
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

স্বাস্থ্য ও রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

স্বাস্থ্য সফা রফবাগ 

স্বাস্থ্য অথ থনীরত ইউরনট 

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

 

রফলয়ঃ স্বাস্থ্য অথ থনীরত ইউরনদটয ২০২০-২০২১ অথ থফছদযয উদ্ভাফন াংক্রান্ত ৪থ থ বায কাম থরফফযণী  

 

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

তারযখঃ ২৪/০২/২০২১ ররঃ  

ভয়ঃ কার ১০:০০ টা 

 

স্থ্ানঃ দেরন কক্ষ (কক্ষ নাং-৪০৭, আনাযী বফন, ৪থ থ তরা, ১৪/২ সতাখানা সযাড, ঢাকা)  

 

বারত উরস্থ্ত কভ থকতথাগণদক শুদবচ্ছা জারনদয় বায কাজ আযম্ভ কদযন। বারতয অনুভরতক্রদভ ইদনাদবন 

টিদভয দস্য রচফ ড. রায়রা আখতায পূফ থফতী বায কাম থরফফযণী াঠ কদযন। সকান াংদাধনী প্রস্তাফ না থাকায় 

ফ থেরতক্রদভ কাম থরফফযণীটি দৃঢ়ীকযণ কযা য়। রনধ থারযত রফলয়াফরীয রফস্তারযত আদরাচনায য বায় ফ থেরতক্রদভ 

রনম্নরররখত রদ্ধান্তমূ গৃীত য়ঃ  

 

ক্রভ আদরাচয রফলয় আদরাচনা রদ্ধান্ত দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা 

১। ওদয়ফাইট 

উন্নয়ন 

জনাফ এ ওয়াই এভ রজয়াউরিন আর ভামুন রযচারক 

(প্রান), ওদয়ফাইট উন্নয়ন রফলদয় 

প্ররক্ষণ/কভ থারায আদয়াজন কযায গুরূত্ব তুর ধদযন 

এফাং দ্রুত  প্ররক্ষণটি আদয়াজন কযদত রনদদ থনা প্রদান 

কদযন। 

ওদয়ফাইট উন্নয়ন রফলদয় 

প্ররক্ষণ/কভ থারায আদয়াজন 

কযদত দফ। 

ড. সভা: নুরুর আরভন 

রযচারক (গদফলণা)  

ও 

ভাজারুর ইরাভ 

উরযচারক-৩ 

২। উদ্ভাফকগণদক 

সদদ রক্ষা 

পয/নদরজ 

সয়ারযাং এ 

সপ্রযণ 

জুন-২০২১ এয ভদে সদদ আদযা কদয়কটি নদরজ 

সয়ারযাং সপ্রাগ্রাভ আদয়াজন কযা সমদত াদয। ভাচ থ 

ভাদ রদরদট একটি সপ্রাগ্রাভ আদয়াজন কযা সমদত 

াদয।  

আগাভী জুন/২১ এয ভদে 

রদরদট আদযা একটি নদরজ 

সয়ারযাং সপ্রাগ্রাদভয আদয়াজন 

কযদত দফ। 

রযচারক (প্রান) 

ও 

ড. রায়রা আখতায 

উরযচারক-২ 

 

৩। নুন্যতভ ১টি 

রডরজটার 

সফা ততযী ও 

ফাস্তফায়ন কযা 

টাঙ্গাইদরয ঘাটাইর উদজরা স্বাস্থ্য কভদেদেয রচরকৎা 

সফা কাম থক্রভ অদটাদভদনয আওতায় আনায প্ররক্রয়াটি 

গত ফছদয শুরু দয় চরভান যদয়দছ। ডাঃ যরপকুর 

ইরাভ জানান, আগাভী এক ভাদয ভদে এটিয 

ফাস্তফায়ন ম্ভফ দফ।  

টাঙ্গাইদরয ঘাটাইর উদজরা 

স্বাস্থ্য কভদেদে Hospital 

Automation এয কাজটি 

ফাস্তফায়ন কযদত দফ। 

রযচারক (গদফলণা) 

ও 

এএদক টিভ 

 

৪। সফা 

জীকযণ 

দাপ্তরযক সফা জীকযদণ ই-পাইররাং ফাস্তফায়ন 

ফ থাদক্ষা গুরুত্বপূণ থ। এটি ফাস্তফায়দনয জন্য বারত 

আফাদযা তারগদ সদন। 

কর কাদজ ই-নরথ ব্যফায 

কযদত দফ। 

কর কভ থকতথা 

৫। উদ্ভাফনী 

উদযাগ 

ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ 

উদ্ভাফনী উদযাগ/ধাযণা ফাস্তফায়দনয জন্য প্রস্তুতকৃত 

কযাদরন্ডায অনুমায়ী (ওদয়ফাইদট আদরাডকৃত) 

কাম থক্রভ ফাস্তফায়ন কযদত দফ।   

উদ্ভাফনী উদযাগ/ধাযণামূ 

মথাভদয় ফাস্তফায়ন কযদত 

দফ। 

কর কভ থকতথা 

৬। চরভান 

প্রকল্পমূ 

রযদ থন 

চরভান াইরট প্রকল্পমূ দযজরভন রযদ থন 

কযদত দফ ও প্রদয়াজনীয় সক্ষদে ায়তা প্রদান 

কযদত দফ। 

ফতথভান অথ থফছদযয ৩য় ও ৪থ থ 

তেভারদক দুটি রযদ থন 

ম্পন্ন কযদত দফ। 

ভারযচারক 

ও 

ইদনাদবন টিভ 

৭। ক্ষভতা বৃরদ্ধ উদ্ভাফন ও সফা রজকযণ রফলদয় এক রদদনয 

কভ থারা ও সফা রজকযদণ ক্ষভতা বৃরদ্ধয রদক্ষয 

সভ/২০২১ এয ভদে প্ররক্ষণ 

ও কভ থারাটি আদয়াজন 

রযচারক (প্রান) 

ও 



দুই রদদনয প্ররক্ষণ আদয়াজন কযা প্রদয়াজন। কযদত দফ। ড. রায়রা আখতায 

উরযচারক-২ 

৮। প্ররক্ষণ 

ভরডউর 

উদ্ভাফনী প্ররক্ষণ আদয়াজন কযায জন্য ভন্ত্রীরযলদ 

রফবাগ সথদক প্রণীত প্ররক্ষণ ভরডউর ও রযদা থা থন 

এয তাররকা াংগ্র কযা দয়দছ।  

ভন্ত্রীরযলদ রফবাগ কর্তথক 

রনধ থারযত ভরডউর অনুমায়ী 

প্ররক্ষণ ম্পন্ন কযদত দফ। 

রযচারক (প্রান) 

ও 

ড. রায়রা আখতায 

উরযচারক-২ 

 

 

রযদদল আয সকান আদরাচযসূরচ না থাকায় বারত করদক ধন্যফাদ জারনদয় 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: ২৮/০২/২০২১ রর: 

 

দয় অফগরত ও কাম থাদথ থ অনুররর (দজষ্ঠ্তায ক্রভানুাদয নয়): 
 

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

রফবাগ, স্বাস্থ্য ও রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়, ঢাকা।  

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

স্বাস্থ্য ও রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 

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

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

ঢাকা।  

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

ঢাকা। 

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

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

ঢাকা। 

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

ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 

9. অরপ কর।         

রফতযণ: 

      ১. উরচফ (প্রান-৪) অরধাখা, স্বাস্থ্য সফা রফবাগ, স্বাস্থ্য ও রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                             (ড. রায়রা আখতায) 

উরযচারক-২ (উরচফ) 

                                                                                                                          সপানঃ ৯৫৭০৬৪১                                                                                                                                                                                 


