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নিনিড় পনিিীক্ষণ কার্ যক্রমেি জন্য রনব বারিত প্রকল্পেি রববিণী ও পিামর্ বল্পকি কার্ বপরিরি (ToR): 

 

ক. প্রকল্পেি রববিণীীঃ 

 

১ প্রকল্পেি নাম : সিকানি কে যচািী হাসপাতালমক ৫০০ শয্যাবিবশষ্ট হাসপাতালে উন্নীতকরণ   

২. উল্পযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : জনপ্রর্ােন মন্ত্রণালয় 

৩. বাস্তবায়নকািী েংস্থা : গণপূতব অরিদপ্তি 

৪. প্রকল্পেি অবস্থান : ঢাকা রবভাল্পগি ঢাকা সজলাি ফুলবারিয়া 

৫. অনুল্পমারদত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা) : 

 

অনুল্পমাদল্পনি পর্ বায় সময়াদ  অনুল্পমারদত ব্যয় 

সমাট 

রজওরব 

রপএ  

েংস্থাি অর্ ব 

হ্রাে/বৃরি (%) 

 

মূল রিরপরপি তুলনায় েব বল্পর্ষ অনুল্পমাদল্পনি 

তুলনায় 

মূল অনুল্পমারদত মাি ব, ২০১৯ -         

জুন, ২০২১ 

৩৭৯৯৬.৫১ 

৩৭৯৯৬.৫১ 

-  

- 

- - 

১ম- ব্যয় বৃরি 

ব্যরতল্পিল্পক েময় বৃরি 

(প্রস্তারবত)  

মাি ব, ২০১৯ -         

জুন, ২০২৩ 

- - - 

 

৬.   ক্রমপুরিত অগ্রগরত: জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ক্রমপুরিত আরর্ বক অগ্রগরত ৩৮১৯.৪৯৭ লক্ষ টাকা (১০.০৫%)।  

 

৭.      প্রকল্পেি উল্পেশ্যীঃ  

 েিকারি কম বকতবা/কম বিািীে  োিািণ জনগল্পণি জন্য আুনরনক ও রবল্পর্ষারয়ত সেবা প্রদাল্পনি প্রল্পয়াজনীয় েরবিাি ৃষরটি: 

 আুনরনক রিরকৎো সেবা প্রদাল্পনি মাধ্যল্পম উন্নত স্বাস্থযল্পেবা রনরিত কিা; 

 রিরকৎেক, নাে বল্পদি জন্য রবরভন্ন দক্ষতা বৃরি রবষয়ক প্ররর্ক্ষণ এবং কম বেংস্থাল্পনি সুল্পর্াগ ৃষরটি। 

 

৮. পটভূনে: 

সিকানি কে যচািীমেি নচনকৎসা সসিাি সুমর্াগ বৃনিি লমক্ষে ঢাকাি ফুলিানড়য়াস্থ সিকানি কে যচািী হাসপাতামলি 

নিদ্যোি ৪ তলা ভিিমক উর্দ্যমুখী সম্প্রসািণ কমি ১৬ তলা পর্ যন্ত সম্প্রসািমণি লমক্ষে আমলাচে প্রকল্পটি গ্রহণ কিা হয়। 

প্রকল্পটি নিওনি অমথ য সোট ৩৭৯৯৬.৫১ লক্ষ টাকা ব্যময় োচ য ২০১৯ হমত জুি ২০২১ সেয়ামে িাস্তিায়মিি িন্য 

১২/০৩/২০১৯ তানিমখ একমিক কর্তযক অনুমোনেত হয়। পিিতীমত িিপ্রশাসি েন্ত্রণালয় কর্তযক ২৭/০৬/২০১৯ তানিমখ  

প্রশাসনিক আমেশ িািী কিা হয়। অত:পি ০২/০৩/২০২০ তানিমখ িিাি সোোঃ েনিরুল ইসলাে, যুগ্মসনচি সক এ 

প্রকমল্পি প্রকল্প পনিচালক নিময়াগ প্রোি কিা হয়। তাছাড়া সোট ব্যয় অপনিিনতযত সিমখ নিনভন্ন অমেি পনিোণ ও ব্যয় 

হ্রাস বৃনি এিং িাস্তিায়িকাল জুি ২০২৩ পর্ন্তয বৃনি কমি ১ে সংমশানিত নিনপনপ অনুমোেি প্রনক্রয়াকিমণি িন্য 

পনিকল্পিা কনেশমি সপ্রিণ কিা হয়। আিনিনপনপি ওপি ০৮.০৬.২০২১ তানিমখ নপইনস সভা হয় এিং কনতপয় 

সুপানিমশি আমলামক পুি যগঠিত আিনিনপনপ সপ্রিমণি িন্য নসিান্ত হময়মছ। 
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৯. প্রকল্পেি প্রিান প্রিান অঙ্গেমূ ীঃ 

 ভিমিি উর্ধ্যমুখী সম্প্রসািণ (৫ে সথমক ১৬ তলা)  ২৩২৪৮.৬১ িগ যনেটাি  

 িনহ:স্থ পানি সিিিাহ     - 

(ভূগভযস্থ িলািাি, সিিিাহ লাইি ও পাম্প হাউি, িিযে ব্যিস্থাপিা ইতোনে)   

 ২০০০ সকনভএ বিদ্যেনতক সাি-সেশি ও তাি র্ন্ত্রপানত ১ সসট 

 ৪০০ সকনভএ সিিামিটি (এটিএস ও কোমিানপসহ)  ১ সসট 

 প্যামসঞ্জাি নল,ট, প্যামসঞ্জািেমিি নল,ট   ৯টি 

 ৬০ এইচ নপ পাম্প সোটি সসট ও সুেময়ি পাম্প  ৩সসট 

 সেনিকোল র্ন্ত্রপানত     ১৯৯২ টি     

খ. পিামর্ বল্পকি কার্ বপরিরি (ToR) : 

১০.০ পিামর্ বল্পকি দারয়ত্বীঃ 

১০.১  প্রকমল্পি পটভূরম, উল্পেশ্য, অনুল্পমাদল্পনি অবস্থা, অর্ বায়ল্পনি রবষয় ইতযারদ েকল প্রল্পর্াজয তথ্য পর্ যামলাচিা; 

১০.২ প্রকল্পেি অর্ ববছিরভরিক কম বপরিকেনা, অর্ ববছিরভরিক বিাে, ছাি ও ব্যয় ও রবস্তারিত অঙ্গরভরিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও 

আরর্ বক) অগ্রগরত তথ্য েংগ্র , েরন্নল্পবর্, রবল্পেষণ, োিরণ/সলখরিল্পেি মাধ্যল্পম উপস্থাপন ও পর্ বাল্পলািনা; 

১০.৩ প্রকল্পেি উল্পেশ্য অজবল্পনি অবস্থা পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

১০.৪ আন্তিযানতক োিসম্পন্ন হাসপাতামলি সামথ সােঞ্জস্য  সিমখ এি Interior Design সম্পমকয পার্ যামলাচিা ও পিােশ য প্রোি। 

সসইসামথ ল্যািমিটনি র্ন্ত্রপানতি সংস্থাি এিং সােঞ্জস্য তা পর্ যামলাচিা।  

১০.৫ প্রকল্পেি আওতায় েম্পারদত/িলমান রবরভন্ন পণ্য, কার্ ব ও সেবা েংগ্রল্প ি (Procurement) সক্ষল্পে রবযমান আইন ও রবরিমালা 

(রপরপএ, রপরপআি) প্রনতপালি কিা হময়মছেহমে নকিা তা পর্ যমিক্ষণ ও পর্ যামলাচিা (এমক্ষমে েিপে প্রনক্রয়াকিণ ও মূল্যায়ি 

পর্ যামলাচিা কিা, প্রকল্প েনলল উনিনখত ক্রয় পনিকল্পিা প্ররতপালন কিা  ল্পয়ল্পছ/ ল্পে রক না সে রবষল্পয় পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

১০.৬ প্রকল্পেি আওতায় েংগৃহীতেসংগৃহীতব্য পণ্য, সেনিকোল র্ন্ত্রপানত, কার্ ব ও সেবা পরিিালনা এবং িক্ষণাল্পবক্ষল্পণি জন্য প্রল্পয়াজনীয় 

জনবলে  (ল্পটকেই পরিকেনা) আনুষনেক নিষয় পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

১০.৭ প্রকল্পেি আওতায় েংগৃহীতেসংগ্রমহি প্ররক্রয়ািীন রবরভন্ন পণ্য, কার্ ব ও সেবা েংরেটি ক্রয়চুরিল্পত রনি বারিত 

সেরেরিল্পকর্ন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুর্ায়ী প্রল্পয়াজনীয় পরিবীক্ষণ/র্ািাইল্পয়ি মাধ্যল্পম েংগ্র  কিা 

 ল্পয়ল্পছ/ ল্পে রক না সে রবষল্পয় পর্ বাল্পলািনা ও পর্ বল্পবক্ষণ (এল্পক্ষল্পে সেরেরিল্পকর্ন অনুর্ায়ী গুণগত মান রনরিত কিাি লল্পক্ষয 

রনম বাণ কাল্পজ ব্যবহৃত নমুনা েংগ্র  ও পিীক্ষাগাল্পি প্রল্পয়াজনীয় র্ািাই কিা); 

১০.৮  প্রকে েমারপ্তি পি ৃষটি সুরবিারদ সটকেই (Sustainable) কিাি লল্পক্ষয েতামত প্রদান;  

১০.৯ প্রকমল্পি উমেমে, লক্ষে, প্রকমল্পি কার্ যক্রে, িাস্তিায়ি পনিকল্পিা, প্রকল্প ব্যিস্থাপিা, ঝুঁনক, সেয়াে, ব্যয় অিযি ইতোনে নিষয় 

নিমিচিা কমি একটি SWOT ANALYSIS; 

১০.১০ প্রকল্প ব্যিস্থাপিা: প্রকল্প পনিচালক নিময়াগ, িিিল নিময়াগ, প্রকল্প ব্যিস্থাপিা কনেটিি সভা, প্রকল্প নেয়ানিং কনেটিি সভা 

আময়ািি, কে যপনিকল্পিা ও প্রণয়ি ও িাস্তিায়ি, সভাি ও প্রনতমিেমিি নসিান্ত িাস্তিায়ি, অগ্রগনতি তথ্য সপ্রিণ ইতোনে 

পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

১০.১১ প্রকল্প সংনিষ্ট িনথপে পর্ বাল্পলািনা ও মাঠপর্ বায়  ল্পত প্রাপ্ত তল্পথ্যি রবল্পেষল্পণি আল্পলাল্পক োরব বক পর্ বাল্পলািনা, পর্ বল্পবক্ষণ ও 

প্রল্পয়াজনীয় সুপারির্ে  একটি প্ররতল্পবদন প্রণয়ন কিল্পব ও জাতীয় কম বর্ালায় প্ররতল্পবদনটি উপস্থাপন কিল্পব। জাতীয় কম বর্ালায় 

প্রাপ্ত মতামত েরন্নল্পবর্ কল্পি চূিান্ত প্ররতল্পবদন প্রণয়ন কিল্পব; 

১০.১২ আইএমইরি কর্তবক রনি বারিত অন্যান্য রবষয়াবরল। 

১১. পিামর্ বক প্ররতষ্ঠান ও পিামর্ বল্পকি প্রকৃরত ও সর্াগ্যতাীঃ 

ক্রীঃ পিামর্ বল্পকি প্রকৃরত রর্ক্ষাগত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

১. পিামর্ বক প্ররতষ্ঠান  গল্পবষণা এবং প্রকে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন েংক্রান্ত স্টারি পরিিালনায় 

ন্যযনতম ০৩ (নতি) বছল্পিি অরভজ্ঞতােম্পন্ন। 

২. (ক) টিম রলিাি সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় 

 ল্পত নসনভল ইনঞ্জনিয়ানিং 

রবষল্পয় ন্যযনতম রবএেরে 

রিরগ্র। 

 প্রকল্প িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি সম্পমকয স্বে িািণাসহ নসনভল 

ইনঞ্জনিয়ানিং সংক্রান্ত কামি ন্যেিতে ১০ (েশ) িছমিি অনভজ্ঞতা; 

 টিে নলিাি নহমসমি ন্যেিতে ০১ (এক) িছি কাি কিাি অনভজ্ঞতা; 

 পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্ররতল্পবদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় রবল্পর্ষ দক্ষতাি 

পার্াপারর্ বাংলা/ইংল্পিরজি রবষয় রভরিক ভাষাগত জ্ঞানল্পক রবল্পবিনায় 



ক্রীঃ পিামর্ বল্পকি প্রকৃরত রর্ক্ষাগত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

সনওয়া  ল্পব; 

 রপরপএ ২০০৬ এবং রপরপআি ২০০৮ েম্পল্পকব েম্যক িািণা র্াকল্পত 

 ল্পব। রবল্পর্ষভাল্পব রবরভন্ন প্রকাি ক্রয় কার্ বক্রম (পণ্য, সেবা, কার্ ব), ক্রয় 

পরিকেনা, ক্রয় অনুল্পমাদন প্ররক্রয়া, চুরি েম্পাদন, কারিগরি/আরর্ বক 

মূল্যায়ন, Performance Security নিষময় সুস্পষ্ট িািণামক 

নিমিচিায় সিওয়া হমি; 

(খ) নচনকৎসা 

নিমশষজ্ঞ 

 

নিএেনিনস হমত নিিনিত 

এেনিনিএস নিনগ্রিািী 

 হাসপাতাল ব্যিস্থাপিায় ০৫ িছমিি িাস্তি অনভজ্ঞতা; 

 স্বীকৃত সেনিমকল কমলমিি অিসিপ্রাপ্ত পনিচালক অগ্রানিকাি প্রাপ্ত: 

(গ) সেনিকোল 

ইঞ্জনিয়াি (নেি 

সলমভল ইঞ্জনিয়াি) 

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয়

  ল্পত সেনিকোল 

ইনঞ্জনিয়ানিংেিাময়া-

সেনিকোল রবষল্পয় 

রিরগ্রিািী 

েংরেটি কাল্পজ সদর্ী বা রবল্পদর্ী সমরিকযাল ইঞ্জনিয়ানিং এ বাস্তব অরভজ্ঞতা 

র্াকল্পত  ল্পব। 

(ঘ) জুনিয়ি  

ইনঞ্জনিয়াি 

(ইমলকনিকোল) 

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় 

 ল্পত ইমলকনিকোল 

ইনঞ্জনিয়ানিং রবষল্পয় 

ন্যযনতম রবএেরে রিরগ্র।  

 প্রকল্প িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি সম্পমকয স্বে িািণাসহ 

ইমলকনিকাল ইনঞ্জনিয়ানিং সংক্রান্ত কামি ন্যেিতে ০৩ (নতি) িছমিি 

অনভজ্ঞতা; 

 সাি-সেশি, সিিামিটি, প্যামসঞ্জািেমিি নল,ট, সোটি সসট ও সুেময়ি 

পাম্প নিষময় িাস্তি অনভজ্ঞতা; 

 সিকানি খামত উন্নয়ি প্রকল্প প্রণয়ি, প্রনক্রয়াকিণ, অনুমোেি ও 

সংমশািি পিনত (অমটািি, ২০১৬) নিষময় সুস্পষ্ট িািণা থাকমত হমি। 

 

১২. পিামর্ বক প্ররতষ্ঠান কর্তবক রনল্পেবরণ বত প্ররতল্পবদনেমূ  দারখল কিল্পত  ল্পব: 

ক্ররমক প্ররতল্পবদল্পনি নাম দারখল্পলি েময় 

১. ইনল্পেপর্ন প্ররতল্পবদন চুরি েম্পাদল্পনি ১৫ রদল্পনি মল্পধ্য 

২. ১ম খেিা প্ররতল্পবদন চুরি েম্পাদল্পনি ৭৫ রদল্পনি মল্পধ্য 

৩. ২য় খেিা প্ররতল্পবদন চুরি েম্পাদল্পনি ৯০ রদল্পনি মল্পধ্য 

৪.  চূিান্ত প্ররতল্পবদন  চুরি েম্পাদল্পনি ১০০ রদল্পনি মল্পধ্য 

 

1৩.  ক্লাদয়ন্ট কর্তকৃ প্রদেয়: 

 প্রকল্প েরলল ও প্রকল্প সাংরিষ্ট রবরভন্ন প্ররতদবেন (যেমন: আইএমইরি-০৫ প্ররতদবেন); 

 রবরভন্ন যেকদহাল্ডাদরর সাদে যোগাদোদগর জন্য প্রদয়াজনীয় সহদোরগতা প্রোন। 


