
 
পৃষ্ঠা নং-1 

জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তকযয ২০১৮-১৯ থ থফছকযয ফাধল থ   ভ থম্পাদন চুধিয জথন ধযফীক্ষণ  াঠাকভা 

 

 

ক ৌরগত 

উকেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌরগত 

উকেকশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 াম থক্রভ 

(Activities) 

 ভ থম্পাদন  

সূচ  

(Performance 

Indicators) 

এ   

(Unit) 

রক্ষভাত্রা 

/ জথন 

রক্ষযভাত্রা/ধনণ থায় ২০১৮-১৯ 

াধাযণ ধত উত্তভ উত্তভ চরধত ভান চরধত ভাকনয 

ধনকে 

কতালজন  

নয় 
চরভান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তকযয ক ৌরগত উকেশ্যমূ 

১.ল্লী ও কৌয এরা ায় 

সুকয় াধন যফযা ব্যফস্থ্া 

 যা। 

৪০ [১.১] গ্রাভীণ 

এরা ায় সুকয় 

াধনয জন্য নরকূ/ 

উৎ স্থ্ান 

[১.১.১] স্থ্াধত 

নরকূ/ উৎ 

ংখ্যা ৬৮৭৭২ ৬৮৭৭২ ৬১৮৯৫ ৫৫০১৮ ৪৮১৪০ ৪১২৬৩   

৩১০২১ 

[১.১.২] ধনধভ থত 

ণ্ডস্যান্ড ধপল্টায 

ংখ্যা ৯৫৬ ৯৫৬ ৮৬০ ৭৬৫ ৬৬৯ ৫৭৪   

২৭ 

[১.১.৩] াধনয 

উৎকয তথ্য ংগ্র 

ংখ্যা ৬৮৭৭২ ৬৮৭৭২ ৬১৮৯৫ ৫৫০১৮ ৪৮১৪০ ৪১২৬৩   

- 

[১.২]গ্রাভীণ এরা ায় 

পুকুয খনন/পুনঃখনন 

স্কীভ  

[১.২.১] খননকৃত/ 

পুনঃখননকৃত পুকুয  

ংখ্যা ৯২০ ৯২০ ৮২৮ ৭৩৬ ৬৪৪ ৫৫২   

১৪৭ 

[১.৩] কৌয এরা ায় 

সুকয় াধনয জন্য 

নরকূ/ উৎ স্থ্ান 

[১.৩.১] স্থ্াধত 

নরকূ/ উৎ 

ংখ্যা ৮৮৮ ৮৮৮ ৭৯৯ ৭১০ ৬২২ ৫৩৩   

২৩০ 

[১.৪] কৌয এরা ায় 

উৎাদ  নরকূকয 

ভাধ্যকভ াধন 

যফযা  

[১.৪.১] 

স্থ্াধত/প্রধতস্থ্াধত  

উৎাদ  নরকূ 

ংখ্যা ৪৭ ৪৭ ৪২ ৩৮ ৩৩ ২৮   

৩১ 

[১.৪.২] 

পুনরুজ্জীধফত 

উৎাদ  নরকূ 

ংখ্যা ৪১ ৪১ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪   

- 

[১.৪.৩]যীক্ষামূর 

নরকূ 

ংখ্যা ২৭৬ ২৭৬ ২৪৮ ২২১ ১৯৩ ১৬৬   

৮৭ 

[১.৫] কৌয এরা ায় 

ভূগবথস্থ্ ওয়াটায 

ধিটকভন্ট প্ল্যান্ট 

ধনভ থাণ  

[১.৫.১] ধনধভ থত 

ভূগবথস্থ্ ওয়াটায 

ধিটকভন্ট প্ল্যান্ট 

ংখ্যা ৮(৬০%)+

১৬(২১.৫৬

%) 

৮(৬০%)+

১৬(২১.৫৬

%) 

- - - -   

১৬ 

(অংধ )+

১১ 

(অংধ ) 

[১.৬] কৌয এরা ায় 

ভূপৃষ্ঠস্থ্ ওয়াটায 

ধিটকভন্ট প্ল্যান্ট ধনভ থাণ  

[১.৬.১] ধনধভ থত 

ভূপৃষ্ঠস্থ্ ওয়াটায 

ধিটকভন্ট প্ল্যান্ট 

ংখ্যা ২+৩(৭০%)

+২(অংধ

 ) 

২+৩(৭০%)

+২(অংধ 

) 

- - - -   

৪ 

(অংধ )+ 

৬ 
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জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তকযয ২০১৮-১৯ থ থফছকযয ফাধল থ   ভ থম্পাদন চুধিয জথন ধযফীক্ষণ  াঠাকভা 

 

 

ক ৌরগত 

উকেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌরগত 

উকেকশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 াম থক্রভ 

(Activities) 

 ভ থম্পাদন  

সূচ  

(Performance 

Indicators) 

এ   

(Unit) 

রক্ষভাত্রা 

/ জথন 

রক্ষযভাত্রা/ধনণ থায় ২০১৮-১৯ 

াধাযণ ধত উত্তভ উত্তভ চরধত ভান চরধত ভাকনয 

ধনকে 

কতালজন  

নয় 
চরভান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

(অংধ )+ 

১ (অংধ ) 

[১.৭] কৌয এরা ায় 

ওবাযকড ট্যাঙ্ক ধনভ থাণ 

[১.৭.১] ধনধভ থত 

ওবাযকড ট্যাঙ্ক 

ংখ্যা ২+৩(৯০%

)+১(৭৬.৯২

%) 

৬(৭০%)+ 

৭(৭০%) 

২+৩(৯০%

)+১(৭৬.৯২

%) 

৬(৭০%)+ 

৭(৭০%) 

- - - -   

৪ 

(২০%)+১ 

[১.৮] কৌয এরা ায় 

গ্রাউন্ড ওয়াটায 

ধযজাবথায ধনভ থাণ 

[১.৮.১] ধনধভ থত 

গ্রাউন্ড ওয়াটায 

ধযজাবথায 

ংখ্যা ২ ২ ২(৯০%) ২(৮০%) ২(৭০%) ২(৬০%)   

- 

[১.৯] কৌয এরা ায় 

াম্প াউজ ধনভ থাণ  

[১.৯.১] ধনধভ থত 

াম্প াউজ 

ংখ্যা ৬৯ ৬৯ ৬২ ৫৫ ৪৮ ৪১   

৪৪ 

[১.১০] কৌয 

এরা ায় াআ 

রাআকনয ভাধ্যকভ 

ধনযাদ াধন 

যফযা 

[১.১০.১]স্থ্ানকৃত

াআরাআন 

ধ :ধভ: ৮৫৪ ৮৫৪ ৭৬৯ ৬৮৩ ৫৯৮ ৫১২   

২৯৪.২৬ 

[১.১০.২] গৃ 

ংকমাগ 

ংখ্যা ১৯১৩০ ১৯১৩০ ১৭২১৭ ১৫৩০৪ ১৩৩৯১ ১১৪৭৮   

১৬৫০ 

[১.১১] কৌযএরা ায় 

স্ট্যান্ড কাস্ট্/ ষ্ট্রীট 

াআড্র্যান্ট ধনভ থাকণয 

ভাধ্যকভধনযাদ াধন 

যফযা 

[১.১১.১] ধনধভ থত 

স্ট্যান্ড কাস্ট্/ ষ্ট্রীট 

াআড্র্যান্ট 

ংখ্যা ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬   

- 

[১.১২] কৌয 

এরা ায় অআঅযধ 

(IRP) ধনভ থাকণয 

ভাধ্যকভ ধনযাদ 

াধন যফযা 

[১.১২.১] ধনধভ থত 

অআঅযধ 

(IRP) 

ংখ্যা ২(৬৬%)+

১ 

২(৬৬%)+

১ 

২(৬০%)

+১(৯০%) 

২(৫৩%)

+১(৮০%) 

২(৪৬%)+

১(৭০%) 

২(৪০%)+

১(৬০%) 

  

- 

[২] ল্লী ও কৌয এরা ায় 

স্যাধনকটন ব্যফস্থ্ায 

উন্নয়ন 

২৫ [২.১] 

ল্লী/কৌযএরা ায় 

স্বল্প মূকে স্যাধনটাধয 

োধিন ধনভ থাণ 

[২.১.১] ধনধভ থত 

স্বল্প মূকে 

স্যাধনটাধয োধিন 

ংখ্যা ৩০০০০ ৩০০০০ ২৭০০০ ২৪০০০ ২১০০০ ১৮০০০   

১৪০২৮ 
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ক ৌরগত 

উকেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌরগত 

উকেকশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 াম থক্রভ 

(Activities) 

 ভ থম্পাদন  

সূচ  

(Performance 

Indicators) 

এ   

(Unit) 

রক্ষভাত্রা 

/ জথন 

রক্ষযভাত্রা/ধনণ থায় ২০১৮-১৯ 

াধাযণ ধত উত্তভ উত্তভ চরধত ভান চরধত ভাকনয 

ধনকে 

কতালজন  

নয় 
চরভান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[২.২] ল্লী/ 

কৌযএরা ায় 

াফধর  

টয়করট/ ধভউধনটি 

োধিন ধনভ থাণ 

[২.২.১] ধনধভ থত 

াফধর  

টয়করট/ ধভউধনটি 

োধিন 

ংখ্যা ২২৮ 

 

২২৮ 

 

২০৫ ১৮২ ১৬০ ১৩৭   

২০৩ 

[২.৩] 

ল্লীএরা ায়আম্প্রুবড

স্যাধনটাধযোধিনধন

ভ থাণ 

[২.৩.১] ধনধভ থত 

আম্প্রুবডস্যাধনটাধয

োধিন 

ংখ্যা ৩৭৫০ ৩৭৫০ ৩৩৭৫ ৩০০০ ২৬২৫ ২২৫০   

১২৩১ 

[২.৪] কৌযএরা ায় 

কড্র্ন ধনভ থাণ 

[২.৪.১] ধনধভ থত 

কড্র্ন 

ধ :ধভ: ৭২.২৮ ৭২.২৮ ৬৫.০৫ ৫৭.৮২ ৫০.৬০ ৪৩.৩৭   

- 

[৩] াধনয গুণগত ভান 

ধনধিত যণ  

১০ [৩.১] াধনয গুণগত 

ভান যীক্ষা/ 

ধযফীক্ষণ 

[৩.১.১] 

যীক্ষাগাকয 

যীধক্ষত াধনয 

নমুনা  

ংখ্যা ৭০০২৪ 
৭০০২৪ ৬৩০২২ ৫৬০১৯ ৪৯০১৭ ৪২০১৪ 

 

  

৩০২৬৮ 

 

 

 জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তকযয ২০১৮-১৯ থ থফছকযয ফাধল থ   ভ থম্পাদন চুধিয জথন ধযফীক্ষণ  াঠাকভা 
  

 

ক ৌরগত 

উকেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌরগত 

উকেকশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 াম থক্রভ 

(Activities) 

 ভ থম্পাদন  

সূচ  

(Performance 

Indicators) 

 

এ   

(Unit) 

রক্ষভাত্রা 

/ জথন 

রক্ষযভাত্রা/ধনণ থায় ২০১৮-১৯ 

াধাযণ ধত 

উত্তভ 

উত্তভ চরধত ভান চরধত 

ভাকনয 

ধনকে 

কতালজন

  

নয় 

চরভান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তকযয অফধশ্য ক ৌরগত উকেশ্যমূ 

ফাধল থ  ভ থম্পাদনচু

ধিফাস্তফায়ন 

কজাযদায যণ  

৩ 

ধডধএআচআ এয কজরা ম থাকয়য 

 াম থারয়মূকয কে ২০১৮-১৯ 

থ থফছকযয  

ফাধল থ  ভ থম্পাদনচুধিস্বাক্ষয ও 

ওকয়ফাআকট অকরাড 

ফাধল থ  ভ থম্পাদনচুধি 

স্বাক্ষধযত 
তাধযখ 

২০জুন, 

২০১৮ 
২০জুন, 

২০১৮ 

২১জুন, 

২০১৮ 

২৪জুন, 

২০১৮ 
- - 

  

১২জুন, 

২০১৮ 

২০১৮-১৯ থ থফছকযয ফাধল থ  

 ভ থম্পাদন চুধিয ধ থ-ফাধল থ  

মূোয়ন প্রধতকফদন 

দাধখরকৃত 
তাধযখ 

১৭জানুয়াধয

, ২০১৯ 

১৭জানুয়া

ধয, ২০১৯ 

২০জানু

য়াধয, 

২১জানুয়া

ধয, ২০১৯ 

২২জানুয়া

ধয, ২০১৯ 

২৩জানু

য়াধয, 
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ক ৌরগত 

উকেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌরগত 

উকেকশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 াম থক্রভ 

(Activities) 

 ভ থম্পাদন  

সূচ  

(Performance 

Indicators) 

 

এ   

(Unit) 

রক্ষভাত্রা 

/ জথন 

রক্ষযভাত্রা/ধনণ থায় ২০১৮-১৯ 

াধাযণ ধত 

উত্তভ 

উত্তভ চরধত ভান চরধত 

ভাকনয 

ধনকে 

কতালজন

  

নয় 

চরভান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

মূোয়ন প্রধতকফদন ংধিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/ধফবাকগ দাধখর 

৭জানুয়াধয, 

২০১৯ 

২০১৯ ২০১৯ 

ধডধএআচআ এয কজরা ম থাকয়য  াম থারয় 

মূকয ২০১৮-১৯ থ থফছকযয ফাধল থ  

 ভ থম্পাদন চুধিয ধ থ-ফাধল থ  

মূোয়ন প্রধতকফদন ম থাকরাচনাকত 

পরাফতথ  (feedback) 

ভন্ত্রণারয়/ধফবাকগ দাধখর 

পরাফতথ  

(feedback) প্রদত্ত 
তাধযখ 

২৪জানুয়াধয

,২০১৯ 
২৪জানুয়া

ধয, ২০১৯ 

৩১জানু

য়াধয, 

২০১৯ 

০৪কপব্রুয়া

ধয, ২০১৯ 

০৮কপব্রুয়া

ধয, ২০১৯ 

১১কপব্রুয়া

ধয, 

২০১৯ 

  

৩১জানুয়াধয

, ২০১৯ 

য াধয  ভ থম্পাদন ব্যফস্থ্ানা 

দ্ধধত ন্যান্য ধফলকয় 

 ভ থ তথা/ ভ থচাযীকদয জন্য প্রধক্ষণ 

অকয়াজন 

অকয়াধজত প্রধক্ষকণয 

ভয় 

জনঘণ্টা 

* 

৬০ 

৬০ - - - - 

  

 

চরভান 
 

 াম থদ্ধধত, 

 ভ থধযকফ ও 

কফাযভাকনান্নয়ন 

১০ 

আ-পাআধরং দ্ধধত ফাস্তফায়ন 

ফ্রন্ট কডকস্কয ভাধ্যকভ 

গৃীত ডা  আ-পাআধরং 

ধকস্ট্কভ অকরাডকৃত 

% 

৮০ 

৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

  

১০০ 

আ-পাআকর নধথ 

ধনষ্পধত্তকৃত ** 
% 

৫০ 
৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

  

৮.৬১ 

আ-পাআকর ত্র জাযীকৃত 

*** 
% 

৪০ 
৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

  

৪.২৯ 

দপ্তয/ংস্থ্া  র্তথ  নরাআন কফা চালু 

 যা 

ন্যযনতভ এ টি নতুন আ-

াধবথ চালুকৃত 
তাধযখ 

১০জানুয়াধয

, ২০১৯ ১০জানুয়া

ধয, ২০১৯ 

২৪জানু

য়াধয, 

২০১৯ 

২৮জানুয়া

ধয, ২০১৯ 

৩১ভাচ থ, 

২০১৯ 

৩০এধপ্রর

, ২০১৯ 

  

২৪জানুয়াধয

, ২০১৯ 

দপ্তয/ংস্থ্া ও ধধনস্ত  াম থারয়মূকয 

উদ্ভাফনী উকযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্র ল্প 

(SIP) ফাস্তফায়ন 

উদ্ভাফনী উকযাগ ও ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্র ল্প (SIP) 

মূকয ারনাগাদকৃত 

ডাটাকফআজ ওকয়ফাআকট 

প্র াধত 

তাধযখ 

০৩কপব্রুয়া

ধয, ২০১৯ 
০৩কপব্রুয়া

ধয, ২০১৯ 

১১কপব্রুয়া

ধয, 

২০১৯ 

১৮কপব্রুয়া

ধয, ২০১৯ 

২৫কপব্রুয়া

ধয, ২০১৯ 

০৪ভাচ থ, 

২০১৯ 

  

৩১জানুয়াধয

, ২০১৯ 

ডাটাকফআজ নুমায়ী ন্যযনতভ 

দুটি নতুন উদ্ভাফনী উকযাগ 

/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্র ল্প চালুকৃত 

তাধযখ 

০৮এধপ্রর, 

২০১৯ ০৮এধপ্রর, 

২০১৯ 

০৮এধপ্রর

, ২০১৯ 
   

  

৩১জানুয়াধয

, ২০১৯ 

ধটিকজন চাট থায ফাস্তফায়ন 

ারনাগাদকৃত ধটিকজন 

চাট থায নুমায়ী প্রদত্ত 

কফা 

% 

৮০ 

৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

  

৭৫ 

কফা গ্রীতাকদয ভতাভত তাধযখ ৩১ধডকম্বয ৩১ধডকম্ব ১৫জানু ০৭কপব্রুয়া ১৭কপব্রুয়া ২৮কপব্রু
  



 
পৃষ্ঠা নং-5 

 জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তকযয ২০১৮-১৯ থ থফছকযয ফাধল থ   ভ থম্পাদন চুধিয জথন ধযফীক্ষণ  াঠাকভা 
  

 

ক ৌরগত 

উকেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌরগত 

উকেকশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 াম থক্রভ 

(Activities) 

 ভ থম্পাদন  

সূচ  

(Performance 

Indicators) 

 

এ   

(Unit) 

রক্ষভাত্রা 

/ জথন 

রক্ষযভাত্রা/ধনণ থায় ২০১৮-১৯ 

াধাযণ ধত 

উত্তভ 

উত্তভ চরধত ভান চরধত 

ভাকনয 

ধনকে 

কতালজন

  

নয় 

চরভান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ধযফীক্ষণ ব্যফস্থ্া চালুকৃত , ২০১৮ য, ২০১৮ য়াধয, 

২০১৯ 

ধয, ২০১৯ ধয, ২০১৯ য়াধয, 

২০১৯ 
০৭কপব্রুয়াধয

, ২০১৯ 

ধবকমাগ প্রধত ায ব্যফস্থ্া ফাস্তফায়ন 
ধনধদ থষ্ট ভকয়য ভকধ্য 

ধবকমাগ ধনষ্পধত্তকৃত 
% 

৭৫ 
৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 

  

৭৫ 

ধঅযএর শুরুয ২ ভা পূকফ থ ংধিষ্ট 

 ভ থচাযীয ধঅযএর ও ছুটি 

নগদায়নত্র জাধয  যা 

ধঅযএর অকদ 

জাধযকৃত 
% 

১০০ 
১০০ ৯০ ৮০ - - 

  

১০০ 

ছুটি নগদায়নত্র জাধযকৃত % 
১০০ 

১০০ ৯০ ৮০ - - 
  

১০০ 

অধথ থ  ও ম্পদ 

ব্যফস্থ্ানায উন্নয়ন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯  

ধডট অধত্ত ধনষ্পধত্ত  াম থক্রকভয 

উন্নয়ন 

ধত্রক্ষীয় বায় ধডট 

অধত্ত ধনষ্পধত্তয জন্য 

সুাধযকৃত 

% 

৬০ 

৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

  

৫৫ 

ধডট অধত্ত ধনষ্পধত্তকৃত % 
৫০ 

৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
  

৪০ 

স্থ্াফয ও স্থ্াফয ম্পধত্তয ারনাগাদ 

তাধর া প্রস্তুত  যা 

স্থ্াফয ম্পধত্তয তাধর া 

ারনাগাদকৃত 
তাধযখ 

০৩কপব্রুয়া

ধয, ২০১৯ ০৩কপব্রুয়া

ধয, ২০১৯ 

১১কপব্রুয়া

ধয, 

২০১৯ 

১৮কপব্রুয়া

ধয, ২০১৯ 

২৫কপব্রুয়া

ধয, ২০১৯ 

০৪ভাচ থ, 

২০১৯ 

  

১১কপব্রুয়াধয

, ২০১৯ 

স্থ্াফয ম্পধত্তয তাধর া 

ারনাগাদকৃত 
তাধযখ 

০৩কপব্রুয়া

ধয, ২০১৯ ০৩কপব্রুয়া

ধয, ২০১৯ 

১১কপব্রুয়া

ধয, 

২০১৯ 

১৮কপব্রুয়া

ধয, ২০১৯ 

২৫কপব্রুয়া

ধয, ২০১৯ 

০৪ভাচ থ, 

২০১৯ 

  

১১কপব্রুয়াধয

, ২০১৯ 

ফাধল থ উন্নয়ন ভ থসূধচফাস্তফায়ন 
ফাধল থ  উন্নয়ন  ভ থসূধচ 

ফাস্তফাধয়ত 
% 

১০০ 

১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

  

২৭.০০ 

ব্যফহৃত/ক কজামানফানধফযভাননী

ধতভারানুমায়ীধনস্পধত্ত যণ 
ধনষ্পধত্তকৃত তাধযখ 

৮০ 

৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

  

০.০০ 

ফক য়া ধফদুযৎ ধফর ধযকাধ  যা ধফদুযৎ ধফর ধযকাধধত % 

১০০ 

১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

  

৭০ 

শূন্যকদয ধফযীকত ধনকয়াগ প্রদান ধনকয়াগ প্রদানকৃত ংখ্যা 

৮০ 

৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 

  

২০০ 

জাতীয় শুদ্ধাচায 

ক ৌর ও তথ্য 

ধধ ায ফাস্তফায়ন 

 

৩ 
জাতীয় শুদ্ধাচায  ভ থধয ল্পনা ও ধযফীক্ষণ 

 াঠাকভা ফাস্তফায়ন **** 

ত্রত্রভাধ  প্রধতকফদন 

দাধখরকৃত 
ংখ্যা 

৪ 
৪ ৩ - - - 

  

২ 

জাতীয় শুদ্ধাচায  ভ থধয ল্পনা % ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   



 
পৃষ্ঠা নং-6 

 জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তকযয ২০১৮-১৯ থ থফছকযয ফাধল থ   ভ থম্পাদন চুধিয জথন ধযফীক্ষণ  াঠাকভা 
  

 

ক ৌরগত 

উকেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌরগত 

উকেকশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 াম থক্রভ 

(Activities) 

 ভ থম্পাদন  

সূচ  

(Performance 

Indicators) 

 

এ   

(Unit) 

রক্ষভাত্রা 

/ জথন 

রক্ষযভাত্রা/ধনণ থায় ২০১৮-১৯ 

াধাযণ ধত 

উত্তভ 

উত্তভ চরধত ভান চরধত 

ভাকনয 

ধনকে 

কতালজন

  

নয় 

চরভান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

কজাযদায যণ  ও ধযফীক্ষণ  াঠাকভায় 

তর্ভ থি রক্ষযভাত্রা ফাস্তফাধয়ত 
১০০ 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ যণ 

 র নরাআন কফা 

তথ্য ফাতায়কন ংকমাধজত 
% 

১০০ 

১০০ ৯০ ৮০ - - 

  

 

তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত 
% 

১০০ 

১০০ ৯০ ৮০ - - 

  

২০ 

দপ্তয/ংস্থ্ায২০১৭-১৮ থ থফছকযয 

ফাধল থ  প্রধতকফদন প্রণয়ন ও 

ওকয়ফাআকট প্র া 

ফাধল থ  প্রধতকফদন 

ওকয়ফাআকট প্র া 
তাধযখ 

১৮কটাফয

, ২০১৮ ১৮কটাফ

য, ২০১৮ 

৩১কটা

ফয, 

২০১৮ 

১৫নকবম্বয, 

২০১৮ 

২৯নকবম্বয

, ২০১৮ 

০৬ধডক

ম্বয, 

২০১৮ 

  

০১ অগস্ট্, 

২০১৮ 

 


