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আলম আরা েবগম 
 মহাপিরচালক 

)অিতির� সিচব(  
নািস র্ং ও িমডওয়াইফাির অিধদ�র 

 

 

মহাপিরচালেকর বাণী 

 
নািস র্ং ও িমডওয়াইফাির েসবা �া�য্ েসবার একিট অতীব �েয়াজনীয় অংশ। বতর্মান সরকার এই 

েসবার গুরু� অনুধাবন কের সকল নাগিরেকর জ� নািস র্ং ও িমডওয়াইফাির েসবা িনি�ত করার লে�য্ 

নািস র্ং ও িমডওয়াইফাির েসবা ও িশ�ার মান উ�য়েন �াপক বা�ব িভি�ক পদে�প �হণ কেরেছ । িকছু 

পদে�প বা�বায়ন করা হেয়েছ েযমন  -নাস র্েদর ি�তীয় ে�িনর পদময র্াদা �দান , েসবা পিরদ�রেক নািস র্ং ও

িমডওয়াইফাির অিধদ�ের উ�ীতকরন  , েদেশর িবিভ� হাসপাতােল১৫০০০ (পেনর হাজার  ( িসিনয়র �াফ

নােস র্র নতুন পদ সৃজন ও পদায়ন ,জাতীয় ও েজলা পয র্ােয় নািস র্ং িশ�া �িত�ান �াপন , েদেশ ও িবেদেশ

িবিভ� নািস র্ং ে�শালাইজড ে�িনং ও উ� িশ�া চালুকরন। 

অিধক� নািস র্ং ও িমডওয়াইফাির েসবা ও িশ�ার মান উ�য়েন সরকােরর অেনক কম র্পিরক�না 

বা�বায়নাধীন  , যা বা�বায়েনর মা�েম েদেশ নািস র্ং ও িমডওয়াইফাির েসবা ও িশ�ার মান উ�েরা�র বৃি�

পােব। আশা কির অ� সমেয়র মে�ই েদেশ নািস র্ং ও িমডওয়াইফাির েসবার মান �াপকভােব বৃি� পােব 

এবং েদেশর নািস র্ং ও িমডওয়াইফাির েসবার চািহদা পূণ র্ কের নাস র্ ও িমডওয়াইফরা েদেশর বাইের ও  

তােদর েসবা ও িশ�া কায র্�ম স�সারেণ গুরু্�পূণ র্ ভুিমকা রাখেত পারেব।  

 

 

 

আলম আরা েবগম 
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ভূিমকা 

 
  নািস র্ং ও িমডওয়াইফাির অিধদ�র দ� ও �িশি�ত নাস র্ ও িমডওয়াইফ ৈতরী ও পদায়েনর মা�েম 

েদেশ সরকারী হাসপাতালগুেলােত েরাগীর নািস র্ং েসবা িন�ত করেত ব�পিরকর। এ ছাড়া ও নািস র্ং ও 

িমডওয়াইফাির িশ�া ও েসবার মান বজায় েরেখ মান উ�য়েন সরকার কতৃকর্  গৃহীত িবিভ� বা�ব মুিখ ও 

উ�য়নমূলুক পিরক�না ও নীিতমালা �ণয়েনর সহেযািগতা করা ও এর বা�বায়ন িনি�ত করেত সদা সেচ� ।  

 
জাতীয় �া�য্ েসবা অনু�ােন মাননীয় �ধানম�ী 

 

 

নািস র্ং ও িমডওয়াইফাির অিধদ�র �িত�ার সংি�� ইিতহাস 

 
  নািস র্ং েসবা �া�য্ েসবার একিট অপিরহায র্ অংশ । ১৯৪৭ সােল অিবভ� বাংলােদেশ নািস র্ং িশ�া 

�ািত�ািনকভােব শুরু হয়। এই েপশার মান উ�য়ন ও শি�শালীকরেনর লে�য্ �াধীন বাংলােদেশ ১৯৭৭ সােল 

�া�য্ ও পিরবার ক�াণ ম�ণালেয়র অধীেন েসবা পিরদ�র �িত�া করা হয় যার শুরু হয় একজন পিরচালক 

ও িকছু সং�ক নািস র্ং ও নন-নািস র্ং জনবল িনেয়। েদেশ নািস র্ং েসবার চািহদা বৃি�র সােথ সােথ েসবা 

পিরদ�েরর পিরিধও বৃি� েপেত থােক। েদেশ নািস র্ং েসবার চািহদার কথা িবেবচনায় েরেখ এবং  এই েপশার 

মান উ�য়েনর লে�য্ বতর্মান সরকােরর মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা ২০১৬  সােল েসবা পিরদ�রেক 

নািস র্ং ও িমডওয়াইফাির অিধদ�ের উ�ীত কেরন।  
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িব�মান জনবল 

 
          নািস র্ং ও িমডওয়াইফাির অিধদ�রেক ২০১৬ সােল পিরদ�র হেত অিধদ�ের উ�ীত করা হয় এবং 

একই সােল মহাপিরচালক পদসহ িকছু সং�ক পদ সৃজেনর মা�েম এর  কায র্�ম শুরু করেলও এখন পয র্� 

পূণ র্া� অিধদ�েরর আদেল  জনবল  িনেয়াগ  স��  হয়িন। 

নািস র্ং ও িমডওয়াইফাির অিধদ�র  এর আওতাধীন িবিভ� িশ�া �িত�ােনর �থম  ে�িণর (ে�ড ৪-৯) 
জনবেলর তািলকাঃ 
 

�ম পেদর নাম ে�ড অনুেমািদত পদ পূরণকৃত 
পদ 

শূ� পদ শূ� পদ পূরেণ 
গৃহীত �ব�া 

 �থম ে�িণ 
১ অ�� ৪ ৪ ৩ ১  

 
 
�া�য্ ও পিরবার 
ক�াণ ম�ণালয় 
হেত পূরণেযা�। 

২ উপা�� ৫ ৫ ০ ৫ 
৩ অ�াপক ৫ ৯ ১ ৮ 
৪ অ�� ৬ ১ ১ ০ 
৫ সহেযাগী অ�াপক ৬ ১৭ ০ ১৭ 
৬ সহকারী অ�াপক ৭ ৩৩ ০ ৩৩ 
৭ অ�� ৭ ৯ ৬ ৩ 
৮ �ভাষক ৯ ৭২ ৬৯ ৩ 
৯ �ভাষক (ইংেরজী) ৯ ৫ ১ ৪ 
১০ সহকারী ে�া�ামার (নন-নািস র্ং) ৯ ১ ০ ১ 
েমাট= ১৫৬ ৮১ ৭৫ 

 

নািস র্ং ও িমডওয়াইফাির অিধদ�র  এর আওতাধীন িবিভ� িশ�া �িত�ােনর ি�তীয়  ে�িণর (ে�ড ১০-১২)  
জনবেলর তািলকাঃ 
 

�ম পেদর নাম ে�ড অনুেমািদত পদ পূরণকৃত 
পদ 

শূ� পদ শূ� পদ পূরেণ 
গৃহীত �ব�া 

 ি�তীয় ে�িণ 
১ িস�ার িটউটর ইনচাজর্ ১০ ১৮ ১৮ ০  

 
 
�া�য্ ও পিরবার 
ক�াণ ম�ণালয় 
হেত পূরণেযা�। 

২ নািস র্ং ইন�া�র ইনচাজর্ ১০ ২৪ ২৪ ০ 
৩ েসিবকা িশ�িয়�ী ১০ ৩ ৩ ০ 
৪ নািস র্ং ইন�া�র ১০ ২৮৫ ২৭৪ ১১ 
৫ িস�ার িটউটর ১০ ৬ ৬ ০ 
৬ ইন�া�র ১০ ৮ ৮ ০ 
৭ েডেমােনে�টর ১০ ১২ ১২ ০ 
৮ েকা-অিড র্েনর ১০ ৭ ৬ ১ 
৯ লাইে�রীয়ান ১০ ১ ০ ১ 
১০ সহকারী লাইে�রীয়ান ১০ ৩ ০ ৩ 
১১ �শাসিনক কম র্কতর্া  ১১/১২ ৪ ০ ৪ 
১২ িহসাব র�ণ কম র্কতর্া ১২ ৪ ১ ৩ 
েমাট= ৩৭৫ ৩৫২ ২৩ 
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নািস র্ং ও িমডওয়াইফাির অিধদ�র  এর আওতাধীন িবিভ� িশ�া �িত�ােনর তৃতীয়  ে�িণর (ে�ড১৩-১৬)  
জনবেলর তািলকাঃ 
 

�ম পেদর নাম ে�ড অনুেমািদত পদ পূরণকৃত 
পদ 

শূ� পদ শূ� পদ পূরেণ 
গৃহীত �ব�া 

 তৃতীয় ে�িণ 
১ অিফস ত�াবধায়ক ১৩ ১ ০ ১  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
�া�য্ ও পিরবার 
ক�াণ ম�ণালয় 
হেত পূরণেযা�। 

২ �ধান সহকারী ১৩ ২ ২ ০ 
৩ সাঁটিলিপকর/ে�েনা�াফার ১৩ ১ ১ ০ 
৪ কি�উটার অপােরটর ১৩ ৬ ৬ ০ 
৫ িপএটু অ�� ১৩ ৪ ২ ২ 
৬ �ধান সহকারী/িহসাব র�ক ১৪ ৮ ৬ ২ 
৭ ডাটা এি� অপােরটর ১৬ ১ ১ ০ 

৮ লাইে�রীয়ান ১৪ ১ ০ ১ 

৯ উ�মান সহকারী ১৪ ৩৮ ৩১ ৭ 

১০ ে�ার িকপার ১৪ ৫ ৩ ২ 
১১  হাউস িস�ার/েহাম িভিজটর ১৪ ১০ ৬ ৪ 
১২ িহসাব র�ক ১৪ ১৭ ১৭ ০ 
১৩ �াবেরটরী সহকারী ১৪ ১২ ১১ ১ 
১৪ গাড়ী চালক ১৫/১৬ ৪৪ ৩৪ ১০ 
১৫ �াব সহকারী ১৬ ৬ ৩ ৩ 
১৬ সহকারী লাইে�রীয়ান ১৬ ১ ০ ১ 
১৭ হাউস িকপার ১৬ ৫২ ৪৫ ৭ 
১৮ েহাম িস�ার  ১৬ ৪ ০ ৪ 
১৯ কয্ািশয়ার ১৬ ৪৩ ৩৪ ৯ 
২০ আিট� ১৬ ১ ০ ১ 
২১ অিফস সহকারী কাম কি�উটার 

মু�া�িরক 
১৬ ৫৮ ৪৭ ১১ 

২২ অিফস সহকারী কাম ডাটা এি� 
অপােরটর 

১৬ ১৫ ১৪ ১ 

২৩ ইেলকি�িশয়ান ১৬ ১ ১ ০ 
২৪ লাইে�রী সহকারী  ১৬ ৪ ৪ ০ 
েমাট= ৩৩৫ ২৬৮ ৬৭ 
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নািস র্ং ও িমডওয়াইফাির অিধদ�র  এর আওতাধীন িবিভ� িশ�া �িত�ােনর চতুথ র্  ে�িণর (ে�ড ১৮-২০) 
জনবেলর তািলকাঃ 
 

�ম পেদর নাম ে�ড অনুেমািদত পদ পূরণকৃত 
পদ 

শূ� পদ শূ� পদ পূরেণ 
গৃহীত �ব�া 

 চতুথ র্ ে�িণ 
১ পা� েমিশন অপােরটর ১৮ ১ ১ ০  

 
 
 
 
 
�া�য্ ও পিরবার 
ক�াণ ম�ণালয় 
হেত পূরণেযা�। 

২ ডুি�েকিটং েমিশন অপােরটর ১৮ ১ ১ ০ 
৩ কয্াশ সরকার ১৯ ১ ১ ০ 
৪ দ�রী ১৮ ৩৯ ২৯ ১০ 
৫ েরকড র্ িকপার ১৯ ১ ১ ০ 
৬ অিফস সহায়ক ২০ ২৫৫ ২০০ ৫৫ 
৭ �া�ার ২০ ১ ১ ০ 
৮ বাবুচ�  ২০ ৩০ ২৫ ৫ 
৯ সহকারী বাবুচ� ২০ ২৪ ১৯ ৫ 
১০ কুক/মশালচী ২০ ১০৫ ৭৮ ২৭ 
১১ েটিবল বয় ২০ ৪৬ ৩৮ ৮ 
১২ মালী ২০ ২৬ ২২ ৪ 
১৩ দােরায়ান/নাইটগাড র্ ২০ ৮২ ৬৫ ১৭ 
১৪ সুইপার/পিরচ�তাকম� ২০ ৮১ ৬৩ ১৮ 
েমাট= ৬৯৩ ৫৪৪ ১৪৯ 

 

 

 
মহাপিরচালক মেহাদয় অিধদ�েরর কম র্কতর্া ও কম র্চািরেদর সােথ                 মহাপিরচালক মেহাদয় নািস র্ং কম র্কতর্ােদর সােথ 

 

 

 

 

9 
 



২০১৮-২০১৯ অথ র্ বছের স�ািদত উে�য্খেযা� কায র্াবিল 

 
 ৩িট নািস র্ং কেলজ (েশের বাংলা নগর , ঢাকা, মািনকগ� ও গািজপুর)-এ ১০০ জন কের ছা�- ছা�ী 

ভিতর্ করা হেয়েছ।  

 ১ িট েপা� েবিসক নািস র্ং কেলজ  (ৈসয়দা েজাহরা তাজউ�ীন) ও ১ িট েবিসক নািস র্ং কেলজ (ৈসয়দা 

নািফসা ইসলাম) এর িনম র্াণ  কাজ স�� ও উে�াধন। 
 িভিজটর ে��িল সািভ র্েসস- দা�িরক অনলাইল �য্া�ফার, িচিঠ প� অ�বত�করণ, আেবদন �হণ ও 

নািস র্ং ও িমডওয়াইফাির এডুেকশন মিনটিরং িসে�ম (েনমস) নােম ইেনােভশন �েজ� চলমান । 
 ২০১৬ সােল িনেয়াগকৃত ১০০০০ (দশ হাজার)  িসিনয়র �াফ নাস র্ এর মে�  অপােরশন �ােনর 

আওতায় চলিত অথ র্বছর পয র্� �ায় ৩৮০০ জনেক  অিরেয়ে�শন �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ।   

 েশর-ই- বাংলা নগর, ঢাকায়, ১০ তলা ভীত িবিশ� ৯ তলা ছা�ী েহাে�ল িনম র্াণ করা হেয়েছ।  
 মহাখালী ঢাকায় িশ�াথ�েদর জ� ৬ তলা িবিশ� ২০০ িসেটর একিট েহাে�ল িনম র্াণ করা হেয়েছ। 
   মহাখালী ঢাকায়  ৬ তলা ভীত িবিশ� ২৪ ইউিনেটর একিট িটচাস র্ েকায়াট র্ার িনম র্াণকরা হেয়েছ। 
 ২৫ েফ�য়াির ২০১৯ ,৭৫ জন িসিনয়র �াফ নাস র্ েক �থম ে�নীেত  (�ভাষক) পেদ পেদা�িত �দান 

করা হেয়েছ। 

 ২০১৮ সােল  �থম অিভ� প�িতেত সরকারী ও েবসরকারী খােত নািস র্ং ও িমডওয়াইফাির েকােস র্ 

ভিতর্ পরী�া শুরু হেয়েছ। 

  ব�ব� জ�শত বািষ র্কী ২০২০-২০২১ উপলে�য্ ক�র্িরক�না ৈতরী করা হেয়েছ এবং তা �িতিট 

িশ�া �িত�ান কতৃর্ক বা�বায়ন করা হে�। 
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িবগত ১০ )দশ ( বছেরর অিজর্ত সাফ� 

 
 ২০১০ সােল ৮ িট েজলায় (নওগাঁ, িপেরাজপুর, িঝনাইদহ, প�গড়, জামালপুর, িকেশারগ�, হিবগ� 

ও বরগুনা) নািস র্ং ই�িটিটউট চালু করা হেয়েছ। 
 ২০১০ সােল ৩িট নািস র্ং ই�িটিটউট  (িসেলট, রংপুর ও বিরশাল) েক নািস র্ং কেলেজ উ�ীত কের ৪ 

বছর েময়ািদ  িবএসিস ইন নািস র্ং েকাস র্  চালু করা হেয়েছ।  
 নািস র্ং ভিতর্র িশ�াগত েযা�তা এসএসিস এর পিরবেতর্ এইচএসিস বা সমমান করা হেয়েছ।  
 ৪৩িট সরকারী নািস র্ং িশ�া �িত�ােন ৩ বছর েময়ািদ িডে�ামা ইন নািস র্ং এয্া� িমডওয়াইফাির 

েকাস র্ চালু হেয়েছ ।  
 ৪ িট নািস র্ং ই�িটিটউট ( ঢাকা, চ��াম, রাজশাহী ও ময়মনিসংহ) েক নািস র্ং কেলেজ উ�ীত কের ৪ 

বছর িবএসিস ইন নািস র্ং েকাস র্  চালু করা হেয়েছ।  
 ২০১১ সােল মাননীয় �ধানম�ীর িনেদ র্শানুযায়ী নাস র্েদর পদময র্াদা বৃি� কের ৩য় ে�িণ েথেক ২য় 

ে�িণেত উ�ীত করা হেয়েছ।  

  ১২০০ জন িসিনয়র �াফ নাস র্ েক ইংেরিজ ভাষার উপর �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ।   

 ৩০০ জন িসিনয়র �াফ নাস র্ েক কি�উটার িবষেয় �িশ�ণ �দান করা  হেয়েছ।  
 ৪৯৮০ জন িসিনয়র �াফ নাস র্ েক �ানীয়ভােব িবিভ� �িশ�ণ েদয়া হেয়েছ।  
 ৬৮০ জন িসিনয়র �াফ নাস র্ েক িবেদশ েথেক ে�শালাইেজশন নািস র্ং েকােস র্ �িশি�ত করা 

হেয়েছ। 

 ৩৮ িট নািস র্ং িশ�া �িত�ােন ৯৭৫ িট আসেন ৩ বছর েময়ািদ িডে�ামা ইন িমডওয়াইফাির েকাস র্ 

চালু করা হেয়েছ।  
 িডে�ামা ইন নািস র্ং সােয়� এয্া� িমডওয়াইফাির েকােস র্ আসন সং�া ১৫৮০ েথেক বৃি� কের 

২৫৮০ করা হেয়েছ।  

 নতুন ৫িট নািস র্ং কেলজ �াপন করা হেয়েছ- 

১। লালমিনরহাট নািস র্ং কেলজ 

২। শহীদ তাজউ�ীন আহমদ নািস র্ং কেলজ, গাজীপুর 

৩।  মািনকগ� নািস র্ং কেলজ 

৪। কেলজ অব নািস র্ং, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা 

৫। ৈসয়দা েজাহরা তাজউ�ীন নািস র্ং কেলজ, কাপািসয়া, গাজীপুর।  
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 ১৫িট নািস র্ং ই�িটিটউট   (পাবনা, পটুয়াখালী, যেশা্র, িকেশারগ�, কুিম�া, কুিড়�াম , িমটেফাড র্, 

চাঁদপুর, ক�বাজার, কুি�য়া, বােগরহাট, ফিরদপুর, ঠাকুরগাঁ, েমৗলভীবাজার ও েগাপালগ� ) েক 

নািস র্ং কেলেজ উ�ীত করা হেয়েছ।  
 ১৬০০ িসিনয়র �াফ নাস র্েক েপা� েবিসক িমডওয়াইফাির �িশ�ণ েকাস র্ �দান করা হেয়েছ। 

 ৩১জন িশ�াথ� িনেয় ডালারনা   ইউিনভািস র্িট,সুইেডন িভি�ক ওেয়ব  - েবজড মা�াস র্ ইন

 িমডওয়াইফাির েকাস র্ চালু করা হেয়েছ।   
 ২০১৬ সােলর ১৬ নেভ�র েসবা পিরদ�রেক নািস র্ং ও িমডওয়াইফাির অিধদ�ের উ�ীত করা হেয়েছ।   

 মহাপিরচালক ও অিতির� মহাপিরচালকসহ েমাট ১৬ েষাল কয্াটাগিরর জনবেলর পদ সৃজন ও 

পদায়ন করা হেয়েছ।   

 েকািরয়ান ই�ার�াশনাল  েকা-অপােরশন এেজি� (েকাইকা) অথ র্ায়েন মুগদা, ঢাকায় জাতীয় নািস র্ং 

উ�িশ�া ও গেবষণা �িত�ান (িনেয়নার) �িত�া ও চালু করা হেয়েছ।  
 

 

জাতীয় নািস র্ং উ� িশ�া ও গেবষণা �িত�ান (িনেয়নার)        জাতীয় নািস র্ং উ� িশ�া ও গেবষণা �িত�ােন মাননীয় �ধানম�ী 

 

 
            জাতীয় নািস র্ং েনটওয়ািকর্ং িমিটং                                      পুর�ার হােত নািস র্ং িশ�কবৃ� 
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জাতীয় �া�য্ েসবা উপলে�য্ রালী                                কতর্�রত িমডওয়াইফ 
 

 

েরািহ�ােদর েসবায় নাস র্                     নািস র্ং ও িমডওয়াইফাির েফারাম 

 

উপসংহার 

           মানব েসবায় নাস র্ ও িমডওয়াইফ েদর অবদান অপিরহায র্। বাংলােদেশ  নাস র্ ও িমডওয়াইফ েদর 

সামািজক ময র্াদা, িশ�া ও েসবার মান বৃ ি�েত বতর্মান সরকার যেথ� আ�িরক। নািস র্ং ও িমডওয়াইফাির 

অিধদ�র নািস র্ং ও িমডওয়াইফাির  িশ�া ওেসবার মান উ�য়েন �াপক ও বা�বিভি�ক পিরক�না ও 

কায র্�ম �হণ কেরেছ।   এসব পিরক�না ও কায র্�ম বা�বািয়ত হেল েদেশর জনগণেক উ�ত নািস র্ং ও 

িমডওয়াইফাির েসবা �দান করা স�ব হেব। 
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