রুকল্প/অভবরক্ষ্য/কাম যাফরী
রূকল্প: ফ যজনীন স্বাস্থ্যসফা।
অভবরক্ষ্য: স্বাস্থ্য খাসত ম্পসদয সফ যাত্তভ ব্যফাসযয ভাধ্যসভ সফা গ্রীতায সফ যাচ্চ ন্তুভি ভফধান।
প্রধান কাম যাফরী ১। স্বাস্থ্য সফায় অথ যায়ন সকৌর ও কভযভযকল্পনা প্রণয়ণ;
২। Bangladesh National Health Accounts (BNHA) ও স্বাস্থ্য খাসতয Public Expenditure
Review (PER) প্রভতসফদন প্রকা;
৩। প্রভক্ষ্ণ, কভযারা, সভভনায আসয়াজন; গসফলণা ম্পাদন ও পরাপর অফভতকযণ;
৪। স্বাস্থ্য খাসত ভফকল্প অথ যায়সনয সুসমাগ সৃভি ও ভাসজয দভযদ্র জনসগাষ্ঠীয জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসফা গ্রসণ আভথ যক প্রভতফন্ধকতা
দূযীকযণ;
৫। ‘স্বাস্থ্য সুযক্ষ্া কভযসূচী (SSK)’ াইরট প্রকল্প উসজরায দভযদ্র জনসগাষ্ঠীসক স্বাস্থ্যসফা প্রদাসনয রসক্ষ্য স্বাস্থ্য কাড য ভফতযণ
এফং স্বাস্থ্যসফায় তথ্য প্রযুভিয ব্যফায;
৬। স্বাস্থ্য, জনংখ্যা ও পুভি খাসত Gender Equity Action Plan (GEAP) ফাস্তফায়ন: সজন্ডায ভফসেলণ, সজন্ডায
ংসফদনীর সূচসকয (Indicator) াাসে সজন্ডায ভযসার্ংয ভনভিতকযণ এফং সজন্ডায ভবভত্তক ভংতায় াযবাইবাযসদয
(survivor) ভানম্মত স্বাস্থ্যসফা প্রদাসন উসযাগ গ্রণ;
৭। স্বাস্থ্য খাসত এনভজও ডাটাসফসজয ফহুমুখী ব্যফায ভনভিতকযসণ ফাস্তফ ভবভত্তক দসক্ষ্ গ্রণ এফং ভভনটভযং ও ভরভ প্রণয়সন
ায়তা প্রদান;
৮। ফ যজনীন স্বাস্থ্যসফায গুণগত ভাসনান্নয়সনয রসক্ষ্য সকায়াভরর্ সেভওয়াকয ফাস্তফায়ন এফং ভভনটভযং ও ইবাল্যযসয়ন সেভওয়াকয
প্রণয়ন;
৯। ভানম্মত স্বাস্থ্যসফা ভনভিত কযায জন্য ভফভবন্ন সযাসগয প্রসটাকর, SOP প্রস্তুতকযণ, স্বাস্থ্য সফা প্রদানকাযীসদয TOT প্রদান
এফং সফা ম্পভকযত কাম যক্রভ ভযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন;
১০। সজরা াাতারসক ভসডর াাতার ভাসফ গসে সতারা।

HEU Components
১।এইচইএপইউএইচভ ও কযাাভর্ ভফভ ং ভযভচভত/
স্বাস্থ্য সফা অথ যায়ন সকৌরত্র এসত ফাংরাসদসয স্বাস্থ্য খাসত অথ যায়ণ াভর্ ও তায অভধকতয সুলভ ব্যফাসযয - (২০৩২-২০১২(
২০১১ একর্ রুসযখা প্রণয়ন কযা সয়সছ। এই সকৌরত্রর্-২০১৬ সভয়াভদ স্বাস্থ্য, জনংখ্যা ও পুভি সক্টয উন্নয়ন কভযসূভচয
রক্ষ্য (এইচর্এনএভডভ(, ভফশ্ব স্বাস্থ্য ংস্থ্ায স্বাস্থ্য কভযসূভচয াফ যজনীন নীভতভারা এফং জাতীয় স্বাস্থ্য নীভত ২০১১য াসথ াভউ ।ন য। উসাখ্য, এফ নীভত ও কভযসূভচসত অন্যান্য ভফলসয়য ভসধ্য স্বাস্থ্য খাসত অথ যায়ণ াভর্য কথা ফরা সয়সছ।
আভযা জাভন, ভানুসলয আয় ও আয়ুস্কার াভর্য পসর ফাধ যসকয সৌৌঁছা সরাসকয ংখ্যা সফসেসছ এফং এয াসথ যুি সয়সছ জর্র
(Chronic) সযাসগয ক্রভফধ যভান সফাঝা; পসর দীঘ যসভয়াদী এফং ব্যয়ফহুর স্বাস্থ্য সফায চাভদা ক্রসভই ফােসছ। একই সে
ভানম্পন্ন প্রভতসযাধমূরক এফং প্রাথভভক স্বাস্থ্য সফা জনগসণয কাসছ সৌৌঁসছ সদয়ায প্রসয়াজন অব্যাত যসয়সছ। এই সপ্রক্ষ্াসট
জনগণসক ভফসল কসয গযীফ ও দুস্থ্ সকণীয জনগণসক স্বাস্থ্য সফা গ্রণকাসর:, ভফসলতব্যয়ফহুর সকান সযাগ ভচভকোায সক্ষ্সত্র ভনজ :
সকট সথসক সম উচ্চ াসয অপথব্যয় কযসত সে তায পসর তাসদয জীফনমাত্রায় ভফম যয় ঘটসছ। এই সনভতফাচক ও ভফম যয়মূরক
প্রবাফ হ্রা কযা আফশ্যক সয় সেসছ। এই রসক্ষ্য স্বাস্থ্য সফা গ্রণকাসর সফা গ্রীতায আভথ যক সুযক্ষ্া াভর্ কযা প্রসয়াজন। ফস্তুত :
স্বাস্থ্য খাসত অথ যায়ণ ংক্রার্ এফ চযাসরস্বচমূ সভাকাসফরা কযায উসেসশ্য এই সকৌরত্রর্ প্রনয়ণ কযা সয়সছ।
স্বাস্থ্য সফায অথ যায়ণ ভ াাঃ
প্রকৃতসক্ষ্, ফাংরাসদস স্বাস্থ্য সফায অথ যায়সণয চযাসরউমূ ফহুভফধ, এই সকৌরসত্র সগুভরসক ভতনর্ সকণীসত বাগ কযা সয়সছ।
এগুভর সরাাঃ
(১স্বাস্থ্য খাসত ম্পদ (স য স্বল্পতা;
(২( স্বাস্থ্য সফায় অথ যফযাে ও ব্যফাসয অন্যােতা (Inequity) এফং
(৩ফযােকৃত ম্পসদয ব্যফাসয অদক্ষ্তা। (
প্রেত ফরা প্রসয়াজন, এই সকৌরসত্র স্বাস্থ্য ব্যফস্থ্ায অন্যান্য উাদানগুভরয ভানফ ম্পদ(, স্বাস্থ্য তথ্য ব্যফস্থ্ানা, ঔলধ য -উাভ
ইতযাভদযগুরুসয়য কথা স্বীকায কযা সয়সছ (; তসফ, সই ফ ভফলসয় এফং এই সকৌরসত্রয উয সগুভরয প্রবাফ ভনসয় ভফস্তাভযত
আসরাচনা কযা য়ভন, সকননা এই সকৌরত্র শুধু অথ যায়ণ ভফলসয় ীভভত।
সকৌরত্র প্রণয়ন প্রভক্রয়াাঃ
একর্ ব্যাক অংগ্রণমূরক প্রভক্রয়ায ভাধ্যসভ এই সকৌরত্রর্ প্রণয়ন কযা সয়সছ। এই প্রভক্রয়া ভযচারনা কসযসছ, সরথ
পাইন্যাভং ভযসা য টাস্ক গ্রু মায বাভত ভছসরন স্বাস্থ্য ও ভযফায কল্যান ভ ণারসয়য ভভনয়য ভচফ। ভতনর্ সটকভনকযার ওয়াভকং গ্রু অথ যায়ণ ম্পভকযত চযাসরউমূসয ধাযণাসত্রয খোগুভর প্রওতুত কসয। এই ফ গ্রুস ভক্ষ্াভফদ, গসফলক, এনভজও
এফং যকাভয প্রভতভনভধযা অর্র্ভযি ভছসরন। ভফবাগীয় ম যাসয় অনুভষ্ঠত আঞ্চভরক কভযারাগুভরসত ভফভবন্ন ম যাসয়য সেকসা াযসদয
প্রভতভনভধসদয ম্মুসখ প্রাথভভক খোর্ উস্থ্ান কসয তাসদয ভতাভত গ্রন কযা য়। এফ ভতাভসতয ভবভত্তসত পুনখোকৃত :
সকৌরত্রর্ জাতীয় ম যাসয় কভযারা অনুষ্ঠান কসয তোর্ কযা য়।
স্বাস্থ্যখাসত অথ যায়সণয সক্ষ্সত্র ইসতা।সফ য ফভণ যত চযাসরউগুভর সভাকাসফরা ও স্বাস্থ্য সফায় ফযাে াভর্য সজাযাসরা যুভি, ম্ভাব্য উায়
এফং একই সে ফাস্তফায়নসমাগ্য একর্ অথ যায়ন ব্যফস্থ্ায রুসযখা প্রণয়ন কযা সয়সছ এই সকৌরসত্র। যকাভয ফযাে াভর্,
সফযকাযী ব্যয়সক আগাভ প্রদান (Prepayment) ও একত্রীকযণ (Pooling) এয ভাধ্যসভ ম্পদ াভর্ কযা মায় ফসর উসাখ
কযা সয়সছ। এই সকৌরসত্র জনসগাষ্ঠীয কর অংসয আভথ যক সুযক্ষ্া ম্প্রাযসণয ওয সজায সদয়া সয়সছ।
সকৌরসত্রয রক্ষ্যাঃ
জাতীয় স্বাস্থ্য সফা অথ যায়ণ সকৌরসত্রয রক্ষ্য সরা আভথ যক সুযক্ষ্া সজাযদায কযণস্বাস্থ্য সফা ম্প্রাযসণয ভাধ্যসভ সফা :
গ্রণকাযী জনগসণয ংখ্যা ফাোসনা, ভফসলত গযীফ ও দুস্থ্ জনসগাষ্ঠীয জন্য এই সফায ম্প্রাযণ। এই :সকৌরসত্রয দীঘ য সভয়াভদ
রক্ষ্য সরা, াফ যজনীন স্বাস্থ্য সফা (Universal Health Coverage) ভনভিতকযণ। আযও ভনভদি কসয ফরা সর এই
সকৌরসত্রয রক্ষ্য রাঃ

(১সযাগ প্রভতসযা( কর ভানুসলয জন্য প্রসয়াজনীয় ভানম্মত ও কাম যকয স্বাস্থ্য সফা াওয়ায সুসমাগ সৃভি কসয সদয়া (ধ, স্বাস্থ্য
সুযক্ষ্া, ভচভকোা এফং পুনফ যান এয অর্র্ভযি(; এফং (২এটা ভনভিত কযা সম সফা গ্রণকাযী এই সফা গ্রসণয জন্য সকান আভথ যক (
দায় না সেন।-ন্যদন্য
২০ ফছয সভয়াভদ এই স্বাস্থ্য অথ যায়ণ সকৌরসত্র যকাযী ফাসজট ফযাে, প্রস্তাভফত াভাভজক স্বাস্থ্য সুযক্ষ্া কভযসূভচ মায ভসধ্য দভযদ্র (
(জনসগাভষ্ঠ এফং আনুষ্ঠাভনক খাত অর্োয নি, ভফযভান কভভউভনর্ ভবভত্তক ও অন্যান্য আগাভ প্রদান স্কীভ এফং দাতাসগাষ্ঠী প্রদত্ত অথ য
ভন্বসয়য ভযকল্পনা কযা সয়সছমাসত জনসগাষ্ঠীয কর অংসয স্বাস্থ্য সফা গ্রণজভনত ব্যসয়য ভফযীসত আয - ভথক সুযক্ষ্া প্রদান
ভনভিত কযা ম্ভফ য়। তসফ এই ব্যফস্থ্া শুরু কযা সফ প্রথসভ তদভযদ্রসদয স্বাস্থ্য সুযক্ষ্া কাম যক্রভ ভদসয়।
এই সকৌরসত্র স্বাস্থ্য ও ভযফায কল্যাণ ভ ণারসয়য অভধকতয ংভেিতা এফং ফভরষ্ঠ তত্ত্বাফধাসনয প্রসয়াজনীয়তায কথা স্বীকায
কযা সয়সছ। একই সে স্বাস্থ্য খাসত অথ যায়ণ াভর্সত সফযকাযী খাসতয -ভয।যক র্ভভভকা যকাভয (রাব জনক ও অরাবজনক(
সফযকাভয অংীদাভযয় এফং উন্নয়ন সমাভগসদয অব্যাত ায়তা াভর্য উয গুরুয়াসযা কযা সয়সছ।
এই সকৌরসত্র জনগসণয ংভেিতা ও অংগ্রণ মাসত আসযা ব্যাক য় স রসক্ষ্য ভনভদি কাম যক্রভ অর্োযি কযা সফ।
সকৌরগত উসেশ্যাফরী (Strategic Objectives):
স্বাস্থ্য সফায আভথ যক চযাসরউমূ সভাকভফরা, ভগ্র জনসগাষ্ঠীয জন্য আভথ যক সুযক্ষ্া ভনভিত কযা এফং সফা গ্রণকাসর ভনজ সকট
সত নগদ ব্যয় (Out of Pocket Expenditure) কভাসনায রসক্ষ্য নীসচয ভতনর্ সকৌরগত উসেশ্য (Strategic
Objective) ভনধ যাযণ কযা সয়সছ:
কাম যকয স্বাস্থ্য সফায জন্য আসযা ম্পসদয ব্যফস্থ্া কযা;
স্বাস্থ্য সফায ন্যােতা সজাযদায কযা এফং ভফসল কসয দভযদ্র ও অযভক্ষ্ত জনসগাষ্ঠীয জন্য স্বাস্থ্য সুভফধা ফাোসনা;
ম্পসদয ফযাে ও ব্যফাসয দক্ষ্তা াভর্ কযা।
সকৌরসত্রয ফাস্তফায়ন সভয়াদ:
এই সকৌর স্বল্প, ভাঝাভয ও দীঘ য এই ভতনর্ সভয়াসদ ফাস্তফায়ন কযা সফ। স্বল্প সভয়াভদ ম যায়র্য স্থ্াভয়য়কার সফ স্বাস্থ্য -, পুভি ও
জনংখ্যা সক্টয উন্নয়ন কভযসূভচ কার অফভধ। (২০১৬( এই ম যাসয় স্বাস্থ্য সুযক্ষ্া কভযসূভচয (SSK) যীক্ষ্ামূরক ফাস্তফায়ন কার
(Piloting) সল সফ এফং জাতীয় স্বাস্থ্য ভনযাত্তা অভপ (NHSO) এফং াভাভজক স্বাস্থ্য সুযক্ষ্া কভযসূভচয অন্যান্য গুরুয়।ন য
অংমূ প্রণয়ন কযা সফ। ভধ্য সভয়াভদ ম যায়র্য স্থ্াভয়য় সফ ২০২১ ার ম যর্ এফং এই ম যাসয় ।ফ যফতী ম যাসয়য (SSK,
NHSO এফং াভাভজক স্বাস্থ্য সুযক্ষ্া কাম যক্রভ ১১ কভযসূভচমূ মথামথবাসফ ম্প্রাভযত কযা সফ। দীঘ য সভয়াভদ ম যাসয় যফতী (
ফছসয ফাংরাসদ াফ যজনীন স্বাস্থ্য সফায আওতায় আসফ ফসর আা কয া মায়। এর্ সফ স্বল্প ও ভধ্য সভয়াভদ ম যাসয়য অভজযত
াপল্য এফং এই সকৌরসত্র ফভণ যত দসক্ষ্মূসয ম যায়ক্রভভক প্রসয়াসগয পরশ্রুভত।
ফাস্তফায়ন ভযফীক্ষ্ন (Monitoring) :
ব্যাকভবভত্তক এই সকৌরত্রর্সত অর্োযি যসয়সছ একর্ যুভিেত কাঠাসভা এফং একগুে সূচক। এই ভফসেলণধভী কাঠাসভা এফং
সূচকগুভর ফভণ যত উসেসশ্যয আসরাসক ফতযভান চরভান এফং প্রস্তাভফত কাম যক্রভগুভরয মূল্যায়ন কযায কাজর্ জ কযসফ।
ফস্তুতএই সকৌরসত্র াফ যজনীন স্বাস্থ্য সফা ভনভিতকযসণয রক্ষ্য অজযসনয উায়মূসয প্রভত আসরাকাত কযা সয়সছ। এখ :ন
ফসচসয় গুরুয়।ন য ভফলয় সরা, কর ফাংরাসদীয স্বাস্থ্য সফা চাওয়ায ও াওয়ায সক্ষ্সত্র আভথ যক ঝভৌঁ ক দূযীকযসণয কাম যকয দসক্ষ্
সূচনা কযা।
এইচইএপ/ইউএইচভ ও কযাাভর্ ভফভ ং কাম যক্রভ
১. াভাভজক স্বাস্থ্য সুযক্ষ্া কভযসূভচ প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন কযা
াভাভজক স্বাস্থ্য সুযক্ষ্া কভযসূভচয জন্য প্রাভতষ্ঠাভনক রুসযখা ভক সফ - তা ভনধ যাযণ কযা;
স্বাস্থ্য নােতা তভফর/জাতীয় স্বাস্থ্য ভনযাত্তা অভপসয (Health Equity Fund/National Health Security
Office) কাঠাসভায কাম যক্রভ প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন কযা;
ত দভযদ্রসদয জন্য াভাভজক স্বাস্থ্য সুযক্ষ্া কভযসূভচ (SSK) ফাস্তফায়ন কযা ও

দাভযদ্রয ীভায ভনসচ অফভস্থ্ত জনগসণয জন্য াভাভজক স্বাস্থ্য সুযক্ষ্া কভযসূভচ প্রণয়ন কযা।
২. অথ যায়ণ এফং জনস্বাস্থ্য সফামূ সজাযদায কযা
চাভদা ও দক্ষ্তা (Performance) ভবভত্তক অথ যফযাে কযায নীভত ফাস্তফায়ন;
ভাতৃ স্বাস্থ্য বাউচায স্কীসভয ভত পরাপর-ভবভত্তক অথ যায়ন (Result Based Financing) সজাযদায কযা ও ম্প্রাযণ
কযা;
স্বাস্থ্য সফা প্রদান ফাফদ গৃীত ভপ (User Fee) ংভেি সফা প্রদানকাযী প্রভতষ্ঠাসন ব্যফাসযয জন্য যাখা।
৩. জাতীয় ম যাসয় াভথ্যয াভর্ কযা
স্বাস্থ্য খাসত অথ যায়ণ ম্পভকযত তথ্য ভফভনভয় প্ল্যাটপভয/জ্ঞান সকন্দ্র প্রভতষ্ঠায় ায়তা কযা এফং এ ংক্রার্ ভফভবন্ন াভাভজক স্বাস্থ্য
সুযক্ষ্া কভযসূভচ প্রণয়ন ও ব্যফস্থ্ানায় ক্ষ্ভতা ন্যতযী কযা;
আভথ যক ব্যফস্থ্ানা এফং দায়ফর্তা সজাযদায কযা;
যীভফক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন সজাযদায কযা; এফং
প্রসয়াজনীয় জনফর (না য, প্যাযাসভভডক এফং সভভডকযার সটকসনারভজে( াভর্য উায় সফয কযা।

২। স্বাস্থ্য সুযক্ষ্া কভযসূচী ভযভচভত (এএসক(
গণপ্রজাত ী ফাংরাসদসয ংভফধাসনয অনুসেদ ১৫ অনুাসয ভচভকোা জীফনধাযসণয সভৌভরক (ক(উকযসণয ব্যফস্থ্া কযা যাসেয
অন্যতভ দাভয়য়। স্বাধীনতায য সথসক, ভফসল কসয ভফগত ফছযগুভরসত স্বাস্থ্য খাসত উসাখসমাগ্য অগ্রগভত াভধত সয়সছ। যকাযী
স্বাস্থ্য সফায ব্যাভি ও ভযভধ ম্প্রাভযত সয়সছ, কভভউভনর্ ভিভনসকয ভাধ্যসভ গ্রাভীণ জনগসনয সদােসগাোয় স্বাস্থ্য সফা ভনভিত
কযা সয়সছ। পসর স্বাস্থ্য খাসত ভফভবন্ন জাতীয় ও আর্জযাভতক রক্ষ্যভাত্রাগুভরয সফীযবাগ সক্ষ্সত্র ইভিত াপল্য অভজযত সয়সছ।
উসাখ্য সম, ৭ভ ঞ্চফাভল যক ভযকল্পনা এফং চতুথ য স্বাস্থ্য, জনংখ্যা ও পুভি সক্টয কভযসূভচসত দভযদ্রীভায নীসচ ফফাযত
য
জনসগাভষ্ঠয স্বাস্থ্য সফাসক অগ্রাভধকায সদয়া সয়সছ। এ ভফলসয় ভফভবন্ন সদস গৃভত কভযসূভচয অভবজ্ঞতা এফং সদীয় আথাভাভজক
সুাভযসয আসরাসক/আসরাচনা সথসক প্রাি ভতাভত/সপ্রক্ষ্াট ভফসফচনা কসয ভফভবন্ন কভযারা“স্বাস্থ্য সুযক্ষ্া কভযসূভচ (SSK)”
নাসভ অগ্রাভধকাসযয ভবভত্তসত দাভযদ্রীভায নীসচ ফফাকাযী জনগসণয জন্য এই াইরট প্রকল্পর্ গ্রণ কযা সয়সছ।
এই কভযসূভচয মূর রক্ষ্যগুসরা সে:
(কদভযদ্র জনসগাষ্ঠীয জন্য াাতার ভবভত্তক স্বাস্থ্যসফায ভান উন্নয়ন (;
(খদভযদ্র জনাধাযসণয সকট সথসক স্বাস্থ্য সফায় ব্যয় হ্রা ( এফং সফা গ্রসণ আভথ যক প্রভতফন্ধকতা দূযীকযণ;
(গস্বাস্থ্য খাসত দক্ষ্তা ও স্বেতা াভর্য জন্য সযাগী ও ভচভকোায ভবভত্তসত অথ য ফযাসেয ভনয়ভ চাল্য কযা (;
(ঘসফা ও আভথ যক ব্যফস্থ্ানায সক্ষ্সত্র তথ্য ও সমাগাসমাগ প্রযুভিয ব্যফায াভর্ (; এফং
(ঙস্থ্ানীয় ম যাসয় ( ম যায়ক্রসভ দাভয়য়ক্ষ্ভতা াভর্।/
াইরর্ং এয প্রথভ ম যাসয় ঢাকা ভফবাসগয টাংগাইর সজরায কাভরাভত, ভধুপুয ও ঘাটাইরএই ভতনর্ উসজরায় এ কাম যক্রভ শুরু সয়সছ। যফতী ম যাসয় াইরসটয অভবজ্ঞতা ম যাসরাচনা কসয ধাস ধাস এ কাম যক্রভ াযা সদস ম্প্রাভযত সফ।
স্বাস্থ্য সুযক্ষ্া কভযসূভচয রূসযখাাঃ
এই কভযসূভচয অধীসন ভনভদ যি সূচক ব্যফায কসয াইরট এরাকায় দভযদ্রীভায নীসচ ফফাকাযী ভযফাযগুসরাসক ভচভিত কযা
সয়সছ এফং এফ ভযফাযসক ভযফায প্রভত একর্ স্বাস্থ্য কাড য প্রদান কযা সে। এই কাসড যয ভবভত্তসত ভযফাসযয দ যা ভচভকোায
প্রসয়াজসন াাতাসর বভতয সত াযসছন এফং ৭৮র্ সযাসগয সযাগ ভনণ যয়(, ঔলধ, থ্য।ণ য ভচভকোা ভফনামূসল্য াসেন। (
উন্নীত কযা সফ। (সফভনসপট প্যাসকজ( সযাগীসদয প্রসয়াজন ও চাভদায সপ্রভক্ষ্সত এই সযাসগয তাভরকা

এই ভচভকোা ব্যয় ভনফ যাসয জন্য ভযফায প্রভত ফাভল যক ১০০০টাকা ভপ্রভভয়াভ ভাসফ যকায প্রদান কযসছ মায (এক াজায( -/
৫০ ভফভনভসয় প্রভতর্ ভযফায ফাভল যক সফ যাচ্চ,০০০টাকা ম যর্ ভচভকোা সুভফধা রাব কযসফ। াইরট চরাকাসর এই (ঞ্চা াজায( -/
ভপ্রভভয়াসভয অথ য প্রকসল্পয মাফতীয় ব্যয় স্বাস্থ্য, জনংখ্যা ও পুভি উন্নয়ন সক্টসযয উন্নয়ন কভযসূভচ সত ংস্থ্ান কযা সে।
যফতীসত যকাযী ফযাে এফং স্বের ভযফাসযয ভনকট সথসক ভপ্রভভয়াভ ংগ্রসয ভাধ্যসভ কভযসূভচর্য অথ যায়ন কযা সফ।
াইরসটয প্রাথভভক ম যাসয় এই সফা উসজরা স্বাস্থ্য কভসপ্ল্ক্স এফং প্রসয়াজসন সজরা াাতার সথসক প্রদান কযা সে। যফতীসত
প্রসয়াজন সর সুভনভদ যি ভানদসন্ডয ভবভত্তসত সফযকাযী াাতারসক এই কাম যক্রসভয আওতায় আনা সফ।
াাতারভবভত্তক সফা উন্নয়সন স্থ্ানীয় কভভউভনর্ ও প্রানসক ম্পনি কযা সয়সছ। উসাখ্য সম, ঝঝক কভযসূভচর্ ভাঠম যাসয়
ফাস্থ্ফায়সনয জন্য প্রভতর্ াইরট উসজরায় উসজরা সচয়াযম্যান, উসজরা ভনফ যাী অভপায, উসজরা স্বাস্থ্য ও ভযফায কল্যাণ
য ভন্বসয় উসজরা স্বাস্থ্য ব্যফস্থ্ানা কভভর্ গঠন কযা সয়সছ।
অভপায ও ংভেি ব্যভিফগসদয
াইরট কভযসূভচ ফাস্তফায়সন ম্পাভদত কাজমূাঃ
(ক (ভচভকোায ব্যয়, দভযদ্র ভযফায ভনফ যাচন র্ভত, স্বাস্থ্য সফায প্রসয়াজন ইতযাভদ ভফলসয় গসফলণাজযী ভযচারনা কসয াইরসটয /
রূসযখা ভনধ যাযণ কযা সয়সছ।
(খ র্ সযাগ ভচভকোায একর্৭৮ ভফযভান সযাসগয ধযণ ভফসেলণ কসয উসজরা ও সজরা ম যাসয় ভচভকোা সমাগ্য (Benefit
Package ন্যতযী কযা সয়সছ এফং প্রসতযকর্ সযাসগয ভচভকোায ব্যয় ভনধ যাযণ কযা সয়সছ। একই সে এই ভচভকোায জন্য
ভফসলজ্ঞসদয ায়তায় Treatment Protocol ন্যতযী কযা সয়সছ।
(গএই কভযসূভচয ফাস্তফায়ন াভফ যকবাসফ তয়াফধাসনয জন্য স্বাস্থ্য ও ভযফায কল্যাণ ভর্ ( যণারসয়য ভাননীয় ভ ীয সনতৃসয় একর্
আর্াঃভ ণারয় ভিয়াভযং কভভর্ যসয়সছ। কভযসূভচ ফাস্তফায়ন াভফ যকবাসফ তয়াফধাসনয জন্য ভ ণারসয়য স্বাস্থ্য অথ যনীভত ইউভনসট
একর্ স্বাস্থ্য সুযক্ষ্া কভযসূভচ সর (SSK Cell) গঠিত সয়সছ।
(ঘএছাো এএসক সরসক ায়তায ( জন্য এফং ভাঠম যাসয় এই কাম যক্রভ ভযচারনায জন্য প্রভতসমাভগতামূরক র্ভতয ভাধ্যসভ
একর্ ম্যাসনজসভন্ট এসজন্সী ফা SSK ভস্কভ অাসযটয ভাসফ গ্রীন সডল্টা ইনসুসযন্স কম্পানী ভরাঃসক ভনসয়াগ কযা সয়সছ। এই এসজন্সীয মূর কাজ সরা ভচভিত দভযদ্র ভযফাযগুভরয ভনফন্ধন, SSK কাড য ইসুয কযা, কাড যধাযী সযাগীসদয াাতাসর ভচভকোা
ভনসত াাে কযা এফং ভচভকোা যফতী াাতাসরয অথ য ভযসাসধ (Claim Management-এায়তা কযা। (
এএসক সফা প্রদান র্ভতাঃ

SSK কাড যধাযী ভযফাসযয(১ সকান দ অসুস্থ্য সর (SSK কাড য ভনসয় উসজরা াাতাসর
(২ জরুযী ভফবাসগয াস অফভস্থ্ত (SSK Booth
(৩ এ আসন।-(SSK Booth-য দ যা SSK কাড যধাযী ব্যভিসক ফভাঃভফবাগ ভচভকোসকয
(৪ কাসছ াঠাসনায ব্যফস্থ্া কসযন। (SSK কাড যধাযী ব্যভিয বভতযয প্রসয়াজন না সর ফভাঃভফবাগ সথসক ভচভকোা ভনসয় সযাগী ফাভে
চসর মান। ডািাসযয যাভসয বভতযয প্রসয়াজন সর SSK Booth-য দ যা উি ব্যভিসক াাতাসর ভচভকোা গ্রসন
সমাভগতা এফং বভতযয ব্যফস্থ্া কসযন
(৫ বভতযকৃত ।(SSK সযাগী ভফনামূসল্য ঔলধ, প্রসয়াজনীয় যীক্ষ্াভনযীক্ষ্া এফং অাসযসনয সুভফধা ান। উন্নত ভচভকোায প্রসয়াজন সর ভযফন খযচ
(৬ ভচভকোায জন্য টাংগাইর সজরা াাতাসর (
(৭ াঠাসনায ব্যফস্থ্া কসযন। ভযফন খযচ (SSK কভযসূভচ সথসক ফন কযা য়।
াইরর্ং এয প্রথভ ম যাসয় ভফগত ২৪ ভাচ য ২০১৬ ভরাঃ তাভযসখ স্বাস্থ্য ভ ণারসয়য ভাননীয় ভ ী কাভরাভত উসজরায় কভযসূভচ
উসভাধন কসযন। যফতী ম যাসয় গত ১২ সসেম্বয ২০১৭ ভরাঃ তাভযসখ ভাননীয় স্বাস্থ্যভ ী কতৃযক ভধুপুয ও ঘাটাইরএই দুইর্ উসজরায় এ কম যক্রভ ম্প্রাভযত সয়সছ।

৩। সরথ্ এক্সসনভডচায ট্র্যাভকং
য
৪।সজন্ডায এনভজও সেকসা ায ার্ভসন
ইউভনট ভযভচভত (ভজএনএভ(
ফাংরাসদ সজন্ডায ভতা আনয়সনয রসক্ষ্য উসাখসমাগ্য উন্নভত াধন কসযসছ। নাযী অভধকায যক্ষ্ায ভাধ্যসভ সজন্ডায ভতা আনয়সনয
রসক্ষ্য ফাংরাসদ যকায প্রভতশ্রুভতব্ধ। পরশ্রুভতসত যকাসযয ভফভবন্ন ভ ণারসয়য কভযভযকল্পনা ও সকৌসরয ভসধ্য সজন্ডায ভফলয়র্
ভন্নসফভত কযা সয়সছ। সজন্ডায ভতা আনয়সনয রসক্ষ্য যকায নতুন আইন প্রণয়ন কসযসছ এফং এ ংক্রার্ পুযসনা আইসনয
ংস্কাযও কযা সয়সছ। ফাংরাসদ যকাসযয াসথ একার্তা প্রকা কসয ভফভবন্ন সফযকাযী ংস্থ্া, দাতা ংস্থ্া সজন্ডায ন্যফলম্য দূয
কযায রসক্ষ্য ভফভবন্ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন কসয চরসছ। মভদও সজন্ডায ভফলয়ক ভতা আনয়সন আভাসদয আসযা অসনক থ াভে ভদসত
সফ।
য
স্বাস্থ্যখাসত সজন্ডায ইসুয ভনসয় কাজ কযায রসক্ষ্য ফাংরাসদ যকায সজন্ডায এনভজও সেকসা ায ার্ভসন
ইউভনট
নাসভ একর্ ইউভনট স্থ্ান কসযসছ মায মূর দাভয়য় সরা স্বাস্থ্য খাসত সজন্ডায (ভজএনএভ(ভফলয়সক ফাস্তফায়ন কযা। ফাংরাসদ
যকাসযয স্বাস্থ্য ও ভযফায কল্যাণ ভ ণারয় “এইচভএনএভডভ’ সক্টয সপ্রাগ্রাভ ফাস্তফায়ন কসয চসরসছ সমখাসন ভজএনএভ
ইউভনট তাসদয ভনজস্ব কভযভযকল্পনা প্রনয়ণ কসযসছ। কভয ভযকল্পনা অনুমায় ভজএনএভইউ প্রভত ফছযই সদসয ভফভবন্ন সজরায়
কভযযত স্বাস্থ্যসফা প্রদানকাযী ব্যভিসদয সজন্ডায ভফলসয় ভফভবন্ন প্রভক্ষ্ণ প্রদান কসয থাসক। মায ভাধ্যসভ স্বাস্থ্যসফা প্রদানকাযীযা
ভনয়ভতাভ কবাসফ সজন্ডায ভফলসয় আসযা সফী জ্ঞান ও অভবজ্ঞতা অজযন কযসত াযসফ। স্বাস্থ্যসফা প্রদাসনয সক্ষ্সত্র সফা প্রদানকাযী
ব্যভিফগ য আসযা সফী ংসফদনীর সত াসয, মা নাযীসদয স্বাস্থ্যসফা প্রদাসন অসনক ইভতফাচক োভভকা যাখসফ।

