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                          গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভারযচারক, নার সিং ও রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয  

 

 

 

 

এফাং 

 

 

 

চিফ, স্বাস্থ্য রক্ষা ও রযফায কল্যাণ রফবাগ  

স্বাস্থ্য ও রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়য়য ভয়ে স্বাক্ষরযত 

 

 

 

 

 

ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জুরাই ১, ২০২১ - জুন ৩০, ২০২২   
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সূরচত্র 

ক্ররভক 

নম্বয  

রফলয় পৃষ্ঠা নম্বয  

০১ নার সিং ও রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয়যয ফারল সক কভ সম্পাদন চুরিয ারফ সকরচত্র ০২  

০২ উক্রভরণকা ০৩ 

০৩ সকন ১:  নার সিং ও রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয়যয রূকল্প (Vision), 

অরবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উয়েশ্যমূ এফিং কাম সাফরর  

০৪  

০৪ সকন ২: নার সিং ও রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয়যয রফরবন্ন কাম সক্রয়ভযপ্রবাফ 

(Outcome / Impact)  

০৫  

০৫ সকন ৩: সকৌরগত উয়েশ্য, অগ্রারধকায, কাম সক্রভ,  কভ সম্পাদয়নয সূচক 

এফিং রক্ষযভাত্রামূ 

০৬-১৩  

০৬ িংয়মাজনী ১: ব্দিংয়ক্ষ (Acronyms)  ১৪  

০৭ িংয়মাজনী ২: কভ সম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ও রযভাণ দ্ধরত ১৬-১৯  

০৮  িংয়মাজনী ৩: অন্য ভন্ত্রণারয়/ দপ্তয/ িংস্থ্ায রনকট সুরনরদ সস্ট কভ সম্পাদন 

চারদামূ 

২০ 
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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 কসয।  

জাতীয় িংদ কর্তসক অনুয়ভারদত ভাোরর, ঢাকা-১২১২ এয ২০ তরা রফরষ্ট নার সিং ও রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয়যয বফ সনয ১০ তরা ম সন্ত 

রনভ সাণ কাজ সল  য়য়য়ছ এফিং গত ৬ জুরাই ২০২০ নুতন রনজস্ব বফয়ন নার সিং ও রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয স্থ্ানান্তয কয়য কর কাম সক্রভ 

রডরজটারাইজড দ্ধরতয়ত  শুরু কযা য়য়য়ছ। সভাট ৪৪ টি যকারয নার সিং ইনরষ্টটিউয়ট ৩ ফছয সভয়ারদ রডয়লাভা ইন নার সিং এযান্ড 

রভডওয়াইপারয সকায় সয আন িংখ্যা ২৫৮০, ৪১টি নার সিং ইনরষ্টটিউয়ট ৩ ফছয সভয়ারদ রডয়লাভা ইন রভডওয়াইপারয সকায় স আন িংখ্যা 

১০৫০, ১৩ টি নার সিং কয়রয়জ ৪  ফছয সভয়ারদ সফরক রফএর নার সিং সকায় স আন িংখ্যা ১৩০০, ২ ফছয  সভয়ারদ ৫ টি নার সিং কয়রয়জ 

সাষ্ট সফরক রফএর নার সিং সকায় স আন িংখ্যা ৬২৫  উরন্নত কযা য়য়য়ছ। নার সিং রক্ষায ভায়নান্নয়য়নয রয়ক্ষয সকারযয়া যকায়যয 

ায়তায় ১টি  জাতীয় নার সিং উচ্চ রক্ষা ও গয়ফলণা প্ররতষ্ঠান (রনয়ানায) মুগদা, ঢাকায় স্থ্ারত য়য়য়ছ।  ভাস্টা স অফ ায়য়ন্স ইন 

নার সিং(এভএএন) রনয়ানায়য ২ ফছয  সভয়ারদ ৬০ আয়ন ৬ টি রফলয়য় এভএর নার সিং সকা স চরভান আয়ছ। গণপ্রজাতন্ত্রী ফািংরায়দ 

যকায়যয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ১২ সভ ২০১৮ তারযে প্ররতষ্ঠানটি শুব উয়বাধন কয়যন। ২০১৮-১৯ রক্ষা ফল স য়ত অরবন্ন দ্ধরতয়ত যকারয ও 

সফযকারয কর নার সিং রক্ষা প্ররতষ্ঠায়ন ছাত্র ছাত্রী বরতস কযা য়ে।  নুতন ৯ টি নার সিং কয়রয়জ ছাত্র ছাত্রী বরতস , সকন্দ্রীয় বায়ফ ফািংরায়দ 

নার সিং ও রভডওয়াইপারয কাউরন্সর কর্তসক যীক্ষা রনয়ন্ত্রণ  কযা য়ে। না স রক্ষক নীরতভারা প্রণয়ন কয়য রক্ষক রনফ সাচন কযা য়য়য়ছ। 

রক্ষকয়দয দক্ষতা বৃরদ্ধয জন্য প্ররক্ষণ চরভান আয়ছ। 

 

ভস্যা ও চযায়রঞ্জমূ:     

না স রক্ষক এফিং রফলয় রবরিক রিরনকযার  না স রক্ষয়কয দ সৃজন ও য়দান্নরতয ভােয়ভ কর রক্ষা প্ররতষ্ঠায়ন রক্ষকয়দয দ পুযন। 

সমাগ্যতা ও অরবজ্ঞতায রবরিয়ত ররনয়য স্টাপ না সয়দয রক্ষক রায়ফ রক্ষা প্ররতষ্ঠায়ন দায়ন, ফতসভান রনয়য়াগ রফরধয জরুরয রযভাজসন, 

পূয়ফ সয ২য় সেরণয কর নার সিং ইনষ্ট্রাক্টয়যয দ ১ভ সেরণয়ত উন্নীতকযণ এফিং রয়রকন সগ্রড ফাস্তফায়ন। নার সিং রক্ষা প্ররতষ্ঠায়ন রক্ষক ও 

কভ সচাযী ল্পতা রনযন।  সকারবড-১৯ তফরিক ভাভাযী রনয়ন্ত্রয়ণ না সয়দয ররই ম সাপ্ত যফযা ও তয়দয তত্ত্বাফধায়ন কযায জন্য নার সিং 

রক্ষক বৃরদ্ধকযণ। 

 

fwel¨r cwiKíনাঃ 

সফায ভান উন্নয়য়নয রয়ক্ষয রফলয় রবরিক উন্নত তফয়দরক প্ররক্ষয়ণয সুয়মাগ সৃরষ্ট কযা, নার সিং কভ সকতসায়দয Career Path  ততরয ও 

ফাস্তফায়ন, bvwm©s wkÿv I Mসফলণায gvb DbœqbK‡í PhD in Nursing †Kvm© PvjyKiY, ন্যানার নার সিং  ও রভডওয়াইপারয  রযাচ স 

কাউরন্সর গঠন, AvšÍR©vwZK gv‡bi Nursing University & National Nursing Training Centre প্ররতষ্ঠাকযণ ও RvZxq 

ch©v‡q bvwm©s welqK Z_¨m¤̂wjZ AvšÍR©vwZK gv‡bi জাণ সাvj Ges wi‡cvU© প্রKvk।  
 

২০২১-২২ এয ম্ভাব্য প্রধান অজসনমূঃ 

 না স ও রভডওয়াইপ রক্ষা ও সফায ভান উন্নয়ন 

 EBP রফলয়য় প্রচক্ষণপ্রাপ্ত না স ও রভডওয়াইপ   

 আইরএন/আইরএভ (ICN & ICM) ভান মৃদ্ধ  না স ও রভডওয়াইপ বৃরদ্ধ 

 এভআইএ (MIS) /রএভআইএ (PMIS) এয উন্নরত াধন 

  নার সিং রক্ষা প্ররতষ্ঠানয়ক  Center of Excellence  রয়য়ফ প্ররতষ্ঠা কযা কাম সক্রভ বৃরদ্ধকযণ 

 নার সিং রক্ষা প্ররতষ্ঠান ভরনটরযিং ও মূল্যযয়ন প্ররক্রয়া চালুকযণ 

 নার সিং রক্ষা প্ররতষ্ঠান কর্তসক প্রয়কটা ও জাণ সাvj প্রকারত ও এন টি এপ এয সুারযভারা ফাস্তফায়ন। 
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প্রস্তাফনা 

 

             ভন্ত্রণারয়/রফবাগমূয়য আওতাধীন নার সিং ও রভডওয়াইপারয  অরধদপ্তয়যয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা 

বৃরদ্ধ, স্বেতা ও জফাফরদর  সজাযদায কযা, সুান িংতকযণ যকায়যয রনফ সাচনী ইয়তায পুযন, এরডরজ 

অজসন এফিং ম্পয়দয মথামথ ব্যফায রনরিতকযয়ণয ভােয়ভ রূকল্প ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফায়য়নয রয়ক্ষয-    

 

 

 

             গণপ্রজাতন্ত্রী ফািংরায়দ যকায়যয স্বাস্থ্য ও রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়য়য  স্বাস্থ্য রক্ষা ও রযফায 

কল্যান রফবায়গয  আওতাধীন নার সিং ও রভডওয়াইপারয  অরধদপ্তয়যয ভারযচারক   

 

 

  

                                                                এফিং  

 

 

 

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

রচফ,  স্বাস্থ্য রক্ষা ও রযফায কল্যান রফবায়গয ভয়ে ২০২১ ায়রয জুরাই ভায়য .......      তারযয়ে এই  

ফাচল িক  কভ িম্পাদন চুচি স্বাক্ষরযত য়রা।        

 

 

 

 

 

            এই চুরিয়ত স্বাক্ষযকাযী উবয় ক্ষ 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 রক্ষায য়ফ সািভ ভান রনরিত কযা।   

 

১.২ অরবরক্ষয ( Mission): 

           নার সিং ও রভডওয়াইপারয চক্ষায ভান উন্নয়য়নয ভােয়ভ ফায জন্য গুণগত স্বাস্থ্য সফা রনরচত কযা।  

 

১.৩. কভ সম্পাদন সক্ষত্রমূ :   

           ১.  াফ সজনীন স্বাস্থ্যয়ফায সুয়মাগ ম্প্রাযণ ও স্বাস্থ্য রক্ষায ভান উন্নয়ন;   

২. নার সিং ও রভডওয়াইপারয রক্ষা নীরত রনয়দ সরকা প্রস্তুত ও ব্যফস্থ্ানা;     

৩. ভা ও রশু স্বাস্থ্যরক্ষা সজাযদাযকযণ;   

           ৪. ভানম্মত নার সিং ও রভডওয়াইপারয রক্ষা কাম সক্রভ সজাযদাযকযণ;  

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): 

 

১. ভানফ ম্পয়দয সুলভ ব্যফায রনরিত কযা;  

২. ভানম্মত নার সিং রক্ষায রযরধ বৃরদ্ধ কযা;  

৩. গয়ফলণা ও ম্পাদনা; গ্রণ ও ফস্তফায়ন 

৪. EBP রফলয়য় প্রচক্ষণপ্রাপ্ত না স ও রভডওয়াইপ   

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

৬. না স ও রভডওয়াইপ রক্ষকসদয জন্য প্ররক্ষণ;   

৭. সনভ চালুকৃত নার সিং রক্ষা প্ররতষ্ঠায়ন Centre of Excellence কাম সক্রভ চালু কযা।    

৮. নার সিং ও রভডওয়াইপারয রক্ষা প্ররতষ্ঠান ও সায়ষ্টর রযদ সন ; 

৯.রক্ষা প্ররতষ্ঠায়নয সপ্রায়কটা ও  জাণ সার প্রকা; 

১০. সুান ও িংস্কায মূরক কর কাম সক্রভ ফাস্তফায়ন সজাযদাযক



0 

 

 

১১. রডরজএনএভ ওয়য়ফাইট ও রইএভআইএ Software ব্যফস্থ্ানায উন্নয়ন বৃরদ্ধকযণ; 
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সকন  ২ 

 

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

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/ Impact) 

কভ সম্পাদন সূচকমূ 

 (Performance    

   Indicators)   

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

রক্ষযভাত্রা 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ  (Projection)   চনধ িাচযত  রক্ষযভাত্রা অজিদনয সক্ষসত্র 

সমৌথবাদফ দাচয়ত্বপ্রাপ্ত  

ভন্ত্রণারয়/চফবাগ/ াংস্ামূদয 

নাভ  

 উাত্তসূত্র 

(Source of Data) 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

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

সফা চফবাগ    

এচবআযএ,২০১৮ 

রশু মৃত্যয হ্রা 

 

নফজাতক মৃত্যয ায  প্রচত াজায 

জীরফত জসে 

১৭ ১৬ ১৫.৫ ১৫ ১৪ স্থ্ানীয় যকায চফবাগ ও স্বাস্থ্য 

সফা চফবাগ    

এচবআযএ,২০১৮ 

৫ ফছয কভ ফয়ী চশুমৃত্যয ায  প্ররত াজায়য  ৩১ ২৯ ২৮.৭ ২৮.৫ ২৮.৩ স্থ্ানীয় যকায চফবাগ, স্বাস্থ্য 

সফা চফবাগ ও চশু চফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

এচবআযএ,২০১৮ 

ভার্তমৃত্যয হ্রা ভার্তমৃত্যয অনুাত প্ররত রক্ষ 

জীরফত জসে 

১৭২ ১৬৯ ১৬০ ১৫০ ১৪৫ স্থ্ানীয় যকায চফবাগ, স্বাস্থ্য 

সফা চফবাগ 

এচবআযএ,২০১৮ 

রশুয অপুরষ্ট হ্রা 

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

স্বাস্থ্যদফা চফবাগ, কৃচল 

ভন্ত্রণারয়, খাদ্য ভন্ত্রণারয়, 

ভচরা ও চশু চফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

চফচিএইিএ,  

২০১৭-১৮  

রশু স্বাস্থ্যয়ফা ম্প্রাযণ  
টিকাদান কবায়যজ ায 

(রভসজর, রুয়ফরা)  

% ৯৮.২ ৯৯.৭৭ ৯২ ৯২.৫ ৯৩ স্থ্ানীয় যকায চফবাগ ও স্বাস্থ্য 

সফা চফবাগ    

রডএইচআইএ ২ 



 

 

2 
 

সকন ৩ 

কভ সম্পাদন সক্ষত্র, অগ্রাচধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ-(ভান-৭৫)    

কভ সম্পাদন 

সক্ষত্র 

 

সক্ষয়ত্রয 

ভান 

 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন সূিক 

 

গণনা দ্ধচত 

(Calculation 

method 

একক 

 

কভ ি 

ম্পাদন 

সূিদকয 

ভান 

 

চবচত্তফছয 

২০১৯-২০  

 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২০-

২১ 

রক্ষযভাত্রা/চনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষণ 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষণ 

২০২৩-

২৪ 

অাধাযণ অচত 

উত্তভ 

উত্তভ িরচত ভান িরচতভা

সনয 

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 িংখ্যা 

 ক্রভপুরঞ্জভূত 

 

৫ ২৮৫৮ 

 

৩৮৩৩ ৪৮৩৩ ৪৫০০ ৪০০০  ৩৯৫০  ৩৮৫৮ 

 

৫০০০ ৬০০০ 

[১.২]  

সনভভুি 

নার সিং রক্ষা   

প্ররতষ্ঠায়ন 

রডরজটার  

রাইয়েযী 

ব্যাফস্থ্ানা 

সজাযদাযকযণ  

[১.২.১]সনভভুি 

নার সিং রক্ষা   

প্ররতষ্ঠায়ন 

রক্ষায ভান উন্নয়য়ন 

রডরজটার  রাইয়েযী 

ব্যফস্থ্ানা 

সজাযদাযকৃত 

িংখ্যা গণনায 

ভােয়ভ 

িংখ্যা ৫ ৭ ১৫ ৫ ৪ ৩ ২ - ১০ ১০ 

[১.৩] EBP 

রফলয়য় 

প্রচক্ষণপ্রাপ্ত না স 

ও রভডওয়াইপ   

[১.৩.১]  EBP রফলয়য় 

প্রচক্ষণপ্রাপ্ত না স ও 

রভডওয়াইপ   

ভরষ্ট িংখ্যা 

ক্রভপূঞ্জীভূত 

৩ ১৯০ ৪৪০ ৫৪০  ৫২৫  ৫০০ ৪৭৫  ৪৫০  ৬০০  ৭০০ 

 [১.৩.২] নফ  

রনয়য়াগকৃত ররনয়য 

স্টাপ না সয়দয কয়যানা 

িংক্রভন রফলয়ক 

প্ররক্ষণ।   

িংখ্যা গণনায 

ভােয়ভ 

িংখ্যা ২ -  ১০০০ ২০০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ২২৫ ২৫০ 
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কভ সম্পাদন 

সক্ষত্র 

 

সক্ষয়ত্রয 

ভান 

 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন সূিক 

 

গণনা দ্ধচত 

(Calculation 

method 

একক 

 

কভ ি 

ম্পাদন 

সূিদকয 

ভান 

 

চবচত্তফছয 

২০১৯-২০  

 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২০-

২১ 

রক্ষযভাত্রা/চনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষণ 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষণ 

২০২৩-

২৪ 

অাধাযণ অচত 

উত্তভ 

উত্তভ িরচত ভান িরচতভা

সনয 

চনদে 
      

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

নার সিং ও রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয়যয  কভ সম্পাদন সক্ষত্র 

 
[১.৪] গয়ফলণা  

      ও   

  ম্পাদনা  

[১.৪.১]  রনয়ানায 

ফারল সক Journal of 

South Asian 

Nursing প্রকারত  

িংখ্যা গণনায 

ভােয়ভ 

িংখ্যা ৩ - - ১  ০ ০  ০ ০ ১ ১ 

  

 

 [১.৪.২] নার সিং কয়রজ 

ও ইনরষ্টটিউট কর্তসক 

প্রয়কটা প্রকারত 

প্রকারত 

প্রয়কটা 

প্রকারত 

িংখ্যা গণনায 

ভােয়ভ 

িংখ্যা ২  ২ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ - ২০ ২০ 

[২] নারর সিং ও 

রভডওয়াইপ

রয সফা ও 

রক্ষা  নীরত 

রনয়দ সরকা 

প্রণয়ন ও 

ব্যফস্থ্ানা 

১০ [২.১ ] না স ও 

রভডওয়াইপয়দয 

জন্য কভ সয়ক্ষয়ত্র 

সুযক্ষা ও 

প্ররতয়যাধ 

রনয়দ সরকা 

ফাস্তফায়ন ও 

ভরনটরযিং 

[২.১..১] না স ও 

রভডওয়াইপয়দয 

কভ সয়ক্ষয়ত্র সুযক্ষা ও 

প্ররতয়যাধ রনয়দ সরকা 

ফাস্তফারয়ত ও 

প্ররতয়ফদন প্রকা 

ফাস্তফারয়ত ও 

প্ররতয়ফদন 

প্রকা নরথ 

সদয়ে 

িংখ্যা ৫ -  ১০  ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ - ২০ ২০ 

[২.২ ] না স ও 

রভডওয়াইপয়দয  

রক্ষা  কাম সক্রভ 

ভরনটরযিং ও 

মূল্যায়ন 

[২.২ .১] না স ও 

রভডওয়াইপয়দয  

রক্ষা  কাম সক্রভ 

ভরনটরযিং ও 

মূল্যায়নকৃত 

ভরনটরযিং 

প্ররতয়ফদন 

িংখ্যা 

গণনায 

ভােয়ভ 

িংখ্যা  

৫ 

 

৭ 

 

৭ 

 

১০ 

 

৮ 

 

৭ 

 

৬ 

  

১০ 

 

১০ 

[৩ ] ভা ও    

রশু 

স্বাস্থ্যয়ফা 

সজাযদায 

১৫     [৩.১] 

ভানম্মত   

  প্রফ সুরফধা  

  ম্প্রাযণ  

[৩.১.১] গব সাত 

যফতী রযচম সা 

রফলয়য় প্রররক্ষত না স 

ও রভডওয়াইপ      

িংখ্যা 

গণনায 

ভােয়ভ 

িং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 দ্ধচত 

(Calculation 

method 

একক 

 

কভ ি 

ম্পাদন 

সূিদকয 

ভান 

 

চবচত্তফছয 

২০১৯-২০  

 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২০-

২১ 

রক্ষযভাত্রা/চনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষণ 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষণ 

২০২৩-

২৪ 

অাধাযণ অচত 

উত্তভ 

উত্তভ িরচত ভান িরচতভা

সনয 

চনদে 
      

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

নার সিং ও রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয়যয  কভ সম্পাদন সক্ষত্র 

 
কযণ              

[৩.২ ] নার সিং  

রক্ষা প্রচতষ্ঠান 

ও াাতায়রয 

ভয়ে COP 

প্রাকটি 

চালুকযণ  

[৩.২.১]নার সিং  রক্ষা 

প্রচতষ্ঠান ও 

াাতায়রয ভয়ে 

COP প্রাকটি  

চারকৃত 

COP 

প্রাকটি  

প্ররতয়ফদন 

িংখ্যা গণনা 

কয়য 

িংখ্যা ৫ ১০ ১০ ৪ ৩ ২   ৫ ৬ 

[৪] 

ভানম্মত  

 নার সিং ও 

রভডওয়াইপা

রয রক্ষা ও 

সফা 

সজাযদাযকয

ণ  

  

  

২৫  [৪.১] সনভ 

চালুকৃত নার সিং  

রক্ষা প্রচতষ্ঠাসন  

Centre of  

Excellenc

e  

কাম সক্রভ 

চালুকযণ 

[৪.১.১]    সনভ 

চালুকৃত নার সিং  রক্ষা 

প্রচতষ্ঠাসন Centre  

of  Excellence  

কাম সক্রভ চালু 

C. of  

Excellen

ce  

কাম সক্রভ 

প্ররতয়ফদন 

িংখ্যা গণনা 

কয়য 

িংখ্যা 

 

  

৫ ৫  ৫ ৪ ৩ ২ -  ১০ ১০ 

[৪.২] নার সিং ও  

রভডওয়াইপারয 

রক্ষা ও সফা 

প্ররতষ্ঠান  

রযদ সন ও 

মূল্যায়ন 

[৪.২.১]  রযদ সনকৃত 

নার সিং ও 

রভডওয়াইপারয রক্ষা 

প্রচতষ্ঠাসনয িংখ্যা 

বৃরদ্ধকযণ     

রযদ সন 

প্ররতয়ফদন 

গণনা কয়য 

িংখ্যা 

(ক্রভ 

পুরঞ্জভূত) 

 

৫ ১৪ ২১ 

 

২৮ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ৩০ ৪০ 
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কভ সম্পাদন 

সক্ষত্র 

 

সক্ষয়ত্রয 

ভান 

 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন সূিক 

 

গণনা দ্ধচত 

(Calculation 

method 

একক 

 

কভ ি 

ম্পাদন 

সূিদকয 

ভান 

 

চবচত্তফছয 

২০১৯-২০  

 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২০-

২১ 

রক্ষযভাত্রা/চনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষণ 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষণ 

২০২৩-

২৪ 

অাধাযণ অচত 

উত্তভ 

উত্তভ িরচত ভান িরচতভা

সনয 

চনদে 
      

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

নার সিং ও রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয়যয  কভ সম্পাদন সক্ষত্র 

 
[৪.৩] নার সিং ও  

রভডওয়াইপারয 

উচ্চরক্ষায 

সুয়মাগ চরভান 

[৪.৩.১] নার সিং ও  

রভডওয়াইপারয 

উচ্চরক্ষাবৃরদ্ধ ও 

চরভানকৃত   

ভরষ্ট কয়য িংখ্যা        

(ক্রভ 

পূঞ্জীভূত)  

৫ ২৭০ 

(রনয়ানায 

ও 

SRHR) 

৩১৫ 

 

৩৬০ 

 

 

৩৫০   ৩৪০  ৩৩০  ৩২০ ৩৯০  ৪৫০    

[৪.৪] নার সিং ও  

রভডওয়াইপারয 

এডুয়কন 

ম্যায়নজয়ভন্ট 

রয়স্টভ 

(NEMS) 

অব্যত 

[৪.৪.১] নার সিং ও 

রভডওয়াইপারয রক্ষা 

দ্ধরতয রজকযণ 

কাম সক্রভ NEMS 

(সনভস্) ভরনটরযিং 

বৃরদ্ধকৃত 

 

 

িংখ্যা গণনায 

ভােয়ভ 

িংখ্যা  ৫ ৪ ৪ 

 

৪ ৩ ২ -     ১০  ১০ 

(৫) 

প্রারতষ্ঠারনক  

তথ্য প্রমৄরি  

ব্যফস্থ্ানা 

ও সমাগায়মাগ  

 ব্যফস্থ্ায 

উন্নয়ন াধন 

৫ [৫.২] 

রডরজএনএভ 

রইএভআইএ 

ব্যফস্থ্ানায 

উন্নয়ন াধন  

[৫.২.১]  রডরজএনএভ 

রএভআইএ ব্যফস্থ্া 

উন্নয়ন ারধত 

তকযা ায 

রনণ সয় কয়য 

%  

(তকযা) 

৫ ৫০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 
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                                জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর কভ স-রযকল্পনা, ২০২১-২০২২ অথ স ফছয 

 

 

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

কাম সক্রয়ভয নাভ কভ সম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়য়নয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ সফছয়যয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজসন 

১ভ 

সকায়াট সায 

২য় 

সকায়াট সায 

৩য় 

সকায়াট সায 

৪থ স 

সকায়াট সায 

সভাট 

অজসন 

অরজসত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যফস্থ্া………………………………..... 

১.১ তনরতকতা করভটিয বা 

আয়য়াজন 

বা আয়য়ারজত ৪ িংখ্যা সপাকার 

য়য়ন্ট 

৪ টা রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজসন      

১.২ তনরতকতা করভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৬ %  

 

 রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজসন      

১.৩ সুান প্ররতষ্ঠায রনরভি 

অিংীজয়নয (stakeholders) 

অিংগ্রয়ণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ িংখ্যা  ২ টা রক্ষযভাত্রা  ১  ১     

অজসন      

১.৪ শুদ্ধাচায িংক্রান্ত প্ররক্ষণ 

আয়য়াজন 

প্ররক্ষণ 

আয়য়ারজত 

  ২ িংখ্যা  ১০০ জন রক্ষযভাত্রা 

 

২৫ জন 

 

২৫ জন 

 

২৫ জন 

 

২৫ জন  

 

 

 

  

অজসন      

১.৫ কভ স-রযয়ফ উন্নয়ন  উন্নত কভ স-

রযয়ফ 

    ২ িংখ্যা 

ও 

তারযে 

তনরতকতা 

করভটি 

৩ 

১৫/০৭/২১  

১৫/১২/২১  

১৫/০৬/২২ 

 

রক্ষযভাত্রা 

  

১  ১ ১    

অজসন      

অজসন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর কভ স-

রযকল্পনা, ২০২১-২২ ও তত্রভারক 

রযফীক্ষণ প্ররতয়ফদন িংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়য় দারের ও স্ব স্ব 

ওয়য়ফাইয়ট আয়রাডকযণ 

 

 

কভ স-রযকল্পনা  

ও তত্রভারক 

প্ররতয়ফদন 

দারেরকৃত ও 

আয়রাডকৃত 

    ১ তারযে সপাকার 

য়য়ন্ট 

৩০/০৯/২১ 

৩০/১২/২১ 

৩০/০৩/২২ 

৩০/০৬/২২ 

রক্ষযভাত্রা ৩০/০৯/২

১ 

৩০/১২/২

১ 

৩০/০৩/২

২ 

৩০/০৬/০

২ 

   

অজসন      
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কাম সক্রয়ভয নাভ কভ সম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়য়নয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ সফছয়যয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজসন 

১ভ 

সকায়াট সায 

২য় 

সকায়াট সায 

৩য় 

সকায়াট সায 

৪থ স 

সকায়াট সায 

সভাট 

অজসন 

অরজসত 

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 দারেরকৃত জাতীয় শুদ্ধাচায 

সকৌর কভ স-রযকল্পনা ও রযফীক্ষণ  

প্ররতয়ফদয়নয ওয রপডব্যাক প্রদান  

রপডব্যাক 

বা/কভ সারা 

অনুরষ্ঠত 

   ৪ তারযে  ১৫/০৭/২১  

১৫/০৩/২২ 

   

রক্ষযভাত্রা ১৫/০৭/২   ১৫/০৩/২

২ 

    

অজসন      

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 স ফছয়যয ক্রয়-

রযকল্পনা রযকল্পনা  (প্রকয়ল্পয  

অনুয়ভারদত ফারল সক ক্রয় 

রযকল্পনা)   ওয়য়ফাইয়ট প্রকা 

ক্রয়-রযকল্পনা 

ওয়য়ফাইয়ট 

প্রকারত 

২ তারযে   রযচারক 

প্রকল্প ) 

 রক্ষযভাত্রা        

অজসন      

২.২ প্রকয়ল্পয PSC ও PIC বা 

আয়য়াজন  

বা আয়য়ারজত ২ িংখ্যা  ২ টা রক্ষযভাত্রা        

অজসন      

২.৩ ফারল সক উন্নয়ন কভ সসূরচ ফাস্তফায়ন ফারল সক উন্নয়ন 

কভ সসূরচ 

ফাস্তফারয়ত 

   ২ %   রক্ষযভাত্রা        

অজসন      

২.৪ প্রকল্প ভারপ্ত সয়ল প্রকয়ল্পয 

ম্পদ (মানফান, করম্পউটায, 

আফাফত্র ইতযারদ) রফরধ সভাতায়ফক 

স্তান্তয কযা 

প্রকয়ল্পয ম্পদ 

রফরধ সভাতায়ফক 

স্তান্তরযত 

    ১ তারযে   রক্ষযভাত্রা        

অজসন      

৩. শুদ্ধাচায িংরিষ্ট এফিং দুনীরত প্ররতয়যায়ধ ায়ক অন্যান্য কাম সক্রভ……………..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 রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১     

অজসন      

৩.২ গনশুনানী বা আয়য়ারজত ৪   তনরতকতা 

করভটি     

৩ রক্ষযভাত্রা  ১ ১ ১    

অজসন      

৩.৩ দুনীরত প্ররতয়যায়ধ য়চতনতা 

মুরক বা 

 ৪   ২ রক্ষযভাত্রা  ১ ১     

অজসন      

৩.৪ রফরবন্ন প্ররতষ্ঠায়ন উিভ চচ সা 

ফাস্তফায়য়ন ভরনটরযিং 

 ৪   ৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজসন      

৩.৫ শৃঙ্খরা ও আচযণ রফরধ প্ররক্ষণ  ৪   ৫০ জন রক্ষযভাত্রা  ২৫ জন  ২৫  জন    
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কাম সক্রয়ভয নাভ কভ সম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়য়নয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ সফছয়যয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজসন 

১ভ 

সকায়াট সায 

২য় 

সকায়াট সায 

৩য় 

সকায়াট সায 

৪থ স 

সকায়াট সায 

সভাট 

অজসন 

অরজসত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অজসন      

 

 

         রফ:দ্র:- সকান ক্ররভয়কয কাম সক্রভ প্রয়মাজয না য়র তায কাযণ ভন্তব্য করায়ভ উয়েে কযয়ত য়ফ। 

 

 

 

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 
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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  

  [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 

অন্তভু 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  

 

 

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 
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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 রনস্পরিকৃত 

% ৬ ৮০%  ৭০%  ৬০% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[২] প্রারতষ্ঠারনক 

দক্ষতা বৃরদ্ধ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৫ 

[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 

প্ররক্ষণ আয়য়ারজত 

িংখ্যা ৩ ৪  ৩  ২ 

[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 
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[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 উয়যাগ 

রযদ সণকৃত 

িংখ্যা ৩ ৩০/০৫/২

০২২ 

 ৩০/০৬/২০

২২ 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ/ যারষ্ট্রয় 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 রনস্পরি 

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 - - - 
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রযফীক্ষণ 

ও ক্ষভতা 

বৃরদ্ধ  

২০ [২.১] রনরদ সষ্ট ভয়য় 

অনরাইয়ন/অপরাইয়ন প্রাপ্ত 

অরবয়মাগ রনস্পন্ন এফিং 

রনস্পরি িংক্রান্ত ভারক 

প্ররতয়ফদ্ন উর্ধ্সতন কর্তসক্ষ 

ফযাফয সপ্রযণ 

[২.১.১] অরবয়মাগ 

রনস্পরিকৃত  

রনস্পরি 

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 

রনকট সপ্রযণ 

[২.৩..১] তত্রভারক 

রযফীক্ষণ প্ররতয়ফদন 

সপ্ররযত 

রযফীক্ষণ 

প্ররতয়ফদন 

িংখ্যা ৩ - - ৪ ২ ১   

[.২.৪]অরবয়মাগ প্ররতকায 

ব্যফস্থ্ানা রফলয়য় 

সস্টয়াল্ডাযগয়ণয ভন্বয়য় 

অফরতকযণ বা 

[২.৪.১]  বা অনুরষ্ঠত বায 

কাম সরফফযনী 

িংখ্যা ৪        

 

 

ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ/ যারষ্ট্রয় 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 

অজসন* 

২০১৯ -

২০ 

প্রকৃত 

অজসন* 

২০২০ -

২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১ -২২ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান চররতভায়ন

য রনয়ম্ন 

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 

[১.১] রদ্ধান্ত 

ফাস্তফারয়ত 

ফাস্তফারয়ন 

প্ররতয়ফদন 

% ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 
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ফাস্তফায়ন 

[১.২] সফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত তত্রভারক 

রবরিয়ত ারনাগাদকযণ 

[১.২.১] ওয়য়ফাইয়ট 

প্ররত তত্রভারসক 

া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 

 

 

 

  

 

                         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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আরভ, ভারযচারক , নার সিং ও রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয , ভাননীয় ভন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও রযফায কল্যাণ  ভন্ত্রণারসয়য 

প্ররতরনরধ রয়য়ফ গণপ্রজাতন্ত্রী ফািংরায়দ যকায়যয ভাননীয় রচফ, স্বাস্থ্য রক্ষা ও রযফায কল্যাণ রফবাসগয রনকট 

অঙ্গীকায কযরছ সম, এই চুরিয়ত ফরণ সত পরাপর অজসয়ন  য়চষ্ট থাকফ।     
 

 

আরভ, রচফ , স্বাস্থ্য রক্ষা ও রযফায কল্যাণ  রফবাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী ফািংরায়দ যকায়যয ভাননীয় ভন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও 

রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়য়য প্ররতরনরধ রয়য়ফ ভারযচারক, নার সিং ও রভডওয়াইপারয অরধদপ্তসযয রনকট  অঙ্গীকায 

কযরছ সম, এই চুরিয়ত ফরণ সত পরাপর অজসয়ন প্রয়য়াজনীয় য়মারগতা প্রদান কযফ।       

 

 

 

স্বাক্ষরযত 

 

 

 

 

 

 

             ……………………..                                                            

 

                       ভারযচারক                                                                                               তারযে  

               নার সিং ও রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয।  
 

 

 

 

              ……………………..                                            

 

                   রচফ                                                                                তারযে 

    স্বাস্থ্যরক্ষা ও রযফায কল্যাণ রফবাগ 

      স্বাস্থ্য ও রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়  
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িংয়মাজনী-০২  কভ সম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয় / রফবাগ/ িংস্থ্া এফিং রযভা দ্ধরত- এয রফফযণ 

কাম সক্রভ  কভ সম্পাদন সূচকমূ সমৌরিক রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী   দপ্তয / 

িংস্থ্া 

রযভা দ্ধরত এফিং উাি 

সূত্র 

া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 মৃত্যযয অনুাত প্ররত ১০০,০০০ জীরফত জয়ে 

৭০ এয নীয়চ নারভয়য় আনা । প্রফকায়র দক্ষ  সযরজস্টাড স 

রভডওয়াইপ  এয উরস্থ্রত রনরিত কযা ।  
 

নার সিংও রভডওয়াইপারয 

অরধদপ্তয   

রডরজএন এভ কর্তসক প্রকারত 

রফজ্ঞরপ্ত, ওয়য়ফাইট,                

(www.dgnm.gov.

bd)রফএনএভর ওয়য়ফাইট 

(www.bnmc.gov.bd 

 UNFPA Report. 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] রডরজটার  

রাইয়েযী চালু 

সজাযদাযকযণ 

[১.১.২] 

রক্ষায ভান উন্নয়য়ন 

রডরজটার  রাইয়েযী 

ব্যফস্থ্ানা সজাযদাযকৃত 

ফতসভান সপ্রক্ষাট জানায জন্য নার সিং রক্ষায ভান উন্নয়য়ন 

রডরজটার  রাইয়েযী অল্প ভয়য় ারনাগাদ ইরবয়ডন্স সফজড 

সফা প্রদায়নয কর তথ্য প্রদান কযয়ফ ও নার সিং রযাচ স কযায 

জন্য ব্যফহৃত য়ফ। 

নার সিংও রভডওয়াইপারয 

অরধদপ্তয   

রডরজএন এভ কর্তসক প্রকারত 

রফজ্ঞরপ্ত, ওয়য়ফাইট,    

রাইয়েযীয  ারনাগাদ  তয়থ্য          

(www.dgnm.gov.

bd) 

রাইয়েযী অরবগম্যতা ফাড়য়ফ, 

রাইয়েযী  ব্যফায়য কয়রয 

উৎা ফাড়য়ফ। 

-  [১.১.৩]  EBP রফলয়য় 

প্ররক্ষণপ্রাপ্ত রভডওয়াইপ ও 

না স  

স্বাস্থ্যয়ফায সক্ষয়ত্র দীর্ স সভয়ায়দয জন্য জনফর রনয়য়াগ ও এয়দয 

EBP রফলয়য়  প্ররক্ষণ ও উন্নয়ন। 

নার সিংও রভডওয়াইপারয 

অরধদপ্তয   

রডরজএনএভ কর্তসক প্রকারত 

রফজ্ঞরপ্ত, ওয়য়ফাইট               

(www.dgnm.gov.

bd) 

 রডরজএনএভ এয অায়যন 

লযায়নয আওতায় সূচকটি 

ফাস্তফায়ন  কযা য়ফ।   

[১.৫] গয়ফলণা ও  

      ম্পাদনা  

[১.৩.১]  DGNM  

কর্তসক নার সিং ও        

রভডওয়াইপারয 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 প্রকা  কযা ও জ উায়য় তথ্য 

িংগ্র ও রযয়ফন কযা।  

 

নার সিংও রভডওয়াইপারয 

অরধদপ্তয   

রডরজএনএভ কর্তসক প্রকারত 

রফজ্ঞরপ্ত, ওয়য়ফাইট               

www.dgnm.gov.bd 

UNFPA, ফািংরায়দ এয 

Report এফিং ফাৎরযক 

প্ররতয়ফদন  

ইউএনএপরএ, ফািংরায়দ  

SNMP through DGNM 

কর্তসক উি সূচকটি 

ফাস্তফায়নাধীন আয়ছ।   

 [১.৩.৩] আই আযরফ 

(NIANER) কর্তসক 

নার সিং জান সার প্রকারত 

EBP নার সিং ও  রভডওয়াইপারয সফা সজাযদায কযায জন্য 

গয়ফলণা পর প্রকা কযা ও গয়ফলণা কায়জ না স ও রভডওয়াইপ 

এয  খ্যা বৃরদ্ধ কযা। 

নার সিংও রভডওয়াইপারয 

অরধদপ্তয   

NIANER কর্তসক 

প্রকারত জান সার ও ইরবয়ডন্স 

সফজড প্রযারক্ট 

না স ও রভডওয়াইপগণ গয়ফলণা 

কায়জ উৎা ায়ফ,নত্যন 

সযায়গয সফা প্রদান জ য়ফ। 

[২.১ ]    রভডওয়াইপারয 

সফা ও   রভডওয়াইপ 

চাররত ইউরনট বৃরদ্ধকযণ 

এযাডয়বায়কর বা     

 

 [২.১.১ ]  এযাডয়বায়কর 

বা অনুরষ্ঠতব্য  প্ররতষ্ঠান   

সেঁকই উন্নয়ন অবীষ্টঃ রক্ষযভাত্রা ৩.১ ও ৩.২ ও কভ স ম্পাদন 

রযভাকয়ল্প প্রস্তারফত তফরিক অনুমায়ী ফািংরায়দয় ২০৩০ 

ায়রয ভয়ে ভার্ত মৃত্যযয অনুাত প্ররত ১০০,০০০ জীরফত জয়ে 

৭০ এয নীয়চ নারভয়য় আনা, প্রফকায়র দক্ষ সযরজস্টাড স 

রভডওয়াইপ এয উরস্থ্রত রনরিত কযা  ও  নফজাতক এয 

জীরফত জয়ে  কভয়ক্ষ ১২ সত ও অন্যদ্ধস -৫ ফছয  ফয়ী রশু  

মৃত্যযয ায প্ররত াজায়য জীরফত জয়ে  কভয়ক্ষ ২৫ এ নারভয়য় 

আনা।   

নার সিংও রভডওয়াইপারয 

অরধদপ্তয   

রডরজএন এভ কর্তসক প্রকারত 

রফজ্ঞরপ্ত, ওয়য়ফাইট               

(www.dgnm.gov.bd

) 

UNFPA, ফািংরায়দ এয 

Report এফিং ফাৎরযক 

সরথ বুয়রটিন।  

ইউএনএপরএ, ফািংরায়দ  

SNMP through DGNM 

কর্তসক উি সূচকটি 

ফাস্তফায়নাধীন আয়ছ।  
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[৩.১] ভানম্মত   

  প্রফ সুরফধা  

  ম্প্রাযণ  

[৩.১.১]  রভডওয়াইপ বাযা 

রযচাররত  ইউরনট 

ম্প্রাযণ   

সেঁকই উন্নয়ন অবীষ্টঃ ৩.১ অনুমায়ী ফািংরায়দয় ২০৩০ 

ায়রয ভয়ে ভার্ত মৃত্যযয অনুাত প্ররত ১০০,০০০ জীরফত জয়ে 

৭০ এয নীয়চ নারভয়য় আনা । প্রফকায়র দক্ষ  সযরজস্টাড স 

রভডওয়াইপ  এয উরস্থ্রত রনরিত কযা ।  উয়জরা ও 

ইউরনয়ন াফ-সন্টায সজরা ম সায়য়য স্বাস্থ্যয়ফা স্তয়য  

প্রারতষ্ঠারনক স্বাবারফক প্রফ সফা বৃরদ্ধ ও ভা ও নফজাতয়কয  

স্বাস্থ্য রযচম সায উন্নয়ন ম্ভফ য়ফ।   

UNFPA এয 

ায়তায়  

নার সিং ও রভডওয়াইপারয 

অরধদপ্তয   

নার সিং ও রভডওয়াইপারয 

রক্ষা প্ররতষ্ঠান  রযদ সন  

প্ররতয়ফদন ও রডরজএনএভ 

ফারল সক প্ররতয়ফদন 

ভা রশু স্বাস্থ্যয়ফা  রনরিতকয়ল্প 

রভডওয়াইপ  বাযা রযচাররত 

ইউরনয়ট স্বাবারফক গবসকারীন 

সফা, স্বাবারফক প্রফ সফা ও 

স্বাবারফক প্রফ বৃরদ্ধ এফিং  

স্বাবারফক প্রফ যফরতস ও 

নফজাতক সফা প্রদান   রনরিত 

কযা য়ফ।  

-  [৩.১.২] গব সাত যফতী 

রযচম সা রফলয়য় প্রররক্ষত 

না স ও রভডওয়াইপ      

সদয়য রফযভান 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।     

নার সিংও রভডওয়াইপারয 

অরধদপ্তয   

রডরজএনএভ কর্তসক প্রকারত 

রফজ্ঞরপ্ত, ওয়য়ফাইট ও  

ফারল সক প্ররতয়ফদন, রনউজ 

সরটায।                 

৪থ স স্বাস্থ্য, জনিংখ্যা ও পুরষ্ট  

সক্টয  সপ্রাগ্রায়ভয এয নার সিংও 

রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয়যয 

অায়যনার লায়নয (২০১৭-

২০২২) আওতায় উি সূচকটি 

ফাস্তফায়ন কযা য়ফ। 

[৩.২ ] নার সিং  রক্ষা 

প্রচতষ্ঠান ও 

াাতায়রয ভয়ে 

COP প্রারক্ট চালুকযণ  

[৩.২.১]নার সিং  রক্ষা 

প্রচতষ্ঠান ও াাতায়রয 

ভয়ে COP প্রারক্ট চারকৃত 

 

COP (communities of practice) প্রারক্ট এয 

ভাধ্যদভ এডুদকন এফাং প্রারক্ট এয াদথ চনয়চভত াংদমাগ 

থাকদফ ও সফায ভান উন্নত দফ। 

 নার সিংও রভডওয়াইপারয 

অরধদপ্তয   

চনয়চভত চভটাং ও প্রচতদফদন াাতায়রয সফা দ্ধচত 

ারনাগাদ থাকদফ ও ইচবদিন্স 

সফজি দফ। 

[৪.২] নার সিং ও  

রভডওয়াইপারয রক্ষা ও 

সফা প্ররতষ্ঠান  

রযদ সন 

[৪.২.১]  রযদ সনকৃত 

নার সিং  

 ও রভডওয়াইপারয রক্ষা ও 

সফা প্রচতষ্ঠান িংখ্যা 

বৃরদ্ধকযণ 

  

NIME Oversight Committee য রদ্ধান্ত অনুমায়ী 

DGNM, BNMC ও GAC-য ভন্বয়য় নার সিং ও  

রভডওয়াইপারয  রক্ষা কর প্ররতষ্ঠান রযদ সন এরএ’য একটি 

গুরুত্বপূণ স রক্ষযভাত্র। ইা একটি supportive 

supervision কাম সক্রভ, মায ভােয়ভ ভস্যাগুয়রা রচরিত 

কয়য জ ভাধান ম্ভফ য়ফ।   

নার সিং ও রভডওয়াইপারয 

অরধদপ্তয  ও     

রফএনএভর   

Checklist, 

Monitoring Visit, 

Committee Report 

Document Review 

ইা একটি ায়ক কাম সদ সন, মা 

প্ররতটি রক্ষা  প্রারতষ্ঠারনক 

কাম সক্রয়ভয স্বেতা ও 

গরতীরতা আনয়ন কযয়ফ এফিং 

রক্ষা ও সফায ভয়ে  তফাদৃশ্য 

করভয়য় ভন্বয় াধন কযা জ 

য়ফ।  

[৪.৪] নার সিং ও  

রভডওয়াইপারয উচ্চ 

রক্ষায সুয়মাগ 

বৃরদ্ধকযণ/   ম্প্রাযণ 

[৪.৪.১] নার সিং ও  

রভডওয়াইপারয 

উচ্চরক্ষাবৃরদ্ধ ও চরভানকৃত 

(MSC/ Ph.D) 

আন্তজসারতক ভায়নয না স ও রভডওয়াইপ ততরযয  রয়ক্ষয  নার সিং 

এ উচ্চ রক্ষায  সুয়মাগ ম্প্রাযণ, রফয়দ রনব সযতা কভায়না ও  

গয়ফলণায সুয়মাগ সৃরস্ট কয়য সাগত রক্ষা ও সফায ভান 

উন্নয়ন।  

KOICA, UNFPA 

এয ায়তায় নার সিং ও 

রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয    

রডরজএনএভ অরপরয়ার 

প্রজ্ঞান, অরপ আয়দ, 

ছাত্র  / ছাত্রী বরতসয তাররকা, 

NRC  ও IRB অনুয়ভাদন  

 

উচ্চ রক্ষায প্রায ও  গয়ফলণায 

সুয়মাগ সৃরস্ট য়ফ।  

[৪.৫] নার সিং ও  

রভডওয়াইপারযএডুয়ক

ন ম্যায়নজয়ভন্ট রয়স্টভ 

(NEMS) চালুকযণ 

বৃরদ্ধ 

[৪.৫.১] নার সিং ও 

রভডওয়াইপারয 

রক্ষাদ্ধরতয কাম সক্রভ 

রজকযয়ণয রয়ক্ষয সনভস্ 

ফরধ সত 

প্ররতটি নার সিং ও রভডওয়াইপারয রক্ষা ব্যফস্থ্ায়ক 

Digitalization কযায প্ররক্রয়া চালু ও ফাস্তফায় সনয 

ভােয়ভ  রক্ষা কাম সক্রভ জ য়ফ। 

নার সিং ও রভডওয়াইপারয 

অরধদপ্তয    

নার সিং ও রভডওয়াইপারয  

Database 

utilization 

রডরজটার কাম সক্রভ চরভান 

নার সিং ও রভডওয়াইপারয 

রক্ষা প্ররতষ্ঠান   

নার সিং ও রভডওয়াইপারয রক্ষা 

ব্যফস্থ্ায়ক Digitalization 

কযায প্ররক্রয়া চালু ও ফাস্তফায়ন 

কাম সকয য়ফ।  
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িংয়মাজনী-০৩ অন্য ভন্ত্রণারয়/ দপ্তয/ িংস্থ্ায রনকট সুরনরদ সস্ট কভ সম্পাদন চারদামূ 

 

িং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 

রূকল্প ফাস্তফায়ন ১০০ %  রক্ষযভাত্রা অজসন 

ব্যাত  য়ফ  

প্রধানভন্ত্রীয 

কাম সারয়  

এটুআই সপ্রাগ্রাভ   তথ্য ফাতায়ন, ই-নরথ, ইয়নায়বন, ওয়য়ফাইট  কারযগরয ায়তা রূকল্প ফাস্তফায়ন ১০০%  রক্ষযভাত্রা অজসন 

ব্যাত  য়ফ  

দাতা িংস্থ্া ইউএনএপরএ [১.১.৩]  EBP রফলয়য় প্ররক্ষণপ্রাপ্ত রভডওয়াইপ ও না স 

[১.৩.১] DGNM   কর্তসক লাণ্মারক নার সিং ও  রভডওয়াইপারয 

রনউজয়রটায 

         প্রকা 

[৩.১.১]  রভডওয়াইপ বাযা রযচাররত  ইউরনট ম্প্রাযণ  

[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   

 


