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িচপ

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ................................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল ৫ .............................. 

সকশন ২: দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ................................................. 

সকশন ৩: কম সাদন পিরকনা ৭ .......................................................................................................................... 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৩ .............................................................................................................. 

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক ১৪ ...................................................................................................... 

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ ১৬ ............................................................................... 

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ ১৭ ................................................ 



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৬, ২০২১ ১৭:২২ া: ৩ ণ তািরখ: বার, অোবর ০১, ২০২১

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

চলমান ৪থ  HPNSDP এর অ  PFD শীষ ক OP এর আওতায় িবগত ৩ বছের ৪৪০ কিমউিন িিনক (িসিস), ৬৬৯ িসিস
নঃিনম াণ, ৬৪ UH&FWC উীতকরণ, ৬২ UH&FWC িনম াণ, ৬৬ UH&FWC নঃিনম াণ, ৫৫ ১০ শা িবিশ
MCWC িনম াণ, ৭৪ উপেজলা ার কাম পঃ পঃ অিফস িনম াণ, ০৫ ২০ শা িবিশ হাসপাতাল, ৩৪ UzHC ২০/৩১-৫০ শায়
উীতকরণ, ০৫ ৩১/৫০ শা িবিশ UzHC িনম াণ, ৭ উপেজলা া কমে ৫০-১০০ শায় উীতকরণ, ১২ িডিডএফিপ অিফস
িনম াণ, ০১ ১০০ শা িবিশ িশ হাসপাতাল িনম াণ, ০৪ NC িনম াণ, ০৫ IHT িনম াণ, ০৬ MATS িনম াণ ও ০৩
FWVTI িনম াণ করা হেয়েছ। িডিপিপ (DPP) এর আওতায় সাতীরা মিডেকল কেলজ াপন কের িনম াণ কাজ স হেয়েছ।
শখ সােয়রা খান মিডেকল কেলজ ও মিডেকল কেলজ হাসপাতাল এবং নািস ং কেলজ াপন, গাপালগ শীষ ক িডিপিপ (DPP)
কের অ  অিধকাংশ িনম াণ কাজ স হেয়েছ। কািভড রাগী বাপনার জ আইিসিসিব বরায় ২০১৩ শার আইেসােলশন
ও সাল মিডেকল াস পাইপলাইনসহ ৭১ শার আইিসইউ এবং িডএনিসিস মােকেট ১০৩৯ শার আইেসােলশন সার াপন করা
হেয়েছ।  এছাড়া  িডএনিসিস  ডিডেকেটড  কািভড-১৯  হাসপাতাল  াপন  এবং  ২২  হাসপাতােল  মিডেকল  াস  পাইপ  লাইনসহ  িলইড
অিেজন াংক াপন কাজ স করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

া েকৗশল অিধদর (HED) এর কায পিরিধ অযায়ী জনবেলর তা, দ মানব সদ ও িশেণর অভাব, িনম াণ ও রণােবণ
কাজ তদারিকেত যানবাহেনর অলতা, নন ক বাবায়েন িম অিধহেণর দীঘ িতা ও িনম াণ ান ািেত জলতা, মামলা
সংা জলতা, গ ম ও ত অেল (পাব ত অল, হাওড়/বাওড়, ীপ এলাকা) ক বাবায়েনর সীমাবতা, বিক মহামারী কেরানা
মাকােবলা, কাদােরর আিথ ক বাপনায় ব লতা। জনবেলর তা, িম অিধহেণ জলতা, বিক মহামারী কেরানা মাকােবলা
ইতািদ অিতা কের কািত লমাা অজনই অতম চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

চলমান ৪থ  া, জনসংা ও ি খাত উয়ন কম িচ (HPNSDP) এর আওতায় ৫৫৭ কিমউিন িিনক িনম াণ, ১৩২৩
কিমউিন িিনক নঃ িনম াণ, ৩২ ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ ক (UH&FWC) িনম াণ, ৩৪ ইউিনয়ন া ও পিরবার
কাণ ক (UH&FWC) নঃ িনম াণ, ১০ ১০ শা িবিশ মা ও িশ কাণ ক (MCWC) িনম াণ, ৭ ২০ শা িবিশ
হাসপাতাল িনম াণ, ১০ উপেজলা া কমে (UzHC) ২০/৩১ শা হেত ৫০ শায় উীতকরণ, ১৩ উপেজলা া কমে
(UzHC) ২০/৫০ শা হেত ১০০ শায় উীতকরণ, ০২ ৫০ শা িবিশ উপেজলা া কমে (UzHC) িনম াণ, ০২ উপেজলা
ার কাম পিরবার পিরকনা অিফস িনম াণ, ০৩ ইনিউট অব হল টকেনালিজ (IHT) িনম াণ, ০১ নািস ং কেলজ (NC) িনম াণ,
৪ াটস (MATS)িনম াণ ও ৩ আরিস িনম াণ কাজ বাবায়েনর পিরকনা হণ করা হেয়েছ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৮০  কিমউিন িিনক িনম াণ ও ১০০  কিমউিন িিনক নঃিনম াণ
২০  ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ ক িনম াণ ও ২৫  ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ ক নঃিনম াণ
১২  ১০-শা MCWC, ০১  ২০ শা হাসপাতাল ও ০২  উপেজলা ার কাম পিরবার পিরকনা অিফস িনম াণ
০৩  রাতন উপেজলা া কমে নঃিনম াণ ও ০৫  মািপারপাস ভবন িনম াণ
১০  উপেজলা া কমে ৩১ থেক ৫০ শায় ও ০৫  উপেজলা া কমে ৫০ থেক ১০০ শায় উীতকরণ
০২  উপ-পিরচালক, পিরবার পিরকনা অিফস ,০৩  াটস ,০১  নািস ং কেলজ (এনিস) ও ০২  আইএইচ িনম াণ
শখ সােয়রা খান মিডেকল কেলজ ও মিডেকল কেলজ হাসপাতাল এবং নািস ং কেলজ াপন, গাপালগ (অগিত ১০০%)
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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-

ধান েকৗশলী, া েকৗশল অিধদর

এবং

িসিনয়র সিচব, া সবা িবভাগ, া ও পিরবার কাণ মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর
২৮ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

মানসত া অবকাঠােমা উত া সবার সহায়ক।

১.২ অিভল (Mission)
যথাসমেয় া ও পিরবার পিরকনা অবকাঠােমা িনম াণ, উীতকরণ এবং িবমান অবকাঠােমা সসারণসহ মানসত মরামত
ও রণােবেণর মােম াপনা সহেক উত া সবা দােনর উপেযাগী রাখা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. া ও পিরবার পিরকনা অবকাঠােমা িনম াণ
২. া ও পিরবার পিরকনা অবকাঠােমা উীতকরণ, সসারণ ও নবপায়ন
৩. া ও পিরবার পিরকনা অবকাঠােমা নঃিনম াণ
৪. া ও পিরবার পিরকনা অবকাঠােমা মরামত ও রণােবণ
৫. ািতািনক সমতা িকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. া ও পিরবার কাণ মণালেয়র আওতাধীন িবিভ অবকাঠােমা িনম াণ, উীতকরণ, সসারণ ও নবপায়ন;
২.  সারােদেশ িবমান া  ও পিরবার পিরকনা  াপনা  সেহর ন,  িপিরওিডকাল,  জরী  ও দনিন মরামত ও
সংার কাজ;
৩. া সবা সিকত ায়শািসত িতােনর অবকাঠােমা িনম াণ, উীতকরণ, সসারণ, নবপায়ন, মরামত ও
রণােবণ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

কিমউিন িিনক িনম ােণর মােম াম/ওয়াড 
পয ােয় া সবার েযাগ ি

িনিম ত িিনক
সংা
(মিত)

১৩৯৬২ ১৪০৮৯ ১৪১৬৯ ১৪৩০০ ১৪৪০০
িসিবএইচিস (CBHC) ও া
েকৗশল অিধদর

া েকৗশল
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

ইউিনয়ন লেভেল া ও পিরবার কাণ ক
িনম ােণর মােম সবা দােনর ািতািনক
কাঠােমা ি

িনিম ত িিনক
সংা
(মিত)

৩৯৪৫ ৩৯৮১ ৪০০১ ৪০৩০ ৪০৫০
া েকৗশল অিধদর, া
অিধদর ও পিরবার পিরকনা
অিধদর

া েকৗশল
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

িবমান উপেজলা া কমে এর শা
সংা ৩১ থেক ৫০ শায় উীতকরেণর
মােম া ও পিরবার পিরকনা সবা ি

িনিম ত ক
সংা
(মিত)

৩৬৬ ৩৮১ ৩৯১ ৪০০ ৪১০
া েকৗশল অিধদর ও া
অিধদর

া েকৗশল
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

*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

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] া ও
পিরবার পিরকনা
অবকাঠােমা
িনম াণ

২৫

[১.১] কিমউিন িিনক
িনম াণ

[১.১.১] িনিম ত
িিনক

মিত সংা ৩.২ ১৩৯৬২ ১৪০৮৯ ১৪১৬৯ ১৪১৬৪ ১৪১৫৯ ১৪১৫৪ ১৪১৪৯ ১৪৩০০ ১৪৪০০

[১.২] ইউিনয়ন া ও
পিরবার কাণ ক
িনম াণ

[১.২.১] িনিম ত
ক

মিত সংা ২ ৩৯৪৫ ৩৯৮১ ৪০০১ ৩৯৯৯ ৩৯৯৭ ৩৯৯৫ ৩৯৯৩ ৪০২০ ৪০৩০

[১.৩] ১০ শা মা ও িশ
কাণ ক িনম াণ

[১.৩.১] িনিম ত
ক

মিত সংা ৪.৮ ৯৭ ১২২ ১৩৪ ১৩২ ১৩০ ১২৮ ১২৬ ১৪৭ ১৫৫

[১.৪] ২০ শা িবিশ
হাসপাতাল িনম াণ

[১.৪.১] িনিম ত
ক

মিত সংা ১ ২৪ ২৬ ২৭ ৩০ ৩২

[১.৫] উপেজলা ার
কাম পিরবার পিরকনা
অিফস িনম াণ

[১.৫.১] িনিম ত
ক

মিত সংা ০.৫ ১৯৮ ২০২ ২০৪ ২০৩ ২৪০ ৩০০

[১.৬] উপ-পিরচালক,
পিরবার পিরকনা অিফস
িনম াণ

[১.৬.১] িনিম ত
ক

মিত সংা ১ ১৩ ১৭ ১৯ ১৮ ২৫ ৩৫

[১.৭] জলা সদের
মািপারপাস ভবন িনম াণ

[১.৭.১] িনিম ত
ক

মিত সংা ৪.৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১০ ২০

[১.৮] াটস িনম াণ
[১.৮.১] িনিম ত
ক

মিত সংা ৩ ৭ ৯ ১২ ১১ ১০ ১৪ ১৬



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৬, ২০২১ ১৭:২২ া: ৯ ণ তািরখ: বার, অোবর ০১, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.৯] নািস ং কেলজ
িনম াণ

[১.৯.১] িনিম ত
ক

মিত সংা ১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

[১.১০] আইএইচ িনম াণ
[১.১০.১] িনিম ত
ক

মিত সংা ২ ১১ ১৩ ১৫ ১৪ ১৬ ১৭

[১.১১] শখ সােয়রা খান
মিডেকল কেলজ ও
মিডেকল কেলজ
হাসপাতাল এবং নািসং
কেলজ াপন, গাপালগ

[১.১১.১] িনম ােণর
অগিতর হার

গড় % ২ ৮৫ ৯৬ ১০০ ৯৯ ৯৮.৫০ ৯৮.২৫ ৯৮

[২] া ও
পিরবার পিরকনা
অবকাঠােমা
উীতকরণ,
সসারণ ও
নবপায়ন

১৫

[২.১] উপেজলা া
কমে ৩১ শা থেক
৫০ শায় উীতকরণ

[২.১.১] উীত ক মিত সংা ১০ ৩৬৬ ৩৮১ ৩৯১ ৩৯০ ৩৮৯ ৩৮৮ ৩৮৭ ৪০০ ৪১০

[২.২] উপেজলা া
কমে ৫০ শা থেক
১০০ শায় উীতকরণ

[২.২.১] উীত ক মিত সংা ৫ ৪ ৯ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১০ ১৬ ১৮

[৩] া ও
পিরবার পিরকনা
অবকাঠােমা
নঃিনম াণ

১০

[৩.১] কিমউিন িিনক
নঃ িনম াণ

[৩.১.১] নঃিনিম ত
িিনক

মিত সংা ৪ ৩১৮ ৬৮০ ৭৮০ ৭৭৫ ৭৭০ ৭৬৫ ৭৬০ ৮৬০ ৯৬০

[৩.২] ইউিনয়ন া ও
পিরবার কাণ ক
নঃিনম াণ

[৩.২.১] নঃিনিম ত
ক

মিত সংা ৩ ৪১ ৬৬ ৯১ ৮৯ ৮৭ ৮৫ ৮৩ ১০০ ১১০

[৩.৩] রাতন উপেজলা
া কমে নঃ
িনম াণ

[৩.৩.১] নঃিনিম ত
ক

মিত সংা ৩ ১ ৫ ৮ ৭ ৬ ১৩ ১৫



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৬, ২০২১ ১৭:২২ া: ১০ ণ তািরখ: বার, অোবর ০১, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] া ও
পিরবার পিরকনা
অবকাঠােমা
মরামত ও
রণােবণ

১০

[৪.১] া অবকাঠােমা
মরামত ও রণােবণ

[৪.১.১] মরামতত
কের অগিতর
হার

গড় সংা ৬ ৮০ ৮৫ ৮৬ ৮৫.৭৫ ৮৫.৫০ ৮৫.২৫ ৮৫ ৮৭ ৮৮

[৪.২] পিরবার পিরকনা
অবকাঠােমা মরামত ও
রণােবণ

[৪.২.১]
মরামতত কের
অগিতর হার

গড় সংা ৪ ৮০ ৮৫ ৮৬ ৮৫.৭৫ ৮৫.৫০ ৮৫.২৫ ৮৫ ৮৭ ৮৮

[৫] ািতািনক
সমতা িকরণ

১০

[৫.১] জনবল িনেয়াগ
[৫.১.১] িনেয়াগত
জনবল

সমি সংা ৬ ৫২ ৪৩ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ৫০

[৫.২] জনবল পেদািত
[৫.২.১]
পেদািতত জনবল

সমি সংা ২ ২৮ ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২০ ২০

[৫.৩] সমতা িলক
িশণ দান

[৫.৩.১] িশিত
কম কতা-কম চারী

সমি সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৬, ২০২১ ১৭:২২ া: ১১ ণ তািরখ: বার, অোবর ০১, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৬, ২০২১ ১৭:২২ া: ১৩ ণ তািরখ: বার, অোবর ০১, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইএইচ (IHT) ইনিউট অব হলথ টকেনালিজ (Institute of Health Technology)

২ ইউএইচএএফডিউিস (UH&FWC)
ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ ক (Union Health & Family
Welfare Center)

৩ ইউেজডএইচিস (UzHC) উপেজলা া কমে (Upazila Health Complex)

৪ এইচইিড (HED) া েকৗশল অিধদর (Health Engineering Department)

৫ এইচিপএনএসিডিপ (HPNSDP)
া, জনসংা ও ি খাত উয়ন কম িচ (Health Population &
Nutrition Sector Development Program (HPNSDP)

৬ এনিস (NC) নািস ং কেলজ (Nursing College)

৭ এমিসএইচিসআই (MCHCTI)
মা ও িশ া িশণ ইনিউট (Maternal and Child Health
Care Training Institute)

৮ এমিসডিউিস (MCWC) মা ও িশ কাণ ক (Mother & Child Welfare Center)

৯
এসএসেকএমিসএইচএএনিস
(SSKMCH&NC)

শখ সােয়রা খান মিডেকল কেলজ, মিডেকল কেলজ হাসপাতাল এবং নািস ং কেলজ
(Sheikh Sayera Khatun Medical College, Medical
College Hospital & Nursing College)

১০ ওিপ (OP) অপােরশনাল ান (Operational Plan)

১১ িডিপিপ (DPP) ডেভলপেম েজ েপাজাল (Development Project Proposal)

১২ িপএফিড (PFD)
িফিজকাল ফািসিলজ ডেভলপেম (Physical Facilities
Development)

১৩ াট (MATS)
মিডকাল এািসসেট িনং ল (Medical Assistant Training
School)

১৪ িসিবএইচিস (CBHC) কিমউিন বইজড হলথ কয়ার (Community Based Health Care)

১৫ িসিস (CC) কিমউিন িিনক (Community Clinic)



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৬, ২০২১ ১৭:২২ া: ১৪ ণ তািরখ: বার, অোবর ০১, ২০২১

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] কিমউিন িিনক িনম াণ [১.১.১] িনিম ত িিনক িসিবএইচিস (CBHC) ও া েকৗশল অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[১.২] ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ ক
িনম াণ

[১.২.১] িনিম ত ক
া েকৗশল অিধদর, া অিধদর ও পিরবার
পিরকনা অিধদর

এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[১.৩] ১০ শা মা ও িশ কাণ ক িনম াণ [১.৩.১] িনিম ত ক া েকৗশল অিধদর ও পিরবার পিরকনা অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[১.৪] ২০ শা িবিশ হাসপাতাল িনম াণ [১.৪.১] িনিম ত ক া েকৗশল অিধদর ও া অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[১.৫] উপেজলা ার কাম পিরবার পিরকনা
অিফস িনম াণ

[১.৫.১] িনিম ত ক া েকৗশল অিধদর ও পিরবার পিরকনা অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[১.৬] উপ-পিরচালক, পিরবার পিরকনা অিফস
িনম াণ

[১.৬.১] িনিম ত ক া েকৗশল অিধদর ও পিরবার পিরকনা অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[১.৭] জলা সদের মািপারপাস ভবন িনম াণ [১.৭.১] িনিম ত ক া েকৗশল অিধদর ও া অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[১.৮] াটস িনম াণ [১.৮.১] িনিম ত ক া েকৗশল অিধদর ও িনেপাট 
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[১.৯] নািস ং কেলজ িনম াণ [১.৯.১] িনিম ত ক
া েকৗশল অিধদর, া অিধদর এবং নািস ং ও
িমডওয়াইফাির অিধদর

এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[১.১০] আইএইচ িনম াণ [১.১০.১] িনিম ত ক া েকৗশল অিধদর ও া অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[১.১১] শখ সােয়রা খান মিডেকল কেলজ ও
মিডেকল কেলজ হাসপাতাল এবং নািসং কেলজ
াপন, গাপালগ

[১.১১.১] িনম ােণর অগিতর হার া েকৗশল অিধদর ও া অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[২.১] উপেজলা া কমে ৩১ শা থেক ৫০
শায় উীতকরণ

[২.১.১] উীত ক া েকৗশল অিধদর ও া অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[২.২] উপেজলা া কমে ৫০ শা থেক
১০০ শায় উীতকরণ

[২.২.১] উীত ক া েকৗশল অিধদর ও া অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[৩.১] কিমউিন িিনক নঃ িনম াণ [৩.১.১] নঃিনিম ত িিনক িসিবএইচিস (CBHC) ও া েকৗশল অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৩.২] ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ ক
নঃিনম াণ

[৩.২.১] নঃিনিম ত ক
া েকৗশল অিধদর, া অিধদর ও পিরবার
পিরকনা অিধদর

এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[৩.৩] রাতন উপেজলা া কমে নঃ
িনম াণ

[৩.৩.১] নঃিনিম ত ক া েকৗশল অিধদর ও া অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[৪.১] া অবকাঠােমা মরামত ও রণােবণ
[৪.১.১] মরামতত কের
অগিতর হার

া েকৗশল অিধদর ও া অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[৪.২] পিরবার পিরকনা অবকাঠােমা মরামত ও
রণােবণ

[৪.২.১] মরামতত কের
অগিতর হার

া েকৗশল অিধদর ও পিরবার পিরকনা অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[৫.১] জনবল িনেয়াগ [৫.১.১] িনেয়াগত জনবল
বাংলােদশ পাবিলক সািভ স কিমশন, া সবা িবভাগ,
া ও পিরবার কাণ মণালয় ও া েকৗশল
অিধদর

এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[৫.২] জনবল পেদািত [৫.২.১] পেদািতত জনবল
বাংলােদশ পাবিলক সািভ স কিমশন, া সবা িবভাগ,
া ও পিরবার কাণ মণালয় ও া েকৗশল
অিধদর

এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[৫.৩] সমতা িলক িশণ দান [৫.৩.১] িশিত কম কতা-কম চারী া েকৗশল অিধদর ও া সবা িবভাগ এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন
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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
কিমউিন িিনক িনম াণ িনিম ত িিনক া অিধদর কিমউিন িিনক াপেনর লে জিমর তফিসল অেমাদেনর পর িনম াণ কাজ বাবায়েনর কায ম হণ করা হয়

কিমউিন িিনক নঃ িনম াণ নঃিনিম ত িিনক া অিধদর িবমান জরাজীণ  কিমউিন িিনক িনলােমর মােম অপসারেনর পর কিমউিন িিনক নঃিনম ােণর কাজ করা হেব
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


