
 

 
এম আই এস ইউনিটের লক্ষ্য- (Vision) 

 
 

 গুণগত ও মানসম্মত তথ্য উপাত্তের মাধ্যমম প্রমাণনির্ভ র নিদ্ধান্তগ্রহণ প্রনিয়ায় 

িহায়ক একটি ননর্ভ রয াগয তথ্য ব্যব্স্থাপনা পদ্ধনত প্রব্তভ ন ও উন্নয়ন। 
 
 

এম আই এস ইউনিটের উদ্দেশ্য-(Mission) 
 
 

• জাতীয় তথ্য-প্র ুনি নীনত-২০১৫ অনসুরযণ  আধুননক ও  ুযগাপয াগী 
প্র ুনির সুষু্ঠ ব্যব্হার। 

• সমগ্র দেযে ই-দরকন ভ্ িং ও নরযপারটিিং এর মাধযযম পনরব্ার পনরকল্পনা এব্িং 
মা-নেশু স্বাস্থয দসব্ায় আধুননক তথ্য ব্যব্স্থাপনা প্রব্তভ ন। 

•  আধুননক প্র ুনি ব্যব্হার কযর তযথ্যর গুণগতমান ও সঠিকতা ননরূপন। 

•   ুযগাপয াগী জনসম্পে পনরকল্পনা ও উন্নয়ন এর জনয স্বাস্থয ও পনরব্ার 

কল্যাণ মন্ত্রণাল্যয়র দকন্দ্রীয় HRIS এর সাযথ্ সিংয াগ দরযে অনধেপ্তযরর 

HRIS চাল্কুরণ। 

•  স্বাস্থয অনধেপ্তর, BBS, CRVS, NGO , private sector ও স্থানীয় সরকার 

এর সযে তথ্য ব্যব্স্থাপনা সমন্বয়।  
 
 

 



 
এ উদ্দেশ্য  বাস্তবায়দ্দি গহৃীত কার্যক্রম সমহূঃ 

 
 

• তথ্য উপাত্ত সিংগ্রহ, িংরক্ষণ, িঙ্কলি এব্িং নব্তরণ পদ্ধনতর  ন্নজযেল্াইযজোন 

• তথ্য উপাযত্তর গুণগতমান নননিত করণ, কা ভক্রযমর অগ্রগনত তোরনক ও মলূ্যায়ন 

এব্িং দমন্টনরিংপদ্ধনতর উন্নয়ন  

• দসব্াগ্রহণকারীযের প্রনতনননধত্বকারীর সাযথ্ ইযল্কট্রননক প্রনক্রয়ার  মাধযযম 
জব্াহনেহীতার সুয াগ ব্নৃদ্ধ 

• নব্েযমান ন্নজোল্ উপকরণ সিংগ্রহ,সিংরক্ষণ  এব্িং সরব্রাহ তথ্য ব্যব্স্থাপনার  

উন্ননতসাধন 

• ইযল্ক্ট্রননক পদ্ধনতযত জনসম্পে, স্থাপনা ও অনিসসমযূহর তথ্য ব্যব্স্থাপনা। 
• আধুননক তথ্য ব্যব্স্থাপনা প্রণয়যন প্রযয়াজনীয় সিেওয়যার ততনর তথ্া উন্নয়ন। 

• সকল্ প ভাযয়র দসব্াোতা ও ব্যব্স্থাপকযের তথ্য ব্যব্স্থাপনা নব্ষযয়  যুগাপয াগী 
প্রনেক্ষণ প্রোন। 

• মানব্ সম্পে ব্যব্স্থাপনা ও উন্নয়যনর নননমত্ত HRIS সিেওয়যাযর ব্যনি ও প্রনতষ্ঠান 

প ভাযয়র ্াো এনি সম্পন্ন করা।  

• দসব্া প্রোন নননিতকরণ এব্িং মননেনরিং করার নননমত্ত প্র ুনিননর্ভ র ট্রানকিং নসযেম 

চাল্কুরণ এব্িং সুপারর্াইজার প ভাযয় ই-্াযয়নর প্রচল্ন।  

• উপযজল্া প ভাযয় নর্ন্ও কনিাযরনসিং এর মাধযযম উপযজল্া প ভাযয়র কমভকতভ া, 
স্থানীয় দনতা, জনপ্রনতনননধ ও অনযানয দেকযহাল্ডারযের সাযথ্ সিংয াগ স্থাপন করা।  

• পনরব্ার পনরকল্পনা অনধেপ্তযর দপনেন দসব্া সহনজকরণ কা ভক্রম ব্াস্তব্ায়যন 

সহায়তা করা। 

• নব্েযমান ্াো দসন্টার এর মান উন্নয়ন।  

 

 

 

 

 

 



 

 

National Level: Performance 

management, Monitoring & 

Evaluation and sharing of  data

District Level: Performance 

management , Work Plan, 

Monitoring and Evaluation

Upazila Level: Performance 

management, Monthly meeting,

Work Plan, Monitoring and 

Evaluation

Union Level: Work Plan, data 

verification, supply managemnt, 

program monitoring

Unit Level (Community level): 

Client segmentation, updating of  

register, commodity need 

assessment monthly meeting

Divisonlevel

Monthly meeting,

Work Plan,

Monitoring and

Evaluation

 

 

 

 

 

 

 

 


