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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

জনগেণর া সবার মােনায়েন িবগত ৩ বছের া খােত াপক উিত। নবজাতেকর  হার াস পেয় ২০১৯ সােল িত হাজাের ১৫
ত দিড়েয়েছ, যা ২০১৪ সােল িছল ২১। মা  াস পেয় বতমােন িত ল জীিবত জে ১৬৫ এ দিড়েয়েছ, যা ২০১৪ সােল িছল ১৯৩।
ােলিরয়া, যা এবং এইচআইিভ সংমণ িনয়েণ রাখা সব রেয়েছ। ামীণ জনগেণর া সবা িনিতকে ১৩৯২২  কিমউিন
িিনক যথাযথ জনবল ও ২৮  ওধ িদেয় কায করভােব চা রেয়েছ, যা ামীণ জনগেণর া উয়েন উেখেযা িমকা পালন করেছ।
বিক মহামারী কািভড-১৯ মাকােবলার জ সরকার বপিরকর এবং তা মাকােবলায় সরকার ২০০০ জন িচিকৎসকেক িনেয়াগ দান
কেরেছ। এছাড়া  কািভড-১৯ সংমণ িনয়ণ ও িচিকৎসা িনিেতর লে সরকার ইিতমে ২৬৪  আইিসইউ বড সসারণ,  ৬৮ 
িপিসআর মিশন ও ১০৬  ডিডেকেটড হাসপাতাল িনিত কেরেছ। ােসবার আইনগত িভি িতিত করার লে মানবেদেহ অ-
ত (সংেশাধন) আইন-২০১৮, সড়ক ঘ টনায় আহত ির জির ােসবা নীিতমালা-২০১৮, হ যাী নীিতমালা-২০১৮ ণয়ন করা
হেয়েছ। অিদ রাগীেদর িচিকৎসার জ ৫০০ শা িবিশ শখ হািসনা বান  ও ািক সাজাির ইনিউট উোধন করা হেয়েছ। কাার
রােগর  িচিকৎসার  লে  িত  িবভােগ  িবেশষািয়ত  কাার  হাসপাতাল  তিরর  পিরকনা  একেনেক  অেমাদন  করা  হেয়েছ।  িবভাগীয়
পয ােয় িশ কািড য়াক সহ ণ া কািড য়াক সার াপেনর পিরকনা হণ করা হেয়েছ। া াবাপনায় ত ির বতন করা
হেয়েছ এবং ই-হলথ সািভ স ও টিলেমিডিসন সবা চা করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

কািভড-১৯ ানেডিমক এর কারেণ অতাবকীয় ও িনয়িমত া সবা াহত হে যার মে উেখেযা কায াবলী িভটািমন 'এ'
কােইন ও এম আর কােইন ব রেয়েছ।  এছাড়া  অা চােল েলা  হল সীিমত সদ ও দ মানব  সেদর তা,  অল
সরামািদ ও ব ল অবকাঠােমা , বসরকাির া িতান / াবাপনার উপর সরকােরর সীিমত িনয়ণ, িচিকৎসা েয়র িসংহভাগ (ায়
৬৭%) সবা হণকারীর িনেজর বহন, অসংামক ািধর ত িবার লাভ, ম বধ মান জনসংার িবপরীেত িচিকৎসক ও িচিকৎসা সবা
িতােনর ির অসমাপািতক

ভিবৎ পিরকনা:

বিক মহামারী কািভড -১৯ মাকােবলায় িত মিডেকল কেলজ হাসপাতােল আইেসােলশন ইউিনট ও আইিসইউ াপন এবং জলা সদর
হাসপাতােল আইেসােলশন ইউিনট ও আইিসইউ াপন করা হেব। ণল পয ােয় াথিমক ােসবা িনিতকরেণ পয ায়েম আরও
কিমউিন িিনক িনম াণ ও ৩১ শা িবিশ উপেজলা া কমেেক ৫০ শায় উীতকরণ, িকডনী ডায়ালাইিসস ও কাার িচিকৎসা
সবার সসারণ এবং জনগেণর িমান উয়েন িভটািমন-এ পিররক হীতার হার ১০০ ভােগ উীতকরণ, সকেলর জ; িবেশষত িবধা
বিত জনেগাীর মৗিলক ােসবা িনিতকরেণর লে চাত ােসবা কম িচর আওতায় রাগীর সংা ও আিথ ক সহায়তার
পিরমাণ ্িকরণ, িচিকৎসা য় ােসর লে বসরকাির ডায়াগেনািক সােরর িবিভ টের িফ নঃিনধ ারণ, টিলেমিডিসন এবং ই-
হথ সািভ স সসারণ, কায কর রফােরল পিত চা করা এবং ােসবার মােনায়েন েয়াজনীয় আইন ণয়ন।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

 মহামারী মাকােবলায় , ম ও দীঘ  ময়াদী পিরকনায় "COVID-19 Emergency response and
Pandemic prepardness"  এবং  "COVID-19 Response Emergency assistance" িবষয়ক
  ক  হণ  করা  হেয়েছ।    ডাােরর  দতা  ির  জ  িশেণর  বা  হণ।    িকডনী  রাগীর  ডায়ালাইিসস  ,  িশ
কািড য়াক ও কাার রাগীর িচিকৎসা সবা সসারণ, দির জনেগাীর িচিকৎসার েযাগ সসারণ।  িত হাজার জীিবত
জে  নবজাতক  ও  ৫  বছেরর  কম  বয়সী  িশ  হার  াস।    িত  ল  জীিবত  জে  মা  হার  াসকরণসহ  মা  ও  িশ
ােসবা জারদারকরণ।
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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-

মহাপিরচালক, া অিধদর

এবং

সিচব, া সবা িবভাগ, া ও পিরবার কাণ মণালয়-এর মে ২০২০ সােলর ............ মােসর
........ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

সকেলর জ সায়ী ও মানসত িচিকৎসা সবা।

১.২ অিভল (Mission)
া, ি ও জনসংা খােতর উয়েনর মােম সবার জ লেভ মানসত ােসবা িনিত কের এক  সবল ও কম ম
জনেগাী গেড় তালা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. া সবার মােনায়ন
২. মা ও িশ ােসবা জারদারকরণ
৩. সংামক ও অসংামক রাগ িনয়ণ জারদারকরণ
৪. উয়ন ক ণয়ন ও বাবায়ন
৫. জািতর িপতা বব শখ িজর রহমােনর জশতবািষ কী উদযাপন

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. হাসপাতােলর অবকাঠােমা সসারণ, যপািত য়, সংহ, সরবরাহ ও মরামত
২. ইএসিপ সবা ি িনিত করা
৩. মানসত সবার পিরিধ ি
৪. হাসপাতােল সবার মান ি
৫. া িশা িবষয়ক িশণ
৬. হথ েলন ও িনউজ লটার কাশ
৭. পিরবীণ ও ায়ণ
৮. হাসপাতােল িচিকৎসকেদর উপিিত িনিতকরণ
৯. হাসপাতােল িচিকৎসকেদর উপিিত িনিতকরণ
১০. মানবসদ উয়েন অনলাইন ডাটােবজ তরীকরণ ও টিলেমিডিসন সবা
১১. সব িবধা সসারণ
১২. িশ া সবা সসারণ
১৩. যা িনয়ণ
১৪. এইচআইিভ ও এইডস িতেরাধ এবং িনয়ণ জারদারকরণ
১৫. ােলিরয়ার েকাপ াস
১৬. ীিনং এবং রাগ িনণ েয়র িবধা জারদার করণ
১৭. িজববষ  উপলে া সবা িবভােগর কম িচ
১৮. া সবা সসারেণর লে িডিপিপ ণয়ন
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১৯. া সবা সসারণ ও কািভড-১৯ িতেরাধ ও িনয়ণ জারদারকরণ
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

গড় আ ি তািশত আাল বছর ৭২.৩ ৭২.৬ ৭২.৮ ৭৩.০ ৭৩.২ ানীয় সরকার িবভাগ ও া সবা িবভাগ এসিভআরএস,২০১৯

িশ  াস
নবজাতক  হার

িত হাজার
জীিবত জে

১৬ ১৫ ১৪ ১৩.৫ ১৩ ানীয় সরকার িবভাগ ও া সবা িবভাগ এসিভআরএস,২০১৯

৫ বছর কম বয়সী িশ 
হার

িত হাজাের ২৯ ২৮ ২৭ ২৬ ২৫
ানীয় সরকার িবভাগ, া সবা িবভাগ ও িশ
িবষয়ক মণালয়

এসিভআরএস,২০১৯

মা  াস মা  অপাত
িত ল
জীিবত জে

১৬৯ ১৬৫ ১৬০ ১৫০ ১৪৫ ানীয় সরকার িবভাগ, া সবা িবভাগ এসিভআরএস,২০১৯

িশর অি াস খব  িশ (৬-৫৯ মাস বয়সী) % ৩২.৮ ৩১ ২৮ ২৫ ২৩
ানীয় সরকার িবভাগ, া সবা িবভাগ, িষ
মণালয়, খা মণালয়, মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয়

িবিডএইচএস¬, ২০১৭-১৮

কাদান কভােরজ ি
কাদান কভােরজ হার
(িমেসলস, েবলা)

% ৯৮.২ ৯১.৭৭ ৯২ ৯২.৫ ৯৩ ানীয় সরকার িবভাগ ও া সবা িবভাগ িডএইচআইএস ২

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ০৬, ২০২১

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ০৬, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] া
সবার
মােনায়ন

৪০

[১.১] হাসপাতােলর
অবকাঠােমা সসারণ,
যপািত য়, সংহ,
সরবরাহ ও মরামত

[১.১.১] সরবরাহত এাুেল সমি সংা ১ ১১০ ২৪৮ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪০ ৩৫ ৭০ ৭৫

[১.২] ইএসিপ সবা ি
িনিত করা

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

গড় % ২ ৯৯.৩ ৯৮.৯ ৯৬ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯২ ৯৭ ৯৭.৫

[১.২.২] িমনাশক বিড় হণকারী িশ (৫-
১৬ বছর)

গড় % ২ ৯৮ ৯৮.৫৯ ৯৮ ৯৭.৫ ৯৭ ৯৬.৫ ৯৬ ৯৭ ৯৭.৫

[১.২.৩] আয়রন-ফেলট াবেলট হণকারী
গভবতী মা

গড় % ২ ৯৪ ৯৮ ৯৬ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯২ ৯৭ ৯৮

[১.২.৪] ইউনানী, আেব িদক ও
হািমওািথক িচিকৎসক ও কম চারীেদর
িশণ

সমি সংা ১ ৭৭২ ৭৫০ ৭২০ ৭০০ ৬৫০ ৭৮০ ৮০০

[১.২.৫] কটাের অপােরশন সমি সংা ১ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ২৫০ ৩০০

[১.৩] মানসত সবার
পিরিধ ি করা,
কিমউিন িিনেক
িচিকৎসা সবার মান
ি/উয়ন

[১.৩.১] কিমউিন িিনেক াভািবক
সব

সমি সংা ২ ৫৩০৮৫ ৬০০৮৫ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭৫০০ ৭০০০ ১২০০০ ১২৫০০

[১.৩.২] কিমউিন িিনক হেত
রফাড ত রাগী

সমি সংা (ল) ২ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭৫ ০.৭ ১.১ ১.২

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

সমি সংা (ল) ১ ৭০ ৬৫ ৬৪ ৬২ ৬০ ৮০ ৯০

[১.৩.৪] অনলাইেন বসরকাির িিনক,
হাসপাতাল, ডায়াগনিক সার ও াড
াংক লাইেস বা নবায়েনর আেবদন
িনির হার

গড় % ১ ৬০ ৬৫ ৬৩ ৬২ ৬০ ৫৮ ৭০ ৭৫

[১.৪] হাসপাতােল সবার
মান ি

[১.৪.১] আইিসইউ সবা সসারণ সমি সংা ২ ১৫০ ১৫০ ১৪৫ ১৪৩ ১৩৫ ১৩০ ১৫৫ ১৬০

[১.৪.২] মিডেকল বজ বাপনা িনিত
করা হাসপাতােলর সংা

সমি সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[১.৪.৩] রকারণ িনণ য় কিমউিনর
সংা

সমি সংা ১ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ২০ ২৪

[১.৪.৪] র ত কারণ িনণ য়
হাসপাতাল এর সংা

সমি সংা ১ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ২০ ২৪

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

সমি সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[১.৫] া িশা
িবষয়ক িশণ

[১.৫.১] া িবষেয় িশিত াথিমক
েলর িশক

সমি সংা ১ ২৫৫০ ২৬০০ ২৬০০ ২৫৮০ ২৫৭০ ২৫৬০ ২৫৫০ ২৬৫০ ২৭০০

[১.৫.২] া িবষেয় িশিত মািমক
েলর িশক

সমি সংা ১ ২১০০ ২০০০ ২০০০ ১৯৫০ ১৯২৫ ১৯০০ ১৮৯০ ২২৫০ ২৩০০

[১.৫.৩] জনন া িশাহনকারী
িকেশার-িকেশারী

সমি সংা ১ ৮০০ ৭৮০ ১০৫০ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮০০ ১১০০ ১১৫০

[১.৫.৪] এনিসিড ােনজা মেডল
বাবায়নকারী হাসপাতাল

সমি
সংা
(মীত)

১ ৫৫ ৬৫ ৭০ ৬৭ ৬৬ ৬৫ ৬৩ ৭৫ ৮০

[১.৫.৫] সড়ক ঘ টনায় আহত, পািনেত
িনমিত ািেদর জ াথিমক
িচিকৎসা িবষয়ক জনসেচতনতা িলক
কায ম বাবায়নকারী হাসপাতাল

সমি সংা ১ ১০০ ১৬০ ২০০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫৫ ২১০ ২২০

[১.৫.৬] ি সাহ পালন তািরখ তািরখ ১ ২৯.০৯.২০ ২৯.১২.২০ ২৯.০১.২১ ২৮.০২.২১ ৩০.০৩.২১

[১.৫.৭] হাসপাতােল ভষজ বহার সে
ও পিরেবশ ভারসা রায় সেচতনতা ি

সমি সংা ১ ৩০০ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৮০ ৩২০ ৩৫০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ০৬, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১.৬] হথ েলন ও
িনউজ লটার কাশ

[১.৬.১] DGHS কক বািষ ক এক
হথ েলন কাশ

সমি সংা ২ ১ ১ ১ ১ ১

[১.৭] পিরবীণ ও
ায়ণ

[১.৭.১] হাসপাতাল পিরদশ ন সমি সংা ১ ৭৫ ৮০ ৮৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ৯২

[১.৭.২] হাসপাতাল পিরদশ ন িরেপাট 
বাবায়নত

গড় % ১ ৫৫ ৬০ ৫৮ ৫৭ ৫৫ ৫২ ৬৫ ৭০

[১.৮] হাসপাতােল
িচিকৎসকেদর উপিিত
িনিতকরণ

[১.৮.১] হাসপাতাল সেহ ােসবা
দানকারীর উপিিতর হার

গড় % ১ ৬০ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৬৩ ৬০ ৭০ ৭৫

[১.৯] জলা ও উপেজলা
সদর হাসপাতােলর
কায ম মিনটিরং

[১.৯.১] জলা সদর হাসপাতাল বাপনা
কিমর সভা

গড় % ১ ৫০ ৫৫ ৫৪ ৫৩ ৫২ ৫০ ৬০ ৬৫

[১.৯.২] উপেজলা সদর হাসপাতাল
বাপনা কিমর সভা

গড় % ১ ৫০ ৫৫ ৫৪ ৫৩ ৫২ ৫০ ৬০ ৬৫

[১.৯.৩] উপেজলা রাগী কাণ সিমিত
সভা

গড় % ১ ৫৫ ৫৪ ৫৩ ৫২ ৫০ ৬০ ৬৫

[১.১০] মানবসদ
উয়েন অনলাইন
ডাটােবজ তরীকরণ ও
টিলেমিডিসন সবা

[১.১০.১] টিলেমিডিসন সবা স
িতান

সমি
সংা
(মীত)

১ ৮০ ৯৩ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯৫ ১০০

[১.১০.২] টিলেমিডিসন সবা দান সমি সংা ১ ৪০০০০ ৩৭০০০ ৩৬০০০ ৩৫০০০ ৩৩০০০ ৪৫০০০ ৫০০০০

[১.১০.৩] িতান িভিক জনবেলর ত
িনবনত

গড় % ১ ৭৮ ৮৯ ৯০ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৮৫ ৯৫ ৯৬

[১.১০.৪] এিসআর িডিজটালাইেজশন গড় % ১ ৭৮ ৯৪ ৯৫ ৯৩ ৯২ ৯১ ৯০ ৯৬ ৯৭



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ০৬, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] মা ও িশ
ােসবা
জারদারকরণ

১৪

[২.১] সব িবধা
সসারণ

[২.১.১] দ ধাী (এসিবএ) ারা সব গড় % ২ ৩৫ ৩৭.৪ ৪০ ৩৯ ৩৮ ৩৭.৪ ৩৭ ৪২ ৪৫

[২.১.২] সবব  (নতম ৪ বার) সবা গড় % ২ ২৭ ৩১ ৩২ ৩১.৮ ৩১.৫ ৩১.২ ৩১ ৩৩ ৩৫

[২.১.৩] সেবার (নতম ৩ বার) সবা গড় % ২ ২০ ২১.৭০ ২২ ২১.৯০ ২১.৮ ২১.৭ ২১.৬০ ২৩ ২৫

[২.১.৪] িডএএফ সবা দানত রাগী সমি সংা ২ ৮২০৪৩ ৭৫৫৩৯ ৭৮০০০ ৭৭০০০ ৭৬০০০ ৭৫৫০০ ৭৫০০০ ৮২০০০ ৮৩০০০

[২.১.৫] এসিবএ/িসএসিবএ িবষেয়
িশিত াকম

সমি সংা ১ ১১৫৫৫ ১১৬১৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০ ৬০

[২.২] িশ া সবা
সসারণ

[২.২.১] ইিপআই কভােরজ (এমআর) সমি % ২ ৯৮ ৯১.৭৭ ৯২ ৯১.৫ ৯১.৩ ৯১ ৯০.৫ ৯২.৫ ৯৩

[২.২.২] জের ১২ মােসর মে ণ 
কাহনকারী িশ

সমি % ১ ৮৬ ৯১.০৪ ৯২ ৯১.৮ ৯১.৭ ৯১.০৪ ৯১ ৯২.৫ ৯৩

[২.২.৩] হাসপাতােল জত নবজাতেকর
নাভীেত ৭.১% ােরােহিিডন বহার

সমি % ১ ৫৫ ৬৬.৪ ৬৭ ৬৬.৮ ৬৬.৭ ৬৬.৪ ৬৬.০ ৬৮ ৬৯

[২.২.৪] কাা মাদার কয়ার(কএমিস)
সৃ হাসপাতাল

সমি সংা ১ ৭৫ ১০৫ ৩৩ ৩২ ৩১ ৩০ ২৮ ৩৫ ৩৭

[৩] সংামক
ও অসংামক
রাগ িনয়ণ
জারদারকরণ

৯ [৩.১] যা িনয়ণ

[৩.১.১] সনাত যা রাগী (সকল
কস)

সমি সংা ২ ২৫০.৮৫ ২৭০ ২৮০ ২৭৮ ২৭৫ ২৭৩ ২৭০ ২৮৫ ২৯০

[৩.১.২] যােরাগী িনরামেয়র হার (সকল
কস)

সমি % ২ ৯৪.৩৮ ৯৩.৫ ৯৫ ৯৪.৮ ৯৪.৫ ৯৪ ৯৩.৫ ৯৫.৫ ৯৫.৬

[৩.২] এইচআইিভ ও
এইডস িতেরাধ এবং
িনয়ণ জারদারকরণ

[৩.২.১] এইচআইিভ সনাকরেণ সিনত
সবা ও সহেযািগতা হণকারী াি

সমি সংা (হাজার) ১ ২৪০ ২৯৪.৩ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ ৩২০ ৩০০ ৪০০ ৪৫০

[৩.৩] ােলিরয়ার
েকাপ াস

[৩.৩.১] ােলিরয়া রাগ পরীার জ
আগত রাগী

সমি সংা (ল) ২ ১৪.১৯ ১৪.২৫ ১৪.২২ ১৪.২০ ১৪.১৯ ১৪.১৫ ১৪.৪ ১৪.৫

[৩.৪] ীিনং এবং রাগ
িনণ েয়র িবধা জারদার
করণ

[৩.৪.১] জরা-েখর কাার ীিনংত
রাগী

সমি সংা (হাজার) ২ ২৫০ ৩৪০.৫৬ ৩৪৫ ৩৪২ ৩৪১ ৩৪০ ৩৩৮ ৩৫০ ৩৫৫



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ০৬, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪] উয়ন
ক ণয়ন ও
বাবায়ন

৮

[৪.১] া সবা
সসারেণর লে
িডিপিপ ণয়ন

[৪.১.১] িবভাগীয় পয ােয় িনব ািচত
হাসপাতােল ণ া কািড য়াক (াবয় ও
িশ) ইউিনট াপন

তািরখ তািরখ ১ ৩০.১২.২০ ৩০.০১.২১ ২৮.০২.২১ ৩০.০৩.২১ ৩০.০৪.২১

[৪.১.২] COVID-19
Emergency response and
Pandemic prepardness
িবষয়ক ক সংেশাধন মনালেয় রণ

তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৯.২০ ৩০.১০.২০ ৩০.১১.২০ ৩০.১২.২০ ৩০.০১.২১

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

[৪.২.১] মিডেকল কেলেজ ১০ শা িবিশ
িসিসইউ ইউিনট াপন

সমি সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৫

[৪.২.২] মিডেকল কেলেজ আিনক
িপিসআর াব সহ মাইোবােয়ালিজ াব
াপন

সমি সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৫

[৪.২.৩] মিডেকল কেলেজ ১০ শা
িবিশ আইেসােলশন ইউিনট াপন

সমি সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৫

[৪.২.৪] জলা সদর হাসপাতােল ৫ শা
িবিশ আইিসইউ াপন

সমি সংা ১ ২৩ ২২ ২১ ২০ ১৯ ২৪ ২৪

[৪.২.৫] ৬৪ জলা সদর হাসপাতােল ২০
শা িবিশ কািভড-১৯ আইেসােলশন
ইউিনট াপন

সমি সংা ১ ২৩ ২২ ২১ ২০ ১৯ ২৪ ২৪

[৪.২.৬] ১৯৮  িপিসআর মিশন য়
এবং জলা সদর হাসপাতাল ও িবেশষািয়ত
হাসপাতােল াপন

সমি সংা ১ ১২০ ১১৫ ১১০ ১০৫ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ০৬, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৫] জািতর
িপতা বব
শখ িজর
রহমােনর
জশতবািষ কী
উদযাপন

৪
[৫.১] িজববষ  উপলে
া সবা িবভােগর
কম িচ

[৫.১.১] ] উপেজলা হাসপাতােল ডায়েবস
ও উরচাপ িিনং

সমি সংা ১ ৭০ ৬৭ ৬৫ ৬৩ ৬০

[৫.১.২] িজববষ  উপলে ি মিডকাল
কা আেয়াজন

সমি সংা ১ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ১৪০ ১৩০

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

সমি সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

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

সমি সংা ১ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ০৬, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

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

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

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

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ০৬, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

গড় % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

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

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ০৬, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত





ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৮ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ০৬, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এএনিস (ANC) সব ব  সবা (Ante-Natal Care)

২ এআর (ART) এি-রোভাইরাল থরািপ (Anti-Retroviral Therapy)

৩ িসিবএইচিস (CBHC) কিমউিন বসড হলথ কয়ার (Community Based Health Care)

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

৫ ইিপআই (EPI)
সসািরত কাদান কম িচ (Expanded Program on
Immunization)

৬ এইচআইিভ (HIV)
িহউান ইিমউেনা িডিফিসেয়ি ভাইরাস (Human Immuno-deficiency
Virus)

৭ এইচিপএনএসিডিপ (HPNSDP)
া, জনসংা ও ি খাত উয়ন কম িচ (Health Population and
Nutrition Sector Development Program

৮ এইচিপএনএসিপ (HPNSP)
া, জনসংা ও ি খাত কম িচ (Health Population and
Nutrition Sector Development Program

৯ এইচএসএম (HSM) হসিপটাল সািভ স ােনজেম (Hospital service management)

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

১১ এমএনিসএএইচ (MNCAH)
াটারনাল, িনউেনটাল, চাই এ এেডােলেস হথ কয়ার (Maternal,
neonatal, child and adolescent healthcare)

১২ এসিবএ (SBA) দ ধাী (Skill Birth Attendant)

১৩ া (SCANU) িবেশষািয়ত নবজাতক সবা ক (Special Care Newborn Unit)

১৪ িডএসএফ (DSF) Demand Side Finanacing
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] হাসপাতােলর
অবকাঠােমা
সসারণ, যপািত
য়, সংহ, সরবরাহ
ও মরামত

[১.১.১] সরবরাহত এাুেল ৬০  হাসপাতােল এাুেল সরবরাহ করা হেব
া ও পিরবার কাণ মণালয়
িসিবএইচিস (CBHC), হসিপটাল
সািভ স ােনজেম

মণালেয়র বািষ ক িতেবদন,
িডিজএইচএস হলথ েলন

মণালেয়র বািষ ক িতেবদন,
িডিজএইচএস হলথ েলন

[১.২] ইএসিপ সবা
ি িনিত করা

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

িনধ ািরত িশেদর সকলেক (৬-৫৯ মাস) িভটািমন -
এ দান

জাতীয় ি ইউশন (NNS)
িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

[১.২.২] িমনাশক বিড় হণকারী িশ (৫-১৬
বছর)

িমনাশক বিড় হণকারী িশ (২-৫ বছর) র হার
৯৫.৫% এ উীত করণ

জাতীয় ি ইউশন (NNS)
িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

[১.২.৩] আয়রন-ফেলট াবেলট হণকারী
গভবতী মা

আয়রন-ফেলট াবেলট হণকারী গভ বতী মার
সংা ৯৪% এ উীত করণ

জাতীয় ি ইউশন (NNS)
িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

[১.২.৪] ইউনানী, আেব িদক ও হািমওািথক
িচিকৎসক ও কম চারীেদর িশণ

িনধ ািরত িচিকৎসক ও কম চারীেদর িশণ দান
অারেনভ মিডেকল কয়ার
(AMC)

ওিপ, অারেনভ মিডেকল
কয়ার

ওিপ, অারেনভ মিডেকল
কয়ার

[১.২.৫] কটাের অপােরশন ২৫০ জন রাগীর কাটাের অপােরশন করণ াশনাল আই কয়ার (NEC)
াশনাল আই কয়ার
(NEC)

াশনাল আই কয়ার
(NEC)

[১.৩] মানসত
সবার পিরিধ ি
করা, কিমউিন
িিনেক িচিকৎসা
সবার মান
ি/উয়ন

[১.৩.১] কিমউিন িিনেক াভািবক সব
কিমউিন িিনেক াভািবক সব সংা ৫৩০৮৫
এ উীত করণ

িসিবএইচিস (CBHC),
িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

[১.৩.২] কিমউিন িিনক হেত রফাড ত রাগী
কিমউিন িিনক হেত রফাড ত রাগী ১ লে
উীত করণ

িসিবএইচিস (CBHC), া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

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

কিমউিন িিনেকর মােম দ সবা ৭০ লে
উীত করণ

িসিবএইচিস (CBHC), া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

[১.৩.৪] অনলাইেন বসরকাির িিনক, হাসপাতাল,
ডায়াগনিক সার ও াড াংক লাইেস বা
নবায়েনর আেবদন িনির হার

৬৫% আেবদন িনি করা হেব
হাসপাতাল ও িিনকসহ, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

[১.৪] হাসপাতােল
সবার মান ি

[১.৪.১] আইিসইউ সবা সসারণ ১৫০  আইিসইউ সবা সসারণ
হাসপাতাল সািভ স ােনজেম
(HSM), া অিধদর

িডিজএইচএস হলথ েলন িডিজএইচএস হলথ েলন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.৪] হাসপাতােল
সবার মান ি

[১.৪.২] মিডেকল বজ বাপনা িনিত করা
হাসপাতােলর সংা

৫  হাসপাতােল মিডেকল বজ বাপনা িনিত
করা হেব

হাসপাতাল সািভ স ােনজেম
(HSM), া অিধদর

হাসপাতাল সািভ স ােনজেম
(HSM), া অিধদর

হাসপাতাল সািভ স ােনজেম
(HSM), া অিধদর

[১.৪.৩] রকারণ িনণ য় কিমউিনর সংা
১৬  উপেজলােত র ত কারণ িনণ য়কারী
কিমউিনর সংা

এমআইএস, া অিধদর
িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

[১.৪.৪] র ত কারণ িনণ য় হাসপাতাল এর
সংা

১৬  হাসপাতােল র ত কারণ িনণ য়
হাসপাতাল এর সংা

এমআইএস, া অিধদর
িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

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

অজম ও িনউেরা-ডভলপেমাল িতবীেদর সবা
দােন িশিত া কমর সংা। এই চক এ
সকল রাগ শনাকরণ ও সক সবা দােন
িশিত জনবল তিরর বতমান ও ভিবেতর
অবান িনণ েয় সহায়তা করেব।

হাসপাতাল সািভ স ােনজেম
(HSM)

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

[১.৫] া িশা
িবষয়ক িশণ

[১.৫.১] া িবষেয় িশিত াথিমক েলর
িশক

২৬০০ জন া িবষেয় িশিত াথিমক েলর
িশক

হলথ এেকশন েরা, া
অিধদর হ

লথ েলন, িডিজএইচএস লথ েলন, িডিজএইচএস

[১.৫.২] া িবষেয় িশিত মািমক েলর
িশক

২০০০ জন া িবষেয় িশিত মািমক েলর
িশক

হলথ এেকশন েরা, া
অিধদর

হলথ েলন, িডিজএইচএস হলথ েলন, িডিজএইচএস

[১.৫.৩] জনন া িশাহনকারী িকেশার-
িকেশারী

১০৫০ জন জনন া িশাহনকারী িকেশার-
িকেশারী

এমএনিসএএইচ (MNCAH) া
অিধদর

হলথ েলন, িডিজএইচএস হলথ েলন, িডিজএইচএস

[১.৫.৪] এনিসিড ােনজা মেডল
বাবায়নকারী হাসপাতাল

৭৫  এনিসিড ােনজা মেডল বাবায়নকারী
হাসপাতাল এ

নিসিডিস (NCDC) া অিধদর হলথ েলন, িডিজএইচএস হলথ েলন, িডিজএইচএস

[১.৫.৫] সড়ক ঘ টনায় আহত, পািনেত িনমিত
ািেদর জ াথিমক িচিকৎসা িবষয়ক
জনসেচতনতা িলক কায ম বাবায়নকারী
হাসপাতাল

সড়ক ঘ টনায় আহত, পািনেত িনমিত ািেদর
জ াথিমক িচিকৎসা িবষয়ক জনসেচতনতা
িলক কায ম বাবায়নকারী হাসপাতােলর
সংা ৪০ এ উীত

এনিসিডিস (NCDC), া
অিধদর

হলথ েলন, িডিজএইচএস হলথ েলন, িডিজএইচএস

[১.৫.৬] ি সাহ পালন জাতীয় ি সাহ পালন করা হেব এনএনএস, া অিধদর হলথ েলন, িডিজএইচএস হলথ েলন, িডিজএইচএস

[১.৫.৭] হাসপাতােল ভষজ বহার সে ও
পিরেবশ ভারসা রায় সেচতনতা ি

হাসপাতােল ভষজ বহার সে ও পিরেবশ
ভারসা রায় সেচতনতা ির েয়াজনীয় পদেপ
হণ

এএমিস, া অিধদর হলথ েলন, িডিজএইচএস হলথ েলন, িডিজএইচএস

[১.৬] হথ েলন
ও িনউজ লটার
কাশ

[১.৬.১] DGHS কক বািষ ক এক হথ
েলন কাশ

DGHS কক বািষ ক এক হথ েলন কাশ
করা হেব

এমআইএস, া অিধদর হলথ েলন, িডিজএইচএস হলথ েলন, িডিজএইচএস
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.৭] পিরবীণ ও
ায়ণ

[১.৭.১] হাসপাতাল পিরদশ ন হাসপাতাল পিরদশ েনর সংা ৭৫ এ উীতকরণ
হাসপাতাল সািভ স ােনজেম,া
অিধদর হ

লথ েলন, িডিজএইচএস লথ েলন, িডিজএইচএস

[১.৭.২] হাসপাতাল পিরদশ ন িরেপাট  বাবায়নত
হাসপাতাল পিরদশ ন িরেপাট  বাবায়নত ৬০% এ
উীতকরণ

হাসপাতাল ও িিনকসহ, া
অিধদর হ

লথ েলন, িডিজএইচএস লথ েলন, িডিজএইচএস

[১.৮] হাসপাতােল
িচিকৎসকেদর
উপিিত
িনিতকরণ

[১.৮.১] হাসপাতাল সেহ ােসবা দানকারীর
উপিিতর হার

হাসপাতাল সেহ ােসবা দানকারীর উপিিত
িনিতকরণ

এমআইএস, া অিধদর
িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

[১.৯] জলা ও
উপেজলা সদর
হাসপাতােলর
কায ম মিনটিরং

[১.৯.১] জলা সদর হাসপাতাল বাপনা কিমর
সভা

িনয়িমত জলা সদর হাসপাতাল বাপনা কিমর
সভা আেয়াজন

হাসপাতাল সািভ স ােনজেম
(HSM), া অিধদর

হলথ েলন, িডিজএইচএস লথ েলন, িডিজএইচএস

[১.৯.২] উপেজলা সদর হাসপাতাল বাপনা
কিমর সভা

িনয়িমত উপেজলা সদর হাসপাতাল বাপনা
কিমর সভা আেয়াজন

িসিবএইচিস (CBHC), া
অিধদর

হলথ েলন, িডিজএইচএস হলথ েলন, িডিজএইচএস

[১.৯.৩] উপেজলা রাগী কাণ সিমিত সভা
িনয়িমত উপেজলা রাগী কাণ সিমিত সভা
আেয়াজন

িসিবএইচিস (CBHC), া
অিধদর

হলথ েলন, িডিজএইচএস হলথ েলন, িডিজএইচএস

[১.১০] মানবসদ
উয়েন অনলাইন
ডাটােবজ তরীকরণ
ও টিলেমিডিসন
সবা

[১.১০.১] টিলেমিডিসন সবা স িতান
টিলেমিডিসন সবা স িতােনর সংা ৯৫ এ
উীতকরণ এ

মআইএস, া অিধদর
িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

[১.১০.২] টিলেমিডিসন সবা দান টিলেমিডিসন সবার পিরমাণ ৪০০০০ এ উীতকরণ এমআইএস, া অিধদর
িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

[১.১০.৩] িতান িভিক জনবেলর ত
িনবনত

িতান িভিক জনবেলর ত িনবকরণ হার ৯৫ এ
উীতকরণ

এমআইএস, া অিধদর
িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

[১.১০.৪] এিসআর িডিজটালাইেজশন এিসআর িডিজটালাইেজশন হার ৯৬% এ উীত করা এমআইএস, া অিধদর
িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ০৬, ২০২১

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[২.১] সব িবধা
সসারণ

[২.১.১] দ ধাী (এসিবএ) ারা সব ৪২% দ ধাী (এসিবএ) ারা সব িনিত করণ
এমএনিসএএইচ (MNCAH) া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

[২.১.২] সবব  (নতম ৪ বার) সবা ৩৫% সবব  (নতম ৪ বার) সবা িনিতকরণ
এমএনিসএএইচ (MNCAH) া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

[২.১.৩] সেবার (নতম ৩ বার) সবা ২৫% সেবার (নতম ৩ বার) সবা িনিতকরণ
এমএনিসএএইচ (MNCAH) া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

[২.১.৪] িডএএফ সবা দানত রাগী
িডএসএফ সবা দানত রাগীর সংা ৭২০০০ এ
উীতকরণ

এমএনিসএএইচ (MNCAH) া
অিধদরর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদ

িডএইচআইএস-২, া
অিধদ

[২.১.৫] এসিবএ/িসএসিবএ িবষেয় িশিত
াকম

৬০ জন এসিবএ/িসএসিবএ িবষেয় িশিত
াকম

এমএনিসএএইচ (MNCAH) া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

[২.২] িশ া
সবা সসারণ

[২.২.১] ইিপআই কভােরজ (এমআর)
ইিপআই কভােরজ (এমআর) হার ৯২.৫% এ
উীতকরণ এ

মএনিসএএইচ (MNCAH) া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

[২.২.২] জের ১২ মােসর মে ণ 
কাহনকারী িশ

জের ১২ মােসর মে ণ  কাহনকারী িশ
৯২.৫% এ উীতকরণ

এমএনিসএএইচ (MNCAH) া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

[২.২.৩] হাসপাতােল জত নবজাতেকর নাভীেত
৭.১% ােরােহিিডন বহার

হাসপাতােল জত নবজাতেকর নাভীেত ৭.১%
ােরােহিিডন বহার ৬৮% এ উীতকরণ

এমএনিসএএইচ (MNCAH) া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

[২.২.৪] কাা মাদার কয়ার(কএমিস) সৃ
হাসপাতাল

৩৩  কাা মাদার কয়ার (KMC ) স
হাসপাতাল তির

এমএনিসএএইচ (MNCAH) া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

[৩.১] যা িনয়ণ
[৩.১.১] সনাত যা রাগী (সকল কস) ২৮০ হাজার যা রাগী (সকল কস) সনাকরণ এনিস (NTC), া অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

[৩.১.২] যােরাগী িনরামেয়র হার (সকল কস)
যােরাগী িনরামেয়র হার (সকল কস) ৯৩.৫ এ
উীতকরণ

এনিস (NTC), া অিধদর
িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

[৩.২] এইচআইিভ ও
এইডস িতেরাধ
এবং িনয়ণ
জারদারকরণ

[৩.২.১] এইচআইিভ সনাকরেণ সিনত সবা ও
সহেযািগতা হণকারী াি

এইচআইিভ সনাকরেণ সিনত সবা ও সহেযািগতা
হণকারী াি ৭৭.৪ হাজাের উীতকরণ

এনএএসিপ(NASP)
িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

[৩.৩] ােলিরয়ার
েকাপ াস

[৩.৩.১] ােলিরয়া রাগ পরীার জ আগত
রাগী

ােলিরয়া রাগ পরীার জ আগত রাগীর সংা
১৩.২ লে উীতকরণ

িসিডিস, া অিধদর
িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ০৬, ২০২১

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৩.৪] ীিনং এবং
রাগ িনণ েয়র িবধা
জারদার করণ

[৩.৪.১] জরা-েখর কাার ীিনংত রাগী
জরা-েখর কাার ীিনংত রাগীর সংা ৩৪৫
হাজাের উীত করণ

এমএনিসএএইচ (MNCAH) া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

[৪.১] া সবা
সসারেণর লে
িডিপিপ ণয়ন

[৪.১.১] িবভাগীয় পয ােয় িনব ািচত হাসপাতােল
ণ া কািড য়াক (াবয় ও িশ) ইউিনট াপন

িবভাগীয় পয ােয় িনব ািচত হাসপাতােল ণ া
কািড য়াক (াবয় ও িশ) ইউিনট াপন ক
৩০ শ িডেসর ২০২০২ সােলর মে া
মনালেয় রন

পিরকনা ও গেবষণা, া অিধদর হলথ েলন, িডিজএইচএস হলথ েলন, িডিজএইচএস

[৪.১.২] COVID-19 Emergency
response and Pandemic
prepardness িবষয়ক ক সংেশাধন
মনালেয় রণ

COVID-19 Emergency response
and Pandemic prepardness
িবষয়ক ক সংেশাধন ব ক ৩০ শ সের এর
মে মনালেয় রণ

পিরকনা ও গেবষণা, া অিধদর হলথ েলন, িডিজএইচএস হলথ েলন, িডিজএইচএস

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

[৪.২.১] মিডেকল কেলেজ ১০ শা িবিশ
িসিসইউ ইউিনট াপন

১০  মিডেকল কেলেজ ১০ শা িবিশ িসিসইউ
ইউিনট াপন

ক পিরচালক, া অিধদর হলথ েলন, িডিজএইচএস হলথ েলন, িডিজএইচএস

[৪.২.২] মিডেকল কেলেজ আিনক িপিসআর
াব সহ মাইোবােয়ালিজ াব াপন

১০  মিডেকল কেলেজ আিনক িপিসআর াব সহ
মাইোবাইওলজী াব াপন

ক পিরচালক, া অিধদর হলথ েলন, িডিজএইচএস হলথ েলন, িডিজএইচএস

[৪.২.৩] মিডেকল কেলেজ ১০ শা িবিশ
আইেসােলশন ইউিনট াপন

১০  মিডেকল কেলেজ ১০ শা িবিশ
আইেসােলশন ইউিনট াপন

ক পিরচালক, া অিধদর হলথ েলন, িডিজএইচএস হলথ েলন, িডিজএইচএস

[৪.২.৪] জলা সদর হাসপাতােল ৫ শা িবিশ
আইিসইউ াপন

২৩  জলা সদর হাসপাতােল ৫ শা িবিশ
আইিসইউ াপন

ক পিরচালক, া অিধদর হলথ েলন, িডিজএইচএস হলথ েলন, িডিজএইচএস

[৪.২.৫] ৬৪ জলা সদর হাসপাতােল ২০ শা
িবিশ কািভড-১৯ আইেসােলশন ইউিনট াপন

২৩  জলা সদর হাসপাতােল ২০ শা িবিশ
কািভড-১৯ আইেসােলশন ইউিনট াপন

ক পিরচালক, া অিধদর হলথ েলন, িডিজএইচএস হলথ েলন, িডিজএইচএস

[৪.২.৬] ১৯৮  িপিসআর মিশন য় এবং জলা
সদর হাসপাতাল ও িবেশষািয়ত হাসপাতােল াপন

১২০  িপিসআর মিশন য় এবং জলা সদর
হাসপাতাল ও িবেশষািয়ত হাসপাতােল াপন

ক পিরচালক, া অিধদর হ লথ েলন, িডিজএইচএস লথ েলন, িডিজএইচএস



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২৪ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ০৬, ২০২১

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৫.১] িজববষ 
উপলে া সবা
িবভােগর কম িচ

[৫.১.১] ] উপেজলা হাসপাতােল ডায়েবস ও
উরচাপ িিনং

িজববষ  উপলে ৭০  উপেজলা হাসপাতােল
ডায়েবস ও উরচাপ িিনং

এনিসিডিস (NCDC), া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

[৫.১.২] িজববষ  উপলে ি মিডকাল কা
আেয়াজন

িজববষ  উপলে ২০০  ি মিডকাল কা
আেয়াজন

া অিধদর
িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

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

িজববষ  উপলে হাওড়, চরাল ও িছটমহলসহ
ত অেল ােটলাইট িিনেকর মােম ৫০ 
ি মিডেকল কা সবার আেয়াজন িনিতকরণ

া অিধদর
িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

িডএইচআইএস-২, া
অিধদর

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

িজববষ  উপলে ঢাকা শহেরর সরকাির হাসপাতাল
এবং িবভাগীয় হাসপাতালসেহ িকডনী রাগীেদর
জ ২০  িবেশষ কা সবার আেয়াজন
িনিতকরণ

া অিধদর হলথ েলন, িডিজএইচএস হলথ েলন, িডিজএইচএস
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা
তাশা রণ না হেল

সা ভাব

দর / সংা া অিধদর ইিপআই কভােরজ (এমআর)
শহর অল, িস কেপ ােরশন এলাকায় ন ইিপআই
কায ম বাবায়ন

শহর অল, িস কেপ ােরশন এলাকায় িশেদর কা উ
সংার মােম দয়া হয়।

লমাা অজন াহত হেব।

দর / সংা া অিধদর
িশেদর (৬-৫৯ মাস) িভটািমন - এ
খাওয়ােনার হার

শহর অল, িস কেপ ােরশন এলাকায় ন ইিপআই
কায ম বাবায়ন

শহর অল, িস কেপ ােরশন এলাকায় িশেদর কা উ
সংার মােম দয়া হয়।

লমাা অজন াহত হেব।

দর / সংা া অিধদর
িমনাশক বিড় হণকারী িশ (৫-
১৬ বছর)

শহর অল, িস কেপ ােরশন এলাকায় ন ইিপআই
কায ম বাবায়ন

শহর অল, িস কেপ ােরশন এলাকায় িশেদর কা উ
সংার মােম দয়া হয়।

লমাা অজন াহত হেব।
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