতযা/ কভ যচাযীদ্দদয জন্য 

প্রতক্ষ্ণ আদ্দয়াজন  

প্রতক্ষ্দ্দণয ভয় 
জন 

ঘো 
১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০ ১০০% ১ 

জাতীয় শুিাচায ক্ষকৌর 

ফাস্তফায়ন  

২০১7-১8 অথ য 

ফছদ্দযয শুিাচায 

ফাস্তফায়ন 

কভ যতযকল্পনা এফং 

ফাস্তফায়ন তযফীক্ষ্ণ 

কাঠাদ্দভা প্রণীত ও 

দাতেরকৃত 

তাতযে .৫ ১৩ জুরাআ ৩১ জুরাআ - - - ১২ তডদ্দম্বয - - 

তনধ যাতযত 

ভয়ীভায ভদ্দধ্য 

তেভাতক তযফীক্ষ্ণ 

প্রততদ্দফদন 

দাতেরকৃত 

ংখ্যা .৫ ৪ ৩ - - - 2 ৫০% .২৫ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-5 করাভ-৬ 

ক্ষকৌরগত 

উদ্দেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ  

(Activities) 

কভ যম্পাদন  

সূচক  

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন  

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

রক্ষ্যভাো/তনণ যায়ক ২০১৭-1৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

অজযন 

(achiev

ement) 

েড়া ক্ষোয 

(raw 

score) 

ওদ্দয়দ্দটড 

েড়া ক্ষোয 

(weighted 

raw 

score) 

অাধাযণ অতত উিভ উিভ চরতত 

ভান 

চরতত 

ভাদ্দনয তনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফতশ্যক ক্ষকৌরগত উদ্দেশ্য 

তথ্য অতধকায ও 

স্বপ্রদ্দণাতদত তথ্য প্রকা 

ফাস্তফায়ন 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ  
তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত 
% .৫ 

প্রতত 

ভাদ্দয ১ভ 

প্তা 

প্রতত 

ভাদ্দয ২য় 

প্তা 

প্রতত 

ভাদ্দয ৩য় 

প্তা 

- - 
প্রতত ভাদ্দয 

১ভ প্তা 
১০০% .৫ 

স্বপ্রসণারদত তে প্রওা 
স্বপ্রসণারদত তে 

প্রওারত 
% .৫ ৪ ৩ - - - ৪ ১০০% .৫ 

ফাতলক প্রততদ্দফদন প্রণয়ন ও 

প্রকা 

ফাতল যক প্রততদ্দফদন 

ওদ্দয়ফাইদ্দট 

প্রকাতত 

তাতযে ১ 
১৫  

সক্টাফয 

২৯ 

সক্টাফয 
১৫ নসবম্বয ৩০ নসবম্বয 

১৪ 

রডসম্বয 
১৪ জুন - - 

উ-ক্ষভাট অজযন (আফতশ্যক ক্ষকৌরগত উদ্দেশ্য) = ১১.৭৫ 

ক্ষভাট অজযন (composite score) = ৮7.2৫ 
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লষ্ঠ অধ্যায় 
 

জাতীয় শুিাচায ক্ষকৌর 
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গণপ্রজাতন্ত্রীফাংরাদ্দদ যকায 

স্বাস্থয তক্ষ্া ও তযফায কল্যাণ তফবাগ 

জাতীয় জনংখ্যা গদ্দফলণা ও প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট (তনদ্দাট য) 

 

রফলয়: রনসাসর্ যয  ২০১৭-১৮ থ যফেসযয জাতীয় শুিাচায থওৌর ওভ যরযওল্পনা  ফাস্তফায়ন  গ্রকরত  রযফীক্ষণ  ওাঠাসভা। 
 

কাম যক্রভ সূচক একক দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যতক্ত/ 

প্রাতনক 

ইউতনট 

তবতিফছয 

২০১৩-১৪ 

২০১৭-১৮ 

অথ যফছদ্দযয

রক্ষ্যভাো 

অগ্রগতত তযফীক্ষ্ণ, ২০১৭-১৮ ভতিতব্য 

রক্ষ্যভাো

/ প্রকৃত 

অজযন 

১ভ 

ক্ষকায়াট যায 

জুরাই’১৭- 

ক্ষদ্দন্ফ’১৭ 

২য় 

ক্ষকায়াট যায 

অদ্দক্টা.’১৭- 

তডদ্দ.’১৭ 

৩য় 

ক্ষকায়াট যায 

জানু.’১৮- 

ভাচ য’১৮ 

৪থ য 

ক্ষকায়াট যায 

এতপ্র’১৮- 

জুন’১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১.০ প্ররতষ্ঠারনও ব্যফস্থ্া 

১.১ তনততকতা কতভটিয বা অনুতষ্ঠত বা ংখ্যা প্রান 

ইউতনট 

০ ২ রক্ষ্যভাো   ১ ১  
প্রকৃত 

অজযন 

    

১.২ তনততকতা কতভটিয তিান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাতয়ত তিাদ্দন্তয 

ায 

% প্রান 

ইউতনট 

 ৫০% রক্ষ্যভাো   ২৫% ৫০%   
প্রকৃত 

অজযন 

    

১.৩ অধীন প্রততষ্ঠাদ্দন শুিাচায 

প্রততষ্ঠায় অন্তযায় ফাস্তফায়ন 

তচতহ্নত অন্তযায় তাতযে প্রান 

ইউতনট 

 ৩০.০৬.২০১

৮ 

রক্ষ্যভাো      
প্রকৃত 

অজযন 

    

১.৪       রক্ষ্যভাো      
প্রকৃত 

অজযন 

    

২.০ সচতনতা বৃরি 

২.১ দ্দচতনতা বৃতিমূরক বা অনুতষ্ঠত বা ংখ্যা প্রান 

ইউতনট 

 ২ রক্ষ্যভাো   ১ ১  
প্রকৃত 

অজযন 

    

২.২ জাতীয় শুিাচায ক্ষকৌর 

ংক্রান্ত প্রতক্ষ্ণ 

প্রতক্ষ্ণাথী ংখ্যা প্রতক্ষ্ণ 

ইউতনট 

 ৪৫০ রক্ষ্যভাো ২৫ ১৭৫ ১৭৫ ৭৫  
প্রকৃত 

অজযন 

২৫ ১৪৯   
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ওাম যক্রভ সূচও এওও দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রারনও 

আঈরনর্ 

রবরিফেয 

২০১৬-১৭ 

২০১৭-১৮ 

থ যফেসযয

র 

রক্ষযভাত্রা 

গ্রকরত রযফীক্ষণ, ২০১৭-১৮ ভতিতব্য 

রক্ষযভাত্রা 

/ প্রকৃত 

জযন 

১ভ 

থওায়ার্ যায 

জুরাআ’১৭

- 

থসন্ফ’১৭ 

২য় 

থওায়ার্ যায 

সক্টা.’১৭

- 

রডস.’১৭ 

৩য় 

থওায়ার্ যায 

জানু.’১৮- 

ভাচ য’১৮ 

৪থ য 

থওায়ার্ যায 

এরপ্র’১৮- 

জুন’১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৩. ০ অআন/রফরধ/নীরতভারা প্রণয়ন ংকায 

৩.১ তজওতফ (যাজস্ব) ফাদ্দজদ্দট 

অবযন্তযীন প্রতক্ষ্ণ ও গদ্দফলণা 

ফাস্তফায়ন তনদ্দদ যতকা প্রণয়ন 

তনদ্দদ যতকা ংখ্যা প্রতক্ষ্ণ 

ইউতনট 

 ১ টি রক্ষ্যভাো    ১  

প্রকৃত 

অজযন 

    

৩.২       রক্ষ্যভাো      

প্রকৃত 

অজযন 

    

৪.০  শুিাচায চচ যায জন্য প্রসণাদনা প্রদান 

৪.১       রক্ষ্যভাো      

প্রকৃত 

অজযন 

    

৫.০  আ-কবসন যন্প  থফাযভান ঈন্নীতওযণ 

৫.১ অনরাইন ক্ষযন্প তদ্দিদ্দভয 

ব্যফায 

ই-ক্ষভইর/এএভএ-

এয ভাধ্যদ্দভ 

তনষ্পতিকৃযণ, 

ওদ্দয়ফাইদ্দট প্রকা 

% কর ইউতনট  ১০% রক্ষ্যভাো   ৫% ৫%  

প্রকৃত 

অজযন 

    

৫.২      রক্ষ্যভাো      

      প্রকৃত 

অজযন 

    

৫.৩       রক্ষ্যভাো      

      প্রকৃত 

অজযন 
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ওাম যক্রভ সূচও এওও দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রারনও 

আঈরনর্ 

রবরিফেয 

২০১৬-১৭ 

২০১৭-১৮ 

থ যফেসযয 

রক্ষযভাত্রা 

অগ্রগতত তযফীক্ষ্ণ, ২০১৭-১৮ ভতিতব্য 
রক্ষযভাত্রা 

/ প্রকৃত 

জযন 

১ভ 

থওায়ার্ যায 

জুরাআ’১৭

- 

থসন্ফ’১৭ 

২য় 

থওায়ার্ যায 

সক্টা.’১৭

- 

রডস.’১৭ 

৩য় 

থওায়ার্ যায 

জানু.’১৮- 

ভাচ য’১৮ 

৪থ য 

থওায়ার্ যা

য 

এরপ্র’১৮

- 

জুন’১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৫.৪ দাপ্ততযক কাদ্দজ ইউতনদ্দকাড ব্যফায ইউতনদ্দকাড ব্যফায 

কদ্দয দাপ্ততযক কাম য 

ম্পাদন 

% কর ইউতনট   রক্ষ্যভাো      
প্রকৃত 

অজযন 

    

৫.৫ ২০১৭-১৮ এয ফাতল যক কভ যম্পাদন  

চুতক্তদ্দত ফতণ যত তাতরকা অনুমায়ী কভদ্দক্ষ্ 

১টি অনরাইন ক্ষফা চালুকযণ 

১টি অনরাইন ক্ষফা 

চালুকৃত 

ংখ্যা কর ইউতনট  ১ রক্ষ্যভাো - - - ১  
প্রকৃত 

অজযন 

    

৫.৬ ই-ক্ষট্ড াদ্দযয ভাধ্যদ্দভ কাম য ম্পাদন ই-তজতদ্দত 

ক্ষযতজদ্দেন ও ক্রয় 

কাম য চালুকযণ 

% কর ইউতনট  ২৫% রক্ষ্যভাো   ১০% ২৫%  
প্রকৃত 

অজযন 

    

৫.৭ দাপ্ততযক কাদ্দজ ক্ষাস্যার তভতডয়া 

ব্যফায 

দাপ্ততযক ক্ষাস্যার 

তভতডয়া  ক্ষজচালু 

তাতযে কর ইউতনট  ৩০.৬.২০১৮ রক্ষ্যভাো   ৫% ১০%  
প্রকৃত 

অজযন 

    

৬.০  ঈদ্ভাফনী ঈসদ্যাক  থফা িরত জীওযণ 

৬.১ ফাতল যক উদ্ভাফনী কভ যতযকল্পনা ২০১৭-

১৮ প্রণয়ন 

উদ্ভাফনী কভ যতযকল্পনা 

প্রণীত 

তাতযে কর ইউতনট  ৩০ নদ্দবম্বয 

২০১৭ 

রক্ষ্যভাো      
প্রকৃত 

অজযন 

    

৬.২ ফাতল যক কভ যতযকল্পনা অনুমায়ী ১টি 

উদ্ভাফনী উদ্দযাগ ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাতয়ত উদ্ভাফনী 

ধাযণা 

ংখ্যা কর ইউতনট  ১ রক্ষ্যভাো    ১  
প্রকৃত 

অজযন 

    

৬.৩  তনদ্দাদ্দট যয ১টি ক্ষফাপ্রদান 

জীকযদ্দণয উদ্দযাগ গ্রণ 

ক্ষফা িতত 

জীকযণকৃত 

ংখ্যা কর ইউতনট  ১ রক্ষ্যভাো    ১  
প্রকৃত 

অজযন 
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ওাম যক্রভ সূচও এওও দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রারনও 

আঈরনর্ 

রবরিফেয 

২০১৬-১৭ 

২০১৭-১৮ 

থ যফেসযয 

রক্ষযভাত্রা 

গ্রকরত রযফীক্ষণ, ২০১৭-১৮ ভতিতব্য 

রক্ষযভাত্রা 

/ প্রকৃত 

জযন 

১ভ 

থওায়ার্ যায 

জুরাআ’১৭

- 

থসন্ফ’১৭ 

২য় 

থওায়ার্ যায 

সক্টা.’১৭

- 

রডস.’১৭ 

৩য় 

থওায়ার্ যায 

জানু.’১৮- 

ভাচ য’১৮ 

৪থ য 

থওায়ার্ যা

য 

এরপ্র’১৮

- 

জুন’১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৭.০ জফাফরদর রিারীওযণ 

৭.১ দ্রুততভ ভদ্দয় অতবদ্দমাগ তনষ্পতি অতবদ্দমাগ তনষ্পতিকৃত তদন কর ইউতনট  ৩০ তদন রক্ষ্যভাো      

প্রকৃত 

অজযন 

    

৭.২ অতবদ্দমাগ তনষ্পতি কদ্দয ংতস্দি 

ব্যতক্তদ্দক অফততকযণ 

তনষ্পতিকৃত অতবদ্দমাগ 

অফততকযণ 

তদন করইউতনট  ৭ তদন রক্ষ্যভাো      

প্রকৃত 

অজযন 

    

৭.৩      রক্ষ্যভাো      

প্রকৃত 

অজযন 

    

৭.৪ অতডট তনষ্পতিকযণ তনষ্পতিকৃত অতডট 

আতি 

% - - ১০% রক্ষ্যভাো   ৫% ১০%  

প্রকৃত 

অজযন 

    

৭.৫ দুনীতত প্রততদ্দযাধ ম্পযতকত কাম যক্রভ  

( ক্ষমভন ইদ্দরকেতনক উতস্থতত, গণশুনানী 

ইতযাতদ) গ্রণ 

গৃীত কাম যক্রভ ংখ্যা প্রান 

ইউতনট 

- ২ রক্ষ্যভাো   ১ ১  

প্রকৃত 

অজযন 

    

৭.৬      রক্ষ্যভাো      

প্রকৃত 

অজযন 

    

৭.৭ তথ্য অতধকায আইদ্দনয আওতায় 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায তনদ্দয়াগ প্রদান 

কভ যকতযায তনদ্দয়াগ 

প্রদানাদ্দদ 

তাতযে প্রান 

ইউতনট 

- ৩০.১২.২০১

৭ 

রক্ষ্যভাো      

প্রকৃত 

অজযন 
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ওাম যক্রভ সূচও এওও দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রারনও 

আঈরনর্ 

রবরিফেয 
২০১৬-১৭ 

২০১৭-১৮ 

থ যফেসযয 

রক্ষযভাত্রা 

গ্রকরত রযফীক্ষণ, ২০১৭-১৮ ভতিতব্য 
রক্ষযভাত্রা / 

প্রকৃত জযন 
১ভ 

থওায়ার্ যায 

জুরাআ’১৭

- 

থসন্ফ’১৭ 

২য় 

থওায়ার্ যায 

সক্টা.’১৭

- 

রডস.’১৭ 

৩য় 

থওায়ার্ যায 

জানু.’১৮- 

ভাচ য’১৮ 

৪থ য 

থওায়ার্ যা

য 

এরপ্র’১৮

- 

জুন’১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৮.০ জাতীয় শুিাচায  থওৌসর ঈরেরঔত ভন্ত্রণারয়/রফবাক/ন্যান্য  যােীয় প্ররতষ্ঠাসনয ওাম যক্রভ (প্রসমাজযসক্ষসত্র) 
৮.১      রক্ষ্যভাো      

প্রকৃত অজযন     
৮.২      রক্ষ্যভাো      

প্রকৃত অজযন     
৯.০ ভন্ত্রণারয়/রফবাক/ন্যান্য  যােীয় প্ররতষ্ঠাসনয শুিাচায ংরিি ন্যান্য ওাম যক্রভ 
৯.১      রক্ষ্যভাো      

প্রকৃত অজযন     
৯.২      রক্ষ্যভাো      

প্রকৃত অজযন     
১০.০ থ য ফযাি 
১০.১ শুিাচায ংক্রান্ত তফতবন্ন কাম যক্রভ 

ফাস্তফায়দ্দনয জন্য ক্ষকাড সৃতি ও ফযাে প্রস্তাফ 

ভন্ত্রণারদ্দয় ক্ষপ্রযণ 

 ক্ষকাড নম্বয প্রাতপ্ত 

/অথ য ফযাে প্রাতপ্ত 

ংখ্যা প্রান 

ইউতনট 

- ৩০.০৬.২০১

৮ 

রক্ষ্যভাো      
প্রকৃত অজযন     

১১.০ রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন 
১১.১ জাতীয় শুিাচায ক্ষকৌর কভ যতযকল্পনা 

ও ফাস্তফায়ন তযফীক্ষ্ণ কাঠাদ্দভা প্রণয়ন 

তযফীক্ষ্ণ  

কাঠাদ্দভা প্রণয়ন 

তাতযে প্রান 

ইউতনট 

- ৩০.০৬.২০১

৮ 

রক্ষ্যভাো      
প্রকৃত অজযন     

১১.২ জাতীয় শুিাচায ক্ষকৌর কভ যতযকল্পনা 

ও ফাস্তফায়ন তযফীক্ষ্ণ প্রততদ্দফদন স্বাস্থয 

তক্ষ্া ও তযফায কল্যাণ তফবাদ্দগ ক্ষপ্রযণ 

তযফীক্ষ্ণ 

প্রততদ্দফদন 

দাতেরকযণ 

ংখ্যা প্রান 

ইউতনট 

- ২ রক্ষ্যভাো   ১ ১  
প্রকৃত অজযন     
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          2017-2018                                                  

 

 

( )                             

 

2017-2018                                                তনদ্দাট য USAID এয অথ যায়দ্দন Save the 

Children, Bangladesh এয কাতযগতয ায়তায় তনদ্দাট য প্রধান কাম যারয় এফং এয অধীন ২০টি আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকন্ধ 

(Regional Training Centre) এয জন্য একটি ওদ্দয়ফদ্দফইজড প্রতক্ষ্ণ ব্যফস্থানা তদ্দিভ (Training Management 

System-TMS) পটওয়যায প্রণয়ন কদ্দযদ্দছ। পটওয়যাযটিয উদ্দেশ্য দ্দে প্রতক্ষ্ণ কাম যক্রভ ও প্রতক্ষ্ণ ংক্রান্ত মাফতীয় তথ্য মথামথ 

ংযক্ষ্ণ এফং তথ্য উস্থান, প্রতক্ষ্ণাথীদ্দদয প্রতক্ষ্ণ চাতদা তনরুণ, প্রতক্ষ্ণাথীদ্দদয প্রতক্ষ্ণ ংক্রান্ত তথ্য বা্ড ায ারনাগাদকযণ ও 

তনতদ যি ভদ্দয়য ভদ্দধ্য একই প্রতক্ষ্ণাথীয পুনযায় একই প্রতক্ষ্দ্দণ অংগ্রণ তযায কযা এফং প্রতক্ষ্ণ কাম যক্রভ এ আতথ যক ারেণয় ও 

াফ যক্ষ্তণক নজযদাতয তনতিত কযা। তাছাড়া কর প্রতক্ষ্দ্দণয ইততবৃি এফং প্রতক্ষ্দ্দণয স্থান ও প্রতক্ষ্ণ প্রদানকাযীয ঠিক তথ্য ংযক্ষ্ণ 

কযাও পটওয়যাযটিয অন্যতভ উদ্দেশ্য। 

 

তনদ্দাট য স্বাস্থয ও তযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারদ্দয়য অধীন একটি জাতীয় জনংখ্যা গদ্দফলণা ও প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট। জাতীয় প্রতক্ষ্ণ 

প্রততষ্ঠান তদ্দদ্দফ তনদ্দাদ্দট যয তফতবন্ন ধযদ্দণয প্রতক্ষ্ণ কাম যক্রভ যদ্দয়দ্দছ। এ কর কাম যক্রদ্দভয আওতায় ক্ষভাট কতটি প্রতক্ষ্ণ তযচাতরত 

দ্দয়দ্দছ, ক্ষকান ক্ষগ্রদ্দডয কতজন কভ যকতযা-কভ যচাযী কী কী তফলদ্দয় প্রতক্ষ্ণ গ্রণ কদ্দযদ্দছন, তনদ্দাট য ও এয আওতাধীন তফতবন্ন প্রততষ্ঠাদ্দন 

তযচাতরত প্রতক্ষ্ণ কাম যক্রদ্দভয াভতগ্রক তথ্য, প্রতক্ষ্ণাথীদ্দদয প্রতক্ষ্ণ ংক্রান্ত তথ্য বা্ড ায ও একই প্রতক্ষ্ণাথীয পুনযায় একই 

প্রতক্ষ্দ্দণ অংগ্রণ, এরাকা ও প্রততষ্ঠানতবতিক তনতদ যি ভদ্দয় প্রতক্ষ্ণ অগ্রগতত ও প্রতক্ষ্ণাথীদ্দদয প্রতক্ষ্ণ যফতী মূল্যায়ন, 

প্রতক্ষ্ণাথীদ্দদয প্রতক্ষ্ণ চাতদা তনরুণ ইতযাতদ তফলদ্দয় তাৎক্ষ্তণকবাদ্দফ নাতন প্রতক্ষ্ণ ব্যফস্থানা িততয ভাধ্যদ্দভ তনণ যয় কযা খুফ 

কঠিন তছর। শুদৄ তাই নয়, ক্ষম ক্ষকান প্রতক্ষ্ণ ংক্রান্ত তথ্য ংগ্রদ্দয ও উস্থাদ্দনয প্রতক্রয়াও অতযন্ত দীঘ যদ্দভয়াতদ এফং রেণভাধ্য তছর। 

ক্ষমদ্দতু, তনদ্দাট য একটি প্রতক্ষ্ণ প্রততষ্ঠান তাই াযা ফছযই ক্ষকান না ক্ষকান প্রতক্ষ্ণ চরভান থাদ্দক। প্রততটি প্রতক্ষ্ণ ক্ষকা য শুরুয পূদ্দফ য 

ক্ষরেণতণকদ্দক্ষ্য, প্রতক্ষ্ণাথীদ্দদয আফাতক সুতফধা তফতবন্ন প্রকায প্রতক্ষ্ণ াভগ্রী যফযা ফা ক্ষগুদ্দরায প্রাপ্যতা মদ্দথামৄক্ত ফা ঠিকবাদ্দফ 

আদ্দছ তকনা তা জানা প্রদ্দয়াজন।  

 

সুতযাং চরভান ব্যফস্থায় এফ তথ্যাতদ ঠিকবাদ্দফ াওয়া ফ ভয় ম্ভফ য়না। উদ্দযাক্ত ভস্যাগুদ্দরা ভাধাদ্দনয রদ্দক্ষ্য এফং 

তনদ্দাদ্দট যয প্রতক্ষ্ণ কাম যক্রভ ব্যফস্থানা িতত জতয ও মৄদ্দগাদ্দমাগী কযায রদ্দক্ষ্য দীঘ য ১০ ভা (অদ্দক্টাফয ২০১৭–জুরাই, ২০১৮) 

তফতবন্ন প্রতক্রয়া অনুযণ কদ্দয ফতযভান এ ওদ্দয়ফদ্দফইজড Training Management System পটওয়যাযটি প্রণয়ন কযা দ্দয়দ্দছ। 
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প্তভ অধ্যায় 
 

তযতি 

 

তযতি- ১ : তাফ ংক্রান্ত তথ্য 

তযতি- ২ : নফতনদ্দয়াগকৃত কভ যকতযাদ্দদয তনদ্দাদ্দট য ক্ষমাগদান 

তযতি- ৩ : অফয উিয ছুটিদ্দত গভন 

তযতি- ৪ : তথ্য প্রদানকাযী কভ যকতযাদ্দদয তাতরকা 
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তযতি- ১ 

তাফ ংক্রান্ত তথ্য 

াযরণ- ১:  রনসার্ য এয ২০১৭-২০১৮ থ যফেসযয থফতন বাতারদ, যফযা  থফা, থভযাভত এফং মূরধন ঔাসতয 

ংসারধত ফযাি, ব্যয় এফং ব্যরয়ত রফফফণ : 

াজায র্াওায় 

ক্ররভও 

 নং 

থওাড নং  রফফযণী ংসারধত  

ফযাি 

 ২০১৭-১৮ াসরয 

ব্যয় 

ব্যরয়ত ভতিতব্য 

১ ৪৫০১ ওভ যওতযাসদয থফতন ৪৬০০০ ৪৩৩৬৮ ২৬৩২   

২ ৪৬০১ ওভ যচাযীসদয থফতন  ১১১৫০০ ১১৪৭৭০ -৩২৭০   

 বাতারদ  

৩ ৪৭০৫ ফারড় বাড়া বাতা ৫১৬০০ ৫৬৪৪৯ -৪৮৪৯   

৪ ৪৭০৯ োরতিতরফসনাদন বাতা ৫২০০ ৫১৯৫ ৫   

৫ ৪৭১৩ ঈৎফ বাতা ২৬০০০ ২৫১১৭ ৮৮৩   

৬ ৪৭১৪ ফাংরা নফফল য বাতা ৩০০০ ২৪৮১ ৫১৯   

৭ ৪৭১৭ রচরওৎা বাতা  ৯৫০০ ১০২৩৪ -৭৩৪   

৮ ৪৭২১ াারড় বাতা ১০০০ ১০৬০ -৬০   

৯ ৪৭২৫ থধারাআ বাতা ৩১০ ২৩৫ ৭৫   

১০ ৪৭৩৩ অপ্যায়ন বাতা  ৩৫ ২৪ ১১   

১১ ৪৭৩৭ দারয়ত্ব বাতা  ২০০ ১৩৪ ৬৬   

১২ ৪৭৫৫ টিরপন বাতা  ১০০০ ১০৪৮ -৪৮   

১৩ ৪৭৬৫ মাতায়াত বাতা ৫০০ ৪৮০ ২০   

১৪ ৪৭৭৩ রক্ষা য়াও বাতা ২৫০০ ২৪৭৪ ২৬   

১৫ ৪৭৯৩ থর্ররসপান বাতা ৩৫ ২৯ ৬   

১৬ ৪৭৯৫ ন্যান্য বাতা/রফসল বাতা ২৫০০ ২৩৯৯ ১০১   

 ঈসভার্= ১০৩৩৮০ ১০৭৩৫৯ -৩৯৭৯   

যফযা  থফা   

১৭ ৪৮০১ ভ্রভণ বাতা ৪৫০০ ৪২৪১ ২৫৯   

১৮ ৪৮০৫ বাযর্াআভ ৩৪০০ ২৯৮৮ ৪১২   

১৯ ৪৮১০ থৌযওয ৪০০০ ৩৬৭৭ ৩২৩   

২০ ৪৮১১ ভূরভওয ২২৫ ৯৮ ১২৭   

২১ ৪৮১৫ ডাও ১৫০ ১০৪ ৪৬   

২২ ৪৮১৬ থর্ররসপান /সর্ররগ্রাভ ৭০০ ৪০৬ ২৯৪   

২৩ ৪৮১৭ আোযসনর্/পযাক্স ৬০০ ৩৯৩ ২০৭   

২৪ ৪৮১৮ থযরজসেন ৫০০ ২৫৬ ২৪৪   

২৫ ৪৮১৯ ারন ১০০০ ৬২৩ ৩৭৭   

২৬ ৪৮২১ রফদুযৎ ৮৫০০ ৬৯২১ ১৫৭৯   

২৭ ৪৮২২ গ্যা  জ্বারারন ২৯০০ ২৩৫৩ ৫৪৭   
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ক্ররভও 

 নং থওাড নং  রফফযণী 

ংসারধত  

ফযাি 

 ২০১৭-১৮ াসরয 

ব্যয় ব্যরয়ত ভতিতব্য 

২৮ ৪৮২৩ থসোর  লুরেি্সওে  ৪০০০ ৩৫১৫ ৪৮৫   

২৯ ৪৮২৭ মুদ্রণ  ফাঁধাআ ৩০০ ২৮৭ ১৩   

৩০ ৪৮২৮  থস্ট্নারয ৩০০০ ২৯৯১ ৯   

৩১ ৪৮২৯ কসফলণা ব্যয় ৩৭৫০০ ১৯১০৭ ১৮৩৯৩   

৩২ ৪৮৩১ ফআত্র  াভরয়ওী ১০০০ ৮৮৭ ১১৩   

৩৩ ৪৮৩৩ প্রচায  রফজ্ঞান ৪০০ ১৮০ ২২০   

৩৪ ৪৮৩৬ আঈরনপযভ ১৫০০ ১৪৫৬ ৪৪   

৩৫ ৪৮৪০ প্ররক্ষণ ব্যয় ২২০০০০ ২০৫৮১৯ ১৪১৮১   

৩৬ ৪৮৭১ রফোনাত্র ১৬০০ ১৫০০ ১০০   

৩৭ ৪৮৭৫ রযকায রযেন্নতা ৩৫০০ ৩৩৮৬ ১১৪   

৩৮ ৪৮৮৩ ম্মানী বাতা ১২০০ ১১৭৮ ২২   

৩৯ ৪৮৮৪ যীক্ষয রপ/যীক্ষা ব্যয় ৫৫৮ ০ ৫৫৮   

৪০ ৪৮৮৮ ওরম্পঈর্ায াভগ্রী ৫০০ ৫০০ ০   

৪১ ৪৮৯৯ ন্যান্য  ব্যয় ৪৫০০ ৪১৭৪ ৩২৬   

 ঈসভার্= ৩০৬০৩৩ ২৬৭০৪০ ৩৮৯৯৩   
 

থভযাভত  ংযক্ষণ  

৪২ ৪৯০১ মানফান থভযাভত ৪০০০ ২৭৫০ ১২৫০   

৪৩ ৪৯০৬ অফাফত্র ১৪০০ ১৪০০ ০   

৪৪ ৪৯১১ ওরম্পঈর্ায  রপ যজ্ঞাভ ৪০০ ৩৩৫ ৬৫   

৪৫ ৪৯৯১ ন্যান্য থভযাভত ৮০০ ৬১৪ ১৮৬   

 ঈসভার্= ৬৬০০ ৫০৯৯ ১৫০১   

ম্পদ ংগ্র/ক্রয়  

৪৬ ৬৮১৩ মন্ত্রারত  যঞ্জাভ ৫০০ ৪৯৮ ২   

৪৭ ৬৮১৫ ওরম্পঈর্ায  রপ যজ্ঞাভ ৫৫০ ৫৩০ ২০   

৪৮ ৬৮২১ অফাফত্র ২৬০০ ২৫৪৩ ৫৭   

৪৯ ৬৮২৭ তফদুযরতও যঞ্জাভ ৫০০ ২০৭ ২৯৩   

৫০ ৬৮৫১ ন্যান্য ক্রয়  ২০০০ ১৪৮৩ ৫১৭   

 ঈসভার্= ৬১৫০ ৫২৬১ ৮৮৯   

 থভার্= ৫৭৯৬৬৩ ৫৪২৮৯৭ ৩৬৭৬৬   
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াযরণ- ২:   তনদ্দাট য প্রধান কাম যারয় এফং এয আওতাধীন এপডতিউতবটিআই ও আযটিতমূদ্দয স্বাস্থয, জনংখ্যা ও 

পুতি ক্ষক্টয  কভ যসূতচ (HPNSP) এয আওতায় ’’ক্ষেতনং, তযাচ য এ্ড  ক্ষডবরদ্দভে (TRD)’’ ক্ষকাড নং (৫০০০) 

কভ যসূতচয  তজওতফ (উন্নয়ন)  ফাফদ ২০১৭-২০১৮ অথ যফছদ্দযয  েযদ্দচয তফফযণ: 
 

রজরফ (ঈন্নয়ন) 

রক্ষ র্াওায় 

 ক্ররভও 

নং  

থওাড নং ব্যসয়য ঔাত ফযাি ঔযচ ব্যরয়ত 

রনসার্ য প্ররক্ষণ কসফলণা থভার্ 

  ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮   

    থফতন  বাতারদ 
  ৪৫০১ ওভ যওতযাসদয থফতন ৯.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.০০ 

  ৪৬০১ ওভ যচাযীসদয থফতন ২.৩৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৩৫ 

  ৪৭১৩ ঈৎফ বাতা ১.০৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০৮ 

  ৪৭১৪ নফফল য বাতা ০.১১ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.১১ 

 ঈসভার্= ১২.৫৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.৫৪ 

  ৪৮০০ যফযা  থফা  
  ৪৮২২ গ্যা  জ্বারারন ৪.০০ ০.০০ ০.৪৮ ০.০০ ০.৪৮ ৩.৫২ 

  ৪৮২৭ রপ্ররেং এন্ড ফাআরন্ডং ২৫.০০ ০.০০ ০.২৫ ০.০০ ০.২৫ ২৪.৭৫ 

  ৪৮২৯ কসফলণা ওাম যক্রভ ৬০৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৮৪ ৬.৮৪ ৫৯৮.১৬ 

  ৪৮৩৪ থঔরায াভগ্রী ৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.০০ 

  ৪৮৪০ প্ররক্ষণ ব্যয় ৮৭৩.৬৭ ০.০০ ৬৮৭.৬২ ০.০০ ৬৮৭.৬২ ১৮৬.০৫ 

  ৪৮৫১ ওরম্পঈর্ায াসযর্য ৭.১৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.১৭ 

  ৪৮৭১ থফরডং এন্ড িরথং ২০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.০০ 

  ৪৮৮৮ ওরম্পঈর্ায াভগ্রী ১.৫০ ০.০০ ১.৫০ ০.০০ ১.৫০ ০.০০ 

  ৪৮৯৯ ন্যান্য ব্যয় ১.০০ ০.০০ ০.২৮ ০.০০ ০.২৮ ০.৭২ 

 ঈসভার্= ১,৫৪২.৩৪ ০.০০ ৬৯০.১৩ ৬.৮৪ ৬৯৬.৪৯ ৮৪১.৮৫ 

  ৪৯০০ থভযাভত  ংযক্ষণ  

  ৪৯১১ ওরম্পঈর্ায থভযাভত ১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০ 

  ৪৯১৬ থভরনারয থভযাভত ২.৩৩ ০.০০ ০.৯২ ০.০০ ০.৯২ ১.৪১ 

  ৪৯৬১ তফদুযরতও াভগ্রী ৫.০০ ২৬.৯৭ ০.০০ ০.০০ ২৬.৯৭ -২১.৯৭ 

  ৪৯৯১ ন্যান্য থভযাভত ১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০ 

 ঈসভার্= ৯.৩৩ ২৬.৯৭ ০.৯২ ০.০০ ২৭.৮৯ -১৮.৫৬ 

  ৬৮০০ ম্পদ ংগ্র/ ক্রয়  
  ৬৮০৭ মানফান ক্রয় ২৫৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫৫.০০ 

  ৬৮১৩ মন্ত্রারত  ন্যান্য যঞ্জাভ ১২.১০ ৪.৭৮ ০.০০ ০.০০ ৪.৭৮ ৭.৩২ 

  ৬৮১৫ রপ আকুযআসভে ১১.৫০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১১.৫০ 

  ৬৮২১ অফাফত্র ২১.৯৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২১.৯৯ 

  ৬৮১৫ ন্যান্য ক্রয় ১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০ 

  ৬৮৫৩ রগ্ন রনফ যাও ০.২০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.২০ 

 ঈসভার্= ৩০১.৭৯ ৪.৭৮ ০.০০ ০.০০ ৪.৭৮ ২৯৭.০১ 

 ফ যসভার্= ১,৮৬৬.০০ ৩১.৭৫ ৬৯১.০৫ ৬.৮৪ ৭২৯.৬৪ ১,১৩৬.৩৬ 

াযরণ- ৩:  রনসার্ য প্রধান ওাম যারয় এফং এয অতাধীন এপডরিঈরবটিঅআ  অযটিরমূসয স্বাস্থ্য, জনংখ্যা  

পুরি থক্টয ওভ যসূরচ (HPNSP) এয অতায় ’’থেরনং, রযাচ য যান্ড থডবরসভে (TRD)’’ থওাড নং (৫০০০) 

ওভ যসূরচয অযরএ (রজরফ) ফাফদ ২০১৭-২০১৮ থ যফেসযয ঔযসচয রফফযণ : 
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অযরএ (রজরফ) 

রক্ষ র্াওায় 
ক্ররভও 

নং 

থওাড 

নং 

ব্যসয়য ঔাত ফাসজর্/ফযাি প্রান প্ররক্ষণ কসফলণা থভার্ ব্যরয়ত ভতিতব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  ৪৮০০ যফযা  থফা 

১ ৪৮২৯ 

কসফলণা 

ওাম যক্রভ ১১০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৭৪ ৯৯.৭৪ ১০.২৬   

২ ৪৮৪০ প্ররক্ষণ ব্যয় ৬৪০.০০ ০.০০ ৬২৭.৬১ ০.০০ ৬২৭.৬১ ১২.৩৯   

৩ ৪৮৭১ রফোনাত্র ৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.০০   

 ঈসভার্= ৭৫৫.০০ ০.০০ ৬২৭.৬১ ৯৯.৭৪ ৭২৭.৩৫ ২৭.৬৫   

  ৬৮০০ ম্পদ ংগ্র/ ক্রয়  

  ৬৮০৭ মানফান ক্রয় ৩০৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩০৫.০০   

 ঈসভার্= ৩০৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩০৫.০০   

 ফ যসভার্= ১,০৬০.০০ ০.০০ ৬২৭.৬১ ৯৯.৭৪ ৭২৭.৩৫ ৩৩২.৬৫   
 

 

াযরণ- ৪ (ও) :  কসফলণা  ঈন্নয়ন ঔাসতয ব্যয় 

 

তনদ্দাদ্দট যয অধীন ‘ক্ষেতনং, তযভাচ য এ্ড  ক্ষডবরদ্দভে (TFD ’ –এয ২০১৭-১৮ অথ যফছদ্দযয গদ্দফলণা ও উন্নয়ন োদ্দতয ব্যয় তফফযণী: 

 

ব্যদ্দয়য োত ফযাে ক্ষভাট ব্যয় অব্যতয়ত টাকা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪  

তজওতফ োত ৬০৫,০০,০০০.০০ ৬,৮৪,০০০.০০ ৫,৯৮,১৬,০০০.০০  

আযতএ োত ১১০,০০,০০০.০০          ৯৯,৭৪,০০০.০০            ১০,২৬,০০০.০০  

ক্ষভাট=         ৭১৫,০০,০০০.০০        ১০৬,৫৮,০০০.০০         ৬,০৮,৪২,০০০.০০  
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াযরণ- ৪ (ঔ):  ওয ব্যতীত যাজস্ব (নন-ট্যাক্স থযরবরনঈ) অদায় ংক্রাতিত  

 

cÖwZôv‡bi bvg: RvZxq RbmsL¨v M‡elYv I cÖwk¶b Bbw÷wUDU (wb‡cvU©)| 
 
gv‡mi bvg: Ryb/2018 gvm ch©šÍ Avq| 

(AsK mgyn nvRvi UvKvq) 
 

gš¿ vjq/ 
`ßi 
cwi`ß‡ii 
cÖwZôvwbK 
†KvW 

cwiPvjbv 
†KvW 

A_©‰bwZK 
†KvW 

Ki e¨wZZ ivR¯^ 
Av`v‡qi Dr†mi 
weeiY/AvB‡Ug 

eZ©gvb A_©eQ‡ii 
Ki e¨wZZ ivR¯^ 

Av`v‡qi j¶¨ gvÎv 
(2017-2018) 

eZ©gvb A_©eQ‡ii 
PjwZ gv‡m Ki 
e¨wZZ ivR¯^ 

Av`v‡qi cwigvY 

weMZ A_©eQ‡ii 
GKB gv‡mi Ki 
e¨wZZ ivR¯^ 

Av`v‡qi cwigvY 

eZ©gvb A_©eQ‡ii 
PjwZ gvm ch©šÍ 
†gvU Ki e¨wZZ 
ivR¯^ Av`v‡qi 

cwigvY 

weMZ A_©eQ‡ii 
GKB gvm ch©šÍ 

†gvU  Ki 
e¨wZZ ivR¯^ 

Av`v‡qi cwigvY 

gšÍe¨ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0020 7491-

0020 
- fvov-AvevwmK - - 0 0 0  

2366 `icÎ `wjj wd  35 3 23 24 41  
2037 miKvwi hvb evnb 

e¨envi wd 

1,00 20 0 96 0  

2371 e¨eüZ KvMR I 
†÷kbvwi weÎq| 

2,00 13 23 1,41 24  

2671 c~e©eZ©x eQ‡ii 
AwZwi³ M„nxZ 
A_© ‡diZ 

1080 10 0 32 59  

2681 Ab¨vb¨ Av`vq  40,00 3,31 3,12 37,38 33,45  
 †gvU: 44,35 3,77 3,35 40,31 34,69  
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তযতি-২ 

নফতনদ্দয়াগকৃত কভ যকতযাদ্দদয তনদ্দাদ্দট য ক্ষমাগদান 

 

ফাংরাসদ যওারয ওভ যওরভন ওর্তযও ৩৫তভ রফরএ যীক্ষায় ঈিীণ য রনসাসর্ যয নন-ওযাডায সদ রনসয়াসকয জন্য সুারযকৃত এফং               

স্বাস্থ্য  রযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারসয়য ২৭/০২/২০১৮রি: তারযসঔয ৫৯.০০.০০০০.১১০.১১.০০১.১৭-৭৭ নম্বয স্মাযও এয অসরাসও রনসার্ য 

এফং এয ধীন রফরবন্ন রযফায ওল্যাণ রযদর যওা প্ররক্ষণ আনরস্ট্টিঈর্ (এপডরিঈরবটিঅআ)  অঞ্চররও প্ররক্ষণ থওন্দ্র (অযটির)-য 

জন্য রনসয়াককৃত রনম্নরররঔত ওভ যওতযাসদয নাসভয াস ফরণ যত ওভ যস্থ্সর দায়ন ওযা য় : 

 

ক্রভ থযরজ: নং ওভ যওতযায নাভ  রনজ থজরা সদয নাভ দায়নকৃত ওভ যস্থ্র 

 

০১. ০৫২১০৯ াথ য প্রতীভ রফশ্বা  যাজফাড়ী প্ররক্ষও রনসার্ য প্রধান ওাম যারয় 

০২. ০৫৭৫১৪ অওররভা থফকভ োক্ষ্মণফারড়য়া প্ররক্ষও রনসার্ প্রধান ওাম যারয় 

০৩. ১১৭৪৯২ অবুর ভইন নযরংদী প্ররক্ষও রনসার্ প্রধান ওাম যারয় 

০৪. ০৮৮৯৩২ এ, এভ, জররুর আরাভ ভাদাযীপুয রযংখ্যানরফদ রনসার্ য প্রধান ওাম যারয় 

০৫. ৭০২০৭৬ থভা. যায়ানুর আরাভ কাআফান্ধা প্রবালও (সভরডসওর) এপডরিঈরবটিঅআ, রদনাজপুয 

০৬. ০৫৩৫৬৪ থভা. রভজানুয যভান জয়পুযার্ প্রবালও (সভরডসওর) এপডরিঈরবটিঅআ, ফগুড়া 

০৭. ০৮৪৫১৪ সুরভত কুভায ফাও রযাজকঞ্জ প্রবালও (সভরডসওর) এপডরিঈরবটিঅআ, রসরর্ 

০৮. ০৪৬২১৩ থভা. ওত অরী থবারা প্রবালও (ভাজরফজ্ঞান) এপডরিঈরবটিঅআ, ফরযার 

০৯. ০২৬৪০৩ তাররভা আরাভ র্াঙ্গাআর প্রবালও (ভাজরফজ্ঞান) এপডরিঈরবটিঅআ আ, র্াঙ্গাআর 

১০. ৬০২১৮৫ রভ. জন যানা যাজাী প্রবালও (ভাজরফজ্ঞান) এপডরিঈরবটিঅআ, রদনাজপুয 

১১. ৩০২৩৮০ ঈম্মুর ঔাসয়য ারভা চেগ্রাভ প্রবালও (ভাজরফজ্ঞান) এপডরিঈরবটিঅআ, যাঙ্গাভাটি 

১২. ০২৪০১১ থভসদী াান কুরভো প্রবালও (প্রা.স্বা..) অযটির কাবুয়া, থনায়াঔারী 

১৩. ০০৪২৬৮ ডা: থভা. থতৌরদুর আরাভ 

ার্য়াযী 

চাঁদপুয প্রবালও (প্রা.স্বা..) অযটির থফতাকী, ফযগুনা 

১৪. ০০৯৪১৩ থভাা: অরভনুর আরাভ রযাজকঞ্জ প্রবালও (প্রা.স্বা..) অযটির খার্াআর, র্াঙ্গাআর 

১৫. ০৫৮১০৫ ভয পারুও র্াঙ্গাআর থাভআসওানরভি অযটির থযপুয, ফগুড়া 

১৬. ১০৯৬২০ থভা. অব্দুো অর ভামুন োক্ষ্মণফারড়য়া থাভআসওানরভি অযটির জাভারকঞ্জ, সুনাভকঞ্জ 

১৭. ২০০৭৩৫ ঈসম্ম রুম্মান রিনাআদ থাভআসওানরভি অযটির কাংনী, থভসযপুয 

১৮. ১১৯৭৭৪ অর ভামুন কাআয়ূভ ভারনওকঞ্জ থাভআসওানরভি অযটির থভরাদ, জাভারপুয 

১৯. ৩০৪০৩০ থঔয ওারতিত থদফ চেগ্রাভ থাভআসওানরভি অযটির ওাপ্তাি্আ, যাঙ্গাভাটি 
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তযতি-৩ 

 

ফয ঈিয ছুটিসত কভন 
(জুরাআ ২০১৭ - জুন ২০১৮ ম যতিত) 

 

প্রধান ওাম যারয় : 

 
ক্রভ ওভ যচাযীসদয নাভ  দরফ প্ররতষ্ঠাসনয নাভ ফসয মায়ায 

তারযঔ 

থমাকদাসনয তারযঔ ভতিতব্য 

 
১। সুেত কুভায বদ্র 

ঈর্ধ্যতন কসফলণা সমাকী 

রনসার্ য প্রধান ওাম যারয় ২৭-০৩-২০১৮ ২৮-০২-১৯৯০ মৃতুযজরনত ওাযসণ 

২। থভা. অরভকীয ারাদায 

রাফ যক্ষও 

ঐ ০৭-০৬-২০১৮ ০৩-০৫-19৮৪ ৫৯ ফেয পূরতযসত 

ফয 

৩। প্রদী কুভায ারদায 

রপ ওাযী 

ঐ ০১-০২-২০১৮ ৩১-০৫-19৮৫  থস্বোয় ফয 

৪। থভা. াভছুর ও 

াঁর্মুদ্রাক্ষরযও 

ঐ ১৯-০৩-২০১৮ ২৮-০৫-19৮৫ ৫৯ ফেয পূরতযসত 

ফয 

৫। ভসনায়ায ঔাতুন 

ওরম্পঈর্ায মুদ্রাক্ষরযও  

ঐ ০১-১০-২০১৮ ১০-০৮-19৮৭ থস্বোয় ফয 

৬। থভা. অবুর থাসন যওায 

ফাবুরচ য 

ঐ ০১-০৯-২০১৭ ০১-০৬-19৮৪ ঐ 

৭। থভা. অরাঈরিন 

রপ ায়ও 

ঐ ২৫-০৫-২০১৮ ০৩-০১-১৯৯১ মৃতুযজরনত ওাযসণ 

 

এপডরিঈরবটিঅআ : 

 
ক্রভ ওভ যচাযীসদয নাভ  দরফ প্ররতষ্ঠাসনয নাভ ফসয মায়ায 

তারযঔ 

থমাকদাসনয তারযঔ ভতিতব্য 

 
১। রওদায পারুও অম্মদ 

ধ্যক্ষ 

এপডরিঈরবটিঅআ, খুরনা ১০-১২-২০১৭ ৩০-১০-১৯৮৪ থস্বোয় ফয  

২। থভা. অফদুর ও 

প্রধান ওাযী 

এপডরিঈরবটিঅআ, র্াংকাআর ৩১-১২-২০১৭ ২২-১২-১৯৮৪ ৫৯ ফেয পূরতযসত ফয 

৩। থভা.এযাআর ও 

প্রধান ওাযী 

এপডরিঈরবটিঅআ, যাজাী ৩০-০৪-২০১৮ ০৩-০৪-১৯৮৫ ঐ 

৪। ফরনও ভররনা 

রপল্ডসেনায 

এপডরিঈরবটিঅআ, পরযদপুয ০২-০২-২০১৮ ২০-০৭-১৯৮৪ ঐ 

৫। থভা. যঈপৄর ও থচৌধুযী 

 থস্ট্াযরওায 

এপডরিঈরবটিঅআ, রদনাজপুয ০৬-০৩-২০১৮ ০৮-১২-১৯৮৯ ঐ 

৬। থভা. ভরনরুর আরাভ 

ওযারয়ায 

এপডরিঈরবটিঅআ, কুরভো ০৯-০৪-২০১৮ ০৭-০৭-১৯৮৪ ঐ 

৭। থভা.আোাও অরী 

রপ  ায়ও 

এপডরিঈরবটিঅআ, ফগুড়া ১১-০৯-২০১৭ ০১-০৪-১৯৭৮ ঐ 

৮। থভা.াজাান অওন 

রপ ায়ও 

এপডরিঈরবটিঅআ, ফরযার ৩১-১০-২০১৭ ০১-০২-১৯৮৪ ঐ 

৯। থভা.হুভায়ুন ওরফয 

রপ ায়ও 

এপডরিঈরবটিঅআ, রসরর্ ৩১-১২-২০১৭ ০১-০৯-১৯৭৭ ঐ 

১০। থভা.অব্দু োরাভ 

রপ ায়ও 

এপডরিঈরবটিঅআ, রসরর্ ২৮-০২-২০১৮ ২৩-১২-১৯৭৭ ঐ 

১১। যরভা ঔাতুন 

রযেন্নতা ওভী 

এপডরিঈরবটিঅআ, পরযদপুয ২৬-০৭-২০১৭ ৩১-০৭-১৯৮৩ ঐ 

১২। াধনা যানী নদী 

ফাবুরচ য 

এপডরফস্নঈরবটিঅআ খুরনা ০১-১১-২০১৭ ২৭-০৮-১৯৮৪ থস্বোয় ফয 
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ক্রভ ওভ যচাযীসদয নাভ  দরফ প্ররতষ্ঠাসনয নাভ ফসয মায়ায তারযঔ থমাকদাসনয তারযঔ ভতিতব্য 

 

১৩। থতাযা থফকভ 

য়াড য ফয় 

এপডরিঈরবটিঅআ, ফরযার  ২৯-১২-২০১৭ ০১-০৩-১৯৭৮ ৫৯ ফেয পূরতযসত  

১৪। অসয়া অিায 

রযেন্নতা ওভী 

এপডরিঈরবটিঅআ, যাংকাভাটি  ০১-০২-২০১৮ ০১-০৮-১৯৮৩ ঐ 

১৫। থভা. অবু তেয়দ 

রনযািা প্ররয 

এপডরিঈরবটিঅআ, রসরর্ ০১-০১-২০১৮ ০৫-০২-১৯৮৪ থস্বোয় ফয কভন 

১৬। াসপজা থফকভ 

য়াড যফয় 

এপডরিঈরবটিঅআ, রসরর্ ০১-০৩-২০১৮ ০১-০৯-১৯৭৭ ৫৯ ফেয পূরতযসত  

১৭। থযানা াযবীন 

অয়া 

এপডরিঈরবটিঅআ, যাংকাভাটি ০২-০৪-২০১৮ ২৬-১২-১৯৭৭ ঐ 

১৮। থঔ যভান 

য়াড যফয় 

এপডরিঈরবটিঅআ, পরযদপুয ০৩-০৫-২০১৮ ১৭-০১-১৯৭৮ ঐ 

১৯। অব্দুয ারভদ 

রনযািা প্রযী 

এপডরিঈরবটিঅআ, ফগুড়া ৩১-০৫-২০১৮ ১৩-০২-১৯৮৪ ঐ 

২০। থভা. ারফবুয যভান 

য়াড যফয় 

এপডরিঈরবটিঅআ, র্াংকাআর ০৯-০৬-২০১৮ ০১-১২-১৯৮৪ ঐ 

২১। অসনায়াযা থফকভ 

য়াড যফয় 

এপডরিঈরবটিঅআ, কুরিয়া ৩০-০৬-২০১৮ ২৭-০৮-১৯৮৪ ঐ 

২২। তররভা ঔাতুন 

াঈজওীায 

এপডরিঈরবটিঅআ, কুরিয়া ৩০-১০-২০১৭ ২০-০৫-১৯৯৪ ঐ 

২৩। থভা. ারফবুয যভান 

রনযািা প্রযী 

এপডরিঈরবটিঅআ, পরযদপুয ৩০-১০-২০১৭ ১৫-০২-১৯৮৪ ঐ 

 
অযটির : 

 
ক্রভ ওভ যচাযীসদয নাভ  দরফ প্ররতষ্ঠাসনয নাভ ফসয মায়ায 

তারযঔ 

থমাকদাসনয তারযঔ ভতিতব্য 

 
১। থভা. হুভায়ূন ওরফয 

প্ররক্ষণ ওভ যওতযা 

অযটির, তকরা ১১-০১-২০১৮ ০১-১১-১৯৯২ ৫৯ ফেয পূরতযসত ফয 

২। নারযন জাান 

াঈজওীায 

অযটির, চাযখার্ ১৭-০৫-২০১৮ ১৮-০৮-১৯৮৭ ঐ 

৩। 

 

থভা. রভজানুয যভান 

কারড়চারও 

অযটির, ীতাকুন্ড ০৯-০৫-২০১৮      ১৮-০৮-১৯৮৩ ঐ 

৪। থভা. অব্দু ারাভ ভীয 

রনযািা প্রযী 

অযটির, তারা ৩০-০৮-২০১৭ ০৫-০২-১৯৮৪ ঐ 

৫। থভা. ররয়াওত অরী 

রপ ায়ও 

অযটির, থভরাদ ৩০-১২-২০১৭ ১৬-০২-১৯৮৫ ঐ 

৬। থভা. নূসযয নফী 

ফাবুরচ য 

অযটির, থনায়াঔারী ০১-০১-২০১৮ ১৫-১২-১৯৮৪ ঐ 

৭। থভা. অফফা অরী 

রনযািা প্রযী 

অযটির, খার্াআর ২৩-০২-২০১৮ ১৯-০৭-১৯৮৩ ঐ 

৮। অব্দুয যফ থচৌধুযী 

রনযািা প্রযী 

অযটির, থনায়াঔারী ০৮-০৫-২০১৮ ১৫-১২-১৯৮৪ ঐ 

৯। রজন্না ঔাতুন 

ফাবুরচ য 

অযটির, চাযখার্ ২৮-০৬-২০১৮ ২৬-১২-১৯৮৪ ঐ 

১০। থভা. অব্দু ািায 

রপ ায়ও 

অযটির, ীতাকুন্ড ২৯-০৬-২০১৮ ০১-০৯-১৯৭৭ ঐ 
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তযতি-৪ 
 

তথ্য প্রদানকাযী কভ যকতযাদ্দদয তাতরকা 

 

ক্রতভ

ক নং 

কাম যারদ্দয়য নাভ তথ্য প্রদানকাযী কভ যকতযায 

নাভ ও দতফ 

 ক্ষটতরদ্দপান নম্বয ই-ক্ষভইর ঠিকানা 

 

 ক)     জাতীয় জনংখ্যা গদ্দফলণা ও প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট (তনদ্দাট য) : 
 

০১। জাতীয় জনংখ্যা গদ্দফলণা ও প্রতক্ষ্ণ 

ইনতিটিউট (তনদ্দাট য), আতজভপুয, ঢাকা।  

জনাফ তনভাই চন্ধ ার 

অতততযক্ত তচফ ও তযচারক 

(প্রান)  

তযতচতত নং - ৪৫৪০ 

৯৬১২১৯৩ 

০১৭১১৪১৯০৩৫ 

 

 

directoradmn.niport@gmail.com 

 

 ে)     তযফায কল্যাণ তযদত যকা প্রতক্ষ্ণ ইনতিটিউট (FWVTI) : 

 

০১। FWVTI, দয াাতার াড়া, 

টািাইর 

তভদ্দ াতপয়া োতুন  

অধ্যক্ষ্ (অতত. দাতয়ত্ব) 

০৯২১/৫৪৩৩৯ 

০১৭২৬৩৩৯৮১৩ 

 

pricipalfwvtitan@gmail.com 

০২। FWVTI, তিভ োফাপুয, পতযদপুয ডা: তযচাঁদ ীর 

অধ্যক্ষ্ 

০৬৩১/৬২৭৮৯ 

০১৭১১৪৫৭৩৭৩ 

 

principalfwvti.fur@yahoo.com 

০৩। FWVTI, দয াাতার ক্ষযাড, কুতিয়া জনাফ আব্দু াভাদ তালুকদায 

অধ্যক্ষ্ 

০৭১/৬২৩৭৪ 

০১৭১২৫৯২৫১৩ 

 

fwvtikst2011@gmail.com 

০৪। FWVTI, ক্ষভতডদ্দকর কদ্দরজ ক্ষযাড, 

যাজাী 

জনাফ ক্ষভাোঃ পতযদুর ক 

অধ্যক্ষ্ 

০৭২১/৭৭২০৮৫ 

০১৭১৫৮৪৩৪২৪ 

 

fwvti.raj@gmail.com 

০৫। FWVTI, িাপ ক্ষকায়াট যায এরাকা, ফগুড়া ডা. ক্ষভাাম্মদ ক্ষভাদাদ্দফফলুর 

ইরাভ 

অধ্যক্ষ্ (অতত. দাতয়ত্ব) 

০৫১/৬৬৫৩৭ 

 

 

samad111966@yahoo.com 

০৬। FWVTI, যাজফাটি, তদনাজপুয জনাফ ক্ষভাোঃ আতজজুর ইরাভ 

অধ্যক্ষ্ (অতত. দাতয়ত্ব) 

০৫৩১/৬৪৬৭৭ 

০১৭২৫২৬৯২৮ 

 

fwvtidng@gmail.com 

০৭। FWVTI, কুচাইতরী, কুতভরস্দা জনাফ ক্ষভা. তগয়া উতেন 

আাদ্দম্মদ 

অধ্যক্ষ্ 

০৮১/৭৬৪৫২ 

০১৭১৫৩২৭৫০৭ 

 

fwvticomilla7@gmail.com 

০৮। FWVTI, টিতফ ক্ষগট, তদ্দরট জনাফ এভদাদুর ক োন 

অধ্যক্ষ্ (অতত. দাতয়ত্ব) 

০৮২১/৭৬০১৭৬ 

০১৭১১৯৩৩৭৩৩ 

principal.fwvtisylhet@gmail.co

m 

০৯। FWVTI, কারীফাতড় ক্ষযাড, ফতযার ডা. গাজী াভসুর আরভ 

অধ্যক্ষ্ 

০৪৩১/৬৩১২০ 

০১৭১২৫৯৪৪২৩ 

principalfwvti.barisal@gmail.c

om 

 

১০। FWVTI, ফনরূা, যাঙাভাটি 

 

জনাফ ক্ষভাোঃ ওফায়দুয যভান 

যদায, অধ্যক্ষ্ 

০৩৫১/৬২২৩৪ 

০১৭১৬৩৭৯০৯৯ 

 

fwvtirgt@gmail.com 

১১। FWVTI, ক্ষছাট ফয়যা, খুরনা 

 

জনাফ ক্ষযজাউর কতফয, অধ্যক্ষ্ ০৪১/৭৬০৪০৮ 

০১৫৫৬৩২১৬৭৪ 

 

fwvtikhulna@gmail.com 

 

 গ)     আঞ্চতরক প্রতক্ষ্ণ ক্ষকদ্দন্ধয (RTC) : 
 

০১। RTC ইরাভপুয, ধাভযাই, ঢাকা তভদ্দ মুতকভা ততযন 

প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা 

০৬২২২/৭১১২৫ 

০১৬৮৪৫৭৫৬৮৩ 

rtcdhamrai@yahoo.com 

০২। RTC ঘাটাইর, টািাইর জনাফ ক্ষভা. আছাদুজ্জাভান 

প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা 

০৯২২৫/৫৬০১৬ 

০১৭১৫০৪৩৬৯৬ 

rtcghatail@yahoo.com 

০৩। RTC নাওযা, াযাতস্ত, চাঁদপুয    জনাফ ক্ষভাোঃ তগয়া উতেন 

আাদ্দম্মদ 

প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা (অতত. দাতয়ত্ব) 

০১৭১১৯৩৩৭৩৩ 

০১৭১১৯৩৩৭৩৩ 

rtcshahrasti@gmail.com 

০৪। RTC  তগরা, আগগরঝাড়া, ফতযার ডা. ক্ষভাোঃ আরী আকফয 

প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা (অতত: দাতয়ত্ব) 

০৪৩২৩/৫৬১৫২ 

০১৭১৫০৩৯২১৭ 

rtcagailjhara@gmail.com 

০৫। RTC ঈশ্বযগঞ্জ, ভয়ভনতং 

 

জনাফ ভকব্যর মুযতদ 

প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা 

০৯০২৭/৫৬১১৪ 

০১৭১১৩৬৩৩০৪ 

asadniport@yahoo.com 

০৬। RTC ক্ষভরান্ন, জাভারপুয জনাফ ভকব্যর মুযতদ 

প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা (অতত: দাতয়ত্ব) 

০৯৮২৬/৫৬০৩৬ 

০১৭১১৩৬৩৩০৪ 

rtcmelandha@yahoo.com 
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ক্রতভক 

নং 

কাম যারদ্দয়য নাভ তথ্য প্রদানকাযী কভ যকতযায 

নাভ ও দতফ 

 ক্ষটতরদ্দপান নম্বয ই-ক্ষভইর ঠিকানা 

০৭। RTC ীতাকু্ড , চট্টগ্রাভ ডা. ক্ষভাোঃ ফাাদুয ক্ষাদ্দন 

প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা (অতত: দাতয়ত্ব)   

০৩০২৮/৫৬২৮৫ 

০১৭১৫৩২৭৫০৭ 

fwvticomilla7@gmail.com 

০৮। RTC তভঠাপুকুয, যংপুয জনাফ ক্ষভা. আতজজুর ইরাভ 

প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা 

০৫২২৫/৮৭০১৯ 

০১৭১২৫২৬৯২৮ 

azizniport@gmail.com 

০৯। RTC তারা, াতক্ষ্ীযা জনাফ ক্ষভাোঃ ক্ষযজাউর ক 

প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা (অতত: দাতয়ত্ব) 

০৪৭২৭/৫৬১১৩ 

০১৭১০৯৮৪৩০১ 

rtctala@gmail.com 

 

 

১০। RTC ক্ষফড়া, াফনা জনাফ ক্ষভোঃ ভততয়ায যভান 

প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা 

০৭৩২৩/৭৫০৬৫ 

০১৭১৮৮১১৫০১ 

rtcbera@yahoo.com 

১১। RTC ক্ষযপুয, ফগুড়া ডা. ক্ষভাাম্মদ ক্ষভাদাদ্দফফযের ইরাভ  

প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা  

০৫০২৯/৭৭১০৭ 

০১৭১২২০৪৫৩৬ 

Sherpur_rtc@yahoo.com 

১২। RTC চাযঘাট, যাজাী জনাফ ক্ষভাোঃ আদ্দনায়ারুর ইরাভ 

প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা 

০৭২২৩/৫৬০৯৭ 

০১৭৭৩৮৪৩৫৫০ 

rtccharghat@gmail.com 

১৩। RTC ক্ষনায়াোরী  ডা. ক্ষভাোঃ ফাাদুয ক্ষাদ্দন 

প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা 

০৩২১/৬১১৯২ 

০১৯১১১৪২৬৯৬ 

rtcnoa@yahoo.com 

১৪। RTC ভতনযাভপুয, মদ্দায জনাফ ক্ষভাোঃ ক্ষযজাউর ক 

প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা 

০৪২২৭/৭৮২৬০ 

০১৭১০৯৮৪৩০১ 

rtcmon@yahoo.com 

১৫। RTC কাপ্তাই, যাঙাভাটি জনাফ ক্ষভাোঃ ওফায়দুয যভান যদায  

প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা (অতত. দাতয়ত্ব) 

০৫৩২৯/৩৮৬ 

০১৭১৬৩৭৯০৯৯ 

rtckaptai@gmail.com 

১৬। RTC গাংনী, ক্ষভদ্দযপুয জনাফ আব্দু াভাদ তালুকদায 

প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা (অতত. দাতয়ত্ব) 

০৯৭১/২৭৭/২৮ 

০১৭১২৫৯২৫১৩ 

rtcgangni@gmail.com 

১৭। RTC াফ যতীপুয, তদনাজপুয জনাফ ক্ষভাোঃ ক্ষভাফাযক আরী 

প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা 

০৫৩৩৪/৭৪২৩৯ 

০১৭১৮০৮০১৩০ 

rtcparbatipur@gmail.com 

১৮। RTC ক্ষফতাগী, ফযগুনা ডা. গাজী াভসুর আরভ 

প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা (অতত:দাতয়ত্ব) 

০৪৪৫৪/৫৬২৪৫ 

০১৭১২৫৯৪৪২৩ 

rtcbetagi3@gmail.com 

১৯। RTC জাভারগঞ্জ, সুনাভগঞ্জ জনাফ এভদাদুর ক োন 

প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা  

০৮৭২৮/৫৬০১৫ 

০১৭১১৯৩৩৭৩৩ 

rtcjamalganj@gmail.com 

২০। RTC বািা, পতযদপুয ডা. ক্ষভাোঃ আরী আকফয 

প্রতক্ষ্ণ কভ যকতযা 

০৬৩২৩/৫৬১৫৫ 

০১৭১৫০৩৯২১৭ 

rtcbhanga@gmail.com 
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