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ভমিত স্বাস্থয-মফজ্ঞান গবফলণা ও উন্নয়ন তমফর কাম যক্রভ মযচারনা 

ম্পমকযত নীমতভারা-২০২১ 

 

১.০ টভূমভ: 
 

১.১  জামতয মতা ফঙ্গফন্ধু কখ মুমজফয যভাবনয সুদূযপ্রাযী মদক-মনবদ যনায় ফংরাবদব জনফান্ধফ 

স্বাস্থয ব্যফস্থায মবমি মববফ ংমফধাবন মচমকৎাবক কভৌমরক অমধকায মাবফ স্বীকৃমত কদয়া য়। মতমন ১৯৭২ 

াবর যাষ্ট্রমতয ক্ষ্ভতাফবর Bangladesh Medical Council গঠন কবযন। কদবই মফবলজ্ঞ মচমকৎক 

ততমযয জন্য মতমন Bangladesh Medical Research Council (BMRC) ও Bangladesh College of 

Physicians and Surgeons (BCPS) প্রমতষ্ঠা কবযন। একই ফছবয মতমন স্বাস্থয মক্ষ্া ও গবফলণায 

প্রাণবকন্দ্র মাবফ Institute of Postgraduate Medical Research (IPGMR) প্রমতষ্ঠা কবযন, মা 

যফতীবত তাযই সুবমাগ্য কন্যা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনবনত্রী কখ ামনায কনতৃবে ফঙ্গফন্ধু কখ মুমজফ 

কভমডবকর মফশ্বমফদ্যারবয় রূান্তমযত য়।  

 

১.২  জামতয মতায স্বপ্নবক ফাস্তবফ রূ মদবত ১৯৯৬ াবর ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কখ ামনা স্বাস্থযনীমত, 

২০০০ কঘালণা কবযন। যফতীবত জাতীয় স্বাস্থযনীমত ২০১১ প্রণীত য়, মায মূর উবেশ্য মছবরা াফ যজনীন 

প্রাথমভক মচমকৎা ও জরুময মচমকৎা কফা মনমিত কযা। স্বাস্থয ব্যফস্থায মতনটি মদক মথা - স্বাস্থয কফা, 

স্বাস্থয মক্ষ্া ও গবফলণা এয ভবে াফ যজনীন স্বাস্থয কফা মনমিত কযা বরও মচমকৎা কক্ষ্বত্র কভৌমরক 

গবফলণা এফং নতুন উদ্ভাফনী মিয ক্ষ্ভতায মফচাবয আভযা এখবনা কামিত অফস্থাবন কৌৌঁছুবত ক্ষ্ভ ইমন।  

 

১.৪  স্বাস্থযখাবত আভাবদয দীঘ যমদবনয অজযনমূ কটকই কযা এফং বমফষ্যবত ভাভাময/ভযণব্যামধয 

প্রাদুবযাফ প্রমতবযাধ ও কভাকাবফরা াভমিকবাবফ আভাবদয স্বাস্থয ব্যফস্থাবক উন্নত মফবশ্বয কাতাবয মনবয় 

মাওয়ায রবক্ষ্য মযকল্পনা প্রণয়ন ও তায মথামথ ফাস্তফায়বনয প্রবয়াজনীয়তা কদখা মদবয়বছ। একই ংবগ উন্নত 

মফবশ্বয স্বাস্থয-মক্ষ্া ও মফজ্ঞান-প্রযুমি আত্মীকযবণয াাাম মনজস্ব গবফলণামবমিক জনস্বাস্থয-মচমকৎা 

মক্ষ্া-মচমকৎা কফায কভরফন্ধন ঘটিবয় ফাংরাবদবয নাগমযকবদয জন্য একটি উন্নততয স্বাস্থযবফা ব্যফস্থা 

মনমিত কযা জরুময।  

 

১.৫  স্বাস্থয মফলয়ক গবফলণা েযামিতকযবণ ২০০৯ াবর ন্যানার করথ মযাচ য স্ট্র্যাবটমজ প্রণীত বরও 

কবযানা প্রাদুবযাফ কভাকাবফরা কযবত মগবয় কভৌমরক স্বাস্থয গবফলণায় দৃশ্যভান অিগমতয প্রবয়াজনীয়তা অনুভূত 

য়। এ মফলয়টি মফবফচনায় মনবয় ২০৪১ াবরয ভবে উন্নত মফবশ্বয রক্ষ্য ফাস্তফায়বন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কখ 

ামনায মনবদ যনায় ভাননীয় অথ যভন্ত্রী ২০২০-২১ অথ যফছবযয ফাবজট ফিৃতায় ভমিত স্বাস্থয-মফজ্ঞান গবফলণা 

ও উন্নয়ন তমফর ফাফদ তমফর ফযাবেয কঘালণা কবযন। এ তমফবরয অথ য মথামথবাবফ ও ভয়াফদ্ধ 

মযকল্পনায ভােবভ ফাস্তফায়বনয  জন্য এ নীমতভারা প্রণয়ন কযা বয়বছ।  

 

১.৭ এ নীমতভারা ‘ভমিত স্বাস্থয-মফজ্ঞান গবফলণা ও উন্নয়ন তমফর কাম যক্রভ ম্পমকযত নীমতভারা 

২০২১’-নাবভ অমবমত ইবফ।  

 

২.০ গবফলণা কাম যক্রবভয রক্ষ্য ও উবেশ্য 
 

২.১ ভমিত স্বাস্থয-মফজ্ঞান গবফলণা ও উন্নয়ন তমফর দ্বাযা মযচামরত গবফলণা কাম যক্রবভয রক্ষ্য ও 

উবেশ্যমূ মননরূরূ:  

ক)  কদব মচমকৎা মফজ্ঞাবনয কভৌমরক ও প্রাবয়ামগক গবফলণায অফকাঠাবভা ততময ও গবফলণা 

কাম যক্রভ  প্রফতযন কযা;  

খ)  গবফলণারব্ধ জ্ঞান কদবয স্বাস্থয-কফা, স্বাস্থয-মক্ষ্া, জনস্বাস্থয, অনুজীফমফদ্যা, কযাগতত্ত্ব, কযাগ 

মনয়ন্ত্রণ, ইতযামদয ামফ যক উন্নয়বন ব্যফায কযা;  
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গ) স্বাস্থয খাবতয নতুন উদ্ভাফবনয ক্ষ্ভতা ততময কযা এফং বফ যাময মচমকৎা মফজ্ঞান ও প্রযুমিয 

উন্নয়ন াধন;  

ঘ) নতুন ঔলধ, বযাকমন মচমকৎা প্রযুমিগত উন্নয়বনয ভােবভ আভাবদয মনজ জনবগাষ্ঠীয জন্য 

স্বাস্থয কফা, মক্ষ্া ও মচমকৎায উৎকল য াধন; 

(ঙ) গবফলক এফং যকাবযয নীমত মনধ যাযকবদয ভবে কমাগাবমাগ প্ররাবযয/স্থাবনয ভােবভ নবরজ 

ট্রান্সবরন এন্ড এক্সবচবে (KTE) উৎা প্রদান এফং এয ভােবভ এমবডযান্স কফইজ্ড গবফলণায 

পরাপর স্বাস্থয কফায উন্নয়বন কাবজ রাগাবনা;  

চ) মফদ্যভান কাস্ট-িাজুবয়ট ইনমস্টটিউটগুবরাবত গবফলণায জন্য প্রবয়াজনীয় অফকাঠাবভা ততময কযা 

( মভন - গবফলণা কর গঠন, মিমনকযার ট্রায়ার ইউমনট সৃমি এফং গবফলণায াবথ যাময 

ম্পৃি অোকবদয জ্ঞান ও দক্ষ্তা কাবজ রাগাবনায জন্য অফযকারীন কাজ কযায সুবমাগ 

সৃমি); এফং  

ছ) আন্তজযামতক মফমবন্ন ংস্থায াবথ বমামগতা বৃমদ্ধ কযা ও বমামগতায ভােবভ স্বাস্থয মফলবয় 

গবফলণায দ্বায উবম্মাচন কযা।  

 

৩.০  কাম যক্রবভয উকাযববাগী  
 

৩.১ স্বাস্থয-মক্ষ্া এফং মফজ্ঞান-প্রযুমি মফলবয় গবফলণায ংস্কৃমত চালু এফং গবফলণা মযচারনায় আমথ যক 

অনুদান প্রদাবনয ভােবভ স্বাস্থয-ব্যফস্থায উন্নয়ন ম্ভফ বফ। নতুন কযাগ নািকযণ ও কযাগ মনয়ন্ত্রবণয কভৌমরক 

উদ্ভাফন এফং অন্যান্য মচমকৎায কক্ষ্বত্র গবফলণারব্ধ জ্ঞান প্রবয়াবগ কযাগী ও কফা প্রাথীগণ উকৃত বফন। 

জটির কযাগ উবভয গবফলণামবমিক কাম যকয/নতুন মচমকৎা দ্ধমতয উদ্ভাফবন গণভানুবলয উকায বফ। 

এছাড়া, গবফলণায পরাপর বত কযাগতত্ত্ব ও কযাগ মনয়ন্ত্ররণ, জনস্বাস্থয এফং মচমকৎা প্রযুমি মফলবয় মচমকৎক, 

না য ও স্বাস্থয কফা কভীগণ নতুন ধাযণা াবফন, মা একটি সুস্থ জামত গঠবন ায়ক বফ।  

 

৪.০   তমফবরয প্রাপ্যতা 
 

৪.১ জাতীয় কন্বভ  ক যক মনফ যামচত গবফলক/গবফলণা প্রমতষ্ঠান তথা ডািায, স্বাস্থয গবফলক, জনস্বাস্থযমফদ, 

পুমিমফদ, মফজ্ঞানী ও স্বাস্থয মফলবয় মফবলজ্ঞগণ ভমিত স্বাস্থয-মফজ্ঞান গবফলণা ও উন্নয়ন তমফর বত গবফলণা 

কাবজয জন্য অনুদান প্রামিয কমাগ্য বফন।  

 

৫.০  ফাস্তফায়ন ককৌর 
 

৫.১ ভমিত স্বাস্থয-মফজ্ঞান গবফলণা ও উন্নয়ন তমফর এয অথ য কীবাবফ ফযাে কদয়া বফ, কাবক ফযাে 

কদয়া বফ, কীবাবফ গবফলক/গবফলণা প্রমতষ্ঠান মনফ যাচন কযা বফ, ককান্ ককান্ কক্ষ্বত্র গবফলণায অথ য ব্যয় বফ 

ক মফলবয়  মননরূরূ ফাস্তফায়ন ককৌর অনুযণ কযা বফ:  

 

৫.১.১  ফাংরাবদব কম কর কযাবগয প্রাদুবযাফ কফম এফং নতুন নতুন/ম্ভাব্য কযাগ ব্যামধ ও বাইযা মফলবয় 

ভমিত গবফলণা উৎামত কযা বফ। কভৌমরক ও প্রাবয়ামগক গবফলণায াাাম স্বাস্থয কফায উন্নয়বন 

মনফ যামচত অন্য ককান স্টামডয জন্যও এ তমফবরয অংমফবল গবফলণা অনুদান মববফ ফযাে প্রদান কযা 

মাবফ। মননরূফমণ যত কক্ষ্বত্র মফবফচয তমফবরয অথ য অনুদান মববফ ফযাে কদয়া বফ:  

 

ক) জনস্বাস্থয  

খ) মচমকৎা মফজ্ঞাবনয আওতায় মফমবন্ন মফলয়: 

অ)  ংক্রাভক ব্যামধ: কবযানা বাইযাব, মচকনগুমণয়া, Ebola Virus Disease, মজকা 

বাইযা ও অন্যান্য বাইযা;  

আ) bb KwgDwb‡Kej wWwR‡Rm (Wvqv‡ewUm, nvBcvi‡Ubkb, KvwW©IjwR, wbD‡ivjwR, 

K¨vÝvi, AwURg I †g›Uvj wWRAW©vi I wWwR‡Rm BZ¨vw`);  

https://www.fic.nih.gov/ResearchTopics/Pages/InfectiousDiseases-ebola.aspx
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ই) ট্রভা এফং ইনজুময। 

গ) Epidemiological Studies: e.g., Nationwide Systematic Survey for a 

Particular Disease/Disability Incidence and Prevalence Study; 
ঘ) Clinical Studies: Subject wise e.g., in Internal Medicine, Infectious Disease, 

Cardiology, Pediatric, Urology, Neurology, Oncology, Hematology, 
Diabetes, Biochemistry,  Microbiology, Anatomy and Physiology etc; 

ঙ) System Delivery Studies e.g., Supply Chain Management in Covid-19 and 

Pandemic: Problems and Probable Solutions, Immunisation Service 
Delivery Planning for Nationwide Covid Vaccination; 

চ)  Health Administration Studies;  

ছ) Health Education Studies: Presence of Multiple Degrees and Diplomas in 

the Same Subject: Cause of Dichotomy and Intellectual Degradation; 

জ) Miscelleneous: Biomedical Engineering Service in Bangladesh: its 

Inadequacy and Deficit; Forensic Medicine Service in Bangladesh: its 
Deficit and Future Problems, Specialist Administrators in Health Service, 
both in Public and Private Sector: Requirements and Future, Mental Health 
and Addictions, Modernizing Patient-Centred Care through Digital Health. 

ঝ) এছাড়া, ভয় ভয় প্রবয়াজনীয়তায মনমযবখ অন্যান্য জনস্বাস্থয। 
 

৫.১.২ উযু যি মফলয়মূ ফাস্তফতায মনমযবখ প্ররবয়াজবন ারনাগাদ কযা বফ।  

 

৫.২ গবফলক/গবফলণা প্রমতষ্ঠান মনফ যাচন: ভমিত স্বাস্থয-মফজ্ঞান গবফলণা ও উন্নয়ন তমফর এয অবথ য 

কভৌমরক গবফলণা কভ য ম্পাদবনয জন্য প্রমতবমামগতায মবমিবত গবফলক/গবফলণা প্রমতষ্ঠান মনফ যাচন কযা বফ।  

 

৫.২.১ গবফলক/গবফলণা প্রমতষ্ঠাবনয কমাগ্যতা:  

ক) আবফদনকাযীবক/আবফদনকাযী প্রমতষ্ঠানবক ফাংরাবদম বত বফ। আবফদবনয াবথ 

আবফদনকাযীয জাতীয় মযচয়ত্র/াবাট য-এয কম/মনফন্ধনত্রর দামখর কযবত বফ;  

খ)  আবফদনকাযীবক/প্রমতষ্ঠানবক ফাংরাবদব গবফলণা কযবত বফ;  

গ) আবফদনকাযীবক কাস্ট িাজুবয়ট মডমিধাযী মচমকৎক/জনস্বাস্থয মফবলজ্ঞ/ 

ভাইবক্রাফাবয়াবরামজস্ট/বাইবযারমজস্ট/ফাবয়াবকমভস্ট ফা স্বাস্থয মফজ্ঞান, জনস্বাস্থয, পুমিমফদ, 

কভৌমরক মফলবয় মফবলজ্ঞ/গবফলক বত বফ। প্রমতষ্ঠাবনয কক্ষ্বত্রর প্রমতষ্ঠানবক ংমলিষি কতৃযক্ষ্ 

কতৃযক মনফমন্ধত বত বফ;  

ঘ) যকাময, কফযকাময ফা স্বায়িামত প্রমতষ্ঠাবনয কভ যযত কভ যকতযা আবফদন কযবত াযবফন;  

ঙ) আবফদনকাযী উি গবফলণায জন্য অন্য ককান যকাময, কফযকাময, স্বায়িামত অথফা কদবয 

অথফা মফবদবয কম ককান প্রমতষ্ঠান বত আমথ যক ায়তা কননমন ভবভ য অঙ্গীকাযনাভা মদবত বফ; 

এফং 

চ) আবফদনকাযীয ফয় বফ (দযখাস্ত কযায ভয়) ব্যাচ্চ ৬০ ফৎয। দক্ষ্তা, অমবজ্ঞতা ও সুনাভ 

মফবফচনায় ফয়ীভা মমথরবমাগ্য বফ। 
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৫.২.২ গবফলণায জন্য গবফলণা প্রস্তাফ/আবফদন আফান 

 

ক) প্রমতফছয অন্তত ২ (দুই) ফায আবফদন আহ্বান কযা বফ। জাতীয় কমভটিয দস্য মচফ মফজ্ঞমিটি 

স্বাস্থয ভন্ত্ররণারবয়য স্বাস্থয মক্ষ্া ও মযফায কল্যাণ মফবাবগয  ওবয়ফাইবট এফং ন্যযনতভ ২টি 

জাতীয় তদমনবক প্রকা কযবফ; 

খ) আবফদন পযভ ংির ও জভাদান: স্বাস্থয ভন্ত্ররণারবয়য স্বাস্থয মক্ষ্া ও মযফায কল্যাণ মফবাগ এয 

ওবয়ফ াইট এফং দস্য মচফ মনকট বত আবফদন পযভ ংি কযা মাবফ। | mshyw³-1 G 

cª`wk©Z dig-G M‡elYv c Ȫ Íve/ cÖ‡UvKj ¯̂v¯’¨ wkÿv I cwievi Kj¨vY wefvM Gi 

  ন্বচফ (whwb evQvB KwgwUi m`m¨ mwPe)  ফযাফবয জভা মদবত বফ; 

গ) আবফদনকাযীয আবফদবনয ংবগ প্রবয়াজনীয় তথ্যামদ যফযা কযবত বফ; 

ঘ) গবফলণায অমবজ্ঞতা, াফমরবকন্স ইতযামদ আবফদনকাযীয পূণ য জীফনবৃিান্ত ংবমাজন 

কযবত বফ; 

ঙ) আবফদনকাযী ককান প্রমতষ্ঠাবনয কভ যকতযা বর উি প্রমতষ্ঠান প্রধাবনয মনকট বত অনুভমত িণ 

কযবত বফ; 

চ) কম প্রমতষ্ঠাবন গবফলণা কযা বফ, ক প্রমতষ্ঠান প্রধাবনয কাছ বত অনুভমত মনবয় তা জভা মদবত 

বফ; 

ছ) কম ককান কাযবণ গবফলবকয ংখ্যা কবভ কগবর ফা ককউ মনরুৎামত বর গবফলণা কাম যক্রভ 

মকবাবফ মযচামরত বফ ক ম্পবকয মদক মনবদ যনা থাকা; 

জ) একজন আবফদনকাযী শুদৄ ২টি গবফলণা প্রস্তাফ/প্রবটাকর জভা মদবত াযবফন; 

ঝ) প্রাি আবফদনমূ তামরকা ততমযপূফ যক ৩০ (মত্র) মদবনয ভবে ফাছাই (কামযগময) কমভটিয 

মনকট উস্থান কযা বফ। স্বাস্থয মক্ষ্া ও মযফায কল্যাণ মফবাগ-এয যুগ্মমচফ মফলয়টিয 

দাময়বে থাকবফন। 

  

৫.২.৩ ফাছাই (কামযগময) কমভটি:  প্রাি গবফলণা প্রস্তাফ/ প্রবটাকর মাচাই ফাছাইবয়য জন্য ৭ দস্যমফমি 

মননরূরূবাবফ একটি কমভটি থাকবফ: 

ক্রন্বভক নাভ ও দফী কন্বভ বত  ফস্থ্ান 

১. 

 অোক কভাোঃ মুমজবুয যভান,  

ইন্টাযনার কভমডমন মফবাগ,  

ফঙ্গফন্ধু কখ মুমজফ কভমডকযার মফশ্বমফদ্যারয়, ঢাকা 

বান্বত 

২. 
অোক  রুবফদ আমভন 

কভমডমন মফবাগ, ঢাকা কভমডবকর কবরজ াাতার 
দ  

৩. 

ডা. এ টি এভ ামছবুর াান 

ইন্টাযববনন মনউবযারমজ মফবাগ, 

ন্যানার ইনমস্টটিউট অফ মনউবযাাইন্স, ঢাকা 

দ  

৪. 

ডা.  পজবর যাম্ কচৌদৄযী 

কাযী অোক 

ইন্টাযনার কভমডমন মফবাগ, 

ফঙ্গফন্ধু কখ মুমজফ কভমডকযার মফশ্বমফদ্যারয়, ঢাকা 

দ  

৫. 
ডা.ইযপান নওবযাজ ন্যয , এভমএইচ 

ভাতৃ ও মশু স্বাস্থয মফবাগ, মনভ 
দ  

৬. যুগ্মমচফ , স্বাস্থয কফা মফবাগ দ  

৭. যুগ্মমচফ, স্বাস্থয মক্ষ্া ও মযফায কল্যাণ মফবাগ দ  মচফ 

 

কাম যমযমধ: 

ক) ংমলিষি মফলবয় প্রাথীবদয জভাকৃত গবফলণা প্রস্তাফ/প্রবটাকর মাচাই-ফাছাই কযা এফং গবফলণায 

পূফ য অমবজ্ঞতা মফবফচনা কযা; 
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খ) গবফলণা প্রস্তাফ/প্রবটাকর ককন  িণ ও ককন ফামতর কযা বরা, তায মথামথ ব্যাখ্যা মরমফদ্ধ 

কযবফ এফং তা ংখ্যাগমযষ্ঠ দবস্যয ভতাভবতয মবমিবত বফ। এবক্ষ্বত্র প্রস্তামফত গবফলণা 

“ম্পাদনবমা  (doable)” মকনা তা মফবফচনা কযা;  

গ) প্রবয়াজবন াক্ষ্াৎকায/উস্থান িণ; 

ঘ) গবফলণা প্রস্তাফ/প্রবটাকর এয মফযীবত প্রস্তামফত ফাবজট সুচারুরূব মাচাই-ফাছাই কবয প্রমতটি 

গবফলণা প্রস্তাফ/প্রবটাকর-এয জন্য ফ যবভাট কী মযভাণ অথ য ফযাে কযা বফ তা সুাময 

আকাবয জাতীয় কমভটিয মনকট কপ্রযণ; 

ঙ)  তুরনামূরক মফফযণ প্রণয়ন; 

চ)  প্রস্তাফ/প্রবটাকর মূল্যায়নপূফ যক ফাছাইকৃত গবফলণা প্রস্তাফ/প্রবটাকর এয তামরকা প্রস্তুত কবয ১৫ 

(বনয) মদবনয ভবে এওয়াড য কমভটি (জাতীয় কমভটি)কত অনুবভাদবনয জন্য ক কযা;  

ছ) ফাবজবটয অথ য কীবাবফ প্রদান কযা বফ, কমভন ভাইরবস্টান/ভয়মবমিক (বমভন ১ভ ফছয, ২য় 

ফছয) তা মনধ যাযণ কযা; 

জ) জাতীয় কমভটি কতৃযক ভয় ভয় প্রদি   া  কাজ  

 

৫.২.৪  ফাবজট প্রস্তাফ দামখর/Financial Proposal (অনুদান):  াথন্বভকবাবফ ফাছা  কন্বভ  ক যক 

ন্বনফ যান্বচত গবফলক গবফলণা  ন্বত ানবক গবফলণা   াবফয ন্বফযীবত দযখাবস্তয াবথ দামখরকৃত 

ফাবজট/অনুদান   াফ [বপ্রাপভ যা প্রবাজার এয অং ৪ এ ফমণ যত] ংবাধবন ইচছুক বর তা ১৫ (বনয) 

ন্বদবনয ভব  জাতীয় কন্বভ য ন্বনক  দান্ব র কযবত বফ    ফাবজ  অনুদান  ফাছা  কন্বভ   ফং জাতীয় 

কন্বভ কত   কযা বফ  

৫.২.৫ এওয়াড য কমভটি (জাতীয় কমভটি):  ফাছাই কমভটি কতৃযক সুামযকৃত গবফলণা প্রস্তাফ/প্রবটাকরগুবরা 

চূড়ান্ত অনুবভাদবনয জন্য মননরূরূবাবফ ১১ দস্যমফমি একটি জাতীয় কমভটি থাকবফ: 

ক্রন্বভক নাভ ও দফী কন্বভ বত  ফস্থ্ান 

১. 
অোক কাজী দ্বীন কভাাম্মদ 

মযচারক, ন্যানার ইনমিটিউট অফ মনউবযাাইন্স এন্ড মটার, কবয ফাংরা নগয, ঢাকা 
বান্বত 

২. 
অোক তয়দ আমতকুর ক 

মযউভাবটারজী মফবাগ, ফঙ্গফন্ধু কখ মুমজফ কভমডকযার মফশ্বমফদ্যারয়, ঢাকা 
দ  

৩. 
অোক ভীযজাদী কমিনা কলাযা 

অমতমযি ভামযচারক, স্বাস্থয অমধদিয, ঢাকা 
দ  

৪. 
  াক  া.  ভা  বয় য যভান 

পাভ যাবকারন্বজ ন্বফবাগ  ফ ফ      ন্বজ য যভান  ভন্ব বকর ন্বফ ন্বফ ারয়   াকা  

দ   

৫. 
অোক কভা: মযবদায়ানুয যভান 

গবফলণা প্রধান, ইউমনবা যর কভমডকযার কবরজ মযা য কন্টায, ভাখারী, ঢাকা 
দ  

৬. 

অোক ভীয কুভায াা 

  াক ও ন্বন্বনময কনারব    

 ামাগনন্ব ক ন্বফবাগ (ভা বক্রাফাবমারন্বজ) 

  াকা ন্ব  াাতার, কবযফাংরা নগয, ঢাকা 

দ  

৭. 

ডা. াভ আর অবযমপন  

ন্বন্বনয়য ন্বযচারক ও ন্বন্বনয়য ন্বফজ্ঞানী  

ভা  ও ন্ব  স্বাস্থ্য ন্বফবাগ    ন্বন্ব ন্ব  যন্বফ 

দ  

৮. 

  াক    য  ভ লুতফুর কমফয 

মফবাগীয় প্রধান (মশু) 

 দ ীন ভন্বরা  ভন্ব কযার কবরজ  ভগফাজায  াকা 

দ  

৯. 

  াক  ইভমতয়াজ পারুক 

াজযাময মফবাগ 

ঢাকা কভমডবকর কবরজ াাতার 

দস্য 

১০. যুগ্মমচফ, অথ য মফবাগ, অথ য ভন্ত্রণারয় দ  

১১. যুগ্মমচফ, স্বাস্থয মক্ষ্া ও মযফায কল্যাণ মফবাগ দ  মচফ 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%95
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE_(%E0%A6%93%E0%A6%B7%E0%A7%81%E0%A6%A7)&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE_%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2
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কমভটিয কাম যমযমধ: 

ক) এই কমভটি ফাছাই কমভটি কতৃযক সুামযকৃত গবফলণা প্রস্তাফ/প্রবটাকর মযমবউ কবয কমাগ্য 

প্রবটাকর-এয উয ৩০ মদবনয ভবে চূড়ান্ত ভতাভত কদবফ;  

খ) ংখ্যাগমযষ্ঠ দস্যবদয ভবতয মবমিবত গবফলণা অনুদান (Award) প্রদাবনয জন্য গবফলণা 

প্রস্তাফ/প্রবটাকর চূড়ান্ত কযা বফ;  

গ)   প্ররমত ফছয কতটি  গবফলণা অনুদান গবফলণা প্রস্তাফ/প্রবটাকর এয জন্য গবফলণা অনুদান প্রদান 

কযা বফ তা জাতীয় কমভটি মনধ যাযণ কযবফ;  

ঘ) ফাছাই কমভটিয মনকট বত প্রাি প্রস্তাবফয মবমিবত গবফলণা প্রস্তাবফয কভমযট/ভয় মফবফচনায় 

মনবয় জাতীয় কমভটি অথ য ফযাবেয মযভাণ মনধ যাযণ কবয চূড়ান্ত অনুবভাদবনয জন্য স্বাস্থয মক্ষ্া 

ও মযফায কল্যাণ মফবাবগ কপ্রযণ কযবফ; 

ঙ) কমভটি প্রবয়াজবন ককান গবফলণা প্রস্তাফ/প্রবটাকর ভতাভত ফাছা  কমভটিবত মযমবউ কযায 

জন্য কপ্রযণ কযবত াযবফ;  

চ)   গবফলণা অনুদান এয জন্য চূড়ান্তবাবফ মনফ যামচতবদয ৭ (াত) মদবনয ভবে ই-কভইর/ত্র ভাযপত 

জানাবনা বফ। এওয়াড য কনাটিমপবকবন অনুদান প্রদাবনয তযাফমর ও গবফলণা কভ য ম্পাদবনয 

ভয়ীভায উবেখ থাকবফ। মনফ যামচত গবফলক/গবফলণা প্ররমতষ্ঠাবনয মনকট তযাফমর িণবমাগ্য 

বর তা িণপূফ যক  ১৫ (বনবযা) মদবনয ভবে মরমখতবাবফ জাতীয় কমভটিবক জানাবফ।  

ছ)  গবফলণা অনুদাবনয জন্য মনফ যামচত গবফলক/গবফলণা প্রমতষ্ঠান ককাবনা মফবল/যুমিংগত  

কাযবণ গবফলণাকভ য ম্পাদবন অভথ য বর তা জাতীয় কন্বভ য   বভাদন প্ররামিয ১৫ (বনবযা) 

মদবনয ভবে জাতীয় কমভটিবক জানাবফ।  

 

৫.২.৬ গবফলণা মযচারনায কভয়াদ: গবফলণা প্রস্তাফ/প্রবটাকবর ফমণ যত প্রমতটি গবফলণা ম্পন্ন কযায কভয়াদ 

বফ কনাটি অফ অযাওয়াড য জামযয তামযখ বত বফ যাচ্চ ২ (দুই) ফছয। মফবল কাযবণ জাতীয় কমভটি এ ভয় 

বফ যাচ্চ ৩ (মতন) ভা ফাড়াবত াযবফন।  

৫.২.৭ কন্বভ য  কান দ  স্থ্ায়ী বাবফ   ন্বস্থ্ত থাকবর ফা কাম য ারবন  ভথ য বর স্বাস্থ্য ন্ব া ও 

ন্বযফায ক াণ ন্বফবাগ ক যক  যণ কযা বফ  

 

৬.০  গবফলণা কাম যক্রবভয ব্যফস্থানা/গবফলণায পরাপর-এয মূল্যায়ন ও ভানী 

প্রমতবফদন  
 

৬.১  অনুদানপ্রাি গবফলক/গবফলণা প্রমতষ্ঠান প্রমত ৬ ভা অন্তয গবফলণায অিগমত কামযগময ও জাতীয় 

কমভটিয মনকট উস্থান কযবফ। 

 

৬.২ গবফলণা ম্পবন্নয ৩ (মতন) ভাবয ভবে গবফলণায পরাপর (Research Findings) কামযগময 

এফং জাতীয় কমভটিয কমৌথ উমস্থমতবত উস্থান কযবফ। 

 

৬.৩ গবফলণা ত্রটি উস্থান কযায জন্য জাতীয় কমভটি কদব/মফবদব কমভনায আবয়াজন কযবফ। 

 

৬.৪ গবফলণায পরাপর ময়ায মযমবউ (Peer Review) জান যার এ প্রকানায ব্যফস্থা কযবফ।  
 

৬.৫ গবফলকগণকক এ গবফলণায ককান মফলয়ফস্তু ককান কমভনায/ওয়াকয অথফা জান যাবর প্রকা কযবত 

বর অফশ্যই জাতীয় কমভটিয পূফ যানুভমত প্রবয়াজন বফ। 

 

 

৭.০ কমভটিয বা 
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৭.১  জাতীয় কমভটি মনবজ অথফা ফাছাই কমভটিয াবথ প্রমত ২ ভাব অন্তত ১ফায বা আফান কযবফ। এ বা 

জাতীয় কমভটিয দস্য-মচফ আফান কযবফন। 

 

৭.২ কম ককান মদ্ধান্ত ংখ্যাগমযষ্ঠ দবস্যয ভথ যবন িণ কযবত বফ। 

 

৭.৩ জাতীয় কমভটিয বামত বায় বামতে কযবফন। বামতয অফতযভাবন কমভটিয কজযষ্ঠ দস্য 

বামতয দাময়ে ারন কযবফন। 

 

৮.০ গবফলণায তমফর ব্যয়: ভমিত স্বাস্থয-মফজ্ঞান গবফলণা ও উন্নয়ন তমফর বত প্রদি অথ য  প্রস্তামফত 

গবফলণা কাবজয প্ররবয়াজবন মন্ত্রামত ংি/ব্যফায, এক্সবমযম্যান্ট, Animal lab, special 

investigation, াক্ষ্াৎকায িণ, কডটা ংির, উস্থানা ইতযামদ ফাফদ ব্যয় কযা মাবফ।  

 

৯.০  জাতীয় কমভটি ও কামযগময কমভটিয দস্যবদয ম্মানী:  যকাবযয প্রচমরত মনয়ভানুমায়ী জাতীয় 

কমভটি ও কামযগময কমভটিয দস্যবদয ম্মানী প্রদাবনয ব্যফস্থা কযা বফ। 

 

১০. অমপ ও জনফর: ভন্বিত স্বাস্থ্য ন্বফজ্ঞান গবফলণা ও উন্নয়ন তন্বফর কাম যক্রভ ন্বযচারনা জ  

BMRC ক য   বয়াজনীয় ং ক  ক    রাকফর   াফ  তযান্বদয য়তা  দান কযবফন   বয়াজবন 

 কান গবফলক তায ন্বনজস্ব চ বয  ন্বপব গবফলণা কাম যক্রভ ন্বযচারনা কযবত াযবফন  
 

১১.  গবফলণা এযাওয়াড য/অনুদান প্রদান  
 

১১.১ গবফলণা অনুদান প্রামিয জন্য মনফ যামচত গবফলক/গবফলণা প্রমতষ্ঠান-এয অনুকূবর গবফলণায অথ য/অনুদান 

৩ (মতন) মকমস্তবত কচবকয ভােবভ প্রদান কযা বফ।  

 

১১.২ জাতীয় কমভটিয বামতয প্রতযয়বনয মবমিবত ১ভ মকমস্তয [মা কভাট অনুবভামদত ফাবজট/গবফলণা 

অনুদাবনয ২৫ (পঁমচ) তাং] অথ য ংমলিষি গবফলক/গবফলণা প্রমতষ্ঠান কক  কচবকয ভােবভ প্ররদান কযা বফ।  

১১.৩  ২য় মকমস্ত বত যফতী মকমস্তমূবয অথ য  মনধ যাযণ/মযবাবধ জাতীয় কমভটিয বামতয অিগমত 

প্ররমতবফদন/প্ররতযয়নত্রর মফবফচনায় কনয়া বফ। জাতীয় কমভটি প্ররতযয়নত্রর প্রদাবনয কক্ষ্বত্র মযাচ য 

প্রবাজার/প্ররবটাকর কপ্রাপভ যায় ফমণ যত ভাইরবস্টান মফবফচনায় কনবফ তথা গবফলণাকবভ যয বন্তালজনক অিগমত 

মফলবয় মনমিত বফ।  

১১.৪  মনমদ যি কভয়াবদয ভবে গবফলণা কভ য ম্পন্ন কযা না বর ফা ভাইরবস্টান অজযন কযা না কগবর যফতী 

মকমস্তমূবয অথ য  প্রদান কযা বফনা। গবফলণা কভ য ম্পন্ন না কযা বর গৃীত মুদয় অথ য কপযৎ প্রদান 

কযবত বফ। 

১১.৫  ংমলিষি কমভটি মাচাই-ফাছাইপূফ যক গবফলণা কভ য/প্রবজক্ট পরবাবফ ম্পাদন কবল গবফলণা কভ য 

ম্পাদবনয মফর/ গবফলবকয/ গবফলণা ম্পাদনকাযী প্রমতষ্ঠাবনয প্রাপ্প্য অথ য (প্রামনক ব্যয় ) স্বাস্থয মক্ষ্া 

ও মযফায কল্যাণ মফবাবগয প্রস্তাবফয মবমিবত  থ য ন্বফবাগ অথযাইবজন জামযপূফ যক অফমুি কযবফ। 

১১.৬ জাতীয় কমভটি ও ফাছাই কমভটিয বায ব্যয়, ম্মানী, অমপ ব্যফস্থানা ও মত্রকায় মফজ্ঞমিয ব্যয় 

জাতীয় কমভটিয বামতয অনুকূবর ফযাবেয ব্যফস্থা কযবত বফ। 
 

১২.০  মফমফধ 
 

১২.১  মনফ যামচত গবফলণাকভ য মযচারনায জন্য কমভনায/ওয়াকয/উস্থানা ফাফদ ব্যয় এয জন্য আরাদা 

অথ য ফযাে প্ররদান কযা বফনা।  

 

১২.২   ফাছাই/জাতীয় কমভটিয ককান দস্য গবফলণা প্ররস্তাফ মদবত ইচ্ছুক বর মতমন কমভটি বত দতযাগপূফ যক 

গবফলণা অনুদাবনয জন্য আবফদন কযবফন।  

 

১৩. যকায প্রবয়াজবন এ নীমতভারায ংবাধন, মযফতযন ও মযফধ যন কযবত াযবফ। 
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১৪.     ক) ফাংরাবদ যকাবযয  ন্বথ যক  ফস্থ্ানায নীন্বতভারা   যণ কবয ভ   থ য  য় ন্বনফ যা কযবত  

         বফ  

         খ) এভন ককান মফলয় মা এ নীমতভারায় মফবৃত য়মন ক মফলবয় যকায মদ্ধান্ত প্রদান কযবফ। 

 

 

 

(কদফী চন্দ) 

উমচফ (নীমত ও কাম যক্রভ) 

স্বাস্থয মক্ষ্া ও মযফায কল্যাণ মফবাগ 
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মযমি-১ 

 

গবফলণা   াফ  ব াকর   াপভ যা 

 ং-১  াধাযণ ত  

 

১. গবফলণাকাযীয নাভ ও  কানা   বভ র   প  ও  ভাফা র ন য: 

 

২. গবফলণায স্থ্ান: 

 

৩.   ান্বফত গবফলণা  ব াকর: 

  

ক. ন্ববযানাভ: 

 . গবফলক গবফলণা  বভয নাভ: 

গ. গবফলক  ম  ন্বত াবন ন্বনবয়ান্বজত    ন্বত াবনয পবযায়ান্ব ং: 

ঘ. গবফলণায ন্বফলয় (Area of Research): 

 

৪. ভয়ীভা (Duration): 

 

৫.  ভা   য় ( াকায়): 

 

৬. াভন্ব ক র য: 

 

৭.  াক উব   (Broad Objective) 

 

৮.  ন্বনন্বদ য  উব  : 

 

৯.  ন্বত (Methodology):  

 

১০. বন্বফ ত গবফলণায কক্ষ্বত্র  বাফ: 

 

১১. জাতীয়   ব  গবফলণায  বাফ: 
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 ং-২  গবফলক গবফলণা  ন্বত ান ংক্রা  ত  

 

১. গবফলকবদয ন্বফফযণ 

 

ক. প্রধান গবফলক 

 ১. নাভ 

 ২. ফতযভান ঠিকানা 

 ৩. ফতযভান দমফ 

 ৪. ই-কভইর 

 ৫. কভাফাইর নম্বয 

 ৬. মক্ষ্াগত কমাগ্যতা 

 ৭. পূফ য অমবজ্ঞতা 

 ৮. প্রকানা 

 ৯. গবফলণায ব্যাকিাউন্ড পূণ যাঙ্গ জীফন বৃিান্ত 

 

খ. বমাগী গবফলক: কবরয জন্য 

 ১. নাভ 

 ২. ফতযভান ঠিকানা 

 ৩. ফতযভান দমফ 

 ৪. ই-কভইর 

 ৫. কপান নম্বয (বভাফাইর নম্বয) 

 ৬. মক্ষ্াগত কমাগ্যতা 

 ৭. পূবফ যয তফজ্ঞামনক অমবজ্ঞতা 

 ৮. প্রকানা 

 ৯. গবফলণায ব্যাকিাউন্ড পূণ যাঙ্গ জীফন বৃিান্ত 

 

গ.  অন্যান্য গবফলণা কাযী 

 ১. মএইচমড/ এভমপর অেয়নযত ছাত্র 

 ২. ল্যাফবযাটযী স্টাপ 

 ৩. অন্যান্য 
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অং-৩: কামযগময তথ্য (Technical Information): 

 

১. গবফলণা প্রকবল্পয তফজ্ঞামনক টভূমভ (Scientific Background) 

  

ক. প্রস্তামফত গবফলণা প্রকবল্পয গুরুে 

  

খ. অন্য ককান প্রমতষ্ঠাবন ম্পামদত ফা চরভান ফা প্রস্তামফত এ ম্পমকযত কাজ 

  

গ. প্রকল্প ম্পমকযত গুরুেপূণ য মরটাবযচায 

 

২. গবফলণা প্রকবল্পয তফজ্ঞামনক (Scientific) মযমধ 

 ক. গবফলণায উবেশ্য 

  

খ. গবফলণায উবেবশ্যয াবথ এ মফলবয় জ্ঞাবনয ফতযভান স্তবযয ম্পকয 

  

গ. গবফলণা ম্পাদবনয দ্ধমত (তথ্য ংি দ্ধমত) 

 

ঘ. কভ যমযকল্পনা (বযাড ম্যা) 

  

ঙ. প্রতযামত পরাপর 

  

চ. ভাইরস্টন ম্পমদতব্য কাম যক্রবভয ভয়কার 

 

ক্রমভক নং ভাইরস্টবনয নাভ শুরুয তামযখ কবলয তামযখ 

    

  

ছ. গবফলণা প্রকল্পটি কীবাবফ ফমণ যত উবেবশ্যয (Stated objectives) াবথ ম্পমকযত? 

 

জ. ককান পরাপর (output)- ক  কব য পরতা ন্বববফ ন্বফবফচনা কযা মায়  

 

ঝ. স্বাস্থ্য   ব  কটকই রক্ষ্য অজযবন প্রকল্পটি মকবাবফ অফদান যাখবফ? 
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অং-৪: ফাবজট তথ্য 

 

১. ফাবজট/প্রস্তামফত অনুদান 

  

ক. ফতযভান ফছয 

 

আইবটভওয়াময ব্যয় (াজায টাকায়) 

 

১. কফতন/ম্মানী 

২. কছাটখাবটা মন্ত্রামত (Minor Equipment) 

৩. ফই, মত্রকা, কযামভবকর ও অন্যান্য কনন্বজওবভফর (Consumables) 

৪.   য়ায া য-কন্বম্পউ ায    ানায  তযান্বদ 

৫. ত  ং  যীক্ষ্া/এক্সবমযবভন্ট 

৬. অন্যান্য প্রবয়াজনীয় খযচ (বভাট ফাবজবটয ২০% এয কফম নয়) 

৭. ফ যবভাট 

 

খ. এক ফছবযয কফম ভয়ব্যাী চরভান গবফলণা প্রকবল্পয কক্ষ্বত্র ফছযওয়াযী প্রাক্কমরত ফাবজট 

(আইবটভওয়াযী) 

 

আইবটভ মূল্য ১ভ ফছয ২য় ফছয ৩য় ফছয 
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অং-৫: পূবফ যয অথ যায়বনয  তথ্য 

 

১. কদ অথফা মফবদবয ককান উৎ বত মফবফচয প্রকবল্পয জন্য আমন ককান তমফর কবয়বছন মকনা? 

যা/না 

 

২. যা বর মনবনরূয প্রব য উিয মদন- 

  

(ক) পাবন্ডয উৎ (মফস্তামযত বাবফ) 

  

(খ) পামন্ডং ংস্থা (মফস্তামযত) 

  

(গ) পামন্ডং ফছয 

  

(ঘ) পাবন্ডয মযভাণ 

  

(ঙ) প্রকবল্পয মবযানাভ কী মছবরা? 

  

(চ) প্রকল্প ভাি বয়বছ মকনা? 

  

(ছ) মমদ কল না বয় থাবক তবফ কবলয ম্ভাব্য তামযখ? 

  

(জ) ইবতাভবে প্রকল্পটি কল বয় থাকবর গবফলণা প্রমতবফদন জভা কদয়া বয়বছ মকনা? 

  

(ঝ) স্থানীয়/আঞ্চমরক/আন্তজযামতক মত্রকায় প্রকামত বয়বছ মকনা? 

  

(ঞ) মত্রকায নাভ, প্রকাবয তামযখ এফং প্রকানায মবযানাভ 
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অং-৬: কঘালণা/প্রতযয়ন 

 

এই ভবভ য প্রতযয়ন কযা মাবে কম, 

(ক) অথ যায়বনয জন্য একই প্রকল্প অন্য ককান ংস্থায মনকট দামখর কযা য়মন; 

(খ) প্রস্তামফত গবফলণা কাম যক্রভ এই মপবে ইবতাভবে ভাি বয়বছ ফা বে এভন ককান কাবজয 

ডুমিবকট নয়; 

(গ) এ গবফলণা কাম যক্রভ মযচারনায কক্ষ্বত্র প্রবমাজয টাভ য এফং তযাফমর আভযা কভবন চরায ম্মমত 

জ্ঞান কযমছ; 

(ঘ) ককান কাযবণ প্রকবল্পয প্রধান গবফলক মমদ ককান কাযবণ গবফলণা কাজ তযাগ কবয ফা তায প্রমতষ্ঠান 

তযাগ কবয তাবর কাযী গবফলক(গণ) গবফলণা প্রকল্পটি চামরবয় মাবফন ভবভ য মনিয়তা; 

(ঙ) প্রমতষ্ঠাবনয  মাফতীয় সুমফধামদ গবফলণা প্রকল্পটি ম্পাদবনয প্রবয়াজবন ব্যফায কযা মাবফ। 

 

 

প্রধান গবফলবকয নাভ ও স্বাক্ষ্য 

মর 

কপান নম্বয 

তামযখ 

 

বমাগী গবফলবকয নাভ ও স্বাক্ষ্য 

মর 

কপান নম্বয 

তামযখ 

 

গবফলবকয নাভ ও স্বাক্ষ্য 

মর 

কপান নম্বয 

তামযখ 

 

 

 

 

 


