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স্বাস্থ্য অর্ থনীতি ইউতনটের ২০২০-২১ অর্ থবছটরর বাতষ থক কর্ থসম্পাদন চুতির অজথন তরবীক্ষণ কাঠাটর্া (৪র্ থ ত্রৈর্াতসক)  

ককৌশলগি উটেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উটেটশ্যর র্ান 

(Weight of 

strategic 

Objective) 

কার্ থক্রর্ 

(Activities) 

কর্ থসম্পাদনসূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

লক্ষযর্াৈা 

/অজথন 

লক্ষযর্াৈা তনণ থায়ক ২০২০-২১ 

অসাধারণ অতি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলতি 

র্ান 

চলতি 

র্াটনর 

তনটে 

সটতাষ- 

জনক নয় 

চলর্ান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - - 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

সংতিষ্ট কার্ থালটয়র ককৌশলগি উটেশ্য 

[১] নীতি তনধ থারণ ও 

বাস্তবায়ন সংতিষ্টটদর 

দক্ষিা উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য 

তবষয়ক গটবষণা 

তরচালনা 

২০ [১.১] প্রতশক্ষণ প্রদান  [১.১.১] প্রতশক্ষণ 

সম্পন্ন 

সংখ্যা  

(সর্তষ্ট) 

লক্ষযর্াৈা ৪৩ ৪২ ৪১ ৪০ ৩৫   

অজথন       ৫৮ 

 

[১.২] ওয়াকথশ/ কসতর্নার 

আটয়াজন 

[১.২.১] ওয়াকথশ/ 

কসতর্নার অনুতিি 

সংখ্যা  

(সর্তষ্ট) 

লক্ষযর্াৈা ২৭ ২৬ ২৫ ২৪ ২২   

অজথন       ৪৬ 

[১.৩] মুতজব বষ থ উলটক্ষ 

গটবষণার সংতক্ষপ্ত সার প্রকাশ 

[১.৩.১] গটবষণার 

সংতক্ষপ্ত সার 

প্রকাতশি 

িাতরখ লক্ষযর্াৈা ৩০/৪/২০২১ ১০/৫/২০২১ ১৫/৫/২০২১ ২০/৫/২০২১ ৩১/৫/২০২১   

অজথন       ২৭/৪/২০২১ 

[১.৪] Covid-19 

র্হার্ারীকালীন র্ানতসক 

স্বাস্থ্য তরতস্থ্তি এবং 

কজন্ডারজতনি সতহংসিা 

তবষয়ক গটবষণা সম্পাদন 

[১.৪.১] গটবষণা 

সম্পন্ন 

সংখ্যা  

(সর্তষ্ট) 

লক্ষযর্াৈা ১ - - - -   

অজথন       ১ 

[১.৫] গটবষণা সম্পাদন [১.৫.১] গটবষণা 

সম্পন্ন 

সংখ্যা  

(সর্তষ্ট) 

লক্ষযর্াৈা ৮ ৭ ৬ ০ ০   

অজথন       ৮ 

[২] ‘স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্ থসূতচ 

(SSK)’ াইলে প্রকল্প 

এলাকায় দাতরদ্র্যসীর্ার 

তনটচ বসবাসকারী 

জনটগািীর সব থজনীন 

স্বাস্থ্য কসবা অজথন 

১৮ [২.১] দাতরদ্র্যসীর্ার তনটচ 

বসবাসকারী জনগটণর 

আতর্ থক প্রতিবন্ধকিা দূর কটর 

র্ানসম্মি স্বাস্থ্য কসবা 

প্রদাটনর লটক্ষয াইলে স্বাস্থ্য 

সুরক্ষা কর্ থসূতচ গৃহীি  

[২.১.১] 

দাতরদ্র্যসীর্ার তনটচ 

বসবাসকারী 

জনটগািীর ডাোটবস 

ত্রিতরকরণ 

জন 

(ক্রর্পুতিভূি) 

লক্ষযর্াৈা ১০০০০০ ৮৫০০০ ৮৩০০০ ৮১৬১৯ -   

অজথন       ১১৪৮৩৭ 

[২.১.২] স্বাস্থ্য সুরক্ষা 

কর্ থসূতচর  আওিাভুি 

করাগীটক তচতকৎসা 

প্রদান  

সংখ্যা 

(ক্রর্পুতিভূি) 

লক্ষযর্াৈা ১৭৫০০ ১৭০০০ ১৬৭০০ ১৬০০৪ -   

অজথন       ২২১৩২ 
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ককৌশলগি উটেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উটেটশ্যর র্ান 

(Weight of 

strategic 

Objective) 

কার্ থক্রর্ 

(Activities) 

কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

লক্ষযর্াৈা 

/অজথন 

লক্ষযর্াৈা তনণ থায়ক ২০২০-২১ 

অসাধারণ অতি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলতি 

র্ান 

চলতি 

র্াটনর 

তনটে 

সটতাষ- 

জনক নয় 

চলর্ান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - - 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

   [২.১.৩] স্বাস্থ্য সুরক্ষা 

কর্ থসূতচর  আওিাভুি 

করাগীটক প্রদানকৃি 

কসবামূল্য 

 ককাটি োকা 

(ক্রর্পুতিভূি) 

লক্ষযর্াৈা ৪.৮০ ৪.৭০ ৪.৫০ ৪.৩৬ -   

অজথন       ৬.৯৩ 

[২.১.৪] 

‘স্বাস্থ্য সুরক্ষা 

কর্ থসূতচ (SSK)’ 

াইলে প্রকল্প 

বাস্তবায়নকৃি 

উটজলা 

সংখ্যা 

(ক্রর্পুতিভূি) 

লক্ষযর্াৈা ৭ ৬ ৫ ৩ -   

অজথন       ৩ 

[৩] কজন্ডার ইক্যযইটি 

ককৌশল ও কর্ থ তরকল্পনা 

বাস্তবায়টন স্বাস্থ্য ও 

তরবার কল্যাণ 

র্ন্ত্রণালয়টক সহায়িা প্রদান 

এবং  

স্বাস্থ্য কসবায় সরকাতর-

কবসরকাতর, এনতজও 

খাটির সর্ন্বয় ও 

অংতশদাতরত্ব 

তনতিিকরটণর লটক্ষয 

কার্ থকরী দটক্ষ গ্রহণ  

১৮ [৩.১] কজন্ডার তিতত্তক 

সতহংসিায় সারিাইিারটদর 

(servivor) স্বাস্থ্য কসবা 

দাটন Health Sector 

Response  to 

Gender Based 

Violence শীষ থক াইলে 

াইলটিং কার্ থক্রটর্র 

ধাসমূটহর অগ্রগতি তনতিি 

করা 

[৩.১.১] HSR to 

GBV প্রতশক্ষণ 

সম্পন্ন 

জন  

(সর্তষ্ট) 

লক্ষযর্াৈা ৩৬৬ ৩৬৫ ৩৬৪ ৩৬৩ ৩৫০   

অজথন       ৩৬৮ 

[৩.১.২] Web-

based 

Module on 

Clinical 

Managemen

t of Rape 

(CMR) স্বাস্থ্য 

অর্ থনীতি ইউতনটের 

ওটয়বসাইটে  

সংযুিকরণ 

িাতরখ লক্ষযর্াৈা ৩০/৪/২০২১ ১০/৫/২০২১ ১৫/৫/২০২১ ২০/৫/২০২১ ৩১/৫/২০২১   

অজথন       ০৫/১০/২০২০ 

[৩.২] এনতজও ডাোটবজ এর 

বহুমুতখ ব্যবহাটরর র্াধ্যটর্ 

ত্রবটদতশক অনুদাটনর সুষর্ 

ব্যবহার তনতিি করার জন্য 

এনতজওসমুটহর কার্ থক্রর্ 

সম্পটকথ সুতচততি ও 

প্রাটয়াতগক র্িার্ি প্রদান 

[৩.২.১] ডাোটবজ 

অনুর্ায়ী তনয়তর্ি 

িথ্য সংগ্রহ এবং 

বাতষ থক তরটাে থ 

প্রদানকৃি 

িাতরখ লক্ষযর্াৈা ৩০/৪/২০২১ ১০/৫/২০২১ ১৫/৫/২০২১ ২০/৫/২০২১ ৩১/৫/২০২১ 
  

অজথন       ২৮/৪/২০২১ 
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ককৌশলগি উটেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উটেটশ্যর র্ান 

(Weight of 

strategic 

Objective) 

কার্ থক্রর্ 

(Activities) 

কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

লক্ষযর্াৈা 

/অজথন 

লক্ষযর্াৈা তনণ থায়ক ২০২০-২১ 

অসাধারণ অতি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলতি 

র্ান 

চলতি 

র্াটনর 

তনটে 

সটতাষ- 

জনক নয় 

চলর্ান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - - 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[৪] অর্ থায়ন ককৌশল 

সংক্রাত নীতিসমূহ 

বাস্তবায়টনর জন্য 

কর্ থতরকল্পনা প্রণয়ন 

এবং নীতি তনধ থারটণ 

সহায়িা প্রদান 

১০ [৪.১] Bangladesh 

National Health 

Accounts –VI প্রকাশ 

[৪.১.১] প্রতিটবদন 

প্রকাতশি 

িাতরখ 

 

 

লক্ষযর্াৈা ৩০/৪/২০২১ ১০/৫/২০২১ ১৫/৫/২০২১ ২০/৫/২০২১ ৩১/৫/২০২১   

অজথন       ১২/০৪/২০২১ 

[৪.২] Public 

Expenditure 

Review (PER) িথ্য 

উাত্ত তবটিষণ  

[৪.২.১] িথ্য উাত্ত 

তবটিষণ সম্পন্ন 

িাতরখ 

 

লক্ষযর্াৈা ৩০/৪/২০২১ ১০/৫/২০২১ ১৫/৫/২০২১ ২০/৫/২০২১ ৩১/৫/২০২১ 
  

অজথন       ২৮/০৪/২০২১ 

[৫] সব থজনীন স্বাস্থ্য কসবা 

অজথটনর জন্য কসবার 

গুনগি র্াটনান্নয়টনর 

লটক্ষয ককায়াতলটি 

কের্ওয়াকথ বাস্তবায়ন 

৯ [৫.১] দক্ষিা বৃতির জন্য 5S 

তবষয়ক প্রতশক্ষণ প্রদান 

[৫.১.১] প্রতশক্ষণ 

সম্পন্ন 

জন  

(সর্তষ্ট) 

 

লক্ষযর্াৈা ১৪৫ ১৪২ ১৪০ ১৩৯ ১৩০   

অজথন       ১৫৬ 

[৫.২] করাগীটকতিক কসবার 

জন্য PDCA 

Refresher প্রতশক্ষণ 

প্রদান 

[৫.২.১] প্রতশক্ষণ 

সম্পন্ন 

জন  

(সর্তষ্ট) 

 

লক্ষযর্াৈা ১২৬ ১২৫ ১২৪ ১২৩ ১২০   

অজথন       ১৬৭ 

[৫.৩] হাসািাটল Safe 

Surgery Checklist 

(SSC) প্রতশক্ষণ প্রদান 

[৫.৩.১] প্রতশক্ষণ 

সম্পন্ন 

জন  

(সর্তষ্ট) 

 

লক্ষযর্াৈা ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০   

অজথন       ১৫৭ 
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আবতশ্যক ককৌশলগি উটেশ্য 

ককৌশলগি উটেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উটেটশ্যর র্ান 

(Weight of 

strategic 

Objective) 

কার্ থক্রর্ (Activities) কর্ থসম্পাদনসূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

লক্ষযর্াৈা 

/অজথন 

লক্ষযর্াৈা তনণ থায়ক ২০২০-২১   

অসাধারণ 

(Excellent

)  

অতি উত্তর্ 

(Very 

Good) 

উত্তর্ 

(Good) 

চলতি র্ান 

(Fair)  

চলতি 

র্াটনর 

তনটে 

(Poor) 

সটতাষ 

জনক 

নয় 

চলর্ান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

[১] দাপ্ততরক 

কর্ থকাটন্ড স্বচ্ছিা 

বৃতি ও জবাবতদতহ 

তনতিিকরণ  

 

 

১০ [১.১] বাতষ থক 

কর্ থসম্পাদন চুতি 

(এতএ) বাস্তবায়ন 

[১.১.১] এতএ’র সকল 

ত্রৈর্াতসক প্রতিটবদন 

ওটয়বসাইটে প্রকাতশি 

সংখ্যা লক্ষযর্াৈা ৪ - - - -   

অজথন       ৪ 

[১.১.২] এতএ টিটর্র 

র্াতসক সিা অনুতিি 

সংখ্যা লক্ষযর্াৈা ১২ ১১ - - -   

অজথন       ১২ 

  [১.২] শুিাচার/ 

উত্তর্চচ থার তবষটয় 

অংশীজনটদর সটে 

র্িতবতনর্য় 

[১.২.১] র্িতবতনর্য় সিা 

অনুতিি 

সংখ্যা লক্ষযর্াৈা 
৪ ৩ ২ - - 

  

অজথন       ৪ 

[১.৩] অতিটর্াগ প্রতিকার 

ব্যবস্থ্া তবষটয় কসবাগ্রহীিা  

/ অংশীজনটদর 

অবতহিকরণ 

[১.৩.১] অবতহিকরণ সিা 

আটয়াতজি 

সংখ্যা লক্ষযর্াৈা 
৪ ৩ ২ - - 

  

অজথন       ৪ 

[১.৪] কসবা প্রদান 

প্রতিশ্রুতি তবষটয় 

কসবাগ্রহীিাটদর 

অবতহিকরণ 

[১.৪.১] অবতহিকরণ সিা 

আটয়াতজি 

 

 

সংখ্যা লক্ষযর্াৈা ৪ ৩ ২  -   

অজথন       ৪ 

[১.৫] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদ সংক্রাত 

ত্রৈর্াতসক প্রতিটবদন 

উর্ধ্থিন কর্তথটক্ষর তনকে 

কপ্ররণ 

[১.৫.১]  ত্রৈর্াতসক 

প্রতিটবদন কপ্রতরি 

সংখ্যা লক্ষযর্াৈা 

৪ ৩ ২  - 

  

অজথন       ৪ 

[২] কর্ থসম্পাদটন 

গতিশীলিা আনয়ন 

ও কসবার র্ান বৃতি  

৯ [২.১] ই-নতর্ বাস্তবায়ন [২.১.১] ই-নতর্টি কনাে 

তনষ্পতত্তকৃি 

% 

(সর্তষ্ট) 

লক্ষযর্াৈা 
৮০ ৭০ ৬০ - - 

  

অজথন       ০ 
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[২.২] তডতজোল কসবা 

চালুকরণ 

[২.২.১] একটি নতুন 

তডতজোল কসবা চালুকৃি 

িাতরখ লক্ষযর্াৈা ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ -   

অজথন       ০৭-০২-২০২১ 

[২.৩] কসবা সহতজকরণ [২.৩.১] একটি সহতজকৃি 

কসবা অতধটক্ষটৈ বাস্তবাতয়ি 

িাতরখ লক্ষযর্াৈা 
২৫-২-২১ ২৫-৩-২১- ২৫-৪-২১ ২৫-৫-২১ - 

  

অজথন       ০১-০২-২০২১ 

[২.৪] কর্ থচারীটদর 

প্রতশক্ষণ প্রদান 

[২.৪.১] প্রটিযক কর্ থচাতরর 

জন্য প্রতশক্ষণ আটয়াতজি 

জনঘন্টা লক্ষযর্াৈা ৫০ ৪০ ৩০ ২০ -   

অজথন       ৫২ 

[২.৪.২] ১০র্ কগ্রড ও িদুর্ধ্থ 

প্রটিযক কর্ থচারীটক এতএ 

তবষটয় প্রদত্ত প্রতশক্ষণ 

জনঘন্টা লক্ষযর্াৈা 
৫ ৪ - - - 

  

অজথন       ৫ 

[২.৫] এতএ বাস্তবায়টন 

প্রটনাদনা প্রদান 

[২.৫.১] নুযনির্ একটি 

আওিাধীন দপ্তর/ একজন 

কর্ থচারীটক এতএ 

বাস্তবায়টনর জন্য প্রটনাদনা 

প্রদানকৃি 

সংখ্যা লক্ষযর্াৈা 
১ - - - - 

  

অজথন       ১ 

 

[৩] আতর্ থক ও 

সম্পদ ব্যবস্থ্ানার 

উন্নয়ন 

 

৬ 

[৩.১] বাতষ থক ক্রয় 

তরকল্পনা বাস্তবায়ন 

[৩.১.১] ক্রয় তরকল্পনা 

অনুর্ায়ী ক্রয় সম্পাতদি 

% লক্ষযর্াৈা ১০০ ৯০ ৮০ - -   

অজথন       ৩৯.৫২% 

[৩.২] বাতষ থক উন্নয়ন 

কর্ থসূতচ (এতডত)/ বাটজে 

বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বাতষ থক উন্নয়ন 

কর্ থসূতচ (এতডত) /বাটজে 

বাস্তবাতয়ি 

% লক্ষযর্াৈা 
১০০ ৯০ ৮০ - -   

অজথন       ৪০.১৯% 

[৩.৩] অতডে আতত্ত 

তনষ্পতত্ত কার্ থক্রটর্র 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] তৈক্ষীয় সিায় 

উস্থ্াটনর জন্য র্ন্ত্রণালটয় 

প্রস্তাব কপ্রতরি 

% লক্ষযর্াৈা 
৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

  

অজথন       ১০০% 

[৩.৩.২] অতডে আতত্ত 

তনষ্পতত্তকৃি 

% লক্ষযর্াৈা ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ -   

অজথন       চলর্ান 

[৩.৪] হালনাগাদকৃি 

স্থ্াবর ও অস্থ্াবর 

সম্পতত্তর িাতলকা 

র্ন্ত্রণালয়/তবিাটগ কপ্ররণ 

[৩.৪.১] হালনাগাদকৃি 

স্থ্াবর ও অস্থ্াবর সম্পতত্তর 

িাতলকা র্ন্ত্রণালয়/তবিাটগ 

কপ্রতরি 

িাতরখ লক্ষযর্াৈা 
১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 

  

অজথন       ১৩-১২-২০২০ 


