পিরিশ -খ
জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমান-এর জ শতবািষকী ভু ােব উ`&যাপেনর লে
ক ক গ ত িবিভ কিম /উপকিম :

পিরবার পিরক না অিধদ র (পপঅ)

১. ক ীয় কাযিনবাহী কিম ( জ তার মা সাের নয়):
 জনাব কাজী আ. খ. ম. মিহউল ইসলাম, মহাপিরচালক ( ড-১), পিরবার পিরক না অিধদ র
 ড. আশরা ে সা, পিরচালক (আইইএম), পপঅ
 জনাব েকশ মার সরকার, পিরচালক (উপকরণ ও সরবরাহ), পপঅ
 ডা. মাঃ সােরায়ার বারী, পিরচালক (অথ), পপঅ
 জনাব মেনাজ মার রায়, পিরচালক (এমআইএস), পপঅ
 ডা. মাহা দ শরীফ, পিরচালক (এমিসএইচ), পপঅ
 জনাব মাঃ হািন র রহমান, পিরচালক (িনরী া), পপঅ
 জনাব সিলনা আ ার, পিরচালক (পিরক না), পপঅ
 ডা. মাঃ মঈ ীন আহেমদ, লাইন ডাইের র, িসিসএসিডিপ, পপঅ
 ডা. মাঃ নী ামান িস ীকী, পিরচালক, এমএফএস িস, মাহা দ র, ঢাকা
 ডা. মাঃ শাম ল কিরম, পিরচালক, এমিসএইচ আই, লাল , িমর র, ঢাকা
 ডা. ইশরাত জাহান, ত াবধায়ক, এমিসএইচ আই, আিজম র, ঢাকা
 আ ায়ক, সকল উপকিম
 জনাব মাঃ হমােয়ৎ েসন, পিরচালক ( শাসন), পপঅ

সভাপিত
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ সিচব

কাযপিরিধ:
ক. জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমান-এর জ শতবািষকী ‘ িজববষ’ উ`&যাপন উপলে ‘জাতীয় বা বায়ন কিম ’
এবং া িশ া ও পিরবার ক াণ িবভােগর ‘কমপিরক না বা বায়ন ও মিনটিরং ি য়ািরং কিম ’ ক ক দ
িদকিনেদশনা অ যায়ী পিরবার পিরক না অিধদ র-এ গ ত উপকিম র মা েম সকল কায ম বা বায়ন করা;
খ. া িশ া ও পিরবার ক াণ িবভােগর ‘কমপিরক না বা বায়ন ও মিনটিরং ি য়ািরং কিম ’ ক ক দ
িদকিনেদশনা সংি উপকিম েক অবিহত করা;
গ. কায েমর অ গিত া িশ া ও পিরবার ক াণ িবভােগর ‘কমপিরক না বা বায়ন ও মিনটিরং ি য়ািরং কিম ’- ক
অবিহত করা;
ঘ. জাতীয় এবং মাঠ পযােয় অ ে য় কম িচ/কম িচস েহর সম য় সাধন করা;
ঙ. জাতীয় এবং মাঠ পযােয় অ ে য় কম িচ/কম িচস েহ সংি
জলার মাননীয় ম ী, মাননীয় সংসদ সদ , সিচব
মেহাদয়সহ ঊ তন কমকতা এবং জন িতিনিধগণেক স ৃ রেখ সবাধম ও চার- চারণা লক ি ন ন অ ান
আেয়াজন করা;
চ. হীত সকল কায ম ক ীয় কাযিনবাহী কিম /ম ণালেয়র ( েযাজ ে ) অ েমাদন সােপে বা বায়ন করা;
ছ. ‘ িজববষ’ িবষেয় সবেশষ িদকিনেদশনা জানা এবং সংি উপকিম েক জানােনা;
জ. ক ীয় কাযিনবাহী কিম র কাযপিরিধ জাতীয় বা বায়ন কিম র সােথ স িত রেখ ি এবং েয়াজেন সদ কাঅ করা যােব।

10

২. ব ব










র িত িত সি তকরণ উপকিম ( জ তার মা সাের নয়):
জনাব েকশ মার সরকার, পিরচালক (উপকরণ ও সরবরাহ), পপঅ
জনাব মেনাজ মার রায়, পিরচালক (এমআইএস), পপঅ
ডা. মাঃ নী ামান িস ীকী, পিরচালক, এমএফএস িস, মাহা দ র, ঢাকা
ডা. মাঃ শাম ল কিরম, পিরচালক, এমিসএইচ আই, লাল , িমর র, ঢাকা
ডা. ইশরাত জাহান, ত াবধায়ক, এমিসএইচ আই, আিজম র, ঢাকা
জনাব মা: আিন র রিহম, উপ ধান পিত, এইচইিড, ধান কাযালয়
জনাব শাহিরয়ার হাসান মিহউি ন, িনবাহী েকৗশলী, এইচইিড, ঢাকা িবভাগ
জনাব মাঃ মিন ামান, সহকারী পিরচালক (কমন সািভস), পপঅ
জনাব মাঃ িনয়া র রহমান, া াম ােনজার, এফএসিড, পপঅ

আ ায়ক
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ সিচব

কাযপিরিধ:
ক. পিরবার পিরক না অিধদ র-এ ািপত জািতর িপতার িত িত ি ন ন কের নঃসি তকরেণর লে জািতর িপতার
িত িত িনবাচন, িডজাইন ড়া করণ, য় িবভাজন, ান িনবাচন, ভবেনর েবশ পেথ অবি ত াগান সহ টরােকাটার
িডজাইন ণয়ন এবং ক পে র অ েমাদন সােপে ১৬ মাচ ২০২০ তািরেখর মে বা বায়ন;
খ. ঢাকায় অবি ত জাতীয় পযােয়র িতন
িত ােন (এমিসএইচ আই আিজম র, এমএফএস িস মাহা দ র এবং
এমিসএইচ আই লাল ) জািতর িপতার িত িত াপেনর স া তা যাচাই, পািরশ ণয়ন এবং সংি ক পে র
মা েম অ েমািদত িত িত/ রাল (বরা াি সােপে ) াপন কায ম বা বায়ন;
গ. হীত সকল কায ম ক ীয় কাযিনবাহী কিম /ম ণালেয়র ( েযাজ ে ) অ েমাদন সােপে বা বায়ন করা;
ঘ. কায েমর অ গিত ক ীয় কাযিনবাহী কিম েক অবিহত করা;
ঙ. উপকিম েয়াজেন সদ কা-অ করেত পারেব।
৩. অ ান আেয়াজন উপকিম :৩.১ অ ান আেয়াজন উপকিম ( ক ীয় পযায়) ( জ তার মা সাের নয়):
 ড. আশরা ে সা, পিরচালক (আইইএম), পপঅ
 ডা. মাঃ সােরায়ার বারী, পিরচালক (অথ), পপঅ
 পিরচালক, পিরবার পিরক না, ঢাকা িবভাগ
 ডা. মাহা দ শরীফ, পিরচালক (এমিসএইচ), পপঅ
 ডা. মাঃ নী ামান িস ীকী, পিরচালক, এমএফএস িস, মাহা দ র, ঢাকা
 ডা. মাঃ শাম ল কিরম, পিরচালক, এমিসএইচ আই, লাল , িমর র, ঢাকা
 ডা. ইশরাত জাহান, ত াবধায়ক, এমিসএইচ আই, আিজম র, ঢাকা
 জনাব মাঃ িনয়া র রহমান, া াম ােনজার, এফএসিড, পপঅ
 জনাব জািকয়া আখতার, উপপিরচালক ( বেদিশক সং হ), উপকরণ ও সরবরাহ ইউিনট, পপঅ
 জনাব অজয় রতন ব য়া, উপপিরচালক(িপএম), এমআইএস ইউিনট, পপঅ
 জনাব চয়ন মার সন , উপপিরচালক, িনরী া ইউিনট, পপঅ
 ডা. মাঃ জয়নাল হক, িপএম, এমিসএইচ ইউিনট, পপঅ
 ডা. মাহ র রহমান, উপপিরচালক, িসিসএসিডিপ, পপঅ
 জনাব শাহিরয়ার হাসান মিহউি ন, িনবাহী েকৗশলী, া
েকৗশল অিধদ র
 ডা. জ ে সা হােসন, অ , এফডি উিভ আই, ঢাকা
 জনাব সািবনা পারভীন, সহকারী ধান, পিরক না ইউিনট, পপঅ
 জনাব মাঃ মিন ামান, সহকারী পিরচালক (কমন সািভস), পপঅ
 জনাব আ ল লিতফ মা া, উপপিরচালক(িপএম), আইইএম ইউিনট, পপঅ
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আ ায়ক
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ সিচব

কাযপিরিধ:
ক. জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমান-এর জ শতবািষকী ‘ িজববষ’ উ`&যাপন উপলে ‘জাতীয় বা বায়ন কিম ’,
া িশ া ও পিরবার ক াণ িবভােগর ‘কমপিরক না বা বায়ন ও মিনটিরং ি য়ািরং কিম ’ এবং পিরবার পিরক না
অিধদ র ক ক গ ত ‘ ক ীয় কাযিনবাহী কিম ’-এর িদকিনেদশনার আেলােক ণীত কমপিরক নায় বছর াপী
অ
ক ীয় পযােয়র সকল কম িচ/অ ান আেয়াজেনর ব া করা এবং জলা ও উপেজলা পযােয়র অ ান
আেয়াজেন েয়াজনীয় িদকিনেদশনা দান করা;
খ. কম িচ/অ ান আেয়াজন িবষেয় েয়াজনীয় অ েমাদন হণ, অিতিথ িনবাচন এবং অংশ হণকারী মেনানয়ন দওয়া;
গ. হীত সকল কায ম ক ীয় কাযিনবাহী কিম /ম ণালেয়র ( েযাজ ে ) অ েমাদন সােপে বা বায়ন করা;
ঘ. কায েমর অ গিত ক ীয় কাযিনবাহী কিম েক অবিহত করা;
ঙ. উপকিম েয়াজেন সদ কা-অ করেত পারেব।
৩.২ অ ান আেয়াজন উপকিম (িবভাগীয় পযায়):






সংি িবভােগর িবভাগীয় পিরচালক, পিরবার পিরক না
সহকারী পিরচালক, পিরবার পিরক না, সংি িবভােগর সকল জলা
সহকারী পিরচালক (িসিস), সংি িবভােগর সকল জলা
িডি
কনসালেট , সংি িবভােগর সকল জলা
উপপিরচালক, পিরবার পিরক না, সংি িবভােগর সদর জলা

আ ায়ক
সদ
সদ
সদ
সদ সিচব

কাযপিরিধ:
ক. জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমান-এর জ শতবািষকী ‘ িজববষ’ উ`&যাপন উপলে ‘জাতীয় বা বায়ন কিম ’,
া িশ া ও পিরবার ক াণ িবভােগর ‘কমপিরক না বা বায়ন ও মিনটিরং ি য়ািরং কিম ’ এবং পিরবার পিরক না
অিধদ র ক ক গ ত ‘ ক ীয় কাযিনবাহী কিম ’-এর িদকিনেদশনা এবং কমপিরক নার আেলােক বছর াপী সকল
কম িচ/অ ান আেয়াজেনর ব া করা এবং জলা ও উপেজলা পযােয়র কম িচ/অ ান আেয়াজেন েয়াজনীয়
িদকিনেদশনা দান করা;
খ. িবভাগ ও আওতাধীন জলা পযােয়র কম িচ ও অ ান আেয়াজন উপকিম করা এবং কাযপিরিধ িনধারণ কের দওয়া;
গ. কম িচ ও অ ান আেয়াজেনর জ কমপিরক না ণয়ন কের ক ীয় কাযিনবাহী কিম র অ েমাদন নওয়া;
ঘ. হীত সকল কায ম ক ীয় কাযিনবাহী কিম /ম ণালেয়র ( েযাজ ে ) অ েমাদন সােপে বা বায়ন করা;
ঙ. কায েমর অ গিত ক ীয় কাযিনবাহী কিম েক অবিহত করা;
চ. উপকিম েয়াজেন সদ কা-অ করেত পারেব।
৪.

েভিনর উপকিম ( জ তার মা সাের নয়):
 ড. আশরা ে সা, পিরচালক (আইইএম), পপঅ
 ডা. মাঃ সােরায়ার বারী, পিরচালক (অথ), পপঅ
 জনাব মেনাজ মার রায়, পিরচালক (এমআইএস), পপঅ
 ডা. মাহা দ শরীফ, পিরচালক (এমিসএইচ), পপঅ
 ডা. মাঃ নী ামান িস ীকী, পিরচালক, এমএফএস িস, মাহা দ র, ঢাকা
 জনাব মাঃ এনা ল হক, সহকারী পিরচালক (বােজট), অথ ইউিনট, পপঅ
 জনাব সািবনা পারভীন, সহকারী ধান, পিরক না ইউিনট, পপঅ
 জনাব আ ল লিতফ মা া, উপপিরচালক(িপএম), আইইএম ইউিনট, পপঅ
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আ ায়ক
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ সিচব

কাযপিরিধ:
ক. জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমান-এর জ শতবািষকী ‘ িজববষ’ উ`&যাপন উপলে ‘জাতীয় বা বায়ন কিম ’,
া িশ া ও পিরবার ক াণ িবভােগর ‘কমপিরক না বা বায়ন ও মিনটিরং ি য়ািরং কিম ’ এবং পিরবার পিরক না
অিধদ র ক ক গ ত ‘ ক ীয় কাযিনবাহী কিম ’-এর িদকিনেদশনার আেলােক ‘ িজববষ’- ক রণীয় কের রাখেত
এক না িনক, ত স ধ েভিনর ( াগািজন, কাটিপন, াজ ইত ািদ) িডজাইন ণয়ন, তির/ কাশ করা;
খ. াগািজেনর জ বাণী সং হ করা;
গ. াগািজেনর জ লখা আ ান ও সং হ করা এবং েয়াজেন সংেশাধন করা;
ঘ. হীত সকল কায ম ক ীয় কাযিনবাহী কিম /ম ণালেয়র ( েযাজ ে ) অ েমাদন সােপে বা বায়ন করা;
ঙ. কায েমর অ গিত ক ীয় কাযিনবাহী কিম েক অবিহত করেব;
চ. উপকিম েয়াজেন সদ কা-অ করেত পারেব।
৫. উ য়ন








মলা/মা সমােবশ/িদবস আেয়াজন উপকিম ( জ তার মা সাের নয়):
ড. আশরা ে সা, পিরচালক (আইইএম), পপঅ
সকল িবভাগীয় পিরচালক এর উপ
িতিনিধ
জনাব মাহ ল আলম িসি কী, উপপিরচালক (িলভ িরজাভ), শাসন ইউিনট, পপঅ
ডা. ি বালা, উপপিরচালক, এমিসএইচ ইউিনট, পপঅ
ডা. ৎ র কিবর খ ন, উপপিরচালক, িসিসএসিডিপ, পপঅ
জনাব মাঃ রাকন উি ন, ড
া াম ােনজার, এফএসিড, পপঅ
জনাব আ ল লিতফ মা া, উপপিরচালক(িপএম), আইইএম ইউিনট, পপঅ

আ ায়ক
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ সিচব

কাযপিরিধ:
ক. জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমান-এর জ শতবািষকী ‘ িজববষ’ উ`&যাপন উপলে ‘জাতীয় বা বায়ন কিম ’,
া িশ া ও পিরবার ক াণ িবভােগর ‘কমপিরক না বা বায়ন ও মিনটিরং ি য়ািরং কিম ’ এবং পিরবার পিরক না
অিধদ র ক ক গ ত ‘ ক ীয় কাযিনবাহী কিম ’-এর িদকিনেদশনা এবং কমপিরক নার আেলােক উ য়ন মলা/মা
সমােবশ/িদবস আেয়াজন করা;
খ. উ য়ন মলা আেয়াজেন ানীয় শাসেনর সােথ সম য় সাধন করা;
গ. পিরবার পিরক না অিধদ র এবং অধীন সকল িত ান ক ক আেয়ািজত সকল িদবস, স াহ, প জািতর িপতা
ব ব র নােম উৎসগ করার লে আেয়াজক িত ানেক েয়াজনীয় িদকিনেদ শনা ও সহায়তা দান করা;
ঘ. হীত সকল কায ম ক ীয় কাযিনবাহী কিম /ম ণালেয়র ( েযাজ ে ) অ েমাদন সােপে বা বায়ন করা;
ঙ. কায েমর অ গিত ক ীয় কাযিনবাহী কিম েক অবিহত করা;
চ. উপকিম েয়াজেন সদ কা-অ করেত পারেব।
৬. পিরবার পিরক না সবা কায ম িবষয়ক উপকিম ( জ তার মা সাের নয়):
 ডা. মাঃ মঈ ীন আহেমদ, লাইন ডাইের র, িসিসএসিডিপ, পপঅ
 জনাব মাঃ তসিলম উি ন খান, অিতির পিরচালক, ক ীয় প াগার, মহাখালী
 সকল িবভাগীয় পিরচালক, পিরবার পিরক না এর উপ
িতিনিধ
 ডা. মই ল হাসান, কনসালেট (এেনে িশয়া), এমএফএস িস, মাহা দ র
 জনাব মাঃ রাকন উি ন, ড
া াম ােনজার, এফএসিড, পপঅ
 ডা. আ ন ম মা ফা কামাল ম মদার, সহকারী পিরচালক, এমিসএইচ, পপঅ
 ডা. রিফ ল ইসলাম সরকার, িডিপএম, িসিসএসিডিপ, পপঅ
 ডা. মাঃ মাহ র রহমান, উপপিরচালক, িসিসএসিডিপ, পপঅ
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আ ায়ক
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ সিচব

কাযপিরিধ:
ক. জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমান-এর জ শতবািষকী ‘ িজববষ’ উ`&যাপন উপলে ‘জাতীয় বা বায়ন কিম ’,
া িশ া ও পিরবার ক াণ িবভােগর ‘কমপিরক না বা বায়ন ও মিনটিরং ি য়ািরং কিম ’ এবং পিরবার পিরক না
অিধদ র ক ক গ ত ‘ ক ীয় কাযিনবাহী কিম ’-এর িদকিনেদ শনার আেলােক িবেশষ ও চলমান সকল পিরবার
পিরক না সবার ণগত মান িনি ত করেত কমপিরক না ণয়ন ও বা বায়ন করা;
খ. মানস ত পিরবার পিরক না সবা িনি তকে েয়াজনীয় ঔষধ ও অ া সাম ী সরবরাহ িনি ত করা;
গ. হীত সকল কায ম ক ীয় কাযিনবাহী কিম /ম ণালেয়র ( েযাজ ে ) অ েমাদন সােপে বা বায়ন করা;
ঘ. কায েমর অ গিত ক ীয় কাযিনবাহী কিম েক অবিহত করা;
ঙ. উপকিম েয়াজেন সদ কা-অ করেত পারেব।
৭. মা-িশ া ও জনন া েসবা কায ম িবষয়ক উপকিম ( জ তার মা সাের নয়):
আ ায়ক
 ডা. মাহা দ শরীফ, পিরচালক, এমিসএইচ, পপঅ
সদ
 ডা. মাঃ নী ামান িস ীকী, পিরচালক, এমএফএস িস, মাহা দ র, ঢাকা
সদ
 ডা. মাঃ শাম ল কিরম, পিরচালক, এমিসএইচ আই, লাল , িমর র, ঢাকা
সদ
 ডা. ইশরাত জাহান, ত াবধায়ক, এমিসএইচ আই, আিজম র, ঢাকা
সদ
 জনাব মাঃ তসিলম উি ন খান, অিতির পিরচালক, ক ীয় প াগার, মহাখালী
সদ
 সকল িবভাগীয় পিরচালক, পিরবার পিরক না এর উপ
িতিনিধ
সদ
 ডা. মিহউি ন আহেমদ, কনসালেট (িশ ),এমএফএস িস, মাহা দ র, ঢাকা
সদ
 ডা. এিবএম সাম ীন আহেমদ, া াম ােনজার, এমিসএইচ ইউিনট, পপঅ
সদ
 জনাব মাঃ িনয়া র রহমান, া াম ােনজার, এফএসিড, পপঅ
সদ
 জনাব এ. .এম. সানাউ া রী, উপপিরচালক (উ য়ন), এমআইএস, পপঅ
সদ সিচব
 ডা. মাঃ ফিরদ উি ন, সহকারী পিরচালক (এমিসএইচ), পপঅ
কাযপিরিধ:
ক. জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমান-এর জ শতবািষকী ‘ িজববষ’ উ`&যাপন উপলে ‘জাতীয় বা বায়ন কিম ’,
া িশ া ও পিরবার ক াণ িবভােগর ‘কমপিরক না বা বায়ন ও মিনটিরং ি য়ািরং কিম ’ এবং পিরবার পিরক না
অিধদ র ক ক গ ত ‘ ক ীয় কাযিনবাহী কিম ’-এর িদকিনেদশনার আেলােক িবেশষ ও চলমান মা ও িশ া ,
জনন া , িকেশার-িকেশারী পিরচযা সবার ণগত মান িনি ত করেত কমপিরক না ণয়ন ও বা বায়ন করা;
খ. মানস ত মা ও িশ া , জনন া , িকেশার-িকেশারী পিরচযা সবা িনি তকে েয়াজনীয় ঔষধ ও অ া
সাম ীর পযা সরবরাহ িনি ত করা;
গ. এমিসএইচ আই, আিজম র; এমএফএস িস, মাহা দ র এবং এমিসএইচ আই, লাল , িমর ের বকািলক
া েসবা কায ম চা করা;
ঘ. এমিসএইচ আই, আিজম র; এমএফএস িস, মাহা দ র এবং এমিসএইচ আই, লাল , িমর র সহ দেশর সকল
মা ও িশ ক াণ কে
িফিডং কণার চা করা;
ঙ. এমিসএইচ আই, আিজম র; এমএফএস িস, মাহা দ র এবং এমিসএইচ আই, লাল , িমর র-এ িত ০৩ (িতন)
মাস অ র াড িপং ও
ায় র দান কম িচর আেয়াজন করা;
চ. দেশর ৮ িবভােগ জলা পযােয়র ৮ মা ও িশ ক াণ ক েক মেডল ক িহেসেব িনবাচন করেত েয়াজনীয় ব া
হণ করা;
ছ. জলা ও উপেজলা পযােয় ২৪/৭ ািত ািনক সবেসবা, কেশারবা ব সবা, এএনিস সবা, িপএনিস সবা িত িবষেয়
সংি তা অ যায়ী াপক চারধম মা সমােবশ এবং িকেশার-িকেশারী সমােবেশর আেয়াজন করা;
জ. ামা েলর থাগত িশ ণিবহীন ধা ীেদর (TBA-Traditional Birth Attendant) তািলকা ণয়ন
কের িবেশষ িশ ণ আেয়াজেনর উে াগ হণ করা;
ঝ. হীত সকল কায ম ক ীয় কাযিনবাহী কিম /ম ণালেয়র ( েযাজ ে ) অ েমাদন সােপে বা বায়ন করা;
ঞ. কায েমর অ গিত ক ীয় কাযিনবাহী কিম েক অবিহত করা;
ট. উপকিম েয়াজেন সদ কা-অ করেত পারেব।
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৮. াি ং এবং িডজাইন ণয়ন উপকিম ( জ তার মা সাের নয়):
 ড. আশরা ে সা, পিরচালক (আইইএম), পপঅ
 জনাব অজয় রতন ব য়া, উপপিরচালক, এমআইএস, পপঅ
 জনাব চয়ন মার সন , উপপিরচালক, িনরী া ইউিনট, পপঅ
 জনাব মাঃ আিন র রিহম, উপ ধান পিত, এইচইিড, ধান কাযালয়
 জনাব রশীদ জাহান, সহকারী পিরচালক (মিনটিরং), শাসন ইউিনট, পপঅ
 জনাব মাঃ মা ন কিবর, সহকারী ধান, পিরক না ইউিনট, পপঅ
 জনাব মাঃ জিহ ল ইসলাম, সং হ কমকতা, উপকরণ ও সরবরাহ ইউিনট, পপঅ
 ডা. নাসিরন জামান, সহকারী পিরচালক, িসিসএসিডিপ, পপঅ
 ডা. ফায় র রহমান, সহকারী পিরচালক, এমিসএইচ, পপঅ
 জনাব ইসরাত জাবীন, প েলশন কিমউিনেকশন অিফসার, আইইএম ইউিনট, পপঅ

আ ায়ক
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ সিচব

কাযপিরিধ:
ক. িজব বেষ পিরবার পিরক না অিধদ র এবং আওতাধীন সকল িত ােন দশ াপী বহােরর জ একই িডজাইেনর
সাইনেবাড/ ানােরর িডজাইন ণয়ন করা;
খ. মাঠ পযােয় ানীয়ভােব েণর িবধােথ ণীত িডজাইেনর ন না রণ করা;
গ. সদর দ েরর জ ণীত িডজাইেনর ানার ণ এবং ঢাকার
ণ ােন াপন;
ঘ. িবলেবাড/ ানাের পিরবার পিরক না, মা ও িশ া েসবা, জনন া েসবা এবং িকেশার-িকেশারীর া েসবা
সে জািতর িপতার ব
অ স ান এবং িডজাইেন সংেযাজন করা;
ঙ. হীত সকল কায ম ক ীয় কাযিনবাহী কিম /ম ণালেয়র ( েযাজ ে ) অ েমাদন সােপে বা বায়ন করা;
চ. কায েমর অ গিত ক ীয় কাযিনবাহী কিম েক অবিহত করা;
ছ. উপকিম েয়াজেন সদ কা-অ করেত পারেব।
৯. ব ব







কণার াপন উপকিম ( জ তার মা সাের নয়):
জনাব সিলনা আ ার, পিরচালক, পিরক না ইউিনট, পপঅ
জনাব আ ল লিতফ মা া, উপপিরচালক (িপএম), আইইএম ইউিনট, পপঅ
জনাব শাহিরয়ার হাসান মিহউি ন, িনবাহী েকৗশলী, এইচইিড, ঢাকা িবভাগ
জনাব মাঃ সিফ র রহমান, সহকারী পিরচালক, পিরক না ইউিনট, পপঅ
জনাব মীজা কাম ন নাহার, সহকারী পিরচালক, এমআইএস, পপঅ
জনাব ইসরাত জাবীন, প েলশন কিমউিনেকশন অিফসার, আইইএম ইউিনট, পপঅ

আ ায়ক
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ সিচব

কাযপিরিধ:
ক. জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমান-এর জ শতবািষকী ‘ িজববষ’ উ`&যাপন উপলে ‘ িজববষ’- ক রণীয়
কের রাখেত পিরবার পিরক না অিধদ েরর াগাের ‘ব ব কণার’ াপেনর কমপিরক না ণয়ন এবং বা বায়ন
করা;
খ. জািতর িপতা ব ব র ওপর বা ত র লখা সকল বই, পপার কা ং, িত িবজিড়ত ছিব, ভাষা আে ালন ও ি
িবষয়ক
ণ বই সং হ কের ব ব কণাের সংর ণ করা;
গ. হীত সকল কায ম ক ীয় কাযিনবাহী কিম /ম ণালেয়র ( েযাজ ে ) অ েমাদন সােপে বা বায়ন করা;
ঘ. কায েমর অ গিত ক ীয় কাযিনবাহী কিম েক অবিহত করা;
ঙ. উপকিম েয়াজেন সদ কা-অ করেত পারেব।
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১০.

েরাপন উপকিম ( জ তার মা সাের নয়):
 জনাব মাঃ হমােয়ৎ েসন, পিরচালক ( শাসন), পপঅ
 জনাব মাঃ এনা ল হক, সহকারী পিরচালক (বােজট), পপঅ
 জনাব মাঃ মিতউর রহমান, সহকারী পিরচালক (সম য়), পপঅ

আ ায়ক
সদ
সদ সিচব

কাযপিরিধ:
ক. জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমান-এর জ শতবািষকী ‘ িজববষ’ উ`&যাপন উপলে পিরবার পিরক না
অিধদ র-এর িনজ
াপনাস েহর সামেন অথবা িবধাজনক ােন ব বষ ‘ব ল’ গােছর চারা রাপেনর িনিম
ি সহ িলফেলট তির এবং চারার উৎস অবিহত করা;
খ. হীত সকল কায ম ক ীয় কাযিনবাহী কিম /ম ণালেয়র ( েযাজ ে ) অ েমাদন সােপে বা বায়ন করা;
গ. কায েমর অ গিত ক ীয় কাযিনবাহী কিম েক অবিহত করা;
ঘ. উপকিম েয়াজেন সদ কা-অ করেত পারেব।
১১. গম (Hard to Reach) এলাকায় সবা কায ম িবষয়ক উপকিম ( জ তার মা সাের নয়):
 জনাব মাঃ হািন র রহমান, পিরচালক (িনরী া), পপঅ
 জনাব মাঃ ইফেতখার রহমান, উপপিরচালক (পােসােনল), পপঅ
 জনাব অজয় রতন ব য়া, উপপিরচালক, এমআইএস, পপঅ
 সংি জলার উপপিরচালক
 জনাব মাঃ হাসান আমীন মন, িডিপএম, এফএসিড, পপঅ
 ডা. িনয়াজ মাহা দ কামালী, সহকারী পিরচালক, িসিসএসিডিপ, পপঅ

আ ায়ক
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ সিচব

কাযপিরিধ:
ক. হাওড়, চরা ল ও বতন িছটমহলসহ ত / গম এলাকায় ‘ িজববষ’ উপলে বছর াপী ১০০
া মাণ সবা
(পিরবার পিরক না/মা ও িশ া / জনন া / কেশারবা ব া ) ক াে র আেয়াজন করা;
খ. জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমান-এর জ শতবািষকী ‘ িজববষ’ উ`&যাপন উপলে ‘জাতীয় বা বায়ন কিম ’,
া িশ া ও পিরবার ক াণ িবভােগর ‘কমপিরক না বা বায়ন ও মিনটিরং ি য়ািরং কিম ’ এবং পিরবার পিরক না
অিধদ র ক ক গ ত ‘ ক ীয় কাযিনবাহী কিম ’-এর িদকিনেদশনা অ যায়ী কায স াদন করা;
গ. হীত সকল কায ম ক ীয় কাযিনবাহী কিম /ম ণালেয়র ( েযাজ ে ) অ েমাদন সােপে বা বায়ন করা;
ঘ. কায েমর অ গিত ক ীয় কাযিনবাহী কিম েক অবিহত করা;
ঙ. উপকিম েয়াজেন সদ কা-অ করেত পারেব।
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১২. কায
















ম মিনটিরং ও িতেবদন ণয়ন উপকিম ( জ তার মা সাের নয়):
জনাব মেনাজ মার রায়, পিরচালক (এমআইএস), পপঅ
সকল িবভাগীয় পিরচালক, পিরবার পিরক না/ উপ
িতিনিধ
জনাব মাঃ হািন র রহমান, পিরচালক (িনরী া), পপঅ
জনাব মাঃ জালাল উি ন, া ামার, এমআইএস, পপঅ
জনাব মহ ব মােশদ, উপপিরচালক (িপএম), এমআইএস, পপঅ
জনাব মাঃ নােছর উি ন, া ামার, এমআইএস, পপঅ
জনাব মাঃ ৎফর রহমান, উপপিরচালক, উপকরণ ও সরবরাহ, পপঅ
ডা. ি বালা, উপপিরচালক, এমিসএইচ, পপঅ
জনাব সখ হািফজ উ ীন, উপপিরচালক (িনরী া), পপঅ
জনাব সািবনা পারভীন, সহকারী ধান, পিরক না ইউিনট, পপঅ
ডা.
াহার, িপএম, িসিসএসিডিপ, পপঅ
জনাব রশীদ জাহান, সহকারী পিরচালক (মিনটিরং), শাসন ইউিনট, পপঅ
জনাব মাহা দ ফখ ল আলম, চীফ ি েট এ িরসাচ অিফসার, আইইএম ইউিনট, পপঅ
জনাব ই ানী দবনাথ, িডিপএম, এফএসিড, পপঅ
জনাব এ. .এম. সানাউ া রী, উপপিরচালক (উ য়ন), এমআইএস, পপঅ

আ ায়ক
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ সিচব

কাযপিরিধ:
ক. জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমান-এর জ শতবািষকী ‘ িজববষ’ উ`&যাপন উপলে পিরবার পিরক না
অিধদ র ক ক ণীত ও হীত কমপিরক না অ যায়ী চলমান কায ম িনয়িমত মিনটিরং, বা বায়নকাির ক প েক
পরামশ এবং সহেযািগতা দান;
খ. ‘ িজববষ’ শেষ হীত সকল কায েমর বা বায়ন অ গিত সং া িতেবদন যৗি ক সমেয়র মে ণয়ন করা;
গ. হীত কায ম বা বায়েন কান ত য় দখেল তা তাৎ িণক ক ীয় কাযিনবাহী কিম সহ সংি উপকিম েক
অবিহত করা;
ঘ. হীত সকল কায ম ক ীয় কাযিনবাহী কিম /ম ণালেয়র ( েযাজ ে ) অ েমাদন সােপে বা বায়ন করা;
ঙ. কায েমর অ গিত ক ীয় কাযিনবাহী কিম েক অবিহত করা;
চ. উপকিম েয়াজেন সদ কা-অ করেত পারেব।
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