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পিরচালক ( া )-Gi `ßi, wm‡jU িবভােগর কমস াদেনর সািবক িচ  
(Overview of the Performance of the Director (Health) office, Sylhet Division) 

 
সা িতক অজন, চ ােল  এবং ভিব ত পিরক না 
 
সা িতক বছরস েহর (৩ বছর) ধান অজনস হ: 
 

জনগেণর া  সবার মােনা য়েন িবগত ৩ বৎসের া  খােত াপক উ িত এবং উে খেযা  সাফ  অিজত 
হেয়েছ। নবজাতেকর  হার াস পেয় ২০১৭ (এসিভআরএসএস-২০১৭) সােল িত হাজাের ১৭ এ দ িড়েয়েছ, যা 
২০১৪ সােল িছল ২১। সকল কার কা হণকারী ১২ মােসর কম-বয়সী িশ েদর হার ২০১৭ সােল ৮২.৩ শতাংেশ 
দ িড়েয়েছ যা ২০১৪ সােল িছল ৭৮.০০ শতাংশ। মা   াস পেয় বতমােন িত লে  জীিবত জে  ১৭২ 
(এসিভআরএস-২০১৭) -এ দ িড়েয়েছ, যা ২০১৪ সােল িছল ১৯৩। ােলিরয়া, য া এবং এইচআইিভ সং মণ 
িনয় েণ রাখা স ব রেয়েছ। ামীণ জনগেণর া  সবা িনি তকে   ১৩,৭০৭  কিমউিন  ি িনক যথাযথ জনবল 
ও পযা  ঔষধ িদেয় কাযকর ভােব চা  করা হেয়েছ, যা ামীণ জনগেণর া  উ য়েন উে খেযা  িমকা পালন 
করেছ। িবগত ৩ বছের ৯৩৩ জন িচিকৎসক িনেয়াগ দয়া হেয়েছ ও আরও ৫০০০ জন িচিকৎসক িনেয়ােগর 

ি য়াধীন র য়েছ। া েসবার আইনগত িভি  িতি ত করার লে  মানবেদহ অ - ত  (সংেশাধন) আইন-
২০১৮, সড়ক ঘটনায় আহত ি র জ রী া েসবা নীিতমালা-২০১৮, হ  যা ী নীিতমালা-২০১৮ ণয়ন করা 
হেয়েছ। অি দ  রাগীেদর িচিকৎসার জ  ৫০০ শ া িবিশ ট শখ হািসনা বান ও াি ক সাজাির ইনি উট 
উে াধন করা হেয়েছ। া  ব াপনায় ত  ি র বতন করা হেয়েছ। ই- হলথ সািভস ও টিলেমিডিসন সবা 
চা  করা হেয়েছ। া  ব াপনায় সাফে র ী িত প িবিভ  আ জািতক র ার লাভ কেরেছ। 
 
সম া এবং চ ােল স হ: 
সীিমত স দ ও দ  মানব স েদর তা, অ ল সর ামািদ ও বল অবকাঠােমা , বসরকাির া  িত ান / 

ব াপনার উপর সরকােরর সীিমত িনয় ণ, িচিকৎসা েয়র িসংহভাগ ( ায় ৬৭%) সবা হণ িনেজর বহন, 
অসং ামক ািধর ত িব ার লাভ, ম বধমান জনসং ার িবপরীেত িচিকৎসক ও িচিকৎসা সবা িত ােনর 
ি র অসমা পািতক হার।  

 
ভিব ৎ পিরক না: 

ণ ল পযােয় াথিমক া েসবা িনি তকরেণ পযায় েম আরও ১০৩৯  কিমউিন  ি িনক িনমাণ ও ৪৫  ৩১ 
শ া িবিশ  উপেজলা া  কমে েক ৫০ শ ায় উ ীতকরণ, িবভাগীয় শহের িকডনী ডায়ালাইিসস ও ক া ার 
িচিকৎসা সবার স সারণ এবং জনগেণর ি মান উ য়েন িভটািমন-এ পির রক হীতার হার ১০০ ভােগ 
উ ীতকরণ, সকেলর জ  িবেশষত িবধা বি ত জনেগা ীর মৗিলক া েসবা িনি তকরেণর লে  চা ত 

া েসবা কম িচর আওতায় রাগীর সং া ও আিথক সহায়তার পিরমান ি্ করা,িচিকৎসা য় ােসর লে  
বসরকাির ডায়াগনি ক স ােরর  িবিভ  টে র িফ নঃিনধারণ, টিলেমিডিসন এবং ই- হ  থ সািভস স সারণ, 

কাযকর রফােরল প িত চা  করা এবং া েসবার মােনা য়েন েয়াজনীয় আইন ণয়ন।  
 

 

 

 

 



২০১৯-২০ অথবছেরর স া  ধান অজনস হ: 

 ডা ােরর দ তা ি র জ  িশ েণর ব া হণ।  
 িকডনী রাগীর ডায়ালাইিসস ও ক া ার রাগীঃ িচিকৎসা সবা স সারণ, দির  জনেগা ীর িচিকৎসার েযাগ 

স সারণ। 
 ক ীয় মানবস দ ইনফরেমশন িসে ম (Central Human Resource Information 

System ) বা বায়ন । 
 সং ামক ও অসং ামক রাগ িতেরাধ ও িনয় েণ েয়াজনীয় পদে প হণ। 
 িত হাজার জীিবত জে  নবজাতক ও ৫ বছেরর কম বয়সী িশ  হার যথা েম ১৬.৮ ও ৩০.৮ এ াস। 

 িত ল  জীিবত জে  মা  হার ১৬৭ এ াসকরণসহ  মা ও িশ  া েসবা জারদারকরণ। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



উপ মিণকা (Preamble) 
 

সরকাির দ র/সং া স েহর ািত ািনক দ তা ি , তা ও জবাবিদিহতা জারদার করা, শাসন 
সংহতকরণ এবং স েদর যথাযথ বহার িনি তকরেণর মা েম পক  ২০২১ এর যথাযথ বা বায়েনর লে -  

 

 

 

  পিরচালক ( া ) wm‡jU িবভাগ, wm‡jU 

এবং 

মহাপিরচালক, া  অিধদ র 

এর মে  া িরত 

২০১9 সােলর ন মােসi 20 তািরেখ এই বািষক কমস াদন ি  া িরত হল। 
 
এই  ি েত া রকারী উভয়প  িন িলিখত িবষয়স েহ স ত হল:  



সকশন ১: 
 

দ র/ সং া পক  (Vision), অিভল  (Mission), কৗশলগত উে স হ এবং কাযাবিল 
 

১.১ পক  (Vision):  
o  জািত স  দশ। 
 

১.২ অিভল  (Mission): 
o া , জনসং া ও ি  খােতর উ য়েনর মা েম সবার জ  ণগত া েসবা িনি ত করা। 
 

১.৩.১ কৗশলগত উে স হ (Strategic Objectives): 
 ১.সাবজনীন া  সবার েযাগ স সারণ I ¯v̂¯’̈  †mevi gvb Dbœqb 

2.  সং ামক ও অসং ামক রাগ িনয় ণ জারদারকরণ; 
3. মা ও িশ র া েসবা জারদারকরণ; 
4. †K›`ªxq gvbe m¤ú` Bbdi‡gkb wm‡÷g (CHRS) ev¯Íevqb| 
5. gvV ch©v‡q gwbUwis †Rvi`viKiY| 
 

১.৩.২  আবি ক কীশলগত উে স হ 
 ১.  দ তার সে  বািষক কমস াদন ি  বা বায়ন িনি ত করা 

 ২.  দ তা ও নিতকতার উ য়ন 
৩.  ত  অিধকার ও েণািদত ত  কাশ বা বায়ন জারদার করা 
৪.  কাযপ িত ও সবার মােনা য়ন 
৫.  কমপিরেবশ উ য়ন 
৬. আিথক ব াপনার উ য়ন 

 
 

১.৪ কাযাবিল (Functions): 
  
 ১. াথিমক ও জ ির া েসবাসহ সব ের া েসবা দান। 

২. িচিকৎসা পশার মান িনধারণ ও িনয় ণ মানব স দ ব াপনার মা েম দ  া  জনশি  উ য়ন। 
৩. িচিকৎসা সং া  গেবষণা কায ম শি শালীকরণ 
৪. সং ামক ও অসং ামক রাগ িনয় ণ, িতেরাধ ও িতকার এবং জন া  উ য়ন। 

 ৫. স সািরত কাদান কম িচ এবং ি  কম িচ বা বায়নসহ মা  ও িশ  া  সবা   
     িনি তকরণ।



 

সকশন ২ 
দ র/সং ার িবিভ  কায েমর ড়া  ফলাফল/ ভাব (Outcome/ Impact) 

 
ড়া  

ফলাফল/ 
ভাব 

(Outcome/ 
Impact) 

কমস াদন চকস হ 
(Performance 

Indicator) 

একক 
(Unit) 

ত ল মা া ে পন    িনধািরত ল মা া অজেনর  
ে  যৗথভােব দািয় া   

ম ণালয়/ িবভাগ/ সং হাস েহর 
নাম 

উপা  
(Source of 

Data) 
 ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

গড় আ  ি  ত ািশত আ াল বছর ৭১.৯ ৭২.০০ ৭২.১ ৭২.২ ৭২.৩ ানীয় সরকার িবভাগ ও া  সবা 
িবভাগ 

এসিভআরএস,২০১৭ 

িশ   াস 
 

নবজাতক  হার িত হাজার 
জীিবত 
জে  

৩৫ ১৭ ১৬.৮ ১৬.৭ ১৬.৫ ানীয় সরকার িবভাগ ও া  সবা 
িবভাগ   

এসিভআরএস,২০১৭ 

৫ বছর কম বয়সী িশ   হার িত 
হাজাের 

৩৫    ৩১ ৩০.৮ ৩০.৭ ৩০.৫ ানীয় সরকার িবভাগ, া  সবা 
িবভাগ ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় 

এসিভআরএস,২০১৭  

মা   াস মা   অ পাত িত ল  
জীিবত 
জে  

১৭৬ ১৭২ ১৬৭ ১৬০ ১৫২ ানীয় সরকার িবভাগ, া  সবা 
িবভাগ 

এসিভআরএস,২০১৭ 

িশ র অ ি  
াস 

খব িশ  (৬-৫৯ মাস বয়সী) % ৩৩.০ ৩২.৮ ৩১ ২৮ ২৫ ানীয় সরকার িবভাগ, া  সবা 
িবভাগ, িষ ম ণালয়, খা  

ম ণালয়, মিহলা ও িশ  িবষয়ক 
ম ণালয় 

িবিডএইচএস  

কাদান 
কভােরজ ি  

 

কাদান কভােরজ হার (িমেসলস, 
েবলা) 

% ৯৮     ৯৮.২ ৯৮.৩ ৯৮.৪ ৯৮.৫ ানীয় সরকার িবভাগ ও া  সবা 
িবভাগ 

 
িডএইচআইএস ২ 

 
 
 
 
 
 



 

‡mKkb-3 
‡KŠkjMZ D‡Ïk¨, AMÖvwaKvi, Kvh©µg, Kg©m¤úv`b m~PK Ges jÿ¨gvÎvmg~n 

 

‡KŠkjMZ 
D‡Ïk¨ 

(Strategic 
Objective

s) 

‡KŠkjMZ 
D‡Ï‡k¨i gvb 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

Kvh©µg 
(Activities) 

Kg©m¤úv`b 
m~PK 

(Performanc
e 

Indicatiors) 

GKK 
(Unit) 

Kg©m¤úv`b 
m~P‡Ki gvb 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

cÖK…Z AR©b* 

jÿ¨gvÎv/wbY©vqK 2019-20 
(Target/Criteria Value for FY 2019-20) cÖ‡ÿcb 

(Projection) 
AmvaviY AwZ 

DËg DËg 
PjwZ 
gvb 

PjwZ 
gv‡bi 
wb‡¤œ 

2017-18 2018-19 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 
2020
-21 

2021
-22 

wefv‡Mi †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 
[1] 

mve©Rbxb 
¯̂v ’̄̈  
†mevi 
my‡hvM 

m¤úªmviY 
I 

¯v̂ ’̈̄ ‡mev
i gvb 
Dbœqb 

35 

[1.1] 
AeKvVv‡gv 
m¤úªmviY, 
hš¿cvwZ 

µq, msMÖn, 
mieivn I 
†givgZ 

[1.1.1] 
KwgDwbwU 
wK¬wb‡K 

mieivnK…Z 
c¨v‡KR  

(†gwWwmb) 

msL¨v 3 2693 2750 2785 2780 2770 2760 2750 2775 2780 

[1.2] 
BGmwc 

†mev e„w× 
wbwðZ Kiv 

[1.2.1] 
wkï‡`i (6-59 
gvm) wfUvwgb-
G LvIqv‡bvi 

nvi 

% 3 98.33 98.75 99.50 99.40 99 98.85 98.80 99.60 99.70 

 
 

 
 
 
 



 

‡mKkb-3 
‡KŠkjMZ D‡Ïk¨, AMÖvwaKvi, Kvh©µg, Kg©m¤úv`b m~PK Ges jÿ¨gvÎvmg~n 

 

‡KŠkjMZ 
D‡Ïk¨ 

(Strategic 
Objectives) 

‡KŠkjMZ 
D‡Ï‡k¨i 

gvb 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

Kvh©µg 
(Activities) 

Kg©m¤úv`b m~PK 
(Performance 
Indicatiors) 

GKK 
(Unit) 

Kg©m¤úv`b 
m~P‡Ki gvb 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

cÖK…Z AR©b* 

jÿ¨gvÎv/wbY©vqK 2019-20 
(Target/Criteria Value for FY 2019-20) cÖ‡ÿcb 

(Projection) 
AmvaviY AwZ DËg DËg PjwZ gvb 

PjwZ 
gv‡bi 
wb‡¤œ 

      
2017-18 2018-19 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 2020-21 2021-22 

wefv‡Mi †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 
   [1.2.2] K…wgi ewo 

MÖnYKvix wkï (5-15 
eQi) 

% 3 97.75 98.50 99.50 99.40 98.75 98.55 98.52 99.60 99.70 

[১.২.৩] এনিসিডিস কনাের 
িচিকৎসা হণকারী রাগী 

msL¨v 
(jÿ) ৩ 2.176 2.199 2.207 2.205 2.201 2.200 2.199 2.300 2.305 

[1.2.4] ‡flR evMvb 
msL¨v 2 32 34 38 37 36 35 34 37 38 

[1.2.5] 6 gvm ch©šÍ 
wkï‡`i ey‡Ki ỳa 

LvIqv‡bv 
% 4 69 72 80 77 75 73 72 85 90 

[1.3] gvb 
m¤§Z †mevi 

e„w× Kiv 
 

[1.3.1] KwgDwbwU wK¬wb‡K 
¯v̂fvweK cÖme  msL¨v 4 1255 1600 1700 1675 1650 1630 1600 1750 1800 

   [১.৩.২] উপেজলা া  
কমে  এ ¯̂vfvweK cÖme msL¨v 

(nvRvi) 4 15.4 15.5 15.7 15.65 15.60 15.57 15.56 16.00 16.50 

   [১.৩.৩] বড অ েপি  
রট % 3 76 77 81 80 79 78 77 82 83 

 
 



 

‡mKkb-3 
‡KŠkjMZ D‡Ïk¨, AMÖvwaKvi, Kvh©µg, Kg©m¤úv`b m~PK Ges jÿ¨gvÎvmg~n 

 

‡KŠkjMZ 
D‡Ïk¨ 

(Strategic 
Objectives) 

‡KŠkjMZ 
D‡Ï‡k¨i 

gvb 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

Kvh©µg 
(Activities) 

Kg©m¤úv`b m~PK 
(Performance 
Indicatiors) 

GKK 
(Unit) 

Kg©m¤úv`b 
m~P‡Ki gvb 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

cÖK…Z AR©b* 

jÿ¨gvÎv/wbY©vqK 2019-20 
(Target/Criteria Value for FY 2019-20) cÖ‡ÿcb 

(Projection) 
AmvaviY AwZ DËg DËg PjwZ gvb 

PjwZ 
gv‡bi 
wb‡¤œ 

      
2017-18 2018-19 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 2020-21 2021-22 

wefv‡Mi †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 
  [1.4] 

nvmcvZv‡j 
†mevi gvb 

e„w× 

[1.4.1] ‡gwW‡Kj 
eR©̈  e¨e ’̄vcbv 

wbwðZ Kiv 
nvmcvZv‡ji msL¨v 

msL¨v 3 34 37 37 - - - - 37 37 

[1.৫] 
cwiexÿY I 

g~j¨vqb 

[1.৫.1] nvmcvZvj 
cwi ©̀kY 

(Checklist) 
msL¨v 3 50 60 70 68 65 63 61 72 75 

[2[ msµvgK 
I AmsµvgK 
†ivM wbqš¿Y 
†Rvi`vi- 

KiY 

10 [2.1] h²v 
wbqš¿Y 

[2.1.1] mbv³K…Z 
h²v †ivMx (mKj 

†Km) msL¨v 
(nvRvi) 3 18.4 19.6 20.0 19.9 19.8 19.65 19.62 20.0 20.5 

 
 
 
 
 



 

‡mKkb-3 
‡KŠkjMZ D‡Ïk¨, AMÖvwaKvi, Kvh©µg, Kg©m¤úv`b m~PK Ges jÿ¨gvÎvmg~n 

 

‡KŠkjMZ 
D‡Ïk¨ 

(Strategic 
Objectives) 

‡KŠkjMZ 
D‡Ï‡k¨i 

gvb 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

Kvh©µg 
(Activities) 

Kg©m¤úv`b m~PK 
(Performance 
Indicatiors) 

GKK 
(Unit) 

Kg©m¤úv`b 
m~P‡Ki gvb 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

cÖK…Z AR©b* 

jÿ¨gvÎv/wbY©vqK 2019-20 
(Target/Criteria Value for FY 2019-20) cÖ‡ÿcb 

(Projection) 
AmvaviY AwZ DËg DËg PjwZ gvb 

PjwZ 
gv‡bi 
wb‡¤œ 

      2017-18 2018-19 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 2020-21 2021-22 

wefv‡Mi †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 
   [2.1.2] hÿv †ivMx 

wbivg‡qi nvi 
(mKj †Km) 

% 3 93.75 94.50 95 94.80 94.70 94.60 94.55 95.20 95.50 

[২.২] 
ােলিরয়ার 
েকাপ াস 

[২.২.১] ােলিরয়া 
রােগর বািষক 

সং মেণর সং া 

msL¨v 
(nvRvi) 

2 0.012 0.006 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.001 0.001 

[2.৩] 
GBPAvBwf I 

GBWm 
cÖwZ‡iva Ges 

wbqš¿Y 
†Rvi`vi- 

KiY 

[২.৩.1] 
GBPAvBwf 

mbv³Ki‡Y mgwšẐ 
†mev I mn‡hvMxZv 

MÖnbKvix e¨w³ 

msL¨v 
(nvRvi) 

2 0.161 0.166 0.30 0.25 0.20 0.167 0.166 0.4 0.5 

[3] gv I wkï 
¯̂v¯’̈  †mev 
†Rvi`vi-

KiY 

20 [3.1] cÖme 
myweav 

m¤úªmviY 
 

[3.1.1] cÖmec~e© 
(b~¨bZg 4 evi) 

†mev  
nvi 3 26 29 37 35 33 31 30 40 42 

[3.1.3] cÖm‡evËi 
(b~¨Zg 3 evi) 

†mev 
nvi  3 24 27 32 30 29 28 27 33 35 

[3.1.3] g¨vUvibvj I 
wbI‡bUvj †W_ wiwfD 
ev Í̄evqbKvix †Rjv 

msL¨v 2 3 3 4 - - - 3 4 4 



 

‡mKkb-3 
‡KŠkjMZ D‡Ïk¨, AMÖvwaKvi, Kvh©µg, Kg©m¤úv`b m~PK Ges jÿ¨gvÎvmg~n 

 

‡KŠkjMZ 
D‡Ïk¨ 

(Strategic 
Objectives) 

‡KŠkjMZ 
D‡Ï‡k¨i gvb 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

Kvh©µg 
(Activities) 

Kg©m¤úv`b m~PK 
(Performance 
Indicatiors) 

GKK 
(Unit) 

Kg©m¤úv`b 
m~P‡Ki gvb 

(Weight of 
Performance Indicators) 

cÖK…Z AR©b* 

jÿ¨gvÎv/wbY©vqK 2019-20 
(Target/Criteria Value for FY 2019-20) cÖ‡ÿcb 

(Projection) 
AmvaviY AwZ DËg DËg PjwZ gvb PjwZ 

gv‡bi wb‡¤œ 

      2017-18 2018-19 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 2020-21 2021-22 

wefv‡Mi †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 
   [3.1.4] 

GmweG/wmGmweG wel‡q 
cÖwkwÿZ ¯v̂¯’̈  Kg©x 

msL¨v 2 476 504 550 540 525 510 504 570 600 

[3.2] wkï ¯v̂¯’̈  
†mev m¤úªmviY 

[3.2.1] BwcAvB Kfv‡iR 
(GgAvi) % 3 97 98 98.6 98.5 98.4 98.3 98.2 98.8 99 

[3.2.2] R‡b¥i 12 gv‡mi 
g‡a¨ c~Y© wUKv MÖnbKvix 

wkï 
% 3 96.25 97.50 98.20 98 97.80 97.55 97.52 98.30 98.50 

[3.2.3] nvmcvZv‡j Rb¥K…Z 
beRvZ‡Ki bvfx‡Z 7.1% 

†K¬‡iv‡nw·wWb e¨envi 
% 2 59 72 80 78 75 73 72 82 85 

   [3.2.৪] আইএমিসআই 
কনাের ব বিশ অ  
রাগীর হার  

% 2 4.26 4.67 4.30 4.40 4.50 4.60 4.67 4.2 4 

[4] ‡K› ª̀xq 
gvbe m¤ú` 
Bbdi‡gkb  

wm‡óg 
(CHRS) 
ev¯Íevqb 

6 

 
 
[৪.১] 
টিলেমিডিসন 
সবা 

[৪.১.১] টিলেমিডিসন 
সবা স  িত ান msL¨v 1 4 4 4 - - - - 5 6 

[4.1.2] KwgDwbwU wK¬wbK 
n‡Z (DHIS2) ‡n cÖvß 

m¤ú~Y© Z_¨ 
msL¨v 5 770 790 835 825 815 805 795 845 855 

মাঠ পযােয় 
মিনটিরং 
জারদারকরন 

9 

৫.১ সভা 
কায ম 
জারদারকরন  

১। সম য় সভা স   msL¨v 3 12 12 12 - - - - 12 12 
২। জলা া  ব াপনা 
কিম র সভা 

msL¨v 1 5 6 10 9 8 7 6 11 12 

৫.২ 
িচিকতসকেদর 
উপি িত 
িনি ত করেনর 
হার  

১। বােয়ােমি ক উপি িতর 
হার  

% 5 53 62 70 69 68 65 62 72 75 



 

মাঠ পযােয়র কাযালেয়র আবি ক কৗশল গত উে  স হ 
( মাট মান-২০) 

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

কৗশলগত 
উে  

কৗশলগত 
উে র 

মান 
 

কায ম কমস াদন চক একক 
কমস াদন 

চেকর 
মান 

ল মা ার মান(2019-2020) 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দা িরক 
কমকাে  তা 

ি  ও 
জবাবিদিহতা 
িনি তকরণ 

6 

[১.১] বািষক কম াদন ি  
বা বায়ন 

[১..1.১] সরকাির কমস াদন বা বায়ন 
সং া  িশ ণসহ অ া  িবষেয় 

িশ ণ আেয়ািজত 
জনঘ া 0.5 60 - - - - 

[1.1.2] এিপএ েমর মািসক সভার িস া  
বা বািয়ত % 100 90 80 - - - 

[1.1.3] 2018-2019 অথবছেরর বািষক 
কমস াদন ি র ায়ন িতেবদন 

উ তন ক পে র িনকট দািখল 
তািরখ 0.5 

24 RyjvB, 
2019 

29 
RyjvB,2019 

30 
RyjvB, 
2019 

31 
RyjvB, 
2019 

01 
AvMó, 
2019 

[1.1.4] 2019-20 অথবছেরর বািষক 
কমস াদন ি র অধ-বািষক ায়ন 
িতেবদন উ তন ক পে র িনকট দািখল 

তািরখ 0.5 
13 

Rvbyqvix, 
2020 

16 
Rvbyqvix, 
2020 

17 
Rvbyqvix, 
2020 

20 
Rvbyqvix, 
2020 

21  
Rvbyqvix, 
2020 

[1.2] জাতীয় াচার কৗশল ও  
ত  অিধকার বা বায়ন 

[1.2.1] জাতীয় াচার কমপিরক না 
বা বািয়ত 

% ১.0 100 95 90 85 - 

[1.3] অিভেযাগ িতকার ব া 
বা বায়ন 

[1.3.1] িনিদ  সমেয়র মে  অিভেযাগ 
িন ি ত 

% 0.5 100% 90% 80% 70% - 

{1.3.2] অিভেযাগ িন ি সং া  মািসক 
িতেবদন উ তন অিফেস দািখল ত সং া 0.5 12 11 10 9 - 

[1.4] সবা দান িত িত 
হালনাগাদকরণ ও বা বায়ন 

[1.4.1] সবা দান িত িত 
হালনাগাদ ত % ১ 90% 80% 70% 60% - 

[1.4.2] িনধািরত সমেয় মািসক 
বা বায়ন িতেবদন উ তন অিফেস 

দািখল ত 
% 0.5 4 3 2 - - 

[1.4.3] সবা হীতােদর মতামত 
পিরবী ণ ব া চা ত  তািরখ 0.5 31 

wW‡m¤^i, 
15 Rvbyqvix, 

2020 
07 

‡deªæqvi, 
17  

†deªæqvi, 
28 

†deªæqvix,  



 

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

কৗশলগত 
উে  

কৗশলগত 
উে র 

মান 
 

কায ম কমস াদন চক একক 
কমস াদন 

চেকর 
মান 

ল মা ার মান(2019-2020) 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
2019 2020 2020 2020 

[2] কমস াদেন 
গিতশীলতা 

আনয়ন ও সবার 
মান ি  

8 

[2.1] ই-ফাইিলং গ িত 
বা বায়ন  

[2.1.1] সকল শাখায় ই-নিথ বহার % 1 100 90 80 70 60 

 [2.1.2] ই-ফাইেল নিথ িন ি ত % ১ 70 65 60 55 50 
[২.১.৩] ই-ফাইেল প  জারী ত % ১ 60 55 50 45 40 

[2.2] উ াবনী উে াগ/  
উ য়ন ক  বা বায়ন 

[2.2.1] নতম এক  উ াবনী 
উে াগ/  উ য়ন ক  চা ত তািরখ 1 

11 gvP©, 
2020 

18 gvP©, 
2020 

25 gvP©, 
2020 

1 GwcÖj, 
2020 

8 
GwcÖj, 
2020 

[২.৩] িপআরএল র  ২ মাস 
c~e© সংি  কমচারীর িপআরএল 
ও  নগদায়নপ  জারী করা 

[2.৩.1] িপআরএল আেদশ জাির ত % 1.0 ১০০ ৯০ ৮০ - - 
[2.3.2] QzwU bM`vqb cÎ RvwiKZ… % 1.0 100 90 80 - - 

[2.4] Z_¨ evZvqb 
nvjbvMv`KiY 

[2.4.1] Awd‡mi mKj Z_¨nvjbvMv`K…Z 
% 2 100 90 80 - - 

[3] Avw_©K I 
m¤úv`b 

e¨e¯’vcbvi 
Dbœqb 

6 

[3.1] ev‡RU ev¯Íevq‡b Dbœqb [3.1.1] ev‡RU ev¯Íevqb cwiKíbv cÖYxZ 
ZvwiL 1 

16 AvMó, 
2019 

20 AvMó, 
2019 

24 
AvMó, 
2019 

28 
AvMó, 
2019 

30 
AvMó, 
2019 

[3.1.2] ˆÎgvwmK ev‡RU ev¯Íevqb 
cÖwZ‡e`b `vwLjK…Z 

msL¨v 1 4 3 - - - 

[3.2] ¯’vei I A¯’vei m¤úvwËi 
nvjbvMv` ZvwjKv cȪ ‘Z Kiv  

[3.2.1] ¯’vei m¤úwËi ZvwjKv 
nvjbvMv`K…Z  ZvwiL 0.5 

03 
†deªæqvix, 

2020 

11 
†deªæqvix, 

2020 

18 
†deªæqvix, 

2020 

25 
†deªæqvix 
2020 

04 gvP©,  
2020 

 

 

 [3.2.2] A¯’vei m¤úwËi ZvwjKv 
nvjbvMv`K…Z 

ZvwiL 0.5 
03 

†deªæqvix, 
2020 

11 
†deªæqvix, 

2020 

18 
†deªæqvix, 

2020 

25 
†deªæqvix 
2020 

04 gvP©,  
2020 

[3.3] AwWU AvcwË wb®úwË 
Kvh©µ‡gi Dbœqb 

[3.3.1] eªWmxU Reve †cÖwiZ % 0.5 60 55 50 45 40 



 

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

কৗশলগত 
উে  

কৗশলগত 
উে র 

মান 
 

কায ম কমস াদন চক একক 
কমস াদন 

চেকর 
মান 

ল মা ার মান(2019-2020) 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
 [3.3.2] AwWU AvcwË wb®úwËK…Z % 0.5 50 45 40 35 30 

[3.4] B›Uvi‡bU wejmn 
BDwUwjwU wej cwi‡kva 

[3.4.1] wewmwm/wewUwmGj-Gi B›Uvi‡bU 
wej cwiv‡kvwaZ 

% 1.0 100 95 90 85 80 

[3.4.2] †Uwj‡dvb wej cwi‡kvwaZ % 0.5 100 95 90 85 80 

[3.4.3] we ỳ¨r wej cwi‡kvwaZ % 0.5 100 95 90 85 80 



 

 
 
আিম, মহাপিরচালক, া  অিধদ র; পিরচালক ( া ), wm‡jU িবভাগ, এর িনকট অ ীকার 
করিছ য, এই ি েত বিণত ফলাফল অজেন েয়াজনীয় সহেযাগীতা দান করব। 
 
 

া িরত: 
 
 
 
 
 

 
 

...................................................       
পিরচালক ( া ), wm‡jU িবভাগ,wm‡jU               তািরখ 
 
 
 
 
 
 
.............................................                    
মহাপিরচালক, ¯v̂¯’̈  অিধদ র                      তািরখ 

 মহাখালী, ঢাকা। 



 

 
সংেযাজনী-১ 

 
শ সংে প   

(Acronyms) 
 
 

া  (SCANU) : িবেশষািয়ত নবজাতক সবা ক  (Special Care Newborn Unit) 
এসিবএ (SBA) : দ  ধা ী (Skill Birth Attendant) 
এএনিস (ANC) : সব ব সবা (Ante-Natal Care) 

ইিপআই (EPI) : স সািরত কাদান কম িচ (Expanded Program on Immunization) 

আই এন (ITN) : কীটনাশক  মশাির  (Insecticide Treated Net) 
এআর  (ART) : এি - রে াভাইরাল থরািপ (Anti-Retroviral Therapy) 

এইচআইিভ (HIV) : িহউ ান ইিমউেনা িডিফিসেয়ি  ভাইরাস (Human Immuno-deficiency Virus) 
িডিজএইচএস (DGHS) : া  অিধদ র (Directorate General of Health Services) 

িকউএম (TQM) : সািবক ণগত ব াপনা (Total Quality Management) 
এমআইএস (MIS) : ত  ব াপনা প িত (Management Information Systems) 
িসিবএইচিস (CBHC) : কিমউিন  বসড হলথ কয়ার (Community Based Health Care) 
এইচিপএনএসিডিপ 

(HPNSDP) 

:  া , জনসং া ও ি  খাত উ য়ন কম িচ (Health Population and Nutrition 
Sector Development Program) 

 
 



 

 
সংেযাজনী- ২: কমস াদন চকস হ, বা বায়নকারী এবং পিরমাপ প িত-এর িববরণ 

কৗশলগত উে  কমস াদন চক িববরণ বা বায়নকারী ইউিনট পিরমাপ প িত 
এবং উপা  

সাধারণ 
ম  

[১] সাবজনীন া  
সবার েযাগ স সারণ 

ও া েসবার মান উ য়ন 
  
  

[১.১.১] কিমউিন  ি িনেক 
সরবরাহ ত ােকজ ( মিডিসন) 

কিমউিন  বইজড হলথ কয়ার স ার থেক 
সরবরাহ ত মিডিসন কিমউিন  ি িনক 
েলােত দােনর িনি ত করা। 

উপেজলা া  ও পঃ পঃ কমকতা ও 
কিমউিন  বইজড হলথ কয়ার 
স ার 

হলথ েল ন, িডএইচআইএস-
২ ও অিফস নিথ 

 

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

বছের বার িবনা ে  িশ েদর িভটািমন-এ 
িবতরণ করা হয়। া  অিধদ র ও িসিভল সাজন 

অিফস  
হলথ েল ন, িডএইচআইএস-

২ ও অিফস নিথ 
 

[১..২.২] িমর বিড় হনকারী 
িশ  (৫-১৫ বছর) 

বছের বার (এি ল ও অে াবর মােস) 
িবনা ে  সকল িশ েক   ৫-১৬ বছর বয়সী 

লগামী িশ েদর িমনাশক বিড় হণকারীর 
হার ারা সফলতা পিরমাপ করা হয়। 

া  অিধদ র ও িসিভল সাজন 
অিফস 

হলথ েল ন, িডএইচআইএস-
২ ও অিফস নিথ 

 

[১.২.৩] এনিসিডিস কণাের 
িচিকৎসা হণকারী রাগী 

GbwmwW KY©v‡i wPwKrmv MÖnbKvix †ivMx‡`i 
AmsµvgK †iv‡Mi ¯̂v ’̈̄  m‡PZbZvg~jK †mev 
cÖ̀ v‡bi wbðqZv| 

wmwfj mvR©b Awdm I Dc‡Rjv 
¯v̂ ’̄̈  ct ct Kg©KZv© 

হলথ েল ন, িডএইচআইএস-
২ ও অিফস নিথ 

 

[১.২.৪] ভষজ বাগান িত  উপেজলা া  কমে ে  ভষজ বাগান 
তির করা। 

উপেজলা া  ও পঃ পঃ কমকতা হলথ েল ন, িডএইচআইএস-
২ ও অিফস নিথ 

 

[১.২.৫] ৬ মাস পয  িশ েদর 
েকর ধ খাওয়ােনা 

৬ মাস পয  িশ েদর েকর ধ খাওয়ােনার 
া  িশ া দান করা হয়। 

িসিভল সাজন অিফস ও উপেজলা 
া  ও পঃ পঃ কমকতা। 

হলথ েল ন, িডএইচআইএস-
২ ও অিফস নিথ 

 

[১.৩.১] 
কিমউিন  ি িনেক াভািভক 

সব 

কিমউিন  ি িনেক ডিলভারী করার জ  
সেচতনতা ি র লে  গভবতী মােয়েদর া  
িশ া দান জারদার করা হয়। 

া  অিধদ র ও িসিভল সাজন 
অিফস 

হলথ েল ন, িডএইচআইএস-
২ ও অিফস নিথ 

 

[১.৩.২] উপেজলা া  কমে ে  
াভািবক সব 

¯v̂¯’̈  Kg‡cø‡· fwZ© †ivMx‡`i ¯v̂fvweK 
cÖm‡ei ¯v̂ ’̈̄  wkÿv cÖ̀ vb wbwðZ Kiv| 

wmwfj mvR©b Awdm I Dc‡Rjv 
¯v̂ ’̄̈  ct ct Kg©KZv©| 

হলথ েল ন, িডএইচআইএস-
২ ও অিফস নিথ 

 

[১.৩.৩] বড অ েপি  রট ‡eW AKz‡cwÝ †iU evov‡bvi Rb¨ nvmcvZv‡i 
†ivMx fwZ©i wbwðZ Kiv| 

wmwfj mvR©b Awdm I Dc‡Rjv 
¯v̂ ’̄̈  ct ct Kg©KZv©| 

হলথ েল ন, িডএইচআইএস-
২ ও অিফস নিথ 

 

[১.৪.১] মিডেকল বজ  ব াপনা 
িনি ত করা হাসপাতােলর সং া 

সকল সরকারী হাসপাতােল মিডেকল বজ  
ব াপনা িনি ত করা হয়। 

া  অিধদ র ও িসিভল সাজন 
অিফস 
 

হলথ েল ন, িডএইচআইএস-
২ ও অিফস নিথ 

 



 

 
সংেযাজনী- ২: কমস াদন চকস হ, বা বায়নকারী এবং পিরমাপ প িত-এর িববরণ 

কৗশলগত উে  কমস াদন চক িববরণ বা বায়নকারী ইউিনট পিরমাপ প িত 
এবং উপা  

সাধারণ 
ম  

[১.৮.১] হাসপাতাল পিরদশন 
(Checklist) 

িবভাগীয় া -এর দ র ক ক হাসপাতাল 
পিরদশন িনি ত করা হয়। 

িসিবএইচিস (CBHC) ও িসিভল 
সাজন অিফস 

অিফস রকড  ও হলথ 
েল ন, িডএইচআইএস-২ 

 

[২] সং ামক ও 
অসং ামক রাগ িনয় ণ 

জারদার করণ 

[২.১.১] সনা ত য া রাগী 
(সকল কস) 

িনিদ  পরী ার মা েম য া রাগী সনা করণ এন িপ, িসিভল সাজন ও উপেজলা 
া  ও পঃ পঃ কমকতা 

হলথ েল ন, িডএইচআইএস-
২ ও অিফস নিথ 

 

[২.১.২] য া রাগী িনরামেয়র হার 
(সকল কস) 

সনা  ক ক য া রাগীেদর ণা  িচিকৎসার 
মা েম িনরামেয়র হাi evov‡bv| 

এন িপ,িসিভল সাজন ও উপেজলা 
া  ও পঃ পঃ কমকতা 

হলথ েল ন, িডএইচআইএস-
২ ও অিফস নিথ 

 

[২.২.১] ােলিরয়া রােগর বািষক 
সং মেণর হার 

wPwKrmvi gva¨‡g g¨v‡jwiqv †iv‡Mi cÖv`yf©ve 
wbqš¿Y Kiv| 

wmwfj mvR©b Awdm I Dc‡Rjv 
¯v̂ ’̄̈  ct ct Kg©KZv©| 

হলথ েল ন, িডএইচআইএস-
২ ও অিফস নিথ 

 

[২.২.১] এইচআইিভ সনা করেণ 
সমি ত সবা ও সহেযাগীতা 
হণকারী ি  

এইচ আইিভ সনা  করেণর ি িনং পরী া 
হণকারী াি র সং া 

এন িপ,িসিভল সাজন ও উপেজলা 
া  ও পঃ পঃ কমকতা 

হলথ েল ন, িডএইচআইএস-
২ ও অিফস নিথ 

 

[৩] মা ও িশ  া  
সবা জারদার-করণ 

[৩.১.১] সব ব ( নতম ৪ বার) 
সবা 

ANC সবা দান করা হয়। িসিভল সাজন অিফস ও উপেজলা 
া  ও পঃ পঃ কমকতা 

হলথ েল ন, িডএইচআইএস-
২ ও অিফস নিথ 

 

[৩.১.২] সেবা র ( নতম ৩বার)  
সবা 

PNC সবা িনি ত করা হয়। িসিভল সাজন অিফস ও উপেজলা 
া  ও পঃ পঃ কমকতা 

হলথ েল ন, িডএইচআইএস-
২ ও অিফস নিথ 

 

[৩.১.৩]  াটারনাল ও িনওেনটাল 
ডথ িরিভউ বা বায়ন-কারী জলা 

মা   ও িশ  র ডথ িরিভউ 
বা বায়নকারী জলা। 

িসিভল সাজন অিফস ও উপেজলা 
া  ও পঃ পঃ কমকতা 

হলথ েল ন, িডএইচআইএস-
২ ও অিফস নিথ 

 

[৩.১.৪] এসিবএ/িসএসিবএ িবষেয় 
িশি ত া  কম  

িসএসিবএ দরেক িশ ণ দান করা হয়। িসিবএইচিস (CBHC) ও িসিভল 
সাজন অিফস 

হলথ েল ন, িডএইচআইএস-
২ ও অিফস নিথ 

 

[৩.২.১] ইিপআই কাভােরজ 
(এমআর)  

100% GgAvi Kvfv‡iR AR©b Kiv| wmwfj mvR©b Awdm I Dc‡Rjv 
¯v̂ ’̄̈  ct ct Kg©KZv©| 

হলথ েল ন, িডএইচআইএস-
২ ও অিফস নিথ 

 

[৩.২.২] জে র ১২ মােসর মে  
Y© wUKv MÖnYKvix wkï 

wkïi eqm 12 gv‡mi c~‡e©B mKj wUKv cÖ̀ vb 
wbwðZ Kiv| 

wmwfj mvR©b Awdm I Dc‡Rjv 
¯v̂ ’̄̈  ct ct Kg©KZv©| 

হলথ েল ন, িডএইচআইএস-
২ ও অিফস নিথ 

 

[৩.২.৩] হাসপাতােল জ ত 
নবজাতেকর নািভেত ৭.১% 

ারেহি িডন বহার 

beRvZ‡Ki bvwf‡Z 7.1% ‡K¬vi‡nw·wWb 
e¨envi ¸iæZ¡ wel‡q ¯̂v¯’̈  wkÿv cÖ̀ vb| 

wmwfj mvR©b Awdm I Dc‡Rjv 
¯v̂ ’̄̈  ct ct Kg©KZv©| 

হলথ েল ন, িডএইচআইএস-
২ ও অিফস নিথ 

 



 

 
সংেযাজনী- ২: কমস াদন চকস হ, বা বায়নকারী এবং পিরমাপ প িত-এর িববরণ 

কৗশলগত উে  কমস াদন চক িববরণ বা বায়নকারী ইউিনট পিরমাপ প িত 
এবং উপা  

সাধারণ 
ম  

[৩.২.৪] আইএমিসআই কণাের ব 
বশী অ  রাগীর হার 

nvmcvZv‡ji ewntwefv‡M AvMZ †ivMx‡`i 
†ewk Amy ’̄ n‡j fwZ© cÖ̀ v‡bi gva¨‡g †mev 
wbwðZ Kiv| 

wmwfj mvR©b Awdm I Dc‡Rjv 
¯v̂ ’̄̈  ct ct Kg©KZv©| 

হলথ েল ন, িডএইচআইএস-
২ ও অিফস নিথ 

 

[৪] ক ীয় মানব স দ 
ইনফরেমশন 

[৪.১.১[ টিলেমিডিসন সবা স  
িত ান 

টিলেমিডিসন ‡mev mg„× cÖwZôv‡bi msL¨v 
evov‡bvi e¨e ’̄v Kiv| 

wmwfj mvR©b Awdm I Dc‡Rjv 
¯v̂ ’̄̈  ct ct Kg©KZv©| 

হলথ েল ন, িডএইচআইএস-
২ ও অিফস নিথ 

 

[৪.১.২]  কিমউিন  ি িনক হেত 
(DHIS-2) ত া  স Y© ত  

কিমউিন  ি িনক হেত (DHIS-2) ত া  স Y© 
ত  

MIS হলথ েল ন, িডএইচআইএস-
২ ও অিফস নিথ 

 

[৫] মাঠ পযােয় 
মিনটিরং জারদার করণ 

[৫.১.১] সম য় সভা স  gvV ch©v‡q wbqwgZ mgšq̂ mfv ev¯Íevqb Kiv| wmwfj mvR©b Awdm I Dc‡Rjv 
¯v̂ ’̄̈  ct ct Kg©KZv©| 

হলথ েল ন, িডএইচআইএস-
২ ও অিফস নিথ 

 

[৫.১.২] জলা া  ব াপনা 
কিম র সভা 

cÖ‡Z¨K †Rjvi mgšq̂ mfv wbqwgZ ev¯Íevqb 
Kiv| 

wmwfj mvR©b Awdm I Dc‡Rjv 
¯v̂ ’̄̈  ct ct Kg©KZv©| 

হলথ েল ন, িডএইচআইএস-
২ ও অিফস নিথ 

 

[৫.১.৩] বােয়ােমি ক উপি িতর 
হার 

Dc‡Rjv ¯v̂ ’̄̈  cÖwZôv‡b I ‡Rjv ch©v‡q 
nvmcvZv‡j ev‡qv‡gwUªK Dcw¯’wZi †gwkb ev Í̄evqb 
Kiv| 

wmwfj mvR©b Awdm I Dc‡Rjv 
¯v̂ ’̄̈  ct ct Kg©KZv©| 

হলথ েল ন, িডএইচআইএস-
২ ও অিফস নিথ 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

সংেযাজনী ৩: অ  দ র/সং ার িনকট িনিদ  কমস াদন চািহদাস হ 
 

সং ার 
ধরণ 

সং ার নাম সংি  কমস াদন চক উ  সং ার িনকট সংি  
ম ণালয়/িবভােগর চািহদা 

চািহদা/ ত াশার যৗি কতা উ  সং ার িনকট 
চািহদার মা া উে খ 

ক ন 

ত াশা রণ না 
হেল স া  ভাব 

িবভাগ ানীয় সরকার িবভাগ 
ইিপআই কভােরজ (হাম) 

 

শহর অ ল, িস  
কেপােরশন এলাকায় ন 
ইিপআই কায ম বা বায়ন 

শহর অ ল, িস  কেপােরশন 
এলাকায় িশ েদর কা উ  
সং ার মা েম দয়া হয়। 

২০% 
ল মা া অজন 

হত হেব। 

িবভাগ ানীয় সরকার িবভাগ 

িশ েদর (৬-৫৯ মাস) 
িভটািমন-এ পির রক হণ 

িমনাশক বিড় হণকারী 
লগামী িশ  (৫-১২ বছর) 

শহর অ ল, িস  
কেপােরশন এলাকায় েল 
িভটািমন-এ পির রক  ও 

িমনাশক বিড় দােনর 
কায ম বা বায়ন 

শহর অ ল, িস  কেপােরশন 
এলাকায় লগামী িশ েদর উ  
সং ার মা েম িভটািমন-এ 
পির রক  ও িমনাশক বিড় 
দয়া হয়। 

২০% 

ল মা া অজন 
হত হেব। 

 
 


