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উপক্রমরণকা (Preamble) 

 

 সরকারর েপ্তর/ সাংস্থ্াসমূদহর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ ,স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা সুশাসন 

সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্র্ার্র্ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়দনর 

লদক্ষয- 

 

 

 

মহাপররচালক 

স্বাস্থ্য অর্ থনীরত ইউরনট 

 

 

এবাং 

 

সরচব 

স্বাস্থ্য সসবা রবভাগ 

স্বাস্থ্য ও পররবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

এর মদে ২০২০ সাদলর জুলাই মাদসর ২৭ তাররদে এই বারষ থক কম থসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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স্বাস্থ্য অর্ থনীরত ইউরনদটর কম থসম্পােদনর সারব থক রচত্র 

(Overview of the Performance of the Health Economics Unit) 

 

সাম্প্ররতক অজথন, চযাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যৎ পররকল্পনা: 

 সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধান অজথনসমূহ: 

National Health Accounts-এর ৫ম রাউন্ড প্রকাশ (২০১৮ ররিঃ); বাাংলাদেদশ প্রর্মবাদরর মদতা সরাগরভরিক েরদচর রহসাব সাংক্রান্ত 

“Disease Specific Expenditure” প্রণয়ন (২০১৯ ররিঃ); Facility Efficiency Survey-2018 প্রকাশ; 

Gender Equity Strategy (GES) এর আদলাদক সজন্ডার ইক্যযইটি কম থপররকল্পনা Gender Equity Action Plan 

(GEAP), 2014-24 প্রণয়ন; “Health Sector Response to Gender Based Violence: Protocol for 

Health Care Providers” শীষ থক প্রদটাকলটি প্রণয়ন (২০১৭ ররিঃ) এবাং এর আদলাদক ২টি সজলার ১৩টি উপদজলায় পাইলটিাং সশদষ 

ঢাকাসহ অন্যান্য রবভাগীয় পর্ থাদয় প্ররশক্ষদণর রবস্তৃরত, স্বাস্থ্য সসবা প্রোনকারীদের জন্য Web-based Module on Clinical 

Management of Rape (CMR) শীষ থক অনলাইন প্ররশক্ষণ চালু; ২০৩০ সাদলর মদে সব থজনীন স্বাস্থ্য সসবা (Universal 

Health Coverage-UHC) অজথদনর লদক্ষয ‘স্বাস্থ্য সুরক্ষা কম থসূরচ (SSK)’ শীষ থক পাইলট প্রকল্প শুরুকরণ ও সম্প্রসারণ; পাইলট 

এলাকায় োররদ্র্যসীমার নীদচ বসবাসকারী পররবারগুদলাদক পররবার প্ররত একটি স্বাস্থ্য কার্ থ প্রোন এবাং এর রভরিদত পররবাদরর সেস্যদের 

রচরকৎসার প্রদয়াজদন হাসপাতাদল ভরতথ এবাং ৭৮টি সরাদগর (দরাগ রনণ থয় ও ঔষধসহ) পূণ থ রচরকৎসা রবনামূদল্য প্রোন; ‘মানসম্মত স্বাস্থ্য সসবা’ 

রনরিত করার জন্য সকায়ারলটি ইমপ্রুভদমন্ট সেমওয়াকথ এবাং Monitoring & Evaluation Framework প্রণয়নপূব থক DHIS-2 

সত অন্তর্ভ থিকরণ (২০১৭ ররিঃ); ১০টি সরাদগর Standard Operating Procedure (SOP) প্রস্তুতকরণ; ঢাকা শহদরর ১০ টি 

সরকারর হাসপাতাদল Quality Improvement কার্ থক্রম সম্প্রসাররতকরণ; ১৬টি সজলা হাসপাতালদক মদর্ল হাসপাতাল রহসাদব 

পররনতকরণ; ৩টি সজলা হাসপাতাদল করমউরনটি পাটি থরসদপশন-এর কার্ থক্রম বাস্তবায়ন; Quality Improvement (QI) পদ্ধরতর 

অাংশ রহদসদব 5S, Patient’s Safety, Infection Prevention & Control (IPC), Maternal and 

Perinatal Death Surveillance and Response (MPDSR), Leadership, Community 

Participation ও Plan Do Check and Act (PDCA) এবাং েক্ষতা বৃরদ্ধ রবষয়ক প্ররশক্ষণ প্রোন, ইতযারে এ ইউরনদটর 

রবগত বছদরর কাজ সমূদহর মদে উদেেদর্াগ্য। 

 

 সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ: 

- Covid-19 পরবরতথ বাস্তবতায় সেদশর আপামর জনসাধারণ রবদশষত েররদ্র্ জনদগাষ্ঠীর আরর্ থক ঝুঁরকহ্রাস কদর সাশ্রয়ী মূদল্য স্বাস্থ্য 

সসবা প্রোন; ক্রমবধ থমান জনসাংখ্যার চারহো সমাতাদবক মানসম্মত স্বাস্থ্য সসবা রনরিতকরদণ সহায়তা; স্বাস্থ্য োদত বরােকৃত সম্পদের 

কার্ থকর ও েক্ষ ব্যবহার রনরিত করা; স্বাস্থ্য োদত ক্রমবধ থমান চারহো পূরণকদল্প প্রদয়াজনীয় সম্পদের সমাদরাহ (resource 

mobilize) করা; এবাং স্বাস্থ্য সসবার মান উন্নয়দন স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্াপকদের (Health Manager) মদে সনতৃত্ব, সপ্ররণা, 

সর্াগাদর্াগ, কার্ থক্রদমর সমন্বয় এবাং ইরতবাচক মদনাভাব সৃজন করা। 

 

 ভরবষ্যৎ পররকল্পনা: 

Bangladesh National Health Accounts (BNHA) প্রণয়ন এবাং স্বাস্থ্য োদত সরকারর ব্যয় পর্ থাদলাচনা (Public 

Expenditure Review) সহ এই ইউরনদটর Operational Plan (ওরপ) রনধ থাররত রবরভন্ন গদবষণা/ স্টারর্ পররচালনা ও পরলরস 

রিফ প্রণয়ন; স্বাস্থ্য সুরক্ষা কম থসূরচ (SSK)-এর কার্ থক্রম পর্ থায়ক্রদম টাঙ্গাইল সজলার সকল উপদজলায় সম্প্রসারণ; সজন্ডার ইক্যযইটি সকৌশল ও 

কম থপররকল্পনা বাস্তবায়দন সহায়তা প্রোন এবাং স্বাস্থ্য সসবায় সরকারর-সবসরকারর, এনরজও োদতর সমন্বয় ও অাংরশোররত্ব রনরিতকরদণর 

মােদম বাাংলাদেদশর স্বাস্থ্য োদতর সাফদল্যর ধারা অব্যাহত রাো। 

 

 ২০২০-২১ অর্ থবছদর সম্ভাব্য প্রধান অজথনসমূহ:  

- সব থজনীন স্বাস্থ্য সসবা প্রোদনর উদেদশ্য জুন ২০২১ সাদলর মদে টাঙ্গাইল সজলার আরও ৪টি উপদজলার োররদ্র্সীমার রনদচ 

বসবাসকারীদের মানসম্মত স্বাস্থ্য সসবা প্রোদনর লদক্ষয SSK কার্ থক্রম সম্প্রসারণ; 

- National Health Accounts এর ৬ষ্ঠ রাউন্ড (১৯৯৭-২০১৮) সম্পােন; 

- Public Expenditure Review এর ১১ তম রাউন্ড (১৯৯৭-২০১৮) সম্পােন; 

- স্বাস্থ্য োদত এনরজও র্াটাদবদজর বূখমূরে ব্যবহার রনরিতকরদণ চলমান কার্ থক্রম সজারোরকরণ; সজন্ডার ইক্যযইটি কম থপররকল্পনা 

(GEAP 2014-24) বাস্তবায়ন ত্বরারন্বত ও তোররককরণ এবাং 'Health Sector Response to Gender Based 

Violence' শীষ থক কার্ থক্রদমর অগ্রগরত তোররককরণ ও পর্ থদবক্ষণ; 

- Health Sector Response  to Gender Based Violence শীষ থক প্ররশক্ষণ কার্ থক্রম রবস্তৃত করার প্রয়াদসর 

অাংশ রহদসদব Web-based Module on Clinical Management of Rape (CMR) স্বাস্থ্য অর্ থনীরত 

ইউরনদটর ওদয়বসাইদট এ সাংযুি করা; 

- নীরত রনধ থারণ ও বাস্তবায়ন সাংরিষ্টদের েক্ষতা উন্নয়ন ও মানসম্মত স্বাস্থ্য সসবা প্রোদনর লদক্ষয UHC, Resource 

Allocation Formula, 5S, PDCA Refresher, GBV সহ রবরভন্ন রবষদয় সেশব্যপী প্ররশক্ষণ প্রোন এবাং কম থশালা 

ও সসরমনার আদয়াজন;   

- মুজিব বর্ ষ উপলক্ষে স্বাস্থ্য অর্ থনীরত ইউরনদটর গক্ষবর্ণার সংজেপ্ত সার প্রকাশ; 

- Covid-19 মহামারী কালীন মানরসক স্বাস্থ্য পরররস্থ্রত এবাং সজন্ডার জরনত সরহাংসতা রবষয়ক গদবষণা সম্পােন।  
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সসকশন–১ 
রূপকল্প, অরভলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং প্রধান কার্ থাবরল 

 

১.১ রূপকল্প (Vision): সব থজনীন স্বাস্থ্যদসবা। 

 

১.২ অরভলক্ষয (Mission): স্বাস্থ্য োদত সম্পদের সদব থািম ব্যবহাদরর মােদম সসবা গ্রহীতার সদব থাচ্চ সন্তুরষ্ট রবধান।  

 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

 

১.৩.১ স্বাস্থ্য অর্ থনীরত ইউরনদটর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ -  

১। নীরত রনধ থারণ ও বাস্তবায়ন সাংরিষ্টদের েক্ষতা উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য রবষয়ক গদবষণা পররচালনা;  

২। ‘স্বাস্থ্য সুরক্ষা কম থসূচী (SSK)’ পাইলট প্রকল্প এলাকায় োররদ্র্যসীমার রনদচ বসবাসকারী জনদগাষ্ঠীর সব থজনীন স্বাস্থ্য সসবা    

     অজথন; 

৩। সজন্ডার ইক্যযইটি সকৌশল ও কম থপররকল্পনা বাস্তবায়দন স্বাস্থ্য ও পররবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-সক সহায়তা প্রোন এবাং স্বাস্থ্য সসবায়  

     সরকারর-সবসরকারর, এনরজও োদতর সমন্বয় ও অাংশীোররত্ব রনরিতকরদণর লদক্ষয কার্ থকরী পেদক্ষপ গ্রহণ;  

৪। অর্ থায়ন সকৌশল সাংক্রান্ত নীরতসমূহ বাস্তবায়দনর জন্য কম থপররকল্পনা প্রণয়ন এবাং নীরত রনধ থারদণ সহায়তা প্রোন; 

৫। সব থজনীন স্বাস্থ্য সসবা অজথদনর জন্য সসবার গুনগত মাদনান্নয়দনর লদক্ষয সকায়ারলটি সেমওয়াকথ বাস্তবায়ন। 

 

১.৩.২ স্বাস্থ্য অর্ থনীরত ইউরনদটরআবরশ্যক উদেশ্যসমূহ -   

১। োপ্তররক কম থকাদন্ড স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও জবাবরেরহ রনরিতকরণ; 

২। কম থসস্পােদন গরতশীলতা আনয়ন ও সসবার মান বৃরদ্ধ; 

৩। আরর্ থক ও সম্পে ব্যবস্থ্াপনা উন্নয়ন।  

 

১.৪ প্রধান কার্ থাবরল (Main Functions)- 

 

১। স্বাস্থ্য অর্ থনীরত অর্ থায়ন কম থপররকল্পনা প্রণয়ন; 

২। Bangladesh National Health Accounts (BNHA) ও স্বাস্থ্য োদতর Public Expenditure 

Review (PER) প্ররতদবেন প্রকাশ; 

৩। নীরত রনধ থারণ ও বাস্তবায়ন সাংরিষ্টদের েক্ষতা উন্নয়দনর লদক্ষয প্ররশক্ষণ প্রোন, কম থশালা ও সসরমনার আদয়াজন এবাং স্বাস্থ্য 

রবষয়ক গদবষণা সম্পােন ও ফলাফল অবরহতকরণ; 

৪। স্বাস্থ্য োদত রবকল্প অর্ থায়দনর সুদর্াগ সৃরষ্ট ও সমাদজর েররদ্র্ জনদগাষ্ঠীর জন্য উন্নত স্বাস্থ্যদসবা গ্রহদণ আরর্ থক প্ররতবন্ধকতা 

দূরীকরণ; 

৫। ‘স্বাস্থ্য সুরক্ষা কম থসূচী (SSK)’ পাইলট প্রকল্পর্ভি েররদ্র্ জনদগাষ্ঠীদক স্বাস্থ্য সসবা প্রোন, স্বাস্থ্য কার্ থ রবতরণ এবাং স্বাস্থ্য সসবায় 

তথ্য প্রযুরির ব্যবহার রনরশতকরণ; 

৬। স্বাস্থ্য, জনসাংখ্যা ও পুরষ্ট োদত Gender Equity Action Plan (GEAP) বাস্তবায়ন: সজন্ডার রবদিষণ, সজন্ডার 

সাংদবেনশীল সূচদকর (Indicator) সাহাদে সজন্ডার ররদপাটি থাং রনরিতকরণ এবাং সজন্ডাররভরিক সরহাংসতায় 

সারভাইভারদের (survivor) মানসম্মত স্বাস্থ্য সসবা প্রোদন উদযাগ গ্রহণ; 

৭। স্বাস্থ্য োদত এনরজও র্াটাদবদজর বূখমূেী ব্যবহার রনরিতকরদণ বাস্তব রভরিক পেদক্ষপ গ্রহণ এবাং মরনটররাং ও পরলরস প্রণয়দন 

সহায়তা প্রোন; 

৮। সব থজনীন স্বাস্থ্য সসবার গুনগত মাদনান্নয়দনর লদক্ষয সকায়ারলটি সেমওয়াকথ বাস্তবায়ন এবাং মরনটররাং ও ইভালুযদয়শন সেমওয়াকথ 

প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। 
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সসকশন ২ 

 

েপ্তর/ সাংস্থ্ার রবরভন্ন কার্ থক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব (Outcome/ Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব 

(Outcome/ 

Impact) 

 

কম থসম্পােন সূচকসমূহ 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

 
লক্ষযমাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ (Projection) 

রনধ থাররত  

লক্ষযমাত্রা অজথদনর 

সক্ষদত্র সর্ৌর্ভাদব 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত  

মন্ত্রণালয়/রবভাগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নাম 

উপািসূত্র 

[source(s) of 

data] ২০১৮-১৯ 

 
২০১৯-২০* 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

নীরত রনধ থারণ ও বাস্তবায়ন 

সাংরিষ্টদের েক্ষতা উন্নয়ন 

এবাং স্বাস্থ্য রবষয়ক 

গদবষণা পররচালনা 

প্ররশক্ষণ সম্পন্ন সাংখ্যা ২৮ ৪০ ৪৩ ৪৫ ৫০  

 

 

 

স্বাস্থ্য অর্ থনীরত 

ইউরনট 

 

 

২০২০-২১ 

অর্ থবছদর সম্পন্ন 

সাংখ্যার তাজলকা 
কম থশালা ও সসরমনার অনুরষ্ঠত সাংখ্যা ৩০ ২৪ ২৭ ৩০ ৩৫ 

মুজিব বর্ ষ উপলক্ষে গক্ষবর্ণার সংজেপ্ত সার প্রকাশ তাররে - - ৩০/০৪/২০২১ - - বারষ থক প্ররতদবেন/  

ওদয়বসাইদট 

প্রকারশত তথ্য 

Covid-19 মহামারী কালীন মানরসক স্বাস্থ্য পরররস্থ্রত এবাং সজন্ডার 

জরনত সরহাংসতা রবষয়ক গদবষণা সম্পন্ন 

সাংখ্যা - - ১ - - ২০২০-২১ 

অর্ থবছদর সম্পন্ন  

গদবষণার চুড়ান্ত  

প্ররতদবেন 

গদবষণা সম্পন্ন সাংখ্যা ৭ ০ ৮ ১০ ১২ 

‘স্বাস্থ্য সুরক্ষা কম থসূচী 

(SSK)’ পাইলট প্রকল্প 

এলাকায় োররদ্র্যসীমার রনদচ 

বসবাসকারী জনদগাষ্ঠীর 

সব থজনীন স্বাস্থ্যদসবা অজথন 

োররদ্র্যসীমার রনদচ বসবাসকারী জনদগাষ্ঠীর র্াটাদবস ততররকরণ সাংখ্যা  ৮১৫২৮ ৮১৬১৯ ১০০০০০ ১১৫০০০ ১৫০০০০  

 

স্বাস্থ্য অর্ থনীরত 

ইউরনট 

 

২০২০-২১ 

অর্ থবছদর সম্পন্ন  

কার্ থক্রমের 

প্ররতদবেন 

স্বাস্থ্য সুরক্ষা কম থসূচীর আওতার্ভি সরাগীদক রচরকৎসা প্রোন  জন ৮২৭৯ ১৬০০৪ ১৭৫০০ ২০০০০ ২৫০০০ 

স্বাস্থ্য সুরক্ষা কম থসূচীর আওতার্ভি সরাগীদক প্রোনকৃত সসবামূল্য টাকা 

(সকাটি) 

২.৭০ ৪.৩৬ ৪.৮০ ৫.০০ ৬.০০ 

‘স্বাস্থ্য সুরক্ষা কম থসূরচ (SSK)’ পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নকৃত উপদজলা সাংখ্যা ৩ ৩ ৭ ৯ ১১ 

সজন্ডার ইক্যযইটি সকৌশল ও 

কম থপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

Health Sector Response  to Gender Based 

Violence শীষ থক প্ররশক্ষণ কার্ থক্রম রবস্তৃত করার প্রয়াদসর অাংশ 

রহদসদব Web-based Module on Clinical 

Managemnt of Rape (CMR) স্বাস্থ্য অর্ থনীরত ইউরনদটর 

ওদয়বসাইদট এ সাংযুিকরণ 

তাররে - 

 

- 

 

৩০/০৪/২০২১ - -  

 

 

 

স্বাস্থ্য অর্ থনীরত 

ইউরনট 

বারষ থক প্ররতদবেন/  

ওদয়বসাইদট 

প্রকারশত তথ্য 

এনরজও র্াটাদবজ এর বূখমুেী ব্যবহাদরর মােদম তবদেরশক অনুোদনর 

সুষম ব্যবহার রনরিত করার জন্য এনরজওসমুদহর কার্ থক্রম সম্পদকথ 

সুরচরন্তত ও প্রাদয়ারগক মতামত প্রোন 

তাররে - - ৩০/০৪/২০২১ - - ২০২০-২১ 

অর্ থবছদর সম্পন্ন  

কার্ থক্রমের 

প্ররতদবেন 

স্বাস্থ্য সসবার অর্ থায়ন সকৌশল 

সাংক্রান্ত নীরতসমূদহর 

বাস্তবায়ন 

Bangladesh National Health Accounts- VI 

প্রকাশ 

তাররে - - ৩০/০৪/২০২১ - - স্বাস্থ্য অর্ থনীরত 

ইউরনট 

বারষ থক প্ররতদবেন/  

ওদয়বসাইদট 

প্রকারশত তথ্য 
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*সামরয়ক  

চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব 

(Outcome/ 

Impact) 

 

কম থসম্পােন সূচকসমূহ 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ (Projection) 

রনধ থাররত  

লক্ষযমাত্রা অজথদনর 

সক্ষদত্র সর্ৌর্ভাদব 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত  

মন্ত্রণালয়/রবভাগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নাম 

উপািসূত্র 

[source(s) of 

data] 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

 Public Expenditure Review (PER) তথ্য 

উপাি রবদিষণ 

তাররে - - ৩০/০৪/২০২১ - - স্বাস্থ্য অর্ থনীরত 

ইউরনট 

 

(PER) তথ্য 

উপাি রবদিষমণর   

প্ররতদবেন 

সব থজনীন স্বাস্থ্য সসবার 

গুনগত মাদনান্নয়দনর লদক্ষয 

সকায়ারলটি সেমওয়াকথ 

বাস্তবায়ন 

েক্ষতা বৃরদ্ধর জন্য 5S রবষয়ক প্ররশক্ষণ সম্পন্ন জন ৩৫০ ১৩৯ ১৪৫ ২৫০ ৩৫০ স্বাস্থ্য অর্ থনীরত 

ইউরনট 

২০২০-২১ 

অর্ থবছদর 

প্রজশেণার্থীর 

সাংখ্যার তাজলকা 

সরাগীদকরিক সসবার জন্য PDCA Refresher প্ররশক্ষণ সম্পন্ন  জন ২৪০ ১২৩ ১২৬ ১৬০ ৩২০ 

হাসপাতাদল Safe Surgery Checklist (SSC) প্ররশক্ষণ 

সম্পন্ন 

জন - - ১৫০ ২০০ ২৫০ 
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সসকশন ৩ 

 

সকৌশলগত উদেশ্যরভরিক কার্ থক্রম, কম থসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 
 

 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives

) 

কার্ থক্রম 

(Activities) 

কম থসম্পােন  

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধরত 

(Calcu

lation 

metho

d) 

 

একক 

(Unit) 

কম থসম্পােন  

সূচদকর 

মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত  লক্ষযমাত্রা/রনণ থায়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপণ 
(Projection) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-

১৯ 

 

২০১৯-

২০* 

অসাধারণ অরত উিম উিম চলরত মান চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 েপ্তর/ সাংস্থ্ার সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[১] নীরত রনধ থারণ ও 

বাস্তবায়ন সাংরিষ্টদের 

েক্ষতা উন্নয়ন এবাং 

স্বাস্থ্য রবষয়ক গদবষণা 

পররচালনা 

২০ [১.১] প্ররশক্ষণ প্রোন 
 

[১.১.১] 

প্ররশক্ষণ সম্পন্ন 

সমরষ্ট সাংখ্যা ৪ ২৮ 

 

৪০ ৪৩ ৪২ ৪১ ৪০ ৩৫ ৪৫ ৫০ 

[১.২] ওয়াকথশপ/ 

সসরমনার আদয়াজন 

[১.২.১] 

ওয়াকথশপ/ 

সসরমনার 

অনুরষ্ঠত 

সমরষ্ট সাংখ্যা ৪ ৩০ ২৪ ২৭ ২৬ ২৫ ২৪ ২২ ৩০ ৩৫ 

[১.৩] মুজিব বর্ ষ 

উপলক্ষে গক্ষবর্ণার 

সংজেপ্ত সার প্রকাশ  

 

[১.৩.১] 

গক্ষবর্ণার 

সংজেপ্ত সার 

প্রকাজশত 

 

তাররে  তাররে ৪ - - ৩০/৪/২০২১ ১০/৫/২০২১ ১৫/৫/২০২১ ২০/৫/২০২১ ৩১/৫/২০২১ - - 

[১.৪] Covid-

19 মহামারীকালীন 

মানরসক স্বাস্থ্য 

পরররস্থ্রত এবাং 

সজন্ডারজরনত 

সরহাংসতা রবষয়ক 

গদবষণা সম্পােন 

[১.৪.১] 

গদবষণা 

সম্পন্ন  

সমরষ্ট সাংখ্যা  ৪ - - ১ - - - - - - 

[১.৫] গদবষণা 

সম্পােন 

[১.৫.১] 

গদবষণা 

সম্পন্ন 

সমরষ্ট সাংখ্যা ৪ ৭ ০ ৮ ৭ ৬ ০ ০ ১০ ১২ 

[২] ‘স্বাস্থ্য সুরক্ষা 

কম থসূরচ (SSK)’ 

১৮ [২.১] োররদ্র্যসীমার 

রনদচ বসবাসকারী 

জনগদণর আরর্ থক 

[২.১.১] 

োররদ্র্যসীমার 

রনদচ 

ক্রমপুরঞ্জ

ভূত 

জন 

 

৫ ৮১৫২৮ ৮১৬১৯ ১০০০০০ ৮৫০০০ ৮৩০০০ ৮১৬১৯ - ১৪২৩০০ ১৮৫৩০০ 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives

) 

কার্ থক্রম 

(Activities) 

কম থসম্পােন  

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধরত 

(Calcu

lation 

metho

d) 

 

একক 

(Unit) 

কম থসম্পােন  

সূচদকর 

মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত  লক্ষযমাত্রা/রনণ থায়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপণ 
(Projection) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-

১৯ 

 

২০১৯-

২০* 

অসাধারণ অরত উিম উিম চলরত মান চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

পাইলট প্রকল্প এলাকায় 

োররদ্র্যসীমার রনদচ 

বসবাসকারী জনদগাষ্ঠীর 

সব থজনীন স্বাস্থ্য সসবা 

অজথন 

প্ররতবন্ধকতা দূর 

কদর মানসম্মত 

স্বাস্থ্য সসবা প্রোদনর 

লদক্ষয পাইলট স্বাস্থ্য 

সুরক্ষা কম থসূরচ 

গৃহীত  

বসবাসকারী 

জনদগাষ্ঠীর 

র্াটাদবস 

ততররকরণ 

[২.১.২] স্বাস্থ্য 

সুরক্ষা কম থসূরচর  

আওতার্ভি 

সরাগীদক 

রচরকৎসা প্রোন  

ক্রমপুরঞ্জ

ভূত 

সাংখ্যা 

 

৫ ৮২৮৯ ১৬০০৪ ১৭৫০০ ১৭০০০ ১৬৭০০ ১৬০০৪ - ২০০০০ ২৫০০০ 

[২.১.৩] স্বাস্থ্য 

সুরক্ষা কম থসূরচর  

আওতার্ভি 

সরাগীদক 

প্রোনকৃত 

সসবামূল্য 

ক্রমপুরঞ্জ

ভূত 

টাকা 

(সকাটি) 

 

৪ ২.৭০ ৪.৩৬ ৪.৮০ ৪.৭০ ৪.৫০ ৪.৩৬ - ৫.০০ ৬.০০ 

[২.১.৪] 

‘স্বাস্থ্য সুরক্ষা 

কম থসূরচ 

(SSK)’ 

পাইলট প্রকল্প 

বাস্তবায়নকৃত 

উপদজলা 

ক্রমপুরঞ্জ

ভূত 

সাংখ্যা 

 

৪ ৩ ৩ ৭ ৬ ৫ ৩ - ৯ ১১ 

[৩] সজন্ডার ইক্যযইটি 

সকৌশল ও কম থ 

পররকল্পনা বাস্তবায়দন 

স্বাস্থ্য ও পররবার কল্যাণ 

মন্ত্রণালয়দক সহায়তা 

প্রোন এবাং  

স্বাস্থ্য সসবায় সরকারর-

সবসরকারর, এনরজও 

োদতর সমন্বয় ও 

১৮ [৩.১] সজন্ডার 

রভরিক সরহাংসতায় 

সারভাইভারদের 

(servivor) 

স্বাস্থ্য সসবা োদন 

Health 

Sector 

Response  

to Gender 

[৩.১.১] 

HSR to 

GBV প্ররশক্ষণ 

সম্পন্ন 

সমরষ্ট জন ৬ - ৩৬৩ ৩৬৬ ৩৬৫ ৩৬৪ ৩৬৩ ৩৫০ ৪০০ ৪৫০ 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives

) 

কার্ থক্রম 

(Activities) 

কম থসম্পােন  

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধরত 

(Calcu

lation 

metho

d) 

 

একক 

(Unit) 

কম থসম্পােন  

সূচদকর 

মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত  লক্ষযমাত্রা/রনণ থায়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপণ 
(Projection) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-

১৯ 

 

২০১৯-

২০* 

অসাধারণ অরত উিম উিম চলরত মান চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

অাংরশোররত্ব 

রনরিতকরদণর লদক্ষয 

কার্ থকরী পেদক্ষপ গ্রহণ 

Based 

Violence 

শীষ থক পাইলট 

পাইলটিাং 

কার্ থক্রদমর 

ধাপসমূদহর অগ্রগরত 

রনরিত করা 

[৩.১.২] 

Web-

based 

Module 

on 

Clinical 

Manage

ment of 

Rape 

(CMR) 

স্বাস্থ্য অর্ থনীরত 

ইউরনদটর 

ওদয়বসাইদট  

সাংযুিকরণ 

তাররে তাররে ৬ - - ৩০/৪/২০২১ ১০/৫/২০২১ ১৫/৫/২০২১ ২০/৫/২০২১ ৩১/৫/২০২১ 
- - 

  [৩.২] এনরজও 

র্াটাদবজ এর বূখমুরে 

ব্যবহাদরর মােদম 

তবদেরশক অনুোদনর 

সুষম ব্যবহার রনরিত 

করার জন্য 

এনরজওসমুদহর 

কার্ থক্রম সম্পদকথ 

সুরচরন্তত ও প্রাদয়ারগক 

মতামত প্রোন  

[৩.২.১] 

র্াটাদবজ 

অনুর্ায়ী 

রনয়রমত তথ্য 

সাংগ্রহ এবাং 

বারষ থক ররদপাট থ 

প্রোনকৃত 

তাররে তাররে ৬ - - ৩০/৪/২০২১ ১০/৫/২০২১ ১৫/৫/২০২১ ২০/৫/২০২১ ৩১/৫/২০২১ - - 

[৪] অর্ থায়ন সকৌশল 

সাংক্রান্ত নীরতসমূহ 

বাস্তবায়দনর জন্য 

কম থপররকল্পনা প্রণয়ন 

এবাং নীরত রনধ থারদণ 

১০ [৪.১] 

Bangladesh 

National 

Health 

Accounts –VI 

প্রকাশ 

[৪.১.১] 

প্ররতদবেন 

প্রকারশত 

তাররে তাররে ৫ - - ৩০/৪/২০২১ ১০/৫/২০২১ ১৫/৫/২০২১ ২০/৫/২০২১ ৩১/৫/২০২১ 
- - 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives

) 

কার্ থক্রম 

(Activities) 

কম থসম্পােন  

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধরত 

(Calcu

lation 

metho

d) 

 

একক 

(Unit) 

কম থসম্পােন  

সূচদকর 

মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত  লক্ষযমাত্রা/রনণ থায়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপণ 
(Projection) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-

১৯ 

 

২০১৯-

২০* 

অসাধারণ অরত উিম উিম চলরত মান চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

সহায়তা প্রোন [৪.২] Public 

Expenditur

e Review 

(PER) তথ্য 

উপাি রবদিষণ  

[৪.২.১] তথ্য 

উপাি রবদিষণ 

সম্পন্ন 

তাররে তাররে ৫ - - ৩০/৪/২০২১ ১০/৫/২০২১ ১৫/৫/২০২১ ২০/৫/২০২১ ৩১/৫/২০২১ 
- - 

[৫] সব থজনীন স্বাস্থ্য 

সসবা অজথদনর জন্য 

সসবার গুনগত 

মাদনান্নয়দনর লদক্ষয 

সকায়ারলটি সেমওয়াকথ 

বাস্তবায়ন 

৯ [৫.১] েক্ষতা বৃরদ্ধর 

জন্য 5S রবষয়ক 

প্ররশক্ষণ প্রোন 

[৫.১.১] 

প্ররশক্ষণ সম্পন্ন 

সমরষ্ট জন 

 

 

৩ ৩৫০ ১৩৯ ১৪৫ ১৪২ ১৪০ ১৩৯ ১৩০ ২৫০ ৩৫০ 

[৫.২] সরাগীদকরিক 

সসবার জন্য PDCA 

Refresher 

প্ররশক্ষণ প্রোন 

[৫.২.১] 

প্ররশক্ষণ সম্পন্ন 

সমরষ্ট জন 

 

৩ ২৪০ ১২৩ ১২৬ ১২৫ ১২৪ ১২৩ ১২০ ১৬০ ৩২০ 

[৫.৩] হাসপাতাদল 

Safe Surgery 

Checklist 

(SSC) প্ররশক্ষণ 

প্রোন 

[৫.৩.১] 

প্ররশক্ষণ সম্পন্ন 

সমরষ্ট জন 

  

 

৩ - - ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ২০০ ২৫০ 

*সামরয়ক  
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স্বাস্থ্য অর্ থনীরত ইউরনদটর আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ ২০২০-২০২১ 

 

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

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কার্ থক্রম 

(Activities) 

কম থসম্পােন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম থসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষযমাত্রার মান ২০২০-২১ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অরত 

উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত 

মান 

(Fair) 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] োপ্তররক 

কম থকাদন্ড 

স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ 

ও জবাবরেরহ 

রনরিতকরণ 

১০ 

  [১.১] বারষ থক কম থসম্পােন চুরি (এরপএ) বাস্তবায়ন 

[১.১.১] এরপএ’র সকল তত্রমারসক প্ররতদবেন ওদয়বসাইদট 

প্রকারশত 
সাংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এরপএ টিদমর মারসক সভা অনুরষ্ঠত সাংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২] শুদ্ধাচার/উিমচচ থার রবষদয় অাংশীজনদের সদঙ্গ 

মতরবরনময় 
[১.২.১] মতরবরনময় সভা অনুরষ্ঠত সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থ্া রবষদয় সসবাগ্রহীতা 

/অাংশীজনদের অবরহতকরণ 
[১.৩.১] অবরহতকরণ সভা আদয়ারজত সাংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত রবষদয় সসবাগ্রহীতাদের অবরহতকরণ [১.৪.১] অবরহতকরণ সভা আদয়ারজত   সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 
 

- 

[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাে সাংক্রান্ত তত্রমারসক প্ররতদবেন 

উর্ধ্থতন কতৃথপদক্ষর রনকট সপ্ররণ 
[১.৫.১]  তত্রমারসক প্ররতদবেন সপ্রররত সাংখ্যা ২ ৪ ৩    

 [২] 

কম থসম্পােদন 

গরতশীলতা 

আনয়ন ও 

সসবার মান 

বৃরদ্ধ 

৯ 

[২.১] ই-নরর্ বাস্তবায়ন [২.১.১] ই-নরর্দত সনাট রনষ্পরিকৃত  % ২ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[২.২] রর্রজটাল সসবা চালুকরণ [২.২.১] একটি নতুন রর্রজটাল সসবা চালুকৃত সাংখ্যা ২ ১৫-২-২১ 
১৫-৩-

২১- 

১৫-৪-

২১ 

১৫-৫-

২১ 
- 

[২.৩] সসবা সহরজকরণ [২.৩.১] একটি সহরজকৃত সসবা অরধদক্ষদত্র বাস্তবারয়ত সাংখ্যা ২ ২৫-২-২১ 
২৫-৩-

২১- 

২৫-৪-

২১ 

২৫-৫-

২১ 
- 

[২.৪] কম থচারীদের প্ররশক্ষণ প্রোন [২.৪.১] প্রদতযক কম থচাররর জন্য প্ররশক্ষণ আদয়ারজত জনঘন্টা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - 
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[২.৪.২] ১০ম সগ্রর্ ও তদুর্ধ্থ প্রদতযক কম থচারীদক এরপএ রবষদয় 

প্রেি প্ররশক্ষণ 
জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৫] এরপএ বাস্তবায়দন প্রদনােনা প্রোন 
[২.৫.১] নুযনতম একটি আওতাধীন েপ্তর/ একজন কম থচারীদক এরপএ 

বাস্তবায়দনর জন্য প্রদনােনা প্রোনকৃত 
সাংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আরর্ থক 

ও সম্পে 

ব্যবস্থ্াপনার 

উন্নয়ন 

৬ 

 

[৩.১]  বারষ থক ক্রয় পররকল্পনা বাস্তবায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় পররকল্পনা অনুর্ায়ী ক্রয় সম্পারেত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বারষ থক উন্নয়ন কম থসূরচ (এরর্রপ)/বাদজট বাস্তবায়ন [৩.২.১] বারষ থক উন্নয়ন কম থসূরচ (এরর্রপ) /বাদজট বাস্তবারয়ত % ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অরর্ট আপরি রনষ্পরি কার্ থক্রদমর উন্নয়ন 

[৩.৩.১] রত্রপক্ষীয় সভায় উপস্থ্াপদনর জন্য মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব 

সপ্রররত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[৩.৩.২] অরর্ট আপরি রনষ্পরিকৃত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] হালনাগােকৃত স্থ্াবর ও অস্থ্াবর সম্পরির তারলকা 

মন্ত্রণালয়/রবভাদগ সপ্ররণ 

[৩.৪.১] হালনাগােকৃত স্থ্াবর ও অস্থ্াবর সম্পরির তারলকা 

মন্ত্রণালয়/রবভাদগ সপ্রররত 
তাররে ১ ১৫-১২-২০ 

১৫-

০১-২১ 

১৫-২-

২১ 
- - 

 
 

 



-14- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-15- 

 

 

সংয োজনী-১ 

 

শব্দসংযেপ (Acronyms) 

BNHA Bangladesh National Health Accounts 

BP Benefit Package 

CMR Clinical Management of Rape 

DHIS-2 District Health Information System-2 

DH District Hospital 

DSA Disease Specific Accounts 

GEAP Gender Equity Action Plan 

GES Gender Equity Strategy 

GNSPU Gender, NGO and Stakeholder Participation Unit 

HAC Hospital Accreditation Council 

HCFS Health Care Financing Strategy 

HEU Health Economics Unit 

HSR to GBV    Health Sector Response to Gender Based Violence 

ICD International Classification of Disease 

IPC Infection Prevention and Control 

IT Information Technology 

KPI Key Performance Indicator 

MIS Management Information System 

MPDSR Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response 

NHCS National Health Care Standard 

NHSO National Health Security Office 

PDCA Plan Do Check and Action 

PER Public Expenditure Review 

PPP Public Private Partnership 

QIS Quality Improvement Secretariat 

RAF Resource Allocation Formula 

SOP Standard Operating Procedure 

SSC Safe Surgery Checklist 

SSK Shasthyo Surokhsha Karmasuchi 

TQM Total Quality Management 

UHC Universal Health Coverage 
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সাংদর্াজনী- ২ 

কম থসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্ থালয়সমূহ এবাং পররমাপ পদ্ধরতর রববরণ 

 

ক্ররমক 

নম্বর 

কার্ থক্রম কম থসম্পােন সূচক কার্ থক্রদমর রববরণ বাস্তবায়নকারী 

অনুরবভাগ, অরধশাো, 

শাো 

প্রেি প্রমাণক  

 

প্রমাণদকর 

উপাি সূত্র 

[১.১] প্ররশক্ষণ প্রোন [১.১.১] প্ররশক্ষণ সম্পন্ন স্বাস্থ্য রবষদয় নীরত রনধ থারণ ও বাস্তবায়ন সাংরিষ্টদের স্বাস্থ্য অর্ থনীরত, 

স্বাস্থ্য সসবার মাদনান্নয়ন, সজন্ডারজরনত সরহাংসতায় সসবাোন ইতযারে 

রবষদয় প্ররশক্ষণ সেয়া। 

স্বাস্থ্য অর্ থনীরত ইউরনট  

 

২০২০-২১ অর্ থবছদর 

সম্পন্ন প্ররশক্ষদণর 

সাংখ্যা গনণার 

মােদম  

সম্পন্ন প্ররশক্ষদণর 

সাংখ্যার তাজলকা 

[১.২] ওয়াকথশপ/ সসরমনার আদয়াজন [১.২.১] ওয়াকথশপ/ 

সসরমনার অনুরষ্ঠত 

সব থজনীন স্বাস্থ্য সসবা অজথদনর লদক্ষয সসবা প্রোনকারী ও সসবা 

গ্রহীতাদের আচরণ সম্পদকথ রবরভন্ন গদবষণালব্ধ ফলাফল অবরহতকরণ ও 

স্বাস্থ্য অর্ থনীরত, স্বাস্থ্য সসবার রবকল্প অর্ থায়ন রবরভন্ন রবষদয় ওয়াকথশপ ও 

সসরমনার অনুরষ্ঠত। 

ঐ 

 

২০২০-২১ অর্ থবছদর 

অনুরষ্ঠত ওয়াকথশপ/ 

সসরমনাদরর সাংখ্যা 

গনণার মােদম 

অনুরষ্ঠত 

ওয়াকথশপ/ 

সসরমনাদরর 

সাংখ্যার তাজলকা 

[১.৩] মুজিব বর্ ষ উপলক্ষে গক্ষবর্ণার 

সংজেপ্ত সার প্রকাশ 

[১.৩.১] সংজেপ্ত সার 

প্রকাজশত 

স্বাস্থ্য অর্ থনীরত ইউরনদটর গদবষণা কদম থর সাংরক্ষপ্ত সার প্রকাশ করা। ঐ 

 

২০২০-২১ অর্ থবছদর 

গদবষণা কদম থর 

সাংরক্ষপ্ত সার 

প্রকামশর মােদম 

বারষ থক 

প্ররতদবেন/ 

ওদয়বসাইদট 

প্রকারশত তথ্য 

[১.৪] Covid-19 মহামারী কালীন 

মানরসক স্বাস্থ্য পরররস্থ্রত এবাং 

সজন্ডার জরনত সরহাংসতা রবষয়ক 

গদবষণা সম্পােন 

[১.৪.১] গদবষণা সম্পন্ন Covid-19 মহামারী কালীন মানরসক স্বাস্থ্য পরররস্থ্রত এবাং সজন্ডার 

জরনত সরহাংসতা রবষয়ক গদবষণা সম্পােন। 

ঐ 

 

২০২০-২১ অর্ থবছদর 

সম্পন্ন গদবষণার 

চুড়ান্ত প্ররতদবেমের 

মােদম  

সম্পন্ন গদবষণার 

চুড়ান্ত প্ররতদবেন 

[১.৫] গদবষণা 

সম্পােন 

[১.৫.১] গদবষণা সম্পন্ন সব থজনীন স্বাস্থ্য সসবা অজথদনর লদক্ষয সসবা প্রোনকারী ও সসবা 

গ্রহীতাদের আচরণ সম্পদকথ ও স্বাস্থ্য অর্ থনীরত, স্বাস্থ্যদসবার রবকল্প 

অর্ থায়নসহ রবরভন্ন রবষদয় গদবষণা/স্টারর্ সম্পােন। 

ঐ 

 

২০২০-২১ অর্ থবছদর 

সম্পন্ন গদবষণার 

সাংখ্যা গনণার 

মােদম  

সম্পন্ন গদবষণার 

চুড়ান্ত প্ররতদবেন 

[২.১] োররদ্র্যসীমার রনদচ বসবাসকারী 

জনগদণর আরর্ থক প্ররতবন্ধকতা 

দূর কদর মানসম্মত স্বাস্থ্য সসবা 

প্রোদনর লদক্ষয পাইলট স্বাস্থ্য 

সুরক্ষা কম থসূরচ গৃহীত 

[২.১.১] োররদ্র্যসীমার 

রনদচ বসবাসকারী 

জনদগাষ্ঠীর র্াটাদবস 

ততররকরণ 

েররদ্র্ জনদগাষ্ঠীর আরর্ থক প্ররতবন্ধকতা দূরীকরদণ এবাং মানসম্মত স্বাস্থ্য 

সসবা প্রোদনর লদক্ষয এসএসদক পাইলট কম থসূরচর অাংশ রহদসদব ‘স্বাস্থ্য 

সুরক্ষা কম থসূরচ (SSK)’ পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নকৃত উপদজলার 

োররদ্র্যসীমার রনদচ বসবাসকারী জনদগাষ্ঠীর র্াটাদবস ততরর করা। 

ঐ 

 

২০২০-২১ অর্ থবছদর 

র্াটাদবদস ততররকৃত 

জনদগাষ্ঠীর সাংখ্যা 

গনণার মােদম 

র্াটাদবদস 

ততররকৃত 

জনদগাষ্ঠীর 

সাংখ্যার সেজির 

প্ররতদবেন 

[২.১.২] স্বাস্থ্য সুরক্ষা 

কম থসূরচর  আওতার্ভি 

সরাগীদক রচরকৎসা প্রোন  

েররদ্র্ জনদগাষ্ঠীর আরর্ থক প্ররতবন্ধকতা দূরীকরণ এবাং মানসম্মত স্বাস্থ্য 

সসবা প্রোদনর লদক্ষয এসএসদক পাইলট কম থসূরচভূি পররবারসমূহদক 

স্বাস্থ্য সসবা প্রোদনর লদক্ষয সবরনরফট প্যাদকজ এর আওতাধীন 

সরাগসমূদহর রচরকৎসা প্রোন। 

ঐ 

 

২০২০-২১ অর্ থবছদর 

রচরকৎসা প্রোনকৃত 

সরাগীর সাংখ্যা 

গনণার মােদম 

রচরকৎসা 

প্রোনকৃত সরাগীর 

সাংখ্যার সেজির 

প্ররতদবেন 
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ক্ররমক 

নম্বর 

কার্ থক্রম কম থসম্পােন সূচক কার্ থক্রদমর রববরণ বাস্তবায়নকারী 

অনুরবভাগ, অরধশাো, 

শাো 

প্রেি প্রমাণক  

 

প্রমাণদকর 

উপাি সূত্র 

[২.১.৩] স্বাস্থ্য সুরক্ষা 

কম থসূরচর আওতার্ভি 

সরাগীদক প্রোনকৃত 

সসবামূল্য 

সব থজনীন স্বাস্থ্যদসবা অজথদনর লদক্ষয এসএসদক পাইলট কম থসূরচভূি 

পররবারসমূহদক সবরনরফট প্যাদকজ এর আওতাধীন সরাগসমূদহর প্রেি 

রচরকৎসার ব্যয়। 

স্বাস্থ্য অর্ থনীরত ইউরনট ২০২০-২১ অর্ থবছদর 

ব্যরয়ত রচরকৎসা 

সসবামূল্য গনণার 

মােদম 

ব্যরয়ত রচরকৎসা 

সসবামূমের 

প্ররতদবেন 

[২.১.৪] ‘স্বাস্থ্য সুরক্ষা 

কম থসূরচ (SSK)’ 

পাইলট প্রকল্প 

বাস্তবায়নকৃত উপদজলা 

টাঙ্গাইল সজলার ৭টি উপদজলা- কারলহারত, ঘাটাইল, মধুপুর, সরেপুর, 

ধনবারড়, সেলদুয়ার ও নাগরপুর। 

ঐ 

 

টাঙ্গাইল সজলার 

কার্ থক্রম 

সম্পন্নকৃত 

উপদজলার 

সাংখ্যার 

প্ররতদবেন 

২০২০-২১ অর্ থবছদর 

টাঙ্গাইল সজলার 

কার্ থক্রম সম্পন্নকৃত 

উপদজলার সাংখ্যা 

গনণার মােদম 

[৩.১] সজন্ডার রভরিক সরহাংসতায় 

সারভাইভারদের (survivor) 

স্বাস্থ্যদসবাোদন (Health 

Sector Response  to 

Gender Based 

Violence)শীষ থক পাইলটিাং 

কার্ থক্রদমর ধাপসমূদহর অগ্রগরত 

রনরিতকরণ 

[৩.১.১] HSR to 

GBV প্ররশক্ষণ সম্পন্ন 

সজন্ডাররভরিক সরহাংসতায় সাভ থাইভারদের স্বাস্থ্যদসবা োন রনরিত 

করার লদক্ষয স্বাস্থ্যদসবা োনকারীদের েক্ষতা বৃরদ্ধর জন্য Health 

Sector Response to Gender Based 

Violence (HSR to GBV) শীষ থক প্রণীত সপ্রাটকদলর এর 

ওপর প্ররশক্ষণ প্রোন। 

ঐ ২০২০-২১ অর্ থবছদর  

প্ররশক্ষণার্ীর সাংখ্যা 

গনণার মােদম 

প্ররশক্ষণার্ীর 

সাংখ্যার তাজলকা 

[৩.১.২] CMR 

Module স্বাস্থ্য 

অর্ থনীরত ইউরনদটর 

ওদয়বসাইদট এ 

সাংযুিকরণ 

Health Sector Response  to Gender Based 

Violence শীষ থক প্ররশক্ষণ কার্ থক্রম রবস্তৃত করার প্রয়াদসর অাংশ 

রহদসদব Web-based Module on Clinical 

Managemnt of Rape (CMR) স্বাস্থ্য অর্ থনীরত ইউরনদটর 

ওদয়বসাইদট এ সাংযুি করা। 

ঐ ২০২০-২১ অর্ থবছদর  

Module টি 

ওদয়বসাইদট সাংযুি 

করার মােদম 

বারষ থক 

প্ররতদবেন/ 

ওদয়বসাইদট 

 প্রকারশত তথ্য 

[৩.২] এনরজও র্াটাদবজ এর বূখমুেী 

ব্যবহাদরর মােদম তবদেরশক 

অনুোদনর সুষম ব্যবহার রনরিত 

করার জন্য এনরজওসমুদহর 

কার্ থক্রম সম্পদকথ সুরচরন্তত ও 

প্রাদয়ারগক মতামত প্রোন 

[৩.২.১] র্াটাদবজ 

অনুর্ায়ী রনয়রমত তথ্য 

সাংগ্রহ এবাং বারষ থক 

ররদপাট থ প্রোন 

স্বাস্থ্য সসবায় সম্পৃি এনরজওদের সসবার পরররধ, সভৌগরলক কম থ এলাকা, 

প্রকদল্পর সময়কাল এবাং অদর্ থর উৎস সমরন্বত একটি র্াটাদবইজ 

ব্যবহাদরর ধারাবারহকতা রক্ষা করা। 

ঐ ২০২০-২১ অর্ থবছদর 

এনরজও র্াটাদবজ 

সম্পদকথ বারষ থক 

ররদপাট থ প্রোদনর 

মােদম 

এনরজও 

র্াটাদবমি 

প্রকারশত তথ্য 
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ক্ররমক 

নম্বর 

কার্ থক্রম কম থসম্পােন সূচক কার্ থক্রদমর রববরণ বাস্তবায়নকারী 

অনুরবভাগ, অরধশাো, 

শাো 

প্রেি প্রমাণক  

 

প্রমাণদকর 

উপাি সূত্র 

[৪.১] Bangladesh 

National Health 

Accounts- VI প্রকাশ 

[৪.১.১] প্ররতদবেন 

প্রকারশত 

নীরত রনধ থারদণর জন্য স্বাস্থ্য োদত সরকারর ও সবসরকারর ব্যদয়র 

পর্ থাদলাচনা জরুরী। সসলদক্ষয সরকারর ও সবসরকারর ব্যয় পর্ থাদলাচনা ও 

তুলনা করার জন্য Bangladesh National Health 

Accounts- VI এর প্ররতদবেন প্রকাশ করা।  

স্বাস্থ্য অর্ থনীরত ইউরনট 

 

৩০/৪/২০২১ ররিঃ 

তাররদের মদে 

Bangladesh 

National 

Health 

Accounts – 

VI এর প্ররতদবেন 

প্রকাদশর মােদম 

বারষ থক 

প্ররতদবেন/ 

ওদয়বসাইদট 

প্রকারশত তথ্য 

[৪.২] Public Expenditure 

Review (PER) তথ্য উপাি 

রবদিষণ 

[৪.২.১] তথ্য উপাি 

রবদিষণ সম্পন্ন 

নীরত রনধ থারদণর জন্য স্বাস্থ্য োদত সরকারর ও সবসরকারর ব্যদয়র 

পর্ থাদলাচনা জরুরী। সসলদক্ষয সরকারর ব্যয় পর্ থাদলাচনা ও তুলনা করার 

জন্য Public Expenditure Review (PER) তথ্য উপাি 

রবদিষণ করা। 

ঐ ৩০/৪/২০২১ ররিঃ 

তাররদের মদে 

Public  

Expenditure

Review 

(PER)এর তথ্য 

উপাি রবদিষণ 

প্ররতদবেমের মােদম 

(PER) এর তথ্য 

উপাি রবদিষদণর 

প্ররতদবেন 

[৫.১] েক্ষতা বৃরদ্ধর জন্য 5S রবষয়ক 

প্ররশক্ষণ প্রোন 

[৫.১.১] প্ররশক্ষণ সম্পন্ন মানসম্মত স্বাস্থ্য সসবা অজথদনর লদক্ষয হাসপাতালসমূদহ 5S (Sort, 

Set, Shine, Standardize and Sustain) রবষয়ক 

প্ররশক্ষণ প্রোন। 

ঐ ২০২০-২১ অর্ থবছদর 

প্ররশক্ষণার্ীর সাংখ্যা 

গনণার মােদম 

প্ররশক্ষণার্ীর 

সাংখ্যার তাজলকা 

[৫.২] সরাগীদকরিক সসবার জন্য 

PDCA Refresher 

প্ররশক্ষণ প্রোন 

[৫.২.১] প্ররশক্ষণ সম্পন্ন হাসপাতাল রচরকৎসা পদ্ধরতর উন্নরত, সমস্যা রচরিতকরণ ও সমাধাদনর 

বাস্তব উন্নরত সাধদনর জন্য PDCA (Plan-Do-Check and 

Action) Refresher পদ্ধরত প্রদয়াদগর মােদম প্ররশক্ষণ প্রোন।  

ঐ 

 

২০২০-২১ অর্ থবছদর 

প্ররশক্ষণার্ীর সাংখ্যা 

গনণার মােদম 

প্ররশক্ষণার্ীর 

সাংখ্যার তাজলকা 

[৫.৩] হাসপাতাদল Safe 

Surgery Checklist 

(SSC) প্ররশক্ষণ প্রোন 

[৫.৩.১] প্ররশক্ষণ সম্পন্ন সরাগীর শল্য রচরকৎসা রনরাপেকরদণর লদক্ষয সেদশর রবরভন্ন 

হাসপাতাদলর অপাদরশন রর্দয়টাদর Safe Surgery 

Checklist (SSC) রবষয়ক প্ররশক্ষণ প্রোন। 

ঐ ২০২০-২১ অর্ থবছদর 

প্ররশক্ষণার্ীর সাংখ্যা 

গনণার মােদম 

প্ররশক্ষণার্ীর 

সাংখ্যার তাজলকা 
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সাংদর্াজনী ৩ 

অন্য মন্ত্রণালয়/ সাংস্থ্া/ েপ্তর/ রবভাগ- এর রনকট সুরনরে থষ্ট কম থসম্পােন চারহোসমূহ 

 

প্ররতষ্ঠাদনর নাম সাংরিষ্ট কার্ থক্রম কম থসম্পােন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনর রনকট 

চারহো/ প্রতযাশা 

চারহো/ প্রতযাশার 

সর্ৌরিকতা 

প্রতযাশা পূরণ না 

হদল সম্ভাব্য প্রভাব 

অর্ থ মন্ত্রণালয়  Bangladesh National 

Health Accounts –VI 

প্রকাশ এবাং Public 

Expenditure Review 

(PER) তথ্য উপাি রবদিষণ 

BNHA- VI প্ররতদবেন 

প্রকাশ এবাং PER তথ্য 

উপাি রবদিষণ সম্পন্ন 

র্ারচত তথ্য উপাি 

র্র্াসমদয় সরবরাদহর 

মােদম সহদর্ারগতা প্রোন 

স্বাস্থ্য সসবার অর্ থায়ন সকৌশল 

সাংক্রান্ত নীরতসমূদহর 

বাস্তবায়দন সহায়তা প্রোদনর 

উদেদশ্য BNHA এবাং 

PER প্রকাদশর লদক্ষয তথ্য 

উপািসমূহ প্রারপ্ত আবরশ্যক 

লক্ষযমাত্রা অজথদন 

রবলম্ব হদব জিসাব েিাজেয়ন্ত্রক্ষকর কার্ ষালয় 

স্বাস্থ্য অরধেপ্তর  

বীো উন্নর্ে় ও জের্ন়্ত্রণ কর্তষপে  

DP Consortium 

স্বাস্থ্য অরধেপ্তর োররদ্র্যসীমার রনদচ বসবাসকারী 

জনগদণর আরর্ থক প্ররতবন্ধকতা দূর 

কদর মানসম্মত স্বাস্থ্য সসবা প্রোদনর 

লদক্ষয গৃহীত পাইলট স্বাস্থ্য সুরক্ষা 

কম থসূরচ বাস্তবায়ন 

োররদ্র্যসীমার রনদচ 

বসবাসকারী জনদগাষ্ঠীর 

র্াটাদবস ততররকরণ; স্বাস্থ্য 

সুরক্ষা কম থসূরচর 

আওতার্ভি সরাগীদক 

রচরকৎসা প্রোনসহ পাইলট 

প্রকল্প এলাকা সম্প্রসারণ 

এসএসদক কম থসূরচ 

বাস্তবায়দনর লদক্ষয সসবা 

প্রোনকারীদের পোয়ন 

রনরিতকরণ, হাসপাতাল 

সমরামত ও র্ন্ত্রপারত 

সরবরাহ  

েররদ্র্ জনদগাষ্ঠীর আরর্ থক 

প্ররতবন্ধকতা দূরীকরণ এবাং 

মানসম্মত স্বাস্থ্য সসবা  প্রোন 

রনরিতকরণ 

লক্ষযমাত্রা অজথন 

ব্যহত হদব িেস্বাস্থ্য প্রক্ষকৌশল অজিদপ্তর 

CMSD 

UNFPA সজন্ডাররভরিক সরহাংসতায় 

সারভাইভারদের (survivor) 

স্বাস্থ্য সসবা োদন (Health 

Sector Response  to 

Gender Based 

Violence) শীষ থক পাইলটিাং 

কার্ থক্রদমর ধাপসমূদহর অগ্রগরত 

রনরিতকরণ 

HSR to GBV 

প্ররশক্ষণ সম্পন্ন  

সজন্ডাররভরিক সরহাংসতায় 

সাভ থাইভারদের স্বাস্থ্য সসবা 

োন রনরিত করার লদক্ষয 

স্বাস্থ্যদসবা োনকারীদের 

েক্ষতা বৃরদ্ধর জন্য HSR 

to GBV শীষ থক প্রণীত 

সপ্রাটকদলর এর ওপর 

প্ররশক্ষণ কার্ থক্রদম 

কাররগরর সহায়তা প্রোন। 

সজন্ডার রভরিক সরহাংসতা 

দূরীকরণ 

লক্ষযমাত্রা অজথন 

ব্যহত হদব 

স্বাস্থ্য অরধেপ্তর  মানসম্মত স্বাস্থ্য সসবা 

রনরিতকরদণর লদক্ষয 5S, 

PDCA Refresher এবাং 

SSC প্ররশক্ষণ প্রোন 

5S, PDCA 

Refresher এবাং 

SSC প্ররশক্ষণ সম্পন্ন 

মানসম্মত স্বাস্থ্য সসবা 

রনরিতকরদণর জন্য 

Line Director 

গদণর সহদর্ারগতা এবাং 

োতা সাংস্থ্া সর্দক 

কাররগরর সহদর্ারগতা 

প্রোন 

মানসম্মত স্বাস্থ্য সসবা 

রনরিতকরণ 

লক্ষযমাত্রা অজথন 

ব্যহত হদব 
পররবার পররকল্পনা অরধেপ্তর 

UNICEF 
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