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মহাপিরচালক, পিরবার পিরকনা অিধদর-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩
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িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Divisional Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বাংলােদশ এক জনবল এবং উয়নশীল দশ। াধীনতা উর জনসংা িনয়ণ তথা পিরকিত পিরবার গঠেনর মােম খী ও স
জািত গঠেন পিরবার পিরকনা অিধদর কাজ কের যাে। ফেল জনসংা ির হার কেম এখন ১.৩৭% দিড়েয়েছ। বতমােন জাতীয়
পয ােয় এফআর ২.৩ এবং পিরবার পিরকনা পিত বহারকারীর হার ৭৭.৪৩.% হেলও ঢাকা িবভােগ এফআর- ১.৭১ এবং পিরবার
পিরকনা পিত বহারকারীর হার-৬০%। এছাড়া অণ  চািহদার হার ১০%, যা জাতীয় পয ােয় ১২% (িবিডএইচএস-২০১৭) এবং প
আউট রট ৩৭% এ কেম এেসেছ। মা ও িশ হার ােস ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ কে ২৪/৭ ঘা গভবতী সবার
বা, িকেশারীবাব কসহ নানািবধ কম িচ। পিরবার পিরকনা কায মেক িডিজটালাইেজশন করার জ চা করা হেয়েছ ই-
রিজার পিত। উিিখত কম িচর মােম মা ও িশ হার াস পেয়েছ এবং ািতািনক ডিলভারীর হার করা হেয়েছ। ফেল
মা ও িশ হার াস পেয়েছ এবং ািতািনক ডিলভারীর হার (৪২%) উীত হেয়েছ। পিরবার পিরকনা, মা ও িশা এবং
জনন ােসবা কায ম ুভােব পিরচালনা ও বাবায়েনর জ “বাংলােদশ জনসংা নীিত ২০১২” ণীত হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

বাংলােদেশর জনসংার ায় ২৩% িকেশার িকেশারী। এই অবয়সী িবশাল জনেগাির একটা বড় অংশ িববািহত জীবেন েবশ কের 
জনন া িবষয়ক ধারণা িনেয়; এেদর সণ ভােব পিরবার পিরকনা সবার আওতায় আনা এবং শহরােল গেড় ওঠা বিবাসীেদর
পিরবার পিরকনা সবা কায েমর আওতায় আনা হ হেয় পেড়েছ। এছাড়া িসিপআর ি করা ও এফআর নািমেয় আনা, ায়ী পিতেত
েষর অংশহণ ি করা, আনেমট নীড কিমেয় আনা, পিতিভিক প আউট কিমেয় আনা, গ ম এলাকায় পিরবার পিরকনা, মা ও
িশা সবা িনিতকরণ অতম জাতীয় চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

বাড়ী বাড়ী পিরদশ েনর মােম পিরবার পিরকনা, মা ও িশ া সবা জনগেণর দারেগাড়ায় পৗঁেছ দয়া অাহত রাখা, মা ও িশ
াের উয়েন িতমােস ৩৭৩৫  ােটলাইট িিনেক, ১০  ণ া মা ও িশ কাণ ক , ৮৮  উপেজলা পিরবার পিরকনা
কায ালয় এবং ৬২৯  ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ কে, ১৮৯  উপা কের মােম পিরবার পিরকনা, মা ও িশ এবং
জনন া সবার মান উয়ন ও সবা াি িনিত করা, িকেশার িকেশারীেদর জনন ােসবা দােনর লে সকল সবা কেক
পয ায়েম িকেশার িকেশারী বাব পিরেবশ তরী করা, নবিববািহত ও এক সােনর দিতেদর জ পিরবার পিরকনা, মা-িশ া,
িনরাপদ মা, ি, জনন া ও জিবরিতকরণ িবষেয় উপেজলা পয ােয় উুকরণ সভা আেয়াজন করা, পিরবার পিরকনা, মা-িশ
া িবষেয় ৈদঘ  চলি, ামা িচ, িভ নাটক, িভ ট, িভ াগািজন অান, ামান চলিচ ভােন চার করা,
বাংলােদশ টিলিভশন, বসরকাির িভ চােনল, বাংলােদশ বতার এবং বসরকাির এফ এম রিডও চােনেলর মােম পিরবার পিরকনা,
মা-িশ া িবষেয় চার ও এিবষেয় জনগণেক উু করা, পিরবার পিরকনা কায ম ুভােব বাবায়েনর জ মাঠপয ােয় এক
কায করী মিনটিরং ও পারিভশন বা িনিত করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

এফআর ১.৭১% হেত ১.৬ %এ নািমেয় আনা, পিরবার পিরকনা পিত বহারকারীর হার ৮০% এ উীত করা , অণ  চািহদার
হার ১০% হেত ১.৬%এ কিমেয় আনা, প আউট রট ২২% হেত ২০% এ কেম কিমেয় আনা, দীঘ েময়াদী ও ায়ী পিত হীতার
হার ৮১% এ উীত করা, িশ হার ২৩ জন হেত ২১(িত হাজাের) জেন াস করা।
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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-

িবভাগীয় পিরচালক, িবভাগীয় পিরবার পিরকনা কায ালয়, ঢাকা

এবং

মহাপিরচালক, পিরবার পিরকনা অিধদর-এর মে ২০২২ সােলর ................. মােসর .................
তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
িবভাগীয় অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

বাংলােদেশর জনসংােক পিরকিতভােব উয়ন ও িনয়েণর মােম , খী ও সশালী বাংলােদশ গেড় তালা।

১.২ অিভল (Mission)
চথ  া, ি ও জনসংা সর াাম এর মােম মানসত পিরবার পিরকনা, মা ও িশ া সবা, জনন া সবা,
বয়:সিকালীন া সবা াি িনিত করার জ অল পিরেবশ তরী করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. পিরবার পিরকনা পিতর বহারকারীর হার (CPR) ির জ কায ম পিরচালনা
২. মা, নবজাতক িশ, িকেশার-িকেশারীেদর মানসত া সবা দান
৩. পিরকিত পিরবার গঠেন সামািজক সেচতনতা ি ও উুকরণ
৪. জ িনয়ণ ও জনন সামী িন া িনরিবি সরবরাহ িনিতকরণ এবং ত বাপনা উয়ন
৫. িজববষ  উদযাপন এবং কম কতা-কম চারীেদর দতা উয়েনর বা হণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিতকরণ
২. ােটলাইট িিনক আেয়াজেনর মােম সবা দান ও উদকরণ
৩. মা, িশ, জনন ও বেয়াসিকালীন া সবা
৪. লপয ােয় িকেশার-িকেশারীর জনন া, িবষয়ক সেচতনতালক া িশা কায ম আেয়াজন
৫.  অিডও-িভয়াল  ভােনর  মােম  পিরবার  পিরকনা,  মা-িশা,  িকেশার-িকেশারীর  জনন  া,  ি  িবষয়ক
চার
৬. পিরবার পিরকনা কম িচেত জিনয়ণ সামীর মদ যাচাই
৭. অবহারেযা সামী িবনকরণ
৮. ই-এমআইএস বহারকারী কের সংা
৯. িজববষ  উপলে সকল মা ও িশকাণ কে িফিডং কণ ার চা করা
১০. কম কতা-কম চারীেদর দতা উয়েন িবিভ িশণ দান
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

৫ বছেরর কমবয়সী িশ
 হার াস

৫ বছরের কমবয়সী
শি  হার াস

িত
হাজাের

২৩ ২৩ ২১ ২০ ১৯.৫
ানীয় সরকার িবভাগ, া
অিধদর

িবিডএইচএস-২০১৭-১৮ এসিভআরএস-২০২০ এমআইএস
িতেবদন (পিরবার পিরকনা অিধদর

নবজাতেকর  হার াস
নবজাতেকর  হার
াস

িত
হাজাের

১০ ১০ ৯.৫ ৯ ৯
ানীয় সরকার িবভাগ, া
অিধদর

িবিডএইচএস-২০১৭-১৮ এসিভআরএস-২০২০ এমআইএস
িতেবদন (পিরবার পিরকনা অিধদর)

মা  াস মা  অপাত
িত
হাজাের

১.৩৬ ১.৩৬ ১.৩০ ১.২৮ ১.২৫
ানীয় সরকার িবভাগ, া
অিধদর

িবিডএইচএস-২০১৭-১৮ এসিভআরএস-২০১৯ এমআইএস
িতেবদন (পিরবার পিরকনা অিধদর)

মাট জনন হার
(এফআর) াস

মাট জনন হার
(এফআর)

িত মিহলা ১.৭১ ১.৭১ ১.৬ ১.৬ ১.৬০
ানীয় সরকার িবভাগ, া
অিধদর

িবিডএইচএস-২০১৭-১৮ এসিভআরএস-২০২০ এমআইএস
িতেবদন (পিরবার পিরকনা অিধদর)

পিরবার পিরকনা পিত
বহার

পিত বহারকারীর
হার

িত শতেক ৭৭.২৭ ৭৭.৪৩ ৮০ ৭৯ ৭৯
ানীয় সরকার িবভাগ, া
অিধদর

িবিডএইচএস-২০১৭-১৮ এসিভআরএস-২০১৯ এমআইএস
িতেবদন (পিরবার পিরকনা অিধদর)

অণ  চািহদা াস চািহদার হার িত শতেক ১০ ৯.৬ ৮ ৭ ৬
ানীয় সরকার িবভাগ, া
অিধদর

িবিডএইচএস-২০১৭-১৮ এসিভআরএস-২০১৯ এমআইএস
িতেবদন (পিরবার পিরকনা অিধদর)

প আউট াস প আউট হার িত শতেক ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৫
ানীয় সরকার িবভাগ, া
অিধদর

িবিডএইচএস-২০১৭-১৮ এসিভআরএস-২০১৯ এমআইএস
িতেবদন (পিরবার পিরকনা অিধদর)

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, এিল ০৬, ২০২২ ১৪:৫৫ া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, এিল ০৬, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, এিল ০৬, ২০২২ ১৪:৫৫ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, এিল ০৬, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[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

মিত সংা ৩ ২০৯৪১৩৯ ২০৯৭৪৩০ ২১০১০০০ ১৮৯০৯০০ ১৬৮০৮০০ ১৪৭০৭০০ ১২৬০৬০০ ২১০৫০০০ ২১০৯০০০

[১.১.২] ভােসকটমী
সবা হণকারী
সম দিত

মিত সংা ২ ১০৮০২৪ ১০৯৬০৭ ১১০০০০ ৯৯০০০ ৮৮০০০ ৭৭০০০ ৬৬০০০ ১১১৫০০ ১১২০০০

[১.১.৩] উঁেবকটমী
সবাহণকারী সম
দিত

মিত সংা ২ ৪২৯৩৪৪ ৪৩২৯০৩ ৪৩৫০০০ ৩৯১৫০০ ৩৪৮০০০ ৩০৪৫০০ ২৬১০০০ ৪৩৮০০০ ৪৪২০০০

[১.১.৪] আইইউিড
সবা হণকারী
সম দিত

মিত সংা ২ ১৫৫৬১৯ ১৫৬৯১৩ ১৫৮০০০ ১৪২২০০ ১২৬৪০০ ১১০৬০০ ৯৪৮০০ ১৫৭০০০ ১৫৯৫০০

[১.১.৫] ইমানন
সবা হণকারী
সম দিত

মিত সংা ২ ২৫৯৪৭১ ২৭৩৫৪৭ ২৮৩০০০ ২৫৪৭০০ ২২৬৪০০ ১৯৮১০০ ১৬৯৮০০ ২৯৫০০০ ৩১২০০০

[১.১.৬] ইনেজকশন
সবা হণকারী
সম দিত

মিত সংা ২ ৭০৩৮৫৮ ৭১৩৮২৩ ৭২৩০০০ ৬৫৯৭৯৯ ৫৭৮৪০০ ৫০৬১০০ ৪৩৩৮০০ ৭৩৩০০০ ৭৪৩০০০

[১.১.৭] কনডম সবা
হণকারী সম
দিত

মিত সংা ২ ৪৯৫৩৩৭ ৫০০১৪২ ৫০৫০০০ ৪৫৪৫০০ ৪০৪০০০ ৩৫৩৫০০ ৩০৩০০০ ৫১০০০০ ৫১৫০০০

[১.২] ােটলাইট
িিনক আেয়াজেনর
মােম সবা দান
ও উুকরণ

[১.২.১] আেয়ািজত
ােটলাইট
িিনেকর সংা

সমি সংা ৫ ৪২৭৬৫ ৪৭৫৬৪ ৪৮৫০০ ৪৩৬৫০ ৩৮৮০০ ৩৩৯৫০ ২৯১০০ ৪৮৬০০ ৪৮৬৫০



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, এিল ০৬, ২০২২ ১৪:৫৫ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, এিল ০৬, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] মা, নবজাতক
িশ, িকেশার-
িকেশারীেদর
মানসত া
সবা দান

২০

[২.১] মা, িশ,
জনন ও
বেয়াসিকালীন
া সবা

[২.১.১]
িশণাকম
ারা গভ কালীন
সবার সংা

সমি সংা ৩ ৬০৪৯২ ৫১০৮৮ ৬০৫০০ ৫৪৪৫০ ৪৮৪০০ ৪২৩৫০ ৩৬৩০০ ৬১০০০ ৬১৫০০

[২.১.২] ািতািনক
ডিলভারীর সংা
(এমিসডিউিস এবং
ইউএএফডািউিস)

সমি সংা ৩ ২৬৪০০ ২৫৩০০ ২৬০০০ ২৩৪০০ ২০৮০০ ১৮২০০ ১৫৬০০ ২৭০০০ ২৭৫০০

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

সমি সংা ৩ ৬১২৪৮ ৬৩৬০০ ৬৫০০০ ৫৮৫০০ ৫২০০০ ৪৫৫০০ ৩৯০০০ ৬৬০০০ ৬৭০০০

[২.১.৪] জের ২৪
ঘারমে েকর ধ
খাওয়ােনা
নবজাতেকর সংা

সমি সংা ৩ ৯০৯৭৬ ৯২০০০ ৯৫০০০ ৮৫৫০০ ৭৬০০০ ৬৬৫০০ ৫৭০০০ ৯৬৫০০ ৯৭৮০০

[২.১.৫]
ােরােহিিডন
৭.১% বহারকারী
নবজাতেকর সংা

সমি সংা ৩ ৮১৭৫৩ ৮৪৫৭৬ ৮৯০০০ ৮০১০০ ৭১২০০ ৬২৩০০ ৫৩৪০০ ৯২০০০ ৯৩০০০

[২.১.৬]
কেশারবাব া
সবা হণকারী
সংা

সমি সংা ৩ ৬০৫৪৮৪ ৬১০৪৬৮ ৬২০০০০ ৫৫৮০০০ ৪৯৬০০০ ৪৩৪০০০ ৩৭২০০০ ৬২১০০০ ৬২২০০০

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

সমি সংা ২ ৪৩৪০৭৮ ৪৩১৪২৪ ৪৩৫০০০ ৩৯১৫০০ ৩৪৮০০০ ৩০৪৫০০ ২৬১০০০ ৪৪০০০০ ৪৪৫০০০



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, এিল ০৬, ২০২২ ১৪:৫৫ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, এিল ০৬, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[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

সমি সংা ৫ ০ ৯৮৭৩ ১৫৫০০ ১৩৯৫০ ১২৪০০ ১০৮৫০ ৯৩০০ ১৬০০০ ১৬৫০০

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

[৩.২.১] এিভ
ভােনর মােম
সেচতনতালক
চােরর সংা

সমি সংা ৫ ২০০০ ২১০০ ২৪০০ ২১৬০ ১৯২৯ ১৬৮০ ১৪৪০ ২৪৫০ ২৫০০



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, এিল ০৬, ২০২২ ১৪:৫৫ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, এিল ০৬, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[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

সমি সংা ২ ৩ ৩ ৩ ২ ২ ১ ১ ৩ ৩

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

সমি সংা ২ ১২৪ ১২৪ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২৪৮ ২৪৮

[৪.২]
অবহারেযা
সামী িবনকরণ

[৪.২.১]
অবহারেযা
সামী নীিতমালা
মাতােবক িনিদ 
সমেয় িবনকরণ

সমি সংা ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[৪.৩] ই-এমআইএস
বহারকারী কের
সংা

[৪.৩.১] পিরবার
কাণ কের
সংা

সমি সংা ৩ ৮১৫ ৮১৫ ৮১৫ ৭৭৩ ৬৫২ ৫৭০ ৪৮৯ ৮৫০ ৯০০

[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

মিত ৪ ৪ ১৫ ১৮ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২২ ৩০



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, এিল ০৬, ২০২২ ১৪:৫৫ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, এিল ০৬, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

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

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

সমি ৩ ৩ ৪৫০ ৪৬০ ৫৫০ ৫২০ ৪৮০ ৪৫০ ৪০০ ৬০০ ৬৫০

[৫.২.২] সম-
সামিয়ক িবষয় িনেয়
লািন ং সশন
আেয়াজন

সমি ৩ ৩ ০ ১০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫ ৩০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

 

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

 

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, িবভাগীয় পিরচালক, িবভাগীয় পিরবার পিরকনা কায ালয়, ঢাকা, মহাপিরচালক, পিরবার পিরকনা অিধদর-
এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  মহাপিরচালক,  পিরবার  পিরকনা  অিধদর  িহসােব  িবভাগীয়  পিরচালক,  িবভাগীয়  পিরবার  পিরকনা
কায ালয়, ঢাকা-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

িবভাগীয় পিরচালক
িবভাগীয় পিরবার পিরকনা কায ালয়, ঢাকা

তািরখ

মহাপিরচালক
পিরবার পিরকনা অিধদর

তািরখ



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, এিল ০৬, ২০২২ ১৪:৫৫ া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, এিল ০৬, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ANC Ante Natal care

২ CAR Contraceptive Prevalence Rate

৩ CCSD Clinical Contraception Service Delivery

৪ CPR Contraceptive Prevalence Rate

৫ DGFP Directorate General of Family Planning

৬ e-MIS Electronic- Management Information System

৭ FP-FSD Family Planning Field Services Delivery

৮ FWV Family Welfare Visitor

৯ HRM Human Resource Management

১০ MCRAH Maternal, Child, Reproductive & Adolescent Health

১১ NSV Non-Scalpel Vesectomy

১২ PME-FP
Planning, Monitoring & Evaluation of Family
Planning

১৩ TFR Total Fertility Rate

১৪ VSC Voluntary Surgical Contraceptive



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, এিল ০৬, ২০২২ ১৪:৫৫ া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, এিল ০৬, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

লমাা
অজেনর
মাণক

[১.১] পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিতকরণ

[১.১.১] খাবার বিড় সবা হণকারী সম দিত

[১.১.২] ভােসকটমী সবা হণকারী সম দিত

[১.১.৩] উঁেবকটমী সবাহণকারী সম দিত

[১.১.৪] আইইউিড সবা হণকারী সম দিত

[১.১.৫] ইমানন সবা হণকারী সম দিত

[১.১.৬] ইনেজকশন সবা হণকারী সম দিত

[১.১.৭] কনডম সবা হণকারী সম দিত

[১.২] ােটলাইট িিনক আেয়াজেনর মােম সবা দান ও উুকরণ [১.২.১] আেয়ািজত ােটলাইট িিনেকর সংা

[২.১] মা, িশ, জনন ও বেয়াসিকালীন া সবা

[২.১.১] িশণাকম ারা গভ কালীন সবার সংা

[২.১.২] ািতািনক ডিলভারীর সংা (এমিসডিউিস এবং ইউএএফডািউিস)

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

[২.১] মা, িশ, জনন ও বেয়াসিকালীন া সবা

[২.১.৪] জের ২৪ ঘারমে েকর ধ খাওয়ােনা নবজাতেকর সংা

[২.১.৫] ােরােহিিডন ৭.১% বহারকারী নবজাতেকর সংা

[২.১.৬] কেশারবাব া সবা হণকারী সংা

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

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

[৩.১.১] আেয়ািজত লা িশা এর সংা

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

[৩.২.১] এিভ ভােনর মােম সেচতনতালক চােরর সংা

[৪.১] পিরবার পিরকনা কম িচেত জিনয়ণ সামীর মদ যাচাই
[৪.১.১] আিলক পাগােরর জ িনয়ণ সামীর মদ বাব যাচাই

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

[৪.২] অবহারেযা সামী িবনকরণ [৪.২.১] অবহারেযা সামী নীিতমালা মাতােবক িনিদ  সমেয় িবনকরণ

[৪.৩] ই-এমআইএস বহারকারী কের সংা [৪.৩.১] পিরবার কাণ কের সংা

[৫.১] িজববষ  উপলে সকল মা ও িশকাণ কে িফিডং কণ ার চা করা। [৫.১.১] িফিডং কণ ার চা করা
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

লমাা
অজেনর
মাণক

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

[৫.২.২] সম-সামিয়ক িবষয় িনেয় লািন ং সশন আেয়াজন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


