
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৫, ২০২০

া অথ নীিত ইউিনট

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৫, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

নীিত িনধ ারণ ও
বাবায়ন সংিেদর
দতা উয়ন ও া
িবষয়ক গেবষণা
পিরচালনা

২০

[১.১] িশণ দান [১.১.১] িশণ স সংা ৪ ৪৩ ৪২ ৪১ ৪০ ৩৫ ৫

[১.২] ওয়াকশপ/ সিমনার
আেয়াজন

[১.২.১] ওয়াকশপ/
সিমনার অিত

সংা ৪ ২৭ ২৬ ২৫ ২৪ ২২ ১৮

[১.৩] িজব বষ  উপলে
গেবষণার সংি সার
কাশ

[১.৩.১] গেবষণার সংি
সার কািশত

তািরখ ৪ ৩০-০৪-২০২১ ১০-০৫-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ২০-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১

[১.৪] Covid-19
মহামারীকালীন মানিসক
া পিরিিত এবং
জারজিনত সিহংসতা
িবষয়ক গেবষণা সাদন

[১.৪.১] গেবষণা স সংা ৪ ১ ০ ০ ০ ০

[১.৫] গেবষণা সাদন [১.৫.১] গেবষণা স সংা ৪ ৮ ৭ ৬ ০ ০

২

‘া রা কম চী
(SSK)’ পাইলট ক
এলাকায় দির সীমার
িনেচ বসবাসকারী
জনেগাীর সব জনীন
ােসবা অজন

১৮

[২.১] দািরসীমার িনেচ
বসবাসকারী জনগেণর
আিথ ক িতবকতা র কের
মানসত া সবা
দােনর লে পাইলট া
রা কম িচ হীত

[২.১.১] দািরসীমার িনেচ
বসবাসকারী জনেগাীর
ডাটােবস তিরকরণ

জন ৫ ১০০০০০ ৮৫০০০ ৮৩০০০ ৮১৬১৯ ০ ৮১৬১৯

[২.১.২] া রা
কম িচর আওতা
রাগীেক িচিকৎসা দান

সংা ৫ ১৭৫০০ ১৭০০০ ১৬৭০০ ১৬০০৪ ০ ১৬৬৮৬

[২.১.৩] া রা
কম িচর আওতা
রাগীেক দানত সবা

টাকা
(কা)

৪ ৪.৮০ ৪.৭০ ৪.৫০ ৪.৩৬ ০ ৪.৩৬

[২.১.৪] ‘া রা
কম িচ (SSK)’ পাইলট
ক বাবায়নত
উপেজলা

সংা ৪ ৭ ৬ ৫ ৩ ০ ৩



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৫, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

জার ইই কৗশল
ও কম পিরকনা
বাবায়েন া ও
পিরবার কাণ
মণালয়-ক সহায়তা
দান এবং ােসবায়
সরকাির-বসরকাির,
এনিজও খােতর সময়
ও অংশীদাির
িনিতকরেণর লে
কায করী পদেপ হণ

১৮

[৩.১] জার িভিক
সিহংসতায় সারভাইভারেদর
(servivor) া সবা
দােন Health Sector
Response to
Gender Based
Violence শীষ ক
পাইলট পাইলং কায েমর
ধাপসেহর অগিত িনিত
করা

[৩.১.১] HSR to
GBV িশণ স

জন ৬ ৩৬৬ ৩৬৫ ৩৬৪ ৩৬৩ ৩৫০

[৩.১.২] Web-based
Module on
Clinical
Management of
Rape (CMR) া
অথ নীিত ইউিনেটর
ওেয়বসাইেট সংকরণ

তািরখ ৬ ৩০-০৪-২০২১ ১০-০৫-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ২০-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ০৫-১০-২০২০

[৩.২] এনিজও ডাটােবজ এর
বিখ বহােরর মােম
বেদিশক অদােনর ষম
বহার িনিত করার জ
এনিজওসেহর কায ম
সেক িচিত ও
ােয়ািগক মতামত দান

[৩.২.১] ডাটােবজ অযায়ী
িনয়িমত ত সংহ এবং
বািষ ক িরেপাট  দানত

তািরখ ৬ ৩০-০৪-২০২১ ১০-০৫-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ২০-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১

৪

অথ ায়ন কৗশল সংা
নীিতসহ বাবায়েনর
জ কম পিরকনা
ণয়ন এবং নীিত
িনধ ারেণ সহায়তা দান

১০

[৪.১] Bangladesh
National Health
Accounts –VI কাশ

[৪.১.১] িতেবদন কািশত তািরখ ৫ ৩০-০৪-২০২১ ১০-০৫-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ২০-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১

[৪.২] Public
Expenditure
Review (PER) ত
উপা িবেষণ

[৪.২.১] ত উপা িবেষণ
স

তািরখ ৫ ৩০-০৪-২০২১ ১০-০৫-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ২০-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৫, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫

সব জনীন ােসবা
অজেনর জ সবার
নগত মােনায়েনর
লে কায়ািল
মওয়াক বাবায়ন

৯

[৫.১] দতা ির জ
5S িবষয়ক িশণ দান

[৫.১.১] িশণ স জন ৩ ১৪৫ ১৪২ ১৪০ ১৩৯ ১৩০

[৫.২] রাগীেকিক সবার
জ PDCA
Refresher িশণ
দান

[৫.২.১] িশণ স জন ৩ ১২৬ ১২৫ ১২৪ ১২৩ ১২০

[৫.৩] হাসপাতােল Safe
Surgery
Checklist (SSC)
িশণ দান

[৫.৩.১] িশণ স জন ৩ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৫, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ৪

[এম.১.১.২] এিপএ েমর মািসক সভা
অিত

সংা ১ ১২ ১১ ২

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৫] ত বাতায়ন হালনাগাদ
সংা মািসক িতেবদন উতন
কপের িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৫, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও সবার
মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন [এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট িনিত % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[এম.২.২] িডিজটাল সবা চাকরণ
[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক আওতাধীন
দর/ একজন কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ০.৭৫

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ)/বােজট বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ২.৩৯

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয় াব
িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর সির
তািলকা তত এবং হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


