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স্বাস্থ্য ও পরিবাি কল্যাণ মন্ত্রণালয়েি আওতাে ২০১২-১৩ অর্ থবছয়িি এরিরপভুক্ত সমাপ্ত প্রকয়েি মূল্যােন প্ররতয়বদয়নি ওপি 

মন্ত্রণালে/রবভাগরভরিক সাি-সংয়েপ 

ক্র:

নং 

মন্ত্রণালে/রবভায়গি 

নাম 

মমাট 

সমাপ্ত 

প্রকয়েি 

সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকয়েি ধিণ মূল সমে ও ব্যয়েি তুলনাে  

রবরনয়োগ 

প্রকয়েি 

সংখ্যা 

কারিগিী 

সহােতা 

প্রকয়েি 

সংখ্যা 

মেরিরস

এফ 

ভুক্ত 

প্রকয়েি 

সংখ্যা 

সমে ও 

ব্যে 

উভেই 

অরতক্রান্ত 

প্রকয়েি 

সংখ্যা 

সমে 

অরতক্রান্ত 

প্রকয়েি 

সংখ্যা 

সমে 

অরতক্রায়ন্তি 

শতকিা 

হাি (%) 

সব থরনম্ন 

সয়ব থাচ্চ  

ব্যে 

অরিক্রান্ত 

প্রকয়েি 

সংখ্যা 

ব্যে 

অরতক্রায়ন্তি 

শতকিা 

হাি (%) 

সব থরনম্ন- 

সয়ব থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১) 

 

২ ২ - - ১ ২ ৬৭%-

১৫০% 

১ ৮৮.৯২% 

 

১। সমাপ্ত প্রকয়েি সংখ্যা : ২০১২-১৩ অর্ থবছয়িি এরিরপয়ত এি রবপিীয়ত অন্তভু থক্ত ০২ 

(দুই)টি প্রকে সমাপ্ত হয়েয়ছ। 

২। সমাপ্তকৃত প্রকয়েি প্রকৃত ব্যে ও মমোদকাল : সমাপ্ত প্রকে ০২ (দুই)টিি ময়ে ১টিি মূল অনুয়মারদত ব্যে ও 

বাস্তবােনকায়লি বৃরি ঘয়ট এবং ১টিি  বাস্তবােনকায়লি বৃরি ঘয়ট।  

৩। সমাপ্ত প্রকয়েি ব্যে ও মমোদ বৃরিি কািণ : বাস্তবােন পর্ থায়ে রনম থাণ, র্ন্ত্রপারত/সিঞ্জামারদ, আসবাবপত্র ইতযারদি মূল্য 

বৃরিি কািয়ণ প্রকয়েি বাস্তবােন মমোদ ও ব্যে বৃরি ঘয়ট।    

৪। প্রকে বাস্তবােয়নি মেয়ত্র রিরিত সমস্যা ও সুপারিশ : 

সমস্যা সুপারিশ 

প্রকে 

৪.১ রনম থাণ কায়েি বতথমায়ন রবদ্যমান ত্রুটিসমূহ : রবরভন্ন ভবয়ন 

রুয়ম

রুয়মি বার্রুয়মি রুয়ম

রুয়মি রুয়মি 
ব্ল রুয়মি রুয়মি

মলানা

রুয়মি (ছ) 

বার্রুয়মি (ে) 
ন্ত গণপূতথ রবভাগ 

প্ররতরনরধ হাসপাতাল ভবন হস্তান্তয়িি পূয়ব থ এসব প্রয়োেনীে মমিামত সম্পন্ন রনরিত 

কিয়বন ময়ম থ োরনয়েয়ছন। 

৪.১ রনরম থত ভবনগুয়লা 

পরিদশ থয়নি সমে রনম থাণ কায়েি 

রিরিৃত ত্রুটিসমূহ (অনুয়েদ ১৫.১) 

অরত দ্রুত মমিামত/িেণায়বেণ 

প্রয়োেন; 

৪.২ হস্তান্তি

পাবরলক প্ররকউিয়মন্ট রবরধমালা-২০০৮ অনুর্ােী 
owner

স্ত

স্ত

রনব থাহী

স্ত ন্ত

মে উয়বাধন

৪.২ গণপূতথ অরধদপ্তি প্ররতয়বদয়ন 

উরেরিত ত্রুটিসমূয়হি (অনুয়েদ 

১৫.১) প্রয়োেনীে মমিামত 

রনরিত কিয়ব এবং হাসপাতাল 

কর্তথপে হস্তান্তি

ি রবষয়ে দ্রুত সম্ভব ব্যবস্থ্া 

গ্রহণ কিয়ব; 

৪.৩ স্ত Time Over-run Cost over-

run ২৫/০১/২০০৫

৪.৩ সংরিষ্ট ন্ত্র
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স্ত ণ হে ৪ ৩ ৭ ন্ত

 ও মমোদবৃরি ১৩

স্ত ১০

স্ত ৬ ১৫০ ৪ স্ত

১৫০ স্ত

১২২২২.১২ ২

২১৩৭১.৬৩

১০৮৬৮.৬৪ ৮৮.৯২

স্ত স্ত

ণ  

স্ত স্ত

মূ •

রি  প্রয়োেন না 

হে মস রবষয়ে র্ত্নবান হওো 

প্রয়োেন; এবং 

৪.৪ অরতরিক্ত অর্ থ সিকারি মকাষাগায়ি র্র্ার্র্ভায়ব েমা না মদো :

২৩১৭১.৬৩

২৩০৯০.৭৬ টাকা।

২৪৬৭৬.২৪ ।

ছাড়কৃত অর্ থ ব্যয়েি পি ১৫৮৫.৪৮ অব্যরেত রছল ছাড়কৃত 

অব্যরেত অর্ থ প্রকে পরিিালক বছিওোিী প্রধান রহসাব িেণ কম থকতথা বিাবি 

পয়ত্রি মােয়ম সমপ থন কয়িয়ছন। অর্ থ মন্ত্রণালয়েি অর্ থ রবভাগ কর্তথক উন্নেন 

প্রকেসমূয়হি অর্ থ অবমুরক্ত ও ব্যবহাি রনয়দ থরশকা (১৩ নয়ভম্বি,২০১২) অনুর্ােী 

উন্নেন বায়েয়টি অব্যরেত অর্ থ সমপ থয়নি মেয়ত্র প্রকয়েি অব্যরেত সমুদে অর্ থ রেও 

োিীি েমতা প্রাপ্ত কম থকতথা রস.এ.ও বিাবয়ি আয়দশ োিীি মােয়ম সমপ থয়নি 

রবধান র্াকয়লও এ প্রকেটিি মেয়ত্র তা প্ররতপালন কিা হেরন ময়ম থ প্রতীেমান হে। 

৪.৪ প্রকয়েি মমোদকায়ল 

বছিওোিী

সব থয়মাট ১৫৮৫.৪৮ লে টাকা

রনেয়ম রি

রি

েমাদান অর্বা 

বারষ থক রিকনরসরলয়েশন সংরিষ্ট 

মন্ত্রণালে রনরিত কিয়ব এবং 

আইএমইরিয়ক অবরহত কিয়ব। 

 

 

LINAC 

(Linear Accelerator) 

 

Inequality

 

 Strategic 

One 

Area Service 

 

১.১ 

১.২ 

১.৩ 

১.৪ 

১.৫ 

১.৬ 
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-ই-

 (প্রাপ্ত রপরসআি-এি রভরিয়ত)
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 (কম থিািী) 
৭৭.৮৬

 

৯১.৩৫

   

   

 

   

   
৯৯.২৫

   

    
৮৬.৬৭

    
৯৪.২৭

    

    
৮৫

 ৩ 
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৯৯.৬৫

বছয়িি উয়বথি

Stroke Acute Head Injury, Brain 

Tumour র্াক র্াে

এবং ও ।

 

ন্ত

PhD. MS. MD. Diploma 

এবং

 সুরনরদ থষ্ট উয়েশ্যসমূহ 

রেথ

ও সংয়শাধন 

৮.১ প্রকয়েি অনুয়মাদন (প্রকে সািপত্র, এ ছয়কি বতথমায়ন ব্যবহাি মনই)

ববঠয়ক স্ত রছল ন্ত

আইএমইরি’ি সুপারিশক্রয়ম স্ত ন্ত
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৮.২ scope 

স্ত রছল অত:পি

প্রাক্করলত ব্যয়ে মমোয়দ 

অনুয়মারদত বৃরি ব্যরতয়িয়ক স্ত ন্ত

ন্ত

ি মন্ত্রণালয়েি স্ত

ও পরিবাি কল্যাণ কর্তথক 

রিরিৃত ত্রুটি ি লয়েয

। মূল্যােন পিরত (Methodology): মূল্যােন প্ররতয়বদনটি প্রণেয়ন রনয়ম্নাক্ত দরললারদ/তথ্যারদ রবয়বিনা কিা হয়েয়ছ : 

(ক) সংরিষ্ট প্রকয়েি রিরপরপ ও আিরিরপরপ পর্ থায়লািনা;  

(ি) মন্ত্রণালে কর্তথক মপ্ররিত রপরসআি পর্ থায়লািনা; 

(গ) এরিরপ/আিএরিরপ পর্ থায়লািনা; 

(ঘ) কায়েি মান ও বাস্তব অগ্রগরত র্ািাই এবং তথ্য সংগ্রয়হি েন্য সয়িেরময়ন পরিদশ থন; 

(ঙ) প্রকয়েি ক্রে সংক্রান্ত তথ্যারদ পর্ থায়লািনা; এবং 

(ি) প্রাপ্ত তয়থ্যি রভরিয়ত সংরিষ্ট কম থকতথায়দি সায়র্ আয়লািনা।  

১০ ৮ তারিয়ি স্ত

হাসপাতায়লি পরিিালক, যুগ্ন-পরিিালক, প্রশাসরনক কম থকতথা, গণপূতথ রবভায়গি উপ-সহকািী প্রয়কৌশলী এবং 

সংরিষ্ট অন্যান্য 

১০ হাসপাতাল ভবনসহ অন্যান্য কায়েি েন্য রিরপরপ রনধ থারিত ২৩১৭১.৬৩ লে টাকাি ময়ে ৮৩৪০.৯৩ লে 

টাকা রনম থাণ সংস্থ্া গণপূতথ অরধদপ্তি-এি কায়ছ হস্তান্তি কিা হে। মস অনুর্ােী সমুদে রনম থাণ কাে গণপূতথ অরধদপ্তি কর্তথক 

বাস্তবারেত হয়েয়ছ। রনম থাণ

ও অন্যান্য তথ্যারদ 

 প্রকেটিি আওতাে ১০ তলা ফাউয়েশয়ন 

হাসাপাতাল কাম একায়িরমক সহ মূল ভবন রিরপরপয়ত সংস্থ্ান রছল 

৩৫৬৪.২৭ লে টাকা। িক্টিস্ িিয়মটিী, নাস থ িিয়মটিী, মপাস্ট গ্রাজুয়েট িিয়মটিী এবং এয়সনরসোল স্টাফ িিয়মটিী প্ররতটি 

৬ তলা ফাউয়েশয়ন ৬ তলা ভবন রনরম থত হয়েয়ছ। এছাড়া একটি সাব-মস্টশন রনম থাণ কিা হয়েয়ছ। মূল ভবয়নি নীিতলাে 

ইমায়েথন্সী, বরহরব থভাগ, মিরিওলেী ও রকয়িয়নি সংস্থ্ান িািা হয়েয়ছ। ২ে তলাে রফরেকযাল মমরিরসন, প্যার্লেী, 

মিরিওলেীি অংশরবয়শষ ও ১টি কযারন্টন; ৩ে তলাে প্রশাসরনক, ক্লাস রুম (৪টি), প্রয়ফসিয়দি রুম ও িক্টিস্ কযারন্টন; ৪র্ থ 

তলাে ওটি, মপাস্ট অপায়িটিভ, আইরসইউ, মস্টাি এবং ৫ম-৭ম তলা ওোি থ ও ৮ম ও ৯ম তলাে মকরবন িািা হয়েয়ছ। ভবনটি 

১২ মসয়েম্বি,২০১২ তারিয়ি মাননীে প্রধানমন্ত্রী কর্তথক উয়বাধনসহ িালু কিা হয়েয়ছ। তয়ব এিনও গণপূতথ রবভাগ কর্তথক 

হাসপাতাল কর্তথপে রনম থাণ কাে বুয়ে মনেরন। 

স্ত রময়টিয়ক র্া ক্রে করমটি 

কর্তথক র্র্ার্র্ভায়ব অনুয়মারদত। বাহযত: রনম থাণ কায়েি মান সয়ন্তাষেনক। 
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                                                                             মূল ভবন 

 

(ি) েনবল, র্ানবাহন সংগ্রহ ও র্ন্ত্রপারত: প্রকয়েি সংস্থ্ান অনুর্ােী বাস্তবােনকায়ল ৬ েন কম থিািী কাে কয়িয়ছন। ১ম পর্ থাে 

বাস্তবােয়নািি ৪৩৩ েন েনবয়লি পদ সৃরষ্ট কিা হয়েয়ছ এবং প্রয়োেনীে েনবল রনয়োগ মদো হয়েয়ছ। প্রকয়েি সংস্থ্ান 

অনুর্ােী ৭টি গাড়ীই ক্রে কিা হয়েয়ছ। ইয়তাময়ে গাড়ীগুয়লা টিওইভুক্ত কিা হয়েয়ছ। প্রকয়েি আওতাে ১৫টি রিপাট থয়ময়ন্টি 

েন্য ২০টি প্যায়কয়ে ৬৬,৭১১টি র্ন্ত্রপারত সংগ্রহ কিা হয়েয়ছ। 

 

১

৯৯.৬৫ ১০০

 

  ব্যে 

 িােস্ব মুলধন মমাট িােস্ব মুলধন মমাট িােস্ব মুলধন মমাট 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

০.০০ ০.০০ ৩৬০.০০ ০.০০ ৩৬০.০০ ৩৬০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৬০.০০ ০.০০ 

০.০০ ০.০০ ৩৬.৬৮ ০.০০ ০.০০ ৩৬.৬৮ ০.০০ ০.০০ ৩৬.৬৮ ০.০০ 

০.০০ ০.০০ ১২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ২২৫.২২ ১০২৪.৭৮ 

০.০০ ০.০০ ৮১১.৭৩ ০.০০ ০.০০ ৮১১.৭৩ ০.০০ ০.০০ ৮১১.৭৩ ০.০০ 

৩২.০০ ১০১০.০০ ১০৪২.০০ ৩২.০০ ১০১০.০০ ১০৪২.০০ ২৭.০৩ ১০১০.০০ ১০৩৭.০৩ ৪.৯৭ 

১২.০০ ১১১৩.০০ ১১২৫.০০ ১২.০০ ১১১৩.০০ ১১২৫.০০ ১১.৯৬ ১১১৩.০০ ১১২৪.৯৬ ০.০৪ 

২৮.০০ ১৯৭২.০০ ২০০০.০০ ২৮.০০ ১৯৭২.০০ ২০০০.০০ ১৩.৯৯ ১৯৭২.০০ ১৯৮৫.৯৯ ১৪.০১ 

৪০০.০০ ৭৬০০.০০ ৮০০০.০০ ৪০০.০০ ৭৬০০.০০ ৮০০০.০০ ২০১.২৮ ৭৫২০.৭৬ ৭৭২২.০৪ ২৭৭.৯৬ 
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২৪১.২৪ ৭২৫৪.০০ ৭৪৯৫.২৪ ২৪১.২৪ ৬৯১৩.৭৬ ৭১৫৫.০০ ১১১.১২ ৬৭৮৬.৫৫ ৬৮৯৭.৬৭ ২৫৭.৩৩ 

৮৭.০০ ২৮৮২.৮৩ ২৯৬৯.৮৩ ৮৭.০০ ২৮০৮.৮৩ ২৮৯৫.৮৩ ৮০.৯০ ২৮০৮.৫৪ ২৮৮৯.৪৪ ৬.৩৯ 

৮০০.০০ ২১৮৩২ ২৫০৯০.৪৮ ৮০০.০০ ২১৭৭৭.৫৯ ২৪৬৭৬.২৪ ৪৪৬.০০ ২১২১১.০০ ২৩০৯০.৭৬ ১৫৮৫.৪৮ 

মর্ প্রকেটিি পুয়িা মমোয়দ সংয়শারধত এরিরপ বিাে রছল ২৫০৯০.৪৮ লে টাকা এবং 

অবমুক্তকৃত অয়র্ থি পরিমাণ ২৪৬৭৬.২৪ লে টাকা। অবমুক্তকৃত অর্ থ হয়ত ২৩০৯০.৭৬ লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ। ছাড়কৃত 

অব্যরেত অয়র্ থি পরিমাণ ১৫৮৫.৪৮ লে টাকা, র্া প্রকে পরিিালক বছিওোিী প্রধান রহসাব িেণ কম থকতথা বিাবি প্রকে 

পরিিালয়কি স্বােয়ি পয়ত্রি মােয়ম সমপ থন কয়িয়ছন। 

শুরু র্াকা 

কম থকতথায়দি 

বদরুল

 

  



1348 

৩

   

(ক) (ক) প্রকয়েি আওতাে স্নায়ু মিাগীয়ক রবয়শষারেত ও আধুরনক রিরকৎসা মসবা 

প্রদায়নি মেয়ত্র ঢাকাি মশি-ই-বাংলা নগয়ি ইমায়েথন্সী (২০ মবি), 

আইরসইউ (১৫ মবি), এইিরিইউ (৮ মবি)সহ মমাট ৩০০ শয্যা রবরশষ্ট 

হাসপাতাল স্থ্াপন কিা হয়েয়ছ। তয়ব প্রকয়েি আওতাে রবয়শষারেত মসবা 

সৃরষ্ট হয়লও পর্ থােক্রয়ম এ ধিয়নি মসবা মেলা ও তদরনম্ন পর্ থায়ে 

সম্প্রসািয়ণি মকান কার্ থক্রম রিরপরপয়ত রছল না রবধাে এ উয়েশ্যটিি 

আংরশক অরেথত হেরন; 

(ি) (ি) স্নাতয়কািি মকাস থ িালুি রবষেটি সিাসরি প্রকয়েি মকান অংগভুক্ত নে। 

তয়ব ইনরস্টটিউট কর্তথপে োরনয়েয়ছন মর্, আগামী রশোবষ থ মর্য়ক 

মপাস্ট-গ্রাজুয়েশন মকাস থ িালু হয়ব; 

(গ) (গ) প্রকয়েি আওতাে রকংবা ইনরস্টটিউট-এি অগ থায়নাগ্রায়ম গয়বষণা কার্ থক্রম 

পরিিালনাি েন্য মকান েনবল মনই। প্রকয়েি আওতাে মকান গয়বষণা 

ইউরনট প্ররতরিত হেরন। প্রকয়েি আওতাে এ বাবদ মকান বিাে বা 

সংস্থ্ান রছল না। ফয়ল উয়েশ্যটি অরেথত হেরন; 

(ঘ) (ঘ) ইনরস্টটিউয়টি হাসপাতাল ভবনটি পুয়িাপুরি িালু হওোে রবরভন্ন মপাস্ট 

গ্রাজুয়েট মকায়স থি ছাত্র-ছাত্রীয়দয়ি উচ্চতি প্ররশেয়ণি সুয়র্াগ সৃরষ্ট হয়েয়ছ; 

(ঙ) (ঙ) হাসপাতালটি পুণ থাংগেয়প িালু হওোে স্নাতক ও স্নাতয়কািি ছাত্র-

ছাত্রীয়দি রবয়শষারেত 

 সহেতি হয়েয়ছ; এবং 

(ি) (ি) প্রিাি-প্রিািণাি েন্য রিরপরপয়ত মকান অর্ থ বিাে না র্াকাে এ ধিয়নি 

মকান কার্ থক্রম গৃহীত হেরন। 

১৪ মূল তয়ব গয়বষণা, প্রিাি-প্রিািণা 

কার্ থক্রম প্রকয়েি উয়েয়শ্য অন্তভু থক্ত র্াকয়লও এ বাবদ রিরপরপয়ত মকান বিাে রছল না রবধাে মকান কার্ থক্রম গ্রহণ কিা হেরন। 

১৫

১৫.১ রনম থাণ কায়েি বতথমায়ন রবদ্যমান ত্রুটিসমূহ : রবরভন্ন ভবয়ন 
রুয়ম

রুয়মি বার্রুয়মি রুয়ম রুয়মি

রুয়মি ব্ল রুয়মি রুয়মি

মলানা রুয়মি

(ছ) বার্রুয়মি (ে) 
ন্ত গণপূতথ রবভাগ প্ররতরনরধ হাসপাতাল ভবন হস্তান্তয়িি পূয়ব থ এসব 

প্রয়োেনীে মমিামত সম্পন্ন রনরিত কিয়বন ময়ম থ োরনয়েয়ছন।  
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কনফায়িন্স রুম-৩ িিয়মটিী-৪ 

৫ ৩ হস্তান্তি পাবরলক প্ররকউিয়মন্ট রবরধমালা-২০০৮ 
অনুর্ােী owner

স্ত

স্ত রনব থাহী

স্ত ন্ত মে

উয়বাধন

৫ ৪ স্ত Time Over-run Cost over-run
২৫/০১/২০০৫ স্ত ণ হে ৪ ৩ ৭ ন্ত

 ও মমোদবৃরি ১৩

স্ত ১০ স্ত ৬ ১৫০ ৪ স্ত

১৫০ স্ত

১২২২২.১২ ২ ২১৩৭১.৬৩

১০৮৬৮.৬৪ ৮৮.৯২ স্ত

স্ত ণ

৫ ৫ অরতরিক্ত অর্ থ সিকারি মকাষাগায়ি র্র্ার্র্ভায়ব েমা না মদো :

২৩১৭১.৬৩ ২৩০৯০.৭৬ টাকা।

২৪৬৭৬.২৪ ।

ছাড়কৃত অর্ থ ব্যয়েি পি ১৫৮৫.৪৮ অব্যরেত রছল ছাড়কৃত অব্যরেত অর্ থ প্রকে পরিিালক বছিওোিী প্রধান 

রহসাব িেণ কম থকতথা বিাবি পয়ত্রি মােয়ম সমপ থন কয়িয়ছন। অর্ থ মন্ত্রণালয়েি অর্ থ রবভাগ কর্তথক উন্নেন প্রকেসমূয়হি অর্ থ 

অবমুরক্ত ও ব্যবহাি রনয়দ থরশকা (১৩ নয়ভম্বি,২০১২) অনুর্ােী উন্নেন বায়েয়টি অব্যরেত অর্ থ সমপ থয়নি মেয়ত্র প্রকয়েি অব্যরেত 

সমুদে অর্ থ রেও োিীি েমতা প্রাপ্ত কম থকতথা রস.এ.ও বিাবয়ি আয়দশ োিীি মােয়ম সমপ থয়নি রবধান র্াকয়লও এ প্রকেটিি 

মেয়ত্র তা প্ররতপালন কিা হেরন ময়ম থ প্রতীেমান হে। 

১৬

১৬ রনরম থত ভবনগুয়লা পরিদশ থয়নি সমে রনম থাণ কায়েি রিরিৃত ত্রুটিসমূহ (অনুয়েদ ১৫.১) অরত দ্রুত মমিামত/িেণায়বেণ প্রয়োেন; 

১৬.২ গণপূতথ অরধদপ্তি প্ররতয়বদয়ন উরেরিত ত্রুটিসমূয়হি (অনুয়েদ ১৫.১) প্রয়োেনীে মমিামত রনরিত কিয়ব এবং হাসপাতাল কর্তথপে

হস্তান্তি ি রবষয়ে দ্রুত সম্ভব ব্যবস্থ্া গ্রহণ কিয়ব; 
১৬.৩ সংরিষ্ট ন্ত্র স্ত স্ত মূ

রি  প্রয়োেন না হে মস রবষয়ে র্ত্নবান হওো প্রয়োেন; এবং 

১৬.৪ প্রকয়েি মমোদকায়ল বছিওোিী সব থয়মাট ১৫৮৫.৪৮ লে টাকা রনেয়ম রি

রি েমাদান অর্বা বারষ থক রিকনরসরলয়েশন সংরিষ্ট মন্ত্রণালে রনরিত কিয়ব এবং আইএমইরিয়ক 

অবরহত কিয়ব। 
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