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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্বাস্থ্য শশক্ষা ও পশরবার কল্যাণ শবভাগ 

স্বাস্থ্য ও পশরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

 

বর্তমান সরকাররর উন্নয়ন কার্ তক্রম সংক্রান্ত র্থ্যাদি 

 

১) ‘রুপকল্প ২০২১’ ও ‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০’ অর্তরনর লরক্ষ্য স্বাস্থ্য দিক্ষ্া ও পদরবার কল্যাণ 

দবভাগ দনরলসভারব কার্ করর র্ারে। সরকার জনস্বাদথ ে স্বাস্থ্য ও পশরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়দক পুনগ েঠন কদর 

১৬ মার্ ে, ২০১৭ দি: তাশরদে (ক) স্বাস্থ্য সসবা শবভাগ (ে) স্বাস্থ্য শশক্ষা ও পশরবার কল্যাণ শবভাগ গঠন কদর। 

র্িানুর্ায়ী উভয় দবভাগ স্ব-স্ব কার্ তপদরদির আওর্ায় স্বাস্থ্য টসবা, স্বাস্থ্য দিক্ষ্া ও পদরবার কল্যাণ টসবা 

কার্ তক্রম পদরচালনা কররে। 

 

২) স্বাস্থ্য দিক্ষ্া কার্ তক্রম সুচারুভারব পদরচালনার লরক্ষ্য এ পর্ তন্ত ৩৬টি সরকাদর টমদিরকল করলর্ ও ৬৯টি 

টবসরকাদর টমদিরকল করলর্ স্থ্াপন করা হরয়রে। সরকার গর্ ৫ বেরর ১৩টি সরকাদর টমদিরকল করলর্, 

১টি টমদিরকল এযাদসসরেন্ট টেদনং স্কুল (ম্যােস্), ৫টি সরকাদর ইনদিটিউে অব টহলথ্ টেকরনালদর্ 

(আইএইচটি) এবং ১৩টি টবসরকাদর টমদিরকল করলর্, ১টি টবসরকাদর টিন্টাল করলর্ ও ৩টি টবসরকাদর 

টমদিরকল করলরর্র টিন্টাল ইউদনে স্থ্াপন করররে। ২০১৮-১৯ দিক্ষ্াবর্ ত টেরক সরকাদর টমদিরকল করলরর্ 

৭৫০টি আসন বাড়ারনা হরয়রে। সরকার পর্ তায়ক্ররম বাস্তবর্ার দনরীরে প্রদর্টি দবভারগ একটি টমদিরকল 

দবশ্বদবদ্যালয় এবং প্রদর্টি টর্লায় একটি টমদিরকল করলর্ স্থ্াপরনর পদরকল্পনা গ্রহণ করররে। ইরর্ামরে 

রার্িাহী ও চট্টগ্রাম টমদিরকল দবশ্বদবদ্যালয় প্রদর্ষ্ঠার লরক্ষ্য অবকাঠারমা উন্নয়রনর র্ন্য ভূদম অদিগ্রহণ কার্ 

সম্পন্ন হরয়রে। র্াোড়া দবশ্বদবদ্যালয়দ্বরয়র দসদিরকে গঠির্ হরয়রে এবং র্নবল দনরয়াগ কার্ তক্রম প্রদক্রয়ািীন 

ররয়রে। দসরলে টমদিরকল দবশ্বদবদ্যালয় আইন, ২০১৮ গর্ ১৩ টসরেম্বর, ২০১৮ দি: র্াদররে মহান র্ার্ীয় 

সংসরি পাি হরয়রে। সরকার পর্ তায়ক্ররম অন্যান্য দবভারগ এ কার্ তক্রম শুরু কররব। 

 

     ৩) দিশু দনউররালদর্ ও অটির্ম দচদকৎসা ব্যবস্থ্াপনার র্ন্য বঙ্গবন্ধু টিে মুদর্ব টমদিরকল দবশ্বদবদ্যালরয় 

Institute of Paediatric Neurodisorder and Autism (IPNA) চালু করা হরয়রে। বঙ্গবন্ধু টিে মুদর্ব 

টমদিরকল দবশ্বদবদ্যালরয় একটি নতুন অনুর্ি ও ১০টি দবভাগ চালু করা হরয়রে। বঙ্গবন্ধু টিে মুদর্ব 
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টমদিরকল দবশ্বদবদ্যালরয় টকাদরয়ান সরকাররর ঋণ সহায়র্ায় ১০০০ িয্যার সুপার টেিালাইর্ি হাসপার্াল 

স্থ্াপরনর কার্ তক্রম ইরর্ামরে শুরু হরয়রে।  

 

৪) এ র্াবৎ সারারিরি স্বাস্থ্যরসবার মান উন্নয়রন ৪৩ টি নাদস তং ইনদিটিউে ও ১৮টি নাদস তং করলর্ প্রদর্দষ্ঠর্ 

হরয়রে। র্ন্মরে ২০১৪-২০১৮ দিিঃ পর্ তন্ত ০৫টি নাদস তং করলর্ স্থ্াপন করা হরয়রে। এোড়া ১৫টি নাদস তং 

ইনদিটিউেরক নাদস তং করলরর্ উন্নীর্ করা হরয়রে।  ২০১৭-১৮ অে ত বেরর ঢাকার মুগিায় ন্যািনাল 

ইনদিটিউে অব এযািভান্সড্ নাদস তং এডুরকিন এি দরসাচ ত (NIANER) চালু করা হরয়রে। সরকাদর কাপাদসয়া 

নাদস তং করলর্, গার্ীপুর ও সসয়িা নাদিসা ইসলাম নাদস তং করলর্, দকরিারগরের দনম তাণ কার্ টিরর্ হস্তান্তর 

করা হরয়রে। সরকাদর র্ার্উদিন আহমি নাদস তং করলর্, গার্ীপুর, মাদনকগে নাদস তং করলর্, করলর্-অব-

নাদস তং, টিরর-বাংলা-নগর, ঢাকা এবং লালমদনরহাে নাদস তং করলরর্ দবএসদস-ইন-নাদস তং টকাস ত চালু করা 

হরয়রে। ০৩টি টবসরকাদর নাদস তং করলর্ র্ো- িায়ারবটিক এরসাদসরয়িন নাদস তং করলর্, রার্িাহী, র্াপান-

বাংলারিি টেিিীপ নাদস তং করলর্, ঢাকা ও হদল নাদস তং করলর্, চট্টগ্রারম দবএসদস-ইন-নাদস তং টকাস ত চালুর 

অনুরমািন টিয়া হরয়রে। টবসরকাদর ০৫টি নাদস তং ইন্সটিটিউে র্ো- ইসলামী ব্যাংক নাদস তং ইন্সটিটিউে, 

বদরিাল, এদলে নাদস তং ইন্সটিটিউে, ঢাকা, এমার্ন নাদস তং ইন্সটিটিউে, িদরিপুর, মিাণ ত নাদস তং ইন্সটিটিউে, 

নরদসংিী এবং টমাহাম্মিপুর মরিল নাদস তং ইন্সটিটিউে, ঢাকায় দিরলামা-ইন-নাদস তং টকাস ত চালুর অনুরমািন 

টিয়া হরয়রে। এ প্রদর্ষ্ঠানগুরলার মরে ৩৮টি প্রদর্ষ্ঠারন দিরলামা ইন দমিওয়াইিাদর টকাস ত চালু আরে। এোড়া  

দমিওয়াইি িযাকাদির র্ন্য িালারনা ইউদনভাদস তটি সুইরিনদভদিক দুই বের টময়াদি ওরয়বরবইর্ি মািাস ত  

SRHR এবং দপএইচদি টকাস ত চালু করা হরয়রে। ৫৫২০ জন নাশস োং ও নন নাশস োং কম েকতো কম ের্ারীদেরদক 

শবশভন্ন শবষদয় স্থ্ানীয়ভাদব প্রশশক্ষণ সেয়া হদয়দে। এোড়া ৬৮০ জন নাস ে কম েকতোদক শবদেদশ 

সেশালাইদজশন সকাদস ে প্রশশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। ১৬০০ জন শসশনয়র স্টাফ নাস েদক ৬মাস সময়াশে 

সার্ট েফাইড এযাডভান্সড সপাস্ট-সবশসক শমডওয়াইফাশর সকাটস ত প্রশশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

প্রশতশ্রুশত সমাতাদবক ৩০০০ শমডওয়াইফ এবং অস্থ্ায়ী রাজস্বোদত ১০,০০০ শসশনয়র স্টাফ নাস ে এর পে সৃজন 

করা হদয়দে। সরকাশর কম েকশমশদনর সুপাশরশক্রদম ১৪৬৯০ জন শসশনয়র স্টাফ নাস েদক সরকারী র্াকুশরদত 

শনদয়াগ সেয়া হদয়দে। নাদস তং ও দমিওয়াইিাদর অদিিপ্তররর আওর্ািীণ  সশদরবাাংলা নগর, ঢাকায় ৯ তলা 

শবশশষ্ট একটি োত্রী সহাদস্টল এবং মহাোলী, ঢাকায় শশক্ষাথীদের জন্য ৬ তলা শবশশষ্ট ২০০ শসদের একর্ট 

সহাদস্টল শনম োণ করা হদয়দে। এোড়া মহাোলী, ঢাকায় ২০ তলা শবশশষ্ট নাশস োং ও শমডওয়াইফাশর ভবটনর 

১০ম তলা পর্ তন্ত দনম তাণ কাজ সমাপ্ত হদয়দে। 
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৫) বতেমাদন ৩৯২৪র্ট ইউশনয়ন স্বাস্থ্য ও পশরবার কল্যাণ সকদের মাধ্যদম গ্রাম পর্ োদয় পশরবার পশরকল্পনা 

সসবা প্রোন করা হদে। এই সকেগুশলর মদধ্য ২৮০০র্ট সকে হদত ২৪/৭ শনরাপে প্রসব সসবা প্রোন করা হদে। 

এোড়াও ৯৮র্ট মা ও শশশু কল্যাণ সকদের মদধ্য ৭০র্ট হদত জরুরী প্রসূশত সসবা প্রোন করা হদে। cwievi 
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নামক কম তসূদচ চালু করা হরয়রে। এোড়া  টিরির ১৪৮টি ইউদনয়ন স্বাস্থ্য ও পদরবার কল্যাণ টকন্দ্র, ৪৮টি মা ও 

দিশু কল্যাণ টকন্দ্র এবং আদর্মপুর মাতৃসিন ও দিশুস্বাস্থ্য প্রদিক্ষ্ণ প্রদর্ষ্ঠান, ঢাকা ও টমাহাম্মিপুর িাটি তদলটি 

সাদভ তরসস এি টেদনং টসন্টারর সকরিার বান্ধব স্বাস্থ্য টসবা কার্ তক্রম চালু করা হরয়রে। তৃণমূল পর্ যায়ে সেবা 

প্রদান নননিত করার জন্য প্রনতমায়ে োরায়দয়ে ৩০,০০০ (নিে হাজার) স্যায়েলাইে নিননক এর মাধ্যয়ম 

পনরবার পনরকল্পনা সেবা, গর্যবতী মায়েয়দর প্রেবপূব য সেকআপেহ মা ও নেশু পুনিয়েবা ও পরামে য প্রদান করা 

হয়ে। 

  

৬) পনরবার পনরকল্পনা, মা ও নেশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও ককয়োরকালীন স্বাস্থ্য সেবার জন্য প্রয়োজনীে 

োমগ্রীর ননরবনেন্ন প্রাপ্যতা নননিত করার জন্য গত ৫ বছরে ১২৫৭ সকাটি ৫১ লক্ষ ৬৮ হাজার ১৮৪ োকার 

জন্মননেন্ত্রণ োমগ্রী, ঔষধ ও এমএেআর ক্রে ও েরবরাহ করা হয়েয়ে। 

 

০৭) প্রদিক্ষ্ণ ও গরবর্ণা কার্ তক্রম পদরচালনা করা র্ার্ীয় র্নসংখ্যা গরবর্ণা ও প্রদিক্ষ্ণ ইনদিটিউরের 

অন্যর্ম কার্। গর্ ৫ বেরর এ প্রদর্ষ্ঠান ৬১৩১৪ জন কম েসূর্ী ব্যবস্থ্াপক, শর্শকৎসক, প্রশশক্ষক, কম েকতো-

কম ের্ারী, নাস ে, প্যারাদমশডক ও মাঠকমীদক মা ও শশশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, পুশষ্ট এবাং ব্যবস্থ্াপনা শবষদয় 

প্রশশক্ষণ প্রোন কদরদে র্ারির মরে প্রায় ৭০ ভাগ নারী। শনদপাে ে বাাংলাদেশ সডদমাগ্রাশফক এন্ড সহলথ সাদভ ে 

(BDHS), ২০১৪ ও ২০১৭-১৮; বাাংলাদেশ সহলথ ফযাশসশলর্ট সাদভ ে (BHFS), ২০১৪  ও ২০১৭; 

ইউর্টলাইদজিন অব এদসশন্সয়াল সাশভ েস সডশলভাশর সাদভ ে (UESD), ২০১৬ এবাং বাাংলাদেশ মাতৃমৃত্যয ও 

স্বাস্থ্য সসবা জশরপ (BMMS), ২০১৬ সহ ৬র্ট জাতীয় পর্ োদয়র সাদভ ে ও ১৪র্ট অগ্রাশধকারপ্রাপ্ত শবষদয় গদবষণা 

পশরর্ালনা কদরদে।  
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৮) সরকাদর টসবা র্নগরণর টিাররগোঁড়ায় টপ ৌঁোরনর লরক্ষ্য বর্তমান সরকার দবদভন্ন কার্ তক্রম হারর্ দনরয়রে। 

স্বাস্থ্য দিক্ষ্া ও পদরবার কল্যাণ দবভারগর আওর্ািীন দনরপাে তরক দিদর্োলাইরর্িন করার অংি দহরসরব 

সম্পি ব্যবস্থ্াপনা দসরিম (Asset Management System) এবং প্রদিক্ষ্ণ ব্যবস্থ্াপনা দসরিম (Training 

Management System) নামক দু’টি ওরয়বরবইর্ি সিেওয়ার চালু করা হরয়রে।  পদরবার পদরকল্পনা 

অদিিপ্তর কতৃতক সারাদেদশর সক্ষম েম্পশতদের জন্য প্রদয়াজনীয় জন্মশনয়ন্ত্রণ সামগ্রীর র্াশহো শনরূপণ, সক্ষম 

েম্পশিদের শনকে সরবরাহ, মজুে ও শবতরদণর শহসাব সাংরক্ষণ সাংক্রান্ত সকল কার্ েক্রম সম্পােদনর উদেদে  

Supply Chain Management Portal (SCMP)  bvgK web portal র্ালু করা হরয়রে 

(http://scmpbd.org)।  এোড়া পশরবার পশরকল্পনা-শফল্ড সাশভ েদসস সডশলভারী অপাদরশনাল প্ল্যাদনর 

আওতায় মাঠ পর্ োদয় কম েকতোগদণর অবস্থ্ান শর্শিতকরটণর জন্য শবভাগ, সজলা ও উপদজলা পর্ োদয় ট্রাশকাং 

সফেওয়যার (geo location based) ব্যবহার করা হরে র্ার মােরম কম তকর্তা/কম তচারীগরণর অদিরস 

উপদস্থ্দর্ দনদির্ করা সম্ভব হরে।  

 

৯) বাংলারিি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমদিদর্) ৪ বাস্তবায়রন দিশু মৃতুয হার হ্রারস যুগান্তকারী সিলর্া 

অর্তরনর র্ন্য ২০১০ সারল অর্যন্ত মর্ তািাপূণ ত র্াদর্সংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পুরস্কারর ভূদর্র্ হয়। 

বাংলারিরির পরক্ষ্ মাননীয় প্রিানমন্ত্রী টিে হাদসনা এ পুরস্কার গ্রহণ কররন। এোড়া মাননীয় প্রিানমন্ত্রী ২০০৯ 

ও ২০১২ সারল দুইবার টিকািান কম তসূচী ও দিশুস্বারস্থ্য অসািারণ সািরল্যর র্ন্য Global Alliance for 

Vaccine and Immunization (GAVI) পুরস্কার লাভ কররন ও ২০১১ সারল স্বাস্থ্য টসবায় আইদসটি ব্যবহার 

করর নারী ও দিশুস্বারস্থ্যর মারনান্নয়রনর স্বীকৃদর্ স্বরূপ South South পুরস্কার লাভ কররন। 

 

১০) ২৫ টসরেম্বর, ২০১৫ সারল র্াদর্সংঘ টেকসই উন্নয়ন সরম্মলরন বাংলারিিসহ দবরশ্বর টিিসমূরহর 

প্রিানরির উপদস্থ্দর্রর্ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসদিদর্) অনুরমাদির্ হয়। র্াদর্সংঘ টঘাদর্র্ এরর্িা 

২০৩০ বাস্তবায়রন এবং ২০৪১ সারলর উন্নর্ বাংলারিি দবদনম তারণর লরক্ষ্য স্বাস্থ্য দিক্ষ্া ও পদরবার কল্যাণ 

দবভাগ দনরলসভারব কার্ করর র্ারে।   সরকাররর গৃহীর্ দবদভন্ন কম তসূচীর িরল জনসাংখ্যা বৃশির হার 

(বাদর্ তক) ২০০৭ সারলর ১.৪ হরর্ ২০১৭-১৮ অে ত বেরর ১.৩৪ ির্াংরি হ্রাস, স্থ্লূ র্ন্মহার (প্রদর্ হার্ারর) 

২০.৯ টেরক হ্রাস টপরয় ১৮.৫, স্থ্ূল মৃতুয হার (প্রদর্ হার্ারর) ৬.২ টেরক হ্রাস টপরয় ৫.১, টমাে প্রর্নন হার 

২.৩৯ টেরক হ্রাস টপরয় ২.০৫, ১ বেররর কম বয়সী দিশু মৃতুযর হার (প্রদর্ হার্ার র্ীদবর্ দিশু র্ন্ম) ৪৩ 

http://scmpbd.org/
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টেরক হ্রাস টপরয় ২৪, ৫ বেররর কম বয়সী দিশু মৃতুযর হার (প্রদর্ হার্ার র্ীদবর্ দিশু র্ন্ম) ৬০ টেরক হ্রাস 

টপরয় ৩১, মাতৃ মৃতুযর হার (প্রদর্ হার্ার র্ীদবর্ দিশু র্ন্ম) ৩.৫১ টেরক হ্রাস টপরয় ১.৭২ হরয়রে। 

 

 


