
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ১৫, ২০২২

িবভাগীয় পিরবার পিরকনা কায ালয়, ঢাকা

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ১৫, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

পিরবার পিরকনা
পিতর বহারকারীর
হার (CPR) ির জ
কায ম পিরচালনা

২০

[১.১] পিরবার পিরকনা
পিতর বহার িনিতকরণ

[১.১.১] খাবার বিড় সবা হণকারী
সম দিত

সংা ৩ ২০৯৫০০০ ১৮৮৫৫০০ ১৬৭৬০০০ ১৪৬৬৫০০ ১২৫৭০০০ ২৭০১৯৪ আংিশক

[১.১.২] ভােসকটমী সবা
হণকারী সম দিত

সংা ২ ১০৮৭০০ ৯৭৮৩০ ৮৬৯৬০ ৭৬০৯০ ৬৫২২০ ২৮৯১ আংিশক

[১.১.৩] উঁেবকটমী
সবাহণকারী সম দিত

সংা ২ ৪৩৩০০০ ৩৮৯৭০০ ৩৪৬৪০০ ৩০৩১০০ ২৫৯৮০০ ৫৫৭৫

[১.১.৪] আইইউিড সবা হণকারী
সম দিত

সংা ২ ১৫৬৫০০ ১৪০৮৫০ ১২৫২০০ ১০৯৫৫০ ৯৩৯০০ ৯০৮২

[১.১.৫] ইমানন সবা হণকারী
সম দিত

সংা ২ ২৮০০০০ ২৫২০০০ ২২৪০০০ ১৯৬০০০ ১৬৮০০০ ২০৭১১

[১.১.৬] ইনেজকশন সবা
হণকারী সম দিত

সংা ২ ৭১৮০০০ ৬৪৬২০০ ৫৭৪৪০০ ৫০২৬০০ ৪৩০৮০০ ৮২৪২৯ আংিশক

[১.১.৭] কনডম সবা হণকারী
সম দিত

সংা ২ ৪৯৬০০০ ৪৪৬৪০০ ৩৯৬৮০০ ৩৪৭২০০ ২৯৭৬০০ ১০৪২৭৫ আংিশক

[১.২] ােটলাইট িিনক
আেয়াজেনর মােম সবা
দান ও উুকরণ

[১.২.১] আেয়ািজত ােটলাইট
িিনেকর সংা

সংা ৫ ৪৮৫০০ ৪৩৬৫০ ৩৮৮০০ ৩৩৯৫০ ২৯১০০ ১০২৯৩

২

মা, নবজাতক িশ,
িকেশার-িকেশারীেদর
মানসত া সবা
দান

২০
[২.১] মা, িশ, জনন ও
বেয়াসিকালীন া সবা

[২.১.১] িশণাকম ারা
গভকালীন সবার সংা

সংা ৩ ৭৫০০০ ৬৭৫০০ ৬০০০০ ৫২৫০০ ৪৫০০০ ১২৪৬২

[২.১.২] ািতািনক ডিলভারীর
সংা (এমিসডিউিস এবং
ইউএএফডািউিস)

সংা ৩ ১৫৫০০ ১৩৯৫০ ১২৪০০ ১০৮৫০ ৯৩০০ ৬৯৯৩
জলা হেত
া ত
(অসণ )

[২.১.৩] বািড়েত সব পরবত
ররণ িতেরােধ াব.
িমেসাোল বিড় হনকারী মােয়র
সংা

সংা ৩ ৮৫০০০ ৭৬৫০০ ৬৮০০০ ৫৯৫০০ ৫১০০০ ১৭০৫৩



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ১৫, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[২.১] মা, িশ, জনন ও
বেয়াসিকালীন া সবা

[২.১.৪] জের ২৪ ঘারমে
েকর ধ খাওয়ােনা নবজাতেকর
সংা

সংা ৩ ৯১০০০ ৮১৯০০ ৭২৮০০ ৬৩৭০০ ৫৪৬০০ ২২০৬৩

[২.১.৫] ােরােহিিডন ৭.১%
বহারকারী নবজাতেকর সংা

সংা ৩ ৭৭০০০ ৬৯৩০০ ৬১৬০০ ৫৩৯০০ ৪৬২০০ ৬৭৪৫

[২.১.৬] কেশারবাব া সবা
হণকারী সংা

সংা ৩ ৫৭৮০০০ ৫২০২০০ ৪৬২৪০০ ৪০৪৬০০ ৩৪৬৮০০ ১৪১১৪১

[২.১.৭] র তা িতেরােধ
আয়রন-ফিলক এিসড হনকাারী
িকেশারীর সংা

সংা ২ ৩৭৮৫০০ ৩৪০৬৫০ ৩০২৮০০ ২৬৪৯৫০ ২২৭১০০ ১০০৫১১

৩
পিরকিত পিরবার গঠেন
সামািজক সেচতনতা ি
ও উুকরণ

১০

[৩.১] লপয ােয় িকেশার-
িকেশারীর জনন া,
িবষয়ক সেচতনতালক
া িশা কায ম
আেয়াজন

[৩.১.১] আেয়ািজত লা
িশা এর সংা

সংা ৫ ১৩৫০০ ১২১৫০ ১০৮০০ ৯৪৫০ ৮১০০

কািভড ১৯
এর কারেন
ল ব
থাকায় এ
সবা
কায ম
িগত িছল

[৩.২] অিডও-িভয়াল
ভােনর মােম পিরবার
পিরকনা, মা-িশা,
িকেশার-িকেশারীর জনন
া, ি িবষয়ক চার

[৩.২.১] এিভ ভােনর মােম
সেচতনতালক চােরর সংা

সংা ৫ ১৩০০ ১২১৫ ১০৮০ ৯৪৫ ৮১০ ৩২০



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ১৫, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

জ িনয়ণ ও জনন
সামী িন া
িনরিবি সরবরাহ
িনিতকরণ এবং ত
বাপনা উয়ন

১০

[৪.১] পিরবার পিরকনা
কম িচেত জিনয়ণ
সামীর মদ যাচাই

[৪.১.১] আিলক পাগােরর জ
িনয়ণ সামীর মদ বাব যাচাই

সংা ২ ৩ ২ ২ ১ ১ ১

[৪.১.২] উপেজলা পয ােয় জ
িনয়ণ সামীর মদ বাব যাচাই

সংা ২ ১২৮ ১১৫ ১০২ ৯০ ৭৭ ৩০

[৪.২] অবহারেযা সামী
িবনকরণ

[৪.২.১] অবহারেযা সামী
নীিতমালা মাতােবক িনিদ  সমেয়
িবনকরণ

সংা ৩ ১ ১ ১ ১ ১

[৪.৩] ই-এমআইএস
বহারকারী কের সংা

[৪.৩.১] পিরবার কাণ কের
সংা

সংা ৩ ৮১৫ ৭৭৩ ৬৫২ ৫৭০ ৪৮৯ ১৯৭

৫

িজববষ  উদযাপন এবং
কম কতা-কম চারীেদর
দতা উয়েনর বা
হণ

১০

[৫.১] িজববষ  উপলে
সকল মা ও িশকাণ
কে িফিডং কণ ার চা
করা।

[৫.১.১] িফিডং কণ ার চা করা ৪ ৪ ৩২ ৩০ ২৮ ২৫ ২১ ১১

[৫.২] কম কতা-কম চারীেদর
দতা উয়েন িবিভ
িশণ দান

[৫.২.১] কম কতা-কম চারীেদর
চাকির িবষেয় িশণ দান

৩ ৩ ৫৫০ ৫২০ ৪৮০ ৪৫০ ৪০০ ১১০ েযাজ নয়

[৫.২.২] সম-সামিয়ক িবষয় িনেয়
লািন ং সশন আেয়াজন

৩ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০০ ১ েযাজ নয়



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ১৫, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ৩

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ৩

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১

*সামিয়ক (provisional) ত


