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ষ্টিতীয় অধ্যায় ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেণ কারেে উরেশ্য ও কেষপষ্টেষ্টি
২.১
ভূষ্টেকা
২.২
ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেণ কারেে উরেশ্য (Objective)
2.৩
ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেণ কারেে কেষপষ্টেষ্টি (TOR)
2.৪
ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেরণে পিষ্টত
2.৪.১
কাষ্টেগেী পিষ্টত (Technical Approach)
2.৪.২
ষ্টবরের্ণগত মেেওয়াকষ (Analytical Framework)
2.4.3
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স্থানীয় ও োতীয় পর্ ষারয় কেষশালা

পৃষ্ঠা নং
iii
iv-vi

১
১
১
১
১
২
৩
৩-4
5
5
5
5
6
6
7
7-8
9
9
9-10
১1
১2
১2
১2-13
১4
১4
১5
১6
১6
১6
১6
১6
পৃষ্ঠা i

2.৬
প্রষ্টতরবদন প্রণয়ন
১7
তৃতীয় অধ্যায় প্রকরেে ক্রয় পষ্টেকেনা পর্ যাল াচনা এবং অঙ্গষ্টিষ্টিক আষ্টথ ষক ও বাস্তব অগ্রগষ্টত
১8
3.১
আেষ্টিষ্টপষ্টপ অনুিারে খাত ষ্টিষ্টিক প্রষ্টকউেরেন্ট এে পষ্টেকেনা ও প্রকৃত অবস্থা
১৮
পর্ ষারলািনা
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নির্ বাহী সার-সংক্ষেপ
স্বাস্থয ও পষ্টেবাে কল্যাণ েন্ত্রণালরয়ে অিীরন স্বাস্থয মিবা ষ্টবিাগ [Health Service Division (HSD)] কতৃক
ষ
বাস্তবায়নািীন “ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিন এন্ড মেফারেল মিন্টাে স্থাপন (২য় িংরশাষ্টিত)” শীর্ ষক
প্রকল্পটি দেক্ষের স্বাস্থ্য দসর্ার মাি উন্নয়ক্ষি একটি গুরুত্বপুর্ ব প্রকল্প। প্রকক্ষল্পর আওতায় ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিরনে এেটি
জাতীয় ইনক্তস্টটিউর্ স্থাপমনে োধ্যরে প্রাইরিট ষ্টিষ্টনকিহ িেকােী ও মবিেকােী হািপাতারলে Pathological
Diagonosis এে সুষ্ঠু োন ষ্টনয়ন্ত্রণ, তদােকী, িকল স্তরেে ল্যাবরেটেী কেীরদে েন্য কষ্টেউষ্টনটি এবং হািপাতাল
ষ্টিষ্টিক প্রষ্টশেণ প্রদান, ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিরনে ষ্টবষ্টিন্ন ষ্টবর্রয় স্নাতক ও স্নাতরকািে মকাি ষ পষ্টেিালনা, গরবর্ণা
কার্ ষক্রে পষ্টেিালনা, প্যাথলষ্টেকযাল মিবা প্রদান এবং মেফারেল পেীোগাে ষ্টহিারব ইনষ্টস্টটিউটি ব্যবহাে কো,
পেীোগাে ঔর্রিে মেরত্র স্বীকৃষ্টত প্রদান কো এবং মিবা প্রদারনে োধ্যরে আয় বৃষ্টি কোই প্রকক্ষল্পর মূল উক্ষেশ্য।
প্রকেটিে ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেণ কারেে েন্য প্রাইোষ্টে ও মিরকন্ডাষ্টে উৎি মথরক তথ্য িংগ্রহ কো হরয়মছ। পষ্টেবীেণ
কারেে শুরুরতই তথ্য িংগ্ররহে েন্য প্রশ্নোলা ও মিকষ্টলস্ট ততেী কো হরয়মছ। প্রাইোষ্টে তথ্য িংগ্ররহে পাশাপাষ্টশ
মিকষ্টলস্ট এে োধ্যরে মিরকন্ডাষ্টে তথ্য মর্েন-আষ্টথ ষক অগ্রগষ্টত, প্রকরেে অনুকূরল বোে ও বোরেে ব্যবহাে ইতযাষ্টদ
তথ্য িংগ্রহ কো হরয়মছ।
প্রকল্পটির সর্ বক্ষেষ সংক্ষোনিত প্রাক্কনলত ব্যয় ১৯৪৩২.২৪ লে টাকা যার সম্পূর্ বটাই সরকাক্ষরর নিজস্ব অর্ ব। প্রকল্পটির
র্াস্তর্ায়িকাল জুলাই ২০১০ হক্ষত জুি, ২০১৩ ইং পয বন্ত দময়াক্ষে ১৩৮১৩.৬০ লে টাকায় নিি বানরত নিল যা পরর্তীক্ষত
ব্যয় বৃনি ব্যনতক্ষরক্ষক মূল অনুক্ষমানেত দময়াে বৃনি কক্ষর জুি ২০১৪ ইং পয বন্ত এর্ং পরর্নতবক্ষত মূল নিনপনপর তুলিায়
৪০.৬৮% ব্যয় বৃনিসহ সময়কাল জুি, ২০১৮ পয বন্ত করা হক্ষয়ক্ষি। প্রকক্ষল্পর মূল অনুক্ষমানেত ব্যয় হক্ষত সর্ বক্ষেষ
সংক্ষোনিত ব্যয় ৫৬১৮.৬৪ লে টাকা (৪০.৬৮%) বৃনি এর্ং দময়ােকাল ৫ র্ির (১৬৬.০০%) বৃনি দপক্ষয়ক্ষি।
প্রকল্পটির এনপ্রল-২০১৮ইং পয বন্ত ক্রমপূনিত দ ৌত ও আনর্ বক অগ্রগনত যর্াক্রক্ষম আনর্ বক ৪৫.১৫% (টাকা 87৭৩.২০৭২
লে) এর্ং দ ৌত ৫৩.০০%(প্রায়)। সংক্ষোনিত নিনপনপ অনুযায়ী উক্ত সমক্ষয় দ ৌত ও আনর্ বক অগ্রগনত ৯৫.০০% হওয়া
র্াঞ্ছিীয় নিল।
প্রকক্ষল্পর আওতায় ০.৩৬৬ একর জনম অনিগ্রহর্ কক্ষর ২টি দর্সক্ষমন্টসহ প্রিাি র্ি (১২ তলা) নিমবার্ (সর্ বক্ষমাট
৯৭০০০ র্গ ব ফুট) এর্ং সীমািা দেয়াল, অ যন্তরীর্ রাস্তা, মাস্টার দেি, র্ানহযক িে বমা লাইি, ইতযানে নিমবার্ নপিনিঊনি
এর মাধ্যক্ষম সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষি এর্ং হস্তান্তক্ষরর অক্ষপোয় আক্ষি। শুধুমাত্র িবরনে ষ্টফষ্টনষ্টশং কাে অবষ্টশি আরছ। ইক্ষতামক্ষধ্য
অল্প নকছু যন্ত্রপাতি, আসর্ার্পত্র এর্ং একটি জীপ ক্রয় করা হক্ষয়ক্ষি। অর্নেষ্ট যন্ত্রপাতি, আসর্ার্পত্র, ঔষি উপকরর্,
রাসায়নিক পোর্ বসমূহ ও নর্কারক (Reagent) ইতযানে ক্রয় কায বক্রম প্রনক্রয়ািীি আক্ষি। জির্ল নিক্ষয়াগ নর্লনিত
হওয়ায় প্রকক্ষল্পর সানর্ বক কায বক্রম নপনিক্ষয় পক্ষেক্ষি। উক্ষেখ্য দয, প্রকক্ষল্পর আরনিনপনপক্ষত ষ্টিষ্টকৎিা বেষয ব্যবস্থাপনা/
Insinerator স্থাপরনে ষ্টবর্য়টি অন্তভূষক্ত থাকরলও োয়গাে িংস্থান না থাকায় তা স্থাপন কো হয়ষ্টন।
প্রকক্ষল্পর ক্রয় সংক্রান্ত প্রিান প্রিান অঙ্গিমূরহে িব ষমোট ৩৩টি প্যারকরেে (২৮টি োলাোল এবং ৫টি ষ্টনেষাণ) েরধ্য
োলাোল সংক্রান্ত ১২টি িোপ্ত প্যারকরেে িব কয়টিে এবং ষ্টনেষাণ কাে িংক্রান্ত ৫টি প্যারকরেে েরধ্য িাব-লটিহ
১৮টি প্যারকরেে অথ ষাৎ িাব-লটিহ মোট ৩০টি প্যারকরেে (মা ামা এিং োজ) ক্রয় সংক্রান্ত নষ্টথে ষ্টবস্তাষ্টেত তথ্য
পর্ ষারলািনা কো হরয়রছ। নমুনা প্যারকে ষ্টবরের্ণ ও পষ্টেবীেমণ নমুনা প্যারকরেে ক্রয় কার্ ষক্রে ষ্টপষ্টপএ-২০০৬ ও
ষ্টপষ্টপআে-২০০৮ এে ষ্টনরদ ষশনা অনুিেণ কো হরয়রছ েরেষ প্রতীয়োন হরয়রছ । ষ্টিএেএিষ্টি কতৃক
ষ র্ন্ত্রপাষ্টত ক্ররয় ৩টি
প্যারকরেে আওতায় মোট ৬টি লরটে োধ্যরে র্ন্ত্রপাষ্টত ক্রয় কো হরয়রছ, অবষ্টশি ১০টি প্যারকরেে ক্রয় কার্ ষক্রে
প্রষ্টক্রয়ািীন েরয়রছ ।
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ষ্টনষ্টেতষ অবকাঠারোে মিৌত অবস্থা পষ্টেদশষন ও ষ্টিোইন পর্ ষারলািনািহ ষ্টবষ্টিন্ন অংরগে িরেেষ্টেন পষ্টেোপ,
পষ্টেবীেণ এবং পেীেণ কো হরয়রছ । অবকাঠারোে মিৌত পষ্টেোপ িঠিক পাওয়া ষ্টগরয়রছ ষ্টকন্তু িবরনে ষ্টবষ্টিন্ন তলায়
স্থাষ্টপত ষ্টকছু ষ্টকছু দেোে কারঠে মোড়া ফাঁকা হরয় আরছ, র্থার্থ ষ্টিেষ্টনং কো কাঠ ব্যবহৃত হয়ষ্টন। করয়কটি
োনালাে থাইগ্লাি ফাঁটা ও িাংগা মদখা ষ্টগরয়রছ। োস্টাে মেন, বাষ্টহযক নদ ষো লাইন ইতযাষ্টদে মিৌত অবস্থা পষ্টেদশষন ও
পষ্টেোপ কো হরয়রছ এবং মেষ্টিষ্টফরকশন অনুর্াষ্টয় ফলাফল পাওয়া ষ্টগরয়রছ। অিযন্তেীণ োস্তা ও িীোনা মদয়াল
ষ্টনেষারণে মেরত্র ষ্টিোইন মেষ্টিষ্টফরকশন অনুিেন কো হরয়রছ এবং পষ্টেোপ িঠিক পাওয়া ষ্টগরয়রছ। িবরনে প্রায়
িকল তলায় এষ্টি স্থাপন কো হরয়রছ ষ্টকন্তু ইরলষ্টিক কারনকশন না থাকায় এখনও কষ্টেশষ্টনং কো হয়ষ্টন। িবরনে নীি
তলায় ৩ টি ষ্টলফ্ট স্থাপরনে কাে িীে গষ্টতরত িলরছ।
িবরনে ষ্টবষ্টিন্ন তলায় স্থাপনকৃত ইরলষ্টিক মবাি,ষ সুইিরবাি ষ ও অন্যান্য িেঞ্জাোষ্টদ পষ্টেদশষরন স্থাপনকৃত ইরলষ্টিক
মবাি ষ, সুইিরবাি ষ বাষ্টহযক দৃষ্টিরত অতযন্ত িািােণ োরনে েরন হরয়রছ। িবরনে নীি তলায় স্থাপনকৃত িাবরস্টশরনে
একটিোত্র মবারি ষ ইরলষ্টিক কারনকশন আরছ, অন্যান্য মবাি ষ এবং িবরনে মকাথাও ইরলষ্টিক কারনকশন মদয়া হয়ষ্টন।
পর্ ষরবেরণ মদখা ষ্টগরয়রছ মর্ িবরনে নীি তলািহ ষ্টবষ্টিন্ন তলায় ক্রয়কৃত র্ন্ত্রপাষ্টত ও অন্যান্য িেঞ্জাোষ্টদ েষ্টেত আরছ
এবং ষ্টকছু ষ্টকছু র্ন্ত্রপাষ্টত দীর্ ষষ্টদন র্াবত প্যারকটোত অবস্থায় পরড় আরছ ফরল যন্ত্রপানতর লংনজন টি এর্ং
কায বেমতাও দলাপ পাক্ষে। এিাো র্ন্ত্রপাষ্টত স্থাপরন িেয় অষ্টতক্রান্ত হওয়ায় এে Warrenty এবং Gaurranty
Avail কো র্ারব না।
কারেে গুণগতোন র্ািাইরয়ে েন্য ষ্টনেষাণকালীন িেরয় ষ্টনেষাণ কারেে গুণগতোন র্ািাইরয়ে েন্য মর্ িকল মটস্ট
কো হরয়রছ তা পংখানুপংখিারব ষ্টবরের্ণ ও পেীেণ করে মদখা হরয়রছ। এছাড়াও ষ্টনেষাণ কারেে গুণগতোন
র্ািাইরয়ে েন্য ষ্টেবাউন্ড হযাোে মটরস্টে োধ্যরে প্রিান িবরনে নীি তলায় front side এে ১ে কলাে (Column)
ও ২য় কলাে (Column) (উিে ষ্টদক মথরক) এবং িবরনে ৩য় তলাে ৩ নং বীরেে (Beam) (উিে ষ্টদক মথরক)
কংষ্টক্ররটে মরংথ (Strength) র্ািাই কো হরয়রছ এবং প্রাপ্ত ফলাফল োংক্তিত ফলাফরলে েরধ্য পাওয়া ষ্টগরয়রছ।
সমীোয় প্রাপ্ত তথ্য দর্ক্ষক জািা যায় দয, প্রকক্ষল্পর শুরুক্ষত প্রকল্প এলাকায় র্সর্াসকারী অনির্াসীক্ষের অন ক্ষযাক্ষগর
কারক্ষর্ আোলক্ষতর আক্ষেক্ষে প্রকল্প কায বক্রম ৬ মাস ১৭ নেি স্থ্নগত র্াকা, পনরক্ষর্ে িােপত্র সংক্রান্ত জটিলতায়
প্রকক্ষল্পর কায বক্রম নপনিক্ষয় যাওয়া এর্ং প্রকক্ষল্প নিনে বষ্ট সমক্ষয় জির্ল নিক্ষয়াগ িা হওয়ায় প্রকক্ষল্পর সানর্ বক কায বক্রম
নপনিক্ষয় নগক্ষয়ক্ষি। প্রক্ষয়াজিীয় জায়গার অ াক্ষর্ ওক্ষয়স্ট দমক্ষিজক্ষমন্ট প্লান্ট/ Insineration স্থ্াপক্ষির কাজ শুরু িা করা,
১/১১ সময়কালীি সমক্ষয় মালামাল পনরর্হি ও অন্যান্য সমস্যার কারক্ষর্ প্রকক্ষল্পর কায বক্রম র্ন্ধ র্াকা এর্ং প্রকল্প
কায বক্রক্ষম সংনিষ্ট জির্ক্ষলর অপ্রতুলতার কারক্ষর্ প্রকে বাস্তবায়ন ষ্টবলষ্টবিত হরয়রছ।
প্রকল্প র্াস্তর্ায়িকালীি ও র্াস্তর্ায়ক্ষিাত্তর রাজস্ব র্াক্ষজক্ষট দয পনরমার্ জির্ক্ষলর চানহো নিি বারর্ করা হক্ষয়ক্ষি দস
পনরমার্ েে ও অন জ্ঞ জির্ল নিক্ষয়াগ নিনিত করা িা হক্ষল ন্যােিাল ইিনস্টটিউট অর্ ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি এর্ং
দরফাক্ষরল দসন্টার স্থ্াপি প্রকক্ষল্পর উক্ষেশ্য অজবি নর্নিত হক্ষর্। প্রকক্ষল্প জির্ল নিক্ষয়াগ এর্ং ষ্টিষ্টিল ও ইরলষ্টিকযাল
িেস্ত ফযাষ্টিষ্টলটি ষ্টনষ্টিত কোে িারপরে অবষ্টশি যন্ত্রপানত ক্রয় করা যাক্ষত ক্রয়কৃত যন্ত্রপানত অব্যর্হৃত অর্স্থ্ায় েীর্ ব
নেি পক্ষর িা র্াক্ষক । দয সকল যন্ত্রপানতর ক্রয় কায বক্রম প্রনক্রয়ািীি আক্ষি র্া এখিও শুরু হয়নি দস সকল যন্ত্রপানত ক্রক্ষয়
দমনিকযাল দটকক্ষিালনজস্ট/ ল্যার্ দটকনিনেয়ািক্ষের পরামেব অন্তর্ভবক্ত কক্ষর ইউজার দেন্ডনল ও আধুনিক যন্ত্রপানত ক্রয়
করা এর্ং ইক্ষতামক্ষধ্য ক্রয়কৃত যন্ত্রপানতর কমবেমতা দযি দলাপ িা পায় র্া লংষ্টেষ্টিটি করে না র্ায় এ ব্যপারে
অষ্টতিত্ত্বে র্থার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ কো ।
ল্যাক্ষর্র সঠিক ব্যর্স্থ্াপিা এর্ং উন্নত পনরক্ষর্ে র্জায় রাখার জন্য সনলি ওক্ষয়স্ট দমক্ষিজক্ষমন্ট এর পাোপানে নলকুইি
ওক্ষয়স্ট দমক্ষিজক্ষমন্ট এর ব্যর্স্থ্া নিনিত করা অতযন্ত জরুরী এ ব্যপাক্ষর যর্াক্ষপাযুক্ত পেক্ষেপ গ্রহক্ষর্র নর্ষয় নর্ক্ষর্চিা
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করা। দরফাক্ষরল ইিনস্টটিউক্ষটর মাধ্যক্ষম ল্যার্ দটক্ষস্টর পাোপানে সকল িরক্ষর্র দটক্ষস্টর নফ নিি বারর্ ও গুর্গতমাি
নিনিত করার প্রক্ষয়াজিীয় িীনতমালা ততরী করার ব্যপাক্ষর পেক্ষেপ গ্রহর্ করা জরুরী।
ল্যাক্ষর্র সমস্ত নর্ষয় নর্ক্ষর্চিায় দরক্ষখ নর্নডং নিমবার্ এর্ং তা নিয়নমত ও যর্াযর্ দমইক্ষন্টক্ষিক্ষের ব্যর্স্থ্া করা যাক্ষত
ল্যাক্ষর্র উন্নত পনরক্ষর্ে নিনিত করা যায়। িবরনে ষ্টবষ্টিন্ন তলায় স্থাপনকৃত ইরলষ্টিক মবাি,ষ সুইিরবাি ষ ও অন্যান্য
িেঞ্জাোষ্টদ কাংষ্টখত োরনে নয় তাই এগুরলা পষ্টেবতষন করে উন্নত োরনে ইরলষ্টিক মবাি ষ, সুইিরবাি ষ ও অন্যান্য
িেঞ্জাোষ্টদ স্থাপরনে ব্যবস্থা কো । প্রকক্ষল্পর Objective অনুযায়ী িীনতমালা ততরী কক্ষর তা র্াস্তর্ায়ক্ষির যর্াযর্
ব্যর্স্থ্া গ্রহর্ করা এক্ষেক্ষত্র প্রকল্প দময়াক্ষের অর্নেষ্ট সমক্ষয়র জন্য একটি Critical Path Method প্রর্য়ি করা
দযক্ষত পাক্ষর। প্রকল্পটি র্াস্তর্ায়ক্ষি দয সকল সংস্থ্া জনেত আক্ষি তাক্ষের কাক্ষজর অগ্রগনত ত্বরানিত করা েরকার ।
িীনতগত নসিান্ত গ্রহক্ষির মাধ্যক্ষম অসমাপ্ত ও অর্নেষ্ট কাজগুক্ষলা পারস্পানরক সহক্ষযানগতা ও সমক্ষ াতার ন নত্তক্ষত দ্রুত
র্াস্তর্ায়ক্ষির ব্যর্স্থ্া গ্রহর্ করা সমীনচি হক্ষর্।
ষ্টবরবিয মেফারেল ইন্সটিটিউরটে িারথ অন্যান্য িেকােী ও মবিেকােী Medical Lab িমূরহে েরধ্য মনটওয়াকষ
স্থাপন এবং Accreditation এে ষ্টবর্রয় নীষ্টতোলা ও কার্ ষপিষ্টত প্রণয়রনে োধ্যরে ইন্সটিটিউটরক র্থার্থ েেতা
প্রদান ও শষ্টক্তশালী কো প্ররয়ােন।
প্রকল্প দময়াক্ষের পরর্নতব সমক্ষয়র জন্য একটি মনিটনরং দসল প্রনতষ্ঠার িীনতগত নসিান্ত গ্রহর্ করা যাক্ষত প্রকল্প সমানপ্তর
পর যর্াযর্ মনিটনরং ও রের্াক্ষর্েক্ষর্র মাধ্যক্ষম অত্র ইনষ্টিটিউমটে কায বক্রম সফল াক্ষর্ পনরচালিা করা যায় এর্ং
প্রকক্ষল্পর উক্ষেশ্য অনজবত হয়।
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প্রথে অধ্যায়
প্রকরেে পটভূষ্টে, ষ্টববেণ ও উরেশ্য
১.1

প্রকরেে পটভুষ্টে

ঢাকাে মশরে বাংলা নগেস্থ এলাকায় ১২টি ষ্টবরশষ্টর্ত হািপাতাল ষ্টবদ্যোন। উক্ত হািপাতালগুষ্টলরত িকল প্রকাে মোগ
ষ্টনণ ষরয়ে েন্য পণ ষাঙ্গ Pathological Diagonosis এে ব্যবস্থা নাই। ফরল অরনক মেরত্র Private Clinic এে
উপে ষ্টনিষেশীল হরত হয়। প্রাইরিট ষ্টিষ্টনকিহ িেকােী হািপাতারলে Pathological Diagonosis এে সুষ্ঠু োন
ষ্টনয়ন্ত্রণ, তদােকী, িকল স্তরেে ল্যাবরেটেী কেীরদে েন্য কষ্টেউষ্টনটি এবং হািপাতালষ্টিষ্টিক প্রষ্টশেণ প্রদান,
ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিরনে ষ্টবষ্টিন্ন ষ্টবর্রয় স্নাতক ও স্নাতরকািে মকাি ষ পষ্টেিালনা, গরবর্ণা কার্ ষক্রে পষ্টেিালনা, মেফারেল
পেীোগাে ষ্টহরিরব ইনষ্টিটিউটটি ব্যবহাে কো এবং মিবা প্রদারনে োধ্যরে আয় বৃষ্টি কোে উরেরশ্যই ন্যাশনাল
ইনষ্টিটিউট অব ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিন এবং মেফারেল মিন্টাে স্থাপন শীর্ ষক প্রকেটি হারত মনয়া হরয়রছ।
১.২

প্রকরেে ক্তিিরে

ক) প্রকল্পের নাম

:

খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা
গ) প্রশাসতনক মন্ত্রণালয়/ তবভাগ
ঘ) প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল

:
:
১)
২)
৩)
৪)

১.৩

ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিন এন্ড মেফারেল মিন্টাে
স্থাপন (২য় িংরশাষ্টিত) শীর্ ষক প্রকে।
স্বাস্থয মিবা ষ্টবিাগ [Health Service Division (HSD)]
স্বাস্থয ও পষ্টেবাে কল্যাণ মন্ত্রণালয় ।
মূ িাস্তিায়নো ঃ জুলাই, ২০১০ হরত জুন, ২০১৩
িংরশাষ্টিত িাস্তিায়নো ঃ জুলাই, ২০১০ হরত জুন, ২০১8
িেয় বৃষ্টিঃ ৫ বছে (জুন, ২০১৩ হরত জুন, ২০১8 পর্ ষন্ত)
ব্যয় বৃনিিঃ ৪০.৬৮% (১৩৮১৩.৬০ দর্ক্ষক ১৯৪৩২.২৪ লে টাকা)

প্রকরেে উরেশ্য

ক) ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিরনে এেটি জাতীয় ইনক্তস্টটিউর্ স্থাপন েরা।
খ) িকল স্তরেে ল্যাবরেটেী কেীরদে কষ্টেউষ্টনটি এবং হািপাতালষ্টিষ্টিক প্রষ্টশেণ প্রদারনে সুরর্াগ ততেী কো।
গ) ল্যাবরেটেী িাষ্টিরষ িে গুণগত োন ষ্টনষ্টিত কেরত িাো মদরশ মনটওয়াকষ স্থাপন কো।
র্) প্যাথলষ্টেকযাল মিবা প্রদান এবং মেফারেল পেীোগাে ষ্টহিারব ইনষ্টস্টটিউটটি ব্যবহাে কো।
ঙ) ল্যাব মেষ্টিষ্টিন (প্যাথলষ্টে) ষ্টবর্রয় স্বীকৃষ্টত প্রদারনে মেরত্র ভূষ্টেকা োখা ।
ি) ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিরনে ষ্টবষ্টিন্ন ষ্টবর্রয় স্নাতক ও স্নাতরকািে মকাি ষ পষ্টেিালনা কো ।
ছ) গরবর্ণা কার্ ষক্রে পষ্টেিালনা কো ।
ে) মিবা প্রদারনে োধ্যরে আয় বৃষ্টি কো ।
১.4

প্রকরেে প্রিান প্রিান অংগ






র্ভনম অনিগ্রহর্- ০.৩৬৬ একর ।
২টি দর্সক্ষমন্ট সহ প্রিাি র্ি (১২ তলা) নিমবার্ - ৯৭০০০ র্গ ব ফুট ।
সীমািা দেয়াল, অ যন্তরীর্ রাস্তা, মাস্টার দেি, র্ানহযক িে বমা লাইি ইতযানে নিমবার্ ।
ঔষি উপকরর্, যন্ত্রপাতি, আসর্ার্পত্র, যাির্াহি, র্ই ও পনত্রকা, রাসায়নিক পোর্ বসমূহ ও নর্কারক
(Reagent) ইতযানে ক্রয়।
 গক্ষর্ষর্ার জন্য প্রার্ী ক্রয় ।
 জিেনক্ত নিক্ষয়াগ ।
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1.5

প্রকে এলাকা

ন্যােিাল ইিনষ্টটিউট অর্ ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি এন্ড দরফাক্ষরল দসন্টার স্থ্াপি (২য় সংক্ষোনিত) েীষ বক প্রকল্পটি ঢাকা
েহক্ষরর দেক্ষর র্াংলা িগক্ষর র্াস্তর্ানয়ত হক্ষে। প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষির সংক্ষোনিত সময়সীমা জুলাই, ২০১০ দর্ক্ষক জুি,
২০১৮।

মািনচক্ষত্র প্রকল্প এলাকা

ন্যােিাল ইিনষ্টটিউট অর্ ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি এন্ড
দরফাক্ষরল দসন্টার স্থ্াপি (২য় সংক্ষোনিত) েীষ বক প্রকল্প

ষ্টিত্র-১ : িাং ালদলের মািনচক্ষত্র ন্যােিাল ইিনষ্টটিউট অর্ ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি এন্ড দরফাক্ষরল দসন্টার স্থ্াপি (২য়
সংক্ষোনিত) েীষ বক প্রকক্ষল্পর অবস্থান ।
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১.৬

প্রকে অনুরোদন, িংরশািন, মেয়াদ বৃষ্টি ও অথ ষায়কনে অবস্থা

ষ্টিষ্টপষ্টপরত িংস্থানকৃত মবষ্টশেিাগ অংরগে প্রকৃত ব্যয় বৃষ্টি, মেট ষ্টেষ্টশষ্টিউল পষ্টেবতষন ও অন্যান্য পষ্টেতষরনে কােরণ
প্রকরেে মূল ষ্টিষ্টপষ্টপে তুলনায় সংক্ষোনিত ষ্টিষ্টপষ্টপ’মত প্রকরেে িংস্থান ও ব্যয় বৃষ্টি মপরয়রছ। প্রকে অনুরোদন,
িংরশািন, মেয়াদ বৃষ্টি ও অথ ষায়কনে অবস্থা ক্তনলচর সারেীলত কদিালনা হল া।
প্রকে অনুরোদন, িংরশািন, মেয়াদ বৃষ্টি ও অথ ষায়কনে অবস্থা :
অনুক্ষমােি পয বায়

দময়াে

মূল অনুরোষ্টদত
(তাষ্টেখঃ ০১/০৬/২০১০)
১ে িংরশািন
(তাষ্টেখঃ ০৯/০২/২০১২)
২য় িংরশািন
(তাষ্টেখঃ ০১/০৩/২০১৬)

জুলাই, ২০১০
হরত জুন, ২০১৩
জুলাই, ২০১০
হরত জুন, ২০১৪
জুলাই, ২০১০
হরত জুন, ২০১৮

অনুক্ষমানেত
ব্যয়
(লে টাকায়)

হ্রাস/বৃনি (%)
মূল
সর্ বক্ষেষ
নিনপনপর অনুক্ষমােক্ষির
তুলিায়
তুলিায়

১৩৮১৩.৬০
১৩৮১৩.৬০

-

১৯৪৩২.২৪

৪০.৬৮%

অর্ থায়ন
প্র:সা:

তিওতব

১৩৮১৩.৬০

-

তনিস্ব
(লে
টাকায়)
-

১৩৮১৩.৬০

-

-

-

-

১৯৪৩২.২৪

উৎি: RDPP এবং প্রকে পষ্টেিালরকে দপ্তে

1.৭ অথ ষননষ্টতক মকাি অনুর্ায়ী মূল (অনুরোষ্টদত) ষ্টিষ্টপষ্টপ এবং আেষ্টিষ্টপষ্টপ এে েরধ্য অঙ্গষ্টিষ্টিক খেরিে
লেযোত্রাে তুলনা
মকারিে বণ ষনা

বারেট ইরকারনা
মহি
ষ্টেক
মকাি

1
2
3
a) Revenue Component
4500 4501
অষ্টফিােরদে মবতন/ েনবল
4500 4601 Pay of Establishment
4700 4700 এযালাউরন্সি
4800 4804 কষ্টন্টরেষ্টন্স (PD Office-10,
PWD- 5.00, Dept. of
Arcitecture-5.00)

4806
4814

অষ্টেষ্টেনাল ষ্টিষ্টপষ্টপ
ষ্টফষ্টেকযাল আষ্টথ ষক ব্যয়
পষ্টেোণ/ইউষ্টনট
4
5

অষ্টফি িাড়া
অন্যান্য মটক্স (Rent, Rate,
Taxes)

4818 মেষ্টেরেশন
4819 পাষ্টন
4821 ষ্টবদুযতায়ন
4823 ফুরয়ল এবং র্ানবাহরনে েন্য
লুষ্টিরকন্টি
4827 ষ্টপ্রষ্টন্টং ও পাষ্টবষ্টলরকশন্স
4828 স্টযাশনাষ্টে, ষ্টিল ও স্টযাম্প
4831 বই ও কাগেপত্র
4852 কযাষ্টেরকল ও ষ্টেরয়রেন্ট
4867 পশু (গরবর্ণাে েন্য)
4868 পশুে খাদ্য
4875 ষ্টিষ্টনং
4881 ষ্টিষ্টকউষ্টেটি
4901 Maintenance of
4916

transport
Maintenance of
equipment & instrument

Sub-total (Revenue component)

2 nos.
4 nos.
6 nos.

20.30
11.02
23.82

L.S

20.00

L.S

12.00

২য় িংরশাষ্টিত ষ্টিষ্টপষ্টপ
পাথ ষকয (+/-)
ষ্টফষ্টেকযাল
আষ্টথ ষক ব্যয়
ষ্টফষ্টেকযাল ষ্টেওষ্টব (এফই)
পষ্টেোণ/ইউষ্টনট
পষ্টেোণ/ইউষ্টনট
6
7
৮
৯
2 nos.
4 nos.
6 nos.

5.00

L.S

8.00
5.00
20.00

L.S

7.00

L.S

L.S

80.00
2.50
100.00
1000.00
30.00
5.00
40.00
10.00

L.S

1.50

L.S

0.50

L.S
L.S

L.S
L.S
L.S
L.S
L.S
L.S

1401.64

1০

20.30
২১.০৪
৪০.০০
৬০.০০

-

+ ১০.০২
+ ১৬.১৮
+ ৪০.০০

+ ১০.০২
+ ১৬.১৮
+ ৪০.০০

12.00
5.00

-

-

-

১০৮.০০
5.00
20.00
১৩.০০

-

(+) ১০০.0 (+) ১০০.0
(+) ৬.০০
(+) ৬.০০

L.S

৩৭.০০
১০.০০
১৬০.০০
১০৭৯.৭০
30.00
৩০.০০
40.00
৩০.০০
৫.০০

-

(-) ৪৩.০০
(+) ৭.৫০
(+) ৬০.০০
(+) ৭৯.৭০
(+) ২৫.০০
(+) ২০.০০
(+) ৩.৫০

(-) ৪৩.০০
(+) ৭.৫০
(+) ৬০.০০
(+) ৭৯.৭০
(+) ২৫.০০
(+) ২০.০০
(+) ৩.৫০

L.S

১.৫০

-

(+) ১.০০

(+) ১.০০

-

১৭২৭.৫৪

-

-

L.S

L.S

মোট

L.S
L.S
L.S
L.S
L.S
L.S
L.S
L.S
L.S
L.S
L.S
L.S
L.S
L.S

(+) ৩২৫.৯০
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অনুরোষ্টদত ষ্টিষ্টপষ্টপ
ষ্টফষ্টেকযাল
আষ্টথ ষক ব্যয়
পষ্টেোণ/ইউষ্টনট
4
5

িংরশাষ্টিত ষ্টিষ্টপষ্টপ
পাথ ষকয (+/-)
ষ্টফষ্টেকযাল
আষ্টথ ষক ব্যয় ষ্টফষ্টেকযাল ষ্টেওষ্টব (এফই)
পষ্টেোণ/ইউষ্টনট
পষ্টেোণ/ইউষ্টনট
6
7
৮
৯

(Jeep-1,
Microbus-1,
Pick up1,
carrier-1)

120.00

(Jeep-1,
Microbus-1,
Pick up1,
carrier-1)

১০৮.৩০

Machinery &
other equipnt

-

-

-

6817 Computer soft
6819 িেঞ্জাে

-

-

6821
6823

আিবাবপত্র

-

5381.79
(1345.00)
295.18
-

8046.50
(7458.36)
200.00
৩.৫০

-

৬৫০.০০
20.00

-

(+)৩৫৪.৮২ (+)৩৫৪.৮২
(+)20.00 (+)20.00

6900

6901

ভূষ্টে

66.00

666.00

-

(+)600.00

7000

7006

ষ্টনেষাণ

৬৫৫৫.৫৯

-

(+)১৫১২.৩৬ (+)১৫১২.৩৬

7900

7901 ষ্টিষ্টি / িযাট for

(22.36 katha)/
0.3663acr
(97000 sft/
9011.30 sqm)
-

১০০০.০০

-

(+)৭৫০.০০

17249.89
(1345.00)
19432.24
19432.24

-

৮৯৮৩.৩৯
(1345.00)
১০৭১০.৯৩
(-)17.01
(-)17.01
(-)68.05
(-)68.05
(+)5618.64

বারেট ইরকারনা
মহি ষ্টেক মকাি

মকারিে বণ ষনা

1
2
3
(b) Capital Component
6800 6807 Transport

৬৮১৩

Telecomn.
equipment

(22.36 katha)/
0.3663 acre
(97000 sft/
9011.30 sq.m)
-

5043.23
250.00

(-)26.50

মোট

1০
(-)26.50

(+)8046.50 (+)8046.50

-

(+)200.00 (+)200.00
(-)৫৩৭৮.২৯ (-)৫৩৭৮.২৯

(+)600.00

(+)৭৫০.০০

Capital compnt

Sub-total (Capital
component)
Revenue + Capital (a+b)
c) Physicl Contingency (2%)
d) Price Contingency (8%)
Grand Total (a+b+c+d)

-

11156.20
(1345.00)
12557.84
251.15
1004.51
13813.60
(1345.00)

-

-

উৎি: RDPP

ইরকারনাষ্টেক মকাি ৭০০৬ এে আওতায় ষ্টনেষাণ কাে িংক্রান্ত ষ্টবষ্টিন্ন উপাদারনে খেরিে লেযোত্রাে তুলনা
ক্রিঃ িং

কাক্ষজর নর্র্রর্
2

3
2,828.91

আরনিনপনপ
(১ম সংক্ষোিীত)
(লে টাকায়)
4
3,349.42

আরনিনপনপ
(২য় সংক্ষোিীত)
(লে টাকায়)
5
3,379.42

পনরমাক্ষর্র তারতম্য
(5-4)
(লে টাকায়)
6
30.00

নিনপনপ
(লে টাকায়)

1
১

প্রিাি র্ি নিমবার্

২

আর.নস.নস সীমািা প্রাচীর নিমবার্

71.94

72.11

110.00

37.89

৩

রাস্তার কাজ

38.95

46.58

90.54

43.96

৪

সাইট উন্ননতকরি

277.02

327.58

327.58

-

৫

গ ীর িলকূপ স্থ্াপি

80.00

80.00

80.00

-

৬

মাস্টার দেইি নিমবার্

1.77

6.40

25.00

18.60

৭

র্ানহযক িে বমা লাইি নিমবার্

15.00

15.00

40.00

25.00

৮

মালমসলা পরীো

5.00

5.00

5.00

-

৯

সাক্ষপাট ব সান সব

1.00

2.00

25.00

23.00

১০

র্ভনম পরীো

1.00

2.50

2.50

-

১১

সার্ দস্টেি নর্নডং নিমবার্

25.00

25.00

25.00

-

১২

প্রকল্প মক্ষিল ততনর

2.00

3.00

3.00

-

১৩

ল্যান্ডক্ষেনপং / বৃেক্ষরাপর্

10.00

10.00

10.00

-

১৪

নর্দ্যযতায়ি কাজ (ইিক্ষলাজি েীট))

1,645.64

1,562.54

1,992.55

430.01

১৫

দসৌর প্যাক্ষিল স্থ্াপি

20.00

20.00

20.00

-

১৬

দমনিক্ষকল র্জবয নিষ্কােি ব্যর্স্থ্া

20.00

20.00

20.00

-

১৭

অনতনরক্ত সমানপ্ত (Finishing) আইক্ষটম

-

-

400.00

400.00

5,043.23

5,547.13

মোট

6,555.59
1,008.46
উৎি: RDPP এবং প্রকে পষ্টেিালরকে দপ্তে
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ষ্টিতীয় অধ্যায়
ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেণ কারেে উরেশ্য, কেষপষ্টেষ্টি ও কার্ ষপদ্ধক্তত
২.১

ভূষ্টেকা (Introduction)

বাষ্টর্ ষক উন্নয়ন কেষসূষ্টি (এষ্টিষ্টপ) ভুি উন্নয়ন প্রকেিমূহ পষ্টেকেনা েন্ত্রণালরয়ে আওতািীন বাস্তবায়ন পষ্টেবীেণ ও
মূল্যায়ন ষ্টবিাগ (আইএেইষ্টি) কতৃক
ষ পষ্টেবীেণ ও মূল্যায়ন কো হয়। এে োধ্যরে িেকারেে িকল েন্ত্রণালয়/ষ্টবিাগ
ও িংস্থা কতৃক
ষ বাস্তবায়নািীন/বাস্তবাষ্টয়ত প্রকরেে বাস্তবায়ন অবস্থাে তথ্য পাওয়া র্ায়। মকান িলোন প্রকরেে
বাস্তবায়নেষ্টনত ত্রুটি-ষ্টবচুযষ্টত পষ্টেলষ্টেত হরল আইএেইষ্টি তারদে প্রষ্টতরবদরনে োধ্যরে িংষ্টেি কতৃপষ েমক অবষ্টহত
করে এবং িোিারনে েন্য সুপাষ্টেশ প্রদান করে। প্রকে বাস্তবায়রনে অবস্থা পষ্টেবীেরণে োধ্যরে আইএেইষ্টি প্রকরেে
প্রকৃত বাস্তবায়ন অগ্রগষ্টত, কারেে গুণগতোন এবং িষ্টবষ্যরত উন্নয়ন প্রকে গ্রহরণ কেণীয় িম্পরকষ িংষ্টেি কতৃপষ েমক
অবষ্টহত করে।
এষ্টিষ্টপভুক্ত উন্নয়ন প্রকরেে বাস্তবায়ন অগ্রগষ্টত পষ্টেবীেরণে পাশাপাষ্টশ প্রষ্টত অথ ষবছে আইএেইষ্টি পোেশষক ফােষ
ষ্টনরয়ারগে োধ্যরে িীষ্টেত িংখ্যক িলোন প্রকরেে ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেণ পষ্টেিালনা করে থারক। এেই িাোবাষ্টহকতায়
আইএেইষ্টি িলষ্টত ২০১৭-১৮ অথ ষবছরেে োেস্ব বারেরটে আওতায় স্বাস্থয ও পষ্টেবাে কল্যাণ েন্ত্রণালরয়ে অিীরন
স্বাস্থয মিবা ষ্টবিাগ [Health Service Division (HSD)] কতৃক
ষ বাস্তবায়নািীন “ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব
ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিন এন্ড মেফারেল মিন্টাে স্থাপন (২য় িংরশাষ্টিত)” শীর্ ষক প্রকেটিে ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেরণে উরদ্যাগ
ষ্টনরয়রছ। আইএেইষ্টি'ে এ িংক্রান্ত পষ্টেপত্র অনুর্ায়ী র্থার্থ প্রষ্টক্রয়াে োধ্যরে এে আে কনিালট্যান্টস্ (MRC) মক
বষ্টণ ষত প্রকরেে ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেরণে েন্য পোেশষক ফােষ ষ্টহরিরব ষ্টনব ষািন কো হরয়রছ । উষ্টিষ্টখত প্রকেটিে ষ্টনষ্টবড়
পষ্টেবীেণ পষ্টেিালনা কোে লরেয ৪ মফব্রুয়াষ্টে ২০১৮ পষ্টেষ্টিষ্টত িিা এবং ১১ মফব্রুয়াষ্টে ২০১৮ তাষ্টেরখ পষ্টেবীেণ ও
মূল্যায়ন মিক্টে- ৫ (স্বাস্থয ও গৃহায়ণ মিক্টে) এে েহাপষ্টেিালক, বাস্তবায়ন পষ্টেবীেণ ও মূল্যায়ন ষ্টবিাগ, পষ্টেকেনা
েন্ত্রণালয়, মশে-ই-বাংলা নগে, ঢাকা-১২০৭-এে িারথ পোেশষক প্রষ্টতষ্ঠান এে আে কনিালট্যান্টস্ এে ০৪ (িাে) োি
মেয়াষ্টদ একটি চুষ্টক্ত স্বােষ্টেত হয়।
চুষ্টক্ত িম্পাদরনে পে পোেশষক ফারেষে িেীো টিে চুক্তিিদ্ধ কারেে পষ্টেষ্টি, উরেশ্য ও বষ্টণ ষত প্রকরেে প্ররয়ােনীয়
তথ্যাষ্টদ িম্পষরক অবষ্টহত হওয়া এবং তা িংগ্ররহে উরেরশ্য স্বাস্থয ও গৃহায়ণ মিক্টরেে েহাপষ্টেিালক, পষ্টেিালক, ঊপ
পক্তরচা েিহ প্রকরেে প্রকে পষ্টেিালক এবং প্রকে কার্ ষালরয়ে অন্যান্য কেষকতষারদে িরঙ্গ আনুষ্ঠাষ্টনক ও
অনানুষ্ঠাষ্টনক িিায় ষ্টেষ্টলত হন। উক্ত িিাে পে প্রকে পষ্টেিালরকে কার্ ষালয় হরত িেীো টিেরক ষ্টিষ্টপষ্টপে কষ্টপ ও
অন্যান্য প্রষ্টতরবদরনে কষ্টপ িেবোহ কো হয়। আইএেইষ্টি এবং প্রকে কার্ ষালয় হরত প্রাপ্ত িকুরেন্ট পর্ ষারলািনা করে
িেীো টিে কতৃক
ষ উষ্টিষ্টখত প্রকেটিে ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেরণে েন্য প্ররয়ােনীয় প্রশ্নাবলী ও মিকষ্টলস্ট স্তে অনুর্ায়ী িম্পন্ন
করে এ কারেে েন্য আইএেইষ্টি কতৃক
ষ গঠিত মটকষ্টনকযাল কষ্টেটি এবং ষ্টস্টয়াষ্টেং কষ্টেটিে ষ্টনকট উপস্থাপন কো হয়।
মটকষ্টনকযাল এবং ষ্টস্টয়াষ্টেং কষ্টেটিে ষ্টদক ষ্টনরদ ষশনা অনুর্ায়ী প্রশ্নাবলী ও মিকষ্টলস্ট প্ররয়ােনীয় িংরশািন করে তারত
অনুরোদন গ্রহণ কো হয়। িংষ্টেি প্রশ্নোলা ও মিকষ্টলস্ট প্রষ্টতরবদনটিে মশর্াংরশ (সংযুক্তি- ২) িংযুক্ত কো হরয়রছ।
২.2

ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেণ কারেে উরেশ্য (Objective)

ক) অনুক্ষমানেত RDPP অনুযায়ী প্রকল্প কায বক্রম পনরচানলত হক্ষয়ক্ষি/ হক্ষে নকিা তা পয বাক্ষলাচিার মাধ্যক্ষম যাচাই করা;
খ) প্রকক্ষল্পর উক্ষেশ্য অজবি করক্ষত পারক্ষর্ নকিা তা প্রকক্ষল্পর কায বার্লী নর্ক্ষিষর্ ও পয বাক্ষলাচিা কক্ষর দেখা; এবং
গ) প্রকক্ষল্পর উক্ষেশ্য অজবক্ষির লল্পযে সংনিষ্ট মন্ত্রর্ালয়/ নর্ াগ ও র্াস্তর্ায়িকারী সংস্থ্ার জন্য ুপপানরে প্রোি করা।
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২.3

ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেণ কারেে কেষপষ্টেষ্টি (TOR)
 প্রকরেে বণ ষনা (প্রকরেে নাে, িংষ্টেি েন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকােী িংস্থা, বাস্তবায়নকাল, প্রকে ব্যয়, ষ্টিষ্টপষ্টপ
অনুর্ায়ী বছেষ্টিষ্টিক বোে, প্রকরেে উরেশ্য, অনুরোদন/িংরশািন, অরথ ষে উৎি, প্রকরেে পটভূষ্টে ইতযাষ্টদ)
প্রািংষ্টগক িকল তথ্য পর্ ষরবেণ ও পর্ ষারলািনা;
 প্রকরেে িােষ্টগ্রক এবং ষ্টবস্তাষ্টেত অংগষ্টিষ্টিক বাস্তবায়ন অগ্রগষ্টতে (ক ৌত ও আষ্টথ ষক) তথ্য িংগ্রহ, িােষ্টণ/
মলখষ্টিরত্রে োধ্যরে উপস্থাপন ও ষ্টবরের্ণ;
 উরেশ্য অেষন এবং িষ্টবষ্যরতে িম্ভাব্য প্রিাব িম্পরকষ প্রকেটিে অগ্রগষ্টত পর্ ষারলািনা এবং ষ্টবরের্ণ;
 প্রকরেে ক্রয় প্রষ্টক্রয়ায় (Procurement process) ষ্টপষ্টপএ-২০০৬ এবং ষ্টপষ্টপআে-২০০৮ এবং উন্নয়ন
িহরর্াগীে গাইিলাইন প্রষ্টতপালন কো হরয়রছ/হরে ষ্টক না মি ষ্টবর্রয় পর্ ষরবেণ ও পেীেণ (এই মেরত্র
দেপত্র প্রষ্টক্রয়া এবং মূল্যায়মনে ষ্টবর্য়টি পর্ ষারলািনা কো বাধ্যতামূলক, ষ্টিষ্টপষ্টপ-মত উষ্টিষ্টখত প্যারকেগুষ্টল
ষ্টবিক্ত হরয়রছ ষ্টকনা। র্ষ্টদ প্যারকে ষ্টবিক্ত হয় তরব কােণগুষ্টল ষ্টিষ্টিত কো এবং তা র্থার্থ কতৃপষ রেে কাছ
মথরক অনুরোষ্টদত হরয়রছ ষ্টকনা তা পেীো কো);
 BoQ অনুযায়ী পনরমার্মত পণ্য, কাজ এর্ং দসর্া ক্রয় করা হক্ষয়ক্ষি নকিা তা নর্ক্ষিষর্ ও পয বক্ষর্ের্,
দস্পনসনফক্ষকেি অনুযায়ী গুর্মাি নিনিত করা হইক্ষয়ক্ষি নকিা (এই দেক্ষত্র, মাঠ পয বায় দর্ক্ষক িমুিা সংগ্রহ
করা এর্ং প্রনতনষ্ঠত/ পনরনচত গক্ষর্ষর্াগার দর্ক্ষক পরীো করা)। উপরন্তু, মাঠ পনরেেবক্ষির সাক্ষর্ ব্যনক্তগত
সাোৎকার, কী ইিফরম্যান্ট ইন্টারন উ (ক্ষকআইআই), এর্ং দফাকাস গ্রুপ আক্ষলাচিা (এফনজনি) এর মাধ্যক্ষম
তথ্য সংগ্রহ করা ।
 তিতপতপল্পি উতিতখি বাতষ থক কমবপনরকল্পিা এবং আতর্ থক লল্পযের যযৌতিকিা খল্পুঁ ি যবর করা । প্রকেটির শুরু
যর্ল্পক বছর তভতিক কমথপতরকেনার সাল্পর্ প্রকেটি বাস্তবায়ি/ বাস্তবানয়ত করা হল্পে তক না িা তনর্ থারণ করা।
যতি প্রকে পতরকেনা সল্পে অগ্রগতির তুলনায় যকান Lapses দর্ক্ষক র্াক্ষক তক্ষর্ তার কারণ সনািকরা এবং
প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা সুপাতরশ করা ;
 প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ায়ি সম্পনকবত নর্ন ন্ন সমস্যার্লী দযমি: র্ভনম অনিগ্রহর্, অর্ বায়ক্ষি নর্লি, ক্রদয় নর্লি,
ব্যর্স্থ্াপিায় সীমার্িতা, প্রকল্প ব্যয় বৃনি এর্ং র্াস্তর্ায়ি সময়কাল, প্রকল্পটির সামানজক ও পনরক্ষর্েগত
প্র ার্ ইতযানের নর্ন ন্ন জটিলতার উপর নর্ক্ষিষর্ ও পয বক্ষর্ের্ করা ;
 প্রকক্ষল্পর সম্ভাব্য Exit Plan সম্পক্ষকব পয বাক্ষলাচিা ও মতামত প্রোি;
 ততনর অর্কাঠাক্ষমা/ প্রকক্ষল্পর ুপক্ষযাগ ুপনর্িা প্রকল্পটি সম্পন্ন করার পরও র্জায় রাখার ব্যপাক্ষর ুপপানরে প্রোি
করা।
 প্রকক্ষল্পর SWOT নর্ক্ষিষর্ এর োধ্যরে িবলষ্টদক, দুব ষলষ্টদক, সুরর্াগ ও ঝষ্টুঁ ক ষ্টিষ্টিত ও বণ ষনা কো;
 আর্ ব-সামানজক অর্স্থ্ার প্রোপক্ষট প্রকল্পটি গ্রহক্ষর্র দযৌক্নতকতা তুক্ষল িরা;
 সামনগ্রক প্রকল্প র্াস্তর্ায়দির উপর প্রিাি প্রিাি পয বক্ষর্ের্সমূহ উপস্থ্াপি করা;
 ফলাফক্ষলর আক্ষলাক্ষক ুপপানরে প্রর্য়ি করা; এর্ং
 ক্রয়কারী সংস্থ্া (আইএমইনি) কর্তক
ব নিি বানরত প্রকল্প সংনিষ্ট অন্যান্য নর্ষয়ানে।

2.4

ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেরণে পিষ্টত (Approach and Methodology for the Indepth Monitoring)

2.4.১ কাষ্টেগেী পিষ্টত (Technical Approach)
প্রকেটিে ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেণ পষ্টেিালনাে েন্য িকল কার্ ষক্রে প্রকরেে উরেশ্য এবং এ িংক্রান্ত কেষপষ্টেষ্টিে আরলারক
গ্রহণ কো হরব। প্রকরেে উরেরশ্যে আরলারক প্রকরে গৃহীত প্রিান প্রিান কার্ ষাবলীরক ষ্টিষ্টি িরে বতষোন িেীোে
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মকৌশলগত পিষ্টত ষ্টনি ষােণ কো হরয়রছ। প্রকরেে ক্তনক্তিড় সমীক্ষার উরেশ্য অেষরন ষ্টতন িেরণে মকৌশল অবলবিন কো
হরয়রছ র্থাঃ
(১) ষ্টবদ্যোন দষ্টললাষ্টদ পর্ ষারলািনাে োধ্যরে তথ্য িংগ্রহ;
(২) েষ্টেরপে োধ্যরে প্রকে এলাকাে িংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য িংগ্রহ;
(৩) মিৌত র্ািাইকেরনে (Physical Verfication) োধ্যরে তথ্যাষ্টদ িংগ্রহ ও ষ্টবরের্ণ;
2.4.২ ক্তিলেষেগত কেমওয়াকষ (Analytical Framework)
ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেরণ ষ্টনব ষাষ্টিত ষ্টনরদশষকিমূরহে িরঙ্গ িঙ্গষ্টত মেরখ প্রাপ্ত তরথ্যে Input-Output Framework
এেনিারব স্তে ষ্টবন্যাি কো হয় মর্ন তরথ্যে পষ্টেিংখ্যাণগত ষ্টবরের্ণ িঠিকিারব িম্পন্ন হয়। প্রাপ্ত তথ্যিমূহ SPSS
ও MS Excel িাটারবি এে িাহারে এষ্টি কো হরয়রছ এবং SPSS ও MS Excel িফটওয়যাে ব্যবহাে র্থার্থ
পষ্টেিংখ্যান পিষ্টতে োধ্যরে তথ্য ষ্টবরের্ণ কাে িম্পন্ন কো হরয়রছ ।
2.4.৩ সমীক্ষার ধারো (Conceptualization)
িেীো কােটি িম্পাদরনে েন্য টােষি অব মেফারেন্স-এ প্রদি গাইিলাইন অনুিেণ কো হরয়রছ। গৃহীত িকল
কার্ ষক্রে পর্ ষায়ক্ররে ও ক্রোনুর্ায়ী িম্পন্ন েরা হরয়রছ। তরব প্রকেটিে ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেরণে কােটি ষ্টনি ষাষ্টেত িেরয়
িম্পন্ন কোে উরেরশ্য মকান মকান কার্ ষক্রে যুরগাপৎিারব িম্পাষ্টদত হরয়রছ। ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেণ কার্ ষক্রমেে ষ্টবষ্টিন্ন িাপ
ষ্টনরে বষ্টণ ষত হরয়রছ এবং ষ্টিত্র-2-এ মদখারনা হরয়রছ।
প্রথে িাপঃ
এ পর্ ষারয় প্রকে িংষ্টেি ষ্টবষ্টিন্ন প্রষ্টতরবদন ও তথ্যাষ্টদ িংগ্রহ এবং পর্ ষারলািনা কো হরয়রছ। এ ছাড়া িেীো
িম্পাদরনে পষ্টেকেনা গ্রহণ, ষ্টনরদ ষশক ষ্টনব ষািন, তরথ্যে উৎি ষ্টিষ্টিতকেণ এবং তথ্য িংগ্ররহে েন্য প্ররয়ােনীয়
প্রশ্নোলা ও ছক প্রস্তুতকেণ কো হরয়রছ।
ষ্টিতীয় িাপঃ
এই িারপ োঠ পর্ ষারয়ে তথ্য/ উপাি িংগ্ররহে েন্য প্ররয়ােনীয় মলাকবল ষ্টনরয়াগ ও তারদে প্ররয়ােনীয় প্রষ্টশেণ প্রদান
কো হরয়রছ। এছাড়া প্রস্তুতকৃত প্রশ্নাবষ্টল ও ছরকে উপে বাস্তবায়ন পষ্টেবীেণ ও মূল্যায়ন ষ্টবিাগ কতৃক
ষ প্রদি েতােত/
পোেশষ অনুিেরণ প্রশ্নাবষ্টল ও ছক চূড়ান্তকেণ পব ষক োঠ পর্ ষারয় র্ািাইকেণ, নমুনা িেীো এলাকা ষ্টনি ষােণ এবং তথ্য/
উপাি িংগ্ররহে পষ্টেকেনা প্রণয়ন কো হরয়রছ।
তৃতীয় িাপঃ
এই িারপ তথ্য িংগ্রহকােীগণ োঠ পর্ ষায় হরত ষ্টনষ্টদ ষি পষ্টেকেনা ও িেয়ানুর্ায়ী তথ্য/উপাি িংগ্রহ করেরছন।
পোেশষক িেীো টিে কতৃক
ষ তথ্য িংগ্রহকােীরদে কারেে তদােষ্টক কো হরয়রছ। তথ্য িংগ্রহকােীগণ কতৃক
ষ োঠ
পর্ ষারয় তদবিয়রনে (Random) ষ্টিষ্টিরত ষ্টনব ষাষ্টিত মস্টকরহাল্ডােরদে ষ্টনকট হরত প্ররয়ােনীয় তথ্য িংগ্রহ কো হরয়রছ
এবং প্রকে পষ্টেিালরকে অষ্টফি হরত সুষ্টনষ্টদ ষি তথ্য/উপাি িংগ্রহ কো হরয়রছ।
িতুথ ষ িাপঃ
োঠ পর্ ষারয় িংগৃহীত তরথ্য ভুলত্রুটি থাকরল তা িংরশািন কো হরয়রছ। িংগৃহীত তথ্য/উপাি িংরশািরনে পে
মিগুরলামত িাংরকষ্টতক নাবিাে প্রদান কো হরয়রছ এবং মি অনুর্ায়ী কষ্টম্পউটারে িােণ কো হরয়রছ। পেবতীরত
িংগৃহীত তথ্য/ উপািিমুরহে পষ্টেিংখ্যাষ্টনক ষ্টবরের্ণ এবং প্রাপ্ত ফলাফল মটষ্টবল আকারে উপস্থাপন কো হরয়রছ।
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পঞ্চে িাপঃ
এই িারপ প্রাপ্ত ফলাফরলে উপে ষ্টিষ্টি করে খিড়া প্রষ্টতরবদন প্রণয়ন এবং পর্ ষারলািনাে েন্য আইএেইষ্টিে ষ্টনকট
দাষ্টখল কো হয়। খিড়া প্রষ্টতরবদরনে উপে মটকষ্টনকযাল কষ্টেটি, ষ্টস্টয়াষ্টেং কষ্টেটি-এে সুপাষ্টেরশে ষ্টিষ্টিরত চূড়ান্ত
খিড়া প্রষ্টতরবদন প্রণয়নপব ষক কেষশালায় উপস্থাপন কো হরয়রছ। কেষশালা হরত প্রাপ্ত েতােত/ পোেশষ/ সুপাষ্টেরশে
আরলারক চূড়ান্ত প্রষ্টতরবদন প্রণয়ন ও দাষ্টখল কো হরয়রছ।
তথ্যাষ্টদ িংগ্রহ, পর্ ষারলািনা, কেষ পষ্টেকেনা ও প্রস্তুতকেণ






প্রকল্প েনলল (নিনপনপ/আরনিনপনপ) ও অন্যান্য তথ্যানে পয বাক্ষলাচিা
মূল্যায়র্ প্রনতক্ষর্েি ও অন্যান্য র্াস্তর্ায়িািীি সংনিষ্ট প্রনতক্ষর্েি পয বাক্ষলাচিা
র্াস্তর্ানয়ত/র্াস্তর্ায়িািীি কায বক্রম পয বাক্ষলাচিা
তথ্য সংগ্রক্ষহর জন্য প্রক্ষয়াজিীয় প্রশ্নমালা ও িক প্রস্তুতকরর্
সমীো সম্পােক্ষির পনরকল্পিা গ্রহর্, নিক্ষে বেক নির্ বাচি, তক্ষথ্যর উৎস নচনিতকরর্
োঠ েেীপ পষ্টেকেনা ও চূড়ান্তকেণ






সমীো এলাকায় িমুিা নিি বারর্
তথ্য সংগ্রহকারী নিক্ষয়াগ ও তাক্ষের প্রনেের্ প্রোি
িমুিা সমীো এলাকা ও তথ্য প্রোিকারী নির্ বাচি
আইএমইনির মতামত/ পরামেব অনুসরক্ষর্ প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা ও িক চূোন্তকরর্ এর্ং মাঠ পয বাক্ষয় যাচাইকরর্
মাঠ পয বাক্ষয় তথ্য/ উপাত্ত সংগ্রক্ষহর পনরকল্পিা প্রর্য়ি ও কমবপিনত চূোন্তকরর্
তথ্য িংগ্রহ ও অবকাঠারো র্ািাইকেণ





প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা ও িক্ষকর সাহাক্ষে মাঠ পয বায় হক্ষত তথ্য সংগ্রহ
প্রকল্প এলাকায় অঙ্গন নত্তক অর্কাঠাক্ষমা যাচাইকরর্
সমীো পনরর্ীেক্ষর্র/ তথ্য সংগ্রহ কাক্ষজর গুর্গতমাি নিনিত করক্ষর্ সঠিক ব্যর্স্থ্াপিা গ্রহর্
স্থ্ািীয় পয বাক্ষয় কমবোলা আক্ষয়াজি এর্ং সংগৃহীত তথ্য সম্পােিাকরর্/ যাচাইকরর্
িংগৃহীত তথ্য ব্যবস্থাপনা ও ষ্টবরের্ণ





সংগৃহীত তথ্য ব্যর্স্থ্াপিার পনরকল্পিা অনুযায়ী ব্যর্স্থ্া গ্রহর্
কনম্পউটাক্ষর তথ্য এনি ও সংকলি
তক্ষথ্যর ভুলত্রুটি সংক্ষোিিকরর্
তক্ষথ্যর নর্ক্ষিষর্ ও িাটা-দটনর্ক্ষল উপস্থ্াপি
প্রষ্টতরবদন প্রণয়ন






খসো প্রনতক্ষর্েি প্রস্তুতকরর্
খসো প্রনতক্ষর্েক্ষির উপর আইএমইনি-র দটকনিকযাল ও নস্টয়ানরং কনমটির
মতামত গ্রহর্
দটকনিকযাল ও নস্টয়ানরং কনমটির ুপপানরক্ষের আক্ষলাক্ষক ২য় খসো প্রনতক্ষর্েি
প্রস্তুতকরর্
২য় খসো প্রনতক্ষর্েক্ষির উপর জাতীয় পয বাক্ষয় কমবোলা আক্ষয়াজি
কমবোলায় প্রাপ্ত মতামত/পরামেব অনুসরক্ষর্ চূোন্ত প্রনতক্ষর্েি প্রস্তুতকরর্ ও
োনখল।

ষ্টিত্র-২: ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেণ কারেে িাপ ষ্টিষ্টিক কেষকারেে বণ ষনা
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2.5

কেষপিষ্টত (Methodology)

এ অধ্যারয় িেীোে নমুনা এলাকা ষ্টনষ্টদ ষিকেণ, ষ্টনরদশষক ষ্টনব ষািন, িেীোয় অংশগ্রহণকােী উিেদাতা ষ্টনব ষািন,
িেীোে েন্য প্রশ্নোলা ও ছক ততেী, প্রশ্নোলা ও ছক ব্যবহারেে মকৌশলগত পিষ্টত, িেীো পষ্টেকেনা, িংগৃহীত
তরথ্যে ব্যবস্থাপনা ও পষ্টেিংখ্যানগত ষ্টবরের্ণ ইতযাষ্টদ ষ্টবর্রয় আরলািনা কো হয়। উরিখ্য মর্ ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেরণে
উরেশ্য ও িাষ্টহদাে প্ররয়ােরন বতষোন প্রকরেে িংখ্যাগত ও গুণগত িেীোে ষ্টবরের্ণ কো হরয়রছ।
2.5.1 প্রকরে দক্ত

াক্তদ পর্ ষারলািনা

প্রকরেে কার্ ষক্রে িম্পরকষ র্থার্থিারব অবষ্টহত হওয়া এবং প্ররয়ােনীয় মিরকন্ডােী তরথ্যে উৎি িম্পরকষ োনাে েন্য
প্রকরেে দষ্টললাষ্টদ ও িংষ্টেি কার্ ষক্ররেে দষ্টললাষ্টদে পর্ ষারলািনা এবং ষ্টবরের্ণ কো হয়। এছাড়া প্রকরেে ষ্টনষ্টবড়
পষ্টেবীেরণে েন্য প্রকে পষ্টেিালরকে অষ্টফিিহ অন্যান্য িংষ্টেি অষ্টফি হরত প্ররয়ােনীয় তথ্যাষ্টদ িংগ্রহ কো হরয়রছ।
2.5.2 সমীক্ষার রূপলরিা প্রণয়ন
ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেণ কােটি িম্পাদরনে েন্য িংখ্যাগত ও গুণগত পিষ্টতে অবলবিন কো হরয়রছ। প্রস্তুতকৃত প্রশ্নোলা
(Questionnaire), ছক, মকআইআই মিকষ্টলি, এফক্তজক্তি মিকষ্টলি এবং Case Study এর মাধ্যলম প্রকয়াজনীয়
িংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য িংগ্রহ কো হরয়রছ। প্রকে এলাকায় িরেেষ্টেন পষ্টেদশষন (Physical Observation) করে
পোেশষক টিে প্রকরেে অগ্রগষ্টতে ষ্টবষ্টিন্ন তথ্যাষ্টদ িংগ্রহ করেরছন। িেীো কাে মাঠ পর্ যালয় িঠিকিারব িম্পন্ন েরার
লরেয একটি িেয়াবি কেষপষ্টেকেনা প্রণয়ন কো হয় র্ারত ষ্টবষ্টিন্ন কারেে বণ ষনা ও িম্পাদরনে িম্ভাব্য িেয়সূষ্টিে
উরিখ কো হয় ।
ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেণ িেীোে ধারোয় উষ্টিষ্টখত ৫টি িারপে িকল োর্ যক্রমমক মোট ষ্টতনটি পরব ষ িাোরনা হরয়রছ। প্রষ্টতটি
পরব ষে অষ্টিনস্থ োর্ যক্রমগুরলা ষ্টিত্র-৩ এে োধ্যরে পলরর পৃষ্ঠায় মদখারনা হরলা ।
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নিনর্ে পনরর্ীের্ সমীো কাঠাক্ষমা
(Study Design)

১ম পর্ ব
(প্রস্তুনত পর্ ব)
েল সংগঠিতকরর্
(Team Mobilization)

২য় পর্ ব
োয়-োনয়ত্ব র্ন্টি

প্রার্নমক/পক্ষরাে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ ও
অধ্যয়ি
িমুিার আকার নির্ বয়

প্রশ্নপত্র ও িক প্রর্য়ি

মাঠ পয বাক্ষয় তথ্য সংগ্রহকারীগক্ষর্র
প্রনেের্ প্রোি

(নিনর্ে পনরর্ীের্ পনরচালি পর্ ব)
মাঠ পয বাক্ষয় প্রশ্নপক্ষত্রর
প্রাক-সাক্ষ ব যাচাই

৩য় পর্ ব
প্রশ্নপত্র চূোন্তকরর্

প্রশ্নপরত্রে োধ্যরে োঠ পর্ ষারয় তথ্য
িংগ্রহ
িরেেষ্টেরন িেীোস্থল পষ্টেদশষন ও
র্ািাইকেণ
ষ্টনষ্টবড় আরলািনা (In-depth

(নিনর্ে পনরর্ীের্ প্রনক্রয়াকরর্ পর্ ব)
তথ্য/উপাত্ত এনি দচনকং, প্রনক্রয়াকরর্
নর্ক্ষিষর্

খসো প্রনতক্ষর্েি

discussion)

এফষ্টেষ্টি (FGD) এবং Casestudy

চূোন্ত খসো

স্থানীয় পর্ ষারয় কেষশালা

জাতীয় কমবোলা

তথ্য/উপাত্ত পরীো ও দকানিং

চূোন্ত প্রনতক্ষর্েি

ক্তচত্র-৩: ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেণ কার্ ষক্ররেে কাঠারো
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2.5.3 ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেকের ষ্টনরদ ষশক ষ্টনব ষািন
প্রকরেে বতষোন অবস্থা ও ভূষ্টেকাে িরঙ্গ তাে পষ্টেকেনা তথা ষ্টিষ্টপষ্টপ/ আেষ্টিষ্টপষ্টপরত বষ্টণ ষত ষ্টবর্য়িমূরহে িলক
(Variable) ও ষ্টনরদ ষশরকে (Indicator) োন তুলনাে োধ্যরে প্রকরেে ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেে কো হরয়রছ। প্রকরেে
িফলতা ও তাে উরেশ্য অেষরনে োত্রা ষ্টনিষে করে বাস্তবায়ন িফলতাে উপে। িেীোে শতষাবলী (TOR) পর্ ষারলািনা
করে ষ্টনরোক্ত পর্ ষারয় মূল্যায়রনে োধ্যরে প্রকেটিে ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেে কো হয়ঃ
পনরর্ীেযণর
পরীের্ীয় নর্ষয়/ চলক/ নিক্ষে বেক
প্রকৃনত
প্রকল্প
প্রক্ষজক্ষের স্পষ্টতা (Clarity) এর্ং সম্ভাব্যতা
উক্ষেশ্য
(Feasibility) লেযমাত্রা অজবক্ষির সাক্ষর্ সামিস্যপূর্ ব
এর্ং ব্যানপ্ত নকিা তা প্রকল্প উপাোিগুনল পরীো। প্রকক্ষল্পর লগক্ষেক্ষম
র্নর্ বত সূচকগুক্ষলা প্রকক্ষল্পর কায বক্রম মুল্যায়ক্ষি Critical
Path
Method
(CPM)
এবং Work
Breakdown Structure (WBS) প্ররয়াগ করে
প্রকক্ষল্পর উক্ষেশ্য গুনল নিরীের্
স্থ্ায়ীত্ব
প্রকক্ষল্পর নিজাইি, কায বক্রম এর্ং র্াস্তর্ায়ি ব্যর্স্থ্ায়
(sustaina
দটকসই নস্থ্নতেীলতা সম্পনকবত নকিা, সংগঠি এর্ং
bility) এর
জিেনক্ত নিক্ষয়াক্ষগর অনুক্ষমােি
নর্ষয়গুনল
ক) প্রকক্ষল্পর প্রিাি অঙ্গসমূহ র্াস্তর্ায়ক্ষির সময়, ব্যয়,
প্রকল্প
র্িরন নত্তক র্রাে, অনুক্ষমােি/ সংক্ষোিি, ও অন্যান্য
র্াস্তর্ায়ি
অর্স্থ্া
সংক্রান্ত
খ) প্রকক্ষল্পর যার্তীয় মালামাল, জির্ল, কাজসহ অন্যান্য
কমবকাক্ষন্ডর ক্রয় কায বক্রম পনরকল্পিা অনুযায়ী সংগৃহীত হক্ষয়ক্ষি নকিা
নিনর্ে
পনরর্ীের্
গ) প্রকক্ষল্পর আওতায় সম্পানেত নর্ন ন্ন পণ্য/ কায ব ও
দসর্া সংগ্রক্ষহর দেক্ষত্র প্রচনলত PPR ও প্রক্ষযাজয গাইি
লাইি প্রনতপালি করা হক্ষয়ক্ষি নকিা
র্) প্রকক্ষল্পর আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কায ব, জির্ল ও
দসর্া সংনিষ্ট ক্রয় চুনক্তক্ষত নিি বানরত দস্পনসনফক্ষকেি,
গুর্গতমাি ও পনরমার্ অনুযায়ী প্রক্ষয়াজিীয় পনরর্ীের্/
যাচাইক্ষয়র মাধ্যক্ষম সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষি নকিা

প্রকক্ষল্পর
র্তবমাি
অর্স্থ্া
পয বক্ষর্ের্

উৎস
প্রকল্প কর্তবপে/ স্বাস্থ্য
দসর্া নর্ াগ

প্রতিল্পবিন পয থাল্পলাানা,
যকআইআই

প্রকল্প কর্তবপে/ স্বাস্থ্য
দসর্া নর্ াগ

প্রতিল্পবিন পয থাল্পলাানা,
যকআইআই

প্রকল্প কর্তবপে/ স্বাস্থ্য
দসর্া নর্ াগ ও
আইএমইতি
প্রকল্প কর্তবপে/ স্বাস্থ্য
দসর্া নর্ াগ

প্রতিল্পবিন পয থাল্পলাানা

প্রকল্প কর্তবপে/ স্বাস্থ্য
দসর্া নর্ াগ

প্রকল্প কর্তবপে/ স্বাস্থ্য
দসর্া নর্ াগ, মাঠ
পয থাল্পয় পয থল্পবযণ ও
অন্যান্য সংতিষ্ট
প্রতিষ্ঠানসমূহ
ঙ) প্রকক্ষল্পর অর্ বায়ি ও ব্যর্স্থ্াপিা এর্ং কাক্ষজর গুর্গত প্রকল্প কর্তবপে/ স্বাস্থ্য
মাি ও অনুসরর্ক্ষযাগ্য উপাোি পয বাক্ষলাচিা
দসর্া নর্ াগ ও মাঠ
পয থাল্পয় পয থল্পবযণ
চ) প্রকক্ষল্পর সর্লনেক, দ্যর্ বলনেক, ুপক্ষযাগ ও ঝনুঁ ক যেক যহাল্ডারগণ,
(SWOT) নর্ক্ষিষর্
প্রকল্প কর্তবপে/ স্বাস্থ্য
দসর্া নর্ াগ
1. জনম অনিগ্রহর্
প্রকল্প কর্তবপে/ স্বাস্থ্য
দসর্া নর্ াগ
2. প্রিাি র্ি (১২ তলা) নিমবার্
প্রকল্প কর্তবপে/ স্বাস্থ্য
দসর্া নর্ াগ
3. র্ভনম উন্নয়ি

পদ্ধতি

প্রকল্প কর্তবপে/ স্বাস্থ্য
দসর্া নর্ াগ, মাঠ
পয থাল্পয় পয থল্পবযণ

যকআইআই, পয বক্ষর্ের্ ও
ক্রয় সংক্রান্ত িনর্
পয থাল্পলাানা
যকআইআই, পয বক্ষর্ের্ ও
ক্রয় সংক্রান্ত িনর্
পয থাল্পলাানা
যকআইআই, পয বক্ষর্ের্ ও
ক্রয় সংক্রান্ত িনর্
পয থাল্পলাানা
যকআইআই, িনর্
পয থাল্পলাানা, পয থল্পবযর্,
নফড/ ল্যার্ দটস্ট
কমথশালা, যকআইআই,
এফতিতি
যকআইআই, সংতিষ্ট
িতলল/প্রতিল্পবিন
যকআইআই, সংতিষ্ট
িতলল/ নিজাইি/ মাঠ
পয থাল্পয় পয থল্পবযণ/ দটস্ট
যকআইআই , সংতিষ্ট
িতলল/প্রতিল্পবিন ও
পয থল্পবযণ
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পনরর্ীেযণর
প্রকৃনত

পরীের্ীয় নর্ষয়/ চলক/ নিক্ষে বেক

উৎস

4. সীমািা দেয়াল, অ যন্তরীর্ রাস্তা, মাস্টার দেি, প্রকল্প কর্তবপে/ স্বাস্থ্য
র্ানহযক িে বমা লাইি ইতযানে নিমবার্
দসর্া নর্ াগ, মাঠ
পয থাল্পয় পয থল্পবযণ
5. ঔষি উপকরর্, আসর্ার্পত্র, যাির্াহি, র্ই ও প্রকল্প কর্তবপে/ স্বাস্থ্য
পনত্রকা, রাসায়নিক পোর্ বসমূহ ও নর্কারক দসর্া নর্ াগ, মাঠ
(reagent) ইতযানে ক্রয়
পয থাল্পয় পয থল্পবযণ
6. গক্ষর্ষর্ার জন্য প্রার্ী ক্রয়
প্রকল্প কর্তবপে/ মাঠ
পয থাল্পয় পয থল্পবযণ
7. জির্ল নিক্ষয়াগ
প্রকল্প কর্তবপে/ স্বাস্থ্য
দসর্া নর্ াগ

পদ্ধতি
যকআইআই, সংতিষ্ট
িতলল/নিজাইি/ মাঠ
পয থাল্পয় পয থল্পবযণ/ দটস্ট
যকআইআই, সংতিষ্ট
িতলল ও পয থল্পবযণ
যকআইআই, সংতিষ্ট
িতলল ও পয থল্পবযণ
যকআইআই, সংতিষ্ট
িতলল

উপরে বষ্টণ ষত পষ্টেবীেণীয় ষ্টবর্য়/িলক/ষ্টনরদ ষশক িংক্রান্ত তথ্য িঠিকিারব িংগ্রহ ও র্থার্থ ষ্টবরের্ণ করে প্রকে
বাস্তবায়ন অবস্থা ক্তিক্তপক্তপ/আরক্তিক্তপক্তপলত বষ্টণ ষত ক্ষযমাত্রার সালে তুলনাে োধ্যরে প্রকরেে ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেে কো
হয়।
2.5.4 ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেকের েন্য প্রশ্নোলা ও ছে
প্রকরেে কার্ ষক্রে, ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেরণে উরেশ্য, িাষ্টহদা ও মূল্যায়ন ষ্টনরদ ষশক এে উপে ষ্টিষ্টি করে ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেরণে
েন্য পোেশষক দ কতৃক
ষ ষ্টনরে ষ্টলষ্টখত প্রশ্নোলা ও ছক প্রস্তুত কো হরয়রছ (িংযুষ্টক্ত-২)।
 িম্ভাব্য উপকােরিাগী (Beneficiary) েষ্টেপ প্রশ্নোলা
 ষ্টনবীড় আরলািনা (KII) প্রশ্নোলা
 মফাকাি গ্রুপ ষ্টিিকাশন (FGD) গাইি লাইন ও মকি স্টাষ্টি (Case Study)
 অঙ্গষ্টিষ্টিক পষ্টেবীেণ ছক
 ক্রয় িংক্রান্ত তথ্য পষ্টেবীেণ ছক
 মিৌত ও অন্যান্য কারেে অগ্রগষ্টত পষ্টেবীেণ ছক
প্রকে এলাকায় িেীোে কাে তথ্য িংগ্রহকােী িাো প্রশ্নোলা ও ছক পুেরণে োধ্যরে িম্পন্ন কো হরয়রছ। প্রষ্টতটি
প্রশ্নোলা ও ছরক প্রকরেে িাষ্টহদা, উরেশ্য ও ষ্টনরদশষক অনুর্ায়ী ষ্টবষ্টিন্ন মিকশন এবং ষ্টনষ্টদ ষি নমুনা িংখ্যক প্রশ্নোলাে
োধ্যরে প্রকরেে িাষ্টহদা, উরেশ্য ও ষ্টনরদশষক অনুিারে ষ্টবষ্টিন্ন তথ্য িংগ্রহ কো হরয়রছ। প্রকে এলাকায় িরেেষ্টেন
পষ্টেদশষরনে (Physical Observation/ Verification) োধ্যরে পোেশষক টিে কতৃক
ষ প্রকরেে অঙ্গক্ত ক্তিে
িাস্তিায়ন অগ্রগক্তত ক্তিষয়ে তথ্যাষ্টদ িংগ্রহ ও র্ািাই কো হরয়রছ।
2.5.5 নমুনা ষ্টনব ষািন পিষ্টত এবং নমুনা িংখ্যা

2.5.5.1 পষ্টেোণগত পিষ্টত
নমুনাে আকাে ষ্টনি ষােণ:
দযক্ষহতু এই প্রকক্ষল্পর অিীক্ষি র্তবমাক্ষি দকাি ুপনিনে বষ্ট ুপনর্িাক্ষ াগী দিই, তাই একটি প্রনি (নর্কল্প)সম্ভাব্য ুপনর্িাক্ষ াগী
অন্য অনুরূপ ইিনস্টটিউট দর্ক্ষক নির্ বানচত করা হক্ষয়ক্ষি। িমুিা নির্ বাচি করার জন্য স্ট্র্যাটিফাইি স্যাম্পনলং দটকনিক
ব্যর্হার করা হয়। স্তরন নত্তক ুপনর্িাক্ষ াগী গ্রুক্ষপর নিনে বষ্ট গ্রুপ হক্ষর্ ল্যাক্ষর্ কমবরত িাক্তার, ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসক্ষির
উচ্চতর দকাক্ষস বর (এমনি/ এমনফল/ নপএইচনি) িাত্র-িাত্রী, দমনিক্ষকল দটকক্ষিালনজস্ট এর্ং ম্যাটস (MATS)/
আইএইচটি (IHT) দর্ক্ষক নেেক এর্ং িাত্র (ইন্টারন্)
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একটি সািারর্ সূত্র ১ (formula1) ব্যর্হার কক্ষর পনরসংখ্যািগত তাৎপক্ষয বর একটি প্রেত্ত স্তক্ষর নিভুবলতার একটি প্রেত্ত
নিগ্রীর সক্ষঙ্গ একটি নিনে বষ্ট প্রস্তানর্ত মাি িমুিা আকাক্ষরর গর্িা প্রক্ষয়াজি (The calculation of the sample
size needed to measure a given proposition with a given degree of accuracy at a given
level of statistical significance by using a simple formula), দযখাক্ষি দমাট জিসংখ্যার আকার র্ে

মক্ষি করা হয়:
n=

দযখাক্ষিিঃ
n = কাংনখত িমুিার আকার (যখি জিসংখ্যা ১০,০০০ এর দর্নে হয়)
z = স্টযান্ডাি ব সািারর্ deviate, সািারর্ত ১.৯৬ (র্া আক্ষরা সহজ াক্ষর্ ২.০) এ দসট করা হয়, যা ৯৫ েতাংে আস্থ্া
স্তক্ষরর (confidence level) সাক্ষর্ সম্পনকবত।
p = টাক্ষগটব জিসংখ্যার অনুপাত একটি নর্ক্ষেষ তর্নেষ্টয র্াকক্ষত পাক্ষর র্ক্ষল অনুমাি করা হয়,
p = ৫০% (p = ০.৫০), িরা হয় ৫০% ুপনর্িাক্ষ াগী দসর্াটি দপক্ষয় সন্তুষ্ট হক্ষর্।
d = কাংনখত নিভুবলতার মাত্রা (degree of accuracy), ০.১০ িরা হরয়রছ ।
দযক্ষহতু এখাক্ষি টাক্ষগটব জিসংখ্যার আকার সম্পক্ষকব দকাি তথ্য দিই। িারর্া করা হক্ষে দয এটা র্ে এর্ং অসীম।
উপক্ষরর সূত্র ব্যর্হার কক্ষর n= ৯৬ পাওয়া যায়, এক্ষেক্ষত্র িমুিা ুপনর্িাক্ষ াগী ১০০ নর্ক্ষর্চিা করা হরয়রছ। সমাি স্তক্ষরর
আকার অনুমাি কক্ষর, প্রনতটি স্তর দর্ক্ষক একই িমুিা সংখ্যা নির্ বাচি করা হক্ষয়ক্ষি ।
িক: িমুিা তবভািন নিক্ষে দেওয়া হক্ষলািঃ
ক্রষ্টেক
নমুনাে স্তে
নমুনা িংখ্যা
নং
১
ল্যারব কেষেত িাক্তাে এবং ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিরনে উচ্চতে মকারি ষে ষ্টশেক
২৫
২
ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিরনে উচ্চতে মকারি ষ (MD/ M.Phil/ PhD ইতযাষ্টদ)
২৫
অধ্যয়নেত ষ্টশোথী
৩
মেষ্টিরকল মটকরনালষ্টেস্ট (িেকাষ্টে ও মবিেকােী হািপাতারল প্যাথলষ্টে
২৫
ষ্টবিারগ কেষেত) ও অন্যান্য ল্যাব মটকষ্টনষ্টশয়ান
৪
ম্যাটি (MATS)/ আইএইিটি (IHT) এে ষ্টশেক এবং ছাত্র (ইন্টােন্)
২৫
িব ষরোট

১০০

মোট নমুনা িংখ্যা
(%)
২৫%
২5%
২5%
২5%
১০০%

1
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2.5.5.2 গুণগত পিষ্টত
ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেরণ গুণগত িেীোে েন্য োঠ পর্ ষারয় নমুনা ষ্টনব ষািন কো হয়। প্রষ্টতষ্ঠান ষ্টিষ্টিক নমুনা ছাড়াও নীরিে
উিেদাতাবৃরেে ষ্টনকট মথরক ষ্টবষ্টিন্ন পিষ্টতে োধ্যরে তথ্য িংগ্রহ কো হয় র্া নীরিে মটষ্টবরল প্রদষ্টশতষ হল :
ক্রষ্টেক
নং
১

পিষ্টত
প্রনতক্ষর্েি
পয বাক্ষলাচিা

২

পষ্টেোণ
প্রাপ্ত
প্রাসনঙ্গক
িকুক্ষমন্ট
৪
৪

নিনর্ে আক্ষলাচিা
(ক্ষকআইআই)

১৬
৪
৪
৪

৩
৪
5

6

7
8

এফনজনি
দকস স্টানি
(Case Study)
মাঠ পনরেেবি
এর্ং দ ৌত
পয বক্ষর্ের্ /
যাচাইকরর্
গুণগি মান
পরীো জন্য
নফড দটস্ট/
ল্যার্ দটস্ট

২
২

উিেদাতা
আরনিনপনপ, র্াস্তর্ায়ি ম্যানুয়াল, নর্ন ন্ন নরক্ষপাট ব, অগ্রগনত ও পনরর্ীেক্ষর্র
প্রনতক্ষর্েি ইতযানে
নপনি, অন্যান্য প্রকল্প কমবকতবা
স্বাস্থ্য অনিেপ্তর, স্বাস্থ্য দসর্া নর্ াগ (এইচএসনি), স্বাস্থ্য ও পনরর্ার কল্যার্
মন্ত্রর্ালক্ষয়র সংনিষ্ট অন্যান্য নর্ াক্ষগর কমবকতবা
সরকানর এর্ং দর্সরকানর হসনপটাক্ষলর ল্যার্ক্ষরটরী ম্যাক্ষিজক্ষমন্ট এর্ং
অপাক্ষরটি পাস বক্ষিল
নর্এসটিআই, এলনজইনি, ইতযানের ল্যার্ক্ষরটরী ম্যাক্ষিজক্ষমন্ট এর্ং অপাক্ষরটি
নর্ক্ষেষজ্ঞগর্
জি প্রনতনিনি /স্থ্ািীয় গণ্যমান্য ব্যনক্তর্গ ব
সংনিষ্ট প্রক্ষকৌেলী, ঠিকাোর, প্রকক্ষল্পর অন্যান্য মাঠ কমবকতবা ইতযানে
সরকানর এর্ং দর্সরকানর হসনপটাক্ষলর ল্যার্ক্ষরটরী ম্যাক্ষিজক্ষমন্ট এর্ং
অপাক্ষরটি পাস বক্ষিল, হসনপটাল ম্যাক্ষিজক্ষমন্ট
নর্ন ন্ন হাসপাতাল/ নলনিক দর্ক্ষক যর্াযর্ প্যার্লনজকযাল দসর্া পায়নি,
েনতগ্রস্ত দরাগী ও অন ার্ক

২০%-৩০%
দমাট প্রকল্প মাঠ পয বাক্ষয় প্রকল্প এলাকা এর্ং অঙ্গন নত্তক কাক্ষজর পয বক্ষর্ের্ /যাচাইকরর্
উপাোি
৫ - ১০%
অর্কাঠাক্ষমা/
উন্নয়ি কাজ

স্থ্ািীয় পয বাক্ষয়
কমবোলা

১

জাতীয় পয বাক্ষয়
কমবোলা

১

অঙ্গন নত্তক কাক্ষজর নফড দটস্ট / ল্যার্ দটস্ট (প্রক্ষযাজয দেক্ষত্র)

প্রকল্প কমবকতবাগর্, নর্ন ন্ন সরকানর এর্ং দর্সরকানর হসনপটাক্ষলর ল্যার্ক্ষরটরী
ম্যাক্ষিজক্ষমন্ট এর্ং অপাক্ষরটি পাস বক্ষিল, নর্ন ন্ন দস্টকক্ষহাডার, প্রকল্প
কমবকতবাগর্
আইএমইনি, প্লানিং কনমেক্ষির অন্যান্য নর্ াগ, প্রকল্প সংনিষ্ট কমবকতবাগর্ এর্ং
অন্যান্য জাতীয় পয বাক্ষয়র দস্টকক্ষহাডারগর্

২.5.6 তথ্য িংগ্রহকােী ষ্টনরয়াগ ও প্রষ্টশেণঃ
তথ্য িংগ্রহকােী ষ্টনরয়াগঃ পোেশষক িংস্থারক িহায়তা ও প্রকে মথরক তথ্য িংগ্ররহে েন্য তথ্য িংগ্রহকােী আবশ্যক
হওয়ায় পোেশষক প্রষ্টতষ্ঠান কতৃক
ষ ষ্টনব ষাষ্টিত ৮(আট) েন অষ্টিজ্ঞ তথ্য িংগ্রহকােী ষ্টনরয়াগ কো হয়। র্াো তথ্য
িংগ্রহকােী (Enumerator) ও তদােককােী (Supervisor) ষ্টহরিরব ষ্টনরয়াষ্টেত ষ্টছরলন তাো িবাই তথ্য
িংগ্রহকারে দে ও অষ্টিজ্ঞ।
তথ্য িংগ্রহকােী প্রষ্টশেণঃ তথ্য িংগ্ররহে কাে মর্ন ষ্টনভুষল/ ত্রুটিমুক্ত হয় মি লরেয ষ্টনব ষাষ্টিত তথ্য িংগ্রহকােীগণরক
পোেশষক িংস্থা কতৃক
ষ ২ (দুই) ক্তদলনর প্রষ্টশেণ মদয়া হয় (১ষ্টদন োরঠ অনুশীলনিহ)। প্রষ্টশেরণে উরেশ্য, নমুনা
ষ্টনব ষািন, তথ্য িংগ্ররহে ষ্টবর্য়, মকৌশল এবং প্রশ্নপত্র ও গাইিলাইরন ব্যবহৃত শব্দাবলী িম্পরকষ অংশগ্রহণকােীরদেরক
িােণা প্রদান কো।
তথ্য িংগ্রহকােীরদে প্রষ্টশেণ কেষসূষ্টিরত ষ্টনরোক্ত ষ্টবর্য়াবলী অন্তভুষক্ত কো হয়ঃ
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পষ্টেবীেণ কারেে পটভূষ্টে এবং উরেশ্য
পষ্টেবীেণ কারেে কেষপষ্টেষ্টি (TOR)
পষ্টেবীেণ কারেে পন্থা ও পিষ্টত (Approach & Methodology)
পষ্টেবীেণ কারেে প্রশ্নপত্র, ছক ও গাইিলাইন (Questionnaire & Guideline)
উিেদাতাে মেণীষ্টবন্যাি
নমুনায়ন
উিেদাতারক প্রশ্ন কোে িেন
তথ্য/ উপাি িংগ্ররহে পিষ্টত এবং িেন
উিে ষ্টলষ্টপবিকেণ

2.5.7 প্রাথষ্টেক তথ্য িংগ্রহ
প্রশ্নপত্র, ছকপেণ ও িাোৎকাে িম্পন্ন কোে োধ্যরে প্রাথষ্টেক তথ্য িংগ্রহ কো হয়।
ক) প্রশ্নপত্র িেীো/িংখ্যাগত তথ্য (Sample Household Survey / Quantitative Data)
িেকাষ্টে এবং মবিেকাষ্টে হািপাতারলে ল্যারব কেষেত িাক্তাে, ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিরনে উচ্চতে মকারি ষ (MD/
M.Phil/ PhD ইতযাষ্টদ) অধ্যয়নেত ষ্টশোথী এবং মেষ্টিরকল মটকরনালষ্টেস্ট এবং মেষ্টিরকল িহকােী মটকষ্টনকযাল
স্কুল (MATS) এবং ইনষ্টস্টটিউট অব মহলথ মটকরনালষ্টে (IHT) মথরক ষ্টশেক ও ষ্টশোথী (ইন্টােন) িহ মোট ১০০
েরনে িরঙ্গ িাোৎকারেে োধ্যরে প্রশ্নপত্র পেরণে িাো নমুনা িেীোে কাে িম্পন্ন কো হয়। কযাটাগষ্টে ষ্টিষ্টিক
নমুনা উিেদাতারদে িংখ্যা প্রষ্টতরবদরনে পৃষ্ঠা ১৩-মত উরিখ কো হরয়রছ।
খ) িাোৎকাে (KII)
ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেণ িেীোটিে েন্য একটি কাঠারোবি প্রশ্নপরত্রে োধ্যরে ষ্টপষ্টি , অন্যান্য প্রকে কেষকতষা, স্বাস্থয মিবা
অষ্টিদপ্তে, স্বাস্থয মিবা ষ্টবিাগ (এইিএিষ্টি), স্বাস্থয ও পষ্টেবাে কল্যাণ েন্ত্রণালরয়ে িংষ্টেি অন্যান্য ষ্টবিারগে কেষকতষা,
পাবষ্টলক এবং প্রাইরিট হিষ্টপটারলে ল্যাবরেটেী ম্যারনেরেন্ট এবং অপারেটিি পাি ষরনল, ষ্টবএিটিআই,
ষ্টবষ্টিএিআইআে, ষ্টিআেআইষ্টিএে ইতযাষ্টদে েরতা ল্যাবরেটেী ম্যারনেরেন্ট এবং অপারেটিি ষ্টবরশর্জ্ঞ, প্রকে
পোেশষক, ঠিকাদাে, স্থানীয় গণ্যোন্য ব্যষ্টক্তবগ ষ এে িারথ মোট ৩৬ টি িাোৎকাে গ্রহণ ও ষ্টনষ্টবড় আরলািনা কো
হয়। কযাটাগষ্টে ষ্টিষ্টিক নমুনা উিেদাতারদে িংখ্যা প্রষ্টতরবদরনে পৃষ্ঠা ১৪-মত উরিখ কো হরয়রছ।
গ) এফষ্টেষ্টি (FGD) এবং মকি স্টাষ্টি (Case Study)
প্রকরেে ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেরণ িেকাষ্টে ও মবিেকাষ্টে হািপাতারলে ষ্টবষ্টিন্ন মস্টকরহাল্ডাে ও হািপাতাল মেরনেরেন্ট এে
িরঙ্গ মোট ২টি এফষ্টেষ্টি কো হয়। প্রষ্টত এফষ্টেষ্টিরত ১০ মথরক ১২ েন অংশগ্রহণকােী উপষ্টস্থত ষ্টছরলন। প্রষ্টত টিরে ১
েন িঞ্চালক এবং ১ েন েযারপাটিয়াে ষ্টছরলন। এছাড়াও হািপাতাল মথরক র্থার্থ প্যাথলষ্টেকযাল মিবা পায়ষ্টন,
েষ্টতগ্রস্ত করয়কেন মোগী/ আষ্টিিাবকরদে েরধ্য ২ টি মকি স্টাষ্টি (Case Study) কো হয়।
র্) অঙ্গষ্টিষ্টিক অগ্রগষ্টত পষ্টেবীেণ
ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেরণে েন্য তথ্য/উপাি িংগ্ররহে েন্য ষ্টবষ্টিন্ন ছক ব্যবহাে কো হয় । পোেশষক প্রষ্টতষ্ঠান কতৃক
ষ
েষ্টেরপে প্রকৃষ্টত ও িেণ ষ্টিষ্টিত করে ষ্টবষ্টিন্ন মিকষ্টলি ব্যবহারেে োধ্যরে প্রকে পষ্টেিালক ও োঠ পর্ ষারয়ে িংষ্টেি
কেষকতষাে অষ্টফি ও িহরর্াগী িংস্থাে অষ্টফি মথরক তথ্য িংগ্রহ কো হয়।
ঙ) অঙ্গষ্টিষ্টিক পর্ ষরবেণ ও পরীক্ষে (Physical Varification/Monitoring)
প্রকরেে ২০% -৩০% প্রকে উপাদান িমূরহে োঠ পর্ ষারয় পর্ ষরবেণ /র্ািাইকেণ কো হয়। TOR এ উক্তিক্তিত প্রধান
অঙ্গসমূহ কেলে ৫ মথরক ১০% অবকাঠারো / উন্নয়ন কাে মাঠ পর্ যালয় পক্তরিীক্ষেসহ সংক্তেষ্ট োলজর প্রলয়াজনীয়
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তথ্যাক্তদ সংগ্রহ েরা হয়। মাঠ পর্ যালয় প্রেলের বাস্তবায়ন োজ পষ্টেদশষনপূি যে ক্তনমযাে সামগ্রীর গুেগত মান পেীো েন্য
ষ্টফল্ড মটস্ট / ল্যাব মটস্ট েরা হয় এিং িাস্তিায়লন ক্তচক্তিত সমস্যাক্তদ ক্তনরসলনর সুপাক্তরে প্রেয়ন েরা হয়। প্রেলের
ক্তিক্ত ন্ন উপাদালনর ১০-২০% ক্রয় িংক্রান্ত নষ্টথ পর্ ষারলািনা ও আইএেইষ্টিে িেবোহকৃত ছরক উপস্থাপন েরা হয়।
মাঠ পর্ যালয় সম্পাক্তদত োজ পষ্টেদশষনোল ক্তনলনাি ক্তিষলয়র উপর পরামেযেদ ের্তে
য পরীক্ষা ক্তনরীক্ষা কো হয়
(পঞ্চে অধ্যাকয় ক্তিস্তাক্তরত িে যনা কদয়া হলয়লছ) ।
তদবিয়রনে ষ্টিষ্টিরত অঙ্গিমূহ মথরক ষ্টনেষ্টলষ্টখত ৩ টি অবস্থারন কারেে পর্ ষরবেণ ও পষ্টেবীেণ িম্পন্ন কো হয়।
অিোঠালমার নাম

পষ্টেবীেণ/ পেীেণ িংখ্যা

ক) প্রিান িবন (১২ তলা)

৩

খ) িীোনা মদয়াল
গ) অিযন্তেীণ োস্তা
র্) োস্টাে মেন ও বাষ্টহযক নদ ষো লাইন

-

কর্স্ট (প্রলর্াজয কক্ষলত্র)

ক্তরিাউন্ড হযামার কর্স্র্ এবং
পষ্টেোপ
মিৌত পষ্টেোপ এবং পষ্টেবীেণ
মিৌত পষ্টেোপ এবং পষ্টেবীেণ
মিৌত পষ্টেোপ এবং পষ্টেবীেণ

মিৌত

2.5.8 কসলেন্ডারী তথ্য িংগ্রহ
ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেণ িেীোটিে েন্য চুষ্টক্ত স্বােরেে পে পোেশষক দল কতৃক
ষ তথ্য িংগ্ররহে েন্য ষ্টবষ্টিন্ন প্রশ্নপত্র
প্রণয়রনে লরেয প্রকে বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল, প্রকরেে িংকষ্টলত প্রষ্টতরবদন, অগ্রগষ্টত প্রষ্টতরবদন ও পষ্টেবীেরণে
প্রষ্টতরবদন প্রকে অষ্টফি মথরক িংগ্রহ ও পর্ ষারলািনা কো হয়।
২.5.8.১ ক্রয় কার্ ষক্রে পষ্টেবীেণঃ
প্রকরেে পতষকাে, োলাোল এবং মিবা ক্রয় ষ্টবর্রয় পষ্টেকেনা ও তদানুর্ায়ী প্রকৃত অগ্রগষ্টত পষ্টেবীেণ কো হয়। ক্রয়
িংক্রান্ত িেকাষ্টে নীষ্টতোলা অনুিেণ কো হরয়রছ ষ্টকনা তা পেীো করে মদখাে েন্য প্রকে পষ্টেিালরকে দপ্তে,
ষ্টপিষ্টিউষ্টি অষ্টফি এবং ষ্টিএেএিষ্টি অষ্টফরি েষ্টেত ক্রয় িংক্রান্ত ষ্টবষ্টিন্ন মেকি ষ মথরক প্রাপ্ত তথ্য িংগ্রহপব ষক
পর্ ষারলািনা করে েতােত প্রণয়ন কো হয় (ষ্টবস্তাষ্টেত ৪থ ষ অধ্যারয় বণ ষনা কো হরয়রছ)।
2.5.9 িংগৃহীত তলথ্যর গুেগত মান ষ্টনয়ন্ত্রণ পিষ্টত
েষ্টেরপে তথ্যাবলী মর্রহতু অতযন্ত গুেত্বপণ ষ, মি কােরণ তথ্য িংগ্ররহে প্রষ্টতটি পর্ ষারয় মর্েন- প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, তথ্য
িংগ্রহকােীরদে ষ্টনরয়াগ ও প্রষ্টশেণ, োঠ ব্যবস্থাপনা, পষ্টেদশষন ও পষ্টেবীেরণে এবং তথ্য প্রষ্টক্রয়াকেণ ইতযাষ্টদ মেরত্র
র্রথি িতকষতা অবলবিন কো হয়। িেীো দল কতৃক
ষ প্রশ্নপত্র প্রণয়রনে পরে আইএেইষ্টি'ে িারথ আরলািনা ও োঠ
পর্ ষারয় প্রাক-র্ািাইকেরণে োরধ্যরে চূড়ান্ত কো হয়। তথ্য িংগ্ররহে পরব ষই তারদেরক ষ্টনষ্টবড় প্রষ্টশেণ প্রদান কো হয়।
তাছাড়া দে োঠ ব্যবস্থাপনা ও ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেণ ষ্টনষ্টিত কোে োধ্যরে তথ্য িংগ্ররহে োন ষ্টনয়ন্ত্রণ কো হয়।
2.5.১0 িংগৃহীত তলথ্যর ব্যবস্থাপনা এবং পষ্টেিংখ্যাক্তনে ষ্টবরের্ণ
োঠ পর্ ষারয় তথ্য িংগ্ররহে পে তথ্য িংগ্রহকােীগণ কতৃক
ষ প্রাথষ্টেকিারব োঠ পর্ ষারয়ই িংগৃহীত তথ্যিমূরহে
প্ররয়ােনীয় ভুল-ত্রুটি িংরশািন কো হয়। পেবতীরত পুেণকৃত প্রশ্নপত্রিমূহ ও অন্যান্য তথ্যাষ্টদ পোেশষরকে ষ্টনকট
প্রদান কো হয়। পোেশষক িেীো টিে কতৃক
ষ পেণকৃত প্রশ্নপরত্রে েরধ্য হরত তদবিয়রনে (Random) ক্ত ক্তিলত ষ্টকছু
িংখ্যক প্রশ্নপত্র পেীো কো হয়। প্রশ্নপরত্রে ভুল-ভ্রাষ্টন্ত তথ্য িংগ্রহকােীরদে িংরশািরনে েন্য মদয়া হয় এবং
প্ররয়ােরন িারপরে োঠ পর্ ষায় হরত পুনোয় তথ্য িংগ্রহ কো হয়। এিারব প্রাথষ্টেকিারব প্ররয়ােনীয় পেীো-ষ্টনেীো
মশরর্ িংগৃহীত তথ্যাষ্টদ SPSS ও MS Excel িাটারবি এে িাহারে এষ্টি কো হয় এবং SPSS ও MS Excel
িফটওয়যাে এে োধ্যরে তথ্য ষ্টবরের্ণ কাে িম্পন্ন কো হয়। িংগৃহীত তথ্যাষ্টদে পষ্টেিংখ্যাষ্টনক ষ্টবরের্ণ মশরর্ প্রাপ্ত
ফলাফল িােণী আকারে প্রষ্টতরবদরন অন্তভুষক্ত কো হয়।
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2.5.১1 স্থানীয় ও োতীয় পর্ ষারয় কেষশালা
স্থানীয় পর্ ষারয় কেষশালা : আইএেইষ্টি'ে িারথ পোেশষক্ররে স্থানীয় পর্ ষারয় কেষশালা প্রেলের পারশে োতীয় িক্ষু
ষ্টবজ্ঞান ইন্সটিটিউরটে কনফারেন্স রুরে আরয়ােন কো হয় র্ারত আইএেইষ্টি, স্বাস্থযরিবা ষ্টবিাগ, প্রকরেে প্রষ্টতষ্টনষ্টি
এবং ষ্টবষ্টিন্ন হািপাতারল কেষেত িাক্তাে ও মেষ্টিরকল মটকরনালষ্টেস্ট, স্থানীয় প্রক্ততক্তনক্তধ এবং অন্যান্য মস্টক
মহাল্ডােগণ অংশগ্রহণ করেন। কেষশালায় িকল মস্টকরহাল্ডারেে প্রষ্টতষ্টনষ্টিরক আেন্ত্রণ এবং উপষ্টস্থষ্টত ষ্টনষ্টিত কো হয়।
োতীয় পর্ ষারয় কেষশালা: খিড়া চূড়ান্ত প্রষ্টতরবদরন মটকষ্টনকযাল ও ষ্টস্টয়াষ্টেং কষ্টেটিে ষ্টফিব্যাক অন্তভুষক্ত করে
আইএেইষ্টি, প্রকে কেষকতষা ও োতীয় পর্ ষারয়ে মস্টকরহাল্ডােরদে ষ্টনরয় আইএেইষ্টিরত একটি োতীয় কেষশালাে
আরয়ােন কো হয় র্াে োধ্যরে তারদে চূড়ান্ত ষ্টফিব্যাক গ্রহণ কো হয়। আইএেইষ্টি োতীয় পর্ ষারয় কেষশালাটিে
আরয়ােন ও অংশগ্রহণকােীরদে আেন্ত্রণ ও অংশগ্রহণ ষ্টনষ্টিত কমে । কেষশালাে পরে প্রষ্টতরবদন চূড়ান্ত কো হয় এবং
মুদ্ররণে েন্য মপ্রেণ কো হয়। মুদ্রণ মশরর্ চূড়ান্ত প্রষ্টতরবদরন র্থার্থিারব কতৃপ
ষ রেে কারছ েো মদয়া হরয়রছ।
২.6

প্রষ্টতরবদন প্রণয়ন

ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেণ কার্ ষক্রে ষ্টনি ষাষ্টেত িেরয়ে েরধ্য িম্পরন্নে উরেরশ্য কার্ ষপষ্টেষ্টি মোতারবক পোেশষক প্রষ্টতষ্ঠারনে
কার্ ষাবষ্টল, িেয়কাল এবং প্রকরেে কার্ ষাবলীে িরঙ্গ িেন্বয় করে বাস্তবমুখী একটি কেষ পষ্টেকেনা ততষ্টে কো হয় ।
কার্ ষ-পষ্টেকেনা প্রকরেে মূল কার্ ষাবলীিমূরহে িেন্বরয় গঠিত । মর্েন- প্রস্তুষ্টতমূলক কার্ ষক্রে, প্রকে িংষ্টেি প্রষ্টতরবদন
িমূহ/ষ্টিোইন িংগ্রহ, প্রকরেে অঙ্গষ্টিষ্টিক মিৌত কােিমূরহে (বাস্তব এবং আষ্টথ ষক) অগ্রগষ্টত এবং গুণাগুন, প্রকরেে
আওতািীন ক্রয় িংক্রান্ত তথ্যাবলীে পর্ ষারলািনা, প্রকে বাস্তবায়ন িংক্রান্ত িেস্যাবলীে পর্ ষারলািনা, িেীো হরত প্রাপ্ত
ষ্টবর্য়াষ্টদ ষ্টনরুপণ, লব্ধ তথ্য, উপাি ও েতােরতে ষ্টিষ্টিরত সুপাষ্টেশোলা এবং েন্তব্য প্রণয়নিহ প্রষ্টতরবদরন র্াবতীয়
ষ্টবর্য়াষ্টদ আারলাকপাত কো হরয়রছ । বতষোন িেীোে েন্য প্রিান কার্ ষাবলীিমূহ ষ্টনরে প্রদি হরলাঃ



















আইএেইষ্টি'ে িারথ পষ্টেকেনা িিা/ তবঠক
প্রকরেে ষ্টবষ্টিন্ন প্রষ্টতরবদন, নীষ্টতোলা, ষ্টবজ্ঞষ্টপ্ত, আইন, অধ্যারদশ িংগ্রহ ও পর্ ষারলািনা
প্রশ্নোলা ও ছক প্রণয়ন এবং চূড়ান্তকেণ
প্রােষ্টম্ভক প্রষ্টতরবদন প্রণয়ন ও দাষ্টখল
প্রােষ্টম্ভক প্রষ্টতরবদরনে উপে আইএেইষ্টি-ে মটকষ্টনকযাল ও ষ্টস্টয়াষ্টেং কষ্টেটি-এে েতােত গ্রহণ ও খিড়া
প্রষ্টতরবদন চূড়ান্তকেণ
োঠ পর্ ষারয় তথ্য িংগ্রহকােী দলরক প্রষ্টশেণ প্রদান ও প্রশ্নপরত্রে প্রাক-র্ািাইকেণ
োঠ পর্ ষারয় তথ্য িংগ্রহ ও তরথ্যে গুনাগুণ পেীো
প্রকে বাস্তবায়রনে পর্ ষায় (বাস্তব এবং আষ্টথ ষক অগ্রগষ্টত) পর্ ষারলািনা
প্রকরেে আওতািীন ক্রয় িংক্রান্ত তথ্যাবলীে পর্ ষারলািনা
প্রকে ষ্টিোইন, বাস্তবায়ন পষ্টেকেনা ও কারেে গুণগতোন পর্ ষারলািনা
প্রকে বাস্তবায়ন িংক্রান্ত িেস্যাবলী পর্ ষারলািনা
স্থানীয় পর্ ষারয় প্রকে এলাকাে উপকােরিাগী ও মস্টকরহাল্ডােরদে িারথ কেষশালা আরয়ােন
তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রষ্টক্রয়াকেণ ও ষ্টবরের্ণ
১ে খিড়া প্রষ্টতরবদন প্রণয়ন ও উপস্থাপন
২য় চূড়ান্ত খিড়া প্রষ্টতরবদন উপস্থাপন ও িংরশািন (ষ্টস্টয়াষ্টেং কষ্টেটি)
োতীয় পর্ ষারয়ে কেষশালায় খিড়া চূড়ান্ত প্রষ্টতরবদন উপস্থাপন
কেষশালাে েতােরতে ষ্টিষ্টিরত খিড়া প্রষ্টতরবদন চূড়ান্তকেণ ও মুদ্রণ
চূড়ান্ত প্রষ্টতরবদন দাষ্টখল
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তৃতীয় অধ্যায়
প্রকরেে ক্রয় পষ্টেকেনা পর্ যাল াচনা এবং অঙ্গষ্টিষ্টিক আষ্টথ ষক ও বাস্তব অগ্রগষ্টত
3.১

আেষ্টিষ্টপষ্টপ অনুিারে খাত ষ্টিষ্টিক প্রষ্টকউেরেন্ট এে পষ্টেকেনা ও প্রকৃত অবস্থা পর্ ষারলািনাঃ

প্রকরেে োলাোল ক্রয় পর্ ষারলািনা
পর্ ষারলািনায় মদখা র্ায় মর্, প্রকরেে োলাোল ক্রয় ষ্টপষ্টি অষ্টফি, ষ্টিএেএিষ্টি এবং গণপতষ অষ্টিদপ্তে (ষ্টপিষ্টিউষ্টি)
কতৃক
ষ িম্পাদন কো হরয়রছ। আেষ্টিষ্টপষ্টপরত উষ্টিষ্টখত ক্রয় পষ্টেকেনায় প্রকরেে োলাোল ক্ররয়ে মোট ২৮ টি
প্যারকরেে েরধ্য োত্র ৬টি প্যারকরেে োধ্যরে োলাোল ক্রয় িম্পন্ন কো হরয়রছ, ১০টি প্যারকরেে োলাোল ক্রয়
প্রষ্টকয়ািীন েরয়রছ এবং অবষ্টশষ্ঠ ১২টি প্যারকরেে দেপত্র আহবান কো হয়ষ্টন। মর্ ৬টি প্যারকরেে ক্রয় কার্ ষক্রে
িম্পন্ন হরয়রছ তা আেষ্টিষ্টপষ্টপরত উষ্টিষ্টখত ক্রয় পষ্টেকেনা অনুর্ায়ী িম্পন্ন কো হরয়রছ, মকান ব্যতযয় র্রটষ্টন এবং
অবষ্টশষ্ঠ ২২ টি প্যারকরেে মেরত্র আেষ্টিষ্টপষ্টপরত উষ্টিষ্টখত িেরয়ে তুলনায় ১০০.০% ব্যতযয় র্রটরছ। ষ্টবস্তাষ্টেত
িােণী-৩.১ এ মদওয়া হরয়রছ।
প্রকরেে পতষ কাে ক্রয় পর্ ষারলািনা
আেষ্টিষ্টপষ্টপরত উষ্টিষ্টখত ক্রয় পষ্টেকেনায় প্রকরেে পতষ কাে ক্রয় গণপতষ অষ্টিদপ্তে (ষ্টপিষ্টিউষ্টি) কতৃক
ষ কো হরয়রছ।
মোট ৫টি প্যারকরেে আওতায় িাব-লটিহ ১১টি প্যারকরে কাে ক্রয় কো হরয়রছ। এে েধ্য ৯টি প্যারকরেে ক্রয়
কার্ ষক্রে পষ্টেকেনা অনুর্ায়ী র্থািেরয় িম্পন্ন কো হরয়রছ মকান ব্যতযয় র্রটষ্টন এবং অবষ্টশি ২টি প্যারকরেে েরধ্য
১টি মত িেরয়ে তুলনায় ২০.০% ব্যতযয় র্রটরছ এবং অন্যটিরত ৫০.০% ব্যতযয় র্রটরছ । ষ্টবস্তাষ্টেত িােণী-৩.২ এ
মদওয়া হরয়রছ।

৩.২

প্রকরেে অঙ্গষ্টিষ্টিক হালনাগাদ অগ্রগষ্টত ও গৃষ্টহত পদরেপিমূহ

প্রকরেে িাষ্টব ষক অগ্রগষ্টতঃ প্রকে পষ্টেিালরকে কার্ ষালয়, ষ্টপিিউষ্টি ও ষ্টিএেএিষ্টি হরত প্রাপ্ত তথ্য অনুর্ায়ী এনপ্রল
২০১৮পয বন্ত প্রকক্ষল্পর ক্রমপূনিত দ ৌত ও আনর্ বক অগ্রগনত যর্াক্রক্ষম আষ্টথ ষক ৪৫.১৫% (টাকা 87৭৩.২০৭২ লে) এবং
মিৌত ৫৩.০০% (প্রায়)। ষ্টবস্তাষ্টেত িােষ্টণ ৩.৩মত মদওয়া হরয়রছ।
ভূক্তম অক্তধগ্রহে: গৃহায়ন ও গণপতষ েন্ত্রণালময়ে িারথ মোট 0.3663 এের ভূষ্টে অষ্টিগ্রহণ চুষ্টক্ত মফব্রুয়াষ্টে’12মত
িম্পন্ন হরয়রছ।
ষ্টিষ্টিল কন্সট্রাকশন এবং ইরলষ্টিকযাল ইন্সট্রুরেন্ট ও িেঞ্জাোষ্টদ স্থাপন :
১। দু’টি মবিরেন্টিহ 1২ তলা ষ্টবষ্টশি প্রিান িবন ষ্টনেষাণ (িব ষরোট 97000 বগ ষ ফুট / 9011.30 বগ ষ ষ্টেঃ): িাইট
উন্নয়নিহ, প্রস্তেযুক্ত অিযন্তেীণ স্যাষ্টনটাষ্টে, অিযন্তেীণ ষ্টবদুযতায়ন, গিীে নলকূরপে িারথ বন্টন লাইন, উপরকরেে কেিহ
ষ্টনেষাণ ষ্টপিষ্টিউষ্টিে োধ্যরে জুন’2016 িারল িম্পন্ন হরয়রছ । প্রিান িবরনে ষ্টফষ্টনষ্টশং কাে অবষ্টশি েরয়রছ।
ষ মদয়াল / গ্লাি দেোে িরঙ্গ ৬ষ্টেষ্টেঃ প্রষ্টতফষ্টলত গ্লাি/ ১০ ষ্টেষ্টেঃ মপাড় গ্লাি এবং
অযালুষ্টেষ্টনয়াে কারট ষন মদয়াল / পাটিশন
মেটাল িষ্টেদ্র কৃষ্টত্রে ছাদ ষ্টনেষাণ িম্পন্ন হরয়রছ। কারঠে প্রািীে প্যারনষ্টলং ও শব্দ মশার্ণ িহায়ক ষ্টনেষাণ কাে এবং িারক্টে
েন্য এেএি শীট ষ্টনেষাণ িম্পন্ন হরয়রছ ।
২। ষ্টলফ্ট স্থাপনঃ িবরনে নীি তলায় ৩টি ষ্টলফ্ট স্থাপরনে কাে িীে গষ্টতরত িলোন আরছ।
৩। বাষ্টহযক লাইটিং, ল্যান্ডরেষ্টপং/ বৃেরোপন ইতযাষ্টদ কাে অবষ্টশি আরছ । অিযন্তেীণ নদ ষো ও মস্টােষ লাইন ষ্টনেষাণ, মিৌে
প্যারনল স্থাপন ইতযাষ্টদ কাে িম্পন্ন হরয়রছ ।
৪। োয়গাে িংস্থান না থাকায় ষ্টিষ্টকৎিা বেষয ব্যবস্থাপনা/ Insinerator স্থাপন কো র্ায়ষ্টন বরল কতষপে োষ্টনরয়রছন।
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িােণী- 3.১ প্রকরেে ক্রয় পষ্টেকেনা (োলাোল ক্রয়) পর্ ষারলািনা
ক্রষ্টেক
নং

ক্রয় বণ ষনা (আেষ্টিষ্টপষ্টপ
/ ষ্টিষ্টপষ্টপ) কাে
অনুর্ায়ী

একক

পষ্টেোণ

1

2

3

ষ্টেষ্টি-01

বই ও কাগেপত্র

ষ্টেষ্টি-02
ষ্টেষ্টি-03
ষ্টেষ্টি-04
ষ্টেষ্টি-05

োিায়ষ্টনক ও
ষ্টবকােক
োিায়ষ্টনক ও
ষ্টবকােক
োিায়ষ্টনক ও
ষ্টবকােক
প্রাণী (গরবর্ণাে
েন্য)

ষ্টেষ্টি-06 র্নবাহন (েীপ-1)
ষ্টেষ্টি-07
ষ্টেষ্টি-08
ষ্টেষ্টি-09
ষ্টেষ্টি-10
ষ্টেষ্টি-11
ষ্টেষ্টি-12
ষ্টেষ্টি-13
ষ্টেষ্টি-14

র্ানবাহন ( কাবাি ষ
বাহক-1)
িেঞ্জাে (প্রকে
অষ্টফরিে েন্য)
আিবাবপত্র (প্রকে
অষ্টফরিে েন্য)
র্ন্ত্রপাষ্টত ও অন্যান্য
িেঞ্জাে
র্ন্ত্রপাষ্টত ও অন্যান্য
িেঞ্জাে
র্ন্ত্রপাষ্টত ও অন্যান্য
িেঞ্জাে
র্ন্ত্রপাষ্টত ও অন্যান্য
িেঞ্জাে
র্ন্ত্রপাষ্টত ও অন্যান্য
িেঞ্জাে

ষ্টিষ্টপষ্টপ অনুর্ায়ী আনুোষ্টনক তাষ্টেখ
(Indicative Date)
দেপত্র
চুষ্টক্ত স্বােে
চুষ্টক্ত িম্পন্ন
আহবান

িাস্তি অিস্থা

ক্রয় পিষ্টত

চুষ্টক্ত
অনুরোদন
কতৃষপে

তহষ্টবরলে
উৎি

আনুোষ্টন ক
খেি (লে
টাকা)

4

5

6

7

8

10

11

12

িংখ্যা

এল.এি

ওটিএে (এনষ্টিটি)

ষ্টপষ্টি

ষ্টেওষ্টব

160.00

মিরেবিে’16

নরিবিে’16

মফব্রু’17

িংখ্যা

এল.এি

ওটিএে (এনষ্টিটি)

ষ্টপষ্টি

ষ্টেওষ্টব

300.00

অরক্টাবে’16

ষ্টিরিবিে’16

োি ষ’17

িংখ্যা

এল.এি

ওটিএে (এনষ্টিটি)

ষ্টপষ্টি

ষ্টেওষ্টব

379.70

অরক্টাবে’16

ষ্টিরিবিে’16

োি ষ’17

িংখ্যা

এল.এি

ওটিএে (এনষ্টিটি)

ষ্টপষ্টি

ষ্টেওষ্টব

400.00

অরক্টাবে’16

ষ্টিরিবিে’16

োি ষ’17

িংখ্যা

এল.এি

ওটিএে (এনষ্টিটি)

ষ্টপষ্টি

ষ্টেওষ্টব

30.00

অরক্টাবে’16

ষ্টিরিবিে’16

োি ষ’17

িংখ্যা

01 টি

িম্পন্ন (প্রগষ্টত
িাো)

ষ্টপষ্টি

ষ্টেওষ্টব

53.30

মে’11
(িম্পন্ন)

জুন’11
(িম্পন্ন)

অরক্টা’12
(িম্পন্ন)

িংখ্যা

01 টি

ওটিএে (এনষ্টিটি)

ষ্টপষ্টি

ষ্টেওষ্টব

55.00

মিরেবিে’16

নরিবিে’16

মফব্রু’17

িংখ্যা

03 টি

ষ্টপষ্টি

ষ্টেওষ্টব

3.50

িংখ্যা

15 টি

ষ্টপষ্টি

ষ্টেওষ্টব

1.49

োি ষ’11
(িম্পন্ন)
োি ষ’11
(িম্পন্ন)

মে’11
(িম্পন্ন)
মে’11
(িম্পন্ন)

জুন’11
(িম্পন্ন)
জুন’11
(িম্পন্ন)

িংখ্যা

88 টি

ওটিএে (আইষ্টিটি)

ষ্টপষ্টি

ষ্টেওষ্টব

873.81

মিরেবিে’16

নরিবিে’16

মফব্রু’17

প্রষ্টক্রয়ািীন

িংখ্যা

30 টি

ওটিএে (আইষ্টিটি)

ষ্টপষ্টি

ষ্টেওষ্টব

474.10

মিরেবিে’16

নরিবিে’16

জুন’16

দরপত্র আহিান কো হয় নাই

িংখ্যা

25 টি

ওটিএে (আইষ্টিটি)

ষ্টপষ্টি

ষ্টেওষ্টব

957.10

মিরেবিে’16

নরিবিে’16

মফব্রু’17

প্রষ্টক্রয়ািীন

িংখ্যা

149 টি

ওটিএে (আইষ্টিটি)

ষ্টপষ্টি /

ষ্টেওষ্টব

1058.63

মিরেবিে’16

নরিবিে’16

মফব্রু’17

প্রষ্টক্রয়ািীন

িংখ্যা

210 টি

ওটিএে (আইষ্টিটি)

ষ্টেওষ্টব

397.75

মিরেবিে’16

এষ্টপ্রল’16

জুন’16

িম্পন্ন (উদ্ধৃষ্টত
িাো)
িম্পন্ন (উদ্ধৃষ্টত
িাো)

DGHS

ষ্টপষ্টি

দেপত্র
আহবান

চুষ্টক্ত
স্বােে

চুষ্টক্ত
িম্পন্ন

১৩

১৪

১৫

দরপত্র আহিান কো হয় নাই
দরপত্র আহিান কো হয় নাই
দরপত্র আহিান কো হয় নাই
দরপত্র আহিান কো হয় নাই
দরপত্র আহিান কো হয় নাই
মে’11

জুন’11

অরক্টাবে
’12

প্রষ্টক্রয়ািীন
োি ষ’11

মে’11

জুন’11

োি ষ’11

মে’11

জুন’11

মিরে’16

এষ্টপ্রল’
16

জুন’16

মন্তব্য/
ব্যতযয়

১৬
১০০%
ব্যতযয়
১০০%
ব্যতযয়
১০০%
ব্যতযয়
১০০%
ব্যতযয়
১০০%
ব্যতযয়
ব্যতযয়
ঘলর্ক্তন
১০০%
ব্যতযয়
ব্যতযয়
ঘলর্ক্তন
ব্যতযয়
ঘলর্ক্তন
১০০%
ব্যতযয়
১০০%
ব্যতযয়
১০০%
ব্যতযয়
১০০%
ব্যতযয়
ব্যতযয়
ঘলর্ক্তন
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ষ্টেষ্টি-15
ষ্টেষ্টি-16
ষ্টেষ্টি-17
ষ্টেষ্টি-18
ষ্টেষ্টি-19
ষ্টেষ্টি-20
ষ্টেষ্টি-21
ষ্টেষ্টি-22
ষ্টেষ্টি-23
ষ্টেষ্টি-24
ষ্টেষ্টি-25
ষ্টেষ্টি-26

র্ন্ত্রপাষ্টত ও অন্যান্য
িেঞ্জাে
র্ন্ত্রপাষ্টত ও অন্যান্য
িেঞ্জাে
র্ন্ত্রপাষ্টত ও অন্যান্য
িেঞ্জাে
র্ন্ত্রপাষ্টত ও অন্যান্য
িেঞ্জাে
র্ন্ত্রপাষ্টত ও অন্যান্য
িেঞ্জাে
র্ন্ত্রপাষ্টত ও অন্যান্য
িেঞ্জাে
র্ন্ত্রপাষ্টত ও অন্যান্য
িেঞ্জাে
আিবাবপত্র
(ইনষ্টস্টটিউরটে েন্য)
আিবাবপত্র
(ইনষ্টস্টটিউরটে েন্য)
মেষ্টিরকল ও
অররাপিাে উপকেণ
কষ্টম্পউটাে
িফটওেযাে এবং
এইিএেআইএি
মটষ্টলকষ্টেউষ্টনরকশন
উপকেণ

িংখ্যা

120 টি

ওটিএে (আইষ্টিটি)

িংখ্যা

3 টি

ওটিএে (আইষ্টিটি)

িংখ্যা

43 টি

িংখ্যা

ষ্টপষ্টি /

ষ্টেওষ্টব

1211.75

মিরেবিে’16

এষ্টপ্রল’16

জুন’16

DGHS/
MOHFW

ষ্টেওষ্টব

1650.00

মিরেবিে’16

এষ্টপ্রল’16

জুন’16

ওটিএে (আইষ্টিটি)

ষ্টপষ্টি

ষ্টেওষ্টব

331.77

মিরেবিে’16

এষ্টপ্রল’16

জুন’16

44 টি

ওটিএে (আইষ্টিটি)

ষ্টপষ্টি

ষ্টেওষ্টব

226.70

মিরেবিে’16

নরিবিে’16

িংখ্যা

851 টি

ওটিএে (এনষ্টিটি)

ষ্টপষ্টি

ষ্টেওষ্টব

313.64

মিরেবিে’16

নরিবিে’16

িংখ্যা

10206
টি

ওটিএে (আইষ্টিটি)

ষ্টপষ্টি

ষ্টেওষ্টব

276.75

মিরেবিে’16

নরিবিে’16

িংখ্যা

173 টি

ওটিএে (আইষ্টিটি)

ষ্টপষ্টি

ষ্টেওষ্টব

274.50

মিরেবিে’16

নরিবিে’16

িংখ্যা

2264 টি

ওটিএে (এনষ্টিটি)

ষ্টপষ্টি

ষ্টেওষ্টব

328.66

মিরেবিে’16

নরিবিে’16

ওটিএে (এনষ্টিটি)

ষ্টপষ্টি

ষ্টেওষ্টব

319.85

মিরেবিে’16

নরিবিে’16

ওটিএে (এনষ্টিটি)

ষ্টপষ্টি

ষ্টেওষ্টব

246.29

মিরেবিে’16

নরিবিে’16

ওটিএে (এনষ্টিটি)

ষ্টপষ্টি

ষ্টেওষ্টব

200.00

মিরেবিে’16

নরিবিে’16

ওটিএে (এনষ্টিটি)

ষ্টপষ্টি

ষ্টেওষ্টব

20.00

মিরেবিে’16

নরিবিে’16

িংখ্যা
িংখ্যা
এলএি

1533
টি
তাষ্টলকা
অনুর্াষ্টয়
এলএি

িংখ্যা 80 লাইন

DGHS

ষ্টেষ্টি-27

মুদ্রণ ও প্রকাশনা

এলএি

এল/এি

উদ্ধৃষ্টত/ ওটিএে

ষ্টপষ্টি

ষ্টেওষ্টব

37.00

মিরেবিে’16

নরিবিে’16

ষ্টেষ্টি-28

ষ্টবছানাপত্র

িংখ্যা

540 টি

ওটিএে (এনষ্টিটি)

ষ্টপষ্টি

ষ্টেওষ্টব

3.52

মিরেবিে’16

নরিবিে’16

পণ্য ক্ররয়ে মোট মূল্য

মফব্রু’17
মফব্রু’17
মফব্রু’17
মফব্রু’17
মফব্রু’17
মফব্রু’17

মিরে’16 এষ্টপ্রল’
16
মিরে’16 এষ্টপ্রল’
16

জুন’16
জুন’16

প্রষ্টক্রয়ািীন
প্রষ্টক্রয়ািীন
দরপত্র আহিান কো হয় নাই
প্রষ্টক্রয়ািীন
প্রষ্টক্রয়ািীন
প্রষ্টক্রয়ািীন
প্রষ্টক্রয়ািীন

ব্যতযয়
ঘলর্ক্তন
ব্যতযয়
ঘলর্ক্তন
১০০%
ব্যতযয়
১০০%
ব্যতযয়
১০০%
ব্যতযয়
১০০%
ব্যতযয়
১০০%
ব্যতযয়
১০০%
ব্যতযয়
১০০%
ব্যতযয়
১০০%
ব্যতযয়

মফব্রু’17

দরপত্র আহিান কো হয় নাই

মফব্রু’17

দরপত্র আহিান কো হয় নাই

১০০%
ব্যতযয়

মফব্রু’17

দরপত্র আহিান কো হয় নাই

মফব্রু’17

দরপত্র আহিান কো হয় নাই

মফব্রু’17

দরপত্র আহিান কো হয় নাই

১০০%
ব্যতযয়
১০০%
ব্যতযয়
১০০%
ব্যতযয়

10584.81
উৎিঃ আেষ্টিষ্টপষ্টপ-ষ্টপষ্টি অষ্টফি-ষ্টপিষ্টিউষ্টি-ষ্টিএেএিষ্টি
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িােণী- 3.২

প্রকরেে ক্রয় পষ্টেকেনা (পতষ কাে ক্রয়) পর্ ষারলািনা

ক্রষ্টে
ক নং

ক্রয় বণ ষনা (আেষ্টিষ্টপষ্টপ / টিষ্টপষ্টপ)
কাে অনুর্ায়ী

একক

পষ্টেোণ

ক্রয় পিষ্টত

1

2

3

4

5

একে

0.3663

আন্তঃেন্ত্র
ণালয়

লট

1 লট

ও.টি.এে

িষ্টিউষ্টিভূষ্টে
1
িষ্টিউষ্টি- ষ্টনেষাণ (97000 বগ ষ ফুট / 9011.30
2
বগ ষ ষ্টেঃ)
ষ্টিষ্টিল কন্সট্রাকশন
িাব-মহি- দু’টি মবিরেন্টিহ 1২টি
প্রস্তেযুক্ত অিযন্তেীণ স্যাষ্টনটাষ্টে,
িষ্টিউষ্টি অিযন্তেীণ ষ্টবদুযতায়ন, গিীে
1
নলকূরপে িারথ বন্টন লাইন,
উপরকরেে কে, ষ্টিষ্টকৎিা বেষয
ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা ও িাইট উন্নয়নিহ
প্রিান িবন ষ্টনেষাণ ।
িংরর্াষ্টেত িোষ্টপ্ত আইরটে
িাব-মহি- অযালুষ্টেষ্টনয়াে কারট ষন
ষ মদয়াল / গ্লাি
মদয়াল / পাটিশন
দেোে িরঙ্গ ৬ষ্টেষ্টেঃ প্রষ্টতফষ্টলত
গ্লাি/ ১০ ষ্টেষ্টেঃ মপাড় গ্লাি ষ্টনেষাণ ।
িাব-মহি- মেটাল িষ্টেদ্র কৃষ্টত্রে ছাদ
িষ্টিউষ্টি
ষ্টনেষাণ ।
2
িাব-মহি- কারঠে প্রািীে প্যারনষ্টলং
ও শাষ্টব্দক কাে ষ্টনেষাণ ।
িাব-মহি - িারক্টে েন্য এেএি শীট
লিাে ষ্টনেষাণ ।
িাব-মহি - ল্যারবে ইপষ্টক্স মেরেরত
েং ষ্টনেষাণ ।

লট

8 লট

চুষ্টক্ত
আনুোষ্টন ক
তহষ্টবরলে
অনুরোদন
খেি (লে
উৎি
কতৃষপে
টাকা)
6
এে/ও
গৃহায়ন ও
গণপতষ

ষ্টপিষ্টিউষ্টি

এল.টি.এে ষ্টপিষ্টিউষ্টি

7

8

ষ্টিষ্টপষ্টপ অনুর্ায়ী আনুোষ্টনক তাষ্টেখ
(Indicative Date)

দেপরত্রে
আহবান
9

চুষ্টক্ত
িম্পন্ন
11

মফব্রু’12
(িম্পন্ন)

জুন’12
(িম্পন্ন)

দেপরত্রে
আহবান

চুষ্টক্ত
িম্পন্ন

মফব্রু’12
(িম্পন্ন)

জুন’12
(িম্পন্ন)

২০%
ব্যতযয়
ঘলর্লছ

666.00

ষ্টেওষ্টব

3,936.00 এষ্টপ্রল’ ১২ জুলাই’ ১২

জুন’16

১৫.০৪.১২

১৪.১১.১২

জুন’ 16

৫০%
ব্যতযয়
ঘলর্লছ

মফব্রু’16 এষ্টপ্রল’16

ষ্টিরি’16

মফব্রু’16

এষ্টপ্রল’16

ষ্টিরি’16

ব্যতযয়
ঘলর্ক্তন

মফব্রু’16 এষ্টপ্রল’16

ষ্টিরি’16

মফব্রু’16

এষ্টপ্রল’16

ষ্টিরি’16

মফব্রু’16 এষ্টপ্রল’16

ষ্টিরি’16

মফব্রু’16

এষ্টপ্রল’16

ষ্টিরি’16

মফব্রু’16 এষ্টপ্রল’16

ষ্টিরি’16

মফব্রু’16

এষ্টপ্রল’16

ষ্টিরি’16

মফব্রু’16 এষ্টপ্রল’16

ষ্টিরি’16

মফব্রু’16

এষ্টপ্রল’16

ষ্টিরি’16

ব্যতযয়
ঘলর্ক্তন
ব্যতযয়
ঘলর্ক্তন
ব্যতযয়
ঘলর্ক্তন
ব্যতযয়
ঘলর্ক্তন

400.00

-

চুষ্টক্ত
স্বােে

েন্তব্য/
ব্যতযয়

ষ্টেওষ্টব

ষ্টেওষ্টব

-

চুষ্টক্ত
স্বােে
10

িাস্তি অিস্থা
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িাব-মহি -এিএি কলাে গাি ষ,
ষ
িাটিকযাল
িাইন্ড, কারট ষইন মেইল,
কযাট মিাে, মিফটি মকরনাষ্টপ, রুফ
ট্রারিে িারথ ইন্ডাষ্টেয়াল ষ্টিআই ষ্টিট
ইতযাষ্টদ ষ্টনেষাণ ।
বাষ্টহযক ষ্টবদুযতায়ন
িষ্টিউষ্টি
১.িাব-মহি- ইনষ্টস্টটিউট ষ্টবষ্টল্ডং
3
বাষ্টহযক ষ্টবদুযতায়ন ষ্টনেষাণ ।
আনুর্ষ্টঙ্গক কাে
িাব-মহি ১. িীোনা প্রািীে ষ্টনেষাণ ২.
োস্টাে মেন ষ্টনেষাণ ৩. োস্তা ষ্টনেষাণ
িষ্টিউষ্টি ৪. ল্যান্ডরেষ্টপং/ বৃেরোপন ইতযাষ্টদ
4
ষ্টনেষাণ ৫. অিযন্তেীণ নদ ষো ও মস্টােষ
লাইন ষ্টনেষাণ ৬. মিৌে প্যারনল স্থাপন
৭. অিযন্তেীণ গ্যাি কাে ৮. গ্যাি
িংরর্াগ।
িারপাট ষ িাষ্টিিষ
োটি পেীো, উপকেণ পেীো,
এষ্টস্টরেট প্রস্তুত, দেপত্র দষ্টলল ও
দেপত্র প্রষ্টক্রয়াকেণ, দেপত্র ষ্টবজ্ঞাপন,
মস্টশনাষ্টে, টিওষ্টি/ টিইষ্টি িদস্যরদে
এবং টিএ/ষ্টিএ ষ্টবিােকরদে
পাষ্টেেষ্টেক, আেষ্টবরট্রশন খেি এবং
িষ্টিউষ্টি অন্যান্য আনুর্ষ্টঙ্গক ব্যয়, স্হাপতয
5
খেি, প্লাষ্টবিং, োকিাোল েইং,
মট্রষ্টিং কাগে িেবোহ, ষ্টপ্রষ্টন্টং
কাগে, মূষ্টতষ্টষ নেষাণ খেি,
অযাষ্টনরেশন, কষ্টম্পউটাে
েেণারবেণ, ষ্টপ্রন্টাে এবং প্লটাে,
ফরটা কষ্টপং, র্ানবাহন পষ্টেদশষন
এবং ৩ষ্টি ও ৪ষ্টি েইং প্রস্তুত
ইতযাষ্টদ।
মোট ষ্টনেষাণ কারেে পষ্টেোণ
কাে ক্ররয়ে মোট মূল্য

মফব্রু’16 এষ্টপ্রল’16

ষ্টিরি’16

মফব্রু’16

এষ্টপ্রল’16

ষ্টিরি’16

ব্যতযয়
ঘলর্ক্তন

লট

25 লট

ও.টি.এে/
ষ্টপিষ্টিউষ্টি
এল.টি.এে

ষ্টেওষ্টব

1,841.59

মফব্রু’16 এষ্টপ্রল’16

ষ্টিরি’16

মফব্রু’16

এষ্টপ্রল’16

ষ্টিরি’16

ব্যতযয়
ঘলর্ক্তন

লট

10 লট

এল.টি.এে ষ্টপিষ্টিউষ্টি

ষ্টেওষ্টব

342.51

মফব্রু’16 এষ্টপ্রল’16

ষ্টিরি’16

মফব্রু’16

এষ্টপ্রল’16

ষ্টিরি’16

ব্যতযয়
ঘলর্ক্তন

ষ্টি.ষ্টপ.এে ষ্টপিষ্টিউষ্টি

ষ্টেওষ্টব

35.50

6,565.59
7,221.59
উৎিঃ আেষ্টিষ্টপষ্টপ-ষ্টপষ্টি অষ্টফি-ষ্টপিষ্টিউষ্টি
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িােণী- 3.3

প্রকরেে আরক্তিক্তপক্তপ (RDPP) অনুর্ায়ী এষ্টপ্রল ২০১৮পর্ ষন্ত অঙ্গষ্টিষ্টিক ক্রেপষ্টঞ্জত মিৌত ও আষ্টথ ষক অগ্রগষ্টত

ক্রঃ
আনুোষ্টনক খেি ২য়
আেষ্টিষ্টপষ্টপ (পষ্টেোণ) অনুর্ায়ী কারেে উপাদান
নং
আেষ্টিষ্টপষ্টপ অনুর্ায়ী

িব ষরশর্ জুন-২০১৭ পর্ ষন্ত অেষন

বতষোন বছরেে লেয
এষ্টিষ্টপ (2017-18)
ষ্টফষ্টেকযাল
আষ্টথ ষক
(%উপাংশ)
৬
৭

মফব্রুয়ােী ২018 প্রকরেে
িাষ্টব ষক পর্ ষন্ত অগ্রগষ্টত
ষ্টফষ্টেকযাল
আষ্টথ ষক
(%উপাংশ)
৮
৯

ক্রেপষ্টঞ্জত অগ্রগষ্টত/ অেন ষ এষ্টপ্রল ২018 পর্ ষন্ত

৩

৪

ষ্টফষ্টেকযাল
(%উপাংশ)
৫

1 অনফসারক্ষের দর্তি

20.30

--

--

20.30

0%

--

--

১০ (৪+৮)
--

2 এস্টানিস্টক্ষমন্ট ব্যয়

21.04

3.38986

16.11%

17.65

5.84%

0.612

0.00%

4.৩০৭৮৬

২০.৪৭%

3

৪.০8৭৭6
23.43906

১০.২২%
39.06%

১

২

আষ্টথ ষক

আষ্টথ ষক

ষ্টফষ্টেকযাল (%উপাংশ)
১১ (৫+৯)
0.00%

াতা
কনন্টিক্ষজেী (নপনি অনফস -৫০, নপিনিউনি
4
৫.০০, নিপাট বক্ষমন্ট অর্ আনকবক্ষটকচার -৫.০০)
5 অন্যান্য কর ( ািা, হার এর্ং কর)

40.00

3.10736

7.76%

35.14

3.20%

0.708

0.00%

60.00

23.43906

39.06%

36.56

0.00%

-

-

5.00

-

0.00%

5.00

0.00 %

-

-

0.00

0.00%

6 দপাস্টাল

1.00

-

0.00%

1.00

0.00%

-

-

0.00

0.00%

7 দটনলক্ষফাি

1.00

-

0.00%

0.90

0.00 %

-

-

0.00

0.00%

8 দটলাি/ফযাি/ইন্টারক্ষিট

1.00

0.3488

34.88%

0.49

25 %

0.092

0.00%

0.4408

44.08%

9 দরনজক্ষস্ট্র্েি

108.00

74.20403

64.71%

0.87

67.84%

0.00

0.00%

74.20403

68.70%

10 ফুক্ষয়ল ও গ্যাস

20.00

5.33037

26.65%

14.00

15%

1.38

0.00%

৭.২৬৮৯৮

3৬.৩5%

11 ফুক্ষয়ল & যাির্াহক্ষির জন্য লুনিক্ষকন্টস

13.00

7.96907

61.30%

5.00

10.77%

0.3559

0.00%

8.৫7৯০৭

6৬.0০%

12 কনমেি ও িাে

100.00

4.90949

0.49%

94.55

4.91%

0.3874

0.00%

5.29689

5.29%

13 নপ্রনন্টং ও পার্নলক্ষকেি

37.00

0.43400

1.17%

36.25

0.54%

0.00

0.00%

0.434

1.17%

14 দস্টেিানর, নসল্ ও স্টযাম্প

10.00

3.99742

39.97%

5.95

10%

0.00

0.00%

৪.৪99742

4৪.৯৭%

15 র্ই ও পনত্রকা

160.00

-

0.00%

160.00

0.00 %

-

-

0.00

0.00%

16 নর্জ্ঞাপি ও প্রচার

10.00

1.40130

14.13%

8.59

0.00%

-

-

1.4013

14.00%

17 দিনলক্ষগেি খরচ

5.00

-

0.00%

5.00

0.00%

-

-

0.00

0.00%

18 মালর্াহী ও পনরর্হি খরচ

20.00

-

0.00%

20.00

0.00%

4.58

0.00%

4.58

22.90%

19 শ্রম মজুনর

25.00

7.04555

28.18%

17.95

28.24%

3.1134

0.00%

1079.70

-

0.00%

1079.70

0.00%

-

-

1১.৪৬৪৩8
0.00

4৫.৮6%
0.00%

20 রাসায়নিক ও নর্কারক
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22.26%

13.50

14.44 %

0.00

0.00%

4.007

22.26%

-

0.00%

5.00

0.00%

-

-

0.00

0.00%

30.00

-

0.00%

30.00

0.00%

-

-

0.00

0.00%

246.29

-

0.00%

246.29

0.00%

-

0.00

0.00%

25 নর্িািাপত্র

3.52

-

0.00%

3.52

0%

-

26 পনরষ্কার ও দিৌতকরর্

40.00

6.03675

15.09%

33.96

18.20%

0.00%

0.00
1৩.৯4৫০৫

0.00%
৩৪.৮৬%

27 নিরাপত্তা

30.00

12.45657

41.52%

17.50

23.33%

4.23

0.00%

16.৭৫২৫৭

55.৮৪%

28 সম্মািী

10.00

0.85

8.5%

9.15

1.00%

0.00

0.00%

0.85

8.50%

29 কনম্পউটার কঞ্জুক্ষমর্ল

2.00

1.65235

85.61%

0.34

50%

0.00

0.00%

1.65235

82.62%

30 কনমটির স া
31 অন্যান্য খরচ (ক্ষপাট ব + নেনপং চাজবও অন্তভুবক্ত)

4.00
50.00

10.81134

0.00%
21.62%

4.00
39.18

0.00%
21.80%

0.00%

32 পনরর্হর্ রের্াক্ষর্ের্

5.00

2.79815

55.96%

2.20

20%

0.00

100%

0.00
11.01828
৩.২9815

0.00%
22.03%
৬5.96%

33 সরিাম রের্াক্ষর্ের্

1.50

0.9240

61.60%

0.46

24.66%

0.00

0.00%

0.924

61.60%

34 পনরর্হি (যাির্াহি)

52.80

48.75%

55.00

0.00%

-

1632.22473

20.28%

3998.99

0.10%

0.00

0.00%

52.80
1632.22473

48.88%
20.28%

36 কনম্পউটার সফটওয়যার
37 অনফস সরিাম

108.30
8046.50
(7458.36)
200.00
3.50

3.50

0.00%
100%

200.00
0.00

0.00%
0.00%

-

-

0.00

0.00%

38 আসর্ার্পত্র এর্ং নফিার

650.00

1.49

0.23%

648.51

0.00%

-

-

3.50
1.49

100%
0.22%

39 দটনলকনমউনিক্ষকেি সরিাম

20.00

-

0.00%

0.00

0%

-

0.00

0.00%

666.00
6555.59
1000.00

666.00
5660.00
499.75

100%
86.33%
49.98%

0.00
284.50
500.00

0.00%
20.93%
167%

65.00
0.00

666.00
5715.00
499.75
87৭৩.২০৭২
(45.1৫%)

100%
87.18%
50%
53.00%

21 কঞ্জুক্ষমর্ল স্টুর ক্রয়

18.00

4.007

22 পশুর খাদ্য

5.00

23 প্রার্ী (গক্ষর্ষর্ার জন্য)
24 নচনকৎসা ও অস্ত্রপচাক্ষরর প্রক্ষয়াজিীয় এমএসআর)

35 যন্ত্রপানত ও অন্যান্য সরিাম

40 র্ভনম অনিগ্রহর্
41 নিমবার্
42 কযানপটাল উপাোক্ষির জন্য নসনি/ যাট
দমাট

19432.24

8690.8772

-

7657.00

-

5.44815

0.20694

86.11

0.00%
0.00%
-

ঊৎিঃ প্রকে পষ্টেিালরকে দপ্তে

প্রকরেে িাষ্টব ষক এষ্টপ্রল/ ২০১৮ পর্ ষন্তঃ আষ্টথ ষক অগ্রগষ্টত ৪৫.1৫% এবং বাস্তব অগ্রগষ্টত ৫৩.০০%।
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িতুথ ষ অধ্যায়
ক্রয় কার্ ষক্রে পষ্টেবীেণ / দেপত্র ও ঠিকাদাে ষ্টনরয়াগ িংক্রান্ত তথ্য
৪.১

ক্রয় কার্ ষক্রে পষ্টেবীেণঃ

ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিন এযান্ড মেফারেল মিন্টাে স্থাপন (২য় িংরশাষ্টিত) শীর্ ষক প্রকরেে প্রিান
অঙ্গিমূরহে ক্রয় িংক্রান্ত নষ্টথপত্র র্ািাই বাছাই কোিহ প্রকরেে োলাোল এবং ষ্টনেষাণ িংক্রান্ত িব ষমোট ৩৩টি
প্যারকরেে েরধ্য ২৮টি োলাোল প্যারকে মথরক ১২টি িোপ্ত প্যারকরেে িবকয়টিে ক্রয় সংক্রান্ত নষ্টথে ষ্টবস্তাষ্টেত
তথ্য পর্ ষারলািনা কো হয়। অবষ্টশি ১৬টি প্যারকরেে োলাোল ক্রয় প্রষ্টক্রয়া িলোন আরছ । ষ্টনেষাণ কাে িংক্রান্ত ৫টি
প্যারকরেরে েরধ্য িাব-লটিহ ১৮টি প্যারকরেে ক্রয় সংক্রান্ত নষ্টথে ষ্টবস্তাষ্টেত তথ্য পর্ ষারলািনা কো হয়। িাব-লটিহ
মোট ৩০টি প্যারকরেে (মা ামা এিং োজ ক্রয় সংক্রান্ত) নষ্টথে ষ্টবস্তাষ্টেত তথ্য পর্ ষারলািনা কো হয় । ৩০টি
প্যারকরেে দেপত্র আহবান, দেপত্র প্রকাশ, দেপত্র মখালা, দেপত্র মূল্যায়ন, চুষ্টক্ত িম্পাদন এবং কার্ ষারদশ প্রদান
ইতযাষ্টদ ষ্টপষ্টপআে-২০০৬ এবং ষ্টপষ্টপআে-২০০৮ অনুর্ায়ী িম্পন্ন হরয়রছ ষ্টকনা তা পংখানুপংখিারব র্ািাই কো হয়।
ক্রয় িংষ্টেি প্যারকরেে র্থার্থ অনুরোদনকােী কতৃপষ রেে অনুরোদন মনয়া হরয়রছ ষ্টকনা তা পেীো ষ্টনেীো করে
মদখা হয় । প্রকরেে ক্রয় িংক্রান্ত নষ্টথপত্র ষ্টবরের্ণ কোে পে উহা র্ািাইরয়ে েন্য োঠ পর্ ষারয় পষ্টেদশষন কো হয়। নষ্টথ
পর্ ষারলািনায় ষ্টবষ্টিন্ন প্যাোষ্টেটারেে ষ্টবপেীরত প্রাপ্ত ফলাফলিমূহ ষ্টনরেে িােষ্টণ ৪.১ মত মদয়া হরলািােষ্টণ ৪.১ ক্রয় িংক্রান্ত নষ্টথ পর্ ষারলািনায় ষ্টবষ্টিন্ন প্যাোষ্টেটারেে ষ্টবপেীরত প্রাপ্ত ফলাফল িমূহ
ক্র. ইষ্টন্ডরকটে
নং কযাটাগষ্টে
১
দেপত্র
আহবান

২

দেপত্র
দাষ্টখল

৩ দেপত্র
উন্মুক্তকেণ

৪

দেপত্র
মূল্যায়ন

ইষ্টন্ডরকটে প্ররিি

িম্পাষ্টদত িাটা

দেপত্র পষ্টত্রকাে প্রকাশ । ১ শতকো কত শতাংশ দেপত্র
পষ্টত্রকায় প্রকাশ কো হরয়মছ।
দেপত্র CPTU, PWD ২ শতকো কত শতাংশ দেপত্র
এিং ষ্টিএেএিষ্টি এর
CPTU এিং ষ্টিএেএিষ্টি এর
Website এ প্রকাশ ।
Website এ প্রকাশ কো হরয়রছ।
মখালা দেপত্র পষ্টত্রকায়
৩ দেপত্র পষ্টত্রকায় প্রকাশ এবং
দেপত্র প্রস্তুরতে েন্য
দেপত্র দাষ্টখরলে েরধ্য গড় ষ্টদরনে
মদয়া িেয়িীো ।
িংখ্যা ।
দেপত্র িেয়িীো
৪ শতকো কত শতাংশ দেপত্র
পষ্টেপালন ।
দাষ্টখরলে েন্য পর্ ষাপ্ত িেয় ষ্টছল ।
দেদাতা অংশগ্রহণ
৫ ষ্টবক্রয়কৃত দেপরত্রে িংখ্যা এবং
সূিক।
দাষ্টখলকৃত দেপরত্রে িংখ্যাে
অনুপাত।
দেপত্র উন্মুক্তকেণ
৬ শতকো কত শতাংশ দেপরত্রে
কষ্টেটিরত দেপত্র
উন্মুক্তকেণ কষ্টেটিরত দেপত্র
মূল্যায়ন কষ্টেটিে িদস্য
মূল্যায়ন কষ্টেটিে িদস্য অন্তভুষক্ত
উপষ্টস্থত ষ্টছরলন ।
ষ্টছরলন ।
দেপত্র মূল্যায়ন
৭ শতকো কত শতাংশ দেপরত্রে
কষ্টেটিরত িংস্থা বষ্টহভূষত
মূল্যায়ন কষ্টেটিরত িংস্থা বষ্টহভূষত
িদস্য অন্তভূক্ত ষ্টছরলন ।
িদস্য অন্তভুষক্ত ষ্টছল ।
দেপত্র মূল্যায়রনে িেয় ৮ দেপত্র মখালা এবং মূল্যায়রনে
েরধ্য গড় ষ্টদরনে িংখ্যা ।
দেপত্র গ্রহণ
৯ গড় মেিপনষ্টিি দেদাতাে িংখ্যা।

ফলাফল

েতােত

১০০%

ষ্টপষ্টপআে অনুিেন কো
হরয়রছ েরেষ প্রষ্টতয়োন
ষ্টপষ্টপআে িম্পুণ ষরূরপ
প্রষ্টতপাষ্টলত হয়ষ্টন।

৮৫%
২০-৫৫

ষ্টপষ্টপআে অনুিেন কো
হরয়রছ েরেষ প্রষ্টতয়োন

১০০%

ষ্টপষ্টপআে অনুিেন কো
হরয়রছ েরেষ প্রষ্টতয়োন
ষ্টবক্রয়কৃত দেপরত্রে
েরধ্য ৭২% েো

100%
১০০%

ষ্টপষ্টপআে অনুিেন কো
হরয়রছ েরেষ প্রষ্টতয়োন

১০০%

ষ্টপষ্টপআে অনুিেন কো
হরয়রছ েরেষ প্রষ্টতয়োন

২০ ষ্টদন ষ্টপষ্টপআে অনুিেন কো
হরয়রছ েরেষ প্রষ্টতয়োন
৩টি ৩০ টি নষ্টথে েরধ্য গরড়
প্রষ্টতটি প্যারকরে ৩ টি
করে মেিপনষ্টিি দেপত্র
পাওয়া ষ্টগরয়রছ।
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৪.২

ক্রয় কার্ ষক্রমে ষ্টপষ্টপএ-২০০৬ ও ষ্টপষ্টপআে-২০০৮ এে ষ্টনরদ ষশনা অনুিেণ িংক্রান্ত তথ্য পর্ ষারলািনা

প্রকরেে ক্রয় কার্ ষক্রেিমূমহে প্রষ্টক্রয়াকেণ ষ্টপষ্টি অষ্টফি, ষ্টিএেএিষ্টি, ষ্টপিষ্টিউষ্টি কতৃক
ষ িম্পন্ন কো হরয়রছ । প্রকরেে
ক্রয় িংক্রান্ত ষ্টবর্রয় পষ্টেবীেণকৃত ৩০টি নমুনা প্যারকে ষ্টবরের্ণ ও পষ্টেদশষন করে মদখা র্ায় মর্, নমুনা প্যারকরেে
ক্রয় কার্ ষক্রে ষ্টপষ্টপএ-২০০৬ ও ষ্টপষ্টপআে-২০০৮ এে ষ্টনরদ ষশনা অনুিেণ কো হরয়রছ েরেষ প্রতীয়োন হরয়রছ । দেপত্র
মখালাে িেয় দেপত্র উন্মুক্ত কষ্টেটিে 3 েন িদস্যে েরধ্য মূল্যায়ন কষ্টেটিে কেপরে ১ েন িদস্য উপষ্টস্থত ষ্টছরলন ।
দেপত্র মূল্যায়ন কষ্টেটি ৬-৭ িদস্য িাো গঠিত হরয়ষ্টছল র্াে েরধ্য অন্ততঃ ১-২ েন িদস্য অন্য প্রষ্টতষ্ঠান মথরক
অন্তভূষক্ত ষ্টছরলন । ষ্টিএেএিষ্টি কতৃক
ষ র্ন্ত্রপাষ্টত ক্ররয় ৩ টি মূল প্যারকরেে আওতায় ৬ টি লরটে োধ্যরে র্ন্ত্রপাষ্টত ক্রয়
কো হরয়রছ, অবষ্টশি ১০টি প্যারকরেে ক্রয় কার্ ষক্রে প্রষ্টক্রয়ািীন েরয়রছ। প্রকরেে আওতায় গৃহীত ক্রয় কার্ ষক্ররেে
েরধ্য ষ্টবরবিয িেীো কারেে েন্য গৃহীত নমুনা প্যারকরেে ক্রয় কার্ ষক্রে ষ্টপষ্টপএ-2006 এবং ষ্টপষ্টপআে-২০০৮ এে
িষ্টহত িঙ্গষ্টতপণ ষ ।
৪.৩

ঠিকাদারেে কার্ ষ িম্পাদরনে পষ্টেকেনা ও কার্ ষ িম্পাদন িংক্রান্ত তথ্য পর্ ষারলািনা

প্রষ্টতটি দেপরত্রে শতষ অনুর্ায়ী চুষ্টক্তপত্র স্বােরেে িেয় ঠিকাদাে এে কার্ ষ িম্পাদন পষ্টেকেনা (Work Plan)
চুষ্টক্তপরত্রে িারথ িংযুক্ত কো হয়। চুু্ষ্টক্তে শতষ অনুর্ায়ী িেরয় িেরয় ঠিকাদাে কতৃক
ষ কার্ ষ িম্পাদন পষ্টেকেনা
আপরিট কো হয়, র্া প্রকে পষ্টেিালক (Project Director) কতৃক
ষ অনুরোষ্টদত হয়।প্রকরেে পতষ কারেে প্রষ্টতটি
কার্ ষ িম্পাদরনে েন্য িেয় ষ্টনষ্টদ ষি করে মদয়া হয়। েনবরলে অিাব, পষ্টেবহণ িেস্যা, দূরর্ ষাগপণ ষ আবহাওয়া ইতযাষ্টদ
কােরণ মকান মকান কাে মশর্ কোে েন্য িেয় বষ্টি ষত কো হয়।
৪.৪

মটন্ডাে বা মকারটশন মূল্য কে বা মবশী হওয়া িংক্রান্ত তথ্য পর্ ষারলািনা

প্রকরেে ৩০টি নমুনা প্যারকরেে মটন্ডাে নষ্টথ পর্ ষারলািনা করে মদখা র্ায় 1টি প্যারকরেে কার্ ষারদশ মদয়া হরয়রছ
অনুরোষ্টদত দে মথরক উিষ দরে এবং র্াহাে সংলোক্তধত অনুরোষ্টদত দে ৩.৮৪% (উিষ দে)। ২৯টি প্যারকরেে
কার্ ষারদশ মদয়া হরয়রছ অনুরোষ্টদত দে মথরক ষ্টনে দরে এবং র্াহাে িব ষষ্টনে ৬১.০৬% (ষ্টনে দে)। োনা র্ায় মর্,
আন্তেষাষ্টতক বাোরে উক্ত োলাোরলে দাে করে র্াওয়ায় উন্নত মদরশে িাল োরনে োলাোল প্রাক্বষ্টলত মূল্য মথরক
িব ষষ্টনে ৬১.০৬% ষ্টনে দমে ক্রয় কো হরয়রছ। ষ্টবস্তাষ্টেত বণ ষনা িােষ্টণ ৪.২ মদয়া হময়রছ । উরিখ্য মর্, প্রকরেে প্রষ্টতটি
দেপত্র মূল্যায়ন প্রষ্টতরবদন (Tender Evaluation Report) ষ্টপষ্টি অষ্টফি, ষ্টিএেএিষ্টি, ষ্টপিষ্টিউষ্টি এে র্থার্থ
কতৃপষ ে কতৃক
ষ অনুরোষ্টদত হরয়রছ।
৩০টি প্যারকরেে ক্রয় িংক্রান্ত নষ্টথে পর্ ষারলািনাে ষ্টবস্তাষ্টেত বণ ষনা পরেে পৃষ্ঠায় িােষ্টণ ৪.২ মদয়া হমলা-
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ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য (নমুনা প্যাকেকের চুক্তি পর্ যাল াচনা)
সারণি ৪.২

বেক্তি/ েি %

িন্তব্য
১৮

প্রাক্কণলত ব্যয় (লক্ষ
টাোয়)

োর্য্িকদিকৃত দর
(টাো)

4টি

02-০6-16

৭েন
অধ্যাপে ডাাঃ খিাাঃ এ এস
এি িাহমুদ হাসান (প্রেল্প
পণরচালে)

৩ েন
সমাজলসো অক্তিৈপ্তর
ক্তনক্তমউএন্ডটিক্তস
গণপূর্য অক্তিৈপ্তর

07-০6-১৬

১টি

৩টি

3,97,০০,০০০.75

১,৫৪,৫৭,৬০৩.৫৬

১৫-০৬-১৬

১,৫৪,৫৭,৬০৩.৫৬

17টি

3টি

02-০6-16

৭েন
অধ্যাপে ডাাঃ খিাাঃ এ এস
এি িাহমুদ হাসান (প্রেল্প
পণরচালে)

৩ েন
সমাজলসো অক্তিৈপ্তর
ক্তনক্তমউএন্ডটিক্তস
গণপূর্য অক্তিৈপ্তর

07-০6-১৬

১টি

২টি

২,৫৯,০০,০০০.00

১,১৪,১৯,৯২২.৪৫

১৫-০৬-১৬

১,১৪,১৯,৯২২.৪৫
0.৫৬%(ণনম্ন)

17টি

3টি

02-০6-16

৭েন
অধ্যাপে ডাাঃ খিাাঃ এ
এস এি িাহমুদ হাসান
(প্রেল্প পণরচালে)

৩ েন
সমাজলসো অক্তিৈপ্তর
ক্তনক্তমউএন্ডটিক্তস
গণপূর্য অক্তিৈপ্তর

07-০6-১৬

১টি

2টি

৩,০৯,০০,০০০.৭০

১,২৫,৬১,৩১৪.২৬

১৫-০৬-১৬

১,২৫,৬১,৩১৪.২৬
0.৫৯%(ণনম্ন)

17টি

3টি

02-০6-16

৭েন
অধ্যাপে ডাাঃ খিাাঃ
এ এস এি িাহমুদ
হাসান (প্রেল্প
পণরচালে)

৩ েন
সমাজলসো অক্তিৈপ্তর
ক্তনক্তমউএন্ডটিক্তস
গণপূর্য অক্তিৈপ্তর

07-০6-১৬

১টি

2টি

৩,০৩,০০,০০০.০৫

১,৪৮,৭৪,৯৬৩.৮৭

১৫-০৬-১৬

১,৪৮,৭৪,৯৬৩.৮৭
0.৫0%(ণনম্ন)

৫০.৫১% (ণনম্ন)

NonResponsive

৯টি

৫৯.৩৫%(ণনম্ন)

মূল্যায়ন েণিটিকত
সংিা বণহ ি:ভূতি
েয়েন এবং খোন
সংিার সদস্য

১৬

৫৫.৯০% (ণনম্ন)

মূল্যায়ন েণিটির
উপণিত সদস্য
সংখ্যা এবং
আহবায়ে /
সভাপণতর নাি

১৫

৬১.০৬% (ণনম্ন)

দরপত্র খখালার তাণরখ

১৪

ক্রণিে নং

1

GD-1৪,
Machinery &
other
equipment
( Automatic
Slide Stainer,
histocyto,
Cryostat etc.)

2

GD-15 ,lot-1
Machinery &
other
equipment
(Automatic
Blood culture
machine,
Safety
Cabinet etc.)

3

GD-1৫, lot-২
Machinery &
other
equipment
(Incubator,
Incubator
Shaker etc.)

4

GD-1৫, lot-৩
Machinery &
other
equipment
( Incubator,
Incubator
Rolling etc.)

দরপত্র আহবাকনর
তাণরখ

দরপত্র প্রোণিত
পণত্রোর
নাি

দরপত্র মূল্যায়কনর
সব িকিষ তাণরখ

দরপকত্রর সংখ্যা

Responsive

দরপকত্রর সংখ্যা

দরপত্র েিার সংখ্যা

১৩

CPTU web
দৈক্তনক ইলেফাক
The Asian Age

১২

CPTU web
দৈক্তনক ইলেফাক
The Asian Age

১১

CPTU web
দৈক্তনক ইলেফাক
The Asian Age

১০
CPTU web
দৈক্তনক ইলেফাক
The Asian Age

৯

22-04-16

৮

22-04-16

৭

22-04-16

৬
২

22-04-16

দরপত্র ণবণক্রর সংখ্যা

োর্য্িাকদকির
ণবপরীকত পণরকিাণিত
ণবল
চুণি সম্পাদকনর
তাণরখ /(NOA)

১৭
৫
৪
১

৩
প্যাকেে / চুণি
নং
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৭০%

১.১৪% (ণনম্ন)

৭০%
27.06.16

১৭.৯৮% (ণনম্ন)

৭০%
27.06.16

৩২.৯৯% (ক্তনম্ন)

On Going

27.06.16

On Going

On Going

২২.৩৮% (ণনম্ন)
77,61,600.00

28.06.16
77,61,600.00
M/s Meditel (Pvt.)
Ltd.

১৯.০৬.১৬
2 েন
গভাঃ ণবণে খপ্রস
ভূণি েণরপ অণিদপ্তর

১৯.০৬.১৬
2 েন
গভাঃ ণবণে খপ্রস
ভূণি েণরপ অণিদপ্তর

১9.০৬.১৬

৬ েন
প্রকেসর ডাাঃ আবুল
োলাি আোদ
ADG (Admin)
DGHS

৬ েন
প্রকেসর ডাাঃ আবুল
োলাি আোদ

(Admin) DGHS

19.06.16

ADG (Admin)
DGHS

primary
evaluation

ADG (Admin)
DGHS

09.06.16

7 েন
ADGM (প্রিাসন)
ডাাঃ. নাণসিা
সুলতানা
09.06.16

CPTU web

09.06.16

CPTU web

১3.02.18

CPTU web

দৈক্তনক জনকন্ঠ
বেইক্ত অেজারভার

27.04.16

দদণনে ইলেফাক

28.04.16
30.04.16

The New Age

28.04.16
30.04.16

দদণনে ইলেফাক

28.04.16
30.04.16
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িন্তব্য
বেক্তি/ েি %
োর্য্িাকদকির
ণবপরীকত পণরকিাণিত
ণবল
চুণি সম্পাদকনর
তাণরখ /(NOA)
75,98,850.00
bio-trade
international
dhaka

১৯.০৬.১৬
2 েন
গভাঃ ণবণে খপ্রস
ভূণি েণরপ
অণিদপ্তর

মূল্যায়ন েণিটির
উপণিত সদস্য
সংখ্যা এবং
আহবায়ে /
সভাপণতর নাি
দরপত্র খখালার তাণরখ
দরপত্র েিার সংখ্যা
দরপত্র ণবণক্রর সংখ্যা

আমালৈর সময়

CPTU web
The Daily Sun

28.12.17

GD-1511,Lot-1
Radiology &
Imaging
Equipment

The New Age

3টি
9

দদণনে ইলেফাক

7টি
Gd-1512,Lot-3
Microbiological
equipment

The New Age

১টি
8

7টি
Gd-1512,Lot-2
Microbiological
equipment

দরপত্র প্রোণিত
পণত্রোর
নাি

দরপত্র আহবাকনর
তাণরখ

ক্রণিে নং

2টি
7

7টি

Gd-1512,Lot-1
. Microbiological
equipment

7টি
6

দরপকত্রর সংখ্যা
২৭.০২.১৮
2 েন
গভাঃ ণবণে খপ্রস
ভূণি েণরপ
অণিদপ্তর

Responsive

দরপত্র মূল্যায়কনর
সব িকিষ তাণরখ
২েন
গভাঃ ণবণে খপ্রস

2টি

PWD

মূল্যায়ন েণিটিকত
সংিা বণহ ি:ভূতি
েয়েন এবং খোন
সংিার সদস্য

১টি

2টি
Microsope

৬ েন
প্রকেসর ডাাঃ আবুল
োলাি আোদ

2টি

5টি
NILM & RC-

৬ েন
প্রকেসর ডাাঃ আবুল
োলাি আোদ ADG

২টি

10,000,000.00

1টি

90,94,400.00

39,70,057.50
techno worth
associate ltd

(Official)

92,00,000.00

--

োর্য্িকদিকৃত দর
(টাো)
techno worth
associate ltd

(Official)

92,60,000.00

৮,৭৩,৮১,০০০

-

On Going

(Official)

৫৯,২৫,০০০ .00

প্রাক্কণলত ব্যয় (লক্ষ
টাোয়)

-

দরপকত্রর সংখ্যা

NonResponsive

২টি
৩টি
9টি
1701
5

প্যাকেে / চুণি
নং

৮.১১%(ণনম্ন)

5,32,33,600.00

৬৩,৭৮,৭৪০

১৭.০১.১৬

৬৩,৭৮,৭৪০

১টি

১,৫১,২৪,৯৬৩.০০

১,৫১,১৩,২৩৯.০০

০৭.০২.১৬

১,৫১,১৩,২,৩৯.০০

০৪.০৫.১৬

১টি

২টি

৯৩,৯৮,৫৬৬.০০

৯৩,৯৩,১৭০.০০

২০.০৯.১৬

৯৩,৯৩,১৭০.০০

০.০৬%(ক্তনম্ন)

27.06.16

৬৩,৯৫,৪০৯.০০

২৩.১১.১৫

2টি

০.০৭%(ক্তনম্ন)

5,32,33,600.00

--

০.২৬% (ণনম্ন)

১২,০০,০০,০০০.০০

2টি

৫৫.৬৩% (ণনম্ন)

27.06.16

2টি

দরপকত্রর সংখ্যা

দরপত্র মূল্যায়কনর
সব িকিষ তাণরখ

৬ েন
প্রকেসর ডাাঃ আবুল
োলাি আোদ

2 েন
গভাঃ ণবণে খপ্রস
ভূণি েণরপ অণিদপ্তর

ADG (Admin)
DGHS

৬ েন
প্রকেসর ডাাঃ আবুল
োলাি আোদ

2 েন
গভাঃ ণবণে খপ্রস
ভূণি েণরপ
অণিদপ্তর

১৩.১০.১৫

৫ েন
খিাাঃ আবুল হাকসি,
তত্বাবিায়ে প্রকে াঃ
গিপূতি,
ই/এি,সাকেিল-৩

১ েন
বাপাউকবা

১৩.১০.১৫

৬েন
খিাাঃ আবুল হাকসি,
তত্বাবিায়ে প্রকে াঃ
গিপূতি, ই/এি,সাকেিল-৩

২েন
বাপাউকবা
েনস্বািয অণদদপ্তর

৩টি

০৪.০৫.১৬

৬েন
খিাাঃ আবুল হাকসি,
তত্বাবিায়ে প্রকে াঃ
গিপূতি,
ই/এি,সাকেিল-৩

২েন
বাপাউকবা
েনস্বািয অণদদপ্তর

দরপকত্রর সংখ্যা

Responsive

মূল্যায়ন েণিটিকত
সংিা বণহ ি:ভূতি
েয়েন এবং খোন
সংিার সদস্য

ADG (Admin)
DGHS

13.06.16

২টি

োকলর েন্ঠ
The Daily Star

দ্যা খডইণল অবোরভার
যায়যায়ণদন

31.03.16

14

Electrical
Package-২১৪,
Supply &
Installation
of Force
Ventilation
System

২৯.০৪.১৬
০৫.০৫.১৬

13

Electrical
Package-৮৭,
Supply &
Installation
of Fire
detection
Protection &
Alarm
System

27.04.16

ক্রণিে নং

12

Electrical
Package-52,
Supply &
Installation
of 800 KVA
Sub-station
equipment

দরপত্র আহবাকনর
তাণরখ

দরপত্র প্রোণিত
পণত্রোর
নাি

দরপত্র ণবণক্রর সংখ্যা

দরপত্র েিার সংখ্যা

দরপত্র খখালার তাণরখ

মূল্যায়ন েণিটির
উপণিত সদস্য
সংখ্যা এবং
আহবায়ে /
সভাপণতর নাি
19.06.16

দদণনে খবর

The News today

3টি

৩টি

২টি

CPTU Web

দদণনে খবর

The New Nation

২টি

দৈক্তনক জনকন্ঠ
বেইক্ত অেজারভার

4টি

04.11.15

7টি
11

GD-151০ CT
Scan
Machine
(Multiditecto
r, Multislice
with work
station)

21.09.15

5টি
10

GD-1511,Lot2
Radiology &
Imaging
Equipment
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িন্তব্য
বেক্তি/ েি %

3,21,60,161.50
M/s Dhaka
Tech
international l.

2টি

১৩.১০.১৫

3,21,60,161.50

35,000,000.00

15.06.16

োর্য্িাকদকির
ণবপরীকত পণরকিাণিত
ণবল
চুণি সম্পাদকনর
তাণরখ /(NOA)

প্রাক্কণলত ব্যয় (লক্ষ
টাোয়)

3টি

োর্য্িকদিকৃত দর
(টাো)

NonResponsive

১9.০৬.১৬

2টি
7টি

প্যাকেে / চুণি
নং

23.08.15

1,05,54,180.00

77,21,546.00

72.03,500.00

26.06.16

57,27,000.00

23.11.15

1টি

2টি

34,84,035.00

34,54,119.00

21.03.16

17,05,400.00

০.৮৬% (ণনম্ন)

1,13,08,570.00

2টি

৬.৭১%(ক্তনম্ন)

58,81,902.00

1,25,55,049.00

06.04.16

1টি

৯.৯২%(ক্তনম্ন)

21.06.16

2টি

১.৯৬%(ক্তনম্ন)

67,74,786.00

1টি

দরপকত্রর সংখ্যা

মূল্যায়ন েণিটিকত
সংিা বণহ ি:ভূতি
েয়েন এবং খোন
সংিার সদস্য

দরপত্র মূল্যায়কনর
সব িকিষ তাণরখ

৬েন
খিাাঃ আবুল হাকসি,
তত্বাবিায়ে প্রকে াঃ
গিপূতি,
ই/এি,সাকেিল-৩

২েন
বাপাউকবা
েনস্বািয অণদদপ্তর

20.05.15

5েন
খিাাঃ আবুল হাকসি,
তত্বাবিায়ে প্রকে াঃ
গিপূতি,
ই/এি,সাকেিল-৩

২েন
বাপাউকবা
েনস্বািয অণদদপ্তর

09.03.16

৬েন
খিাাঃ আবুল হাকসি, তত্বাবিায়ে
প্রকে াঃ গিপূতি, ই/এি,সাকেিল-৩

২েন
বাপাউকবা
েনস্বািয অণদদপ্তর

23.11.15

৬েন
খিাাঃ আবুল হাকসি,
তত্বাবিায়ে প্রকে াঃ
গিপূতি,
ই/এি,সাকেিল-৩

২েন
বাপাউকবা
েনস্বািয অণদদপ্তর

দরপকত্রর সংখ্যা

Responsive

মূল্যায়ন েণিটির
উপণিত সদস্য
সংখ্যা এবং
আহবায়ে /
সভাপণতর নাি
09.03.16

3টি

15.02.16

26.04.15

দদণনে খবর

ক্রণিে নং

দরপত্র আহবাকনর
তাণরখ

দরপত্র প্রোণিত
পণত্রোর
নাি

দরপত্র ণবণক্রর সংখ্যা

দরপত্র েিার সংখ্যা

দরপত্র খখালার তাণরখ

-

-

15.02.16

দদণনে খবর

04.11.15

18

Electrical
Package-92,
Computer
Network

The New Nation

3টি
১7

Electrical
Package-328
250KVA
Emergency
Generator
with
installation
and
emergency
L.T
switchgear

PWD Web page
The News today

-

বেইক্ত অেজারভার
মানে কন্ঠ

3টি
16

Electrical
Package-03
Lift with
installation

বেইক্ত অেজারভার
মানে কন্ঠ

-

15

Electrical
Package-275
L.T cable/ L.T
line

পৃষ্ঠা 30

িন্তব্য
বেক্তি/ েি %

69,10,370.00

31.05.15

োর্য্িাকদকির
ণবপরীকত পণরকিাণিত
ণবল
চুণি সম্পাদকনর
তাণরখ /(NOA)

প্রাক্কণলত ব্যয় (লক্ষ
টাোয়)

1টি

োর্য্িকদিকৃত দর
(টাো)

NonResponsive

06.04.16

2টি
3টি

প্যাকেে / চুণি
নং

40,25,000.00
30.08.16

15.06,600.00

39,22,50,582.3
8

14.11.12

38,51,74,148.00

৩.৮৪%(উর্দ্ি)

49,67,695.00
27.06.16

70,72,060.00

37,77,62,500.00

২৩.৪৫%(ক্তনম্ন)

30.05.16

47,54,187.00

92,38,729.00

৪.৮০% (ণনম্ন)

4,72,21,350.00

49,93,960.00

৫.৯১% (ণনম্ন)

5,01,90,669.00

দ্যা খডইণল অবোরভার
যায়যায়ণদন

CPTU Web
PWD Web page
দদণনে েনেন্ঠ
যুগান্তর
The independent

15.04.12

পৃষ্ঠা 31

িন্তব্য
বেক্তি/ েি %
োর্য্িাকদকির
ণবপরীকত পণরকিাণিত
ণবল
চুণি সম্পাদকনর
তাণরখ /(NOA)
োর্য্িকদিকৃত দর
(টাো)

প্রাক্কণলত ব্যয় (লক্ষ
টাোয়)

দরপকত্রর সংখ্যা

NonResponsive

দরপকত্রর সংখ্যা

Responsive

DPHE
Roads & RHD

19.06.12

২েন
বাপাউকবা
েনস্বািয অণদদপ্তর

7েন
এ.এস.এি রণেকুল
আলি, অণতণরি
প্রিান, প্রকে াঃ
গিপূতি, ঢাো

16.05.16

২েন
বাপাউকবা
েনস্বািয অণদদপ্তর

5েন
খিাাঃ আবুল হাকসি,
তত্বাবিায়ে প্রকে াঃ
গিপূতি,
ই/এি,সাকেিল-৩

19.06.16

দরপত্র মূল্যায়কনর
সব িকিষ তাণরখ
২েন
বাপাউকবা
েনস্বািয অণদদপ্তর

5েন
খিাাঃ আবুল হাকসি,
তত্বাবিায়ে প্রকে াঃ
গিপূতি, ই/এি,সাকেিল-৩

16.05.16

মূল্যায়ন েণিটিকত
সংিা বণহ ি:ভূতি
েয়েন এবং খোন
সংিার সদস্য
5েন
খিাাঃ আবুল হাকসি,
তত্বাবিায়ে প্রকে াঃ
গিপূতি,
ই/এি,সাকেিল-৩

দরপত্র প্রোণিত
পণত্রোর
নাি

21

Electrical
Package-214,
Force
Ventilation
System

31.03.16

দরপত্র আহবাকনর
তাণরখ

২0

Electrical
Package-301
Establishme
nt of Solar
Panel System

12.05.16

31.03.16

ক্রণিে নং
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Electrical
Package-117,
VRF/ Split
type Air
condition
(L.S 350ton)

২ েন

মূল্যায়ন েণিটির
উপণিত সদস্য
সংখ্যা এবং
আহবায়ে /
সভাপণতর নাি

5টি
Package-05,

দরপত্র খখালার তাণরখ

7টি
ণসণভল
েন্সট্রােিন
22

PWD Web page
CPTU Web

3টি

22.05.12

1টি

-

04.05.16

4টি

5টি

31.05.16

__

04.05.16

1টি

দরপত্র েিার সংখ্যা

1টি

দরপত্র ণবণক্রর সংখ্যা

4টি
-

দ্যা খডইণল অবোরভার
যায়যায়ণদন

1টি
২টি

বেইক্ত অেজারভার
মানে কন্ঠ

1টি
-

প্যাকেে / চুণি
নং

০.০৬%(ণনম্ন)
৪৯,৯৩,৫২৭.০০

০.০৩%(ণনম্ন)
২৪,৯৫,৪৫৬.০০
১৭.০৫.১৬

০.০৪%(ণনম্ন)
৪৯,৯৭,২৭২.০০
০৫.০৬.১৬

৪৯,৯৩,৫২৭.০০

০.০৩%(ণনম্ন)
99,95,891.00
০৫.০৬.১৬

২৪,৯৫,৯৬৪.০০

৪৯,৯৬,৫২৫.০০

০.০৪%(ণনম্ন)
৮৯,৮৯,৮৯২.০০
19.06.16

৪৯,৯৭,২৭২.০০

২৪,৯৭,৭১৩.০০

N/A

N/A

N/A

N/A

মৃণিো

N/A

০৫.০৫.১৬
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িন্তব্য
বেক্তি/ েি %

২১.০৯.১৬

99,95,965.00

৪৯,৯৯,৭৭২.০০

োর্য্িাকদকির
ণবপরীকত পণরকিাণিত
ণবল
চুণি সম্পাদকনর
তাণরখ /(NOA)
৮৯,৯৯,৫৫৩.০০

99,98,965.00

োর্য্িকদিকৃত দর
(টাো)

৯০,০৩,১৫৫.০০

3েন

প্রাক্কণলত ব্যয় (লক্ষ
টাোয়)

দরপকত্রর সংখ্যা

3েন

মৃণিো

LGED

NonResponsive

দরপকত্রর সংখ্যা

Responsive

LGED

PD Office

১৭.০৫.১৬

3েন
মৃণিো

১৭.০৫.১৬

LGED
PD Office

১৭.০৫.১৬

3েন
মৃণিো

12.06.16

LGED
PD Office

৬ েন
খিাাঃ েেলুল হে
ণনব িাহী প্রকে াঃ,
গিপূতি

২েন
মৃণিো

৬ েন
খিাাঃ েেলুল হে
ণনব িাহী প্রকে াঃ, গিপূতি

LGED
PD Office

৬ েন
খিাাঃ েেলুল হে
ণনব িাহী প্রকে াঃ,
গিপূতি

০৬.০৯.১৬

দরপত্র মূল্যায়কনর
সব িকিষ তাণরখ
মূল্যায়ন েণিটিকত
সংিা বণহ ি:ভূতি
েয়েন এবং খোন
সংিার সদস্য

৬ েন
খিাাঃ েেলুল হে
ণনব িাহী প্রকে াঃ, গিপূতি

Package-11,

মূল্যায়ন েণিটির
উপণিত সদস্য
সংখ্যা এবং
আহবায়ে /
সভাপণতর নাি
দরপত্র খখালার তাণরখ
দরপত্র েিার সংখ্যা
দরপত্র ণবণক্রর সংখ্যা
দরপত্র প্রোণিত
পণত্রোর
নাি

১৩.০৪.১৬

5টি
27

১০.০৬.১৬

5টি
26

গ্রাউন্ড খলার হকত
১২তি তলা পয িন্ত
এি.এস িীট
লুভার

১৩.০৪.১৬

Package-২৩৭,

5টি
25

গ্রাউন্ড খলার হকত
৫ি তলা পয িন্ত
খিটাল
পারকোকরকটড
েলসণসণলং
Package-২৪২,
ভবকনর সািকন ও
ণপছকন প্রিান
সারকেস খেন ও
স্লাব-ণনিিািসহ
ণবণভন্ন আনাঃ
োে

২৪.০৪.১৬

Package-২3৯,

5টি
24

Package-২৮৯,
বাউন্ডারী ওয়াল ও
এি এস খগইট
ণনিিাি

দরপত্র আহবাকনর
তাণরখ

ক্রণিে নং

৬ েন
খিাাঃ েেলুল হে
ণনব িাহী প্রকে াঃ, গিপূতি

-

১৭.০৫.১৬

5টি

২৪.০৪.১৬

-

২৪.০৪.১৬

5টি

১৬.০৫.১৬

-

21.06.16

5টি

5টি

-

5টি

5টি

5টি

-

5টি

৫টি
5টি
5টি
সািকন রাস্তা ও
ওয়ােওকয়
ণনিিািসহ আনাঃ
োে
23

প্যাকেে / চুণি
নং

০.০৩%(ণনম্ন)
ণবল পণরকিাণিত
হয়ণন

০.০৪%(ণনম্ন)
19,95,389
28.12.16

০.০৪%(ণনম্ন)
49,97,241.00
19.10.16

29,81,302.00
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িন্তব্য
বেক্তি/ েি %

19.06.16

19,95,904.00

োর্য্িাকদকির
ণবপরীকত পণরকিাণিত
ণবল
চুণি সম্পাদকনর
তাণরখ /(NOA)
49,97,283.00

োর্য্িকদিকৃত দর
(টাো)

29,83,092.00

3েন

19,97,902.00

3েন
মৃণিো

LGED

49,99,283.00

LGED
PD Office

প্রাক্কণলত ব্যয় (লক্ষ
টাোয়)

দরপকত্রর সংখ্যা

3েন
মৃণিো

NonResponsive

দরপকত্রর সংখ্যা

Responsive

LGED
PD Office

14.12.16

মৃণিো

N/A

PD Office

N/A

28.08.16

৬ েন
খিাাঃ েেলুল হে
ণনব িাহী প্রকে াঃ,
গিপূতি

N/A

28.06.16

৬ েন
খিাাঃ েেলুল হে
ণনব িাহী প্রকে াঃ,
গিপূতি

10.10.16

দরপত্র মূল্যায়কনর
সব িকিষ তাণরখ
মূল্যায়ন েণিটিকত
সংিা বণহ ি:ভূতি
েয়েন এবং খোন
সংিার সদস্য
মূল্যায়ন েণিটির
উপণিত সদস্য
সংখ্যা এবং
আহবায়ে /
সভাপণতর নাি
দরপত্র খখালার তাণরখ
দরপত্র েিার সংখ্যা
দরপত্র ণবণক্রর সংখ্যা
দরপত্র প্রোণিত
পণত্রোর
নাি

০৫.০৫.১৬

30

Package-23,
External Gas
Pipe Line &
Other
necessary
Item

দরপত্র আহবাকনর
তাণরখ

ক্রণিে নং

৬ েন
খিাাঃ েেলুল হে ণনব িাহী
প্রকে াঃ, গিপূতি

-

28.09.16

5টি

Package-19,
Establishme
nt of Solar
Panel

5টি

21.07.16

-

25.05.16

5টি
29

5টি

5টি

-

5টি

12.06.16

Package-

5টি
5টি

5টি
২৮৮, গ্রাউন্ড খলার

ি
হকত ভাটিেযাল
ভযাণনণিয়ান ব্লাইন্ড
এযালুণিণনয়াি
োকট িন খরইল, এি
এস এর েলাি গাড ি
ও ৫ি ও ৯ি তলার
খসেটি েযানণপ
িাপন োে

28

প্যাকেে / চুণি
নং

পঞ্চে অধ্যায়
োঠ পর্ ষারয় পষ্টেদশষন এবং মেষ্টিষ্টফরকশন মোতারবক ষ্টনেষাণ কারেে পষ্টেোণ এবং গুণগতোন
পর্ ষরবেণ ও পেীেণ
5.1

মিৌত কাে পষ্টেদশষন ও পর্ ষরবেণ

প্রকরেে ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেরণে লরেয পোেশষক প্রষ্টতষ্ঠান এে আে কন্সালট্যান্টস্ এে িেীো টিে কতৃক
ষ ন্যাশনাল
ইনষ্টিটিউট অব ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিন এন্ড মেফারেল মিন্টাে স্থাপন (২য় িংরশাষ্টিত) শীর্ ষক প্রকরেে ২৮টি োলাোল
প্যারকে মথরক ১২টি িোপ্ত প্যারকরেে িবকয়টিে ক্রয় িংক্রান্ত নষ্টথে ষ্টবস্তাষ্টেত তথ্য পর্ ষারলািনা এবং ক্রয়কৃত
আিবাবপত্র, র্ানবাহন ও র্ন্ত্রপাষ্টত পর্ ষরবেণ ও পেীেণ কো হয়। ষ্টনেষাণ কাে িংক্রান্ত ৫টি প্যারকরেরে েরধ্য িাবলটিহ ১৮টি প্যারকরেে ক্রয় িংক্রান্ত নষ্টথে ষ্টবস্তাষ্টেত তথ্য পর্ ষারলািনা কো হয়। ষ্টনষ্টেতষ অবকাঠারোে মিৌত অবস্থা
পষ্টেদশষন ও পর্ ষরবেণ, মিৌত পষ্টেোপ ষ্টিোইন পর্ ষরবেণিহ ,ষ্টবষ্টিন্ন অংরগে িরেেষ্টেন পষ্টেোপ, পষ্টেবীেণ এবং
পেীেণ কো হয়। অবকাঠারোে মিৌত অবস্থা পষ্টেদশষন ও পর্ ষরবেণ, মিৌত পষ্টেোপ এবং ক্রয়কৃত যন্ত্রপানত পর্ ষরবেণ
ষ্টনরে উরিখ কো হরলাঃ

অবকাঠারোে নােঃ ২টি দর্সক্ষমন্ট সহ প্রিাি র্ি (১২ তলা), মাস্টারক্ষেি ও িে বমা লাইি এর্ং অ যন্তনরর্ রাস্তার
দ ৌত অর্স্থ্া পনরেেবি ও পয বক্ষর্ের্, নিজাইি পয বক্ষর্ের্সহ নর্ন ন্ন অংক্ষগর সক্ষরজনমি পনরমাপ ।
১। প্রিান িবরণে Ground floor পর্ ষরবেণ এবং ষ্টিোইন পর্ ষারলািনািহ ষ্টপ্লন্থ (Plinth) এষ্টেয়া পষ্টেোপ
পষ্টেদশষরনে তাষ্টেখঃ ০৮/০5/২০১৮ ইং এবং ১০/০5/২০১৮ ইং
কােটিে বতষোন অবস্থাঃ কাে প্রায় িোপ্ত (ষ্টফষ্টনষ্টিং কাে প্রাপ্ত ফলাফলঃ ষ্টিোইন মেষ্টিষ্টফরকশন মোতারবক পষ্টেোপ
িঠিক পাওয়া ষ্টগরয়রছ ষ্টকন্তু ষ্টিোইরনে িারথ িবরনে Front
অবষ্টশি েরয়রছ)
Elevation এে ষ্টকছুটা গড়ষ্টেল পষ্টেলষ্টেত হরয়রছ।

ষ্টিত্রঃ প্রিান িবরনে মিৌত অবস্থা পষ্টেদশষন ও ষ্টপ্লন্থ এষ্টেয়া পষ্টেোপ
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২। প্রিাি র্ক্ষির ৩য় ও ৪র্ ব তলার দ ৌত অর্স্থ্া পনরেেবি এর্ং নিজাইি অনুসাক্ষর নর্ন ন্ন কে পনরমাপ ও পনরর্ীের্
কােটিে বতষোন অবস্থাঃ িোপ্ত
পষ্টেদশষরনে তাষ্টেখঃ ০৮/০5/২০১৮ এবং ১০/০৫/১৮ইং

প্রাপ্ত ফলাফলঃ ষ্টিোইন মেষ্টিষ্টফরকশন মোতারবক রুরেে
পষ্টেোপ িঠিক পাওয়া ষ্টগরয়রছ।

ষ্টিত্রঃ প্রিাি র্ক্ষির ৩য় ও ৪র্ ব তলার দ ৌত অর্স্থ্া পনরেেবি ও সক্ষরজনমি পনরমাপ

৩। প্রিাি র্ক্ষির নর্ন ন্ন তলার েরজা জািালা পনরেেবি এর্ং পয বক্ষর্ের্
কােটিে বতষোন অবস্থাঃ িোপ্ত
পষ্টেদশষরনে তাষ্টেখঃ ১০/০5/২০১৮ইং

ফলাফলঃ িবরনে ষ্টবষ্টিন্ন তলায় ষ্টকছু ষ্টকছু দেোে কারঠে মোড়া ফাঁকা হরয় আরছ।
করয়কটি োনালাে থাইগ্লাি ফাঁটা ও িাংগা মদখা ষ্টগরয়রছ।

ষ্টিত্রঃ প্রিাি র্ক্ষির নর্ন ন্ন তলার েরজা জািালা পনরেেবি এর্ং পয বক্ষর্ের্
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৪। মাস্টার দেি, র্ানহযক িে বমা লাইি পনরেেবি এর্ং পয বক্ষর্ের্
কােটিে বতষোন অবস্থাঃ িোপ্ত
পষ্টেদশষরনে তাষ্টেখঃ ০৮/০5/২০১৮ ইং

ফলাফলঃ ষ্টিোইন মেষ্টিষ্টফরকশন মোতারবক পষ্টেোপ িঠিক
পাওয়া ষ্টগরয়রছ।

ষ্টিত্রঃ মাস্টার দেি, র্ানহযক িে বমা লাইি পনরেেবি এর্ং পয বক্ষর্ের্

৫। অ যন্তরীর্ রাস্তা পনরেেবি এর্ং পয বক্ষর্ের্
কােটিে বতষোন অবস্থাঃ িোপ্ত
পষ্টেদশষরনে তাষ্টেখঃ ০৮/০5/২০১৮ ইং

ফলাফলঃ ষ্টিোইন মেষ্টিষ্টফরকশন মোতারবক পষ্টেোপ
িঠিক পাওয়া ষ্টগরয়রছ। কারেে োন িাল মদখা ষ্টগরয়রছ ।

ষ্টিত্রঃ অিযন্তেীণ োস্তা পষ্টেদশষন এবং পর্ ষরবেণ
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৬। সীমািা দেয়াল পনরেেবি এর্ং পয বক্ষর্ের্
কােটিে বতষোন অবস্থাঃ িোপ্ত
পষ্টেদশষরনে তাষ্টেখঃ ০৮/০5/২০১৮ ইং

ফলাফলঃ ষ্টিোইন মেষ্টিষ্টফরকশন মোতারবক পষ্টেোপ
িঠিক পাওয়া ষ্টগরয়রছ। কারেে োন িাল মদখা ষ্টগরয়রছ।

ষ্টিত্রঃ িীোনা মদয়াল পষ্টেদশষন এবং পর্ ষরবেণ

৭। স্থ্াপিকৃত এনস পনরেেবি এর্ং পয বক্ষর্ের্
কােটিে বতষোন অবস্থাঃ িলোন
পষ্টেদশষরনে তাষ্টেখঃ ১০/০5/২০১৮ ইং

ফলাফলঃ িবরনে প্রায় িকল তলায় এষ্টি স্থাপনকো হরয়রছ, ধুরলা েয়লা
মলরগ আরছ এবং ইরলষ্টিক কারনকশন মদওয়া হয়ষ্টন।

ষ্টিত্রঃ স্থাপনকৃত এষ্টি পষ্টেদশষন এবং পর্ ষরবেণ

৮। নলফ্ট পনরেেবি এর্ং পয বক্ষর্ের্
কােটিে বতষোন অবস্থাঃ িলোন
ফলাফলঃ িবরনে নীি তলায় ৩ টি নলফ্ট স্থ্াপক্ষির কাজ িীর
পষ্টেদশষরনে তাষ্টেখঃ ৮/০5/২০১৮ এবং ১০/০5/২০১৮ ইং গনতক্ষত চলক্ষি।

ষ্টিত্রঃ ষ্টলফ্ট পষ্টেদশষন এবং পর্ ষরবেণ
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৯। স্থ্াপিকৃত ইক্ষলনিক দর্াি ব, ুপইচক্ষর্াি ব ও অন্যান্য সরিামানে পনরেেবি এর্ং পয বক্ষর্ের্
কােটিে বতষোন অবস্থাঃ িোপ্ত
পষ্টেদশষরনে তাষ্টেখঃ ৮/০5/২০১৮ ও ১০/০5/২০১৮ ইং

ফলাফলঃ িবরনে ষ্টবষ্টিন্ন তলায় স্থাপনকৃত ইরলষ্টিক মবাি ষ,
সুইিরবাি ষ ও অন্যান্য িেঞ্জাোষ্টদ পষ্টেদশষরন স্থাপনকৃত ইরলষ্টিক
মবাি ষ, সুইিরবাি ষ বাষ্টহযক দৃষ্টিরত অতযন্ত িািােণ োরনে েরন
হরয়রছ।

ষ্টিত্রঃ স্থাপনকৃত ইরলষ্টিক মবাি ষ, সুইিরবাি ষ ও অন্যান্য িেঞ্জাোষ্টদ পষ্টেদশষন এবং পর্ ষরবেণ

১০। সার্ক্ষস্টেি ও স্থ্াপিকৃত অন্যান্য সরিামানে পনরেেবি এর্ং পয বক্ষর্ের্
কােটিে বতষোন অবস্থাঃ িোপ্ত
পষ্টেদশষরনে তাষ্টেখঃ ৮/০5/২০১৮ ইং

ফলাফলঃ িবরনে নীি তলায় স্থাপনকৃত িাবরস্টশন ও অন্যান্য িেঞ্জাোষ্টদ
পষ্টেদশষরন মদখা র্ায় মর্ স্থাপনকৃত িাবরস্টশরনে োত্র একটি মবারি ষ ইরলষ্টিক
কারনকশন আরছ র্া অন্য মবাি ষ এবং িবরনে মকাথাও ইরলষ্টিক কারনকশন নাই ।

ষ্টিত্রঃ িাবরস্টশন ও স্থাপনকৃত অন্যান্য িেঞ্জাোষ্টদ পষ্টেদশষন এবং পষ্টেবীেণ

১১। র্ক্ষি রনেত যন্ত্রপানত ও অন্যান্য সরিামানে পনরেেবি এর্ং পয বক্ষর্ের্
কােটিে বতষোন অবস্থাঃ িলোন
পষ্টেদশষরনে তাষ্টেখঃ১০/০5/২০১৮ইং

ফলাফলঃ িবরনে নীি তলািহ ষ্টবষ্টিন্ন তলায় েষ্টেত র্ন্ত্রপাষ্টত ও অন্যান্য িেঞ্জাোষ্টদ
পষ্টেদশষরন মদখা র্ায় মর্ ষ্টকছু ষ্টকছু র্ন্ত্রপাষ্টত দীর্ ষষ্টদন র্াবত প্যারকটোত অবস্থায়
পরড় আরছ ।

ষ্টিত্রঃ িবরন েষ্টেত র্ন্ত্রপাষ্টত ও অন্যান্য িেঞ্জাোষ্টদ পষ্টেদশষন এবং পর্ ষরবেণ
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৫.২

ষ্টনেষাণ কারেে গুণগত োন র্ািাইকেন

োঠ পর্ ষারয় পষ্টেদশষরনে িেয় ষ্টনেষাণ কারেে গুণগতোন র্ািাই এে েন্য ষ্টনষ্টেতষ অবকাঠারোে মেরত্র প্রতযে
পর্ ষরবেরণে পাশাপাষ্টশ ষ্টকছু অংরগে/ উপাদান িমূরহে মটস্ট কো হয়। মর্েন ষ্টনষ্টেতষ িবরনে মেরত্র ষ্টেবাউন্ড হযাোে
মটস্ট এে োধ্যরে িবরনে কলাে (Column) ও বীরেে (Beam) কংষ্টক্ররটে মরংথ (Strength) র্ািাই কো হয়।
এছাড়াও ষ্টিোইন মেষ্টিষ্টফরকশন অনুর্ায়ী অবকাঠারো িমূরহে বতষোন অবস্থা পর্ ষরবেণ ও পেীেণ করে মদখা হয়।
র্া ষ্টনরে আরলাকষ্টিত্রিহ মদখারনা হরলাঃ
পেীোে নােঃ Rebound Hammer Test (িবরনে front side এে ১ে কলাে (উিে ষ্টদক মথরক) Angle-0º,
Height- Ground Leve মথরক ১.১ ষ্টেটাে উপরে)
পেীোে তাষ্টেখঃ- ১০/০৫/২০১৮ইং
পেীেণঃ এলষ্টেইষ্টিে কাষ্টেগষ্টে টিে কতৃষক পেীেণ
পেীোে ফলাফলঃ- Strength 25.9 – 38.1 mpa কাংষ্টখত ফলাফলঃ নূন্যতে গরড় ৩০ mpa থাকা দেকাে
পাওয়া ষ্টগরয়রছ। গড়-32.0 mpa
পর্ ষরবেণঃ প্রাপ্ত ফলাফল োংক্তিত ফলাফরলে েরধ্য পাওয়া ষ্টগরয়রছ।

ষ্টিত্রঃ Rebound Hammer Test {িবরনে front side এে ১ে কলাে (উিে ষ্টদক মথরক}
পেীোে নােঃ Rebound Hammer Test (িবরনে front side এে ২য় কলাে (উিে ষ্টদক মথরক) Angle-0º,
Height- Ground Leve মথরক ১.৫ ষ্টেটাে উপরে)
পেীোে তাষ্টেখঃ- ১০/০৫/২০১৮ইং
পেীেণঃ এলষ্টেইষ্টিে কাষ্টেগষ্টে টিে কতৃষক পেীেণ
পেীোে ফলাফলঃ- Strength 28.8 – 4১.2 mpa কাংষ্টখত ফলাফলঃ নূন্যতে গরড় ৩০ mpa থাকা দেকাে
পাওয়া ষ্টগরয়রছ। গড়-35.0 mpa
পর্ ষরবেণঃ প্রাপ্ত ফলাফল োংক্তিত ফলাফরলে েরধ্য পাওয়া ষ্টগরয়রছ।

ষ্টিত্রঃ Rebound Hammer Test {িবরনে front side এে 2ে কলাে (উিে ষ্টদক মথরক}
পেীোে নােঃ Rebound Hammer Test (িবরনে ৩য় তলাে 3য় বীে (Beam) (উিে ষ্টদক মথরক) Angleº,
পেীোে তাষ্টেখঃ- ১০/০৫/২০১৮ইং
পেীেণঃ এলষ্টেইষ্টিে কাষ্টেগষ্টে টিে কতৃষক পেীেণ
পেীোে ফলাফলঃ- Strength 25.9 – 38.1 mpa কাংষ্টখত ফলাফলঃ নূন্যতে গরড় ৩০ mpa থাকা দেকাে
পাওয়া ষ্টগরয়রছ। গড়-32.0 mpa
পর্ ষরবেণঃ প্রাপ্ত ফলাফল োংক্তিত োত্রাে েরধ্য পাওয়া ষ্টগরয়রছ।
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ষ্টিত্রঃ Rebound Hammer Test (িবরনে ৩য় তলাে 3য় বীে (Beam) উিে ষ্টদক মথরক

ক্তিক্ত ন্ন উপাদালনর/ অংলগর মাঠ ও ল্যাি পরীক্ষার ফ াফ ঃ
ষ্টনেষাণ কারেে গুণগত োন র্ািাইরয়ে েন্য প্রিান িবরনে ষ্টবষ্টিন্ন অংরগে Rebound Hammer Test এে
ফলাফল ষ্টনরেে িােষ্টণে োধ্যরে তুরল িো হরলাঃ
ক্রক্তম োলজর নাম/ প্যালেজ
নমুনার ক্তিিরে/ নাম
ে নং
নং
Construction of িবরনে front side এে ১ে
1
Main Building (12 কলাে (Column) (উিে
Storied including
ষ্টদক মথরক) Angle 0º
double Basement)
2

3

Rebound
Hammer
Test

োংক্তিত
পরীক্ষার
মন্তব্য
ফ াফ
ফ াফ
নূন্যতে 25.9-38.1 প্রাপ্ত ফলাফল
গরড় ৩০ mpa (গড়- োংক্তিত
mpa
32.0 mpa) ফলাফরলে
েরধ্য

Storied including
double Basement)

িবরনে front side এে ২য় Rebound
Hammer
কলাে(Column) (উিে
Test
ষ্টদক মথরক) Angle 0º

নূন্যতে
গরড় ৩০

Construction of
Main Building (12

িবরনে ৩য় তলাে 3য় বীে
(Beam) (উিে ষ্টদক মথরক)

নূন্যতে
গরড় ৩০

Construction of
Main Building (12

Storied including
double Basement)

5.3

পরীক্ষার নাম

Angle-

º

Rebound
Hammer
Test

mpa

mpa

28.8-4১.2 প্রাপ্ত ফলাফল
Mpa

(গড় 35.0
mpa)

োংক্তিত
ফলাফরলে
েরধ্য

25.9-38.1 প্রাপ্ত ফলাফল
mpa (গড়- োংক্তিত
32.0 mpa) ফলাফরলে
েরধ্য

ষ্টনেষাণ কারে ব্যবহৃত োলাোরলে ষ্টবষ্টিন্ন পেীো ও তাে ফলাফলঃ

অবকাঠারো ষ্টনেষাণকালীন িেরয় ষ্টনেষাণ কারেে গুণগতোন পেীোয় মর্ িকল মটস্ট কো হরয়রছ মি িকল মটস্ট
ষ্টেরপাট ষ পংখানুপংখিারব ষ্টবরের্ণ ও পেীো করে মদখা হয় র্া ষ্টনরেে িােষ্টণে োধ্যরে তুরল িো হরলাঃ
µwgK
bs
1

Kv‡Ri bvg/c¨v‡KR bs

bgybvi
weeiY/bvg

cixÿvi bvg

Kvw•LZ cixÿvi
djvdj djvdj

National Institute of Laboratory
Medicine and Referral Center-12
Storied Building including double
Basement

Cylinder
(4"x8")

Compressive
Strength (28
days)

25
MPa

44.5
MPa

2

National Institute of Laboratory
Medicine and Referral Center-12
Storied Building including double
Basement

Cylinder
(4"x8")

Compressive
Strength (28
days)

25
MPa

43.8
MPa

3

National Institute of Laboratory
Medicine and Referral Center-12
Storied Building including double
Basement

Cylinder
(4"x8")

Compressive
Strength (28
days)

25
MPa

42.3
MPa

4

National Institute of Laboratory
Medicine and Referral Center-12
Storied Building including double
Basement

Cylinder
(4"x8")

Compressive
Strength (28
days)

25
MPa

44.7
MPa

gšÍe¨
প্রাপ্ত ফলাফল
োংক্তিত
ফলাফরলে
মিরয় মবষ্টশ
প্রাপ্ত ফলাফল
োংক্তিত
ফলাফরলে
মিরয় মবষ্টশ
প্রাপ্ত ফলাফল
োংক্তিত
ফলাফরলে
মিরয় মবষ্টশ
প্রাপ্ত ফলাফল
োংক্তিত
ফলাফরলে
মিরয় মবষ্টশ
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5

National Institute of Laboratory
Medicine and Referral Center-12
Storied Building including double
Basement

6

National Institute of Laboratory
Medicine and Referral Center-12
Storied Building including double
Basement

7

National Institute of Laboratory
Medicine and Referral Center-12
Storied Building including double
Basement

8

National Institute of Laboratory
Medicine and Referral Center-12
Storied Building including double
Basement

5.4

25mm
dia
Rebar
RSRM
Brand
20mm
dia
Rebar
RSRM
Brand
16mm
dia
Rebar
RSRM
Brand
10mm
dia
Rebar
RSRM
Brand

Tensile
Strength
Test

400
MPa

448
MPa

Tensile
Strength
Test

400
MPa

458
MPa

Tensile
Strength
Test

400
MPa

475
MPa

Tensile
Strength
Test

400
MPa

476
MPa

প্রাপ্ত ফলাফল
োংক্তিত
ফলাফরলে
মিরয় মবষ্টশ
প্রাপ্ত ফলাফল
োংক্তিত
ফলাফরলে
মিরয় মবষ্টশ
প্রাপ্ত ফলাফল
োংক্তিত
ফলাফরলে
মিরয় মবষ্টশ
প্রাপ্ত ফলাফল
োংক্তিত
ফলাফরলে
মিরয় মবষ্টশ

মিৌত কাে িরেেষ্টেন পষ্টেদশষন, পর্ ষরবেণ ও পেীেরণ প্রাপ্ত ফলাফরলে উপে িাষ্টব ষক েতােত

প্রকরেে ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেরণে লরেয পোেশষক প্রষ্টতষ্ঠান এে আে কন্সালট্যান্টস্ এে িেীো টিে কতৃক
ষ প্রকরেে
ষ্টনষ্টেতষ অবকাঠারোে মিৌত অবস্থা পষ্টেদশষন ও পর্ ষরবেণ, মিৌত পষ্টেোপ ষ্টিোইন পর্ ষরবেণিহ ,ষ্টবষ্টিন্ন অংরগে
িরেেষ্টেন পষ্টেোপ, পষ্টেবীেণ এবং পেীেণ কো হরয়রছ । অবকাঠারোে ষ্টবষ্টিন্ন উপাদারনে মিৌত পষ্টেোপ িঠিক
পাওয়া ষ্টগরয়রছ। িবরনে ষ্টিোইন পর্ ষারলািনায় িবরনে Front Elevation এে িারথ ষ্টিোইরনে ষ্টকছুটা গড়ষ্টেল
পাওয়া ষ্টগরয়রছ। িবরন স্থাষ্টপত ষ্টকছু ষ্টকছু দেোে কারঠে মোড়া স্থান ফাঁকা হরয় আরছ, র্থার্থ ষ্টিেষ্টনং কো কাঠ
ব্যবহৃত হয়ষ্টন। করয়কটি োনালাে থাইগ্লাি ফাঁটা ও িাংগা মদখা ষ্টগরয়রছ। োস্টাে মেন ও বাষ্টহযক নদ ষো লাইন
ষ্টিোইন মেষ্টিষ্টফরকশন মোতারবক ষ্টনেষাণ কো হরয়রছ এবং পষ্টেোপ িঠিক পাওয়া ষ্টগরয়রছ। অিযন্তেীণ োস্তা এবং
িীোনা মদয়াল ষ্টনেষারণে মেরত্র ষ্টিোইন মেষ্টিষ্টফরকশন অনুিেন কো হরয়রছ এবং পষ্টেোপ িঠিক পাওয়া ষ্টগরয়রছ।
িবরনে প্রায় িকল তলায় রুরেে ষ্টিতরে এষ্টি স্থাপনকো হরয়রছ, র্াে উপে ধুরলা েয়লা মলরগ আরছ এবং ষ্টনোপিা
েষ্টনত কােরণ Outer Side এ এষ্টিে মেষ্টশন স্থাপন কো হয়ষ্টন এবং কষ্টেশষ্টনং কো হয়ষ্টন। িবরনে নীি তলায় ৩
টি ষ্টলফ্ট স্থাপরনে কাে িীে গষ্টতরত িলরছ ।
িবরনে ষ্টবষ্টিন্ন তলায় স্থাপনকৃত ইরলষ্টিক মবাি,ষ সুইিরবাি ষ ও অন্যান্য িেঞ্জাোষ্টদ পষ্টেদশষরন স্থাপনকৃত ইরলষ্টিক
মবাি ষ, সুইিরবাি ষ বাষ্টহযক দৃষ্টিরত অতযন্ত িািােণ োরনে েরন হরয়রছ। িবরনে নীি তলায় স্থাপনকৃত িাবরস্টশন ও
অন্যান্য িেঞ্জাোষ্টদ পষ্টেদশষন করে মদখা র্ায় মর্, স্থাপনকৃত িাবরস্টশরনে োত্র একটি মবারি ষ ইরলষ্টিক কারনকশন
আরছ, অন্যান্য মবাি ষ এবং িবরনে মকাথাও কারনকশন মদওয়া হয়ষ্টন । পর্ ষরবেরণ মদখা ষ্টগরয়রছ মর্ িবরনে নীি
তলািহ ষ্টবষ্টিন্ন তলায় ক্রয়কৃত র্ন্ত্রপাষ্টত ও অন্যান্য িেঞ্জাোষ্টদ েষ্টেত আরছ এবং ষ্টকছু ষ্টকছু র্ন্ত্রপাষ্টত দীর্ ষষ্টদন র্াবত
প্যারকটোত অবস্থায় পরড় আরছ ফরল যন্ত্রপানতর লংনজন টি এর্ং কায বেমতাও দলাপ পাক্ষে। এিাো র্ন্ত্রপাষ্টত স্থাপরন
িেয় অষ্টতক্রান্ত হওয়ায় এে warrenty এবং gaurranty avail কো র্ারব না।
ষ্টনেষাণ কারেে গুণগতোন র্ািাইরয়ে েন্য ষ্টনেষাণকালীন িেরয় ষ্টনেষাণ কারেে গুণগতোন পেীোয় মর্ িকল মটস্ট
কো হরয়রছ মি িকল মটস্ট ষ্টেরপাট ষ পংখানুপংখিারব ষ্টবরের্ণ ও পেীো করে মদখা হরয়রছ। এছাড়াও ষ্টনেষাণ কারেে
গুণগত োন র্ািাইরয়ে েন্য প্রিান িবরনে নীি তলায় Front Side এে ১ে কলাে (Column) ও ২য় কলাে
(Column) (উিে ষ্টদক মথরক) এবং িবরনে ৩য় তলাে ৩নং বীরেে (Beam) (উিে ষ্টদক মথরক) Rebound
Hammer Test এে োধ্যরে কংষ্টক্ররটে মরংথ (Strength) র্ািাই কো হরয়রছ এবং প্রাপ্ত ফলাফল োংক্তিত
ফলাফরলে েরধ্য পাওয়া ষ্টগরয়রছ।
পৃষ্ঠা 41

র্ষ্ঠ অধ্যায়
প্রকরেে উরেশ্য অেষরনে অবস্থা পর্ ষারলািনা ও পর্ ষরবেণ
মদরশে অষ্টিকাংশ হািপাতালগুরলারত মোগ ষ্টনণ ষরয়ে েন্য এককিারব পণ ষাঙ্গ Pathological Diagonosis এে
ব্যবস্থা মনই ফরল অরনক মেরত্র Private Clinic এে উপে ষ্টনিষেশীল হরত হয় এবং ষ্টকছু ষ্টকছু মেরত্র মোরগে
Confirmation Test এে েন্য স্যাম্পল ষ্টবরদরশও পাঠারনা হয়। প্রাইরিট ষ্টিষ্টনকিহ িেকােী হািপাতারলে
Pathological Diagonosis এে সুষ্ঠু োন ষ্টনয়ন্ত্রণ, তদােকী, িকল স্তরেে ল্যাবরেটেী কেীরদে েন্য কষ্টেউষ্টনটি
এবং হািপাতালষ্টিষ্টিক প্রষ্টশেণ প্রদান, ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিরনে ষ্টবষ্টিন্ন ষ্টবর্রয় স্নাতক ও স্নাতরকািে মকাি ষ
পষ্টেিালনা, গরবর্ণা কার্ ষক্রে পষ্টেিালনা এবং মিবা প্রদারনে োধ্যরে আয় বৃষ্টি কোে উরেরশ্যই ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট
অব ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিন এবং মেফারেল মিন্টাে স্থাপন শীর্ ষক প্রকেটি গ্রহণ কো হরয়রছ। প্রকরেে র্থার্থ
বাস্তবায়রনে োধ্যরেই মকবল উক্ত উরেশ্যিমুহ অেষন কো িম্ভব। প্রকে বাস্তবায়রনে োধ্যরে উক্ত উরেশ্যিমুহ
কতটুকু অেষন কো িম্ভব হরব তাে পর্ ষারলািনা িংষ্টেপ্ত আকারে ষ্টনরে উরিখ কো হরলাঃ
ক্রষ্টেক
আেষ্টিষ্টপষ্টপ অনুর্ায়ী প্রকরেে
প্রকরেে উরেশ্য অেষন
নং
উরেশ্য
১
ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিরনে এেটি িাইট উন্নয়নিহ দু’টি মবিরেন্টিহ 1২ তলা ষ্টবষ্টশি (িব ষরোট
জাতীয় ইনক্তস্টটিউর্ স্থাপন েরা।
97000 বগ ষ ফুট / 9011.30 বগ ষ ষ্টেঃ) প্রিান িবন ষ্টনেষাণ
ষ্টপিষ্টিউষ্টিে োধ্যরে িম্পন্ন হরয়রছ। অিযন্তেীণ স্যাষ্টনটাষ্টে,
অিযন্তেীণ ষ্টবদুযতায়ন, গিীে নলকূরপে িারথ বন্টন লাইন,
উপরকরেে কে ইতযাষ্টদ কার্ ষক্রে প্রায় িোষ্টপ্তে পরথ। প্রকরেে ষ্টকছু
ইকুইপরেন্ট ও িেঞ্জাোষ্টদ ইরতােরধ্য ক্রয় কো হরয়রছ এবং অবষ্টশি
ষ্টকছু ইকুইপরেন্ট ও িেঞ্জাোষ্টদ ক্রয় কার্ ষক্রে প্রষ্টক্রয়ািীন আরছ।
মবশষ্টকছু ইকুইপরেন্ট ও িেঞ্জাোষ্টদ ক্রয় প্রষ্টক্রয়া এখনও শুরু হয়ষ্টন।
অষ্টতবাষ্টহত িেরয়ে তুলনায় োেস্ব বারেরট েনবল ষ্টনরয়াগিহ
ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিরনে জাতীয় ইনক্তস্টটিউর্ স্থাপমনে িাষ্টব ষক
অগ্রগষ্টত িরন্তার্েনক নয়। এ কােরণ প্রকরেে উরেশ্য অেষন ষ্টকছুটা
ষ্টবলষ্টবিত হওয়াে আশংকা মদখা ষ্টদরয়রছ।
২
িকল স্তরেে ল্যাবরেটেী কেীরদে প্রকেটি িফলিারব বাস্তবাষ্টয়ত হরল িকল স্তরেে ল্যাবরেটেী
কষ্টেউষ্টনটি এবং হািপাতালষ্টিষ্টিক কেীরদে কষ্টেউষ্টনটি এবং হািপাতালষ্টিষ্টিক প্রষ্টশেণ প্রদারনে
প্রষ্টশেণ প্রদারনে সুরর্াগ ততেী কো। সুরর্াগ ততেী হরব র্া প্রকরেে উরেশ্য অেষরন িহায়ক হরব।
৩
ল্যাবরেটেী িাষ্টিরষ িে গুণগত োন িকল স্তরে ল্যাবরেটেী িাষ্টিরষ িে গুণগত োন ষ্টনষ্টিত কোে েন্য
ষ্টনষ্টিত কেরত িাো মদরশ মর্রহতু মকান িেকােী বা মবিেকােী ষ্টিপাট ষরেন্ট বা িংস্থা
মনটওয়াকষ স্থাপন কো।
ষ্টবরশর্িারব কাে কেরছ না তাই ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব
ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিন এবং মেফারেল মিন্টাে স্থাপন শীর্ ষক প্রকেটিে
িফল বাস্তবায়রণে োধ্যরে িাোরদরশ একটি কার্ ষকেী মনটওয়াকষ
স্থাপরনে োধ্যরে ল্যাবরেটেী িাষ্টিরষ িে গুণগত োন ষ্টনষ্টিত কো
র্ারব এবং প্রকরেে উরেশ্য অষ্টেষত হরব বরল আশা কো র্ায়।
৪
প্যাথলষ্টেকযাল মিবা প্রদান এবং প্রকেটি বাস্তবায়রনে োধ্যরে মেফারেল পেীোগাে ষ্টহিারব
মেফারেল পেীোগাে ষ্টহিারব ইনষ্টস্টটিউমট ষ্টবরশর্ ষ্টবরশর্ মটস্ট আস্থা ও দেতাে িারথ কোে
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ইনষ্টস্টটিউট ব্যবহাে কো।
৫

ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিন (প্যাথলষ্টে)
ষ্টবর্রয় স্বীকৃষ্টত প্রদারনে মেরত্র
ভূষ্টেকা োখা

৬

ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিরনে ষ্টবষ্টিন্ন
ষ্টবর্রয় স্নাতক ও স্নাতরকািে মকাি ষ
পষ্টেিালনা কো ।

৭

গরবর্ণা কার্ ষক্রে পষ্টেিালনা কো ।

৮

মিবা প্রদারনে োধ্যরে আয় বৃষ্টি
কো।

ব্যবস্থা থাকরব এরত করে ষ্টবরদরশ স্যাম্পল পাঠারনা বন্ধ হরব বা
করে র্ারব এবং প্রকরেে উরেশ্য অষ্টেষত হরব ।
এই ইনষ্টিটিউট ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিন (প্যাথলষ্টে) ষ্টবর্রয় স্বীকৃষ্টত
প্রদারনে মেরত্র ভূষ্টেকা োখাে োধ্যরে ল্যাবরেটেী িাষ্টিরষ িে গুণগত
োন ষ্টনষ্টিত কেরব এবং প্রকরেে উরেশ্য অষ্টেষত হরব ।
ইনষ্টিটিউটটি িালু হরল এখারন ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিরনে ষ্টবষ্টিন্ন
ষ্টবর্রয় স্নাতক ও স্নাতরকািে মকাি ষ পষ্টেিালনা কো হরব ফরল
ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিরনে উপে দে ও ষ্টবরশর্জ্ঞ েনবল ততেী হরব
ফরল স্বাস্থয মিবাে োন ও পষ্টেষ্টি বৃষ্টি পারব।
এ ইনষ্টিটিউটমট ষ্টনয়ষ্টেত গরবর্ণা কার্ ষক্রে পষ্টেিাষ্টলত হরব এে
ফরল আধুষ্টনক এবং উন্নত প্যাথলষ্টেকযাল মিবা প্রদারনে সুু্রর্াগ বৃষ্টি
পারব এবং প্রকরেে উরেশ্য অষ্টেষত হরব ।
প্রকেটিে িফল বাস্তবায়রনে োধ্যরে োন িম্পন্ন িািােণ মটরস্টে
পাশাপাষ্টশ ষ্টবরশর্ ষ্টবরশর্ মটস্ট আস্থা ও দেতাে িারথ কোে
োধ্যরে মিবা প্রদান এবং উন্নত প্রষ্টশেন এবং ল্যাবরেটেী
মেষ্টিষ্টিরনে ষ্টবষ্টিন্ন ষ্টবর্রয় স্নাতক ও স্নাতরকািে মকাি ষ পষ্টেিালনাে
োধ্যরে আয় বৃষ্টি পারব এবং প্রকরেে উরেশ্য অষ্টেষত হরব ।

িাষ্টব ষক েতােতঃ প্রকরেে উরেশ্য অেষরনে মেরত্র প্রকল্প র্াস্তর্ায়িকালীি ও র্াস্তর্ায়ক্ষিাত্তর রাজস্ব র্াক্ষজক্ষট
প্ররয়ােনীয় িংখ্যক েনবল ষ্টনরয়াগ দ্রুততে িেরয়ে েরধ্য ষ্টনষ্টিত কো েরুেী।
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িপ্তে অধ্যায়
ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেণ এ ষ্টনব ষাষ্টিত নমুনা েেীরপে উিেদাতারদে আথ ষ-িাোষ্টেক অবস্থা ষ্টবরের্ণ
এবং ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিন এন্ড মেফারেল মিন্টাে স্থাপরনে উপে
েতােত
নিনর্ে পনরর্ীের্ এর নির্ বানচত িমুিা জরীক্ষপর উত্তরোতাক্ষের আর্ ব-সামানজক অর্স্থ্াসহ প্রকল্প কায বক্রম মূল্যায়ক্ষির জন্য
পরামেবক সংস্থ্া কর্তবক ৪ (চার) িরক্ষর্র সর্ বক্ষমাট ১০০ জি উত্তরোতা যর্া; ক) ল্যাক্ষর্ কমবরত িাক্তার এর্ং ল্যার্ক্ষরটরী
দমনিনসক্ষির উচ্চতর দকাক্ষস বর নেেক খ) ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসক্ষির উচ্চতর দকাক্ষস ব অধ্যয়িরত নেোর্ী গ) দমনিক্ষকল
দটকক্ষিালনজস্ট ও অন্যান্য ল্যার্ দটকনিনেয়াি এর্ং র্) ম্যাটস এর্ং আইএইচটি এর নেেক এর্ং িাত্রক্ষের কাি দর্ক্ষক তথ্য
সংগ্রহ ও নর্ক্ষিষর্ করা হয় । উত্তরোতাক্ষের আর্ ব-সামানজক অর্স্থ্ার নর্ক্ষিষর্ এর্ং ন্যােিাল ইিনষ্টটিউট অর্ ল্যার্ক্ষরটরী
দমনিনসি এন্ড দরফাক্ষরল দসন্টাক্ষরর উপর তাক্ষের মতামত সমূহক্ষক নিক্ষে উপস্থ্াপি করা হক্ষলািঃ

৭.১ > উত্তর োতার নলঙ্গ ন নত্তক নর্ াজি
ন্যােিাল ইিনষ্টটিউট অর্ ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি এন্ড দরফাক্ষরল দসন্টার স্থ্াপি (২য় সংক্ষোনিত) েীষ বক প্রকক্ষল্পর নিনর্ে
পনরর্ীেক্ষর্র িমুিা জরীক্ষপ দয ৪ (চার) িরক্ষর্র উত্তরোতাক্ষের কাি দর্ক্ষক তথ্য সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষি তাক্ষের মক্ষধ্য সকল
কযাটাগনর দর্ক্ষক সমাি সংখ্যক উত্তরোতা নির্ বাচি করা হয়। দমাট উওরোতাক্ষের মক্ষধ্য পুরুক্ষষর সংখ্যা মনহলার দচক্ষয়
সামান্য দর্েী। পুরুষ এর্ং মনহলার অনুপাত যর্াক্রক্ষম ৫২.০ : ৪৮.০। িমুিা জনরক্ষপর নর্ন ন্ন কযাক্ষটগনরর উত্তরোতাক্ষের
নর্স্তানরত র্র্ বিা নিক্ষের সারনর্-৭.১ দত দেয়া হক্ষলািােষ্টণ-৭.1 > নলঙ্গ ন নত্তক উত্তর োতার দশ্রর্ী নর্ন্যাস
পুরুর্
উিে দাতাে িেণ
িংখ্যা শতকো হাে
ল্যারব কেষেত িাক্তাে এবং
১০
৪০.০
ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিরনে উচ্চতে
মকারি ষে ষ্টশেক
ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিরনে উচ্চতে
৯
৩৬.০
মকারি ষ অধ্যয়নেত ষ্টশোথী
মেষ্টিরকল মটকরনালষ্টেস্ট ও
১৩
৫২.০
অন্যান্য ল্যাব মটকষ্টনষ্টশয়ান
ম্যাটি (MATS)/ আইএইিটি
২০
৮০.০
(IHT) মথরক ষ্টশেক এবং ছাত্র
মোট
৫২
৫২.০

েষ্টহলা
িংখ্যা শতকো হাে
১৫
৬০.০

মোট
িংখ্যা
শতকো হাে
২৫
১০০.০

১৬

৬৪.০

২৫

১০০.০

১২

৪৮.০

২৫

১০০.০

৫

২০.০

২৫

১০০.০

৪৮

৪৮.০

১০০

১০০.০

৭.2 > উিে দাতাে মপশা ষ্টিষ্টিক ষ্টবন্যাি
িমুিা জনরক্ষপ নর্ন ন্ন দশ্রর্ী দপোর সর্ বক্ষমাট ১০০ জি উওরোতার কাি দর্ক্ষক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এক্ষের মক্ষধ্য সরকারী
চাকুনরজীনর্র সংখ্যা সর্ক্ষচক্ষয় দর্নে (৭৫.%)। অর্নেষ্ট উত্তরোতাক্ষের মক্ষধ্য দর্সরকারী চাকুনরজীনর্ (২০.০%) এর্ং িাত্র
(ইন্টারন্) (৫.০%) রক্ষয়ক্ষিি । নর্স্তানরত নিক্ষের নচত্র ৬.1 এর মাধ্যক্ষম দেখাক্ষিা হক্ষলা।
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নচত্র ৭.১ : উত্তর োতার দপো ন নত্তক নর্ন্যাস

ক) ল্যারব কেষেত িাক্তাে এবং ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিরনে উচ্চতে মকারি ষে ষ্টশেক
ক- ১ > প্যাথলষ্টে/ বারয়ারকষ্টেকযাল ল্যারবে গুণগত োন বোয় োখা/ উন্নয়রনে েন্য িংস্থা বা ষ্টিপাট ষরেন্ট এে
দাষ্টয়ত্ব পালন িংক্রান্ত েতােত
প্যার্লনজ/ র্াক্ষয়াক্ষকনমকযাল ল্যাক্ষর্র গুর্গত মাি র্জায় রাখা/ উন্নয়ক্ষির জন্য দকাি সংস্থ্া র্া নিপাট বক্ষমন্ট কাজ করক্ষি নকিা
এ নর্েক্ষষ ল্যাক্ষর্ কমবরত িাক্তার এর্ং ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসক্ষির উচ্চতর দকাক্ষস বর নেেকক্ষের মক্ষধ্য ৪০.০% মক্ষি কক্ষরি কাজ
করক্ষি এর্ং ৬০.০% মক্ষি কক্ষরি দকাি সংস্থ্া র্া নিপাট বক্ষমন্ট কাজ করক্ষিিা। নর্স্তানরত পাই িক্ষক নচত্র ৭.২ এর মাধ্যক্ষম
দেখাক্ষিা হক্ষলা।
নচত্র ৭.২ : ল্যাক্ষর্র গুর্গত মাি র্জায় রাখা/ উন্নয়ক্ষির জন্য দকাি সংস্থ্া র্া নিপাট বক্ষমন্ট এর োনয়ত্ব পালি

ক- ২ > িেকােী মকান িংস্থা কতৃক
ষ ল্যারবে গুণগত োন বোরয়ে মেরত্র তদােষ্টক ও স্বীকৃষ্টত (Accreditation)
প্রদান প্ররয়ােরনে উপে েতােত
ন্যােিাল ইিনষ্টটিউট অর্ ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি এন্ড দরফাক্ষরল দসন্টার স্থ্াপি (২য় সংক্ষোনিত) েীষ বক প্রকক্ষল্পর সম্ভাব্য
ুপনর্িাক্ষ াগী নর্ন ন্ন হাসপাতাক্ষলর ল্যাক্ষর্ কমবরত িাক্তার এর্ং ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসক্ষির উচ্চতর দকাক্ষস বর নেেকক্ষের প্রায়
সকক্ষলই (৯৬%) ল্যাক্ষর্র গুর্গত মাি র্জাক্ষয়র দেক্ষত্র সরকারী দকাি সংস্থ্া কর্তবক তোরনক ও স্বীকৃনতর প্রক্ষযাজি আক্ষি
র্ক্ষল মতামত ব্যক্ত কক্ষরক্ষিি এর্ং খুর্ কম সংেক িাক্তাক্ষরর মক্ষত (৪.০%) দকাি সংস্থ্া কর্তবক তোরনক ও স্বীকৃনতর
প্রক্ষযাজি আক্ষি র্ক্ষল মক্ষি কক্ষর িা । নর্স্তানরত র্র্ বিা নিক্ষের সারনর্-৭.2 দত দেয়া হক্ষলাসারনর্-৭.2: সরকারী দকাি সংস্থ্া কর্তবক ল্যাক্ষর্র গুর্গত মাি র্জাক্ষয়র দেক্ষত্র তোরনক ও স্বীকৃনত (Accreditation) প্রোি
সরকারী দকাি সংস্থ্া কর্তবক তোরনক ও স্বীকৃনত প্রোি
হযাঁ
িা
দমাট

সংখ্যা
24
1
25

েতকরা হার
96.0
4.0
100.0
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ক-৩ > প্যাথলষ্টেকযাল ল্যারবে োনদন্ড বোয় োখাে ষ্টবর্রয় েতােত
হািপারতরলে প্যাথলষ্টেকযাল ল্যারবে োনদন্ড ষ্টকিারব বোয় োখা র্ায় এই ষ্টবর্রয় ষ্টবষ্টিন্ন িেকাষ্টে এবং মবিেকাষ্টে
হািপাতারলে ল্যারব কেষেত িাক্তাে এবং ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিরনে উচ্চতে মকারি ষে ষ্টশেকরদে িারথ আরলািনাে মপ্রষ্টেরত
মবশ ষ্টকছু গুরূত্বপন ষ ষ্টবর্য় উপস্থাষ্টপত হরয়রছ। ল্যারব কেষেত অষ্টিকাংশ িাক্তাে এবং ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিরনে উচ্চতে
মকারি ষে ষ্টশেকরদে (৩২.০%) েরত নিয়নমত ল্যার্ক্ষরটরীর দকায়ানলটি কক্ষিাল, েে জির্ল নিক্ষয়াগ এর্ং প্রপার মনিটনরং
এর মাধ্যক্ষম ল্যাক্ষর্র মািেন্ড র্জায় রাখা যায় । প্যাথলষ্টেকযাল ল্যারবে োনদন্ড বোয় োখাে মেরত্র মেফারেল মিন্টাে
ষ্টনেষাণ ও র্থার্থ েবাব ষ্টদষ্টহতাে োধ্যেটি ও অরনক গুরুত্বপন ষ ভূষ্টেকা পালন করে বরল (28.০%) উিেদাতা তারদে
অষ্টিেত ব্যক্ত করেরছন। অন্যষ্টদরক ষ্টপ্র এনালাইটিক, এনালাইটিক এবং মপাি এনালাইটিক মকায়াষ্টলটি োধ্যরে এবং
সরকানর িজরোরীর মাধ্যক্ষম প্যাথলষ্টেকযাল ল্যারবে োনদন্ড বোয় োখাে ষ্টবর্রয় (16.০%) ল্যারব কেষেত িাক্তাে এবং
ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিরনে উচ্চতে মকারি ষে ষ্টশেকো তারদে েতােত প্রকাশ করে । ষ্টবস্তাষ্টেত বণ ষনা িংযুষ্টক্ত-১ এ িােষ্টণ৭.3 মত মদয়া হরয়রছ।

ক-৪ > িেকােী/ মবিেকােী প্রষ্টতষ্ঠান র্াো ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিন ষ্টবর্রয় স্নাতক ও স্নাতরকািে ষ্টিগ্রী প্রদান কেরছ ঐ
িকল প্রষ্টতষ্ঠারনে ষ্টিষ্টগ্র / প্রষ্টশেন প্রদারনে গুণগত োন িম্পরকষ েতােত
নর্ন ন্ন সরকানর এর্ং দর্সরকানর হাসপাতাক্ষলর ল্যাক্ষর্ কমবরত িাক্তার এর্ং ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসক্ষির উচ্চতর দকাক্ষস বর
নেেকক্ষের মক্ষত দয সকল সরকারী/ দর্সরকারী প্রনতষ্ঠাি ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি নর্ষক্ষয় স্নাতক ও স্নাতক্ষকাত্তর নিগ্রী প্রোি
করক্ষি ঐ সকল প্রনতষ্ঠাি এর নিনগ্র / প্রনেেি প্রোক্ষির গুর্গত মাি এর দেক্ষত্র ন ন্ন ন ন্ন মতামত প্রকাে কক্ষরক্ষিি।
অনিকাংে উত্তরোতা (৫৬.০%) এই নিনগ্র ও প্রনেেি প্রোক্ষির গুর্গত মািক্ষক দমাটামুটি র্ক্ষল তাক্ষের অন মত ব্যক্ত
কক্ষরক্ষিি এর্ং ঐ সকল প্রনতষ্ঠাি এর নিনগ্র র্া প্রনেেি প্রোক্ষির দেক্ষত্র গুর্গত মািক্ষক আক্ষরা বৃনি করা প্রক্ষয়াজি র্ক্ষল
সকক্ষলই মক্ষি কক্ষরি । ৩২.০% সরকানর এর্ং দর্সরকানর হাসপাতাক্ষলর ল্যাক্ষর্ কমবরত িাক্তার এর্ং ল্যার্ক্ষরটরী
দমনিনসক্ষির উচ্চতর দকাক্ষস বর নেেক এর মক্ষত ঐ সকল প্রনতষ্ঠাক্ষির নিনগ্র র্া প্রনেেি প্রোক্ষির দেক্ষত্র এর গুর্গত মািক্ষক
াক্ষলা এর্ং খুর্ অল্প সংখ্যক (১২.০%) উত্তরোতার মক্ষত ঐ সকল প্রনতষ্ঠাক্ষির নিনগ্র / প্রনেেি প্রোক্ষির গুর্গত মাি
তুলিামূলক াক্ষর্ অক্ষিক কম এর্ং দয সকল প্রনতষ্ঠাি এই নিনগ্র র্া প্রনেেি প্রোি করক্ষি তার গুর্গত মাি নিক্ষয় তারা
অসন্তুনষ্ট প্রকাে কক্ষর । নর্স্তানরত র্ার চাক্ষট ব নচত্র ৭.৩ এর মাধ্যক্ষম দেখাক্ষিা হক্ষলা।

ক-৫ > ল্যাব ষ্টবর্রয় নতুন Technology উদ্ভাবরনে মেরত্র গরবর্ণাে প্ররয়ােনীয়তা উপে েতােত
বাংলারদরশে ষ্টিষ্টকৎিা ব্যবস্থা আরো উন্নত এবং ল্যাব ষ্টবর্রয় নতুন Technology উদ্ভাবরনে মেরত্র গরবর্ণাে প্ররয়ােন
আরছ ষ্টকনা এই ষ্টবর্রয় ষ্টবষ্টিন্ন িেকাষ্টে এবং মবিেকাষ্টে হািপাতারলে ল্যারব কেষেত িাক্তাে এবং ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিরনে
উচ্চতে মকারি ষে ষ্টশেকরদে েতােত োনরত িাইরল অষ্টিকাংশ (91.3%) ল্যারব কেষেত িাক্তাে এবং ল্যাবরেটেী
মেষ্টিষ্টিরনে উচ্চতে মকারি ষে ষ্টশেক ল্যাব ষ্টবর্রয় নতুন Technology উদ্ভাবরনে মেরত্র গরবর্ণাে প্ররয়ােন আরছ বরল
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তারদে েতােত প্রকাশ করেরছন । খুব িীষ্টেত িংখ্যক (৮.৭%) ল্যারব কেষেত িাক্তাে এবং ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিরনে
উচ্চতে মকারি ষে ষ্টশেকগণ ল্যাব ষ্টবর্রয় নতুন Technology উদ্ভাবরনে মেরত্র গরবর্ণাে প্ররয়ােন মনই বরল তারদে
অষ্টিেত ব্যক্ত করেরছন। ষ্টবস্তাষ্টেত পাই ছরক ষ্টিত্র ৭.৪ এে োধ্যরে মদখারনা হরলা।

ক-৬ > ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিন/ প্যাথলষ্টেকযাল ল্যারবে দুব ষল ষ্টদক িমুরহে উপে েতােত
নর্ন ন্ন সরকানর এর্ং দর্সরকানর হাসপাতাক্ষলর ল্যাক্ষর্ কমবরত িাক্তার এর্ং ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসক্ষির উচ্চতর দকাক্ষস বর
নেেকক্ষের মক্ষত ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি/ প্যার্লনজকযাল ল্যাক্ষর্র অক্ষিক দ্যর্ বল নেক রক্ষয়ক্ষি। যার মক্ষধ্য ৬০.০% উত্তরোতা
ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি/ প্যার্লনজকযাল ল্যাক্ষর্র দ্যর্ বল নেক নহক্ষসক্ষর্ েে জির্ল সংকট এর্ং আধুনিক যন্ত্রপানতর স্বল্পতার
নর্ষয়ক্ষক উপস্থ্াপি কক্ষরক্ষিি এর্ং (২৪.০%) উত্তরোতা ল্যাক্ষর্র দ্যর্ বল নেক নহক্ষসক্ষর্ চানহো এর্ং প্রানপ্তর অসঙ্গনত ও েে
জির্ক্ষলর ব্যর্হার নিনিত িা করার নর্ষয়টিক্ষক উক্ষেখ কক্ষরক্ষিি । সমসংখ্যক উত্তরোতার (১২.০%) মক্ষত ল্যার্ক্ষরটরী
দমনিনসি/ প্যার্লনজকযাল ল্যাক্ষর্র দ্যর্ বল নেক নহক্ষসক্ষর্ মািহীি নরক্ষয়ক্ষজন্ট এর ব্যর্হার এর্ং সঠিক মাি নিয়ন্ত্রক্ষির অ ার্ক্ষক
উক্ষেখ কক্ষরক্ষিি । ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি/ প্যার্লনজকযাল ল্যাক্ষর্র দ্যর্ বল নেক নহক্ষসক্ষর্ ল্যাক্ষর্ কমবরত িাক্তার এর্ং
ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসক্ষির উচ্চতর দকাক্ষস বর নেেকগি আনুসনঙ্গক আক্ষরা নকছু নর্ষয়ক্ষক দূর্ বল নেক নহক্ষসক্ষর্ উপস্থ্াপি
কক্ষরক্ষিি যা নর্স্তানরত র্র্ বিা সংযুনক্ত-১ এ সারনর্-৭. ৪ দত দেয়া হক্ষয়ক্ষি।

ক-৭ > ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিন/ প্যাথলষ্টেকযাল ল্যারবে আধুষ্টনকায়ন ও শষ্টক্তশাষ্টল কোে ব্যপারে েতােত
ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি ও প্যার্লনজকযাল ল্যাক্ষর্র আধুনিকায়ি ও েনক্তোনল করার ব্যপাক্ষর নর্ন ন্ন সরকানর এর্ং দর্সরকানর
হাসপাতাক্ষলর ল্যাক্ষর্ কমবরত িাক্তার এর্ং ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসক্ষির উচ্চতর দকাক্ষস বর নেেকগর্ নর্ন ন্ন নর্ষক্ষয়র উপর
মতামত ব্যক্ত কক্ষরি। অনিকাংে (৬৮.০%) উত্তরোতার মক্ষত ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি ও প্যার্লনজকযাল ল্যাক্ষর্র
আধুনিকায়ি/ েনক্তোনল করার ব্যপাক্ষর আধুনিক পিনত ব্যর্হাক্ষরর জন্য প্রক্ষয়াজিীয় প্রনেের্ প্রোি করার নর্ষয়ক্ষক দর্নে
গুরুত্ব নেক্ষয়ক্ষিি । ৪৪.০% উত্তরোতার মক্ষত ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি/ প্যার্লনজকযাল ল্যাক্ষর্র আধুনিকায়ি ও েনক্তোনল
করার ব্যপাক্ষর েে জির্ল বৃনি ও দমনেক্ষির স্বল্পতাক্ষক পুরি করার প্রক্ষয়াজিীয়তাক্ষক মক্ষি কক্ষরক্ষিি। ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি/
প্যার্লনজকযাল ল্যাক্ষর্র আধুনিকায়ি ও েনক্তোনল করার ব্যপাক্ষর ২০.০% উত্তরোতা উন্নত মাক্ষির দমনেি ও
দটকক্ষিালনজর ব্যর্হার এর্ং সরকাক্ষরর কক্ষঠার নিয়ন্ত্রর্ ও তোরনক ব্যাপারটিক্ষক উক্ষেখ কক্ষরক্ষিি । নর্স্তানরত র্র্ বিা সংযুনক্ত১ এ সারনর্-৭.৫ দত দেয়া হক্ষয়ক্ষি।

ক-৮ > ল্যাবরেটেী মটরিে েন্য মোগীরক অন্যত্র মেফাে কোে ষ্টবর্রয় েতােত
নর্ন ন্ন সরকানর এর্ং দর্সরকানর হাসপাতাক্ষলর ল্যাক্ষর্ কমবরত িাক্তার এর্ং ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসক্ষির উচ্চতর দকাক্ষস বর
নেেকরা ল্যার্ক্ষরটরী দটক্ষষ্টর জন্য দরাগীক্ষক অন্যত্র দরফার কক্ষরি নকিা এই প্রক্ষশ্নর উওক্ষর অনিকাংে ৫৬.০% উত্তরোতার
মক্ষত ল্যার্ক্ষরটরী দটক্ষষ্টর জন্য দরাগীক্ষক অন্যত্র দরফার করার কারি নহক্ষসক্ষর্ ঐ সকল হাসপাতাল গুক্ষলাক্ষত সঠিক দরাগ নিি বয়
করা এর্ং এর ুপ-নচনকৎসা প্রোি করা সম্ভর্ িা হওয়ায় দরাগীক্ষক অন্যত্র দরফার কক্ষর র্ক্ষল জািাি। অন্যনেক্ষক উত্তরোতাক্ষের
(৪৪.০%) তাক্ষের হাসপাতাল ও ল্যাক্ষর্র গুর্গত মাি অক্ষিক উন্নত ও আধুনিক হওয়ায় সঠিক দরাগ নিি বয় করা এর্ং এর ুপপৃষ্ঠা 47

নচনকৎসা প্রোি করা সম্ভর্ হয় র্ক্ষল তারা দরাগীক্ষক অন্যত্র দরফার কক্ষরি িা র্ক্ষল জািাি। নর্স্তানরত পাই িক্ষক নচত্র ৭.৫ এর
মাধ্যক্ষম দেখাক্ষিা হক্ষলা।

ক-৯ > দেক্ষে দরফাক্ষরল দসন্টার নহসাক্ষর্ একটি ইিনস্টটিউট নিমবার্ করা হক্ষল দরাগীক্ষের স্বাস্থ্যক্ষসর্ার ুপনর্িা সমুক্ষহর
উপর মতামত
ন্যােিাল ইিনষ্টটিউট অর্ ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি এন্ড দরফাক্ষরল দসন্টার স্থ্াপি এর দেক্ষত্র দরাগীক্ষের স্বাস্থ্যক্ষসর্া দপক্ষত নক নক
ুপনর্িা হক্ষর্ এই নর্ষক্ষয় ল্যার্ কমবরত িাক্তার এর্ং ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসক্ষির উচ্চতর দকাক্ষস বর নেেকক্ষের সাক্ষর্ নর্স্তানরত
আক্ষলাচিার দপ্রনেক্ষত দর্ে নকছু নর্ষয় উপস্থ্ানপত হয় । একই উত্তরোতার কাি দর্ক্ষক নর্ন ন্ন নর্ষক্ষয় উত্তর গৃনহত হক্ষয়ক্ষি।
নর্ন ন্ন সরকানর এর্ং দর্সরকানর হাসপাতাক্ষলর ল্যাক্ষর্ কমবরত (৭৬.০%) িাক্তার এর্ং ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসক্ষির উচ্চতর
দকাক্ষস বর নেেকগর্ জািাি দয, দেক্ষে দরফাক্ষরল দসন্টার নহসাক্ষর্ একটি ইিনস্টটিউট নিমবার্ করা হক্ষল দরাগীক্ষের স্বাস্থ্যক্ষসর্ার
মাি অক্ষিক বৃনি পাক্ষর্ এর্ং দরাগীর প্যার্লনজকযাল দটস্ট সহক্ষজ ও ত্রুটিমুক্ত হক্ষর্ । ৬৮.০% উত্তরোতার মক্ষত দেক্ষে এই
দরফাক্ষরল দসন্টার নহসাক্ষর্ একটি ইিনস্টটিউট নিমবার্ করা হক্ষল নচনকৎসা দেক্ষত্র েে জির্ল ততরী হক্ষর্ এর্ং প্যার্লনজকযাল
দসর্ার মাি অক্ষিক বৃনি পাক্ষর্। ৫২.০% এর মক্ষত দরাগীক্ষের স্বাস্থ্যক্ষসর্ার দেক্ষত্র নর্ক্ষেক্ষে (specimen) পাঠাক্ষিা
অক্ষিকাংক্ষে কক্ষম যাক্ষর্ এর্ং 48.0% উত্তরোতার মক্ষত নচনকৎসা ব্যয় কমক্ষর্, সময় ও দ াগানন্ত কক্ষম যাক্ষর্। নর্স্তানরত র্ার
চাক্ষট ব নচত্র ৭.৬ এর মাধ্যক্ষম দেখাক্ষিা হক্ষলা।

ক-১০ > দেক্ষে দরফাক্ষরল দসন্টার নিমবাক্ষর্র প্রক্ষয়াজিীয়তা উপর মতামত
দেক্ষে দরফাক্ষরল দসন্টার নহসাক্ষর্ একটি ইিনস্টটিউট নিমবাক্ষর্র প্রক্ষয়াজিীয়তা ও এই দরফাক্ষরল দসন্টার দর্ক্ষক নক িরক্ষির দসর্া
প্রতযাো কক্ষরি এই প্রক্ষশ্নর উত্তক্ষর নর্ন ন্ন ল্যার্ কমবরত িাক্তার এর্ং ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসক্ষির উচ্চতর দকাক্ষস বর নেেকক্ষের
কাি দর্ক্ষক নর্ন ন্ন গুরুত্বপূি ব তথ্য পাওয়া যায় । আমাক্ষের দেক্ষে দরফাক্ষরল দসন্টার নিমবাক্ষর্র প্রক্ষয়াজি আক্ষি নকিা এই প্রক্ষশ্নর
উত্তক্ষর ল্যার্ কমবরত সকল (100%) িাক্তার এর্ং ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসক্ষির উচ্চতর দকাক্ষস বর নেেক এর প্রক্ষয়াজিীতা আক্ষি
র্ক্ষল তাক্ষের মতামত ব্যক্ত কক্ষরি । নর্স্তানরত র্র্ বিা নিক্ষের সারনর্-৭.৬ দত দেয়া হক্ষলাপৃষ্ঠা 48

সারনর্-৭.৬ দেক্ষে দরফাক্ষরল দসন্টার নিমবাক্ষর্র প্রক্ষয়াজিীয়তা উপর মতামত
দরফাক্ষরল দসন্টার নিমবাক্ষর্র প্রক্ষয়াজিীয়তা
হযাঁ
িা
দমাট

সংখ্যা
25

েতকরা হার
100.0

25

100.0

ক - ১১ > ন্যােিাল ইিনষ্টটিউট অর্ ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি এন্ড দরফাক্ষরল দসন্টার দর্ক্ষক দসর্া প্রতযাোর উপর মতামত
অনিকাংে (৩৬.০%) ল্যাক্ষর্ কমবরত িাক্তার এর্ং ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসক্ষির উচ্চতর দকাক্ষস বর নেেকক্ষের মক্ষত এ িরক্ষির
দরফাক্ষরল দসন্টার দর্ক্ষক আধুনিক প্রযুনক্তর মাধ্যক্ষম দরাগক্ষক সঠিক াক্ষর্ সিাক্ত করা যাক্ষর্ র্ক্ষল তারা মক্ষি কক্ষরি এর্ং
(২৮.০%) উত্তরোতা র্ক্ষলক্ষিি এই দরফাক্ষরল দসন্টার স্থ্াপক্ষির মাধ্যক্ষম উন্নত মাক্ষির যন্ত্রপানত, অন জ্ঞ িাক্তার ও ল্যাক্ষর্র
দকায়ানলটি মনিটনরং এর পনরমার্ বৃনি পাক্ষর্ । আর্ার নকছু সংখ্যক (১২.০%) ল্যার্ কমবরত িাক্তার এর্ং ল্যার্ক্ষরটরী
দমনিনসক্ষির উচ্চতর দকাক্ষস বর নেেক র্ক্ষলক্ষিি নচনকৎসার দেক্ষত্র উন্নত নর্ক্ষের সমমাক্ষির নরক্ষপাট ব পাওয়া যাক্ষর্ এর্ং দরাগ
নিি বয় এর পর সঠিক সলুেি কিফামব করা যাক্ষর্ । ষ্টবস্তাষ্টেত বণ ষনা িংযুষ্টক্ত-১ এ িােষ্টণ-৭.৭ মত মদয়া হরয়রছ।

খ) ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসক্ষির উচ্চতর দকাক্ষস ব অধ্যয়িরত নেোর্ী
খ - ১ > দেক্ষে ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি নর্ষয়ক্ষক আরও উন্নত করার নর্ষক্ষয় উচ্চতর দকাক্ষস ব অধ্যয়িরত নেোর্ীক্ষের
মতামত
দেক্ষে ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি নর্ষয়ক্ষক আরও উন্নত করার জন্য ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসক্ষির উচ্চতর দকাক্ষস ব অধ্যয়িরত
নেোর্ীক্ষের দর্ক্ষক তথ্য সংগ্রক্ষহর মাধ্যক্ষম নকছু গুরুত্বপূি ব নর্ষয় উপস্থ্ানপত হয়। নিক্ষের সারনর্-৭.৮ নর্ক্ষিষক্ষি দেখা যায় দযদেক্ষে ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি নর্ষয়ক্ষক আরও উন্নত করার দেক্ষত্র অনিকাংে (৪০.০%) নেোর্ী তাক্ষের পোক্ষোিার
পাোপানে প্রাকটিকযাল লাস এ দজার দেওয়ার নর্ষক্ষয়র উপর তাক্ষের মতামত প্রকাে কক্ষরক্ষিি । (২৮.০%) নেোর্ীর মক্ষত
দেক্ষে ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি নর্ষয়ক্ষক আরও উন্নত করার জন্য িতুি প্রনতষ্ঠাি ও েে জির্ল সৃনষ্ট করার প্রক্ষয়াজিীয়তার
উপর তাক্ষের মতামত প্রকাে কক্ষরি । দেক্ষে ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি নর্ষয়ক্ষক আরও উন্নত করার জন্য (২০.০%) নেোর্ী
দেক্ষের নচনকৎসা দেত্রক্ষক আক্ষরা উন্নত করক্ষত হক্ষর্ র্ক্ষল মতামত ব্যক্ত কক্ষরি ।
সারনর্-৭.৮ দেক্ষে ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি নর্ষয়ক্ষক আরও উন্নত করার নর্ষক্ষয় উচ্চতর দকাক্ষস বর নেোর্ীক্ষের মতামত
উচ্চতর দকাক্ষস বর নেোর্ীক্ষের মতামত
পোক্ষোিার পাোপানে প্রাকটিকযাল লাস এ দজার দেওয়া
সরকানর তোরকী দজােোর করা েরকার
িতুি প্রনতষ্ঠাি ও েে জির্ল সৃনষ্ট করা
দেক্ষের নচনকৎসা দেত্রক্ষক আক্ষরা উন্নত করা
দমাট

সংখ্যা
10
3
7
5
25

েতকরা হার
40.0
12.0
28.0
20.0
100.0

খ – ২ > দেক্ষে ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি নর্ষক্ষয় উচ্চতর দকাক্ষস বর নেোর মাি অন্যান্য উন্নত দেক্ষের তুলিায় দকমি এ
ব্যপাক্ষর মতামত
দেক্ষে ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি নর্ষক্ষয় উচ্চতর দকাক্ষস বর নেোর মাি অন্যান্য দেক্ষের তুলিায় দকমি এই প্রক্ষশ্নর উত্তক্ষর নর্ন ন্ন
উচ্চতর দকাক্ষস ব অধ্যয়নেত (60.0%) নেোর্ীক্ষের দর্ক্ষক তথ্য সংগ্রক্ষহ মাধ্যক্ষম জািা যায় দেক্ষে ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি
নর্ষক্ষয় উচ্চতর দকাক্ষস বর নেোর মাি অন্যান্য দেক্ষের তুলিায় দমাটামুটি াক্ষলা তক্ষর্ ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি নর্ষক্ষয় উচ্চতর
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দকাক্ষস বর নেোর মািক্ষক আক্ষরা বৃনি করার প্রক্ষয়াজি র্ক্ষল নেোর্ীরা মক্ষি কক্ষরি । আর্ার উচ্চতর দকাক্ষস ব অধ্যয়িরত
(২৮.০%) নেোর্ীক্ষের মক্ষত দেক্ষে ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি নর্ষক্ষয় উচ্চতর দকাক্ষস বর নেোর মাি অন্যান্য দেক্ষের তুলিায়
খুর্ কম র্ক্ষল তারা মক্ষি কক্ষরি এর্ং উচ্চতর দকাক্ষস ব অধ্যয়িরত (১২.০%) নেোর্ীক্ষের মক্ষত আমাক্ষের দেক্ষে ল্যার্ক্ষরটরী
দমনিনসি নর্ষক্ষয় উচ্চতর দকাক্ষস বর নেোর মাি অন্যান্য দেক্ষের তুলিায় াক্ষলা । নর্স্তানরত পাই িক্ষক নচত্র ৭.৭ এর মাধ্যক্ষম
দেখাক্ষিা হক্ষলা।

গ) দমনিক্ষকল দটকক্ষিালনজস্ট
গ - ১ > চাকুরীক্ষত নিক্ষয়ানজত দর্ক্ষক ল্যার্ / প্যার্লনজকযাল নর্ষক্ষয় উচ্চতর নেো / প্রনেেক্ষর্র ুপক্ষযাগ সংক্রান্ত
মতামত
নর্ন ন্ন সরকানর এর্ং দর্সরকানর হাসপাতাক্ষলর ল্যাক্ষর্ কমবরত দমনিক্ষকল দটকক্ষিালনজস্টক্ষের সাক্ষর্ আক্ষলাচিার মাধ্যক্ষম
গুরুত্বপূি ব তথ্য পাওয়া যায় । দমনিক্ষকল দটকক্ষিালনজস্টক্ষের চাকুরীক্ষত নিক্ষয়ানজত দর্ক্ষক ল্যার্ ও প্যার্লনজকযাল নর্ষক্ষয়
দকাি উচ্চতর নেো র্া প্রনেেক্ষর্র ুপক্ষযাগ আক্ষি নকিা এই প্রক্ষশ্নর উত্তক্ষর নর্ন ন্ন দমনিক্ষকল দটকক্ষিালনজস্টক্ষের মতামত
জািক্ষত চাইক্ষল অনিকাংে (৮০.০%) দমনিক্ষকল দটকক্ষিালনজস্টরা জািাি চাকুরীক্ষত নিক্ষয়ানজত দর্ক্ষক ল্যার্ ও
প্যার্লনজকযাল নর্ষক্ষয় উচ্চতর নেো র্া প্রনেেক্ষর্র ুপক্ষযাগ আক্ষি এর্ং নকছু (২০.০%) সংখ্যক সরকানর এর্ং দর্সরকানর
হাসপাতাক্ষলর ল্যাক্ষর্ কমবরত দমনিক্ষকল দটকক্ষিালনজষ্ট এর মক্ষত চাকুরীক্ষত নিক্ষয়ানজত দর্ক্ষক ল্যার্ / প্যার্লনজকযাল নর্ষক্ষয়
দকাি উচ্চতর নেো / প্রনেেক্ষর্র ুপক্ষযাগ দিই র্ক্ষল তাক্ষের মতামত প্রকাে কক্ষরি । নর্স্তানরত র্র্ বিা নিক্ষের সারনর্-৭.৯ এ
দেয়া হক্ষলাসারনর্-৭.৯ চাকুরীক্ষত নিক্ষয়ানজত দর্ক্ষক ল্যার্ নর্ষক্ষয় উচ্চতর নেো / প্রনেেক্ষর্র ুপক্ষযাগ সংক্রান্ত মতামত
িাকুেীরত ষ্টনরয়াষ্টেত মথরক ল্যাব ষ্টবর্রয় উচ্চতে ষ্টশো / প্রষ্টশেরণে
িংখ্যা
শতকোহাে
সুরর্াগ
হযাঁ
২০
৮০.০
না
৫
২০.০
মোট
২৫
১০০.০
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গ–২ > ুপক্ষযাগ দপক্ষল দমনিক্ষকল দটকক্ষিালনজস্টগর্ ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসক্ষির উপর উচ্চতর নিনগ্র নিক্ষত আগ্রহী নকিা
এর উপর মতামত
ুপক্ষযাগ দপক্ষল দমনিক্ষকল দটকক্ষিালনজস্টরা ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসক্ষির উপর উচ্চতর নিনগ্র নিক্ষত আগ্রহী নকিা এই প্রক্ষশ্নর জর্াক্ষর্
প্রায় সকক্ষলই (৯২.০%) ল্যার্ দমনিনসক্ষির উপর উচ্চতর নিনগ্র নিক্ষত আগ্রহী র্ক্ষল মতামত প্রকাে কক্ষরি এর্ং এর
প্রক্ষয়াজিীয়তার নর্ষক্ষয়ও তাক্ষের নর্ন ন্ন মতামত প্রকাে কক্ষরি। খুর্ কম সংখ্যক (৮.০%) দমনিক্ষকল দটকক্ষিালজস্টগর্ ল্যার্
দমনিনসক্ষির উপর উচ্চতর নিনগ্র নিক্ষত আগ্রহী িি র্ক্ষল তাক্ষের মতামত ব্যক্ত কক্ষরি। তক্ষর্ অনিকাংে দমনিক্ষকল
দটকক্ষিালনজস্টক্ষের মক্ষত দেক্ষের নচনকৎসার মাি আক্ষরা উন্নত ও দমনিক্ষকল দটকক্ষিালনজস্টক্ষের আক্ষরা েে নহক্ষসক্ষর্ গক্ষে
দতালার নর্ষক্ষয় ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসক্ষির উপর উচ্চতর নিনগ্র গ্রাহক্ষির প্রক্ষয়াজিীয়তা আক্ষি র্ক্ষল তারা সকক্ষলই এই নর্ষক্ষয়
মতামত প্রকাে কক্ষরি । নর্স্তানরত পাই িক্ষক নচত্র ৭.৮ এর মাধ্যক্ষম দেখাক্ষিা হক্ষলা।

গ-৩ > প্যার্লনজ/ র্াক্ষয়াক্ষকনমকযাল ল্যাক্ষর্র সামনগ্রক মাি সম্পক্ষকব মতামত
প্যার্লনজ/র্াক্ষয়াক্ষকনমকযাল ল্যাক্ষর্র সামনগ্রক মাি দকমি এই নর্ষক্ষয় নর্ন ন্ন সরকানর এর্ং দর্সরকানর হাসপাতাক্ষলর ল্যাক্ষর্
কমবরত দমনিক্ষকল দটকক্ষিালনজস্টক্ষের সাক্ষর্ আক্ষলাচিার মাধ্যক্ষম নকছু গুরুত্বপূি ব মতামত পাওয়া নগক্ষয়ক্ষি। আমাক্ষের দেক্ষে
প্যার্লনজ/র্াক্ষয়াক্ষকনমকযাল ল্যাক্ষর্র সামনগ্রক মাি দকমি এই প্রক্ষশ্নর জর্াক্ষর্ অনিকাংে উত্তরোতা (৪৪.০%) এর মক্ষত
প্যার্লনজ/র্াক্ষয়াক্ষকনমকযাল ল্যাক্ষর্র সামনগ্রক মাি াল, (৩৬.০%) দমনিক্ষকল দটকক্ষিালনজস্টক্ষের মক্ষত খুর্ াক্ষলা র্ক্ষল
তারা মক্ষি কক্ষরি এর্ং খুর্ অল্প সংখ্যক (২০.০%) দমনিক্ষকল দটকক্ষিালনজস্ট প্যার্লনজ/র্াক্ষয়াক্ষকনমকযাল ল্যাক্ষর্র সামনগ্রক
মািক্ষক দমাটামুটি র্ক্ষল তাক্ষের মতামত প্রকাে কক্ষরক্ষিি । নর্স্তানরত র্র্ বিা সংযুনক্ত-১ এ সারনর্-৭.১০ দত দেয়া হক্ষয়ক্ষি।

গ-৪ > প্যার্লনজ/র্াক্ষয়াক্ষকনমকযাল ল্যাক্ষর্র দকান্ দকান্ দেক্ষত্র সমস্যা রক্ষয়ক্ষি তার মতামত
নর্ন ন্ন সরকানর এর্ং দর্সরকানর হাসপাতাক্ষলর ল্যাক্ষর্ কমবরত দমনিক্ষকল দটকক্ষিালনজস্টক্ষের সাক্ষর্ আক্ষলাচিায় প্যার্লনজ/
র্াক্ষয়াক্ষকনমকযাল ল্যাক্ষর্র দকান্ দকান্ দেক্ষত্র সমস্যা রক্ষয়ক্ষি এই নর্ষক্ষয় গুরুত্বপূি ব মতামত ব্যক্ত কক্ষরক্ষিি । দমনিক্ষকল
দটকক্ষিালনজস্টক্ষের ল্যার্ পনরচালিার এর্ং দরাগীক্ষের সঠিক দরাগ নির্ বক্ষয়র দেক্ষত্র প্যার্লনজ/র্াক্ষয়াক্ষকনমকযাল ল্যাক্ষর্র
সমস্যা নহসক্ষর্ অনিকাংে (৫২.০%) দমনিক্ষকল দটকক্ষিালনজস্টরা ল্যাক্ষর্র পনরক্ষর্ে ততটা উন্নত িয় র্ক্ষল উক্ষেখ কক্ষরক্ষিি ।
(৪০.০%) দমনিক্ষকল দটকক্ষিালনজস্টক্ষের মক্ষত অন্যতম সমস্যা নহক্ষসক্ষর্ ল্যার্ গুক্ষলাক্ষত প্রক্ষয়াজিীয় েে জির্ক্ষলর অ ার্ক্ষক
উক্ষেখ কক্ষরক্ষিি । এর্ং দমনিক্ষকল দটকক্ষিালনজস্টক্ষের ২৪.০% প্যার্লনজ/র্াক্ষয়াক্ষকনমকযাল ল্যাক্ষর্র সমস্যা নহক্ষসক্ষর্ ল্যাক্ষর্
ব্যর্হৃত যন্ত্রপানত আধুনিক িয় র্ক্ষল তাক্ষের মতামত ব্যক্ত কক্ষরক্ষিি । নর্স্তানরত র্ার চাক্ষট ব নচত্র ৭.৯ এর মাধ্যক্ষম দেখাক্ষিা
হক্ষলা।

পৃষ্ঠা 51

গ-৫ > প্যার্লনজ/র্াক্ষয়াক্ষকনমকযাল ল্যাক্ষর্র মাি উন্নত করার উপায় সম্পক্ষকব মতামত
প্যার্লনজ/র্াক্ষয়াক্ষকনমকযাল ল্যাক্ষর্র গুর্গত মািক্ষক নক াক্ষর্ উন্নত করার যায় এই নর্ষক্ষয় নর্ন ন্ন দমনিক্ষকল
দটকক্ষিালনজস্টক্ষের সাক্ষর্ আক্ষলাচিার মাধ্যক্ষম ল্যাক্ষর্র গুর্গত মাি উন্নত করার নর্ষক্ষয় দর্ে নকছু গুরুত্বপূি ব নর্ষয় উক্ষঠ
এক্ষসক্ষি। দমনিক্ষকল দটকক্ষিালনজস্টক্ষের (৬৪.০%) ল্যাক্ষর্র গুর্গত মািক্ষক উন্নত করার নর্ষক্ষয় আধুনিক যন্ত্রপানতর পয বাপ্ততা
এর্ং ল্যাক্ষর্ প্রক্ষয়াজিীয় েে জির্ল নিক্ষয়াগ মাধ্যক্ষম প্যার্লনজ/র্াক্ষয়াক্ষকনমকযাল ল্যাক্ষর্র গুর্গত মাি আরও উন্নত হক্ষর্
র্ক্ষল মতামত ব্যক্ত কক্ষরি। পোন্তক্ষর (৫৬.০%) দমনিক্ষকল দটকক্ষিালনজস্ট মক্ষি কক্ষরি প্যার্লনজ/র্াক্ষয়াক্ষকনমকযাল ল্যাক্ষর্র
গুর্গত মািক্ষক উন্নত করার জন্য ল্যাক্ষর্র পনরক্ষর্ক্ষের মাি উন্নতকরর্ এর্ং মাি সম্পন্ন Reagent পয বাপ্ততা গুরুত্বপূি ব
র্ভনমকা পালি করক্ষর্ র্ক্ষল মক্ষি কক্ষরি। নর্স্তানরত র্র্ বিা নিক্ষের সারনর্-৭.১১ এ দেয়া হক্ষলাসারনর্-৭.১১ ল্যাক্ষর্র গুর্গতমাি উন্নত করার উপায় সম্পক্ষকব মতামত
ল্যাক্ষর্র গুর্গতমাি উন্নতকরার নর্ক্ষর্চয নর্ষয়/ উপায়
আধুনিক যন্ত্রপানতর পয বাপ্ততা

সংখ্যা
১৬

েতকরা হার
৬৪.০

মাি সম্পন্ন Reagent পয বাপ্ততা

১৪

৫৬.০

প্রক্ষয়াজিীয় েে জির্ল নিক্ষয়াগ

১৬

৬৪.০

ল্যাক্ষর্র পনরক্ষর্ে মাি উন্নতকরর্

১৪

৫৬.০

(একানিক উত্তর)

গ - ৬ > প্যার্লনজ/র্াক্ষয়াক্ষকনমকযাল ল্যাক্ষর্র চাকুনরক্ষত পক্ষোন্ননতর ুপক্ষযাগ সম্পক্ষকব মতামত
প্যার্লনজ/র্াক্ষয়াক্ষকনমকযাল ল্যাক্ষর্র চাকুনরক্ষত পক্ষোন্ননতর ুপক্ষযাগ দকমি এই নর্ষক্ষয় নর্ন ন্ন সরকানর এর্ং দর্সরকানর
হাসপাতাক্ষলর দমনিক্ষকল দটকক্ষিালনজস্টক্ষের নর্ন ন্ন তথ্য দর্ক্ষক জািা যায় দয প্যার্লনজ/র্াক্ষয়াক্ষকনমকযাল ল্যাক্ষর্র চাকুনরক্ষত
পক্ষোন্ননতর ুপক্ষযাগ সামান্য । এই নর্ষক্ষয় অনিকাংে (৪৮.০%)দমনিক্ষকল দটকক্ষিালনজস্ট প্যার্লনজ/র্াক্ষয়াক্ষকনমকযাল
ল্যাক্ষর্র চাকুনরক্ষত পক্ষোন্ননতর ুপক্ষযাগ সামান্য র্ক্ষল তাক্ষের মতামত ব্যক্ত কক্ষরক্ষিি এর্ং (৪৪.০%) র্ক্ষলক্ষিি চাকুনরক্ষত
পক্ষোন্ননতর ুপক্ষযাগ দমাটামুটি াক্ষলা এর্ং দমনিক্ষকল দটকক্ষিালনজস্টক্ষের (৪.০%) র্ক্ষলক্ষিি চাকুনরক্ষত পক্ষোন্ননতর ুপক্ষযাগ
অক্ষিক। নর্স্তানরত র্র্ বিা সংযুনক্ত-১ এ সারনর্-৭.১২ দত দেয়া হক্ষয়ক্ষি।

গ - ৭ > নর্ন ন্ন দরাক্ষগর প্যার্লনজকযাল দটক্ষস্টর নফ নিি বারক্ষর্র িীনতমালা সম্পক্ষকব মতামত
ল্যার্ক্ষরটরী/প্যার্লনজকযাল দটক্ষস্টর নফ নিি বারক্ষর্র দকাি িীনতমালা আক্ষি নকিা এই নর্ষক্ষয় দমনিক্ষকল দটকক্ষিালনজস্টক্ষের
সাক্ষর্ নিনর্ে আক্ষলাচিার মাধ্যক্ষম গুরুত্বপূি ব নকছু তথ্য নর্ষয় উক্ষঠ এক্ষসক্ষি। ল্যার্ক্ষরটরী/প্যার্লনজকযাল দটক্ষস্টর নফ
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নিি বারক্ষর্র দকাি িীনতমালা আক্ষি নকিা এই প্রক্ষশ্নর জর্াক্ষর্ নর্ন ন্ন সরকানর ও দর্সরকানর হাসপাতাক্ষলর কমবরত (৭৬.০%)
দমনিক্ষকল দটকক্ষিালনজষ্টরা জািাি নর্ন ন্ন দরাক্ষগর ল্যার্ক্ষরটরী/প্যার্লনজকযাল দটক্ষস্টর নফ নিি বারক্ষর্র সকক্ষলই িীনতমালা
অনুসরর্ কক্ষর এর্ং নকছু সংখ্যক (১৬.০%)দমনিক্ষকল দটকক্ষিালনজষ্টরা জািাি ল্যার্ক্ষরটরী/প্যার্লনজকযাল দটক্ষস্টর নফ
নিি বারক্ষর্র তারা দকাি প্রকার িীনতমালা অনুসরর্ কক্ষর িা । তক্ষর্ সরকারী াক্ষর্ দটক্ষস্টর নফ নিি বারক্ষর্র দকাি িীনতমালা
ততরী কক্ষর তার সফল র্াস্তর্ায়ক্ষির মাধ্যক্ষম স্বাস্থ্য দসর্া নিনিত করা জরুরী র্ক্ষল মতামত প্রকাে কক্ষরক্ষিি। নর্স্তানরত র্র্ বিা
নিক্ষের সারনর্-৭.১৩ এ দেয়া হক্ষলাসারনর্-৭.১৩ প্যার্লনজকযাল দটক্ষস্টর নফ নিি বারক্ষর্র দকাি িীনতমালা সম্পক্ষকব মতামত
ল্যাবরেটেী/প্যাথলষ্টেকযাল মটরস্টে ষ্টফ ষ্টনি ষােরণে নীষ্টতোলা
হযাঁ
না
উিে মদয়ষ্টন
মোট

িংখ্যা
১৯
৪
২
২৫

শতকোহাে
৭৬.০
১৬.০
৮.০
১০০.০

র্) ম্যাটস্ এর্ং আএইচটির নেেক এর্ং িাত্র
র্ – ১ > ল্যার্ দমনিনসক্ষির উচ্চতর দকাক্ষস ব পোশুিা করার পর দসর্া োক্ষির দেক্ষত্র ুপক্ষযাগ ততনরর উপর মতামত

এই নর্ষক্ষয় উচ্চতর দকাক্ষস ব পোশুিা করার পর দসর্া োক্ষির দেক্ষত্র নক নক ুপক্ষযাগ ততনর হক্ষর্ এই প্রক্ষশ্নর উত্তক্ষর ম্যাটস ও
আইএইচটি এর ৮ জি নেেক্ষকর কাি দর্ক্ষক তথ্য সংগ্রহ করা হয় । ম্যাটস ও আইএইচটি এর নেেকক্ষের মক্ষত উচ্চতর
দকাক্ষস ব পোশুিা করার পর দসর্া োক্ষির দেক্ষত্র নর্ন ন্ন ুপক্ষযাগ ততনর হক্ষর্ র্ক্ষল মক্ষি কক্ষরি । উচ্চতর দকাক্ষস ব পোশুিা করার
পর দসর্া োক্ষির দেক্ষত্র (৭৫.০%) ম্যাটস ও আইএইচটি এর নেেক র্ক্ষলক্ষিি এই নর্ষক্ষয় উচ্চতর দকাক্ষস ব পোশুিা করার
পর দসর্া োক্ষির দেক্ষত্র প্যার্লনজকযাল দসর্ার মাি বৃনি পাক্ষর্ এর্ং (৫০.০%) ম্যাটস ও আইএইচটি এর নেেক জািাি এই
নর্ষক্ষয় উচ্চতর দকাক্ষস ব পোশুিা করার পর দসর্া োক্ষির দেক্ষত্র দরাগ নির্ বক্ষয় সময় র্াচক্ষর্ ও অক্ষিক খরচ কমক্ষর্।
উত্তরোতাক্ষের নকছু সংখ্যক (২৫.০%) র্ক্ষলক্ষিি এই নর্ষক্ষয় উচ্চতর দকাক্ষস ব পোশুিা করার পর দসর্া োক্ষির ফক্ষল নর্ক্ষেক্ষে
Specimen পাঠাক্ষিা কমক্ষর্ / েরকার হক্ষর্ িা । নর্স্তানরত র্র্ বিা নিক্ষের সারনর্-৭.১৪ এ দেয়া হক্ষলাসারনর্-৭.১৪ ল্যার্ দমনিনসক্ষি উচ্চতর দকাক্ষস ব পোশুিা করার পর দসর্া োক্ষির দেক্ষত্র ুপক্ষযাগ ততনরর উপর মতামত
দসর্া োক্ষির দেক্ষত্র ুপক্ষযাগ ততনরর উপর মতামত
প্যার্লনজকযাল দসর্ার মাি বৃনি পাক্ষর্
নর্ক্ষেক্ষে Specimen পাঠাক্ষিা কমক্ষর্/ েরকার হক্ষর্ িা
দরাগ নির্ বক্ষয় সময় র্াচক্ষর্ ও খরচ কমক্ষর্
একানিক উত্তর

সংখ্যা

েতকরা হার

6
2
4

75.0
25.0
50.0
8

র্ -২ > সরকারী দকাি সংস্থ্া কর্তক
ব ল্যাক্ষর্র গুর্গত মাি র্জাক্ষয়র দেক্ষত্র তোরনক ও স্বীকৃনত (Accreditation)
প্রোক্ষির উপর মতামত
সরকারী দকাি সংস্থ্া কর্তবক ল্যাক্ষর্র গুর্গত মাি র্জাক্ষয়র দেক্ষত্র তোরনক ও স্বীকৃনত প্রোি প্রক্ষয়াজি আক্ষি নকিা এই প্রক্ষশ্নর
জর্াক্ষর্ নর্ন ন্ন ম্যাটস ও আইএইচটি নেোর্ীক্ষের মতামত পাওয়া যায় । ম্যাটস ও আইএইচটি এর নেোর্ীক্ষের মক্ষত
সরকারী দকাি সংস্থ্া কর্তবক ল্যাক্ষর্র গুর্গত মাি র্জাক্ষয়র দেক্ষত্র তোরনক ও স্বীকৃনত প্রোক্ষির নর্ষয়টি খুর্ই গুরুত্বপূি ব এর্ং
এক্ষেক্ষত্র সরকাক্ষরর কক্ষঠার িজরোনরর নর্ষয়টিক্ষক তারা উক্ষেখ কক্ষরক্ষিি । সরকারী দকাি সংস্থ্া কর্তবক ল্যাক্ষর্র গুর্গত
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মাি র্জাক্ষয়র দেক্ষত্র তোরনক ও স্বীকৃনত প্রোক্ষির প্রক্ষয়াজি আক্ষি র্ক্ষল সকক্ষলই সম্মনত প্রোি কক্ষরি । নিক্ষের সারনর্-৭.১৫
এ দেয়া হক্ষলাসারনর্-৭.১৫ সরকারী দকাি সংস্থ্া কর্তবক ল্যাক্ষর্র গুর্গত মাি র্জাক্ষয়র দেক্ষত্র তোরনক ও স্বীকৃনত প্রোক্ষির উপর মতামত
মতামত
হযাঁ

সংখ্যা

েতকরা হার

17

100.0

17

100.0

িা

দমাট

র্ - ৩ > সরকারী সংস্থ্া কর্তক
ব ল্যাক্ষর্র গুর্গত মাি র্জাক্ষয়র দেক্ষত্র তোরনক ও স্বীকৃনত প্রোি সম্পক্ষকব মতামত
সরকারী দকাি সংস্থ্া কর্তবক ল্যাক্ষর্র গুর্গত মাি র্জাক্ষয়র দেক্ষত্র তোরনক ও স্বীকৃনত প্রোক্ষির প্রক্ষয়াজি আক্ষি নকিা এই
প্রক্ষশ্নর দপ্রনেক্ষত নর্ন ন্ন ম্যাটস ও আইএইচটি এর নেোর্ীক্ষের সকক্ষলই সম্মনত প্রোি কক্ষরি এর্ং এর প্রক্ষয়াজিীতা আক্ষি
র্ক্ষল সকক্ষলই মতামত ব্যক্ত কক্ষরক্ষি । নক াক্ষর্ এই তোরনক ও স্বীকৃনত প্রোি করা যায় এই নর্ষক্ষয় ম্যাটস ও আইএইচটি
এর নেোর্ীরা নর্ন ন্ন িরক্ষির মতামত ব্যক্ত কক্ষরি । দর্নের াগ (৬৪.৭%) নেোর্ীক্ষের মক্ষত সারা দেক্ষে ল্যার্
দমনিনসক্ষির দিটওয়াকব স্থ্াপক্ষির মাধ্যক্ষম তোরনক ও স্বীকৃনত প্রোি করা যায় র্ক্ষল সকক্ষলই মক্ষি কক্ষরি। উত্তরোতাক্ষের
(৫২.৯%) মক্ষি কক্ষরি দেক্ষে দরফাক্ষরল দসন্টার নিমবাক্ষর্র মাধ্যক্ষম এই তোরনক ও স্বীকৃনত প্রোি করা যায় এর্ং (৪৭.১%)
এই তোরনক ও স্বীকৃনত প্রোি নহক্ষসক্ষর্ নিয়ন্ত্রর্কারী সংস্থ্া/ মন্ত্রর্ালয় কর্তবক নিয়নমত তোরনকর মাধ্যক্ষম দক উক্ষেখ
কক্ষরক্ষিি ।নর্স্তানরত র্ার চাক্ষট ব নচত্র ৭.১০ এর মাধ্যক্ষম দেখাক্ষিা হক্ষলা।

র্ – ৪ > দরফাক্ষরল দসন্টার স্থ্াপি এর মাধ্যক্ষম দিটওয়াকব ততনর করা হক্ষল সম্ভাব্য ুপনর্িা সমুহ সম্পক্ষকব মতামত
ন্যােিাল ইিনষ্টটিউট অর্ ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি এন্ড দরফাক্ষরল দসন্টার স্থ্াপি এর মাধ্যক্ষম একটি দিটওয়াকব ততনর করা হক্ষল
নক নক ুপনর্িা হক্ষর্ এই নর্ষক্ষয় ম্যাটস ও আইএইচটি এর নেোর্ীক্ষের সাক্ষর্ আক্ষলাচিার মাধ্যক্ষম নর্ন ন্ন নর্ষক্ষয় মতামত
পাওয়া যায় । অনিকাংে (70.6%) ম্যাটস ও আইএইচটি এর নেোর্ীক্ষের মক্ষত এই দিটওয়াকব ততনর করা হক্ষল ল্যাক্ষর্র
প্রক্ষয়াজিীয় জির্ল নিনিত হক্ষর্ র্ক্ষল মক্ষি কক্ষরি । (64.7%) ম্যাটস ও আইএইচটি এর নেোর্ীক্ষের মক্ষত ল্যাক্ষর্ কমবরত
জির্ক্ষলর উচ্চতর প্রনেের্ ও উচ্চতর নিগ্রী প্রোি নিনিত করা যাক্ষর্ র্ক্ষল তাক্ষের মতামত প্রকাে কক্ষর । উত্তরোতাক্ষের
(58.8%) েরত দেক্ষে এই দিটওয়াকব ততনর করা হক্ষল দেক্ষে জটিল ও কঠিি দরাক্ষগর ল্যার্ দটস্ট সহজ হক্ষর্ র্ক্ষল মক্ষি
কক্ষরি । নর্স্তানরত র্ার চাক্ষট ব নচত্র ৭.১২ এর মাধ্যক্ষম দেখাক্ষিা হক্ষলা।
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র্ – ৫ > ল্যাক্ষরটনর দটক্ষষ্টর জন্য দরাগীক্ষক অন্যত্র দরফার করার কারর্ সম্পক্ষকব ম্যাটস ও আইএইচটি এর নেোর্ীক্ষের
মতামত
ল্যাক্ষরটনর দটক্ষষ্টর জন্য দরাগীক্ষক অন্যত্র দরফার করার কারর্ সম্পক্ষকব মতামত জািক্ষত চাইক্ষল ম্যাটস ও আইএইচটি এর
ইন্টার্ ব নেোর্ীরা এই নর্ষক্ষয় নর্ন ন্ন কারি উক্ষেখ কক্ষরি। হাসপাতাক্ষলর ল্যাক্ষরটনর দটক্ষষ্টর জন্য দরাগীক্ষক অন্যত্র দরফার
করার নর্ষক্ষয় (৫০.০%) নেোর্ীরা র্ক্ষলি প্রক্ষয়াজিীয় আধুনিক যন্ত্রপানতর অ াক্ষর্ ল্যাক্ষরটনর দটক্ষষ্টর জন্য দরাগীক্ষক অন্যত্র
দরফার করা হক্ষয় র্াক্ষক। অন্যনেক্ষক নেোর্ীক্ষের (৩৫.৭%) র্ক্ষলি দরাগীক্ষের ুপ-নচনকৎসা প্রোক্ষির দেক্ষত্র ল্যাক্ষর্ নর্ক্ষেষজ্ঞ
ল্যার্ নচনকৎসক দিই র্ক্ষল এর্ং (২১.৪%) নেোর্ীরা র্ক্ষলি প্রক্ষয়াজিীয় ঔষি উপকরর্ এর অপয বাপ্ততার কারক্ষর্ ল্যাক্ষরটনর
দটক্ষষ্টর দেক্ষত্র দরাগীক্ষক অন্যত্র দরফার করা হক্ষয় র্াক্ষক । নর্স্তানরত র্র্ বিা নিক্ষের সারনর্-৭.১৬ এ দেয়া হক্ষলাসারনর্-৭.১৬ ল্যাক্ষরটনর দটক্ষষ্টর জন্য দরাগীক্ষক অন্যত্র দরফার করার কারর্ সম্পক্ষকব ম্যাটস ও আইএইচটি নেোর্ীক্ষের
মতামত
মতামক্ষতর িরি
সংখ্যা
েতকরা হার
নর্ক্ষেষজ্ঞ ল্যার্ নচনকৎসক দিই
েে দটকনিনেয়াি িাই
5
35.7
প্রক্ষয়াজিীয় আধুনিক যন্ত্রপানত িাই
7
50.0
প্রক্ষয়াজিীয় ঔষি উপকরর্ িাই
3
21.4
অন্যান্য
4
28.6
একানিক উত্তর
14

র্ - ৬ > ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি/ প্যার্লনজকযাল ল্যার্ নর্ষক্ষয় উচ্চতর নেো/ প্রনেের্ গ্রহক্ষি চাকুনরর দেক্ষত্র সম্ভাব্য
ুপনর্িা সমুহ সম্পক্ষকব মতামত
ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি/ প্যার্লনজকযাল ল্যার্ নর্ষক্ষয় উচ্চতর নেো র্া প্রনেের্ গ্রহর্ করক্ষল চাকুনরর দেক্ষত্র নক নক ুপনর্িা
হক্ষর্ এই নর্ষক্ষয় নর্ন ন্ন ম্যাটস ও আইএইচটির নেোর্ীক্ষের কাি দর্ক্ষক অক্ষিক গুক্ষলা নর্ষক্ষয় মতামত পাওয়া নগক্ষয়ক্ষি।
(৫০.০%) নেোর্ীর মক্ষত ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি নর্ষক্ষয় উচ্চতর নেো র্া প্রনেের্ গ্রহর্ করক্ষল দর্সরকারী চাকুরী ও স্থ্ায়ী
চাকুরীর পাোপানে খন্ডকালীি চাকুরীর ুপক্ষযাক্ষগর নর্ষয়ক্ষক উক্ষেখ কক্ষরক্ষিি । (৩৭.৫%) ম্যাটস ও আইএইচটি এর নেোর্ী
সহক্ষজ সরকারী চাকুরীর ুপক্ষযাগ ও দ্রুত পক্ষোন্ননতর ুপক্ষযাক্ষগর নর্ষয়টিক্ষক উক্ষেখ কক্ষরক্ষিি । ম্যাটস ও আইএইচটির
25.0%নেোর্ী মক্ষি কক্ষরি দয, ল্যার্ নর্ষক্ষয় উচ্চতর নেো র্া প্রনেের্ গ্রহর্ করক্ষল স্থ্ায়ী চাকুরীর পাোপানে খন্ডকালীি
চাকুরীর ুপক্ষযাগ আক্ষি । নর্স্তানরত র্র্ বিা সংযুনক্ত-১ এ সারনর্-৭.১৭ দত দেয়া হক্ষয়ক্ষি।
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র্ – ৭ > দেক্ষে ল্যার্ক্ষরটরীর গুর্গত দসর্া নিনিত করার জন্য নক াক্ষর্ একটি দিটওয়াকব ততনরর নর্ষক্ষয় মতামত
ন্যােিাল ইিনষ্টটিউট অর্ ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি এন্ড দরফাক্ষরল দসন্টার স্থ্াপি ও এর মাধ্যক্ষম দেক্ষে ল্যার্ক্ষরটরীর গুর্গত
দসর্া নিনিত করার জন্য দিটওয়াকব ততনর করার নর্ষক্ষয় ম্যাটস ও আইএইচটি এর নেোর্ীক্ষের সাক্ষর্ আক্ষলাচিার মাধ্যক্ষম
গুরুত্বপূি ব মতামত পাওয়া যায়। দেক্ষে ল্যার্ক্ষরটরীর গুর্গত দসর্া নিনিত করার জন্য নক াক্ষর্ একটি দিটওয়াকব ততনর করা
যায় এই নর্ষক্ষয় (100.0%) ম্যাটস ও আইএইচটি এর নেোর্ীরা ল্যাক্ষর্ কমবরত জির্ক্ষলর তানলকা ততনর কক্ষর পয বায়ক্রক্ষম
তাক্ষের প্রনেের্/ উচ্চতর নিগ্রী প্রোি করার নর্ষয়টিক্ষক উক্ষেখ কক্ষরক্ষিি এর্ং (64.7%) নেোর্ীরা আধুনিক তথ্য-প্রযুনক্তর
নর্স্তৃনত/ ব্যর্হার নিনিতকরক্ষর্র উপর মতামত ব্যক্ত কক্ষরক্ষিি । দেক্ষে ল্যার্ক্ষরটরীর গুর্গত দসর্া নিনিত করার জন্য
দিটওয়াকব ততনরর নর্ষক্ষয় ম্যাটস ও আইএইচটি এর (52.9%) নেোর্ীরা প্রক্ষয়াজিীয় জির্ল নিনিতকরর্ এর নর্ষয়টিক্ষক
উক্ষেখ্য কক্ষরক্ষিি ।নর্স্তানরত র্র্ বিা নিক্ষের সারনর্-৭.১৮ এ দেয়া হক্ষলাসারনর্-৭.১৮ দেক্ষে ল্যার্ক্ষরটরীর গুর্গত দসর্া নিনিত করার জন্য নক াক্ষর্ একটি দিটওয়াকব ততনরর নর্ষক্ষয় মতামত
মতামক্ষতর িরি
ল্যাক্ষর্ কমবরত জির্ক্ষলর তানলকা ততনর কক্ষর পয বায়ক্রক্ষম তাক্ষের প্রনেের্ /
উচ্চতর নিগ্রী প্রোি করা
প্রক্ষয়াজিীয় জির্ল নিনিতকরর্
আধুনিক তথ্য-প্রযুনক্তর নর্স্তৃনত/ ব্যর্হার নিনিতকরর্
(একানিক উত্তর)

সংখ্যা
17

েতকরা হার
100.0%

9
11

52.9%
64.7%
17
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অিে অধ্যায়
প্রকরেে িবলতা (Strength), দুব ষলতা (Weakness), সুরর্াগ (Opportunity) এবং
ঝষ্টুঁ ক (Threat) িমূহ পর্ ষারলািনা
প্রকক্ষল্পর সর্লতা (Strength) র্া ইনতর্াচক নেকসমূহিঃ
১। ন্যােিাল ইিনস্টটিউট অর্ ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি এর্ং দরফাক্ষরল দসন্টার প্রকক্ষল্প সর্ িরক্ষির প্যার্লনজকযাল সান সব
নর্ক্ষর্চিায় দরক্ষখ অর্কাঠাক্ষমা নির্ বাচি (দু’টি মবিরেন্টিহ 1২ তলা ষ্টবষ্টশি িবন ষ্টনেষাণ) ও তা র্াস্তর্ায়ক্ষি নর্লি
হক্ষলও কাংনখত মাত্রা যুক্ত কক্ষরক্ষি যা চালু হক্ষল স্বাস্থ্য দসর্ায় উক্ষেখক্ষযাগ্য অর্োি রাখক্ষর্ ।
২। সর্ িরক্ষর্র দরাগ নির্ বক্ষয় এর্ং পণ ষাঙ্গ প্যার্লনজকযাল দসর্া নিনিত করার জন্য সমস্ত ুপক্ষযাগ-ুপনর্িা এই দরফাক্ষরল
ইিনস্টটিউক্ষট এক জায়গায় করা হক্ষে যা উপমহাক্ষেক্ষে অন্য দকার্াও দিই।
৩। দরফাক্ষরল ইিনস্টটিউক্ষটর মাধ্যক্ষম মাি সম্পন্ন সািারর্ দটক্ষস্টর পাোপানে সর্ িরক্ষির দটস্ট (Confirmation
test) আস্থ্া ও েেতার সাক্ষর্ করার নিিয়তা প্রোক্ষির ব্যর্স্থ্া র্াকক্ষর্ এক্ষত কক্ষর নর্ক্ষেক্ষে স্যাম্পল পাঠাক্ষিা র্ন্ধ
হক্ষর্ র্া কক্ষম যাক্ষর্ ।
৪। িকল স্তরেে ল্যাবরেটেী কেীরদে কষ্টেউষ্টনটি এবং হািপাতালষ্টিষ্টিক উন্নত প্রষ্টশেণ প্রদারনে এবং স্নাতক ও
স্নাতরকািে মকারি ষে পড়াশুনাে ও গরবর্ণাে সুরর্াগ প্রদারনে োধ্যরে দে েনবল ততেী কো হরব।
৫। ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিন (প্যাথলষ্টে) ষ্টবর্রয় স্বীকৃষ্টত প্রদারনে মেরত্র ভূষ্টেকা োখার োধ্যরে িাোরদরশ ল্যাবরেটেী
িাষ্টিরষ িে গুণগতোন ষ্টনষ্টিত কোে যুগান্তকারী পেক্ষেপ গৃহীত হক্ষয়ক্ষি।
প্রকক্ষল্পর দ্যর্ বল (Weakness) র্া দিনতর্াচক নেকসমূহিঃ
১ । ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিন এবং মেফারেল মিন্টাে স্থাপন শীর্ ষক প্রকক্ষল্পর কায বক্রম জুলাই,
২০১০ সক্ষি শুরু হক্ষয় এনপ্রল ২০১৮ ইং পয বন্ত প্রকক্ষল্পর সামনগ্রক দ ৌত অগ্রগনত ৫৩.০০% এর্ং আনর্ বক অগ্রগনত
মাত্র ৪৫.১১% যা অতযন্ত হতাোজিক । উক্ষেখ্য দয, সংক্ষোনিত নিনপনপ অনুযায়ী উক্ত সমক্ষয় দ ৌত ও আনর্ বক
অগ্রগনত ৯৫.০০% হওয়া র্াঞ্ছিীয় নিল।
২ । ল্যাক্ষর্র সঠিক ব্যর্স্থ্াপিা এর্ং উন্নত পনরক্ষর্ে র্জায় রাখার জন্য সনলি ওক্ষয়স্ট দমক্ষিজক্ষমন্ট এর পাোপানে
নলকুইি ওক্ষয়স্ট দমক্ষিজক্ষমন্ট এর ব্যর্স্থ্া নিনিত করা অতযন্ত জরুরী নকন্তু প্রকক্ষল্প এ ব্যাপাক্ষর যর্াক্ষপাযুক্ত পেক্ষেপ
দিওয়া হয়নি যা অতযন্ত হতাো ব্যিক।
৩ । স্বাস্থ্য দসর্ার গুর্গতমাি উন্নয়ি এ প্রকক্ষল্পর প্রিাি উক্ষেশ্য হক্ষলও পনরক্ষর্ে অনিেপ্তক্ষরর পনরক্ষর্েগত চূোন্ত িােপত্র
অদ্যার্নি পাওয়া যায়নি ।
৪ । ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিন এবং মেফারেল মিন্টাে স্থাপন শীর্ ষক প্রকক্ষল্প গ্যাস সরর্রাক্ষহর
ব্যপাক্ষর এখক্ষিা দকাি িীনতগত নসিান্ত িা হওয়ায় প্রকল্দপর সফল র্াস্তর্ায়ি ব্যহত হক্ষত পাক্ষর ।
৫ । প্রকক্ষল্প জির্ল নিক্ষয়াক্ষগ জিপ্রোসি মন্ত্রর্ালক্ষয়র কাি দর্ক্ষক প্রস্তানর্ত ৭০৭টি পক্ষের মক্ষধ্য ২০৬টি পক্ষের সম্মনত
পাওয়া যায়। নকন্তু অর্ ব মন্ত্রর্ালক্ষয়র অর্ ব নর্ াগ ২০৬টি পক্ষের মক্ষধ্য মাত্র ১০৫টি পক্ষের সম্মনত জ্ঞাপি কক্ষর।
নিনপনপ/আরনিনপনপক্ষত দয িরক্ষির জির্ল িরা আক্ষি দস িরক্ষির েে ও অন জ্ঞ জির্ল নিনিত করা িা দগক্ষল
ন্যােিাল ইিনস্টটিউট অর্ ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি এর্ং দরফাক্ষরল দসন্টার স্থ্াপক্ষির উক্ষেশ্য অজবক্ষি সেমতা হারাক্ষর্।
৬। জির্ল নিক্ষয়াগ নিনে বষ্ট সমক্ষয় সম্পন্ন িা হওয়ায় প্রকক্ষল্পর সানর্ বক কায বক্রম নপনিক্ষয় পক্ষেক্ষি এর্ং এ যার্ত ক্রয়কৃত
নকছু যন্ত্রপানত তার কায বেমতা হারাক্ষত র্ক্ষসক্ষি যা প্রকক্ষল্পর জন্য েনতকর ।
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৭। প্রকল্প নিজাইক্ষির সাক্ষর্ র্ক্ষির Front Elevation এ নকছুটা গেনমল রক্ষয়ক্ষি। নিজাইি মনিনফক্ষকেক্ষির দকাি
কাগজপত্র গর্পূতব অনিেপ্তর দসসময় দেখাক্ষত পাক্ষরনি।
৮। প্রকল্প প্রর্য়িকাক্ষল এর্ং র্াস্তর্ায়িকাক্ষল প্রকক্ষল্পর মনিটনরং প্লাি এর্ং Exit Plan ততরী করা হয়নি। প্রকল্প শুরুর
পূক্ষর্ বর দকাি Feasibility Study Report র্া Assessment Report ততরী হয়নি।
প্রকক্ষল্পর ুপক্ষযাগ (Opportunity)
১। প্রকল্পটি সাফল্যজিক াক্ষর্ র্াস্তর্ানয়ত হক্ষল স্বাস্থ্য দসর্ায় গুর্গত পনরর্তবক্ষির পাোপানে মাইল ফলক নহক্ষসক্ষর্ এ
প্রকল্পটি নর্ক্ষর্নচত হক্ষর্।
২। ল্যার্ক্ষরটরী সান ক্ষব সর গুর্গতমাি নিনিত করক্ষত সারাক্ষেক্ষে একটি কায বকনর দিটওয়াকব স্থ্াপক্ষির মাধ্যক্ষম দেেব্যানপ
(প্রতযন্ত এলাকাসহ) উন্নত সকল প্যার্লনজকযাল দসর্া নিনিত করা যাক্ষর্।
৩। দরফাক্ষরল ইিনস্টটিউক্ষটর মাধ্যক্ষম ল্যার্ দটস্ট, দটক্ষস্টর নফ নিি বারর্ ও গুর্গত মাি নিনিত করা দগক্ষল সকল স্তক্ষর
মাি সম্পন্ন প্যার্লনজকযাল দসর্া নিনিত করার সূক্ষযাগ ততরী হক্ষর্।
৪। ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিন (প্যাথলষ্টে) ষ্টবর্রয় স্বীকৃষ্টত প্রদারনে মেরত্র ভূষ্টেকা োখাে মাধ্যক্ষম সারাক্ষেক্ষে ল্যার্ক্ষরটরী
সান ক্ষব সর গুর্গত মাি নিনিত করা যাক্ষর্।
৫। সকল স্তক্ষরর ল্যার্ক্ষরটরী কমীক্ষের কনমউনিটি এর্ং হাসপাতালন নত্তক উন্নত প্রনেের্ প্রোক্ষির এর্ং স্নাতক ও
স্নাতক্ষকাত্তর দকাক্ষস বর পোশুিার ও গক্ষর্ষর্ার ুপক্ষযাগ প্রোক্ষির মাধ্যক্ষম েে জির্ল ততরী করা হক্ষর্।
প্রকক্ষল্পর ঝনুঁ ক (Threat)
১। প্রকক্ষল্প রাজস্ব র্াক্ষজক্ষট জির্ল নিক্ষয়াগ সঠিক সমক্ষয় সম্পন্ন িা হওয়ায় প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ায়ি ও সমাপ্তকরক্ষর্ ঝনুঁ ক সৃনষ্ট
হক্ষয়ক্ষি । ইক্ষতামক্ষধ্য দসৌর প্যাক্ষিল এর্ং নলফ্টসহ অন্যান্য আইক্ষটক্ষমর নকছু উপাোি চুনররও র্টিা র্ক্ষটক্ষি।
২। একটি দরফাক্ষরল প্রনতষ্ঠাি নহক্ষসক্ষর্ কায বক্রম পনরচালিার প্রক্ষয়াজিীয় িীনতমালা ও পনরচালিা কাঠাক্ষমা িা র্াকায়
এটি নক াক্ষর্ পনরচানলত হক্ষর্ তা অনিনিত।
৩। প্রকক্ষল্প দয পনরমার্ জির্ল িরা আক্ষি দস পনরমার্ েে ও অন জ্ঞ জির্ল নিনিত করা িা দগক্ষল ন্যােিাল
ইিনস্টটিউট অর্ ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি এর্ং দরফাক্ষরল দসন্টার স্থ্াপক্ষির উক্ষেশ্য অজবি ব্যহত হক্ষর্। উক্ষেখ্য প্রস্তানর্ত
৭০৭টি পক্ষের মক্ষধ্য মাত্র ২০৬টি পক্ষের সম্মনত প্রোি কক্ষর এর্ং অর্ ব মন্ত্রর্ালক্ষয়র অর্ ব নর্ াগ ২০৬টি পে দর্ক্ষক
মাত্র ১০৫টি পক্ষের সম্মনত জ্ঞাপি কক্ষর যা নেক্ষয় প্রকক্ষল্পর সফল র্াস্তর্ায়ি র্ািাগ্রস্থ্ হক্ষর্ এর্ং ঝনুঁ ক সৃনষ্ট করক্ষর্ ।
৪। ল্যাক্ষর্র সঠিক ব্যর্স্থ্াপিা এর্ং উন্নত পনরক্ষর্ে র্জায় রাখার জন্য ওক্ষয়স্ট দমক্ষিজক্ষমন্ট প্লান্ট স্থ্াপক্ষর্র জন্য অদ্যার্নি
যর্াক্ষপাযুক্ত পেক্ষেপ দিওয়া হয়নি যা প্রকক্ষল্পর সফল র্াস্তর্ায়দি ঝনুঁ ক সৃনষ্ট করক্ষর্ ।
৫। প্রকক্ষল্প জির্ল নিক্ষয়াগ এর্ং ষ্টিষ্টিল ও ইরলষ্টিকযাল িেস্ত ফযাষ্টিষ্টলটি ষ্টনষ্টিত না করেই যন্ত্রপানত ক্রয় করায় তা
েীর্ বনেি অব্যর্হৃত অর্স্থ্ায় পক্ষর আক্ষি এর ফক্ষল যন্ত্রপানতর কমবেমতা দলাপ পাক্ষে এর্ং লংনজন টি কক্ষম যাক্ষে যা
প্রকক্ষল্পর সফল র্াস্তর্ায়ক্ষি হুমনক স্বরুপ।
৬। প্রকল্দপ গ্যাস এর্ং অন্যান্য ইউটিনলটি সরর্রাক্ষহ জটিলতার কারক্ষর্ সফল র্াস্তর্ায়দি ঝনুঁ ক সৃনষ্ট হক্ষয়ক্ষি । প্রকল্প
এলাকার আক্ষেপাক্ষের নর্দ্যমাি জলার্ভনম রাট কক্ষর অর্কাঠাক্ষমা নিমবার্ করার ফক্ষল র্ন্যার জন্য নরক্ষটিেি পক্ষন্ডর
পনরমার্ কক্ষম যাওয়ায় প্রকল্দপর আক্ষেপাক্ষের এলাকায় জলার্িতার সমস্যা প্রকক্ষল্পর জন্য ঝনুঁ ক হক্ষত পাক্ষর।
৭। প্রকল্পটি গ্রহক্ষর্র সময় জলর্ায়ু পনরর্তবিজনিত অন র্াক্ষতর নর্ষয়টি নর্ক্ষর্চিায় গুরুত্ব নিলিা নকন্তু সমক্ষয়র
দপ্রোপক্ষট উনেনখত নর্ষয়টি নর্ক্ষর্চিায় দিয়া কাম্য নিল যা প্রকক্ষল্পর জন্য ঝনুঁ ক হক্ষত পাক্ষর ।
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নবে অধ্যায়
প্রকরেে ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেরণ প্রাপ্ত প্রিান প্রিান পর্ ষরবেণ (Major Findings)
১ । প্রকরেে অগ্রগষ্টত িম্পষ্টকষতঃ
এষ্টপ্রল ২০১৮ ইং পর্ ষন্ত ন্যাশনাল ইনষ্টস্টটিউট অব ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিন এবং মেফারেল মিন্টাে স্থাপন প্রকরেে মিৌত
অগ্রগষ্টত-৫৩.০০% এবং আষ্টথ ষক অগ্রগষ্টত-৪৫.১৫%। উরিখ্য মর্, িংরশাষ্টিত ষ্টিষ্টপষ্টপ অনুর্ায়ী উক্ত িেরয় মিৌত ও
আষ্টথ ষক অগ্রগষ্টত প্রায় ৯৫.00% হওয়া র্াঞ্ছিীয় ষ্টছল। প্রকরেে মূল অনুরোষ্টদত ব্যয় হরত িব ষরশর্ িংরশাষ্টিত ব্যয়
৫৬১৮.৬৪ লে টাকা (৪০.৬৮%) বৃষ্টি এবং মেয়াদকাল ৫ র্ির (১৬৬.০০%) বৃষ্টি মপরয়রছ।
ল্যাক্ষর্র সঠিক ব্যর্স্থ্াপিা এর্ং উন্নত পনরক্ষর্ে র্জায় রাখার জন্য সনলি ওক্ষয়স্ট দমক্ষিজক্ষমন্ট এর পাোপানে নলকুইি
ওক্ষয়স্ট দমক্ষিজক্ষমক্ষন্টর ব্যর্স্থ্া নিনিত করা অতযন্ত জরুরী নকন্তু প্রকক্ষল্প এ ব্যাপাক্ষর যর্াক্ষপাযুক্ত পেক্ষেপ দিওয়া হয়নি।
ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিন এবং মেফারেল মিন্টাে স্থাপন শীর্ ষক প্রকক্ষল্প গ্যাস সরর্রাক্ষহর ব্যপাক্ষর
এখক্ষিা দকাি িীনতগত নসিান্ত হয়নি । জির্ল নিক্ষয়াগ সঠিক সমক্ষয় সম্পন্ন িা হওয়ায় প্রকক্ষল্পর সানর্ বক কায বক্রম
নপনিক্ষয় পক্ষেক্ষি এর্ং এ যার্ত ক্রয়কৃত নকছু যন্ত্রপানত তার কায বেমতা হারাক্ষত র্ক্ষসক্ষি। প্রকক্ষল্প অদ্যার্নি ওক্ষয়স্ট
দমক্ষিজক্ষমন্ট প্লান্ট/ Insineration স্থ্াপক্ষির জায়গার ব্যর্স্থ্া করা যায়নি যা প্রকক্ষল্পর সফল র্াস্তর্ায়দি ঝনুঁ ক সৃনষ্ট
করক্ষর্। স্বাস্থ্য দসর্ার গুর্গত মাি উন্নয়ি এ প্রকক্ষল্পর প্রিাি উক্ষেশ্য হক্ষলও দূ াব গ্যক্রক্ষম পনরক্ষর্ে অনিেপ্তক্ষরর
পনরক্ষর্েগত চূোন্ত িােপত্র অদ্যার্নি পাওয়া যায়নি ।
২। প্রকরে েনবল ষ্টনরয়ারগে অগ্রগষ্টত িম্পষ্টকষতঃ
প্রকক্ষল্প জির্ল নিক্ষয়াক্ষগর জন্য গত ২৪দে নিক্ষসির ২০১৫ ইং স্বাস্থ্য অনিেপ্তর হক্ষয় রাজস্ব খাক্ষত (৭০৭ জি) পে
সৃজক্ষির প্রস্তার্ দপ্ররি করা হয় এর্ং দসক্ষেির/২০১৬ প্রস্তার্টি স্বাস্থ্য ও পনরর্ার কল্যার্ মন্ত্রর্ালয় দর্ক্ষক জিপ্রোসি
মন্ত্রিালক্ষয় দপ্ররর্ করা হয়। ০২/০৩/২০১৭ ইং জিপ্রোসি মন্ত্রর্ালক্ষয়র কাি দর্ক্ষক ৭০৭টি পক্ষের মক্ষধ্য দমাট ২০৬টি
পক্ষের সম্মনত পাওয়া যায়। নকন্তু গত ২৮/১১/২০১৭ইং অর্ ব মন্ত্রর্ালক্ষয়র অর্ ব নর্ াগ ২০৬টি পক্ষের মক্ষধ্য মাত্র ১০৫টি
পক্ষের সম্মনত জ্ঞাপি কক্ষর এর্ং পক্ষের দর্তি দেল অর্ ব নর্ াক্ষগর অনুনর্ াগ দর্ক্ষক দ টিং কক্ষর নিক্ষত র্লা হয়। গত
১২/১২/২০১৭ ইং স্বাস্থ্য ও পনরর্ার কল্যার্ মন্ত্রর্ালক্ষয়র নিক্ষে বে দমাতাক্ষর্ক দর্তি দেল ২০১৫ অনুযায়ী নিক্ষয়াগনর্নি,
খসো নিক্ষয়াগনর্নি স্বাস্থ্য অনিেপ্তক্ষরর মাধ্যক্ষম দপ্ররর্ করক্ষত র্লা হয় এর্ং গত ১১/০২/২০১৮ইং স্বাস্থ্য অনিেপ্তক্ষরর
মাধ্যক্ষম স্বাস্থ্য ও পনরর্ার কল্যার্ মন্ত্রর্ালক্ষয়র পার-৪ োখায় দপ্ররর্ করা হয়। স্বাস্থ্য ও পনরর্ার কল্যার্ মন্ত্রর্ালক্ষয়র
পার-৪ োখা হক্ষত গত ১৯/০৩/২০১৮ইং অর্ ব মন্ত্রর্ালক্ষয়র অর্ ব নর্ াক্ষগর র্াস্তর্ায়ি -৩ োখায় দপ্ররর্ করা হয় যা
র্তবমাক্ষি নর্ক্ষর্চিািীি রক্ষয়ক্ষি। জির্ল নিক্ষয়াক্ষগর অগ্রগনতর নর্স্তানরত তথ্য সারনর্ আকাক্ষর Appendix এ দেওয়া
হক্ষয়ক্ষি।
৩। প্রকরেে ক্রয় কার্ ষক্রে িম্পষ্টকষতঃ
প্রকরেে ক্রয় কার্ ষক্রেিমূহ ষ্টপষ্টি অষ্টফি, ষ্টিএেএিষ্টি, ষ্টপিষ্টিউষ্টি কতৃক
ষ কো হরয়রছ । প্রকরেে ক্রয় িংক্রান্ত ষ্টবর্রয়
পষ্টেবীেণকৃত ৩০টি নমুনা প্যারকে ষ্টবরের্ণ ও পষ্টেদশষন করে মদখা র্ায় মর্, নমুনা প্যারকরেে ক্রয় কার্ ষক্রে ষ্টপষ্টপএ২০০৬ ও ষ্টপষ্টপআে-২০০৮ এে ষ্টনরদ ষশনা অনুিেণ করে কো হরয়রছ । দেপত্র মখালাে িেয় দেপত্র উন্মুক্ত কষ্টেটিে 3
েন িদস্যে েরধ্য কেপরে ১ েন িদস্য উপষ্টস্থত ষ্টছরলন । দেপত্র মূল্যায়ন কষ্টেটি ৬-৭ িদস্য িাো গঠিত হরয়ষ্টছল
র্াে েরধ্য ১-২ েন িদস্য অন্য প্রষ্টতষ্ঠান মথরক অন্তভূষক্ত ষ্টছরলন ।
পষ্টেবীেরণ মদখা র্ায় মর্, প্রকরেে ৩০টি নমুনা প্যারকরেে মটন্ডাে নষ্টথ পর্ ষারলািনা করে মদখা র্ায় 1টি প্যারকরেে
কার্ ষারদশ মদয়া হরয়রছ অনুরোষ্টদত দে মথরক উিষ দরে এবং র্াহাে িরব ষাচ্চ সংলোক্তধত অনুরোষ্টদত দে ৩.৮৪%(উিষ
দে)। ২৯ টি প্যারকরেে কার্ ষারদশ মদয়া হরয়রছ অনুরোষ্টদত দে মথরক ষ্টনে দরে এবং র্াহাে িব ষষ্টনে ৬১.০৬%(ষ্টনে
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দে)। ক্রয় কার্ ষক্রে িমূহ ষ্টপষ্টপএ-২০০৬ এবং ষ্টপষ্টপআে-২০০৮ এে ষ্টনরদ ষশনা অনুিেণ করে দেপত্র িম্পাদন প্রষ্টক্রয়া
িম্পন্ন কো হরয়রছ । উরিখ্য মর্, প্রকরেে প্রষ্টতটি দেপত্র মূল্যায়ন প্রষ্টতরবদন (Tender Evaluation Report)
র্থার্থ কতৃপষ ে কতৃক
ষ অনুরোষ্টদত হরয়রছ।
ষ্টিএেএিষ্টি কতৃক
ষ র্ন্ত্রপাষ্টত ক্ররয় োত্র ৩ টি প্যারকরেে আওতায় লটিহ ৬ টি প্যারকরেে োধ্যরে র্ন্ত্রপাষ্টত ক্রয় কো
হরয়রছ, অবষ্টশি ১০ টি প্যারকরেে ক্রয় কার্ ষক্রে প্রষ্টক্রয়ািীন েরয়রছ। এ যার্ত ক্রয়কৃত নকছু যন্ত্রপানত েীর্ বনেি যার্ত
অব্যর্হৃত অর্স্থ্ায় পক্ষে আক্ষি এর্ং তার কায বেমতা হারাক্ষত র্ক্ষসক্ষি। অঙ্গসমূক্ষহর ক্রয় সংক্রান্ত পয বাক্ষলাচিা ও এর
অগ্রগনত প্রনতক্ষর্েক্ষির ৩য় অধ্যাক্ষয় নর্স্তানরত উক্ষেখ করা হক্ষয়ক্ষি।
প্রকরেে ক্রয় পষ্টেকেনা (োলাোল ক্রয়) মোট ২৮ টি প্যারকরেে েরধ্য ৬টি প্যারকরেে োলাোল ক্রয় িম্পন্ন কো
হরয়রছ, ১০টি প্যারকরেে োলাোল ক্রয় প্রষ্টকয়ািীন েরয়রছ এবং অবষ্টশি ১২টি প্যারকরেে দেপত্র আহবান কো
হয়ষ্টন। প্রকরেে কাে ক্ররয়ে মেরত্র মোট ৫টি প্যারকরেে আওতায় িাব-লটিহ মোট ১১টি প্যারকরে কাে ক্রয় কো
হরয়রছ। এে েধ্য ৯টি প্যারকরেে ক্রয় কার্ ষক্রে পষ্টেকেনা অনুর্ায়ী র্থািেরয় িম্পন্ন কো হরয়রছ মকান ব্যতযয় র্রটষ্টন
এবং ২টি প্যারকরেে মেরত্র ১টি মত িেরয়ে তুলনায় ২০% ব্যতযয় র্রটরছ এবং অন্যটিরত ৫০% ব্যতযয় র্রটরছ।
৪ । প্রকরেে নমুনা েষ্টেরপে োধ্যরে আথ ষ-িাোষ্টেক অবস্থা িম্পষ্টকষতঃ
প্রকেটিে ষ্টনষ্টবড় পষ্টেবীেরণে কারেে েন্য প্রাইোষ্টে ও মিরকন্ডাষ্টে উৎি মথরক তথ্য িংগ্রহ কো হরয়মছ। পষ্টেবীেণ
কারেে শুরুরতই তথ্য িংগ্ররহে েন্য মিকষ্টলস্ট ততেী কো হরয়মছ। প্রাইোষ্টে তথ্য িংগ্ররহে পাশাপাষ্টশ মিকষ্টলস্ট এে
োধ্যরে মিরকন্ডাষ্টে তথ্য মর্েন-আষ্টথ ষক অগ্রগষ্টত, প্রকরেে অনুকূরল বোে ও বোরেে ব্যবহাে, ইতযাষ্টদ িংগ্রহ কো
হরয়মছ । প্রাইোষ্টে তথ্য িংগ্ররহে েন্য ষ্টবষ্টিন্ন মস্টক মহাল্ডােরদে কাছ মথরক ১০০ নমুনা েেীপ, ৩৬টি মকআইআই
িাোৎকাে, ২টি এফষ্টেষ্টি, এবং ২টি মকি স্টাষ্টিে োধ্যরে তথ্য িংগ্রহ কো হরয়রছ । ১টি আঞ্চষ্টলক কেষশালাে
োধ্যরে ষ্টবষ্টিন্ন িেরনে মস্টক মহাল্ডােরদে উপষ্টস্থষ্টতরত প্রকে িম্পরকষ প্রাথষ্টেক তথ্য িংগ্রহ কো হরয়রছ । এ িংক্রান্ত
ষ্টবস্তাষ্টেত েতােত ও সুপাষ্টেশোলা প্রষ্টতরবদরনে ৭ে অধ্যারয় এবং িংযুষ্টক্ত-১ এ বণ ষনা কো হরয়রছ।
৫। প্রকরেে মিৌত অবকাঠারো িম্পষ্টকষতঃ
কারেে অবকাঠারোে মিৌত পষ্টেোপ এবং গুণগতোন র্ািাইরয়ে েন্য ষ্টনেষাণককালীন িেরয় ষ্টনেষাণ িােগ্রীে মর্
িকল মটস্ট কো হরয়রছ তা পুংখানু পুংখিারব পর্ ষরবেন ও মুল্যায়ন এবং এছাড়াও অবকাঠারোে গুণগতোন
র্ািাইরয়ে েন্য মূল িবরনে ষ্টবষ্টিন্ন অংরগে িব ষরোট ৩ টি অবস্থারন ষ্টেবাউন্ড মহোে মটস্ট কো হরয়মছ এবং মেন্থ
কাংষ্টখত োত্রাে েরধ্য পাওয়া ষ্টগরয়রছ। নিনমবত র্ি, রাস্তা এর্ং র্াউন্ডারী ওয়াল সক্ষরজনমি পনরেেবি ও পনরমাপ করা
হক্ষয়ক্ষি এর্ং ফলাফল কাংনখত মাত্রার মক্ষধ্য পাওয়া ষ্টগরয়রছ।
প্রকল্প নিজাইক্ষির সাক্ষর্ র্ক্ষির Front Elevation এ নকছুটা গেনমল রক্ষয়ক্ষি। নিজাইি মনিনফক্ষকেক্ষির দকাি
কাগজপত্র গর্পূতব অনিেপ্তর ঐ সময় দেখাক্ষত পাক্ষরনি। িবরনে ষ্টবষ্টিন্ন তলায় স্থাষ্টপত নকছু নকছু েরজার কাক্ষঠর
দজাোস্থ্াক্ষি ফাঁকা হক্ষয় ষ্টগরয়রছ। যর্াযর্ নসজনিং করা কাঠ ব্যর্হৃত হয়নি। কক্ষয়কটি জািালার র্াইগ্লাস ফাঁটা ও
াংগা দেখা নগক্ষয়ক্ষি। িবরনে প্রায় িকল তলায় রুরেে ষ্টিতরে এষ্টি স্থাপনকো হরয়রছ, র্াে উপে ধুরলা েয়লা মলরগ
আরছ এবং ষ্টনোপিা েষ্টনত কােরণ outer side এ এষ্টিে মেষ্টশন স্থাপন কো হয়ষ্টন এবং কষ্টেশষ্টনং কো হয়ষ্টন।
িবরনে ষ্টবষ্টিন্ন তলায় স্থাপনকৃত ইরলষ্টিক মবাি,ষ সুইিরবাি ষ ও অন্যান্য িেঞ্জাোষ্টদ পষ্টেদশষরন স্থাপনকৃত ইরলষ্টিক
মবাি ষ, সুইিরবাি ষ বাষ্টহযক দৃষ্টিরত অতযন্ত িািােণ োরনে েরন হরয়রছ ।
কারেে গুণগতোন র্ািাইরয়ে েন্য ষ্টনেষাণকালীন িেরয় ষ্টনেষাণ কারেে গুণগতোন পেীোয় মর্ িকল মটস্ট কো
হরয়রছ মি িকল মটস্ট ষ্টেরপাট ষ পংখানুপংখিারব ষ্টবরের্ণ ও পেীো করে মদখা হরয়রছ। এছাড়াও ষ্টনেষাণ কারেে
গুণগত োন র্ািাইরয়ে েন্য প্রিান িবরনে নীি তলায় Front Side এে ১ে কলাে (Column) ও ২য় কলাে
(Column) (উিে ষ্টদক মথরক) এবং িবরনে ৩য় তলাে ৩নং বীরেে (Beam) (উিে ষ্টদক মথরক) Rebound
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এে োধ্যরে কংষ্টক্ররটে মরংথ (strength) র্ািাই কো হরয়রছ এবং প্রাপ্ত ফলাফল োংক্তিত
ফলাফরলে েরধ্য পাওয়া ষ্টগরয়রছ।
Hammer Test

৬। প্রকে বাস্তবায়ন িম্পষ্টকষতঃ
প্রকল্প প্রর্য়িকাক্ষল এর্ং র্াস্তর্ায়িকাক্ষল প্রকক্ষল্পর মনিটনরং প্লাি এর্ং Exit Plan ততরী করা হয়নি। প্রকল্প শুরুর
পূক্ষর্ বর দকাি Feasibility Study Report র্া Assessment Report ততরী হয়নি। প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষির
িীনতমালা ততরী করা হয়নি ফক্ষল ন্যােিাল ইেটিটিউট এর্ং দরফাক্ষরল দসন্টার নহক্ষসক্ষর্ প্রনতষ্ঠািটি নকক্ষসর ন নত্তক্ষত
অন্য হাসপাতাল ও নলনিক্ষকর ল্যাক্ষর্র গুণগতোন ষ্টনষ্টিত করক্ষর্ এর্ং ল্যারবে মেরত্র স্বীকৃষ্টত প্রদারনে মেরত্র ভূষ্টেকা
োখরব এ ব্যপাক্ষর দকাি নেক নিক্ষে বেিা ততরী হয়নি।
৭। প্রকে বাস্তবায়রন ষ্টবলরবিে কােণিমূহঃ
প্রকক্ষল্পর শুরুক্ষত প্রকল্প এলাকায় র্সর্াসকারী অনির্াসীক্ষের অন ক্ষযাক্ষগর কারক্ষর্ আোলক্ষতর আক্ষেক্ষে (নলগাল দস্ট
অি বাক্ষরর কারক্ষর্) প্রকল্প কায বক্রম ৬মাস ১৭নেি ( ২০/০৬/২০১৩ হক্ষত ০৬/০১/২০১৪ ইং পয বন্ত) স্থ্নগত র্াকা। এিাোও
প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি নর্লনিত হওয়ার কারর্সমূহ নিক্ষে উক্ষেখ করা হল প্রকক্ষল্প জির্ল নিক্ষয়াগ সঠিক সমক্ষয় সম্পন্ন িা হওয়ায় প্রকক্ষল্পর সানর্ বক কায বক্রম নপনিক্ষয় যাওয়া।
 ১/১১ সময়কালীি সমক্ষয় মালামাল পনরর্হি ও অন্যান্য সমস্যার কারক্ষর্ প্রকক্ষল্পর কায বক্রম প্রায় ২ মাস র্ন্ধ
র্াকা।
 পনরক্ষর্ে িােপত্র সংক্রান্ত জটিলতায় প্রকক্ষল্পর কায বক্রম নপনিক্ষয় যাওয়া।
 ওক্ষয়স্ট দমক্ষিজক্ষমন্ট প্লান্ট/ Insineration স্থ্াপক্ষির জন্য প্রক্ষয়াজিীয় জায়গার অ াক্ষর্ নিমবার্ কাজ শুরু
করক্ষত িা পারা
 প্রকল্প কায বক্রক্ষম জির্ক্ষলর অপ্রতুলতার কারক্ষর্ প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি নর্লনিত হওয়া।
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দশে অধ্যায়
সুপাষ্টেশোলা
১। প্রকক্ষল্প দয পনরমার্ জির্ল িরা আক্ষি দস পনরমার্ েে ও অন জ্ঞ জির্ল নিক্ষয়াগ নিনিত করা যাক্ষত ন্যােিাল
ইিনস্টটিউট অর্ ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি এর্ং দরফাক্ষরল দসন্টার স্থ্াপি প্রকক্ষল্পর উক্ষেশ্য অনজবত হয়। । উক্ষেখ্য, প্রস্তানর্ত
৭০৭টি পক্ষের মক্ষধ্য জি প্রোসি মন্ত্রর্ালয় হক্ষত মাত্র ২০৬টি পক্ষের এর্ং পরর্নতবক্ষত অর্ ব মন্ত্রর্ালক্ষয়র অর্ ব নর্ াগ মাত্র
১০৫টি পক্ষের অনুক্ষমােি প্রোি কক্ষর। প্রকক্ষল্প জির্ল নিক্ষয়াক্ষগর গুরুত্বপূর্ ব এ নর্ষয়টি পূিনর্ বক্ষর্চিার োনর্ রাক্ষখ।
২। প্রকক্ষল্প জির্ল নিক্ষয়াগ এর্ং ষ্টিষ্টিল ও ইরলষ্টিকযাল ফযাষ্টিষ্টলটি ষ্টনষ্টিত কোে পে অবষ্টশি যন্ত্রপানত ক্রয় করা
এক্ষেক্ষত্র জির্ল নিক্ষয়াগ প্রনক্রয়া দ্রুত সম্পন্ন কক্ষর প্রকক্ষল্প প্রক্ষয়াজিীয় যন্ত্রপানতর ক্রয় কায বক্রম সম্পন্ন করতিঃ প্রকক্ষল্পর
দ্রুত র্াস্তর্ায়ি করা সমীনচি হক্ষর্।
৩। ইক্ষতামক্ষধ্য দযসকল যন্ত্রপানত ক্রয় করা হক্ষয়ক্ষি এর্ং প্যাক্ষকটজাত অর্স্থ্ায় পক্ষে আক্ষি দস সকল যন্ত্রপানতর দযি
কমবেমতা দলাপ িা পায় র্া লংনজন টি কক্ষম িা যায় এর্ং Warrenty/Gurranty avail করা যায় এ ব্যপাক্ষর
অনতসত্ত্বর যর্াযর্ ব্যর্স্থ্া গ্রহর্ করা ।
৪। প্রকক্ষল্পর আওতায় দয সকল ল্যার্ যন্ত্রপানতর ক্রয় কায বক্রম প্রনক্রয়ািীি আক্ষি র্া এখিও ক্রয় কায বক্রম শুরু হয়নি দস
সকল যন্ত্রপানতর ক্রয় কায বক্রক্ষম দমনিকযাল দটকক্ষিালনজস্ট/ ল্যার্ দটকনিনেয়ািক্ষের মতামত অন্তর্ভবক্ত কক্ষর ইউজার
দেন্ডনল ও আধুনিক যন্ত্রপানত ক্রয় করা ।
৫। ল্যাক্ষর্র সঠিক ব্যর্স্থ্াপিা এর্ং উন্নত পনরক্ষর্ে র্জায় রাখার জন্য সনলি ওক্ষয়স্ট দমক্ষিজক্ষমন্ট এর পাোপানে
নলকুইি ওক্ষয়স্ট দমক্ষিজক্ষমন্ট এর ব্যর্স্থ্া নিনিত করার যর্াক্ষপাযুক্ত পেক্ষেপ গ্রহর্ করা ।
৬। ল্যার্ক্ষরটরী সান ক্ষব সর গুর্গত মাি নিনিত করার জন্য দযক্ষহতু দকাি সরকারী র্া দর্সরকারী সংস্থ্া নর্ক্ষেষ াক্ষর্
কাজ করক্ষি িা তাই প্রকল্পটির সফল র্াস্তর্ায়ক্ষর্র মাধ্যক্ষম সারাক্ষেক্ষে একটি কায বকরী দিটওয়াকব স্থ্াপি কক্ষর সকল
স্তক্ষরর ল্যার্ক্ষরটরী সান ক্ষব সর গুর্গত মাি এর্ং প্যার্লনজকযাল দসর্া নিনিত করার ব্যর্স্থ্া গ্রহর্ করা।
৭। িকল স্তরেে ল্যাবরেটেী কেীরদে কষ্টেউষ্টনটি এবং হািপাতালষ্টিষ্টিক উন্নত প্রষ্টশেণ প্রদারনে এবং উচ্চতে
মকারি ষে পড়াশুনাে ও গরবর্ণাে সুরর্াগ ততেী করে দে েনবল ততেী কোে উরেশ্যরক িফল বাস্তবায়রনে েন্য
প্রকরেে আওতায় প্ররয়ােনীয় িকল সুু্রর্াগ-সুষ্টবিা ষ্টনষ্টিত কো ।
৮। ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিন (প্যাথলষ্টে) ষ্টবর্রয় স্বীকৃষ্টত প্রদারনে মেরত্র ভূষ্টেকা োখাে োধ্যরে িাোরদরশ ল্যাবরেটেী
িাষ্টিরষ িে গুণগত োন ষ্টনষ্টিত কোে র্থার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।
৯। দরফাক্ষরল ইিনস্টটিউক্ষটর মাধ্যক্ষম ল্যার্ দটক্ষস্টর নফ নিি বারর্ ও গুর্গত মাি নিনিত করার জন্য প্রক্ষয়াজিীয়
িীনতমালা ততরী করার ব্যপাক্ষর পেক্ষেপ গ্রহর্ করা।
১০। দরফাক্ষরল ইিনস্টটিউক্ষটর মাধ্যক্ষম যাক্ষত মাি সম্পন্ন সািারর্ দটক্ষস্টর পাোপানে নর্ক্ষেষ নর্ক্ষেষ দটস্ট
(Confirmation test) আস্থ্া ও েেতার সাক্ষর্ করা যায় তার নিিয়তা প্রোক্ষির ব্যর্স্থ্া করা এক্ষত কক্ষর নর্ক্ষেক্ষে
স্যাম্পল পাঠাক্ষিা র্ন্ধ হক্ষর্ র্া কক্ষম যাক্ষর্।
১১। ল্যাক্ষর্র সমস্ত নর্ষয় নর্ক্ষর্চিায় দরক্ষখ নর্নডং নিমবার্ এর্ং তা নিয়নমত ও যর্াযর্ দমইক্ষন্টক্ষিক্ষের ব্যর্স্থ্া করা
যাক্ষত প্রকল্প পরর্নতব সমক্ষয়ও তার িারার্ানহকতায় ল্যাক্ষর্র উন্নত পনরক্ষর্ে র্জায় দরক্ষখ যর্াযর্ দসর্া প্রোি নিনিত
করা যায়।
১২। িবরনে ষ্টবষ্টিন্ন তলায় স্থাষ্টপত ইরলষ্টিক মবাি ষ, সুইিরবাি ষ িািােণ োরনে পষ্টেলষ্টেত হরয়রছ এগুরলা পষ্টেবতষন
করে উন্নত োরনে ইরলষ্টিক মবাি ষ, সুইিরবাি ষ স্থাপরনে ব্যবস্থা গ্রহণ কো দেকাে।
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১৩। প্রকক্ষল্পর Objective অনুযায়ী িীনতমালা ততরী কক্ষর তা র্াস্তর্ায়ক্ষির যর্াযর্ ব্যর্স্থ্া গ্রহর্ করা। প্রকক্ষল্পর
অর্নেষ্ট কায বক্রম যর্াসমক্ষয় সম্পন্ন নিনিতকরক্ষির জন্য একটি Oriented Action Plan তিতর কল্পর িা
তনতবড়ভাল্পব প্রকে কর্তপথ য ও মন্ত্রনালয় কর্তক
থ অনুসরন করা প্রক্ষয়াজি।
১৪। উনেনখত সমক্ষয়র মক্ষধ্য দযসকল কাজ সম্পন্ন করা সম্ভর্ হয়নি তা অনতসত্ত্বর সম্পন্ন করার জন্য প্রক্ষয়াজিীয় ব্যর্স্থ্া
গ্রহর্ করা।
১৫। প্রকল্পটি র্াস্তর্ায়ক্ষি জনেত সংস্থ্াগুক্ষলার কায বক্রক্ষমর অগ্রগনত ত্বরানিত করা েরকার। িীনতগত নসিান্ত গ্রহক্ষির
মাধ্যক্ষম অসমাপ্ত ও অর্নেষ্ট কাজগুক্ষলা পারস্পানরক সহক্ষযানগতা ও সমক্ষ াতার ন নত্তক্ষত দ্রুত র্াস্তর্ায়ক্ষির ব্যর্স্থ্া গ্রহর্
করা সমীনচি হক্ষর্।
১৬। ল্যার্ দমনিনসি নর্ষয়টি অতযন্ত কানরগরী িমী এর্ং নর্জ্ঞাক্ষির আধুনিকায়ক্ষির সাক্ষর্ দ্রুত পনরর্তবিেীল নর্িায় উন্নত
নর্ক্ষের ল্যার্ দমনিনসি সংক্রান্ত স্বিামিন্য প্রনতষ্ঠাক্ষির সাক্ষর্ পারস্পানরক সহক্ষযাগীতা ও উন্নয়ক্ষির জন্য নর্ন ন্ন দেক্ষত্র
সহক্ষযাগীতা স্মারক স্বােক্ষরর উক্ষদ্যাগ দিয়া দযক্ষত পাক্ষর।
১৭। উক্ত ইনষ্টিটিউটটি একটি দরফাক্ষরল প্রনতষ্ঠাি নহক্ষসক্ষর্ নক াক্ষর্ পনরচানলত হক্ষর্ তার প্রক্ষয়াজিীয় িীনতমালা ও
পনরচালিা কাঠাক্ষমা র্াকা েরকার এব্যপাক্ষর প্রকে কর্তপথ য এবং সংতিষ্ট মন্ত্রনালয়ল্পক অনতসত্ত্বর ব্যর্স্থ্া গ্রহর্ করা
েরকার ।
১৮। এ নর্ক্ষেষানয়ত ুপনর্িা দযি দেক্ষের ুপনর্িা র্নিত েনরদ্র জিক্ষগাষ্ঠী দপক্ষত পাক্ষর তার লক্ষেয প্রক্ষয়াজিীয় িীনতমালা
প্রর্য়ি ও তার সঠিক র্াস্তর্ায়ক্ষির উক্ষদ্যাগ নিক্ষত হক্ষর্।
প্রকক্ষল্পর Exit Plan সম্পনকবত ুপপানরেমালািঃ
স্বাস্থয ও পষ্টেবাে কল্যাণ েন্ত্রণালরয়ে অিীরন স্বাস্থয মিবা ষ্টবিাগ কতৃক
ষ বাস্তবায়নািীন “ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব
ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিন এন্ড মেফারেল মিন্টাে স্থাপন (২য় িংরশাষ্টিত)” শীর্ ষক প্রকেটি একটি অতযন্ত গুরুত্ত্বপণ ষ প্রকে।
র্তবমাি সরকার স্বাস্থ্য খাক্ষতর উন্নয়ক্ষি প্রকল্পটি র্াস্তর্ায়ক্ষির মাধ্যক্ষম ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিরনে এেটি জাতীয় ইনক্তস্টটিউর্
স্থাপরনে োধ্যরে ল্যাবরেটেী িাষ্টিরষ িে গুণগত োন ষ্টনষ্টিত কেরত িাো মদরশ মনটওয়াকষ স্থাপন এবং িকল স্তরেে
ল্যাবরেটেী কেীরদে প্রষ্টশেণ প্রদান, ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিরনে ষ্টবষ্টিন্ন ষ্টবর্রয় স্নাতক ও স্নাতরকািে মকাি ষ পষ্টেিালনাে
পাশাপাষ্টশ গরবর্ণা কার্ ষক্রে পষ্টেিালনাে োধ্যরে মাি সম্পন্ন স্বাস্থ্য দসর্া প্রোক্ষির প্রয়াস অব্যাহত দরক্ষখক্ষি । তাই
প্রকক্ষল্পর অর্নেষ্ট সকল কায বক্রম দ্রুি সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়মনে িকল পর্ ষারয় গষ্টত বৃষ্টি কো েরুষ্টে। প্রকল্প
দময়াক্ষের পরর্নতব সমক্ষয় নিনমবত অর্কাঠাক্ষমাসহ যন্ত্রপানত ও সরিামানে রের্াক্ষর্েক্ষর্র দেক্ষত্র একটি মনিটনরং দসল
প্রনতষ্ঠার িীনতগত নসিান্ত গ্রহর্ করা যাক্ষত প্রকল্প সমানপ্তর পর তা যর্াযর্ রের্াক্ষর্েক্ষর্র মাধ্যক্ষম প্রকক্ষল্পর কায বক্রম
সফল াক্ষর্ পনরচালিা করা যায় এর্ং প্রকক্ষল্পর উক্ষেশ্য অনজবত হয়।

পৃষ্ঠা 63

সংযুক্তি-১

স্থ্ািীয় পয বাক্ষয় মি তবতনময় কমবোলা
গত ২৪ এষ্টপ্রল ২০১৮ ইং তাষ্টেখ মোে েঙ্গলবাে ন্যাশনাল ইনষ্টস্টটিউট অব ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিন এবং মেফারেল
মিন্টাে স্থাপন (২য় পর্ ষায়) শীর্ ষক প্রকরেে স্থানীয় পর্ ষারয়ে কমবোলা োতীয় িক্ষু ষ্টবজ্ঞান ইন্সটিটিউরটে কনফারেন্স
রুরে অনুষ্টষ্ঠত হয়। মিতবতনময় কমবোলার কায বনর্র্রর্ী, উপনস্থ্ত সেস্যবৃক্ষের তানলকা এর্ং তাক্ষের মতামতসমূহ নিক্ষে
তুক্ষল িরা হক্ষলা -

স্থ্ািীয় পয বাক্ষয়র কমবোলার কায বনর্র্রর্ীিঃ
গত ২৪/০৪/২০১৮ ইং দরাজ মঙ্গলর্ার সকাল ১০.০০ র্টিকায় জাতীয় চক্ষু নর্জ্ঞাি ইেটিটিউক্ষটর কিফাক্ষরে রুক্ষম
স্থ্ািীয় পয বাক্ষয়র একটি মিতবতনময় কমবোলা শুরু হয় । কমবোলায় স াপনতত্ব কক্ষরি অধ্যাপক িািঃ দগালাম দমাস্তফা,
পনরচালক, জাতীয় চক্ষু নর্জ্ঞাি ইেটিটিউট ও হাসপাতাল। কমবোলায় প্রিাি অনতনর্ নহক্ষসক্ষর্ উপনস্থ্ত নিক্ষলি জিার্
আল মামুি, মহাপনরচালক, পনরর্ীের্ ও মূল্যায়ি দসের-৫, আইএমইনি, পনরকল্পিা মন্ত্রর্ালয়। কমবোলায় নর্ক্ষেষ
অনতনর্ নহক্ষসক্ষর্ উপনস্থ্ত নিক্ষলি ১। জিার্ কাজী দেক্ষলায়ার দহাক্ষসি, পনরচালক পনরর্ীের্ ও মূল্যায়ি দসের-৫,
আইএমইনি, পনরকল্পিা মন্ত্রর্ালয় ২। িাাঃ রুল্পসলী হক, পনরচালক (পনরকল্পিা), স্বাস্থ্য অনিেপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
৩। িনাব যমাাঃ নজল্লুর রহমাি প্রকল্প পনরচালক, ন্যােিাল ইিনস্টটিউট অর্ ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি এর্ং দরফাক্ষরল
দসন্টার স্থ্াপি (২য় পয বায়) েীষ বক প্রকল্প এর্ং ৪। জিার্ দমাহাম্মে সাইফুর রহমাি উপপনরচালক, পনরর্ীের্ ও
মূল্যায়ি দসের-৫, আইএমইনি, পনরকল্পিা মন্ত্রর্ালয়।
উক্ত কমবোলায় উপনস্থ্ত নিক্ষলি নর্ন ন্ন হাসপাতাক্ষলর ল্যাক্ষর্ কমবরত িাক্তার, দমনিক্ষকল দটকক্ষিালনজস্ট, ল্যার্
দটকনিনেয়ািসহ হাসপাতাল ব্যর্স্থ্াপক ও নর্ক্ষেষজ্ঞ িাক্তারবৃে, ল্যার্ কমবকতবা এর্ং ল্যার্ দমনিনসক্ষির উচ্চতর
দকাক্ষস বর নেেক ও িাত্র/ িাত্রী, স্থ্ািীয়/সািারর্ ব্যনক্তর্গ,ব স্থ্ািীয় গণ্যমান্য ব্যনক্তর্গ,ব র্াস্তর্ায়িকারী সংস্থ্ার
প্রতিতনতর্বৃন্দ, প্রকক্ষল্পর কমবকতবাবৃে, ঠিকাোরবৃে, পরামেবক প্রনতষ্ঠাক্ষির কমবকতবাবৃে এর্ং নর্ন ন্ন দপোজীনর্
সংগঠক্ষির সেস্যবৃে উপনস্থ্ত নিক্ষলি । প্রিাি অনতনর্র স্বাগত র্ক্তক্ষব্যর মাধ্যক্ষম কমবোলার কায বক্রম শুরু হয় । স ার
শুরুক্ষত পরামেবক সংস্থ্া এম আর কোলট্যান্টস্ এর ব্যর্স্থ্াপিা পনরচালক জিার্ দমািঃ মকবুল দহাক্ষসি প্রকল্প সম্পক্ষকব
একটি সংনেপ্ত িারর্া দেি এর্ং পরামেবক সংস্থ্া কর্তক
ব এযার্তকৃত নিনর্ে পনরর্ীের্ কায বক্রক্ষমর উপর গৃতহি নর্ন ন্ন
কায বার্লীর উপস্থ্াপি কক্ষরি। আইএমইনির পনরচালক জিার্ কাজী দেক্ষলায়ার দহাক্ষসি নিনর্ে পনরর্ীেক্ষর্র উক্ষেশ্য ও
কায বপনরনি সম্পক্ষকব নর্স্তানরত আক্ষলাচিা কক্ষরি। পরর্তীক্ষত স াপনত মক্ষহােক্ষয়র অনুমনতক্রক্ষম কমবোলায় উপনস্থ্ত
সেস্যবৃক্ষের কাি দর্ক্ষক প্রকল্প সংনিষ্ট মতামত ও প্রশ্ন আহর্াি করা হয় এর্ং উক্ত কমবোলা দর্ক্ষক মতামক্ষতর ন নত্তক্ষত
প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ নিক্ষে সংনেপ্ত আকাক্ষর তুক্ষল িরা হক্ষলাপৃষ্ঠা 64

সংযুক্তি-১

স্থ্ািীয় পয বাক্ষয়র কমবোলা দর্ক্ষক মতামক্ষতর ন নত্তক্ষত প্রাপ্ত ফলাফলসমূহিঃ


সকল স্তক্ষর ল্যার্ক্ষরটরী সান ক্ষব সর গুর্গত মাি নিনিত করার জন্য দযক্ষহতু দকাি সরকারী র্া দর্সরকারী
নিপাট বক্ষমন্ট র্া সংস্থ্া নর্ক্ষেষ াক্ষর্ কাজ করক্ষি িা তাই ন্যােিাল ইিনষ্টটিউট অর্ ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি এর্ং
দরফাক্ষরল দসন্টার স্থ্াপি েীষ বক প্রকল্পটির সফল র্াস্তর্ায়ক্ষর্র মাধ্যক্ষম সারাক্ষেক্ষে একটি কায বকরী দিটওয়াকব
স্থ্াপি কক্ষর সারাক্ষেক্ষে ল্যার্ক্ষরটরী সান ক্ষব সর গুর্গত মাি এর্ং প্যার্লনজকযাল দসর্া নিনিত করার উপর
মতামত গৃনহত হয়।



ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিন (প্যাথলষ্টে) ষ্টবর্রয় স্বীকৃষ্টত প্রদারনে মেরত্র ভূষ্টেকা োখাে মাধ্যক্ষম সারাক্ষেক্ষে ল্যার্ক্ষরটরী
সান ক্ষব সর গুর্গত মাি নিনিত করার ব্যপাক্ষর মতামত ব্যক্ত কক্ষরি।



দরফাক্ষরল ইিনস্টটিউক্ষটর মাধ্যক্ষম ল্যার্ দটস্ট, দটক্ষস্টর নফ নিি বারর্ ও গুর্গত মাি নিনিত করা দগক্ষল সকল স্তক্ষর
মাি সম্পন্ন প্যার্লনজকযাল দসর্া নিনিত করার সূক্ষযাগ ততরী হক্ষর্ র্ক্ষল আোর্াে ব্যক্ত করা হয়।



দরফাক্ষরল ইিনস্টটিউক্ষটর মাধ্যক্ষম মাি সম্পন্ন সািারর্ দটক্ষস্টর পাোপানে নর্ক্ষেষ নর্ক্ষেষ দটস্ট
(Confirmation test) আস্থ্া ও েেতার সাক্ষর্ করার নিিয়তা প্রোক্ষির ব্যর্স্থ্া করা এক্ষত কক্ষর নর্ক্ষেক্ষে
স্যাম্পল পাঠাক্ষিা র্ন্ধ হক্ষর্ র্া কক্ষম যাক্ষর্ র্ক্ষল কমবোলায় উপনস্থ্ত সেস্যবৃে মতামত ব্যক্ত কক্ষরি।



ল্যার্ক্ষরটরী সান ক্ষব সর গুর্গত মাি নিনিত করক্ষত সারা দেক্ষে একটি কায বকনর দিটওয়াকব স্থ্াপি কক্ষর দেেব্যানপ
(প্রতযন্ত এলাকাসহ) যাক্ষত উন্নত সকল প্যার্লনজকযাল দসর্া নিনিত করা যায় এ ব্যপাক্ষর কমবোলায় উপনস্থ্ত
সেস্যবৃে মতামত ব্যক্ত কক্ষরি।



সকল স্তক্ষরর ল্যার্ক্ষরটরী কমীক্ষের কনমউনিটি এর্ং হাসপাতালন নত্তক উন্নত প্রনেের্ প্রোক্ষির এর্ং উচ্চতর
দকাক্ষস বর পোশুিার ও গক্ষর্ষর্ার ুপক্ষযাগ ততরী কক্ষর েে জির্ল ততরী করার ব্যপাক্ষর কমবোলায় উপনস্থ্ত
সেস্যবৃে মতামত ব্যক্ত কক্ষরি।



ল্যাক্ষর্র সঠিক ব্যর্স্থ্াপিা এর্ং উন্নত পনরক্ষর্ে র্জায় রাখার জন্য সনলি ওক্ষয়স্ট দমক্ষিজক্ষমন্ট এর পাোপানে
নলকুইি ওক্ষয়স্ট দমক্ষিজক্ষমন্ট এর ব্যর্স্থ্া নিনিত করা অতযন্ত জরুরী এ ব্যপাক্ষর যর্াক্ষপাযুক্ত পেক্ষেপ নিক্ষত হক্ষর্
র্ক্ষল কমবোলায় উপনস্থ্ত নর্ক্ষেষজ্ঞ ল্যার্ ব্যর্স্থ্াপক ও নসনিয়র িাক্তারগি মতামত ব্যক্ত কক্ষরি।



জির্ল নিক্ষয়াগ সঠিক সমক্ষয় সম্পন্ন িা হওয়ায় প্রকক্ষল্পর সানর্ বক কায বক্রম নপনিক্ষয় পক্ষেক্ষি এর্ং এ যার্ত ক্রয়কৃত
নকছু যন্ত্রপানত তার কায বেমতা হারাক্ষত র্ক্ষসক্ষি। দসৌর প্যাক্ষিল এর্ং নলফ্ট সহ অন্যান্য নসন ল এর্ং ইক্ষলনিকযাল
আইক্ষটক্ষমর নকছু উপাোি চুনররও র্টিা র্ক্ষটক্ষি। তাই প্রকক্ষল্প জির্ল নিক্ষয়াগ জরুনর ন নত্তক্ষত সম্পন্ন করার
ব্যপাক্ষর মতামত গৃনহত হয়।



প্রকক্ষল্প জির্ল নিক্ষয়াগ এর্ং নসন ল ও ইক্ষলনিকযাল সমস্ত ফযানসনলটি নিনিত করার সাক্ষপক্ষে অর্নেষ্ট যন্ত্রপানত
ক্রয় করার ব্যাপাক্ষর নর্ক্ষেষজ্ঞ ল্যার্ ব্যর্স্থ্াপক ও নসনিয়র িাক্তারগি মতামত ব্যক্ত কক্ষরি।



প্রকক্ষল্প দয িরক্ষির জির্ল িরা আক্ষি দস িরক্ষির েে ও অন জ্ঞ জির্ল দযি নিনিত করা হয় তক্ষর্ই ন্যােিাল
ইিনস্টটিউট অর্ ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি এর্ং দরফাক্ষরল দসন্টার উক্ষেশ্য অজবক্ষি সেম হক্ষর্ র্ক্ষল কমবোলায়
উপনস্থ্ত সেস্যবৃে মতামত ব্যক্ত কক্ষরি।



প্রকক্ষল্পর আওতায় দয সকল ল্যার্ যন্ত্রপানতর ক্রয় কায বক্রম প্রনক্রয়ািীি আক্ষি র্া এখিও ক্রয় কায বক্রম শুরু হয়নি
দসসর্ ল্যার্ যন্ত্রপানতর ক্রয় কায বক্রক্ষম দমনিকযাল দটকক্ষিালনজস্ট/ ল্যার্ দটকনিনেয়ািক্ষের মতামত অন্তর্ভবক্ত কক্ষর
ইউজার দেন্ডনল ও আধুনিক যন্ত্রপানত ক্রক্ষয়র ব্যপাক্ষর নসনিয়র দমনিকযাল দটকক্ষিালনজস্ট ও ল্যার্
দটকনিনেয়ািক্ষের কাি দর্ক্ষক ুপপানরে করা হয়।
পৃষ্ঠা 65

সংযুক্তি-১



নর্ক্ষেষজ্ঞ ল্যার্ ব্যর্স্থ্াপক ও নসনিয়র িাক্তারক্ষের পে দর্ক্ষক র্লা হয় ল্যাক্ষর্র সমস্ত নর্ষয় নর্ক্ষর্চিায় দরক্ষখ
নর্নডং নিজাইি ও নিমবার্ কাজ করা প্রক্ষয়াজি।



সর্ িরক্ষর্র দরাগ নির্ বক্ষয় প্যার্লনজকযাল দসর্া নিনিত করার জন্য সমস্ত ুপক্ষযাগ-ুপনর্িা এক জায়গায় করা
হক্ষয়ক্ষি যা উপমহাক্ষেক্ষে অন্য দকার্াও িাই তাই এই ন্যােিাল ইিনস্টটিউট অর্ ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি এর্ং
দরফাক্ষরল দসন্টার চালু হক্ষল স্বাস্থ্য দসর্ায় উক্ষেখক্ষযাগ্য অর্োি রাখক্ষর্ র্ক্ষল কমবোলায় উপনস্থ্ত সেস্যবৃে
আোর্াে ব্যক্ত কক্ষরি।



প্রকক্ষল্পর Objective অনুযায়ী িীনতমালা ততরী কক্ষর তা র্াস্তর্ায়ক্ষির যর্াযর্ ব্যর্স্থ্া করার ব্যপাক্ষর মতামত
ব্যক্ত করা হয়।
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এফনজনি - দর্সরকারী হাসপাতাক্ষলর ল্যাক্ষর্ কমবরত িাক্তার, ল্যার্ কমবকতবাক্ষের সাক্ষর্ FGD Guideline
র্ারক্ষিম দজিাক্ষরল হাসপাতাক্ষলর ল্যাক্ষর্ কমবরত িাক্তার এর্ং ল্যার্ কমবকতবাক্ষের সাক্ষর্ FGD এর মাধ্যল্পম আল্পলাানা
এবং প্রাপ্ত ফলাফল সমুহ তনল্পে সংতযপ্ত আকাল্পর উল্পিখ করা হইলাঃ


আমাক্ষের এই হাসপাতাক্ষল নর্ক্ষেষানয়ত লাইক্ষসে এর্ং
নর্ন ন্ন জাতীয় এর্ং আন্তজবানতক দসর্া প্রোিকারী
সংস্থ্ার স্বীকৃনত রক্ষয়ক্ষি। লাইক্ষসে প্রোিকারী সংনিষ্ট
প্রনতষ্ঠাি কর্তক
ব ল্যার্ পনরেেবি/ নিরীো/ যাচাই করা
হক্ষয়ক্ষি।



হাসপাতাক্ষলর র্তবমাি ব্যর্স্থ্াপিায় আমরা দমাটামুটি
সর্ িরক্ষর্র দরাগ নির্ বক্ষয় প্যার্লনজকযাল দসর্া প্রোক্ষি
সেমতা অজবি করক্ষত দপক্ষরনি ।



ল্যাক্ষর্ কমবরত জির্ক্ষলর নর্ক্ষের উন্নত দেে দর্ক্ষক উচ্চতর প্রনেের্/ নিগ্রী গ্রহক্ষির প্রক্ষয়াজি আক্ষি এর্ং আরও
উন্নত দসর্া নিনিত করার জন্য উচ্চতর প্রনেের্ ও গক্ষর্ষর্ার ুপু্ক্ষযাগ ততরী করা জরুরী।



নর্ক্ষেষ নর্ক্ষেষ দরাক্ষগর /প্যার্লনজকযাল পরীোর জন্য এর্ং কিফাক্ষমেব ি দটক্ষস্টর জন্য প্রক্ষয়াজি সাক্ষপক্ষে
নকছু নকছু দেক্ষত্র দেক্ষে এর্ং নর্ক্ষেক্ষের নর্ক্ষেষানয়ত হাসপাতাক্ষল দরফার করা হয়।



আমরা নর্োস কনর দয অত্র হাসাপাতাক্ষল সকল নর্ াক্ষগ মািেন্ড র্জায় দরক্ষখ প্যার্লনজকযাল দসর্া প্রোদির
প্রক্ষচষ্টা অব্যাহত আক্ষি তক্ষর্ ল্যার্ কমীক্ষের আরও উন্নত প্রনেের্ প্রোক্ষির ও উচ্চতর দকাক্ষস বর পোশুিার এর্ং
প্রনতনিয়ত গক্ষর্ষর্ার ুপক্ষযাগ ততরী করা হক্ষল দসর্ার মাি আরও বৃনি পাক্ষর্ র্ক্ষল আমরা মক্ষি কনর।



আমাক্ষের জািা মক্ষত প্যার্লনজকযাল ল্যাক্ষর্র গুর্গত মাি নির্ বক্ষয়/ র্জায় রাখক্ষত দকাি সংস্থ্া নর্ক্ষেষ াক্ষর্
কাজ করক্ষি িা।



সর্ িরক্ষির স্বাস্থ্য দসর্া নিনিত করক্ষির দেক্ষত্র নর্ক্ষেষ নর্ক্ষেষ দরাক্ষগর /প্যার্লনজকযাল পরীোর জন্য এর্ং
কিফাক্ষমেব ি দটক্ষস্টর জন্য প্রক্ষয়াজি সাক্ষপক্ষে নকছু নকছু দেক্ষত্র দেক্ষে এর্ং নর্ক্ষেক্ষের নর্ক্ষেষানয়ত হাসপাতাক্ষল
দরফার করা হয়। দরফাক্ষরল ইিনস্টটিউক্ষটর স্থ্াপক্ষির মাধ্যক্ষম আমাক্ষের দেক্ষে এক জায়গায় সর্ িরক্ষির ল্যার্
দটক্ষস্টর ুপক্ষযাগ সৃনষ্টর মাধ্যক্ষম স্বাস্থ্য দসর্া পুক্ষরাপুনর নিনিত করা সম্ভর্ হক্ষর্ র্ক্ষল আমরা মক্ষি কনর।



আমাক্ষের দেে দর্ক্ষক অক্ষিক জটিল দরাক্ষগর নর্ন ন্ন িরক্ষর্র/ এর জন্য নর্ক্ষেক্ষে পাঠাক্ষিা হয়, আমাক্ষের দেক্ষে
মাি সম্পন্ন দটস্ট করার ুপক্ষযাগ র্াকক্ষল নর্ক্ষেক্ষে স্যাম্পল পাঠাক্ষিা র্ন্ধ হক্ষর্ র্ক্ষল আমরা নর্োস কনর।



সরকারী দকাি ন্যােিাল ইিনস্টটিউট অর্ ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি র্া দরফাক্ষরল ইিনস্টটিউক্ষটর মাধ্যক্ষম ল্যার্
দটক্ষস্টর নফ নিি বারর্ ও গুর্গত মাি নিনিত করা হক্ষল সাস্থ্য দসর্ার দেক্ষত্র একটি দলক্ষ ল দপ্লইি নফড ততরী
হক্ষর্ র্ক্ষল আমরা মক্ষি কনর।
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সংযুক্তি-১

এফনজনি - সরকারী হাসপাতাক্ষল ল্যাক্ষর্ কমবরত িাক্তার, ল্যার্ কমবকতবাক্ষের সাক্ষর্ FGD Guideline
ন্যােিাল ইেটিটিউট অর্ নিউক্ষরাসাক্ষয়ক্ষেস ও হাসপাতাক্ষলর ল্যাক্ষর্ কমবরত িাক্তার, ল্যার্ কমবকতবা এর্ং
দটকনিনেয়ািক্ষের সাক্ষর্ FGD এর মাধ্যল্পম আল্পলাানা এবং প্রাপ্ত ফলাফল সমুহ তনল্পে সংতযপ্ত আকাল্পর তুক্ষল িরা
হল্পলা:


হাসপাতাক্ষলর র্তবমাি ব্যর্স্থ্াপিায় আমাক্ষের দমাটামুটি সর্ িরক্ষর্র দরাগ নির্ বক্ষয় প্যার্লনজকযাল দসর্া
প্রোক্ষির সেমতা রক্ষয়ক্ষি তক্ষর্ নর্ক্ষেষ নর্ক্ষেষ দরাক্ষগর /প্যার্লনজকযাল পরীোর জন্য এর্ং কিফাক্ষমবেি
দটক্ষস্টর জন্য প্রক্ষয়াজি সাক্ষপক্ষে নকছু নকছু দেক্ষত্র দেক্ষে এর্ং নর্ক্ষেক্ষের নর্ক্ষেষানয়ত হাসপাতাক্ষল দরফার করা
হয়।



ল্যাক্ষর্ কমবরত জির্ক্ষলর নর্ক্ষের উন্নত দেে দর্ক্ষক উচ্চতর প্রনেের্/ নিগ্রী গ্রহক্ষির প্রক্ষয়াজি আক্ষি এর্ং আরও
উন্নত দসর্া নিনিত করার জন্য উচ্চতর প্রনেের্ ও গক্ষর্ষর্ার ুপু্ক্ষযাগ ততরী করা জরুরী।



আমরা নর্োস কনর দয অত্র হাসাপাতাক্ষল সকল নর্ াক্ষগ মািেন্ড র্জায় দরক্ষখ প্যার্লনজকযাল দসর্া প্রোি করা
হয় তক্ষর্ ল্যার্ কমীক্ষের আরও উন্নত প্রনেের্ প্রোক্ষির ও উচ্চতর দকাক্ষস বর পোশুিার এর্ং প্রনতনিয়ত
গক্ষর্ষর্ার ুপক্ষযাগ ততরী করা হক্ষল দসর্ার মাি আরও বৃনি পাক্ষর্ র্ক্ষল আমরা মক্ষি কনর।



জািামক্ষত প্যার্লনজকযাল ল্যাক্ষর্র গুর্গত মাি নির্ বক্ষয়/ র্জায় রাখক্ষত দকাি সংস্থ্া নর্ক্ষেষ াক্ষর্ কাজ করক্ষি
িা।



দরফাক্ষরল ইিনস্টটিউক্ষটর স্থ্াপক্ষির মাধ্যক্ষম আমাক্ষের দেক্ষে এক জায়গায় সর্ িরক্ষির মাি সম্পন্ন ল্যার্
দটক্ষস্টর ুপক্ষযাগ সৃনষ্ট হক্ষল স্বাস্থ্য দসর্া পুক্ষরাপুনর নিনিত করা সম্ভর্ হক্ষর্ র্ক্ষল আমরা মক্ষি কনর।



আমাক্ষের দেে দর্ক্ষক অক্ষিক জটিল দরাক্ষগর নর্ন ন্ন িরক্ষর্র দটক্ষস্টর জন্য নর্ক্ষেক্ষে পাঠাক্ষিা হয়, আমাক্ষের
দেক্ষে মাি সম্পন্ন দটস্ট করার ুপক্ষযাগ র্াকক্ষল নর্ক্ষেক্ষে স্যাম্পল পাঠাক্ষিা র্ন্ধ হক্ষর্ র্ক্ষল আমরা নর্োস কনর।



সরকারী দকাি ন্যােিাল ইিনস্টটিউট অর্ ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি র্া দরফাক্ষরল ইিনস্টটিউক্ষটর মাধ্যক্ষম ল্যার্
দটক্ষস্টর নফ নিি বারর্ ও গুর্গত মাি নিনিত করা হক্ষল স্বাস্থ্য দসর্ার দেক্ষত্র একটি দলক্ষ ল দপ্লইি নফড ততরী
হক্ষর্ এর্ং সকল স্তক্ষর স্বাস্থ্য দসর্া নিনিত করা যাক্ষর্ র্ক্ষল আমরা আো করা যায়।



সর্ িরক্ষির স্বাস্থ্য দসর্া নিনিত করক্ষির দেক্ষত্র আরও প্রনেনেত জির্ল, উন্নত ও আধুনিক যন্ত্রপানতসহ ল্যার্
ফযানসনলটি বৃনি করা েরকার।

পৃষ্ঠা 68

সংযুক্তি-১

হাসপাতাক্ষল নচনকৎসািীি দরফারকৃত দরাগীক্ষের নচনকৎসার দকস স্টানি
১। দরাগীর িামিঃ নরমাজ আক্তার

র্য়সিঃ ৫ র্ির

নপতার িামিঃ দমািঃ জানকর দহাক্ষসি

মাতার িামিঃ মারুফা আক্তার

ঠিকািািঃ োপলা পাো, র্াটাইল, টাংগাইল

দমার্াইল িািারিঃ ০১৭৫৪২৩৪৩৩০

দরাগীর সমস্যািঃ প্রর্ক্ষম জ্বর, দপট ব্যর্া এর্ং পরর্নতবক্ষত নকিিী সমস্যা তা অপাক্ষরেক্ষির মাধ্যক্ষম অপসারি ।
শুরুক্ষত জ্বর ও দপক্ষট ব্যর্ার কারক্ষর্ মধুপুর স্বাস্থ্য কমক্ষপ্লক্ষি ও পক্ষর মধুপুক্ষরর একটি প্রাইক্ষ ট নলনিক্ষক নচনকৎসা করা
হয় এর্ং দসখাক্ষি রক্ত পনরো, X-Ray, Ultrasono ইতযানে পনরো করা হয়। নকন্তু দরাগী ুপস্থ্ িা হওয়াক্ষত এর্ং
প্রস্রাক্ষর্র সাক্ষর্ রক্ত আসাক্ষত প্রাইক্ষ ট নলনিক দর্ক্ষক ময়মিনসংহ দজিাক্ষরল হাসপাতাক্ষল দরফার করা হয় । ময়মিনসংহ
দজিাক্ষরল হাসপাতাক্ষলও নচনকৎসািীি অর্স্থ্ায় অনুক্ষরাপ নর্ন ন্ন দটস্ট করাক্ষিা হয় এর্ং নকছুনেি পক্ষর দরাগীক্ষক র্ঙ্গর্ন্ধু
দেখ মুনজর্ দমনিক্ষকল কক্ষলজ হাসপাতাক্ষল দরফার করা হয় । পরর্তীক্ষত র্ঙ্গর্ন্ধু দেখ মুনজর্ দমনিক্ষকল কক্ষলজ
হাসপাতাক্ষল পূক্ষর্ বর নরক্ষপাট ব দেখাক্ষিার পক্ষরও উনেনখত দটস্ট সহ অন্যান্য দটস্ট করাক্ষিা হয় এর্ং নচনকৎসা প্রোি করা
হয় এর্ং র্াম পাক্ষের নকিিী অস্রপচার কক্ষর অপসারি করা হয় । এই দরাগীর অন ার্কক্ষের সাক্ষর্ কর্া র্ক্ষল জািা
যায় দয এই দরাগীর নচনকৎসায় নর্ন ন্ন হাসপাতাল ও নলনিক্ষক তাক্ষের অক্ষিক অর্ ব ব্যয় হক্ষয়ক্ষি এর্ং ৫ মাস সময় ব্যয়
হক্ষয়ক্ষি এর্ং অক্ষিক দ াগানন্ত হক্ষয়ক্ষি। তাক্ষের িারিা শুক্ষরক্ষতই সঠিক াক্ষর্ এই দরাগ নিি বয় করা হক্ষল নকিিীর
নচনকৎসার মাক্ষধ্যম দরাগীক্ষক ুপস্থ্ করা দযত, নকিিী অপসারি করক্ষত হক্ষতা িা, তাক্ষের অর্ ব ব্যয় র্হুলাংক্ষে কম হক্ষতা
এর্ং নচনকৎসায় সময় ও দ াগানন্ত কক্ষম দযক্ষতা ।

২। দরাগীর িামিঃ দহাসক্ষি আরা দর্গম
র্ির

র্য়সিঃ ৫৫

দিক্ষলর িামিঃ মাহমুদ্যল হাসাি
ঠিকািািঃ িওো, কুনেল, ঢাকা।
দরাগীর সমস্যািঃ িায়াক্ষর্টিক, হাইক্ষপ্রসার, নকিিীর সমস্যা
গত ৫ র্ির যার্ৎ নর্ন ন্ন হাসপাতাল ও নলনিক্ষক নচনকৎসািীি নিক্ষলি এর্ং নর্ন ন্ন িরক্ষির দটস্ট দযমি রক্ষক্তর নর্ন ন্ন
রকক্ষমর দটস্ট, ইউনরি, X-ray , Ultrasono ইতযানে নর্ন ন্ন নলনিক , হসনপটাক্ষল র্ার র্ার কনরক্ষয়ক্ষিি । অর্ক্ষেক্ষষ
এখি র্ঙ্গর্ন্ধু দেখ মুনজর্ দমনিক্ষকল কক্ষলজ হাসপাতাক্ষল (BSMM) নচনকৎসািীি আক্ষিি । এখাক্ষি নর্ন ন্ন দটক্ষস্টর
ব্যয় র্ার্ে কক্ষয়ক লে টাকা খরচ কক্ষরক্ষিি । র্তবমাক্ষি তার অর্স্থ্া নকছুটা উন্ননত হক্ষলও তার মক্ষত সঠিক াক্ষর্
শুরুক্ষতই দরাগ নির্ বয় করা হক্ষল র্া মাি সম্পন্ন দটক্ষস্টর মাধ্যক্ষম পূক্ষর্ বই দরাগ নিি বয় করা দগক্ষল অর্ ব ও সময় উ য় কম
খরচ হক্ষতা এর্ং েীর্ বনেি দয অুপস্থ্তায় নিল তা দর্ক্ষক নকছুটা অর্সাি হত র্ক্ষল দরাগী ও তার দিক্ষল অন মত ব্যক্ত
কক্ষরক্ষিি । দরাগী ও তার অন ার্ক্ষকর িারিা পূক্ষর্ বই যনে এই দরাক্ষগর সঠিক পনরো ও দসই অনুযায়ী ুপনচনকৎসা
প্রাোি করা দযত তাহক্ষল অক্ষিক আক্ষগই দরাগী তার এই অুপস্থ্তা দর্ক্ষক অর্সাি দপত।
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যকআইআই-সাোৎকার
নিনর্ে পনরর্ীের্ সমীোর জন্য একটি কাঠাক্ষমার্ি প্রশ্ন পক্ষত্রর মাধ্যক্ষম প্রকক্ষল্পর নপনি ও অন্যান্য কমবকতবা, স্বাস্থ্যক্ষসর্া
অনিেপ্তর, স্বাস্থ্যক্ষসর্া নর্ াক্ষগর কমবকতবা, সরকারী ও দর্সরকারী হাসপাতাক্ষলর িাক্তার, ল্যার্ ব্যর্স্থ্াপক ও
দটকনিনেয়াি, নর্এসটিআই/নর্নসএসআইআর/নিআরআইনসএম ইতযানে ল্যার্ ব্যর্স্থ্াপক/ দটকনিনেয়াি, প্রকক্ষল্পর
পরামেবক, ঠিকাোর, স্থ্ািীয় গণ্যমাণ্য ব্যনক্তর্ক্ষগরব সাক্ষর্ সব থল্পমাট ৩৬টি যকআইআই সাোৎকার গ্রহর্ ও নিনর্ে
আক্ষলাচিা করা হয়। এ সমস্ত দস্টক দহাডারক্ষের নিকট দর্ক্ষক “ন্যাশনাল ইনতেটিউট অব ল্যাবল্পরটরী যমতিতসন এবং
যরফাল্পরল যসন্টার স্থ্াপি (২য় পয থায়)” শীষকথ প্রকে বাস্তবায়ল্পন তাক্ষের িারর্া ও মতামত সম্পক্ষকব তথ্যানে সংগ্রহ করা
হয় । উক্ত সাোৎকার ও আক্ষলাচিায় প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষি প্রকক্ষল্পর অগ্রগনত ও নর্লক্ষির কারর্সমূহ, প্রকক্ষল্পর দ ৌত
অর্কাঠাক্ষমা সম্পনকবত মতামত, এর্ং সর্ বপনর প্রকল্প সম্পক্ষকব করর্ীয় ও ুপপানরেমালা সংগ্রহ করা হয় যা নিক্ষে তুক্ষল
িরা হক্ষলা:১ । প্রকক্ষল্পর অগ্রগনত র্াস্তর্ায়ক্ষি নর্লক্ষির কারর্ সম্পনকবত মতামতিঃ
দেখা যায় দয, এনপ্রল ২০১৮ ইং পয বন্ত “ন্যাশনাল ইনতেটিউট অব ল্যাবল্পরটরী যমতিতসন এবং যরফাল্পরল যসন্টার স্থ্াপি
(২য় পয থায়)” শীষকথ প্রকক্ষল্পর দ ৌত অগ্রগনত-৫৩.০০% এর্ং আনর্ বক অগ্রগনত-৪৫.১১%। উক্ষেখ্য দয, সংক্ষোনিত
নিনপনপ অনুযায়ী উক্ত সমক্ষয় দ ৌত ও আনর্ বক অগ্রগনত প্রায় ৯৫.০০% হওয়ায় কর্া নিল। প্রকল্প পনরচালক্ষকর প্রেত্ত
তথ্য মক্ষত, প্রকক্ষল্পর জির্ল নিক্ষয়াগ নর্লনিত হওয়ায় প্রকক্ষল্পর সানর্ বক কায বক্রম নপনিক্ষয় পক্ষেক্ষি। উক্ষেখ্য প্রকক্ষল্পর
শুরুক্ষত প্রকল্প এলাকায় র্সর্াসকারী অনির্াসীক্ষের অন ক্ষযাক্ষগর কারক্ষর্ আোলক্ষতর আক্ষেক্ষে প্রকল্প কায বক্রম ৬ মাস ১৭
নেি ( ২০/০৬/২০১৩ হক্ষত ০৬/০১/২০১৪ ইং পয বন্ত) স্থ্নগত র্াকা।
২ । প্রকল্দপর সম্ভাব্য সূনর্িাক্ষ াগী সহ অন্যান্য দস্টকক্ষহাডারক্ষের মতামতিঃ
১। সরকানর ও দর্সরকানর নর্ন ন্ন হাসপাতাল এ কমবরত িাক্তারগর্ জািাি দয তারা নর্ক্ষেষ নর্ক্ষেষ নকছু
প্যার্লনজকযাল দটক্ষষ্টর জন্য প্রক্ষয়াজি সাক্ষপক্ষে নর্ন ন্ন নর্ক্ষেষানয়ত সরকানর ও দর্সরকানর হাসপাতাল এর্ং
নর্ক্ষেষানয়ত প্রাইক্ষ ট নলনিক্ষক দরফার কক্ষর র্াক্ষকি, কারি - সংনেষ্ট হাসপাতাক্ষল উক্ত Test িা হওয়া/ ফযানসনলটিয়া
িা র্াকার কারক্ষর্, নিয়নমত সান নব সং িা করাক্ষত/ রুটিি দমইক্ষন্টক্ষিক্ষের অ াক্ষর্ হাসপাতাক্ষলর অক্ষিক গুরুত্বপূি ব দমনেি
িষ্ট র্াকার কারক্ষর্* েে ও নর্োসক্ষযাগ্য জির্ক্ষলর অপ্রতুলতার কারক্ষর্ ও উন্নত যন্ত্রপানতর অপ্রতুলতার কারক্ষর্
প্যার্লজী Test এর দেক্ষত্র দরাগীর অন্যত্র দরফার করা হক্ষয় র্াক্ষকি।
* িাক্তাররা সািারিত নিক্ষজর পিক্ষের িায়াগনিনষ্টক দসন্টাক্ষর দরাগীক্ষক দরফার কক্ষর র্াক্ষকি *দৃনষ্ট নঙ্গর পনরর্তবি *
হাসপাতাক্ষলর প্যার্লনজরকযাল দটক্ষষ্টর উপর আস্থ্া রাখক্ষত হক্ষর্ ** প্রাইক্ষ ট িায়াগনিনষ্ঠক দসন্টার এর প্রনত আসনক্ত
কমাক্ষত হক্ষর্ * BSMMU িাো অনিকাংে সরকানর হাসপাতাক্ষল দটষ্ট খুর্ কম হয় তাই দসই সকল হাসপাতাল দর্ক্ষক
প্রাইক্ষ ট িায়াগনিনষ্টক দসন্টাক্ষর দরাগী দরফার করা হয়
২। নর্ন ন্ন হাসপাতাক্ষলর অনিকাংে িাক্তাক্ষরর মক্ষত র্াংলাক্ষেক্ষের দর্নের াগ হাসপাতাল ও নর্ক্ষেষ নকছু িায়াগনিনষ্টক
ল্যার্ক্ষরটরী আক্ষি তাক্ষের দটক্ষষ্টর মাি উন্নত দেক্ষের দটক্ষষ্টর মাক্ষির কািাকানি। অক্ষিক্ষকর মক্ষত র্তবমাি ব্যর্স্থ্াপিায়
হাসপাতাক্ষলর প্যার্লনজ ল্যাক্ষর্ দয সকল দটষ্ট করা হয় তা আক্ষগর তুলিার অক্ষিক উন্নত এর্ং নকছু নকছু উন্নত দেক্ষের
সম পয বাক্ষয়র। কাক্ষরা কাক্ষরা মক্ষত মক্ষত নচনকৎসার মাি সকল দেক্ষত্র উন্নত দেক্ষের সমপয বাক্ষয় িয় এর্ং এক্ষক আক্ষরা
উন্নত করা প্রক্ষয়াজি র্ক্ষল মতামত প্রোি করা হয়। েে ও নর্োসক্ষযাগ্য জির্ল ততরী ও নিক্ষয়াগ এর্ং ল্যার্ মনিটনরং
এর্ং কাক্ষজর জর্ার্নেনহতার মাধ্যক্ষম দটক্ষষ্টর মাি উন্নত করা সম্ভর্ * অক্ষিক্ষকই র্ক্ষলক্ষিি আরও েে ও োনয়ত্বর্াি
Techonologist েরকার।
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৩। আমাক্ষের দেক্ষে প্যার্লনজকযাল ল্যাক্ষর্র গুর্গত মাি নির্ বয়/ র্জায় রাখার ব্যপাক্ষর স্বাস্থ্য অনিেপ্তক্ষরর Audit Tem
এর্ং Auditor General (AG) এর Audit Tem মাক্ষ মক্ষধ্য ন নজট কক্ষর র্াক্ষক তক্ষর্ এই মনিটনরং আরও
দজােোর করা েরকার। আর্ার নকছু সংখ্যক িাক্তার, ল্যার্ ব্যর্স্থ্াপক এর্ং দমনিক্ষকল Techonologist দের মক্ষত
দকাি প্রনতষ্ঠাি এ ব্যপাক্ষর মনিটিং করক্ষি িা র্ক্ষল মতামত ব্যক্ত কক্ষরক্ষিি।
৪। সরকানর দকাি সংস্থ্ার দ্বারা ল্যাক্ষর্র গুর্গত মাি র্জায় রাখা এর্ং উন্নত মািেন্ড নর্ষক্ষয় তোরনক ও স্বীকৃনত
(accreditation) প্রোদির ব্যাপাক্ষর সকক্ষলই মতামত ব্যক্ত কক্ষরক্ষিি।
৫। দয সকল সরকানর ও দর্সরকানর প্রনতষ্ঠাি ল্যর্ক্ষরটরী দমনিনসি র্া প্যার্লনজ নর্ষক্ষয় স্নাতক ও স্নাতদকাত্তর নর্ষক্ষয়
নিগ্রী অর্র্া নর্ক্ষেষ প্রনেের্ প্রোি কক্ষর র্াক্ষক দসগুক্ষলা হল : BSMMU , BIRDEM , DMC , SSMC , MMC,
RMC, SYLHET OMC ইতযানে।
৬। ল্যার্ক্ষরটরী দসর্ার গুর্গতমাি নিনিত করার জন্য, দটক্ষষ্টর Quality Improve করার জন্য দিটওয়াকব র্াকা
প্রক্ষয়াজি। ইউনিয়ি পয বায় দর্ক্ষক শুরু কক্ষর সক্ষর্াচ্চব পয বায় পয বন্ত Stair System কক্ষর ল্যার্ক্ষক সাজাক্ষত হক্ষর্ এর্ং
ল্যার্এ কমবরত সর্ পয বাক্ষয়র জির্ক্ষলর ইিক্ষ ন্টনর কক্ষর তাক্ষের প্রক্ষয়াজিীয় প্রনেের্ ও গক্ষর্ষর্ার ুপক্ষযাগ সৃনষ্টর
পাোপানে কাক্ষজর জর্ার্ নেনহতা নিনিত করার জন্য একটি কায বকরী দিটয়াকব স্থ্াপি করা প্রক্ষয়াজি। ন্যােিাল
ইিনস্টটিউট অর্ ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি এর্ং দরফাক্ষরে দসন্টার স্থ্াপি ও তার ুপষ্ঠ ব্যর্স্থ্াপিার মাধ্যক্ষম এই দিটয়াকব
কায বকরী করা যাক্ষর্ র্ক্ষল মতামত ব্যক্ত করা হয় ।
৭। আমাক্ষের দেক্ষে এই দরফাক্ষরল দসন্টার চালু হক্ষল দরাটিি দটক্ষস্টর পাোপানে অক্ষিক জটিল ও কঠিি দরাক্ষগর ল্যার্
দটস্ট নিনিত করা যাক্ষর্ এর্ং দটস্ট কিফাক্ষমেব ক্ষির ুপু্ক্ষযাগ ততরী হক্ষর্ আোর্াে ব্যক্ত করা হয়। ল্যার্ জির্ক্ষলর
প্রনেের্, উচ্চতর নিগ্রী এর্ং গক্ষর্ষর্ার ুপু্ক্ষযাক্ষগর মাধ্যক্ষম েে জির্ল ততরী নিনিত করা যাক্ষর্। সঠিক সমক্ষয় দরাগ
নিি বয় সম্ভর্ হক্ষর্ এর্ং নচনকৎসার দেক্ষত্র জি দ াগানন্ত হ্রাস পাক্ষর্। নচনকৎসার মাি আরও দর্নে বৃনি পাক্ষর্ এর্ং মফস্বল
পয বাক্ষয়ও ুপনচনকৎসা নিনিত করা সম্ভর্ হক্ষর্।
৮। কনমউনিটি ও হাসপাতালন নত্তক ল্যার্ কমবকতবা র্া কমীক্ষের নিয়নমত প্রনেেি প্রোক্ষির নর্েক্ষয় সকক্ষলই মতামত
ব্যক্ত কক্ষরক্ষিি। উন্নত প্রনেেক্ষির জন্য দেত্র ততনর করক্ষত হক্ষর্ এর্ং প্রক্ষয়াজক্ষি নর্ক্ষের উন্নত দেক্ষে পাঠাক্ষত হক্ষর্।
নিনেষ্ট সময় পর পর প্রনেেি প্রোক্ষির ব্যর্স্থ্া নিনিত করক্ষত হক্ষর্ ।
৯। অনিকাংে িাক্তাক্ষরর মক্ষত আমাক্ষের দেক্ষের অক্ষিক জটিল দরাক্ষগর Diaghosis/ Re-confirmation এর জন্য
িমুিা নর্ক্ষেক্ষে পাঠাক্ষিা হয়, এই দরফাক্ষরে দসন্টার ততনরর স্থ্াপি এর্ং সঠিক ব্যর্স্থ্াপিার মাধ্যক্ষম চালু করা দগক্ষল তা
কক্ষম র্া র্ন্ধ হক্ষর্ র্ক্ষল আোর্াে ব্যক্ত করা হয়।
১০। ল্যার্ক্ষরটরীক্ষত দটক্ষস্টর জন্য দয সকল ঔষি/ নরক্ষয়ক্ষজন্ট ( Reagent) ব্যর্হার করা হয় এর মাি নিয়ন্ত্রর্ এর্ং
ল্যাক্ষর্র স্বীকৃনত প্রোি করার প্রক্ষয়াজি আক্ষি র্ক্ষল উপনস্থ্ত সকক্ষলই মতামত ব্যক্ত কক্ষরি। মাি নিয়ন্ত্রক্ষির নর্ষক্ষয়
সরকার দরফাক্ষরে দসন্টাক্ষরর মাধ্যক্ষম সংনিষ্ট নর্ক্ষেষজ্ঞক্ষের দ্বারা তোরনক করক্ষত পাক্ষর।
১১। নর্ন ন্ন িাক্তাক্ষরর মক্ষত ল্যার্ক্ষরটরী দটক্ষষ্টর গুর্গত মি নিয়ক্ষন্ত্রি ও মাি সম্মত দসর্া নিনিত করার নর্ষক্ষয় এই
প্রকল্পটি অক্ষিক র্ভনমকা রাখক্ষর্  নিয়নমত ল্যার্ পনরেেবি ও কাক্ষজর জর্ার্নেনহতা নিনিত করক্ষির মাধ্যক্ষম
 প্রনেের্, উচ্চতর নিগ্রী এর্ং গক্ষর্ষর্ার ুপু্ক্ষযাক্ষগর মাধ্যক্ষম জির্ক্ষলর েেতা বৃনি, আন্তনরকতা এর্ং আস্থ্ার পনরক্ষর্ে
ততরীর মাধ্যক্ষম
 ল্যাক্ষর্ উন্নত যন্ত্রপানত ও প্রক্ষয়াজিীয় েে জির্ল নিনিত করক্ষির মাধ্যক্ষম
 েে জির্ল নিক্ষয়াক্ষগ ুপনিনেষ্ট িীনতমালা র্াস্তর্ায়ক্ষির মাধ্যক্ষম
 দরফাক্ষরে দসন্টার স্থ্াপি ও তার ুপষ্ঠ ব্যর্স্থ্াপিার মাধ্যক্ষম একটি কায বকরী দিটয়াকব প্রনতষ্ঠার মাধ্যক্ষম ।
১২। ল্যাবল্পরটরী যমতিতসন এবং যরফাল্পরল যসন্টার স্থ্াপক্ষির সর্লনেক, দূর্ বলনেক এর্ং ঝনুঁ ক সম্পক্ষকব মতামত:
প্রকক্ষল্পর সর্লনেক সম্পক্ষকব মতামত:
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 ন্যােিাল ইিনস্টটিউট অর্ ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি এর্ং দরফাক্ষরল দসন্টার স্থ্াপক্ষি সর্ িরক্ষির প্যার্লনজকযাল
সান সব নর্ক্ষর্চিায় দরক্ষখ অর্কাঠাক্ষমা নিমবার্ করা হক্ষয়ক্ষি
 সর্ িরক্ষর্র দরাগ নির্ বক্ষয় এর্ং পণ ষাঙ্গ প্যার্লনজকযাল দসর্া নিনিত করার জন্য সমস্ত ুপক্ষযাগ-ুপনর্িা এই
দরফাক্ষরল ইিনস্টটিউক্ষট এক জায়গায় করা হক্ষয়ক্ষি যা উপমহাক্ষেক্ষে অন্য দকার্াও িাই।
 দেক্ষের নচনকৎসা দসর্ার মাি ব্যপক বৃনি পাক্ষর্ ও জি দ াগানন্ত কমক্ষর্
 প্রাইরিট ষ্টিষ্টনকিহ িেকােী হািপাতারলে Pathological মটরস্টে এে সুষ্ঠু োন ষ্টনয়ন্ত্রণ, তদােকীিহ
ল্যাবরেটেী িাষ্টিরষ িে দটক্ষস্টর নফ নিি বারর্ ও গুণগত োন ষ্টনষ্টিত কেরত িাো মদরশ একটি কার্ ষকষ্টে
মনটওয়াকষ স্থাপন কক্ষর দেেব্যানপ উন্নত সকল প্যার্লনজকযাল দসর্া নিনিত করা যাক্ষর্।
 িকল স্তরেে ল্যাবরেটেী কেীরদে কষ্টেউষ্টনটি এবং হািপাতালষ্টিষ্টিক উন্নত প্রষ্টশেণ প্রদারনে এবং স্নাতক ও
স্নাতরকািে মকারি ষে পড়াশুনাে ও গরবর্ণাে সুরর্াগ প্রদারনে োধ্যরে দে েনবল ততেী কো হরব।
 ল্যাবরেটেী মেষ্টিষ্টিন (প্যাথলষ্টে) ষ্টবর্রয় স্বীকৃষ্টত প্রদারনে মেরত্র ভূষ্টেকা োখাে োধ্যরে িাোরদরশ
ল্যাবরেটেী িাষ্টিরষ িে গুণগত োন ষ্টনষ্টিত কোে যুগান্তকারী পেক্ষেপ গৃহীত হক্ষয়ক্ষি।
 ুপনচনকৎসার জন্য দেক্ষের র্াইক্ষর দযক্ষত হক্ষর্ িা, নচনকৎসার ব্যয় এর্ং সময় কক্ষম যাক্ষর্ ।
প্রকক্ষল্পর দূর্ বলনেক সম্পক্ষকব মতামত:
 যরফাল্পরল যসন্টার পতরাালনায় প্রল্পয়ািনীয় ও দযাগ্য জির্ক্ষলর র্াটনত/ কমনত র্াকা । উক্ষেখ্য গত ২৪ দে
নিক্ষসির ২০১৫ ইং স্বাস্থ্য অনিেপ্তর হক্ষয় রাজস্ব খাক্ষত (৭০৭ জি) পে সৃজক্ষির প্রস্তার্ দপ্ররি করা হয় এর্ং
দসক্ষেির/২০১৬ প্রস্তার্টি স্বাস্থ্য ও পনরর্ার কল্যার্ মন্ত্রর্ালয় দর্ক্ষক জিপ্রোসি মন্ত্রিালক্ষয় দপ্ররর্ করা হয়।
০২/০৩/২০১৭ইং জিপ্রোসি মন্ত্রর্ালক্ষয়র ২০৬টি পক্ষের সম্মনত পাওয়া যায়। নকন্তু গত ২৮/১১/২০১৭ইং অর্ ব
মন্ত্রর্ালক্ষয়র অর্ ব নর্ াগ মাত্র ১০৫টি পক্ষের সম্মনত জ্ঞাপি কক্ষর।
 ল্যাক্ষর্র সঠিক ব্যর্স্থ্াপিা এর্ং উন্নত পনরক্ষর্ে র্জায় রাখার জন্য সনলি ওক্ষয়স্ট দমক্ষিজক্ষমন্ট এর পাোপানে
নলকুইি ওক্ষয়স্ট দমক্ষিজক্ষমন্ট এর ব্যর্স্থ্া নিনিত করা অতযন্ত জরুরী নকন্তু প্রকক্ষল্প এ ব্যপাক্ষর যর্াক্ষপাযুক্ত
পেক্ষেপ দিওয়া হয়নি যা অতযন্ত হতাো ব্যিক।
 জির্ল নিক্ষয়াগ নিনে বষ্ট সমক্ষয় সম্পন্ন িা হওয়ায় প্রকক্ষল্পর সানর্ বক কায বক্রম নপনিক্ষয় পক্ষেক্ষি এর্ং এযার্ত
ক্রয়কৃত নকছু যন্ত্রপানত তার কায বেমতা হারাক্ষত র্ক্ষসক্ষি। এ কারক্ষর্ প্রকল্দপর সফল র্াস্তর্ায়ি ব্যহত হক্ষত
পাক্ষর যা প্রকক্ষল্পর জন্য েনতকর ।
 যরফাল্পরল যসন্টার পতরাালনায় নর্ক্ষেষজ্ঞ নির্ বাচক্ষি রাজনিনতক হস্তক্ষেপ।
 যর্া সমল্পয় প্রকল্পের কায থক্রম সমাপ্ত না হওয়া এবং যরফাল্পরল যসন্টার াালু করল্পি তবলম্ব হওয়া।
প্রকক্ষল্পর ঝনুঁ ক (Threat) সম্পক্ষকব মতামত:
 নিনে বষ্ট সমযয় প্রকল্পে িনবল তনল্পয়াগ না হওয়ায় প্রকক্ষল্পর সানর্ বক কায বক্রম নপনিক্ষয় পক্ষেক্ষি ।
 তসতভল ও ইল্পলতিকোল ফোতসতলটি নিনিত না কল্পরই প্রকল্পের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাতি ক্রয় করায়
ক্রয়কৃত নকছু যন্ত্রপানত তার কায বেমতা হারাক্ষত র্ক্ষসক্ষি যা প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ায়ক্ষি ঝনুঁ ক সৃনষ্ট কক্ষরক্ষি ।
 প্রকক্ষল্প দয পনরমার্ জির্ল িরা আক্ষি দস পনরমার্ েে ও অন জ্ঞ জির্ল নিক্ষয়াগ নিনিত করা িা দগক্ষল
প্রকক্ষল্পর উক্ষেশ্য অজবক্ষি সেমতা হারাক্ষর্ এর্ং প্রকল্প র্াস্তর্ায়দি ঝনুঁ ক সৃনষ্ট করক্ষর্।
 প্রকল্পে ওক্ষয়স্ট দমক্ষিজক্ষমন্ট এর ব্যর্স্থ্া নিনিত করা অতযন্ত জরুরী নকন্তু প্রকক্ষল্প এ ব্যপাক্ষর অদ্যার্নি
যর্াক্ষপাযুক্ত পেক্ষেপ দিওয়া হয়নি ফক্ষল প্রকল্পের সফল র্াস্তর্ায়দি ঝনুঁ ক হক্ষত পাক্ষর ।
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সপ্তম অধ্যাক্ষয়র দরফারকৃত সারনর্সমূহিঃ
সারনর্-৭.3: প্যার্লনজকযাল ল্যাক্ষর্র মািেন্ড নক াক্ষর্ র্জায় রাখা যায় এ ব্যাপাক্ষর মতামত
ল্যাক্ষর্র মািেন্ড র্জায় রাখার ব্যাপাক্ষর মতামত
সংখ্যা
নিয়নমত ল্যার্ক্ষরটরীর দকায়ানলটি কক্ষিাল, েে জির্ল নিক্ষয়াগ এর্ং প্রপার
8
মনিটনরং এর মাধ্যক্ষম
ব
এনক্রনিক্ষটেি ও সাটিনফক্ষকেি
এর্ং নফনজকযানল ল্যার্ মনিটনরং
2
নিয়নমত তোরনকর মাধ্যক্ষম
1
নপ্র এিালাইটিক, এিালাইটিক এর্ং দপাষ্ট এিালাইটিক দকায়ানলটি মাধ্যক্ষম
4
উন্নত প্রনেনেত জির্ক্ষলর মাধ্যক্ষম মাি নিয়ন্ত্রর্ ও ল্যার্ক্ষরটরী পনরচালিার
3
মাধ্যক্ষম
দরফাক্ষরল দসন্টার নিমবার্ ও যর্াযর্ জর্ার্ নেনহতার মাধ্যক্ষম
7
সরকানর িজরোরীর মাধ্যক্ষম
4
েে জির্ল, আধুনিক যন্ত্রপানত, মাি সম্পন্ন নরএক্ষজন্ট ব্যর্হার এর মাধ্যক্ষম
1
(একানিক উত্তর)

েতকরা হার
32.০
8.0
4.0
16.0
12.0
28.0
16.0
4.0

সারনর্-৭. ৪ ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি/ প্যার্লনজকযাল ল্যাক্ষর্র দ্যর্ বল নেক সমুক্ষহর উপর মতামত
ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি/ প্যার্লনজকযাল ল্যাক্ষর্র দ্যর্ বল নেক সমুহ
েে জির্ল সংকট , আধুনিক যন্ত্রপানতর স্বল্পতা
মািহীি নরক্ষয়ক্ষজন্ট এর ব্যর্হার
চানহো এর্ং প্রানপ্তর অসঙ্গনত ও েে জির্ক্ষলর ব্যর্হার নিনিত িা করা
মাি নিয়ন্ত্রর্ এর দকাি ব্যর্স্থ্া দিই
সঠিক মাি নিয়ন্ত্রক্ষির অ ার্
সঠিক প্রনেেক্ষির অ ার্ , উন্নত institute দর্ক্ষক প্রনেেি িা গ্রহর্ করা
সততা ও সহানুর্নতবতার অ ার্
(একানিক উত্তর)

সংখ্যা
15
3
6
2
3
1

েতকরা হার
60.0
12.0
24.0
8.0
12.0
4.0

1

4.0

সারনর্-৭. ৫ ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি/ প্যার্লনজকযাল ল্যাক্ষর্র আধুনিকায়ি ও েনক্তোনল করার ব্যপাক্ষর মতামত
ল্যাক্ষর্র আধুনিকায়ি ও েনক্তোনল করার ব্যপাক্ষর মতামত
েে জির্ল বৃনি ও দমনেক্ষির স্বল্পতাক্ষক পুরি করা
উন্নত মাক্ষির দমনেি ও দটকক্ষিালনজর ব্যর্হার
আধুনিক পিনত ব্যর্হাক্ষরর জন্য প্রক্ষয়াজিীয় প্রনেের্ প্রোি করা
দকায়ানলটি সম্পূি ব দটকক্ষিালনজর ব্যর্হার বৃনি করা
যুক্ষগর সাক্ষর্ তাল নমনলক্ষয় সর্ দরাক্ষগর িায়াক্ষগািনসস এই দেক্ষের
হাসপাতাল গুক্ষলাক্ষত করার ব্যর্স্থ্া করা
সরকাক্ষরর কক্ষঠার নিয়ন্ত্রর্ ও তোরনক
পৃর্ক নর্ াক্ষগর জন্য ল্যার্গুক্ষলাক্ষক আলাো আলাো াক্ষর্ উন্নত প্রযুনক্তর
অর্লিক্ষি স্থ্াপি করা
(একানিক উত্তর)

সংখ্যা
11
5
17
1
3

েতকরা হার
44.0
20.0
68.0
4.0
12.0

5
1

20.0
4.0
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সারনর্-৭.৭ ন্যােিাল ইিনষ্টটিউট অর্ ল্যার্ক্ষরটরী দমনিনসি এন্ড দরফাক্ষরল দসন্টার দর্ক্ষক দসর্া প্রতযাো
দসর্া প্রতযাোর িরি
উন্নত নর্ক্ষের সমমাক্ষির নরক্ষপাট ব প্রোি
াক্ষলা মাক্ষির দসর্া প্রোি
উন্নত মাক্ষির যন্ত্রপানত , অন জ্ঞ িাক্তার ও ল্যাক্ষর্র দকায়ানলটি মনিটনরং
আধুনিক প্রযুনক্তর মাধ্যক্ষম দরাগক্ষক কিফামব করা
উচ্চতর দেনিং ও নিগ্রী প্রোি
দরাগ নিি বয় এর পর সঠিক সমািাি নিনিত করা
দমাট

সারনর্-৭.১০ প্যার্লনজ/ র্াক্ষয়াক্ষকনমকযাল ল্যাক্ষর্র সামনগ্রক মাি সম্পক্ষকব মতামত
প্যাথলষ্টে/ বারয়ারকষ্টেকযাল ল্যারবে িােষ্টগ্রক োন
খুব িাল
িাল
মোটামুটি
খাোপ
খুব খাোপ
মোট

সংখ্যা
3
1
7
9
2
3
25

েতকরা হার
12.0
4.0
28.0
36.0
8.0
12.0
100.0

িংখ্যা
৯
১১
৫
২৫

শতকোহাে
৩৬.০
৪৪.০
২০.০
১০০.০

সারনর্-৭.১২ প্যার্লনজ/র্াক্ষয়াক্ষকনমকযাল ল্যাক্ষর্র চাকুনরক্ষত পক্ষোন্ননতর ুপক্ষযাগ সম্পক্ষকব মতামত
পরদান্নষ্টতে সুরর্াগ
অরনক
মোটামুটি
িাোন্য
অন্যান্য
মোট

িংখ্যা
১
১১
১২
১
২৫

শতকোহাে
৪.০
৪৪.০
৪৮.০
৪.০
১০০.০

সারনর্-৭.১৭ ল্যার্ নর্ষক্ষয় উচ্চতর নেো/ প্রনেের্ গ্রহক্ষি চাকুনরর দেক্ষত্র সম্ভাব্য ুপনর্িা সমুহ সম্পক্ষকব মতামত
সম্ভাব্য ুপনর্িা সমুহ
সংখ্যা
েতকরা হার
সহক্ষজ সরকারী চাকুরীর ুপক্ষযাগ
6
37.5
দর্সরকারী চাকুরীর ুপক্ষযাগ
8
50.0
আকষ বর্ীয় দর্তি- াতা
4
25.0
স্থ্ায়ী চাকুরীর পাোপানে খন্ডকালীি চাকুরীর ুপক্ষযাগ
8
50.0
দ্রুত পক্ষোন্ননতর ুপক্ষযাগ.
6
37.5
নিক্ষজ ল্যার্ খুক্ষল ব্যর্সা করার ুপক্ষযাগ
অন্যান্য
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আইক্তি নং
“ন্যাশনাল ইনক্তিটিউট অব ল্যাবরেটেী মেক্তিক্তসন এবং মেফারেল মসন্টাে স্থাপন (২য় পর্ যায়)”

শীর্ যক প্রকরেে ক্তনক্তবড় পক্তেবীক্ষরেে জন্য

নমুনা জক্তেপ প্রশ্নোলা
ক্রক্তেক নং

ক্তবর্য়

সম্ভাব্য উত্তে

ক্তনরদ যশনা

মকাি

সম্মক্তি পত্র
পক্তেক্তিক্তি ও ক্তনক্তবড় পক্তেবীক্ষে কারজে উরেশ্য বে যনা
আচ্ছালামু আলাইকুে/নেস্কাে।
আক্তে............................. ঢাকায় অবক্তস্থি এে আে কন্সালট্যান্টস্ নােক একটি পোেশযক প্রক্তিষ্ঠান মেরক এরসক্তি। সেকারেে
ক্তবক্তিন্ন েন্ত্রোলয়/ক্তবিাগ এবং ক্তবক্তিন্ন মবসেকােী প্রক্তিষ্ঠান মদরশে আে য-সাোক্তজক অবস্থাে উন্নয়রন ক্তবক্তিন্ন েকে কেযসূিী বাস্তবায়ন
করে আসরি।আেো ঐ সব কারজে গরবর্োে/জক্তেরপে কাজ করে োক্তক। বিযোরন আেো “ন্যাশনাল ইনক্তিটিউট অব ল্যাবরেটেী
মেক্তিক্তসন এবং মেফারেল মসন্টাে (২য় পর্ যায়)”এে শীর্ যক প্রকরেে ক্তনক্তবড় পক্তেবীক্ষরেে জন্য পক্তেকেনা েন্ত্রোলরয়ে বাস্তবায়ন
পক্তেবীক্ষে ও মূল্যায়ন ক্তবিাগ এে পরক্ষ আপনারদে আে য-সাোক্তজক আবস্থাে জক্তেপ কারজে িথ্য সংগ্রহ কেরি এরসক্তি। আপনাে
কাি মেরক প্রাপ্ত িথ্য এই জক্তেপ কাজ িাড়া অন্য মকাোও ব্যবহাে কো হরব না। আক্তে আপনারক সম্পূে য ক্তনক্তিি কেক্তি মর্ আপক্তন
র্া বলরবন আেো অবশ্যই িা মগাপন োখরবা। আেো আশা কেরবা আপক্তন সঠিক িথ্য ক্তদরয় সহায়িা কেরবন। আপনাে সঠিক
িরথ্যে উপে ক্তনিযে কেরি আোরদে কারজে সফলিা এই সাক্ষারি আনুোক্তনক ৩০ ক্তেক্তনট সেয় ব্যয় হরব। আপনাে ক্তক এই জক্তেপ
সম্পরকয মকান প্রশ্ন আরি? আেো ক্তক শুরু কেরি পাক্তে?
মোবাইল নম্বেঃ
সাক্ষাি প্রদানকােীে স্বাক্ষে

সাক্ষাৎকাে গ্রহরেে িাক্তেখঃ

ক্তদন

োস

বিে

০১

উত্তে দািাে নােঃ

ক্তপিা/ স্বােীে নােঃ

০২

উত্তেদািাে ক্তলঙ্গঃ-

পুরুষ ---------------------------------------১
েক্তহলা -------------------------------------২

০৩

উত্তেদািাে মপশাঃ-

০৪

উত্তেদািাে পদক্তবঃ-

প্রক্তিষ্ঠারনে নােঃ

০৫

ওয়াি য/ইউক্তনয়নঃ-

োনা/উপরজলাঃ-

০৬

মজলাঃ-

ক্তবিাগঃ-

০৭

সাক্ষাৎকাে গ্রহেকােীে নােঃ-

িদােককােীে নােঃ-

০৮

স্বাক্ষেঃ-

স্বাক্ষেঃ-

উত্তেদািা
জক্তেপকােী
ক্তনরজই
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সংযুক্তি-২
ক্রমিক
প্রশ্ন
নং
1
আে য-সাোক্তজক িথ্যাক্তদ:
101 আপক্তন মকান মেণী পর্ যন্ত মলখাপড়া
করেরিন?

102

উত্তেসহ মকাি
এইি এস ক্তস পাস--------------------------------------------১
ক্তিগ্রী/ স্নািক------------------------------------------------২
এেক্তবক্তবএস পাশ--------------------------------------------৩
োিাস য /স্নািরকাত্তে ----------------------------------------৪
ক্তিপ্লোো ইন মহলে মটকনলক্তজ ------------------------------৫
ক্তিপ্লোো ইন মেক্তিরকল মটকনলক্তজ -------------------------৬
ক্তবরশর্ প্রক্তশক্ষে প্রাপ্ত----------------------------------------৭
অন্যান্য (ক্তনক্তদ যষ্ট করুন)------------------------ ------------৯৯

সেকােী হাসপািারল িাকুক্তে --------------------------------১
প্েসেকােী হাসপািারল িাকুক্তে--- --------------------------২
ক্তনরজে প্যােলক্তজে ব্যবসা ---------------------------------৩
(একটি োত্র উত্তে হরব)
প্রাইরিট ক্তিক্তনরক িাকুক্তে -----------------------------------৪
স্থোয়ী চোকুরীর সোথে খন্ডকোলীন চোকুরী-----------------------৫
অন্যান্য (ক্তনক্তদ যষ্ট করুন)---------- -------------- ------------৯৯
103 বিযোরন আপনাে পক্তেবারে োক্তসক আয় < ১০,০০০ টাকা -------------------------------------------১
কি?
১০,০০১- ২৫,০০০টাকা ------------------------------------২
(এখারন সকরলে আয় একসারে মর্াগ
২৫,০০১- ৫০,০০০টাকা ------------------------------------৩
হরব)
৫০,০০১- ১০০,০০০টাকা -----------------------------------৪
[এক বিরেে ক্তহসাব ক্তনরবন মর্েন- > ১০০,০০০টাকা ------------------------------------------৫
মবিন,বাড়ী িাড়া, পাট য টাইে িাকুক্তে,
গরু-িাগল, োি, গাি, ফসল ক্তবক্তক্র,
ফসল কিটুকু পক্তেবাে মিাগ করেরি
িাে মূল্য, মদরশ ও ক্তবরদরশ মকউ িাকুেী
করে টাকা পাঠারল মসই টাকা মর্াগ
করে ১২ ক্তদরয় িাগ করে োক্তসক আয়
মবে করুন]
104

105

বিযোরন আপনাে আরয়ে প্রধান মপশা/
উৎস ক্তক?

আপনোর পধরেোথর আয়কোরী সদস্য কত
জন?

ক্তনরদ যশনা

(িাত্র/
িাত্রীরদে
জন্য
প্ররর্াজয
নয়)
আয়কোরী ২
জন েো
তথতোধিক
হথল এ
প্রশ্নটি করো
হথে
অন্যেোয়
প্রথয়োজন
প্নই
(িাত্র/িাত্রী
মদে জন্য
প্ররর্াজয
নয়)

………জন

বিযোরন আপনাে পক্তেবারেে োক্তসক
< ১০,০০০ টাকা --------------------------------------------১
ব্যয় কি?
১০,০০১- ২৫,০০০টাকা -------------------------------------২
(এখারন সকরলে ব্যয় একসারে মর্াগ
২৫,০০১- ৫০,০০০টাকা -------------------------------------৩
হরব)
৫০,০০১- ১০০,০০০টাকা ------------------------------------৪
[এক বিরেে ক্তহসাব ক্তনরবন মর্েন- > ১০০,০০০টাকা -------------------------------------------৫
পক্তেবারেে বাজাে খেি, বাড়ী িাড়া,
র্ািার্াি ব্যয়, পড়াশুনা বাবদ ব্যয়,
ক্তিক্তকৎসা ব্যয়, ফসল উৎপাদন খেি,
পক্তেবারেে অন্যান্য ইউটিক্তলটি ও
েক্ষোরবক্ষে ব্যয় ইিযাক্তদ একসারে
মর্াগ করে ১২ ক্তদরয় িাগ করে োক্তসক
ব্যয় মবে করুন]
২
মেক্তিরকল মটকরনালক্তজি / ল্যাব মটকক্তনক্তশয়ানরদে জন্য (সেকােী/ মবসেকােী হাসপািারল কেযেি)
201 ল্যাবরেটেী চোকুরীথত কত ক্তদন র্াবি .......................িাস
কাজ কেরিন?

পক্তেবারেে
সকরলে
ব্যয় এক
সারে মর্াগ
হরব
(িাত্র/
িাত্রীরদে
জন্য
প্ররর্াজয
নয়)

(োরস
ক্তলখুন)
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সংযুক্তি-২
ক্রমিক
নং
202
203

204

205

206
207
208
209

210

211
212

213

214

215

প্রশ্ন
আপধন প্যোেলধজ/ বারয়ারকক্তেকযাল
ল্যোথেে মকান শাখায় িাকুেী করেন?
চোকুরীথত ধনথয়োধজত প্েথক ল্যোে/
প্যােলক্তজকযাল ধেষথয় প্কোন উচ্চতর
ধিক্ষো/ প্রধিক্ষথণে সুথ োগ আথে ধকনো?
সুরর্াগ মপরল আপক্তন ল্যাবরেটেী
মেক্তিক্তসরনে উপে উচ্চিে ক্তিক্তগ্র ক্তনরি
আগ্রহী ক্তকনা?
হযাঁ হরল, মকন উচ্চিে ক্তিক্তগ্র ক্তনরি
আগ্রহী হরলন?

উত্তেসহ মকাি

ক্তনরদ যশনা

নািঃহযাঁ-------------------------------------------------------------১
না -------------------------------------------------------------২
হযাঁ-------------------------------------------------------------১
না -------------------------------------------------------------২

২ হরল
২০৬

পরদান্নিী বাড়রব..........................................................১
সুরর্াগ সুক্তবধা বৃক্তি পারব................................................২
আক্তে যক সচ্ছলিা বাড়রব.................................................৩
অন্যান্য (ক্তনক্তদ যষ্ট করুন)..................................................৯৯
চোকুধর প্নয়োর পর ল্যোে মেক্তিক্তসন হযাঁ-------------------------------------------------------------১
ধেষথয় প্কোন প্রধিক্ষণ মপরয়রিন ধকনো? না -------------------------------------------------------------২
হযাঁ হরল কিটি এবং মকান ধেষথয়
প্রধিক্ষণ মপরয়রিন ধকনো?
আপক্তন ক্তক েরন করেন আপনাে আরো
উন্নি প্রক্তশক্ষরেে প্ররয়াজন আরি ?

------------টি
--------------------------------------------------------------ক্তবর্য়
হযাঁ-------------------------------------------------------------১
না -------------------------------------------------------------২

হযাঁ হরল, ক্তক ক্তক ধেরেে প্রক্তশক্ষরেে
প্ররয়াজন আরি বরল আপক্তন েরন
করেন?

১.---২.----

২ হরল
২০৮

২ হরল
২১০

৩.---আপনাে িাকুক্তেরি পরদান্নক্তিে সুথ োগ অননক.....................................................................১
প্কমন?
মিাটামুটি.................................................................২
সািান্য....................................................................৩
পথদোন্নধতর িোপসমূহ কী কী?
..............................
আপধন মর্ প্যোেলধজ/বারয়ারকক্তেকযাল খুব িাল--------------------------------------------------------১
ল্যোথে কোজ করথেন তোে সােক্তগ্রক মোন িাল------------------------------------------------------------২
মকেন?
মোটামুটি-------------------------------------------------------৩
খাোপ----------------------------------------------------------৪
খুব খাোপ-------------------------------------------------------৫
ধদ িাল হয় তথে প্কন ভোল েরন ল্যারব ব্যবহৃি র্ন্ত্রপাক্তি আধুক্তনক ও ত্রুটিমুি.........................১
করেন?
ল্যারব ব্যবহৃি Reagent উন্নি োরনে ..............................২
দক্ষ জনবল...............................................................৩
ল্যারবে পক্তেরবশ োন সম্পন্ন............................................৪
অন্যান্য (ক্তনক্তদ যষ্ট করুন).................... ... ... ... ................৯৯
আপধন মর্ প্যোেলধজ/ বারয়ারকক্তেকযাল ল্যারব ব্যবহৃি র্ন্ত্রপাক্তি ত্রুটিযুি.......................................১
ল্যোথে কোজ করথেন িাে মকান্ মকান্
ল্যারব ব্যবহৃি র্ন্ত্রপাক্তি আধুক্তনক নয় ................................২
মক্ষরত্র সেস্যা েরয়রি বরল আপক্তন ক্তক
ল্যারব ব্যবহৃি Reagent উন্নি োরনে নয়...........................৩
েরন করেন?
প্ররয়াজনীয় দক্ষ জনবল মনই...........................................৪
ল্যারবে পক্তেরবশ িিটা উন্নি নয়.....................................৫
অন্যান্য (ক্তনক্তদ যষ্ট করুন).................................................৯৯
আপক্তন ক্তক েরন করেন মর্ আপনাে হযাঁ-------------------------------------------------------------১
প্যোেলধজ/ বারয়ারকক্তেকযাল ল্যোথেে না -------------------------------------------------------------২
োন উন্নিকো/ আধুক্তনকায়ন দেকাে?

২ হরল
২১৭
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সংযুক্তি-২
ক্রমিক
নং
216

217

৩
301

302

303

304

30৫

৪
401

402
403

404

405

প্রশ্ন

উত্তেসহ মকাি

র্ন্ত্রপাক্তিে পর্ যাপ্তিা......................................................১
Reagent পর্ যাপ্তিা.....................................................২
প্ররয়াজনীয় দক্ষ জনবল ক্তনরয়াগ.......................................৩
ল্যারবে পক্তেরবশ োন উন্নিকেে.......................................৪
অন্যান্য (ক্তনক্তদ যষ্ট করুন).................................................৯৯
ক্তবক্তিন্ন
মোরগে
ল্যাবরেটেী/ হযাঁ-------------------------------------------------------------১
প্যোেলধজকযাল মটরিে ধি ধনি ধোরথণর না -------------------------------------------------------------২
প্কোন নীধতমোলো আথে ধকনো?
MBBS/ M.Phil /MD/ PhD অধ্যোয়েরত েোত্র/ েোত্রী এবং ম্যোটস/স/আইএইচটিে েোত্র-েোত্রী
আপক্তন মকন ল্যাবরেটেী মেক্তিক্তসন/ মসবা-দারনে উরেশ্য....................................................১
বারয়ারকক্তেকযাল ল্যাব ক্তবর্রয় ক্তিরলাো/ সেকােী/রবসেকােী িাকুেীে সুু্রর্াগ মবশী...........................২
স্নািক/স্নািরকাত্তে ক্তিগ্রী গ্রহরে পড়াশুনা িাকুেী মক্ষরত্র দ্রুি পরদান্নক্তি পাওয়া র্ায়............................৩
কেরি আগ্রহী হরলন?
প্যােলক্তজ ল্যাব ব্যবসা কো র্ায়.......................................৪
অন্যান্য (ক্তনক্তদ যষ্ট করুন).................................................৯৯
আপনাে েরি, এই ক্তবর্রয় পড়াশুনা অরনক----------------------------------------------------------১
কেরল িাকুেীে সুরর্াগ মকেন?
মোটামুটি-------------------------------------------------------২
কম------------------------------------------------------------৩
আপনাে েরি, এই ক্তবর্রয় উচ্চিে প্যােলক্তজকযাল মসবাে োন বৃক্তি পারব................................১
মকারস য পড়াশুনা কোে পে মসবা দারনে ক্তবরদরশ Specimen পাঠারনা কেরব/ দেকাে হরব না.............২
মক্ষরত্র ক্তক ক্তক সুরর্াগ তিক্তে হরব বরল মোগ ক্তনে যরয় সেয় বািরব ও খেি কেরব.............................৩
আপক্তন েরন করেন?
অন্যান্য (ক্তনক্তদ যষ্ট করুন).................................................৯৯
আমোথদর প্দথি ল্যাবরেটেী মেক্তিক্তসন ভোথলো----------------------------------------------------------১
ক্তবর্রয় উচ্চিে মকারস যে ক্তশক্ষাে োন প্মোটস/োমুটি ------------------------------------------------------২
অন্যান্য মদরশে তুলনায় মকেন বরল তুলনারোলক কে ---------------------------------------------৩
আপক্তন েরন করেন?
অন্যোন্য (ক্তনক্তদ যষ্ট করুন)----- ----------------- ----------------- ৯৯
আমোথদর প্দথি ল্যাবরেটেী মেক্তিক্তসন
ক্তবর্য়রক আেও উন্নি কোে জন্য
আপনাে েিােি ক্তদন
ল্যারব কেযেি িািাে/ উচ্চতর মকারস যে ক্তশক্ষকরদে জন্য
আপনাে জানা েরি প্যোেলধজ/ হযাঁ-------------------------------------------------------------১
বারয়ারকক্তেকযাল ল্যোথেে গুেগি োন না -------------------------------------------------------------২
বজায় োখা/ উন্নয়রনে জন্য মকান
সংস্থা/ ক্তিপাট যরেন্ট কাজ কেরি ক্তক না?
হযাঁ হরল, মকান মকান সংস্থা/ ক্তিপাট যরেন্ট নােঃকাজ কেরি?
আপক্তন ক্তক েরন করেন সেকােী মকান হযাঁ-------------------------------------------------------------১
সংস্থা কর্তযক ল্যারবে গুেগি োন না -------------------------------------------------------------২
বজারয়ে মক্ষরত্র িদােক্তক ও স্বীকৃক্তি
(Accreditation) প্রদান প্ররয়াজন?
হযাঁ হরল, ক্তকিারব এই িদােক্তক ও মেফারেল মসন্টাে ক্তনেযারেে োধ্যরে....................................১
স্বীকৃক্তি প্রদান কো র্ায় বরল আপক্তন সাো মদরশ ল্যাব মেক্তিক্তসরনে মনটওয়াকয স্থাপরনে োধ্যরে..........২
েরন করেন?
ক্তনয়ন্ত্রেকােী সংস্থা/ েন্ত্রোলয় কর্তযক ক্তনয়ক্তেি িদােক্তকে োধ্যরে..৩
অন্যান্য (ক্তনক্তদ যষ্ট করুন).................................................৯৯
প্যোেলধজ/ বারয়ারকক্তেকযাল ল্যোথেে
োনদন্ড ক্তকিারব বজায় োখা র্ায় বরল
আপক্তন েরন করেন?

ক্তনরদ যশনা

হযাঁ হরল ধকভোথে প্যোেলধজ/
বারয়ারকক্তেকযাল ল্যোথেে গুণগত মোন
উন্নত করো মর্রি পারে বরল আপক্তন েরন
করেন?

২ হরল
৪০৩

২ হরল
৪০৫

পৃষ্ঠা 78

সংযুক্তি-২
ক্রমিক
নং
406

407

408

409

410

411
412

প্রশ্ন
আপনাে জানা েরি কিগুরলা সেকােী/
মবসেকােী
প্রক্তিষ্ঠান
ল্যাবরেটক্তে
মেক্তিক্তসন ক্তবর্রয় স্নািক ও স্নািমকাত্তে
ক্তিগ্রী প্রদান কেরি ?
আপনাে েরি ঐ সকল প্রক্তিষ্ঠারনে ক্তিগ্রী
/ প্রক্তশক্ষে প্রদারনে গুেগি োন মকেন?

উত্তেসহ মকাি

ক্তনরদ যশনা

সেকােী..........টি/ নাে.....................................
মবসেকােী........টি/ নাে....................................

ভোথলো----------------------------------------------------------১
প্মোটস/োমুটি ------------------------------------------------------২
তুলনারোলক কে ---------------------------------------------৩
অন্যোন্য (ক্তনক্তদ যষ্ট করুন)------------ --------- ----------------- ৯৯
আপক্তন ক্তক েরন করেন, কক্তেউক্তনটি ও হযাঁ-------------------------------------------------------------১
হাসপািাল ক্তিক্তত্তক প্যােলক্তজ ল্যারব না -------------------------------------------------------------২
কেযেি কেযকিযা/ কেীরদে জন্য উন্নি
প্রক্তশক্ষরেে প্ররয়াজন?
আপনাে েরি সাো মদরশ ল্যাবরেটেীে ল্যারব কেযেি জনবরলে িাক্তলকা তিক্তে করে পর্ যায়ক্ররে িারদে
গুেগি মসবা ক্তনক্তিি কোে জন্য প্রক্তশক্ষে / উচ্চিে ক্তিগ্রী প্রদান কো.....................................১
ক্তকিারব একটি মনটওয়াকয তিক্তে কো প্ররয়াজনীয় জনবল ক্তনক্তিিকেে........................................২
র্ায়?
আধুক্তনক িথ্য-প্রযুক্তিে ক্তবস্তৃক্তি/ ব্যবহাে ক্তনক্তিিকেে ..............৩
অন্যান্য (ক্তনক্তদ যষ্ট করুন)..................................................৯৯
এই মনটওয়াকয তিক্তে কো হরল ক্তক ক্তক ল্যারব কেযেি জনবরলে উচ্চিে প্রক্তশক্ষে ও উচ্চিে ক্তিগ্রী প্রদান
সুক্তবধা হরব বরল আপনাে েরন হয়?
ক্তনক্তিি কো র্ারব........................................................১
ল্যারবে প্ররয়াজনীয় জনবল ক্তনক্তিি হরব..............................২
জটিল ও কঠিন মোরগে ল্যাব মটি সহজ হরব........................৩
ক্তবরদরশ মেক্তসরেন্ট পাঠারনা কেরব/ প্ররয়াজন হরব না..............৪
অন্যান্য (ক্তনক্তদ যষ্ট করুন).................................................৯৯
Test Report confirmation এে হযাঁ-------------------------------------------------------------১
প্ররয়াজনীয়িা অনুিব করেন ক্তকনা?
না -------------------------------------------------------------২
এজন্য আোরদে মদরশ মেফারেল মসন্টাে হযাঁ-------------------------------------------------------------১
ক্তনেযামেে প্ররয়াজন আরি ক্তক?
না -------------------------------------------------------------২

২ হরল
৪১৪

413
414

415

হযাঁ হরল, এ ধেরেে মেফারেল মসন্টাে
মেরক ক্তক ধেরেে মসবা প্রিযাশা করেন?
আোরদে মদরশ মেফারেল মসন্টাে
ক্তহসারব একটি ইনক্তিটিউট ক্তনেযাে কো
হরল মোগীরদে স্বাস্থযরসবা মপরি ক্তক ক্তক
সুক্তবক্তধা হরব বরল আপক্তন েরন করেন?

মোগীে প্যােলক্তজকযাল মটি সহরজ ও ত্রুটিমুি হরব.................১
র্ািায়ি ব্যয় কেরব ও সেয় বাঁিরব...................................২
ক্তবরদরশ (specimen) পাঠারনা কেরব..............................৩
দক্ষ জনবল ও প্যােলক্তজকযাল মসবাে োন বৃক্তি পারব...............৪
অন্যান্য (ক্তনক্তদ যষ্ট করুন).................................................৯৯
আপক্তন জারনন মর্, আোরদে মদশ মেরক হযাঁ-------------------------------------------------------------১
অরনক জটিল মোরগে ক্তবক্তিন্ন ধেরেে না -------------------------------------------------------------২
Diagnosis/ Re-confirmation Test
এে জন্য specimen ক্তবরদরশ পাঠারনা

416

২ হরল
৪১৭

হয়। আোরদে মদরশ োন সম্পন্ন মটি
কোে সুরর্াগ োকরল ক্তবরদরশ স্যাম্পল
পাঠারনা কেরব/বন্ধ হরব ক্তক?
হযাঁ হরল, মকন েরন হয়?
প্যােলক্তজকযাল মসবাে োন বৃক্তি পারব................................১
মোগ ক্তনে যরয় সেয় বাঁিরব...............................................২
আক্তে যক খেি কেরব.....................................................৩
অন্যান্য (ক্তনক্তদ যষ্ট করুন).................................................৯৯
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সংযুক্তি-২
ক্রমিক
নং
417

418

419

420
421

422

423

424

425

42৬
42৭

প্রশ্ন

উত্তেসহ মকাি

আোরদে মদরশ ল্যাবরেটেী মটরি
ব্যবহৃি
সকল
ঔর্ধ/ক্তেরয়রজন্ট
(Reagent) এে োন ক্তনে যয় কোে
প্ররয়াজন আরি ক্তকনা?
হযাঁ হরল ক্তকিারব োন ক্তনে যয় কো মর্রি
পারে এবং স্বীকৃক্তি প্রদান কো মর্রি
পারে?

হযাঁ-------------------------------------------------------------১
না -------------------------------------------------------------২

২ হরল
৪১৯

েক্তনটক্তেং টিে তিক্তে করে ল্যাব েক্তনটক্তেং এে োধ্যরে...............১
ব্যবহৃি ক্তেরয়রজন্ট উৎপাদরকে কােখানা েক্তনটক্তেংকরে............২
ল্যারবে সনদ হালনাগাদ কোে জন্য রুটিন পেীক্ষাে োধ্যরে.......৩
অন্যান্য (ক্তনক্তদ যষ্ট করুন).................................................৯৯
আপনাে েরি, ল্যাব ক্তবর্রয় নতুন হযাঁ-------------------------------------------------------------১
Technology
উদ্ভাবরনে
মক্ষরত্র না -------------------------------------------------------------২
গরবর্োে প্ররয়াজন আরি ক্তকনা?
হযাঁ হরল, মকন েরন হয়
এই মেফারেল মসন্টাে মেরক মর্ সকল
মসবা প্রদান কো হরব এই সকল মসবা
প্রদান করে মেফারেল মসন্টামেে আয়
বৃক্তি হরব ক্তকনা?
আপক্তন
ল্যাবরেটক্তে মটরষ্টে জন্য
মোগীরক অন্যত্র মেফাে করে োরকন
ক্তক?
হযাঁ হরল, প্কোোয় মেফাে করে োরকন?

ক্তনরদ যশনা

২ হরল
৪২১

হযাঁ-------------------------------------------------------------১
না -------------------------------------------------------------২

হযাঁ-------------------------------------------------------------১
না -------------------------------------------------------------২

সেকােী হাসপািারল -------------------------------------------১
মবসেকােী হাসপািারল ----------------------------------------২
প্রাইরিট ল্যারব/ িায়াগনক্তিক মসন্টারে--------------------------৩
অন্যান্য (ক্তনক্তদ যষ্ট করুন)----------- -----------------------------৯৯
আপক্তন ল্যারেটক্তে মটরষ্টে জন্য মোগীরক ধেথিষজ্ঞ ল্যোে ধচধকৎসক প্নই---------------------------------১
অন্যত্র মেফাে কােে ক্তক?
দক্ষ মটকক্তনক্তশয়ান নাই-----------------------------------------২
প্ররয়াজনীয় আধুক্তনক র্ন্ত্রপাক্তি নাই------------------------------৩
প্ররয়াজনীয় ঔর্ধ উপকেে নাই---------------------------------৪
অন্যান্য (ক্তনক্তদ যষ্ট করুন)----------- -----------------------------৯৯
ল্যাবরেটেী মেক্তিক্তসন/ প্যােলক্তজকযাল সহথজ সেকােী চোকুরীর সুথ োগ........................................১
ল্যাব ক্তবর্রয় উচ্চিে ক্তশক্ষা/ প্রক্তশক্ষে প্েসেকােী চোকুরীর সুথ োগ.............................................২
গ্রহে কেরল িাকুক্তের মক্ষরত্র কী কী আকষ ধণীয় প্েতন-ভোিা.................................................৩
সুধেিো হরব বরল আপনাে েরন হয়?
স্থোয়ী চোকুরীর পোিোপোধি খন্ডকোলীন চোকুরীর সুথ োগ................৪
দ্রুত পথদোন্নধতর সুথ োগ...................................................৫
ধনথজ ল্যোে খুথল ব্যেসো করোর সুথ োগ.................................৬
অন্যান্য (ক্তনক্তদ যষ্ট করুন)..................................................৯৯
ল্যাবরেটেী মেক্তিক্তসন/ প্যােলক্তজকযাল
ল্যারবে দুব যল ক্তদক গুরলা বলুন?
ল্যাবরেটেী মেক্তিক্তসন/ প্যােলক্তজকযাল
ল্যারবে আধুক্তনকায়ন/ শক্তিশাক্তল কোে
ব্যপারে আপনাে েিােি ক্তদন।

২ হরল
৪২৪

একোধিক
উত্তর প্দয়ো
োথে

সাক্ষাৎকাে গ্রহেকােী:
প্রশ্ন পত্রটি পুনোয় পেীক্ষা করুন। মকান প্ররশ্নে উত্তে বাদ ক্তগরয় োকরল উত্তেদািারক আবােও ক্তজজ্ঞাসা করুন এবং উত্তেসমূহ
সঠিকিারব এরসরি ক্তকনা মস ব্যাপারে ক্তনক্তিি মহান। পক্তেরশরর্ সাক্ষাৎকাে গ্রহরে মূল্যবান সেয় মদয়াে জন্য উত্তেদািারক আবােও
ধন্যবাদ জানান।
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সংযুক্তি-২
গণপ্রজোতন্ত্রী েোাংলোথদি সরকোর
পধরকল্পনো মন্ত্রণোলয়
েোস্তেোয়ন পধরেীক্ষণ ও মূল্যোয়ন ধেভোগ
“ন্যোিনোল ইনধিটিউটস/ অে ল্যোেথরটস/রী প্মধিধসন এোং প্রিোথরল প্সন্টোর স্থাপন (২য় প ধোয়)” িীষকধ প্রকথল্পর ধনধেড় পধরেীক্ষথণর জন্য

প্রকে সংক্তলিষষ্ট কেযকিযারদে সারে ক্তনক্তবড় আথলোচনোর (KII) গোইিলোইন
উত্তে দািাে নােঃ

মোবাইল নং:-

পদেী:

িাক্তেখঃ-

১. প্রকে প্রনয়ন ও বাস্তবায়রন আপনাে ভূক্তেকা ও অক্তিজ্ঞিা বন যনা করুন।
২. ন্যাশনাল ইনক্তিটিউট অব ল্যাবরেটেী মেক্তিক্তসন ও মেফারেল মসন্টাে সম্পরকয ক্তকছু বলুন। মর্েন মপ্রক্ষাপট, উরেশ্য, িক্তবষ্যি
য ।
পক্তেকেনা এবং ক্তিক্তকৎসা মসবায় এে গুরুত্ব ইিযাক্তদ সম্পক্তকি
৩. আপনাে জানা েরি মকান্ মকান্ সেকাক্তে/রবসেকাক্তে প্রক্তিষ্ঠান ল্যবরেটেী মেক্তিক্তসন বা প্যােলক্তজ ক্তবর্রয় স্নািক ও
স্নািমকাত্তে ক্তিগ্রী অেবা ক্তবরশর্ প্রক্তশক্ষে প্রদান করে এবং িারদে োনদন্ড মকেন? োনদন্ড ক্তকিারব আরো বৃক্তি কো র্ায় বরল
আপক্তন েরন করেন?
৪. আপক্তন ক্তক েরন করেন সেকােী মকান সংস্থাে দ্বাো ল্যারবে গুেগি োন বজায় এবং উন্নি োনদন্ড ক্তবর্রয় িদােক্তক ও
স্বীকৃক্তি (accreditation) প্রদান কো প্ররয়াজন? এই প্রকে ক্তকিারব এ মক্ষরত্র ক্তক ভূক্তেকা োখরি পােরব বরল আপক্তন েরন
করেন?
৫. আপনাে েরি সাো মদরশ ল্যাবরেটেী মসবাে গুেগি োন ক্তনক্তিি কোে জন্য ক্তকিারব একটি মনটওয়াকয তিক্তে কো র্ায়? এই
মনটওয়াকয তিক্তে কো হরল ক্তক ক্তক সুক্তবধা হরব বরল আপক্তন েরন করেন?
৬. এই মেফারেল মসন্টাে ক্তনেযাে/ িালু হরল মোগীরদে স্বাস্থযরসবা মপরি ক্তক ক্তক সুক্তবক্তধা হরব বরল আপক্তন েরন করেন?
৭. কক্তেউক্তনটি ও হাসপািাল ক্তিক্তত্তক প্যােলক্তজ ল্যারবে কেযকিযা/ কেীরদে জন্য প্রক্তশক্ষরেে প্ররয়াজন আরি ক্তক না ? হযা হরল
ক্তক িারব কো মর্রি পারে? এই প্রকে ক্তকিারব এ মক্ষরত্র ক্তক ভূক্তেকা োখরব বরল আপক্তন েরন করেন?
৯. আপক্তন জারনন মর্, আোরদে মদশ মেরক অরনক জটিল মোরগে ক্তবক্তিন্ন ধেরেে diagnosis (Re-confirmation test)
এে জন্য নমুনা (specimen) ক্তবরদরশ পাঠারনা হয়, এই মেফারেল মসন্টাে িালু হরল ক্তবরদরশ স্যাম্পল পাঠারনা বন্ধ/ কেরব
ক্তকনা ? আপনাে েিােি ক্তদন।
১০. আোরদে মদরশ ল্যাবরেটেীরি ক্তবক্তিন্ন মটরিে জন্য মর্ সকল ঔর্ধ/ ক্তেরয়রজন্ট ( Reagent) ব্যবহাে কো হয় এে োন
ক্তনে যয় ও িদােক্তক কোে প্ররয়াজন আরি ক্তকনা? োকরল ক্তকিারব োন ক্তনে যয় কো মর্রি পারে এবং এে স্বীকৃক্তি প্রদান কো মর্রি
পারে? এই প্রকে ক্তক িারব এ মক্ষরত্র ভূক্তেকা োখরব বরল আপক্তন েরন করেন?
১১. ল্যাবরেটেী মটরষ্টে গুনগি োন বৃক্তিে ক্তবর্রয় সেকাে ক্তক ধেরেে পদরক্ষপ গ্রহন কেমি পারে বরল আপক্তন েরন করেন?
১২. আপনাে েরি এই মেফারেল মসন্টাে মেরক মর্ সকল মসবা প্রদান কো হরব এই সকল মসবা প্রদান করে আয় বৃক্তি কো র্ারব
ক্তকনা? এ সম্পরকয আপনাে োিেি ক্তদন। উি প্রকে এে উরেশ্য অজযরন কি টুকু সক্ষে হরব বরল আপক্তন েরন করেন?
১৩. ন্যোিনোল ইনধিটিউটস/ অে ল্যোেথরটস/রী প্মধিধসন এোং প্রিোথরল প্সন্টোর স্থাপরনে সবলক্তদক, দুব যলক্তদক ও ঝক্তুঁ ক (Threat) সমুহ
ক্তক ক্তক হরি পারে বরল আপক্তন েরন করেন ?
১৪. প্রকরেে সম্ভোব্য প্রস্থোন পধরকল্পনো (Exit Plan) সম্পথকধ েলুন।

পৃষ্ঠা 81

সংযুক্তি-২
গণপ্রজোতন্ত্রী েোাংলোথদি সরকোর
পধরকল্পনো মন্ত্রণোলয়
েোস্তেোয়ন পধরেীক্ষণ ও মূল্যোয়ন ধেভোগ
“ন্যোিনোল ইনধিটিউটস/ অে ল্যোেথরটস/রী প্মধিধসন এোং প্রিোথরল প্সন্টোর স্থাপন (২য় প ধোয়)” িীষকধ প্রকথল্পর ধনধেড় পধরেীক্ষথণর জন্য

স্বাস্থযরসবা অক্তধদপ্তে, স্বাস্থযরসবা ক্তবিারগে কেযকিযারদে সারে ক্তনক্তবড় আথলোচনোর (KII) গোইিলোইন
উত্তে দািাে নােঃ

মোবাইল নং:-

পদেী:

িাক্তেখঃ-

১. আোরদে মদরশ প্যোেথলোধজকযাল প্টস/ষ্ট, প্রিোথরল মসন্টাে এোং এ ধেষথয় ধিক্ষো ব্যেস্থো সম্পমকয ধকছু েলুন।
২. আপধন ধক মথন কথরন প্ , আমোথদর প্দমশ ক্তবক্তিন্ন হাসপািাল/ প্যোেলধজ ল্যারব প্ সকল প্টস/ষ্ট কো হয় তো ধেথের অন্যোন্য উন্নি
প্দথির মোন দথন্ডর সম প ধোথয়ে? ধদ নো হয় িরব ধকভোথে এর গুণগত মোন উন্নত করো োয় বরল আপক্তন েরন করেন?
৩. আপনাে জানা েরি প্যােলক্তজকযাল ল্যারবে গুনগি োন ক্তনে যয়/ বজায় োখাে জন্য মকান সংস্থা/ ক্তিপাট যরেন্ট কাজ কেরি ক্তক
না? সংস্থা/ ক্তিপাট যরেন্ট এে নাে বলুন।
৪. আপক্তন ক্তক েরন করেন সেকােী মকান সংস্থাে দ্বাো ল্যারবে গুেগি োন বজায় এবং উন্নি োনদন্ড ক্তবর্রয় িদােক্তক ও
স্বীকৃক্তি (accreditation) প্রদান কো প্ররয়াজন? হযাঁ হরল মকন েরন করেন।
৫. আপনাে েরি সাো মদরশ ল্যাবরেটেী মসবাে গুেগি োন ক্তনক্তিি কোে জন্য ক্তকিারব একটি মনটওয়াকয তিক্তে কো র্ায়? এই
মনটওয়াকয তিক্তে কো হরল ক্তক ক্তক সুক্তবধা হরব বরল আপনাে েরন হয়?
৬. এই মেফারেল মসন্টাে িালু হরল মোগীরদে স্বাস্থযরসবা মপরি ক্তক ক্তক সুক্তবক্তধা হরব বরল আপক্তন েরন করেন?
৭. আপনাে জানা েরি মকান মকান সেকাক্তে/রবসেকাক্তে প্রক্তিষ্ঠান ল্যবরেটেী মেক্তিক্তসন বা প্যােলক্তজ ক্তবর্রয় স্নািক ও স্নািক
উত্তে ক্তবর্রয় ক্তিগ্রী অেবা ক্তবরশর্ প্রক্তশক্ষন ক্তদরয় োরক? এ সম্পরকয ক্তকছু বলুন।
৮. কক্তেউক্তনটি ও হাসপািাল ক্তিক্তত্তক প্যােলক্তজ ল্যামবে কেযকিযা/ কেীরদে জন্য ক্তকিারব উন্নি প্রক্তশক্ষে প্রদারনে সুরর্াগ সৃক্তষ্ট
কো র্ায় বরল আপক্তন েরন করেন?
৯. আপক্তন জারনন মর্, আোরদে মদশ মেরক অরনক জটিল মোরগে ক্তবক্তিন্ন ধেরেে diagnosis এে জন্য নমুনা (specimen)
ক্তবরদরশ পাঠারনা হয়, এই মেফারেল মসন্টাে িালু হরল ক্তবরদরশ স্যাম্পল পাঠারনা বন্ধ/ কেরব ক্তকনা?
১০. আোরদে মদরশ ল্যাবরেটেীরি ক্তবক্তিন্ন মটরিে জন্য মর্ সকল ঔর্ধ/ ক্তেরয়রজন্ট ( Reagent) ব্যবহাে কো হয় এে োন
ক্তনয়ন্ত্রন কোে প্ররয়াজন আরি ক্তকনা? োকরল ক্তকিারব কো মর্রি পারে এবং এে স্বীকৃক্তি প্রদান কো মর্রি পারে?
১১. ল্যাবরেটেী মটরিে গুেগি োন বৃক্তি/ বজায় োখাে ক্তবর্রয় সেকাে ক্তক ধেরেে পদরক্ষপ গ্রহন কেমি পারে বরল আপক্তন েরন
করেন?
১২. আপনাে েরি এই মেফারেল মসন্টাে মেরক মর্ সকল মসবা প্রদান কো হরব এই সকল মসবা প্রদান করে আয় বৃক্তি কো র্ারব
ক্তকনা? আপনাে েিােি ক্তদন।
১৩. ন্যোিনোল ইনধিটিউটস/ অে ল্যোেথরটস/রী প্মধিধসন এোং প্রিোথরল প্সন্টোর স্থাপরনে সবলক্তদক, দুব যলক্তদক ও ঝক্তুঁ ক (Threat) সমুহ
ক্তক ক্তক হরি পারে বরল আপক্তন েরন করেন?
১৩. প্রকরেে সম্ভোব্য প্রস্থোন পধরকল্পনো (Exit Plan) সম্পথকধ েলুন।
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সংযুক্তি-২
গণপ্রজোতন্ত্রী েোাংলোথদি সরকোর
পধরকল্পনো মন্ত্রণোলয়
েোস্তেোয়ন পধরেীক্ষণ ও মূল্যোয়ন ধেভোগ
“ন্যোিনোল ইনধিটিউটস/ অে ল্যোেথরটস/রী প্মধিধসন এোং প্রিোথরল প্সন্টোর স্থাপন (২য় প ধোয়)” িীষকধ প্রকথল্পর ধনধেড় পধরেীক্ষথণর জন্য

সেকােী ও মবসেকােী হাসপািারলে িািাে, ল্যাব ব্যবস্থাপক ও মটকক্তনক্তশয়ানরদে সারে ক্তনক্তবড় আথলোচনোর (KII) গোইিলোইন
উত্তে দািাে নােঃ

মোবাইল নং:-

প্রক্তিষ্ঠারনে নাে:

িাক্তেখঃ-

পদেী:

ঠিকানাঃ
১. আোরদে মদরশ সাধােনি প্যোেথলোধজকযাল প্টস/থষ্টর জন্য অন্যত্র (হাসপািাল/ প্রাইরিট ক্তিক্তনক/ িায়াগনক্তিক মসন্টারে) মোগী
মেফাে করোর ধেষথয়/ কােন সম্পরকয ধকছু েলুন।
২. আপধন ধক মথন কথরন প্ , অত্র হাসপািারলে প্যোেলধজ ল্যারব প্ সকল প্টস/ষ্ট কো হয় তো ধেথের অন্যোন্য উন্নি প্দথির মোন দথন্ডর
সম প ধোথয়ে ? ধদ নো হয় িরব ধকভোথে এর গুণগত মোন উন্নত করো োয় বরল েরন করেন?
৩. আপনাে জানা েরি আোরদে মদরশ প্যােলক্তজকযাল ল্যারবে গুনগি োন ক্তনে যয়/ বজায় োখাে ব্যপারে মকান সংস্থা/
ক্তিপাট যরেন্ট কাজ কেরি ক্তক না? কেরল িাে নাে বলুন।
৪. আপক্তন ক্তক েরন করেন সেকােী মকান সংস্থাে দ্বাো ল্যারবে গুেগি োন বজায় োখা এবং উন্নি োনদন্ড ক্তবর্রয় িদােক্তক ও
স্বীকৃক্তি (accreditation) প্রদান কো প্ররয়াজন?
৫. আপনাে জানা েরি মকান মকান সেকাক্তে/ মবসেকাক্তে প্রক্তিষ্ঠান ল্যবরেটেী মেক্তিক্তসন বা প্যােলক্তজ ক্তবর্রয় স্নািক ও
স্নািমকাত্তে ক্তবর্রয় ক্তিগ্রী অেবা ক্তবরশর্ প্রক্তশক্ষে ক্তদরয় োরক?
৬. আপনাে েরি সাো মদরশ ল্যাবরেটেী মসবাে গুেগি োন ক্তনক্তিি কোে জন্য ক্তকিারব একটি মনটওয়াকয তিক্তে কো র্ায়?
এই মনটওয়াকয তিক্তে কো হরল ক্তক ক্তক সুক্তবধা হরব বরল আপনাে েরন হয়?
৭. আোরদে মদরশ এই মেফারেল মসন্টাে িালু হরল মোগীরদে স্বাস্থযরসবা মপরি ক্তক ক্তক সুক্তবক্তধা হরব বরল আপক্তন েরন করেন?
৮. কক্তেউক্তনটি ও হাসপািাল ক্তিক্তত্তক প্যােলক্তজ ল্যাব কেযকিযা/ কেীরদে জন্য প্রক্তশক্ষরেে সুরর্াগ প্রদান কো প্ররয়াজন আরি ক্তক
না ? হযা হরল ক্তক িারব কো মর্রি পারে আপনাে েিােি ক্তদন?
৯. আপক্তন জারনন মর্, আোরদে মদশ মেরক অরনক জটিল মোরগে ক্তবক্তিন্ন ধেরেে diagnosis (Re-confirmation test)
এে জন্য নমুনা (specimen) ক্তবরদরশ পাঠারনা হয়, এই মেফারেল মসন্টাে িালু হরল ক্তবরদরশ স্যাম্পল পাঠারনা বন্ধ/ কেরব
ক্তকনা ?
১০. আোরদে মদরশ ল্যাবরেটেীরি ক্তবক্তিন্ন মটরিে জন্য মর্ সকল ঔর্ধ/ ক্তেরয়রজন্ট (Reagent) ব্যবহাে কো হয় এে োন
ক্তনে যয় কোে প্ররয়াজন আরি ক্তকনা? োকরল ক্তকিারব োন ক্তনে যয় কো মর্রি পারে এবং এে স্বীকৃক্তি প্রদান কো মর্রি পারে?
১১. ল্যাবরেটেী মটস্মটে গুনগি োন বৃক্তি ও োন সম্পন্ন মসবা ক্তনক্তিি কোে ক্তবর্রয় এই প্রকে কিটুকু ভুক্তেকা োখরি পােরব
বরল আপনাে েরন হয়? স্বাস্থয মসবাে োন বৃক্তি ও ক্তনক্তিি কেরন সেকাে আে ক্তক ক্তক পদরক্ষপ গ্রহন কেমি পারে বরল আপক্তন
েরন করেন?
১২. ন্যোিনোল ইনধিটিউটস/ অে ল্যোেথরটস/রী প্মধিধসন এোং প্রিোথরল প্সন্টোর স্থাপরনে সবলক্তদক, দুব যলক্তদক ও ঝক্তুঁ ক (Threat) সমুহ
ক্তক ক্তক হরি পারে বরল আপক্তন েরন করেন?
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সংযুক্তি-২
গণপ্রজোতন্ত্রী েোাংলোথদি সরকোর
পধরকল্পনো মন্ত্রণোলয়
েোস্তেোয়ন পধরেীক্ষণ ও মূল্যোয়ন ধেভোগ
“ন্যোিনোল ইনধিটিউটস/ অে ল্যোেথরটস/রী প্মধিধসন এোং প্রিোথরল প্সন্টোর স্থাপন (২য় প ধোয়)” িীষকধ প্রকথল্পর ধনধেড় পধরেীক্ষথণর জন্য

ক্তবএসটিআই/ক্তবক্তসএসআইআে/ক্তবআেআইক্তসএে ইিযাক্তদ ল্যাব ব্যবস্থাপক/ মটকক্তনক্তশয়ানরদে সারে ক্তনক্তবড় আথলোচনোর (KII)
গোইিলোইন

উত্তে দািাে নােঃ

মোবাইল নং:-

প্রক্তিষ্ঠারনে নাে:

িাক্তেখঃ-

পদেী:

ঠিকানাঃ
১. আোরদে মদরশে প্যোেথলোধজকযাল প্টস/ষ্ট এোং ন্যোিনোল ইনধিটিউটস/ অে ল্যোেথরটস/রী প্মধিধসন এোং প্রিোথরল প্সন্টোর স্থাপন প্রকে
সম্পথকধ ধকছু েলুন ।

২. আপধন ধক মথন কথরন প্ , আমোথদর প্দমশ প্ সকল প্যোেথলোধজকযাল প্টস/ষ্ট কো হয় তো ধেথের অন্যোন্য উন্নি প্দথির মোন দথন্ডর সম
প ধোথয়ে? ধদ নো হয় িরব ধকভোথে এর গুণগত মোন উন্নত করো োয় বরল আপক্তন েরন করেন?
৪. আপনাে জানা েরি প্যােলক্তজকযাল ল্যারবে গুনগি োন ক্তনে যয়/ বজায় োখাে জন্য মকান সংস্থা/ ক্তিপাট যরেন্ট কাজ কেরি ক্তক
না?
৬. আপক্তন ক্তক েরন করেন সেকােী মকান সংস্থাে দ্বাো ল্যারবে গুেগি োন বজায় এবং উন্নি োনদন্ড ক্তবর্রয় িদােক্তক ও
স্বীকৃক্তি (accreditation) প্রদান কো প্ররয়াজন?
৭. আপনাে েরি সাো মদরশ ল্যাবরেটেী মসবাে গুেগি োন ক্তনক্তিি কোে জন্য ক্তকিারব একটি মনটওয়াকয তিক্তে কো র্ায়? এই
মনটওয়াকয তিক্তে কো হরল ক্তক ক্তক সুক্তবধা হরব বরল আপনাে েরন হয়?
৮. আোরদে মদরশ মেফারেল মসন্টাে ক্তহসারব র্ক্তদ সেকাে স্বাস্থয েন্ত্রনালরয়ে অধীমন একটি ইনক্তিটিউট ক্তনেযাে করে িরব
মোগীরদে স্বাস্থযরসবা মপরি ক্তক ক্তক সুক্তবক্তধা হরব বরল আপক্তন েরন করেন?
৯. ল্যারব ব্যবহৃি ইকুইপরেন্ট /র্ন্ত্রপাক্তিে গুেগি োন এবং ল্যারবে োনসম্পন্ন পক্তেরবশ বজায় োখাে জন্য ক্তক ক্তক ক্তবর্য় লক্ষয
োখরি হরব? আপনাে োিােি ক্তদন।
১০. আোরদে মদরশ ল্যাবরেটেীরি ক্তবক্তিন্ন মটরিে জন্য মর্ সকল ঔর্ধ/ ক্তেরয়রজন্ট ( Reagent) ব্যবহাে কো হয় এে োন
ক্তনে যয় কোে প্ররয়াজন আরি ক্তকনা? ক্তকিারব োন ক্তনে যয় কো মর্রি পারে এবং এে স্বীকৃক্তি প্রদান কো মর্রি পারে? এ সম্পরকয
আপনাে েিােি ক্তদন ।
১১. ল্যাবরেটেী মটস্মটে গুনগি োন বৃক্তিে ক্তবর্রয় সেকাে ক্তক ধেরেে পদরক্ষপ গ্রহন কেমি পারে বরল আপক্তন েরন করেন?
১২. এ মদরশ আধুক্তনক ল্যাবরেটক্তে/ মেফারেল মসন্টাে স্থাপরনে মক্ষরত্র গুরুত্বপূে য ক্তক ক্তক ক্তবর্য় ক্তবরবিনা কো দেকাে বরল আপক্তন
েরন করেন?
১৩. ল্যারবে র্ন্ত্রপাক্তি ক্তনয়ক্তেি পক্তেির্ যা করে এে গুেগি োন বজায় োখাে জন্য ক্তক ক্তক ব্যবস্থা গ্রহে কো মর্রি পারে? আপনাে
েিােি ক্তদন ।
১৪. ন্যোিনোল ইনধিটিউটস/ অে ল্যোেথরটস/রী প্মধিধসন এোং প্রিোথরল প্সন্টোর স্থাপরনে সবলক্তদক, দুব যলক্তদক ও ঝক্তুঁ ক (Threat) সমুহ
ক্তক ক্তক হরি পারে বরল আপক্তন েরন করেন?
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সংযুক্তি-২
গণপ্রজোতন্ত্রী েোাংলোথদি সরকোর
পধরকল্পনো মন্ত্রণোলয়
েোস্তেোয়ন পধরেীক্ষণ ও মূল্যোয়ন ধেভোগ
“ন্যোিনোল ইনধিটিউটস/ অে ল্যোেথরটস/রী প্মধিধসন এোং প্রিোথরল প্সন্টোর স্থাপন (২য় প ধোয়)” িীষকধ প্রকথল্পর ধনধেড় পধরেীক্ষথণর জন্য

ঠিকাদাে/প্ররক ু্শলীরদে সারে ক্তনক্তবড় আপ্লোচনোর (KII) গোইিলোইন
উত্তে দািাে নােঃ

মোবাইল নং:-

প্রক্তিষ্ঠারনে নাে:

িাক্তেখঃ-

পদেী:

ঠিকানাঃ

১. প্রকে প্রনয়ন ও বাস্তবায়রন আপনাে ভূক্তেকা ও অক্তিজ্ঞিা বন যনা করুন?
২. আপনাো/আপনাে প্রক্তিষ্ঠান ক্তকিারব এই প্রকরেে সারে যুি হরয়রি, এ ব্যাপারব ক্তকছু বলুন?
৩. আপক্তন ক্তক েরন করেন প্রকরেে আওিায় সম্পাক্তদি ক্তবক্তিন্ন পণ্য,কার্ য ও মসবা ক্ররয়ে (Procurement) মক্ষরত্র সেকােী
ক্রয় ক্তবক্তধোলা (ক্তপক্তপআে-২০০৮), (ধপধপএ-২০০৬) এবং ইিযাক্তদ অনুসেে কো হরয়রি ?
য ক্তবক্তিন্ন ক্তবর্য় মর্েন: অে যায়রন ক্তবলম্ব, পণ্য,কার্ য ও মসবা ক্রয়/সংগ্ররহে মক্ষরত্র
৪. প্রকরেে বাস্তবায়ন সম্পক্তকি
ক্তবলম্ব, প্রকে ব্যবস্থাপনাে োন এবং প্রকরেে মেয়াদ ও ব্যয় বৃক্তি ইিযাক্তদ সম্পরকয বলুন?
৫. প্রকরেে আওিায় ক্তনেযানাধীন/ ক্তনক্তেিয আবকাঠারোে গুনগি োন সম্পথকধ আপনাে েিােি ক্তদন।
৬. প্রকরেে সম্ভোব্য প্রস্থোন পধরকল্পনো (Exit Plan) সম্পথকধ েলুন।
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সংযুক্তি-২
গেপ্রজািন্ত্রী বাংলারদশ সেকাে
পক্তেকেনা েন্ত্রোলয়
বাস্তবায়ন পক্তেবীক্ষে ও মূল্যায়ন ক্তবিাগ
“ন্যাশনাল ইনক্তিটিউট অব ল্যাবরেটেী মেক্তিক্তসন এবং মেফারেল মসন্টাে স্থাপন (২য় পর্ যায়)” শীর্কয প্রকরেে ক্তনক্তবড়
পক্তেবীক্ষরেে জন্য
সেকােী হাসপািারল ল্যামব কেযেি িািাে, ল্যাব কেযকিযা এবং উচ্চিে মকারস যে ক্তশক্ষক ও িাত্র/ িাত্রীরদে সারে FGD
Guideline

অংশগ্রহেকােীগরেে নাে ও পদক্তব

হাসপািারলে/ ইন্সটিটিউরটে নাে

মোবাইল নাম্বাে

১
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
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১০.
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ন্যাশনাল ইনক্তিটিউট অব ল্যাবরেটেী মেক্তিক্তসন এবং মেফারেল মসন্টাে স্থাপন (২য় পর্ যায়) শীর্কয প্রকে সম্পরকয ক্তকছু
জারনন ক্তকনা, েিােি ক্তদন।
আপনাো ক্তক হাসপািারলে বিযোন ব্যবস্থাপনায় সবধেরেে মোগ ক্তনে যরয় প্যােলক্তজকযাল মসবা প্রদান কেরি পােরিন?
না হরল, আপনারদে ল্যারব আে ক্তক ক্তক ধেরেে সুরর্াগ-সুক্তবধা োকা দেকাে?
ল্যারব কেযেি জনবরলে উচ্চিে প্রক্তশক্ষে/ ক্তিগ্রী গ্রহরনে প্ররয়াজন আরি ক্তকনা? হযাঁ হরল ,ক্তক ক্তক ধেরেে প্রক্তশক্ষে
দেকাে?
আপনাো ক্তক ক্তবরশর্ ক্তবরশর্ মোরগে /প্যােলক্তজকযাল পেীক্ষাে জন্য মোগীরদে অন্য মকাোও মেফাে করে োরকন? হযাঁ
হরল মকাোয় করেন এবং মকন করেন?
আপনাো ক্তক েরন করেন, অত্র হাসাপািারল োনদন্ড বজায় মেরখ প্যােলক্তজকযাল মসবা প্রদান কো হরয় োরক? হযাঁ
হরল,মকন েরন করেন? না, হরল ক্তক ক্তক প্ররয়াজন আরি বরল েরন করেন?
আপনাে জানা েরি প্যােলক্তজকযাল ল্যারবে গুেগি োন ক্তনে যরয়/ বজায় োখরি মকান সংস্থা কাজ কেরি ক্তকনা?
সব ধেরেে স্বাস্থয মসবা ক্তনক্তিি কেরনে মক্ষরত্র হাসপািাল ব্যবস্থাপকরদে/মসবা প্রদানকােীরদে ক্তক ক্তক ধেরেে
সেস্যাে/ অসুক্তবধাে সম্মুখীন হরি হয়? এই সেস্যাগুরলা দূেীকেরে ক্তক ক্তক পদরক্ষপ গ্রহে কো মর্রি পারে?
ল্যাব ক্তবর্রয় প্রক্তিক্তনয়ি গরবর্োে প্ররয়াজন আরি ক্তকনা েিােি ক্তদন
আপক্তন জারনন মর্ আোরদে মদশ মেরক অরনক জটিল মোরগে ক্তবক্তিন্ন ধেরেে/ এে জন্য ক্তবরদরশ পাঠারনা হয়,
আোরদে মদরশ োন সম্পন্ন মটি কোে সুরর্াগ োকরল ক্তবরদরশ স্যাম্পল পাঠারনা বন্ধ/ কেরব ক্তকনা?
সেকােী মকান মেফারেল ইনক্তিটিউট এই সকল প্যােলক্তজকযাল ল্যাব মটরিে ব্যবস্থা/ মেফারেল ইনক্তিটিউরটে
োধ্যরে ল্যাব মটরিে ক্তফ ক্তনধ যােে ও গুেগি োন ক্তনক্তিি কো হরল ক্তক ক্তক ধেরেে সুরর্াগ-সুক্তবধা পাওয়া র্ারব বরল
েরন করেন?
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সংযুক্তি-২
গেপ্রজািন্ত্রী বাংলারদশ সেকাে
পক্তেকেনা েন্ত্রোলয়
বাস্তবায়ন পক্তেবীক্ষে ও মূল্যায়ন ক্তবিাগ
“ন্যাশনাল ইনক্তিটিউট অব ল্যাবরেটেী মেক্তিক্তসন এবং মেফারেল মসন্টাে স্থাপন (২য় পর্ যায়)” শীর্কয প্রকরেে ক্তনক্তবড়
পক্তেবীক্ষরেে জন্য
মবসেকােী হাসপািারল /প্রাইরিট ক্তিক্তনরক কেযেি িািাে, ল্যাব কেযকিযাে সারে FGD Guideline
অংশগ্রহেকােীগরেে নাে ও বয়স
হাসপািারলে/ ইন্সটিটিউরটে নাে
মোবাইল নাম্বাে

১
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৪.
৫.
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৭.
৮.
৯.
১০.













ন্যাশনাল ইনক্তিটিউট অব ল্যাবরেটেী মেক্তিক্তসন এবং মেফারেল মসন্টাে স্থাপন (২য় পর্ যায়) শীর্কয প্রকে সম্পরকয ক্তকছু
জারনন ক্তকনা, েিােি ক্তদন।
আপনাো মর্সকল হাসপািারল বা ক্তিক্তনরক কাজ কেরিন িাে মকান ক্তবরশর্াক্তয়ি লাইরসন্স আরি ক্তক? হযাঁ হরল
লাইরসন্স প্রদারনে সেয় সংক্তলিষষ্ট লাইরসন্স ইসুযকােী প্রক্তিষ্ঠান কর্তযক ল্যাব পক্তেদশযন/ ক্তনেীক্ষা/ র্ািাই পেীক্ষা কো
হরয়রি ক্তক?
আপনাো ক্তক হাসপািারলে বিযোন ব্যবস্থাপনায় সব ধেরেে মোগ ক্তনে যরয় প্যােলক্তজকযাল মসবা প্রদান কেরি
পােরিন? না হরল, আপনারদে ল্যারব আে ক্তক ক্তক ধেরেে সুরর্াগ-সুক্তবধা োকা দেকাে?
ল্যারব কেযেি জনবরলে উচ্চিে প্রক্তশক্ষে/ ক্তিগ্রী গ্রহরনে প্ররয়াজন আরি ক্তকনা? হযাঁ হরল ,ক্তক ক্তক ধেরেে প্রক্তশক্ষে
দেকাে?
আপনাো ক্তক ক্তবরশর্ ক্তবরশর্ মোরগে /প্যােলক্তজকযাল পেীক্ষাে জন্য মোগীরদে অন্য মকাোও মেফাে করে োরকন? হযাঁ
হরল মকাোয় করেন এবং মকন করেন?
আপনাো ক্তক েরন করেন, অত্র হাসাপািারল োনদন্ড বজায় মেরখ প্যােলক্তজকযাল মসবা প্রদান কো হরয় োরক? হযাঁ
হরল,মকন েরন করেন? না, হরল ক্তক ক্তক প্ররয়াজন আরি বরল েরন করেন?
আপনারদে জানা েরি প্যােলক্তজকযাল ল্যারবে গুেগি োন ক্তনে যরয়/ বজায় োখরি মকান সংস্থা কাজ কেরি ক্তকনা?
সব ধেরেে স্বাস্থয মসবা ক্তনক্তিি কেরনে মক্ষরত্র আপনারদে ক্তক ক্তক ধেরেে সেস্যাে/ অসুক্তবধাে সম্মুখীন হরি হরচ্ছ?
এই সেস্যাগুরলা দূেীকেরে ক্তক ক্তক পদরক্ষপ গ্রহে কো মর্রি পারে?
আপনাো ক্তক েরন করেন, ল্যাব ক্তবর্রয় প্রক্তিক্তনয়ি গরবর্োে প্ররয়াজন আরি?
আপনাো জারনন মর্ আোরদে মদশ মেরক অরনক জটিল মোরগে ক্তবক্তিন্ন ধেরেে/ এে জন্য ক্তবরদরশ পাঠারনা হয়,
আোরদে মদরশ োন সম্পন্ন মটি কোে সুরর্াগ োকরল ক্তবরদরশ স্যাম্পল পাঠারনা বন্ধ/ কেরব ক্তকনা?
সেকােী মকান ন্যাশনাল ইনক্তিটিউট অব ল্যাবরেটেী মেক্তিক্তসন বা মেফারেল ইনক্তিটিউরটে োধ্যরে ল্যাব মটরিে ল্যাব
মটরিে ক্তফ ক্তনধ যােে ও গুেগি োন ক্তনক্তিি কো হরল ক্তক ক্তক ধেরেে সুরর্াগ-সুক্তবধা পাওয়া র্ারব বরল আপক্তন েরন
করেন?
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গেপ্রজািন্ত্রী বাংলারদশ সেকাে
পক্তেকেনা েন্ত্রোলয়
বাস্তবায়ন পক্তেবীক্ষে ও মূল্যায়ন ক্তবিাগ
“ন্যাশনাল ইনক্তিটিউট অব ল্যাবরেটেী মেক্তিক্তসন এবং মেফারেল মসন্টাে স্থাপন (২য় পর্ যায়)” শীর্কয প্রকরেে ক্তনক্তবড়
পক্তেবীক্ষরেে জন্য
মোগী অেবা মোগীে অক্তবিাবরকে সারে Case Study Guideline
অংশগ্রহেকােীগরেে নাে ও বয়স

অংশগ্রহেকােীরদে ঠিকানা

অংশগ্রহেকােীরদে মপশা

১
২.
৩.
৪.
৫.








আপক্তন বিযোরন ক্তক ক্তক ধেরেে মোরগ ভুগরিন ?কিক্তদন র্বৎ ভুগরিন?\
আপনাো মকন এই হাসপািারল /ল্যারব মটরিে জন্য এরসরিন?
আপনাো এই হাসপািাল ল্যাব মেরক মকান মকান ধেরেে প্যােলক্তজকযাল মটি করেরিন?
আপনাো ক্তক পূরব যও একই ধেরেে মটি করেরিন?হযাঁ হরল কিবাে?
আপনাো ক্তক এই হাসপািাল ল্যারব ক্তনরজ ক্তনরজই এরসরিন নাক্তক আপনারদেরক মেফাে কো হরয়রি?
এই সকল মটরিে জন্য আপনারদে কি ক্তদন সেয় মলরগরি? আপনাো ক্তক েরন করেন মবশী সেয় মলরগরি এবং মবশী
খেি হরয়রি?
সেকােী মকান মেফারেল ইনক্তিটিউরট এই সকল প্যােলক্তজকযাল ল্যাব মটরিে ব্যবস্থা/ মেফারেল ইনক্তিটিউরটে
োধ্যরে ল্যাব মটরিে ক্তফ ক্তনধ যােে ও গুেগি োন ক্তনক্তিি কো হরল ক্তক ক্তক সুরর্াগ-সুক্তবধা পাওয়া র্ারব বরল আপক্তন
েরন করেন?
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সংযুক্তি-২
ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য পমিবীক্ষণ ছক

িন্তব্য
বেশি/ কম %
কার্য্িানদনিি মবপিীনত
পমিনিামিত মবল
চুমি সম্পাদননি তামিখ
/(NOA)
কার্য্িনদিকৃত দি
প্রাক্কমলত ব্যয়
Non-Responsive

দিপনত্রি সংখ্যা
Responsive দিপনত্রি
সংখ্যা
দিপত্র মূল্যায়ননি সব িনিষ
তামিখ
মূল্যায়ন কমিটিনত সংিা
বমহ ি:ভূতি কয়জন এবং মকান
সংিাি সদস্য
মূল্যায়ন কমিটিি উপমিত
সদস্য সংখ্যা এবং আহবায়ক /
সভাপমতি নাি
দিপত্র মখালাি তামিখ
দিপত্র জিাি সংখ্যা

িন্তব্য

কানজি আমথ িক
অগ্রগমত
কানজি
বামহিক
অগ্রগমত
সংনিামিত
মূল্য
চুমি মূল্য

সিামিি প্রকৃত
সিয়
কার্য্িনদিকৃত
সিামিি সিয়
কাজ শুরুি
তামিখ
অংনগি নাি

কানজি নাি

ক্রমিক নং

প্যানকজ / চুমি
নং

দিপত্র মবমত্রি সংখ্যা
দিপত্র প্রকামিত
পমত্রকাি নাি
দিপত্র আহবাননি তামিখ

ক্রমিক নং

প্যানকজ
/ চুমি নং

মভৌত ও অন্যান্য কানজি অগ্রগমত পমিবীক্ষণ ছক
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মনিিাণ কানজি পমিবীক্ষণ মেক মলস্ট/ পমিবীক্ষণ ছক {২টি মবসনিন্ট সহ প্রিান ভবন (১২ তলা)}

“ন্যোিনোল ইনধিটিউটস/ অে ল্যোেথরটস/রী প্মধিধসন এোং প্রিোথরল প্সন্টোর স্থাপন (২য় ch©vq)ÕÕএর িীষকধ প্রকথল্পর ধনধেড়
পধরেীক্ষথণর জন্য
সূিক
হযাঁ
না
করেন্টস্
A
জক্তেপ, োটি িদন্ত, ড্রইং, এক্তিরেট ইিযাক্তদ কার্ যক্ররে বাংলারদরশে োনদণ্ড / মকাি
য িথ্য পর্ যারলািনা কেে।
প্রযাকটিস অনুসেে সম্পক্তকি
1
বাংলারদরশে জািীয় ক্তবক্তডং মকাি (BNBC) অনুসেে করে ক্তবক্তডংটি ক্তিজাইন কো
হরয়রি ক্তক না?
2
ক্তবক্তডং এে নকশায় সঠিক ক্তনষ্কাশন ব্যবস্থা অন্তভুযি হরয়রি ক্তকনা?

7

প্রকরেে এক্তিরেট প্রস্তুক্তিে সেয় িযান্ডযাি মেট ক্তশক্তিউল ও সফট্ওয়যাে অনুসেে কো
হরয়রি ক্তকনা?
প্রকরেে ড্রইং উপাদান অনুর্ায়ী সটিকিারব প্রস্তুি ক্তকনা ?
ক্তবক্তডং নকশায় পাক্তন সেবোহ এবং স্যাক্তনরটশন অন্তভুযি হরয়রি ক্তকনা
সেস্ত জক্তেপ ও োটি িদন্ত পক্তেকেনাে উরেরশ্য সম্পন্ন ক্তক না?

8

ক্তবক্তডং নকশায় অক্তিক্তনব যাপক সুক্তবধা অন্তভুযি হরয়রি ক্তক না?

9

ক্তবক্তডং ক্তিজাইরনে জন্য কনসালরটন্ট STAAD-PRO, ETABS ইিযাক্তদ ক্তিজাইন
সফটওয়যাে ব্যবহাে কো হরয়রি ক্তক না?
ক্তবক্তডং ক্তিজাইরন পাক্তকংয সুক্তবধা ক্তবরবিনা কো হরয়রি ক্তক না ?

3
4
6

10
11
B
1

কযালকুরলশন শীট সহজলিয ক্তক না?
মূল পক্তেকেনা, ক্তিজাইন, ড্রইং এবং মেক্তসক্তফরকশরনে ক্তবর্রয় ক্তবক্তিন্ন কাঠারোে
ক্তবদ্যোন অবস্থা পর্ যারলািনা কেে।
আড়াআক্তড়/ ক্তলক্তখি ক্তনরদ যশনা অনুসারে ক্তবক্তডং এে মলআউট স্থাপন কো হরয়রি ক্তক
না?

2

পক্তেকেনা এবং তবক্তশরষ্টযে অনুসেে কো হরয়রি ক্তক না ?

3

ঠিকাদাে ক্তক োনসম্মি কারজে জন্য ক্তেক্তসং মেক্তশন / িাইরেটে / ক্তসক্তলন্ডাে / স্লাে
কুন/ কম্পযাকশন সেঞ্জাে / ক্তিন / পক্তেোরপে সেঞ্জােগুক্তল ব্যবহাে কো হরয়রি /
হরচ্ছ ক্তক না ?

6

ক্তফক্তজকযাল কাজ শুরু কোে আরগ কন্সট্রাকশন উপাদান (ক্তসরেন্ট,বাক্তল,ইট,
মেইনরফাস যরেন্ট ইিযাক্তদ) কনসালরটন্ট দ্বাো অনুরোক্তদি?
কনটুযে জক্তেপ সঠিকিারব সম্পন্ন এবং মস্কল অক্তকিতি হরয়রি ক্তক না ?
একটি উপযুি স্থায়ী মবঞ্চোকয সুেক্তক্ষি স্থারন এবং P.L, F.G.L, E.G.L প্রক্তিক্তষ্ঠি

7

হরয়রি ক্তক না ?
মকান ফাউরন্ডশন ক্তনষ্পক্তত্তে ক্তিল ক্তকনা?

4
5

8
9
10
11
12
13
14
15

বীে/ স্লযাব/ কলাে/ ক্তেক ওয়াল ইিযাক্তদরি মকারনা ফাটল পক্তেলক্তক্ষি হরয়রি ক্তক না?
আপনাে চুক্তি পক্তেকেনা এবং ক্তবরশর্ উরেখ সংজ্ঞাক্তয়ি সেস্ত কাজ োন সম্পন্ন হয়
এবং প্রধান ত্রুটিগুক্তল সংরশাধন কো হরয়রি ক্তকনা?
অসম্পূে য বা ত্রুটিযুি কাজ হরয়রি ক্তকনা?
ক্তিজাইন / মেক্তসক্তফরকশন অনুর্ার্ী লািারেে ক্তফক্তনক্তশং গুেগিোরনে ক্তকনা?
ক্তফক্তনক্তশং মপইক্তন্টং পৃষ্ঠ, মলরিল ও ব্রুশ োকযস ত্রুটি পক্তেলক্তক্ষি হরয়রি ক্তকনা?
টাইলমসে কাজ ক্তিহ্ন পর্ যন্ত সম্পন্ন হরয়রি ক্তকনা?
ক্তিজাইন এবং মেক্তসক্তফরকশন অনুসারে জানালাে ক্তগ্রল এবং শাটাে উপযুি এবং
ক্তফক্তসং ক্তকনা?
ক্তিজাইন এবং মেক্তসক্তফরকশন অনুর্ায়ী দেজা শাটারেে উপযুি এবং ক্তফক্তসং ক্তকনা?
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সংযুক্তি-২
16
17
18
১৯
C

1
2
4
5
6
7
8
১০
১১
১২
D

1
2
3
4
5

তবদুযক্তিক িারেে ড্রইং মেক্তসক্তফরকশন অনুর্ায়ী ক্তকনা?
ড্রইং এবং মেক্তসক্তফরকশন অনুর্ায়ী তবদুযক্তিক ক্তফটিং এবং ক্তফক্তসং ক্তকনা?
ড্রইং এবং মেক্তসক্তফরকশন অনুর্ার্ী পাক্তনসেবোহ এবং স্যাক্তনটাক্তে ক্তফটিং এবং
ক্তফক্তসং ক্তকনা?
অন্য মকান কাজ?
এই প্ররজরে কার্ যকে গুেগি োন ক্তনক্তিিকেে (QA) এবং মকার্াক্তলটি কররাল (QC)
এে লক্ষয অজযনকােী পোেশযদািা দ্বাো পক্তেিাক্তলি সুপােক্তিশন পক্তেরর্বাগুক্তলে
গুেগি োন
কনসালরটন্ট ক্তক QAP অনুসেে করেরি ক্তকনা
ক্তনেযাে কাজ িত্ত্বাবধারন কনসালরটন্ট দ্বাো পক্তেিাক্তলি িত্ত্বাবধারনে মসবা োন
সরন্তার্জনক ক্তক না?
ক্তনেযারেে সেয় ক্তক সব পেীক্ষাগাে পেীক্ষা কো হময়ক্তিল ক্তক না?
সব পেীক্ষাগাে পেীক্ষাে ফলাফল সহজলিযএবং সরন্তার্জনক ক্তকনা?
অন্তব যিীকালীন অে য প্রদারনে সাটিক্তয ফরকট (িলোন ক্তবল) প্রস্তুি কোে পূরব য পেীক্ষাে
প্রিযাক্তয়ি পেীক্ষাগুক্তল ক্তিল ক্তকনা?
মসখারন সাইট অি যাে বই এবং তদক্তনক উপাদান মেকি য ইিযাক্তদ ব্যবহাে করেক্তিল
ক্তকনা?
িারয়ন্ট / কনসালরটন্ট এবং ঠিকাদারেে পক্ষ মেরক িত্ত্বাবধান কেীরদে পর্ যাপ্তিা ক্তিল
ক্তকনা?
চুক্তি অনুর্ায়ী চুক্তিপত্র জো ক্তদরয়ক্তিল ক্তক?
ঠিকাদাে ক্তক প্রকরেে কাজ সেয়সূিী অনুসেে করেক্তিল ক্তকনা?
কারজে পক্তেকেনা অনুর্ায়ী কারজে (প্রাক্তিষ্ঠাক্তনক) অগ্রগক্তি ক্তক?
ক্তনেযাে ঠিকাদাে এবং েক্ষোরবক্ষে ও েক্ষোরবক্ষরেে সেয় েক্ষোরবক্ষেকােী, োস্তা
ব্যবহােকােী এবং প্রক্তিরবশীরদে ঝক্তুঁ ক / হুেক্তকরক কক্তেরয় োখাে জন্য ঠিকাদাে
পক্তেিাক্তলি ক্তনোপত্তা ব্যবস্থাে ক্তকনা
ক্তনোপত্তা পক্তেোপ / প্রযুক্তিগি ক্তনক্তদ যষ্টকেরে উরেখ কো হরয়রি ক্তকনা? িাো ক্তক
র্রেষ্ট ক্তকনা?
ঠিকাদাে ক্তনোপত্তা পক্তেোপ সেঞ্জাে (গােরবাট, মহলরেট, গ্লািস, ঘূণ্র্যোন ইিযাক্তদ)
ব্যবহাে করেক্তিল ক্তকনা ?
ক্তনেযােকারল ঠিকাদাে ক্তক সাইনরবাি য ব্যবহাে করেক্তিরলন (সিকযিা ক্তিহ্ন, সাবধানিা
ক্তিহ্ন)ক্তকনা?
সাইরটে অক্তফরস করাকটরেে প্রেে এি বস ক্তিল ক্তকনা?
েক্তেকরদে ক্তনোপত্তাে ক্তবর্য়সম্পরকয সরিিন কো হরয়ক্তিল ক্তকনা এবং ক্তনোপত্তা
সেঞ্জােগুক্তল ব্যবহাে কোে জন্য িারদেরক উৎসাক্তহি কো হরয়ক্তিল ক্তকনা ?

E
1

ল্যাব মটি / ক্তফড মটি (প্ররয়াজনীয় মক্ষত্র )

২

অন্যান্য ক্তনেযাে সােগ্রীে মটি

বীে, স্লযাব, কলারেে জন্য হযাোে মটি

পৃষ্ঠা 91

প্রণয়রি
Consultants

এে আি কন্সালট্যান্টস্

মিাি-৮, িাড়ী-৬, ব্লক-এফ, িীরকতি, গুলশাি-১, ঢাকা-1212
মফািঃ +৮৮-০১৯৪৭৭১২৪৬২ ; +৮৮-০১৭১৬৪৭৬৯৩৮
ই-মেইলঃ mrconsultants12@gmail.com; mrconsultants12@yahoo.com

