
 ‘হাসপাতাল সার্ভ িসসস ম্যাসেজসেন্ট’ শীর্ িক অপারেশনাল প্ল্যান (ওর্প)-এর 

নননিড় পনেিীক্ষণ কার্ িক্রে পর্রচালোর র্ের্েত্ত  

পোমশ শক প্রনিষ্ঠারনে কার্ শপনেনি [Terms of Reference (TOR)] 
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বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগগি িাজস্ব বাগজগেি আওতায় ২০২১-২২ অর্ থবছগি িাজস্ব বাগজগেি 

আওতায় ‘হাসপাতাল সার্ভিসসস ম্যাসেজসেন্ট’ শীর্ িক অপাগিশনাল প্ল্যান (ওর্প)-এর রনরবড় পরিবীক্ষণ 

কার্ িক্রে পর্রচালোর র্ের্েত্ত 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)  ওর্প’র রববিণ (ওরপ’ি পেভূরম, উগেশ্য, অনুগমািন/েংগশার্গনি অবস্থা, অর্ থায়গনি রবষয় ইতযারি) পর্ থাগলাচনা ও 

পর্ থগবক্ষণ; 

(2)  ওর্প’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; 

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

পর্ থাগলাচনা ও পর্ থগবক্ষণ;  

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

২০০৮, উন্নয়ন েহগর্াগীি গাইডলাইন ইতযারি) এবং ওর্প িরলগল উরিরিত ক্রয় পরিকল্পনা প্ররতপালন কিা 

হগয়গছ/হগে রকনা সে রবয়গয় তুলনামূলক পর্ থাগলাচনা ও পর্ থগবক্ষণ; 

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

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

(6)  েং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; 

(7)  ওর্প’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 ওর্প’র সময়াি ও ব্যয় বৃরি ইতযারিি কািণেহ েংরেষ্ট 

অন্যান্য রবষয় রবগেষণ, পর্ থগলাচনা ও পর্ থগবক্ষণ; 

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

পর্ থাগলাচনা ও পর্ থগবক্ষণ: 

(9)  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; 

(10)  ওর্প আওতায় সৃষ্ট সুরবর্ারি সেকেই (sustainable) কিাি লগক্ষয মতামত/সুপারিশ প্রিান; 

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

রবগবচনা কগি একটি SWOT Analysis; 

(12)  ওরপ েংরেষ্ট নরর্পে পর্ থাগলাচনা ও মাঠ পর্ থায় হগত প্রাপ্ত তথ্য রবগেষগণি আগলাগক োরব থক পর্ থাগলাচনা, পর্ থগবক্ষণ 

ও প্রগয়াজনীয় সুপারিশেহ একটি িেড়া প্ররতগবিন প্রণয়ন ও জাতীয় কম থশালায় তা উপস্থাপন; 

(13) ওর্প ব্যবস্থাপনা, লাই্ন ডাইগিক্টি রনগয়াগ, জনবল রনগয়াগ, ওর্প বাস্তবায়ন করমটি ও রিয়ারিং করমটি’ি েভা 

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

ও পর্ থগবক্ষণ; 

(14)  ওরপ’ি আওতায় েংগৃহীত রবরভন্ন গারড়, আেবাবপে ও র্ন্ত্রপারতি গুনগতমান ও কার্ থকারিতা েম্পগকথ পর্ থাগলাচনা 

ও মূল্যায়ন এবং এতি েম্পগকথ সুপারিশ প্রিান; 

(15)  ওরপ’ি আওতায় উন্নয়নিাগত েংগৃহীত জনবগলি পিরভরত্তক রবগেষণ এবং এেকল জনবগলি কার্ থপরিরর্ রবগেষণ 

পূব থক মতামত/সুপারিশ প্রিান; 

(16) ওরপ’ি আওতায় রবরভন্ন হােপাতাগলি জন্য উন্নয়নিাগত প্রিত্ত বিাগেি ব্যবহাি েম্পগকথ তথ্য েংগ্রহ, পর্ থাগলাচনা, 

রবগেষণ এবং মতামত/সুপারিশ প্রিান; 

(17)  মানব-েম্পি উন্নয়গনি লগক্ষয ওরপি আওতায় পরিচারলত প্ররশক্ষণ ও কম থশালাি রবরভন্ন রিক পর্ থাগলাচনা; 
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(18)  ইন্টািনাল ও এক্সোিনাল অরডে হগয়গছ রকনা; হগল অরডে আপরত্ত আগছ রকনা; আপরত্ত র্াকগল কয়টি, রববিণ কী, 

জরড়ত অগর্ থি পরিমাণ ইতযারি পর্ থাগলাচনা; 

(19)  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) 
• োমারজক রবজ্ঞান/ 

রবজ্ঞান/ব্যবো/রচকৎো 

রবজ্ঞান রবষগয় ন্যযনতম 

স্নাতগকাত্তি র্ির্ি  

• প্রকল্প ব্যবস্থাপনা রবষগয় 

স্নাতগকাত্তি র্ির্ি অর্বা সর্ 

সকান েংরেষ্ট রবষগয় 

রপএইচরড র্ির্ি অর্বা 

উচ্চতি র্ির্ির্ািীগিি 

অগ্রারর্কাি প্রিান কিা হগব।  

• েংরেষ্ট রবষগয় ন্যযনতম ১০(িশ) বছগিি কাগজি 

অরভজ্ঞতা;  

• রপরপএ ২০০৬ ও রপরপআি ২০০৮ েম্পগকথ জ্ঞান 

র্াকা আবশ্যক;  

• বারষ থক উন্নয়ন কম থসূরচি আওতায় স্বাস্থয, পুরষ্ট ও 

জনেংখ্যা রবষয়ক প্রকল্প/ওরপ বাস্তবায়ন বা 

পরিবীক্ষগণ ন্যযনতম ৫বছগিি অরভজ্ঞতা; 

• 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।  

 ি) বাগয়া-সমরডগকল 

ইরিরনয়াি (Bio-

medical 

Engineer) 

• বাগয়া-সমরডগকল ইরিরনয়াি 

বা অনুরূপ রবষগয় স্নাতক 

রডগ্রী 

• স্নাতগকাত্তি বা তদূিথ 

রডরগ্রর্ািীগিি অগ্রারর্কাি 

সিয়া হগব 

• েংরেষ্ট রবষগয় ন্যযনতম ৩(রতন) বছগিি কাগজি 

অরভজ্ঞতা;  

• সেগকন্ডারি ও োিরশয়ারি পর্ থাগয়ি হােপাতাগল 

ব্যবহৃত রবরভন্ন র্িগণি আধুরনক েিিাম ও 

র্ন্ত্রপারত েম্পগকথ েম্যক র্ািণা ও অরভজ্ঞতা; 

  

 গ) জনস্বাস্থয রবগশষজ্ঞ 

(Public Health 

Expert) 

• রচরকৎো রবজ্ঞাগন স্নাতকেহ 

এমরপএইচ রডরগ্র  

• সেগকন্ডারি ও োিরশয়ারি পর্ থাগয়ি হােপাতাগলি 

রবরভন্ন র্িগণি সেবা, পরিগষবা, ও অন্যান্য 

আনুোরঙ্গক রবষগয় েম্যক র্ািণা র্াকগত হগব; 

• সেগকন্ডারি ও োিরশয়ারি পর্ থাগয়ি হােপাতাগল 

ন্যযনতম ৫ বছি কাগজি অরভজ্ঞতা;  

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  

 



- 3 - 

 

4. আইএমইরড কর্তথক প্রগিয়: 

ক) অনুগমারিত ওরপ; 

ি) েংরেষ্টগিি োগর্ প্রগয়াজনীয় সর্াগাগর্াগ স্থাপগনি লগক্ষয েহগর্ারগতা প্রিান. 

 

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

1)  ওরপ’ি নাম : ‘হাসপাতাল সার্ভ িসসস ম্যাসেজসেন্ট’ 

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

3)  বাস্তবায়নকািী সংস্থা : স্বাস্থয অরর্িপ্তি 

4)  প্রকল্প এলাকা : েমগ্র বাংলাগিশ 

5)  প্রাক্করলত ব্যয় (সকাটি োকায়) 

সমাে  ৪০৪১.১১ 

রজওরব  ১৫০০.১৯ 

প্রকল্প োহায্য  ২৫৪০.৯২ 

আিরপএ  ২৫১১.৫৩ 

6)  বাস্তবায়নকাল :  

শুরুি তারিি  জানুয়ারি ২০১৭ 

েমারপ্তি তারিি  জুন ২০২২ 

7)  ওরপ’ি উগেশ্যেমূহ : i. To support for strengthening and upgrading  secondary and 

tertiary level hospital services ensuring efficient, quality and 

equitable access to  healthcare for the population 

ii. To reduce maternal mortality by ensuring and further 

strengthening existing 24/7 CEmONC activities at all district 

and medical college hospitals 

iii. To enforce regulation, monitoring and supervision of private 

facility-based healthcare services. 

iv. To strengthen investigative and specialized services (ICU, 

NICU, SCANU, CCU, Dialysis unit) at district hospitals, 

medical college hospitals and specialized hospitals. 

v. To ensure services for autism and neuro-developmental 

disorders through ‘Shishu Bikash Kendro’. 

vi. To ensure effective, quality and efficient delivery of 

essential health service package (ESP) at district and other 

hospitals.  

vii. To improve services of hospitals by ensuring emergency 

management services. 

viii. Introducing (a) geriatric care, (b) palliative care, (c) mental 

health care, (d) evidence-based practices (EBP), (e) clinical 

management protocol, (f) patient safety programme, (g) club 

foot, (h) cleft palate and (i) reconstructive surgery services, 

and (j) to improve poisoning and snakebite care at district 

hospitals, medical college hospitals and specialized hospitals  

ix. To improve quality of patient care by introducing (a) 5S-

CQI-TQM approach, (b) standard hospital operating manual 

and (c) risk management programme, and by comprehensive 

monitoring and supportive supervision in district hospitals, 

medical college hospitals and specialized hospitals. 

x. To introduce accreditation system for private sectors.  

xi. To strengthen referral system in the hospital services for the 
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proper utilization of resources in health care system.  

xii. To strengthen standard medical waste management in 

district hospitals, medical college hospitals and specialized 

hospitals, and private sectors health care facilities. 

xiii. To expand safe blood transfusion programme and 

thalassemia management countrywide. 

xiv. To build capacity of the hospital managers on proper 

procedure of procurement and asset and logistics 

management system.  

xv. To enhance community participation in hospital care 

management system. 

 

8)  প্রর্ান অঙ্গেমূহ : 
Component A: Continuation of support to secondary and tertiary 

care hospitals 

a) District Hospitals 

b) Medical College Hospitals 

c) Specialized Institutes and Hospitals 

Component B: Strengthening of Clinical Service delivery in 

secondary (DH) and tertiary hospitals (MCH, 

Specialized institute) 

 Component C: Private Healthcare Facilities 

Component D: Quality care 

Component E: Safe Blood Transfusion 

Component F: Introduction/implementation of Medical Waste 

Management at Public & Private Hospitals 

Component G: Introduction and scale up of the Structured 

Referral system 

Component H: Patient Safety 

Component I: Capacity building of the hospital managers on right 

procedure of procurement and Asset and Logistics 

Management System 

Component J: Repair, Maintenance and Disposal of Vehicles, 

Biomedical equipment and others 
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