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িজ্ঞাপে
স্বাস্থ্য ও পজরবার কল্যাণ মন্ত্রণালর্ের 4th Health, Population and Nutrition Sector Program (4th HPNSP)
এর অন্তর্ভেক্ত Annual Program Review (APR) 2018 এর আওতাে Priority Action Plan (PAP) িণেে করা হে। উক্ত
PAP-সত Digital/eHealth Strategy িণের্ের জের্দ েশো আর্ে। সে সমাতার্বক Digital/ eHealth Strategy িণের্ের
লর্যয সরকারর রকাংবা ববসরকারর স্বাস্থ্য বা স্বাস্থ্য সাংরিষ্ট সাংস্থ্ায় কমমরত এবং রিরজটাল বটকদ ালরজ ও ICT রবষদয় অরিজ্ঞতাসম্পন্ন
সেস্যবৃদের সমন্বদয় জেম্নরূপ ১৭ (ের্তর) েদস্যজবজশষ্ট একটি “সেকজেকযাল ওোজকেং গ্রুপ” জের্দ েশক্রর্ম িঠে করা হর্লা।
সেকজেকযাল ওোজকেং গ্রুপ :
1. অধ্যাপক িা. আবুল কালাম আজাে, মহাপররচালক, স্বাস্থ্য অরিেপ্তর

ি. বগালাম বমাোঃ ফারুক, উপসরচব (জ স্বাস্থ্য-২), স্বাস্থ্য বসবা রবিাগ
ি. খেকার এ মামু , অধ্যাপক, ইউ াইদটি ইন্টারন্যাশ াল ইউর িারস মটি বাাংলাদেশ
িা. এম. আরতকুল হক, সহদ াগী অধ্যাপক, রিপাট মদমন্ট অব রপএইচ অযান্ড ই ফরদমটিকস্, রবএসএমএমইউ
ি. শাররম পারিী , সহদ াগী অধ্যাপক, বাাংলাদেশ ইউর িারস মটি অব বহলথ সাদয়ন্স
িা. আদ ায়ারা শরীফ, উপপররচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অরিেপ্তর
জ াব সাদেই ওয়াাংদমা, টিম রলিার (দহলথ রসদেম), রবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্া বাাংলাদেশ
8. জ াব রশলা সরকার, ন্যাশ াল ক সালদটন্ট, রবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্া বাাংলাদেশ
9. জ াব তাসরময়া ইসলাম, এ রপও, এইচআইএস, রবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্া বাাংলাদেশ
10. জ াব সুদখন্দু বশখর রায়, রসদেম এ ারলে, এমআইএস, স্বাস্থ্য অরিেপ্তর
11. জ াব এ. বক. সারির মাহবুব, রচফ আরকমদটট, রসআররিএস বসদেটাররদয়ট
12. জ াব বমাোঃ হুমায়ু করবর, জেজেের স্ট্রার্েজিক অযান্ড সেকজেকযাল অযাডিাইিার, সমির ইিযালুর্েশে
13. জ াব বমাহাম্মে বগালাম রকবররয়া, এইচআইএস/এমঅযান্ডই অযািিাইজার, বমজর ইিযালুদয়শ
14. জ াব মৃদুল বচৌধুরী, রসইও, এম-পাওয়ার
15. জ াব এস. এম. আশরাফুল ইসলাম, এরিরকউটিি িাইস-বচয়ারম্যা , ইদজ াদরশ গ্রুপ
16. জ াব বমাহাম্মে আব্দুল হান্না খা , টিম রলিার, রহসপ বাাংলাদেশ
17. িা. বমাোঃ হারববুর রহমা , পররচালক, এমআইএস ও লাই িাইদরটর, HIS & ehealth, স্বাস্থ্য অরিেপ্তর

- সভাপতি
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- সদসয

- সদসয-সতিব

কমমপরররি :
ক) ওয়ারকমাং গ্রুপ অনুদমােদ র ৬ (ছয়) মাদসর মদধ্য ‘জডজিোল সহলথ্ স্ট্রযার্েজি’র খসড়া প্রণয় সহ রবরিন্ন প মাদয়র Stakeholder
গদণর মতামদতর মাধ্যদম খসড়া চূড়ান্ত অনুদমােদ র জন্য স্বাস্থ্য বসবা রবিাদগ বপ্ররণ করদব;
খ) খসড়ায় অন্তর্ভমক্ত কা মেম ও Investment Plan বাস্তবায়দ র একটি Timeframe ও লক্ষ্যমাত্রা র ি মারণ করদত হদব;
গ) খসড়া স্ট্রযার্েজি প্রণয়দ র জন্য এ সাংোন্ত অন্যান্য বেদশর স্ট্রযার্েজি ও রবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার Global Health Strategy সহ বেদশ
রবদ্যমা ICT Act ও অন্যান্য Regulatory System সহ বেদশর রবদ্যমা চারহোর সমন্বয়সাি করদত হদব। রবশ্বস্বাস্থ্য সাংস্থ্ার
Digital Health Toolkit এর মাধ্যদম বেদশর বতমমা অবস্থ্ার প মাদলাচ া করদত হদব;
ঘ) খসড়ায় ‘বাাংলাদেশ রিরজটাল বহলথ্ স্ট্রযার্েজি’ বাস্তবায় সাংোন্ত কা মেমসহ একটি Investment Plan অন্তর্ভমক্ত থাকদব;

ঙ) বাাংলাদেদশ রবদ্যমা রবরিন্ন প্রকার কমমসূরচর মদধ্য সমন্বয়সাি , প্রাইদিট রসরকউররটি এবাং প্রারন্তক ও সুরবিাবরিত জ গদণর জন্য
ব্যবহার উপদ াগী বটকদ ালরজর প্রাপ্যতার অরিকার র রিত ও সক্ষ্মতা সাংোন্ত রেকর দে মশ া অন্তর্ভমক্ত থাকদব;
(চ) বটকর কযাল ওয়ারকমাং গ্রুপ প্রদয়াজ মদ করদল ১/২ জ সেস্য বকা-অপ্ট করদত পারদব; পরামশমোতা র দয়াদগর সুপাররশ করদত
পারদব; কা মেমকালী সমন্বয় এবাং সারব মক োপ্তররক ও আনুষ্ঠার ক কাদজর জন্য ০১ (এক) জ বসদেটাররয়াল সাদপাট ম োফ র দয়াদগর
সুপাররশ করদত পারদব।
০২। থা থ কর্তমপদক্ষ্র অনুদমাে েদম এই প্রজ্ঞাপ জারর করা হদলা।
28/04/2020
ড. বগালাম বমাোঃ ফারুক
উপসরচব
বফা : ৯৫১৫৫৩১
ph2@hsd.gov.bd
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অনুরলরপ কা মাদথ ম (দজযষ্ঠতার েমানুসাদর য়) :
1. অধ্যাপক িা. আবুল কালাম আজাে, মহাপররচালক, স্বাস্থ্য অরিেপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
2. ি. খেকার এ মামু , অধ্যাপক, ইউ াইদটি ইন্টারন্যাশ াল ইউর িারস মটি বাাংলাদেশ, মাোর অযারির উ, বাড্ডা, ঢাকা
3. িা. এম. আরতকুল হক, সহদ াগী অধ্যাপক, রিপাট মদমন্ট অব পাবরলক বহলথ্ অযান্ড ই ফরদমটিকস্, রবএসএমএমইউ, শাহবাগ, ঢাকা
4. ি. শাররম পারিী , সহদ াগী অধ্যাপক, বাাংলাদেশ ইউর িারস মটি অব বহলথ সাদয়ন্স, ১২৫/১, োরুস সালাম, রমরপুর-১, ঢাকা
5. িা. আদ ায়ারা শরীফ, উপপররচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অরিেপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
6. জ াব সাদেই ওয়াাংদমা, টিম রলিার (দহলথ রসদেম), রবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্া বাাংলাদেশ, ১০ গুলশাে এজিজেউ, ঢাকা
7. জ াব রশলা সরকার, ন্যাশ াল ক সালদটন্ট, রবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্া বাাংলাদেশ, ১০ গুলশাে এজিজেউ, ঢাকা
8. জ াব তাসরময়া ইসলাম, এ রপও, এইচআইএস, রবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্া বাাংলাদেশ, ১০ গুলশাে এজিজেউ, ঢাকা
9. জ াব সুদখন্দু বশখর রায়, রসদেম এ ারলে, এমআইএস, স্বাস্থ্য অরিেপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
10. জ াব এ. বক. সারির মাহবুব, রচফ আরকমদটট, রসআররিএস বসদেটাররদয়ট, ঢাকা
11. জ াব বমাোঃ হুমায়ু করবর, জেজেের স্ট্রযার্েজিক অযান্ড সেকজেকযাল অযাডিাইিার, সমির ইিযালুর্েশে, ঢাকা
12. জ াব বমাহাম্মে বগালাম রকবররয়া, এইচআইএস/এমঅযান্ডই অযািিাইজার, বমজর ইিযালুদয়শ , ঢাকা
13. জ াব মৃদুল বচৌধুরী, রসইও, এম-পাওয়ার, ঢাকা
14. জ াব এস. এম. আশরাফুল ইসলাম, এরিরকউটিি িাইস-বচয়ারম্যা , ইদজ াদরশ গ্রুপ, ঢাকা
15. জ াব বমাহাম্মে আব্দুল হান্না খা , টিম রলিার, রহসপ বাাংলাদেশ, ঢাকা
16. িা. বমাোঃ হারববুর রহমা , পররচালক, এমআইএস ও লাই িাইদরটর, এইচআইএস অযান্ড ই-বহলথ্, স্বাস্থ্য অরিেপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
অনুরলরপ সেয় অবগরতর জন্য :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

মােেীে মন্ত্রীর একান্ত েজিব, স্বাস্থ্য ও পজরবার কল্যাণ মন্ত্রণালে
েজিব মর্হাদর্ের একান্ত েজিব, স্বাস্থ্য সেবা জবিাি, স্বাস্থ্য ও পজরবার কল্যাণ মন্ত্রণালে
মহাপররচালক, স্বাস্থ্য অরিেপ্তর, মহাখালী, ঢাকা [ দৃজষ্ট আকষ েণ : েহকারী পজরিালক (েমন্বে)]
জের্েম এোজলে, স্বাস্থ্য সেবা জবিাি, স্বাস্থ্য ও পজরবার কল্যাণ মন্ত্রণালে (ওর্েবোইর্ে আপর্লার্ডর অনুর্রাধেহ)
অজতজরক্ত েজিব (িেস্বাস্থ্য) মর্হাদর্ের ব্যজক্তিত কমেকতো, স্বাস্থ্য সেবা জবিাি, স্বাস্থ্য ও পজরবার কল্যাণ মন্ত্রণালে
অজিে কজপ।

