
 

স্বাস্থ্য ও রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়/রফবাগগয অওতায় ২০১৩-১৪ থ থফছগযয এরিরভুক্ত ভাপ্ত প্রকগেয মূল্যায়ন 

প্ররতগফদগনয ওয ভন্ত্রণারয়/রফবাগ রবরিক ায-ংগে 

 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণারয়/ 

রফবাগগয নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকেয ধযণ মূর ভয় ও ব্যগয়য তুরনায় 

রফরনগয়াগ 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

কারযগযী 

ায়তা 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

মজরিরএপ 

ভুক্ত প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় ও ব্যয় 

উবয়আ 

রতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

রতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

রতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থরনম্ন-

গফ থাচ্চ 

ব্যয় 

রতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

রতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থরনম্ন-

গফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 স্বাস্থ্য ও 

রযফায 

কল্যাণ 

ভন্ত্রণারয় 

২ ২ -- -- ২ ২ ৯১.৬৭%-

১০০% 

২ ৪৪.৩৭%-

৬৭.৪৪% 

 

১।  ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যা: ২টি 

২।  ভাপ্ত প্রকগেয ব্যয় ও মভয়াদ বৃরিয কাযণ: রিরর'য ংস্থ্ান নুমায়ী প্রতুর অযএরির ফযাদ্দ, ননভ মাণ কাজজয অতযাফশ্যকীয় 

নকছু Variation, নতুন কাজ  অন্তর্ভ মনি, আফাফত্র, ননভ মাণ াভনি ও মন্ত্রানতয মূল্য বৃনিজননত কাযজণ প্রকল্প ২টিয ব্যয়  ও 

মভয়াদকার বৃনি ায়। 

৩।  ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়গনয মেগে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুারয:  

ভস্যা সুারয 

মথামথ কর্তথগেয নুগভাদন ব্যরতগযগক চুরক্তমূল্য গো 

রতরযক্ত থ থ ব্যয় কযা; মথামথ কর্তথকগেয নুগভাদন 

ব্যরতগযগক এক ংগগয থ থ ন্য ংগগ থ থ ব্যয় কযা;  

অযরিরর’য ংস্থ্ান গো রতরযক্ত মূগল্য চুরক্ত ম্পাদন 

ও থ থ ব্যয় কযা; এফং ভরজদ ংষ্কায কাগজ একারধক 

কাম থাগদগয ভাধ্যগভ ংস্থ্ান গো রতরযক্ত থ থ ব্যয় কযা। 

মথামথ কর্তথগেয নুগভাদন ব্যরতগযগক চুরক্তমূল্য গো 

রতরযক্ত থ থ ব্যয় কযা, করতয় উাগেয ফাস্তফায়ন না 

কজয ংস্থ্ানকৃত থ থ ন্য খাগত ব্যয় কযা এফং 

অযরিরর’য ংস্থ্ান গো রতরযক্ত মূগল্য চুরক্ত 

ম্পাদন ও থ থ ব্যজয়য নফলয়টি নযকল্পনা শৃঙ্খরায 

ব্যতযয়। এছাড়া এরটিএভ-এয এত ংখ্যা মদগখ ভগন য় 

মম, এরটিএভ কযায জন্যআ প্যাগকজটি মছাট মছাট অকাগয 

বাগ কযা গয়গছ মা মভাগটও কাংরখত নয়। প্রকেটিয ক্রয় 

প্ররক্রয়ায় স্বচ্ছতায বাফ রযররেত ওয়ায় এ কর 

নফলজয় ভন্ত্রণারয় খনতজয় মদ মখ প্রজয়াজনীয় ব্যফস্থা িণ 

কজয প্রাপ্ত তথ্য অআএভআরি’মক ফরত কযগফ; 

অনডওরজী রুজভয নবতযাস্থ ওজয়টিিং রুজভ এন না থাকা : 

অনডওরজী রুভটি বৃৎ নযজযয এফিং অতযাধুননক। তজফ এ 

রুভটিয নবতজয মযাগীজদয অজক্ষা গাজয মকান এয়ায কনিনায 

মনই। কক্ষটি এজকফাজযই আফি (Air-tight) ওয়ায় এন 

ব্যনতজযজক অফস্থান খুফই কষ্টকয; 

অনডওরজী রুজভয নবতযাস্থ ওজয়টিিং রুজভ এন না থাকা : 

অনডওরজী রুভটি বৃৎ নযজযয এফিং অতযাধুননক। তজফ এ 

রুভটিয নবতজয মযাগীজদয অজক্ষাগাজয মকান এয়ায 

কনিনায মন ই। কক্ষটি এজকফাজযই আফি (Air-tight) 

ওয়ায় এন ব্যনতজযজক অফস্থান খুফই কষ্টকয; 

অনডওরজী রুভ তবাগ ব্দ প্রনতজযাধক না ওয়া : মূর 

অনডওরজী যীক্ষা কজক্ষয মদয়াজর নছদ্রগুজরা কানযগনয নদক 

নদজয় মথামথ য়নন। পজর ১০০% াউি প্রুপ নয়। উনস্থত 

নচনকৎকগণ জানান মম , নছদ্রগুজরা াভান্য ফড় কযজর তবাগ 

ব্দ প্রনতজযাধক কযা ম্ভফ জফ। 

অনডওরজী রুভ তবাগ ব্দ প্রনতজযাধক না ওয়া : মূর 

অনডওরজী যীক্ষা কজক্ষয মদয়াজর নছদ্রগুজরা কানযগনয 

নদক নদজয় মথামথ য়নন। পজর ১০০% াউি প্রুপ নয়। 

উনস্থত নচনকৎকগণ জানান মম , নছদ্রগুজরা াভান্য ফড় 

কযজর তবাগ ব্দ প্রনতজযাধক কযা ম্ভফ জফ। 



 

ঢাকা মভনডজকর কজরজ াাতার ম্প্রাযণ ও আধুননকীকযণ (২য় ম মায়) 

ভানপ্ত মূল্যায়ন প্রনতজফদন 
(ভাপ্ত: ভাচ ম ২০১৪) 

 

১।  প্রকজল্পয নাভ                    : ঢাকা মভনডজকর কজরজ াাতার ম্প্রাযণ ও আধুননকীকযণ (২য় ম মায়)। 

২।  প্রকজল্পয অফস্থান               :  চানখাযপুর, ঢাকা। 

৩।  ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা          :  স্বাস্থয অনধদপ্তয 

৪।  প্রাননক ভন্ত্রণারয়/নফবাগ  :  স্বাস্থয ও নযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

৫।  প্রকজল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় : 

 

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কনরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় নযকনল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

অনতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কনরত 

ব্যজয়য %)  

অনতক্রান্ত ভয় (মূর 

ফাস্তফায়নকাজরয %) 
মূর ফ মজল 

িংজানধত 

মূর ফ মজল 

িংজানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬০০০.০০ ১০৬৯২.২৬ ১০০৪৬.৬৯ জুরাই ২০০৮ 

জত  

জুন ২০১১ 

(৩৬ ভা) 

জুরাই ২০০৮ 

জত  

নডজম্বয ২০১৩ 

(৬৬ ভা) 

জুরাই ২০০৮ 

জত  

ভাচ ম ২০১৪ 

(৬৯ ভা) 

৪০৪৬.৬৯ 

(৬৭.৪৪%) 

৩৩ ভা 

(৯১.৬৭%) 

৬।  প্রকজল্পয অিংগনবনিক ফাস্তফায়ন (প্রাপ্ত ননআয-এয নবনিজত):

(রক্ষ টাকায়) 

ক্র: 

নিং 

িংজানধত নডনন অনুমায়ী কাজজয অিংগ  

 

একক িংজানধত নডনন অনুমায়ী 

নযকনল্পত রক্ষযভাত্রা  

প্রকৃত ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফ আনথ মক ফাস্তফ আনথ মক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ক) যাজস্ব ব্যয় 

১। কভ মকতমাজদয মফতন িংখ্যা - ০.০০ - - 

২। কভ মচাযীজদয মফতন িংখ্যা ৩ ৫.৩৭ - - 

৩। কভ মকতমা/কভ মচাযীজদয বাতা মথাক ৩ ৪.৮০ - - 

৪। কনিনজজি স্টাপ িংখ্যা ১০ ১৪.৯৬ ৫ ০.৪২ 

৫। নওএর মথাক - ১.৫০ - - 

৬। ননড/বযাট মথাক - ৪০০.০০ - - 

৭। কনিনজজি এি মস্টনাযী মথাক - ২.০০ - ১.৮৫ 

৮। যক্ষণাজফক্ষণ মথাক - ০.৫০ - - 

৯। এভএআয মথাক - ১৪১.৩৭ - ১৪১.৩৭ 

 উ-মভাট (যাজস্ব) =   ৫৭০.৫০  ১৪৩.৬৪ 



 

ক্র: 

নিং 

িংজানধত নডনন অনুমায়ী কাজজয অিংগ  

 

একক িংজানধত নডনন অনুমায়ী 

নযকনল্পত রক্ষযভাত্রা  

প্রকৃত ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফ আনথ মক ফাস্তফ আনথ মক 

(খ) মূরধন ব্যয় 

১০। মানফান (১টি জী) িংখ্যা ১টি ২৫.০০ - - 

১১। অনপ ইকুইজভি মথাক - ১০.০০ - ১০.০০ 

১২। কনিউটায, মনটওয়াকম এি ফ্টওয়ায পয নডনজটার 

ডাটাজফইজ নজস্টভ 

িংখ্যা ০২ ৩৯.৯০ ০২ ২.৬১ 

১৩। আফাফত্র িংখ্যা  ৪৪৮.১৯ ৭০৪৪ ৪৪৮.১৯ 

১৪। পূতম কাজ ফগ মনভটায ৩১৯১৩ ৯৪৪৪.০৬ ৩৭৬১০ ৯৪৪২.২৫ 

 উ-মভাট (মূরধন)=   ৯৯৬৭.১৫  ৯৯০৩.০৫ 

(গ) নপনজকযার কনিনজজনি মথাক  ৫১.৫৪ - - 

(ঘ) প্রাইজ কনিনজজনি মথাক  ১০৩.০৭ - - 

ফ মজভাট (ক+খ+গ+ঘ)  =   ১০৬৯২.২৬  ১০০৪৬.৬৯ 

৭। কাজ অভাপ্ত থাকজর তায কাযণ : প্রকজল্পয রক্ষযভাত্রায নফযীজত ননআয-এয তথ্যানুমায়ী (অরথ থক গ্রগরত) মকান কাজ 

অভাপ্ত মনই। তগফ গযজরভগন রযদ থনকাগর মদখা মায় মম, মবৌত রনভ থাণ প্যাগকজটিয অওতায় ন্তর্ভ থক্ত Solar System 

স্থ্ান (১৬৫.০০ রে টাকা), Rain water harvesting  (১০.০০ রে টাকা), 52 HP Submersible Pump Motor set-02 set 

(৩২.৫০ রে টাকা) ইতযানদ উাঙ্গমূ ফাস্তফায়ন কযা য়নন। এ নফলজয় প্রকল্প নযচারক জানান মম , বফন ননভ মাজণ অনতনযি 

অথ ম ব্যয় ওয়ায় উি উাঙ্গগুনর ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ য়নন। 

৮। াধাযণ ম মজফক্ষণ: 

৮.১ টর্ভনভ: তৎকারীন পূফ ম ানকস্তাজনয প্রাজদনক যাজধানী ঢাকা জযয জনগজণয স্বাস্থয মফা  প্রদাজনয রজক্ষয ১৯৪৭ 

াজরয প্রথভ নদজক ২৫০ য্যা নফনষ্ট াাতার স্থান কযা য় এফিং কজয়ক ভাজয ভজেই াাতাজরয য্যা বৃনি 

কজয ৫০০ মত উন্নীত কযা য়। যফতীজত জনগজণয চানদা ও প্রাপ্যতা অনুমায়ী নফনবন্ন ভজয় য্যা িংখ্যা বৃনি ও 

ম্প্রাযণ কযা য়। অত:য স্বাধীনতায য ১৯৭৩ াজর াাতারটিয য্যা িংখ্যা ১০৫০-এ উন্নীত কযা য়। ১৯৯৪ 

াজর অফকাঠাজভাগত ম্প্রাযণ না কজয এফিং জনফর অনযফনতমত মযজখ মযাগীজদয ঔলধ ও থ্য প্রদাজনয সুনফধা 

নননিত কজয াাতাজর য্যা িংখ্যা পুনযায় বৃনি কজয ১৪০০-মত এফিং ২০০৩ াজর একটি প্রা ননক আজদজয 

ভােজভ ১৭০০-মত উন্নীত কযা য়। াাতাজরয য্যা িংখ্যা বৃনি তথা মফায নযনধ বৃনি জেও জনগণজক কানঙ্খত 

স্বাস্থয মফা প্রদান ম্ভফ জে না। প্রনতনদন এ াাতাজর ভি ফািংরাজদজয প্রতযন্ত অঞ্চজরয নফনবন্ন স্থান জত প্রচুয 

মযাগী নচনকৎা মফা য জন্য আজ ন।  প্রকৃতজক্ষ ফতমভাজন  ২০০০ জন এয অনধক মযাগী াাতাজর থাজক , য্যা 

িংকুরান কযজত না াযায কাযজণ অজনক মযাগী াাতাজরয মভজঝজত অফস্থান কজয। পজর সুষ্ঠু নচনকৎা ব্যফস্থা 

াভিীকবাজফ ব্যাত জে , মা নদন নদন প্রকট আকায ধাযণ কযজছ। ফনণ মত মপ্রনক্ষজত , ঢাকা মভনডজকর কজরজ 

াাতার প্রাঙ্গজন নফনবন্ন বফন ননভ মাণ এফিং আনুলানঙ্গক মন্ত্রানত ও আফাফত্র যফযাজয ভােজভ অনতনযি ৬০০ 

য্যা বৃনি কজয স্বাস্থয মফায ক্রভফধ মভান চানদা মভটাজনা , উন্নত নচনকৎা মফা প্রদান এফিং নচনকৎা নফজ্ঞাজন উচ্চ 

নক্ষা তথা গজফলণামূরক কাম মক্রভ নযচারনায উজেজশ্য আজরাচয প্রকল্পটি িণ কযা য়। 

৮.২ উজেশ্য: প্রকল্পটিয সুনননদ মষ্ট উজেশ্যমূ র:  

(ক) মদগয াধাযণ জনগগণয জন্য রচরকৎা ংক্রান্ত মবৌত সুরফধারদ ম্প্রাযণ এফং ভানম্পন্ন স্বাস্থ্য মফা প্রদান;  

(খ) রচরকৎা াগেয মাস্ট গ্রাজুগয়ট, আন্টারন থ িক্টয, নাগ থ আতযারদ মকাগ থ রোয ম্প্রাযণ; এফিং 

(গ) ভররা ও পুরুগলয চাকুযী সুরফধা ম্প্রাযণ।  



 

৯। প্রকজল্পয অনুজভাদন ও িংজাধন:  

৯.১ প্রকজল্পয অনুজভাদন : cÖKíwUi নডনন’য Dci AbywôZ wcBwm mfvi mycvwi‡ki Av‡jv‡K ৬০০০.০০ রক্ষ টাকা  

cÖv°wjZ e¨‡q জুরাই ২০০৮ জত জুন ২০১১ মভয়াজদ ফাস্তফায়জনয রজক্ষয ২৬/০৫/২০০৮ তানযজখ ÒGK‡bKÓ বফঠজক 

Aby‡gvw`Z nq| যফতীগত ব্যয় বৃরি ব্যরতগযগক প্রকেটিয মভয়াদ জুন ২০১২ ম থন্ত (১ ফছয) বৃরি কযা য়। ত:য 

১০৬৯২.২৬ রে টাকা প্রাক্কররত ব্যগয় জুরাআ ২০০৮ গত রিগম্বয ২০১৩ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয রগেয গত 

১৮/০৯/২০১২ তারযগখ ১ভ ংগারধত প্রকেটি একগনক কর্তথক নুগভারদত য়। যফতীগত প্রকেটিয অন্ত:খাত ভন্বয় 

কযায রগেয ২৮/০৫/২০১৩ তারযগখ ‘রিরআর’ বা নুরিত য় এফং ‘রিরআর’ বায সুারযক্রগভ গত 

১২/০৬/২০১৩ তারযগখ প্রারনক নুগভাদন মদয়া য়। ফ থগল   ব্যয় বৃরি ব্যরতগযগক মভয়াদ ০৩ ভা বৃরি কগয ভাচ থ 

২০১৪ এ প্রকেটি ভাপ্ত মঘালণা কযা য়। 

১০। মূল্যায়ন িনত (Methodology): মূল্যায়ন প্রনতজফদনটি প্রণয়জন ননজনাি দনররানদ/তথ্যানদ নফজফচনা কযা জয়জছ: 

(ক) িংনিষ্ট প্রকজল্পয নডনন ও আযনডনন ম মাজরাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণারয় কর্তমক মপ্রনযত ননআয ম মাজরাচনা; 

(গ) এনডন/আযএনডন ম মাজরাচনা; 

(ঘ) কাজজয ভান ও ফাস্তফ অিগনত মাচাই এফিং তথ্য িংিজয জন্য জযজনভজন নযদ মন ; 

(ঙ) প্রকজল্পয ক্রয় িংক্রান্ত তথ্যানদ ম মাজরাচনা; এফিং 

(চ) প্রাপ্ত তজথ্যয নবনিজত িংনিষ্ট কভ মকতমাজদয াজথ আজরাচনা।  

১১। প্রকল্পটিয ক্রয় নযকল্পনা (ণ্য/কায্যম/মফা) এফিং ক্রয় নযকল্পনা ফাস্তফায়ন িংক্রান্ত:  

(ক)    প্রকল্পটিয ক্রয় নযকল্পনা (ণ্য/কায্যম/মফা): 

(রক্ষ টাকায়) 

ণ্য ক্রয় কাম ম ক্রয় মফা ক্রয় 

প্যাজকজ 

নিং 

নফফযণ আনথ মক 

িংস্থান 

প্যাজকজ 

নিং 

নফফযণ আনথ মক 

িংস্থান 

প্যাজকজ 

নিং 

নফফযণ আনথ মক 

িংস্থান 

GDT মানফান-১টি (কায 

১৫০০ নন) 

২৫.০০ WD1 ননভ মাণ 

(including 

telecom) 

৯৪৪৪.০৬ SD1 কনিনজজিী স্টাপ 

(৩৭৪০ জনভা) 

১৪.৯৬ 

GDT1 অনপ মন্ত্রানত ১০.০০    SD2 আউটজান মিং  

(২ জন) 

২.৪৯ 

GDF পানন মচায ৪৪৮.১৯       

GDM এভএআয ১৪১.৩৭       

 মভাট: ৬২৪.৫৬   ৯৪৪৪.০৬   ১৭.৪৫ 

 

(খ)    ক্রয় নযকল্পনা ফাস্তফায়ন: প্রকল্পটিয আওতায় ণ্য ও মফা ক্রজয়য মক্ষজত্র প্রকল্প কর্তমক্ষ/ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা এফিং Action Plan 

অনুমায়ী মবৌত ননভ মাণ কাজ ফাস্ত ফায়জনয দানয়ে গণপূতম অনধদপ্তয-এয উয ন্যস্ত নছর। cÖK‡íi AvIZvq াাতার বফন 

অন্যান্য কাজজয জ ন্য অযনডনন ননধ মানযত ১০৬৯২.২৬ রক্ষ টাকায ভজে ৯৪৪৪.০৭ রক্ষ টাকা গণপূতম অনধদপ্তয -এয কাজছ 

স্তান্তয কযা য়। ম অনুমায়ী মুদয় ননভ মাণ কাজ গণপূতম অনধদপ্তয কর্তম ক ফাস্তফানয়ত জয়জছ। তথ্য-উাি ম মাজরাচনায় মদখা 

মায় মম , মবৌত ননভ মাণ  প্যাজকজটি ফাস্তফায়ন ম মাজয় ক্রয় কাম মক্রভ নফবি (split up) কজয ক্রয় কাম ম িন্ন কযা  জয়জছ। মবৌত 

ননভ মাণ প্যাজকজটিয ব্যয় প্রাক্করন নছর নননরূ: 

 

 



 

ব্যয় প্রাক্করন 

ক্র: নিং কাজজয নফফযণ নযভাণ আনথ মক িংস্থান 

১. মূর বফন ননভ মাণ কাজ (মফআজগভন্ট ১০ তরা রবত রফরষ্ট ১০ তরা বফন) ৩৭৬৬০ ফগ ম নভ: ৬৮৩১.৮৯ 

২. াফ-মস্টন ও াি াউজ ননভ মাণ কাজ (২-তরা নবত নফনষ্ট ২-তরা বফন) ২৭৮.৭০ ফগ ম নভ: ৫০.৪৭ 

৩. ফন: ানন যফযাকযণ কাজ:    

 (ক) গবীয নরকূ স্থান  ১টি ১০০.০০ 

 (খ) র্ভ-গবমস্থ জরাধায ননভ মাণ কাজ (১০০০০ গ্যারন ধাযণ ক্ষভতা িন্ন) ১০০০০ গ্যারন ৬০.০০ 

 (গ) ানন যফযা রাইন ননভ মাণ কাজ - ১১.৬৯ 

৪. ফন: বফদ্যযনতককযণ কাজ:   

 (ক) ১০০০ মকনবএ াফ-মষ্টন ২টি ৩৩৬.২৫ 

 (খ) ননডনফ চাজম - ১৫.২০ 

 (গ) ৩০০ মকনবএ মজনাজযটয ১টি ৫২.৫০ 

 (ঘ) নততা ননয়নন্ত্রত মন্ত্র উইজিা = ২৩টি 

নিনরট=১৩০টি 

২৮৭.৫০ 

 (ঙ) নরপট স্থান কাজ ৭টি ৩৯৩.৩৯ 

 (চ) অনি ননফ মাক মন্ত্র ৩৫০টি ১৬০.০০ 

 (ছ) নন টিনব ১ মট ৬০.০০ 

 (জ) ইিায কভ, নএনফএক্স এফিং মটনরজপান এয কাজ ১ মট ২৫.০০ 

 (ঝ) টিনব এি নড রাইন ১ মট ১২.০০ 

 (ঞ) নএ এফিং াউি নজষ্টভ ১ মট ১৮.৭৫ 

 (ট) নডনজটার এফিং ননয়ন াইনজফাড ম এয কাজ ১ মট ৭.২০ 

 (ঠ) কিাউি নননকউনযটি রাইট ১ মট ৭.০০ 

 (ড) ৪০ মঘাড়া াি ভটয মট ২টি ২২.৫০ 

 (ঢ) ৫২ মঘাড়া াফ-ভানজমফর াি ভটয মট ২টি ৩২.৫০ 

৫। আযনন ীভানা প্রাচীয ননভ মাণ ৩৬২.৭০ নভ: ২১.২১ 

৬।  অবযন্তযীন যাস্তা ননভ মাণ ১৫৬৭.৭৩ ফগ ম নভ: ২৭.৫৯ 

৭। াযজপ মেন এফিং এযাজপ্রান ননভ মাণ মথাক ৭.৩৪ 

৮। নরকুইড ওয়াস্ট নডজাজার (ষ্ট্রভ) কাজ মথাক ২০.০০ 

৯। মভনডজকর গ্যা (অনক্সজজন) মথাক ৪০০.০০ 

১০। ভাটি যীক্ষাকযণ কাজ মথাক ২.৫০ 

১১। মৌয নফদ্যযৎ  মথাক ১৬৫.০০ 

১২। বৃনষ্টয ানন িংযক্ষণ মথাক ১০.০০ 

১৩। ল্যাি মেনিং এফিং মৌন্দম ম ফধ মন কাজ মথাক ৮.০০ 

১৪। ভনজদ িংষ্কায কাজ মথাক ৩০.০০ 

১৫। মূর াাতার এফিং নতুন াাতাজরয ভজে নরিংক কনযজডায ননভ মাণ  মথাক ২২৩.৫৬ 

১৬। কনিনমজিী মথাক ৪৫.০০ 

 মভাট =  ৯৪৪৪.০৭ 



 

১২ প্রকল্প নযদ মন : আইএভইনড কর্তমক গত ০১/০৯/২০১৫ তানযজখ প্রকজল্পয আওতায় ফাস্তফানয়ত কাম মক্রভ নযদ মন কযা য়।  

নযদ মনকাজর প্রকল্প নযচারক , গণপূতম নফবাজগয ননফ মাী প্রজকৌরী  (ননভ মাণ ও ইএভ ), কাযী প্রজকৌরী এফিং িংনিষ্ট  

অন্যান্য কভ মকতমাগণ উনস্থত মথজক ানফ মক জমানগতা কজযজছন। 

১৩। প্রধান প্রধান অিংজগয ফাস্তফায়ন অিগনত : cÖK‡íi AvIZvq াাতার বফন অন্যান্য কাজজয জ ন্য অযনডনন ননধ মানযত 

১০৬৯২.২৬ রক্ষ টাকায ভজে ৯৪৪৪.০৭ রক্ষ টাকা গণপূতম অনধদপ্তয -এয কাজছ স্তান্তয কযা য়। ম অনুমায়ী মুদয় ননভ মাণ 

কাজ গণপূতম অনধদপ্তয কর্তমক ফাস্তফানয়ত জয়জছ। ররঅয এফং গ্রগরতয প্ররতগফদন নুমায়ী উক্ত ংস্থ্াগনয রফযীগত 

৯৪৪২.২৫ রে টাকা (৯৯.৯৮%) থ থ ব্যয় গয়গছ ভগভ থ উগেখ কযা গয়গছ। ননভ মাণ Kvh©µgmg~‡ni g‡a¨ g~j feb wbg©vY

াফ-মস্টন ও াম্প াউজ রনভ থাণ, ররংক করযগিায রনভ থাণ, অযরর ীভানা প্রাচীয, বযন্তযীন যাস্তা রনভ থাণ, াযগপ মেন 

ও এগপ্রাণ রনভ থাণ, ল্যান্ড মেরং ও মৌন্দর্য্থ ফধ থণ, ভরজদ ংষ্কায, গবীয নরকূ স্থ্ান, ররপট স্থ্ান, ১০০০ মক.রব.এ াফ-

মস্টন এফং ৪০ এআচর াম্প ভটয মট cwi`k©b Kiv nq| cwi`wk©Z কাম থক্রভমূগয eY©bv ও অন্যান্য তথ্যানদ wbgœiƒct 

১৩.১ ররবর ং: 

 (ক)   মূর বফন রনভ থাণ (বযন্তযীন বফদ্যযরতক ংগমাগ): মফআজগভন্ট ১০ তরা রবত রফরষ্ট ১০ তরা বফন রনভ থাগণয জন্য 

মূর রিরর’য ংস্থ্ান রছর ৪৭৭৪.৬৬ রে টাকা। মভা থ জাভার এন্ড মকাম্পারন-আরিরনয়ায এন্ড অরকথগটক্ট ভাকথ 

রফল্ডা থ রররভগটি কনগাটিয়াভ এয নুকুগর ৪৩৮৩.৪১ রে টাকা চুরক্তমূগল্য কাম থাগদ প্রদান কযা য়। যফতীগত 

প্রকে ংগাধন গর এখাগত  ৬৭৫৯.৪১ রে টাকায ংস্থ্ান যাখা য়। এ মপ্ররেগত ১৯২৪.০৯ রে টাকায মবরযগয়ন 

ি থায রনভ থাণ কাগজয রফযীগত মভাট (৪৩৮৩.৪১+১৯২৪.০৯) ৬৩০৭.৫০ রে টাকায চুরক্ত নুগভারদত য়। মফান 

মভরু ট্রািপ্লাি ইউননট -এয নকা নযফতমন ওয়ায় এ উাজঙ্গয ননভ মাণ কাজজয জন্য ৭২.০০ রক্ষ টাকায প্রজয়াজন য়। 

মবৌত ননভ মাণ (ইরনিকযার) খাজত ফ মজল আ ন্ত:খাত ভন্বজয়য ভােজভ ফ মজভাট প্রাক্কনরত ব্যয় ৯৪৪৪.০৭ রক্ষ টাকা 

(৭২.৪৮ রক্ষ টাকা মবনযজয়ন) ননধ মাযণ কযা য়। অথ মাৎ মূর বফন ননভ মাজণ ফ মজভাট ব্যজয়য রক্ষযভাত্রা দাঁড়ায় ৬৮৩১.৮৯ 

রক্ষ টাকায়। ফাস্তফায়ন ম মাজয় উি ৭২.০০ রক্ষ টাকায মবনযজয়ন অড মায মথামথ কর্তম জক্ষয অনুজভাদন ব্যনতজযজক 

এরটিএভ চুনিয ভােজভ ব্যয় কযা জয়জছ। 

        গণপূতথ রধদপ্তয গত প্রাপ্ত গ্রগরতয তথ্য রফগেলগণ মদখা মায় মম, মূর বফন ননভ মাজণ চুনিকৃত ৬৩০৭.৫০ রক্ষ টাকায 

ভজে ৬২৬৪.৭৬ রক্ষ টাকা ব্যয় জরও অজনক কাজ অফনষ্ট মথজক মায়। মমভন -মজনটাযী, মইনিিং, মডায নপটিিং , 

এযালুনভননয়াভ, নযপজরটিিং, ভাটি অাযণ , গ্যা িংজমাগ , মফান মভরু ইউননট ইতযানদ কাজ। এ অফনষ্ট কাজ এরটিএভ 

িনতজত ১৯টি চুনিয ভােজভ ৭০৪.৫৮ রক্ষ টাকা ব্যজয় িন্ন কযা য়। অথ মাৎ ফ মজভাট ব্যয় য় ৬৯৬৯.৩৪ রক্ষ টাকা, 

মা নুগভারদত চুরক্তমূল্য গো (৬৯৬৯.৩৪ – ৬৩০৭.৫০) = ৬৬১.৮৪ রে টাকা এফং রিরর’য ংস্থ্ান গো 

(৬৯৬৯.৩৪ – ৬৮৩১.৮৯) = ১৩৭.৪৫ রে টাকা মফী। ফাযত: ননভ মাণ কাজজয ভান জন্তালজনক।  তগফ ফাথরুগভয 

দযজা, রটকারন, কর চরভান ব্যফাগযয কাযগণ গনকগুগরা নষ্ট মদখা মগগছ। 

 (খ)   াফ-মস্টন ও াম্প াউজ রনভ থাণ অন্ডাযগ্রাউন্ড ওয়াটায রযজাব থায ও ংগমাগ রাআন : অযরিরর’য ংস্থ্ান রছর  

১২২.১৬ রে টাকা। চুরক্তমূল্য ১২৫.১২ রে টাকা। উক্ত চুরক্তয রফযীগত ২ তরা রবত রফরষ্ট ২ তরা বফন রনভ থাণ 

ন্যান্য কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা গয়গছ।  এখাগত অরথ থক ও ফাস্তফ গ্রগরত ১০০%। রনরভ থত বফনটিয কাগজয ভান 

গন্তালজনক।  

 (গ)   মূর াাতার এফং নতুন াাতাগরয ভগধ্য ররংক করযগিায রনভ থাণ কাজ:  মূর াাতার এফং নতুন াাতাগরয 

ভগধ্য ররংক করযগিায রনভ থাণ কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ। এ উ-খাতটি ফাস্তফায়গনয জন্য ংস্থ্ান রছর ২২৩.৫৬ রে 

টাকা এফং চুরক্তমূল্য ২০১.২৭ রে টাকা। এ চুরক্তমূগরয রফযীগত ব্যয় গয়গছ ২০৭.৮৮ রে টাকা। থ থাৎ চুরক্তমূল্য 

গো ৬.৬১ রে টাকা মফী। এখাগত অযরিরর’য ংস্থ্ানকৃত গথ থয ভগধ্য ব্যারয়ত যগয়গছ ১৫.৬৮ রে টাকা। 

কাগজয ভান গন্তালজনক ভগন গয়গছ। 

 (ঘ)   ভরজদ ংষ্কায কাজ: প্রকগেয অওতায় ভরজদ ংষ্কায কাগজয জন্য ৩০.০০ রে টাকায ংস্থ্ান রছর। এ ংস্থ্াগনয 

রফযীগত এরটিএভ িরতগত ২টি চুরক্তয ভাধ্যগভ ২৯.৯৭ রে টাকা এফং ৩৪.৬৩ রে টাকা থ থাৎ মভাট ৬০.০৪ রে 

টাকা ব্যগয় ভরজগদয ংষ্কায কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ। এগেগে মদখা মায় মম, ভরজদটিয ংষ্কায কাগজ অযরিরর’য 

ংস্থ্ান গো ৩০.০৭ রে টাকা মফী ব্যয় কযা গয়গছ। এ নফলজয় প্রকল্প নযচারক ও ননফ মাী প্রজকৌরী (গণপূতম) 



 

জানান মম , ভনজদটি নান্দননক ম্প্রানযত াাতার বফজনয  মু্মজখ অফস্থাজনয কাযজণ মূর স্থাতয মৌন্দজয্যময াজথ 

াভঞ্জস্য মযজখ িংষ্কায কাজ কযায কাযজণ অনতনযি ৩০.০৭ রক্ষ টাকা মফী ব্যয় জয়জছ। ফারযক দৃরষ্টগত কাগজয ভান 

গন্তালজনক ভগন গয়গছ।   

 (ঙ)   বযন্তযীন যাস্তা রনভ থাণ (৭০৬.০৬ ফগ থরভটায):  এখাগত অযরিরর’য ংস্থ্ানকৃত ২৭.৫৯ রে টাকায় বযন্তযীন যাস্তা 

রনভ থাণ কযা গয়গছ। যাস্তায কাগজয ভান গন্তালজনক ভগন গয়গছ। 

 (চ)    াযগপ মেন ও এগপ্রান রনভ থাণ: এখাগত ংস্থ্ানকৃত ২৭.৩৪ রে টাকায় াযগপ মেন ও এগপ্রান রনভ থাণ  কযা গয়গছ। 

কাগজয ভান গন্তালজনক ভগন গয়গছ। তগফ মেনটি গনকটা রযষ্কায/রযচ্ছন্ন মদখা মগগছ। 

 (ছ)   গবীয নরকূ স্থ্ান: গবীয নরকূ স্থ্ান কাগজয জন্য অযরিরর’য ংস্থ্ান রছর ১০০.০০ রে টাকা। স্থ্ান কাগজ 

ব্যয় গয়গছ ৯২.৯৬ রে টাকা। রযদ থনকারীন ভগয় গবীয নরকূটি চর মদখা মগগছ। 

 (জ)   ররবর ংগ প্রকেটিয অওতায় নুগভারদত কাম থাগদ এফং গ্রগরতয তথ্য রফগেলণ: াাতার বফন রনভ থাণ কাগজয 

ফরষ্ট ং (করম্বগলাগট, মরা-িাউন, মফরন, মগিস্টার ও রর রফফকে) ফাফদ ৪১.৭৫ রে টাকা; াাতার বফন 

রনভ থাণ কাগজয ফরষ্ট ং (নীচ তরা গত ১০ভ তরা ম থন্ত রফরল্ডং এয মু্মখ ংগ থাআ-এযালুগভরনয়াগভয লুফায, 

স্লাআরিং উআগন্ডা ও পক্সি পযান-রাআ, ৫ রভ:রভ: পুরু রলয়ায প্লা এফং দযজায ব্রা যাগফাল্ট) ফাফদ ৪৭.৬২ রে টাকা; 

াাতার বফন রনভ থাণ কাগজয ফরষ্ট ং (৪থ থ, ৫ভ ও ৬ি তরায় প্লারষ্টক মআন্ট) ফাফদ ৪৫.৭২ রে টাকা; 

াাতার বফন রনভ থাণ কাগজয ফরষ্ট ং (নীচ তরায় প্লারস্টক মআন্ট, দযজায অয়যন রপটিং এয রযফগতথ 

এ.এ রপটিং ও ভযটি রক) ফাফদ ৩৭.৪৭ রে টাকা; াাতার বফন রনভ থাণ কাগজয ফরষ্ট ং (২য় ও ৩য় 

তরায় প্লারষ্টক মআন্ট, স্যাগনটাযী রপটিং রাগাগনায জন্য ানরচংকযণ এফং আউ.র.রব.র. ট্রা) ফাফদ ৪৫.৪৭ রে 

টাকা; গ্যা রাআন ংগমাগ ও স্থ্ান কাজ ফাফদ ২৭.৫৯ রে টাকা; গ্যা রাআন ংগমাজন ও স্থ্ান-এয ফরষ্ট কাজ 

ফাফদ ১৯.২৮ রে টাকা; এফং মফান মভরু ট্রান্সপ্লানগটন আউরনট ফাফদ (৭৪.৭০+৩৭.৪৫= ১১২.১৫ রে টাকায ২টি 

চুরক্তয রফযীগত) ৮৮.১৫ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ। এছাড়া ভরজদ ংষ্কায, মেন রনভ থাণ, ফাউন্ডাযী ওয়ার, ল্যান্ড 

মেরং আতযারদ কাজ এরটিএভ িরতগত একারধক চুরক্তয ভাধ্যগভ থ থ ব্যয় কযা গয়গছ। 

১৩.২ ফর: বফদ্যযরতককযণ কাজ: 

 (ক)  ররপট স্থ্ান: অযরিরর নুমায়ী মূর বফগন ৩৯৩.৩৯ রে টাকায় ৭টি ররপট ক্রগয়য ংস্থ্ান রছর। উক্ত ংস্থ্াগনয 

রফযীগত ব্যয় গয়গছ ৩১৬.১৪ রে টাকা। এখাগত ৭৭.২৫ রে টাকা াশ্রয় গয়গছ। রযদ থগনয ভয় ক্রয়কৃত 

ররপটগুগরা (৭টি) চর মদখা মগগছ। 

 (খ)    মভরিগকর গ্যা (রক্সগজন): এখাগত অযরিরর’য ংস্থ্ান রছর ৪০০.০০ রে টাকা। মূর কাম থাগদ প্রদান কযা গয়গছ 

২৯৭.২৯ রে টাকা এফং মবরযগয়ন ি থায কযা য় ১৪৫.৩৬ রে টাকা থ থাৎ মভাট ৪৪২.৬৫ রে টাকায চুরক্ত য়। 

উক্ত চুরক্তয রফযীগত ৪৪২.৫৫ রে টাকা ব্যয় গয়গছ। এগেগে অযরিরর’য ংস্থ্ান গো ৪২.৫৫ রে টাকা 

রতরযক্ত থ থ চুরক্ত ও ব্যয় কযা গয়গছ। 

১৩.৩ Solar System  স্থ্ান, Rain water harvesting  এফং 52 HP Submersible Pump Motor set-02 set  উ-খাত 

ফাস্তফায়ন না কযা: প্রকেটিয অযরিররগত Solar System স্থ্ান ফাফদ ১৬৫.০০ রে টাকা, Rain water harvesting  ফাফদ 

১০.০০ রে টাকা এফং 52 HP Submersible Pump Motor set-02  set ৩২.৫০ রে টাকা থ থাৎ মভাট ২০৭.৫০ রে টাকায 

ংস্থ্ান থাকগরও এ ৩টি উ-খাগত মকান ফাস্তফ কাজ কযা য়রন। 

১৩.৪ অফাফে ংগ্র: অযরিরর’য ংস্থ্ানকৃত ৪৪৮.১৯ রে টাকায় রফরবন্ন ধযগনয অফাফে ক্রয় কযা গয়গছ। এখাগত ব্যয় 

গয়গছ ৪৪৭.০০ রে টাকা।  

১৪। প্রকজল্পয ানফ মক অিগনত: cÖK‡íi AvIZvq ভাচ ম ২০১৪ ch©ন্ত µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU ১০০৪৬.৬৯ j¶ 

UvKv, hv Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨‡qi ৯৩.৯৬% Ges evস্তe AMÖMwZ ৯৮.৫৬%| cÖK‡íi eQiwfwËK ms‡kvwaZ GwWwc 

eivÏ, Aegy³ I e¨‡qi wPÎ wbgœiƒct 

 



 

(রক্ষ টাকায়) 

অথ মফছয 

িংজানধত এনডন ফযাে 

অফমুু্নি 

ব্যয় 
অব্যনয়ত 

অথ ম 
মভাট টাকা প্রকল্প 

াায্য 

মভাট টাকা প্রকল্প 

াায্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

২০০৮-২০০৯ ৭০০.০০ ৭০০.০০ - ৭০০.০০ ৬১৭.৪০ ৬১৭.৪০ - ৮২.৬০ 

২০০৯-২০১০ ২২০০.০০ ২২০০.০০ - ২২০০.০০ ২১৭৬.০৮ ২১৭৬.০৮ - ২৩.৯২ 

২০১০-২০১১ ২০০০.০০ ২০০০.০০ - ২০০০.০০ ১৯৯০.৫৫ ১৯৯০.৫৫ - ৯.৪৫ 

২০১১-২০১২ ৬০০.০০ ৬০০.০০ - ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ - - 

২০১২-২০১৩ ৩৪০০.০০ ৩৪০০.০০ - ৩৪০৫.০০ ৩৪০৩.৭১ ৩৪০৩.৭১ - ১.২৯ 

২০১৩-২০১৪ ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ - ১৬০৭.৫০ ১২৫৮.৯৫ ১২৫৮.৯৫ - ৩৪৮.৫৫ 

মভাট: ১০৬৯২.২৬ ১০৬৯২.২৬ - ১০৫১২.৫০ ১০০৪৬.৬৯ ১০০৪৬.৬৯ - ৪৬৫.৮১ 

 উজযয াযণী জত মদখা মায় মম , প্রকল্পটিয পুজযা মভয়াজদ িংজানধত এনডন ফযাে নছর ১০৬৯২.২৬ রক্ষ টাকা এফিং অফমুিকৃত 

অজথ ময নযভাণ ১০৫১২.৫০ রক্ষ টাকা। অফমুিকৃত অথ ম জত ১০০৪৬.৬৯ রক্ষ টাকা ব্যয় জয়জছ। ছাড়কৃত অব্যনয়ত অজথ ময নযভাণ 

৪৬৫.৮১ রক্ষ টাকা, মা প্রকল্প নযচারক ফছযওয়াযী প্রধান নাফ যক্ষণ কভ মকতমা ফযাফয প্রকল্প নযচারজকয স্বাক্ষজয জত্রয ভােজভ 

ভ মন কজযজছন। 

১৫। প্রকল্প নযচারক িনকমত তথ্য : Aby‡gvw`Z cÖKíwUi শুরু †_‡K †kl ম মন্ত cÖKí cwiPvj‡Ki `vwq‡Z¡ (†cÖl‡Y) থাকা 

কভ মকতমাজদয bvg I c`ex, †hvM`v‡bi ZvwiL I e`jxi ZvwiL wb‡gœ †`Iqv njt

bvg I c`ex c~Y©Kvjxb LÛKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`jxi ZvwiL 

অোক কাজী জুরনপক্কায ভামুন খিকারীন ০১/০৩/২০০৯ ৩০/০৬/২০১১ 

নিজগনডয়ায মজনাজযর ীদ্যর ক ভনিক খিকারীন ০১/০৭/২০১১ ২০/০১/২০১২ 

অোক মভা: ইভাইর খান খিকারীন ২২/০১/২০১২ ২৫/০৮/২০১২ 

ডা: ফাজয়নজদ মখাযজদ নযয়াজ খিকারীন ২৬/০৮/২০১২ ৩০/০৩/২০১৪ 

 

 

 

1৬| প্রকজল্পয উজেশ্য অজমন:   

 cwiKwíZ D‡Ïk¨ AwR©Z djvdj 

(ক) মদগয াধাযণ জনগগণয জন্য রচরকৎা 

ংক্রান্ত মবৌত সুরফধারদ ম্প্রাযণ এফং 

ভানম্পন্ন স্বাস্থ্য মফা প্রদান; 

(ক) প্রকজল্পয আওতায় নতুন ৬০০ য্যা িংজমাজজনয ভােজভ মবৌত সুনফধানদ 

ম্প্রাযণ ঘজটজছ এফিং স্বাস্থয মফা প্রদাজনয সুজমাগ বৃনি মজয়জছ; 

(খ) রচরকৎা াগেয মাস্ট গ্রাজুগয়ট, আন্টারন থ 

িক্টয, নাগ থ আতযারদ মকাগ থ রোয 

ম্প্রাযণ; এফিং 

(খ) নফনবন্ন নতুন নফবাগ মমভন : নফএভটি চালু ওয়ায় মভাজটারনজ নফবাজগয 

কাজ ও নক্ষায সুজমাগ মফজড়জছ। এছাড়া নফনবন্ন নফবাজগয নফজলজ্ঞজদয 

মচম্বায ও য্যা িংখ্যা বৃনিয পজর নক্ষায সুজমাগ ম্প্রানযত জয়জছ ; 

এফিং 

(গ) ভররা ও পুরুগলয চাকুযী সুরফধা ম্প্রাযণ। (গ) নননভ মত াাতাজর ভনরা ও পুরুজলয কভ মিংস্থাজনয সুজমাগ সৃনষ্ট 

জয়জছ। 



 

 

১৭| উজেশ্য পুজযাপুনয অনজমত না জর এয কাযণ: প্রকজল্পয মূর উজেশ্য পুজযাপুনয অনজমত জয়জছ। তজফ গুরুেপূণ ম কজয়কটি (Solar 

System স্থ্ান, Rain water harvesting  এফং 52 HP Submersible Pump Motor set-02 set  উাঙ্গ ৩টিয কাজ 

িাদন কযা য়নন।  এ নফলজয় প্রকল্প নযচারক জানান মম , আনথ মক িংকুরান না ওয়ায় উি উাঙ্গগুনর ফাস্তফায়ন কযা 

ম্ভফ য়নন। 

১৮| cÖKí evস্তevqb mgm¨v t   

১৮.১ মথামথ কর্তথগেয নুগভাদন ব্যরতগযগক চুরক্তমূল্য গো রতরযক্ত থ থ ব্যয় কযা:  প্রকেটিয নুকূগর 

মফআজগভন্ট ১০ তরা রবত রফরষ্ট ১০ তরা বফন রনভ থাগণয জন্য ফ থগল অযরিরর’য ংস্থ্ানকৃত ৬৮৩১.৮৯ 

রে টাকায রফযীগত চুরক্ত নুগভারদত য় ৬৩০৭.৫০ রে টাকা মায ভগধ্য ব্যয় য় ৬২৬৪.৭৬ রে টাকা। এখাগত 

৪২.৭৪ রে টাকা থ থ ফরষ্ট থাকগরও করতয় কাজ ম্পন্ন মথগক মায়। যফতীগত ১৯টি চুরক্তয (এরটিএভ) 

ভাধ্যগভ ৭০৪.৫৮ রে টাকা ব্যগয় রনভ থাণ কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ। এগেগে মথামথ কর্তথগেয নুগভাদন 

ব্যরতগযগক চুরক্তমূল্য গো রতরযক্ত থ থ ব্যয় কযা গয়গছ।  

১৮.২ মথামথ কর্তথকগেয নুগভাদন ব্যরতগযগক এক ংগগয থ থ ন্য ংগগ থ থ ব্যয় কযা:  মবৌত রনভ থাণ প্যাগকজটিয 

অওতায় ন্তর্ভ থক্ত Solar System  স্থ্ান ফাফদ ১৬৫.০০ রে টাকা, Rain water harvesting  ফাফদ ১০.০০ রে 

টাকা এফং 52 HP Submersible Pump Motor set-02 set  ফাফদ ৩২.৫০ রে টাকা  থ থাৎ মভাট ২০৭.৫০ রে 

টাকায ংস্থ্ান থাকগরও এ ৩টি উ-খাগত মকান ফাস্তফ কাজ কযা য়রন।  এ নতনটি খাজতয িংস্থানকৃত ২০৭.৫০ রক্ষ 

টাকা মথামথ কর্তমজক্ষয অনুজভাদন ব্যনতজযজক অন্য খাজত ব্যয় কযা জয়জছ। এছাড়া কজয়কটি উাজঙ্গয অথ ম ম্পূণ ম 

প্রজয়াজন না ওয়ায় াশ্রয়কৃত অথ ম  অন্য উাজঙ্গ ব্যয় কযা জয়জছ। মমভন -কনযজডায ননভ মাণ , গবীয নরকূ স্থান , 

নরপট স্থান ইতযানদ। 

১৮.৩ অযরিরর’য ংস্থ্ান গো রতরযক্ত মূগল্য চুরক্ত ম্পাদন ও থ থ ব্যয় কযা: মভরিগকর গ্যা (রক্সগজন) ফাফদ 

অযরিরর’য ংস্থ্ানকৃত ৪০০.০০ রে টাকায রফযীগত কাম থাগদ প্রদান কযা গয়গছ ২৯৭.২৯ রে টাকা। 

যফতীগত ১৪৫.৩৬ রে টাকায মবরযগয়ন ি থায মভাট ৪৪২.৬৫ রে টাকায চুরক্ত স্বােরযত য় এফং ১০০% 

থ থ ব্যয় কযা গয়গছ। এগেগে অযরিরর’য ংস্থ্ান গো ৪২.৬৫ রে টাকা রতরযক্ত থ থ ননুগভারদতবাগফ 

চুরক্ত ও ব্যয় কযা গয়গছ। 

১৮.৪ ভরজদ ংষ্কায কাগজ একারধক কাম থাগদগয ভাধ্যগভ ংস্থ্ান গো রতরযক্ত থ থ ব্যয় কযা: প্রকগেয অওতায় 

ভরজদ ংষ্কায কাগজয জন্য ৩০.০০ রে টাকায ংস্থ্ান রছর। এ ংস্থ্াগনয রফযীগত এরটিএভ িরতগত ২টি 

চুরক্তয ভাধ্যগভ ২৯.৯৭ রে টাকা এফং ৩৪.৬৩ রে টাকা থ থাৎ মভাট ৬০.০৪ রে টাকা ব্যগয় ভরজগদয ংষ্কায 

কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ। এগেগে মদখা মায় মম, ভরজদটিয ংষ্কায কাগজ অযরিরর’য ংস্থ্ান গো ৩০.০৭ 

রে টাকা মফী ব্যয় কযা গয়গছ।  

১৮.৫ QvoK…Z অনতনযি অথ ম নফনধ মভাতাজফক  যকানয মকালাগাজয জভা না মদয়া : G cÖK‡íi me©‡kl ms‡kvwaZ 

Aby‡gvw`Z e¨q ১০৬৯২.২৬ j¶ UvKv Ges me©‡gvU e¨q n‡q‡Q ১০০৪৬.৬৯ j¶ টাকা। wcwmAvi ch©v‡jvPbv 

K‡i †`Lv hvq- cÖK‡íi Aax‡b †gvU QvoK…Z wRIwe UvKvi cwigvY ১০৫১২.৫০ j¶ UvKv। wRIwe Lv‡Z 

ছাড়কৃত অথ ম ব্যজয়য য ৪৬৫.৮১ j¶ UvKv অব্যনয়ত নছর| ছাড়কৃত অব্যনয়ত অথ ম প্রকল্প নযচারক ফছযওয়াযী 

যানয প্রধান নাফ যক্ষণ কভ মকতমা ফযাফয জত্রয ভােজভ ভ মন কজযজছন। অথ ম ভন্ত্রণারজয়য অথ ম নফবাগ কর্তমক 

উন্নয়ন প্রকল্পমূজয অথ ম অফমুনি ও ব্যফায ননজদ মনকা (১৩ নজবম্বয,২০১২) অনুমায়ী উন্নয়ন ফাজজজটয অব্যনয়ত 

অথ ম ভ মজনয মক্ষজত্র প্রকজল্পয অব্যনয়ত মুদয় অথ ম নজও জাযীয ক্ষভতা প্রাপ্ত কভ মকতমা ন.এ.ও ফযাফজয আজদ 

জাযীয ভােজভ ভ মজনয নফধান থাকজরও এ প্রকল্পটিয মক্ষজত্র তা প্রনতারন কযা য়নন ভজভ ম প্রতীয়ভান য়। 

১৮.৬ াাতার বফনটি মথামথবাজফ স্তান্তয না কযা : াাতারটি ০৩ অজটাফয ২০১৩ তানযজখ উজবাধন জরও এখন 

ম মন্ত স্তান্তয প্রনক্রয়া িন্ন য়নন। জরুযীনবনিজত আনুষ্ঠাননকবাজফ াাতার বফজনয স্তান্তয িন্ন কযা 

প্রজয়াজন।  



 

1৮.৭ মফজজভিটি অনযেন্ন থাকা : নযদ মনকাজর নযরনক্ষত য় মম , মফজজভি-এ সুয়াজযজ রা ইজনয ানন জজভ দ্যগ মন্ধ 

ছড়াজে এফিং পুযাতন আফাফত্র মত্রতত্র ছনড়জয় থাকা অফস্থায় মদখা মগজছ।  

১৮.৮ মভনডজকর ফজময অাযজণয জন্য সুনননদ মষ্ট স্থানা না থাকা : মভনডজকর ফজময অাযজণয জন্য সুনননদ মষ্ট স্থানা না 

থাকায় তা বফজনয নিভ নদজক মখারা জায়গায় মত্রতত্রবামফ মপজর যাখা জয়জছ। 

১৯   সুানয: 

১৯.১ মথামথ কর্তথগেয নুগভাদন ব্যরতগযগক চুরক্তমূল্য গো রতরযক্ত থ থ ব্যয় কযা, করতয় উাগেয ফাস্তফায়ন 

না কজয ংস্থ্ানকৃত থ থ ন্য খাগত ব্যয় কযা এফং অযরিরর’য ংস্থ্ান গো রতরযক্ত মূগল্য চুরক্ত ম্পাদন ও 

থ থ ব্যজয়য নফলয়টি নযকল্পনা শৃঙ্খরায ব্যতযয়। এছাড়া এরটিএভ-এয এত ংখ্যা মদগখ ভগন য় মম, এরটিএভ 

কযায জন্যআ প্যাগকজটি মছাট মছাট অকাগয বাগ কযা গয়গছ মা মভাগটও কাংরখত নয়। প্রকেটিয ক্রয় প্ররক্রয়ায় 

স্বচ্ছতায বাফ রযররেত ওয়ায় এ কর নফলজয় ভন্ত্রণারয় খনতজয় মদ মখ প্রময়াজনীয় ব্যফস্থা িণ কজয প্রাপ্ত তথ্য  

অআএভআরি’মক ফরত কযগফ (নুগচ্ছদ ১৮.১ গত ১৮.৪);  

১৯.২ প্রকজল্পয মভয়াদকাজর ফছযওয়াযী ফ মজভাট ৪৬৫.৮১ রক্ষ টাকা ননয়জভ নয

জভাদান িংক্রান্ত ফানল মক নযকনননরজয়ন িংনিষ্ট ভন্ত্রণারয় নননিত ক যজফ এফিং আইএভইনডজক তা অফনত কযজফ 

(নুগচ্ছদ ১৮.৫); 

১৯.৩ াাতার কর্তমক্ষ স্তান্তয য নফলজয় দ্রুত ব্যফস্থা িণ কযজফ (নুগচ্ছদ ১৮.৬); 

১৯.৪ বফনটিয মফজজভি-এ সুয়াজযজ রাইজনয জভা ানন অাযণ এফিং বনফষ্যজত মাজত এয পুনযাবৃনি না ঘজট তায 

ব্যফস্থা িণ কযজত জফ (নুগচ্ছদ ১৮.৭);  

১৯.৫ মত্রতত্রবাজফ জড় থাকা পুযাতন আফাফত্র অন্যত্র স্থানান্তয কযজত জফ (নুগচ্ছদ ১৮.৭); এফিং 

১৯.৬ নফজ্ঞান ম্মত উাজয় মভনডজকর ফজময অাযণ নননিত কযজত জফ (নুগচ্ছদ ১৮.৫)। 



 

এস্টাফনরজভি অফ ন্যানার ইননস্টটিউট অফ ইএনটি-পাস্ট মপইজ ইন ঢাকা (২য় িংজানধত)

(ভাপ্ত: জুন ২০১৪) 

১।  প্রকজল্পয অফস্থান               : মতজগাঁও নল্প এরাকা, ঢাকা। 

২।  ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা         :  স্বাস্থয অনধদপ্তয 

৩।  প্রাননক ভন্ত্রণারয়/নফবাগ  :  স্বাস্থয ও নযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

৪। প্রকজল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় : 

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কনরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় নযকনল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

অনতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কনরত 

ব্যজয়য %)  

অনতক্রান্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাজরয %) 

মূর ফ মজল 

িংজানধত 

মূর ফ মজল 

িংজানধত 

৪১২৬.৯৬ ৬২৪১.২৫ ৫৯৫৮.০৫ জুরাই, ২০০৮ 

জত  

জুন, ২০১১ 

জুরাই, ২০০৮ 

জত  

জুন, ২০১৪ 

জুরাই, ২০০৮ 

জত  

জুন, ২০১৪ 

১৮৩১.০৯ 

(৪৪.৩৭%) 

৩ ফছয  

(১০০%) 

৫।  প্রকজল্পয অিংগনবনিক ফাস্তফায়ন (প্রাপ্ত ননআয-এয নবনিজত):

(রক্ষ টাকায়) 

ক্র: নিং িংজানধত নডনন অনুমায়ী কাজজয অিংগ  

 

একক িংজানধত নডনন অনুমায়ী 

নযকনল্পত রক্ষযভাত্রা  

প্রকৃত ফাস্তফায়ন (জুন ২০১৪) 

ফাস্তফ আনথ মক ফাস্তফ আনথ মক 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(ক) যাজস্ব ব্যয় 

১। যফযা ও মফা মথাক মথাক ১০২.০০ মথাক ৭৯.০৮ 

২। মভযাভত ও যক্ষণাজফক্ষণ মথাক মথাক ৬.০০ মথাক ৩.৭৪ 

 উজভাট:    ১০৮.০০  ৮২.৮২ 

(খ) মূরধন ব্যয় 

১। ননভ মাণ ব্যয় ফ:নভ: ১৩৬০৫.৫১ ৪১৯৯.৭৭ ১৩৬০৫ ৪১৩৯.৩২ 

২। মানফান (১টি ভাইজক্রাফা, ১টি এযামু্বজরি, ১টি নক-আ) িংখ্যা ৩ ১০০.০০ ৩ ৭৭.৬২ 

৩। মভনন ও অন্যান্য মন্ত্রানত িংখ্যা ৪৬৭৮ ১৬২৫.৪৪ ৪৬৭৮ ১৪৭২.৬০ 

৪। কনিউটায এফিং যঞ্জাভানদ িংখ্যা ২৯ ২৮.৭৬ ২৯ ২৬.০৫ 

৫। কনিউটায পট ওয়যায মথাক মথাক ১১.০০ মথাক ১০.৮০ 

৬। অনপ যঞ্জাভানদ িংখ্যা ১২ ৮.৫৮ ১২ ৭.৪১ 

৭। আফাফত্র িংখ্যা ১৮২৩ ১৫৯.৭০ ১৮২৩ ১৪১.৪৩ 

 উজভাট =   ৬১৩৩.২৫  ৫৮৭৫.২৩ 

ফ মজভাট (ক-খ) =   ৬২৪১.২৫  ৫৯৫৮.০৫ 



 

৬। কাজ অভাপ্ত থাকজর তায কাযণ: প্রকজল্পয রক্ষযভাত্রায নফযীজত ননআয-এয তথ্যানুমায়ী মকান কাজ অভাপ্ত মনই।  

৭। াধাযণ ম মজফক্ষণ: 

৭.১ টর্ভনভ:  

৭.২ উজেশ্য: প্রকল্পটিয সুনননদ মষ্ট উজেশ্যমূ র:  

(ক) স্বাস্থয মফায কর মক্ষ মত্র ইএনটি নচনকৎায নফজল গুরুে প্রদাজনয উজেশ্য ২৫০ য্যা নফনষ্ট াাতার (১ভ ম মাজয় 

১০০ য্যা) জাতীয় ইএনটি ইননস্টটিউট স্থান; 

(খ) ফনধযতা ও শ্রফণনিীনতা ননয়ন্ত্রণ ও প্রনতজযাজধয জন্য জচতনতা বৃনিকযণ কাজনয াধাযণ মযাগ মমভন : নাক-কান-

গরা নফলয়ক মযাগ ননণ ময়, নচনকৎা ও প্রনতজযাজধয ব্যফস্থা কযা; এফিং 

(গ) আজয়ানডন ও নবটানভজনয অবাজফ শ্রফণনি ীনতায নফলজয় স্বাস্থয নক্ষা প্রদান মাস্ট -িাজুজয়ট মকাজ ময উন্নয়ন এফিং 

“Sound hearing by the year 2030” এয রক্ষয অজমন।  

৭.৩ মূর কাম মক্রভ : প্রকজল্পয মূর কাম মক্র ভমূ র - ফায তরা নবত আটতরা মূর  বফন ননভ মাণ (ইজরকনট্রনপজকন), ২ তরা 

নফনষ্ট অনডজটানযয়াভ বফন ননভ মাণ , মভনডজকর মন্ত্রানত ক্রয় , মানফান ক্রয় (১টি ভাইজক্রাফা , ১টি এযামু্বজরি , ১টি নক-আ), কনিউটায 

াভিী, আফাফত্র ও অনপ যঞ্জাভানদ িংি ইতযানদ।  

ও িংজাধন 

৮.১ প্রকজল্পয অনুজভাদন : এস্টাফনরজভি অফ ন্যানার ইননস্টটিউট অফ ইএনটি -পাস্ট মপইজ ইন ঢাকা ীল মক মূর প্রকল্পটি 

ফাস্তফায়জনয রজক্ষয ২২ মভ ২০০৮ তানযজখ ৪১২৬.৯৬ রক্ষ টাকা প্রাক্কনরত ব্যজয় জুরাই ২০০৮ জত জুন ২০১১ মভয়াজদ একমনক 

কর্তমক অনুজভানদত য়।  

৮.২ প্রকল্প িংজাধন: প্রকল্পটি ২২ ভাচ ম ২০১১ তানযজখ একজনক বায় ৫৬৪৭.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কনরত ব্যজয় জুরাই ২০০৮ জত জুন 

২০১২ মভয়াজদ প্রকল্পটিয ১ভ িংজাধন অনুজভানদত য়।  যফতীজত ব্যয় বৃনি ব্যনতজযজক প্রকল্পটিয মভয়াদ পুনযায় এক ফছয 

বৃনি কজয জুন ২০১৩ ম মন্ত পুন:ননধ মাযণ কযা য়। প্রকল্পটি চালু কযজত ননযফনেন্ন নফদ্যযৎ যফযাজয নননভি Express Feeder 

Line স্থান ননভ মাণ কাজজয অতযাফশ্যকীয় নকছু Variation, নতুন কাজ এফিং আফাফজত্রয অন্তর্ভ মনি ও মন্ত্রানতয মূল্য 

বৃনিজননত কাযজণ প্রকজল্প য মভয়াদ ৬ ভা বৃনি ও অনতনযি ৫৯৪.০০ রক্ষ টাকায িংস্থা ন প্রকল্পটি  ৬২৪১.২৫ রক্ষ টাকা 

প্রাক্কনরত ব্যয় ম্বনরত ২য় িংজাধনী ৩০ মজেম্বয ২০১৩ তানযজখ মথামথ কর্তমক্ষ  কর্তমক অনুজভানদত য়। যফতী ভজয় 

ব্যয় বৃনি ব্যনতজযজক প্রকল্পটিয মভয়াদ আযও ৬ ভা বৃনি কজয জুন ২০১৪ তানযজখ প্রকল্পটিয ভানপ্তকার ননধ মাযণ  কযা য়।  

। মূল্যায়ন িনত (Methodology): মূল্যায়ন প্রনতজফদনটি প্রণয়জন ননজনাি দনররানদ/তথ্যানদ নফজফচনা কযা জয়জছ:- 

(ক)   িংনিষ্ট প্রকজল্পয নডনন ও আযনডনন ম মাজরাচনা;  

(খ)   ভন্ত্রণারয় কর্তমক মপ্রনযত ননআয ম মাজরাচনা; 

(গ)   এনডন/আযএনডন ম মাজরাচনা; 

(ঘ)   কাজজয ভান ও ফাস্তফ অিগনত মাচাই এফিং তথ্য িংিজয জন্য জযজনভজন নযদ মন; এফিং 

(ঙ)   প্রাপ্ত তজথ্যয নবনিজত িংনিষ্ট কভ মকতমাজদয াজথ আজরাচনা।  

১০ আইএভইনড’য নক্ষা ও াভানজক মট মযয ভানযচারক কর্তমক গত ২৭/০৫/২০১৫ তানযজখ প্রকল্পটিয 

আওতায় ফাস্তফানয়ত কাজ নযদ মন ক যা য়। নযদ মনকাজর ডা: মভা: আখতারুজ্জাভান, নযচারক (স্বাস্থয) পযনঙ্গ নজজফ 

উনস্থত নছজরন। এছাড়া াাতাজরয নযচারক , গণপূতম নফবাজগয ননফ মাী প্রজকৌরী এফিং িংনিষ্ট অন্যান্য কভ মকতমা গণ 

উনস্থত নছজরন।



 

১১। প্রকজল্পয ানফ মক অিগনত: 

১৪ ৫৯৫৮.৩৯

৮৭.৪২ ১০০

(রক্ষ টাকায়) 

অথ মফছয 

িংজানধত এনডন ফযাে 

অফমুু্নি 

ব্যয় অব্যনয়ত 

অথ ম মভাট টাকা প্রকল্প াায্য মভাট টাকা প্রকল্প াায্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

২০০৮-২০০৯ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - ৩০০.০০ ২৮৫.৫৯ ২৮৫.৫৯ -  

২০০৯-২০১০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ - ৫০০.০০ ৪৭১.০৩ ৪৭১.০৩ -  

২০১০-২০১১ ৪৪৮.১২ ৪৪৮.১২ - ৪৪৮.১২ ৪০৯.৫৪ ৪০৯.৫৪ -  

২০১১-২০১২ ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ - ১৬০০.০০ ১৪৪৮.৪৪ ১৪৪৮.৪৪ -  

২০১২-২০১৩ ৩০৩২.৭৪ ৩০৩২.৭৪ - ৩০৩২.৭৪ ২৫৩০.৪৩ ২৫৩০.৪৩ -  

২০১৩-২০১৪ ৯৩৫.০০ ৯৩৫.০০ - ৯৩৫.০০ ৮১৩.৩৬ ৮১৩.৩৬ -  

মভাট = ৬৮১৫.৮৬ ৬৮১৫.৮৬  ৬৮১৫.৮৬ ৫৯৫৮.০৫ ৫৯৫৮.০৫   

 

১২। প্রকজল্পয অিংগনবনিক ব্যয় নফজিলণ: প্রকজল্পয কজয়কটি গুরুেপূণ ম অিংজগয আওতায় িানদত কাম মাফরী িজকম ননজন আজরাচনা 

কযা জরা: 

১২.১। ননভ মাণ কাজ: ১২ তরা পাউজিজন মভাট ১৩৬০৫.৫০ ফগ মনভটায নফনষ্ট ১ভ ম মাজয় ৮ তরা নফনষ্ট  াাতার কাভ 

ইননস্টটিউট বফন ননভ মাণ কযা জয়জছ। এখাজত মভাট প্রাক্কনরত ব্যয় ৪১৯৯.৭৭ রক্ষ টাকায ভজে ৪১৩৯.৩২ রক্ষ টাকা 

ব্যয় জয়জছ, মা এখাজত প্রাক্কনরত ব্যজয়য ৯৮.৫৭%। 

১২.২। মন্ত্রানত িংি : এখাজত প্রাক্কনরত ব্যয় ১৬২৫.৪৪ রক্ষ টাকা জত িংস্থান অনুমায়ী ৪৬৭৮টি মন্ত্রানত ক্রয় ফাফদ 

১৪৭২.৬০ রক্ষ টাকা ব্যয় জয়জছ, মা মন্ত্রানত খাজত প্রাক্কনরত ব্যজয়য ৯০.৬০%। 

১২.৩। গাড়ী ক্রয়: প্রকজল্পয আওতায় ভাইজক্রাফা -১টি, এযামু্বজরি-১টি এফিং নক -আ-১টি িংিজয িংস্থান নছর। এগুজরায 

৩টিই ক্রয় কযা জয়জছ। এ ফাফদ নডনন ’য িংস্থানকৃত ১০০.০০ রক্ষ টাকা জত ৭৭.৬২ রক্ষ টাকা ব্যয় জয়জছ , মা 

এখাজতয ৭৭.৬২%। 

১২.৪। আফাফত্র িংি: অনুজভানদত আযনডননজত ১৮২৩টি আফাফত্র িংিজয নননভজি প্রাক্কনরত ব্যয় নছর ১৫৯.৭০ 

রক্ষ টাকা। এখাজত ১৮২৩টি আফাফত্র িংি কযা জয়জছ এফিং ব্যয় জয়জছ ১৪১.৪৩ রক্ষ টাকা , মা এখাজতয 

িংস্থানকৃত অজথ ময ৮৮.৫৯%। 

১৩। নযদ মজন প্রাপ্ত তথ্য:  

১৩.১। অফস্থান: প্রকজল্পয আওতায় নননভ মত দৃনষ্টনন্দন া াতার বফনটি মতজগাঁও নল্প এরাকা য় নননভ মত জয়জছ। জজ 

াাতারটি াধাযজণয বুঝায উায় মনই। াাতারটিয নিভ াজবম মকফর মতজগাঁও থানা স্বাস্থয কভজপ্লক্স যজয়জছ। 

এতবনবন্ন ননকটফতী স্থাজন মকান ধযজনয যকানয াাতার মনই। 

১৩.২। একটি মফইজজভি ৮ তরা বফজনয নীচতরায পুজযাটাই ফন :নফবাগ ও ইভাজজমিী। ২য় তরায় Audiology Room 

এফিং Digonostic Imaging (CT Scan, MRI) কক্ষ। ৩য় তরায় প্যাথরনজ , ল্যাফজযটযী এফিং প্রাননক দপ্তয। ৪থ ম 

তরায় অাজযন নথজয়টায (৬টি) এফিং আইনইউ। ৫ভ তরায় রাইজিযী , এজিাকন, কনারজটি এফিং আল্ট্রাাউি 

রুভ। ৬ষ্ঠ এফিং ৭ভ তরায় পুরুল ও ভনরা ওয়াড ম এফিং ৮ভ তরায় পুজযাটাই মকনফন ব্লক।  াাতারটিজত ১০০ য্যায 

ভজে ৬০টি নন-মনয়িং (াধাযণ) নফছানা এফিং ৪০টি মনয়িং (মকনফন ১৬টি+মনয়িং নফছানা ২৪টি) নফছানা ননধ মাযণ কযা 

জয়জছ। াাতার বফনটি ১৯/০৬/২০১৩ তানযজখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তমক উজবাধন কযা য়। 



 

১৩.৩।   াাতারটি নযচারনায জন্য যাজস্ব ফাজজজটয আওতায় ৬২টি দ সৃনষ্ট জয়জছ এফিং নফনবন্ন ম মাজয়য জদ ১৯৩ জন জনফর 

কাজ কযজছন। নযদ মনকাজর জানাজনা য় মম , ফন:নফবাজগ প্রনতনদন প্রায় ৩০০ জন মযাগী নচনকৎায জন্য আজন। 

অন্ত:নফবাজগ গজড় প্রনতনদন ৬০-৭০ জন মযাগী বনতম থাজকন। 

৪ প্রকল্প নযচারক িনকমত তথ্য : শুরু থাকা 

কভ মকতমাজদয 

অোক (ডা:) মভা: আব্দুিা 

অোক ইএনটি 

০৫/০৮/২০০৮ ২৫/০৩/২০১৪ 

অোক ডা: মভা: জানদ্যর আরভ 

অোক ইএনটি 

খিকারীন ২৭/০৩/২০১৪ ৩০/০৬/২০১৪ 

৫ প্রকজল্পয উজেশ্য অজমন:  

   

(ক) স্বাস্থয মফায কর মক্ষজত্র ইএনটি নচনকৎায 

নফজল গুরুে প্রদাজনয উজেশ্য ২৫০ য্যা 

াাতার (১ভ ম মাজয় ১০০ য্যা) 

জাতীয় ইএনটি ইননস্টটিউট স্থান; 

(ক) প্রকজল্পয আওতায় ১২ তরা পাউজিজন ১ভ ম মাজয় ৮ তরা 

াাতার কাভ ইননস্টটিউট বফন ননভ মাণ কযা জয়জছ; 

(খ) নাক-গরা-কাজনয াধাযণ মযাগ মমভন: নাক-

কান-গরা নফলয়ক মযাগ ননণ ময় , নচনকৎা ও 

প্রনতজযাজধয ব্যফস্থা কযা; এফিং 

(খ) নাক-কান-গরা মযাজগয নচনকৎায় ফন :নফবাগ, অন্ত:নফবাগ 

এফিং ফন:নফবাজগ মযাগ ননণ ময় ও  নচনকৎা প্রনতজযাজধয 

জন্য প্রজয়াজনীয় যাভ ম প্রদান কযা য়; এফিং 

(গ) “Sound hearing by the year 2030” এয 

রক্ষয অজমন।

(গ) “Sound hearing by the year 2030” এয জাতীয় 

মকৌরত্র স্বাস্থয ও নযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় কর্তমক 

অনুজভানদত জয়জছ। কভ মনযকল্পনা ফাস্তফায়জনয রজক্ষয ীঘ্র 

কাম মক্রভ িণ কযা জফ ভজভ ম জানাজনা জয়জছ। 

১৬ মূর  

১৭

১৭.১ নবআইন রুজভয ফাথরুজভয ভস্যা : নবআইন মকনফ মনয ফাথরুজভয দযজা , নপটিিং, নছটকানী ইতযানদ নননভাজনয মদখা 

মগজছ; 

 

নচত্র নিং-১: ফাথরুজভয নপটিিং নননভাজনয 



 

১৭.২ অনডওরজী রুজভয নবতযাস্থ ওজয়টিিং রুজভ এন না থাকা : অনডওরজী রুভটি বৃৎ নযজযয এফিং অতযাধুননক। তজফ এ 

রুভটিয নবতজয মযাগীজদয অজক্ষাগাজয মকান এয়ায কনি নায মনই। কক্ষটি এজকফাজযই আফি (Air-tight) ওয়ায় এন 

ব্যনতজযজক অফস্থান খুফই কষ্টকয; 

১৭.৩ অনডওরজী রুভ তবাগ ব্দ প্রনতজযাধক না ওয়া: মূর অনডওরজী যীক্ষা কজক্ষয মদয়াজর নছদ্রগুজরা কানযগনয নদক নদজয় 

মথামথ য়নন। পজর ১০০% াউি প্রুপ নয়। উনস্থত নচনকৎকগণ জানান মম, নছদ্রগুজরা াভান্য ফড় কযজর তবাগ ব্দ 

প্রনতজযাধক কযা ম্ভফ জফ; 

১৭.৪ ছাজদয উয এন’য ানন জড় মওরা জভা : বফজনয ছাজদ নরপজটয অাজযটিিং রুজভয এয়ায কনিনায -এয আউট াই 

জত ানন ড়জত মদখা মগজছ। পজর ছাজদয উয উি স্থাজন মওরা, ভয়রা ানন জজভ মাজে; 

 

নচত্র নিং-২: ছাজদয উয এন’য ানন জভা থাকা 

১৭.৫ মফজজভি-এ াফ-মস্টন মথজক ইজরকনট্রকযার তায এজরাজভজরাবাজফ ঝুরন্ত যাখা: াফ-মস্টন মথজক ইজরকনট্রকযার তাযগুজরা 

নফনবন্ন মলাজযয রাইনগুজরা এজরাজভজরা  অফস্থায় মদখা মগজছ।  মমগুজরা একনত্রত কজয গুনছজয় এযালুনভননয়াভ াজতয উয 

যাখা য়নন; 

১৭.৬ একটি মছাট  াইজজয কক্ষ রাইজিযীজত রুান্তয : াঁচ তরায নিভ াজবময ৮-১০ জন ফায ভত জায়গায় একটি মছাট 

কক্ষজক রাইজিযী কযা জয়জছ। এছাড়া ম মাপ্ত ফই এফিং নডনজটার িনতজত ড়াশুনায মকান সুনফধানদ মনই; এফিং 

১৭.৭ ইননস্টটিউজটয একাজডনভক কাম মক্রভ চালু না ওয়া : নননভ মত ইননস্টটিউজটয অধীজন এভএ , নডজপ্লাভা, প্রজপনার মট্রননিং 

ইতযানদ চালুয জন্য ফািংরাজদ কজরজ অফ নপনজনয়ান এি াজমি (নফননএ) এফিং স্বাস্থয ও নযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারজয়য 

অনুজভাদজনয উজযাগ িণ কযা  জয়জছ। তজফ এখন ম মন্ত  মকান মাস্ট-িাজুজয়ট মকা ম চালু য়নন। উজিখ্য , ফনণ মত মকা ম চালু 

কযজত জর অনধকতয মবৌত সুনফধানদ মমভন-ক্লা রুভ, মডজভানমেন রুভ ইতযানদ ননভ মাজণয প্রজয়াজন জফ। 

                  

       নচত্র নিং-৩: ইননস্টটিউজটয মু্মখ অিং                                        নচত্র নিং-৪: ইননস্টটিউজটয মু্মখ অিং 



 

১৮

১৮.১ নবআইন মকনফজনয ফাথরুজভয দযজা , নপটিিং, নছটকানী ইতযানদ নননভাজনয মদখা মগজছ । অন্যান্য মকনফজনয ফাথরুজভয 

নপটিিং-এয অফস্থা ননণ ময়পূফ মক প্রজয়াজন অনুমায়ী নপটিিং প্রনতস্থান কযজত জফ; 

১৮.২ বৃৎ নযজযয অনডওরজী কক্ষটি আফদ্ধ (Air-tight) ওয়ায় মযাগীয অজক্ষাগায আযাভদায়ক  কযজত এন’য ব্যফস্থা কযা 

প্রজয়াজন। এছাড়া মূর অনডওরজী যীক্ষা কজক্ষয মদয়াজর য মছাট মছাট নছদ্রগুজরা কানযগনয নদক মথামথ না ওয়ায় ১০০% 

াউি প্রুপ নজজফ বতযীয জন্য প্রজয়াজনীয় কাম মক্রভ িণ কযজত জফ;  

১৮.৩ বফজনয ছাজদ নর পজটয অাজযটিিং রুজভয এয়ায কনিনায -এয আউট াই জত ানন ড়া ফজন্ধয প্রজয়াজনীয় ব্যফস্থা িণ 

কযজত জফ;  

১৮.৪ াফ-মস্টন মথজক ইজরকনট্রকযার তাযগুজরা য এজরাজভজরা রাইনগুজরা একনত্রত কজয গুনছজয় এযালুনভননয়াভ াজতয উয যাখা 

মমজত াজয; 

১৮.৫ রাইজিযীজত ম মাপ্ত মি, ফই এফিং নডনজটার িনতজত ড়াশুনায সুজমাগ সৃনষ্টয ব্যফস্থা কযা মমজত াজয;  

১৮.৬ নননভ মত ইননস্টটিউজটয অধীজন এভএ , নডজপ্লাভা, প্রজপনার মট্রননিং ইতযানদ চালুয জন্য ক্লারুভ, মডজভানজেন রুভ 

অনধকতয মবৌত সুনফধানদ সৃনষ্টয রজক্ষয প্রকজল্পয যফতী ম মায় িণ কযা মমজত াজয; এফিং 

১৮.৭ প্রকজল্পয Internal এফিং External Audit িন্ন কজয অনডট দপতজযয প্রনতজফদজনয ছায়ানরন আইএভই নফবাজগ মপ্রযণ 

কযজত জফ। 

১৮.৮ অনুজেদ ১৮.১ মথজক ১৮.৭ এ ফনণ মত সুানযজয আজরাজক িংনিষ্ট ভন্ত্রণারয় /কর্তমক্ষ গৃীত ব্যফস্থা িজকম আগাভী ২ (দ্যই) 

ভাজয ভজে আইএভইনড’মক অফনত কযজত জফ। 

 


