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নার সিং ও রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয়যয কভ সম্পাদয়নয ারফ সক রচত্র 

(Overview of the Performance of the Directorate General of Nursing & Midwifery) 

 
াম্প্ররতক অজসন, চযায়রঞ্জ ও বরফষ্যৎ রযকল্পনা  

াম্প্ররতক ফছয মূয়য ০৩ ফছয়যয অজসন মূঃ   

নার সিং ও রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয  দক্ষ ও প্রররক্ষত নার সিং ও রভডওয়াইপারয জনফর ততরয ও দায়য়নয ভােয়ভ সদয়য স্বাস্থ্য 

সফা রনরিত কযয়ত  এফিং সুস্থ্ জারত গঠয়ন নার সিং  ও রভডওয়াইপারয  রক্ষা ও সফায ভান ফজায় সযয়ে যকাযয়ক ফ সাত্মক 

য়মারগতা কয়য, সফায ভান উন্নয়য়নয রয়ক্ষয যকায কর্তসক গৃীত রযকল্পনা ও নীরতভারা প্রণয়য়ন নার সিং রফলয়ক যাভ স ও 

য়মারগতা প্রদান এফিং ফাস্তফায়ন রনরিত, নার সিং রফলয়ক রফরবন্ন নীরতভারা, সকৌর ত্র ও রনয়য়াগ রফরধ  অন্যান্য রফরধভারা 

প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন রনরিত কয়য।  

রফরবন্ন াাতার/স্বাস্থ্য প্ররতষ্ঠায়নয জন্য ২য় সেরণয ররনয়য স্টাপ  নায় সয নফসৃজনকৃত ও রফদ্যভান শুন্য  য়দয রফযীয়ত 

২০১৮-২০২০ ার ম সন্ত সভাট ১১,৩০৩ জন সযরজস্টাড স না সয়ক ররনয়য স্টাপ না স য়দ  রনয়য়াগ সদয়া য়য়য়ছ , তন্ময়ে কয়যানা 

িংক্রভন রনযাভয় কযায জন্য সভ,  ২০২০ ায়র ৫০৫৪ জন সযরজস্টাড স না সয়ক নতুন ররনয়য স্টাপ না স য়দ  দ সৃজন পূফ সক 

রনয়য়াগ সদয়া য়য়য়ছ।  ফতসভায়ন ৩৬০০ জন না স সকারবড - ১৯ সযাগীয়দয রনরফড় স্বাস্থ্য সফাই রনয়য়ারজত আয়ছ।  ২০১৮ ায়র 

১১৪৯ জন রডয়লাভা সযরজস্টাড স রভডওয়াইপয়ক  রভডওয়াইপ নফসৃষ্টকৃত য়দ রনয়য়াগ সদয়া য়য়য়ছ। ২০ তরা রবত রফরষ্ট নার সিং 

ও রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয বফ সনয ১০ তরা ম সন্ত  রনভ সাণ কযা ভাপ্ত য়য়য়ছ। ভাোরর, ঢাকা-১২১২ এয নুতন রনজস্ব বফয়ন 

নার সিং ও রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয স্থ্ানান্তয য়য়য়ছ। গত ৬ জুরাই ২০২০ ার সথয়ক নার সিং ও রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয়য য 

কাম সক্রভ উি বফয়ন  রডরজটারাইজড দ্ধরতয়ত  শুরু কযা ইয়য়য়ছ। ২০১৯ ায়রয ২৫ সপব্রুয়াযী, ২০১৯ ায়রয ২৮ জুরাই, ও 

২০২০ ায়রয ২৩ ভাচ স,রতন ধায় সভাট((২৪৯ +১১+৬৮) ৩২৮ জন ররনয়য নার সিং কভ সকতসায়ক ১ভ সেরণয রফরবন্ন য়দ (নার সিং 

সুারযয়েয়েে, সডপুটি নার সিং সুারযয়েয়েে, কারয রযচারক, রডরিক্ট াফররক সরথ না স ও  প্রবালক) য়দান্নরত সদয়া 

য়য়য়ছ। মুরজফ জন্মতফারল সরক ও সলায়যন্স নাইটিিংয়গর ২০০তফল স উদমায়ন মুযার ও মুরজফ কণ সায স্থ্ান কযা য়য়য়ছ। 

ইয়তাভয়ে আইরইউ  (ICU) না স ততযী কাম সক্রভ গৃরত য়য়য়ছ। ২০ সভ ২০২১ ায়র ১৪০১ জন রভডওয়াইপ রনয়য়াগ প্রাপ্ত 

য়য়য়ছন। 

 

ভস্যা ও চযায়রঞ্জমূ:       

সদয়য রফরবন্ন যকারয স্বাস্থ্য প্ররতষ্ঠানমূয় ক্রভফধ সভান সযাগীয িংখ্যা , কয়যানা ভাভারয, অন্যান্য ভানফ ম্পদ ও রফশ্ব স্বাস্থ্য 

িংস্থ্ায ভানদে (রচরকৎক, সরথ সটকয়নাররজস্ট ) অনুায়ত না স এয িংখ্যা  এেয়না  বৃরদ্ধ  ায়রন।  স্বাস্থ্য সফা োয়তয চারদা 

অনুমায়ী অরধক িংখ্যক ররনয়য স্টাপ না স ও রভডওয়াইয়পয এয দ সৃজন ও দায়ন,  সমাগ্যতা ও অরবজ্ঞতায রবরিয়ত 

ররনয়য স্টাপ না সয়দয য়দান্নরত প্রদান রনরিতকযণ; ফতসভান রনয়য়াগ রফরধয রযভাজসন, কাম সরযরধ অনুয়ভাদন, পূয়ফ সয ২য় 

সেরণয কর দ ১ভ সেরণয়ত উন্নীত।  আন্তজসারতক ভানদে ফজায় সযয়ে ভানম্মত সফা প্রদায়ন ডািাযঃনা স; ও না সঃয়যাগীয 

আনুারতক ায়য না স ও রভডওয়াইয়পয িংখ্যা বৃরদ্ধ কযা প্রয়য়াজন। 
 

fwel¨r cwiKíনাঃ 

 সফায ভান উন্নয়য়নয রয়ক্ষয রফলয়রবরিক উন্নত তফয়দরক প্ররক্ষয়ণয সুয়মাগ সৃরষ্ট কযা, নার সিং কভ সকতসায়দয Career 

Path  ততরয ও ফাস্তফায়ন, নার সিং ও রভডওয়াইপারয  ারব স ও গয়ফলণায ভান উন্নয়নকয়ল্প  সোরাইজড নার সিং 

সকায় স প্ররক্ষণপ্রাপ্ত না সয়দয অরবজ্ঞতায ায়থ াভঞ্জস্য সযয়ে াাতারমূয় দায়ন, ও জাতীয় ম সায়য় নার সিং  

রফলয়ক তথ্যম্বররত আন্তজসারতক  gv‡bi জাণ সার এফিং রযয়াট স  প্রকাশ। ভাঠ ম সায়য় রফবাগীয় কারয 

রযচারক(নার সিং)এয ক্ষভতায়ন এফিং রডরিক্ট াফররক সরথ না স এয  কাম সক্রভয়ক আয়যা গরতীর কযায রয়ক্ষয 

রফবাগীয় স্তয়য একটি কয়য করভউরনটি সরথ নার সিং সোয স্থ্ান। তফলরয়ক ভাভারয  সভাকায়ফরায় সোরাইজড 

না স ও রভডওয়াইপ ততযী। 

 

২০২১-২২ এয ম্ভাব্য প্রধান অজসনমূঃ  

 নার সিং ও রভডওয়াইপারয রক্ষা ও সফায ভান উন্নয়য়ন রক্ষা ও সফা প্ররতষ্ঠান রযদ সণ   

 আইরএভ (ICM) ভান মৃদ্ধ ও তদনুমায়ী রভডওয়াইপ বৃরদ্ধ 

 না স ও রভডওয়াইপয়দয জন্য দক্ষতা বৃরদ্ধ রফলয়ক প্ররক্ষণ 

 মথায়মাগ্য ভম সাদায় মুরজফ ফল স উদমায়ন রফরবন্ন কাম সক্রভ ফাস্তফায়ন  

 রএভআইএ ারনাগাদকযণ 
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প্রস্তাফনা 

 

             ভন্ত্রণারয়/রফবাগমূয়য আওতাধীন নার সিং ও রভডওয়াইপারয  অরধদপ্তয়যয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও 

জফাফরদরতা  সজাযদায  কযা, সুান িংতকযণ এফিং ম্পয়দয মথামথ ব্যফায রনরিতকযয়ণয ভােয়ভ  যকায়যয রনফ সাচনী 

ইয়তায ও রূকল্প ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফায়য়নয রয়ক্ষয-   

 

 

 

             গণপ্রজাতন্ত্রী ফািংরায়দ যকায়যয স্বাস্থ্য ও রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়য়য  স্বাস্থ্য  সফা রফবায়গয  আওতাধীন নার সিং ও 

রভডওয়াইপারয  অরধদপ্তয়যয ভারযচারক   

 

 

  

                                                                এফিং  

 

 

 

           গণপ্রজাতন্ত্রী ফািংরায়দ যকায়যয ভাননীয় ভন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়য়য প্ররতরনরধ রায়ফ রচফ,  স্বাস্থ্য  

সফা রফবায়গয ভয়ে ২০২১ ায়রয জুন ভায়য  ২৭ তারযয়ে এই  ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি স্বাক্ষরযত য়রা।         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            এই চুরিয়ত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররেত রফলয়মূয় ম্মত য়রনঃ   
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সকন ১ 

 

দপ্তয/ াংস্থ্া রূকল্প (Vision), অরবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উয়েশ্যমূ এফিং কাম সাফরর 

 

১.১ রূকল্প (Vision):   

           নার সিং ও রভডওয়াইপারয সফায য়ফ সািভ ভান রনরিত কযা।   

 

১.২ অরবরক্ষয (Mission):  

           নার সিং ও রভডওয়াইপারয সায উন্নয়য়নয ভােয়ভ ফায জন্য উন্নত স্বাস্থ্য সফা  রনরিত কযা।  

 

১.৩. কভ সম্পাদন সক্ষত্রমূ :   

           ১. াফ সজনীন স্বাস্থ্য সফায সুয়মাগ ম্প্রাযণ ও স্বাস্থ্য সফায ভান উন্নয়ন;   

           ২.  নারর সিং ও রভডওয়াইপরয সফা নীরত রনয়দ সরকা প্রণয়ন ও ব্যফস্থ্ানা; 

           ৩. ভা ও রশু স্বাস্থ্য সফা সজাযদাযকযণ ও রফয়লারয়ত আইরইউ (ICU) না স ততযী; 

           ৪. ভানম্মত নার সিং ও রভডওয়াইপারয রক্ষা ও সফা রনরিতকযণ;  

           ৫. প্রারতষ্ঠারনক তথ্য প্রমৄরি ও সমাগায়মাগ ব্যফস্থ্ানায উন্নয়ন াধন।  

           

 

          সুান ও িংস্কায মূরক কভ সম্পাদয়নয সক্ষত্রমূ:  

             ১.  সুান ও িংস্কায মূরক কাম সক্রভ ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযণ; 

            ১.১) শুদ্ধাচায সকৌর কভ স-রযকল্পনা ফাস্তফায়ন; 

           ১.২) ই- গবন্যসান্স ও উদ্াফন  কভ সরযকল্পনা ফাস্তফায়ন; 

           ১.৩) তথ্য অরধকায রফলয়য় ২০২১-২২ অথ সফছয়যয ফারল সক কভ সরযকল্পনা ফাস্তফায়ন; 

           ১.৪) অরবয়মাগ প্ররতকায ব্যফস্থ্া িংক্রান্ত কভ সরযকল্পনা ফাস্তফায়ন; 

           ১.৫) সফা প্রদান প্ররতশ্রূরত ফাস্তফায়ন কভ সরযকল্পনা  ফাস্তফায়ন। 
 

১.৪ কাম িাফচর (Functions) ; (আইন/ রফরধ দ্বাযা রনধ সারযত কাম সাফরী) : 

১. ভানফ ম্পয়দয সুলভ ব্যফায রনরিত কযা;  

২. ভানম্মত সফায রযরধ ম্প্রাযণ;  

৩. মথায়মাগ্য ভম সাদায় মুরজফ ফল স উদমায়ন রফরবন্ন কাম সক্রভ ফাস্তফায়ন;  

৪. গয়ফলণা ও প্রকানা;   

৫. না স ও রভডওয়াইপয়দয জন্য কভ সয়ক্ষসত্র সুযক্ষা ও প্ররতয়যাধ রনয়দ সরকা ফাস্তফায়ন ও ভরনটরযিং ; 

৬. ভানম্মত প্রফ সুরফধা ম্প্রাযণ;  

৭. রভডওয়াইপ দ্বাযা রযচাররত  ইউরনট রযদ সন ;    

৮. এনরডরড রফলয়ক নার সিং ও রভডওয়াইপারয সফা ফাস্তফায়ন ও ভরনটরযিং ; 

৯. চএভআইএ ারনাগাদ ও ট্রেচনাং ম্যাদনজদভন্ট চদেভ ফাস্তফায়ন; 

১০. সুান ও িংস্কায মূরক কর কাম সক্রভ ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযণ।
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ট্রকন ২ 

 

নার সিং ও রভডওয়াইপারয কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

 

কভ সম্পাদন সূচকমূ 

  

  

একক 

 

প্রকৃত 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষ্ণ   
চনধ িাচযত  রক্ষযভাত্রা অজিদনয 

ট্রক্ষ্দত্র ট্রমৌথবাদফ দাচয়ত্বপ্রাপ্ত  

ভন্ত্রণারয়/চফবাগ/ াংস্ামূদয 

নাভ  

 উাত্তসূত্র 

 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

গড়আয়ূ বৃরদ্ধ  প্রতযারত আয়ূস্কার  ফছয ৭২ ৭২.৩ ৭২.৪ ৭২.৫ ৭২.৬ স্থ্ানীয় যকায চফবাগ ও স্বাস্থ্য 

সফা রফবাগ    

এরবআযএ,২০১৮ 

রশুমৃতুয হ্রা 

 

নফজাতক মৃতুয ায  প্রচত াজায 

জীরফত জসন্ম 

১৭ ১৬ ১৫.৫ ১৫ ১৪ স্থ্ানীয় যকায রফবাগ ও স্বাস্থ্য 

সফা রফবাগ    

এরবআযএ,২০১৮ 

৫ ফছসযয কভ ফয়ী চশুমৃত্যয 

ায  

প্ররত াজায়য    ৩১ ২৯ ২৮.৭ ২৮.৫ ২৮.৩ স্থ্ানীয় যকায রফবাগ, স্বাস্থ্য 

সফা রফবাগ ও রশু রফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

এরবআযএ,২০১৮ 

ভার্তমৃতুয হ্রা ভার্তমৃতুয অনুাত প্ররত রক্ষ 

জীরফত জসন্ম 

১৭২ ১৬৯ ১৬০ ১৫০ ১৪৫ স্থ্ানীয় যকায রফবাগ, স্বাস্থ্য 

সফা রফবাগ 

এরবআযএ,২০১৮ 

রশুয অপুরষ্ট হ্রা 

েফ স রশু  (৬-৫৯ ভা ফয়র) % ৩২.৮ ৩১ ২৮ ২৫ ২৩ স্থ্ানীয় যকায রফবাগ, 

স্বাস্থ্যয়ফা রফবাগ, কৃরল 

ভন্ত্রণারয়, োদ্য ভন্ত্রণারয়, 

ভররা ও রশু রফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

রফরডএইচএ  

২০১৭-১৮ 

রশু স্বাস্থ্যয়ফা ম্প্রাযণ  
টিকাদান কবায়যজ ায 

(রভসজর, রুয়ফরা)  

% ৯৮.২  ৯১.৭৭ ৯২ ৯২.৫ ৯৩ স্থ্ানীয় যকায রফবাগ ও 

স্বাস্থ্যয়ফা রফবাগ 

রডএইচআইএ ২ 
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ট্রকন ৩ 

কভ সম্পাদন সক্ষত্র, অগ্রাচধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফাং রক্ষ্যভাত্রামূ-(ভান-৭০)    

কভ সম্পাদন 

সক্ষত্র 
সক্ষয়ত্রয 

ভান 

 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

 

গণনা 

দ্ধরত 

 

একক 

 

কভ ি

ম্পাদ

ন  

সূি

ট্রকয 

ভান 

 

প্রকৃত অজিন রক্ষ্যভাত্রা/চনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ্ণ 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষ্ণ 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-

২০ 

২০২০ -

২১ 

অাধাযণ অচত 

উত্তভ 

উত্তভ িরচত 

ভান 

িরচতভা

ট্রনয 

চনদে       

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 নার সিং ও রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয়যয  কভ সম্পাদন সক্ষত্র  
[১] াফ সজনীন 

স্বাস্থ্যয়ফায 

সুয়মাগ 

ম্প্রাযণ  ও 

স্বাস্থ্যয়ফায 

ভান উন্নয়ন 

২০ [১.১]  ভানফ  

ম্পয়দয সুলভ 

ব্যফায  

রনরিত কযা 

 

[১.১.১] 

আইরএভ ভান 

অনুমায়ী 

প্ররক্ষণপ্রাপ্ত 

সযরজস্টাড স  

রভডওয়াইপ এয 

িংখ্যা বৃরদ্ধকযণ 

ভরষ্ট 

কয়য 

িংখ্যা 

(ক্রভ 

পুরঞ্জভূত) 

 

 

১০   

২৮৫৮ 
৩৮৩৩ 

    

 
৪৮৩৩ 

 
৪৫০০ 

 
৪০০০ 

  
৩৯৫০  

 
৩৮৬০  

 

 
৪০০০ 

 
৫০০০ 

[১.২] 

ভানম্মত   

সফায রযরধ  

 বৃরদ্ধ কযা 

[১.২.১] নফ  

রনয়য়াগকৃত 

ররনয়য স্টাপ 

না সয়দয দক্ষতা 

উন্নয়ন প্ররক্ষণ।   

ভরষ্ট 

কয়য 

িংখ্যা 

(ক্রভ 

পুরঞ্জভূত) 

 

১০ ৬৩০০  ৯২১০  ১১,০০০ ১১,০০০ ১০,৫০০ ১০,০০০   ৯,৫০০  ২০০০ ২০০০  

[১.৩] গয়ফলণা  

      ও   

  ম্পাদনা  

[১.৩.১]  

DGNM   
কর্তসক নার সিং ও     

রভডওয়াইপারয 

রফলয়ক 

লান্মারক রনউজ  

সরটায প্রকারত 

। 

িংখ্যা 

গণনায 

ভােয়ভ 

িংখ্যা ৫ ২ ২  ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২ 
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কভ সম্পাদন 

সক্ষত্র 
সক্ষয়ত্রয 

ভান 

 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

 

গণনা 

দ্ধরত 

 

একক 

 

কভ ি

ম্পাদ

ন  

সূি

ট্রকয 

ভান 

 

প্রকৃত অজিন রক্ষ্যভাত্রা/চনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ্ণ 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষ্ণ 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-

২০ 

২০২০ -

২১ 

অাধাযণ অচত 

উত্তভ 

উত্তভ িরচত 

ভান 

িরচতভা

ট্রনয 

চনদে       

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 নার সিং ও রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয়যয  কভ সম্পাদন সক্ষত্র  
  [১.৪] মথায়মাগ্য 

ভম সাদায় মুরজফ ফল স 

উদমায়ন কর 

কাম সক্রভ ফাস্তফায়ন  

[১.৪.১]  ‘মুরজফ 

ফল স’ উরয়ক্ষয 

ফঙ্গফন্ধু উন্নয়ন 

সভরা, সফা প্তা 

ারন। 

 অরপ 

নরথয 

তারযে 

সদয়ে 

তারযে  ৫  - ১   

১৬.১২ 

.২০২২  

 

১৭.০৪. 

২০২২ 

- - - ১ ১ 

[২] নারর সিং ও 

রভডওয়াইপরয 

সফা ও রক্ষা  

নীরত 

রনয়দ সরকা 

ব্যফস্থ্ানা 

১০ [২.১ ] না স ও 

রভডওয়াইপয়দ

য জন্য 

কভ সয়ক্ষয়ত্র 

সুযক্ষা ও 

প্ররতয়যাধ 

রনয়দ সরকা 

ফাস্তফায়ন ও 

ভরনটরযিং 

প্ররতষ্ঠান 

[২.১..১] না স ও 

রভডওয়াইপয়দয 

কভ সয়ক্ষয়ত্র সুযক্ষা 

ও প্ররতয়যাধ 

রনয়দ সরকা 

ফাস্তফারয়ত ও 

প্ররতয়ফদন প্রকা 

প্ররতয়ফদ

নিংখ্যা 

গণনায 

ভােয়ভ 

িংখ্যা  ৫ ৫  ১০  ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ - ২০ ২০ 

[২.২] নারর সিং ও 

রভডওয়াইপরয 

সফা প্ররতষ্ঠায়ন 

রওর প্রাকটি  

চালু 

[২.২.১] নারর সিং 

ও রভডওয়াইপরয 

সফা প্ররতষ্ঠায়ন 

রওর প্রাকটি  

চালুকৃত 

প্ররতয়ফদ

নিংখ্যা 

গণনায 

ভােয়ভ 

িংখ্যা ৫ ১০ ১০ ৪ ৩ ২   ৫ ৬ 

[৩ ] ভা ও    

রশু স্বাস্থ্য 

সফা 

সজাযদায 

কযণ 

১০     [৩.১] 

ভানম্মত   

প্রফ সুরফধায 

সুয়মাগ 

ম্প্রাযণ  

[৩.১.১] গব সাত 

ও প্রফ যফতী 

রযচম সা রফলয়য় 

প্রররক্ষত না স ও 

রভডওয়াইপ      

ভরষ্ট 

কয়য 

িংখ্যা 

(ক্রভ 

পুরঞ্জভূত) 

 

৫    ৩১২  ৪২৪ ৫২৪ ৪৫০ ৪০০  ৩৫০  ৩২৫ ১৫০  ২০০ 
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কভ সম্পাদন 

সক্ষত্র 
সক্ষয়ত্রয 

ভান 

 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

 

গণনা 

দ্ধরত 

 

একক 

 

কভ ি

ম্পাদ

ন  

সূি

ট্রকয 

ভান 

 

প্রকৃত অজিন রক্ষ্যভাত্রা/চনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ্ণ 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষ্ণ 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-

২০ 

২০২০ -

২১ 

অাধাযণ অচত 

উত্তভ 

উত্তভ িরচত 

ভান 

িরচতভা

ট্রনয 

চনদে       

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 নার সিং ও রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয়যয  কভ সম্পাদন সক্ষত্র  
[৩.২ ] 

রভডওয়াইপ 

রযচাররত  

ইউরনট 

রযদ সন ও 

প্ররতয়ফদন 

প্রকা  

[৩.২.১] 

রভডওয়াইপ 

রযচাররত  

ইউরনট 

রযদর সত ও 

প্ররতয়ফদন 

প্রকারত  

ভরষ্ট 

কয়য 

িংখ্যা 

(ক্রভ 

পুরঞ্জভূত) 

৩ ১৮ ২৮ ৩৮ ৩৬  ৩৫   ৩৪  ৩০  ১২ ১৪ 

[৩.৩ ] 

রভডওয়াইপ 

রযচাররত  

ইউরনট 

রযদ সন 

প্ররতয়ফদয়নয 

রদ্ধান্ত ও  

সুারয 

ফাস্তফায়ন। 

[৩.৩.১] 

রভডওয়াইপ 

রযচাররত  

ইউরনট 

রযদর সত  

প্ররতয়ফদয়নয  

রদ্ধান্ত ও 

সুারয 

ফাস্তফারয়ত। 

ভরষ্ট 

কয়য 

িংখ্যা 

(ক্রভ 

পুরঞ্জভূত) 

২ ১০ ২৮ ৩৮ ৩৬  ৩৫   ৩৪  ৩০  ১২ ১৪ 

[৪] ভানম্মত  

 নার সিং ও 

রভডওয়াইপরয 

রক্ষা ও সফা 

রনরিত কযা  

  

  

২০  [৪.১] নার সিং ও  

রভডওয়াইপারয 

রক্ষা ও সফা 

প্ররতষ্ঠান   

রযদ সন ও 

প্ররতয়ফদন স 

[৪.১.১]  

রযদ সনকৃত 

নার সিং ও 

রভডওয়াইপারয 

রক্ষা ও সফা 

প্রচতষ্ঠাসনয  

িংখ্যা     

ভরষ্ট 

কয়য 

িংখ্যা 

(ক্রভ 

পুরঞ্জভূত) 

 

৫  ২৮ ৪০ ৫০ ৪৮   ৪৬ ৪৪  ৪২ ১২ ১৪ 



 

10 

 

কভ সম্পাদন 

সক্ষত্র 
সক্ষয়ত্রয 

ভান 

 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

 

গণনা 

দ্ধরত 

 

একক 

 

কভ ি

ম্পাদ

ন  

সূি

ট্রকয 

ভান 

 

প্রকৃত অজিন রক্ষ্যভাত্রা/চনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ্ণ 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষ্ণ 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-

২০ 

২০২০ -

২১ 

অাধাযণ অচত 

উত্তভ 

উত্তভ িরচত 

ভান 

িরচতভা

ট্রনয 

চনদে       

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 নার সিং ও রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয়যয  কভ সম্পাদন সক্ষত্র  
[৪.২] রশু 

স্বাস্থ্য সফা 

রফলয়য় না স ও 

রভডওয়াইপয়দ

যয়ক প্ররক্ষণ 

প্রদান 

[৪.২.১]  রশু 

স্বাস্থ্য সফা 

রফলয়য় প্ররক্ষণ 

প্রাপ্ত না স ও 

রভডওয়াইপ  

প্ররক্ষণ 

গ্রণকাযী

য িংখ্যা 

গণনায 

ভােয়ভ 

িংখ্যা         ৫ ২০০ ২৫০  ১০০ ৮০  ৭০  ৬০ ৫০    ১৫০  ২০০ 

[৪.৩] ICU 

সফা রফলয়য় 

না স ও 

রভডওয়াইপয়ক 

প্ররক্ষণ প্রদান 

[৪.৩.১]  ICU  

সফা রফলয়য় 

প্ররক্ষণ প্রাপ্ত 

না স ও 

রভডওয়াইপ  

প্ররক্ষণ 

গ্রণকাযী

য িংখ্যা 

গণনা 

িংখ্যা         ৩ - - ১০০ ৮০  ৭০  ৬০ ৫০    ১৫০  ২০০ 

[৪.৪] এনরডরড 

রফলয়ক নার সিং 

ও 

রভডওয়াইপারয 

সফা  ভরনটরযিং   

[৪.৪.১]  

এনরডরড রফলয়ক 

নার সিং ও 

রভডওয়াইপারয 

সফা 

ভরনটরযিংকৃত 

স্বাস্থ্য প্ররতষ্ঠান 

ভরনটরযিং 

প্ররতয়ফদ

ন িংখ্যা 

গণনায 

ভােয়ভ 

িংখ্যা         

২ 

০৭ ১০  

 

১০  

 

 

০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ১২ ১৪ 

[৪.৫] 

অরধদপ্তয়যয 

কভ সকতসায়দয 

জন্য অন রদ 

জফ  প্ররক্ষণ  

চালু কযা।  

[৪.৫.১] নফ  

রনয়য়াগকৃত 

ররনয়য স্টাপ 

না সয়দয কয়যানা 

িংক্রভন রফলয়ক 

প্ররক্ষণ।   

প্ররক্ষণ 

প্রাপ্ত 

না সয়দয 

িংখ্যা 

গণনায 

ভােয়ভ 

িংখ্যা ৫ -  ১০০০ ২০০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ২২৫ ২৫০ 
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কভ সম্পাদন 

সক্ষত্র 
সক্ষয়ত্রয 

ভান 

 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

 

গণনা 

দ্ধরত 

 

একক 

 

কভ ি

ম্পাদ

ন  

সূি

ট্রকয 

ভান 

 

প্রকৃত অজিন রক্ষ্যভাত্রা/চনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ্ণ 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষ্ণ 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-

২০ 

২০২০ -

২১ 

অাধাযণ অচত 

উত্তভ 

উত্তভ িরচত 

ভান 

িরচতভা

ট্রনয 

চনদে       

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 নার সিং ও রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয়যয  কভ সম্পাদন সক্ষত্র  
[৫] 

প্রারতষ্ঠারনক  

তথ্য প্রমৄরি  

ব্যফস্থ্ানা 

ও সমাগায়মাগ  

 ব্যফস্থ্ায 

উন্নয়ন াধন  

১০  

 

[৫.১] 

রডরজএনএভ 

ওয়য়ফাইট 

এফিং 

রইএভআইএ 

ব্যফস্থ্ানায 

উন্নয়ন াধন  

 

 

 

[৫.১.১]  

রডরজএনএভ এয 

ওয়য়ফাইট ও 

রএভআইএ 

ব্যফস্থ্ানা 

ারনাগাদকৃত    

তকযা 

ায 

রনণ সয় 

কয়য 

গড় কয়য  

৮ 

 

৫০ 

 

১০০ 

 

১০০ 

 

৯০ 

 

৮০ 

 

৭০ 

 

৬০ 

 

১০০  

 

১০০  

 

[৫.২] Training 
Management 
System(TMI)
চালুকযণ 

 

 

[৫.২.১]  

Training 
Management 
System(TMI)চা

লুকৃত 

 

ইনপুটকৃ

ত িরনিং 

এয 

তকযা 

ায 

রনণ সয় 

কয়য 

% ২  ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০  ১০০  
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                                জাতীয় শুদ্ধািায ট্রকৌর কভ ি-চযকল্পনা, ২০২১-২০২২ অথ স ফছয 

 

 

দপ্তয/িংস্থ্ায নাভ:  নার সিং ও রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয , ভাোরী, ঢাকা-১২১২ ।     

কাম িক্রদভয নাভ কভ িম্পাদন 

সূিক 

 

সূিদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যচি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ িফছদযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগচত চযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজিন 

১ভ 

ট্রকায়ার্ িায 

২য় 

ট্রকায়ার্ িায 

৩য় 

ট্রকায়ার্ িায 

৪র্থ 

ট্রকায়ার্ িায 

ট্রভার্ 

অজিন 

অচজিত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাচতষ্ঠাচনক ব্যফস্থ্া………………………………..... 

১.১ ননচতকতা কচভটিয বা 

আয়য়াজন 

বা আয়য়ারজত ৪ াংখ্যা সপাকার 

য়য়ে 

৪ টা রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন      

১.২ ননচতকতা কচভটিয বায 

চদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাচয়ত 

চদ্ধান্ত 

৬ %  

 

 রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন      

১.৩ সুান প্রচতষ্ঠায চনচভত্ত 

অাংীজদনয (stakeholders) 

অাংগ্রদণ  বা 

অনুচষ্ঠত বা ২ াংখ্যা  ২ টা রক্ষ্যভাত্রা  ১  ১     

অজিন      

১.৪ শুদ্ধাচায িংক্রান্ত প্ররক্ষণ 

আয়য়াজন 

প্ররক্ষণ 

আয়য়ারজত 

  ২ িংখ্যা  ১০০ জন রক্ষ্যভাত্রা 

 

২৫ জন 

 

২৫ জন 

 

২৫ জন 

 

২৫ জন  

 

 

 

  

অজিন      

১.৫ কভ ি-চযদফ উন্নয়ন  উন্নত কভ স-

রযয়ফ 

    ২ াংখ্যা 

ও 

তাচযখ 

তনরতকতা 

করভটি 

৩ 

১৫/০৭/২১  

১৫/১২/২১  

১৫/০৬/২২ 

 

রক্ষ্যভাত্রা 

  

১  ১ ১    

অজিন      

অজিন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধািায ট্রকৌর কভ ি-

চযকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রভাচক 

চযফীক্ষ্ণ প্রচতদফদন াংচিষ্ট 

ভন্ত্রণারদয় দাচখর ও স্ব স্ব 

ওদয়ফাইদর্ আদরাডকযণ 

 

 

কভ ি-চযকল্পনা  

ও নত্রভাচক 

প্রচতদফদন 

দাচখরকৃত ও 

আদরাডকৃত 

    ১ তাচযখ সপাকার 

য়য়ে 

৩০/০৯/২১ 

৩০/১২/২১ 

৩০/০৩/২২ 

৩০/০৬/২২ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/২

১ 

৩০/১২/২

১ 

৩০/০৩/২

২ 

৩০/০৬/০

২ 

   

অজিন      
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কাম িক্রদভয নাভ কভ িম্পাদন 

সূিক 

 

সূিদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যচি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ িফছদযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগচত চযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজিন 

১ভ 

ট্রকায়ার্ িায 

২য় 

ট্রকায়ার্ িায 

৩য় 

ট্রকায়ার্ িায 

৪র্থ 

ট্রকায়ার্ িায 

ট্রভার্ 

অজিন 

অচজিত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চররক/ ভাঠ 

ম সায়য়য কাম সারয় (প্রয়মাজয সক্ষয়ত্র) 

কর্তসক দাচখরকৃত জাতীয় শুদ্ধািায 

ট্রকৌর কভ ি-চযকল্পনা ও চযফীক্ষ্ণ  

প্রচতট্রফদদনয ওয চপডব্যাক প্রদান  

চপডব্যাক 

বা/কভ িারা 

অনুচষ্ঠত 

   ৪ তাচযখ  ১৫/০৭/২১  

১৫/০৩/২২ 

   

রক্ষ্যভাত্রা ১৫/০৭/২   ১৫/০৩/২

২ 

    

অজিন      

১.৮ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফিং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তয়দয তাররকা ওয়য়ফাইয়ট 

প্রকা 

প্রদি পুযস্কায     ২ তারযে  

ভারযচা

রক 

৩০/০৬/২২         

২.  আরথ সক ব্যফস্থ্ানা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অথ ি ফছদযয ক্রয়-

চযকল্পনা চযকল্পনা  (প্রকদল্পয  

অনুদভাচদত ফাচল িক ক্রয় 

চযকল্পনা)   ওদয়ফাইদর্ প্রকা 

ক্রয়-চযকল্পনা 

ওদয়ফাইদর্ 

প্রকাচত 

২ তারযে   রযচারক 

প্রকল্প ) 

 রক্ষ্যভাত্রা        

অজিন      

২.২ প্রকয়ল্পয PSC ও PIC বা 

আয়য়াজন  

বা আয়য়ারজত ২ িংখ্যা  ২ টা রক্ষ্যভাত্রা        

অজিন      

২.৩ ফারল সক উন্নয়ন কভ সসূরচ ফাস্তফায়ন ফারল সক উন্নয়ন 

কভ সসূরচ 

ফাস্তফারয়ত 

   ২ %   রক্ষ্যভাত্রা        

অজসন      

২.৪ প্রকল্প ভাচপ্ত ট্রদল প্রকদল্পয 

ম্পদ (মানফান, কচম্পউর্ায, 

আফাফত্র ইতযাচদ) চফচধ ট্রভাতাদফক 

স্তান্তয কযা 

প্রকদল্পয ম্পদ 

চফচধ ট্রভাতাদফক 

স্তান্তচযত 

    ১ তারযে   রক্ষ্যভাত্রা        

অজসন      

৩. শুদ্ধািায াংচিষ্ট এফাং দুনীচত প্রচতদযাদধ ায়ক অন্যান্য কাম িক্রভ……………..৩০ (অগ্রারধকায রবরিয়ত নুযনতভ াঁচটি কাম সক্রভ) 

৩.১ স্বাস্থ্য সফা ও রক্ষা প্ররতষ্ঠান 

রযদ সন ও রযফীক্ষন  

রযদ সন ও 

রযফীক্ষণ 

৪ িংখ্যা   ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১     

অজিন      

৩.২ গনশুনানী বা আয়য়ারজত ৪   তনরতকতা 

করভটি     

৩ রক্ষ্যভাত্রা  ১ ১ ১    

অজিন      

৩.৩ দুনীরত প্ররতয়যায়ধ য়চতনতা 

মুরক বা 

 ৪   ২ রক্ষ্যভাত্রা  ১ ১     

অজিন      

৩.৪ রফরবন্ন প্ররতষ্ঠায়ন উিভ চচ সা 

ফাস্তফায়য়ন ভরনটরযিং 

 ৪   ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন      

৩.৫ শৃঙ্খরা ও আচযণ রফরধ প্ররক্ষণ  ৪   ৫০ জন রক্ষ্যভাত্রা  ২৫ জন  ২৫  জন    
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কাম িক্রদভয নাভ কভ িম্পাদন 

সূিক 

 

সূিদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যচি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ িফছদযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগচত চযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজিন 

১ভ 

ট্রকায়ার্ িায 

২য় 

ট্রকায়ার্ িায 

৩য় 

ট্রকায়ার্ িায 

৪র্থ 

ট্রকায়ার্ িায 

ট্রভার্ 

অজিন 

অচজিত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অজিন      

 

 

         রফ:দ্র:- সকান ক্ররভয়কয কাম সক্রভ প্রয়মাজয না য়র তায কাযণ ভন্তব্য করায়ভ উয়েে কযয়ত য়ফ। 
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তথ্য অরধকায রফলয়য় ২০২১-২২ অথ সফছয়যয ফারল সক কভ সরযকল্পনা (কর যকারয অরপয়য জন্য প্রয়মাজয) 

কাম সক্রয়ভয 

সক্ষত্র 

ভান কাম সক্রভ কাম সম্পাদন সূচক একক কাম সম্পাদন 

সূচয়কয ভান 

প্রকৃত 

অজসন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত অজসন 

২০২০-২১ 

রক্ষভাত্রা ২০২১-২০২২ প্রভাণক 

        অাধাযন অরত 

উিভ 

উিভ চররত 

ভান 

চররত 

ভায়নয 

রনয়ম্ন 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪  

প্রারতষ্ঠারনক ১০ [১.১] তথ্য অরধকায আইন 

অনুমায়ী রনধ সারযত ভয়য়য 

ভয়ে তথ্য প্রদান  

[১.১.১] রনধ সারযত 

ভয়য়য ভয়ে তথ্য 

প্রদানকৃত  

% ১০   ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% উদ্ধসতন কাম সারয়য় 

সপ্ররযত প্ররতয়ফদন  

ক্ষভতা 

বৃরদ্ধ  

১৫ [১.২] স্বপ্রয়ণারদতবায়ফ 

প্রকায়মাগ্য তথ্য ারনাগাদ 

কয়য ওয়য়ফাইয়ট প্রকা  

[১.২.১] 

ারনাগাদকৃত তথ্য 

ওয়য়ফাইয়ট প্রকা  

তারযে ০৩   ৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 

- ারনাগাদকৃত 

স্বপ্রয়ণারদতবায়ফ 

প্রকায়মাগ্য 

তথ্য 

ওয়য়ফাইয়টয 

ররিংক  

  [১.৩] ফারল সক প্ররতয়ফদন 

প্রকা  

[১.৩.১] 

ারনাগাদকৃত তথ্য 

ওয়য়ফাইয়ট প্রকা  

তারযে ০৩   ১৫-১০-

২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০১৯  

- - ফারল সক 

প্ররতয়ফদয়নয কর  
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  [১.৪] তথ্য অরধকায আইন, 

২০০৯ এয ৫ ধাযা অনুায়য 

মাফতীয় তয়থ্যয কযাটাগরয ও 

কযাটারগ ততরয ও 

ারনাগাদকযণ  

[১.৪.১] ফারল সক 

প্ররতয়ফদন প্রকারত  

তারযে ০৩   ৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 

- িংরিষ্ট রফলয় 

অন্তর্ভ সিকৃত 

ভারক ভন্বয় 

বায কাম সরফফযণী  

  [১.৫] তথ্য অরধকায আইন ও 

রফরধরফধান ম্পয়কস 

জনয়চতনতা বৃরদ্ধকযণ 

[১.৫.১] প্রচায 

কাম সক্রভ ম্পন্ন  

তারযে ০৩   ৩ ২ ১ - - বা, সরভনায, 

কভ সারায অরপ 

আয়দ রকিংফা 

প্রচাযয়ত্রয কর।  
  [১.৬] তথ্য অরধকায রফলয়য় 

কভ সকতসায়দয প্ররক্ষণ 

আয়য়াজন  

[১.৬.১] প্ররক্ষণ 

আয়য়ারজত  

তারযে ০৩    ৩ ২ ১ - - প্ররক্ষণ 

আয়য়াজয়নয 

অরপ আয়দ  
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ই- গবন্যসান্স ও উদ্াফন  কভ সরযকল্পনা ২০২১-২২ ভন্ত্রণারয়/রফবাগ ও দপ্তয/ িংস্থ্া ম সায়য়য অরপয়য জন্য 

ক্ররভক কভ সম্পাদন  

সক্ষত্র 

ভান কাম সক্রভ কাম সম্পাদন সূচক একক কাম স

ম্পাদন 

সূচয়কয 

ভান 

রক্ষভাত্রা ২০২১-২০২২ 

       অাধাযন অরত 

উিভ 

উিভ চররত ভান চররত ভায়নয 

রনয়ম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩  

 

 

১ 

 

 [১] ই- 

গবন্যসান্স ও 

উদ্াফন কাম সক্রভ 

সমাযদাযকযণ  

৩৫ [১.১] উদ্াফনী ধাযণা ফাস্তফায়ন [১.১.১] উদ্াফনী ধাযণা 

ফাস্তফারয়ত 

 তারযে ৫ ১৬/০২/২

০২২ 

 ১৪/০৪/২০২

২ 

 ০৫/০৫/২০২২ 

 [১.২] সফা রজকযণ [১.২.১] একটি সফা 

রজকৃত 

তারযে ৫ ২৫/০৩ 

/২০২২ 

 ০৪/০৩/২০

২২ 

 ২৫/০৩/২০২২ 

 [১.৩] সফা  রডরজটারাইয়জন [১.৩.১] ন্যযনতভ একটি 

সফা রডরজটারাইজকৃত 

তারযে ৫ ৩০/১২ 

/২০২১ 

 ১৩/০১/২০

২২ 

 ২০/০১/২০২২ 

 [১.৪] ইতঃপূয়ফ স ফাস্তফারয়ত উদ্াফনীফ 

ধাযণা, রজকৃত রডরজটারাইজকৃত 

সফা িংক্রান্ত ম সায়রাচনা বা 

[১.৪.১] বা 

আয়য়ারজত 

তারযে ৪ ৩০/০৮ 

/২০২১ 

 ১৫/০৯/২০

২১ 

 ৩০/০১/২০২২ 

 [১.৫] ই- নরথয ব্যফায বৃরদ্ধ [১.৫.১] ই- পাইয়র 

সনাট রনেরিকৃত 

% ৬ ৮০%  ৭০%  ৬০% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[২.১] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ [২.১.১] তথ্য ফাতায়য়ন 

কর সফা ফক্স 

ারনাগাদকৃত 

 ৪ ৪  ৩  ২ 

[২.১.২] রফরবন্ন 

প্রকানা ও তথ্যারদ 

তথ্য ফাতায়য়ন 

প্রকারত 

িংখ্যা ২ ৪  ৩  ২ 

[২.২] ই-গবন্যসান্স ও উদ্াফন  

কভ সরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] কভ সরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন িংক্রান্ত 

িংখ্যা ৩ ৪  ৩  ২ 
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২ 

 

 

[২] প্রারতষ্ঠারনক 

দক্ষতা বৃরদ্ধ 

 

 

১৫ 

প্ররক্ষণ আয়য়ারজত 

[২.২.২] ই- গবন্যসান্স 

কভ সরযকল্পনা 

ফাস্তফায়য়নয জন্য 

ফযােকৃত অথ স ব্যরয়ত 

% ৩ ৮০%  ৭০%  ৬০% 

[২.২.৩] ই- গবন্যসান্স 

কভ সরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

ম সায়রাচনা িংক্রান্ত 

বা আয়য়ারজত 

িংখ্যা ৩ ৪  ৩  ২ 

[২.২.৪] কভ সরযকল্পনা 

অধ সফারল সক স্ব- মূল্যায়ন 

প্ররতয়ফদন ভরন্ত্ররযলদ 

রফবায়গ / উয়দ্ধসাতন 

কর্তসয়ক্ষয রনকট 

সপ্ররযত 

তারযে ৩ ৩০/০১/২

০২২ 

 ২০/০১/২০

২২ 

 ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] সদয়/ রফয়দয় 

ফাস্তফারয়ত ন্যযনতভ 

একটি উয়দ্যাগ 

রযদ সণকৃত 

িংখ্যা ৩ ৩০/০৫/২

০২২ 

 ৩০/০৬/২০

২২ 

 - 
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ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ/ যারিয় প্ররতষ্ঠান/ দপ্তয িংস্থ্া/ ভাঠ ম সায়য়য দপ্তয এয অরবয়মাগ প্ররতকায ব্যফস্থ্া িংক্রান্ত কভ স- রযকল্পনা, ২০২১-২২ 

 

কাম সক্রয়ভয 

সক্ষত্র 

ভান কাম সক্রভ কাম সম্পাদন সূচক প্রভাণক একক কাম সম্পাদন 

সূচয়কয ভান 

প্রকৃত 

অজসন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত 

অজসন 

২০২০-২১ 

রক্ষভাত্রা ২০২১-২০২২ 

         অাধাযন অরত উিভ উিভ চররত 

ভান 

চররত ভায়নয 

রনয়ম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

ব্যফস্থ্ানা 

৫ [১.১]অরবয়মাগ রনেরি 

কভ সকতসা (অরনক) ও 

আরর কভ সকতসায তথ্য 

ওয়য়ফাইয়ট তত্রভারক 

রবরিয়ত ারনাগাদকযণ 

[১.১.১]  অরনক ও 

আরর কভ সকতসায তথ্য 

ারনাগাদকৃত এফিং 

ওয়য়ফাইয়ট 

আয়রাডকৃত 

ারনাগাদ 

ম্পয়ন্নয 

যকারয ত্র   

ওয়য়ফাইয়টয 

ররিংক   

িংখ্যা ৫ - - ৪ ৩ - - - 

রযফীক্ষণ 

ও ক্ষভতা 

বৃরদ্ধ  

২০ [২.১] রনরদ সষ্ট ভয়য় 

অনরাইয়ন/অপরাইয়ন প্রাপ্ত 

অরবয়মাগ রনেন্ন এফিং 

রনেরি িংক্রান্ত ভারক 

প্ররতয়ফদ্ন উর্ধ্সতন কর্তসক্ষ 

ফযাফয সপ্রযণ 

[২.১.১] অরবয়মাগ 

রনেরিকৃত  

রনেরি 

প্ররতয়ফদন 

% ৮ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] 

কভ সকতসা/কভ সচারযয়দয 

অরবয়মাগ প্ররতকায ব্যফস্থ্া 

এফিং রজআযএ রফলয়ক 

পটওয়যায রফলয়ক 

প্ররক্ষণ আয়য়াজন 

[২.২.১]  প্ররক্ষণ 

আয়য়ারজত 

অরপ 

আয়দ, 

আয়রাচযসূরচ, 

উরস্থ্রতয 

ারজযা 

িংখ্যা ৫ - - ৪ ২ ১   

[২.৩] তত্রভারক রবরিয়ত 

এফিং রযফীক্ষণ এফিং 

তত্রভারক রযফীক্ষণ 

প্ররতয়ফদন উর্ধ্সতন কর্তসক্ষ 

[২.৩..১] তত্রভারক 

রযফীক্ষণ প্ররতয়ফদন 

সপ্ররযত 

রযফীক্ষণ 

প্ররতয়ফদন 

িংখ্যা ৩ - - ৪ ২ ১   
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রনকট সপ্রযণ 

[.২.৪]অরবয়মাগ প্ররতকায 

ব্যফস্থ্ানা রফলয়য় 

সস্টয়াল্ডাযগয়ণয ভন্বয়য় 

অফরতকযণ বা 

[২.৪.১]  বা অনুরষ্ঠত বায 

কাম সরফফযনী 

িংখ্যা ৪        
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ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ/ যারিয় প্ররতষ্ঠান/ দপ্তয িংস্থ্া/ ভাঠ ম সায়য়য দপ্তয এয সফা প্রদান প্ররতশ্রূরত ফাস্তফায়ন কভ স- রযকল্পনা, ২০২১-২২ 

 

 

কাম সক্রয়ভয 

সক্ষত্র 

ভান কাম সক্রভ কভ সম্পাদক সূচক প্রভাণক একক কভ সম্পাদ

ক সূচক 

ভান 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০১৯ -

২০ 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২০ -

২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১ -২২ 

অাধাযণ অচত উত্তভ উত্তভ িরচত ভান িরচতভাদন

য চনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারতষ্ঠারনক ১৩ [১.১] সফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত রযরফক্ষণ 

করভটিয রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

[১.১] রদ্ধান্ত 

ফাস্তফারয়ত 

ফাস্তফারয়ন 

প্ররতয়ফদন 

% ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত নত্রভাচক 

চবচত্তদত ারনাগাদকযণ 

[১.২.১] ওয়য়ফাইয়ট 

প্ররত নত্রভাচসক 

ারনাগাদকৃত 

ওয়য়ফাইয়ট 

ারনাগাদকৃত] 

সফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

িংখ্যা ৫ - - ৪ ৩    

ক্ষভতা 

অজসন 

১২ [২.১] সফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত রফলয়ক  

প্ররক্ষণ আয়য়াজন 

[২.১ ১] প্ররক্ষণ 

আয়য়ারজত 

প্ররক্ষণ আয়দ, 

আয়রাচযসূরচ,প্রর

ক্ষণাথীয়দয 

তাররকা,ারজযা 

ীট 

িংখ্যা ৫ - - ৪ ৩ ২ ১  

[২.১] সফা প্রদান 

রফলসয়  

সষ্টকয়াল্ডাযগয়ণয ন্বয়য়  

অফরতকযণ বা 

আয়য়াজন 

[১.৩.১] 

অফরতকযণ বা 

আয়য়ারজত 

বায 

কাম সরফরফযনী 

িংখ্যা ৭ - - ২ ১    

 

 

 

                               জনপ্রান প্ররক্ষণ ম্যানুয়ার অনুমায়ী উি প্ররক্ষণ আয়য়াজন কযয়ত য়ফ।  

                                     ** ভরন্ত্ররযলদ রফবায়গয ই- গবয়ন সন্স অরধাো য়ত প্রাপ্ত প্ররতয়ফদন।  

                                   *** ভরন্ত্ররযলদ রফবায়গয ই- গবয়ন সন্স অরধাো য়ত প্রাপ্ত প্ররতয়ফদন। 

                                          **** ভরন্ত্ররযলদ রফবায়গয শুদ্ধাচায অরধাো য়ত প্রাপ্ত প্ররতয়ফদন
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িংয়মাজনীঃ ১- ব্দ িংয়ক্ষ 

 

ক্ররভক 

নম্বয  

ব্দ িংয়ক্ষ রফফযন 

১ রডরজএনএভ  (DGNM) নার সিং ও রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয 

(Directorate General of Nursing & Midwifery) 

২ রফএর নার সিং (BSc. Nsg.) ব্যায়চরয অফ ায়য়ন্স ইন নার সিং                             

  ( BSc. Nursing)  

৩ এভএএন  (MSc. Nursing) ভাস্টায অফ ায়য়ন্স ইন নার সিং                             

 ( MSc. Nursing)  

৪  নাইভ  রবরজট (NIME ) নার সিং রক্ষা প্ররতষ্ঠান রযদ সন এফিং মূল্যায়ণ 

 ( Nursing Institute Monitoring & Evaluation  

Visit) 

৫ রজআযএ (GRS) অরবয়মাগ গ্রণ ও রনেরি রয়স্টভ  

(Grievance Redress System). 

৬ রনয়ানায (NIANER) জাতীয় নার সিং উচ্চরক্ষা ও গয়ফলণা প্ররতষ্ঠান  

(National  Institute of Advanced Nursing 

Education & Research) 

৭ সনভস্ (NEMS) না স-রভডওয়াইপ এডুয়কন ম্যায়নজয়ভে রয়স্টভ  

(Nurse-midwife Education Management 

System) 

৮ এআযএইচআয (SRHR)  Sexual & Reproductive Health & Rights. 

৯ রওর(COP) Communities of Practice 

১০ ইরফর (EBP)   Evidance  Based Practice 

১১ আইরএভ  (ICM) International Confederation of Midwives 

১২ আইরএন (ICN) International Council of Nurses 

১৩ (প্যাক)  (PAC)  Post Abortion Care 

১৪ এনআযর  (NRC)   Nursing Research Cell  

১৫ আইআযরফ  (IRB)  Institutional Review Board 

১৬ টিএভএ(TMS) Training Management System(TMS)  

১৭ রএভআইএ(PMIS) Personnel Management System(PMIS) 

১৮ ররডএ (PDS) Personal Data Sheet(PDS) 

১৯ এইচআযআইএ (HRIS) Human Resource Information System(HRIS) 

২০ রডএরআই (DLI) Disbursement Linked Indicators (DLIs) 
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২১ রড এর আয (DLR) Disbursement Linked Report (DLR) 

২২ আয টি আই(RTI) Right To Information(RTI) 

২৩ এন আই এ(NIS) National Integrety Stretigy(NIS) 
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িংয়মাজনী ২: কভ সম্পাদন ব্যফস্থ্ানা( ফাস্তফায়নকাযী ও রযভা দ্ধরত) প্রভানক 

 

 

কাম সক্রভ  কভ সম্পাদন সূচকমূ সমৌরিক রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী   

দপ্তয / িংস্থ্া 

রযভা দ্ধরত এফিং প্রভানক াধাযণ ভন্তব্য 

[১.১]  ভানফ 

ম্পয়দয  সুলভ 

ব্যফায রনরিত 

কযা   

[১.১.১]  আইরএভ ভান অনুমায়ী  

সযরজস্টাড স রভডওয়াইপ  ততরয 

বৃরদ্ধকযণ  

সেঁকই উন্নয়ন অবীষ্টঃ ৩.১ অনুমায়ী ফািংরায়দয় ২০৩০ ায়রয 

ভয়ে ভার্ত মৃতুযয অনুাত প্ররত ১০০,০০০ জীরফত জয়ন্ম ৭০ এয 

নীয়চ নারভয়য় আনা । প্রফকায়র দক্ষ সযরজস্টাড স রভডওয়াইপ  এয 

উরস্থ্রত রনরিত কযা ।  
 

নার সিংও 

রভডওয়াইপারয 

অরধদপ্তয   

রডরজএন এভ কর্তসক প্রকারত 

রফজ্ঞরপ্ত, ওয়য়ফাইট Report   

িংখ্যা গণনা ও 

 UNFPA. DLI & 

DLR Report. 

৪থ স স্বাস্থ্য, জনিংখ্যা ও পুরষ্ট  

সক্টয  সপ্রাগ্রায়ভয এয নার সিংও 

রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয়যয 

অায়যনার লায়নয (২০১৭-

২০২২) আওতায় উি সূচকটি 

ফাস্তফায়ন কযা য়ফ।  

[১.২] ভানম্মত 

সফায রযরধ বৃরদ্ধ 

কযা  

[১.১.২] নফ রনয়য়াগকৃত  ররনয়য 

স্টাপনা সয়দয জন্য (অরযয়য়য়েন) 

দক্ষতা রফলয়ক প্ররক্ষণ  

সেঁকই উন্নয়ন অবীষ্টঃ ৩.৮ ও ৩.৯  এয ৩ গ  অনুমায়ী 

ফািংরায়দয় ২০৩০ ায়রয ভয়ে  ভানম্মত অরযাম স  স্বাস্থ্যয়ফা 

এফিং স্বাস্থ্যয়ফায সক্ষয়ত্র দীর্ স সভয়ায়দয জন্য জনফর রনয়য়াগ ও 

এয়দয প্ররক্ষণ ও উন্নয়ন। 

নার সিংও 

রভডওয়াইপারয 

অরধদপ্তয   

রডরজএনএভ কর্তসক প্রকারত 

রফজ্ঞরপ্ত, ওয়য়ফাইট               

(www.dgnm.gov.bd

) িংখ্যা গণনা 

৪থ স স্বাস্থ্য, জনিংখ্যা ও পুরস্ট 

সক্টয  সপ্রাগ্রায়ভয এয নার সিংও 

রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয়যয 

অায়যনার লায়নয (২০১৭-

২০২২) আওতায় উি সূচকটি 

ফাস্তফায়ন কযা য়ফ। 

[১.৪] গয়ফলণা ও  

      ম্পাদনা  

[১.৪ .১]  DGNM  কর্তসক 

নার সিং ও        রভডওয়াইপারয 

রফলয় লাণ্মারক রনউজয়রটায এফিং 

এইচআয (HR) রযয়াট স প্রকা 

 

প্রফকায়র দক্ষ  সযরজস্টাড স রভডওয়াইপ এয উরস্থ্রত রনরিত 

কযা। এ রয়ক্ষয নার সিং সফা ও রক্ষা কায়জ রনয়য়ারজত জনফয়রয 

তথ্য ও প্ররতয়ফদন প্রকাকযা ও জ উায়য় তথ্য িংগ্র ও 

রযয়ফন কযা RTI  এয অন্তভূ সি।  

 

নার সিংও 

রভডওয়াইপারয 

অরধদপ্তয  & 

UNFPA 

রডরজএনএভ কর্তসক প্রকারত 

রফজ্ঞরপ্ত, ওয়য়ফাইট               

(www.dgnm.gov.bd

) 

UNFPA, ফািংরায়দ এয 

Report এফিং ফাৎরযক 

প্ররতয়ফদন িংখ্যা গণনা 

ইউএনএপরএ, ফািংরায়দ  

SNMP through 

DGNM কর্তসক উি সূচকটি 

ফাস্তফায়নাধীন আয়ছ।   

[২.২ ] না স ও 

রভডওয়াইপয়দয 

জন্য প্রস্তুতকৃত  

কভ সয়ক্ষত্র সুযক্ষা, 

রিংতা ও স্বাস্থ্য 

ঝুঁরক রনযন  

[২.২.২]  না স  ও রভডওয়াইপয়দয 

জন্য প্রস্তুতকৃত  কভ সয়ক্ষত্র সুযক্ষা, 

রিংতা  ও স্বাস্থ্য ঝুঁরক রনযন  

রনয়দ সরকা  ফাস্তফারয়ত  

না স ও রভডওয়াইপয়দয  জন্য রনযাদ কভ সরযয়ফ প্রদায়নয রসক্ষ  

HRH project এয কাচযগচয ায়তায় কভ সয়ক্ষত্র সুযক্ষা, 

রিংতা ও স্বাস্থ্য ঝুঁরক রনযন  রনয়দ সরকা  প্রণয়ন কযা য়য়য়ছ। 

এ রনয়দ সরকা ফাস্তফায়য়নয পয়র উি না স ও রভডওয়াইপগণ  

রনযাদ রযয়ফ ততরযয ভােয়ভ রনয়জয়দযয়ক রফরবন্ন যকয়ভয 

স্বাস্থ্যারনকয  কাম সকরা সথয়ক রনযায়দ কাজ কযয়ত াযয়ফন।  

নার সিংও 

রভডওয়াইপারয 

অরধদপ্তয   

রডরজএনএভ এয  প্রকারত 

প্ররতয়ফদন, রফজ্ঞরপ্ত, ওয়য়ফাইট                

(www.dgnm.gov.bd 

িংখ্যা গণনা 

কভ সয়ক্ষত্র সুযক্ষা, রিংতা  ও 

স্বাস্থ্য ঝুঁরক রনযন ম্ভফ য়ফ।  
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রনয়দ সরকা 

ফাস্তফায়ন    

[২.৩] নারর সিং ও 

রভডওয়াইপরয 

রক্ষা ও সফা 

প্ররতষ্ঠায়ন রওর 

প্রযারক্ট চালু 

[২.৩.১] নারর সিং ও রভডওয়াইপরয 

রক্ষা ও সফা প্ররতষ্ঠায়ন রওর 

প্রযারক্ট চালুকৃত 

নারর সিং ও রভডওয়াইপরয রক্ষা ও সফা উন্নয়য়নয রয়ক্ষয ভারক 

ম সারচনামূরক বা কযা ও আন্তব্যরিক সমাগায়মাগ বৃরদ্ধ কযা। 

নার সিংও 

রভডওয়াইপারয 

অরধদপ্তসযয 

আওতাধীন 

প্ররতষ্ঠান  

বা িংখ্যা বায সনাটি ও কাম সরফফযনী 

[৩.২ ] রভডওয়াইপ 

দ্বাযা রযচাররত  

ইউরনট রযদ সন ও 

প্ররতয়ফদন 

[৩.২.১] রভডওয়াইপ দ্বাযা 

রযচাররত  ইউরনট রযদ সন ও 

প্ররতয়ফদন প্রকারত 

সদয়য রফদ্যভান স্বাস্থ্যয়ফায় মৄয়গায়মাগী ও ভানম্মত নার সিং 

সফা প্রদায়ন  দক্ষ না স ও রভডওয়াইপ ততরয, রফলয় -রবরিক 

রক্ষক ততরয, সদয়য জনগয়নয  কারিত  স্বাস্থ্যয়ফা প্রদান  ও 

সদয়য চারদাপূযণ দক্ষ জনম্পদ রয়য়ফ রফয়দয় সপ্রযণ 

কযা। এটা দূনীরত দভন কাম সক্রভ।   

  

UNFPA এয 

ায়তায়  

নার সিং ও 

রভডওয়াইপারয 

অরধদপ্তয    

রডরজএনএভ এয  প্রকারত 

প্ররতয়ফদন, রফজ্ঞরপ্ত, ওয়য়ফাইট                

(www.dgnm.gov.bd

) 

িংখ্যা গণনা 

জন্য না স ও রভডওয়াইপ রক্ষক, 

ম্যায়নজায ও সুাযবাইজাযয়দয  

জন্য প্ররক্ষয়ণয ব্যফস্থ্া কযা য়র 

প্রারতষ্ঠারনক ও সযাগী সফা প্রদায়ন 

ক্ষভতা বৃরদ্ধ ায়ফ।  

[৪.৪] এনরডরড 

রফলয়ক নার সিং ও 

রভডওয়াইপারয 

সফা ফাস্তফায়ন 

ভরনটরযিং কাম সক্রভ 

চালু স্বাস্থ্য প্ররতষ্ঠান  

[৪.৪.১]  এনরডরড রফলয়ক নার সিং ও 

রভডওয়াইপারয সফা ফাস্তফায়ন 

ভরনটরযিং চালুকৃত   

অটিজভ সফা ব্যফস্তানায উন্নয়ন ও রনফ সাচনী ইয়তায 

ফাস্তফায়ন। 

নার সিং ও 

রভডওয়াইপারয 

অরধদপ্তয    

রডরজএনএভ অরপরয়ার 

প্রজ্ঞান, প্ররতয়ফদন। 

 

অটিজভ সফায কমু সরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন য়ফ। 

[৪.৬] কভ সকতসায়দয 

জন্য অন রদ জফ  

প্ররক্ষণ  চালু কযা।  

[৪.৬.১]  অন রদ জফ প্ররক্ষণ 

চালুকৃত  

নার সিং ও রভডওয়াইপারয রক্ষা ব্যফস্থ্ায়ক Digitalization 

কযায প্ররক্রয়া চালু ও ফাস্তফায়ন  ও দক্ষ জনয়গারষ্ট ততরয। 

নার সিং ও 

রভডওয়াইপারয 

অরধদপ্তয    

প্ররক্ষয়ণ অিংগ্রণকাযীয 

িংখ্যা 

দক্ষ জনফর বৃরদ্ধ  

[৫.১] রডরজএনএভ 

রইএভআইএ 

ব্যফস্থ্ানায উন্নয়ন 

াধন  

[৫.১.১]  রডরজএনএভ 

রএভআইএ ব্যফস্থ্ানা উন্নীত   

একটি ারনাগাদকৃত এভআইএ রয়স্টভ একটি দপ্তয়যয 

ব্যাফস্থ্ানায আয়না স্বরূ। যকায়যয সম সকান জরুরয রদ্ধান্ত 

গ্রণ ও ফাস্তফায়য়ন জনফয়রয ারনাগাদকৃত তথ্য অতযন্ত ায়ক 

রয়য়ফ কাজ কয়য।  

নার সিং ও 

রভডওয়াইপারয 

অরধদপ্তয   

ারনাগাদকৃত প্ররতয়ফদন 

ওয়য়ফাইয়ট আয়রাডকৃত  

আইর এযায়ে  

Dgnmpmis.gov.bd 
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িংয়মাজনী ৩: অন্য অরপয়য য়ে িংরিষ্ট কভ সম্পাদন সূচকমু 

 

িংস্থ্ায ধযন িংস্থ্ায নাভ িংরিস্ট কভ স ম্পাদন সূচক উি িংস্থ্ায রনকট 

িংরিস্ট দপ্তয়যয 

চারদা 

চারদা প্রতযাায 

সমৌরিকতা 

উি িংস্থ্ায রনকট 

চারদায ভাত্রা 

উয়েে করুন 

প্রতযাা পূযণ না 

য়র ম্ভাব্য প্রবাফ 

তথ্য প্রমৄরি ও 

সমাগায়মাগ 

অরধদপ্তয   

ফািংরায়দ করম্পউটায 

কাউরন্সর, আইরটি 

ভন্ত্রণারয় 

 রডরজএনএভ রএভআইএ, তথ্য ফাতায়ন, ওয়য়ফাইট াব সায  যক্ষণায়ফক্ষণ 

এফিং তথ্য িংযক্ষণ 

২০৪১ ায়রয 

রূকল্প ফাস্তফায়ন 

১০০ %  রক্ষযভাত্রা অজসন 

ব্যাত  য়ফ  

প্রধানভন্ত্রীয 

কাম সারয়  

এটুআই সপ্রাগ্রাভ   তথ্য ফাতায়ন, ই-নরথ, ইয়নায়বন, ওয়য়ফাইট  কারযগরয ায়তা ২০৪১ ায়রয 

রূকল্প ফাস্তফায়ন 

১০০%  রক্ষযভাত্রা অজসন 

ব্যাত  য়ফ  

দাতা িংস্থ্া ইউএনএপরএ  [১.৩.১] DGNM   কর্তসক লাণ্মারক নার সিং ও  রভডওয়াইপারয 

রনউজয়রটায প্রকা  

[৩.২.১] প্ররক্ষণপ্রাপ্ত না স ও রভডওয়াইপ রক্ষক, ম্যায়নজায ও 

সুাযবাইজায  

 কারযগরয ায়তা রভডওয়াইপারয  

রক্ষা ও সফায 

দক্ষতা বৃরদ্ধ  

১০০%  রক্ষযভাত্রা অজসন 

ব্যাত য়ফ   

স্বায়ত্ব ারত  

প্ররতষ্ঠান  

রফএনএভর  [ [৪.৬.১]  রিরনকযার প্রাকটি রনরিতকৃত ভরন্বত সফায 

গাইডরাইন প্রস্তুত ও 

অনুয়ভাদয়ন ায়ক  

রফএনএভর ও 

রডরজএনএভ  

১০০%  রক্ষযভাত্রা অজসন 

ব্যাত  য়ফ   
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