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ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়েয অওতাে ২০১৪-২০১৫ থ থ ফছরযয এডিডভুক্ত ভাপ্ত প্রকরেয মূল্যােন 

প্রডতরফদরনয ায-ংরে 

 
ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণাররেয  

নাভ 

য়ভাট  

ভাপ্ত  

প্রকরেয  

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকরেয ধযন মূর ভে ও ব্যরেয তুরনাে 

ডফডনরোগ  

প্রকরেয  

ংখ্যা 

কাডযগডয  

প্রকরেয  

ংখ্যা 

য়জডিডএপ 

ভুক্ত  

প্রকরেয  

ংখ্যা 

ভে ও ব্যে  

ঈবেআ  

ডতক্রান্ত  

প্রকরেয  

ংখ্যা 

ভে   

ডতক্রান্ত  

প্রকরেয  

ংখ্যা 

ভে  

ডতক্রারন্তয  

তকযা ায  

(%) ফ থডনম্ন  

- রফ থাচ্চ 

ব্যে  

ডতক্রান্ত  

প্রকরেয  

ংখ্যা 

ব্যে  

ডতক্রারন্তয  

তকযা ায  

(%) ফ থডনম্ন  

–  

রফ থাচ্চ 

১। ভাজকল্যণ  

ভন্ত্রণারে 

০৪ টি ০৪ টি ০০ টি ০০ টি ০২ টি ০২ টি ৩১.৫৮% 

- ৫০% 

০০ ০০ 

 

১। ভাপ্ত প্রকরেয ংখ্যাঃ  ০৪ টি 

 

২। ভাপ্তকৃত প্রকরেয প্রকৃত ব্যে ও য়ভোদকারঃ 

প্রকরেয নাভ প্রকৃত ব্যে  

(রে  

টাকাে) 

প্রকৃত  

ফাস্তফােনকার 

কডভঈডনটি য়রথ এন্ড াট থ াাতার, াফনা (১ভ ম থাে) ১২৪২.৩১ এডপ্রর, ২০১১ রত 

জুন, ২০১৫ 

বাটি থকযার এক্সরটনন ফ ডররট িাোরফটিক ডটার ২০৩.২৪ জুরাআ, ২০১৩ রত 

জুন, ২০১৫ 

  Establishment of Multipurpose Rehabilitation Centre for Destitute 

Age-Old People and Socially Disabled Adolescent Girls 

১৯৫২.৫০ জুরাআ ২০১১ তত  

ডডতম্বয ২০১৪ 

Establishment of 50 Bedded Kidney Foundation Hospital & 

Research Institute 

৮০৩.০০ জুরাআ, ২০১২ রত 

জুন, ২০১৫ 

 

৩। ভাপ্ত প্রকরেয ব্যে ও য়ভোদ বৃডিয কাযণঃ 

প্রকরেয নাভ য়ভোদ বৃডিয কাযণ 

কডভঈডনটি য়রথ এন্ড াট থ াাতার, াফনা (১ভ ম থাে)             বফন ডনভ মাতণয দযত্র অফান কযতত ডফরম্ব তেতছ। পতর 

ডনধ মাডযত ভতে ডনভ মাণ কাজ ম্পন্ন না োে এফং বফতনয 

ডফদ্যুৎ ংতমাগ অফাফত্র , মভডডতকর মন্ত্রাডত  মানফান 

ক্রতেয জন্য মভোদ বৃডি মতেতছ। 

            Establishment of 50 Bedded Kidney 

Foundation Hospital & Research Institute 
             দযত্র অফান ডফরম্ব , বফতনয ডফদ্যুৎ ংতমাগ অফাফত্র , 

মভডডতকর মন্ত্রাডত  মানফান ক্রতেয জন্য মভোদ বৃডি মতেতছ। 

 

৪। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফােরনয য়েরে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাডযঃ 

ভস্যামূ সুাডযমূ 

    Establishment of 50 Bedded Kidney Foundation Hospital  

   & Research Institute প্রকল্প 
 

৪.১ ডডডড ংস্থান নুমােী কর মভডডতকর মন্ত্রাডত ক্রে না কযা : প্রকতল্পয 

অতাে ডডডডতত  প্রতুাী ংস্থায তথ ম ১২৩.১৯ রক্ষ টাকাে ৭৪টি 

মভডডতকর মন্ত্রাডত ক্রতেয ংস্থান থাকতর ৬৯.০০ রক্ষ টাকা ব্যতে 

২৬টি মভডডতকর মন্ত্রাডত ক্রে কযা তেতছ। উক্ত মন্ত্রাডত ডাোরড , 

এক্স-ময, ল্যাতফ যীক্ষা অউটতডায ডচডকৎা মফা কাতজ ব্যফহৃত তে। 

ডকন্তু ংস্থানকৃত ৪৮টি মন্ত্রাডত ক্রে কযা েডন। ফডষ্ট মন্ত্রাডত মকন 

৪.১ প্রকল্প নুতভাদতনয তম নুমােী 

ফাংরাতদ যকাতযয ৮৩৩.০৬ রক্ষ 

টাকা এফং প্রতুাী ংস্থা ৩৫৪.৫৪ রক্ষ 

টাকা মদোয কথা । ডকন্তু প্রতুাী ংস্থা 

কর্তমক চুডক্ত মভাতাতফক তাতদয ডনজস্ব 

তথ ময ভৄদে থ ম (৩৫৪.৫৪ রক্ষ টাকায 
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ভস্যামূ সুাডযমূ 

ক্রে কযা েডন তায মকান ব্যাখ্যা প্রকল্প ডযচারক ফা ংস্থায প্রডতডনডধ 

ডদতত াতযডন; 

স্থতর ২৪১.৬৮ রক্ষ টাকা ) ব্যে না কযা 

থ মাৎ প্রতোজনীে মন্ত্রাডত  

অফাফত্র ক্রে না কযা যকাতযয াতথ 

ংস্থায চুডক্তয ফযতেরা , মা মভাতট 

কাম্য নে। ডফলেটি গুরুতে য াতথ 

ডফতফচনা কতয ংস্থা কর্তমক উদ্দীষ্ট 

মন্ত্রাডত, অফাফত্র ক্রে না কযা ম মন্ত 

াাতাতরয কভ ম ডযচারতনয জন্য 

ভন্ত্রণারে/স্বাস্থু ডধদপ্ততযয ছাড়ত্র না 

মদোয প্রতোজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযা 

মমতত াতয; 

৪.২ ডডডড ংস্থান নুমােী কর অফাফত্র ক্রে না  কযা: প্রকতল্পয 

ডডডডতত প্রতুাী ংস্থায তথ ম ৬৩.০০ রক্ষ টাকাে ১৩৮৯টি 

অফাফত্র ক্রতেয ংস্থান থাকতর ৩০.৬২ রক্ষ টাকা ব্যতে ৯২০টি 

অফাফত্র ক্রে কযা তেতছ। ক্রেকৃত অফাফত্রগুতরা াাতাতর 

ব্যফায কযতত মদো মগতছ। ততফ অফাফত্র কভ ক্রে কযায ডফলতে 

প্রকল্প ডযচারক  প্রতুাী ংস্থায প্রডতডনডধয ডনকট মথতক মকান ব্যাখ্যা 

াো মােডন; 

৪.৩ ডনভ মাণ কাতজ ডডডড ংস্থান তক্ষা ডতডযক্ত থ ম ব্যেঃ দযত্র 

ংক্রান্ত তথ্যাডদ ম মাতরাচনাে মদো মাে , প্রকতল্পয অতাে াাতার 

বফন ডনভ মাণ কাজ চরাকারীন ভর দযতত্রয ফাআতয ফাস্ত ফতায ডনডযতে 

ডকছু নতুন অআতটভ মমভনঃ- ৪০০ মকডবএ াফ-মেন স্থান, ৪০ মকডবএ 

বফদ্যুডতক মজনাতযটয স্থান , াাতার কম্পাউতে ডডকউডযটি রাআট , 

গাতড মন  মগট রাআট , াম্প ভটয স্থান , এোযকুরায, ডএডফএক্স স্থান 

আতুাডদ বফদ্যুডতক অআতটভভ মবডযতেন কতয ন্তর্ভ মক্ত  কযা ে। 

তাছাড়া ডনভ মাণ কাতজয ভতে জরছাতদয ডযফততম RCC Roof 

Skidding এফং Homogeneous Tiles এয ডযফততম Mirror 

Polished Tiles ন্তর্ভ মক্ত কতয মবডযতেন কযা ে , মায মভাট ভল্য 

দাঁড়াে ২০০.৮৪ রক্ষ টাকা। ডনভ মাণ কাতজয মবডযতেন ডতডযক্ত প্রধান 

প্রতকৌরী, যাজাী গণপূতম মজান কর্তমক নুতভাডদত ে। াাতার 

বফন ডনভ মাণ কাজ চরাকারীন ভর দযতত্রয ফাআতয ডকছু নতুন অআতটভ 

ন্তর্ভ মক্ত কতয ২০০.৮৪ রক্ষ টাকায মবডযতেন কযা ে। ডফডবন্ন ম মাতে 

ভন্বে কযায য ৭৭৮.৪৬ রক্ষ টাকা ভর চুডক্ত এফং ২০০.৮৪ রক্ষ টাকা 

মবডযতেন ডনভ মাণ কাতজ মভাট ৯২১.৭৯ রক্ষ টাকা ব্যে ে। উতেখ্য , 

ডনভ মাণ োতত ডডডডতত ংস্থান ডছর ৯১৬.৭৩ রক্ষ টাকা। থ মাৎ ডডডড 

ভতল্যয মচতে (৯২১.৭৯-৯১৬.৭৩) = ৫.০৬ রক্ষ টাকা মফড ব্যে কযা ে। 

এতক্ষতত্র প্রডতাদ্য ডফলে ২টি: ২০০.৮৪ রক্ষ টাকা মবডযতেন কযা এফং 

৫.০৬ রক্ষ টাকা ঐ োতত য ফযাদ্দ তক্ষা মফড ব্যে কযা। তথ্যাডদ 

ম মাতরাচনাে মদো মাে , এ ডতডযক্ত থ ম প্রতুাী ংস্থা কর্তমক ফন কযা 

তেতছ। ডকন্তু প্রকল্প ংতাধন ব্যতীত নতুন অআতটভ ন্তর্ভ মক্ত কতয 

মবডযতেন কযা ডযকল্পনা শংেরায ব্যতুে। 

৪.৩ ননর্ মাণ অংগে নতুন কাজ অন্তর্ মু্নি ও 

২০০.৮৪ লক্ষ টাকা ভেনিগেশন এবং 

প্রাক্কলন অগক্ষা ৫.০৬ লক্ষ টাকা ভবনশ 

ব্যে সংক্রান্ত নবষেটিি অনুগর্াদন 

যথাযথ কর্তমক্ষ কর্তমক হগেগে নক -না তা 

নবগবচ্য নবষে। কািণ ভকান নতুন 

আইগটর্ অন্তর্ মি কিগত হগল প্রকল্প 

সংগশাধন কিগত হে এবং ভসগক্ষগে তা 

নিকল্পনা কনর্শগন অনুগর্াদগন ি জন্য 

আসগত হে। তাই নতুন আইগটর্ 

অন্তর্ মনি ও তাি অনুগর্াদন সংক্রান্ত 

নবষে র্ন্ত্রণালে নননবড়োগব নিবীক্ষণ 

কগি প্রগোজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ কিগব 

এবং আইএর্ইনিগক তা অবনহত কিগব; 

৪.৪ আনতডায সুডফধা পুতযাপুডয চালু না কযা : প্রকতল্পয ন্যতভ উতদ্দশ্য নুমােী 

াাতাতর এেতনা  আনতডায সুডফধা পুতযাপুডয চালু কযা েডন। ডাক্তায , 

না ম  প্রতোজনীে জনফর ডনতোগ না োে আনতডায ডচডকৎা ব্যফস্থা 

চালু েডন; 

৪.৪ ডাোতফটিক মযাগীতদয দ্রুত ডচডকৎা 

মফা ডনডিত কযায রতক্ষু মথাীঘ্র 

আনতডায সুডফধা পুতযাপুডয চালু কযায 

ব্যফস্থা গ্রণ কযতত তফ; 

৪.৫ ৩০% গযীফ মযাগীতক মফা প্রদান ম্পডকমত মকান াআনতফাড ম না থাকা : 

“য়ফযকাযী প্ররচষ্টাে অথ থ-াভাডজক খারত গৃীত প্রকরেয ীডভত 

অকারয যকাডয াায্য প্রদারনয জন্য ংরাডধত নীডতভারা ” নুমােী 

ফাস্তফাডেত াাতারমূর কভরে ৩০% দডযদ্র জনরগাষ্ঠীরক 

ডফনামূরল্য ডচডকৎা য়ফা প্রদারনয জন্য ডনরদ থনা যরেরছ। প্রকে 

নুরভাদরনয প্রাক্কারর ভাজরফা ডধদপ্তয ও প্রতযাী ংস্থায ারথ এ 

ংক্রান্ত চুডক্ত ম্পাডদত রেডছর। ডফলেটি াধাযণ জনগণরক 

ফডতকযরণয ররেয াাতাতরয ভর পটতকয াত গণপ্রজাতন্ত্রী 

ফাংরাতদ যকায  ডকডনী পাউতেন ক র্তমক মমৌথবাতফ ডনডভ মত 

াাতার এফং ৩০% গযীফ য়যাগীরদয ডফনামূরল্য ডচডকৎা য়ফা প্রদান  

৪.৫ ভাজরফা ডধদপ্তয ও প্রতযাী ংস্থায 

ভতে স্বাক্ষডযত চুডক্ত নুমােী ডচডকৎা 

গ্রণকাযী ৩০% মযাগীতক ডফনা েযতচ 

ডচডকৎা মফা প্রদান ডনডিত কযতত 

তফ। মআ াতথ াাতাতর ৩০% 

দডযদ্র জনতগাষ্ঠীতক ডফনাভতল্য ডচডকৎা 

ংক্রান্ত একটি অরাদা মযডজষ্ট্রাতয 

মযাগীয নাভ, ঠিকানা, মটডরতপান নম্বয 

ংযক্ষণ কযতত তফ। মাতত যফতীতত 

মকউ এ ডফলতে মকান তথ্য জানতত 
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উতেেপূফ মক মকান াআনতফাড ম মনআ। চাআতর জানাতনা ম্ভফ ে। এছাড়া 

ডফনাভতল্য ৩০% দডযদ্র মযাগীতদ য মফা 

প্রদাতনয ডফলেটি প্রচাতযয রতক্ষু 

াাতাতরয ভর পটতকয াত 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাতদ যকায  

ডতরট ডাোতফটিক ডভডত কর্তমক 

মমৌথবাতফ ডযচাডরত একটি াআনতফাড ম 

স্থান কযতত তফ; 

বাটি থকযার এক্সরটনন ফ ডররট িাোরফটিক ডটার প্রকে  

৪.৬ ডফররে ডডঅয য়প্রযণঃ অআএভআডি ’য ২৯/০৩/২০০৬ তাডযরখয  

অআএভআডি/ভন্বে-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং ডযরেয ১৩ নং নুরেদ 

নুমােী য়কান ঈন্নেন প্রকে ভাপ্ত ওোয য াতড় ডতন ভারয ভরে 

ডডঅয য়প্রযরণয ডনরদ থনা থাকররও ১টি প্রকতল্পয ডডঅয তনক 

ডফরতম্ব াো মাে , মা ম্পূণ ম নাকাডি ত এফং এত মদডযতত ডডঅয 

মপ্রযণ মম মকান প্রকল্প ঠিকবাতফ ভল্যােতনয ন্তযাে। 

৪.৬ ডডঅয মথাভরে য়প্রযণ কযরত ে। 

ংডিষ্ট ভন্ত্রণারেরক বডফষ্যরত 

মথাভরে ডডঅয য়প্রযণ ডনডিত 

কযরত রফ। 

৪.৭ ডডডড ংস্থান নুমােী কর ংতগয কাজ ফাস্তফােন না কযা : প্রকতল্পয 

অতাে ডডডডতত ডতরট ডাোতফটিক াাতার বফতনয ৫ভ  ৬ষ্ঠ 

তরা উর্ধ্মভৄেী ম্প্রাযতণয রক্ষুভাত্রা ডনধ মাডযত থাকতর ডনভ মাণ কাজ 

কযা েডন। কাযণ , প্রকল্প নুতভাদতনয পূতফ মআ প্রতুাী ংস্থায ডনজস্ব 

তথ ম ৫ভ তরায উর্ধ্মভৄেী ম্প্রাযণ কাজ শুরু কযা ে। প্রকল্প 

নুতভাদতনয য াাতার বফতনয প্রকতল্পয তথ ম ৫ভ তরায ডপডনডং 

কাজ  ৬ষ্ঠ তরায উর্ধ্মভৄেী ম্প্রাযণ কাজ ম্পন্ন কযায কথা ডছর। ডকন্তু 

গণপূতথ ডফবাগ ডফদ্যভান াাতার বফতনয ফকাঠাতভা নকা 

মথামথবাতফ যীক্ষা-ডনযীক্ষা কতয এফং কাডযগডয ডদক ডফতফচনা কতয ৬ষ্ঠ 

তরা ম থন্ত ঈর্ধ্থমুখী ম্প্রাযণ কযরত ম্মত েডন। পরর ৬ষ্ঠ তরা ডনভ মাণ 

কযা ম্ভফ েডন এফং ডনভ থাণ খারত ১৪২.০০ রে টাকা ব্যে েডন। 

এরেরে ংডিষ্ট ভন্ত্রণারতেয প্রকল্প নুতভাদতনয পূতফ মআ প্রকতল্পয মবৌত 

কাতজয ডফলেটি ঠিকবাতফ যীক্ষা কযা ভীচীন ডছর। 

৪.৭ বডফষ্যতত মকান প্র কতল্প পূতম ডনভ মাতণ 

উর্ধ্মভৄেী ম্প্রাযণ কাম মক্রভ ন্তর্ভ মক্ত 

কযায মক্ষতত্র ংডিষ্ট ভন্ত্রণারে /ংস্থা 

পূফ মাতেআ উক্ত বফতনয নকা , মর-অউট 

প্রভৃডত তথ্যাডদ যীক্ষা কতয মদেতফ। 

এতক্ষতত্র ভন্ত্রণারে প্রকল্পটি গ্রণকাতরআ এ 

কর তথ্য ংগ্রপূফ মক ব্যফস্থা ডন মত 

াযততা; 

৪.৮ প্রকতল্প জনফর ডনতোগ না কযাঃ প্রকতল্পয অতাে নুতভাডদত ডডডডতত 

ডফডবন্ন তদ মভাট ৫ জন (প্রকল্প ব্যফস্থাক -১ জন, কাযী ডযচারক -১ 

জন, কডম্পউটায াতযটয -১ জন, ডাফযক্ষক-১ জন, এভএরএএ-১ 

জন) কভ মকতমা-কভ মচাযী ডনতোতগয ংস্থান থাকতর উক্ত ৫টি তদ মকান 

জনফর ডনতোগ কযা েডন। পতর প্রকল্প ফাস্তফােতন ডকছুটা ডফডিত ে। 

প্রকল্প ডযচারতকয াতথ অতরাচনাে জানা মাে , প্রকতল্পয কাম মক্রভ 

ভাজতফা ডধদপ্তয  ডতরট ডাোতফটিক ডভডতয জনফর ডদতে 

ডযচারনা কযা ে। 

৪.৮ প্রকতল্পয উতদ্দশ্য জমতনয রতক্ষু 

ডাোতফটি ন্যান্য  মযাগীতদয 

ডচডকৎা মফা প্রদাতনয জন্য প্রতোজনীে 

ডাক্তায-না ম ংডিষ্ট জনফর 

ডনতোতগয ডফলতে ভাজতফা ডধদপ্তয 

 ংডিষ্ট ভন্ত্রণারে প্রতুাী ংস্থাতক 

ডনতদ মনা ডদতফ। থ মাৎ প্রতোজনীে 

জনফর দ্রুত ডনতোগ ডদতে াাাতারটি 

চালুকযতণয ভােতভ ংগ্রকৃত 

মভডডতকর ম ন্ত্রাডতয মথামথ ব্যফায 

ডনডিত কযতত তফ মাতত ংগৃীত 

মন্ত্রাডত নষ্ট তে না মাে; 

কডভঈডনটি য়রথ ও াট থ াাতার, াফনা (১ভ ম থাে) প্রকে  

৪.৯ াাতার বফতনয ডনভ মাণ নকা ডযফতমন : ডযদ মনকাতর মদো মাে , 

প্রকতল্পয নুতভাডদত ডডডডতত প্রদত্ত নকা ডযফতম ন কতয াাতার 

বফন ডনভ মাণ কযা তেতছ। ডযদ মনকাতর ডনম্নরূ ত্রুটিভ ডযরডক্ষত 

তেতছঃ 

□ বফতনয ফস্থানগত ডযফতমতনয পতর প্রতফ তথয ডদক ডযফতমন 

কযা তেতছ; 

□ ৮ তরা বীততয ডযফততম ১৪ তরা বীত পাউতেন কযাে ডনভ মাণ ব্যে 

৪.৯ মথামথ কর্তমতক্ষয নুতভাদন ব্যতীত 

াাতার বফতনয নকা ডযফতমন  ৮ 

তরা পাউতেতনয ডযফততম ১৩.৮০% 

ব্যে বৃডিপূফ মক ১৪ তরা পাউতেন 

াাতার বফন ডনভ মাণ কযা ডযকল্পনা 

শংেরা ডযন্থী। এ ডফলেটি ংডিষ্ট 

ভন্ত্রণারে েডততে মদেতফ; 
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বৃডি মতেতছ; 

□ ডডডড ংস্থান নুমা েী বফতনয ছাতদ ৫০০০ গ্যারন ধাযন 

ক্ষভতাম্পন্ন অযডড াডনয ট্াংক ডনভ মাণ না কতয ১০০০ ডরটায 

াডন ধাযন ক্ষভতাম্পন্ন স্থােী ট্াংক স্থান কযা তেতছ; 

□ ডডজাআন ডযফতমন কতয ফাথরুতভয জানারাগুতরা তনক ফড় যাো 

তেতছ। ২ে  ৩ে তরায োতড ময ফাথরুতভয জানারাে ডযষ্কায গ্লা 

রাগাতনা তেতছ। থ মাৎ ২/৩টি ফাথরুতভয ফাআতযয দ্য ’াত আতটয 

মদোর না কতয পুতযাটাআ ডযষ্কায গ্লা রাগাতনা তেতছ। ৩ে তরাে 

ডরপতটয াত একটি ফাথরুতভয উয পর ছাদ না ডদতে উয ডদক 

উন্ুক্ত যাো তেতছ। 

৪.১০ দযত্র ভল্যােন কডভটিয একজন ফডঃদস্য ফযপ্রাপ্ত যকাডয 

চাকডযজীফী: এ প্রকমল্পয ডনভ মাণ কাতজয দযত্র ভল্যােন কডভটিতত ৭ জন 

দতস্যয ভতে ফাআতযয ২ জন দস্য ডছতরন। তন্তে ১ জন ফডঃদস্য 

জনস্বাস্থু প্রতকৌর ডধদপ্ততযয তত্ত্বাফধােক প্রতকৌরী আডিডনোয কত 

অরী মচৌদৄযী। দযত্র ভল্যােন কাগজতত্র তাঁয দফী মকাথা তত্ত্বাফধােক 

প্রতকৌরী (ফঃ) এফং মকাথা তত্ত্বাফধােক প্রতকৌরী উতেে কতযতছন। 

থ মাৎ ডতডন মকাথা চাকডযতত এফং মকাথা ফয উতেে কতযতছন 

(নুতেদ ১৬.৪ এ প্রদড মত তথ্য ডচত্র )। দযত্র ভল্যােন কডভটি একটি 

ডত গুরুেপূণ ম  স্প মকাতয কডভটি। যকাতযয কাডযগডয দক্ষতাম্পন্ন 

তনকগুতরা ডফবাগ/ডধদপ্তয/ংস্থায ডফডবন্ন ম মাতেয প্রতকৌরী ডফদ্যভান 

থাকা তত্ত্ব একজন ফযপ্রাপ্ত প্রতকৌরীতক দযত্র ভল্যােন কডভটিতত 

ন্তর্ভ মক্ত কযায ডফলেটি প্রকল্প ডযচারতকয ডনকট জানতত চাআতর তায 

সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা াো মােডন; 

৪.১০ প্রকতল্পয দযত্র ভল্যােন কডভটিতত 

ফডঃদস্য ডততফ একজন ফযপ্রাপ্ত 

দস্য ন্তর্ভ মক্ত কতয দযত্র ভল্যােন কযা 

এফং একজন ফযপ্রাপ্ত কভ মকতমাতক 

ফডঃদস্য যাোয ডফলেটি যকাডয ক্রে 

অআন-এয রংঘন। ংডিষ্ট ভন্ত্রণারে 

ডফলেটি েডততে মদেতফ; 

৪.১১ কর মভডডতকর মন্ত্রাডত ক্রে না কযা : ডডডডতত মভডডতকর মন্ত্র াডত 

োতত ডজডফ তথ ম ১৩৪.৯৭ রক্ষ টাকাে ৭৩টি মন্ত্রাডত ক্রে কযায 

রক্ষুভাত্রা ডনধ মাডযত ডছর। মভডডতকর মন্ত্রাডত ক্রতেয জন্য দযত্র অফান 

কযা তর ডজডফ তথ ম ক্রতেয জন্য ৭৩টি মন্ত্রাডতয দযতত্রয দয 

২২৯.৮২ রক্ষ টাকা দাডের কযা ে থ মাৎ ডডডড ভল্য ত ক্ষা ৯৪.৮৫ 

রক্ষ টাকা (৭০.২৭%) মফড। পতর মন্ত্রাডতয ফাজাযভল্য বৃডিজডনত 

কাযতণ ডডঅয ২০০৮ াতরয ডফডধ ৯৮ উ-ডফডধ ২৫ নুযতণ 

মভডডতকর মন্ত্রাডত ক্রতেয ব্যডপ্ত হ্রা কতয ডডডড ংস্থানকৃত তথ ম 

(১৩৪.৭৯ রক্ষ টাকা) ৭৩টিয স্থতর ৫৮টি মন্ত্রাডত ক্রে কযা তেতছ। ডকন্তু 

াাতাতরয জন্য মভডডতকর মন্ত্রাডত একটি তুাফশ্যকীে উাদান। 

প্রকতল্পয উতদ্দশ্য ডযফতমন কতয ক্রতেয ব্যডপ্ত হ্রা কযা ডযকল্পনা শংেরা 

ডযন্থী। যডদতক , ডডঅয-এ ংস্থায ডনজস্ব থ ম ৩৮.১০ রক্ষ টাকা 

ব্যে মদোতনা তর উক্ত থ ম ব্যতে ডক ডক মন্ত্রাডত ক্রে কযা তেতছ তায 

সুস্পষ্ট মকান ব্যাখ্যা প্রকল্প ডযচারক  প্রতুাী ংস্থায প্রডতডনডধ 

জানাতত াতযনডন। 

৪.১১ ডডডড ংস্থানকৃত ডজডফ তথ ময 

মভডডতকর মন্ত্রাডত মকন কভ ক্রে কযা 

তেতছ, ভন্ত্রণারে এ ডফলতে প্রকল্প 

কর্তমতক্ষয মথামথ ব্যাখ্যা গ্রণ কযতফ 

এফং অআএভআডডমক তা ফডত কযতফ। 

মআ াতথ আততাভতে ক্রেকৃত মভডডতকর 

মন্ত্রাডতভ দ্রুত াাতাতর মপ্রযণ 

কযতত তফ; 

৪.১২ ডনভ মাণ কাজ মথাভতে ভাপ্ত না কযাঃ ডডঅয -এ প্রকতল্পয ডনভ মাণ 

ংতগয কর থ ম ব্যে এফং ফাস্তফ কাজ ১০০% উতেে কযা তর জুন 

২০১৫-এ প্রকল্প ভাপ্ত োয  ৮ ভা য ডযদ মনকাতর মদো মাে , 

বফতনয ডনম্নফডণ মত কাজ ফাডক যতেতছঃ 

 

■ বফতনয বফদ্যুডতক রাআন টানা  সুআচ মফাড ম , বফদ্যুডতক পুান 

রাগাতনা কাজ ভাপ্ত েডন; 

■ াাতার বফতনয ডফদ্যুৎ মরাড নুমােী ফডঃডফদ্যুৎ ংতমাগ মনো 

েডন; 

■ মফআজতভতেয ডপডনডং কাজ ফাডক যতেতছ; 

৪.১২ জুন ২০১৫-এ প্রকল্প কাম মক্রভ ১০০% 

ভাপ্ত মদোতনা এফং ব্যে ১০০% প্রদান 

মদোতনায ৮ ভা য বুন্তযীণ 

বফদ্যুডতক কাজ, ফাউোযী োর, 

বফতনয মু্মতেয এতপ্রাচ মযাড, বফতনয 

ছাতদ অযডড াডনয ট্াংক, ডরপট 

স্থান কাজ পুতযাপুডয ভাপ্ত না ো 

এফং ডডঅয-এ কর ংতগয ব্যে 

প্রদ মন কযা ডডএ-২০০৬  অডথ মক 

শংেরায ডযন্থী। ডফলেটি ংডিষ্ট 
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ভস্যামূ সুাডযমূ 

■ ডরপট স্থান কযা তর ডপডনডং কাজ চরভান যতেতছ; 

■ বফতনয াভতনয এতপ্রাচ মযাড কাজ ফাডক যতেতছ; 

■ বফতনয তনক স্থাতন মদোতর প্লাোয এফং ডপডনডং যং কযা 

েডন; 

■ ফাউোযী োতরয ডনভ মাণ কাজ ভাত্র শুরু কযা তেতছ। 

ভন্ত্রণারে ডনডফড়বাতফ েডততে মদতে 

অআএভআডডতক তা ফডত কযতফ; 

৪.১৩ ডচডকৎা মফা চালু না কযা : প্রকতল্পয ন্যতভ উতদ্দশ্য নুমােী 

াাতাতর এেতনা ডচডকৎা মফা চালু কযা েডন। ডাক্তায , না ম  

প্রতোজনীে জনফর ডনতোগ না োে ডচডকৎা মফা চালু েডন  ভতভ ম 

ডযদ মনকাতর জানা মাে। পতর াাতাতরয জন্য ক্রেকৃত মভডডতকর 

মন্ত্রাডত  মফডগুতরায মথামথ ব্যফায শুরু েডন; 

৪.১৩ াাতাতরয ভৄদে কাম মক্রভ দ্রুত ম্পন্ন 

কতয ডচডকৎা মফা চালুকযতণয ভােতভ 

ংগ্রকৃত অফাফত্র, াাতার মফড 

 মভডডতকর মন্ত্রাডতয মথামথ ব্যফায 

ডনডিত কযতত তফ এফং কর 

মভডডতকর মন্ত্রাডত দ্রুত াাতাতর 

মপ্রযণ/স্থান কযতত তফ 

       Establishment of Multipurpose Rehabilitation 

Center for Destitute Age-Old People and Socially 

Disabled Adolescent Girl’s প্রকল্প 

 

৪.১৪ প্রকতল্পয উতদ্দশ্য সু ডনডদ মষ্ট নে : প্রকতল্পয ভর কাজ প্রফীণ ডনফা এফং 

াভাডজকবাতফ প্রডতফন্ধী ডকতাযীতদয পুনফ মান , মা ভাজকল্যাণ 

ভন্ত্রণারতেয কাতজয াতথ খুফআ ংগডতপূণ ম। ততফ শু ারন , াঁ-ভৄযগী 

ারন, মভৌভাডছ ারন , াডে ারন আতুাডদ ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারতেয 

কাম মাফরীয াতথ ম্পডকমত নে। এছাড়া এ কর প্রডক্ষণ কাম মক্রভ প্রফীণ 

ডনফাতয াাাড যাো মকানক্রতভআ মমৌডক্তক নে; 

৪.১৪ ংডিষ্ট ভন্ত্রণারে কর্তমক বডফষ্যতত প্রকল্প 

গ্রণকাতর সুডনডদ মষ্ট এফং ফাস্তফােনতমাগ্য 

উতদ্দশ্য  রক্ষুভাত্রায ডবডত্ততত প্রকল্প 

গ্রণ কযা ফাঞ্চনীে তফ। প্রকল্পটি য 

ফাস্তফােতনাত্তয কাম মক্রভ ডফলতে 

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারে কর্তমক 

নুতভাডদত রক্ষুভাত্রা নুমােী প্রতুাী 

ংস্থা কর্তমক বৃিতদয অফান সুডফধা 

প্রদান ডনডিত কযতত তফ; 

৪.১৫ প্রফীণ ডনফাত অফান সুডফধা /াভাডজকবাতফ প্রডতফডন্ধ মভতেতদয প্রডক্ষণ 

ডফলতে প্রচায -প্রচাযণা বৃৎ ডযতয শুরু না কযা : প্রকতল্পয অতাে সৃষ্ট 

প্রফীণ ডনফা একটি গুরুেপূণ ম দতক্ষ। ততফ এ ডফলতে এেন ডপ্রে  

আতরকট্রডনক ডভডডোে ম মাপ্ত প্রচায-প্রচাযণা মনআ; 

৪.১৫ ফাস্তফাডেত প্রকল্পটিয মথামথ ব্যফাতযয 

স্বাতথ ম প্রফীণ ডনফা  ডফডবন্ন মট্রতড 

ভডরাতদয প্রডক্ষণ ডফলতে প্রচায -

প্রচাযণা মজাযদায কযতত তফ। এতক্ষতত্র 

স্থানীে ডত্রকা , ডরপতরট, প্রতোজতন 

জাতীে ডত্রকা , মযডড/টিডবতত এয 

প্রচাযণা কযা মমতত াতয; 

৪.১৬ ডনডভ মত প্রফীণ ডনফাতয মু্মতে ডটিতজন চাট মায না থাকা : দ্য ডনডভ মত 

প্রফীণ ডনফা  পুনফ মান মকতে য মু্মতে এেন মকান ডটিতজন চাট মায 

মনআ; 

৪.১৬ ডনডভ মত প্রফীণ ডনফা /পুনফ মান মকতেয 

ডটিতজন চাট মায প্রণেনপূফ মক তা বফতনয 

াভতন ঝুরাতত তফ। এছাড়া যকাডয 

তথ ম এ স্থানাটি ডনভ মাতণয ডফলেটি 

উতেে ৩০% গযীফতদয ডফনাভতল্য 

ডচডকৎা মফা প্রদান ডফলতে কতরয 

দৃডষ্টতগাচতয াআনতফাড ম স্থান কযতত 

তফ; 

  

৪.১৭ ডপডজতথযাড াফ মক্ষডণক স্বাস্থু মফা এফং বৃিতদয ডযচম মায 

সুডফধাডদয বাফ : প্রকল্পটিয ফাস্তফােন কাজ মকফর মল তরা। Old 

Home-মক কাম মকযী কযায রতক্ষু ডপডজতথযাড াফ মক্ষডণক স্বাস্থু 

মফা এফং বৃিতদয ডয চম মায জন্য ম মাপ্ত ংখ্যাে মকোয মটকায সুডফধা 

এেন সৃডষ্ট কযা েডন। 

৪.১৭ ংডিষ্ট প্রতুাী ংস্থা প্রফীণ ডনফাত 

অডিত বৃিতদয জন্য াফ মক্ষডণক মকোয 

মটকায এয সুতমাগ এফং প্রফীণ ডনফা 

ংরগ্ন ডডডফতকড -কডভউডনটি ডটার 

এয তমাডগতাে াফ মক্ষডণক স্বাস্থু মফা 

ডনডিতকযতণয দতক্ষ গ্রণ কযতত 

তফ; 
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Establishment of 50 beded Kidney Foundation Hospital & Research Institute, 

Pabna ীল থক ডফডনরোগ প্রকরেয ভাডপ্ত মূল্যােন প্রডতরফদন 

 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 

১। প্রকরেয ফস্থান : ফনগ্রাভ, াঁডথো, াফনা 

২। ভন্ত্রণারে/ডফবাগ : ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারে 

৩। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : ভাজরফা ডধদপ্তয ও ডকিডন পাঈরন্ডন, াফনা 

 

৪।  প্রকরেয ফাস্তফােন ভে ও ব্যে:  

(রে টাকাে) 
প্রাক্কডরত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

য়ভাট 

টাকা  

(ংস্থায ডনজস্ব) 

ডযকডেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

ডতক্রান্ত ব্যে 

(মূর প্রাক্কডরত 

ব্যরেয %) 

ডতক্রান্ত ভে 

(মূর 

ফাস্তফােন 

কাররয %) 

মূর 

য়ভাট 

টাকা  

(ংস্থায 

ডনজস্ব) 

ফ থরল ংরাডধত 

য়ভাট 

টাকা  

(ংস্থায ডনজস্ব) 

মূর ফ থরল 

ংরাডধত 

১১৮৭.৬০ 

৮৩৩.০৬ 

(৩৫৪.৫৪) 

-- ১০৪৪.৬৮ 

৮০৩.০০ 

(২৪১.৬৮) 

জুরাআ, ২০১২ 

রত জুন, ২০১৪ 
-- জুরাআ, ২০১২ 

রত জুন, 

২০১৫* 

-- ১ ফছয 

(৫০%) 

* ব্যে বৃডি ব্যডততযতক ফাস্তফােন মভোদ ১ ফছয বৃডি কযা তেতছ। 

 
৫। প্রকরেয ংগডবডিক ফা স্তফােন (প্রকে ভাপ্ত প্রডতরফদন (ডডঅয) এয ডবডিরত): 

(রে টাকাে) 

ক্রঃ

 

নং 

ডিডড নুমােী ংরগয নাভ একক ডিডড নুমােী ডযকডেত রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

ফাস্তফ ডজওডফ ংস্থা মভাট ফাস্তফ ডজওডফ ংস্থা মভাট 

১ কভ মকতমা/কভ মচাযীতদয  

মফতন-বাতা 

জন ১০ - ২৫.২০ ২৫.২০ ১০ - ৫.৮৮ ৫.৮৮ 

২ ডফডফধ মথাক - - ২.০০ ২.০০ - - ২.০০ ২.০০ 

৩ ভূডভ ক্রে তাং

 

১.১১ - ৯.১৮ ৯.১৮ ১.১১ - ৯.১৮ ৯.১৮ 

৪ ডনভ মাণ (৬ তরা পাউতেন 

৩ তরা বফন ডনভ মাণ) 

ফঃডভঃ ৬৬৯০ ৮১৬.৭৩ ১০০.০০ ৯১৬.৭৩ ৬৬৯০ ৮০৩.০০ ১০০.০০ ৯০৩.০০ 

৫ মভডডতকর মন্ত্রাডত ংখ্যা ৭৪ - ১২৩.১৯ ১২৩.১৯ ২৬ - ৬৯.০০ ৬৯.০০ 

৬ অফাফত্র ংখ্যা ১৩৮৯ - ৬৩.০০ ৬৩.০০ ৯২০ - ৩০.৬২ ৩০.৬২ 

৭ মানফান (এুামু্বতরন্প) ংখ্যা ১ - ২৫.০০ ২৫.০০ ১ - ২৫.০০ ২৫.০০ 

৮ ডপডজকুার কনটিনতজডন্প মথাক - ৮.১৭ ৩.৪৭ ১১.৬৪ - - - - 

৯ প্রাআ কনটিনতজডন্প মথাক - ৮.১৬ ৩.৪৮ ১১.৬৪ - - - - 

 মভাটঃ   ৮৩৩.০৬ ৩৫৪.৫৪ ১১৮৭.৬০  ৮০৩.০০ ২৪১.৬৮ ১০৪৪.৬৮ 

 

৬। কাজ ভাপ্ত থাডকরর ঈায কাযণ:  নুরভাডদত ডিডড নুমােী কর ংগ ফাস্তফােন কযা ররও ৭৪টি য়ভডিরকর 

মন্ত্রাডত ক্ররেয ংস্থারনয ডফযীরত ২৬টি য়ভডিরকর মন্ত্রাডত ক্রে কযা রেরছ। যডদরক, অফাফে ংরগ 

১৩৮৯টি ক্ররেয ংস্থারনয ডফযীরত ৯২০টি অফাফে ক্রে কযা রেরছ। থ থাৎ য়ভডিরকর মন্ত্রাডত ও অফাফে 

ডিডড ংস্থারনয য়চরে কভ ক্রে কযা রেরছ এফং এ ২টি ংরগ কভ থ থ ব্যে কযা রেরছ।  মভডডতকর মন্ত্রাডত  

অফাফত্র ংতগয ডডডড রক্ষুভাত্রা নুমােী মকন ব্যে কযা েডন থ মাৎ ডডডডমত উডেডেত ংখ্যক অফাফত্র 
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 মভডডতকর মন্ত্রাডত মকন কভ ক্রে কযা ে তায মথামথ মকান ব্যাখ্যা ডযদ মনকাতর প্রকল্প ডযচারক ফা ংস্থায 

প্রডতডনডধ ডদতত াতযনডন। উতেখ্য, ডডঅতয এ ংক্রান্ত মকান ব্যাখ্যা মনআ। 

৭। াধাযণ ম থরফেণ: 

 

৭.১  প্রকরেয টভূডভ: াফনা মজরাে ডকডনী মযাতগয ডচডকৎায জন্য যকাযী ফা মফযকাযী ম মাতে মকান প্রডতষ্ঠান ডছর 

না। পতর াফনা মথতক এআ ব্যেফহুর মযাতগয ডচডকৎা কযাতত মযাগীতদয ঢাকা মমতত ততা। এতত মযাগীতদয াযীডযক, 

ভানডক, ভানডক  অডথ মক ডদক ডদতে চযভ দ্যতব মাগ  ক্ষডতয মু্মেীন তত তেতছ। াফনা য়জরায াঁডথো 

ঈরজরায ফনগ্রাভ এরাকাে ঢাকা-াফনা ভাড়রকয ার ২০০৮ ারর “ডকিনী পাঈরন্ডন াাতার ও ডযাচ থ 

আনডিটিঈট” প্রডতষ্ঠা কযা ে। প্রডতষ্ঠারগ্ন য়থরক াধাযণ ও ডকিনী য়যারগয ডচডকৎা প্রদান, প্রডত ৩ ভা য য 

ডকিনী য়যাগ ংক্রান্ত স্বাস্থয য়ফা কযাম্প ডযচারনা, প্রডত ভার য়াডরও টিকাদান য়কন্দ্র ডযচারনা, জাতীে ডদফমূ 

ঈদমান, স্বাস্থযকভীয ভােরভ য়যাগী ফাডড় ডগরে যক্ত ংগ্রপূফ থক ডকিনী য়যাগ ডনণ থে ও ডচডকৎায ব্যফস্থা কযা ে। এ 

প্রডতষ্ঠানটি ঢাকা-াফনা ভাড়ক ংরগ্ন োে াফনা মজরা ার্শ্মফতী ন্যান্য মজরা তত ডত তজ, স্বল্প 

ভতে, স্বল্প ব্যতে মযাগীযা ডকডনী মযাতগয ডচডকৎা সুডফধা ডদতে অতছ। প্রথভ ম থারে ীডভত ডযরয প্রডতডদন গরড় 

২৫/৩০ জন য়যাগীরক ডফডবন্ন য়যারগয ডচডকৎা য়ফা য়দো রতা। ডকিনী য়যাগ ংক্রান্ত প্রডতটি স্বাস্থয কযারম্প অগত 

প্রাে ১৫০ জন য়যাগীরক ডচডকৎা প্রদান কযা ে। প্রডতষ্ঠায য য়থরক ডনেডভত অঈটরিায ডচডকৎা য়ফা চালু কযা 

ে এফং জটির ডকিনী য়যারগয য়েরে ডফরলাডেত ডচডকৎায জন্য ঢাকাস্থ ডকিনী পাঈরন্ডরন য়প্রযণ কযা ে। াফনা 

ও ার্শ্থফতী য়জরায ডকিনী য়যাগীরদয ডচডকৎা য়ফা বৃডি কযায ররেয ডযকডল্পত উাতে যকাতযয অডথ মক 

ােতাে মমৌথবাতফ অতরাচু প্রকল্পটি ফাস্তফােন কযা তেতছ। 

 

৭.২ প্রকরেয ঈরেশ্য: 

 

ক) াফনাে ৫০ য্যা ডফডষ্ট ডকডনী পাউতেন াাতার  ডযাচ ম আনডেটিউট ডনভ মাতণয ভােতভ ডকডনী 

মযাগীতদয আনতডায, অউটতডায  াডজমতকর মফা প্রদান কযা; 

ে) ডকডনী মযাগ প্রডততযাধ ম্পতকম জনাধাযণতক ডযডচডত কযা; 

গ) ডাক্তায, না ম  প্যাযাতভডডকতদয প্রডক্ষণ প্রদান কযা; 

ঘ) ডনকটাত্মীে ডকডনী মযাতগ অক্রান্ততদয ডকডনী দান কযায জন্য জনাধাযণতক উদ্ধুি কযা; এফং 

ঙ) ৩০% দডযদ্র মযাগীতদয ডফনাভতল্য ডচডকৎা মফা প্রদান। 

 

৮।  প্রকরেয নুরভাদন  ংরাধন ংক্রান্ত: 

 

৮.১ প্রকে নুরভাদন: প্রকেটিয ঈয ০৫/০৬/২০১১ তাডযরখ ডআড বা নুডষ্ঠত ে। ডআড বায সুাডয নুমােী 

পুনগ থঠিত ডিডড প্রকেটি য়ভাট ১১৮৭.৬০ রে টাকা  (ডজওডফ- ৮৩৩.০৬ রে টাকা, ডকিনী পাঈরন্ডন- ৩৫৪.৫৪ 

রে টাকা) প্রাক্কডরত ব্যয়ে জুরাআ, ২০১২ য়থরক জুন, ২০১৪ য়ভোরদ ফাস্তফােরনয জন্য ১৩/০৬/২০১২ তাডযরখ ভাননীে 

ডযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক নুরভাডদত ে। 

 

৮.২ ব্যে বৃডি ব্যডততযতক মভোদ বৃডি: প্রকল্পটি জুরাআ ২০১২ তত জুন ২০১৪ ম মন্ত মভোতদ ফাস্তফােতনয জন্য ডনধ মাডযত 

থাকতর প্রকতল্পয প্রধান ংগ ৬ তরা ডবততয উয ৬,৬৯০ ফগ মডভটায এডযো ডফডষ্ট ৩ তরা বফন ডনভ মাতণয দযত্র 

অফান কযতত ডফরম্ব তেতছ। যফতীতত ডনধ মাডযত ভতে ডনভ মাণ কাজ ম্পন্ন না োে এফং বফতনয ডফদ্যুৎ 

ংতমাগ অফাফত্র, মভডডতকর মন্ত্রাডত  মানফান ক্রতেয জন্য ব্যে বৃডি ব্যডততযতক মভোদ  ১ ফছয থ মাৎ জুন, 

২০১৫ ম মন্ত বৃডি কযা ে। 

 

৯.০ ফছয ডবডিক ংরাডধত এডিড ফযাে, ফমুডক্ত ও ব্যে (ডডঅয রত প্রাপ্ত তথ্য):  

(রে টাকাে) 

থ থ ফছয ংরাডধত এডিড ফযাে  ফমুডক্ত 

(টাকা) 

ব্যে (ডজওডফ) 

য়ভাট টাকা ংস্থা য়ভাট টাকা ংস্থা 

২০১২-২০১৩ ৫০.০০ ৫০.০০ - ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ - 

২০১৩-২০১৪ ৪৫৩.০০ ৪৫৩.০০ - ৪৫৩.০০ ৪৫৩.০০ ৪৫৩.০০ - 

২০১৪-২০১৫ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - 

য়ভাট: ৮০৩.০০ ৮০৩.০০ - ৮০৩.০০ ৮০৩.০০ ৮০৩.০০ - 
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১০।  প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তথ্য: 

 

ক্রঃ নং কভ থকতথায নাভ ও দফী দাডেে ারতনয মভোদকার 

০১ জনাফ মভাঃ অতফদ কডযভ 

উ-ডযচারক, ভাজতফা ডধদপ্তয, াফনা 

০১/১০/২০১২ ৩১/১২/২০১৪ 

০২ জনাফ মভাঃ অব্দুর মভাতভন 

উ-ডযচারক, ভাজতফা ডধদপ্তয, াফনা 

০১/০১/২০১৫ ৩০/০৬/২০১৫ 

 

১১। প্রকল্প ভল্যােন িডত : প্রকল্পটিয ভাডপ্ত ভল্যােন প্রডততফদ ন প্রণেতনয উতদ্দতশ্য প্রকল্পটি ম্পতকম অআএভআডড ’য 

ম মতফক্ষণ প্রদাতনয মক্ষতত্র ডনম্নডরডেত ডফলেগুতরা ডফতফচনা কযা ে: 

(ক) প্রকতল্পয নুতভাডদত ডডডড  ডডঅয ম মাতরাচনা; 

(ে) প্রকল্প এরাকা তযজডভতন ডযদ মতন প্রাপ্ত তথ্য; 

(গ) প্রকল্প এরাকা তযজডভতন ডযদ মতনয ভে প্রকল্প ংডিষ্টতদয াতথ অতরাচনা; 

(ঘ) প্রকতল্পয অতাে ডজডফ  প্রতুাী ংস্থায থ মােতন ম্পাডদত দযত্র ংক্রান্ত কাগজত্র ম মাতরাচনা; এফং 

(ঙ) প্রকতল্পয রক্ষু  উতদ্দশ্য জমতনয ডনডভত্ত প্রতুাী ংস্থায ফতমভান কাম মক্রভ ম মাতরাচনা।  

 

১২। প্রকতল্পয ভর কাম মক্রভ: 

(ক) ৬ তরা ডবত ডফডষ্ট ৬৬৯০ ফগ থডভটায ডকিনী াাতার বফন ও াফ-য়িন ডনভ থাণ; 

(খ) ১টি এযােুররন্স ক্রে; 

(গ) য়ভডিরকর মন্ত্রাডত ক্রে; 

(ঘ) অফাফে ক্রে; এফং  

(ঙ) ১টি য়জনারযটয ক্রে।  

 

১৩। প্রকে ডযদ থন:  প্রকেটিয ভাডপ্ত মূল্যােন প্রডতরফদন প্রণেরনয ররেয অআএভআডি কর্তথক গত ১২/০৩/২০১৬ তাডযরখ 

াফনা য়জরায াঁডথো ঈরজরাে  প্রকরেয অওতাে ফাস্তফাডেত কাম থক্রভ রযজডভরন ডযদ থনপূফ থক প্রকে ংডিষ্ট 

কভ থকতথারদয ারথ অররাচনা কযা ে । ডযদ থরনয ভে  প্রকে ডযচারক, গণপূতথ ডফবারগয কাযী প্ররকৌরী, 

প্রতযাী ংস্থায প্রডতডনডধ ও কতথব্যযত ডচডকৎক ঈডস্থত ডছররন। 

 

  

ডকডনী াাতাতর কতমব্যযত ডাক্তায অউটতডাতয মযাগী 

মদেতছন 

ডকডনী মযাতগ অক্রান্ত মযাগীতদয ডাোরড ডচডকৎা কযা 

তে 

১৪। প্রকতল্পয ংগডবডত্তক ব্যে ডফতিলণ : প্রকল্প এরাকা তযজডভতন ডযদ মন , প্রকল্প ংডিষ্টতদয াতথ অতরাচনা এফং 

ংডিষ্ট কাগজত্রাডদ ডফতিলণ কতয প্রকতল্পয কতেকটি গুরুেপূণ ম ংতগয ম্পাডদত কাজ ম্পতকম ডনতম্ন অতরাচনা কযা 

র: 

 

১৪.১ ডনভ মাণ কাজ: প্রকতল্পয অতাে ৬ তরা বীত ডফডষ্ট ৩ তরা ডকডনী াাতার ডনভ মাতণয জন্য ডডডডতত মভাট 

৯১৬.৭৩ রক্ষ টাকা (ডজডফ- ৮১৬.৭৩ রক্ষ টাকা, ংস্থায ডনজস্ব- ১০০.০০ রক্ষ টাকা) ংস্থান ডছর। ডনভ মাণ োতত 

মভাট ৯০৩.০০ রক্ষ টাকা (ডজডফ- ৮০৩.০০ রক্ষ টাকা, ংস্থায ডনজস্ব- ১০০.০০ রক্ষ টাকা) ব্যে তেতছ। ৬ তরা 

বীত ডফডষ্ট ৩ তরা ডকডনী াাতার বফন ডনভ মাণ কযা তেতছ এফং ডনভ মাণ কাজ ফাডুকবাতফ বার ভতভ ম প্রতীেভান 

তেতছ। 
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াফনা মজরায াঁডথো উতজরাে প্রকতল্পয অতাে ডনডভ মত ৩ তরা াাতার বফন 

 

১৪.২ মভডডতকর মন্ত্রাডত: প্রকতল্পয অতাে ডকডনী াাতাতর মযাগীতদয ডচডকৎায জন্য ৭৪টি মভডডতকর মন্ত্রাডত ক্রে 

ফাফদ ডডডডতত ১২৩.১৯ রক্ষ টাকা (ংস্থায ডনজস্ব) ংস্থাতনয ডফযীতত ৬৯.০০ রক্ষ টাকাে ২৬টি মভডডতকর 

মন্ত্রাডত ক্রে কযা তেতছ। উতেখ্য, ডডডড ংস্থান নুমােী কর মভডডতকর মন্ত্রাডত ক্রে কযা েডন এফং পুতযা 

থ ম ব্যে কযা েডন।  মভডডতকর মন্ত্রাডত ক্রতেয জন্য ২০/০৭/১৪ তাডযতে দযত্র অফান কযা ে। ডদ 

পাআন্যাডন্পোর এক্সতপ্র ডত্রকাে ২২/০৭/১৪ তাডযতে এফং ২৩/০৭/১৪ তাডযতে বদডনক প্রথভ অতরা ডত্রকাে দযত্র 

ডফজ্ঞডপ্ত প্রকাডত ে। দযত্র জভাদাতনয মল তাডযে ডছর ২১/০৮/১৪ এফং উক্ত তাডযতেআ দযত্র মোরা ে। মভাট 

১৭টি দযত্র জভা তড়। তন্তে ১১টি মযনডব ে এফং ৬টি নন-মযনডব ে। দযত্র ভল্যােন কডভটি 

১৯/১০/১৪ তাডযতে বা অফান কতয মভা ম অযতডে ডরডভতটড-এয দয ফ মডনম্ন োে তায নুকূতর সুাডয 

প্রদান কতয। ১৫/১২/১৪ তাডযতে NOA প্রদান কযা ে এফং কাজ ভাপ্ত কযায জন্য ৯০ ডদতনয ভে ডদতে 

৩০/১২/১৪ তাডযতে কাম মাতদ প্রদান কযা ে। কাম মাতদত ফডণ মত ভে নুমােী ডনধ মাডযত ভতেয ভতেআ মভডডতকর 

মন্ত্রাডত যফযা কযা ে। ডযদ মনকাতর মন্ত্রাডতগুতরা াতযন ডথতেটায াাতাতর মযাগীতদয ডচডকৎায 

কাতজ ব্যফহৃত তত মদো মাে। ততফ ডকছু মন্ত্রাডত এেতনা ঢাকাস্থ ডকডনী পাউতেতন ভজুদ যতেতছ। 

 

   

Complete Blood Count 

(CBC) machine 

Biochemical Machine Microscope 
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াাতাতর ব্যফহৃত প্রকল্প মথতক ক্রেকৃত এক্সতয মভডন 

 

১৪.৩ অফাফত্র ক্রে: প্রকতল্পয অতাে াাতার বফতন মযাগীতদয ব্যফাতযয জন্য ংস্থায ডনজস্ব তথ ম ৬৩.০১ রক্ষ 

টাকাে ১৩৮৯টি অফাফত্র ক্রতেয ডফযীতত ৩০.৬২ রক্ষ টাকাে ৯২০টি অফাফত্র যফযা কযা তেতছ। ডডডড 

ংস্থান নুমােী ফগুতরা অফাফত্র ক্রে কযা েডন এফং পুতযা টাকা ব্যে কযা েডন। অফাফত্র কভ ক্রে  

টাকা কভ ব্যতেয ডফলেটি ম্পতকম প্রকল্প ডযচারক  প্রতুাী ংস্থায প্রডতডনডধ ডকছু জানাতত াতযডন। 

ডযদ মনকাতর ক্রেকৃত অফাফত্র াাতাতর ব্যফহৃত তে মদো মগতছ। 

 

  

প্রকল্প মথতক ক্রেকৃত অফাফত্র, মা ফতমভাতন ডকডনী াাতাতর ব্যফহৃত তে 

 

১৪.৪ মানফান: প্রকতল্পয অতাে াাতাতর দাপ্তডযক কাম মাফরী  মযাগীতদয ব্যফাতযয জন্য ংস্থায ডনজস্ব তথ ম ২৫.০০ 

রক্ষ টাকাে ১টি এুামু্বতরন্প ক্রে কযা তেতছ। ডযদ মনকাতর এুামু্বতরন্পটি াাতাতর াো মােডন। উডস্থত 

কভ মকতমাগণ জানান, এুামু্বতরন্পটি ঢাকাে ডকডনী পাউতেতন যাো তেতছ। ততফ ঢাকাে মকন যাো তেতছ এ ডফলতে 

প্রকল্প ডযচারক  ংস্থায প্রডতডনডধগণ ডকছুআ জানানডন। 

 

১৫। ডনভ মাণ কাতজয দযে ংক্রান্ত তথ্য ম থাররাচনা: প্রকরেয অওতাে ৬ তরা ডবত ডফডষ্ট ৩ তরা ডকিনী া াতার 

বফন (য়বৌত ডনভ থাণ, বুন্তযীণ স্যাডনটাযী  ডফদ্যুতােন , ফডডফ মদ্যুৎ, াফ-মেন রুভ, অযডড এুামাচ মযাড, ৩০০ 

মকডবএ ট্রান্পপযভায , মৌয ডফদ্যুৎ ) ডনভ মাতণয জন্য ৭৯২.৬৭ রক্ষ টাকা প্রাক্করন কযা ে। দযত্র ডফজ্ঞডপ্ত ডদ 

পাআন্যাডন্পোর এক্সতপ্র -এ ১৮/০১/২০১৩ তাডযতে  বদডনক ভকার  ডত্রকাে ২০/০১/২০১৩ তাডযতে এফং 

ডডটিআউ  গণপূতম ডফবাতগ তেফাআতট প্রকাডত ে। দযত্র  জভাদাতনয মল তাডযে ডছর ২০/০২/২০১৩ এফং 

উক্ত তাডযতেআ দযত্র মোরা ে। মভাট ৪টি দযত্র জভা তড় , তন্তে ৩টি দযত্র মযনডব ে। ৭ দস্য ডফডষ্ট 

দযত্র ভল্যােন কডভটিয বা ০৩/০৪/২০১৩ তাডযতে নুডষ্ঠত ে। দযত্র কডভটি কর দযত্র ভল্যােন কতয মভা ম 

াডজন এো যপ্রাআজ-এয দয ফ মডনম্ন োে দযত্র নুতভাদতনয জন্য সুাডয কতয। দযত্র ভল্যােন কডভটিয 

সুাডয নুমােী ডতডযক্ত প্রধান প্রতকৌরী , গণপূতম ডফবাগ , যাজাী কর্তমক দযত্র নুতভাদন কতযন।  

৩০/০৪/২০১৩ তাডযতে NOA প্রদান কযা ে। ১৩/০৫/২০১৩ তাডযতে ডনফ মাডচত ঠিকাদায প্র ডতষ্ঠানতক ৭৭৮.৪৬ রক্ষ 

টাকাে কাম মাতদ প্রদান কযা ে।  াাতার বফন ডনভ মাণ কাজ চরাকারীন ভর দযতত্রয ফাআতয ডকছু নতুন অআতটভ 

ন্তর্ভ মক্ত কতয ২০০.৮৪ রক্ষ টাকায মবডযতেন কযা ে। ডফডবন্ন ম মাতে ভন্বে কযায য মবডযতেন ডনভ মাণ 
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কাতজ মভাট ৯২১.৭৯ রক্ষ টাকা ব্যে ে। মা ডডডডতত ডনভ মাণ ংতগ ংস্থান মথতক (৯২১.৭৯-৯১৬.৭৩)= ৫.০৬ 

রক্ষ টাকা মফড ডছর।  কাম মাতদত কাজ ভাডপ্তয জন্য তফ মাচ্চ ১২ ভা থ মাৎ ১৩/০৫/২০১৪ তাডযে ম মন্ত ভে মদো 

তেডছর। ডকন্তু ডফডবন্ন প্রডতকূরতায  কাযতণ ডনধ মাডযত ভতেয ভতে ডনভ মাণ কাজ ম্পন্ন কযা  ম্ভফ না োে 

ঠিকাদাতযয অতফদতনয মপ্রডক্ষতত ৪ ভা ভে বৃডি কযা ে। গণপূতম ডফবাগ মথতক বফনটি জুন, ২০১৫ ভারআ প্রতযাী 

ংস্থায ডনকট স্তান্তয কযা রেরছ। 

 

১৬। প্রকরেয  ডযকডেত ঈরেশ্য ও জথন: 

ডযকডেত ঈরেশ্য জথন 

ক) াফনাে ৫০ য্যা ডফডষ্ট ডকডনী  

পাউতেন াাতার  ডযাচ ম 

আনডেটিউট ডনভ মাতণয ভােতভ 

ডকডনী মযাগীতদয আনতডায , 

অউটতডায  াডজমতকর মফা 

প্রদান কযা; 

াফনা মজরায াঁডথো উতজরাে প্রকতল্পয অতাে ৬ তরা বীত ডফডষ্ট ৩ তরা 

ডকডনী াাতার ডনভ মাণ কযা তেতছ। াাতার ডনভ মাতণয য অউটতডাতয 

ডচডকৎা মফা, এক্স-ময, ডাোরড, ল্যাফ যীক্ষা চালু তেতছ। ততফ 

াাতাতর প্রতোজনীে ডাক্তায, না ম  প্রতোজনীে ােক জনফর ডনতোগ না 

কযাে আনতডায ডচডকৎা মফা এেতনা চালু কযা ম্ভফ েডন; 

ে) ডকডনী মযাগ প্রডততযাধ ম্পতকম 

জনাধাযণতক ডযডচডত কযা; 

ডকডনী মযাগ প্রডততযাধ ম্পতকম অউটতডাতয অগত মযাগী  ভাজকভীতদয 

াপ্তাডক ডডড ডযতেতেন  তচতনতাভরক কাম মক্রভ গ্রণ কযা তে; 

গ) ডাক্তায, না ম  প্যাযাতভডডকতদয 

প্রডক্ষণ প্রদান কযা; 

ঢাকাে ডকডনী পাউতেতন ডাক্তায  না মতদয প্রডক্ষণ শুরু তেতছ। তাছাড়া 

ল্যাফ মটকডনডোন  প্যাযাতভডডকতদয প্রডক্ষণ ব্যাত যতেতছ; 

ঘ) ডনকটাত্মীে ডকডনী মযাতগ 

অক্রান্ততদয ডকডনী দান কযায 

জন্য জনাধাযণতক উদ্ধুি কযা ; 

এফং 

আনতডায ডচডকৎা াাতার পুতযাপুডয চালু তর ডকডনী মযাতগ অক্রান্ততদয 

ডকডনী প্রডতস্থাতনয জন্য ডনকটাত্মীে সুস্থ ব্যডক্তযা মাতত ডকডনী মযাগীতক 

ডকডনী দান াডফ মক তমাগীতা কতযন, মজন্য জনগণতক উৎা মদোয 

জন্য কভ মারায অতোজন কযা তফ; 

ঙ) ৩০% দডযদ্র মযাগীতদয ডফনাভতল্য 

ডচডকৎা মফা প্রদান। 

প্রকল্প ডযচারক  াাতার কর্তমক্ষ জানান, াাতাতর গযীফ মযাগীতদযতক 

ডফনাভতল্য ডচডকৎা মফা প্রদান কযা তে না। তাছাড়া কভতক্ষ ৩০% গযীফ 

মযাগীতদয মফা প্রদাতনয ডফলমে াাতাতরয মকাথা াআনতফাড ম টানাতনা 

েডন। 

 

১৭। প্রকেটি ম্পরকথ অআএভআডি’য ম থরফেণ: 

 (ক) প্রকরেয জথন: 

 

১৭.১ াফনা মজরা ার্শ্থফতী য়জরাে জনগরণয জন্য ডকিনী য়যারগয ডচডকৎায সুডফধা ম্প্রাযণ: াফনা য়জরা ও এয 

অর-ারয য়জরায ডকিনী য়যারগ অক্রান্ত য়যাগীরদয ডচডকৎা য়ফা ও এ য়যাগ ম্পরকথ জনাধাযণরক রচতন 

কযায ররেয াফনা য়জরায াঁডথো ঈরজরাে ঢাকা-াফনা ভাড়রকয অতাআকুরা নাভক স্থারন প্রকরেয অওতাে 

ডকিনী পাঈরন্ডন াাতার ও ডযাচ থ আনডিটিঈট প্রডতষ্ঠা কযা রেরছ। প্রকেটি ফাস্তফােরনয পরর ডকিনী অক্রান্ত 

য়যাগীযা এ াাতারর প্রডতডদন ফডডফ থবারগ ঈন্নত ডযরফর ও ঈন্নত য়ভডিরকর মন্ত্রাডতয ভােরভ ডকিনী য়যারগয 

প্রাথডভক ডচডকৎা, যক্ত যীো, আঈডযন যীো, ডকিনী িাোরড, এক্স-য়য, অরট্রারনাগ্রাভ ডফডবন্ন ধযরনয 

ডচডকৎা য়ফা গ্রণ কযরত াযরছ। ন্যান্য য়ফযকাযী াাতার ও ডিডনরকয তুরনাে এখারন সুরবমূরল্য ডকিনী 

য়যাগ ও এ ংক্রান্ত ন্যান্য ডচডকৎা য়ফা য়দো রে। াাতার ডনভ মাতণয য মথতক ডকডনী ডাোরড, অউটতডায 

 ল্যাতফ যীক্ষা-ডনযীক্ষা ব্যফস্থা চালু কযা তেতছ। ডাোরড মফা ডনতত অগত মযাগীযা জানান, এ াাতার 

তুন্ত ডযষ্কায-ডযেন্ন এফং কতমব্যযত ডাক্তায-না ম মযাগীতদয ডনেডভত মফা ডদতে। ততফ াাতাতর গযীফ 

মযাগীতদযতক ডফনাভতল্য ডচডকৎা মফা প্রদান কযা তে না। তাছাড়া কভতক্ষ ৩০% গযীফ মযাগীতদয মফা প্রদাতনয 

ডফলমে াাতাতরয মকাথা াআনতফাড ম টানাতনা েডন ফা কভতক্ষ ৩০% গযীফ মযাগীতদয মফা প্রদাতনয ডফলমে 

মকান মযডজষ্ট্রায/মযকড ম াো মােডন। 
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 ( খ) াধাযণ ম থরফেণ: 

১৭.২ ডডডড ংস্থান নুমােী কর মভডডতকর মন্ত্রাডত ক্রে না কযা: প্রকতল্পয অতাে ডডডডতত প্রতুাী ংস্থায  তথ ম 

১২৩.১৯ রক্ষ টাকাে ৭৪টি মভডডতকর মন্ত্রাডত ক্রতেয ংস্থান থাকতর ৬৯.০০ রক্ষ টাকা ব্যতে ২৬টি মভডডতকর 

মন্ত্রাডত ক্রে কযা তেতছ। উক্ত মন্ত্রাডত  ডাোরড, এক্স-ময, ল্যাতফ যীক্ষা অউটতডায ডচডকৎা মফা কাতজ 

ব্যফহৃত তে। ডকন্তু ংস্থানকৃত ৪৮টি মন্ত্রাডত ক্রে কযা েডন। ফডষ্ট মন্ত্রাডত মকন ক্রে কযা েডন তায মকান 

ব্যাখ্যা প্রকল্প ডযচারক ফা ংস্থায প্রডতডনডধ ডদতত াতযডন ; 

 

১৭.৩ ডডডড ংস্থান নুমােী কর অফাফত্র ক্রে না কযা : প্রকতল্পয ডডডডতত প্রতুাী ংস্থায তথ ম ৬৩.০০ রক্ষ 

টাকাে ১৩৮৯টি অফাফত্র ক্রমেয ংস্থান থাকতর ৩০.৬২ রক্ষ টাকা ব্যতে ৯২০টি অফাফত্র ক্রে কযা তেতছ। 

ক্রেকৃত অফাফত্রগুতরা াাতাতর ব্যফায কযতত মদো মগতছ। ততফ অফাফত্র কভ ক্রে কযায ডফলতে প্রকল্প 

ডযচারক  প্রতুাী ংস্থায প্রডতডনডধয ডনকট মথতক মকান ব্যাখ্যা াো মােডন ; 

 

১৭.৪ ডনভ মাণ কাতজ ডডডড ংস্থান তক্ষা ডতডযক্ত থ ম ব্যেঃ দযত্র ংক্রান্ত তথ্যাডদ ম মাতরাচনাে মদো মাে , প্রকতল্পয 

অতাে াাতার বফন ডনভ মাণ কাজ চরাকারীন ভর দযতত্রয ফাআতয ফাস্তফতায ডনডযতে ডকছু নতুন অআতটভ 

মমভনঃ- ৪০০ মকডবএ াফ-মেন স্থান, ৪০ মকডবএ বফদ্যুডতক মজনাতযটয স্থান, াাতার কম্পাউতে ডডকউডযটি 

রাআট, গাতড মন  মগট রাআট , াম্প ভটয স্থান , এোযকুরায, ডএডফএক্স স্থান আতুাডদ বফদ্যুডতক অআতটভভ 

মবডযতেন কতয ন্তর্ভ মক্ত কযা ে। তাছাড়া ডনভ মাণ কাতজয ভতে জরছাতদয ডযফততম RCC Roof Skidding 

এফং Homogeneous Tiles এয ডযফততম Mirror Polished Tiles ন্তর্ভ মক্ত কতয মবডযতেন কযা ে , মায 

মভাট ভল্য দাঁড়াে ২০০.৮৪ রক্ষ টাকা। ডনভ মাণ কাতজয মবডযতেন ডতডযক্ত প্রধান প্রতকৌরী , যাজাী গণপূতম মজান 

কর্তমক নুতভাডদত ে। াাতার বফন ডনভ মাণ কাজ চরাকারীন ভর দযতত্রয ফাআতয  ডকছু নতুন অআতটভ ন্তর্ভ মক্ত 

কতয ২০০.৮৪ রক্ষ টাকায মবডযতেন কযা ে। ডফডবন্ন ম মাতে ভন্বে কযায য  ৭৭৮.৪৬ রক্ষ টাকা ভর চুডক্ত এফং 

২০০.৮৪ রক্ষ টাকা মবডযতেন ডনভ মাণ কাতজ মভাট ৯২১.৭৯ রক্ষ টাকা ব্যে ে।  উতেখ্য, ডনভ মাণ োতত ডডডডতত 

ংস্থান ডছর ৯১৬.৭৩ রক্ষ টাকা। থ মাৎ ডডডড ভতল্যয মচতে (৯২১.৭৯-৯১৬.৭৩) = ৫.০৬ রক্ষ টাকা মফড ব্যে 

কযা ে। এতক্ষতত্র প্রডতাদ্য ডফলে ২টি: ২০০.৮৪ রক্ষ টাকা মবডযতেন কযা এফং ৫.০৬ রক্ষ টাকা ঐ োততয ফযাদ্দ 

তক্ষা মফড ব্যে কযা। তথ্যাডদ  ম মাতরাচনাে মদো মাে , এ ডতডযক্ত থ ম প্রতুা ী ংস্থা কর্তমক ফন কযা তেতছ।  

ডকন্তু প্রকল্প ংতাধন ব্যতীত নতুন অআতটভ ন্তর্ভ মক্ত কতয মবডযতেন কযা ডযকল্পনা শংেরায ব্যতুে।  

 

১৭.৫ ংস্থায থ ম পুতযাপুডয ব্যে না কযা: অফাফত্র  মভডডতকর মন্ত্রাডত ডডডড ংস্থান নুমােী ক্রে না কতয কভ 

ডযভাণ ক্রে কযায ডফলতে প্রকল্প ডযচারক কর্তমক মকান ব্যাখ্যা না ডদতত াযা মথতক প্রতীেভান ে মম, ডজডফ 

ংতয ভৄদে থ ম ব্যে কযা তর প্রকল্প কর্তমক্ষ ংস্থায থ ম ব্যে কযায ডফলতে উদাীন ডছর মা মকানবাতফআ 

কাম্য নে; 

 

১৭.৬ আনতডায সুডফধা পুতযাপুডয চালু না কযা: প্রকতল্পয ন্যতভ উতদ্দশ্য নুমােী াাতাতর এেতনা আনতডায সুডফধা 

পুতযাপুডয চালু কযা েডন। ডাক্তায, না ম  প্রতোজনীে জনফর ডনতোগ না োে আনতডায ডচডকৎা ব্যফস্থা চালু 

েডন; 
 

১৭.৭ ক্রেকৃত এুামু্বতর ন্প াাতাতর যফযা না কযা : াাতাতর মযাগী অনা -মনোয জন্য প্রকতল্পয অতাে ১টি 

এুামু্বমরন্প ক্রে কযা তর এেতনা াাতাতর যফযা কযা েডন। পতর জরুডয ডবডত্ততত মযাগী ডযফন, ডাক্তাযতদয 

অা-মাো কযতত সুডফধা তে। এুামু্বতরন্প মকন াাতাতর যফযা কযা েডন ম ডফলতে সুস্পষ্টবাতফ প্রকল্প 

ডযচারক ফা ংস্থায প্রডতডনডধ ডকছু ফরতত াতযডন; 
 

১৭.৮ ৩০% গযীফ মযাগীতক মফা প্রদান ম্পডকমত মকান াআনতফাড ম না থাকা: “য়ফযকাযী প্ররচষ্টাে অথ থ-াভাডজক খারত 

গৃীত প্রকরেয ীডভত অকারয যকাডয াায্য প্রদারনয জন্য ংরাডধত নীডতভারা ” নুমােী ফাস্তফাডেত 

াাতারমূর কভরে ৩০% দডযদ্র জনরগাষ্ঠীরক ডফনামূরল্য ডচডকৎা য়ফা প্রদারনয জন্য ডনরদ থনা যরেরছ। প্রকে 

নুরভাদরনয প্রাক্কারর ভাজরফা ডধদপ্তয ও প্রতযাী ংস্থায ারথ এ ংক্রান্ত চুডক্ত ম্পাডদত রেডছর।  ডফলেটি 

াধাযণ জনগণরক ফডতকযরণয ররেয াাতাতরয ভর পটতকয াত গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাতদ যকায  ডকডনী 

পাউতেন কর্তমক মমৌথবাতফ ডনডভ মত াাতার এফং ৩০% গযীফ য়যাগীরদয ডফনামূরল্য ডচডকৎা য়ফা প্র দান 

উতেেপূফ মক মকান াআনতফাড ম মনআ। 
 

১৮। সুাডয:  

১৮.১ প্রকল্প নুতভাদতনয তম নুমােী ফাংরাতদ যকাতযয ৮৩৩.০৬ রক্ষ টাকা এফং প্রতুাী ংস্থা ৩৫৪.৫৪ রক্ষ টাকা 

মদোয কথা। ডকন্তু প্রতুাী ংস্থা কর্তমক চুডক্ত মভাতাতফক তাতদয ডনজস্ব মথ ময ভৄদে থ ম (৩৫৪.৫৪ রক্ষ টাকায 
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স্থতর ২৪১.৬৮ রক্ষ টাকা) ব্যে না কযা থ মাৎ প্রতোজনীে মন্ত্রাডত  অফাফত্র ক্রে না কযা যকাতযয াতথ 

ংস্থায চুডক্তয ফযতেরা, মা মভাতট কাম্য নে। ডফলেটি গুরুতেয াতথ ডফতফচনা কতয ংস্থা কর্তমক উদ্দীষ্ট মন্ত্রাডত, 

অফাফত্র ক্রে না কযা ম মন্ত াাতাতরয কভ ম ডযচারতনয জন্য ভন্ত্রণারে/স্বাস্থু ডধদপ্ততযয ছাড়ত্র না মদোয 

প্রতোজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযা মমমত াতয (নুতেদ ১৭.২  ১৭.৩ দ্রষ্টব্য); 

১৮.২ ডনভ মাণ ংতগ নতুন কাজ ন্তর্ভ মু্ডক্ত  ২০০.৮৪ রক্ষ টাকা মবডযতেন এফং প্রাক্করন তক্ষা ৫.০৬ রক্ষ টাকা মফড 

ব্যে ংক্রান্ত ডফলেটিয নুতভাদন মথামথ কর্তমক্ষ কর্তমক তেতছ ডক-না তা ডফতফচু ডফলে। কাযণ মকান নতুন অআতটভ 

ন্তর্ভ মক্ত কযতত তর প্রকল্প ংতাধন কযতত ে এফং মতক্ষতত্র তা ডযকল্পনা কডভতন নুতভাদতনয জন্য অতত 

ে। তাআ নতুন অআতটভ ন্তর্ভ মডক্ত  তায নুতভাদন ংক্রান্ত ডফলে ভন্ত্রণারে ডনডফড়বাতফ ডযফীক্ষণ কতয প্রতোজনীে 

ব্যফস্থা গ্রণ কযতফ এফং অআএভআডডতক তা ফডত কযতফ (নুতেদ ১৭.৪ দ্রষ্টব্য); 

১৮.৩ ডাোতফটিক মযাগীতদয দ্রুত ডচডকৎা মফা ডনডিত কযায রতক্ষু মথাীঘ্র আনতডায সুডফধা পুতযাপুডয চালু কযায ব্যফস্থা 

গ্রণ কযতত তফ (নুতেদ ১৭.৫ দ্রষ্টব্য); 

১৮.৪ মযাগীতদয জরুডয মফা প্রদাতনয জন্য মথাীঘ্র ম্ভফ এুামু্বতরন্পটি াাতাতর মপ্রযতণয প্রতোজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযতত 

তফ (নুতেদ ১৭.৬ দ্রষ্টব্ম); 

১৮.৫ াাাতার দ্রুত চালুকযতণয ভােতভ ংগ্রকৃত অফাফত্র, মফড  মভডডতকর মন্ত্রাডতয মথামথ ব্যফায ডনডিত 

কযতত তফ, মাতত ংগৃীত ভারাভার নষ্ট তে না মাে; 

১৮.৬ াাতাতরয কাম মক্রভ শুরু তর ৩০% দডযদ্র জনতগাষ্ঠীতক ডফনাভতল্য ডচডকৎা মফা প্রদান ডনডিত কযতত তফ এফং 

তা একটি অরাদা মযডজষ্ট্রাতয মযাগীয নাভ, ঠিকানা, মটডরতপান নম্বয ংযক্ষণ কযতত তফ। মাতত যফতীতত মকউ এ 

ডফলতে মকান তথ্য জানতত চাআতর তা জানা ম্ভফ ে (নুতেদ ১৭.৭ দ্রষ্টব্য); 

১৮.৭ াাতাতরয ভর পটতকয াত গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাতদ যকায  ডকডনী পাউতেন’য মমৌথবাতফ ডনডভ মত 

াাতার এফং ডফনাভতল্য ৩০% দডযদ্র মযাগীতদয মফা প্রদাতনয ডফলেটি উতেেপূফ মক াআনতফাড ম স্থান কযতত তফ 

(নুতেদ ১৭.৭ দ্রষ্টব্য); 

১৮.৮ ১৮.১ মথতক ১৮.৭ নুতেতদ ফডণ মত ডদক ডনতদ মনায ডফলতে ভন্ত্রণারতেয গৃীত দতক্ষ অগাভী ১ (এক) ভাময ভতে 

অআএভআ ডফবাগমক জানামত তফ। 
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Establishment of Multipurpose Rehabilitation Center for Destitute Age-Old 

People and Socially Disabled Adolescent Girl’s ীল মক ডফডনতোগ প্রকতল্পয ভাডপ্ত ভল্যােন 

প্রডততফদন 

(ভাপ্ত: ডডতম্বয, ২০১৪) 

১।  প্রকতল্পয ফস্থান                    : নাযােণগি মজরায রূগি উতজরায চনাড়া (ফটতরা মভাড়) 

২।  ফাস্তফােনকাযী ংস্থা              :  ভাজতফা ডধদপ্তয  মদ ফাংরা কল্যাণ ডযলদ (ডডডফতকড) 

৩।  প্রাডনক ভন্ত্রণারে/ডফবাগ      :  ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারে 

৪।  প্রকতল্পয ফাস্তফােন ভে  ব্যে :  

প্রাক্কডরত ব্যে প্রকৃত 

ব্যে 

(জুন,২০১৪ 

ম মন্ত) 

ডযকডল্পত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

ডতক্রান্ত  

ব্যে 

(ভরপ্রাক্কডরত 

ব্যতেয %) 

ডতক্রান্ত ভে 

(ভর 

ফাস্তফােনকাতরয 

%) 

ভর 

-ডজডফ 

-ংস্থা 

ফ মতল 

ংতাডধত 

ভর ফ মতল 

ংতাডধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১৯৯৪.১০ 

- 

- 

- ১৯৫২.৫০ জুরাআ ২০১১ 

তত 

ডডতম্বয২০১৪ 

- জরাআ ২০১১  

তত  

ডডতম্বয  

২০১৪ 

- - 

প্রকতল্পয ংগডবডত্তক ফাস্তফােন (প্রাপ্ত ডডঅয-এয ডবডত্ততত)

ক্রডভক 

নং 

ডডডড নুমােী কাতজয ংগ একক ডডডড নুমােী ডযকডল্পত 

রক্ষুভাত্রা  

প্রকৃত ফাস্তফােন 

 

অডথ মক  ফাস্তফ অডথ মক ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 (ক) যাজস্ব      

১। কভ মকতমা  কভ মচাযীতদয মফতন  বাতাডদ জন ২০.০০ ৬৮ ২০.০০ ৭০ 

২। কভ মসূচী ব্যে মথাক ৫০.০০ মথাক ৫০.০০ মথাক 
৩। ানডি মথাক ৫.০০ মথাক ৫.০০ মথাক 

 উতভাট:  ৭৫.০০  ৭৫.০০  

 (ে) ভরধন      

৪। মন্ত্রাডত  

(ডজডফ ৫৫.০০ রক্ষ  ডডডফতকড ৯৭.০০ রক্ষ 

টাকা) 

ংখ্যা ১৫২.০০ ১৯ ১৫২.০০ ১৯ 

৫। অফাফত্র ংখ্যা ২০.০০ ২০০ ২০.০০ ২০০ 

৬। প্রডক্ষণ যিাভাডদ ংখ্যা ১০.০০ ৬১ ১০.০০ ৬১ 

৭। জডভ ক্রে/জডভ ভল্য মডডতভর ১৯৮.০০ ১৮  ১৯৮.০০ ১৮  

৮। ডনভ মাণ ব্যে (ডজডফ থ ম) ফগ মফুট ১৫০০.০০ ৫৫০০০ ১৪৭৭.৫০ ৫৫০০০ 

 উতভাট:  ১৮৮০.০০  ১৮৫৭.৫০  

       
১০। ডপডজকুার কডেনতজন্পী (ডজডফ তথ ময ১%) মথাক ১৯.৫৫ মথাক - মথাক 

১১। প্রাআজ কডেনতজন্পী (ডজডফ তথ ময ২%) মথাক ১৯.৫৫ মথাক - মথাক 

 ফ মতভাট:  ১৯৯৪.১০ ১০০% ১৯৩২.৫০ ১০০% 

 

৬। কাজ ভাপ্ত থাকতর তায কাযণ: প্রকতল্পয রক্ষুভাত্রায ডফযীতত ডডঅয এয তথ্যানুমােী মকান কাজ ভাপ্ত মনআ।  
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৭। াধাযণ ম মতফক্ষণ 

 

৭.১ টভূডভ: ফাংরাতদত প্রাে ৭২ রক্ষ (মভাট জনংখ্যায ৬%) মরাক ফে :বৃি। ফে :বৃিযা ডফডবন্ন মযা মগ অক্রান্ত  নানা 

াভাডজক ভস্যায মু্মেীন তে থাতক। ফে :বৃি জনগণ তাতদয ডযফাতযয াতথ ফফা কতয থাতক , ততফ ডধকাং 

ডযফায দডযদ্র োে াধাযণত ফে:বৃিযা ফতরায ডকায ে। ন্যডদতক নাযােণগি মথতক ডততােী উৎোততয 

য ডততাতদয পুনফ মাতনয মকান ব্যফস্থা না  কযাে এ এরাকাটি বাভান ডততাতদয ডফচযণ মক্ষতত্র ডযণত তেতছ। 

এক্ষতণ, ফে:বৃি জনগণ  বাভান মমৌনকভীতদয প্রতোজন  ডধকাতযয প্রডত গুরুে ডদতে ভাজতফা ডধদপ্তয  

মদ ফাংরা কল্যাণ ডযলদ কর্তমক মমৌথবাতফ ফাস্তফােতনয ডনডভত্ত 

 

৭.২ উতদ্দশ্য: প্রকল্পটিয সুডনডদ মষ্ট উতদ্দশ্যভ ডনম্নরূ:  

 

(ক) প্রস্তাডফত মপ মাতভয ভােতভ প্রডতফছয ২০০ জন বৃি ভডরা  ৩০০ জন বৃি পুরুলতক ডনযাদ অফান 

ডততফ পুনফ মান কযা; 

(ে) ফাস্তফ চাডদা ম্পন্ন কাডযগডয ডক্ষা দ্বাযা প্রডতফছয ৭০০ জন াভাডজকবাতফ ফডঞ্চত  প্রডতফন্ধী মভতেতক কাডযগডয 

এফং চাডদানুগ দক্ষতা বৃডি কযা; 

(গ) পুনফ মান মকতে ফহুডফধ উৎাদন িডত থ মাৎ গুরু ারন , মভৌভাডছ ারন , ক্ষুদ্র মাডি , ছাতদ ফাগান বতযী , 

স্তডল্প এফং ডফডবন্ন াডেয ারন আতুাডদ চালুকযণ , মায দ্বাযা ডনফাীগণতক কভ মব্যস্ত  প্রাণচাঞ্চল্য যাো; 

(ঘ) াভাডজক প্রডতফন্ধী ডকতাযী মভতেতদয ডযফাতয , কভ মতক্ষতত্র এফং ভাতজ ভানম্মান ফফাতয উতমাগী 

কযা;   

(ঙ) বফলম্য ডংতা দূয কতয াভাডজক শংেরা উন্নেন কযায জন্য মজোয আকুুআটি উন্নেন  কভ ম ডযতফ সৃডষ্ট 

কযা; এফং 

(চ) দ্য:স্থ বৃিগণ এফং াভাডজক প্রডতফন্ধীগতণয জন্য নুন্যতভ ৩০% ডফনাভতল্য মফা প্রদান কযা। 

 

৭.৩ প্রকতল্পয নুতভাদন ফস্থা : “Establishment of Multipurpose Rehabilitation Center for Destitute 

Age-Old People and Socially Disabled Adolescent Girls” ীল মক প্রকল্পটি ভাননীে ডযকল্পনা  ভন্ত্রী 

কর্তমক গত ১১/১০/২০১১ তাডযতে নুতভাডদত তেতছ। প্রকল্পটিয নুতভাডদত মভাট ব্যে ১৯৯৪.১০ রক্ষ টাকা। এয 

ভতে ডজডফ ১৫৮৬.১০ রক্ষ টাকা, প্রতুাড ংস্থায (মদ ফাংরা কল্যাণ ডযলদ -ডডডফতকড) ফদান ৪০৮.০০ রক্ষ 

টাকা এফং মভোদকার জুরাআ ২০১১ তত ডডতম্বয ২০১৪ ম মন্ত। 

 

৮ প্রকল্প ডযদ মন অআএভআডড কর্তমক ১১/০৪/২০১৫ তাডযতে প্রকতল্পয অতাে ফাস্তফাডেত কাম মক্রভ ম্পতকম তথ্য 

ংগ্রতয জন্য প্রকল্প এরাকা (চনাড়া, রূগি, নাযােণগি) ডযদ মন কযা ে। ডযদ মনকাতর এডফএভ ডপকুর 

ােদায, উ-প্রধান এফং প্রকল্প ডযচারক , জনাফ অব্দুর োতরক, মচোযম্যান, ডডডফতকড এফং জনাফ অব্দুছ ছারাভ , 

ডযচারক, ডডডফতকড উডস্থত ডছতরন। 

 

৯।      ংগডবডত্তক ফাস্তফােন গ্রগডত: 

 

           (ক) কভ মকতমা/কভ মচাযীতদয মফতন-বাতাডদ: প্রকতল্পয ংস্থান নুমােী ডডডফতকড এয থ মােতন ২০ জন কভ মকতমা/কভ মচাযীয 

ডফডবন্ন মভোতদ ডনতোতগয ংস্থান ডছর। এ কর জনফর প্রকতল্পয ফাস্তফােন কাতজ ােতা , প্রকল্পর্ভক্ত কভ মসূচীয 

অতাে প্রডক্ষণ মট্রতড প্রডক্ষণ ডযচারনা এফং অতরাচু প্রকল্প ংরগ্ন ২৫০ য্যা ডফডষ্ট াাতাতর প্রাথডভক স্বাস্থু 

ডযচম মা কাম মক্রভ চালু কযায কাতজ ডনতোগ  মদো ে। এ ংতগ ংস্থানকৃত প্রতুাী ংস্থায থ মােতন ২০.০০ রক্ষ 

টাকায পুতযাটাআ ব্যে কযা তেতছ। 

 

(ে) কভ মসূচী ব্যে: কাত মোযী (উড োকম ), ুাডে ক্রাফ্ট (ফাঁ, মফত  স্ট্র কাড ম ), ব্লক ডপ্রে , ফাটিক  এভব্রেডী এফং 

মটআরাডযং এ ৪টি মট্রতড ০১/০৩/২০১১ তাডযে তত কার /ডফতকর ২টি মতন ডডতম্বয ২০১৪ ম মন্ত প্রডক্ষণ কাম মক্রভ 

চতরতছ। ংডিষ্ট াডজযা োতাে মদো মাে মম , প্রডত ব্যাতচ ২০ জন কতয ৩ ভা মভোতদ প্রডক্ষণ নুডষ্ঠত তেতছ। পুরুল 

 ভডরা উবে মিণীয প্রডক্ষণাথী ংগ্রণ কতযতছন। প্রডক্ষক ডডডফতকড কর্তম ক ডনতোগকৃত ডছতরন। প্রথভডদতক 

প্রডক্ষণাথীতদয বডতম পযভ ডছর না। যফতীতত বডতম পযভ ব্যফস্থা কযা তেতছ। প্রডক্ষণ ডফজ্ঞডপ্ত , ডরপতরট এফং ভাআডকং 

কতয প্রডক্ষণাথী ডনফ মাচন কযা ে। ংগ্রণকাযীযা ডধকাং মক্ষতত্র স্থানীে। প্রডক্ষণ মতল ছাত্র /ছাত্রীয পতরা-অময 

জন্য তথ্য ংযক্ষণ কযা তে। প্রডক্ষণাথীতদয ম্পূণ ম ডফনাভতল্য প্রডক্ষণ প্রদান কযা তেতছ। ততফ প্রডক্ষণ াভগ্রী , 

ডযতা ম াযন মতদয জন্য ব্যে ডনফ মা কযা তেতছ। প্রডক্ষতণয জন্য ডনধ মাডযত মকা ম কাডযকুরাভ প্রণেন কযা তেতছ। 

প্রডক্ষতণ উত্তীণ মতদয  াটি মডপতকট মদো ে। 
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(গ) মন্ত্রাডত ংগ্র: প্রকতল্পয অতাে ডরপট, মজনাতযটয, াফ-মেন, এোয কডেনায (৫টি) এফং মটডরডবন (১০টি) 

ক্রতেয ংস্থান ডছর। কর মন্ত্রাডত ক্রে কযা তেতছ এফং ফযাদ্দকৃত যকাডয থ ম ১৫২.০০ রক্ষ টাকায পুতযাটাআ ব্যে 

তেতছ। 

 

(ঘ) অফাফত্র ক্রে : ডনডভ মত বফতন কডভউডনটি মোয কাভ -বাকক্ষ, বৃিািভ, বৃিািতভয ডপ  মকডেন , ডপ 

কক্ষ, প্রডক্ষণাথীতদয জন্য ডযতভটযী , প্রডক্ষণ কক্ষ আতুাডদয জন্য প্রতুাী ংস্থায তথ ম ডডডড ’য ংস্থান নুমােী 

২০০টি পাডন মচাতযয ডফযীতত প্রতোজনীে অফাফ ত্র ক্রে কযা তেতছ। এ োতত ২০.০০ রক্ষ টাকায পুতযাটাআ ব্যে 

তেতছ।  

 

(ঙ) ডনভ মাণ োত: ১৩ তরা পাউতেতন ১১ তরা ডফডষ্ট প্রাে ৫৫০০ ফগ মফুট বফন ডনভ মাণ কযা তেতছ। নীচতরাে গাড়ীয 

গ্যাতযজ, ২ তরাে কনপাতযন্প রুভ  কভনরুভ , ৩ মথতক ৬ তরাে বৃিািভ  তাতদয অনুলডিক সু ডফধাডদ, ৭ তরাে 

ডপ কক্ষ, ৮ তরাে কাউডন্পডরং, ৯ তরাে প্রডক্ষণাথীতদয ডযতভটযী এফং ১০-১১ তরাে প্রডক্ষণ কতক্ষয ংস্থান যাো 

তেতছ। প্রকল্পটি ফাস্তফােতনাত্তয প্রণীত কভ মডযকল্পনা (মা ভন্ত্রণারে কর্তমক নুতভাডদত ) নুমােী এ কর সুডফধাডদ যাো 

তেতছ। যকাডয থ মােতন ডনভ মাণোতত প্রাক্কডরত ব্যে ১৫০০.০০ রক্ষ টাকা তত ১৪৭৭.৫০ রক্ষ টাকা ব্যে কযা তেতছ। 

 

(চ) প্রডক্ষণ যিাভাডদ: ডফডবন্ন মট্রতড প্রডক্ষতণয জন্য ৬১টি মন্ত্রাডত ক্রতেয ংস্থাতনয ডফযীতত ১০.০০ রক্ষ টাকায 

পুতযাটাআ ব্যে তেতছ। প্রডক্ষতণয জন্য নতুন ংগ্রকৃত মটআরাডযং মন্ত্রাডতয ভজুদ মদো মগতছ। 

 

১০। ডযদ মতন প্রাপ্ত তথ্য:  

 

১০.১ ডযদ মন: নাযােণগি মজরায রূগি উতজরাস্থ মডভযা ফাজায ডন্নকটস্থ চনাড়া (ফটতরা মভাড়) নাভক এরাকা 

তত প্রাে ২০০ ডভটায উত্তয ডদতক প্রকল্পটিয ফস্থান। চনাড়া জনফহুর এরাকা মডযতে উত্তয  পূতফ ম ডফার মোরা 

পতরয ভাতঠয প্রাতন্ত ভতনাযভ প্রাকৃডতক ডযতফত ডনডভ মত প্রফীণ ডনফা (Old Home) এয ফস্থানটি স্ট্রাতটডজক 

তেতছ। ততফ প্রফীণ ডনফা এয প্রচাযণা ডফলতে ফটতরা মভাতড় কতরয দৃডষ্ট মগাচতয মকান ডফজ্ঞডপ্ত ফা াআনতফাড ম মদো 

মােডন।  

 

প্রকতল্পয অতাে ডনডভ ম ত ১১ তরা বফনটি দৃডষ্ট নন্দন তেতছ। ফাডুকবাতফ ডনভ মাণ কাতজয ভান তন্তালজনক ভতন 

তেতছ। বৃিািভ কাম মক্রভ চালু কযা তেতছ। ৫ জন বৃিা বডতম ফস্থাে াো মগতছ। অয বডতময জন্য তক্ষভান 

অতছন। প্রডতডনেত বদডনক ডত্রকাে ডফজ্ঞডপ্ত প্রকা কযা তে। ২ জন বৃিায াতথ অতরাচনা কযা তেতছ , মাতদয ডযচে 

ডনম্নরূ: 

 

নাভ  মভাফাআর নম্বয ঠিকানা ফস্থানকার ডকবাতফ এততছ 

বেদা নাডযন ােদায 

মভাফা: ০১৭৭০১৮২৫৬৩ 

ফদযগি, যংপুয ১ ভা ১৪ ডদন প্রফীণ ডততলী ংঘ মথতক মজতন 

এততছ। 

 

অডছো োতুন 

স্বাভী: ভত মযত অরী 

মভাফা: ০১৯৩৬০৭১২১৩ 

ফযগুণা ২১ ডদন যাডয মছতর এতন 

মযতেতছন 

 

এ প্রফীণ ডনফাত ভাডক েযচ ৫০০০/- টাকা। এ তথ ম ডতন মফরা কভনরুতভ ১টি বদডনক ডত্রকা , ১টি মটডরডবন সুডফধা 

মদো তে। োফায ভান চরনআ ভতভ ম অডিত বৃিাগণ জানান। ডনডভ মত বফতনয ার্শ্মফতী াাতাতরয নীচতরাে ৪টি মট্রড 

মকাম ম প্রডক্ষতণয জন্য মট্রডনং ম্যাতটডযোর মদো মগতছ। প্রকল্পর্ভক্ত বফতন মটআরাডযং কাতজয জন্য ংগৃীত মরাআ 

মভডতনয ডফডবন্ন মন্ত্রাং এয স্তু মদো মগতছ , মা বফনটি চালু তর মথামথ ব্যফায কযা তফ ভতভ ম উডস্থত প্রতুাী 

ংস্থায প্রডতডনডধ জানান। চরডত থ মফছয ব্য ডততযতক ডফগত থ মফছতযয কর ডডট ম্পন্ন তেতছ ভতভ ম জানা মগতছ 

এফং মকান ডডট অডত্ত ডছর না। 
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ডচত্র-১: ডডডফতকড-কডভউডনটি ডটার (ভর বফন) ডচত্র-২: অডিতগতণয থাকায রুভ 

 

  

ডচত্র-৩: চরভান মকডেন ডচত্র-৪: ক্রেকৃত ভারাভার একরুতভ ংযডক্ষত 

 

ডযদ মতনয ং ডততফ প্রকল্প এরাকা তত ডপতয অায তথ ডডডফতকড কাম মারে (প্রকতল্পয ডপ) ডযদ মন কযা 

ে। প্রকল্পর্ভক্ত কভ মসূচীয অতাে ডফডবন্ন মট্রতড প্রডক্ষতণয ডফলতে াডজযা োতা , ডক্ষাথীতদয মযডজতস্ট্রন , প্রডক্ষণ 

ডফলতে ডত্রকাে ডফজ্ঞডপ্ত আতুাডদ মাচাআ কযা ে। মা মথামথবাতফ ংযডক্ষত াো মগতছ।  

“মফযকাডয প্রতচষ্টাে অথ ম-াভাডজক োতত গৃীত প্রকতল্পয ীডভত অকাতয যকাডয াায্য প্রদাতনয জন্য ংতাডধত 

নীডতভারা” নুমােী প্রকল্পটিয নুকূতর যকাতযয ১৫৮৬.১০ রক্ষ টাকা এফং প্রতুাী ংস্থায ৪০৮.০০ রক্ষ টাকা 

মথাক্রতভ ৮০% এফং ২০% প্রাক্কডরত ব্যে নুতভাডদত ডছর। এ প্রাক্কডরত ব্যে তত যকাডয তথ ময ১৫৫২.০০ রক্ষ এফং 

প্রতুাী ংস্থায ৪০০.০০ রক্ষ টাকা ব্যে তেতছ, মা প্রাক্কডরত ব্যতেয মথাক্রতভ ৯৭.৮৮% এফং ৯৮%। একজন যকাডয 

কভ মকতমা প্রকল্প ডযচারতকয দাডেতে ডছতরন এফং প্রকল্প ফাস্তফােতনয জন্য ভাজতফা ডধদপ্তয এফং প্র তুাী ংস্থায 

াতথ Deed of Agreement স্বাক্ষডযত তেডছর। এছাড়া প্রকল্পটি ডযচারনায জন্য মথামথ কর্তমতক্ষয নুতভাদতন 

ট্রাডে মফাড ম গঠন কযা ে। যকাডয  প্রতুাী ংস্থায মমৌথ একাউতে ব্যে ডনফ মা কযা তেতছ। প্রকতল্পয অডথ মক 

গ্রগডত তন্তালজনক। 
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ক্রে প্রডক্রো ংক্রান্ত তথ্য: ডজডফ তথ ম ফাস্তফাডেত বফন ডনভ মাণ এফং মন্ত্রাডত ংক্রান্ত মটোয প্রডক্রো ংডক্ষপ্তকাতয 

ডনতম্নয াযণীতত মদোতনা তরা: 

(রক্ষ টাকাে) 

TEC 

বায তাডযে 

দস্য 

ংখ্যা) 

আডিডনো

 ম

 

এ

ডে

মভ

ট

/

  

ফা

জা

য

 

দ

য 

দযত্র 

ডফজ্ঞডপ্তয 

তাডযে 

দযত্র 

ডফক্রতেয 

মল 

তাডযে 

দযত্র 

মোরায 

তাডযে 

প্রকাডত 

ডত্রকায 

নাভ,তাডযেএফংডডটিআউ

- 

এয তেফাআতট প্রকা 

প্রাপ্ত 

দ

য



মত্র

য

 

ং

খ্যা 

ডনডযডক্ষত 

উ

দ্ধৃ

ত

 

ভ

ল্য 

ফ মডনম্ন 

দযদাতা 

/প্রডতষ্ঠাতনয 

না

ভ 

চুডক্ত ভল্য 

এফং ব্যে 

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

ডনভ মাণ কাজ ক্রে         

১২/০২/২০১

২ 

(৭ জন) 

১৫০০.০০ ০১/০১/২০১২ ৩১/০১/২০১২ ০১/০২/২০১২ বদডনক ংফাদ  

০২/০১/২০১২ 

The New Nation  

০৩/০১/২০১২ 

ডডটিআউ-এয তেফাআতট  

প্রকা কযা তেতছ। 

৬ ১৪৯৮.৫

০ 

মভা ম 

মজডকা 

এোযপ্রাআ

জ 

চুডক্তভল্য: 

১৪৯৮.৫০ 

ব্যে:  

১৪৯৮.৫০ 

মন্ত্রাডত ক্রে          

২৩/৭/২০১৪ 

(৬ জন) 

৫৪.০০ ০৮/০৭/২০১৪ ২১/০৭/২০১৪ ২২/০৭/২০১৪ বদডনক ংফাদ  

০২/০১/২০১২ 

The New Nation  

০৩/০১/২০১২ 

ডডটিআউ-এয তেফাআতট  

প্রকা কযা তেতছ। 

৩ ৫৪.০০ মভা ম 

মজ

ড

কা

 

এ

ো

য

প্রা

আ

জ 

চুডক্তভল্য: 

৫৪.০০ 

ব্যে: ৫৪.০০ 

 

১১।  প্রকতল্পয াডফ মক গ্রগডত 

ডডতম্বয ২০১৪ ন্ত ১৯২৮.৪৮ (ডজডফ 

১৫২৮.৪৮ রক্ষ টাকা এফং ডডডফতকড ৪০০.০০ রক্ষ টাকা ), ৯৬.৭১ স্ত

১০০  

  

 

ব্যে 

মভাট  ডজডফ  

(টাকা) 

ডডডফতকড মভাট  ডজডফ (টাকা) ডডডফতকড 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৩৮৯.০০ ১৭৬.০০ ২১৩.০০ ১৭৬.০০ ৩৮৮.৯৯ ১৭৫.৯৯ ১৩.০০ 

৯২২.৫০ ৯০০.০০ ২২.৫০ ৯০০.০০ ৮৯৮.৪৯ ৮৭৫.৯৯ ২২.৫০ 

২০১৩-২০১৪ ৪৪৫.০০ ৪২২.৫০ ২২.৫০ ৪২২.৫০ ৪৪৫.০০ ৪২২.৫০ ২২.৫০ 

২০১৪-২০১৫ ১৯৬.০০ ৫৪.০০ ১৪২.০০ ৫৪.০০ ১৯৬.০০ ৫৪.০০ ১৪২.০০ 

১৯৫২.৫০ ১৫৫২.৫০ ৪০০.০০ ১৫৫২.৫০ ১৯২৮.৪৮ ১৫২৮.৪৮ ৪০০.০০ 

মম প্রকল্পটিয ফাস্তফােন মভোতদ ংতাডধত এডডড’য ভােতভ ফযাদ্দ প্রদান কযা তেতছ 

১৯৫২.৫০ রক্ষ টাকা, মায ভতে ডজডফ ১৫৫২.৫০ রক্ষ টাকা এফং ডডডফতকড ৪০০.০০ রক্ষ টাকা। ংস্থাকৃত ডজডফ তথ ময 
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১৫৫২.৫০ রক্ষ টাকা থ মছাড় কযা তেতছ মায ভতে ব্যে তেতছ ১৫২৮.৪৮ রক্ষ টাকা। ব্যডেত ডতডযক্ত ২৪.০২ রক্ষ টাকা 

যকাডয মকালাগাতয ভ মণ কযা তেতছ।  

 

১২। প্রকল্প ডযচারক ম্পডকমত তথ্য : নুতভাডদত প্রকল্পটিয প্রকল্প ডযচারক ডততফ মভা: মভজফাউর অরভ , উ-ডচফ 

প্রকতল্পয শুরু মথতক ৩০/০১/২০১৩ তাডযে ম মন্ত এফং মভা : এডফএভ ডপকুর ােদায , উ-প্রধান ৩০/০১/২০১৩ তত 

ডতডযক্ত দাডেে ডততফ জুন ২০১৪ ম মন্ত প্রকল্প ডযচারতকয দাডেে ারন কতযতছন। 
 

৩ প্রকতল্পয উতদ্দশ্য জমন: 

 

 ডযকডল্পত উতদ্দশ্য  ডজমত পরাপর 

(ক)             প্রস্তাডফত মপ মাতভয ভােতভ প্রডত 

ফছয ২০০ জন বৃি ভডরা  ৩০০ 

জন বৃি পুরুলতক ডনযাদ অফান 

ডততফ পুনফ মান কযা; 

 

(ক)             ডযদ মতন মদো মাে মম , বৃিতদয অফাতনয জন্য ঢাকায দূতয 

মোরাতভরা ডযতফত অফান সুডফধা সৃডষ্ট কযা তেতছ। ংস্থায 

মচোযম্যান জানান মম, ফড:ডফবাগ ব্যফস্থানাে বৃি পুরুল /ভডরাতক 

প্রাথডভক স্বাস্থু মফা , মথযাী, মচক-অ আতুাডদ মফা প্র দান কযা 

তফ। প্রচায -প্রচাযণা ফাডড়তে অফাতনয ব্যফস্থা কযা তফ। ডনডভ মত 

বফতন প্রাে ২০০ জন ভডরা  ৩০০ জন বৃিতক ডনযাদ অফান 

ডততফ পুনফ মান  ব্যফস্থা কযা ম্ভফ তফ ভতভ ম জানাতনা ে। 

প্রকতল্পয ফাস্তফা েতনাত্তয বডফষ্যৎ কভ মডযকল্পনাে ডফলেটি 

নুতভাদন কযা তেতছ। 

(ে)     ফাস্তফ চাডদা ম্পন্ন কাডযগডয ডক্ষা 

দ্বাযা প্রডতফছয ফডঞ্চত ৭০০ জন 

াভাডজক প্রডতফন্ধী মভতেতক 

কাডযগডয এফং চাডদানুগ দক্ষতা বৃডি 

কযা; 

(ে)             প্রকল্প ফাস্তফােনকাতর কভ মসূচী ংতগয অতাে ৪টি মট্রতড 

প্রডক্ষণ ফাস্তফাডেত তেতছ। এটি একটি চরভান  কাজ। প্রকতল্পয 

অতাে াভাডজক প্রডতফডন্ধতদয প্রডক্ষতণয ডনডভতত্ত প্রতোজনীে 

মন্ত্রাডত ক্রে কযা তেতছ।  

(গ)            পুনফ মান মকতে ফহুডফধ উৎাদন 

িডত থ মাৎ গরু ারন , মভৌভাডছ 

ারন, ক্ষুদ্র মাডি , ছাতদ ফাগান 

বতযী, স্তডল্প এফং ডফডবন্ন াডেয 

ারন চালুকযণ, মায দ্বাযা 

ডনফাীগণতক কভ মব্যস্ত  প্রাণচঞ্চর 

যাো তফ; 

(গ)      প্রকল্পটি ভাত্র মল োে কর কাম মক্রভ গ্রণ কযা ম্ভফ েডন। 

বডফষ্যতত প্রতোজনীে ডফলতে প্রডক্ষতণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা তফ 

ভতভ ম জানাতনা তেতছ। ততফ এ উতদ্দতশ্যয কর প্রডক্ষণ ডফতলত : 

গরু ারন , মভৌভাডছ ারন , মাডি আতুাডদ প্রডক্ষণ মকফর 

চাডদায মপ্রডক্ষতত মদো তফ ভতভ ম জানান। 

(ঘ)             াভাডজক প্রডতফন্ধী ডকতাযী 

মভতেতদয ডযফাতয , কভ মতক্ষতত্র এফং 

ভাতজ ভানম্মান ফফাতয 

উতমাগী কযা;   

(ঘ)            প্রকল্পটি তফভাত্র মল তেতছ। এ কর কাম মক্রভ ফতমভাতন 

প্রডক্রোধীন। এ ডফলতে প্রচায-প্রচাযণা চারাতনা তফ। 

(ঙ)             বফলম্য ডংতা দূয কতয াভাডজক 

শংেরা উন্নেন কযায জন্য মজোয 

আকুুআটি উন্নেন  কভ ম ডযতফ সৃডষ্ট 

কযা; এফং 

(ঙ)         এ ম মাতে উতদ্দশ্যটিয জমন ম্ভফ নে। বডফ ষ্যতত প্রবাফ ভল্যােতন 

উতদ্দশ্যটিয জমন বুঝা মাতফ।   

(চ)      দ্য:স্থ বৃিগণ এফং াভাডজক 

প্রডতফন্ধীগতণয জন্য নুন্যতভ ৩০% 

ডফনাভতল্য মফা প্রদান কযা। 

(চ)             প্রফীণ ডনফাত খুফ স্বল্প ভতল্য থাকা , োো ডফতনাদতনয সুডফধা 

মদো তে। বডফষ্যতত পুতযাপুডয চালু তর ৩০% মফা ডফনাভতল্য 

মদো তফ ভতভ ম জানাতনা ে। 

 

১৪। অআএভআডড’য ম মতফক্ষণ: 

(ক) প্রকতল্পয উতদ্দশ্য সুডনডদ মষ্ট নে: প্রকতল্পয ভর কাজ প্রফীণ ডনফা এফং াভাডজকবাতফ প্রডতফন্ধী ডকতাযীতদয পুনফ মান , 

মা ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারতেয কাতজয াতথ খুফআ ংগডতপূণ ম। ততফ শু ারন, াঁ-ভৄযগী ারন, মভৌভাডছ ারন, াডে 

ারন আতুাডদ ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারতেয কাম মাফরীয াতথ ম্পডকমত নে। এছাড়া এ কর প্রডক্ষণ কাম মক্রভ প্রফীণ 

ডনফাতয াাাড যাো মকানক্রতভআ মমৌডক্তক নে; 

 



335 
 

(ে) টাআভ বায -যান এে কে বায -যান না ো : প্রকল্পটি নুতভাডদত প্রাক্কডরত ব্যে (১৯৯৪.১০ রক্ষ টাকা ) এফং 

মভোদকাতরয (জুরাআ ২০১১ তত ডডতম্বয ২০১৪) ভতেআ ফাস্তফাডেত তেতছ। মা প্রকল্প ব্যফস্থানাে একটি ফড় 

জমন; 

 

(গ) প্রফীণ ডনফাত অফান সুডফধা/াভাডজকবাতফ প্রডতফডন্ধ মভতেতদয প্রডক্ষণ ডফলতে প্রচায-প্রচাযণা বৃৎ ডযতয শুরু না 

কযা: প্রকতল্পয অতাে সৃষ্ট প্রফীণ ডনফা একটি গুরুেপূণ ম দতক্ষ। ততফ এ ডফলতে এেন ডপ্রে  আতরকট্রডনক 

ডভডডোে ম মাপ্ত প্রচায-প্রচাযণা মনআ; 

 

(ঘ) ডনডভ মত প্রফীণ ডনফাতয মু্মতে ডটিতজন চাট মায না থাকা : দ্য ডনডভ মত প্রফীণ ডনফা  পুনফ মা ন মকতেয মু্মতে 

এেন মকান ডটিতজন চাট মায মনআ; এফং 

 

(ঙ) ডপডজতথযাড াফ মক্ষডণক স্বাস্থু মফা এফং বৃিতদয ডযচম মায সুডফধাডদয বাফ: প্রকল্পটিয ফাস্তফােন কাজ মকফর 

মল তরা। Old Home-মক কাম মকযী কযায রতক্ষু ডপডজতথযাড াফ মক্ষডণক স্বাস্থু মফা এফং  বৃিতদয 

ডযচম মায জন্য ম মাপ্ত ংখ্যাে মকোয মটকায সুডফধা এেন সৃডষ্ট কযা েডন।

১৫ সুাডয:  

১৫.১ ংডিষ্ট ভন্ত্রণারে কর্তমক বডফষ্যতত প্রকল্প গ্রণকাতর সুডনডদ মষ্ট এফং ফাস্তফােনতমাগ্য উতদ্দশ্য  রক্ষুভাত্রায ডবডত্ততত 

প্রকল্প গ্রণ কযা ফাঞ্চনীে তফ। প্রকল্পটিয ফাস্তফােতনাত্তয কাম মক্রভ ডফলতে ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারে কর্তমক নুতভাডদত 

রক্ষুভাত্রা নুমােী প্রতুাী ংস্থা কর্তমক বৃিতদয অফান সুডফধা প্রদান ডনডিত কযতত তফ; 

 

১৫.২ ফাস্তফাডেত প্রকল্পটিয মথামথ ব্যফাতযয স্বাতথ ম প্রফীণ ডনফা  ডফডবন্ন মট্রতড ভ ডরাতদয প্রডক্ষণ ডফলতে প্রচায -প্রচাযণা 

মজাযদায কযতত তফ। এতক্ষতত্র স্থানীে ডত্রকা , ডরপতরট, প্রতোজতন জাতীে ডত্রকা, মযডড/টিডবতত এয প্রচাযণা কযা 

মমতত াতয; 

 

১৫.৩ ডনডভ মত প্রফীণ ডনফা /পুনফ মান মকতেয ডটিতজন চাট মায প্রণেনপূফ মক তা বফতনয াভতন ঝুরাতত তফ । এছাড়া যকাডয 

তথ ম এ স্থানাটি ডনভ মাতণয ডফলেটি উতেে ৩০% গযীফতদয ডফনাভতল্য ডচডকৎা মফা প্রদান ডফলতে কতরয 

দৃডষ্টতগাচতয াআনতফাড ম স্থান কযতত তফ;  

 

১৫.৪ ংডিষ্ট প্রতুাী ংস্থা প্রফীণ ডনফাত অডিত  বৃিতদয জন্য াফ মক্ষডণক মকোয মটকায এয সুতমাগ এফং প্রফীণ ডনফা 

ংরগ্ন ডডডফতকড -কডভউডনটি ডটার এয তমাডগতাে াফ মক্ষডণক স্বাস্থু মফা ডনডি তকযতণয দতক্ষ গ্রণ 

কযতত তফ;  

 

১৫.৫ প্রকতল্পয অতাে ম্পন্ন External Audit দ্রুত ম্পন্ন কতয এয প্রডততফদন অআএভআ ডফবাতগ মপ্রযণ কযতত তফ ; 

এফং 

 

১৫.৬ ১৫.১ তত ১৫.৫ নুতেতদ ফডণ মত ডফলতে ভন্ত্রণারতেয গৃীত দতক্ষ অগাভী ২ ভাতয ভতে ত্র ডফবাগতক ফডত 

কযতত তফ। 
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কডভঈডনটি য়রথ ও াট থ াাতার, াফনা (১ভ ম থাে) ীল থক ডফডনরোগ প্রকরেয ভাডপ্ত মূল্যােন প্রডতরফদন 

 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 

১। প্রকরেয ফস্থান : যাধানগয, াফনা দয, াফনা 

২। ভন্ত্রণারে/ডফবাগ : ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারে 

৩। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : ভাজরফা ডধদপ্তয ও আনডেটিউট ফ কডভউডনটি এে পুাডভডর মরথ, 

াফনা 

 

৪। প্রকরেয ফাস্তফােন ভে ও ব্যে:  

(রে টাকাে) 
প্রাক্কডরত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

য়ভাট 

টাকা  

(ংস্থায ডনজস্ব) 

ডযকডেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

ডতক্রান্ত ব্যে 

(মূর প্রাক্কডরত 

ব্যরেয %) 

ডতক্রান্ত ভে 

(মূর 

ফাস্তফােন 

কাররয %) 

মূর 

য়ভাট 

টাকা  

(ংস্থায 

ডনজস্ব) 

ফ থরল ংরাডধত 

য়ভাট 

টাকা  

(ংস্থায ডনজস্ব) 

মূর ফ থরল 

ংরাডধত 

১৭২৩.৫৯ 

১৩০৬.৬৯ 

(৪১৬.৯০) 

-- ১৬৫০.৮৫ 

১২৪২.৩১ 

(৪০৮.৫৪) 

এডপ্রর, ২০১১ 

রত জুন, ২০১৪ 

-- এডপ্রর, ২০১১ 

রত জুন, 

২০১৫* 

-- ১ ফছয 

(৩১.৫৮%) 

* ব্যে বৃডি ব্যডততযতক ফাস্তফােন মভোদ ১ ফছয বৃডি কযা তেতছ। 

 

৫। প্রকরেয ংগডবডিক ফা স্তফােন (প্রকে ভাপ্ত প্রডতরফদন (ডডঅয) এয ডবডিরত): 
(রে টাকাে) 

ক্রঃ 

নং 

ডিডড নুমােী ংরগয নাভ একক ডিডড নুমােী ডযকডেত রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

ফাস্তফ ডজওডফ ংস্থা মভাট ফাস্তফ ডজওডফ ংস্থা মভাট 

১ জনফতরয মফতন জন ৮ - ২৯.৪০ ২৯.৪০ ৮ - ৪২.২৪ ৪২.২৪ 

২ কনারতটডন্প ডপ ংখ্যা ১ - ৫.০০ ৫.০০ ১ - ৫.০০ ৫.০০ 

৩ ডফডফধ েযচ মথাক - ১০.০০ - ১০.০০ - ১০.০০ - ১০.০০ 

৪ ভূডভ ক্রে কাঠা ৬০ - ২৫২.২০ ২৫২.২০ ৬০ - ২৫২.২০ ২৫২.২০ 

৫ ভূডভ উন্নেন কাঠা ৪০ - ১০.০০ ১০.০০ ৪০ - ১০.০০ ১০.০০ 

৬ মভডডতকর মন্ত্রাডত ংখ্যা য-৭৩ 

ং-৩৭ 

১৩৪.৯৭ ৩৮.১০ ১৭৩.০৭ য-৫৮ 

ং-৩৭ 

১৩৪.৭৯ ৩৮.১০ ১৭৩.৮৯ 

৭ অফাফত্র ংখ্যা ৬১০ ৪০.৬৪ - ৪০.৬৪ ৬১০ ৩৯.৩৭ - ৩৯.৩৭ 

৮ মানফান (এুামু্বতরন্প) ংখ্যা ১ - ২৫.০০ ২৫.০০ ১ - ২৫.০০ ২৫.০০ 

৯ ডনভ মাণ (৮তরা পাউতেন ৩ 

তরা াাতার বফন ডনভ মাণ) 

ফঃডভঃ ৪২৭৪ ৯২৮.৮৬ - ৯২৮.৮৬ ৪২৭৪ ৯২৮.২৫ - ৯২৮.২৫ 

১০ অত মডনকভৄক্ত াডন যফযা ময 

জন্য কূ ংস্কায  পুনঃেনন 

ংখ্যা ৬১ - ৩৬.০০ ৩৬.০০ ৬১ - ৩৬.০০ ৩৬.০০ 

১১ মযআন োটায াতব মে গ্যারন ২০০০০ - ২.০০ ২.০০ - - - - 

১২ াফ-মেন  মজনাতযটয মট ২ ১০০.০০ - ১০০.০০ ২ ১০০.০০ - ১০০.০০ 

১৩ ডরপট ংখ্যা ১ ৩০.০০ - ৩০.০০ ১ ২৯.৯০ - ২৯.৯০ 

১৪ প্রাআ কনটিনতজডন্প মথাক - ৩৭.৩৩ ১১.৯৩ ৪৯.২৬ - - - - 

১৫ ডপডজকুার কনটিনতজডন্প মথাক - ২৪.৮৯ ৭.২৭ ৩২.১৬ - - - - 

 মভাটঃ   ১৩০৬.৬৯ ৪১৬.৯০ ১৭২৩.৫৯  ১২৪২.৩১ ৪০৮.৫৪ ১৬৫০.৮৫ 

 

৬। কাজ ভাপ্ত থাডকরর ঈায কাযণ:  ডডঅয-এ কর ংরগয কাজ ম্পন্ন  এফং থ ম ব্যে কযা রেরছ ঈরেখ কযা 

ররও ডযদ থন ভে ম থন্ত বুন্তযীণ বফদ্যুডতক কাজ, ফাউোযী োর, বফতনয মু্মতেয এতপ্রাচ মযাড, বফতনয ছাতদ 

অযডড াডন ট্াংক, ডরপট স্থান কাজ ম্পন্ন যরেরছ। 
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৭। াধাযণ ম থরফেণ:  

৭.১  প্রকরেয টভূডভ:  যাজধানী ও ভপস্বর রয গুণগত ভানম্পন্ন স্বাস্থযরফা ভবারফ প্রদান একটি ডফযাট ভস্যা। 

ফস্থান্ন জনরগাষ্ঠী াধাযণতঃ যাজধানী য়কডন্দ্রক ফফার অগ্রী। সুতযাং তারদয জন্যআ প্রধানতঃ স্বাস্থযরফা 

ন্যান্য য়ফামূরক কাম থক্রভ যাজধানী য়কডন্দ্রক গরড় ঈরেরছ। পরর ভপস্বর য প্রতযন্ত ঞ্চরমূরয াধাযণ 

জনগণ অধুডনক ডচডকৎা ব্যফস্থায সুডফধাডদ গ্রণ কযরত েভ ে না। ডফলেটি ডফরফচনাে য়যরখ ঢাকা কডভঈডনটি 

াাতার য়দরয প্রতযন্ত ঞ্চরর ৩০টি েী ডচডকৎা য়কন্দ্র স্থান ও ডযচারনাে প্রতযে রমাডগতা করয অরছ। 

াফনা য়জরাে দডযদ্র জনগণরক হৃদরযাগ ডফলেক স্বাস্থয য়ফা প্রদারনয জন্য য়কান াাতার না থাকাে এ ঞ্চররয 

জনগণ ব্যাক ভস্যায মু্মখীন রে। াধাযণতঃ হৃদরযারগয য়েরে য়যাগীরদযরক ঢাকাে এরন ডচডকৎা য়ফা প্রদান 

কযা ে। ডকন্তু রনক য়েরেআ য়দখা মাে য়ম, ঢাকাে অনায ভে দীঘ থ থ ভ্রভরণয পরর রনক য়যাগীআ ভাযা মাে। 

এছাড়াও ঢাকাে এরন ডচডকৎা য়ফা প্রদান কযা তযন্ত ব্যে ারে ডফধাে রনরক ঢাকাে এর ডচডকৎা গ্রণ 

কযরত অগ্রী নে। পরর মদতয উত্তযাঞ্চতরয জনগণতক উন্নতভাতনয াতট ময ডচডকৎা মফা প্রদান কযায রতক্ষুআ 

াফনাে এ ধযতনয একটি াট ম াাতার গতড় মতারায ডনডভত্ত যকাতযয অডথ মক ােতাে মমৌথবাতফ অতরাচু 

প্রকল্পটি ফাস্তফােন কযা তেতছ। 

 

৭.২ প্রকরেয ঈরেশ্য: 

 

(ক) ১ভ ম মাতে ৭৫ মফতডয াাতার ডনভ মাণ কযা; 

(ে) স্থানীে জনতগাষ্ঠীয াধাযণ স্বাস্থু ডফলেক ডিডনং, প্রডততযাধ  ডচডকৎা মফা প্রদান; 

(গ) অউটতডায, আনতডায  আনতডাতয াতট ময ডচডকৎা সুডফধা নুন্ধান সুডফধা প্রদান; 

(ঘ) ৩০% গযীফ মযাগীতদয ডফনাভতল্য ডচডকৎা মফা প্রদান; 

(ঙ) স্থানীে জনগতণয ভতে াতট ময সুে এফং অত মডনক ডফলতে তচতনতা গতড় মতারা; 

(চ) গতফলণা কাম মক্রভ ডযচারনা ডাক্তায, না ম  প্যাযাতভডডকতদয প্রডক্ষতণয ব্যফস্থা কযা; 

(ছ) হৃদতযাগ ডফলতে জনগতণয ভতে তচতনতা বতডযয রতক্ষু মডভনায  োকম কযা; এফং 

(জ) কূ েনতনয ভােতভ াফনাে অত মডনকভৄক্ত াডন যফযা কযা। 

 

৮।  প্রকরেয নুরভাদন  ংরাধন ংক্রান্ত: 

৮.১ প্রকে নুরভাদন: প্রকেটিয ঈয ১৫/১২/২০১০ তাডযরখ ডআড বা নুডষ্ঠত ে। ডআড বায সুাডয নুমােী 

পুনগ থঠিত ডিডড য়ভাট ১৭২৩.৫৯  রে টাকা  (ডজওডফ- ১৩০৬.৬৯ রে টাকা, প্রতযাী ংস্থা- ৪১৬.৯০ রে টাকা) 

প্রাক্কডরত ব্যয়ে এডপ্রর, ২০১১ য়থরক জুন, ২০১৪ য়ভোরদ ফাস্তফােরনয জন্য ১৬ /০৩/২০১১ তাডযরখ ভাননীে ডযকেনা 

ভন্ত্রী কর্তথক নুরভাডদত ে। 

 

৮.২ ব্যে বৃডি ব্যডততযতক মভোদ বৃডি: প্রকল্পটি এডপ্রর ২০১১ তত জুন ২০১৪ ম মন্ত মভোতদ ফাস্তফােতনয জন্য ডনধ মাডযত 

থাকতর প্রকতল্পয প্রধান ংগ ৮ তরা ডবততয উয ৪২৭৪ ফগ মডভটায অেতন ডফডষ্ট ৩ তরা বফন ডনভ মাতণয দযত্র 

অফান কযতত ডফরম্ব তেতছ। যফতীতত ডনধ মা ডযত ভতে ডনভ মাণ কাজ ম্পন্ন না োে এফং বফতনয ডফদ্যুৎ 

ংতমাগ অফাফত্র, মভডডতকর মন্ত্রাডত  মানফান ক্রতেয জন্য ব্যে বৃডি ব্যডততযতক মভোদ ১ ফছয থ মাৎ জুন, 

২০১৫ ম মন্ত বৃডি কযা ে। 
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৯। ফছয ডবডিক ংরাডধত এডিড ফযাে, ফমুডক্ত ও ব্যে (ডডঅয রত প্রাপ্ত তথ্য):  

(রে টাকাে) 

থ থ ফছয ংরাডধত এডিড ফযাে  ফমুডক্ত 

(টাকা) 

ব্যে (ডজওডফ) 

য়ভাট টাকা ংস্থা য়ভাট টাকা ংস্থা 

২০১১-২০১২ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - 

২০১২-২০১৩ ৩৫৩.০০ ৩৫৩.০০ - ৩৫৩.০০ ৩৫৩.০০ ৩৫৩.০০ - 

২০১৩-২০১৪ ৪৭৭.৮৬ ৪৭৭.৮৬ - ৪৭৭.৮৬ ৪৭৬.৩১ ৪৭৬.৩১ - 

২০১৪-২০১৫ ১১৩.০০ ১১৩.০০ - ১১৩.০০ ১১৩.০০ ১১৩.০০ - 

য়ভাট: ১২৪৩.৮৬ ১২৪৩.৮৬ - ১২৪৩.৮৬ ১২৪২.৩১ ১২৪২.৩১ - 

১০।  প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তথ্য:  

 

ক্রঃ নং কভ থকতথায নাভ ও দফী দাডেে ারতনয মভোদকার 

০১ জনাফ পজলুর ক 

উ-ডযচারক, ভাজতফা ডধদপ্তয, াফনা 

২৫/০৪/২০১১ ০৪/০৫/২০১২ 

০২ জনাফ মভাঃ অতফদ কডযভ 

উ-ডযচারক, ভাজতফা ডধদপ্তয, াফনা 

০৫/০৫/২০১২ ০২/০১/২০১৪ 

০৩ জনাফ মভাঃ অব্দুর মভাতভন 

উ-ডযচারক, ভাজতফা ডধদপ্তয, াফনা 

০৯/০৫/২০১৪ ৩০/০৬/২০১৫ 

 
১১। প্রকতল্পয ভর কাম মক্রভ: 

 

(ক) ৮ তরা বীত ডফডষ্ট ৩ তরা (৪২৭৪ ফগ থডভটায) কডভঈডনটি াাতার বফন ডনভ থাণ; 

(খ) ১টি এযােুররন্স ক্রে; 

(গ) য়ভডিরকর মন্ত্রাডত ক্রে; 

(ঘ) অফাফে ক্রে; 

(ঙ) ডরপট স্থান; এফং  

(চ) াফ-য়িন ও য়জনারযটয স্থান।  

 

১২। প্রকল্প ভল্যােন িডত : প্রকল্পটিয ভাডপ্ত ভল্যােন প্রডততফদন প্রণেতনয উতদ্দতশ্য প্রকল্পটি ম্পতকম অআএভআডড ’য 

ম মতফক্ষণ প্রদাতনয মক্ষতত্র ডনম্নডরডেত ডফলেগুতরা ডফতফচনা কযা ে : 

(ক) প্রকতল্পয নুতভাডদত ডডডড  ডডঅয ম মাতরাচনা; 

(ে) প্রকল্প এরাকা তযজডভতন ডযদ মতন প্রাপ্ত তথ্য; 

(গ) প্রকল্প এরাকা তযজডভতন ডযদ মতনয ভে প্রকল্প ংডিষ্টতদয াতথ অতরাচনা; 

(ঘ) প্রকতল্পয অতাে ডজডফ  প্রতুাী ংস্থায থ মােতন ম্পাডদত দযত্র ংক্রান্ত তথ্যাডদ ম মাতরাচনা; এফং 

(ঙ) প্রকতল্পয রক্ষু  উতদ্দশ্য জমতনয ডনডভত্ত প্রতুাী ংস্থায ফতমভান কাম মক্রভ ম মাতরাচনা।  

 

১৩। প্রকে ডযদ থন:  প্রকেটিয ভাডপ্ত মূল্যােন প্রডতরফদন প্রণেরনয ররেয ডডঅয প্রাডপ্তয য অআএভআডি কর্তথক গত 

১১/০৩/২০১৬ তাডযরখ াফনা দয ঈরজরায ফাআা য়যারি  প্রকরেয অওতাে ডনডভ থত কডভঈডনটি ও াট থ 

াাতার রযজডভরন ডযদ থন এফং ১৬/০৪/২০১৬ তাডযতে প্রকতল্পয দযত্র ংক্রান্ত নডথ ম মতফক্ষতণয জন্য ঢাকাস্থ 

কডভউডনটি াাতাতর ডযদ মন কযা ে। প্রকে এরাকা ডযদ থরনয ভে  প্রকে ডযচারক ও প্রতযাী ংস্থায 

প্রডতডনডধ ঈডস্থত ডছররন। প্রকতল্পয কতেকটি গুরুেপূণ ম ংতগয ব্যতেয ডফতিলণ ডনতম্ন প্রদান কযা রঃ 

 

১৩.১ াাতার বফন ডনভ মাণ: প্রকতল্পয অতাে ৮ তরা বীত ডফডষ্ট ৩ তরা কডভউডনটি াাতার ডনভ মাতণয জন্য 

ডডডডতত মভাট ৯২৮.৮৬ রক্ষ টাকায (ডজডফ) ংস্থান ডছর। ডডঅয নুমােী বফন ডনভ মাতণ ডজডফ োতত ব্যে 

তেতছ ৯২৮.২৫ রক্ষ টাকা। ডকন্তু ফাস্ততফ ডনভ মাণ ংতগ ১০৫৭.০৬ রক্ষ টাকা ব্যতে ১৪ তরা বীত ডফডষ্ট ৩ তরা বফন 

ডনভ মাণ কযা তেতছ। ডনভ মাণ োতত ব্যডেত ডতডযক্ত থ ম ংস্থায ডনজস্ব থ ম মথতক প্রদান কযা তেতছ। থ মাৎ 

ডতডযডক্ত কাতজয জন্য ডজডফ োততয থ ম ব্যে েডন। 
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ডচত্র- ১: প্রকতল্পয অতাে ডনডভ মত াফনা কডভউডনটি  াট ম াাতার। 

 

১৩.২ মভডডমকর মন্ত্রাডত ক্রে: প্রকতল্পয অতাে ডডডডতত মভডডতকর মন্ত্রাডত োতত ডজডফ- ১৩৪.৯৭ রক্ষ টাকাে ৭৩টি 

 ংস্থায ডনজস্ব তথ ম ৩৮.১০ রক্ষ টাকাে ৩৭টি ক্রে কযায রক্ষুভাত্রা ডনধ মাডযত ডছর। প্রকল্প ফাস্তফােনকাতর ডজডফ 

োতত ১৩৪.৭৯ রক্ষ টাকাে ৫৮টি মভডডতকর মন্ত্রাডত ক্রে কযা তেতছ থ মাৎ ডজডফ োততয পুতযাপুডয থ ম ব্যে কযা 

তর ১৫টি মভডডতকর মন্ত্রাডত কভ ক্রে কযা তেতছ। যডদতক, ডডঅয-এ ংস্থায ডনজস্ব থ ম ৩৮.১০ রক্ষ 

টাকা ব্যে মদোতনা তর উক্ত থ ম ব্যতে ডক ডক মন্ত্রাডত ক্রে কযা তেতছ তায সুস্পষ্ট মকান ব্যাখ্যা প্রকল্প ডযচারক 

 প্রতুাী ংস্থায প্রডতডনডধ জানাতত াতযনডন। 

 

  

ডচত্র- ২: প্রকতল্পয অতাে ংগৃীত মভডডতকর মন্ত্রাডত। ডচত্র- ৩: প্রকতল্পয অতাে ংগৃীত অফাফত্র। 

 

১৩.৩ অফাফত্র ক্রে: প্রকতল্পয অতাে াাতার বফতন মযাগীতদয ব্যফাতযয জন্য ডজডফ তথ ম ৪০.৬৪ রক্ষ টাকাে 

৬১০টি অফাফত্র ক্রতেয ডফযীতত ৩৯.৩৭ রক্ষ টাকাে ফগুতরা অফাফত্র যফযা কযা তেতছ। এ কর 

অফাফত্র াাতাতর যাো তর াাতার চালু না োে এগুতরা ব্যফহৃত তে না। 

 

১৩.৪ াফ-মেন  মজনাতযটয স্থান: প্রকতল্পয অতাে াাতাতর ডফদ্যুৎ যফযাতয জন্য ডজডফ তথ ম ১০০.০০ রক্ষ 

টাকা ব্যতে াফ-মেন  মজনাতযটয ক্রে কতয স্থান কযা তেতছ। ডডজাআতন উতেে না থাকতর পাোয াডব ম  

ডফদ্যুৎ ডফবাতগয যাভ মক্রতভ াফ-মেন  মজনাতযটয াাতার বফতনয অোযগ্রাউতে স্থান কযা তেতছ। 

 

১৩.৫ মানফান: প্রকতল্পয অতাে াাতাতর মযাগী মাতাোততয জন্য ংস্থায ডনজস্ব তথ ম ২৫.০০ রক্ষ টাকাে ১টি 

এুামু্বতরন্প ক্রে কযা তেতছ। ডযদ মনকাতর এুামু্বতরন্পটি াাতাতর াো মােডন। এুামু্বতরন্পটি ঢাকা কডভউডনটি 

াাতাতর ব্যফায কযা তে ভতভ ম উডস্থত প্রকল্প ডযচারক  প্রতুাী ংস্থায কভ মকতমাগণ জানান। 

 

১৩.৬ অত মডনকভৄক্ত াডন যফযাতয জন্য কূ ংস্কায  পুনঃেনন: প্রকতল্পয অতাে অত মডনক প্রফণ এরাকা ডততফ 

াফনা মজরায ডফডবন্ন উতজরাে ৬১টি পুযাতন আডন্দযা পুনঃেনন  টিউফতের নতুন কূো স্থাতনয জন্য 

ডডডডতত ৩৬.০০ রক্ষ টাকা (ংস্থায ডনজস্ব থ ম) ংস্থান ডছর। ডডঅতয এ োতত ৩৬.০০ রক্ষ টাকা ব্যে মদোতনা 
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তর উক্ত কাম মক্রভ ফাস্তফােতনয ংডিষ্ট প্রভাণাডদ/দডররত্র ডযদ মনকাতর প্রকল্প ডযচারক  প্রতুাী ংস্থায 

প্রডতডনডধ মদোতত াতযনডন। 

১৪। প্রকতল্পয দযত্র ংক্রান্ত নডথ ম মাতরাচনা: 

১৪.১ ডনভ মাণ কাতজয দযত্র ংক্রান্ত তথ্য: প্রকতল্পয অতাে ৮ তরা বীত ডফডষ্ট ৩ তরা কডভউডনটি াাতার ডনভ মাতণয 

জন্য ডডডডতত মভাট ৯২৮.৮৬ রক্ষ টাকায (ডজডফ) ংস্থান ডছর। বফন ডনভ মাতণয অতাে য়বৌত ডনভ থাণ, বুন্তযীণ 

স্যাডনটাযী  ডফদ্যুতােন , ফডঃডফদ্যুৎ, ছামদ অযডড াডনয ট্াংক , গ্যা ংতমাগ , ভূ-গবমস্থ াডন ংযক্ষণাগায , 

ফাউোযী োর ংভেক্ত ডছর।  দযত্র ডফজ্ঞডপ্ত ডদ আনডডতনতডে  বদডনক ংফাদ  ডত্রকাে ৩১/০১/২০১২ তাডযতে 

এফং ডডটিআউ তেফাআতট প্রকাডত ে। দযত্র জভাদাতনয মল তাডযে ডছর ১৫/০২/২০১২ এফং উক্ত তা ডযতেআ 

দযত্র মোরা ে। মভাট ৫টি দযত্র জভা তড় , তন্তে ১টি দযত্র মযনডব ে। ৭ দস্য ডফডষ্ট দযত্র ভল্যােন 

কডভটিয বা ১১/০৩/২০১২ তাডযতে নুডষ্ঠত ে।  দযত্র ভল্যােন কডভটি কর দযত্র ভল্যােন কতয মভা ম 

এুাডযোন ডফল্ডা ম এে আডিডনো ম -এয দয ন্যান্য দযদাতাতদয মথতক ফ মডনম্ন োে দযত্র নুতভাদতনয জন্য 

সুাডয কতয।  দযত্র ভল্যােন কডভটিয সুাডয নুমােী ভাডযচারক, ভাজতফা ডধদপ্তয ১৮/০৪/২০১২ 

তাডযতে দযত্র নুতভাদন কতযন।  ১৯/০৪/২০১২ তাডযতে NOA প্রদান কযা ে। ০৭/০৫/২০১২ তাডযতে ডনফ মাডচত 

ঠিকাদায প্রডতষ্ঠানতক ১০৫৭.০৬ রক্ষ টাকাে কাম মাতদ প্রদান কযা ে।  ডনভ মাণ কাজ শুরু কযা ে ২৭/০৫/২০১২ 

তাডযতে। কাম মাতদ নুমােী কাজ ভাডপ্তয জন্য জুন ২০১৪ ম মন্ত ভে মদো তেডছর। ডকন্তু ডনভ মাণ কাজ ডনধ মাডযত 

ভতে ভাপ্ত কযা েডন এফং ডযদ মন ভতে (১১/০৩/১৬) মদো মাে ডকছু ডনভ মাণ কাজ ফাডক যতেতছ। ঠিকাদাতযয 

াতথ ম্পাডদত চুডক্তভল্য ১০৫৭.০৬ রক্ষ টাকা , মা ডডডড ’মত এ োতত ংস্থানকৃত থ ম (৯২৮.৮৬ রক্ষ টাকা ) 

তক্ষা ১৩.৮০% মফড ডছর। ডডডড ংস্থান তক্ষা ফ মডনম্ন দযদাতায দয মফড োে টিআড কডভটিয দস্যগণ 

জানান, ডনভ মাণ ো মত ডতডযক্ত থ ম ডজডফ মথতক ব্যে কযা মাতফ না , ডতডযক্ত থ ম ংস্থায ডনজস্ব তডফর মথতক 

ফন কযতফ। পতর  ডনভ মাণ োতত ডডডড ংস্থাতনয ডতডযক্ত থ ম প্রতুাী ংস্থা কর্তমক প্রদান কযা তেতছ ভতভ ম 

তথ্যাডদ ম মাতরাচনাে মদো মাে। 

 

১৫। প্রকরেয  ডযকডেত ঈরেশ্য ও জথন: 

ডযকডেত ঈরেশ্য জথন 

ক) ১ভ ম মাতে ৭৫ মফতডয াাতার 

ডনভ মাণ কযা; 

াফনা মজরা তযয াত ৭৫ মফতডয ৩ তরা ডফডষ্ট াাতার বফন 

ডনভ মাণ কযা তেতছ; 

ে) স্থানীে জনতগাষ্ঠীয াধাযণ স্বাস্থু 

ডফলেক ডিডনং , প্রডততযাধ  

ডচডকৎা মফা প্রদান; 

াাতার বফন ডনভ মাণ কাজ মল তর ডচডকৎা মফা এেতনা চালু কযা 

েডন; 

গ) অউটতডায, আনতডায  আনতডাতয 

াতট ময ডচডকৎা সুডফধা নুন্ধান 

সুডফধা প্রদান; 

াাতার চালু না োে অউটতডায, আনতডায  আনতডাতয াতট ময 

ডচডকৎা মফা শুরু কযা েডন; 

ঘ) ৩০% দডযদ্র মযাগীতদয ডফনাভতল্য 

ডচডকৎা মফা প্রদান; 

ডচডকৎা মফা শুরু না োে ৩০% দডযদ্র মযাগীতদয ডফনাভতল্য ডচডকৎা 

মফা প্রদাতনয ডফলতে মকান তথ্য াো মােডন। তাছাড়া ৩০% দডযদ্র 

মযাগীতদয ডফনাভতল্য ডচডকৎা মফা প্রদান ংক্রান্ত মকান াআনতফাড ম 

াাতাতর রাগাতনা েডন; 

ঙ) স্থানীে জনগতণয ভতে াতট ম য সুে 

এফং অত মডনক ডফলতে তচতনতা 

গতড় মতারা; 

স্থানীে জনগতণয ভতে াতট ময সুে এফং অত মডনক ডফলতে 

তচতনতাভরক মকান োকম  কভ মারায অতোজন কযা েডন; 

চ) গতফলণা কাম মক্রভ ডযচারনা 

ডাক্তায, না ম  প্যাযাতভডডকতদয 

প্রডক্ষতণয ব্যফস্থা কযা; 

প্রকল্প মথতক ডনডভ মত াফনা কডভউডনটি াাতাতর এেতনা মকান ডাক্তায , 

না ম  প্যাযাতভডডক ডনতোগ কযা েডন। তাআ মকান প্রডক্ষণ মদো েডন ; 

ছ) হৃদতযাগ ডফলতে জনগতণয ভতে 

তচতনতা বতডযয রতক্ষু মডভনায  

োকম কযা; এফং 

হৃদতযাগ ডফলতে জনগতণয ভতে তচতনতা বতডযয রতক্ষু এেতনা মকান 

মডভনায  োকম কযা েডন; এফং 
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ডযকডেত ঈরেশ্য জথন 

জ) কূ েনতনয ভােতভ াফনাে 

অত মডনকভৄক্ত াডন যফযা কযা। 

অত মডনকভৄক্ত াডন যফযাতয রতক্ষু ংস্থায ডনজস্ব তথ ম াফনা মজরায 

ডফডবন্ন উতজরাে ৬১টি নরকূ স্থান কূো ংস্কায  পুনঃেনন কযা য 

কথা থাকতর উক্ত কাম মক্রভ ফাস্তফােতনয ংডিষ্ট প্রভাণাডদ/দডররত্র 

ডযদ মনকাতর প্রকল্প ডযচারক  প্রতুাী ংস্থায প্রডতডনডধ মদোতত 

াতযনডন। 

 

১৬। প্রকেটি ম্পরকথ অআএভআডি’য ম থরফেণ: 

 (ক) প্রকরেয জথন: 

১৬.১ াফনা মজরা ার্শ্থফতী য়জরাে জনগরণয জন্য ডফডবন্ন য়যারগয ডচডকৎায সুডফধা ম্প্রাযণ: াফনা য়জরা ও এয 

অর-ারয য়জরায জনাধাযরণয ভরে স্বাস্থু মফা প্রদান , অউটতডায  আনতডায ডচডকৎা মফা প্রদান , াতট ময 

সুে এফং অত মডনক ডফলতে তচতনতা  বৃডিয রতক্ষু াফনা য়জরা রযয নূরুপুয স্থারন াফনা-ইর্শ্যদী ফাআা 

ভাড়রকয ার প্রকরেয অওতাে ৭৫ য্যা ডফডষ্ট ৩ তরা কডভঈডনটি য়রথ ও াট থ াাতার ডনভ থাণ কযা 

রেরছ। 

 ( খ) াধাযণ ম থরফেণ: 

১৬.২ াাতার বফতনয ডনভ মাণ নকা ডযফতমন : ডযদ মনকাতর মদো মাে , প্রকতল্পয নুতভাডদত ডডডডতত প্রদত্ত নকা 

ডযফতমন কতয াাতার বফন ডনভ মাণ কযা তেতছ। ডযদ মনকাতর ডনম্নরূ ত্রুটিভ ডযরডক্ষত তেতছঃ 
 

□ বফতনয ফস্থানগত ডযফতমতনয পতর প্রতফ তথয ডদক 

ডযফতমন কযা তেতছ; 

□ ৮ তরা বীততয ডযফততম ১৪ তরা বীত পাউতেন কযাে 

ডনভ মাণ ব্যে বৃডি মতেতছ; 

□ ডডডড ংস্থান নুমােী বফতনয ছাতদ ৫০০০ গ্যারন 

ধাযন ক্ষভতাম্পন্ন  অযডড াডনয ট্াংক ডনভ মাণ না 

কতয ১০০০ ডরটায াডন ধাযন ক্ষভতাম্পন্ন স্থােী 

ট্াংক স্থান কযা তেতছ; 

□ ডডজাআন ডযফতমন কতয ফাথরুতভয জানারাগুতরা তনক 

ফড় যাো তেতছ। ২ে  ৩ে তরায োতড ময ফাথরুতভয 

জানারাে ডযষ্কায গ্লা রাগাতনা তেতছ। থ মাৎ ২/৩টি 

ফাথরুতভয ফাআতযয দ্য ’াত আতটয মদোর না কতয 

পুতযাটাআ ডযষ্কায গ্লা রাগাতনা তেতছ। তে তরাে 

ডরপতটয াত একটি ফাথরুতভয উয পর ছাদ না ডদতে 

উয ডদক উন্ুক্ত যাো তেতছ। 

 
ডচত্র- ৪: বফতনয ডযফডতমত নকা। 
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ডচত্র- ৫: াাতার বফতনয ২ে  ৩ে তরাে ডড জাআন 

ডযফতমন কতয ফাথরুভ ডনভ মাণ কযা তেতছ এফং ফাথরুতভয 

দ্য’াত ডযষ্কায গ্লা ফাতনা তেতছ। 

ডচত্র- ৬: াাতার বফতনয নীচতরাে ফাথরুতভয উতয 

উন্ুক্ত যাো তেতছ। 

 

১৬.৩ দযত্র ভল্যােন কডভটিয একজন ফডঃদস্য ফযপ্রাপ্ত যকাডয চাকডযজীফী : এ প্রকতল্পয ডনভ মা ণ কাতজয দযত্র 

ভল্যােন কডভটিতত ৭ জন দতস্যয ভতে ফাআতযয ২ জন দস্য ডছতরন। তন্তে ১ জন ফডঃদস্য জনস্বাস্থু প্রতকৌর 

ডধদপ্ততযয তত্ত্বাফধােক প্রতকৌরী আডিডনোয কত অরী মচৌদৄযী। দযত্র ভল্যােন কাগজতত্র তাঁয দফী মকাথা 

তত্ত্বাফধােক প্রতকৌরী (ফঃ) এফং মকাথা তত্ত্বাফধােক প্রতকৌরী উতেে কতযতছন। থ মাৎ ডতডন মকাথা চাকডযতত 

এফং মকাথা ফয উতেে কতযতছন (নুতেদ ১৬.৪ এ প্রদড মত তথ্য ডচত্র )। দযত্র ভল্যােন কডভটি একটি ডত 

গুরুেপূণ ম  স্প মকাতয কডভটি। যকাতযয কাডযগডয দক্ষতাম্পন্ন তনকগুতরা ডফবাগ /ডধদপ্তয/ংস্থায ডফডবন্ন 

ম মাতেয প্রতকৌরী ডফদ্যভান থাকা তত্ত্ব একজন ফযপ্রাপ্ত প্রতকৌরীতক দযত্র ভল্যােন কডভটিতত ন্তর্ভ মক্ত কযায 

ডফলেটি প্রকল্প ডযচারতকয ডনকট জানতত চাআতর তায সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা াো মােডন ; 

 

 ডডঅয নুমােী দযত্র ভল্যােন কডভটিতত ২ জন ফডঃদস্ম ন্তর্ভ মক্ত থাকায ডফধান থাকতর মভডডতকর  ল্যাফ 

মন্ত্রাডত ক্রে, াফ-মেন  মজনাতযটয ক্রে , ডরপট ক্রতেয জন্য গঠিত দযত্র ভল্যােন কডভটিতত ১ জন ফডঃদস্য 

ন্তর্ভ মক্ত ডছতরন। ডমডন জনস্বাস্থু প্রতকৌর ডধদপ্ততযয তত্ত্বাফধােক প্রতকৌরী আডিডনোয কত অরী মচৌদৄ যী। 

মভডডতকর  ল্যাফ মন্ত্রাডত  ক্রতেয মক্ষতত্র একজন ডফতলজ্ঞ ডাক্তাতযয ডযফততম একজন ডডবর আডিডনোযতক 

ফডঃদস্য ডততফ ন্তর্ভ মক্ত কতয দযত্র ভল্যােন কযায িডতটি মথামথ ডছর না ভতভ ম প্রতীেভান ে। কডভটিয 

দস্যতদয ডক্ষাগত মমাগ্যতা, ডবজ্ঞতা  কভ মস্থর ডনডিত কতয কডভটি গঠন কযা িত ডছর। 

১৬.৪ 

  

ডচত্র- ৭: দযত্র ভল্যােন কডভটিয ফডঃদস্য প্রতকৌরী 

আডিডনোয কত অরী মচৌদৄযী ফযপ্রাপ্ত তে স্বাক্ষতযয 

নীতচ দফীতত তত্ত্বাফধােক প্রতকারী উতেে কতযতছন। 

ডচত্র- ৮: দযত্র ভ ল্যােন কডভটিয ফডঃদস্য প্রতকৌরী 

আডিডনোয কত অরী মচৌদৄযী স্বাক্ষতযয নীতচ দফীতত 

তত্ত্বাফধােক প্রতকারী (ফঃ) উতেে কতযতছন। 
 

১৬.৫ কর মভডডতকর মন্ত্রাডত ক্রে না কযা: ডডডডতত মভডডতকর মন্ত্রাডত োতত ডজডফ তথ ম ১৩৪.৯৭ রক্ষ টাকাে ৭৩টি 

মন্ত্রাডত ক্রে কযায রক্ষুভাত্রা ডনধ মাডযত ডছর। মভডডতকর মন্ত্রাডত ক্রতেয জন্য দযত্র অফান কযা তর ডজডফ তথ ম 

ক্রতেয জন্য ৭৩টি মন্ত্রাডতয দযতত্রয দয ২২৯.৮২ রক্ষ টাকা দাডের কযা ে থ মাৎ ডডডড ভল্য তক্ষা ৯৪.৮৫ 

রক্ষ টাকা (৭০.২৭%) মফড। পতর মন্ত্রাডতয ফাজাযভল্য বৃডিজডনত কাযতণ ডডঅয ২০০৮ াতরয ডফডধ ৯৮ উ-

ডফডধ ২৫ নুযতণ মভডডতকর মন্ত্রাডত ক্রতেয ব্যডপ্ত হ্রা কতয ডডডড ংস্থানকৃত তথ ম (১৩৪.৭৯ রক্ষ টাকা) ৭৩টিয 

স্থতর ৫৮টি মন্ত্রাডত ক্রে কযা তেতছ। ডকন্তু াাতাতরয জন্য মভডডতকর মন্ত্রাডত একটি তুাফশ্যকীে উাদান। 

প্রকতল্পয উতদ্দশ্য ডযফতমন কতয ক্রতেয ব্যডপ্ত হ্রা কযা ডযকল্পনা শংেরা ডযন্থী। যডদতক, ডডঅয-এ ংস্থায 

ডনজস্ব থ ম ৩৮.১০ রক্ষ টাকা ব্যে মদোতনা তর উক্ত থ ম ব্যতে ডক ডক মন্ত্রাডত ক্রে কযা তেতছ তায সুস্পষ্ট মকান 

ব্যাখ্যা প্রকল্প ডযচারক  প্রতুাী ংস্থায প্রডতডনডধ জানাতত াতযনডন। 

 

১৬.৬ ডনভ মাণ কাজ মথাভতে ভাপ্ত না কযাঃ ডডঅয-এ প্রকতল্পয ডনভ মাণ ংতগয কর থ ম ব্যে এফং ফাস্তফ কাজ ১০০% 

উতেে কযা তর জুন ২০১৫-এ প্রকল্প ভাপ্ত োয ৮ ভা য ডযদ মনকাতর মদো মাে, বফতনয ডনম্নফডণ মত কাজ 

ফাডক যতেতছঃ 
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■ বফতনয বফদ্যুডতক রাআন টানা  সুআচ মফাড ম, বফদ্যুডতক পুান রাগাতনা কাজ ভাপ্ত েডন; 

■ াাতার বফতনয ডফদ্যুৎ মরাড নুমােী ফডঃডফদ্যুৎ ংতমাগ মনো েডন; 

■ মফআজতভতেয ডপডনডং কাজ ফাডক যতেতছ; 

■ ডরপট স্থান কযা তর ডপডনডং কাজ চরভান যতেতছ; 

■ বফতনয াভতনয এতপ্রাচ মযাড কাজ ফাডক যতেতছ; 

■ বফতনয তনক স্থাতন মদোতর প্লাোয এফং ডপডনডং যং কযা েডন; 

■ ফাউোযী োতরয ডনভ মাণ কাজ ভাত্র শুরু কযা তেতছ। 
 

   

ডচত্র- ৯: বুন্তযীণ ডফদ্যুততয মফাড মগুতরা ফাতনা ম্পন্ন েডন। ডচত্র- ১০: বফমনয ডবততযয তনক স্থাতন প্লাোয 

ডপডনডং কাজ মল েডন। 

 

ডচত্র-১১: ফাউোযী োর ডনভ মাণ কাজ ভাত্র শুরু কযা তেতছ। 
 

  

ডচত্র- ১২: ডধকাং মদোতর প্লাোয  ডপডনডং কাজ 

ফাডক যতেতছ। 

ডচত্র- ১৩: ডগ্নডনফ মাক মন্ত্র ফাতনা েডন। 

 

১৬.৭ ডচডকৎা মফা চালু না কযা: প্রকতল্পয ন্যতভ উতদ্দশ্য নুমােী াাতাতর এেতনা ডচডকৎা মফা চালু কযা েডন। 

ডাক্তায, না ম  প্রতোজনীে জনফর ডনতোগ না োে ডচডকৎা মফা চালু েডন ভতভ ম ডযদ মনকাতর জানা মাে। 

পতর াাতাতরয জন্য ক্রেকৃত মভডডতকর মন্ত্রাডত  মফডগুতরায মথামথ ব্যফায শুরু েডন; 
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১৬.৮ প্রকল্প মথতক ক্রেকৃত এুামু্বতরন্প াাতাতর যফযা না কযা : াাতাতর মযাগী মদয প্রতোজনীে মফা প্রদাতনয 

রতক্ষু প্রকতল্পয অতাে ১টি এুামু্বতরন্প ক্রে কযা তর এেতনা াাতাতর যফযা কযা েডন। পতর জরুডয 

ডবডত্ততত মযাগী ডযফন, ডাক্তায অা-মাো কযতত সুডফধা তে; 

১৬.৯ অত মডনকভৄক্ত াডন যফযাতয জন্য কূ পুনঃেনতনয তথ্য না াোঃ াফনা মজরায ডফডবন্ন উতজরাে ৬১টি স্থাতন 

অত মডনকভৄক্ত ডনযাদ াডন যফযাতয রতক্ষু ডডডডতত ৩৬.০০ রক্ষ টাকায (ংস্থায ডনজস্ব) ংস্থাতনয ডফযীতত 

ডডঅয-এ ৩৬.০০ রক্ষ টাকা  ব্যে প্রদ মন কযা তেতছ। প্রতুাী ংস্থায প্রডতডনডধ  প্রকল্প ডযচারক াফনা 

মজরায মফড়া উতজরায টাংফাড়ী গ্রাতভ একটি কূ ডযদ মন কযা ে। উক্ত কূতয তত্ত্বাফধােক জনাফ মাযাফ ডভো 

 তায ডযফাতযয দস্যগণ জানান , ২০০৩ াতর ঢাকা কডভউডনটি ট্রাতেয উতদ্যাতগ এআ কূ েনন  টিউফতের 

স্থান কযা তেতছ এফং ভাতঝ ভাতঝ এ কূগুতরা ট্রাতেয উতদ্যাতগ ংস্কায কতয থাতক। তাযা জানান , কূতয াডন 

তাযা ডনতজযা  ার্শ্মফতী কতেকটি ডযফায ান কতযন।  অতরাচু প্রকতল্পয অতাে উক্ত কাম মক্রভ 

ংস্কায/ফাস্তফােতনয ংডিষ্ট প্রভাণাডদ/দডররত্র ডযদ মনকাতর প্রকল্প ডযচারক  প্রতুাী ংস্থায প্রডতডনডধ 

মদোতত াতযনডন; 
 

১৬.১০ ৩০% গযীফ মযাগীতক মফা প্রদান ম্পডকমত মকান াআনতফাড ম না থাকা: “য়ফযকাযী প্ররচষ্টাে অথ থ-াভাডজক খারত 

গৃীত প্রকরেয ীডভত অকারয যকাডয াায্য প্রদারনয জন্য ংরাডধত নীডতভারা ” নুমােী ফাস্তফাডেত 

াাতারমূর কভরে ৩০% দডযদ্র জনরগাষ্ঠীরক ডফনামূরল্য ডচডকৎা য়ফা প্রদারনয জন্য ডনরদ থনা যরেরছ। প্রকে 

নুরভাদরনয প্রাক্কারর ভাজরফা ডধদপ্তয ও প্রতযাী ংস্থায ারথ এ ংক্রান্ত চুডক্ত ম্পাডদত রেডছর।  ডফলেটি 

াধাযণ জনগণরক ফডতকযরণয ররেয াাতার বফরনয ন্মুরখ থফা াাতাতরয ভর পটতকয াত 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাতদ যকায  আনডেটিউট ফ কডভউডনটি এে পুাডভডর মরথ কর্তমক মমৌথবাতফ ডনডভ মত 

াাতার এফং ৩০% গযীফ য়যাগীরদয ডফনামূরল্য ডচডকৎা য়ফা প্র দান উতেেপূফ মক মকান াআনতফাড ম মনআ। 

াাতাতরয ডচডকৎা কাম মক্রভ চালু না োে গযীফ মযাগীতদয ডফনাভতল্য ডচডকৎায ডফলেটি জানা ম্ভফ েডন। 

 

১৭। সুাডয: 

১৭.১ মথামথ কর্তমতক্ষয নুতভাদন ব্যতীত াাতার বফতনয নকা ডযফতমন  ৮ তরা পাউতেতনয ডযফততম 

১৩.৮০% ব্যে বৃডিপূফ মক ১৪ তরা পাউতেন াাতার বফন ডনভ মাণ কযা ডযকল্পনা শংেরা ডযন্থী। এ ডফলেটি 

ংডিষ্ট ভন্ত্রণারে েডততে মদেতফ (নুতেদ ১৬.২ দ্রষ্টব্য); 

১৭.২ প্রকতল্পয দযত্র ভল্যােন কডভটিতত ফডঃদস্য ডততফ একজন ফযপ্রাপ্ত দস্য ন্তর্ভ মক্ত কতয দযত্র ভল্যােন কযা  

এফং একজন ফযপ্রাপ্ত ক ভ মকতমাতক ফডঃদস্য যাোয  ডফলেটি যকাডয ক্রে অআন -এয রংঘন। ংডিষ্ট ভন্ত্রণারে 

ডফলেটি েডততে মদেতফ (নুতেদ নুতেদ ১৬.৩ দ্রষ্টব্য); 

১৭.৩ ডডডড ংস্থানকৃত ডজডফ তথ ময মভডডতকর মন্ত্রাডত মকন কভ ক্রে কযা তেতছ, ভন্ত্রণারে এ ডফলতে প্রকল্প 

কর্তমতক্ষয মথামথ ব্যাখ্যা গ্রণ কযতফ এফং অআএভআডডতক তা ফডত কযতফ। মআ াতথ  আততাভতে ক্রেকৃত 

মভডডতকর মন্ত্রাডতভ দ্রুত াাতাতর মপ্রযণ কযতত তফ (নুতেদ ১৬.৪ দ্রষ্টব্য); 

১৭.৪ জুন ২০১৫-এ প্রকল্প কাম মক্রভ ১০০% ভাপ্ত মদোতনা এফং ব্যে ১০০% প্রদান মদোতনায ৮ ভা য বুন্তযীণ 

বফদ্যুডতক কাজ, ফাউোযী োর, বফতনয মু্মতেয এতপ্রাচ মযাড, বফতনয ছাতদ অযডড াডনয ট্াংক, ডরপট স্থান 

কাজ পুতযাপুডয ভাপ্ত না ো এফং ডডঅয-এ কর ংতগয ব্যে প্রদ মন কযা ডডএ-২০০৬  অডথ মক শংেরায 

ডযন্থী। ডফলেটি ংডিষ্ট ভন্ত্রণারে ডনডফড়বাতফ েডতমে মদতে অআএভআডডতক তা ফডত কযতফ (নুতেদ ১৬.৫ 

দ্রষ্টব্য); 

১৭.৫ াাতাতরয ভৄদে কাম মক্রভ দ্রুত ম্পন্ন কতয ডচডকৎা মফা চালুকযতণয ভােতভ ংগ্রকৃত অফাফত্র, াাতার 

মফড  মভডডতকর মন্ত্রাডতয মথামথ ব্যফায ডনডিত কযতত তফ এফং কর মভডডতকর মন্ত্রাডত দ্রুত াাতাতর 

মপ্রযণ/স্থান কযতত তফ (নুতেদ ১৬.৬ দ্রষ্টব্য); 

১৭.৬ জনফর ডনতোতগয বাতফ াাতারটি চালু কযা মাতে না পতর যকাতযয ব্যেকৃত তথ ময উতমাগীতা প্রাডপ্ততত 

ডফরম্ব তে। জনফর ডনতোতগয ডফলতে প্রকল্প কর্তমক্ষ /ংস্থা/ভন্ত্রণারতেয পূফ ম প্রস্তুডত গ্র ণ প্রতোজন ডছর। মায পতর 

প্রকল্প কাম মক্রভ ভাডপ্তয াতথ াতথ াাতার কাম মক্রভ চালু কযা ম্ভফ ততা। এেন প্রকল্পটি জুন ২০১৫ মত ভাডপ্তয 

১ ফছয য জনফর ডনতোগ ফা াাতার চালু কযা ম্ভফ তে না ডকংফা অতযা কত ডদন প্রতোজন তফ তা 

ডনডিত কযা মাতে না। জনফর ডনতো মগ এতন ডফরম্ব প্রকল্প কর্তমতক্ষয ভোনুগ কভ মডযকল্পনা  তদানুমােী 
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কাম মক্রভ গ্রতণ ফতরায াডভর। এ ডফলতে ভন্ত্রণারে /ংস্থা প্রতোজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযতফ এফং দ্রুত জনফর 

ডনতোতগয ব্যফস্থা গ্রণ কযতফ; 

১৭.৭ াাতাতর মযাগীতদয জরুডয মফা প্রদাতনয রতক্ষু ক্রেকৃত এুামু্বতরন্পটি মথাীঘ্র াফনা কডভউডনটি াাতাতর 

মপ্রযতণয প্রতোজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযতত তফ (নুতেদ ১৬.৭ দ্রষ্টব্য); 

১৭.৮ অত মডনকভৄক্ত াডন যফযাতয জন্য কূ পুনঃেনন োতত ৩৬.০০ রক্ষ টাকা ব্যতেয নুকূতর কাম মক্রভ গ্রণকৃত 

কূভতয ব্যতেয ডযভাণ, স্থাতনয তাডযে একটি তাডরকা ভন্ত্রণারে কর্তমক ংগ্রপূফ মক অআএভআডডতত মপ্রযণ 

কযতত তফ (নুতেদ ১৬.৮ দ্রষ্টব্য); 

১৭.৯ াাতাতরয ভর পটতকয াত গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাতদ যকায  আনডেটিউট ফ কডভউডনটি এে পুাডভডর মরথ 

কর্তমক মমৌথবাতফ ডনডভ মত াাতার এফং ৩০% দডযদ্র জনতগাষ্ঠীতক ডফনাভতল্য মফা প্রদাতনয ডফলে উতেেপূফ মক 

াআনতফাড ম দ্রুত স্থান কযতত তফ (নুতেদ ১৬.৯ দ্রষ্টব্য); 

১৭.১০ ৩০% দডযদ্র জনতগাষ্ঠীতক ডফনাভতল্য ডচডকৎা মফা প্রদান ডনডিত কযতত তফ এফং তা একটি অরাদা মযডজষ্ট্রাতয 

এফং কডম্পউটায ডাটাতফআতজ মযাগীয নাভ, ঠিকানা, মটডরতপান নম্বয ংযক্ষণ কযতত তফ। মাতত যফতীতত মকউ 

এ ডফলতে মকান তথ্য জানতত চাআতর তা জানা ম্ভফ ে; 

১৭.১১ ১৭.১ মথতক ১৭.১০ নুতেতদ ফডণ মত ডদক ডনতদ মনায ডফলতে ভন্ত্রণার ে কর্তমক গৃীত দতক্ষ অগাভী ১ (এক) ভাতয 

ভতে অআএভআ ডফবাগতক জানাতত তফ। 
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Vertical Extension of Sylhet Diabetic Hospital ীল থক ডফডনরোগ প্রকরেয ভাডপ্ত মূল্যােন 

প্রডতরফদন 

 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 

১। প্রকরেয ফস্থান : পুযানতরন, ডজন্দাফাজায, ডতরট দয, ডতরট 

২। ভন্ত্রণারে/ডফবাগ : ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারে 

৩। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : ভাজরফা ডধদপ্তয ও ডররট িাোরফটিক এরাডরেন (এডিএ) 
 

  ৪।  প্রকরেয ফাস্তফােন ভে ও ব্যে:  

(রে টাকাে) 
প্রাক্কডরত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

য়ভাট 

টাকা  

(ংস্থায ডনজস্ব) 

ডযকডেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

ডতক্রান্ত ব্যে 

(মূর প্রাক্কডরত 

ব্যরেয %) 

ডতক্রান্ত ভে 

(মূর ফাস্তফােন 

কাররয %) 
মূর 

য়ভাট 

টাকা  

(ংস্থায ডনজস্ব) 

ফ থরল ংরাডধত 

য়ভাট 

টাকা  

(ংস্থায ডনজস্ব) 

মূর ফ থরল 

ংরাডধত 

৫৯৬.৮১ 

৩৪৪.৯৪ 

(২৫১.৮৭) 

-- ৩৫১.৬২ 

২০৩.২৪ 

(১৪৮.৩৮) 

জুরাআ, ২০১৩ 

রত জুন, 

২০১৫ 

-- জুরাআ, ২০১৩ 

রত জুন, 

২০১৫ 

-- -- 

 

৫। প্রকরেয ংগডবডিক ফা স্তফােন (প্রকে ভাপ্ত প্রডতরফদন (ডডঅয) এয ডবডিরত): 
(রে টাকাে) 

ক্রঃ 

নং 

ডিডড নুমােী ংরগয নাভ একক ডিডড নুমােী ডযকডেত রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

ফাস্তফ ডজওডফ ংস্থা মভাট ফাস্তফ ডজওডফ ংস্থা মভাট 

১ জনফতরয মফতন-বাতাডদ জন ৫ - ১১.১০ ১১.১০ - - - - 

২ মভডডতকর মন্ত্রাডত ংখ্যা ৬৮ ২২৯.৭০ ১৬০.৭৪ ৩৯০.৪৪ ৬৮ ১৭৯.২৪ ১৩০.৮৮ ৩১০.১২ 

৩ ডক্সতজন াআ রাআন মথাক মথাক ২৪.৯৪ ১৬.৬৩ ৪১.৫৭ মথাক ২৩.৯৯ ১৭.৫১ ৪১.৫০ 

৪ ডনভ মাণ ব্যে ফঃডভঃ ৭২৪.৯১ ৮৩.৫৪ ৫৮.৪৬ ১৪২.০০ - - - - 

৫ ডপডজকুার কডেনতজডন্প (১%) মথাক - ৩.৩৮ ২.৪৭ ৫.৮৫ - - - - 

৬ প্রাআ কনটিনতজডন্প (১%) মথাক - ৩.৩৮ ২.৪৭ ৫.৮৫ - - - - 

 মভাটঃ   ৩৪৪.৯৪ ২৫১.৮৭ ৫৯৬.৮১  ২০৩.২৩ ১৪৮.৩৯ ৩৫১.৬২ 

 

৬। কাজ ভাপ্ত থাডকরর ঈায কাযণ:  এ প্রকতল্পয অতাে ৪থ ম তরায উয ৫ভ তরায ভাপ্ত ডনভ মাণ কাজ  ৬ষ্ঠ 

তরা ম মন্ত উর্ধ্মভৄেী ম্প্রাযণ কযায ংস্থান ডডডডতত উতেে থাকতর ডফদ্যভান বফতনয ফকাঠাতভা নকা 

মথামথবাতফ যীক্ষা কতয এফং কাডযগডয ডদক ডফতফচনাে গণপূতথ ডফবাগ াাতার বফরনয ৬ষ্ঠ তরা ম থন্ত ঈর্ধ্থমুখী 

ম্প্রাযরণ ম্মত েডন। পরর প্রকে য়থরক ৬ষ্ঠ তরা ম মন্ত উর্ধ্মভৄেী ম্প্রাযণ কযা েডন। যডদতক, নুরভাডদত 

ডিডড’য রক্ষুভাত্রা নুমােী জনফর ডনরোগ কযা েডন এফং জনফররয য়ফতন-বাতা খারত ১১.১০ রে টাকা ব্যে 

কযা েডন। 

 

৭। াধাযণ ম থরফেণ: 
 

৭.১  প্রকরেয টভূডভ: ডাোতফটি একটি ডফাক জডনত মযাগ। যীতয আনসুডরন নাতভয যতভাতনয ম্পূণ ম ফা অতডক্ষক 

ঘাটডতয কাযতণ ডফাক জডনত মগারতমাগ সৃডষ্ট তে যতক্ত গ্লুতকাতজয ডযভাণ বৃডি াে। এআ ফস্থাতক ডাোতফটি 

ফতর। ডাোতফটি মকান মছাঁোতছ ফা ংক্রাভক মযাগ নে। ভেভত ডযচম মায বাতফ  ডচডকৎা মফা গ্রণ না কযায 

জন্য এ মযাতগ অক্রান্ত মযাগীতদয হৃদতযাগ, ডকডনী, চভ মতযাগ  মচাতেয ন্যান্য জটির মযাগ তত াতয। পতর তনক 

ডাোতফটিক মযাগী ক্রতভ কভ মদক্ষীন তে ভাযা মাে। ডকন্তু ডবজ্ঞ ডচডকৎতকয যাভ ম মভাতাতফক জীফন চারনা 

কযতর ডাোতফটিক মযাগীযা স্বাবাডফক জীফন মান কযতত াতয। ১৯৮৫ াতর ডতরট ডাোতফটিক াাতার 

প্রডতষ্ঠা কযা ে। প্রডতষ্ঠায য মথতক এ াাতাতরয ভােতভ ডতরট মজরায ডাোতফটিক মযাগীতদয ডফডবন্ন ধযতনয 

ডচডকৎা মফা প্রদান কযা তে। ডকন্তু াাতার বফতন যীক্ষায জন্য ডফডবন্ন ল্যাফ, আনতডায, অউটতডায, 
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ডাক্তাযতদয কক্ষ, না মতদয কক্ষ ংকুরান না োে াাতার বফন উর্ধ্মভৄেী ম্প্রাযতণয উতদ্যাগ গ্রণ কতয। 

ডাোতফটিক মযাগীতদয ডচডকৎা মফায ভান বৃডিয রতক্ষু ডতরট ডাোতফটিক াাতাতরয ডফদ্যভান বফতনয ৫ভ  

৬ষ্ঠ তরায ডনভ মাণ  মভডডতকর মন্ত্রাডত ংগ্রতয রতক্ষু অতরাচু প্রকল্পটি গ্রণ কযা ে। 

৭.২ প্রকরেয ঈরেশ্য: 

ক) ডাোতফটিতয বোফতা ম্পতকম জনতচতনতা বতডয কযা; 

ে) ডনেভতাডন্ত্রক জীফন-মাতনয জন্য ডাোতফটিক মযাগীতদয ম মাপ্ত যাভ ম মদো; 

গ) ক্রভফধ মভান ডাোতফটিক মযাগীতদয মভডডকুার, াভাডজক  উতদ ডদতে স্বাবাডফক জীফতন ডপডযতে অনা; 

ঘ) ডাোতফটিক মযাগীতদয প্রতোজনীে প্রডক্ষণ মদো; 

ঙ) কভতক্ষ ৩০% মযাগীমক ডফনাভতল্য ডচডকৎা মফা প্রদান; 

চ) ডচডকৎক, নাত ম, মটকডনডোন  প্যাযাতভডডকতদয প্রডক্ষণ মদো; এফং 

ছ) ভডরা  ডশু ডাোতফটিক মযাগীতদয ডচডকৎায মক্ষতত্র প্রাধান্য মদো।  

 

৮। প্রকরেয নুরভাদন : প্রকেটিয ঈয ১০/০৬/২০১৩ তাডযরখ ডআড বা নুডষ্ঠত ে। ডআড বায সুাডয 

নুমােী পুনগ থঠিত ডিডড য়ভাট ৫৯৬.৮১  রে টাকা  (ডজওডফ- ৩৪৪.৯৪ রে টাকা, ডররট িাোরফটিক ডভডত- 

২৫১.৮৭ রে টাকা) প্রাক্কডরত ব্য য়ে জুরাআ, ২০১ ৩ য়থরক জুন, ২০১ ৫ য়ভোরদ ফাস্তফােরনয জন্য ৩০ /১০/২০১৩ 

তাডযরখ ভাননীে ডযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক নুরভাডদত ে। 

 

৯। ফছয ডবডিক ংরাডধত এডিড ফযাে, ফমুডক্ত ও ব্যে (ডডঅয রত প্রাপ্ত তথ্য):  

(রে টাকাে) 

থ থ ফছয ংরাডধত এডিড ফযাে  ফমুডক্ত 

(টাকা) 

ব্যে (ডজওডফ) 

য়ভাট টাকা ংস্থা য়ভাট টাকা ংস্থা 

২০১৩-২০১৪ ৫০.০০ ৫০.০০ - ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ - 

২০১৪-২০১৫ ২০৪.০০ ২০৪.০০ - ২০৪.০০ ১৫৩.২৩ ১৫৩.২৩ - 

য়ভাট: ২৫৪.০০ ২৫৪.০০ - ২৫৪.০০ ২০৩.২৩ ২০৩.২৩ - 

 

১০।  প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তথ্য:  

ক্রঃ নং কভ থকতথায নাভ ও দফী দাডেে ারতনয মভোদকার 

০১ জনাফ মভাঃ অবুর কারাভ, উ-ডযচারক ২৪/১১/২০১৩ ০৯/০২/২০১৫ 

০২ জনাফ ডনফা যিন দা, ভাজতফা ডপায (মযডজঃ) ১৫/০৩/২০১৫ ৩০/০৬/২০১৫ 

 

১১। প্রকল্প ভল্যােন িডত : প্রকল্পটিয ভাডপ্ত ভল্যােন প্রডততফদন প্রণেতনয উতদ্দতশ্য প্রকল্পটি ম্পতকম অআএভআডড ’য 

ম মতফক্ষণ প্রদাতনয মক্ষতত্র ডনম্নডরডেত ডফলেগুতরা ডফতফচনা কযা ে : 

(ক) প্রকতল্পয নুমভাডদত ডডডড  ডডঅয ম মাতরাচনা ; 

(ে) প্রকল্প এরাকা তযজডভতন ডযদ মতন প্রাপ্ত তথ্য ম মাতরাচনা  প্রকল্প ংডিষ্টতদয াতথ অতরাচনা; 

(গ) প্রকতল্পয অতাে ডজডফ  প্রতুাী ংস্থায থ মােতন ম্পাডদত দযত্র ংক্রান্ত কাগজত্র ম মাতরাচনা ; এফং 

(ঘ) প্রকতল্পয রক্ষু  উতদ্দশ্য জমতনয ডনডভত্ত প্রতুাী ংস্থায ফতমভান কাম মক্রভ ম মাতরাচনা।  

 

১২। প্রকতল্পয ভর কাম মক্রভ: 

(ক) ডফদ্যভান বফরনয ৫ভ  ৬ষ্ঠ তরা ম থন্ত ঈর্ধ্থমুখী ম্প্রাযণ; 

(খ) য়ভডিরকর মন্ত্রাডত ক্রে; এফং 

(গ) ডক্সরজন াআ রাআন স্থান।  

 

১৩। প্রকতল্পয ংগডবডত্তক ব্যে ডফতিলণ : প্রকল্প এরাকা তযজডভতন ডযদ মন , প্রকল্প ংডিষ্টতদয াতথ অতরাচনা এফং 

ংডিষ্ট কাগজত্রাডদ ডফতিলণ কতয প্রকতল্পয কতেকটি গুরুেপূণ ম ংতগয ম্পাডদত কাজ ম্পতকম ডনতম্ন অতরাচনা কযা 

র: 
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(ক) মমফ ি ফাস্তফােন কযা তেতছঃ 

 

১৩.১ মভডডতকর মন্ত্রাডতঃ প্রকল্প মথতক ডতরট ডাোতফটিক াাতাতরয জন্য ৬৮টি মভডডতকর মন্ত্রাডত ক্রে ফাফদ 

৩৯০.৪৪ রক্ষ টাকা (ডজডফ- ২২৯.৭০ রক্ষ টাকা  ংস্থা- ১৬০.৭৪ রক্ষ টাকা) ংস্থাতনয ডফযীতত ৩১০.১২ রক্ষ 

টাকাে (ডজডফ- ১৭৯.২৪ রক্ষ টাকা  ংস্থা- ১৩০.৮৮ রক্ষ টাকা) ৬৮টি মভডডতকর মন্ত্রাডত ক্রে কযা তেতছ। 

উতেখ্য, ডডডড ংস্থান তক্ষা দযত্র ভল্য কভ োে মভডডতকর মন্ত্রাডত ক্রে োতত ব্যে কভ তেতছ। ততফ 

মভডডতকর মন্ত্রাডত ক্রতেয মক্ষতত্র ডজডফ  ংস্থায থ ম াযাাডয ব্যে কযা তেতছ; 

 

১৩.২ ডক্সতজন াআ রাআনঃ ডডডডতত ডক্সতজন াআ রাআন স্থান ফাফদ ৪১.৫৭ রক্ষ টাকা (ডজডফ- ২৪.৯৪ রক্ষ টাকা 

 ংস্থা- ১৬.৬৩ রক্ষ টাকা) ংস্থাতনয ডফযীতত ৪১.৫০ রক্ষ টাকা (ডজডফ- ২৩.৯৯ রক্ষ টাকা  ংস্থা- ১৭.৫১ 

রক্ষ টাকা) ব্যে কযা তেতছ; 

 

 (ক) মমফ ি ফাস্তফােন কযা েডনঃ 

 

১৩.৩ জনফতরয মফতন-বাতাডদঃ প্রকতল্পয অতাে ডডডডতত ংস্থায তথ ম ডফডবন্ন তদ ৫ জন জনফর ডনতোতগয 

রক্ষুভাত্রায ডফযীতত ১১.১০ রক্ষ টাকা ংস্থান থাকতর মকান জনফর ডনতোগ কযা েডন এফং থ ম ব্যে েডন; 

 

১৩.৪ ডনভ মাণ ব্যেঃ ডতরট ডাোতফটিক াাতাতরয ৫ভ  ৬ষ্ঠ তরা উর্ধ্মভৄেী ম্প্রাযতণয রতক্ষু ডডডডতত ১৪২.০০ রক্ষ 

টাকা (ডজডফ- ৮৩.৫৪ রক্ষ টাকা  ংস্থা- ৫৮.৪৬ রক্ষ টাকা) ংস্থাতনয ডফযীতত ডনভ মাণ কাজ কযা েডন এফং 

মকান থ ম ব্যে কযা েডন; 

 

১৪.০ প্রকে ডযদ থন:  প্রকেটিয ভাডপ্ত মূল্যােন প্রডতরফদন প্রণেরনয ররেয অআএভআডি কর্তথক গত ২৫/০৮/২০১৬ তাডযরখ 

ডররট রযয পুযানরররন ডনডভ থত ডররট িাোরফটিক াাতারর প্রকরেয অওতাে ফাস্তফাডেত কাম থক্রভ রযজডভরন 

ডযদ থনপূফ থক প্রকে ংডিষ্ট কভ থকতথারদয ারথ অররাচনা কযা ে । ডযদ থরনয ভে  প্রকে ডযচারক, প্রতযাী 

ংস্থায প্রডতডনডধ ও কতথব্যযত ডচডকৎক ঈডস্থত ডছররন। ডযদ থরন প্রাপ্ত তথ্য ডনম্নরূঃ 

 

  

চক্ষু যীক্ষায জন্য Micro Surgical YAG Laser 

Machine 

৬টি Hemo Dialysis মভডন াাতার মফড 

 

১৪.১ মভডডতকর মন্ত্রাডত স্থান: প্রকতল্পয অতাে ডতরট ডাোতফটিক াাতাতর মযাগীতদয ডচডকৎায জন্য ৬৮টি 

মভডডমকর মন্ত্রাডত মভাট ৬টি রতট ক্রে কযা ে। ১ভ রতট চক্ষু ডফবাতগয য্ন্ত্ন্ত্রাডত, ২ে রতট অআডআউ-য মন্ত্রাডত, 

৩ে রতট াজমাডয ডফবাতগয মন্ত্রাডত, ৪থ ম রতট গাআনী ডফবাতগয মন্ত্রাডত, ৫ভ রতট মন্ট্রার ডক্সতজন াআরাআন এফং 

৬ষ্ঠ রতট ৬টি মতভাডাোরাআড মন্ত্রাডত ক্রে কযা ে। মভডডতকর মন্ত্রাডত ক্রতে ডডঅয-২০০৮ মথামথ নুযণ 

কযা তেতছ ভতভ ম প্রতীেভান ে। কাম মাতদত ফডণ মত ভে নুমােী ডনধ মাডযত ভতেয ভতেআ মভডডতকর মন্ত্রাডত 

যফযা কযা ে। ডযদ মনকাতর মন্ত্রাডতগুতরা াতযন ডথতেটায, ডাোরাআড কক্ষ, চক্ষু ডচডকৎা কতক্ষ 

মযাগীতদয ডচডকৎায কাতজ ব্যফহৃত তত মদো মাে। ততফ ডডআউ চালু না োে এফং ডাক্তায জনফর ডনতোগ 

না োে ডকছু মন্ত্রাডত এেতনা াাতাতর ২টি কতক্ষ ভজুদ যাো তেতছ। 
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৩ে তরাে Anesthesia Machine, portable surgical 

light  ভডরাতদয গাআডন াতযন ডথতেটায 

াজমাডয ডফবাতগ মাে াতযটব কতক্ষ Patient Monitor 

 

১৪.২ ডক্সতজন াআ রাআন স্থান: প্রকতল্পয অতাে াাতার বফতন মযাগীতদয ডচডকৎায জন্য াতযন ডথতেটায, 

োড ম, মকডফন, ডডআউ, অআডআউ, ডাোরাআড কক্ষ পুতযা াাতাতর ডক্সতজন াআ রাআন ংতমাগ কযা 

তেতছ। নীচতরায একটি কতক্ষ ডক্সতজন কতন্ট্রার রুভ কযা তেতছ। ডযদ মনকাতর াাতাতর ডক্সতজন যফযা 

ব্যফস্থা চর মদো মগতছ। 

 

  

মন্ট্রার ডক্সতজন কক্ষ প্রকতল্পয তথ ম ক্রেকৃত ডফডবন্ন অআডআউ মন্ত্রাডত একটি 

কতক্ষ ভজুদ যাো তেতছ 

 

১৫। প্রকরেয  ডযকডেত ঈরেশ্য ও জথন: 

ডযকডেত ঈরেশ্য জথন 

ক) ডাোতফটিতয বোফতা ম্পতকম 

জনতচতনতা বতডয কযা; 

ডাোতফটিক মযাতগয বোফতা ম্পতকম জনগণতক তচতন কযায রতক্ষু 

াাতাতরয রডফতত একটি মটডরডবতনয ভােতভ প্রচায চারাতনা মে; 

ে) ডনেভতাডন্ত্রক জীফন -মাতনয জন্য 

ডাোতফটিক মযাগীতদ য ম মাপ্ত যাভ ম 

মদো; 

ডাোতফটিক মযাগীতদয োফায ডনেন্ত্রণ, ডনেডভত ব্যাোভ ম্পতকম যাভ ম 

প্রদান কযা মে; 

গ) ক্রভফধ মভান ডাোতফটিক মযাগীতদয 

মভডডকুার, াভাডজক  উতদ ডদতে 

স্বাবাডফক জীফতন ডপডযতে অনা; 

ক্রভফধ মভান ডাোতফটিক মযাগীতদয মভডডকুার , াভাডজক  উতদ 

ডদতে স্বাবাডফক জীফতন ডপডযতে অনায জন্য উতদ প্রদান কযা মে; 

ঘ) ডাোতফটিক মযাগীতদয প্রতোজনীে প্রডক্ষণ 

মদো; 

ভাজতফা ডধদপ্ততযয াতথ ভন্বে কতয ডাোতফটিক মযাগীতদয 

প্রতোজনীে প্রডক্ষণ মদোয ব্যফস্থা মনো তফ; 
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ডযকডেত ঈরেশ্য জথন 

ঙ) কভতক্ষ ৩০% মযাগীতক ডফনাভতল্য 

ডচডকৎা মফা প্রদান; 

প্রকল্প ভাডপ্তয য জুরাআ ২০১৫ মথতক জুন ২০১৬ ম মন্ত াাতাতর 

ডফডবন্ন মযাতগয মভাট ৯৩৮৬ জন মযাগীতক ডচডকৎা মফা প্রদান কযা 

ে। তন্তে ১৩৫২ জন গযীফ মযাগীতক (১৪.৪০%) ডফনাভু্তল্য ডচডকৎা 

মফা মদো ে। থ মাৎ প্রকতল্পয উতদ্দশ্য নুমােী ৩০% গযীফ মযাগীতক 

ডচডকৎা মফা মদোয ডফলতে চুডক্ত স্বাক্ষডযত তর ফাস্ততফ তা 

প্রডতারন কযা েডন। তাছাড়া ৩০% গযীফ মযাগীতক ডফনাভতল্য 

ডচডকৎা মফা প্রদাতনয ডফলেটি উতেে কতয মকান াআনতফাড ম রাগাতনা 

েডন; 

চ) ডচডকৎক, নাত ম, মটকডনডোন  

প্যাযাতভডডকতদয প্রডক্ষণ মদো; এফং 

১ জন ডাক্তায, ২ জন না ম  ১ জন মটকডনডোনতক ডাোতফটি  

ডাোরাআড ডফলতে ফাযতডভ মথতক প্রডক্ষণ প্রদান কযা তেতছ;  

ছ) ভডরা  ডশু ডাোতফটিক মযাগীতদয 

ডচডকৎায মক্ষতত্র প্রাধান্য মদো। 

ভডরা, ডশু  ফেস্ক ডাোতফটিক মযাগীতদয ডচডকৎায মক্ষতত্র ডফনাভতল্য 

ডচডকৎা প্রদান কযা তে। 

 
 

১৬। প্রকেটি ম্পরকথ অআএভআডি’য ম থরফেণ: 

১৬.১ ডডডড ংস্থান নুমােী কর ংতগয কাজ ফাস্তফােন না কযা : প্রকতল্পয অতাে ডডডডতত ডতরট ডাোতফটিক  

াাতার বফতনয ৫ভ  ৬ষ্ঠ তরা উর্ধ্মভৄেী ম্প্রাযতণয রক্ষুভাত্রা ডনধ মাডযত থাকতর ডনভ মা ণ কাজ কযা েডন। 

কাযণ, প্রকল্প নুতভাদতনয পূতফ মআ প্রতুাী ংস্থায ডনজস্ব তথ ম ৫ভ তরায উর্ধ্মভৄেী ম্প্রাযণ কাজ শুরু কযা ে। 

প্রকল্প নুতভাদতনয য াাতার বফতনয প্রকতল্পয তথ ম ৫ভ তরায ডপডনডং কাজ  ৬ষ্ঠ তরায উর্ধ্মভৄেী ম্প্রাযণ 

কাজ ম্পন্ন কযায কথা ডছর। ডকন্তু গণপূতথ ডফবাগ ডফদ্যভান াাতার বফতনয ফকাঠাতভা নকা মথামথবাতফ 

যীক্ষা-ডনযীক্ষা কতয এফং কাডযগডয ডদক ডফতফচনা কতয ৬ষ্ঠ তরা ম থন্ত ঈর্ধ্থমুখী ম্প্রাযণ কযরত ম্মত েডন। 

পরর ৬ষ্ঠ তরা ডনভ মাণ কযা ম্ভফ েডন এফং ডনভ থাণ খারত ১৪২.০০ রে টাকা ব্যে েডন। এরেরে ংডিষ্ট 

ভন্ত্রণারতেয প্রকল্প নুতভাদতনয পূতফ মআ প্রকতল্পয মবৌত কাতজয ডফলেটি ঠিকবাতফ যীক্ষা কযা ভীচীন ডছর। 

 

১৬.২ প্রকতল্প জনফর ডনতোগ না কযাঃ  প্রকতল্পয অতাে নুতভাডদত ডডডডতত ডফডবন্ন তদ মভাট ৫ জন (প্রকল্প 

ব্যফস্থাক-১ জন, কাযী ডযচারক -১ জন, কডম্পউটায াতযটয -১ জন, ডাফযক্ষক-১ জন, এভএরএএ-১ 

জন) কভ মকতমা-কভ মচাযী ডনতোতগ য ংস্থান থাকতর উক্ত ৫টি তদ মকান জনফর ডনতোগ কযা েডন। পতর প্রকল্প 

ফাস্তফােতন ডকছুটা ডফডিত ে। প্রকল্প ডযচারতকয াতথ অতরাচনাে জানা মাে , প্রকতল্পয কাম মক্রভ ভাজতফা 

ডধদপ্তয  ডতরট ডাোতফটিক ডভডতয জনফর ডদতে ডযচারনা কযা ে। 

 

১৬.৩ ৩০% গযীফ মযাগীতক ডফনাভতল্য মফা প্রদান উডেডেত মকান াআনতফাড ম না থাকা: “য়ফযকাযী প্ররচষ্টাে অথ থ-

াভাডজক খারত গৃীত প্রকরেয ীডভত অকারয যকাডয াায্য প্রদারনয জন্য ংরাডধত নীডতভারা ” নুমােী 

ফাস্তফাডেত াাতারমূর কভরে ৩০% দডযদ্র জনরগাষ্ঠীরক ডফনামূরল্য ডচডকৎা য়ফা প্রদারনয জন্য ডনরদ থনা 

যরেরছ। প্রকে নুরভাদরনয প্রাক্কারর ভাজরফা ডধদপ্তয ও প্রতযাী ংস্থায ারথ এ ংক্রান্ত একটি চুডক্ত ম্পাডদত 

ে। ডকন্তু ফাস্তরফ ২০১৫-১৬ থ থ ফছরয ১৪.৪০% গযীফ য়যাগীরক ডফনামূরল্য ডচডকৎা য়ফা প্রদান কযা ে।  এছাড়া 

াধাযণ জনগণরক ফডতকযরণয ররেয াাতাতরয ভর পটতকয াত গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাতদ যকায  ডতরট 

ডাোতফটিক ডভডত কর্তমক মমৌথবাতফ ডযচাডরত এফং ৩০% গযীফ য়যাগীরদয ডফনামূরল্য ডচডকৎা য়ফা প্র দারনয 

ডফলেটি উতেেপূফ মক মকান াআনতফাড ম রক্ষু কযা মােডন; 

 

১৬.৪ প্রকতল্পয উতদ্দশ্য জমন ব্যাত োঃ  প্রকল্পটিয ভর উতদ্দশ্য তে ডাোতফটিক মযাগী ন্যান্য মযাগীতদয অদৄডনক 

ডচডকৎা মফা প্রদান কযা। প্রকতল্পয অতাে ডতরট ডাোতফটিক াাতাতর ডাক্তায -না ম ংডিষ্ট মটকডনডোন 

ডনতোতগয মকান ংস্থান মনআ। ফতমভাতন াাতারটিতত প্রকতল্পয অতাে অদৄডনক মভডডতকর মন্ত্রাডত স্থান কযা 

তর প্রতোজনীে ডাক্তায -না ম না থাকাে মযাগীতদয ডচডকৎা মফা কাম মক্রভ ঠিকবাতফ ম্পন্ন তে না। পতর 

প্রকতল্পয উতদ্দশ্য জমন ব্যাত তে। এছাড়া ডফ মলজ্ঞ ডাক্তায ডনতোগ না মদোে াাতাতর ডডআউ  অআডআউ 

চালু কযা ম্ভফ েডন। পতর ডডআউ  অআডআউ ডফবাতগয ভল্যফান মভডডতকর মন্ত্রাডত ফতক্সআ ভজুদ যাো অতছ। 

পতর এফ মন্ত্রাডতয োতযডে উত্তীণ ম তে মাতফ এফং ডকছু ডকছু মন্ত্রাডত নষ্ট োয ম্ভাফনা যতেতছ।  
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১৭.০ সুাডয:  

 

১৭.১ বডফষ্যতত মকান প্রকতল্প পূতম ডনভ মামণ উর্ধ্মভৄেী ম্প্রাযণ কাম মক্রভ ন্তর্ভ মক্ত কযায মক্ষতত্র ংডিষ্ট ভন্ত্রণারে/ংস্থা 

পূফ মাতেআ উক্ত বফতনয নকা, মর-অউট প্রভৃডত তথ্যাডদ যীক্ষা কতয মদেতফ। এতক্ষতত্র ভন্ত্রণারে প্রকল্পটি গ্রণকাতরআ 

এ কর তথ্য ংগ্রপূফ মক ব্যফস্থা ডনতত াযততা; 

 

১৭.২ প্রকতল্পয উতদ্দশ্য জমতনয রতক্ষু ডাোতফটি ন্যান্য মযাগীতদয ডচডকৎা মফা প্রদাতনয জন্য প্রতোজনীে ডাক্তায -

না ম ংডিষ্ট জনফর ডনতোতগয ডফলতে ভাজতফা ডধদপ্তয  ংডিষ্ট ভন্ত্রণারে প্রতুাী ংস্থা মক ডনতদ মনা ডদতফ। 

থ মাৎ প্রতোজনীে জনফর দ্রুত ডনতোগ ডদতে াাাতারটি চালুকযতণয ভােতভ ংগ্রকৃত মভডডতকর মন্ত্রাডতয 

মথামথ ব্যফায ডনডিত কযতত তফ মাতত ংগৃীত মন্ত্রাডত নষ্ট তে না মাে (নুতেদ ১৬.২ দ্রষ্টব্য); 

 

১৭.৩ ভাজরফা ডধদপ্তয ও প্রতযাী ংস্থায  ভতে স্বাক্ষডযত চুডক্ত নুমােী ডচডকৎা গ্রণকাযী ৩০% মযাগীতক ডফনা 

েযতচ ডচডকৎা মফা প্রদান ডনডিত কযতত তফ। মআ াতথ াাতাতর ৩০% দডযদ্র জনতগাষ্ঠীতক ডফনাভতল্য 

ডচডকৎা ংক্রান্ত একটি অরাদা মযডজষ্ট্রাতয মযাগীয নাভ, ঠিকানা, মটডরতপান নম্বয ংযক্ষণ কযতত মফ। মাতত 

যফতীতত মকউ এ ডফলতে মকান তথ্য জানতত চাআতর জানাতনা ম্ভফ ে। এছাড়া ডফনাভতল্য ৩০% দডযদ্র মযাগীতদয 

মফা প্রদাতনয ডফলেটি প্রচাতযয রতক্ষু াাতাতরয ভর পটতকয াত গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাতদ যকায  ডতরট 

ডাোতফটিক ডভডত কর্তমক মমৌথবাতফ ডযচাডরত একটি াআনমফাড ম স্থান কযতত তফ (নুতেদ ১৬.৩ দ্রষ্টব্য); 

 

১৭.৪ ১৭.১ মথতক ১৭.৩ নুতেতদ ফডণ মত ডদক ডনতদ মনায ডফলতে ভন্ত্রণারতেয গৃীত দতক্ষ অগাভী ১ (এক) ভাতয ভতে 

অআএভআ ডফবাগতক জানাতত তফ। 

 

 

 

 

 
  

 


