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উপক্রমধণকা (Preamble) 

 

 

সরকাধর েপ্তর/সাংস্থ্াসমূদহর প্রাধতষ্ঠাধনক েক্ষতা বৃধদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবধেধহ সজারোর করা, সুশাসন 

সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার ধনধিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ 

বাস্তবায়দনর লদক্ষয – 

 

 

 

  

প্রধান প্রদকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর 

 

এবাং 

 

সধিব, স্বাস্থ্য সসবা ধবভাগ, স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার এর মদে ২০২০ সাদলর জুলাই মাদসর ২৭ তাধরদে  

এই বাধষ িক কম িসম্পােন চুধি স্বাক্ষধরত হল। 

 

এই চুধিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ ধনম্নধলধেত ধবষয়সমূদহ সম্মত হদলনঃ 
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স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তদরর কম িসম্পােদনর সাধব িক ধিত্র 

(Overview of the Performance of the HED) 

সাম্প্রধতক অজিন, িযাদলঞ্জ এবাং ভধবষ্যৎ পধরকল্পনা  

সাম্প্রধতক বছর সমূদহর (৩ বছর) প্রধান অজিনসমূহ:   

িলমান ৪থ ি স্বাস্থ্য, জনসাংযা া ও ষ্ধষ্ট োত উন্নয়ন কম িসূধি (HPNSDP) এর অন্তর্ভকূ্ত  ধফধজকযাল ফযাধসধলটিজ সিদভলপদমন্ট (PFD) শীষ িক 

অপাদরশনাল প্ল্যান (OP) এর আওতায় ধবগত ৩ বছদর ৪১০টি কধমউধনটি ধিধনক, ৩১১টি কধমউধনটি ধিধনক ষ্নঃধনম িাণ, ১৪৪টি ইউধনয়ন স্বাস্থ্য ও 

পধরবার কল্যাণ সকন্দ্র (UH&FWC) উন্নীতকরণ, ৩৩টি ইউধনয়ন স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ সকন্দ্র (UH&FWC) ধনম িাণ, ৩৯টি ইউধনয়ন স্বাস্থ্য ও 

পধরবার কল্যাণ সকন্দ্র (UH&FWC) ষ্নঃধনম িাণ, ৪৪টি ১০ শয্যা ধবধশষ্ট মা ও ধশশু কল্যাণ সকন্দ্র (MCWC) ধনম িাণ, ৬৯টি উপদজলা সটার কাম 

পধরবার পধরকল্পনা অধফস ধনম িাণ, ০৪টি ২০ শয্যা ধবধশষ্ট হাসপাতাল, ২৫টি উপদজলা স্বাস্থ্য কমদপ্ল্ক্স (UzHC) ২০/৩১ শয্যা হদত ৫০ শয্যায় 

উন্নীতকরণ, ০৫টি ৩১/৫০ শয্যা ধবধশষ্ট উপদজলা স্বাস্থ্য কমদপ্ল্ক্স (UzHC) ধনম িাণ, ৩টি উপদজলা স্বাস্থ্য কমদপ্ল্ক্স ৫০ শয্যা হদত ১০০ শয্যায় 

উন্নীতকরণ, ১১টি উপ-পধরিালক, পধরবার পধরকল্পনা অধফস ধনম িাণ, ০১টি ১০০ শয্যা ধবধশষ্ট ধশশু হাসপাতাল ধনম িাণ, ০৫টি নাধস িাং কদলজ (NC) 

ধনম িাণ, ০৬টি আইএইিটি (IHT) ধনম িাণ, ০৫টি ম্যাটস (MATS) ধনম িাণ ও ০২টি এফিধিউধভটিআই ধনম িাণ করা হদয়দছ। ঢাকার লালকুঠিদত মাতৃ ও 

ধশশু স্বাস্থ্য প্রধশক্ষণ ইনধটটিউট (MCHCTI), ঢাকা সিন্টাল কদলদজ সলধিস সহাদটল ও ঢাকার মহাোলীদত স্বাস্থ্য অধধেপ্তদরর অধফস ভবন ধনম িাণ 

কাজ (২য় পর্ িায়) সম্পন্ন হদয়দছ। সাতক্ষীরা ২৫০ শয্যা ধবধশষ্ট হাসপাতাল ধনম িাণ কাজ সম্পন্ন হদয়দছ। ধিধপধপ (DPP) এর আওতায় সাতক্ষীরা 

সমধিদকল কদলজ স্থ্াপন প্রকদল্পর অধধকাাংশ ধনম িাণ কাজ সম্পন্ন হদয়দছ। সশে সাদয়রা োতুন সমধিদকল কদলজ ও সমধিদকল কদলজ হাসপাতাল এবাং 

নাধস িাং কদলজ স্থ্াপন, সগাপালগঞ্জ শীষ িক ধিধপধপ (DPP) প্রকদল্পর অন্তর্ভ িি অধধকাাংশ ধনম িাণ কাজ সম্পন্ন হদয়দছ। এছাড়া সকাধভি সরাগী ব্যবস্থ্াপনার 

জন্য আইধসধসধব বসুন্ধরায় ২০১৩ শয্যার আইদসাদলশন ও সসন্ট্রাল সমধিদকল গ্যাস পাইপলাইনসহ ৭১ শয্যার আইধসইউ এবাং ধিএনধসধস মাদকিদট 

১০৩৯ শয্যার আইদসাদলশন সসন্টার স্থ্াপন করা হদয়দছ।  

সমস্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহ: 

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর (HED) এর কার্ িপধরধধ অনুর্ায়ী জনবদলর স্বল্পতা, েক্ষ মানব সম্পে ও প্রধশক্ষদণর অভাব, ধনম িাণ ও রক্ষণাদবক্ষণ কাজ 

তোরধকদত র্ানবাহদনর অপ্রতুলতা, নতুন প্রকল্প বাস্তবায়দন ভূধম অধধগ্রহদণর েীর্ িসূধত্রতা ও ধনম িাণ স্থ্ান প্রাধপ্তদত জটিলতা, মামলা সাংক্রান্ত জটিলতা, 

দূগ িম ও প্রতযন্ত অঞ্চদল (পাব িতয অঞ্চল, হাওড়/বাওড়, দ্বীপ এলাকা) প্রকল্প বাস্তবায়দনর সীমাবদ্ধতা, ববধিক মহামারী কদরানা সমাকাদবলা, ঠিকাোদরর 

আধথ িক ব্যবস্থ্াপনায় দুব িলতা।  

জনবদলর স্বল্পতা, ভূধম অধধগ্রহদণ জটিলতা, ববধিক মহামারী কদরানা সমাকাদবলা ইতযাধে অধতক্রান্ত কদর কাধিত লক্ষযমাত্রা অজিনই অন্যতম িযাদলঞ্জ।  

ভধবষ্যৎ পধরকল্পনা:  

িলমান ৪থ ি স্বাস্থ্য, জনসাংযা া ও ষ্ধষ্ট োত উন্নয়ন কম িসূধি (HPNSDP) এর আওতায় ৫৬৯টি কধমউধনটি ধিধনক ধনম িাণ, ১৫৭৫টি কধমউধনটি ধিধনক 

ষ্নঃ ধনম িাণ, ১৫৩টি ইউধনয়ন স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ সকন্দ্র (UH&FWC) ধনম িাণ, ৪৩টি ইউধনয়ন স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ সকন্দ্র (UH&FWC) 

ষ্নঃ ধনম িাণ, ৪৭টি ১০ শয্যা ধবধশষ্ট মা ও ধশশু কল্যাণ সকন্দ্র (MCWC) ধনম িাণ, ৪টি ২০ শয্যা ধবধশষ্ট হাসপাতাল ধনম িাণ, ১৮টি উপদজলা স্বাস্থ্য 

কমদপ্ল্ক্স (UzHC) ২০/৩১ শয্যা হদত ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ, ০৪টি উপদজলা স্বাস্থ্য কমদপ্ল্ক্স (UzHC) ২০/৫০ শয্যা হদত ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ, 

০৭টি ৩১/৫০ শয্যা ধবধশষ্ট উপদজলা স্বাস্থ্য কমদপ্ল্ক্স (UzHC) ধনম িাণ, ৭৫টি উপদজলা সটার কাম পধরবার পধরকল্পনা অধফস ধনম িাণ, ১টি ১০০ শয্যা 

ধবধশষ্ট ধশশু হাসপাতাল ধনম িাণ, ১টি এফিধিউধভটিআই (FWVTI) ধনম িাণ, ৭টি এফিধিউধভটিআই (FWVTI) উন্নীতকরণ, ০৭টি ইনধটটিউট অব 

সহলথ্ সটকদনালধজ (IHT) ধনম িাণ, ০২টি সমধিদকল এযাধসসট্যান্ট সেধনাং স্কুল (MATS) ধনম িাণ, ০৩টি নাধস িাং কদলজ (NC)  ধনম িাণ, ১টি েমা সসন্টার 

ও ১টি আরটিধস ধনম িাণ কাজ বাস্তবায়দনর পধরকল্পনা গ্রহণ করা হদয়দছ।  

২০২০-২০২১ অথ ি বছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ:  

● ১০০ টি কধমউধনটি ধিধনক ধনম িাণ  

● ২৫০ টি কধমউধনটি ধিধনক ষ্নঃধনম িাণ 

● ৩৫ টি ইউধনয়ন স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ সকন্দ্র ধনম িাণ  

● ২৫ টি ইউধনয়ন স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ সকন্দ্র ষ্নঃধনম িাণ  

● ২৫ টি ১০-শয্যা ধবধশষ্ট মা ও ধশশু কল্যাণ সকন্দ্র ধনম িাণ  

● ০২ টি ২০ শয্যা ধবধশষ্ট হাসপাতাল ধনম িাণ 

● ০৪ টি উপদজলা সটার কাম পধরবার পধরকল্পনা অধফস ধনম িাণ  

● ০৩ টি ৩১/৫০ শয্যা ধবধশষ্ট উপদজলা স্বাস্থ্য কমদপ্ল্ক্স ধনম িাণ 

● ০৪ টি ষ্রাতন উপদজলা স্বাস্থ্য কমদপ্ল্ক্স ষ্নঃধনম িাণ 

● ১৫ টি উপদজলা স্বাস্থ্য কমদপ্ল্ক্স ২০/৩১ শয্যা সথদক ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ 

● ০৫ টি উপদজলা স্বাস্থ্য কমদপ্ল্ক্স ৫০ শয্যা সথদক ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ 

● ০৪ টি উপ-পধরিালক, পধরবার পধরকল্পনা অধফস ধনম িাণ 

● ০১ টি এফডব্লিউব্লিটিআই ব্লির্াূণ 

● ০২ টি ম্যাটস (এমএটিএস) ধনম িাণ 

● ০১ টি নাধস িাং কদলজ (এনধস) ধনম িাণ  

● ০২ টি ইনধটটিউট অব সহলথ্ সটকদনালধজ (আইএইিটি) ধনম িাণ  

● সশে সাদয়রা োতুন সমধিদকল কদলজ ও সমধিদকল কদলজ হাসপাতাল এবাং নাধস িাং কদলজ স্থ্াপন, সগাপালগঞ্জ (অগ্রগধত ১০০%) 

● সাতক্ষীরা সমধিদকল কদলজ স্থ্াপন (অগ্রগধত ১০০%) 

● মুধজব বষ ি উের্াপন উপলদক্ষয ৪টি কধমউধনটি ধিধনক ধনম িাণ  

● ক াব্লিড করাগী ব্যবস্থাপিার জন্য ২০টি কজলা হাসপাতালল জরুরী কসন্ট্রাল অব্লিলজি লাইি এবং ব্ললকুইড অব্লিলজি ট্যাঙ্ক স্থাপি 



 

পৃষ্ঠা-5 

 

সসকশন-১ 

 

এইিইধি (HED) এর রূপকল্প (Vision), অধভলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

(Strategic Objectives) এবাং কার্ িাবধল (Functions): 

 

১.১ রূপকল্প (Vision):  

মানসম্মত স্বাস্থ্য অবকাঠাদমা উন্নত স্বাস্থ্য সসবার সহায়ক।  

 

১.২ অধভলক্ষয (Mission):  

র্থাসমদয় স্বাস্থ্য ও পধরবার পধরকল্পনা অবকাঠাদমা ধনম িাণ, উন্নীতকরণ এবাং ধবদ্যমান অবকাঠাদমা 

সম্প্রসারণসহ মানসম্মত সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষদণর মােদম স্থ্াপনা সমূহদক উন্নত স্বাস্থ্য সসবা প্রোদনর 

উপদর্াগী রাো।  

 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

১.৩.১  এইিইধি এর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ  

 

১. স্বাস্থ্য ও পধরবার পধরকল্পনা অবকাঠাদমা ধনম িাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ, নবরূপায়ন, সমরামত ও 

রক্ষণাদবক্ষণ 

২. প্রাধতষ্ঠাধনক সক্ষমতা বৃধদ্ধকরণ  

৩. মুধজব বষ ি উের্াপন  

৪. সকাধভি-১৯ সাংক্রান্ত কার্ িক্রম 

 

১.৩.২  আবধশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ  

 

১. োপ্তধরক কম িকাদে সচ্ছতা বৃধদ্ধ ও জবাবধেধহ ধনধিতকরণ 

২. কম িসম্পােদন গধতশীলতা আনয়ন ও সসবার মান বৃধদ্ধ 

৩. আধথ িক ও সম্পে ব্যবস্থ্াপনার উন্নয়ন 

 

 ১.৪ কার্ িাবলী (Functions):  

 

১. স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ মন্ত্রণালদয়র আওতাধীন ধবধভন্ন অবকাঠাদমা ধনম িাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ 

ও নবরূপায়ন;  

২. সারাদেদশ ধবদ্যমান স্বাস্থ্য ও পধরবার পধরকল্পনা স্থ্াপনা সমূদহর রুটিন, ধপধরওধিকযাল, জরুরী ও 

বেনধিন সমরামত ও সাংস্কার কাজ;  

৩. স্বাস্থ্য সসবা সম্পধকিত স্বায়ত্বশাধসত প্রধতষ্ঠাদনর অবকাঠাদমা ধনম িাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ, 

নবরূপায়ন, সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ।  
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সসকশন ২ 

েপ্তর/সাংস্থ্ার ধবধভন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব  

(Outcome/Impact) 

কম িসম্পােন সূিকসমূহ 

(Perforormance 

Indicator) 

একক  

(Unit) 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা  

২০২০-২১ 

প্রক্ষক্ষপণ  ধনধ িাধরত লক্ষযমাত্রা অজিদনর সক্ষদত্র 

সর্ৌথভাদব োধয়ত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় 

/ধবভাগ/সাংস্থ্াসমূদহর নাম  

উপািসূত্র  

(Source of Data) 

 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

কধমউধনটি ধিধনক ধনম িাদণর মােদম 

গ্রাম/ওয়াি ি পর্ িাদয় স্বাস্থ্য সসবার 

সুদর্াগ বৃধদ্ধ  

 

ধনধম িত ধিধনক সাংযা া 

(ক্রমষ্ধঞ্জভূত) 

১৩৮১০ ১৩৯৬২ ১৪০৬২ ১৪১৫০ ১৪৩০০ ধসধবএইিধস (CBHC) ও  

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর 

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল 

অধধেপ্তদরর বাধষ িক 

প্রধতদবেন 

ইউধনয়ন সলদভদল স্বাস্থ্য ও পধরবার 

কল্যাণ সকন্দ্র ধনম িাদণর মােদম সসবা 

প্রোদনর প্রাধতষ্ঠাধনক কাঠাদমা বৃধদ্ধ 

 

ধনধম িত সকন্দ্র সাংযা া 

(ক্রমষ্ধঞ্জভূত) 

৩৯৩০ ৩৯৪৫ ৩৯৮০ ৩৯৯০ ৪০১০ স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর, স্বাস্থ্য 

অধধেপ্তর ও পধরবার পধরকল্পনা 

অধধেপ্তর 

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল 

অধধেপ্তদরর বাধষ িক 

প্রধতদবেন 

ধবদ্যমান উপদজলা স্বাস্থ্য কমদপ্ল্ক্স 

এর শয্যা সাংযা া ৩১ সথদক ৫০ 

শয্যায় উন্নীতকরদণর মােদম স্বাস্থ্য 

ও পধরবার পধরকল্পনা সসবা বৃধদ্ধ 

 

ধনধম িত সকন্দ্র সাংযা া 

(ক্রমষ্ধঞ্জভূত) 

৩৫৫ ৩৬৬ ৩৮১ ৩৯০ ৪০০ স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর ও  

স্বাস্থ্য অধধেপ্তর  

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল 

অধধেপ্তদরর বাধষ িক 

প্রধতদবেন 

 

* সামধয়ক (provisional) তথ্য  
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সসকশন ৩ 

সকৌশলগত উদেশ্যধভধিক কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূিক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ  
 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of  

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন 

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators) 

গণিা পদ্ধব্লত 

(Calculatio

n mathod) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন  

 

লক্ষযমাত্রা/ ধনণ িায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-2020) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২২-২৩ 
২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* অসাধারণ অধত 

উিম 

উিম িলধত 

মান 

িলধত মাদনর 

ধনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তদরর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ  

[১] স্বাস্থ্য ও পধরবার 

পধরকল্পনা অবকাঠাদমা 

ধনম িাণ, উন্নীতকরণ, 

সম্প্রসারণ, নবরূপায়ন, 

সমরামত ও 

রক্ষণাদবক্ষণ 

 

 

 

 

৬৫.০০ [১.১] কধমউধনটি 

ধিধনক ধনম িাণ 

[১.১.১] ধনধম িত 

ধিধনক 

ক্রমষ্ধঞ্জভূত সাংযা া  ২.০০ ১৩৮১০ ১৩৯৬২ ১৪০৬২ ১৪০৫৭ ১৪০৫২ ১৪০৪৭ ১৪০৪২ ১৪১৫০ ১৪৩০০ 

 

[১.২] কধমউধনটি 

ধিধনক ষ্নঃ ধনম িাণ 

[১.২.১] 

ষ্নঃধনধম িত 

ধিধনক 

ক্রমষ্ধঞ্জভূত সাংযা া  ৪.০০ ১২৭ ৩১৮ ৫৬৮ ৫৫৫ ৫৪৫ ৫৩৫ ৫২৫ ৭০০ ৮০০ 

[১.৩] ইউধনয়ন স্বাস্থ্য 

ও পধরবার কল্যাণ 

সকন্দ্র ধনম িাণ 

[১.৩.১] 

ধনধম িত সকন্দ্র  

ক্রমষ্ধঞ্জভূত সাংযা া  ৩.০০ ৩৯৩০ ৩৯৪৫ ৩৯৮০ ৩৯৭৭ ৩৯৭৪ ৩৯৭১ ৩৯৬৮ ৩৯৯০ ৪০১০ 

[১.৪] ইউধনয়ন স্বাস্থ্য 

ও পধরবার কল্যাণ 

সকন্দ্র ষ্নঃধনম িাণ 

[১.৪.১] 

ষ্নঃধনধম িত 

সকন্দ্র  

ক্রমষ্ধঞ্জভূত সাংযা া  ২.০০ ১৫ ৪১ ৬৬ ৬৩ ৬০ ৫৭ ৫৪ ৭৫ ৯০ 

[১.৫] ১০ শয্যা মা ও 

ধশশু কল্যাণ সকন্দ্র   

ধনম িাণ  

[১.৫.১] ধনধম িত 

সকন্দ্র 

ক্রমষ্ধঞ্জভূত সাংযা া  ৫.০০ ৮১ ৯৭ ১২২ ১২০ ১১৮ ১১৬ ১১৪ ১৪০ ১৫০ 

[১.৬] ২০ শয্যা 

ধবধশষ্ট হাসপাতাল 

ধনম িাণ 

[১.৬.১] 

ধনধম িত সকন্দ্র 

ক্রমষ্ধঞ্জভূত সাংযা া  ২.০০ ২১ ২৪ ২৬ - - - ২৫ ২৮ ৩২ 

[১.৭] উপদজলা  

সটার কাম পধরবার 

পধরকল্পনা অধফস 

ধনম িাণ 

[১.৭.১] ধনধম িত 

সকন্দ্র 

ক্রমষ্ধঞ্জভূত সাংযা া  ০.৫০ ১৭১ ১৯৮ ২০২ ২০১ ২০০ ১৯৯ - ২২০ ২৪০ 

[১.৮] ৩১/৫০ শয্যা 

ধবধশষ্ট উপদজলা 

স্বাস্থ্য কমদপ্ল্ক্স ধনম িাণ 

[১.৮.১] 

ধনধম িত সকন্দ্র 

ক্রমষ্ধঞ্জভূত সাংযা া  ৩.০০ ১৪  ১৬ ১৯ ১৮ ১৭ - - ২১ ২৩ 

[১.৯] ষ্রাতন 

উপদজলা  স্বাস্থ্য 

কমদপ্ল্ক্স ষ্নঃ ধনম িাণ  

[১.৯.১] 

ষ্নঃধনধম িত 

সকন্দ্র 

ক্রমষ্ধঞ্জভূত সাংযা া  ২.০০ - ১ ৫ ৪ ৩ ২ - ১০ ১৫ 

* সামধয়ক (provisional) তথ্য  
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of  

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন 

সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

গণিা পদ্ধব্লত 

(Calculation 

mathod) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন  

 

লক্ষযমাত্রা/ ধনণ িায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* অসাধারণ অধত 

উিম 

উিম িলধত 

মান 

িলধত মাদনর 

ধনদম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

  [১.১০] উপদজলা  স্বাস্থ্য 

কমদপ্ল্ক্স ২০/৩১ শয্যা 

সথদক ৫০ শয্যায় 

উন্নীতকরণ  

[১.১০.১] উন্নীত 

সকন্দ্র  

ক্রমষ্ধঞ্জভূত সাংযা া  ১৫.০০ ৩৫৫ ৩৬৬ ৩৮১ ৩৭৯ ৩৭৭ ৩৭৫ ৩৭৩ ৩৯০ ৪০০ 

[১.১১] উপদজলা  স্বাস্থ্য 

কমদপ্ল্ক্স ৫০ শয্যা সথদক 

১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ  

[১.১১.১] উন্নীত 

সকন্দ্র  

ক্রমষ্ধঞ্জভূত সাংযা া  ৫.০০ ৩ ৪ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ১১ ১৩ 

[১.১২] উপ-পধরিালক, 

পধরবার পধরকল্পনা 

অধফস ধনম িাণ 

[১.১২.১] ধনধম িত 

অধফস  

ক্রমষ্ধঞ্জভূত সাংযা া  ১.০০ ৭ ১৩ ১৭ ১৬ ১৫ ১৪ - ২৩ ২৬ 

[১.১৩] 

এফডব্লিউব্লিটিআই 

[১.১৩.১] ধনধম িত 

সকন্দ্র 

ক্রমষ্ধঞ্জভূত সাংযা া  ১.০০ ৩ ৩ ৪ - - - - ৫ ৬ 

[১.১৪] ম্যাটস   

ধনম িাণ  

[১.১৪.১] ধনধম িত 

সকন্দ্র 

ক্রমষ্ধঞ্জভূত সাংযা া  ৩.০০ ৬ ৭ ৯ - ৮ - - ১১ ১৩ 

 

[১.১৫] নাধস িাং কদলজ   

ধনম িাণ  

[১.১৫.১] ধনধম িত 

সকন্দ্র 

ক্রমষ্ধঞ্জভূত সাংযা া  ১.৫০ ১০ ১২ ১৩ - - - - ১৪ ১৫ 

 

[১.১৬] আইএইিটি    

ধনম িাণ  

[১.১৬.১] ধনধম িত 

সকন্দ্র 

ক্রমষ্ধঞ্জভূত সাংযা া  ৩.০০ ১০ ১১ ১৩ - - - ১২ ১৫ ১৬ 

[১.১৭] স্বাস্থ্য ও পধরবার 

পধরকল্পনা অবকাঠাদমা 

সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ 

[১.১৭.১] 

সমরামতকৃত 

সকদন্দ্রর 

অগ্রগধতর হার 

গড় % ৭.০০ ৯৫.০০ ৮০.০০ ৮৫.০০ ৮৪.০০ ৮৩.০০ ৮২.০০ ৮১.০০ ৮৬.০০ ৮৭.০০ 

[১.১৮] সশে সাদয়রা 

োতুন সমধিদকল কদলজ 

ও সমধিদকল কদলজ 

হাসপাতাল এবাং নাধসাং 

কদলজ স্থ্াপন, 

সগাপালগঞ্জ  

[১.১৮.১] 

ধনম িাদণর 

অগ্রগধতর হার 

গড় % ৪.০০ ৭৫ ৮৫ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ - - 

[১.১৯] সাতক্ষীরা 

সমধিদকল কদলজ স্থ্াপন 

[১.১৯.১] 

ধনম িাদণর 

অগ্রগধতর হার 

গড় % ১.০০ ৮০ ৯৫ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ - - 

 

* সামধয়ক (provisional) তথ্য  
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সসকশন ৩ 

সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাধধকার, কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূিক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ  

 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of  

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূিক 

(Performance 

Indicators) 

গণিা পদ্ধব্লত 

(Calculation 

mathod) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

প্রকৃত অজিন  

 

লক্ষযমাত্রা/ ধনণ িায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২২-২৩ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* অসাধারণ অধত উিম উিম িলধত 

মান 

িলধত মাদনর 

ধনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

[২] প্রাধতষ্ঠাধনক 

সক্ষমতা 

বৃধদ্ধকরণ  

 

৫.০০ [২.১]   

জনবল ধনদয়াগ, 

পদোন্নধত 

 

[২.১.১] 

ধনদয়াগকৃত 

জনবল  

সর্ব্লি সাংযা া  ৫.০০ ৩৪ ৬৫ ২৫০ ২৩০ ২১০ ২০০ ১৯০ ৫০ ৫০ 

[৩] মুধজব বষ ি 

উের্াপন 

 

১.০০ [৩.১]   

মুধজব বষ ি 

উের্াপন উপলদক্ষয 

গৃধহত 

কম িসূধি/কার্ িক্রম 

 

[৩.১.১] 

জনসাংযা া ও 

ওয়াি ি ধবদবিনায় 

না সরদে হাওড়, 

বাওর, নেী 

সবধষ্টত 

অদপক্ষাকৃত দুগ িম 

এলাকায় ধনধম িত 

কধমউধনটি 

ধিধনক  

সমধষ্ট সাংযা া  ১.০০  ৬ ৪ ৩ - ২ ১ - - 

[৪] সকাধভি-১৯ 

সাংক্রান্ত কার্ িক্রম 

 

৪.০০ [৪.১]   

ক াব্লিড করাগী 

ব্যবস্থাপিার জন্য 

কজলা হাসপাতালল 

জরুরী কসন্ট্রাল 

অব্লিলজি লাইি 

এবং ব্ললকুইড 

অব্লিলজি ট্যাঙ্ক 

স্থাপি 

[৪.১.১] 

ক াব্লিড করাগী 

ব্যবস্থাপিার জন্য 

জরুরী কসন্ট্রাল 

অব্লিলজি লাইি 

এবং ব্ললকুইড 

অব্লিলজি ট্যাঙ্ক 

স্থাপিকৃত কজলা 

হাসপাতাল 

সমধষ্ট সাংযা া  ৪.০০ - - ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৫  

 

* সামধয়ক (provisional) তথ্য  
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সসকশন-৩ 

েপ্তর/ সাংস্থ্ার আবধশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ, ২০২০-২১ 

(দমাট নম্বর-২৫) 

 

 লাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic
Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সুিক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of

Performance 

Indicator) 

লক্ষযমাত্রার মান  ২০২০-২১ 

 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অধত উিম 

(Very

Good) 

উিম 

(Good) 

িলধত মান 

(Fair) 

িলধতমাদনর 

ধনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] োপ্তধরক কম িকাদে 

স্বচ্ছতা বৃধদ্ধ ও জবাবধেধহ 

ধনধিতকরণ 

১০ 

 [১.১] বাব্লষ ূ  র্সূম্পাদি চুব্লক্ত 

(এব্লপএ) বাস্তবায়ি 

[১.১.১] এধপএ’র সকল বত্রমাধসক 

প্রব্লতলবদি ওলয়বসাইলে প্র াব্লিত 
সংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এধপএ টিদমর মাধসক সভা অনুধষ্ঠত সাংযা া ১ ১২ ১১ - - - 

 [১.২] শুদ্ধাচার/উত্তর্ চচাূর ব্লবষলয় 

অংিীজিলদর সলে র্তব্লবব্লির্য়  
[১.২.১] মতধবধনময় সভা অনুধষ্ঠত সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অব্লিল াগ প্রব্লত ার ব্যবস্থা 

ব্লবষলয়  কসবাগ্রহীতা /অংিীজিলদর 

অবব্লহত রণ 

[১.৩.১]অবধহতকরণ সভা আদয়াধজত সংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] কসবা প্রদাি প্রব্লতশ্রুব্লত ব্লবষলয়  

কসবাগ্রহীতালদর অবব্লহত রণ  
[১.৪.১]অবধহতকরণ সভা আদয়াধজত            সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

 
- 

[১.৫] তথ্য বাতায়ি হালিাগাদ সংক্রান্ত 

ত্রৈর্াব্লস  প্রব্লতলবদি উর্ধ্ূতি 

 র্তপূলের ব্লি ে কপ্ররণ 

[১.৫.১]  ত্রৈর্াব্লস  প্রব্লতলবদি কপ্রব্লরত         সংখ্যা  ২ ৪ ৩    
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 [২] কম িসম্পােদন 

গধতশীলতা আনয়ন ও 

সসবার মান বৃধদ্ধ 

৯ 

[২.১]ই-নধথ বাস্তবায়ন [২.১.১] ই-নধথদত সনাট ধনষ্পধিকৃত  % ২ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[২.২] ধিধজটাল সসবা  িালুকরণ [২.২.১] একটি নতুন ধিধজটাল সসবা িালুকৃত সাংযা া ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] সসবা সহধজকরণ 
[২.৩.১] একটি  সহধজকৃত সসবা অধধদক্ষদত্র 

বাস্তবাধয়ত 
সাংযা া ২ ২৫-২-২১ ২৫-৩-২১- ২৫-৪-২১ ২৫-৫-২১ - 

[২.৪] কম িিারীদের প্রধশক্ষণ প্রোন 

[২.৪.১] প্রলতে    র্চূাব্লরর জন্য প্রব্লিেণ 

আলয়াব্লজত 
জনর্ন্টা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - 

[২.৪.২] ১০র্ কগ্রড ও তদুর্ধ্ূ প্রলতে  

 র্চূারীল  এব্লপএ ব্লবষলয়  প্রদত্ত 

প্রব্লিেণ 

জনর্ন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৫] এধপএ বাস্তবায়দন প্রদনােনা প্রোন 

[২.৫.১] নুযনতম একটি আওতাধীন েপ্তর/ 

একজন কম িিারীদক এধপএ বাস্তবায়দনর জন্য 

প্রদনােনা প্রোনকৃত 

সাংযা া ১ ১ - - - - 

[৩] আধথ িক ও সম্পে 

ব্যবস্থ্াপনার উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১]  বাব্লষ ূ ক্রয় পধরকল্পনা বাস্তবায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় পধরকল্পনা অনুর্ায়ী ক্রয় 

সম্পাধেত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বাধষ িক উন্নয়ন কম িসূধি 

(এধিধপ)/বাদজট বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বাধষ িক উন্নয়ন কম িসূধি (এধিধপ) 

/বাদজট বাস্তবাধয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অধিট আপধি ধনষ্পধি কার্ িক্রদমর 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] ব্লৈপেীয় সিায় উপস্থাপলির 

জন্য র্ন্ত্রণাললয় প্রস্তাব কপ্রব্লরত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[৩.৩.২] অধিট আপধি ধনষ্পধিকৃত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] হালিাগাদকৃত স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পব্লত্তর তাব্লল া র্ন্ত্রণালয়/ব্লবিালগ কপ্ররণ  

[৩.৪.১] হালিাগাদকৃত স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পব্লত্তর তাব্লল া র্ন্ত্রণালয়/ব্লবিালগ কপ্রব্লরত 
তাব্লরখ ১ ১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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সাংদর্াজনী -১  

 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms)  

 

ক্রধমক 

নম্বর 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

ধববরণ 

১ এইিইধি (HED) স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর (Health Engineering 

Department) 

২ ধপএফধি (PFD) ধফধজকযাল ফযাধসধলটিজ সিদভলপদমন্ট (Physical Facilities 

Development) 

৩ ওধপ (OP) অপাদরশনাল প্ল্যান (Operational Plan) 

৪ এইিধপএনএসধিধপ (HPNSDP) স্বাস্থ্য, জনসাংযা া ও ষ্ধষ্ট োত উন্নয়ন কম িসূধি (Health Population 

& Nutrition Sector Development Program 

(HPNSDP) 

৫ ইউএইিএেএফিধিউধস 

(UH&FWC) 

ইউধনয়ন স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ সকন্দ্র (Union Health & 

Family Welfare Center)  

৬ এমধসিধিউধস  (MCWC) মা ও ধশশু কল্যাণ সকন্দ্র (Mother & Child Welfare 

Center) 

৭ ইউদজিএইিধস (UzHC) উপদজলা স্বাস্থ্য কমদপ্ল্ক্স (Upazila Health Complex) 

৮ এনধস (NC) নাধস িাং কদলজ (Nursing College) 

৯ আইএইিটি (IHT) ইনধষ্টটিউট অব সহলথ সটকদনালধজ (Institute of Health 

Technology) 

১০ ম্যাটস্ (MATS) সমধিকযাল এযাধসসদটন্ট সেধনাং স্কুল (Medical Assistant 

Training School) 

১১ এর্ব্লসএইচব্লসটিআই (MCHCTI) র্ার্ত ও ব্লিশু স্বাস্থে প্রব্লিেণ ইিব্লিটিউে (Maternal and Child 

Health Care Training Institute) 

১২ এফডব্লিউব্লিটিআই (FWVTI) পব্লরবার  ল্যাণ পব্লরদব্লি ূা প্রব্লিেণ ইিব্লিটিউে (Family Welfare 

Visitor Training Institute) 

১৩ ধিধপধপ (DPP) সিদভলপদমন্ট প্রদজক্ট প্রদপাজাল (Development Project 

Proposal) 

১৪ ধসধবএইিধস (CBHC) কধমউধনটি সবইজি সহলথ সকয়ার (Community Based Health 

Care) 

১৫ ধসধস (CC) কধমউধনটি ধিধনক (Community Clinic) 

১৬ এসএসদকএমধসএইিএেএনধস 

(SSKMCH&NC) 

সশে সাদয়রা োতুন সমধিদকল কদলজ, সমধিদকল কদলজ হাসপাতাল এবাং 

নাধস িাং কদলজ (Sheikh Sayera Khatun Medical 

College, Medical College Hospital & Nursing 

College) 

 

https://extranet.who.int/nutrition/gina/en/node/8159
https://extranet.who.int/nutrition/gina/en/node/8159
https://extranet.who.int/nutrition/gina/en/node/8159
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সাংদর্াজনী ২ 

কম িসম্পােন সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্ িালয়সমূহ এবাং পধরমাপ পদ্ধধত - এর ধববরণ 

 

ক্রধমক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন 

সূিক 

কার্ িক্রদমর ধববরণ বাস্তবায়নকারী অনুধবভাগ, 

অধধশাো, শাো 

প্রদত্ত প্রর্াণ  প্রমাণদকর উপাি সূত্র 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০১. [১.১] কধমউধনটি 

ধিধনক ধনম িাণ 

[১.১.১]  

ধনধম িত 

ধিধনক  

১০০টি কধমউধনটি ধিধনক ধনম িাণ কদর সব িদমাট 

(ক্রমষ্ধঞ্জভূত) ১৪০৬২টি কধমউধনটি ধিধনক 

ধনধম িত হদব।   

ধসধবএইিধস (CBHC) ও 

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর 

এইিইধি’র ধনম িাণ 

সমাধপ্তকরণ প্রধতদবেন  

এইিইধি’র ধবভাগীয় কার্ িালয় সথদক প্রাপ্ত মাধসক অগ্রগধত 

প্রধতদবেন ও 

এইিইধি’র বাধষ িক প্রধতদবেন 

০২. [১.২] কধমউধনটি 

ধিধনক ষ্নঃ 

ধনম িাণ 

[১.২.১] 

ষ্নঃধনধম িত 

ধিধনক 

২৫০টি কধমউধনটি ধিধনক ষ্নঃধনম িাণ কদর 

সব িদমাট (ক্রমষ্ধঞ্জভূত) ৫৬৮টি কধমউধনটি 

ধিধনক ষ্নঃধনধম িত হদব।   

ধসধবএইিধস (CBHC) ও 

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর 

এইিইধি’র ধনম িাণ 

সমাধপ্তকরণ প্রধতদবেন  

এইিইধি’র ধবভাগীয় কার্ িালয় সথদক প্রাপ্ত মাধসক অগ্রগধত 

প্রধতদবেন ও 

এইিইধি’র বাধষ িক প্রধতদবেন 

০৩. [১.৩] ইউধনয়ন 

স্বাস্থ্য ও পধরবার 

কল্যাণ সকন্দ্র 

ধনম িাণ 

[১.৩.১]  

ধনধম িত সকন্দ্র   

৩৫টি ইউধনয়ন স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ সকন্দ্র 

ধনম িাণ কদর সব িদমাট (ক্রমষ্ধঞ্জভূত) ৩৯৮০টি 

সকন্দ্র ধনধম িত হদব।   

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর, স্বাস্থ্য 

অধধেপ্তর ও পধরবার পধরকল্পনা 

অধধেপ্তর 

এইিইধি’র ধনম িাণ 

সমাধপ্তকরণ প্রধতদবেন  

এইিইধি’র ধবভাগীয় কার্ িালয় সথদক প্রাপ্ত মাধসক অগ্রগধত 

প্রধতদবেন ও 

এইিইধি’র বাধষ িক প্রধতদবেন 

০৪. [১.৪] ইউধনয়ন 

স্বাস্থ্য ও পধরবার 

কল্যাণ সকন্দ্র 

ষ্নঃধনম িাণ 

[১.৪.১] 

ষ্নঃধনধম িত 

সকন্দ্র  

২৫টি ইউধনয়ন স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ সকন্দ্র 

ষ্নঃধনম িাণ কদর সব িদমাট (ক্রমষ্ধঞ্জভূত) ৬৬টি 

সকন্দ্র ষ্নঃধনধম িত হদব।   

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর, স্বাস্থ্য 

অধধেপ্তর ও পধরবার পধরকল্পনা 

অধধেপ্তর 

এইিইধি’র ধনম িাণ 

সমাধপ্তকরণ প্রধতদবেন  

এইিইধি’র ধবভাগীয় কার্ িালয় সথদক প্রাপ্ত মাধসক অগ্রগধত 

প্রধতদবেন ও 

এইিইধি’র বাধষ িক প্রধতদবেন 

০৫. [১.৫] ১০ শয্যা মা 

ও ধশশু কল্যাণ 

সকন্দ্র ধনম িাণ    

[১.৫.১]  

 ধনধম িত সকন্দ্র    

২৫টি ১০ শয্যা ধবধশষ্ট মা ও ধশশু কল্যাণ ধনম িাণ 

কদর সব িদমাট (ক্রমষ্ধঞ্জভূত) ১২২টি সকন্দ্র 

ধনধম িত হদব।   

 

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর ও 

পধরবার পধরকল্পনা অধধেপ্তর 

এইিইধি’র ধনম িাণ 

সমাধপ্তকরণ প্রধতদবেন  

এইিইধি’র ধবভাগীয় কার্ িালয় সথদক প্রাপ্ত মাধসক অগ্রগধত 

প্রধতদবেন ও 

এইিইধি’র বাধষ িক প্রধতদবেন 

০৬. [১.৬] ২০ শয্যা 

ধবধশষ্ট হাসপাতাল 

ধনম িাণ 

[১.৬.১] 

ধনধম িত সকন্দ্র 

২টি ২০ শয্যা ধবধশষ্ট হাসপাতাল ধনম িাণ কদর 

সব িদমাট (ক্রমষ্ধঞ্জভূত) ২৬টি হাসপাতাল 

ধনধম িত হদব। 

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর ও 

স্বাস্থ্য অধধেপ্তর 

এইিইধি’র ধনম িাণ 

সমাধপ্তকরণ প্রধতদবেন  

এইিইধি’র ধবভাগীয় কার্ িালয় সথদক প্রাপ্ত মাধসক অগ্রগধত 

প্রধতদবেন ও 

এইিইধি’র বাধষ িক প্রধতদবেন 

০৭. [১.৭] উপদজলা 

সটার কাম পধরবার 

পধরকল্পনা অধফস 

ধনম িাণ  

[১.৭.১]  

ধনধম িত সকন্দ্র  

৪টি উপদজলা সটার কাম পধরবার পধরকল্পনা 

অধফস ধনম িাণ কদর সব িদমাট (ক্রমষ্ধঞ্জভূত) 

২০২টি উপদজলা সটার কাম পধরবার পধরকল্পনা 

অধফস ধনধম িত হদব।   

 

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর ও 

পধরবার পধরকল্পনা অধধেপ্তর 

এইিইধি’র ধনম িাণ 

সমাধপ্তকরণ প্রধতদবেন  

এইিইধি’র ধবভাগীয় কার্ িালয় সথদক প্রাপ্ত মাধসক অগ্রগধত 

প্রধতদবেন ও 

এইিইধি’র বাধষ িক প্রধতদবেন 
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ক্রধমক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন 

সূিক 

কার্ িক্রদমর ধববরণ বাস্তবায়নকারী অনুধবভাগ, 

অধধশাো, শাো 

প্রদত্ত প্রর্াণ  প্রমাণদকর উপাি সূত্র 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০৮. [১.৮] ৩১/৫০ 

শয্যা ধবধশষ্ট 

উপদজলা স্বাস্থ্য 

কমদপ্ল্ক্স ধনম িাণ 

[১.৮.১] 

ধনধম িত সকন্দ্র 

৩টি ৩১/৫০ শয্যা ধবধশষ্ট উপদজলা স্বাস্থ্য কমদপ্ল্ক্স 

ধনম িাণ কদর সব িদমাট (ক্রমষ্ধঞ্জভূত) ১৯টি হাসপাতাল 

ধনধম িত হদব। 

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর ও 

স্বাস্থ্য অধধেপ্তর 

এইিইধি’র ধনম িাণ 

সমাধপ্তকরণ 

প্রধতদবেন  

এইিইধি’র ধবভাগীয় কার্ িালয় সথদক প্রাপ্ত মাধসক অগ্রগধত 

প্রধতদবেন ও 

এইিইধি’র বাধষ িক প্রধতদবেন 

০৯. [১.৯] ষ্রাতন 

উপদজলা স্বাস্থ্য 

কমদপ্ল্ক্স 

ষ্নঃধনম িাণ 

[১.৯.১] 

ষ্নঃধনধম িত 

সকন্দ্র 

৪টি ধবদ্যমান জরাজীণ ি উপদজলা স্বাস্থ্য কমদপ্ল্ক্স 

ষ্নঃধনম িাণ কদর সব িদমাট (ক্রমষ্ধঞ্জভূত) ৫টি 

হাসপাতাল ষ্নঃধনধম িত হদব। 

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর ও 

স্বাস্থ্য অধধেপ্তর 

এইিইধি’র ধনম িাণ 

সমাধপ্তকরণ 

প্রধতদবেন  

এইিইধি’র ধবভাগীয় কার্ িালয় সথদক প্রাপ্ত মাধসক অগ্রগধত 

প্রধতদবেন ও 

এইিইধি’র বাধষ িক প্রধতদবেন 

১০. [১.১০] উপদজলা 

স্বাস্থ্য কমদপ্ল্ক্স 

২০/৩১ শয্যা সথদক 

৫০ শয্যায় 

উন্নীতকরণ  

[১.১০.১]  

উন্নীত সকন্দ্র   

১৫টি উপদজলা স্বাস্থ্য কমদপ্ল্ক্স ২০/৩১ শয্যা সথদক ৫০ 

শয্যায় উন্নীতকরণ কদর সব িদমাট (ক্রমষ্ধঞ্জভূত) ৩৮১টি  

সকন্দ্র উন্নীতকরণ হদব। 

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর ও 

স্বাস্থ্য অধধেপ্তর 

এইিইধি’র ধনম িাণ 

সমাধপ্তকরণ 

প্রধতদবেন  

এইিইধি’র ধবভাগীয় কার্ িালয় সথদক প্রাপ্ত মাধসক অগ্রগধত 

প্রধতদবেন ও 

এইিইধি’র বাধষ িক প্রধতদবেন 

১১. [১.১১] উপদজলা  

স্বাস্থ্য কমদপ্ল্ক্স 

২০/৫০ শয্যা 

সথদক ১০০ শয্যায় 

উন্নীতকরণ  

[১.১১.১] 

উন্নীত সকন্দ্র  

৫টি উপদজলা  স্বাস্থ্য কমদপ্ল্ক্স ৫০ শয্যা সথদক ১০০ 

শয্যায় উন্নীতকরণ কদর সব িদমাট (ক্রমষ্ধঞ্জভূত) ৯টি  

সকন্দ্র উন্নীতকরণ হদব। 

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর ও 

স্বাস্থ্য অধধেপ্তর 

এইিইধি’র ধনম িাণ 

সমাধপ্তকরণ 

প্রধতদবেন  

এইিইধি’র ধবভাগীয় কার্ িালয় সথদক প্রাপ্ত মাধসক অগ্রগধত 

প্রধতদবেন ও 

এইিইধি’র বাধষ িক প্রধতদবেন 

১২. [১.১২] উপ-

পধরিালক, 

পধরবার 

পধরকল্পনা অধফস 

ধনম িাণ 

[১.১২.১] 

ধনধম িত 

অধফস  

৪টি উপ-পধরিালক, পধরবার পধরকল্পনা অধফস ধনম িাণ 

কদর সব িদমাট (ক্রমষ্ধঞ্জভূত) ১৭টি পধরিালক, পধরবার 

পধরকল্পনা অধফস ধনধম িত হদব।   

 

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর ও 

পধরবার পধরকল্পনা অধধেপ্তর 

এইিইধি’র ধনম িাণ 

সমাধপ্তকরণ 

প্রধতদবেন  

এইিইধি’র ধবভাগীয় কার্ িালয় সথদক প্রাপ্ত মাধসক অগ্রগধত 

প্রধতদবেন ও 

এইিইধি’র বাধষ িক প্রধতদবেন 

১৩. [১.১৩] 

এফিধিউধভটিআই 

ধনম িাণ 

[১.১৩.১]  

ধনধম িত সকন্দ্র    

১টি এফিধিউধভটিআই ধনম িাণ কদর সব িদমাট 

(ক্রমষ্ধঞ্জভূত) ৪টি সকন্দ্র ধনধম িত হদব। 

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর ও 

ধনদপাট ি 

এইিইধি’র ধনম িাণ 

সমাধপ্তকরণ 

প্রধতদবেন  

এইিইধি’র ধবভাগীয় কার্ িালয় সথদক প্রাপ্ত মাধসক অগ্রগধত 

প্রধতদবেন ও 

এইিইধি’র বাধষ িক প্রধতদবেন 

১৪. [১.১৪] ম্যাটস্ 

ধনম িাণ 

[১.১৪.১]  

ধনধম িত সকন্দ্র    

২টি সমধিকযাল এযাধসসট্যান্ট সেধনাং স্কুল (ম্যাটস) 

ধনম িাণ কদর সব িদমাট (ক্রমষ্ধঞ্জভূত) ৯টি সকন্দ্র ধনধম িত 

হদব। 

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর ও 

ধনদপাট ি 

এইিইধি’র ধনম িাণ 

সমাধপ্তকরণ 

প্রধতদবেন  

এইিইধি’র ধবভাগীয় কার্ িালয় সথদক প্রাপ্ত মাধসক অগ্রগধত 

প্রধতদবেন ও 

এইিইধি’র বাধষ িক প্রধতদবেন 
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ক্রধমক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূিক কার্ িক্রদমর ধববরণ বাস্তবায়নকারী অনুধবভাগ, 

অধধশাো, শাো 

প্রদত্ত প্রর্াণ  প্রমাণদকর উপাি সূত্র 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১৫. [১.১৫] নাধস িাং কদলজ 

ধনম িাণ 

[১.১৫.১]  

 ধনধম িত সকন্দ্র    

১টি নাধস িাং কদলজ ধনম িাণ কদর সব িদমাট 

(ক্রমষ্ধঞ্জভূত) ১৩টি সকন্দ্র ধনধম িত হদব। 

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর, 

স্বাস্থ্য অধধেপ্তর এবাং নাধস িাং ও 

ধমিওয়াইফাধর অধধেপ্তর 

এইিইধি’র ধনম িাণ 

সমাধপ্তকরণ 

প্রধতদবেন  

এইিইধি’র ধবভাগীয় কার্ িালয় সথদক প্রাপ্ত 

মাধসক অগ্রগধত প্রধতদবেন ও 

এইিইধি’র বাধষ িক প্রধতদবেন 

১৬.  [১.১৬]  

আইএইিটি ধনম িাণ    

[১.১৬.১]  

 ধনধম িত সকন্দ্র    

২টি ইনধষ্টটিউট অব সহলথ্ সটকদনালজী 

(আইএইিটি) ধনম িাণ কদর সব িদমাট 

(ক্রমষ্ধঞ্জভূত) ১৩টি সকন্দ্র ধনধম িত হদব। 

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর ও 

স্বাস্থ্য অধধেপ্তর 

এইিইধি’র ধনম িাণ 

সমাধপ্তকরণ 

প্রধতদবেন  

এইিইধি’র ধবভাগীয় কার্ িালয় সথদক প্রাপ্ত 

মাধসক অগ্রগধত প্রধতদবেন ও 

এইিইধি’র বাধষ িক প্রধতদবেন 

১৭.  [১.১৭]  

স্বাস্থ্য ও পধরবার 

পধরকল্পনা অবকাঠাদমা 

সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ 

[১.১৭.১] সমরামতকৃত 

সকদন্দ্রর অগ্রগধতর হার   

স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ মন্ত্রণালদয়র 

আওতাধীন ধবদ্যমান অবকাঠাদমা সমূদহর 

রুটিন, ধপধরওধিকযাল ও বেনধিন সমরামত 

ও সাংস্কার কাজ বাস্তবায়ন করা হদব।   

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর, 

স্বাস্থ্য অধধেপ্তর ও পধরবার 

পধরকল্পনা অধধেপ্তর 

এইিইধি’র ধনম িাণ 

সমাধপ্তকরণ 

প্রধতদবেন  

এইিইধি’র ধবভাগীয় কার্ িালয় সথদক প্রাপ্ত 

মাধসক অগ্রগধত প্রধতদবেন ও 

এইিইধি’র বাধষ িক প্রধতদবেন 

১৮.  [১.১৮]  

সশে সাদয়রা োতুন 

সমধিদকল কদলজ ও 

সমধিদকল কদলজ 

হাসপাতাল এবাং নাধস িাং 

কদলজ স্থ্াপন 

[১.১৮.১]  

ধনম িাদণর   অগ্রগধতর হার   

ধিধপধপ’র আওতায় সশে সাদয়রা োতুন 

সমধিদকল কদলজ ও সমধিদকল কদলজ 

হাসপাতাল এবাং নাধস িাং কদলজ স্থ্াপন কাজ 

বাস্তবাধয়ত হদব।   

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর ও 

স্বাস্থ্য অধধেপ্তর  

এইিইধি’র ধনম িাণ 

সমাধপ্তকরণ 

প্রধতদবেন  

এইিইধি’র ধবভাগীয় কার্ িালয় সথদক প্রাপ্ত 

মাধসক অগ্রগধত প্রধতদবেন ও 

এইিইধি’র বাধষ িক প্রধতদবেন 

১৯. [১.১৯]  

সাতক্ষীরা সমধিদকল 

কদলজ স্থ্াপন 

[১.১৯.১]  

ধনম িাদণর   অগ্রগধতর হার   

ধিধপধপ’র আওতায় সাতক্ষীরা সমধিদকল 

কদলজ স্থ্াপন কাজ বাস্তবাধয়ত হদব।   

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর ও 

স্বাস্থ্য অধধেপ্তর  

এইিইধি’র ধনম িাণ 

সমাধপ্তকরণ 

প্রধতদবেন  

এইিইধি’র ধবভাগীয় কার্ িালয় সথদক প্রাপ্ত 

মাধসক অগ্রগধত প্রধতদবেন ও 

এইিইধি’র বাধষ িক প্রধতদবেন 

২০. [২.১] জনবল ধনদয়াগ, 

পদোন্নধত 

[২.১.১] ধনদয়াগকৃত জনবল ২০২০-২১ অথ ি বছদর আনুমাধনক ২৫০ জন 

জনবল ধনদয়াগ ও পদোন্নধতর মােদম পূরণ 

কদর প্রাধতষ্ঠাধনক সক্ষমতা বৃধদ্ধ করা হদব।  

বাাংলাদেশ পাবধলক সাধভ িস 

কধমশন, স্বাস্থ্য সসবা ধবভাগ, স্বাস্থ্য 

ও পধরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও 

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর 

এইিইধি’র ধনম িাণ 

সমাধপ্তকরণ 

প্রধতদবেন  

এইিইধি’র ধবভাগীয় কার্ িালয় সথদক প্রাপ্ত 

মাধসক অগ্রগধত প্রধতদবেন ও 

এইিইধি’র বাধষ িক প্রধতদবেন 

২১. [৩.১] মুধজব বষ ি উের্াপন 

উপলদক্ষয গৃধহত 

কম িসূধি/কার্ িক্রম 

[৩.১.১]  জনসাংযা া ও ওয়াি ি 

ধবদবিনায় না সরদে হাওড়, 

বাওর, নেী সবধষ্টত অদপক্ষাকৃত 

দুগ িম এলাকায় ধনধম িত 

কধমউধনটি ধিধনক 

মুধজব বষ ি উের্াপন উপলদক্ষয ২০২০-২০২১ অর্ ূ

বছলর ৪টি  ব্লর্উব্লিটি ব্লিব্লি  ব্লির্াূণ  রা হলব। 

ধসধবএইিধস (CBHC) ও 

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর 

এইিইধি’র ধনম িাণ 

সমাধপ্তকরণ 

প্রধতদবেন  

এইিইধি’র ধবভাগীয় কার্ িালয় সথদক প্রাপ্ত 

মাধসক অগ্রগধত প্রধতদবেন ও 

এইিইধি’র বাধষ িক প্রধতদবেন 

২২. [৪.১] ক াব্লিড করাগী 

ব্যবস্থাপিার জন্য কজলা 

হাসপাতালল জরুরী কসন্ট্রাল 

অব্লিলজি লাইি এবং 

ব্ললকুইড অব্লিলজি ট্যাঙ্ক 

স্থাপি 

[৪.১.১]  ক াব্লিড করাগী 

ব্যবস্থাপিার জন্য জরুরী কসন্ট্রাল 

অব্লিলজি লাইি এবং ব্ললকুইড 

অব্লিলজি ট্যাঙ্ক স্থাপিকৃত কজলা 

হাসপাতাল 

২০২০-২০২১ অর্ ূবছলর ক াব্লিড করাগী ব্যবস্থাপিার 

জন্য কজলা প াূলয় ২০টি কজিালরল হাসপাতাল/সদর 

হাসপাতালল জরুরী কসন্ট্রাল অব্লিলজি লাইি এবং 

ব্ললকুইড অব্লিলজি ট্যাঙ্ক স্থাপি  রা হলব। 

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধধেপ্তর ও 

স্বাস্থ্য অধধেপ্তর  

এইিইধি’র ধনম িাণ 

সমাধপ্তকরণ 

প্রধতদবেন  

এইিইধি’র ধবভাগীয় কার্ িালয় সথদক প্রাপ্ত 

মাধসক অগ্রগধত প্রধতদবেন ও 

এইিইধি’র বাধষ িক প্রধতদবেন 
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সাংদর্াজনী ৩ 

অন্য মন্ত্রণালয়/ধবভাগ/েপ্তর/সাংস্থ্ার ধনকট সুধনধে িষ্ট কম িসম্পােন িাধহোসমূহ 

 

 

প্রধতষ্ঠাদনর নাম  সাংধিষ্ট কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূিক উি প্রধতষ্ঠাদনর ধনকট 

িাধহো/প্রতযাশা 

িাধহো/প্রতযাশার সর্ৌধিকতা প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য 

প্রভাব  

ধসধবএইিধস  কধমউধনটি ধিধনক  ধনম িাণ ধনধম িত কধমউধনটি ধিধনক   ধসধবএইিধস কতৃিক কধমউধনটি 

ধিধনক ধনম িাদণর জধমর 

তফধসল অনুদমােন   

 

কধমউধনটি ধিধনক স্থ্াপদনর লদক্ষয 

জধমর তফধসল অনুদমােদনর পর ধনম িাণ 

কাজ বাস্তবায়দনর কার্ িক্রম গ্রহণ করা 

হয়  

লক্ষযমাত্রা অজিন ব্যহত হদব  

স্বাস্থ্য অধধেপ্তর  কধমউধনটি ধিধনক  

ষ্নঃধনম িাণ 

ষ্নঃধনধম িত কধমউধনটি 

ধিধনক   

স্বাস্থ্য অধধেপ্তর কতৃিক 

ধবদ্যমান জরাজীণ ি কধমউধনটি 

ধিধনক ধনলাদমর মােদম 

অপসারণ কদর ষ্নঃধনম িাদণর 

উপদর্াগী করা   

 

ধবদ্যমান জরাজীণ ি কধমউধনটি ধিধনক 

ধনলাদমর মােদম অপসারদনর পর 

কধমউধনটি ধিধনক ষ্নঃধনম িাদণর কাজ 

করা হদব 

লক্ষযমাত্রা অজিন ব্যহত হদব  

 

 

 

 

 

 

 

 


