
ে�ক্ষ াপট: অি�েজন িসিল�ােরর মজুদ িহসাব সিঠকভােব না আসা। 

েয  ক ারেণ সিঠক িহসাব আসেছ না:  

১। অি�েজন িসিল�ােরর মজুদ বুঝেত না পারা। েযমন, খািল িসিল�ার না ভরা িসিল�ােরর মজুদ িহসাব িদেত হেব। না িক দুিটর েমাট মজুদ 

িহসাব িদেত হেব। 

২ । িসিল�ােরর মজুদ েহলথ্ ফয্ািসিলিট অনুযায়ী এক বা একািধক �ােন সংরিক্ষত হেয় থােক; 

• েকাথাও গুদােম সংরিক্ষত হয় এবং ইউিনট বা িবভােগর চািহদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হয় 

• আবার েকাথাও গুদােম সংরিক্ষত না হেয় সব কয়িট অি�েজন পূণর্ িসিল�ার সরাসির ইউিনট বা িবভােগ িদেয় েদয়া হয় 

• েকাথাও িকছু গুদােম আবার িকছু িবিভ� ইউিনট িকংবা িবভােগ ভরা িসিল�ার সংরক্ষন করা হয়। 

অ ি�েজন িসিল�ােরর সিঠক িহসাব িনধ র্ারেণর জনয্ িবেবচয্ িবষয়সমুহ: 

মূলতঃ অি�েজন িসিল�ােরর মজুদ িহসাব বলেত এখােন অি�েজন ভরা িসিল�ােরর সংখয্া বলা হেয়েছ যা েকািভড ১৯ আ�া� বা অনয্ানয্ 

েরাগীর েক্ষে� বয্বহার করা যােব। অথর্াৎ, শুধুমা� ভরা িসিল�ার যা এখনও বয্বহার করা হয়িন, তার িহসাব িদেত হেব। এ েথেক েবাঝা যায় েয, 

খািল এবং েযটা বয্বহার করা হে�, তার মজুেদর িহসাব িদেত হেব না। যিদ গুদােম িকছু ভরা এবং ইউিনট িকংবা িবভােগ িকছু ভরা িসিল�ার 

থােক, তেব তার সবগুিল েযাগ কের েমাট িহসাব িদেত হেব। 

েযভ ােব ফম র্  ি ফল-আপ করেবন 
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ি ব ঃ�ঃ অি�েজন িসিল�ােরর �াি� সংখয্া এর উৎস অনুযায়ী িতনিট কলােমর েযেকান একিট কলােম �া� সংখয্ািট িলখুন 

েকািভড ১৯ আ�া� েরাগীর জনয্ অি�েজন িসিল�ােরর িহসাব ভীষণ জরুরী এবং িস�া� গ্রহেনর জনয্ এর সিঠক মজুদ তথ্য খুবই গুরু�পূণর্। 

Data Quality Management -  


