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০১। ভাপ্ত প্রকয়েয ংখযা: ০৩ ডি
০২। ভাপ্ত প্রকয়েয ফযে ও মভোদ ফৃডিয কাযণ:
২.১ ইস্টাফডরয়ভন্ি অফ মানাইভুডি অন্ধ করযান ডভডত চেু াাতার (২ে ংয়াডধত) অনুয়ভাডদত ডিডড ’মত ডনভথাণ
কায়জয প্রাক্করন ২০০৮ ায়রয মযি ডডিউর অনুায়য কযা ে। ডকন্তু যফতথীয়ত ডডিউর অফ মযি ডযফডতথত ওোে
ডনভথাণ কায়জয প্রাক্করন এরডজইডি ’য ২০১২ ায়রয মযি ডডিউর অনুমােী কযয়ত য়েয়ছ ডফধাে প্রকেডিয ফযে ফৃডি
ময়েয়ছ। এছািাও নতুন অঙ্গ ংয়মাজন মমভন: াাতার বফয়নয ডিজাইন অনুায়য
Ramp ডনভথাণ (ডিডড ’মত
Ramp ডনভথায়ণয ংস্থান ডছর না), অবযন্তযীণ যাস্তা ডনভথাণ, গযায়যজ ডনভথাণ, গযা ংয়মাগ ও ফডিঃডফরৃযৎ ংয়মাগ,
মানফান মযডজয়েন ইতযাডদ কাজ অন্তবুথক্ত ও ভাপ্ত কযায জন্য ভয়েয প্রয়োজনীেতা মদখা মদোে প্রকে মভোদ
ফৃডি কযা ে।
২.২) Promotion of Services and Opportunities to the Disabled Persons in Bangladesh (২ে ংয়াডধত)
ননম্নফনণিত কাযণণ প্রকণেয মভয়াদ ফৃনি কযা য়:
(ক) অডতডযক্ত ৩০ডি প্রডতফন্ধী মফা মকন্দ্র স্থান;
(খ) নতুন বায়ফ ১০৫ডি মভািয াইয়কর ক্রে;
(গ) ১ভ ংয়াডধত প্রকয়ে ংস্থান কৃত ২০ডি মথযাড বযায়নয অডতডযক্ত আযও ১২ডি অথথাৎ মভাি ৩২ডি মথযাড
বযান ক্রে;
(ঘ) দৃডি এফং শ্রফণ ােক ডিবাই ক্রে অন্তবুথক্তকযণ;
(ঙ) জাতীে প্রডতফন্ধী উন্নেন পাউয়ন্িয়ন MIS চারু কযা;
(চ) জাতীে প্রডতফন্ধী উন্নেন পাউয়ন্িয়নয জন্য প্রডেণ াভগ্রী ংগ্র ও প্রডেণ সুডফধাডদ ফৃডি;
(ছ) প্রডেণ ডযকেনা ডযফতথন;
(জ) াযীডযক প্রডতফন্ধীয়দয চরাচয়র ােতায জন্য Orthosis এফং Prosthosis ডিবাই –এয ংস্থান।
২.৩) Services for Children at Risk (SCAR)
প্রকে এরাকা ডযফতথন, জনফর ডনয়োগ প্রডক্রো এফং জনফয়রয দফী ডযফতথন, প্রডেয়ণয ংখযা ডযফতথন এফং
প্রকে কামথক্রভ রৄরু কযয়ত ডফরম্ব ওোে এফং ডনধথাডযত ভয়ে প্রকয়েয কাজ ভাপ্ত না ওোে, ৪ডি নতুন
ICPS(Integrated Child Protection Service) প্রকেবুক্ত কযা, ২২ডি মভািয াইয়কর ক্রে ইতযাডদ কাযয়ণ
প্রকয়েয মভোদ ফৃডি কযা ে।

০৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফােয়নয মেয়ে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাডয:
ক্রভ
৩.১

৩.২

ভস্যা
প্রকয়েয নাভ: ইস্টাফডরয়ভন্ি অফ মানাইভুডি অন্ধ করযান ডভডত
চেু াাতার (২ে ংয়াডধত)

ক্রভ
সুাডয
৩.১ ক) বনফষ্যণত উন্নয়ন প্রকে মথামথবাণফ
ফাস্তফায়ণনয রণক্ষে ভন্ত্রণারয়  ফাস্তফায়নকাযী
ংস্থা কতৃিক প্রকে নযচারক ফায ফায নযফতিন
ভস্যাভূ:
নযায কযণত ণফ এফং নযফতিন একান্ত
অফশ্যকীয় ণর প্রকে নযচারক নযফতিন
৩.১.১ ঘন ঘন প্রকে নযচারক নযফতিনঃ প্রকেনি ফাস্তফায়নকাণর
নফলয়ক কনভনিণত নফণফচনা কযণত ণফ;
৫ ফছণয মভাি ৫ জন প্রকে নযচারক নফনবন্ন মভয়াণদ দানয়ণে
খ) ৩০% দনযদ্র জনণগাষ্ঠীণক নফনাভূণরে নচনকৎা
ননণয়ানজত নছণরন। ননঅয মিাণরাচনা কণয মদখা মায়, ভাজণফা
মফা প্রদান নননিত কযণত ণফ এফং তা একনি
নধদপ্তণযয নিান্তক্রণভ প্রণতেক প্রকে নযচারক নযফতিন কযা য়
অরাদা মযনজষ্ট্রাণয এফং কনিউিায ডািাণফআণজ
এফং প্রণতেণকআ এ প্রকণে নতনযক্ত দানয়ে ারন কণযণছন। প্রকে
মযাগীয নাভ, নিকানা, মিনরণপান নম্বয ংযক্ষণ
নযচারক ফায ফায ফদরীয কাযণণ প্রকে নিকবাণফ ফাস্তফায়ন
কযণত ণফ। মাণত যফতিীণত মকউ এ নফলণয়
নফনিত য়। প্রকে নযচারক ফায ফায নযফতিন মভাণিআ ভীচীন
মকান তথে জানণত চাআণর তা জানা ম্ভফ য়;
নয়।
৩.১.২ ৩০% গযীফ মযাগীণদয নচনকৎা মফা ংক্রান্ত অরাদা
মযনজষ্ট্রায ংযক্ষণ না কযাঃ “মফযকাযী প্রয়চিাে আথথ-াভাডজক
খায়ত গৃীত প্রকয়েয ীডভত আকায়য যকাডয াাময প্রদায়নয
জন্য ংয়াডধত নীডতভারা ”অনুমােী ফাস্তফাডেত াাতারভূয়
কভয়ে ৩০% দডযদ্র জনয়গাষ্ঠীয়ক ডফনাভূয়রয ডচডকৎা মফা
প্রদায়নয জন্য ডনয়দথনা যয়েয়ছ। প্রকে অনুয়ভাদয়নয প্রাক্কায়র
ভাজয়ফা অডধদপ্তয ও প্রতযাী ংস্থায ায়থ একডি চুডক্ত
ম্পাডদত য়েডছর। াাতায়র ফতথভায়ন স্বে ডযয়য ৩০%
গযীফ মযাগীয়দয ডচডকৎা মফা প্রদান কযা য়রও এ ডচডকৎায
ডফলয়ে আরাদা মকান মযডজোয ংযেণ কযা ে না।
৩.২
প্রকয়েয নাভ: Promotion of Services and Opportunities to the
Disabled Persons in Bangladesh (২েংয়াডধত)
ভস্যাভূ:
৩.২.১ গুরুত্বূণথ দ ূণয থাকা:
প্রকয়েয আওতাে ডযচাডরত মভাি ৫০ডি মকয়ন্দ্রয প্রডতডিয জন্য
১১ প্রকায়যয জনফর আযডিডডয়ত অন্তবুথক্ত যয়েয়ছ। তয়ফ ৩৫
মকয়ন্দ্র MTRV বযান চারু থাকােএ কর মকয়ন্দ্র গািী চারয়কয
০১ডি কয়য দ যয়েয়ছ। ডডআয য়ত প্রাপ্ত তথযানুমােী ৬৪৫ডি
য়দয ডফযীয়ত ূণয দ যয়েয়ছ ১৫২ ডি। উয়েখয , নীরপাভাযী
মকন্দ্র ডযদথয়ন মদখা মাে মম, ডিডনকার অকুয়নার ও ডিচ
এন্ি রযাঞ্জুয়েজ মথযাডস্ট দ রৃডি দীঘথডদন মাফত ূণয। ঠাকুযগাাঁও
মকয়ন্দ্রও এ দ রৃডি  মথযাী কাযী ও ডিডনকার
ডপডজওয়থযাডস্ট দগুয়রা ূণয। মথযাী কাযী ফযডতত কর
দই ০১ডি কয়য। পয়র মকান দ ূণয থাকয়র প্রডতফন্ধী মযাগীযা
উক্ত কভথীয ডনকি য়ত মকান মফা াননা। ডফয়লত, কনারয়িন্ি

ক) প্রডতফন্ধী ফযডক্তয়দয চাডত মফা ও াাময
প্রদায়নয জন্য অডফরয়ম্ব ূণয দ গুয়রা ূযয়ণয
ফযফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ। এছািা অডিডস্টক
ডরৄ ও ডনউয়যা ভস্যা জডনত প্রডতফন্ধীয়দয
ডচডকৎায জন্য ডনউয়যা ডফয়লজ্ঞ ডনয়োয়গয
ডনউয়যা ডফয়লয়জ্ঞয ১ডি দ ৃডি কযা মময়ত
ায়য।
খ) মফা ও াাময মকন্দ্রগুয়রা প্রডতফন্ধী ফান্ধফ
কয়য স্থােীবায়ফ ডনভথাণ কযা প্রয়োজন। প্রডতফন্ধী
াাময ও মফা মকন্দ্রভূ প্রয়োজন ও চাডদা
অনুমােী কয়েকডি ধায় ডনভথাণ কযা মময়ত
ায়য।
গ) অয়কয়জা ও অচর মন্ত্রাডতগুয়রা মভযাভত
কয়য অথফা মভযাভত কযা ম্ভফ না য়র নতুন
মন্ত্রাডত ডদয়ে প্রডতস্থান কযয়ত য়ফ।
ঘ) প্রডতফন্ধীয়দয প্রয়দে মফা ভানম্মত কযায

ক্রভ

ভস্যা
ডপডজওয়থযাডস্ট এয কাজ য়রা একজন প্রডতফন্ধী ফযডক্ত মফায
জন্য আয়র ফথপ্রথভ তায
prescription কযা এফং
prescription অনুমােী অন্যান্য মথযাডস্ট গণ কাজ কয়যন। পয়র
এই গুরুত্বূণথ দডি ূণয থাকয়র একজন প্রডতফন্ধী ফযডক্ত মফা
য়ত ফডিতন।
এছািা মদখা মাে মম, এক মকয়ন্দ্রয জনফর অন্য মকয়ন্দ্র ংমুডক্তয়ত
যয়েয়ছন। পয়র তায ভূর কভথস্থয়র তায দডি ূন্য যয়েয়ছ এফং
উক্ত এরাকায প্রডতফন্ধীযা মফা ায়েননা। ডযদথনকায়র মদখা
মাে মম, কনারয়িন্ি ডপডজওয়থযাডস্ট না থাকাে ডিডনকার
ডপডজওয়থযাডস্ট ডপডজওয়থযাী ডযয়রয়িি মযায়গয জন্য
prescription কয়যন; তয়ফ নাক কান গরায ভস্যা জডনত
কাযয়ণ প্রডতফন্ধী মযাগীয়দয ভস্যা/মযাগ ডনণথয়েয াাতায়র মপ্রযণ
কযা ে। পয়র ডচডকৎা গ্রণ কযয়ত আা প্রডতফন্ধী ফযডক্তয়দয
ডফিম্বনায ডকায য়ত ে।
৩.২.২ ডকছু ডকছু মকন্দ্র বফনভানম্মত নে:
নীরপাভাযী মকন্দ্রডি ডযদথয়ন মদখা মাে মম, মম ফাডিডি বািা কয়য
প্রডতফন্ধী মফা ও াাময মকন্দ্র ডযচারনা কযা য়ে তা অয়নক
ুযাতন। ফাডিয মকান মকান অংয় প্লাস্টায খয় িয়ছ। তয়ফ
ঠাকুযগাাঁও মকন্দ্রডি অয়োকৃত ভানম্পন্ন বািা কযা ফাডিয়ত
ডযচাডরত য়ে। এছািা প্রডতফন্ধীয়দয শ্রফন ডক্ত ডনণথে এয
জন্য audiometricianথাকয়র শ্রফণ প্রডতফন্ধী ফান্ধফ অথথাৎ
soundproof room নাই এই বািা ফাডি গুয়রায়ত। এছািা
অডধকাং মকয়ন্দ্রয autism কনথাযডি ডঠক বায়ফ ডনভথাণ কযা েডন
ডফয়লতিঃ autism কণথায়যয মভয়ঝয়ত Foam ডফছায়না মনই পয়র
ডরৄয়দয য়ি মময়ে ফযাথা াফায আংকা মথয়ক মাে।
৩.২.৩ গুরুত্বূণথ মন্ত্রাডত নি থাকািঃ
প্রকয়েয আওতাে ৫০ডি মকয়ন্দ্রয জন্য মভাি ৭৪ প্রকায়যয
মভডিয়কর মন্ত্রাডত ও যঞ্জাভ ক্রে কযা ে। ডযদথয়ন মদখা মাে
মম, অডধকাং মকয়ন্দ্রয ডপডজওয়থযাডয জন্য গুরুত্বূণথ মন্ত্রাডত
মমভন: Infra Red Radiation (IRR), Short Wave
Diathermy (SWD), Ultrasound Traction machine,
Continuous passive movement machine, Electric
muscle
stimulatorএফংTENS
(Digitaltherapy
machine) -এয ভয়তা গুরুত্বূণথ মভডন গুয়রা নি। এছািা
অডধকাং মকয়ন্দ্র দীঘথডদন মাফৎ IPS গুয়রা অয়কয়জা অফস্থাে য়ি
আয়ছ। এ ডফলয়ে নীরপাভাযী ও ঠাকুযগাাঁও মকয়ন্দ্রয দাডেত্বপ্রাপ্ত
প্রডতফন্ধী ডফলেক কভথকতথা জানান মভড
নগুয়রা মজরা মথায়ে
মভযাভত কযা ম্ভফ েনা মকননা মজরাে মতভন ডফয়লাডেত মভডন
মভযাভয়তয প্রডতষ্ঠান মনই। পয়র মভডনগুয়রায়ক ঢাকাে াঠায়ত ে।
এত ভে ও অথথ ফযে ে। নি মভডন গুয়রায মভযাভয়তয মকান
ডযকেনা আয়ছ ডকনা এ প্রয়েয জফায়ফ প্রকয়েয ভূর কামথারে

ক্রভ

সুাডয
রয়েয াাময ও মফা মকন্দ্রগুয়রায়ত আধুডনক
মন্ত্রাডত স্থান কযয়ত য়ফ।
ঙ)ফনণিত সুানযণয নফলণয় ভন্ত্রণারণয়য গৃীত
দণক্ষ অগাভী এক ভাণয ভণধে ফাস্তফায়ন
ভূরোয়ন  নযফীক্ষণ নফবাগণক জানাণত মফ।

ক্রভ

ভস্যা
ঢাকাে এয কাযী ডযচারক জনাফ মডরভ মায়ন জানান নতুন
মভডন ক্রে কয়য ুযাতন মভডনগুয়রা প্রডতস্থান কযা য়ফ।

ক্রভ

সুাডয

৩.২.৪ ডনউয়যা মভডিডন ও ডরৄ ডফয়লজ্ঞ মনই:
প্রডতফন্ধীমদয অয়নয়কই ভডস্তয়ক ভস্যা জডনত কাযয়ণ প্রডতফন্ধী য়ে
থায়ক। এছািা এয়দয একডি ফি অং য়রা ডরৄযা। পয়র মকান
ডরৄ ডফয়লজ্ঞ এফং ডনউয়যা মভডিডন ডফয়লজ্ঞ না থাকাে এ
জাতীে মযাগীয়দয মফা প্রদান মফা ফযাত য়ে ভয়ভথ প্রডতফন্ধী
ডফলেক কভথকতথা নীরপাভাযী ও ঠাকুযগাাঁও জানান
। এ কর
প্রডতফন্ধীয়দয াত ও া এয মযগুরায ও ডি ভুবয়ভন্ি এয জন্যরৄ ধু
ভাে ফযাোভ কযায়না য়ে।
৩.২.৫ প্রডতফন্ধী মফা মকন্দ্র গুয়রায়ত আধুডনক মন্ত্রাডতয অবাফ:
অডধকাং মকয়ন্দ্র প্রডতফন্ধী ডচডকৎাে ফযফরত আধুডনক মন্ত্রাডত না
থাকাে মযাগীয়দয মফায জন্য ঢাকাে ডফয়লত ঙ্গু াাতায়র
মপ্রযণ কযা ে ভয়ভথ প্রডতফন্ধী ডফলেক কভথকতথা নীরপাভাযী জানান।
৩.২.৬ প্রকয়েয তথয মথামথবাণফ ংযক্ষণনা কযা:
প্রকণেয নুণভানদত অযনডনন ণত মদখা মায় মম, জাতীে
প্রডতফন্ধী পাউয়ন্িয়নয ভূর কামথারে এফং প্রডতডি প্রডতফন্ধী মফা
মকয়ন্দ্রয জন্য কডম্পউিায, পাডনথচায ও অডপ ইকুইয়ভন্ি ক্রে কযা
য়েয়ছ। এছািা প্রকয়েয আওতাে মথযাড ইকুইয়ভন্ি , ােক
মন্ত্রাডত ও ােক ডিবাই ও ক্রে কযা য়েয়ছ। তয়ফ উয়েডখত
ডজডনে/ভারাভার এয ংখযা/ডযভান অথথাৎ কতগুয়রা মকনা
য়েয়ছ এ ংক্রান্ত মকান তথয PCR ( Project Completion
Report) য়ত াওো মাে না। এ ডফলয়ে তথয প্রদানকাযী
কভথকতথা জনাফ মভািঃ মডরভ, কাযী ডযচারক (অথথ ও অডিি),
জাতীে প্রডতফন্ধী উন্নেন পাউয়ন্িন ডযদথনকাযী কভথকতথায়ক
একডি ক্রে ডযকেনা মদন ডকন্তু ডতডন ংখযা/ডযভায়ণয ডফলয়ে
মকান তথয প্রদান কযয়ত ায়যনডন।
৩.৩

প্রকয়েয নাভ: Services for Children at Risk (SCAR)
ভস্যাভূ:
৩.৩.১ মথামথবাণফ তথে ংযক্ষণ কযা ণয়ণছ: প্রকে নযদিনকাণর
মদখা মায় মম, ঝুঁনকূণি নশুণদয তথোনদ নননদিষ্ট ননথণত মথামথবাণফ
ংযক্ষণ কযা ণে। প্রনতনি ঝুঁনকূণি নশুয জন্য ১নি ননথ ংযক্ষণ
কযা ণে। মদখা মায় মম, নশুনি Crisis Management মন্িাণয
অগভণনয য Case Manager নশুনি িণকি assessment
কণযণছন, Care Plan ততযী কণযণছন, নশুয নক্ষা িনকিত
Report ততনয কণযণছন educator, াআণকারনজস্ট ননধিানযত পযণভ
নশুয ঝুঁনকয ভাত্রা ননণিয় কণযণছন এফং life skill trainer নশুণক

৩.৩ ক) প্রকেনি মল ণর মখ যাণর নশু
প্রনক্ষণ  নফিান মকন্দ্র নাণভ কভিূচীয
অদণর নযচানরত ণে নফধায় ঝুঁনকূণি নশুণদয
মথামথ মফা প্রদাণনয জন্য ূণে দ গুণরা ূযণ
কযা প্রণয়াজন। প্রণয়াজণন যকাণযয ননকি ণত
নুভনত ননণয় নফকে িনতণত মকািাবক্ত
দগুণরা ূযণণয ফেফস্থা গ্রণ কযণত ণফ।
(১৫.৪ দ্রষ্টফে)
খ) ভাজণফা নধদপ্তণযয বাতা কামিক্রভ এফং
SCAR প্রকণেয ঝুঁনকূণি নশুণদয তথে
ংযক্ষণণয জন্য প্রস্তুতকৃত ণিাণভন

ক্রভ

ভস্যা
প্রদত্ত Vocational প্রনক্ষণ িনকিত তথে ননধিানযত পযণভণি
ংযক্ষণ কণযণছন। এছাড়া নশুণদয নযফাণয reintegrate কযায
য ০৬ ভা মিন্ত follow up এয প্রনতণফদন প্রণতেক নশুয
ননথণত মথামথবাণফ ংযক্ষণ কযা ণয়ণছ।
৩.৩.২ ড্র অউি: ডযদথনকায়র মদখা মাে মম, প্রকয়েয রৄরু
য়ত এই ১১ডি মকয়ন্দ্রয ফথয়ভাি ৬২৪৫ জন (ফারক ৩০৪৭
ফাডরকা ৩১৯৮) ডরৄ বডতথ য়রও ুনথফান কযা য়েয়ছ ৪২০৪ জন
ডরৄয়ক অথথাৎ ২৫২ জন ডরৄ মন্িায মথয়ক চয়র মাে। এ ডফলয়ে
যংুয মজরাে ডিডডি জানান প্রথভডদয়ক ডরৄয়দয অয়নকিা আফি
কয়য যাখায পয়র ড্রআউয়িয ংখযা মফয়ি ডগয়েডছর। যফতথীয়ত
ডরৄয়দয জন্য উন্মুক্ত ডযয়ফয়য ফযফস্থা কযা য়র ডরৄযা ডনয়জয়দয
ভায়ঝ ফন্ধুত্ব ততযী কয়য পয়র তায়দয ভয়ধয মফা মকন্দ্র মছয়ি চয়র
মাওোয প্রফনতা ফতথভায়ন ূয়ফথয তুরনাে কয়ভ ডগয়েয়ছ।
৩.৩.৩ মকন্দ্রভূময নফনবন্ন দ ূণে থাকা: নযদিনকাণর মদখা মায়
মম, প্রকণেয মভাি জনফর ২৮৬ এয ভণধে কভিযত অণছন ২১৯ জন।
মভাি ৬৭নি দ ূণে যণয়ণছ। এআ িণকি প্রকে নযচারক জানান
যকানয নফনধ মভাতাণফক মকািা িনত নুযন কণয ননণয়াগ
প্রনক্রয়াকযণ কযা ণয়ণছ। পণর মম কর মকািায় জনফর ায়া
মায়নন নফণলত ভনক্তণমািা মকািায়দগুণরা ূণে যণয়ণছ। এছাড়া
ণনক কভিচাযী ন্যত্র চাকুনয য়ায় চাকুনয মছণড় নদণয়ণছন। তথে
মিাণরাচনায় মদখা মায় মম, াউজ ভাদায/ব্রাদায, নপনজকোর
আন্সট্রাক্টয, াআণকারনজস্ট, মক ভোণনজায, রাআপনির মট্রআনায কাভ
জফ মেমভন্ি নপায এয ভণতা গুরুেূণি দগুণরা ূণে যণয়ণছ।
পণর নশুণদয মফা প্রদান ফেত ণে।
৩.৩.৪ মকন্দ্রগুণরায ফস্থান: প্রায় ১০০ জন নশু ফফাণয
উণমাগী বাড়া ফানড়ণত প্রকণেয অফানক কামিক্রভ চরভান যণয়ণছ।
নধকাং ফানড় ণযয প্রাণণকন্দ্র ণত ণনক দূণয ফনস্থত। পণর
মমকর নশুযা িণর মায়া অা কণয তাণদয জন্য িণর মাতায়ত
ণনক ভয় কষ্টাধে ণয় ণড়। এছাড়া ণনক ফানড়য াভণন
নশুণদয মখরায জন্য মিাপ্ত স্থান মনআ। প্রকণেয যংয এরাকায উপ্রকে নযচারক জানান ১০০ নশু ফস্থাণনয ভণতা বাড়া ফানড়
ায়া ণনক ভয়আ কষ্টাধে ণয় ণড়। এছাড়া ণনক ফানড়য
ভানরক নশুণদয ফফাণয জন্য ফানড় বাড়া নদণত চান না। পণর
ণনকিা ফাধে ণয়আ ভূর য ণত ণনকিা দূণয ফানড় বাড়া ননণয়
প্রকণেয কামিক্রভ নযচারনা কযা ণে। এছাড়া বাড়া ফানড় কর
ভয় নশুণদয উণমাগী থাণক না মমভন- মখরাধরায জন্য মিাপ্ত
উন্মক্ত জায়গা থাণক না। এছাড়া নযদিনকাণর নশুণদয তদননিন
ফেফামি নজননত্র যাখায জন্য মকান অরভানয নকংফা মকান মিা ক
মদখা মায়নন।
৩.৩.৫ ণিাণভন পিয়োয চার না য়া: প্রকণেয নডনন
নুমায়ী এ প্রকণেয অতায় ভাজণফা নধদপ্তয কতৃিক ফয়ি
বাতা, নফধফা বাতা  প্রনতফন্ধী বাতা নণস্টভণক ণিাণভন এয

ক্রভ

সুাডয
পিয়োযডি অডফরয়ম্ব চার কযণত ণফ।
গ) ঝুঁনকূণি নশুণদয ড্র অউি মযি কভাণনায
রণক্ষে ড্র অউণিয কাযণ নফণেলণূফিক
প্রণয়াজনীয় ফেফস্থা গ্রণ কযণত ণফ।
ঘ) নশুণদয ফফাণয জন্য সুনফধাজনক স্থাণন
নশুফান্ধফ স্থায়ী ননফা/বফন ততযীয দণক্ষ
গ্রণ কযণত ণফ মা নশুণদয ানযযীক 
ভাননক নফকাণ ায়ক ণফ।
ঙ) নশুণদয ফেফামি নজননত্র যাখায জন্য
অফাফণত্রয ফেফস্থা কযণত ণফ এফং মম
ভস্ত নশুযা িণর মায় তাণদয মাতায়াণতয
জন্য গানড়য ংস্থান কযা প্রণয়াজন।
চ) ফনণিত সুানযণয নফলণয় ভন্ত্রণারণয়য গৃীত
দণক্ষ অগাভী এক ভাণয ভণধে ফাস্তফায়ন
ভূরোয়ন  নযফীক্ষণ নফবাগণক জানাণত ণফ।

ক্রভ

ভস্যা
ক্রভ
অতায় অনয়নকণে MIS ফাস্তফায়ণনয জন্য ০২/০৭/২০১৫ নরঃ
ণত ৩০/০৬/২০১৬ নরঃ মভয়াণদ (১২ ভা) TechnoVista
Limited এয াণথ চনক্ত স্বাক্ষনযত য়। তণফ software নি
এখণনা চার কযা ম্ভফ য়নন। ভাজণফা নধদপ্তণযয উনযচারক (কামিক্রভ) জানান software নি চার কযায জন্য Data
এনন্ট্র প্রণয়াজন। ফতিভাণন Data এনন্ট্র এয কাজ চরভান অণছ এফং
৫০% Data এনন্ট্র কযা ম্ভফ ণয়ণছ। উণেখে আণতাভণধে নিকাদাযী
প্রনতষ্ঠাণনয য়াণযনন্ি এয মভয়াদ ায ণয় নগণয়ণছ। পণর
পিয়োযনি চার ণর Trial and error মিাণয় নফনবন্ন ভস্যা
নকবাণফ ভাধান কযা ণফ এ নফলণয় ভাজণফা নধদপ্তণযয উনযচারক (কামিক্রভ)জানান ভাজণফা নধদপ্তয ণত এআ
পিয়োযনিয যক্ষণাণফক্ষণণয জন্য নিকাদায ননণয়াগ কযা ণফ।
উণেখে SCAR প্রকণেয ঝুঁনকূণি নশুণদয মফা প্রদান  এ
জাতীয় তথে ংযক্ষণণয জন্য নযকনেত পিয়োযনি নননভিত ণর
তা এখন মিন্ত চার য়নন।ভাজণফা নধদপ্তণযয উ-নযচারক
(কামিক্রভ) জানান পিয়োযনি ততনয কযা ণয়ণছ, তণফ কর
যকানয Software Host কযায জন্য BCC(Bangladesh
Computer Council) এ অণফদন কযণত য়। পিয়োযনি
ফতিভাণন Host কযায জন্য BCC এয দণক্ষ এয ণক্ষায়
যণয়ণছ; মায পণর পিয়োযনি চার কযা ণর Trial and error
মিাণয় পিয়োণযয নফনবন্ন ভস্যা ভাধাণন ভস্যায ম্মখীন ণত
ণফ।
৩.৩.৬ িণর মাতায়াতকাযী নশুণদয জন্য গানড়য ফেফস্থা না থাকা:
প্রকণেয অতায় ১১নি মন্িাণয ২২ নি মভািয াআণকর যফযা
কযা য় দাপ্তনযক কাণজ ফেফাণযয জন্য। এআ মভািয াআণকরগুণরাণক
অউিনযচ য়াকিায এফং মাার য়াকিাযগণ নশুণদয খুঁণজ মফয কযা,
তথে ংগ্র আতোনদ কাণজ ফেফায কণযন। তণফ নধকাং মকন্দ্র ভূর
য মথণক দূণয ফনস্থত য়ায় িণর মাতায়াতকাযী নশুণদয জন্য
ভস্যা ণয় দাড়ায়। এআ প্রণে নডননড যংয মকন্দ্র জানান মভণয়
নশুযা দূণযয িণর মাতায়াত কণয পণর ণনক ভয়আ মকণন্দ্র নপণয
অণত ন্ধো ণয় মায়। এণত নশুণদয ননযাত্তা ঝুঁনক মথণক মায়।

সুাডয

আস্টাফবরয়ভন্ট ফ মানাআমুবি ন্ধকল্যাণ বভবত চক্ষু াাতার (২য় ংশোধধত)
ব বফবনয়োগ প্রকয়েয ভাবপ্ত মূল্যােন প্রবতয়ফদন
-ীলক
১.০
২.০
৩.০

প্রকয়েয অফস্থান
ভন্ত্রণারে/ডফবাগ
ফাস্তফােনকাযী ংস্থা

: মানাইভুডি, মনাোখারী
: ভাজকরযাণ ভন্ত্রণারে
: ভাজয়ফা অডধদপ্তয এফং মানাইভুডি অন্ধ করযাণ ডভডত, মনাোখারী

৪.০ প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ফযে:
(রে িাকাে)
প্রাক্কডরত ফযে

ডযকডেত ফাস্তফােনকার
প্রকৃত ফযে
অডতক্রান্ত ফযে
ভূর
ফথয়ল ংয়াডধত
মভাি
প্রকৃত
(ভূ
র প্রাক্কডরত
মভাি
মভাি
ফথয়ল
িাকা
ফাস্তফােনকার
ভূর
ফযয়েয %)
িাকা
িাকা
ংয়াডধত
(ংস্থায ডনজস্ব)
(ংস্থায ডনজস্ব) (ংস্থায ডনজস্ব)
১২৬৪.০০
১৫৫০.০০
১৫০৮.৭০ জুরাই, ২০১১ জুরাই, ২০১১ জুরাই, ২০১১
২৩৯.৭০
১০০৭.০০
১২৪০.০০
১২৩৫.০৫
য়ত জুন,
য়ত জুন,
য়ত জুন,
(১৮.৯৬%)
(২৫৭.০০)
(৩১০.০০)
(২৭৩.৬৫)
২০১৩
২০১৬
২০১৬

অডতক্রান্ত ভে
(ভূর ফাস্তফােন
কায়রয %)
৩ ফছয
(১৫০%)

৫.০ প্রকয়েয অংগডবডিক ফাস্তফােন (প্রকে ভাপ্ত প্রডতয়ফদন (ডডআয) এয ডবডিয়ত):
(রে িাকাে)
ক্রিঃ আযডিডড অনুমােী
নং অংয়গয নাভ
(ক) যাজস্ব খাতঃ
১ জনফয়রয মফতন-বাতা
২ মানফান মযনজণষ্ট্রন
৩ মডভনায/ওোকথ
৪ প্রকানা
৫ ম্মানী বাতা
৬ জ্বারানী
৭ যেণায়ফেণ
৮ ডফডফধ
উ-মভাি (যাজস্ব):
(খ) ভূরধন খাতঃ
৯ মন্ত্রাডত ও মভডিয়কর
যঞ্জাভ
১০ আফাফে
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮

একক

জন
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক

অআণিভ

আযডিডড অনুমােী ডযকডেত রেযভাো
ফাস্তফ
ডজওডফ
ংস্থা
মভাি
৫
-

-

৬.০০
১.৫০
২.৫০
৩.০০
৪.০০
৩.০০
৩.০০
১৩.০০
৩৬.০০

৬.০০
১.৫০
২.৫০
৩.০০
৪.০০
৩.০০
৩.০০
১৩.০০
৩৬.০০

১২৮ ১৮১.৪২
১৮১.৪২
(৬৯৫)
অআণিভ
৫৩
২৩.০১ ১৩.৪০ ৩৬.৪১
(১১৮৩)
অডপ যঞ্জাভাডদ
অআণিভ
১০
১৫.৯৫ ৪.০৫
২০.০০
(৩৯)
মানফান (১ডি এযাম্বুয়রন্স) অআণিভ
১
৩৫.০০ ২.৫৫
৩৭.৫৫
মজনায়যিয/মারায যায়নর বূডভ ক্রে (১৪৫ তাং)
তাং
১৪৫
২১৭.০০ ২১৭.০০
বূডভ উন্নেন ও
মথাক
১৫.০০ ৫.০০
২০.০০
আযফডযকারচায
ডনভথাণ (াাতার বফন) ফঃনভঃ
৩০০০ ৯১৫.০০ ৩২.০০ ৯৪৭.০০
ডনভথাণ (যাস্তা, গযায়যজ,
নভিায
৯৫
৩৬.৭৩
৩৬.৭৩
কযাফর ংয়মাগ)
গো কাণনকন
মথাক
১০.৬৯
১০.৬৯

প্রকৃত ফাস্তফােন
ফাস্তফ ডজওডফ

ংস্থা

মভাি

৫
-

-

৫.৬৯
১.৪৫
১.৫০
০.৯২
৩.০৬
০.৬৬
১.২৯
১২.৯১
২৭.৪৮

৫.৬৯
১.৪৫
১.৫০
০.৯২
৩.০৬
০.৬৬
১.২৯
১২.৯১
২৭.৪৮

১২৮
(৬৯৫)
৫৩
(১১৮৩)
১০
(৩৯)
১
১৪৫
-

১৭৭.৪২

-

১৭৭.৪২

২৩.০১

১২.৬৩

৩৫.৬৪

১৫.৯৫

৩.৯৯

১৯.৯৪

৩৫.০০
১৪.৯৩

২.৫৫
২১৭.০০
৫.০০

৩৭.৫৫
২১৭.০০
১৯.৯৩

৩০০০
৯৫

৯১৫.০০
৩৬.৭৩

৫.০০
-

৯২০.০০
৩৬.৭৩

১০.৪৮

-

১০.৪৮

ক্রিঃ আযডিডড অনুমােী
নং অংয়গয নাভ
১৯ ফনঃনফদ্যেতায়ন
উ-মভাি (ভূরধন):
মভািিঃ

একক
মথাক

আযডিডড অনুমােী ডযকডেত
ফাস্তফ
ডজওডফ
ংস্থা
৭.২০
১২৪০.০ ২৭৪.০০
০
১২৪০.০ ৩১০.০০
০

রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফােন
মভাি
ফাস্তফ ডজওডফ
ংস্থা
মভাি
৭.২০
৬.৫৩
৬.৫৩
১৫১৪.০০
১২৩৫.০৫ ২৪৬.১৭ ১৭৫১.২২
১৫৫০.০০

১২৩৫.০৫ ২৭৩.৬৫ ১৫০৮.৭০

৬.০

কাজ অভাপ্ত থাডকয়র উায কাযণ: প্রকয়েয আওতাে অযনডনন ংস্থান নুমায়ী মকান ংণগয কাজ ভাপ্ত
মনআ।

৭.০

াধাযণ মথয়ফেণ:

৭.১

প্রকয়েয িবূডভ: ১৯৭৮ ায়রয ২৫ ডিয়ম্বয মথয়ক মনাোখারীস্থ “মানাইভুডি অন্ধ করযাণ ডভডত ” এ মজরাে
চেু মযাগীয়দয ডচডকৎা মফা প্রদান কয়য আয়ছ। এ ডভডত
“ফাংরায়দ ন্যানার মাাইডি পয ব্লাইন্ি,
চট্টগ্রাভ” এয স্থােী াখা। ভয়েয ডযক্রভাে এ ডভডতয ডফনাভূয়রয ডচডকৎা ও উয়দভূরক মফা ফৃডি ময়েয়ছ।
ভাজকরযাণভূরক এ ডভডতয প্রডতষ্ঠারগ্ন মথয়কই মনাোখারী এফং ার্শ্থফতথী মজরাভূয়য প্রাে ৩০ ডকিঃডভিঃ এরাকায
জনগণ এ ডভডতয তত্ত্বাফধায়ন চেু ডচডকৎা ময়ে আয়ছ। উয়েখয, প্রডত ফছয এ ডভডত চেু মযায়গয ডফলয়ে
ডফডবন্ন কামথক্রভ মমভন- চেু কযাম্প, বা, মডভনায, ডয়ম্পাডজোভ ইতযাডদ কয়য থায়ক। চেু কযায়ম্পয ভাধযয়ভ
কুডভো মজরায দডেণ এফং মনাোখারী মজরায উিয ার্শ্থস্থ এরাকায মযাগীয়দয ডচডকৎা মফা প্রদান কযা ে।
তাছািা এফ মযাগীয়দযয়ক ডফনাভূয়রয খাদয এফং আফান মফাও মদো ে। এ মথন্ত এ ডভডতয ভাধযয়ভ অয়নক
চেু মযাগীয়ক পর অায়যয়নয ভাধযয়ভ মফা প্রদান কযা য়েয়ছ এফং প্রডতডনেত ফডডফথবায়গ মফা ও ঔলধ
প্রদান কযা য়ে। উয়েখয, এ এরাকাে ফফাযত প্রাে ৫০ রে মরায়কয জন্য ডনকিফতথী মকান চেু াাতার
মনই। কায়জই অে এরাকা ার্শ্থফতথী মজরাভূয়য মযাগীয়দযয়ক মফা প্রদানায়থথ ৩০ মযা ডফডি চেু াাতার
প্রডতষ্ঠায ডনডভি প্রকেডি গ্রণ কযা ে।

৭.২

প্রকয়েয উয়েশ্য:
ক) চেু মযাগ প্রডতয়যাধ ও ডনেন্ত্রয়ণয রয়েয মনাোখারী ও এয আয়-ায়য মজরায জনগণয়ক উন্নত চেুয়ফা
প্রদায়নয জন্য একডি অরাবজনক চেু াাতার স্থান;
খ) দৃডি প্রডতফন্ধী মযাগীয়দয ডচডকৎা মফা প্রদায়নয জন্য ইনয়িায ও আউিয়িায সুডফধা ৃডি কযা;
গ) চেু ডডফয়যয ভাধযয়ভ স্কুর ও কয়রজগাভী ডোথথীয়দয চেু যীো কযা;
ঘ) ৩০% গযীফ মযাগীয়দয ডফনাভূয়রয ডচডকৎা প্রদান কযা;
ঙ) চেু মযাগীয়দযয়ক স্বেভূয়রয ডচডকৎা সুডফধা প্রদায়নয ডযয়ফ ততডয কযা; এফং
চ) চেু মযায়গয ডফলয়ে জনয়চতনতা ততডযয রয়েয ওোকথ/মডভনায আয়োজন কযা।

৮.০

প্রকয়েয অনুয়ভাদন: ফডণথত প্রকয়েয ডিডড ’য উয ১০/০৭/২০১১ তাডযয়খ ডইড বা অনুডষ্ঠত ে। ডইড
বায সুাডয অনুায়য প্রকেডি ১২৬৪.০০ রে িাকা (ডজওডফ- ১০০৭, ংস্থা- ২৫৭.০০) প্রাক্কডরত ফযয়ে
জুরাই, ২০১১ য়ত জুন, ২০১৩ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য ০৩/০৮/২০১১ তাডযয়খ ভাননীে ডযকেনা ভন্ত্রী কতৃথক
অনুয়ভাডদত ে। যফতথীয়ত ডফডবন্ন কাযয়ণ প্রকেডি ংয়াধয়নয প্রয়োজনীেতা মদখা ডদয়র প্রস্তাডফত ংয়াডধত
ডিডড’য উয ০৯/০৫/২০১৩ তাডযয়খ ডইড বা অনুডষ্ঠত ে এফং ংয়াডধত প্রকেডি ২৪/০৭/২০১৩
তাডযয়খ ভাননীে ডযকেনা ভন্ত্রী কতৃথক জুরাই, ২০১১ য়ত জুন, ২০১৫ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য অনুয়ভাডদত
ে।

৮.১

প্রকে ংয়াধনিঃ অনুয়ভাডদত ডিডড’মত ডনভথাণ কায়জয প্রাক্করন ২০০৮ ায়রয মযি ডডিউর অনুায়য কযা ে।
ডকন্তু যফতথীয়ত ডডিউর অফ মযি ডযফডতথত ওোে ডনভথাণ কায়জয প্রাক্করন এরডজইডি ’য ২০১২ ায়রয মযি
ডডিউর অনুমােী কযয়ত য়েয়ছ ডফধাে প্রকেডি ংয়াধন কযা ে। এছািাও াাতার বফয়নয ডিজাইন
অনুায়য Ramp ডনভথাণ (ডিডড ’মত Ramp ডনভথায়ণয ংস্থান ডছর না), অবযন্তযীণ যাস্তা ডনভথাণ, গযায়যজ ডনভথাণ,

গযা ংয়মাগ ও ফডিঃডফরৃযৎ ংয়মাগ, মানফান মযডজয়েয়নয প্রয়োজনীেতা মদখা মদোে এফং প্রকে মভোদ ফৃডিয
ডনডভি প্রকেডি ংয়াধন কযয়ত য়েয়ছ।
৯.০

ফছয ডবডিক ংয়াডধত এডিড ফযাে, অফভুডক্ত ও ফযে (ডডআয য়ত প্রাপ্ত তথয):
(রে িাকাে)

অথথ ফছয
২০১১-২০১২
২০১২-২০১৩
২০১৩-২০১৪
২০১৪-২০১৫
২০১৫-২০১৬
মভাি:
১০.০

০৩
০৪
০৫

ফযে (ডজওডফ)
মভাি
২৬৭.০০
৩২৪.০০
৫৩৮.৯৫
১০৫.১০
১২৩৫.০৫

িাকা
২৬৭.০০
৩২৪.০০
৫৩৮.৯৫
১০৫.১০
১২৩৫.০৫

ংস্থা
-

কভথকতথায নাভ ও দফী
জনাফ অফ অভদ, উ-নযচারক
জনাফ মভাাম্মদ আফরৃয যভান, ভাজণফা কভিকতিা (আউননড) 
উ-নযচারক (:দা:)
জনাফ অফ অভদ, উ-নযচারক
জনাফ অব্দ ারাভ খিকায, ভাজণফা কভিকতিা (মযনজঃ)  উনযচারক (:দা:)
জনাফ মভাাম্মদ আফরৃয যভান, ভাজণফা কভিকতিা (আউননড) 
উ-নযচারক (:দা:)

দানয়ে ারণনয মভয়াদকার
২৭/১২/২০১১
২৯/০৫/২০১২
০৬/০৬/২০১২ ১৫/১২/২০১৩
১৫/১২/২০১৩
২২/০১/২০১৪

২২/০১/২০১৪
২৮/০৮/২০১৪

২৮/০৯/২০১৪

৩০/০৬/২০১৬

প্রকে ভূরোয়ন িনত: প্রকেনিয ভানপ্ত ভূরোয়ন প্রনতণফদন প্রণয়ণনয উণেণশ্য প্রকেনি িণকি অআএভআনড’য
মিণফক্ষণ প্রদাণনয মক্ষণত্র ননম্ননরনখত নফলয়গুণরা নফণফচনা কযা য়:
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)

১২.০

ংস্থা
-

অফভুডক্ত
(িাকা)
৭৫.০০
২৮২.০০
৩২৯.০০
৫৬৬.২০
১০৫.৯৭
১৩৫৮.১৭

প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তথয:

ক্রিঃ নং
০১
০২

১১.০

ংয়াডধত এডিড ফযাে
মভাি
িাকা
১০০.০০
১০০.০০
২৮২.০০
২৮২.০০
৩২৯.০০
৩২৯.০০
৬১৯.০০
৬১৯.০০
১১০.০০
১১০.০০
১৭৬৯.০০ ১৭৬৯.০০

প্রকণেয নুণভানদত অযনডনন  ননঅয মিাণরাচনা;
প্রকে এরাকা ণযজনভণন নযদিণন প্রাপ্ত তথে মিাণরাচনা  প্রকে ংনেষ্টণদয াণথ অণরাচনা;
প্রকণেয অতায় নজনফ  প্রতোী ংস্থায থিায়ণন িানদত দযত্র ংক্রান্ত কাগজত্র মিাণরাচনা; এফং
প্রকণেয রক্ষে  উণেশ্য জিণনয নননভত্ত প্রতোী ংস্থায ফতিভান কামিক্রভ মিাণরাচনা।

প্রকণেয ভূর কামিক্রভ:
(ক) ৫ তরা ডবত ডফডি ৩ে তরা মথন্ত ৩০ মযায াাতার বফন ডনভথাণ;
(খ) মভডিয়কর মন্ত্রাডত ক্রে;
(গ) আফাফে ক্রে;
(ঘ অডপ যঞ্জাভ ক্রে;
(ঙ) ১.৪৫ একয বূনভ ক্রয়  বূনভ উন্নয়ন;
(চ) ১নি মানফান ক্রয়;
(ছ) বেন্তযীণ যাস্তা, গোণযজ, গো কাণনকন, ফনঃনফদ্যেতায়ন।

১৩.০

প্রকণেয ংগনবনত্তক ফেয় নফণেলণ: প্রকে এরাকা ণযজনভণন নযদিন, প্রকে ংনেষ্টণদয াণথ অণরাচনা এফং
ংনেষ্ট কাগজত্রানদ নফণেলণ কণয প্রকণেয কণয়কনি গুরুেূণি ংণগয িানদত কাজ িণকি ননণম্ন অণরাচনা কযা
র:

১৩.১

াাতার বফন ননভিাণঃ প্রকণেয অতায় াাতার বফন ননভিাণণয জন্য অযনডননণত ৯৪৭.০০ রক্ষ িাকা
(নজনফ- ৯১৫.০০ রক্ষ িাকা  ংস্থা- ৩২.০০ রক্ষ িাকা) ংস্থাণনয নফযীণত ণযা িাকা ফেণয় াাতার বফন
ননভিাণ কযা ণয়ণছ।

১৩.২ মন্ত্রানত  মভনডণকর যঞ্জাভ ক্রয়ঃ প্রকণেয অতায় মানাআভনড় ন্ধ করোণ চক্ষ াাতাণরয জন্য ১২৮নি
অআণিভ (৬৯৫নি) মন্ত্রানত  মভনডণকর যঞ্জাভ ক্রণয়য রণক্ষে অযনডননণত ১৮১.৪২ (নজনফ) রক্ষ িাকায ংস্থান নছর।
প্রকে ফাস্তফায়ন কাণর কর মভনডণকর যঞ্জাভ ক্রয় কযা ণয়ণছ এফং এ ফাফদ ফেয় ণয়ণছ ১৭৭.৪২ রক্ষ িাকা।
১৩.৩ অফাফত্র ক্রয়ঃ প্রকণেয অতায় াাতার বফণন মযাগীয ফেফাণযয জন্য ৫৩নি অআণিণভ ১১৮৩নি অফাফত্র
ক্রয় ফাফদ ৩৬.৪১ রক্ষ িাকা (নজনফ- ২৩.০১ রক্ষ িাকা  ংস্থা- ১৩.৪০ রক্ষ িাকা) অযনডননণত ংস্থান নছর। অফাফত্র
ক্রয় ফাফদ ৩৫.৬৪ রক্ষ িাকা (নজনফ- ২৩.০১ রক্ষ িাকা  ংস্থা- ১২.৬৩ রক্ষ িাকা) ফেয় কযা ণয়ণছ;
১৩.৪ নপ যঞ্জাভ ক্রয়ঃ প্রকণেয অতায় াাতার বফণন মযাগীয ফেফাণযয জন্য ৫৩নি অআণিণভ ১১৮৩নি
অফাফত্র ক্রয় ফাফদ ৩৬.৪১ রক্ষ িাকা (নজনফ- ২৩.০১ রক্ষ িাকা  ংস্থা- ১৩.৪০ রক্ষ িাকা) অযনডননণত ংস্থান নছর।
অফাফত্র ক্রয় ফাফদ ৩৫.৬৪ রক্ষ িাকা (নজনফ- ২৩.০১ রক্ষ িাকা  ংস্থা- ১২.৬৩ রক্ষ িাকা) ফেয় কযা ণয়ণছ;
১৩.৫ মানফান ক্রয়ঃ াাতাণর মযাগী  ডাক্তাযণদয মাতায়াণতয জন্য ৩৭.৫৫ রক্ষ িাকা (নজনফ- ৩৫.০০ রক্ষ িাকা 
ংস্থা- ২.৫৫ রক্ষ িাকা) অযনডনন ংস্থাণনয নফযীণত একনি এোম্বমরন্স ক্রয় কযা ণয়ণছ;
১৩.৬ যাস্তা, গোণযজ ননভিাণ  কোফর কাণননঃ অযনডননণত এ খাণত ৩৬.৭৩ রক্ষ িাকা (নজনফ) ংস্থাণনয নফযীণত
ণযা থিআ ফেয় কযা ণয়ণছ এফং যাস্তা, গোণযজ ননভিাণ  কোফর ংমাগ প্রদান কযা ণয়ণছ;
১৩.৭ বূনভ ক্রয়ঃ প্রকণেয অতায় মানাআভনড় ন্ধ করোণ চক্ষ াাতার ননভিাণণয রণক্ষে ংস্থায ননজস্ব ণথি ১.৪৫ একয
জনভ ক্রয় কযা ণয়ণছ এফং ১৯.৯৩ রক্ষ িাকা ফেণয় বূনভ উন্নয়ন  অযফনযকারচায িন্ন কযা ণয়ণছ।
১৪.০ প্রকে ডযদথন: প্রকেডিয ভাডপ্ত ভূরযােন প্রডতয়ফদন প্রণেয়নয রয়েয আইএভইডি কতৃথক গত ০৬/০৯/২০১৬
তাডযয়খ মনাোখারী মজরায মানাইভুডি মৌযবাে ডনডভথত চেু াাতায়র প্রকয়েয আওতাে ফাস্তফাডেত কামথক্রভ
য়যজডভয়ন ডযদথনূফথক প্রকে ংডিি কভথকতথায়দয ায়থ আয়রাচনা কযা ে । ডযদথয়নয ভে প্রকে ডযচারক,
প্রতযাী ংস্থায প্রডতডনডধ, এরডজইডি’য প্রয়কৌরীগণ ও কতথফযযত ডচডকৎক উডস্থত ডছয়রন। ডযদথয়ন প্রাপ্ত তথয ডনম্নরূিঃ
১৪.১ াাতার বফন ননভিাণঃ চক্ষ মযাগীণদয নচনকৎা মফায নননভত্ত প্রকণেয অতায় মানাআভনড় মৌয এরাকায় ৫ তরা
নবণতয য ৩ তরা মিন্ত অধননক াাতার বফন ননভিাণ কযা ণয়মছ। াাতাণরয য়াণডি মভাি ৩০নি মফড, ৪নি য়াডি 
৮নি মকনফন যাখা ণয়ণছ। ৩০০০ ফগিনভিায অয়তণনয নননভিত াাতার বফণনয নীচ তরায় মছাি-ফড় ১৫নি কক্ষ যণয়ণছ।
তন্মণধে জরুনয নফবাগ-১নি, নযচারক, কনারণিন্ি, মভনডণকর নপায, ননড আনচাজি, কাউনন্সনরং, নবন রুভ, নযফ্রাকন
রুভ, ফাণয়াণভনট্রক রুভ  কানযগনয কভিকতিায কক্ষ থাকণফ। এছাড়া নীচতরায় অরাদাবাণফ কোণপণিনযয়া যাখা ণয়ণছ। ২য়
তরায় াণযন রুভ-২নি, মাস্ট াণযনিব রুভ, ণিাক্লাফ, মস্টায রুভ, এক্সণয, োনযণভনট্র, িোন  আয়াগণরজায রুভ,
নপ রুভ, ডক্টয রুভ  রোফণযিযী মভাি ১৮নি কক্ষ যণয়ণছ। ৩য় তরায় ২০নি কক্ষ যণয়ণছ। য়াডি-৪নি, মকনফন-৮নি, নাি
রুভ-২নি, মস্টায রুভ-২নি, নাি ডযনভিযী-১নি যণয়ণছ। ৩য় তরায় ২০০ অন নফনষ্ট মনভনায কক্ষ যাখা ণয়ণছ। এছাড়া
মানাআভনড় ন্ধ করোণ নভনতয বানত  াধাযণ িাদণকয জন্য৩য় তরায় ১নি কক্ষ যময়ণছ। প্রনত তরায় অউিণডায মযাগী
 আনণডায মযাগীণদয জন্য  ভনরাণদয জন্য অরাদা িয়ণরণিয ফেফস্থা যাখা ণয়ণছ। ফানিক দৃনষ্টণত াাতার বফন ননভিাণ
কাজ বার ভণভি প্রতীয়ভান ণয়ণছ।

প্রকণেয অতায় নননভিত ৩য় তরা নফনষ্ট মানাআভনড় ন্ধ করোণ চক্ষ াাতার  ক্রয়কৃত এোম্বণরন্স
১৪.২ মভনডণকর মন্ত্রানত স্থান: প্রকণেয অতায় মানাআভনড় ন্ধ করোণ াাতাণর চক্ষ মযাগীণদয নচনকৎায জন্য
১২৮নি অআণিণভ ৬৯৫নি অধননক মভনডণকর মন্ত্রানত ক্রয় কযা য়। নযদিনকাণর মদখা মায়, মন্ত্রানতগুণরা াণযন
নথণয়িায, রোফণযিনয, মাস্ট াণযনিব কক্ষ, ণিাক্লোফ কক্ষ, এক্সণয, োনযণভনট্র কক্ষ  চক্ষ নচনকৎা কণক্ষ মযাগীণদয
নচনকৎায কাণজ ফেফায কযা ণে।

চক্ষ াণযণনয জন্য াণযন নথণয়িাণয মন্ত্রানত

চক্ষ যীক্ষায জন্য আয়াগ মরজায  াণযন ভাআণক্রাণিা

চক্ষ াণযণনয জন্য Slit Lamp

চক্ষ যীক্ষায জন্য Auto Refectometer

১৪.৩ অফাফত্র ক্রয়ঃ প্রকণেয অতায় মানাআভনড় ন্ধ করোণ াাতাণর চক্ষ মযাগীণদয নচনকৎায জন্য ৫৩নি
অআণিণভ ১১৮৩নি অফাফত্র ক্রয় কযা য়। আনণডাণয ৪নি য়াণডি ৩০ মো নফনষ্ট মযাগীণদয মফড প্রণয়াজনীয় অফাফত্র
ক্রয় কযা ণয়ণছ। তাছাড়া ডাক্তাযণদয কক্ষ, নািণদয কক্ষ, াণযন নথণয়িায, মাস্ট াণযনিব কক্ষ, রোফণযিযী, মকনফন,
নপ কক্ষ, মনভনায কক্ষ, ডযনভিযী, নকণচন ণযা াাতাণর মিাপ্ত অফাফত্র ক্রয় কযা ণয়ণছ। নযদিণনয ভয় মদখা
মায় অফাফত্রগুণরা াাতাণরয কর কণক্ষ মথামথবাণফ যাখা ণয়ণছ।

প্রকে মথণক ক্রয়কৃত াাতাণরয মনভনায কণক্ষয অফাফত্র  য়াণডি মযাগীণদয মফড
১৫.০

প্রকয়েয ডযকডেত উয়েশ্য ও অজথন :
ডযকডেত উয়েশ্য

অজথন

ক) চেু মযাগ প্রডতয়যাধ ও ডনেন্ত্রয়ণয রয়েয মনাোখারী ও এয
আয়-ায়য মজরায জনগণয়ক উন্নত চেুয়ফা প্রদায়নয
জন্য একডি অরাবজনক চেু াাতার স্থান;
খ) দৃডি প্রডতফন্ধী মযাগীয়দয ডচডকৎা মফা প্রদায়নয জন্য
ইনয়িায ও আউিয়িায সুডফধা ৃডি কযা;
গ) চেু ডডফয়যয ভাধযয়ভ স্কুর ও কয়রজগাভী ডোথথীয়দয
চেু যীো কযা;

৫ তরা নবণতয য ৩০ মফণডয একনি ৩ তরা াাতার
বফন ননভিাণ কযা ণয়ণছ;

ঘ) ৩০% গযীফ মযাগীয়দয ডফনাভূয়রয ডচডকৎা প্রদান কযা;

ঙ) চেু মযাগীয়দযয়ক স্বেভূয়রয ডচডকৎা সুডফধা প্রদায়নয
ডযয়ফ ততডয কযা;
চ) চেু মযায়গয ডফলয়ে জনয়চতনতা ততডযয রয়েয
ওোকথ/মডভনায আয়োজন কযা।

১৬.০

দৃডি প্রডতফন্ধী মযাগীয়দয ডচডকৎা মফা প্রদায়নয জন্য
াাতায়র আউিয়িায ও ইনয়িায চারু কযা য়েয়ছ;
মজরায ডফডবন্ন ইউডনেয়ন ভ্রাভেভাণ চেু ডডফয়যয ভাধযয়ভ
স্কুর ও কয়রজগাভী ডোথথীয়দয চেু যীো কয়য ডচডকৎা
প্রদান কযা য়ে;
াাতায়র ৩০% গযীফ মযাগীয়দয ডফনাভূয়রয ডচডকৎা
প্রদান কযা য়ে। তয়ফ সুডযকডেতবায়ফ আরাদা মকান
মযডজোয যাখা েডন;
চেু মযাগীয়দয চেু যীো, রযাফ যীো ও অন্যান্য
যীোয মেয়ে স্বেভূয়রয ডচডকৎা প্রদান কযা য়ে;
মজরায নফনবন্ন থানা, আউননয়ন, ািফাজায  গ্রাণভ চক্ষ
মযাগ, এয প্রনতকায  চক্ষ নচনকৎা ম্বণন্ধ জনণচতনতা
ততনযয জন্য নরপণরি নফতযণ, ভাআনকং, য়াকি/মনভনায
 মিা রীয ফেফস্থা কযা য়। এনি মানাআভনড় ন্ধ করোণ
নভনতয একনি ননয়নভত কভিূনচ।

প্রকেডি ম্পয়কথ আইএভইডি’য মথয়ফেণ:
(ক) প্রকয়েয অজথন:

১৬.১

মনায়াখারী মজরা ার্শ্িফতিী মজরাভূয় দৃডি প্রডতফন্ধীয়দয জন্য চেু ডচডকৎায সুডফধা ম্প্রাযণ: মনাোখারী ও
এয ার্শ্থফতথী মজরায জনগণয়ক উন্নত চেু ডচডকৎা প্রদায়নয রয়েয মনাোখারী মজরায মানাইভুডি মৌযবায
াুো নাভক স্থায়ন ৩০ মফয়িয মানাআভনড় ন্ধ করোণ ডভডত চেু াাতার ডনভথাণ কযা য়েয়ছ। প্রকেডি
ফাস্তফােয়নয পয়র এ অিয়রয চেু মযাগীযা এ াাতায়র প্রডতডদন ফডডফথবায়গ উন্নত ডযয়ফয় ও উন্নত মভডিয়কর
মন্ত্রাডতয ভাধযয়ভ চেু মযায়গয ডচডকৎা মফা গ্রণ কযয়ত াযয়ছ এফং ফাজায়য প্রচডরত ভূয়রযয মচয়ে কভভূয়রয
চেু ও এ ংক্রান্ত অন্যান্য মযায়গয ডচডকৎা মফা গ্রণ কযয়ছ। াাতাণর ফতিভাণন অউিণডায  আনণডায ফেফস্থা
চার কযা ণয়ণছ। াাতার কতৃিক্ষ মথণক প্রদত্ত তণথে মদখা মায়, ফতিভাণন ভ্রাভেভাণ চক্ষ ননফণযয ভাধেণভ এরাকায়
চক্ষ নচনকৎা মফা প্রদান কযা ণে।

(খ) াধাযণ মথয়ফেণ:
১৬.২

ঘন ঘন প্রকে নযচারক নযফতিনঃ প্রকেনি ফাস্তফায়নকাণর ৫ ফছণয মভাি ৫ জন প্রকে নযচারক নফনবন্ন মভয়াণদ
দানয়ণে ননণয়ানজত নছণরন। ননঅয মিাণরাচনা কণয মদখা মায়, ভাজণফা নধদপ্তণযয নিান্তক্রণভ প্রণতেক প্রকে
নযচারক নযফতিন কযা য় এফং প্রণতেণকআ এ প্রকণে নতনযক্ত দানয়ে ারন কণযণছন। প্রকে নযচারক ফায ফায
ফদরীয কাযণণ প্রকে নিকবাণফ ফাস্তফায়ন নফনিত য়। প্রকে নযচারক ফায ফায নযফতিন মভাণিআ ভীচীন নয়।

১৬.৩

৩০% গযীফ মযাগীণদয নচনকৎা মফা ংক্রান্ত অরাদা মযনজষ্ট্রায ংযক্ষণ না কযাঃ “মফযকাযী প্রয়চিাে আথথাভাডজক খায়ত গৃীত প্রকয়েয ীডভত আকায়য যকাডয াাময প্রদায়নয জন্য ংয়াডধত নীডতভারা ” অনুমােী
ফাস্তফাডেত াাতারভূয় কভয়ে ৩০% দডযদ্র জনয়গাষ্ঠীয়ক ডফনাভূয়রয ডচডকৎা মফা প্রদায়নয জন্য ডনয়দথনা
যয়েয়ছ। প্রকে অনুয়ভাদয়নয প্রাক্কায়র ভাজয়ফা অডধদপ্তয ও প্রতযাী ংস্থায ায়থ একডি চুডক্ত ম্পাডদত
য়েডছর। াাতায়র ফতথভায়ন স্বে ডযয়য ৩০% গযীফ মযাগীয়দয ডচডকৎা মফা প্রদান কযা য়রও এ
ডচডকৎায ডফলয়ে আরাদা মকান মযডজোয ংযেণ কযা ে না।

১৭.০

সুাডয:

১৭.১

বনফষ্যণত উন্নয়ন প্রকে মথামথবাণফ ফাস্তফায়ণনয রণক্ষে ভন্ত্রণারয়  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কতৃিক প্রকে নযচারক ফায
ফায নযফতিন নযায কযণত ণফ এফং নযফতিন একান্ত অফশ্যকীয় ণর প্রকে নযচারক নযফতিন নফলয়ক
কনভনিণত নফণফচনা কযণত ণফ;

১৭.২

৩০% দনযদ্র জনণগাষ্ঠীণক নফনাভূণরে নচনকৎা মফা প্রদান নননিত কযণত ণফ এফং তা একনি অরাদা মযনজষ্ট্রাণয এফং
কনিউিায ডািাণফআণজ মযাগীয নাভ, নিকানা, মিনরণপান নম্বয ংযক্ষণ কযণত ণফ। মাণত যফতিীণত মকউ এ
নফলণয় মকান তথে জানণত চাআণর তা জানা ম্ভফ য়;

Promotion of Services and Opportunities to the Disabled Persons in Bangladesh
ব প্রকয়েয ভাবপ্ত মূল্যােন প্রবতয়ফদন
(২েংয়াবধত) -ীলক
১.০

প্রকয়েয নাভ

: Promotion of Services and Opportunities to the Disabled Persons in
Bangladesh (২েংয়াডধত)

২.০

ভন্ত্রণারে/ডফবাগ

: ভাজকরযাণ ভন্ত্রণারে

৩.০

ফাস্তফােনকাযী ংস্থা

: জাতীে প্রডতফন্ধী উন্নেন পাউয়ন্িন

৪.০

প্রকয়েয অফস্থান

: ভগ্রফাংরায়দ

৫.০

প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ফযেিঃ

প্রাক্কডরত ফযে
ডযকডেত ফাস্তফােনকার
প্রকৃত
প্রকৃত
ভূর
ফথয়ল
ভূর
ফথয়ল
ফযে
মভাি
ংয়াডধত
ংয়াডধত ফাস্তফােনকার
মভাি
িাকা
মভাি
িাকা
প্রিঃািঃ
িাকা
প্রিঃািঃ
প্রিঃািঃ
১৫৪৮০.৪ ১০৩৪৪.৬ ৯১৯৯.৭
জুরাই,
জুরাই,
জুরাই,
৯
৯
৬
২০০৮
২০০৮
২০০৮
য়ত
য়ত
য়ত
১৫৪৮০.৪ ১০৩৪৪.৬ ৯১৯৯.৭ জুন, ২০১৩ জুন, ২০১৬ জুন, ২০১৬
৯
৯
৬
মনািিঃ আয়রাচয ডফডনয়োগ প্রকেডি ডফর্শ্ফযাংক আইডিএ
-এয অথথােয়ন ফাস্তফাডেত য়েয়ছ।

(রে িাকাে)
অডতক্রান্ত অডতক্রান্ত ভে
ফযে (ভূর (ভূর ফাস্তফােন
প্রাক্কডরত
কায়রয %)
ফযয়েয %)

--

+ ৩ ফছয
(৬০%)

৬.০

িবূডভ ও উয়েশ্যিঃ

৬.১

িবূডভিঃ
আভায়দয মদয়য জনংখযায উয়েখয়মাগয অং প্রডতফন্ধী , মাযা ভায়জয অফয়ডরত জনয়গাষ্ঠী । MDGs এয
রেযভাো অজথন এফং দাডযদ্র হ্রায়য জন্য চযভবায়ফ ডডছয়ে িা জনয়গাষ্ঠীয াভাডজক ও অথথননডতক সুয়মাগ
ম্প্রাযণ অতযন্ত জরুডয । প্রডতফন্ধী ফযডক্তয়দয অডধকায ংযেণ ংক্রান্ত জাডতংঘ মঘাডলত নয়দ ফাংরায়দ
যকায স্বােয কয়যয়ছ এফং এফ কনয়বনন ও নদ অনুযয়ণয রয়েয জাতীে প্রডতফন্ধী করযাণ এযাক্ট ২০০১
প্রণেন কযা য়েয়ছ । তাযই ধাযাফাডকতাে প্রডতফন্ধীয়দয অডধকায ংযেয়ণয জন্য জাতীে প্রডতফন্ধী উন্নেন
পাউয়ন্িন কতৃথক আইডিএ-এয আডথথক ােতাে আয়রাচয প্রকেডি গ্রণ কযা য়েয়ছ।

৬.২

উয়েশ্যিঃ
(ক) প্রডতফন্ধীয়দয জন্য াভাডজক ও ুনফথান মফা কামথক্রভ ম্প্রাযণ এফং প্রডতফন্ধীয়দয মফা প্রদায়নয জন্য
ংডিি যকাডয ংস্থাভূয়য েভতা ফৃডি;
(খ) প্রডতফন্ধীয়দযয়ক মফা প্রদায়নয মেয়ে গুণগতভান, মফায ডযডধ, গণয়চতনতা ও প্রাডতষ্ঠাডনক েভতা ফৃডিয
ভাধযয়ভ জাতীে প্রডতফন্ধী উন্নেন পাউয়ন্িনয়ক ডক্তারীকযণ;
(গ) ফাংরায়দয় প্রডতফন্ধী ম্পডকথত জ্ঞায়নয ডবডি ও ডযফীেণ ফযফস্থায উন্নেন;
(ঘ) প্রডতফন্ধী ম্প্রদায়েয জন্য প্রণীত জাতীে নীডতভারাভূয়য প্রচায়য েভতা ফৃডি;
(ঙ) প্রডতফন্ধী ংক্রান্ত নীডতভূ ডফয়িলয়ণয ভাধযয়ভ প্রডতফন্ধী ডচডিতকযণ , ভস্যায ডযভা , ভতা ডফধান এফং
েভতােন ইতযাডদ ডফলয়ে নীডতপ্রণেয়ন কাডযগডয ােতা প্রদান; এফং

(চ) প্রডতফন্ধীয়দয উন্নেয়নয জন্য জাতীে রয়েযয ায়থ াভঞ্জস্যূণথ কয়য জাতীে প্রডতফন্ধী উন্নেন পাউয়ন্িয়নয
কভথডযকেনা প্রণেন, ভন্বে াধন এফং ফযফস্থানা ডফন্যস্তকযণ।
৭.০

প্রকয়েয প্রধান প্রধান কামথক্রভ: প্রকয়েয আওতাে
মফাগুয়রা প্রদান কযা ে:

‘প্রডতফন্ধী মফা ও াাময মকয়ন্দ্র

’ ভূরত: ডনম্নডরডখত

১) প্রডতফন্ধীয়দয প্রডতফন্ধকতা দূয কযয়ত ডচডকৎা মফা প্রদান;
২) ডফডবন্ন ধযয়নয প্রডতফন্ধীয়দয ভয়ধয ডফনা ভূয়রয চরাচর ােক উকযণ (রইর মচোয , াদা ছডি , মোডযং
এইি ইতযাডদ);
৩) ূণথাঙ্গ ডপডজওয়থযাড ইউডনি;
৪) জন্মগতবায়ফ াত -া ফাাঁকায়না /মাডরও/িাইপয়েি ফা অন্য মকান মযায়গয দরুণ ৃি াযীডযক
জডিরতা/যাযারাইডয় আক্রান্ত;
৫) মরাক যফতথী যাযারাইড ফা অচর /রৃঘথিনাজডনত/আঘাতজডনত/ফাত ফযাথায কাযয়ণ ৃি জডিরতা /অঙ্গাডন/
াযীডযক ত্রুডি/ঘাি ফযাথা/মভরুদন্ি ফযাথাে আক্রান্ত;
৬) কথা ফরয়ত অেভ এফং রারা ঝয়য এভন ডরৄয়দয িীচ এন্ি রযাঙ্গুয়েজ মথযাড প্রদান;
৭) প্রডতফন্ধী ডরৄয়দয তদনডিন কায়জ-কয়ভথ েভ কয়য গয়ি তুরয়ত ডপডজওয়থযাড প্রদান কযা ে;
৮) মচায়খয যীো (ডবন ডনণথে ) কযা ে;
৯) কায়নয যীো কযা ে;
১০) প্রডতফন্ধীয়দয তথয উাি ংগ্র ও ংযেণ; এফং
১১) কাউয়ন্সডরং।
৮.০ প্রকয়েয অংগডবডিক ফাস্তফােন (প্রকে ভাপ্ত প্রডতয়ফদন (ডডআয) এয ডবডিয়ত):
ক্রডভক
নং

অনুয়ভাডদতআযডিডড অনুমােী কায়জয অংগ

একক

১

২

৩

১
২
৩

(ক) যাজস্বফযেিঃ
JPUF এয ফযফস্থানা ফযে
JPUF এয ডযচারনা ফযে
প্রডকউযয়ভন্ি মিাডরস্ট-ন্যানার

৪
৫

পাইন্যাডন্সোর ভযায়নজয়ভন্ি মিাডরস্ট
-ন্যানার
মিকডনকযার মিাডরস্ট: ডরড এনারাইড
মিয়বরয়ভন্ি-ন্যানার

৬

কডভউডনডি মফইজি ডযাডফডরয়িন মিাডরস্ট
ন্যানার

৭
৮
৯
১০

ডিজএযাডফডরডি মিাডরস্ট- ন্যানার
ভডনিডযং ও ইবারুয়েন মিাডরস্ট-ন্যানার
মেডনং মিাডরস্ট-ন্যানার
আথথ-াভাডজক এযায়য়ভন্ি-ডিডব্লউডি

১১

ডনি এযায়য়ভন্ি িু ইনপভথ ডরডজ এন্ি
মপ্রাগ্রাভ

আযডিডড
অনুমােীরেযভাো
ফাস্তফ
আডথথক
৫

----

--

----

--

৪

(রে িাকাে)
প্রকৃতফযে
ফাস্তফ

আডথথক

৭

৬

২০০.০০
৩৫৫.০০
৮৩.০০

১৯৭.৯৮
৩১৮.০৫
৭৭.৯৩

১০৫.০০
৪৯.০০

৮৪.৪৪
৪৪.৯৬

আযডিডডয়ত
মকান ফযাে
যাখা েডন
৪৯.৪৯
৯.০৩
৭৯.০০
আযডিডডয়ত
মকান ফযাে
যাখা েডন
১২.০০

৪৯.৪৯
৯.০৩
৭৪.৬৯

১২.০০

ক্রডভক
নং

অনুয়ভাডদতআযডিডড অনুমােী কায়জয অংগ

একক

১

২

৩

১২

কন্িাক্ট থািথ াডিথ ইবারুয়েন িু এযায়
াযপযয়ভন্স এন্ি াডবথয়
ন্যানার মেডনং:প্রাইভাডয মরয়বর
ন্যানার মেডনং:ময়কন্িাডয মরয়বর-এনডজও,
ডিডও
ন্যানার মেডনং: িাযডোডয মরয়বর
আন্তজথাডতক প্রডেণ (স্টাডি িুযয)
ইডন্িয়গ্রয়িি ডিজএযাডফডরডি াডবথ মন্িায
ইনপযয়ভন, এিুয়কন এন্ি কডভউডনয়কন
এডক্টডবডিজ
ায়ািথ িু মরনয়দডনং িুJPUF ডযপভথ ইন িু
ডিয়যক্টয়যি
ায়ািথ িু ডরড এিয়বায়কড ইডনডয়েডিব
এযাওোযয়ন এন্ি ডিয়ডভয়নন ভযায়িডযোর
ইনডিয়গ্রয়িি এভআইএ পয ইয়পকডিব ভডনিডযং

১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২

২৩
২৪
২৫

২৬
২৭
২৮
২৯
৩০

৯.০

উ-মভাি (যাজস্ব):
(খ) ভূরধন খাতিঃ
মি অডপয়য মন্ত্রাডত-কডম্পউিায, পাডণথচায,
অডপ ইকুযইয়ভন্ি ও ডযয়রয়িি এয়েডযজ
গািী ক্রে
ডিজএযাডফডরডি াডবথ মন্িায়যয মন্ত্রাডত
কডম্পউিায, পাডণথচায, অডপ ইকুযইয়ভন্ি ও
ডযয়রয়িি এয়েডযজ
মভাফাইর বযান
মথযাড ইকুযইয়ভন্ি
এযাডডিব ডিবাইয়
ভিয ফাইক (১০৫ডি মকন্দ্র)
আইডএ (৫০ডি মকন্দ্র)
উ-মভাি (ভূরধন):
মভাি ফযে (যাজস্ব ও ভূরধন):

আযডিডড
অনুমােীরেযভাো
ফাস্তফ
আডথথক
৫

প্রকৃতফযে
ফাস্তফ

৪

আডথথক

৭

৬

--

১৫.০০

১৪.৫৪

---

৩০২.০৭
৩৯.৯৫

৩০২.৬৮
৩৯.৯৫

-----

৩০.৭১
৭৮১.২৩
২৫৯০.৪১
আযডিডডয়ত
মকান ফযাে
যাখা েডন

৩০.৭১
৫৮৩.৩৮
২৩৫৯.২৪

১০০.০০
আযডিডডয়ত
মকান ফযাে
যাখা েডন
৪৮০০.৮৯

৯৯.৯৮

--

৪০.৯৮

৪০.৯৮

২
--

১৩৪.৮৫
২৬৫.০০

২

১৩৪.৮৫
২৩৬.৭৮

৩২
--১০৫
৫০

২৬৪০.০০
১৪৩৭.৪৭
৭৭৬.৫৩
১৮১.১৭
৬৭.৮০
৫৫৪৩.৮০
১০৩৪৪.৬৯

৩২

২৫৪২.০৫
১৩৪৩.২৩
৩৫৩.৮৬
১৮১.১৭
৬৭.৮০
৪৯০০.৭২
৯১৯৯.৭৭

-----

৪২৯৯.০৫

১০৫
৫০

প্রকয়েয অনুয়ভাদন ও ংয়াধন ম্পডকথত:
প্রকেডিয উয গত ১৯/০৬/২০০৮ তাডযয়খ ডইড বা অনুডষ্ঠত ে। ডইড বায সুাডযয়য আয়রায়ক
ুনগথডঠত ডিডড ১৫৪৮০.৪৯ রে িাকা প্রাক্কডরত ফযয়ে জুরাই, ২০০৮ য়ত জুন, ২০১৩ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয
রয়েয ২৪/১১/২০০৮ তাডযয়খ অনুডষ্ঠত একয়নক বাে অনুয়ভাডদত ে।

৯.১

১ভ ংয়াধন : প্রকয়েয মভাি ফযে অডযফডতথত মযয়খ ফাস্তফােনকার ১ফছয ফৃডি প্রডতফন্ধী পাউয়ন্িয়নয
ফযফস্থানা ফযে হ্রা, ডযচারন ফযে ফৃডি, ভডন্বত প্রডতফন্ধী মফা মকন্দ্র ও ভ্রাভযভান বযান নতুন অন্তবুথক্ত , যাভথক
ডনয়োয়গয মমাগযতা ও দ ডফন্যা ডযফতথন এফং মানফায়নয ক্রয়েয ংখযা ফৃডি ইতযাডদকাযয়ণ প্রকেডি
ংয়াধয়নয উয়দযাগ গ্রণ কযা ে । ংয়াডধত ডিডড ’য উয ২৭ /০৭/২০১১ তাডযয়খ ডযকেনা কডভয়ন

ডইড বা অনুডষ্ঠত ে । ১ভ ংয়াডধত ডিডড ১৫৪৮০ .৪৯ রে িাকা ফযয়ে জুরাই ২০০৮ মথয়ক জুন ২০১৪
মভোয়দ ফাস্তফােয়নয ডনডভি ০১/১২/২০১১ তাডযয়খ অনুডষ্ঠত একয়নক কতৃথক অনুয়ভাডদত ে।
৯.২

২ে ংয়াধয়নয কাযণ:
(১) প্রকয়েয ফাস্তফােনকার ২ফছয অথথাৎ জুন, ২০১৬ মথন্ত ফৃডি;
(২) প্রকে ফযে ৩৪১৯.৮০ রে িাকা হ্রা;
(৩) অডতডযক্ত ৩০ডি প্রডতফন্ধী মফা মকন্দ্র স্থায়নয ংস্থান ৃডি;
(৪) নতুনবায়ফ ১০৫ডি মভািয াইয়কর ক্রে প্রস্তাফ অন্তবুথক্তকযণ;
(৫) ১ভ ংয়াডধত প্রকয়ে ংস্থানকৃত ২০ডি মথযাড বযায়নয অডতডযক্ত আযও ১২ডি অথথাৎ মভাি ৩২ডি মথযাড
বযান ক্রয়েয প্রস্তাফ;
(৬) দৃডি এফং শ্রফণ ােক ডিবাই ক্রে অন্তবুথক্তকযণ;
(৭) জাতীে প্রডতফন্ধী উন্নেন পাউয়ন্িয়ন MIS চারু কযা;
(৮) জাতীে প্রডতফন্ধী উন্নেন পাউয়ন্িয়নয জন্য প্রডেণ াভগ্রী ংগ্র ও প্রডেণ সুডফধাডদ ফৃডি;
(৯) প্রডেণ ডযকেনা ডযফতথন;
(১০) যাভথয়কয ম্মানী ফৃডি;
(১১) াযীডযক প্রডতফন্ধীয়দয চরাচয়র ােতায জন্য Orthosis এফং Prosthosis ডিবাই-এয ংস্থান।
উয়যাডেডখত কাযয়ণ ংয়াডধত ডিডড ’য উয ০৪ /০৮/২০১৪ তাডযয়খ ডযকেনা কডভয়ন ডইড বা
অনুডষ্ঠত ে । ২ে ংয়াডধত ডিডড ১২০৬০ .৬৯ রে িাকা ফযয়ে জুরাই ২০০৮ মথয়ক জুন ২০১৬ মভোয়দ
ফাস্তফােয়নয ডনডভি ২১ /১০/২০১৪ তাডযয়খ অনুডষ্ঠত একয়নক কতৃথক অনুয়ভাডদত ে । যফতথীয়ত ২৩/১০/২০১৬
তাডযয়খ ১০৩৪৪.৬৯ রে িাকাে প্রকেডিয আন্তিঃঅঙ্গ ফযে ভন্বে অনুয়ভাডদত ে।

১০.০

ফছয ডবডিক এডিড/ংয়াডধত এডিড ফযাে, অফভুডক্ত ও ফযেিঃ
(রে িাকাে)
আডথথক ফছয
২০০৮-২০০৯
২০০৯-২০১০
২০১০-২০১১
২০১১-২০১২
২০১২-২০১৩
২০১৩-২০১৪
২০১৪-২০১৫
২০১৫-২০১৬
মভািিঃ

১১.০

অফভুডক্ত
(িাকা)
-

মভাি
৪.০০
৩.০০
১৫২.৮১
১২০৪.৯৬
১১৮৭.২১
১২৭৯.৯৪
৫৩৬৭.৮৫

ফযে
িাকা
-

প্রিঃািঃ
৪.০০
৩.০০
১৫২.৮১
১২০৪.৯৬
১১৮৭.২১
১২৭৯.৯৪
৫৩৬৭.৮৫

৯১৯৯.৭৭

-

৯১৯৯.৭৭

প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তথযিঃ
ক্রিঃ নং
০১

১২.০

এডিড/ংয়াডধত এডিড ফযাে
মভাি
িাকা
প্রিঃািঃ
২৫.০০
২৫.০০
৩৭.০০
৩৭.০০
৭৫.০০
৭৫.০০
১৫১.৮২
১৫১.৮২
১৯১৪.৮২
১৯১৪.৮২
১১৪০.০৪
১১৪০.০৪
১৬০৩.৬০
১৬০৩.৬০
৫৩৯৭.৪১
৫৩৯৭.৪১
১০৩৪৪.৬
১০৩৪৪.৬
৯
৯
-

কভথকতথায নাভ ও দফী
দাডেত্ব ারয়নয মভোদকার
গাজী মভাাম্মদ নূরুর কডফয
১১/০৬/২০০৯
২৭/০৪/২০১৫
অডতডযক্ত ডচফ
০২
নাযীন আযা সুযাত আডভন
১৪/০৫/২০১৫
২৮/০৮/২০১৬
অডতডযক্ত ডচফ
প্রকে ভূরযােন িডত: প্রকেডিয ভাডপ্তভূরযােন প্রডতয়ফদন প্র নেয়ণয উয়েয়শ্য প্রকেডি ম্পয়কথ আইএভইডিয
মথয়ফেণ প্রদায়নয মেয়ে ডনম্নডরডখত ডফলেগুয়রা ডফয়ফচনা কযা ে:

(ক) প্রকয়েয অনুয়ভাডদত ডিডড ও ডডআয মথায়রাচনা
(খ) প্রকে এরাকা য়যজডভন ডযদথয়ন প্রাপ্ত তথয
(গ) প্রকে এরাকা য়যজডভন ডযদথয়নয ভে প্রকে ংডিিয়দয ায়থ আয়রাচনা
(ঘ) প্রকয়েয রেয ও উয়েশ্য অজথয়নয ডনডভি প্রতযাী ংস্থায ফতথভান কামথক্রভ মথায়রাচনা।
১৩.০ প্রকয়েয ডযকডেত উয়েশ্য ও অজথন :
ডযকডেত উয়েশ্য

অজথন

ক) প্রডতফন্ধীয়দযয়ক মফা প্রদায়নয মেয়ে গুণগত ভান , ক) প্রডতফন্ধীয়দয ডফনাভূয়রয মফা প্রদায়নয উয়েয়শ্য ৫০ডি
মফায ডযডধ , গণয়চতনতা ও প্রাডতষ্ঠাডনক েভতা
প্রডতফন্ধী মফা ও াাময মকন্দ্র স্থান কযা য়েয়ছ।
ফৃডিয ভাধযয়ভ জাতীে প্রডতফন্ধী উন্নেন পাউয়ন্িনয়ক
এছািায়দয়য প্রতযন্ত অিয়র ফফাকাযী প্রডতফন্ধীয়দয মফা
ডক্তারী কযা
প্রদায়নয জন্য৩২ডি Mobile Theraphy Rehabilitation
Vans (MTRVs) ক্রে কযা য়েয়ছ। প্রডতফন্ধী াাময ও
মফা মকন্দ্রগুয়রায ভাধযয়ভ প্রডতফন্ধীয়দয ডফডবন্ন াামযকাযী
মন্ত্রাডত মমভন -রইর মচোয , Standing Farme, Crutch,
Elbow Crutch, Tricycle, Artificial Limb,
Hearing Aid ইতযাডদ ডফনাভূয়রয যফযা কযা য়েয়ছ।
খ) ফাংরায়দয় প্রডতফন্ধী ম্পডকথত জ্ঞায়নয ডবডি ও
ডযফীেণ ফযফস্থায উন্নেন

খ) প্রকয়ে কভথযত কভথকতথা /কভথচাযীয়দয প্রডতফন্ধী ডফলেক
সুডনডদথি ইসুযগুয়রায়ত দৃডি মদফায জন্য এ কর প্রডতফন্ধী
ডফলেক ইসুযয়তজাতীে প্রডতফন্ধী পাউয়ন্িয়নয
কভথকতথা/কভথচাযীয়দয দেতা ফৃডিয জন্য এফং প্রডতফন্ধীয়দয
মথামথ াভাডজক ও ভানডক াাময প্রদায়নয ডনডভি প্রকে
এফং JPUF (JatioPratibandhiUnnoan Foundation)
এয কভথকতথা /কভথচাযীয়দয প্রডেণ মদো য়েয়ছ। প্রডতফন্ধী
ডফলেক ফতথভান নীডতভারা মথায়রাচনা কয়য প্রডতফন্ধীয়দয
ভানম্পন্ন মফা প্রদায়নয জন্য Care manual এয নূন্যতভ
ভান ডনধথাযন কযা য়েয়ছ।

গ) প্রডতফন্ধী ংক্রান্ত নীডতভূ ডফয়িলয়ণয ভাধযয়ভ
প্রডতফন্ধী ডচডিতকযণ , ভস্যায ডযভা , ভতা ডফধান
এফং েভতােন ইতযাডদ ডফলয়ে নীডত প্রণেয়ন কাডযগডয
ােতা প্রদান

প্রডতফন্ধী ডফলেক জাতীে ও আন্তজথাডতক দডররগুয়রা মথায়রাচনা
কয়য, মমভন - ফাংরায়দ প্রডতফন্ধী করযাণ আইন এয ায়থ
United Nations Convention on the Rights of
Persons with Disabilities (UNCRPD)তুরনা কয়য
জাতীে প্রডতফন্ধী পাউয়ন্িন এফং ভাজকরযাণ ভন্ত্রণারয়েয
প্রডতফন্ধী ডফলেক ফতথভান আইন ও নীডতভারা ভূয়
য
আধুডনকােন কযায একডি প্রস্তাফ ভন্ত্রণারয়ে মপ্রযণ কযা য়েয়ছ।
জাতীে প্রডতফন্ধী উন্নেন পাউয়ন্িন এফং ভাজকরযাণ
ভন্ত্রণারয়েয প্রডতফন্ধী ডফলেক আইন ও নীডতভারা ভূয়য
উন্নেয়নয মেেগুয়রা Gap area গুয়রা ডচডিত কয়য একডি
প্রডতয়ফদন ভাজকরযাণ ভন্ত্রণারয়ে মপ্রযণ কযা য়েয়ছ।

ঘ) প্রডতফন্ধী ম্পডকথত জাতীে নীডতভারা ভূয়য প্রচায়য
েভতা ফৃডি

ঙ) প্রডতফন্ধীয়দয উন্নেয়নয জন্য জাতীে রয়েযয ায়থ
াভঞ্জস্যূণথ কয়য জাতীে প্রডতফন্ধী উন্নেন পাউয়ন্িয়নয
কভথ ডযকেনা প্রণেন , ভন্বে াধন এফং ফযফস্থানা
ডফন্যস্তকযণ।

প্রডতফন্ধী ডফলেক ডফডবন্ন কামথক্রয়ভয ভডনিডযং ফযফস্থা ফতথভায়ন
আয়যা দেতায ায়থ কযা  মে। প্রডতফন্ধী ডফলেক কামথক্রভগুয়রা
ডযচারনাে সুিি নীডতভারায প্রয়োজনীেতা অনুবফ কয়য একডি
অায়যনার গাইিরাইন ও ডনয়দথডকা ততডয কযা য়েয়ছ।
Services for Children at Risk (SCAR) প্রকয়েয
ভাধযয়ভ ডযকডেত প্রডতফন্ধী ডফলেক Software এ প্রডতফন্ধী
বাতায কামথক্রভডি Automation এয জন্য অন্তবুথক্ত কযা
য়েয়ছ। Software development এয কাজ চরভান
যয়েয়ছ।

১৪.০ প্রকেডি ম্পয়কথ আইএভইডিয মথয়ফেণ:
প্রকে ভাপ্ত ভূরযােন প্রডতয়ফদন প্রণেয়নয রয়েয আইএভইডি কতৃথক গত ০২/০৮/২০১৭ তাডযখ নীরপাভাযীয়ত,
০৩/০৮/২০১৭ তাডযয়খ ঠাকুযগাাঁও, ১১/০৮/২০১৭ তাডযয়খ ঢাকায ডভযুয়য
প্রডতফন্ধী মফা ও াাময মকন্দ্র
এফং
১১/০৯/২০১৭ তাডযয়খ ঢাকায ডভযুয়য অফডস্থত প্রকয়েয প্রধান কামথারে ডযদথন কযা ে। প্রকেডি ফতথভায়ন কভথূচী
আকায়য চরভান যয়েয়ছ। ডযদথয়নয ভে প্রকয়েয প্রডতফন্ধী ংডিি কভথকতথাগণ উডস্থত ডছয়রন।

ছনফ- নপনজণথযানণদয়াণে

ছনফ-নীরপাভাযীণকন্দ্রনযদিন

১৪.১গুরুত্বূণথ দ ূণয থাকা:
প্রকয়েয আওতাে ডযচাডরত মভাি ৫০ডি মকয়ন্দ্রয প্রডতডিয জন্য ১১ প্রকায়যয জনফর আযডিডডয়ত অন্তবুথক্ত
যয়েয়ছ। তয়ফ ৩৫ মকয়ন্দ্রMTRVবযান চারু থাকােএ কর মকয়ন্দ্র গািী চারয়কয ০১ডি কয়য দ যয়েয়ছ। ডডআয য়ত
প্রাপ্ত তথযানুমােী ৬৪৫ডি য়দয ডফযীয়ত ূণয দ যয়েয়ছ ১৫২ডি। উয়েখয, নীরপাভাযী মকন্দ্র ডযদথয়ন মদখা মাে মম,
ডিডনকার অকুয়নার ও ডিচ এন্ি রযাঞ্জুয়েজ মথযাডস্ট দ রৃডি দীঘথডদন মাফত ূণয। ঠাকুযগাাঁও মকয়ন্দ্রও এ দ রৃডি 
মথযাী কাযী ও ডিডনকার ডপডজওয়থযাডস্ট দগুয়রা ূণয। মথযাী কাযী ফযডতত কর দই ০১ডি কয়য। পয়র মকান
দ ূণয থাকয়র প্রডতফন্ধী মযাগীযা উক্ত কভথীয ডনকি য়ত মকান মফা াননা। ডফয়লত, কনারয়িন্ি ডপডজওয়থযাডস্ট এয
কাজ য়রা একজন প্রডতফন্ধী ফযডক্ত মফায জন্য আয়র ফথপ্রথভ তায prescription কযা এফং prescription অনুমােী
অন্যান্য মথযাডস্ট গণ কাজ কয়যন। পয়র এই গুরুত্বূণথ দডি ূণয থাকয়র একজন প্রডতফন্ধী ফযডক্ত মফা য়ত ফডিতন।
এছািা মদখা মাে মম, এক মকয়ন্দ্রয জনফর অন্য মকয়ন্দ্র ংমুডক্তয়ত যয়েয়ছন। পয়র তায ভূর কভথস্থয়র তায দডি
ূন্য যয়েয়ছ এফং উক্ত এরাকায প্রডতফন্ধীযা মফা ায়েননা। ডযদথনকায়র মদখা মাে মম, কনারয়িন্ি ডপডজওয়থযাডস্ট না
থাকাে ডিডনকার ডপডজওয়থযাডস্ট ডপডজওয়থযাী ডযয়রয়িি মযায়গয জন্য prescription কয়যন; তয়ফ নাক কান গরায
ভস্যা জডনত কাযয়ণ প্রডতফন্ধী মযাগীয়দয ভস্যা/মযাগ ডনণথয়েয াাতায়র মপ্রযণ কযা ে। পয়র ডচডকৎা গ্রণ কযয়ত
আা প্রডতফন্ধী ফযডক্তয়দয ডফিম্বনায ডকায য়ত ে।
১৪.২ ডকছু ডকছু মকন্দ্র বফনভানম্মত নে:
নীরপাভাযী মকন্দ্রডি ডযদথয়ন মদখা মাে মম, মম ফাডিডি বািা কয়য প্রডতফন্ধী মফা ও াাময মকন্দ্র ডযচারনা
কযা য়ে তা অয়নক ুযাতন। ফাডিয মকান মকান অংয় প্লাস্টায খয় িয়ছ। তয়ফ ঠাকুযগাাঁও মকন্দ্রডি অয়োকৃত
ভানম্পন্ন বািা কযা ফাডিয়ত ডযচাডরত য়ে। এছািা প্রডতফন্ধীয়দয শ্রফন ডক্ত ডনণথে এয জন্য audiometricianথাকয়র
শ্রফণ প্রডতফন্ধী ফান্ধফ অথথাৎ soundproof room নাই এই বািা ফাডি গুয়রায়ত। এছািা অডধকাং মকয়ন্দ্রয autism
কনথাযডি ডঠক বায়ফ ডনভথাণ কযা েডন ডফয়লতিঃ autism কণথায়যয মভয়ঝয়ত Foam ডফছায়না মনই পয়র ডরৄয়দয য়ি
মময়ে ফযাথা াফায আংকা মথয়ক মাে।
১৪.৩ গুরুত্বূণথ মন্ত্রাডত নি থাকািঃ
প্রকয়েয আওতাে ৫০ডি মকয়ন্দ্রয জন্য মভাি ৭৪ প্রকায়যয মভডিয়কর মন্ত্রাডত ও যঞ্জাভ ক্রে কযা ে।
ডযদথয়ন মদখা মাে মম, অডধকাং মকয়ন্দ্রয ডপডজওয়থযাডয জন্য গুরুত্বূণথ মন্ত্রাডত মমভন:
Infra Red Radiation
(IRR), Short Wave Diathermy (SWD), Ultrasound Traction machine, Continuous passive

movement machine, Electric muscle stimulatorএফংTENS (Digitaltherapy machine)এয ভয়তা
গুরুত্বূণথ মভডন গুয়রা নি। এছািা অডধকাং মকয়ন্দ্র দীঘথডদন মাফৎ IPSগুয়রা অয়কয়জা অফস্থাে য়ি আয়ছ । এ ডফলয়ে
নীরপাভাযী ও ঠাকুযগাাঁও মকয়ন্দ্রয দাডেত্বপ্রাপ্ত প্রডতফন্ধী ডফলেক কভথকতথা জানান মভড নগুয়রা মজরা মথায়ে মভযাভত কযা
ম্ভফ েনা মকননা মজরাে মতভন ডফয়লাডেত মভডন মভযাভয়তয প্রডতষ্ঠান মনই। পয়র মভডনগুয়রায়ক ঢাকাে াঠায়ত ে।
এত ভে ও অথথ ফযে ে। নি মভডন গুয়রায মভযাভয়তয মকান ডযকেনা আয়ছ ডকনা এ প্রয়েয জফায়ফ প্রকয়েয ভূর
কামথারে ঢাকাে এয কাযী ডযচারক জনাফ মডরভ মায়ন জানান নতুন মভডন ক্রে কয়য ুযাতন মভডনগুয়রা প্রডতস্থান
কযা য়ফ।
১৪.৪ ডনউয়যা মভডিডন ও ডরৄ ডফয়লজ্ঞ মনই:
প্রডতফন্ধীমদয অয়নয়কই ভডস্তয়ক ভস্যা জডনত কাযয়ণ প্রডতফন্ধী য়ে থায়ক। এছািা এয়দয একডি ফি অং য়রা
ডরৄযা। পয়র মকান ডরৄ ডফয়লজ্ঞ এফং ডনউয়যা মভডিডন ডফয়লজ্ঞ না থাকাে এ জাতীে মযাগীয়দয মফা প্রদান মফা ফযাত
য়ে ভয়ভথ প্রডতফন্ধী ডফলেক কভথকতথা নীরপাভাযী ও ঠাকুযগাাঁও জানান। এ কর প্রডতফন্ধীয়দয াত ও া এয এযয়যগুরায ও
ডি ভুবয়ভন্ি এয জন্যরৄধু ভাে ফযাোভ কযায়না য়ে।
১৪.৫ প্রডতফন্ধী মফা মকন্দ্র গুয়রায়ত আধুডনক মন্ত্রাডতয অবাফ:
অডধকাং মকয়ন্দ্র প্রডতফন্ধী ডচডকৎাে ফযফরত আধুডনক মন্ত্রাডত না থাকাে মযাগীয়দয মফায জন্য ঢাকাে ডফয়লত
ঙ্গু াাতায়র মপ্রযণ কযা ে ভয়ভথ প্রডতফন্ধী ডফলেক কভথকতথা নীরপাভাযী জানান।
১৪.৬ প্রকয়েয তথয মথামথবাণফ ংযক্ষণ না কযা:
প্রকণেয নুণভানদত অযনডনন ণত মদখা মায় মম, জাতীে প্রডতফন্ধী পাউয়ন্িয়নয ভূর কামথারে এফং প্রডতডি
প্রডতফন্ধী মফা মকয়ন্দ্রয জন্য কডম্পউিায, পাডনথচায ও অডপ ইকুইয়ভন্ি ক্রে কযা য়েয়ছ। এছািা প্রকয়েয আওতাে
মথযাড ইকুইয়ভন্ি, ােক মন্ত্রাডত ও ােক ডিবাই ও ক্রে কযা য়েয়ছ। তয়ফ উয়েডখত ডজডনে/ভারাভার এয
ংখযা/ডযভান অথথাৎ কতগুয়রা মকনা য়েয়ছ এ ংক্রান্ত মকান তথয PCR (Project Completion Report) য়ত াওো
মাে না। এ ডফলয়ে তথয প্রদানকাযী কভথকতথা জনাফ মভািঃ মডরভ, কাযী ডযচারক (অথথ ও অডিি), জাতীে প্রডতফন্ধী
উন্নেন পাউয়ন্িন ডযদথনকাযী কভথকতথায়ক একডি ক্রে ডযকেনা মদন ডকন্তু ডতডন ংখযা/ডযভায়ণয ডফলয়ে মকান তথয
প্রদান কযয়ত ায়যনডন।
১৫.০ সুাডয:
১৫.১ প্রডতফন্ধী ফযডক্তয়দয চাডত মফা ও াাময প্রদায়নয জন্য অডফরয়ম্ব ূণয দ গুয়রা ূযয়ণয ফযফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ।
এছািা অডিডস্টক ডরৄ ও ডনউয়যা ভস্যা জডনত প্রডতফন্ধীয়দয ডচডকৎায জন্য ডনউয়যা ডফয়লজ্ঞ ডনয়োয়গয ডনউয়যা
ডফয়লয়জ্ঞয ১ডি দ ৃডি কযা মময়ত ায়য। (দ্রিফয১৪.১, ১৪.৪)
১৫.২ মফা ও াাময মকন্দ্রগুয়রা প্রডতফন্ধী ফান্ধফ কয়য স্থােীবায়ফ ডনভথাণ কযা প্রয়োজন। প্রডতফন্ধী াাময ও মফা মকন্দ্রভূ
প্রয়োজন ও চাডদা অনুমােী কয়েকডি ধায় ডনভথাণ কযা মময়ত ায়য।(দ্রিফয১৪.২)
১৫.৩ অয়কয়জা ও অচর মন্ত্রাডতগুয়রা মভযাভত কয়য অথফা মভযাভত কযা ম্ভফ না য়র নতুন মন্ত্রাডত ডদয়ে প্রডতস্থান
কযয়ত য়ফ।(দ্রিফয১৪.৩)
১৫.৪প্রডতফন্ধীয়দয প্রয়দে মফা ভানম্মত কযায রয়েয াাময ও মফা মকন্দ্রগুয়রায়ত আধুডনক মন্ত্রাডত স্থান কযয়ত য়ফ।
(দ্রিফয১৪.৫)
১৫.৫ ফনণিত সুানযণয নফলণয় ভন্ত্রণারণয়য গৃীত দণক্ষ অগাভী এক ভাণয ভণধে ফাস্তফায়ন ভূরোয়ন  নযফীক্ষণ
নফবাগণক জানাণত ণফ।

Services for Children at Risk (SCAR)

ব প্রকয়েয ভাবপ্ত মূল্যােন প্রবতয়ফদন
-ীলক
১।

প্রকশেয অফস্থোন

: পবযদপুয, ফযগুনা, কক্সফাজায, কুবিোয়জরা য এফং ঢাকা,
চট্টগ্রাভ , খুরনা, যাজাী, ফবযার, যংপুয ও বয়রট বফবাগীে য।

২।
৩।
৪।

ভন্ত্রণোরয়/ধফবোগ
: ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারে
ফোস্তফোয়নকোযী ংস্থো
: ভাজয়ফা বধদপ্তয (বডএএ)
প্রকশেয ফোস্তফোয়ন ভয় ও ব্যয় :

মূর মভাট
টাকা

ফ বয়ল
ংয়াবধত

বযকবেত
মূর
জানুোবয,
৮৯৩০.০০ ৭৫৫৫.০০ ৪৪১২.৬৫ ২০০৯ য়ত
বডয়ম্বয,
২০১৩ ম বন্ত
 প্রকেটি ০২ (দুই) ফোয ংশোধন কযো শয়শছ।

৫।

প্রকৃত ব্যে

ফাস্তফােনকার
(ফ বয়ল
ংয়াবধত)
জানুোবয,
২০০৯ য়ত
জুন, ২০১৬
ম বন্ত

প্রকৃত
ফাস্তফােন
কার
জানুোবয,
২০০৯ য়ত
জুন, ২০১৬
ম বন্ত

(রক্ষ টোকোয়)

বতক্রান্ত
ব্যে

বতক্রান্ত
ভে

-

২.৫ ফছয
(৫০%)

প্রকশেয অঙ্গধবধিক ফোস্তফোয়ন (প্রকে ভোধি প্রধতশফদন, ধধআয এয ধবধিশত)
(রক্ষ টোকোয়)

ক্রঃ
নং

অযনডনন নুমায়ী ংণগয
নাভ

ক) যাজস্ব ফেয়
১ কভিকতিাণদয মফতন

একক

অযনডনন নুমায়ী
নযকনেত রক্ষেভাত্রা

প্রকৃত ফাস্তফায়ন

অনথিক

ফাস্তফ

অনথিক

ফাস্তফ

ভন্তফে

জনভা

১২১.৫০

৬১৯

১৫৮.৪১

৫৪৯

ম-মির এ মফতন
ফৃনি

২
৩

কভিচাযীণদয মফতন
কভিকতিা কভিচাযীণদয বাতা

জনভা
জনভা

২০.৪৬
২০২.০২

৩৯০
১০০৯

৩৩.৪৯
৬৭.১৩

৩২০
৯৬৯

ঐ
নকছ বাতা ব্ময় য়নন

৪

যাভিকণদয ম্মানী

জনভা

৪৩৩.০৬

৩১২

৩২১.১০

২৬৩.৫

কণয়কজন যাভিক
চাকুযী মছণড় চণর মান

৫

নযচারনা ফেয়

মথাক

২৩৩.৫৭

মথাক

১৫৪.৩২

মথাক

নকছ থি ফেয় য়নন

৬

নযচারনা/মভযাভত যক্ষণাণফক্ষণ

মথাক

২৮.৫০

মথাক

১.৬৫

মথাক

নকছ নাণফ খযচ
য়নন

৭

Provision of services
for ICPSCs

৪১৮০.১৪

১১ ICPSC

২৬২৬.৬৯

১১নি
ICPSC

কণয়ক ধাণ মন্িায
গুণরা মখারা ণয়ণছ

৮

মেডনং ওোকথ এফং
কযাাডডি ডফডডং

৪৬৯.৪৩

৫৭.৬০

প্রকয়েয কামথাফরী
২০১২ মত রৄরু
ওোে ডকছু প্রডেণ
মদো ম্ভফ েডন

ক্রঃ
নং

অযনডনন নুমায়ী ংণগয
নাভ

একক

অযনডনন নুমায়ী
নযকনেত রক্ষেভাত্রা

প্রকৃত ফাস্তফায়ন

অনথিক
৪২.০০

ফাস্তফ
মথাক

অনথিক
৬.১৮

ফাস্তফ
মথাক

ভন্তফে
ডকছু অথথ ফযে েডন

৭০০.০০

মথাক

৩৩০.৯৩

মথাক

কভভূয়রয দযে
াওো ডগয়েয়ছ

৯

ভডনিডযং, ভূরযােন এফং Third
party evaluation

১০

MIS development এফং
Operationalization

১১

NPD এয ভ্রভণ ফযে

৯.৬০

১জন

২.৫৫

১জন

ডকছু ভ্রভণ প্রয়োজন
েডন

১২

ম্মানী বাতা

২০.০০

মথাক

১৩.৯৬

মথাক

ডকছু অথথ ফযে েডন

মভাি (যাজস্ব ফেয়)
খ) ভূরধন ফেয়
১৩ ণে  মন্ত্রানত ক্রয়

৬৪৬০.২৮
৯১০.৭২

মথাক

৪৭১.৬৬

মথাক

নকছ থি ফেয় য়নন

১৪
১৫

PIU এয মানফান
মভািয াআণকর (ICPSC)

১৪০.০০
৪৪.০০

৩নি
২২নি

১২৬.৯৮
৪০.০০

৩নি
২২নি

১৬

মভাি ভূরধন ফেয়
ফিণভাি

১০৯৪.৭২
৭৫৫৫.০০

৬।
৬.১

৩৭৭৪.০১

৬৩৮.৬৪
৪৪১২.৬৫

োধোযণ ম যশফক্ষণ
প্রকশেয টভূধভ: জাবতংয়ঘয Millennium development goals এয ন্যতভ উয়েশ্য

য়রা একটা বনবদ বি ম বায়ে দাবযদ্র ীভায়ক হ্রা কযা। দবযদ্র জনয়গাষ্ঠীয উয়েখয়মাগ্য একটি ং য়রা দবযদ্র বশুযা
মাযা বনয়জয বযফায়য এফং ভায়জওফঞ্চনা, ফয়রা, মালণ ও বনীিয়নয বকায। এআ কাযয়ণ দাবযদ্র হ্রা কযায
জন্য এ কর বশুয়দয মফা প্রদান কযা প্রয়োজন মায়ত তাযা মফা গ্রণ ময়ল স্ববনববয য়ে গয়ি উঠয়ত ায়য।
যবদয়ক ভাজ কল্যাণ ভন্ত্রনারে এফং ভাজয়ফা বধদপ্তয Child Right Charter ফাস্তফােয়নয জন্য
দবযদ্র, ফয়বরত এবতভ, ঙ্গু, নাথ, বশুয়দয পুনফ বায়নয জন্য কাজ কয়য মায়ে। বকন্তু এআ ভস্ত ঝবুঁ কপূণ ব বশুয়দয
ভায়জ পুনফ বান কযায জন্য মকান কভবসূচী চালু বছর না। ঝবুঁ কপূণ ব এআ কর বশুয়দয প্রোজয়নয বদয়ক দৃবি বদয়ে
ভাজ কল্যান ভন্ত্রনারে এআ প্রকে উন্নেন ও ফাস্তফােয়নয উয়যাগ গ্রণ কয়য। এ প্রকে গ্রয়ণয মছয়ন ভায়জয
ফতবভান ফাস্তফবচত্র বফয়লতঃ ঝবুঁ কপূণ ব বশুয়দয ফতবভান ফস্থা গুরুত্বপূণ ব ভুবভকা ারন কয়য। পয়র এ ভস্ত ঝবুঁ কপূণ ব
বশুয়দয অশ্রে, খায, বক্ষা এফং ন্যান্য মভৌবরক প্রয়োজন মভটায়না ও ভায়জ পুনফ বায়নয জন্য
বফশ্বব্যাংয়কয
অবথ বক ােতাে প্রকেটি গ্রণ কযা ে।

৬.২

প্রকশেয উশেশ্য:

১। ঝবুঁ কপূণ ব বশুয়দয জন্য াভাবজক মফায ব্যাবপ্ত, ব্যফায ও ভান উন্নেয়নয ভাধ্যয়ভ তায়দয বধকায়যয বনশ্চেতা
প্রদান।
২। বনযাদ বযয়ফ সৃবিয ভাধ্যয়ভ ঝবুঁ কপূণ ব বশুয়দয ঝবুঁ ক কবভয়ে অনা।
৩। চাআল্ড যাআট কনয়বনন (বঅযব) এফং বশু অাআন ১৯৭৪ নুমােী বশুয়দয াভাবজক, ভনস্তাবত্বক
বনযাত্তাএফং বধকায়যয বনশ্চেতা প্রদান।
৪। ভাজয়ফা বধদপ্তয়যয বফযভান বশু সুযক্ষা ও উন্নেমূরক কাম বক্রভ মূয়ক বক্তারীকযণ।
৫। ঝবুঁ কপূণ ব বশুয়দয জন্য বশু সুযক্ষা মফা জরবয কযয়ত ম বাপ্ত ফকাঠায়ভা ও ম্পয়দয দ্বাযা একটি দ্ধবত গঠন
কযা।
৬। ভাজয়ফা বধদপ্তয়যয প্রবতষ্ঠাবনক ক্ষভতা বৃবদ্ধয়ত য়মাবগতা প্রদান।

৭। প্রকয়েয রক্ষযভুক্ত ঝবুঁ কপূণ ব বশুয়দয উন্নততয মফায বনশ্চেতা প্রদায়নয জন্য ভাজয়ফা বধদপ্তয়যয
M&E
এফং MIS ব্যফস্থায উন্নেন।
৮। Pro-Active ভাজকভব এফং মফা প্রদায়নয জন্য ভাজয়ফা বধদপ্তয়যয প্রবক্ষণ প্রবক্রো বক্তারী কযা।
৯। ভাজয়ফা বধদপ্তয়যয কাম বক্রভ, ফাস্তফােন দ্ধবতয উন্নেন এফং বযফীক্ষণ ও মূল্যােন ব্যফস্থা পরপ্রসূ কযা।
১০। ভাজয়ফা বধদপ্তয়যয ডাটায়ফজ বয়স্টভ স্বেংবক্রে কযা । বযফীক্ষয়ণয জন্য পটওেযায ততযী কযা এফং কর
প্রকায মূল্যােন কযা, ওয়েফ মজ বববত্তক মকন্দ্রীে স্বেংবক্রে ডাটায়ফজ াববায মস্টন স্থান ও ভাজয়ফা বধদপ্তয়যয
প্রধান কাম বারয়ে LAN স্থান।

৭।

প্রকশেয অনুশভোদন ও ংশোধন ংক্রোন্ত:

৭.১। প্রকেটিয উয ২৯/০৬/২০০৮ তাবযয়খ বযকেনা কবভয়ন বআব বা এফং ০৫/০৮/২০০৮ তাবযয়খ
প্রস্তাবফতব্যে ম বায়রাচনায জন্য অন্তঃভন্ত্রনারে, কবভটিয বা নুবষ্ঠত ে । বআব ও অন্তঃভন্ত্রনারে বায
সুাবযয়য অয়রায়ক পুন বগঠিত বডবব৮৯৩০.০০ রক্ষ টাকা(বজওবফ ৩৮.০০ রক্ষ টাকা প্রঃ াঃ ৮৯২০.০০ রক্ষ
টাকা) প্রাক্কবরত ব্যয়েজানুোবয, ২০০৯ য়ত বডয়ম্বয, ২০১৩ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয রয়ক্ষয ২৪/১১/২০০৮ তাবযয়খ
নুয়ভাবদত ে।
৭.২। প্রকয়েযয়ভোদ বৃবদ্ধ, প্রকয়ে বজওবফ খায়তয ব্যে বৃবদ্ধ , প্রকে এরাকা বযফতবন, জনফর বনয়োগ প্রবক্রো এফং
জনফয়রয দফী বযফতবন, প্রবক্ষয়ণয ংখ্যা বযফতবন এফং
Programme preparatory
fund(PPF) অআয়টভ ফাদ বদয়ে ৮৯৭৬.০০ রক্ষ টাকা (বজওবফ ৮৪.০০ রক্ষ টাকা প্রঃ াঃ ৮৮৯২ টাকা)
প্রাক্কবরত ব্যয়ে জানুোবয ২০০৯ য়ত বডয়ম্বয ২০১৪ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য ১ভ ংয়াধন কযা ে ২০১১ ায়র।
যফতীয়ত প্রকে কাম বক্রভ শুরু কযয়ত বফরম্ব ওোে এফং বনধ বাবযত ভয়ে প্রকয়েয কাজ ভাপ্ত না ওোে, ৪টি নতুন
ICPS(Integrated Child Protection Service) প্রকেভুক্ত কযা, ২২টি মভাটয াআয়কর ক্রে
আতযাবদ কাযয়ণ বডবব ৭৫৫৫.০০ রক্ষ টাকা (বজওবফ ১০০.০০ রক্ষ টাকা, প্রঃ াঃ ৭৪৫৫ রক্ষ টাকা) প্রাক্কবরত ব্যয়ে
জানু, ২০০৯ য়ত জুন, ২০১৬ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয বনবভত্ত ২০১৪ ায়র ২ে ফায ংয়াধন কযা ে ।

৮।

ফছয ধবধিক ংশোধধত এধডধ ফযোে, অফমুধি ও ব্যয় (ধধআয শত প্রোি তথ্য):
(রক্ষ টোকোয়)
থ বফছয
২০০৯-২০১০
২০১০-২০১১
২০১১-২০১২
২০১২-২০১৩
২০১৩-২০১৪
২০১৪-২০১৫
২০১৫-২০১৬
মভাট

৯।
ক্র. নং
১
২

১০।

ংয়াবধত ADP ফযাে
মভাট
টাকা
প্রকে াায্য
২৫০.৫৭
৫.৫৭
২৪৫.০০
৯৬.০০
৭.০০
৮৯.০০
৩৩০.০০
৯.০০
৩২১.০০
৪৬৭.২৫
১১.২৫
৮৫৬.০০
৬১৫.০০
১৫.০০
৬০০.০০
১৩৩৭.০০
১৭.০০
১৩২০.০০
২২১০.০০
২০.০০
২১৯০.০০
৫৭০৫.৮২
৮৪.৮২
৫৬২১.০০

ফমুবক্ত
টাকা
৫.৫৭
৭.০০
৯.০০
১১.২৫
১৫.০০
১৬.০০
১৮.০০
৮১.৮২

মভাট
৪৮.৪৩
৭৩.১৩
৯৫.৩৯
৪৪৬.৮৬
৫৭৮.১১
১০৯৭.৫০
২০৭৩.২৩
৪৪১২.৬৫

ব্যে
টাকা
৫.৫৭
৬.০০
৮.০০
১০.৬০
১১.২০
১৪.১৪
১৬.৩৭
৭১.৮৮

প্রকে াায্য
৪২.৮৬
৬৭.১৩
৮৭.৩৯
৪৩৬.২৬
৫৬৬.৯১
১০৮৩.৩৬
২০৫৬.৮৬
৪৩৪০.৭৭

প্রকে ধযচোরক ম্পধকযত তথ্য:
কভবকতবায নাভ ও দফী
ঞ্জে কুভায মচৌধুযী (পূণ বকারীন)
এ মক এভ পজলুয়জাা (পূণ বকারীন)

দাবেত্ব ারয়নয ভেকার
০৭/০৬/২০০৯
১১/০৪/২০১২
১২/০৫/২০১২
৩০/০৬/২০১৬

প্রকে ধযদযন: প্রকেটিয ভাবপ্ত মূল্যােন প্রবতয়ফদন প্রনেয়ণয রয়ক্ষয অআএভআবড কর্তবক গত

১৯/০৯/২০১৭ এফং ২১/০৯/২০১৭ তাবযয়খ মথাক্রয়ভ ঢাকা মজরাে (মূর বপ) ও যংপুয মজরাে প্রকয়েয অওতাে

ফাস্তফাবেত কাম বক্রভ য়যজবভন বযদবন পূফ বক প্রকে ংবিি কভবকতবায়দয ায়থ অয়রাচনা ে। বযদবয়নয ভে
প্রকে বযচারক, উ-প্রকে বযচারক ও ংবিি ন্যান্য কভবকতবা/কভবচাযীগণ উবস্থত বছয়রন।

১১।

প্রকশেয মূল্যোয়ন দ্ধধত: প্রকেটিয ভাবপ্ত মূল্যােন প্রবতয়ফদন প্রণেয়ণয উয়েয়শ্য প্রকেটি ম্পয়কব
অআএভআবডয ম বয়ফক্ষণ প্রদায়নয মক্ষয়ত্র বনম্নবরবখত বফলেগুয়রা বফয়ফচনা কযা ে:
ক) প্রকয়েয নুয়ভাবদত DPP ও PCR ম বায়রাচনা;
খ) প্রকে এরাকা য়যজবভন বযদবয়ন প্রাপ্ত তথ্য;
গ) প্রকে এরাকা য়যজবভন বযদবয়নয ভে প্রকে ংবিিয়দয ায়থ অয়রাচনা;
ঘ) প্রকয়েয অওতাে বজওবফ থ বােয়ন ম্পাবদত দযত্র ংক্রান্ত কাগজত্র ম বায়রাচনা এফং
ঙ) প্রকয়েয রক্ষয ও উয়েশ্য জবয়নয বনবভত্ত কভবসূচীয অদয়র বযচাবরত প্রকয়েয ফতবভান কাম বক্রভ বযচারনা।

১২।

প্রকশেয মূর কোম যক্রভ:

ক) ১১টি ICPS (Integrated Child Protection Service)এয ভাধ্যয়ভ ঝবুঁ কপূণ ব বশুয়দয মফা
প্রদান;
খ) ভাজ কল্যাণ ভন্ত্রণারে ও ভাজয়ফা বধদপ্তয়যয প্রাবতষ্ঠাবনক ক্ষভতা বৃবদ্ধ কযা।

১৩।

প্রকশেয অংগধবধিক ব্যয় ধফশেলণ : প্রকে এরাকা য়যজবভন বযদবন, প্রকে ংবিিয়দয ায়থ

অয়রাচনা এফং ংবিি কাগজত্রাবদ বফয়িলণ কয়য প্রকয়েয কয়েকটি গুরুত্বপূণ ব ংয়গয ম্পাবদত কাজ ম্পয়কব বনয়ম্ন
অয়রাচনা কযা য়রা:

১৩.১

ICPS ককন্দ্রগুশরো কফো প্রদোন: প্রকয়েয অওতাে ১১টি মজরা য়য (৭টি বফবাগীে য ) ১১টি

ICPS মকন্দ্র প্রবতষ্ঠা কযা ে। এখায়ত মভাট ফযাে ৪১৮০.১৪৭ রক্ষ টাকা এয বফযীয়ত ব্যে য়েয়ছ ২৬২৬.৫৯ রক্ষ
টাকা।

১৩.২ এভআইএ প্রধতষ্ঠো ও চোলুকযণ: প্রকয়েয অওতাে ভাজয়ফা বধদপ্তয়যয ক্ষভতা বৃবদ্ধ এফং প্রকশেয
রক্ষযভুি সুধফধোশবোগীশদয মফা প্রদায়নয জন্য MIS এফং M&E মফা চালু কযায বযকেনা কযা ে। এয
ভাধ্যয়ভ Data base system এয automation, Software development এফং
ভাজয়ফা বধদপ্তয়যয monitoring ও Evaluation  কর কাজয়ক automation এয অওতাে
অনায বযকেনা কযা ে মায মূর কাম বারে য়ফ ভাজয়ফা বধদপ্তয়য এফং
Radio Link এয ভাধ্যয়ভ
Internet এয াায়য্য এটি এ দপ্তয়যয অওতাধীন ন্যান্য বপয়য ায়থ ংযু্ক্ত থাকয়ফ। এ রয়ক্ষয প্রকয়েয
DPP মত MIS development এফং Operationalizationফাফদ মভাট প্রাক্কবরত ব্যে বছর ৭০০
রক্ষ টাকা। এ মকায়ড ব্যে য়েয়ছ ৩৩০.৯৩ রক্ষ টাকা। প্রকে বযচারক জানান কভদয়য দযত্র াওো মাওোে
এখায়ত কর থ ব ব্যে েবন।

১৩.৩ কেধনং, ওয়যোক এফং কযোোধটি ধফধডং: জণগয়ণয য়চতনতা বৃবদ্ধ এফং প্রকয়ে বনয়োবজত জনফয়রয
দক্ষতা বৃবদ্ধয রয়ক্ষয প্রকে কর্তবক প্রবক্ষণ, মবভনায ও ওোকবয়য অয়োজন কযা ে। এ খায়ত ৪৬৯.৪৩ রক্ষ টাকা
DPP ংস্থায়নয বফযীয়ত ব্যে য়েয়ছ ৫৭.৬০ রক্ষ টাকা। প্রকে বযচারক জানান প্রকয়েয কাজ বনধ বাবযত ভে
২০০৯ য়ত প্রাে ০৩ ফছয থ বাৎ ২০১২ মত শুরু ওোে জনফর বনয়োগ মদো ে মদযীয়ত পয়র উক্ত ভে মম প্রবক্ষণ
গুয়রা প্রদায়নয জন্য বযকেনা বছর যফতীয়ত মগুয়রা প্রদান কযা ম্ভফ েবন। মেবনং, ওোকব ও কযাাটিব
বফবল্ডং Component এয অওতাে মভাট ০২টি তফয়দবক প্রবক্ষণ, ০৬টি স্থানীে ম বায়েয workshop এফং
২২টিস্থানীে ম বায়েয প্রবক্ষণ নুবষ্ঠত ে।

১৩.৪ যোভযক ধনশয়োগ: যাভবক বনয়োগ য়েয মভাট প্ররাক্কবরত ব্যে ৪৩৩.০৬ রক্ষ টাকা এয বফযীয়ত ব্যে
য়েয়ছ ৩২১.১০ রক্ষ টাকা। প্রকে বযচারক জানান যাভবক বনয়োগ প্রবক্রোে বফরম্ব ওোে এ য়ে ফযােকৃত

কর থ ব ব্যে কযা ম্ভফ েবন। প্রকয়ে মভাট ০৯ জন যাভবক কাজ কয়যন। এয ভয়ধ্য Institutional
development specialist, MIS Specialist, Community based
rehabilitation specialist এফং outreach & awareness building specialist
বনয়োগ বফরম্ব ওোে কর থ ব ব্যে কযা ম্ভফ েবন।

১৩.৫ ণ্যদ্রব্য ও মন্ত্রোধত ক্রয় : প্রকয়েয অওতাে ICPS মকন্দ্র গুয়রায়ত বশুয়দয ব্যফায়যয জন্য ৯১০.৭২
রক্ষ টাকা বডবব ংস্থায়নয বফযীয়ত ৪৭১.৬৬ রক্ষ টাকা ব্যয়ে বডববয়ত উয়েবখত কর মন্ত্রাবত ক্রে কয়য
যফযা কযা ে। এ কর াভগ্রী গুয়রায ভয়ধ্য খাট, বপ অফাফত্র, মটবরববন, বিজ ব্যফায য়ে মদখা মাে।
তয়ফ বকছু অফাফত্র নি থাকাে স্তু কয়য যাখা য়েয়ছ।

১৩.৬ গোধি ক্রয়: প্রকয়েয অওতাে ১১টি ICPS মকয়ন্দ্র Outreach

এফং Social worker কদয
মাতাোয়তয সুবফধায়থ ব ২২টি মভাটযফাআক যফযা কযা ে। মভাটয ফাআক গুয়রা ব্যফহৃত য়ে মদখা মাে।

১৪.

প্রকশেয ধযকধেত উশেশ্য ও অজযন:

ধযকধেত উশেশ্য
ক) ঝধুঁ কপূণ য ধশুশদয জন্য কফোয ভোন ফোিোশনো এফং
কফোয কক্ষত্র ধফস্তৃত কযো

খ) ধনযোদ ধযশফ ততধযয ভোধ্যশভ ঝধুঁ কপূণ য ধশুশদয
ঝধুঁ ককভোশনো

গ) ঝধুঁ কপূণ য ধশুশদয ভোনধক োভোধজক সুযক্ষো এফং
CRC (Convention on Rights of
Children) এফং ধশু আইন-১৯৭৪ অনুমোয়ী ধশুশদয
অধধকোয ধনধিত কযো
ঘ) ভোজশফো অধধদিশযয ধফদ্যভোন ধ শু সুযক্ষো ও উন্নয়ন
কভযসূচীগুশরোশক ধিোরীকযণ।

অজযন
প্রকশেয আওতোয় প্রথভত ০৭ টি ধফবোগীয় শয ঝধুঁ কপূণ য ধশুশদয
জন্য কফো ককন্দ্র চোলু কযো য়। যফতী
২য় ংশোধশনয ভোধ্যশভ
আশযো ০৪ টি নতুন কফো ককন্দ্র চোলু কযো য়। এই ১১ টি কফো ককন্দ্রয
ভোধ্যশভ োযো কদশয ঝধুঁ কপূণ য ধশুশদয কফো প্রদোন কযো শে।
ঝধুঁ কপূণ য ধশুশদয জন্য ধনযোদ ধযশফ ততধযয ধনধভি এ প্রকশেয
ুঁ কফয কশয তোশদয
আওতোয় ধফধবন্ন কযোটোগধযয ঝধুঁ কপূণ য ধশুশদয খশজ
ধনযোদ আশ্রয় , খোদ্য, কোোক, স্বোস্থয কফো ও ভোনধক োোয্য ,
ধক্ষো ইতযোধদ প্রদোন কযো শে। প্রধতটি ককশন্দ্র দুইটি
(ফোরক ও
ফোধরকোশদয জন্য ০১ টি কশয) ককন্দ্র ধনশয় গঠিত। প্রধতটি ককন্দ্র ২০২৪ জন সুধধক্ষত ও প্রধধক্ষত কভীশদয দ্বোযো ধযচোধরত শে।
প্রকশেয কর কোজ তত্ত্বফধোন কযো শে
Project
Implementation Unit এয ভোধ্যশভ মোয কনতৃশে আশছন
একজন জোতীয় ম যোশয়য প্রকে ধযচোরক এফং একদর ধফশলজ্ঞ।
প্রকশেয ভোধ্যশভ প্রকৃতশক্ষ এই ঝধুঁ কপূণ য ধশুশদয জন্য একটি
ধনযোদ ধযশফ সৃধি কযো শয়শছ।
ধশুশদয ভশনো -োভোধজক সুযক্ষো ধনধিত কযোয জন্য প্রধতটি ককশন্দ্র
দু’জন কশয ভশনোধফশলজ্ঞ কোজ কশযশছন। এছোিো ধশুশদয
সুযক্ষোকশে একজন ধশু যক্ষো নীধতভোরো ধফশলজ্ঞও কোজ কশযশছন।
ধশু সুযক্ষো ধফলয়ক Operational Guidelines এ ধশু
সুযক্ষো ধফলশয় একটি পৃথক Chapter অন্তভূযি কযো শয়শছ।
এছোিো SCAR প্রকশেয আওতোয় ধশুশদয ফো প্রদোশনয জন্য
একটি Code of Conduct ততধয কযো শয়শছ। এই Code
of Conduct এফং অোশযনোর গোইডরোইন শুধুভোত্র SCAR
প্রকেই নয় ; এ জোতীয় অন্যোন্য প্রকে ও কভযসূধচয জন্য প্রশমোজয
শফ।

ধযকধেত উশেশ্য
ঙ) ম যোি অফকোঠোশভো এফং প্রশয়োজনীয় ম্পদ যফযোশয
ভোধ্যশভ ঝধুঁ কপূণ য ধশুশদয ধনকট ধশু সুযক্ষোয কফো
জরবয কযো

অজযন
প্রকশেয আওতোয় প্রধতটি কক কন্দ্রয জন্য ০২ টি কশয ফোধি বোিো কযো
শয়শছ। ধশুশদয ব্যফোশযয জন্যশদোতরো খোট , ধধরং স্ট্যোন্ড পযোন
যফযো কযো শয়শছ।

চ) ভোজশফো অধধদিশযয প্রোধতষ্ঠোধনক ক্ষভতো বৃধদ্ধয
জন্য শমোধগতো প্রদোন

প্রকশেয আওতোয় উশজরো ও কজরো ভোজশফো অধপ , ভোজশফো
অধধদিশযয মূর কোম যোরয় ও ভোজকল্যোণ ভন্ত্রণোরশময কভযকতযোশদয
MIS (Management Information System )
এয উয প্রধক্ষণ প্রদোন কযো শয়শছ। এছোিো প্রোধতষ্ঠোধনক ক্ষভতো
বৃধদ্ধয রশক্ষয SCAR Project এয কভযকতযো /কভযচোযীশদয ধশু
সুযক্ষো ধফলয়ক প্রধক্ষণ কদয়ো শয়শছ।

ছ) জনগনকক অধধকতয কফো প্রদোশনয রশক্ষয ভোজশফো
অধধদিশয MIS এফং M&E ব্যফস্থোয উন্নয়ন।
ভোজশফো অধধদিশযয কর কোজ ধযচোরনোয জন্য
ডোটোশফইজ automation এফং পটওয়যোয
চোলুকযণ। ভোজশফো অধধদিশয web page ধবধিক
একটি ককন্দ্রীয় automated database োবযোয
কস্ট্ন স্থো ন এফং
Radio Link এয ভোধ্যশভ
ভোজশফো অধধদিশযয মূর কোম যোরশয় LAN (Local
Area Network) স্থোন কযো।

ভোজকল্যোণ ভন্ত্রণোরয় ধযচোধরত ধফধবন্ন বোতো প্রদোন কোম যক্রভ এয
ভশধ্য ধফধফো বোতো , প্রধতফন্ধী বোতো ও ফয়স্ক বোতো এই ০৩ টি বোতো
কোম যক্রভ এয জন্য MIS Software ততধয কযো শয়শছ। তশফ
এই software টি এখনও চোলু য়ধন। এই software এয
ভোধ্যশভ োযো কদশ ফধণ যত ০৩ প্রকোশযয বোতো কবোগীশদয তথ্য এধি
কযোয কোম যক্রভ চরভোন যশয়শছ। ১৯/০৯/২০১৭ ধরিঃ ম যন্ত কভোট ৬০
রক্ষ ডোটো এয ধফযীশত এধি শয়শছ ৩৮,৫৩,৪৫৮ জশনয ডোটো। এধি
ফোয য ভোজশফো অধধদিশযয ভোঠ ম যোশয়য কভীযো এই
software (োভোধজক ধনযোিো কভযসূধচ ) ব্যফোয কযশত
োযশফন-ভশভয উ -ধযচোরক (কোম যক্রভ), ভোজশফো অধধদিয
জোনোন।

১৫।

প্রকেটি ম্পশকয আইএভইধড’য ম যশফক্ষণ:

ক)

প্রকশেয অজযন:

১৫.১

অয়রাচয প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ মদয়য ১১টি মজরাে (৭টি বফবাগীে মজরা ) ১১টি ICPS (Integrated
Child Protection Centre) থ বাৎ One stop service centreস্থান কযা ে। ঝবুঁ কপূণ ব
বশু ফরয়ত ম কর বশুয়দয বুঝাে মাযা মালণ, ফঞ্চনা ও বনীিয়নয বকায, মমভন- থ বশু , শ্রভজীফী বশু,
এবতভ, বফঘুয়য বশু, বশুযা মাযা মকান বযফায ব্যতীত একাকী ফা কয়য, গৃকভী বশু, াচায য়ত উদ্ধায ওো
বশু, মমৌন বনীিয়নয বকায বশু, াবযয়ে মাওো বশু ও প্রবতফন্ধী বশু। প্রকয়েয ন্তবগত মফা মকন্দ্র গুয়রায ভাধ্যয়ভ
ঝবুঁ কপূণ ব বশুয়দয মফা প্রদান কযা য়ে । ফতবভায়ন ফ বয়ভাট ১১টি Centre এয ভাধ্যয়ভ এ কর ঝবুঁ কপূণ ব বশুয়দয
মফা প্রদান কযা য়ে। ১১টি মকয়ন্দ্রয ভয়ধ্য ১০টি মকন্দ্রআ বািাে বযচাবরত য়ে। উয়েখ্য, এ মকন্দ্রগুয়রায়ত ১০-১৮
ফছয ফেী বশুয়দয অফান, খায, বক্ষায ব্যফস্থা  প্রবক্ষয়নয ব্যফস্থা যয়েয়ছ। ১৮ এয মচয়ে মফব ফেী বশুয়দয
বকয়ায বকয়াযী উন্নেন মকয়ন্দ্র মপ্রযণ কযা ে এফং ০-৯ ফছয ফেী বশুয়দয মানাভবন বনফায় মপ্রযণ কযা ে। এ
ুঁ মফয কয়য
মকন্দ্রগুয়রায়ত একটি বশুয়ক ০৬ ভা ম বন্ত মফা প্রদান কযা ে। এ ভয়েয ভয়ধ্য তায বযফাযয়ক খুয়জ
তায়ক বযফায়য reintegrate ে থফা প্রবক্ষণ প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ াফরম্বী কয়য গয়ি মতারা ে। প্রকয়েয
একটি গুরুত্বপূণ ব বদক য়রা বশুয়দয প্রবক্ষণ প্রদায়নয য থফা বযফায়য
reintegrate কযায য তায়দয
ফস্থাFollow up কযা। একটি বশুয়ক ০৬ ভা Follow up কযা ে। বযদবনকায়র মদখা মাে মম, প্রবতটি
বশুয জন্য পৃথক নবথ ংযক্ষণ কযা য়ে মখায়ন
Case Manager -যোবশুযCase History,
Psychologistবশুয ভানবক ফস্থা ম্পয়কব তথ্য বরবফদ্ধ কয়যন মায়ত মময়কান ভে বশুটি ম্পয়কব
বফস্তাবযত তথ্য জানা মাে। প্রকয়েয শুরু য়ত ভাবপ্ত ম বন্ত থ বাৎ জুন/২০১৬ ম বন্ত ফ বয়ভাট ৪২০৪ জন বশুয়ক এআ
মকন্দ্র গুয়রা য়ত মফা প্রদান কযা য়েয়ছ। এয ভয়ধ্য ২১২১ জন ফারক এফং ২০৮৩ জন ফাবরকা যয়েয়ছ।

খ)
োধোযণ ম যশফক্ষণ:
১৫.২ মথোমথবোশফ তথ্য ংযক্ষণ কযো শয়শছ: প্রকে ধযদযনকোশর কদখো মোয় কম, ঝধুঁ কপূণ য ধশুশদয তথ্যোধদ ধনধদ যি নধথশত
মথোমথবোশফ ংযক্ষণ কযো শে। প্রধতটি ঝধুঁ কপূণ য ধশুয জন্য ১টি নধথ ংযক্ষণ কযো শে। কদখো মোয় কম , ধশুটি Crisis
Management কন্টোশয আগভশনয য Case Manager ধশুটি ম্পশকয assessment কশযশছন, Care
Plan ততযী কশযশছন , ধশুয ধক্ষো ম্পধকযত Report ততধয কশযশছন educator, োইশকোরধজস্ট্ ধনধ যোধযত পযশভ
ধশুয ঝধুঁ কয ভোত্রো ধনণ যয় কশযশছন এফং life skill trainer ধশুশক প্রদি Vocational প্রধক্ষণ ম্পধকযত তথ্য
ধনধ যোধযত পযশভশট ংযক্ষণ কশযশছন। এছোিো ধশুশদয ধযফোশয reintegrate কযোয য ০৬ ভো ম যন্ত follow up
এয প্রধতশফদনও প্রশতযক ধশুয নধথশত মথোমথবোশফ ংযক্ষণ কযো শয়শছ।

ছধফ-১ অধ্যয়নযত ধশুযো

ছধফ-২ ধশুশদয ব্যফোম য আফোফত্র

১৫.৩ ড্র আউট: বযদবনকায়র মদখা মাে মম, প্রকয়েয শুরু য়ত এআ ১১টি মকয়ন্দ্রয ফ বয়ভাট ৬২৪৫ জন (ফারক
৩০৪৭ ফাবরকা ৩১৯৮) বশু ববতব য়রও পুন বফান কযা য়েয়ছ ৪২০৪ জন বশুয়ক থ বাৎ ২৫২ জন বশু মন্টায মথয়ক
চয়র মাে। এ বফলয়ে যংপুয মজরাে বডববড জানান প্রথভবদয়ক বশুয়দয য়নকটা অফদ্ধ কয়য যাখায পয়র ড্রঅউয়টয
ংখ্যা মফয়ি বগয়েবছর। যফতীয়ত বশুয়দয জন্য উন্ুক্ত বযয়ফয়য ব্যফস্থা কযা য়র বশুযা বনয়জয়দয ভায়ঝ ফন্ধুত্ব
ততযী কয়য পয়র তায়দয ভয়ধ্য মফা মকন্দ্র মছয়ি চয়র মাওোয প্রফনতা ফতবভায়ন পূয়ফ বয তুরনাে কয়ভ বগয়েয়ছ।

১৫.৪

ককন্দ্রমূশয ধফধবন্ন দ শূণ্য থোকো: ধযদযনকোশর কদখো মোয় কম , প্রকশেয কভোট জনফর ২৮৬ এয ভশধ্য

কভযযত আশছন ২১৯ জন। কভোট ৬৭টি দ শূণ্য যশয়শছ । এই ম্প ককয প্রকে ধযচোরক জোনোন যকোধয ধফধধ
কভোতোশফক ককোটো দ্ধধত অনুযন কশয ধনশয়োগ প্রধক্রয়োকযণ কযো শয়শছ। পশর কম কর ককোটোয় জনফর োওয়ো
মোয়ধন ধফশলত মুধিশমোদ্ধো ককোটোয়দগুশরো শূণ্য যশয়শছ। এছোিো অশনক কভযচোযী অন্যত্র চোকুধয ওয়োয় চোকুধয কছশি
ধদশয়শছন। তথ্য ম যোশরোচনো য় কদখো মোয় কম , োউজ ভোদোয /ব্রোদোয, ধপধজকযোর ইন্পেোক্টয , োইশকোরধজস্ট্, কক
ম্যোশনজোয, রোইপধস্কর কেইনোয কোভ জফ কেশভন্ট অধপোয এয ভশতো গুরুেপূণ য দগুশরো শূণ্য যশয়শছ। পশর ধশুশদয
কফো প্রদোন ব্যত শে।

১৫.৫ ককন্দ্রগুশরোয অফস্থোন: প্রোয় ১০০ জন ধশু ফফোশয উশমোগী বোিো ফোধিশত প্রকশেয আফোধক কোম যক্রভ চরভোন
যশয়শছ। অধধকোং ফোধি শযয প্রোণশকন্দ্র শত অশনক দূশয অফধস্থত। পশর কমকর ধশুযো স্কুশর মোওয়ো আো কশয তোশদয
জন্য স্কুশর মোতোয়ত অশনক ভয় কিোধ্য শয় শি। এছোিো অশনক ফোধিয োভশন ধশুশদয কখরোয জন্য ম যো
ি স্থোন কনই।
প্রকশেয যংপুয এরোকোয উ -প্রকে ধযচোরক জোনোন ১০০ ধশু অফস্থোশনয ভশতো বোিো ফোধি োওয়ো অশনক ভয়ই কিোধ্য
শয় শি। এছোিো অশনক ফোধিয ভোধরক ধশুশদয ফফোশয জন্য ফোধি বোিো ধদশত চোন নো। পশর অশনকটো ফোধ্য শয়ই মূর
য শত অশনকটো দূশয ফোধি বোিো ধনশয় প্রকশেয কোম যক্রভ ধযচোরনো কযো শে। এছোিো বোিো ফোধি কর ভয় ধশুশদয
উশমোগী থোশক নো কমভন - কখরোধুরোয জন্য ম যোি উন্ুি জোয়গো থোশক নো। এছোিো ধযদযনকোশর ধশুশদয তদনধিন ব্যফোম য
ধজধনত্র যোখোয জন্য ককোন আরভোধয ধকংফো ককোন ম যোা্ ক কদখো মোয়ধন।

১৫.৬ অশটোশভন পটওয়যোয চোলু নো ওয়ো: প্রকশেয ধডধধ অনুমোয়ী এ প্রকশেয আওতোয় ভোজশফো অধধদিয
কতৃযক ফয়স্ক বোতো, ধফধফো বোতো ও প্রধতফন্ধী বোতো ধশস্ট্ভশক অশটোশভন এয আওতোয় আনয়নকশে MIS ফোস্তফোয়শনয জন্য
০২/০৭/২০১৫ ধরিঃ শত ৩০/০৬/২০১৬ ধরিঃ কভয়োশদ (১২ ভো) TechnoVista Limited এয োশথ চুধি স্বোক্ষধযত
য়। তশফ software টি এখশনোও চোলু কযো ম্ভফ য়ধন।
ভোজশফো অধধদিশযয উ -ধযচোরক (কোম যক্রভ) জোনোন

software টি চোলু কযোয জন্য Data এধি প্রশয়োজন। ফতযভোশন Data এধি এয কোজ চরভোন আশছ এফং ৫০%
Data এধি কযো ম্ভফ শয়শছ। উশেখ্য ইশতোভশধ্য ঠিকোদোযী প্রধতষ্ঠোশনয ওয়োশযধন্ট এয কভয়োদ োয শয় ধগশয়শছ। পশর
পটওয়যোযটি চোলু শরও Trial and error ম যোশয় ধফধবন্ন ভস্যো ধকবোশফ ভোধোন কযো শফ এ ধফলশয় ভোজশফো
অধধদিশযয উ -ধযচোরক (কোম যক্রভ)জোনোন ভোজশফো অধধদিয শত এই পটওয়যোযটিয যক্ষণোশফক্ষশণয জন্য ঠিকোদোয
ধনশয়োগ কযো শফ। উশেখ্য SCAR প্রকশেয ঝধুঁ কপূণ য ধশুশদয কফো প্রদোন ও এ জোতীয় তথ্য ংযক্ষশণয জন্য ধযকধেত
পটওয়যোযটি ধনধভযত শরও তো এখনও ম যন্ত চোলু য়ধন।
ভোজশফো অধধদিশযয উ -ধযচোরক (কোম যক্রভ) জোনোন
পটওয়যোযটি ততধয কযো শয়শছ , তশফ কর যকোধয Software Host কযোয জন্য BCC(Bangladesh
Computer Council) এ আশফদন কযশত য়। পটওয়যোযটি ফতযভোশন Host কযোয জন্য BCC এয দশক্ষ এয
অশক্ষোয় যশয়শছ ; মোয পশর পটওয়যোযটি চোলু কযো শরও Trial and error ম যোশয় পটওয়যোশযয ধফ ধবন্ন ভস্যো
ভোধোশন ভস্যোয ম্মুখীন শত শফ।

১৫.৭

স্কুশর মোতোয়োতকোযী ধশুশদয জন্য গোধিয ব্যফস্থো নো থোকো : প্রকশেয আওতোয় ১১টি কন্টোশয ২২ টি

কভোটয োইশকর যফযো কযো য় দোিধযক কোশজ ব্যফোশযয জন্য। এই কভোটয োইশকরগুশরোশক আউটধযচ ওয়োকযোয
ুঁ কফয কযো , তথ্য ংগ্র ইতযোধদ কোশজ ব্যফোয কশযন। তশফ অধধকোং ককন্দ্র
এফং কোোর ওয়োকযোয গণ ধশুশদয খশজ
মূর য কথশক দূশয অফধস্থত ওয়োয় স্কুশর মোতোয়োতকোযী ধশুশদয জন্য ভস্যো শয় দোিোয়। এই প্রশঙ্গ ধডধধড
যংপুয ককন্দ্র জোনোন কভশয় ধশুযো দূশযয স্কুশর মোতোয়োত কশয পশর অশনক ভয়ই ককশন্দ্র ধপশয আশত ন্ধযো শয়
মোয়। এশত ধশুশদয ধনযোিো ঝধুঁ ক কথশক মোয়।

১৬

সুোধযমূ:

১৬.১ প্রকেটি কল শরও কখ যোশর ধশু প্রধক্ষণ ও পুনফ যোন ককন্দ্র নোশভ কভযসূচীয আদশর ধযচোধরত শে
ধফধোয় ঝধুঁ কপূণ য ধশুশদয মথোমথ কফো প্রদোশনয জন্য শূণ্য  দ গুশরো পূযণ কযো প্রশয়োজন। প্রশয়োজশন যকোশযয ধনকট
শত অনুভধত ধনশয় ধফকে দ্ধধতশত ককোটোভুি দগুশরো পূযশণয ব্যফস্থো গ্রণ কযশত শফ। (১৫.৪ দ্রিব্য)
১৬.২ ভোজশফো অধধদিশযয বোতো কোম যক্রভ এফং SCAR প্রকশেয ঝধুঁ কপূণ য ধশুশদয তথ্য ংযক্ষশণয জন্য
প্রস্তুতকৃত অশটোশভন পটওয়যোযটি বফরয়ম্ব চোলু কযশত শফ। (১৫.৬ দ্রিব্য)
ঝধুঁ কপূণ য ধশুশদয ড্র আউট কযট কভোশনোয রশক্ষয ড্র আউশটয কোযণ ধফশেলণপূফ যক প্রশয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রণ
কযশত শফ। (১৫.৩ দ্রিব্য)
১৬.৩

১৬.৪ ধশুশদয ফফোশয জন্য সুধফধোজনক স্থোশন ধশুফোন্ধফ স্থো য়ী ধনফো/বফন ততযীয দশক্ষ গ্রণ কযশত শফ
মো ধশুশদয োধযযীক ও ভোনধক ধফকোশ োয়ক শফ। (১৫.৫ দ্রিব্য)
১৬.৫ ধশুশদয ব্যফোম য ধজধনত্র যোখোয জন্য আফোফশত্রয ব্যফস্থো কযশত শফ এফং কম ভস্ত ধশুযো স্কুশর মোয়
তোশদয মোতোয়োশতয জন্য গোধিয ংস্থোন কযো প্রশয়োজন। (১৫.৫ দ্রিব্য)
১৬.৬ ফধণ যত সুোধযশয ধফলশয় ভন্ত্রণোরশয়য গৃীত দশক্ষ আগোভী এক ভোশয ভশধ্য ফোস্তফোয়ন মূল্যোয়ন ও
ধযফীক্ষণ ধফবোগশক জোনোশত শফ।

