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ফলাফল পা বাক্ষলািনা
অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর উক্ষেশ্য অেবক্ষনর অিস্থা চিক্ষেষণ
অপাক্ষরশনাল প্লযান (OP) রর চিক্ষেষণঃ
িাঠ পা বাক্ষয় পচরদশবন রিং চনিবাণ কাক্ষের পচরিাপ রিং গুণগকিান পা বক্ষিেণ ও পরীেণ
োিৌক কাে পচরদশবন ও পা বক্ষিেণ
োিৌক কাে সক্ষরেচিন পচরদশবন, পা বক্ষিেণ ও পরীেক্ষণ প্রাপ্ত ফলাফক্ষলর উপর সাচি বক িকািকঃ
ক্রয় কাা বক্রি পচরিীেণ / দরপত্র ও ঠিকাদার চনক্ষয়াগ সংক্রান্ত কথ্য চিক্ষেষণ
ক্রয় কাা বক্রি পচরিীেণঃ
ক্রয় সংক্রান্ত নচথ পা বাক্ষলািনায় চিচিন্ন প্যারাচিটাক্ষরর চিপরীক্ষক প্রাপ্ত ফলাফল সমূহ
৩.৪.২
ক্রয় কাা বক্রক্ষি চপচপর-ও চপচপআর ২০০৬-২০০৮ রর চনক্ষদ বশনা অনুসরণ সংক্রান্ত কথ্য পা বাক্ষলািনা
৩.৪.৩
ঠিকাদাক্ষরর কাা ব সম্পাদক্ষনর পচরকেনা ও কাা ব সম্পাদন সংক্রান্ত কথ্য পা বাক্ষলািনা
৩.৪.৪
োটন্ডার িা োকাক্ষটশন মূল্য কি িা োিশী হওয়া সংক্রান্ত কথ্য পা বাক্ষলািনা
ক্রয় সংক্রান্ত কথ্য (নমুনা স্কীক্ষির কাে পা বাক্ষলািনা)
িতুথ ব অধ্যায় ব্যকযয় (পচরিাণগক, সিয়গক ও গুণগক) চিক্ষেষণ
৪.১
অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর িালািাল ও াানিাহন ক্রয় পা বাক্ষলািনা
৪.2
অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর পূকব কাে ক্রয় পা বাক্ষলািনা
৪.3
অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর অঙ্গচিচিক হালনাগাদ িাস্তি ও আচথ বক অগ্রগচক পা বাক্ষলািনা
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সরঞ্জািাচদ) পা বাক্ষলািনা
গণপূকব অচধদপ্তর আওকাধীন ক্রয় পচরকেনা (ান্ত্রপাচক, আসিািপত্র ও অচফস সরঞ্জািাচদ)
পা বাক্ষলািনা
স্কীক্ষির ক্রয় পচরকেনা (কাে ক্রয়) পা বাক্ষলািনা স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচদদপ্তর কতৃবক পূকব কাে ক্রক্ষয়র
চিিরণ চনক্ষে োদয়া হক্ষলাঃ
স্কীক্ষির ক্রয় পচরকেনা (গণপূকব অচদদপ্তর কতৃবক পূকব কাে ক্রয়) পা বাক্ষলািনা
৪.4
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ষষ্ট অধ্যায় চনচিড় পচরিীেক্ষণ প্রাপ্ত প্রধান প্রধান পা বক্ষিেণ (Major Findings), সুপাচরশিালা
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৬.১
অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর চনচিড় পচরিীেক্ষণ প্রাপ্ত প্রধান প্রধান পা বক্ষিেণ (Major Findings)
৬.২
সুপাচরশিালা (Recommendation)
সংযুচি-১
স্থানীয় পা বাক্ষয় িকচিচনিয় কিবশালা
রফচেচ
োকআইআই-সাোৎকার
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ষ্টনব থাহী সারসংভক্ষপ
স্বাস্থ্য ও পষ্টরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণালভয়র অধীভন স্বাস্থ্য সসবা ষ্টবোগ (HSD) কর্তথক বাস্তবায়নাধীন ‘চতুর্ থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি
সসক্টর কর্থসূচী’ এর আওতায় ‘ষ্টিষ্টজকযাল িযাষ্টসষ্টলটিজ সেভেলপভর্ন্ট’ (PFD) শীর্ থক অপাভরশনাল প্লান (OP) স্বাস্থ্য সসবা
খাভত সেৌত সুষ্টবধাসমূভহর ষ্টনর্থাণ, পুনঃষ্টনর্থাণ ও আপভেে, সর্রার্ত ও রক্ষণাভবক্ষভণ গুরুত্ব ষ্টিভয়ভে। অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর
অনুক্ষিাচদক োিাট ব্যয় ধরা হয় ১,১৬৭,৬২৬.০১ লে টাকা াার িক্ষধ্য চেওচি ব্যয় ১,১৪৫,১১১.৭০ লক্ষ টাকা এবং উন্নয়ন
সহভ াগীভির অর্ থায়ন (আরষ্টপএ) ও অন্যান্যসহ ৩৮,৭৮৪.৬৫ লে টাকা। অপাক্ষরশনাল প্লান িাস্তিায়ক্ষনর সিয়কাল োনুয়ারী
২০১৭ ইং হক্ষক হক্ষক জুন, ২০২২।
PFD অপাভরশনাল প্লাভনর সাভর্ Hospital Service Management (HSM), Essential Service Delivery (ESD)
এবং Human Resource Management (HRM) অপাভরশনাল প্লাভনর স াগসূত্র রভয়ভে। ষ্টকন্তু বাস্তভব উভেষ্টখত অপাভরশনাল

প্লানসমূভহর র্ভে সর্ন্বভয়র অোভব স্বাস্থ্য-সসবাসমূহ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে কা থকর সসবা প্রিাভন সক্ষর্ হভে না।
সািচগ্রকিাক্ষি োনুয়ারী ২০১৭ ইং হক্ষক িাি ব ২০১৯ ইং পা বন্ত অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর আচথ বক অগ্রগচক ২৫.১১%। উি ২৭ িাস
সিক্ষয়র িক্ষধ্য অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর কাা বক্রি সম্পন্ন হওয়ার কথা চছল ৪০.৫০% াা লেয িাত্রা োথক্ষক ১৫.৩৯% কি িা চপচছক্ষয়
রক্ষয়ক্ষছ। স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর (HED) রর োনুয়ারী ২০১৭-িাি ব ২০১৯ ইং পা বন্ত ব্যক্ষয়র লেয িাত্রা চছল ২৯৯২৮৭.৬৪ লে
টাকা। চকন্তু প্রকৃকপক্ষে ব্যয় হক্ষয়ক্ষছ ১৮৮৩৭৪.৫৬ লে টাকা াা লেযিাত্রা োথক্ষক ১১০৯১৩.০৮ লে টাকা (৩৭.০৬%) কি
রক্ষয়ক্ষছ। োিৌক কাা বক্রি সি বক্ষিাট ১৩,৭৬৮টি াার িক্ষধ্য িাি ব ২০১৯ইং পা বন্ত সম্পন্ন হাওয়ার কথা ৫,৬৩২টি চকন্তু উি সিক্ষয়র
িক্ষধ্য কাা বক্রি সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ িাত্র ২,৮৮৪টি। র োেক্ষত্র স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর কতৃবক ২,৭৪৮টি (৪৮.৭৯%) কাা বক্রি সম্পন্ন
করা হয়চন িা চপচছক্ষয় রক্ষয়ক্ষছ। গণপূকব অচধদপ্তর (PWD) রর োনুয়ারী ২০১৭-িাি ব ২০১৯ ইং পা বন্ত ব্যক্ষয়র লেয িাত্রা চছল
১৭৮৩৭৭.৫৪ লে টাকা। চকন্তু প্রকৃকপক্ষে ব্যয় হক্ষয়ক্ষছ ১০৪৮৪৭.০০ লে টাকা াা লেযিাত্রা োথক্ষক ৭৩৫৩০.৫৪ লে টাকা
(৪১.২২%) কি। গণপূকব অচধদপ্তর রর আওকায় সি বক্ষিাট োিৌক কাা বক্রি ৭৮২টি াার িক্ষধ্য িাি ব ২০১৯ইং পা বন্ত সম্পন্ন হাওয়ার
কথা ৩১২টি চকন্তু উক্ষেচাক সিক্ষয়র িক্ষধ্য ১০১টি কাা বক্রক্ষির চুচি সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ। র োেক্ষত্র গণপূকব অচধদপ্তক্ষরর ২১১টি কাা বক্রি
কি সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ াা লেযিাত্রা োথক্ষক ৬৭.৬৩% কি।
ক্রয় সংক্রান্ত নমুনা ২০টি স্কীক্ষির নচথ পা বাক্ষলািনা ও চিক্ষেষক্ষণ োদাা াায় োা, োিচশরিাগ ক্রয় কাা বক্রি চপচপর-২০০৬ ও
চপচপআর-২০০৮ রর চনক্ষদ বশনা অনুসরণ করা হক্ষয়ক্ষছ। চকছু চকছু োেক্ষত্র চপচপর-২০০৬ ও চপচপআর-২০০৮ রর চনক্ষদ বশনা
অনুসরণ করা হয়চন। দরপত্র োাালা রিং মূল্যায়ক্ষনর সিয় ৩০ চদক্ষনর িক্ষধ্য হক্ষলও চকছু দরপত্র উি সিক্ষয়র িক্ষধ্য মূল্যায়ন
করা হয়চন াা চপচপর-২০০৬ রিং চপচপআর ২০০৮ রর সাক্ষথ সংগচকপূণ ব নয়। দরপত্র োাালার সিয় দরপত্র উন্মুি কচিটির 3
েন সদস্যর িক্ষধ্য 3 েন সদস্য উপচস্থক চছক্ষলন। চিক্ষেষক্ষণ আরও োদাা াায় োা, ১টি স্কীক্ষির কাা বাক্ষদশ োদওয়া হক্ষয়ক্ষছ
অনুক্ষিাচদক দর োথক্ষক উদ্ধব দক্ষর (৪.৪৪% উদ্ধব দর) রিং ১৯টি স্কীক্ষির কাা বাক্ষদশ োদয়া হক্ষয়ক্ষছ অনুক্ষিাচদক দর োথক্ষক চনে দক্ষর
াার সক্ষি বাচ্চ ২৬.২৩% চনে দর। র োেক্ষত্র চপচপর-২০০৬ ও চপচপআর-২০০৮ রর চনক্ষদ বশনা পুক্ষরাপুচর অনুসরণ করা হয়চন।
চনচিড় পচরিীেক্ষণর লক্ষেয পরািশবক প্রচকষ্ঠান রর সিীো টিি কতৃবক চনচিবক/ চনিবাণাধীন অিকাঠাক্ষিার োিৌক অিস্থা পচরদশবন
ও পা বক্ষিেণ, চিচিন্ন অংক্ষগর সক্ষরেচিন পচরিাপ, পচরিীেণ রিং পরীেণ করা হক্ষয়ক্ষছ। খুলনায় িলিান স্কীক্ষির চিচিন্ন োদয়াক্ষল
নীল িণ ব পচরলচেক হক্ষয়ক্ষছ। োিচশরিাগ ইউচনয়ন স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ োকন্দ্র গুক্ষলা োসিা প্রদাক্ষন কাা বকর পচরক্ষসিায়
পচরণক হয়চন। সক্ষরেচিক্ষন অচধকাংশ ইউচনয়ন স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ োকন্দ্র িন্ধ পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ রিং ধুলািাচল ও িয়লা
আিেবনায় আচ্ছন্ন পচরলচেক হক্ষয়ক্ষছ। কুচিো োেলার সদর দচেণ উপক্ষেলা স্বাস্থয কিক্ষপ্লক্ষসে ব্যিহৃক োাায়া ও চককাস
উপক্ষেলায় চনিবাণ কাক্ষে ব্যিহৃক পাথক্ষরর গুণগক িান িাল পাওয়া াায়চন। োিচশরিাগ অিকাঠাক্ষিার োেক্ষত্র রক্ষ র স্প্লাইচসং
ঠিকিাক্ষি করা হয়চন রিং চিল সাটাচরং রর পচরিক্ষকব কাক্ষঠর সাটাচরং ব্যিহার করক্ষক োদাা চগক্ষয়ক্ষছ। রর ফক্ষল িীি ও কলাক্ষি
হাচনকম্প োদাা চগক্ষয়ক্ষছ। অিকাঠাক্ষিার গুনগকিান াািাইক্ষয়র েন্য পরািশবক ফািব কতৃবক োিাট ১৪টি চফল্ড রিং ল্যাি োটি
করা হক্ষয়ক্ষছ। ল্যাি োটক্ষির ফলাফক্ষল োিাট ১০টির িক্ষধ্য ৫টির কাংচাক ফলাফল পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ রিং অিচশষ্ট ৫টির ফলাফক্ষল
চিচুযচক পচরলচেক হক্ষয়ক্ষছ।
রর আওকায় চনচিবক োিৌক অিকাঠাক্ষিাসমুহ সংচেষ্ট সংস্থাক্ষক হস্তান্তর করার পক্ষরও রােস্ব াাক্ষক প্রক্ষয়ােনীয়
েনিল ান্ত্রপাচক,আসিািপর, ঔষধপর ইকযাচদ সরিরাহ না হওয়াক্ষক দীঘ বচদন াািৎ অব্যিহৃক অিস্থায় পক্ষড় রক্ষয়ক্ষছ রিং
পৃষ্ঠা iii

কাংচাক োসিা প্রদান করক্ষক পারক্ষছ না। কুচিো োেলার সদর দচেণ রিং াাগড়াছচড় োেলার িাচনকছচড় উপক্ষেলা স্বাস্থয
কিক্ষপ্লসে, সুনািগঞ্জ রিং িাপাইনিািগঞ্জ োেলার ২৫০ োিক্ষ র হাসপাকাল হস্তান্তর করা সক্ষেও রােস্বাাক্ষক েনিল, ান্ত্রপাচক,
আসিািপত্র, ঔষধপত্র ইকযাচদ িরাে না পাওয়ার কারক্ষণ িিনসমূক্ষহ োসিা কাা বক্রি পুক্ষরাপুচরিাক্ষি িালু হয়চন। েনসাধারক্ষণর
িাচহদা অনুাায়ী স্বাস্থয োসিা চদক্ষক পারক্ষছ না। োগাপালগঞ্জ োেলার টংচগপাড়ায় ম্যাটস্ রিং আইরইিটি রর চনিবাণ কাে সম্পন্ন
হক্ষলও েনিল, ান্ত্রপাচক, আসিািপত্র ইকযাচদর কারক্ষণ রাাক্ষন রান পা বন্ত োকান চশো কাা বক্রি িালু হয়চন।
পচরদশবক্ষন কাচলহাচক ও ঘাটাইল উপক্ষেলা স্বাস্থয কিক্ষপ্লসেিক্ষয় Repair ও Renovation রর কাা বক্রি সম্পন্ন হক্ষলও
Work Order অনুাায়ী Vertical Extension
।
Mymenshing Medical College Hospital এর পূব থ ষ্টিভকর ৪ তলা েবনটির Retrofitting এর কাজ চলর্ান
র্াকায় উক্ত েবভনর ১১০টি সবভের সসবা কা থক্রর্ বন্ধ রভয়ভে।
সিীোয় োদাা াায় োা, অপাক্ষরশনাল প্লান (OP) বাস্তবায়ভন স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর (HED) রর িাঠ পা বাক্ষয় কাা বক্রিসমূহ
কদারচক করার েন্য প্রক্ষয়ােনীয় কাচরগরী েনিক্ষলর অিাি রক্ষয়ক্ষছ। সংচেষ্ট সংস্থা (স্বাস্থযক্ষসিা অচধদপ্তর, নাচসংব ও
চি ওয়াইফাচর অচধদপ্তর, পচরিার পচরকেনা অচধদপ্তর, চনক্ষপাট ব ইকযাচদ) রিং সংচেষ্ট িন্ত্রণালক্ষয়র (স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ
িন্ত্রণালয়, েনপ্রশাসন িন্ত্রণালয় ও অথ ব িন্ত্রণালয়) িক্ষধ্য সিন্বক্ষয়র অিাি পচরলচেক হক্ষয়ক্ষছ।
(OP)
িাস্তিায়ক্ষনর শুরুক্ষক কাচরগচর োসিার (Consulting Service) েন্য পরািশবক প্রচকষ্ঠান চনক্ষয়াগ োদয়া হয়চন।
োিৌক সুচিধাসমূহ চনি বািন ও উন্নয়ক্ষনর োেক্ষত্র সংচেষ্ট সংস্থার িাচহদা ও িকািক্ষকর গুরুে প্রদান করা হয়চন। চনিবাণ কাে
সিয়িক সম্পন্ন করার েন্য প্রক্ষয়ােনীয় Action plan তকচর করা হয়চন।
OP
সমূক্ষহর সাক্ষথ সিন্বক্ষয়র লক্ষেয Coordination plan রিং কা সঠিকিাক্ষি িাস্তিায়ক্ষনর চনচিক্ষি Monitoring plan তকচর
করা হয়চন। স্বাস্থয োসিা ও পচরিার কল্যাণ াাক্ষক উন্নয়নকৃক ও চনচিবক অিকাঠাক্ষিাসমূহ পচরিালনা ও রেণাক্ষিেক্ষণর েন্য
সিচন্বক Master Plan প্রণয়ন করা হয়চন।
রর আওকায় উন্নয়নকৃক (upgradated) ও চনচিবক (constructed) োিৌক সুচিধাসমূহ হস্তান্তক্ষরর সাক্ষথ
সাক্ষথ প্রক্ষয়ােনীয় েনিল, ান্ত্রপাচক, আসিািপত্র, ঔষধপত্র ইকযাচদ সরিরাহ চনচিক করার লক্ষেয সংচেষ্ট সংস্থাসমূক্ষহর
োোড়দার করা প্রক্ষয়ােন।
সঠিক িাস্তিায়ন চনচিককরক্ষনর লক্ষেয চনচিক্ষি Monitoring plan তকচর
করা েরুচর। োসিাসমূহ কাা বকর পচরক্ষসিায় পচরনক করক্ষক উন্নয়নকৃক ও চনচিবক অিকাঠাক্ষিাসমূহ পচরিালনা ও রেণাক্ষিেক্ষণর
েন্য সিচন্বক Master Plan প্রণয়ন করা দরকার। উন্নয়ন ও চনিবাণ কাা বক্রি চনধ বাচরক সিক্ষয় সম্পন্ন করার লক্ষেয রকশন প্লান
তকচর রিং কা িাস্তিায়ন করা আিশ্যক।
কাা বক্রক্ষির গুণগকিান চনচিককরণ ও চনধ বাচরক সিক্ষয়র িক্ষধ্য OP
িাস্তিায়ক্ষনর চনচিক্ষি েরুরী চিচিক্ষক Consulting Service রর েন্য পরািশবক প্রচকষ্ঠান চনক্ষয়াগ োদয়া দরকার।
(OP) রর আওকায় োা সিস্ত পূক্ষি বর অসিাপ্ত (Carried Over) কাা বক্রি িালু রক্ষয়ক্ষছ কা অিশ্যই চ ক্ষসম্বর
২০১৯ ইং সিক্ষয়র িক্ষধ্য সিাপ্তকরন চনচিক করা দরকার।
রর সফল িাস্তিায়ক্ষন স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তক্ষরর
প্রক্ষয়ােনীয় কাচরগরী েনিল চনক্ষয়াক্ষগ অচকসের কাা বকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রক্ষয়ােন।
রর আওকায় োিৌক
সুচিধাসমূক্ষহর চনিবাণ ও পূনঃচনিবাণকাক্ষল চিল সাটাচরং ব্যিহার চনচিক করা রিং অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর গুরুেপূণ ব কাা বক্রি
হাক্ষক োনয়ার পূক্ষি বই কার সম্ভাব্যকা ও িাচহদা াািাই
োাক্ষহতু
/পচরচধ চিশদ ও ব্যাপক কাই রই স্বে সংখ্যক েনিল চদক্ষয় রর গুণগকিান িাোয় োরক্ষা
চনধ বাচরক সিক্ষয় সফল িাস্তিায়ন চনচিক করা িযাক্ষলচঞ্জং ও দূরুহ ব্যপার। কাা বক্রক্ষির অগ্রগচক চিক্ষেষক্ষণ োদাা াায় োা, OP রর
পচরকচেক োিয়াদ জুন ২০২২ ইং সাক্ষলর িক্ষধ্য সম্পন্ন করক্ষক সেি হক্ষি না িক্ষল প্রকীয়িান হক্ষচ্ছ। রিকািস্থায় OP রর
অিচশষ্ট কাা বক্রি পচরিালনা করার োেক্ষত্র Exit Plan চহক্ষসক্ষি সিচন্বক Master Plan তকচর কক্ষর OP িাস্তিায়ক্ষনর প্রধান
প্রধান সিস্যাগুক্ষলা চিচিক কক্ষর কা ধাক্ষপ ধাক্ষপ িাস্তিায়ক্ষনর ব্যিস্থা গ্রহণ রিং অিচশষ্ট সকল কাা বক্রি দ্রুককার সাক্ষথ সম্পন্ন
করার ব্যিস্থা গ্রহণ করা দরকার।
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Acronyms and Abbreviations
ADP

:

Annual Development Programme

BUET

:

Bangladesh University of Engineering & Technology

CV

:

Curriculum Vitae

DCIs

:

Data Collection Instruments

ESD

:

Essential Service Delivery

DPP

:

Development Project Proposal

FGD

:

Focus Group Discussion

GOB

:

Government of Bangladesh

HSM

:

Hospital Service Management

HRM

:

Human Resource Management

IMED

:

Implementation Monitoring and Evaluation Division

IHT

:

Institute of Health Technology

KII

:

Key Informant Interview

LGED

:

Local Government Engineering Department

LTM

:

Limited Tendering Method

M&E

:

Monitoring & Evaluation

MATS

:

Medical Assistant Technical School

MRC

:

MR Consultants

NIPORT

:

National Institute of Population Research and Training (NIPORT)

OTM

:

Open Tendering Method

OP

:

Operational Plan

PCR

:

Project Completion Report

PD

:

Project Director

PIC

:

Project Implementation Committee

PIU

:

Project Implementation Unit

PPA

:

Public Procurement Act

PPR

:

Public Procurement Rules

PWD

:

Public Works Department

QASC

:

Quality Assurance and Quality Control

ROP

:

Revised Operational Plan

RA

:

Randomly Assigned

SWOT

:

Strength, Weakness, Oportunity and Thr eats

SC

:

Steering Committee

SRS

:

Simple Random Sampling

TOR

:

Terms of Reference
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প্রথি অধ্যায়
অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর চিিরণ, পটভুচি ও উক্ষেশ্য (Background and Objective of the Operational Plan)
১.1

অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর পটভুচি

স্বাস্থ্যভসবার গুণগতর্াভনর সাভর্ সেৌত অবকাঠাভর্ার শষ্টক্তশালী সম্পকথ রভয়ভে, ার জন্য এটি বাংলাভিভশ স্বাস্থ্যভসবা উন্নয়ভনর
অোষ্টধকার ষ্টবর্য়গুষ্টলর একটি। এর উপর ষ্টেষ্টি কভর বাংলাভিশ সরকার নতুন ষ্টনর্থাণ, আপভেে, সর্রার্ত এবং সেৌত
অবকাঠাভর্া রক্ষণাভবক্ষণ উন্নয়ভন সজার ষ্টিভয়ভে। িভল, বাভজভটর উভেখভ াগ্য অংশ সেৌত অবকাঠাভর্া উন্নয়ভন (ষ্টপএিষ্টে)
বরাদ্দ করা হভয়ভে। অপাভরশনাল প্লান বাস্তবায়ভনর সর্য় নতুন ষ্টনর্থাণ এবং আপভেভেশন কা থক্রভর্র উপর অোষ্টধকার সিয়া
হভয়ভে া ৪র্ থ এইচষ্টপএনএসষ্টপ’সত প্রষ্টতয়র্ান হভয়ভে।
‘ষ্টিষ্টজকযাল িযাষ্টসষ্টলটিজ সেভেলপভর্ন্ট’ শীর্ থক অপাভরশনাল প্লান (PFD-OP) এর আওতায় শুধু সেৌত অবকাঠাভর্া উন্নয়ন ও
ষ্টনর্থাণ, পুনঃষ্টনর্থাণ, সর্রার্ত ও রক্ষণাভবক্ষণ কা থক্রর্ বাস্তবায়ন করা হভল ষ্টপএিষ্টে-ওষ্টপর আওতায় স সকল স্বাস্থ্য সসবা সকন্দ্র
ষ্টনর্থাণ, সম্প্রসারন ও উন্নীতকরণ করা হভব সস গুভলার কা থকরোভব পষ্টরচালনার জন্য প্রভয়াজনীয় জনবল ও ন্ত্রপাষ্টত সরবরাহ
করার জন্য ৩টি ওষ্টপ র্াক্রভর্ Essential Service Delivery (ESD) এবং Human Resource Management
(HRM) সত সংস্থ্ান রাখা হভয়ভে। অপাভরশনাল প্লাভনর সাভর্ Hospital Service Management (HSM), Essential
Service Delivery (ESD) এবং Human Resource Management (HRM) অপাভরশনাল প্লাভনর র্ভে স াগসূত্র
রভয়ভে।
স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা উন্নয়ভন বাংলাভিশ সরকার ষ্টবষ্টেন্ন সর্ভয় গুরুত্বপূণ থ নীষ্টত প্রণয়ন কভর র্াভক। এ সকল নীষ্টতসমূহ
সিল বাস্তবায়ভনর র্ােভর্ স্বাস্থ্য সসবা প্রাষ্টির পষ্টরর্াণ ও র্ান বাভড়, পুষ্টিহীনতা কভর্ এবং ষ্টলংগ ববর্ম্য দূর হয়। এ সকল
উভদ্দশ্যসমূহ অজথন করার লক্ষয স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ র্ন্ত্রণালয় স সকল কা থক্রর্ হাভত ষ্টনভয়ভে তার র্ভে ষ্টপএিষ্টে-ওষ্টপ
ষ্টবভশর্োভব উভেখভ াগ্য। ষ্টপএিষ্টে-ওষ্টপ বাস্তবায়ভনর র্ােভর্ প্রাইর্াষ্টর, সসভকন্ডাষ্টর এবং টাষ্টশয়থ াষ্টর প থাভয় স্বাস্থ্য সসবার
অবকাঠাভর্া সুষ্টবধা প্রিাভনর সহায়ক হভব।

১.২

অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর চিিরণ

ক। অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর নার্

:

খ। বাস্তবায়নকারী সংস্থ্া
গ। প্রশাসষ্টনক র্ন্ত্রণালয়/ ষ্টবোগ

:
:

ঘ। অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর
বাস্তবায়নকাল

:

১.৩

‘চতুর্ থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সসক্টর কর্থসূচী’ এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন
‘ষ্টিষ্টজকযাল িযাষ্টসষ্টলটিজ সেভেলপভর্ন্ট’ শীর্ থক অপাভরশনাল প্লান।
স্বাস্থ্য প্রভকৌশল অষ্টধিির (HED)ও গণপূতথ অষ্টধিির (PWD)।
স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ র্ন্ত্রণালয়/ স্বাস্থয োসিা চিিাগ [Health Service
Division (HSD)]
জানুয়ারী, ২০১৭ হক্ষক জুন, ২০২২

অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর উক্ষেশ্যসমূহ
ক) নতুন অবকাঠাভর্ার সুষ্টবধা (infrastructure facility) তকরী
খ) বষ্টধ থত চাষ্টহিা সর্টাভনার জন্য ষ্টবদ্যর্ান সুভ াগ সুষ্টবধা উন্নীতকরন (Upgradation) করা।
গ) স্বাস্থ্য সুষ্টবধাসমূহ (Health facilities), ান্ত্রপাচক রিং াানিাহন োিরািক ও রেণাক্ষিেক্ষণর েন্য ষ্টবস্তাষ্টরত প্লান
বতরী করা।
ঘ) পূভব থর চলর্ান অসর্াি কাজ (carried over activities) সম্পন্ন করা।
ঙ) ষ্টনর্থাণ সর্ািকৃত সকন্দ্রসমূহ র্াসর্ভয় সসবা প্রিান উপভ াগী কভর সংষ্টিি OPs এর সাভর্ সর্ন্বয় শষ্টক্তশালীকরন এবং
চ) ষ্টনর্থাণ কা থক্রর্সমূহ (construction works) ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয় সম্পন্ন করার জন্য একশন প্লান বতরী করা ।

১.4

অপাক্ষরশনাল প্লান অনুক্ষিাদন, সংক্ষশাধন ও অথ বায়ক্ষনর অিস্থা

অপাভরশনাল প্লান অনুভর্ািন, সংভশাধন ও অর্ থায়ভনর অবস্থ্া ষ্টনভচর সটষ্টবল-১.১ এ সিয়া হভলা।
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োটচিল ১.১: অপাক্ষরশনাল প্লান অনুক্ষিাদন, সংক্ষশাধন ও অথ বায়ক্ষনর অিস্থা
অনুভর্ািন প থায়
অপাক্ষরশনাল প্লান
অনুক্ষিাদক্ষনর
কাচরাঃ 14/০5/২০১7
সংভশাষ্টধত অপাক্ষরশনাল
প্লান অনুক্ষিাদক্ষনর
কাচরাঃ ০৯/০১/২০১৯

সর্য়াি

অনুভর্াষ্টিত ব্যয়
(লক্ষ টাকায়)

হ্রাস/বৃষ্টি(%)
মূল ষ্টেষ্টপষ্টপর
তুলনায়

ষ্টজওষ্টব

অর্ থায়ন
প্রকল্প সাহায্য

জানুয়ারী, ২০১৭
হক্ষক জুন, ২০২২

১,১৬৭,৬২৬.০১

-

১,১৪৫,১১১.৭০

৩৮,৭৮৪.৬৫

জানুয়ারী, ২০১৭
হক্ষক জুন, ২০২২

১,১৬৭,৬২৬.০১

-

১,১৪৫,১১১.৭০

৩৮,৭৮৪.৬৫

ষ্টনজস্ব (লক্ষ
টাকায়)
-

উৎস: অপাক্ষরশনাল প্লান (OP)

১.৫

অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর প্রধান উপাদানসমূহ

অপাভরশনাল প্লাভনর প্রধান উপািানসমূহ ষ্টনম্নরুপউপািান-১ আপভেভেশন কাজ (Upgradation Works)
a)
b)
c)
d)

Upgradation of UHFWCs
Upgrading Upazila Health Complex (UHC)
Up-gradation of District Hospital (DHs)
Periodical Maintenance of Infrastructures:

উপািান-২ ষ্টনর্থাণ/ পুনঃষ্টনর্থাণ কাজঃ
Activity 1: Construction/ Re-Construction of Facilities

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Construction of 50 Bed Upazila Health Complex/ Hospitals
Construction of 20 Bed Hospitals
Construction of 10 Bed MCWCs
Construction of Union Health & Family Welfare Centers (UHFWCs)
Construction of 100 Bed Child hospital
Construction/Establishment of IHT
Construction of Medical Assistant Training School (MATS)
Construction of FWVTI
Construction of Community Clinics
Construction/Establishment of Nursing Facilities

k) Construction of Different Office Buildings.
l)

Construction of Other Health and Family Welfare Facilities

m) Re-Construction of UHFWCs/ UHCs

n) Re-Construction of Community Clinic
উপাদান-3 – Construction/ Completion of Undone/ Incomplete Works under taken during HPNSP
উপাদান-4: Procurement of Goods:
Activity 1: Procurement of Vehicles


Jeep



Motor Cycles
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উপাদান-5: Capacity Building
উপাদান-6: Procurement of Service
উপাদান-৭: Co-ordination and monitoring

1.৬ অথ বনৈনচকক োকা অনুাায়ী অনুক্ষিাচদক অপাক্ষরশনাল প্লান রর াাকচিচিক ারক্ষির চিিরণ
অথ বনৈনচকক োকা অনুাায়ী অনুক্ষিাচদক OP রর াাকচিচিক ারক্ষির চিত্র চনক্ষে সটষ্টবল-১.২ এ সিয়া হভলা।
োটচিল-১.২ OP রর াাকচিচিক ারক্ষির চিত্র
(লা টাকায়)
স্কীক্ষির
নাি

আচথ বক োকা
(নতুন)

স্কীি সাহায্য

আচথ বক
োকা
(পুরাকন)

অথনৈব নচকক োকা অনুাায়ী আইক্ষটি
িণ বনা

চেওচি (GOB)

3

৪

৫

চেওচি
৬

অন্যান্য
৭

২১.১২
২১.১২

-

১২০.০০
১২০.০০

োিাট

োিাট স্কীক্ষির
ব্যয় %

৮

৯

1০

-

-

২১.১২
২১.১২

-

-

-

১২০.০০
১২০.০০

0.0১০৩%
0.0১০৩%

8.00
5.00
1.27
4.00
2.00
1.50
21.77

-

-

-

-

-

-

8.005.00
1.27
4.00
2.00
1.50
21.77

0.0007%
0.0004%
0.0001%
0.0003%
0.0002%
0.0001%
0.0019%

20.00
75.00
180.00
2.00
2.00
302.50
70.98
152.50

-

-

-

4827
4828
4833

Supply & Services
Registration Fee
CNG& Fuel
Petrol & Lubricant
Bima & Bank Charge
Insurance
Printing & Binding
Stamps and Seals
Press & Publication

-

-

-

20.00
75.00
180.00
2.00
2.00
302.50
70.98
152.50

0.0017%
0.0064%
0.0154%
0.0002%
0.0002%
0.0259%
0.0061%
0.0131%

3231304

4840

Training Expenses

1,510.00

-

-

-

1510.00

0.1293%

3211111

4842

Seminar & Conference

100.00

-

-

-

100.00

0.0086%

3211109

4851

2.50

-

-

-

2.50

0.0002%

3257101
3211110
3111332
3221105

4874
4882
4883
4885

1,372.60
59.00
350.00

-

-

-

1,500.00

-

-

-

1372.60
59.00
350.00
1500.00

0.1176%
0.0051%
0.0300%
0.1285%

3257104
3255101
3221101

4886
4888
4889

Casual Labor
(Outsourcing Staff)
Consultancy Fee
Legal Matters
Honorarium
Testing Fee (Soil Test &
Others)
Survey
Computer & Accessories
Audit Fee

170.00
100.00
100.00

-

-

-

170.00
100.00
100.00

0.0146%
0.0086%
0.0086%

1
2
(ক) রােস্ব উপাদান
4500 3111101
3111101
উপ-োিাট-(4500) :
4600
3111২01
উপ-োিাট-(4600) :
4700
3111৩১০
3111325
3111335
3111৩11
3111৩১4
3111316
3111302
উপ-োিাট-(4700) :
4800
3221104
3243102
3243101
3221108
3821116
3255102
3255104
3211125

৪৫০১

Salary of officers
Salary of officers

4601

Salary of Staffs
Salary of Staffs

4705
4713
4714
4717
4725
4755
4765

Allowances
House Rent
Festival
New year Festival
Medical
Tiffin
Laundry
Transport

4818
4822
4823
4824

RPA

DPA
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3211107
3255105

4893
4899

Hiring Charge
Other Stationary

উপ-োিাট-(4800):
4900
3258108 4931
3258101 4901
3258103 4911
3911111
উপ-োিাট-(4900):
উপ-োিাট- রােস্ব উপাদান (ক):
মূলধন উপাদান (া)
6800
4112101
6807
4112302 6612
4112316 6813
4112304
4112202
4113301
4112310
4112314
4112306
4112204

6814
6815
6817
6819
6821
6822
6823

4112303

6827

উপ-োিাট-(6800) :
6900
4141101

6901

উপ-োিাট-(6900) :
7000
4111201
7016
উপ-োিাট-(7000) :
উপ-োিাট- মূলধন উপাদান (া)
(গ) োিৌক কচিক্ষেচি
(ঘ) মূল্য কচিক্ষেচি
সি বক্ষিাটঃ (ক+া+গ+ঘ)

Repair & Maintenance
Repair & Maintenance
Repair of Vehicles
Computer Repair
General Block Allocation

Acquisition of Assets
Motor Vehicles
Camera
Equipments & Others
(Photocopier, Fax)
Engineering Equipments
Computer & Others
Computer Software
Office Equipment
Furniture
Lab Equipment
Telecommunication
Equipment
Electrical Equipment
(Sub-Station & Lift,
Access Control System)
Land Acquisition
Land Purchase/
Acquisition

25.00
166.00

-

-

-

25.00
166.00

0.0021%
0.0142%

6,260.08

-

-

-

6260.08

0.5361%

150,000.00
174.02
50.00
30.00
150,254.02
156,676.99
1,378.81
8.50

-

-

-

-

-

-

150000.00
174.02
50.00
30.00
150254.02
156676.99
1378.81
8.50
20.00

-

-

-

58.96
671.53
80.00
250.12
1316.85

0.0050%
0.0575%
0.0069%
0.0214%
0.1128%

175.00

0.0150%

305.00

-

-

-

305.00

0.0261%

4,264.77

-

-

-

4264.77

0.3653%

-

-

30000.00

2.5693%

20.00
58.96
671.53
80.00
250.12
1,316.85
175.00

30,000.00
30,000.00

Civil Works
Civil Works

937,899.60
937,899.60
972,164.37
1,128,841.36

12.8466%
0.0149%
0.0043%
0.0026%
12.8683%
13.4184%

0.1181%
0.0007%
0.0017%

2.5693%
38,784.65
38,784.65
38,784.65
38,784.65

-

-

976684.25 83.6470%
976684.25 83.6470%
1010949.02 86.5816%
1167626.01 100.00%
উৎসঃ অপাভরশনাল প্লান
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1.৭ অপাক্ষরশনাল প্লান িাস্তিয়নকাচলন িছর চিচিক োিৌক ও আচথ বক (Physical and Financial) লেযিাত্রা
অপাক্ষরশনাল প্লান িাস্তিয়নকাচলন িছর চিচিক োিৌক ও আচথ বক (Physical and Financial) লেযিাত্রা চনক্ষে োটচিল-১.৩ র োদয়া হক্ষলা।
োটচিল-১.৩- িছর চিচিক অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর আচথ বক লেযিাত্রা
প্রধান
কাা বক্রক্ষি
র নাি

সাি-কাা বক্রক্ষির
নাি

ব টাক্ষগটব
োিাট চফচেকযাল রিং আচথক
পচরিাণ

1

িছর-1
ব
আচথক

িছর-2
ব
আচথক

ব
আচথক

ব
আচথক

ব
আচথক

ব
আচথক

5

৬

8949

23511
8.75

0.00

21946.
53

96396
.33

51859.
80

45017.0
8

19899.
02

168

232547
.00
467665
.75

0.00

22171.5
0
44118.0
3

109475.
36
205871
.69

52789.
24
104649.
04

29022.3
8
74039.4
6

19088.
52
38987.
54

37411
6.43

0.00

12627.
82

27162.
12

0.00

1590.00

6106.72

0.00

14217.8
2

124211.
25
12725.
82
136937
.07

88843.1
8

59449.
35
43356
5.78

121272.
06
33998.
43
155270.
49

5028.3
8
32190.
50

81904.5

25294.

৭

৮

৯

আইক্ষট
োির
(%)

স্কীক্ষি
র
(%)

1০

1১

1২

আইক্ষট
োির
(%)

স্কীক্ষি
র
(%)

1৩

1৪

1৫

চফচেকযাল

িছর-6

4

3

স্কীক্ষি
র
(%)

চফচেকযাল

িছর-5

োিাট ব্যয়

আইক্ষট
োির
(%)

চফচেকযাল

িছর-4

ইউ
চনট
ব্যয়

2

চফচেকযাল

িছর-3

আইক্ষট
োির
(%)

স্কীক্ষির
(%)

1৬

1৭

1৮

চফচেকযাল
আইক্ষট
োির
(%)

স্কীক্ষি
র
(%)

১৯

2০

2১

চফচেকযাল
আইক্ষট
োির
(%)

স্কীক্ষি
র
(%)

2২

2৩

0.00

0.00

Activity-1:

Upgradation of
Works
HED+PWD
Sub-Total (HED
Activity-1)
Sub-Total (PWD
Activity-1)
Sub-Total
(HED+PWD
Activity-1) :

9117

0

0.00

Activity-2:
Construction & Reconstruction Works :

Sub-total (HED
Activity-2)
Sub-Total (PWD
Activity-2)
Sub-Total
(HED+PWD
Activity-2)

4229
60
4289

94949.90

Activity-3:
Remaining Works of
HPNSDP

Remaining works of

517

15

30.8

36296.

44.3

4.96

20314.

24.80

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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8.4
2

HPNSDP (HED)
Remaining works of
HPNSDP (PWD)
Sub-Total
(HED+PWD
Activity-3)
Activity-4
Sub-Total HED Part
Sub-Total (PWD
Activity-4)
Sub-Total
(HED+PWD
Activity-4) :
Total (HED
Activity 1+2+3+4):
Total (PWD
Activity 1+2+3+4):
Sub-Total
(HED+PWD
Activity-4) :
Total (HED
Activity 1+2+3+4):

54
571

20
500
520

13715
782
14497

520

3

00

8

16

2

25017.7
9
61313.
95

20.0
0

24.8
3

5134.2
7

10043.1
9
5067.7
1
15110.9
0

731592 30428.
.01
27
436034 11000.0
.00
0
116762 41428.2
6.01
7
117964.
30

66525. 11000.0 10.00
65
0
148430. 36294.
18
00

40452.
30
77512.0
0
117964.
30

5134.2
7
0.00

5134.2
7

12.6
9

0.57

37
1.14

22945.
96
43260.
33

20.00

1.14

4974.40

25.0
0

1.42

1578.00

25.00

1.42

1009.50

4974.40

1578.00

1009.50

15144.9
0
15599.
67
30744.
57

9154.43

691.41

284.10

18532.
00
27686.
43

18023.0
0
18714.41

20289.
62
20573.
72

80913.
70
53847.
00
134760
.70

253127
.67
182019.
42
435147.
09

185225
.48
89021.4
6
274246
.94

134551.
66
54730.10

47345.
23
45416.0
2
92761.
25

15110.9
0

30744.
57

27686.
43

189281.7
6
18714.41

25.00

20573.
72

উৎসঃ ওচপ (OP)
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28.4
9

1.৮

অপাক্ষরশনাল প্লান িাস্তিায়ক্ষনর রলাকা

‘চতুর্ থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সসক্টর কর্থসূচী’ এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ‘ষ্টিষ্টজকযাল িযাষ্টসষ্টলটিজ সেভেলপভর্ন্ট’ শীর্ থক
অপাভরশনাল প্লান এর কা থক্রর্ সর্ে বাংলাভিভশ বাস্তবাষ্টয়ত হভে ।

র্ানষ্টচভত্র প্রকল্প এলাকা

চিত্র-১.১ : বাংলাভিভশর র্ানষ্টচভত্র অপাভরশনাল প্লান এলাকা ‘চতুর্ থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সসক্টর কর্থসূচী’ এর আওতায়

‘ষ্টিষ্টজকযাল িযাষ্টসষ্টলটিজ সেভেলপভর্ন্ট’ শীর্ থক অপাভরশনাল প্লান এর অবস্থ্ান ।
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চিকীয় অধ্যায়
চনচিড় পচরিীেণ কাে পচরিালন পদ্ধচক ও সিয় চিচিক কিবপচরকেনা
২.১

ভূচিকা (Introduction)

বাষ্টর্ থক উন্নয়ন কর্থসূষ্টচ (এষ্টেষ্টপ)
উন্নয়ন কর্থসূষ্টচসমূহ অপাভরশনাল প্লানসমূহ পষ্টরকল্পনা র্ন্ত্রণালভয়র আওতাধীন বাস্তবায়ন
পষ্টরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ষ্টবোগ (আইএর্ইষ্টে) কর্তথক পষ্টরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়। এর র্ােভর্ সরকাভরর সকল
র্ন্ত্রণালয়/ষ্টবোগ ও সংস্থ্া কর্তথক বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবাষ্টয়ত অপাভরশনাল প্লাভনর বাস্তবায়ন অবস্থ্ার তথ্য পাওয়া ায়। সকান
চলর্ান অপাভরশনাল প্লাভনর বাস্তবায়নজষ্টনত ত্রুটি-ষ্টবচ্যযষ্টত পষ্টরলষ্টক্ষত হভল আইএর্ইষ্টে তাভির প্রষ্টতভবিভনর র্ােভর্ সংষ্টিি
কর্তথপক্ষভক তা অবষ্টহত কভর এবং সর্াধাভনর জন্য সুপাষ্টরশ প্রিান কভর। অপাভরশনাল প্লান বাস্তবায়ভনর অবস্থ্া পষ্টরবীক্ষভণর
র্ােভর্ আইএর্ইষ্টে অপাভরশনাল প্লাভনর প্রকৃত বাস্তবায়ন অেগষ্টত, স্কীভর্র গুণগতর্ান এবং েষ্টবষ্যভত উন্নয়ন অপাভরশনাল প্লান
েহভণ করণীয় সম্পভকথ সংষ্টিি কর্তথপক্ষভক অবষ্টহত কভর।
এষ্টেষ্টপভুক্ত কর্থসূষ্টচসমূভহর উন্নয়ন অপাভরশনাল প্লাভনর বাস্তবায়ন অেগষ্টত পষ্টরবীক্ষভণর পাশাপাষ্টশ প্রষ্টত অর্ থবের আইএর্ইষ্টে
পরার্শথক িার্থ ষ্টনভয়াভগর র্ােভর্ সীষ্টর্ত সংখ্যক চলর্ান অপাভরশনাল প্লাভনর ষ্টনষ্টবড় পষ্টরবীক্ষণ পষ্টরচালনা কভর র্াভক। এরই
ধারাবাষ্টহকতায় আইএর্ইষ্টে চলষ্টত ২০১৮-১৯ অর্ থবেভরর রাজস্ব বাভজভটর আওতায় স্বাস্থ্য ও পষ্টরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণালভয়র স্বাস্থ্য
সসবা ষ্টবোগ Health Service Division (HSD) এর অধীভন ‘চতুর্ থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সসক্টর কর্থসূচী (4th
HPNSP)’ এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ‘ষ্টিষ্টজকযাল িযাষ্টসষ্টলটিজ সেভেলপভর্ন্ট (PFD)’ শীর্ থক অপাভরশনাল প্লান (OP) এর
ষ্টনষ্টবড় পষ্টরবীক্ষভণর উভদ্যাগ ষ্টনভয়ভে। আইএর্ইষ্টে'র এ সংক্রান্ত পষ্টরপত্র অনু ায়ী র্া র্ প্রষ্টক্রয়ার র্ােভর্ এর্ আর
কনসালট্যান্টস্ (MRC) সক বষ্টণ থত অপাভরশনাল প্লাভনর ষ্টনষ্টবড় পষ্টরবীক্ষভণর জন্য পরার্শথক িার্থ ষ্টহভসভব ষ্টনব থাচন করা হভয়ভে।
উষ্টেষ্টখত অপাভরশনাল প্লানটির ষ্টনষ্টবড় পষ্টরবীক্ষণ পষ্টরচালনা করার লভক্ষয 2 োনুয়ারী ২০১৯ ইং কাচরক্ষা পচরচিচক সিা রিং
রকই কাচরক্ষা পচরিীেণ ও মূল্যায়ন োসক্টর- ৫ (স্বাস্থয ও গৃহায়ণ োসক্টর) রর িহাপচরিালক, িাস্তিায়ন পচরিীেণ ও মূল্যায়ন
চিিাগ, পচরকেনা িন্ত্রণালয়, োশর-ই-িাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭-রর সাক্ষথ পরািশবক প্রচকষ্ঠান রি আর কনসালট্যািস্ রর ০৪
(িার) িাস োিয়াচদ রকটি কাে স্বােচরক হয়।
কাজ সম্পািভনর পর পরার্শথক িাভর্থর সর্ীক্ষা টির্ চ্যষ্টক্ত কাভজর পষ্টরষ্টধ, উভদ্দশ্য ও বষ্টণ থত অপাভরশনাল প্লাভনর প্রভয়াজনীয়
তথ্যাষ্টি সম্পথভক অবষ্টহত ও তা সংেভহর উভদ্দভশ্য স্বাস্থ্য ও গৃহায়ণ সসক্টভরর র্হাপষ্টরচালক, পষ্টরচালক, ঊপ-প
সহ
অন্যান্য কর্থকতথাভির সভে আনুষ্ঠাষ্টনক ও অনানুষ্ঠাষ্টনক সোয় ষ্টর্ষ্টলত হন। উক্ত সোর পর িহাপচরিালক িক্ষহাদক্ষয়র কা থালয়
হভত সর্ীক্ষা টির্ভক Operational Plan এর কষ্টপ ও অন্যান্য প্রষ্টতভবিভনর কষ্টপ সরবরাহ করা হয়। আইএর্ইষ্টে এবং
অপাভরশনাল প্লান কা থালয় হভত প্রাি িষ্টললাষ্টি প থাভলাচনা কভর সর্ীক্ষা টির্ কর্তথক উষ্টেষ্টখত অপাভরশনাল প্লানটির ষ্টনষ্টবড়
পষ্টরবীক্ষভণর জন্য প্রভয়াজনীয় প্রশ্নাবলী ও সচকষ্টলস্ট (পষ্টরষ্টশি ক ও খ) স্তর অনু ায়ী সম্পন্ন কভর। প্রশ্নাবলী ও সচকষ্টলস্ট
প্রষ্টতভবিনটির সশর্াংভশ পষ্টরষ্টশি আকাভর সংুকক্ত করা হভয়ভে।

২.2

চনচিড় পচরিীেণ কাক্ষের উক্ষেশ্য (Objective)

ক) অনুভর্াষ্টিত অপাভরশনাল প্লান অনু ায়ী কা থক্রর্সমূহ পষ্টরচাষ্টলত হভয়ভে/ হভে ষ্টকনা তা প থাভলাচনার র্ােভর্ াচাই করা
খ) অপাভরশনাল প্লাভনর উভদ্দশ্যসমূহ অষ্টজথত হভব ষ্টকনা তা ষ্টবভির্ণ ও প থাভলাচনা কভর সিখা
গ) অপাভরশনাল প্লাভনর উভদ্দশ্য অজথভনর
সংষ্টিি র্ন্ত্রণালয়/ ষ্টবোগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থ্ার জন্য সুপাষ্টরশ প্রিান করা।

২.3

অপাক্ষরশনাল প্লান চনচিড় পচরিীেণ কাক্ষের কিবপচরচধ (TOR)

 অপাভরশনালন ন সংষ্টিি স
ন
অপাভরশনালন
ন
ন্য
,
ন/স
ন,
 স
প ন/ য়া
প
সলখষ্টচভত্রর র্ােভর্ উপস্থ্াপন।

প

ত ও আষ্টর্ থক

ন

, অপাভরশনালন ন স
প্রাক্বলভনর প থাভলাচনা
ন

ও
প
,

ত ও আষ্টর্ থক

 অপাভরশনাল প্লান এর উভদ্দশ্য অজথভনর প থায় এবং সংষ্টিি প

স

স
স
অপাভরশনালন ন প
স

,

এবং সারষ্টণ/

সণর বণ থনা।
পৃষ্ঠা 8

 অপাভরশনাল প্লযাভনর অধীভন পণ্য, কাজ এবং পষ্টরভর্বাষ্টির সর্স্ত ক্রয় প থাভলাচনা এবং ষ্টবভির্ণ করা এবং ক্রয় আইন
ও ষ্টবষ্টধ (ষ্টপষ্টপএ 2006 রিং চপচপআর 2008) অনুসাভর সম্পাষ্টিত হভয়ভে/হভে ষ্টক না সস ষ্টবর্ভয় র্তার্ত প্রিান করা।
 অপাভরশনালন প্লযান অনু ায়ী র্ানব সম্পিসমূভহর অবস্থ্া ষ্টনণ থয় করা।
 ক্রয়কারী সংস্থ্া কর্তথক Agreement/ BoQ/ Specification এর বষ্টণ থত শতথাবলী অনুসরন এবং তা পুভরাপুষ্টর
প্রষ্টতপাষ্টলত হভয়ভে ষ্টকনা তা ষ্টবভির্ণ, প থভবক্ষণ ও র্তার্ত প্রিান। এোড়া পণ্য, কাজ এবং পষ্টরভসবাষ্টি ক্রয় কালীন
সর্ভয় র্া র্ পরীক্ষা/ পষ্টরিশথন করা হভয়ভে ষ্টকনা তা মূল্যায়ন করা।
 OP এর ক্রয় পষ্টরকল্পনা প থাভলাচনা, HOPE কর্তথক অনুভর্াষ্টিত বাষ্টর্ থক প্রষ্টকউরভর্ন্ট প্লযান এবং প্রকৃত ক্রয় পষ্টরকল্পনা,
ক্রয় কা থক্রভর্ প্রকৃত অনুভর্াষ্টিত ক্রয় পষ্টরকল্পনা অনুসরণ কভরভে ষ্টকনা তা প
ন করা।
থ ষ্টবষ্টেন্ন সর্স্যাবলী স র্ন: অর্ থায়ভন ষ্টবলম্ব, পণ্য,
 অপাভরশনালন প্লযান অনু ায়ী অপাভরশনাল প্লান বাস্তবায়ন সম্পষ্টকত
কাজ এবং পষ্টরভসবাষ্টি ক্রভয় ষ্টবলম্ব, ব্যবস্থ্াপনায় অিক্ষতা, অপাভরশনাল প্লান ব্যয় বৃষ্টি এবং বাস্তবায়ন সর্য়কাল
ইতযাষ্টি প থাভলাচনা ও ষ্টবভির্ণ করা।
 অপাভরশনালন

ন অনু ায়ী

 অপাভরশনালন
প
 ন


ন

,
প

বায়ভন অপাভরশনালন

/ ন
ন/ ন
ন স
সলা
পার্ থকয (
সলা

, সবতন

সলা প
)

 অপাভরশনালন
সলা স

ন
স

 অপাভরশনালন
)

ন

অপাভরশনালন

প স
ন

তহষ্টবল/
রা।

প
ন (স
নর

ন
প

প

ন
স

প
ন

কর্তথক প্রস্তুততকৃত
সলা প

নসমূহ
ন

প

ন

(স

সমূহ,

/

ন
ন
অপাভরশনালন

,

ন
ন

প
সলা,

অপাভরশনালন

ন

ন স স
স
সলা প
ন
ন
, অপাভরশনালন ন ব্যবস্থ্াপনার
অপাভরশনালন সনর
ন
।

ন

 অপাভরশনালন প্লযান প
।

ন
ন
ন

ষ্টকনা

 অপাভরশনালন ন
প ,
প সস
ন
প

পপ

প

ন
প

 অপাভরশনাল

স

ন

রা ।
সলা
সলা কা থকর ন

প
ন

প

ন ব্যবস্থ্াপকস

ন

স

 অপাভরশনালন
প
ন

স

সলা
)প

ন

প

ন

ন

ন

অপাভরশনালন প

ন

প

ন তা প

ন

 অপাভরশনালন প্লযাভনর SWOT ষ্টবভির্ণ (সবলতা, দুব থলতা, সুভ াগ এবং হুর্ষ্টক) পষ্টরচালনা করা এবং দুব থলতা এবং
চযাভলঞ্জগুষ্টল অষ্টতক্রর্ করভত র্া র্ সুপাষ্টরশ প্রিান করা ( ষ্টি র্াভক)।
 অপাভরশনালন প্লযান বাস্তবায়ভনর পভর স্থ্াষ্টয়ত্ব এবং ষ্টবঘ্নহীন অপাভরশনালভনর জন্য EXIT PLAN এর উপর র্তার্ত
প্রিান করা।
 ক্রয়কারী সংস্থ্া (আইএর্ইষ্টে) কর্তথক ষ্টনধ থাষ্টরত অপাভরশনাল প্লান সংষ্টিি অন্যান্য ষ্টবর্য়াষ্টি।

2.4

চনচিড় পচরিীেক্ষণর পদ্ধচক (Approach and Methodology for the Indepth Monitoring)

2.4.১ কাচরগরী পদ্ধচক (Technical Approach)
অপাক্ষরশনাল প্লান রর চনচিড় পচরিীেণ পচরিালনার েন্য সকল কাা বক্রি অপাক্ষরশনাল প্লান রর উক্ষেশ্য রিং র সংক্রান্ত
কিবপচরচধর আক্ষলাক্ষক গ্রহণ করা হক্ষয়ক্ষছ। অপাক্ষরশনাল প্লান রর উক্ষেক্ষশ্যর আক্ষলাক্ষক প্রকক্ষে গৃহীক প্রধান প্রধান কাা বািলীক্ষক
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চিচি ধক্ষর িকবিান সিীোর োকৌশলগক পদ্ধচক চনধ বারণ করা হক্ষয়ক্ষছ। অপাক্ষরশনাল প্লান রর চনচিড় সিীোর উক্ষেশ্য অেবক্ষন
চকন ধরক্ষণর োকৌশল অিলম্বন করা হক্ষয়ক্ষছ াথাঃ
(১) চিদ্যিান দচললাচদ পা বাক্ষলািনার িাধ্যক্ষি কথ্য সংগ্রহ।
(২) আক্ষলািনা/ KII রর িাধ্যক্ষি অপাক্ষরশনাল প্লান রলাকার সংখ্যাগক ও গুণগক কথ্য সংগ্রহ।
(৩) সক্ষরেচিক্ষন পচরদশবক্ষনর িাধ্যক্ষি কথ্যাচদ সংগ্রহ, পরীেণ ও চিক্ষেষণ।

2.4.২ চিক্ষেষণগক োেিওয়াকব (Analytical Framework)
চনচিড় পচরিীেক্ষণ চনি বাচিক চনক্ষদশবকসমূক্ষহর সক্ষঙ্গ সঙ্গচক োরক্ষা প্রাপ্ত কক্ষথ্যর Input-Output Framework রিনিাক্ষি
স্তর চিন্যাস করা হয় োান কক্ষথ্যর পচরসংখ্যাণগক চিক্ষেষণ সঠিকিাক্ষি সম্পন্ন হয়। প্রাপ্ত কথ্যসমূহ MS Excel াটাক্ষিস রর
সাহাক্ষয্য রচি করা হক্ষয়ক্ষছ রিং MS Excel সফটওয়যার ব্যিহার াথাাথ পচরসংখ্যান পদ্ধচকর িাধ্যক্ষি কথ্য চিক্ষেষণ কাে
সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ ।

2.4.৩ সিীোর ধারণা (Conceptualization)
সিীো কােটি সম্পাদক্ষনর েন্য টািবস অি োরফাক্ষরি ন অনুসরণ করার প্রদি গাই লাই-হক্ষয়ক্ষছ। গৃহীক সকল কাা বক্রি
পা বায়ক্রক্ষি ও ক্রিানুাায়ী সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। কক্ষি স্কীিটির চনচিড় পচরিীেক্ষণর কােটি চনধ বাচরক সিক্ষয় সম্পন্ন করার উক্ষেক্ষশ্য
োকান োকান কাা বক্রি যুক্ষগাপৎিাক্ষি সম্পাচদক হক্ষয়ক্ষছ। চনচিড় পচরিীেণ কাা বক্রক্ষির চিচিন্ন ধাপ চনক্ষে িচণ বক হক্ষয়ক্ষছ রিং চিত্র-২
র োদাাক্ষনা হক্ষয়ক্ষছ।

প্রথি ধাপঃ
র পা বাক্ষয় অপাক্ষরশনাল প্লান সংচেষ্ট চিচিন্ন প্রচকক্ষিদন ও কথ্যাচদ সংগ্রহ রিং পা বাক্ষলািনা করা হক্ষয়ক্ষছ। র ছাড়া সিীো
সম্পাদক্ষনর পচরকেনা গ্রহণ, চনক্ষদ বশক চনি বািন, কক্ষথ্যর উৎস চিচিককরণ, সিীো রলাকায় নমুনা চনধ বারণ রিং কথ্য সংগ্রক্ষহর
েন্য প্রক্ষয়ােনীয় প্রশ্নিালা ও ছক প্রস্তুককরণ করা হক্ষয়ক্ষছ।

চিকীয় ধাপঃ
রই ধাক্ষপ িাঠ পা বাক্ষয়র কথ্য/ উপাি সংগ্রক্ষহর েন্য প্রক্ষয়ােনীয় োলাকিল চনক্ষয়াগ ও কাক্ষদর প্রক্ষয়ােনীয় প্রচশেণ প্রদান করা
হক্ষয়ক্ষছ। রছাড়া প্রস্তুককৃক প্রশ্নািচল ও ছক্ষকর উপর িাস্তিায়ন পচরিীেণ ও মূল্যায়ন চিিাগ কতৃবক প্রদি িকািক/ পরািশব
অনুসরক্ষণ প্রশ্নািচল ও ছক চূড়ান্তকরণ পূি বক িাঠ পা বাক্ষয় াািাইকরণ, নমুনা সিীো রলাকা চনধ বারণ রিং কথ্য/ উপাি সংগ্রক্ষহর
পচরকেনা প্রণয়ন করা হক্ষয়ক্ষছ।

তৃকীয় ধাপঃ
রই ধাক্ষপ কথ্য সংগ্রহকারীগণ িাঠ পা বায় হক্ষক চনচদ বষ্ট পচরকেনা ও সিয়ানুাায়ী কথ্য/উপাি সংগ্রহ কক্ষরক্ষছন। পরািশবক সিীো
টিি কতৃবক কথ্য সংগ্রহকারীক্ষদর কাক্ষের কদারচক করা হক্ষয়ক্ষছ। কথ্য সংগ্রহকারীগণ কতৃবক িাঠ পা বাক্ষয় তদিিয়ক্ষনর
(Random) চিচিক্ষক চনি বাচিক োিকক্ষহাল্ডারক্ষদর চনকট হক্ষক প্রক্ষয়ােনীয় কথ্য সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ রিং রিং অপাক্ষরশনাল
প্লান ব্যিস্থাপক্ষকর অচফস হক্ষক সুচনচদ বষ্ট কথ্য/উপাি সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ।

িতুথ ব ধাপঃ
িাঠ পা বাক্ষয় সংগৃহীক কক্ষথ্য ভুলত্রুটি থাকক্ষল কা সংক্ষশাধন করা হক্ষয়ক্ষছ। সংগৃহীক কথ্য/উপাি সংক্ষশাধক্ষনর পর োসগুক্ষলাক্ষক
সাংক্ষকচকক নাম্বার প্রদান করা হক্ষয়ক্ষছ রিং োস অনুাায়ী কচম্পউটাক্ষর ধারণ করা হক্ষয়ক্ষছ। পরিকীক্ষক সংগৃহীক কথ্য/
উপািসমুক্ষহর পচরসংখ্যাচনক চিক্ষেষণ রিং প্রাপ্ত ফলাফল োটচিল আকাক্ষর উপস্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ।

পঞ্চি ধাপঃ
রই ধাক্ষপ প্রাপ্ত ফলাফক্ষলর উপর চিচি কক্ষর াসড়া প্রচকক্ষিদন প্রণয়ন রিং পা বাক্ষলািনার েন্য আইরিইচ র চনকট দাচাল করা
হয়। াসড়া প্রচকক্ষিদক্ষনর উপর োটকচনকযাল কচিটি, চিয়াচরং কচিটিরর সুপাচরক্ষশর চিচিক্ষক- চূড়ান্ত াসড়া প্রচকক্ষিদন
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প্রণয়নপূি বক কিবশালায় উপস্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ। কিবশালা হক্ষক প্রাপ্ত িকািকসুপাচরক্ষশর আক্ষলাক্ষক /পরািশব / চূড়ান্ত প্রচকক্ষিদন
প্রণয়ন ও দাচাল করা হক্ষয়ক্ষছ।
তথ্যাষ্টি প থাভলাচনা




অপাভরশনাল প্লান (OP) ও অন্যান্য তথ্যাষ্টি প থাভলাচনা
মূল্যায়ণ প্রষ্টতভবিন ও অন্যান্য বাস্তবায়নাধীন সংষ্টিি প্রষ্টতভবিন প থাভলাচনা
বাস্তবাষ্টয়ত/ বাস্তবায়নাধীন কা থক্রর্ প থাভলাচনা
প্রস্তুতষ্টতমূলক কাজ






তথ্য সংেভহর জন্য প্রভয়াজনীয় প্রশ্নর্ালা ও েক প্রস্তুততকরণ
তথ্য সংেহকারী ষ্টনভয়াগ ও তাভির প্রষ্টশক্ষণ প্রিান
নমুনা সর্ীক্ষা এলাকা ও তথ্য প্রিানকারী ষ্টনব থাচন
আইএর্ইষ্টের র্তার্ত/পরার্শথ অনুসরভণ প্রস্তুততকৃত প্রশ্নর্ালা ও েক চূড়ান্তকরণ ও র্াঠ প থাভয় াচাইকরণ।
কর্থপিষ্টত চূড়ান্তকরণ
তথ্য সংেহ ও অবকাঠাভর্া াচাইকরণ





প্রস্তুততকৃত প্রশ্নর্ালা ও েভকর সাহাভয্য র্াঠ প থায় হভত তথ্য সংেহ
অপাভরশনাল প্লান এলাকায় অেষ্টেষ্টিক অবকাঠাভর্া াচাইকরণ
সর্ীক্ষা পষ্টরবীক্ষভণর/ তথ্য সংেহ কাভজর গুণগতর্ান ষ্টনষ্টিত করভণ সঠিক ব্যবস্থ্াপনা েহণ
স্থ্ানীয় প থাভয় কর্থশালা আভয়াজন এবং সংগৃহীত তথ্য সম্পািনাকরণ/ াচাইকরণ
সংগৃহীত তথ্য ব্যবস্থ্াপনা ও ষ্টবভির্ণ





সংগৃহীত তথ্য ব্যবস্থ্াপনার পষ্টরকল্পনা অনু ায়ী ব্যবস্থ্া েহন
কষ্টম্পউটাভর তথ্য এষ্টি ও সংকলন
তভথ্যর ভুলত্রুটি সংভশাধনকরণ
তভথ্যর ষ্টবভির্ণ ও োটা-সটষ্টবভল উপস্থ্াপন
প্রষ্টতভবিন প্রণয়ন



খসড়া প্রষ্টতভবিন প্রস্তুততকরণ
খসড়া প্রষ্টতভবিভনর উপর আইএর্ইষ্টে-র সটকষ্টনকযাল ও ষ্টস্টয়াষ্টরং কষ্টর্টির ষ্টনকট
উপস্থ্াপন ওর র্তার্ত েহণ
 সটকষ্টনকযাল ও ষ্টস্টয়াষ্টরং কষ্টর্টির সুপাষ্টরভশর আভলাভক ২য় খসড়া প্রষ্টতভবিন
প্রস্তুততকরণ
 ২য় খসড়া প্রষ্টতভবিভনর উপর জাতীয় প থাভয় কর্থশালা আভয়াজন
 কর্থশালায় প্রাি র্তার্ত/পরার্শথ অনুসরভণ চূড়ান্ত প্রষ্টতভবিন প্রস্তুততকরণ ও িাষ্টখল।
চিত্র-২: চনচিড় পচরিীেণ কাক্ষের ধাপ চিচিক কিবকাক্ষের িণ বনা

পৃষ্ঠা 11

2.5

কিবপদ্ধচক (Methodology)

র অধ্যাক্ষয় সিীোর নমুনা রলাকা চনচদ বষ্টকরণ, চনক্ষদশবক চনি বািন, সিীোয় অংশগ্রহণকারী উিরদাকা চনি বািন, সিীোর েন্য
প্রশ্নিালা ও ছক তকরী, প্রশ্নিালা ও ছক ব্যিহাক্ষরর োকৌশলগক পদ্ধচক, সিীো পচরকেনা, সংগৃহীক কক্ষথ্যর ব্যিস্থাপনা ও
পচরসংখ্যানগক চিক্ষেষণ ইকযাচদ চিষক্ষয় আক্ষলািনা করা হয়। উক্ষেখ্য োা চনচিড় পচরিীেক্ষণর উক্ষেশ্য ও িাচহদার প্রক্ষয়ােক্ষন
িকবিান কাক্ষের সংখ্যাগক ও গুণগক সিীোর চিক্ষেষণ করা হক্ষয়ক্ষছ।

2.5.1 স্কীক্ষির দচললাচদ পা বাক্ষলািনা
অপাক্ষরশনাল প্লান রর কাা বক্রি সম্পক্ষকব াথাাথিাক্ষি অিচহক হওয়া রিং প্রক্ষয়ােনীয় োসক্ষকন্ডারী কক্ষথ্যর উৎস সম্পক্ষকব োনার
েন্য সংচেষ্ট কাা বক্রক্ষির দচললাচদর পা বাক্ষলািনা রিং চিক্ষেষণ করা হয়। রছাড়া সংক্ষশাচধক অপাক্ষরশনাল প্লান রর চনচিড়
পচরিীেক্ষণর েন্য সংক্ষশাচধক অপাক্ষরশনাল প্লান ব্যিস্থাপক্ষকর অচফসসহ অন্যান্য সংচেষ্ট অচফস হক্ষক প্রক্ষয়ােনীয় কথ্যাচদ সংগ্রহ
করা হক্ষয়ক্ষছ।

2.5.2 সিীোর রূপক্ষরাা প্রণয়ন
চনচিড় পচরিীেণ কােটি সম্পাদক্ষনর েন্য সংখ্যাগক ও গুণগক পদ্ধচকর অিলম্বন করা হক্ষয়ক্ষছ। প্রস্তুককৃক সাোৎকার প্রশ্নিালা/
োিকচলষ্ট (KII) ও রফচেচ (FGD) রর িাধ্যক্ষি প্রক্ষয়ােনীয় সংখ্যাগক ও গুণগক কথ্য সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ। স্কীি রলাকায়
সক্ষরেচিন পচরদশবন (Physical Observation) কক্ষর পরািশবক টিি সংক্ষশাচধক অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর অগ্রগচকর চিচিন্ন
কথ্যাচদ সংগ্রহ কক্ষরক্ষছন। সিীো কাে িাঠ পা বাক্ষয় সঠিকিাক্ষি সম্পন্ন করার লক্ষেয রকটি সিয়ািদ্ধ কিবপচরকেনা প্রণয়ন করা
হয় াাক্ষক চিচিন্ন স্কীক্ষির িণ বনা ও সম্পাদক্ষনর সম্ভাব্য সিয়সূচির উক্ষো করা হয়।
চনচিড় পচরিীেণ সিীোর ধারণায় উচেচাক ৫টি ধাক্ষপর সকল কাা বক্রিক্ষক োিাট চকনটি পক্ষি ব সাোক্ষনা হক্ষয়ক্ষছ। প্রচকটি পক্ষি বর
অচধনস্থ কাা বক্রিগুক্ষলা চিত্র-৩ রর িাধ্যক্ষি পক্ষরর পৃষ্ঠায় োদাাক্ষনা হক্ষলা ।
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ষ্টনষ্টবড় পষ্টরবীক্ষণ সর্ীক্ষা কাঠাভর্া
(Study Design)

১র্ পব থ
(প্রস্তুতষ্টত পব থ)
িল সংগঠিতকরণ
(Team Mobilization)

২য় পব থ
িায়-িাষ্টয়ত্ব বন্টন

প্রার্ষ্টর্ক/পভরাক্ষ তথ্য/উপাি সংেহ ও
অেয়ন
নমুনার আকার ষ্টনণ থয়

প্রশ্নপত্র ও েক প্রণয়ন

র্াঠ প থাভয় তথ্য সংেহকারীগভণর
প্রষ্টশক্ষণ প্রিান

(ষ্টনষ্টবড় পষ্টরবীক্ষণ পষ্টরচালন পব থ)
র্াঠ প থাভয় প্রশ্নপভত্রর
প্রাক-সাভেথ াচাই

৩য় পব থ
প্রশ্নপত্র চূড়ান্তকরণ

প্রশ্নপক্ষত্রর িাধ্যক্ষি িাঠ পা বাক্ষয় কথ্য
সংগ্রহ
সক্ষরেচিক্ষন সিীোস্থল পচরদশবন ও
াািাইকরণ
চনচিড় আক্ষলািনা (In-depth

(ষ্টনষ্টবড় পষ্টরবীক্ষণ প্রষ্টক্রয়াকরণ পব থ)
তথ্য/উপাি এষ্টি সচষ্টকং, প্রষ্টক্রয়াকরণ
ষ্টবভির্ণ

খসড়া প্রষ্টতভবিন

discussion/KII)

রফচেচ (FGD)

চূড়ান্ত খসড়া

স্থানীয় পা বাক্ষয় কিবশালা

জাতীয় কর্থশালা

তথ্য/উপাি পরীক্ষা ও সকাষ্টেং

চূড়ান্ত প্রষ্টতভবিন

চিত্র-৩: চনচিড় পচরিীেণ কাা বক্রক্ষির কাঠাক্ষিা
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2.5.3 চনচিড় পচরিীেক্ষণর চনক্ষদ বশক চনি বািন
অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর িকবিান অিস্থা ও ভূচিকার সক্ষঙ্গ কার পচরকেনা কথা OP-োক িচণ বক চিষয়সমূক্ষহর িলক (Variable) ও
চনক্ষদ বশক্ষকর (Indicator) িান তুলনার িাধ্যক্ষি সংক্ষশাচধক অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর চনচিড় পচরিীেণ করা হক্ষয়ক্ষছ। অপাক্ষরশনাল
প্লাক্ষনর সফলকা ও কার উক্ষেশ্য অেবক্ষনর িাত্রা চনিবর কক্ষর িাস্তিায়ন সফলকার উপর। সিীোর শকবািলী (TOR) পা বাক্ষলািনা
কক্ষর চনক্ষোি পা বাক্ষয় মূল্যায়ক্ষনর িাধ্যক্ষি স্কীিটির চনচিড় পচরিীেণ করা হয়ঃ
পষ্টরবীক্ষভণর
পরীক্ষণীয় ষ্টবর্য়/চলক/ষ্টনভি থশক
প্রকৃষ্টত
অপাক্ষরশনাল অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর স্পিতা (Clarity) এবং সম্ভাব্যতা
প্লাক্ষনর উভদ্দশ্য (feasibility) লক্ষযর্াত্রা অজথভনর সাভর্ সার্ঞ্জস্যপূণ থ
এবং ব্যাষ্টি
ষ্টকনা তা অপাভরশনাল প্লযান উপািানগুষ্টল ষ্টবভির্ণ ও
পরীক্ষা। অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর লগভেভর্ বষ্টণ থত সূচকগুভলা
অপাভরশনাল প্লযান কা থক্রর্ মুল্যায়ভন Critical Path
Method (CPM) রিং Work Breakdown
Structure (WBS) প্রক্ষয়াগ কক্ষর অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর
উক্ষেশ্যগুচল চনরীেণ
স্থ্ায়ীত্ব
অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর ষ্টেজাইন, অপাভরশনাল প্লান বাস্তবায়ন
(sustainabi ব্যবস্থ্ায় সটকসই ষ্টস্থ্ষ্টতশীলতা সম্পষ্টকথত ষ্টকনা, সংগঠন
lity) এর
এবং জনশষ্টক্ত ষ্টনভয়াভগর অনুভর্ািন। অপাভরশনাল প্লযান
ষ্টবর্য়গুষ্টল
অনু ায়ী বাস্তবায়ন সম্পষ্টকথত তথ্য ও ষ্টবষ্টেন্ন সর্স্যাবলী
প থাভলাচনা ও ষ্টবভির্ণ করা
ক) অপাভরশনাল প্লান এর প্রধান অে সমূহ বাস্তবায়ভনর
অপাভরশনাল সর্য়, ব্যয়, বেরষ্টেষ্টিক বরাদ্দ, িান্ড ষ্টরষ্টলজ, সবতন
প্লান বাস্তবায়ন ইতযাষ্টি সম্পষ্টকথত তথ্য প থাভলাচনা এবং ষ্টবভির্ণ
সংক্রান্ত
কর্থকাভন্ডর
খ) অপাভরশনাল প্লাভনর াবতীয় র্ালার্াল, জনবল, সসবা
ষ্টনষ্টবড়
সহ অন্যান্য ক্রয় কা থক্রর্ পষ্টরকল্পনা অনু ায়ী সর্য়র্ত
পষ্টরবীক্ষণ
সংগৃহীত হভয়ভে ষ্টকনা
গ) অপাভরশনাল প্লযান কা থকলাপ বাস্তবায়ভন অপাভরশনাল
প্লযান ব্যবস্থ্াপকসহ অপাভরশনাল প্লযান কর্ীভির
পারিরভর্ন্স ষ্টবভির্ণ করা
ঘ) অপাভরশনাল প্লাভনর আওতায় সম্পাষ্টিত ষ্টবষ্টেন্ন
পণ্য/কা থ ও সসবা সংেভহর সক্ষভত্র ক্রয়কারী সংস্থ্া কর্তথক
প্রচষ্টলত PPR ও বষ্টণ থত শতথাবলী প্রষ্টতপালন করা হভয়ভে
ষ্টকনা
ঙ) অপাভরশনাল প্লাভনর আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কা থ,
জনবল ও সসবা সংষ্টিি ক্রয় কাজভত ষ্টনধ থাষ্টরত
সস্পষ্টসষ্টিভকশন, গুণগতর্ান ও পষ্টরর্াণ অনু ায়ী
প্রভয়াজনীয় পষ্টরবীক্ষণ/ াচাইভয়র র্ােভর্ সংেহ করা
হভয়ভে ষ্টকনা
চ) অপাভরশনাল প্লাভনর অর্ থায়ন ও ব্যবস্থ্াপনা এবং কাভজর
গুণগত র্ান ও অনুসরণভ াগ্য উপািান প থাভলাচনা

উৎস

পিষ্টত

অপাক্ষরশনাল প্লান
কর্তথপক্ষ/ স্বাস্থ্য সসবা
ষ্টবোগ

অপাভরশনাল প্লান এবং
প্রষ্টতভবিন প থাভলাচনা,
সকআইআই

অপাভরশনাল প্লান
কর্তথপক্ষ/ স্বাস্থ্য সসবা
ষ্টবোগ

অপাভরশনাল প্লান এবং
প্রষ্টতভবিন প থাভলাচনা,
সকআইআই

অপাভরশনাল প্লান
কর্তথপক্ষ/ স্বাস্থ্য সসবা
ষ্টবোগ ও
আইএর্ইষ্টে
অপাভরশনাল প্লান
কর্তথপক্ষ/ স্বাস্থ্য সসবা
ষ্টবোগ
অপাভরশনাল প্লান
কর্তথপক্ষ/ স্বাস্থ্য সসবা
ষ্টবোগ
অপাভরশনাল প্লান
কর্তথপক্ষ/ স্বাস্থ্য সসবা
ষ্টবোগ

অপাভরশনাল প্লান এবং
প্রষ্টতভবিন প থাভলাচনা,
সকআইআই

অপাভরশনাল প্লান
কর্তথপক্ষ/ স্বাস্থ্য সসবা
ষ্টবোগ, র্াঠ প থাভয়
প থভবক্ষণ ও অন্যান্য
সংষ্টিি প্রষ্টতষ্ঠানসমূহ
অপাভরশনাল প্লান
কর্তথপক্ষ/ স্বাস্থ্য সসবা
ষ্টবোগ ও র্াঠ প থাভয়
প থভবক্ষণ
ে) অপাভরশনাল প্লাভনর সবলষ্টিক, দুব থলষ্টিক, সুভ াগ ও সস্টক সহাল্ডারগণ,
ঝষ্টুঁ ক (SWOT) ষ্টবভির্ণ
সংভশাষ্টধত
অপাভরশনাল প্লান
কর্তথপক্ষ/ স্বাস্থ্য সসবা
ষ্টবোগ

অপাভরশনাল প্লান এবং
প্রষ্টতভবিন প থাভলাচনা,
সকআইআই
প্রষ্টতভবিন প থাভলাচনা,
সকআইআই
অপাভরশনাল প্লান এবং
প্রষ্টতভবিন প থাভলাচনা,
সকআইআই
অপাভরশনাল প্লান এবং
প্রষ্টতভবিন প থাভলাচনা,
সকআইআই ও র্াঠ প থাভয়
প থভবক্ষণ
অপাভরশনাল প্লান এবং
প্রষ্টতভবিন প থাভলাচনা,
সকআইআই, প থভবক্ষণ ও
সটস্ট
অপাভরশনাল প্লান এবং
প্রষ্টতভবিন প থাভলাচনা,
কর্থশালা, সকআইআই,
এিষ্টজষ্টে
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পষ্টরবীক্ষভণর
প্রকৃষ্টত

পরীক্ষণীয় ষ্টবর্য়/চলক/ষ্টনভি থশক

উৎস

জ) অপাভরশনাল প্লযান বাস্তবায়ভনর পভর স্থ্াষ্টয়ত্ব এবং সস্টক সহাল্ডারগণ,
ষ্টবঘ্নহীন অপাভরশনালভনর জন্য EXIT PLAN এর উপর সংভশাষ্টধত
র্তার্ত প্রিান
অপাভরশনাল প্লান
কর্তথপক্ষ/ স্বাস্থ্য সসবা
ষ্টবোগ
1. ষ্টনর্থাণ ও পুনঃষ্টনর্থাণ কাজ
অপাভরশনাল প্লান
কর্তথপক্ষ/ স্বাস্থ্য সসবা
ষ্টবোগ, র্াঠ প থায়
2. স াগ উপভ াগী কাজ(upgradation works)

অপাভরশনাল প্লান
কর্তথপক্ষ/ স্বাস্থ্য সসবা
ষ্টবোগ, র্াঠ প থায়

3. HPNSP এর অধীভন গৃহীত অসম্পূণ থ কাজ অপাভরশনাল প্লান
সর্ািকরণ/ষ্টনর্থাণ
কর্তথপক্ষ/ স্বাস্থ্য সসবা
ষ্টবোগ, র্াঠ প থায়
4. পণ্য ক্রয় (procurement of goods)

অপাভরশনাল প্লান
কর্তথপক্ষ/ স্বাস্থ্য সসবা
ষ্টবোগ, র্াঠ প থায়
5. সসবা ক্রয়
অপাভরশনাল প্লান
কর্তথপক্ষ/ স্বাস্থ্য সসবা
ষ্টবোগ
6. অন্যান্য সংষ্টিি OPs এর সাভর্ সর্ন্বয় এবং অপাভরশনাল প্লান
প থভবক্ষণ
কর্তথপক্ষ/ স্বাস্থ্য সসবা
ষ্টবোগ

পিষ্টত
অপাভরশনাল প্লান এবং
প্রষ্টতভবিন প থাভলাচনা,
সকআইআই
সকআইআই, অপাভরশনাল
প্লান এবং সংষ্টিি
িষ্টলল/ষ্টেজাইন/ র্াঠ
প থাভয় প থভবক্ষণ/ সটস্ট
সকআইআই, অপাভরশনাল
প্লান এবং সংষ্টিি
িষ্টলল/ষ্টেজাইন/ র্াঠ
প থাভয় প থভবক্ষণ/ সটস্ট
সকআইআই, অপাভরশনাল
প্লান এবং সংষ্টিি
িষ্টলল/ষ্টেজাইন/ র্াঠ
প থাভয় প থভবক্ষণ/ সটস্ট
সকআইআই, সংষ্টিি িষ্টলল
ও প থভবক্ষণ
সকআইআই, সংষ্টিি িষ্টলল
ও প থভবক্ষণ
সকআইআই, সংষ্টিি িষ্টলল
ও প থভবক্ষণ

উপভর বষ্টণ থত পষ্টরবীক্ষণীয় ষ্টবর্য়/চলক/ষ্টনভি থশক সংক্রান্ত তথ্য সঠিকোভব সংেহ ও র্া র্ ষ্টবভির্ণ কভর অপাভরশনাল প্লান
বাস্তবায়ন অবস্থ্া অপাভরশনাল প্লাভন বষ্টণ থত লক্ষযর্াত্রার সাভর্ তুলনার র্ােভর্ এই অপাভরশনাল প্লাভনর ষ্টনষ্টবড় পষ্টরবীক্ষণ করা

হয়।
স ভহতু অপাভরশনাল প্লানটি বাস্তবায়ভনর র্ােভর্ শুধুর্াত্র সেৌত অবকাঠাভর্াগত উন্নয়ন করা হভে এবং অন্য সকান িযাষ্টসষ্টলটিজ
স র্ন ঔর্ধ পত্র সরবরাহ, পরীক্ষণ সসবা ও অন্যান্য সসবা এখনও প থন্ত ষ্টনষ্টিত করা হয়ষ্টন তাই বতথর্ান সপ্রক্ষাপভট এর প্রকৃত
সুষ্টবধাভোগী ষ্টনণ থয় (identify) করা সম্ভব হভে না। অতএব, অপাভরশনাল প্লাভনর ষ্টনষ্টবড় পষ্টরবীক্ষভণর সক্ষভত্র সুষ্টবধাভোগী
জরীপ (beneficiary survey) কভর সকান িলািল পাওয়া াভব না ষ্টবধায় সংভশাষ্টধত অপাভরশনাল প্লান প থাভলাচনার
(review) পাশাপাষ্টশ ষ্টনবীড় আভলাচনা (KII) ও সিাকাস গ্রুপ ষ্টেসকাশন (FGD) এবং সেৌত ও অন্যান্য কাভজর অেষ্টেষ্টিক
পষ্টরবীক্ষণ ও িাস্তিায়ন অেগষ্টত প থভবক্ষন এবং ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য প থাভলাচনার র্ােভর্ সংভশাষ্টধত অপাভরশনাল প্লাভনর ষ্টনষ্টবড়
পষ্টরবীক্ষণ করা ায়।

2.5.4 চনচিড় পচরিীেক্ষণর েন্য প্রশ্নিালা ও ছক
অপাভরশনাল প্লাভনর কা থক্রর্, ষ্টনষ্টবড় পষ্টরবীক্ষভণর উভদ্দশ্য, চাষ্টহিা ও মূল্যায়ন ষ্টনভি থশক এর উপর ষ্টেষ্টি কভর ষ্টনষ্টবড়
পষ্টরবীক্ষভণর জন্য পরার্শথক িল কর্তথক ষ্টনভম্ন ষ্টলষ্টখত প্রশ্নর্ালা ও েক প্রস্তুতত করা হভয়ভে-পষ্টরষ্টশি (ক ও খ)






ষ্টনবীড় আভলাচনা (KII) প্রশ্নর্ালা
সিাকাস গ্রুপ ষ্টেসকাশন (FGD) গাইে লাইন
অেষ্টেষ্টিক পষ্টরবীক্ষণ েক
ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য পষ্টরবীক্ষণ েক
সেৌত ও অন্যান্য কাভজর িাস্তিায়ন সংক্রান্ত পষ্টরবীক্ষণ েক
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অপাক্ষরশনাল প্লান রলাকায় সিীোর কাে কথ্য সংগ্রহকারী িারা প্রশ্নিালা ও ছক পুরক্ষণর িাধ্যক্ষি সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। প্রচকটি
প্রচকটি প্রশ্নিালা ও ছক্ষক সংক্ষশাচধক অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর িাচহদা, উক্ষেশ্য ও চনক্ষদশবক অনুাায়ী চিচিন্ন অংক্ষশ চিন্নাশ করা হক্ষয়ক্ষছ
রিং চনচদ বষ্ট প্রশ্নিালার িাধ্যক্ষি সংক্ষশাচধক অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর িাচহদা, উক্ষেশ্য ও চনক্ষদশবক অনুসাক্ষর চিচিন্ন কথ্য সংগ্রহ করা
হক্ষয়ক্ষছ।

2.5.5 নমুনা চনি বািন পদ্ধচক রিং নমুনা সংখ্যা
2.5.5.1 পচরিাণগক পদ্ধচক
নমুনার আকার চনধ বারণ:
স ভহতু অপাভরশনাল প্লানটি ষ্টবর্ি এবং অপাভরশনাল প্লাভনর কা থক্রর্ সমূহ ষ্টবজাষ্টতয় (Heterogenous) এবং অষ্টধকাংশ
উপািান সমূহ নূন্যতর্ পষ্টরসংখ্যাষ্টনক স্যাম্পষ্টলং এর শতথাবলী পূরণ কভরনা তাই এভক্ষভত্র Convenient Sampling
Techniques ব্যবহার কভর প্রষ্টতটি Category সর্ভক কর্পভক্ষ ১টি কভর অবকাঠাভর্া/ নমুনা ষ্টনব থাচন করা হয়।
ক্রচিক
উপক্ষেলা/ োেলা
অবকাঠাভর্া/ নমুনা স্কীর্সমূহ
নং
Vertical Extension of BMRC Bhaban at Mohakhali, Dhaka
১
ঢাকা
Vertical Extension of Nursing & Midwifery Bhaban at Dhaka
2
ঢাকা
Construction of New Nurses Hostel of Nursing Education at Kurigram
3
কুচড়গ্রাি
4

রংপুর

5

রংপুর

6

সুনািগঞ্জ

7

িাপাইনিািগঞ্জ

8

খুলনা

9
10

খুলনা
কুচিো

1১

িচকচিল, ঢাকা

1২

District
Vertical extension of Brothers Hostel Building at
college, Rangpur

Rangpur Medical

১

Vertical extension of Dental unit & outdoor at Rangpur Medical college,
Rangpur
Sunamgonj (50to250) SH: hospital bldg: (8std fndn,7std bldg.) kitchn
block : (4std.fndn, 4std .bldg) PA: 126500 sft
Chapai newabgonj (100 to 250 ) sub head : (10st foundation , 8st bldg.
plinth area : 11200 sft )
Construction of Nurses Dormitory Dormitory at Khulna Medical College
Hospital
Construction of Staff Dormitory at Khulna Medical College Hospital
Vertical Extension of Hospital Building at Comilla Medical College,
Comilla
Procurement of Internet Connectivity, LAN and Electrical Works etc. for
installation of Servers, Computers, Software and Accessories for Online
Service of HED
Repair, Renovation & Vertical Extension of Kalihati upazila health
complex in Tangail district

১

কাচলহাচক,
টাংগাইল
1৩ ঘাটাইল, টাংগাইল Repair, Renovation & Vertical Extension of Gahatail upazila health
1৪

চককাস, কুচিো

1৫

সদর দচেণ,
কুচিো
টংচগপাড়া,
োগাপালগঞ্জ
টংচগপাড়া,
োগাপালগঞ্জ
ধুলারিাোর ইউঃ
ছাকক, সুনািগঞ্জ
িাচনকছচড়,
াাগড়াছচড়
ধুনট, িগুড়া

1৬
১৭
18
19
20

নমুনা
সংখ্যা
১
১
১

complex in Tangail district
Upgradation of 31 Bed Hospital to 50 Bed at Titash, comilla District (2nd
Phase)
Upgradation of 10 Bed Hospital to 50 Bed at Sadar Dokkhin in comilla
District

১
১
১
১
১
১
১
১
১
1

Construction of Medical Assistant Training School (MATS) in Tungipara
in Gopalgonj

1

Construction of Institute of Health Technology (IHT) in Tungipara in
Gopalgonj

1

Construction of UH & FWCs in Dhularbazar, Sunamganj

1

Up gradation of UpaZila Health Complex from 10 to 50 Bed Manikchari,
khagrachari

1

Construction of 10 Bed Hospital at Dhunut Upazila in Bogra District

1
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21 ধানশ্রীচন, কুচড়গ্রাি Health & Family Welfare Center at Dhansreeni upzaila in Kurigram

1

District
Construction of 100 Bed Child Hospital in Rangpur
Vertical extension of Burn and Plastic Surgery unit at Mohammad Ali 250
Bed Hospital, Bogra

1
১

22
23

রংপুর
িগুড়া

24

িগুড়া

25

িয়িনচসংহ

26

জুচড়,
োিৌলচিিাোর

২7

চিষুয়ারা ইউঃ,
সদর োনত্রক্ষকানা
Construction of Nursing College at Narail District.
নড়াইল

২৮

Vertical extension up to 6th floor of Shaheed Ziaur Rahman Medical
College Hospital (Main Building) at Bogra
Retrofitting & Complete renovation, emergency repair, alteration and
Maintenance work of Mymenshing Medical College Hospital
Different health and Family Planning Infrastructures –Construction of
1250 Sft 4 storied 4 Unit Consultant Quarter With 5 storeid Foundation. at
Juri in Moulvibazar
Re-Construction of Health & Family Welfare Center at Bishuara union in
Netrokona District

োিাট

১
১
1
1
১
২৮

নমুনা ষ্টনব থাচভনর সক্ষভত্র ১৬টি সজলা ষ্টনব থাচন কভর সজলা, উপভজলা এবং ইউষ্টনয়ন প থায় সর্ভক অবকাঠাভর্া াচাই ও পরীক্ষভণর
জন্য ষ্টনব থাচন করা হয়। ষ্টনর্থাণ ও পুনঃষ্টনর্থাণ কাভজর অবকাঠাভর্ার র্াঠ প থাভয় পষ্টরবীক্ষভণর পাশাপাষ্টশ ল্যাভব উপািানসমূভহর/
ব্যবহৃত ষ্টনর্থাণ সার্েীর (Constructuction Materials) স্যাম্পল সটস্ট করা হয়। স সকল অবকাঠাভর্ার ষ্টনর্থাণ কাজ
চলর্ান সসভক্ষভত্র ইট/বালু/সখায়া/রে/সস্টানষ্টচপস্ এর সটস্ট/ slump test/ cylinder test এবং স সকল অবকাঠাভর্ার
ষ্টনর্থাণ কাজ সশর্ হভয়ভে সসভক্ষভত্র non-destructing test (i.e Rebound Hamer test) করা হয়। Upgradation
Works এর সক্ষভত্র র্াঠ প থাভয় উপািান সমূভহর dimension and measurement াচাই ও পষ্টরবীক্ষণ কভর এর গুণগত
র্ান পরীক্ষা করা হয়।

2.5.5.2 গুণগক পদ্ধচক
ষ্টনষ্টবড় পষ্টরবীক্ষভণ গুণগত সর্ীক্ষার জন্য প্রচকষ্ঠান ষ্টেষ্টিক নমুনা োড়াও নীভচর উিরিাতাবৃভের ষ্টনকট সর্ভক ষ্টবষ্টেন্ন পিষ্টতর
র্ােভর্ তথ্য সংেহ করা হয় া নীভচর সটষ্টবভল প্রিষ্টশতথ হল :
-২.২
ক্রচিক
পদ্ধচক
পচরিাণ
উিরদাকা/ কুক্ষিি
নং
১
প্রষ্টতভবিন
প্রাি প্রাসষ্টেক অপাভরশনাল প্লান, বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল, ষ্টবষ্টেন্ন ষ্টরভপাট থ, অেগষ্টত ও পষ্টরবীক্ষভণর
২

প থাভলাচনা
ষ্টনষ্টবড় আভলাচনা
(সকআইআই)

েকুভর্ন্ট
৬
১০

৩

এিষ্টজষ্টে

৪

র্াঠ পষ্টরিশথন
এবং সেৌত
প থভবক্ষণ/
াচাইকরণ

5

গুণগত র্ান
পরীক্ষা জন্য ষ্টিল্ড
সটস্ট/ ল্যাব সটস্ট

৮
৬
১০
৪
প্রষ্টতটি
category

সর্ভক কর্পভক্ষ
১টি কভর
অবকাঠাভর্া
ষ্টবষ্টেন্ন স্কীভর্র
অবকাঠাভর্া/
উন্নয়ন কাজ

প্রষ্টতভবিন ইতযাষ্টি
অপাভরশনাল প্লান ব্যবস্থ্াপক, উপব্যবস্থ্াপক, অন্যান্য সংভশাষ্টধত অপাভরশনাল প্লান
কর্থকতথা
স্বাস্থ্য সসবা অষ্টধিির, স্বাস্থ্য সসবা ষ্টবোগ (এইচএসষ্টে), স্বাস্থ্য ও পষ্টরবার কল্যাণ
র্ন্ত্রণালভয়র সংষ্টিি অন্যান্য ষ্টবোভগর কর্থকতথা, হসষ্টপটাল ম্যাভনজভর্ন্ট এবং
অপাভরটিে পাস থভনল
HED এবং PWD এর ম্যাভনজভর্ন্ট এবং সটকষ্টনকযাল পারসভনল
জন প্রষ্টতষ্টনষ্টধ /স্থ্ানীয় গণ্যর্ান্য ও সংষ্টিি ব্যষ্টক্তবগ থ
সংষ্টিি প্রভকৌশলী, সংভশাষ্টধত অপাভরশনাল প্লাভনর অন্যান্য র্াঠ কর্থকতথা ইতযাষ্টি
ষ্টবষ্টেন্ন সস্টকভহাল্ডার, সংভশাষ্টধত অপাভরশনাল প্লান ব্যবস্থ্াপক, উপব্যবস্থ্াপক,
অন্যান্য সংভশাষ্টধত অপাভরশনাল প্লান কর্থকতথা, ম্যাভনজভর্ন্ট এবং অপাভরটিে
কর্থকতথা
র্াঠ প থাভয় সংভশাষ্টধত অপাভরশনাল প্লান এলাকা এবং অেষ্টেষ্টিক কাভজর
প থভবক্ষণ/ াচাইকরণ

অেষ্টেষ্টিক স্কীভর্র ষ্টিল্ড সটস্ট/ ল্যাব সটস্ট (প্রভ াজয সক্ষভত্র) (completed
infrastructure)
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(প্রভ াজয সক্ষভত্র)
6

ক্রয় সংক্রান্ত নষ্টর্ ষ্টবষ্টেন্ন স্কীভর্র
নমুনা প্যাভকজ
প থাভলাচনা

7

স্থ্ানীয়
প থাভয়
কর্থশালা
জাতীয় প থাভয়
কর্থশালা

৮

১
১

অপাভরশনাল প্লাভনর ষ্টবষ্টেন্ন স্কীভর্র নমুনা স্কীভর্র ক্রয় সংক্রান্ত নষ্টর্ প থাভলাচনা ও
আইএর্ইষ্টের সরবরাহকৃত েভক উপস্থ্াপন করা হভব।
ষ্টবষ্টেন্ন সস্টকভহাল্ডার, আইএর্ইষ্টে এবং সংভশাষ্টধত অপাভরশনাল প্লান ব্যবস্থ্াপক,
উপব্যবস্থ্াপক, অন্যান্য সংভশাষ্টধত অপাভরশনাল প্লান কর্থকতথাগণ
আইএর্ইষ্টে ও অপাভরশনাল প্লান কর্থকতথাগণ এবং অন্যান্য জাতীয় প থাভয়র
সস্টকভহাল্ডারগণ

২.5.6 কথ্য সংগ্রহকারী চনক্ষয়াগ ও প্রচশেণঃ
কথ্য সংগ্রহকারী চনক্ষয়াগঃ পরািশবক সংস্থাক্ষক সহায়কা ও স্কীি োথক্ষক কথ্য সংগ্রক্ষহর েন্য কথ্য সংগ্রহকারী আিশ্যক হওয়ায়
পরািশবক প্রচকষ্ঠান কতৃবক চনি বাচিক ৮(আট) েন অচিজ্ঞ কথ্য সংগ্রহকারী চনক্ষয়াগ করা হয়। াারা কথ্য সংগ্রহকারী
(Enumerator) ও কদারককারী (Supervisor) চহক্ষসক্ষি চনক্ষয়াচেক চছক্ষলন কারা সিাই কথ্য সংগ্রহকাক্ষে দে ও অচিজ্ঞ।
কথ্য সংগ্রহকারী প্রচশেণঃ কথ্য সংগ্রক্ষহর কাে োান চনভুবল/ ত্রুটিমুি হয় োস লক্ষেয চনি বাচিক কথ্য সংগ্রহকারীগণক্ষক পরািশবক
সংস্থা কতৃবক ২ (দুই) চদক্ষনর প্রচশেণ োদয়া হয় (১চদন িাক্ষঠ অনুশীলনসহ)। প্রচশেক্ষণর উক্ষেশ্য, নমুনা চনি বািন, কথ্য সংগ্রক্ষহর
চিষয়, োকৌশল রিং প্রশ্নপত্র ও গাই লাইক্ষন ব্যিহৃক শব্দািলী সম্পক্ষকব অংশগ্রহণকারীক্ষদরক্ষক ধারণা প্রদান করা।
কথ্য সংগ্রহকারীক্ষদর প্রচশেণ কিবসূচিক্ষক চনক্ষোি চিষয়ািলী অন্তভুবি করা হয়ঃ
 পচরিীেণ কাক্ষের পটভূচি রিং উক্ষেশ্য
 পচরিীেণ কাক্ষের কিবপচরচধ (TOR)
 পচরিীেণ কাক্ষের পন্থা ও পদ্ধচক (Approach & Methodology)
 পচরিীেণ কাক্ষের প্রশ্নপত্র, ছক ও গাই লাইন (Questionnaire & Guideline)
 উিরদাকার োেণীচিন্যাস
 নমুনায়ন
 উিরদাকাক্ষক প্রশ্ন করার ধরন
 কথ্য/ উপাি সংগ্রক্ষহর পদ্ধচক রিং ধরন
 উির চলচপিদ্ধকরণ
2.5.7

প্রাথচিক কথ্য সংগ্রহ

প্রশ্নপত্র, ছকপূরণ ও সাোৎকার সম্পন্ন করার িাধ্যক্ষি প্রাথচিক কথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রশ্নপত্র, ছকপূরণ ও সাোৎকার সম্পন্ন
করার িাধ্যক্ষি প্রাথচিক কথ্য সংগ্রহ করা হয়।
ক) সংখ্যাগত তথ্য (Quantitative Data)
থ সকল েকুভর্ন্ট সর্ভক র্ষ্টনটরং এর উভদ্দশ্য অনু ায়ী সংখ্যাগত তথ্যাবলী সংেহ কভর িাইভল
অপাভরশনাল প্লান সম্পষ্টকত
ইনপুট সিয়া হয়। এর সপ্রক্ষাপভট কাক্ষের অেগষ্টতর পষ্টরর্ানগত অবস্থ্া ষ্টনণ থয় করা হয়।
খ) সাক্ষাৎকার (KII)
ষ্টনষ্টবড় পষ্টরবীক্ষণ সর্ীক্ষাটির জন্য একটি কাঠাভর্াবি প্রশ্নপভত্রর র্ােভর্ অপাভরশনাল প্লান ব্যবস্থ্াপক, উপব্যবস্থ্াপক, PWD
এবং HED এর অপাভরশনাল প্লান সম্পষ্টকথত অন্যান্য কর্থকতথা, স্বাস্থ্য সসবা অষ্টধিির, স্বাস্থ্য সসবা ষ্টবোগ (এইচএসষ্টে), স্বাস্থ্য ও
পষ্টরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণালভয়র সংষ্টিি অন্যান্য ষ্টবোভগর কর্থকতথা, হসষ্টপটাভলর ম্যাভনজভর্ন্ট এবং অপাভরটিে পাস থভনল,
অপাভরশনাল প্লান পরার্শথক, স্থ্ানীয় গণ্যর্ান্য ব্যষ্টক্তবগ থ এর সাভর্ সর্াট ৪০ টি সাক্ষাৎকার েহণ ও ষ্টনষ্টবড় আভলাচনা করা হয়।
) এিষ্টজষ্টে (FGD)
অপাভরশনাল প্লাভনর ষ্টনষ্টবড় পষ্টরবীক্ষভণ ষ্টবষ্টেন্ন সস্টকভহাল্ডার, অপাভরশনাল প্লান ব্যবস্থ্াপক, উপব্যবস্থ্াপক, অন্যান্য
অপাভরশনাল প্লান কর্থকতথা,
ন
প
র সভে সর্াট ৪টি এিষ্টজষ্টে করা হয়। প্রষ্টত এিষ্টজষ্টেভত ৮
সর্ভক ১০ জন অংশেহণকারী উপষ্টস্থ্ত ষ্টেভলন।
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ঘ) অেষ্টেষ্টিক অেগষ্টত পষ্টরবীক্ষণ
অপাভরশনাল প্লাভনর অেষ্টেষ্টিক উপািানসমূভহর বাস্তবায়ন পষ্টরবীক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাষ্টি প্রস্তুততকৃত েভক সংেহ করা হয়।
ঙ) সেৌত প থভবক্ষণ/ াচাইকরন (Physical Varification/ Monitoring) এবং ক্রয় সংক্রান্ত নষ্টর্ প থাভলাচনা
অপাভরশনাল প্লাভনর উপািান সমূভহর র্াঠ প থাভয় প থভবক্ষণ / াচাইকরণ করা হয়। TOR
স
প্রষ্টতটি category সর্ভক কর্পভক্ষ ১টি কভর অপাভরশনাল প্লান উপািান ষ্টনব থাচন করা হয় এবং অবকাঠাভর্া/ উন্নয়ন কাজ
প
প
স স
ন
স
হয়
প
অপাভরশনাল ন বাস্তবায়ন
প
ন
ন স
ণ
ন পরীক্ষার জন্য ষ্টিল্ড সটস্ট/ ল্যাব সটস্ট (প্রভ াজয সক্ষভত্র)
হয়
ন
স
ন সন প
ন
হয় িাঠ পা বাক্ষয় সম্পাচদক কাে পচরদশবনকাক্ষল চনক্ষোি চিষক্ষয়র উপর
পরািশবকদল কতৃবক পরীো চনরীো করা হক্ষয়ক্ষছ। (পঞ্চি অধ্যাক্ষয় চিস্তাচরক িণ বনা করা হক্ষয়ক্ষছ)।
তদিিয়ক্ষনর চিচিক্ষক অঙ্গসমূহ োথক্ষক চনেচলচাক 4 টি অিস্থাক্ষন স্কীক্ষির পা বক্ষিেণ ও পচরিীেণ ও োটি করা সম্পন্ন করা হয়।
োটচিল-২.৩
অিকাঠাক্ষিার নাি
পচরিীেণ সংখ্যা
োটি (প্রক্ষাােয োেক্ষত্র)
ক) োগাপালগঞ্জ, টংচগপাড়ায় ম্যাটস্ রিং আইরইিটি
৪
িিক্ষনর কলাি ও িীক্ষির চরিাউন্ড হযািার
োটি রিং োিৌক পচরিাপ
া) উপক্ষেলা স্বাস্থয কিক্ষপ্লসে, চককাস, কুচিো
৩
োিৌক পচরিাপ রিং পচরিীেণ রিং
চিকচিপস ও িালু ল্যাি োটি
গ) উপক্ষেলা স্বাস্থয কিক্ষপ্লসে, সদর দচেণ, কুচিো
৪
োিৌক পচরিাপ রিং পচরিীেণ রিং
োিানচিপস ও চিক চিপস ল্যাি োটি
ঘ) Construction of 100 Bed Child Hospital in
৩
োিৌক পচরিাপ রিং পচরিীেণ রিং
Rangpur
োিানচিপস ও চিক চিপস ল্যাি োটি
োিাট
১৪
2.5.8 োসক্ষকন্ডারী কথ্য সংগ্রহ
চনচিড় পচরিীেণ সিীোটির েন্য পরািশবক দল কতৃবক কথ্য সংগ্রক্ষহর েন্য চিচিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়ক্ষনর লক্ষেয অপাক্ষরশনাল প্লান
িাস্তিায়ন ম্যানুয়াল, সংক্ষশাচধক অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর সংকচলক প্রচকক্ষিদন, অগ্রগচক প্রচকক্ষিদন ও পচরিীেক্ষণর প্রচকক্ষিদন
অপাক্ষরশনাল প্লান অচফস োথক্ষক সংগ্রহ ও পা বাক্ষলািনা করা হয়।
২.5.8.১ ক্রয় কাা বক্রি পচরিীেণ
স্কীক্ষির পূকবকাে, িালািাল রিং োসিা ক্রয় চিষক্ষয় পচরকেনা ও কদানুাায়ী প্রকৃক অগ্রগচক পচরিীেণ করা হয়। ক্রয় সংক্রান্ত
সরকাচর নীচকিালা অনুসরণ করা হক্ষয়ক্ষছ চকনা কা পরীো কক্ষর োদাার েন্য অপাভরশনাল প্লান পচরিালক্ষকর দপ্তর, চপ চিউচ
অচফস রিং রইিইচ অচফক্ষস রচেক ক্রয় সংক্রান্ত চিচিন্ন োরক ব োথক্ষক প্রাপ্ত কথ্য সংগ্রহপূি বক পা বাক্ষলািনা কক্ষর িকািক প্রণয়ন
করা হয় (চিস্তাচরক ৪থ ব অধ্যাক্ষয় িণ বনা করা হক্ষয়ক্ষছ)।
2.5.9 সংগৃহীক কক্ষথ্যর গুণগক িান চনয়ন্ত্রণ পদ্ধচক
েচরক্ষপর কথ্যািলী োাক্ষহতু অকযন্ত গুরেপূণ ব, োস কারক্ষণ কথ্য সংগ্রক্ষহর প্রচকটি পা বাক্ষয় োািন- প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, কথ্য সংগ্রহকারীক্ষদর
চনক্ষয়াগ ও প্রচশেণ, িাঠ ব্যিস্থাপনা, পচরদশবন ও পচরিীেক্ষণর রিং কথ্য প্রচক্রয়াকরণ ইকযাচদ োেক্ষত্র াক্ষথষ্ট সককবকা অিলম্বন
করা হয়। সিীো দল কতৃবক প্রশ্নপত্র প্রণয়ক্ষনর পক্ষর আইরিইচ 'র সাক্ষথ আক্ষলািনা ও িাঠ পা বাক্ষয় প্রাক-াািাইকরক্ষণর িাক্ষধ্যক্ষি
চূড়ান্ত করা হয়। কথ্য সংগ্রক্ষহর পূক্ষি বই কাক্ষদরক্ষক চনচিড় প্রচশেণ প্রদান করা হয়। কাছাড়া দে িাঠ ব্যিস্থাপনা ও চনচিড়
পচরিীেণ চনচিক করার িাধ্যক্ষি কথ্য সংগ্রক্ষহর িান চনয়ন্ত্রণ করা হয়।
2.5.১0 সংগৃহীক কক্ষথ্যর ব্যিস্থাপনা রিং পচরসংখ্যাচনক চিক্ষেষণ
িাঠ পা বাক্ষয় কথ্য সংগ্রক্ষহর পর কথ্য সংগ্রহকারীগণ কতৃবক প্রাথচিকিাক্ষি িাঠ পা বাক্ষয়ই সংগৃহীক কথ্যসমূক্ষহর প্রক্ষয়ােনীয় ভুলত্রুটি সংক্ষশাধন করা হয়। পরিকীক্ষক পুরণকৃক প্রশ্নপত্রসমূহ ও অন্যান্য কথ্যাচদ পরািশবক্ষকর চনকট প্রদান করা হয়। পরািশবক
সিীো টিি কতৃবক পূরণকৃক প্রশ্নপক্ষত্রর/োিকচলক্ষির িক্ষধ্য হক্ষক তদিিয়ক্ষনর চিচিক্ষক চকছু সংখ্যক প্রশ্নপত্র/োিকচলি পরীো করা
হয় রিং ভুলিাচন্ত-/গড়চিল পচরলচেক হক্ষল সংক্ষশাধন করা হয় রিং প্রক্ষয়ােক্ষন সাক্ষপক্ষে িাঠ পা বায় হক্ষক পুনরায় কথ্য সংগ্রহ
করা হয়। রিাক্ষি প্রাথচিকিাক্ষি প্রক্ষয়ােনীয় পরীো চনরীো োশক্ষষ সংগৃহীক কথ্যাচদ-MS Excel াটাক্ষিস রর সাহাক্ষয্য রচি
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করা হয় রিং MS Excel সফটওয়যার রর িাধ্যক্ষি কথ্য চিক্ষেষণ কাে সম্পন্ন করা হয়। সংগৃহীক কথ্যাচদর পচরসংখ্যাচনক
চিক্ষেষণ োশক্ষষ প্রাপ্ত ফলাফল োটচিল/িাক্ষট বর িাধ্যক্ষি প্রচকক্ষিদক্ষন অন্তভুবি করা হয়।
2.5.১1 স্থানীয় ও োকীয় পা বাক্ষয় কিবশালা
স্থানীয় পা বাক্ষয় কিবশালা : আইরিইচ 'র সাক্ষথ পরািশবক্রক্ষি স্থানীয় পা বাক্ষয় কিবশালা নাচস বং ও চি ওয়াইফাচর অচধদপ্তক্ষরর
কনফাক্ষরি রুক্ষি আক্ষয়ােন করা হয় াাক্ষক আইরিইচ , স্বাস্থযক্ষসিা চিিাগ, HED ও PWD রর প্রচকচনচধ চিচিন্ন
োিকক্ষহাল্ডারগণ রিং সংক্ষশাচধক অপাক্ষরশনাল প্লান ব্যিস্থাপক, উপব্যিস্থাপক রিং অন্যান্য সংক্ষশাচধক অপাক্ষরশনাল প্লান
কিবককবাগণ অংশগ্রহণ কক্ষরন। কিবশালায় সকল োিকক্ষহাল্ডাক্ষরর প্রচকচনচধক্ষক আিন্ত্রণ রিং উপচস্থচক চনচিক করা হয়।
োকীয় পা বাক্ষয় কিবশালা: াসড়া চূড়ান্ত প্রচকক্ষিদক্ষন োটকচনকযাল ও চিয়াচরং কচিটির চফ ব্যাক অন্তভুবি কক্ষর আইরিইচ ,
সংক্ষশাচধক অপাক্ষরশনাল প্লান ব্যিস্থাপক ও অন্যান্য কিবককবা, রিংোকীয় পা বাক্ষয়র োিকক্ষহাল্ডারক্ষদর চনক্ষয় আইরিইচ ক্ষক
রকটি োকীয় কিবশালার আক্ষয়ােন করা হয় াার িাধ্যক্ষি কাক্ষদর চূড়ান্ত চফ ব্যাক গ্রহণ করা হয়। আইরিইচ োকীয় পা বাক্ষয়
কিবশালাটির আক্ষয়ােন ও অংশগ্রহণকারীক্ষদর আিন্ত্রণ ও অংশগ্রহণ চনচিক কক্ষর। কিবশালার পক্ষর প্রচকক্ষিদন চূড়ান্ত করা হয়
রিং মুদ্রক্ষণর েন্য োপ্ররণ করা হয়। মুদ্রণ োশক্ষষ চূড়ান্ত প্রচকক্ষিদন াথাাথিাক্ষি কতৃবপক্ষের কাক্ষছ েিা োদয়া হক্ষয়ক্ষছ।
২.6

প্রচকক্ষিদন প্রণয়ন

চনচিড় পচরিীেণ কাা বক্রি চনধ বাচরক সিক্ষয়র িক্ষধ্য সম্পক্ষন্নর উক্ষেক্ষশ্য কাা বপচরচধ োিাকাক্ষিক পরািশবক প্রচকষ্ঠাক্ষনর কাা বািচল,
সিয়কাল রিং স্কীক্ষির কাা বািলীর সক্ষঙ্গ সিন্বয় কক্ষর িাস্তিমুাী রকটি কিব পচরকেনা তকচর করা হয় । কাা ব-পচরকেনা
সংক্ষশাচধক অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর মূল কাা বািলীসমূক্ষহর সিন্বক্ষয় গঠিক । োািন-প্রস্তুচকমূলক কাা বক্রি, স্কীি সংচেষ্ট প্রচকক্ষিদন
সমূহ/চ োইন সংগ্রহ, স্কীক্ষির অঙ্গচিচিক োিৌক কােসমূক্ষহর (িাস্তি রিং আচথ বক) অগ্রগচক রিং গুণাগুন, অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর
আওকাধীন ক্রয় সংক্রান্ত কথ্যািলীর পা বাক্ষলািনা, অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর িাস্তিায়ন সংক্রান্ত সিস্যািলীর পা বাক্ষলািনা, সিীো হক্ষক
প্রাপ্ত চিষয়াচদ চনরুপণ, লব্ধ কথ্য, উপাি ও িকািক্ষকর চিচিক্ষক সুপাচরশিালা রিং িন্তব্য প্রণয়নসহ প্রচকক্ষিদক্ষন াািকীয়
চিষয়াচদ আাক্ষলাকপাক করা হয়। িকবিান সিীোর েন্য প্রধান কাা বািলীসমূহ চনক্ষে প্রদি হক্ষলাঃ
 আইরিইচ 'র সাক্ষথ পচরকেনা সিা/ তিঠক
 অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর চিচিন্ন প্রচকক্ষিদন, নীচকিালা, চিজ্ঞচপ্ত, আইন, অধ্যাক্ষদশ সংগ্রহ ও পা বাক্ষলািনা
 প্রশ্নিালা ও ছক প্রণয়ন রিং চূড়ান্তকরণ
 প্রারচম্ভক প্রচকক্ষিদন প্রণয়ন ও দাচাল
 প্রারচম্ভক প্রচকক্ষিদক্ষনর উপর আইরিইচ -র োটকচনকযাল ও চিয়াচরং কচিটি-রর িকািক গ্রহণ ও াসড়া প্রচকক্ষিদন
চূড়ান্তকরণ
 িাঠ পা বাক্ষয় কথ্য সংগ্রহকারী দলক্ষক প্রচশেণ প্রদান ও প্রশ্নপক্ষত্রর প্রাক-াািাইকরণ
 িাঠ পা বাক্ষয় কথ্য সংগ্রহ ও কক্ষথ্যর গুনাগুণ পরীো
 স্কীি িাস্তিায়ক্ষনর পা বায় (িাস্তি রিং আচথ বক অগ্রগচক) পা বাক্ষলািনা
 অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর আওকাধীন ক্রয় সংক্রান্ত কথ্যািলীর পা বাক্ষলািনা
 অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর চ োইন, িাস্তিায়ন পচরকেনা ও কাক্ষের গুণগকিান পা বাক্ষলািনা
 অপাক্ষরশনাল প্লান িাস্তিায়ন সংক্রান্ত সিস্যািলী পা বাক্ষলািনা
 স্থানীয় পা বাক্ষয় স্কীি রলাকার উপকারক্ষিাগী ও োিকক্ষহাল্ডারক্ষদর সাক্ষথ কিবশালা আক্ষয়ােন
 কথ্য ব্যিস্থাপনা, প্রচক্রয়াকরণ ও চিক্ষেষণ
 ১ি াসড়া প্রচকক্ষিদন প্রণয়ন ও উপস্থাপন
 ২য় চূড়ান্ত াসড়া প্রচকক্ষিদন উপস্থাপন ও সংক্ষশাধন (চিয়াচরং কচিটি)
 োকীয় পা বাক্ষয়র কিবশালায় াসড়া চূড়ান্ত প্রচকক্ষিদন উপস্থাপন
 কিবশালার িকািক্ষকর চিচিক্ষক াসড়া প্রচকক্ষিদন চূড়ান্তকরণ ও মুদ্রণ
 চূড়ান্ত প্রচকক্ষিদন দাচাল
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ফলাফল পা বাক্ষলািনা
৩.১

অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর উক্ষেশ্য অেবক্ষনর অিস্থা চিক্ষেষণ

স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ িন্ত্রণালক্ষয়র অধীক্ষন স্বাস্থয োসিা চিিাগ Health Services Division (HED) কতৃবক িাস্তিায়নাধীন
‘চতুর্ থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সসক্টর কর্থসূচী’ এর আওতায় ‘ষ্টিষ্টজকযাল িযাষ্টসষ্টলটিজ সেভেলপভর্ন্ট’ শীর্ থক অপাভরশনাল প্লান
োদক্ষশর স্বাস্থয োসিায় ব্যাপক িাচহদা পূরক্ষণর গুরুেপূণ ব ভূচিকা পালন করক্ষি। স্বাস্থয োসিার গুণগক িাক্ষনর সাক্ষথ োিৌক
অিকাঠাক্ষিার সম্পকব রক্ষয়ক্ষছ াার েন্য রটি িাংলাক্ষদক্ষশর স্বাস্থয োসিা উন্নয়ক্ষন অগ্রাচধকার চিষয়গুচলর অন্যকি। িাংলাক্ষদক্ষশর
িকবিান সরকার স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ াাক্ষক োিৌক সুচিধাসমূক্ষহর চনিবাণ, পুনঃচনিবাণ ও আপক্ষগ্র , োিরািক ও রেণাক্ষিেণ
কাে উন্নয়ক্ষন োোর চদক্ষয়ক্ষছ। ফক্ষল িাক্ষেক্ষটর উক্ষোক্ষাাগ্য অংশ োিৌক সুচিধাসমূহ উন্নয়ক্ষন (PFD) সংক্ষশাচধক অপাক্ষরশনাল প্লান
(OP) িরাে োদয়া হক্ষয়ক্ষছ াা রইিচপরনরসচ চপর (HPNSDP) সাচি বক অিকাঠাক্ষিা উন্নয়ক্ষনর েন্য দায়িদ্ধ।
অপাক্ষরশনাল প্লান (OP) িাস্তিায়ক্ষনর সিয় চনিবাণ, পুনঃচনিবাণ ও আপক্ষগ্র স্কীক্ষির উপর অগ্রাচধকার োদয়া হক্ষলও রকটি চিস্তৃক
রেণাক্ষিেণ পচরকেনা তকরীক্ষক োিরািক রেণাক্ষিেক্ষণর উপর সািান্য োোড় োদয়া অথিা আক্ষদৌও গুরুে োদয়া হয়চন ।
কাছাড়াও নতুন চনিবাণ ও আপক্ষগ্রক্ষ অিকাঠাক্ষিাগুক্ষলাক্ষক েনিল, ান্তপাচক, ফাচন বিার, ঔষধপত্র ইকযাচদ সরিরাক্ষহর অিাক্ষি
দীঘ ব সিয় াািক অিকাঠাক্ষিাগুক্ষলা অক্ষকক্ষো ও রেণাক্ষিেণহীন অিস্থায় পক্ষড় আক্ষছ। াার ফক্ষল িচণ বক অিকাঠাক্ষিাগুক্ষলা
কাা বকর পচরক্ষসিা প্রদাণকারী োকন্দ্রগুক্ষলাক্ষক পচরণক হক্ষক পাক্ষরচন। সংক্ষশাচধক অপাক্ষরশনাল প্লান (OP)িাস্তায়ক্ষনর েন্য াথাাথ
পদক্ষেপ গ্রহণ, আন্ত:িন্ত্রণালয় সিন্বয় রিং োিকক্ষহাল্ডারক্ষদর েচড়ককরণ রিং কাক্ষদর সচক্রয় অংশগ্রক্ষণর চিচওক্ষক স্কীক্ষির
উক্ষেশ্যসমূহ অেবন করা সম্ভি। স্কীি িাস্তিায়ক্ষনর িাধ্যক্ষি উক্ষেশ্যসমূহ ককটকু অেবন করা সম্ভি হক্ষি কার পা বাক্ষলািনা সংচেপ্ত
আকাক্ষর চনক্ষন্ম উক্ষো করা হল:
োটচিল-3.1.১অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর উক্ষেশ্য অেবক্ষনর অিস্থা পা বাক্ষলািনা
ক্রচিক
ওচপ আনুাায়ী স্কীক্ষির উক্ষেশ্য
স্কীক্ষির উক্ষেশ্য অেবন
নং
১
নতুন অিকাঠাক্ষিার সুক্ষাাগ তকরী করা
ওচপ (OP) রর কাা বক্রি সফলিাক্ষি িাস্তিাচয়ক হক্ষল চিচিন্ন ধরক্ষনর প্রায়
২,২৬৬টি নতুন স্বাস্থয োসিা ও পচরিার কল্যাণ অিকাঠাক্ষিার তকরী করা
হক্ষি।
২

িচধ বক িাচহদা োিটাক্ষনার েন্য চিদ্যিান ওচপ (OP) রর কাা বক্রি সফলিাক্ষি িাস্তিাচয়ক হক্ষল িচধ বক িাচহদা
সুক্ষাাগ সুচিধা উন্নীককরন করা।
োিটাক্ষনা সম্ভি হক্ষি িক্ষল আশা করা াায়। চিদ্যিান সুক্ষাাগ সুচিধা
উন্নীককরন করা হক্ষল োিকক্ষহাল্ডারক্ষদর িাচহদা ককটকু পূরণ হক্ষি কা
প্রশ্ন োথক্ষক াায়। োিকক্ষহাল্ডারক্ষদর েচড়ককরণ রিং কাক্ষদর সচক্রয় অংশ
গ্রহক্ষণর চিচওক্ষক উন্নীককরন ও িচধ বক িাচহদা পূরণ করার কাা বক্রি
গৃহীক হক্ষল স্বাস্থয োসিা ও পচরিার কল্যাণ াাক্ষক ব্যাপক উন্নয়ন করা
সম্ভি।

৩

স্বাস্থয োকন্দ্র, ান্ত্রপাচক ও াানিাহন স্বাস্থয সুচিধা অিকাঠাক্ষিাসমূহ োিরািক, পচরিালনা ও রেণাক্ষিেক্ষণর
োিরািক ও রেণাক্ষিেক্ষণর চিস্তাচরক েন্য OP িাস্তিায়নকারী সংস্থা দুক্ষটা কচিক্ষহনচসি প্লান তকরীর উক্ষোগ
প্লান তকরী করা।
গ্রহণ কক্ষরক্ষছ িক্ষল োনাক্ষনা হয় । াানিাহন োিরািক ও রেণাক্ষিেক্ষণর
কাক্ষে দাচয়ে প্রাপ্ত সংস্থা Transport & Equipment Maintenance
Organization (TEMO) রাক্ষনা পা বন্ত োকান চিস্তাচরক প্লান তকরী
কক্ষরচন িক্ষল োনা াায়।
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৪

পূক্ষি বর অসিাপ্ত িলিান কাা বািলী সিাপ্ত স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর পূক্ষি বর অসিাপ্ত কাা বািলীর ৫১৭টি
করা।
অিকাঠাক্ষিার িক্ষধ্য ৪৯১টি িাি ব ২০১৯ ইং পা বন্ত চনিবাণ কাা বক্রি সম্পন্ন
হক্ষয়ক্ষছ রিং িাচক ২৬টি অিকাঠাক্ষিার চনিবাণ কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ াা
চ ক্ষসম্বর ২০১৯ ইং রর িক্ষধ্য সম্পন্ন হক্ষি িক্ষল স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর
োচনক্ষয়ক্ষছ। গণপূকব অচধদপ্তর পূক্ষি বর অসিাপ্ত কাা বািলীর ৫৪টি
অিকাঠাক্ষিার িক্ষধ্য ২৯টি অিকাঠাক্ষিার চনিবাণ কাা বক্রি িাি ব ২০১৯ ইং
পা বন্ত সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ রিং িাচক ২৫টি অিকাঠাক্ষিার চনিবাণ কাে িলিান
রক্ষয়ক্ষছ াা চ ক্ষসম্বর ২০১৯ ইং রর িক্ষধ্য সম্পন্ন হক্ষি িক্ষল গণপূকব
অচধদপ্তর োচনক্ষয়ক্ষছ।

৫

চনিবাণ সিাপ্তকৃক োকন্দ্রসমূহ াথাসিক্ষয় র ব্যাপাক্ষর স্বাস্থয ও পচরিার পচরকেনা িন্ত্রণালক্ষয়র সংচেষ্ট শাাা
োসিা প্রদান উপক্ষাাগী করার েন্য সংচেষ্ট প্রক্ষয়ােনীয় সিন্বয় োোরদার কক্ষরক্ষছ িক্ষল অিচহক করা হয়।
OPs রর সিন্বয় শচিশালীকরন।

৬

চনিবাণ কাে সিয়িক স্বাস্থয োসিা চনিবাণ কাে সিয়িক সম্পন্ন করার চনচিক্ষি প্রচকটি কাে সম্পাদক্ষনর
উপক্ষাাগী করা।
সিয় রকশন প্লান সংক্ষাােন করা হক্ষয় থাক্ষক িক্ষল স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল
অচধদপ্তর অিচহক কক্ষরক্ষছ। কাছাড়াও APP (Annual
Procurement Plan) রর সাক্ষথ িাৎসচরক ওয়াকব প্লান তকচর কক্ষর
কা িাস্তিায়ক্ষনর ব্যিস্থা গ্রহণ করা োাক্ষক পাক্ষর। চনিবাণ কাে সিয়িক
সম্পন্ন করার েন্য রকশন প্লান তকচরর ব্যাপাক্ষর OP িাস্তিায়নকারী
সংস্থা দুক্ষটা প্রক্ষয়ােনীয় উক্ষোগ গ্রহণ করক্ষি িক্ষল োনাক্ষনা হয় ।

সাচি বক পা বক্ষিেণঃ স্কীক্ষির গুণগক িান িোয় োরক্ষা চনধ বাচরক সিক্ষয়র িক্ষধ্য ওচপ (OP) িাস্তিায়ক্ষনর চনচিক্ষি অচক-শীঘ্র
Consulting Services রর েন্য পরািশবক প্রচকষ্ঠান চনক্ষয়াগ োদয়া েরুরী। োিকক্ষহাল্ডারক্ষদর েচড়ককরণ ও কাক্ষদর
িকািক্ষকর চিচিক্ষক িচধ বক িাচহদা োিটাক্ষনা োসই সাক্ষথ চিদ্যিান োিৌক সুক্ষাাগ-সুচিধা আধুচনকায়ক্ষনর ব্যিস্থা করা। চনচিবক ও
উন্নয়নকৃক অিকাঠাক্ষিাগুক্ষলাক্ষক প্রক্ষয়ােনীয় েনিল, ান্ত্রপাচক, আসিািপত্র ও ঔষধপত্র ইকযাচদ সরিরাক্ষহ আন্তঃিন্ত্রণালক্ষয়র সাক্ষথ
সিন্বক্ষয়র িাধ্যক্ষি সিচন্বক কাা বক্রি গ্রহণ করা। সিক্ষয়াপক্ষাাগী, আধুচনক ও োদক্ষশর িাচহদা অনুাায়ী স্বাস্থয-োসিা প্রদাণ করক্ষক
হক্ষল চনচিবক ও উন্নয়নকৃক অিকাঠাক্ষিাগুক্ষলা, ান্ত্রপাচক, াানিাহন োিরািক ও রেণাক্ষিেক্ষণর েন্য কচিক্ষহনচসি প্লান তকচর ও
কা সঠিকিাক্ষি িাস্তিায়ন করা।
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৩.২

অপাক্ষরশনাল প্লযান (OP) রর চিক্ষেষণঃ

স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ িন্ত্রণালক্ষয়র স্বাস্থয োসিা চিিাক্ষগর আওকায় িাস্তিায়নাধীন ‘চতুর্ থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সসক্টর
কর্থসূচী’ এর আওতায় ‘ষ্টিষ্টজকযাল িযাষ্টসষ্টলটিজ সেভেলপভর্ন্ট’ শীর্ থক অপাভরশনাল প্লান ১ি সংক্ষশাধণ স্বাস্থয ও পচরিার
কল্যাণ িন্ত্রণালয় রর িাননীয় িন্ত্রী কতৃবক ০৯.০১.২০১৯ইং কাচরক্ষা অনুক্ষিাচদক হয়। রাাক্ষন উক্ষো করা প্রক্ষয়ােন োা, স্কীি
সংখ্যা বৃচদ্ধ সক্ষেও ১ি সংক্ষশাচধক অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষন অনুক্ষিাদন ব্যয় ও সিয় অপচরিচকবক রক্ষয়ক্ষছ।
অত্র সিীোটি অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর অগ্রগচক সক্ষম্পক্ষকব সম্যক ধারণা চদক্ষি। োনুয়ারী ২০১৭ ইং হক্ষক িাি ব ২০১৯ ইং পা বন্ত
অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর িক্ষধ্য োা সকল কাা বক্রি হওয়ার কথা চছল োসগুক্ষলার উপর চিস্তাচরক আক্ষলািনা করা হক্ষয়ক্ষছ।
সিীোর েন্য অপাক্ষরশনাল প্লান ও স্কীক্ষির অগ্রগচক প্রচকক্ষিদনসমূহ চিক্ষিিনায় োনয়া হক্ষয়ক্ষছ। রর চিচিক্ষক অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর
অগ্রগচক সম্পক্ষকব োনা াাক্ষি। স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর ও গণপূকব অচধদপ্তর কতৃবক প্রদি অগ্রগচক প্রচকক্ষিদন চিস্তাচরক আক্ষলািনা
করা হক্ষয়ক্ষছ। রকই সাক্ষথ অপাক্ষরশনাল প্লান অনুাায়ী োকাথাও চিচুযচক আক্ষছ চকনা কা পা বাক্ষলািনা করা হক্ষয়ক্ষছ।
ব্যয় াাকঃ অনুক্ষিাচদক চফচেকযাল ফযাচসচলটিে সেভেলপভর্ন্ট’ শীষ বক অপাক্ষরশনাল প্লযান (১ি সংক্ষশাচধক) অনুাায়ী ব্যয়
াাকক্ষক চনক্ষে চিস্তাচরক োদয়া হক্ষলা :
১.

রােস্ব ব্যয় = ১৫৬,৬৭৬.৯৯ লে টাকা

২.

মূলধন ব্যয় =৯৭২,১৬৪.৩৭ লে টাকা

োিাট (রােস্ব + মূলধন) = ১,১২৮,৮৪১.৩৬ লে টাকা রিং
কাছাড়া আরচপর (RPA) চেওচি (GOB) হক্ষক অথ বায়ন হক্ষি 38,784.65 লে টাকা। অকরি, স্কীি িাস্তিায়ক্ষন সি বক্ষিাট
প্রাক্কচলক ব্যয় ১,১67,626.01 লে টাকা।
উপক্ষরাি কথ্য হক্ষক োদাা াায় োা, রােস্ব ব্যয় োিাট ব্যক্ষয়র ১৩.42%। িাকী ৮৬.58% ব্যয় ধরা হয় মূলধন াাক্ষক।
অপাক্ষরশনাল প্লান িাস্তিায়ক্ষনর েন্য োা সকল উৎস হক্ষক অথ বায়ন হক্ষি কার িক্ষধ্য উক্ষোক্ষাাগ্য হক্ষলা- চেওচির (GOB) পচরিাণ
১,১67,626.01 লে টাকা রিং উন্নয়ন সহক্ষাাগীক্ষদর প্রকে সাহায্য৩৮,৭৮৪.৬৫ লে টাকা। আরচপর (RPA) চেওচির
(GOB) পচরিাণ োিাট ব্যক্ষয়র ৩.৩২%। উক্ষেখ্য োা, শুধুিাত্র ১টি াাক্ষক (পূকব কাে) আরচপর (RPA) চেওচির (GOB) অথ বায়ন
লেয করা াায়। রােস্ব ব্যক্ষয়র িক্ষধ্য োিাট ৩২টি াাক পাওয়া াায়। ব্যক্ষয়র চদক োথক্ষক সক্ষি বাচ্চ ৩টি াাক হক্ষলাঃ1. োিরািক রেণাক্ষিেণ (১৫০,০০০.০০ লে টাকা) াা োিাট রােস্ব ব্যক্ষয়র ৯৫.৭৪%
2. োেচনং (১,৫১০.০০ লে টাকা) াা োিাট রােস্ব ব্যক্ষয়র ০.৯৬ %
3. োটচিং চফ (১,৫০০.০০ লে টাকা) াা োিাট রােস্ব ব্যক্ষয়র ০.৯৫%
মূলধনী ব্যক্ষয়র োেক্ষত্র ১২টি াাক/উপাাক রক্ষয়ক্ষছ। রর িক্ষধ্য মূলধনী ব্যাক্ষয়র োেক্ষত্র ৩টি সক্ষি বাচ্চ াাক হক্ষলা1. পূকব কাে (৯৩৭,৮৯৯.৬০ লে টাকা) াা মূলধন ব্যক্ষয়র ৯৬.৪৭%
2. ভূচি অচধগ্রহণ (৩০,০০০.০০ লে টাকা) াা াা মূলধন ব্যক্ষয়র ৩.০৮%
3. িটর াানিাহন (১,৩৭৮.৮১ লে টাকা) াা মূলধন ব্যক্ষয়র ০.১৫%

িছর চিচিক স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর রিং গণপূকব অচধদপ্তর োথক্ষক প্রাপ্ত আচথ বক প্রচকক্ষিদন গক্ষিষণা কক্ষর
কার চিক্ষেষণ ছক আকাক্ষর চিস্তাচরক িণ বনাসহ চনক্ষে োদয়া হক্ষলাঃ
োনুয়ারী ২০১৭ ইং হক্ষক িাি ব ২০১৯ ইং পা বন্ত অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর আচথ বক অগ্রগচক লেয করা াায় ২৫.১১%। োনুয়ারী ২০১৭
ইং হক্ষক িাি ব ২০১৯ ইং পা বন্ত ২৭ িাস সিক্ষয়র িক্ষধ্য অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর কাা বক্রি সম্পন্ন হওয়ার কথা চছল ৪০.৫০%।
অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর আচথ বক অগ্রগচক অচেবক লেয িাত্রা োথক্ষক (৪০.৫০-২৫.১১)= ১৫.৩৯% চপচছক্ষয় রক্ষয়ক্ষছ।
োটচিল-3.1.2 স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর রর আচথ বক অগ্রগচকর চিক্ষেষণ

ক্রচিক
নং
১

োনুয়ারী-জুন ২০১৭
আচথ বক অগ্রগচক
লেযিাত্রা
১৩,৯২৫.৩৭
৬৬৫০৮.৩৬
(৪.১৬%)
(৯.০৯%)

(লে টাকায়)

জুলাই ২০১৭-জুন ২০১৮
আচথ বক অগ্রগচক
লেযিাত্রা
৪৯,২২৪.৭৩
১৩৩০১৬.৭২
(১১.০৬%)
(১৮.১৮%)

জুলাই ২০১৮-িাি ব ২০১৯
আচথ বক অগ্রগচক
লেযিাত্রা
৫৯৪৬৮.৭১
৯৯৭৬২.৫৪
(১০.৫৩%)
(১৩.৬৪%)

উৎসঃ স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর রর আচথ বক অগ্রগচক প্রচকক্ষিদন
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সিীোয় লেয করা াায় োা, স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তক্ষরর োনুয়ারী ২০১৭ ইং হক্ষক িাি ব ২০১৯ ইং পা বন্ত ২৭ িাস সিক্ষয়র িক্ষধ্য
অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর কাা বক্রি সম্পন্ন হওয়ার কথা চছল ৪০.০৮%। স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর আচথ বক অগ্রগচকক্ষক (৪০.০৮২৫.৭৫=) ১৪.৩৩% চপচছক্ষয় রক্ষয়ক্ষছ।
োটচিল-3.1.3 গণপূকব অচধদপ্তর রর আচথ বক অগ্রগচকর চিক্ষেষণ

ক্রচিক
নং
১

োনুয়ারী-জুন ২০১৭
আচথ বক অগ্রগচক
লেযিাত্রা
৩০৪৯.৫০
৩৯৬৩৯.৪৫
(২.৫২%)
(৯.০৯%)

(লে টাকায়)

জুলাই ২০১৭-জুন ২০১৮
আচথ বক অগ্রগচক লেযিাত্রা
৩৬,৫৭৯.২৩ ৭৯২৭৮.৯০
(১২.৩৫%)
(১৮.১৮%)

জুলাই ২০১৮-িাি ব ২০১৯
আচথ বক অগ্রগচক
লেযিাত্রা
২৬,৮৯১.৫০
৫৯৪৫৯.১৮
(৯.১৭%)
(১৩.৬৪%)

উৎসঃ গণপূকব অচধদপ্তর রর আচথ বক অগ্রগচক প্রচকক্ষিদন

সিীোয় লেয করা াায় োা, গণপূকব অচধদপ্তক্ষরর োনুয়ারী ২০১৭ ইং হক্ষক িাি ব ২০১৯ ইং পা বন্ত আচথ বক অগ্রগচক ২৪.০৪%।
োনুয়ারী ২০১৭ ইং হক্ষক িাি ব ২০১৯ ইং পা বন্ত ২৭ িাস সিক্ষয়র িক্ষধ্য অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর কাা বক্রি সম্পন্ন হওয়ার কথা চছল
৪০.৯১% গণপূকব অচধদপ্তক্ষরর আচথ বক অগ্রগচকক্ষক (৪০.৯১-২৪.০৪)= ১৬.৮৭% চপচছক্ষয় রক্ষয়ক্ষছ।

স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর োথক্ষক ১৮.০৪.২০১৯ইং কাচরক্ষা প্রাপ্ত কাা বক্রিসমূক্ষহর অগ্রগচক প্রচকক্ষিদন গক্ষিষণা
কক্ষর কার চিক্ষেষণ িণ বনাসহ চনক্ষে োদয়া হক্ষলাঃ
োটচিল-3.1.4 আচথ বক ব্যক্ষয়র লেযিাত্রা ও প্রকৃক ব্যক্ষয়র অিস্থা

ব্যক্ষয়র লেযিাত্রা (োনুয়ারী২০১৭-িাি ব ২০১৯ ইং)

প্রকৃক ব্যয়

ব্যক্ষয়র পাথ বকয

২৯৯২৮৭.৬৪ লে টাকা

১৮৮৩৭৪.৫৬ লে টাকা

১১০৯১৩.০৮ লে টাকা (৩৭.০৬%)
উৎসঃ সংক্ষশাচধক ওচপ

অপাক্ষরশনাল প্লান অনুাায়ী োনুয়ারী২০১৭-িাি ব ২০১৯ ইং পা বন্ত ব্যক্ষয়র লেয িাত্রা চছল ২৯৯২৮৭.৬৪ লে টাকা। চকন্তু প্রকৃক
ব্যয় ১৮৮৩৭৪.৫৬ লে টাকা াা লেযিাত্রা োথক্ষক ১১০৯১৩.০৮ লে টাকা ব্যয় কি হক্ষয়ক্ষছ রিং ৩৭.০৬% লেযিাত্রা োথক্ষক
চপচছক্ষয় রক্ষয়ক্ষছ।
োটচিল-3.1.5 ওচপ অনুাায়ী পূকব কাক্ষের সংখ্যা চিচিক অিস্থা

লেযিাত্রা (োনুয়ারী২০১৭-িাি ব ২০১৯ ইং)

সম্পন্ন কাা বক্রি

পাথ বকয

৫,৬৩২

২,৮৮৪

২,৭৪৮টি (৪৮.৭৯%)
উৎসঃ সংক্ষশাচধক ওচপ

অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষন স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তক্ষরর সি বক্ষিাট কাা বক্রি (১+২+৩+৪) ১৩,৭৬৮টি লেয করা াায়। প্রচকক্ষিদন
অনুাায়ী িাি ব ২০১৯ইং পা বন্ত ২,৮৮৪টি কাা বক্রি সম্পন্ন হয়। প্রচকক্ষিদন অনুাায়ী কাা বক্রি সম্পক্ষন্নর হার ২০.৯৫%। টাক্ষগটব
অনুাায়ী িাি ব ২০১৯ইং পা বন্ত ৫,৬৩২টি কাা বক্রি সম্পন্ন হাওয়ার কথা। র োেক্ষত্র স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর ২,৭৪৮টি (৪৮.৭৯%)
কাা বক্রি সম্পন্ন করার োথক্ষক চপচছক্ষয় রক্ষয়ক্ষছ।

গণপূকব অচধদপ্তর োথক্ষক ১৮.০৪.২০১৯ইং কাচরক্ষা প্রাপ্ত কাা বক্রিসমূক্ষহর অগ্রগচক প্রচকক্ষিদন গক্ষিষণা কক্ষর কার
চিক্ষেষণ িণ বনাসহ চনক্ষে োদয়া হক্ষলাঃ
োটচিল-3.1.6 আচথ বক ব্যক্ষয়র লেযিাত্রা ও প্রকৃক ব্যক্ষয়র অিস্থা

ব্যক্ষয়র লেযিাত্রা (োনুয়ারী২০১৭-িাি ব ২০১৯ ইং)

প্রকৃক ব্যয়

ব্যক্ষয়র পাথ বকয

১৭৮৩৭৭.৫৪ লে টাকা

১০৪৮৪৭.০০ লে টাকা

৭৩৫৩০.৫৪ লে টাকা (৪১.২২%)
উৎসঃ ওচপ

অপাক্ষরশনাল প্লান অনুাায়ী োনুয়ারী২০১৭-িাি ব ২০১৯ ইং পা বন্ত ব্যক্ষয়র লেয িাত্রা চছল ১৭৮৩৭৭.৫৪ লে টাকা। চকন্তু প্রকৃক
ব্যয় ১০৪৮৪৭.০০ লে টাকা াা লেযিাত্রা োথক্ষক ৭৩৫৩০.৫৪ লে টাকা ব্যয় কি হক্ষয়ক্ষছ রিং ৪১.২২% লেযিাত্রা োথক্ষক
চপচছক্ষয় রক্ষয়ক্ষছ।
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োটচিল-3.1.7 ওচপ অনুাায়ী পূকব কাক্ষের সংখ্যা চিচিক অিস্থা

লেযিাত্রা (োনুয়ারী২০১৭-িাি ব ২০১৯ ইং)

অনুক্ষিাচদক কাা বক্রি

পাথ বকয

৩১২

১০১

২১১ (৬৭.৬৩%)
উৎসঃ গণপূকব অচধদপ্তক্ষরর অগ্রগচক প্রচকক্ষিদন

অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষন গণপূকব অচধদপ্তক্ষরর সি বক্ষিাট কাা বক্রি ৭৮২টি লেয করা াায়। প্রচকক্ষিদন অনুাায়ী িাি ব ২০১৯ইং পা বন্ত
১০১টি কাা বক্রি অনুক্ষিাচদক হক্ষয়ক্ষছ। টাক্ষগটব অনুাায়ী িাি ব ২০১৯ইং পা বন্ত ৩১২টি কাা বক্রি সম্পন্ন হাওয়ার কথা। র োেক্ষত্র গণপূকব
অচধদপ্তক্ষরর ২১১টি কাা বক্রি কি সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ রিং ৬৭.৬৩% লেযিাত্রা োথক্ষক চপচছক্ষয় রক্ষয়ক্ষছ।

স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর ও গণপূকব অচধদপ্তক্ষরর কাা বক্রিসমূক্ষহর িণ বনা চনক্ষে োদয়া হক্ষলাঃ
অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষন অগ্রাচধকার চিচিক্ষক কাা বক্রি চিচিক করা হয় রিং কার চিচিক্ষকই কাা বক্রি পচরিাচলক হক্ষচ্ছ। আলাক্ষিয
সিীোয় স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর ও গণপূকব অচধদপ্তক্ষরর কাা বক্রিক্ষক আলাদািাক্ষি উপস্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ। সিীোর সুচিধাক্ষথ ব
রক্ষদর কাা বক্রিক্ষক আলাদািাক্ষি চিক্ষেষণ করা হক্ষয়ক্ষছ। সিীোর প্রথি ধাক্ষপ স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তক্ষরর কাা বক্রিক্ষক চিক্ষেষণ
করা হক্ষয়ক্ষছ রিং চিকীয় ধাক্ষপ গণপূকব অচধদপ্তক্ষরর কাা বক্রি চিক্ষেষণ করা হক্ষয়ক্ষছ।

স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তক্ষরর কাা বািলী প্রধানক: দু’ধরক্ষণর োািন- ১. উন্নীককরণ ও সংস্কার ২. চনিবাণ ও
পুনঃচনিবাণ কাে। চনক্ষে িণ বনা োদয়া হক্ষলাঃ
স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর OP অনুাায়ী ACTIVITY:1 র Up-gradation Works রর সি বক্ষিাট ১৫টি স্কীি (কাে) চছল। উি
স্কীিসমূক্ষহ সি বক্ষিাট স্কীি সংখ্যা চছল ৮,৯৪৯টি। ১টি স্কীক্ষি গক্ষড় প্রায় ৫৯৭টি স্কীি (কাে) রক্ষয়ক্ষছ। উক্ষেখ্য োা, সংক্ষশাচধক
অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষন ৮,৯৪৯টি স্কীি রক্ষয়ক্ষছ োাাাক্ষন অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষন চছল ৮,৯০৪টি। াচদও নতুন ৪৫টি স্কীি যুু্ি করা হক্ষয়ক্ষছ
কথাচপ উন্নীককরণ কাা বক্রি িাস্তািায়ক্ষনর েন্য িরােকৃক িাক্ষেট ও িাস্তিায়ন সিয়কাল অপচরিচকবক রক্ষয়ক্ষছ। সিীোয়,
োনুয়ারী ২০১৭ ইং হক্ষক িাি ব ২০১৯ ইং পা বন্ত ৯টি স্কীক্ষির কাা বক্রি লেয করা াায় । উি ৯টি স্কীক্ষির স্কীক্ষির িণ বনা চনক্ষে োদয়া
হক্ষলাোটচিল-3.1.8- ৯টি স্কীক্ষির চিস্তাচরক িণ বনা
ক্রঃ
নং

স্কীিসমূহঃ

OP োক স্কীি
সংখ্যা
(োনুয়ারী২০১৭চ ক্ষসঃ২০২২)

োনুয়ারী
২০১৭-িাি ব
২০১৯ োক
স্কীি সংখ্যা

োনুয়ারী
২০১৭িাি ব
২০১৯ োক
কাে
সংখ্যা

চনধ বাচরক
সিক্ষয়
সম্পন্ন
কাে
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Health Complex
IX. Remodeling, Renovation & Extension of Nurses
Training Institute (NTI)
X. Remodeling, Renovation & Extension of existing
RD/USC
XII. Remodeling & Renovation of Regional Ware
House
XIII. Remodeling, Extension & Construction of
Different Health and Family Planning Infrastructure
XIV. Repair, Renovation of Health & Family
Planning Infrastructure
XV. Repair and Maintenance Works of Different
Health Infrastructure in Tangail District of SSK Pilot
Project Under health Economics and Financing
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উি ৯টি স্কীক্ষি সি বক্ষিাট স্কীি সংখ্যা চছল ৮,৩৭৭টি। চকন্তু োনুয়ারী ২০১৭ ইং হক্ষক িাি ব ২০১৯ ইং পা বন্ত ৯২টি (১.১০%) স্কীক্ষির
কাা বক্রি লেয করা াায়। সিীোয় োদাা াায় োা, ৯২টি স্কীক্ষির িক্ষধ্য োিাট ৯০টির কাে সম্পাচদক হয়। উক্ষেখ্য স্কীি (iv. Upgradation & Renovation of Existing Union Health & Family Welfare (UH & FWC)) রর আওকায় ১৮টি স্কীক্ষির
িক্ষধ্য ৩৬টি কাে সম্পাচদক হয়।
োিাট ৯০টি স্কীক্ষির িক্ষধ্য ১৮টি (২০.০০%) স্কীক্ষির কাে চনধ বাচরক সিক্ষয়র িক্ষধ্য সম্পন্ন হয় রিং ২১টি (২৩.৩৩%) স্কীক্ষির
কাে সম্পক্ষন্ন সিয় চিলম্ব হয়। িাচক ৫১টি (৫6.6৭%) স্কীক্ষির কাে ২০১৯ইং সাক্ষলও িলিান রক্ষয়ক্ষছ। িলিান ৫১টি স্কীক্ষির
কাক্ষের োিৌক-অগ্রগচক গক্ষড় 6৮.৮৮%। উক্ষেখ্য োা, চকছু স্কীিসমূক্ষহর কাা বক্রি িাি ব ২০১৯ ইং রর িক্ষধ্য সম্পন্ন করার কথা
থাকক্ষলও োা সকল কাে উি সিক্ষয়র িক্ষধ্য সম্পাচদক হয়চন কা হক্ষলা-XIV. Repair, Renovation of Health & Family
Planning Infrastructure

সলখষ্টচত্র-২
উক্ষেখ্য োা, OP অনুাায়ী রই স্কীক্ষির XIV. Repair, Renovation of Health & Family Planning Infrastructure কাে
স্বােক্ষরর সি বক্ষশষ চনধ বাচরক সিয় চছল ২৫.০১.২০১৯ ইং োথক্ষক ০৯.১১.২০২১ ইং কাচরা পা বন্ত রিং কাে সম্পাদক্ষনর সি বক্ষশষ
কাচরা চছল ২৭.০৭.২০১৯ ইং হক্ষক ০৯.০৫.২০২২ ইং কাচরা পা বন্ত।
চিলক্ষম্ব সম্পাচদক ২১টি কাক্ষের স্কীিসমূহঃ
1. iv. Up-gradation & Renovation of Existing Union Health & Family Welfare (UH & FWC)
2. XIII. Remodeling, Extension & Construction of Different Health and Family Planning Infrastructure
3. XV. Repair and Maintenance Works of Different Health Infrastructure in Tangail District of SSK Pilot
Project Under health Economics and Financing OP

িলিান ৫১টি কাক্ষের স্কীিসমূহঃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

iv. Up-gradation & Renovation of Existing Union Health & Family Welfare (UH & FWC)
Viii Remodeling & Renovation of Existing Upazila Health Complex
IX. Remodeling, Renovation & Extension of Nurses Training Institute (NTI)
X. Remodeling, Renovation & Extension of existing RD/USC
XII. Remodeling & Renovation of Regional Ware House
XIII. Remodeling, Extension & Construction of Different Health and Family Planning Infrastructure

স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর OP অনুাায়ী ACTIVITY:1 র Up-gradation Works রর ৮টি স্কীক্ষির চিস্তাচরক িণ বনা চনক্ষে
োদয়া হক্ষলাঃ
১. IV. Up-gradation & Renovation of Existing Union Health & Family Welfare (UH & FWC)

উক্ত স্কীভর্ সর্াট ১৮টি স্কীভর্র আওতায় ৩৬টি কাজ সম্পাষ্টিত হয় ার কা থক্রর্ জানুয়াষ্টর ২০১৭ সর্ভক র্াচ থ ২০১৯ এর র্ভে
সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , ৩৬টি স্কীভর্র র্ভে ২০টি (৫৫.৫০%) কা থক্রর্ সম্পন্ন হভয়ভে বাষ্টক ১৬টি
(৪৪.৫০%) কা থক্রর্ ২০১৯ সাভলও চলর্ান রভয়ভে । সর্াি ২০টি স্কীভর্র র্ভে র্াত্র ৩টি (১৫.০০%) কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র
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র্ভে সম্পন্ন হভয়ভে এবং ১৭টি (৮৫.০০%) স্কীভর্র কাজ ষ্টবলভম্ব সম্পাষ্টিত হভয়ভে। সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , সর্াি ৫৫.৫০%
কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ষ্টন, গভড় ১র্াস সর্য় ষ্টবলষ্টম্বত হভয়ভে (সব থষ্টনম্ন ষ্টবলষ্টম্বত সর্য় ১র্াস আর
সভব থাচ্চ ৪ র্াস)। চলর্ান ১৬টি স্কীভর্র সেৌত-অেগষ্টত গভড় প্রায় ৬৮.৮৮% সম্পন্ন হভয়ভে । কাজ সম্পন্ন হওয়ার গড় সর্য়সীর্া
ষ্টেল ৭ র্াস (সভব থাচ্চ ১২ র্াস ও সব থষ্টনম্ন ৬ র্াস)। অর্ থাৎ ৩৬টি চ্যু্ষ্টক্তর র্ভে ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয় সম্পন্ন হভয়ভে ৩টি (৮.৩৩%)।

োলাচিত্র-৩
২. Vi. Extension & Construction of HED Circle and Divisional Office

উক্ত স্কীভর্ ১টি কাজ সম্পাষ্টিত হয় া জানুয়াষ্টর ২০১৭ সর্ভক র্াচ থ ২০১৯ এর র্ভে ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন করা
হভয়ষ্টেল।
৩. Viii Remodeling & Renovation of Existing Upazila Health Complex

উক্ত স্কীভর্ ৮টি স্কীভর্র আওতায় ৮টি কাজ সম্পাষ্টিত হয় ার কা থক্রর্ জানুয়াষ্টর ২০১৭ সর্ভক র্াচ থ ২০১৯ ইং এর র্ভে সম্পন্ন
হওয়ার কর্া ষ্টেল। সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , ৮টি স্কীভর্র র্ভে ১টি (১২.০৫%) কা থক্রর্ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয় সম্পন্ন হভয়ভে। বাষ্টক
৭টি (৮৭.৯৫%)কা থক্রর্ ২০১৯ সাভলও চলর্ান রভয়ভে । চলর্ান ৭টি স্কীভর্র সেৌত-অেগষ্টত গভড় প্রায় ৫৫.০০%।

োলাচিত্র-৪
৪. IX. Remodeling, Renovation & Extension of Nurses Training Institute (NTI)
উক্ত স্কীভর্ ৪টি স্কীভর্র আওতায় ৪টি কাজ সম্পাষ্টিত হয় ার কা থক্রর্ জানুয়াষ্টর ২০১৭ সর্ভক র্াচ থ ২০১৯ এর র্ভে সম্পন্ন
হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , ৪টি স্কীভর্র র্ভে ২টি (৫০.০০%) স্কীভর্র কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন
হভয়ভে এবং বাষ্টক ২টি (৫০.০০%) স্কীভর্র কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়ষ্টন া ২০১৯ সাভলও চলর্ান রভয়ভে।
চলর্ান ২টি স্কীভর্র কা থক্রভর্র সেৌত-অেগষ্টত গভড় প্রায় ৭৫.০০% সম্পন্ন হভয়ভে।
৫. X. Remodeling, Renovation & Extension of existing RD/USC

উক্ত স্কীভর্ ৯টি স্কীভর্র আওতায় সর্াট ৯টি কাজ সম্পাষ্টিত হয় ার কা থক্রর্ জানুয়াষ্টর ২০১৭ সর্ভক র্াচ থ ২০১৯ এর র্ভে সম্পন্ন
হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , ৯টি স্কীভর্র র্ভে ১টি স্কীভর্র ৩টি কাজ (৩৩.৩০%) ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে
সম্পন্ন হভয়ভে এবং বাষ্টক ৬টি (৬৬.৭০%) স্কীভর্র কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়ষ্টন া ২০১৯ সাভলও চলর্ান
রভয়ভে। চলর্ান ৬টি স্কীভর্র কা থক্রভর্র সেৌত-অেগষ্টত গভড় প্রায় ৭৮.০০% সম্পন্ন হভয়ভে।
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৬. XII. Remodeling & Renovation of Regional Ware House

উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় সর্াট ১টি কাজ সম্পাষ্টিত হয় ার কা থক্রর্ জানুয়াষ্টর ২০১৭ সর্ভক র্াচ থ ২০১৯ এর র্ভে সম্পন্ন
হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , উক্ত স্কীভর্র কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন হয়ষ্টন ার কা থক্রর্ ২০১৯ ইং
প থন্ত চলর্ান রভয়ভে এবং চলর্ান কাজ কা থক্রভর্র সেৌত-অেগষ্টত গভড় প্রায় ৫৫.০০% সম্পন্ন হভয়ভে।
৭. XIII. Remodeling, Extension & Construction of Different Health and Family Planning
Infrastructure

উক্ত স্কীভর্ সর্াট ২৯টি স্কীভর্র আওতায় ২৮টি কাজ সম্পাষ্টিত হয় ার কা থক্রর্ জানুয়াষ্টর ২০১৭ সর্ভক র্াচ থ ২০১৯ এর র্ভে
সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , ১টি কাজ ঠিকািার সংক্রান্ত জটিলতার কারভণ উক্ত কাজ ২০১৯ সাভলও
কা থক্রর্ শুর করা সম্ভব হয়ষ্টন। ২৮টি স্কীভর্র র্ভে ৮টি (২৮.৫৭%) কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন হভয়ভে এবং ১টি
(৩.৫৭%)কাজ সম্পভন্ন ৬ র্াস সর্য় ষ্টবলষ্টম্বত হভয়ভে। বাষ্টক ১৯টি (৬৭.৮৬%) কাজ ২০১৯ সাভলও চলর্ান রভয়ভে বভল জানা
ায়। চলর্ান ১৯টি কাজ কা থক্রভর্র সেৌত-অেগষ্টত গভড় প্রায় ৭৪.০০% সম্পন্ন হভয়ভে।

োলাচিত্র-৫
৮. XV. Repair and Maintenance Works of Different Health Infrastructure in Tangail District of SSK
Pilot Project under health Economics and Financing ROP

উক্ত স্কীভর্ ৩টি স্কীভর্র আওতায় ৩টি কাজ সম্পাষ্টিত হয় ার কা থক্রর্ জানুয়াষ্টর ২০১৭ সর্ভক র্াচ থ ২০১৯ এর র্ভে সম্পন্ন
হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , ৩টি স্কীভর্র কা থক্রর্ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন হয়ষ্টন গভড় ৩ র্াস সর্য়
ষ্টবলষ্টম্বত হভয়ভে।

স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর OP অনুাায়ী ACTIVITY:2 র Construction and Re-Construction
Works চিস্তাচরক িণ বনা চনক্ষে োদয়া হক্ষলাঃ
OP অনুাায়ী ACTIVITY:2 র Construction and Re-Construction Works রর সি বক্ষিাট ৩৮টি উপাদান চছল। উি

উপাদানসমূক্ষহ সি বক্ষিাট স্কীি সংখ্যা চছল ৪,২২৮টি। ১টি স্কীক্ষি গক্ষড় প্রায় ১১১টি স্কীি রক্ষয়ক্ষছ। উক্ষেখ্য োা, সংক্ষশাচধক
অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষন ৪,২২৮টি স্কীি রক্ষয়ক্ষছ োাাাক্ষন অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষন চছল ৪,১১৮টি। ১০টি নতুন স্কীি যুি হক্ষলও অক্ষথ বর
পচরিাণ ও িাস্তিায়ন সিয়কাল অপচরিচকবক ধরা হক্ষয়ক্ষছ। সিীোয় োদাা াায় োা, োনুয়ারী ২০১৭ ইং হক্ষক িাি ব ২০১৯ ইং পা বন্ত
১০টি স্কীক্ষির কাা বক্রি লেয করা াায়। উি ১০টি স্কীিসমূক্ষহর কাা বক্রক্ষির িণ বনা চনক্ষে োদওয়া হক্ষলা।
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স্কীিসমূহঃ
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XXXV. Construction of Boundary Wall for UH
& FWC 10 bed, UzHC etc.
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৮১

২৭
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১০৬২

১৬২

২৬২

৯৩

৩৫

১৩৪

৭০.০১%

২
III. Re-construction of existing old Upazila
Health Complex
vi. Construcion of 10 Bed Mother & Child
Welfare center (MCWC)
VIII. Construction of Union Health & Family
Welfare (UH & FWC) Center

XXVI. BCPS, OPD (Mitford) Bhaban

িলিান
স্কীক্ষির গড়
অগ্রগচক
%

উৎসঃ অপাক্ষরশনাল প্লান (OP)

উি ১০টি স্কীক্ষি সি বক্ষিাট স্কীি সংখ্যা চছল ১০৬২টি। চকন্তু োনুয়ারী ২০১৭ ইং হক্ষক িাি ব ২০১৯ ইং পা বন্ত ১৬২টি (১৫.২৫%)
স্কীক্ষির কাা বক্রি লেয করা াায়। সিীোয় োদাা াায় োা, ১৬২টি স্কীক্ষির আওকায় 2৬২টি কাে সম্পাচদক হয়। উক্ষেখ্য, স্কীি
(XXXV. Construction of Boundary Wall for UH & FWC 10 bed, UzHC etc.) রর আওকায় 71টি স্কীক্ষির িক্ষধ্য
সক্ষি বাচ্চ ১৭১টি কাে সম্পাচদক হয়। 2৬২টি স্কীক্ষির িক্ষধ্য ৯৩টি (35.৫০%) স্কীক্ষির কাে চনধ বাচরক সিক্ষয়র িক্ষধ্য সম্পন্ন হয়
রিং 3৫টি (১৩.৩৫%) স্কীক্ষির কাে চিলক্ষম্ব সম্পন্ন হয়। িাচক ১৩৪টি (৫১.১৫%) স্কীক্ষির কাে ২০১৯ইং পা বন্ত িলিান রক্ষয়ক্ষছ।
িলিান ১৩৪টি স্কীি কাক্ষের োিৌক-অগ্রগচক গক্ষড় ৭০.০১%।

োলাচিত্র-৬
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৩৫ টি চিলম্ব স্কীিসমূহঃ
1. XXXIII. Construction of Upazila Family Planning Office cum store at UzHC
2. XXXV. Construction of Boundary Wall for UH & FWC 10 bed, UzHC etc.
১৩৪ টি িলিান স্কীিসমূহঃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

III. Re-construction of existing old Upazila Health Complex
vi. Construcion of 10 Bed Mother & Child Welfare center (MCWC)
Construction of Union Health & Family Welfare (UH & FWC) Center
IX. Re- Construction of Union Health & Family Welfare (UH & FWC) Center
X. Conversion of RD/ USC into UH & FWC
XXI. Construction of HED Assistant Engineer Office
XXVI. BCPS, OPD (Mitford) Bhaban
XXXIII. Construction of Upazila Family Planning Office cum store at UzHC
XXXIV. Completion of the Incomplete Works
XXXV. Construction of Boundary Wall for UH & FWC 10 bed, UzHC etc.

স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর OP অনুাায়ী ACTIVITY:2 র Construction and Re-Construction
Works রর ১০টি স্কীক্ষির চিস্তাচরক িণ বনা চনক্ষে োদয়া হক্ষলাঃ
১. III. Re-construction of existing old Upazila Health Complex

উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় ১টি কাজ ষ্টেল া জানুয়াষ্টর ২০১৭ সর্ভক র্াচ থ ২০১৯ এর র্ভে ১৫ র্াস সর্ভয় সম্পন্ন হওয়ার
কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে উক্ত স্কীভর্র কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়ষ্টন া ২০১৯ সাল প থন্ত চলর্ান রভয়ভে।
চলর্ান স্কীভর্র সেৌত-অেগষ্টত ৩২.০০%।
২. vi. Construcion of 10 Bed Mother & Child Welfare center (MCWC)

উক্ত স্কীভর্ সর্াট ৩টি স্কীভর্র আওতায় ৩টি কাজ সম্পাষ্টিত হয় ার কা থক্রর্ জানুয়াষ্টর ২০১৭ সর্ভক র্াচ থ ২০১৯ এর র্ভে
সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , ৩টি স্কীভর্র র্ভে ১টি স্কীভর্র (৩৩.৩৩%) কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে
সম্পন্ন হভয়ভে এবং ২টি (৬৬.৬৭%) স্কীভর্র কাজ ২০১৯ সাভলও চলর্ান রভয়ভে বভল জানা ায়। চলর্ান ২টি কাজ কা থক্রভর্র
সেৌত-অেগষ্টত গভড় প্রায় ৬৫.০০% সম্পন্ন হভয়ভে।
৩. VIII. Construction of Union Health & Family Welfare (UH & FWC) Center.

উক্ত স্কীভর্ ২টি স্কীভর্র আওতায় ২টি কাজ ষ্টেল া জানুয়াষ্টর ২০১৭ সর্ভক র্াচ থ ২০১৯ এর র্ভে ১২ র্াস সর্ভয় সম্পন্ন হওয়ার
কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে উক্ত স্কীভর্র কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়ষ্টন া ২০১৯ সাল প থন্ত চলর্ান রভয়ভে।
চলর্ান স্কীভর্র সেৌত-অেগষ্টত ৭১.০০%।
৪. IX. Re-Construction of Union Health & Family Welfare (UH & FWC) Center

উক্ত স্কীভর্ ২৭টি স্কীভর্র আওতায় ২৭টি কাজ ষ্টেল ার কা থক্রর্ জানুয়াষ্টর ২০১৭ সর্ভক র্াচ থ ২০১৯ এর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার
কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে উক্ত স্কীভর্র কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়ষ্টন া ২০১৯ সাল প থন্ত চলর্ান রভয়ভে।
চলর্ান স্কীভর্র সেৌত-অেগষ্টত ৭৮.০০%।
৫. X. Conversion of RD/ USC into UH & FWC

উক্ত স্কীভর্ ২টি স্কীভর্র আওতায় ২টি কাজ ষ্টেল ার কা থক্রর্ জানুয়াষ্টর ২০১৭ সর্ভক র্াচ থ ২০১৯ এর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া
ষ্টেল। সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , ২টি স্কীভর্র র্ভে ১টি (৫০.০০%) স্কীভর্র কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন হয় এবং বাষ্টক
১টি(৫০.০০%) স্কীভর্র ২০১৯ সাল প থন্ত চলর্ান রভয়ভে বভল জানা ায়। চলর্ান স্কীভর্র সেৌত-অেগষ্টত ৭২.০০%।
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৬. XXI. Construction of HED Assistant Engineer Office

উক্ত স্কীভর্ ২টি স্কীভর্র আওতায় ২টি কাজ ষ্টেল া জানুয়াষ্টর ২০১৭ সর্ভক র্াচ থ ২০১৯ এর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু
ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে উক্ত স্কীভর্র কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়ষ্টন া ২০১৯ সাভল চলর্ান রভয়ভে। চলর্ান স্কীভর্র সেৌতঅেগষ্টত ৮৯.০০%।
৭. XXVI. BCPS, OPD (Mitford) Bhaban

উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় ১টি কাজ ষ্টেল া জানুয়াষ্টর ২০১৭ সর্ভক র্াচ থ ২০১৯ এর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু
ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে উক্ত স্কীভর্র কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়ষ্টন া ২০১৯ সাভল চলর্ান রভয়ভে। চলর্ান স্কীভর্র সেৌতঅেগষ্টত ৫১.০০%।
৮. XXXIII. Construction of Upazila Family Planning Office cum store at UzHC

উক্ত স্কীভর্ ৫১টি স্কীভর্র আওতায় ৫১টি কাজ সম্পাষ্টিত হয় া জানুয়াষ্টর ২০১৭ সর্ভক র্াচ থ ২০১৯ এর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার
কর্া ষ্টেল। সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , ৫১টি স্কীভর্র র্ভে ১৭টি (৩৩.৩৩%) স্কীভর্র কাজ সম্পন্ন হভয়ভে বাষ্টক ৩৪টি (৬৬.৬৭%)
স্কীভর্র কাজ ২০১৯ সাভলও চলর্ান রভয়ভে। সর্াি ১৭টি স্কীভর্র র্ভে ৯টি (৫২.৯৪%) স্কীভর্র কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে
সম্পন্ন হভয়ভে এবং ৮টি (৪৭.০৬%) স্কীভর্র কাজ সম্পভন্ন গভড় ২ র্াস সর্য় ষ্টবলষ্টম্বত হভয়ভে (সব থষ্টনম্ন ১ র্াস এবং সভব থাচ্চ ৩
র্াস)। চলর্ান ৩৪টি স্কীভর্র কাজ গভড় ৭৯.০০ % সম্পন্ন হভয়ভে।
৯. XXXIV. Completion of the Incomplete Works

উক্ত স্কীভর্ ২টি স্কীভর্র আওতায় ২টি কাজ ষ্টেল ার কা থক্রর্ জানুয়াষ্টর ২০১৭ সর্ভক র্াচ থ ২০১৯ এর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া
ষ্টেল। সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , ২টি স্কীভর্র র্ভে ১টি (৫০.০০%) স্কীভর্র কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন হয় এবং বাষ্টক
১টি(৫০.০০%) স্কীভর্র ২০১৯ সাল প থন্ত চলর্ান রভয়ভে বভল জানা ায়। চলর্ান স্কীভর্র সেৌত-অেগষ্টত ৮২.০০%।
১০. XXXV. Construction of Boundary Wall for UH & FWC 10 bed, UzHC etc.

উক্ত স্কীভর্ সর্াট ৭১টি স্কীভর্র আওতায় ১৭১টি কাজ সম্পাষ্টিত হয় া জানুয়াষ্টর ২০১৭ সর্ভক র্াচ থ ২০১৯ এর র্ভে সম্পন্ন
হওয়ার কর্া ষ্টেল। সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , ১৭১টি স্কীভর্র র্ভে ১০৮টি (৬৩.১৫%) স্কীভর্র কাজ সম্পন্ন হভয়ভে এবং ৬৩টি
(৩৬.৮৫%) স্কীভর্র কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়ষ্টন। এ সর্স্ত স্কীভর্র কাজ ২০১৯ সাভলও চলর্ান
রভয়ভে। সর্াি ১০৮টি স্কীভর্র র্ভে ৮১টি (৭৫.০০%) স্কীভর্র কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন হভয়ভে এবং বাষ্টক ২৭টি
(২৫.০০%) স্কীভর্র কাজ সম্পভন্ন গভড় ২ র্াস সর্য় ষ্টবলষ্টম্বত হভয়ভে (সভব থাচ্চ ৪ র্াস ও সব থষ্টনম্ন ১ র্াস)। চলর্ান ৬৩টি স্কীভর্র
কাজ গভড় সেৌত-অেগষ্টত ৮২.০০%।

োলাচিত্র-৭

গণপূকব অচধদপ্তক্ষরর কাা বক্রিসমুক্ষহর িণ বনা চনক্ষে োদয়া হক্ষলাঃ
OP রর আওকায় গণপূকব অচধদপ্তক্ষরর (PWD) চনিবাণ স্কীক্ষির সি বক্ষিাট 11৬টি উপাদান চছল। উি উপাদানসমূক্ষহ সি বক্ষিাট স্কীি

সংখ্যা চছল ২৯৪টি রিং কাে সংখ্যা চছল ৭৮২টি। উক্ষেখ্য োা, সংক্ষশাচধক অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষন ২৯৪টি স্কীি রক্ষয়ক্ষছ োাাাক্ষন
অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষন চছল ২০৪টি। াচদও নতুন ৯০টি স্কীি যুু্ি করা হক্ষয়ক্ষছ কথাচপ কাা বক্রি িাস্তািায়ক্ষনর েন্য িরােকৃক িাক্ষেট
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ও সিয় অপচরিচকবক ধরা হক্ষয়ক্ষছ। োনুয়ারী ২০১৭ ইং হক্ষক িাি ব ২০১৯ ইং পা বন্ত 3৬টি স্কীক্ষির আওকায় ৩৫টি স্কীক্ষির কাা বক্রি
লেয করা াায়। চনক্ষে 3৬টি স্কীক্ষির ৩৫টি স্কীি কাক্ষের িণ বনা োদয়া হক্ষলা।
োটচিল-3.1.10 - ৩৫টি স্কীি কাক্ষের িণ বনা

ক্রঃ
নং

স্কীিসমূহঃ

১

২

১

Pirojpur- Soil Investigation Work/Digital survey
etc
Narail- Soil Investigation Work/Digital survey
etc.
Jhalokathi- Soil Investigation Work/Digital
survey etc.
Khagrachari- Soil Investigation Work/Digital
survey etc.
Jaipurhat- Soil Investigation Work/Digital
survey etc.
Panchagar- Soil Investigation Work/Digital
survey etc.
Gaibandah- Soil Investigation Work/Digital
survey etc.
Narshindi- Soil Investigation Work/Digital
survey etc.
Laxmipur- Soil Investigation Work/Digital
survey etc.
Meherpur- Soil Investigation Work/Digital
survey etc.
Netrokona- Soil Investigation Work/Digital
survey etc.
shariatpur- Soil Investigation Work/Digital
survey etc.
Rajbari- Soil Investigation Work/Digital survey
etc.
Bandarban- Soil Investigation Work/Digital
survey etc.
Khulna- Soil Investigation Work/Digital survey
etc.
Vertical Extension of national institute of mental
hospital at sher e bangla nagar dhaka
External electrification in/c substation
equipment, PFI, HT Cable etc. for Mental
Hospital
Suhrawardi- Soil Investigation Work/Digital
survey etc
Construction of waste treatment plant at
National Institute of OPthalmology at Sher- e bangla nagar, Dhaka
Vertical Extension of 7th floor of north south
block of NICVD
Approach road with relevant facilities to
Infectious disease hospital at Mohakhali.
Chittagong- Soil Investigation Work/Digital
survey etc.
Vertical extension of Girls hostel at Mymensing
Medical College.
Mymenshing- Soil Investigation Work/Digital
survey etc.
Vertical extension of Academic building &
Pharmacology building of Rajshahi Medical
College

২
৩
৪
৫
৬
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

OP োক স্কীি
োনুয়ারী োনুয়ারী২০১৭
চনধ বাচরক
সংখ্যা (োনুয়ারী ২০১৭-িাি ব -িাি ব ২০১৯
সিক্ষয় চুচি
২০১৭-চ ক্ষসঃ
২০১৯ োক
োক চুচি
সম্পন্ন
২০২২)
স্কীি সংখ্যা
সংখ্যা
৩
৪
৫
৬

চিলক্ষম্ব
চুচি
সম্পন্ন

িলিান
স্কীক্ষির োিৌক
অগ্রগচক %

৭

৮

1

1

1

০

1

১%

1

1

1

০

1

১%

1

1

1

০

1

১%

1

1

1

০

1

১%

1

1

1

০

1

১%

1

1

1

০

1

১%

1

1

1

০

1

১%

1

1

1

০

1

১%

1

1

1

০

1

১%

1

1

1

০

1

১%

1

1

1

০

1

১%

1

1

1

০

1

১%

1

1

1

০

1

১%

1

1

1

০

1

১%

1

1

1

০

১

১%

৪

২

১

০

১

৫৫%

১

১

১

০

১

১%

1

1

1

১

০

৮২%

1

1

1

১

০

১%

১

১

১

১

০

৪৫%

1

1

1

০

১

২০%

1

1

1

-

-

-

1

1

1

১

০

৫%

1

1

1

-

-

-

1

1

1

০

১

-
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26
27
28
29
30
31
৩২
৩৩
৩৪
৩৫

Retrofiting & Complete renovation, emergency
repair, alternation and Maintenance work of
Mymenshing Medical College
Construction of Female hostel at Rajshahi
Medical College
Construction of Administrative building at
Rajshahi Medical College.
Construction of Boundary Wall & Internal Road
and Bunker at Khulna Medical College,Khulna.
Khulna-Shishu Hospital- Soil Investigation
Work/Digital survey etc.
Vertical extension of Microbiology Lecture Hall
at Rangpur Medical College, Rangpur
Vertical extension of Dental of Brothers Hostel
Building at Rangpur Medical College, Rangpur
Vertical extention of Dental unit & outdoor at
Rangpur Medical College,Rangpur
Construction of civil surgeon office at Tangail

১

১

১

০

1

৬০%

1

1

1

০

১

৩২%

1

1

1

০

১

1

1

1

০

১

1

1

1

-

-

1

1

1

১

০

1

1

1

১

০

১০০%

1

1

1

০

১

৮৫%

1

1

1

-

-

-

Vertical extension of Dierrhoea Ward from
ground floor to 1st floor at Kishorgonj 250 Bed
general hospital, Kishorgonj.

1

1

1

০

১

৮৫%

োিাটঃ- ৩৮

৩৬

৩৫

৬

-

২৫

উৎসঃ সংক্ষশাচধক অপাক্ষরশনাল প্লান (ROP)

উি 3৬টি স্কীক্ষির আওকায় িাি ব ২০১৯ইং সিক্ষয়র িক্ষধ্য চুু্চি সম্পাচদক হওয়ার কথা চছল ৩৫টি। চকন্তু সিীোয় োদাা াায় োা,
োনুয়ারী ২০১৭ ইং হক্ষক িাি ব ২০১৯ ইং পা বন্ত 31টি (৮৬.১১%) স্কীক্ষির চুচি সম্পাচদক হয়। রিং িাচক ৪টি (১৩.৮৯%) চুু্চি
ঠিকাদার সংক্রান্ত েটিলকার কারক্ষণ রাক্ষনা কাা বক্রি শুরু করা সম্ভি হয়চন। ৩১টি দরপক্ষত্রর িক্ষধ্য চনধ বাচরক সিক্ষয় চুচি সম্পাদন
হয় িাত্র ৬টি (১৯.৩৫%) রিং ২৫টি (৮০.৬৫%) দরপক্ষত্রর চুচি সম্পাদক্ষন সিয় চিলচম্বক হয়। সম্পাচদক ৩১টি চুচির োিৌক
অগ্রগচক গক্ষড় (২৯.৩৮%)।

সলখষ্টচত্র-৮
চনধ বাচরক সিক্ষয়র িক্ষধ্য োা ৬টি চুচি সম্পাদন হক্ষয়ক্ষছ কার স্কীিসমূহ চনক্ষে োদয়া হক্ষলাঃ1.

Suhrawardi- Soil Investigation Work/Digital survey etc

2.

Vertical Extension of 7th floor of north south block of NICVD

3.

Construction of waste treatment plant at National Institute of ROPthalmology at Sher- e -bangla nagar,
Dhaka

4.

Vertical extension of Girls hostel at Mymensing Medical College.

5.

Vertical extension of Microbiology Lecture Hall at Rangpur Medical College, Rangpur

6.

Vertical extension of Dental of Brothers Hostel Building at Rangpur Medical College, Rangpur

োা ৪টা চুু্চি রান পা বন্ত সম্পাচদক হয়চন কার স্কীিসমূহ চনক্ষে োদয়া হক্ষলাঃ1.

Chittagong- Soil Investigation Work/Digital survey etc.

2.

Vertical extension of Girls hostel at Mymensing Medical College.
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OP

3.

Khulna-Shishu Hospital- Soil Investigation Work/Digital survey etc.

4.

Construction of civil surgeon office at Tangail ।

আওকায় গণপূকব অচধদপ্তক্ষরর (PWD) 35টি স্কীক্ষির কাা বক্রিসমূক্ষহর চিস্তাচরক িণ বনা চনক্ষে োদয়া হক্ষলাঃ

1.Pirojpur- Soil Investigation Work/Digital survey etc.
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া ১১.১১.২০১৭ ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , উক্ত স্কীভর্র কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন হয়ষ্টন এবং ২০১৯ ইং সাভল চলর্ান রভয়ভে। ওষ্টপ
(OP) অনু ায়ী চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত তাষ্টরখ ষ্টেল ১৫.০৯.২০১৭ ইং ষ্টকন্তু গণপূতথ অষ্টধিিভরর অেগষ্টতর প্রষ্টতভবিভন সিখা
ায় স , চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় ০৫.০৮.২০১৯ ইং তাষ্টরভখ। চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনই ১০ র্াস সর্য় ষ্টবলষ্টম্বত হয়। বতথর্াভন স্কীভর্র সেৌত
অেগষ্টত-১.০০%।
2.Narail- Soil Investigation Work/Digital survey etc.
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া ১১.১১.২০১৭ ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , উক্ত স্কীভর্র কাজষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন হয়ষ্টন এবং ২০১৯ ইং সাভল চলর্ান রভয়ভে। ওষ্টপ
(OP) অনু ায়ী চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত তাষ্টরখ ষ্টেল ১৫.০৯.২০১৭ ইং ষ্টকন্তু গণপূতথ অষ্টধিিভরর অেগষ্টতর প্রষ্টতভবিভন সিখা
ায় স , চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় ১০.০৬.২০১৯ ইং তাষ্টরভখ। কাজ সম্পািভনই ৯ র্াস সর্য় ষ্টবলষ্টম্বত হয়। বতথর্াভন স্কীভর্র সেৌত
অেগষ্টত-১.০০%।
3.Jhalokathi- Soil Investigation Work/Digital survey etc.
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া ১১.১১.২০১৭ ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , উক্ত স্কীভর্র কাজষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন হয়ষ্টন এবং ২০১৯ ইং সাভল চলর্ান রভয়ভে। ওষ্টপ
(OP) অনু ায়ী চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত সর্য় ষ্টেল ১৫.০৯.২০১৭ ইং তাষ্টরভখ ষ্টকন্তু গণপূতথ অষ্টধিিভরর অেগষ্টতর প্রষ্টতভবিভন
সিখা ায় স , চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় ৩০.০৮.২০১৯ ইং তাষ্টরভখ। কাজ সম্পািভনই ১১ র্াস সর্য় ষ্টবলষ্টম্বত হয়। বতথর্াভন স্কীভর্র
সেৌত অেগষ্টত-১.০০% সিখাভনা হভয়ভে।
4. Khagrachari- Soil Investigation Work/Digital survey etc.
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি কাজ সম্পাষ্টিত হয় া ১১.১১.২০১৭ ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , উক্ত স্কীভর্র কাজষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন হয়ষ্টন এবং ২০১৯ ইং সাভল চলর্ান রভয়ভে। ওষ্টপ
(OP) অনু ায়ী চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত সর্য় ষ্টেল ১৫.০৯.২০১৭ ইং তাষ্টরভখ ষ্টকন্তু গণপূতথ অষ্টধিিভরর অেগষ্টতর প্রষ্টতভবিভন
সিখা ায় স , চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় 16.06.২০১৯ ইং তাষ্টরভখ। চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনই 9 র্াস সর্য় ষ্টবলষ্টম্বত হয়। বতথর্াভন স্কীভর্র
সেৌত অেগষ্টত-১.০০%।
5. Jaipurhat- Soil Investigation Work/Digital survey etc.
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া ১১.১১.২০১৭ ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , উক্ত স্কীভর্র কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন হয়ষ্টন এবং ২০১৯ ইং সাভল চলর্ান রভয়ভে। ওষ্টপ
(OP) অনু ায়ী কাজ সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত সর্য় ষ্টেল ১৫.০৯.২০১৭ ইং তাষ্টরভখ ষ্টকন্তু গণপূতথ অষ্টধিিভরর অেগষ্টতর প্রষ্টতভবিভন
সিখা ায় স , চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় 25.06.২০১৯ ইং তাষ্টরভখ। চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনই 9 র্াস সর্য় ষ্টবলষ্টম্বত হয়। বতথর্াভন স্কীভর্র
সেৌত অেগষ্টত-১.০০%।
6. Panchagar- Soil Investigation Work/Digital survey etc.
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া ১১.১১.২০১৭ ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , উক্ত স্কীভর্র কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন হয়ষ্টন এবং ২০১৯ ইং সাভল চলর্ান রভয়ভে। ওষ্টপ
(OP) অনু ায়ী চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত সর্য় ষ্টেল ১৫.০৯.২০১৭ ইং তাষ্টরভখ ষ্টকন্তু গণপূতথ অষ্টধিিভরর অেগষ্টতর প্রষ্টতভবিভন
সিখা ায় স , চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় 20.06.২০১৯ ইং তাষ্টরভখ। চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনই 9 র্াস সর্য় ষ্টবলষ্টম্বত হয়। বতথর্াভন স্কীভর্র
সেৌত অেগষ্টত-১.০০% সিখাভনা হভয়ভে।
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7. Gaibandah- Soil Investigation Work/Digital survey etc.
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া ১১.১১.২০১৭ ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , উক্ত স্কীভর্র কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন হয়ষ্টন এবং ২০১৯ ইং সাভল চলর্ান রভয়ভে। ওষ্টপ
(OP) অনু ায়ী চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত সর্য় ষ্টেল ১৫.০৯.২০১৭ ইং তাষ্টরভখ ষ্টকন্তু গণপূতথ অষ্টধিিভরর অেগষ্টতর প্রষ্টতভবিভন
সিখা ায় স , চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় 07.06.২০১৯ ইং তাষ্টরভখ। চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনই 9 র্াস সর্য় ষ্টবলষ্টম্বত হয়। বতথর্াভন স্কীভর্র
সেৌত অেগষ্টত-১.০০%।
8. Narshindi- Soil Investigation Work/Digital survey etc.
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া ১১.১১.২০১৭ ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , উক্ত স্কীভর্র কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন হয়ষ্টন এবং ২০১৯ ইং সাভল চলর্ান রভয়ভে। ওষ্টপ
(OP) অনু ায়ী চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত সর্য় ষ্টেল ১৫.০৯.২০১৭ ইং তাষ্টরভখ ষ্টকন্তু গণপূতথ অষ্টধিিভরর অেগষ্টতর প্রষ্টতভবিভন
সিখা ায় স , চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় 28.08.২০১৯ ইং তাষ্টরভখ। চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনই 11 র্াস সর্য় ষ্টবলষ্টম্বত হয়। বতথর্াভন স্কীভর্র
সেৌত অেগষ্টত-১.০০%।
9.

Laxmipur- Soil Investigation Work/Digital survey etc.

উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া ১১.১১.২০১৭ ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , উক্ত স্কীভর্র কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন হয়ষ্টন এবং ২০১৯ ইং সাভল চলর্ান রভয়ভে। ওষ্টপ
(OP) অনু ায়ী চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত সর্য় ষ্টেল ১৫.০৯.২০১৭ ইং তাষ্টরভখ ষ্টকন্তু গণপূতথ অষ্টধিিভরর অেগষ্টতর প্রষ্টতভবিভন
সিখা ায় স , চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় 12.06.২০১৯ ইং তাষ্টরভখ। চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনই 9 র্াস সর্য় ষ্টবলষ্টম্বত হয়। বতথর্াভন স্কীভর্র
সেৌত অেগষ্টত-১.০০%।
10. Meherpur- Soil Investigation Work/Digital survey etc.
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া ১১.১১.২০১৭ ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , উক্ত স্কীভর্র কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন হয়ষ্টন এবং ২০১৯ ইং সাভল চলর্ান রভয়ভে। ওষ্টপ
(OP) অনু ায়ী চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত সর্য় ষ্টেল ১৫.০৯.২০১৭ ইং তাষ্টরভখ ষ্টকন্তু গণপূতথ অষ্টধিিভরর অেগষ্টতর প্রষ্টতভবিভন
সিখা ায় স , চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় 18.06.২০১৯ ইং তাষ্টরভখ। চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনই 9 র্াস সর্য় ষ্টবলষ্টম্বত হয়। বতথর্াভন স্কীভর্র
সেৌত অেগষ্টত-১.০০% সিখাভনা হভয়ভে।
11. Netrokona- Soil Investigation Work/Digital survey etc.
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া ১১.১১.২০১৭ ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , উক্ত স্কীভর্র কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন হয়ষ্টন এবং ২০১৯ ইং সাভল চলর্ান রভয়ভে। ওষ্টপ
(OP) অনু ায়ী চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত সর্য় ষ্টেল ১৫.০৯.২০১৭ ইং তাষ্টরভখ ষ্টকন্তু গণপূতথ অষ্টধিিভরর অেগষ্টতর প্রষ্টতভবিভন
সিখা ায় স , চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় 18.06.২০১৯ ইং তাষ্টরভখ। চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনই 9 র্াস সর্য় ষ্টবলষ্টম্বত হয়। বতথর্াভন স্কীভর্র
সেৌত অেগষ্টত-১.০০%।
12. shariatpur- Soil Investigation Work/Digital survey etc.
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া ১১.১১.২০১৭ ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , উক্ত স্কীভর্র কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন হয়ষ্টন এবং ২০১৯ ইং সাভল চলর্ান রভয়ভে। ওষ্টপ
(OP) অনু ায়ী চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত সর্য় ষ্টেল ১৫.০৯.২০১৭ ইং তাষ্টরভখ ষ্টকন্তু গণপূতথ অষ্টধিিভরর অেগষ্টতর প্রষ্টতভবিভন
সিখা ায় স , চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় 07.10.২০১৯ ইং তাষ্টরভখ। চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনই 12 র্াস সর্য় ষ্টবলষ্টম্বত হয়। বতথর্াভন স্কীভর্র
সেৌত অেগষ্টত-১.০০%।
13. Rajbari- Soil Investigation Work/Digital survey etc.
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া ১১.১১.২০১৭ ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , উক্ত স্কীভর্র কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন হয়ষ্টন এবং ২০১৯ ইং সাভল চলর্ান রভয়ভে। ওষ্টপ
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(OP) অনু ায়ী চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত সর্য় ষ্টেল ১৫.০৯.২০১৭ ইং তাষ্টরভখ ষ্টকন্তু গণপূতথ অষ্টধিিভরর অেগষ্টতর প্রষ্টতভবিভন

সিখা ায় স , চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় 08.09.২০১৯ ইং তাষ্টরভখ। চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনই 12 র্াস সর্য় ষ্টবলষ্টম্বত হয়। বতথর্াভন স্কীভর্র
সেৌত অেগষ্টত-১.০০%।
14. Bandarban- Soil Investigation Work/Digital survey etc.
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া ১১.১১.২০১৭ ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , উক্ত স্কীভর্র কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন হয়ষ্টন এবং ২০১৯ ইং সাভল চলর্ান রভয়ভে। ওষ্টপ
(OP) অনু ায়ী চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত সর্য় ষ্টেল ১৫.০৯.২০১৭ ইং তাষ্টরভখ ষ্টকন্তু গণপূতথ অষ্টধিিভরর অেগষ্টতর প্রষ্টতভবিভন
সিখা ায় স , চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় 24.05.২০১৯ ইং তাষ্টরভখ। চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনই 8 র্াস সর্য় ষ্টবলষ্টম্বত হয়। বতথর্াভন স্কীভর্র
সেৌত অেগষ্টত-১.০০%।
15. Khulna- Soil Investigation Work/Digital survey etc.
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া ১১.১১.২০১৭ ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , উক্ত স্কীভর্র কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন হয়ষ্টন এবং ২০১৯ ইং সাভল চলর্ান রভয়ভে। ওষ্টপ
(OP) অনু ায়ী চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত সর্য় ষ্টেল ১৫.০৯.২০১৭ ইং তাষ্টরভখ ষ্টকন্তু গণপূতথ অষ্টধিিভরর অেগষ্টতর প্রষ্টতভবিভন
সিখা ায় স , চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর সকান তাষ্টরখ উভেখ সনই । বতথর্াভন স্কীভর্র সেৌত অেগষ্টত-১.০০%।
16. Vertical Extension of national institute of mental hospital at sher e bangla nagar
dhaka
উক্ত স্কীভর্ ৪টি স্কীভর্র আওতায় ২টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া র্াচ থ ২০১৯ ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , ২টি স্কীভর্র র্ভে ১টি (৫০.০০%) চ্যু্ষ্টক্ত ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন হভয়ভে এবং বাষ্টক
১টি(৫০.০০%) চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভন সর্য় ষ্টবলষ্টম্বত হয়। ২টি স্কীভর্র সেৌত অেগষ্টত গভড় ৫৫.০০%।
17.External electrification in/c substation equipment, PFI, HT Cable etc. for Mental
Hospital
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া র্াচ থ ২০১৯ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , উক্ত চ্যু্ষ্টক্ত ষ্টবলভম্ব সম্পাষ্টিত হয়। বতথর্াভন স্কীভর্র সেৌত অেগষ্টত-১.০০%।
18. Suhrawardi- Soil Investigation Work/Digital survey etc
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া 01.10.2018 ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল।
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , ওষ্টপ (OP) অনু ায়ী কাজ সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত সর্য় ষ্টেল 01.09.2018 ইং তাষ্টরভখ ষ্টকন্তু গণপূতথ
অষ্টধিিভরর অেগষ্টতর প্রষ্টতভবিভন সিখা ায় স , চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় 14.03.২০১৯ ইং তাষ্টরভখ া ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র পূভব থই
চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হভয়ভে। বতথর্াভন চলর্ান স্কীভর্র সেৌত অগ্রগচক-১8.০০%।
19. Construction of waste treatment plant at National Institute of ROPthalmology at
Sher- e -bangla nagar, Dhaka
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া 01.07.2018 ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল।
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , ওষ্টপ (OP) অনু ায়ী চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত সর্য় ষ্টেল 01.01.2018 ইং তাষ্টরভখ ষ্টকন্তু গণপূতথ
অষ্টধিিভরর অেগষ্টতর প্রষ্টতভবিভন সিখা ায় স , চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় 16.12.2017 ইং তাষ্টরভখ ষ্টকন্তু গণপূতথ অষ্টধিিভরর
অেগষ্টতর প্রষ্টতভবিভন সিখা ায় স , চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় 14.03.২০১৯ ইং তাষ্টরভখ া ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র পূভব থই কাজ সম্পাষ্টিত
হভয়ভে। বতথর্াভন চলর্ান স্কীভর্র সেৌত অগ্রগচক-৯৯.০০%।
20.Vertical Extension of 7th floor of north south block of NICVD
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া ০১.০৩.২০১৯ ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল।
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািন হভলও ষ্টনর্থাণ কাজ এখভনা সম্পন্ন হয়ষ্টন ার বতথর্ান সেৌত
অগ্রগচক-৪৫.০০%
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21.Approach road with relevant facilities to Infectious disease hospital at Mohakhali.
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া 01.১২.2018 ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল।
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , ওষ্টপ (OP) অনু ায়ী চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত সর্য় ষ্টেল 01.1২.201৭ ইং তাষ্টরভখ ষ্টকন্তু গণপূতথ
অষ্টধিিভরর অেগষ্টতর প্রষ্টতভবিভন সিখা ায় স , চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় ০১.০৩.২০১৯ ইং তাষ্টরভখ। চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনই ৩ র্াস সর্য়
ষ্টবলষ্টম্বত হয়। বতথর্াভন চলর্ান স্কীভর্র সেৌত অেগষ্টত-৮০.০০%।
22. Chittagong- Soil Investigation Work/Digital survey etc.
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত 01.১0.2018 ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। সর্ীক্ষায় সিখা ায় স ,
ওষ্টপ (OP) অনু ায়ী কাজ সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত তাষ্টরখ ০১.০৮.২০১৯ ইং র্াকভলও গণপূতথ অষ্টধিির এখন প থন্ত স্কীর্টি ষ্টনব থাচন
কভরষ্টন।
23. Vertical extension of Girls hostel at Mymensingh Medical College.
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া 31.12.2018 ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , উক্ত স্কীভর্র কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন হয়ষ্টন এবং ২০১৯ ইং সাভল চলর্ান রভয়ভে। ওষ্টপ
(OP) অনু ায়ী চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত সর্য় ষ্টেল 31.12.২০১৭ ইং তাষ্টরভখ। বতথর্াভন স্কীভর্র সেৌত অেগষ্টত-95.০০%।
24.Mymenshing- Soil Investigation Work/Digital survey etc.
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত 01.১0.2018 ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। সর্ীক্ষায় সিখা ায় স ,
ওষ্টপ (OP) অনু ায়ী চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত তাষ্টরখ ০১.০৮.২০১৯ ইং র্াকভলও গণপূতথ অষ্টধিির এখন প থন্ত স্কীর্টি ষ্টনব থাচন
কভরষ্টন।
25. Vertical extension of Academic building & Pharmacology building of Rajshahi
Medical College
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া 31.08.2018 ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল।
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , ওষ্টপ (OP) অনু ায়ী চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত সর্য় ষ্টেল 31.08.2017 ইং তাষ্টরভখ ষ্টকন্তু গণপূতথ
অষ্টধিিভরর অেগষ্টতর প্রষ্টতভবিভন সিখা ায় স , চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় 14.11.2017 ইং তাষ্টরভখ। চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনই ৩ র্াস
সর্য় ষ্টবলষ্টম্বত হয়। বতথর্াভন স্কীভর্র সেৌত অেগষ্টত-10০.০০% এবং েবনটি হস্তান্তর করা হভয়ভে।
26.Construction of Female hostel at Rajshahi Medical College.
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া ৩০.1২.2018 ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , উক্ত স্কীভর্র কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন হয়ষ্টন এবং ২০১৯ ইং সাভল চলর্ান রভয়ভে। ওষ্টপ
(OP) অনু ায়ী চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত সর্য় ষ্টেল ১১.১২.২০১৭ ইং তাষ্টরভখ ষ্টকন্তু গণপূতথ অষ্টধিিভরর অেগষ্টতর প্রষ্টতভবিভন
সিখা ায় স , চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় ০৮.0১.২০১৯ ইং তাষ্টরভখ। চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভন ১ র্াস সর্য় ষ্টবলষ্টম্বত হয়। বতথর্াভন স্কীভর্র
সেৌত অগ্রগচক-৬8.০০%।
27.Retrofiting & Complete renovation, emergency repair, alternation and Maintenance
work of Mymenshing Medical College
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া িাি ব ২০১৯ ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। সর্ীক্ষায়
সিখা ায় স , চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনই সর্য় ষ্টবলষ্টম্বত হয়। বতথর্াভন স্কীভর্র সেৌত অেগষ্টত-৬০.০০%।
28. Construction of Administrative building at Rajshahi Medical College.
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া ৩০.1২.2018 ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , উক্ত স্কীভর্র কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন হয়ষ্টন এবং ২০১৯ ইং সাভল চলর্ান রভয়ভে। ওষ্টপ
(OP) অনু ায়ী চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত সর্য় ষ্টেল ১১.১২.২০১৭ ইং তাষ্টরভখ ষ্টকন্তু গণপূতথ অষ্টধিিভরর অেগষ্টতর প্রষ্টতভবিভন
সিখা ায় স , চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় ১১.১০.২০১৯ ইং তাষ্টরভখ। চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনই ১০ র্াস সর্য় ষ্টবলষ্টম্বত হয়।
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29. Construction of Boundary Wall & Internal Road and Bunker at Khulna Medical
College, Khulna.
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া ৩০.1২.2018 ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , উক্ত স্কীভর্র কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন হয়ষ্টন এবং ২০১৯ ইং সাভল চলর্ান রভয়ভে। ওষ্টপ
(OP) অনু ায়ী চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত সর্য় ষ্টেল 0১.0২.২০১8 ইং তাষ্টরভখ ষ্টকন্তু গণপূতথ অষ্টধিিভরর অেগষ্টতর প্রষ্টতভবিভন
সিখা ায় স , চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় ১3.02.২০১৯ ইং তাষ্টরভখ। চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভন র্াত্র ১২ ষ্টিন সর্য় ষ্টবলষ্টম্বত হয়।
30. 26.Khulna-Shishu Hospital- Soil Investigation Work/Digital survey etc.
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত 01.১0.2018 ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। সর্ীক্ষায় সিখা ায় স ,
ওষ্টপ (OP) অনু ায়ী চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত তাষ্টরখ ০১.০৮.২০১৯ ইং র্াকভলও গণপূতথ অষ্টধিির এখন প থন্ত স্কীর্টি ষ্টনব থাচন
কভরষ্টন।
31. Vertical extension of Microbiology Lecture Hall at Rangpur Medical College,
Rangpur
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া 30.08.2018 ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল।
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , ওষ্টপ (OP) অনু ায়ী চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত সর্য় ষ্টেল 31.12.2017 ইং তাষ্টরভখ। গণপূতথ
অষ্টধিিভরর অেগষ্টতর প্রষ্টতভবিভন সিখা ায় স , চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় 29.12.2017 ইং তাষ্টরভখ া ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে
সম্পািষ্টত হয়। বতথর্াভন স্কীভর্র সেৌত অেগষ্টত-10০.০০% এবং েবনটি হস্তান্তর করা হভয়ভে।
32. Vertical extension of Dental of Brothers Hostel Building at Rangpur Medical
College, Rangpur
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া 30.08.2018 ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল।
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , ওষ্টপ (OP) অনু ায়ী কাজ সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত সর্য় ষ্টেল 31.12.2017 ইং তাষ্টরভখ। গণপূতথ
অষ্টধিিভরর অেগষ্টতর প্রষ্টতভবিভন সিখা ায় স , কাজ সম্পাষ্টিত হয় 2৭.12.2017 ইং তাষ্টরভখ া ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে
সম্পািষ্টত হয়। বতথর্াভন স্কীভর্র সেৌত অেগষ্টত-10০.০০% সিখাভনা হভয়ভে এবং হস্তান্তর করা হভয়ভে।
33. Vertical extension of Dental unit & outdoor at Rangpur Medical College,Rangpur
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি কাজ সম্পাষ্টিত হয় া 30.12.2018 ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল।
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , ওষ্টপ (OP) অনু ায়ী চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত সর্য় ষ্টেল 01.11.2017 ইং তাষ্টরভখ। গণপূতথ
অষ্টধিিভরর অেগষ্টতর প্রষ্টতভবিভন সিখা ায় স , চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় ১৫.1১.201৭ ইং তাষ্টরভখ। বতথর্াভন স্কীভর্র সেৌত
অেগষ্টত-৮৭.0%।
34. Construction of civil surgeon office at Tangail
উক্ত স্কীভর্ ওষ্টপ (OP) অনু ায়ী ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত সর্য় ষ্টেল ০৯.০৯.২০১৯ ইং তাষ্টরভখ।
স্কীভর্র চ্যু্ষ্টক্ত সম্পভন্নর ষ্টনধ থাষ্টরত সর্য় ষ্টেল ০১.০৭.২০১৯ ইং তাষ্টরভখ। সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , ওষ্টপ (OP) সত প্রিি চ্যু্ষ্টক্ত
সম্পািভনর স সর্য় ষ্টনধ থারণ কভর সিয়া হভয়ষ্টেল তার পূভব থই চ্যষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয়।
35. Vertical extension of Dierrhoea Ward from ground floor to 1st floor at Kishorgonj
250 Bed general hospital, Kishorgonj.
উক্ত স্কীভর্ ১টি স্কীভর্র আওতায় 1টি চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় া ৩1.1২.2018 ইং তাষ্টরভখর র্ভে সম্পন্ন হওয়ার কর্া ষ্টেল। ষ্টকন্তু
সর্ীক্ষায় সিখা ায় স , উক্ত স্কীভর্র কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয়র র্ভে সম্পন্ন হয়ষ্টন এবং ২০১৯ ইং সাভল চলর্ান রভয়ভে। ওষ্টপ
(OP) অনু ায়ী চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভনর ষ্টনধ থাষ্টরত সর্য় ষ্টেল 01.04.২০১8 ইং তাষ্টরভখ ষ্টকন্তু গণপূতথ অষ্টধিিভরর অেগষ্টতর প্রষ্টতভবিভন
সিখা ায় স , চ্যু্ষ্টক্ত সম্পাষ্টিত হয় 06.09.২০১৯ ইং তাষ্টরভখ। চ্যু্ষ্টক্ত সম্পািভন 5 র্াস সর্য় ষ্টবলষ্টম্বত হয়। বতথর্াভন চলর্ান
স্কীভর্র সেৌত অেগষ্টত-৮৫.০০%।
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পা বক্ষিেণঃ
সিীোয় স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তক্ষরর োিৌক কাা বক্রক্ষির অগ্রগচক চনেরুপ লেয করা াায়।
1. চনধ বাচরক সিক্ষয় স্কীক্ষির কাা বক্রি সম্পাচদক হক্ষয়ক্ষছ 32.98%
2. চিলক্ষম্ব স্কীক্ষির কাা বক্রি সম্পাচদক হক্ষয়ক্ষছ 17.09%
3. স্কীক্ষির কাা বক্রি িলিান রক্ষয়ক্ষছ 49.93%
সিীোয় িলিান স্কীিসমূক্ষহর িাি ব ২০১৯ইং পা বন্ত োিৌক অগ্রগচক পচরলচেক হয় গক্ষড় 69.45%।

োলাচিত্র-৯
অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষন গণপূকব অচধদপ্তক্ষরর সি বক্ষিাট কাা বক্রি ৭৮২টি লেয করা াায়। প্রচকক্ষিদন অনুাায়ী িাি ব ২০১৯ইং পা বন্ত
১০১টি কাা বক্রি অনুক্ষিাচদক হক্ষয়ক্ষছ। টাক্ষগটব অনুাায়ী িাি ব ২০১৯ইং পা বন্ত ৩১২টি কাা বক্রি সম্পন্ন হাওয়ার কথা। র োেক্ষত্র গণপূকব
অচধদপ্তক্ষরর ২১১টি কাা বক্রি কি সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ রিং ৬৭.৬৩% লেযিাত্রা োথক্ষক চপচছক্ষয় রক্ষয়ক্ষছ।
উি 3৬টি স্কীক্ষির আওকায় িাি ব ২০১৯ইং সিক্ষয়র িক্ষধ্য কাে সম্পাচদক হওয়ার কথা চছল ৩৫টি। চকন্তু সিীোয় োদাা াায় োা,
োনুয়ারী ২০১৭ ইং হক্ষক িাি ব ২০১৯ ইং পা বন্ত 31টি (৮৬.১১%) স্কীক্ষির চুচি সম্পাচদক হয়। রিং িাচক ৪টি (১৩.৮৯%) চুচি
ঠিকাদার সংক্রান্ত েটিলকার কারক্ষণ রাক্ষনা কাা বক্রি শুরু করা সম্ভি হয়চন। ৩১টি স্কীক্ষির িক্ষধ্য চনধ বাচরক সিক্ষয় চুচি সম্পাদন
হয় িাত্র ৬টি (১৯.৩৫%) রিং ২৫টি (৮০.৬৫%) স্কীক্ষির চুচি সম্পাদক্ষন সিয় চিলচম্বক হয়। সম্পাচদক ৩১টি স্কীক্ষির োিৌক
অগ্রগচক গক্ষড় (২৯.৩৮%)।

োলাচিত্র-১০

পৃষ্ঠা 39

3.৩

িাঠ পা বাক্ষয় পচরদশবন রিং চনিবাণ কাক্ষের পচরিাপ রিং গুণগকিান পা বক্ষিেণ ও
পরীেণ

৩.৩.1 োিৌক কাে পচরদশবন ও পা বক্ষিেণ
অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর আওকাধীন কাা বক্রি সমূক্ষহর চনচিড় পচরিীেক্ষণর লক্ষেয পরািশবক প্রচকষ্ঠান রি আর কিালট্যািস্ রর
সিীো টিি কতৃবক স্বাস্থয পক্ষকৌশল অচধদপ্তর রিং গণপূকব অচধদপ্তক্ষরর ২৮টি স্কীক্ষির অিকাঠাক্ষিার োিৌক অিস্থা পচরদশবন ও
পা বক্ষিেণ, োিৌক পচরিাপ, চ োইন পা বিক্ষেণসহ চিচিন্ন অংক্ষগর সক্ষরেচিন পচরিাপ, পচরিীেণ রিং পরীেণ করা হয়।
অিকাঠাক্ষিার োিৌক অিস্থা পচরদশবন ও পা বক্ষিেণ, োিৌক পচরিাপ রিং পা বক্ষিেণ চনক্ষে উক্ষো করা হক্ষলাঃ
অপাক্ষরশনাল প্লান রর আওকায় স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর (HED) রর চিচিন্ন স্কীক্ষির িলিান রিং সম্পন্ন স্কীক্ষির োিৌক
পচরিীেণ ও পা বক্ষিেক্ষণর িণ বনা চনক্ষে োদয়া হল।
স্কীক্ষির নািঃ Procurement of Internet Connectivity, LAN and Electrical Works etc. for installation of
Servers, Computers, Software and Accessories for Online Service of HED

পচরদশবক্ষনর কাচরাঃ ০৫/০৩/২০১৯ ইং
পা বক্ষিেণঃ Internet Connectivity, LAN and Electrical Works etc. for installation of Servers, Computers,
Software and Accessories স্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ রিং
।

চিত্রঃ Procurement of Internet Connectivity, LAN and Electrical Works etc. for installation of Servers,
Computers, Software and Accessories for Online Service of HED পচরদশবন ও পা বক্ষিেণ
অিকাঠাক্ষিার নািঃ Upgradation of Upazila Health Complex from 31 Bed to 50 in Titash Upazila,
Comilla োিৌক অিস্থা পচরদশবন ও পা বক্ষিেণ, চ োইন পা বক্ষিেণসহ চিচিন্ন অংক্ষগর সক্ষরেচিন পচরিাপ ।
কােটির িকবিান অিস্থাঃ িলিান

পচরদশবক্ষনর কাচরাঃ ০৬/০৩/২০১৯ ইং

১। Annex িিক্ষণর Ground floor পা বক্ষিেণ রিং চ োইন পা বাক্ষলািনাসহ চপ্লন্থ (Plinth) রচরয়া রিং চিঁচড় পচরিাপ
প্রাপ্ত ফলাফলঃ চ োইন োেচসচফক্ষকশন োিাকাক্ষিক পচরিাপ সঠিক পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ ।

২। িীি রর পচরিাপ চ োইন অনুাায়ী সঠিক (24” x 12”) পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ চকন্তু প্রায় সকল িীক্ষি হাচনকম্প পচরলচেক হক্ষয়ক্ষছ।
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৩। ব্যিহৃক চনিবাণ সািগ্রীর িক্ষধ্য োিানচিপস্ রিং চসক্ষলট িালুর িান িাচহযক দৃচষ্টক্ষক চনে িাক্ষনর িক্ষন হক্ষয়ক্ষছ রিং গুণগক িান পরীোর
েন্য স্যাম্পল সরিরাহ কক্ষর ল্যাক্ষি োটি করা হক্ষয়ক্ষছ রিং ফলাফল র োেচসচফক্ষকশন অনুাায়ী পাথক্ষরর আকার পাওয়া াায়চন াা
অনুক্ষচ্ছক্ষদর োশষাংক্ষশ উক্ষো করা হক্ষয়ক্ষছ।

অিকাঠাক্ষিার নািঃ Upgradation of Upazila Health Complex from 31 Bed to 50 in Sadar Dakkhin
Upazila, Comilla

সেৌত অবস্থ্া পষ্টরিশথন ও প থভবক্ষণ, ষ্টেজাইন প থভবক্ষণসহ ষ্টবষ্টেন্ন অংভগর সভরজষ্টর্ন পষ্টরর্াপ ।
কােটির িকবিান অিস্থাঃ িলিান

পচরদশবক্ষনর কাচরাঃ ০৬/০৩/২০১৯ ইং

১। হসষ্টপটাল েবন পষ্টরিশথন ও পষ্টরবীক্ষণ
প্রাপ্ত ফলাফলঃ ইনক্ষ ার সাচিবস রানও িালু হয়চন, প্রক্ষয়ােনীয় আসিািপত্র, ান্ত্রপাচক ও োলাকিল োনই । হসষ্টপটাল েবন
অব্যিহৃক অিস্থায় পক্ষড় আক্ষছ। ইক্ষলকচেক সরঞ্জািাচদ, রং ও টাইলস নষ্ট হক্ষয় াাক্ষচ্ছ।

২। Annex িিক্ষণর Ground floor পা বক্ষিেণ রিং চ োইন পা বাক্ষলািনাসহ চপ্লন্থ (Plinth) রচরয়া, কলাি, চিঁচড়, চগ্রল ইকযাচদ
পা বক্ষিেণ রিং পচরিাপ ।
প্রাপ্ত ফলাফলঃ চ োইন োেচসচফক্ষকশন োিাকাক্ষিক পচরিাপ সঠিক পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ চকন্তু কলাক্ষি হাচনকম্প পচরলচেক হক্ষয়ক্ষছ।
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Nurse Hostel/Quatar পা বক্ষিেণ রিং চ োইন পা বাক্ষলািনাসহ চপ্লন্থ (Plinth) রচরয়া রিং রুি পচরিাপ । ব্যিহৃক িালািাল
পরীেণ । প্রাপ্ত ফলাফলঃ চ োইন োেচসচফক্ষকশন োিাকাক্ষিক পচরিাপ সঠিক পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ চকন্তু ব্যিহৃক োাায়া িাচহযক দৃচষ্টক্ষক চনে
িাক্ষনর িক্ষন হক্ষয়ক্ষছ রিং নমুনা উপাদান ল্যাক্ষি পরীো করা হক্ষয়ক্ষছ রিং ফলাফল সঠিক পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ াা অনুক্ষচ্ছক্ষদর োশষাংক্ষশ উক্ষো
করা হক্ষয়ক্ষছ।

৩।

চিত্রঃ

Nurse Hostel/Quatar পষ্টরিশথন

এবং পা বক্ষিেণ

অিকাঠাক্ষিার নািঃ Up gradation of UpaZila Health Complex from 10 to 50 Bed Manikchari, khagrachari
প্যাক্ষকে নং: WP-770
কােটির িকবিান অিস্থাঃ সম্পন্ন
কাে সম্পন্ন হওয়ার কাচরাঃ ২/১০/২০১৭ ইং
পচরদশবক্ষনর কাচরাঃ ০৭/০৩/২০১৯ ইং
পা বক্ষিেণঃ িিন হস্তান্তর করা হক্ষয়ক্ষছ। ছাক্ষদ বৃচষ্টর পাচন েক্ষি শ্যাওলা হক্ষয় চগক্ষয়ক্ষছ রিং পাচনর ট্যাংক্ষক আয়রণ রর স্তর োদাা
চদক্ষয়ক্ষছ (চিত্র নং-২)। রছাড়াও নাচস বং চিবটচর চিচল্ডং রর োেক্ষন পাচন েক্ষি থাকক্ষক োদাা াায় (চিত্র নং-৩)। েনিল, ান্ত্রপাচক
ইকযাচদ ঘাটচকর কারক্ষণ ইনক্ষ ার সাচিবস িালু হয়চন শুধু িাত্র সািান্য সংখ্যক োরাগীর প্রাথচিক চিচকৎসা আউটক্ষ ার সাচিবক্ষসর
িাধ্যক্ষি োদয়া হক্ষচ্ছ।

চিত্র নং-১
চিত্র নং-২
চিত্র নং-৩
চিত্রঃ Up gradation of UpaZila Health Complex from 10 to 50 Bed & Nursing Dormitory Building পচরদশবন ও
পা বক্ষিেণ।
অিকাঠাক্ষিার নািঃ Construction of 100 Bed Child Hospital in Rangpur
প্যাক্ষকে নং: WP-101
কােটির িকবিান অিস্থাঃ িলিান।
োিৌক অগ্রগচকঃ ৭২.০০% পচরদশবক্ষনর কাচরাঃ ১০/০৩/২০১৯ ইং
পা বক্ষিেণঃ চনিবাণ কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। কক্ষয়কটি িীক্ষির সাক্ষথ কলাক্ষির র োিক্ষিি সঠিক হয়চন উচু-চনচু লেয করা
চগক্ষয়ক্ষছ (চিত্র নং-২)। কলাি ও রুিসহ অন্যান্য পচরিাপ সঠিক পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ। িলিান কাক্ষে ব্যিহৃক পাথর ও িাচলর ল্যাি
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োটি করা হয় রিং প্রাপ্ত ফলাফল োটচিল নং-৫.৩ র োদয়া হক্ষয়ক্ষছ।

চিত্র নং-১
চিত্র নং-২
চিত্রঃ Construction of 100 Bed Child Hospital পচরদশবন ও পা বক্ষিেণ

চিত্র নং-৩

অিকাঠাক্ষিার নািঃ Re-Construction of Dhanshreeni Union Health & Family Welfare Center at Ulipur upzaila in
Kurigram District

প্যাক্ষকে নং: WP-387/SDP-4(GOB)-HED
কােটির িকবিান অিস্থাঃ িলিান
োিৌক অগ্রগচকঃ ৮৫.০০%

পচরদশবক্ষনর কাচরাঃ ১১/০৩/২০১৯ ইং

পা বক্ষিেণঃ চনিবাণ কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। কক্ষয়কটি রুক্ষির পচরিাপ সঠিক পাওয়া াায়চন। চ োইক্ষন C-Bed
১২’৩’’/১১’৮’’
১২’৫’’/১১’৭’’ ও চগক্ষয়ক্ষছ (চিত্র নং-২)।

চিত্র নং-১
চিত্র নং-২
চিত্রঃ Union Health & Family Welfare Center পচরদশবন ও পা বক্ষিেণ

চিত্র নং-৩

অিকাঠাক্ষিার নািঃ Construction of 10 bed Mother & Child Health Care Hospital, Dhunat Upazila in Bogra
প্যাক্ষকে নং: WP-725 lot-l
কােটির িকবিান অিস্থাঃ িলিান
োিৌক অগ্রগচকঃ ৯৫.০০%
পচরদশবক্ষনর কাচরাঃ ১২/০৩/২০১৯ ইং
পা বক্ষিেণঃ চনিবাণ কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। চকছু োেক্ষত্র চ োইন অনুাায়ী রুক্ষির পচরিাপ সঠিক পাওয়া াায়চন (চ োইক্ষন ো চলিাচর
রুক্ষির পচরিাপ চছল ১১’৪’’ x 10’ 8’’ চকন্তু পাওয়া াায় ১১’৪’’ x 10’ ২’’) চিত্র নং- ২। রছাড়াও োেক্ষন পাচন েক্ষি থাকক্ষক োদাা
াায় চিত্র নং-৩)।

চিত্র নং-১
চিত্র নং-২
চিত্র নং-৩
চিত্রঃ Construction of 10 bed Mother & Child Health Care Hospital & Staff Dormitory Building পচরদশবন ও
পা বক্ষিেণ।
অিকাঠাক্ষিার নািঃ Construction of Health bhaban at Mohakhali.
কােটির িকবিান অিস্থাঃ সিাপ্ত

পচরদশবক্ষনর কাচরাঃ ১২/০৩/২০১৯ ইং
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পা বক্ষিেণঃ রুি, কলাি, চসচড়, টাইলস্ রর পচরিাপ চ োইন োিাকাক্ষিক সঠিক পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ। চকন্তু কাক্ষঠর দরোর সংক্ষাাগস্থল ফাকা
রক্ষয়ক্ষছ। রছাড়া চনিবাণ কাক্ষের গুণগক িান িাল।

চিত্র নং-১
চিত্র নং-২
চিত্রঃ Construction of Health bhaban at Mohakhali.পচরদশবন ও পচরিীেণ।

চিত্র নং-৩

অিকাঠাক্ষিার নািঃ Construction of Dularbazar Union Health & Family Welfare Center at Chatak upazila in
Sunamganj District.

প্যাক্ষকে নং: WP-157/SDP-4(GOB)-HED
পচরদশবক্ষনর কাচরাঃ 20/০৩/২০১৯ ইং

কােটির িকবিান অিস্থাঃ িলিান

োিৌক অগ্রগচকঃ 85.০০%

পা বক্ষিেণঃ চনিবাণ কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। প্লািাচরং, টাইলস্ রিং ইক্ষলচিচফক্ষকশক্ষনর কাে িলক্ষছ। রুি, কলাি, চসচড়র পচরিাপ
সঠিক পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ।

চিত্র নং-১
চিত্র নং-২
চিত্র নং-৩
চিত্রঃ Dularbazar Union Health & Family Welfare Center পচরদশবন ও পা বক্ষিেণ।
অিকাঠাক্ষিার নািঃ Different health and Family Planning Infrastructures-Constructionn of 1250 Sft 4 storied 4 Unit
Consultant Quarter With 5 storied Foundation at Juri Upazila in Mulvibazar District.

প্যাক্ষকে নং: WP-157/SDP-4(GOB)-HED
কােটির িকবিান অিস্থাঃ িলিান
োিৌক অগ্রগচকঃ ৯০.০০%
পচরদশবক্ষনর কাচরাঃ 2১/০৩/২০১৯ ইং
পা বক্ষিেণঃ চনিবাণ কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। প্লািাচরং ও টাইলস্ রিং ইক্ষলচিচফক্ষকশক্ষনর কাে িলক্ষছ। চকন্তু চকছু োেক্ষত্র রুক্ষির পচরিাপ সঠিক
পাওয়া াায়চন ( চ োইক্ষন Master Bed
স্কীক্ষির িান িাল।

ছ - ১২’10’’/১0’11’’

ও

১২’9’’/১১’ ( (চিত্র নং-২)। রছাড়া

চিত্র নং-১
চিত্র নং-২
চিত্র নং-৩
চিত্রঃ 1250 Sft 4 storied 4 Unit Consultant Quarter at Juri Upazila in Mulvibazar District পচরদশবন ও পা বক্ষিেণ।
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অিকাঠাক্ষিার নািঃ Construction of Nursing College at Narail District.
প্যাক্ষকে নং: WP-753 Lot-II
কােটির িকবিান অিস্থাঃ িলিান
োিৌক অগ্রগচকঃ 6০.০০%
পচরদশবক্ষনর কাচরাঃ 25/০৩/২০১৯ ইং
পা বক্ষিেণঃ চ োইন োিাকক্ষিক কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। ইিাক্ষেবচি রচসেট চসচড়র পচরিাপ চ োইন অনুাায়ী পচরিাপ সঠিক পাওয়া
াায়চন (চসচড় ধাক্ষপর উচ্চকা ৬ ইচঞ্চ স্থক্ষল ৭ ইচঞ্চ োথক্ষক ৯ ইচঞ্চ পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ)চিত্র নং-২। িাঁশ রিং কাক্ষঠর সাটাচরং ব্যিহার করা
হক্ষচ্ছ। িীক্ষি ক্রযাক পচরলচেক হক্ষয়ক্ষছ। চিত্র নং-৩

চিত্র নং-১
চিত্র নং-২
চিত্রঃ Construction of Nursing College at Narail District পচরদশবন ও পা বক্ষিেণ।

চিত্র নং-৩

অিকাঠাক্ষিার নািঃ Repair , Renovation & Vertical Extension of Ghatail Upazila Health Complex in Tangail District
প্যাক্ষকে নং: WP-13423/SDP-4(GOB)-HED
কােটির িকবিান অিস্থাঃ সম্পন্ন
োিৌক অগ্রগচকঃ 10০.০০%
পচরদশবক্ষনর কাচরাঃ 14/০৩/২০১৯ ইং
পা বক্ষিেণঃ সক্ষরেচিক্ষন Repair, Renovation এবং রাস্তা উন্নয়ভনর কাজ পষ্টরলষ্টক্ষত হভয়ভে ষ্টকন্তু Vertical Extension এর
সকান কাজ পষ্টরলষ্টক্ষত হয়ষ্টন। রছাড়া তিদুযচকক সুইি র চকছু সিস্যা রক্ষয়ক্ষছ (চিত্র নং-৩)

চিত্র নং-১
চিত্র নং-২
চিত্র নং-৩
চিত্রঃ Repair , Renovation & Vertical Extension of Ghatail Upazila Health Complex in Tangail District পচরদশবন ও
পা বক্ষিেণ।
অিকাঠাক্ষিার নািঃ Repair , Renovation & Vertical Extension of Kalihati Upazila Health Complex in Tangail District
প্যাক্ষকে নং: WP-13422/SDP-4(GOB)-HED
কােটির িকবিান অিস্থাঃ সম্পন্ন
োিৌক অগ্রগচকঃ 10০.০০% পচরদশবক্ষনর কাচরাঃ 14/০৩/২০১৯ ইং
পা বক্ষিেণঃ সক্ষরেচিক্ষন Repair, Renovation এবং রাস্তা উন্নয়ভনর কাজ পষ্টরলষ্টক্ষত হভয়ভে ষ্টকন্তু Vertical Extension এর
সকান কাজ পষ্টরলষ্টক্ষত হয়ষ্টন।
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চিত্র নং-১
চিত্র নং-২
চিত্র নং-৩
চিত্রঃ Kalihati Upazila Health Complex in Tangail District পচরদশবন ও পা বক্ষিেণ।
অিকাঠাক্ষিার নািঃ Re-Construction of UH & FWC Bishuwara in Dhakkhin Netrokona
প্যাক্ষকে নং: WP-4879/SDP-4(GOB)-HED
কােটির িকবিান অিস্থাঃ সম্পন্ন
পচরদশবক্ষনর কাচরাঃ 20/০৩/২০১৯ ইং
পা বক্ষিেণঃ সরেচিক্ষন োনত্রক্ষকানা োেলার দচেণ চিষুয়ারা ইউচনয়ন স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ োকন্দ্রটি িন্ধ পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ রিং
রলাকািাসীর সাক্ষথ কথা িক্ষল োনা াায় োা, োকন্দ্রটি প্রায় সিয়ই িন্ধ থাক্ষক। োকন্দ্রটিক্ষক িয়লা, আিেবনায় পচরপূণ ব।

চিত্র নং-১
চিত্র নং-২
চিত্রঃ UH & FWC at Fotepur in Netrokona District পচরদশবন ও পা বক্ষিেণ।

চিত্র নং-৩

অপাক্ষরশনাল প্লান রর আওকায় গণপূকব অচধদপ্তর (PWD) রর চিচিন্ন স্কীক্ষির িলিান রিং সম্পন্ন স্কীক্ষির োিৌক
পচরিীেণ ও পা বক্ষিেক্ষণর িণ বনা চনক্ষে োদওয়া হল।
অিকাঠাক্ষিার নািঃ Vertical extension of Dental unit & outdoor at Rangpur Medical College, Rangpur
স্কীি নং: Vertical extension Dental/Rangpur/OTM
কােটির িকবিান অিস্থাঃ িলিান

োিৌক অগ্রগচকঃ ৯০.০০%

পচরদশবক্ষনর কাচরাঃ ১০/০৩/২০১৯ ইং

পা বক্ষিেণঃ চনিবাণ কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। িিক্ষনর োদয়াক্ষল চকছু াায়গায় যাম্প োদাা চগক্ষয়ক্ষছ (চিত্র নং-৩)। কলাি ও রুক্ষির
পচরিাপ সঠিক পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ।

চিত্র নং-১
চিত্র নং-২
চিত্র নং-৩
চিত্রঃ Vertical extension of Dental unit & outdoor at Rangpur Medical College পচরদশবন ও পচরিীেণ
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অিকাঠাক্ষিার নািঃ Vertical extension of Brothers Hostel at Rangpur Medical College, Rangpur
স্কীি নং: e-tender/HPNSP/dev/ROP/bh/01
কােটির িকবিান অিস্থাঃ িলিান

োিৌক অগ্রগচকঃ ৯০.০০% পচরদশবক্ষনর কাচরাঃ ১০/০৩/২০১৯ ইং

পা বক্ষিেণঃ িিন হস্তান্তর করা হক্ষয়ক্ষছ রিং িিনটি ব্যিহৃক হক্ষচ্ছ। চসচড়ক্ষক টাইলস্ রর কাে অসম্পন্ন রক্ষয়ক্ষছ (চিত্র নং-২)।
ছাক্ষদ পাচনর ট্যাংক্ষক আয়রণ রর স্তর োদাা চগক্ষয়ক্ষছ রিং চনক্ষির অংশ োফক্ষট চগক্ষয়ক্ষছ (চিত্র নং-৩)

চিত্র নং-১
চিত্র নং-২
চিত্র নং-৩
চিত্রঃ Vertical extension of Brothers Hostel Building at Rangpur Medical College পচরদশবন ও পচরিীেণ
অিকাঠাক্ষিার নািঃ Construction of New Nurses Hostel of Nursing Education at Kurigram District.
স্কীি নং: ০৭/২০১৫-২০১৬
কােটির িকবিান অিস্থাঃ সিাপ্ত
কাে সিাক্ষপ্তর কাচরাঃ 21.06.2018
পচরদশবক্ষনর কাচরাঃ ১১/০৩/২০১৯ ইং
পা বক্ষিেণঃ িিন হস্তান্তর করা হক্ষয়ক্ষছ রিং িিনটি ব্যিহৃক হক্ষচ্ছ। চ োইন অনুাায়ী রুি, কলাি. িাউন্ডাচর োদয়াক্ষলর পচরিাপ
সঠিক পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ। চকন্তু ছাক্ষদ কলাক্ষির র কাটিং রর কাে অসম্পন্ন রক্ষয়ক্ষছ (চিত্র নং-৩)

চিত্র নং-১
চিত্র নং-২
চিত্র নং-৩
চিত্রঃ Construction of New Nurses Hostel of Nursing Education at Kurigram District পচরদশবন ও পচরিীেণ
অিকাঠাক্ষিার নািঃ Vertical extension of Burn and Plastic Surgery unit at Mohammad Ali 250 Bed Hospital,
Bogra (স্কীি নং: 8/2015-2016 Lot-10)
কােটির িকবিান অিস্থাঃ িলিান
োিৌক অগ্রগচকঃ 80%
পচরদশবক্ষনর কাচরাঃ ১২/০৩/২০১৯ ইং
পা বক্ষিেণঃ চনিবাণ কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। ছাক্ষদ ৫টি ৪৮৫ োকচে ইউচনট রর DAIKIN োকাম্পাচনর AC
িােবার োকাম্পাচনর রং রিং ইক্ষলচিচফক্ষকশক্ষনর কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ।

চিত্র নং-১

চিত্র নং-২

,

চিত্র নং-৩

চিত্রঃ Burn and Plastic Surgery unit at Mohammad Ali 250 Bed Hospital, Bogra পচরদশবন ও পচরিীেণ
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অিকাঠাক্ষিার নািঃ Vertical extension up to 6th floor of Shaheed Ziaur Rahman Medical College Hospital (Main
Building) at Bogra (স্কীি নং: 9/2014-2015 Lot-2)
কােটির িকবিান অিস্থাঃ িলিান

োিৌক অগ্রগচকঃ ৬০%

পচরদশবক্ষনর কাচরাঃ ১২/০৩/২০১৯ ইং

পা বক্ষিেণঃ চনিবাণ কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। চ োইন োেচসক্ষফক্ষকশন অনুাায়ী চসচড়র পচরিাপ সঠিক পাওয়া াায়চন। চ োইক্ষন

চসচড় ধাক্ষপর উচ্চকা ৬ ইচঞ্চ থাকক্ষলও চকছু চসচড়র উচ্চকা পাওয়া াায় ৪-৫ ইচঞ্চ (চিত্র নং-৩)। রুক্ষির পচরিাপ সঠিক পাওয়া
চগক্ষয়ক্ষছ।

চিত্র নং-১
চিত্র নং-২
চিত্র নং-৩
চিত্রঃ Shaheed Ziaur Rahman Medical College Hospital (Main Building) at Bogra পচরদশবন ও পচরিীেণ।

অিকাঠাক্ষিার নািঃ Vertical extension of Nursing & Midwifery Bhaban at Mohakhali.
কােটির িকবিান অিস্থাঃ িলিান

োিৌক অগ্রগচকঃ 95%

পচরদশবক্ষনর কাচরাঃ ১২/০৩/২০১৯ ইং

পা বক্ষিেণঃ চনিবাণ কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। ওয়াশ রুক্ষির ইিারনাল রলাইনক্ষিি র চকছুটা গড়চিল রক্ষয়ক্ষছ । চনিবাণ কাক্ষে

ব্যিহৃক ইট ও অন্যান্য চনিবাণসািগ্রীর গুণগকিান িাচহযক দৃচষ্টক্ষক সক্ষন্তাষেনক পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ।

চিত্র নং-১
চিত্র নং-২
চিত্রঃ Nursing & Midwifery bhaban at Mohakhali পচরদশবন ও পচরিীেণ।

চিত্র নং-৩

অিকাঠাক্ষিার নািঃ Vertical extension BMRC bhaban at Mohakhali.
কােটির িকবিান অিস্থাঃ িলিান

োিৌক অগ্রগচকঃ 90%

পচরদশবক্ষনর কাচরাঃ ১২/০৩/২০১৯ ইং

পা বক্ষিেণঃ চনিবাণ কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। ওয়াশ রুক্ষির ইিারনাল রলাইনক্ষিি র চকছুটা গড়চিল রক্ষয়ক্ষছ । চনিবাণ কাক্ষে

ব্যিহৃক ইট ও অন্যান্য চনিবাণসািগ্রীর গুণগকিান িাচহযক দৃচষ্টক্ষক সক্ষন্তাষেনক পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ।

চিত্র নং-১
চিত্র নং-২
চিত্র নং-৩
চিত্রঃ Vertical extension BMRC bhaban at Mohakhali পচরদশবন ও পচরিীেণ।
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অিকাঠাক্ষিার নািঃ Chapai newabgonj (100 to 250 ) Sub Head: 10st foundation, 8st bldg, Plinth area: 11200 sft)
স্কীি নং: 8/10/13 কােটির িকবিান অিস্থাঃ সম্পন্ন িিন হস্তান্তরঃ িাি ব ২০১৯ ইং পচরদশবক্ষনর কাচরাঃ ১৩/০৩/২০১৯
পা বক্ষিেণঃ কাে সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ। চসচড়র পচরিাপ সঠিক পাওয়া াায়চন েইং র চছল ৬” চকন্তু পাওয়া াায় ৭”(চিত্র নং-২)।
রছাড়াও অক্ষনক রুক্ষির তিদুযচকক িাল্ব োনই (চিত্র নং-৩)। িিনটি চ ক্ষসম্বর ২০১৮ ইং কাচরক্ষা হস্তান্তর করা হক্ষয়ক্ষছ। ৮ কলা
চিচশষ্ট িিনটির ২ কলা ব্যিহৃক হক্ষচ্ছ রিং িাচক ৬ কলায় ান্ত্রপাচক, েনিল ইকযাচদ ঘাটচকর কারক্ষণ স্বাস্থয োসিা োদয়া সম্ভি
হক্ষচ্ছ না। রিং িিক্ষন োকান অচি চনি বািপক ব্যিস্থা োনই।

চিত্রঃ নং-১
চিত্রঃ নং-২
চিত্রঃ নং-৩
চিত্রঃ Burn and Plastic Surgery unit at Mohammad Ali 250 Bed Hospital, Bogra পচরদশবন ও পচরিীেণ
অিকাঠাক্ষিার নািঃ Sunamganj (50 to 250 ) SH: hospital bldg: (8std fndn, 7std bldg) kitchn block: (4std. fndn,
4std. bldg) PA: 126500 sft

কােটির িকবিান অিস্থাঃ সম্পন্ন

িিন হস্তান্তরঃ 12.06. ২০১৯ ইং

পচরদশবক্ষনর কাচরাঃ 20/০৩/২০১৯ ইং

পা বক্ষিেণঃ চনিবাণ কাে সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ রিং ১২.০৬.২০১৮ ইং কাচরক্ষা িিন হস্তান্তর করা হক্ষয়ক্ষছ। ছাক্ষদ পাইপ লাইক্ষন
চলক্ষকে োদাা চদক্ষয়ক্ষছ (চিত্র নং-১)। চসচড়র টাইলস্ চকছু োেক্ষত্র োিক্ষঙ্গ চগক্ষয়ক্ষছ (চিত্র নং-২)। েনিল, ান্ত্রপাচক, আসিািপত্র
ইকযাচদ ঘাটচকর কারক্ষণ রাক্ষনা স্বাস্থয োসিা কাা বক্রি শুরু হয়চন। রিং অচি চনি বািক াক্ষন্ত্র Expire Date পাওয়া াায়চন।

চিত্রঃ নং-১
চিত্রঃ নং-২
চিত্রঃ নং-৩
চিত্রঃ Sunamganj (50 to 250 ) SH: hospital bldg: (8std fndn, 7std bldg) kitchn block: (4std. fndn, 4std. bldg)
PA: 126500 sft পচরদশবন ও পচরিীেণ।
অিকাঠাক্ষিার নািঃ Retrofitting & Complete renovation, emergency repair, alteration and Maintenance work of
Mymenshing Medical College Hospital

কােটির িকবিান অিস্থাঃ িলিান োিৌক অগ্রগচকঃ- ৬৫% পচরদশবক্ষনর কাচরাঃ 20/০৩/২০১৯ ইং
প থভবক্ষণঃ Mymenshing Medical College Hospital এর ৪টি চার তলা েবভনর পূব থ ষ্টিভকর ৪ তলা েবনটি
Retrofitting এর কাজ চলর্ান রভয়ভে। পষ্টরিশথনকাভল হাসপাতালটির ১,০০০ সবভের ধারণ ক্ষর্তা র্াকভলও অভনক সবষ্টশ
সরাগী পষ্টরলক্ষীত হয়। হাসপাতাভলর ব্যবস্থ্াপনা কর্তথপক্ষ সূভত্র জানা ায় স , প্রষ্টতষ্টিন প্রায় ৫,০০০ হাজার সরাগীর স্বাস্থ্য
সসবা প্রিান করা হয়। Retrofitting কাজ চলর্ান র্াকায় উক্ত েবভনর ১১০টি সবভের সসবা কা থক্রর্ বন্ধ রভয়ভে। ার িভল
সরাগীভির দুভেথাগ অভনক সবভড় ষ্টগভয়ভে।

পৃষ্ঠা 49

চিত্রঃ নং-১
চিত্রঃ নং-২
চিত্রঃ নং-৩
চিত্রঃ Retrofitting & Complete renovation, emergency repair, alternation and Maintenance work of
Mymenshing Medical College Hospital পচরদশবন ও পচরিীেণ।
অিকাঠাক্ষিার নািঃ Construction of Nurses Dormitory Building at Khulna Medical College Hospital
স্কীি নং: CSD-dev/Hospital/02/ 2017-18 কােটির িকবিান অিস্থাঃ িলিান োিৌক অগ্রগচকঃ- ৬৫%
পচরদশবক্ষনর কাচরাঃ 24/০৩/২০১৯ ইং
পা বক্ষিেণঃ চনিবাণ কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। রুক্ষির োদয়াল নীল িণ ব পচরলচেক হক্ষয়ক্ষছ। প্লীন্থ রচরয়া, রুি রিং কলাক্ষির পচরিাপ
সঠিক পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ। চসচড়র পচরিাপ চ োইন োিাকাক্ষিক সঠিক পাওয়া াায়চন (চ োইক্ষন চছল ৬’’ চকন্তু পাওয়া াায় ৫’’)
চিত্র নং-৩।

চিত্রঃ নং-১
চিত্রঃ নং-২
চিত্রঃ নং-৩
চিত্রঃ Construction of Nurses Dormitory Building at Khulna Medical College Hospital পচরদশবন ও পচরিীেণ।
অিকাঠাক্ষিার নািঃ Construction of Staff Dormitory Building at Khulna Medical College Hospital
স্কীি নং: CSD EMSD2017-18 health /02 কােটির িকবিান অিস্থাঃ িলিান োিৌক অগ্রগচকঃ- ৬৫%
পচরদশবক্ষনর কাচরাঃ 24/০৩/২০১৯ ইং
পা বক্ষিেণঃ চনিবাণ কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। প্লীন্থ রচরয়া, রুি রিং কলাক্ষির পচরিাপ সঠিক পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ। রুক্ষির োদয়াল নীল
িণ ব পচরলচেক হক্ষয়ক্ষছ। (চিত্র নং-৩)।

চিত্রঃ নং-১
চিত্রঃ নং-২
চিত্রঃ নং-৩
চিত্রঃ Construction of Staff Dormitory Building at Khulna Medical College Hospital পচরদশবন ও পচরিীেণ।
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৩.৩.2

োিৌক কাে সক্ষরেচিন পচরদশবন, পা বক্ষিেণ ও পরীেক্ষণ প্রাপ্ত ফলাফক্ষলর উপর সাচি বক িকািকঃ

স্কীক্ষির চনচিড় পচরিীেক্ষণর লক্ষেয পরািশবক প্রচকষ্ঠান রি আর কিালট্যািস্ রর সিীো টিি কতৃবক স্কীক্ষির চনচিবক
অিকাঠাক্ষিার োিৌক অিস্থা পচরদশবন ও পা বক্ষিেণ চিচিন্ন অংক্ষগর সক্ষরেচিন পচরিাপ, পচরিীেণ রিং পরীেণ করা হক্ষয়ক্ষছ।
সরেচিক্ষন ২৮টি স্কীক্ষির োিৌক অিকাঠাক্ষিার পচরদশবন, পা বক্ষিেক্ষণর ফলাফল চনক্ষে োদয়া হক্ষলাঃ
োটচিল- 3.2.1 োিৌক অিকাঠাক্ষিার পচরদশবন ও পা বক্ষিেক্ষণর ফলাফল
ক্রচিক
নং
১

2

উপক্ষেলা/
োেলা
ঢাকা

স্কীর্ (কাজ)/ অবকাঠাভর্া

র্ন্তব্য

Vertical Extension of BMRC Bhaban
at Mohakhali, Dhaka

চনিবাণ কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। ওয়াশ রুক্ষির ইিারনাল রলাইনক্ষিি র
চকছুটা গড়চিল রক্ষয়ক্ষছ । চনিবাণ কাক্ষে ব্যিহৃক ইট ও অন্যান্য
চনিবাণসািগ্রীর গুণগকিান িাচহযক দৃচষ্টক্ষক সক্ষন্তাষেনক পাওয়া
চগক্ষয়ক্ষছ।
Mymenshing Medical College Hospital এর পূব থ ষ্টিভকর ৪
তলা েবনটি Retrofitting এর কাজ চলর্ান রভয়ভে। পষ্টরিশথনকাভল
হাসপাতালটির ১,০০০ সবভের ধারণ ক্ষর্তা র্াকভলও অভনক সবষ্টশ
সরাগী পষ্টরলষ্টক্ষত হভয়ভে। হাসপাতাভলর ব্যবস্থ্াপনা কর্তথপক্ষ সূভত্র
জানা ায় স , অত্র হাসপাতাল সর্ভক প্রষ্টতষ্টিন প্রায় ৫,০০০ সরাগীর
স্বাস্থ্য সসবা প্রিান করা হয়। Retrofitting কাজ চলর্ান র্াকায় উক্ত
েবভনর ১১০টি সবভের সসবা কা থক্রর্ বন্ধ রভয়ভে। ার িভল সরাগীভির
দুভেথাগ অভনক সবভড় ষ্টগভয়ভে।
চনিবাণ কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। ওয়াশ রুক্ষির ইিারনাল রলাইনক্ষিি র
চকছুটা গড়চিল রক্ষয়ক্ষছ । চনিবাণ কাক্ষে ব্যিহৃক ইট ও অন্যান্য
চনিবাণসািগ্রীর গুণগকিান িাচহযক দৃচষ্টক্ষক সক্ষন্তাষেনক পাওয়া
চগক্ষয়ক্ষছ।
িিন হস্তান্তর করা হক্ষয়ক্ষছ রিং িিনটি ব্যিহৃক হক্ষচ্ছ। চ োইন
অনুাায়ী রুি, কলাি. িাউন্ডাচর োদয়াক্ষলর পচরিাপ সঠিক পাওয়া
চগক্ষয়ক্ষছ। চকন্তু ছাক্ষদ কলাক্ষির র কাটিং রর কাে অসম্পন্ন রক্ষয়ক্ষছ।
িিন হস্তান্তর করা হক্ষয়ক্ষছ রিং িিনটি ব্যিহৃক হক্ষচ্ছ। চসচড়ক্ষক
টাইলস্ রর কাে অসম্পন্ন রক্ষয়ক্ষছ। ছাক্ষদ পাচনর ট্যাংক্ষক আয়রণ রর
স্তর োদাা চগক্ষয়ক্ষছ রিং চনক্ষির অংশ োফক্ষট চগক্ষয়ক্ষছ।
চনিবাণ কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। িিক্ষনর োদয়াক্ষল চকছু াায়গায় যাম্প
োদাা চগক্ষয়ক্ষছ। কলাি ও রুক্ষির পচরিাপ সঠিক পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ।

িয়িনচসংহ Retrofitting & Complete renovation,
emergency repair, alteration and
Maintenance work of Mymenshing
Medical College Hospital

3

ঢাকা

Vertical Extension of Nursing &
Midwifery Bhaban at Mohakhali,
Dhaka

4

কুচড়গ্রাি

Construction of New Nurses Hostel of
Nursing Education at Kurigram
District

5

রংপুর

Vertical extension of Brothers Hostel
Building at
Rangpur Medical
college, Rangpur

6

রংপুর

7

সুনািগঞ্জ

Vertical extension of Dental unit &
outdoor at Rangpur Medical college,
Rangpur
Upgradation of Sunamgonj (50to250)
SH: hospital bldg: (8std fndn,7std
bldg.) kitchn block : (4std.fndn, 4std
.bldg) PA: 126500 sft

8

িাপাইনিািগঞ্জ Chapai newabgonj (100 to 250 ) sub
head : (10st foundation , 8st bldg.
plinth area : 11200 sft )

9

খুলনা

Construction of Nurses Dormitory
Dormitory at Khulna Medical College
Hospital

10

খুলনা

Construction of Staff Dormitory at
Khulna Medical College Hospital

11

কুচিো

Vertical

Extension

of

Hospital

চনিবাণ কাে সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ রিং ১২.০৬.২০১৮ ইং কাচরক্ষা িিন
হস্তান্তর করা হক্ষয়ক্ষছ। েনিল, ান্ত্রপাচক, আসিািপত্র ইকযাচদ ঘাটচকর
কারক্ষণ রাক্ষনা স্বাস্থয োসিা কাা বক্রি শুরু হয়চন। রছাড়াও চকছু চসচড়র
টাইলস্ োিক্ষঙ্গ চগক্ষয়ক্ষছ রিং অচি চনি বািক াক্ষন্ত্র Expire Date
পাওয়া াায়চন।
িিনটি চ ক্ষসম্বর ২০১৮ ইং কাচরক্ষা হস্তান্তর করা হক্ষয়ক্ষছ। ৮ কলা
চিচশষ্ট িিনটির ২ কলা ব্যিহৃক হক্ষচ্ছ রিং িাচক ৬ কলায় ান্ত্রপাচক,
েনিল ইকযাচদ ঘাটচকর কারক্ষণ স্বাস্থয োসিা োদয়া সম্ভি হক্ষচ্ছ না। রিং
িিক্ষন োকান অচি চনি বািপক ব্যিস্থা োনই।
চনিবাণ কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। রুক্ষির োদয়াল নীল িণ ব পচরলচেক
হক্ষয়ক্ষছ। প্লীন্থ রচরয়া, রুি রিং কলাক্ষির পচরিাপ সঠিক পাওয়া
চগক্ষয়ক্ষছ।
চনিবাণ কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। রুক্ষির োদয়াল নীল িণ ব পচরলচেক
হক্ষয়ক্ষছ। প্লীন্থ রচরয়া, রুি রিং কলাক্ষির পচরিাপ সঠিক পাওয়া
চগক্ষয়ক্ষছ।
চনিবাণ কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। চকন্তু রক্ষ র স্প্লাইচসং সঠিক িাক্ষি করা
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12

নড়াইল

1৩

িহাাাচল,
ঢাকা

1৪

িচকচিল,
ঢাকা

১৫

কাচলহাচক,
ঘাটাইল,
টাংগাইল

1৬

চককাস,
কুচিো

1৭

Building at Comilla Medical College,
Comilla
Construction of Nursing College at
Narail District.

হয়চন।

Procurement of Internet Connectivity,
LAN and Electrical Works etc. for
installation of Servers, Computers,
Software and Accessories for Online
Service of HED
Repair, Renovation & Vertical
Extension of Kalihati, Madhupur,
Gahatail upazila health complex in
Tangail district
Upgradation of 31 Bed Hospital to 50
Bed at Titash, comilla District (2nd
Phase)

Internet Connectivity, LAN and Electrical Works etc. for
installation of Servers, Computers, Software and Accessories

চনিবাণ কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। ইিাক্ষেবচি রচসেট চসচড়র পচরিাপ
চ োইন অনুাায়ী পচরিাপ সঠিক পাওয়া াায়চন (চসচড় ধাক্ষপর উচ্চকা
৬ ইচঞ্চ স্থক্ষল ৭ ইচঞ্চ োথক্ষক ৯ ইচঞ্চ পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ)। িাঁশ রিং কাক্ষঠর
সাটাচরং ব্যিহার করা হক্ষচ্ছ। িীক্ষি ক্রযাক পচরলচেক হক্ষয়ক্ষছ।
Construction of Health Bhaban at চনিবাণ কাে সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ রিং িিনটি ব্যিহৃক হক্ষচ্ছ। িীি, কলাি ও
Mohakhali, Dhaka (2nd Phase)
রুক্ষির পচরিাপ সঠিক পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ। চকন্তু ব্যিহৃক কাক্ষঠর দরোর
সংক্ষাাগস্থল ফাকা রক্ষয়ক্ষছ।

সদর দচেণ, Upgradation of 10 Bed Hospital to 50
Bed at Sadar Dokkhin in comilla
কুচিো
District

1৮

টংচগপাড়া,
োগাপালগঞ্জ

Construction of Medical Assistant
Training School (MATS) in Tungipara
in Gopalgonj

১৯

টংচগপাড়া,
োগাপালগঞ্জ

Construction of Institute of Health
Technology (IHT) in Tungipara in
Gopalgonj

2০

ধুলারিাোর
ইউঃ ছাকক,
সুনািগঞ্জ
িাচনকছচড়,
াাগড়াছচড়

Construction of UH & FWCs in
Dhularbazar, Sunamganj

2২

িগুড়া

Vertical extension of Burn and Plastic
Surgery unit at Mohammad Ali 250
Bed Hospital, Bogra

2৩

িগুড়া

Vertical extension up to 6th floor of
Shaheed Ziaur Rahman Medical
College Hospital (Main Building) at
Bogra

2১

২৪

Up gradation of UpaZila Health
Complex from 10 to 50 Bed
Manikchari, khagrachari

ধুনট, িগুড়া Construction of 10 Bed Hospital at
Dhunut Upazila in Bogra District

স্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ রিং

।

সক্ষরেচিক্ষন Repair, Renovation এবং রাস্তা উন্নয়ভনর কাজ
পষ্টরলষ্টক্ষত হভয়ভে ষ্টকন্তু Vertical Extension এর সকান কাজ
পষ্টরলষ্টক্ষত হয়ষ্টন।
উন্নীককরণ কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। চনিবাণ কাক্ষে ব্যিহৃক পাথক্ষরর
গুণগক িান িাল পাওয়া াায়চন। রক্ষ র স্প্লাইচসং ঠিকিাক্ষি করা
হয়চন রিং চিল সাটাচরং রর পচরিক্ষকব কাক্ষঠর সাটাচরং ব্যিহার করা
হক্ষয়ক্ষছ। িীি ও কলাক্ষি হাচনকম্প োদাা চগক্ষয়ক্ষছ।
১০
ভ
ছ,
ভ
৫০
ছ। চনিবাণ কাক্ষে চিল সাটাচরং রর পচরিক্ষকব কাক্ষঠর
সাটাচরং ব্যিহার করা হক্ষয়ক্ষছ ও িীক্ষি হাচনকম্প োদাা চগক্ষয়ক্ষছ। রক্ষ র
স্প্লাইচসং সঠিকিাক্ষি করা হয়চন। ব্যিহৃক পাথর রিং োাায়ার গুণগক
িান িাল পাওয়া াায়চন।
চনিবাণ কাে ৩০.০৬.২০১৭ ইং কাচরক্ষা সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ চকন্তু অধ্যািচদ
িিনটিক্ষক েনিল, আসিািপত্র, ান্ত্রপাচক ইকযাচদ ঘাটচকর কারক্ষণ
চশোনচিশ কাা বক্রি িালু হয়চন।
চনিবাণ কাে ২৫.০৬.২০১৭ ইং কাচরক্ষা সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ চকন্তু অধ্যািচদ
িিনটিক্ষক েনিল, আসিািপত্র, ান্ত্রপাচক ইকযাচদ ঘাটচকর কারক্ষণ
চশোনচিশ কাা বক্রি িালু হয়চন।
অিকাঠাক্ষিা চনিবাণ সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ চকন্তু প্লািাচরং, টাইলস্ রিং
ইক্ষলচিচফক্ষকশক্ষনর কাে িলক্ষছ। রুি, কলাি, চসচড়র পচরিাপ সঠিক
পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ।
িিন হস্তান্তর করা হক্ষয়ক্ষছ। েনিল, ান্ত্রপাচক ইকযাচদ ঘাটচকর কারক্ষণ
ইনক্ষ ার সাচিবস িালু হয়চন শুধু িাত্র সািান্য সংখ্যক োরাগীর প্রাথচিক
চিচকৎসা আউটক্ষ ার সাচিবক্ষসর িাধ্যক্ষি োদয়া হক্ষচ্ছ।
চনিবাণ কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। ছাক্ষদ ৫টি ৪৮৫ োকচে ইউচনট রর
DAIKIN োকাম্পাচনর AC
, িােবার োকাম্পাচনর রং
রিং ইক্ষলচিচফক্ষকশক্ষনর কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ।
চনিবাণ কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। চ োইন োেচসক্ষফক্ষকশন অনুাায়ী
চসচড়র পচরিাপ সঠিক পাওয়া াায়চন। চ োইক্ষন চসচড় ধাক্ষপর উচ্চকা
৬ ইচঞ্চ থাকক্ষলও চকছু চসচড়র উচ্চকা পাওয়া াায় ৪-৫ ইচঞ্চ। রুক্ষির
পচরিাপ সঠিক পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ।
চনিবাণ কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। চ োইন অনুাায়ী চকছু রুক্ষির পচরিাপ
সঠিক পাওয়া াায়চন (চ োইক্ষন ো চলিাচর রুক্ষির পচরিাপ চছল
১১’৪’’ x 10’ 8’’ চকন্তু পাওয়া াায় ১১’৪’’ x 10’ ২’’)। রছাড়াও
োেক্ষন পাচন েক্ষি থাকক্ষক োদাা চগক্ষয়ক্ষছ।
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২৫

ধানশ্রীচন,
কুচড়গ্রাি

২৬

রংপুর

২৭

২৮

Re-Construction of Health & Family
Welfare Center at Dhansreeni upzaila
in Kurigram District
Construction of 100
Hospital in Rangpur

Bed

Child

Different health and Family Planning
জুচড়,
োিৌলচিিাোর Infrastructures –Construction of 1250

দচেণ
চিষুয়ারা
ইউচনয়ন, সদর
োনত্রক্ষকানা

Sft 4 storied 4 Unit Consultant Quarter
With 5 storeid Foundation. at Juri in
Moulvibazar
Re-Construction of Health & Family
Welfare Center at Bishuara union in
Netrokona District

চনিবাণ কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। কক্ষয়কটি রুক্ষির পচরিাপ সঠিক পাওয়া
াায়চন। চ োইক্ষন C-Bed
১২’৩’’/১১’৮’’
১২’৫’’/১১’৭’’ ও চগক্ষয়ক্ষছ।
চনিবাণ কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। কক্ষয়কটি িীক্ষির সাক্ষথ কলাক্ষির
র োিক্ষিি সঠিক হয়চন উচু-চনচু লেয করা চগক্ষয়ক্ষছ। কলাি ও
রুিসহ অন্যান্য পচরিাপ সঠিক পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ।
চনিবাণ কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। প্লািাচরং ও টাইলস্ রিং
ইক্ষলচিচফক্ষকশক্ষনর কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। কক্ষয়কটি Master Bed
পচরিাপ সঠিক পাওয়া াায়চন।
সরেচিক্ষন োনত্রক্ষকানা োেলার দচেণ চিষুয়ারা ইউচনয়ন স্বাস্থয ও
পচরিার কল্যাণ োকন্দ্রটি িন্ধ পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ রিং রলাকািাসীর সাক্ষথ
কথা িক্ষল োনা াায় োা, োকন্দ্রটি প্রায় সিয়ই িন্ধ থাক্ষক। োকন্দ্রটিক্ষক
িয়লা, আিেবনায় পচরপূণ ব।

উপক্ষরাি ২৮ টি চস্কক্ষির িক্ষধ্য কাা বক্রি িলিান রক্ষয়ক্ষছ ১৬টি রিং কাা বক্রি সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ ১২টি। সম্পন্ন চস্কক্ষির িক্ষধ্য হযান্ডিার
হক্ষয়ক্ষছ ১০টি রর োসিা কাা বক্রি শুরু হক্ষয়ক্ষছ ৪টি রিং ৬টি েনিল, ান্ত্রপাচক ও আসিািপত্র ইকযাচদর অিাক্ষি োসিা কাা বক্রি শুরু
হয়চন।

৩.৪

ক্রয় কাা বক্রি পচরিীেণ / দরপত্র ও ঠিকাদার চনক্ষয়াগ সংক্রান্ত কথ্য চিক্ষেষণ

৩.৪.১ ক্রয় কাা বক্রি পচরিীেণঃ
‘িতুথ ব স্বাস্থয, েনসংখ্যা ও পুচষ্ট োসক্টর কিবসূিী’ রর আওকায় ‘চফচেকযাল ফযাচসচলটিে ো ক্ষিলপক্ষিি’ শীষ বক অপাক্ষরশনাল
প্লান (OP) রর প্রধান প্রধান উপাদানসমূক্ষহর ক্রয় সংক্রান্ত নচথপত্র াািাই িাছাই করাসহ স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর ও গণপূকব
অচধদপ্তক্ষরর সি বক্ষিাট 20টি প্যাক্ষকক্ষের
নচথর চিস্তাচরক কথ্য/উপাি পা বাক্ষলািনা করা হয়। ২০টি প্যাক্ষকক্ষের দরপত্র
আহিান, দরপত্র প্রকাশ, দরপত্র োাালা, দরপত্র মূল্যায়ন, কাে সম্পাদন রিং কাা বাক্ষদশ প্রদান ইকযাচদ চপচপর-২০০৬ রিং
চপচপআর-২০০৮ অনুাায়ী সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ চকনা কা পূংাানুপূংািাক্ষি াািাই করা হক্ষয়ক্ষছ। োসই সাক্ষথ স্কীক্ষির সাক্ষথ সংচেষ্ট
কিবককবাক্ষদর অনুক্ষিাদন োনয়া হক্ষয়ক্ষছ চকনা কা পরীো চনরীো কক্ষর োদাা হয় । স্কীক্ষির ক্রয় সংক্রান্ত নচথপত্র চিক্ষেষণ করার পর
উহা াািাইক্ষয়র েন্য িাঠ পা বাক্ষয় পচরদশবন করা হয়। নচথ পা বাক্ষলািনায় চিচিন্ন প্যারাচিটাক্ষরর চিপরীক্ষক প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ
চনক্ষের সারচণ ৪.১ োক োদয়া হক্ষলা-

সারচণ 3.2.2 ক্রয় সংক্রান্ত নচথ পা বাক্ষলািনায় চিচিন্ন প্যারাচিটাক্ষরর চিপরীক্ষক প্রাপ্ত ফলাফল সমূহ
ক্র.
নং
১

২

ইচন্ডক্ষকটর
কযাটাগচর
দরপত্র
আহিান

দরপত্র
দাচাল

ইচন্ডক্ষকটর প্রক্ষসস

সম্পাচদক াটা

দরপত্র পচত্রকার প্রকাশ । ১ শককরা কক শকাংশ দরপত্র
পচত্রকায় প্রকাশ করা হক্ষয়ক্ষছ।
দরপত্র CPTU, PWD ২ শককরা কক শকাংশ দরপত্র
রিং HED রর
CPTU, PWD রিং HED রর
Website র প্রকাশ ।
Website র প্রকাশ করা হক্ষয়ক্ষছ।
োাালা দরপত্র পচত্রকায়
৩ দরপত্র পচত্রকায় প্রকাশ রিং
দরপত্র প্রস্তুক্ষকর েন্য
দরপত্র দাচাক্ষলর িক্ষধ্য গড় চদক্ষনর
োদয়া সিয়সীিা ।
সংখ্যা ।
দরপত্র সিয়সীিা
৪ শককরা কক শকাংশ দরপত্র
পচরপালন ।
দাচাক্ষলর েন্য পা বাপ্ত সিয় চছল ।

ফলাফল

িকািক

১০০%

চপচপআর অনুসরন করা
হক্ষয়ক্ষছ িক্ষিব প্রচকয়িান
চপচপআর অনুসরন করা
হক্ষয়ক্ষছ িক্ষিব প্রচকয়িান

১০০%

২৫-৫০
চদন

চপচপআর অনুসরন করা
হক্ষয়ক্ষছ িক্ষিব প্রচকয়িান

১০০%

চপচপআর অনুসরন করা
হক্ষয়ক্ষছ িক্ষিব প্রচকয়িান
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দরদাকা অংশগ্রহণ
সূিক।
৩ দরপত্র
উন্মুিকরণ

৪

দরপত্র
মূল্যায়ন

দরপত্র উন্মুিকরন
কচিটিক্ষক দরপত্র
মূল্যায়ন কচিটির সদস্য
উপচস্থক চছক্ষলন ।
দরপত্র মূল্যায়ন
কচিটিক্ষক সংস্থা িচহভূবক
সদস্য অন্তভূি চছক্ষলন ।
দরপত্র মূল্যায়ক্ষনর সিয়
দরপত্র গ্রহণ

৫ চিক্রয়কৃক দরপক্ষত্রর সংখ্যা রিং
দাচালকৃক দরপক্ষত্রর সংখ্যার
অনুপাক।
৬ শককরা কক শকাংশ দরপক্ষত্রর
উন্মুিকরণ কচিটিক্ষক দরপত্র
মূল্যায়ন কচিটির সদস্য অন্তভুবি
চছক্ষলন।
৭ শককরা কক শকাংশ দরপক্ষত্রর
মূল্যায়ন কচিটিক্ষক সংস্থা িচহভূবক
সদস্য অন্তভুবি চছল।
৮ দরপত্র োাালা রিং মূল্যায়ক্ষনর
িক্ষধ্য গড় চদক্ষনর সংখ্যা ।
৯ গড় োরসপনচসি দরদাকার সংখ্যা।

৭.৭ : ৮.৭ চিক্রয়কৃক দরপক্ষত্রর িধ্য
৮৭% েিা পক্ষড়ক্ষছ।
১০০%

চপচপআর অনুসরন করা
হক্ষয়ক্ষছ িক্ষিব প্রচকয়িান

১০০%

চপচপআর অনুসরন করা
হক্ষয়ক্ষছ িক্ষিব প্রচকয়িান

৩০ চদন চপচপআর াথাাথিাক্ষি
অনুসরন করা হয়চন
িক্ষিব প্রচকয়িান
৭.৪টি ২০ টি নচথর চকছু প্রকক্ষে
৪৫, ৪৬টি োরসপনচসি
দরপত্র পাওয়া াায়।

৩.৪.২ ক্রয় কাা বক্রি চপচপর-২০০৬ ও চপচপআর-২০০৮ চনক্ষদ বশনা অনুসরণ সংক্রান্ত কথ্য পা বাক্ষলািনা
স্কীক্ষির ক্রয় কাা বক্রিসমূহ স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর রিং গণপূকব অচধদপ্তর কতৃবক সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। ক্রয় সংক্রান্ত চিষক্ষয়
পচরিীেণকৃক ২০টি স্কীক্ষির নচথ চিক্ষেষণ ও পচরদশবন কক্ষর োদাা াায় োা, োিচশরিাগ ক্রয় কাা বক্রি চপচপর-২০০৬ ও চপচপআর২০০৮ রর চনক্ষদ বশনা অনুসরণ করা হক্ষয়ক্ষছ। চকছু চকছু োেক্ষত্র চপচপর-২০০৬ ও চপচপআর-২০০৮ রর চনক্ষদ বশনা অনুসরণ করা
হয়চন। দরপত্র োাালা রিং মূল্যায়ক্ষনর সিয় ৩০ চদক্ষনর িক্ষধ্য হক্ষলও চকছু দরপত্র উি সিক্ষয়র িক্ষধ্য মূল্যায়ন করা হয়চন াা
চপচপর-২০০৬ রিং চপচপআর ২০০৮ রর সচহক সংগচকপূণ ব নয়। দরপত্র োাালার সিয় দরপত্র উন্মুি কচিটির কিপক্ষে ৩ েন
সদস্য উপচস্থক চছক্ষলন। দরপত্র মূল্যায়ন কচিটি কিপক্ষে ২ েন সদস্য অন্য প্রচকষ্ঠান োথক্ষক অন্তভূবি চছক্ষলন।

৩.৪.৩ ঠিকাদাক্ষরর কাা ব সম্পাদক্ষনর পচরকেনা ও কাা ব সম্পাদন সংক্রান্ত কথ্য পা বাক্ষলািনা
প্রচকটি দরপক্ষত্রর শকব অনুাায়ী কােপত্র স্বােক্ষরর সিয় ঠিকাদারক্ষক কাা ব সম্পাদন পচরকেনা (Work Plan) কােপক্ষত্রর সাক্ষথ
সংযুি করা হয়। চুু্চির শকব অনুাায়ী সিক্ষয় সিক্ষয় ঠিকাদার কতৃবক কাা ব সম্পাদন পচরকেনা আপক্ষ ট করা হয় াা ,স্বাস্থয
প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর ও গণপূকব অচধদপ্তর কতৃবক অনুক্ষিাচদক হয়। স্কীক্ষির পূকব কাক্ষের প্রচকটি কাা ব সম্পাদক্ষনর েন্য সিয় চনচদ বষ্ট
কক্ষর োদয়া হয়।

৩.৪.৪ োটন্ডার িা োকাক্ষটশন মূল্য কি িা োিশী হওয়া সংক্রান্ত কথ্য পা বাক্ষলািনা
২০টি স্কীক্ষির দরপক্ষত্রর নচথ পা বাক্ষলািনা কক্ষর োদাা াায় োা, ৩টি স্কীক্ষির কাা বাক্ষদশ োদওয়া হক্ষয়ক্ষছ অনুক্ষিাচদক দর োথক্ষক উদ্ধব
দক্ষর ৪.৪৪%। রিং ১৭টি স্কীক্ষির কাা বাক্ষদশ োদয়া হক্ষয়ক্ষছ অনুক্ষিাচদক দর োথক্ষক চনে দক্ষর রিং াাহার সক্ষি বাচ্চ ২৬.২৩% চনে দর
াা চপচপর-২০০৬ ও চপচপআর-২০০৮ রর চনক্ষদ বশনা অনুসরণ করা হয়চন। উক্ষেখ্য োা, স্কীক্ষির প্রচকটি দরপত্র মূল্যায়ন প্রচকক্ষিদন
(Bid Evaluation Report) স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর রিং গণপূকব অচধদপ্তর রর াথাাথ কতৃবপে কতৃবক অনুক্ষিাচদক
হক্ষয়ক্ষছ।
২০টি স্কীক্ষির ক্রয় সংক্রান্ত নচথর পা বাক্ষলািনার চিস্তাচরক িণ বনা পক্ষরর পৃষ্ঠায় সারচণ 3.২ োদয়া হক্ষলা-
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সারণি 3.২

NonResponsive
দরপকত্রর সংখ্যা

প্রাক্কণলত ব্যয় (লক্ষ
টাকায়)

কার্য্িকদিকৃত দর
(লক্ষ টাকায়)

চুণি সম্পাদকনর
তাণরখ /(NOA)

কার্য্িাকদকির
ণবপরীকত পণরকিাণিত
ণবল

প্রাক্কণলত ব্যয় খেকক
কার্ িাকদিকৃত দর
/ কি %

1। দদণনক কাকলর
কন্ঠ
2। দদণনক
বাংলাকদকির খবর
3। The
Bangladesh
Today

Responsive
দরপকত্রর সংখ্যা

17-08-2017

দরপত্র মূল্যায়কনর
সব িকিষ তাণরখ

WP-101/SDP4(GOB)-HED

১১
4

১২
0

১৩
1076.32

১৪
1073.8
6

১৫
14-062015

১৬
834.9

১৭
০.২২
(ণনম্ন)

8/10/2
017

3

1

199.57

179.62

5/11/2
017

116.05

৯.৯৯
(ণনম্ন)

01 জন, স্বািয ও
পণরবার কল্যাি
িন্ত্রিালয়

6/5/20
18

2

0

2995.79

2839.9
9

10/6/2
018

1546.8
4

৫.২০
(ণনম্ন)

01 জন, ণিক্ষা
প্রককৌিল অণিদপ্তর

5/10/2
017

4

1

3498.77

3148.9
2

21-112017

2159.5
9

৯.১০
(ণনম্ন)

৭
7/1/20
15

4

4

1309-17

3

2

2903-18

13

5

25092017

খিাোঃ নজরুল ইসলাি
তত্ত্বাবিায়ক প্রককৌিলী
(ণপংন্ডং)
বতিিান অণতণরি
প্রিান প্রককৌিলী
ংইচইণি, প্রিান
কার্ িালয়, ঢাকা।
ণিকেণিয়ার খজনাকরল
ংি ংি খিাহী,
ণপংসণস
প্রিান প্রককৌিলী, স্বািয
প্রককৌিল অণিদপ্তর
ণিকেণিয়ার খজনাকরল
ংি ংি খিাহী,
ণপংসণস
প্রিান প্রককৌিলী, স্বািয
প্রককৌিল অণিদপ্তর

Bangladesh
Today

৪

মূল্যায়ন কণিটিকত
সংিা বণহ ি:ভূতি
কয়জন ংবং খকান
সংিার সদস্য

1। দদণনক
প্রণতণদকনর সংবাদ
2। The

১০
18-012015

৬
4

Financial
Express

26-02-18

মূল্যায়ন কণিটির
উপণিত সদস্য
সংখ্যা ংবং
আহবায়ক /
সভাপণতর নাি

দরপত্র খখালার তাণরখ

1। দদণনক িানবকন্ঠ
2। The

৯
04 জন, (স্বািয ও
পণরবার কল্যাি
িন্ত্রিালয়-,
ংলণজইণি-, ইইণি-,
স্বািয অণিদপ্তর-)
01 জন, ণিক্ষা
প্রককৌিল অণিদপ্তর

৫
9

Observer

21-08-17

৮
ণিকেণিয়ার খজনাকরল
আহকিদুল কণবর
প্রিান প্রককৌিলী, স্বািয
প্রককৌিল অণিদপ্তর

দরপত্র জিার সংখ্যা

WP-8/SDP4(GOB)-HED

৪
1। দদণনক জনকন্ঠ
2। The Daily

)

দরপত্র ণবণক্রর সংখ্যা

৩

WP-

5077/SDP4(GOB)-HED

৩
26-11-2014

দরপত্র প্রকাণিত
পণত্রকার
নাি

২

২
WP648/SDP(GOB
)-HED

দরপত্র আহবাকনর
তাণরখ

ক্রণিক নং
১
১

প্যাককজ / চুণি নং

ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য (নমুনা কাজ ক্রয় প্যাকককজর
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13

5

14-092015

৭

WP-771/
SDP(GOB)HED

26-08-2015

1। দদণনক যুোন্তর
2। The
Independen
t

19

7

30092015

৮

WP-5108/
SDP-4(GOB)HED

23-082018

1। দদণনক যুোন্তর
2। The Daily

5

4

19092017

WP-

6/12/2017

5

3

2812-17

৯

13413/SDP-4
(GOB)-HED

Sun

1। দদণনক জনকন্ঠ
2। দদণনক আিাকদর
অেনি ীণত
3। The
Financial
Express

খিাোঃ নজরুল ইসলাি
তত্ত্বাবিায়ক প্রককৌিলী
(ণপংন্ডং)
বতিিান অণতণরি
প্রিান প্রককৌিলী
ংইচইণি, প্রিান
কার্ িালয়, ঢাকা।
খিাোঃ নজরুল ইসলাি
তত্ত্বাবিায়ক প্রককৌিলী
(ণপংন্ডং)
বতিিান অণতণরি
প্রিান প্রককৌিলী
ংইচইণি, প্রিান
কার্ িালয়, ঢাকা।

প্রাক্কণলত ব্যয় খেকক
কার্ িাকদিকৃত দর
/ কি %

1। দদণনক জনকন্ঠ
2। The Daily
Star

কার্য্িাকদকির
ণবপরীকত পণরকিাণিত
ণবল

16-08-2015

চুণি সম্পাদকনর
তাণরখ /(NOA)

WP-770/ SDP
(GOB)-HED

কার্য্িকদিকৃত দর
(লক্ষ টাকায়)

৬

খিাোঃ নজরুল ইসলাি
তত্ত্বাবিায়ক প্রককৌিলী
(ণপংন্ডং)
বতিিান অণতণরি
প্রিান প্রককৌিলী
ংইচইণি, প্রিান
কার্ িালয়, ঢাকা।
ণিকেণিয়ার খজনাকরল
আহকিদুল কণবর
প্রিান প্রককৌিলী, স্বািয
প্রককৌিল অণিদপ্তর
ণিকেণিয়ার খজনাকরল
ংি ংি খিাহী,
ণপংসণস
প্রিান প্রককৌিলী, স্বািয
প্রককৌিল অণিদপ্তর

01 জন, স্বািয ও
পণরবার কল্যাি
িন্ত্রিালয়

11/2/20
18

3

1

1634.77

1471.3
2

7/3/20
18

607

৯.৯৯
(ণনম্ন)

03 জন, (স্বািয ও
পণরবার কল্যাি
িন্ত্রিালয়-1, ইইণি1, স্বািয অণিদপ্তর04 জন, (স্বািয ও
পণরবার কল্যাি
িন্ত্রিালয়-1,
ংলণজইণি-1,
ইইণি-1, স্বািয
অণিদপ্তর-1)

13-112015

3

2

1861.84

1855.4
5

8/2/20
16

1838.0
7

০.৩৪
(ণনম্ন)

20-012016

6

1

1895.37

1398.1
8

26052016

1398.1
0

২৬.২৩
(ণনম্ন)

18-0118

4

0

199.81

179.83

5/11/2
017

117.2

৯.১০
(ণনম্ন)

27-042018

3

0

449.82

404.88

19-022018

300.4

৯.৯৯
(ণনম্ন)

প্রাক্কণলত ব্যয় (লক্ষ
টাকায়)

11/8/2
018

NonResponsive
দরপকত্রর সংখ্যা

4

Responsive
দরপকত্রর সংখ্যা

8

দরপত্র মূল্যায়কনর
সব িকিষ তাণরখ

দরপত্র জিার সংখ্যা

1। দদণনক কাকলর
কন্ঠ
2। The
Independen
t

মূল্যায়ন কণিটিকত
সংিা বণহ ি:ভূতি
কয়জন ংবং খকান
সংিার সদস্য

দরপত্র ণবণক্রর সংখ্যা

11/12/2017

মূল্যায়ন কণিটির
উপণিত সদস্য
সংখ্যা ংবং
আহবায়ক /
সভাপণতর নাি

দরপত্র প্রকাণিত
পণত্রকার
নাি

দরপত্র খখালার তাণরখ

দরপত্র আহবাকনর
তাণরখ

WP-4801/SDP4(GOB)-HED

ক্রণিক নং
৫

প্যাককজ / চুণি নং
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23122015

ণিকেণিয়ার খজনাকরল
ংি ংি খিাহী,
ণপংসণস
প্রিান প্রককৌিলী, স্বািয
প্রককৌিল অণিদপ্তর

16-11-2016

20

5

19122016

৩টি

৩টি

2৩০৭-1৮

ণিকেণিয়ার খজনাকরল
ংি ংি খিাহী,
ণপংসণস
প্রিান প্রককৌিলী, স্বািয
প্রককৌিল অণিদপ্তর
খিাসকলহউণিন
আহকিদ

CSDdev/Hospital/0

20/06/18(eGP) ংর
িাধ্যকি

2/ 2017-18

Star

Age

Comilla

১৪

CSD
EMSD2017-18

health /02Comilla

1। দদণনক িানবকন্ঠ
2। The New

07/12/17(eGP) ) ংর
িাধ্যকি

The Daily
Bhorer Dak

তাং ২১/৬/১৮
২. The Sun
তাং ২২/০৬-/১৮
The Dainik
amar
Sangbad
তাং 05/০৬-/১৮
2. The new
Nation
05/06/18

প্রাক্কণলত ব্যয় খেকক
কার্ িাকদিকৃত দর
/ কি %

5

কার্য্িাকদকির
ণবপরীকত পণরকিাণিত
ণবল

10

চুণি সম্পাদকনর
তাণরখ /(NOA)

WP- 753/SDP
(GOB)-HED,
Lot-II

1। দদণনক জনকন্ঠ
2। The Daily

কার্য্িকদিকৃত দর
(লক্ষ টাকায়)

১৩

12/10/2015

4 জন (স্বািয ও
পণরবার কল্যাি
িন্ত্রিালয়, ইইণি,
ংলণজইণি, পণরবার
পণরকল্পনা
অণিদপ্তর)
4 জন (স্বািয ও
পণরবার কল্যাি
িন্ত্রিালয়, ইইণি,
ংলণজইণি, স্বািয
অণিদপ্তর)

29-092016

2

2

125.26

125.08

20032016

125.1

০.১৪
(ণনম্ন)

27-032016

3

2

174.96

174.56

31052016

170.9

০.২২
(ণনম্ন)

12/4/2
017

5

0

1199.77

1198.6
8

31-072017

507.5

০.০৯
(ণনম্ন)

24-০9১8

2টি

1টি

1079.99

1079.9
6

১3-11১8

05/০৬/১৮

১টি

৯২৯.24

৯৭০.55

১৯/০৭/
১৮

4 জন (স্বািয ও
পণরবার কল্যাি
িন্ত্রিালয়, ইইণি,
ংলণজইণি, স্বািয
অণিদপ্তর)
নাই

প্রাক্কণলত ব্যয় (লক্ষ
টাকায়)

১২

WP- 481/SDP
(GOB)-HED,
Lot-II

NonResponsive
দরপকত্রর সংখ্যা

িাহ্ খিাোঃ হান্নান
সাকবক তত্ত্বাবিায়ক
প্রককৌিলী (ণপংন্ডং)
ংইচইণি, প্রিান
কার্ িালয়, ঢাকা।

Responsive
দরপকত্রর সংখ্যা

2/6/2
016

দরপত্র মূল্যায়কনর
সব িকিষ তাণরখ

4

মূল্যায়ন কণিটিকত
সংিা বণহ ি:ভূতি
কয়জন ংবং খকান
সংিার সদস্য

22

Industry

১১

মূল্যায়ন কণিটির
উপণিত সদস্য
সংখ্যা ংবং
আহবায়ক /
সভাপণতর নাি

দরপত্র খখালার তাণরখ

দরপত্র জিার সংখ্যা

1। দদণনক জনকন্ঠ
2। The Daily

দরপত্র ণবণক্রর সংখ্যা

27-04-2016

দরপত্র প্রকাণিত
পণত্রকার
নাি

WP- 188/SDP
(GOB)-HED

দরপত্র আহবাকনর
তাণরখ

ক্রণিক নং
১০

প্যাককজ / চুণি নং

3.00
(ণনম্ন)

(A.C.E)

1টি

১টি

১৫/০১/
১৮

খিাসকলহউণিন
আহকিদ

নাই

৩০.০০

(A.C.E)
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৪.৪৪
(উর্দ্ি)

-

-

3টি

০৯/০৫/
২০১৬

০৩ জন
ণজ ংি ংস কািাল
আলী
অণতণরি প্রিান
প্রককৌিলী, খুলনা
েিপূতি খজান , খুলনা
খিা: আণনছুজ্জিান
ইবকন ওির উপণবভােী প্রককৌিলী
েিপূতি উপ-ণবভাে-১
বগুিা
সালহ্ উণিন আহকিদ
ণনব িাহী প্রককৌিলী
েিপূতি -ণবভাে-বগুিা

Nation

১৭

8/2015/16
lot 10-Bogra

20/04/2016
(RFQ)

খকাকটিন পর্দ্ণত

প্রাক্কণলত ব্যয় খেকক
কার্ িাকদিকৃত দর
/ কি %

১০/১২/
২০১৭

কার্য্িাকদকির
ণবপরীকত পণরকিাণিত
ণবল

২টি

08/11/2017 ১.দদণনক িানব জণিন
২. The New

চুণি সম্পাদকনর
তাণরখ /(NOA)

10/2017-18

কার্য্িকদিকৃত দর
(লক্ষ টাকায়)

১৬

প্রাক্কণলত ব্যয় (লক্ষ
টাকায়)

2টি

The Daily star

NonResponsive
দরপকত্রর সংখ্যা

মুহাম্মদ ণজয়াউল
হাণিজ, অণতণরি
প্রিান প্রককৌিলী, রংপুর
েিপূতি খজান , রংপুর

Responsive
দরপকত্রর সংখ্যা

১০/০৩/
২০১৬

দরপত্র মূল্যায়কনর
সব িকিষ তাণরখ

১৫টি

২১/০৪/২
০১৬

০৬টি

০৯ টি

১৩৯৩.৬৮১

১১৪২.৩১
৫

২০/০৭/
২০১৬

১১৬০.৫৯
সংকিাণি
ত
চুণিমূল্য
অনুর্ায়ী

১৮.০৩
(ণনম্ন)

21/01/2
018

2টি

-

9002.45
31/60

9309.2
0
45/ 5৫

13/02/
2018

5788.9
37

৩.৪০
(উর্দ্ি)

১ জন পূতি অণিট
অণিদপ্তর

০৯/০৫/২
০১৬

৩টি

-

৪৬,৩৬৪.৯১

৪৬,৪৬০

২২/০৫/
২০১৬

৪৬,৪৬০

০.২০
(উর্দ্ি)

২ জন
পূতি অণিট অণিদপ্তর
ও শ্রি অণিদপ্তর

৯/০৩/২
০১৫

৪৫

১

৫,৩৯,৪৯২.
00

5,12,51
7.40

২৮/০৪/
২০১৫

5,07,99
1.00

৫.০০
(ণনম্ন)

মূল্যায়ন কণিটিকত
সংিা বণহ ি:ভূতি
কয়জন ংবং খকান
সংিার সদস্য

দরপত্র খখালার তাণরখ

17টি

দদণনক যুোন্তর,
দদণনক কুণিগ্রাি,

মূল্যায়ন কণিটির
উপণিত সদস্য
সংখ্যা ংবং
আহবায়ক /
সভাপণতর নাি

দরপত্র জিার সংখ্যা

11/02/16

দরপত্র ণবণক্রর সংখ্যা

07/2015-16

দরপত্র প্রকাণিত
পণত্রকার
নাি

১৫

দরপত্র আহবাকনর
তাণরখ

ক্রণিক নং

প্যাককজ / চুণি নং

০৩ জন
১. স্বািয প্রককৌিলী
অণিদপ্তর ,রংপুর
২.সওজ, রংপুর
৩. ণসণভল সাজিন
কুণিগ্রাি।
নাই

১৮

৯/201৪/1৫
lot ২ Bogra

১৮/০২/২০১৫

দদণনক মুিবাতিা

-

৪৬টি

০৫/০৩
/২০১৫

১৯

৯/201৪/1৫
lot ৩ Bogra

১৮/০২/২০১৫

দদণনক মুিবাতিা

-

৪৭টি

০৫/০৩
/২০১৫

সালহ্ উণিন আহকিদ
ণনব িাহী প্রককৌিলী
েিপূতি -ণবভাে-বগুিা

২ জন
পূতি অণিট অণিদপ্তর
ও শ্রি অণিদপ্তর

৯/০৩/২
০১৫

৪৬

১

৯,৯৯,৮৮৩.
00

৯,৪৯,৫০
৮.85

২৮/০৪/
২০১৫

৯,৪৪,৪৯
৯.00

৫.০৩
(ণনম্ন)

২০

১৩/201৪/1৫
Lot-১ Bogra

০২/০৩/১৫

New Nation
দদণনক খবর

-

৫টি

১৯/০৩/
২০১৫

সালহ্ উণিন আহকিদ
ণনব িাহী প্রককৌিলী
েিপূতি -ণবভাে-বগুিা

২ জন
পূতি অণিট অণিদপ্তর
ও শ্রি অণিদপ্তর

০৯/০৪/১
৫

১

৪

১৯,৮৬,৯৭8
.00

১৯,৮৫,৮
৫0.22

২৮/০৫/
২০১৫

১৯,৬০,১
৫8.00

০.০৫
(ণনম্ন)
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িতুথ ব অধ্যায়
ব্যকযয় (পচরিাণগক, সিয়গক ও গুণগক) চিক্ষেষণ
৪.১

অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর িালািাল ও াানিাহন ক্রয় পা বাক্ষলািনা

পা বাক্ষলািনায় োদাা াায় োা, অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর ান্ত্রপাচক, আসিািপত্র রিং াানিাহন ক্রয় স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর রিং
গণপূকব অচধদপ্তর কতৃবক সম্পাদন করা হক্ষয়ক্ষছ। অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষন স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তক্ষরর ক্রয় পচরকেনায় ান্ত্রপাচক ও
আসিািপত্র ক্রক্ষয়র োিাট ১৩টি প্যাক্ষকক্ষের িক্ষধ্য ৫টি প্যাক্ষকক্ষের ান্ত্রপাচক ও আসিািপত্র ক্রয় সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ রিং অিচশষ্ঠ
৮টি প্যাক্ষকক্ষের ান্ত্রপাচক ও আসিািপত্র ক্রয় সম্পন্ন হয়চন। গণপূকব অচধদপ্তক্ষরর আওকায় ান্ত্রপাচক ও আসিািপত্র ক্রক্ষয়র োিাট
৭টি প্যাক্ষকক্ষের িক্ষধ্য রকটি প্যাক্ষকক্ষেরও ক্রয় কাা বক্রি উক্ষেচাক সিক্ষয়র িক্ষধ্য সম্পন্ন করা হয়চন। অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষন স্বাস্থয
প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তক্ষরর ক্রয় পচরকেনায় স্কীক্ষির াানিাহন ক্রক্ষয়র োিাট ৭টি প্যাক্ষকক্ষের িক্ষধ্য ২টি প্যাক্ষকক্ষে াানিাহন ক্রয় সম্পন্ন
করা হক্ষয়ক্ষছ রিং অিচশষ্ঠ ৫টি প্যাক্ষকক্ষের াানিাহন ক্রয় কাা বক্রি সম্পন্ন হয়চন। গণপূকব অচধদপ্তক্ষরর ৪টি প্যাক্ষকক্ষের িক্ষধ্য
রকটি প্যাক্ষকক্ষেরও াানিাহন ক্রয় কাা বক্রি সম্পন্ন হয়চন। চিস্তাচরক সারণী-4.১ োথক্ষক 4.৪ র োদওয়া হক্ষয়ক্ষছ।

৪.2 অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর পূকব কাে ক্রয় পা বাক্ষলািনা
পা বাক্ষলািনায় োদাা াায় োা, স্কীক্ষির পূকব কাে ক্রয় স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর রিং গণপূকব অচধদপ্তর কতৃবক সম্পাদন করা
হক্ষয়ক্ষছ। অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর আওকায় োনুয়ারী ২০১৭ ইং হক্ষক জুন ২০২২ সাল নাগাদ স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর কতৃবক ক্রয়
পচরকেনায় োিাট (আপক্ষগ্রক্ষ শন+চনিবাণ ও পুনঃচনিবাণ) ১৩,১৭৬টি স্কীক্ষির কাে ক্রয় সম্পন্ন করা হক্ষি। রিং গণপূকব অচধদপ্তর
কতৃবক ৭৮২ টি স্কীক্ষির কাে ক্রয় সম্পন্ন করা হক্ষি। কাে ক্রক্ষয়র চিস্তাচরক সারণী-4.৫ োথক্ষক 4.6 োদওয়া হক্ষয়ক্ষছ।

৪.3

অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর অঙ্গচিচিক হালনাগাদ িাস্তি ও আচথ বক অগ্রগচক পা বাক্ষলািনা

োনুয়ারী ২০১৭ ইং হক্ষক িাি ব ২০১৯ ইং পা বন্ত অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর আচথ বক অগ্রগচক লেয করা াায় ২৫.১১%। োনুয়ারী ২০১৭
ইং হক্ষক িাি ব ২০১৯ ইং পা বন্ত ২৭ িাস সিক্ষয়র িক্ষধ্য অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর কাা বক্রি সম্পন্ন হওয়ার কথা চছল ৪০.৫০%।
অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর আচথ বক অগ্রগচক অচেবক লেয িাত্রা োথক্ষক ১৫.৩৯% চপচছক্ষয় রক্ষয়ক্ষছ।
অপাক্ষরশনাল প্লান (OP) অনুাায়ী স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তক্ষরর োনুয়ারী ২০১৭-িাি ব ২০১৯ ইং পা বন্ত ব্যক্ষয়র লেয িাত্রা চছল
২৯৯২৮৭.৬৪ লে টাকা। চকন্তু প্রকৃক ব্যয় ১৮৮৩৭৪.৫৬ লে টাকা াা লেযিাত্রা োথক্ষক ১১০৯১৩.০৮ লে টাকা ব্যয় কি
হক্ষয়ক্ষছ রিং ৩৭.০৬% লেযিাত্রা োথক্ষক চপচছক্ষয় রক্ষয়ক্ষছ। রিং স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর কতৃবক োিৌক কাা বক্রক্ষির অগ্রগচক,
সিয়িক স্কীি সম্পাচদক হয় 32.98%, চিলক্ষম্ব স্কীি সম্পাচদক হয় 17.09% রিং স্কীি িলিান রক্ষয়ক্ষছ 49.93%। িলিান
স্কীিসমূক্ষহর িাি ব ২০১৯ইং পা বন্ত োিৌক অগ্রগচক গক্ষড় 69.45%।
গণপূতথ অষ্টধিিভরর আষ্টর্ থক অেগষ্টত ষ্টবভির্ণ কভর লক্ষয করা ায় স , জানুয়ারী২০১৭-র্াচ থ ২০১৯ ইং প থন্ত ব্যভয়র লক্ষয র্াত্রা
ষ্টেল ১৭৮৩৭৭.৫৪ লক্ষ টাকা। ষ্টকন্তু প্রকৃত ব্যয় ১০৪৮৪৭.০০ লক্ষ টাকা া লক্ষযর্াত্রা সর্ভক ৭৩৫৩০.৫৪ লে টাকা ব্যয় কি
হক্ষয়ক্ষছ রিং ৪১.২২% লেযিাত্রা োথক্ষক চপচছক্ষয় রক্ষয়ক্ষছ। গণপূকব অচধদপ্তর কতৃবক িাি ব ২০১৯ইং সিক্ষয়র িক্ষধ্য 3৬টি স্কীক্ষির
আওকায় িাি ব ২০১৯ইং সিক্ষয়র িক্ষধ্য চুু্চি সম্পাচদক হওয়ার কথা চছল ৩৫টি। চকন্তু সিীোয় োদাা াায় োা, োনুয়ারী ২০১৭
ইং হক্ষক িাি ব ২০১৯ ইং পা বন্ত 31টি (৮৬.১১%) স্কীক্ষির চুচি সম্পাচদক হয়। রিং িাচক ৪টি (১৩.৮৯%) চুু্চি ঠিকাদার
সংক্রান্ত েটিলকার কারক্ষণ রাক্ষনা কাা বক্রি শুরু করা সম্ভি হয়চন। ৩১টি দরপক্ষত্রর িক্ষধ্য চনধ বাচরক সিক্ষয় চুচি সম্পাদন হয় িাত্র
৬টি (১৯.৩৫%)রিং ২৫টি (৮০.৬৫%) দরপক্ষত্রর চুচি সম্পাদক্ষন সিয় চিলচম্বক হয়। সম্পাচদক ৩১টি চুচির োিৌক অগ্রগচক
গক্ষড় (২৯.৩৮%)।
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সরণী-4.১ স্কীক্ষির ক্রয় পচরকেনা (স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর কতৃবক াানিাহন ক্রয়) পা বাক্ষলািনা
লে টাকায়
ক্রঃ
নং
1
1

2

প্যাক্ষকে নং

৪

আনুিাচনক
ারি (লে
টাকা)
৫

Procurement of 12 nos. Jeeps (Vehicle) for HED
Lot-1 Procurement of 03 nos. Jeeps (Vehicle) for HED
Lot-2 Procurement of 02 nos. Jeeps (Vehicle) for HED

1
1

164.64
182.00

15.05.2017
09.08.2018

28.05.2017
06.09.2018

24.06.2017
05.012.2018

Lot-3 Procurement of 07 nos. Jeeps (Vehicle) for HED

1

637.00

06.09.2018

27.09.2018

26.12.2018

Lot-4 Procurement of 01 no. 12 Seated Microbus (Vehicle)
for HED
Procurement of 70 nos. Motorcycle (Vehicle) for HED

1

43.00

06.092018

27.09.2018

26.12.2018

lot-I Procurement of 20 nos. Motorcycle (Vehicle) for HED

1

24.60

26.04.2018

27.04.2018

lot-II,Procurement of 25 nos. Motorcycle/scooters (Vehicle)
for HED
lot-III Procurement of 25 nos. Motorcycle/scooters (Vehicle)
for HED

1

42.29

19.07.2018

1

42.28

19.07.2018

৭

১১৩৫.৮১

ওচপ কাে অনুাায়ী াানিাহন ক্রয় িণ বনা

পচরিাণ

3

2
GD-1/SDP4 (GOB)HED

GD-2/SDP4 (GOB)HED

োিাট =

সম্ভাব্য কাচরা
দরপত্র আহিান

চুচি স্বাের

চুচি সম্পন্ন

৬

৭

৮

NOA কাচরা

িন্তব্য

৯

১০

28.05.2017
দরপত্র আহিান
করা হয়চন।
দরপত্র আহিান
করা হয়চন।
দরপত্র আহিান
করা হয়চন।

ব্যকযয় ঘক্ষটচন
ব্যকযয় ঘক্ষটক্ষছ

26.07.2018

৩১.০৫.২০১৮

ব্যকযয় ঘক্ষটক্ষছ

19.10.2018

19.01.2018

ব্যকযয় ঘক্ষটক্ষছ

19.10.2018

19.01.2018

দরপত্র আহিান
করা হয়চন।
দরপত্র আহিান
করা হয়চন।

ব্যকযয় ঘক্ষটক্ষছ
ব্যকযয় ঘক্ষটক্ষছ

ব্যকযয় ঘক্ষটক্ষছ

উৎসঃ অপাক্ষরশনাল প্লান (OP)

সরণী-4.২ স্কীক্ষির ক্রয় পচরকেনা (গণপূকব অচধদপ্তর কতৃক
ব াানিাহন ক্রয়) পা বাক্ষলািনা
লে টাকায়
ক্রঃ
নং
1
1
2

প্যাক্ষকে নং

ওচপ কাে অনুাায়ী াানিাহন ক্রয় িণ বনা

পচরিাণ

3
Procurement of 2 nos. Jeeps (Vehicle) for PWD

৪
2

আনুিাচনক
ারি (লে
টাকা)
৫
160.00

Procurement of 2 nos. Car (Vehicle) for PWD

2

80.00

োিাটঃ

৪

2৪0.00

2
GD-1/SDP
(GOB)PWD
GD-2/SDP
(GOB)PWD

সম্ভাব্য কাচরা
NOA কাচরা

িন্তব্য

দরপত্র আহিান

চুচি স্বাের

চুচি সম্পন্ন

৬
15.11.2018

৭
15.12.2018

৮
15.03.2019

৯
দরপত্র আহিান
করা হয়চন।

১০
ব্যকযয় ঘক্ষটক্ষছ

15.11.2018

15.12.2018

15.03.2019

দরপত্র আহিান
করা হয়চন।

ব্যকযয় ঘক্ষটক্ষছ

উৎসঃ অপাক্ষরশনাল প্লান (OP)
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সরণী-4.৩ স্কীক্ষির ক্রয় পচরকেনা (স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর কতৃক
ব ক্রয়কৃক ান্ত্রপাচক, আসিািপত্র ও অচফস সরঞ্জািাচদ) পা বাক্ষলািনা
(লে টাকায়)
ক্রঃ
নং
1
১

২
৩

৪

প্যাক্ষকে নং
2
GD-3/SDP4 (GOB)HED

GD-4/SDP4 (GOB)HED
GD-5/SDP4 (GOB)HED

GD-6/SDP4 (GOB)HED

৫

GD-7/SDP4 (GOB)HED

৬

GD-8/SDP4 (GOB)HED

ওচপ কাে অনুাায়ী পণ্য ক্রয় িণ বনা

পচরিাণ

3

৪

আনুিাচনক
ারি (লে
টাকা)
৫

সম্ভাব্য কাচরা

1

146.49

24.05.2018

1

103.63

1

NOA কাচরা

িন্তব্য

৮

৯

১০

27.06.2018

26.07.2018

২৫.০৬.২০১৮

ব্যকযয়

30.08.2018

27.09.2018

26.01.2019

40.58

23.01.2018

15.05.2018

15.08.2018

দরপত্র আহিান
করা হয়চন।
১৭.০৪.২০১৮

ব্যকযয়
ঘক্ষটক্ষছ
ব্যকযয়
ঘক্ষটচন

1

117.00

30.07.2019

30.09.2019

29.03.2020

দরপত্র আহিান
করা হয়চন।

-

1

133.00

25.09.2018

24.01.2018

23.07.2019

দরপত্র আহিান
করা হয়চন।

-

1

125.30

30.07.19

30.09.2019

29.06.2020

দরপত্র আহিান
করা হয়চন।

-

1

31.23

02.09.2018

30.11.2018

28.03.2019

দরপত্র আহিান
করা হয়চন।

-

1

50.00

04.11.2018

25.11.2018

24.08.2019

দরপত্র আহিান
করা হয়চন।

-

1

100.00

11.11.2018

09.12.2018

08.06.2019

দরপত্র আহিান
করা হয়চন।

-

দরপত্র আহিান

চুচি স্বাের

চুচি সম্পন্ন

৬

৭

Procurement of Office Equipment for (HED)
Lot-1 Procurement of Desktop computer, UPS, LaptROP, Printer,
Scanner & Digital Photocopier for (HED)
Lot-2 Procurement of Desktop computer, LaptROP, Printer, Scanner
& Other Equipments for (HED)
Manufacturing and Supplying of Furniture for 3 nos. Circle office, 3
nos. Executive Engineer office, 2 nos. Assistant Engineer office and
HED Head office
Strengthening the Server/Data Centre, Video conferencing System
and Procurement of Computer & Accessories for online services of
HED
lot-i Strengthening the Server/Data Centre, Video conferencing
System and Procurement of Computer & Accessories for online
services of HED
lot-ii supply & Installation of video conference system for HED
Procurement of switch router fire wall for enhancement of LAN &
Establishment of WAN connectivity for Head office circle &
divisional office of HED
lot-I Procurement of switch router fire wall for enhancement of LAN
& Establishment of WAN connectivity for Head office circle &
divisional office of HED
lot-II Procurement of switch router fire wall for enhancement of LAN
& Establishment of WAN connectivity for Head office circle &
divisional office of HED
Customize software DevelROPment for HRM system, Enhancement
of project management system including mobile apps based
application and online based repair management System of health
engineering Department
Supply & installation of 250 KVA Sub-station for HED head office at
Motijheel, Dhaka
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ক্রঃ
নং
1
৭
৮

৯

12

ওচপ কাে অনুাায়ী পণ্য ক্রয় িণ বনা

পচরিাণ

2

3

GD-9/SDP4 (GOB)HED
GD10/SDP-4
(GOB)HED
GD10/SDP-4
(GOB)HED
GD-10/
SDP-4
(GOB)HED

Supply & Installation of 2 nos. passenger lift for ladies Hostel at
Dhaka Dental College, Mirpur ,Dhaka

৪
1

আনুিাচনক
ারি (লে
টাকা)
৫
105.00

1

প্যাক্ষকে নং

সম্ভাব্য কাচরা
NOA কাচরা

িন্তব্য

দরপত্র আহিান

চুচি স্বাের

চুচি সম্পন্ন

৬
04.11.2018

৭
10.11.2018

৮
14.11.2018

৯
২৩.০১.২০১৮

58.96

23.1.2018

24.04.2018

30.05.2018

২৯.০৩.২০১৮

ব্যকযয়
ঘক্ষটচন

Supply & Installation of 1 nos. 800 kg capacity Passenger lift & 50
KVA generator with generator house for civil surgeon office ,Sylhet

100.00

09.08.2018

06.09.201৮

05.03.2019

২৫.১১.২০১৮

ব্যকযয়
ঘক্ষটক্ষছ

Procurement of Engineering Design Digitization , storage and
Archiving Solution at HED

250.00

25.07.2019

25.09.2019

25.06.2020

দরপত্র আহিান
করা হয়চন।

Supply & Installation of Access control system(Digital security)with
other accessories at Health Bhaban, mohakhali ,Dhaka

োিাট =

১৩

১০
ব্যকযয়
ঘক্ষটচন

-

১৩৬১.১৯
উৎসঃ অপাক্ষরশনাল প্লান (OP)

সরণী-4.৪ গণপূকব অচধদপ্তর আওকাধীন ক্রয় পচরকেনা (ান্ত্রপাচক, আসিািপত্র ও অচফস সরঞ্জািাচদ) পা বাক্ষলািনা
(লে টাকায়)
ক্রঃ
নং
1
3
4

৪
6

আনুিাচনক ারি
(লে টাকা)
৫
5.00

দরপত্র আহিান
৬
15.11.2018

সম্ভাব্য কাচরা
চুচি স্বাের
৭
15.12.2018

1

5.00

15.11.2018

15.12.2018

৭

১0.00

ওচপ কাে অনুাায়ী িালািাল ক্রয় িণ বনা

পচরিাণ

2

3

GD-3/SDP
(GOB)PWD
GD-4/SDP
(GOB)PWD

Procurement of Desktop computer, offline UPS, color laser
printer, LaptROP, Printer ,Scanner & Digital Photocopier laser
at Head office for
Software DevelROPment for online Based Report Management
system to pmprove Repair & Mainenance Works at Hospital

প্যাক্ষকে নং

োিাটঃ

চুচি সম্পন্ন
৮
15.03.2019
15.03.2019

NOA কাচরা

িন্তব্য

৯
দরপত্র আহিান
করা হয়চন।

১০
ব্যকযয়
ঘক্ষটক্ষছ

দরপত্র আহিান
করা হয়চন।

ব্যকযয়
ঘক্ষটক্ষছ

উৎসঃ অপাক্ষরশনাল প্লান (OP)
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সরণী-4.৫ স্কীক্ষির ক্রয় পচরকেনা (কাে ক্রয়) পা বাক্ষলািনা স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচদদপ্তর কতৃবক পূকব কাে ক্রক্ষয়র চিিরণ চনক্ষে োদয়া হক্ষলাঃ
(লে টাকায়)
ক্রঃনং

প্যাক্ষকে নং

ওচপ কাে অনুাায়ী কাে ক্রয় িণ বনা

পচরিাণ

আনুিাচনক ারি
(লে টাকা)

1

2

3

৪

৫

WP-l-10/SDP4(GOB)· HED
WP-l6-17/SDP4(GOB)· HED
WP-21-24/SDP4(GOB)· HED
WP-30/SDP4(GOB)· HED
WP-35-85/SDP4(GOB)· HED
WP-101-102/SDP4(GOB)· HED
WP-103-301/SDP4(GOB)· HED

Construction of 50 Bed Upazila Health
Complex (UzHC).
Construction of 31 Bed Upazila Health
Complex (UzHC)! Hospital.
Construction of 20 Bed Hospital.

12

30000.00

2

3000.00

11

9300.00

Construction of 20 Bed Mother and Child
Welfare Centre at Shariatpur.
Construction of 10 Bed Mother and Child
Welfare (MCWC) Center.
Construction of 100 Bed Child Hospital

2

1000.00

96

28050.00

2

7000.00

Construction of Union Health & Family
Welfare (UH&FWC) Center.

213

32000.00

8

WP-351-370/SDP4(GOB)· HED

Re-construction of existing old Upazila
Health Complex

23

19000.00

9

WP-376-475/SDP4(GOB)· HED

Re-Construction of Union Health & Family
Welfare (UH&FWC) Center.

113

16000.00

10

WP-481-490/SDP4(GOB)· HED

Conversion of RD/USC into UH&FWC

10

1600.00

11

WP-496-498/SDP4(GOB)· HED

Construction of Civil Surgeon Office.

3

1650.00

12

WP-501-502/SDP4(GOB)· HED
WP-511-540/SDP-

Construction of Divisional Director Office
(Health)
Construction of Deputy Director Office for

2

1200.00

30

15950.00

সম্ভাব্য কাচরা

দরপত্র আহিান
৬

চুচি স্বাের
৭

চুচি সম্পন্ন
৮

09.07.2017
07.05.2020
18.05.2017
07.10.2017
18.07.2017
0812.2018
3.12.2019

09.11.201
07.09.2020
18.08.2017
07.02.2018
18.11.201
08.04.2019
31.04.2020

09.05.2019
07.03.2022
18.02.2019
07.08.2019
18.05.2019
05.১0 2020
31.10.2021

18.05.2017
15.10.2020
21.05.2017
20.09.2020
12.05.2017
16.08.2018
10.05.2019
15.10.2020
21.05.2017
12.09.2018
15.10.2019
16.07.2017
10.05.2018
10.05.2019
15.10.2020
12.09.2017
20.07.2018
15.10.2020
20.07.2017
20.01.2018
16.06.2018
25.07.2017
16.10.2018
10.05.2017

18.09.2017
15.02.2021
21.09.2017
20.01.2021
12.09.2017
16.12.2018
10.09.2019
15.02.2021
21.09.2018
12.01.2019
15.02.2020
16.11.2017
10.09.2018
10.09.2019
15.02.2021
12.01.2018
20.11.2018
15.02.2021
20.11.2017
20.05.2018
16.10.2018
25.11.2017
16.02.2019
10.09.2017

18.03.2019
15.05.2022
21.12.2018
20.04.2022
12.09.2018
16.12.2019
10.09.2020
15.02.2022
21.03.2019
12.07.2020
15.08.2021
16.11.2018
10.09.2019
10.09.2020
15.02.2021
12.01.2019
20.11.2019
15.02.2022
20.04.2019
20.08.2019
16.01.2020
25.05.2019
16.08.2020
10.12.2018

NOA

কাচরা

িন্তব্য

৯

১০

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান
০১.০১.২০১৮

ক্রয় প্রচক্রয়া
িলিান
ব্যকযয় ঘক্ষটচন

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান
দরপত্র আহিান
করা হয়চন
দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান
দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান
দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান

ক্রয় প্রচক্রয়া
িলিান

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান

ক্রয় প্রচক্রয়া
িলিান

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান

ক্রয় প্রচক্রয়া
িলিান

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান

ক্রয় প্রচক্রয়া
িলিান

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান

ক্রয় প্রচক্রয়া
িলিান

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান
দরপত্র আহিান

ক্রয় প্রচক্রয়া
িলিান
ক্রয় প্রচক্রয়া

উপাদান:১ চনিবাণ ও পুনঃচনিবাণ কাে
1
2
3
4
5
6
7

13

ক্রয় প্রচক্রয়া
িলিান
ক্রয় প্রচক্রয়া
িলিান
ক্রয় প্রচক্রয়া
িলিান
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ক্রঃনং

1

প্যাক্ষকে নং

ওচপ কাে অনুাায়ী কাে ক্রয় িণ বনা

পচরিাণ

আনুিাচনক ারি
(লে টাকা)

3

৪

2

NOA

৫

16.01.2020
15.05.2022
12.04.2020

িলিান

650.00

16.10.2018
15.02.2021
12.01.2019

প্রচক্রয়া িলিান

1

16.06.2018
15.10.2020
12.09.2018

দরপত্র আহিান
করা হয়চন

-

1

6500.00

20.09.2017

20.01.2018

20.01.2020

-

1

950.00

05.11.2017

05.03.2018

05.08.2019

দরপত্র আহিান
করা হচয়ন
২৪.০৪.২০১৮

2

100.00

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান

ক্রয় প্রচক্রয়া
িলিান

2

200.00
9000.00

২৩.০৪.২০১৮
১০.০১.২০১৮
দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান

ব্যকযয় ঘক্ষটচন

100

20.09.2018
04.01.2019
20.03.2019
20.05.2019
20.11.2019
12.01.2019
12.04.2020
22.11.2018
12.01.2020
09.06.2019
12.10.2019
10.09.2021
17.05.2022
14.12.2019
10.09.2021
17.05.2022
30.11.2019
06.10.2020
03.04.2022
16.11.2019
20.03.2021
10.09.2021
12.04.2020
02.11.2020

ব্যকযয় ঘক্ষটচন

600.00

20.03.2018
04.07.2018
20.12.2017
20.02.2018
20.05.2018
12.01.2018
12.04.2019
22.02.2018
12.01.2019
09.06.2018
12.10.2017
10.09.2019
17.05.2020
14.12.2017
10.09.2019
17.05.2020
30.11.2017
06.10.2018
03.04.2020
16.11.2017
20.03.2019
10.09.2019
12.04.2018
02.11.2018

২৫.০১.২০১৮

3

20.11.2017
04.03.2018
20.08.2017
20.10.2017
20.01.2018
12.09.2017
12.12.2018
22.10.2017
12.09.2018
09.06.2018
12.06.2017
10.05.2019
17.01.2020
14.08.2017
10.05.2019
17.01.2020
30.07.2017
06.06.2018
03.12.2019
16.07.2017
20.11.2018
10.05.2019
12.12.2017
02.07.2018

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান

ক্রয় প্রচক্রয়া
িলিান

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান

ক্রয় প্রচক্রয়া
িলিান

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান

ক্রয় প্রচক্রয়া
িলিান

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান

ক্রয় প্রচক্রয়া
িলিান

১১.০৩.২০১৮
০৭.১০.২০১৮

ব্যকযয় ঘক্ষটচন

13.07.2017
13.07.2018
20.11.2017

13.11.2017
13.11.2018
20.03.2018

13.05.2019
13.05.2020
20.03.2020

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান
২৫.০৫.২০১৮

ক্রয় প্রচক্রয়া
িলিান
ব্যকযয় ঘক্ষটক্ষছ

14

WP-544/SDP4(GOB)· HED

15

WP-545/SDP4(GOB)· HED
WP-546/SDP4(GOB)· HED
WP-547-548/SDP4(GOB)· HED
WP-549-551/SDP4(GOB)· HED

Construction of Deputy Director and
Divisional Director (FP) Office in Barlsal
District
Construction of Health Engineering
Department (HED) Bhaban in Dhaka
Construction of HED Circle and Divisional
office in Barishal District
Extension of HED Circle and Divisional
office in Sylhet and Rajshahi District
Construction of HED Divisional office in
GROPalgonj , Kushtia and Sirajgonj District

WP-552-553/SDP4(GOB)· HED
WP-561-660/SDP4(GOB)· HED

Construction of HED Assistant Engineer
Office in Joypurhat and Barguna
Construction of Upazila Family Planning
office cum store at UzHC.

21

WP-666-675/SDP4(GOB)· HED

Establishment of
Technology (IHT)

Health

10

40000.00

22

WP-681-688/SDP4(GOB)· HED

Construction of Medical Assistant Training
School (MATS)

8

27200.00

23

WP-691-695/SDP4(GOB)· HED

Construction of FWVTI

5

11000.00

24

WP-696-699/SDP4(GOB)· HED

4

13600.00

25

WP-701-702/SDP4(GOB)· HED

2

5400.00

26

WP-704-705/SDP4(GOB)· HED
WP-706/SDP4(GOB)· HED

Construction of Nursing College at Kazipur
Upazila in Sirajgonj, Meherpur, Gaibandha
and Shairatpur District
Construction of Boyra Housing Estate
Nursing
College/ Institute Khallshpur
Upa2l1a in Khulna and Bagerhat District
Construction of Trauma Center in Slrajgonj
and Madaripur
Construction of Niport Bhaban. Azimpur,
Dhaka

2

2400.00

2

3000.00

18
19
20

27

Institute

of

িন্তব্য

চুচি সম্পন্ন
৮

Family Planning

17

কাচরা

চুচি স্বাের
৭

4(GOB)· HED

16

সম্ভাব্য কাচরা

দরপত্র আহিান
৬

৯

১০

ব্যকযয় ঘক্ষটক্ষছ

ক্রয় প্রচক্রয়া
িলিান

পৃষ্ঠা 64

ক্রঃনং
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প্যাক্ষকে নং

পচরিাণ

আনুিাচনক ারি
(লে টাকা)

সম্ভাব্য কাচরা

চুচি স্বাের
৭

চুচি সম্পন্ন
৮

NOA

কাচরা

িন্তব্য

৪

৫

দরপত্র আহিান
৬

28

WP-707/SDP4(GOB)· HED

Vertical Extension
Mohakhall, Dhaka.

Bhaban.

1

570.00

15.06.2017

15.10.2017

15.04.2019

০৫.১০.২০১৭

ব্যকযয় ঘক্ষটচন

29

WP-708/SDP4(GOB)· HED
WP-709/SDP4(GOB)· HED
WP-710/SDP4(GOB)· HED

Construction of Regional Ware House for
Family Planning Services in Bhola
Construction of Central Ware House for
Family Planning Mohakhall, Dhaka.
Construction of Central Ware House to
preserve EPI Vaccine (Health). Mohakhali,
Dhaka
Construction
Boundary
Wall
for
UH8r.FWC, 10 Bed, UzHC etc

1

500.00

30.07.2017

30.11.2017

30.11.2018

০৮.০৫.২০১৮

ব্যকযয় ঘক্ষটক্ষছ

1

6000.00

15.01.2018

15.05.2018

15.05.2020

০২.০৫.২০১৮

ব্যকযয় ঘক্ষটচন

1

850.00

16.08.2017

16.12.2017

16.06.2019

০৬.০২.২০১৮

ব্যকযয় ঘক্ষটক্ষছ

436

7404.00

04.05.2018
06.05.2019
29.04.2020
05.05.2020

ক্রয় প্রচক্রয়া
িলিান

8000.00

04.11.2017
06.11.2018
29.10.2019
05.05.2018

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান

1

04.07.2017
06.07.2018
29.06.2019
05.01.2018

১১.০২.২০১৯

ব্যকযয় ঘক্ষটক্ষছ

1

2000.00

15.11.2017

15.03.2018

15.03.2020

১১.০৪.২০১৮

ব্যকযয় ঘক্ষটক্ষছ

2

1450.00

1029

20580.00

17.11.2018
17-11.2018
12.12.2017

17.03.2019
17.03.2019
12.02.2018

17.03.2021
.17.03.2021
12.08.2018

োথক্ষক

োথক্ষক

োথক্ষক

30.02.2021
12.02.2018

30.08.2021
12.08.2018

ক্রয় প্রচক্রয়া
িলিান
ক্রয় প্রচক্রয়া
িলিান

40000.00

30.12.2020
12.12.2017

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান
দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান

োথক্ষক

োথক্ষক

োথক্ষক

30.12.2020
16.0৮.2017

30.02.2021
15.12.2017

30.08.2021
15.05.2018

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান

ক্রয় সম্পন্ন
হয়চন

২২.০২.২০১৮

ব্যকযয় ঘক্ষটক্ষছ

07.07.2017
07.05.2018
27.08.2019
07.08.2020
20.07.2017
20.07.2019
20.07.2020
13.09.2017
23.11.2017

07.11.2017
07.09.2018
27.12.2019
07.12.2020
20.11.2017
20.11.2019
20.11.2020
13.01.2018
23.03.2018

07.09.2019
07.03.2020
27.06.2021
07.06.2022
20.07.2019
20.07.2021
20.07.2022
13.07.2020
23.09.2020

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান

ক্রয় সম্পন্ন
হয়চন

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান

ক্রয় সম্পন্ন
হয়চন

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান

ক্রয় সম্পন্ন
হয়চন

1

30
31

2

32

WP-716-907/SDP4(GOB)· HED

33

WP-921/SDP4(GOB)· HED
WP-922/SDP4(GOB)· HED
WP-923/SDP4(GOB)· HED
WP-9311991/SDP4(GOB)· HED
WP-20813941/SDP4(GOB)· HED
WP-50365169/SDP4(GOB)· HED

34
35
36
37
38

3
of

IPHN

Vertical Extension of Health Bhaban.
Mohakhali, Dhaka.
Vertical Extension of DGDA Office from
2nd to 5th Floor in Dhaka.
BCPS, ROPO (Mitford) Bhaban
Construction of Community Clinic

Re-Construction of Community Clinic

Repair and Maintainence Works of Different
Health Infraustructure in Tangail District of
SSK Pilot Project under Health Economics
and Financing OP

উপ োিাটঃ (চনিবাণ ও পুনঃ চনিবাণ) =

2000
3

200.00

4২২৭

৩৬৭০৫৬.০৯

৯

১০

উপাদান:২ আপক্ষগ্রক্ষ শন
41

WP-48014845/SDP4(GOB)· HED

upgradation, Repair It Renovation of
Upazila Health Complex from 20/31 Bed to
50 Bed

45

73100..00.

42

WP-48504854/SDP4(GOB)· HED
WP-48554858/SDP-

Upgradation, Repair 1ft. Renovation of
Upazila Health Complex from 10 Bed to
50 Bed
Upgradation, Repair. Renovation of Upazila
Health Complex from 20/50 Bed to 100 Bed

5

8600.00

15

12400.00

43
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1
44
45
46

47
48
49
50
51
52
53
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পচরিাণ

আনুিাচনক ারি
(লে টাকা)

2

3

৪

৫

Upgradation and Renovation of existing
Union Health &. Family Welfare Center
(UHlft.FWC)
Upgradation of FWVTI

49

2000'.00

Remodeling Bt Renovation of Existing
Upazila Health Complex.

34

6800.00

Remodeling, Renovation and Extension of
Nurses Training Institute (NTI).

25

2500.00

Remodeling, Renovation and Extension of
existing RD/USC

59

3000.00

Remodeling &. Renovation of Regional
Ware House (FP)

21

4200.00

Remodeling & Renovation of existing
Community Clinic

500

653.70

Remodeling, Extension. Construction of
Different Health and Family Planning
Infrastructure
Repair, Renovation of Health & Family
Planning Infrastructure

182

40017.57

8000

75000.00

4(GOB)· HED
WP-48614886/SDP4(GOB)· HED
WP-48914897/SDP4(GOB)· HED
WP-49014934/SDP4(GOB)· HED
WP-49414965/SDP4(GOB)· HED
WP-49714999/SDP4(GOB)· HED
WP-50115031/SDP4(GOB)· HED
WP-41614746/SDP4(GOB)· HED
WP-50365169/SDP4(GOB)· HED
WP-517512905/SDP4(GOB)· HED
WP-1341013421/SDP4(GOB)· HED

6

3600.00

12

6306.19

উপ-োিাটঃ (আপক্ষগ্রক্ষ শন)

8৯৪৯

২২৫৩০৮.৭৫

সি বক্ষিাটঃ চেওচি (আপক্ষগ্রক্ষ শন + চনিবাণ ও পুনঃচনিবাণ) =

13১৭৬

৫৯২৩৬৪.৮৪

Completion of the Incomplete Works

সম্ভাব্য কাচরা

কাচরা

িন্তব্য

দরপত্র আহিান
৬

চুচি স্বাের
৭

চুচি সম্পন্ন
৮

NOA

09.07.2017
27.08.2018

09.11.2017
19.12.2018

09.05.2018
19.06.2019

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান

ক্রয় সম্পন্ন
হয়চন

12.09.2017
10.05.2019

12.01.2018
10.09.2019

12.04.2019
10.12.2020

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান

ক্রয় সম্পন্ন
হয়চন

20.07.2017
24.07.2018
02.03.2019
23.03.2020
30.01.2018
26.09.2019
17.04.2020
30.01.2018
26.09.2019
17.04.2020
20.07.2017
24.09.2018
03.03.2019
20.07.2017
24.09.2018
03.03.2019
12.09.2017
03.08.2018

20.11.2017
24.11.2018
02.07.2019
23.07.2020
30.05.2018
26.01.2020
17.08.2020
30.05.2018
26.01.2020
17.08.2020
20.11.2017
24.01.2019
03.07.2019
20.11.2017
24.01.2019
03.07.2019
12.01.2018
03.12.2018

20.02.2019
24.11.2019
02.07.2020
23.07.2021
30.05.2019
26.01.2021
17.08.2021
30.05.2019
26.01.2021
17.08.2021
20.11.2018
24.01.2020
03.07.2020
20.11.2018
24.01.2020
23.07.2020
12.01.2019
03.12.2019

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান

ক্রয় সম্পন্ন
হয়চন

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান

ক্রয় সম্পন্ন
হয়চন

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান

ক্রয় সম্পন্ন
হয়চন

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান

ক্রয় সম্পন্ন
হয়চন

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান

ক্রয় সম্পন্ন
হয়চন

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান

ক্রয় সম্পন্ন
হয়চন

09.07.2018

09.09.201'8

09.01.2019

To

To

To

31.12.2021
12.12.2017
30.07.2018

31.12~2021
12.04.2018
30.11.2018

30.06.2022
12.04.2019
30.05.2020

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান

ক্রয় সম্পন্ন
হয়চন

দরপত্র আহিান
প্রচক্রয়া িলিান

ক্রয় সম্পন্ন
হয়চন

৯
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সরণী-4.৬ স্কীক্ষির ক্রয় পচরকেনা (কাে ক্রয়) পা বাক্ষলািনা
উক্ষেখ্য োা, গণপূকব অচদদপ্তর কতৃবক পূকব কাে ক্রয় অক্ষনক িড় হওয়ায় চকছু নমুনা স্কীক্ষির ক্রয় কাা বক্রি প্রচক্রয়ার িণ বনা চনক্ষন্ন োদয়া হক্ষলাঃ
(লে টাকায়)
ক্রঃনং

প্যাক্ষকে নং

ওচপ কাে অনুাায়ী কাে ক্রয় িণ বনা

পচরিাণ

আনুিাচনক ারি
(লে টাকা)

1

2

3

৪

Vertical extension of of Hospital Building including internal sanitary and
Internal electrification.).
Vertical extension of National institute of Mental Hospital
Vertical Extention of Nursing and Midwifery Bhaban from 4th to 9th
Floor over existing 3rd floor at Mohakhali, Dhaka, Aquistic Work in
Main Hall Room and Audio Visualo Room with Auditorium and stage
Chair,Additional cost for special works (alucobond, internal Thai
partition wall, framless tempered glass door, external aluminium works,
False Ceiling, Wall Paneling, marble and granite works for lift corridor
and lift wall, Steel Truss & Fiber Glass Sheet on building open space,
Gas connection, Fire Proof Door, Test of Materials, Arboriculture &
Landscaping etc)
Vertical extension of 4th to 9th floor over existing 3rd floor of Academic
building at Chittagong Medical College .Chittagong

1

Suhwar/WD-2

2

PWD/Mental
hos/WD-1
Midwifry/Mohak
hali/WD-1

3

4
5
6
7
8

HPNSP/PWD/G
OB/academic/C
MC/Chitta
HPNSP/PWD/G
OB/Dental/
Chitta
PWD/Vertical
extention/Bogra
M.C Hos/WD1
HPNSP/PWD/G
OB/Ladies
Hos/Rang
BMRC,
Mohakhali/WD1

সম্ভাব্য কাচরা

NOA

িন্তব্য

৫

দরপত্র আহিান
৬

চুচি স্বাের
৭

চুচি সম্পন্ন
৮

কাচরা
৯

1

12000.00

31.08.2017

01.12.2017

31.01.2020

01.03.2018

ব্যকযয় ঘক্ষটক্ষছ

1

5833.00

31.08.2017

14.02.2018

14.03.2019

26.02.2018

ব্যকযয় ঘক্ষটক্ষছ

5990.3
4 sqm

2554.01

23.10.2017

01.04.2018

30.12.2019

07.01.2018

ব্যকযয় ঘক্ষটক্ষছ

1

3500.00

09.11.2017

30.02.2018

30.10.2019

11.03.2018

ব্যকযয় ঘক্ষটক্ষছ

Chittagong Medical College

1

325.00

30.03.2018

01.06.2018

31.12.2019

08.02.2018

ব্যকযয় ঘক্ষটচন

Vertical extention upto 6th floor of Shaheed Ziaur Rahman Medical
College Hospital(Main building)

1

5000.00

15.11.2017

03.05.2018

30.06.2018

17.04.2018

ব্যকযয় ঘক্ষটক্ষছ

Construction of Ladies Hostel at Rangpur Medical College

1

1350.00

30.01.2018

15.04.2018

01.06.2020

08.05.2018

ব্যকযয় ঘক্ষটক্ষছ

7099.6
8 sqm

3264.36

30.08.2017

01.12.2017

30.12.2019

27.03.2018

ব্যকযয় ঘক্ষটক্ষছ

Vertical extension of
.Chittagong

Dental Unit at

Vertical Extention of Bangladesh Medical Research Council Building
(BMRC) from 4th to 11th Floor at Mohakhali, Dhaka,External Sanitary
& Water Supply arrangement (Deep Tubewell Water reservoir tank,
Water distribution line and Pump house, RCC Compound Drain, External
Sewerage line),Aquistic Work in Main Hall Room and Audio Visualo
Room, with Auditorium and stage Chair,Renovation of Boundary Wall
and providing decorative S.S Gate & Grill on Boundary wall, Renovation
of Approch Road and Internal Road.
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৪.4

চনিবাণ স্কীক্ষির গুণগকিান াািাইকরণ

িাঠ পা বাক্ষয় পচরদশবক্ষনর সিয় চনিবাণ স্কীক্ষির গুণগকিান াািাই রর েন্য চনচিবক অিকাঠাক্ষিার োেক্ষত্র প্রকযে পা বক্ষিেক্ষণর
পাশাপাচশ চকছু অংক্ষগর/ উপাদান সমূক্ষহর োটি করা হয়। োািন চনচিবক িিক্ষনর োেক্ষত্র চরিাউন্ড হযািার োটি রর িাধ্যক্ষি িিক্ষনর
কলাি (Column) ও িীক্ষির (Beam) কংচক্রক্ষটর োরংথ (Strength) াািাই করা হয়। রছাড়াও চ োইন োেচসচফক্ষকশন
অনুাায়ী অিকাঠাক্ষিা সমূক্ষহর িকবিান অিস্থা পা বক্ষিেণ ও পরীেণ কক্ষর োদাা হয়। াা চনক্ষে আক্ষলাকচিত্রসহ োদাাক্ষনা হক্ষলাঃ
অিকাঠাক্ষিার নািঃ Construction of Medical Assistant Training School (MATS) in Tungipara in Gopalganj

প্যাক্ষকে নং:

WP-493

কােটির িকবিান অিস্থাঃ সিাপ্ত
কােটির সিাচপ্তর কাচরাঃ 30/06/২০১7 ইং
পরীোর স্থানঃ টংচগপাড়া,
োগাপালগঞ্জ
পরীোর কাচরাঃ 25/০৩/২০১৯ ইং োিৌক অিস্থাঃ িাল
পা বক্ষিেণঃ চনিবাণ কাে ৩০.০৬.২০১৭ ইং কাচরক্ষা সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ চকন্তু অধ্যািচদ িিনটিক্ষক েনিল, আসিািপত্র, ান্ত্রপাচক
ইকযাচদ ঘাটচকর কারক্ষণ চশোনচিশ কাা বক্রি িালু হয়চন। চপ্লন্থ রচরয়ার পচরিাপ সঠিক পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ। চনক্ষে হযািার োটক্ষির
ফলাফল িণ বনা করা হক্ষলা।
পরীোর নািঃ Rebound Hammer Test (Academic Building-Professor Room-Column No- C4 Angle +0º)
পরীোর ফলাফলঃ- Strength ৩২.০০ – ৪1.0 mpa পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ। গড়- ৩৫.০৫ mpa
কাংচাক ফলাফলঃ কিপক্ষে 30 mpa থাকা দরকার ।

চিত্র নং-১
চিত্র নং-২
চিত্রঃ Rebound Hammer Test রিং ম্যাটস্ চিচল্ডং পচরদশবন ও পা বক্ষিেণ।

চিত্র নং-৩

অিকাঠাক্ষিার নািঃ Construction of Medical Assistant Training School (MATS) in Tungipara in Gopalganj

প্যাক্ষকে নং:

WP-493

কােটির িকবিান অিস্থাঃ সিাপ্ত
কােটির সিাচপ্তর কাচরাঃ 30/06/২০১7 ইং
পরীোর স্থানঃ টংচগপাড়া, োগাপালগঞ্জ
পরীোর কাচরাঃ 25/০৩/২০১৯ ইং
পরীোর নািঃ Rebound Hammer Test (Academic Building- Professor Room-Vim No- FB4 Angle +90º)
পরীোর ফলাফলঃ- Strength 40.০ – ৪9.0 mpa পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ। গড়- ৪১.০mpa
কাংচাক ফলাফলঃ কিপক্ষে 30 mpa থাকা দরকার ।

চিত্র নং-১
চিত্র নং-২
চিত্র নং-৩
চিত্রঃ Medical Assistant Training School (MATS) in Tungipara রর Rebound Hammer Test
পৃষ্ঠা 68

অিকাঠাক্ষিার নািঃ Construction of Institute of Health Technolog (IHT) in Tungipara in Gopalganj

প্যাক্ষকে নং:

WP-479

কােটির িকবিান অিস্থাঃ সিাপ্ত
কােটির সিাচপ্তর কাচরাঃ ২৫/06/২০১7 ইং
পরীোর কাচরাঃ 25/০৩/২০১৯ ইং োিৌক অিস্থাঃ িাল

পরীোর স্থানঃ টংচগপাড়া, োগাপালগঞ্জ

পা বক্ষিেণঃ চনিবাণ কাে ২৫.০৬.২০১৭ ইং কাচরক্ষা সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ চকন্তু অধ্যািচদ িিনটিক্ষক েনিল, আসিািপত্র, ান্ত্রপাচক ইকযাচদ
ঘাটচকর কারক্ষণ চশোনচিশ কাা বক্রি িালু হয়চন। চকছু রুক্ষির তিদুযচকক িাল্ব োনই রিং নষ্ট হক্ষয় চগক্ষয়ক্ষছ (চিত্র নং-৩)। চনক্ষে হযািার
োটক্ষির ফলাফল িণ বনা করা হক্ষলাঃ
পরীোর নািঃ Rebound Hammer Test (Academic Building-Entry Loby-Colum No- C9 Angle +0º)
পরীোর ফলাফলঃ- Strength 31.0 – ৪0.5 mpa পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ। গড়- ৩২.০৮ mpa
কাংচাক ফলাফলঃ কিপক্ষে 30 mpa থাকা দরকার ।

চিত্র নং-১
চিত্র নং-২
চিত্রঃ হযািার Test রিং আইরইিটি (IHT) চিচল্ডং পচরদশবন ও পা বক্ষিেণ।

চিত্র নং-৩

অিকাঠাক্ষিার নািঃ Construction of Institute of Health Technology in Tungipara in Gopalganj

প্যাক্ষকে নং:

WP-479

কােটির িকবিান অিস্থাঃ সিাপ্ত
কােটির সিাচপ্তর কাচরাঃ ২৫/06/২০১7 ইং
পরীোর স্থানঃ টংচগপাড়া, োগাপালগঞ্জ
পরীোর কাচরাঃ 25/০৩/২০১৯ ইং োিৌক অিস্থাঃ িাল
পরীোর নািঃ Rebound Hammer Test (Academic Building-Entry Loby-Vim No- FB2 Angle +90º)
পরীোর ফলাফলঃ- Strength 39.0– 48.0 mpa পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ। গড়- ৪২.০৫mpa
কাংচাক ফলাফলঃ কিপক্ষে 30 mpa থাকা দরকার ।

চিত্র নং-১
চিত্রঃ Rebound Hammer Test

চিত্র নং-২

চিত্র নং-৩
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চিচিন্ন স্কীক্ষির/ অংক্ষগর িাঠ ও ল্যাি পরীোর ফলাফলঃ
চনিবাণ স্কীক্ষির গুণগক িান াািাইক্ষয়র েন্য োগাপালগক্ষঞ্জর, টংচগপাড়ায় (MATS) রর (Academic Building-Column No- C4)
রিং িিক্ষনর Academic Building-Vim No- FB4 রর Rebound Hammer Test করা হয় । রছাড়াও োগাপালগক্ষঞ্জর টংচগপাড়ায়
(IHT) রর Academic Building-Entry Loby-Colum No- FB4 রিং Academic Building-Entry Loby-Vim No- FB2 রর
Rebound Hammer Test রর ফলাফল চনক্ষের সারচণর িাধ্যক্ষি তুক্ষল ধরা হক্ষলাঃ
োটচিল -4.1.১ Rebound Hammer Test রর ফলাফল
ক্রচিক
স্কীক্ষির নাি
নমুনার চিিরণ/ নাি
পরীোর নাি কাংচাক
পরীোর
িন্তব্য
নং
ফলাফল
ফলাফল
Construction of (Academic Building-Professor
Rebound
1
নূন্যকি
৩২.০০ – ৪1.0 কাংচাক ফলাফল
MATS
in Room-Column No- C4) Angle
Hammer
পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ।
গক্ষড়
৩০.0
mpa (গড়
Tungipara,
0º
Test
mpa
৩৫.০৫ mpa)
Gopalganj
2

3

4

Construction
MATS
Tungipara,
Gopalganj

of
in

Construction
IHT
Tungipara,
Gopalganj

of
in

Construction
IHT
Tungipara,
Gopalganj

of
in

Rebound
Hammer
Test

নূন্যকি
গক্ষড় ৩০.0

Academic Building-Entry
Loby-Colum No- FB4, Angle
0º

Rebound
Hammer
Test

নূন্যকি
গক্ষড় ৩০

Academic Building-Entry
Loby-Vim No- FB2, Angle+90º

Rebound
Hammer
Test

নূন্যকি
গক্ষড় ৩০

Academic Building-Professor
Room-Vim No- FB4, Angle 90º

mpa

mpa

mpa

40.০ – ৪9.0
mpa (গড়
৪১.০mpa)

কাংচাক ফলাফল
পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ।

31.0 – ৪0.5

কাংচাক ফলাফল
পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ।

Mpa

(গড়
৩২.০৮mpa)
39.0– 48.0
mpa (গড়
৪২.০৫mpa)

কাংচাক ফলাফল
পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ।

িলিান কাক্ষে ব্যিহৃক িাচল, পাথড়, োাায়ার ল্যাি োটক্ষির ফলাফল চনক্ষে োদয়া হক্ষলাঃ
োটচিল -4.1.২ চিচিন্ন স্কীক্ষির ল্যাি পরীোর ফলাফল
ক্রচিক
নং

স্কীক্ষির নাি

পরীোর নাি

কাংচাক
ফলাফল

পরীোর
ফলাফল

িন্তব্য

১

Upgradation of 31 to 50 bed Titash UzHC
in Comilla District

SIEVE ANALYSIS (FM
OF Sand)

1.8 FM

2.64 FM

ফলাফল সঠিক
পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ।
ফলাফল সঠিক
পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ।
কাংচাক ফলাফল
পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ।

২

Construction of 100 Bed Child Hospital in
Rangpur

SIEVE ANALYSIS (FM
OF Sand)

1.8 FM

2.55 FM

৩

Construction of Comilla Sadar Upazila
Health Complex

SPECIFIC GRAVITY &
ABSORPTION TEST OF
COARSE AGGREGATE
(ASTM C-127) (Brick
Chips)

Shall not
exceed
14%

10.2%

4

Upgradation of 31 Bed Hospital to 50 Bed
at Titash, comilla District

SPECIFIC GRAVITY &
ABSORPTION TEST OF
COARSE AGGREGATE
(ASTM C-127) (Stone
Chips)

Shall not
exceed
5%

1.0%

কাংচাক ফলাফল
পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ।

৫

Upgradation of 31 Bed Hospital to 50 Bed
at Titash, comilla District

SIEVE ANALYSIS
(Gradation for base type-1
mataerials) (Brick Chips)

33%
Passing
3/8 Sieve

20.1%
Passing

কাংচাক ফলাফল
পাওয়া াায়চন।

৬

Construction of 100 Bed Child Hospital in
Rangpur

SIEVE ANALYSIS
(Gradation for base type-1
mataerials) (Brick Chips)

33%
Passing
3/8 Sieve

21.22%
Passing

কাংচাক ফলাফল
পাওয়া াায়চন।
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7

Upgradation of 31 Bed Hospital to 50 Bed
at Titash, comilla District

SIEVE ANALYSIS
(Gradation for base type-1
mataerials) (Stone Chips)

33%
Passing
3/8 Sieve

24.85%

কাংচাক ফলাফল
পাওয়া াায়চন।

8

Construction of 100 Bed Child Hospital in
Rangpur

SIEVE ANALYSIS
(Gradation for base type-1
mataerials) (Stone Chips)

33%
Passing
3/8 Sieve

23.35%

কাংচাক ফলাফল
পাওয়া াায়চন।

9

Construction of Comilla Sadar Upazila
Health Complex

SIEVE ANALYSIS
(Gradation for base type-1
mataerials) (Brick Chips)

33%
Passing
3/8 Sieve

27.62%

কাংচাক ফলাফল
পাওয়া াায়চন।

10

Construction of 100 Bed Child Hospital in
Rangpur

SPECIFIC GRAVITY &
ABSORPTION TEST OF
COARSE AGGREGATE
(ASTM C-127) (Brick
Chips)

Shall not
exceed
14%

12.31%

কাংচাক ফলাফল
পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ।

োটচিল ৫.৪- ১০টি ল্যাি োটি পরীোর ফলাফল
কাংচাক ফলাফল পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ

৫টি

কাংচাক ফলাফল পাওয়া াায়চন

৫টি

োলাচিত্র- ১
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পঞ্চি অধ্যায়
অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর সিলকা (Strength), দুি বলকা (Weakness), সুক্ষাাগ (Opportunity)
(Threat) সমূহ পা বাক্ষলািনা
অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর সিলকা (Strength) িা ইচকিািক চদকসমূহঃ
1. োদক্ষশর িচধ বক স্বাস্থয োসিার িাচহদা পূরক্ষণ চিদ্যিান সুক্ষাাগ সুচিধার উন্নীককরন ও উন্নয়ন রিং নতুন অিকাঠাক্ষিা চনিবাণ ও
পুনঃ চনিবাণ সম্বচলক িাস্তিায়নাধীন োিৌক সুচিধাসমূহ উন্নয়ন (PFD) শীষ বক অপাক্ষরশনাল প্লান (OP)টি গুরুেপূণ ব ভূচিকা
পালন করক্ষি। OP সফলিাক্ষি িাস্তিাচয়ক হক্ষল উন্নয়ক্ষনর োেক্ষর রটি রকটি িাইলফলক চহসাক্ষি চিক্ষিচিক হক্ষি ।
2.
রর পচরিক্ষকব গকাণুগচকক স্কীক্ষির চনয়ি অনুসরন করা হক্ষল োেলা চিচিক কাা বক্রি হাক্ষক োনয়া হক্ষল
কিপক্ষে ৬৪টি স্কীি োনয়া দরকার োসই সাক্ষথ ৩১ টি োিচ ক্ষকল কক্ষলক্ষের েন্য ৩১ টি স্কীি োনয়া হক্ষল োিাট স্কীক্ষির
সংখ্যা দাড়ায় ৯৫ টি। রক অচধক সংখ্যক স্কীক্ষির পচরকেনা, স্কীি প্রণয়ন, অনুক্ষিাদন ও িাস্তিায়ন িাংলাক্ষদক্ষশর োপ্রোপক্ষট
প্রশাসচনক দীঘ বসূত্রীকা, সিয়ক্ষেপন, প্রক্ষয়ােনীয় েনিক্ষলর অিাি, িাক্ষেট ঘাটচক সি বপচর অথ বছাক্ষড়র েটিলকা ইকযাচদ
োদক্ষশর সাচি বক স্বাস্থয-োসিার িাচহদা পূরক্ষণর চিরাট িাধা ও সংকট সৃচষ্টর সম্ভািনা থাক্ষক। র োেক্ষর অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর
ধারণাটি িাস্তিায়কার সাক্ষথ সািঞ্জস্যপূণ ব। OP টি সফলিাক্ষি িাস্তিাচয়ক হক্ষল স্বাস্থয-োসিা োেক্ষর ব্যাপক পচরিকবন হক্ষি িক্ষল
আশা করা াায়।
3.

রর িাস্তিায়নকারী সংস্থা দুক্ষটার সেিকা বৃচদ্ধক্ষক চিক্ষশষ কক্ষর HED োেক্ষত্র ব্যাপক সহায়ক ভূচিকা
পালন করক্ষি। অিকাঠাক্ষিা োিরািক ও রেণাক্ষিেন কাক্ষে HED রর সেিকা বৃচদ্ধসহ িাঠপা বাক্ষয় কদারচক স্কীক্ষির োা
অচিজ্ঞকা অেবন করক্ষি কা িচিষ্যক্ষক Comprehensive plan িাস্তিায়ক্ষনর
সহায়ক ভূচিকা পালন করক্ষি।
4.
সফলিাক্ষি িাস্তিাচয়ক হক্ষল পূক্ষি বর অসিাপ্ত কাা বক্রি সম্পন্নকরন, নতুন অিকাঠাক্ষিা চনিবাণ ও
পুনঃচনিবাণ রিং উন্নয়ক্ষনর সুক্ষাাগ সৃচষ্টর িাধ্যক্ষি িচধ বক িাচহদা চিটাক্ষনা সম্ভি হক্ষি।
5. চনচিবক ও উন্নয়নকৃক অিকাঠাক্ষিা, ান্ত্রপাচক , াানিাহন োিরািক ও রেণাক্ষিেক্ষণর েন্য Comprehensive প্লান তকচর ও
িাস্তিাচয়ক হক্ষল স্বাস্থয-োসিা াাক্ষক ব্যাপক উন্নয়ন পচরলচেক হক্ষি।
অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর দুি বল (Weakness) িা চনচকিািক চদকসমূহ:
১।

রর আওকায় অিকাঠাক্ষিা চনি বািন ও উন্নয়ক্ষনর োিচশরিাগ োেক্ষত্র িন্ত্রণালক্ষয়র চসদ্ধাক্ষন্তর উপর চনিবরশীল
িক্ষল োনা াায়। অিকাঠাক্ষিা চনিাি বক্ষনর োেক্ষর স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ িন্ত্রণালক্ষয়র অধীন চিচিন্ন সংস্থার িাচহদা অনুাায়ী
অথিা কাক্ষদর িকািক্ষকর চিচওক্ষক চসদ্ধান্ত োনয়া হয় না । ফক্ষল OP রর উক্ষেশ্য সাচধক হওয়ার পচরিক্ষকব উক্ষেশ্য ব্যহক
হওয়ার সম্ভািনা রক্ষয়ক্ষছ।

২।

রর আওকায় সারা োদক্ষশ স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর (HED) রর অধীক্ষন প্রায় ১৩,৭৬৮টি স্কীি সম্পন্ন
করার দাচয়ে োদয়া হক্ষয়ক্ষছ অথি িাঠ পা বাক্ষয় কাা বক্রিসমূহ কদারচক করার েন্য োেলা/ উপক্ষেলা পা বাক্ষয় স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল
অচধদপ্তক্ষরর প্রক্ষয়ােনীয় কাচরগরী েনিল না থাকায় চনধ বাচরক সিক্ষয় কাা বক্রিসমূহ সম্পন্ন করার িযাক্ষলঞ্জ রক্ষয়ক্ষছ।
৩। প্রায় ১১,৭৪৬ োকাটি টাকার িাস্তিায়নাধীন OP রর আওকায় প্রায় ১৪,৫৫০টি স্কীক্ষির িাস্তিায়ক্ষন ২ িৎসক্ষরর িক্ষধ্যও
Consulting Service রর েন্য োকান পরািশবক প্রচকষ্ঠান চনক্ষয়াগ োদয়া হয়চন াা OP রর চিশাল কিবকাক্ষন্ডর গুণগক িান
ও চনধ বাচরক সিক্ষয় িাস্তিায়ন অকযন্ত দূরহ ও িযাক্ষলচঞ্জং।
৪।

আওকায় স্বাস্থয চশো ও পচরিার কল্যাণ চিিাক্ষগর op িাস্তিায়ক্ষনর োেক্ষত্র সিন্বক্ষয়র অিাি রক্ষয়ক্ষছ।

অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর সুক্ষাাগসমূহ (Opportunity)
১।

রর িাধ্যক্ষি স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ াাক্ষক নতুন নতুন অিকাঠাক্ষিা তকচর করার সুক্ষাাগ সৃচষ্ট হক্ষয়ক্ষছ।

২।
৩।

রর িাস্তািায়ক্ষনর িাধ্যক্ষি স্বাস্থয সুচিধা প্রকযন্ত অঞ্চক্ষল চিস্তাক্ষরর সুক্ষাাগ তকচর হক্ষি।
রর িাস্তািায়ক্ষনর িাধ্যক্ষি উন্নকর চিচকৎসা চশো ও সুচিচকৎসা সুচিধা বৃচদ্ধ পাক্ষি।
৪।
রর িাধ্যক্ষি স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ াাক্ষক িচধ বক িাচহদা োিটাক্ষনার েন্য চিদ্যিান সুক্ষাাগ-সুচিধাসমূহ
উন্নীককরন করা হক্ষচ্ছ রিং িচিষ্যক্ষক আরও করা হক্ষি।

পৃষ্ঠা 72

৫।

িাস্তিায়ক্ষনর িাধ্যক্ষি স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ িন্ত্রণালক্ষয়র অধীক্ষন চিচিন্ন সংস্থার চনেস্ব িিন চনচিবক
হওয়ায় স্বাস্থয-োসিা ও পচরিার কল্যাণ াাক্ষক রক োয়গায় সকল কাা বক্রি পচরিালনা করার সুক্ষাাগ সৃচষ্ট হক্ষয়ক্ষছ।
৬।
িাস্তিায়ক্ষনর িাধ্যক্ষি স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ িন্ত্রণালক্ষয়র অধীক্ষন চিচিন্ন ধরক্ষণর চশো প্রচকষ্ঠান চনচিবক
হক্ষচ্ছ াার ফক্ষল স্বাস্থয চশোর চিশাল িড় সুক্ষাাগ সৃচষ্ট হক্ষয়ক্ষছ।
৭।

িাস্তিায়ক্ষনর ফক্ষল োিৌক অিকাঠাক্ষিাসমূহ উন্নয়ক্ষনর চিশাল কিবকাক্ষন্ড েনিক্ষলর ব্যিহার ও স্বাস্থয াাক্ষক
েনিল চনক্ষয়াক্ষগর চিশাল িড় সুক্ষাাগ সৃচষ্ট হক্ষয়ক্ষছ।
৮।
রর আওকায় ৪৩৬ টি ইউচনয়ন স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ োকক্ষন্দ্রর িাউন্ডাচর ওয়াল চনচিবক হক্ষল উি
োকন্দ্রসমূক্ষহর েচি সংরেণ ও অনৈিধ দাল মুি করার চিরাট সুক্ষাাগ সৃচষ্ট হক্ষি ।
অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর ঝচুঁ কসমূহ (Threat):
1। প্রায় ১১৬৭৬ োকাটি টাকারক্ষয়া রই চিশাল
(OP) রর আওকায় ১৪,৫৫০ টি স্কীক্ষির কাা বক্রি ৫.৫ িৎসর
সিক্ষয় ১েন লাইন ায়ক্ষরক্টক্ষরর কোিধাক্ষন সফলিাক্ষি সম্পন্ন করা অকযন্ত দূরুহ ব্যপার।
২।

রর আওকায় স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর (HED) কতৃবক প্রায় ১৩,৭৬৮টি স্কীক্ষির চনিবাণ কাে োদক্ষশর
প্রচকটি োেলায় রিং প্রকযন্ত অঞ্চক্ষল সম্পন্ন করার েন্য স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর (HED) রর প্রক্ষয়ােনীয় েনিক্ষলর
অিাক্ষির ফক্ষল OP সফল িাস্তািায়ন ঝচুঁ কপূণ ব।

৩। প্রায় ১১,৭৪৬ োকাটি টাকার িাস্তিায়নাধীন OP রর আওকায় প্রায় ১৪,৫৫০টি স্কীি িাস্তিায়ক্ষন ২ িৎসক্ষরর িক্ষধ্যও
Consulting Service রর েন্য োকান পরািশবক প্রচকষ্ঠান চনক্ষয়াগ োদয়া হয়চন াা OP রর চিশাল কিবকাক্ষন্ডর গুণগক িান
ও চনধ বাচরক সিক্ষয় িাস্তিায়ন ঝচুঁ কপূণ ব।
৪।

(OP) রর আওকায় চকছু চকছু স্থাক্ষন োিৌক-অিকাঠাক্ষিা চনিবাণ োশক্ষষ সংচেষ্ট কতৃবপেক্ষক হস্তান্তর করার
পক্ষরও েনিল, আসিািপত্র, ান্ত্রপাচক ও ঔষধপত্র ইকযাচদ সরিরাহ না করার কারক্ষণ োস-গুক্ষলার াথাাথ ব্যিহার হক্ষচ্ছ না াা
স্বাস্থয-োসিার িাচহদা পূরক্ষণ ঝচুঁ কপূণ ব।
৫। আপক্ষগ্র , সংস্কার ও উদ্ধবমুাী উন্নয়ক্ষনর েন্য ইসুযকৃক কাা বাক্ষদক্ষশ হাসপাকাক্ষলর উদ্ধবমুাী উন্নয়ন িাদ চদক্ষয় প্রশাসচনক
অনুক্ষিাদন ব্যচকক্ষরক্ষক রাস্তা চনিবাণ, িাটি িরাট, োেন ইকযাচদর উন্নয়ন কাে করা OP রর উক্ষেশ্য িাস্তিায়ক্ষন িাধা ও
ঝচুঁ কপূণ ব।

পৃষ্ঠা 73

ষষ্ট অধ্যায়
চনচিড় পচরিীেক্ষণ প্রাপ্ত প্রধান প্রধান পা বক্ষিেণ (Major Findings), সুপাচরশিালা
(Recommendation) রিং উপসংহার
৬.১ অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর চনচিড় পচরিীেক্ষণ প্রাপ্ত প্রধান প্রধান পা বক্ষিেণ (Major Findings)
১ । অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর অগ্রগচক সম্পচকবকঃ
সািচগ্রকিাক্ষি োনুয়ারী ২০১৭ ইং হক্ষক িাি ব ২০১৯ ইং পা বন্ত অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর আচথ বক অগ্রগচক ২৫.১১%। উি ২৭ িাস
সিক্ষয়র িক্ষধ্য অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর কাা বক্রি সম্পন্ন হওয়ার কথা চছল ৪০.৫০% াা লেয িাত্রা োথক্ষক ১৫.৩৯% কি রক্ষয়ক্ষছ।
স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তক্ষরর োনুয়ারী ২০১৭-িাি ব ২০১৯ ইং পা বন্ত ব্যক্ষয়র লেয িাত্রা চছল ২৯৯২৮৭.৬৪ লে টাকা। চকন্তু
প্রকৃকপক্ষে ব্যয় হক্ষয়ক্ষছ ১৮৮৩৭৪.৫৬ লে টাকা াা লেযিাত্রা োথক্ষক ১১০৯১৩.০৮ লে টাকা (৩৭.০৬%) কি। োিৌক কাা বক্রি
সি বক্ষিাট ১৩,৭৬৮টি াার িক্ষধ্য িাি ব ২০১৯ইং পা বন্ত সম্পন্ন হাওয়ার কথা ৫,৬৩২টি রর িক্ষধ্য ২,৮৮৪টি কাা বক্রি উি সিক্ষয়র
িক্ষধ্য সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ। র োেক্ষত্র স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর কতৃবক ২,৭৪৮টি (৪৮.৭৯%) কাা বক্রি সম্পন্ন করা হয়চন িা চপচছক্ষয়
রক্ষয়ক্ষছ। গণপূকব অচধদপ্তক্ষরর োনুয়ারী ২০১৭-িাি ব ২০১৯ ইং পা বন্ত ব্যক্ষয়র লেয িাত্রা চছল ১৭৮৩৭৭.৫৪ লে টাকা। চকন্তু
প্রকৃকপক্ষে ব্যয় হয় ১০৪৮৪৭.০০ লে টাকা াা লেযিাত্রা োথক্ষক ৭৩৫৩০.৫৪ লে টাকা (৪১.২২%) কি। োিৌক কাা বক্রি
সি বক্ষিাট ৭৮২টি াার িক্ষধ্য িাি ব ২০১৯ইং পা বন্ত সম্পন্ন হাওয়ার কথা ৩১২টি রর িক্ষধ্য ১০১টি কাা বক্রি অনুক্ষিাচদক হক্ষয়ক্ষছ। র
োেক্ষত্র গণপূকব অচধদপ্তক্ষরর ২১১টি কাা বক্রি কি সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ াা শককরা চহক্ষসক্ষি লেযিাত্রা োথক্ষক ৬৭.৬৩% কি।

২। অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর সেৌত অবকাঠাভর্া পষ্টরিশথন ও প থভবক্ষণ কা থক্রর্ সম্পষ্টকথতঃ
চনচিড় পচরিীেক্ষণর লক্ষেয পরািশবক প্রচকষ্ঠান রর সিীো টিি কতৃবক চনচিবক/ চনিবাণাধীন অিকাঠাক্ষিার োিৌক অিস্থা পচরদশবন
ও পা বক্ষিেণ, চিচিন্ন অংক্ষগর সক্ষরেচিন পচরিাপ, পচরিীেণ রিং পরীেণ করা হক্ষয়ক্ষছ। খুলনায় িলিান স্কীক্ষির চিচিন্ন োদয়াক্ষল
নীল িণ ব পচরলচেক হক্ষয়ক্ষছ। োিচশরিাগ ইউচনয়ন স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ োকন্দ্র গুক্ষলা োসিা প্রদাক্ষন কাা বকর পচরক্ষসিায়
পচরণক হক্ষক পাক্ষরচন। সরেচিক্ষন োনত্রক্ষকানা োেলার দচেণ চিষুয়ারা ইউচনয়ন স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ োকন্দ্রটি িন্ধ পাওয়া
চগক্ষয়ক্ষছ রিং ধুলািাচল ও িয়লা আিেবনায় আচ্ছন্ন পচরলচেক হক্ষয়ক্ষছ। কুচিো োেলার সদর দচেণ উপক্ষেলা স্বাস্থয কিক্ষপ্লক্ষসে
ব্যিহৃক োাায়া ও চককাস উপক্ষেলায় চনিবাণ কাক্ষে ব্যিহৃক পাথক্ষরর গুণগক িান িাল পাওয়া াায়চন। োিচশরিাগ অিকাঠাক্ষিার
োেক্ষত্র রক্ষ র স্প্লাইচসং ঠিকিাক্ষি করা হয়চন রিং চিল সাটাচরং রর পচরিক্ষকব কাক্ষঠর সাটাচরং ব্যিহার করক্ষক োদাা চগক্ষয়ক্ষছ।
রর ফক্ষল িীি ও কলাক্ষি হাচনকম্প োদাা চগক্ষয়ক্ষছ।
রর আওকায় চনচিবক োিৌক অিকাঠাক্ষিাসমুহ সংচেষ্ট
সংস্থাক্ষক হস্তান্তর করার পক্ষরও প্রক্ষয়ােনীয় েনিল ান্ত্রপাচক,আসিািপর, ঔষধপর ইকযাচদ সরিরাহ না হওয়াক্ষক দীঘ বচদন াািৎ
অব্যিহৃক অিস্থায় পক্ষড় রক্ষয়ক্ষছ রিং কাংচাক োসিা প্রদান করক্ষক পারক্ষছ না। কুচিো োেলার সদর দচেণ রিং াাগড়াছচড়
োেলার িাচনকছচড় উপক্ষেলা স্বাস্থয কিক্ষপ্লসে, সুনািগঞ্জ রিং িাপাইনিািগঞ্জ োেলার ২৫০ োিক্ষ র হাসপাকাল হস্তান্তর করা
সক্ষেও েনিল, ান্ত্রপাচক, আসিািপত্র, ঔষধপত্র ইকযাচদ িরাে না পাওয়ার কারক্ষণ িিনসমূক্ষহ োসিা কাা বক্রি পুক্ষরাপুচরিাক্ষি
িালু হয়চন। েনসাধারক্ষণর িাচহদা অনুাায়ী স্বাস্থয োসিা চদক্ষক পারক্ষছ না। োগাপালগঞ্জ োেলার টংচগপাড়ায় ম্যাটস্ রিং
আইরইিটি চনচিবক হক্ষলও েনিল, ান্ত্রপাচক, আসিািপত্র ইকযাচদর কারক্ষণ রাাক্ষন রান পা বন্ত োকান চশো কাা বক্রি িালু হয়চন।
অিকাঠাক্ষিার গুনগকিান াািাইক্ষয়র েন্য পরািশবক ফািব কতৃবক োিাট ১৪টি চফল্ড রিং ল্যাি োটি করা হক্ষয়ক্ষছ। ল্যাি োটক্ষির
১০টির িক্ষধ্য ৫টির কাংচাক ফলাফল পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ রিং ৫টির ফলাফক্ষল চিচুযচক পচরলচেক হক্ষয়ক্ষছ।

৩। অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর ক্রয় কাা বক্রি সম্পচকবকঃ
ক্রয় সংক্রান্ত নমুনা ২০টি স্কীক্ষির নচথ পা বাক্ষলািনা ও চিক্ষেষক্ষণ োদাা াায় োা, োিচশরিাগ ক্রয় কাা বক্রি চপচপর-২০০৬ ও
চপচপআর-২০০৮ রর চনক্ষদ বশনা অনুসরণ করা হক্ষয়ক্ষছ। চকছু চকছু োেক্ষত্র চপচপর-২০০৬ ও চপচপআর-২০০৮ রর চনক্ষদ বশনা
অনুসরণ করা হয়চন। দরপত্র োাালা রিং মূল্যায়ক্ষনর সিয় ৩০ চদক্ষনর িক্ষধ্য হক্ষলও চকছু দরপত্র উি সিক্ষয়র িক্ষধ্য মূল্যায়ন
করা হয়চন াা চপচপর-২০০৬ রিং চপচপআর ২০০৮ রর সচহক সংগচকপূণ ব নয়। দরপত্র োাালার সিয় দরপত্র উন্মুি কচিটির 3
েন সদস্যর িক্ষধ্য কিপক্ষে 2 েন সদস্য উপচস্থক চছক্ষলন। চিক্ষেষক্ষণ আক্ষরা োদাা াায় োা, ১টি স্কীক্ষির কাা বাক্ষদশ োদওয়া হক্ষয়ক্ষছ
অনুক্ষিাচদক দর োথক্ষক উদ্ধব দক্ষর (৪.৪৪% উদ্ধব দর) রিং ১৯টি স্কীক্ষির কাা বাক্ষদশ োদয়া হক্ষয়ক্ষছ অনুক্ষিাচদক দর োথক্ষক চনে দক্ষর
াার সক্ষি বাচ্চ ২৬.২৩% চনে দর। র োেক্ষত্র চপচপর-২০০৬ ও চপচপআর-২০০৮ রর চনক্ষদ বশনা অনুসরণ করা হয়চন।
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৪। অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর চনচিড় আক্ষলািনার িাধ্যক্ষি আথ ব-সািাচেক সম্পচকবক ফলাফলঃ
রর চনচিড় পচরিীেণ স্কীক্ষির েন্য প্রাইিারী ও োসক্ষকন্ডারী উৎস োথক্ষক কথ্য-সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ। পচরিীেণ
স্কীক্ষির শুরুক্ষকই কথ্য-সংগ্রক্ষহর েন্য োিকচলষ্ট তকচর করা হক্ষয়ক্ষছ। প্রাইিারী কথ্য-সংগ্রক্ষহর পাশাপাচশ োিকচলষ্ট রর িাধ্যক্ষি
োসক্ষকন্ডাচর কথ্য োািন-আচথ বক ও োিৌক-অগ্রগচক, OP রর অনুকুক্ষল িরাে ও িরাক্ষের ব্যিহার ইকযাচদ সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ।
প্রাইিারী কথ্য-সংগ্রক্ষহর েন্য চিচিন্ন োিকক্ষহাল্ডারক্ষদর কাছ োথক্ষক ৪০টি োকআইআই সাোৎকার রিং ৪টি রফচেচ র িাধ্যক্ষি
কথ্য সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ। ১টি আঞ্চচলক কিবশালার িাধ্যক্ষি চিচিন্ন ধরক্ষণর োিক-োহাল্ডারক্ষদর উপচস্থচকক্ষক OP সম্পক্ষকব
প্রাথচিক কথ্য সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ। চনচিড় আক্ষলািনার কথ্য প্রদানকারীক্ষদর নাক্ষির কাচলকা সংযুচি-১ র োদয়া হক্ষয়ক্ষছ।

৫। অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর িাস্তিায়ক্ষন চিলক্ষম্বর কারণসমুহঃ
িাস্তিায়ক্ষন চিলক্ষম্বর কারণসমূহ চনক্ষে তুক্ষল ধরা হক্ষলা।


অপাক্ষরশনাল প্লান বাস্তবায়ভন স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর (HED) রর িাঠ পা বাক্ষয় কাা বক্রিসমূহ কদারচক করার েন্য োেলা/
উপক্ষেলা পা বাক্ষয় প্রক্ষয়ােনীয় কাচরগরী েনিক্ষলর অিাি রক্ষয়ক্ষছ।



চিচিন্ন সংস্থা (স্বাস্থয োসিা অচধদপ্তর, নাচসংব ও চি ওয়াইফাচর অচধদপ্তর, পচরিার পচরকেনা অচধদপ্তর, চনক্ষপাট ব ইকযাচদ)
ও িন্ত্রণালক্ষয়র (স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ িন্ত্রণালয়, েনপ্রশাসন িন্ত্রণালয় ও অথ ব িন্ত্রণালয়) িক্ষধ্য সিন্বক্ষয়র অিাি
পচরলচেক হক্ষয়ক্ষছ।



িাস্তিায়ক্ষনর শুরুক্ষক কাচরগচর সহায়কার (Consulting Service) েন্য পরািশবক প্রচকষ্ঠান চনক্ষয়াগ োদয়া
হয়চন।

৬। অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর িাস্তিায়ন সম্পচকবক ফলাফল :
িাস্তিায়ক্ষনর চিলক্ষম্বর কারণসমূহ ইচকপূক্ষি ব তুক্ষল ধরা হক্ষয়ক্ষছ। রগুক্ষলার প্রচককাক্ষরর দ্রুক প্রক্ষয়ােনীয় ব্যিস্থা
গ্রহণ করা হক্ষল কাচিক ফলাফল আশা করা াায় ।


োিৌক সুচিধাসমূক্ষহর চনি বািন ও উন্নয়ক্ষনর োেক্ষর স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ িন্ত্রণালক্ষয়র অধীক্ষন সংচেষ্ট সংস্থার িাচহদা ও
িকািক গুরুে প্রদান করা হয়চন।



OP সমূক্ষহর সাক্ষথ সিন্বক্ষয়র লক্ষেয Coordination plan রিং কা

সঠিকিাক্ষি িাস্তিায়ক্ষনর চনচিক্ষি Monitoring plan তকচর করা হয়চন।


চনিবাণ কাে সিয়িক সম্পন্ন করার েন্য প্রক্ষয়ােনীয় রকশন প্লান তকচর করা হয়চন।স্বাস্থয োসিা ও পচরিার কল্যাণ াাক্ষক
উন্নয়নকৃক ও চনচিবক অিকাঠাক্ষিাসমূহ পচরিালনা ও রেণাক্ষিেক্ষণর েন্য সিচন্বক Master Plan প্রণয়ন করা হয়চন।



িাস্তিায়নকারী সংস্থািক্ষয়র িক্ষধ্য গণপূকব অচধদপ্তক্ষরর োিক্ষয় স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তক্ষর িাঠ পা বাক্ষয় তুলনামুলক কি
কাচরগরী েনিল থাকায় OP কাা বক্রক্ষির িাস্তিায়ন ও গুণগকিান িচনটচরং ব্যহক হক্ষচ্ছ।



রর আওকায় চনচিবক োিৌক সুচিধাসমূক্ষহর সংচেষ্ট সংস্থাক্ষক হস্তান্তর করার পক্ষরও প্রক্ষয়ােনীয় েনিল
ান্ত্রপাচক,আসিািপর, ঔষধপর ইকযাচদ সরিরাহ না হওয়াক্ষক দীঘ বচদন াািৎ অব্যিহৃক অিস্থায় পক্ষড় রক্ষয়ক্ষছ রিং
কাংচাক োসিা প্রদান করক্ষক পারক্ষছ না।



পচরদশবক্ষন কাচলহাচক ও ঘাটাইল উপক্ষেলা স্বাস্থয কিক্ষপ্লসেিক্ষয় Repair ও Renovation রর কাা বক্রি সম্পন্ন হক্ষলও
Work Order অনুাায়ী Vertical Extension
।



Mymenshing Medical College Hospital এর পূব থ ষ্টিভকর ৪ তলা েবনটির Retrofitting কাজ

চলর্ান র্াকায় উক্ত েবভনর ১১০টি সবভের সসবা কা থক্রর্ বন্ধ রভয়ভে। হাসপাতালটিভত স্বাস্থ্য সসবার চাষ্টহিা অতযন্ত সবষ্টশ
এবং প্রষ্টতষ্টিন প্রায় ৫,০০০ সরাগী স্বাস্থ্য সসবা ষ্টনভত আসভে।


অিকাঠাক্ষিাসমূহ চনিবাক্ষণর োেক্ষত্র চিল সাটাচরং ব্যিহাক্ষরর পচরিক্ষকব অচধকাংশ োেক্ষত্র িাঁক্ষশর সাটাচরং ব্যিহার লেয করা
চগক্ষয়ক্ষছ।



অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর গুরুেপূণ ব কাা বক্রি হাক্ষক োনয়ার পূক্ষি ব কার সম্ভাব্যকা ও িাচহদা াািাই

হয়চন।
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৬.২ সুপাচরশিালা (Recommendation)
1.

2.
3.
4.
5.

‘চফচেকযাল ফযাচসচলটিে ো ক্ষিলপক্ষিি’ শীষ বক
(OP) রর আওকায় উন্নয়নকৃক (upgradated) ও
চনচিবক (constructed) োিৌক সুচিধাসমূহ হস্তান্তক্ষরর সাক্ষথ সাক্ষথ প্রক্ষয়ােনীয় েনিল, ান্ত্রপাচক, আসিািপত্র, ঔষধপত্র
ইকযাচদ সরিরাহ চনচিক করার লক্ষেয সংচেষ্ট সংস্থাসমূক্ষহর
োোড়দার করা প্রক্ষয়ােন;
সঠিক িাস্তিায়ন চনচিককরক্ষণর লক্ষেয Monitoring plan তকচর করা েরুচর;
োসিাসমূহ কাা বকর পচরক্ষসিায় পচরনক করক্ষক উন্নয়নকৃক ও চনচিবক অিকাঠাক্ষিাসমূহ পচরিালনা ও রেণাক্ষিেক্ষণর
েন্য সিচন্বক Master Plan প্রণয়ন করা দরকার;
উন্নয়ন ও চনিবাণ কাা বক্রি চনধ বাচরক সিক্ষয় সম্পন্ন করার লক্ষেয রকশন প্লান তকচর রিং কা িাস্তিায়ন করা আিশ্যক;
কাা বক্রক্ষির গুণগক িান চনচিককরণ ও চনধ বাচরক সিক্ষয়র িক্ষধ্য OP িাস্তিায়ক্ষনর চনচিক্ষি েরুরী
চিচিক্ষক Consulting Service রর েন্য পরািশবক প্রচকষ্ঠান চনক্ষয়াগ োদয়া দরকার;

6.

স্বাস্থ্য সসবা সকভন্দ্রর জন্য প্রভয়াজনীয় জনবল, ন্ত্রপাষ্টত, আসবাবপত্র ও ঔর্ধপভত্রর সংস্থ্ান োড়া ষ্টবষ্টেন্ন োভব
ষ্টপএিষ্টে-ওষ্টপ বাস্তবায়ন করা সর্ীচীন নয়।

7.

ওষ্টপ এর আওতাধীন প্রষ্টতটি পূতথ কাভজর আওতায় কী ধরভনর স্বাস্থ্য সসবার সুভ াগ বতষ্টর হভে তার একটি সংষ্টক্ষি
ষ্টববরন সম্বষ্টলত িষ্টলল রাখার ব্যবস্থ্া করা প্রভয়াজন।
ওষ্টপ বাস্তবায়ভন স্বাস্থ্য ষ্টশক্ষা ও পষ্টরবার কল্যাণ ষ্টবোভগর কা থকর সম্পৃক্ততার জন্য একজন সেপুটি লাইন ষ্টেভরক্টর
রাখা স ভত পাভর।
প্রতযাশী সংস্থ্ান চাষ্টহিা প্রাষ্টধকার ক্রর্ অনু ায়ী সসবা সকন্দ্র ষ্টনর্থাণ, পুনঃষ্টনর্থাণ ও সর্রার্ভতর কা থক্রর্ েহভণর জন্য
সংস্থ্ান ষ্টেষ্টিক বাস্তবায়ন কষ্টর্টি গঠন করা স ভত পাভর।
ইউচনয়ন স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ োকন্দ্র গুক্ষলাক্ষক োসিা প্রদাক্ষন কাা বকর পচরক্ষসিায় পচরণক করার প্রক্ষয়ােনীয় ব্যিস্থা
গ্রহণ করা দরকার;
রর আওকায় োা সিস্ত পূক্ষি বর অসিাপ্ত (Carried Over) কাা বক্রি িালু রক্ষয়ক্ষছ কা অিশ্যই
চ ক্ষসম্বর ২০১৯ ইং সিক্ষয়র িক্ষধ্য সম্পন্ন করা দরকার;

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

প্রায় ১১৬৭৬ োকাটি টাকার OP আওকায় প্রায় ১৪,৫৫০ টি স্কীক্ষির কাা বক্রি ৫.৫ িৎসর সিক্ষয় সম্পন্ন করার লক্ষেয
১েন লাইন ায়ক্ষরক্টক্ষরর অচধক্ষন রকাচধক স্কীি ব্যিস্থাপক্ষকর সংস্থান করা দরকার।
রর সফল িাস্তিায়ক্ষন স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তক্ষরর প্রক্ষয়ােনীয় কাচরগরী েনিল চনক্ষয়াক্ষগ অচকসের
কাা বকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রক্ষয়ােন;
রর আওকায় োিৌক সুচিধাসমূক্ষহর চনিবাণ ও পূনঃচনিবাণকাক্ষল চিল সাটাচরং ব্যিহার চনচিক করা;
অিকাঠাক্ষিা চনি বািক্ষনর োেক্ষত্র সংচেষ্ট োিকক্ষহাল্ডারক্ষদর িকািক গ্রহণ আিশ্যক, রব্যপাক্ষর প্রক্ষয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ
প্রক্ষয়ােন; রিং
অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর গুরুেপূণ ব কাা বক্রি হাক্ষক োনয়ার পূক্ষি ব কার সম্ভাব্যকা ও িাচহদা াািাই করণ আিশ্যক ।

উপসংহারঃ (Exit/ Sustainability Plan)
োাক্ষহতু
/পচরচধ চিশদ ও ব্যাপক কাই রই স্বে সংখ্যক েনিল চদক্ষয় রর গুণগকিান িাোয় োরক্ষা
চনধ বাচরক সিক্ষয় সফল িাস্তিায়ন চনচিক করা িযাক্ষলচঞ্জং ও দূরহ ব্যপার। িকবিান োপ্রোপট রিং কাা বক্রক্ষির অগ্রগচক চিক্ষেষক্ষণ
োদাা াায় োা, OP রর পচরকচেক োিয়াদ জুন ২০২২ ইং সাক্ষলর িক্ষধ্য সম্পন্ন করক্ষক সেি হক্ষি না িক্ষল প্রকীয়িান হক্ষচ্ছ। র
োেক্ষত্র াথাশীঘ্র Action Plan তকচর কক্ষর কা িাস্তিায়ক্ষনর েন্য সিচন্বক উক্ষোগ গ্রহন করা আিশ্যক। রিকািস্থায় OP রর
অিচশষ্ট কাা বক্রি পচরিালনা করার োেক্ষত্র Exit Plan চহক্ষসক্ষি সিচন্বক Master Plan তকচর কক্ষর OP িাস্তিায়ক্ষনর চনচিক্ষি প্রধান
প্রধান কাা বক্রিগুক্ষলা Prioritize কক্ষর কা ধাক্ষপ ধাক্ষপ িাস্তিায়ক্ষনর ব্যিস্থা গ্রহণ রিং অিচশষ্ট সকল কাা বক্রি দ্রুককার সাক্ষথ
সম্পন্ন করার ব্যিস্থা গ্রহণ করা দরকার।
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স্থ্ানীয় প থাভয় র্ত ষ্টবষ্টনর্য় কর্থশালা
গত 03 রচপ্রল ২০১9 ইং কাচরা োরাে বুধিার ‘িতুথ ব স্বাস্থয, েনসংখ্যা ও পুচষ্ট োসক্টর কিবসূিী’ রর আওকায় িাস্তিায়নাধীন
‘চফচেকযাল ফযাচসচলটিে ো ক্ষিলপক্ষিি’ শীষ বক অপাক্ষরশনাল প্লান রর স্থানীয় পা বাক্ষয়র কর্থশালা নাচস বং ও চি ওয়াইফাচর
অচধদপ্তর, ঢাকাক্ষক অনুচষ্ঠক হয়। র্তষ্টবষ্টনর্য় কর্থশালার কা থষ্টববরণী, উপষ্টস্থ্ত সিস্যবৃভের তাষ্টলকা এবং তাভির র্তার্তসমূহ
ষ্টনভম্ন তুভল ধরা হভলা -

স্থ্ানীয় প থাভয়র কর্থশালার কা থষ্টববরণীঃ
গক 03 রচপ্রল ২০১9 ইং কাচরা োরাে বুধিার সকাল ১০ঘটিকায় ০০. নাচস বং ও চি ওয়াইফাচর অচধদপ্তক্ষরর রুক্ষি স্থানীয়
পা বাক্ষয়র রকটি িকচিচনিয় কিবশালা শুরু হয় । কিবশালায় সিাপচকে কক্ষরন েনাি কােী োদক্ষলায়ার োহাক্ষসন, পচরিালক,
পচরিীেণ ও মূল্যায়ন োসক্টর-৫, আইরিইচ , পচরকেনা িন্ত্রণালয়। কিবশালায় প্রধান অচকচথ চহক্ষসক্ষি উপচস্থক চছক্ষলন েনাি
কন্দ্রা চশকদার, িহাপচরিালক, নাচস বং ও চি ওয়াইফাচর অচধদপ্তর, ঢাকা। কিবশালায় চিক্ষশষ অচকচথ চহক্ষসক্ষি উপচস্থক চছক্ষলন ১।
েনাি োিাহাম্মদ সাইফুর রহিান উপপচরিালক, পচরিীেণ ও মূল্যায়ন োসক্টর-৫, আইরিইচ , পচরকেনা িন্ত্রণালয়। ২। েনাি
মুহাম্মদ শাহাদক ান্দকার, উপসচিি, স্বাস্থয োসিা চিিাগ, স্বাস্থয ও পচরিার পচরকেনা িন্ত্রণালয়, ঢাকা।
উক্ত কর্থশালায় উপষ্টস্থ্ত ষ্টেভলন,নাচস বং ও চি ওয়াইফাচর অচধদপ্তক্ষরর চিচিন্ন কিবককা, স্বাস্থ্য ও পষ্টরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণালভয়র
ষ্টবষ্টেন্ন কর্থকতা, স্বাস্থ্য অষ্টধিিভরর ষ্টবষ্টেন্ন কর্থকতথা, জাতীয় জনসংখ্যা গভবর্ণা ও প্রষ্টশক্ষণ ইনষ্টস্টটিউট (ষ্টনভপাট থ) এর ষ্টবষ্টেন্ন
কর্থকতথা, স্বাস্থ্য ও প্রভকৌশল অষ্টধিিভরর ষ্টবষ্টেন্ন কর্থকতথা এবং গণপূতথ অষ্টধিিভরর ষ্টবষ্টেন্ন কর্থকতথাবৃে উপষ্টস্থ্ত ষ্টেভলন। প্রধান
অষ্টতষ্টর্র স্বাগত বক্তভব্যর র্ােভর্ কর্থশালার কা থক্রর্ শুরু হয় । সোর শুরুভত টিি চল ার . মুহাম্মদ নুরুল ইসলাি(চপ.রনচে)
অপাক্ষরশনাল প্লান (OP) সম্পভকথ একটি সংষ্টক্ষি ধারণা সিন এবং র্াঠ প থাভয় এ াবতকৃত ষ্টনষ্টবড় পষ্টরবীক্ষণ কা থক্রভর্র উপর
গৃষ্টহত ষ্টবষ্টেন্ন কা থাবলীর উপস্থ্াপন কভরন। আইএর্ইষ্টের উপপষ্টরচালক জনাব সর্াহাম্মি সাইফুর রহর্ান ষ্টনষ্টবড় পষ্টরবীক্ষভণর
উভদ্দশ্য ও কা থপষ্টরষ্টধ সম্পভকথ ষ্টবস্তাষ্টরত আভলাচনা কভরন। পরবতীভত সোপষ্টত র্ভহািভয়র অনুর্ষ্টতক্রভর্ কর্থশালায় উপষ্টস্থ্ত
সিস্যবৃভের কাে সর্ভক স্কীর্ সংষ্টিি র্তার্ত ও প্রশ্ন আহবান করা হয় এবং উক্ত কর্থশালা সর্ভক র্তার্ভতর ষ্টেষ্টিভত প্রাি
িলািলসমূহ ষ্টনভম্ন সংষ্টক্ষি আকাভর তুভল ধরা হভলা

আক্ষলািনার শুরুক্ষক স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ িন্ত্রণালক্ষয়রা অচধনস্ত চিচিন্ন সংস্থার চক ধরক্ষণর অিকাঠাক্ষিা উন্নয়ন ও চনিবাণ
করা হক্ষচ্ছ সংস্থা চিচিক োসসিস্ত কাা বক্রি পা বাক্ষলািনা করা হয়।



প্রথক্ষিই নাচস বং ও চি ওয়াইফাচর অচধদপ্তক্ষরর OP রর আওকায় োা সিস্ত কিবকান্ড পচরিাচলক হক্ষচ্ছ কা চনক্ষয় পা বাক্ষলািনা
করা হয়। পটয়াাালী ও িালকাঠি নাচসংব কক্ষলে চনিবাক্ষণর কাে িালু থাকক্ষলও অচধদপ্তক্ষরর সদর দপ্তর অিচহক নয় িক্ষল
োনাক্ষনা হয়। েনস্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর রর কিবককবা োনান োা কারা িাচসক অগ্রগচক প্রচকক্ষিদন প্রচক িাক্ষস নাচস বং ও
চি ওয়াইফাচর অচধদপ্তরসহ অন্যান্য সংচেষ্ট অচধদপ্তক্ষর োপ্ররণ করা হয়।
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চিকীয়কঃ োকীয় েনসংখ্যা গক্ষিষণা ও প্রচশেণ ইনচিটিউট (চনক্ষপাট ব) রর চি কিবককবা োনান, OP রর আওকায় োা
সিস্ত কিবকান্ড পচরিাচলক হক্ষচ্ছ কা চনক্ষয় পা বাক্ষলািনা করা হয়। োদক্ষশর চিচিন্ন োেলায় FWVTI ও RTC চনিবাক্ষণর কাে
িালু রক্ষয়ক্ষছ। ঢাকার উিরা, আেিপুক্ষর NIPORT রর HQ চনিবাক্ষণর পূি ব প্রস্তুচক িলক্ষছ। চনিবাণ কাক্ষে োছাট াাট ত্রুটি
ছাড়া NIPORT রর কিবকাক্ষন্ড োকান সিস্যা োনই িক্ষল োনান।



পচরিার কল্যাণ অচধদপ্তক্ষরর OP রর আওকায় োা সিস্ত কিবকান্ড পচরিাচলক হক্ষচ্ছ কা চনক্ষয় পা বাক্ষলািনা করা হয়।
পচরিার কল্যাণ অচধদপ্তক্ষরর চিচিন্ন ধরক্ষণর কিবকান্ড OP রর আওকায় িালু রক্ষয়ক্ষছ। রর িক্ষধ্য ইউচনয়ন স্বাস্থয ও পচরিার
কল্যাণ োকন্দ্রসমূক্ষহর িাউন্ডারী োদয়াল চনিবাণ অন্যকি। িাউন্ডারী োদয়াল চনিবাক্ষণর িাধ্যক্ষি োকন্দ্রসমূক্ষহর েচি অনৈিধ
দালমুি ও চনে অয়োধীক্ষন রাাার চিরাট িড় সুক্ষাাগ সৃচষ্ট হক্ষয়ক্ষছ োসই সাক্ষথ অচফস ও সরকারী িাসিিক্ষনর চনরাপিা
রচেক হক্ষয়ক্ষছ। চকন্তু পচরকাক্ষপ চিষয় হক্ষচ্ছ োা ইউচনয়ন স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ োকন্দ্রগুক্ষলাক্ষক কিবককবা ও কিবিারী
চিচলক্ষয় ৫ েক্ষনর পদায়ন হক্ষলও পচরদশবক্ষনর সিয় কাউক্ষক উপচস্থক পাওয়া াায়চন। স্থানীয় োলাকেক্ষনর সাক্ষথ আলাপ কক্ষর
োনা াায় োা োকন্দ্রগুক্ষলা চিশীর সিয়ই িন্ধ থাক্ষক। েনগক্ষণর স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ োসিা পাওয়ার সুক্ষাাগ থাকক্ষলও
স্বানীয় েনগণ কাংচাক োসিা োথক্ষক িচঞ্চক হক্ষচ্ছ।



স্বাস্থয োসিা অচধদপ্তক্ষরর সাক্ষথ OP রর আওকায় োা সিস্ত কাা বক্রি পচরিাচলক হক্ষচ্ছ কা চনক্ষয় পা বাক্ষলািনা করা হয়। OP
রর আওকায় চিচিন্ন ধরক্ষণর অিকাঠাক্ষিা চনিবাণ ও উন্নয়ন করা হক্ষচ্ছ। রই সিস্ত চনিবক/চনিবানাধীন অিকাঠাক্ষিার িাধ্যক্ষি
স্বাস্থয োসিা প্রদাক্ষণর চনচিক করক্ষণর েন্য প্রক্ষয়ােনীয় েনিল, ান্ত্রপাচক, আসিািপত্র, ঔষধপত্র ইকযাচদ অিকাঠাক্ষিা
চনিবাণ ও হস্তান্তক্ষরর সাক্ষথ সাক্ষথই স্বাস্থয োকন্দ্র, হাসপাকালগুক্ষলা িালু করার চনচিক্ষি সরিরাহ করা দরকার। সিায় রই
িক্ষিব অিচহক করা হয় োা োিশীর োেক্ষত্র উক্ষেচাক োেক্ষত্র িাচহদাপত্র স্বাস্থয িন্ত্রণালয়, েন-প্রশাসন িন্ত্রণালয় ও অথ বিন্ত্রণালক্ষয় সিয়িক োপ্ররণ করা হক্ষলও দীঘ বসুচত্রকা, েনিক্ষলর অিাি ও কহচিক্ষলর স্বেকা ইকযাচদর কারক্ষণ স্বাস্থয োকন্দ্র িা
হাসপাকালসমূহ সিয়িক িালু করক্ষক না পারায় কাংচাক স্বাস্থয োসিা োথক্ষক েনগণ িচঞ্চক হক্ষচ্ছ।



রর আওকায় অিকাঠাক্ষিা চনি বািন, উন্নয়ন ও চনিবাক্ষণর োিশীরিাগ োেক্ষত্র স্বাস্থয িন্ত্রণালক্ষয়র চসদ্ধাক্ষন্তর
উপর চনিবরশীল িক্ষল োনাক্ষনা হয়। অিকাঠাক্ষিা চনি বািক্ষনর োেক্ষত্র োিকক্ষহাল্ডার িাচহদা অনুাায়ী িা কাক্ষদর িকািক্ষকর
চিচিক্ষক চসদ্ধান্ত োনয়া হয় না। োিকক্ষহাল্ডার অক্ষনক্ষক োক্ষন না োা োকাথায় চক ধরক্ষণর অিকাঠাক্ষিার উন্নয়ন হক্ষচ্ছ। স্বাস্থয
অচধদপ্তক্ষরর চিিাগীয় কাা বালয়গুক্ষলা োা চিিাক্ষগর অন্যান্য কাা বালক্ষয়র চনকটিকী হয় রিং রর োান ব্যকয় না হয় োসচদক্ষক
সিায় দৃচষ্ট আকষ বন করা হয়।



স্কীক্ষির গুণগক িান চিষক্ষয় সিায় আক্ষলািনা হয়। স্কীক্ষির িাক্ষনর োছাট াাক্ষটা ব্যকয় ব্যকীক স্কীক্ষির গুণগক িান
সক্ষন্তাষেনক িক্ষল সিায় অিচহক করা হয়। কক্ষি োিশীর িাগ োেক্ষত্র চিল সাটাচরং রর পচরিক্ষকব িাক্ষশর সাটাচরং হক্ষচ্ছ াা
হাচনকম্প সৃচষ্টসহ স্কীক্ষির গুণগক িান িোয় থাকক্ষছ না।



সিায় আরও আক্ষলািনা হয় োা OP কাা বক্রক্ষির সঠিক সিন্বয় না হক্ষল Overlapping হওয়ার সম্ভািনা থাক্ষক। কাই
স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ িন্ত্রণালক্ষয়র অধীন চিচিন্ন সংস্থার সাক্ষথ িন্ত্রণালয় ও িাস্তিায়নকারী সংস্থা দু’োটার সিন্বয়
োোরদারসহ সঠিকিাক্ষি সিন্বক্ষয়র িাধ্যক্ষি OP রর কাা বক্রি পচরিালনা করার চসদ্ধান্ত গৃহীক হয়।
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সংযুচি-১

এিষ্টজষ্টে –DGHS এবং HSD এর কর্থকতথাভির সাভর্ FGD Guideline
DGHS এবং HSD এর কর্থকতথাভির সাভর্ ‘চতুর্ থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সসক্টর কর্থসূচী’ এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন

‘ষ্টিষ্টজকযাল িযাষ্টসষ্টলটিজ সেভেলপভর্ন্ট’ শীর্ থক অপাভরশনাল প্লান বাস্তবায়ন সম্পষ্টকথত ষ্টবর্য়াষ্টি FGD এর র্ােভর্ আভলাচনা
এবং প্রাি িলািল সমুহ ষ্টনভম্ন সংষ্টক্ষি আকাভর উভেখ করা হইলঃ

১।

২।

৩।

৪।
৫।

৬।

রর আওকায় অষ্টধিিভরর /সস্টকভহাল্ডারভির চাষ্টহিার্ত বা প্রভয়াজন অনু ায়ী অবকাঠাভর্া ষ্টনব থাচন ও
উন্নয়ন করা হভে ষ্টকনা এব্যপাভর DGHS এর র্হাপষ্টরচালক এবং অন্যান্য কর্থকতথাগণ জানান স অবকাঠাভর্া ষ্টনব থাচন ও
উন্নয়ভনর সক্ষভত্র তাভির চাষ্টহিা না ষ্টনভয় র্ন্ত্রণালভয়র চাষ্টহিা আনু ায়ী করা হয় ার িভল সকান সকান সক্ষভত্র সকার্ায় সকান
ধরভনর অবকাঠাভর্া ষ্টনর্থাণ ও উন্নয়ন করা হভে সস ষ্টবর্ভয় অষ্টধিিভরর অভনভক প্রার্ষ্টর্কোভব ষ্টবর্য়টি জাভননা ।
রর আওকায় চনচিবকচনিবানাধীন / স্কীক্ষির িাধ্যক্ষি োসিা প্রদাক্ষনরচনচি/ককরক্ষনর েন্য প্রক্ষয়ােনীয়
েনিল, ফাচন বিার, ান্তপাচক, ঔষধপত্র ইকযাচদ সঠিক সিক্ষয় সরিরাহ করার প্রক্ষয়ােনীয় ব্যিস্থা রক্ষয়ক্ষছ চকনা র চিষক্ষয়
কিবককবাগণ উক্ষো কক্ষরন োিচশরিাগ োেক্ষত্র িাচহদাপত্র সিয়িক োপ্ররণ করা হয় চকন্তু প্রশাসচনক দীঘ বসূচত্রকা/ কহচিক্ষলর
স্বেকা ইকযাচদর কারক্ষন োসিা প্রদাক্ষন রগুক্ষলা চনচিককরন চিলচম্বক হয়।
িাস্তিায়ক্ষন পচরক্ষিক্ষশর োকান েচক সাচধক হক্ষি চকনা িা পচরক্ষিক্ষশর িারসাম্য িোয় থাকক্ষি চকনা র
চিষক্ষয় কর্থকতথাগণ র্ভন কভরন স ভহতু ষ্টেজাইন অনুসরণ কভর অবকাঠাভর্া উন্নয়ন ও ষ্টনর্থাণ করা হভে তাই পচরক্ষিক্ষশর
োকিন োকান পচরক্ষিক্ষশর উপর োকিন োকান চিরূপ প্রিাি পড়ক্ষি না ।
সঠিকিাক্ষি িাস্তিাচয়ক হক্ষল স্বাস্থয োসিা াাক্ষক িচধ বক িাচহদা পূরক্ষণ অক্ষনক ভূচিকা রাাক্ষি িক্ষল উপচস্থক
সকক্ষল িকািক ব্যি কক্ষরন।
রর আওকায় সিাপ্ত িলিান /স্কীভর্র জনপ্ররশাসন র্ন্ত্রণালভয়র জনবল, ঔষধপত্র, ন্তপাষ্টত ইকযাচদ
সঠিকসর্ভয় TOE অন্তথভূষ্টক্তর ব্যবস্থ্া েহন করা হভয়ভে ষ্টকনা র চিষক্ষয় িাচহদাপত্র সিয়িক োপ্ররণ করা হয় চকন্তু
প্রশাসচনক দীঘ বসূচত্রকা/ কহচিক্ষলর স্বেকা ইকযাচদর কারক্ষন ToE অন্তথভূষ্টক্ত চিলচম্বক হয়।
রর আওকায় গৃহীক চনিবাণ/পুনঃচনিবাণ কাা বক্রিসমূক্ষহর গুণগক িান িোয় থাকক্ষছ চকনা র চিষক্ষয়
DGHS এর র্হাপষ্টরচালক এবং অন্যান্য কর্থকতথাগণ বভলন অবকাঠাভর্া ষ্টনব থাচন ও উন্নয়ভনর সক্ষভত্র সঠিক সর্ভয়
তাভিরভক অবষ্টহত এবং জষ্টড়ত করা হভল তাভির পভক্ষ চনিবাণ/পুনঃচনিবাণ কাা বক্রিসমূক্ষহর র্ষ্টনটষ্টরং করা সহজ হভতা এবং
স্কীভর্র গুনগত র্ান আরও োল হভতা িক্ষল িকািক ব্যি কক্ষরন।

৭। স্বাস্থয োসিা াাক্ষক অিকাঠাক্ষিা চনিবাণ সম্পক্ষন্নর সাক্ষথ সাক্ষথ ান্ত্রপাচক ও াানিাহন োিরািক রিং রেণাক্ষিেণ রিং েনিল
চনক্ষয়াক্ষগর োেক্ষত্র প্রশাসচনক দীঘ বসূচত্রকা/ কহচিক্ষলর স্বেকা ইকযাচদর প্রচকিন্ধককা আক্ষছ িক্ষল িকািক ব্যি কক্ষরন।
৮।

িাস্তিায়ক্ষনর সিস্ত কাে সঠিক সিক্ষয় সম্পন্ন করক্ষক সেি হক্ষি চকনা র চিষক্ষয় কিবককবাগণ িক্ষলন OP
িাস্তিায়ক্ষন অচকচরি সিক্ষয়র প্রক্ষয়ােন হক্ষক পাক্ষর িক্ষল িকািক প্রদান কক্ষরন।

৯। অবকাঠাভর্া উন্নয়ভন স্বাস্থ্য র্ন্ত্রণালভয়র ষ্টবষ্টেন্ন সংস্থ্ার সাভর্ সর্ম্বভয়র ষ্টকছুটা অোব রভয়ভে বভল িকািক ব্যি কক্ষরন।
১০।

রর সফল িাস্তিায়ন চনচিক করক্ষনর েন্য সংচেষ্ট অচধদপ্তক্ষরর রকেন ো স্ক অচফসারক্ষক চনচদ বষ্ট
অিকাঠাক্ষিা চনিবাণ ও উন্নয়ক্ষনর েন্য দাচয়ে োদয়া রর ফক্ষল উন্নয়ন কাে কদারচক করা, হালনাগাদ কথ্য পাওয়া রিং
পরিচকব অন্যান্য সুচিধাচদ সিয়িক চনচিক করক্ষনর েন্য ব্যিস্থা োনয়া সহে হক্ষি। OP রর সফল িাস্তিায়ন চনচিক করা
োগক্ষল স্বাস্থয োসিার পচরচধ বৃচদ্ধ পাক্ষি রিং েনসাধারক্ষণর োদাড় োগাঁড়ায় স্বাস্থয োসিা োপৌুঁক্ষছ োদয়া সহে হক্ষি িক্ষল উপচস্থক
সকক্ষল িকািক ব্যি কক্ষরন।
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সংযুচি-১

এিষ্টজষ্টে –অপাভরশনাল প্লান ব্যবস্থ্াপক (HED) এর কর্থকতথাভির সাভর্ FGD Guideline
অপাভরশনাল প্লান ব্যবস্থ্াপক (HED) এর কর্থকতথাভির সাভর্ ‘চতুর্ থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সসক্টর কর্থসূচী’ এর আওতায়
বাস্তবায়নাধীন ‘ষ্টিষ্টজকযাল িযাষ্টসষ্টলটিজ সেভেলপভর্ন্ট’ শীর্ থক অপাভরশনাল প্লান বাস্তবায়ন সম্পষ্টকথত ষ্টবর্য়াষ্টি FGD এর
র্ােভর্ আভলাচনা এবং প্রাি িলািল সমুহ ষ্টনভম্ন সংষ্টক্ষি আকাভর উভেখ করা হলঃ এিষ্টজষ্টে (FGD) সাক্ষাৎকার
প্রিাণকারীভির নাভর্র তাষ্টলকা-সংুকষ্টক্ত- ১ এ সিয়া হভলা

১।

রর আওকায় অষ্টধিিভরর /সস্টকভহাল্ডারভির চাষ্টহিার্ত বা প্রভয়াজন অনু ায়ী অবকাঠাভর্া ষ্টনব থাচন ও
উন্নয়ন করা হভে বভল HED এর কর্থকতথাগণ র্তার্ত ব্যক্ত কভরন।

২।

রর আওকায় চনচিবকচনিবানাধীন / স্কীক্ষির িাধ্যক্ষি োসিা প্রদাক্ষনরচনচি/ককরক্ষনর েন্য প্রক্ষয়ােনীয়
েনিল, ফাচন বিার, ান্তপাচক, ঔষধপত্র ইকযাচদ সঠিক সিক্ষয় সরিরাহ করার প্রক্ষয়ােনীয় ব্যিস্থা রক্ষয়ক্ষছ চকনা র চিষক্ষয়
কিবককবাগণ উক্ষো কক্ষরন োা অক্ষনক অিকাঠাক্ষিা চনিবান সম্পন্ন কক্ষর হস্তান্তর করা হক্ষলও োসিা প্রদাক্ষনর েন্য প্রক্ষয়ােনীয়
েনিল, ফাচন বিার, ান্তপাচক, ঔষধপত্র ইকযাচদ না থাকাক্ষক দীঘ বচদন াািক অব্যিহৃক অিস্থায় পক্ষড় আক্ষছ রিং চকছু চকছু
অিকাঠাক্ষিার রং, ইক্ষলকচেক সািগ্রী ইকযাচদ অব্যিহৃক থাকায় নষ্ট হক্ষয় াাক্ষচ্ছ।

৩।

িাস্তিায়ক্ষন পচরক্ষিক্ষশর োকান েচক সাচধক হক্ষি চকনা িা পচরক্ষিক্ষশর িারসাম্য িোয় থাকক্ষি চকনা র
চিষক্ষয় কর্থকতথাগণ র্ভন কভরন স ভহতু ষ্টেজাইন অনুসরণ কভর অবকাঠাভর্া উন্নয়ন ও ষ্টনর্থাণ করা হভে তাই পচরক্ষিক্ষশর
োকিন োকান েচক সাচধক হক্ষি না ।

৪।

সঠিকিাক্ষি িাস্তিাচয়ক হক্ষল স্বাস্থয োসিা াাক্ষক িচধ বক িাচহদা পূরক্ষণ অক্ষনক ভূচিকা রাাক্ষি িক্ষল িকািক
গৃহীক হয়।

৫।

রর আওকায় সিাপ্ত িলিান /স্কীভর্র জনপ্ররশাসন র্ন্ত্রণালভয়র জনবল, ঔষধপত্র, ন্তপাষ্টত ইকযাচদ
সঠিকসর্ভয় TOE অন্তথভূষ্টক্তর ব্যবস্থ্া েহন করা হভয়ভে ষ্টকনা র চিষক্ষয় িাচহদাপত্র সংচেষ্ট অচধদপ্তর ব্যিস্থা চনক্ষয় থাক্ষক
রিং র ব্যপাক্ষর কাক্ষদর কাক্ষছ চিস্তাচরক কথ্য োনই িক্ষল িকািক প্রদান কক্ষরন।

৬।

চনিবাণ/পুনঃচনিবাণ কাা বক্রিসমূক্ষহর গুণগক িান িোয় থাকক্ষছ চকনা র চিষক্ষয় HED এর কর্থকতথাগণ
বভলন চনিবাণ/পুনঃচনিবাণ কাা বক্রিসমূহ িলিান থাকাকালীন সিক্ষয় র্ষ্টনটষ্টরং করা হয় এবং প্রভয়াজভন ব্যবহৃত ষ্টনর্থাণ
সার্েীর পরীক্ষা করা হয় তাই স্কীভর্র গুনগত র্ান বজায় র্াভক।

৭। স্বাস্থয োসিা াাক্ষক অিকাঠাক্ষিা চনিবাণ সম্পক্ষন্নর সাক্ষথ সাক্ষথ ান্ত্রপাচক ও ফাচন বিার, াানিাহন োিরািক রিং রেণাক্ষিেণ
রিং েনিল চনক্ষয়াক্ষগর োেক্ষত্র প্রশাসচনক দীঘ বসূচত্রকা/ কহচিক্ষলর স্বেকা ইকযাচদর রক্ষয়ক্ষছ িক্ষল িকািক ব্যি কক্ষরন।
৮।

িাস্তিায়ক্ষনর সিস্ত কাে সঠিক সিক্ষয় সম্পন্ন করক্ষক সেি হক্ষি চকনা র চিষক্ষয় কিবককবাগণ িক্ষন কক্ষরন
োাক্ষহতু অপাভরশনাল প্লানটি অভনক ষ্টবর্ি তাই এর সিশব্যাপী এ সকল কাজ ষ্টনধ থাষ্টরত সর্ভয় সম্পন্ন করার সক্ষভত্র
অভনক িযাক্ষলঞ্জ রক্ষয়ক্ষছ কাই োকান োকান োেক্ষত্র চকছুটা চিলচম্বক হক্ষক পাক্ষর িক্ষল িকািক প্রদান কক্ষরন।

৯। অবকাঠাভর্া উন্নয়ভন স্বাস্থ্য র্ন্ত্রণালভয়র ষ্টবষ্টেন্ন সংস্থ্ার সাভর্ সর্ম্বভয়র ষ্টকছুটা অোব রভয়ভে বভলও উপষ্টস্থ্ত সকভল
িকািক ব্যি কক্ষরন।
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১০।

রর সফল িাস্তিায়ন চনচিক করা োগক্ষল স্বাস্থয োসিার পচরচধ অক্ষনকাংক্ষশ বৃচদ্ধ পাক্ষি রিং েনসাধারণ
আরও সহক্ষেই স্বাস্থয োসিা পাক্ষি িক্ষল উপচস্থক সকক্ষল িকািক ব্যি কক্ষরন।

এিষ্টজষ্টে –অপাভরশনাল প্লান ব্যবস্থ্াপক (PWD) এর কর্থকতথাভির সাভর্ FGD Guideline
ব্যবস্থ্াপক (PWD) এর কর্থকতথাভির সাভর্ ‘চতুর্ থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সসক্টর কর্থসূচী’ এর
থ
আওতায় বাস্তবায়নাধীন ‘ষ্টিষ্টজকযাল িযাষ্টসষ্টলটিজ সেভেলপভর্ন্ট’ শীর্ থক অপাভরশনাল প্লান বাস্তবায়ন সম্পষ্টকত
ষ্টবর্য়াষ্টি FGD এর র্ােভর্ আভলাচনা এবং প্রাি িলািল সমুহ ষ্টনভম্ন সংষ্টক্ষি আকাভর উভেখ করা হলঃএিষ্টজষ্টে
(FGD) সাক্ষাৎকার প্রিাণকারীভির নাভর্র তাষ্টলকা-সংুকষ্টক্ত- ১ এ সিয়া হভলা

১।

রর আওকায় অষ্টধিিভরর চাষ্টহিার্ত বা প্রভয়াজন অনু ায়ী অবকাঠাভর্া ষ্টনব থাচন ও উন্নয়ন করা হভে
বভল PWD এর কর্থকতথাগণ র্তার্ত ব্যক্ত কভরন।

২।

রর আওকায় অক্ষনক অিকাঠাক্ষিা চনিবান সম্পন্ন কক্ষর হস্তান্তর করা হক্ষলও োসিা প্রদাক্ষনর েন্য প্রক্ষয়ােনীয়
েনিল, ফাচন বিার, ান্তপাচক, ঔষধপত্র ইকযাচদ না থাকাক্ষক দীঘ বচদন াািক অব্যিহৃক অিস্থায় পক্ষড় আক্ষছ রিং চকছু চকছু
অিকাঠাক্ষিার রং, ইক্ষলকচেক সািগ্রী ইকযাচদ অব্যিহৃক থাকায় নষ্ট হক্ষয় াাক্ষচ্ছ।

৩।

িাস্তিায়ক্ষন পচরক্ষিক্ষশর োকান েচক সাচধক হক্ষি চকনা িা পচরক্ষিক্ষশর িারসাম্য িোয় থাকক্ষি চকনা র
চিষক্ষয় কর্থকতথাগণ র্ভন কভরন স ভহতু ষ্টেজাইন অনুসরণ কভর অবকাঠাভর্া উন্নয়ন ও ষ্টনর্থাণ করা হভে তাই পচরক্ষিক্ষশর
উপর োকিন োকান চিরূপ প্রিাি পড়ক্ষি না িক্ষল িকািক গৃহীক হয়।
সঠিকিাক্ষি িাস্তিাচয়ক হক্ষল স্বাস্থয োসিার িচধ বক িাচহদা পূরক্ষণ অক্ষনক ভূচিকা রাাক্ষি িক্ষল িকািক

৪।
গৃহীক হয়।
৫।

রর আওকায় সিাপ্ত িলিান /স্কীভর্র জনপ্ররশাসন র্ন্ত্রণালভয়র জনবল, ঔষধপত্র, ন্তপাষ্টত ইকযাচদ
সঠিকসর্ভয় TOE অন্তথভূষ্টক্তর ব্যবস্থ্া েহন করা হভয়ভে ষ্টকনা র চিষক্ষয় সংচেষ্ট অচধদপ্তর ব্যিস্থা চনক্ষয় থাক্ষক রিং র
ব্যপাক্ষর কাক্ষদর কাক্ষছ চিস্তাচরক কথ্য োনই িক্ষল িকািক প্রদান কক্ষরন।

৬।

রর আওকায় গৃচহক চনিবাণ/পুনঃচনিবাণ কাা বক্রিসমূক্ষহর গুণগকিান িোয় থাকক্ষছ চকনা র চিষক্ষয়
PWD এর কর্থকতথাগণ বভলন চনিবাণ/পুনঃচনিবাণ কাা বক্রিসমূহ িলিান থাকাকালীন সিক্ষয় প্রচকটি কাে র্ষ্টনটষ্টরং করা
হয় এবং প্রভয়াজভন ব্যবহৃত ষ্টনর্থাণ সার্েীর পরীক্ষা করা হয় তাই স্কীভর্র গুনগত র্ান বজায় র্াভক িক্ষল িকািক প্রদান
কক্ষরন।

৭। স্বাস্থয োসিা াাক্ষক অিকাঠাক্ষিা চনিবাণ সম্পক্ষন্নর সাক্ষথ সাক্ষথ ান্ত্রপাচক ও ফাচন বিার, াানিাহন োিরািক রিং রেণাক্ষিেণ
রিং েনিল চনক্ষয়াক্ষগর োেক্ষত্র প্রশাসচনক দীঘ বসূচত্রকা/ কহচিক্ষলর স্বেকা ইকযাচদর রক্ষয়ক্ষছ িক্ষল িকািক ব্যি কক্ষরন।
৮।

িাস্তিায়ক্ষনর সিস্ত কাে সঠিক সিক্ষয় সম্পন্ন করক্ষক সেি হক্ষি চকনা র চিষক্ষয় কিবককবাগণ িক্ষন কক্ষরন
োাক্ষহতু সংক্ষশাচধক অপাক্ষরশনাল প্লানটি অক্ষনক চিষদ কাই রর োদশব্যাপী সকল কাে চনধ বাচরক সিক্ষয় সম্পন্ন করার োেক্ষত্র
অক্ষনক িযাক্ষলঞ্জ রক্ষয়ক্ষছ কাই োকান োকান োেক্ষত্র চকছুটা চিলচম্বক হক্ষক পাক্ষর িক্ষল িকািক প্রদান কক্ষরন।

৯। অবকাঠাভর্া উন্নয়ভন স্বাস্থ্য র্ন্ত্রণালভয়র ষ্টবষ্টেন্ন সংস্থ্ার সাভর্ সর্ম্বভয়র ষ্টকছুটা গ্যাপ রভয়ভে বভলও উপষ্টস্থ্ত সকভল িকািক
ব্যি কক্ষরন।
১০।

রর সফল িাস্তিায়ন চনচিক করা োগক্ষল স্বাস্থয োসিার পচরচধ অক্ষনকাংক্ষশ বৃচদ্ধ পাক্ষি রিং েনসাধারণ
আরও সহক্ষেই স্বাস্থয োসিা পাক্ষি িক্ষল উপচস্থক সকক্ষল িকািক ব্যি কক্ষরন।

এিষ্টজষ্টে –DGFP এর কর্থকতথাভির সাভর্ FGD Guideline
এর কর্থকতথাভির সাভর্ ‘চতুর্ থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সসক্টর কর্থসূচী’ এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন
থ ষ্টবর্য়াষ্টি FGD এর র্ােভর্
‘ষ্টিষ্টজকযাল িযাষ্টসষ্টলটিজ সেভেলপভর্ন্ট’ শীর্ থক অপাভরশনাল প্লান বাস্তবায়ন সম্পষ্টকত
আভলাচনা এবং প্রাি িলািল সমুহ ষ্টনভম্ন সংষ্টক্ষি আকাভর উভেখ করা হইলঃএিষ্টজষ্টে (FGD) সাক্ষাৎকার
DGHS

প্রিাণকারীভির নাভর্র তাষ্টলকা-সংুকষ্টক্ত- ১ এ সিয়া হভলা
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১।

রর আওকায় অষ্টধিিভরর চাষ্টহিার্ত বা প্রভয়াজন অনু ায়ী অবকাঠাভর্া ষ্টনব থাচন ও উন্নয়ন করা হভে
ষ্টকনা এব্যপাভর DGFP এর কর্থকতথাগণ বভলন স অবকাঠাভর্া ষ্টনব থাচন ও উন্নয়ভন তাভির চাষ্টহিা গুরুত্ব পায়না বরং
র্ন্ত্রণালভয়র চাষ্টহিা আনু ায়ী করা হয় এর িভল সকান সকান সক্ষভত্র সকার্ায় সকান ধরভনর অবকাঠাভর্া ষ্টনর্থাণ ও উন্নয়ন
করা হভে সস সম্পভকথ অষ্টধিিভরর অভনভক প্রার্ষ্টর্কোভব ষ্টবর্য়টি জাভননা ।

২।

রর আওকায় চনচিবকচনিবানাধীন / স্কীক্ষির িাধ্যক্ষি োসিা প্রদাক্ষনরচনচি/ককরক্ষনর েন্য প্রক্ষয়ােনীয়
েনিল, ফাচন বিার, ান্তপাচক, ঔষধপত্র ইকযাচদ সঠিক সিক্ষয় সরিরাহ করার প্রক্ষয়ােনীয় ব্যিস্থা রক্ষয়ক্ষছ চকনা র চিষক্ষয়
কিবককবাগণ উক্ষো কক্ষরন োিচশরিাগ োেক্ষত্র িাচহদাপত্র সিয়িক োপ্ররণ হক্ষলও প্রশাসচনক দীঘ বসূচত্রকা/ কহচিক্ষলর স্বেকা
ইকযাচদর কারক্ষন রগুক্ষলা চনচিক করন চিলচম্বক হয়।

৩।

িাস্তিায়ক্ষন পচরক্ষিক্ষশর োকান েচক সাচধক হক্ষি চকনা িা পচরক্ষিক্ষশর িারসাম্য িোয় থাকক্ষি চকনা র
চিষক্ষয় কর্থকতথাগণ র্ভন কভরন পচরক্ষিক্ষশর োকিন োকান েচক সাচধক হক্ষি না ।

৪।

টির সঠিকিাক্ষি িাস্তিাচয়ক হক্ষল স্বাস্থয োসিা াাক্ষক িচধ বক িাচহদা পূরক্ষণ অক্ষনক ভূচিকা রাাক্ষি িক্ষল
িকািক গৃহীক হয়।

৫।

রর আওকায় সিাপ্ত িলিান /স্কীভর্র জনপ্ররশাসন র্ন্ত্রণালভয়র জনবল, ঔষধপত্র, ন্তপাষ্টত ইকযাচদ
সঠিকসর্ভয় TOE অন্তথভূষ্টক্তর ব্যবস্থ্া েহন করা হভয়ভে ষ্টকনা র চিষক্ষয় িাচহদাপত্র সিয়িক োপ্ররণ করা হয় চকন্তু
প্রশাসচনক দীঘ বসূচত্রকা/ কহচিক্ষলর স্বেকা ইকযাচদর কারক্ষন ToE অন্তথভূষ্টক্ত চিলচম্বক হয়।

৬।

চনিবাণ/পুনঃচনিবাণ কাা বক্রিসমূক্ষহর গুণগক িান িোয় থাকক্ষছ চকনা র চিষক্ষয় DGFP কর্থকতথাগণ
বভলন অবকাঠাভর্া ষ্টনব থাচন ও উন্নয়ভনর সক্ষভত্র সঠিক সর্ভয় তাভিরভক জষ্টড়ত করা হভল এবং তাভির চাষ্টহিা আনু ায়ী করা
হভল তাভির পভক্ষ চনিবাণ/পুনঃচনিবাণ কাা বক্রিসমূক্ষহর র্ষ্টনটষ্টরং করা সহজ হভতা এবং স্কীভর্র গুনগত র্ান আরও োল
হভতা িক্ষল িকািক ব্যি কক্ষরন।

৭। স্বাস্থয োসিা াাক্ষক অিকাঠাক্ষিা চনিবাণ ও উন্নয়ন সম্পক্ষন্নর সাক্ষথ সাক্ষথ ান্ত্রপাচক ও াানিাহন োিরািক রিং রেণাক্ষিেণ
রিং েনিল চনক্ষয়াক্ষগর োেক্ষত্র প্রশাসচনক দীঘ বসূচত্রকা/ কহচিক্ষলর স্বেকা ইকযাচদর প্রচকিন্ধককা আক্ষছ িক্ষল িকািক ব্যি
কক্ষরন।
৮।

িাস্তিায়ক্ষনর সিস্ত কাে সঠিক সিক্ষয় সম্পন্ন করক্ষক সেি হক্ষি চকনা র চিষক্ষয় কিবককবাগণ িক্ষলন OP
িাস্তিায়ক্ষন অচকচরি সিক্ষয়র প্রক্ষয়ােন হক্ষক পাক্ষর িক্ষল িকািক প্রদান কক্ষরন।

৯। অবকাঠাভর্া উন্নয়ভন স্বাস্থ্য র্ন্ত্রণালভয়র ষ্টবষ্টেন্ন সংস্থ্ার সাভর্ সর্ন্বভয়র ষ্টকছুটা অোব রভয়ভে বভল িকািক ব্যি কক্ষরন।
১০।

রর সফল িাস্তিায়ন চনচিক করক্ষনর েন্য সংচেষ্ট অচধদপ্তক্ষরর রকেন ো স্ক অচফসারক্ষক চনচদ বষ্ট
অিকাঠাক্ষিা চনিবাণ ও উন্নয়ক্ষনর েন্য দাচয়ে োদয়া রর ফক্ষল উন্নয়ন কাে কদারচক করা, হালনাগাদ কথ্য পাওয়া রিং
পরিচকব অন্যান্য সুচিধাচদ সিয়িক চনচিক করক্ষনর েন্য ব্যিস্থা োনয়া সহে হক্ষি। OP রর সফল িাস্তিায়ন চনচিক করা
োগক্ষল স্বাস্থয োসিার পচরচধ বৃচদ্ধ পাক্ষি রিং েনসাধারক্ষণর োদাড় োগাঁড়ায় স্বাস্থয োসিা োপৌুঁক্ষছ োদয়া সহে হক্ষি িক্ষল উপচস্থক
সকক্ষল িকািক ব্যি কক্ষরন।

রফচেচ সার সংক্ষেপঃ
১।
এর আওতায় অবকাঠাভর্া ষ্টনব থাচন ও উন্নয়ভনর সবষ্টশর সক্ষভত্র র্ন্ত্রণালভয়র ষ্টসিাভন্তর উপর ষ্টনেথরশীল
বভল জানা ায়। অবকাঠাভর্া ষ্টনবৃাচভনর সক্ষভত্র সস্টকভহাল্ডারভির চাষ্টহিা অনু ায়ী অর্বা তাভির র্তার্ভতর ষ্টেষ্টিভত ষ্টসিান্ত
সনয়া হয় না। সস্টকভহাল্ডাররা অক্ষনক্ষক োক্ষন না োা োকাথায় চক ধরক্ষণর অিকাঠাক্ষিা উন্নয়ন হক্ষচ্ছ।
২।

রর আওকায় চনচিবকচনিবানাধীন / স্কীক্ষির িাধ্যক্ষি স্বাস্থয োসিা প্রদাক্ষণ চনচিককরক্ষণর েন্য প্রক্ষয়ােনীয়
েনিল, ফাচন বিার, ান্তপাচক, ঔষধপত্র ইকযাচদ সঠিক সিক্ষয় সরিরাহ করার প্রক্ষয়ােনীয় রক্ষয়ক্ষছ। োনা াায় োা, োিচশরিাগ
োেক্ষত্র উক্ষেচাক চিষক্ষয় িাচহদাপত্র সিয়িক োপ্ররণ করা হয়। চকন্তু প্রশাসচনক দীঘ বসূচত্রকা/ কহচিক্ষলর স্বেকা ইকযাচদর
কারক্ষণ স্বাস্থয োসিা প্রদাক্ষণ চিলম্ব হয়।

৩।

িাস্তিায়ক্ষনক্ষর োেক্ষত্র পচরক্ষিক্ষশর োকান েচক হয় চকনা অথিা পচরক্ষিক্ষশর িারসাম্য িোয় থাকার চিষক্ষয়
োনাক্ষনা হয় োা, অিকাঠাক্ষিা চ োইক্ষনর পূক্ষি ব রিং িলিান কাা বক্রক্ষি পচরক্ষিক্ষশর সুরো কাা বক্রি গৃহীক হয় ফক্ষল
অিকাঠাক্ষিা উন্নয়ন ও চনিবাণ কাা বক্রক্ষি পচরক্ষিক্ষশর উপর োকিন োকান চিরুপ প্রিাি পড়ার সম্ভািনা োনই।
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৪।

সঠিকোভব ও সর্য়র্ত বাস্তবাষ্টয়ত হভল স্বাস্থ্য সসবা খাভত বষ্টধ থত চাষ্টহিা পূরভণ সরাল র্ভেল ষ্টহভসভব
ভূষ্টর্কা রাখভব বভল র্তার্ত প্রিাণ কর হয়।

৫।

রর আওকায় সিাপ্ত স্কীর্সমূভহর জনবল, ঔষধপত্র, ন্তপাষ্টত ইকযাচদ িাহচদাপত্র TOEসত অন্তথভূষ্টক্তর
র্াসিক্ষয় েনপ্রশাসন িন্ত্রণালক্ষয় োপ্ররণ করা হয় িক্ষল োনাক্ষনা হয়। চকন্তু েনপ্রশাসন িন্ত্রণালক্ষয়র প্রশাসচনক দীঘ বসূচত্রকা/
েনিক্ষলর ঘাটচক/ কহচিক্ষলর স্বেকা ইকযাচদর কারক্ষণ ToE োক অন্তথভূষ্টক্তকরণ চিলচম্বক হয়। িলিান স্কীিসমূক্ষহর োেক্ষত্র
চনিবাণ কাা বক্রি োশষ হওয়ার কাচরক সংচেষ্টক্ষদর অচগ্রি োচনক্ষয় োদয়া হক্ষল উক্ষেচকক িাচহদাপত্র ToE োক অন্তথভূষ্টক্তকরণ
ষ্টবর্ভয় আভগ সর্ভকই ব্যবস্থ্া েহণ করভত পার।

৬।

রর আওকায় চনিবাণ/পুনঃচনিবাণ কাা বক্রিসমূক্ষহর গুণগক িান িোয় থাকার চিষক্ষয় স্বাস্থয োসিা
অচধদপ্তক্ষরর কিবককবাক্ষদর জষ্টড়ত ও সষ্টক্রয় অংশেভণর র্ােভর্ অবকাঠাভর্া ষ্টনব থাচন ও উন্নয়ভনর কা থক্রর্ পষ্টরচালনা করা
হভল র্ষ্টনটষ্টরং এবং স্কীভর্র গুণগত র্ান আরও োল হভতা িক্ষল িকািক প্রদাণ করা হয়।

৭। স্বাস্থয োসিা াাক্ষক অিকাঠাক্ষিা চনিবাণ ও উন্নয়ন সম্পক্ষন্নর সাক্ষথ সাক্ষথ েনিল চনক্ষয়াগ, ান্ত্রপাচক, াানিাহন, আসিািপত্র ও
ঔষধপত্র সরিরাহ করার োেক্ষত্র প্রশাসচনক দীঘ বসূচত্রকা/ কহচিক্ষলর স্বেকা ইকযাচদর প্রচকিন্ধককা োসই সাক্ষথ
আন্তঃিন্ত্রণালক্ষয়র ঘাটচক রক্ষয়ক্ষছ িক্ষল িকািক ব্যি করা হয়।
৮।

িাস্তিায়ক্ষন োেক্ষত্র কােক্ষর গুণগকিান িোয় োরক্ষা চনধ বাচরক সিক্ষয় কাা বক্রি সম্পন্ন করা সম্ভি চকনা
োনক্ষক িাইক্ষল গুণগক িান িোয় োরক্ষা OP চিশাল কিবকান্ড সম্পন্ন করক্ষক হক্ষল অচকচরি সিয় প্রক্ষয়ােন িক্ষল িকািক
ব্যি কক্ষরন।

৯।

রর আওকায় অিকাঠাক্ষিা উন্নয়ন ও চনিবাণ কাা বক্রক্ষি স্বাস্থয িন্ত্রণালক্ষয়র চিচিন্ন সংস্থার সিন্বক্ষয়র চকছুটা
অিাি রক্ষয়ক্ষছ িক্ষল িকািক প্রদাণ করা হয়।

১০।

রর সফল িাস্তিায়ন চনচিক করক্ষণর লক্ষেয সংচেষ্ট সংস্থার রকেন ো স্ক অচফসারক্ষক চনচদ বষ্ট
অিকাঠাক্ষিা চনিবাণ ও উন্নয়ক্ষনর েন্য দাচয়ে োদয়া াাক্ষক উন্নয়ন কাে কদারচক করা, হালনাগাদ কথ্য আদান/প্রদান রিং
পরিকী অন্যান্য সুচিধাচদ সিয়িক চনচিক করক্ষণর েন্য ব্যিস্থা করা সহেকর হয়। OP রর কাা বক্রি সফল িাস্তিায়ন
চনচিক করা োগক্ষল স্বাস্থয োসিার পচরচধ বৃচদ্ধ পাক্ষি রিং েনসাধারক্ষণর োদাড় োগাঁড়ায় স্বাস্থয োসিা োপৌুঁক্ষছ োদয়া সহে হক্ষি
িক্ষল উপচস্থক সকক্ষল িকািক ব্যি কক্ষরন।

১১।

রর প্রধান উপাদান রকটি সেিকা বৃচদ্ধ। OP রর আওকায় অিকাঠাক্ষিা উন্নয়ন ও চনিবাণক্ষর চিশাল
কিবাক্ষজ্ঞর পাশাপাচশ দে েনিল গক্ষড় োকালার লক্ষেয নতুন েনিল চনক্ষয়াগ োসই সাক্ষথ কাক্ষদর প্রচশচেক্ষণর কিবসূিী প্রণয়ন
করা েরুরী। পুরাকন েনিলক্ষক দে ও সেি কক্ষর গক্ষড় োকালার কিবসূিী প্রণয়ন করা েরুরী। দে ও সেি েনিলই
আধুচনক ও সিক্ষয়াপক্ষাাগী স্বাস্থয োসিা প্রদাক্ষণ সেি োসই সাক্ষথ OP রর আওকায় চনচিবক ও উন্নক অিকাঠাক্ষিার োটকসই
ব্যিহার ও রেণাক্ষিেক্ষণ গুরুেপূণ ব ভূচিকা রাাক্ষক সেি হক্ষি িক্ষল উপচস্থক সকক্ষল িকািক ব্যি কক্ষরন।

১২।

(OP) রর আওকায় অিকাঠাক্ষিা উন্নয়ন ও চনিবাক্ষণর চিশাল কিবকাক্ষন্ডর গুণগক িান চনচিক করার
লক্ষেয কদারচক পরািশবক প্রচকষ্ঠান চনক্ষয়াক্ষগর চিষক্ষয় চিক্ষশষ গুরুে আক্ষরাপ করা হয়।



সাধারণ অিকাঠাক্ষিা উন্নয়ন ও চনিবাণ স্কীক্ষির শুরু োথক্ষক Consultancy Services চনক্ষয়াগ প্রদাণ করা হক্ষয় থাক্ষক
াা কারা চনিবাণ স্কীক্ষির শুরু োথক্ষক িান চনয়ন্ত্রণ করক্ষক সেি হক্ষি।
OP চিক্ষেষণ কক্ষর োদাা াায় োা, Consultancy Services চনক্ষয়াক্ষগর কাে সম্পাদক্ষনর ১৫.১২.২০১৯ইং কারচা
উক্ষো রক্ষয়ক্ষছ। চকন্তু রানও সম্পাচদক হয়চন িক্ষল প্রকীয়িান হয়।
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সকআইআই-সাক্ষাৎকার
ষ্টনষ্টবড় পষ্টরবীক্ষণ সর্ীক্ষার জন্য একটি কাঠাভর্াবি প্রশ্নপভত্রর র্ােভর্ অপাভরশনাল কর্থকতথা, স্বাস্থ্যভসবা অষ্টধিির, স্বাস্থ্যভসবা
ষ্টবোভগর কর্থকতথা, স্বাস্থ্য ও পষ্টরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণালভয়র সংষ্টিি অন্যান্য ষ্টবোভগর কর্থকতথা, হসষ্টপটাল ম্যাভনজভর্ন্ট এবং
অপাভরটিে পাস থভনল, HED এবং PWD এর ম্যাভনজভর্ন্ট এবং সটকষ্টনকযাল পারসভনল, সংষ্টিি প্রভকৌশলী, সংভশাষ্টধত
অপাভরশনাল প্লাভনর অন্যান্য র্াঠ কর্থকতথা ইতযাষ্টি এবং স্থ্ানীয় গণ্যর্াণ্য ব্যষ্টক্তবভগরথ সাভর্ সব থভর্াট ৪০টি সকআইআই
সাক্ষাৎকার েহণ ও ষ্টনষ্টবড় আভলাচনা করা হয়। এ সর্স্ত সস্টক সহাল্ডারভির ষ্টনকট সর্ভক বাস্তবায়নাধীন ‘চতুর্ থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা
ও পুষ্টি সসক্টর কর্থসূচী’ এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ‘ষ্টিষ্টজকযাল িযাষ্টসষ্টলটিজ সেভেলপভর্ন্ট’ শীর্ থক অপাভরশনাল প্লান
সম্পষ্টকথত ষ্টবর্য়াষ্টি সম্পভকথ তাভির ধারণা এবং এব্যপাভর তাভির র্তার্ত েহন করা হয় । উক্ত সাক্ষাৎকার ও আভলাচনায়
সংভশাষ্টধত অপাভরশনাল প্লান বাস্তবায়ভন এর অেগষ্টত ও ষ্টবলভম্বর কারণসমূহ ,সংভশাষ্টধত অপাভরশনাল প্লাভনর সেৌত
অবকাঠাভর্া সম্পষ্টকথত র্তার্ত এবং সব থপষ্টর সংভশাষ্টধত অপাভরশনাল প্লান এর সিল বাস্তবায়ভন করণীয় এবং এব্যপাভর
সুপাষ্টরশর্ালা সংেহ করা হয় া ষ্টনভম্ন তুভল ধরা হভলা-: সকআইআই সাক্ষাৎকার প্রিাণকারীভির নাভর্র তাষ্টলকা-সংুকষ্টক্ত- ১ এ
সিয়া হভলা-

থ র্তার্তঃ
১ । অপাভরশনাল প্লান বাস্তবায়ভন এর অেগষ্টত বাস্তবায়ভন ষ্টবলভম্বর কারণ সম্পষ্টকত
অপাভরশনাল প্লান অেগষ্টত বাস্তবায়ভন ষ্টবলভম্বর কারণঃ
OP িাস্তিায়ক্ষন চিলক্ষম্বর কারণসমূহ চনক্ষে তুক্ষল ধরা হক্ষলা।



চিচিন্ন সংস্থা (স্বাস্থয োসিা অচধদপ্তর, নাচস বং ও চি ওয়াইফাচর অচধদপ্তর, পচরিার পচরকেনা অচধদপ্তর, চনক্ষপাট ব
ইকযাচদ) ও িন্ত্রণালক্ষয়র (স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ িন্ত্রণালয়, েনপ্রশাসন িন্ত্রণালয় ও অথ ব িন্ত্রণালয়) িক্ষধ্য সিন্বক্ষয়র
অিাি।



(OP) রর শুরুক্ষক Consulting Service রর েন্য পরািশবক প্রচকষ্ঠান চনক্ষয়াগ না োদয়া।



(OP) কাা বক্রক্ষি সংচেষ্ট কাচরগরী েনিক্ষলর অ-প্রতুলকা ।

থ র্তার্তঃ
২ । অপাভরশনাল প্লান বাস্তবায়ভন স্বাস্থ্য র্ন্ত্রণালভয়র ষ্টবষ্টেন্ন সংস্থ্ার সাভর্ সর্ম্বয় সম্পষ্টকত
আভলাচনায় সিখা ায় স , OP রর আওকায় অষ্টধিিভরর চাষ্টহিার্ত বা প্রভয়াজন অনু ায়ী অবকাঠাভর্া ষ্টনব থাচন ও উন্নয়ন করা
হভে না বরং র্ন্ত্রণালভয়র চাষ্টহিা আনু ায়ী করা হয় এর িভল সকান সকান সক্ষভত্র সকার্ায় সকান ধরভনর অবকাঠাভর্া ষ্টনর্থাণ ও
উন্নয়ন করা হভে সস সম্পভকথ অষ্টধিিভরর অভনভক প্রার্ষ্টর্কোভব ষ্টবর্য়টি জাভননা ।

সিখা ায় স , অপাভরশনাল প্লান বাস্তবায়ভন অবকাঠাভর্া উন্নয়ভন স্বাস্থ্য র্ন্ত্রণালভয়র ষ্টবষ্টেন্ন সংস্থ্ার সাভর্ সর্ম্বভয়র ষ্টকছুটা
অোব রভয়ভে িভল OP রর আওকায় অক্ষনক অিকাঠাক্ষিা চনিবান সম্পন্ন কক্ষর হস্তান্তর করা হক্ষলও োসিা প্রদাক্ষনর েন্য
প্রক্ষয়ােনীয় েনিল, ফাচন বিার, ান্তপাচক, ঔষধপত্র ইকযাচদ না থাকাক্ষক দীঘ বচদন াািক অব্যিহৃক অিস্থায় পক্ষড় আক্ষছ রিং চকছু
চকছু অিকাঠাক্ষিার রং, ইক্ষলকচেক সািগ্রী ইকযাচদ অব্যিহৃক থাকায় নষ্ট হক্ষয় াাক্ষচ্ছ।
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স্কীভর্র সম্ভাব্য সূষ্টবধাভোগী সহ অন্যান্য সস্টকভহাল্ডারভির র্তার্তঃ
১। নাচস বং ও চি ওয়াইফাচর অচধদপ্তক্ষরর OP রর আওকায় োা সিস্ত কিবকান্ড পচরিাচলক হক্ষচ্ছ কা চনক্ষয় পা বাক্ষলািনা করা হয়।
পটয়াাালী ও িালকাঠি নাচসংব কক্ষলে চনিবাক্ষণর কাে িালু থাকক্ষলও অচধদপ্তক্ষরর সদর দপ্তর অিচহক নয় িক্ষল োনাক্ষনা হয়।

২। োকীয় েনসংখ্যা গক্ষিষণা ও প্রচশেণ ইনচিটিউট (চনক্ষপাট ব) রর চি কিবককবা োনান, OP রর আওকায় োা সিস্ত কিবকান্ড
পচরিাচলক হক্ষচ্ছ কা চনক্ষয় পা বাক্ষলািনা করা হয়। োদক্ষশর চিচিন্ন োেলায় FWVTI ও RTC চনিবাক্ষণর কাে িালু রক্ষয়ক্ষছ। ঢাকার
উিরা, আেিপুক্ষর NIPORT রর HQ চনিবাক্ষণর পূি ব প্রস্তুচক িলক্ষছ।

৩। পচরিার কল্যাণ অচধদপ্তক্ষরর OP রর আওকায় োা সিস্ত কিবকান্ড পচরিাচলক হক্ষচ্ছ কা চনক্ষয় পা বাক্ষলািনা করা হয়। পচরিার
কল্যাণ অচধদপ্তক্ষরর চিচিন্ন ধরক্ষণর কিবকান্ড OP রর আওকায় িালু রক্ষয়ক্ষছ। রর িক্ষধ্য ইউচনয়ন স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ
োকন্দ্রসমূক্ষহর িাউন্ডারী োদয়াল চনিবাণ অন্যকি। িাউন্ডারী োদয়াল চনিবাক্ষণর িাধ্যক্ষি োকন্দ্রসমূক্ষহর েচি অনৈিধ দালমুি ও চনে
অয়োধীক্ষন রাাার চিরাট িড় সুক্ষাাগ সৃচষ্ট হক্ষয়ক্ষছ োসই সাক্ষথ অচফস ও সরকারী িাসিিক্ষনর চনরাপিা রচেক হক্ষয়ক্ষছ।

৪। স্বাস্থয োসিা অচধদপ্তক্ষরর সাক্ষথ OP রর আওকায় োা সিস্ত কাা বক্রি পচরিাচলক হক্ষচ্ছ কা চনক্ষয় পা বাক্ষলািনা করা হয়। OP রর
আওকায় চিচিন্ন ধরক্ষণর অিকাঠাক্ষিা চনিবাণ ও উন্নয়ন করা হক্ষচ্ছ। রই সিস্ত চনিবক/চনিবানাধীন অিকাঠাক্ষিার িাধ্যক্ষি স্বাস্থয
োসিা প্রদাক্ষণর চনচিক করক্ষণর েন্য প্রক্ষয়ােনীয় েনিল, ান্ত্রপাচক, আসিািপত্র, ঔষধপত্র ইকযাচদ অিকাঠাক্ষিা চনিবাণ ও
হস্তান্তক্ষরর সাক্ষথ সাক্ষথই স্বাস্থয োকন্দ্র, হাসপাকালগুক্ষলা িালু করার চনচিক্ষি সরিরাহ করা দরকার।

৫। OP রর আওকায় অিকাঠাক্ষিা চনি বািন, উন্নয়ন ও চনিবাক্ষণর োিশীরিাগ োেক্ষত্র স্বাস্থয িন্ত্রণালক্ষয়র চসদ্ধাক্ষন্তর উপর চনিবরশীল
িক্ষল োনাক্ষনা হয়। অিকাঠাক্ষিা চনি বািক্ষনর োেক্ষত্র োিকক্ষহাল্ডার িাচহদা অনুাায়ী িা কাক্ষদর িকািক্ষকর চিচিক্ষক চসদ্ধান্ত োনয়া হয়
না। োিকক্ষহাল্ডার অক্ষনক্ষক োক্ষন না োা োকাথায় চক ধরক্ষণর অিকাঠাক্ষিার উন্নয়ন হক্ষচ্ছ। স্বাস্থয অচধদপ্তক্ষরর চিিাগীয়
কাা বালয়গুক্ষলা োা চিিাক্ষগর অন্যান্য কাা বালক্ষয়র চনকটিকী হয় রিং রর োান ব্যকয় না হয়।

অপাভরশনাল প্লাভনর সবলষ্টিক সম্পভকথ র্তার্ত:
 োদক্ষশর িচধ বক স্বাস্থয োসিার িাচহদা পূরক্ষণ চিদ্যিান সুক্ষাাগ সুচিধার উন্নীককরন ও উন্নয়ন রিং নতুন অিকাঠাক্ষিা চনিবাণ ও
পুনঃ চনিবাণ সম্বচলক িাস্তিায়নাধীন োিৌক সুচিধাসমূহ উন্নয়ন (PFD) শীষ বক অপাক্ষরশনাল প্লান (OP)টি গুরুেপূণ ব ভূচিকা
পালন করক্ষি। OP সফলিাক্ষি িাস্তিাচয়ক হক্ষল উন্নয়ক্ষনর োেক্ষর রটি রকটি িাইলফলক চহসাক্ষি চিক্ষিচিক হক্ষি ।
 OP রর পচরিক্ষকব গকাণুগচকক স্কীক্ষির চনয়ি অনুসরন করা হক্ষল োেলা চিচওক কাা বক্রি হাক্ষক োনয়া হক্ষল কিপক্ষে ৬৪টি
স্কীি োনয়া দরকার োসই সাক্ষথ ৩১ টি োিচ ক্ষকল কক্ষলক্ষের েন্য ৩১ টি স্কীি োনয়া হক্ষল োিাট স্কীক্ষির সংখ্যা দাড়ায় ৯৫ টি।
রক অচধক সংখ্যক স্কীক্ষির পচরকেনা, স্কীি প্রণয়ন, অনুক্ষিাদন ও িাস্তিায়ন িাংলাক্ষদক্ষশর োপ্রোপক্ষট প্রশাসচনক
দীঘ বসূত্রীকা, সিয়ক্ষেপন, দে েনিক্ষলর অিাি, িাক্ষেট ঘাটচক সি বপচর অথ বছাক্ষড়র েটিলকা ইকযাচদ োদক্ষশর সাচি বক স্বাস্থযোসিার িাচহদা পূরক্ষণর চিরাট িাধা ও সংকট সৃচষ্টর সম্ভািনা থাক্ষক । র োেক্ষর অপাক্ষরশনাল প্লাক্ষনর ধারণাটি িাস্তিায়কার
সাক্ষথ সািঞ্জস্যপূণ ব। OP টি সফলিাক্ষি িাস্তিাচয়ক হক্ষল স্বাস্থয-োসিা োেক্ষর ব্যাপক পচরিকবন হক্ষি িক্ষল আশা করা াায়।
 OP রর িাস্তিায়নকারী সংস্থা দুক্ষটার সেিকা বৃচদ্ধক্ষক চিক্ষশষ কক্ষর HED োেক্ষত্র ব্যাপক সহায়ক ভূচিকা পালন
করক্ষি। অিকাঠাক্ষিা োিরািক ও রেণাক্ষিেন কাক্ষে HED রর সেিকা বৃচদ্ধসহ িাঠপা বাক্ষয় কদারচক স্কীক্ষির োা
অচিজ্ঞকা অেবন করক্ষি কা িচিষ্যক্ষক comprehensive plan িাস্তিায়ক্ষনর
সহায়ক ভূচিকা পালন করক্ষি।
 OP সফলিাক্ষি িাস্তিাচয়ক হক্ষল নতুন অিকাঠাক্ষিা চনিবাণ ও পুনঃচনিবাক্ষণর সুক্ষাাগ সৃচষ্টর পাশাপাচশ িচধ বক িাচহদা
চিটাক্ষনার েন্য চিদ্যিান সুক্ষাাগ-সুচিধাসমূহ উন্নীককরন করা সম্ভি হক্ষি।
 পূক্ষি বর অসিাপ্ত কাা বািলী OP রর িাধ্যক্ষি সিাপ্ত করা হক্ষল অসিাপ্ত কাা বিলী সিাপ্ত করা সম্ভি হক্ষি।
 চনচিবক ও উন্নয়নকৃক অিকাঠাক্ষিা, ান্ত্রপাচক , াানিাহন োিরািক ও রেণাক্ষিেক্ষণর েন্য Comprehensives প্লান তকচর
ও িাস্তিাচয়ক হক্ষল স্বাস্থয-োসিা াাক্ষক ব্যাপক উন্নয়ন পচরলচেক হক্ষি।

অপাভরশনাল প্লাভনর দূব থলষ্টিক সম্পভকথ র্তার্ত:


(OP) রর আওকায় অিকাঠাক্ষিা চনি বািন ও উন্নয়ক্ষনর োিচশর োেক্ষর িন্ত্রণালক্ষয়র চসদ্ধাক্ষন্তর উপর
চনিবরশীল িক্ষল োনা াায়। অিকাঠাক্ষিা চনিাি বক্ষনর োেক্ষর স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ িন্ত্রণালক্ষয়র অধীন চিচিন্ন সংস্থার
িাচহদা অনুাায়ী অথিা কাক্ষদর িকািক্ষকর চিচওক্ষক চসদ্ধান্ত োনয়া হয় না। ফক্ষল OP রর উক্ষেশ্য সাচধক হওয়ার পচরিক্ষকব
উক্ষেশ্য ব্যহক হওয়ার সম্ভািনা রক্ষয়ক্ষছ।
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(OP) রর আওকায় চনচিবক/চনিবাণাধীন স্কীক্ষির িাধ্যক্ষি োসিা প্রদাক্ষণর/চনচিক করক্ষণর েন্য প্রক্ষয়ােনীয়
েনিল, আসিািপত্র, ান্ত্রপাচক, ঔষধপর ইকযাচদ সঠিক সিক্ষয় সরিরাহ করার প্রক্ষয়ােন থাকক্ষলও প্রশাসচনক/েনপ্রশাসন
িন্ত্রণালক্ষয়র দীঘ বসূচরকা ও েনিক্ষলর অিাি োসই সাক্ষথ অথ-ব িন্ত্রণালক্ষয়র কহচিক্ষলর স্বেকা ইকযাচদ কারক্ষণ কাংচাক স্বাস্থয
োসিা প্রদাণ করা সম্ভি হক্ষচ্ছ না।



(OP) রর আওকায় সারা োদক্ষশ স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর (HED) রর অধীক্ষন প্রায় ১৩,৭৬৮টি স্কীি
সম্পন্ন করার দাচয়ে োদয়া হক্ষয়ক্ষছ অথি িাঠ পা বাক্ষয় কাা বক্রিসমূহ কদারচক করার প্রক্ষয়ােনীয় েনিল ও সেিকা স্বাস্থয
প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর (HED) রর না থাকায় OP কাা বক্রক্ষির গুণগক িান ও চনধ বাচরক সিক্ষয় কাা বক্রিসমূহ সম্পন্ন করা
িযাক্ষলক্ষঞ্জর সম্মুাীন হক্ষচ্ছ ।



(OP) আওকায় অিকাঠাক্ষিা চনি বািন, উন্নয়ন ও চনিবাক্ষণর োেক্ষর স্বাস্থয-িন্ত্রণালক্ষয়র চিচিন্ন সংস্থা ও
িন্ত্রণালক্ষয়র সাক্ষথ সিন্বক্ষয়র অিাি পচরলচেক হয়। োিকক্ষহাল্ডারক্ষদর িকািক ও অংশীদাচরক্ষের চিচওক্ষক অিকাঠাক্ষিা
চনি বািন, উন্নয়ন ও চনিবাণ করা হক্ষল োদক্ষশর িচধ বক িাচহদা োিটাক্ষনর েন্য সুক্ষাাগ সুচিধাসমূহ উন্নীককরন করা সম্ভি।
অন্যথায় কাংচাক সুফল োথক্ষক োদশিাচস িচঞ্চক হক্ষি।



(OP) রর আওকায় প্রায় ১১,৭৪৬ োকাটি টাকার অিকাঠাক্ষিা চনিবাণ ,পুনঃচনিবাণ ও উন্নয়ক্ষনর কাে
িালু করা হক্ষলও স্কীক্ষির গুণগক িান কদারচকর েন্য Consultancy Service রর েন্য োকান পরািশবক প্রচকষ্ঠান
চনক্ষয়াগ োদয়া হয়চন ফক্ষল স্কীক্ষির গুণগক িান ও চনধ বাচরক সিক্ষয় OP রর আওকায় কাা বক্রিসমূহ সম্পক্ষন্নর িযাক্ষলঞ্জ
রক্ষয়ক্ষছ। ।

অপাভরশনাল প্লাভনর ঝষ্টুঁ ক (Threat) সম্পভকথ র্তার্ত:
 িকবিান িাংলাক্ষদক্ষশর োপ্রোপক্ষট প্রায় ১১৭৪৬ োকাটি টাকায় OP োক প্রায় ১৪,০০০ টি স্কীক্ষির কাা বক্রি ৫.৫ িৎসর সিক্ষয়
সফলিাক্ষি সম্পন্ন করা রকটি ঝচুঁ কপূণ ব পদক্ষেপ।
 OP রর আওকায় স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর (HED) কতৃবক প্রায় ১৩,7৬৮টি স্কীক্ষির চনিবাণ কাে োদক্ষশর প্রচকটি োেলায়
রিং প্রকযন্ত অঞ্চক্ষল সম্পন্ন করার েন্য স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর (HED) রর প্রক্ষয়ােনীয় েনিল না থাকায় OP
সফলিাক্ষি িাস্তািায়ন ঝচুঁ কপূণ ব।
 প্রায় ১১,৭৪৬ োকাটি টাকার িাস্তিায়নাধীন OP রর আওকায় প্রায় ১৪,০০০ টি স্কীক্ষির িাস্তিায়ক্ষন ২ িৎসক্ষরর িক্ষধ্যও
Consulting Service রর েন্য োকান পরািশবক প্রচকষ্ঠান চনক্ষয়াগ োদয়া হয়চন াা OP রর চিশাল কিবকাক্ষন্ডর গুণগক
িান ও চনধ বাচরক সিক্ষয় িাস্তিায়ন ঝচুঁ কপূণ ব।
 OP রর আওকায় চকছু চকছু স্থাক্ষন োিৌক-অিকাঠাক্ষিা চনিবাণ োশক্ষষ সংচেষ্ট কতৃবপেক্ষক হস্তান্তর করার পক্ষরও োস-গুক্ষলার
াথাাথ ব্যিহার হক্ষচ্ছ না েনিল, আসিািপত্র, ান্ত্রপাচক ও ঔষধপত্র ইকযাচদ সরিরাহ না করার কারক্ষণ াা স্বাস্থয-োসিার
িাচহদা পূরক্ষণ ঝচুঁ কপূণ ব।
 আপক্ষগ্র , সংস্কার ও উদ্ধবমুাী উন্নয়ক্ষনর নাক্ষি ইসুযকৃক কাা বাক্ষদক্ষশ হাসপাকাক্ষলর উদ্ধবমুাী উন্নয়ন িাদ চদক্ষয় OP রর
প্রশাসচনক অনুক্ষিাদন ব্যচকক্ষরক্ষক রাস্তা চনিবাণ, িাটি িরাট, োেন ইকযাচদর উন্নয়ন কাে করা OP রর উক্ষেশ্য িাস্তিায়ক্ষন
িাধা ও ঝচুঁ কপূণ ব।
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স্থানীয় পা বাক্ষয়র কিবশালায় উপচস্থচকর কাচলকা চনক্ষে োদয়া হক্ষলাঃ
ক্রচিক
নাি ও পদিী
নং
১
কন্দ্রা চশকদার
িহাপচরিালক
২
কােী োদক্ষলায়ার োহাক্ষসন
পচরিালক
৩
োিাঃ সাইফুর রহিান
উপ-পচরিালক
৪
োিাঃ হুিায়ুন কচির
সহঃপ্রধান ও চস.রি
৫
পীযুষ কাচন্ত দি
গক্ষিষণা কিবককবা ও চ .চপ.রি
৬
মুহাম্মদ শাহাদক ান্দকার
উপ-সচিি
৭
োিাঃ আক্ষনায়ার োহাক্ষসন
কোিধায়ক প্রক্ষকৌশলী
৮
োিাঃ রিদাদ োহাক্ষসন

সংস্থা/ দপ্তর/ প্রচকষ্ঠাক্ষনর নাি
ও

ও

োিািাইল নং
,

০১৭১১-১২১১০০

পচরিীেণ ও মূল্যায়ন োসক্টর-৫,
আইরিইচ
পচরিীেণ ও মূল্যায়ন োসক্টর-৫,
আইরিইচ
পচরকেনা ইউচনট
পচরিার পচরকেনা অচধদপ্তর, ঢাকা
পচরকেনা ইউচনট
পচরিার পচরকেনা অচধদপ্তর, ঢাকা
স্বাস্থয অচধদপ্তর, ঢাকা

০১৯৫০-১০৩৭২৪

স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর, ঢাকা

০১৭১১-৬২৯০৭০

NIPORT

01711-050214

০১৫১৫-৫৬০৪৪৬
০১৯১১-৩৬১৩০০
০১৮১৭-২২৬৯৯১
০১৭১৫-১১৬৮৮৭

A/O

৯

োিাঃ াায়রুল কচির

ও

ও

,

০১৭৩২-৭৭৫৫৫৮

ও

ও

,

০১৭১৬-৮১১২৫১

Coordinator

১০

োিাঃ আক্ষনায়ার োহাক্ষসন
A/O

১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮

আবুল কাইয়ুি াান
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
োিাহাম্মদ িাহফুজুল আলি
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী (চপচপচস)
রস. রি সাক্ষদকুল ইসলাি
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
. োিাঃ নুরুল ইসলাি
টিি চল ার
োিাঃ িকবুল োহাক্ষসন
ব্যিস্থাপনা পচরিালক
োিাঃ হৃদয়
সহকারী প্রক্ষকৌশলী
োিাঃ োিাোক্ষম্মল আকন্দ
সহকারী প্রক্ষকৌশলী
োিাঃ আব্দুল লচকফ
রচসেচকউটিি

স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর, ঢাকা

০১৭১১-১৬১৮৪৬

গণপূকব অচধদপ্তর (স্বাস্থয উইং),ঢাকা

০১৭১২-০৮০১৫০

গণপূকব অচধদপ্তর (স্বাস্থয উইং),ঢাকা

০১৯২১-২৯৬৪০৩

চফচেকযাল ফযাচসচলটিে
ো ক্ষিলপক্ষিি শীষ বক অপাক্ষরশনাল
প্লান
রি.আর কিালট্যািস

০১৭৬৭-৪৫৫৮৪৬

রি.আর কিালট্যািস

০১৭৮৪-০৪২৩৩২

রি.আর কিালট্যািস

০১৭৫১-১৮২০৫৯

রি.আর কিালট্যািস

০১৭৪৯-৯৬১১৬৯

০১৯৪৭-৭১২৪৬২
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রফচেচ (FGD) সাোৎকার প্রদাণকারীক্ষদর নাক্ষির কাচলকা চনক্ষে োদয়া হক্ষলাঃ
ক্রচিক
নাি ও পদিী
নং
১
প্রক্ষফসর াঃ আবুল কালাি আোদ
িহাপচরিালক
২
মুহাম্মদ শাহাদক ান্দকার
উপ-সচিি
৩
োিাঃ আলিগীর োহাসাইন
উপ-সচিি
৪
াঃ সাইফুল ইসলাি
সহকারী-পচরিালক (সিন্বয়)
৫
োিাঃ হুিায়ুন কচির
সহঃ প্রধান ও সােবন
৬
পীযুষ কাচন্ত দি
গক্ষিষণা কিবককবা ও চ .চপরি
৭
োিাঃ আক্ষনায়ার োহাক্ষসন
কোিধায়ক প্রক্ষকৌশলী
৮
ইচঞ্জঃ োিাঃ ফারুক আহক্ষিদ
কোিধায়ক প্রক্ষকৌশলী
৯
আবুল কাইয়ুি াান
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
১০ োিাহাম্মদ িাহফুজুল আলি
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী (চপচপচস)
১১
রস. রি সাক্ষদকুল ইসলাি
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
১২ েনাি শওকক োহাসাইন
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
১৩ আচিল আইয়যাি, চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
১৪
আহক্ষিদ আক্ষনায়ার নেরুল, চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
১৫ োিাঃ িাহাদুর আলী, চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
১৬ োিাঃ হাসান আলী, চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
১৭ োিাঃ শািসুল আলি, চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
১৮ োিাঃ ইসহাক, চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
১৯ দুলাল িাবু, চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
২০ োিাঃ আব্দুস সািার, চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
২১ োিাঃ োিায়াক্ষেি োহাক্ষসন, চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
২২ োিাঃ লচকফুল ইসলাি, চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
২৩ োিাঃ সাচকউল আলি, চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
২৪ োিাঃ িাচকউোহ, চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
২৫ োিাঃ িাসুদ রানা, চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
২৬ োিাঃ িদরুল আলি াান, চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
২৭ েনাি আশুতুষ, চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
২৮ োিাঃ সাইফুল ইসলাি, চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
২৯ োিাঃ িাহবুি আলি, চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
৩০ োিাঃ িচন কুিার শিবা, সহকারী প্রক্ষকৌশলী
৩১ োিাঃ িাহমুদুল হাসাল চলিন, উপ-চিিাগীয়
প্রক্ষকৌশলী
৩২ ফাক্ষকিা চিনক্ষক িামুন, উপ-চিিাগীয় প্রক্ষকৌশলী

সংস্থা/ দপ্তর/ প্রচকষ্ঠাক্ষনর নাি

োিািাইল নং

স্বাস্থয অচধদপ্তর, ঢাকা

৫৫০৬৭১৭২

স্বাস্থয অচধদপ্তর, ঢাকা

০১৭১৫-১১৬৮৮৭

পচরিার পচরকেনা অচধদপ্তর, ঢাকা

০১৭১৫-২৭০১০১

স্বাস্থয অচধদপ্তর, ঢাকা

০১৮১৮-০৩১৩৮৬

পচরকেনা ইউচনট
পচরিার পচরকেনা অচধদপ্তর, ঢাকা
পচরকেনা ইউচনট
পচরিার পচরকেনা অচধদপ্তর, ঢাকা
স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর, ঢাকা

০১৯১১-৩৬১৩০০

স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর, ঢাকা

০১৭১৭-৩১৯৩৭৭

স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর, ঢাকা

০১৭১১-১৬১৮৪৬

গণপূকব অচধদপ্তর (স্বাস্থয উইং),
ঢাকা
গণপূকব অচধদপ্তর (স্বাস্থয উইং),
ঢাকা
স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর

০১৭১২-০৮০১৫০

গণপূকব অচধদপ্তর
গণপূকব অচধদপ্তর
গণপূকব অচধদপ্তর
স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর
স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর
স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর
স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর
গণপূকব অচধদপ্তর
গণপূকব অচধদপ্তর
গণপূকব অচধদপ্তর
গণপূকব অচধদপ্তর
গণপূকব অচধদপ্তর
গণপূকব অচধদপ্তর
গণপূকব অচধদপ্তর
স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর
স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল
স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল
স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর
গণপূকব অচধদপ্তর

০১৮১৬-৬৯৪১৫১
০১৭১৫-৮৩৩১৪৯
০১৭১১-৯৬৪৮৪৫
০১৭১৮-৭৮০৫২৬
০১৭১২-০৪০২২২
০১৭১২-০৫১০৪৮
০১৭১১-১৫৮৭২৩
০১৮৮২-১১৫২৬৪
০১৭১২-৬৬৪৯৫৫
০১৭১৫-৬৭২৩৭৮
০১৯২৫-৬০৭৯৮০
০১৮৮২-১১৫৩১১
০১৮৮২-১১৫২৯১
০১৭১১-২৪৬৪০৮
০১৭১১-০২৫২৯০
০১৭১২-০৭২৯০৪
০১৭১১-৯৮৬২৪৫
০১৭১১-৩০১৯৭৪
০১৭১৯-৫১১৫১৩

গণপূকব অচধদপ্তর

০১৭২৩-৪৩৪৬১৭

০১৮১৭-২২৬৯৯১
০১৭১১-৬২৯০৭০

০১৯২১-২৯৬৪০৩
০১৭১১-১৩৯৬৯৫
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৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১

োিাঃ হাসান আলী, উপ-চিিাগীয় প্রক্ষকৌশলী
োিাহাম্মদ আলী চেন্নাহ, সহকারী প্রক্ষকৌশলী
োিাঃ নেরুল ইসলাি, সহকারী প্রক্ষকৌশলী
োিাঃ কাক্ষরক, সহকারী প্রক্ষকৌশলী
কানচেলা োফরক্ষদৌচস, সহকারী প্রক্ষকৌশলী
অলক কুিার সরকার, উপ-চিিাগীয় প্রক্ষকৌশলী
োিাঃ ইউসুফ আলী, উপ-সহকারী প্রক্ষকৌশলী
োিাঃ েচসি উচেন, ১ি োেণী ঠিকাদার
োিাঃ সাইফুল ইসলাি, উপ-সহকারী প্রক্ষকৌশলী

গণপূকব অচধদপ্তর
স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর
স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর
স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর
স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর
গণপূকব অচধদপ্তর
স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর
খুলনা
গণপূকব অচধদপ্তর

০১৭১৫-৬৯৮৮৪৪
০১৭১৬-৭২৯৯২৪
০১৭১১-৯৬৭৮০৮
০১৯৮৩-১২০১৬৮
০১৭২৭-৬৩৪৩৪০
০১৯৩৩-৬৪০০৪৩
০১৭১১-০২৭৬৭৭
০১৯১১-০৮০৪২৬
০১৭১৬-৯৫০৩৭০

চনচিড় আক্ষলািনা (KII) সাোৎকার প্রদাণকারীক্ষদর নাক্ষির কাচলকা চনক্ষে োদয়া হক্ষলাঃ
ক্রচিক
নাি ও পদিী
নং
১
কন্দ্রা চশকদার
িহাপচরিালক
২
োিাঃ হুিায়ুন কচির
সহঃ প্রধান ও সােবন
৩
পীযুষ কাচন্ত দি
গক্ষিষণা কিবককবা ও চ .চপরি
৪
মুহাম্মদ শাহাদক ান্দকার
উপ-সচিি
৫
োিাঃ আক্ষনায়ার োহাক্ষসন
কোিধায়ক প্রক্ষকৌশলী
৬
োিাঃ রিদাদ োহাক্ষসন
A/O
৭
োিাঃ াায়রুল কচির
Coordinator
৮
আবুল কাইয়ুি াান
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
৯
োিাহাম্মদ িাহফুজুল আলি
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী (চপচপচস)
১০ রস. রি সাক্ষদকুল ইসলাি
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
১১
েনাি শওকক োহাসাইন
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
১২ আচিল আইয়যাি
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
১৩ আহক্ষিদ আক্ষনায়ার নেরুল
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
১৪
োিাঃ িাহাদুর আলী
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
১৫ োিাঃ হাসান আলী
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
১৬ োিাঃ শািসুল আলি
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
১৭ োিাঃ ইসহাক
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী

সংস্থা/ দপ্তর/ প্রচকষ্ঠাক্ষনর নাি

োিািাইল নং

DGNM

০১৭১১-১২১১০০

পচরকেনা ইউচনট
পচরিার পচরকেনা অচধদপ্তর, ঢাকা
পচরকেনা ইউচনট
পচরিার পচরকেনা অচধদপ্তর, ঢাকা
স্বাস্থয অচধদপ্তর, ঢাকা

০১৯১১-৩৬১৩০০

স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর, ঢাকা

০১৭১১-৬২৯০৭০

NIPORT

01711-050214

DGNM

০১৭৩২-৭৭৫৫৫৮

স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর, ঢাকা

০১৭১১-১৬১৮৪৬

গণপূকব অচধদপ্তর (স্বাস্থয উইং),ঢাকা

০১৭১২-০৮০১৫০

গণপূকব অচধদপ্তর (স্বাস্থয উইং),ঢাকা

০১৯২১-২৯৬৪০৩

স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর (কুচিো)

০১৭১১-১৩৯৬৯৫

গণপূকব অচধদপ্তর (সুনািগঞ্জ)

০১৮১৬-৬৯৪১৫১

গণপূকব অচধদপ্তর (খুলনা)

০১৭১৫-৮৩৩১৪৯

গণপূকব অচধদপ্তর (োনত্রক্ষকানা)

০১৭১১-৯৬৪৮৪৫

স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর (চসক্ষলট,
সুনািগঞ্জ, োিৌলিীিাোর)
স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর (খুলনা,
নড়াইল)
স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর
(োগাপালগঞ্জ)

০১৭১৮-৭৮০৫২৬

০১৮১৭-২২৬৯৯১
০১৭১৫-১১৬৮৮৭

০১৭১২-০৪০২২২
০১৭১২-০৫১০৪৮

পৃষ্ঠা 89

সংযুচি-১

১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০

দুলাল িাবু
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
োিাঃ আব্দুস সািার
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
োিাঃ োিায়াক্ষেি োহাক্ষসন
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
োিাঃ লচকফুল ইসলাি
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
োিাঃ সাচকউল আলি
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
োিাঃ িাচকউোহ
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
োিাঃ িাসুদ রানা
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
োিাঃ িদরুল আলি াান
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
েনাি আশুতুষ
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
োিাঃ সাইফুল ইসলাি
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
োিাঃ িাহবুি আলি
চনি বাহী প্রক্ষকৌশলী
োিাঃ িচন কুিার শিবা
সহকারী প্রক্ষকৌশলী
োিাঃ িাহমুদুল হাসাল চলিন
উপ-চিিাগীয় প্রক্ষকৌশলী
ফাক্ষকিা চিনক্ষক িামুন
উপ-চিিাগীয় প্রক্ষকৌশলী
োিাঃ হাসান আলী
উপ-চিিাগীয় প্রক্ষকৌশলী
োিাহাম্মদ আলী চেন্নাহ
সহকারী প্রক্ষকৌশলী
োিাঃ নেরুল ইসলাি
সহকারী প্রক্ষকৌশলী
োিাঃ কাক্ষরক
সহকারী প্রক্ষকৌশলী
কানচেলা োফরক্ষদৌচস
সহকারী প্রক্ষকৌশলী
অলক কুিার সরকার
উপ-চিিাগীয় প্রক্ষকৌশলী
োিাঃ ইউসুফ আলী
উপ-সহকারী প্রক্ষকৌশলী
োিাঃ েচসি উচেন
১ি োেণী ঠিকাদার
োিাঃ সাইফুল ইসলাি
উপ-সহকারী প্রক্ষকৌশলী

স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর
(িয়িনচসংহ, োনত্রক্ষকানা)
গণপূকব অচধদপ্তর (কুচিো)

০১৭১১-১৫৮৭২৩

গণপূকব অচধদপ্তর (িহাাাচল, ঢাকা)

০১৭১২-৬৬৪৯৫৫

গণপূকব অচধদপ্তর (কুচড়গ্রাি)

০১৭১৫-৬৭২৩৭৮

গণপূকব অচধদপ্তর (রংপুর)

০১৯২৫-৬০৭৯৮০

গণপূকব অচধদপ্তর (িগুড়া)

০১৮৮২-১১৫৩১১

গণপূকব অচধদপ্তর (িাপাইনিািগঞ্জ)

০১৮৮২-১১৫২৯১

গণপূকব অচধদপ্তর (িয়িনচসংহ)

০১৭১১-২৪৬৪০৮

স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর (িগুড়া)

০১৭১১-০২৫২৯০

স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর (রংপুর,
কুচড়গ্রাি)
স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর (টাংগাইল
োনত্রক্ষকানা)
স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর (রংপুর,
কুচড়গ্রাি)
গণপূকব অচধদপ্তর (িগুড়া-১)

০১৭১২-০৭২৯০৪

গণপূকব অচধদপ্তর (কুচড়গ্রাি-১)

০১৭২৩-৪৩৪৬১৭

গণপূকব অচধদপ্তর (রংপুর-১)

০১৭১৫-৬৯৮৮৪৪

স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর (িগুড়া)

০১৭১৬-৭২৯৯২৪

স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর
(োগাপালগঞ্জ)
স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর (কুচিো)

০১৭১১-৯৬৭৮০৮

স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর (নড়াইল)

০১৭২৭-৬৩৪৩৪০

গণপূকব অচধদপ্তর (খুলনা-১)

০১৯৩৩-৬৪০০৪৩

স্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অচধদপ্তর (িগুড়া)

০১৭১১-০২৭৬৭৭

খুলনা

০১৯১১-০৮০৪২৬

গণপূকব অচধদপ্তর (খুলনা-১)

০১৭১৬-৯৫০৩৭০

০১৮৮২-১১৫২৬৪

০১৭১১-৯৮৬২৪৫
০১৭১১-৩০১৯৭৪
০১৭১৯-৫১১৫১৩

০১৯৮৩-১২০১৬৮

পৃষ্ঠা 90

সংযুচি-১
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সংযুচি-১

পৃষ্ঠা 92

সংযুচি-১
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সংযুচি-১

HED োথক্ষক প্রাপ্ত কাচলহাচক উপক্ষেলা স্বাস্থয কিক্ষপ্লসে রর Work Order and Abstract of Cost

পৃষ্ঠা 94

সংযুচি-১
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সংযুচি-১
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পরিরিষ্ট-ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেি সিকাি
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিবী ণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি)
‘চতুর্ থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সসক্টর কর্থসূচী’ এর আওতায় ‘ষ্টিষ্টজকযাল িযাষ্টসষ্টলটিজ সেভেলপভর্ন্ট’ শীর্ থক
অপাভরশনাল প্লান এর ষ্টনষ্টিড় পষ্টরিীক্ষভের জন্য
স্বাস্থ্য প্রদকৌিল অরিেপ্তি (HED)/ গণপূতত অরিেপ্তি (PWD) এি রবরভন্ন শ্রেণীি কমতকততাদেি সাদে রনরবড়
আদলাচনাি (KII) গাইিলাইন:
নার্ঃ
পদষ্টিঃ
শাখাঃ
দপ্তরঃ
সিান/সর্ািাইলঃ
তাষ্টরখঃ
1।
অপাভরশনাল প্লাভনর অধীভন আপনার প্রষ্টতষ্ঠাভনর আওতাভুক্ত সম্পাষ্টদত/ চলর্ান পণ্য, কার্ থ, ও সসিা সংগ্রভের সক্ষভে ক্রয়
আইন ও ষ্টিষ্টধর্ালা (ষ্টপষ্টপএ-২০০৬ ও ষ্টপষ্টপআর-২০০৮) ষ্টক উপাভয় প্রষ্টতপালন করা েভয়ভে? ক্রয় প্রষ্টক্রয়া সংভক্ষভপ ্াখ্যা
করুন। আপনার কর্থপষ্টরষ্টধর আওতাভুক্ত অংভশ ষ্টিভশর্োভি আভলাকপাত করুন।
২।
অপাভরশনাল প্লান র্র্াসর্ভয় িাস্তিায়ন করভত ষ্টক ষ্টক িাধা/ প্রষ্টতিন্ধকতার সম্মুখীন েভত েভে?
হ ?
৩।
হ
?
হ
হ
আপনার কর্থপষ্টরষ্টধর আওতাভুক্ত অংভশ ষ্টিভশর্োভি আভলাকপাত করুন।
৪।

স্বাস্থ্য সুষ্টিধা ষ্টনষ্টচচত করার লভক্ষয র্ন্ত্রপাষ্টত ও গাড়ী সর্রার্ত এিং রক্ষোভিভক্ষভের জন্য সকান Comprehensive প্লযান
ততষ্টর কভরভেন ষ্টকনা? আপনার কর্থপষ্টরষ্টধর আওতাভুক্ত অংভশ ষ্টিভশর্োভি আভলাকপাত করুন।
৫।
ষ্টনর্থাে/পুনঃষ্টনর্থাে কার্ থক্রর্সমূে সর্য়র্ত সম্পন্ন করার লভক্ষয সকান এযাকশন প্লযান (Action Plan) ততষ্টর করা েভয়ভে
ষ্টকনা? আপনার কর্থপষ্টরষ্টধর আওতাভুক্ত অংভশ ষ্টিভশর্োভি আভলাকপাত করুন।
৬।
অপাভরশনাল প্লাভনর আওতায় ষ্টনর্থাে/পুনঃষ্টনর্থাে কার্ থক্রর্সমূভের গুেগত র্ান িজায় র্াকভে ষ্টকনা? এ ষ্টির্ভয় আপনার
কর্থপষ্টরষ্টধর আওতাভুক্ত অংভশ ষ্টিভশর্োভি আভলাকপাত করুন।
৭।
স্বাস্থ্য সসিা খাভত অিকাঠাভর্া ষ্টনর্থাে সম্পভন্নর সাভর্ সাভর্ র্ন্ত্রপাষ্টত ও গাড়ী সর্রার্ত ও রক্ষোভিভক্ষে এিং জনিল
ষ্টনভয়াভগর সক্ষভে সকান প্রষ্টতিন্ধকতা আভে ষ্টকনা? আপনার কর্থপষ্টরষ্টধর আওতাভুক্ত অংভশ ষ্টিভশর্োভি আভলাকপাত করুন।
৮।
অপাভরশনাল প্লান িাস্তিায়ভনর িভল স্বাস্থ্য সসিা খাভত সুভর্াগ-সুষ্টিধা বৃষ্টিভত কতটুকু ভূষ্টর্কা রাখভি িভল আপষ্টন র্ভন
কভরন ? আপনার কর্থপষ্টরষ্টধর আওতাভুক্ত অংভশ ষ্টিভশর্োভি আভলাকপাত করুন।
৯।
অপাভরশনাল প্লান িাস্তিায়ভনর িভল স্বাস্থ্য সসিায় িষ্টধ থত চাষ্টেদা পূরভে কতটুকু সক্ষর্ েভি িভল আপষ্টন র্ভন
কভরন?আপনার কর্থপষ্টরষ্টধর আওতাভুক্ত অংভশ ষ্টিভশর্োভি আভলাকপাত করুন।
৯।
পষ্টরভিশ িান্ধি ও সেকসই পষ্টরভিশ সৃষ্টির লভক্ষয ষ্টক ষ্টক কার্ থক্রর্ সনয়া েভয়ভে ?
১০। অপাভরশনাল প্লাভনর সিল ষ্টদক, দুি থল ষ্টদক, সুভর্াগ ও ঝুষ্টকসমূে ্ক্ত করুন ।
১১।
অপাভরশনাল প্লাভনর আওতাভুক্ত আইষ্টসটি কার্ থক্রর্সমূে িে থনা করুন । উক্ত কার্ থাষ্টদ পর্ থাপ্ত ষ্টেল ষ্টক? না েভল আরও ষ্টক ষ্টক
করা উষ্টচত ষ্টেলিভল আপষ্টন র্ভন কভরন ?
১২। প্রকভের Exit Plan সম্পভকথ পর্ থাভলাচনা ও র্তার্ত প্রদান করুন ।
১৩। অন্য সকান র্ন্ত্ / র্তার্ত র্াকভল িলুন।
তথ্য সংগ্রে কারীর নার্ ও
তাষ্টরখঃ
সর্ািাইল নম্বরঃ
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পরিরিষ্ট-ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেি সিকাি
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিবী ণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি)
‘চতুর্ থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সসক্টর কর্থসূচী’ এর আওতায় ‘ষ্টিষ্টজকযাল িযাষ্টসষ্টলটিজ সেভেলপভর্ন্ট’ শীর্ থক
অপাভরশনাল প্লান এর ষ্টনষ্টিড় পষ্টরিীক্ষভের জন্য
স্বাস্থ্য-শ্রসবা অরিেপ্তি (HSD)/ DGHS/ DGFP এি রবরভন্ন শ্রেণীি কমতকততাদেি সাদে রনরবড় আদলাচনাি
(KII) গাইিলাইন:
নার্ঃ

পদষ্টিঃ

শাখাঃ

দপ্তরঃ

সিান/সর্ািাইলঃ

তাষ্টরখঃ

১।

OP এর আওতায় অরিেপ্তদিি/

হ

হ
।

থ / ষ্টনর্থানাধীন
OP এর আওতায় ষ্টনষ্টর্ত

২।

,

ইতযাষ্টদ

হ

ও

/ষ্টনষ্টিত করভনর
প্রভয়াজনীয়
ল,
,
করার প্রভয়াজনীয় ্িস্থ্া রভয়ভে
এ ষ্টির্ভয় আপনার র্তার্ত ্ক্ত

করুন।
৩।

OP/ প্রকে িাস্তিায়ভন পষ্টরভিভশর সকান ক্ষষ্টত সাষ্টধত েভি ষ্টকনা িা পষ্টরভিভশর োরসাম্য িজায় র্াকভি ষ্টকনা? এ ষ্টির্ভয়

আপনার র্তার্ত ্ক্ত করুন।
OP/ প্রকেটি িাস্তিায়ভনর িভল স্বাস্থ্য সসিা খাভত িষ্টধ থত চাষ্টেদা পূরভে কতটুকু ভূষ্টর্কা রাখভি িভল আপষ্টন র্ভন কভরন ?

৪।

আপনার কর্থপষ্টরষ্টধর আওতাভুক্ত অংভশ ষ্টিভশর্োভি আভলাকপাত করুন।
৫।

OP এর আওতায়
TOE

/ চলর্ান
হ
হ

,

,
? এ ষ্টির্ভয় আপনার র্তার্ত ্ক্ত করুন।

ইতযাষ্টদ

৬।

OP/ প্রকভের ষ্টনর্থাে/পুনঃষ্টনর্থাে কার্ থক্রর্সমূভের গুেগত র্ান িজায় র্াকভে ষ্টকনা? এ ষ্টির্ভয় আপনার কর্থপষ্টরষ্টধর

আওতাভুক্ত অংভশ ষ্টিভশর্োভি আভলাকপাত করুন।
৭।

স্বাস্থ্য সসিা খাভত অিকাঠাভর্া ষ্টনর্থাে সম্পভন্নর সাভর্ সাভর্ র্ন্ত্রপাষ্টত ও গাড়ী সর্রার্ত এিং রক্ষোভিক্ষে এিং জনিল
ষ্টনভয়াভগর সক্ষভে সকান প্রষ্টতিন্ধকতা আভে ষ্টকনা?আপনার কর্থপষ্টরষ্টধর আওতাভুক্ত অংভশ ষ্টিভশর্োভি আভলাকপাত করুন।

৮।

OP/

িাস্তিায়ভনর সর্স্ত কাজ

৯।

করভত সক্ষর্ েভি ষ্টকনা? সসই

।

হ ? এ ষ্টির্ভয় আপনার র্তার্ত ্ক্ত
করুন।

১০।

অন্য সকান র্ন্ত্ / র্তার্ত র্াকভল িলুন।

তথ্য সংগ্রে কারীর নার্ ও
তাষ্টরখঃ
ল
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পরিরিষ্ট-ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেি সিকাি
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিবী ণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি)
‘চতুর্ থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সসক্টর কর্থসূচী’ এর আওতায় ‘ষ্টিষ্টজকযাল িযাষ্টসষ্টলটিজ সেভেলপভর্ন্ট’ শীর্ থক
অপাভরশনাল প্লান এর ষ্টনষ্টিড় পষ্টরিীক্ষভের জন্য
পিামিতক প্ররতষ্ঠান /ঠিকাোি প্ররতষ্ঠান এি রবরভন্ন শ্রেণীি কমতকততাদেি সাদে রনরবড় আদলাচনাি (KII)
গাইিলাইন:
নার্ঃ

পদষ্টিঃ

শাখাঃ

দপ্তরঃ

সিান/সর্ািাইলঃ

তাষ্টরখঃ

OP/ প্রকভের অধীভন আপনার প্রষ্টতষ্ঠাভনর আওতাভুক্ত সম্পাষ্টদত / চলর্ান পণ্য, কার্ থ, ও সসিা সংগ্রভের সক্ষভে ক্রয় আইন

১।

ও ষ্টিষ্টধর্ালা (ষ্টপষ্টপএ-২০০৬ ও ষ্টপষ্টপআর-২০০৮) ষ্টক উপাভয় প্রষ্টতপালন করা েভয়ভে ? ক্রয় প্রষ্টক্রয়া সংভক্ষভপ ্াখ্যা
করুন। আপনার কর্থপষ্টরষ্টধর আওতাভুক্ত অংভশ ষ্টিভশর্োভি আভলাকপাত করুন।
OP/ প্রকেটি িাস্তিায়ভনর িভল স্বাস্থ্য সসিা খাভত িষ্টধ থত চাষ্টেদা পূরভে কতটুকু ভূষ্টর্কা রাখভি িভল আপষ্টন র্ভন কভরন ?

২।

আপনার কর্থপষ্টরষ্টধর আওতাভুক্ত অংভশ ষ্টিভশর্োভি আভলাকপাত করুন।
OP/ প্রকভের অধীভন আপনার প্রষ্টতষ্ঠাভনর আওতাভুক্ত মূল কার্ থক্রর্সমূভের কার্ থকাষ্টরতা ও উপভর্াষ্টগতা ্াখ্যা করুন। এ

৩।

সকল সক্ষভে সকান ষ্টিভশর্ সিলতা ( success stories ) র্াকভল তা িে থনা করুন।
৪।

OP/ প্রকেটি র্তাসর্ভয় িাস্তিায়ন করভত ষ্টক ষ্টক প্রষ্টতিন্ধকতার সম্মুখীন েভেন? আপনার কর্থপষ্টরষ্টধর আওতাভুক্ত অংভশ

ষ্টিভশর্োভি আভলাকপাত করুন
৫।

OP/

িাস্তিায়ভনর সর্স্ত কাজ

করভত সক্ষর্ েভি ষ্টকনা? সসই

।

৬।

OP/ প্রকভের অধীভন আপনার প্রষ্টতষ্ঠাভনর আওতাভুক্ত কার্ থক্রর্সমূভের সিল ষ্টদক, দুি থল ষ্টদক, সুভর্াগ ও ঝুষ্টকসমূে ্ক্ত

করুন।
৭।

অন্য সকান র্ন্ত্ / র্তার্ত র্াকভল িলুন ।

তথ্য সংগ্রেকারীর নার্ ও
তাষ্টরখঃ
ল
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পরিরিষ্ট-ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেি সিকাি
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিবী ণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি)
‘চতুর্ থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সসক্টর কর্থসূচী’ এর আওতায় ‘ষ্টিষ্টজকযাল িযাষ্টসষ্টলটিজ সেভেলপভর্ন্ট’ শীর্ থক
অপাভরশনাল প্লান এর ষ্টনষ্টিড় পষ্টরিীক্ষভের জন্য
স্থ্ানীয় গণ্যমান্য ব্যরিবগ ত এি সাদে রনরবড় আদলাচনাি (KII) গাইিলাইন:
নার্ঃ
ঠিকানাঃ
সিান/সর্ািাইলঃ

তাষ্টরখঃ

OP/ প্রকেটি সিলোভি িাস্তিাষ্টয়ত েভল প্রকে এলাকাসে এর আভশপাভশর এলাকার আর্ থসার্াষ্টজক সপ্রক্ষাপভে

১।

ধরভের

পষ্টরিতথন আসভত পাভর িভল আপষ্টন র্ভন কভরন ?
২।

OP/ প্রকে িাস্তিায়ভনর িভল স্বাস্থ্য সসিা খাভত সুভর্াগ-সুষ্টিধা বৃষ্টিভত ষ্টক ধরভের ভূষ্টর্কা রাখভি িভল আপষ্টন র্ভন

কভরন?
OP/ প্রকে িাস্তিায়ভনর িভল আপনার এলাকায় স্বাস্থ্য সসিায় িষ্টধ থত চাষ্টেদা পূরভে কতটুকু সক্ষর্ েভি িভল আপষ্টন র্ভন

৩।

কভরন? এ সম্পভকথ আপনার র্তার্ত ষ্টদন।
থ েভল স্বাস্থ্য সসিা
OP/ প্রকে িাস্তিায়ভনর িভল আপনার এলাকসে আভশপাভশর এলাকায় কত সিভের োসপাতাল ষ্টনষ্টর্ত

৪।

ষ্টনষ্টিত েভত পাভর? এ সম্পভকথ আপনার র্তার্ত িলুন।
৫।

OP/ প্রকে িাস্তিায়ন প্রষ্টক্রয়ায় স্বাস্থ্য প্রভকৌশল অষ্টধদপ্তর (HED)/ গেপূতথ অষ্টধদপ্তর (PWD) কর্তথপভক্ষর সাভর্ স্থ্ানীয়/

সাধারে জনগভের সাভর্
৬।

ষ্টিভরাধ ঘভেভে ষ্টকনা? এ সম্পভকথ ষ্টিস্তাষ্টরত িলুন।

OP/ প্রকে িাস্তিায়ভনর িভল পষ্টরভিভশর উপর খারাপ প্রোি

ষ্টক-না। পষ্টরভিশ িান্ধি ও সেকসই পষ্টরভিশ সৃষ্টির

লভক্ষয ষ্টক ষ্টক কার্ থক্রর্ সনয়া েভয়ভে ?
৭।

েভল ষ্টক ধরভের ক্ষষ্টতর সম্বািনা রভয়ভে িভল আপষ্টন র্ভন কভরন? সসই

OP/

।
৮।

অন্য সকান র্ন্ত্ / র্তার্ত র্াকভল িলুন :

তথ্য সংগ্রেকারীর নার্ ও
তাষ্টরখঃ
ল
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেি সিকাি
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিবী ণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি)
‘চতুর্ থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সসক্টর কর্থসূচী’ এর আওতায় ‘ষ্টিষ্টজকযাল িযাষ্টসষ্টলটিজ সেভেলপভর্ন্ট’ শীর্ থক
অপাভরশনাল প্লান এর ষ্টনষ্টিড় পষ্টরিীক্ষভের জন্য
HSD/ DGHS/ DGFP/ HED/ PWD/ ঠিকাোি প্ররতষ্ঠান/ পিামিতক প্ররতষ্ঠান/ স্থ্ানীয় গণ্যমান্য ব্যরিবগ ত
এি সাদে FGD Guideline
অাংিগ্রহণকািীদেি নাম

অাংিগ্রহণকািীদেি শ্রপিা

অাংিগ্রহণকািীদেি ঠিকানা

অাংিগ্রহণকািীদেি শ্রমাবাইল নাং

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১।

ষ্টিষ্টজকযাল সিষ্টসষ্টলটিস্ সেভেলপভর্ন্ট অপাভরশনাল প্লযান অি সিার্ থ এইচষ্টপএনএসষ্টপ (4th HPNSP) OP/ প্রকে সম্পভকথ
ষ্টকছু িলুন।

২।

OP/ প্রকভের আওতায় সম্পাষ্টদত/ চলর্ান পণ্য, কার্ থ, ও সসিা সংগ্রভের সক্ষভে ক্রয় আইন ও ষ্টিষ্টধর্ালা (ষ্টপষ্টপএ -২০০৬

ও ষ্টপষ্টপআর-২০০৮) ষ্টক উপাভয় প্রষ্টতপালন েভয়ভে এ সম্পভকথ ষ্টকছু িলুন।
৩।

OP এর আওতায় অরিেপ্তদিি/

হ
িাখদব বদল আপনািা মদন কদিন ?
৪।

হ

হ
ও
। OP বাস্তবায়দনি ফদল স্বাস্থ্য শ্রসবা খাদত সুদ াগ-সুরবিা বৃরিদত কতখারন ভূরমকা

OP/ প্রকেটি র্র্াসর্ভয় িাস্তিায়ন করভত এ পর্ থন্ত ষ্টক ষ্টক িাধা/ প্রষ্টতিন্ধকতার সম্মুখীন েভেন এিং েষ্টিষ্যভত আরও ষ্টক

ধরভের িাধা/ প্রষ্টতিন্ধকতার সম্মুখীন েওয়ার সম্ভািনা রভয়ভে িভল আপনারা র্ভন কভরন?
হ ?
৫।

OP/ প্রকভের ষ্টনর্থাে/পুনঃষ্টনর্থাে কার্ থক্রর্সমূভের গুেগত র্ান িজায় র্াকভে ষ্টকনা এ সম্পভকথ িলুন।

৬।

OP/ প্রকে িাস্তিায়ভনর িভল আপনার এলাকায় স্বাস্থ্য সসিায় িষ্টধ থত চাষ্টেদা পূরভে কতটুকু সক্ষর্ েভি িভল আপষ্টন র্ভন

কভরন? এ সম্পভকথ আপনার র্তার্ত ষ্টদন।
৭।

থ েভল স্বাস্থ্য সসিা
OP/ প্রকে িাস্তিায়ভনর িভল আপনার এলাকসে আভশপাভশর এলাকায় কত সিভের োসপাতাল ষ্টনষ্টর্ত
ষ্টনষ্টিত েভত পাভর? এ সম্পভকথ আপনার র্তার্ত িলুন।
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৮।

স্বাস্থ্য সসিা খাভত অিকাঠাভর্া ষ্টনর্থাে সম্পভন্নর সাভর্ সাভর্ র্ন্ত্রপাষ্টত ও গাড়ী সর্রার্ত এিং রক্ষোভিক্ষে এিং জনিল
ষ্টনভয়াভগর শ্রেদে শ্রকান প্ররতবন্ধকতা আদে রকনা? এ সম্পদকত বলুন।

৯।

OP/ প্রকভের অধীভন আপনার প্রষ্টতষ্ঠাভনর আওতাভুক্ত কার্ থক্রর্সমূভের িাস্তিায়ন করভত ষ্টগভয় স্থ্ানীয়/সাধারে জনগভের

সাভর্

ষ্টিভরাধ ঘভেভে ষ্টকনা?এ সম্পদকত বলুন।

১০।

পষ্টরভিশ িান্ধি ও সেকসই পষ্টরভিশ সৃষ্টির লভক্ষয ষ্টক ষ্টক কার্ থক্রর্ সনয়া েভয়ভে ? এ সম্পদকত রকছু বলুন।

১১।

OP/ প্রকভের সিল ষ্টদক, দুি থল ষ্টদক, সুভর্াগ ও ঝুষ্টকসমূে সম্পদকত বলুন।

১২।

OP/ প্রকভের আওতাভুক্ত আইষ্টসটি কার্ থক্রর্সমূে সম্পভকথ ষ্টকছু িলুন এিং উক্ত কার্ থাষ্টদ পর্ থাপ্ত ষ্টেল ষ্টকনা ? না েভল

আরও ষ্টক ষ্টক করা উষ্টচত ষ্টেল িভল আপনারা র্ভন কভরন ?
১৩।

OP/ প্রকভের Exit Plan সম্পভকথ ষ্টকছু িলুন।

তথ্য সংগ্রেকারীর নার্ ও

:

তাষ্টরখঃ
ল
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অবকাঠাম া (ভবন) পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ ছক (সম্পন্ন কাজ)
প্যামকজ নং / পরিরিরি :
পরিবীক্ষমণি কামজি অবস্থান:
কাজ আিমেি িারিখ

সম্পাদমনি পরিকরিি িারিখ

সম্পাদমনি প্রকৃি িারিখ

(1) নির্মাণ কাজ শুরু করার আগে নির্মাণ সার্গ্রী (নসগর্ন্ট, বানি, ইট, পাথর, রড ইত্যানি) পরার্র্মক দ্বারা অনুগর্ানিত্
হগেনিি নকিা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(২) ভবগির পনরর্াপ (দির্ঘ ময, প্রস্থ, উচ্চত্া) ড্রইং স্পেনসনিগকর্ি অনুযােী সম্পন্ন করা হগেনিি নকিা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(3) স্পড্রি এবং পাইপ িাইগির কাজ যথাযথভাগব সম্পন্ন করা হগেনিি নকিা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(4) নবনডং িকর্াে অনিনিব মাপক সুনবধা অন্তর্ভমক্ত হগেনিি নকিা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(৫) ভবমনি ককাথাও (ছাদ, কদয়াল, ক মে) স্যািস্যামি/ রলমকজ কদখা রদময়মছ রকনা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(৬) টাইিস এবং স্পর্াজাইগকর কাজ সঠিকভাগব সম্পন্ন করা হগেনিি নকিা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(৭) দবদ্যযনত্ক ত্াগরর ড্রইং স্পেনসনিগকর্ি অনুযােী সম্পন্ন করা হগেনিি নকিা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(৮) ববদুরিক পাখা, লাইট, সুইি ড্রইং স্পেনসনিগকর্ি অনুযােী সম্পন্ন করা হগেনিি নকিা
?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(৯) প্লাস্টারিং বা নিনিনর্ং কাজ সঠিকভাগব সম্পন্ন হগেনিি নকিা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(১০) রিজাইন ও কেরসরিমকর্ন অনুযায়ী িরজা ও জািািার কাজ সঠিকভাগব সম্পন্ন করা হগেনিি নকিা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(১১) ফ্লারসং রসমস্ট ও ওয়াস কবরসন সঠিকভামব স্থাপন কিা হ্ময়রছল রকনা এবং যথাযথ কাজ কমি রকনা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(১২) সুয়ামিজ লাইন ও কেন লাইমনি ককাথাও রলমকজ কদখা রদময়মছ রকনা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(১৩) ভবমনি (কদয়াল, দিজা এবং জানালা) িং এি কাজ যথাযথভামব সম্পন্ন কিা হ্ময়রছল রকনা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(১৪) ভবমনি ক মে, বািান্দা এবং বাথরুম ি ককাথাও পারন জম থামক রকনা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) কখনও কখনও
(ঘ) জারননা
(১৫) ঠিকাদাি কর্তশক ঢালাই যথাযথভামব রকউরিং কমিরছল রকনা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(১৬) ঠিকাদাি রন াশ ণ কাজ সঠিক স ময় সম্পন্ন কমিরছল রকনা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
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(১৭) রন াশ ণ কামজি জন্য রবরভন্ন ধিমণি কংরিট কটমস্টি (রসম ন্ট, ইট, পাথড়, বারল ইিযারদ) কটস্ট রিমপাট শগুমলা
রবদ্য ান িময়মছ রকনা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
শ
(১৮) রন াণ কাজ সম্পন্ন হ্ওয়াি পি ভবন িদািরকি ককান ব্যবস্থা িাখা হ্ময়মছ রকনা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(১৯) কাজ সম্পাদমনি ১ বৎসমিি মে সম্পারদি কামজি ককান রুপ ত্রুটি পরিলরক্ষি হ্ময়রছল রকনা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(২০) পরিকিনা অনুযায়ী ভবনটি ব্যবহ্ামিি জন্য হ্স্তান্তি কিা হ্ময়মছ রকনা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(২১) পরিকিনা অনুযায়ী ভবনটি ব্যবহৃি হ্মে রকনা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
শ
(২২) পরিকিনা অনুযায়ী কযভামব ভবনটি রনর ি হ্ময়মছ িাি েইং/নকর্া জ া কদয়া হ্ময়মছ রকনা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
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অবকাঠাম া (ভবন) পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ ছক (িল ান কাজ)
প্যামকজ নং / পরিরিরি :
পরিবীক্ষমণি কামজি অবস্থান:
কাজ আিমেি িারিখ

সম্পাদমনি পরিকরিি িারিখ

সম্পাদমনি প্রকৃি িারিখ

কামজি বিশ ান অগ্রগরি

(১) নির্মাণ কাজ ত্ত্ত্বাবধাি এবং পরীক্ষার জন্য ঠিকািার সঠিক ব্যনক্ত/ স্পযাগ্য প্রগকৌর্িী রগেগি নকিা?
(ক) হযাঁ
(খ) িা
(ে) জানিিা
(২) নডজাইি/িকর্া অনুসাগর নবনডং স্পি-আউট স্থাপি করা হগেগি নকিা?
(ক) হযাঁ
(খ) িা
(ে) জানিিা
(৩) ঠিকাদাি কংরিট/ ঢালাই র র্ামনাি স য় Slump test কমিরছল রকনা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) কখনও কখনও
(ঘ) জারননা
(৪) ঠিকাদাি কংরিট/ ঢালাই র র্ামনাি স য় রসরলন্ডাি কটমস্টি জন্য ল্যাব কটমস্ট পাঠিময়রছল রকনা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) কখনও কখনও
(ঘ) জারননা
(৫) কংরিট কটমস্ট ককান ধিমণি ত্রুটি/রবচ্যযরি কদখা রদময়রছল রকনা এবং ঠিকাদাি ত্রুটি/রবচ্যযরি সংমর্াধন কমিরছল
রকনা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) কখনও কখনও
(ঘ) জারননা
(৬) রন াশ ণ কাজ িত্বাবধান ও পয শমবক্ষমণি জন্য ঠিকাদাি ককান টি /রসমস্ট গঠন কমিমছ রকনা?
(ক) হযাঁ
(খ) িা
(ে) জানিিা
(৭) রন াশ ণ কামজ ব্যবহ্রি ালা ামলি গুণগি ান কক ন ?
(ক) সমন্তাষজনক
(খ) সমন্তাষ জনক নয়
(গ) জারননা
(৮) নবনডং িকর্াে পানি সরবরাহ এবং স্যানিগটর্ি অন্তর্ভমক্ত হগেগি নকিা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(৯) নবনডং িকর্াে অনিনিব মাপক সুনবধা অন্তর্ভমক্ত হগেগি নকিা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(১০) নির্মাণ কাজ শুরু করার আগে নির্মাণ সার্গ্রী (নসগর্ন্ট,বানি,ইট, পাথর, রড ইত্যানি) পরার্র্মক দ্বারা অনুগর্ানিত্
হগেগি নকিা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(১১) টাইিগসর কাজ সঠিকভাগব সম্পন্ন হগেগি নকিা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(১২) দবদ্যযনত্ক ত্াগরর ড্রইং স্পেনসনিগকর্ি অনুযােী সম্পন্ন হগেগি নকিা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(১৩) প্লাস্টারিং বা নিনিনর্ং কাজ সঠিকভাগব সম্পন্ন হগেগি নকিা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(১৪) িরজা ও জািািার কাজ সঠিকভাগব সম্পন্ন হগেগি নকিা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(১৫) ঠিকাদাি কংরিট র র্ামনাি কামজ র ক্সাি ক রর্ন ব্যবহ্াি কমিরছল রকনা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) কখনও কখনও
(ঘ) জারননা
(১৬) ঠিকাদাি ঢালাই কামজ ভাইমেটি ক রর্ন ব্যবহ্াি কমিরছল রকনা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) কখনও কখনও
(ঘ) জারননা
(১৭) ঠিকাদাি নকর্া বা েইং অনুযায়ী যথাযথভামব িি রবরছময় রছল রকনা?
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(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(১৮) ঠিকাদাি কর্তশক ঢালাই যথাযথভামব রকউরিং কমিরছল রকনা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(১৯) ঠিকাদাি প্রকি স্থমল যথাযথ রনিাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহ্ণ কমিমছ রকনা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(২০) ঠিকাদাি শ্রর কমদি জন্য রনিাপত্তা পরি াপ সিঞ্জা (গা মবাট, কহ্লম ট, গ্লাভস, াস্ক ইিযারদ) সিবিাহ্ এবং
ব্যবহ্াি রনরিি কমিমছ রকনা ?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
(২১) ঠিকাদাি প্রকমিি কাজ সম্পন্ন কিমি ওয়াকশ প্লযান অনুসিণ কমিমছ রকনা?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) জারননা
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জীপ ও স্পর্াটর সাইগকি পনরবীক্ষণ স্পেকনিষ্টঃ
প্যামকজ নং / পরিরিরি :
পরিবীক্ষমণি স্থান:

ঠিকানাাঃ

(১) জীপ/ স্পর্াটর সাইগকি ক্রগের স্পক্ষগে যথাযথভাগব িরপে আহবাি করা হগেনিি নকিা?
(ক) হযাঁ
(খ) িা
(ে) জানিিা
(২) িরপে অনুসাগর জীপ/ স্পর্াটর সাইগকি যথাসর্গে ক্রে বা সরবরাহ করা হগেগি নকিা?
(ক) হযাঁ
(খ) িা
(ে) জানিিা
(৩) ক্রে প্রনক্রো সম্পন্ন হওোর পর জীপ/ স্পর্াটর সাইগকি যথাসর্গে হস্তান্তর করা হগেগি নকিা?
(ক) হযাঁ
(খ) িা
(ে) জানিিা
(৪) জীপ/ স্পর্াটর সাইগকি যথাযথ ব্যবহার করা হগে নকিা?
(ক) হযাঁ
(খ) িা

(ে) জানিিা

(৫) জীপ/ স্পর্াটর সাইগকি ব্যবহাগর স্পকাি ধরগণর নরগপোর বা সরঞ্জার্ পনরবত্মি করা হগেগি নকিা?
(ক) শুধু নরগপোর করা হগেগি
(খ)নরগপোর ও সরঞ্জার্
(ে)(খ)নরগপোর ও সরঞ্জার্
পনরবত্মি করা হগেগি
পনরবত্মি করা হে িাই

(র্ঘ) জানিিা

(৬) জীপ/ স্পর্াটর সাইগকি এর ইনঞ্জি/ িাম্বার স্পেট সঠিক রগেগি নকিা?
(ক) হযাঁ
(খ) িা
(ে) জানিিা
(৭) জীপ/ স্পর্াটর সাইগকি যত্গুগিা ক্রে করা হগেগি সবগুগিাই ব্যবহার করা হগে নকিা?
(ক) হযাঁ
(খ) িা
(ে) জানিিা
(৮) জীপ/ স্পর্াটর সাইগকি অক্ষত্ অবস্থাে ব্যবহৃত্ হগে নকিা?
(ক) অক্ষত্ অবস্থাে ব্যবহৃত্ হগে
(খ) ক্ষত্ অবস্থাে ব্যবহৃত্
(ে) জানিিা
হগে
(৯) জীপ/ স্পর্াটর সাইগকি অব্যবহৃত্ অবস্থাে গ্যাগরগজ পগে আগি নকিা?
(ক) গ্যাগরগজ পগে আগি
(খ) ব্যবহৃত্ হগে
(১০) জীপ/ স্পর্াটর সাইগকি এর পারিরগর্ন্স ঠিক আগি নকিা?
(ক) ঠিক আগি
(খ) ঠিক িাই

(ে) জানিিা

(১১) জীপ/ স্পর্াটর সাইগকি এর রং ও বানহযক আকার ঠিক আগি নকিা?
(ক) ঠিক আগি
(খ) ঠিক িাই
(১২) জীপ/ স্পর্াটর সাইগকি এর পারিরগর্ন্স ঠিক আগি নকিা?
(ক) ঠিক আগি
(খ) ঠিক িাই

(ে) জানিিা

(১৩) জীপ/ স্পর্াটর সাইগকি এর কাগিা ধুো নিেত্ম হে নকিা?
(ক) কাগিা ধুো নিেত্ম হে
(খ) কাগিা ধুো নিেত্ম হে িা
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গত 30/০5/২০১9ইং তারিখে আইএমইরি’ি সরিব জনাব, আবুল মনসুি মমাোঃ ফখেজউল্লাহ, এনরিরস এি সভাপরতখে
আইএমইরি’ি সখেলন কখে
উপি
ক্ররমক
নং
1
2

3

4
5

6

7

8

9

১০

অর্ বনিনিে কোড অনুযায়ী অনুক্ষমানিি অোক্ষরশিাে প্লাি এর
কয খাি নিনিে খরক্ষের নর্র্রর্ কিয়া হক্ষয়ক্ষে িার র্র্ বিা স্পষ্ট
েরক্ষি হক্ষর্।
২৮টি িমুিা স্কীক্ষমর েিটিক্ষি ির্ি হস্তান্তর হক্ষয়ক্ষে এর্ং
েিটিক্ষি জির্ে, আসর্ার্েত্র এর্ং যন্ত্রোনির ঘাটনি রক্ষয়ক্ষে
িা স্পষ্ট েরক্ষি হক্ষর্।
গর্পূিব অনধিপ্তক্ষরর ক্রয় োয বক্রম প্রনিক্ষর্িক্ষি অন্তবভূক্ত েরক্ষি
হক্ষর্।
ক্রয় সংক্রান্ত ি্য  িমুিা ্াক্ষেক্ষজর েয বাক্ষোেিায় মূল্যায়ি
েনমটির সিস্যক্ষির িপ্তক্ষরর িাম ও র্নহিঃ সিস্য েিজি িা
সঠিে সংখ্যায় উক্ষেখ েক্ষর িা নেনেআর এর সাক্ষর্ সংনগিপূর্ ব
নেিা িার নর্ক্ষেষর্ নিক্ষি হক্ষর্।

নির্ বাহী সার-সংক্ষেক্ষে গুরুত্বপূর্ ব নর্ষয়সমূক্ষহর সারমম ব
তুক্ষে ধক্ষর এটিক্ষে সংনেপ্ত েরা হক্ষয়ক্ষে।
অর্ বনিনিে কোড অনুযায়ী অনুক্ষমানিি অোক্ষরশিাে
প্লাি এর কয খাি নিনিে খরক্ষের নর্র্রর্ কিয়া হক্ষয়ক্ষে
িার র্র্ বিা স্পষ্ট েরা হক্ষয়ক্ষে। পৃষ্ঠা ৪ এর্ং ৫।
২৮টি িমুিা স্কীক্ষমর েিটিক্ষি ির্ি হস্তান্তর হক্ষয়ক্ষে এর্ং
েিটিক্ষি জির্ে, আসর্ার্েত্র এর্ং যন্ত্রোনির ঘাটনি
রক্ষয়ক্ষে িা নর্স্তানরি র্ি বিা েরা হক্ষয়ক্ষে পৃষ্ঠা ৫২।
গর্পূিব অনধিপ্তক্ষরর ক্রয় োয বক্রম প্রনিক্ষর্িক্ষি অন্তবভূক্ত
েরা হক্ষয়ক্ষে। পৃষ্ঠা ২৯।

ক্রয় সংক্রান্ত ি্য  িমুিা ্াক্ষেক্ষজর েয বাক্ষোেিায়
মূল্যায়ি েনমটির সিস্যক্ষির িপ্তক্ষরর িাম ও র্নহিঃ সিস্য
েিজি িা সঠিে সংখ্যায় উক্ষেখ েক্ষর িা নেনেআর
এর সাক্ষর্ সংনগিপূর্ ব নেিা িার যর্াযর্িাক্ষর্ উক্ষেখ
েরা হক্ষয়ক্ষে। পৃষ্ঠা ৩০।
.২
.২
১৭
প্রাক্কনেি ব্যয়
১৭
‘ / %’
কর্ক্ষে োয বাক্ষিশকৃি ির
/ েম
।
েরা হক্ষয়ক্ষে। পৃষ্ঠা ৩২।
পূক্ষর্ বর অসমাপ্ত োয বার্েীর মক্ষে যিগুক্ষো সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষে কস পূক্ষর্ বর অসমাপ্ত োয বার্েীর মক্ষে যিগুক্ষো সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষে
গুক্ষোর র্িবমাি নে অর্স্থা িা প্রনিক্ষর্িক্ষি সনন্নক্ষর্শ েরক্ষি কস গুক্ষোর র্িবমাি নে অর্স্থা িা প্রনিক্ষর্িক্ষি সনন্নক্ষর্শ
কিা হখেখে পৃষ্ঠা ৫৪।
হক্ষর্।
ওনের আওিায় সংস্থািকৃি ওনেআইনস এর্ং ওনেএসনস –
এর সিা আহ্বাি সংক্রান্ত কোি ি্য , সিার আক্ষোেিা
গুরত্বপুর্ ব নর্ষয় এর্ং সুোনরশ র্াস্তর্ায়ি নর্ক্ষেষর্ নিক্ষি হক্ষর্।
প্রনিক্ষর্িক্ষি SWOT Analysis সঠিেিাক্ষর্ সনন্নক্ষর্শ েক্ষর প্রনিক্ষর্িক্ষি SWOT Analysis সঠিেিাক্ষর্ সনন্নক্ষর্শ
দুর্ বে ও ঝনুঁ ে অংক্ষশর নর্ক্ষেষক্ষর্ পুিরাবৃনি েনরহার েক্ষর েক্ষর দুর্ বে ও ঝনুঁ ে অংক্ষশর নর্ক্ষেষক্ষর্ পুিরাবৃনি
েনরহার েক্ষর প্রনিটি নর্ষয় সুষ্পস্ট ও পৃর্ে েরা
প্রনিটি নর্ষয় সুষ্পস্ট ও পৃর্ে েরক্ষি হক্ষর্।
হক্ষয়ক্ষে। পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫।
প্রনিক্ষর্িক্ষি Exit Plan
Sustainability সম্পনেবি প্রনিক্ষর্িক্ষি Exit Plan
Sustainability
সম্পনেবি সুোনরশমাো আক্ষরা সুস্পষ্ট ও সুনিনি বষ্ট করা
সুোনরশমাো আক্ষরা সুস্পষ্ট ও সুনিনি বষ্ট েরক্ষি হক্ষর্।
হক্ষয়ক্ষে পৃষ্ঠা -৭৮।

১১

( -

)
।

১২
১৩

।
প্রনিক্ষর্িক্ষি ভুে র্ািািসহ শব্দ ও র্ােযেয়ক্ষি িাপ্তনরে
েনরিাষা ব্যর্হার েরক্ষি হক্ষর্।
জািীয় েমশব াোর সুোনরশসমূহ যর্াযর্িাক্ষর্ প্রনিফেি
নিনিি েরার জন্য পৃষ্ঠা সংখ্যা নিক্ষি বশ েক্ষর কেে নেস্ট নিক্ষি
হক্ষর্।

প্রনিক্ষর্িক্ষি ভুে র্ািািসহ শব্দ ও র্ােযেয়ক্ষি িাপ্তনরে
েনরিাষা ব্যর্হার েরা হক্ষয়ক্ষে।
জািীয় েমশব াোর সুোনরশসমূহ যর্াযর্িাক্ষর্ প্রনিফেি
নিনিি েরার জন্য পৃষ্ঠা সংখ্যা নিক্ষি বশ েক্ষর কেে নেস্ট
তিরী েরা হক্ষয়ক্ষে।

গত 11/০6/২০১9ইং তারিখে আইএমইরি’ি সরিব জনাব, আবুল মনসুি মমাোঃ ফখেজউল্লাহ, এনরিরস এি সভাপরতখে
আইএমইরি’ি সখেলন কখে
উপি
চূড়ান্ত
স্টিয়াস্টরিং কস্টিটি সভার
ক্ররমক
নং
1

আইএিইস্টি
কর্তৃক
জারীকৃত
পস্টরপত্র
নিং২১.০০.০০০০.০০৮.৯৯.০০৪.১৮-১৪৪,
: ২৭/০৯/২০১৮
-এর সিংয াজনী-৯ এ উস্টিস্টিত সকল স্টিষয় অন্তর্ভ ৃক্ত কযর
প্রস্টতযিদনটি মিাট ৬টি অধ্যাযয় প্রণয়ন করযত হযি;

2

ি আওতাে স্টনিাৃ ণধিী কা ৃক্রি িাস্তিায়যন
পস্টরকল্পনা শৃঙ্খলা অনুসরণ উযিিসহ প্রযয়াজনীয় সুপাস্টরশ
প্রস্টতযিদযন সস্টিযিশ করযত হযি;

3

মোট মোট অর্ ৃপূণ ৃ িাকয ব্যিহার কযর স্টনি ৃাহী সারসিংযেপটি
আযরা সুস্টিন্যস্ত ও সুস্টলস্টিত করযত হযি;

4

সুপাস্টরশিালায় স্টিস্তাস্টরত তথ্য ও দীর্ ৃ িাকয পস্টরহার কযর এর
কযলির তটা সম্ভি সিংস্টেপ্ত করযত হযি;

5

ি SWOT Analysis এর অসিংগস্টতসমূহ
দূর কযর আযরা সুস্টনস্টদ ৃষ্ট করযত হযি;

আইএিইস্টি কর্তৃক জারীকৃত পস্টরপত্র নিং২১.০০.০০০০.০০৮.৯৯.০০৪.১৮-১৪৪,
:
২৭/০৯/২০১৮ -এর সিংয াজনী-৯ এ উস্টিস্টিত সকল
ৃ কযর প্রস্টতযিদনটি মিাট ৬টি অধ্যাযয়
স্টিষয় অন্তর্ভক্ত
প্রণয়ন করা হযয়যে।
ি আওতাে স্টনিাৃ ণধিী কা ৃক্রি
িাস্তিায়যন পস্টরকল্পনা শৃঙ্খলা অনুসরণ উযিিসহ
প্রযয়াজনীয় সুপাস্টরশ প্রস্টতযিদযন সস্টিযিশ করা হযয়যে।
পৃষ্ঠা-৭৬
মোট মোট অর্ ৃপূণ ৃ িাকয ব্যিহার কযর স্টনি ৃাহী
সারসিংযেপটি আযরা সুস্টিন্যস্ত ও সুস্টলস্টিত করা হযয়যে।
পৃষ্ঠা III-VI
সুপাস্টরশিালায় স্টিস্তাস্টরত তথ্য ও দীর্ ৃ িাকয পস্টরহার
কযর এর কযলির তটা সম্ভি সিংস্টেপ্ত করা হযয়যে।
পৃষ্ঠা-৭৬
ি
SWOT Analysis এর
অসিংগস্টতসমূহ দূর কযর আযরা সুস্টনস্টদ ৃষ্ট করা হযয়যে।
পৃষ্ঠা ৭২-৭৩

6

সম্পাদনা সম্পি করযত হযি।
7

প্রস্টতযিদযনর কভার মপজ আইএিইস্টি কর্তৃক প্রদত্ত নমুণা
অনু ায়ী প্রণয়ন করযত হযি।

সম্পাদনা সম্পি করা
হযয়যে।
প্রস্টতযিদযনর কভার মপজ আইএিইস্টি কর্তৃক প্রদত্ত
নমুণা অনু ায়ী প্রণয়ন করা হযয়যে।
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