স্বাস্থ্য  রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়েয অতাে ২০১৫-১৬ থ থফছয়যয এরডরভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয মূল্যােন
প্ররতয়ফদয়নয য ভন্ত্রণারে/রফবাগরবরিক াযংয়ে
ক্র:নং ভন্ত্রণারে/
রফবায়গয নাভ

১
০১।

মভাট
ভাপ্ত
প্রকয়েয
ংখ্যা

২
স্বাস্থ্য 
রযফায কল্যাণ
ভন্ত্রণারে/স্বাস্থ্য
মফা রফবাগ

০১। ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যা:

৩
০২

ভাপ্ত প্রকয়েয ধযণ
মূর ভে  ব্যয়েয তুরনাে
ভে
ভে
ব্যে
ব্যে
রফরনয়োগ কারযগযী মজরডরএপ ভে 
ব্যে
উবেআ
রতক্রান্ত
রতক্রায়ন্তয
তিক্রান্ত
রতক্রায়ন্তয
প্রকয়েয ােতা
ভুক্ত
ংখ্যা
প্রকয়েয
প্রকয়েয রতক্রান্ত প্রকয়েয তকযা ায প্রকয়েয তকযা ায
প্রকয়েয ংখ্যা (%) ফ থরনম্ন ংখ্যা (%) ফ থরনম্নংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা
য়ফ থাচ্চ
য়ফ থাচ্চ
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
০১
০১
০
২
৪৯% য়ত
০
০
৮৫%

০২

০২। ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যে  মভোদ বৃরিয কাযণ: প্রয়মাজয নে
০৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফােয়নয মেয়ে প্রধান প্রধান ভস্যা  সুারয:
ক্রম
১

২

মস্যা
অহ্ছারনো রভন কযান্সায এন্ড মজনায়যর াাতায়রয জন্য রকছু

ক্রম
১

রকছু মেয়ে প্রয়োজয়নয তুরনাে য়নক মফী মন্ত্রারত ংগ্র কযা

মন্ত্রারতয তাররকা প্রারিক তথ্যারদ

য়েয়ছ (মমভন: ায়যন মটরফর ায়যন রথয়েটায়যয

প্রণেন কয়য তা াাতার কর্তথয়েয

মন্ত্রারতমূ);

রনকট প্রদান কয়য তা অআএভআরডয়ক
ফরত কযয়ত য়ফ। প্রয়োজয়নয

ংগৃীত মন্ত্রারতমূ ঠিকবায়ফ ংযেণ কযা য়ে না (মমভন:

তুরনাে মফী ক্রেকৃত মন্ত্রারতমূ

ায়যন মটরফয়রয উয স্তুাকায়য রফরবন্ন ভারাভার ংযেণ কযা
য়ে মা মটরফয়রয য়নক পাংয়নয জন্য ঝরুঁ কপূণ থ (রস্থ্য রচে নং ৫,

ঠিকবায়ফ ংযেণ কযয়ত য়ফ মমন
এগুয়রায কাম থেভতা হ্রা না াে;

৬); এফং
৩

সুপাতরল
রফয়ফচয প্রকয়েয অতাে ক্রেকৃত মফী

একটি আধুননক ভাননয াাতার নননভিত নরও ব্যফস্থানা ত্রুটি

২

নননভিত আধুননক ভাননয াাতর

কাযনণ াাতারটি সফা কায়ক্রভ বৃনিনত প্রনতফন্ধকতা ততযী

নযচারনায জন্য একটি াভনিক

কযনছ ফনর নযদিনকানর ভনন নয়নছ।

ব্যফস্থানা কাঠানভা ও প্রনয়াজনীয়
জনফরনক দানয়ত্ব প্রদাননয জন্য কাম িকয
দনে িণ কযনত নফ;

৪

অহ্ছারনো রভন কযান্সায এন্ড মজনায়যর াাতায়রয

জন্য

৩

াাতারটিয়ক পূণ থ কাম থকয কযায

কযান্সায  মজনায়যর স্বাস্থ্য মফা দু’ধযয়ণ মফা প্রদায়নয জন্যআ

রনরভি প্রয়োজনীে জনফর রনয়োগ মদো

প্রয়োজনীে মবৌত ফকাঠায়ভা  ন্যান্য সুরফধা সৃরিয জন্য

রফলেটি রফয়ফচনা কযয়ত য়ফ;

মন্ত্রারত  অফাফে প্রকয়েয অতাে ংগ্র কযা য়েয়ছ। রকন্তু
াাতারটি মূরতঃ কযান্সাযজরনত রচরকৎা  মফা কাম থক্রভ মফা
প্রদায়নয জন্য প্রয়োজনীে জনফর রনয়োগ প্রদান কয়যয়ছ।
াাতায়রয য্যা ব্যফায়যয ায প্রতুর। পূণ থ ভাোে
াাতারটিয ফকাঠায়ভা ব্যফহৃত না য়র এভন একটি মফাধভী
প্ররতষ্ঠায়নয রনেরভত অফতথক ব্যে রনফ থা কয়য এটিয়ক

Sustain
1

ক্রম

মস্যা
কযায়না কঠিন য়ফ। পয়র এ প্ররতষ্ঠানটিয রনভথাণ, মন্ত্রারত ক্রে 

ক্রম

সুপাতরল

ন্যান্যখায়ত যকায কর্তথক প্রদি নুদানকৃত য়থ থয পূণ থ উয়মাগ
য়ফ না। এছাড়া অহ্ছারনো রভন -এয রফরনয়োগ একআ কাযয়ণ
প্রশ্নরফি য়ফ;
৫

মন্ত্রারত ংগ্র কযা য়র ঐকর মন্ত্রারতয ব্যফায য়ফ থািভ
ম থায়ে কযায জন্য প্রয়োজনীে জনফর রনয়োগ মদো েরন(মমভন:
আররজ, আআরজ  আয়কা রুভ স্থ্ান কয়য মন্ত্রাারত স্থ্ান যা য়র
প্রয়োজনী জনফর না থাকাে ঐর মন্ত্রারত ব্যফহৃত য়ে না);

৬

২টি প্রকেআ ২০১৫-১৬ থ থফছয়য ভাপ্ত য়েয়ছ। প্রচররত রনয়দ থনা
নুায়যয এরডরভুক্ত প্রকেয়যয ফাস্তফােন ম্পন্ন োয ০৩ (রতন)
ভায়য ভয়ে রনধ থারযত ছয়ক প্রকে ভাপ্ত প্ররতয়ফদন অআএভআরডয়ত
মপ্রযয়ণয কথা থাকয়র তা মপ্রযণ কযা েরন। ভাপ্ত প্ররতয়ফদন
প্রণেন কয়য তা অআএভআরডয়ত মপ্রযণ কযায জন্য অআএভআরড য়ত
একারধকফায ে মপ্রযণ, অআএভআরড

’য রচফ কর্তথক স্বাস্থ্য 

রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়েয রচফ ফযাফয রড ে মপ্রযণ কয়য
মকান প্রকায াড়া াো মােরন। আয়তাভয়ে জুন ২০১৭ রতক্রান্ত
োয য ভাপ্ত প্ররতয়ফদন না াোে রযকেনা ভন্ত্রণারয়েয
ভাননীে ভন্ত্রী কর্তথক স্বাস্থ্য  রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়েয ভাননীে
ভন্ত্রী ফযাফয রড ে মপ্রযণ কযা ে। ফ থয়ল নয়বম্বয ২০১৭মত
প্রকয়েয ভাপ্ত প্ররতয়ফদন অআএভআরডয়ত মপ্রযণ কযা ে। প্রকে
ভারপ্তয প্রাে ১৮ ভা য ভারপ্ত প্ররতয়ফদন মপ্রযণ নাকারিত।
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৪

প্রকল্প মাতির ০৩ (তিন) মাসর মসে
মাতি প্রতিসেদন প্রণয়ন কসর
অআএমআতিসি প্রপ্ররণ না করার জন্য
দায়-দাতয়ত্ব তনর্ ধারণ করার প্রসয়াজনীয়
পদসেপ গ্রণ পরেিীসি যাসি এর
পুনরাবৃতি না ঘসে স্বাস্থ্য প্রো তেভাগ
িা তনতিি করসে।

প্রভভশন ফর ইক্যুইপমমন্ট এন্ড প্রমফশনাল ট্রেভনিং ফর আহছাভনয়া ভমশন ক্ুান্সার এন্ড ট্রেনামরল হসভপটাল
-শীর্ষক্ সমাপ্ত প্রক্মের মূলুায়ন প্রভিমবদন
১। প্রকল্পেয নাভ

: প্রনবন পয ইক্যুইনভন্ট এন্ড প্রনপনার সেননিং পয আছাননয়া নভন কুান্সায এন্ড সজনানযর
নটার
২। প্রকল্পেয ফস্থান
: প্লট নং-৩, এভব্যাঙ্কয়ভন্ট ড্রাআব য়ে, মক্টয-১০, উিযা ভয়ডর টাউন, উিযা, ঢাকা-১২৩০।
৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা
: স্বাস্থু অনধদপ্তয ও ঢাকা আছাননয়া নভন
৪। প্রাননক ভন্ত্রণারয়/নফবাগ : স্বাস্থু ও নযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়
৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়:
(রক্ষ টাকায়)
প্রাক্কনরত ব্যয়
মূর

প্রকৃত
ব্যয়

ফ বল্পল

নযকনেত ফাস্তফায়নকার
ফ বল্পল

মূর

ংল্পানধত
(১)

প্রকৃত
ফাস্তফায়নকার

ংল্পানধত

(২)

(৩)

(৪)

১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ১০০০০.০০ এরপ্রর ২০১৪
য়ত
জুন ২০১৫

নতক্রান্ত
ব্যয় (মূর

নতক্রান্ত ভয়
(মূর ফাস্তফায়নকাল্পরয

প্রাক্কনরত
ব্যল্পয়য %)

%)

(৫)

(৬)

(৭)

(৮)

এরপ্রর ২০১৪
য়ত
জুন ২০১৬

এরপ্রর ২০১৪
য়ত
জুন ২০১৬

-

১ ফছয
(+৮৫%)

৬। প্রকল্পেয ংগনবনিক ফাস্তফায়ন (প্রাপ্ত ননঅয-এয নবনিল্পত):
ক্রনভক
নিং

নডননঅনুমায়ী কানজয অিংগ

(রক্ষ টাকায়)
িংনানধত নডননঅনুমায়ী
নযকনিত রেুভাত্রা

একক

প্রকৃত ফাস্তফায়ন

ফাস্তফ

আনথ িক

ফাস্তফ

আনথ িক

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

গ্যা ও জ্বারানী

এর.এ

-

৩.০০

-

৩.০০

সনোর ও লুনিকুান্ট

এর.এ

-

২.০০

-

২.০০

প্রনেণ

এর.এ

-

২১১.০০

-

২১১.০০

প্রকানা/গনফলনা

এর.এ

-

২.৫০

-

২.৫০

স্ট্ুানাযী, ীর ও স্ট্ুাম্প

এর.এ

-

২.৫০

-

২.৫০

যাভিক

ংখ্যা

৩৬

৭২.০০

৩৬

৭২.০০

(১)

(২)
(ক) যাজস্ব ব্যয়:

১

যফযা ও সফা

এভ.এভ.
অন্যান্য ব্যয়
২

এর.এ

এর.এ

৬.০০

এর.এ

৬.০০

এর.এ

এর.এ

২.০০

এর.এ

২.০০

সভযাভত ও যেণানফেণ
সভাটয গানি সভযাভত
উ-সভাট (ক):

৩০১.০০

(খ) মূরধন ব্যয়:
৩

এভ.এভ.

ম্পদ িংি
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৩০১.০০

ক্রনভক
নিং

নডননঅনুমায়ী কানজয অিংগ

(১)

িংনানধত নডননঅনুমায়ী
নযকনিত রেুভাত্রা

একক

প্রকৃত ফাস্তফায়ন

ফাস্তফ

আনথ িক

ফাস্তফ

আনথ িক

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

মানফান (জী-১টি, এুাম্বুনরন্স-১টি ও
ভাইনক্রাফা-১টি)

ংখ্যা

এুাম্বনু রন্স
-১টি

৩০.০০

এুাম্বনু রন্স১টি

৩০.০০

সভনডনকর মন্ত্রানত ও অন্যান্য যঞ্জাভ

ংখ্যা

৫১৩

৯৬৬৯.০০

৫১৩

৯৬৬৯.০০

উ-সভাট (খ):

৯৬৯৯.০০

৯৬৯৯.০০

সভাট:

১০০০০.০০

১০০০০.০০

তথ্য সূত্র: ননঅয ও প্রকি অনপনয তথ্য নুমায়ী
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াধাযণ ম বল্পফক্ষণ:

৮.১ টভূনভ:
রফশ্বস্বাস্থ্য ংস্থ্ায প্ররতয়ফদন নুায়য, ফাংরায়দয় প্ররত ফছয প্রাে ২,৫০,০০০ জন মরাক কযান্সায়য অক্রান্ত ন, তম্ময়ে প্রাে
১,৫০,০০০ জন প্রয়োজনীে রচরকৎায বায়ফ ভাযা মান। এগুয়রায ভয়ে
Mouth and oropharynx cancers,
Trachea, bronchus, lung cancer, Oesophagus cancer, lymphomas, multiple myeloma,
Bladder cancer, Stomach cancer, Colon and rectum cancers, Leukemia, Liver cancer,
Prostate cancer রফয়লবায়ফ উয়েখ্য। রফশ্বস্বাস্থ্য ংস্থ্ায ন্য একটি প্ররতয়ফদয়ন উয়েখ কযা য়েরছর মম, ফাংরায়দয়য
১৪০ রভররেন জনয়গারষ্ঠয ভয়ে প্রাে Incidence (প্রাদুবথাফ) -২ রে, Prevalence (ব্যাকতা) -৪ রে, Mortality
(মৃতুযায)- ১.৫ রে। প্ররত ফছয প্ররত রায়খ ১৬৭ জন ভানুল নতুনবায়ফ কযান্সায়য অক্রান্ত ন। এবায়ফ চরয়ত থাকয়র অগাভী
২০-২৫ ফছয়যয ভয়ে এ ংখ্যা রিগুন য়ফ। থ থাৎ প্ররত ফছয়য প্রাে ৩-৪ গুন ায়য কযান্সায মযাগীয ংখ্যা ফাড়য়ফ। রফশ্বস্বাস্থ্য
ংস্থ্ায ন্য একটি ভীোে মদখা মাে, ফাংরায়দয় মুয়খয কযান্সায়য অক্রায়ন্তয ংখ্যা প্রাে ৪৯,০০০;
Pharynx এফং
Laryngeal কযান্সায়য অক্রায়ন্তয ংখ্যা প্রাে ৭১,০০০ এফং Lung কযান্সায়য অক্রায়ন্তয ংখ্যা প্রাে ১,৯৬,০০০ জন। উয়েখ
কযা প্রয়োজন, এ ভস্ত কযান্সায়য অক্রান্ত ব্যরক্তগণ প্রাে কয়রআ ৩০ ফছয়যয উয়িথ।
আন্টাযন্যানার এয়জরন্স পয কযান্সায রযায়চ থয তথ্য নুমােী, ২০০৫ ায়র কযান্সায-আ মৃতুযয কাযন রয়য়ফ ৫ভ তভ স্থ্ান
রধকায কয়যরছর থ থাৎ মভাট মৃতুযয প্রাে ৭.৫ বাগ এফং প্ররতয়যাধ কযা না য়র ২০৩০ ায়র তা মফয়ড় দাঁড়ায়ফ ২২
তাংয়। তখন কযান্সায়য অক্রান্ত মরায়কয ংখ্যা ২.৫ রে মথয়ক মফয়ড় দাঁড়ায়ফ প্রাে ১২ রায়খ। তাআ এআ কযান্সায মযাগ
প্ররতয়যায়ধ যকারয  মফযকারয ংস্থ্া ফাআ রভয়র
কাজ শুরু কয়যয়ছ। এ রয়েয মদয় কযান্সায রচরকৎায মেয়ে
ভানম্মত াাতার, অধুরনক মন্ত্রারত, রচরকৎা ব্যয়েয মেয়ে জরবযতা, জনগয়নয জন্য য়চতনতা এফং ধুভান
রফয়যাধী অআন  তায মথামথ প্রয়োগ কযা অফশ্যক।
ফতথভায়ন যকারয ম থায়ে জাতীে কযান্সায আনরিটিউট াাতার, ফিফন্ধু মখ মুরজফ মভরডয়কর রফশ্বরফদ্যারে, ঢাকা
মভরডয়কর কয়রজ াাতার, রফবাগীে ম থায়েয মভরডয়কর কয়রজ াাতার এফং মফযকাযী ম থায়ে স্কোয াাতার,
খাজা আউনু অরী মভরডয়কর কয়রজ াাতার, মডরটা মভরডয়কর কয়রজ াাতার, কযান্সায পাউয়ন্ডন াাতার 
অছাা্রনো রভন কযান্সায াাতার, রভযপুয ীরভত রযয়য কযান্সায রনণ থে  কযান্সায রচরকৎায মেয়ে গ্রনী ভূরভকা
ারন কযয়ছ মা াভগ্রীক চারদায তুরনাে প্রতুর।
কযান্সায রচরকৎাে ৬০ মথয়ক ৭০ তাং মযাগীয জন্য মযরডয়থযার
প্রয়োজন ে। এ ছাড়া ২০ মথয়ক ৩০ তাংয়য
মকয়ভায়থযার রদয়ত ে। ১২ রাখ কযান্সায মযাগীয রচরকৎায জন্য ফাংরায়দয় মযরডয়থযার মভরন যয়েয়ছ ভাে ১৬টি।
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অন্তজথারতথক অণরফক রক্ত এয়জরন্সয (অআএআএ) ভয়ত, প্ররত দ রাখ ভানুয়লয জন্য দু’টি কয়য মযরডয়থযার মভরন
প্রয়োজন। রকন্তু ফাংরায়দয় ৯৩ রাখ ৭৫ াজায ভানুয়লয জন্য (মভাট জনংখ্যা ১৫ মকাটি রায়ফ) ভাে একটি মযরডয়থযার
মভরন অয়ছ। ন্যযনতভ রচরকৎা মদোয জন্য অয়যা কভয়ে ৩০টি মযরডয়থযার মভরন প্রয়োজন। তায়র কভয়ে ৩২
রাখ ৬০ াজায ভানুল একটি মযরডয়থযার মভরন মথয়ক রচরকৎা রনয়ত াযয়ফ। অয এয়েয়ে ে াাতার প্রকয়ে দু’টি
মযরডয়থযার মভরন মযাগীয়দয মফাে কাজ কযয়ফ, মা কযান্সায রচরকৎায মেয়ে জাতীে স্বাস্থ্যয়ফাে য়নকখারন ফদান
যাখয়ফ ফয়র অভযা অাফাদী।
জাতীে কযান্সায আনরিটিউট াাতার  ফিফন্ধু মখ মুরজফ মভরডয়কর রফশ্বরফদ্যারয়েয নয়কাররজ রফবায়গয রাফ ভয়ত,
ফাংরায়দয় ৩০ মথয়ক ৬৫ ফছয ফেী ৬৬ তাং ভানুলআ কযান্সায়য অক্রান্ত। এ রায়ফ একটি ফড় থ থ উাজথনকাযী
জনয়গাষ্ঠীআ মকায়না না মকায়না কযান্সায়য ভুয়গ থায়ক। রকন্তু এ ফেয়য (৩০ মথয়ক ৬৫ ফছয ফেী) জনগনআ মদয়য কাম থরক্তয
মূর কাঠায়ভা এফং এয একটা রফার প্রবাফ যয়েয়ছ মদয়য থ থনীরতয উয।
কযান্সায রচরকৎায মেয়ে ব্যফস্থ্ানা এফং যকাযী াায়য্যয প্রতুরতায কাযয়ন ফাংরায়দয় কযান্সায়যয অধুরনক
রচরকৎা মদো ম্ভফ য়েনা। প্র রতফছয এআ কাযয়ন ফাংরায়দ ফহুর রযভায়ন বফয়দরক মুদ্রা াযায়ে। মরদ যকায অগাভী
৪(চায) ফছয়য এয এক-চতুথ থাং রফরনয়োগ কয়য তায়র ফাংরায়দয় কযান্সায়যয ারফ থক ব্যফস্থ্ানা দরেন-এীে অঞ্চররক
ভানদয়ন্ড রযনত য়ফ ফয়র অভযা অাফাদী।
স্বাস্থ্যয়ফা াো জনগয়ণয মভৌররক রধকায। MDG-এয অটটি GOAL ফা রেযভাো ২০০০ ায়র জারতংঘ কর্তথক
রনধ থারযত য়েয়ছ এফং ২০১৫ ায়রয ভয়ে মফ রেযভাো জথয়নয তারগদ রছর - মগুয়রায ভয়ে ৩টি রেয ভাোআ যারয
স্বাস্থ্য রফলেক। যকায়যয রদন ফদয়রয িীকায ফাস্তফােন তথা স্বাস্থ্যয়ফায়ক জনগয়ণয মদায মগাড়াে মৌুঁমছ রদয়ত এফং এয
ারফ থক ভান উন্নেয়ন ফতথভান যকায অপ্রান মচিা কযয়ছন এফং তায মফ সুপর াো মায়ে।
অহ্ছারনো রভন কযান্সায এন্ড মজনায়যর াাতার ২০১৪ ায়র প্ররতষ্ঠায য মথয়ক ধীয়য ধীয়য কযান্সায ফ ধযয়নয
মযায়গয রচরকৎায ভে রদয়ে মদয়য াধাযন ভানুয়লয মফা কয়য মায়ে। ঢাকা অহ্ছারনো রভয়নয রাবজনক এআ
প্ররতষ্ঠানটি ফতথভায়ন মদয়য কযান্সায মযাগীয়দয তযন্ত াশ্রেী মূয়ল্য অন্তজথারতক ভায়নয রচরকৎা মফা রদয়ে। এআ
াাতায়রয ায়থ মদয়য মযা কযান্সায রফয়লজ্ঞগণ জরড়ত োয পয়র এটি মদয়য কযান্সায রচরকৎাে প্রধানতভ
মফযকারয াাতার রয়য়ফ আরতভয়েআ স্বীকৃরত রায়ব েভ য়েয়ছ।
স্বাস্থ্য রধদপ্তয কর্তথক ে াাতায়রয জন্য
নুয়ভারদত য্যা ংখ্যা ১০০। ম থােক্রয়ভ এয য্যা ংখ্যা ২৫০ এফং যফতীয়ত ৫০০ ম থ
ন্ত কযায রযকেনা যয়েয়ছ।
মদয়য াধাযন ভানুল, রফয়ল কয়য অরথ থক বায়ফ স্বের নে এভন ভানুয়লয জন্য কযান্সায ন্যান্য জটির  ব্যেফহুর
মযায়গয স্বে মূয়ল্য উন্নত রচরকৎা রনরিত কযাআ াাতারটিয রেয।
ফতথভান যকায়যয মৄগান্তকাযী  মৄয়গায়মাগী গঠনমূরক নীরতভারায নুযয়ণ যকাযী-মফযকাযী মমৌথ প্রয়চিাে অথ থাভারজক খায়ত জনকল্যানমুখী প্রকয়ে যকাযী াায্য প্রদায়নয জন্য ১৮.১০.১৯৯৮ তারযয়খ একয়নক কর্তথক গৃীত
নীরতভারা’য অয়রায়ক  চরভান প্ররক্রোয ধাযাফারকতাে ৩১.০১.২০০৬আং তারযয়খ পুনযাে একয়নক মদে রনয়দ থনা
মভাতায়ফক যকাযী/মফযকাযী মমৌথ উয়দ্যায়গ এআ প্রকেটি প্রস্তাফ কযা ে।
৮.২

প্রকল্পেয উল্পেশ্য:
প্রকেটিয াভরগ্রক উয়েশ্য য়রা অহ্ছারনো রভন কযান্সায এন্ড মজনায়যর াাতায়রয জন্য অধুরনক মভরডয়কর
আকুআয়ভন্ট ংগ্র কযা এফং প্ররতষ্ঠানটিয প্রয়পনার মদয কযাারটিয উন্নেন াধন কযা। প্রকেটিয Specific উয়েশ্য
য়রা:
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)

রফদ্যভান অহ্ছারনো রভন কযান্সায এন্ড মজনায়যর াাতায়রয জন্য অধুরনক মন্ত্রারত ংগ্র কযা;
কযান্সায মযাগ প্ররতয়যাধ, প্ররতকায  রচরকৎায জন্য মাজীরফয়দয প্ররেয়ণয ভােয়ভ দেতা বৃরি কযা;
কযান্সায মযাগীয়দয জন্য ডাটায়ফজ বতরয কযা;
কযান্সায মযায়গয রচরকৎায মেয়ে যকারয-মফযকারয াাতার/প্ররতষ্ঠায়নয ভয়ে নরাআয়ন তথ্য অদান-প্রদান
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কযা।
(ঙ) কযান্সায রচরকৎায জন্য মদয়য মযাগীয়দয ফাআয়য রগয়ে রচরকৎায ব্যাায়য রনয়যাৎারত কয়য বফয়দরক মুদ্রায ব্যে
াশ্রে কযা;
(চ) কভ অরথ থক ম্পন্ন মযাগীয়ক ৩০% াশ্রেী মূয়ল্য রচরকৎা মফা মদো এফং রত গযীফ মযাগীয়ক ম্ভাব্য মেয়ে রফনা
মূয়ল্য রচরকৎা মফা প্রদান কযা;
(ছ) াাতারটিয়ক No-Profit No-Loss রবরিয়ত রযচাররত কয়য কল্যাণকয ভূরভকা ারন কযা।
৮.৩ প্রকেটিয প্রধান প্রধান কাম বক্রভ:
 এ মদয় মফযকাযী ম থায়ে কযান্সায রচরকৎায মেমে মৄয়গায়মাগী  অধুরনক রচরকৎা প্রদায়নয র মেয অহ্ছারনো
রভন কযান্সায এন্ড মজনায়যর াাতায়রয (এএভররজএআচ) জন্য অধুরনক মন্ত্রারত ংগ্র কযা;
 কযান্সায মযাগ প্ররতয়যাধ, প্ররতকায  মৄয়গায়মাগী, অধুরনকতভ রচরকৎায জন্য ংরস্নি মাজীরফয়দয প্ররেয়ণয
ভােয়ভ দেতা বৃরি কযা।
৮.৪ প্রকল্পেয নুল্পভাদন ফস্থা:
 স্বাস্থ্য  রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারে-এয অতাধীন প্রস্তারফত
‘‘PROVISION FOR EQUIPMENT AND
PROFESSIONAL TRAINING FOR AHSANIA MISSION CANCER AND GENERAL HOSPITAL’’
ীল থক প্রকেটি রফয়ফচনায জন্য রযকেনা করভয়নয অথ থ-াভারজক ফকাঠায়ভা রফবাগ (স্বাস্থ্য উআং) কর্তথক
১৬/০৫/২০১১আং তারযয়খ নুরষ্ঠত রফয়ল প্রকে মূল্যােন করভটিয (SPEC) বায রিান্ত মভাতায়ফক প্রকয়েয মভোদ
জানুোযী’২০১১ মথয়ক জুন’২০১২ এয রযফয়তথ ংয়ারধত অকায়য জুরাআ’২০১১ মথয়ক রডয়ম্বয’২০১২ ম থন্ত রনধ থাযণ
কযা ে।
 রযকেনা করভয়নয ২০১১-২০১২ থ থ ফছয়যয ফারল থক উন্নেন কভথসূচীয রযয়ায়ট পৃষ্ঠা নং-৬১৪  ৬১৫-মত উক্ত
প্রকয়েয রফযীয়ত মজরডরএপ প্রকে াায্য উৎ ’মত ২০১০-২০১১ ায়রয ংয়ারধত ফযায়ে ৩০ মকাটি এফং ২০১১২০১২ থ থ ফছয়যয ফারল থক উন্নেন কভথসূচীয়ত অয ৩০ মকাটি টাকা ফযাে যাখা ে।
 যফতীয়ত মজরডরএপ সূে য়ত প্রাপ্ত য়থ থয ফযাে ফার যাখায রফলেটিয়ক গুরুত্ব প্রদান কয়য, প্রকয়েয ংয়ারধত
মভোদকার জুরাআ’২০১১-রডয়ম্বয’২০১২ ম থন্ত বৃরি কযণ এফং স্বাস্থ্য  রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারে-এয ভােয়ভ
রযকেনা করভয়নয আঅযরড-মক প্রস্তাফ াঠায়নায জন্য নুয়যাধ জারনয়ে গত ২২/০৬/২০১১ তারযয়খ এএভররজএআচ এয ে মথয়ক স্বাস্থ্য  রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারে-এয রচফ ফযাফয এ ংক্রান্ত ে মপ্রযণ কযা ে।
 SPEC বায রিান্ত মভাতায়ফক চরভান প্রকে
‘‘AHSANIA MISSION CANCER AND GENERAL
HOSPITAL’’ এফং প্রস্তারফত প্রকে
‘‘PROVISION FOR EQUIPMENT AND PROFESSIONAL
TRAINING FOR AHSANIA MISSION CANCER AND GENERAL HOSPITAL’’ ীল থক প্রকে দু’টিয
ভায়ঝ রফরবন্ন য়ি মকান ধযয়নয বিততা অয়ছ রকনা -তা যীো কয়য ভতাভত প্রদায়নয জন্য নুয়যাধ জারনয়ে গত
২৬/০৭/২০১১ তারযখ এএভররজএআচ-এয ে মথয়ক স্বাস্থ্য  রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারে-এয রচফ ফযাফয এ ংক্রান্ত
ে মপ্রযণ কযা ে।
 উক্ত ে প্রদান এফং SPEC বায রিান্ত মভাতায়ফক উয়যারেরখত চরভান এফং প্রস্তারফত দু’টি প্রকয়েয মন্ত্রারতয
ভয়ে মকান ধযয়নয বিততা অয়ছ রকনা তা স্বাস্থ্য রধদপ্তয কর্তথক যীো কয়য ভতাভত প্রদায়নয জন্য নুয়যায়ধয
মপ্ররেয়ত গত ২১/০৯/২০১১ তারযখ স্বাস্থ্য রধদপ্তয-এয রযচারক (রযকেনা  গয়ফলনা) স্বােরযত ৫(াঁচ) দস্য
রফরি একটি করভটি গঠিত ে।
 গত ১১/১০/২০১১ তারযখ স্বাস্থ্য রধদপ্তয-এয রযচারক (রযকেনা  গয়ফলনা) স্বােরযত য়েয ভােয়ভ নুয়ভারদত
চরভান রডরর-য ২৫নং পৃষ্ঠাে রফবাগ নুায়য মন্ত্রারতয রফস্তারযত তাররকা রযচারক (রযকেনা  গয়ফলনা), স্বাস্থ্য
রধদপ্তয ফযাফয মপ্রযয়ণয জন্য নুয়যাধ জারনয়ে এএভররজএআচ ফযাফয ে মপ্রযণ কযা ে।
 এয মপ্ররেয়ত গত ২৪/১২/২০১১ এফং ১৮/০১/২০১২আং তারযখ ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়েয বাকয়ে নুরষ্ঠত বাে
প্ররতটি রফবাগ নুায়য মন্ত্রারতয রফস্তারযত তাররকা প্রদান কযা ে, মা যফতীয়ত পূনগঠিতথ রডরর-মত ংমৄক্ত কযা
য়েয়ছ।
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৯।

যফতীয়ত পূনগঠিতথ রডরর (SPEC বায রিান্ত মভাতায়ফক পূয়ফ থয টিরর-মক রডরর-মত রূান্তয কযা ে) গত
০৬/০২/২০১২আং তারযয়খ ভন্ত্রণারয়ে মপ্রযয়ণয রয়েয স্বাস্থ্য রধদপ্তয়য মপ্রযণ কযা ে।
এএভররজএআচ-এয রফযীয়ত চরভান এফং প্রস্তারফত দু’টি প্রকয়েয মন্ত্রারতয ভয়ে মকান ধযয়নয বিততা অয়ছ রকনা তা
স্বাস্থ্য রধদপ্তয কর্তথক যীো কয়য ভতাভত প্রদায়নয জন্য গঠিত করভটি গত ২৭/০৩/২০১২আং তারযয়খ এ ংক্রান্ত
মাচাআ-ফাছাআ ময়ল রকছু রকছু মেয়ে ংয়াধনপূফ থক তা পূনগঠিতথ রডরর-মত ন্তভুথক্ত কযায ব্যাায়য রদক-রনয়দ থনা
মদন।
ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারে কর্তথক ফাস্তফােনাধীন চরভান প্রকয়েয যাভথয়কয কাম থরযরধ এফং অফাফয়েয তাররকা না
থাকাে রযকেনা ভন্ত্রণারে-এয অআএভআরড কর্তথক উয়যাক্ত বিততায রফলয়ে এ ংক্রান্ত যীো-রনযীোয উয়েয়শ্য তা
মপ্রযয়ণয জন্য ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়েয রচফ ভয়াদেয়ক নুয়যাধ কয়য রযকেনা ভন্ত্রণারে-এয অআএভআরড মথয়ক গত
২৬/০৮/২০১২আং তারযয়খ ে মপ্রযণ কযা ে।
এয মপ্ররেয়ত এফং গত ১৭/০৯/২০১২আং তারযখ ভাজয়ফা রধদপ্তয়যয ভারযচারয়কয চারদায মপ্ররেয়ত
১৩/০৯/২০১২ তারযখ ঢাকা অহ্ছারনো রভয়নয রযকেনা  উন্নেন রফবায়গয প্রধায়নয স্বােয়য প্রকয়েয যাভথয়কয
কাম থরযরধ এফং অফাফয়েয তাররকা ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারে-এয মৄগ্ম-প্রধান  ে প্রকয়েয প্রকে রযচারক
ভয়াদে ফযাফয তা মপ্রযন কযা ে। যফতীয়ত উক্ত অফাফয়েয তাররকা ংয়ারধত অকায়য স্বাস্থ্য রধদপ্তয-এয
চারদা নুায়য ংয়াধনী ২৪.০১.২০১৩ তারযয়খ উক্ত দপ্তয়য নুরষ্ঠত বাে তা উস্থ্ান কযা ে।
গত ১৬/০৫/২০১১আং তারযখ নুরষ্ঠত SPEC বায রিায়ন্তয অয়রায়ক স্বাস্থ্য রধদপ্তয কর্তথক প্রস্তারফত রডরর-টি
যীো কয়য তা স্বাস্থ্য  রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়ে মপ্রযয়ণয জন্য গত ২৩/১২/২০১২আং তারযয়খ স্বাস্থ্য রধদপ্তয-এয
ভারযচারক ফযাফয মপ্রযণ কযা ে।
রডরর-টি যীো কয়য তা স্বাস্থ্য  রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়ে মপ্রযয়ণয পূয়ফ থ স্বাস্থ্য রধদপ্তয-এয রযকেনা  গয়ফলনা
াখায উ-রযচারক এফং এ ংক্রান্ত করভটিয বারত এফং করভটিয ৪(চায) জন দয়স্যয উরস্থ্রতয়ত একটি বা
নুরষ্ঠত ে।
যফতীয়ত উক্ত করভটিয সুারযক্রয়ভ স্বাস্থ্য  রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়েয অতাে মজরডরএপ এয থ থােয়ন
ফাস্তফােনাধীন “Provision for Equipment and Professional Training for Ahsania Mission
Cancer and General Hospital” ীল থক প্রকেটি গত ২২.০৪.২০১৪ তারযয়খ একয়নক কর্তথক এরপ্রর ২০১৪ য়ত
জুন ২০১৫ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য নুয়ভারদত ে। যফতীয়ত মভোদ বৃরি ংক্রা ন্ত অয়ফদয়নয মপ্র রেয়ত ব্যে বৃরি
ব্যরতয়যয়ক স্বাস্থ্য  রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারে কর্তথক গত ০৮/০৭/২০১৫আং তারযয়খ প্রকেটিয মভোদ জুন ২০১৬ ম থ ন্ত
বৃরি কযা ে। প্রকেটিয মভাট প্রাক্কররত ব্যে ১০০.০০ মকাটি টাকা মায ভয়ে রজরফ’য ফদান (মজরডরএপ) ৬০.০০
মকাটি টাকা এফং ঢাকা অহ্ছারনো রভয়নয ফদান ৪০.০০ মকাটি টাকা।

মূল্যায়ন দ্ধনত (Methodology): মূল্যায়ন প্রনতল্পফদনটি প্রণয়ল্পন ননল্পনাক্ত দনররানদ/তথ্যানদ নফল্পফচনা কযা ল্পয়ল্পছ:
(ক) ংনিষ্ট প্রকল্পেয নডনন ম বাল্পরাচনা;
(খ) ভন্ত্রণারয় কর্তবক কপ্রনযত ননঅয ম বাল্পরাচনা;
(গ) এনিন/অযএনিন ম বাল্পরাচনা;
(ঘ) কাল্পজয ভান ও ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রল্পয জন্য ল্পযজনভল্পন নযদবন ;
(ঙ) প্রকল্পেয ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যানদ ম বাল্পরাচনা; এফং
(চ) প্রাপ্ত তল্পথ্যয নবনিল্পত ংনিষ্ট কভবকতবাল্পদয াল্পথ অল্পরাচনা।
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১০।

ক্রয় নযকেনা ফাস্তফায়ন : ক্রয় নযকিনা ফাস্তফায়ন ম্পনকিত নফস্তানযত তথ্য নযনষ্ট-খ
নযনষ্ট-গ (ঢাআ আহ্ছাননয়া নভন াট ি)

(সজনডনএপ াট ি) ও

এ সদখা সমনত ানয। ক্রয় নযকিনা ফাস্তফায়ননয সেনত্র সকান গুরুতয

অননয়ভ নযরনেত য়নন। FAPAD কর্তিক প্রকিটিয অনডট ম্পন্ন নয়নছ। FAPAD কর্তিক কনয়কটি নফলনয় ত্রুটি
উনেখ কনয আনি উত্থান কযা য়। যফনতিনত আনিমূনয নফলনয় এএভররজএআচ-এয ে মথয়ক প্রদি ব্যাখ্যায
মপ্ররেয়ত অরিমূ রনষ্পরি কযা (নযনষ্ট-ঘ) য়েয়ছ।
নযদিনকানর গৃনত নকছু নস্থযচত্র:

নস্থযনচত্র ১: িংগৃনত মন্ত্রানতয নস্থযনচত্র

নস্থযনচত্র ২: িংগৃনত মন্ত্রানতয নস্থযনচত্র

নস্থযনচত্র ৩: িংগৃনত মন্ত্রানতয নস্থযনচত্র

নস্থযনচত্র ৪: িংগৃনত মন্ত্রানতয নস্থযনচত্র

নস্থযনচত্র ৫: িংগৃনত মন্ত্রানতয নস্থযনচত্র

নস্থযনচত্র ৬: িংগৃনত মন্ত্রানতয নস্থযনচত্র
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নস্থযনচত্র ৭: িংগৃনত মন্ত্রানতয নস্থযনচত্র

নস্থযনচত্র ৮: িংগৃনত মন্ত্রানতয নস্থযনচত্র

নস্থযনচত্র ৯: িংগৃনত মন্ত্রানতয নস্থযনচত্র

নস্থযনচত্র ১০: িংগৃনত মন্ত্রানতয নস্থযনচত্র

নস্থযনচত্র ১১: াাতানর কুান্সানযয নচনকৎা প্রদানকানরয নস্থযনচত্র
১১।

ভাঠ ম িানয় নযদিনন প্রাপ্ত তথ্যঃ

গত ১৬/১০/ ২০১৭ তানযনখ অহ্ছারনো রভন কযান্সায এন্ড মজনায়যর াাতায়র

প্রকিটিয আওতায় ম্পানদত কাম িক্রভ নযদিন কযা য়। নযদিনকানর প্রকি নযচারনকয প্রনতনননধ উনস্থত নছনরন।
নযদবনকানর প্রাপ্ত তথ্য ও ম িনফেন নননরূ:
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ক) ভূনভ অনধিণ: প্রকনিয আওতায় সকান ভূনভ অনধিণ কযা য়নন।
খ) ননভিাণ কাজ: প্রকনিয আওতায় সকান ননভিাণ কাম িক্রভ নযচানরত য়নন।
গ) মানফান িংক্রান্ত তথ্যানদ: প্রকনিয আওতায় TOYOTA M. Corp.-2013 ভনডর 2694 CC একটি এুাম্বুনরন্স
িংি কযা নয়নছ। এয নম্বয ঢাকা সভনো-চ-৭১-১৫২৬।
ঘ) যাভিক িংক্রান্ত তথ্যানদ: প্রকনিয আওতায় ১(এক) জন ক্রয় িংক্রান্ত এফিং ০১(এক) জন ফানয়ানভনডকুার নফনলজ্ঞ
সভাট ০২(দু্ই) জন যাভিক নননয়ানজত নছনরন। তাঁনদয কভিনযনধ নযনষ্ট-ক এ িংযু্ক্ত কযা ’র।
ঙ) প্রনেণ িংক্রান্ত তথ্যানদ: প্রকনিয আওতায় াাতানরয নফনবন্ন নফবানগ কভিযত নচনকৎক ও ায়ক জনফরনক সদন
ও নফনদন কুান্সায সযাগ, সযাগ নাক্তকযণ িংক্রান্ত যীো, কুান্সানযয আধুননক নচনকৎা িনত ইতুানদ িংক্রান্ত নফনবন্ন
প্রনেণ প্রদান যা নয়নছ ফনর জানা মায়। প্রকনিয আওতায় িংগৃীত নফনবন্ন ধযনণয আধুননক মন্ত্রানত নযচারনায জন্যও
নফনবন্ন প্রনেণ আনয়াজন কযা নয়নছ ফনরও জানান য়।
চ) মন্ত্রানত ও অফাফত্র ক্রয় িংক্রান্ত তথ্যানদ: প্রকনিয আওতায় িংগৃীত নফনবন্ন ধযনণয মূল্যফান মন্ত্রানত িংি কযা
নয়নছ ফনর জানা মায়। প্রকনিয প্রধান কাম িক্রভই নে সভনডনকর মন্ত্রানত ও সভনডনকর আফাফত্র িংি কযা। প্রকি
নযদিনকানর অহ্ছারনো রভন কযান্সায এন্ড মজনায়যর াাতায়রয িংগৃীত মন্ত্রানত ও আফাফত্র সমফ কনে স্থান
কযা নয়নছ সফ কে ম িনফেণ কযা য়। ম িনফেণাকানর াতানরয জন্য িংগৃীত অনন মন্ত্রানত ব্যফায কযানত
সদখা মায়। এগুনরায ভান ম্পনকি জাননত চাইনর িংনিষ্ট ব্যফাযকাযীগণ মন্ত্রানতগুনরা উন্নত ভাননয ফনর জানান।
১২।

প্রকল্পেয ানফ বক গ্রগনত:
প্রকেটিয শুরু ল্পত ভানপ্ত ম বন্ত নিনন

’য ংস্থানকৃত 10000.00 রক্ষ টাকায নফযীল্পত ক্রভপুনিত অনথ বক গ্রগনত

10000.00 রক্ষ টাকা , মা নুল্পভানদত প্রাক্কনরত ব্যল্পয়য 100.00% এফং ফাস্তফ গ্রগনত 100%। প্রকল্পেয ফছযনবনিক
ংল্পানধত এনিন ফযাে, ফমুক্ত ও ব্যল্পয়য নচত্র নননরূ:
(রক্ষ টাকায়)

১৩।

থ বফছয

মূর নডনন
িংস্থান

িংনানধত নডনন
িংস্থান

িংনানধত
এনডননত ফযাদ্দ

ফমুক্ত

কভাট ব্যয়

ভবণকৃত থ ব

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

২০১৩-২০১৪

৫০০.০০

৫০০.০০

৫০০.০০

-

-

-

২০১৪-২০১৫

৫৫০০.০০

৪০০০.০০

৪০০০.০০

৪০০০.০০

৪০০০.০০

-

2015-2016

-

২০০০.০০

২০০০.০০

২০০০.০০

২০০০.০০

-

কভাট:
৬০০০.০০
তথ্য সূত্র: ননঅয ও নযদিনকানর প্রকি নযচারক কর্তিক প্রদি তথ্য নুমায়ী

৬০০০.০০

প্রকে নযচারক ম্পনকবত তথ্য:
ক্রনভক নিং
১

প্রকি নযচারনকয নাভ ও দনফ
রিয়গরডোয মজনায়যর ডাঃ বেদ পজয়র যরভ (ফঃ)প্রকে
রযচারক, ‘‘ প্রনবন পয ইক্যুইনভন্ট এন্ড প্রনপনার সেননিং
পয আছাননয়া নভন কুান্সায এন্ড সজনানযর নটার
’’
ীল থক প্রকে এফং ব্যফস্থ্ানা রযচারক, আছাননয়া নভন
কুান্সায এন্ড সজনানযর নটার ।
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ইনত

ম িন্ত

২৬/১১/২০১৪

৩০/০৬/২০১৬

১৪।

(ক)

প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবন:
প্রকি নযদিনকানর প্রাপ্ত তথ্য অনুমায়ী প্রকনিয নযকনিত উনদ্দনেয সপ্রনেনত অনজিত পরাপর ননম্নরু:
নযকনেত উল্পেশ্য
রফদ্যভান অহ্ছারনো রভন কযান্সায এন্ড মজনায়যর

(ক)

াাতায়রয জন্য অধুরনক মন্ত্রারত ংগ্র কযা;

(খ)

নজবত পরাপর
রফদ্যভান অহ্ছারনো রভন কযান্সায এন্ড মজনায়যর
াাতায়রয জন্য অধুরনক মন্ত্রারত ংগ্র কযা
য়েয়ছ। তয়ফ মন্ত্রারতমূ পূণ থভাোে ব্যফহুত য়ে না।

কযান্সায মযাগ প্ররতয়যাধ, প্ররতকায  রচরকৎায জন্য

(খ)

মাজীরফয়দয প্ররেয়ণয ভােয়ভ দেতা বৃরি কযা;

কযান্সায মযাগ প্ররতয়যাধ, প্ররতকায  রচরকৎায জন্য
াাতায়রয মাজীরফয়দয প্ররেয়ণয ভােয়ভ
দেতা বৃরি কাজ চরভান যয়েয়ছ।

(গ)

কযান্সায মযাগীয়দয জন্য ডাটায়ফজ বতরয কযা;

(গ)

কযান্সায মযাগীয়দয জন্য ডাটায়ফজ বতযীয কাজ চরভান
যয়েয়ছ।

(ঘ)

(ঙ)

কযান্সায মযায়গয রচরকৎায মেয়ে যকারয-মফযকারয

(ঘ)

কযান্সায মযায়গয রচরকৎায মেয়ে

রফরবন্ন যকারয-

াাতার/প্ররতষ্ঠায়নয ভয়ে নরাআয়ন তথ্য অদান-

মফযকারয াাতার/প্ররতষ্ঠায়নয ভয়ে নরাআয়ন

প্রদান কযা।

তথ্য অদান-প্রদান কযা য়ে।

কযান্সায রচরকৎায জন্য মদয়য মযাগীয়দয ফাআয়য রগয়ে

(ঙ)

প্ররতরদন উয়েয়মাগ্য ংখ্যক মযাগী কযান্সায রচরকৎায

রচরকৎায ব্যাায়য রনরুৎারত কয়য বফয়দরক মুদ্রায

জন্য এ াাতায়র অয়ন। তায়দয ভয়ে য়নয়কআ

ব্যে াশ্রে কযা;

মদয়য ফাআয়য রগয়ে রচরকৎায ব্যাায়য

অগ্রী

রছয়রন। রকন্তু এ াাতায়রয মফাে ন্তুি য়ে
ফতথভায়ন মদয়য ফাআয়য রগয়ে রচরকৎায ব্যাায়য
রনরুৎারত য়েয়ছন ফয়র জানান। এযপয়র বফয়দরক
মুদ্রায ব্যে াশ্রে কযা য়নকাংয় ম্ভফ য়েয়ছ।
(চ)

কভ অরথ থক াভথ্যথ ম্পন্ন মযাগীয়ক ৩০% াশ্রেী মূয়ল্য

(চ)

কভ অরথ থক াভথ্যথ ম্পন্ন মযাগীয়ক ৩০% াশ্রেী

রচরকৎা মফা মদো এফং রত গযীফ মযাগীয়ক ম্ভাব্য

মূয়ল্য রচরকৎা মফা মদো য়ে এফং রত গযীফ

মেয়ে রফনা মূয়ল্য রচরকৎা মফা প্রদান কযা;

মযাগীয়ক ম্ভাব্য মেয়ে রফনা-মূয়ল্য রচরকৎা মফা
প্রদান কযা য়ে ফয়র কর্তথে জানান।

১৫।

উল্পেশ্য পুল্পযাপুনয নজবত না ল্পর এয কাযণ : প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য তবাগ জবন ম্ভফ না য়র য়নকাংয় তা রজথত
য়েয়ছ ফয়র াাতার কর্তথে জানান।

নযদিনকানর নচনিত ভস্যা:
১৬।
১৬.১ অহ্ছারনো রভন কযান্সায এন্ড মজনায়যর াাতায়রয জন্য রকছু রকছু মেয়ে প্রয়োজয়নয তুরনাে য়নক মফী মন্ত্রারত
ংগ্র কযা য়েয়ছ (মমভন: ায়যন মটরফর ায়যন রথয়েটায়যয মন্ত্রারতমূ);
১৬.২ মন্ত্রারত ংগ্র কযা য়র ঐকর মন্ত্রারতয ব্যফায য়ফ থািভ ম থায়ে কযায জন্য প্রয়োজনীে জনফর রনয়োগ মদো
েরন(মমভন: আররজ, আআরজ  আয়কা রুভ স্থ্ান কয়য মন্ত্রাারত স্থ্ান যা য়র প্রয়োজনী জনফর না থাকাে ঐর
মন্ত্রারত ব্যফহৃত য়ে না);
১৬.৩ অহ্ছারনো রভন কযান্সায এন্ড মজনায়যর াাতায়রয জন্য কযান্সায  মজনায়যর স্বাস্থ্য মফা দু’ধযয়ণ মফা প্রদায়নয
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জন্যআ প্রয়োজনীে মবৌত ফকাঠায়ভা  ন্যান্য সুরফধা সৃরিয জন্য মন্ত্রারত  অফাফে প্রকয়েয অতাে ংগ্র কযা
য়েয়ছ। রকন্তু াাতারটি মূরতঃ কযান্সাযজরনত রচরকৎা  মফা কাম থক্রভ মফা প্রদায়নয জন্য প্রয়োজনীে জনফর
রনয়োগ প্রদান কয়যয়ছ। াাতায়রয য্যা ব্যফায়যয ায প্রতুর। পূণ থ ভাোে াাতারটিয ফকাঠায়ভা ব্যফহৃত না
য়র এভন একটি মফাধভী প্ররতষ্ঠায়নয রনেরভত অফতথক ব্যে রনফ থা কয়য এটিয়ক Sustain কযায়না কঠিন য়ফ। পয়র এ
প্ররতষ্ঠানটিয রনভথাণ, মন্ত্রারত ক্রে  ন্যান্যখায়ত যকায কর্তথক প্রদি নুদানকৃত য়থ থয পূণ থ উয়মাগ য়ফ না। এছাড়া
অহ্ছারনো রভন-এয রফরনয়োগ একআ কাযয়ণ প্রশ্নরফি য়ফ;
১৬.৪ ংগৃীত মন্ত্রারতমূ ঠিকবায়ফ ংযেণ কযা য়ে না (মমভন: ায়যন মটরফয়রয উয স্তুাকায়য রফরবন্ন ভারাভার
ংযেণ কযা য়ে মা মটরফয়রয য়নক পাংয়নয জন্য ঝরুঁ কপূণ থ (রস্থ্য রচে নং ৫, ৬); এফং
১৬.৫ একটি আধুননক ভাননয াাতার নননভিত নরও ব্যফস্থানা ত্রুটি কাযনণ াাতারটি সফা কায়ক্রভ বৃনিনত প্রনতফন্ধকতা
ততযী কযনছ ফনর নযদিনকানর ভনন নয়নছ।
১৭|
সুানয:
১৭.১ রফয়ফচয প্রকয়েয অতাে ক্রেকৃত মফী মন্ত্রারতয তাররকা প্রারিক তথ্যারদ প্রণেন কয়য তা াাতার কর্তথয়েয
রনকট প্রদান কয়য তা অআএভআরডয়ক ফরত কযয়ত য়ফ। প্রয়োজয়নয তুরনাে মফী ক্রেকৃত মন্ত্রারতমূ ঠিকবায়ফ
ংযেণ কযয়ত য়ফ মমন এগুয়রায কাম থেভতা হ্রা না াে;
১৭.২ াাতারটিয়ক পূণ থ কাম থকয কযায রনরভি প্রয়োজনীে জনফর রনয়োগ মদো রফলেটি রফয়ফচনা কযয়ত য়ফ;
১৭.৩ নননভিত আধুননক ভাননয াাতর নযচারনায জন্য একটি াভনিক ব্যফস্থানা কাঠানভা ও প্রনয়াজনীয় জনফরনক দানয়ত্ব
প্রদাননয জন্য কাম িকয দনে িণ কযনত নফ; এফিং
১৭.৪ অনুনেদ ১৭.১ নত ১৭. ৩ এ উনেনখত সুানযনয আনরানক গৃীত ব্যফস্থা ম্পনকি আইএভইনড’সক প্রনতনফদন জাযীয ৩০
কাম িনদফনয ভনে অফনত কযনত নফ।
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নযনষ্ট-ক
যাভিক ম্পনকিত তথ্যানদ
ক্রনভক যাভিনকয নাভ, সভাফাইর
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(Procurement)
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Mirza
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Phase wise (Phase I, II & III) and
Department
wise
Equipment
Identification.
Phase wise and Department wise
equipment specification.
Tentative equipment budget for Phase
I & II
Department wise local equipment
identification including specification for
Phase I & II
Tentative equipment budget for
Option-1 of Phase I
Development of Tender Schedule of
the Equipment according to the all
Phases.
Prepare the specifications of medical
equipment.
Process for procurement of equipment
keeping in line with the PPA and PPR.
Ensure timely procurement and
installation of equipment.
Ensure training of manpower deployed
for operation of the equipment.
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of
manpower deployed for
operation
of
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Enforcement and

And amendment of National Tobacco Control
Legislation in Bangladesh full compliance with the FCTC
-শীর্ষক্ সমাপ্ত প্রক্মের মূলুায়ন প্রভিমবদন

১।

রযদথনকাযী কভথকতথায নাভ

কাজী
: কদল্পরায়ায কাল্পন, নযচারক
:
৬/১২/২০১৭

২।

পতরদলধসনর িাতরখ

৩।

প্রকয়েয নাভ

Enforcement and And amendment of National
Tobacco Control Legislation in Bangladesh full
compliance with the FCTC

০৪।

প্রকসল্পর েস্থ্ান

ঢাকা
:
কদল্পয কর কজরা

০৫।

োস্তোয়নকারী ংস্থ্া

:
কটাব্যাল্পকা ননয়ন্ত্রণ কর, স্বাস্থয কফা নফবাগ

০৬।

প্রলাতনক মন্ত্রণায়/তেভাগ

স্বাস্হু
:
কফা নফবাগ, স্বাস্থয ও নযফায কল্যাণ নফবাগ

০৭।

প্রকসল্পর োস্তোয়ন ময় ও ব্যয়:
(ে োকায়)
প্রাক্কতি ব্যয়

মূ
(প্রঃ াঃ)

ংসলাতর্ি
(প্রঃ াঃ)

১

২

৩০৭.১৫

৩০৭.১৫

প্রকৃি ব্যয়
(প্রঃ াঃ)

পতরকতল্পি োস্তোয়নকা
মূ

ফ থয়ল
ংসলাতর্ি

৩

৪

৫

২৮৩.৩১

১/৪/২০১৩৩০/৩/২০১৫

প্রকৃি
োস্তোয়নকা

তিক্রান্ত
ব্যয় (মূ
প্রাক্কতি
ব্যসয়র%)

তিক্রান্ত ময়
(মূ োস্তোয়ন
কাসর %)

৬

৭

৮

১১ ভা

১৭/০৯/২০১৩- ১৭/০৯/২০১৩- ১৬/৩/২০১৬
১৬/৩/২০১৬

(৪৭.৯%)

৮। প্রকসল্পর ংগতভতিক োস্তোয়নঃ
(ে োকায়)
ক্রঃ নং

রডরর নুমােী
কায়জয ি
১

২

ংয়ারধত রডরর
নুমােী রেযভাো

প্রকৃত গ্রগরত

অরথ থক

ফাস্তফ

অরথ থক

ফাস্তফ

৬

৭

৮

৯

১০

ক) যাজস্ব ব্যে
২

কভবচাযীয কফতন কভাট

২২.৩৮

১৪.৫৯

৬৫

For6M NCC

১

কভিকতিায সফতন

১০.২৬

১২.৪৪

১২১%

For6M NCC

৬৮০০

যাভবল্পকয কফতন

৬৯.৯৮

৭৪.০৩

১০৬%

For6M NCC

৬৮১৫

ভ্রভণ বাতা

১৪.০০

৪.৫২

৩২%

For6M NCC

৬৮১৯

ডাক/চাজি

১.৮৬

১.১৭

৬৩%

For6M NCC

১৯.৯২

সটনরনপান

৩.২০

১.৭৭

৫৫%

For6M NCC

১০০%

ক্রঃ নং

6M NCC

রডরর নুমােী

ংয়ারধত রডরর

কায়জয ি

নুমােী রেযভাো

১

২

প্রকৃত গ্রগরত

অরথ থক

ফাস্তফ

অরথ থক

ফাস্তফ

৬

৭

৮

৯

১০

৬৯০১

ইন্টাযননট

০.৬২

০.৭৫

১২১%

For6M NCC

৭০০০

ানন

০.২০

০.২

১০০%

For6M NCC

নফদুৎ

১.২০

০

০%

For6M NCC

নপ্রনন্টিং

৪২.৯০

৩৮.৬৫

৯৫%

For6M NCC

সষ্টনাযী

২.৮০

২.৩৬

৮৪%

For6M NCC

প্রনক্ষণ বাতা

৬৮.৩০

৬৫.১

৯৫%

For6M NCC

কনভনায

১১.০২

১০.৮৭

৯৯%

For6M NCC

কিনরল্পগন এল্পপন

৫.৬০

৫.৪৬

৯৮%

ব্যফস্ানা

৪৩.৪০

৪০.৯

৯৪%

নিটনপ

০.৮০

১.০৬

১৩৩%

ব্যফস্ানা

৩.৬৮

৩.৪

৯২%

ন্যান্য কভযাভত

০.৪০

২.৩৯

৯৮%

কনম্পউটায

১.২০

১.২

১০০%

নপ

৩.৩৫

২.৭৭

৮৩%

ফ বল্পভাট

৩০৭.১৭

২৮৩.৩১

৯২.২৩%

৯। কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণঃ কতভন ককান উল্পেখল্পমাগ্য কাজ ভাপ্ত কনআ ভল্পভব প্রনতয়ভান ল্পয়ল্পছ।
১০.১। প্রকল্পেয টভূনভঃ েিধমাসন তেসে প্রতি েছর প্রায় ৫০ ে প্রাক িামাক প্রেনজরনত মযাগ এেং ৬ ে িামাক প্রেী
মৃত্যযেরণ করসছ । তেেস্বাস্হয ংস্হার (WTTO, 2011) তাসে েিধমাসন তেসে প্রায় ১০০ প্রকাটি ধুমপায়ী প্রাক রসয়সছ
যাসদর প্রায় ৮০% এর েস্হান তনম্ন ও মে অসয়র প্রদলগুসাসি । োংাসদলও উচ্চমাত্রায় মধাঁয়া  িামাক পণ্য ো
মধৌুঁয়াতেীন িামাক পসে ব্যোরকারী জনসগাষ্ঠীর পতরমান প্রায় প্রমাে জনংখ্যার ২৩% (GATTS 2009) োংাসদসল
প্রতিেছর গসে প্রায় ৫৭ াজার প্রাক ধুমপানজতনি প্ররাসগ মৃত্যেরণ কসর (WHO 2004) তেেব্যাপী িামাক তনয়ন্ত্রমণয
উয়েয়শ্য তেেস্বাস্হয ংস্হার অওিায় সুআজারল্যাসের প্রজসনভায় নুতিি ৫৬ িম তেে স্বাস্হয ংসদ ২০০০ াসর ২১ প্রম
িাতরসখ framework conveation on tobacco contool (FCTC) গৃীি য় । জাতিংপ্রঘর অওিায়
গৃীি এ নীতির ১ম স্বােরকারী প্রদল োংাসদল। এ নীতি োস্তোয়সনর জন্য োংাসদল রকার স্বাস্হয ও পতরোর কল্যাণ
মন্ত্রণাসয়র র্ীসন একটি জািীয় প্রোোসকা তনয়ন্ত্রন প্র প্রতিষ্ঠা কসর FCTC চুতির অওিায় প্রদসল প্রয়োজনীে
অআনকানুন ও তেতর্ তের্ান প্রণয়ন,োস্তোয়ন ও েেৎকরমন NTCCএর মােসম তেতভন্ন কায ধক্রম গ্রণ করা সয় অসছ।
১০.২। প্রকল্পেয উল্পেশ্যঃ তাভাক ননয়ন্ত্রণ ংনিস্ট অআন- কানুন ও নফনধ-নফধান প্রনতারল্পন অন্তজবানতক সুানয নুমায়ী
ব্যফস্া গ্রসণ নফনবন্ন ভন্ত্রণারয়/নফবাগ এফং নাগনযক ভাল্পজয াল্পথ ল্পমানগতা ও ংীদানযত্ব প্রনতষ্ঠান কজাযদাযকযণ।
জাতীয় তাভাক ননয়ন্ত্রন কর (NTCC) কক নক্তারীকযল্পনয ভাধ্যল্পভ কদল্প তাভাক ননয়ন্ত্রন অআল্পনয ফাস্তফায়ন ও তা
ফরফৎকযসণ মুখ্য ভুনভকা ারন কযায ক্ষভতা গল্পে কতারা।

১১। প্রকে নুল্পভাদন ংক্রান্ত তথ্যানদঃ
১২। প্রকে নযচারকঃ
ক্রঃ
নং

নাভ ও দফী

পূণ ব কারীন

খন্ড কারীন

এল্পকয নধক
প্রকল্পেয দানয়ল্পত্ব
ননল্পয়ানজত নকনা

প্রকে নযচারকল্পদক
দানয়ত্ব কার

১

২

৩

৪

৫

৬

-

১৭/৯/১৩-২/২/১৪

১.

প্রমা: তিকু আাম স্কর

-

যাঁ

২.

প্ররাকানা কাসদর

-

যাঁ

৩/২/১৪-োেতদ

১৩। র্ ধেছরতভতিক তিতপতপ/ং তিতপতপ ংস্থ্ান, অরএতিতপ েরাদ্দ, র্ ধছাে ও প্রকৃি ব্যয় ংক্রান্ত িথ্যাতদ:
(রে োকায়)
র্ ধ েছর

মূ/ংসলাতর্ি

অতর্ ধক ব্যয়

ব্যতয়ি

ভন্তব্য

১

২

৩

৪

৫

২০১৩-২০১৪

১৮০.০০

১৮০.০০

২০১৪-২০১৫

১২৭.২৫

১০৩.৩১

১৪। প্রকল্পেয উকেশ্য ও জবনঃ উল্পেশ্য নুমায়ী প্রকৃত জবন:
ডডডড অনুমায়ী উদ্দেশ্য

প্রকৃত অর্জন

ঘাটডত দ্দর তায কাযণ (মডদ
থাদ্দক)

১। র্াতীয় তাভাক ডনয়ন্ত্রণ সর এয স্বাস্হ্য ও ডযফায করযাণ ভন্ত্ররারয়
াাংগঠডনক কাঠাদ্দভা ততযী ও অনুদ্দভাদন
কতৃকজ অনুদ্দভাডদত দ্দয়
যফতজী
কামজক্রসভয র্ন্য র্ন প্রান
ভন্ত্রণারদ্দয় সপ্রযণ কযা দ্দয়দ্দে।
২ । র্াতীয় টাস্কদ্দপাজ এয বা আদ্দয়ার্ন

ডকেু ফযডতক্রভ োড়া প্রডত প্রাডিদ্দক বা
আদ্দয়ার্ন কযা দ্দয়দ্দে।

৩। তাভাক ডনয়ন্ত্রণ াংডিষ্ট সুডফধাদ্দবাগীদ্দদয ডকেু ফযডতক্রভ োড়া ফেদ্দয ২ ফায কদ্দয
াদ্দথ ভন্বয় বা আদ্দয়ার্দ্দনয ফযফস্হ্াকযণ বা আদ্দয়ার্ন কযা দ্দয়দ্দে।
৪। ডফশ্ব তাভাক ডদফ(WPTI) ারন

২০১৪ এ ২০১৫ দ্দন ডফশ্ব তাভাক
ডদফ ারন কযা দ্দয়দ্দে।

৫। র্াতীয় মজাদ্দয় াংদ্দাডধত তাভাক ফাস্তফায়ন কযা মায়ডন।
ডনয়ন্ত্রণ আইন প্রচাদ্দযয ফযফস্হ্াকযণ

র্ানুয়াযী ২০১৪ দ্দত অনুদান
াওয়া সগদ্দে।

৬। তাভাক ডনয়ি্যন ডফডধ প্রণয়দ্দনয রদ্দযয ফাস্তফায়ন কযা মায়ডন।
ডফডবন্ন সুডফধাদ্দবাগীদ্দদয
াদ্দথ ৩ ডট

র্ানুয়াযী ২০১৪ দ্দত অনুদান
াওয়া সগদ্দে।

ওয়াকজ আদ্দয়ার্ন
৭। ওয়াডকজাং গ্রু গঠন কদ্দয ৫ডট বা ফাস্তফায়ন কযা মায়ডন।
আদ্দয়ার্দ্দনয ভাধযদ্দভ
খড়া তাভাক

র্ানুয়াযী ২০১৪ দ্দত অনুদান
াওয়া সগদ্দে।

ডডডড অনুমায়ী উদ্দেশ্য

প্রকৃত অর্জন

ঘাটডত দ্দর তায কাযণ (মডদ
থাদ্দক)

ডনয়ন্ত্রন ডফডধ প্রণয়ন
৮ । তাভাক ডনয়ন্ত্রন ডফডধ চুড়াি কযায র্ন্য
প্রচায /ওয়াকজ আদ্দয়ার্ন

ফাস্তফায়ন কযা মায়ডন।

৯। তাভাক ডনয়ন্ত্রন আইন ফাস্তফায়ন ও
প্রডতারদ্দন ৭ডট প্রাডনক ডফবাদ্দগ
ওয়াকজ আদ্দয়ার্ন

ডফবাগ মজাদ্দয় ১২ডট ওয়াকজ
আদ্দয়ার্ন কযা দ্দয়দ্দে।

১০। তাভাক ডনয়ন্ত্রণ আইন াংদ্দাধন
ফাস্তফায়ন ও প্রডতারদ্দন সর্রা মজাদ্দয়
ওয়াকজ আদ্দয়ার্ন

সর্রা মজাদ্দয় ২২ডট ওয়াকজ
আদ্দয়ার্ন কযা দ্দয়দ্দে।

১১। সর্রা টাস্কদ্দপাজ কডভডট এয র্ন্য
প্রডযদ্দকয প্রডযণ (TOT) এয

৫ডট ফযাদ্দচ (১৩ -১৭/৯/২০১৫
তাডযদ্দখ) প্রডযদ্দকয প্রডযণ
(TOT) আদ্দয়ার্ন কযা দ্দয়দ্দে ।

আওতায় ঢাকায় ২ ডদন ফযী ৪ডট প্রডযণ
কামজক্রম ফাস্তফায়ন
১২। সর্রা মজাদ্দয় াফ-কডভডটয যভতা

র্ানুয়াযী ২০১৪ দ্দত অনুদান
াওয়া সগদ্দে।

ফাস্তফায়ন কযা য়ডন।

ততযীয র্ন্য প্রডযণ আদ্দয়ার্ন।
১৩। সর্রা মাদ্দয়
সভাফাইর সকাটজ
ডযচারনায র্ন্য টাস্কদ্দপাজ কডভডটদ্দক
ায়তা কযা

াযাদ্দদদ্দ সভাফাইর সকাটজ ডযচারনা
কযা দ্দয়দ্দে।

১৪ । আইন প্রদ্দয়াগকাযী াংস্হ্ায যভতা

প্রডযণ আদ্দয়ার্ন কযা দ্দয়দ্দে।
ডনফাী
ভযাডর্দ্দেট, উর্দজফতন
স্বাস্থ্ু ডযা কভজকতজা, য়: ডযদজক
ও ডল্প ডযদজক, ুডর কভজকতা,
আনায ও ডডবর ডড: কভজকতা এফাং

ততযীয র্ন্য প্রডযণ আদ্দয়ার্ন

সভাট কতডট সকাটজ ডযচারনা কযা
দ্দয়দ্দে তায তথয াওয়া মায়ডন।

অন্যান্য দাডয়ত্বপ্রাপ্ত কভজকতা।
১৫.স্হ্ানীয় যকাট্ররর ডফডবন্ন স্থ্সয তাভাক

ভাদাযীুদ্দয
একডট
আদ্দয়ার্ন কযা দ্দয়দ্দে ।

প্রডযণ

১৬.ধুভান ভুক্ত “ডেকায ডডর্াইন ,

১৬.

“ডেকায

োাদ্দনা ও ডফতযন এফাং টাস্কজদ্দপাজ ও
এনডর্ওদ্দদয ফযফাদ্দযয র্ন্য ডযাভুরক
াভগ্রী যফযা

৪,০০০০ ডট এফাং অপ্রাপ্ত ফয়স্কদ্দদয

ডনয়ন্ত্রদ্দনয যভতা ততযীয র্ন্য ডফবাগ
মাদ্দয় প্রডযণ আদ্দয়ার্ন

ধুভান

ভুক্ত

ডনকট তাভাকণয ডফক্রয় ডনডলদ্ব মুক্ত
১০,০০০০ ডেকায এফাং ধুভানভুক্ত
১০,০০০০ডট ডেকায োডদ্দয়
ডফতযণ কযা দ্দয়দ্দে।

১৭.তাভাক

ডনয়ন্ত্রন আইদ্দনয রাংঘন,

ফাস্তফায়ন ও ফরফৎকযণ কার্ ডযফীযদ্দণয

১৪ডট তদাযডক
দ্দয়দ্দে।

ডযদজন

কযা

টাাংগাইদ্দর একডট আদ্দয়ার্দ্দনয
সচষ্টা কযা দ্দরও র্াতীম ডনফজাচন
ও অন্যান্য প্রাডনক প্রডক্রয়ায
কাযদ্দণ ম্ভফ য়ডন।

ডডডড অনুমায়ী উদ্দেশ্য

প্রকৃত অর্জন

ঘাটডত দ্দর তায কাযণ (মডদ
থাদ্দক)

র্ন্য ভন্ত্রণারদ্দয়য কভজকতজা, NTCC ও
প্রকল্প কভজকতজা কতৃজক তদাযডক ডযদজন
১৮.ফাডলজক প্রডতদ্দফদন প্রণয়ন ও োাদ্দনা

একডট প্রডতদ্দফদন
দ্দয়দ্দে।

প্রণয়ন কযা

১৯ .তাভাক ডনয়ন্ত্রন আইন ফরফৎকযদ্দনয
ডফলয়ডট ডযফীযট্রণর র্ন্য টাস্কদ্দপাজ
কডভডটয দস্ম কতজক তদাযডক ডযদজন
(৬৪ ডট সর্রা)
২০. ডেয়াডযাং কডভডটয বা আদ্দয়ার্ন

২ডট বা আদ্দয়ার্ন কযা দ্দয়দ্দে।
৩ডট বা আদ্দয়ার্ন কযা দ্দয়দ্দে।

২১.প্রকল্প ফাস্তফায়ন কডভডটয বা

মজাপ্ত াংখযক বা কযা য়ডন।
মজাপ্ত াংখযক বা কযা য়ডন।

আদ্দয়ার্ন
২২.স্বাস্হ্য উন্নয়ন

াযচার্জ এয.খড়া

নীডত ভারা প্রণয়দ্দনয র্ন্য বা আদ্দয়ার্ন
২৩.যাভজ বা আদ্দয়ার্ন
ডনয়ন্ত্রন/স্বাস্হ্য (আি:ভন্ত্রণারয়)

তাভাক

২৪.স্বাস্হ্য উন্নয়ন াযচার্জ নীডত ভারা

খড়া স্বাস্হ্য উন্নয়ন াযচার্জ
নীডতভারা মজাদ্দরাচনায র্ন্য ২ডট
বা আদ্দয়ার্ন কযা দ্দয়দ্দে।
স্বাস্হ্য ও ডযফায করযাণ
ভন্ত্রণারদ্দয়য কভজকতাদ্দদয একডট
বা অনুভিি দ্দয়দ্দে।
বা আদ্দয়ার্ন কযা মায়ডন।

গ্রট্রণয র্ন্য উচ্চ মজাদ্দয়য বা আদ্দয়ার্ন
২৫.যাক

তকজীকযণ

াংডিি

বা আদ্দয়ার্ন কযা মায়ডন।

সুডফধাদ্দবাগীদ্দদয াদ্দথ বা আদ্দয়ার্ন
২৬.দাডয়ত্বপ্রাপ্ত

কভজকতাদ্দদয

র্ন্য

ডনদ্দদজডকা প্রণয়দ্দনয রদ্দযয াংডিে
যকাযী প্রডতষ্ঠাদ্দনয কভজকতজাদ্দদয র্ন্য
ওয়াকজ আদ্দয়ার্ন
২৭.আইন প্রদ্দয়াগকাযী াংস্হ্ায যভতা
ততযীয র্ন্য প্রডযণ আদ্দয়ার্ন (ুডর

একডট ওয়াকজ আদ্দয়ার্ন কযা
দ্দয়দ্দে।

একডট ওয়াকজ
দ্দয়দ্দে।

আদ্দয়ার্ন কযা

আনায ও ডড ডল্প ডযদজক্
২৮.অপ্রাপ্ত

ফয়স্কদ্দদয

দ্বাযা

তাভাক

ণুডফক্রয় ও ক্রয় ডনডলদ্ধকযণ ডনদ্দদজডকা
প্রণয়দ্দনয রদ্দযয ওয়াকজ আদ্দয়ার্ন
এ াংক্রাি ২ডট ডনদ্দদজডকা প্রণয়ন, োাদ্দনা
ও ডফতযণ

একডট ওয়াকজ আদ্দয়ার্ন কযা
দ্দয়দ্দে।

এডট অতযি গুযত্বূণজ মা অডধক
াংখযায় এফাং অডধকাংখযক স্থাদ্দন
ওয়া প্রদ্দয়ার্ন।

২ডট ডনদ্দদজনা প্রণয়ন কযা দ্দয়দ্দে।

এ াংক্রাি ডনদ্দদজনা োাদ্দনা ও
ডফতযণ অডধক গুযত্বূণজ।

ডডডড অনুমায়ী উদ্দেশ্য

প্রকৃত অর্জন

ঘাটডত দ্দর তায কাযণ (মডদ
থাদ্দক)

২৯.
ওদ্দয়ফাইট
ারনাগাদকযণ
(অনরাইট্রন প্রডতদ্দফদন র্ভা প্রদান
সুডফধা একডট গডতীর
াংযযণ

ওদ্দয়ফাইট ারনাগাদকযণ কযা
দ্দয়দ্দে।

ফযফস্হ্া ও

সুতের্া তেসেণ (Benefit Analysis)
অউেপুসের নাম

আউতনে

পূণ ধেমিায়
প্রাক্কতি অউেপুসের প্রকৃি পতরমান
কাতেি পতরমাপ
ও ১ম েছসর পতরচানা স্তর

১. তেেিামাক মুি তদে ১
(প্রম ২০১১) উপসে তেসল
স্বরতনকা প্রকাল, প্রমাোআ
প্রিাসন ম্যাসজ এেং প্রপাস্টার

োংাসদসলর ক প্রজায়
১০.০০০ াসর প্রপাস্টার
ছাপাসনা
তেিরণ ৩টি
দদতনক পতত্রকা তেসলভাসে
প্রকাতলি প্রায় ১০ ে
পাঠসকর কাসছ পাঠাসনা

২.অআসনর অওিায় তেতর্
জারীকরণ

ধুমপান ও িামাক পণ্য
ব্যোর তনয়ন্ত্রণ তেতর্মাা
২০১৫ প্রগসজসে প্রকাল করা
য়

৩.ওয়ধাকলপ,প্রতলেণ, ভা তেভাগীয় পয ধাসয় ১২টি এেং
প্রমাোআ প্রকাে ধ, ক্ষুদ্রপুস্তক প্রজা
পয ধাসয়
২২টি
াআনসোি ধ ও তস্টকার
ওয়ধাকলপ
৬৪টি প্রজায় ও এেং
৪৮৯টি উপসজা োস্কসিা
কতমটির ভা অসয়াজন ।
১৫। প্রকয়েয প্রধান প্রধান ক্রে ংক্রান্ত তথ্য: ক্রয় ংক্রান্ত নফলল্পয় ককান িথ্য প্রদান করা য়তন।
১৬। প্রকল্প কায ধক্রসমর তনরীো (Audit) ংক্রান্ত িথ্যাতদ: প্রকল্প োস্তোয়নকাীন মসয় তনরীো তর্দির কর্তধক প্রকান
তনরীো কায ধক্রম পতরচানা করা য়তন মসমধ প্রকল্প কর্তধপে জাতনসয়সছ।
১৭। প্রকল্প পতরদলধন ও ফাস্তফােন ম থয়ফেণ: প্রকয়েয ফাস্তফােন ভাচ থ ২০১৬ মত ভাপ্ত োয ০৩ (রতন) ভায়য ভয়ে
রনধ থারযত ছয়ক প্রকে ভাপ্ত প্ররতয়ফদন অআএভআরডয়ত মপ্রযয়ণয কথা থাকয়র তা মপ্রযণ কযা েরন। নয়বম্বয ২০১৭মত প্রকয়েয
ভাপ্ত প্ররতয়ফদন অআএভআরডয়ত মপ্রযণ কযায য গত ৬/১২/২০১৭ তারযয়খ অআএভআরডয রযচারক কাজী মদয়রাোয মায়ন

কর্তথক প্রকে কাম থারে রযদথন কয়য প্রকে ফাস্তফােন ংক্রান্ত রফলোরদ মূল্যােন কাম থক্রভ রযচারনা কযা ে।
১৮.০ োস্তোয়ন/তেদ্যমান মস্যাঃ
১৮.১. প্রকে ফাস্তফােয়ন রফরম্ব ( Time Over-run): প্রকয়েয উন্নেন য়মাগী য়ত তরফর প্রারপ্তয়ত রফরয়ম্বয কাযয়ণ
প্রকয়েয়য কাম থক্রভ গ্রণ  ফাস্তফােয়ন ভেয়েন য়েয়ছ।
১৮.২

প্রকয়েয অতাে গৃীত কাম থক্রয়ভয রধকাংআ প্রারতষ্ঠারনক েভতা বৃরি, ংরিি প্ররতষ্ঠানমূয়য ভয়ে ভন্বয়েয
কাঠায়ভা গয়ড়া মতারা য়ফ থারয জনয়চতনতা বৃরিমূরক োে এটিয অতাে বৃৎ অকায়যয ক্রে কাম থক্রভ ন্তভুথক্ত
রছর না। তয়ফ মটাব্যায়কা রনেন্ত্রয়ণ তকথতামূরক ররপয়রট, প্রচায ে, রফজ্ঞান ছাায়নায কায়জ ক্রে ংক্রান্ত
ররঅয-২০০৮ নুযণ কযা য়েয়ছ রকনা ম রফলয়ে মকান তথ্য প্রকে কর্তথে য়ত াো মােরন।

১৮.৩

প্রকসল্পর অওিায় গৃীি কায ধক্রসমর তর্কাংলআ ধুমপান ও িামাক প ণ্য তেসরার্ী প্রচারণার মােসম জনার্ারসনর
মসে স্বাস্হয সচিনিা বৃতি করা। এ কাসজ গৃীি কমধসূতচর ংখ্যা ও পতরতর্ যসর্ি ংখ্যায় ও তর্ক ংখ্যক
স্থ্াসন পতরচানা করা সয়সছ মসমধ প্রতিয়মান য়তন
। তেসল কসর মােতমক স্কু /মাদ্রাা ও কসজ পয ধাসয়
সচিনিা বৃতিমূক কমধসূতচ পতরতেি য়তন । প্রকসল্পর অওিায় স্হানীয় পয ধাসয় প্রমাোআ প্রকাে ধ
পতরচানার
তেয়টি উসেখ র্াকসও তেতভন্ন েছরতভতিক এেং প্রজা /উপসজা তভতিক প্রমাে কিটি প্রকাে ধ পতরচানা করা সয়সছ
িার প্রকান ংখ্যা প্রদান করা য়তন ।

১৮.৪

প্রকয়েয ফাস্তফােন ভাচ থ ২০১৬ মত ভাপ্ত ে। প্রচররত রনয়দ থনা নুায়যয এরডরভুক্ত প্রকেয়যয ফাস্তফােন ম্পন্ন
োয ০৩ (রতন) ভায়য ভয়ে রনধ থারযত ছয়ক প্রকে ভাপ্ত প্ররতয়ফদন অআএভআরডয়ত মপ্রযয়ণয কথা থাকয়র তা
মপ্রযণ কযা েরন। ভাপ্ত প্ররতয়ফদন প্রণেন কয়য তা অআএভআরডয়ত মপ্রযণ কযায জন্য অআএভআরড য়ত একারধকফায
ে মপ্রযণ, অআএভআরড ’য রচফ কর্তথক স্বাস্থ্য  রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়েয রচফ ফযাফয রড ে মপ্রযণ কয়য
মকান প্রকায াড়া াো মােরন। আয়তাভয়ে জুন ২০১৭ রতক্রান্ত োয য ভাপ্ত প্ররতয়ফদন না াোে
রযকেনা ভন্ত্রণারয়েয ভাননীে ভন্ত্রী কর্তথক স্বাস্থ্য  রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়েয ভাননীে ভন্ত্রী ফযাফয রড ে মপ্রযণ
কযা ে। ফ থয়ল নয়বম্বয ২০১৭মত প্রকয়েয ভাপ্ত প্ররতয়ফদন অআএভআরডয়ত মপ্রযণ কযা ে। প্রকে ভারপ্তয প্রাে
১৮ ভা য ভারপ্ত প্ররতয়ফদন মপ্রযণ নাকারিত।

১৯.০ সুারয ভতাভত:
১৯.১

প্রাি েয়স্কসদর দ্বারা িামাক পে তেক্রয় ও ক্রয় তনতিকরণ ংক্রান্ত তেয়াতদর ওপর সচিনিা গসে প্রিাার জন্য
স্থ্ানীয় রকার কাঠাসমা (আউতনয়ন পতরদ , উপসজা পতরদ , প্রজা পতরদ , তটি কসপধাসরলন আিযাতদ ) এেং
ংতেি জনপ্রতিতনতর্সদর ম্পৃি কসর ওয়াকধপ/ভা/য ধা ত অসয়াজন করা প্রযসি পাসর;

১৯.২

িামাক পে উৎপাদন ও োজারজািকরণকারী প্রতিষ্ঠানমূ যাসি উি পসে পান /প্রেন/প্রভাসগ প্রয মারাত্মক স্বাস্থ্য
ঝতুঁ ক রসয়সছ িা বৃৎ ও দৃশ্যমান ভাসে প্রদলধন কসর িা তনতিি করার জন্য অআতন ব্যেস্থ্া কসঠারভাসে প্রসয়াসগর
কায ধকর পদসেপ তনসি সে;

১৯.২

স্কু/কসজ ক প্রকার তলো প্রতিষ্ঠাসনর অসল-পাসল যাসি িামাক জািীয় পে তেক্রয়কারী প্রকান প্রকার প্রদাকান
পাট গসে উঠসি না পাসর িার জ ন্য প্রসয়াজনীয় অআতন ব্যেস্থ্া গসে প্রিাা এেং িা োস্তোয়সনর কায ধকর পদসেপ

গ্রণ করসি সে;
১৯.৩

িামাক পে তেক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান/প্রদাকান/স্থ্াসন প্রাি েয়স্কসদর দ্বারা িামাক পে তেক্রয় ও ক্রয় তনতিকরণ ংক্রান্ত
েিব্য সজ প্রদখা যায় এমনভাসে েে েে ছাপার েসর প্রোসি ধ প্রদলধন করার প্রসয়াজনীয় অআতন ব্যেস্থ্া গসে প্রিাা
এেং িা োস্তোয়সনর কায ধকর পদসেপ গ্রণ করসি সে;

১৯.৪

িামাক পে উৎপাদন ও োজারজািকরসণর ওপর লাতস্তমূক তেসেচনায় তি উচ্চ াসর করাসরাপ করার প্রসয়াজনীয়
অআতন ব্যেস্থ্া গসে প্রিাা এেং িা োস্তোয়সনর কায ধকর পদসেপ গ্রণ করসি সে;

১৯.৫

উন্নয়ন প্রকসল্পর অওিায় ম্পাতদি ক প্রকার ক্রয় কায ধক্রসম যাসি তপতপঅর
তনতিি করসি সে; এেং

-২০০৮ এ নুরণ করা য় িা

১৯.৬ প্রকল্প মাতির ০৩ (তিন) মাসর মসে মাতি প্রতিসেদন প্রণয়ন কসর অআএমআতিসি প্রপ্ররণ না করার জন্য দায়-দাতয়ত্ব
তনর্ ধারণ করার প্রসয়াজনীয় পদসেপ গ্রণ পরেিীসি যাসি এর পুনরাবৃতি না ঘসে স্বাস্থ্য প্রো তেভাগ িা তনতিি
করসে।

