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বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগগি িাজস্ব বাগজগেি আওতায় ২০২১-২২ অর্ থবছগি িাজস্ব বাগজগেি 

আওতায় ‘ম্যাটারনাল, চাইল্ড, ররপ্রাডারিভ এন্ড এযাপ্ডালপ্েন্ট হেলথ (এমরেআরএএইচ)’ শীর্ ষক অপাগিশনাল 

প্ল্যান (ওরি)-এর রনরবড় পরিবীক্ষণ কার্ ষক্রম িররচালনার রনরমত্ত পিামশ থক প্ররতষ্ঠান রনব থাচন (রনর্ থারিত 

বাগজে):  

 

1. পিামশ থক প্ররতষ্ঠাগনি কার্ থপরিরর্ (ToR):  

অপাগিশনাল প্ল্যাগনি রনরবড় পরিবীক্ষগনি রনরমত্ত পিামশ থক প্ররতষ্ঠান রনম্নরলরিত কার্ থারি েম্পন্ন কিগব:  

(1) ওরি’র রববিণ (ওরপ’ি পেভূরম, উগেশ্য, অনুগমািন/েংগশার্গনি অবস্থা, অর্ থায়গনি রবষয় ইতযারি) পর্ থাগলাচনা ও 

পর্ থগবক্ষণ; 

(২)  ওরি’র অর্ থবছিরভরত্তক বিাে, ছাড় ও ব্যয় ও রবস্তারিত অঙ্গরভরত্তক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আরর্ থক) অগ্রগরতি তথ্য 

েংগ্রহ, েরন্নগবশন, রবগেষণ, োিণী/সলিরচগে মাধ্যগম উপস্থাপন ও পর্ থাগলাচনা; 

(৩)  ওরি’র উগেশ্য অজথন অবস্থা পর্ থাগলাচনা এবং ওরি’র উগেশ্য ও লগ সেগমি আগলাগক output পর্ থাগয়ি অজথন 

পর্ থাগলাচনা ও পর্ থগবক্ষণ;  

(৪)  রবরভন্ন পণ্য ও সেবা েংগ্রগহি (procurement) সক্ষগে প্রচরলত আইন ও রবরর্মালা (রপরপএ ২০০৬, রপরপআি ২০০৮, 

উন্নয়ন েহগর্াগীি গাইডলাইন ইতযারি) এবং ওরি িরলগল উরিরিত ক্রয় পরিকল্পনা প্ররতপালন কিা হগয়গছ/হগে রকনা 

সে রবয়গয় তুলনামূলক পর্ থাগলাচনা ও পর্ থগবক্ষণ; 

(৫)  েংগৃহীত/েংগ্রগহি প্ররক্রয়ার্ীন রবরভন্ন পণ্য ও সেবা  পরিচালনা এবং িক্ষণাগবক্ষগণি জন্য প্রগয়াজনীয় জনবলেহ 

(সেকেই পরিকল্পনা) অনুষরঙ্গক রবষয় পর্ থাগলাচনা ও পর্ থগবক্ষণ; 

(৬)  েংগৃহীত/েংগ্রগহি প্ররক্রয়ার্ীন রবরভন্ন পণ্য ও সেবা েংরেষ্ট ক্রয়চুরিগত রনর্ থারিত সেরেরিগকশন/TOR, গুণগত মান, 

পরিমাণ অনুর্ায়ী প্রগয়াজনীয় পরিবীক্ষণ/র্াচাইগয়ি মাধ্যগম েংগ্রহ কিা হগয়গছ/হগে রক না সে রবষগয় পর্ থাগলাচনা ও 

পর্ থগবক্ষণ; 

(৭)  ওরি’র ঝুঁরক অর্ থাৎ বাস্তবায়ন েম্পরকথত রবরভন্ন েমস্যা সর্মন অর্ থায়গন রবলম্ব, বাস্তবায়গন পণ্য কার্ থ ও সেবা 

ক্রয়/েংগ্রগহি সক্ষগে রবলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অিক্ষতা এবং ওরি’র সময়াি ও ব্যয় বৃরি ইতযারিি কািণেহ েংরেষ্ট অন্যান্য 

রবষয় রবগেষণ, পর্ থগলাচনা ও পর্ থগবক্ষণ; 

(৮)  ওরি অনুগমািন েংগশার্ন (প্রগর্াজয সক্ষগে ) অর্ থ বিাে, অর্ থ ছাড়, রবল পরিগশার্ ইতযারি রবষগয় তথ্য-উপাগত্তি 

পর্ থাগলাচনা ও পর্ থগবক্ষণ: 

(৯)  উন্নয়ন েহগর্াগী েংস্থা (র্রি র্াগক) কর্তথক চুরি স্বাক্ষি, চুরত্তি শতথ, ক্রয় প্রস্তাব প্ররক্রয়াকিণ ও অনুগমািন, অর্ থ ছাড়, 

রবল পরিগশাগর্ েম্মরত প্রিান ও রবরভন্ন রমশন এি সুপারিশ ইতযারিি তথ্য-রভরত্তক পর্ থাগলাচনা ও পর্ থগবক্ষণ; 

(১০)  ওরি েমারিি পি সৃষ্ট সুরবর্ারি সেকেই (sustainable) কিাি লগক্ষয মতামত প্রিান; 

(১১)  ওরি’র উগেশ্য, লক্ষয, কার্ থক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, ওরি ব্যবস্থাপনা, ঝুঁরক, সময়াি, ব্যয়, অজথন ইতযারি রবষয় 

রবগবচনা কগি একটি SWOT Analysis; 

(12) ওরপ েংরেষ্ট নরর্পে পর্ থাগলাচনা ও মাঠ পর্ থায় হগত পরিবাি পরিকল্পনা অরর্িিি কর্তথক মার্তস্বাস্থয, রশশুস্বাস্থয, 

এডুগলাগেন্ট স্বাস্থয ও প্রজনন স্বাস্থয রবষয়ক ইতযারি কার্ থক্রম েম্পগকথ প্রাি তথ্য রবগেষগণি আগলাগক োরব থক 

পর্ থাগলাচনা, পর্ থগবক্ষণ ও প্রগয়াজনীয় সুপারিশেহ একটি িেড়া প্ররতগবিন প্রণয়ন ও জাতীয় কম থশালায় তা উপস্থাপন; 
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(১৩)  ওরি ব্যবস্থাপনা, লাই্ন ডাইগিক্টি রনগয়াগ, জনবল রনগয়াগ, ওরি বাস্তবায়ন করমটি ও রিয়ারিং করমটি’ি েভা 

আগয়াজন, কম থপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, েভাি রেিান্ত প্ররতপালন, অগ্রগরতি তথ্য সপ্রিণ ইতযারি পর্ থাগলাচনা ও 

পর্ থগবক্ষণ; 

(১৪) ইন্টািনাল ও এক্সোিনাল অরডে হগয়গছ রকনা; হগল অরডে আপরত্ত আগছ রকনা; আপরত্ত র্াকগল কয়টি, রববিণ কী, 

জরড়ত অগর্ থি পরিমাণ ইতযারি পর্ থাগলাচনা; 

(১৫) ওরপ’ি আওতায় েম্পারিত রবরভন্ন পরিগষবা ও স্থাপনােমূগহ েিবিাহকৃত আেবাবপে, র্ন্ত্রপারত ও েিঞ্জামারি, েম্পগকথ 

তথ্য েংগ্রহ, পর্ থাগলাচনা ও রবগেষগণি মাধ্যগম প্ররতগবিন প্রণয়ন;  

(১৬) মানব-েম্পি উন্নয়গনি লগক্ষয ওরপি আওতায় পরিচারলত প্ররশক্ষণ ও কম থশালাি  রবরভন্ন রিক পর্ থাগলাচনা; 

(১৭) কর্তথপক্ষ কর্তথক রনর্ থারিত অন্যান্য রবষয়াবরল। 

2. পিামশ থক প্ররতষ্ঠান ও পিামশ থকগগণি সর্াগ্যতা:  

ক্ররমক 
পিামশ থক প্ররতষ্ঠান ও 

পিামশ থক 
রশক্ষাগত সর্াগ্যতা  অরভজ্ঞতা 

অ) পিামশ থক প্ররতষ্ঠান প্রগর্াজয নয় • এতিেংক্রান্ত কাগজ ন্যযনতম ৩(রতন) বছগিি 

অরভজ্ঞতা 

আ) ক) িলগনতা (Team 

Leader) 
• োরমরজক রবজ্ঞান/ 

রবজ্ঞান/ব্যবো/রচকৎো 

রবজ্ঞান ইতযারি রবষগয় 

ন্যযনতম স্নাতগকাত্তি রডরি  

• প্রকল্প ব্যবস্থাপনা রবষগয় 

স্নাতগকাত্তি রডরি অর্বা সর্ 

সকান েংরেষ্ট রবষগয় 

রপএইচরড রডরি অর্বা 

উচ্চতি রডরির্ািীগিি 

অগ্রারর্কাি প্রিান কিা হগব।  

• েংরেষ্ট রবষগয় ন্যযনতম ১০(িশ) বছগিি কাগজি 

অরভজ্ঞতা;  

• রপরপএ ২০০৬ ও রপরপআি ২০০৮ েম্পগকথ জ্ঞান 

র্াকা আবশ্যক;  

• ন্যযনতম ১(এক)টি রনরবড় পরিবীক্ষণ কাগজি 

অরভজ্ঞতা;  

• করম্পউোি জ্ঞান, প্ররতগবিন প্রণয়গন অরভজ্ঞতা; 

প্ররতগবিন উপস্থাপগনি েক্ষমতা;  

• অন্য সকান েংরেষ্ট কাগজি অরভজ্ঞতা অরতরিি 

সর্াগ্যতা রহগেগব রবগবরচত হগব।  

 

 ি) প্রজনন স্বাস্থয 

রবষয়ক রবগশষজ্ঞ 

(Reproductive 

Health Expert) 

• রচরকৎো রবজ্ঞাগন স্নাতকেহ 

প্রজনন স্বাস্থয েংরেষ্ট রবষগয় 

•   অনুরূপ রবষগয় স্নাতগকাত্তি 

বা তদূিথ রডরগ্র 

• েংরেষ্ট রবষগয় ন্যযনতম ১০(িশ) বছগিি কাগজি 

অরভজ্ঞতা;  

• স্বাস্থয, জনেংখ্যা ও পরিবাি কল্যাণ রবষয়ক 

ওরপ/প্রকগল্পি মরনেরিং কাগজ অরভজ্ঞতা 

রবগশষত: জনেংখ্যা রনয়ন্ত্রগণি রবরভন্ন স্বল্প, মধ্য 

ও িীর্ থগময়ািী পিরতি প্রগয়াগ েম্পগকথ অরভজ্ঞতা; 

• পরিবীক্ষণ কাগজি অরভজ্ঞতা অরতরিি সর্াগ্যতা 

রহগেগব রবগবরচত হগব। 

• পরিবাি পরিকল্পনা অরর্িিি কর্তথক মার্তস্বাস্থয, 

রশশুস্বাস্থয, এডুগলাগেন্ট স্বাস্থয ও প্রজনন স্বাস্থয 

রবষয়ক কার্ থক্রম েম্পগকথ অরভজ্ঞতা;  

• গবষণা, নমুনায়ন, প্রশ্নপে প্রণয়ন, রবরভন্ন র্িগণি 

পরিেংখ্যানগত রবগেষণ ইতযারি রবষগয় জ্ঞান;  

 গ) জনস্বাস্থয রবগশষজ্ঞ 

(Public Health 

Expert) 

• রচরকৎো রবজ্ঞাগন স্নাতকেহ 

এমরপএইচ রডরগ্র  

• েংরেষ্ট রবষগয় ন্যযনতম ১০ (িশ) বছগিি কাগজি 

অরভজ্ঞতা;  

• স্বাস্থয, জনেংখ্যা ও পরিবাি কল্যাণ রবষয়ক 

ওরপ/প্রকগল্পি মরনেরিং কাগজ অরভজ্ঞতা 

রবগশষত: জনেংখ্যা রনয়ন্ত্রগণি রবরভন্ন স্বল্প, মধ্য 

ও িীর্ থগময়ািী পিরতি প্রগয়াগ েম্পগকথ অরভজ্ঞতা; 
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ক্ররমক 
পিামশ থক প্ররতষ্ঠান ও 

পিামশ থক 
রশক্ষাগত সর্াগ্যতা  অরভজ্ঞতা 

• পরিবাি পরিকল্পনা অরর্িিি কর্তথক বাস্তবায়নার্ীন 

রবরভন্ন পরিগষবা ও স্থাপনা েম্পগকথ েম্যক র্ািণা;  

• পরিবীক্ষণ কাগজি অরভজ্ঞতা অরতরিি সর্াগ্যতা 

রহগেগব রবগবরচত হগব। 

 

 

3. পিামশ থক প্ররতষ্ঠাগনি সডরিভাগিবলেমূহ: 

ক্ররমক সডরলভাগিবলেমূহ জমািাগনি েময় মন্তব্য 

1)  প্রািরিক প্ররতগবিন চুরি স্বাক্ষগিি ১৫ রিগনি মগধ্য  

2)  ১ম িেড়া প্ররতগবিন চুরি স্বাক্ষগিি ৬০ রিগনি মগধ্য  

3)  ২ম িেড়া প্ররতগবিন চুরি স্বাক্ষগিি ৭৫ রিগনি মগধ্য  

4)  কম থশালাি পি চূড়ান্ত িেড়া প্ররতগবিন চুরি স্বাক্ষগিি ৯০ রিগনি মগধ্য  

5)  চূড়ান্ত প্ররতগবিন চুরি স্বাক্ষগিি ১০০ রিগনি মগধ্য  

 

4. আইএমইরড কর্তথক প্রগিয়: 

ক) অনুগমারিত ওরপ; 

ি) েংরেষ্টগিি োগর্ প্রগয়াজনীয় সর্াগাগর্াগ স্থাপগনি লগক্ষয েহগর্ারগতা প্রিান. 

 

5. অপাগিশনাল প্ল্যান (ওরপ)-এি োি-েংগক্ষপ: 

1)  ওরপ’ি নাম : ‘ম্যাটারনাল, চাইল্ড, ররপ্রাডারিভ এন্ড এযাপ্ডালপ্েন্ট হেলথ (এমরেআরএএইচ)’ 

2)  উগযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যাণ মন্ত্রণালয়/স্বাস্থয রশক্ষা ও পরিবাি কল্যাণ রবভাগ 

3)  বাস্তবায়নকািী েংস্থা : পরিবাি কল্যাণ অরর্িিি 

4)  প্রকল্প এলাকা : েমগ্র বাংলাগিশ 

5)  প্রাক্করলত ব্যয় (সকাটি োকায়) 

সমাে  ১৩৬৭.৫০৮০ 

রজওরব  ৩৮৬.৫০৮০ 

প্রকল্প োহায্য  ৯৮১.০০০০ 

আিরপএ  ৮০৭.০০০০ 

6)  বাস্তবায়নকাল :  

শুরুি তারিি  জানুয়ারি ২০১৭ 

েমারিি তারিি  জুন ২০২২ 

7)  ওপি’র উদ্দেশ্যসমূহ : i. To strengthen comprehensive and basic emergency obstetric 

and newborn care (EmONC) services; 

ii. To improve quality of ANC, PNC services at facility and 

community level  

iii. To strengthen 24/7 delivery services at the facility level; 

iv. To improve newborn care practices and services including 

implementation of Comprehensive New-born Care Packages 

(CNCP); 

v. To strengthen nutritional practices and services for under five 

children, adolescents, pregnant and Lactating women (PLW); 

vi. To build capacity of the service providers, supervisors and 

managers with aim to develop a pool of high performing staff 

for quality RMNCAH service delivery   
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vii. To improve adolescent health care practices and services 

including setting-up Adolescent and Youth Friendly Health 

Services Training Institute (A&YFHSTI);  

viii. To improve reproductive health care services including 

RTI/STI, MR, MRM and PAC; 

ix. To improve Quality of Care for Reproductive, Maternal, 

Neonatal, Child and Adolescent Health (RMNCAH) services 

ensuring the “Facility Readiness” in terms of Human 

Resources, Physical infrastructures, Medical and Surgical 

Requisite (MSR) and commodities; 

x. To functionalize 159 (One hundred and fifty-nine) newly 

constructed Union level 10 (ten) bedded MCWCs; 

xi. To strengthen functional co-ordination with DGHS as well as 

partnership with NGOs/private sector and community 

engagement for quality RMNCAH services delivery, coping 

with COVID-19 pandemic situation;  

xii. To strengthen coordination and collaboration with other OPs 

of DGFP (IEM, CCSDP, FPFSD, MIS, PSSM and PME) 

including initiation of Disability and Neurodevelopmental 

disorders (NDDs) friendly services. 

 

8)  প্রধান অঙ্গসমূহ : Component -1:   Strengthening Health Care Services 

a) Maternal Health Care Services:   

b) National New-born Health Programme (DGFP 

part):  

c) Child Health Care Services:  

d) Reproductive Health Care Services 

e) Adolescent Health Care Services 

f) Nutrition Services 

Component-2: Strengthening Health System including Improving 

Facility Readiness 

Component-3:  Capacity Building of the Service Providers 

a) Long term Courses: 

b) Short term Courses: 

Component-4: Functional Co-ordination 

Component-5: Quality of Care including Supervision and 

Monitoring and Referral Linkage 

Component-6: Partnership with NGOs / private sector 

Component-7: Community/Stakeholders’ Engagement at different 

level: Community, Union Parishad (UP), Upazila 

Parishad 

Component 8: Urban Health 

 

 

mysai
Typewriter
০৭/১০/২০২১




