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 ইগনাগভিগনি  নাম 

 

ইগনাগভিগনি সংক্ষিপ্ত ক্ষিিরণ উদ্ভািন গ্রহণণর য ৌক্ষিকতা উদ্ভািণকর নাম ও ঠিকানা য াকাল পণেন্ট কম মকতমা 

নাম, পদক্ষি, য ান ও ই-যমইল 

১. শনিাপদ োতৃত্ব শনশিতকিণ এবিং 

োতৃমৃত্যয ও শিশুমৃত্যয হাি কোগনাি 

অনলাইন পর্ থগবক্ষণ  ফটওয়্যাি 

শনিাপদ  োতৃত্ব  শনশিতকিণ  এবিং  োতৃমৃত্যয  ও শিশু  

মৃত্যয হাি কোগনাি অনলাইন পর্ থগবক্ষণ  ফটওয়্যাি-এ 

প্রার্শেকভাগব েভথবতীি নাে, স্বােীি নাে, বয়্ ,  ন্তান 

 িংখ্যা, কত তে েভথ, শিষ োশ গকি তাশিখ, মৃত জগেি 

 িংখ্যা, এবি ন, শিষ প্র্ গবি  েয়্  ন্তাগনি অবস্থ্া, 

শোবাইল নাম্বাি,  ম্ভাব্য প্র গবি তাশিখ, প্র গবি  ঠিক 

তাশিখ হ প্র ব পিবশতথ ৭২ঘন্টা ফগলাআগপি তথ্য 

অনলাইন  ফটওয়্যাগি আপগলাড কিা হগে।  

 ফটওয়্যাি শনজ শর্গকই শিষ োশ গকি তাশিগখি  াগর্ 

 েন্বয়্ কগি প্র গবি  ম্ভাব্য তাশিখ শনধ থািণ কগি র্াগক। 

পিবশতথগত  ম্ভাব্য প্র গবি তাশিগখি ১৪শদন পূব থ শর্গক 

পশিবাি কল্যাণ  হকািীেণ োঠ পর্ থাগয়্ এবিং উপগজলা 

পর্ থাগয়্ উপগজলা পশিবাি পশিকল্পনা কে থকতথা এবিং 

শেশডগকল অশফ াি(এশ এইি-এশপ)েণ  িা শি 

শর্াোগর্াগেি বা শোবাইল শফাগনি োধ্যগে শর্াোগর্াে কগি 

োঠ কেীগদি শনয়্শেতভাগব ফগলাআপ কগি র্াগকন এবিং 

উক্ত তথ্য  ফটওয়্যাগি আপগলাড কগি র্াগকন। এ পর্ থাগয়্ 

োঠকেী এবিং কে থকতথােণ শ বা গ্রহণকািীগদি প্র বপূব থ 

শ বা, প্রাশতষ্ঠাশনক প্র বগ বা এবিং প্রগয়্াজনীয়্ অন্যান্য 

পিােি থ শদগয়্ র্াগকন। পিবশতথগত োঠ কেী এবিং 

কে থকতথােণ প্র ব শ বা এবিং প্র ব পিবশতথ ৭২ঘন্টা শনশবড় 

ফগলাআপ কগি র্াগকন এবিং শ   কল তথ্য শনয়্শেতভাগব 

 ফটওয়্যাগি আপগলাড কগি র্াগকন। 

উপগজলা পর্ থাগয়্ আপগলাডকৃত শ   কল তথ্য পূনিায়্ 

র্ািাই কিা হগয়্ র্াগক এবিং র্ািাইগয়্ি তথ্য ও  ফ্টওয়্যাগি 

আপগলাড কিা হগয়্ র্াগক। জুন’২০১৭ শর্গক নগভম্বি 

 িা শি োঠপর্ থায়্ হগত  িংগ্রহীত ো 

ও শিশু স্বাস্থ্য শবষয়্ক  কল তথ্য 

জগেি ৭২ ঘন্টা এবিং জে পিবতী ২৮ 

শদগনি েগধ্য োতৃ মৃত্যয হাি ও 

নবজাতগকি মৃত্যয হাি শনণ থগয়্ গুরুত্বপূণ থ 

ভূশেকা পালন কগি র্াগক। 

শজলা পশিবাি পশিকল্পনা 

কার্ থালয়্, িাঁদপুি। 

ddchandpur@

dgfp.gov.bd 

শজলা পশিবাি পশিকল্পনা 

কার্ থালয়্, িাঁদপুি। 

ddchandpur@dgf

p.gov.bd 

mailto:ddchandpur@dgfp.gov.bd
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২০১৭ পর্ থন্ত পিীক্ষামূলক কার্ থক্রে িাঁদপুি  দি উপগজলাি 

লক্ষীপুি েগডল ইউশনয়্গন শুরু  কিা হয়্ । পিবতীগত ৮টি 

উপগজলাি প্রগতযকটিি ১টি কগি ৮টি ইউশনয়্গন এ কার্ থক্রে 

িলোন িগয়্গছ।   

শজলা পর্ থাগয়্ উপ-পশিিালক, পশিবাি পশিকল্পনা, িাঁদপুি 

এবিং শজলা প্রিা ক, িাঁদপুি েগহাদয়্ এ  কল তথ্য 

শনয়্শেত েশনটশিিং কগি র্াগকন ।  ফটওয়্যাগি  কল তথ্য 

কালাি শকাগডি োধ্যগে প্রদশি থত হগয়্ র্াগক। 

 

২. Smart MCH Service 

Management 

Software 

এই Software এর মাধ্যণম গাজীপুর যজলার 

কাপাক্ষসো উপণজলার সকল (১১টি) ইউক্ষনেণন সকল 

গর্ মিতী মাণের (৩২ টি তথ্য সম্বক্ষলত) একটি ডাটা যিইজ 

ততরী করা হণেণে। এর মাধ্যণম গর্ মিতীর ৪ িার প্রসিপূি ম 

(ANC) যসিা ক্ষনক্ষিত করা সম্ভি হণে। গর্ মিতী মা 

কখন, যকাথাে এিং কার কাে যথণক যকান যসিা গ্রহণ 

করণিন তা যসিা গ্রহণণর ক্ষতনক্ষদন পূণি ম ঐ গর্ মিতী মাণের 

যমািাইল য াণন িাংলাে SMS এ জানাণনা হণে। 

SMS-এ ক্ষনকটিতী স্বাস্থ্যণকণের নাম ও যসিাপ্রদানকারী 

ব্যক্ষির যমািাইল য ান নম্বর (কণপ মাণরট নম্বর) উণেখ 

থাকণে। গর্ মিতী মাণক যসিাদাণনর জন্য নম্বরটি ২৪ ঘন্টা 

চালু রাখার ব্যিস্থ্া করা হণেণে।  

২০১৭ সাণল ক্ষডণসম্বণর পাইলট শুরু হে। এ প মন্ত ২৯৫০০ 

এর অক্ষিক িার গর্ মিতী মাণের যমািাইল য াণন এসএমএস 

যপ্ররণ করা হণেণে। 

উপগজলাি  কল েভথবতীি ডাটা যিইজ 

ততরী কণর ক্ষনেক্ষমত িাংলাে SMS 

যপ্ররণণর মাধ্যণম গর্ মিতী মাণেণদর 

মণধ্য  

প্রসিপূি ম (ANC), প্রসিকালীন ও 

প্রসিপরিতী (PNC) যসিা সম্পণকম 

সণচতনতা বৃক্ষি করা।  

 

জনাি যমাহাম্মদ আব্দুর 

রক্ষহম 

উপগজলা পক্ষরিার 

পক্ষরকল্পনা কম মকতমা, 

কাপাক্ষসো, োজীপুি। 

শোবাইল: 

০১৭১৫৭৯৬৯৫৯  

ই-শেইল: 

ufpokapasia@

gmail.com  

 

জনাি লাজু শামসাদ হক 

উপ-পক্ষরচালক, পক্ষরিার 

পক্ষরকল্পনা, গাজীপুর  

য ান (দাপ্তক্ষরক): 

০২৪৯২৬২৫৬৩ 

যমািাইল: ০১৮১৮১৭৮১২৫ 

ই-যমইল: 

dfpo1@yahoo.co

m 

 

৩. পক্ষরিার কল্যাণ মাতৃসঙ্ঘ (Family 

Welfare Mothers Club) 

একটি ওোণড মর  তগুণলা িাক্ষি আণে, প্রণতযক িাক্ষি হণত 

একজন কণর ক্ষিিাক্ষহত এিং সামাক্ষজক কম মকাণে আগ্রহী  

মক্ষহলাণক সদস্য ক্ষহণসণি ক্ষনণে পক্ষরিার কল্যাণ মাতৃসঙ্ঘ 

গঠন এিং তাণদর কা মকর অংশগ্রহণণর মাধ্যণম পক্ষরিার 

পক্ষরকল্পনা,  মা-ক্ষশশু স্বাস্থ্য যসিা, তকণশারকালীন স্বাস্থ্য 

যসিাে শতর্াগ স লতা অজমন, িাল্য ক্ষিিাহ মুি সমাজ 

স্থ্ানীে সম্পদ এিং উণযাগণক কাণজ 

লাক্ষগণে, জন-অংশগ্রহণ ক্ষনক্ষিত কণর 

কম মসূক্ষচণক স ল করা সহজতর হণি 

এিং উক্ষিষ্ট জনণগাষ্ঠীর আথ ম-

সামাক্ষজক অিস্থ্ারও উন্নক্ষত হণি। 

জনাি ই ণতখার আহ্যমদ 

যচৌধুরী, উপণজলা পক্ষরিার 

পক্ষরকল্পনা কম মকতমা, 

য নীসদর, য নী। 

জনাি ই ণতখার আহ্যমদ 

যচৌধুরী, উপণজলা পক্ষরিার 

পক্ষরকল্পনা কম মকতমা, 

য নীসদর, য নী। 

য ানঃ ০৩৩১-৬১১৭৯, 

যমািাইলঃ ০১৭১২০৮০০১১ 

ই-যমইল :  

mailto:ufpokapasia@gmail.com
mailto:ufpokapasia@gmail.com
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গিা এিং আথ ম-সামাক্ষজক অিস্থ্ার উন্নেন ।  

প্রকগল্পি পাইলটিিং এলাকা : প্রকল্প এলাকা - ইউশনট : ২/ক, 

ওয়্াড থ : ০৬, গ্রাে : পশিে ছনুয়্া, ইউশনয়্ন : ছনুয়্া, 

উপগজলা : শফনী  দি, শফনী ।  

প্রকল্প বাস্তবায়্গনি  েয়্কাল :  প্রকল্প শুরু : জানুয়্ািী, 

২০১৮ শিস্টাব্দ এবিং প্রকল্প  োপ্ত এশপ্রল, ২০১৯ শিস্টাব্দ । 

iftekharchy71@y

ahoo.com 

৪. ো  োগবি প্রশত োগ  প্রগতযক  ইউশনয়্ন স্বাস্থ্য ও পশিবাি কল্যাণ 

শকগে  ইউশনয়্গনি  কল েভথবতী ও দুগ্ধদাত্রী োগদি 

 োগবি কগি এএনশ  শ বা , প্রগয়্াজনীয়্ িক্ত/মুত্র পিীক্ষা, 

স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান, আয়্িন/ফশলক এশ ড প্রদান , 

প্রগয়্াজনীয়্ ঔষধপত্ি ও শ বা প্রদান কিা ও তাগদি  

শোবাইল শফাগন শেশকিং /শর্াোগর্াে স্থ্াপন কিা 

পাইলট এলাকা ও  েয়্কালাঃ  কুত্যবশদয়্া উপগজলাধীন 

ককয়্ািশবল ইউশনয়্ন। জুলাই/২০১৭--জুন/২০১৮ পর্ থন্ত। 

 

এএনশ , শপএনশ  শ বা  ও োন বৃশি, 

দুগ্ধদাত্রী  োগদি পুশিি োন উন্নয়্ন , 

প্রাশতষ্ঠাশনক প্র ব শ ব বৃশিি পর্  

প্র স্থ্ কিণ  হজতি কিা র্ায়্। 

জনাব শবধান কাশন্ত রুদ্র,  

উপগজলা পশিবাি 

পশিকল্পনা অশফ াি 

কুত্যবশদয়্া, কক্সবাজাি 

০১৮১৯-৭২৪২৮০ 

bidhankantiru

dra@yahoo.co

m 

জনাব শবধান কাশন্ত রুদ্র 

উপগজলা পশিবাি পশিকল্পনা 

অশফ াি 

কুত্যবশদয়্া, কক্সবাজাি 

০১৮১৯-৭২৪২৮০ 

bidhankantirudr

a@yahoo.com 

৫. ক্ষডক্ষজটাল যসিাে গর্ মিতী মা গর্মিতী মাণের যমািাইল নাম্বারসহ সঠিক ডাটাণিজ ততরী 

করা এিং ততরীকৃত ডাটাণিজ ক্ষডক্ষজটালাইণজশন করা।  

ডাটা কক্ষম্পউটাণর এণেল ক্ষসণট এমনর্াণি ডাটা ক্ষসট করা, 

যশষ মাক্ষসণকর তাক্ষরখ (এলএমক্ষপ)’র তাক্ষরখ ইনপুট করার 

সাণথ সাণথ গর্ মিতী মাণের প্রসি পরিতী যসিার তাক্ষরখ ও 

প্রসি যসিার তাক্ষরখ স্বেংক্ষিের্াণি হণি এিং ক্ষনক্ষদ মষ্ট সমণে 

ডাটা ক্ষসণট তাক্ষরণখর ঘর গুণলা লাল রং িারণ করণি, তখন 

যসিাদানকারী সহণজ ক্ষচক্ষিত করণত পারণি যকান্ যকান্ 

মাণক চলক্ষত মাণস যসিা প্রদান করণত হণি। অত:পর 

যসিাদানকারী যমািাইণল গর্ মিতী মাণক তার যসিা সম্পণকম 

অিক্ষহত করণত পারণি। এই যসিা িাস্তিােন করণত পারণল, 

আশাক্ষিত যসিা যদওো সম্ভি হণি। 

গর্মিতী মাণেরা র্াগত কম সমণে কম 

কণষ্ট যসিাণকণে এণস কাক্ষিত যসিা 

ক্ষনণত পাণর। ডাটাণিইণজ গর্মিতী 

মাণের যসিা প্রদাণনর তাক্ষরখ 

স্বেংক্ষিের্াণি হণি এিং ক্ষনক্ষদ মষ্ট সমণে 

ডাটা ক্ষসণট তাক্ষরণখর ঘর গুণলা লাল 

রং িারণ করণি, তখন যসিাদানকারী 

সহণজ ক্ষচক্ষিত করণত পারণি যকান্ 

যকান্ মাণক চলক্ষত মাণস যসিা প্রদান 

করণত হণি। অত:পর যসিাদানকারী 

যমািাইণল গর্ মিতী মাণক তার যসিা 

সম্পণকম অিক্ষহত করা  াণি। 

জনাি যমাঃ কামাল 

যহাণসন, উপণজলা 

পক্ষরিার পক্ষরকল্পনা 

কম মকতমা, চর যাশন, 

যর্ালা। 

যমািাইল-০১৭১২২৩১৪১১ 

ইণমইল-

mkh2314@gm

ail.com 

জনাি যমাঃ কামাল যহাণসন, 

উপণজলা পক্ষরিার পক্ষরকল্পনা 

কম মকতমা, চর যাশন, যর্ালা। 

যমািাইল-০১৭১২২৩১৪১১ 

ইণমইল: 

mkh2314@gmail.

com 

mailto:মেইল-mkh2314@gmail.com
mailto:মেইল-mkh2314@gmail.com
mailto:মেইল-mkh2314@gmail.com
mailto:মেইল:%20mkh2314@gmail.com
mailto:মেইল:%20mkh2314@gmail.com
mailto:মেইল:%20mkh2314@gmail.com
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 ইগনাগভিগনি  নাম 

 

ইগনাগভিগনি সংক্ষিপ্ত ক্ষিিরণ উদ্ভািন গ্রহণণর য ৌক্ষিকতা উদ্ভািণকর নাম ও ঠিকানা য াকাল পণেন্ট কম মকতমা 

নাম, পদক্ষি, য ান ও ই-যমইল 

৬. দম্পক্ষত যসিা কাণড মর মাধ্যণম অস্থ্ােী 

কম মজীিী দম্পক্ষতণদর পক্ষরিার 

পক্ষরকল্পনা যসিা 

ক্ষশল্প এলাকাে অস্থ্ােী কম মজীিী দম্পক্ষতণদর (র্াসমান 

দম্পক্ষত) যরক্ষজণেশন না করাে তারা সরকারী যসিা যথণক 

িক্ষিত হে। তাই দম্পক্ষত যসিাকাণড মর মাধ্যণম তাণদরণক 

সরকারী পক্ষরিার পক্ষরকল্পনা যসিার অন্তর্ভ মি করা হে। এর 

মাধ্যণম তারা ফ্রীণত যসিা ক্ষনণত পারণেন এিং কাড ম 

যদক্ষখণে অন্য এলাকাে ক্ষগণেও যসিা ক্ষনণত পারণিন। 

গাজীপুর যজলার শ্রীপুর উপণজলার যতক্ষলহাটি ইউক্ষনেণন 

র্াসমান ৩৩৮ জন সিম দম্পক্ষতণক যসিা কাড ম যদো 

হণেণে।  

 

অস্থ্ােী কম মজীিী দম্পক্ষতরা 

যরক্ষজস্টারর্ভি না থাকাে তারা 

সরকারী যসিা যথণক িক্ষিত হন এিং 

যসিাটি িে কণরন। এই উদ্ভািণনর 

মাধ্যণম তারা ফ্রীণত যসিাটি পাণেন 

এিং স্থ্ানান্তর হণলও সরকারী যসিার 

অন্তর্ভ মি থাকণত পারণিন। 

জনাি ক্ষজনাত শারক্ষমন, 

উপণজলা পক্ষরিার 

পক্ষরকল্পনা কম মকতমা, 

উপণজলা পক্ষরিার 

পক্ষরকল্পনা কা মালে, 

শ্রীপুর, গাজীপুর। 

যমািাইল: 

০১৯১৮১২৬৯৬০ 

ইণমইল: 

jinatsharmin@

gmail.com 

জনাি ক্ষজনাত শারক্ষমন, 

উপণজলা পক্ষরিার পক্ষরকল্পনা 

কম মকতমা, উপণজলা পক্ষরিার 

পক্ষরকল্পনা কা মালে, শ্রীপুর, 

গাজীপুর। 

যমািাইল: ০১৯১৮১২৬৯৬০ 

ইণমইল: 

jinatsharmin@g

mail.com 

৭. কম মজীিী মক্ষহলাণদর (সিম দম্পক্ষত) 

প্রজনন স্বাস্থ্যণসিা ক্ষনক্ষিতকরণ 

 

সার্ার উপণজলা গাণম মন্টস ক্ষশল্পািল। কম মজীক্ষি সিম 

দম্পক্ষতগণ কম ম ঘন্টাে ব্যস্ত থাকাে পক্ষরিার পক্ষরকল্পনা যসিা 

প্রদান করা সম্ভি হে না। পশিবাি কল্যাণ  হকািী  (৯ টা 

শর্গক ৫ টা )পর্ থন্ত কে থ ঘন্টাি বাশহগি ডাটা শবগজি োধ্যগে 

প্রজনন স্বাস্থ্য শ বা বশিতগদি তাশলকা কতশি কগিন এবিং 

শোবাইল এ এেএ  এি োধ্যগে  াশভ থ  শ ন্টাগিি তথ্য 

শদয়্া হয়্ (শ শ ,এফডশিউ এ এি বাশড়)। এছাড়া ৫ টা শর্গক 

৬ টায়্ বাশড়গত বাশড়গত শেগয়্ এবিং ছুটিি শদগন শ বা প্রদান 

কিা হয়্। এগত কগি শ বা বশিতগদি প্রায়্  বাইগক শ বাি 

আ্ওয়্াতায়্ আনা  ম্ভব হগয়্গছ। ডাটা শবগজি বাশহগি 

র্াকায়্ শ বা বশিতগদি শ বা শনয়্া জন্য শর্াোগর্াে কিগত 

কশেউশনটি শিশনক ও ইউশনয়্ন পশিষগদি শদয়্াগল শ বা 

প্রদান কািীি নাে হ শোবাইল নাম্বাি শদয়্া হয়্। 

 াভাি উপগজলাি শতত্যুঁলগ াড়া ইউশনয়্গনি ১/খ ইউশনট , 

১১ই জানুয়্ািী/১৮ উপগজলা পশিষগদি শেটিিংএ োননীয়্ 

 ািং দ  দস্যগক অবশহত কগি এ পাইলট কে থসূশি গ্রহণ 

কিা হয়্ । 

ক. অপক্ষরকক্ষল্পত গর্ মিারণ যরাি । 

খ. ঝুঁক্ষকপূণ ম এম আর হ্রাস। 

গ. ক্ষসএআর বৃক্ষি। 

জনাি যমাঃ যমজিাহ 

উক্ষিন 

উপণজলা পক্ষরিার 

পক্ষরকল্পনা অক্ষ সার 

সার্ার, ঢাকা 

জনাি যমা: ক্ষমজানুর রহমান 

উপ-পক্ষরচালক, পক্ষরিার 

পক্ষরকল্পনা, ঢাকা যজলা 

য ান:  ০১৫৫২৪০৫৭৫০ 

dddhaka@dgfp.g

ov.bd 

 

mailto:dddhaka@dgfp.gov.bd
mailto:dddhaka@dgfp.gov.bd
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ইগনাগভিগনি সংক্ষিপ্ত ক্ষিিরণ উদ্ভািন গ্রহণণর য ৌক্ষিকতা উদ্ভািণকর নাম ও ঠিকানা য াকাল পণেন্ট কম মকতমা 

নাম, পদক্ষি, য ান ও ই-যমইল 

 

৮. মাধ্যক্ষমক ক্ষিযালণে তকণশারকালীন 

(৬ষ্ঠ যথণক ১০ম যেক্ষণ)  প্রজনন স্বাস্থ্য 

ক্ষিষেক প্রচারণা 

উপণজলা কা মালণের উদ্ভািন টিম প্রণোজনীে ক্ষরণসাস ম 

সহকাণর পূি ম ক্ষনি মাক্ষরত সূক্ষচ অনু ােী ক্ষিযালণে গমনপূি মক 

তকণশারকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য ক্ষিষেক যসশন পক্ষরচালনা 

করণি। একই সাণথ স্যাণটলাইট টিম উি ক্ষিযালে যকণে  

কা মিম পক্ষরচালনা করণি।  

প্রকল্প এলাকা: পিগি সদর উপণজলার সাতণমরা 

ইউক্ষনেণন মাধ্যক্ষমক ক্ষিযালেসমূহ। 

প্রকল্প শুরু ১৩ আগস্ট ২০১৭ এিং যশষ ২৫ এক্ষপ্রল ২০১৯। 

 

 

িাংলাণদণশর যমাট জনসংখ্যার প্রাে 

এক চতুথ মাংশই ক্ষকণশার ক্ষকণশারী। 

যসিাণকেগুণলা  খন যখালা থাণক 

ক্ষিযালগুণলা ও  একই সমণে যখালা 

থাণক।  ণল চাক্ষহদা থাকা সণেও তারা 

যসিাণকণে এণস যসিা ক্ষনণত পাণর না। 

এণদর স্বাণস্থ্যর উপরই র্ক্ষিষ্যত 

প্রজণের স্বাস্থ্য ও পুক্ষষ্ট ক্ষনর্ মর করণে। 

সুতরাং ক্ষিযালণে তথ্যণসিা ও 

স্যাণটলাইট যসিার মাধ্যণম এক ক্ষদণক 

য মন তাণদরণক  উন্নত কর সম্ভি, 

অপরক্ষদণক র্ক্ষিষ্যণত পক্ষরিার 

পক্ষরকল্পনার ড্রপ আউট যরাণিও  তা 

ভূক্ষমকা রাখণি। তাোিা, তণথ্যর 

অর্াণি ক্ষডক্ষজটাল মাধ্যম 

(ইন্টারণনট)ব্যিহার কণর এ ক্ষিষণে 

তারা য র্াণি ভ্রান্ত পণথ পক্ষরচাক্ষলত 

হণে যসখান যথণক ও তাণদরণক 

পক্ষজটির্ যসাস ম ব্যিহাণর উদ্বুি করা 

 াণি। 

১। জনাি সাক্ষিহা কক্ষির 

উপণজলা পক্ষরিার 

পক্ষরকল্পনা কম মকতমা, 

পিগি সদর, পিগি 

য ান: ০১৭২১০৭৬১৬১  

ই-যমইলঃ 

lusyshabiha@g

mail.com 

 

(২) জনাি যমাঃ ক্ষশহাি 

উক্ষিন 

উপণজলা পক্ষরিার 

পক্ষরকল্পনা কম মকতমা, 

কাওক্ষনো, রংপুর। 

ufpokaunia@d

gfp.gov.bd 

য ান: ০১৯১১১৯৯১২১ 

 

(৩) জনাি নাক্ষহদ 

সুলতানা 

উপণজলা পক্ষরিার 

পক্ষরকল্পনা  কম মকতমা,   

যকরাণীগঞ্জ, ঢাকা 

য ান:  ০১৮৪১১৪৪২৪৪ 

babunahid@g

mail.com 

১। জনাি সাক্ষিহা কিীর, 

উপণজলা পক্ষরিার পক্ষরকল্পনা 

কম মকতমা, পিগি সদর, 

পিগি 

য ান: ০১৭২১০৭৬১৬১        

ই-যমইলঃ 

lusyshabiha@gm

ail.com 

 

(২) জনাি যমাঃ ক্ষসহাি 

উক্ষিন, 

উপণজলা পক্ষরিার পক্ষরকল্পনা 

কম মকতমা, 

কাউক্ষনো, রংপুর। 

য ান: ০১৯১১১৯৯১২১ 

 

 

(৩) পক্ষরচালক (এমআইএস) 

ইউক্ষনট ও ইণনাণর্শন  

অক্ষ সার, পক্ষরিার পক্ষরকল্পনা 

অক্ষিদপ্তর।  

য ানঃ 9146262 

ই-যমইলঃ 

dirmisfp@gmail.

com 

৯.  Peer Group েঠগনি োধ্যগে 

শকগিাি-শকগিািীগদি প্রজনন স্বাস্থ্য 

শ বা 

১) কশেটি েঠন ও  হকেীগদি  াগর্ আগলািনা। 

২) স্কুল পর্ থাগয়্ উপকাি শভােীগদি  িংগে েতােত গ্রহণ, 

একশএকিণ, ,আইশডয়্া চূড়ান্তকিণ। 

শকগিাি-শকগিািীগদি প্রজনন স্বাস্থ্য 

শ বাি আওতায়্ আনা,শর্ৌনবাশহত  

শিাে শর্গক িক্ষা  

জনাব ডা: শপ্রয়্ািংকা দা , 

(এেওএেশ এইি-এফশপ) 

নােিপুি,টািংোইল। 

নাে: জনাব লুৎফুল শকবশিয়্া 

পদবী: উপ-পশিিালক,পশিবাি 

পশিকল্পনা ,টািংোইল। 

mailto:lusyshabiha@gmail.com
mailto:lusyshabiha@gmail.com
mailto:lusyshabiha@gmail.com
mailto:lusyshabiha@gmail.com
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ইগনাগভিগনি সংক্ষিপ্ত ক্ষিিরণ উদ্ভািন গ্রহণণর য ৌক্ষিকতা উদ্ভািণকর নাম ও ঠিকানা য াকাল পণেন্ট কম মকতমা 

নাম, পদক্ষি, য ান ও ই-যমইল 

৩) জনপ্রশতশনশধগদি  াগর্ েতশবশনেয়্  ভা। 

৪) শকগিাি-শকগিািীগদি স্বাস্থ্য শ বা শবষয়্ক শবলগব থাড 

স্থ্াপন। 

টাঙ্গাইল শজলাি নােিপুি উপগজলাি ১১টি ইউশনয়্গনি 

১১টি স্কুগল জুন/১৮ শর্গক শুরু কগি শফব্রুয়্াশি/১৯ পর্ থন্ত 

পাইলট কার্ থক্রে িগল। 

কিা,বাল্য শববাহ শিাধ কিা এবিং 

োতৃমৃত্যয শিাধ কিা। 

শোবাইল:  

ufponagarpur

@dgfp.gov.bd০

শফান: ০১৬৩০৫১১১৯২ 

শফান: ০১৭১২-৭২৫৮৮৫ 

 

১০. প্রাক্ষতষ্ঠাক্ষনক যডক্ষলর্ারী  বৃক্ষির লণিয 

গর্ মিতীর িািীণত  হলুদ/সবুজ পাতাকা 

উণতালন 

মা ও ক্ষশশু মৃতুয যরািকণল্প প্রসিপূি ম যসিা, প্রসি যসিা , 

প্রসি পরিতী যসিা  মা ও ক্ষশশু মৃতুয যরাি করার লণিয 

গর্ মিতীর িািী ক্ষচক্ষিত করার  জন্য হলুদ পাতাকা  

উণতালন।  

 

১। কম খরচ। 

২। সকল প্রকার যসিা দান কারীর দৃক্ষষ্ট 

আকষ মণ। 

৩। গর্ মিতীর গুরুত্ব  সম্পণকম 

পক্ষরিাণরর সদস্যণদর সণচতনতা বৃক্ষি। 

৪। প্রসি পূি ম, প্রসিকালীন ও প্রসি 

পরিতী যসিা দান ক্ষনক্ষিত করণ । 

৫। নিজাতণকর স্বাস্থ্য যসিা 

ক্ষনক্ষিতকরণ ও সণচতনতা বৃক্ষি। 

(১) জনাি কাজী 

মাহফুজুল কক্ষরম 

উপণজলা পক্ষরিার 

পক্ষরকল্পনা কম মকতমা, 

মেমনক্ষসংহ সদর, 

েয়্েনশ িংহ। 

 

(২) জনাি যমাঃ আর াত 

যহাণসন 

উপণজলা পক্ষরিার 

পক্ষরকল্পনা কম মকতমা, 

দূগ মাপুর, যনত্রণকাণা 

01921097711 

জনাি কাজী মাহফুজুল কক্ষরম 

উপণজলা পক্ষরিার পক্ষরকল্পনা 

কম মকতমা, মেমনক্ষসংহ সদর, 

েয়্েনশ িংহ। 

যমািাইল: 

01712759197 

 

(২) জনাি যমাঃ আর াত 

যহাণসন 

উপণজলা পক্ষরিার পক্ষরকল্পনা 

কম মকতমা, দূগ মাপুর, যনত্রণকাণা 

যমািাইল: 

01921097711 

১১. নবদম্পশতগদি শদশিগত  ন্তান ধািগণি 

জন্য তথ্য ও পিশত  ম্বশলত উপহাি 

বক্স প্রদান। 

ব্রাহ্মণবাড়ীয়্া শজলাি প্রশতটি উপগজলাি শববাহ শিশজস্টাি, 

কাজী, ইোে, পুগিাশহত, পশিবাি পশিকল্পনা োঠকেী এবিং 

 িংশিি অন্যান্য শস্টকগহাল্ডািগদি বাল্যশববাগহি কুফল 

এবিং শদিীগত  ন্তান ধািগণি সুফল  ম্পগকথ অবশহত কিা 

হয়্। পিবশতথগত  িংশিস্ট এলাকায়্ শকান শববাহ  ম্পন্ন হগল 

শববাহ আ গি  কগলি (শববাহ শিশজস্টাি, কাজী, ইোে, 

পশিবাি পশিকল্পনা োঠকেী এবিং  িংশিি অন্যান্য 

শস্টকগহাল্ডািগদি) উপশস্থ্শতগত পশিবাি পশিকল্পনা 

 ম্পশকথত তথ্য ও পিশত  ম্বশলত উপহাি বাক্স নব-

দম্পশতগদি হাগত ত্যগল শদওয়্া হয়্ এবিং  এ  ম্পগকথ 

তাগদিগক  ােশগ্রক ধািণা শদওয়্া হয়্। উপহাি বাগক্স একটি 

 শদগিি োতৃ ও শিশুমৃত্যয হাি 

কশেগয়্ আনা।  

 উপযুক্ত  েগয়্ েভথ ধািণ কগি 

পশিকশল্পত ও সুখী পশিবাি 

েঠন কিা। 

 অনাকাশিত েভথধািগনি ঝুশক 

প্রশতগিাধ 

 

শফল্ড  াশভ থ  শডশলভািী 

ইউশনট 

জনাব ইোণী শদবনার্ 

শডপুটি শপ্রাগ্রাে ম্যাগনজাি 

এফএ শড ইউশনট, পশিবাি 

পশিকল্পনা অশধদপ্তি। 

শফান: ০১৭১৪৪০৩২৫৩ 

mailto:ufponagarpur@dgfp.gov.bd০ফোন
mailto:ufponagarpur@dgfp.gov.bd০ফোন
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ইগনাগভিগনি সংক্ষিপ্ত ক্ষিিরণ উদ্ভািন গ্রহণণর য ৌক্ষিকতা উদ্ভািণকর নাম ও ঠিকানা য াকাল পণেন্ট কম মকতমা 

নাম, পদক্ষি, য ান ও ই-যমইল 

বুকগলট, খাবাি বশড় ও কনডে  ম্পশকথত শলফগলট, খাবাি 

বশড়, কনডে, শদয়্াল ঘশড় এবিং অশভনন্দন পত্র শদওয়্া 

আগছ। পিবতীগত তাগদি  াগর্ শর্াোগর্াে কগি উপহাি 

বাগক্সি গ্রহণগর্াগ্যতা র্ািাই কিা হয়্; এটি  ম্পন্ন হয়্ 

২০১৭  াগল।  

১২. পশিবাি পশিকল্পনা, ো ও শিশু স্বাস্থ্য 

শ বা প্রদাগন ই-এেআইএ  কার্ থক্রে  

শ বা প্রশতষ্ঠান শভশিক ও োঠপর্ থাগয়্ ো ও শিশু স্বাস্থ্য শ বা 

এবিং পশিবাি পশিকল্পনা শ বা গ্রহীতাগদি জনশেশতক তথ্য 

ও শ বা গ্রহণ তথ্য ইগলকেশনক শডভাইগ   িংিক্ষণ কিা 

হয়্। এি োধ্যগে োঠকেী শনগজ, সুপািভাইজািেণ শ বা 

প্রদান, শ বা গ্রহণ হ  ক্ষে দম্পশতগদি প্রগয়্াজনীয়্তা 

 হগজ পর্ থগবক্ষণ, র্ািাই কিগত পাগিন। এি ফগল শ বা  

গ্রহীতাগদি ড্রপআউট, ডুশিগকিন, এবিং তগথ্যি গুণেত োন 

শনশিত কিা  হজ হগয়্গছ। শনাটিশফগকিগনি এি োধ্যগে 

শ বা প্রহীতাগদি  ম্ভাব্য শ বাি তথ্য শ বা প্রদানকািী পূগব থ 

জানগত শপগি শ বাগ্রহণকািীগক উদ্বুি কিগত পাগিন। এি 

শপ্রশক্ষগত প্রাশতষ্ঠাশনক শডশলভািী শ বা, প্রসূশত শ বা এবিং 

প্র ব পিবতী শ বা প্রদান বৃশি শপগয়্গছ। এ িংক্রান্ত তগথ্যি 

ডুশিগকিন কগেগছ।  

শ বা গ্রহীতাি তগথ্যি ডুশিগকিন, 

ড্রপআউট হাি কশেগয়্ আনা, উশিি 

গ্রহীতাগক শিশিত কিা  হজতি 

হগয়্গছ। পূগব থ ম্যানুগয়্ল পিশতগত এ ব 

তথ্য  িংগৃহীত হগতা। তথ্য  িংগ্রগহ 

শ বা প্রদানকািীি অগনক  েয়্ ব্যয়্ 

হগতা। তগথ্যি  ঠিকতা শনশিত কিা 

শর্গতা না।  ক্ষে দম্পশত বৃশি পাওয়্ায়্ 

ফগলাআপ, তথ্য িংগ্রহ,  িংিক্ষণ এবিং 

সুপািশভিন  েয়্ স্বাগপক্ষ হগয়্ 

পগড়শছল। ই-এেআইএ  কার্ থক্রে তা 

 হজ াধ্য কিগত  হায়্তা কিগছ।  

উন্নয়্ন  হগর্াশে  িংস্থ্া 

(USAID)ি  হায়্তায়্ 

ম্যাগনজগেন্ট ইনফিগেিন 

শ গস্টে ইউশনট, পশিবাি 

পশিকল্পনা অশধদপ্তি। 

জনাব অজয়্ িতন বড়ুয়্া 

উপপশিিালক (এেআইএ ) 

পশিবাি পশিকল্পনা অশধদপ্তি। 

শফান: ০১৭১১৯৩৯২৫১ 

 
 

 

স্বা: 

(েগনাজ কুোি িায়্) 

পশিিালক ও লাইন ডাইগিক্টি (এেআইএ ) 

এবিং 

ইগনাগভিন অশফ াি 

পশিবাি পশিকল্পনা অশধদপ্তি 

শফান: ০২-৯১৪৬২৬২ 

 


