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জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the District/Circle Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বাংলাদেশ এক জনবল দশ। তে ময়মনিসংহ এক িষ ধান ও ঘনবসিতণ  জলা। এর আয়তন ৪৩৬৩.৪৮ বগ িকেলািমট এবং
জনসংা ৫৭,৫৭,৮৮২ জন। জনসংার ঘন ১,২২৬ জন িত বগ কিেলামার। জলার সব েমাট সম দতির সংা ১০ ল ৬৭ হাজার
৫ শত ৫৫ তার মে পরিবার পরিকনা পিত হনকারীর হার (িসএআর) ৭৯.৭৭% এবং পিত বহারকারীর হার (িসিপআর) ৬৩.১০।
ব তমােন মাট জনন হার (এফআর) ২.৫। এছাড়া অ ণ চাহিদার হার ১৩.৫% (২০১১ িবিডইচএস) থেক কেম ৯.৫০% এ (২০১৭
িবিডইচএস) দািড়েয়েছ এবং প-আউটের হারও উেখেযা হাের াস পেয়েছ । মা র অপাত (িত ল জীিবত জে) ১৭০ থেক
াস  পেয়  ১৬৮  হেয়েছ  (২০১৭/১৮  িবিডইচএস)।  নবজাতকের  রহার  (িত  হাজার  জীবিত  জে)  ২৮  থেক  াস  পেয়  ১৯  হেয়েছ
(২০১৭/১৮ িবিডইচএস) । দ সবাদানকারীর সহায়তায় সব সবার হার ৪২% এ উীত হয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

জনসংার ায় ২৩% িকেশার িকেশারী। এই অবয়সী িবশাল জনেগাির একটা বড় অংশ  জনন া িবষয়ক ধারণা িনেয় দাত
জীবেন েবশ কেরেছ। এেদর সণ ভােব পিরবার পিরকনা সবার আওতায় আনা এবং শহরােল গেড় ওঠা বিবাসীেদর পিরবার
পিরকনা সবা কায েমর আওতায় আনা। পাহাড়ী , হাওর ও গ ম চরােল সবা দান িনিত করা। িসিপআর ি করা ও এফআর
াস করা, ায়ী পিতেত েষর অংশহণ ি করা, অণ  চািহদা াস করা, পিতিভিক প আউট াস করা এবং গ ম এলাকায়
পিরবার পিরকনা, মা ও িশা সবা ও বা িববাহ িতেরাধ িনিতকরণ অতম চােল। এছাড়া  পেদ ত কম কতা
কম চারীিনেয়াগ, ইউিনট নঃগঠন, দতা উয়েন িশণ ও যথাযথ লিজিক সরবরাহ আবক। ািতািনক ডিলভারী ি সহ সকল
ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ কে ২৪/৭ সবা সসারেনর লে অবকাঠােমা উয়েন এইচইিড এর সমতা ি। এছাড়াও য সকল
চক জাতীয় পয ায় থেক ময়মনিসংহ িবভাগ িপিছেয় রেয়েছ স সকল চেক অগিত ির জ িবেশষ াশ াাম হণ িনিত করা।

ভিবৎ পিরকনা:

 বাড়ী বাড়ী পিরদশ েনর মােম পিরবার পিরকনা, মা ও িশ া সবা জনগেণর দারেগাড়ায় পৗঁেছ দয়া অাহত রাখা ও
জারদারকরণ ;  মা ও িশ াের উয়েন ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ কে ২৪/৭ ডিলভারীসহ পিরবার পিরকনা, মা ও িশ
এবং জনন া সবার মান উয়ন ও সবা াি িনিত করা ;  িকেশার িকেশারীেদর জনন ােসবা দােনর লে সকল সবা
কে কেশার বাব ােসবা কণ ার চা করা।  নবিববািহত ও এক সােনর দিতেদর জ পিরবার পিরকনা, মা-িশ া,
িনরাপদ মা, ি, জনন া ও জিবরিতকরণ িবষেয় উপেজলা পয ােয় উুকরণ সভা আেয়াজন করা ;  ামান চলি
দশ নীর মােম পিরবার পিরকনা, মা-িশ া িবষেয় ৈদঘ  চলি, ামা িচ, ইতািদ চার ও দশ ন করা ;  পিরবার
পিরকনা কায ম ুভােব বাবায়েনর জ মাঠপয ােয় এক কায করী মিনটিরং এবং সােপ াভ পারিভশন বা িনিত করা; 
শাসন িনিত করেন াচার কিম গঠন ও িনয়িমত সভা আহবান।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

  এফআর ২.৫  হেত ২.৩ এ াস  করা।    পিরবার  পিরকনা  পিত বহারকারীর  হার  ৬৩.১০% থেক ৬৫.১০% এ উীত
করা।  অণ  চািহদার হার ৯.৫% হেত ৯% এাস করা।  প আউট রট ২৯% হেত ২৬% এ াস করা।  িশ হার (িত
হাজাের) ২৮ জন হেত ২৪ জেন াস করা।  মা  (িত লে) ১৬৮ জন হেত ১৫০ জেনকিমেয় আনা।  িতািনক সব
সবার হার ৪২% হেত ৫০ % এ উীত 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-

উপপিরচালক, জলা পিরবার পিরকনা কায ালয়, ময়মনিসংহ

এবং

িবভাগীয় পিরচালক, িবভাগীয় পিরবার পিরকনা কায ালয়, ময়মনিসংহ-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
জলা / সােকল 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)
মানসত পিরবার  পিরকনা,  মা  ও  িশ ােসবা,  জনন ােসবা,  বয়:সিকালীন  সবা  াি  িনিত করার  জ অল
পিরেবশ তির করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. পিরবার পিরকনা পিত বহারকারীর হার (িসিপআর) ির জ কায ম পিরচালনা।
২. মা, নবজাতক িশ, িকেশার-িকেশারীেদর মানসত া সবা দান।
৩. পিরকিত পিরবার গঠেণ সামািজক সেচতনতা ি ও উকরণ।
৪. জ িনয়ণ ও জনন া সামীর িনরিবি সরবরাহ িনিতকরণ এবং ত বাপনা উয়ন।
৫. িজববষ  উদযাপন এবং কম কতা-কম চারীেদর দতা উয়েন 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. লপয ােয় িকেশার-িকেশারীর জনন া িবষয়ক সেচতনতালক া িশা কায ম আেয়াজন।
৩. অিডও-িভয়াল ভােনর মােম পিরবার পিরকনা, মা-িশা, িকেশার-িকেশারীর জনন া এবং ি িবষয়ক
চার।
৪. পিরবার পিরকনা কম িচেত জিনয়ণ সামীর মদ যাচাই।
৫. অবহারেযা সামী িবনকরণ।
৬. ই-এমআইএস বহারকারী কের সংা।
৭. িজব বষ  উপলে সকল মা ও িশকাণ কে িফিডং কণ ার চা করা।
৮. কম কতা-কম চারীেদর দতা উয়েন িবিভ িশণ দান।
৯. ােটলাইট িিনক আেয়াজেনর মােম সবা দান ও উকরণ।
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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 কম বয়সী িশ
হার াস

৫ বছেরর কমবয়সী িশ
 হার াস

িত হাজাের ২৮ ২৭ ২৬ ২৫ ২৪
ানীয় সরকার িবভাগ এবং া সবা
িবভাগ

এসিভআরএস ২০১৮, িবিডএইচএস
২০১৭

নবজাতেকর  হার াস নবজাতেকর  হার াস িত হাজাের ২১ ২০ ১৯ ১৮ ১৭
ানীয় সরকার িবভাগ এবং া সবা
িবভাগ

এসিভআরএস ২০১৮, িবিডএইচএস
২০১৭

মা  াস মা  (এমএমআর) িত লে ১৭৬ ১৬৮ ১৬৫ ১৬২ ১৬০
ানীয় সরকার িবভাগ এবং া সবা
িবভাগ

এসিভআরএস ২০১৮, িবিডএইচএস
২০১৭

মাট জনন হার (এফআর)
াস

মাট জনন হার (এফআর) িত মিহলা ২.৫ ২.৫ ২.২ ২.১ ২.০
ানীয় সরকার িবভাগ এবং া সবা
িবভাগ

এসিভআরএস ২০১৮, িবিডএইচএস
২০১৭

পিরবার পিরকনা পিত
বহার

পিত বহারকারীর হার
(িসিপআর)

শতকরা হার ৬৩ ৬৩.১০ ৬৪ ৬৪.৫ ৬৫
ানীয় সরকার িবভাগ এবং া সবা
িবভাগ

এসিভআরএস ২০১৮, িবিডএইচএস
২০১৭

অণ  চািহদা াস অণ  চািহদার হার শতকরা হার ১১ ৯.৫ ৯ ৮.৫ ৮
ানীয় সরকার িবভাগ এবং া সবা
িবভাগ

এসিভআরএস ২০১৮, িবিডএইচএস
২০১৭

প আউট াস প আউট হার শতকরা হার ২৮ ২৭ ২৬ ২৫ ২৪
ানীয় সরকার িবভাগ এবং া সবা
িবভাগ

এসিভআরএস ২০১৮, িবিডএইচএস
২০১৭

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, ম ০৮, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, ম ০৮, 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 পিত
বহারকারীর হার
(িসিপআর) ির
জ কায ম
পিরচালনা।

২০
[১.১] পিরবার পিরকনা
পিতর বহার িনিত
করণ

[১.১.১] ভােসকটিম
সবা হণকারী সম
দিত

মিত সংা ৩ ৫০৭৩৬৭ ৫১২৮৪৯ ৫২৩১০৬ ৪৭০৭৯৫ ৪১৮৪৮৫ ৩৬৬১৭৪ ৩১৩৮৬৩ ৫৩৩৫৬৮ ৫৪৪২৩৯

[১.১.১] ভােসকটিম
সবা হণকারী সম
দিত

মিত সংা ৩ ৫০৭৩৬৭ ৫১২৮৪৯ ৫২৩১০৬ ৪৭০৭৯৫ ৪১৮৪৮৫ ৩৬৬১৭৪ ৩১৩৮৬৩ ৫৩৩৫৬৮ ৫৪৪২৩৯

[১.১.১] ভােসকটিম
সবা হণকারী সম
দিত

মিত সংা ৩ ৫০৭৩৬৭ ৫১২৮৪৯ ৫২৩১০৬ ৪৭০৭৯৫ ৪১৮৪৮৫ ৩৬৬১৭৪ ৩১৩৮৬৩ ৫৩৩৫৬৮ ৫৪৪২৩৯

[১.১.১] ভােসকটিম
সবা হণকারী সম
দিত

মিত সংা ৩ ৫০৭৩৬৭ ৫১২৮৪৯ ৫২৩১০৬ ৪৭০৭৯৫ ৪১৮৪৮৫ ৩৬৬১৭৪ ৩১৩৮৬৩ ৫৩৩৫৬৮ ৫৪৪২৩৯

[১.১.২] উেবকটমী
সবা হণকারী সম
দিত

মিত সংা ২ ৪৫৩৩২ ৪৫৯১০ ৪৬৮২৮ ৪২১৪৫ ৩৭৪৬২ ৩২৭৭৯ ২৮০৯৬ ৪৭৭৬৪ ৪৮৭১৯

[১.১.২] উেবকটমী
সবা হণকারী সম
দিত

মিত সংা ২ ৪৫৩৩২ ৪৫৯১০ ৪৬৮২৮ ৪২১৪৫ ৩৭৪৬২ ৩২৭৭৯ ২৮০৯৬ ৪৭৭৬৪ ৪৮৭১৯

[১.১.২] উেবকটমী
সবা হণকারী সম
দিত

মিত সংা ২ ৪৫৩৩২ ৪৫৯১০ ৪৬৮২৮ ৪২১৪৫ ৩৭৪৬২ ৩২৭৭৯ ২৮০৯৬ ৪৭৭৬৪ ৪৮৭১৯

[১.১.২] উেবকটমী
সবা হণকারী সম
দিত

মিত সংা ২ ৪৫৩৩২ ৪৫৯১০ ৪৬৮২৮ ৪২১৪৫ ৩৭৪৬২ ৩২৭৭৯ ২৮০৯৬ ৪৭৭৬৪ ৪৮৭১৯



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, ম ০৮, 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 

[১.১.৩] আইইউিড সবা
হণকারী সম দিত

মিত সংা ২ ২২৩৪৪ ২২৫০৫ ২২৯৫৫ ২০৬৫৯ ১৮৩৬৪ ১৬০৬৮ ১৩৭৭৩ ২৩৪১৪ ২৩৮৮২

[১.১.৩] আইইউিড সবা
হণকারী সম দিত

মিত সংা ২ ২২৩৪৪ ২২৫০৫ ২২৯৫৫ ২০৬৫৯ ১৮৩৬৪ ১৬০৬৮ ১৩৭৭৩ ২৩৪১৪ ২৩৮৮২

[১.১.৩] আইইউিড সবা
হণকারী সম দিত

মিত সংা ২ ২২৩৪৪ ২২৫০৫ ২২৯৫৫ ২০৬৫৯ ১৮৩৬৪ ১৬০৬৮ ১৩৭৭৩ ২৩৪১৪ ২৩৮৮২

[১.১.৩] আইইউিড সবা
হণকারী সম দিত

মিত সংা ২ ২২৩৪৪ ২২৫০৫ ২২৯৫৫ ২০৬৫৯ ১৮৩৬৪ ১৬০৬৮ ১৩৭৭৩ ২৩৪১৪ ২৩৮৮২

[১.১.৪] ইমানন সবা
হণকারী সম দিত

মিত সংা ২ ৪৫৯৭৭ ৪৭৪৮৮ ৪৮৪৩৭ ৪৩৫৯৩ ৩৮৭৪৯ ৩৩৯০৫ ২৯০৬২ ৪৯৪০৫ ৫০৩৯৩

[১.১.৪] ইমানন সবা
হণকারী সম দিত

মিত সংা ২ ৪৫৯৭৭ ৪৭৪৮৮ ৪৮৪৩৭ ৪৩৫৯৩ ৩৮৭৪৯ ৩৩৯০৫ ২৯০৬২ ৪৯৪০৫ ৫০৩৯৩

[১.১.৪] ইমানন সবা
হণকারী সম দিত

মিত সংা ২ ৪৫৯৭৭ ৪৭৪৮৮ ৪৮৪৩৭ ৪৩৫৯৩ ৩৮৭৪৯ ৩৩৯০৫ ২৯০৬২ ৪৯৪০৫ ৫০৩৯৩

[১.১.৪] ইমানন সবা
হণকারী সম দিত

মিত সংা ২ ৪৫৯৭৭ ৪৭৪৮৮ ৪৮৪৩৭ ৪৩৫৯৩ ৩৮৭৪৯ ৩৩৯০৫ ২৯০৬২ ৪৯৪০৫ ৫০৩৯৩

[১.১.৫] ইনেজকশন
সবা হণকারী সম
দিত

মিত সংা ২ ১২৫৮৪৩ ১২৯১৪১ ১৩১৭২৩ ১১৮৫৫১ ১০৫৩৭৮ ৯২২০৬ ৭৯০৩৩ ১৩৪৩৫৭ ১৩৭০৪৪

[১.১.৫] ইনেজকশন
সবা হণকারী সম
দিত

মিত সংা ২ ১২৫৮৪৩ ১২৯১৪১ ১৩১৭২৩ ১১৮৫৫১ ১০৫৩৭৮ ৯২২০৬ ৭৯০৩৩ ১৩৪৩৫৭ ১৩৭০৪৪

[১.১.৫] ইনেজকশন
সবা হণকারী সম
দিত

মিত সংা ২ ১২৫৮৪৩ ১২৯১৪১ ১৩১৭২৩ ১১৮৫৫১ ১০৫৩৭৮ ৯২২০৬ ৭৯০৩৩ ১৩৪৩৫৭ ১৩৭০৪৪

[১.১.৬] কনডম সবা
হণকারী সম দিত

মিত সংা ২ ৫৩০০৭ ৫৬২৭২ ৫৭৩৯৭ ৫১৬৫৭ ৪৫৯১৭ ৪০১৭৭ ৩৪৪৩৮ ৫৮৫৪৪ ৫৯৭১৪



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ম ০৮, 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 

[১.১.৬] কনডম সবা
হণকারী সম দিত

মিত সংা ২ ৫৩০০৭ ৫৬২৭২ ৫৭৩৯৭ ৫১৬৫৭ ৪৫৯১৭ ৪০১৭৭ ৩৪৪৩৮ ৫৮৫৪৪ ৫৯৭১৪

[১.১.৬] কনডম সবা
হণকারী সম দিত

মিত সংা ২ ৫৩০০৭ ৫৬২৭২ ৫৭৩৯৭ ৫১৬৫৭ ৪৫৯১৭ ৪০১৭৭ ৩৪৪৩৮ ৫৮৫৪৪ ৫৯৭১৪

[১.১.৭] খাবার বিড় সবা
হণকারী সম দিত

মিত সংা ২ ৩৪২৫৭ ৩৪১৮২ ৩৪৮৬৬ ৩১৭৭৯ ২৭৮৯২ ২৪৪০৬ ২০৯২০ ৩৫৫৬৩ ৩৬২৭৫

[১.১.৭] খাবার বিড় সবা
হণকারী সম দিত

মিত সংা ২ ৩৪২৫৭ ৩৪১৮২ ৩৪৮৬৬ ৩১৭৭৯ ২৭৮৯২ ২৪৪০৬ ২০৯২০ ৩৫৫৬৩ ৩৬২৭৫

[১.১.৭] খাবার বিড় সবা
হণকারী সম দিত

মিত সংা ২ ৩৪২৫৭ ৩৪১৮২ ৩৪৮৬৬ ৩১৭৭৯ ২৭৮৯২ ২৪৪০৬ ২০৯২০ ৩৫৫৬৩ ৩৬২৭৫

[১.২] ােটলাইট িিনক
আেয়াজেনর মােম সবা
দান ও উু করণ

[১.২.১] আেয়ািজত
ােটলাইট িিনেকর
সংা

সমি সংা ৫ ৪২৬২০ ৩৬৪১৪ ৩৬১০৩ ৩২৪৯২ ২৮৮৮২ ২৫২৭২ ২১৬৬১ ৩৬৮২৫ ৩৭৫৬১

[১.২.১] আেয়ািজত
ােটলাইট িিনেকর
সংা

সমি সংা ৫ ৪২৬২০ ৩৬৪১৪ ৩৬১০৩ ৩২৪৯২ ২৮৮৮২ ২৫২৭২ ২১৬৬১ ৩৬৮২৫ ৩৭৫৬১

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

২০
[২.১] মা, িশ, জনন ও
বয়:সিকালীন ােসবা

[২.১.১] িশণ
াকম ারা গভ কালীন
সবার সংা

সমি সংা ৩ ৪২৬২০ ৪৬৮৯০ ৪৭৮২৮ ৪৩০৪৫ ৩৮২৬২ ৩৩৪৭৯ ২৮৬৯৭ ৪৮৭৮৪ ৪৯৭৬০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, ম ০৮, 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 

[২.১.১] িশণ
াকম ারা গভ কালীন
সবার সংা

সমি সংা ৩ ৪২৬২০ ৪৬৮৯০ ৪৭৮২৮ ৪৩০৪৫ ৩৮২৬২ ৩৩৪৭৯ ২৮৬৯৭ ৪৮৭৮৪ ৪৯৭৬০

[২.১.১] িশণ
াকম ারা গভ কালীন
সবার সংা

সমি সংা ৩ ৪২৬২০ ৪৬৮৯০ ৪৭৮২৮ ৪৩০৪৫ ৩৮২৬২ ৩৩৪৭৯ ২৮৬৯৭ ৪৮৭৮৪ ৪৯৭৬০

[২.১.১] িশণ
াকম ারা গভ কালীন
সবার সংা

সমি সংা ৩ ৪২৬২০ ৪৬৮৯০ ৪৭৮২৮ ৪৩০৪৫ ৩৮২৬২ ৩৩৪৭৯ ২৮৬৯৭ ৪৮৭৮৪ ৪৯৭৬০

[২.১.২] ািতািনিক
ডিলভারীর সংা
(এমিসডািউিস এবং
ইউএইচএএফডািউিস)

সমি সংা ৩ ২০১০ ২২১০ ২২৫৪ ২০২৯ ১৮০৩ ১৫৭৮ ১৩৫৩ ২২৯৯ ২৩৪৫

[২.১.২] ািতািনিক
ডিলভারীর সংা
(এমিসডািউিস এবং
ইউএইচএএফডািউিস)

সমি সংা ৩ ২০১০ ২২১০ ২২৫৪ ২০২৯ ১৮০৩ ১৫৭৮ ১৩৫৩ ২২৯৯ ২৩৪৫

[২.১.২] ািতািনিক
ডিলভারীর সংা
(এমিসডািউিস এবং
ইউএইচএএফডািউিস)

সমি সংা ৩ ২০১০ ২২১০ ২২৫৪ ২০২৯ ১৮০৩ ১৫৭৮ ১৩৫৩ ২২৯৯ ২৩৪৫

[২.১.২] ািতািনিক
ডিলভারীর সংা
(এমিসডািউিস এবং
ইউএইচএএফডািউিস)

সমি সংা ৩ ২০১০ ২২১০ ২২৫৪ ২০২৯ ১৮০৩ ১৫৭৮ ১৩৫৩ ২২৯৯ ২৩৪৫



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ম ০৮, 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 

[২.১.৩] বািড়েত সব
পরবত ররণ
িতেরােধ াব.
িসেসাোল বিড়
হণকারী মােয়র সংা

সমি সংা ৩ ৬৩৭০ ৭০০০ ৭১৪০ ৬৪২৬ ৫৭১২ ৪৯৯৮ ৪২৮৪ ৭২৮৩ ৭৪২৮

[২.১.৩] বািড়েত সব
পরবত ররণ
িতেরােধ াব.
িসেসাোল বিড়
হণকারী মােয়র সংা

সমি সংা ৩ ৬৩৭০ ৭০০০ ৭১৪০ ৬৪২৬ ৫৭১২ ৪৯৯৮ ৪২৮৪ ৭২৮৩ ৭৪২৮

[২.১.৩] বািড়েত সব
পরবত ররণ
িতেরােধ াব.
িসেসাোল বিড়
হণকারী মােয়র সংা

সমি সংা ৩ ৬৩৭০ ৭০০০ ৭১৪০ ৬৪২৬ ৫৭১২ ৪৯৯৮ ৪২৮৪ ৭২৮৩ ৭৪২৮

[২.১.৩] বািড়েত সব
পরবত ররণ
িতেরােধ াব.
িসেসাোল বিড়
হণকারী মােয়র সংা

সমি সংা ৩ ৬৩৭০ ৭০০০ ৭১৪০ ৬৪২৬ ৫৭১২ ৪৯৯৮ ৪২৮৪ ৭২৮৩ ৭৪২৮

[২.১.৪] জের ২৪
ঘার মে েকর ধ
খাওয়ােনা নবজাতেকর
সংা

সমি সংা ৩ ৪৪৮০ ৪৯৩০ ৫০২৯ ৪৫২৬ ৪০২৩ ৩৫২০ ৩০১৭ ৫১২৯ ৫২৩২



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, ম ০৮, 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 

[২.১.৪] জের ২৪
ঘার মে েকর ধ
খাওয়ােনা নবজাতেকর
সংা

সমি সংা ৩ ৪৪৮০ ৪৯৩০ ৫০২৯ ৪৫২৬ ৪০২৩ ৩৫২০ ৩০১৭ ৫১২৯ ৫২৩২

[২.১.৪] জের ২৪
ঘার মে েকর ধ
খাওয়ােনা নবজাতেকর
সংা

সমি সংা ৩ ৪৪৮০ ৪৯৩০ ৫০২৯ ৪৫২৬ ৪০২৩ ৩৫২০ ৩০১৭ ৫১২৯ ৫২৩২

[২.১.৪] জের ২৪
ঘার মে েকর ধ
খাওয়ােনা নবজাতেকর
সংা

সমি সংা ৩ ৪৪৮০ ৪৯৩০ ৫০২৯ ৪৫২৬ ৪০২৩ ৩৫২০ ৩০১৭ ৫১২৯ ৫২৩২

[২.১.৫] ােরােহিিডন
৭.১% বহারকারী
নবজাতেকর সংা

সমি সংা ৩ ৫০৮৬০ ৫৫৯৫০ ৫৭০৬৯ ৫১৩৬২ ৪৫৬৫৫ ৩৯৯৪৮ ৩৪২৪১ ৫৮২১০ ৫৯৩৭৫

[২.১.৫] ােরােহিিডন
৭.১% বহারকারী
নবজাতেকর সংা

সমি সংা ৩ ৫০৮৬০ ৫৫৯৫০ ৫৭০৬৯ ৫১৩৬২ ৪৫৬৫৫ ৩৯৯৪৮ ৩৪২৪১ ৫৮২১০ ৫৯৩৭৫

[২.১.৫] ােরােহিিডন
৭.১% বহারকারী
নবজাতেকর সংা

সমি সংা ৩ ৫০৮৬০ ৫৫৯৫০ ৫৭০৬৯ ৫১৩৬২ ৪৫৬৫৫ ৩৯৯৪৮ ৩৪২৪১ ৫৮২১০ ৫৯৩৭৫

[২.১.৫] ােরােহিিডন
৭.১% বহারকারী
নবজাতেকর সংা

সমি সংা ৩ ৫০৮৬০ ৫৫৯৫০ ৫৭০৬৯ ৫১৩৬২ ৪৫৬৫৫ ৩৯৯৪৮ ৩৪২৪১ ৫৮২১০ ৫৯৩৭৫

[২.১.৬] র তা
িতেরােধ আয়রণ
ফিলক এিসড হণকারী
িকেশারীর সংা

সমি সংা ৩ ৩০৪৫৮ ৩৩৫০৪ ৩৪১৭৪ ৩০৭৫৭ ২৭৩৩৯ ২৩৯২২ ২০৫০৪ ৩৪৮৫৮ ৩৫৫৫৫



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, ম ০৮, 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 

[২.১.৬] র তা
িতেরােধ আয়রণ
ফিলক এিসড হণকারী
িকেশারীর সংা

সমি সংা ৩ ৩০৪৫৮ ৩৩৫০৪ ৩৪১৭৪ ৩০৭৫৭ ২৭৩৩৯ ২৩৯২২ ২০৫০৪ ৩৪৮৫৮ ৩৫৫৫৫

[২.১.৬] র তা
িতেরােধ আয়রণ
ফিলক এিসড হণকারী
িকেশারীর সংা

সমি সংা ৩ ৩০৪৫৮ ৩৩৫০৪ ৩৪১৭৪ ৩০৭৫৭ ২৭৩৩৯ ২৩৯২২ ২০৫০৪ ৩৪৮৫৮ ৩৫৫৫৫

[২.১.৬] র তা
িতেরােধ আয়রণ
ফিলক এিসড হণকারী
িকেশারীর সংা

সমি সংা ৩ ৩০৪৫৮ ৩৩৫০৪ ৩৪১৭৪ ৩০৭৫৭ ২৭৩৩৯ ২৩৯২২ ২০৫০৪ ৩৪৮৫৮ ৩৫৫৫৫

[২.১.৭] কেশার বাব
া সবা হণকারীর
সংা

সমি সংা ২ ৫৯৯০ ৬৫৯০ ৬৭২২ ৬০৫০ ৫৩৭৭ ৪৭০৫ ৪০৩৩ ৬৮৫৬ ৬৯৯৩

[২.১.৭] কেশার বাব
া সবা হণকারীর
সংা

সমি সংা ২ ৫৯৯০ ৬৫৯০ ৬৭২২ ৬০৫০ ৫৩৭৭ ৪৭০৫ ৪০৩৩ ৬৮৫৬ ৬৯৯৩

[২.১.৭] কেশার বাব
া সবা হণকারীর
সংা

সমি সংা ২ ৫৯৯০ ৬৫৯০ ৬৭২২ ৬০৫০ ৫৩৭৭ ৪৭০৫ ৪০৩৩ ৬৮৫৬ ৬৯৯৩

[২.১.৭] কেশার বাব
া সবা হণকারীর
সংা

সমি সংা ২ ৫৯৯০ ৬৫৯০ ৬৭২২ ৬০৫০ ৫৩৭৭ ৪৭০৫ ৪০৩৩ ৬৮৫৬ ৬৯৯৩

[৩] পিরকিত
পিরবার গঠেণ
সামািজক সেচতনতা
ি ও উকরণ।

১০
[৩.১] আেয়ািজত ল
া িশা এর সংা

[৩.১.১] আেয়ািজত ল
া িশা এর সংা

সমি সংা ৫ ১৮৯৪ ১৮৯৪ ১৯৩২ ১৭৩৯ ১৫৪৬ ১৩৫২ ১১৫৯ ১৯৭১ ২০১০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, ম ০৮, 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 

[৩.১.১] আেয়ািজত ল
া িশা এর সংা

সমি সংা ৫ ১৮৯৪ ১৮৯৪ ১৯৩২ ১৭৩৯ ১৫৪৬ ১৩৫২ ১১৫৯ ১৯৭১ ২০১০

[৩.১.১] আেয়ািজত ল
া িশা এর সংা

সমি সংা ৫ ১৮৯৪ ১৮৯৪ ১৯৩২ ১৭৩৯ ১৫৪৬ ১৩৫২ ১১৫৯ ১৯৭১ ২০১০

[৩.১.১] আেয়ািজত ল
া িশা এর সংা

সমি সংা ৫ ১৮৯৪ ১৮৯৪ ১৯৩২ ১৭৩৯ ১৫৪৬ ১৩৫২ ১১৫৯ ১৯৭১ ২০১০

[৩.১.১] আেয়ািজত ল
া িশা এর সংা

সমি সংা ৫ ১৮৯৪ ১৮৯৪ ১৯৩২ ১৭৩৯ ১৫৪৬ ১৩৫২ ১১৫৯ ১৯৭১ ২০১০

[৩.২] এিভ ভােনর
মােম সেচতনতালক
চােরর সংা

[৩.২.১] এিভ ভােনর
মােম সেচতনতালক
চােরর সংা

সমি সংা ৫ ১৯৫ ২১৫ ২১৯ ১৯৭ ১৭৫ ১৫৪ ১৩২ ২২৪ ২২৮

[৩.২.১] এিভ ভােনর
মােম সেচতনতালক
চােরর সংা

সমি সংা ৫ ১৯৫ ২১৫ ২১৯ ১৯৭ ১৭৫ ১৫৪ ১৩২ ২২৪ ২২৮

[৩.২.১] এিভ ভােনর
মােম সেচতনতালক
চােরর সংা

সমি সংা ৫ ১৯৫ ২১৫ ২১৯ ১৯৭ ১৭৫ ১৫৪ ১৩২ ২২৪ ২২৮

[৩.২.১] এিভ ভােনর
মােম সেচতনতালক
চােরর সংা

সমি সংা ৫ ১৯৫ ২১৫ ২১৯ ১৯৭ ১৭৫ ১৫৪ ১৩২ ২২৪ ২২৮

[৩.২.১] এিভ ভােনর
মােম সেচতনতালক
চােরর সংা

সমি সংা ৫ ১৯৫ ২১৫ ২১৯ ১৯৭ ১৭৫ ১৫৪ ১৩২ ২২৪ ২২৮



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: রিববার, ম ০৮, 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 া
সামীর িনরিবি
সরবরাহ
িনিতকরণ এবং
ত বাপনা
উয়ন।

১০
[৪.১] পিরবার পিরকনা
কম িচেত জ িনয়ণ
সামীর মদ যাচাই

[৪.১.১] আিলক
পাগাের জ িনয়ণ
সামীর মদ বাব
যাচাই

সমি সংা ৪ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২

[৪.১.১] আিলক
পাগাের জ িনয়ণ
সামীর মদ বাব
যাচাই

সমি সংা ৪ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২

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

সমি সংা ৩ ২৪ ২৪ ২৪ ২৪ ২৪ ২৪ ২৪ ২৬ ২৬

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

সমি সংা ৩ ২৪ ২৪ ২৪ ২৪ ২৪ ২৪ ২৪ ২৬ ২৬

[৪.২] অবহারেযা
সামী িবন করণ

[৪.২.১] অবহারেযা
সামী নীিতমালা
মাতােবক িনিদ  সমেয়
িবন করণ

সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১৩ ১৩

[৪.২.১] অবহারেযা
সামী নীিতমালা
মাতােবক িনিদ  সমেয়
িবন করণ

সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১৩ ১৩

[৪.৩] ই-
এমআইএসবহারকারী
কের সংা

[৪.৩.১] পিরবার কাণ
কের সংা

সংা ০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৭ ণ তািরখ: রিববার, ম ০৮, 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 

[৪.৩.১] পিরবার কাণ
কের সংা

সংা ০

[৫] িজববষ 
উদযাপন এবং
কম কতা-কম চারীেদর
দতা উয়েন
বা হণ।

১০

[৫.১] িজববষ  উপলে
সকল মা ও িশ কাণ
কে িফিডং কণ ার
চা করা

[৫.১.১] িফিডং
কণ ার চা করা

সমি সংা ৪ ১ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২

[৫.১.১] িফিডং
কণ ার চা করা

সমি সংা ৪ ১ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২

[৫.১.১] িফিডং
কণ ার চা করা

সমি সংা ৪ ১ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২

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

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

সমি সংা ৩ ৪১৫ ২২৭ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ২৭৫ ৩০৩

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

সমি সংা ৩ ৪১৫ ২২৭ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ২৭৫ ৩০৩

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

সমি সংা ৩ ৪১৫ ২২৭ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ২৭৫ ৩০৩

[৫.২.২] সমসামিয়ক
িবষয় িনেয় লািন ং সশন
আেয়াজন

সমি সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৮ ণ তািরখ: রিববার, ম ০৮, 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 

[৫.২.২] সমসামিয়ক
িবষয় িনেয় লািন ং সশন
আেয়াজন

সমি সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[৫.২.২] সমসামিয়ক
িবষয় িনেয় লািন ং সশন
আেয়াজন

সমি সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৯ ণ তািরখ: রিববার, ম ০৮, 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%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২০ ণ তািরখ: রিববার, ম ০৮, ২০২২

আিম, উপপিরচালক, জলা পিরবার পিরকনা কায ালয়, ময়মনিসংহ, িবভাগীয় পিরচালক, িবভাগীয় পিরবার
পিরকনা কায ালয়, ময়মনিসংহ-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

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

ািরত:

উপপিরচালক
জলা পিরবার পিরকনা কায ালয়, ময়মনিসংহ

তািরখ

িবভাগীয় পিরচালক
িবভাগীয় পিরবার পিরকনা কায ালয়, ময়মনিসংহ

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২১ ণ তািরখ: রিববার, ম ০৮, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইইউিড ইা ইউটািরয়ান িডভাইস

২ আইইএম ইনফরেমশন এেকশন মেভশন

৩ আইইিস ইনফরেমশন ইেকশন এ কিমউিনেকশন

৪ আরআই রাইট  ইনফরেমশন

৫ ইউআইএমএস উপিজলা ইনেভির মেনজেম িসেম

৬ ইউএইচএএফডিউিস ইউিনয়ন হথ এ ফিমিল ওেয়লেফয়ার সার

৭ ইওিস ইমােজি অবসেটিক কয়ার

৮ এইচিপএনএসিপ হথ পেলশন িনউিশন সর াাম

৯ এএনিস এন াটাল কয়ার

১০ এএফএইচিস এেডােলেস িল হলথ কণ ার

১১ এনআইএস নশনাল ইিি েটিজ

১২ এনএসিভ নন-ােল ভেসকটিম

১৩ এনিস নশনাল কিভ টার

১৪ এফএসিড িফ সািভ স ডিলভাির

১৫ এফিপ-এসিড ফিমিল ািনং িফ সািভ স ডিলভাির

১৬ এমআইএস ােনজেম ইনফরেমশন িসেম

১৭ এমএমআর মটারনাল মট ািল রট

১৮ এমিসআরএএইচ মটারনাল, চাই, িরোডািভ এ এেডােলেস হথ

১৯ এমিসএইচ মটারনাল চাই হথ

২০ এমিসডিউিস মটারনাল এ চাই হথ সার

২১ এলএিপএম লং এিং পারমােন মথড

২২ এলএমআইএস লিজিক ােনজেম ইনফরেমশন িসেম

২৩ এলিড লাইন ডাইেরর

২৪ এসএস সািভ স স

২৫ এসিডিজ সােইনএবল ডভলাপেম গাল

২৬ এসিভআরএস সল ভাইটাল রিজেশন িসেম

২৭ িজআরএস িেভ রেস িসেম

২৮ এফআর টাটাল ফা িল রট

২৯ ও ইিনং অব ইনাস 

৩০ ডিউআইএমএস ওয়ারহাউস ইনেভির মেনজেম িসেম

৩১ িডিজএপিপ িডেরেরট জনােরল অব ফেমিল ািনং

৩২ িবিডএইচএস বাংলােদশ ডেমাািফক হথ সােভ 

৩৩ িসএআর কােসপভ এেপেট রট

৩৪ িসিপআর কােসপশন িেভেল রট

৩৫ িসিস িসেজন চাট ার

৩৬ িসিসএসিড িিনেকল কােসপশন সািভ স ডিলভাির



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২২ ণ তািরখ: রিববার, ম ০৮, 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 িনিত করণ [১.১.১] ভােসকটিম সবা হণকারী সম দিত উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[১.১] পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিত করণ

[১.১.১] ভােসকটিম সবা হণকারী সম দিত

[১.১.১] ভােসকটিম সবা হণকারী সম দিত

[১.১.১] ভােসকটিম সবা হণকারী সম দিত উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[১.১] পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিত করণ [১.১.২] উেবকটমী সবা হণকারী সম দিত উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[১.১] পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিত করণ

[১.১.২] উেবকটমী সবা হণকারী সম দিত

[১.১.২] উেবকটমী সবা হণকারী সম দিত উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[১.১.২] উেবকটমী সবা হণকারী সম দিত

[১.১] পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিত করণ [১.১.৩] আইইউিড সবা হণকারী সম দিত উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[১.১] পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিত করণ
[১.১.৩] আইইউিড সবা হণকারী সম দিত

[১.১.৩] আইইউিড সবা হণকারী সম দিত উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[১.১] পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিত করণ [১.১.৩] আইইউিড সবা হণকারী সম দিত

[১.১] পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিত করণ [১.১.৪] ইমানন সবা হণকারী সম দিত উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[১.১] পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিত করণ

[১.১.৪] ইমানন সবা হণকারী সম দিত উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[১.১.৪] ইমানন সবা হণকারী সম দিত

[১.১.৪] ইমানন সবা হণকারী সম দিত

[১.১] পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিত করণ [১.১.৫] ইনেজকশন সবা হণকারী সম দিত উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[১.১] পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিত করণ
[১.১.৫] ইনেজকশন সবা হণকারী সম দিত

[১.১.৫] ইনেজকশন সবা হণকারী সম দিত উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[১.১] পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিত করণ [১.১.৬] কনডম সবা হণকারী সম দিত উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[১.১] পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিত করণ
[১.১.৬] কনডম সবা হণকারী সম দিত

[১.১.৬] কনডম সবা হণকারী সম দিত উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[১.১] পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিত করণ [১.১.৭] খাবার বিড় সবা হণকারী সম দিত উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[১.১] পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিত করণ
[১.১.৭] খাবার বিড় সবা হণকারী সম দিত উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[১.১.৭] খাবার বিড় সবা হণকারী সম দিত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২৩ ণ তািরখ: রিববার, ম ০৮, ২০২২

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.২] ােটলাইট িিনক আেয়াজেনর মােম সবা দান ও
উু করণ

[১.২.১] আেয়ািজত ােটলাইট িিনেকর সংা উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[১.২] ােটলাইট িিনক আেয়াজেনর মােম সবা দান ও
উু করণ

[১.২.১] আেয়ািজত ােটলাইট িিনেকর সংা উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[২.১] মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা [২.১.১] িশণ াকম ারা গভ কালীন সবার সংা উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[২.১] মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা

[২.১.১] িশণ াকম ারা গভ কালীন সবার সংা

[২.১.১] িশণ াকম ারা গভ কালীন সবার সংা

[২.১.১] িশণ াকম ারা গভ কালীন সবার সংা উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[২.১] মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা
[২.১.২] ািতািনিক ডিলভারীর সংা (এমিসডািউিস এবং
ইউএইচএএফডািউিস)

উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[২.১] মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা
[২.১.২] ািতািনিক ডিলভারীর সংা (এমিসডািউিস এবং
ইউএইচএএফডািউিস)

[২.১] মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা

[২.১.২] ািতািনিক ডিলভারীর সংা (এমিসডািউিস এবং
ইউএইচএএফডািউিস)

উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[২.১.২] ািতািনিক ডিলভারীর সংা (এমিসডািউিস এবং
ইউএইচএএফডািউিস)

[২.১] মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা
[২.১.৩] বািড়েত সব পরবত ররণ িতেরােধ াব. িসেসাোল বিড় হণকারী
মােয়র সংা

উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[২.১] মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা

[২.১.৩] বািড়েত সব পরবত ররণ িতেরােধ াব. িসেসাোল বিড় হণকারী
মােয়র সংা

[২.১.৩] বািড়েত সব পরবত ররণ িতেরােধ াব. িসেসাোল বিড় হণকারী
মােয়র সংা

উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[২.১.৩] বািড়েত সব পরবত ররণ িতেরােধ াব. িসেসাোল বিড় হণকারী
মােয়র সংা

[২.১] মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা [২.১.৪] জের ২৪ ঘার মে েকর ধ খাওয়ােনা নবজাতেকর সংা উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[২.১] মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা

[২.১.৪] জের ২৪ ঘার মে েকর ধ খাওয়ােনা নবজাতেকর সংা

[২.১.৪] জের ২৪ ঘার মে েকর ধ খাওয়ােনা নবজাতেকর সংা উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[২.১.৪] জের ২৪ ঘার মে েকর ধ খাওয়ােনা নবজাতেকর সংা

[২.১] মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা [২.১.৫] ােরােহিিডন ৭.১% বহারকারী নবজাতেকর সংা উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২৪ ণ তািরখ: রিববার, ম ০৮, ২০২২

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[২.১] মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা

[২.১.৫] ােরােহিিডন ৭.১% বহারকারী নবজাতেকর সংা

[২.১.৫] ােরােহিিডন ৭.১% বহারকারী নবজাতেকর সংা উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[২.১.৫] ােরােহিিডন ৭.১% বহারকারী নবজাতেকর সংা

[২.১] মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা [২.১.৬] র তা িতেরােধ আয়রণ ফিলক এিসড হণকারী িকেশারীর সংা উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[২.১] মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা

[২.১.৬] র তা িতেরােধ আয়রণ ফিলক এিসড হণকারী িকেশারীর সংা উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[২.১.৬] র তা িতেরােধ আয়রণ ফিলক এিসড হণকারী িকেশারীর সংা

[২.১.৬] র তা িতেরােধ আয়রণ ফিলক এিসড হণকারী িকেশারীর সংা

[২.১] মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা [২.১.৭] কেশার বাব া সবা হণকারীর সংা উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[২.১] মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা

[২.১.৭] কেশার বাব া সবা হণকারীর সংা

[২.১.৭] কেশার বাব া সবা হণকারীর সংা

[২.১.৭] কেশার বাব া সবা হণকারীর সংা উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[৩.১] আেয়ািজত ল া িশা এর সংা [৩.১.১] আেয়ািজত ল া িশা এর সংা উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[৩.১] আেয়ািজত ল া িশা এর সংা

[৩.১.১] আেয়ািজত ল া িশা এর সংা উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[৩.১.১] আেয়ািজত ল া িশা এর সংা

[৩.১.১] আেয়ািজত ল া িশা এর সংা

[৩.১.১] আেয়ািজত ল া িশা এর সংা

[৩.২] এিভ ভােনর মােম সেচতনতালক চােরর সংা [৩.২.১] এিভ ভােনর মােম সেচতনতালক চােরর সংা
জলা/উপেজলা পিরবার পিরকনা
কায ালয়

এিভ ভান চার িবষয়ক ছিব ও ত
িচ, িবালেয়র ধান িশকগেণর
ার  তয়ন প

[৩.২] এিভ ভােনর মােম সেচতনতালক চােরর সংা

[৩.২.১] এিভ ভােনর মােম সেচতনতালক চােরর সংা

[৩.২.১] এিভ ভােনর মােম সেচতনতালক চােরর সংা

[৩.২.১] এিভ ভােনর মােম সেচতনতালক চােরর সংা

[৩.২.১] এিভ ভােনর মােম সেচতনতালক চােরর সংা
জলা/উপেজলা পিরবার পিরকনা
কায ালয়

এিভ ভান চার িবষয়ক ছিব ও ত
িচ, িবালেয়র ধান িশকগেণর
ার  তয়ন প

[৪.১] পিরবার পিরকনা কম িচেত জ িনয়ণ সামীর
মদ যাচাই

[৪.১.১] আিলক পাগাের জ িনয়ণ সামীর মদ বাব যাচাই জলা পিরবার পিরকনা কায ালয়
সংি কিমর ািরত িতেবদন
দািখল
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৪.১] পিরবার পিরকনা কম িচেত জ িনয়ণ সামীর
মদ যাচাই

[৪.১.১] আিলক পাগাের জ িনয়ণ সামীর মদ বাব যাচাই জলা পিরবার পিরকনা কায ালয়
সংি কিমর ািরত িতেবদন
দািখল

[৪.১] পিরবার পিরকনা কম িচেত জ িনয়ণ সামীর
মদ যাচাই

[৪.১.২] উপেজলা পয ােয় জ িনয়ণ সামীর মদ বাব যাচাই উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয়
সংি কিমর ািরত িতেবদন
দািখল

[৪.১] পিরবার পিরকনা কম িচেত জ িনয়ণ সামীর
মদ যাচাই

[৪.১.২] উপেজলা পয ােয় জ িনয়ণ সামীর মদ বাব যাচাই উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয়
সংি কিমর ািরত িতেবদন
দািখল

[৪.২] অবহারেযা সামী িবন করণ [৪.২.১] অবহারেযা সামী নীিতমালা মাতােবক িনিদ  সমেয় িবন করণ
জলা/উপেজলা পিরবার পিরকনা
কায ালয়

সংি কিমর ািরত িতেবদন
দািখল

[৪.২] অবহারেযা সামী িবন করণ [৪.২.১] অবহারেযা সামী নীিতমালা মাতােবক িনিদ  সমেয় িবন করণ
জলা/উপেজলা পিরবার পিরকনা
কায ালয়

সংি কিমর ািরত িতেবদন
দািখল

[৪.৩] ই-এমআইএসবহারকারী কের সংা [৪.৩.১] পিরবার কাণ কের সংা উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[৪.৩] ই-এমআইএসবহারকারী কের সংা [৪.৩.১] পিরবার কাণ কের সংা উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয় মািসক (এমআইএস) িরেপাট 

[৫.১] িজববষ  উপলে সকল মা ও িশ কাণ কে
িফিডং কণ ার চা করা

[৫.১.১] িফিডং কণ ার চা করা
এমিসএইচ ইউিনট,পিরবার পিরকনা
অিধদর

বােজট বরাপ/অগিত িতেবদন

[৫.১] িজববষ  উপলে সকল মা ও িশ কাণ কে
িফিডং কণ ার চা করা

[৫.১.১] িফিডং কণ ার চা করা
এমিসএইচ ইউিনট,পিরবার পিরকনা
অিধদর

বােজট বরাপ/অগিত িতেবদন

[৫.১.১] িফিডং কণ ার চা করা

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

[৫.২.১] কম কতা-কম চারীেদর চাকির িবষেয় িশণ দান পিরবার পিরকনা অিধদর
িশন িসিডউল, ছিব ও উপিিতর
তািলকা

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

[৫.২.১] কম কতা-কম চারীেদর চাকির িবষেয় িশণ দান পিরবার পিরকনা অিধদর
িশন িসিডউল, ছিব ও উপিিতর
তািলকা

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

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

[৫.২.২] সমসামিয়ক িবষয় িনেয় লািন ং সশন আেয়াজন
জলা /উপেজলা পিরবার পিরকনা
কায ালয়

লািন ং সশেনর িসিডউল, ছিব ও
উপিিতর তািলকা

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

[৫.২.২] সমসামিয়ক িবষয় িনেয় লািন ং সশন আেয়াজন
জলা /উপেজলা পিরবার পিরকনা
কায ালয়

লািন ং সশেনর িসিডউল, ছিব ও
উপিিতর তািলকা

[৫.২.২] সমসামিয়ক ি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
এিভ ভােনর মােম সেচতনতালক চােরর
সংা

এিভ ভােনর মােম সেচতনতালক চােরর সংা
মািমক ও উ মািমক িশা বাড ,
ময়মনিসংহ

িশা িতােণ চার ও সেচতনালক সভা, সময় সাধন

আেয়ািজত ল া িশা এর সংা আেয়ািজত ল া িশা এর সংা
মািমক ও উ মািমক িশা বাড ,
ময়মনিসংহ

িশা িতােণ চার ও সেচতনালক সভা, সময় সাধন

পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিত করণ ভােসকটিম সবা হণকারী সম দিত া অিধদর উপেজলা া কমেের ও/াপনা বহার, সাজন/াকম সময়

পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিত করণ উেবকটমী সবা হণকারী সম দিত া অিধদর উপেজলা া কমেের ও/াপনা বহার, সাজন/াকম সময়

পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিত করণ আইইউিড সবা হণকারী সম দিত া অিধদর উপেজলা া কমেের ও/াপনা বহার, সাজন/াকম সময়

পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিত করণ ইমানন সবা হণকারী সম দিত া অিধদর উপেজলা া কমেের ও/াপনা বহার, সাজন/াকম সময়

পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিত করণ ভােসকটিম সবা হণকারী সম দিত
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার,
পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

সময় সভা, উয়ন সময় সভা, কিম সভা, এিডিপ বরা

পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিত করণ উেবকটমী সবা হণকারী সম দিত
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার,
পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

সময় সভা, উয়ন সময় সভা, কিম সভা, এিডিপ বরা

পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিত করণ আইইউিড সবা হণকারী সম দিত
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার,
পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

সময় সভা, উয়ন সময় সভা, কিম সভা, এিডিপ বরা

পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিত করণ ইমানন সবা হণকারী সম দিত
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার,
পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

সময় সভা, উয়ন সময় সভা, কিম সভা, এিডিপ বরা

পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিত করণ ইনেজকশন সবা হণকারী সম দিত
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার,
পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

সময় সভা, উয়ন সময় সভা, কিম সভা, এিডিপ বরা

পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিত করণ কনডম সবা হণকারী সম দিত
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার,
পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

সময় সভা, উয়ন সময় সভা, কিম সভা, এিডিপ বরা

পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিত করণ খাবার বিড় সবা হণকারী সম দিত
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার,
পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

সময় সভা, উয়ন সময় সভা, কিম সভা, এিডিপ বরা

মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা িশণ াকম ারা গভ কালীন সবার সংা া অিধদর জনন াের েয়াজনীয় ঔষধ ও ািদর সময় সবা

মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা
ািতািনিক ডিলভারীর সংা (এমিসডািউিস এবং
ইউএইচএএফডািউিস)

া অিধদর জনন াের েয়াজনীয় ঔষধ ও ািদর সময় সবা

মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা
বািড়েত সব পরবত ররণ িতেরােধ াব.
িসেসাোল বিড় হণকারী মােয়র সংা

া অিধদর জনন াের েয়াজনীয় ঔষধ ও ািদর সময় সবা
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা
জের ২৪ ঘার মে েকর ধ খাওয়ােনা
নবজাতেকর সংা

া অিধদর জনন াের েয়াজনীয় ঔষধ ও ািদর সময় সবা

মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা ােরােহিিডন ৭.১% বহারকারী নবজাতেকর সংা া অিধদর জনন াের েয়াজনীয় ঔষধ ও ািদর সময় সবা

মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা
র তা িতেরােধ আয়রণ ফিলক এিসড হণকারী
িকেশারীর সংা

া অিধদর জনন াের েয়াজনীয় ঔষধ ও ািদর সময় সবা

মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা কেশার বাব া সবা হণকারীর সংা া অিধদর জনন াের েয়াজনীয় ঔষধ ও ািদর সময় সবা

মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা িশণ াকম ারা গভ কালীন সবার সংা
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার,
পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

সময় সভা, উয়ন সভা, কিম সভা, এিডিপ বরা

মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা
ািতািনিক ডিলভারীর সংা (এমিসডািউিস এবং
ইউএইচএএফডািউিস)

ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার,
পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

সময় সভা, উয়ন সভা, কিম সভা, এিডিপ বরা

মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা
বািড়েত সব পরবত ররণ িতেরােধ াব.
িসেসাোল বিড় হণকারী মােয়র সংা

ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার,
পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

সময় সভা, উয়ন সভা, কিম সভা, এিডিপ বরা

মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা
জের ২৪ ঘার মে েকর ধ খাওয়ােনা
নবজাতেকর সংা

ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার,
পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

সময় সভা, উয়ন সভা, কিম সভা, এিডিপ বরা

মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা ােরােহিিডন ৭.১% বহারকারী নবজাতেকর সংা
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার,
পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

সময় সভা, উয়ন সভা, কিম সভা, এিডিপ বরা

মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা
র তা িতেরােধ আয়রণ ফিলক এিসড হণকারী
িকেশারীর সংা

ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার,
পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

সময় সভা, উয়ন সভা, কিম সভা, এিডিপ বরা

মা, িশ, জনন ও বয়:সিকালীন ােসবা কেশার বাব া সবা হণকারীর সংা
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার,
পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

সময় সভা, উয়ন সভা, কিম সভা, এিডিপ বরা

এিভ ভােনর মােম সেচতনতালক চােরর
সংা

এিভ ভােনর মােম সেচতনতালক চােরর সংা
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার,
পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

ানীয় চার মাম বহার, সেচতনালক সভা, ানীয় সরকার িতিনিধেদর
সৃতা

আেয়ািজত ল া িশা এর সংা আেয়ািজত ল া িশা এর সংা
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার,
পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

ানীয় চার মাম বহার, সেচতনালক সভা, ানীয় সরকার িতিনিধেদর
সৃতা

এিভ ভােনর মােম সেচতনতালক চােরর
সংা

এিভ ভােনর মােম সেচতনতালক চােরর সংা ত অিধদফতর (িপআইিড) ানীয় চার মাম বহার, সেচতনালক সভা

আেয়ািজত ল া িশা এর সংা আেয়ািজত ল া িশা এর সংা ত অিধদফতর (িপআইিড) ানীয় চার মাম বহার, সেচতনালক সভা

কম কতা-কম চারীেদর দতা উয়েন িবিভ
িশণ দান

কম কতা-কম চারীেদর চাকির িবষেয় িশণ দান
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার,
পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

ানীয় ভােব ঘাটিত রেণ চািহদা িনপন ও য়, জনন াের েয়াজনীয়
ঔষধ ও ািদর সম, ইউএচএএফডিউিস/এমিসডিউিস এর অবকাঠােমা
উয়ন ও েয়াজনীয় আসবাবপ সরামািদ সংহ
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

কম কতা-কম চারীেদর দতা উয়েন িবিভ
িশণ দান

সমসামিয়ক িবষয় িনেয় লািন ং সশন আেয়াজন
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার,
পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

ানীয় ভােব ঘাটিত রেণ চািহদা িনপন ও য়, জনন াের েয়াজনীয়
ঔষধ ও ািদর সম, ইউএচএএফডিউিস/এমিসডিউিস এর অবকাঠােমা
উয়ন ও েয়াজনীয় আসবাবপ সরামািদ সংহ

িজববষ  উপলে সকল মা ও িশ কাণ কে
িফিডং কণ ার চা করা

িফিডং কণ ার চা করা
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার,
পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

ানীয় ভােব ঘাটিত রেণ চািহদা িনপন ও য়, জনন াের েয়াজনীয়
ঔষধ ও ািদর সম, ইউএচএএফডিউিস/এমিসডিউিস এর অবকাঠােমা
উয়ন ও েয়াজনীয় আসবাবপ সরামািদ সংহ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


