
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

া সবা ি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
সব জনীন া
সবার েযাগ
সসারণ;

২৩

[১.১] মানব সেদর
ষম িবাস িনিত
করা

[১.১.১] িচিকৎসক িনেয়ােগর উোগ হণ সংা ২ ২০০০ ১৫০০ ১১০০ ১০৫০ ১০০০ ২০০০

[১.১.২] সহকারী সাজন হেত তধ  কম কতাগেণর
পেদািত

সংা ১ ১৫৫০ ১৪০০ ১৩৫০ ১৩০০ ১২৫০ ১২

[১.১.৩] িসিনয়র াফ নাস  িনেয়ােগর উোগ হণ সংা ১ ২৫০০ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ২০০০

[১.১.৪] িসিনয়র াফ নাস /নাস গেণর িশেদর িবেশষ
য িবষয়ক িশণ ও পদায়ন

সংা ১ ২২০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০

[১.১.৫] িমডওয়াইফ িনেয়ােগর উোগ হণ সংা ১ ৫০০০ ৪৮০০ ৪৬০০ ৪৪০০ ৪২০০

[১.২] িিনক ও
হাসপাতােলর
অবকাঠােমা িনম াণ,
যপািত য়, সংহ,
সরবরাহ ও মিনটিরং

[১.২.১] িনিম ত কিমউিন িিনক সংা ২ ১৩৯৯০ ১৩৯৮০ ১৩৯৭০ ১৩৯৬০ ১৩৯৫০ ১৩৯৫৪

[১.২.২] িনিম ত ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ ক সংা ২ ৩৯৫০ ৩৯৪৮ ৩৯৪৫ ৩৯৪৩ ৩৯৪০ ৩৯৩৯

[১.২.৩] ৩১ হেত ৫০ শায় উীত উপেজলা া
কমে িনম াণ

সংা ২ ৩৭০ ৩৬৮ ৩৬৫ ৩৬৪ ৩৬৩ ৩৬৩

[১.২.৪] জলা হাসপাতােল পয ায়েম সাল অিেজন
া/িসেম াপন

সংা ২ ৩২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২০

[১.২.৫] িনিম ত কিমউিন িিনক, িনিম ত ইউিনয়ন
া ও পিরবার কাণ ক ও ৩১ হেত ৫০ শায়
উীত উপেজলা া কমে কায ম মিনটিরং

সংা ১ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩

[১.২.৬] সরবরাহত এাুেল সংা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪০ ৩৫

[১.৩] ইএসিপ সবা
ি িনিত করা

[১.৩.১] িশেদর (৬-৫৯ মাস) িভটািমন - এ
খাওয়ােনার হার

শতকরা ২ ৯৬ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯২

[১.৩.২] আয়রন-ফেলট াবেলট হণকারী গভ বতী মা শতকরা ১ ৯৬ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯২ ৩৫

[১.৩.৩] িমনাশক বিড় হণকারী িশ (৫-১৬ বছর) শতকরা ১ ৯৬ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯২

[১.৪] ািরসীমার
িনেচ বসবাসকারী
জনগেণর আিথ ক
িতবকতা র কের
মানসত ােসবা
দােনর লে হীত
পাইলট কম িচ

[১.৪.১] দিরসীমার িনেচ বসবাসকারী জনেগাীর জ
তিরত ডাটােবস

সংা ১ ১০০০০০ ৯০০০০ ৮৫০০০ ৮৩০০০ ৮২০০০ ৮১৬১৯

[১.৪.২] া রা কম িচর আওতা রাগীেক
িচিকৎসা দান

সংা ১ ১৭৫০০ ১৭০০০ ১৬৭০০ ১৬৫০০ ১৬০৫০ ১৬৬৮৬

[১.৪.৩] া রা কম িচর আওতা রাগীেক
দানত আিথ ক সহায়তা

টাকা(কা) ১ ৪.৭৫ ৪.৭০ ৪.৬৫ ৪.৬০ ৪.৫৫ ৪.৩৬



া: 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
া সবার
মােনায়ন;

২০

[২.১] কিমউিন
িিনেক িচিকৎসা
সবার পিরমান ি

[২.১.১] কিমউিন িিনেকর মােম দ সবা (
িভিজেটর িভিেত)

সংা (ল) ২ ৭০ ৬৫ ৬৪ ৬২ ৬০

[২.১.২] কিমউিন িিনক হেত রফাড ত রাগী সংা (ল) ১ ১.০ ০.৯ ০.৮ ০.৭৫ ০.৭০

[২.২] িজববষ 
উপলে িবেশষ
কায ম

[২.২.১] জনসংা ও ওয়াড  িবেবচনায় না রেখ হাওড়,
বাওর, নদী ভান ও নদী বিত অেপাত গ ম
এলাকায় কিমউিন িিনক াপন িনিতকরণ

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[২.২.২] হাওড়, চরাল ও িছটমহলসহ ত অেল
ােটলাইট িিনেকর মােম ি মিডেকল কা
সবার আেয়াজন িনিতকরণ (মিনটিরং)

সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২.২.৩] ঢাকা শহেরর সরকাির হাসপাতাল এবং
িবভাগীয় হাসপাতালসেহ িকডনী রাগীেদর জ িবেশষ
কা সবার আেয়াজন িনিতকরণ

সংা ১ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০

[২.৩] া িতােন
সবা ি

[২.৩.১] মিডেকল বজ বাপনা িনিত করা
হাসপাতােলর সংা

সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[২.৩.২] অজম ও িনউেরা-ডেভলপেমাল
িডসঅড াের আা িশেদর জ িতিত িশ িবকাশ
ক

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[২.৪] টিলেমিডিসন
সবা

[২.৪.১] টিলেমিডিসন সবা স িতান সংা (হাজার) ১ ৯৫ ৮৮ ৮৬ ৮২ ৮০ ৯৩

[২.৫] পিরবীণ ও
ায়ণ

[২.৫.১] হাসপাতাল পিরদশ ন সংা ২ ৮৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৮

[২.৫.২] হাসপাতাল পিরদশ ন িরেপাট  বাবায়নত শতকরা ২ ৬০ ৫৮ ৫৭ ৫৫ ৫২

[২.৬] জনা
রার লে আইন
ণয়ন

[২.৬.১] রড িেস আইন এর খসড়া মিপিরষদ
িবভােগ রণ

সময় ৩ ৩০-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১

[২.৬.২] ঔষধ আইন মিপিরষদ িবভােগ রণ সময় ৩ ৩০-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১



া: 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

সংামক ও
অসংামক রাগ
িনয়ণ এবং মা
ও িশ
ােসবা
জারদারকরণ;

১৬

[৩.১] সব িবধা
সসারণ

[৩.১.১] দ ধাী (এসিবএ) ারা সব শতকরা ২ ৪০ ৩৯ ৩৮ ৩৭.৪০ ৩৭ ১৫.১৪

[৩.১.২] সবব  (নতম ৪ বার) সবা শতকরা ১ ৩২ ৩১.৮০ ৩১.৫০ ৩১.২০ ৩১ ১৬.৬৫

[৩.১.৩] সেবার (নতম ৩ বার) সবা শতকরা ১ ২২ ২১.৯০ ২১.৮০ ২১.৭০ ২১.৬০ ৭.৬

[৩.১.৪] িমডওয়াইফ ারা পিরচািলত ইউিনট সংা ১ ৬০ ৫৩ ৫২ ৫০ ৪৯

[৩.২] িশ া সবা
সসারণ

[৩.২.১] ইিপআই কভােরজ (এমআর)** শতকরা ২ ৯২ ৯১.৫০ ৯১.৩০ ৯১ ৯০.৫০ ২৮.৭৪

[৩.২.২] জের ১২ মােসর মে ণ  কাহনকারী
িশ

শতকরা ২ ৯২ ৯১.৮০ ৯১.৭০ ৯১.৪০ ৯১ ২৮.৫২

[৩.২.৩] হাসপাতােল জহণকারী নবজাতেকর
নাভীেত ৭.১%ােরােহিিডন বহার

শতকরা ২ ৬৭ ৬৬.৮০ ৬৬.৭০ ৬৬.৪০ ৬৬ ২৩.২৮

[৩.২.৪] কাা মাদার কয়ার(কএমিস) স
হাসপাতাল

সংা ১ ৩৩ ৩২ ৩১ ৩০ ২৮ ২০

[৩.৩] ােলিরয়ার
েকাপ াস

[৩.৩.১] ােলিরয়া রাগ পরীার জ আগত রাগী সংা (ল) ২ ১৪.২৫ ১৪.২২ ১৪.২১ ১৪.২০ ১৪.১৫ ৩.৮৫

[৩.৪] এইচআইিভ ও
এইডস িতেরাধ এবং
িনয়ণ জারদারকরণ

[৩.৪.১] এইচআইিভ সনাকরেণ সিনত সবা ও
সহেযািগতা হণকারী ি

সংা (হাজার) ১ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ ৩২০ ৩০০ ৭২

[৩.৫] ীিনং এবং
রাগ িনণ েয়র িবধা
জারদার করণ

[৩.৫.১] জরা-েখর কাার ীিনংত রাগী সংা (হাজার) ১ ৩৪৫ ৩৪২ ৩৪১ ৩৪০ ৩৩৮



া: 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%

৪
উয়ন ক
বাবায়ন; এবং

৮

[৪.১] া সবা
সসারণ ও কািভড-
১৯ িতেরাধ ও
িনয়ণ জারদারকরণ

[৪.১.১] মিডেকল কেলজ হাসপাতােল ১০ শা িবিশ
Isolation unit াপন

সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[৪.১.২] জলা সদর হাসপাতােল ৫ শা িবিশ ICU
াপন

সংা ১ ২৩ ২২ ২১ ২০ ১৯

[৪.১.৩] ৬৪ জলা সদর হাসপাতােল ২০ শা িবিশ
কািভড Isolation unit াপন

সংা ১ ২৩ ২২ ২১ ২০ ১৯

[৪.১.৪] ১৯৮ PCR মিশন য় এবং জলা সদর
হাসপাতাল ও িবেশষািয়ত হাসপাতােল াপন

সংা ১ ১২০ ১১৫ ১১০ ১০৫ ১০০

[৪.১.৫] মিডেকল কেলজ হাসপাতােল ১০ শা িবিশ
CCU াপন

সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[৪.১.৬] মিডেকল কেলজ হাসপাতােল নন PCR
াব াপন

সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[৪.২] িপিপিপ সংি
অিফসারেদর জ
আেয়ািজত িশণ

[৪.২.১] িপিপিপ সংি অিফসারেদর জ আেয়ািজত
িশণ

জন ঘা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২

৫

ঔষধ খােতর
মােনায়ন এবং
আমদািন ও
রািনেযা
ঔষেধর মান
িনয়ণ।

৮
[৫.১] ঔষেধর মান
িনয়েণ তাবধান
জারদারকরণ

[৫.১.১] মেডল ফােম িস ও মেডল মিডিসন শপ িতা সংা ২ ৭০০০ ৬৫০০ ৬০০০ ৫৫০০ ৫০০০ ৪২২৭

[৫.১.২] ঔষেধর সেব া চরা/িনেদ শক  তািলকা
ওেয়বসাইেট হালনাগাদকরণ

সংা ২ ৫৭৭০০ ৫৭৬০০ ৫৭৫০০ ৫৭৪০০ ৫৭০০০

[৫.১.৩] ঔষধ কারখানা পিরদশ েনর সংা সংা ২ ১২২৫ ১২২০ ১২১৫ ১২১০ ১২০৫ ২১০

[৫.১.৪] িজএমিপ মানদ অযায়ী ঔষেধর ননা
পরীা

সংা ২ ৩০০০ ২৯৫০ ২৯০০ ২৮৫০ ২৮১০ ৮৫০



া: 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.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



া: ৭ 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 ৪০

[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

[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

[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 ৪.১৫

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

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[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

*সামিয়ক (provisional) ত


