
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

স্বাস্থ্য ও রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণার 

স্বাস্থ্য সফা রফবাগ 

স্বাস্থ্য অথ থনীরত ইউরনট 

আনাযী বফন (৪থ থ তরা) ১৪/২ সতাখানা সযাড, ঢাকা-১০০০। 

 

রফলঃ স্বাস্থ্য অথ থনীরত ইউরনদটয ২০২০-২০২১ অথ থফছদযয উদ্ভাফন াংক্রান্ত ১ভ বায কাম থরফফযণী  

 

বারতঃ ড. সভাঃ াাদৎ সাদন ভামুদ, ভারযচারক, স্বাস্থ্য অথ থনীরত ইউরনট  

তারযখঃ ১৩/০৮/২০২০ ররঃ  

ভঃ কার ১০:০০ টা 

স্থ্ানঃ সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নাং-৪০৭, আনসারী ভবন, ৪র্ থ তলা, ১৪/২ ততাপখানা তরাড, ঢাকা)  

 

বারত উরস্থ্ত কভ থকতথাগণদক শুদবচ্ছা জারনদ বায কাজ আযম্ভ কযায অনুভরত প্রদান কদযন। ইদনাদবন টিদভয 

দস্য রচফ ড. রারা আখতায পূফ থফতী বায কাম থরফফযণী াঠ কদযন। সকান াংদাধনী প্রস্তাফ না থাকা ফ থম্মরতক্রদভ 

কাম থরফফযণীটি দৃঢ়ীকযণ কযা । রনধ থারযত রফলাফরীয রফস্তারযত আদরাচনায য ফ থম্মরতক্রদভ রনম্নরররখত রদ্ধান্তমূ গৃীত 

ঃ  

 

ক্র

ভ 

আদরাচয রফল আদরাচনা রদ্ধান্ত দারত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা 

১। ফাদাদভরিক সভরন সকারবড রযরস্থ্রতয কাযদণ ফাদাদভরিক সভরদনয 

ব্যফায রনরুৎারত কযা য়্। জনাফ আবু ভভতাজ 

াদউরিন আদভদ, তরাগ্রাম ম্যাম্মনজার (যুগ্ম রচফ), 

এফাং জনাফ এ ওাই এভ রজাউরিন আর ভামুন 

রযচারক, (প্রান), পুযদনা ারজযা খাতা চালু 

যাখায রফলদ ভত সদন। 

 পুযাদনা ারজযা খাতা উরস্থ্রত 

রনরিত কযদত দফ। রযরস্থ্রত 

স্বাবারফক দর যফতী রনদদ থ 

সভাতাদফক ফাদাদভরিক সভরদনয 

ব্যফায চালু কযদত দফ। 

পাদতভা সজাযা 

উরযচারক -১ 

ও 

সভদদী াান 

রদেভ এনাররষ্ট 

২। ওদফাইট উন্নন ড. সভাঃ নূরুর আরভন (রযচারক গদফলণা) ফদরন,  

ওদফাইট উন্নন রফলদ প্ররক্ষণ/কভ থারায 

আদাজন কযা প্রদাজন । 

ওদফাইট উন্নন রফলদ 

সদেম্বয/২০২০ ভাদয ভদে 

প্ররক্ষণ/কভ থারায  আদাজন 

কযদত  দফ। 

ড. সভাঃ নূরুর আরভন 

রযচারক (গদফলণা) 

ও 

ভাজারুর ইরাভ 

উরযচারক-৩ 

৩। Fire 

extinguisher 

জনাফ আবু ভভতাজ াদউরিন আদভদ, তরাগ্রাম 

ম্যাম্মনজার (যুগ্ম রচফ), পাায ারব থদয 

রযচারদকয দে কথা ফদর অরি-রনফ থান মন্ত্র 

চারনায প্ররক্ষণ প্রদাদনয রফলদ ম্মরত গ্রণ 

কদযন। পাায ারব থদয রযচারদকয দে 

আদরাচনাপূফ থক প্ররক্ষণটি আদাজদনয  জন্য 

আফাদযা তারগদ সদন।  

অরি-রনফ থান মন্ত্র চারনায রফলদ 

প্ররক্ষণ/ভড়া/কভ থারা 

আদাজদনয জন্য তারযখ রনধ থাযন 

কদয পাায ারব থদয   াদথ 

সমাগাদমাগ কযদত দফ।  

পাদতভা সজাযা 

উরযচারক -১ 

ও 

রযচারক (প্রান) 

 

৪। ই-পাইররাং ফাস্তফান জরুযী রবরিদত ই-পাইররাং রফলদ প্ররক্ষণ 

আদাজদনয ব্যফস্থ্া গ্রণ কযদত দফ। 

জরুযী রবরিদত এ রফলদ ২৩ আগষ্ট 

তারযখ সথদক রতন রদদনয প্ররক্ষণ 

আদাজদনয  ব্যফস্থ্া গ্রণ কযদত 

দফ।  

ড. সভাঃ নূরুর আরভন 

রযচারক (গদফলণা) 

ও 

ভাজারুর ইরাভ 

উরযচারক-৩ 

৫। প্ররক্ষণ/কভ থারায 

ায-াংদক্ষ /রযদাট থ 

সদদ ফা রফদদদ অনুরিত 

োরডট্যযয/প্ররক্ষণ/কভ থারায ায-াংদক্ষ/রযদাট থ 

আফরিকবাদফ ভারযচারদকয রনকট জভা রদদত 

দফ। ফ থদল ম্পন্ন রবদতনাভ োরডট্যযদযয 

াওায দন্ট সপ্রদজদন্টন প্রদাদনয জন্য ডা: সুব্রত 

ারদক অনুদযাধ জানান।     

ডা: সুব্রত ার রবদতনাভ েযারড 

ট্যযদযয প্ররতদফদন আগাভী ২ প্তাদয 

ভদে াওায দন্ট উস্থ্ান 

কযদফন। 

ডা: সুব্রত ার 

ও 

াংরিষ্ট কর কভ থকতথা 

 



৬। অত:য স্বাস্থ্য অথ থনীরত ইউরনদটয ২০২০-২০২১ অথ থফছদযয জন্য উদ্ভাফণী উদযাগ/ধাযণা আহ্বান কযা । উরস্থ্ত 

কভ থকতথাগণ তাৎক্ষরণকবাদফ রকছু প্রস্তাফ উস্থ্ান কদযন। বারত কর কভ থকতথাদক আগাভী ১৫ কভ থরদফদয ভদে আদযা 

উদ্ভাফণী উদযাগ/ধাযণা প্রদান কযায জন্য আহ্বান জানান। বা উস্থ্ারত উদ্ভাফনী প্রস্তাফমূ রনম্নরুঃ 

 

 Video Conferencing এয ভােদভ ভরনটরযাং  কাম থক্রভ সজাযদায কযায জন্য ডাঃ নওযীন ভরন ও রদেভ 

এন্যাররে Video Conferencing Kit এয ভােদভ দম্মরন কক্ষদক Video Conference কযায উদমাগী 

কযায  উদযাগ গ্রণ কযায কথা ফদরন।  
 

 Virtual Library ফা e-Library প্ররতিায প্রস্তাফ সদন ডাঃ ারপজুর ইরাভ এফাং ডাঃ আীল। 

 

 রডরজটার আইরড কাড থ ততযীয প্রস্তাফ সদন ডাঃ নওযীন ভরন। 
 

 ডাঃ আপজালুয যভান ফহুমুখী ব্যফাদযয জন্য রডরজটার রডদে/ব্যানায ততযীয প্রস্তাফ সদন। 

 

রযদদল আয সকান আদরাচযসূরচ না থাকা বারত করদক ধন্যফাদ জারনদ বায ভারপ্ত সঘালণা কদযন।  

 

                                                                                                                                স্বাক্ষরযত-       

                                                                                                                (ড. সভাঃ াাদৎ সাদন ভামুদ) 

               ভারযচারক (অরতরযক্ত রচফ)  

                                  ও 

                             বারত 

 

স্মাযক নম্বয: ৪৫.০৫.০০০০.০০৮.৩৯.০০২.১৯.                                                                    তারযখ: ২৪/০৮/২০২০ রর: 

 

দ অফগরত ও কাম থাদথ থ অনুররর (দজষ্ঠ্তায ক্রভানুাদয ন): 

 

1. রযচারক (প্রান/গদফলণা)/ উপ্রধান (যুগ্মরচফ), স্বাস্থ্য অথ থনীরত/ রজএনএর ইউরনট, স্বাস্থ্য সফা রফবাগ, 

স্বাস্থ্য ও রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণার, ঢাকা।  

2. উরযচারক-১/৩, ররনয কাযী প্রধান/ কাযী প্রধান-১/২, স্বাস্থ্য অথ থনীরত/ রজএনএর ইউরনট,  স্বাস্থ্য 

সফা রফবাগ, স্বাস্থ্য ও রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণার, ঢাকা। 

3. াংযুক্ত কভ থকতথা (কর), স্বাস্থ্য অথ থনীরত ইউরনট, স্বাস্থ্য সফা রফবাগ, স্বাস্থ্য ও রযফায  কল্যাণ ভন্ত্রণার, ঢাকা। 

4. রদেভ এনাররে (ওর), স্বাস্থ্য অথ থনীরত ইউরনট, স্বাস্থ্য সফা রফবাগ, স্বাস্থ্য ও রযফায  কল্যাণ ভন্ত্রণার,  ঢাকা।  

5. গদফলণা কভ থকতথা (কর),  স্বাস্থ্য অথ থনীরত ইউরনট, স্বাস্থ্য সফা রফবাগ, স্বাস্থ্য ও রযফায  কল্যাণ ভন্ত্রণার,  

ঢাকা। 

6. প্রারনক কভ থকতথা,  স্বাস্থ্য অথ থনীরত ইউরনট, স্বাস্থ্য সফা রফবাগ, স্বাস্থ্য ও রযফায  কল্যাণ ভন্ত্রণার,  ঢাকা। 

7. কাযী রাফ যক্ষণ কভ থকতথা, স্বাস্থ্য অথ থনীরত ইউরনট, স্বাস্থ্য সফা রফবাগ, স্বাস্থ্য ও রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণার 

ঢাকা। 

8. ভারযচারক ভদাদদয ব্যরক্তগত কভ থকতথা, স্বাস্থ্য অথ থনীরত ইউরনট, স্বাস্থ্য সফা রফবাগ, স্বাস্থ্য ও রযফায  কল্যাণ 

ভন্ত্রণার, ঢাকা। 

9. কর কভ থচাযী, স্বাস্থ্য অথ থনীরত ইউরনট,  স্বাস্থ্য সফা রফবাগ, স্বাস্থ্য ও রযফায  কল্যাণ ভন্ত্রণার, ১৪/২ সতাখানা 

সযাড, ঢাকা।  

10. অরপ কর।         

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                           (ড. রারা আখতায) 

উরযচারক-২ (উরচফ) 

                                                                                                                                         সপানঃ ৯৫৭০৬৪১                                                                                                   



                                                                               


