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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 া িশা ও া সবার মােনায়েন া িশা ও পিরবার কাণ খােত িবগত ৩ বৎসের উেখেযা সাফ অিজত হেয়েছ।
২০১৮ সােল "িসেলট মিডেকল িবিবালয়", ২০২১ সােল "শখ হািসনা মিডেকল িবিবালয়, লনা" অেমািদত হেয়েছ। ২০১৮ সােল
০৫  মিডেকল কেলজ (নেকানা,  নীলফামারী,  নওগ,  মারা  ও চদর) অেমািদত হেয়েছ। ২০২১ সােল "বব মিডেকল কেলজ,
নামগ" অেমািদত হেয়েছ। ি-র িবিশ পিরবার পিরকনা কাডার গঠেনর লে 'বাংলােদশ িসিভল সািভ স (পিরবার পিরকনা)
গঠন ও কাডার আেদশ, ২০২০ এর সংেশাধন' গেজট আকাের কািশত হেয়েছ। 'মিডেকল/ডাল কেলেজ এমিবিবএস/িবিডএস কােস 
ভিত নীিতমালা-২০২০' ণয়ন করা হেয়েছ। 'নািস ং ও িমডওয়াইফাির ভিত নীিতমালা,২০২০' এর গেজট কািশত হেয়েছ। মা াস
পেয় বতমােন িত ল জীিবত জে ১৬৫-এ দিড়েয়েছ (SVRS 2019), যা ২০১৪ সােল িছল ১৯৪। ামীণ জনগেণর া সবা
িনিত কে ায় ১৩,৯৬২  কিমউিন িিনকসহ ৩৩৩১  ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ ক হেত মাঠকমগণ িনরিবি পিরবার
পিরকনা, মা ও িশ া, জনন া, কেশারকালীন া সবা দান করেছন।

সমা এবং চােলসহ:

মানসত া  সবা  দান  িনিতকরেণ  িচিকৎসা  িশার  মানোয়ন,  সীিমত  সদ ও  দ মানব  সেদর  তার  কারেণ  কািত,
মানসত ও সমতািভিক া সবা দান বতমান সমেয়র এক অতম চােল। একই সােথ জনসংার আিধক, াকমেদর
পশাগত উৎকষ  িনিত করেত না পারা, েয়াজনীয় িশেণর অভাব এবং সািতক কািভড-১৯ পিরিিত অেনক েই ণগত া
িশা ও সবা দােনর িতবকতা িহেসেব কাজ করেছ।

ভিবৎ পিরকনা:

া িশা ও পিরবার কাণ খােত সরকােরর হীত পিরকনাসহ বাবায়েনর লে া িশা ও পিরবার কাণ িবভাগ িনিদ 
কায ম হণ কেরেছ। চলমান '৪থ  া , জনসংা ও ি খাত উয়ন কম িচ' (HPNSDP) এর আওতায় াথিমক া সবা
িনিত করার লে ২০২৩ সােলর মে ১১৮  ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ ক, ২২  ১০ শা িবিশ মা ও িশ কাণ ক,
া িশার উয়েন ৫  ইউট অব হলথ টকনলিজ এবং ২  নািস ং কেলজ িনম াণ করা হেব। দেশর জনসংােক িনয়েণ রাখার
জ 'বাংলােদশ জনসংা নীিত ২০১২' বাবায়েন ২০২২ সােলর মে পিরবার পিরকনা খােত িনিদ  'অপােরশনাল ান' বাবায়ন করা
হেব। এছাড়াও সকল কার য়কােয  তা আনয়েনর জ ২০২৩ সােলর মে ইেলকিনক পিতেত সকল য় কায  স করা হেব,
সকল েরর হাসপাতালসেহ ২০২৫ সােলর মে 'বােয়ােমিক পিত' চা করা হেব। সািতক কািভড-১৯ পিরিিত াভািবক না হওয়া
পয  ভা য়াল ি বহার কের পাঠদান ও িশণসহ অা কায ম চািলেয় নয়া হেব।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

'বাংলােদশ িচিকৎসা িশা অােিডেটশন আইন, ২০২১' ৩১-০৫-২০২২ এর মে মিপিরষদ সভায় উপাপেনর জ রণ
৩০-০৫-২০২২  এর  মে  'The  Bangladesh  Civil  Service  Recruitment  Rules  1981’
সংেশাধনব ক বাংলােদশ িসিভল সািভ স (পিরবার পিরকনা) িনেয়াগ িবিধমালা, ২০২০ সংেশাধন
িচিকৎসা িশা িতানসেহ ০৮ Simulation Lab াপন
০৫  া িশা িতােন ণ া ও িবষয় িভিক পদ জন (মিডেকল কেলজ এবং আইএইচ ও াটস)
২৫  ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ ক এবং ১২  ১০ শা িবিশ মা ও িশ কাণ ক িনম াণ
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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 ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

গণজাতী  বাংলােদশ  সরকােরর  া  িশা  ও  পিরবার  কাণ  িবভাগ,  া  ও  পিরবার  কাণ
মণালয়-এর দািয়ে িনেয়ািজত মাননীয় মী,  ি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 ২০২১ সােলর লাই মােসর ১৮ 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. অবকাঠােমা সসারণ, মরামত ও পিরদশ ন
৩. পিরবার পিরকনা িবভােগ গিতশীলতা আনয়ন, সাব জনীন পিরবার পিরকনা সবা এবং মা, িশ ও জনন া
সবার সসারণ ও চার কায ম
৪. গেবষণা ও িশেণর েযাগ সসারণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

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. া, ি ও পিরবার পিরকনা সবা দান এবং জনগেণর তািশত সবার পিরিধ সসারণ
৪. জনসংা িনয়ণ িচিকৎসা িশা, নািস ং িশা, জাতীয় জনসংা ও া িবষয়ক গেবষণা ও িশণ সংা
কায াবলী
৫. া ও পিরবার কাণ সংা াপনা, সবা ইনিউট ও কেলজ িনম াণ এবং রণােবণ ও সসারণ
৬. িশ ও মা া সবাএবং ি উয়ন কম িচ বাবায়ন
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

িশ  (াস) (পচ বছেরর
কম বয়সী) ২০২৫ সােলর
টােগ ট- ২৭

িশ  হার (াস) িত হাজাের ২৯ ২৮ ২৭.২৮ ২৭.২৫ ২৭.২০
ানীয় সরকার িবভাগ, া
সবা িবভাগ এবং া
অিধদর

৮ম পবািষ কী পিরকনা (অায় ১০, : ৫৮৪ এ দয়
২০২৫ সােলর টােগ ট অজেনর িনিম), িবিডএইচএস ২০১৪,
িবিবএস-২০১৭ এসিভআরএস ২০১৯, ইউিনেসফ,
আরিপআইিপ; ভিলউম-১, এমআইএস (িডিজএইচএস),
এমআইএস (িডিজএফিপ)

মা  (াস) ২০২৫ সােলর
টােগ ট- ১০০

মা  অপাত িত লে ১৬৯ ১৬৫ ১৫৮ ১৪০ ১২০
ানীয় সরকার িবভাগ, া
সবা িবভাগ এবং া
অিধদর

িবিডএইচএস ২০১৪, িবিবএস-২০১৭ এসিভআরএস ২০১৯,
ইউিনেসফ, আরিপআইিপ; ভিলউম-১, এমআইএস
(িডিজএইচএস), এমআইএস (িডিজএফিপ), ৮ম পবািষ কী
পিরকনা (অায় ১০, : ৫৮৪ এ দয় ২০২৫ সােলর
টােগ ট অজেনর িনিম)

মাট জনন হার (TFR)
(াস) ২০২৫ সােলর টােগ ট-
২.০

মাট জনন হার
(TFR)

িত মিহলা ২.০৫ ২.০৪ ২.০৩ ২.০২ ২.০১
ানীয় সরকার িবভাগ, া
সবা িবভাগ এবং া
অিধদর

৮ম পবািষ কী পিরকনা (অায় ১০, : ৫৮৪ এ দয়
২০২৫ সােলর টােগ ট অজেনর িনিম), িবিডএইচএস ২০১৪,
িবিবএস-২০১৭ এসিভআরএস ২০১৯, ইউিনেসফ,
আরিপআইিপ; ভিলউম-১, এমআইএস (িডিজএইচএস),
এমআইএস (িডিজএফিপ)

পিরবার পিরকনা পিত
বহার ২০২৫ সােলর টােগ ট-
৭৫

পিত
বহারকারীর হার

িত শতেক ৬৩.১ ৬৩.০৪ ৬৮.২ ৭০ ৭২
া সবা িবভাগ এবং া
অিধদর

িবিডএইচএস ২০১৪, িবিবএস-২০১৭ এসিভআরএস ২০১৯,
ইউিনেসফ, আরিপআইিপ; ভিলউম-১, এমআইএস
(িডিজএইচএস), এমআইএস (িডিজএফিপ), ৮ম পবািষ কী
পিরকনা (অায় ১০, : ৫৮৪ এ দয় ২০২৫ সােলর
টােগ ট অজেনর িনিম)

িত দশ হাজার জনসংার
িবপরীেত ডাার, নাস  ও
িমডওয়াইেফর অপাত ২০২৫
সােলর টােগ ট- ১৩

জনসংা: ডাার,
নাস  ও িমডওয়াইফ

জনসংা
িত দশ
হাজাের

৯.৯ ১০ ১০.৫ ১১ ১২
া সবা িবভাগ এবং া
অিধদর

এইচ আর এইচ ডাটািশট, হলথ েলন ২০১৯, এইচ আর
এম ইউিনট, া ও পিরবার কাণ মণালয়

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৭, ২০২১ ১৪:৫৩ া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৬, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৭, ২০২১ ১৪:৫৩ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৬, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] মানসত
া িশার
েযাগ
সসারণ

২৫
[১.১] িচিকৎসা িশা ও
গেবষণার মােনায়ন ও
েযাগ সসারণ

[১.১.১] িচিকৎসা িশা িতানসেহ
৮ Simulation Lab াপন

সমি সংা ৩ ০৮ ০৭ ০৬ ১০ ১২

[১.১.২] িচিকৎসা িশা িতানসেহ
ণ া ও িবষয় িভিক পদ জন
(মিডেকল কেলজ এবং আইএইচ ও
াটস)

সমি সংখাা ৩ ০৫ ০৪ ০৩ ০৬ ০৮

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

সমি সংা ২ ০৪ ০৫ ০৪ ০৬ ০৭

[১.১.৪] সরকাির িচিকৎসকেদর
উিশায় অয়েনর জ ষণ
মনর এর ধাপসহ নিব াস
করতঃ ষণ সহিজকরণ এর িজও
জাির

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৫.২২ ১২.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ২৬.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

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

সমি সংা ২ ২০০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ২০০ ১৯৮ ৫২০ ৫৩০

[১.১.৬] নন ০১  ণ া ডাল
কেলজ অেমাদন

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৫.২২ ১২.০৬.২২ ২০.০৬.২২



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৭, ২০২১ ১৪:৫৩ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৬, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

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

[১.২.১] “বাংলােদশ িচিকৎসা িশা
অােিডেটশন আইন ২০২১”
মিপিরষদ সভায় উপাপেনর জ
রণ

তািরখ তািরখ ৩ ৩১.০৫.২২ ১২.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ২৬.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[১.২.২] বসরকাির মিডেকল ও
ডাল কেলজ আইন ২০২১ জাতীয়
সংসেদ উাপেনর জ রণ

তািরখ তািরখ ৩ ১০.০৪.২২ ১০.০৫.২২ ২০.০৫.২২ ৩০.০৫.২২ ২৬.০৬.২২

[১.২.৩] "বাংলােদশ হািমওািথক
িচিকৎসা িশা আইন, ২০২১" ড়া
অেমাদেনর জ মিপিরষদ সভায়
উপাপেনর জ রণ

তািরখ তািরখ ৩ ৩১.০৫.২২ ১২.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ২৬.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[১.২.৪] "বাংলােদশ মিডেকল ও
ডাল কাউিল িবধানমালা ২০২১"
লিজসেলভ ও সংসদ িবষয়ক
িবভাগ, আইন, িবচার ও সংসদ
িবষয়ক মণালেয় ভং এর জ
রণ

তািরখ তািরখ ২ ০৫.০৬.২২ ১২.০৬.২২ ১৫.০৬.২২ ২১.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[২]
অবকাঠােমা
সসারণ,
মরামত ও
পিরদশ ন

২০
[২.১] িবিভ া িশা
ও পিরবার কাণ াপনা
িনম াণ িনিতকরণ

[২.১.১] িনিম ত ইউিনয়ন া ও
পিরবার কাণ ক

মিত সংা ৩ ৩৯৪৫ ৩৯৮০ ৪০০৫ ৪০০৩ ৪০০১ ৩৯৮০ ৪০২০ ৪০৩০

[২.১.২] িনিম ত ১০ শা িবিশ মা ও
িশ কাণ ক

মিত সংা ৩ ৯৭ ১২২ ১৩৪ ১৩২ ১৩০ ১২২ ১৪৭ ১৫৫



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৭, ২০২১ ১৪:৫৩ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৬, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.১.৩] িনিম ত াটস মিত সংা ৩ ৭ ৯ ১২ ১১ ১০ ৯ ১৪ ১৬

[২.১.৪] িনিম ত নািস ং কেলজ মিত সংা ৩ ১২ ১৩ ১৪ ১৩ ১৫ ১৬

[২.১.৫] িনিম ত আই এইচ  মিত সংা ৩ ১১ ১৩ ১৫ ১৪ ১৩ ১৬ ১৭

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

[২.২.১] সংারত া িশা ও
পিরবার কাণ াপনা

মিত সংা ৩ ৮০০ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৮০০ ১৪০০ ১৬০০

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

[২.৩.১] পিরদশ নত া িশা ও
পিরবার কাণ িতান

সমি সংা ২ ৮০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৮ ১১০ ১২০

[৩] পিরবার
পিরকনা
িবভােগ
গিতশীলতা
আনয়ন,
সাব জনীন
পিরবার
পিরকনা
সবা এবং
মা, িশ ও
জনন া
সবার
সসারণ ও
চার
কায ম

১৫
[৩.১] পিরবার পিরকনা
সের গিতশীলতা
আনয়ন

[৩.১.১] পিরবার পিরকনা
অিধদেরর আওতায় ৪,৫৬৯ 
ইউিনয়ন পিরষেদর জ পিরবার
কাণ সহকারী (FWA) এর নন
পদ জেনর জ জনশাসন
মণালেয়র সিত হণ

তািরখ তািরখ ৩ ৩১.০৫.২২ ০৮.০৬.২২ ২০.০৬.২২



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৭, ২০২১ ১৪:৫৩ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৬, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

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

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৫.২২ ০৮.০৬.২২ ২০.০৬.২২

[৩.১.৩] বাংলােদশ িসিভল সািভ স
(বয়স, যাতা ও সরাসির িনেয়ােগর
জ পরীা) িবিধমালা, ২০১৪
সংেশাধন

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৫.২২ ০৮.০৬.২২ ২০.০৬.২২

[৩.২] পিরবার পিরকনা
সবা সসারণ এবং
তাবধান জারদারকরণ

[৩.২.১] িশণা কম ারা
গভকালীন সবার সংা ি

সমি হাজার ৩ ২৭৩১.০২ ২১৩৪ ২৮৯০ ২৬৭০ ২৪৫০ ২১৩৪ ২১৩০ ২৯০০ ২৯১০

[৩.২.২] ণল পয ােয় া ও
পিরবার পিরকনা সবা সসারেণর
লে ানীয় এনিজওসহেক অদান
দানত

সমি সংা ১ ৫০০ ৫২০ ৫২৫ ৫১০ ৫০০ ৪৯৫ ৬০০ ৭০০

[৩.২.৩] ইএমআইএস বহারকারী
পপারেলস জলার সংা ি

সমি সংা ১ ০৮ ০৭ ০৬ ১০ ১২

[৩.২.৪] িবভাগ কক াব
অেমাদন ও যাচাই করতঃ িবিভর
জনসংা সেলর মােম পিরবার
পিরকনা, মা ও িশ া িবষয়ক
কায ম চার (কািভড ১৯ কালীন
চারণাসহ)

সমি িদন ১ ২৪৯ ১৯৮ ২৫০ ২৩৭ ২২৪ ১৯৮ ১৯০ ২৬০ ২৭০

[৩.৩] গভবতী মা এবং
িকেশারী ও িশ া
সবার পিরিধ ি

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

মিত সংা ১ ৮০ ১২০ ১১০ ১০০ ৮০ ১৬০ ১৬৫

[৩.৩.২] িতািনক ডিলভািরর
সংা (এমিসডিউিস এবং
ইউএএফডিউিস)

সমি হাজার ১ ১৫৩.৭৭ ১২৩ ১৯৫ ১৭৭ ১৫৯ ১২৩ ১২০ ২০০ ২০৫
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪] গেবষণা
ও িশেণর
েযাগ
সসারণ

১০ [৪.১] িশণ দান

[৪.১.১] ই িব িপ িবষেয় িশণা
িমডওয়াইফ ও নাস 

মিত সংা ২ ১৯০ ৪৪০ ৫৪০ ৫২৫ ৫০০ ৪৪০ ৪৩৫ ৬০০ ৭০০

[৪.১.২] িশণ িতান সেহ
ববর আদ শ ও জীবনীর ওপর
সশন অ ি ও পিরবীণ (িজব
বষ  উপলে)

সমি সংা ২ ৩৭৭ ৪৪০ ৩৯৬ ৩৮০ ৩৭৭ ২৬৪ ৪৮০ ৫১০

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

সমি
জন
(সংা)

২ ৮২৫৬ ৯০০০ ৮৫০০ ৮০০০ ৮২৫৬ ১৩০০০ ১৩৬০০

[৪.১.৪] িবভােগর
কম কতা/কম চারীগেণর সমতার
উয়েন সমসামিয়ক িবষয় িনেয়
আেয়ািজত লািন ং সশন

সমি সংা ২ ০৪ ০৩ ০২ ০৬ ০৮

[৪.২] গেবষণা সাদন
ও কাশ

[৪.২.১] গেবষণা িতেবদন কািশত সমি সংা ২ ৮ ৮ ১০ ৯ ৮ ১০ ১২
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] সংার ও
শাসনলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*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 আই এইচ  (IHT) আই এইচ  (Institute of Health Technology)

২ ইউএএফডিউিস (UH&FWC)
Union Health and Family Welfare Centre
(ইউএএফডিউিস) ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ ক

৩ ই এম আই এস (EMIS)
ইেলিনক ােনজেম ইনফরেমশন িসেম (Electronic Management
Information System)

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

৫ (এইচিপএনএসিডিপ) HPNSDP
(HPNSDP) Health,Population and Nutrition Sector
Development Program

৬ এফ ডািউ এ (FWA) পিরবার কাণ সহকারী (Family Welfare Assistant)

৭ এমআইএস (MIS) ত বাপনা পিত (Management Information Systems)

৮ এমিসডিউিস (MCWC)
Maternal and Child Health Care Centre (এমিসডিউিস) মা ও
িশ া সবা ক

৯ এস িভ আর এস (SVRS) এস িভ আর এস ( Sample Vital Registration System)

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

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

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

১৩ াটস (MATS) াটস (Medical Assistant Training School)

১৪ িস িস (C C) কিমউিন িিনক (Community Clinic)
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] িচিকৎসা িশা ও
গেবষণার মােনায়ন ও েযাগ
সসারণ

[১.১.১] িচিকৎসা িশা িতানসেহ ৮ Simulation
Lab াপন

িচিকৎসা িশা-০১ সভার নাশ, কায িববরণী, িজও

[১.১.২] িচিকৎসা িশা িতানসেহ ণ া ও িবষয় িভিক
পদ জন (মিডেকল কেলজ এবং আইএইচ ও াটস)

পার-০১
০৫ া িশা িতােনর পদ জন িবষয়ক গেজেটর কিপ/অিফস
আেদশ

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

িচিকৎসা িশা-০১ আেয়ািজত সিমনার /কম শালার িবির কিপ, সভার নাশ, িজও

[১.১.৪] সরকাির িচিকৎসকেদর উিশায় অয়েনর জ
ষণ মনর এর ধাপসহ নিব াস করতঃ ষণ সহিজকরণ
এর িজও জাির

িচিকৎসা িশা-০১ অিফস আেদশ

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

িচিকৎসা িশা-০১
িনধ ািরত সংক িচিকৎসেকর উিশা ও িশেণর জ দ
ডেটশন অড ারের কিপ/ অিফস আেদশ

[১.১.৬] নন ০১  ণ া ডাল কেলজ অেমাদন িচিকৎসা িশা-০১ অায়ন পের কিপ/ অিফস আেদশ

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

[১.২.১] “বাংলােদশ িচিকৎসা িশা অােিডেটশন আইন
২০২১” মিপিরষদ সভায় উপাপেনর জ রণ

িচিকৎসা িশা-০১
িনধ ািরত তািরেখর মে বাংলােদশ িচিকৎসা িশা অােিডেটশন আইন
২০২০ মিপিরষদ িবভােেগ রেণর অায়ন পের কিপ

[১.২.২] বসরকাির মিডেকল ও ডাল কেলজ আইন ২০২১
জাতীয় সংসেদ উাপেনর জ রণ

নীিত ও কায ম
িনধ ািরত তািরেখর মে বসরকাির মিডেকল ও ডাল কেলজ আইন
২০২১ জাতীয় সংসেদ উাপেনর জ রেণর অায়ন পের কিপ

[১.২.৩] "বাংলােদশ হািমওািথক িচিকৎসা িশা আইন,
২০২১" ড়া অেমাদেনর জ মিপিরষদ সভায় উপাপেনর
জ রণ

আইন-২ শাখা মিপিরষদ িবভােেগ রেণর অায়ন পের কিপ

[১.২.৪] "বাংলােদশ মিডেকল ও ডাল কাউিল িবধানমালা
২০২১" লিজসেলভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ, আইন, িবচার ও
সংসদ িবষয়ক মণালেয় ভং এর জ রণ

নীিত ও কায ম
িনধ ািরত তািরেখর মে বাংলােদশ মিডেকল ও ডাল কাউিল
িবধানমালা ২০২১ লিজসেলভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ, আইন, িবচার
ও সংসদ িবষয়ক মণালেয় িভং এর জ রেণর অায়ন পের কিপ

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

[২.১.১] িনিম ত ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ ক
বােজট অিবভাগ, িনম াণ ও মরামত শাখা (িনম াণ
শাখার িনরীেণ া েকৗশল অিধদর অপােরশনাল
ান অযায়ী কাজ বাবায়ন করেব)

জলািভিক িনিম ত ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ কের তািলকা
(িনম াণ সমাি এবং দখল হােরর ত সিলত) এবং িবষয়
মণালেয়র সংি সভায় পয ােলাচনা িবষয়ক কায িববরণী

[২.১.২] িনিম ত ১০ শা িবিশ মা ও িশ কাণ ক
বােজট অিবভাগ, িনম াণ ও মরামত শাখা (িনম াণ
শাখার িনরীেণ া েকৗশল অিধদর অপােরশনাল
ান অযায়ী কাজ বাবায়ন করেব)

িনিম ত ১০ শা িবিশ মা ও িশ কাণ কের জলািভিক তািলকা
(িনম াণ সমাি এবং দখল হােরর ত সিলত) এবং িবষয়
মণালেয়র সংি সভায় পয ােলাচনা িবষয়ক কায িববরণী
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

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

[২.১.৩] িনিম ত াটস
বােজট অিবভাগ, িনম াণ ও মরামত শাখা (িনম াণ
শাখার িনরীেণ া েকৗশল অিধদর অপােরশনাল
ান অযায়ী কাজ বাবায়ন করেব)

িনিম ত াটস-এর জলািভিক তািলকা (িনম াণ সমাি এবং দখল
হােরর ত সিলত) এবং িবষয় মণালেয়র সংি সভায়
পয ােলাচনা িবষয়ক কায িববরণী

[২.১.৪] িনিম ত নািস ং কেলজ
বােজট অিবভাগ, িনম াণ ও মরামত শাখা (িনম াণ
শাখার িনরীেণ া েকৗশল অিধদর অপােরশনাল
ান অযায়ী কাজ বাবায়ন করেব)

িনিম ত নািস ং কেলজ-এর জলািভিক তািলকা (িনম াণ সমাি এবং দখল
হােরর ত সিলত) এবং িবষয় মণালেয়র সংি সভায়
পয ােলাচনা িবষয়ক কায িববরণী

[২.১.৫] িনিম ত আই এইচ 
বােজট অিবভাগ, িনম াণ ও মরামত শাখা (িনম াণ
শাখার িনরীেণ া েকৗশল অিধদর অপােরশনাল
ান অযায়ী কাজ বাবায়ন করেব)

িনিম ত আই এইচ -এর জলািভিক তািলকা (িনম াণ সমাি এবং দখল
হােরর ত সিলত) এবং িবষয় মণালেয়র সংি সভায়
পয ােলাচনা িবষয়ক কায িববরণী

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

[২.২.১] সংারত া িশা ও পিরবার কাণ াপনা বােজট অিধশাখা
জলািভিক সংারত া িশা ও পিরবার কাণ াপনার তািলকা
(সংােরর জ বরা বােজট ও সমাির তািরখ উেখসহ) এবং িবষয়
মণালেয়র সংি সভায় পয ােলাচনা িবষয়ক কায িববরণী

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

[২.৩.১] পিরদশ নত া িশা ও পিরবার কাণ িতান সকল শাখা
পিরদশ নত িতান, পিরদশ নকারীর নাম ও পিরদশ েনর তািরখসহ
সামাির িশট

[৩.১] পিরবার পিরকনা সের
গিতশীলতা আনয়ন

[৩.১.১] পিরবার পিরকনা অিধদেরর আওতায় ৪,৫৬৯ 
ইউিনয়ন পিরষেদর জ পিরবার কাণ সহকারী (FWA) এর
নন পদ জেনর জ জনশাসন মণালেয়র সিত হণ

পার-০২ অিফস আেদশ

[৩.১] পিরবার পিরকনা সের
গিতশীলতা আনয়ন

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

পার-১

িনধ ািরত তািরেখর মে ‘The Bangladesh Civil Service
Recruitment Rules 1981’ সংেশাধনব ক ণীত বাংলােদশ
িসিভল সািভ স (পিরবার পিরকনা) িনেয়াগ িবিধমালা ২০২০-
ন:সংেশাধেন এর কিপ

[৩.১.৩] বাংলােদশ িসিভল সািভ স (বয়স, যাতা ও সরাসির
িনেয়ােগর জ পরীা) িবিধমালা, ২০১৪ সংেশাধন

পার-০২ িনধ ািরত সমেয়র মে জনশানস মণালেয় াব রেণর অিফস কিপ
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.২] পিরবার পিরকনা সবা
সসারণ এবং তাবধান
জারদারকরণ

[৩.২.১] িশণা কম ারা গভ কালীন সবার সংা ি

শাসন অিবভাগ এবং জনসংা ও পঃ কঃ ও আইন
অিবভাগ (িবভােগর উিিখত অিবভাগসেহ
তাবধােন এবং িনরীেণ পিরবার পিরকনা অিধদর
অপােরশনাল ান অযায়ী কাজ বাবায়ন করেব।)

িশণা কম ারা গভ কালীন সবার সংার তািলকা (জলািভিক)
এবং িবষয় মণালেয়র সংি সভায় পয ােলাচনা িবষয়ক কায িববরণী

[৩.২.২] ণল পয ােয় া ও পিরবার পিরকনা সবা
সসারেণর লে ানীয় এনিজওসহেক অদান দানত

বােজট অিধশাখা অিফস আেদশ

[৩.২.৩] ইএমআইএস বহারকারী পপারেলস জলার সংা
ি

শাসন অিবভাগ এবং জনসংা ও পঃ কঃ ও আইন
অিবভাগ (িবভােগর উিিখত অিবভাগসেহ
তাবধােন এবং িনরীেণ পিরবার পিরকনা অিধদর
অপােরশনাল ান অযায়ী কাজ বাবায়ন করেব।)

িবভােগর যাচাই সভার কায িববরণী, এমআইএস িরেপাট , িডিজএফিপ।

[৩.২.৪] িবভাগ কক াব অেমাদন ও যাচাই করতঃ
িবিভর জনসংা সেলর মােম পিরবার পিরকনা, মা ও
িশ া িবষয়ক কায ম চার (কািভড ১৯ কালীন
চারণাসহ)

শাসন অিবভাগ এবং জনসংা ও পঃ কঃ ও আইন
অিবভাগ (িবভােগর উিিখত অিবভাগসেহ
তাবধােন এবং িনরীেণ পিরবার পিরকনা অিধদর
অপােরশনাল ান অযায়ী কাজ বাবায়ন করেব।)

িবভােগর ওিপ অেমাদেনর কিপ, যাচাই সভার কায িববরণী, এমআইএস
িরেপাট , িডিজএফিপ।চােরর িসিড, িবিভ-ত রেণর অায়নপের কিপ,
চািরত অােনর নাম, সময় ও তািরখ উেখব ক মণালয় কক
ািরত তয়ন এবং িবষয় মণালেয়র সংি সভায় পয ােলাচনা
িবষয়ক কায িববরণী

[৩.৩] গভবতী মা এবং িকেশারী
ও িশ া সবার পিরিধ ি

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

শাসন অিবভাগ এবং জনসংা ও পঃ কঃ ও আইন
অিবভাগ (িবভােগর উিিখত অিবভাগসেহ
তাবধােন এবং িনরীেণ পিরবার পিরকনা অিধদর
অপােরশনাল ান অযায়ী কাজ বাবায়ন করেব।)

িফিডং কণ ার চাত মা ও িশ কাণ কসেহর তািলকা এবং
িবষয় মণালেয়র সংি সভায় পয ােলাচনা িবষয়ক কায িববরণী,
এমআইএস িরেপাট , িডিজএফিপ

[৩.৩.২] িতািনক ডিলভািরর সংা (এমিসডিউিস এবং
ইউএএফডিউিস)

শাসন অিবভাগ এবং জনসংা ও পঃ কঃ ও আইন
অিবভাগ (িবভােগর উিিখত অিবভাগসেহ
তাবধােন এবং িনরীেণ পিরবার পিরকনা অিধদর
অপােরশনাল ান অযায়ী কাজ বাবায়ন করেব।)

িবভােগর যাচাই সভার কায িববরণী, এমআইএস িরেপাট , িডিজএফিপ।
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[৪.১] িশণ দান

[৪.১.১] ই িব িপ িবষেয় িশণা িমডওয়াইফ ও নাস 

নািস ং িশা শাখা (িবভােগর উিিখত অিবভােগর
তাবধােন এবং িনরীেণ নািস ং ও িমডওয়াইফাির
অিধদর অপােরশনাল ান অযায়ী কাজ বাবায়ন
করেব।)

িশণ সংা অিফস আেদশ, িবভােগর যাচাই সভার কায িববরণী,
এমআইএস িরেপাট 

[৪.১.২] িশণ িতান সেহ ববর আদ শ ও জীবনীর
ওপর সশন অ ি ও পিরবীণ (িজব বষ  উপলে)

শাসন অিবভাগ (এ অিবভােগর িনরীেণ এবং
িবভাগ কক অেমািদত িসেলবাস অযায়ী জাতীয়
জনসংা গেবষণা ও িশণ ইনিউট িনধ ািরত
অপােরশনাল ান অযায়ী কাজ বাবায়ন করেব।)

সশন অ ্ি িবষয়ক অিফস আেদশ, িবভােগর যাচাই সভার কায িববরণী

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

শাসন অিবভাগ (এ অিবভােগর িনরীেণ জাতীয়
জনসংা গেবষণা ও িশণ ইনিউট িনধ ািরত
অপােরশনাল ান অযায়ী কাজ বাবায়ন করেব।)

সকল িশিত সবা দানকারীর নাম কানাসহ িবািরত ত, িবভােগর
যাচাই সভার কায িববরণী, অিফস আেদশ

[৪.১.৪] িবভােগর কম কতা/কম চারীগেণর সমতার উয়েন
সমসামিয়ক িবষয় িনেয় আেয়ািজত লািন ং সশন

শাসন-১ শাখা িশণ সংা অিফস আেদশ

[৪.২] গেবষণা সাদন ও
কাশ

[৪.২.১] গেবষণা িতেবদন কািশত
শাসন অিবভাগ (এ অিবভােগর িনরীেণ জাতীয়
জনসংা গেবষণা ও িশণ ইনিউট িনধ ািরত
অপােরশনাল ান অযায়ী কাজ বাবায়ন করেব।)

অিত সােভ /গেবষণা/সমীার নাম,  ও সমাির তািরখ উেখব ক
িতেবদন, িবভােগর যাচাই সভার কায িববরণী, সােভ  িরেপাট সহ এবং
েয়াজনীয় অিফস আেদশ
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
পিরবার পিরকনা সবা সসারণ এবং তাবধান
জারদারকরণ

িশণা কম ারা গভ কালীন সবার সংা ি পিরবার পিরকনা অিধদর
িবভাগ কক অপােরশনাল ান, দর/সংার এমআইএস িরেপাট  যাচাই এবং
িমং, মিনটিরং ও পিরদশ ন

িশণ দান ই িব িপ িবষেয় িশণা িমডওয়াইফ ও নাস  নািস ং ও িমডওয়াইফাির অিধদর
িবভাগ কক অপােরশনাল ান এবং দর/সংার এমআইএস িরেপাট  যাচাই,
িমং, মিনটিরং ও পিরদশ ন

গেবষণা সাদন ও কাশ গেবষণা িফ/ িনউজেলটার কাশ
জাতীয় জনসংা গেবষণা ও িশণ
ইনিউট (িনেপাট )

িবভাগ কক দর/সংার অপােরশনাল ান ও এমআইএস িরেপাট  যাচাই এবং
িমং, মিনটিরং ও পিরদশ ন

িশণ দান
িশণ িতান সেহ ববর আদ শ ও জীবনীর ওপর
সশন অ ি (িজব বষ  উপলে)

জাতীয় জনসংা গেবষণা ও িশণ
ইনিউট (িনেপাট )

িবভাগ কক দর/সংার অপােরশনাল ান ও এমআইএস িরেপাট  যাচাই এবং
িমং, মিনটিরং ও পিরদশ ন

গভবতী মা এবং িকেশারী ও িশ া সবার
পিরিধ ি

িতািনক ডিলভািরর সংা (এমিসডিউিস এবং
ইউএএফডিউিস)

পিরবার পিরকনা অিধদর
িবভাগ কক অপােরশনাল ান, দর/সংার এমআইএস িরেপাট  যাচাই এবং
িমং, মিনটিরং ও পিরদশ ন

পিরবার পিরকনা সবা সসারণ এবং তাবধান
জারদারকরণ

ইএমআইএস বহারকারী পপারেলস জলার সংা ি পিরবার পিরকনা অিধদর
িবভাগ কক অপােরশনাল ান, দর/সংার এমআইএস িরেপাট  যাচাই এবং
িমং, মিনটিরং ও পিরদশ ন

পিরবার পিরকনা সবা সসারণ এবং তাবধান
জারদারকরণ

িবিভর জনসংা সেলর মােম পিরবার পিরকনা, মা
ও িশ া িবষয়ক কায ম চাির (কািভড ১৯ কালীন
চারণাসহ)

পিরবার পিরকনা অিধদর
িবভাগ কক অপােরশনাল ান, দর/সংার এমআইএস িরেপাট  যাচাই এবং
িমং, মিনটিরং ও পিরদশ ন

িবিভ া িশা ও পিরবার কাণ াপনা
িনম াণ িনিতকরণ

িনিম ত ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ ক া েকৗশল অিধদর িবভাগ কক অপােরশনাল ান, াব অেমাদন, যাচাই ও পিরদশ ন

িবিভ া িশা ও পিরবার কাণ াপনা
িনম াণ িনিতকরণ

িনিম ত ১০ শা িবিশ মা ও িশ কাণ ক া েকৗশল অিধদর িবভাগ কক অপােরশনাল ান, াব অেমাদন, যাচাই ও পিরদশ ন

িবিভ া িশা ও পিরবার কাণ াপনা
িনম াণ িনিতকরণ

িনিম ত াটস া েকৗশল অিধদর িবভাগ কক অপােরশনাল ান, াব অেমাদন, যাচাই ও পিরদশ ন

িবিভ া িশা ও পিরবার কাণ াপনা
িনম াণ িনিতকরণ

িনিম ত নািস ং কেলজ া েকৗশল অিধদর িবভাগ কক অপােরশনাল ান, াব অেমাদন, যাচাই ও পিরদশ ন

িবিভ া িশা ও পিরবার কাণ াপনা
িনম াণ িনিতকরণ

িনিম ত আই এইচ  া েকৗশল অিধদর িবভাগ কক অপােরশনাল ান, াব অেমাদন, যাচাই ও পিরদশ ন
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সংেযাজনী ৪: যসব নীিত/পিরকনার আেলােক কম সাদন পিরকনা ত করা হেয়েছ

িমক
নর

নীিত/পিরকনার নাম
নীিত/পিরকনার য অংেশর আেলােক

এিপএ'র কায ম হণ করা হেয়েছ
এিপএ'র সংি কায ম ম

১
জাতীয় জনসংা নীিত,
২০১২

া-১১, (৫,১৫) পিরবার পিরকনা সামী
উৎপাদন ও সরবরাহ, া-১২ (৬,১) জনসংা
কায েম িবিভ মণালয়, িবসরকাির ও ি
খােতর িমকা, া-১৮ নীিত বাবায়েনর
ািতািনক বা

[৩.২.২] িশণা কম ারা গভ কালীন সবার সংা [৩.৩.২] িতািনক
ডিলভািরর সংা (এমিসডিউিস এবং ইউএএফডািউিস) [৪.১.৩] িশিত সবা
দানকারী (মৗিলক, ওিরেয়েশন, ইনডাকশন ও ন:িশণ)

জাতীয় জনসংা নীিত, ২০১২ এর আেলােক া
িশা ও পিরবার কাণ িবভােগর পিরবার পিরকনা
অংেশর নীিত ও কায ম সহ হীত হেয় থােক।

২

টকসই উয়ন লমাা
Sustainable
Development
Goals (SDGs)

এসিডিজ চক ৩.২: নবজাতক এবং ৫ বছেরর
কম বয়সী িশ েরাধ এসিডিজ চক ২.২:
সকল কার অি রীকরণ এসিডিজ চক
৩.৮: সাব জনীন “হলথ কাভােরজ” অজন

[৩.২.২] িশণা কম ারা গভ কালীন সবার সংা ি [৩.৩.২] িতািনক
ডিলভািরর সংা (এমিসডিউিস এবং ইউএএফডািউিস) [৪.১.১] ই িব িপ িবষেয়
িশণা িমডওয়াইফ ও নাস  [৪.১.৩] িশিত সবা দানকারী (মৗিলক,
ওিরেয়েশন, ইনডাকশন ও ন:িশণ) [১.১.৫] মিডেকল কেলেজর ণ া ও িবিভ
িবভােগ পদজন [৩.২.১] ণল পয ােয় া ও পিরবার পিরকনা সবা সসারেণর
লে ানীয় এনিজওসহেক অদান দান [১.১.১] িচিকৎসা িশা ও গেবষণার
মােনায়ন ও েযাগ সসারণ িবষয়ক সিমনার/কম শালা

টকসই উয়ন লমাা (এসিডিজ) অসাের
ইউিনভােসল হথ কভােরজ এবং
ওেয়লিবিয়ং(Wellbeing) এর লমাা অজেন
া িশা ও পিরবার কাণ িবভাগ এিপএ-এর
কম সাদন চক সহ সময় কের থােক।

৩
িনব াচনী ইশেতহােরর সােথ
এিপএ কায েমর সময়

# দেশর িত মােষর জ া ও ি
সবা াি উত করা হেব। # সব ধরেনর
া সবা ক এবং হাসপাতালেলােত
আিনক ি চলন কের া সবা
বােক আেরা িন ল ও জনবাব করা হেব।
# আেব দী, ইউনানী, দশজ ও হািমওািথক
িচিকৎসা ও িশা বার মােনায়ন এবং
আিনকায়ন অাহত রাখা হেব।

[১.১.৫] মিডেকল কেলজ এরং আইএইচ ও াটস এর ণ া ও িবষয় িভিক পদ
জন [১.১.১] িচিকৎসা িশা ও গেবষণার মােনায়ন ও েযাগ সসারণ িবষয়ক
সিমনার/কম শালা [১.১.৩] দেশর সরকাির মিডেকল/িডাল কেলজ সেহ
Simulation Lab াপেনর লে কম পিরকনা ড়াকরণ [২.২.১] সংারত
া িশা ও পিরবার কাণ াপনা [৪.১.৩] িশিত সবা দানকারী (মৗিলক,
ওিরেয়েশন, ইনডাকশন ও ন:িশণ) [৩.২.১] ণল পয ােয় া ও পিরবার
পিরকনা সবা সসারেণর লে ানীয় এনিজওসহেক অদান দান [১.২.৩]
"বাংলােদশ হািমওািথক িচিকৎসা িশা আইন, ২০২১" (আইেনর খসড়া ড়া
অেমাদেনর জ মিপিরষদ সভায় উপাপেনর জ রণ)

সরকাির িনব াচনী ইশেতহােরর লমাা অজেন া
িশা ও পিরবার কাণ িবভাগ িত বছর ধারাবািহক
ভােব এিপএ ত কায ম সহ সময় কের থােক।

৪ ৮ম পবািষ কী পিরকনা ১০ম অায়, : ৫৮৪, ৫৮৫, ৫৮৮।

[৩.২.১] িশণা কম ারা গভ কালীন সবার সংা ি [৩.৩.১] মা ও িশ কাণ
কসেহ িফিডং কণ ার চা (িজব বষ  উপলে) [৩.৩.২] িতািনক ডিলভািরর
সংা (এমিসডিউিস এবং ইউএএফডিউিস) [৪.১.১] ই িব িপ িবষেয় িশণা
িমডওয়াইফ ও নাস  [৪.১.৩] িশিত সবা দানকারী (মৗিলক, ওিরেয়েশন,
ইনডাকশন ও ন:িশণ) [১.২.১] “বাংলােদশ িচিকৎসা িশা অােিডেটশন আইন
২০২০” মিপিরষদ সভায় উপাপেনর জ রণ

৮ম পবািষ কী পিরকনা এর লমাা অজেন া
িশা ও পিরবার কাণ িবভােগর নীিত ও কায ম
সহ হীত হেয় থােক।
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সংেযাজনী ৫-৯: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


