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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

জনগেণর া সবার মােনায়েন িবগত ৩ বৎসের া িশা ও পিরবার কাণ খােত াপক উিত এবং উেখেযা সাফ অিজত
হেয়েছ। মানস ােসবা দােনর জ েয়াজনীয় অবকাঠােমা িনম াণ, আিনক যপািত, িবনাে ঔষধ ও পিরবার পিরকনা
সামীর িনরবি সরবরাহ িনিত করা হেয়েছ। মা  াস পেয় বতমােন িত লে ১৭২-এ দিড়েয়েছ, যা ২০১৪ সােল িছল ১৯৪।
া ও পিরবার পিরকনা সবােক জনকাণখী করার লে নন আইন, িবিধ, নীিতমালা ণয়ন এবং িবমান আইেনর সংার করা
হেয়েছ। বব শখ িজব মিডেকল িবিবালেয়র পাশাপািশ চাম, রাজশাহী ও িসেলট মিডেকল িবিবালয় াপেনর লে থক
থক আইন ণীত হেয়েছ। ২০১৮ সােল নন ০৫  সরকাির মিডেকল কেলজ াপন করা হেয়েছ। সকল সরকাির/বসরকাির া িশা
িতােন সমিত ভিত পরীা বতন করা হেয়েছ। ওেয়ব পাট াল বহার কের মাবাইল ফােনর মােম মিডেকল কেলেজ
এমিবিবএস/িবিডএস কােস র ভিতর আেবদন ও ফল কাশ করা হয়। ২০১৮-১৯ িশাবেষ  সরকাির মিডেকল কেলজ সেহ এমিবিবএস
কােস  আসন সংা ৭০০  ি কের ৪০৬৮ েত উীত করা েয়েছ। ামীণ জনগেণর া সবা িনিতকে ৩৯৩০  ইউিনয়ন া
পিরবার কাণ ক এবং ায় ১৩,৭০৭  কিমউিন িিনেক পিরবার পিরকনা কমগণ িনরিবি ােসবা দান করেছন।

সমা এবং চােলসহ:

বাংলােদেশর জনগেণর মােঝ মানসত া ও পিরবার পিরকনা সবা িনিতকরেণ া িশা ও পিরবার কাণ িবভাগ াপক ও
বমািক কম িচর মােম তার কায ম পিরচালনা করেছ। সীিমত সদ, দ মানব সেদর তা ও বাপনাগত ব লতার কারেণ
কািত া সবা  দান করা  এবং ৬৯  বসরকারী  মিডেকল কেলজসহ নন মিডেকল কেলজসেহ িচিকৎসা  িশার নগত মান
িনিত করা বতমান সমেয়র এক অতম চােল। একই সােথ জনসংার লনায় কম জনশি, াকমেদর পশাগত উৎকষ  িনিত
করেত না পারা, েয়াজনীয় িশেণর অভাব অেনক েই ণগত া িশা ও সবা দােনর ধান িতবকতা িহেসেব কাজ কের।
হাওড়, চরাল, উপলবত এলাকা, িছটমহল, পাব ত এলাকাসহ গােম স কমেদর মােঝ কািত মা ও িশ া এবং পিরবার পিরকনা
সবা িনিত করা অতম চােলে।

ভিবৎ পিরকনা:

া িশা ও পিরবার কাণ িবভােগর কায েমর আওতায় া খােত হীত সরকােরর বিবধ কায ম বাবায়েনর লে া সবা
বাপনায়  নানািবধ  উয়ন  পিরকনা  করা  হেয়েছ।  াথিমক া  সবা  িনিত করার  লে  নন ০৫   ইউিনয়ন  া  ও  পিরবার
কাণ ক, নন ১৫  মা ও িশ কাণ ক, া িশার উয়েন নন ০২  আইএইচ এবং নন ০২  নািস ং কেলজ িনম াণ
করা হেব এবং অবিশ ০৪  িবভােগ মিডেকল িবিবালয় াপন করা হেব। পিরবার পিরকনা িবভােগর মাঠ পয ােয় মােভশন
কায ম বাড়ােনার জ িবষয়িভিক কম িচ হণ করা হেব। উপল, হাওড়, চরাল এবং পাব ত এলাকায় পিরাবর পিরকনা কায ম
সসারণ করা হেব। সকল কার য়কােয  তা আনয়েনর জ ইিজিপ পিতেত য় কায  স করা হেব। সকল েরর
হাসপাতালসেহ  বােয়ােমিক  পিত  চা  করা  হেব।  সকল  া  িশা  িতােন  িশার  নগতমান  িনিত  করা  হেব।  বসরকাির
মিডেকল  কেলজেলার  মানিভিক  েডশন  করা  হেব।  থক  া  িশা  অিধদর  গঠন  করা  হেব।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৩০/১২/২০১৯ এর মে বাংলােদশ অালাইড হলথ/বাংলােদশ া িশা বাড  আইন সংসেদ িরত;
১০/০৫/২০২০ এর মে বসরকাির মিডেকল কেলজ ও ডাল কেলজ পিরচালনা আইন সংসেদ িরত;
২০/০৬/২০২০ এর মে া িশা অিধদর গঠন ও অগ ােনাাম অেমাদন;
িত িবভােগ পিরবার পিরকনা িবষয়ক ১৭০  কােইন আেয়াজন এবং পিরবার পিরকনা সামীর িবতরণ শতকরা ৯৮%
িনিতকরণ।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

গণজাতী  বাংলােদশ  সরকােরর  া  িশা  ও  পিরবার  কাণ  িবভাগ,  া  ও  পিরবার  কাণ
মণালয়-এর দািয়ে িনেয়ািজত মাননীয় মীর িতিনিধ িহসােব সিচব, া িশা ও পিরবার কাণ
িবভাগ, া ও পিরবার কাণ মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০১৯ সােলর লাই মােসর ১৩ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

সকেলর জ মানসত া িশা এবং সায়ী পিরবার পিরকনা সবা।

১.২ অিভল (Mission)
া,  জনসংা  ও ি  খােতর উয়েনর  মােম মানসত া  িশা  এবং  সবার  জ সায়ী  ও  ণগত পিরবার  পিরকনা
সবা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. মানসত া িশার েযাগ সসারণ
২. সাব জনীন পিরবার পিরকনা সবা ও জনন া সবার সসারণ
৩. অবকাঠােমা সসারণ, যপািত সরবরাহ ও মরামত কায ম হণ
৪. গেবষণা ও িশেণর েযাগ সসারণ
৫. মা, িশ ও িকেশারীর া ও ি সবা জারদারকরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. া িশা ও পিরবার পিরকনা সংা েগাপেযাগী আইন, িবিধ ও নীিতমালা ণয়ন এবং বাবায়ন
২. িচিকৎসা িশা সংা েগাপেযাগী আইন, িবিধ ও নীিতমালা ণয়ন এবং বাবায়ন
৩. া িশা অিধদর গঠন এবং সায়ী ও মানসত া িশা এবং িবক িচিকৎসা পিতর েযাগ সসারণ
৪. া, ি ও পিরবার পিরকনা সবা দান এবং জনগেণর তািশত সবার পিরিধ সসারণ
৫. জনসংা িনয়ণ িচিকৎসা িশা, নািস ং িশা, জাতীয় জনসংা ও া িবষয়ক গেবষণা ও িশণ সংা
কায াবলী
৬. া িশা ও গেবষণা এবং পিরবার কাণ সংা াপনা িনম ান এবং রণােবণ ও সসারণ
৭. িশ ও মা া সবা এবং ি উয়ন কম িচ বাবায়ন।
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
ড়া ফলাফল

চক
একক

ত অজন
২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২০-২১ ২০২১-২০২২

িশ র হার (াস) (পচ
বছেরর কম বয়সী)

িশ  হার
িত
হাজাের

৩২ ৩১ ৩০ ২৯.৫ ২৯
ানীয় সরকার িবভাগ, া সবা
িবভাগ এবং া অিধদর

িবিডএইচএস ২০১৪, ইউিনেসফ, আরিপআইিপ;
ভিলউম-১, এমআইএস (িডিজএইচএস), এমআইএস
(িডিজএফিপ), িবিবএস

মা র হার (াস) মা  অপাত িত লে ১৭৪ ১৭২ ১৭০ ১৬৮ ১৬৪
ানীয় সরকার িবভাগ, া সবা
িবভাগ এবং া অিধদর

িবিডএইচএস ২০১৪, ইউিনেসফ, আরিপআইিপ;
ভিলউম-১, এমআইএস (িডিজএইচএস), এমআইএস
(িডিজএফিপ), িবিবএস

মাট জনন হার (TFR)
(াস)

পিত বহারকারীর
হার

িত শতেক ২.০৩ ২.০২ ২.০১ ২.০ ২.০ া সবা িবভাগ এবং া অিধদর
িবিডএইচএস ২০১৪, ইউিনেসফ, আরিপআইিপ;
ভিলউম-১, এমআইএস (িডিজএইচএস), এমআইএস
(িডিজএফিপ)

প আউট (াস) প আউট হার িত শতেক ৩০ ৩০ ২৫ ২২ ২০ া সবা িবভাগ এবং া অিধদর
িবিডএইচএস ২০১৪, ইউিনেসফ, আরিপআইিপ;
ভিলউম-১, এমআইএস (িডিজএইচএস), এমআইএস
(িডিজএফিপ)

পিরবার পিরকনা পিত
বহার

পিত বহােরর হার িত শতেক ৬২ ৬২.৪ ৭২ ৭৩ ৭৫ া সবা িবভাগ, া অিধদর এমআইএস (িডিজএফিপ), িবিডএইচএস ২০১৪

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৫:৪৯ া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] মানসত
া িশার
েযাগ সসারণ

২৮

[১.১] মিডেকল এবং
াটস/আইএইচ িশার
মােনায়ন ও েযাগ সসারণ

[১.১.১] িবভােগর পিরদশ ন ম দ পািরশ
বাবায়নত বসরকাির মিডেকল কেলজ

সমি সংা ৩ ১২ ১৭ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ২২ ২৪

[১.১.২] অেমািদত, নবায়নত ও িশা
কায ম ায়নত াটসসহ

সমি সংা ৩ ১০ ১১ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১৪ ১৬

[১.১.৩] অেমািদত, নবায়নত ও িশা
কায ম ায়নত আইএইচসহ

সমি সংা ৩ ০৭ ০৯ ১২ ১১ ১০ ০৯ ১৪ ১৬

[১.১.৪] বসরকাির মিডেকল কেলজ ও
ডাল কেলেজর আসন সংা ির আেবদন
পয ােলাচনা সােপে িনি

সমি সংা ৩ ১০ ১২ ১৪ ১৩ ১২ ১৬ ১৮

[১.২] া িশার উয়েন আইন,
িবিধমালা, নীিতমালা
ণয়ন/হালনাগাদকরণ

[১.২.১] বাংলােদশ হািমওািথ িচিকৎসা
পিত আইন ২০১৭ মিপিরষদ িবভােগ
িরত

তািরখ তািরখ ২ ১৪.০৫.২০ ২১.০৫.২০ ২৮.০৫.২০ ১১.০৬.২০ ১৭.০৬.২০

[১.২.২] বাংলােদশ মিডেকল অােিডেটশন
আইন মিপিরষদ িবভােগ িরত

তািরখ তািরখ ২ ১২.০৫.২০ ২১.০৫.২০ ২৭.০৫.২০ ১০.০৬.২০ ৩০.০৬.২০

[১.২.৩] বসরকাির মিডেকল কেলজ ও
ডাল কেলজ াপন এবং পিরচালনা আইন
ভং এর জ আইন মণালেয় িরত

তািরখ তািরখ ২ ১০.০৫.২০ ১৯.০৫.২০ ২২.০৫.২০ ০৯.০৬.২০ ১৬.০৬.২০

[১.২.৪] বাংলােদশ অালাইড হলথ/বাংলােদশ
া িশা বাড  আইন ২০১৯ ভং এর জ
আইন মণালেয় িরত

তািরখ তািরখ ২ ০৯.০৫.২০ ১৭.০৫.২০ ২০.০৫.২০ ০৮.০৬.২০ ১৬.০৬.২০

[১.২.৫] বাংলােদশ িসিভল সািভ স (পিরবার
পিরকনা) গঠন ও কাডার িবিধমালা ২০১৯

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০৫.২০ ১০.০৬.২০ ১৫.০৬.২০

[১.২.৬] বাংলােদশ িসিভল সািভ স (পিরবার
পিরকনা) িনেয়াগ িবিধমালা ২০১৯

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০৫.২০ ১০.০৬.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৩] া িশার েযাগ
সসারণ

[১.৩.১] মা, িশ, জনন া ও পিরবার
পিরকনা িবষয়ক আেয়ািজত কম শালা

সমি সংা ২ ১৩২ ১৫০ ১৬০ ১৫৮ ১৫৬ ১৫৪ ১৫২ ১৭০ ১৮০

[১.৩.২] া িশা অিধদর গঠন ও
অগ ােনাাম অেমাদন

তািরখ তািরখ ২ ২০.০৬.২০ ১০.০৬.২০ ২০.০৫.২০ ১০.০৫.২০

[১.৩.৩] িত উপেজলা হাসপাতােল ািপত
ি কণ ার

সমি
সংা
(মিত)

১ ১৫০ ২০০ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২১০ ২৭০ ৩০০

[১.৩.৪] নব ৫ মিডেকল কেলেজর পদ
জন

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০৫.২০ ১০.০৬.২০ ১৫.০৬.২০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৫:৪৯ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] সাব জনীন
পিরবার
পিরকনা সবা
ও জনন া
সবার সসারণ

১৬
[২.১] পিরবার পিরকনা সবা
সসারণ এবং তাবধান
জারদারকরণ

[২.১.১] ভােসকটিম সবা হণকারী সম
দিত

মিত
সংা
(মিত)
ল্

৩ ৭.৮৩ ৭.৯০ ৯ ৮.১০ ৮.০০ ৭.৯৫ ৭.৯০ ৯.৫০ ১০

[২.১.২] উবার লাইেগশন সবা হণকারী
সম দিত

মিত
সংা
(মিত)
ল্

৩ ২০.৪৮ ২০.৯০ ২২.০০ ২১.৭০ ২১.৫০ ২১ ২০.৯০ ২২.০৫ ২৩

[২.১.৩] মা, িশ ও জনন া, পিরবার
পিরকনা এবং ি িবষয়ক কােইন

সমি সংা ৩ ১৩২ ১৬৫ ১৭০ ১৬৯ ১৬৮ ১৬৭ ১৬৫ ১৭৫ ১৮০

[২.১.৪] আই ইউ িড সবা হণকারী সম
দিত

মিত
সংা
(মিত)
ল্

২ ৭.৪৬ ৭.৭৬ ১০.২২ ৯.১৯ ৮.১৮ ৮ ৭.৭৬ ১০.৫০ ১১

[২.১.৫] নব ৯ উপেজলায় পিরবার
পিরকনা অিধদেরর পদ জন

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০৫.২০ ১০.০৬.২০ ১৫.০৬.২০

[২.২] পিরবার পিরকনা িবষয়ক
হালনাগাদ িতেবদেনর িভিেত
কায ম হণ

[২.২.১] EMIS বহারকারী ইউিনয়ন া
ও পিরবার কাণ ক

সমি সংা ২ ০ ১৪৯ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৪৯ ২০০ ২০৫

[২.২.২] জিনয়ণ সামীর মত ও িবতরণ
কায ম

সমি শতকরা ২ ৯৮ ৯৮ ৯৮ ৯৮ ৯৮

[৩] অবকাঠােমা
সসারণ,
যপািত সরবরাহ
ও মরামত
কায ম হণ

১৪

[৩.১] ইউিনয়ন া ও পিরবার
কাণ ক িনম াণ

[৩.১.১] িনিম ত ক মিত সংা ৩ ৩৯২২ ৩৯৩০ ৩৯৩৫ ৩৯৩৪ ৩৯৩৩ ৩৯৩২ ৩৯৩০ ৩৯৪০ ৩৯৫০

[৩.২] ১০ শা িবিশ মা ও িশ
কাণ ক িনম াণ

[৩.২.১] িনিম ত ক মিত সংা ৩ ৬৭ ৮২ ৯৭ ৯৪ ৯১ ৮৮ ৮২ ১১৭ ১৩০

[৩.৩] উপেজলা ার কাম
পিরবার পিরকনা অিফস িনম াণ

[৩.৩.১] িনিম ত ক মিত সংা ২ ১২৮ ১৬৮ ১৮৮ ১৮৪ ১৮০ ১৭৬ ১৬৮ ২১০ ২৪০

[৩.৪] াটস িনম াণ [৩.৪.১] িনিম ত ক মিত সংা ২ ৩ ৬ ৭ ৬ ১০ ১২

[৩.৫] নািস ং কেলজ িনম াণ [৩.৫.১] িনিম ত ক মিত সংা ২ ৯ ১০ ১২ ১১ ১০ ১৩ ১৪

[৩.৬] আইএইচ িনম াণ [৩.৬.১] িনিম ত ক মিত সংা ২ ৮ ১০ ১১ ১০ ১২ ১৩
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪] গেবষণা ও
িশেণর েযাগ
সসারণ

১১

[৪.১] িবিভ পয ােয়র সবা
দানকারী/ কম কতােদর িশণ
দান

[৪.১.১] এিপএ, াচার, ই-নিথ, অিফস
বাপনা িবষেয় িশিত কম কতা-কম চারী

সমি সংা ৩ ৯২ ৯০ ৯১ ৮৮ ৮০ ১০০ ১১০

[৪.১.২] ই িব িপ িবষেয় িশণা
িমডওয়াইফ ও নাস 

মিত সংা ৩ ১৫০ ১৯০ ২৭৫ ২৫৫ ২৩৫ ২১৫ ১৯০ ৩৭৫ ৪৭৫

[৪.১.৩] পিরবার পিরকনা িবষয়ক সবা
দানকারীেদর িশণ

মিত সংা ৩ ১১৯০ ৭৩৬ ১১৭০ ৭৩৬ ১২০০ ১২১০

[৪.২] িশণ িতান সেহর
কােস  ববর আদশ  ও জীবনীর
উপর সশন আেয়াজন

[৪.২.১] িশণ িতান সেহ ববর
আদশ  ও জীবনীর উপর সশন অি

সমি সংা ০.৫ ৩২ ৩০ ২৮ ২৪ ২৩ ৩৫ ৩৬

[৪.৩] িনেপাট  কক িশণ
দান

[৪.৩.১] িশিত সবা দানকারী (মৗিলক,
ইনডাকশন ও ন:িশণ)

সমি সংা ১ ১৩১৩৭৫ ১৫৫০০০ ২৯০০০০ ২৫৬২৫০ ২২২৫০০ ১৮৮৭৫০ ১৫৫০০ ৩০০০০০ ৩০০০০০

[৫] মা, িশ ও
িকেশারীর া
ও ি সবা
জারদারকরণ

৬

[৫.১] গভবতী মা ও িশ া
সবার পিরিধ ি

[৫.১.১] গভকালীন সবা সমি সংা (হাজার) ৩ ২৮৬৩ ২২০০ ২৮৭০ ২৫৮৩ ২২৯৬ ২২৫০ ২২০০ ২৮৮০ ২৮৯০

[৫.২] আয়রন/ফিলক এিসড
হণকারী িকেশারীর সংা ি

[৫.২.১] আয়রন/ফিলক এিসড হণকারী
িকেশারী

সমি সংা (হাজার) ২ ১৫১৪ ১৫৩০ ১৫৫০ ১৫৪৫ ১৫৪০ ১৫৩৫ ১৫৩০ ১৫৮০ ১৬০০

[৫.৩] মা ও িশ কাণ
ক/ইনিউট সেহ 
িফিডং কন ার চা

[৫.৩.১] অিধন িতানসেহ চাত 
িিডং কন ার

সমি সংা ১ ৬৭ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৮০ ৯৬
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১১

[১.১] মণালয়/িবভােগ ই-ফাইিলং
পিত বাবায়ন

[১.১.১] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] সকল শাখায় ই-নিথ বহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.২] মণালয়/িবভাগ
ককিডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] মণালয়/িবভাগ কক
উাবনী উোগ/ উয়ন ক
বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] িত শাখায় িবনেযা
নিথর তািলকা ণয়ন ও িবন করা

[১.৪.১] িবনেযা নিথর তািলকা ণীত তািরখ তািরখ ০.৫ ১০.০১.২০ ১৭.০১.২০ ২৪.০১.২০ ২৮.০১.২০ ৩১.০১.২০

[১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী িবনত
নিথ

সমি % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৫] সবা সহিজকরণ

[১.৫.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৫.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৬] িপআরএল র ১ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[১.৬.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৭]  পেদর িবপরীেত িনেয়াগ
দান

[১.৭.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৮] িবভাগীয় মামলা িনি [১.৮.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.৯] তবাতায়ন হালনাগাদকরণ
[১.৯.১] মণালয়/িবভােগর সকল
তহালনাগাদত

গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন ি
বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয় িশণ
আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন িনধ ািরত সমেয় অনলাইেন
দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার িসা
বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] দর/সংার ২০১৯-২০ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার কৗশল ও
ত অিধকার বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা মািসক
িতেবদন মিপিরষদ িবভােগ দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত হালনাগাদত গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মিপিরষদ িবভােগ
দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত পিরবীণ
বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বােজট বাবায়েন উয়ন
[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা ণীত তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[৩.৩.১] য় পিরকনা বাবািয়ত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৪] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৪.১] িপীয় সভায় িনির জ
উপািপত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৪.২] অিডট আপি িনিত সমি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৫] টিলেফান িবল পিরেশাধ [৩.৫.১] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৬] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশাধ

[৩.৬.১] ইারেনট িবল পিরেশািধত সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, সিচব, া িশা ও পিরবার কাণ িবভাগ, া ও পিরবার কাণ মণালয় মাননীয় মী, া িশা ও
পিরবার কাণ িবভাগ,  া ও পিরবার কাণ মণালয়-এর িতিনিধ িহসােব গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর
মাননীয় ধানমীর িতিনিধ মিপিরষদ সিচেবর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন
সেচ থাকব।

আিম, মিপিরষদ সিচব, গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ িহসােব সিচব, া িশা
ও পিরবার কাণ িবভাগ, া ও পিরবার কাণ মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত
লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

সিচব
া িশা ও পিরবার কাণ িবভাগ, া ও
পিরবার কাণ মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ইিবিপ (EBP) এিভেড বইজড াকস (Evidence Based Practice)

২ িডিজএইচএস (DGHS) (া অিধদর) Directorate General of Health Services

৩ িডিজএফিপ (DGFP)
পিরবার পিরকনা অিধদর (Directorate of General of Family
Planning)

৪ এল এ িপ এম (LAPM) দীঘ ায়ী এবং ায়ী পিত (Long Acting & Permanent Method)

৫ এন এস িভ (NSV) (NSV) Non-Scalpel Vasectomy

৬ এমআইএস (MIS) ত বাপনা পিত (Manamenent Information Systems)

৭ এফআর (TFR) মাট জনন হার (Total Fertility Rate)

৮ িসিবএইচিস (CBHS) কিমউিন বসড হলথ কয়ার (Community Based Health Care)

৯ এইচিপএনএসিডিপ (HPNSDP)
া, জনসংা ও ি খাত উয়ন কম িচ (Health Population and
Nutrition Sector Development Program)

১০ ই িজ িপ ইেলকিনক গভেম িকউরেম
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা
পিরমাপ
পিত

উপা 

[১.১] মিডেকল এবং
াটস/আইএইচ িশার
মােনায়ন ও েযাগ সসারণ

[১.১.১] িবভােগর পিরদশ ন ম দ
পািরশ বাবায়নত বসরকাির
মিডেকল কেলজ

া খােত দ জনশি গঠেন মিডেকল িশার  অপিরসীম। বসরকাির
মিডেকল কেলেজর কায ম াবধােনর জ া িশা ও পিরবার কাণ
িবভােগর কম কতােদর সমেয় পিরদশ ন ম গঠন করা হেয়েছ। েমর পািরশ
বাবায়েনর জ িবভাগ থেক পদেপ হন করা হয়।

া িশা ও পিরবার
কাণ িবভাগ

সংা
মণালেয়র ওেয়ব পজ ও
অিফস রকড 

[১.১.২] অেমািদত, নবায়নত ও
িশা কায ম ায়নত াটসসহ

া িশা ও পিরবার কাণ িবভাগ থেক মিডেকল এািসসেট িনং ল এর
অেমাদন ও নবায়ন কায ম হন করা হয়। এছাড়া িতানসেহর িশা
কায ম িনধ ািরত পিতেত ায়ন করা হয়।

া িশা ও পিরবার
কাণ িবভাগ

সংা
মণালেয়র ওেয়ব পজ ও
অিফস রকড 

[১.১.৩] অেমািদত, নবায়নত ও
িশা কায ম ায়নত
আইএইচসহ

া িশা ও পিরবার কাণ িবভাগ থেক আইএইচ এর অেমাদন ও নবায়ন
কায ম হন করা হয়। এছাড়া িতানসেহর িশা কায ম িনধ ািরত পিতেত
ায়ন করা হয়।

া িশা ও পিরবার
কাণ িবভাগ

সংা
মণালেয়র ওেয়ব পজ ও
অিফস রকড 

[১.১.৪] বসরকাির মিডেকল কেলজ
ও ডাল কেলেজর আসন সংা
ির আেবদন পয ােলাচনা সােপে
িনি

িনধ ািরত কিমর পিরদশ ন িতেবদেনর িভিেত মাননীয় মীর সভাপিতে
অিত সভায় মিডেকল কেলজ ও ডাল কেলেজর আসন সংা ির আেবদন
িনিত করা হয়।

া িশা ও পিরবার
কাণ িবভাগ

সংা
মণালেয়র ওেয়ব পজ ও
অিফস রকড 

[১.২] া িশার উয়েন
আইন, িবিধমালা, নীিতমালা
ণয়ন/হালনাগাদকরণ

[১.২.১] বাংলােদশ হািমওািথ
িচিকৎসা পিত আইন ২০১৭
মিপিরষদ িবভােগ িরত

া িশার সািব ক উয়েন িচিকৎসা িশা সংা িবষয়িভিক ও েগাপেযাগী
আইন িবিধ ও নীিতমালা অত ণ । া িশা ও পিরবার কাণ িবভাগ এ
লে ধারাবািহক ভােব এ সংা কায ম বাবায়ন কের যাে।

া িশা ও পিরবার
কাণ িবভাগ

তািরখ
মণালেয়র ওেয়ব পজ ও
অিফস রকড 

[১.২.২] বাংলােদশ মিডেকল
অােিডেটশন আইন মিপিরষদ
িবভােগ িরত

া িশার সািব ক উয়েন িচিকৎসা িশা সংা িবষয়িভিক ও েগাপেযাগী
আইন িবিধ ও নীিতমালা অত ণ । া িশা ও পিরবার কাণ িবভাগ এ
লে ধারাবািহক ভােব এ সংা কায ম বাবায়ন কের যাে।

া িশা ও পিরবার
কাণ িবভাগ

তািরখ
মণালেয়র ওেয়ব পজ ও
অিফস রকড 

[১.২.৩] বসরকাির মিডেকল কেলজ
ও ডাল কেলজ াপন এবং
পিরচালনা আইন ভং এর জ আইন
মণালেয় িরত

া িশার সািব ক উয়েন িচিকৎসা িশা সংা িবষয়িভিক ও েগাপেযাগী
আইন িবিধ ও নীিতমালা অত ণ । া িশা ও পিরবার কাণ িবভাগ এ
লে ধারাবািহক ভােব এ সংা কায ম বাবায়ন কের যাে।

া িশা ও পিরবার
কাণ িবভাগ

তািরখ
মণালেয়র ওেয়ব পজ ও
অিফস রকড 

[১.২.৪] বাংলােদশ অালাইড
হলথ/বাংলােদশ া িশা বাড 
আইন ২০১৯ ভং এর জ আইন
মণালেয় িরত

া িশার সািব ক উয়েন িচিকৎসা িশা সংা িবষয়িভিক ও েগাপেযাগী
আইন িবিধ ও নীিতমালা অত ণ । া িশা ও পিরবার কাণ িবভাগ এ
লে ধারাবািহক ভােব এ সংা কায ম বাবায়ন কের যাে।

া িশা ও পিরবার
কাণ িবভাগ

তািরখ
মণালেয়র ওেয়ব পজ ও
অিফস রকড 



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৫:৪৯ া: ১৭ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১৯, ২০২০

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা
পিরমাপ
পিত

উপা 

[১.২] া িশার উয়েন
আইন, িবিধমালা, নীিতমালা
ণয়ন/হালনাগাদকরণ

[১.২.৫] বাংলােদশ িসিভল সািভ স
(পিরবার পিরকনা) গঠন ও কাডার
িবিধমালা ২০১৯

া িশার সািব ক উয়েন িচিকৎসা িশা সংা িবষয়িভিক ও েগাপেযাগী
আইন িবিধ ও নীিতমালা অত ণ । া িশা ও পিরবার কাণ িবভাগ এ
লে ধারাবািহক ভােব এ সংা কায ম বাবায়ন কের যাে।

া িশা ও পিরবার
কাণ িবভাগ

তািরখ
মণালেয়র ওেয়ব পজ ও
অিফস রকড 

[১.২.৬] বাংলােদশ িসিভল সািভ স
(পিরবার পিরকনা) িনেয়াগ িবিধমালা
২০১৯

[১.৩] া িশার েযাগ
সসারণ

[১.৩.১] মা, িশ, জনন া ও
পিরবার পিরকনা িবষয়ক আেয়ািজত
কম শালা

া িবষয়ক সেচতনতা তরীেত া িশার েযাগ সসারণ অপিরহায । এ
লে িবষয়িভিক মেভশনাল কম শালা বাবায়ন া িশা ও পিরবার কাণ
িবভােগর কয িচ।

পিরবার পিরকনা অিধদর সংা
এম আই এস পিরবার
পিরকনা অিধদর

[১.৩.২] া িশা অিধদর গঠন ও
অগ ােনাাম অেমাদন

া িশা িবভােগর কায ম িব ও গিতশীলতা আনেত থক া িশা
অিধদর গঠেনর  অপিরসীম

া িশা ও পিরবার
কাণ িবভাগ

তািরখ মণালেয়র ওেয়ব সাইট

[১.৩.৩] িত উপেজলা হাসপাতােল
ািপত ি কণ ার

া িবষয়ক সেচতনতা তরীেত া িশার েযাগ সসারণ অপিরহায । এ
লে িবষয়িভিক মেভশনাল কম শালা বাবায়ন া িশা ও পিরবার কাণ
িবভােগর কয িচ।

পিরবার পিরকনা অিধদর সংা
এম আই এস পিরবার
পিরকনা অিধদর

[১.৩.৪] নব ৫ মিডেকল
কেলেজর পদ জন

[২.১] পিরবার পিরকনা সবা
সসারণ এবং তাবধান
জারদারকরণ

[২.১.১] ভােসকটিম সবা হণকারী
সম দিত

পিরবার পিরকনার দীঘ েময়াদী পিতর এক হেলা ষেদর ভােসকটিম।
িশিত িচিকৎসক এ সকল সবা দান কের থােকন।

পিরবার পিরকনা অিধদর সংা
এম আই এস পিরবার
পিরকনা অিধদর

[২.১.২] উবার লাইেগশন সবা
হণকারী সম দিত

পিরবার পিরকনার দীঘ েময়াদী পিতর এক হেলা উবার লাইেগশন। িশিত
িচিকৎসক এবং পিরবার কাণ পিরদিশ কা এ সকল সবা দান কের থােক।

পিরবার পিরকনা অিধদর সংা
এম আই এস পিরবার
পিরকনা অিধদর

[২.১] পিরবার পিরকনা সবা
সসারণ এবং তাবধান
জারদারকরণ

[২.১.৩] মা, িশ ও জনন া,
পিরবার পিরকনা এবং ি িবষয়ক
কােইন

া িবষয়ক সেচতনতা তরীেত া িশার েযাগ সসারণ অপিরহায । এ
লে িবষয়িভিক মেভশনাল কম শালা বাবায়ন া িশা ও পিরবার কাণ
িবভােগর কয িচ।

পিরবার পিরকনা অিধদর সংা
এম আই এস পিরবার
পিরকনা অিধদর

[২.১.৪] আই ইউ িড সবা হণকারী
সম দিত

পিরবার পিরকনার দীঘ েময়াদী পিতর এক হেলা আই ইউ িড। িশিত
িচিকৎসক এবং পিরবার কাণ পিরদিশ কা এ সকল সবা দান কের থােক।

পিরবার পিরকনা অিধদর সংা
এম আই এস পিরবার
পিরকনা অিধদর

[২.১.৫] নব ৯ উপেজলায় পিরবার
পিরকনা অিধদেরর পদ জন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা
পিরমাপ
পিত

উপা 

[২.২] পিরবার পিরকনা
িবষয়ক হালনাগাদ িতেবদেনর
িভিেত কায ম হণ

[২.২.১] EMIS বহারকারী
ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ ক

া িবষয়ক সেচতনতা তরীেত া িশার েযাগ সসারণ অপিরহায । এ
চক া সবার উয়েনর পিরমাপক িহেসেব কাজ কের। া িশা ও পিরবার
কাণ িবভাগ িবিভ অপােরশনাল ােনর আওতায় এ উয়েনর পিরকনা হণ ও
বাবায়ন কের থােক।

পিরবার পিরকনা অিধদর সংা
এম আই এস পিরবার
পিরকনা অিধদর

[২.২.২] জিনয়ণ সামীর মত ও
িবতরণ কায ম

এ চক া সবার উয়েনর পিরমাপক িহেসেব কাজ কের। া িশা ও
পিরবার কাণ িবভাগ িবিভ অপােরশনাল ােনর আওতায় এ পিরকনা হণ ও
বাবায়ন কের থােক।

পিরবার পিরকনা অিধদর সংা
এম আই এস পিরবার
পিরকনা অিধদর

[৩.১] ইউিনয়ন া ও পিরবার
কাণ ক িনম াণ

[৩.১.১] িনিম ত ক
এ চক া সবার অবকাঠােমাগত উয়েনর পিরমাপক িহেসেব কাজ কের।
া িশা ও পিরবার কাণ িবভাগ িবিভ অপােরশনাল ােনর আওতায়
অবকাঠােমাগত উয়েনর পিরকনা হণ ও বাবায়ন কের থােক।

এইচ ই িড, া িশা ও
পিরবার কাণ িবভাগ ও
পিরবার পিরকনা অিধদর

সংা
জিরপ, এমআইএস, পিরবার
পিরকনা অিধদর এবং
অিফস রকড 

[৩.২] ১০ শা িবিশ মা ও
িশ কাণ ক িনম াণ

[৩.২.১] িনিম ত ক
এ চক া সবার অবকাঠােমাগত উয়েনর পিরমাপক িহেসেব কাজ কের।
া িশা ও পিরবার কাণ িবভাগ িবিভ অপােরশনাল ােনর আওতায়
অবকাঠােমাগত উয়েনর পিরকনা হণ ও বাবায়ন কের থােক।

এইচ ই িড, া িশা ও
পিরবার কাণ িবভাগ ও
পিরবার পিরকনা অিধদর

সংা
জিরপ, এমআইএস, পিরবার
পিরকনা অিধদর এবং
অিফস রকড 

[৩.৩] উপেজলা ার কাম
পিরবার পিরকনা অিফস িনম াণ

[৩.৩.১] িনিম ত ক
এ চক া সবার অবকাঠােমাগত উয়েনর পিরমাপক িহেসেব কাজ কের।
া িশা ও পিরবার কাণ িবভাগ িবিভ অপােরশনাল ােনর আওতায়
অবকাঠােমাগত উয়েনর পিরকনা হণ ও বাবায়ন কের থােক।

এইচ ই িড, া িশা ও
পিরবার কাণ িবভাগ ও
পিরবার পিরকনা অিধদর

সংা
জিরপ, এমআইএস, পিরবার
পিরকনা অিধদর এবং
অিফস রকড 

[৩.৪] াটস িনম াণ [৩.৪.১] িনিম ত ক
এ চক া সবার অবকাঠােমাগত উয়েনর পিরমাপক িহেসেব কাজ কের।
া িশা ও পিরবার কাণ িবভাগ িবিভ অপােরশনাল ােনর আওতায়
অবকাঠােমাগত উয়েনর পিরকনা হণ ও বাবায়ন কের থােক।

এইচ ই িড, া িশা ও
পিরবার কাণ িবভাগ ও
পিরবার পিরকনা অিধদর

সংা
জিরপ, এমআইএস, পিরবার
পিরকনা অিধদর এবং
অিফস রকড 

[৩.৫] নািস ং কেলজ িনম াণ [৩.৫.১] িনিম ত ক
এ চক া সবার অবকাঠােমাগত উয়েনর পিরমাপক িহেসেব কাজ কের।
া িশা ও পিরবার কাণ িবভাগ িবিভ অপােরশনাল ােনর আওতায়
অবকাঠােমাগত উয়েনর পিরকনা হণ ও বাবায়ন কের থােক।

এইচ ই িড, া িশা ও
পিরবার কাণ িবভাগ ও
পিরবার পিরকনা অিধদর

সংা
জিরপ, এমআইএস, পিরবার
পিরকনা অিধদর এবং
অিফস রকড 

[৩.৬] আইএইচ িনম াণ [৩.৬.১] িনিম ত ক
এ চক া সবার অবকাঠােমাগত উয়েনর পিরমাপক িহেসেব কাজ কের।
া িশা ও পিরবার কাণ িবভাগ িবিভ অপােরশনাল ােনর আওতায়
অবকাঠােমাগত উয়েনর পিরকনা হণ ও বাবায়ন কের থােক।

এইচ ই িড, া িশা ও
পিরবার কাণ িবভাগ ও
পিরবার পিরকনা অিধদর

সংা
জিরপ, এমআইএস, পিরবার
পিরকনা অিধদর এবং
অিফস রকড 
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা
পিরমাপ
পিত

উপা 

[৪.১] িবিভ পয ােয়র সবা
দানকারী/ কম কতােদর
িশণ দান

[৪.১.১] এিপএ, াচার, ই-নিথ, অিফস
বাপনা িবষেয় িশিত কম কতা-
কম চারী

া খােত দ জনশি গঠেন িশণ এর  অপিরসীম। িবভােগর সকল
কম কতা/কম চািরগণেক এিপএ, াচার, ই-নিথ, অিফস বাপনা িবষেয় িশণ
দান কের দ ম গঠন করা িবভােগর অতম ল।

া িশা ও পিরবার
কাণ িবভাগ ,িনেপাট 

সংা
এম আই এস, পিরবার
পিরকনা অিদদর িরেপাট ,
িনেপাট 

[৪.১.২] ই িব িপ িবষেয় িশণা
িমডওয়াইফ ও নাস 

নািস ং ও িমডওয়াইফাির অিধদর এ িশেণর আেয়াজন কের থােক। সবা খােত
দ জনশি গেড় লেত নাস েদর এ িশণ যেথ বহ।

নািস ং ও িমডওয়াইফারী
অিধদর

সংা এম আই এস িরেপাট 

[৪.১.৩] পিরবার পিরকনা িবষয়ক
সবা দানকারীেদর িশণ

পিরবার পিরকনা অিধদর এ িশেণর আেয়াজন কের থােক। সবা
দানকারীেদর িশণ এবং ন: িশেণর মােম জনগেণর মােঝ কাংিখত
পিরবার পিরকনা সবা িনিত করাই এ িশণেলার  উে।

পিরবার পিরকনা অিদদর সংা এম আই এস িরেপাট 

[৪.২] িশণ িতান সেহর
কােস  ববর আদশ  ও
জীবনীর উপর সশন আেয়াজন

[৪.২.১] িশণ িতান সেহ
ববর আদশ  ও জীবনীর উপর সশন
অি

িজব বষ  উপলে আেয়ািজত িশণ সেহ জািতর িপতার জীবনী কাস  িহেসেব
অ করা এক েগাপেযাগী িসা এবং সািব ক িবেবচনায় এর 
অপিরসীম।

পিরবার পিরকনা অিদদর ,
িনেপাট 

সংা এম আই এস িরেপাট /িনেপাট 

[৪.৩] িনেপাট  কক িশণ
দান

[৪.৩.১] িশিত সবা দানকারী
(মৗিলক, ইনডাকশন ও ন:িশণ)

া খােত দ জনশি গঠেন িশেণর িমকা ন । িনেপাট  সংা এমআইএস িরেপাট , িনেপাট 

[৫.১] গভবতী মা ও িশ া
সবার পিরিধ ি

[৫.১.১] গভকালীন সবা

িশেণর মােম একজন কমেক াভািবক সব, সবব  সবা, সব পরবত
সবা এবং নবজাতেকর য সেক দ কের তালা হয়। এ সংা ি হেল িশ
ও মা  ােস তা উেখেযা িমকা রাখেব এবং া সবার পিরিধ ি
পােব।

া অিধদর ও পিরবার
পিরকনা অিধদর

সংা

হলথ েলন, া
অিধদর ও পিরবার
পিরকনা অিধদর এবং
জিরপ

[৫.২] আয়রন/ফিলক এিসড
হণকারী িকেশারীর সংা ি

[৫.২.১] আয়রন/ফিলক এিসড
হণকারী িকেশারী

এ চক পেরাভােব মা ও িশ  ােস ণ  িমকা পালন কের।
া অিধদর ও পিরবার
পিরকনা অিধদর

সংা

হলথ েলন, া
অিধদর ও পিরবার
পিরকনা অিধদর এবং
জিরপ

[৫.৩] মা ও িশ কাণ
ক/ইনিউট সেহ 
িফিডং কন ার চা

[৫.৩.১] অিধন িতানসেহ
চাত  িিডং কন ার

মা ও িশ া সবায় এ চেকর  অপিরসীম। "িজব বষ " উপলে া
িশা ও পিরবার কাণ িবভােগর হীত কায েমর মে এ অতম।

পিরবার পিরকনা অিধদর সংা এম আই এস, িডিজএফিপ
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি

মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা

তাশা রণ
না হেল সা

ভাব

দর / সংা া অিধদর
ভােসকটিম সবা হণকারী সম দিত (িবভাগ কক েদয়
িনেদ শনা অযায়ী সবা কম িচ ও বািষ ক কম পিরকনার আওতায়
সবা হণকারীর সংা ি িনিতকরণ)

ায়ী ও দীঘ েময়াদী পিত সাদেন াভািবক সব,
িসজািরয়ান অপােরশন, সব পরবত পিরবার
পিরকনা সবা কায ম বাবায়ন

ায়ী ও দীঘ েময়াদী পিত সাদেন াভািবক
সব, িসজািরয়ান অপােরশেনর জ ও ও
সাজন সহায়তা াি, কায ম বাবায়ন

লমাা অজন
হত হেব।

দর / সংা া অিধদর
উবার লাইেগশন সবা হণকারী সম দিত (িবভাগ কক
েদয় িনেদ শনা অযায়ী সবা কম িচ ও বািষ ক কম পিরকনার
আওতায় সবা হণকারীর সংা ি িনিতকরণ)

ায়ী ও দীঘ েময়াদী পিত সাদেন াভািবক সব,
িসজািরয়ান অপােরশন, সব পরবত পিরবার
পিরকনা সবা কায ম বাবায়ন

ায়ী ও দীঘ েময়াদী পিত সাদেন াভািবক
সব, িসজািরয়ান অপােরশেনর জ ও ও
সাজন সহায়তা াি, কায ম বাবায়ন

লমাা অজন
হত হেব।

দর / সংা া অিধদর
আই ইউ িড সবা হণকারী সম দিত (িবভাগ কক েদয়
িনেদ শনা অযায়ী সবা কম িচ ও বািষ ক কম পিরকনার আওতায়
সবা হণকারীর সংা ি িনিতকরণ)

ায়ী ও দীঘ েময়াদী পিত সাদেন াভািবক সব,
িসজািরয়ান অপােরশন, সব পরবত পিরবার
পিরকনা সবা কায ম বাবায়ন

ায়ী ও দীঘ েময়াদী পিত সাদেন াভািবক
সব, িসজািরয়ান অপােরশেনর জ ও ও
সাজন সহায়তা াি, কায ম বাবায়ন

লমাা অজন
হত হেব।

দর / সংা া অিধদর

মা, িশ ও জনন া, পিরবার পিরকনা এবং ি িবষয়ক
কােইন (িবভাগ কক েদয় িনেদ শনা অযায়ী সবা কম িচ ও
বািষ ক কম পিরকনার আওতায় কােইন আেয়াজন পয েবণ ও
িনিতকরণ)

ায়ী ও দীঘ েময়াদী পিত সাদেন াভািবক সব,
িসজািরয়ান অপােরশন, সব পরবত পিরবার
পিরকনা সবা কায ম বাবায়ন

ায়ী ও দীঘ েময়াদী পিত সাদেন াভািবক
সব, িসজািরয়ান অপােরশেনর জ ও ও
সাজন সহায়তা াি, কায ম বাবায়ন

লমাা অজন
হত হেব।

মণালয় /
িবভাগ

ানীয় সরকার
িবভাগ: ানীয়
সরকার, পী উয়ন
ও সমবায় মণালয়

মা, িশ ও জনন া, পিরবার পিরকনা এবং ি িবষয়ক
কােইন (িবভাগ কক েদয় িনেদ শনা অযায়ী সবা কম িচ ও
বািষ ক কম পিরকনার আওতায় কােইন আেয়াজন পয েবণ ও
িনিতকরণ)

শহর অল, িস কেপ ােরশন এলাকায় ন
ােটলাইট িিনক সংগঠন ও উুকরণ কায েম
সহায়তা

শহর অল, িস কেপ ােরশন এলাকায়
পিরবার পিরকনা িবভােগর ানীয় িিনক
সংগঠন ও উুকরণ কায ম উ সংার
সহায়তায় সািদত হয়।

লমাা অজন
হত হেব।

মণালয় /
িবভাগ

ানীয় সরকার
িবভাগ: ানীয়
সরকার, পী উয়ন
ও সমবায় মণালয়

সামািজক ন, ধময় ন এবং অা জনেগাী িনেয় মা,
িশ ও জনন া ও পিরবার পিরকনা িবষয়ক কম শালা (িবভাগ
কক েদয় িনেদ শনা অযায়ী বািষ ক সবা পিরকনার আওতায়
সামািজক ন, ধময় ন এবং অা জনেগাী িনেয় মা,
িশ ও জনন া ও পিরবার পিরকনা িবষয়ক কম শালার
আেয়াজন মাঠ পয ােয় িনিতকরণ)।

শহর অল, িস কেপ ােরশন এলাকায় ন
ােটলাইট িিনক সংগঠন ও উুকরণ কায েম
সহায়তা

শহর অল, িস কেপ ােরশন এলাকায়
পিরবার পিরকনা িবভােগর ানীয় িিনক
সংগঠন ও উুকরণ কায ম উ সংার
সহায়তায় সািদত হয়।

লমাা অজন
হত হেব।


