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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  দশ।  াধীনতা  উর  জনসংা  িনয়ণ  তথা  পিরকিত  পিরবার  গঠেনর  মােম  খী  ও  স  জািত  গঠেন
পিরবার পিরকনা অিধদেরর িদকিনেদ শনা মাতােবক িসেলট িবভাগীয় পিরবার পিরকনা কায ালয় কাজ কের যাে। ফেল জনসংা
ির হার কেম এখন ১.৩৭% দািড়েয়েছ। বতমােন জাতীয় পয ােয় এফআর ২.৩ এবং পিরবার পিরকনা পিত বহারকারীর হার
৬২.৪% হেলও িসেলট িবভােগ এফআর ২.৬ এবং পিরবার পিরকনা পিত বহারকারীর হার ৫৫.৪%। এছাড়া অণ  চািহদার হার
িসেলট িবভােগ ১৪% যা জাতীয় পয ােয় ১২% (িবিডএইচএস ২০১৭-১৮) এবং প আউট রট ২৬% এ কেম এেসেছ। মা ও িশ
হার ােস ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ কে ২৪/৭ ঘা গভবতী সবার বা করা হেয়েছ। ফলিতেত মা ও িশ হার াস
পেয়েছ এবং ািতািনক ডিলভারীর হার ৪২% উীত হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

-ািতক অন বিশের কারেণ হাওড়, লা, চা বাগান বিত এলকায় কাংিখত সবা দান িনিত করা। ভৗত অবকাঠােমার াপক
উয়ন সাধন েয়াজন। অথায় তািশত সবা দান িবিত হয়। মাঠপয ােয় াপক জনবল সংকেটর কারেণ িবভাগীয় সকল কায েম
নিতবাচক ভাব ি পায়। িসেলট িবভােগর বািস দিতেদর সময়মত যাগােযাগ করেত না পারায় জহার ি পায়। াপক বািবেয়
তািশত ফলাফল অজেন অরায় হেয় দড়ায়। বতমােন কািভড-১৯ াভািবক সবা দােন অেনকটা িতবকতা ি কেরেছ।

ভিবৎ পিরকনা:

িসেলট, মৗলভীবাজার এবং নামগ এ িতন জলােক ই-এমএআইএস জলায় উীত করা। কমপে আেরা ১২  এফডিউিস-ত ২৪/৭
িনরাপদ  সবেসবা  সবা  চা  করা।  মাঠ  কমেদর  অিধকতর  িশণ  দােনর  মােম  দ  কের  গেড়  তালা।  মিনটিরং,  পারিভশন
জারদার করা। ানীয় সরকার িতান সহ থেক সব াক সহেযািগতা হণ করা। প আউট ােস কায কর বা হণ। CPR ি সহ
TFR আেরা াস করা। Unmet Need াস করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

পিরবার  পিরকনা  পিত হণকারীর  হার  ৭৬.৮৩% (ফয়াির  ২০২২)  থেক ৭৮.০০% এ উীত করা।  প আউট ১৪% হেত
১২% এ কিমেয় আনা। ায় ১,৩৫,০০০ জন গভবতী মিহলােদর সবব  সবা (এ এন িস-১) দান। ায় ১৬,০০০ জন গভবতী
মিহলােক ািতািনক সবকালীন  সবা  দান।  ায়  ১৫০০০ ােটলাইট িিনক স করা।  ায়  ১৬০  এফডিউিস-ত ই-
এমএআইএস চা করা। ায় ১৮০০  ল া িশা কায ম 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, িসেলট

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)
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 পিত বহারকারীর হার ির জ কায ম পিরচালনা।
২. মা, নবজাতক িশ, িকেশার-িকেশারীেদর মানসত ােসবা দান।
৩. পিরকিত পিরবার গঠেন সামািজক সেচতনতা ি ও উুকরণ।
৪. জিনয়ণ ও জনন া সামী িনরিবি সরবরাহ িনিতকরণ এবং ত বাপনা উয়ন।
৫. 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. ১ পিরবার পিরকনা পিত বহার িনিতকরণ;
২. ২. ােটলাইট িিনক আেয়াজেনর মােম সবা দান ও উুকরণ;
৩. ৩. মা, িশ, জনন ও বেয়াসিকালীন া¯হ সবা
৪. ৩.১ ল পয ােয় িকেশার-িকেশারীর জনন া¯হ, িবষয়ক সেচতনতালক া¯হ িশা কায ম আেয়াজন;
৫.  ৩.২  অিডও-িভয়াল  ভােনর  মােম  পিরবার  পিরকনা,  মা-িশ  া¯হ,  িকেশার-িকেশারীর  জনন  া¯হ,  ি
িবষয়ক চার;
৬. ৪.১ পিরবার পিরকনা কম িচেত জিনয়ণ সামীর মদ যাচাই;
৭. ৪.২ অবহারেযা সামী িবনকরণ;
৮. ৪.৩ ই-এমআইএস বহারকারী কের সংা;
৯. ৫.১ সকল মা ও িশ কাণ কে চাত িফিডং কণ ার চা সচল রাখা;
১০. ৫.২ 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 বছেরর কমবয়সী িশ
 হার াস

িত
হাজাের

৩২ ৩০ ২৮ ২৭ ২৬
ানীয় সরকার িবভাগ, া
অিধদর

িবিডএইচএস ২০১৭-২০১৮ এসিভআরএস ২০১9
এমআইএস ডাটা, পপঅ

নবজাতেকর  হার
াস

নবজাতেকর  হার
াস

িত
হাজাের

২৪ ১৫ ২১ ২০ ১৯
ানীয় সরকার িবভাগ, া
অিধদর

িবিডএইচএস ২০১৭-২০১৮ এসিভআরএস ২০১9
এমআইএস ডাটা, পপঅ

মা  াস
মা  অপাত িত লে ১৫০ ১৪৩ ১৪০ ১৩৮ ১৩৬

ানীয় সরকার িবভাগ, া
অিধদর

িবিডএইচএস ২০১৭-২০১৮এসিভআরএস ২০১9
এমআইএস ডাটা, পপঅ

মাট জনন হার
(এফআর) াস

িত মিহলা ২.০২ ২.০০ ১.৯৮ ১.৯৬ ১.৯৫
ানীয় সরকার িবভাগ, া
অিধদর

িবিডএইচএস ২০১৭-২০১৮এসিভআরএস ২০১9
এমআইএস ডাটা, পপঅ

পিরবার পিরকনা পিত
বহার

পিত বহারকারীর
হার

িত শতেক ৫৫.১ ৫৫.৪ ৭০ ৭৩ ৭৫
ানীয় সরকার িবভাগ, া
অিধদর

িবিডএইচএস ২০১৭-২০১৮এসিভআরএস ২০১9
এমআইএস ডাটা, পপঅ

অণ  চািহদা াস চািহদার হার িত শতেক ১২ ১৭.৭ ১৫ ১২ ১০
ানীয় সরকার িবভাগ, া
অিধদর

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

প আউট াস প আউট হার িত শতেক ৩০ ৩০ ২৫ ২২ ২০
ানীয় সরকার িবভাগ, া
অিধদর

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

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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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%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] পিরবার
পিরকনা পিত
বহারকারীর হার
ির জ কায ম
পিরচালনা।

২০

[১.১] পিরবার
পিরকনা পিতর
বহার িনিতকরণ

[১.১.১] উঁেবকটমী
সবাহণকারী সম
দিত

মিত সংা ৩ ১৪৬০৪৬ ১৪৫১৬২ ১৪৬৬০০ ১৪৬৩০০ ১৪৬০০০ ১৪৫৭০০ ১৪৫৪০০ ১৪৭০০০ ১৪৮০০০

[১.১.২] ইমানন
সবা হণকারী সম
দিত

মিত সংা ৩ ১০১১০২ ১০২৭৩৬ ১০৪২০০ ১০৩৯০০ ১০৩৬০০ ১০৩৩০০ ১০৩০০০ ১০৮০০০ ১১০০০০

[১.১.৩] খাবার বিড়
সবা হণকারী সম
দিত

মিত সংা ৩ ৬২২৭৩৩ ৬২৫০৭৯ ৬২৭৫০০ ৬২৭০০০ ৬২৬৫০০ ৬২৬০০০ ৬২৫৫০০ ৬২৯০০০ ৬৩০০০০

[১.১.৪] ইনেজকশন
সবা হণকারী সম
দিত

মিত সংা ২ ২৪৯০৫৩ ২৪৩৩২২ ২৪৫২০০ ২৪৪৮০০ ২৪৪৪০০ ২৪৪০০০ ২৪৩৬০০ ২৪৮০০০ ২৫০০০০

[১.১.৫] কনডম সবা
হণকারী সম
দিত

মিত সংা ২ ১২৮৮৯০ ১২৮৬৩০ ১৩০১০০ ১২৯৮০০ ১২৯৫০০ ১২৯২০০ ১২৮৯০০ ১৩০৫০০ ১৩১০০০

[১.১.৬] ভােসকটমী
সবা হণকারী সম
দিত

মিত সংা ১ ৫৮৭৪৫ ৫৬৮৮৩ ৫৮০০০ ৫৭৭৫০ ৫৭৫০০ ৫৭২৫০ ৫৭০০০ ৫৯০০০ ৬০০০০

[১.১.৭] আইইউিড
সবা হণকারী সম
দিত

মিত সংা ১ ৫০৭৩৭ ৪৮০৫০ ৪৮৮০০ ৪৮৬০০ ৪৮৪০০ ৪৮২০০ ৪৮০০০ ৪৯০০০ ৪৯৫০০

[১.২] ােটলাইট
িিনক আেয়াজেনর
মােম সবা দান
ও উুকরণ

[১.২.১] আেয়ািজত
ােটলাইট িিনেকর
সংা

সমি সংা ৫ ১৩৯২৩ ৮৪৪৪ ১৫০০০ ১৩৫০০ ১২০০০ ১০৫০০ ৯০০০ ১৫৫০০ ১৬০০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: শিনবার, এিল ৩০, 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 ১১৭৫৩৮ ৭৭২২৫ ১৩৫০০০ ১৩০০০০ ১২৫০০০ ১২০০০০ ১১০০০০ ১৪০০০০ ১৪৫০০০

[২.১.২] ািতািনক
ডিলভারীর সংা
(এমিসডিউিস এবং
ইউএএফডািউিস)

সমি সংা ৩ ১৪৮৪৪ ১১০৫৩ ১৬০০০ ১৫৫০০ ১৫০০০ ১৪৫০০ ১৪০০০ ১৭০০০ ১৮০০০

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

সমি সংা ৩ ২১৯২৩ ১৯৫৫০ ২৫০০০ ২২৫০০ ২০০০০ ১৮৫০০ ১৬০০০ ২৬০০০ ২৭০০০

[২.১.৪]
ােরােহিিডন
৭.১% বহারকারী
নবজাতেকর সংা

সমি সংা ৩ ২৯৯১৮ ২২৯০৬ ৪০০০০ ৩৬০০০ ৩২০০০ ২৮০০০ ২৪০০০ ৪২০০০ ৪৫০০০

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

সমি সংা ৩ ১০৬১২৪ ৮২১৯৫ ১১৫০০০ ১১০০০০ ১০৫০০০ ১০০০০০ ৯৫০০০ ১২০০০০ ১২৫০০০

[২.১.৬] কেশার
বাব া সবা
হণকারী সংা

সমি সংা ৩ ২৭৮৫০ ২৪০৫০ ৩৬০০০ ৩২৪০০ ২৮৮০০ ২৮০০০ ২৪০০০ ৩৭০০০ ৩৮০০০

[২.১.৭] জের ২৪
ঘারমে েকর ধ
খাওয়ােনা
নবজাতেকর সংা

সমি সংা ২ ৩১০৮৯ ২২৯৩৯ ৪০০০০ ৩৬০০০ ৩২০০০ ২৮০০০ ২৪০০০ ৪২০০০ ৪৫০০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: শিনবার, এিল ৩০, 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 ৯৬ ২৪৮ ১৮০০ ১৬২০ ১৪৪০ ১২৬০ ১০৮০ ১৯০০ ২০০০

[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 ৫ ৩৯৩ ৪৪৭ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৬৫০ ৭০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: শিনবার, এিল ৩০, 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] জিনয়ণ ও
জনন া সামী
ি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 ২ ১ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

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

সমি সংা ২ ৩৮ ৩৮ ৭৬ ৭০ ৬৪ ৫৮ ৫২ ৭৬ ৭৬

[৪.২]
অবহারেযা
সামী িবনকরণ

[৪.২.১] ৪.২.১
অবহারেযা
সামী নীিতমালা
মাতােবক িনিদ 
সমেয় িবনকরণ

সমি সংা ৩ ২০ ১৫ ৩৯ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৩৯ ৩৯

[৪.৩] ই-এমআইএস
বহারকারী কের
সংা

[৪.৩.১] পিরবার
কাণ কের
সংা

সমি সংা ৩ ৮০ ৯৫ ১৬০ ১৪৪ ১২৮ ১১২ ৯৬ ১৭০ ১৮০

[৫] কম কতা-
কম চারীেদর দতা
উয়েনর বা
হণ।

১০

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

[৫.১.১] িফিডং
কণ ার চা করা

সমি সংা ৪ ৪ ৪ ০ ০ ০ ১ ০ ০ ০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: শিনবার, এিল ৩০, 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 সংা ৩ ০৭ ১০ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ১৫ ১৮২

[৫.২.২] সম-
সামিয়ক িবষয় িনেয়
লািন ং সশন
আেয়াজন

সমি সংা ৩ ২ ২ ৪ ৩ ২ ১ ০০ ৪ ৪



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: শিনবার, এিল ৩০, 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

 

[১.২] 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, িসেলট, 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, িসেলট-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

িবভাগীয় পিরচালক
িবভাগীয় পিরবার পিরকনা কায ালয়, িসেলট

তািরখ

মহাপিরচালক
পিরবার পিরকনা অিধদর

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ AFHC Adolescent Friendly Health Corner

২ ANC Ante Natal care

৩ CAR Contraceptive Acceptance Rate

৪ CCSD Clinical Contraception Serevice Delivery

৫ CPR Contraceptive Prevalence Rate

৬ DGFP Directorate General of Family Planning

৭ e-MIS Electronic- Management Information System.

৮ FP-FSD Family Planning Field Services Delivery

৯ FWV Family Welfare Visitor

১০ HRM Human Resource Management

১১ IEC Information, Education & Communication

১২ IFM Improved Financial Management

১৩ IUD Intra Uterine Device

১৪ LAPM Long Acting & Permanent Method

১৫ LD Line Director

১৬ LMIS Logistics Management Information System

১৭ MCRAH Maternal, Child, Reproductive & Adolescent Health

১৮ MCWC Maternal and Child Health Care Centre

১৯ MIS Management Information System

২০ NSV Non-Scalpel Vesectomy

২১ NVD Normanl Vaginal Delivery

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

২৩ SDG Sustainable Development Goal

২৪ SS Service Statistics

২৫ TFR Total Fertility Rate

২৬ UH&FWC Union Health and Family Welfare Centre

২৭ UIMS Upazila Inventory Mangement System

২৮ VSC Voluntary Surgical Contraceptive
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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] উঁেবকটমী সবাহণকারী সম দিত
িিনকাল কােসপশন সািভ েসস ডিলভারী াাম, পিরবার পিরকনা অিধদর
এবং িবভাগ, জলা ও উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয়

এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

[১.১.২] ইমানন সবা হণকারী সম দিত
িিনকাল কােসপশন সািভ েসস ডিলভারী াাম, পিরবার পিরকনা অিধদর
এবং িবভাগ, জলা ও উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয়

এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

[১.১.৩] খাবার বিড় সবা হণকারী সম দিত এফিপ-এফএসিড ইউিনট এবং িবভাগ, জলা ও উপেজলা কায ালয়
এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

[১.১.৪] ইনেজকশন সবা হণকারী সম দিত এফিপ-এফএসিড ইউিনট এবং িবভাগ, জলা ও উপেজলা কায ালয়
এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

[১.১.৫] কনডম সবা হণকারী সম দিত এফিপ-এফএসিড ইউিনট এবং িবভাগ, জলা ও উপেজলা কায ালয়
এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

[১.১.৬] ভােসকটমী সবা হণকারী সম দিত
িিনকাল কােসপশন সািভ েসস ডিলভারী াাম, পিরবার পিরকনা অিধদর
এবং িবভাগ, জলা ও উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয়

এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

[১.১.৭] আইইউিড সবা হণকারী সম দিত
িিনকাল কােসপশন সািভ েসস ডিলভারী াাম, পিরবার পিরকনা অিধদর
এবং িবভাগ, জলা ও উপেজলা পিরবার পিরকনা কায ালয়

এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

[১.২] ােটলাইট িিনক আেয়াজেনর
মােম সবা দান ও উুকরণ

[১.২.১] আেয়ািজত ােটলাইট িিনেকর সংা এফিপ-এফএসিড ইউিনট এবং িবভাগ, জলা ও উপেজলা কায ালয়
এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

[২.১] মা, িশ, জনন ও
বেয়াসিকালীন া সবা

[২.১.১] িশণাকম ারা গভ কালীন সবার সংা
এমিসআরএএইচ ইউিনট, পিরবার পিরকনা অিধদর এবং িবভাগ, জলা,
উপেজলা পয ােয়র কায ালয়

এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

[২.১.২] ািতািনক ডিলভারীর সংা (এমিসডিউিস
এবং ইউএএফডািউিস)

এমিসআরএএইচ ইউিনট, পিরবার পিরকনা অিধদর এবং িবভাগ, জলা,
উপেজলা পয ােয়র কায ালয়

এমআইিতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

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

এমিসআরএএইচ ইউিনট, পিরবার পিরকনা অিধদর এবং িবভাগ, জলা,
উপেজলা পয ােয়র কায ালয়

এমআইিতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.১] মা, িশ, জনন ও
বেয়াসিকালীন া সবা

[২.১.৪] ােরােহিিডন ৭.১% বহারকারী নবজাতেকর
সংা

এমিসআরএএইচ ইউিনট, পিরবার পিরকনা অিধদর এবং িবভাগ, জলা,
উপেজলা পয ােয়র কায ালয়

এমআইিতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

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

এমিসআরএএইচ ইউিনট, পিরবার পিরকনা অিধদর এবং িবভাগ, জলা,
উপেজলা পয ােয়র কায ালয়

এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

[২.১.৬] কেশার বাব া সবা হণকারী সংা
এমিসআরএএইচ ইউিনট, পিরবার পিরকনা অিধদর এবং িবভাগ, জলা,
উপেজলা পয ােয়র কায ালয়

এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

[২.১.৭] জের ২৪ ঘারমে েকর ধ খাওয়ােনা
নবজাতেকর সংা

এমিসআরএএইচ ইউিনট, পিরবার পিরকনা অিধদর এবং িবভাগ, জলা,
উপেজলা পয ােয়র কায ালয়

এমআইএস িতেবদন এবং অা অগিতর
িতেবদন

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

[৩.১.১] আেয়ািজত লা িশা এর সংা
আইইএম ই্উিনট,এফিপ-এফএসিড ইউিনট, পিরবার পিরকনা অিধদর এবং
িবভাগ, জলা, উপেজলা পয ােয়র কায ালয়

তািলকা/িতেবদন

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

[৩.২.১] এিভ ভােনর মােম সেচতনতালক চােরর
সংা

আইইএম ই্উিনট,এফিপ-এফএসিড ইউিনট, পিরবার পিরকনা অিধদর এবং
িবভাগ, জলা, উপেজলা পয ােয়র কায ালয়

তািলকা/িতেবদন

[৪.১] পিরবার পিরকনা কম িচেত
জিনয়ণ সামীর মদ যাচাই

[৪.১.১] আিলক পাগােরর জ িনয়ণ সামীর মদ
বাব যাচাই

জলা ও উপেজলা কায ালয়
আিলক ও উপেজলা পয ােয়র কিমর
িতেবদন

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

জলা ও উপেজলা কায ালয়
আিলক ও উপেজলা পয ােয়র কিমর
িতেবদন

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

এমআইএস ই্উিনট, পিরবার পিরকনা অিধদর এবং িবভাগ, জলা, উপেজলা ও
ইউিনয়ন পয ােয়র কায ালয়

আিলক ও উপেজলা পয ােয়র কিমর
িতেবদন

[৪.৩] ই-এমআইএস বহারকারী
কের সংা

[৪.৩.১] পিরবার কাণ কের সংা
এমআইএস ই্উিনট, পিরবার পিরকনা অিধদর এবং িবভাগ, জলা, উপেজলা ও
ইউিনয়ন পয ােয়র কায ালয়

কের তািলকা

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

[৫.১.১] িফিডং কণ ার চা করা
এমিসআরএএইচ ইউিনট, পিরবার পিরকনা অিধদর এবং িবভাগ, জলা,
উপেজলা ও ইউিনয়ন পয ােয়র কায ালয়

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 এবং িবভাগ, জলা, উপেজলা পয ােয়র কায ালয় িশেণর নাশ, হািজরা এবং ছিব

[৫.২.২] সম-সামিয়ক িবষয় িনেয় লািন ং সশন আেয়াজন পিরবার পিরকনা অিধদর এবং িবভাগ, জলা ও উপেজলা কায ালয় িশেণর নাশ, হািজরা এবং ছিব
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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
অিডও-িভয়াল ভােনর মােম পিরবার পিরকনা, মা-িশা,
িকেশার-িকেশারীর জনন া, ি িবষয়ক চার

এিভ ভােনর মােম সেচতনতালক চােরর
সংা

মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা
মণালয়

সংি িশা িতান ধানগেণর সােথ সমেয়র মােম া িশা
সশন পিরচালনা

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

আেয়ািজত লা িশা এর সংা
মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা
মণালয়

সংি িশা িতান ধানগেণর সােথ সমেয়র মােম া িশা
সশন পিরচালনা

পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিতকরণ উঁেবকটমী সবাহণকারী সম দিত া অিধদর সংি দেরর সােথ সময় ও সবা অবকাঠােমা সামিয়ক বহার

পিরবার পিরকনা পিতর বহার িনিতকরণ ভােসকটমী সবা হণকারী সম দিত া অিধদর সংি দেরর সােথ সময় ও সবা অবকাঠােমা সামিয়ক বহার
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


