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প্রথভ ধ্যায়ঃ প্রবাফ মূল্যায়ন কাম বক্রক্ষভয অওতায় গৃীত প্রকক্ষেয চফফযণ
১.১
টভূচভ
১.২
প্রকক্ষেয টভূচভ
১.৩
প্রকক্ষেয যমৌচিকতা
১.৪
প্রকক্ষেয উক্ষেশ্য
১.৫
মূল্যায়ন ভীোয প্রধান উক্ষেশ্য
১.৬
প্রকক্ষেয নুক্ষভাদন
১.৭
প্রকক্ষেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়
১.৮
প্রকে প্রধান ঙ্গমূ
১.৯
প্রকক্ষেয এরাকায ভানচিত্র
চিতীয় ধ্যায়ঃ মূল্যায়ন ভীোয কভবদ্ধচত (Methodology)
২.১
প্রকক্ষেয প্রবাফ মূল্যায়ক্ষনয জন্য যাভবক্ষকয কাম বচযচধ
২.২
ভীোয কভবদ্ধচত
২.৩
নমুনা ফন্টন
২.৪
গুণগত দ্ধচতয ভাধ্যক্ষভ তথ্য ংগ্র
২.৫
চপচজকযার যবচযচপক্ষকন
২.৬
মুখ্য তথ্যদাতা (KII) এয াক্ষথ াোৎকায
২.৭
ক্রয় ংক্রান্ত কাম বক্রক্ষভয যিকচরষ্ট
২.৮
প্রশ্নভারা ও যিকচরষ্ট
২.৯
ভীোয কাক্ষজয জন্য তথ্য ংগ্রকাযীক্ষদয প্রচেণ
২.১০ তথ্য উাত্ত ংগ্র কাম বক্রভ
২.১১ তথ্য একত্রীকযণ ও চফক্ষেলণ
২.১২ তথ্য চফক্ষেলণ
তৃতীয় ধ্যায়ঃ প্রকক্ষেয াচফ বক ঙ্গচবচত্তক (ফাস্তফ ও অচথ বক) রেযভাত্রা ও জবন ম বক্ষফেণ ও ম বাক্ষরািনা
৩.১
cÖK‡íi eivÏ I e¨q
৩.১.১ ivR¯^ Lv‡Zi e¨‡qi cÖavb LvZ
৩.১.২ g~jabx Lv‡Zi e¨‡qi cÖavb LvZ
৩.২
cÖK‡íi jÿ¨gvÎv I AwR©Z AMÖMwZi ch©v‡jvPbvt
িতুথ ব ধ্যায়ঃ প্রকক্ষেয ধীক্ষন ক্রয় কাম বক্রভ (Procurement Process)
৪.১
cÖK‡íi Aax‡b µq Kvh©µg (Procurement Process)
cÂg Aa¨vয়ঃ cÖK‡íi D‡Ïk¨ Ges jÿ¨gvÎv AR©b ch©v‡jvPbv I ch©‡eÿY
৫.১
cÖK‡íi ev¯Íevqb cieZ©x Ae¯’v Ges Gi djvdj we‡kølY
৫.২
উক্ষেশ্য ও রেযভাত্রা জবন
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৬.১
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৬.২
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৬.৩
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৮.১
Dcmsnvi
৮.২
ch©‡eÿY
৮.৩
সুাচয
ংযুচিঃ
ভীোপ্রশ্নভারা ১: যফচনচপচয়াযী (ঢাকা চশু াাতাক্ষরয চশু চফবাক্ষগয অউট-যডায ও
বচতবকৃত চশু যযাগী)
ভীো প্রশ্নভারা ২: নন-যফচনচপচয়াযী (ঢাকা যভচডক্ষকর কক্ষরজ ও ফঙ্গফন্ধু যখ মুচজফ
যভচডকযার চফশ্বচফদ্যারয় (BSMMU) াাতাক্ষরয চশু চফবাক্ষগয অউট-যডায ও বচতবকৃত চশু
যযাগী)
ভীোপ্রশ্নভারা ৩: প্রকে ংচেষ্ট কভবকতবা (মূখ্য তথ্যদাতাক্ষদয) প্রশ্নভারা ও ফজাযক্ষবন
যিকচরষ্ট: যুগ্ন-চিফ- MOHFW (HSD), চযিারক-াাতার (স্বাস্থ্য চধদপ্তয), চযিারক-ঢাকা
চশু াাতার, প্রকে চযিারক-ঢাকা চশু াাতার ম্প্রাযণ, কাযী চযিারক- ঢাকা
চশু াাতার ম্প্রাযণ, ধ্যাক/ক্ষমাগী ধ্যাক/কাযী ধ্যাক-ঢাকা চশু
াাতার, যভচডকযার চপায/কনারট্যান্ট- ঢাকা চশু াাতার, চচনয়য না-ব ঢাকা চশু
াাতার, তত্ত্বাফধায়ক প্রক্ষকৌরী/চনফ বাী প্রক্ষকৌরী, উ-চফবাগীয় প্রক্ষকৌরী/উ-কাযী
প্রক্ষকৌরী- গণপূতব চফবাগ, IMED-য স্বাস্থ্য চফলয়ক উআং কভবকতবা
ভীোপ্রশ্নভারা ৪: চপচজকযার যবচযচপক্ষকন যিকচরষ্ট
প্রকেচযিারক/ প্রকেচযিারক কতৃক
ব ভক্ষনানীত দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভবকতবা
ভীোপ্রশ্নভারা ৫: প্রচকউযক্ষভন্ট ম বাক্ষরািনা যিকচরষ্ট
ভীোপ্রশ্নভারা ৬: FGD যিকচরষ্ট
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Annual Development Plan
Bangladesh Chemical Industries Corporation
Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University
Development Project Proposal.
Dhaka Shishu Hospital
Departmental Project and Evaluation Committee
Dhaka Medical College Hospital
Executive Committee of National Economic Council
Focus Group Discussion.
Final Acceptance Test
Implementation Monitoring and Evaluation Division.
Key Informant Interview.
Project Completion Report
Project Implementation Unit
Public Procurement Rules
Public Works Department
Preliminary Acceptance Test
Revised Development Project Proposal
Strength, Weakness, Opportunity and Threat.
Statistical Package for Social Science
Terms of Reference
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চনফ বাী ায-ংক্ষে
স্বাধীনতায যযআ ১৯৭২ াক্ষর চকছু ভৎ যরাক্ষকয উক্ষদ্যাক্ষগ ধানভচিক্ষত একটি বাড়া ফাায় ৫০ য্যা চফচষ্ট ঢাকা চশু
াাতাক্ষরয কাম বক্রভ শুরু য়। একআ ভক্ষয় ঢাকায শুক্রাফাদ এরাকায় এআ াাতাক্ষরয ফচচফ ববাগ িালু কযা য়।
যফতীক্ষত ১৯৭৪ াক্ষর এনআচ কতৃক
ব চশুক্ষদয জন্য ৫০০ য্যায াাতার নুক্ষভাদন কযা য় এফং ১৯৭৫ াক্ষর
াাতার চযিারনায জন্য ব্যফস্থ্ানা যফাড ব গঠন কযা য়। এযআ ধাযাফাচকতায় ১৯৭৭ াক্ষর াাতারটি ফতবভান
স্থ্াক্ষন স্থ্ানান্তয কযা য়। ঢাকা চশু াাতার যকাচয থ বায়ক্ষন চযিাচরত একটি রাবজনক স্বায়ত্বাচত প্রচতষ্ঠান,
যকায কতৃক
ব গঠিত একটি যফাড ব িাযা চযিাচরত য়।
উন্নত ও অধুচনক স্বাস্থ্যক্ষফায জন্য াযা যদ যথক্ষক সুস্থ্য চশু যযাগীগণ এআ াাতাক্ষর অক্ষ। ফ বতভাক্ষন ঢাকা চশু
াাতার ক্ষে ৬৫০ য্যাচফচষ্ট একটি পূণ বাঙ্গ াাতার। এখাক্ষন চশু (প্যাচডক্ষয়চিক) যভচডচন, াজবাচয, চিন, আএনটি,
দন্ত এফং চপচজওক্ষথযাচ চফলক্ষয় চিচকৎা যফা প্রদান কযা ক্ষে। াাতাক্ষরয চনজস্ব প্যাথরচজ, ভাআক্ষক্রাফাক্ষয়ারচজ,
যযচডওরচজ এফং আক্ষভচজং আউচনট যক্ষয়ক্ষে। াাতাক্ষরয াাাচ দে জনচি ও অধুচনক যঞ্জাক্ষভয ভাধ্যক্ষভ
চশুক্ষদযক্ষক উন্নত চিচকৎায ব্যফস্থ্া কযা ক্ষয়ক্ষে। ১৯৮৩ াক্ষর ফাংরাক্ষদ আন্সটিটিউট ফ িাআল্ড যাল্থ (চফঅআচএআি)
এআ াাতাক্ষর প্রচতচষ্ঠত য় যমখাক্ষন চশু স্বাস্থ্য চফলক্ষয় স্নাতক্ষকাত্তয ও চডক্ষলাভা চডগ্রী প্রদান কযা ক্ষে। ঢাকা চশু
াাতার ম্প্রাযণ প্রকক্ষেয অওতায় অযও ৩০টি য্যা বৃচদ্ধ কযায কথা যক্ষয়ক্ষে। াাতাক্ষর চফদ্যভান সুচফধাচদ বৃচদ্ধ
কক্ষয চশু স্বাস্থ্য যফায ভান উন্নয়নআ অক্ষরািয ঢাকা চশু াাতার ম্প্রাযণ প্রকেটিয প্রধান উক্ষেশ্য।
ঢাকা চশু াাতার ম্প্রাযণ প্রকক্ষেয মূর উক্ষেশ্য চের স্বাস্থ্যক্ষফায ভান উন্নয়ক্ষনয ভাধ্যক্ষভ চশু স্বাযস্থ্যয উন্নচত াধন ,
দে জনচি গক্ষড় যতারা এফং ঢাকা চশু াাতাক্ষরয সুক্ষমাগ সুচফধা বৃচদ্ধ । সুচনচদ বষ্ট উক্ষেশ্য চের চশু াাতাক্ষরয
যফা েভতা বৃচদ্ধ কযা, চশু াাতাক্ষরয ফচচফ ববাক্ষগ অগত যযাগীক্ষদয চিচকৎা সুচফধা প্রদাক্ষনয জন্য ফচচফ ববাক্ষগয
েভতা বৃচদ্ধ কযা, এ াাতাক্ষরয চশু হৃদক্ষযাগ (Child Cardiology ) চফবাগ-যক ৩০ যফক্ষড উন্নীতকযণ কক্ষয নতুন
চফবাগ িালু কযা (২০টি যভচডচন যফড, ৫টি অআচআউ যফড এফং ৫টি াজবাযী যফড) এফং প্রকক্ষেয ভাধ্যক্ষভ ফাংরাক্ষদ
আনচষ্টটিউট ফ িাআল্ড যরথ্ এয ভাধ্যক্ষভ চফচবন্ন প্রকায িাকুচযকারীন প্রচেণ সুচফধা বৃচদ্ধ কযা। ডায়াগনচিক যফায
সুচফধামূ উন্নত কযা।
প্রকক্ষেয প্রধান ঙ্গমূ চেক্ষরা-জনফক্ষরয যফতন ও বাতা, ংস্থ্ান ব্যয়, যযচজক্ষেন চপ, যষ্টনাযী, ফআ ও
জান বার/চচযওচডকযার, অপ্যায়ন, ব্যফস্থ্ানা খযি, কযাজুয়ার যরফায, কনারক্ষটচন্স, ম্মানী, ন্যান্য ব্যয়, কচিউটায
যঞ্জাভ, পাচন বিায, ন্যান্য যভযাভত, মানফান (এযাম্বুক্ষরন্স),মন্ত্রাচত ও ন্যান্য যঞ্জাভ, কচিউটায ও যঞ্জাভ,
অফাফত্র ও চপক্সিায, যবৌত চনভবান (যারায প্যাক্ষনর স্থ্ান ও যযআন ওয়াটায চযজাববায), চরফ্ট (১টি), প্রাআ
কচন্টনক্ষজন্সী, চপচজকযার কচন্টনক্ষজন্সী।
প্রকেটি গত ২৩/০১/২০১১ তাচযক্ষখ ২৩৭৫.১৬ রে টাকা প্রাক্কচরত ব্যক্ষয় জুরাআ ২০১০ ক্ষত জুন ২০১৩ ম বন্ত ফাস্তফায়ন
যভয়াক্ষদ ভাননীয় চযকেনা ভন্ত্রী কতৃক
ব নুক্ষভাচদত য়। প্রকেটিয যভাট প্রাক্কচরত ব্যয় ২৩৭৫.১৬ রে টাকায ভক্ষধ্য
চজওচফ ১৪২৫.১৫ রে টাকা এফং ংস্থ্ায চনজস্ব থ বায়ন (ঢাকা চশু াাতার) ৯৫০.০১ রে টাকা। গত ০৪/০৮/২০১৩
তাচযক্ষখ অআএভআচড চফবাক্ষগয সুাচযক্ষয যপ্রচেক্ষত ১ভ দপায় জুন ২০১৪ ম বন্ত ১ ফেয এফং যফচতবক্ষত চিতীয় দপায়
চডক্ষম্বয ২০১৪ ম বন্ত অযও ৬ ভা থ বাৎ যভাট ১৮ ভা ব্যয় বৃচদ্ধ ব্যচতক্ষযক্ষক যভয়াদ বৃচদ্ধ কযা য়।
ফাংরাক্ষদক্ষ যকাক্ষযয ঢাকা চশু াাতার ব্যতীত অয যকানও চশু াাতার নাআ। ঢাকা চশু াাতার চশু স্বাস্থ্য
উন্নয়ন এফং চশুয ব্যচিগত উন্নয়ক্ষন গুরুত্বপূণ ব ভূচভকা ারন কক্ষয অক্ষে। স্রাব্দ উন্নয়ন রেযভাত্রা জবক্ষন ঢাকা চশু
াাতার চফচবন্ন ধযক্ষনয কভবসূিী গ্রণ কক্ষযক্ষে। চফক্ষল কক্ষয চশু স্বাস্থ্যক্ষফা প্রদান ও যফা প্রদানকাযীক্ষদয প্রচেণ চদক্ষয়
চফক্ষল ভুচভকা ারন কযক্ষে। ঢাকা চশু াাতার াফচরক ও প্রাআক্ষবট াট বনাযীক্ষয যকায ও জনগক্ষনয
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ংীদাচযক্ষত্বয একটি উজ্জর দৃষ্টান্ত। এ আ াাতাক্ষরয ৪০% য্যা চশু যযাগীক্ষদয চফনামূক্ষল্য যদওয়া য় মায জন্য যকান
চপ চদক্ষত য় না এফং ঔলধ-ত্র ও াক্ষযক্ষনয জন্যও যকান চপ চদক্ষত য় না । চধকন্তু ভা ও চশুক্ষদয াাতার ক্ষত
চফনামূক্ষল্য খাফায যফযা কযা য়। ঢাকা চশু াাতার আচতভক্ষধ্য ফাংরাক্ষদক্ষ চশু স্বাস্থ্য যফায যেক্ষত্র পরবাক্ষফ
ফদান যাখক্ষে। চশু াাতার ম্প্রাযণ এআ প্রকেটি উন্নততয চযক্ষফা যফযাক্ষয জন্য অযও সুক্ষমাগ-সুচফধা যমাগ
কযক্ষফ এফং গুণগত ও দে জনচিয চযভাণও বৃচদ্ধ কযক্ষফ।
প্রকক্ষেয ফাস্তফায়ন যফতী ফস্থ্া চফক্ষেলক্ষন যদখা মায় ফাংরাক্ষদক্ষ যকাক্ষযয ঢাকা চশু াাতার ব্যতীত অয যকানও
চশু াাতার নাআ। ঢাকা চশু াাতার চশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন এফং চশুয ব্যচিগত উন্নয়ক্ষন গুরুত্বপূণ ব ভূচভকা ারন কক্ষয
অক্ষে। স্রাব্দ উন্নয়ন রেযভাত্রা জবক্ষন ঢাকা চশু াাতার চফচবন্ন ধযক্ষনয কভবসূিী গ্রণ কক্ষযক্ষে। াাতাক্ষরয
চনজস্ব যযাগচফদ্যা, ভাআক্ষক্রাফাক্ষয়ারচজ, যযচডওরচজ এফং আক্ষভচজং আউচনট যক্ষয়ক্ষে। াাতাক্ষরয াাাচ দে জনচি ও
অধুচনক যঞ্জাক্ষভয ভাধ্যক্ষভ চশুক্ষদযক্ষক উন্নত চিচকৎায ব্যফস্থ্া কযা ক্ষয়ক্ষে।
চশু াাতারটিয ১ভ ম বাক্ষয় যফজক্ষভন্ট + ৯ তরা পাউক্ষিন চফচষ্ট যফজক্ষভন্ট + ৩ তরা ম বন্ত বফন
চনভবাণ কযা
ক্ষয়ক্ষে। ৩০টি যফক্ষডয চফযীক্ষত ১৬টি যফক্ষডয ব্যফস্থ্া কযা ক্ষয়ক্ষে মা পুযাতন বফক্ষন। যযচডওরচজ, চটি িযানায,
অল্ট্রাক্ষনাগ্রাভ যভচন ক্রয় কযা ক্ষয়ক্ষে। চক্সক্ষজন প্রক্ষয়াজনীয় সুক্ষমাগ-সুচফধায বাক্ষফ াাতার ম্পূণ বরূক্ষ িালু কযা
ম্ভফ য়চন। াাতাক্ষরয অউটক্ষডাক্ষয যযাগীক্ষদয চফশ্রাভ যনওয়ায ম বাপ্ত জায়গা যনআ। চশু হৃদক্ষযাগ (Child Cardiology)
চফবাক্ষগ যযাচগয তুরনায় যফক্ষডয ংখ্যা খুফ আ কভ। াক্ষযন চথক্ষয়টাক্ষযয (ও.টি) ংখ্যা প্রক্ষয়াজক্ষনয তুরনায় কভ।
প্রক্ষয়াজনীয় সুক্ষমাগ সুচফধায বাক্ষফ ডায়াগক্ষনাচিক মন্ত্রাচতমূ ম্প্রাচযত বফক্ষন স্থ্ানান্তয কযা য়চন। যযাগীক্ষদয যফা
প্রদাক্ষন যকাচয নুদাক্ষনয বাফ যক্ষয়ক্ষে। চশু খাক্ষদ্যয যফযা প্রতুর। ঠিকবাক্ষফ মন্ত্রাচত মথামথবাক্ষফ যেণাক্ষফেণ
কযা না ক্ষর মন্ত্রাচতয েভতা াযাক্ষত াক্ষয এফং রাআপ টাআভ কক্ষভ যমক্ষত াক্ষয। ফতবভাক্ষন প্রচতক্ষমাচগতামূরক ফাজাক্ষয
ঢাকা চশু াাতার মচদ তাক্ষদয যফায ভান ফাড়াক্ষত না াক্ষয তাক্ষর চদক্ষনয য চদন তাক্ষদয যফা গ্রণকাযীয ংখ্যা
কক্ষভ যমক্ষত াক্ষয।
ঢাকা চশু াাতাক্ষরয উন্নয়ক্ষন যম ভস্ত সুাচযভারা যক্ষয়ক্ষে যগুক্ষরা ক্ষরা – ফাংরাক্ষদক্ষ যকাযীবাক্ষফ একটি
চফক্ষলাচয়ত াাতার প্রচতষ্ঠা কযায প্রক্ষয়াজনীয় ব্যফস্থ্া গ্রণ কযা। প্রকক্ষেয অওতায় চনচভবত বফক্ষন ৩০টি কাচড বয়াক যফড
স্থ্ান ও িালু কযায প্রক্ষয়াজনীয় ব্যফস্থ্া গ্রণ কযা। প্রকক্ষেয অওতায় চনচভব বফক্ষন ডায়াগনচিক মন্ত্রাচতমূ স্ান ও
িালু কযায প্রক্ষয়াজনীয় ব্যফস্থ্া গ্রণ কযা। যফা প্রদান প্রচক্রয়াক্ষক অক্ষযা জ ও যবািা ফান্ধফ কযায জন্য ওয়ান ি যফা
প্রদান কযায প্রক্ষয়াজনীয় ব্যফস্থ্া গ্রণ কযা। াাতাক্ষরয চশু হৃদক্ষযাগ (Child Cardiology ) চফবাক্ষগ যফক্ষডয ংখ্যা বৃচদ্ধ
কযা ও নতুন চফবাগ িালু কযায প্রক্ষয়াজনীয় ব্যফস্থ্া গ্রণ কযা। চনযাদ খাফায াচন যফযাক্ষয ব্যফস্থ্া চনচিত কযায
ব্যফস্থ্া গ্রণ কযা। য়:চনষ্কান ব্যফস্থ্া উন্নত কযা। যফক্ষডয ংখ্যা অক্ষযা ফাড়াক্ষনায ব্যফস্থ্া গ্রণ কযা। াাতার যফায
কর ম বাক্ষয় (ফচচফ ববাগ ও যযাগী বচতব, ঔলধ, টিক্ষকট, ডািায না ব আতযচদ ) ক্ষটাক্ষভক্ষনয ভাধ্যক্ষভ নরাআক্ষনয সুচফধা
প্রফতবন কযা যমক্ষত াক্ষয চশু াাতাক্ষরয ম্প্রাযণ সুচফধা কাক্ষজ রাচগক্ষয় এটিক্ষক পূণ বাঙ্গ চফক্ষলাচয়ত াাতার গক্ষে
যতারায জন্য প্রকে গ্রণ কযা যমক্ষত াক্ষয।
বচফষ্যক্ষত চশু স্বাস্থ্য যফা প্রদান চনচিৎকক্ষে এআ ধযক্ষণয অযও নূতন প্রকে গ্রণ কযা। চকন্তু প্রকে গ্রক্ষণয পূক্ষফ ব চিচকৎা
যফা প্রদানকাযী প্রচত চিচকৎা চফবাগ স্থ্াতয চধদপ্তয এফং গণপূতব চধদপ্তক্ষযয ভক্ষধ্য , াাতার ব্যফস্থ্ানা কতৃব ে ,
কাম বকয ভন্বক্ষয়য ভাধ্যক্ষভ চফশ্বভাক্ষনয ফকাঠাক্ষভা চনভবাক্ষণয উক্ষদ্যাগ চনক্ষত ক্ষফ।
ফাংরাক্ষদ একটি উন্নয়নীর যদ। জনংখ্যা দ্রুত বৃচদ্ধয পক্ষর যভাট জনংখ্যায ১৬০ চভচরয়ন থ বাৎ ৪০% চশু, ঢাকা
চশু াাতার ব্যতীত ফাংরাক্ষদক্ষ ন্য অয যকানও চশু াাতাক্ষর উন্নত চিচকৎা ব্যফস্থ্া যনআ । তাআ ভানুক্ষলয
িাচদায প্রচত রেয যযক্ষখ ঢাকা চশু াাতাক্ষরয সুক্ষমাগ সুচফধা অযও উন্নত কযা উচিৎ। চশুযা ফক্ষিক্ষয় মূল্যফান ং,
থ বাৎ অজক্ষকয চশু অগাভী চদক্ষনয বচফষ্যৎ । তাআ তাক্ষদয প্রচত অক্ষযা ভক্ষনাক্ষমাগ চদক্ষত ক্ষফ।
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প্রথভ অধ্যায়
প্রবাফ ভল্যায়ন কাম যক্রমভয আওতায় গৃীত প্রকমেয বফফযণ
১.১ টভূবভ
বযকেনা ভন্ত্রণারময়য অধীমন ফাস্তফায়ন বযফীক্ষণ ও ভল্যায়ন বফবাগ (আইএভইবড) প্রবত ফছয ফাবল যক উন্নয়ন কভযসূবি
(এবডব)-এয অধীমন বফববন্ন ভল্যায়ন বফবাগ কর্তক
য ফাস্তফাবয়ত বকছু বনফ যাবিত গুরুত্বপূণ য প্রকমেয প্রবাফ ভল্যায়ন কময
আমছ। বফগত ফছযগুমরায ভত িরবত অথ য ফছমযও ( ২০১৭-২০১৮) আইএভইবড প্রবাফ ভল্যায়ন কাম যক্রমভয জন্য ২৪টি
ভাপ্ত প্রকে বনফ যািন কমযমছ। আইএভইবড-য অন্যান্য বযফীক্ষণ ও ভল্যায়ন বফবামগয ভমতা ভবনটবযিং ও ভল্যায়ন সক্টয
৫-ও স্বাস্থ্যমফা বফবাগ বযিাবরত ৩টি ভাপ্ত প্রকমেয প্রবাফ ভল্যায়ন কাম যক্রমভয জন্য বনফ যাবিত ময়মছ। ২০১৭-২০১৮
অথ যফছমযয যাজস্ব ফামজমট বনফ যাবিত প্রকেগুবরয ভমধ্য একটি প্রকে
‘‘ঢাকা বশু াাতার ম্প্রাযণ’’ বমযানামভ
বনবভযত ময়মছ।

১.২ প্রকমেয টভূবভ
স্বাধীনতায যযই ১৯৭২ ামর বকছু ভৎ সরামকয উমযামগ ধানভবিমত একটি বাড়া ফাায় ৫০ য্যা বফবষ্ট ঢাকা বশু
াাতামরয কাম যক্রভ শুরু য়। একই ভময় ঢাকায শুক্রাফাদ এরাকায় এই াাতামরয ফববফ যবাগ িালু কযা য়।
যফতীমত ১৯৭৪ ামর এনইব কর্তক
য বশুমদয জন্য ৫০০ য্যায াাতার অনুমভাদন কযা য় এফিং ১৯৭৫ ামর
াাতার বযিারনায জন্য ব্যফস্থ্ানা সফাড য গঠন কযা য়। এযই ধাযাফাবকতায় ১৯৭৭ ামর াাতারটি ফতযভান
স্থ্ামন স্থ্ানান্তয কযা য়। ঢাকা বশু াাতার যকাবয অথ যায়মন বযিাবরত একটি অরাবজনক স্বায়ত্বাবত প্রবতষ্ঠান,
যকায কর্তক
য গঠিত একটি সফাড য দ্বাযা বযিাবরত য়। উন্নত ও আধুবনক স্বাস্থ্যমফায জন্য াযা সদ সথমক অসুস্থ্ বশু
সযাগী এই াাতামর আম। ফ যতভামন ঢাকা বশু াাতার মে ৬৫০ য্যাবফবষ্ট একটি পূণ যাঙ্গ াাতার। এখামন
বশু (প্যাবডময়বিক) সভবডবন, াজযাবয, বিন, ইএনটি, দন্ত এফিং বপবজওমথযাব বফলময় বিবকৎা সফা প্রদান কযা মে।
াাতামরয বনজস্ব প্যাথরবজ, ভাইমক্রাফাময়ারবজ, সযবডওরবজ এফিং ইমভবজিং ইউবনট যময়মছ। াাতামরয াাাব
দক্ষ জনবি ও আধুবনক যঞ্জামভয ভাধ্যমভ বশুমদযমক উন্নত বিবকৎায ব্যফস্থ্া কযা ময়মছ। ১৯৮৩ ামর ফািংরামদ
ইন্পটিটিউট অফ িাইল্ড যাল্থ (বফআইবএইি) এই াাতামর প্রবতবষ্ঠত য় সমখামন বশু স্বাস্থ্য বফলময় স্নাতমকাত্তয ও
বডমলাভা বডগ্রী প্রদান কযা মে। এই াাতামর ‘‘ঢাকা বশু াাতার ম্প্রাযণ’’ প্রকমেয আওতায় বশু হৃদমযাগ
বফবামগ ৩০টি য্যায ব্যফস্থ্া কযা ময়মছ। াাতামর বফযভান সুবফধাবদ বৃবি কময বশু স্বাস্থ্য সফায ভান উন্নয়নই
আমরািয ‘‘ঢাকা বশু াাতার ম্প্রাযণ’’ প্রকেটিয প্রধান উমেশ্য ।
১
২
৩
৪

প্রকমেয নাভ
প্রাবনক ভন্ত্রণারয়/বফবাগ
ফাস্তফায়নকাযী িংস্থ্া
প্রকে এরাকায অফস্থ্ান

ঢাকা বশু াাতার ম্প্রাযণ
স্বাস্থ্য ও বযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়
স্বাস্থ্য অবধদপ্তয এফিং ঢাকা বশু াাতার (DGHS & DSH)
ঢাকা বশু াাতার, সময ফািংরা নগয, ঢাকা

১.৩ প্রকমেয সমৌবিকতা
ফািংরামদম বশু স্বাস্থ্য সফায ফতযভান অফস্থ্া ম যাপ্ত নয়। সদব্যাী বশুমদয িংখ্যা ৬ সকাটিযও সফব। অবধকািং
াাতামর বশুমদয স্বাস্থ্য সফা প্রদামনয জন্য দক্ষ জনবিয ঘাটবত যময়মছ। জনস্বাস্থ্য বফলয়ক ইনবষ্টটিউটভ সথমক
প্রবত ফছয সম বযভান/িংখ্যক সফাদানকাযীমক প্রববক্ষত কযা য় তা প্রময়াজমনয তুরনায় মমথষ্ট নয় । াাতামর
অন্যাণ্য বশু বিবকৎা সফায উমেখমমাগ্য সুবফধাবদ থাকমরও বশু হৃদমযাগ বিবকৎা সফায সকান বনবযযমমাগ্য সুবফধাবদ
বছর না পমর প্রবত ফছয উমেখমমাগ্য িংখ্যক হৃদমযামগ আক্রান্ত বশু বিবকৎায জন্য বফমদ সমমত ফাধ্য য়। এই অফস্থ্া
বনযনকমে বশু হৃদমযাগ বিবকৎা সুবফধা স্থ্ামনয রমক্ষয ভানণীয় প্রধান ভন্ত্রীয বনমদ যনায় এই প্রকেটি গ্রণ কযা য়।
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স্বাস্থ্য ও বযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় কর্তক
য ২০ /১১/০৮ তাবযমখ একমনমকয ভাধ্যমভ (স্মাযক নিং স্বাকভ/স্বাস্থ্য২/ঢাবাাঃ/১৭/২০৮/৫৪) ঢাকা বশু াাতার এফিং গণপূতয বফবাগ -সক াাতামরয ম্প্রাযমণয জন্য সময-ফািংরা
নগয, ঢাকায় একটি নতুন বফবল্ডিং বনভযামণয ভাধ্যমভ াাতার ম্প্রাযমণ রমক্ষয বডবব প্রস্তুত কযায জন্য
আনুষ্ঠাবনকবামফ আহ্বান জানায়। ভন্ত্রণারয় ঢাকা বশু াাতার-সক বফবল্ডিং বনভযামণয জন্য প্রায় ১৫০০ রক্ষ টাকা ধাম য
য
কময বডবব প্রস্তুত কযমত ফরা য়, মায সভাট এরাকা থাকমফ ৫৬০০০ ফগ-পৄট।
সময ফািংরা নগময সফইজমভন্ট ৯ তরা
বফমনয পাউমিন বদময় একটি আধুবনক সুমমাগ সুবফধা ম্ববরত ৩ তরা াাতার বফন বনভযাণ প্রকমেয ভর কাজ।
ECNEC এয বিান্ত অনুমায়ী সভাট খযমিয ৬০% বজওবফ অথ যাৎ যকায এফিং ৪০% ঢাকা বশু াাতার ফন কমযমছ।
অনুমভাবদত DPP অনুমায়ী বফবল্ডিং বনভযামণয খযি যকামযয অথ যায়মন এফিং উকযণ ও ফ জনফমরয খযি ঢাকা বশু
াাতার ফন কমযমছ।

১.৪ প্রকমেয উমেশ্য
ভর উমেশ্য
(ক) স্বাস্থ্যমফায ভান উন্নয়মনয ভাধ্যমভ বশু স্বাসস্থ্যয উন্নবত াধন
(খ) দক্ষ জনবি গমড় সতারা; এফিং
(গ) ঢাকা বশু াাতামরয সুমমাগ সুবফধা বৃবি।

সুবনবদ যষ্ট উমেশ্য
(ক) বশু াাতামরয সফা ক্ষভতা বৃবি;
(খ) বশু াাতামরয ফববফ যবামগ আগত সযাগীমদয বিবকৎা সুবফধা প্রদামনয জন্য ফববফ যবামগয ক্ষভতা বৃবি;
(গ) এ াাতামরয বশু হৃদমযাগ (Child Cardiology ) বফবাগ-সক ৩০ সফমড উন্নীতকযণ কময নতুন বফবাগ িালু কযা
(২০টি সভবডবন সফড, ৫টি আইবইউ সফড এফিং ৫টি াজযাযী সফড);
(ঘ) প্রকমেয ভাধ্যমভ ফািংরামদ ইনবষ্টটিউট অফ িাইল্ড সল্থ এয ভাধ্যমভ বফববন্ন প্রকায িাকুবযকারীন প্রবক্ষণ সুবফধা
বৃবি কযা।
(ঙ) ডায়াগনবিক সুবফধাভ উন্নত কযা।

১.৫ ভল্যায়ন ভীক্ষায প্রধান উমেশ্যভ
প্রকমেয উাদান ও উ -উাদানভ মথামথবামফ ও অনুমভাবদত DPP/RDPP অনুমায়ী ফাস্তফাবয়ত ময়মছ
বকনা তা ম যমফক্ষণ, বনরূণ ও বফমেলণ।
বনফ যাবিত ভীক্ষা এরাকায কভযকামিয ফতযভান কাম যকয অফস্থ্া ম যমফক্ষণ, ভন্তব্য ও সুাবয কযা।
অবধকতয কাম যকয ও সটক ই কযায রমক্ষয ববফষ্যত প্রকমেয জন্য মথামথ সুাবয কযা এফিং নীবত
বনধ যাযকমদয জন্য বদক বনমদ যনা সদওয়া।

১.৬ প্রকমেয অনুমভাদন
ঢাকা বশু াাতার ম্প্রাযণ ীল যক প্রকেটি গত ২৩/০১/২০১১ তাবযমখ ২৩৭৫.১৬ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যময় জুরাই
২০১০ মত জুন ২০১৩ ম যন্ত সভয়ামদ ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী কর্তক
য অনুমভাবদত য়। প্রকে ব্যয় ২টি অিংম বফবি।
প্রকেটিয সভাট প্রাক্কবরত ব্যয় ২৩৭৫.১৬ রক্ষ টাকায ভমধ্য ফািংরামদ যকামযয অথ য অথ যাৎ (বজওবফ) ১৪২৫.১৫ রক্ষ
টাকা এফিং িংস্থ্ায বনজস্ব অথ যায়ন (ঢাকা বশু াাতার) ৯৫০.০১ রক্ষ টাকা। গত ০৪/০৮/২০১৩ তাবযমখ আইএভইবড
বফবামগয সুাবযময সপ্রবক্ষমত ১ভ দপায় জুন ২০১৪ ম যন্ত ১ ফছয এফিং যফবতযমত বদ্বতীয় দপায় বডমম্বয ২০১৪ ম যন্ত
আযও ৬ ভা অথ যাৎ সভাট ১৮ ভা ব্যয় বৃবি ব্যবতমযমক সভয়াদ বৃবি কযা য়।
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১.৭ প্রকমেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় (প্রাক্কবরত ও ফাস্তফ) (রক্ষ টাকায়)
প্রাক্কবরত ব্যয়

প্রকৃত ব্যয়

ফ যমল
িংমাবধত
২

ভর
১
সভাট- ২৩৭৫.১৬
বজওবফ- ১৪২৫.১৫
DSH- ৯৫০.০১

-

বযকবেত ফাস্তফায়নকার
ফ যমল
িংমাবধত
৫

ভর
৩

৪

সভাট- ২১৫২.২৯
বজওবফ-১২৪৩.৫৩
DSH- ৯০৮.৭৬

জুরাই
২০১০ মত
জুন ২০১৩
(৩৬ ভা)

-

প্রকৃত
ফাস্তফায়নকার

অবতক্রান্ত
ব্যয় (ভর
প্রাক্কবরত
ব্যময়য %)

অবতক্রান্ত ভয়
(ভর
ফাস্তফায়নকামরয
%)

৬

৭

৮

জুরাই ২০১০
মত
বডমম্বয ২০১৪
(৫৪ ভা)

-

১৮ ভা
(৫০%)

তথ্যসূত্রাঃ বডবব, ববআয, টিওআয

১.৮ প্রকমেয প্রধান অঙ্গভ
জনফমরয সফতন ও বাতা
িংস্থ্ান ব্যয়
সযবজমেন বপ
সষ্টনাযী
ফই ও জান যার/ববযওবডকযার
আপ্যায়ন
ব্যফস্থ্ানা খযি
কযাজুয়ার সরফায
কনারমটবন্প
ম্মানী

অন্যান্য ব্যয়
কবিউটায যঞ্জাভ
পাবন যিায
অন্যান্য সভযাভত
মানফান (এযাম্বুমরন্প)
মন্ত্রাবত ও অন্যান্য যঞ্জাভ
কবিউটায ও যঞ্জাভ
আফাফত্র ও বপক্সিায
সবৌত বনভযান (সফইজমভন্ট ৯ তরা ববমত ৩ তরা ম যন্ত বফন)
বরফ্ট (১টি)
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১.৯ প্রকমেয এরাকায ভানবিত্র

4

বদ্বতীয় অধ্যায়
ভল্যায়ন ভীক্ষায কভযিবত (Methodology)
২.১ প্রকমেয প্রবাফ ভল্যায়মনয জন্য যাভযমকয কাম যবযবধ
 প্রকমেয টভূবভ, উমেশ্য, অনুমভাদন/ িংমাধন, প্রকে ব্যয়, ফাস্তফায়নকার ও অথ যায়ন, বডবব অনুমায়ী
ফছযবববত্তক ফযাে িাবদা, িাবদা অনুমায়ী ফছযবববত্তক এবডব ফযাে, অফভৄবি ও ব্যময়য প্রাবঙ্গক তথ্য ম যমফক্ষণ
ও ম যামরািনা;
 প্রকমেয অিংগবববত্তক ফাস্তফায়ন অগ্রগবতয (ফাস্তফ ও আবথ যক) তথ্য িংগ্র, বন্নমফন, বফমেলণ, াযণী/সরখবিমত্রয
ভাধ্যমভ উস্থ্ান ও বফমেলণ;
 প্রকমেয উমেশ্য অজযমনয অফস্থ্া ম যামরািনা ও ম যমফক্ষণ;
 প্রকমেয আওতায় িংগৃীত বফববন্ন ণ্য, কাম য ও সফা িংগ্রময (Procurement) সক্ষমত্র প্রিবরত ক্রয় আইন ও
বফবধভারা (ববএ-২০০৬ এফিং ববআয-২০০৮, প্রবতারন কযা ময়মছ বক না স বফলময় ম যামরািনা ও
ম যমফক্ষণ;
 প্রকমেয আওতায় িংগৃীত ণ্য, কাম য ও সফা িংবেষ্ট ক্রয় চুবিমত বনধ যাবযত সেববপমকন, গুণগত ভান ও
বযভাণ অনুমায়ী প্রময়াজনীয় বযফীক্ষণ/মািাইময়য ভাধ্যমভ িংগ্র কযা ময়মছ বক না তা মািাই কযা;
 প্রকমেয ফাস্তফায়ন িবকযত বফববন্ন বফলয় সমভনাঃ অথ যায়মন বফরম্ব, ণ্য, কাম য ও সফা ক্রয়/িংগ্রময সক্ষমত্র বফরম্ব,
প্রকে ব্যফস্থ্ানায ভান এফিং প্রকমেয সভয়াদ ও ব্যয় বৃবি ইতযাবদ কাযণ বফববন্ন বদক বফমেলণ, ম যমফক্ষণ ও
ম যামরািনা;
 DPP অনুমায়ী প্রকেটি ঠিকবামফ িন্ন কযা ময়মছ বকনা তা সদখা, না মর সকন য়বন তা ম্পুণ য বফমেলণ এফিং
ম যামরািনা;
 প্রকেটি িন্ন কযায মযই অব্যাত অফকাঠামভা/সুমমাগ ফজায় যাখায জন্য সুাবয কযা;
 প্রকমেয াভবগ্রক ফাস্তফায়ন অফস্থ্ায উয বববত্ত কময পরাপর ততযী;
 ববফষ্যমত এই ধযমনয প্রকে কযায জন্য পরাপমরয আমরামক সুাবয কযা;
 কনারমটবন্প পাভয কর্তক
য জভাকৃত ভস্ত বযমাট য ফািংরায় প্রদান (বনক ফ্রন্ট) তমফ চুবি অনুাময বনবদ যষ্ট বকছু
বযমাট য ইিংমযবজমত প্রদান;
 একটি বনবদ যষ্ট িবত দ্বাযা প্রবাফ ভল্যায়ন কযা;
 আইএভইবড এয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষা িবত অনুযণ কযা;
 GOB এয অধীমন অন্যান্য াফবরক াাতামরয ামথ ঢাকা বশু াাতার এয কাম যকাবযতা তুরনা কযা এফিং
ববফষ্যমতয িাবদা ভল্যায়ন কযা;
 ক্রয়কাযী িংস্থ্া (আইএভইবড) কর্তক
য বনমদ যবত অন্যান্য িংবেষ্ট কাজ ।

২.২

ভীক্ষায কভযিবতাঃ

ঢাকা বশু াাতার ম্প্রাযণ প্রকমেয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায জন্য বযভাণগত ও গুণগত িবত ব্যফায কযা
ময়মছ। প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায কভযিবতয অিং বমমফ প্রময়াজনীয় তথ্য প্রাইভাযী এফিং সমকিাযী উৎ সথমক িংগ্র
কযা ময়মছ। প্রাইভাযী তথ্যগুবর যাবয াক্ষাৎকামযয ভাধ্যমভ এফিং সমকিাযী তথ্যগুবর
“ঢাকা বশু াা তার
ম্প্রাযণ” ীল যক প্রকমেয দবররাবদ সথমক িংগ্র কযা ময়মছ। িংগৃীত তথ্যগুবর মািাই ফাছাই কময কবিউটাময
িংযক্ষণ কযা ময়মছ এফিং যফতীমত বফমেলণপূফ যক প্রবতমফদন প্রণয়মন ব্যফায কযা ময়মছ।
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ঢাকা বশু াাতার ম্প্রাযণ ীল যক ভাপ্ত প্রকমেয প্রবাফ িমকয ম্যক ধাযনা রামবয জন্য প্রময়াজনীয় প্রাইভাযী
এফিং সমকিাযী তথ্য-উাত্ত িংগ্রময জন্য বযভাণগত (quantitative) এফিং গুণগত ( qualitative) উবয় িবত
ব্যফায কময বনম্নবরবখত উাময় তথ্য িংগ্র কযা ময়মছতথ্য িংগ্রময িবত
ক. বযভাণগত িবত
প্রশ্নমত্রয ভাধ্যমভ যাবয
াক্ষাৎকায গ্রণ ।

তথ্য িংগ্রময িবত
খ. গুণগত িবত
প্রকে িংবেষ্ট কভযকতযামদয
(ভখ্য তথ্যদাতা (KII) বনবফড়
াক্ষাৎকামযয জন্য প্রশ্নভারা ও
অফজাযমবন সিকবরষ্ট
বপবজকযার সববযবপমকন
সিকবরষ্ট (নভৄনা এরাকায স্থ্ানা
ও াভগ্রী)

প্রবকউযমভন্ট ম যামরািনা
সিকবরষ্ট (প্রময়াজনীয় নবথত্র
ম যমফক্ষণ কযা ও ম যামরািনা
কযা)

দরীয় আমরািনা

(Focus Group
Discussion, FGD)

উবেষ্ট জনমগাষ্ঠী/নবথত্র
সফবনবপবয়াযীাঃ প্রকে এরাকায় ঢাকা বশু াাতামরয বশু বফবামগ আউট-সডায
ও ববতযকৃত ১৫০ জন অসুস্থ্ বশু সযাগী।
নন-সফবনবপবয়াযীাঃ বনয়ন্ত্রণ এরাকায় ঢাকা সভবডমকর কমরজ, ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄবজফ
সভবডকযার বফশ্ববফযারয় (BSMMU), ীদ সাযাওয়াদী সভবডমকর কমরজ ও
াাতার,ফাযমডভ সজনামযর াাতামরয বশু বফবামগয আউট-সডায ও
ববতকৃতয ৭৬ জন অসুস্থ্ বশু সযাগী।
উবেষ্ট জনমগাষ্ঠী/নবথত্র
প্রকে বযিারক, ঢাকা বশু াাতার ম্প্রাযণ
কাযী বযিারক, ঢাকা বশু াাতার ম্প্রাযণ
ববনয়ায কনারট্যান্ট, বশু কাবড যয়াক াজযাযী, ঢাকা বশু াাতার
বনফ যাী প্রমকৌরী, গণপূতয বফবাগ
ফই ও
জান যার/ববযওবডকযার
অন্যান্য ব্যয়
কবিউটায যঞ্জাভ
পাবন যিায

মন্ত্রাবত ও অন্যান্য যঞ্জাভ
কবিউটায ও যঞ্জাভ
আফাফত্র ও বপক্সিায
সবৌত বনভযাণ (সফইজমভন্ট ৯ তরা
ববমত ৩ তরা ম যন্ত বফন)
বরফ্ট (১টি)

মানফান (এযাম্বুমরন্প)
প্রকমেয বডবব িংবেষ্ট নবথত্র
প্রকমেয ভাপ্ত প্রবতমফদন
আইএভইবডয ভাপ্ত প্রবতমফদন
ক্রয় িবত ম যমফক্ষণ ও নবথ ম যামরািনা
ঢাকা বশু াাতার ম্প্রাযণ প্রকমেয অগ্রগবত প্রবতমফদন
অবডট বযমাট য
ভবনটবযিং ও সুাযববন বযমাট য
মন্ত্রাবত ক্রয় ও সবৌত কাঠামভা বনভযাণ কামজয অনুমভাবদত প্রাক্করন িংগ্র
একমনক/ভন্ত্রণারয় কর্তক
য প্রকে অনুমভাদমনয যকাযী আমদত্র িংগ্র
(নভৄনাভুি এরাকায মন্ত্রাবত, ভারাভার ও সফা ইতযাবদ ক্রয় িংক্রান্ত ( procurement
process) ায়ক কর তথ্য ঢাকা বশু াাতার ম্প্রাযণ এয দয দপ্তয (প্রকে
বযিারমকয অবপ) এফিং গণপূতয কাম যারয় মত িংগ্র কযা ময়মছ)।
ঢাকা বশু াাতার মত পূমফ য বিবকৎা সফা গ্রণকাযী এফিং ফতযভামন বিবকৎা
সফা গ্রণযত আউট-সডায ও ববতযকৃত বশুমদয ভা/সদখা সানাকাযীমদয ামথ ১টি
এফিং ঢাকা বশু াাতামরয সফাপ্রদানকাযীমদয ামথ ১টি FGD- প্রবতটিমত সভাট
৬-১০ জন অিংগ্রণকাযী।
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কভযারা ও বা
সটকবনকযার কবভটিয বা
বিয়াবযিং কবভটিয বা
স্থ্ানীয় ম যাময় কভযারা
জাতীয় ম যাময় কভযারা

ঢাকা বশু াাতার ম্প্রাযণ ীল যক ভাপ্ত প্রকমেয কভযকতযাবৃন্দ
গণপূতয বফবামগয িংবেষ্ট কভযকতযাবৃন্দ
বযফীক্ষণ ও ভল্যায়ন সক্টয ৫, আইএভইবড, বযকেনা ভন্ত্রণারময়য প্রবতবনবধবৃন্দ
স্বাস্থ্য সফা বফবাগ ও স্বাস্থ্য অবধদপ্তমযয কভযকতযাবৃন্দ
এ. এন এযামাবময়ট এয প্রবতবনবধবৃন্দ

২.৩ নভৄনা ফন্টন
প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায জন্য বনম্নবরবখত সূমত্রয ভাধ্যমভ নভৄনায িবত বনধ যাযণ কযা য়।





(n)=Z2×pq/d2
Where z=1.96 (95% confidence interval),
p=Prevalence
q= 1-p
d= error (precision)= 0.057,as we consider unknown prevalence the sample size became 384.

উমযয পভ যরা ব্যফায কময আভযা াই সভাট নভৄনা =৩৮৪
বযভাণগত নভৄনা
প্রকমেয প্রবাফ ভল্যায়ন কযায জন্য ফবন যত নভৄনায়ন িবত ফাস্তমফ পুমযাপুবয অনুযণ কযা ম্ভফ য়বন। ঢাকা বশু
াাতামরয তথ্য িংগ্রকারীন ভময়য ১০০% (১৫০ জন) আউট-সডায ও ববতযকৃত অসুস্থ্ বশু সযাগী অথ যাৎ
সফবনবপবয়াযীয কাছ সথমক এফিং বনয়ন্ত্রণ এরাকা-(ঢাকা সভবডমকর কমরজ, ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄবজফ সভবডকযার বফশ্ববফযারয়
(BSMMU), ীদ সাযাওয়াদী সভবডমকর কমরজ ও াাতার এফিং ফাযমডভ সজনামযর াাতামরয বশু বফবামগয
(সফবনবপবয়াযীয ৫০% অথ যাৎ ৭৬ জন) আউট-সডায ও ববতকৃতয অসুস্থ্ বশু সযাগী) নন-সফবনবপবয়াযীয কাছ সথমক
যাবয াক্ষাৎকামযয ভাধ্যমভ বযভাণগত তথ্য িংগ্র কযা ময়মছ। এখামন উমেখ্য সম ববতযকৃত সযাগীমদয ভমধ্য মাযা
ফতযভামন ববতয আমছ এফিং পূমফ য ববতয বছর, আমাময এরাকায় ফা কযমছ তামদযমক অন্তভূযি কযা ময়মছ।
’াযবণ ২.১- বনমম্নাি াযণীমত সফবনবপবয়াযী ও নন-সফবনবপবয়াযীয নভৄনা ফন্টন সদখামনা মরাাঃ
প্রকে এরাকা (সফবনবপবয়াযী)
ঢাকা বশু াাতার
আউট-সডায
সযাগী
৬০

ববতযকৃত
সযাগী
৯০

সভাট
১৫০

ফ যমভাট

বনয়ন্ত্রণ এরাকা (নন-সফবনবপবয়াযী)
(ঢাকা সভবডমকর কমরজ, ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄবজফ সভবডকযার
বফশ্ববফযারয় (BSMMU), ীদ সাযাওয়াদী সভবডমকর
কমরজ ও াাতার এফিং ফাযমডভ সজনামযর াাতার
আউট-সডায সযাগী
ববতযকৃত সযাগী
সভাট
৪০

৩৬

৭৬

২২৬

ভীক্ষায বনয়ন্ত্রণ এরাকা বনধ যাযণ
ভীক্ষায উমেশ্য অনুমায়ী তুরনা কযায জন্য বনয়ন্ত্রণ এরাকা-(ঢাকা সভবডমকর কমরজ, ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄবজফ সভবডকযার
বফশ্ববফযারয় ( BSMMU), ীদ সাযাওয়াদী সভবডমকর কমরজ ও াাতার, ফাযমডভ সজনামযর াাতামরয বশু
বফবামগয আউট-সডায ও ববতকৃতয বশু সযাগী ৭৬ জন নন-সফবনবপবয়াযীয কাছ সথমক যাবয াক্ষাৎকামযয ভাধ্যমভ
বযভাণগত তথ্য িংগ্র কযা ময়মছ। (াযণী -২.১ এ বনয়ন্ত্রণ এরাকায ফন্টন সদয়া ময়মছ)।
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২.৪ গুণগত িবতয ভাধ্যমভ তথ্য িংগ্র
ভীক্ষায় বযভাণগত ( quantitative) িবত ছাড়াও গুণগত ( qualitative) িবত ব্যফায কযা ময়মছ। সমভন: ভখ্য
তথ্যদাতা ( Key Informant Interview (KII)), দরীয় আমরািনা (FGD), বফববন্ন উাদানভ ভাঠ ম যাময় মযজবভমন
ম যমফক্ষণ, স্থ্ানীয় ম যাময় কভযারা, জাতীয় ম যাময় কভযারা এফিং ক্রয় িংক্রান্ত কাম যক্রমভয সিকবরষ্ট, ইতযাবদ।
প্রকে িবকযত বফলয়ভ ম যামরািনা
প্রকমেয প্রবাফ ভল্যায়মন প্রকমেয বফববন্ন অমঙ্গয অগ্রগবত, ভবনটবযিং, ডকুমভমন্টন প্রভৃবত বফববন্ন বদক বফমফিনা কময
প্রকে িংবেষ্ট ব্যবিফমগযয ামথ বনমম্নাি বফলয়ভ ম যামরািনা কযা ময়মছ1. প্রকে ফাস্তফায়মনয ভয়সূবি ও অথ যায়ন িমকয ম যামরািনা;
2. বডববয প্রবকউযমভন্ট লামনয আমরামক প্রকমেয প্রবকউযমভন্ট প্রবক্রয়া, সটিায প্রদান, সটিায ভল্যায়ন, অনুমভাদন

প্রবক্রয়া এফিং সটিায এওয়াড য মথামথবামফ অথ যাৎ প্রবকউযমভমন্টয আইন অনুমায়ী ময়বছর বকনা তা যীক্ষা কযা ময়মছ।
3. প্রকমেয উমেশ্য অবজযত ময়মছ বকনা;
4. প্রকমেয ভাবপ্ত প্রবতমফদন ম যামরািনা
5. ফছয বববত্তক কামজয অগ্রগবত ম যামরািনা

২.৫ ভৄখ্য তথ্যদাতা (KII) এয ামথ াক্ষাৎকায
ঢাকা বশু াাতার ম্প্রাযণ প্রকমেয প্রকে বযিারক, প্রকে িংবেষ্ট অন্যান্য কভযকতযা এফিং গণপূতয বফবামগয প্রকে
িংবেষ্ট কভযকতযায ামথ বনবফড় আমরািনায ভাধ্যমভ তথ্য িংগ্র কযা ময়মছ।
এই ম যামরািনায জন্য প্রশ্নভারা এভনবামফ গঠন কযা
গঠনভরক য়।

ময়মছ মামত ভৄখ্য তথ্যদাতামদয উত্তয প্রদান প্রাবঙ্গক এফিং

াযবণ ২.২- বনমম্নাি াযণীমত ভৄখ্য তথ্যদাতামদয নভৄনায বফবাজন বফদবামফ সদখামনা মরাক্রবভক নিং
১
২
৩
৪

সিকমাল্ডায/ ভৄখ্য তথ্যদাতা
প্রকে বযিারক-ঢাকা বশু াাতার ম্প্রাযণ প্রকে
কাযী বযিারক-ঢাকা বশু াাতার ম্প্রাযণ প্রকে
ববনয়ায কনারট্যান্ট, বশু কাবড যয়াক াজযাযী, ঢাকা বশু
াাতার
বনফ যাী প্রমকৌরী, গণপূতয বফবাগ
সভাট

সিকমাল্ডায/ ভৄখ্য তথ্যদাতায
িংখ্যা
০১
০১
০১
০১
০৪

২.৬ বপবজকযার সববযবপমকন
বনমম্ন বপবজকযার সববযবপমকমনয জন্য নভৄনা এরাকায ববমফিয প্রধান অঙ্গভ সদখামনা মরাঅমঙ্গয নাভ
মযজবভমন ম যমফক্ষন
সষ্টনাযী
মযজবভমন ম যমফক্ষণ ও নবথত্র ম যামরািনা
ফই ও জান যার/ ববযওবডকযার
মযজবভমন ম যমফক্ষণ ও নবথত্র ম যামরািনা
কনারমটবন্প
নবথত্র ম যমফক্ষণ ও ম যামরািনা
কবিউটায যঞ্জাভ
মযজবভমন ম যমফক্ষণ ও নবথত্র ম যামরািনা
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পাবন যিায
মানফান (এযাম্বুমরন্প)
মন্ত্রাবত ও অন্যান্য যঞ্জাভ
কবিউটায ও যঞ্জাভ
আফাফত্র ও বপক্সিায
সবৌত বনভযাণ (সারায প্যামনর স্থ্ান ও সযইন ওয়াটায
বযজাবযায)
বরফ্ট (১টি)
তথ্যসূত্রাঃ প্রকমেয ভাপ্ত প্রবতমফদন অনুমায়ী

মযজবভমন ম যমফক্ষণ ও নবথত্র ম যামরািনা
মযজবভমন ম যমফক্ষণ ও ম যামরািনা
মযজবভমন ম যমফক্ষণ ও ম যামরািনা
মযজবভমন ম যমফক্ষণ ও ম যামরািনা
মযজবভমন ম যমফক্ষণ ও ম যামরািনা
মযজবভমন ম যমফক্ষণ ও ম যামরািনা
মযজবভমন ম যমফক্ষণ ও ম যামরািনা

২.৭ ক্রয় িংক্রান্ত কাম যক্রমভয সিকবরষ্ট
নভৄনাভুি মন্ত্রাবত, ভারাভার ও সফা ইতযাবদ ক্রয় িংক্রান্ত (procurement process) কর তথ্য ঢাকা বশু াাতার
ম্প্রাযণ (প্রকে বযিারক, িংবেষ্ট গণপূতয কাম যারয়) মত িংগ্র কযা ময়মছ। সবৌত অফকাঠামভা, মন্ত্রাবত, ভারাভার
ও সফা ববআয অনুমায়ী ময়মছ বক না তা মািাই কযা ময়মছ। প্রাক্করন, অনুমভাদন, সটিায প্রবক্রয়া ও তায ভল্যায়ন,
চুবি িাদন ও কাম য িাদন ইতযাবদ ভয়ভত, গুণগত ও বযভাণগত মথামথ ময়মছ বকনা তা যীক্ষা কযা
ময়মছ।
য
ক্রয় প্রবক্রয়া মথামথবামফ অনুমভাদন না ময় থাকমর তায কাযণ ভল্যায়মনয জন্য প্রময়াজমন
িংবেষ্ট ব্যবিফমগয মঙ্গ
আমরািনা কযা ময়মছ।

২.৮ প্রশ্নভারা ও সিকবরষ্ট
ভল্যায়ন ভীক্ষায তথ্য উাত্ত িংগ্রময জন্য বনমম্ন ফবণ যত ৬ ধযমনয খড়া প্রশ্নভারা, বনমদ যবকা ও সিকবরষ্ট ততযী কযা
ময়মছপ্রকমেয বযভাণগত িবত ও তথ্য উাত্ত
প্রশ্নত্র ১: সফবনবপবয়াযীমদয জন্য প্রশ্নভারা
প্রশ্নত্র ২: নন-সফবনবপবয়াযীমদয জন্য প্রশ্নভারা
গুণগত িবত উাত্ত িংগ্রময জন্য
প্রশ্নত্র ৩: প্রকে িংবেষ্ট কভযকতযামদয (Key Informant) বনবফড় াক্ষাৎকামযয জন্য প্রশ্নভারা ও অফজাযমবন সিকবরষ্ট
প্রশ্নত্র ৪: বপবজকযার সববযবপমকন সিকবরষ্ট
প্রশ্নত্র ৫: প্রবকউযমভন্ট ম যামরািনা সিকবরষ্ট
প্রশ্নত্র ৬: দরীয় আমরািনায বনমদ যবকা (সপাকা গ্রু আমরািনা ( FGD)।



কর প্রশ্নভারা, সিকবরষ্ট ও গাইডরাইন প্রাযবম্ভক প্রবতমফদমন বন্নমফবত কযা ময়মছ।
প্রশ্নভারা চুড়ান্ত কযায সক্ষমত্র প্রবাফ ভল্যায়মনয সটকবনকযার কবভটি এফিং বিয়াবযিং কবভটিয ভতাভত সনয়া
ময়মছ।
প্রশ্নভারাগুমরা একটি নভৄনা ফবভূযত এরাকায় বপ্র -সটি কযা ময়মছ। আইএভইবড’য ভতাভত ও বপ্র-সটি সথমক প্রাপ্ত
বপডব্যাক বফমফিনা কময প্রশ্নভারাগুবর চূড়ান্ত কযা ময়মছ।

২.৯ ভীক্ষায কামজয জন্য তথ্য িংগ্রকাযীমদয প্রবক্ষণ
ভীক্ষায কামজ ১ জন সকায়াবরটি কমরার অবপায, ২ জন সুাযবাইজায এফিং ১০ জন তথ্য িংগ্রকাযীয জন্য ৫ বদন
ব্যাী একটি তথ্য িংগ্র, ভাঠ ম যাময়য কভয িবত, বযফীক্ষণ, সকায়াবরটি কমরার ইতযাবদ বফলময় বনবফড় প্রবক্ষণ
কাম যক্রভ বযিারনা কযা ময়মছ। মায ভমধ্য ৩ বদন প্রবতষ্ঠানমকবিক প্রবক্ষণ কযা ময়মছ। ওবযময়মন্টন, অিংগ্রণভরক
ও সযার-সল িবতমত প্রবক্ষণ বযিারনা কযা ময়মছ। প্রবক্ষমণয ভাধ্যমভ প্রকে িমকয ধাযণা , ভল্যায়মনয উমেশ্য, কভয
িবত, নভৄনায়ন, বকবামফ প্রশ্নভারা পূযণ কযমত মফ ইতযাবদয ওয ধাযণা এফিং ামত করমভ বখামনা ময়মছ। ভল্যায়ন
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ভীক্ষায যাভযক দর ও এ. এন এযামাবময়ট ( SNA) এয প্রবক্ষকযা প্রবক্ষণটি বযিারনা কমযমছন। প্রবক্ষমণ
আইএভইবড’য কভযকতযাবৃন্দ (ভাবযিারক জনাফ আর ভাভৄন, বযিারক জনাফ কাজী সদমরায়ায সামন ও উ-বযিারক
জনাফ াইপৄয যভান) উবস্থ্ত বছমরন।

ওবযময়মন্টন সন

২.১০ তথ্য উাত্ত িংগ্র কাম যক্রভ
প্রবক্ষণ ভাপ্ত ফায য কভয বযকেনা অনুমায়ী ভীক্ষায ভাঠ ম যাময়য তথ্য িংগ্রময কাজ শুরু কযা য়। ভাঠ ম যাময়
তথ্য উাত্ত িংগ্র কযায জন্য সভাট ২০ বদন বনধ যাযন কযা য়। সভাট তথ্য উাত্ত িংগ্রম ভাঠ ম যাময় াক্ষাৎকায ২২৬,
বনবফড় াক্ষাৎকায- ০৪, এপবজবড- ২টি এফিং বপবজকযার সববযবপমকন ৪টি। ভাঠ ম যাময় তথ্য উাত্ত িংগ্রময জন্য সভাট
২টি টিভ গঠন কযা য়। প্রবত টিমভ ১ জন টিভ সুাযবাইজায ও ৫ জন তথ্য িংগ্রকাযী কাজ কমযমছ। ১ জন তথ্য
িংগ্রকাযী সুাযবাইজামযয ামথ বপবজকযার সববযবপমকন এফিং প্রাবতষ্ঠাবনক ম যাময় তথ্য িংগ্র (বনবফড় াক্ষাৎকায)
কমযমছ এফিং ফাবক ৪ জন তথ্য িংগ্রকাযী ভাঠ ম যাময় প্রশ্নভারা পূযণ কমযমছ। ১ জন তথ্য িংগ্রকাযী প্রবত বদন গমড় ২/৩
য
টি কময প্রশ্নভারা পূযণ কমযমছ। ২ জন এপবজবড অগানাইজায
১টি কময সভাট ২টি এপবজবড কমযমছ।
যাভযক প্রবতষ্ঠামনয িংবেষ্ট ভবনটবযিং টিভ ভাঠ ম যাময় তথ্য িংগ্র কাজ বনবফড় বযফীক্ষমণয ভাধ্যমভ সুাযববন
কমযমছন এফিং আইএভইবড’য িংবেষ্ট কভযকতযাগণ ভাঠ ম যাময়য কাজ বযফীক্ষণ কযায উমেমশ্য প্রকে এরাকা বযদযন
কমযমছন।
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তথ্য িংগ্র ঢাকা বশু াাতামরয ববতযকৃত সযাগী

তথ্য িংগ্র ফাযমডভ াাতামরয ববতযকৃত সযাগী

তথ্য িংগ্র ফাযমডভ াাতামরয ফববফ যবামগয সযাগী

২.১১ তথ্য একত্রীকযণ ও বফমেলণ
তথ্য একত্রীকযণ
তথ্য একত্রীকযণ ও বফমেলণ এয সক্ষমত্র বনম্নবরবখত বফলয়ভ ম যায়ক্রমভ অনুযণ কযা ময়মছ তথ্য িংগ্রময য বপল্ড সুাযবাইজায ভাঠ ম যাময় প্রশ্নভারা
Edit কমযমছন। সকান ভস্যা ফা ভুর থাকমর
তাৎক্ষবণকবামফ তা িংমাধন কমযমছন।
 প্রশ্নভারা সকাবডিং ও তথ্য কবিউটাময বন্নমফবত কযায পূমফ য Editor দ্বাযা তথ্য িাদনা কযা ময়মছ। মামত
কময তমথ্যয গুণগত ভান ফজায় থামক এফিং তথ্য ত্রুটিীন য়।
 কবিউটায পটওয়ায সপ্রাগ্রাভ EPI Info-এয ভাধ্যমভ তথ্য কবিউটাময বন্নমফবত কযা ময়মছ। তথ্য
কবিউটাময বন্নমফবত ফায য Data Cleaning কযা ময়মছ।
 তথ্য সগাছামনা ময় মাফায য তথ্য বফমেলণ, াযণী/সটবফর ইতযাবদ কাজ কযা ময়মছ। তথ্য বফমেলমণয জন্য
SPSS (Version-১৯) পটওয়ায সপ্রাগ্রাভ ব্যফায কযা ময়মছ।
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২.১২ তথ্য বফমেলণ
বযফীক্ষণ ও ভল্যায়ন সক্টয ৫ এয িংবেষ্ট কভযকতযাগণ ও এ. এন এযামাবময়ট এয ভীক্ষা টীভ উাত্ত িংগ্র কাজ
মযজবভমন প্রতযক্ষ ও মযাক্ষবামফ তদাযবক কমযমছন। এ. এন এযামাবময়ট এয উর্ধ্যতন কভযকতযাগণ তথ্য উামত্তয
গুণগত ভান বনবিত কযায জন্য াবফ যকবামফ ভবনটবযিং কমযমছন। ভাঠ ম যায় সথমক িংগৃীত তথ্য-উাত্ত সকাবডিং ও
িাদনা কযা ময়মছ। িাবদত (edited) ও সকাবডিংকৃত উাত্ত প্রশ্নভারা অনুমায়ী
SPSS সপ্রাগ্রাভ ব্যফায কময
কবিউটাময এবর ও বফমেলণ কযা ময়মছ। এছাড়া SPSS প্যামকমজয আওতা ফবভূযত উাত্তভৄমক াধাযণ িবতমত
উস্থ্ান ও বফমেলণ কযা ময়মছ। তথ্য িংগ্র, একত্রীকযণ ও বফমেলমণয কর ম যাময়য কাজ মথামথ গুণগতভান ফজায়
সযমখ িাদন কযা ময়মছ।
াযণী ২.৪ ভীক্ষায কামজয সক্ষত্র অনুমায়ী ব্যফহৃত ভীক্ষায কভযিবত
টিওআয অনুমায়ী ভীক্ষায কামজয সক্ষত্রভ
1. ঢাকা বশু াাতার
প্রকমেয টভূ
বভ, উমেশ্য,
অনুমভাদন/িংমাধন, প্রকে ব্যয়, ফা স্তফায়নকার ও অথ যায়ন,
বডবব অনুমায়ী ফছযবববত্তক ফযা ে, অফভৄবি ও ব্যময়য প্রাবঙ্গক
তথ্য ম যমফক্ষণ ও ম যামরািনা।
2. প্রকমেয অঙ্গবববত্তক ফাস্তফায়ন অগ্রগবতয (ফাস্তফ ও আবথ যক) তথ্য
িংগ্র, বন্নমফন, বফমেলণ, াযনী/সরখবিমত্রয ভাধ্যমভ উস্থ্ান
ও বফমেলণ।
3. প্রকমেয উমেশ্য অজযমনয অফস্থ্া ম যামরািনা ও ম যমফক্ষণ।

ব্যফহৃত ভীক্ষা িবত
(বযভাণগত ও গুণগত িবত)
ম যমফক্ষণ সিকবরমষ্টয ভাধ্যমভ নবথত্র
ম যামরািনা
প্রবকউযমভন্ট সিকবরমষ্ট ভাধ্যমভ নবথত্র
ম যামরািনা
ম যমফক্ষণ সিকবরমষ্টয ভাধ্যমভ নবথত্র
ম যামরািনা
ম যমফক্ষণ সিকবরমষ্টয ভাধ্যমভ নবথত্র
ম যামরািনা, বফমেলণ ও ভাঠ বযদযন
প্রবকউযমভন্ট সিকবরমষ্ট ভাধ্যমভ নবথত্র
ম যামরািনা

4. প্রকমেয আওতায় িংগৃীত বফববন্ন ণ্য, কাম য ও সফা ফা িংগ্রময
(Procurement) সক্ষমত্র প্রিবরত ক্রয় আইণ ও বফবধভারা (ববআয,
উন্নয়ন মমাগী গাউডরাইন ইতাবদ) প্রবতারন কযা ময়মছ বক না
স বফলময় ম যামরািনা ও ম যমফক্ষণ।
5. প্রকমেয আওতায় িংগৃীত ণ্য, কাম য ও সফা বযিারনা এফিং
ম যমফক্ষণ সিকবরমষ্টয ভাধ্যমভ নবথত্র
যক্ষণামফক্ষমণয জন্য প্রময়াজনীয় জনফর আনুলবঙ্গক বফলয়াবদ
ম যামরািনা, ভাঠ বযদযন
বনময় ম যামরািনা ও ম যমফক্ষণ।
6. প্রকমেয আওতায় িংগৃীত ণ্য, কাম য ও সফা িংবস্নষ্ট ক্রয়
চুবিমত বনধ যাবযত সেববপমকন, গুনগত ভাণ ও বযভাণ
অনুমায়ী প্রময়াজনীয় বযফীক্ষণ/ মািাইময়য ভাধ্যমভ িংগ্র কযা
ময়মছ বক না তা মািাই কযা।
7. প্রকমেয ফাস্তফায়ন িবকযত বফববন্ন বফলয় সমভনাঃ অথ যায়মন বফরম্ব,
ণ্য, কাম য ও সফা ক্রয়/ িংগ্রময সক্ষমত্র বফরম্ব, প্রকে ব্যফস্থ্ানায
ভান এফিং প্রকমেয সভয়াদ বৃবি ইতযাবদ কাযণ বফববন্ন বদক
বফমেলণ, ম যমফক্ষণ ও ম যামরািনা।
8. প্রকমেয আওতায় িাবদত ভর কাম যক্রভভময কাম যকাবযতা ও
উমমাবগতা বফমেলণ কযা এফিং বফমল পরতা (Success
Stories, মবদ থামক) বফলময় আমরাকাত কযা;

ম যমফক্ষণ সিকবরমষ্টয ভাধ্যমভ নবথত্র
ম যামরািনা, ভাঠ বযদযন,
ভখ্য
তথ্যদাতামদয যাবয াক্ষাৎকায গ্রণ
ম যমফক্ষণ সিকবরমষ্টয ভাধ্যমভ নবথত্র
ম যামরািনা, ভখ্য তথ্যদাতামদয যাবয
াক্ষাৎকায গ্রণ
ম যমফক্ষণ সিকবরমষ্টয ভাধ্যমভ নবথত্র
ম যামরািনা, ভখ্য তথ্যদাতামদয যাবয
াক্ষাৎকায গ্রণ ও দরীয় আমরািনা
(এপবজবড)
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টিওআয অনুমায়ী ভীক্ষায কামজয সক্ষত্রভ

ব্যফহৃত ভীক্ষা িবত
(বযভাণগত ও গুণগত িবত)
9. প্রকমেয ফর বদক, দুফ যর বদক, সুমমাগ ও ঝুবক ( SWOT) বফমেলণ উকাযমবাগীমদয যাবয াক্ষাৎকায;
এফিং ববফষ্যমত একই ধযমনয প্রকে গ্রণ ও ফাস্তফায়মনয সক্ষমত্র
ঢাকা বশু াাতামরয
কভযকতযা ও
মমথাযুি সুাবয প্রদান।
উকাযমবাগীমদয াক্ষাৎকায; দরীয়
আমরািনা (এপবজবড) নবথত্র ম যামরািনা ।
10. প্রকে মত সুপরমবাগীগণ কর্তক
য প্রাপ্ত সুবফধাবদ এফিং তামদয স্বাস্থ্য উকাযমবাগীমদয যাবয াক্ষাৎকায;
সফাভামনয অফস্থ্ায উন্ন য়সন প্রকমেয ভূ বভকা ম যমফক্ষণ ও ঢাকা বশু াাতামরয কভযকতযা ও দরীয়
ম যামরািনা।
আমরািনা (এপবজবড)।
11. প্রকমেয আওতায় গৃীত কাম যক্রভ/সুবফধাবদ সটকই কযায রমক্ষয
ভতাভত প্রদান;
12. উবেবখত বফববন্ন ম যমফক্ষমণয বববত্তমত াবফ যক ম যামরািনা ও
প্রময়াজনীয় সুাবয প্রণয়ন;

উকাযমবাগীমদয যাবয াক্ষাৎকায;
ঢাকা বশু াাতামরয কভযকতযা ও দরীয়
আমরািনা (এপবজবড)।
উকাযমবাগীমদয যাবয াক্ষাৎকায;
ঢাকা বশু াাতামরয কভযকতযা ও দরীয়
আমরািনা (এপবজবড)।

াযণী ২.৫: বযভাণগত ও গুণগত িবত অনুমায়ী ভীক্ষায তথ্য িংগ্রময বফবাজন
তথ্য িংগ্রময িবত
রক্ষয
অজযন
বযভাণগত িবত
সুবফধামবাগীমদয যাবয াক্ষাৎকায;
২২৬
২২৬
গুণগত তথ্য িংগ্রময িবত
সফা প্রদানকাযীমদয বনবফড় াক্ষাৎকায
০৪
০৪
দরীয় আমরািনা (FGD)
০২
০২
ভাঠ ম যমফক্ষণ (বপবজকযার সববযবপমকন)
১০০%
১০০%
স্থ্ানীয় ম যাময় কভযারা
০১
০১
জাতীয় ম যাময় কভযারা
০১
০১

% অবজযত
১০০%
১০০%
১০০%
১০০%
১০০%
১০০%
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র্ততীয় অধ্যায়
প্রকমেয াবফ যক অঙ্গবববত্তক (ফাস্তফ ও আবথ যক) রক্ষযভাত্রা এফিং
অজযন ম যমফক্ষণ ও ম যামরািনা
৩.১. প্রকমেয অঙ্গবববত্তক বফমেলণ
বডবব অনুমায়ী প্রকে ফাস্তফায়মনয জন্য সভাট অমথ যয িংস্থ্ান বছর
২৩৭৫.১৬ রক্ষ টাকা মায ভমধ্য গণপ্রজাতন্ত্রী
ফািংরামদ যকায (বজওবফ) মত সভাট ১৪২৫.১৫ রক্ষ টাকা এফিং ঢাকা বশু াাতামরয বনজস্ব অথ যায়ন সভাট ৯৫০.০১
রক্ষ টাকা। প্রকে ফাস্তফায়মনয জন্য সভাট ব্যয় ময়মছ ২১৫২.২৯ রক্ষ টাকা ( ৯০.৬০%) মায ভমধ্য বজওবফ সত সভাট
১২৪৩.৫৩ রক্ষ টাকা এফিং ঢাকা বশু াাতামরয বনজস্ব অথ যায়ন সভাট ৯০৮.৭৬ রক্ষ টাকা।
অঙ্গবববত্তক রক্ষযভাত্রা এফিং অজযন ও বফমেলণ
ক্র বডবব অনুমায়ী কামজয একক
বডবব অনুমায়ী বযকবেত
নিং অঙ্গ
রক্ষযভাত্রা
ফাস্তফ
আবথ যক
DSH
বজওবফ
১
২
৩
৪
৫
৬
ক) যাজস্ব ব্যয়
১ জনফমরয সফতন ও বাতা জন
৬
২১.৭১
২ িংস্থ্ান ব্যয়
সথাক
১৩.৮৬
৩ সযবজবেন বপ
সথাক
১.০০
৪ সষ্টনাযী
সথাক
৫.০০
৫ ফই ও জান যার
সথাক
০.৫০
৬ আপ্যায়ন
সথাক
১.০০
৭ ব্যফস্থ্ানা খযি
সথাক
১.০০
৮ কযাজুয়ার সরফায
সথাক
০.৫০
৯ কনারমটবন্প
সথাক
১.০০
১০ ম্মানী
সথাক
১.৭৫
১১ অন্যান্য ব্যয়
সথাক
৩.০০
১২ কবিউটায যঞ্জাভ
সথাক
০.০৫
১৩ পাবন যিায
সথাক
০.৭৫
১৪ অন্যান্য সভযাভত
সথাক
০.৭৫
উমভাট: (যাজস্ব)
৫২.৩২
খ) ভরধন ব্যয়
১৫ মানফান (এযাম্বুমরন্প)
িংখ্যা ১টি
৩০.০০
১৬ মন্ত্রাবত ও অন্যান্য
সথাক
৭৮.৩০ ৪৮৫.৬০
যঞ্জাভ
১৭ কবিউটায ও যঞ্জাভ
িংখ্যা ৬টি
২.০০
১৮ আফাফত্র ও বপক্সিায িংখ্যা ১৬৭টি
৩৬.৭৯

ভন্ত
ব্য

প্রকৃত ফাস্তফায়ন
ফাস্তফ
৭
৫
সথাক
সথাক
সথাক
সথাক
সথাক

আবথ যক
DSH
বজওবফ
৮
৯
-

৩১.৩৩
৬.০৯
১.৪০
০.৪২
৬০.৯৩
০.৩৪
১০০.৫২

৭৬.৮৩

৫৩০.২৮

-

৬টি
১৬৭টি

২.১৫
১৮.৪১
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১৯

২০
২১
২২

সবৌত বনভযান (সারায
প্যামনর স্থ্ান ও সযইন
ওয়াটায বযজাবযায)
বরফ্ট (১টি)
উমভাট:
প্রাই কবন্টনমজন্পী
বপবজকযার কবন্টনমজন্পী
উমভাট:
ফ যমভাট

ফ:পৄ:

৯৩০০
ফ:পৄ:

িংখ্যা

১টি

সথাক
সথাক
-

১১৬৭.৩০ ২৫৬.৯৩

৫০.০০
১২৯৫.৬০ ৮৬৩.৬৪
১০৩.৬৪ ৬৯.১০
২৫.৯১ ১৭.২৭
১২৯.৫৫ ৮৬.৩৭
১০০%
২৩৭৫.১৬

৯৩০০ ১১৬৬.৭০
ফ:পৄ:

২৫৬.৯০

-

১২৪৩.৫৩ ৯০৮.৭৬
১২৪৩.৫৩ ৯০৮.৭৬
৯৬%
২১৫২.২৯
(৯০.৬১%)

তথ্যসূত্রাঃ ববআয অনুমায়ী

৩.১.১ যাজস্ব খামত ব্যময়য প্রধান খাতাঃ
যাজস্ব খামতয অন্যতভ প্রধান অঙ্গ জনফমরয সফতন ও বাতা খামত ঢাকা বশু াাতামরয বনজস্ব অথ যায়ন ২১.৭১
রক্ষ টাকা ফযামেয বফযীমত ৩১.৩৩ রক্ষ টাকা (১৪৪%) ব্যয় ময়মছ অথ যাৎ ৪৪% ব্যয় সফী ময়মছ।
সষ্টনাযী ফাফদ বনজস্ব অথ যায়ন ৫.০০ রক্ষ টাকা ফযামেয বফযীমত ৬.০৯ রক্ষ টাকা )%১২১ ( ব্যয় ময়মছ অথ যাৎ
২১% ব্যয় সফী ময়মছ।
আপ্যায়ন ফাফদ বনজস্ব অথ যায়ন ১.০০ রক্ষ টাকা ফযামেয বফযীমত ১.৪০ রক্ষ টাকা (১৪০%) ব্যয় ময়মছ অথ যাৎ
৪০% ব্যয় সফী ময়মছ।
কনারমটবন্প ফাফদ ব্যয় য় নাই (০%)।
ম্মানী ফাফদ বনজস্ব অথ যায়ন ১.৭৫ রক্ষ টাকা ফযামেয বফযীমত ০.৪২ রক্ষ টাকা )%২৪( ব্যয় ময়মছ অথ যাৎ ৭৬%
ব্যয় কভ ময়মছ।
অন্যান্য ব্যয় ফাফদ াাতামরয বনজস্ব অথ যায়ন ৩.০০ রক্ষ টাকা ফযামেয বফযীমত ৬০.৯৩ রক্ষ টাকা (২০৩১%)
ব্যয় ময়মছ অথ যাৎ ১৯৩১% ব্যয় সফী ময়মছ।
কবিউটায যঞ্জাভ ও পাবন যিায ফাফদ ব্যয় য় নাই (০%)।
অন্যান্য সভযাভত ফাফদ াাতামরয বনজস্ব অথ যায়ন ০.৭৫ রক্ষ টাকা ফযামেয বফযীমত ০.৩৪ রক্ষ টাকা )%৪৫(
ব্যয় ময়মছ অথ যাৎ ৫৫% ব্যয় কভ ময়মছ।
৩.১.২.ভরধনী খামতয ব্যময়য প্রধান খাতাঃ
প্রধান অঙ্গগুবরয ভমধ্য বছর মানফান ক্রয় কযা )এযাম্বুমরন্প(বশু াাতামরয বনজস্ব অথ যায়ন ৩০.০০ রক্ষ টাকা
ফযাে বছর বকন্তু ফাস্তমফ এযাম্বুমরন্প ক্রয় কযা ম্ভফ য় নাই সভবডকযার মন্ত্রাবত ও অন্যান্য খামত অবতবযি প্রায়
৪৫.০০ রক্ষ টাকা খযি ওয়ায় াাতামরয বনজস্ব তবফর মত বনধ যাবযত ১টি এযাম্বুমরন্প ক্রময়য কথা থাকমরও
অমথ যয িংকুরান না থাকায় ব্যফস্থ্ানা সফামড যয বিান্ত সভাতামফক এযাম্বুমরন্প সকনা ম্ভফ য় নাই।
মন্ত্রাবত ও অন্যান্য যঞ্জাভ ফাফদ সভাট বডবব িংস্থ্ান ৫৬৩.৯০ রক্ষ টাকা এয ভমধ্য বজওবফ অথ যায়ন ৭৮.৩০ রক্ষ
টাকা ফযামেয বফযীমত ৭৬.৮৩ রক্ষ টাকা )%৯৮ ( ব্যয় ময়মছ এফিং াাতামরয বনজস্ব অথ যায়ন ৪৮৫.৬০ রক্ষ
টাকা িংস্থ্ামনয বফযীমত ৫৩০.২৮ রক্ষ টাকা (১০৯%) ব্যয় ময়মছ অথ যাৎ ৯% খযি সফী ময়মছ।
কবিউটায ও যঞ্জাভ ফাফদ বনজস্ব অথ যায়ন ২.০০ রক্ষ টাকা ফযামেয বফযীমত ২.১৫ রক্ষ টাকা )%১০৭ ( ব্যয়
ময়মছ অথ যাৎ ৭% খযি সফী ময়মছ।
আফাফত্র ও বপক্সিায ফাফদ বনজস্ব অথ যায়ন ৩৬.৭৯ রক্ষ টাকা ফযামেয বফযীমত ১৮.৪১ রক্ষ টাকা )%৫০ ( ব্যয়
ময়মছ অথ যাৎ ৫০% ব্যয় কভ ময়মছ।
সবৌত বনভযাণ ফাফদ সভাট ) সারায প্যামনর স্থ্ান ও সযইন ওয়াটায বযজাবযায(িংস্থ্ান ১৪২৪.২৩ রক্ষ টাকা এয ভমধ্য
বজওবফ অথ যায়ন ১১৬৭.৩০ রক্ষ টাকা ফযামেয বফযীমত ১১৬৬.৭০ রক্ষ টাকা )%৯৫.৯৯ ( ব্যয় ময়মছ এফিং াাতামরয
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বনজস্ব অথ যায়ন ২৫৬.৯৩ রক্ষ টাকা ফযামেয বফযীমত ২৫৬.৯০ রক্ষ টাকা (৯৯.৯৯%) ব্যয় ময়মছ। সারায প্যামনর স্থ্ান
ও সযইন ওয়াটায বযজাবযায বনভযাণ কযা য়বন।
বরফ্ট টি১() ক্রয় কযা য় নাই (০%) ,

ভরধনী খামত সভাট ফযামেয বযভান বছর ২১৫৯.৯৪ রক্ষ টাকা তায বফযীমত ফাস্তমফ খযি কযা য় ২১৫২.২৯ রক্ষ
টাকা।
তথ্যসূত্রাঃ প্রকে ভাপ্ত প্রবতমফদন
যাজস্ব ও ভরধনী খামতয ফযাে ও খযমিয তুরনাভরক বফফযন যাজস্ব ও ভরধনী খামতয ফযাে ও খযমিয বিত্র
2159.94
2500
2000
1500
1000
500
0

2152.29

ফযাে
খযি

52.32 100.52

1

2

৩.২ প্রকমেয রক্ষযভাত্রা ও অবজযত অগ্রগবতয ম যামরািনাাঃ
প্রকেটি ফাস্তফায়মনয সম সভয়াদকার ধযা ময়বছর ফাস্তমফ তা বকছুটা বফরবম্বত ময়মছ অথ যাৎ ১৮ ভা ভয় সফী সরমগমছ
বডবব অনুমায়ী প্রকে সল ওয়ায কথা বছর জুন ২০১৩ মন বকন্তু প্রকৃত মক্ষ সল ময়মছ বডমম্বয ২০১৪ মন।
ফািংরামদয সভাট জনিংখ্যা ১৬০ বভবরয়ন মায ৪০% বশু, বশুমদয উন্নত বিবকৎা সফা সদওয়ায জন্য যকায এই
প্রকে ফাস্তফায়ন কমযমছন। প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর বশুমদয বিবকৎা সফায ভান বৃবি সময়মছ। সমভন কাবড যয়াক ওববড
সযাগীয িংখ্যা প্রায় ২৪% বৃবি সময়মছ, কাবড যয়াক াজযাযীয িংখ্যা প্রায় ৭০-৮০% বৃবি সময়মছ, ওববড সযাগীয িংখ্যা
বৃবি সময়মছ ১৫-১৬% এফিং ইববজ সযাগীয িংখ্যা প্রায় ৩৫% বৃবি সময়মছ।
াযণী ৩.১-এ ফছয-ওয়াযী রক্ষযভাত্রা ও এয বফযীমত অগ্রগবত (রক্ষ টাকায়) সদওয়া র।
অথ যফছয
(১)
২০১০২০১১
২০১১২০১২
২০১২২০১৩
২০১৩২০১৪

িংমাবধত এবডব ফযাে
* DSH
সভাট
টাকা
(২)

অথ যছাড়
বজওবফ

সভাট

ব্যয়
টাকা

* DSH

ফাস্তফ
অগ্রগবত
(%)

(৪)
৩.৫৬

(৫)

(৬)

(৭)

(৮)

৮.৫৬

(৩)
৫.০০

৫.০০

৮.৫৬

৫.০০

৩.৫৬

৫১০.২০

৫০০.০০

১০.২০

৫০০.০০

১৬০.২০

১৫০.০০

১০.২০

১০১৫.০০

২৫০.০০ ৭৬৫.০০

২৫০.০০

১০১৫.০০

২৫০.০০

৭৬৫.০০

৯৮০.০০

৮৫০.০০ ১৩০.০০

৮৫০.০০

৯২৯.০০

৭৯৯.০০

১৩০.০০ ৬৪.২৩%

ভযণকৃত
অথ য (টাকা)
(৯)
-

০.৪%

১২.০৬% বজওবফ
৩৫০.০০ রক্ষ
টাকা
২০.০৯%
বজওবফ
৫১.০০ রক্ষ
টাকা

16

২০১৪২০১৫

সভাটাঃ

৪০.০০

৪০.০০

-

৪০.০০

৪০.০০

৪০.০০

-

২৫৫৩.৭৬

১৬৪৫.০০

৯০৮.৭৬

১৬৪৫.০০

২১৫২.৭৬

১২৪৪.০০

৯০৮.৭৬

৩.২১%

বজওবফ
৪০১.০০ রক্ষ
টাকা

তথ্যসূত্রাঃ প্রকমেয ভাপ্ত প্রবতমফদন অনুমায়ী * DSH (ঢাকা বশু াাতার)

াযনী ৩.১ মত সদখা মায় সম, ২০১১-২০১২ অথ যফছময বজওবফ উৎম ৫০০.০০ রক্ষ টাকা ফযাে প্রদান কযা য়। এ ই
ফযােকৃত অথ য অফভৄি কময বনভযাণ কামজয ব্যয় বনফ যাময জন্য গণপূতয অবধদপ্তমযয বনকট ভযন কযা য় ভমভয প্রকে
বযিারক জানান। বকন্তু উি ৫০০.০০ রক্ষ টাকায ভমধ্য ১৫০.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় য় এফিং অফবষ্ট অব্যবয়ত ৩৫০.০০
রক্ষ টাকা গণপূতয অবধদপ্তমযয স্বাযক নিং ১৭০১, তাবযখ ২৮/০৬/২০১২ সভাতামফক ঢাকা বশু াাতামরয প্রকে
বযিারক ফযাফয ভযণ কযা য়। বকন্তু প্রকে বযিারক কর্তক
য উি অথ য ভযণ কযা ময়মছ বকনা স িংক্রান্ত সকান
তথ্য াওয়া মায়বন। ফছয ওয়াযী অগ্রগবত ম যামরািনা কযমর সদখা মায় সম ২০১৩-২০১৫ অথ য ফছময ফমিময় সফী
অগ্রগবত ময়মছ।

17

িতুথ য অধ্যায়
প্রকমেয অধীমন ক্রয় কাম যক্রভ (Procurement Process)
৪.১ প্রকমেয অধীমন ক্রয় কাম যক্রভ(Procurement Process)যকাযী ক্রময় স্বেতা ও জফাফবদবতা বনবিত কযায জন্য এফিং ক্রয় প্রবক্রয়ায় অিংগ্রণ কযমত ইচ্ছুক প্রাথীমদয ভমধ্য
উন্ুি প্রবতমমাবগতা বনবিত কযায জন্য ফািংরামদ যকায কর্তক
য াফবরক প্রবকউযমভন্ট আইন ২০০৬ এফিং াফবরক
প্রবকউযমভন্ট বফবধভারা, ২০০৮ প্রণয়ন কযা ময়মছ
। প্রকেটিয আওতায় “বনভযাণ ও সফা” ক্রময়য সক্ষমত্র প্রকে
কর্তয ক্ষ/ফাস্তফায়নকাযী িংস্থ্া স্বাস্থ্য অবধদপ্তয Action Plan অনুমায়ী সবৌত বনভযাণ কাজ ফাস্তফায়মনয দাবয়ত্ব গণপূতয
অবধদপ্তমযয উয ন্যস্ত বছর। প্রকমেয আওতায় াাতার বফন অন্যান্য পূতয কামজয জন্য DPP বনধ যাবযত ২৩৭৪.৭১
রক্ষ টাকায ভমধ্য ১৪২৪.২৩ রক্ষ টাকা গণপূতয অবধদপ্তমযয কামছ স্তান্তয কযা ময়মছ। স অনুমায়ী ভৄদয় সবৌত বনভযাণ
কাজ গণপূতয অবধদপ্তয কর্তক
য ফাস্তফাবয়ত ময়মছ।
প্রকমেয অন্যান্য অঙ্গ ভৄময নভৄনাভূি মন্ত্রাবত, ভারাভার ও সফা ইতযাবদ ক্রয় িংক্রান্ত ায়ক কর তথ্য ঢাকা বশু
াাতার ম্প্রাযণ প্রকমেয দবররাবদ মত িংগ্র কযা ময়মছ।
মন্ত্রাবত, ভারাভার ও সফা ইতযাবদ ববআয অনুমায়ী ময়মছ বকনা তা মািাই কযা ময়মছ। প্রাক্করন, অনুমভাদন, সটিায
প্রবক্রয়া ও তায ভল্যায়ন, চুবি িাদন ও কাম য িাদন ইতযাবদ ভয়ভত, গুণগত ও বযভাণগত বামফ ময়মছ বকনা তা
যীক্ষা কযা ময়মছ। বনমম্ন উি প্রকমেয অঙ্গবববত্তক ক্রয় িবত (াযণী ৩.১ দ্রষ্টব্য) বফমেলণ বফদবামফ ফণ যনা কযা মরা-

বডবব’য অনুমভাবদত িংস্থ্ান ও চুবিভল্য অমক্ষা অবতবযি অথ য ব্যয় কযা
সবৌত বনভযাণ প্যামকজটিয ফ যমভাট ভল্য বছর ১৪২৪.২৩ রক্ষ টাকা মায ভমধ্য ভর বফন বনভযাণ ফাফদ ৯৯৩.৩৪ রক্ষ টাকা
এফিং াফ-সষ্টন বফন, আিায গ্রাউি ওয়াটায বযজাবযায, বৃবষ্টয াবন িংযক্ষণ, সারায প্যামনর বমিভ, এক্সটান যার
ওয়াটায ালাই ও তফদুযবতককযণ, বততা গ্যা কামনকন, ড়ক, আযফবযকারিায, ল্যািিযাবিং ইতযাবদ ফাফদ ৪৩০.৬৪
রক্ষ টাকা। ফাস্তফায়ন ম যাময় ক্রয় কাম যক্রভ বফবি কময ভর বফন বনভযামণয জন্য কাম যামদ প্রদান কযা য়। কাম যামদকৃত
চুবিভল্য ৯৯৩.২৯ রক্ষ টাকা । বফন বনভযামণ ফ যমভাট ব্যয় ময়মছ ১০৬১.৩৯ রক্ষ টাকা । এমক্ষমত্র বফনটিয বনভযাণ কাজ
ভাপ্ত কযমত নন সটিায আ ইমটভভ ফাফদ ৪.১৭ রক্ষ টাকা এফিং চুবিভূি আ ইমটসভয অবতবযি ৬৩.৯৩ রক্ষ টাকা
সভাট ৬৮.১০ রক্ষ টাকা তাযতম্য ময়মছ। অথ যাৎ বডবব’য িংস্থ্ান অমক্ষা ৬৮.১০ রক্ষ টাকা সফী ব্যয় ময়মছ। এ
অবতবযি অথ য ব্যময়য সক্ষমত্র সকান ম যাময়য অনুমভাদন এফিং সকান খাত সথমক বকবামফ ভন্বয় কযা ময়মছ তা েষ্ট নয়।
এফিং সুবনবদ যষ্ট সকান ব্যাখ্যাও াওয়া মায়বন।

মথামথ কর্তয মক্ষয অনুমভাদন ব্যবতমযমক এক অিংমগয অথ য অন্য অিংমগ ব্যয় কযা
সবৌত বনভযাণ প্যামকজটিয আওতায় সারায প্যামনর বমিভ স্থ্ান, বৃবষ্টয াবন িংযক্ষণ, ও াি াউজ বনভযাণ উ-খামত
ফাস্তমফ সকান অথ য ব্যয় য়বন। এছাড়া কময়কটি উামঙ্গয অথ য ম্পূণ য প্রময়াজন না ওয়ায় াশ্রয়কৃত অথ য অন্য উামঙ্গ ব্যয়
কযা ময়মছ। সমভন-াফ-সষ্টন বফন বনভযাণ, ড়ক বনভযাণ, ল্যািিযাবিং, আিাযগ্রাউি ওয়াটায বযজাবযায বনভযাণ, বরফ্ট
স্থ্ান ইতযাবদ । এছাড়া এযাম্বুমরন্প ক্রময়য জন্য িংস্থ্ানকৃত অথ য বদময় মন্ত্রাবত ক্রয় কযা ময়মছ। মথামথ কর্তয মক্ষয
অনুমভাদন ব্যবতমযমক এক অিংমগয অথ য অন্য অিংমগ ব্যয় কযা ময়মছ।
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ঞ্চভ অধ্যায়
প্রকমেয উমেশ্য এফিং রক্ষযভাত্রা অজযন ম যামরািনা ও ম যমফক্ষণ
৫.১ প্রকমেয ফাস্তফায়ন যফতী অফস্থ্া এফিং এয পরাপর বফমেলণ
ফািংরামদম ঢাকা বশু াাতার ব্যতীত আয সকানও পূণ যাঙ্গ বশু াাতার নাই। ঢাকা বশু াাতার বশু স্বাস্থ্য
উন্নয়ন এফিং বশুয ব্যবিগত উন্নয়মন গুরুত্বপূণ য ভূবভকা ারন কময আমছ । স্রাব্দ উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা অজযমন ঢাকা বশু
াাতার বফববন্ন ধযমনয কভযসূিী গ্রণ কমযমছ। বফমল কময বশু স্বাস্থ্যমফা প্রদান ও সফা প্রদানকাযীমদয প্রবক্ষণ বদময়
বফমল ভুবভকা ারন কযমছ। ঢাকা বশু াাতার াফবরক ও প্রাইমবট াট যনাযীময যকায ও জনগমনয
অিংীদাবযমত্বয একটি উজ্জর দৃষ্টান্ত। এই াাতামরয ৪০% য্যা বশু সযাগীমদয বফনাভমল্য সদওয়া য় মায জন্য সকান
বপ বদমত য় না এফিং ঔলধ-ত্র ও অামযমনয জন্যও সকান বপ বদমত য় না । অবধকন্তু ভা ও বশুমদয াাতার মত
বফনাভমল্য খাফায যফযা কযা য়।

৫.২ উমেশ্য ও রক্ষযভাত্রা অজযন
বযকবেত উমেশ্য
ক) বশু াাতামরয সফা ক্ষভতা বৃবি কযা
খ) বশু াাতামরয ফববফ যবামগ আগত সযাগীমদয
বিবকৎা সুবফধা প্রদামনয জন্য ফববফ যবামগয ক্ষভতা
বৃবি কযা
গ) এ াাতামরয বশু হৃদমযাগ (Child Cardiology)
বফবাগ-সক ৩০ সফমড উন্নীতকযণ কময নতুন বফবাগ
িালু কযা (২০টি সভবডবন সফড, ৫টি আইবইউ সফড
এফিং ৫টি াজযাযী সফড)
ঘ) প্রকমেয ভাধ্যমভ ফািংরামদ ইনবষ্টটিউট অফ িাইল্ড
সল্থ এয ভাধ্যমভ বফববন্ন প্রকায অন যা জফ সিবনিং
সুবফধা বৃবি কযা

অবজযত পরাপর
ক) প্রকেটি ফাস্তফায়মনয পমর বশু াাতামরয সফা
ক্ষভতা বৃবি সময়মছ।
খ) ফববফ যবামগ আগত সযাগীমদয বিবকৎা সুবফধা প্রদামনয
জন্য ফববফ যবামগয ক্ষভতা বৃবি কযা ময়মছ। আমগয তুরনায়
ফববফ যবামগ সযাগীয িংখ্যা বৃবি সময়মছ।
গ) বনবভযত বফমন বশু হৃদমযাগ (Child Cardiology) বফবাগ
স্থ্ান না কময বফযভান স্থ্ানায় কাবিত ৩০ সফমডয
বফযীমত ১৫ সফমডয িংস্থ্ান কযায় বযকবেত উমেশ্য
তবাগ অজযন ম্ভফ য়বন।
ঘ) প্রকমেয ভাধ্যমভ ফািংরামদ ইনবষ্টটিউট অফ িাইল্ড সল্থ
এয বফববন্ন প্রকায অন যা জফ প্রবক্ষণ সুবফধা বৃবি কযা ম্ভফ
ময়মছ।

উমেশ্য পুমযাপুবয অবজযত না ওয়ায কাযণ
আবথ যক ীভাফিতায কাযমণ বফন বনভযামণয মযও ৩০ সফড িালু কযা ও ডায়াগনবিক মন্ত্রাবতভ স্ান কযা
ম্ভফ য়বন।
কামজয বযভাণ ও বযভা কভামনা এফিং স্থ্াতয নকা বযফতযন কযায় য্যা িংখ্যা ৩০টিয বফবযমত ১৫ টি কযা,
৫০ টন Split type Air Conditioner ও Solar System স্থ্ান না কযা, এযাম্বুমরন্প ১টি, বটিিযান সভবন ১টি,
সরবভনায সলা ২টি, সামট যফর আল্ট্রামনাগ্রভ সভবন ১টি, আল্ট্রামনাগ্রভ সভবন ১টি, ল্যাফট ১টি, সটবরববন ৫টি,
সাপামট ৫টি ও কনপামযন্প সটবফর ১টি ক্রয় না কযায় প্রকমেয উমেশ্য পুমযাপুবয অবজযত য়বন ।
তাছাড়াও ভর বফমনয সদওয়ার দ ইবঞ্চয বযফমতয াঁি ইবঞ্চ ময়মছ পমর সফড স্থ্ানান্তয কযা ম্ভফ য়বন।
এ কর বফলময় জানা মায় সম জায়গা স্বেতায কাযমন য্যা িংখ্যা কভ ময়মছ এফিং ববফষ্যমত বফনটি উিযভৄখী ম্প্রাযণ ,
কযায বযকেনা থাকায়Split type Air Conditioner ও Solar System স্থ্ান কযা য়বন । মন্ত্রাবতয ভল্য বৃবিয
পমর অনুমভাবদত কর মন্ত্রাবত ক্রয় কযা ম্ভফ য়বন এফিং মথামথ কর্তয মক্ষয অনুমভাদন ব্যবতমযমক এযাম্বুমরন্প ক্রময়য
জন্য িংস্থ্ানকৃত অথ য মন্ত্রাবত খামত ব্যফহৃত ময়মছ।
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অনুমভাবদত িংস্থ্ান অনুমায়ী মথামথবামফ ফাস্তফায়ন না কযায় ববফষ্যত বযকেনায় বফঘ্ন ঘটায আিংকা
প্রকেটিয ১ভ ম যাময় সফজমভন্ট + ৯ তরা পাউমিন বফবষ্ট সফজমভন্ট + ৩ তরা ম যন্ত বফন বনভযাণ কযা ময়মছ। বফনটিয
অনুমভাবদত ববত বযবধ ও বযভা কভামনা ও স্থ্াতয নকা বযফতযন কযা, জায়গা স্বেতায কাযমণ সছাট বযময
আিায গ্রাউি ওয়াটায বযজাবযায ও াফ-সষ্টন বফন বনভযাণ কযা, ১০০০ সকববএ াফ-সষ্টন মন্ত্রাবতয স্থ্মর ৮০০ সকববএ
মন্ত্রাবত স্থ্ান কযা, াি ভটয ২টিয স্থ্মর ১টি ক্রয় কযা ময়মছ। বফমনয ববত বযবধ কভামনা ও স্থ্াতয নকা
বযফতযন গুরুত্বপূণ য এ উাঙ্গগুবর মথামথবামফ ফাস্তফায়ন না কযায় ববফষ্যত বযকেনায় অমনকটা বফঘ্ন ঘটায ম্ভাফনা
যময়মছ। সফইজমভন্ট ব্যতীত ৩য় তরা র্য্নন্তয ম্পূণ যবামফ ততযী নীি তরায় অবযাথ যনা, ফব যবফবামগয টিমকট কাউন্টায ও
ফব যবফবাগ িালু কযা ময়মছ। ২য় তরায় প্যাথরবজ অথ যাৎ সযাগ বনণ যয় বফবাগ (প্যাথরবজ, বমিা প্যাথরবজ, ইউভমনারবজ,
সযরবজ ইতযাবদ) স্থ্ান কযা ময়মছ। এছাড়াও সষ্টায রুভ, সিবনিং রুভ ও কাবড যয়াক হৃদমযাগ কনারমটন্ট ফমন। ৩য়
তরায় ২টি ওটি রুভ অবক্সমজন ালাই সিমনর ততযী তমফ মন্ত্রাবত স্থ্াবত য়বন। কযাথল্যযাফ রুভ ১০ ইবঞ্চ সদওয়ামরয
বযফমতয ৫ ইবঞ্চ সদওয়ামর ম্পূণ য কযা ময়মছ। বনভযাণ প্রবতষ্ঠান ও মন্ত্রাবত যফযাকাযী প্রবতষ্ঠামনয ভমত প্রমটকটিব
বডবাইজ/সরয়ায রাগামরই কাজ িারামনা ম্ভফ মায জন্য এখামন কযাথল্যযাফ মন্ত্রাবত প্রবতস্থ্ান কযা য়বন। একটি যড়
রুভ সমখামন ১৫টি আইবইউ সফড ও ১৫টি ববইউ সফড স্থ্ামনয ব্যফস্থ্া কযা ময়মছ বকন্তু সফড পুযাতন বফন সথমক নতুন
বফমন প্রবতস্থ্ান কযা য়বন।

প্রকে ফাস্তফায়মনয পূফ যায অফস্থ্া
প্রকেটি ফাস্তফায়মন বকছু ীভাফিতা থাকা মত্তও প্রকেটি ফাস্তফায়মনয পমর বশু াাতারটিমত সফায ভান ও সফা
গ্রীতায িংখ্যা বৃবি সময়মছ। নীমিয াযণীমত সফায তুরনাভরক বফফযণ সদয়া মরা।

বটার সফড
ওববড সযাগী
ফববফ যবামগ ববতয
কাবড যয়াক সফড (ডবিউ-১৪)
কাবড যয়াক সাষ্ট কযাথ
কাবড যয়াক বযকবাযী ওয়াড য
কাবড যয়াক ওববড সযাগী
কারায ডলায
কাবড যয়াক ববতয
কাবড যয়াক াজযাযী
এবরমিাপব
ইববজ

কাবড যয়াক সভবডবন (ওয়াড-য ১৪)
কাবড যয়াক াজযাযী (ওয়াড-য ১৪)

ফাস্তফায়ন পূফ য
২০১৪
২০১৫
৫৯০
৬৩০
২২৯৫৯৯
২২৫৩০৯
৩৫৯৯০
৩৭৯৩১
২২
২২
৪
৪
৫
৫
১১১৬
১৯০০
৩৯৭৩
৩৪৩৯
১৫৯
২৪৯
৮৩
১১১
১২২১
১৩২৩
০
১৪১৭
ফাস্তফায়ন পূফ য
২০১৪
২০১৫
৫৪৬
৫৩২
১৫৯
২৪৯
৭০৫
৭৮১

ফাস্তফায়ন যফতী
২০১৬
২০১৭
৬৪০
৬৫০
২৬০৭৯৩
২৯০৯৭১
৩৯৯৫২
৪২০৫৭
২২
২২
৪
৪
৫
৫
২৩৫৪
২৬৭৮
৫৩৩৫
৬৬৭০
২৯৮
৩৯৩
১৮৩
২৬৫
১৪৪৬
১৪৪৫
১৭১৩
১৯৭৭

২০১৬
৫৬৬
২২৮
৭৯৪

২০১৮
৬৫০
১২১৫২২
১৫৬৫৭
২২
৪
৫
১৫৬৮
২৭৩৩
২০৩
২২১
৫৭১
১০৬০

ফাস্তফায়ন যফতী
২০১৭
২০১৮
৬৫২
১৯১
২৮৮
৮১
৯৪০
২৭২

ফািংরামদয সভাট জনিংখ্যা ১৬০ বভবরয়ন মায ৪০% বশু, বশুমদয উন্নত বিবকৎা সফা সদওয়ায জন্য যকায এই
প্রকে ফাস্তফায়ন কমযমছন। উমযয াযণী মত সদখা মায় সম প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর বশুমদয বিবকৎা সফায ভান বৃবি
সময়মছ। সমভন ওববড সযাগীয িংখ্যা প্রবত ফছযই প্রায় ১৫% সথমক ৩০% ম যন্ত বৃবি সময়মছ, ফববফ যবামগ ববতয সযাগীয
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িংখ্যা প্রবত ফছযই প্রায় ৫% সথমক ১১% ম যন্ত বৃবি সময়মছ, কাবড যয়াক ওববড সযাগীয িংখ্যা প্রবত ফছযই প্রায় ২৪%
সথমক ৪১% ম যন্ত বৃবি সময়মছ, কাবড যয়াক ববতয সযাগীয িংখ্যা প্রবত ফছযই প্রায় ২০% সথমক ৫৮% ম যন্ত বৃবি সময়মছ,
কাবড যয়াক াজযাযীয িংখ্যা ২০১৬ ামর প্রায় ৬৫% ও ২০১৭ ামর বদ্বগুমনয সিময়ও সফী বৃবি সময়মছ, এবরমিাপব
সযাগীয িংখ্যা প্রবত ফছযই প্রায় ২৪% সথমক ৪১% ম যন্ত বৃবি সময়মছ, ওববড সযাগীয িংখ্যা বৃবি সময়মছ ১৫-১৬% এফিং
ইববজ সযাগীয িংখ্যা প্রায় ৩৫% বৃবি সময়মছ।

প্রকমেয সুপরভ
 সযাগ -বনরূমনয জন্য উন্নতভামনয প্যাথরবজ বফবাগ স্থ্ান ও প্রকমেয অথ যায়মন অতযাধুবনক মন্ত্রাবত িংমমাজন কযা
ময়মছ।
 সফায ভান বৃবি সফা তযাবন্বত কযায জন্য যকামযয বডবজটারাইমজন িালু কযায় উমেখমমাগ্য িংখ্যক সযাগী
ঘময ফমই ই-সভইমর বযমাট য ামেন।
 এই বফবামগ ফায সকাড ব্যফায কময সযাগী িবকযত তথ্যাফরী ডাটা সফইমজ যাখা য় এফিং এই বফবামগয ফজযয
অাযমনয জন্য ঢাকা বটি কমযামযমনয ামথ ঢাকা বশু াাতার চুবিফি।
 এই াাতামরয সযাগ বনণ যয় বফবাগ পৃবথফীয ১০টি উন্নতভামনয ল্যাব্রটযীয একটি এফিং ম্প্রবত ইউমনমিা এযায়াড য প্রাপ্ত
(২০১৮)।
 ফববফ যবাগ ম্প্রাবযত ওয়ায় ফববফ যবামগ আগত বশু সযাগীমদয সফায ভান ও সযাগীয িংখ্যা বৃবি সময়মছ।
 হৃদমযামগ আক্রান্ত বশুমদয স্বেভমল্য সফা সদয়া ম্ভফ ময়মছ।
 বফববন্ন সযামগ আক্রান্ত সমভন-জ্বয, ঠািা, কাব, শ্বাকষ্ট, বনউমভাবনয়া ইতযাবদমত আক্রান্ত বশুমদয সফায ভান ও সফা
গ্রণকাযীমদয িংখ্যা বৃবি সময়মছ।
 বশু স্বামস্থ্যয জটির ও াধাযণ অামযন কাম যক্রভ স্বেভমল্য ও মজ িাদন কযা ম্ভফ ময়মছ।
 বফববন্ন ডায়াগনবিক সফা সুরমব ও স্বেভমল্য প্রদান কযা ম্ভফ মে।
 দক্ষ জনবি গমড় উমঠমছ।
 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বনমদ যম এই প্রকে গ্রমনয য সথমকই বশুমদয হৃদমযাগ সফা পুযাতন বফমন পুযাতন জনফমরয
দক্ষতা বৃবিয ভাধ্যমভ শুরু কযা য়। বশু াাতামরয হৃদমযাগ বফবামগ ৩৬ জন ডািায দক্ষতায ামথ কভযযত
আমছন (অধ্যাক, ববনয়য কনারমটন্ট, মমাগী অধ্যাক, কাযী অধ্যাক, সযবজোড,য সযবমডন্টবয়ার
সভবডকযার অবপায ইতযাবদ) এছাড়াও ৩২ জন দক্ষ জনফর এই বফবামগ কর্ম্ যত আমছন (াযবপউবনষ্ট, কযাথল্যযাফ
সটকবনবয়ান, এযামনমথবয়া সটকবনবয়ান, কর প্রকায সবফকা, ওটি এযামটনমডন্ট, আইবইউ এযামটনমডন্ট,
অমটামেব কাযী ইতযাবদ)
 ফািংমদময বশু হৃদমযাগীয ১০ বাগ সদম বিবকৎা না সময় সদময ফাইময িমর মায় মায জন্য প্রচুয বফমদব ভৄদ্রা
খযি য়। বশু াাতামর এই বফবাগটি িালু কযায় তা ধীময ধীময কমভ আমছ। বশু াাতামরয এই বফবামগ
হৃদমযাগীমদয ফ যতভানমফা MDG-5 অজযসন অফদান যাখমছ।
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লষ্ঠ অধ্যায়
প্রকমেয ফর বদক, দুফ যর বদক, সুমমাগ ও ঝুবুঁ কভ বফমেলণ (SWOT Analysis)
সুবফধামবাগী ম যাময় যাবয াক্ষাৎকায, বশু াাতামরয প্রকে বযিারক, কাযী বযিারক, ববনয়ায কনারট্যান্ট,
গণপূতয বফবামগয বনফ যাী প্রমকৌরী ও যাবয সফা প্রদানকাযীমদয ামথ বনবফড় াক্ষাৎকায, দরীয় আমরািনা (এপবজবড),
মযজবভমন ম যমফক্ষণ, স্থ্ানীয় ম যাময় কভযারা মত িংগৃীত তথ্য ও ভতাভত এফিং প্রকমেয বফববন্ন নবথত্র (ববআয,
বডবব ইতযাবদ) বফমেলণ-এয ভাধ্যমভ (SWOT Analysis) কযা ময়মছ মা বনমম্ন উস্থ্ান কযা মরা।

৬.১ প্রকমেয ফর বদকভ (Strength)
প্রকেটি ফাস্তফায়মনয পমর বশু স্বাস্থ্য বফলময় সফা প্রদামন উন্নবত ময়মছ।
নতুন স্থ্ানা বনভযাণ ও উন্নত ডায়াগনবিক মন্ত্রাবত িংগ্র কযা ময়মছ।
সফা প্রদামনয স্থ্ান ও বযবধ বৃবি সময়মছ
সফা কাম যক্রভ পূমফ যয তুরনায় ম্প্রাবযত ময়মছ ।
বশু কাবড যয়াক াজযাবযয সুমমাগ সুবফধা বৃবি সময়মছ ।
বফববন্ন ডায়াগমনাবষ্টক সফা বৃবি সময়মছ।

৬.২ প্রকমেয দুফ যর বদকভ (Weakness)
এখনও প্রকমেয আওতায় বনবভযত বফমন সফড িালু কযা য়বন;
বনধ যাবযত স্থ্ামন ডায়াগনবিক মন্ত্রাবতভ স্থ্ান কযা য়বন;
আবথ যক িংস্থ্ামনয অবামফ কাবড যয়াক সফড িালু কযা ম্ভফ য়বন;
প্রকেটিয আবকযমটকিাযার ও ইবঞ্জবনয়াবযিং বডজাইন ত্রুটিপূণ য বছর/বকছু ত্রুটি বিবিত ময়মছ।।
প্রকেটি বনবদ যষ্ট ভময় ভাপ্ত য়বন।
সিকমাল্ডায বফমেলণ কযা য়বন
প্রাক ম্ভাব্যতা মািাই কযা য়বন।

৬.৩ প্রকমেয সুমমাগভ (Opportunity)
ঢাকা বশু াাতার ফািংরামদম বশুমদয জন্য বিবকৎা, বিবকৎা সফাকভী ও সফাগ্রণকাযীমদয একটি বনবযযতায
মায়গা।
বশু হৃদমযাগ বিবকৎা সফা পূণ যাঙ্গবামফ শুরু না মর গযবফ সযাগীযা উচ্চভমল্য সফযকাযী াাতামর বিবকৎা গ্রণ
কযমত না সময বিবকৎাীন থাকায আিংকা যময়মছ।
এই প্রকমেয আওতায় বনবভযত বফমন আমযা উর্ধ্যভৄখী ম্প্রাযমণয ভাধ্যমভ বিবকৎা সফায বযভাণ বযবধ বৃবিয
সুমমাগ সৃবষ্ট ময়মছ।
বশু হৃদমযাগ বিবকৎা সফায সু-বিবকৎক ও প্যাথরবজকযার কভী ততযী কযা য়।

৬.৪ প্রকমেয ঝুবুঁ কভ (Threat)
মন্ত্রাবত মথামথবামফ যক্ষণামফক্ষণ কযা না মর মন্ত্রাবতয ক্ষভতা াযামত াময এফিং রাইপ টাইভ কমভ সমমত াময।
ফতযভামন প্রবতমমাবগতাভরক ফাজাময ঢাকা বশু াাতার মবদ তামদয সফায ভান ফাড়ামত না াময তামর বদমনয
য বদন তামদয সফা গ্রণকাযীয িংখ্যা কমভ সমমত াময।
নতুন বফমন স্থ্ানান্তময মন্ত্রাবতয কাম যকাবযতা াযামত াময।
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প্তভ অধ্যায়
ভীক্ষায় প্রাপ্ত উামত্তয বফমেলণ
৭.১ বযভাণগত উামত্তয বফমেলণ
ঢাকা বশু াাতার ম্প্রাযণ প্রকমেয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায জন্য ২২৬ জন সফবনবপবয়াযী (নভৄনা এরাকায় ঢাকা
বশু াাতামরয বশু বফবামগ আউট-সডায ও ববতযকৃত সযাগী) ও নন-সফবনবপবয়াযী (বনয়ন্ত্রণ এরাকায় ঢাকা সভবডমকর
কমরজ ও ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄবজফ সভবডকযার বফশ্ববফযারয় (BSMMU), ীদ সাযাওয়াদী সভবডমকর কমরজ ও াাতার,
ফাযমডভ সজনামযর াাতামরয বশু বফবামগয আউট-সডায ও ববতকৃতয বশু সযাগী) উত্তযদাতায কাছ সথমক তথ্য িংগ্র
কযা ময়মছ।
বশুমদয জন্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বনমদ যম বশু াাতামরয ম্প্রাযণ
প্রকে গ্রণ এফিং ফাস্তফায়ন কযা ময়মছ।
আইএভইবড-য াবফ যক তত্তাফধামন বযিাবরত ভীক্ষায় সফবনবপবয়াযী বামফ ঢাকা বশু াাতার এফিং ননসফবনবপবয়াযী বামফ অন্যান্য িাযটি স্বনাভ-ধন্য (ঢাকা সভবডমকর কমরজ, ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄবজফ সভবডকযার বফশ্ববফযারয়
(BSMMU), ীদ সাযাওয়াদী সভবডমকর কমরজ ও াাতার, ফাযমডভ সজনামযর াাতার ) াাতার-সক এই
ভীক্ষায আওতায় আনা য়। ভীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য-উাত্ত ম যামরািনা ও বফমেলণ কময ভীক্ষায পরাপর ক্রভাণুমায়ী বনমম্ন
ফবণ যত মরাউত্তযদাতায নভৄনা বফন্যা
বনমম্নয াযণী মত সদখা মায়, সভাট উত্তযদাতা ২২৬ জন
উত্তযদাতা ১২৫ জন
াযণী ৭.১
উত্তযদাতামদয
ধযন
ফব যবফবাগ
ববতযকৃত
সভাট

সফবনবপবয়াযী
ঢাকা বশু
াাতার
৬০
৯০
১৫০

ফঙ্গফন্ধু
াাতার
১৪
১২
২৬

মায ভমধ্য ফব যববফামগয উত্তযদাতা ১০১ জন ও ববতযকৃত

নন-সফবনবপবয়াযী
ঢাকা সভবডমকর
ফাযমডভ
কমরজ
াাতার
১৪
০৭
০৯
০৫
২৩
১২

সভাট

সাযাওয়াদী
াাতার
০৬
০৯
১৫

১০১
১২৫
২২৬

বিত্র ৭ (ক) উত্তযদাতামদয নভৄনা বফন্যা সদখামনা মরা
উত্তযদাতামদয নভৄনা বফন্যা এন=২২৬
ফব যবফবাগ

ববতযকৃত

90
35
60

সফবনবপবয়াযী বডএএইি

41

নন-সফবনবপবয়াযী

ভীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য মত সদখা মায় এন=২২৬, বশুমদয গড় ফয় ২৪.৪১ ভা
মফ যাচ্চ ১৪৪.০ ভা

Std. Deviation

27.3, ফ যবনম্ন ০.০,
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সফা গ্রমনয জন্য াাতার আায কাযন
সফীযবাগ উত্তযদাতা সফা গ্রমণয জন্য াাতার আায ব্যাাময বশু াাতার এভনবক অন্যান্য াাতামরও সফা
বনমত আায কাযন জানমত িাইমর ফ যাবধক বকছু সফায কথা উমেখ কমযন। এমদয ভমধ্য ৯৮% উত্তযদাতা ফমরন সফায
গুণগত ভান বার , ৪০% উত্তযদাতা ফমরন বফর কভ আম , ফাা সথমক কামছ, প্রায় ৮৩% উত্তযদাতা ফমরন ফ ভয়
ডািায াওয়া মায় , প্রময়াজনীয় ঔলধ াওয়া মায় , ৬২% উত্তযদাতা ফমরন বযমফ বার , প্রায় ৬৯%উত্তযদাতা ফমরন
CCU আমছ, ICU আমছ, প্রায় ৬৭% উত্তযদাতা ফমরন হৃদমযামগয বিবকৎা আমছ এ কাযমনই াাতামর সফা সনওয়ায
জন্য আম । এই ভীক্ষায় বশু াাতামরয প্রবাফ বনণ যসয় ফববফ যবাগ ও ববতয সযাগীমদয অন্তভূযি কযা য় এফিং
তুরনাভরক বফমেলমণয বনবভমত্ত ঢাকায অন্য িাযটি স্বনাভধন্য াাতারমকও ভীক্ষায আওতায় আনা য়।

ফববফ যবাগ সথমক গ্রণকৃত সফাভময বফমেলণ
ফববফ যবাগ িৃি তথ্যাফবরাঃ সম ফ কাযমন/সযামগ বশু সযাগীযা াাতামর সফা সনওয়ায জন্য আম তা ভরত
জ্বয/কাব/ঠািা, ডায়বযয়া, বনউমভাবনয়া, আভায় , াবিায, যাতকানা, িভযমযাগ, হৃদমযাগ, িাড কযান্পায/টিউভায, বকডনী
সযামগয ভস্যা, বরবায ভস্যা, বখচুনী, যি শূন্যতা ও জবি ইতযাবদ।

ফববফ যবাগ সথমক সফা গ্রণকারীন ভময় ডািামযয উবস্থ্বত ও ভস্যাভময বফমেলণ

ফ াাতামরয তবাগ উত্তযদাতা/সযাগীই ডািাযমদয উবস্থ্বত ও প্রাবপ্তমত ভত সদন । মখন বজমে কযা য় এমত
সকান ভস্যা ময়মছ বকনা তখন সফীযবাগ সক্ষমত্রই ভস্যা য়বন ফমর ভত সদন। সমভনাঃ ঢাকা বশু াাতামরয ৬০ জন
উত্তযদাতায ভমধ্য ফাই ডািায সমত ভস্যা য়বন ফমর জানান, এছাড়াও ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄবজফ সভবডকযার বফশ্ববফযারময়য
১৪ জন, ঢাকা সভবডমকর কমরমজয ১৪ জন, ীদ মযাওয়াদী
াাতামরয ৬ জন ও ফাযমডভ াাতামরয ৭ জন
ডািায সমত ভস্যা য় বন ফমর জানান। তমফ বকছু সক্ষমত্র ভস্যায ভৄমখাভৄবখ ময়মছন ফমর উমেখ কমযন।
ফ ভয় ডািায াওয়া মায়
100

ডািায সমত ভস্যা য়

100

100

81.2 78.0

সফবনবপবয়াযী বডএএইি
নন-সফবনবপবয়াযী
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ভস্যাভময ধযন বফমেলণ
ভস্যায কথা বজো কযা মর তাযা নানাবফধ ভস্যায কথা উমেখ কমযন মায ভমধ্য ফ যাবধক মরা দীঘ য ভয় ধময
অমক্ষা কযা । এছাড়াও তাযা অবধক বফর, ঔলমদয েতা ও সফায ভান বার নয় ইতযাবদ উমেখ কমযন।

ফববফ যবামগ অমক্ষা কযামনায কাযন বফমেলণ
ফববফ যবামগ ডািায সদখামত বক যকভ ভয় রামগ এভন প্রমশ্নয জফামফ াক্ষাৎকাযকাযীমদয কাছ সথমক াওয়া উত্তয
ম যমফক্ষণ কময সদখা মায় গমড় প্রায় ১ ঘন্টা (৫৯ বভবনট) ভয় অমক্ষা কযমত য়। (এন=১০১, গড ৫৮.৯, Std. Deviation
৪৬.১, ফ যবনম্ন ০ .০, মফ যাচ্চ ২৪৩.০ বভবনট) অসুস্থ্ ফাচ্চা বনময় এম এত দীঘ য ভয় অমক্ষায কাযন জানমত িা ইমর
ফ যাবধক কাযন বামফ তাযা অবতবযি সযাগীয িাময কথা উমেখ কমযন। এছাড়াও আমযা অমনক ভস্যায কথা ফমরন
সমভনাঃ টিমকট সমত ফা ববযয়ার সমত সদযী, ডািামযয সদযী/অমনক ভয় ডািায সদযীমত আমন ও ঔলধ সকািানীয
প্রবতবনবধমদয ভয় সদন বফধায় সদযী য়।
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সফবনবপবয়াযী DSH %
নন-সফবনবপবয়াযী %

ফববফ যবামগ বফশ্রামভয স্থ্ান ও স্থ্ামনয ভান িমকয ভতাভত
অসুস্থ্ বশু সযাগী বনময় আা আগতমদয অমক্ষায জন্য ম যাপ্ত বফশ্রামভয স্থ্ান একান্ত প্রময়াজনীয়। তমফ তবাগ
সফবনবপবয়াযী ও নন-সফবনবপবয়াযী উত্তযদাতা প্রময়াজনীয় বফশ্রামভয ব্যফস্থ্ায কথা স্বীকায কমযমছন। শুধুভাত্র ননসফবনবপবয়াযী উত্তযদাতা ৪১ জন উত্তযদাতায ভমধ্য ৪ জন ফমরমছন বফশ্রামভয ব্যফস্থ্া নাই। বফশ্রামভয স্থ্ান মথমাযুি
বকনা জানমত িাইমর সফীযবাগ সফবনবপবয়াযী অথ যাৎ ৭২% উত্তযদাতা জানান সম, বফশ্রামভয স্থ্ান বার, ২৮% উত্তযদাতা
জানান সভাটামভাটি বার এফিং নন-সফবনবপবয়াযী উত্তযদাতাযাও ৪৯% বার ও ৫১% সভাটামভাটি বার ফমরই ভত প্রকা
কমযন।

ফববফ যবামগ বফশ্রামভয স্থ্ামন বুমকয দুধ খাওয়ামনায ব্যফস্থ্া িমকয ভতাভত
বশুমদয প্রধান থ্য ভাময়য দুধ, মা পুবষ্টয আধায। বকন্তু আথ য াভাবজক আিায ও প্রিবরত বফবধ অনুমায়ী সুলভ বুমকয দুধ
খাওয়ামনায সু-ব্যফস্থ্া অবত অফশ্যক। এ ব্যাাময উত্তযদাতায ভতাভত জানমত িাইমর সফীযবাগ উত্তযদাতাই ফমরন বার
ও আরাদা ব্যফস্থ্া বফযভান। ৩৮% সফবনবপবয়াযী ও ৪৮% নন-সফবনবপবয়াযী উত্তযদাতাযা ফমরন সু-ব্যফস্থ্া আমছ।
এছাড়াও ৩৯% সফবনবপবয়াযী ও ৩২% নন-সফবনবপবয়াযী উত্তযদাতাযা ফমরন আরাদা সব্রষ্ট বপবডিং কণ যামযয ব্যফস্থ্া আমছ
ফমরও অমনমক ভত প্রকা কমযন। উমেখমমাগ্য উত্তযদাতায একটি অিং ৩৭% সফবনবপবয়াযী ও ২০% নন-সফবনবপবয়াযী
উত্তযদাতাযা ফমরন এ ব্যাাময বকছু জামননা ফমর ভত প্রদান কমযন।
বুমকয দুধ খাওয়ামনায ব্যফস্থ্া িমকয ভতাভত
জামননা

নন-সফবনবপবয়াযী%
39

বার ও আরাদা ব্যফস্থ্া আমছ
সব্রষ্ট বপবডিং কণ যায আমছ
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সফবনবপবয়াযী বডএএইি %
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ফববফ যবামগ ডািামযয ভয় প্রদান ও ভয় প্রদান না কযা িমকয ভতাভত
একটি বশু সযাগী প্রায়ই বনফ যাক, অান্ত ও বনির ময় মড়। তায মথামথ সযাগ বনণ যয় ও বিবকৎা ব্যফস্থ্া কযা অফশ্যই
ভয় ামক্ষ ব্যাায। ডািায ম যাপ্ত ভয় বদময়মছন বকনা এভন প্রমশ্নয জফামফ ভীক্ষায় অিং গ্রনকাযীগন যা ও না ভত
জানান । ঢাকা বশু াাতামরয অথ যাৎ সফবনবপবয়াযী ৫২% উত্তযদাতা ফমরমছন যা ও ৪৮% উত্তযদাতা ফমরমছন না
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অন্যবদমক নন-সফবনবপবয়াযী অথ যাৎ অন্যান্য াাতামরয ৮৩% উত্তযদাতা ফমরমছন যা ও ১৭% উত্তযদাতা ফমরমছন না।
ফববফ যবামগ ডািাযমদয ভয় না সদওয়ায কাযন জানমত িাইমর ফ াাতামরয সফীযবাগ উত্তযদাতাগণ সযাগীয বীড় ফা
িাময কথা উমেখ কমযন, এছাড়াও ডািাযমদয একই ভময় অমনক কাজ কযমত য় ফমর ভত প্রকা কমযন ।
না
যাঁ
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সফবনবপবয়াযী বডএএইি %

নন-সফবনবপবয়াযী %

ফববফ যবামগ সফা প্রদান ব্যফস্থ্ায় ন্তুবষ্ট িমকয ভতাভত
কর প্রকায সফা প্রদামন সফা গ্রণকাযীমদয ন্তুবষ্ট সফায ভান বনণ যময়য িাবফকাঠি। ফববফ যবামগ সফা গ্রণকাযীমদয কামছ
এ ব্যাাময জানমত িা ইমর ৮৮% সফবনবপবয়াযী ও ৮৫% নন-সফবনবপবয়াযী উত্তযদাতাযা সফা গ্রমণ ন্তুবষ্ট প্রকা
কমযন তমফ ন্তুবষ্টয ায সফবনবপবয়াযী ১২% ও নন-সফবনবপবয়াযী ১৫% । বনমম্নয বিমত্র সদখামনা মরা100
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সফবনবপবয়াযী বডএএইি
নন-সফবনবপবয়াযী
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নন-সফবনবপবয়াযী
সফবনবপবয়াযী বডএএইি
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ফববফ যবামগ সফা প্রদান ব্যফস্থ্ায় ন্তুবষ্টয কাযন িমকয ভতাভত
মখন বজোা কযা য় কী কী কাযমণ তাযা ন্তুষ্ট তখন ঢাকা বশু াাতামরয উত্তযদাতাগণ সফীয বাগ সক্ষমত্র ই উমেখ
কমযন, সফায ভান বার, ডািায আমছ, কর প্রকায সফা াওয়া মায়, বযমফ বার। এক ইবামফ ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄবজফ
সভবডকযার বফশ্ববফযারয় (BSMMU), ঢাকা সভবডমকর কমরজ, ীদ সাযাওয়াদী সভবডমকর কমরজ ও াাতার ও
ফাযমডভ সজনামযর াাতামরয উত্তযদাতাগণ এক ই যকভ ভত প্রকা কমযন। তমফ ফাযমডভ সজনামযর াাতামরয
বযমফম অমনক উন্নত।

ফববফ যবামগ সফা প্রদান ব্যফস্থ্ায় ন্তুষ্ট না ওয়ায কাযন িমকয ভতাভত
অন্যবদমক মাযা সফায ভান বনময় ন্তুষ্ট নন এভন উত্তযদাতামদয কাযণ বজোা কযা মর সফীযবাগ সক্ষমত্র ই তাযা জানায়
দীঘ যক্ষণ অমক্ষা কযমত য়, ঔলমধয স্বেতা, বযিায বযেন্নতায অবাফ ইতযাবদ।

সফা গ্রমনয জন্য পূমফ য আা িমকয ভতাভত
সযামগয ধযন অনুমামী বশুমদয একাবধকফায ডািামযয স্বযনান্ন মত য় মখন ফববফ যবামগয ১০১ জন সফা গ্রণকাযীমদয
কামছ বজোা কযা য় সম তাযা পূমফ য এ ই াাতারগুমরামত সফা বনমত এমবছমরন বকনা, উত্তময ১০১ জমনয ভমধ্য ৬০
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জনই এমবছমরন ফমর ভত সদন । মখন বজোা কযা মরা কতবদন পূমফ য উি াাতারগুমরামত এমবছমরন তায উত্তয
ম যামরািনা কযমর সদখা মায় গমড় প্রায় ১৫ ভা পুমফ য তাযা সফা বনমত এমবছমরন
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সফবনবপবয়াযী বডএএইি
%

নন-সফবনবপবয়াযী %

ফববফ যবামগ সফায ভান িমকয তুরনাভরক অববভত
ফববফ যবামগয কর উত্তযদাতা পূমফ যও সফা বনমত এমবছমরন তামদযমক তখনকায সফায ভান বনময় বজোা কযমর তাযা
বফববন্নবামফ ভত প্রকা কমযন। সফবনবপবয়াযী অথ যাৎ ঢাকা বশু াাতামরয ৫৮%
সফা গ্রণকাযীযা সফায ভান
সভাটাভৄটি ফমর ভত সদন। অন্যবদমক নন-সফবনবপবয়াযী ৫৪% অথ যাৎ ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄবজফ সভবডকযার বফশ্ববফযারয়
(BSMMU), ঢাকা সভবডকযার কমরজ াাতার, ীদ সাযাওয়াদী সভবডমকর কমরজ ও ফাযমডভ াাতামরয সফা
গ্রণকাযীযা সফায ভান বার ফমর ভত সদন।

ফববফ যবামগ পূমফ যয সফায ভামনয ামথ ফতযভামনয সফায ভামনয তুরনাভরক বিত্র
ফববফ যবামগয কর উত্তযদাতা বফমল কময মাযা আমগ াাতামর সফা বনময়মছন তামদয কাছ সথমক পূমফ যয এফিং
ফতযভামনয সফায ভামনয বফববন্ন খামতয তুরনাভরক ভতাভত গ্রন কযা য়। াযণীমত সদখা মায় সম, াবফ যক সফায ভান
সফবনবপবয়াযী অথ যাৎ ঢাকা বশু াাতামর ৪৬% সথমক উবন্নত ময় প্রায় তবামগ অথ যাৎ ৯৭% দাবড়ময়মছ। অন্যবদমক
নন-সফবনবপবয়াযী অথ যাৎ ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄবজফ সভবডকযার বফশ্ববফযারয় (BSMMU), ঢাকা সভবডমকর কমরজ, মযাওয়াদী
ও ফাযমডভ াাতামরও ৫৪% সথমক ৭৯% উন্নবত াবধত ময়মছ । বনমম্নয বিমত্র সদখামনা মরা
সফায ভান পূমফ য
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সফা গ্রমন আবথ যক খযি িংগবতয ামথ িংযুি বকনা এ ব্যাাময জানমত িাইমর বশু াাতার ফ াাতামরই
সফায আবথ যক খযি বনময় ভতাভমতয সতভন তাযতম্য বযরবক্ষত য় নাই (বিত্র)। াাতামর সযামগয সফা বনমত এম
অমক্ষা কযা একটি ীড়াদায়ক সবাগাবন্ত, এ ব্যাাময জানমত িাওয়া মর ফ াাতামরযই তুরনাভরক বিত্র প্রায় একই,
তমফ ফ াাতামরই তা বার ও সভাটাভৄটি বার বামফ ভত সদয়। একভাত্র ব্যবতক্রভ ঢাকা সভবডমকর কমরজ সমখামন
পূমফ য এফিং ফতযভামন খাযা বামফ ভতাভত সদন উত্তযদাতাযা ।
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বশুমদয ফ ধযমনয স্বাস্থ্য ভস্যা সফা এক জায়গায় াওয়া একটি গুরুত্বপূন য বফলয়। এই ব্যাাময মখন ভতাভত জানমত িাওয়া
য় সই সক্ষমত্র বশু াাতার ফ াাতামরয পূমফ যয এফিং ফতযভামনয সফীযবাগ উত্তযদাতাই বামরা ফমর ভত সদন এফিং
ফতযভামন তা প্রায় একই যকভ ফমর ভত প্রকা কমযমছন ।
বযমফ বফলয়ক তুরনাভরক বিত্র পূমফ য এফিং ফতযভামন াাতামরয বযমফ িমকয মখন বজমে কযা য় তখণ
সফবনবপবয়াযী অথ যাৎ বশু াাতামরয উত্তযদাতাগন ভত সদন মা পূমফ য (৩০%) সভাটাভৄটি বার বছর তা উন্নীত ময় ফতযভামন
বার বামফ ভত বদময়মছ প্রায় (৭০%)। একই একই ধযমনয বযফতযন নন-সফবনবপবয়াযী াাতামরয জন্যও প্রমমাজয মা
পূমফ য (৪৬%) সভাটাভৄটি বার বছর তা উন্নীত ময় ফতযভামন বার বামফ ভত বদময়মছ প্রায় (৬৮%)।
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াাতামরয বযিায বযেন্নতা বফলময় মখন জানমত িাওয়া য় তখন বশু াাতামরয ৩০% উত্তযদাতা পূমফ যয অফস্থ্া বার
ফমর ভত বদময়মছন ফতযভামন তা আমযা উন্নত ময়মছ ৭৩% উত্তযদাতা বামরা ফমর ভত বদময়মছন। ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄবজফ
সভবডকযার বফশ্ববফযারময়ও বযিায বযেন্নতায ভতাভত পূমফ য ৬০% ফতযভামন ৮০%। অন্য াাতারগুমরামত বযিায
বযেন্নতা বফলময়য ভতাভমত সতভন সকান বযফতযন রক্ষয কযা মায়বন।
বযিায বযেন্নতা পূমফ য
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সফায ভান উন্নয়মন ভতাভত
স্বাস্থ্য সক্ষমত্র াাতারগুমরায াবফ যক সফাদামনয উন্নবতয জন্য উত্তযদাতামদয ভতাভত িাওয়া য়। ভতাভতগুমরা একীবত কময
কময়কটি খামত বিবিত কযা য়। বনমম্নয াযণীমত সদখা মায় সম, সফীযবাগ উত্তযদাতাই কতগুমরা বফমল খামত ভতাভত প্রদান
কমযন। সমভনপ্রময়াজনীয় প্রবক্ষণ বনবিত কযা ঢাকা বশু াাতার )%৬৮(, ঢাকা সভবডমকর কমরজ । জফাফবদবতা বনবিত)%৬৪ (
)%৭৮( কযা ঢাকা বশু াাতার, ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄবজফ সভবডকযার বফশ্ববফযারয় ( BSMMU))%৯৩ ( , ঢাকা সভবডমকর
কমরজ)%১০০( , সাযওয়াবদ য াাতার এফিং ফাযমডভ )%৮৩(সজনামযর াাতার ।)%১০০(
ম যাপ্ত ঔলধ যফযা বনবিত কযা ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄবজফ সভবডকযার বফশ্ববফযারয় ( BSMMU))%৮৬ ( , ঢাকা সভবডমকর
কমরজ)%৭৯( , সাযওয়াবদ য াাতার )%৫০(, ফাযমডভ সজনামযর াাতার । )%৭১(
ডািামযয িংখ্যা বৃবি কযা ঢাকা বশু াাতামরয)%৮৮ ( , সখ ভৄবজফ সভবডকযার বফশ্ববফযারয় ( BSMMU))%৮৬ ( ,
ঢাকা সভবডমকর কমরজ াাতামরয)%৭৯( , ীদ সাযওয়াদী াাতামরয ।)%১০০(
ভবরামদয জন্য ম যাপ্ত বফশ্রামভয জায়গা -ফযমডভ । স্বাস্থ্য)%৫৭(বক্ষা উন্নবতকযন ীদ সাযওয়াদী াাতামরয)%৬৭( ,
ফাযমডভ াাতামরয )%৫৭ ( ভত প্রকা কমযন। অযমক্ষ আমগ সমখামন বশু ামতামরয ৩০% উত্তযদাতা
ামতামরয বযিায বযেন্নতা বার ফমরমছন এখন সখামন প্রায় ৭৩% উত্তযদাতা ামতামরয বযিায বযেন্নতা বার
ফমর ভত বদময়মছন।
এছাড়াও উত্তযদাতাগমনয সফায ভান উন্নবতকযন এফিং বনযাদ াবন ামনয ব্যফস্থ্া বনবিত কযমনয বদমকও ভত সদন।

াাতামর ববতযয ভয় সযাগীমদয সফাভময বফমেলন
পূণ য বিবকৎা বনবিতকযমন যীক্ষা-বনযীক্ষা, ম যমফক্ষন, অামযন ইতযাবদ অমনক কাযমনই সযাগীমক াাতামর ববতয মত য়।
ঢাকা বশু াাতার কর স্বনাভধন্য াাতার সথমক ববতযকৃত ৭৬ জন সযাগীয তথ্য িংগ্র কযা য়। ববতযকৃত এই সযাগীযা
গমড় ৭ বদন মাফত াাতারগুমরামত ববতয আমছন। বফববন্ন াযীবযক অসুস্থ্তা বনময় এইবামফ বশুযা াাতাময ববতয আমছন।
সমভন জ্বয, কাব, বনউমভাবনয়া, ডায়বযয়া, আভায়, পুবষ্টীনতা, িভযমযাগ, হৃদমযাগ, টিউভায/কযান্পায, বকডনী সযাগ, বিঁচুনী,
যিস্বেতা ও জবি ইতযাবদ।

ববতযকৃত সযাগীমদয সফাভময বফমেলণ
বশুযা বফববন্ন াযীবযক অসুস্থ্তা বনময় াাতাময ববতয আমছন। সমভন জ্বয, কাব, বনউমভাবনয়া, ডায়বযয়া, আভায়, পুবষ্টীনতা,
িভযমযাগ, হৃদমযাগ, টিউভায/কযান্পায, বকডনী সযাগ, বিঁচুনী, যিস্বেতা ও জবি ইতযাবদ।

ববতযজবনত ভস্যা িমকয ভতাভত
ববতযজনীত ভস্যা বফমল কময বশুমদয জন্য অবফবাফকমদয একটা ফড় বিন্তায বফলয় । মখন বজোা কযা য় এই ধযমনয সকান
ভস্যা ময়মছ বকনা তখন সফীযবাগ াাতামর উত্তযদাতাযা ভস্যা য়বন ফমর ভত সদন। তমফ মাযা ভস্যা ময়মছ ফমর ভত
বদময়মছন তামদয ভমধ্য সফবনবপবয়াযী সমভন –ঢাকা বশু াাতামরয (১৮%)ও নন-সফবনবপবয়াযী অথ যাৎ অন্যান্য াাতামরয
(১৭%)ভস্যায কথা ফমরন। তমফ ভস্যা য়বন ফমর ভত বদময়মছন সফবনবপবয়াযী ও নন-সফবনবপবয়াযী ৮২% সথমক ৮৩%
উত্তযদাতা।
ববতয মত ভস্যা
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ববতযকৃত সযাগীমদয ন্তুষ্ট ওয়ায কাযন িমকয ভতাভত
মখন জানমত িাওয়া য় বক কাযমন তাযা ন্তুষ্ট তখন সফবনবপবয়াযী ও নন-সফবনবপবয়াযী উত্তযদাতামদয ভগ্র ভতাভত
একীভূত কময বফববন্ন খাত বিবিত কযা য়। সফীযবাগ সক্ষমত্র ই উত্তযদাতাগন মা ফমরমছন তা মরা সফবনবপবয়াযী ৯৫%
উত্তযদাতা ও নন-সফবনবপবয়াযী ৯৪% উত্তযদাতা সফায গুণগত ভান বার ফমর ভত বদময়মছন , সফবনবপবয়াযী ৮১%
উত্তযদাতা ও নন-সফবনবপবয়াযী ৭১% উত্তযদাতা ফ ভয় ডািায াওয়া মায় ফমরমছন , বযমফ বামরা এফিং বযিায
বযেন্ন, ফমরমছন সফবনবপবয়াযী ৮১% উত্তযদাতা ও নন-সফবনবপবয়াযী ৭৬% উত্তযদাতা
, CCU আমছ ফমরমছন
সফবনবপবয়াযী ৭১% উত্তযদাতা ও নন-সফবনবপবয়াযী ৭০% উত্তযদাতা, ICU আমছ ফমর ভত বদময়মছন।

ববতযকৃত সযাগীমদয ন্তুষ্ট না ওয়ায কাযন িমকয ভতাভত
মাযা ন্তুষ্ট বছর না তামদয কামছও অন্তুবষ্টয কাযন জানমত িাওয়া য় সফীযবাগ সক্ষমত্র ই উত্তযদাতাগন মা ফমরমছন তা
মরা ফ ভয় ডািায াওয়া মায় না, প্রময়াজনীয় ঔলধ াওয়া মায় না ও কাবড যওরবজমত বট সমত ভস্যা য়।

াাতামরয ডায়াগনবষ্টক সফা িমকয ভতাভত
সযাগ বনণ যয় ও সযাগী ববতয কযায একটি অন্যতভ ফড় কাযন মরা প্রময়াজনীয় যীক্ষা বনযীক্ষা কযা। এ বফলময় মখন
জানমত িাওয়া য় এ ই ধযমনয যীক্ষা বনযীক্ষায প্রময়াজন ময়মছ বকনা তখন সফবনবপবয়াযী ৯৪
.৪% ও নন সফবনবপবয়াযী ৯১.৪% উত্তযদাতা ভত বদময়মছন সম যীক্ষা বনযীক্ষা কযমত ময়মছ ।
94.4

91.4

সফবনবপবয়াযী বডএএইি
নন-সফবনবপবয়াযী
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াাতামরয ডায়াগনবষ্টক সফাভ িমকয ভতাভত
মখন বজমে কযা য় কী কী যীক্ষা বনযীক্ষা কযা য় তখন ফ াাতামরয উত্তযদাতাগন যি যীক্ষা, এক্স-সয, ইউবযন
যীক্ষা প্রায় ফ াাতামরই ফমিময় সফী য়। এছাড়াও ইববজ, এভআযআই, স্ফুটাভ, আরিামনাগ্রাভ, ইমকা,
বটিিযান ইতযাবদ যীক্ষাও কযা য়।
CCU-সত

সফা িমকয ভতাভত

িংকটান্ন সযাগীয সক্ষমত্র বনবফড় ম যমফক্ষন অবতফ প্রময়াজন। বিমত্র সদখা মায় বকছু সযাগী CCU-সত সফা গ্রণ কমযমছন।
তায ভমধ্য সফীয বাগই ঢাকা বশু াাতার সথমক এই সফা গ্রণ কমযমছন (১৭ জমনয ভমধ্য ১৫ জন)
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সফবনবপবয়াযী বডএএইি
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CCU-সত ডািামযয উবস্থ্বত িমকয ভতাভত
মাযা CCU-সত সফা গ্রণ কমযমছন তামদয প্রায় ফাই (১৭ জমনয ভমধ্য ১৬ জন) প্রময়াজন অনুমায়ী CCU-সত ডািায

াওয়া বগময়মছ ফমর ভত প্রকা কমযন।
CCU-সত সফা গ্রমন ভস্যা িমকয

ভতাভত

উত্তযদাতামদয বজোা কযা য় CCU-সত সফা গ্রমণ তাযা সকান ভস্যায় মযমছন বকনা । সফীযবাগ সক্ষমত্রই অথ যাৎ
(১৭ জমনয ভমধ্য ১৩ জন) সকান ভস্যায় মযনবন ফমর ভত সদন ।
CCU-সত সফা গ্রমন ভস্যায ধযন িমকয

ভতাভত

সম অে িংখ্যক সফাগ্রনকাযী অথ যাৎ (৪ জন)
াওয়া জবনত ভস্যায কথাই উমেখ কমযমছন।

CCU-সত

সফা গ্রমণ ভস্যায কথা ফমরমছন তামদয প্রায় ফাই সফড

হৃদমযাগ িংক্রান্ত সফা গ্রমন ভস্যা িমকয ভতাভত

সফা গ্রণকাযীযা জানায় সম তাযা ফা ই ঠিকভমতা হৃদমযাগ বফমলে সময়মছন । হৃদমযাগ িংক্রান্ত সফা গ্রমন ভস্যা
িমকয ভতাভত জানমত িাইসর ফ সফা গ্রণকাযীযা জানায় সম হৃদমযামগয সফা সমত সকান ভস্যায় মযবন।

হৃদমযাগ িংক্রান্ত সফা িমকয ভতাভত
ববতযকৃত সযাগীমদয কামছ জানমত িাওয়া য় সম তাযা হৃদমযাগ বফলমম সকান সফা গ্রণ কমযমছ বকনা। ১২৫ জমনয ভমধ্য
১৭ জন সফা গ্রণকাযী ঢাকা বশু াাতামরয হৃদমযাগ সফা গ্রমণয মক্ষ ভত সদন।

হৃদমযাগ বফমলে িমকয ভতাভত

সফা গ্রণকাযীযা জানায় সম তাযা ফা ই ঠিকভমতা হৃদমযাগ বফমলে সময়মছন । এখানকায সফায ভান ও বযমফ বার। ভাননীয়
প্রধানভন্ত্রীয বনমদ যম ফািংরামদম ফ যপ্রথভ ঢাকা বশু াাতামরই হৃদমযাগ অামযন (কাবড যয়াক াজযাযী) িালু কযা য়।

অামযন িমকয ভতাভত
জটির সযামগয বিবকৎায একটি প্রময়াজনীয় িবত মরা অামযন কযা। এ ব্যাাময বজোা কযা মর সভাট ববতয ওয়া
সযাবগমদয ৫ জন এ ই সফা গ্রণ কমযমছন ফমর ভত সদন। মায ভমধ্য ফ যাবধক ৩ জন ঢাকা বশু াাতামরয ও ২ জন
ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄবজফ সভবডকযার বফশ্ববফযারময়য ( BSMMU)।

অামযমনয ধযন িমকয ভতাভত
অামযমনয ধযন িমকয ভতাভত জানমত িা ইসর এ ই ৫ জন অামযন সযাগীয ভমধ্য ঢাকা বশু াাতামর ৩ জন
জন্গত ত্রুটি াবযময়মছন, ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄবজফ সভবডকযার বফশ্ববফযারময় ( BSMMU) ১ জমনয ফাইা াজযাযী ময়মছ ও
১ জমনয জন্গত ত্রুটি াবযময়মছন।

অামযন িংক্রান্ত ভস্যা িমকয ভতাভত
অামযন িবকযত সকান ভস্যায কথা বজোা কযা মর তবাগ সযাগী ভস্যায় মযনবন ফমর ভত সদন।

খায যফযা িমকয ভতাভত
খায যফযা াাতার সফায একটি জটির ও ে যকাতয এফিং তাৎখবনক ন্তুবষ্ট-অন্তুবষ্টয ব্যাায। ম যাপ্ত খাফায সদয়া
য় বকনা বজোা কযা মর ঢাকা বশু াাতামরয অবধকািং
ই সদয়া য়না ফমর ভত সদন। বকন্তু অন্যান্য ৪টি
াাতামর ম যাপ্ত খাফায যফযা কযা য় ফমর ভত সদন ।

পূমফ যয সফায ভামনয ামথ ফতযভামনয সফায ভামনয তুরনাভরক বফমেলণ
এই ভল্যায়মনয প্রবাফ বনণ যয় কযায জন্য বফমল কময মাযা এই াাতামর পূমফ যও ববতয ময়বছর তামদয কামছ সফায
বফববন্ন খামতয তুরনাভরক ভতাভত জানমত িাওয়া য়।
 সফায গুণগত ভামনয পূমফ যয ও ফতযভামনয তুরনাভরক ভতাভমত সদখা মায় ঢাকা বশু াাতামর পূমফ যয সিময় বার
২৯% সথমক উন্নীত ময় ফতযভামন ৮৫% এ দাবড়ময়মছ মা বফমল রক্ষণীয় বযফতযন এফিং অন্যান্য ৪টি াাতামরয
সিময় অবধকতয অজযন।
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সফায গুণগত ভামনয তুরনা পূমফ য ও ময
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 ঢাকা সভবডমকর কমরজ াাতামরও এ ব্যাাময বযফতযন রক্ষয কযা মায় মা পূমফ য ৩৩% ফতযভামন ১০০%।
 বযিায বযেন্নতায তুরনাভরক ভতাভত বফমেলমণ সদখা মায় সম, ঢাকা বশু াাতামর উমেখমমাগ্য উন্নবত

ময়মছ মা পূমফ য বার বছর ২৭% ফতযভামন তা বার ৭১%। এ ধযমণয বযফতযন
ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄবজফ সভবডকযার
বফশ্ববফযারময়ও (BSMMU) সদখা মায় মা পূমফ য বছর ৬৭% তা সফমড় এখন ১০০%। বনমম্নয বিমত্র সদখামনা মরাবযিায বযেন্নতা পূমফ য ও ময
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সফাভরক কাম যক্রমভয উন্নবতকযমন ভতাভত
ফ যমমল ববতযকৃত সযাগীমদয কামছ াাতামরয সফাভরক কাম যক্রমভয উন্নবতকযমণ তামদয ভতা ভত জানমত িাওয়া য়।
বনমম্নয াযণীমত সদখামনা মরা-

বশু াাতামরয প্রবাফ ভল্যায়ন ও পূফ যায ফছয ওয়াযী বিত্র
াাতামরয সফড
প্রকমেয য াাতামরয সফমডয বযভান প্রবতফছযই সফমড়মছ মা বনমম্নয বিমত্রয ভাধ্যমভ সদখামনা মরা।
াাতামরয সফড
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ওববড সযাগীয িংখ্যা
প্রকমেয য াাতামরয ফববফ যবামগ সযাগীয িংখ্যাও ফছময ফছময সফমড়মছ মা বনমম্নয বিমত্রয ভাধ্যমভ সদখামনা মরা।
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ওববড ববতয সযাগীয িংখ্যা
প্রকমেয য াাতামরয ওববডয ভাধ্যমভ ববতয সযাগীয িংখ্যাও সফমড়মছ মা বনমম্নয বিমত্রয ভাধ্যমভ সদখামনা মরা।
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হৃদমযামগ ববতয ও অামযনপ্রকমে ফাস্তফায়মনয য াাতামর হৃদমযামগয অামযন ও হৃদমযামগ ববতয দুই-ই সফমড়মছ ২০১৪ ামরয তুরনায় ২০১৭
ামর ২২৩% এফিং ১৪৭% সফমড়মছ মা বনমম্নয বিমত্রয ভাধ্যমভ সদখামনা মরা।
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হৃদমযামগয OPD ও কারায ড্ররাযপ্রকমেয য াাতামরয হৃদমযামগয OPD ও িৃি কারায ড্ররায যীক্ষা দুই-ই সফমড়মছ মা বনমম্নয বিমত্রয ভাধ্যমভ
সদখামনা মরা।
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প্রময়াজনীয় যীক্ষাবনযীক্ষা
প্রকমেয য াাতামরয বকছু অতযাধুবনক প্রময়াজনীয় যীক্ষাবনযীক্ষা (ইমরমরাপমযাব ও ইইবজ) দুই-ই সফমড়মছ মা
বনমম্নয বিমত্রয ভাধ্যমভ সদখামনা মরা।
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৭.২ গুণগত উাত্ত বফমেলণ:
৭.২.১ দরীয় আমরািনা (এপবজবড)
ঢাকা বশু াাতার ম্প্রাযণ প্রকমেয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায জন্য ঢাকা বশু াাতার মত পূমফ য বিবকৎা সফা
গ্রণকাযী এফিং ফতযভামন বিবকৎা সফা গ্রণকাযী আউট-সডায ও ববতযকৃত বশুমদয ভা ও সকয়ায বগবাযমদয
ামথ ১টি
এফিং ঢাকা বশু াাতামরয সফাপ্রদানকাযীমদয ামথ ১টি অথ যাৎ ফ যসভাট ২টি দরগত আমরািনা কযা ময়মছ। আউটসডায ও ববতযকৃত বশুমদয ভা ও সকয়ায বগবাযমদয ামথ আমরািনায় অিংগ্রণকাযীমদয ভমধ্য সভাট ১০ জন উবস্থ্ত
বছমরন এফিং সফাপ্রদানকাযীমদয ামথ আমরািনায় অিংগ্রণকাযীমদয ভমধ্য সভাট ১০ জন উবস্থ্ত বছমরন। আমরািনায
বববত্তমত প্রকমেয ভর উাদানগুমরায ফতযভান অফস্থ্া ও প্রকমেয আওতায় সৃষ্ট সুবফধাবদ ও সফা সটকই ও কাম যকয কযায
জন্য তামদয ভতাভত বনমম্ন উস্থ্ান কযা রাঃ
ভা ও সদখামানাকাযীমদয ামথ আমরািনা
াাতার ফবধ যতকযমণয পমর আউটমডাময সফা গ্রমণয সুবফধা সফমড়মছ।
৩০টি সফড িালু মর সফায ভান উন্নত মফ, ভানুল আস্থ্াীর মফ,
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দরীয় আমরািনা
সফাপ্রদানকাযীমদয ামথ আমরািনা
প্রবতটি সক্টময সে কভ, বফমল কময না যমদয ব্যকহৃত কক্ষগুমরা সমখামন প্যাথরবজকযার সফা প্রদান কযা য়;
ডািায, নায, সটকবনবয়ানমদয প্রবক্ষণ প্রদান, য়:বনিান ব্যফস্থ্া উন্নতকযণ, িাপ বৃবি, মন্ত্রাবত বনয়বভত যাখা প্রময়াজন;
প্রকে ফাস্তফায়মনয য কাবড যয়াক সফা ফড় বযময সদয়া ম্ভফ মে, সফমডয িংখ্যা বৃবি সময়মছ, অবক্সমজন সুবফধা
বৃবি সময়মছ, বডবজটার এক্স-সয কযা ম্ভফ মে এফিং কারায ড্রায বনবিত ময়মছ;
বদমন বদমন সযাগীয িংখ্যা সমবামফ বৃবি ামে এমত কময বযবধ ফাড়ামত না াযমর সফায ভান খাযা ওয়ায
আিংখা আমছ।
প্রবক্ষমণয অবামফ কাবিত সফা প্রদানকযী স অনুমায়ী অফকাঠামভা বিবকৎা কভী ও আনুাবঙ্গক মন্ত্রাবত ও সুবফধা;
বযিায বযেন্নতা বনবিত কযায জন্য আয়া, বেনায, ববকউবযটি গাড যমদয প্রবক্ষণ প্রময়াজন।

৭.২.২ ভৄখ্য তথ্যদাতামদয ভতাভত
নভৄনা এরাকায় সভাট ৪ জন ভৄখ্য উত্তযদাতায াক্ষাৎকায গ্রণ কযা ময়মছ। উত্তযদাতামদয ভমধ্য যময়মছন এই প্রকমে
দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভযকতযা ও প্রমকৌরীগন, এই াাতামর সফা প্রদামনয ভান বৃবিকমে আনায সুবিবন্তত ভতাভত : প্রময়াজনীয়
প্রবক্ষণ, ম যাপ্ত ঔলধ, খাযভান বনবিত কযমত মফ। মন্ত্রাবতয আধুবনকায়ন কযমত মফ। CCU, ICU, হৃদমযাগ, কাবড যয়াক
াজযাযী, সাষ্ট-অামযটিব সফমডয িংখ্যা এফিং ডািামযয িংখ্যা বৃবি কযমত মফ। দক্ষ জনফর বনময়াগ ও তফমদবক প্রবক্ষমণয
ব্যফস্থ্া গ্রণ কযমত মফ। এভআযআই, বটি-িযান, বটি-এনবজওগ্রাভ, আধুবনক এক্সময সভবন, বডএনএ অন্যান্য সফা
িংমমাজন কযমত মফ। কাবড যওমরাজী বফবামগ সফায ভান বৃবি কযমত মর আধুবনক কযাথল্যাফ স্থ্ান ও অবধক প্রববক্ষত ও
অববে জনফর বনময়াগ কযমত মফ। অামযন বফবামগ সফায ভান বৃবি কযমত মর আধুবনক কাবড যয়াক অামযন বথময়টায
(OT) কভমলক্স ও অবধক িংখ্যক প্রববক্ষত ও অববে কাবড যয়াক াজযন আফশ্যক।

৭.২.৩ প্রকমেয অফকাঠামভা মািাই
মযজবভমন ম যমফক্ষণ সদখা মায় প্রকমেয আওতায় সবৌত অফকাঠামভা বনভযাণ ৩য় তরা ম যান্ত িন্ন ময়মছ। বকন্তু নতুন
ম্প্রাবযত বফমন এখনও কাম যক্রভ শুরু য় নাই। সযবডওরবজ সভবন, বটিিযানায সভবন, আল্ট্রামনাগ্রাভ সভবন,
ইববজ সভবন ও ইমকা সভবন ক্রয় কযা ময়মছ। মাা ম যমফক্ষমন সদখা মায় এফিং এগুমরা ির ও কাম যকযী াওয়া মাম।
নতুন ম্প্রাবযত বফন বনভযাণ িন্ন মরও মন্ত্রাবত ও সফড প্রবস্থ্ান কযা য় নাই এফিং প্রকমেয আওতায় বশু হৃদমযাগ
বফবাগ সৃবষ্ট এফিং এ বফবামগ ৩০ সফমড (২০টি সভবডবন সফড, ৫টি আইবইউ ও ৫টি াজযাযী সফড) স্থ্ামনয কথা থাকমরও
১৫ টি সফড স্থ্ান কযা ম্ভফ ময়মছ তাও পুযাতন বফমন। প্রক েটি ফাস্তফায়মনয পমর সফায ভান ম্প্রাবযত ময়মছ।
এখামন উমেখ্য সম সবৌত অফকাঠামভা আবকযমটকিায ও স্ট্রাকিাযার বডজা ইমন ভূর থাকায কাযমন কাবড যয়াক সফড স্থ্ানান্তয
কযা ম্ভফ য়বন এফিং আিায গ্রাউমি গাবড় াবকযিং-এয ব্যফস্থ্া ময়মছ তমফ এযাম্বুমরন্প প্রমফময ব্যফস্থ্া য়বন।
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৭.২.৪ স্থ্ানীয় ম যাময় ভত বফবনভয় কভযারা
ঢাকা বশু াাতার ম্প্রাযণ ীল যক প্রকমেয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায উয স্থ্ানীয় ম যাময় (ঢাকা বশু াাতার
মম্মরন কক্ষ, ঢাকা) গত ০৫-০৫-২০১ তাবযখ) ১টি ভত বফবনভয় কভযারায আময়াজন কযা য়। উি কভযারায় প্রকে
ফাস্তফায়মনয পমর এয সুমমাগ সুবফধা এফিং অন্যান্য রক্ষ ্মভাত্রা বনময় ভত বফবনভয় কযা য়। উি কভযারায় প্রকমেয
কভযকতযা কভযিাযী, সুবফধামবগী নাযী-পুযম্নল, অইএভইবড প্রবতবনবধ, ও এ এন এযমাবময়ট এয প্রবতবনবধগণ উবস্থ্ত
বছমরন। এই কভযারায ভর প্রবতায বফলয় বনমভণ আমরািনা কযা মরা।

স্থ্ানীয় ম যাময় ভত বফবনভয় কভযারা
উি কভযারায় অিংগ্রণকাযীগমণয আমরাবিত প্রধান প্রধান অববভত বনম্নরূ
সভাটাভৄটি প্রবতমমাবগতাভরক ভমল্য প্রকমেয আওতায় উন্নত বশু বিবকৎা সফা প্রদান কযা
সফা প্রদামনয স্থ্ান, বযবধ বৃবি সময়মছ
সফা কাম যক্রভ পূমফ যয তুরনায় ম্প্রাবযত ময়মছ
প্রকে বনধ যাযমনয কর অঙ্গ পূণ যাঙ্গবামফ ফাস্তফায়ন য়বন
প্রকমেয স্থ্ান বনধ যাযমণ অবযক্কতা
অবযকবেত বডজাইন মায জন্য গাবড় াবকযিংময় ভস্যা
প্রমকৌরী, বডজাইনায এফিং বফমলে বিবকৎকমদয কাম যকয ভন্বময় ঘাটবত
তদাযবকয অবাফ এফিং কামজয বযকেনা ও ফাস্তফায়মন গাবপরবত ও দীঘ যসূবত্রতা
াাতামর বশুমদয স্বাস্থ্য সফা প্রদামনয জন্য দক্ষ জনবিয ঘাটবত যময়মছ ।
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ঢাকা বশু াাতামর িাবদায তুরনায় সযাগীয য্যা িংখ্যা কভ।
ফববফ যবামগ আগত সযাগীমদয বিবকৎা সুবফধা প্রদামনয জন্য ফববফ যবামগ আমযা বফমলে ডািায ও মন্ত্রাবতয অবাফ ;
বশু াাতামর ববতযকৃত সযাগীমদয জন্য সকান এযাম্বুমরমন্পয ব্যফস্থ্া নাই ।
জনফর ন্পরবজবিক ামাট য ও সভইনমটন ন, অিংম ফযাে প্রময়াজমনয তুরনায় কভ।
স্থ্াবত মন্ত্রাবত মথামথবামফ যক্ষণামফক্ষণ কযা না মর মন্ত্রাবতয ক্ষভতা াযামত াময এফিং টাইভ কমভ সমমত াময।
ফতযভামন প্রবতমমাবগতাভরক ফাজাময ঢাকা বশু াাতার আমযা উন্নত আধুবনক ও বনবযযমমাগ্য বশু বিবকৎা সফা
প্রদামনয ভাধ্যমভ সদময বিবকৎা সফা ও প্রবক্ষমন গুরুত্বপূণ য অফদান যাখমত াময।

৭.২.৫ জাতীয় ch©v‡q gZ wewbgq Kg©kvjv
ফাস্তফায়ন বযফীক্ষণ ও ভল্যায়ন বফবাগ (AvBGgBwW)- এয মম্মরন কমক্ষ ৩ জুন সযাজ যবফফায ঢাকা বশু াাতার
ম্প্রাযণ ীল যক প্রকমেয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায উয জাতীয় ম যাময় এক ভত বফবনভয় কভযারা অনুবষ্ঠত য়।
কভযারায় বাবতত্ব কমযন জনাফ সভাাঃ ভবপজুর Bরাভ, বিফ, ফাস্তফায়ন বযফীক্ষণ ও ভল্যায়ন বফবাগ, cwiKíbv
gš¿Yvjq, প্রধান অবতবথ বমমফ উবস্থ্ত বছমরন জনাফ সভাাম্মদ বপউর আরভ, ভন্ত্রীবযলদ বিফ, ভন্ত্রীবযলদ বফবাগ,
বফমল অবতবথ বমমফ উবস্থ্ত বছমরন অধ্যাক ডাাঃ আবুর কারাভ আজাদ, ভাবযিারক স্বাস্থ্য অবধদপ্তয।

wPÎ : জাতীয় ch©v‡q gZ wewbgq Kg©kvjv
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অষ্টভ অধ্যায়
উিংায, ম যমফক্ষণ ও সুাবযভারা
৮.১ উিংায
বযমমল উিংাময ফরা মায় সম ঢাকা বশু াাতার ফািংরামদময একভাত্র বফমলাবয়ত বশু াাতার। ঢাকা বশু
াাতার ম্প্রাযণ প্রকমেয ভর রক্ষয বছর স্বাস্থ্য সফায ভান উন্নয়মনয ভাধ্যমভ
বশু স্বা সস্থ্যয উন্নবত াধন , দক্ষ
জনবি গমড় সতারা, ঢাকা বশু াাতামরয সুমমাগ সুবফধা বৃবি , বশু াাতামরয ফববফ যবামগ আগত সযাগীমদয
বিবকৎা সুবফধা প্রদামনয জন্য ফববফ যবামগয ক্ষভতা বৃবি কযা, এ াাতামরয বশু হৃদমযাগ (Child Cardiology )
বফবাগ-সক ৩০ সফমড উন্নীতকযণ কময নতুন বফবাগ িালু কযা এফিং প্রকমেয ভাধ্যমভ ফািংরামদ ইনবষ্টটিউট অফ িাইল্ড
সল্থ এয ভাধ্যমভ বফববন্ন প্রকায িাকুবযকারীন প্রবক্ষণ সুবফধা বৃবি কযা। দক্ষ জনফমরয অবাফ ও বশু হৃদমযাগ (Child
Cardiology) বফবামগ সফমডয িংখ্যা কভ ওয়ায় অমনক বশুমযাগী উি সফা সথমক ফবঞ্চত মে।
১ জুরাই ২০০৮ সথমক ২০০৯ ামরয ভমধ্য ২২৮,১৭৮ জন সযাগীমক ফববফ যবামগ বিবকৎা সদওয়া য় এফিং ৩১,৮৯৪ জন
এই াাতামর ববতয য়। ফািংরামদ বশু স্বাস্থ্য ইনবিটিউট (বফআইবএইি) ঢাকা বশু াাতামরয একামডবভক
য
বফবাগ। ফতযভামন এখামন বফববন্ন াটিবপমকট
সকাম যয ভমধ্য সাষ্ট গ্রযাজুময়ট, বশু স্বাস্থ্য বডমলাভা (বডবএইি), এভবড
(সবডয়াবিক), এভএ (সবডয়াবিক াজযাবয), এপববএ, বফএব ও স্বাস্থ্য প্রযুবি সকা য িালু যময়মছ । এই সকাম য
ববতযয জন্য যকাবয ডািায সভধায বববত্তমত বক্ষাথীমদয ববতয কযা য়। এইবামফ প্রবতষ্ঠানটি পুমযা সদময জন্য
স্নাতমকাত্তয স্বাস্থ্যমফা প্রদানকাযীমদয সভধায বফকাম াায্য কযমছ। এখামন উমেখ কযা সমমত াময সম সবডয়াবিক
নাব যিং এ স্নাতমকাত্তয সকা য িালু মে মা (নাব যিং কাউবন্পর সথমক অনুমভাদমনয জন্য বফমফিানাধীন)। এই প্রকেটি এভবডবজ৪ অজযন কযমত াায্য কযমছ, এই প্রকেটি প্রববক্ষত জনবি ততবয কমযমছ এমত কময াধাযণ ভানুল বিবকৎা সফা
ামে। এছাড়াও াধাযণ ভানুমলয জন্য এটি কভ খযমি বিবকৎা সফা প্রদামন াায্য কযমফ।

৮.২ ম যমফক্ষণাঃ
ফািংরামদম যকাযীবামফ বফমলাবয়ত সকান বশু াাতার সনই।
সকান ভা বযকেনা (Master Plan) অনুযন কময বশু াাতামরয সবৌত অফকাঠামভা গমড় না উঠায় বফববন্ন
বফবামগয সফা প্রদামন ভবন্বত ব্যফস্থ্ানায অবাফ দৃশ্যভান।
৩০টি সফমডয বফযীমত ১৫টি সফমডয ব্যফস্থ্া কযা ময়মছ মা পুযাতন বফমন।
সযবডওরবজ, বটি িযানায, আল্ট্রামনাগ্রাভ সভবন ক্রয় কযা ময়মছ।
অবক্সমজন প্রময়াজনীয় সুমমাগ-সুবফধায অবামফ াাতার ম্পূণ যরূম িালু কযা ম্ভফ য়বন।
াাতামরয আউটমডাময সযাগীমদয বফশ্রাভ সনওয়ায ম যাপ্ত জায়গা সনই।
বশু হৃদমযাগ (Child Cardiology) বফবামগ সযাবগয তুরনায় সফমডয িংখ্যা খুফই কভ।
অামযন বথময়টামযয (ও.টি) িংখ্যা প্রময়াজমনয তুরনায় কভ।
প্রময়াজনীয় সুমমাগ সুবফধায অবামফ ডায়াগমনাবিক মন্ত্রাবতভ ম্প্রাবযত বফমন স্থ্ানান্তয কযা য়বন।
বনযাদ খাফায াবনয অবাফ।
ম যাপ্ত য়:বনষ্কান ব্যফস্থ্ায অবাফ
বশু াাতারটি ফািংরামদময বশুমদয জন্য একভাত্র সযপামযর াাতার।
প্রময়াজমনয তুরনায় OT (ওটি)’য িংখ্যা কভ।
টিমকট কাউন্টামযয িংখ্যা প্রময়াজমনয তুরনায় কভ।
এযাম্বুমরমন্পয িংখ্যা ও প্রাপ্যতা প্রময়াজমনয তুরনায় কভ।
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৮.৩ সুাবযভারাাঃ
সুাবযভারাাঃ
যকাযীবামফ একটি বফমলাবয়ত বশু াাতার প্রবতষ্ঠা কযায প্রময়াজনীয় ব্যফস্থ্া গ্রণ কযা।
প্রকমেয আওতায় বনবভযত বফমন ৩০টি কাবড যয়াক সফড স্থ্ান ও িালু কযায প্রময়াজনীয় ব্যফস্থ্া গ্রণ কযা।
প্রকমেয আওতায় বনবভয বফমন ডায়াগনবিক মন্ত্রাবতভ স্ান ও িালু কযায প্রময়াজনীয় ব্যফস্থ্া গ্রণ কযা।
সফা প্রদান প্রবক্রয়ামক আমযা জ ও সবািা ফান্ধফ কযায জন্য ওয়ান ি সফা প্রদান কযায প্রময়াজনীয় ব্যফস্থ্া গ্রণ
কযা।
াাতামরয বশু হৃদমযাগ (Child Cardiology ) বফবামগ সফমডয িংখ্যা বৃবি কযা ও নতুন বফবাগ িালু কযায
প্রময়াজনীয় ব্যফস্থ্া গ্রণ কযা।
বনযাদ খাফায াবন যফযাময ব্যফস্থ্া বনবিত কযায ব্যফস্থ্া গ্রণ কযা।
য়:বনষ্কান ব্যফস্থ্া উন্নত কযা।
সফমডয িংখ্যা আমযা ফাড়ামনায ব্যফস্থ্া গ্রণ কযা।
াাতার সফায কর ম যাময় (ফববফ যবাগ ও সযাগী ববতয, ঔলধ, টিমকট, ডািায না য ইতযবদ) অমটামভমনয ভাধ্যমভ
অনরাইমনয সুবফধা প্রফতযন কযা সমমত াময
বশু াাতামরয ম্প্রাযণ সুবফধা কামজ রাবগময় এটিমক পূণ যাঙ্গ বফমলাবয়ত াাতার গমে সতারায জন্য প্রকে
গ্রণ কযা সমমত াময
ববফষ্যমত াাতার ম্প্রাযমণয প্রকে গ্রমণয পূমফ য বিবকৎা সফা প্রদানকাযী প্রবত বিবকৎা বফবাগ াাতার ,
স্থ্া ,ব্যফস্থ্ানা কর্তয ক্ষতয অবধদপ্তয এফিং গণপূতয অবধদপ্তমযয ভমধ্য কাম যকয ভন্বময়য ভাধ্যমভ বফশ্বভামনয
অফকাঠামভা বনভযামণয উমযাগ বনমত মফ।
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বকন-খ: ঢাকা রশু াাতার ম্প্রাযণ াংক্রাি তথ্যঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়
ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ
ঢাকা রশু াাতার ম্প্রাযণ প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষা
ভীক্ষা প্রশ্নভারা - ১ বফরনরপরয়াযী (ঢাকা রশু াাতাদরয রশু রফবাদগয আউট-বডায ও
বরতকৃতত রশু বযাগী)
আ&mvরামু আরাইকুভ/আদাফ
আভায নাভ------------------------------। আনায অফগরতয জন্য জানারি বম, ফাাংরাদদ যকায স্বাস্থ্য ও
রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় কর্ততক স্বাস্থ্য অরধদপ্তয এফাং ঢাকা রশু াাতাদরয ভাধ্যদভ রশুদদয স্বাস্থ্য
বফায ভান উন্নয়দনয জন্য ঢাকা রশু াাতার ম্প্রাযণ প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কদযদে। এই প্রকদল্পয প্রধান
উদেশ্য রের ফাাংরাদদদয কর রশুদক স্বাস্থ্য বফা প্রদান কযা। ফাাংরাদদ যকাদযয রযকল্পনা
ভন্ত্রণারদয়য ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ এই প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়দনয জন্য এ. এন
এযাদারদয়ট-বক যাভতক রদদফ রনদয়ারজত কদযদে। আরভ এ. এন এযাদারদয়ট এয ক্ষ বথদক
আনাদক এই প্রবাফ মূল্যায়ন গদফলণায় অাংগ্রদণয জন্য অনুদযাধ জানারি। প্রকদল্পয গুণগতভান, ফর ও
দুফ তর রদক, সুদমাগ ও ম্ভাফনা ইতযারদ রফলদয় আনায সুরিরিত ভতাভত প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষায়
রফদল ভূরভকা যাখদফ। উদেখ্য বম, আনায ভতাভত শুদৄভাত্র ভীক্ষায কাদজ ব্যফহৃত দফ এফাং আনায
বদয়া তথ্য ম্পূণ ত বগান যাখা দফ।

ক্র নাং

মািাইতব্য রফলয়

০১

ফততভাদন বযাগীয (রশু) ফয়
কত, দয়া কদয ফরদফন রক ?
আরন তায রিরকৎায জন্য
ঢাকা রশু াাতাদর বকন
রনদয় এদদেন/আদন, দয়া
কদয ফরদফন রক ?

০২

১। বফায গুণগত ভান বার
২। রফর কভ আদ
৩। ফাা বথদক কাদে
৪। ফ ভয় ডাক্তায াওয়া মায়
৫। প্রদয়াজনীয় ঔলধ াওয়া মায়
৬। রযদফ বার
৭। CCU আদে
৮। ICU আদে
৯। হৃদদযাদগয রিরকৎা আদে
১০। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

আরন ঢাকা রশু াাতাদরয
আউট-বডায বথদক কী বযাদগয
রিরকৎা রনদয়দেন, দয়া কদয
ফরদফন রক ?

০২

আরন মখন আউট-বডাদয
রিরকৎা রনদত মান তখন রডউটি
যত বকান ডাক্তায রেদরন রক ?

০৩

আউট-বডায বথদক রিরকৎা
রনদত রগদয় আরন বকান
ভস্যায ম্মুখীন দয়দেন রক?

১. যাঁ
২. না

০৪

যাঁ দর, কী ভস্যায ম্মুখীন

১। বফায গুণগত ভান বার না

উত্তযদাতায অফস্থ্ান/ নাক্তকযণ নাং
বভাফাইর নাং

ভা

০১

রযরিরতমূরক তথ্য

উত্তযদাতায নাভঃ
বযাগীয (রশু) নাভঃ
উত্তযদাতায াদথ বযাগীয (রশু) ম্পকতঃ

ফেয

বকাড

বকন-গ: ঢাকা রশু াাতাদর রশু রফবাদগ আউট-বডায বফা াংক্রাি তথ্য: শুদৄভাত্র আউটদডায
বযাগীদদয (রশু) জন্য

বকন-ক: রযরিরতমূরক তথ্য
বজরায নাভ ও বকাড
থানায নাভ ও বকাড
ভোয নাভ ও বকাড
ওয়াড ত নাং

উত্তয

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।

জ্বয/কার/ঠান্ডা
ডায়রযয়া
রনউদভারনয়া
আভায়
ারিায
যাতকানা
িভতদযাগ
হৃদদযাগ
অন্যান্যঃ (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. যাঁ
২. না

দয়দেন, দয়া কদয ফরদফন রক?

০৫

০৬

০৭
০৮

০৯

১০

১১

১২

আউট-বডায বথদক রিরকৎা
রনদত রগদয় আনাদক কতটা
ভয় ফদ থাকদত দয়দে ?
ফরদয় যাখায কাযণ কী ফদর
আরন ভদন কদযন ?

আউট-বডাদয রফশ্রাদভয জায়গা
আদে রক ?
রফশ্রাদভয জায়গায ভান বকভন
ফদর আরন ভদন কদযন?

রফশ্রাদভয জায়গায় বযাগীদক
(রশু) বুদকয দুধ খাওয়াদনায
জন্য কী কী ব্যফস্থ্া আদে ?
রফশ্রাদভয জায়গায় বম ভস্ত
রশুদক বুদকয দুধ খাওয়াদনা
য় না তাদদয জন্য রফকল্প কী
কী ব্যফস্থ্া আদে ?
আউট-বডাদয রডউটিযত ডাক্তায
আনায িাদনয জন্য
ম তাপ্ত/মথামথ ভয় রদদয়দেন
ফদর আরন ভদন কদযন রক
না দর, বকন ভয় বদনরন ফদর
ভদন কদযন ?

২।
৩।
৪।
৫।

রফর বফী আদ
অদনকক্ষণ ফদ থাকদত য়
প্রদয়াজনীয় ঔলধ াওয়া মায় না
অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
...................ঘন্টা

.............রভরনট

১।
২।
৩।
৪।
১. যাঁ
২. না
১। খুফ বার
২। বার
৩। বভাটামুটি
৪। খাযা
৫। খুফ খাযা
৬। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১।
২।
৩।
১।
২।
৩।

১৩

আউট-বডাদয রশুদদয বফা
প্রদাদনয ব্যফস্থ্ায় আরন ন্তুষ্ট
রক ?

১৪

যাঁ দর, বফা প্রদাদনয
ব্যফস্থ্ায় আরন বকন ন্তুষ্ট, দয়া
কদয ফরদফন রক ?

১৫

না দর, বফা প্রদাদনয ব্যফস্থ্ায়
আরন বকন ন্তুষ্ট নন, দয়া
কদয ফরদফন রক ?

১৬

আরন এয আদগ কখনও ঢাকা
রশু াাতাদরয আউট বডাদয রশুদদয রিরকৎায জন্য
এদরেদরন, রক ?
আরন কখন ফ ত প্রথভ ঢাকা
রশু াাতাদরয আউট-বডাদয
রশুদদয রিরকৎায জন্য এদরেদরন, দয়া কদয ফরদফন রক?
তখন এই াাতাদরয স্বাস্থ্য

১. যাঁ
২. না
১৭
১।
২।
৩।
৪।

অল্প ভদয় বফী বযাগী বদখদত য়
ডাক্তায বদযী কদয আদন
ডাক্তাদযয ভদনাদমাদগয অবাফ
একই ভদয় একারধক কাজ কযদত য়

১৮

৫। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. যাঁ
২. না
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।

বফায গুণগত ভান বার
রফর কভ আদ
ফাা বথদক কাদে
ফ ভয় ডাক্তায াওয়া মায়
প্রদয়াজনীয় ঔলধ াওয়া মায়
রযদফ বাদরা
প্রদয়াজনীয় কর বফা াওয়া মায়।
বফী ভয় অদক্ষা কযদত য় না।
অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১। বফায গুণগত ভান বার না
২। রফর বফী আদ
৩। অদনকক্ষণ ফদ থাকদত য়
৪। ফ ভয় ডাক্তায াওয়া মায় না
৫। প্রদয়াজনীয় ঔলধ াওয়া মায় না
৬। প্রদয়াজনীয় কর বফা াওয়া মায়।
৭। রযদফ বাদরা নয়।
৮। রযস্কায রযিন্ন নয়।
৯। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. যাঁ
২. না

....................ফেয পূদফ ত

১। খুফ বার

বফায ভান বকভন রের ফদর
আরন ভদন কদযন ?

১৯

আনায দৃরষ্টদত পূদফ তয স্বাস্থ্য
বফায ভাদনয াদথ ফততভান
স্বাস্থ্য বফায ভাদনয
তুরনামূরক আদরািনা করুন-

২।
৩।
৪।
৫।
৬।

বার
বভাটামুটি
খাযা
খুফ খাযা
অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
পূদফ ত
১। বফায
১. বার
গুণগত ভান

১. বার
২. খাযা
৩. বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩. বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩. বভাটামুটি

৮। রযস্কায
রযিন্নতা
ফততভাদন
১. বার

২. খাযা
৩. বভাটামুটি

২. খাযা
৩. বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩. বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩. বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩. বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩. বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩. বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩. বভাটামুটি

২। রফদরয
রযভান

৯। অন্যান্য
(রনরদ তষ্ট করুন)
ক)

২০

৩। অদনকক্ষণ
ফদ থাকা

৪। ডাক্তাদযয
অম তাপ্ততা

১. বার
২. খাযা
৩. বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩. বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩. বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩. বভাটামুটি

৬। প্রদয়াজনীয়
কর বফা

াাতাদর বফা প্রদাদনয ভান
বৃরিকদল্প আনায সুরিরিত
ভতাভত/যাভত/ভিব্য/সুারয
প্রদান করুন

১।
২।
৩।
৪।
৫।

১. বার
১. বার
২. খাযা
২. খাযা
৩. বভাটামুটি
৩. বভাটামুটি
প্রদয়াজনীয় প্ররক্ষদণয ব্যফস্থ্া রনরিত কযা
জফাফরদরতা রনরিত কযা
ম তাপ্ত ঔলদধয যফযা/প্রারপ্ত রনরিত কযা
ডাক্তাদযয াংখ্যা বৃরি কযা
অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

বকন-ঘ: ঢাকা রশু াাতাদর রশু রফবাদগ বরততকৃত রশুদদয বফা াংক্রাি তথ্য: (শুদৄভাত্রাাতাদর
বরততকৃত বযাগীদদয (রশু) জন্য)
ক্র নাং

মািাইতব্য রফলয়

০১

আনায িাদনয অসুস্থ্যতায
জন্য আরন ঢাকা রশু
াাতাদর কতরদন মাফৎ বরতত
আদেন?
আনায িাদনয কী অসুস্থ্যতায
জন্য আরন ঢাকা রশু
াাতাদর বরতত আদেন, দয়া
কদয ফরদফন
রক ?

৫। প্রদয়াজনীয়
ঔলধ প্রারপ্ত

৭। রযদফ

১. বার
২. খাযা
৩. বভাটামুটি

০২

বকা
ড

উত্তয
..............ভা

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।

জ্বয/কার/ঠান্ডা
ডায়রযয়া
রনউদভারনয়া
আভায়
ারিায
যাতকানা
িভতদযাগ
হৃদদযাগ

.............রদন

০৩
০৪

০৫

০৬

০৭

বরতত দত বকান ভস্যা
দয়রের রক ?
যাঁ দর, কী ধযদনয ভস্যা
দয়রের, দয়া কদয ফরদফন রক
?

ঢাকা রশু াাতাদর রশুদদয
রিরকৎা বফা প্রদাদনয
ব্যফস্থ্ায় আরন ন্তুষ্ট রক ?
যাঁ দর, আরন বকন ন্তুষ্ট,
দয়া কদয ফরদফন রক ?

না দর, আরন বকন ন্তুষ্ট নন,
দয়া কদয ফরদফন রক?

৯। অন্যান্যঃ (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. যাঁ
২. না
১। ওয়াদড ত রট াওয়া মায় রন
২। CCU-বত রট াওয়া মায় রন
৩। ICU -বত রট াওয়া মায় রন
৪। কারডওত ররজ রফবাদগ রট াওয়া মায় রন
৫। বকরফন াওয়া মায় রন
৬। অন্যান্যঃ (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. যাঁ
২. না
১। বফায গুণগত ভান বার
২। রফর কভ আদ
৩। ফাা বথদক কাদে
৪। ফ ভয় ডাক্তায াওয়া মায়
৫। প্রদয়াজনীয় ঔলধ াওয়া মায়
৬। রযদফ বাদরা
৭। রযস্কায রযিন্ন
৮। CCU আদে
৯। ICU আদে
১০। Cardiology-এয রিরকৎা আদে
১১। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১। বফায গুণগত ভান বার না
২। রফর বফী আদ
৩। ফ ভয় ডাক্তায াওয়া মায় না
৪। প্রদয়াজনীয় ঔলধ াওয়া মায় না
৫। CCU াংখ্যা কভ
৬। ICU াংখ্যা কভ
৭। কারডওত ররজয ডাক্তাদযয াংখ্যা কভ
৮। ওয়াদড ত রট বদত ভস্যা য়।
৯। বকরফন বদত ভস্যা য়

০৮

আনায িাদনয অসুস্থ্যতায জন্য
আরন ঢাকা রশু াাতার
বথদক বকান যীক্ষা/
ডায়াগনরিক বফা রনদয়দেন রক?

০৯

যাঁ দর, কী যীক্ষা/
ডায়াগনরিক বফা রনদয়দেন,
দয়া কদয ফরদফন রক ?

১০

আনায িানদক CCU-বত
যাখদত দয়দে রক ?
CCU- বত ম তাপ্ত ডাক্তায
রেদরন রক ?
CCU- বত বকান ধযদনয
ভস্যা দয়রের রক ?
যাঁ দর, কী ধযদনয ভস্যা
দয়রের ?

১১
১২
১৩

১৪
১৫
১৬
১৭
১৮

আনায িানদক কারডওত ররজবত যাখদত দয়দে রক ?
কারডওত ররজ- বত ম তাপ্ত ডাক্তায
রেদরন রক ?
কারডওত ররজ- বত বকান ধযদনয
ভস্যা দয়রের রক ?
যাঁ দর, কী ধযদনয ভস্যা
দয়রের ?
আরন এযাম্বদু রদন্পয বফা গ্রণ
কদযদেন রক ?

৯। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. যাঁ
২. না
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।

ইররজ
এভআয আই
যক্ত যীক্ষা
এক্স-বয
ভরমূত্র যীক্ষা
কপ যীক্ষা
আরট্রাদনাগ্রাভ
ইদকা
অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. যাঁ
২. না
১. যাঁ
২. না
১. যাঁ
২. না
১।
২।
৩।
১. যাঁ
২. না
১. যাঁ
২. না
১. যাঁ
২. না
১।
২।
৩।
১. যাঁ
২. না

১৯
২০

২১

২২
২৩

প্রদয়াজদনয ভয় এযাম্বুদরদন্পয
বফা বদয়দেন রক ?
বরতত ওয়ায য আনায
িাদনয বকান ধযদনয
অাদযন কযদত দয়রের রক?
যাঁ দর, কী অাদযন কযদত
দয়রের ?

অাদযদনয বক্ষদত্র বকান
ভস্যা দয়রের রক ?
যাঁ দর, কী ধযদনয ভস্যা
দয়রের, দয়া কদয ফরদফন রক
?

২৪

আনায িাদনয জন্য াাতার
বথদক বকান খাফায বদয়া য় রক?

২৫

খাফাদযয ভান বকভন ফদর
আরন ভদন কদযন ?

২৬

২৭

২৮

বরততয য বথদক আনায
িাদনয রিরকৎা দমারগতায়
আরন মথামথ না ত/আয়া/
রিনাযদদয বফা াদিন রক ?
না দর, বকন াদিন না ফদর
আরন ভদন কদযন ?

আরন াাতাদরয ররফ্ট
প্রদয়াজদনয ভদয় াদিন রক ?

১.
২.
১.
২.

যাঁ
না
যাঁ
না

১। ফাইা াজতাযী
২। রযাং ফাদনা/রাগাদনা
৩। জন্গত ত্রুটি
৪। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. যাঁ
২. না
১।
২।
৩।
৪।
৫।
১. যাঁ
২. না
১। খুফ বার
২। বার
৩। বভাটামুটি
৪। খাযা
৫। খুফ খাযা
৬। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. যাঁ
২. না

১।
২।
৩।
৪।
১. যাঁ
২. না

২৯

াাতাদরয রযস্কায
রযিন্নতা ম্পদকত আনায
ভতাভত উদেখ করুন-

৩০

আরন এয আদগ কখনও ঢাকা
রশু াাতাদর রশুদদয
রিরকৎায জন্য বরতত রেদরন রক
?
আরন কখন ফ ত প্রথভ ঢাকা
রশু াাতাদর রশুদদয
রিরকৎায জন্য বরতত রেদরন,
দয়া কদয ফরদফন রক ?
তখন এই াাতাদরয স্বাস্থ্য
বফায ভান বকভন রের ফদর
আরন ভদন কদযন ?

৩১

৩২

৩৩

আনায দৃরষ্টদত পূদফ তয স্বাস্থ্য
বফায ভাদনয াদথ ফততভান
স্বাস্থ্য বফায ভাদনয তুরনামূরক
আদরািনা করুন-

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

খুফ বার
বার
বভাটামুটি
খাযা
খুফ খাযা
অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. যাঁ
২. না

....................ফেয
পূদফ ত
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

খুফ বার
বার
বভাটামুটি
খাযা
খুফ খাযা
অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
পূদফ ত
১। বফায
১. বার
গুণগত ভান
২. খাযা
৩.বভাটামুটি

ফততভাদন
১. বার
২. খাযা
৩. বভাটামুটি

২। রফদরয
রযভান

১. বার
২. খাযা
৩.বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩. বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা

১. বার
২. খাযা

৩। অদনকক্ষণ
ফদ থাকা

৩. বভাটামুটি

৩. বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩.বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩. বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩.বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩. বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩.বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩. বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩.বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩. বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩.বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩. বভাটামুটি

৯। কারডওত ররজ ডাক্তাদযয াংখ্যা ফাড়াদনা
১০। বকরফদনয াংখ্যা ফাড়াদনা
১১। না ত ও আয়ায াংখ্যা ফাড়াদনা
১২। Neurology রনউদযাররজ ডাক্তায ও
বফদডয াংখ্যা ফাড়াদনা
১৩। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

৪। ডাক্তাদযয
অম তাপ্ততা

৫। প্রদয়াজনীয়
ঔলধ প্রারপ্ত

৬। প্রদয়াজনীয়
কর বফা

৭। রযদফ

৮। রযস্কায
রযিন্নতা

৯। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট
করুন)

ক)

৩৪

ঢাকা রশু াাতাদর বফা
প্রদাদনয ভান বৃরিকদল্প আনায
সুরিরিতভতাভত/যাভত/ভিব্য/
সুারয প্রদান করুন

১. বার
১. বার
২. খাযা
২. খাযা
৩. বভাটামুটি
৩. বভাটামুটি
১। প্রদয়াজনীয় প্ররক্ষদণয ব্যফস্থ্া রনরিত কযা
২। জফাফরদরতা রনরিত কযা
৩। ম তাপ্ত ঔলদধয রনিয়তা প্রদান
৪। ওয়াদড ত রদটয াংখ্যা বৃরি কযা
৫। ডাক্তাদযয াংখ্যা বৃরি কযা
৬। খাদ্যভান রনরিত কযা/ বৃরি কযা
৭। CCU -বত বফদডয াংখ্যা ফাড়াদনা
৮। ICU -বত বফদডয াংখ্যা ফাড়াদনা

উত্তযদাতা
নাভ এফাং স্বাক্ষয: নাভ এফাং স্বাক্ষয:
বভাফাইর নাং: তারযখ:
ই-বভইর:
তারযখ:

রযদতক

আনায মূল্যফান ভয় ও াক্ষাৎকাযটি বদয়ায জন্য আিরযক ধন্যফাদ

বকন-খ: ঢাকা বভরডদকর কদরজ/ফঙ্গফন্ধু বখ মুরজফ বভরডকযার রফশ্বরফদ্যারয়(BSMMU)/ ীদ
দাযওয়াদী বভরডদকর কদরজ ও াাতার /ফাযদডভ বজনাদযর াাতারাংক্রাি তথ্যঃ
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়
ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ
ঢাকা রশু াাতার ম্প্রাযণ প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষা
ভীক্ষা প্রশ্নভারা - ২ নন-বফরনরপরয়াযী (ঢাকা বভরডদকর কদরজ ও ফঙ্গফন্ধু বখ মুরজফ বভরডকযার
রফশ্বরফদ্যারয় (BSMMU)/ীদ দাযওয়াদী বভরডদকর কদরজ ও াাতার /ফাযদডভ বজনাদযর
াাতাদরয রশু রফবাদগয আউট-বডায ও বরতকৃতত রশু বযাগী)

ক্ররভক
নাং

মািাইতব্য রফলয়

০১

ফততভাদন বযাগীয (রশু) ফয়
কত, দয়া কদয ফরদফন রক ?
আরন তায রিরকৎায জন্য
ঢাকা বভরডদকর কদরজ/
ফঙ্গফন্ধু বখ মুরজফ বভরডকযার
রফশ্বরফদ্যারয় (BSMMU)
াাতাদর বকন রনদয়
এদদেন/আদন, দয়া কদয
ফরদফন রক ?

০২

আ&mvরামু আরাইকুভ/আদাফ
আভায নাভ------------------------------। আনায অফগরতয জন্য জানারি বম, ফাাংরাদদ যকায স্বাস্থ্য ও
রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় কর্ততক স্বাস্থ্য অরধদপ্তয এফাং ঢাকা রশু াাতাদরয ভাধ্যদভ রশুদদয স্বাস্থ্য
বফায ভান উন্নয়দনয জন্য ঢাকা রশু াাতার ম্প্রাযণ প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কদযদে। এই প্রকদল্পয প্রধান
উদেশ্য রের ফাাংরাদদদয কর রশুদক স্বাস্থ্য বফা প্রদান কযা। ফাাংরাদদ যকাদযয রযকল্পনা
ভন্ত্রণারদয়য ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ এই প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়দনয জন্য এ. এন
এযাদারদয়ট-বক যাভতক রদদফ রনদয়ারজত কদযদে। আরভ এ. এন এযাদারদয়ট এয ক্ষ বথদক
আনাদক এই প্রবাফ মূল্যায়ন গদফলণায় অাংগ্রদণয জন্য অনুদযাধ জানারি। প্রকদল্পয গুণগতভান, ফর ও
দুফ তর রদক, সুদমাগ ও ম্ভাফনা ইতযারদ রফলদয় আনায সুরিরিতভতাভত প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষায়
রফদল ভূরভকা যাখদফ। উদরস্নখ্য বম, আনায ভতাভত শুদৄভাত্র ভীক্ষায কাদজ ব্যফহৃত দফ এফাং আনায
বদয়া তথ্য ম্পূণ ত বগান যাখা দফ।

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

ভা

বফায গুণগত ভান বার
রফর কভ আদ
ফাা বথদক কাদে
ফ ভয় ডাক্তায াওয়া মায়
প্রদয়াজনীয় ঔলধ াওয়া মায়
রযদফ বার

৭। CCU আদে
৮। ICU আদে

বকন-গ ঢাকা বভরডদকর কদরজ/ ফঙ্গফন্ধু বখ মুরজফ বভরডকযার রফশ্বরফদ্যারয়
(BSMMU)/ীদ
দাযওয়াদী বভরডদকর কদরজ ও াাতার /ফাযদডভ বজনাদযর াাতাদর রশুদদয আউট-বডায বফা
াংক্রাি তথ্য: শুদৄভাত্র আউটদডায বযাগীদদয জন্য
০১

আরন ঢাকা বভরডদকর কদরজ/
ফঙ্গফন্ধু বখ মুরজফ বভরডকযার
রফশ্বরফদ্যারয় (BSMMU)
াাতাদরয আউট-বডায বথদক
কী বযাদগয রিরকৎা রনদয়দেন,
দয়া কদয ফরদফন রক ?

০২

আরন মখন আউট-বডাদয রিরকৎা
রনদত মান তখন রডউটি যত বকান
ডাক্তায রেদরন রক ?

০৩

আউট-বডায বথদক রিরকৎা রনদত
রগদয় আরন বকান ভস্যায
ম্মুখীন দয়দেন রক?

রযরিরতমূরক তথ্য

বভাফাইর নাং

ফেয

বকাড

৯। হৃদদযাদগয রিরকৎা আদে
১০। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

বকন-ক: রযরিরতমূরক তথ্য

বজরায নাভ ও বকাড
থানায নাভ ও বকাড
ভোয নাভ ও বকাড
ওয়াড ত নাং
উত্তযদাতায অফস্থ্ান/ নাক্তকযণ নাং
উত্তযদাতায নাভঃ
বযাগীয (রশু) নাভঃ
উত্তযদাতায াদথ বযাগীয (রশু) ম্পকতঃ

উত্তয

১। জ্বয/কার/ঠান্ডা
২। ডায়রযয়া
৩। রনউদভারনয়া
৪। আভায়
৫। ারিায
৬। যাতকানা
৭। িভতদযাগ
৮। হৃদদযাগ
৯। অন্যান্যঃ (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. যাঁ
২. না
১. যাঁ
২. না

০৪

০৫

০৬

০৭
০৮

০৯

১০

১১

১২

যাঁ দর, কী ভস্যায ম্মুখীন
দয়দেন, দয়া কদয ফরদফন রক ?

আউট-বডায বথদক রিরকৎা
রনদত রগদয় আনাদক কতটা
ভয় ফদ থাকদত দয়দে ?
ফরদয় যাখায কাযণ কী ফদর
আরন ভদন কদযন ?

আউট-বডাদয রফশ্রাদভয জায়গা
আদে রক ?
রফশ্রাদভয জায়গায ভান বকভন
ফদর আরন ভদন কদযন ?

রফশ্রাদভয জায়গায় বযাগীদক
(রশু) বুদকয দুধ খাওয়াদনায
জন্য কী কী ব্যফস্থ্া আদে ?
রফশ্রাদভয জায়গায় বম ভত্ম
রশুদক বুদকয দুধ খাওয়াদনা য়
না তাদদয জন্য রফকল্প কী কী
ব্যফস্থ্া আদে ?
আউট-বডাদয রডউটিযত ডাক্তায
আনায িাদনয জন্য
ম তাপ্ত/মথামথ ভয় রদদয়দেন
ফদর আরন ভদন কদযন রক ?
না দর, বকন ভয় বদনরন ফদর
ভদন কদযন ?

১।
২।
৩।
৪।
৫।

বফায গুণগত ভান বার না
রফর বফী আদ
অদনকক্ষণফদ থাকদত য়
প্রদয়াজনীয় ঔলধ াওয়া মায় না
অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

১৩

১৪
..............ঘন্টা

.............রভরনট

১।
২।
৩।
৪।
১. যাঁ
২. না
১। খুফ বার
২। বার
৩। বভাটামুটি
৪। খাযা
৫। খুফ খাযা
৬। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১।
২।
৩।
১।
২।
৩।

১৫

না দর, বফা প্রদাদনয ব্যফস্থ্ায়
আরন বকন ন্তুষ্ট নন, দয়া কদয
ফরদফন রক ?

১৬

আরন এয আদগ কখনও ঢাকা
বভরডদকর কদরজ/ ফঙ্গফন্ধু বখ
মুরজফ বভরডকযার রফশ্বরফদ্যারয়
(BSMMU) াাতাদরয
আউট-বডাদয রশুদদয রিরকৎায
জন্য এদরেদরন রক ?
আরন কখন ফ ত প্রথভ ঢাকা
বভরডদকর কদরজ/ ফঙ্গফন্ধু বখ
মুরজফ বভরডকযার রফশ্বরফদ্যারয়

১. যাঁ
২. না

১। অল্প ভদয় বফী বযাগী বদখদত য়
২। ডাক্তায বদযী কদয আদন
৩। ডাক্তাদযয ভদনাদমাদগয অবাফ

আউট-বডাদয রশুদদয বফা
প্রদাদনয ব্যফস্থ্ায় আরন ন্তুষ্ট
রক ?
যাঁ দর, বফা প্রদাদনয ব্যফস্থ্ায়
আরন বকন ন্তুষ্ট, দয়া কদয
ফরদফন রক ?

১৭

৪। একই ভদয় একারধক কাজ কযদত য়
৫। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. যাঁ
২. না
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।

বফায গুণগত ভান বার
রফর কভ আদ
ফাা বথদক কাদে
ফ ভয় ডাক্তায াওয়া মায়
প্রদয়াজনীয় ঔলধ াওয়া মায়
রযদফ বাদরা
প্রদয়াজনীয় কর বফা াওয়া মায়।
বফী ভয় অদক্ষাকযদত য় না।
অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১। বফায গুণগত ভান বার না
২। রফর বফী আদ
৩। অদনকক্ষণফদ থাকদত য়
৪। ফ ভয় ডাক্তায াওয়া মায় না
৫। প্রদয়াজনীয় ঔলধ াওয়া মায় না
৬। প্রদয়াজনীয় কর বফা াওয়া মায়।
৭। রযদফ বাদরা নয়।
৮। রযস্কায রযিন্ন নয়।
৯। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. যাঁ
২. না

....................ফেয
পূদফ ত

১৮

১৯

(BSMMU) াাতাদরয
আউট-বডাদয রশুদদয রিরকৎায
জন্য এদরেদরন, দয়া কদয
ফরদফন রক?
তখন এই াাতাদরয স্বাস্থ্য
বফায ভান বকভন রের ফদর
আরন ভদন কদযন ?

আনায দৃরষ্টদত পূদফ তয স্বাস্থ্য
বফায ভাদনয াদথ ফততভান
স্বাস্থ্য বফায ভাদনয তুরনামূরক
আদরািনা করুন-

৬। প্রদয়াজনীয় কর
বফা

১। খুফ বার
২। বার
৩। বভাটামুটি
৪। খাযা
৫। খুফ খাযা
৬। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১। বফায গুণগত
ভান

১. বার
২. খাযা
৩.বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩.বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩.বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩.বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩.বভাটামুটি

৭। রযদফ

৮। রযস্কায
রযিন্নতা

পূদফ ত
১. বার

ফততভাদন
১. বার

২. খাযা
৩. বভাটামুটি

২. খাযা
৩. বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩. বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩. বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩. বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩. বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩. বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩. বভাটামুটি

৯। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট
করুন)
ক)

২। রফদরয
রযভান
২০

৩। অদনকক্ষণফদ
থাকা

৪। ডাক্তাদযয
ম তাপ্ততা

৫। প্রদয়াজনীয়
ঔলধ প্রারপ্ত
১. বার
২. খাযা
৩.বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩.বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩.বভাটামুটি

াাতাদর বফা প্রদাদনয ভান
বৃরিকদল্প আনায সুরিরিত
ভতাভত/যাভত/ভিব্য/সুারয
প্রদান করুন

১।
২।
৩।
৪।
৫।

১. বার
১. বার
২. খাযা
২. খাযা
৩.বভাটামুটি
৩.বভাটামুটি
প্রদয়াজনীয় প্ররক্ষদণয ব্যফস্থ্া রনরিত কযা
জফাফরদরতা রনরিত কযা
ম তাপ্ত ঔলদধয যফযা/প্রারপ্ত রনরিত কযা
ডাক্তাদযয াংখ্যা বৃরি কযা
অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

বকন-ঘ: ঢাকা বভরডদকর কদরজ/ ফঙ্গফন্ধু বখ মুরজফ বভরডকযার রফশ্বরফদ্যারয় ( BSMMU)/ীদ
দাযওয়াদী বভরডদকর কদরজ ও াাতার /ফাযদডভ বজনাদযর াাতাদর বরততকৃত রশুদদয বফা
াংক্রাি তথ্য: (শুদৄভাত্র াাতাদর বরততকৃত বযাগীদদয জন্য)
বকা
ক্র নাং
মািাইতব্য রফলয়
উত্তয
ড

০১

আনায িাদনয অসুস্থ্যতায জন্য
আরন ঢাকা বভরডদকর কদরজ/
ফঙ্গফন্ধু বখ মুরজফ বভরডকযার

রফশ্বরফদ্যারয় (BSMMU)
াাতাদর কতরদন মাফৎ বরতত
আদেন?

..............ভা

.............রদন

০২

আনায িাদনয কী অসুস্থ্যতায
জন্য আরন ঢাকা বভরডদকর কদরজ/
ফঙ্গফন্ধু বখ মুরজফ বভরডকযার
রফশ্বরফদ্যারয় (BSMMU)
াাতাদর বরতত আদেন, দয়া কদয
ফরদফন রক ?

০৩

বরতত দত বকান ভস্যা দয়রের রক
?
যাঁ দর, কী ধযদনয ভস্যা
দয়রের, দয়া কদয ফরদফন রক ?

০৪

০৫

ঢাকা বভরডদকর কদরজ/ফঙ্গফন্ধু বখ
মুরজফ বভরডকযার রফশ্বরফদ্যারয়
(BSMMU) াাতাদর রশুদদয
রিরকৎা বফা প্রদাদনয ব্যফস্থ্ায়
আরন ন্তুষ্ট রক ?

০৬

যাঁ দর, আরন বকন ন্তুষ্ট, দয়া
কদয ফরদফন রক ?

১। জ্বয/কার/ঠান্ডা
২। ডায়রযয়া
৩। রনউদভারনয়া
৪। আভায়
৫। ারিায
৬। যাতকানা
৭। িভতদযাগ
৮। হৃদদযাগ
৯। অন্যান্যঃ (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. যাঁ
২. না
১। ওয়াদড ত রট াওয়া মায় রন
২। CCU-বত রট াওয়া মায় রন
৩। ICU -বত রট াওয়া মায় রন
৪। হৃদদযাগ রফবাদগ রট াওয়া মায় রন
৫। বকরফন াওয়া মায় রন
৬। অন্যান্যঃ (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. যাঁ
২. না

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

বফায গুণগত ভান বার
রফর কভ আদ
ফাা বথদক কাদে
ফ ভয় ডাক্তায াওয়া মায়
প্রদয়াজনীয় ঔলধ াওয়া মায়
রযদফ বাদরা
রযস্কায রযিন্ন

৮। CCU আদে
৯। ICU আদে
১০। হৃদদযাগ-এয রিরকৎা আদে
১১। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

০৭

না দর, আরন বকন ন্তুষ্ট নন, দয়া
কদয ফরদফন রক ?

০৮

আনায িাদনয অসুস্থ্যতায জন্য
আরন ঢাকা বভরডদকর কদরজ/
ফঙ্গফন্ধু বখ মুরজফ বভরডকযার
রফশ্বরফদ্যারয় (BSMMU)
াাতার বথদক বকান যীক্ষ/
ডায়াগনরিক বফা রনদয়দেন রক ?
যাঁ দর, কী যীক্ষা/ডায়াগনরিক
বফা রনদয়দেন, দয়া কদয ফরদফন
রক ?

০৯

১০
১১
১২
১৩

আনায িানদক CCU-বত
যাখদত দয়দে রক ?
CCU- বত ম তাপ্ত ডাক্তায রেদরন
রক ?
CCU- বত বকান ধযদনয ভস্যা
দয়রের রক ?
যাঁ দর, কী ধযদনয ভস্যা দয়রের
?

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
৯।

বফায গুণগত ভান বার না
রফর বফী আদ
ফ ভয় ডাক্তায াওয়া মায় না
প্রদয়াজনীয় ঔলধ াওয়া মায় না
CCU াংখ্যা কভ
ICU াংখ্যা কভ
হৃদদযাদগয ডাক্তাদযয াংখ্যা কভ
ওয়াদড ত রট বদত ভস্যা য়।
বকরফন বদত ভস্যা য়
অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. যাঁ
২. না

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।

ইররজ
এভআয আই
যক্ত যীক্ষা
এক্স-বয
ভরমূত্র যীক্ষা
কপ যীক্ষা
আরট্রাদনাগ্রাভ
ইদকা
অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. যাঁ
২. না
১. যাঁ
২. না
১. যাঁ
২. না
১।
২।
৩।

১৪
১৫
১৬
১৭

১৮
১৯
২০

২১

২২
২৩

২৪
২৫

আনায িানদক কারডওত ররজ-বত
যাখদত দয়দে রক ?
কারডওত ররজ- বত ম তাপ্ত ডাক্তায
রেদরন রক ?
কারডওত ররজ- বত বকান ধযদনয
ভস্যা দয়রের রক ?
যাঁ দর, কী ধযদনয ভস্যা দয়রের
?
আরন এযাম্বদু রদন্পয বফা গ্রণ
কদযদেন রক ?
প্রদয়াজদনয ভয় এযাম্বদু রদন্পয বফা
বদয়দেন রক ?
বরতত ওয়ায য আনায িাদনয
বকান ধযদনয অাদযন কযদত
দয়রের রক ?
যাঁ দর, কী অাদযন কযদত
দয়রের ?

অাদযদনয বক্ষদত্র বকান ভস্যা
দয়রের রক ?
যাঁ দর, কী ধযদনয ভস্যা
দয়রের, দয়া কদয ফরদফন রক ?

আনায িাদনয জন্য াাতার
বথদক বকান খাফায বদয়া য় রক ?
খাফাদযয ভান বকভন ফদর আরন
ভদন কদযন ?

১.
২.
১.
২.
১.
২.
১।
২।
৩।
১.
২.
১.
২.
১.
২.
১।
২।
৩।
৪।

যাঁ
না
যাঁ
না
যাঁ
না

২৬

২৭

২৮
যাঁ
না
যাঁ
না
যাঁ
না

ফাইা াজতাযী
রযাং ফাদনা/রাগাদনা
জন্গত ত্রুটি
অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. যাঁ
২. না
১।
২।
৩।
৪।
১. যাঁ
২. না
১। খুফ বার
২। বার
৩। বভাটামুটি
৪। খাযা
৫। খুফ খাযা
৬। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

২৯

৩০

৩১

৩২

বরততয য বথদক আনায িাদনয
রিরকৎা দমারগতায় আরন
মথামথ না ত/আয়া/রিনাযদদয বফা
াদিন রক ?
না দর, বকন াদিন না ফদর আরন
ভদন কদযন ?

আরন াাতাদরয ররফ্ট মথাভদয়
াদিন রক ?
াাতাদরয রযস্কায রযিন্নতা
ম্পদকত আনায ভতাভত উদেখ
করুন-

আরন এয আদগ কখনও ঢাকা
বভরডদকর কদরজ/ ফঙ্গফন্ধু বখ
মুরজফ বভরডকযার রফশ্বরফদ্যারয়
(BSMMU) াাতাদর রশুদদয
রিরকৎায জন্য বরতত রেদরন রক?
আরন কখন ফ ত প্রথভ ঢাকা
বভরডদকর কদরজ/ ফঙ্গফন্ধু বখ
মুরজফ বভরডকযার রফশ্বরফদ্যারয়
(BSMMU) াাতাদর রশুদদয
রিরকৎায জন্য বরতত রেদরন, দয়া
কদয ফরদফন রক ?
তখন এই াাতাদরয স্বাস্থ্য বফায
ভান বকভন রের ফদর আরন ভদন
কদযন ?

১. যাঁ
২. না

১।
২।
৩।
৪।
১. যাঁ
২. না
১। খুফ বার
২। বার
৩। বভাটামুটি
৪। খাযা
৫। খুফ খাযা
৬। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. যাঁ
২. না

....................ফেয
পূদফ ত

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

খুফ বার
বার
বভাটামুটি
খাযা
খুফ খাযা
অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

৩৩

আনায দৃরষ্টদত পূদফ তয স্বাস্থ্য বফায
ভাদনয াদথ ফততভান স্বাস্থ্য বফায
ভাদনয তুরনামূরক আদরািনা করুন-

পূদফ ত
১। বফায
গুণগত ভান

১. বার

ফততভাদন
১. বার

২. খাযা
৩.বভাটামুটি

২. খাযা
৩.বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩.বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩.বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩.বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩.বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩.বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩.বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩.বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩.বভাটামুটি

৩.বভাটামুটি

২। রফদরয রযভান

৩। অদনকক্ষণফদ
থাকা

৩৪

ঢাকা বভরডদকর কদরজ/ ফঙ্গফন্ধু
বখ মুরজফ বভরডকযার রফশ্বরফদ্যারয়
(BSMMU) াাতাদর বফা
প্রদাদনয ভান বৃরিকদল্প আনায
সুরিরিত
ভতাভত/যাভত/ভিব্য/সুারয
প্রদান করুন

৪। ডাক্তাদযয
ম তাপ্ততা

৫। প্রদয়াজনীয়
ঔলধ প্রারপ্ত

৬। প্রদয়াজনীয়
কর বফা
১. বার
২. খাযা
৩.বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩.বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩.বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা
৩.বভাটামুটি

১. বার
২. খাযা

১. বার
২. খাযা

৭। রযদফ

৮। রযস্কায
রযিন্নতা

৩.বভাটামুটি

৯। অন্যান্য
(রনরদ তষ্ট করুন)
ক)

উত্তযদাতা
নাভ এফাং স্বাক্ষয: নাভ এফাং স্বাক্ষয:
বভাফাইর নাং: তারযখ:
ই-বভইর:
তারযখ:

১. বার
১. বার
২. খাযা
২. খাযা
৩.বভাটামুটি ৩.বভাটামুটি
১। প্রদয়াজনীয় প্ররক্ষদণয ব্যফস্থ্া রনরিত কযা
২। জফাফরদরতা রনরিত কযা
৩। ম তাপ্ত ঔলদধয রনিয়তা প্রদান
৪। ওয়াদড ত রদটয াংখ্যা বৃরি কযা
৫। ডাক্তাদযয াংখ্যা বৃরি কযা
৬। খাদ্যভান রনরিত কযা/ বৃরি কযা
৭। CCU -বত বফদডয াংখ্যা ফাড়াদনা
৮। ICU -বত বফদডয াংখ্যা ফাড়াদনা
৯। হৃদদযাদগয ডাক্তাদযয াংখ্যা ফাড়াদনা
১০। বকরফদনয াংখ্যা ফাড়াদনা
১১। না ত ও আয়ায াংখ্যা ফাড়াদনা
১২। Neurology রনউদযাররজ ডাক্তায ও
বফদডয াংখ্যা
ফাড়াদনা
১৩। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

রযদতক

আনায মূল্যফান ভয় ও াক্ষাৎকাযটি বদয়ায জন্য আিরযক ধন্যফাদ

ক) প্রকল্প প্রস্ত্ত্তরত াংক্রাি তথ্যাফরী
০১
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়
ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ
ঢাকা রশু াাতার ম্প্রাযণ প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষা
ভীক্ষা প্রশ্নভারা - ৩ প্রকল্প াংরিষ্ট কভতকততা (মূখ্য তথ্যদাতাদদয) প্রশ্নভারা ও অফজাযদবন বিকররি
যুগ্ন-রিফ-MOHFW (DSH), রযিারক-াাতার (স্বাস্থ্য অরধদপ্তয), রযিারক-ঢাকা রশু
াাতার, প্রকল্প রযিারক-ঢাকা রশু াাতার ম্প্রাযণ, কাযী রযিারক- ঢাকা রশু াাতার
ম্প্রাযণ, অধ্যাক/দমাগী অধ্যাক/কাযী অধ্যাক-ঢাকা রশু াাতার, বভরডকযার
অরপায/কনারট্যান্ট- ঢাকা রশু াাতার, ররনয়য না ত- ঢাকা রশু াাতার, তত্ত্বাফধায়ক
প্রদকৌরী/রনফ তাী প্রদকৌরী, উ-রফবাগীয় প্রদকৌরী/উ-কাযী প্রদকৌরী- গণপূতত রফবাগ, IMED-য
স্বাস্থ্য রফলয়ক উইাং কভতকততা
আ&mvরামু আরাইকুভ/আদাফ

০২
০৩

০৪

০৫

০৬

প্রকল্প ফাস্তফায়ন মথা ভদয় দয়রের রক ?

০৭

না দর, বকন ফাস্তফায়ন মথা ভদয়
য়রন,দয়া কদয ফরদফন রক ?

০৮

ফরধ তত ভদয়য জন্য বকান অনুদভাদন
রনদয়রেদরন রক ?
প্রকদল্পয অঙ্গরবরত্তক অথ ত ব্যয় কযা দয়দে
রক ?
না দর, বকন অঙ্গরবরত্তক অথ ত ব্যয় কযা
য়রন ?

০৯
১০

রফবাগ-

বকাড নাং-

থানা-

বকাড নাং-

বজরা-

বকাড নাং১১

বরাদকন-

দপ্তয-

না দর, রপরজরফররটি রযদাদট তয িারদায
াদথ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয াথ তকয বকন
দয়দে, দয়া কদয ফরদফন রক?

১.
২.
১.
২.
১.
২.

যাঁ
না
যাঁ
না
যাঁ
না

১।
২।
৩।
৪।
১।
২।
৩।
৪।

(খ) প্রকল্প ফাস্তফায়ন াংক্রাি তথ্যাফরী

আভায নাভ------------------------------। আনায অফগরতয জন্য জানারি বম, ফাাংরাদদ যকায স্বাস্থ্য ও
রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় কর্ততক স্বাস্থ্য অরধদপ্তয এফাং ঢাকা রশু াাতাদরয ভাধ্যদভ রশুদদয স্বাস্থ্য
বফায ভান উন্নয়দনয জন্য ঢাকা রশু াাতার ম্প্রাযণ প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কদযদে। এই প্রকদল্পয প্রধান
উদেশ্য রের ফাাংরাদদদয কর রশুদক স্বাস্থ্য বফা প্রদান কযা। ফাাংরাদদ যকাদযয রযকল্পনা
ভন্ত্রণারদয়য ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ এই প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়দনয জন্য এ. এন
এযাদারদয়ট-বক যাভতক রদদফ রনদয়ারজত কদযদে। আরভ এ. এন এযাদারদয়ট এয ক্ষ বথদক
আনাদক এই প্রবাফ মূল্যায়ন গদফলণায় অাংগ্রদণয জন্য অনুদযাধ জানারি। প্রকদল্পয গুণগতভান, ফর ও
দুফ তর রদক, সুদমাগ ও ম্ভাফনা ইতযারদ রফলদয় আনায সুরিরিতভতাভত প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষায়
রফদল ভূরভকা যাখদফ। উদেখ্য বম, আনায ভতাভত শুদৄভাত্র ভীক্ষায কাদজ ব্যফহৃত দফ এফাং আনায
বদয়া তথ্য ম্পূণ ত বগান যাখা দফ।

তথ্য প্রদানকাযীয নাভ-

প্রকল্প কাম তক্রভ শুরু কযায পূদফ ত প্রকদল্পয
জন্য বকান রপরজরফররটি কযা দয়রের রক?
যাঁ দর, রপরজরফররটি কযায বকান রযদাট ত
আদে রক?
রপরজরফররটি রযদাদট ত প্রকদল্পয জন্য বম
িারদা এদদে ব অনুমায়ী প্রকল্প ফাস্তফায়ন
দয়দে রক?
যাঁ দর, কী কী িারদা রনরূণ কযা
দয়দে,দয়া কদয ফরদফন রক ?

দফীবভাফাইর নাং-

১২

প্রকদল্পয এক অদঙ্গয অথ ত অন্য অদঙ্গ ব্যয়
কযা দয়দে রক ?
যাঁ দর, অন্য অদঙ্গ ব্যয় কযায জন্য
বকান অনুদভাদন রনদয়রেদরন রক ?

১. যাঁ
২. না
১।
২।
৩।
৪।
১. যাঁ
২. না
১. যাঁ
২. না
১।
২।
৩।
৪।
১. যাঁ
২. না
১. যাঁ
২. না

১৩

১৪

১৫

১৬
১৭

১৮

১৯

২০

২১
২২
২৩

২৪

আইএভইরড কর্ততক প্রদত্ত প্ররতদফদদন
উদেরখত ত্রুটি রফচ্যযরত বভাতাদফক বকান
ব্যফস্থ্া গ্রণ কদযদেন রক?
যাঁ দর, কী ব্যফস্থ্া গ্রণ কদযদেন ?

না দর, বকন ব্যফস্থ্া গ্রণ কযা য়রন,
দয়া কদয ফরদফন রক ?

প্রকল্প ফাস্তফায়নকারীন ভদয় বকান
ভস্যায ম্মুখীন দয়রেদরন রক ?
যাঁ দর, কী ধযদনয ভস্যায ম্মুখীন
দয়রেদরন ?

প্রকল্প ফাস্তফায়ন বদল বম রযভাণ রশুয
বফা াওয়ায কথা ব রযভাণ রশু বফা
াদি রক ?
না দর, বকন াদিনা, দয়া কদয ফরদফন
রক ?
প্রকল্প কাম তক্রভ রক রডররদত অিভূতক্ত
প্যাদকজ রাদফ নারক াফ-প্যাদকজ
রাদফ কযা দয়দে ?
এই প্রকদল্প এরক্সট প্লান ফাস্তফায়ন কযা
দয়দে রক ?
বম অথ ত ফযাে রের ব অনুমায়ী কাদজয
ভান রক দিালজনক দয়দে ?
না দর, বকন নয়, দয়া কদয ফরদফন রক ?

অথ ত োড় বদত বকান ভস্যা দয়রের রক
?

১. যাঁ
২. না
১।
২।
৩।
৪।
১।
২।
৩।
৪।
১. যাঁ
২. না
১।
২।
৩।
৪।
১. যাঁ
২. না

২৫

যাঁ দর, কী ধযদনয ভস্যা দয়রের ?

২৬

প্রকল্প খযদিয বকান অরডট দয়দে রক ?

২৭

প্রকল্প খযদিয বকান ফাৎরযক প্লান আদে
রক ?
প্রকল্প এখন কী ম তাদয় আদে ?

২৮
২৯
৩০

৩১

বরফষ্যদত এই ধযদনয প্রকদল্পয প্রদয়াজন
আদে ফদর ভদন কদযন রক ?
যাঁ দর, কী ধযদনয প্রকদল্পয প্রদয়াজন
আদে ফদর ভদন কদযন?
এই প্রকদল্পয ফর, দূফ তর রদক, সুদমাগ ও
বীরত ম্পদকত রক জাদনন?

১।
২।
৩।
৪।
১। প্যাদকজ রাদফ কযা দয়দে
২। াফ-প্যাদকজ রাদফ কযা দয়দে
১. যাঁ
২. না
১. যাঁ
২. না
১।
২।
৩।
৪।
১. যাঁ
২. না

১।
২।
৩।
৪।
১. যাঁ
২. না
১. যাঁ
২. না
১। রাবজনক
২। বরাকান
১. যাঁ
২. না
১।
২।
৩।
৪।
ফর রদকঃ ১.
২.
৩.
দূফ তর রদকঃ ১.
২.
৩.
সুদমাগঃ ১.
২.
৩.
বীরতঃ ১.
২.
৩.

(গ) বফা াংক্রাি তথ্যাফরী (শুদৄভাত্র বফা প্রদানকযীদদয জন্য)
৩২
৩৩

৩৪

আরন কত রদন মাফত এই াাতাদর
কভতযত আদেন, দয়া কদয ফরদফন রক?
এই াাতাদর আউট-বডাদয রশুদদয
রিরকৎা বফা রদদত রগদয় আরন বকান
ভস্যায ম্মুখীন দিন রক?
যাঁ দর, কী ভস্যায ম্মুখীন দিন দয়া
কদয ফরদফন রক?

.................... ফেয
....................ভা
১. যাঁ
২. না
১।
২।
৩।

৩৫
৩৬

৩৭

৩৮

৩৯

৪০

এই াাতাদর বরততকৃত রশুদদয রিরকৎা
বফা রদদত রগদয় আরন বকান ভস্যায
ম্মুখীন দিন রক?
যাঁ দর, কী ভস্যায ম্মুখীন দিন দয়া
কদয ফরদফন রক?

প্রকল্প শুরুয আদগ এই াাতাদর কী কী
যীক্ষা/ডায়াগনরিক বফা প্রদাদনয ব্যফস্থ্া
রের ?

প্রকল্প ফাস্তফায়দনয দয এই াাতাদর
কী কী যীক্ষা/ডায়াগনরিক বফা প্রদাদনয
ব্যফস্থ্া দয়দে ?

প্রকল্প ফাস্তফায়দনয দযয
যীক্ষা/ডায়াগনরিক বফা প্রদাদনয ব্যফস্থ্ায়
আরন ন্তুষ্ট রক ?
যা দর, আরন বকন ন্তুষ্ট, দয়া কদয
ফরদফন রক ?

৪।
১. যাঁ
২. না

৪১

না দর, আরন বকন ন্তুষ্ট নন ?

১।
২।
৩।
৪।
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।

৪২

যীক্ষা/ডায়াগনরিক বফায ভান বৃরি কযায
জন্য বকান রকছু াংদমাজন কযায প্রদয়াজন
আদে ফদর আরন ভদন কদযন রক?
যা দর, কী কী াংদমাজন কযায প্রদয়াজন
আদে ফদর আরন ভদন কদযন ?

ইররজ
এভআয আই
যক্ত যীক্ষা
এক্স-বয
ভরমূত্র যীক্ষা
কপ যীক্ষা
আরট্রাদনাগ্রাভ
ইদকা
অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১। ইররজ
২। এভআয আই
৩। যক্ত যীক্ষা
৪। এক্স-বয
৫। ভরমূত্র যীক্ষা
৬। কপ যীক্ষা
৭। আরট্রাদনাগ্রাভ
৮। ইদকা
৯। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. যাঁ
২. না

৪৩

৪৪

৪৫

৪৬

৪৭

৪৮

৪৯
১।
২।
৩।
৪।

প্রকল্প শুরুয আদগ এই াাতাদর রশুদদয
জন্য বকান কারডওত ররজ (হৃদদযাগ) রফবাগ
রের রক ?
প্রকল্প ফাস্তফায়দনয দয এই াাতাদর
রশুদদয জন্য বকান কারডওত ররজ (হৃদদযাগ)
রফবাদগয ব্যফস্থ্া কযা দয়দে রক ?
যা দর, কারডওত ররজ (হৃদদযাগ) রফবাদগয
ভান বকভন ফদর আরন ভদন কদযন?

কারডওত ররজ (হৃদদযাগ) রফবাদগ বফায ভান
বৃরি কযায জন্য বকান রকছু াংদমাজন কযায
প্রদয়াজন আদে ফদর আরন ভদন কদযন রক?
যা দর, কী কী াংদমাজন কযায প্রদয়াজন
আদে ফদর আরন ভদন কদযন ?

এই াাতাদর রশুদদয জন্য কী কী
অাদযদনয ব্যফস্থ্া আদে?

১।
২।
৩।
৪।
১. যাঁ
২. না
১।
২।
৩।
৪।
১. যাঁ
২. না
১. যাঁ
২. না
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

খুফ বার
বার
বভাটামুটি
খাযা
খুফ খাযা
অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. যাঁ
২. না
১।
২।
৩।
৪।
১।
২।
৩।
৪।

ফাইা াজতাযী
রযাং ফাদনা/রাগাদনা
জন্গত ত্রুটি
অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

৫০

অাদযদনয ভান বকভন ফদর আরন ভদন
কদযন?

৫১

অাদযদনয বফায ভান বৃরি কযায জন্য
বকান রকছু াংদমাজন কযায প্রদয়াজন আদে
ফদর আরন ভদন কদযন রক?
যা দর, কী কী াংদমাজন কযায প্রদয়াজন
আদে ফদর আরন ভদন কদযন ?

৫২

৫৩

৫৪

৫৫

৫৬

৫৭
৫৮

৫৯

এই াাতাদর রশুদদয প্রদয়াজনীয় বফা
প্রদাদনয জন্য ম তাপ্ত াংখ্যক বফা
প্রদানকাযী আদে ফদর আরন ভদন কদযন
রক?
না দর, বকান্ দদয বফা প্রদানকাযীয
অম তাপ্ততা যদয়দে ফদর আরন ভদন কদযন?

প্রকল্প ফাস্তফায়ন বদল বম রযভাণ রশুয
বফা াওয়ায কথা ব রযভাণ রশু বফা
াদি রক ?
না দর, বকন াদিনা ফদর আরন ভদন
কদযন?

বরফষ্যদত এই ধযদনয প্রকদল্পয প্রদয়াজন
আদে ফদর আরন ভদন কদযন রক ?
যাঁ দর, কী ধযদনয প্রকদল্পয প্রদয়াজন
আদে ফদর আরন ভদন কদযন?
এই প্রকদল্পয ফর, দূফ তর রদক, সুদমাগ ও
বীরত ম্পদকত রক জাদনন?

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

খুফ বার
বার
বভাটামুটি
খাযা
খুফ খাযা
অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. যাঁ
২. না
৬০
১।
২।
৩।
৪।
১. যাঁ
২. না

এই াাতাদর বফা প্রদাদনয ভান
বৃরিকদল্প আনায সুরিরিত
ভতাভত/যাভত/ভিব্য/সুারয প্রদান করুন

১।
২।
৩।
৪।
১. যাঁ
২. না
১।
২।
৩।
৪।
১. যাঁ
২. না
১।
২।
৩।
৪।
ফর রদকঃ ১.
২.

৩.
দূফ তর রদকঃ ১.
২.
৩.
সুদমাগঃ ১.
২.
৩.
বীরতঃ ১.
২.
৩.
১। প্রদয়াজনীয় প্ররক্ষদণয ব্যফস্থ্া
রনরিত কযা
২। জফাফরদরতা রনরিত কযা
৩। ম তাপ্ত ঔলদধয রনিয়তা প্রদান
৪। ওয়াদড ত রদটয াংখ্যা বৃরি কযা
৫। ডাক্তাদযয াংখ্যা বৃরি কযা
৬। খাদ্যভান রনরিত কযা/ বৃরি কযা
৭। CCU -বত বফদডয াংখ্যা ফাড়াদনা
৮। ICU -বত বফদডয াংখ্যা ফাড়াদনা
৯। হৃদদযাদগয ডাক্তাদযয াংখ্যা
ফাড়াদনা
১০। বকরফদনয াংখ্যা ফাড়াদনা
১১। না ত ও আয়ায াংখ্যা ফাড়াদনা
১২। Neurology রনউদযাররজ
ডাক্তায ও বফদডয াংখ্যা ফাড়াদনা
১৩। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

প্রকদল্পয অঙ্গরবরত্তক ফাস্তফায়ন াংক্রাি তথ্যাফরী
০১। জনফদরয বফতন ও বাতা
৬১
জনফদরয বফতন ও বাতা রনধ তারযত
রক্ষযভাত্রা কত রের?
৬২
ফাস্তদফ জনফদরয বফতন ও বাতা কী
রযভান রযদাধ কযা দয়দে?
৬৩
প্রকল্পটিয আওতায় জনফদরয বফতন ও
বাতা রপয জন্য:

.........................................
..............................................
বভাট ফযােকৃত অথ তঃ ............... টাকা
বভাট প্রকৃত ব্যয় কত দয়রের?
........................ টাকা

৬৪

জনফদরয বফতন ও বাতা

শুরু দয়রের:
.................ফেয...............ভা
বল দয়রের:
................... ফেয...............ভা

০২। াংস্থ্ান ব্যয়
৬৫
৬৬
৬৭

৬৮
৬৯

াংস্থ্ান ব্যদয়য রনধ তারযত রক্ষযভাত্রা কত
রের?
ফাস্তদফ াংস্থ্ান ব্যয় কী রযভান
রযদাধ কযা দয়দে?
াংস্থ্ান ব্যয়

াংস্থ্ান ব্যয় রনধ তারযত ভদয় কযা
দয়রের রক ?
না দর, বকন ভয়ভদতা কযা য়রন?

.........................................

৭১
৭২

৭৩

বযরজদেন রপ এয রনধ তারযত রক্ষযভাত্রা
কত রের?
ফাস্তদফ বযরজদেন রপ কী রযভান
রযদাধ কযা দয়দে?
প্রকল্পটিয আওতায় বযরজদেন রপ এয
জন্য:
বযরজদেন রপ

৭৪
৭৫
৭৬

..............................................
বভাট ফযােকৃত অথ তঃ ............... টাকা

৭৭

বভাট প্রকৃত ব্যয় কত দয়রের?
........................ টাকা

৭৮

১. যাঁ
২. না
১। াংরিষ্ট ঠিকাদাযদদয কাদজ অফদরা
২। প্রদয়াজনীয় অদথ তয াংস্থ্ান না থাকা
৩। াংরিষ্ট কর্ততদক্ষয অদমারগতা
৪। স্থ্ানীয়বাদফ িাঁদাফাজ, দুষ্কৃরতকাযী
ও টাউটদদয প্ররতফন্ধকতা সৃরষ্ট
৫। প্রাকৃরতক রফম তদয় ভস্যায সৃরষ্ট
ওয়া
৬। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

০৩। বযরজদেন রপ
৭০

..................ফেয................ভা

০৪। বষ্টনাযী

.........................................
..............................................
বভাট ফযােকৃত অথ তঃ ............... টাকা
বভাট প্রকৃত ব্যয় কত দয়রের?
........................ টাকা
শুরু দয়রের:
.................ফেয.................ভা
বল দয়রের:

বষ্টনাযী ক্রদয়য রনধ তারযত রক্ষযভাত্রা কত
রের?
ফাস্তদফ কী রযভান বষ্টনাযী ক্রয় কযা
দয়দে?
বষ্টনাযী ক্রদয়য জন্য

বষ্টনাযী রনধ তারযত ভদয় ক্রদয় কযা
দয়রের রক ?
না দর, বকন ভয়ভদতা কযা য়রন?

.........................................
..............................................
বভাট ফযােকৃত অথ তঃ ............... টাকা
বভাট প্রকৃত ব্যয় কত দয়রের?
........................ টাকা
১. যাঁ
২. না
১। াংরিষ্ট ঠিকাদাযদদয কাদজ অফদরা
২। প্রদয়াজনীয় অদথ তয াংস্থ্ান না থাকা
৩। াংরিষ্ট কর্ততদক্ষয অদমারগতা
৪। স্থ্ানীয়বাদফ িাঁদাফাজ, দুষ্কৃরতকাযী
ও টাউটদদয প্ররতফন্ধকতা সৃরষ্ট
৫। প্রাকৃরতক রফম তদয় ভস্যায সৃরষ্ট
ওয়া
৬। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

০৫। ফই ও ররযওরডকযার/জান তার
৭৯
৮০
৮১

৮২
৮৩

ফই ও ররযওরডকযার ক্রদয়য রনধ তারযত
রক্ষযভাত্রা কত রের?
ফাস্তদফ ফই ও ররযওরডকযার কী রযভান
ক্রয় কযা দয়দে?
ফই ও ররযওরডকযার ক্রদয়য জন্য

ফই ও ররযওরডকযার ক্রয় রনধ তারযত
ভদয় ক্রয় কযা দয়রের রক ?
না দর, বকন ভয়ভদতা কযা য়রন?

.........................................
..............................................
বভাট ফযােকৃত অথ তঃ ............... টাকা
বভাট প্রকৃত ব্যয় কত দয়রের?
........................ টাকা
১. যাঁ
২. না
১। াংরিষ্ট ঠিকাদাযদদয কাদজ অফদরা
২। প্রদয়াজনীয় অদথ তয াংস্থ্ান না থাকা
৩। াংরিষ্ট কর্ততদক্ষয অদমারগতা
৪। স্থ্ানীয়বাদফ িাঁদাফাজ, দুষ্কৃরতকাযী
ও টাউটদদয প্ররতফন্ধকতা সৃরষ্ট

৫। প্রাকৃরতক রফম তদয় ভস্যায সৃরষ্ট
ওয়া
৬। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

৯৩

না দর, বকন ভয়ভদতা কযা য়রন?

০৬। আপ্যায়ন
৮৪
৮৫
৮৬

৮৭
৮৮

আপ্যায়ন এয রনধ তারযত রক্ষযভাত্রা কত
রের?
ফাস্তদফ আপ্যায়ন ব্যয় কী রযভান
রযদাধ কযা দয়দে?
আপ্যায়ন ব্যয় রযদাদধয জন্য

আপ্যায়ন ব্যয় রনধ তারযত ভদয় রযদাধ
কযা দয়রের রক ?
না দর, বকন ভয়ভদতা কযা য়রন?

.........................................
..............................................
বভাট ফযােকৃত অথ তঃ ............... টাকা
বভাট প্রকৃত ব্যয় কত দয়রের?
........................ টাকা
১. যাঁ
২. না
১। াংরিষ্ট ঠিকাদাযদদয কাদজ অফদরা
২। প্রদয়াজনীয় অদথ তয াংস্থ্ান না থাকা
৩। াংরিষ্ট কর্ততদক্ষয অদমারগতা
৪। স্থ্ানীয়বাদফ িাঁদাফাজ, দুষ্কৃরতকাযী
ও টাউটদদয প্ররতফন্ধকতা সৃরষ্ট
৫। প্রাকৃরতক রফম তদয় ভস্যায সৃরষ্ট
ওয়া
৬। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

৯০
৯১

৯২

ব্যফস্থ্ানা খযি-এয রনধ তারযত রক্ষযভাত্রা
কত রের?
ফাস্তদফ ব্যফস্থ্ানা খযি ফাফদ কী রযভান
ব্যয় কযা দয়দে?
ব্যফস্থ্ানা খযি এয জন্য

ব্যফস্থ্ানা খযি রনধ তারযত ভদয় কযা
দয়রের রক ?

াংরিষ্ট ঠিকাদাযদদয কাদজ অফদরা
প্রদয়াজনীয় অদথ তয াংস্থ্ান না থাকা
াংরিষ্ট কর্ততদক্ষয অদমারগতা
স্থ্ানীয়বাদফ িাঁদাফাজ, দুষ্কৃরতকাযী
ও টাউটদদয প্ররতফন্ধকতা সৃরষ্ট
৫। প্রাকৃরতক রফম তদয় ভস্যায সৃরষ্ট
ওয়া
৬। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

০৮। কযাজুয়ার বরফায
৯৪
৯৫
৯৬

৯৭
৯৮

কযাজুয়ার বরফায -এয রনধ তারযত রক্ষযভাত্রা
কত রের?
ফাস্তদফ কযাজুয়ার বরফায ফাফদ কী
রযভান ব্যয় কযা দয়দে?
কযাজুয়ার বরফায -এয জন্য

কযাজুয়ার বরফায ব্যয় রনধ তারযত ভদয়
কযা দয়রের রক ?
না দর, বকন ভয়ভদতা কযা য়রন?

০৭। ব্যফস্থ্ানা খযি
৮৯

১।
২।
৩।
৪।

.........................................
..............................................
বভাট ফযােকৃত অথ তঃ ............... টাকা

০৯। কনারদটরন্প

বভাট প্রকৃত ব্যয় কত দয়রের?
........................ টাকা
১. যাঁ
২. না

১০০

৯৯

১০১

কনারদটরন্প-এয রনধ তারযত রক্ষযভাত্রা কত
রের?
ফাস্তদফ কনারদটরন্প ফাফদ কী রযভান
ব্যয় কযা দয়দে?
কনারদটরন্প -এয জন্য

.........................................
..............................................
বভাট ফযােকৃত অথ তঃ ............... টাকা
বভাট প্রকৃত ব্যয় কত দয়রের?
........................ টাকা
১. যাঁ
২. না
১। াংরিষ্ট ঠিকাদাযদদয কাদজ অফদরা
২। প্রদয়াজনীয় অদথ তয াংস্থ্ান না থাকা
৩। াংরিষ্ট কর্ততদক্ষয অদমারগতা
৪। স্থ্ানীয়বাদফ িাঁদাফাজ, দুষ্কৃরতকাযী
ও টাউটদদয প্ররতফন্ধকতা সৃরষ্ট
৫। প্রাকৃরতক রফম তদয় ভস্যায সৃরষ্ট
ওয়া
৬। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

.........................................
..............................................
বভাট ফযােকৃত অথ তঃ ............... টাকা

১০২
১০৩

কনারদটরন্প ব্যয় রনধ তারযত ভদয় কযা
দয়রের রক ?
না দর, বকন ভয়ভদতা কযা য়রন?

বভাট প্রকৃত ব্যয় কত দয়রের?
........................ টাকা
১. যাঁ
২. না
১। াংরিষ্ট ঠিকাদাযদদয কাদজ অফদরা
২। প্রদয়াজনীয় অদথ তয াংস্থ্ান না থাকা
৩। াংরিষ্ট কর্ততদক্ষয অদমারগতা
৪। স্থ্ানীয়বাদফ িাঁদাফাজ, দুষ্কৃরতকাযী
ও টাউটদদয প্ররতফন্ধকতা সৃরষ্ট
৫। প্রাকৃরতক রফম তদয় ভস্যায সৃরষ্ট
ওয়া
৬। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

১১০
১১১

১১২
১১৩

ফাস্তদফ অন্যান্য ব্যয় কী রযভান
রযদাধ কযা দয়দে?
অন্যান্য ব্যয় -এয জন্য

অন্যান্য ব্যয় রনধ তারযত ভদয় কযা
দয়রের রক ?
না দর, বকন ভয়ভদতা কযা য়রন?

১০। ম্মানী
১০৪
১০৫
১০৬

১০৭
১০৮

ম্মানী-এয রনধ তারযত রক্ষযভাত্রা কত
রের?
ফাস্তদফ ম্মানী কী রযভান রযদাধ
কযা দয়দে?
ম্মানী -এয জন্য

ম্মানী রনধ তারযত ভদয় রযদাধ কযা
দয়রের রক ?
না দর, বকন ভয়ভদতা কযা য়রন?

.........................................
..............................................
বভাট ফযােকৃত অথ তঃ ............... টাকা
বভাট প্রকৃত ব্যয় কত দয়রের?
........................ টাকা
১. যাঁ
২. না
১। াংরিষ্ট ঠিকাদাযদদয কাদজ অফদরা
২। প্রদয়াজনীয় অদথ তয াংস্থ্ান না থাকা
৩। াংরিষ্ট কর্ততদক্ষয অদমারগতা
৪। স্থ্ানীয়বাদফ িাঁদাফাজ, দুষ্কৃরতকাযী
ও টাউটদদয প্ররতফন্ধকতা সৃরষ্ট
৫। প্রাকৃরতক রফম তদয় ভস্যায সৃরষ্ট
ওয়া
৬। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

১১। অন্যান্য ব্যয়
১০৯

অন্যান্য ব্যয় -এয রনধ তারযত রক্ষযভাত্রা কত
রের?

.........................................

..............................................
বভাট ফযােকৃত অথ তঃ ............... টাকা
বভাট প্রকৃত ব্যয় কত দয়রের?
........................ টাকা
১. যাঁ
২. না
১। াংরিষ্ট ঠিকাদাযদদয কাদজ অফদরা
২। প্রদয়াজনীয় অদথ তয াংস্থ্ান না থাকা
৩। াংরিষ্ট কর্ততদক্ষয অদমারগতা
৪। স্থ্ানীয়বাদফ িাঁদাফাজ, দুষ্কৃরতকাযী
ও টাউটদদয প্ররতফন্ধকতা সৃরষ্ট
৫। প্রাকৃরতক রফম তদয় ভস্যায সৃরষ্ট
ওয়া
৬। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

১২। করম্পউটায যঞ্জাভ
১১৪
১১৫
১১৬

১১৭
১১৮

করম্পউটায যঞ্জাভ ক্রয়-এয রনধ তারযত
রক্ষভাত্রা কত রের?
ফাস্তদফ কী রযভান করম্পউটায যঞ্জাভ
ক্রয় কযা দয়দে?
করম্পউটায যঞ্জাভ-এয জন্য

করম্পউটায যঞ্জাভ রনধ তারযত ভদয় ক্রয়
কযা দয়রের রক ?
না দর, বকন ভয়ভদতা কযা য়রন?

.........................................
..............................................
বভাট ফযােকৃত অথ তঃ ............... টাকা
বভাট প্রকৃত ব্যয় কত দয়রের?
........................ টাকা
১. যাঁ
২. না
১। াংরিষ্ট ঠিকাদাযদদয কাদজ অফদরা
২। প্রদয়াজনীয় অদথ তয াংস্থ্ান না থাকা
৩। াংরিষ্ট কর্ততদক্ষয অদমারগতা
৪। স্থ্ানীয়বাদফ িাঁদাফাজ, দুষ্কৃরতকাযী
ও টাউটদদয প্ররতফন্ধকতা সৃরষ্ট
৫। প্রাকৃরতক রফম তদয় ভস্যায সৃরষ্ট
ওয়া
৬। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

১৩। পারন তিায
১১৯
১২০
১২১

১২২
১২৩

পারন তিায ক্রয়-এয রনধ তারযত রক্ষযভাত্রা
কত রের?
ফাস্তদফ পারন তিায ক্রয় ফাফদ কী রযভান
ব্যয় কযা দয়দে?
পারন তিায ক্রয়-এয জন্য

পারন তিায রনধ তারযত ভদয় কযা ক্রয়
দয়রের রক ?
না দর, বকন ভয়ভদতা কযা য়রন?

ওয়া
৬। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

.........................................
..............................................
বভাট ফযােকৃত অথ তঃ ............... টাকা

১৫। মানফান (এযাম্বুদরন্প)

বভাট প্রকৃত ব্যয় কত দয়রের?
........................ টাকা
১. যাঁ
২. না
১। াংরিষ্ট ঠিকাদাযদদয কাদজ অফদরা
২। প্রদয়াজনীয় অদথ তয াংস্থ্ান না থাকা
৩। াংরিষ্ট কর্ততদক্ষয অদমারগতা
৪। স্থ্ানীয়বাদফ িাঁদাফাজ, দুষ্কৃরতকাযী
ও টাউটদদয প্ররতফন্ধকতা সৃরষ্ট
৫। প্রাকৃরতক রফম তদয় ভস্যায সৃরষ্ট
ওয়া
৬। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

১৩০

১২৯

১৩১

১৩২
১৩৩

মানফান (এযাম্বুদরন্প) ক্রয়-এয রনধ তারযত
রক্ষযভাত্রা কত রের?
ফাস্তদফ মানফান (এযাম্বুদরন্প) ক্রয় ফাফদ
কী রযভান ব্যয় কযা দয়দে?
মানফান (এযাম্বুদরন্প) ক্রয় -এয জন্য

মানফান (এযাম্বুদরন্প) রনধ তারযত ভদয়
ক্রয় কযা দয়রের রক ?
না দর, বকন ভয়ভদতা কযা য়রন?

১৪। অন্যান্য বভযাভত
১২৪
১২৫
১২৬

১২৭
১২৮

অন্যান্য বভযাভত -এয রনধ তারযত রক্ষযভাত্রা
কত রের?
ফাস্তদফ অন্যান্য বভযাভত ফাফদ কী
রযভান ব্যয় কযা দয়দে?
অন্যান্য বভযাভত -এয জন্য

অন্যান্য বভযাভত ব্যয় রনধ তারযত ভদয়
কযা দয়রের রক ?
না দর, বকন ভয়ভদতা কযা য়রন?

.........................................
..............................................
বভাট ফযােকৃত অথ তঃ ............... টাকা

১৬। মন্ত্রারত ও অন্যান্য যঞ্জাভ

বভাট প্রকৃত ব্যয় কত দয়রের?
........................ টাকা
১. যাঁ
২. না
১। াংরিষ্ট ঠিকাদাযদদয কাদজ অফদরা
২। প্রদয়াজনীয় অদথ তয াংস্থ্ান না থাকা
৩। াংরিষ্ট কর্ততদক্ষয অদমারগতা
৪। স্থ্ানীয়বাদফ িাঁদাফাজ, দুষ্কৃরতকাযী
ও টাউটদদয প্ররতফন্ধকতা সৃরষ্ট
৫। প্রাকৃরতক রফম তদয় ভস্যায সৃরষ্ট

১৩৫

১৩৪

১৩৬

১৩৭
১৩৮

মন্ত্রারত ও অন্যান্য যঞ্জাভ ক্রয়-এয
রনধ তারযত রক্ষভাত্রা কত রের?
ফাস্তদফ মন্ত্রারত ও অন্যান্য যঞ্জাভ কী
রযভান ক্রয় কযা দয়দে?
মন্ত্রারত ও অন্যান্য যঞ্জাভ ক্রয়-এয জন্য

মন্ত্রারত ও অন্যান্য যঞ্জাভ ক্রয় রনধ তারযত
ভদয় কযা দয়রের রক ?
না দর, বকন ভয়ভদতা কযা য়রন?

.........................................
..............................................
বভাট ফযােকৃত অথ তঃ ............... টাকা
বভাট প্রকৃত ব্যয় কত দয়রের?
........................ টাকা
১. যাঁ
২. না
১। াংরিষ্ট ঠিকাদাযদদয কাদজ অফদরা
২। প্রদয়াজনীয় অদথ তয াংস্থ্ান না থাকা
৩। াংরিষ্ট কর্ততদক্ষয অদমারগতা
৪। স্থ্ানীয়বাদফ িাঁদাফাজ, দুষ্কৃরতকাযী
ও টাউটদদয প্ররতফন্ধকতা সৃরষ্ট
৫। প্রাকৃরতক রফম তদয় ভস্যায সৃরষ্ট
ওয়া
৬। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

.........................................
..............................................
বভাট ফযােকৃত অথ তঃ ............... টাকা
বভাট প্রকৃত ব্যয় কত দয়রের?
........................ টাকা
১. যাঁ
২. না
১। াংরিষ্ট ঠিকাদাযদদয কাদজ অফদরা
২। প্রদয়াজনীয় অদথ তয াংস্থ্ান না থাকা

৩। াংরিষ্ট কর্ততদক্ষয অদমারগতা
৪। স্থ্ানীয়বাদফ িাঁদাফাজ, দুষ্কৃরতকাযী
ও টাউটদদয প্ররতফন্ধকতা সৃরষ্ট
৫। প্রাকৃরতক রফম তদয় ভস্যায সৃরষ্ট
ওয়া
৬। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

১৪৭
১৪৮

পারন তিায রনধ তারযত ভদয় কযা ক্রয়
দয়রের রক ?
না দর, বকন ভয়ভদতা কযা য়রন?

১৭। করম্পউটায ও যঞ্জাভ
১৩৯
১৪০
১৪১

১৪২
১৪৩

করম্পউটায যঞ্জাভ ক্রয়-এয রনধ তারযত
রক্ষভাত্রা কত রের?
ফাস্তদফ কী রযভান করম্পউটায যঞ্জাভ
ক্রয় কযা দয়দে?
করম্পউটায যঞ্জাভ-এয জন্য

করম্পউটায যঞ্জাভ রনধ তারযত ভদয় ক্রয়
কযা দয়রের রক ?
না দর, বকন ভয়ভদতা কযা য়রন?

ক)
খ)

.........................................
..............................................
বভাট ফযােকৃত অথ তঃ ............... টাকা
বভাট প্রকৃত ব্যয় কত দয়রের?
........................ টাকা
১. যাঁ
২. না
১। াংরিষ্ট ঠিকাদাযদদয কাদজ অফদরা
২। প্রদয়াজনীয় অদথ তয াংস্থ্ান না থাকা
৩। াংরিষ্ট কর্ততদক্ষয অদমারগতা
৪। স্থ্ানীয়বাদফ িাঁদাফাজ, দুষ্কৃরতকাযী
ও টাউটদদয প্ররতফন্ধকতা সৃরষ্ট
৫। প্রাকৃরতক রফম তদয় ভস্যায সৃরষ্ট
ওয়া
৬। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

১৯। ববৌত রনভতাণ (বারায প্যাদনর স্থ্ান ও বযইন ওয়াটায রযজাবতায)
১৪৯
১৫০

১৫১

১৫২

১৫৩

ববৌত রনভতাণ (বারায প্যাদনর স্থ্ান ও
বযইন ওয়াটায রযজাবতায)-এয রনধ তারযত
রক্ষযভাত্রা কত রের?

ফাস্তদফ ববৌত রনভতাণ (বারায প্যাদনর
স্থ্ান ও বযইন ওয়াটায রযজাবতায) ব্যয়
কযা দয়দে?
ববৌত রনভতাণ (বারায প্যাদনর স্থ্ান ও
বযইন ওয়াটায রযজাবতায)-এয জন্য
ববৌত রনভতাণ (বারায প্যাদনর স্থ্ান ও
বযইন ওয়াটায রযজাবতায) রনধ তারযত
ভদয় রনভতাণ কযা দয়রের রক ?
না দর, বকন ভয়ভদতা কযা য়রন?

১৮। আফাফত্র ও রপক্সিায
১৪৪
১৪৫
১৪৬

পারন তিায ক্রয়-এয রনধ তারযত রক্ষযভাত্রা
কত রের?
ফাস্তদফ পারন তিায ক্রয় ফাফদ কী রযভান
ব্যয় কযা দয়দে?
পারন তিায ক্রয়-এয জন্য

১. যাঁ
২. না
১। াংরিষ্ট ঠিকাদাযদদয কাদজ অফদরা
২। প্রদয়াজনীয় অদথ তয াংস্থ্ান না থাকা
৩। াংরিষ্ট কর্ততদক্ষয অদমারগতা
৪। স্থ্ানীয়বাদফ িাঁদাফাজ, দুষ্কৃরতকাযী
ও টাউটদদয প্ররতফন্ধকতা সৃরষ্ট
৫। প্রাকৃরতক রফম তদয় ভস্যায সৃরষ্ট
ওয়া
৬। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)

বভাট প্রকৃত ব্যয় কত দয়রের?
........................ টাকা

..............................................
বভাট ফযােকৃত অথ তঃ ............... টাকা
বভাট প্রকৃত ব্যয় কত দয়রের?
........................ টাকা
১. যাঁ
২. না
১।
২।
৩।
৪।

াংরিষ্ট ঠিকাদাযদদয কাদজ অফদরা
প্রদয়াজনীয় অদথ তয াংস্থ্ান না থাকা
াংরিষ্ট কর্ততদক্ষয অদমারগতা
স্থ্ানীয়বাদফ িাঁদাফাজ, দুষ্কৃরতকাযী
ও টাউটদদয প্ররতফন্ধকতা সৃরষ্ট

৫। প্রাকৃরতক রফম তদয় ভস্যায সৃরষ্ট ওয়া
৬। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

.........................................
..............................................
বভাট ফযােকৃত অথ তঃ ............... টাকা

.........................................

২০। ররফ্ট
১৫৪

ররফ্ট -ক্রয়-এয রনধ তারযত রক্ষযভাত্রা কত
রের?

.........................................

১৫৫
১৫৬

১৫৭
১৫৮

ফাস্তদফ ররফ্ট ক্রয় ফাফদ কী রযভান ব্যয়
কযা দয়দে?
ররফ্ট ক্রয়-এয জন্য

ররফ্ট রনধ তারযত ভদয় ক্রয় কযা দয়রের
রক ?
না দর, বকন ভয়ভদতা কযা য়রন?

..............................................
বভাট ফযােকৃত অথ তঃ ............... টাকা
বভাট প্রকৃত ব্যয় কত দয়রের?
........................ টাকা
১. যাঁ
২. না
১। াংরিষ্ট ঠিকাদাযদদয কাদজ অফদরা
২। প্রদয়াজনীয় অদথ তয াংস্থ্ান না থাকা
৩। াংরিষ্ট কর্ততদক্ষয অদমারগতা
৪। স্থ্ানীয়বাদফ িাঁদাফাজ, দুষ্কৃরতকাযী
ও টাউটদদয প্ররতফন্ধকতা সৃরষ্ট
৫। প্রাকৃরতক রফম তদয় ভস্যায সৃরষ্ট
ওয়া
৬। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

ক)
খ)

২২। রপরজকযার করন্টনদজন্পী
১৬৪
১৬৫
১৬৬

১৬৭
১৬৮

রপরজকযার করন্টনদজন্পী -এয রনধ তারযত
রক্ষযভাত্রা কত রের?
ফাস্তদফ রপরজকযার করন্টনদজন্পী ফাফদ কী
রযভান ব্যয় কযা দয়দে?
রপরজকযার করন্টনদজন্পী -এয জন্য

রপরজকযার করন্টনদজন্পী ব্যয় রনধ তারযত
ভদয় কযা ক্রয় দয়রের রক ?
না দর, বকন ভয়ভদতা কযা য়রন?

২১। প্রাই করন্টনদজন্পী
১৫৯
১৬০
১৬১

১৬২
১৬৩

প্রাই করন্টনদজন্পী-এয রনধ তারযত
রক্ষযভাত্রা কত রের?
ফাস্তদফ প্রাই করন্টনদজন্পী ফাফদ কী
রযভান ব্যয় কযা দয়দে?
প্রাই করন্টনদজন্পী -এয জন্য

প্রাই করন্টনদজন্পী রনধ তারযত ভদয় ব্যয়
কযা দয়রের রক ?
না দর, বকন ভয়ভদতা কযা য়রন?

.........................................
..............................................
বভাট ফযােকৃত অথ তঃ
............................... টাকা
বভাট প্রকৃত ব্যয় কত দয়রের?
........................ টাকা
১. যাঁ
২. না
১। াংরিষ্ট ঠিকাদাযদদয কাদজ অফদরা
২। প্রদয়াজনীয় অদথ তয াংস্থ্ান না থাকা
৩। াংরিষ্ট কর্ততদক্ষয অদমারগতা
৪। স্থ্ানীয়বাদফ িাঁদাফাজ, দুষ্কৃরতকাযী
ও টাউটদদয প্ররতফন্ধকতা সৃরষ্ট
৫। প্রাকৃরতক রফম তদয় ভস্যায সৃরষ্ট
ওয়া
৬। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)

.........................................
..............................................
বভাট ফযােকৃত অথ তঃ ............... টাকা
বভাট প্রকৃত ব্যয় কত দয়রের?
........................ টাকা
১. যাঁ
২. না
১। াংরিষ্ট ঠিকাদাযদদয কাদজ অফদরা
২। প্রদয়াজনীয় অদথ তয াংস্থ্ান না থাকা
৩। াংরিষ্ট কর্ততদক্ষয অদমারগতা
৪। স্থ্ানীয়বাদফ িাঁদাফাজ, দুষ্কৃরতকাযী
ও টাউটদদয প্ররতফন্ধকতা সৃরষ্ট
৫। প্রাকৃরতক রফম তদয় ভস্যায সৃরষ্ট
ওয়া
৬। অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)

দরররারদ ( Document) াংক্রাি তথ্যাফরী:
১৬৯
১৭০
১৭১
১৭২
১৭৩
১৭৪
১৭৫

আরন রক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তফনা (রডরর)
বদদখদেন/দড়দেন ?
যাঁ দর আনায রনকট রক উন্নয়ন প্রকল্প
প্রস্তফনা (রডরর) আদে ?
আরন রক প্রাযরম্ভক যুরক্তাংগত (রপরজরফররটি)
রযদাট ত বদদখদেন/দড়দেন ?

১) যাঁ
২) না
১) যাঁ
২) না
১) যাঁ
২) না

যাঁ দর আনায রনকট রক প্রাযরম্ভক
যুরক্তাংগত (রপরজরফররটি) রযদাট ত আদে ?
আরন রক বরান চুরক্তত্র ( agreement)
বদদখদেন/দড়দেন ?
যাঁ দর আনায রনকট রক বরান চুরক্তত্র
( agreement) আদে ?
আরন রক ঠিকাদাযদদয াদথ কযা চুরক্তত্র
বদদখদেন/দড়দেন ?

১) যাঁ
২) না
১) যাঁ
২) না
১) যাঁ
২) না
১) যাঁ
২) না

১৭৬
১৭৭
১৭৮
১৭৯
১৮০
১৮১
১৮২
১৮৩
১৮৪
১৮৫

যাঁ দর আনায রনকট রক ঠিকাদাযদদয
াদথ কযা চুরক্তত্র আদে ?
আরন রক চুরক্তরবরত্তক রফদরয রযভান
জাদনন?
যাঁ দর আনায রনকট রক চুরক্তরবরত্তক রফর
আদে ?
আরন রক প্রাথরভক গ্রণদমাগ্য যীক্ষা
(PAT) ম্পদকত জাদনন?
যাঁ দর আনায রনকট রক প্রাথরভক
গ্রণদমাগ্য যীক্ষা (PAT) রযদাট ত আদে ?
আরন রক চুড়াি গ্রণদমাগ্য যীক্ষা
(FAT) ম্পদকত জাদনন?
যাঁ দর আনায রনকট রক চুড়াি
গ্রণদমাগ্য যীক্ষা (FAT) রযদাট ত আদে ?
আরন রক চুড়াি রফদরয রযভান ম্পদকত
জাদনন?
এই প্রকদল্পয ফর, দূফ তর রদক, সুদমাগ ও
বীরত ম্পদকত জাদনন রক?
যাঁ দর রক জাদনন ?

উত্তযদাতা
নাভ এফাং স্বাক্ষয: নাভ এফাং স্বাক্ষয:
বভাফাইর নাং: তারযখ:
ই-বভইর:
তারযখ:

১) যাঁ
২) না
১) যাঁ
২) না
১) যাঁ
২) না
১) যাঁ
২) না
১) যাঁ
২) না
১) যাঁ
২) না
১) যাঁ
২) না
১) যাঁ
২) না
১. যাঁ
২. না
ফর রদকঃ ১.
২.
৩.
দূফ তর রদকঃ ১.
২.
৩.
সুদমাগঃ ১.
২.
৩.
বীরতঃ ১.
২.
৩.
রযদতক

আনায মূল্যফান ভয় ও াক্ষাৎকাযটি বদয়ায জন্য আিরযক ধন্যফাদ

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়
ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ
ঢাকা রশু াাতার ম্প্রাযণ প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষা
ভীক্ষা প্রশ্নভারা - ৪ রপরজকযার ববরযরপদকন বিকররষ্ট
প্রকল্পরযিারক/ প্রকল্পরযিারক কর্ততক ভদনানীত দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভতকততা
আm&mvরামু আরাইকুভ/আদাফ
আভায নাভ------------------------------। আনায অফগরতয জন্য জানারি বম, ফাাংরাদদ যকায স্বাস্থ্য ও
রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় কর্ততক স্বাস্থ্য অরধদপ্তয এফাং ঢাকা রশু াাতাদরয ভাধ্যদভ রশুদদয স্বাস্থ্য
বফায ভান উন্নয়দনয জন্য ঢাকা রশু াাতার ম্প্রাযণ প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কদযদে। এই প্রকদল্পয প্রধান
উদেশ্য রের ফাাংরাদদদয কর রশুদক স্বাস্থ্য বফা প্রদান কযা। ফাাংরাদদ যকাদযয রযকল্পনা
ভন্ত্রণারদয়য ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ এই প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়দনয জন্য এ. এন
এযাদারদয়ট-বক যাভতক রদদফ রনদয়ারজত কদযদে। আরভ এ. এন এযাদারদয়ট এয ক্ষ বথদক
আনাদক এই প্রবাফ মূল্যায়ন গদফলণায় অাংগ্রদণয জন্য অনুদযাধ জানারি। প্রকদল্পয গুণগতভান, ফর ও
দুফ তর রদক, সুদমাগ ও ম্ভাফনা ইতযারদ রফলদয় আনায সুরিরিত ভতাভত প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষায়
রফদল ভূরভকা যাখদফ। উদেখ্য বম, আনায ভতাভত শুদৄভাত্র ভীক্ষায কাদজ ব্যফহৃত দফ এফাং আনায
বদয়া তথ্য ম্পূণ ত বগান যাখা দফ।
রফবাগ-

বকাড নাং-

থানা-

বকাড নাং-

বজরা-

বকাড নাং-

বরাদকনতথ্য প্রদানকাযীয নাভ-

দফী-

দপ্তয-

বভাফাইর নাং-

ঢাকা রশু াাতার মূল্যায়ন ও ম তদফক্ষণ বিকররষ্ট
প্রকদল্পয নাভ:---------------------------------------------------------------------------------------------ম তদফক্ষনাধীণ এরাকায অফস্থ্ান:--------------------------------------------------------------------------উদজরা:----------------------------------- বজরা: -------------------------------------------------------

ক্র
নাং
০১.

০২.

০৩.
০৪

০৫.

রডরর
অনুমায়ী বকাড

মািাইতব্য রফলয়

উত্তয

প্রকদল্পয আওতায় কর
যঞ্জাভ ঠিকবাদফ ক্রয় কযা
দয়দে রক?
যাঁ দর রক রক যঞ্জাভ ক্রয়
কযা দয়দে ?

১. যাঁ
২. না

যঞ্জাভগুদরা ঠিকভত ব্যফায
কযা দি রক ?
না দর, বকন ব্যফায দি না
?
প্রকদল্পয আওতায় রক রক
আফাফত্র ক্রয় কযা দয়দে?

১. ল্যাট
২. করম্পউটায
৩. পদটাকর বভরন
৪. রটি স্কযান বভরন
৫. ফাদয়াদকদভরে এযানারাইজায
৬. ব্লাড গ্যা এযানারাইজায
৭. কারায ডরায বভরন
৮. করম্পউটায
৯. ইদরদট্রা এনদপারগ্রাভ
১০. যদভান রফদিলক
১১. বররভনায বলা
১২. বাদট তফর আরট্রাদনাগ্রাভ বভরন
১৩. বাদট তফর এক্স-বয-বভরন
১৪. ষ্টযান্ড পযান/ দাড়াদনা াখা
১৫. বটরররবন/ টিরব
১৬. আরট্রাদনাগ্রাভ (াদা/কাদরা)
১৭. View Box Double
১৮. এইিরফ ইদরদটাদাওরযর
১৯. রড রিজ ৬.৫ রএপটি
২০. এ র
২১. অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. যাঁ
২. না
১.
২.
৩.
১. ফুর বদক্রটাযীদয়ট বটরফর
২. াপ বদক্রটাযীদয়ট বটরফর
৩. কনপাদযন্প বটরফর
৪. কনপাদযন্প বিয়ায
৫. বাপাদট (৫ ীদটয)

ভিব্য

০৬.
০৭.

আফাফত্রগুদরা ব্যফায দি
রক ?
না দর, বকন ব্যফায দি না
?

০৮.

প্রকদল্পয আওতায় কর মানফান
ঠিকবাদফ ক্রয় কযা দয়দে রক?

০৯.

যাঁ দর কী কী মানফান ক্রয়
কযা দয়দে?

১০.

মানফানগুদরা ঠিকভত ব্যফায
কযা দি রক ?

১১.

না দর, বকন ব্যফায দি না
?

১২.

বফ বষ্টদন দফ তাচ্চ ইনপুট
াওয়ায কত?
প্রকদল্পয আওতায় রফদুযতায়ন/
বফদুযরতক মন্ত্রারত ঠিকবাদফ
ক্রয় কযা দয়দে রক?
যা দর, কী কী বফদুযরতক
মন্ত্রারত ক্রয় কযা দয়দে ?

১৩.

১৪.

৬. গরদ বান বফড
৭. ওটি বটরফর
৮. পাইর বকরফদনট
৯. রবরজটয বিয়ায
১০. বিয়ায াতা ও াতাোড়া
১১. ষ্টীর আররভযা
১২. যীক্ষা কযায বটরফর
১৩. করম্পউটায বটরফর
১৪. রফোনা াইড রকায
১৫. অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. যাঁ
২. না
১.
২.
৩.
১. যাঁ
২. না
১. বভাটযমান
২. এযাম্বদু রন্প
৩. প্রাইদবটকায
৪. রকআ বযান
৫. অন্যান্য (রনরদ তষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. যাঁ
২. না
১.
২.
৩.
-----------------------------ববাল্ট
১. যাঁ
২. না
১. ১০০০ বকরবএ াফ-বষ্টন
২. ৩০০ বকরবএ বজনাদযটয

১৫.
১৬.

১৭.

১৮.

১৯.
২০.

২১.

২২.

২৩.

বফদুযরতক মন্ত্রারতগুদরা
ঠিকবাদফ কাজ কযদে রক ?
না দর, বকন ঠিকবাদফ কাজ
কযদে নাা্ ?
ওটি িরাকাদর মরদ বকান
কাযদন রফদুযৎ রফভ্রাট ঘদট
তাদর রনযরফরিন্ন রফদুযৎ
াংদমাগ রদদত রক ব্যফস্থ্া গ্রণ
কযা দয়দে?
প্রকদল্পয আওতায় ১০০০
বকরবএ াফ-বষ্টন রক ভূরভদত
স্থ্ান কযা দয়দে ?
১০০০ বকরবএ াফ-বষ্টন
ঠিকভত কাজ কযদে রক ?
না দর, বকন ঠিকবাদফ কাজ
কযদে নাা্ ?
প্রকদল্পয আওতায় ববৌত
অফকাঠাদভা রনভতাণ প্লান ও
নক্সা অনুমায়ী দয়দে রক ?
যাঁ দর, ববৌত অফকাঠাদভা
রনভতাণ প্লান ও নক্সা অনুমায়ী
বকভন দয়রের ?

না দর, বকন য়রন ?

৩. ১০ এইির বকন্দ্রারতক াম্প
৪. কযাসুর ররপট
৫. ৫০ টন রফবক্ত টাই এর
৬. অন্যান্য-------------------------১. যাঁ
২. না
১.
২.
৩.
১. বজনাদযটয
২. বারায বাভ রদিভ
৩. ব্যাটাযী
৪. অন্যান্য--------------------------

২৪.
২৫.

১. যাঁ
২. না

২৬.

১. যাঁ
২. না
১.
২.
৩.
১. যাঁ
২. না

২৭.

১. প্রধান রফরডাং ৩৫০৬.৪১ স্ক. রভ.
২. নীি তরা ৮৬৩.৯৯ স্ক. রভ.
৩. রিতীয় তরা ৮৬৩.৯৯ স্ক. রভ.
৪. র্ততীয় তরা ৮৬৩.৯৯ স্ক. রভ.
৫. িতুথ ত তরা ৮৬৩.৯৯ স্ক. রভ.
৬. িতুথ ত তরা রিদরদকাঠা ৪৬.৪৫ স্ক. রভ.
৭. োদদয উদয রিদরদকাঠা তরা
৮৬৩.৯৯ স্ক.রভ.
৮. বৃরষ্টয ারন ধদয যাখায াত্র
২০,০০০ গ্যারন ধাযন ক্ষভতা ম্পন্ন
৯. অন্যান্য ------------------------১.
২.

২৮.

২৯.

৩০.

ববৌত অফকাঠাদভা রনভতাণ-এয
গুনগত ভান যীক্ষা কযা
দয়দে রক ?
যা দর, ববৌত অফকাঠাদভা
রনভতাণ-এয গুনগত ভান রক রক
যীক্ষা কযা দয়দে ?

বৃরষ্টয ারন ধদয যাখায াত্র
প্লান ও নক্সা অনুমায়ী রনভতাণ
কযা দয়দে রক ?
বৃরষ্টয ারন ধদয যাখায াদত্র
বৃরষ্টয ারন ধদয যাখা য় রক
?
রনভতাণ কাদজ ব্যফহৃত
ভারাভাদরয গুণগত ভান
যীক্ষা কযা দয়দে রক ?
যাঁ দর, রনভতাণ কাদজ ব্যফ
হৃত ভারাভাদরয গুণগত ভান
যীক্ষায নদত্র আদে রক ?
না দর, রনভতাণ কাদজ ব্যফহৃত
ভারাভাদরয গুণগত ভান
রকবাদফ যীক্ষা কযা দয়দে?

উত্তযদাতা
নাভ এফাং স্বাক্ষয: নাভ এফাং স্বাক্ষয:
বভাফাইর নাং: তারযখ:
ই-বভইর:
তারযখ:

৩.
১. যাঁ
২. না
ভাটি যীক্ষা
বভইন রফরডাং যীক্ষা
ফারদযয ারন যফযা
রবতদযয রফদুযতায়ন
কম্পাউন্ড বেইন
ভূরভ উন্নয়ন
যাস্তা
ল্যান্ডদস্করাং
ফাইদযয রততা গ্যা কাদনকান
রফরবন্ন উাদান যীক্ষা
১. যাঁ
২. না
১. যাঁ
২. না
১. যাঁ
২. না
১. যাঁ
২. না
১.
২.
৩.
রযদতক

আনায মূল্যফান ভয় ও াক্ষাৎকাযটি বদয়ায জন্য আিরযক ধন্যফাদ

ম তদফক্ষণঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়
ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ
ঢাকা রশু াাতার ম্প্রাযণ প্রকদল্পয
প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষা
ভীক্ষা প্রশ্নভারা - ৫ প্ররকউযদভন্ট ম তাদরািনা বিকররষ্ট
তথ্য প্রদানকাযীয নাভ-

দফী-

দপ্তয-

বভাফাইর নাং-

ক্র নাং

১.

ম তাদরািনায রফলয়

বম কর প্ররতদফদন/ডকুদভন্ট
মািাই কযা দফ

ম্পাদনকৃত কর কাদজয
ফাস্তফ ও আরথ তক অগ্রগরত
ম তাদরািনা

১। রডরর প্রণয়ন দারখর ও
অনুদভাদন াংক্রাি তথ্যারদ
২। ফাৎরযক অগ্রগরতয
প্ররতদফদনমূ
৩। প্রকল্প ভারপ্ত প্ররতদফদন
(ররআয)
৪। মূর রডরর
৫। াংদারধত রডরর
৬। অথ ত ফযাে ও োড় াংক্রাি

ক্রয়-প্ররক্রয়াকযণ মূল্যায়ন
ও কার্য্তাদদ প্রদাদন
ররআয মথাথ তবাদফ
অনুযণ কযা দয়দে রকনা
?

১। দযত্র আফাদনয
রফজ্ঞরপ্তমূ
২। দযদত্রয প্যাদকজ
রনধ তাযদণয রবরত্ত তথা
প্রাক্করনমূ
৩। দযত্র মূল্যায়ন ীট
৪। অনুদভাদন প্ররক্রয়া
৫। কাম তাদদ প্রদান
৬। দযত্র রনষ্পরত্তদত বকানরূ
জটিরতা াংক্রাি তথ্যারদ

৩.

ম তাদরািনা মািাই
কযা দরা রক না?
যাঁ
না

ভূরভ হুকুভ দখর প্ররক্রয়া

১। ভূরভ হুকুভ দখর প্রস্তাফ
াংক্রাি
২। প্রস্তাফ অনুদভাদন াংক্রাি
৩। অথ ত ফযাে াংক্রাি
৪। ভাভরা-বভাকেভা ও
স্বাদথ তয িন্দ্ব াংক্রাি
৫। ক্ষরতগ্রস্তদদয ক্ষরতপূযণ
প্রদান াংক্রাি
৬। ন্যযনতভ জরভ অরধগ্রণ
দয়দে রকনা তদাংক্রাি
তথ্যারদ

ব্যাংক িাজত, করভন/সুদ,
এর/র, বাট ত অফতযণ,
রযফন ব্যয় ইতযারদ

১। দযত্র আফাদনয
রফজ্ঞরপ্তমূ
২। দযদত্রয প্যাদকজ
রনধ তাযদণয রবরত্ত তথা
প্রাক্করনমূ
৩। দযত্র মূল্যায়ন ীট
৪। অনুদভাদন প্ররক্রয়া
৫। কাম তাদদ প্রদান
৬। দযত্র রনষ্পরত্তদত বকানরূ
জটিরতা াংক্রাি তথ্যারদ

জনফদরয বফতন ও বাতা

১। দযত্র আফাদনয
রফজ্ঞরপ্তমূ
২। দযদত্রয প্যাদকজ
রনধ তাযদণয রবরত্ত তথা
প্রাক্করনমূ
৩। দযত্র মূল্যায়ন ীট

ম তদফক্ষণঃ

৪.

ম তদফক্ষণঃ
২.

ম তদফক্ষণঃ

৫.

রনধ তাযদণয রবরত্ত তথা
প্রাক্করনমূ
৩। দযত্র মূল্যায়ন ীট
৪। অনুদভাদন প্ররক্রয়া
৫। কাম তাদদ প্রদান
৬। দযত্র রনষ্পরত্তদত বকানরূ
জটিরতা াংক্রাি তথ্যারদ

৪। অনুদভাদন প্ররক্রয়া
৫। কাম তাদদ প্রদান
৬। দযত্র রনষ্পরত্তদত বকানরূ
জটিরতা াংক্রাি তথ্যারদ
ম তদফক্ষণঃ

৬.

াংস্থ্ান ব্যয়

১। দযত্র আফাদনয
রফজ্ঞরপ্তমূ
২। দযদত্রয প্যাদকজ
রনধ তাযদণয রবরত্ত তথা
প্রাক্করনমূ
৩। দযত্র মূল্যায়ন ীট
৪। অনুদভাদন প্ররক্রয়া
৫। কাম তাদদ প্রদান
৬। দযত্র রনষ্পরত্তদত বকানরূ
জটিরতা াংক্রাি তথ্যারদ

ম তদফক্ষণঃ

৯.

ফই ও ররযওরডকযার

১। দযত্র আফাদনয
রফজ্ঞরপ্তমূ
২। দযদত্রয প্যাদকজ
রনধ তাযদণয রবরত্ত তথা
প্রাক্করনমূ
৩। দযত্র মূল্যায়ন ীট
৪। অনুদভাদন প্ররক্রয়া
৫। কাম তাদদ প্রদান
৬। দযত্র রনষ্পরত্তদত বকানরূ
জটিরতা াংক্রাি তথ্যারদ

আপ্যায়ন

১। দযত্র আফাদনয
রফজ্ঞরপ্তমূ
২। দযদত্রয প্যাদকজ
রনধ তাযদণয রবরত্ত তথা
প্রাক্করনমূ
৩। দযত্র মূল্যায়ন ীট
৪। অনুদভাদন প্ররক্রয়া
৫। কাম তাদদ প্রদান
৬। দযত্র রনষ্পরত্তদত বকানরূ
জটিরতা াংক্রাি তথ্যারদ

ম তদফক্ষণঃ
ম তদফক্ষণঃ
৭.

বযরজদেন রপ

১। দযত্র আফাদনয
রফজ্ঞরপ্তমূ
২। দযদত্রয প্যাদকজ
রনধ তাযদণয রবরত্ত তথা
প্রাক্করনমূ
৩। দযত্র মূল্যায়ন ীট
৪। অনুদভাদন প্ররক্রয়া
৫। কাম তাদদ প্রদান
৬। দযত্র রনষ্পরত্তদত বকানরূ
জটিরতা াংক্রাি তথ্যারদ

১০.

ম তদফক্ষণঃ
ম তদফক্ষণঃ
৮.

বষ্টনাযী

১। দযত্র আফাদনয
রফজ্ঞরপ্তমূ
২। দযদত্রয প্যাদকজ

১১.

ব্যফস্থ্ানা খযি

১। দযত্র আফাদনয
রফজ্ঞরপ্তমূ
২। দযদত্রয প্যাদকজ
রনধ তাযদণয রবরত্ত তথা
প্রাক্করনমূ
৩। দযত্র মূল্যায়ন ীট
৪। অনুদভাদন প্ররক্রয়া
৫। কাম তাদদ প্রদান
৬। দযত্র রনষ্পরত্তদত বকানরূ
জটিরতা াংক্রাি তথ্যারদ

ম তদফক্ষণঃ
১৪.

ম্মানী

১। দযত্র আফাদনয
রফজ্ঞরপ্তমূ
২। দযদত্রয প্যাদকজ
রনধ তাযদণয রবরত্ত তথা
প্রাক্করনমূ
৩। দযত্র মূল্যায়ন ীট
৪। অনুদভাদন প্ররক্রয়া
৫। কাম তাদদ প্রদান
৬। দযত্র রনষ্পরত্তদত বকানরূ
জটিরতা াংক্রাি তথ্যারদ

অন্যান্য ব্যয়

১। দযত্র আফাদনয
রফজ্ঞরপ্তমূ
২। দযদত্রয প্যাদকজ
রনধ তাযদণয রবরত্ত তথা
প্রাক্করনমূ
৩। দযত্র মূল্যায়ন ীট
৪। অনুদভাদন প্ররক্রয়া
৫। কাম তাদদ প্রদান
৬। দযত্র রনষ্পরত্তদত বকানরূ
জটিরতা াংক্রাি তথ্যারদ

করম্পউটায যঞ্জাভ

১। দযত্র আফাদনয
রফজ্ঞরপ্তমূ
২। দযদত্রয প্যাদকজ
রনধ তাযদণয রবরত্ত তথা
প্রাক্করনমূ
৩। দযত্র মূল্যায়ন ীট
৪। অনুদভাদন প্ররক্রয়া
৫। কাম তাদদ প্রদান
৬। দযত্র রনষ্পরত্তদত বকানরূ
জটিরতা াংক্রাি তথ্যারদ

ম তদফক্ষণঃ
ম তদফক্ষণঃ
১২.

কযাজুয়ার বরফায

১। দযত্র আফাদনয
রফজ্ঞরপ্তমূ
২। দযদত্রয প্যাদকজ
রনধ তাযদণয রবরত্ত তথা
প্রাক্করনমূ
৩। দযত্র মূল্যায়ন ীট
৪। অনুদভাদন প্ররক্রয়া
৫। কাম তাদদ প্রদান
৬। দযত্র রনষ্পরত্তদত বকানরূ
জটিরতা াংক্রাি তথ্যারদ

১৫.

ম তদফক্ষণঃ
ম তদফক্ষণঃ
১৩.

কনারদটরন্প

১। দযত্র আফাদনয
রফজ্ঞরপ্তমূ
২। দযদত্রয প্যাদকজ
রনধ তাযদণয রবরত্ত তথা
প্রাক্করনমূ
৩। দযত্র মূল্যায়ন ীট
৪। অনুদভাদন প্ররক্রয়া
৫। কাম তাদদ প্রদান
৬। দযত্র রনষ্পরত্তদত বকানরূ
জটিরতা াংক্রাি তথ্যারদ

১৬.

ম তদফক্ষণঃ
১৭.

ম তদফক্ষণঃ
পারন তিায

১। দযত্র আফাদনয
রফজ্ঞরপ্তমূ
২। দযদত্রয প্যাদকজ
রনধ তাযদণয রবরত্ত তথা
প্রাক্করনমূ
৩। দযত্র মূল্যায়ন ীট
৪। অনুদভাদন প্ররক্রয়া
৫। কাম তাদদ প্রদান
৬। দযত্র রনষ্পরত্তদত বকানরূ
জটিরতা াংক্রাি তথ্যারদ

অন্যান্য বভযাভত

১। দযত্র আফাদনয
রফজ্ঞরপ্তমূ
২। দযদত্রয প্যাদকজ
রনধ তাযদণয রবরত্ত তথা
প্রাক্করনমূ
৩। দযত্র মূল্যায়ন ীট
৪। অনুদভাদন প্ররক্রয়া
৫। কাম তাদদ প্রদান
৬। দযত্র রনষ্পরত্তদত বকানরূ
জটিরতা াংক্রাি তথ্যারদ

১। দযত্র আফাদনয
রফজ্ঞরপ্তমূ
২। দযদত্রয প্যাদকজ
রনধ তাযদণয রবরত্ত তথা
প্রাক্করনমূ
৩। দযত্র মূল্যায়ন ীট
৪। অনুদভাদন প্ররক্রয়া
৫। কাম তাদদ প্রদান
৬। দযত্র রনষ্পরত্তদত বকানরূ
জটিরতা াংক্রাি তথ্যারদ

২১.

করম্পউটায ও যঞ্জাভ

১। দযত্র আফাদনয
রফজ্ঞরপ্তমূ
২। দযদত্রয প্যাদকজ
রনধ তাযদণয রবরত্ত তথা
প্রাক্করনমূ
৩। দযত্র মূল্যায়ন ীট
৪। অনুদভাদন প্ররক্রয়া
৫। কাম তাদদ প্রদান
৬। দযত্র রনষ্পরত্তদত বকানরূ
জটিরতা াংক্রাি তথ্যারদ

আফাফত্র ও রপক্সিায

১। দযত্র আফাদনয
রফজ্ঞরপ্তমূ
২। দযদত্রয প্যাদকজ
রনধ তাযদণয রবরত্ত তথা
প্রাক্করনমূ
৩। দযত্র মূল্যায়ন ীট
৪। অনুদভাদন প্ররক্রয়া
৫। কাম তাদদ প্রদান
৬। দযত্র রনষ্পরত্তদত বকানরূ
জটিরতা াংক্রাি তথ্যারদ

ম তদফক্ষণঃ

ম তদফক্ষণঃ
১৯.

মন্ত্রারত ও অন্যান্য যঞ্জাভ

ম তদফক্ষণঃ

ম তদফক্ষণঃ
১৮

২০.

মানফান (এযাম্বুদরন্প)

১। দযত্র আফাদনয
রফজ্ঞরপ্তমূ
২। দযদত্রয প্যাদকজ
রনধ তাযদণয রবরত্ত তথা
প্রাক্করনমূ
৩। দযত্র মূল্যায়ন ীট
৪। অনুদভাদন প্ররক্রয়া
৫। কাম তাদদ প্রদান
৬। দযত্র রনষ্পরত্তদত বকানরূ
জটিরতা াংক্রাি তথ্যারদ

২২

ম তদফক্ষণঃ
২৩.

ম তদফক্ষণঃ
ববৌত রনভতান (বারায
প্যাদনর স্থ্ান ও বযইন
ওয়াটায রযজাবতায)

১। দযত্র আফাদনয
রফজ্ঞরপ্তমূ
২। দযদত্রয প্যাদকজ
রনধ তাযদণয রবরত্ত তথা
প্রাক্করনমূ
৩। দযত্র মূল্যায়ন ীট
৪। অনুদভাদন প্ররক্রয়া
৫। কাম তাদদ প্রদান
৬। দযত্র রনষ্পরত্তদত বকানরূ
জটিরতা াংক্রাি তথ্যারদ

ম তদফক্ষণঃ
২৪.

২৬.

রপরজকযার করন্টনদজন্পী

১। দযত্র আফাদনয
রফজ্ঞরপ্তমূ
২। দযদত্রয প্যাদকজ
রনধ তাযদণয রবরত্ত তথা
প্রাক্করনমূ
৩। দযত্র মূল্যায়ন ীট
৪। অনুদভাদন প্ররক্রয়া
৫। কাম তাদদ প্রদান
৬। দযত্র রনষ্পরত্তদত বকানরূ
জটিরতা াংক্রাি তথ্যারদ

ম তদফক্ষণঃ
ররফ্ট (১টি)

১। দযত্র আফাদনয
রফজ্ঞরপ্তমূ
২। দযদত্রয প্যাদকজ
রনধ তাযদণয রবরত্ত তথা
প্রাক্করনমূ
৩। দযত্র মূল্যায়ন ীট
৪। অনুদভাদন প্ররক্রয়া
৫। কাম তাদদ প্রদান
৬। দযত্র রনষ্পরত্তদত বকানরূ
জটিরতা াংক্রাি তথ্যারদ

উত্তযদাতা
নাভ এফাং স্বাক্ষয: নাভ এফাং স্বাক্ষয:
বভাফাইর নাং: তারযখ:
ই-বভইর:
তারযখ:

রযদতক

ম তদফক্ষণঃ
আনায মূল্যফান ভয় ও াক্ষাৎকাযটি বদয়ায জন্য আিরযক ধন্যফাদ
২৫.

প্রাই করন্টনদজন্পী

১। দযত্র আফাদনয
রফজ্ঞরপ্তমূ
২। দযদত্রয প্যাদকজ
রনধ তাযদণয রবরত্ত তথা
প্রাক্করনমূ
৩। দযত্র মূল্যায়ন ীট
৪। অনুদভাদন প্ররক্রয়া
৫। কাম তাদদ প্রদান
৬। দযত্র রনষ্পরত্তদত বকানরূ
জটিরতা াংক্রাি তথ্যারদ

০২. এই ঢাকা রশু াাতার ম্প্রাযণ প্রকদল্পয কাম তকারযতা ম্পদকত আনাদদয ভতাভত ব্যক্ত করুন ।
-------------------------------------------------------------------------------------------------------গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়
ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ
ঢাকা রশু াাতার ম্প্রাযণ প্রকদল্পয
প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষা
ভীক্ষা প্রশ্নভারা - ৬ FGD বিকররষ্ট
ঢাকা রশু াাতার দত পূদফ ত রিরকৎা বফা গ্রণকাযী এফাং ফততভাদন রিরকৎা বফা গ্রণকাযী আউটবডায ও বরততকৃত রশুদদয ভা ও বকয়ায রগবায এফাং ঢাকা রশু াাতাদরয বফাপ্রদানকাযী।

অাংগ্রণকাযীদদয তাররকা
ক্র
নাং
১

নাভ

বা

রক্ষাগত
বমাগ্যতা

দফী

ফয়

বপান নম্বয ও ইবভইর

২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
ভতাভতঃ
০১. ঢাকা রশু াাতার ম্প্রাযণ উন্নয়ন প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন ম্পদকত আনাদদয ভতাভত ব্যক্ত করুন
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------০৩. আনাদদয জানাভদত প্রকল্প এরাকায ফফাকাযীগণ এই প্রকল্প ফাস্তফায়দনয াদথ বকানবাদফ জরড়ত
রেদরন রকনা ব ম্পদকত আনাদদয ভতাভত ব্যক্ত করুন। (তাঁদদয জরড়ত থাকায ধযণ/ররঙ্গ রবরত্তক
রফবাজন /িাকুরয প্রারপ্ত ইতযারদ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------০৪. এই প্রকল্পটি স্থ্ানীয় জনগদণয জন্য বকান সুরফধা সৃরষ্ট কদয থাকদর ব ম্পদকত আনাদদয ভতাভত
ব্যক্ত করুন ।
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------০৫. ফাস্তফারয়ত প্রকল্পটি িরাকারীন ভদয় ফাস্তফায়নকাযী াংস্থ্ায কভতকততা এফাং ঠিকাদাযবৃদেয
মথামথবাদফ দারয়ত্ব ারন ম্পদকত আনাদদয ভতাভত ব্যক্ত করুন ।
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------০৬. আদযা বাদরা/াদধ্যয ভদধ্য রিরকৎা বদত দর আয কী ধযদনয ব্যফস্থ্া গ্রণ কযদর বাদরা য় ব
ম্পদকত আনাদদয ভতাভত ব্যক্ত করুন ।
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------০৮. এই প্রকদল্পয রফনামূদল্য বফা (রিরকৎা ও ঔলধ), এযাম্বুদরন্প বফা, এক্স-বয, াজতাযী, প্যাথররজকযার
বটষ্ট ও অন্যান্য বফা প্রদান ম্পদকত আনাদদয ভতাভত ব্যক্ত করুন।
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

০৯.

এই প্রকদল্পয রযস্কায-রযিন্নতা (রফোনা, টয়দরট, বভদে ইতযারদ) খাদদ্যয ভান এফাং বফা
প্রদানকাযীদদয আিযণ ম্পদকত আনাদদয ভতাভত ব্যক্ত করুন।
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১০. এই প্রকদল্পয ফদিদয় বফর উকারযতা ম্পদকত আনাদদয ভতাভত ব্যক্ত করুন ।
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১১. এই প্রকদল্পয ফদিদয় দুফ তর রদকগুদরা ম্পদকত আনাদদয ভতাভত ব্যক্ত করুন ।
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১১. প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয য বথদক এয যক্ষণাদফক্ষণ/রনযাত্তা/বফা/ভয় ম্পদকত বকান অরবদমাগ থাকদর
উদেখ করুন।
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১২. এই প্রকদল্পয বটকই উন্নয়দনয জন্য আনাদদয বকান যাভত থাকদর তা প্রদান করুন (দফফ তাচ্চ ৫টি)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১৩. ঢাকা রশু াাতাদরয পূদফ তয বফায াদথ ফততভান বফায তুরনামুরক াথ তকয ম্পদকত আনাদদয
ভতাভত প্রদান করুন (দফফ তাচ্চ ৫টি)
পূদফ তয বফা

ফততভান বফা

১.

১.

২.

২.

৩.
৪.
৫.

৩.
৪.
৫.

১৪. এই প্রকদল্পয ফর, দূফ তর রদক, সুদমাগ ও বীরত ম্পদকত রক জাদনন?
ফর রদকঃ ১.
২.
৩.
দূফ তর রদকঃ ১.
২.
৩.
সুদমাগঃ ১.
২.
৩.
বীরতঃ ১.
২.
৩.
১. াক্ষাৎকাযগ্রণকাযী নাভঃ
স্বাক্ষযঃ
তারযখঃ
২. াক্ষাৎকাযগ্রণকাযী নাভঃ
স্বাক্ষযঃ
তারযখঃ
আনাদদয মূল্যফান ভয় ও াক্ষাৎকাযটি বদয়ায জন্য আিরযক ধন্যফাদ
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