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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
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এফাং 
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এয ভদে স্বাক্ষরযত 
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প্রস্তাফনা 

 

যকারয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফরদরতা ফজাযদায কযা, 

সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০৪১ এয 

মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষে- 

 

 

উরযচারক, রযফায রযকল্পনা, ফপনী 

 

এফাং 

 

 

রযচারক, রযফায রযকল্পনা, চট্টগ্রাভ রফবাগ, চট্টগ্রাভ-এয ভদে ২০২২ াদরয জুন ভাদয ৩০ 

তারযদখ এই ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র।   

 

এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররখত রফলয়মূদ ম্মত দরন: 
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কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র  
 

 

াম্প্ররতক অজিন, চোদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূ:  

 

ফাাংরাদদ একটি জনফহুর ও উন্নয়নীর ফদ। ¯^vaxbZv DËicwievi cwiKíbv Awa`ßi ev G wefvM RbmsL¨v wbqš¿Y Z_v cwiKwíZ cwievi MV‡bi gva¨‡g  

myLx I mg„× RvwZ MV‡b KvR K‡i hv‡”Q| eZ©gvb RbmsL¨v e„w×i nvi K‡g GLb 1.3৭% ùvwo‡q‡Q|  ফতিভাদন রযফায রযকল্পনা অরধদপ্তদযয আওতায় 

জন্রনয়ন্ত্রণ দ্ধরত গ্রনকাযী ক্ষভ দম্পরতয াংখ্যা ২ ফকাটি ১৫ রদক্ষয ফফী এফাং গ্রনকাযীয ায (CAR) ৭৮.৩৩%। তন্দে দ্ধরত ব্যফাযকাযীয ায 

(CPR) ৬৩.১%। ফতিভাদন ফভাট প্রজনন ায (TFR) ২.০৫। এছাড়া অপূণ ি চারদায ায ১৩.৫% (২০১১ রফরডএইচএ) ফথদক কদভ ১২% এফাং ড্র আউদটয  

ায হ্রা ফদয় দয়দছ ৩০%। ভাতৃ মৃত্যোয ও নফজাতদকয মৃত্যোয (প্রচি াজার জীচবি জমে ) উদেখদমাগ্য াদয হ্রা ফদয় মথাক্রদভ ১.৬৯ এফাং ১৬ দয়দছ।  

দক্ষ ফফাদানকাযীয ায়তায় প্রফদফায ায ৫৩% এ উন্নীত দয়দছ।  

 

ভস্যা এফাং চোদরঞ্জমূ : 

রযফায রযকল্পনা দ্ধরত ব্যফাযকাযীয ায (CPR) ড্রআউট এফাং অপুণ ি চারদায উচ্চায হ্রা কযা। রকদাযী ভাতৃদেয ায হ্রা এফাং 

প্রজনন স্বাস্থে রফলদয় দচতনতা বৃরদ্ধ। স্থায়ী ও দীঘ িদভয়াদী দ্ধরত গ্রদনয ায এফাং স্থায়ী দ্ধরতদত পুরুদলয অাংগ্রণ বৃরদ্ধ কযা। দুগ িভ 

এরাকায় রযফায রযকল্পনা, ভা ও রশুস্বাস্থে  ফফা রনরিতকযণ,যাঞ্চদরয ফরস্তফাীদদয রযফায রযকল্পনা ফফা কাম িক্রদভয আওতায় 

আনা, াযাদদদ ইউরনয়ন ম িাদয়য কর ফফা ফকদে গ্রাভীণ জনগদণয জন্য রনযাদ প্রফ ফফা চালু কযা। রফরবন্ন ম িাদয়য শূন্যদদ 

রনদয়াগ প্রদান কদয উরিষ্ট জনদগাষ্ঠীয ফফা  প্রারপ্ত রনরিত কযা।  

 

বরফষ্যৎ রযকল্পনা: 

 

রযফায রযকল্পনা দ্ধরত ব্যফাযকাযীয ায বৃরদ্ধ কদয ৭৫% উন্নীত কযা। ভা ও রশুমৃত্যে ায হ্রা কদয SDG এয রক্ষভাত্রা অজিন। 

কর ভা ও রশু কল্যাণ ফকে ও ইউরনয়ন  স্বাস্থে ও রযফায কল্যাণ ফকদে ককদায ফান্ধফ ফফা কণ িায (AFHC) গদড়  ফতারা। 

ম িায়ক্রদভ ইউরনয়ন ম িাদয়য কর ফফা ফকে দত ২৪ ঘন্টা ৭ রদন রনযাদ প্রফ ফফা প্রদাদনয ব্যফস্থা গ্রন। ইরদজড াযাদদদ 

গাদভ িন্ট পোক্টযীদত স্বাস্থে ফফা প্রদানকাযীদদয রযফায রযকল্পনা রফলদয় প্ররক্ষন ও জন্রনয়ন্ত্রণ াভগ্রী প্রদান। রফরবন্ন প্রচায ভােদভ 

রযফায রযকল্পনা, ভা ও রশুস্বাস্থে, প্রজনন স্বাস্থে ও ককদাযকারীন স্বাস্থে রফলদয় দচতনতা বৃরদ্ধয কাম িক্রভ রযচারনা কযা, রনযরফরচ্ছন্ন 

জন্রনয়ন্ত্রন ও ঔলধ াভগ্রী যফযা রনরিত কযা। রফরবন্ন ফফা কাম িক্রভ সুষ্ঠুবাদফ ফাস্তফায়ন ভরনটরযাং ও সুাযরবন কযা। 

 

২০২১-২২ এয ম্ভাব্য অজিনমূ: 

 

রযফায রযকল্পনা দ্ধরত গ্রণকাযী ও ব্যফাযকাযীয ায বৃরদ্ধ, ২৮ রক্ষ ৮০ াজায জন ভাদক গবিকারীন ফফা প্রদান,  ১ রক্ষ ৯০ াজায 

জন ভাদক প্রারতষ্ঠারনক ফডররবাযীয ফফা প্রদান, নফজাতদকয মৃত্যোয হ্রাদ ২ রক্ষ ২৫ াজায রশুদক ৭.১% ফলাদযাদরিরডন প্রদান, 

১৫৮টি নত্যন ককদায ফান্ধফ স্বাস্থে কণ িায (AFHC) প্ররতষ্ঠা কযা, প্ররক্ষদণয ভােদভ ভানফ ম্পদ উন্নয়ন এফাং দক্ষ জনম্পদ এয 

ভােদভ ভানম্মত ফফা প্রদান, রযকরল্পত রযফায গঠন, জন্রফযরতকযণ, ভা-রশু স্বাস্থে, রনযাদ ভাতৃে, ফাল্যফরফা রনদযাধ, পুরষ্ট, 

প্রজনন স্বাস্থে ও  রফলদয় াভারজক দচতনতা বৃরদ্ধয ও উদ্বুদ্ধকযণয জন্য ৯০টি কোদম্পইন ও কভ িারা আদয়াজন, রফটিরবয জনাংখ্যা ফর 

এয ভােদভ ২৪০টি এফাং ফাাংরাদদ ফফতাদযয ভােদভ ৩৬০০অনুষ্ঠান প্রচায এফাং ভ্রাম্যভান চররচ্চত্র বোন এয ভােদভ ৫৭০০টি 

দচতনতামূরক প্রচাযণা। জন্রনয়ন্ত্রণ াভগ্রীয যফযা রনরিতকযদণ ভয়ভদতা ক্রয় কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা ও তথ্য ব্যফস্থানা উন্নয়দনয 

জন্য UH&FWC ম িাদয় ইএভআইএ ব্যফায বৃরদ্ধ। 

2021-22 A_©eQ‡ii m¤¢ve¨ AR©bmg~n (j¶¨gvÎv) : 

 wUGdAvi 2.0-‡Z bvwg‡q Avbv|  

 cwievi cwiKíbv c×wZ MÖnYKvixi nvi 82% Ges cwievi cwiKíbv c×wZ e¨enKvixi nvi (CPR) 65% -G  DbœxZ Kiv|   

 Ac~Y© Pvwn`vi nvi 9% n‡Z 7%-G Kwg‡q Avbv|   

 Wªc AvDU †iU 30% n‡Z 23% G Kwg‡qAvbv| 

 ̀ xN©‡gqv`x I ’̄vqx c×wZ MÖnxZvi nvi µ‡gvbœ‡q 20%-G DbœxZ Kivi †Póv Kiv| 

 wkïg„Zz¨ nvi n«vm Kiv| 

 gvZ…g„Zz¨ nvi n«vm Kiv| 
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ফকন ১ 

রযফায রযকল্পনা অরধদপ্তদযযরূপকল্প, চভক্ষ্য, কভ িম্পাদদনয ফক্ষত্র এবং কায যাবচ 

 

 

১.১ রূকল্পঃ (Vision) 

বাংামদমলর জনংখ্যামক পচরকচল্পিভামব উন্নয়ন ও চনয়ন্ত্রমের মাধ্যমম সুস্থ্য , সুখী ও মৃদ্ধলাী বাংামদল গমে সিাা। 

১.২অরবরক্ষ: (Mission) 

িতুর্ য স্বাস্থ্য, পুচি ও জনংখ্যা সক্টর সপ্রাগ্রাম এর মাধ্যমম মানম্মি পচরবার পচরকল্পনা , মা ও চলশু স্বাস্থ্য সবা, প্রজনন স্বাস্থ্য সবা, 

বয়:চিকাীন স্বাস্থ্য সবা প্রাচি চনচিি করার জন্য নুকূ পচরমবল তিরী করা । 

 

১.৩ কভ িম্পাদদনয ফক্ষত্র: 

(১) রযফায রযকল্পনা দ্ধরত ব্যফাযকাযীয ায বৃরদ্ধয জন্য কাম িক্রভ রযচারনা । 

(২)  ভা, নফজাতক, রশু রকদায রকদাযীদদয ভানম্মত স্বাস্থে ফফা প্রদান 

(৩) রযকরল্পত রযফায গঠদন াভারজক দচতনতা বৃরদ্ধ উদ্বুদ্ধকযণ। 

(৪)  জন্ রনয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থে াভগ্রী রনযরফরচ্ছন্ন যফযা রনরিতকযণ এফাং তথ্য ব্যফস্থানা উন্নয়ন 

(৫)    মুরজফফল ি উদমান এফাং কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয দক্ষতা উন্নয়দনয ব্যফস্থা গ্রণ।  

 

সুান ও াংস্কাযমূরক কভ িম্পাদদনয ফক্ষত্র (ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ কতৃিক রনধ িারযত) 

১) সুান ও াংস্কাযমূরক কাম িক্রভ ফজাযদাযকযণ 

 

১.৪(অআন/চবচি দ্বারা চনি যাচরি কায যাবচ)  

 

১. টিএপআয কভাদনায উদিদে রযফায রযকল্পনা দ্ধরতয ব্যফায রনরিতকযণ।  

২.ভা, রশু, প্রজনন ও ফদয়ারন্ধ কারীন স্বাস্থে ফফা প্রদান। 

৩.ককদাযকারীন স্বাস্থেদফা প্রদান রনরিতকযণ 

৪.ভাঠকভীদদয ওরযদয়দন্টন প্রদান 

৫.স্থায়ী ও দীঘ িদভয়াদী দ্ধরতয  উয ফফা প্রদানকাযীদদয প্ররক্ষণ প্রদান  

৬.প্রফ যফতী রযফায রযকল্পনা দ্ধরতয উয রচরকৎক ও প্যাযাদভরডকদদয প্ররক্ষণ প্রদান  

৭.রভডওয়াইপাযী ও ইওর রফলয়ক প্ররক্ষণ প্রদান  

৮.ভাঠ ম িাদয় ফাস্তফারয়ত রযফায রযকল্পনা , ভা ও রশু স্বাস্থে এফাং রকদায রকদাযী ফফা ভরনটরযাং  

৯.রযফায রযকল্পনা, ভা ও রশু স্বাস্থে কাম িক্রভ (SS) এফাং উকযণ ও যফযা (LMIS) এয ভারক প্ররতদফদন রযফায 

রযকল্পনা, ভা ও রশু স্বাস্থে কাম িক্রভ(SS) রযফায রযকল্পনা, ভা ও রশু স্বাস্থে কাম িক্রএফাং উকযণ ও যফযা (LMIS) এয 

ফাৎরযক প্ররতদফদন  

১০.ইএভআইএ ব্যফাযকাযী ইউরনয়ন স্বাস্থে ও রযফায কল্যাণ ফকদেয াংখ্যা 

১১.রযফায রযকল্পনা, ভা-রশুস্বাস্থে এফাং পুরষ্ট রফলয়ক কোদম্পইন আদয়াজন। 

১২.াভারজক ফনতৃবৃন্দ, রফরবন্ন ফাজীফী এফাং ধভীয় ফনতৃবৃদন্দও ভাদঝ রযফায রযকল্পনা , ভা-রশুস্বাস্থে, রকদায-রকদাযীয প্রজনন 

স্বাস্থে, রফলয়ক দচতনতামূরক কভ িারা আদয়াজন 

১৩.রফটিরবয জনাংখ্যা ফর এয ভােদভ রযফায রযকল্পনা, ভা ও রশু স্বাস্থে রফলয়ক কাম িক্রভ প্রচায 
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১৪.ফাাংরাদদ ফফতায এয জনাংখ্যা ফর এয ভােদভ রযফায রযকল্পনা, ভা ও রশু স্বাস্থে রফলয়ক কাম িক্রভ প্রচায 

১৫.ভ্রাম্যভান চররচ্চত্র বোন এয ভােফভ রযফায রযকল্পনা, ভা ও রশু স্বাস্থে ও পুরষ্ট রফলয়ক দচতনতামূরক প্রচাযণা 

কাম িক্রভ 

১৬.রযফায  রযকল্পনা, ভা-রশুস্বাস্থে, রকদায-রকদাযীয প্রজনন স্বাস্থে, পুরষ্ট রফলয়ক আইইর ম্যাদটরযয়ার প্রস্তুত এফাং প্রচায  

ভয়ভত ক্রয় কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা 

১৭.রফরবন্ন ম িাফয় দেয ভজুদ ও রফতযণ রনরিত কযা  

১৮.ঘাটরত ও অপূযনীয় চারদা রনরূদন ,ভরনটরযাং ও প্ররতদফদন প্রণয়ন/ফপ্রযণ রনরিত কযা  

১৯.ই ফটন্ডারযাং এয ভােদভ ক্রয়কাম ি ম্পাদন  

   ২০. কর ভা ও রশু কল্যাণ ফকে এফাং জাতীয় ম িাদময ভা রশুস্বাস্থে প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠানমূদ, ফভাাম্মদপুয পাটি িররটি  

ারব িদ ও প্ররক্ষণ ফকদে ফেষ্টরপরডাং কণ িায চালু কযা 
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ফকন-২ 

রফরবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

 

কভ িম্পাদন সূচকমূ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজিন 
রক্ষেভাত্রা  

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষণ   
রনধ িারযত রক্ষেভাত্রা অজিদনয ফক্ষদত্র 

ফমৌথবাদফ দারয়েপ্রাপ্ত ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ 

াংস্ামূদয নাভ 

 

উাত্তসূত্র 

 ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৫ ফছদযয কভফয়ী রশু মৃত্যে 

ায  হ্রা 

৫ ফছদযয কভফয়ী রশু মৃত্যে 

ায  হ্রা 

াজায ৩৪ ৩৪ ৩০ ২৮ ২৬ স্থানীয় যকায রফবাগ, স্বাস্থে অরধদপ্তয রফরডএইচএ ২০১৪, ইউরনদপ, আযরআইর: 

বররউভ-১ 

নফজাতদকয মৃত্যে ায  হ্রা নফজাতদকয মৃত্যে ায  হ্রা াজায ১৬ ১৬ ১৫ ১৪ ১২ স্থানীয় যকায রফবাগ, স্বাস্থে অরধদপ্তয রফরডএইচএ ২০১৪, ইউরনদপ, আযরআইর: 

বররউভ-১ 

ভাতৃ মৃত্যে হ্রা ভাতৃ মৃত্যে অনুাত রক্ষ ১৬৯ ১৬৯ ১৫০ ১২৫ ১০০ স্থানীয় যকায রফবাগ, স্বাস্থে অরধদপ্তয রফরডএইচএ ২০১৪, ইউরনদপ, আযরআইর: 

বররউভ-১ 

ফভাট প্রজনন ায (টিএপআয) 

হ্রা 

ফভাট প্রজনন ায (টিএপআয)  প্ররত 

ভররা 

২.০০ ২.০০ ২.০ ১.৯৫ ১.৯০ স্থানীয় যকায রফবাগ, স্বাস্থে অরধদপ্তয রফরডএইচএ ২০১৪, আযরআইর: বররউভ-১ 

রযফায রযকল্পনা দ্ধরত 

ব্যফায 

দ্ধরত ব্যফাযকাযীয ায তক ৬৪ ৬৪ ৬৮ ৭২ ৭৫ স্থানীয় যকায রফবাগ, স্বাস্থে অরধদপ্তয রফরডএইচএ ২০১৪, আযরআইর: বররউভ-১ 

অপূণ ি চারদা হ্রা চারদায ায তক ১২ ১২ ১১ ১০ ১০ স্থানীয় যকায রফবাগ, স্বাস্থে অরধদপ্তয রফরডএইচএ ২০১৪, FP 2020 Targets 

ড্র আউট হ্রা ড্র আউট ায তক ৩০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ স্থানীয় যকায রফবাগ, স্বাস্থে অরধদপ্তয রফরডএইচএ ২০১৪, আযরআইর: বররউভ-১ 
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কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

দ্ধরত 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান  

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

)  

প্রকৃত অজিন 
রক্ষেভাত্রা রনণ িায়ক ২০২২-২৩ (Target/Criteria 

value for FY 2022-23) 

প্রদক্ষণ 

Projec

tion 

২০২৩-২৪ 

দক্ষণ 

Projection 

২০২৪-২৫ 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কভ িম্পাদদনয ফক্ষত্রমূ (রফরধ/আইন দ্বাযা রনধ িারযত দারয়ে অনুমায়ী) 

(১) রযফায 

রযকল্পনা 

দ্ধরত 

ব্যফাযকাযীয 

ায (CPR) 

বৃরদ্ধয জন্য 

কাম িক্রভ 

রযচারনা 

২০ 

১.১ রযফায রযকল্পনা 

দ্ধরতয ব্যফায 

রনরিতকযণ 

১.১.১ বোদকটভী 

ফফাগ্রণকাযী ক্ষভ দম্পরত্ত 
ক্রভপুরঞ্জভূত রক্ষ ২ 0.01812 0.01823 

0.02623 0.0236 0.021 0.0184 0.0157 0.0289 0.0315 

১.১.২ টিউদফকটভী 

ফফাগ্রণকাযী ক্ষভ দম্পরত্ত 
ক্রভপুরঞ্জভূত রক্ষ ২ 0.2563 0.2586 

0.2786 0.2507 0.2229 0.195 0.1672 0.3065 0.3343 

১.১.৩ আইইউরড 

ফফাগ্রণকাযী ক্ষভ দম্পরত্ত 
ক্রভপুরঞ্জভূত রক্ষ ২ 0.1142 0.1175 

0.1455 0.131 0.1164 0.1019 0.0873 0.1601 0.1746 

১.১.৪ ইভপ্লানন 

ফফাগ্রণকাযী ক্ষভ দম্পরত্ত 
ক্রভপুরঞ্জভূত রক্ষ ২ 0.1418 0.1502 

0.2052 0.1847 0.1642 0.1436 0.1231 0.2257 0.2462 

১.১.৫ ইকদজকন 

ফফাগ্রণকাযী ক্ষভ দম্পরত্ত 
ক্রভপুরঞ্জভূত রক্ষ ২ 0.4219 0.4250 

0.455 0.4095 0.364 0.3185 0.273 0.5005 0.546 

১.১.৬ কনডভ ফফাগ্রণকাযী 

ক্ষভ দম্পরত্ত 
ক্রভপুরঞ্জভূত রক্ষ ২ 0.2225 0.2258 

0.2425 0.2183 0.194 0.1698 0.1455 0.2668 0.291 

১.১.৭ খাফায ফরড় 

ফফাগ্রণকাযী ক্ষভ দম্পরত্ত 
ক্রভপুরঞ্জভূত রক্ষ ৩ 0.9067 0.9189 

0.95 0.855 0.76 0.665 0.57 1.045 1.14 

১.২ স্যাদটরাইট 

আদয়াজদনয ভােদভ 

ফফাপ্রদান ও উদ্বুদ্ধকযণ 

১.২.১ আদয়ারজত স্যাদটরাইট 

রলরনদকয াংখ্যা 
ভরষ্ট াজায ৫ 3.064 3.098 

3.67 3.303 2.936 2.569 2.202 3.8 3.9 

(২) ভা, 

নফজাতক, 

রশু, রকদায 

রকদাযীদদয 

ভানম্মত 

২০ 

২.১ ভা, রশু, প্রজনন ও 

ফয়: রন্ধকারীন স্বাস্থে 

ফফা 

২.১.১ প্ররক্ষণ প্রাপ্ত কভী 

দ্বাযা গব িকারীন ফফায াংখ্যা 
ভরষ্ট রক্ষ ৩ 0.6751 0.5225 

0.55 0.495 0.44 0.385 0.33 0.605 0.66 

২.১.২ প্রারতষ্ঠারনক ফডররবাযী 

াংখ্যা (এভরডরিউর এফাং 

ইউএইচএন্ডএপডরিউর) 

ভরষ্ট াজায ৩ 2.964 3.118 
3.5 3.15 2.8 2.45 2.1 3.85 4.2 
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কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

দ্ধরত 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান  

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

)  

প্রকৃত অজিন 
রক্ষেভাত্রা রনণ িায়ক ২০২২-২৩ (Target/Criteria 

value for FY 2022-23) 

প্রদক্ষণ 

Projec

tion 

২০২৩-২৪ 

দক্ষণ 

Projection 

২০২৪-২৫ 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

স্বাস্থে ফফা 

রনরিতকযণ 

২.১.৩ ফারড়দত প্রফ যফতী 

যিক্ষযণ প্ররতদযাদধ ট্যাফ. 

রভদাদপ্রাষ্টর ফরড় গ্রণকাযী 

ভাদয়য াংখ্যা 

ভরষ্ট াজায ৩ 4.945 5.232 
6.1 5.49 4.88 4.27 3.66 6.71 7.32 

২.১.৪ জদন্য ২৪ ঘন্টায ভদে 

বুদকয দুধ খাওয়াদনা 

নফজাতদকয াংখ্যা 

ভরষ্ট াজায ২ 7.760 9.162 
10.5 9.45 8.4 7.35 6.3 11.55 12.6 

২.১.৫ ফলাদযাদরিরডন 

৭.১% ব্যফাযকাযী 

নফজাতদকয াংখ্যা 

ভরষ্ট াজায ২ 2.873 3.721 
5.00 4.5 4 3.5 3 5.5 6.00 

২.১.৬ যি স্বল্পতা প্ররতদযাদধ 

আয়যন-পররক এরড 

গ্রণকাযী রকদাযীয াংখ্যা 

ভরষ্ট াজায ২ 44.723 20.737 
40.5 36.45 32.4 28.35 24.3 44.55 48.6 

২.১.৭ রনযাদ প্রফ ফফা 

(২৪/৭) প্রদাদনয ফকদেয 

াংখ্যা 

ভরষ্ট াজায ২ 0.027 0.028 
0.033 0.029 0.026 0.023 0.019 0.036 0.039 

২.১.৮ ককদায ফকদে ফান্ধফ 

স্বাস্থেদফা গ্রণকাযীয 

ককদাযফান্ধফ ফকদেয াংখ্যা 

ভরষ্ট াংখ্যা ৩ 7 10 
18 16 14 12 10 

24 30 

(৩) রযকরল্পত 

রযফায গঠদন 

াভারজক 

দচতনতা বৃরদ্ধ 

ও উদ্বুদ্ধকযণ 

১০ 

৩.১ স্কুর ম িাদয় রকদায-

রকফাযীয প্রজনন স্বাস্থে 

রফলয়ক দচতনতামূরক 

স্বাস্থে রক্ষা কাম িক্রভ 

আদয়াজন 

৩.১.১ আদয়ারজত স্কুর স্বাস্থে 

রক্ষা এয াংখ্যা 
ভরষ্ট াজায ৫ 0 0.48 1.15 

1.035 0.92 0.805 0.69 1.265 1.38 
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কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

দ্ধরত 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান  

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

)  

প্রকৃত অজিন 
রক্ষেভাত্রা রনণ িায়ক ২০২২-২৩ (Target/Criteria 

value for FY 2022-23) 

প্রদক্ষণ 

Projec

tion 

২০২৩-২৪ 

দক্ষণ 

Projection 

২০২৪-২৫ 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

৩.২ অরডও রবজুেয়ার 

বোদনয ভােদভ রযফায 

রযকল্পনা, ভা-রশু 

স্বাস্থে, রকফায-রকদাযীয 

প্রজনন স্বাস্থে, পুরষ্ট 

রফলয়ক প্রচায 

৩.১.২ এরব বোদনয ভােদভ 

চদতনতামূরক প্রচাফযয 

াংখ্যা 

ভরষ্ট াংখ্যা ৫ 150 160 ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২২০ ২৪০ 

(৪) জন্ 

রনয়ন্ত্রণ ও 

প্রজনন স্বাস্থে 

াভগ্রী 

রনযরফরচ্ছন্ন 

যফযা 

রনরিতকযণ 

এফাং তথ্য 

ব্যফস্থানা 

উন্নয়ন 

১০ 

৪.১ রযফায রযকল্পনা 

কভ িসূরচদত জন্রনয়ন্ত্রণ 

াভগ্রীয ভজুদ মাচাই 

৪.১.১ আঞ্চররক োগাদযয 

জন্ রনয়ন্ত্রণ াভগ্রীয ভজুদ 

ফাস্তফ মাচাই 

ভরষ্ট াংখ্যা ২ 1 2 2 ১ ১ - - ২ ২ 

৪.১.২ উদজরাম িাদয় জন্ 

রনয়ন্ত্রণ াভগ্রীয ভজুদ ফাস্তফ 

মাচাই 

ভরষ্ট াংখ্যা ২ 6 6 6 5 4 3 2 6 6 

৪.২ অব্যফাযদমাগ্য 

াভগ্রী রফনষ্টকযণ 

৪.২.১ অব্যফাযদমাগ্য াভগ্রী 

নীরতভারা ফভাতাদফক রনরদ িষ্ট 

ভদয় রফনষ্টকযণ 

তকযা 

ায 
াংখ্যা ৩ 80% 

8০% 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

৪.৩ ইএভআইএ 

ব্যফাযকাযী উদজরায 

াংখ্যা 

৪.৩.১ ই-এভআইএ 

ব্যফাযকাযী রযফায কল্যাণ 

ফকদেয াংখ্যা 

ভরষ্ট াংখ্যা ৩ 15 42 50 
45 40 35 30 

52 55 

(৫) 

ইদনাদবন, 

রফদল 

কাম িক্রভ এফাং 

কিভকিতা-

কিভচাযীদদয 

দক্ষতা উন্নয়দন 

ব্যফস্থা গ্রণ  

১০  

৫.১ কর ভা ও রশুকল্যাণ 

ফকদে ফেষ্টরপরডাং কণ িায চালু 

কযা। 

৫.১.১ ফেষ্টরপরডাং কণ িায চালু 

কযা 
ভরষ্ট াংখ্যা ৩ ২ ২ ৩ ২ ১ ০ ০ ৪ ৫ 

৫.২ প্ররতটি উদজরায় 

একটি কদয ইউরনয়ন স্বাস্থে 

ও :ক: ফকদে  “তবাগ 

প্রারতষ্ঠারনক প্রফ ফফা” 

কাম িক্রভ চালুকযণ 

৫.১.২ ফভাট ৫ টি ইউরনয়দন 

ইউরনয়দন ইউরনয়ন স্বাস্থে ও 

:ক: ফকদে  “তবাগ 

প্রারতষ্ঠারনক প্রফ ফফা”” 

চালু কযা 

ভরষ্ট াংখ্যা ৪ 0 0 5 4 3 2 1 6 12 

৫.৩ কিভকিতা-

কিভচাযীদদয দক্ষতা 

উন্নয়দন ব্যফস্থা গ্রণ 

৫.৩.১ ভাভয়রক রফলয় 

রনদয় রারন িাং ফন আদয়াজন 
ভরষ্ট াংখ্যা ৩ ২ ৭ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১৫ 
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কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

দ্ধরত 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান  

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

)  

প্রকৃত অজিন 
রক্ষেভাত্রা রনণ িায়ক ২০২২-২৩ (Target/Criteria 

value for FY 2022-23) 

প্রদক্ষণ 

Projec

tion 

২০২৩-২৪ 

দক্ষণ 

Projection 

২০২৪-২৫ 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 

সুান ও াংস্কাযমূরক কভ িম্পাদদনয ফক্ষত্র (ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ কতৃিক রনধ িারযত) 

সুান ও 

াংস্কাযমূরক 

কাম িক্রদভয 

ফাস্তফায়ন 

ফজাযদাযকযণ 

৩০ 

১) শুদ্ধাচায কভ িরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

শুদ্ধাচায কভ িরযকল্পনা 

ফাস্তফারয়ত     ১০ 
াংদমাজনী-৪ 

২) ই-গবন্যিান্প/ উদ্ভাফন 

কভ িরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

ই-গবন্যিান্প/ উদ্ভাফন 

কভ িরযকল্পনা ফাস্তফারয়ত 

    ১০ 

াংদমাজনী-৫ 

 

৩) তথ্য অরধকায 

কভ িরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

তথ্য অরধকায কভ িরযকল্পনা 

ফাস্তফারয়ত 

    ৩ 

াংদমাজনী-৬ 

 

 

৪) অরবদমাগ প্ররতকায 

কভ িরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

অরবদমাগ প্ররতকায 

কভ িরযকল্পনা ফাস্তফারয়ত 

    ৪ 

 

াংদমাজনী-৭ 

 

৫) ফফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

কভ িরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

ফফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

কভ িরযকল্পনা ফাস্তফারয়ত 

    ৩ 

াংদমাজনী-৮ 
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াংফমাজনী-১ 

Acronyms(ব্দাংদক্ষ) 

 

ANC   : Ante Natal care 

AFHC   : Adolescent Friendly Health Corner 

CAR   : Contraceptive Acceptance Rate 

CPR   : Contraceptive Prevalence Rate 

CCSD   : Clinical Contraception Serevice Delivery 

DGFP   : Directorate General of Family Planning 

e-MIS   :  Electronic- Management Information System. 

FWV   : Family Welfare Visitor 

FP-FSD  : Family Planning Field Services Delivery 

HRM   : Human Resource Management 

IEC   : Information, Education & Communication 

IUD   : Intra Uterine Device 

IFM   : Improved Financial Management 

LD   :  Line Director 

LAPM   :  Long Acting & Permanent Method 

LMIS   : Logistics Management Information System 

MCWC   :  Maternal and Child Health Care Centre 

MCRAH  : Maternal, Child, Reproductive & Adolescent Health 

MIS   : Management Information System 

NSV   :  Non-Scalpel Vesectomy 

NVD   : Normanl Vaginal Delivery 

PME-FP  : Planning, Monitoring & Evaluation of Family Planning 

SDG   : Sustainable Development Goal 

SS   : Service Statistics 

TFR   :  Total Fertility Rate 

UH&FWC  : Union Health and Family Welfare Centre 

UIMS   : Upazila Inventory Mangement System 

VSC   : Voluntary Surgical Contraceptive 

 
ccA   : cwievi cwiKíbv Awa`ßi 
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ms‡hvRbx-2 

Kg© m¤úv`b e¨e ’̄vcbv I cÖgvYK 

µwgK 

bs 

Kvh©µg 
Kg© m¤úv`b m~PKmg~n  ev Í̄evqbKvix AbywefvM, AwakvLv, kvLv 

 jÿ¨gvÎv AR©‡bi 

cÖgvYK 

1. cwievi cwiKíbv c×wZi e¨envi wbwðZKiY f¨v‡mKUgx †mev MÖnYKvix mÿg `¤úwZ wK¬wbK¨vj K›Uªv‡mckb mvwf©‡mm †Wwjfvix 

†cÖvMÖvg, cwievi cwiKíbv Awa`ßi Ges wefvM, 

†Rjv I Dc‡Rjv cwievi cwiKíbv Kvh©vjq 

GgAvBGm cÖwZ‡e`b Ges 

Ab¨vb¨ AMÖMwZi cÖwZ‡e`b wUD‡eKUgx †mev MÖnYKvix mÿg `¤úwZ 

AvBBDwW †mev MÖnYKvix mÿg `¤úwZ 

Bgcø¨vbb †mev MÖnYKvix mÿg `¤úwZ 

Bb‡RKkb †mev MÖnYKvix mÿg `¤úwZ Gdwc-GdGmwW BDwbU Ges wefvM, †Rjv I 

Dc‡Rjv Kvh©vjq KbWg †mev MÖnYKvix mÿg `¤úwZ 

Lvevi ewo †mev MÖnYKvix mÿg `¤úwZ 

2. m¨v‡UjvBU wK¬wbK Av‡qvR‡bi gva¨‡g †mev cÖ`vb I DØy×KiY Av‡qvwRZ m¨v‡UjvBU wK¬wb‡Ki msL¨v 

3. gv, wkï, cÖRbb I e‡qv:mwÜKvjxb ¯^v¯’¨ †mev cÖwkÿY cÖvß Kgx© Øviv Mf©Kvjxb †mevi msL¨v (1g wfwRU) GgwmAviGGBP BDwbU, cwievi cwiKíbv 

Awa`ßi Ges wefvM, †Rjv, Dc‡Rjv ch©v‡qi 

Kvh©vjq 

cÖvwZôvwbK †Wwjfvixi msL¨v (GgwmWweøDwm Ges 

BDGBPGÛGdWweøDwm) 

cÖvwZôvwbK †Wwjfvixয msL¨v (GgwmWweøDwm GesBDGBP GÛ 

GdWvweøDwm) 

evwo‡Z cÖmecieZx© i³ÿiY cÖwZ‡iv‡a U¨ve. wg‡mv‡cÖv÷j ewo 

MÖnYKvix gv‡qi msL¨v 

R‡b¥i 24 N›Uvig‡a¨ ey‡Ki `ya LvIqv‡bv beRvZ‡Ki msL¨v 

†Kø‡iv‡nw·wWb 7.1% e¨enviKvixbeRvZ‡KimsL¨v 

i³ ¯^íZvcÖwZ‡iv‡aAvqiY-dwjKGwmWMÖnbKvvixwK‡kviximsL¨v 

‰K‡kvievÜe ¯̂v¯’¨ †mev MÖnYKvix msL¨v 

4. ¯‹zj ch©v‡q wK‡kvi-wK‡kvixi cÖRbb ¯^v¯’¨, welqK m‡PZbZvg~jK  

¯^v¯’¨ wkÿv Kvh©µg Av‡qvRb 

Av‡qvwRZ ¯‹zj¯^v¯’¨ wkÿv Gi msL¨v AvBBGg BDwbU, Gdwc-GdGmwW BDwbU, 

cwievi cwiKíbv Awa`ßi Ges wefvM, †Rjv I 

Dc‡Rjv Kvh©vjq 

তাররকা/প্ররতদফদন 

5. AwWI-wfRy¨qvj f¨v‡bi gva¨‡g cwievicwiKíbv, gv-wkï¯^v¯’¨, 

wK‡kvi-wK‡kvixicÖRbb ¯^v¯’¨, cywówelqK cÖPvi 

Gwf f¨v‡bi gva¨‡g দচতনতামূরক cÖPvফযয msL¨v 

6. cwievi cwiKíbv Kg©m~wP‡Z Rb¥wbqš¿Y mvgMªxi gRy` hvPvB AvÂwjK cY¨vMv‡ii Rb¥ wbqš¿Y mvgMÖxi gRy` ev¯Íe hvPvB †Rjv I Dc‡Rjv Kvh©vjq AvÂwjKওDc‡Rjvম িাদয়য 

করভটিয প্ররতদফদন Dc‡Rjv ch©v‡q Rb¥ wbqš¿Y mvgMÖxi gRy` ev¯Íe hvPvB 

7. Ae¨envi‡hvM¨ mvgMÖx webóKiY Ae¨envi‡hvM¨ mvgMÖx bxwZgvjv †gvZv‡eK wbw`©ó mg‡q webóKiY †Rjv I Dc‡Rjv Kvh©vjq 

8. B-GgAvBGm e¨enviKvix †K‡›`ªi msL¨v cwievi Kj¨vY †K‡›`ªi msL¨v Gg AvB Gm BDwbU, cwievi cwiKíbv Awa`ßi 

Ges wefvM, †Rjv, Dc‡Rjv I BDwbqb ch©v‡qi 

Kvh©vjq 

9. বফশল কাম যক্রশভয ং বাশফ mKj gv I wkï Kj¨vY †K‡›`ª †eª÷ ‡eªówdwWs KY©vi Pvjy Kiv GgwmAviGGBP BDwbU, cwievi cwiKíbv 

Awa`ßi Ges wefvM, †Rjv, Dc‡Rjv I BDwbqb 
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µwgK 

bs 

Kvh©µg 
Kg© m¤úv`b m~PKmg~n  ev Í̄evqbKvix AbywefvM, AwakvLv, kvLv 

 jÿ¨gvÎv AR©‡bi 

cÖgvYK 

wdwWs Kb©vi PvjyKiY ch©v‡qi Kvh©vjq 

10. Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i `ÿZv Dbœq‡b wewfbœ cÖwkÿY cÖ`vb প্ররতটি উদজরায় একটি কদয ইউরনয়দন তবাগ প্রারতষ্ঠারনক প্রফ 

ফফা চালুকযা  

cwievi cwiKíbv Awa`ßi Ges wefvM, †Rjv I 

Dc‡Rjv Kvh©vjq 

প্ররক্ষদণয ফনাটি, ারজযা 

এফাং ছরফ 

ভাভরয়ক রফলয় রনফয় রারন িাং ফন আদয়াজন 

 

ংমযাজনী ৩:  

অন্য অরপদয দে াংরিষ্ট কভ িম্পাদন সূচকমূ 

 

 কায যক্রম কম যম্পাদন 

সূিক 

ফমকর অরপদয াদথ াংরিষ্ট াংরিষ্ট অরপদয াদথ কাম িক্রভ ভন্বদয়য ফকৌর 

রযফায রযকল্পনা দ্ধরত ব্যফাযকাযীয ায (CPR) বৃরদ্ধয জন্য কাম িক্রভ 

রযচারনা 

২০ স্বাস্থে ফফা রফবাগ, স্থানীয় যকায রফবাগ ভন্বয় বা, তথ্য-আদান প্রদান 

ভা, নফজাতক, রশু, রকদায রকদাযীদদয ভানম্মত স্বাস্থে ফফা রনরিতকযণ ২০ স্বাস্থে ফফা রফবাগ, স্থানীয় যকায রফবাগ ভন্বয় বা, তথ্য-আদান প্রদান 

রযকরল্পত রযফায গঠদন াভারজক দচতনতা বৃরদ্ধ ও উদ্বুদ্ধকযণ ১০ স্বাস্থে ফফা রফবাগ, স্থানীয় যকায রফবাগ ভন্বয় বা, তথ্য-আদান প্রদান 

জন্ রনয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থে াভগ্রী রনযরফরচ্ছন্ন যফযা রনরিতকযণ এফাং 

তথ্য ব্যফস্থানা উন্নয়ন 

১০ স্বাস্থে ফফা রফবাগ, স্থানীয় যকায রফবাগ ভন্বয় বা, তথ্য-আদান প্রদান 
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ঃশমাজনী-০৪ 

জজরা ম যাশেয কাম যারশেয জাতীে শুদ্ধাচায জকৌর কভ যবযকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

জজরা ম যাশেয কাম যারশেয নাভ : জজরা বযফায বযকল্পনা কাম যারে, জপনী 

কাম যক্রশভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

সূচশক

য ভান 

একক ফাস্তফােশনয 

দাবেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/দ 

২০২২-

২০২৩ 

থ যফছশযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফােশন গ্রগবত বযফীক্ষ্ণ ২০২২-২০২৩ ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা 

জযন 

১ভ 

জকাোর্ যায 

২ে 

জকাোর্ যায 

৩ে 

জকাোর্ যায 

৪থ য 

জকাোর্ যায 

জভার্ 

জযন 

বজযত 

ভান 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

১.প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যফস্থা .................................২২ 

১.১ ননবতকতা কবভটিয বা 

অশোজন 

বা অশোবজত 4 ংখ্যা উবযচারক 4 রক্ষ্যভাত্রা 1 1 1 1 - - - 

জযন - - - - - 

১.২ ননবতকতা কবভটিয বায বন্ধান্ত 

ফাস্তফােন 

ফাস্তফাবেত্ব বন্ধান্ত 6 % উবযচারক ৮০% 

(ক্রভপুবিত) 

রক্ষ্যভাত্রা 2০% ৪০% ৬০% ৮০% - - - 

জযন - - - - - 

১.৩ সুান প্রবতষ্ঠায বনবভশে 

ংীজশনয (Stackholders) 

ংগ্রশণ বা  

নুবষ্ঠত বা 4 ংখ্যা উবযচারক 2 রক্ষ্যভাত্রা ১ 0 1 ০ - - - 

জযন - - - - - 

১.৪ শুদ্ধাচায ংক্রান্ত প্রবক্ষ্শনয 

অশোজন 

প্রবক্ষ্ণ 

অশোবজত 

4 ংখ্যা কাযী 

বযচারক 

(: :) 

2 

প্রবক্ষ্ণাথীয 

13 জন 

রক্ষ্যভাত্রা 6 জন  7 জন  - - - 

জযন - - - - - 

১.৫ কভ য-বযশফ উন্নেন (স্বাস্থযবফবধ 

নুযণ/টিওএন্ডআভুি শকশজা 

ভারাভার বফনষ্টকযণ/বযস্কায-বযচ্ছন্নতা 

বৃবদ্ধ আতযাবদ 

উন্নত কর্ভ-

বযশফ 

- ংখ্যা 

ও 

তাবযখ 

উবযচারক 2 রক্ষ্যভাত্রা      - প্রশমাজয 

নে জযন - - - - - 

১.৬ জাতীে শুদ্ধাচায জকৌর 

কভ যবযকল্পনা, ২০২১-২০২২ও নত্রভাবক 

বযফীক্ষ্ণ প্রবতশফদন ংবিষ্ট বধদপ্তশয 

দাবখর ও স্ব স্ব ওশেফাআশর্ 

অশরাডকযণ 

কভ য বযকল্পনা ও 

নত্রভাবক 

প্রবতশফদন 

দাবখরকৃত ও 

অশরাডকৃত 

4 ংখ্যা কাযী 

বযচারক 

(: :) 

১৭.১০.২২ 

১৬.০১.২৩ 

১৭.০৪.২৩ 

১৭.০৭.২৩ 

রক্ষ্যভাত্রা ১৭.১০.২২ ১৬.০১.২৩ ১৭.০৪.২৩ ১৭.০৭.২৩ - - - 

জযন - - - - - 

১.৭ অওতাধীন দপ্তয/ংস্থা (প্রশমাজয 

জক্ষ্শত্র) কর্তযক দাবখরকৃত জাতীে শুদ্ধাচায 

জকৌর কভ যবযকল্পনা ও বযফীক্ষ্ণ 

প্রবতশফদশনয ওয বপডব্যাক প্রদান 

বপডব্যাক বা/ 

কভ যারা নুবষ্ঠত 

৪ ংখ্যা কাযী 

বযচারক 

(: :) 

4 টি বা রক্ষ্যভাত্রা 1 1 1 1 - - প্রবত 

জকাোর্ যাশয 

১টি বা 

নুবষ্ঠত 

শফ 

জযন - - - - - - 
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কাম যক্রশভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

সূচশক

য ভান 

একক ফাস্তফােশনয 

দাবেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/দ 

২০২২-

২০২৩ 

থ যফছশযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফােশন গ্রগবত বযফীক্ষ্ণ ২০২২-২০২৩ ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা 

জযন 

১ভ 

জকাোর্ যায 

২ে 

জকাোর্ যায 

৩ে 

জকাোর্ যায 

৪থ য 

জকাোর্ যায 

জভার্ 

জযন 

বজযত 

ভান 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

১.৮ শুদ্বাচায পুযস্কায  প্রদান 

এফং পুযস্কায প্রাপ্তশদয 

তাবরকা ওশেফাআশর্ প্রকা 

প্রদে পুযস্কায ১ তাবযখ কাযী 

বযচারক 

(: :) 

৩০.০৬.২৩     ৩০.০৬.২৩   শুদ্ধাচায জকৌর 

কভ যবযকল্পনা 

ফাস্তফােশনয বফশল 

ফদাশনয জন্য 

২. অবথ যক ব্যফস্থানা উন্নেন.......................৮ 

২.১ ২০২২-২০২৩ থ য ফছশয 

ক্রে বযকল্পনা প্রণেন ও 

ওশেফাআশর্ প্রকা 

ক্রে বযকল্পনা 

ওশেফাআশর্ 

প্রকাবত 

৪ তাবযখ উবযচারক ৩১.০৭.২২ রক্ষ্যভাত্রা ৩১.০৭.২২ - - - - -  

জযন      

২.২ প্রকশল্পয PSC ও PIC 

বা অশোজন 

বা 

অশোবজত 

- ংখ্যা উবযচারক  রক্ষ্যভাত্রা       প্রশমাজয নে 

জযন      

২.৩ ফাবল যক উন্নেন কভ যসূবচ 

ফাস্তফােন 

ফাবল যক উন্নেন 

কভ যসূবচ 

ফাস্তফাবেত 

৪ % উবযচারক ১০০% 

(ক্রভপুবিত) 

রক্ষ্যভাত্রা        

জযন      

২.৪ প্রকল্প ভাবপ্ত জশল 

প্রকশল্পয ম্পদ বফবধ 

জভাতাশফক স্তান্তয কযা 

প্রকশল্পয ম্পদ 

বফবধ জভাতাশফক 

স্তান্তবযত 

- তাবযখ উবযচারক প্রশমাজয নে রক্ষ্যভাত্রা       প্রশমাজয নে 

জযন      
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কাম যক্রশভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

সূচশকয 

ভান 

একক ফাস্তফােশনয 

দাবেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/দ 

২০২২-

২০২৩ 

থ যফছশযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফােশন গ্রগবত বযফীক্ষ্ণ ২০২২-২০২৩ ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা 

জযন 

১ভ 

জকাোর্ যায 

২ে 

জকাোর্ যায 

৩ে 

জকাোর্ যায 

৪থ য 

জকাোর্ যায 

জভার্ 

জযন 

বজযত 

ভান 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

৩. শুদ্ধাচায ংবিষ্ট এফং দুনীবত প্রবতশযাশধ ােক ন্যান্য কাম যক্রভ ..........................২০ 

৩.১ জনন জফা বজকযণ 

(নরাআশন জনন বনষ্পবে) 

নরাআশন 

জনন বনষ্পবে 

4 % উবযচারক ৮০% 

(ক্রভপুবিত) 

রক্ষ্যভাত্রা ১০% ৩০% ৫০% ৮০%    

জযন        

৩.২ জফা গ্রীতাশদয াশথ 

বনবদ যষ্ট ভে ন্তয জফায ভান 

ম্পশকয গণশুনানী 

গণশুনানী 

অশোবজত 

 

4 ংখ্যা উবযচারক 4 রক্ষ্যভাত্রা 1 1 1 1 - - - 

জযন - - - - - 

৩.৩ জফা জকশে (UH&FWC) 

এয গুনগত ভাশনান্নেশন ও 

জফাফবদবতা বনবিতকযশণ 

১৭টি UH&FWC এয বফশল 

কাম যক্রভ বযদ যন 

শযজবভন 

বযদ যন 

4 ংখ্যা উবযচারক/ 

কাযী 

বযচারক (: 

:/বব) 

১৭ রক্ষ্যভাত্রা ৪ ৪ ৪ ৫ - - - 

জযন - - - - - 

জযন - - - - - 

৩.৪ এভবডবিউব কর্তযক 

ক্রেকৃত ঔলধ এফং এভএঅয 

ফাস্তফ ভজুদ মাচাআ ও 

ারনাগাদকৃত ঔলশধয তাবরকা 

বডশে জফাশড য প্রদ যন 

ভজুদ মাচাআকৃত 

এফং ারনাগাদ 

তাবরকা প্রদব যত 

4 % উবযচারক/ 

কাযী 

বযচারক (: 

:/বব) 

৮০% 

(ক্রভপুবিত) 

রক্ষ্যভাত্রা ২০% ৪০% ৬০% ৮০% - - - 

জযন - - - - - - - 

৩.৫ বডবজর্ার ভবনর্বযং 

পর্ওেযাশযয ভাধ্যশভ ভাঠ 

ম যাশেয কভ যকতযা/কভ যচাযীশদয 

কভ যস্থশর উবস্থবত মাচাআ 

কভ যস্থশর 

উবস্থবত 

মাচাআকৃত 

৪ ংখ্যা উবযচারক/ 

কাযী 

বযচারক (: 

:/বব) 

92 রক্ষ্যভাত্রা 23 23 23 23 92 92 জভাফাআর ট্রাবকং এয 

ভাধ্যশভ প্রাপ্ত 

পর্ওেযাশয 

বিনর্, তাবরকা 

প্রবতশফদন প্রভাণক 

বনধ যাযণ কযা শেশছ 
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ংমযাজনী ৫: 

াংদমাজনী ৫: আ-গভন্যযান্স ও উদ্ভাবন কম যপচরকল্পনা 

 

ক্রভ  কায যক্রম 

 

কম যম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কম যম্পাদন 

সূিমকর মান 

ক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

ািারে উত্তম িচি মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] একটি উদ্ভাফনী ধাযনা/ফফা 

রজকযণ/রডরজটাইদজন 

[১.১.১] একটি উদ্ভাফনী ধাযণা/ফফা 

রজকযণ/রডরজটাইদজন ফাস্তফারয়ত 
তারযখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ [২.১] আ-নচর্র ব্যবার বৃচদ্ধ   
[২.১.১] আ-ফাআম সনাট রনস্পরত্তকৃত % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

 

০৩ 

[৩.১] িথ্য বািায়ন 

ানাগাদকরে 

[৩.১.১] িথ্য বািায়মন ক সবা বক্স 

ানাগাদকৃি 
ংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২ 

 

০৪ 

[৪.১] ৪ র্ য চলল্পচবল্পমবর িযামজ্ঞ 

সমাকামবায় করেীয় চবময় 

বচিকরে ভা/কম যলাা 

অময়াজন।     

[৪.১.১]৪ র্ য চলল্পচবল্পমবর িযামজ্ঞ সমাকামবায় 

করেীয় চবময় বচিকরে ভা/কম যলাা 

অময়াচজি 
াংখ্যা ৫ ২ ১ - 

০৫ [৫.১] ই-গবন্যিান্প ও উদ্ভাফন 

কভ িরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

[৫.১.১] কভ িরযকল্পনা ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত প্ররক্ষণ 

আদয়ারজত  
াংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কভ িরযকল্পনায অধ িফারল িক স্ব-মূল্যায়ন 

প্ররতদফদন উর্ধ্িতন কতৃিদক্ষয রনকট ফপ্ররযত    
তারযখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 
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 াংদমাজনী-০৬ তথ্য অরধকায রফলদয় ২০২২-২৩ অথ িফছদযয ফারল িক কভ িরযকল্পনা 

 

কায যক্রমমর 

সক্ষ্ত্র 

 

মান 
কায যক্রম 

 

কম যম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কম যম্পাদন 

সূিমকর মান 

প্রকৃি 

জযন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃি 

জযন 

২০২১-

২২ 

ক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

ািারে চি উত্তম উত্তম  িচি মান 

িচি 

মামনর 

চনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাচিষ্ঠাচনক ১০ 

[১.১] িথ্য চিকার অআন নুযায়ী চনি যাচরি 

মময়র মমধ্য িথ্য প্রাচির চনষ্পচত্ত 

[১.১.১] চনি যাচরি মময়র 

মমধ্য িথ্য প্রাচির অমবদন 

চনষ্পচত্ত 

% ০৬ - 90% 

১০০% ৯০% ৮০% 

-  

ক্ষ্মিা 

বৃরদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বিঃপ্রমোচদিভামব প্রকালমযাগ্য ক 

িথ্য ানাগাদ কমর ওময়বাআমট প্রকাল 

[১.২.১] ারনাগাদকৃত তথ্য 

ওদয়ফাইদট প্রকারত 

িাচরখ ০৪ - -- ৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - - 

৩০-০৬-২০২৩ - - - - 

[১.৩] ফারল িক প্ররতদফদন প্রকা  [১.৩.১] রনধ িারযত ভদয় 

ফারল িক প্ররতদফদন প্রকারত  

তারযখ ০৩ - -- ১৫-১০-২০২২ ৩১-১০-২০২২ ৩১-১১-২০২২   

[১.৪]  িথ্য চিকার অআন, ২০০৯ এর ৫ িারা 

নুামর যাবিীয় িমথ্যর কযাটাগ ও আনমেক্স 

তিচর/ ানাগাদকরে 

[১.৪.১] িমথ্যর কযাটাগ ও 

আনমেক্স প্রস্তুিকৃি/ 

ানাগাদকৃি 

িাচরখ ০৩ - -- ৩১-১২-২০২২ ১০-০১-২০২২ ২০-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২  

[১.৫] িথ্য চিকার অআন ও চবচিচবিান 

ম্পমকয জনমিিনিা বৃচদ্ধকরে 

[১.৫.১]  প্রচায কাম িক্রভ 

ম্পন্ন 

ংখ্যা ০৪ - -- ৩ ২ ১ - - 

[১.৬]  িথ্য চিকার অআন, ২০০৯ এর 

চবচিমাা, প্রচবচিমাা, স্বিঃপ্রমোচদি িথ্য 

প্রকাল চনমদ যচলকা ংচিি চবময় কম যকিযা/ 

কম যিারীমদর প্রচলক্ষ্ে অময়াজন 

[১.৪.১] প্রচলক্ষ্ে অময়াচজি াংখ্যা ০৩ - -- ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অরধকায াংক্রান্ত প্রদতেকটি 

কত্রভারক অগ্রগরত প্ররতদফদন রনধ িারযত ভদয় 

ওদয়ফাইদটয তথ্য অরধকায ফফাফদি প্রকা 

[১.৭.১] তত্রমাচক গ্রগচি 

প্রচিমবদন ওময়বাআমটর 

িথ্য চিকার সবাবমক্স 

প্রকাচলি 

ংখ্যা ০২ - -- ৪ ৩ ২ ১ - 
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াংদমাজনী ৭: অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা াংক্রান্ত কভ ি-রযকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

কায যক্রমমর 

সক্ষ্ত্র 

 

মান 
কায যক্রম 

 

কম যম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কম যম্পাদন 

সূিমকর 

মান 

প্রকৃি জযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

জযন 

২০২১-২২ 

ক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

ািারে 
চি 

উত্তম 
উত্তম  

িচি 

মান 

িচি 

মামনর 

চনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাচিষ্ঠাচনক ১৪ 

[১.১] অরবদমাগ রনষ্পরত্ত কভ িকতিা (অরনক) ও আরর 

কভ িকতিায তথ্য ওদয়ফাইদট এফাং রজআযএ 

পটওয়োদয (প্রফমাজে ফক্ষদত্র) কত্রভারক রবরত্তদত 

ারনাগাদকযণ 

[১.১.১] চনক ও অচপ 

কম যকিযার িথ্য ানাগাদকৃি 

এবং ওময়বাআমট অপমােকৃি 

াংখ্যা 

 

৪ - 2 ৪ ৩ - - - 

[১.২] রনরদ িষ্ট ভদয় অনরাইন/অপরাইদন প্রাপ্ত 

অরবদমাগ রনষ্পরত্ত 

[১.২.১] অরবদমাগ রনষ্পরত্তকৃত  % ৭ 

 

- 80% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৩] অরবদমাগ রনষ্পরত্ত াংক্রান্ত ভারক প্ররতদফদন 

উর্ধ্িতন কতৃিক্ষ ফযাফয ফপ্রযণ 

[১.৩.১] প্ররতদফদন ফপ্ররযত % ৩ 

 

- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

ক্ষ্মিা 

বৃচদ্ধ 

১১ 

[২.১] কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয অরবদমাগ প্ররতকায 

ব্যফস্থা এফাং রজআযএ রফলয়ক প্ররক্ষণ আদয়াজন  

[২.১.১] প্ররক্ষণ আদয়ারজত াংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 

[২.২] কত্রভারক রবরত্তদত রযফীক্ষণ এফাং কত্রভারক 

রযফীক্ষণ প্ররতদফদন উর্ধ্িতন কতৃিদক্ষয রনকট ফপ্রযণ 

[২.২.১] কত্রভারক প্ররতদফদন 

ফপ্ররযত 

াংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থানা রফলদয় 

ফেকফাল্ডাযগদণয ভন্বদয় অফরতকযণ বা 

আদয়াজন 

[২.৩.১] বা আদয়ারজত াংখ্যা ৪ - 2 ২ ১ - - - 
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াংদমাজনী ৮: ফফা প্রদান প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়ন কভ ি-রযকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

কায যক্রমমর 

সক্ষ্ত্র 

 

মান 
কায যক্রম 

 

কম যম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কম যম্পাদন 

সূিমকর মান 

প্রকৃি 

জযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

জযন 

২০২১-২২ 

ক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

ািারে চি উত্তম উত্তম 
িচি 

মান 

িচি মামনর 

চনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাচিষ্ঠাচনক 

 

 

১৮ 

[১.১] তত্রমাচক চভচত্তমি সবা প্রদান প্রচিশ্রুচি ংক্রান্ত 

পচরবীক্ষ্ে কচমটি পুনগর্ যন 

[১.১.১] কচমটি 

পুনগ যঠিি 
াংখ্যা ৩ - 2 ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] কত্রভারক রবরত্তদতয ফফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

াংক্রান্ত রযফীক্ষণ করভটিয বায রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

[১.৩.১] রদ্ধান্ত 

ফাস্তফারয়ত এফাং 

প্ররতদফদন ফপ্ররযত 

% ৪ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] ফফা প্রদান প্ররতশ্রুরত রফলদয় আওতাধীন 

দপ্তয/াংস্থায ভন্বদয় কত্রভারক রবরত্তদত বা 

আদয়াজন 

[১.২.১] বা 

আদয়ারজত 

াংখ্যা 

২ - 2 ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.৪] কত্রভারক রবরত্তদত ফফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

ারনাগাদকযণ (আওতাধীন দপ্তয/াংস্থা) 

[১.১.১] ারনাগাদকৃত াংখ্যা 

৯ - 1 ৪ ৩ ২ ১ - 

ক্ষ্মিা জযন ৭ 

[২.১] ফফা প্রদান প্ররতশ্রুরত রফলয়ক 

কভ িারা/প্ররক্ষণ/ফরভনায আদয়াজন 

[২.১.১] প্ররক্ষণ/ 

কভ িারা আদয়ারজত 

াংখ্যা 

৩ - 1 ২ ১ - - - 

[২.২]  সবা প্রদান প্রচিশ্রুচি চবময় সেকমাল্ডারগমের 

মন্বময় বচিকরে ভা অময়াজন 

[২.২.১] অফরতকযণ 

বা আদয়ারজত 

াংখ্যা 

৪ - 2 ২ ১ - - - 

 


