
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ২২, ২০২৩

িবভাগীয় পিরবার পিরকনা কায ালয়, ময়মনিসংহ

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ২২, ২০২৩

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 পিত
বহারকারীর হার ির
জ কাযম পরিচালনা

২০

[১.১] পিরবার পিরকনা
পিতর বহার িনিতকরণ

[১.১.১] খাবারবিড় সবাহণকারী সম
দিত

ল ৩ ১১.০৫ ৯.৯৫ ৮.৮৪ ৭.৭৪ ৬.৬৩ ১০.১৬

[১.১.২] ভােসকটমী সবাহণকারী
সম দিত

ল ২ ০.৭৯ ০.৭১ ০.৬৩ ০.৫৫ ০.৪৭ ০.৬৪

[১.১.৩] উঁেবকটমী সবাহণকারী
সম দিত

ল ২ ১.২৭ ১.১৪ ১.০২ ০.৮৯ ০.৭৬ ১.০১

[১.১.৪] আইইউিড সবাহণকারী সম
দিত

ল ২ ০.৫৫ ০.৫০ ০.৪৪ ০.৩৯ ০.৩৩ ০.৪২

[১.১.৫] ইমানন সবাহণকারী সম
দিত

ল ২ ১.৩৪ ১.২১ ১.০৭ ০.৯৪ ০.৮০ ১.১৬

[১.১.৬] ইনেজকশন সবাহণকারী সম
দিত

ল ২ ৩.৫৪ ৩.১৯ ২.৮৩ ২.৪৮ ২.১২ ৩.২৭

[১.১.৭] কনডম সবাহণকারী সম
দিত

ল ২ ১.২৮ ১.১৫ ১.০২ ০.৯০ ০.৭৭ ১.২১

[১.২] ােটলাইটিিনক
আেয়াজনের মােম সবা
দান ও উুকরণ

[১.২.১] আেয়ািজত ােটলাইট িিনেকর
সংা

হাজার ৫ ২১.৫৬ ১৯.৪০ ১৭.২৫ ১৫.০৯ ১২.৯৪ ৩.০৩

২

মা, নবজাতক িশ,
িকেশার-িকেশারীেদর
মানস¤মত া সবা
দান

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

[২.১.১] িশণ াকম ারা গভ কালীন
সবার সংা

হাজার ৩ ৯৫.৫৩ ৮৫.৯৮ ৭৬.৪২ ৬৬.৮৭ ৫৭.৩২ ৮৩.৮

[২.১.২] ািতািনক ডিলভারীর সংা
(এমিসডিউিস এবং ইউএএফডািউিস)

হাজার ৩ ১৭.১৮ ১৫.৪৬ ১৩.৭৪ ১২.০৩ ১০.৩১ ২.১৯

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

হাজার ৩ ৩৬.২৩ ৩২.৬১ ২৮.৯৮ ২৫.৩৬ ২১.৭৪ ১৫.১৬



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ২২, ২০২৩

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] কেশারবাব া সবা
হণকারীর সংা

সংা ৩ ২৪৮৯৯ ২২৪০৯ ১৯৯১৯ ১৭৪২৯ ১৪৯৩৯ ১৩৩১৪৭

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

হাজার ২ ২৭.৪৯ ২৪.৭৪ ২১.৯৯ ১৯.২৪ ১৬.৪৯ ৬.২

[২.১.৬] ােরােহিিডন ৭.১%
বহারকারী নবজাতেকর সংা

হাজার ২ ২১.৫০ ১৯.৩৫ ১৭.২০ ১৫.০৫ ১২.৯০ ৬.২৪

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

হাজার ২ ১৩৭.৯১ ১২৪.১২ ১১০.৩৩ ৯৬.৫৪ ৮২.৭৫ ২৯.৫১

[২.১.৮] িনরাপদ সব সবা 24/7 সবা
দােনর সংা

সংা ২ ৪০২৩ ৩৬২০ ৩২১৭ ২৮১৫ ২৪১৪ ২১৮৮

৩
পিরকিত পিরবার গঠেন
সামািজক সেচতনতা ি
ও উুকরণ

১০

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

[৩.১.১] আেয়ািজত লা িশা এর
সংা

সংা ৫ ৬০৫২ ৫৪৪৬ ৪৮৪২ ৪২৩৬ ৩৬৩১ ৯৯৬

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

[৩.২.১] এিভ ভােনর মােম
সেচতনতালক চােরর সংা

সংা ৫ ৬৯৫ ৬২৫ ৫৫৬ ৪৮৬ ৪১৭ ১৮৫

৪

জ িনয়ণ ও জজনন
া সামী িনরিবি
সরবরাহ িনিত করন
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 ৪ ৪ ৪ ৪ ৩ ৩ ১

[৪.১.২] উপেজলাপয ােয় জ িনয়ণ
সামীর মদ বাব যাচাই

সংা ৩ ৩৪ ৩৪ ৩৪ ৩৩ ৩২ ০

[৪.২] অবহারেযা সামী
িবনকরণ

[৪.২.১] অবহারেযা সামী নীিতমালা
মাতােবক িনিদ  সমেয় িবনকরণ

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ০



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ২২, ২০২৩

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%

৫
কমকতা-কমচারীদের
দতা উয়েনর বা
হণ

১০
[৫.১] সকল মা ও িশ কাণ
কে িফিডং কণ ার চা
করন

[৫.১.১] িফিডং কণ ার চা করা সংা ৪ ৩৮ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৩৮ ৯

[৫.২] কমকতা-কমচারীদের
দতা উয়েন িবিভ শিণ
দান

[৫.২.১] কমকতা-কমচারীদের চাকির
বিষয়ক শিণ দান

াচ
সংা

৩ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ৩

[৫.২.২] সমসাময়িক িবষয় িনেয় লািনং
সশন আেয়াজন

াচ
সংা

৩ ০ ৪ ৩ ২ ১ ২

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 ৯৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৯৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৯৬

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৯৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৯৭

*সামিয়ক (provisional) ত


