
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

া িশা ও পিরবার কাণ িবভাগ, া ও পিরবার কাণ
মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
মানসত া
িশার েযাগ
সসারণ

২৭

[১.১] িচিকৎসা িশা ও
গেবষণার মােনায়ন ও েযাগ
সসারণ

[১.১.১] বসরকাির মিডেকল কেলজ ও ডাল কেলেজর আসন
সংা ির আেবদন িনি

সংা ২ ১৪ ১৩ ১২

[১.১.২] সরকাির মিডেকল কেলজ এবং সরকাির ডাল কেলেজ
পদ এর াাড  সটআপ ণয়ন

তািরখ ২ ৩১-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৪-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[১.১.৩] িচিকৎসকেদর পশাগত দতা অজেনর জ উ িশা ও
িশেণর জ ডেটশন দান

সংা ২ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ৩৭২

[১.১.৪] মিডেকল কেলেজর ণ া ও িবিভ িবভােগ পদজন সংা ২ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১

[১.১.৫] িচিকৎসা িশা ও গেবষণার মােনায়ন ও েযাগ সসারণ
িবষয়ক সিমনার/কম শালা

সংা ২ ০৪ ০৩ ০২ ০১

[১.১.৬] বসরকাির মিডেকল কেলেজর একােডিমক অেমাদন
নবায়ন

সংা ১ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ৯

[১.১.৭] বসরকাির াটেসর একােডিমক অেমাদন নবায়ন সংা ১ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১০ ২

[১.১.৮] বসরকাির আইএইচর একােডিমক অেমাদন নবায়ন সংা ১ ১২ ১১ ১০ ০৯ ১

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

[১.২.১] শখ হািসনা মিডেকল িবিবালয়, লনা আইন ২০২০
মিসভায় রণ

তািরখ ২ ৩০-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ২১-০৯-২০২০

[১.২.২] বাংলােদশ িচিকৎসা িশা অােিডেটশন আইন ২০২০
মিপিরষদ িবভােগর আইন অিধশাখায় মতামেতর জ রণ

তািরখ ২ ৩০-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৮-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ১৫-১০-২০২০

[১.২.৩] দেশর অভের াতেকার িচিকৎসা িশা ও তেে
িশণ সিকত ষণ নীিতমালা ২০১৯ হালনাগাদকরণ

তািরখ ২ ৩০-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৮-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[১.২.৪] মিডেকল/ডাল কেলেজ এমিবিবএস/িবিডএস কােস  ভিত
নীিতমালা ২০১৯ হালনাগাদকরণ

তািরখ ২ ৩০-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৮-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[১.২.৫] বাংলােদশ হািমওািথক িচিকৎসা িশা আইন ২০২০
শাসিনক উয়ন সংা সিচব কিমেত রণ

তািরখ ২ ৩০-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৮-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ২৯-০৭-২০২০

[১.২.৬] বসরকাির মিডেকল ও ডাল কেলজ আইন ২০২০ ভং
এর জ আইন মণালেয় রণ

তািরখ ২ ২৫-০৩-২০২১ ২০-০৪-২০২১ ২০-০৫-২০২১ ২৬-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২১

[১.২.৭] বাংলােদশ এালাইড হলথ িশা বাড  আইন ২০২০
নীিতগত অেমাদেনর জ মিসভায় রণ

তািরখ ২ ১১-০৪-২০২১ ৩০-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

অবকাঠােমা
সসারণ,
মরামত ও
পিরদশ ন

২১

[২.১] িবিভ া িশা ও
পিরবার কাণ াপনা িনম াণ
িনিতকরণ

[২.১.১] িনিম ত ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ ক সংা ৩ ৩৯৮০ ৩৯৭৭ ৩৯৭৪ ৩৯৭১ ৩৯৬৮ ৩৯৪৯

[২.১.২] িনিম ত ১০ শা িবিশ মা ও িশ কাণ ক সংা ৩ ১২২ ১২০ ১১৮ ১১৬ ১১৪ ১০২

[২.১.৩] িনিম ত উপেজলা ার কাম পিরবার পিরকনা অিফস সংা ২ ২০২ ২০১ ২০০ ১৯৯ ২০০

[২.১.৪] িনিম ত এফ ডিউ িভ  আই সংা ২ ৪ ৩ ৩

[২.১.৫] িনিম ত াটস সংা ২ ৯ ৮ ৭ ৭

[২.১.৬] িনিম ত নািস ং কেলজ সংা ২ ১৩ ১২ ১২

[২.১.৭] িনিম ত আই এইচ  সংা ২ ১৩ ১২ ১১ ১১

[২.২] া িশা ও পিরবার
কাণ াপনার মরামত ও
সংার িনিতকরণ

[২.২.১] সংারত া িশা ও পিরবার কাণ াপনা সংা ৩ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫

[২.৩] া িশা ও পিরবার
কাণ িবভােগর আওতাধীন
িবিভ িতান পিরদশ ন

[২.৩.১] পিরদশ নত িতান সংা ২ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

পিরবার
পিরকনা
িবভােগর
গিতশীলতা
আনয়ন,
সাব জনীন
পিরবার
পিরকনা সবা
এবং মা, িশ
ও জনন া
সবার
সসারণ ও
চার কায ম

১৭

[৩.১] পিরবার পিরকনা
সের গিতশীলতা আনয়ন

[৩.১.১] বাংলােদশ িসিভল সািভ স (পিরবার পিরকনা) গঠন ও
কাডার আেদশ, ২০২০ এর সংেশাধন

তািরখ ২ ১০-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৪-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[৩.১.২] ‘The Bangladesh Civil Service
Recruitment Rules 1981’ সংেশাধনব ক বাংলােদশ
িসিভল সািভ স (পিরবার পিরকনা) িনেয়াগ িবিধমালা ২০২০ ণয়ন।

তািরখ ২ ৩০-০৫-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৪-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[৩.১.৩] নব ২ উপেজলায় পিরবার পিরকনা কায ালয় এর পদ
জন

তািরখ ২ ৩১-০৫-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৪-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[৩.১.৪] পিরবার পিরকনা অিধদেরর আওতায় ৪,৫৬৯  ইউিনয়ন
পিরষেদর জ ১৭,৬২১  পিরবার কাণ সহকারী (FWA) পদ
জন

তািরখ ২ ১০-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৪-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[৩.২] পিরবার পিরকনা সবা
সসারণ এবং তাবধান
জারদারকরণ

[৩.২.১] ণল পয ােয় া ও পিরবার পিরকনা সবা
সসারেণর লে ানীয় এনিজও সহেক অদান দান

সংা ২ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২০০ ১৫০

[৩.২.২] িশণা কম ারা গভ কালীন সবার সংা সংা ১ ২৮৮০ ২৮০০ ২৭৫০ ২৭৩১ ৭৯৪.৯৫

[৩.২.৩] পিরবার পিরকনা সামী মত ও িবতরণ িনিতকরণ শতকরা ১ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ১০০

[৩.২.৪] ইএমআইএস বহারকারী া ও পিরবার কাণ ক সংা ১ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৪৯ ৮৩

[৩.২.৫] িবিভর জনসংা সেলর মােম পিরবার পিরকনা ও
া িশা িবষয়ক অান চার (কািভড ১৯ কালীন চারনা সহ)

সংা ১ ২৪০ ২১৬ ১৯২ ১৬৮ ১৪৪ ৭১

[৩.৩] গভবতী মা এবং
িকেশারী ও িশ া সবার
পিরিধ ি

[৩.৩.১] িতািনক ডিলভািরর সংা
(হাজার)
সমি

১ ১৬০ ১৫৮ ১৫৬ ১৫৫ ১৫৪ ৪৩.২৭

[৩.৩.২] কেশার বাব া সবা কণ ার াপন সংা ১ ১৭৬ ১৫৮ ১৪০ ১২৩ ১২০

[৩.৩.৩] মা ও িশ কাণ কসেহ িফিডং কণ ার চা
(িজব বষ  উপলে)

সংা ১ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮

৪

গেবষণা ও
িশেণর
েযাগ
সসারণ

১০
[৪.১] িশণ দান

[৪.১.১] ই িব িপ িবষেয় িশণা িমডওয়াইফ ও নাস  সংা ২ ৩৭৫ ৩৫৫ ৩৩৫ ৩১৫ ২৯০ ৭২

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

সংা ২ ৫০০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৮০০

[৪.১.৩] সব পরবত পিরবার পিরকনা পিতর উপর িশিত
িচিকৎসক ও ারােমিডকস

সংা ২ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ১০

[৪.১.৪] িশণ িতান সেহ ববর আদশ  ও জীবনীর উপর
সশন অ ্ি (িজব বষ  উপলে)

সংা ২ ২০০ ১৮০ ১৭৫ ১৭০ ১৬৫

[৪.২] গেবষণা সাদন ও
কাশ

[৪.২.১] সােভ / গেবষণা/সমীা িনিতকরণ সংা ২ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ েমর মািসক সভা
অিত

সংা ২ ১২ ১১ ৩

[এম.১.১.২] এিপএ’র সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ১ ৪ ১

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ১ ৪ ৩ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন িরত সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও সবার
মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন [এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট িনিত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৭০

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক নন সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ১ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪ ৭

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক আওতাধীন
দর-সংা/ একজন কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী য়
সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৯.৬৯

[এম.৩.২.২] ক বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়/িপীয় সভায়
উপািপত অিডট আপি

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ১৮.৪৭

*সামিয়ক (provisional) ত


