
ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৫:৩৮ া: ১ ণ তািরখ: রিববার, লাই ০৩, ২০২২

গণজাতী বাংলােদশ সরকার
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জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the District/Circle Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বাংলােদশ  এক  জনবল  এবং  উয়নশীল  দশ।  াধীনতা  উর  পিরবার  পিরকনা  অিধদর  বা  এ  িবভাগ  জনসংা  িনয়ণ  তথা
পিরকিত পিরবার গঠেনর মােম খী ও স জািত গঠেন কাজ কের যাে। বতমান জনসংা ির হার কেম এখন ১.৩৭%
দিড়েয়েছ। সম দিতর সংা ২ কা ১৫ লের বশী এবং হণকারীর হার ৭৮.৩৩%। বতমােন এফআর ২.০৫(িবিবএস-২০১৮)
এবং পিরবার পিরকনা পিত বহারকারীর হার ৬৩.১%।এছাড়া অণ  চািহদার হার ১২% এবং প আউট হার ৩০% এ াস পেয়েছ।
মা ও িশ হার ােস সহা উয়ন লমাা অজেন সম হেয়িছ। টকসই উয়ন লমাা অজেণ এ িবভাগ িনরলসভােব
কাজ  কের  যাে,  হণ  করা  হেয়েছ  ইউিনয়ন  া  ও  পিরবার  কাণেকে  ২৪/৭  ঘা  িত  সবার  বা,  িকেশারীবাব  কসহ
নানািবধ কম িচ। পিরবার পিরকনা কায মেক িডিজটালাইেজশন করার জ চা করা হেয়েছ ই-রিজার পিত। পিরবার পিরকনা
অিধদেরর মানব সাদেক আেরা ংখিলত করার জ হণ করা হে HRIS। বলা যায় দেশর অ িবভােগর সােথ তাল িমিলেয়
পিরবার পিরকনা িবভাগ এিগেয় যাে। উিিখত কম িচর মােম মা ও িশ হার াস পেয়েছ এবং ািতািনক ডিলভারীর
হার ৫৮ শতাংেশ উীত হেয়েছ। পিরবার পিরকনা, মা ও িশা এবং জনন ােসবা কায ম ভােব পিরচালনা ও বাবায়েনর
জ বাংলােদশ জনসংা নীিত ২০১২ এর আেলােক ানীয় সরকার িবভাগসহ িবিভ িবভাগেক এ কােজ সৃ করার য়াস চলেছ।

সমা এবং চােলসহ:

বাংলােদেশর মাট জনসংার ায় ২৩% িকেশার িকেশারী। এই অবয়সী িবশাল জনেগাির একটা বড় অংশ জনন া িবষেয় অ
ধারণা িনেয় িববািহত জীবেন েবশ কের। এ সকল িকেশারী দিতেদর এবং শহরােল গেড় ওঠা বিবাসীেদর পিরবার পিরকনা সবার
আওতায় আনা হ হেয় পেড়েছ। এছাড়া িসিপআর ও পিরবার পিরকনা পিত হেণর ে েষর অংশহণ ি করা এবং এফআর,
অণ চািহদা, পিতিভিক প আউট াস করা ও গ ম এলাকায় পিরবার পিরকনা, মা ও িশা সবা িনিতকরণ অতম চােল।
কািভড-১৯ মহামারী চলাকােল ািবিধ মেন সামিক কায ম বাবায়ন করা এক নন চােল িহেসেব দখা িদেয়েছ।

ভিবৎ পিরকনা:

সমেয়াপেযািগ ও উাবনীলক কম কাের মােম পিরবার পিরকনা, মা ও িশ া সবা জনগেণর দারেগড়ায় পৗঁেছ দয়া অাহত
রাখা  ও জারদারকরণ । মা  ও িশ াের উয়েন সারােদেশ িতমােস ১২৮৯০ ােটলাইট িিনেকর আেয়াজন করা হে। এ ছাড়া
চাম িবভােগ ১৬ মা ও িশ কাণ ক , ৩৭ এমিসএইচ ইউিনট, ১৬৪ উপা ক এবং ৬৫৭ ইউিনয়ন া ও পিরবার
কাণ কে ২৪/৭ ডিলভারী  সহ পিরবার পিরকনা,  মা  ও িশ এবং জনন া  সবার মান উয়ন ও সবা  াি িনিত করা।  এ
িবভােগর ত এলাকায় যমন : পাব ত এলাকা ও ীপাল এবং যসব উপেজলায় ায়ী ও দীঘ েময়াদী পিত দান করার জ কােনা
মিডকাল অিফসার নই স সম এলাকায় সহেযাগী সংার মােম পিরবার পিরকনা সবা দান িনিত করা। িকেশার িকেশারীেদর
জনন ােসবা দােনর লে সকল সবা কেক পয ায়েম কেশার বাব করা। নবিববািহত ও এক সােনর দিতেদর জ
পিরবার পিরকনা, মা-িশ া, িনরাপদ মা, ি, জনন া ও জিবরিতকরণ িবষেয় উপেজলা পয ােয় উুকরণ সভা আেয়াজন
করা। । পিরবার পিরকনা কায ম ভােব বাবায়েনর জ মাঠপয ােয় এক কায করী মিনটিরং ও পারিভশন বা গেড় তালার জ
পিরকনা  হণ  করা  হেয়েছ।  এছাড়া  চাম  িবভােগ  ২০২২ সােলর  মে ািতািনক সব সবা  ৬০% উীতকরণ এবং  ২০২৩ সােলর
মে ৭০%-এ উীতকরণ করা ও একই সােথ িপিপএফিপ সবা দান িনিত করার বা করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

এফআর ২.০-ত নািমেয় আনা। CAR ৮২% এবং CPR ৬৫% -এ উীত করা। অণ  চািহদার হার ৯% হেত ৭%-এ কিমেয়
আনা।  প আউট রট  ৩০% হেত ২৩% এ কিমেয়আনা।  LAPM হীতার  হার  েমােয়  ২০%-এ উীত করার  চা  করা।
িশ ও মা হার াস করা।
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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-

উপপিরচালক, জলা পিরবার পিরকনা কায ালয়, চাম

এবং

িবভাগীয় পিরচালক, িবভাগীয় পিরবার পিরকনা কায ালয়, চাম-এর মে ২০২২ সােলর
................. মােসর ................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:

জুন ১৫
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সকশন ১
জলা / সােকল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

বাংলােদেশর জনসংােক পিরকিত ভােব উয়ন ও িনয়েণর মােম , খী ও সশালী বাংলােদশ গেড় তালা।

১.২ অিভল (Mission)
চথ  া, ি ও জনসংা সর াাম এর মােম মান সত পিরবার পিরকনা, মা ও িশ া সবা, জনন া
সবা, বয়: সিকালীন া সবা াি িনিত করার জ অল পিরেবশ তরী করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. পিরবার পিরকনা পিত বহারকারীর হার ির জ কায ম পিরচালনা
২. মা, নবজাতক িশ, িকেশার-িকেশারীেদর মানসত া সবা দান
৩. পিরকিত পিরবার গঠেন সামািজক সেচতনতা ি ও উুকরণ
৪. জ িনয়ণ ও জনন া সামী িনরিবি সরবরাহ িনিতকরণ এবং ত বাপনা উয়ন
৫. কম কতা-কম চারীেদর দতা উয়েনর বাহণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিতকরণ
২. ােটলাইট িিনক আেয়াজেনর মােম সবা দান ও উুকরণ
৩. মা, িশ, জনন ও বেয়াসিকালীন া সবা
৪. লপয ােয় িকেশার-িকেশারীর জনন া, িবষয়ক সেচতনতালক া িশা কায ম আেয়াজন
৫.  অিডও-িভয়াল  ভােনর  মােম  পিরবার  পিরকনা,  মা-িশা,  িকেশার-িকেশারীর  জনন  া,  ি  িবষয়ক
চার
৬. পিরবার পিরকনা কম িচেত জিনয়ণ সামীর মদ যাচাই
৭. অবহারেযা সামী িবনকরণ
৮. ই-এমআইএস বহারকারী কের সংা
৯. িজববষ  উপলে সকল মা ও িশকাণ কে িফিডং কণ ার চা করা
১০. কম কতা-কম চারীেদর দতা উয়েন িবিভ িশণ দান
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

৫ বছেরর কমবয়সী িশ
 হার াস

৫ বছেরর কমবয়সী
িশ  হার

িত
হাজাের

৩৪ ৩৪ ৩০ ২৮ ২৬
ানীয় সরকার িবভাগ, া
অিধদর

িবিডএইচএস-২০১৭-১৮ এসিভআরএস-২০১৯ এমআইএস
িতেবদন (পিরবার পিরকনা অিধদর)

নবজাতেকর  হার াস
নবজাতেকর  হার
াস

িত
হাজাের

১৬ ১৬ ১৫ ১৪ ১২
ানীয় সরকার িবভাগ, া
অিধদর

িবিডএইচএস-২০১৭-১৮ এসিভআরএস-২০১৯ এমআইএস
িতেবদন (পিরবার পিরকনা অিধদর)

মা  াস মা  অপাত
িত
হাজাের

১৬৯ ১৬৯ ১৫০ ১২৫ ১০০
ানীয় সরকার িবভাগ, া
অিধদর

িবিডএইচএস-২০১৭-১৮ এসিভআরএস-২০১৯ এমআইএস
িতেবদন (পিরবার পিরকনা অিধদর)

মাট জনন হার
(এফআর) াস

মাট জনন হার
(এফআর)

িত মিহলা ২.০৫ ২.০০ ২.০ ২.০ ২.০
ানীয় সরকার িবভাগ, া
অিধদর

িবিডএইচএস-২০১৭-১৮ এসিভআরএস-২০১৯ এমআইএস
িতেবদন (পিরবার পিরকনা অিধদর)

পিরবার পিরকনা পিত
বহার

পিত বহারকারীর
হার

িত শতেক ৬৩.১ ৬৪ ৬৮ ৭২ ৭৫
ানীয় সরকার িবভাগ, া
অিধদর

িবিডএইচএস-২০১৭-১৮ এসিভআরএস-২০১৯ এমআইএস
িতেবদন (পিরবার পিরকনা অিধদর)

অণ  চািহদা াস চািহদার হার িত শতেক ১২ ১২ ১১ ১০ ১০
ানীয় সরকার িবভাগ, া
অিধদর

িবিডএইচএস-২০১৭-১৮ এসিভআরএস-২০১৯ এমআইএস
িতেবদন (পিরবার পিরকনা অিধদর)

প আউট াস প আউট হার িত শতেক ৩০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫
ানীয় সরকার িবভাগ, া
অিধদর

িবিডএইচএস-২০১৭-১৮ এসিভআরএস-২০১৯ এমআইএস
িতেবদন (পিরবার পিরকনা অিধদর)

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৫:৩৮ া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, লাই ০৩, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৫:৩৮ া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, লাই ০৩, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] পিরবার
পিরকনা পিত
বহারকারীর হার
ির জ কায ম
পিরচালনা

২০

[১.১] পিরবার
পিরকনা পিত
বহার িনিতকরণ

[১.১.১] খাবার বিড়
সবা হণকারী সম
দিত

মিত ল ৩ ৪.৪৯ ৪.১৩ ৪.২০ ৪.১০ ৪.০০ ৩.৯০ ৩.৮০ ৪.২৫ ৪.৩০

[১.১.২] ভােসকটমী
সবা হণকারী সম
দিত

মিত হাজার ২ ১২.৮২ ১২.১৩ ১২.২০ ১২.২৫ ১২.২০ ১২.১৫ ১২.১৩ ১২.৩০ ১২.৪০

[১.১.৩] উেবকটমী
সবা হণকারী সম
দিত

মিত হাজার ২ ৬১.২৫ ৬১.৩১ ৬১.৪০ ৬১.৩৮ ৬১.৩৬ ৬১.৩৪ ৬১.৩২ ৬১.৫০ ৬২.০০

[১.১.৪] আই ইউ িড
সবা হণকারী সম
দিত

মিত হাজার ২ ৪২.৬৫ ৪২.৭১ ৪৩.০০ ৪২.৯৫ ৪২.৯০ ৪২.৮৫ ৪২.৮০ ৪৩.২০ ৪৩.৪০

[১.১.৫] ইমানন সবা
হণকারী সম দিত

মিত হাজার ২ ৬২.৭০ ৬৪.৬২ ৬৫.০০ ৬৪.৯০ ৬৪.৮০ ৬৪.৭০ ৬৪.৬৫ ৬৫.২০ ৬৫.৪০

[১.১.৬] ইনেজকশন
সবা হণকারী সম
দিত

মিত ল ২ ১.১৮ ১.১৯ ১.২৫ ১.২৪ ১.২৩ ১.২২ ১.২১ ১.২৬ ১.২৭

[১.১.৭] কনডম সবা
হণকারী সম দিত

মিত হাজার ২ ৮৪.০০ ৮৫.২১ ৮৫.৫০ ৮৫.৪৫ ৮৫.৪০ ৮৫.৩০ ৮৫.২০ ৮৬.০০ ৮৬.৫০

[১.২] ােটলাইট
িিনক আেয়াজেনর
মােম সবা দান ও
উুকরণ

[১.২.১] আেয়ািজত
ােটলাইট িিনেকর
সংা

সমি সংা ৫ ৫৩২০ ৬২০০ ৬৫০০ ৬৩০০ ৬১০০ ৫৯০০ ৫৭০০ ৬৭০০ ৬৯০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৫:৩৮ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, লাই ০৩, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] মা, নবজাতক
িশ, িকেশার-
িকেশারীেদর
মানসত া সবা
দান

২০
[২.১] মা, িশ, জনন
ও বেয়াসিকালীন
া সবা

[২.১.১] িশণা
কম ারা গভ কালীন
সবার সংা

সমি ল ৩ ২.৬৭ ২.৭০ ২.৮০ ২.৭৫ ২.৭০ ২.৬৫ ২.৬০ ২.৮১ ২.৮২

[২.১.২] ািতািনক
ডিলভারীর সংা (এম
িস ডািউ িস এবং ইউ
এ এফ ডািউ িস)

সমি হাজার ৩ ৬.১২ ৪.৫১৯ ৬.৬০ ৬.৫০ ৬.৪০ ৬.৩০ ৬.২০ ৬.৭০ ৬.৮০

[২.১.৩] বািড়েত সব
পরবত ররণ
িতেরােধ
াব.িমেসাোাল বিড়
হণকারী মােয়র সংা

সমি হাজার ৩ ১৫.৭৩ ১৬.০০ ১৭.০০ ১৬.৮০ ১৬.৬০ ১৬.৪০ ১৬.২০ ১৭.১০ ১৭.২০

[২.১.৪] কেশারবাব
া সবা হণকারীর
সংা

সমি ল ৩ ১.৪০ ১.৪২ ১.৫ ১.৪৯ ১.৪৭ ১.৪৭ ১.৪৬ ১.৫১ ১.৫২

[২.১.৫] জের ২৪
ঘার মে েকর ধ
খাওয়ােনা মােয়র সংা

সমি হাজার ২ ৫৫.৮৫ ৫৬.১০ ৬০.০০ ৫৯.০০ ৫৮.০০ ৫৭.০০ ৫৬.০০ ৬১.০০ ৬২.০০

[২.১.৬]
ােরােহিিডন ৭.১%
বহারকারী
নবজাতেকর সংা

সমি হাজার ২ ২৪.১২ ২৪.২০ ২৪.৮০ ২৪.৬০ ২৪.৪০ ২৪.২০ ২৪.১০ ২৫.০০ ২৫.১০

[২.১.৭] র তা
িতেরােধ আয়রন-
ফিলক এিসড
হণকারীর সংা

সমি হাজার ২ ২১.১৬৮ ২২.০০ ২১.৮০ ২১.৬০ ২১.৪০ ২১.২০ ২১.০০ ২২.১০ ২২.২০

[২.১.৮] িনরাপদ সব
সবা (২৪/৭) দােনর
সংা

সমি হাজার ২ ২.৫ ২.৬ ২.৯ ২.৮ ২.৭ ২.৬ ২.৫ ৩.০ ৩.১



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৫:৩৮ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, লাই ০৩, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] পিরকিত
পিরবার গঠেন
সামািজক সেচতনতা
ি ও উুকরণ

১০

[৩.১] লপয ােয়
িকেশার-িকেশারীর
জনন া, িবষয়ক
সেচতনতালক া
িশা কায ম
আেয়াজন

[৩.১.১] আেয়ািজত ল
া িশা এর সংা

সমি হাজার ৫ ১.২ ০ ১.৫ ১.৪ ১.৩ ১.২ ১.১ ১.৬ ১.৮

[৩.২] অিডও-
িভয়াল ভােনর
মােম পিরবার
পিরকনা, মা-
িশা, িকেশার-
িকেশারীর জনন
া, ি িবষয়ক
চার

[৩.২.১] এিভ ভােনর
মােম সেচতনতালক
চােরর সংা

সমি সংা ৫ ০ ০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৮ ১০

[৪] জ িনয়ণ ও
জনন া সামী
িনরিবি সরবরাহ
িনিতকরণ এবং
ত বাপনা
উয়ন

১০

[৪.১] পিরবার
পিরকনা কম িচেত
জিনয়ণ সামীর
মদ যাচাই

[৪.১.১] উপেজলা
পয ােয় জ িনয়ণ
সমীর বাব মদ
যাচাই

সমি সংা ৪ ১৬ ১৬ ১৭ ১৪ ১২ ১০ ৮ ১৭ ১৭

[৪.২] অবহারেযা
সামী িবনকরণ

[৪.২.১] অবহারেযা
সামী নীিতমালা
মাতােবক িনিদ  সমেয়
িবনকরণ

গড় সংা ৩ ১ ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[৪.৩] ই-এমআইএস
বহারকারী কের
সংা

[৪.৩.১] পিরবার কাণ
কের সংা

সমি সংা ৩ ০ ০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৬০ ৭০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৫:৩৮ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, লাই ০৩, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫] কম কতা-
কম চারীেদর দতা
উয়েনর বাহণ

১০

[৫.১] িজববষ 
উপলে সকল মা ও
িশকাণ কে
িফিডং কণ ার চা
করা

[৫.১.১] িফিডং
কণ ার চা করা

সমি সংা ৪ ৮ ৪ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১৬ ১৬

[৫.২] কম কতা-
কম চারীেদর দতা
উয়েন িবিভ
িশণ দান

[৫.২.১] কম কতা-
কম চারীেদর চাকির
িবষেয় িশণ দান

সমি সংা ৩ ১৫ ২০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৪০ ৪৫

[৫.২.২] সম-সামিয়ক
িবষয় িনেয় লািন ং
সশন আেয়াজন

সমি সংা ৩ ০ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ০৪ ০৪
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
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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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ AFHC Adolescent Friendly Health Corner

২ ANC Ante Natal care

৩ CAR Contraceptive Acceptance Rate

৪ CCSD Clinical Contraception Service Delivery

৫ CPR Contraceptive Prevalence Rate

৬ DGFP Directorate General of Family Planning

৭ e-MIS Electronic- Management Information System

৮ FP-FSD Family Planning Field Services Delivery

৯ FWV Family Welfare Visitor

১০ HRM Human Resource Management

১১ IEC Information, Education & Communication

১২ IFM Improved Financial Management

১৩ IUD Intra Uterine Device

১৪ LAPM Long Acting & Permanent Method

১৫ LD Line Director

১৬ LMIS Logistics Management Information System

১৭ MCRAH Maternal, Child, Reproductive & Adolescent Health

১৮ MCWC Maternal and Child Health Care Centre

১৯ MIS Management Information System

২০ NSV Non-Scalpel Vesectomy

২১ NVD Normal Vaginal Delivery

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

২৩ SDG Sustainable Development Goal

২৪ SS Service Statistics

২৫ TFR Total Fertility Rate

২৬ UH&FWC Union Health and Family Welfare Centre

২৭ UIMS Upazila Inventory Mangement System

২৮ VSC Voluntary Surgical Contraceptive

২৯ পপঅ পিরবার পিরকনা অিধদর
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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] পিরবার পিরকনা পিত বহার
িনিতকরণ

[১.১.১] খাবার বিড় সবা হণকারী সম দিত এফিপ-এফএসিড ইউিনট এবং িবভাগ, জলা ও উপেজলা কায ালয়
এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

[১.১.২] ভােসকটমী সবা হণকারী সম দিত
িিনকাল কােসপশন সািভ েসস ডিলভারী াাম, পিরবার পিরকনা
অিধদর এবং িবভাগ, জলা ও উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয়

এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

[১.১.৩] উেবকটমী সবা হণকারী সম দিত
িিনকাল কােসপশন সািভ েসস ডিলভারী াাম, পিরবার পিরকনা
অিধদর এবং িবভাগ, জলা ও উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয়

এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

[১.১.৪] আই ইউ িড সবা হণকারী সম দিত
িিনকাল কােসপশন সািভ েসস ডিলভারী াাম, পিরবার পিরকনা
অিধদর এবং িবভাগ, জলা ও উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয়

এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

[১.১.৫] ইমানন সবা হণকারী সম দিত
িিনকাল কােসপশন সািভ েসস ডিলভারী াাম, পিরবার পিরকনা
অিধদর এবং িবভাগ, জলা ও উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয়

এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

[১.১.৬] ইনেজকশন সবা হণকারী সম দিত এফিপ-এফএসিড ইউিনট এবং িবভাগ, জলা ও উপেজলা কায ালয়
এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

[১.১.৭] কনডম সবা হণকারী সম দিত এফিপ-এফএসিড ইউিনট এবং িবভাগ, জলা ও উপেজলা কায ালয়
এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

[১.২] ােটলাইট িিনক আেয়াজেনর
মােম সবা দান ও উুকরণ

[১.২.১] আেয়ািজত ােটলাইট িিনেকর সংা এফিপ-এফএসিড ইউিনট এবং িবভাগ, জলা ও উপেজলা কায ালয়
এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

[২.১] মা, িশ, জনন ও বেয়াসিকালীন
া সবা

[২.১.১] িশণা কম ারা গভ কালীন সবার সংা
এমিসএইচ ইউিনট, পিরবার পিরকনা অিধদর এবং িবভাগ, জলা, উপেজলা
পয ােয়র কায ালয়

এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

[২.১.২] ািতািনক ডিলভারীর সংা (এম িস ডািউ িস
এবং ইউ এ এফ ডািউ িস)

এমিসএইচ ইউিনট, পিরবার পিরকনা অিধদর এবং িবভাগ, জলা, উপেজলা
পয ােয়র কায ালয়

এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

[২.১.৩] বািড়েত সব পরবত ররণ িতেরােধ
াব.িমেসাোাল বিড় হণকারী মােয়র সংা

এমিসএইচ ইউিনট, পিরবার পিরকনা অিধদর এবং িবভাগ, জলা, উপেজলা
পয ােয়র কায ালয়

এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.১] মা, িশ, জনন ও বেয়াসিকালীন
া সবা

[২.১.৪] কেশারবাব া সবা হণকারীর সংা
এমিসএইচ ইউিনট, পিরবার পিরকনা অিধদর এবং িবভাগ, জলা, উপেজলা
পয ােয়র কায ালয়

এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

[২.১.৫] জের ২৪ ঘার মে েকর ধ খাওয়ােনা মােয়র
সংা

এমিসএইচ ইউিনট, পিরবার পিরকনা অিধদর এবং িবভাগ, জলা, উপেজলা
পয ােয়র কায ালয়

এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

[২.১.৬] ােরােহিিডন ৭.১% বহারকারী নবজাতেকর
সংা

এমিসএইচ ইউিনট, পিরবার পিরকনা অিধদর এবং িবভাগ, জলা, উপেজলা
পয ােয়র কায ালয়

এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

[২.১.৭] র তা িতেরােধ আয়রন-ফিলক এিসড
হণকারীর সংা

এমিসএইচ ইউিনট, পিরবার পিরকনা অিধদর এবং িবভাগ, জলা, উপেজলা
পয ােয়র কায ালয়

এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

[২.১.৮] িনরাপদ সব সবা (২৪/৭) দােনর সংা
এমিসএইচ ইউিনট, পিরবার পিরকনা অিধদর এবং িবভাগ, জলা, উপেজলা
পয ােয়র কায ালয়

এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

[৩.১] লপয ােয় িকেশার-িকেশারীর
জনন া, িবষয়ক সেচতনতালক
া িশা কায ম আেয়াজন

[৩.১.১] আেয়ািজত ল া িশা এর সংা
আইইএম ইউিনট, এফিপ-এফএসিড ইউিনট, পিরবার পিরকনা অিধদর এবং
িবভাগ, জলা ও উপেজলা কায ালয়

অগিতর িতেবদন

[৩.২] অিডও-িভয়াল ভােনর মােম
পিরবার পিরকনা, মা-িশা, িকেশার-
িকেশারীর জনন া, ি িবষয়ক চার

[৩.২.১] এিভ ভােনর মােম সেচতনতালক চােরর সংা
আইইএম ইউিনট, এফিপ-এফএসিড ইউিনট, পিরবার পিরকনা অিধদর এবং
িবভাগ, জলা ও উপেজলা কায ালয়

অগিতর িতেবদন

[৪.১] পিরবার পিরকনা কম িচেত
জিনয়ণ সামীর মদ যাচাই

[৪.১.১] উপেজলা পয ােয় জ িনয়ণ সমীর বাব মদ
যাচাই

জলা ও উপেজলা কায ালয়
আিলক ও উপেজলা পয ােয়র কিমর
িতেবদন

[৪.২] অবহারেযা সামী িবনকরণ
[৪.২.১] অবহারেযা সামী নীিতমালা মাতােবক িনিদ 
সমেয় িবনকরণ

জলা ও উপেজলা কায ালয়
আিলক ও উপেজলা পয ােয়র কিমর
িতেবদন

[৪.৩] ই-এমআইএস বহারকারী কের
সংা

[৪.৩.১] পিরবার কাণ কের সংা এম আই এস ইউিনট, পরিবার পরিকনা অধিদর অগিতর িতেবদন

[৫.১] িজববষ  উপলে সকল মা ও
িশকাণ কে িফিডং কণ ার চা
করা

[৫.১.১] িফিডং কণ ার চা করা এমিসএইচ ইউিনট, পিরবার পিরকনা অিধদর
এমিসএইচ ইউিনট িতেবদন এবং অা
অগিতর িতেবদন

[৫.২] কম কতা-কম চারীেদর দতা উয়েন
িবিভ িশণ দান

[৫.২.১] কম কতা-কম চারীেদর চাকির িবষেয় িশণ দান পিরবার পিরকনা অিধদর এবং িবভাগ, জলা ও উপেজলা কায ালয় িশেণর নাশ, হািজরা এবং ছিব

[৫.২.২] সম-সামিয়ক িবষয় িনেয় লািন ং সশন আেয়াজন পিরবার পিরকনা অিধদর এবং িবভাগ, জলা ও উপেজলা কায ালয় িশেণর নাশ, হািজরা এবং ছিব



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৫:৩৮ া: ১৭ ণ তািরখ: রিববার, লাই ০৩, ২০২২

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

মা, িশ, জনন ও বেয়াসিকালীন া সবা িনরাপদ সব সবা (২৪/৭) দােনর সংা া অিধদর
জলা, উপেজলা পয ােয়র দেরর সােথ সময় ও সবা অবকাঠােমা সামিয়ক
বহার

পিরবার পিরকনা পিত বহার িনিতকরণ ভােসকটমী সবা হণকারী সম দিত া অিধদর
জলা, উপেজলা পয ােয়র দেরর সােথ সময় ও সবা অবকাঠােমা সামিয়ক
বহার

পিরবার পিরকনা পিত বহার িনিতকরণ উেবকটমী সবা হণকারী সম দিত া অিধদর
জলা, উপেজলা পয ােয়র দেরর সােথ সময় ও সবা অবকাঠােমা সামিয়ক
বহার

অিডও-িভয়াল ভােনর মােম পিরবার পিরকনা, মা-িশা,
িকেশার-িকেশারীর জনন া, ি িবষয়ক চার

এিভ ভােনর মােম সেচতনতালক চােরর
সংা

মািমক ও উ িশা িবভাগ,
িশা মণালয়

সংি িশা িতান ধানগেণর সােথ সমেয়র মােম া িশা সশন
পিরচালনা

লপয ােয় িকেশার-িকেশারীর জনন া, িবষয়ক সেচতনতালক
া িশা কায ম আেয়াজন

আেয়ািজত ল া িশা এর সংা
মািমক ও উ িশা িবভাগ,
িশা মণালয়

সংি িশা িতান ধানগেণর সােথ সমেয়র মােম া িশা সশন
পিরচালনা



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৫:৩৮ া: ১৮ ণ তািরখ: রিববার, লাই ০৩, ২০২২

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ
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ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩  

(র্াঠ পর্ যায়েি অরিয়েি জর্ন্) 

 

ক্রর্ 

 

কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যেম্পাদন 

 সূচক 

 

একক 

 

কর্ যেম্পাদন 

সূচয়কি র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধািণ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/য়েবা 

েহরজকিণ/রিরজটাইয়জশন বাস্তবােন 

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/য়েবা 

েহরজকিণ/রিরজটাইয়জশন বাস্তবারেি 

িারিখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

 

০২ [২.১] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরি [২.১.১] ই-িাইয়ল ননাট রনষ্পরত্তকৃি % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [২.১] িথ্য বািােন হালনাগাদকিণ [৩.১.১] িথ্য বািােন হালনাগাদকৃি েংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২    

০৪ [৪.১] ৪ি য রশল্পরবপ্লয়বি চযায়লঞ্জ 

নর্াকায়বলাে কিণীে রবষয়ে অবরহিকিণ 

েভা/কর্ যশালা আয়োজন 

[৪.১.১] ৪ি য রশল্পরবপ্লয়বি চযায়লঞ্জ নর্াকায়বলাে 

কিণীে রবষয়ে অবরহিকিণ েভা/কর্ যশালা 

আয়োরজি 

েংখ্যা ৫ ২ ১ -- 

 

০৫ [৫.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা 

বাস্তবােন 

[৫.১.১] কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবােন েংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ 

আয়োরজি 

েংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কর্ যপরিকল্পনাি অধ যবারষ যক স্ব-মূল্যােন 

প্ররিয়বদন উর্ধ্যিন কর্তযপয়ক্ষ্ি রনকট নপ্ররিি  

িারিখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 

 

 



 

অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত কর্ মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

ক্ষেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যসম্পাদ

ন সূচমকি 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধাি

ণ 

অরত 

উত্তে 
উত্তে  

চলরত 

োন 

চলরত োমনি 

রনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোভিষ্ঠোভিক ১৪ 

[১.১] অভিয োগ ভিষ্পভি কর্ মকিমো 

(অভিক) ও আভিল কর্ মকিমোর িথ্য 

ওযেবসোইযে এবং ভিআরএস 

সফেওেযোযর (প্রয োিয ক্ষেযে) 

ত্রের্োভসক ভিভিযি হোলিোগোদকরণ 

[১.১.১] অরনক ও 

আরপল কে যকতযাি 

তথ্য ওযেবসোইযে 

ও ভিআরএস 

সফেওেযোযর 

হোলিোগোদকৃি/ 

আপমলাডকৃত 

সংখ্যো ৪   ৪ ৩    

[১.২] রনরদ যষ্ট সেমে 

অনলাইমন/অফলাইমন প্রাপ্ত 

অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত 

[১.২.১] অভিয োগ 

ভিষ্পভিকৃি % ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত সংক্রান্ত 

োরসক প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপে 

েিােি ক্ষপ্রিণ 

[১.৩.১] র্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি % ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

িভরবীেণ 

ও সের্িো 

অিমি 

১১ 

[২.১] ত্রত্রোরসক রিরত্তমত 

পরিেীেণ এেং ত্রত্রোরসক 

পরিেীেণ প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন 

কর্তযপমেি রনকট ক্ষপ্রিণ 

[২.২.১] ত্রের্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি 
সংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

[২.২] কে যকতযা/কে যচািীমদি 

সর্ন্বযে অরিমর্াগ প্ররতকাি ব্যেস্থা 

এেং রর্আিএস সফটওেযাি 

রেষেক ক্ষসরেনাি/কে যশালা/ 

প্ররশেণ আমোর্ন 

[২.১.১]   

প্রভিেণ/ক্ষসরেনাি/

কে যশালা 

আযেোভিি 

 

সংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - 

[২.৩] অভিয োগ প্রভিকোর 

ব্যবস্থোিিো ভবষযে 

ক্ষেকযহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযে 

অবভহিকরণ সিো আযেোিি 

[২.৩.১] 

অবভহিকরণ সিো 

আযেোভিি 

সংখ্যো ৪   ২ ১    

 



 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ মপতিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

সেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকি 

োন 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধাি

ণ 

অতি 

উত্তে 
উত্তে  

চলতি 

োন 

চলতি োমনি 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতিক ১৮ 

[১.১] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীেণ 

কতেটি পুনর্ যঠন 

[১.১.১] কতেটি 

পুনর্ যঠিি িংখ্যা ৩   ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীক্ষণ 

কতর্টিি িিাি তিদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

[১.৩.১] তেদ্ধান্ত 

বাস্তবাতয়ি এবং 

প্রতিমবদন সপ্রতিি 

% ৪   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

আওিাধীি দপ্তি/িংস্থাি ির্ন্বতয় 

ত্রৈর্াতিক তিতিতি িিা আতয়াজি 

[১.২.১] িিা 

আতয়াতজি িংখ্যা ২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি হালিাগাদকিণ 

(আওিাধীি দপ্তি/িংস্থািহ) 

[১.৪.১] 

হালনার্াদকৃি িংখ্যা ৯   ৪ ৩ ২ ১  

িক্ষর্িা 

অজমি  
৭ 

[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষয়ক 

কে যশালা/প্রতশেণ/মেতেনাি 

আময়ার্ন 

[২.১.১] প্রতশেণ/ 

কর্ মশালা 

আতয়াতজি 

িংখ্যা ৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

স্টেকতহাল্ডািগতণি ির্ন্বতয় 

অবতহিকিণ িিা আময়ার্ন 

[২.২.১]  

অবতহিকিণ িিা 

আতয়াতজি 

 

িংখ্যা ৪ - - ২ ১    

 



তথ্য অধিকার ধিষয়ে ২০২২-২৩ অর্ থিছয়রর িাধষ থক কর্ থপধরকল্পনা (সকল সরকাধর অধিয়সর জন্য প্রয় াজয)  

কর্ মসম্পাদনের 

ক্ষেত্র 
 

র্াে কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদে 

সূচক 
একক 

 

কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর 

র্াে 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০20-

২1 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০২1-

২2 

লেযর্াত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ অতত উত্তর্ উত্তর্  চলতত র্াে 

চলতত 

র্ানের 

তেনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতেক ৬ 

[১.১] তথ্য অতধকার আইে 

অনুর্ায়ী তেধ মাতরত সর্নয়র র্নে 

তথ্য প্রাতির আনেদে তেষ্পতত্ত 

 

[১.১.১] তেধ মাতরত সর্নয়র 

র্নে তথ্য প্রাতির আনেদে 

তেষ্পতত্ত 

 

% 0৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সের্তা বৃধি 
1৯ 

[১.২] স্বতঃপ্রয় াধিতভায়ি 

প্রকাশয় াগ্য সকল তথ্য হালোগাদ 

কনর ওয়েিসাইয়ে প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগািকৃত তথ্য 

ওয়েিসাইয়ে প্রকাধশত 

তাতরখ 

 
০৪   

৩১-১২-২০২2 

ও 

৩০-০৬-২০২২ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

[১.৩] িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাশ  
[১.3.১] তেধ মাতরত সর্নয় 

িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাধশত  
তাধরখ  ০৩   ১৫-১০-২০২2 

৩১-১০-

২০২2 

৩০-১১-

২০২2 
- - 

[১.৪]  তথ্য অতধকার আইে, 

২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসানর 

র্ােতীয় তনথ্যর কযাটালগ ও 

ইেনেক্স তততর/ হালোগাদকরণ 

[১.4.১]  তনথ্যর কযাটালগ ও   

ইেনেক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালোগাদকৃত 

তাতরখ ০৩   ৩১-১২-২০২2 
১৫-০১-

২০২3 

৩১-০১-

২০২3 
- - 

[১.৫] তথ্য অতধকার আইে ও 

তেতধতেধাে সম্পনকম র্েসনচতেতা 

বৃতিকরণ 

[১.5.১]  প্রচার কা থক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৪   3 2 1 - - 

[১.৬] তথ্য অধিকার আইে, ২০০৯ 

ও এর তেতধর্ালা, প্রতেধাের্ালা, 

স্বতঃপ্রনণাতদত তথ্য প্রকাশ 

তেনদ মতশকাসহ সংতিষ্ট  ধিষয়ে 

কর্ মকতমা/কর্ মচারীনদর প্রতশেণ 

আনয়ার্ে    

[১.6.১] প্রতশেণ আনয়াতর্ত সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত 

প্রয়তযকটি ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ধনি থাধরত সর্য়ে 

ওয়েিসাইয়ের তথ্য অধিকার 

সসিািয়ে প্রকাশ 

[১.৭.১] ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ওয়েিসাইয়ের তথ্য 

অধিকার সসিািয়ে প্রকাধশত 

সংখ্যা ০2   ৪ ৩ ২ ১  

 


