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জানুোডর, ২০১০ হয়ত
জুন, ২০১৩
ডিয়সম্বর, ২০১১ হয়ত
জুন, ২০১৩
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প্রকয়ের নাম
মমোদ বৃডির কারণ
এডতম ও প্রডতবন্ধী মছয়লয়ময়েয়দর জন্য প্রকয়ের ডনমথাণ কায়জর ডপ্লন্থ এডরো বৃডি িাওো, মকান মকান মকয়ন্দ্র ভূডম নীচু র্াকাে ভূডম উেেন,
৬টি ডবভায়গ ৬টি কাডরগডর প্রডশেণ মকান মকান মকয়ন্দ্র ফাউয়ন্ডশনসহ ডনমথাণ কায়জর জন্য িাইডলং-এর প্রয়োজন হওোে ডনমথাণ ব্যে
মকন্দ্র স্থািন
বৃডি, ডিিডিউডি’র মরট ডসডিউল ২০০৪ এর িডরবয়তথ ২০০৬ অনুসরণ করা। তাছাড়া প্রকে
িডরচালয়কর মবতন-ভাতা অন্তভুথক্তকরণ, গভীর নলকূি, িাডন সরবরাহ ব্যবস্থা, কালভাট থ ডনমথাণ,
মেন স্থািন, অডিডনব থািক র্ন্ত্রিাডত ক্রে ইতযাডদ নতুন অংগ অন্তভুথক্ত হওোে প্রকে সংয়শাধন ও ব্যে
বৃডি িাে।
মশখ ফডজলাতুয়েছা মুডজব মময়মাডরোল প্রকয়ের আওতাে হাসিাতায়লর ছায়দর উিয়র্াডগতা বৃডি, কাডরগডর ও স্থািতয ডদক ডবয়বচনাে মূল
ডবয়শষাডেত হাসিাতাল এন্ড নাডসং প্রাক্কডলত ব্যে অয়িো ৭১.৭৪ লে টাকা অডতডরক্ত প্রয়োজন হে। বাস্তব কারয়ণ হাসিাতাল ভবয়নর
কয়লজ ডনমথাণ (১ম ির্ থাে)
‘মবসয়মে’ ও সংলি ভবনসমূয়হর গাডড় ডনডব থয়ে প্রয়বশ ও ব্যডক্ত গময়নর জন্য রযাম্প নি ডনমথাণ করা
এবং এ খায়ত ২৬৮.৭৮ লে টাকার প্রয়োজন হে। প্রকে এলাকা ওোসা কর্তথিয়ের এলাকা বডহভূথত
হওোে হাসিাতালসহ আনুষডিক স্থািনার জরুডর িাডনর চাডহদা পূরয়ণর জন্য একটি অডতডরক্ত
গভীর নলকূি স্থািন করা আবশ্যক হয়ে িয়ড়। এ জন্য অডতডরক্ত ৩৫.৯৩ লে টাকা ডনমথাণ খাত
হয়ত ডনব থাহ করা হে। প্রশাসডনক ভবন, ছাত্র মহায়স্টল, আবাডসক ভবন (অডফসার), িাক্তার ও নাস থ
িরডমটডর, বৃডির িাডন িডরয়শাধন, বাডহযক ববদ্যযডতক কাজ ও Electro Mechanical
Component খাতসমূয়হ ব্যে হ্রাস িাওোে সমে বৃডি করা হে।
সায়িাট থ সাডভথয়সস মপ্রাগ্রাম ফর মসাসাডল প্রকয়ে ডব-বাড়ীো মজলায়ক প্রকয়ের অন্তভুথক্ত করা; র্াতাোত খরচ, িডরচালনা ও রেণায়বেণ ব্যে,
ডিজএিভায়েইজি ওয়মন এন্ড গালথস
প্রকে মডনটডরংয়ের উয়েয়শ্য প্রকে িডরচালকসহ প্রকে কর্তথিয়ের ভ্রমণ ভাতার ব্যে একই বায়জট
খায়ত অন্তভুথক্ত করা; প্রকে কর্তথিয়ের জন্য বদডনক ভাড়ার ডভডিয়ত র্ানবাহয়নর িডরবয়তথ বাৎসডরক
ডভডিয়ত র্ানবাহয়নর ব্যবস্থা রাখা; বাস্তবতার চাডহদার ডনডরয়খ ২টি কডম্প নিউটায়রর িডরবয়তথ ৬টি
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মমোদ বৃডির কারণ
মকয়ন্দ্রর জন্য ৬টি কডম্প নিউটারসহ মমাট ৮টি কডম্প নিউটার, ৯টি ময়িম ও ৩টি ল্যািটি ক্রয়ের সংস্থান
রাখা; প্রকে িডরচালয়কর কার্ থালয়ের জন্য আসবাবিয়ত্রর সংস্থান রাখার জন্য প্রকে সংয়শাধন করা
হে।
এস্টাবডলশয়মে
অব
ডলভার অনুয়মাডদত প্রকয়ে সংস্থানকৃত র্ন্ত্রিাডত ক্রয়ে ডবলম্ব হওোে প্রকয়ের র্াবতীে কার্ থাবলী ডনধ থাডরত
োন্সপ্লায়েশন ইউডনট ইন বাংলায়দশ সময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হেডন ডবধাে প্রকয়ের ব্যে বৃডি ব্যডতয়রয়ক বাস্তবােন মমোদ বৃডি করা হে।
িাোয়বটিক এয়সাডসয়েশন (ডবএডিএস)
৪।

সমাপ্তকৃত প্রকে বাস্তবােয়নর মেয়ত্র প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুিাডরশঃ

সমস্যাসমূহ
১) ডবলয়ম্ব ডিডসআর মপ্ররণঃ আইএমইডি’র ২৯/০৩/২০০৬ তাডরয়খর
আইএমইডি/সমন্বে-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং িডরিয়ত্রর ১৩ নং অনুয়েদ
অনুর্ােী মকান উেেন প্রকে সমাপ্ত হওোর ির সায়ড় ডতন মায়সর ময়ে
ডিডসআর মপ্ররয়ণর ডনয়দ থশনা র্াকয়লও কয়েকটি প্রকয়ের ডিডসআর ডবলয়ম্ব
িাওো র্াে, র্া সম্পূণ থ অনাকাডিত এবং এত মদডরয়ত ডিডসআর মপ্ররণ মর্ মকান
প্রকে সঠিকভায়ব মূল্যােয়নর অন্তরাে।
২) ফয়লা-আি কার্ থক্রম না র্াকাঃ সমাজয়সবা অডধদপ্তর কর্তথক মদয়শর ডবদ্যমান
৬টি মজলাে (কুডিো, বগুড়া, বডরশাল, ফডরদপুর, ডব-বাড়ীো, ডসয়লট) িডরচাডলত
সামাডজক প্রডতবন্ধী মময়েয়দর প্রডশেণ ও পুনব থাসন মকয়ন্দ্রর কার্ থক্রময়ক
সহােতা/শডক্তশালী করা ও মকন্দ্রগুয়লার সেমতা বৃডি করাই ডছল এ প্রকয়ের
মূল উয়েশ্য। এ লয়েয মকন্দ্রগুয়লায়ত ডবডভে আসবাবিত্র, প্রডশেণ উিকরণ
সরবরাহ করা হয়েয়ছ এবং প্রকয়ের আওতাে প্রডশেণ গ্রহণকারীয়দর ময়ে ৬৯
জন (ডসয়লট মজলাে ৮ জন) Inmate’মক (মকয়ন্দ্র আডিত) এককালীন
৪৫,০০০/= টাকা প্রদান করা হয়েয়ছ। র্ায়ত তারা ডনয়জর এলাকাে ডগয়ে মর্
মকান Income Generating Activity (IGA) এর মােয়ম স্বাবলম্বী হয়ত
িায়র। তয়ব এসব সুডবধায়ভাগীয়দর সায়র্ মর্াগায়র্াগ করা সম্ভব না হওোে
(মকয়ন্দ্র মকান মমাবাইল নম্বর সংরডেত না র্াকাে) তায়দর বতথমান অবস্থা
সম্প নিয়কথ জানা সম্ভব হেডন। এছাড়াও প্রকয়ের আওতাে মকান ফয়লা-আি
কার্ থক্রম না র্াকাে মকন্দ্র মর্য়কও এসব উিকারয়ভাগীয়দর মকান ফয়লা-আি করা
হেডন বা করা হয়ে না, র্ার ফয়ল এ ধরয়নর কার্ থক্রম কতটুকু Effective এবং
Sustainable হয়েয়ছ তা ডনণ থে করা সম্ভব হেডন;
৩) ডবনামূয়ল্য স্বাস্থয মসবা প্রদান সংক্রান্তঃ মবসরকাডর খায়ত গৃহীত প্রকয়ে সরকাডর
সাহায্য প্রদায়নর সব থয়শষ নীডতমালা অনুর্ােী বাস্তবাডেত হাসিাতালসমূয়হ
কমিয়ে ৩০% দডরদ্র জনয়গাষ্ঠীয়ক ডবনামূয়ল্য ডচডকৎসা মসবা প্রদায়নর জন্য
ডনয়দ থশনা রয়েয়ছ। এটি আয়লাচয প্রকয়ের একটি গুরুত্বপূণ থ উয়েশ্য।
িডরদশথনকায়ল মদখা র্াে মর্, হাসিাতাল কর্তথিে ডবনামূয়ল্য স্বাস্থয মসবা প্রদান
সংক্রান্ত মকান কমথিডরকেনা/নীডতমালা প্রণেন কয়রডন। এছাড়া, ডবষেটি সাধারণ
জনগণয়ক অবডহতকরয়ণর লয়েয হাসিাতাল ভবয়নর সন্মুয়খ
সাইনয়বাি থ/ডসটিয়জন চাট থার স্থািন করা হয়লও তা দৃডিয়গাচরয়র্াগ্য নে।
অডধকন্তু, ডবনামূয়ল্য মসবাপ্রাপ্ত মরাগীয়দর জন্য টিডকট বা পৃর্ক মরডজষ্ট্রায়রর
ব্যবস্থা মনই। তয়ব িডরদশথনকায়ল সাধারণ মরডজষ্ট্রার হয়ত ডবনামূয়ল্য মসবাপ্রাপ্ত
মরাগীয়দর তাডলকা ডচডিত করা হয়েয়ছ।
৪) প্রকয়ের ডনমথাণ কাজ সম্প নিে না হওোঃ প্রকেটি জুন, ২০১৩ এ সমাপ্ত হয়লও
০২/১২/২০১৪ তাডরয়খ প্রকেটির সমাডপ্ত মূল্যােয়নর জন্য প্রকে এলাকা
িডরদশথয়নর সমে মদখা র্াে মর্, প্রকয়ের ডনমথাণ কায়জর অন্তভুথক্ত কাজগুয়লা
এখনও সম্প নিে হেডন। মর্মন- র্ন্ত্রিাডতগুয়লা এখয়না স্থািন করা হেডন; মসন্ট্রাল
এডস চালু করা হেডন; িাম্প নি মটর স্থািন করা হেডন; ফলস্ ডসডলং, মলার ম্যাট
ও টাইলস্ স্থািন করা সম্প নিে হেডন; সাউন্ড ডসয়স্টম চালু করা সম্ভব হেডন।
৫) Omni Retractor র্ন্ত্র ক্রে না করাঃ ডলভার োন্সপ্লযায়েশয়নর জন্য একটি
গুরুত্বপূণ থ র্ন্ত্র হয়ে Omni Retractor. এটি ডলভার োন্সপ্লযায়েশয়নর সমে
ডলভায়রর দ্যই িায়শর Organ গুয়লা ধয়র রাখার কায়জ ব্যবহৃত হে। ডকন্তু
দরিয়ত্র দরদাতাগণ কর্তথক র্ন্ত্রটির প্রাক্কডলত মূল্য অয়িো ডতনগুণ মবডশ দর
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১) ডবলয়ম্ব ডিডসআর মপ্ররণ মমায়টই কাম্য নে।
সংডিি মন্ত্রণালেয়ক ভডবষ্যয়ত র্র্াসময়ে
ডিডসআর মপ্ররণ ডনডিত করয়ত হয়ব।

২) সমায়জর অবয়হডলত, ডবির্গামী (ডবডভে
অসামাডজক কায়জ ডলপ্ত), হাডরয়ে র্াওো
নারীয়দরয়ক আিে ও প্রডশেণ প্রদায়নর লয়েয
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে কর্তথক িডরচাডলত
মদয়শর ৬টি মজলাে (কুডিো, বগুড়া, বডরশাল,
ফডরদপুর, ডব-বাড়ীো, ডসয়লট) িডরচাডলত
সামাডজক প্রডতবন্ধী মময়েয়দর প্রডশেণ ও
পুনব থাসন মকন্দ্রগুয়লার কার্ থক্রম অতযন্ত
গুরুত্বপূণ থ। এসব আিেয়কয়ন্দ্র আডিত নারীয়দর
প্রডশেণ িরবতী অবস্থা মূল্যােন বা
Tracking এর লয়েয মর্াগায়র্ায়গর মােম
ডহয়সয়ব মমাবাইল মফান নম্বর, আবাডসক
ঠিকানা প্রডত মকয়ন্দ্র সংরেণ করয়ত হয়ব এবং
মকন্দ্র মর্য়ক প্রডশেণার্ীয়দর প্রডশেণ িরবতী
অবস্থা ফয়লা-আি করার উয়দ্যাগ ডনয়ত হয়ব।
৩) হাসিাতাল কর্তথিে হাসিাতায়লর উয়েয়শ্যর
সায়র্ সামঞ্জস্য মরয়খ দাতব্য কার্ থক্রম অব্যাহত
রাখয়ত সয়চি র্াকয়ব। অডধকন্তু িাবডলকপ্রাইয়ভট িাট থনারডশি প্রকয়ের আওতাে
স্থাডিত
হাসিাতালসমূহ
কর্তথক
স্বেমূয়ল্য/ডবনামূয়ল্য দাতব্য ডচডকৎসা মসবা
প্রদান ডনডিত করার লয়েয সমাজকল্যাণ
মন্ত্রণালে কর্তথক একটি সমডন্বত নীডতমালা
প্রণেনসহ মডনটডরং কার্ থক্রম মজারদার করয়ত
হয়ব।
৪) প্রকয়ের ডনমথাণ কাজ অডত দ্রুত সম্প নিে কয়র
প্রকয়ের আওতাে ক্রেকৃত সকল র্ন্ত্রিাডত
স্থািন কয়র ডলভার োন্সপ্লযায়েশন ইউডনটটি
দ্রুত চালু করার উয়দ্যাগ গ্রহণ করয়ত হয়ব
৫) ডলভার োন্সপ্লযায়েশয়নর জন্য অতযন্ত গুরুত্বপূণ থ
Omni Retractor র্ন্ত্রটি প্রতযাশী সংস্থা
কর্তথক ক্রয়ের ডবষেটি সংডিি মন্ত্রণালেয়ক
ডনডিত করয়ত হয়ব
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প্রস্তাব করাে র্ন্ত্রটি ক্রে করা সম্ভব হেডন। তয়ব ডলভার োন্সপ্লযায়েশন ইউডনটটি
চালু হওোর সমে প্রতযাশী সংস্থা ডনজস্ব অর্ থােয়ন Omni Retractor র্ন্ত্রটি
ক্রে করয়ব বয়ল সংডিি মন্ত্রণালেয়ক জাডনয়েয়ছ;

সুিাডরশসমূহ

৬) জনবল ডনয়োগ সম্প নিে না হওোে প্রডশেণ কার্ থক্রম পুয়রাপুডরভায়ব চালু করয়ত ৬) এডতম ও প্রডতবন্ধীয়দর কল্যায়ণ গৃহীত
সেম না হওোঃ প্রকয়ের আওতাে মমাট ৯টি মেয়ি (মমকাডনকযাল ও
ওয়েলডিং, দডজথ ডবজ্ঞান, এমব্রেিারী ও উলবুনন, কায়ের কাজ, কডম্প নিউটার,
মবইল কডম্প নিউটার, ইয়লকেডনক্স এন্ড ইয়লকডেকযাল, অয়টায়মাবাইল ওোকথশি,
হাঁস-মুরগী িালন) প্রডশেণ প্রদায়নর জন্য আরডিডিডি সংস্থান অনুর্ােী সকল
প্রডশেণ র্ন্ত্রিাডত সরবরাহ করা হয়েয়ছ। ডকন্তু সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে কর্তথক
সৃজনকৃত ৬টি কাডরগডর প্রডশেণ মকয়ন্দ্রর জন্য ডবডভে ধরয়নর ১৫৮ জন
(কমথকতথা, কমথচারী, প্রডশেক, নাস থ, সহােক জনবল) ডনয়োগ সম্প নিে করয়ত
সেম না হওো মকন্দ্রগুয়লায়ত প্রডশেণ কার্ থক্রম পুয়রাপুডরভায়ব চালু করা সম্ভব
হেডন। ফয়ল র্ন্ত্রিাডতগুয়লা অব্যবহৃত িয়ড় আয়ছ। মাদারীপুর মজলার ডশবচর
উিয়জলাে িডরদশথয়নর সমে জানা র্াে মর্, এখায়ন সীডমত আকায়র কডম্প নিউটার
প্রডশেণ চালু করা হয়েয়ছ। ডকন্তু প্রডশেয়কর অভায়ব অন্যান্য প্রডশেণ কার্ থক্রম
চালু করা সম্ভব হয়ে না।

সরকায়রর এই িদয়েি মর্ন প্রয়োজনীে
সহয়র্াগীতাসহ দীর্ থ মমোয়দ বজাে র্ায়ক এবং
প্রকয়ের আওতাে ডনডমথত ভবনগুয়লার র্ায়ত
সয়ব থাচ্চ ব্যবহার ডনডিত করা র্াে অর্ থাৎ
মকন্দ্রগুয়লায়ত আরডিডিডি লেযমাত্রা অনুর্ােী
প্রডশেণার্ী প্রডশেণ গ্রহণ কয়র মস লয়েয
সংডিি মন্ত্রণালে প্রয়োজনীে উয়দ্যাগ গ্রহণ
করয়ব;
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“এডতম ও প্রডতবন্ধী মছয়লয়ময়েয়দর জন্য ৬টি ডবভায়গ ৬টি কাডরগডর প্রডশেণ মকন্দ্র স্থািন (সংয়শাডধত)” শীষ থক
ডবডনয়োগ প্রকয়ের সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)
১.০

প্রকয়ের অবস্থান

: মাদারীপুর (ডশবচর), কুডমল্লা (দাউদকাডি), বগুড়া (ডশবগঞ্জ), সাতেীরা
(আশাশুডন), িটুোখালী (সদর), মমৌলভীবাজার (সদর)।

২.০

মন্ত্রণালে/ডবভাগ

: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে

৩.০

বাস্তবােনকারী সংস্থা

: সমাজয়সবা অডধদপ্তর

৪.০

প্রকয়ের বাস্তবােন সমে ও ব্যে

:

প্রাক্কডলত ব্যে
মূল
সব থয়শষ
মমাট
সংয়শাডধত
ডজওডব
মমাট
(প্রঃসাঃ)
ডজওডব
(প্রঃসাঃ)
৪৬৯০.৫০
৬৬৭৬.১৬
৪৬৯০.৫০
৬৬৭৬.১৬
(-)
(-)

৫.০

িডরকডেত বাস্তবােনকাল
মূল
সব থয়শষ
সংয়শাডধত

৬১১৩.৪৩
৬১১৩.৪৩
(-)

জানুোডর
২০০৬
হয়ত
ডিয়সম্বর
২০০৮

জানুোডর
২০০৬
হয়ত
জুন ২০১৩

(লে টাকাে)
প্রকৃত
অডতক্রান্ত ব্যে অডতক্রান্ত সমে
বাস্তবােনকাল (মূল প্রাক্কডলত (মূল বাস্তবােন
ব্যয়ের %)
কায়লর %)

জানুোডর
২০০৬
হয়ত
জুন ২০১৩

১৪২২.৯৩
(৩০.৩৪%)

৪ বছর ৬ মাস
(১৫০%)

প্রকয়ের অংগডভডিক বাস্তবােন (প্রাপ্ত প্রকে সমাপ্ত প্রডতয়বদন (ডিডসআর) এর ডভডিয়ত):
ক্রঃ
নং
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।

৬.০

প্রকৃত ব্যে
মমাট
ডজওডব
(প্রঃসাঃ)

অংয়গর নাম

একক

কমথচারীয়দর মবতন
জন
ভাতাডদ
জন
সরবরাহ ও মসবা
মর্াক
ভূডম অডধগ্রহণ/ক্রে
একর
ডনমথাণ ও পূতথ
বঃডমঃ
মমডশনাডর ও র্ন্ত্রিাডত
মসট
আসবাবিত্র
মসট
র্ানবাহন (৬টি মটর সাইয়কল ও ৬টি সাইয়কল) সংখ্যা
মমাটঃ
-

িডরকডেত লেযমাত্রা
আডর্ থক
বাস্তব
১৪.৩৫
৩
১.৪০
৩
১৬৫.১০
৪৫.১০
৪.২৩
৫১০১.৬২ ৩০০৮৪.৫৯
৮৯৫.০০
১৯৮৯
৪৪৪.২৯
৫৭৮২
৯.৩০
১২
৬৬৭৬.১৬
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কাজ অসমাপ্ত র্াডকয়ল উহার কারণঃ অনুয়মাডদত আরডিডিডি অনুর্ােী প্রকয়ের মকান অংয়গর কাজ অসমাপ্ত মনই।

৭.০ সাধারণ ির্ থয়বেণঃ
৭.১ িটভূডমঃ
বাংলায়দয়শ মমাট জনসংখ্যার প্রাে ১০% মলাক মকান না মকানভায়ব প্রডতবন্ধী এবং প্রাে ৮% মছয়ল-মময়ে এডতম।
সরকাডরভায়ব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে সমাজয়সবা অডধদপ্তয়রর মােয়ম প্রডতবন্ধীয়দর সাধারণ ডশো প্রদায়নর জন্য ৭টি বডধর
স্কুল, ৫টি অন্ধ স্কুল, ৬৪ মজলাে ৬৪টি সমডন্বত অন্ধ ডশো স্কুল ও একটি মানডসক প্রডতবন্ধী স্কুল িডরচালনা কয়র আসয়ছ।
এছাড়া মদয়শর এডতম মছয়ল-মময়েয়দর জন্য ৭৬টি ডশশু সদন ও ডশশু িডরবার চালু রয়েয়ছ। মবসরকাডরভায়বও প্রডতবন্ধী ও
এডতময়দর জন্য মবশ ডকছু ডশো প্রডতষ্ঠান রয়েয়ছ। ডকন্তু কাডরগডর প্রডশেণ প্রদায়নর মেয়ত্র প্রডতবন্ধীয়দর জন্য টংগীয়ত

901
১৯৮২-৮৩ সায়ল প্রডতডষ্ঠত “শারীডরক প্রডতবন্ধীয়দর বৃডিমূলক পুনব থাসন মকন্দ্র (ইআরডসডিএইচ)” ব্যতীত মতমন মকান
উয়ল্লখয়র্াগ্য কমথসূডচ বা প্রডতষ্ঠান মনই। এডতময়দর জন্য ডশশু িডরবার/সদনসমূয়হ সীডমত িডরসয়র কাডরগডর প্রডতষ্ঠায়নর
ব্যবস্থা র্াকয়লও তা প্রয়োজয়নর তুলনাে এয়কবায়রই নগণ্য ও ডনম্ন মায়নর। ফয়ল এডতম ও প্রডতবন্ধীরা ডনধ থাডরত বেস ির্ থন্ত
সাধারণ ডশো ও নামমাত্র কাডরগডর প্রডশেণ গ্রহণ করার ির সরকাডর অন্ধ ডবদ্যালে, বডধর স্কুল ও ডশশু িডরবার/সদন
মর্য়ক মবর হয়ে কমথসংস্থান বা পুনব থাডসত হওোর মকান সুয়র্াগ িাে না। শারীডরক ডবকলাংগয়দর মবলােও উিযুক্ত
প্রডশেয়ণর অভায়ব একই অবস্থা। ডকন্তু এডতম ও প্রডতবন্ধীরা উিয়র্াগী কাডরগডর প্রডশেণ গ্রহণ কয়র কমথসংস্থান ও পুনব থাসন
হওোর সুয়র্াগ মিয়ল তারা সমাজ বা িডরবায়রর মবাঝা ও করুণার িাত্র না হয়ে ডনয়জরা স্বাবলম্বী হওোর িাশািাডশ জাতীে
অর্ থননডতক উেেয়ন অবদান রাখয়ত সেম। সমায়জর এডতম ও প্রডতবন্ধীয়দর উৎিাদনেম/ কমথেম নাগডরয়ক িডরণত
করায়ক বাংলায়দশ সরকার মদয়শর উেেয়নর একটি অন্যতম সূচক ডহয়সয়ব ডবয়বচনা কয়র আসয়ছ। এডতম ও প্রডতবন্ধীয়দর
প্রডশেণ ও পুনব থাসন/কমথসংস্থায়নর সুয়র্াগ বৃডির লয়েযই এই প্রকে গ্রহণ করা হয়েয়ছ।
৭.২ প্রকয়ের উয়েশ্যঃ
ক) প্রডতবন্ধীয়দর জন্য ২টি কাডরগডর প্রডশেণ মকন্দ্র {কুডমল্লা (দাউদকাডি) ও মাদারীপুর (ডশবচর)} এবং এডতময়দর জন্য
৪টি কাডরগডর প্রডশেণ মকন্দ্র {বগুড়া (ডশবগঞ্জ), সাতেীরা (আশাশুডন), িটুোখালী (সদর), মমৌলভীবাজার (সদর)}
প্রডতষ্ঠা করা;
খ) ৬টি কাডরগডর মকয়ন্দ্র অবকাোয়মাগত সুয়র্াগ/সুডবধা বতডর করা;
গ) দাডরদ্র ডবয়মাচন মকৌশলিয়ত্রর আয়লায়ক এডতম ও প্রডতবন্ধীয়দর স্বাবলম্বী কয়র গয়ড় মতালার লয়েয তায়দরয়ক কাডরগডর
প্রডশেণ প্রদান করা;
র্) উৎিাদনশীল কার্ থক্রম িডরচালনা করা; এবং
ঙ) এডতম ও প্রডতবন্ধীয়দরয়ক পুনব থাসন করা।
৮.০ প্রকয়ের অনুয়মাদন অবস্থাঃ
প্রকেটির ডিডসডি’র উির ১৩/০৪/২০০৫ তাডরয়খ ও ১৮/১২/২০০৫ তাডরয়খ ডিইডস সভা অনুডষ্ঠত হে। ডিইডস সভাদ্বয়ের
থ ডিডিডি জানুোডর ২০০৬ মর্য়ক ডিয়সম্বর ২০০৮ মমোয়দ মমাট ৪৬৯০.৫০ লে
সুিাডরয়শর আয়লায়ক প্রকেটির পুনগঠিত
টাকা (সম্পূণ থ ডজওডব) প্রাক্কডলত ব্যয়ে বাস্তবােয়নর জন্য ২২/০২/২০০৬ তাডরয়খ একয়নক কর্তথক অনুয়মাডদত হে।
৮.১ ১ম সংয়শাধনঃ প্রকয়ের ডনমথাণ কায়জর ডপ্লন্থ এডরো বৃডি িাওো, মকান মকান মকয়ন্দ্র ভূডম নীচু র্াকাে ভূডম উেেন, মকান
মকান মকয়ন্দ্র ফাউয়ন্ডশনসহ ডনমথাণ কায়জর জন্য িাইডলং-এর প্রয়োজন হওোে ডনমথাণ ব্যে বৃডি, ডিিডিউডি’র মরট
ডসডিউল ২০০৪ এর িডরবয়তথ ২০০৬ অনুসরণ করা। তাছাড়া প্রকে িডরচালয়কর মবতন-ভাতা অন্তভুথক্তকরণ, গভীর নলকূি,
িাডন সরবরাহ ব্যবস্থা, কালভাট থ ডনমথাণ, মেন স্থািন, অডিডনব থািক র্ন্ত্রিাডত ক্রে ইতযাডদ নতুন অংগ আরডিডিডিয়ত অন্তভুথক্ত
কয়র প্রকেটি ১ম বার সংয়শাধন করা হে। ২৬/০১/২০০৯ তাডরয়খ সংয়শাডধত ডিডিডি’র উির ডিইডস সভা অনুডষ্ঠত হে।
সংয়শাডধত ডিডিডি ৬৬৭৬.১৬ লে টাকাে জানুোডর ২০০৬ মর্য়ক জুন ২০১১ মমোয়দ বাস্তবােয়নর ডনডমি ২৯/১২/২০০৯
তাডরয়খ একয়নক কর্তথক অনুয়মাডদত হে।
৮.২ আন্তঃখাত সমন্বেঃ ২০০৫ সায়লর বাজার দর অনুর্ােী প্রস্তুতকৃত ডিডিডি’মত সংস্থানকৃত অয়র্ থ মমডশনারী র্ন্ত্রিাডত এবং
আসবাবিত্র ক্রে করা সম্ভব না হওোে প্রকয়ের ৬টি মকয়ন্দ্র ডনমথাণ ও পূতথ খায়ত সািেকৃত ৩৪০.৪৯ লে টাকা মমডশনারী
র্ন্ত্রিাডত ও আসবাবিত্র খায়ত এবং জনবয়লর ভাতা খায়ত সংস্থানকৃত অর্ থ জনবয়লর মবতন খায়ত সমন্বয়ের মােয়ম
২০/০৫/২০১২ তাডরয়খ অনুডষ্ঠত ডিডিইডস সভার সুিাডরশক্রয়ম সংডিি মন্ত্রণালে কর্তথক প্রকেটির আন্তঃখাত সমন্বে করা
হে। উয়ল্লখ্য, প্রকেটির আরডিডিডি ২৯/১২/২০০৯ তাডরয়খ অনুয়মাডদত হয়লও মস সমে মমডশনারী র্ন্ত্রিাডত ও আসবাবিত্র
খায়ত ব্যে বৃডি করা হেডন।
৮.৩ ব্যে বৃডি ব্যডতয়রয়ক মমোদ বৃডিঃ ডনধ থাডরত মমোয়দ প্রকয়ের কাজ সমাপ্ত না হওোে ব্যে বৃডি ব্যডতয়রয়ক ১ম বার মমোদ
জানুোডর ২০০৬ মর্য়ক ডিয়সম্বর ২০১১ ির্ থন্ত বৃডি করা হে। ব্যে বৃডি ব্যডতয়রয়ক ২ে বার মমোদ জানুোডর ২০০৬ মর্য়ক
ডিয়সম্বর ২০১২ ির্ থন্ত বৃডি করা হে। ব্যে বৃডি ব্যডতয়রয়ক ৩ে বার মমোদ জানুোডর ২০০৬ মর্য়ক জুন ২০১৩ ির্ থন্ত ডনধ থারণ
করা হে।
৯.০ প্রকে িডরচালক সম্প নিডকথত তথ্যঃ
প্রকয়ের শুরু মর্য়ক সমাজয়সবা অডধদপ্তয়রর িডরচালক (কার্ থক্রম) ডবডভে মমোয়দ প্রকে িডরচালয়কর দাডেত্ব িালন
কয়রয়ছনঃ
ক্রঃনং
প্রকে িডরচালয়কর নাম
মর্াগদায়নর তাডরখ
বদডলর তাডরখ
০১ জনাব মমাঃ আব্দুল মাোন
০১/০১/২০০৬
২১/১২/২০০৮
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ক্রঃনং
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
১০.০

প্রকে িডরচালয়কর নাম
িডরচালক (কমথসূডচ)
জনাব এ.ডব.এম. আরশাদ মহায়সন
িডরচালক (কমথসূডচ)
জনাব এম. এম. সুলতান মাহমুদ
িডরচালক (কমথসূডচ)
জনাব মমাঃ নুরুল আডমন
উি-সডচব (প্রডতষ্ঠান)
জনাব মমাঃ শাহাদাৎ মহায়সন
িডরচালক (কমথসূডচ)/উি-সডচব
জনাব মমাোয়েম মহায়সন
িডরচালক (কমথসূডচ)/উি-সডচব

মর্াগদায়নর তাডরখ

বদডলর তাডরখ

১০/০২/২০০৯

২৩/০৩/২০০৯

২৩/০৩/২০০৯

০৭/০৫/২০০৯

০৭/০৫/২০০৯

২৯/০৬/২০০৯

২৯/০৬/২০০৯

১৬/০৮/২০১১

১২/১০/২০১১

সমাডপ্ত ির্ থন্ত

প্রকে িডরদশথনঃ
প্রকেটির সমাডপ্ত মূল্যােয়নর উয়েয়শ্য আইএমইডি কর্তথক ০১/১১/২০১৪ তাডরয়খ মাদারীপুর মজলার ডশবচর উিয়জলাে
প্রকয়ের আওতাে বাস্তবাডেত ডবডভে কার্ থক্রম সয়রজডময়ন িডরদশথন করা হে। িডরদশথয়নর সমে মাদারীপুর মজলার
গণপূতথ ডবভায়গর উি-ডবভাগীে প্রয়কৌশলী ও ডশবচর উিয়জলা সমাজয়সবা কমথকতথা এবং মকয়ন্দ্রর মহাব্যবস্থািক
(সমাজয়সবা অডধদপ্তয়রর উি-িডরচালক িদমর্ থাদার কমথকতথা) উিডস্থত ডছয়লন। সয়রজডময়ন িডরদশথন, ডিডসআর-এ
প্রাপ্ত তথ্য এবং প্রকে িডরচালয়কর সায়র্ আয়লাচনা সায়িয়ে প্রকয়ের ডবডভে গুরুত্বপূণ থ অংয়গর আওতাে বাস্তবাডেত
কার্ থক্রম সম্প নিয়কথ প্রাপ্ত তথ্য ডনয়ম্ন বডণ থত হলঃ

১০.১

জনবয়লর মবতন-ভাতাঃ প্রকয়ের আওতাে ৩ জন জনবল (কডম্প নিউটার অিায়রটর, ডহসাবরেক ও এমএলএসএস) এর
মবতন-ভাতা বাবদ আরডিডিডিয়ত ১৫.৭৫ লে টাকার সংস্থান ডছল। ডকন্তু প্রকয়ের আওতাে ডহসাবরেক ডনয়োগ করা
সম্ভব না হওোে কডম্প নিউটার অিায়রটর ও এমএলএসএস-এর মবতন-ভাতা বাবদ ১৫.১৯ লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ।

১০.২

মমডশনারী র্ন্ত্রিাডতঃ প্রকয়ের আওতাে কাডরগডর প্রডশেণ মকয়ন্দ্রর ডবডভে মেয়ির (মমকাডনকযাল ও ওয়েলডিং, দডজথ
ডবজ্ঞান, এমব্রেিারী ও উলবুনন, কায়ের কাজ, কডম্প নিউটার, মবইল কডম্প নিউটার, ইয়লকেডনক্স এন্ড ইয়লকডেকযাল,
অয়টায়মাবাইল ওোকথশি, হাঁস-মুরগী িালন) প্রডশেণ উিকরণ ক্রে বাবদ আরডিডিডি’মত সংস্থানকৃত ৮৯৫.০০ লে
টাকার ডবিরীয়ত ৮০৯.০০ লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ। শুধু প্রডতবন্ধীয়দর জন্য ডনডমথত ২টি মকয়ন্দ্র (ডশবচর ও দাউদকাডি)
“মবইল কডম্প নিউটার” নায়ম অডতডরক্ত মেি রাখা হয়েয়ছ। উয়ল্লখ্য, মাদারীপুর মজলার ডশবচর মকন্দ্রটি িডরদশথয়নর সমে
মদখা র্াে, মসখায়ন ডিডিডি সংস্থান অনুর্ােী সকল ইকুযইিয়মে সরবরাহ করা হয়েয়ছ এবং ইকুযইিয়মেগুয়লার
তাডলকা মকয়ন্দ্রর মরডজস্ট্রায়র ডলডিবি করা আয়ছ। সরবরাহকৃত ইকুযইিয়মেগুয়লা মানসম্মত ময়ন হয়েয়ছ। ডকন্তু
মকয়ন্দ্রর প্রডশেণ কার্ থক্রম চালু না হওোে (জনবল ডনয়োগ সম্প নিে না হওোে) ইকুযইিয়মেগুয়লা অব্যবহৃত অবস্থাে
িয়ড় আয়ছ। তয়ব মকন্দ্রটিয়ত স্বে িডরসয়র কডম্প নিউটার হাি থওোয়রর উির প্রডশেণ শুরু হয়েয়ছ।

ডচত্র নং ১ ও ২: ডশবচর মকয়ন্দ্র সরবাহকৃত র্ন্ত্রিাডত অব্যবহৃত অবস্থাে িয়ড় রয়েয়ছ
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১০.৩

আসবাবিত্রঃ প্রকয়ের আওতাে ৬টি মকয়ন্দ্রর (প্রডত মকয়ন্দ্র ১০০ জন কয়র) প্রডশেণার্ীর জন্য খাট, আলনা, মতাষক,
মলি, ডকয়চন উিকরণ, একায়িডমক ভবয়নর আসবাবিত্র সরবরাহ, প্রশাসডনক ভবয়নর আসবাবিত্র ইতযাডদ সরবরাহ
বাবদ আরডিডিডিয়ত ৪৪৪.২৯ লে টাকা সংস্থায়নর ডবিরীয়ত ২০৯.৯২ লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ। উয়ল্লখ্য, মাদারীপুর
মজলার ডশবচর মকন্দ্রটি িডরদশথয়নর সমে মদখা র্াে মর্, এখানকার সকল আসবাবিত্র মানসম্মত (HATIL ব্র্যায়ন্ডর)।

ডচত্র নং ৩: ডশবচর মকয়ন্দ্র সরবরাহকৃত আসবাবিত্র

ডচত্র নং ৪: প্রডতবন্ধীয়দর আবাসয়নর জন্য ব্যবহৃত একটি কে

১০.৪

পূতথ ডনমথাণঃ প্রকয়ের সবয়চয়ে গুরুত্বপূণ থ অংগ ডনমথাণ খায়তর আওতাে একায়িডমক ভবন-১ (২ে তলা), একায়িডমক
ভবন-২ (টিনয়সি), প্রশাসডনক ভবন (২ে তলা), িরডমটরী (২ে তলা), ৪ তলা ডবডশি স্টাফ মকাোট থার- প্রডত ইউডনট
থ ডবডশি, ৪ তলা ডবডশি ২টি স্টাফ মকাোট থার (প্রডত ইউডনট ৮০০ বগফুট)
থ
১০০০ বগফুট
ডনমথাণ করা হয়েয়ছ। ডনমথাণ
বাবদ আরডিডিডি সংস্থানকৃত ৫১০১.৬২ লে টাকার ডবিরীয়ত ৪৯৭০.০৪ লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ। মাদারীপুর মজলার
ডশবচর উিয়জলাে অবডস্থত মকন্দ্রটির ৪ তলা ডবডশি স্টাফ মকাোট থায়র (মকয়ন্দ্রর মহাব্যবস্থািকসহ ৪ জন) বসবাস
করার ব্যবস্থা রয়েয়ছ। বতথমায়ন শুধু উিয়জলা সমাজয়সবা কমথকতথা বসবাস করয়ছন, একায়িডমক ভবন-১ এর ২ে
তলার ১টি কে কডম্প নিউটার হাি থওোয়রর প্রডশেণ এবং আবাডসক ১টি িরডমটরী ভবয়নর কয়েকটি কে ব্যবহৃত হয়ে।
প্রডশেণ কার্ থক্রম শুরু করয়ত না িারাে ভবনগুয়লা পুয়রাপুডর ব্যবহৃত হয়ে না। ভবনগুয়লার ডনমথাণ কাজ বাডহযক
দৃডিয়ত সয়ন্তাষজনক ময়ন হয়েয়ছ। তয়ব কয়েকটি ভবয়নর (একায়িডমক ভবন ও িরডমটরী ভবন) ডকছু ডকছু জােগাে
নীচ ডদয়ক প্লাস্টার খয়স িয়ড়য়ছ। এ ডবষয়ে গণপূতথ ডবভায়গর উি-ডবভাগীে প্রয়কৌশলী জানান, লবণাক্ত িাডনর কারয়ণ
প্লাস্টায়র ডকছু সমস্যা হয়েয়ছ। এছাড়াও িরডমটরী ভবয়নর ডকয়চয়নর মদোয়ল ফাটল িডরলডেত হয়েয়ছ। গণপূতথ
ডবভায়গর উি-ডবভাগীে প্রয়কৌশলী জানান, এটি প্লাস্টায়রর ফাটল, গণপূতথ ডবভাগ প্লাস্টায়রর র্র্ার্র্ সংস্কার করয়ব।

১১.০

এডতম ও প্রডতবন্ধী ডশশুয়দর জন্য কাডরগডর প্রডশেণ মকন্দ্র, ডশবচর, মাদারীপুরঃ ডশবচর উিয়জলাে ১.৭৮ একর জডমর
উির এ প্রকয়ের আওতাে প্রডতবন্ধীয়দর প্রডশেয়ণর জন্য ডনডমথত এ মকন্দ্রটি ১২/১১/২০১৩ তাডরয়খ মাননীে প্রধানমন্ত্রী
কর্তথক উয়দ্বাধন কয়রন। ডকন্তু প্রডশেণার্ী ভডতথ কার্ থক্রম শুরু হে ১৯/০৯/২০১৪ তাডরয়খ এবং প্রডশেণ কার্ থক্রম শুরু হে
২২/০৯/২০১৪ তাডরয়খ। মকন্দ্রটিয়ত মমাট আসন সংখ্যা ১০০টি। িডরদশথয়নর ডদন ির্ থন্ত মকয়ন্দ্র মমাট ২৯ জন প্রডশেণার্ী
ভডতথ হয়েয়ছ। মকয়ন্দ্র সংস্থানকৃত জনবল সংখ্যা মমাট ২৬ জন। বতথমায়ন কমথরত আয়ছ ৮ জন (মস্টার ডকিার, দডজথ
ডবজ্ঞান প্রডশেক, কডম্প নিউটার প্রডশেক, গাি)থ । একজন নাস থ মর্াগদান করার ির চয়ল মগয়ছন। উয়ল্লখ্য, ডশবচর
উিয়জলা সমাজয়সবা কমথকতথা অডতডরক্ত দাডেত্ব ডহয়সয়ব বতথমায়ন এ মকয়ন্দ্রর মহাব্যবস্থািয়কর দাডেত্ব িালন করয়ছন।
এ মকয়ন্দ্র ১১ জন কমথচারী আউটয়সাডস থং-এর মােয়ম ডনয়োগ করা হয়লও মাত্র ৪ জন গাি থ বতথমায়ন ডনয়োডজত
রয়েয়ছন। উক্ত মকয়ন্দ্র ৯টি মেয়ি প্রডশেণ প্রদান করার লেযমাত্রা ডনধ থারণ করা হয়েয়ছ। বতথমায়ন স্বে িডরসয়র দডজথ
ডবজ্ঞান ও কডম্প নিউটার মেয়ি প্রডশেণ চলমান রয়েয়ছ। মকয়ন্দ্রর কয়েকটি ভবয়নর ডনমথাণ ও ব্যবহার সম্প নিডকথত তথ্য
ডনম্নরূিঃ
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ডচত্র নং ৫: প্রডতবন্ধী ডশশুয়দর জন্য কাডরগডর প্রডশেণ মকন্দ্র, ডশবচর, মাদারীপুর
১১.১

একায়িডমক ভবন-১ (২ে তলা) ডনমথাণঃ ডশবচর মকয়ন্দ্রর এ ভবনটি ডনমথায়ণর জন্য আরডিডিডিয়ত ১৭৫.০০ লে টাকা
সংস্থায়নর ডবিরীয়ত ১৩৯.১২ লে টাকা ব্যে করা হয়েয়ছ। ডসডভল, স্যাডনটারী ও ববদ্যযডতক কায়জর দাপ্তডরক প্রাক্কডলত
মূল্য ডনধ থারণ করা হে ১৭৫.০৭ লে টাকা। ভবনটি ডনমথায়ণর জন্য বদডনক ইয়িফাক িডত্রকাে ২৯/০৩/২০০৭ তাডরয়খ
দরিত্র ডবজ্ঞডপ্ত প্রকাডশত হে। মমাট ৪টি দরিত্র জমা িয়ড়। তন্ময়ে ২টি মরসিনডসভ ও ২টি নন-মরসিনডসভ। দরিত্র
মূল্যােন কডমটি ২৬/০৯/২০০৭ তাডরয়খ সভা আহবান কয়র এস.এস. ইডঞ্জডনোডরং এন্ড কনস্ট্রাকশন ডলঃ এর দর
সব থডনম্ন হওোে তায়ক NOA প্রদায়নর জন্য সুিাডরশ কয়র। ২৭/০৯/২০০৭ তাডরয়খ ঠিকাদায়রর সায়র্ চুডক্ত সম্প নিাদন
করা হে এবং উক্ত ডদয়ন কার্ থায়দশ প্রদান করা হে। ভবনটির ডনমথাণ কাজ শুরু হে ২৯/০৯/২০০৭ তাডরয়খ। কার্ থায়দশ
অনুর্ােী কাজ সমাডপ্তর তাডরখ ডছল ২৭/০৯/২০০৮। ডকন্তু প্রকৃতিয়ে কাজ সমাপ্ত হে ৩০/০৪/২০১২ তাডরয়খ। ভবনটির
নীচতলাে মলদ মমডশন ওোকথশি, অয়টায়মাবাইল ওোকথশি, কডম্প নিউটারাইজি উয়িন ওোকথশি ও ১টি মস্টার রুম
রয়েয়ছ। ২ে তলার কেগুয়লায়ত মসলাই মমডশন, এমব্রেিারী, কডম্প নিউটার, ডবয়নাদয়নর জন্য তবলা, মাইক ইতযাডদ
সংরেণ করা আয়ছ।

ডচত্র নং ৬: ডশবচর মকয়ন্দ্র ডনডমথত একায়িডমক ভবন-১
১১.২

একয়িডমক ভবন-২ (টিনয়সি): ভবনটি ডনমথায়ণর জন্য ১৪.১২ লে টাকার আরডিডিডি সংস্থায়নর ডবিরীয়ত ১৪.১১
লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ। ভবনটির ডনমথাণ কাজ শুরু হে ৩১/০৫/২০০৯ তাডরয়খ এবং কাজ মশষ হে ১৮/০৮/২০০৯
তাডরয়খ। এ ভবনটিয়ত হাঁস-মুরগী িালন প্রডশেয়ণর জন্য ডনমথাণ করা হয়েয়ছ। মেি প্রডশেক ডনয়োগ না হওোে এবং
এ মেয়ি প্রডশেণার্ী ভডতথ না হওোে ভবনটিয়ত প্রডশেণ কার্ থক্রম চালু করা সম্ভব হয়ে না।
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প্রশাসডনক ভবনঃ ভবনটির ডনমথাণ কাজ শুরু হে ১২/০৭/২০০৭ তাডরয়খ এবং ১১/০৭/২০০৮ তাডরয়খ ডনমথাণ কাজ মশষ
হে। ভবনটি ডনমথায়ণ ৭৫.০০ লে টাকা আরডিডিডি সংস্থায়নর ডবিরীয়ত ৭৪.৮৪ লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ। ভবনটির
নীচতলাে সয়ম্মলন কে এবং ২ে তলাে মকয়ন্দ্রর কমথকতথা/কমথচারীয়দর অডফস করা হয়েয়ছ।

ডচত্র নং ৭ : ডনডমথত প্রশাসডনক ভবন
১১.৪

মহায়স্টল ভবনঃ ডশবচর মকয়ন্দ্র প্রডশেণরত প্রডতবন্ধীয়দর আবাসয়নর জন্য ২ে তলা ডবডশি ২টি িরডমটরী (প্রডতটি ৫০
শয্যা কয়র) ভবন ডনমথাণ করা হয়েয়ছ। মহায়স্টল ডনমথায়ণর জন্য ৩৯০.০০ লে টাকা সংস্থায়নর ডবিরীয়ত ২৩৯.৮৫ লে
টাকা ব্যে হয়েয়ছ। ভবয়নর ডনমথাণ কাজ শুরু হে ২৭/০৯/২০০৭ তাডরয়খ এবং কাজ সমাপ্ত হে ২৮/০৬/২০১৩ তাডরয়খ।
মহায়স্টল দ্যটির নীচ তলাে আলাদা িাইডনং কে, মহায়স্টল সুিায়রর কে বরাে রাখা হয়েয়ছ। মহায়স্টল দ্যটিয়ত একটিয়ত
মছয়ল ও অন্যটিয়ত মময়েয়দর জন্য আলাদা বসবায়সর ব্যবস্থা করা হয়েয়ছ। িরডমটরী দ্যটিয়ত খাট, আলনা, মশারী,
মলি, মতাষক সরবরাহ করা হয়েয়ছ। িডরদশথয়নর সমে িরডমটরীয়ত মমাট ১৫ জন প্রডতবন্ধীয়ক সুশংখলাভায়ব বসবাস
করয়ত মদখা মগয়ছ। মহায়স্টয়ল বসবাসরত মমাঃ ফরহাদ, শাডকল ও মাসুয়দর সায়র্ আলাি কয়র জানা র্াে, তারা
এখায়ন খুব ভাল আয়ছ, র্াকা-খাওোে মকান অসুডবধা হয়ে না। ফরহাদ কডম্প নিউটার ডশয়খ এবং শাডকল ও মাসুদ
মসলাই কাজ ডশখয়ছ। মহায়িল ভবয়নর নীচতলার িাইডনং-এর একটি মদোয়লর ডকছু অংয়শর প্লাস্টায়র ফাটল মদখা
মগয়ছ।

১১.৫

থ
স্টাফ মকাোট থার (প্রডত মলার ১০০০ বগফুট):
মকয়ন্দ্রর মজনায়রল ম্যায়নজার, সহকারী মজনায়রল ম্যায়নজার ও
কডম্প নিউটার প্রডশেকয়দর আবাসয়নর জন্য ৪ তলা ডবডশি স্টাফ মকাোট থার ডনমথাণ করা হয়েয়ছ। বতথমায়ন উক্ত
মকাোট থায়র ১ জন কমথকতথা (উিয়জলা সমাজয়সবা অডফসার মহাব্যবস্থািয়কর দাডেয়ত্ব ডনয়োডজত) বসবাস করয়ছন। এ
খায়ত ৭১.৬৮ লে টাকা আরডিডিডি সংস্থায়নর ডবিরীয়ত ৬৩.৩৮ লে টাকা ব্যে করা হয়েয়ছ। ভবনটির ডনমথাণ কাজ
শুরু হে ২৭/০২/২০০৭ তাডরয়খ এবং কাজ সমাপ্ত হে ২৬/০২/২০০৮ তাডরয়খ।

ডচত্র নং ৮: ডশবচর মকয়ন্দ্রর ডনডমথত স্টাফ মকাোট থার
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থ
৮ ইউডনট ডবডশি ২টি স্টাফ মকাোট থার (প্রডত মলার ৮০০ বগফুট)
ডনমথাণঃ ডশবচর মকয়ন্দ্র কমথরত কমথচারীয়দর
থ
আবাসয়নর জন্য ৪ তলা ডবডশি ২টি স্টাফ মকাোট থার (প্রডত মলার ৮০০ বগফুট)
ডনমথাণ করা হয়েয়ছ। ভবন ২টি
ডনমথায়ণর জন্য ১৩০.১৪ লে টাকা আরডিডিডি সংস্থায়নর ডবিরীয়ত ১২১.৭৫ লে টাকা ব্যে করা হয়েয়ছ। জনবল
ডনয়োগ না হওোে বতথমায়ন ভবনগুয়লা অব্যবহৃত অবস্থাে িয়ড় আয়ছ।

১২.০

প্রকেটি মূল্যােয়ন ডবয়বচয ডবষেসমূহঃ ডনম্নডলডখত িকুয়মেগুয়লা ির্ থায়লাচনা/ডবষেগুয়লা ডবয়বচনা সায়িয়ে প্রকেটির
মূল্যােন সম্প নিে করা হয়েয়ছঃ






১৩.০

প্রকয়ের সংয়শাডধত ডিডিডি;
প্রকয়ের সমাডপ্ত প্রডতয়বদন (ডিডসআর);
প্রকে সংডিিয়দর সায়র্ আয়লাচনা;
৬টি মকয়ন্দ্রর ময়ে ১টি মকন্দ্র সয়রজডময়ন িডরদশথনপূব থক সংডিিয়দর সায়র্ মকয়ন্দ্রর অবস্থা ির্ থায়লাচনা; এবং
প্রকে গ্রহয়ণর পূয়ব থর অবস্থা ও িয়রর অবস্থার সায়র্ একটি ির্ থায়লাচনা।

প্রকয়ের উয়েশ্য ও অজথন (প্রাপ্ত ডিডসআর এর ডভডিয়ত):
িডরকডেত উয়েশ্য
ক) প্রডতবন্ধীয়দর জন্য ২টি কাডরগডর
প্রডশেণ মকন্দ্র {কুডমল্লা (দাউদকাডি)
ও মাদারীপুর (ডশবচর)} এবং
এডতময়দর জন্য ৪টি কাডরগডর প্রডশেণ
মকন্দ্র {বগুড়া (ডশবগঞ্জ), সাতেীরা
(আশাশুডন), িটুোখালী (সদর),
মমৌলভীবাজার (সদর)} প্রডতষ্ঠা করা;
খ) ৬টি কাডরগডর মকয়ন্দ্র অবকাোয়মাগত
সুয়র্াগ/সুডবধা বতডর করা;
গ) দাডরদ্র
ডবয়মাচন
মকৌশলিয়ত্রর
আয়লায়ক এডতম ও প্রডতবন্ধীয়দর
স্বাবলম্বী কয়র গয়ড় মতালার লয়েয
তায়দরয়ক কাডরগডর প্রডশেণ প্রদান
করা;
র্) উৎিাদনশীল কার্ থক্রম িডরচালনা করা;
এবং
ঙ) এডতম ও প্রডতবন্ধীয়দরয়ক পুনব থাসন
করা।

১৪.০

অজথন
প্রডতবন্ধীয়দর জন্য ২টি কাডরগডর প্রডশেণ মকন্দ্র {কুডমল্লা (দাউদকাডি)
ও মাদারীপুর (ডশবচর)} এবং এডতময়দর জন্য ৪টি কাডরগডর প্রডশেণ
মকন্দ্র {বগুড়া (ডশবগঞ্জ), সাতেীরা (আশাশুডন), িটুোখালী (সদর),
মমৌলভীবাজার (সদর)} প্রডতষ্ঠা করা হয়েয়ছ;

৬টি কাডরগডর মকয়ন্দ্র ৬টি প্রশাসডনক ভবন, ১৮টি আবাডসক ভবন, ১২টি
িরডমটরী ভবন, ৬টি একায়িডমক ভবন ডনমথাণ এবং প্রয়োজনীে
আসবাবিত্র ও ইকুযইিয়মে সরবরায়হর মােয়ম অবকাোয়মাগত
সুয়র্াগ/সুডবধা বতডর করা হয়েয়ছ;
এডতম ও প্রডতবন্ধীয়দর স্বাবলম্বী কয়র গয়ড় মতালার লয়েয ৯টি মেয়ি
প্রডশেয়ণর জন্য ির্ থাপ্ত মভৌত অবকাোয়মা, ইকুযইিয়মে ও আসবাবিত্র
সরবরাহ করা হয়েয়ছ। তয়ব প্রয়োজনীে জনবয়লর অভায়ব (প্রডশেণ
মকন্দ্র িডরচালনা সম্প নিডকথত জনবল ডনয়োগ প্রকে বডহভূথত।
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে রাজস্ব বায়জয়টর আওতাে জনবল ডনয়োগ
করার কর্া) প্রডশেণ কাজ পুয়রাপুডর শুরু করা সম্ভব হেডন;
জনবল ডনয়োগ কয়র প্রডশেণ কার্ থক্রম পুয়রাপুডরভায়ব শুরু করা সম্ভব
হয়ল এডতম ও প্রডতবন্ধীরা ডবডভে কাডরগডর ডশোে প্রডশডেত হয়ব এবং
তারা ডনয়জয়দরয়ক ডবডভে উৎিাদনশীল কমথকায়ন্ড সম্প নিৃক্ত করয়ত
িারয়ব; এবং
৬টি মকয়ন্দ্র মমাট ৮৫০ জন প্রডশেণার্ীয়ক ডবডভে মকায়স থ প্রডশেণ
প্রদান করার সংস্থান রয়েয়ছ। এসব মকায়স থ মেি ডভডিক ডবডভে মমোয়দ
প্রডশেণ প্রদান করা হয়ব। প্রডশেণ চলাকালীন সময়ে মকয়ন্দ্র র্াকার
জন্য িরডমটরী আয়ছ এবং প্রডশেণার্ীয়দরয়ক বদডনক ডতন মবলা খাবার
সরবরাহ করা হয়ব। তয়ব প্রডশেণ িরবতী সময়ে পুনব থাসন প্রডক্রো
ডকভায়ব করা হয়ব মসটি এখয়না ঠিক হেডন।

উয়েশ্য পুয়রাপুডর অডজথত না হয়ে র্াকয়ল তার কারণঃ আরডিডিডি সংস্থান অনুর্ােী প্রকয়ের আওতাে সকল মভৌত
কাজ সম্প নিে করা হয়েয়ছ। এডতম ও প্রডতবন্ধীয়দর প্রডশেণ প্রদায়নর জন্য প্রয়োজনীে সকল র্ন্ত্রিাডত এবং মকন্দ্রগুয়লার
জন্য আসবাবিত্র সরবরাহ করা হয়েয়ছ। তয়ব মকন্দ্রগুয়লা িডরচালনার জন্য এবং ডবডভে মেয়ির প্রডশেক ডনয়োগ না
করাে (রাজস্ব বায়জয়টর আওতাে সৃজনকৃত ১৫৮টি িয়দ) এডতম ও প্রডতবন্ধীয়দরয়ক পুনব থাসন বা স্বাবলম্বী কয়র গয়ড়
মতালার লয়েয প্রডশেণ কার্ থক্রম পুয়রাপুডর শুরু করা সম্ভব হেডন।
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১৫.০

প্রকে সম্প নিয়কথ আইএমইডি’র ির্ থয়বেণঃ

১৫.১

এডতম ও প্রডতবন্ধীয়দরয়ক স্বাবলম্বী কয়র গয়ড় মতালার লয়েয সরকায়রর প্রশংসনীে উয়দ্যাগঃ বাংলায়দশয়ক একটি
আত্ম-ডনভথরশীল জাডত ডহয়সয়ব গয়ড় মতালার লয়েয সমায়জর প্রডতটি মিণীয়ক উেেয়নর গডতধারাে সম্প নিৃক্ত করা
প্রয়োজন। আর মস লয়েযই সমায়জর এডতম ও প্রডতবন্ধী ডশশুয়দরয়ক স্বাবলম্বী কয়র গয়ড় মতালার লয়েয ৬১১৩.৪৩
লে টাকা ব্যয়ে ৬টি ডবভায়গর ৬টি কাডরগডর প্রডশেণ মকন্দ্র স্থািনসহ প্রয়োজনীে প্রডশেণ উিকরণ ও আসবাবিত্র
ক্রে করা হয়েয়ছ। এ ধরয়নর উয়দ্যাগ এডতম ও প্রডতবন্ধী ডশশুয়দর প্রডত সরকায়রর দােবিতার বডহঃপ্রকাশ।
আরডিডিডি’র সংস্থান অনুর্ােী ৬টি প্রডশেণ মকয়ন্দ্র ১৫-২৫ বছর বেসী বছয়র ৮৫০ জন এডতম ও প্রডতবন্ধী ডশশুয়ক
কাডরগডর প্রডশেণ প্রদান করা সম্ভব হয়ব। ফয়ল তারা সমায়জর মবাঝা না হয়ে মর্য়ক ডনয়জয়দরয়ক স্বাবলম্বী কয়র
তুলয়ত সেম হয়ব।

১৫.২

প্রকয়ের পূব থবতী অবস্থার সায়র্ প্রকে গ্রহণ িরবতী অবস্থার তুলনামূলক ডচত্রঃ প্রকয়ের আওতাে ৬টি মজলাে
কাডরগডর প্রডশেণ মকয়ন্দ্রর ২ তলা ডবডশি ৬টি একায়িডমক ভবন-১, ১ তলা ডবডশি ৬টি একায়িডমক ভবন-২
থ ), ৪
(টিনয়সি), ২ তলা ডবডশি ৬টি প্রশাসডনক ভবন, ৪ তলা ডবডশি ৬টি স্টাফ মকাোট থার (প্রডত মলার ১০০০ বগফুট
থ ডবডশি) এবং প্রডশেণার্ীয়দর আবাসয়নর জন্য ২ তলা
তলা ডবডশি ১২টি স্টাফ মকাোট থার (প্রডত মলার ৮০০ বগফুট
ডবডশি ১২টি িরডমটরী ভবন ডনমথাণ করা হয়েয়ছ। প্রকে গ্রহয়ণর পূয়ব থ এসব স্থান মকার্াও িডরতযক্ত অবস্থাে, মকার্াও
নীচু জডম ডহয়সয়ব িয়ড়ডছল। প্রকে মূল্যােয়নর উয়েয়শ্য মাদারীপুর মজলার ডশবচর উিয়জলাে প্রকে এলাকা
সয়রজডময়ন িডরদশথয়ন জানা র্াে মর্, প্রকে এলাকাটি পুরাতন মজলখানা ডহয়সয়ব িডরডচত এবং এটি িডরতযক্ত অবস্থাে
িয়ড়ডছল। িরবতীয়ত মডন্ত্রিডরষদ ডবভায়গর ডসিান্তক্রয়ম জােগাটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালেয়ক হস্তান্তর করা হে।
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে কর্তথক বডণ থত প্রকেটি বাস্তবােয়নর মােয়ম এডতম ও প্রডতবন্ধী ডশশুয়দর প্রডশেয়ণর জন্য মমাট
৮টি মভৌত অবকাোয়মা ডনমথাণ কয়রয়ছ।

প্রকে গ্রহয়ণর পূয়ব থর মকান ডস্থরডচত্র
আইএমইডি’র ডনকট সংরেণ মনই/
সংগ্রহ করা সম্ভব হেডন। তয়ব এটি
পুরাতন মজলখানা ডহয়সয়ব িডরতযক্ত
অবস্থাে িয়ড়ডছল।

মাদারীপুয়র প্রকে গ্রহয়ণর পূয়ব থর অবস্থা

ডচত্র নং ৯: মাদারীপুয়র প্রকে গ্রহয়ণর িয়রর অবস্থা

(ক) প্রকয়ের দ্যব থল ডদকসমূহঃ
১৫.৩ জনবল ডনয়োগ সম্প নিে না হওোে প্রডশেণ কার্ থক্রম পুয়রাপুডরভায়ব চালু করয়ত সেম না হওোঃ প্রকয়ের আওতাে মমাট
৯টি মেয়ি (মমকাডনকযাল ও ওয়েলডিং, দডজথ ডবজ্ঞান, এমব্রেিারী ও উলবুনন, কায়ের কাজ, কডম্প নিউটার, মবইল
কডম্প নিউটার, ইয়লকেডনক্স এন্ড ইয়লকডেকযাল, অয়টায়মাবাইল ওোকথশি, হাঁস-মুরগী িালন) প্রডশেণ প্রদায়নর জন্য
আরডিডিডি সংস্থান অনুর্ােী সকল প্রডশেণ র্ন্ত্রিাডত সরবরাহ করা হয়েয়ছ। ডকন্তু সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে কর্তথক
সৃজনকৃত ৬টি কাডরগডর প্রডশেণ মকয়ন্দ্রর জন্য ডবডভে ধরয়নর ১৫৮ জন (কমথকতথা, কমথচারী, প্রডশেক, নাস,থ সহােক
জনবল) ডনয়োগ সম্প নিে করয়ত সেম না হওো মকন্দ্রগুয়লায়ত প্রডশেণ কার্ থক্রম পুয়রাপুডরভায়ব চালু করা সম্ভব হেডন।
ফয়ল র্ন্ত্রিাডতগুয়লা অব্যবহৃত িয়ড় আয়ছ। মাদারীপুর মজলার ডশবচর উিয়জলাে িডরদশথয়নর সমে জানা র্াে মর্, এখায়ন
সীডমত আকায়র কডম্প নিউটার প্রডশেণ চালু করা হয়েয়ছ। ডকন্তু প্রডশেয়কর অভায়ব অন্যান্য প্রডশেণ কার্ থক্রম চালু করা
সম্ভব হয়ে না।
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১৫.৪

বাউন্ডাডর মদোল মভয়ি র্াওোঃ মাদারীপুর মজলার ডশবচর মকয়ন্দ্রর দডেণ-পূব থ িায়শ ডবদ্যযৎ সাব-মস্টশয়নর মিছয়নর
ডনরািিা মদোলটি প্রাে ৩০ ফুট বদর্ থয মভয়ি মগয়ছ। দাডেত্বরত মজনায়রল ম্যায়নজার ও গণপূতথ উি-ডবভাগীে
প্রয়কৌশলী জানান, মদোলটির বাইয়র খাল রয়েয়ছ এবং মদোয়লর লায়গাো গাছ ডছল। খায়লর িায়ড় মদোয়লর বাইয়র
গাছ মভয়ি িড়াে এবং খায়লর িায়ড় Pallasite না র্াকাে ডনরািিা মদোলটি মভয়ি মগয়ছ। উয়ল্লখ্য, িডরদশথয়নর
থ ির্ মদোয়লর মগাড়াে স্থািন করা হয়েডছল। ফয়ল সারয়ফস
সমে মদখা র্াে মর্, মকয়ন্দ্রর সারয়ফস মেনটির ডনগমন
মেয়নর মােয়ম প্রবাহমান িাডনর কারয়ণ মদোলটি ভািার অন্যতম কারণ ডহয়সয়ব প্রতীেমান হয়েয়ছ। এছাড়া পুয়রা
মকন্দ্রটি সয়রজডময়ন িডরদশথয়নর সমে বাডহযকভায়ব গুরুতর মকান ডনমথাণ ত্রুটি িডরলডেত হেডন। তয়ব কয়েকটি ভবয়নর
মদোয়লর নীয়চর অংয়শ প্লাস্টার খয়স িড়য়ত এবং ডকয়চয়নর মদোয়ল ফাটল মদখা র্াে।

ডচত্র নং ১০: ডশবচর মকয়ন্দ্র মভয়ি র্াওো বাউন্ডারী ওোল
১৫.৫

র্ন র্ন প্রকে িডরচালক বদলীঃ এ প্রকে বাস্তবােনকায়ল অর্ থাৎ সায়ড় সাত অর্ থ বছয়র মমাট ৬ জন প্রকে িডরচালক
ডনয়োডজত ডছয়লন। প্রকে িডরচালক বার বার িডরবতথয়নর ফয়ল এ প্রকয়ের বাস্তবােন ডকছুটা বাধাগ্রস্ত হে এবং
প্রকেটির বাস্তবােন দীর্ থাডেত হে।

১৫.৬

ডবলয়ম্ব ডিডসআর মপ্ররণঃ আইএমইডি’র ২৯/০৩/২০০৬ তাডরয়খর আইএমইডি/সমন্বে-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং
িডরিয়ত্রর ১৩ নং অনুয়েদ অনুর্ােী মকান উেেন প্রকে সমাপ্ত হওোর ির সায়ড় ৩ (ডতন) মায়সর ময়ে ডিডসআর
মপ্ররয়ণর ডনয়দ থশনা রয়েয়ছ। আয়লাচয প্রকেটি জুন, ২০১৩’মত সমাপ্ত হয়লও প্রকেটির ডিডসআর আইএমইডি’মত িাওো
র্াে ১৯/১০/২০১৪ তাডরয়খ অর্ থাৎ প্রাে ১৫ মাস ির।

১৫.৭

প্রকে বাস্তবােয়ন ৩০.৩৩% কস্ট ওভার রান ও ১৫০% টাইম ওভার রানঃ আয়লাচয প্রকয়ের আওতাে মূল
অনুয়মাডদত প্রাক্কডলত ব্যে অয়িো ১৪২২.৯৩ লে টাকা অর্ থাৎ ৩০.৩৩% কি ওভার রান হয়েয়ছ। তাছাড়া র্ন্ত্রিাডত
ক্রে, ডনমথাণ কাজ, ভূডম উেেন ইতযাডদ কারয়ণ প্রকেটি ১ বার সংয়শাধন, ১ বার আন্তঃখাত সমন্বে ও ৩ বার ব্যে বৃডি
ব্যডতয়রয়ক মমোদ বৃডি করা হয়েয়ছ। ফয়ল প্রকেটি মূল অনুয়মাডদত মমোদকাল ৩ বছর হওো সয়েও ৪ বছর ৬ মাস
(১৫০%) টাইম ওভার রান হয়েয়ছ।

১৬.০

সুিাডরশ/ডদক-ডনয়দ থশনাঃ

১৬.১

এডতম ও প্রডতবন্ধীয়দর কল্যায়ণ গৃহীত সরকায়রর এই িদয়েি মর্ন প্রয়োজনীে সহয়র্াগীতাসহ দীর্ থ মমোয়দ বজাে
র্ায়ক এবং প্রকয়ের আওতাে ডনডমথত ভবনগুয়লার র্ায়ত সয়ব থাচ্চ ব্যবহার ডনডিত করা র্াে অর্ থাৎ মকন্দ্রগুয়লায়ত
আরডিডিডি লেযমাত্রা অনুর্ােী প্রডশেণার্ী প্রডশেণ গ্রহণ কয়র মস লয়েয সংডিি মন্ত্রণালে প্রয়োজনীে উয়দ্যাগ গ্রহণ
করয়ব;

১৬.২

প্রকয়ের অভীষ্ঠ ফলাফল অজথয়নর স্বায়র্ থ তর্া এডতম ও প্রডতবন্ধীয়দর উেেন ও আত্ম-ডনভথরশীল করার লয়েয সংডিি
মন্ত্রণালে কর্তথক মকন্দ্রগুয়লা দ্রুত র্র্ার্র্ভায়ব চালু করার প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ত হয়ব এবং এ লয়েয
প্রয়োজনীে জনবল ডনয়োয়গর ডবষেটি জরুডর ডভডিয়ত সম্প নিে করয়ত হয়ব;
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১৬.৩

মাদারীপুর মজলার ডশবচর উিয়জলার প্রডতবন্ধী প্রডশেণ মকয়ন্দ্রর মভয়ি র্াওো ডনরািিা মদোলসহ অন্যান্য মছাট-খাট
সংস্কার কাজগুয়লা (ডকয়চয়নর মদোয়ল ফাটল, ভবনগুয়লার মদোয়লর নীয়চর অংয়শ খয়স র্াওো প্লাস্টার) গণপূতথ ডবভাগ
কর্তথক জরুডর ডভডিয়ত মমরাময়তর প্রয়োজনীে উয়দ্যাগ গ্রহণ করয়ত হয়ব;

১৬.৪

ভডবষ্যয়ত সংডিি মন্ত্রণালে কর্তথক উেেন প্রকে বাস্তবােয়ন প্রকে িডরচালক ডনয়োগ ও বদলীর মেয়ত্র র্র্াক্রয়ম
িডরকেনা কডমশয়নর এনইডস-একয়নক ও সমন্বে অনুডবভায়গর ০৮ নয়ভম্বর, ২০০৯ তাডরয়খর িডব/এনইডস-৩/২০০৭২০০৮/২৫৯ নং িডরিত্র এবং মডন্ত্রিডরষদ ডবভায়গর ১৬ মফব্রুোডর, ২০১০ তাডরয়খর মিডব/কঃডবঃশাঃ/মসক৬/২০০৪/৩২ নং প্রজ্ঞািন অনুসরণ করয়ত হয়ব;

১৬.৫

ডবলয়ম্ব ডিডসআর মপ্ররণ অনাকাংডখত। মকান প্রকে সমাডপ্তর ির সংডিি মন্ত্রণালেয়ক অবশ্যই প্রকে সমাডপ্তর সায়ড়
ডতন মায়সর ময়ে সঠিক তথ্য সম্বডলত ডিডসআর আইএমইডি’মত মপ্ররয়ণর ডবষেটি ডনডিত করয়ত হয়ব;

১৬.৬

ডনধ থাডরত ব্যয়ে ও সময়ে প্রকে বাস্তবােয়নর লয়েয ভডবষ্যয়ত প্রকে বাস্তবােনকারী সংস্থায়ক সঠিক কমথ-িডরকেনা ও
ক্রে িডরকেনা অনুর্ােী কাজ সম্প নিে করয়ত হয়ব;

১৬.৭

এডতম ও প্রডতবন্ধীয়দর প্রডশেণ িরবতী অবস্থা ির্ থয়বেয়ণর জন্য সংস্থার জনবল ডদয়ে প্রডতটি মকয়ন্দ্র প্রডশেণার্ীয়দর
জন্য একটি এবং প্রকয়ের জন্য মকন্দ্রীেভায়ব একটি িাটায়বইজ বতডর করয়ত হয়ব;

১৬.৮

প্রডশেণ িরবতী সময়ে প্রডশেণার্ীয়দর কমথসংস্থান এবং পুনব থাসয়নর ডবষয়ে সংডিি মন্ত্রণালে ডবয়বচনা করয়ত িায়র।

910

“মশখ ফডজলাতুয়েছা মুডজব মময়মাডরোল ডবয়শষাডেত হাসিাতাল এন্ড নাডস থং কয়লজ ডনমথাণ (১ম ির্ থাে)” শীষ থক
ডবডনয়োগ প্রকয়ের সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)
১.০

প্রকয়ের অবস্থান

: কাডশমপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর

২.০

মন্ত্রণালে/ডবভাগ

: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে

৩.০

বাস্তবােনকারী সংস্থা

: সমাজয়সবা অডধদপ্তর ও বিবন্ধু মশখ মুডজবুর রহমান মময়মাডরোল োস্ট

৪.০

প্রকয়ের বাস্তবােন সমে ও ব্যেঃ
(লে টাকাে)
প্রাক্কডলত ব্যে
সব থয়শষ সংয়শাডধত
মমাট
টাকা

মূল
মমাট
টাকা
(সংস্থার ডনজস্ব)

(সংস্থার ডনজস্ব)

২১৫৩৩.৮৪
১৬৯৩৮.০২
(৪৫৯৫.৮২)

২১৫৩৩.৪৬
১৬৯৩৭.৬৪
(৪৫৯৫.৮২)

৫.০
ক্রডমক
নং
(১)
০১।
০২।
০৩।
০৪।
০৫।
০৬।
০৭।
০৮।
০৯।
১০।

প্রকৃত ব্যে
মমাট
টাকা

িডরকডেত বাস্তবােনকাল
মূল
সব থয়শষ
সংয়শাডধত

(সংস্থার ডনজস্ব)

১৮৯০৫.৭৫
১৪৮২৬.৭৬
(৪০৭৮.৯৯)

জানুঃ ২০১০
হয়ত
ডিয়সঃ, ২০১২

জানুঃ ২০১০
হয়ত
জুন, ২০১৩

প্রকৃত
অডতক্রান্ত ব্যে অডতক্রান্ত সমে
বাস্তবােনকাল (মূল প্রাক্কডলত
(মূল
ব্যয়ের %)
বাস্তবােন
কায়লর %)
জানুঃ ২০১০
হয়ত
জুন, ২০১৩

--

৬ মাস
(১৬.৬৭%)

প্রকয়ের অংগডভডিক বাস্তবােন (প্রকে সমাপ্ত প্রডতয়বদন (ডিডসআর) এর ডভডিয়ত):
সংয়শাডধত ডিডিডি অনুর্ােী কায়জর অংগ

(২)
কমথকতথা/কমথচারীয়দর মবতন-ভাতা
সরবরাহ ও মসবা
জ্বালানী
মমরামত ও রেণায়বেণ
র্ানবাহন
জডম ক্রে
ভূডম উেেন
পূতথ ডনমথাণ
ডফডজকযাল কডেনয়জন্সী (২%)
প্রাইস কডেনয়জন্সী (৮%)
মমাটঃ

একক

(৩)
জন
মর্াক
মর্াক
মর্াক
সংখ্যা
একর
একর
বঃডমঃ
-

সংয়শাডধত ডিডিডি
অনুর্ােী লেযমাত্রা
আডর্ থক
বাস্তব
(৪)
(৫)
৯৮.০২
১১
২০.০০
মর্াক
৬.৫০
মর্াক
৩.৫০
মর্াক
৭০.০০
২টি
৪০০০.০০
৬.১৩
৬০.০০
৬.১৩
১৫৩১৭.৮৫
৪৮৮৫২
৩৯১.৫২
১৫৬৬.০৭
২১৫৩৩.৪৬
-

(লে টাকাে)
জুন, ২০১৩ ির্ থন্ত
ক্রমপুডঞ্জত অগ্রগডত
আডর্ থক
বাস্তব
(৬)
(৭)
৩৬.১৮
৯
১২.১৫
মর্াক
৫.৫৬
মর্াক
১.৬৩
মর্াক
৫০.৯১
১টি
৪০০০.০০
৬.১৩
৩০.৬৪
৬.১৩
১৪৭৬৮.৬০ ৪৮৮৫২
০.০০
০.০০
১৮৯০৫.৬৮
-

৬.০

কাজ অসমাপ্ত র্াডকয়ল উহার কারণঃ সংয়শাডধত ডিডিডি অনুর্ােী প্রকয়ের মকান অংয়গর কাজ অসমাপ্ত মনই।

৭.০

সাধারণ ির্ থয়বেণঃ

৭.১

িটভূডমঃ
সরকাডর-মবসরকাডর ডবডভে ধরয়ণর হাসিাতাল কর্তথক বাংলায়দয়শ স্বাস্থয মসবা প্রদান করা হয়ে। স্বাস্থয মসবার
ক্রমবধ থমান চাডহদা সরকাডর হাসিাতাল কর্তথক পূরণ করয়ত না িারাে মবসরকাডর হাসিাতায়লর ভূডমকা সমভায়ব
গুরুত্বপূণ থ হয়ে মদখা ডদয়েয়ছ। প্রকে এলাকা ঢাকা শহর হয়ত প্রাে ৪০ ডকঃডমঃ দূয়র অবডস্থত এবং গাজীপুর সদর
হাসিাতাল হয়ত ১৫ ডকঃডমঃ দূয়র অবডস্থত। গাজীপুর সদর হাসিাতালটিয়ত মরাগী ধারণ েমতার তুলনাে অতযডধক
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মরাগীর চাি। প্রকে এলাকার স্থানীে জনসাধারণ খুব দডরদ্র এবং এ এলাকাে উয়ল্লখয়র্াগ্য সংখ্যক গায়মথেস কমী
বসবাস কয়র। আর্ থ-সামাডজক অবস্থার কারয়ণ তায়দর িয়ে ঢাকা শহয়র এয়স ডচডকৎসা গ্রহণ করা সম্ভব হে না। আর
এ কারয়ণ জাডতর জনক বিবন্ধু মশখ মুডজবুর রহমান মময়মাডরোল োস্ট গাজীপুর মজলার কাডশমপুয়র আওোমী
ফাউয়ন্ডশন-এর ৬.১৩ একর জডময়ত মশখ ফডজলাতুয়েছা মুডজব মময়মাডরোল হাসিাতাল ও নাডস থং কয়লজ ডনমথায়ণর
ডসিান্ত গৃহীত হে। প্রস্তাডবত হাসিাতালটি ঢাকা এবং উিরবয়ির সংয়র্াগ সড়য়কর সডেকয়ট অবডস্থত হওোে উক্ত
সড়য়ক মকান দ্যর্ থটনা র্টয়ল আহতয়দর দ্রুত এ হাসিাতায়ল মনো সম্ভব হয়ব। প্রকয়ের আওতাে ২৫০ শয্যা ডবডশি
হাসিাতায়ল স্বাস্থয মসবা কার্ থক্রম মর্মন- সাজথারী ডবভাগ, ডশশু ডবভাগ, চক্ষু ডবভাগ, নাক-কান গলা ডবভাগ, সড়ক
দ্যর্ থটনাে আক্রান্তয়দর ডচডকৎসা প্রদান ছাড়াও অটিডস্টক এবং প্রডতবন্ধীয়দর ডচডকৎসার মভৌত অবকাোয়মাগত সুডবধাসহ
মসবা প্রদায়নর ব্যবস্থা রয়েয়ছ।
স্বাস্থয মসবার মেয়ত্র নাস থ গুরুত্বপূণ থ ভূডমকা িালন কয়র। বাংলায়দয়শ নায়স থর সংখ্যা চাডহদার তুলনাে খুবই কম। িাক্তার
এবং নাস থ-এর স্টযান্ডাি থ অনুিাত হয়ে ১:৩, ডকন্তু বাংলায়দয়শ এ সংখ্যা হয়ে ১:০.৮। এ মপ্রডেয়ত প্রস্তাডবত প্রকেটির
আওতাে ২৫০ শয্যা ডবডশি হাসিাতাল এবং নাডস থং কয়লজ প্রডতষ্ঠার লয়েয অবকাোয়মা ডনমথায়ণর জন্য প্রকেটি গৃহীত
হয়েয়ছ।
৭.২

উয়েশ্যঃ
 দডরদ্র জনসাধারণয়ক ডবয়শষত মডহলা, ডশশু, অটিডস্টক এবং প্রডতবন্ধীয়দর স্বাস্থয মসবা প্রদায়নর লয়েয ২৫০ শয্যা
ডবডশি ডবয়শষাডেত হাসিাতাল ডনমথাণ;
 গ্রযাজুয়েট এবং ডিয়প্লামা নাস থ বতডরর লয়েয একটি অতযাধুডনক নাডস থং কয়লজ ডনমথাণ;
 ভডবষ্যয়ত আন্ডার গ্রযাজুয়েট, গ্রযাজুয়েট মমডিয়কল ছাত্র-ছাত্রী, নাস থ এবং প্যারায়মডিকসয়দর একায়িডমক কায়জ
হাসিাতালটির ব্যবহার; এবং
 ভডতথকৃত কমিয়ে ৩০% গরীব মরাগীয়ক ডবনা মূয়ল্য ডচডকৎসা প্রদান।

৮.০

প্রকয়ের অনুয়মাদন ও সংয়শাধনঃ

৮.১

প্রকে অনুয়মাদনঃ মূল প্রকেটি মমাট ২১৫৩৩.৮৪ লে টাকা (ডজওডব ১৬৯৩৮.০২ লে টাকা ও সংস্থার ডনজস্ব
৪৫৯৫.৮২ লে টাকা) প্রাক্কডলত ব্যয়ে জানুোডর, ২০১০ মর্য়ক ডিয়সম্বর, ২০১২ মমোয়দ বাস্তবােয়নর জন্য গত
২৩/০৩/২০১০ তাডরয়খ একয়নক কর্তথক অনুয়মাডদত হে।

৮.২

প্রকে সংয়শাধয়নর কারণঃ প্রকয়ের আওতাে হাসিাতাল ভবয়নর সয়েল মটস্ট ডরয়িাট থ-এর ডভডিয়ত ডিজাইন প্রণেয়নর
ফয়ল ফাউয়ন্ডশন এডরো মবয়ড় র্াে এবং এ খায়ত ব্যে ২৮৩.৪১ লে টাকা বৃডি িাে। ডবদ্যমান Topography’র
কারয়ণ Mat foundation দ্য’স্তয়র করা হয়েয়ছ। ফয়ল এ খায়ত অডতডরক্ত ১১৪.৬৮ লে টাকা অডতডরক্ত প্রয়োজন
হে। এছাড়া হাসিাতায়লর ছায়দর উিয়র্াডগতা বৃডি, কাডরগডর ও স্থািতয ডদক ডবয়বচনাে ৭১.৭৪ লে টাকা অডতডরক্ত
প্রয়োজন হে। বাস্তব কারয়ণ হাসিাতাল ভবয়নর ‘মবসয়মে’ ও সংলি ভবনসমূয়হর গাডড় ডনডব থয়ে প্রয়বশ ও ব্যডক্ত
গময়নর জন্য রযাম্প নি ডনমথাণ করা এবং এ খায়ত ২৬৮.৭৮ লে টাকার প্রয়োজন হে। প্রকে এলাকা ওোসা কর্তথিয়ের
এলাকা বডহভূথত হওোে হাসিাতালসহ আনুষডিক স্থািনার জরুডর িাডনর চাডহদা পূরয়ণর জন্য একটি অডতডরক্ত গভীর
নলকূি স্থািন করা আবশ্যক হয়ে িয়ড়। এ জন্য অডতডরক্ত ৩৫.৯৩ লে টাকা ডনমথাণ খাত হয়ত ডনব থাহ করা হে।
প্রশাসডনক ভবন, ছাত্র মহায়স্টল, আবাডসক ভবন (অডফসার), িাক্তার ও নাস থ িরডমটডর, বৃডির িাডন িডরয়শাধন,
বাডহযক ববদ্যযডতক কাজ ও Electro Mechanical Component খাতসমূয়হ ব্যে হ্রাস িাে। এয়ত ডিডিডি’র
অনুয়মাডদত ব্যে বৃডি না হয়লও বাস্তবতা ও গুণগতমান বজাে রাখার স্বায়র্ থ মবশ ডকছু অয়ির িডরমাণগত হ্রাস/বৃডির
কারয়ণ প্রকয়ের আন্তঃখাত সমন্বে কয়র ডিডিডি সংয়শাধয়নর জন্য ২৭/০২/২০১৩ তাডরয়খ সংডিি মন্ত্রণালয়ে অনুডষ্ঠত
থ আরডিডিডি ২১৫৩৩.৪৬ লে টাকা প্রাক্কডলত ব্যয়ে
ডিডিইডস সভাে ডসিান্ত গৃহীত হে। উক্ত ডসিান্ত অনুর্ােী পুনগঠিত
জানুোডর, ২০১০ হয়ত জুন, ২০১৩ মমোয়দ বাস্তবােয়নর জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে কর্তথক ০৩/০৪/২০১৩ তাডরয়খ
অনুয়মাডদত হে।

৯.০

প্রকয়ের মূল কার্ থক্রমঃ প্রকয়ের মূল কার্ থক্রয়মর ময়ে উয়ল্লখয়র্াগ্য হয়ে ডবডভে ধরয়নর ডনমথাণ কাজ এবং এসব
ডনমথাণ কায়জর ময়ে রয়েয়ছঃ ১০ তলা ডভত ডবডশি ৮ তলা হাসিাতাল ভবন, ৬ তলা ডভত ডবডশি ৬ তলা একায়িডমক
ও প্রশাসডনক ভবন, ছাত্র-ছাত্রীয়দর জন্য ১০ তলা ডভত ডবডশি ৬ তলা মহায়স্টল ভবন, িাক্তার/কমথকতথায়দর জন্য ৬
তলা ডভত ডবডশি ৬ তলা িরডমটডর ভবন, ৬ তলা নায়স থস মহায়স্টল/িরয়মটডর ভবন, ৪ তলা ডভত ডবডশি ২ তলা
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১০.

অডতডর্ িরয়মটডর ভবন, মসডজদ ডনমথাণ, সীমানা প্রাচীর, অভযন্তরীণ রাস্তা, মরইন ওোটার হায়ভথডস্টং, ওয়েস্ট
ডিজয়িাজাল, ওয়েস্ট ওোটার ডেটয়মে প্লযাে এবং ১১ জন জনবল ডনয়োগ ইতযাডদ।
প্রকে িডরচালক সম্প নিডকথত তথ্যঃ
ক্রঃনং
কমথকতথার নাম ও িদবী
০১
ি. মমাঃ মদয়লাোর মহায়সন খান, যুগ্ম-সডচব

১১.

মর্াগদায়নর তাডরখ
২৬/০৮/২০১০

বদলীর তাডরখ
৩০/০৬/২০১৩

বছর ডভডিক সংয়শাডধত এডিডি বরাে, অবমুডক্ত ও ব্যে (ডিডসআর অনুসায়র):
(লে টাকাে)
আডর্ থক বছর
২০০৯-২০১০
২০১০-২০১১
২০১১-২০১২
২০১২-২০১৩
মমাটঃ

সংয়শাডধত এডিডি বরাে
মমাট
টাকা
প্রঃসাঃ
২১২৫.০০
২১২৫.০০
৬৬০০.০০ ৬৬০০.০০
৬২৪৭.৮৭ ৬২৪৭.৮৭
১৪৯৭২.৮৭ ১৪৯৭২.৮৭
-

অবমুডক্ত
২১২৫.০০
৬৬০০.০০
৬২৪৭.৮৭
১৪৯৭২.৮৭

মমাট
২১২৪.৮৮
৬৬০০.০০
৬১০১.৮৮
১৪৮২৬.৭৬

ব্যে
টাকা
২১২৪.৮৮
৬৬০০.০০
৬১০১.৮৮
১৪৮২৬.৭৬

প্রঃসাঃ
-

১২.

প্রকে িডরদশথনঃ প্রকেটির সমাপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন প্রণেয়নর লয়েয আইএমইডি কর্তথক গত ১০/০৮/২০১৪ তাডরয়খ
গাজীপুর (কাডশমপুর) মজলাে প্রকয়ের আওতাে বাস্তবাডেত কার্ থক্রম সয়রজডময়ন িডরদশথনপূব থক প্রকে সংডিি
কমথকতথায়দর সায়র্ আয়লাচনা করা হে। সয়রজডময়ন িডরদশথন সায়িয়ে প্রকয়ের ডকছু গুরুত্বপূণ থ অংয়গর বাস্তবাডেত
কার্ থক্রম সম্প নিয়কথ ডনয়ম্ন বণ থনা করা হলঃ

১২.১

জডম ক্রেঃ গাজীপুর সদর উিয়জলার কাডশমপুর ইউডনেয়নর সারাব গ্রায়ম ঢাকা-টািাইল মহাসড়য়কর িায়শ আওোমী
ফাউয়ন্ডশয়নর মাডলকানাধীন ৬.১৩ একর জডম বিবন্ধু মশখ মুডজবুর রহমান মময়মাডরোল োস্টয়ক দান করা হে এবং
এ জডমর বাজারমূল্য ধরা হে ৪০০০.০০ লে টাকা। এ জডময়তই ২৫০ শয্যা ডবডশি হাসিাতাল এবং নাডস থং কয়লয়জর
জন্য প্রয়োজনীে মভৌত অবকাোয়মা ডনমথাণ করা হয়েয়ছ।
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১২.২

পূতথ ডনমথাণঃ পূতথ ডনমথাণ খায়ত আরডিডিডি’মত ১৫৩১৭.৮৫ লে টাকার (সম্পূণ থ ডজওডব) সংস্থান ডছল, র্া প্রকয়ের
মমাট প্রাক্কডলত ব্যয়ের ৭১%। সংস্থানকৃত অর্ থ হয়ত ১৪৭৬৮.৬০ লে টাকাে প্রকয়ের র্াবতীে ডনমথাণ কাজ সম্প নিে
করা হে, র্া মমাট প্রকে ব্যয়ের ৭৮%। প্রকয়ের আওতাে ডনম্নডলডখত মভৌত অবকাোয়মা ডনমথাণ করা হয়েয়ছঃ










১২.৩

১০ তলা ডভত ডবডশি ৮ তলা হাসিাতাল ভবন;
৬ তলা ডভত ডবডশি ৬ তলা একায়িডমক ও প্রশাসডনক ভবন;
ছাত্র-ছাত্রীয়দর জন্য ১০ তলা ডভত ডবডশি ৬ তলা মহায়স্টল ভবন;
িাক্তার/কমথকতথায়দর জন্য ১৮০০ বঃফুঃ, ১৫০০ বঃফুঃ, ১২৫০ বঃফুঃ এবং ১০০০ বঃফুঃ মেত্রফয়লর ৬ তলা
ডভত ডবডশি ৬ তলা ভবন;
৬ তলা ডভত ডবডশি ৬ তলা জরুডর স্টাফ িরডমটডর;
৬ তলা ডভত ডবডশি ৬ তলা িক্টরস িরডমটডর;
৬ তলা ডভত ডবডশি ৬ তলা নায়স থস িরডমটডর ভবন;
৪ তলা ডভত ডবডশি ২ তলা অডতডর্ িরয়মটডর ভবন;
মসডজদ, বাউন্ডারী ওোল, সারয়ফস মেন, অভযন্তরীণ রাস্তা, মরইন ওোটার হায়ভথডস্টং, ওয়েস্ট ডিজয়িাজাল,
ওয়েস্ট ওোটার ডেটয়মে প্লযাে ইতযাডদসহ আনুষংডগক কাজ।

িক্টরস আবাডসক ভবন
কমথচারী আবাডসক ভবন
িডরদশথয়নর সমে ডনডমথত ভবনগুয়লার ডনমথাণ কাজ সয়ন্তাষজনক ময়ন হয়েয়ছ এবং বাডহযকভায়ব ভবনগুয়লা দৃডিনিন
হয়েয়ছ। তয়ব হাসিাতাল ডনমথায়ণর ির এক বছয়ররও মবশী সমে অডতবাডহত হয়লও হাসিাতাল ডনমথায়ণর মূল উয়েশ্য
অডজথত হেডন। অর্ থাৎ এখায়ন ডচডকৎসা কার্ থক্রম আরম্ভ করা সম্ভব হেডন এবং নাডস থং কয়লয়জর একায়িডমক কার্ থক্রমও
শুরু করা সম্ভব হেডন। হাসিাতাল চালু করার অগ্রগডত সম্প নিয়কথ জানা র্াে মর্, হাসিাতালসহ নাডস থং কয়লজ
িডরচালনার জন্য প্রতযাশী সংস্থা অর্ থাৎ বিবন্ধু মশখ মুডজবুর রহমান মময়মাডরোল োয়স্ট্রর সায়র্ মালয়েডশোন
Kumpulan Purabatan Johor (মকডিয়জ) কর্তথিয়ের চুডক্ত স্বােডরত হে। তারা ৪ জন মমডিয়কল অডফসার ও
২ জন কনসালয়টে ডনয়োগ ডদয়েয়ছ র্ারা বডহডব থভায়গ সীডমত আকায়র অয়র্ থায়িডিক্স ও ইএনটি মসবা প্রদান করয়ছন।
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মসবা প্রাডপ্তর জন্য ডফ ডহয়সয়ব মমডিয়কল অডফসায়রর জন্য ৩০০/- (ডতনশত টাকা) ও কনসালয়টয়ের জন্য ৪০০/(চারশত টাকা) প্রদান করয়ত হে। জানা র্াে মর্, বদডনক গয়ড় ৫-৬ জন মরাগী মসবা ডনয়ত আয়সন। িডরদশথয়নর ডদন
মকডিয়জ-এর ডসইও-এর সায়র্ আয়লাচনাে জানা র্াে মর্, হাসিাতালসহ সামগ্রীক ডনমথাণ কায়জ তারা সন্তুি। তয়ব
সামান্য ডকছু সংস্কার কাজ সম্প নিে করা প্রয়োজন ডবয়শষ কয়র অিায়রশন ডর্য়েটায়র। মকডিয়জ কর্তথিয়ের চাডহদা
অনুর্ােী সংস্কার কাজ করা হয়লও ইকুযইিয়মে সরবরাহ করা হয়ল তারা প্রয়োজনীে জনবল ডনয়োগ করয়ব। উয়ল্লখ্য,
হাসিাতালটি িডরচালনার জন্য প্রয়োজনীে আসবাবিত্র ও ইকুযইিয়মে স্বাস্থয ও িডরবার কল্যাণ মন্ত্রণালে হয়ত
সরবরায়হর কর্া রয়েয়ছ।
১৩.

ক্রে সংক্রান্ত কাগজিত্র ির্ থায়লাচনাঃ প্রকয়ের আওতাে ডনডমথত ডবডভে ভবনগুয়লার ময়ে বদবচেন িিডতয়ত ২টি
ডনমথাণ কায়জর দরিত্র সংক্রান্ত কাগজিত্র ির্ থায়লাচনা কয়র মদখা র্াে মর্, দরিত্র সংক্রান্ত সকল প্রডক্রো ডিডিআর২০০৮ অনুর্ােী সম্প নিে হয়েয়ছ।

১৩.১

হাসিাতাল ভবয়নর দরিত্র সংক্রান্ত তথ্যঃ প্রকয়ের আওতাে ১০ তলা ডভত ডবডশি ৮ তলা হাসিাতাল ভবন ডনমথায়ণর
লয়েয প্রাক-মর্াগ্যতা র্াচাইয়ের জন্য ০৬/০৪/২০১০ তাডরয়খ িডত্রকার মােয়ম EOI আহবান করা হে এবং এয়ত
মমাট ৮টি প্রডতষ্ঠান তায়দর প্রস্তাব জমা মদে। প্রস্তাব মূল্যােনকারী কডমটির মূল্যােয়ন ৩টি প্রডতষ্ঠান কাডরগডরভায়ব
মরসিনডসভ ডবয়বডচত হওোে তায়দরয়ক আডর্ থক প্রস্তাব জমা মদোর জন্য আহবান জানায়না হে। এয়ত সব থডনম্ন আডর্ থক
দরদাতা প্রয়জক্ট ডবল্ডাস থ ডলডময়টি-এর সায়র্ ১৪/০২/২০১১ তাডরয়খ মমাট ৮১৫৯.৩৪ লে টাকাে চুডক্ত স্বােডরত হে।
উয়ল্লখ্য, দরিত্র প্রস্তাবটি ডসডসডজডি কর্তথক ২৪/০১/২০১১ তাডরয়খ অনুয়মাডদত হে। চুডক্ত অনুর্ােী ডনধ থাডরত সময়ে
সকল কাজ সম্প নিে হে। িডরদশথয়নর সমে হাসিাতাল ভবয়নর ডনমথাণ কায়জ মকান ত্রুটি িডরলডেত হেডন এবং
বাডহযকভায়ব হাসিাতায়লর ডনমথাণ কাজ সয়ন্তাষজনক ময়ন হয়েয়ছ।

১৩.২

প্রশাসডনক ভবন, মহায়স্টল ভবন, নায়স থস িরডমটডর, িক্টরস িরডমটডর, অডফসাস থ মকাোট থার ডনমথাণঃ প্রশাসডনক ভবন,
মহায়স্টল ভবন, নায়স থস িরডমটডর, িক্টরস িরডমটডর, অডফসাস থ মকাোট থার ডনমথায়ণর লয়েয প্রাক-মর্াগ্যতা র্াচাইয়ের
জন্য ০৬/০৪/২০১০ তাডরয়খ িডত্রকার মােয়ম EOI আহবান করা হে এবং এয়ত মমাট ৮টি প্রডতষ্ঠান তায়দর প্রস্তাব
জমা মদে। প্রস্তাব মূল্যােনকারী কডমটির মূল্যােয়ন ৩টি প্রডতষ্ঠান কাডরগডরভায়ব মরসিনডসভ ডবয়বডচত হওোে
তায়দরয়ক আডর্ থক প্রস্তাব জমা মদোর জন্য আহবান জানায়না হে। এয়ত সব থডনম্ন আডর্ থক দরদাতা প্রয়জক্ট ডবল্ডাস থ
ডলডময়টি-এর সায়র্ ১৪/০২/২০১১ তাডরয়খ মমাট ৪৪২৪.৬৬ লে টাকাে চুডক্ত স্বােডরত হে। উয়ল্লখ্য, দরিত্র প্রস্তাবটি
ডসডসডজডি কর্তথক ২৪/০১/২০১১ তাডরয়খ অনুয়মাডদত হে। চুডক্ত অনুর্ােী ডনধ থাডরত সময়ে সকল কাজ সম্প নিে হে।
িডরদশথয়নর সমে ভবনগুয়লার ডনমথাণ কায়জ মকান ত্রুটি িডরলডেত হেডন এবং বাডহযকভায়ব ভবনগুয়লার ডনমথাণ কাজ
সয়ন্তাষজনক ময়ন হয়েয়ছ। তয়ব হাসিাতায়লর ডচডকৎসা কার্ থক্রম ও নাডস থং কয়লজ চালু করয়ত না িারাে ভবনগুয়লা
অব্যবহৃত রয়েয়ছ।

১৪.০

প্রকয়ের িডরকডেত উয়েশ্য ও অজথনঃ
িডরকডেত উয়েশ্য
দডরদ্র জনসাধারণয়ক ডবয়শষত মডহলা,
ডশশু, অটিডস্টক এবং প্রডতবন্ধীয়দর স্বাস্থয
মসবা প্রদায়নর লয়েয ২৫০ শয্যা ডবডশি
ডবয়শষাডেত হাসিাতাল ডনমথাণ;
গ্রযাজুয়েট এবং ডিয়প্লামা নাস থ বতডরর
লয়েয একটি অতযাধুডনক নাডস থং কয়লজ
ডনমথাণ;
ভডবষ্যয়ত আন্ডার গ্রযাজুয়েট, গ্রযাজুয়েট
মমডিয়কল ছাত্র-ছাত্রী, নাস থ এবং
প্যারায়মডিকসয়দর একায়িডমক কায়জ
হাসিাতালটির ব্যবহার; এবং
ভডতথকৃত কমিয়ে ৩০% গরীব
মরাগীয়ক ডবনা মূয়ল্য ডচডকৎসা প্রদান।

অজথন
প্রকে এলাকাে ২৫০ শয্যা ডবডশি হাসিাতাল ডনমথাণ করা হয়েয়ছ।
এছাড়াও প্রকয়ের মােয়ম অন্যান্য আনুষংডগক মভৌত সুডবধাডদও ডনমথাণ
করা হয়েয়ছ। ডকন্তু হাসিাতায়লর ডচডকৎসা কার্ থক্রম শুরু হেডন বা দডরদ্র
জনসাধারণয়ক ডবয়শষত মডহলা, ডশশু, অটিডস্টক এবং প্রডতবন্ধীয়দরয়ক
ডক ধরয়নর স্বাস্থযয়সবা প্রদান করা হয়ব মসটি ডনধ থারণ করা সম্ভব হেডন।
গ্রযাজুয়েট এবং ডিয়প্লামা নাস থ বতডরর লয়েয একটি অতযাধুডনক নাডস থং
কয়লজ ডনমথাণ করা হয়েয়ছ, তয়ব নাডস থং কয়লয়জর একায়িডমক কার্ থক্রম
শুরু হেডন।
প্রকে এলাকাে হাসিাতাল ডনমথাণ করা হয়েয়ছ, তয়ব এটি আন্ডার
গ্রযাজুয়েট, গ্রযাজুয়েট মমডিয়কল ছাত্র-ছাত্রী, নাস থ এবং প্যারায়মডিকসয়দর
একায়িডমক কায়জর জন্য ডকভায়ব ব্যবহৃত হয়ব মস সম্প নিডকথত মকান তথ্য
িডরদশথয়নর সমে জানা সম্ভব হেডন।
হাসিাতালসহ নাডস থং কয়লজ িডরচালনার জন্য বিবন্ধু মশখ মুডজবুর
রহমান মময়মাডরোল োস্ট-এর সায়র্ মালয়েডশোন মকডিয়জ মকাম্প নিানীর
চুডক্ত সােডরত হয়েয়ছ, কায়জই ৩০% গরীব মরাগীয়ক ডবনামূয়ল্য
ডচডকৎসা প্রদায়নর ডবষেটি চুডক্তয়ত রয়েয়ছ ডক-না মসটি জানা র্ােডন।
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১৫.০

উয়েশ্য পুয়রাপুডর অডজথত না হয়ে র্াকয়ল তার কারণঃ সংয়শাডধত ডিডিডি অনুর্ােী প্রকয়ের সকল ডনমথাণ কাজ
সম্প নিে করা হয়েয়ছ। বডণ থত প্রকয়ের আওতাে ডিডিডিয়ত শুধু ডনমথাণ কায়জর সংস্থান ডছল। ডকন্তু ভবনগুয়লা ডনমথায়ণর
ির ভবয়ন আসবাবিত্র ও র্ন্ত্রিাডত সরবরায়হর মকান সংস্থান ডছল না। তয়ব প্রকয়ের িডরকডেত উয়েশ্য অনুর্ােী
হাসিাতয়ল ডচডকৎসা কার্ থক্রম ও নাডস থং কয়লয়জ একায়িডমক কার্ থক্রম শুরু হেডন এবং কয়ব নাগাদ এসব কার্ থক্রম শুরু
করা সম্ভব হয়ব মস সম্প নিয়কথ সুডনডদ থি মকান তথ্য িডরদশথয়নর সমে িাওো র্ােডন। উয়ল্লখ্য, হাসিাতালসহ নাডস থং
কয়লজ িডরচালনার জন্য প্রতযাশী সংস্থা অর্ থাৎ বিবন্ধু মশখ মুডজবুর রহমান মময়মাডরোল োয়স্ট্রর সায়র্ মালয়েডশোন
মকডিয়জ কর্তথিয়ের ইয়তাময়ে চুডক্ত স্বােডরত হয়েয়ছ। মকডিয়জ কর্তথিে তায়দর চাডহদা মমাতায়বক হাসিাতায়লর
অিায়রশন ডর্য়েটায়র ডকছু সংস্কার কায়জর জন্য সংডিি কর্তথিেয়ক অনুয়রাধ জাডনয়েয়ছন। উক্ত সংস্কার কাজ এবং
হাসিাতায়ল প্রয়োজনীে আসবাবিত্র ও ইকুযইিয়মে সরবরাহ করা হয়ল মকডিয়জ কর্তথিে হাসিাতাল ও নাডস থং
কয়লজ িডরচালনার জন্য প্রয়োজনীে জনবল ডনয়োগ করয়ব বয়ল িডরদশথয়নর সমে জানা র্াে। মর্য়হতু হাসিাতায়লর
কার্ থক্রম এখনও শুরু হেডন কায়জই এখায়ন ৩০% গরীব মরাগী ডবনামূয়ল্য মসবা িায়ে ডক-না মসটিও ডনণ থে করা সম্ভব
হেডন।

১৬.০
১৬.১

আইএমইডি’র ির্ থয়বেণঃ
মবসরকারী প্রয়চিাে আর্ থ-সামাডজক খায়ত গৃহীত প্রকয়ে সীডমত আকায়র সরকাডর সাহায্য প্রদায়নর নীডতমালা
অনুসডরত হওোঃ মবসরকারী প্রয়চিাে আর্ থ-সামাডজক খায়ত গৃহীত প্রকয়ে সীডমত আকায়র সরকাডর সাহায্য প্রদায়নর
নীডতমালা অনুর্ােী উয়দ্যাক্তায়দর অবদান মময়োিডলটন শহর ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চয়লর জন্য কমিয়ে ২০% হওোর
নীডতমালাটি বডণ থত প্রকয়ের মেয়ত্র অনুসরণ করা হয়েয়ছ। প্রকয়ের প্রাক্কডলত ব্যে ও প্রকৃত ব্যয়ে ডজওডব ও প্রতযাশী
সংস্থার অবদান ডছল ডনম্নরূিঃ

১৬.২

প্রকয়ের ডনমথাণ কাজ সয়ন্তাষজনক হওোঃ ডনধ থাডরত প্রাক্কডলত ব্যয়ের ময়ে প্রকয়ের সকল ডনমথাণ কাজ সম্প নিে হয়েয়ছ
এবং প্রকয়ের আওতাে মর্ সকল ডনমথাণ কাজ সম্প নিে হয়েয়ছ িডরদশথয়নর সমে মসগুয়লায়ক বাডহযকভায়ব সয়ন্তাষজনক
ময়ন হয়েয়ছ।

১৬.৩

প্রকয়ের মূল উয়েশ্য অজথয়ন ধীরগডত িডরলডেত হওোঃ প্রকয়ের আওতাে দডরদ্র জনসাধারণয়ক ডবয়শষত মডহলা,
ডশশু, অটিডস্টক এবং প্রডতবন্ধীয়দর স্বাস্থয মসবা প্রদায়নর লয়েয ১০ তলা ডভত ডবডশি ২৫০ শয্যার ৮ তলা হাসিাতাল
ভবন এবং গ্রযাজুয়েট ও ডিয়প্লামা নাস থ বতডরর লয়েয একটি অতযাধুডনক নাডস থং কয়লজ ডনমথাণ করা হয়েয়ছ। এছাড়াও
িাক্তার, ছাত্র-ছাত্রী, কমথচারীয়দর আবাসন ও একায়িডমক, প্রশাসডনক কায়জর জন্য ৬টি ভবন ডনমথাণ করা হয়েয়ছ। ডকন্তু
হাসিাতায়লর ডচডকৎসা কার্ থক্রম এবং নাডস থং কয়লয়জর একায়িডমক কার্ থক্রম এখনও শুরু করা সম্ভব হেডন। ফয়ল,
ভবনগুয়লা অব্যবহৃত অবস্থাে িয়ড় আয়ছ। উয়ল্লখ্য, হাসিাতাল িডরচালনার জন্য প্রয়োজনীে উিকরণ ক্রে বডণ থত
প্রকয়ের আওতাে ডছলনা এবং প্রয়োজনীে সব উিকরণ স্বাস্থয ও িডরবার কল্যাণ মন্ত্রণালে হয়ত সংগ্রহ করয়ত মদডর
হয়ে ডবধাে হাসিাতাল চালু করা সম্ভব হয়েনা।
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২৫০ শয্যা ডবডশি হাসিাতাল এবং নাডস থং কয়লজসহ মভৌত ডনমথাণ

নাডস থং কয়লয়জর একায়িডমক ও প্রশাসডনক ভবন

১৭.০

সুিাডরশ/ডদক-ডনয়দ থশনাঃ

১৭.১

প্রকয়ের মূল উয়েশ্য অজথয়নর ডনডমি অর্ থাৎ হাসিাতায়ল মসবাদান কার্ থক্রম পুয়রাপুডর চালু করার লয়েয এবং নাডস থং
কয়লয়জ একায়িডমক কার্ থক্রম দ্রুত চালু করার জন্য সংডিি কর্তথিেয়ক প্রয়োজনীে উয়দ্যাগ গ্রহণ করয়ত হয়ব; এবং

১৭.২

মবসরকাডর খায়ত গৃহীত প্রকয়ে সরকাডর সাহায্য প্রদায়নর সব থয়শষ নীডতমালা অনুর্ােী বাস্তবাডেত হাসিাতালসমূয়হ
কমিয়ে ৩০% দডরদ্র জনয়গাষ্ঠীয়ক ডবনামূয়ল্য ডচডকৎসা মসবা প্রদায়নর জন্য ডনয়দ থশনা রয়েয়ছ এবং এটি আয়লাচয
প্রকয়ের একটি গুরুত্বপূণ থ উয়েশ্য। ডবনামূয়ল্য মসবা প্রদায়নর ডবষেটি সাধারণ জনগণয়ক অবডহতকরয়ণর লয়েয সকয়লর
দৃডিয়গাচয়র হাসিাতাল ভবয়নর সন্মুয়খ মকান সাইনয়বাি-থ এ ডবষেটি ডলডিবি করয়ত হয়ব এবং এটি সমাজকল্যাণ
মন্ত্রণালেয়ক ডনডিত করয়ত হয়ব।
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“Support Services Programme for the Socially Disadvantaged Women and Girls”

শীষ থক কাডরগডর সহােতা প্রকয়ের সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১.০

প্রকয়ের অবস্থান

: কুডিো, বগুড়া, ফডরদপুর, বডরশাল, ডব-বাড়ীো, ডসয়লট।

২.০

মন্ত্রণালে/ডবভাগ

: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে।

৩.০

বাস্তবােনকারী সংস্থা

: সমাজয়সবা অডধদপ্তর।

৪.০

প্রকয়ের বাস্তবােন সমে ও ব্যেঃ
(লে টাকাে)

প্রাক্কডলত ব্যে
মূল
সব থয়শষ সংয়শাডধত
মমাট
মমাট
টাকা
টাকা
(প্রঃসাঃ)
(প্রঃসাঃ)
৬৪২.০০
(৬৪২.০০)*

৬৪২.০০
(৬৪২.০০)*

প্রকৃত ব্যে
মমাট
টাকা
(প্রঃসাঃ)

৫৬৫.৪৩
(৫৬৫.৪৩)*

িডরকডেত বাস্তবােনকাল
মূল
সব থয়শষ
সংয়শাডধত

প্রকৃত
বাস্তবােনকাল

জানুোডর, ২০১০ জানুোডর, ২০১০ জানুোডর, ২০১০
হয়ত
হয়ত
হয়ত
ডিয়সম্বর, ২০১২ জুন, ২০১৩
জুন, ২০১৩

অডতক্রান্ত ব্যে অডতক্রান্ত সমে
(মূল
(মূল বাস্তবােন
প্রাক্কডলত
কায়লর %)
ব্যয়ের %)

--

৬ মাস
(১৭%)

* UNFPA-এর মােয়ম মেন সরকায়রর MDG-F এর তহডবল
৫.০

প্রকয়ের অংগডভডিক বাস্তবােন (প্রকে সমাপ্ত প্রডতয়বদন (ডিডসআর) এর ডভডিয়ত):
(লে টাকাে)

ক্রডমক
নং

সংয়শাডধত টিডিডি অনুর্ােী কায়জর অংগ

১
০১।
০২।
০৩।
০৪।

২

০৫।
০৬।
০৭।
০৮।
০৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।

Food Supply
Uniform/Clothes
Toiletries/Cleaning/Washing
Learning/Knowledge Sharing activities for the
inmates
Transport Expense for the inmates
Utilities: Gas, Power, Water and Fuel
Social Communication Meeting
Social and Cultural Events
Medicine Supply
Specialized Treatment
Training raw materials
Officers
Staff
Sundry (60% for centers and 40% for PO)
Stationary & Communication (60% for centers
and 40% for PO)
Maintenance (45% for centers and 55% for PO)
Operation & Maintenance of the equipments
Project Monitoring
Overseas Tour

মর্াক
মর্াক
মর্াক
মর্াক

সংয়শাডধত টিডিডি
অনুর্ােী লেযমাত্রা
আডর্ থক
বাস্তব
৩
৪
১০৩.২৫
২৯.৫১
১৪.৭৯
৭.০৬
-

জুন, ২০১৩ ির্ থন্ত
ক্রমপুডঞ্জত অগ্রগডত
আডর্ থক
বাস্তব
৫
৬
৯৭.৯১
২৯.৪৮
১৪.১০
৪.৭৬
-

মর্াক
মর্াক
মর্াক
মর্াক
মর্াক
মর্াক
মর্াক
জন
জন
মর্াক
মর্াক

১২.৭৮
৯.০৯
১৪.৬৯
৫৩.১৮
১৩.২৪
৭.৩৪
২১.৬৮
৫১.১৯
৫৫.১৯
৬.৪১
৮.১৮

৬
২০
-

১১.৮৮
৬.৭২
১৩.৮০
৩৩.০৩
১২.৫০
৬.৭৩
১৯.৭৪
৫১.১৯
৫৫.১৯
৬.৪১
৭.১৩

৬
২০
-

মর্াক
মর্াক
মর্াক
সংখ্যা

৫.০৬
১.৫০
৩৩.৬১
৩৪.৩৫

১

১.৮৯
৪.১৩
৮.০০
১৮.০৯

১

একক
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ক্রডমক
নং

সংয়শাডধত টিডিডি অনুর্ােী কায়জর অংগ

১
২০।
২১।

২

২২।
২৩।
২৪।
২৫।
২৬।
২৭।
২৮।
২৯।
৩০।
৩১।
৩২।
৩৩।
৩৪।
৩৫।
৩৬।
৩৭।
৩৮।
৩৯।
৪০।
৪১।
৪২।

PSC & PIC Meeting
Networking for Integration: Meeting with other
implementing partners of JP VAW for effective
implementation to avoid duplication and for
integration
Develop SOP manual
Print of the SOP
Training for centre personnel
Training Materials
Award for the inmates
Minor internal repair
Cooking Utensils
Zig-Zug sewing machine
Color Television (21)
Furniture for the centre
Furniture for the project office
Fridge (deep) for the centres
Laptop & Desktop
Photocopier
Multimedia Projector
IPS
Digital Camera for PO
Fax machine & T&T Connection
Indoor playing materials
Ceiling fans
Two window AC for PO
মমাটঃ

একক

সংখ্যা
মর্াক

মর্াক
মর্াক
মর্াক
মর্াক
মর্াক
মর্াক
মর্াক
সংখ্যা
সংখ্যা
মর্াক
মর্াক
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
মর্াক
মর্াক
সংখ্যা
সংখ্যা

সংয়শাডধত টিডিডি
অনুর্ােী লেযমাত্রা
আডর্ থক
বাস্তব
৩
৪
৪.৯৩
৬
৪.৬২
-

জুন, ২০১৩ ির্ থন্ত
ক্রমপুডঞ্জত অগ্রগডত
আডর্ থক
বাস্তব
৫
৬
১৮.০৩
৬
৫.৬২
-

৪.৮০
০.০০
৪০.২৩
৮.০৫
৩৪.২০
৭.০০
৭.৭২
৩.৪৩
১.৬৫
৪.১২
১.৭২
৩.০৯
১৭.৮৬
৬.৮৭
১.৫১
২.০৬
০.৬৮
০.৩৪
১.৩৭
০.৯০
২.৭৫
৬৪২.০০

১.৩৭
০.০০
২২.১১
১৭.২৭
৩০.৯০
৫.৪০
৮.০৭
৭.৫৫
৬.২৭
৫.০৮
৪.১২
১.৮২
৩.৫৯
১১.৩০
৭.৩৬
০.৭২
২.০৫
০.৫৯
০.৫৯
১.০৮
১.৮৬
৫৬৫.৪৩

১২
৬
৬
১০
২
১
১
১
৩৬
২
-

১২
৬
৬
১০
২
১
১
১
৩৬
২
-

৬.০

কাজ অসমাপ্ত র্াডকয়ল উহার কারণঃ সংয়শাডধত টিডিডি অনুর্ােী প্রকয়ের মকান অংয়গর কাজ অসমাপ্ত মনই।

৭.০

সাধারণ ির্ থয়বেণt

৭.১

িটভূডমঃ
বাংলায়দয়শর আর্ থ-সামাডজক মপ্রোিয়ট নারীর প্রডত সডহংসতা একটি মারাত্মক সামাডজক সমস্যা। নারীর প্রডত
সডহংসতার মর্ দ্যটি প্রধান কারণ ডচডিত করা হয়েয়ছ তা হলঃ প্রর্মত প্রডতকূল নীডত ও আইনী কাোয়মা বা আইয়নর
দ্যব থল প্রয়োগ, ডদ্বতীেতঃ নারীর প্রডত সমাজ বা ব্যডক্তর দৃডিভডি। এ দ্যটি কারয়ণর বাইয়র সডহংসতার ডশকার নারীয়ক
তাৎেডণক সুরো প্রদায়নর সুডবধাও অির্ থাপ্ত। শারীডরক ও মানডসক সুরো প্রদায়নর ডবষেটি এয়কবায়রই মনই বলয়লই
চয়ল। ডকছু সংস্থা ডবডেপ্তভায়ব ডকছু সাহায্য করয়লও তায়দর ির্ থাপ্ত সুয়র্াগ-সুডবধা না র্াকাে তারা ডনর্ থাডততয়দর সকল
চাডহদা পূরণ করয়ত সেম নে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাে সমাজয়সবা অডধদপ্তর ২০০৩ সাল মর্য়ক ৬টি
মসোয়রর মােয়ম সমায়জর সুডবধাবডঞ্চত নারীয়দরয়ক মসবা প্রদান কয়র আসয়ছ। এসব মকয়ন্দ্র সরকায়রর স্বে
অনুদায়নর উির ডভডি কয়র মসবা কার্ থক্রম িডরচালনা কয়র ডবধাে তায়দর িয়ে সুডবধাবডঞ্চত নারীয়দরয়ক কাউয়ন্সডলং,
প্রডশেণ, আইনী ও ডচডকৎসা মসবা প্রদান করা সম্ভব নে। এ িডরয়প্রডেয়ত MDG Achievement Fund
(MDG-F)-এর আডর্ থক সহােতাে বাংলায়দয়শ গৃহীত Joint Programme to Address Violence
Against Women-এর আওতাে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ৬টি মসোয়র সডহংসতার ডশকার নারীয়দরয়ক আিে
প্রদায়নর িাশািাডশ কাউয়ন্সডলং, ডচডকৎসা প্রদান, আইনী সহােতা ও কাডরগডর প্রডশেণ প্রদায়নর লয়েয আয়লাচয
প্রকেটি গৃহীত হে।
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৭.২

উয়েশ্যঃ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ডবদ্যমান সহােতা মকন্দ্রগুয়লার মােয়ম সডহংসতার ডশকার নারীয়দরয়ক খাদ্য, ডচডকৎসা,
মনস্তাডেক উিয়দশ, আইনী সহােতা, প্রডশেণ প্রদান এবং পুনব থাসয়নর জন্য মকন্দ্রগুয়লার সেমতা বৃডি।

৮.০

প্রকয়ের অনুয়মাদন, সংয়শাধন এবং মমোদ বৃডিঃ
প্রকে অনুয়মাদনঃ প্রকেটির টিডিডি’র উির ডবভাগীে ডবয়শষ প্রকে মূল্যােন কডমটি (ডিএসডিইডস)’র সভার
সুিাডরয়শর আয়লায়ক মমাট ৬৪২.০০ লে টাকা প্রাক্কডলত ব্যয়ে জানুোডর, ২০১০ হয়ত ডিয়সম্বর, ২০১২ মমোয়দ
বাস্তবােয়নর জন্য মাননীে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী কর্তথক ০২/১২/২০০৯ তাডরয়খ অনুয়মাডদত হে।
১ম সংয়শাধনঃ প্রকেটির উির ০৪/০৫/২০১১ তাডরয়খ অনুডষ্ঠত ডবভাগীে ডবয়শষ প্রকে মূল্যােন কডমটি
(ডিএসডিইডস)’র সভার সুিাডরয়শর আয়লায়ক ডনম্নডলডখত কডতিে কারয়ণ প্রকেটির মূল প্রাক্কডলত ব্যে (৬৪২.০০ লে
টাকা) ও বাস্তবােনকাল (জানুোডর, ২০১০ হয়ত ডিয়সম্বর, ২০১২) অিডরবডতথত মরয়খ ০৭/০৯/২০১১ তাডরয়খ সংডিি
মন্ত্রণালে কর্তথক প্রকেটির ১ম সংয়শাধন অনুয়মাডদত হেঃ
* ডব-বাড়ীো মজলায়ক প্রকয়ের অন্তভুথক্ত করা;
* র্াতাোত খরচ, িডরচালনা ও রেণায়বেণ ব্যে, প্রকে মডনটডরংয়ের উয়েয়শ্য প্রকে িডরচালকসহ প্রকে
কর্তথিয়ের ভ্রমণ ভাতার ব্যে একই বায়জট খায়ত অন্তভুথক্ত করা;
* প্রকে কর্তথিয়ের জন্য বদডনক ভাড়ার ডভডিয়ত র্ানবাহয়নর িডরবয়তথ বাৎসডরক ডভডিয়ত র্ানবাহয়নর ব্যবস্থা রাখা;
* বাস্তবতার চাডহদার ডনডরয়খ ২টি কডম্প নিউটায়রর িডরবয়তথ ৬টি মকয়ন্দ্রর জন্য ৬টি কডম্প নিউটারসহ মমাট ৮টি
কডম্প নিউটার, ৯টি ময়িম ও ৩টি ল্যািটি ক্রয়ের সংস্থান রাখা;
* প্রকে িডরচালয়কর কার্ থালয়ের জন্য আসবাবিয়ত্রর সংস্থান রাখা; এবং
* মকয়ন্দ্রর ডনবাসীয়দর ডবকে জীবনধারয়ণর জন্য সহােতার ব্যবস্থা রাখা।
ব্যে বৃডি ব্যডতয়রয়ক মমোদ বৃডিঃ Joint Programme to Address Violence Against Women এর
আওতাে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে কর্তথক গৃহীত “Support Services Programme for the Socially
Disadvantaged Women and Girls” শীষ থক প্রকেটির সার-সংয়েি মাননীে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী কর্তথক
০২/১২/২০০৯ তাডরয়খ অনুয়মাডদত হয়লও প্রকয়ের পূণ থাি টিডিডি প্রণেন ও প্রকে িডরচালক ডনয়োয়গ (০১/১০/২০১০
তাডরয়খ প্রকে িডরচালক ডনয়োগ হে) ডবলম্ব হওোে প্রকয়ের মূল কার্ থক্রম শুরু হয়ত মদডর হওোে (প্রকয়ের মূল
কার্ থক্রম শুরু হে অয়ক্টাবর, ২০১০ হয়ত) MDG-F এর সডচবালে প্রকেটির মমোদ ব্যে বৃডি ব্যডতয়রয়ক ০৬ (ছে)
মাস বৃডিয়ত সম্মত হে এবং তৎয়প্রডেয়ত সংডিি মন্ত্রণালে ২২/০১/২০১৩ তাডরয়খ প্রকেটির মূল প্রাক্কডলত ব্যে
(৬৪২.০০ লে টাকা) অিডরবডতথত মরয়খ বাস্তবােনকাল জানুোডর, ২০১০ হয়ত জুন, ২০১৩ ির্ থন্ত ডনধ থারণ কয়র।

৯.০

বছর ডভডিক সংয়শাডধত এডিডি বরাে, অবমুডক্ত ও ব্যেঃ
অর্ থ বছর
২০০৯-২০১০
২০১০-২০১১
২০১১-২০১২
২০১২-২০১৩
মমাটঃ

১০.০

সংয়শাডধত এডিডি বরাে
মমাট
টাকা
প্রঃসাঃ
২.৬৭
২.৬৭
১৮৩.৭৫
১৮৩.৭৫
২৯২.১১
২৯২.১১
১৬৩.৪৭
১৬৩.৪৭
৬৪২.০০
৬৪২.০০

অবমুডক্ত
মমাট
টাকা
২.৬৭
১৭৬.০৭
২৬৬.২৬
১২০.৪৩
৫৬৫.৪৩
-

প্রঃসাঃ
২.৬৭
১৭৬.০৭
২৬৬.২৬
১২০.৪৩
৫৬৫.৪৩

মমাট
২.৬৭
১৭৬.০৭
২৬৬.২৬
১২০.৪৩
৫৬৫.৪৩

(লে টাকাে)
ব্যে
টাকা প্রঃসাঃ
২.৬৭
- ১৭৬.০৭
- ২৬৬.২৬
- ১২০.৪৩
- ৫৬৫.৪৩

প্রকে িডরচালক সম্প নিডকথত তথ্যঃ প্রকেটি বাস্তবােনকায়ল সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ডনম্নবডণ থত কমথকতথাগণ প্রকে
িডরচালয়কর দাডেত্ব িালন কয়রয়ছনঃ
ক্রঃ নং
কমথকতথার নাম ও িদবী
০১
জনাব ডমজথা তায়রক ডহকমত
উি-সডচব

মর্াগদায়নর তাডরখ
০১.১০.২০১০

বদলীর তাডরখ
২৭.১১.২০১১
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ক্রঃ নং
কমথকতথার নাম ও িদবী
০২
জনাব মমাঃ মরজাউল কডরম
উি-সডচব
০৩
জনাব ডমজথা তায়রক ডহকমত
উি-সডচব
০৪
জনাব মমাহাম্মদ নাজমুল আহসান
ডসডনের সহকারী প্রধান

মর্াগদায়নর তাডরখ
২৮.১১.২০১১

বদলীর তাডরখ
১১.০১.২০১২

১২.০১.২০১২

১৩.০৩.২০১৩

১৩.০৩.২০১৩

৩০.০৬.২০১৩

১১.০

প্রকে িডরদশথনঃ
প্রকেটির সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন প্রণেয়নর লয়েয আইএমইডি কর্তথক গত ২৫/০৯/২০১৪ তাডরয়খ ডসয়লট মজলার
খাডদমনগয়র অবডস্থত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে কর্তথক িডরচাডলত “সামাডজক প্রডতবন্ধী মময়েয়দর প্রডশেণ পুনব থাসন
মকন্দ্র” এ প্রকয়ের আওতাে বাস্তবাডেত ডকছু কার্ থক্রম সয়রজডময়ন িডরদশথন করা হে। িডরদশথয়নর সমে উক্ত মকয়ন্দ্রর
সংডিি কমথকতথাগণ উিডস্থত ডছয়লন। এছাড়া মটডলয়ফায়ন প্রকে িডরচালয়কর সায়র্ প্রকয়ের অংগডভডিক ব্যে সংক্রান্ত
তথ্য সংগ্রহ করা হে। প্রকে এলাকা িডরদশথন এবং প্রকে সংডিি কমথকতথায়দর সায়র্ আয়লাচনা সায়িয়ে প্রকয়ের
কয়েকটি প্রধান অংয়গর কার্ থক্রম সম্প নিয়কথ ডনয়ম্ন আয়লাচনা করা হলঃ

১১.১

Food Supply: সমাজয়সবা অডধদপ্তর কর্তথক মদয়শর ৬টি মজলাে (কুডিো, বগুড়া, বডরশাল, ফডরদপুর, ডব-বাড়ীো,
ডসয়লট) িডরচাডলত সামাডজক প্রডতবন্ধী মময়েয়দর প্রডশেণ ও পুনব থাসন মকয়ন্দ্র আডিতয়দরয়ক প্রকয়ের মােয়ম বদডনক
৩ মবলা খাবার সরবরাহ করা বাবদ আরটিডিডি’মত ১০৩.২৫ লে টাকা সংস্থায়নর ডবিরীয়ত ৯৭.৯১ লে টাকা ব্যে
হয়েয়ছ। উয়ল্লখ্য, এ মকন্দ্রগুয়লা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মর্াক বরায়ের মােয়ম িডরচাডলত হয়ে আসয়ছ। তয়ব Food
Supply ও কমথকতথা-কমথচারীয়দর মবতন-ভাতা প্রকে মর্য়ক সরবরাহ করাে এ দ্যটি খায়ত প্রকে চলাকালীন সময়ে
মর্াক বরাে প্রদান করা হেডন ময়মথ িডরদশথয়নর সমে জানা র্াে।

১১.২

Uniform/Clothes: মকন্দ্রগুয়লার Inmate’মদরয়ক (আডিতয়দরয়ক) বছয়র ৩ মসট মেস সরবরাহ করা বাবদ
আরটিডিডি’মত সংস্থানকৃত ২৯.৫১ লে টাকার ডবিরীয়ত ২৯.৪৮ লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ।

১১.৩

Social and Cultural Events: গুরুত্বপূণ থ জাতীে ডদবয়স মকন্দ্রগুয়লায়ত সাংস্কৃডতক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হত
র্া মকয়ন্দ্রর Inmate’মদর মানডসক ডবকায়শর জন্য সহােক ডছল এবং এ বাবদ ৫৩.১৮ লে টাকা সংস্থায়নর
ডবিরীয়ত ৩৩.০৩ লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ।

১১.৪

Officers & Staff: ৬টি মকয়ন্দ্রর মকন্দ্র তোবধােয়কর মবতন, মকন্দ্রগুয়লায়ত িাট থ-টাইম িাক্তার, ডবডভে মেয়ির
মেইনার, কাউডন্সলর, ধমীে ডশেক, নাস থ, অডফস এযাডসসয়টে, বাবুডচ থয়দর মবতন-ভাতা বাবদ আরটিডিডি’মত
সংস্থানকৃত ১০৬.৩৮ লে টাকার পুয়রাটাই ব্যে হয়েয়ছ।

১১.৫

Award for the inmates: মকন্দ্রগুয়লায়ত প্রডশেণ গ্রহণকারীয়দর মে হয়ত মমাট ৬৯ জন প্রডশেণার্ীয়ক
এককালীন সাহায্য প্রদান বাবদ এ খায়ত ৩৪.২০ লে টাকার সংস্থান হয়ত ৩০.৯০ লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ। উয়ল্লখ্য,
এয়েয়ত্র প্রডশেণ গ্রহণকারীরা ডনয়জর এলাকাে ডগয়ে ডনয়জয়দরয়ক স্বাবলম্বী করার লয়েয Income Generating
Activity (IGA)’র আইডিো প্রকে কর্তথিেয়ক অবডহত কয়রয়ছ এবং প্রকে কর্তথিে প্রডশেণ গ্রহণকারীর এলাকা
সয়রজডময়ন িডরদশথন কয়র প্রদি আইডিোর মর্ৌডক্তকতা র্াচাই কয়র সংডিি মজলার মজলা প্রশাসয়কর মােয়ম
এককালীন অর্ থ সাহায্য প্রদান কয়রয়ছ। তয়ব এয়েয়ত্র মকান ফয়লা-আয়ির ব্যবস্থা ডছলনা।

১১.৬

Zig-Zug sewing machine: ৬টি মকয়ন্দ্র মমাট ১২টি Zig-Zug sewing machine সরবরাহ করা বাবদ
৩.৪৩ লে টাকা সংস্থায়নর ডবিরীয়ত ৭.৫৫ লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ। অডতডরক্ত ব্যয়ের ডবষয়ে প্রকে কর্তথিে মর্য়ক
সুেি মকান ব্যাখ্যা িাওো র্ােডন।

১১.৭

Color Television (21): ৬টি মকয়ন্দ্র ৬টি রডিন মটডলডভশন সরবরাহ করা বাবদ ৬.২৭ লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ
এবং এয়েয়ত্রও আরটিডিডি সংস্থানকৃত অর্ থ অয়িো ৪.৬২ লে টাকা মবডশ ব্যে হয়েয়ছ (আরটিডিডি’র সংস্থান ডছল
১.৬৫ লে টাকা)। উয়ল্লখ্য, এরকম আয়রা কয়েকটি অংয়গ আরটিডিডি সংস্থায়নর মচয়ে মবডশ অর্ থ ব্যে হয়েয়ছ র্া
বডণ থত প্রডতয়বদয়নর সমস্যা অংয়শ উয়ল্লখ করা হয়েয়ছ।

921

ডসয়লট মকয়ন্দ্রর িাইডনং কয়ে রডেত মটডলডভশন (মকয়ন্দ্র সংরডেত ছডব মর্য়ক মনো)
১২.০

প্রকয়ের আওতাে ডসয়লট মজলাে বাস্তবাডেত কার্ থক্রমঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাে সমাজয়সবা অডধদপ্তর
কর্তথক রাজস্ব বায়জয়টর আওতাে মর্াক বরায়ের মােয়ম মদয়শর ৬টি মজলাে (কুডিো, বগুড়া, বডরশাল, ফডরদপুর, ডববাড়ীো, ডসয়লট) সামাডজক প্রডতবন্ধী মময়েয়দর প্রডশেণ ও পুনব থাসন মকন্দ্র িডরচাডলত হয়ে আসয়ছ। এসব মকয়ন্দ্র
সমায়জর অবয়হডলত, ডবির্গামী (ডবডভে অসামাডজক কায়জ ডলপ্ত), হাডরয়ে র্াওো নারীয়দরয়ক আিে প্রদায়নর
িাশািাডশ তায়দরয়ক স্বাবলম্বী করার লয়েয হায়ত-কলয়ম ডবডভে ধরয়নর প্রডশেণ প্রদান করা হে। বডণ থত প্রকয়ের
মােয়ম মকন্দ্রগুয়লায়ত আসবাবিত্র, ইকুযইিয়মে, প্রডশেণ উিকরণ সরবরায়হর িাশািাডশ মকয়ন্দ্র আডিতয়দরয়ক
ডচডকৎসা প্রদান, প্রডশেণ ও প্রয়র্াজয মেয়ত্র আইনী সহােতা প্রদান করা হয়েয়ছ। িডরদশথনকালীন সময়ে ডসয়লট
মজলার মকন্দ্রটির সাডব থক অবস্থা ও প্রকয়ের আওতাে সম্প নিাডদত কার্ থাবলী সম্প নিয়কথ ডনয়ম্ন আয়লাকিাত করা হলঃ
□ ডসয়লট মজলার এ মকন্দ্রটিয়ত ১০০ জন নারী আিে প্রার্ী র্াকার জন্য একটি িরডমটডর রয়েয়ছ। তয়ব িডরদশথয়নর
সমে মসখায়ন ২৫ জন নারী ডছয়লন। এছাড়াও মকয়ন্দ্রর কমথকতথা ও কমথচারীয়দর র্াকার সুব্যবস্থা রয়েয়ছ এবং
তারা মকয়ন্দ্রই র্ায়কন। মকয়ন্দ্রর সাডব থক দাডেয়ত্ব একজন তোবধােক রয়েয়ছন। মকয়ন্দ্র বতথমায়ন ৪ জন প্রডশেয়কর
িডরবয়তথ ১ জন প্রডশেক কমথরত র্াকাে মকয়ন্দ্রর Inmate’মদরয়ক (আডিতয়দরয়ক) ৪টি মেয়ির (মসলাই, িকবাটিক, ইয়লকেডনক্স, সবডজ চাষ) িডরবয়তথ একটি মেয়ি (সবডজ চাষ) প্রডশেণ প্রদান করা সম্ভব হয়ে। এয়েয়ত্র
জানা র্াে মর্, মর্াক বরাে দ্বারা িডরচাডলত মকন্দ্রটিয়ত প্রডশেক ডহয়সয়ব মর্াগদায়নর ির ডনেডমতভায়ব মবতনভাতা না িাওোে (মকয়ন্দ্রর কমথকতথা ও কমথচারীরা মর্াক বরাে প্রাডপ্ত সায়িয়ে কয়েক মাস ির ির মবতন-ভাতা
িান) এবং প্রডশেকরা চাকডরর ভডবষ্যত ডনয়ে উডদ্বি র্াকাে কয়েকজন প্রডশেক অন্যত্র চাকডর ডনয়ে চয়ল
র্াওোে সবগুয়লা মেয়ি প্রডশেণ প্রদান করা সম্ভব হয়ে না;
□ প্রকয়ের আওতাে ডসয়লট মকয়ন্দ্র ডবডভে আসবাবিত্র ও ইকুযইিয়মে (১টি কডম্প নিউটার মসট, ২টি আলমারী, ১টি
ডিি ডিজ, ১টি মটডলডভশন, ৮টি ডসডলং ফযান, ২টি Zig-Zug machine এবং ডবডভে প্রডশেণ উিকরণ
সরবরাহ করা হয়েয়ছ;
□ মকয়ন্দ্রর Inmate’মদর ডচডকৎসা সুডবধা প্রদায়নর লয়েয প্রকে চলাকালীন সময়ে খন্ডকালীন একজন িাক্তার
ডনয়োডজত ডছয়লন এবং একজন এিয়ভায়কয়টর মােয়ম আডিতয়দর আইনী সহােতার প্রয়োজন হয়ল তায়দরয়ক
আইনী সহােতা প্রদান করা হত। তয়ব বতথমায়ন এ ধরয়নর সুডবধা প্রদান করা সম্ভব হয়ে না;
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□ প্রকে চলাকালীন সময়ে মকয়ন্দ্র আডিত নারীয়দরয়ক মসলাই, িক-বাটিক, ইয়লকেডনক্স (মমাবাইল মমরামত),
ডবউটি িালথার-এর উির প্রডশেণ প্রদান করা হয়েয়ছ। ডবউটি িালথায়রর উির প্রডশেণ গ্রহণকারীয়দর (৩টি ব্যায়চ
৩০ জন) মবশ কয়েকজন বতথমায়ন ডসয়লট শহয়রর ডবডভে ডবউটি িালথায়র কমথরত আয়ছন বয়ল মকয়ন্দ্রর
তোবধােক জানান;

আিে গ্রহণকারী নারীয়দর উৎিাডদত িণ্য (মকয়ন্দ্র সংরডেত ছডব মর্য়ক মনো)
□ প্রডশেণ গ্রহণকারীয়দর ময়ে র্ারা ডনয়জর এলাকাে ডগয়ে ডনজস্ব কমথসংস্থায়নর উয়দ্যাগ ডনয়েয়ছ (মসলাইয়ের
মদাকান, সবডজ চাষ ইতযাডদ) তায়দর মে হয়ত প্রকয়ের আওতাে ৮ জন নারীর প্রয়তযকয়কই ডসয়লট মজলার
মজলা প্রশাসক ময়হাদয়ের মােয়ম ৪৫,০০০/- (পঁেতাডল্লশ হাজার) টাকা কয়র প্রদান করা হয়েয়ছ। এয়েয়ত্র
মকয়ন্দ্রর একজন প্রডতডনডধ প্রডশেণার্ীর প্রস্তাডবত কমথসংস্থায়নর উয়দ্যাগ সয়রজডময়ন িডরদশথন কয়র কমথসংস্থায়নর
উয়দ্যাগটির উিয়র্াগীতা র্াচাই কয়র সবয়চয়ে ভাল প্রস্তাব প্রদানকারী ৮ প্রডশেণার্ীয়ক মজলা প্রশাসয়কর মােয়ম
নগদ টাকা প্রদান কয়রয়ছন বয়ল জানা র্াে। তয়ব িরবতীয়ত কমথসংস্থায়নর ডবষয়ে প্রডশেণার্ীরা কতটুকু অগ্রগডত
অজথন কয়রয়ছ বা তারা কতটুকু স্বাবলম্বী হয়েয়ছ তার মকান ফয়লা-আি প্রকয়ের আওতাে ডছল না;

ডনজস্ব কমথসংস্থায়ন সহােতা ডহয়সয়ব মজলা প্রশাসক-এর মােয়ম ৪৫,০০০/- টাকার মচক প্রদান (মকয়ন্দ্র সংরডেত ছডব মর্য়ক মনো)

□ প্রকয়ের আওতাে ডবডভে গুরুত্বপূণ থ ডদবয়স সাংস্কৃডতক অনুষ্ঠায়নর আয়োজন করা হত, র্া আিে গ্রহণকারী
নারীয়দর মানডসক ডবকায়শর জন্য সহােক ডছল।
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আিে গ্রহণকারী নারীয়দর মানডসক ডবকায়শর ডনডমি সাংস্কৃডতক অনুষ্ঠায়নর আয়োজন (মকয়ন্দ্র সংরডেত ছডব মর্য়ক মনো)

১৩.০

প্রকয়ের উয়েশ্য ও অজথনঃ
িডরকডেত উয়েশ্য
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ডবদ্যমান সহােতা
মকন্দ্রগুয়লার মােয়ম সডহংসতার ডশকার
নারীয়দরয়ক খাদ্য, ডচডকৎসা, মনস্তাডেক
উিয়দশ, আইনী সহােতা, প্রডশেণ প্রদান এবং
পুনব থাসয়নর জন্য মকন্দ্রগুয়লার সেমতা বৃডি।

অজথন
প্রকে চলাকালীন সময়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ডবদ্যমান ৬টি
সহােতা মকয়ন্দ্র সডহংসতার ডশকার আিে গ্রহণকারী নারীয়দরয়ক
খাদ্য, ডচডকৎসা, মনস্তাডেক উিয়দশ, আইনী সহােতা এবং ডবডভে
মেয়ি প্রডশেণ প্রদান করা হয়েয়ছ। এছাড়া মকন্দ্রগুয়লায়ত ডবডভে
ইকুযইিয়মে ও আসবাবিত্র সরবরাহ করা হয়েয়ছ। ফয়ল পুনব থাসন
মকন্দ্রসমূয়হর দেতা, সেমতা বৃডি মিয়েয়ছ ময়মথ প্রতীেমান হে।

১৪.০

উয়েশ্য পুয়রাপুডর অডজথত না হয়ে র্াকয়ল তার কারণঃ প্রয়র্াজয নে।

১৫.০
১৫.১

প্রকেটি সম্প নিয়কথ আইএমইডি’র ির্ থয়বেণঃ
কয়েকটি অংয়গ আরটিডিডি সংস্থায়নর মচয়ে মবডশ ব্যে হওোঃ ডিডসআর ির্ থায়লাচনা কয়র মদখা র্াে মর্, প্রকেটির
ডনম্নবডণ থত কয়েকটি অংয়গ আরটিডিডি সংস্থায়নর মচয়ে মবডশ ব্যে হয়েয়ছঃ
(লে টাকাে)
ক্রঃ
নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪

অংয়গর নাম
Operation & Maintenance of the equipments
PSC & PIC Meeting
Networking for Integration: Meeting with other
implementing partners of JP VAW for effective
implementation to avoid duplication and for integration
Training Materials
Cooking Utensils
Zig-Zug sewing machine
Color Television (21)
Furniture for the centre
Furniture for the project office
Photocopier
Multimedia Projector
Digital Camera for PO
Fax machine & T&T Connection
Ceiling fans

সংয়শাডধত
টিডিডি সংস্থান
১.৫০
৪.৯৩
৪.৬২

প্রকৃত ব্যে

৮.০৫
৭.৭২
৩.৪৩
১.৬৫
৪.১২
১.৭২
৬.৮৭
১.৫১
০.৬৮
০.৩৪
০.৯০

১৭.২৭
৮.০৭
৭.৫৫
৬.২৭
৫.০৮
৪.১২
১১.৩০
৭.৩৬
২.০৫
০.৫৯
১.০৮

৪.১৩
১৮.০৩
৫.৬২
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এসব অংয়গ আরটিডিডি সংস্থায়নর মচয়ে মবডশ ব্যে হওোর কারণ প্রকে িডরচালয়কর কায়ছ জানয়ত চাওো হয়ল ডতডন
জানান, এ অংগগুয়লা ডিডিএ অয়র্ থ UNFPA কর্তথক সরাসডর বাস্তবাডেত হয়েয়ছ। এ ডবষয়ে মন্ত্রণালয়ের মতমন ডকছু
করার ডছল না। ডতডন ডবস্তাডরত তয়থ্যর জন্য UNFPA-এর প্রডতডনডধর সায়র্ মর্াগায়র্ায়গর জন্য ডতডন অনুয়রাধ
জানান। UNFPA-এর প্রডতডনডধর সায়র্ (জনাব মমাঃ বডশর উল্লাহ, মমাবাইলঃ ০১৮১৭০০৬০৪৪, মফান: ৫৮১৫০৫২৮
Email: ullah@unfpa.org) মটডলয়ফায়ন ও ই-মমইয়ল মর্াগায়র্াগ করা হয়ল ডতডন ই-মমইয়ল ডবডভে অংয়গর
সংস্থান ও খরয়চর তথ্য মপ্ররণ কয়রন। UNFPA-এর সংডিি প্রডতডনডধ কর্তথক ই-মমইয়ল মপ্রডরত তয়থ্যর সায়র্
অনুয়মাডদত আরটিডিডি’র সংস্থায়নর ডমল িাওো র্ােডন। এ ব্যািায়র UNFPA-এর প্রডতডনডধ জানান, অিডভডিক
ব্যয়ের অসামঞ্জস্যতা UNFPA কর্তথক সংয়শাধন করা হয়েয়ছ।
১৫.২

ফয়লা-আি কার্ থক্রম না র্াকাঃ সমাজয়সবা অডধদপ্তর কর্তথক মদয়শর ডবদ্যমান ৬টি মজলাে (কুডিো, বগুড়া, বডরশাল,
ফডরদপুর, ডব-বাড়ীো, ডসয়লট) িডরচাডলত সামাডজক প্রডতবন্ধী মময়েয়দর প্রডশেণ ও পুনব থাসন মকয়ন্দ্রর কার্ থক্রময়ক
সহােতা/শডক্তশালী করা ও মকন্দ্রগুয়লার সেমতা বৃডি করাই ডছল এ প্রকয়ের মূল উয়েশ্য। এ লয়েয মকন্দ্রগুয়লায়ত
ডবডভে আসবাবিত্র, প্রডশেণ উিকরণ সরবরাহ করা হয়েয়ছ এবং প্রকয়ের আওতাে প্রডশেণ গ্রহণকারীয়দর ময়ে ৬৯
জন (ডসয়লট মজলাে ৮ জন) Inmate’মক (মকয়ন্দ্র আডিত) এককালীন ৪৫,০০০/= টাকা প্রদান করা হয়েয়ছ। র্ায়ত
তারা ডনয়জর এলাকাে ডগয়ে মর্ মকান Income Generating Activity (IGA) এর মােয়ম স্বাবলম্বী হয়ত
িায়র। তয়ব এসব সুডবধায়ভাগীয়দর সায়র্ মর্াগায়র্াগ করা সম্ভব না হওোে (মকয়ন্দ্র মকান মমাবাইল নম্বর সংরডেত না
র্াকাে) তায়দর বতথমান অবস্থা সম্প নিয়কথ জানা সম্ভব হেডন। এছাড়াও প্রকয়ের আওতাে মকান ফয়লা-আি কার্ থক্রম না
র্াকাে মকন্দ্র মর্য়কও এসব উিকারয়ভাগীয়দর মকান ফয়লা-আি করা হেডন বা করা হয়ে না, র্ার ফয়ল এ ধরয়নর
কার্ থক্রম কতটুকু Effective এবং Sustainable হয়েয়ছ তা ডনণ থে করা সম্ভব হেডন;

১৫.৩

প্রকে চলাকালীন সময়ে খন্ডকালীন একজন িাক্তার এবং একজন এিয়ভায়কয়টর মােয়ম মকয়ন্দ্রর Inmate’মদর
ডচডকৎসা সুডবধা ও আইনী সহােতা প্রদান করা হত। ডকন্তু প্রকে সমাপ্ত হওোর ির Inmate’মদর ডচডকৎসা সুডবধা ও
আইনী সহােতা প্রদান করা সম্ভব হয়ে না। এছাড়াও সবগুয়লা মেয়ির প্রডশেক না র্াকাে প্রডশেণ কার্ থক্রম ব্যাহত
হয়ে।

১৬.০

সুিাডরশ/ডদক-ডনয়দ থশনাt

১৬.১

আরটিডিডি’র ডবডভে অংয়গর সংস্থায়নর মচয়ে মবডশ ব্যে হওো িডরকেনা ও আডর্ থক শংখলা িডরিন্থী। সংডিি
মন্ত্রণালে এ ডবষয়ে সুেি ব্যাখ্যা আইএমইডি’মক অবডহত করয়ব;

১৬.২

সমায়জর অবয়হডলত, ডবির্গামী (ডবডভে অসামাডজক কায়জ ডলপ্ত), হাডরয়ে র্াওো নারীয়দরয়ক আিে ও প্রডশেণ
প্রদায়নর লয়েয সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে কর্তথক িডরচাডলত মদয়শর ৬টি মজলাে (কুডিো, বগুড়া, বডরশাল, ফডরদপুর,
ডব-বাড়ীো, ডসয়লট) িডরচাডলত সামাডজক প্রডতবন্ধী মময়েয়দর প্রডশেণ ও পুনব থাসন মকন্দ্রগুয়লার কার্ থক্রম অতযন্ত
গুরুত্বপূণ থ। এসব আিেয়কয়ন্দ্র আডিত নারীয়দর প্রডশেণ িরবতী অবস্থা মূল্যােন বা Tracking এর লয়েয
মর্াগায়র্ায়গর মােম ডহয়সয়ব মমাবাইল মফান নম্বর, আবাডসক ঠিকানা প্রডত মকয়ন্দ্র সংরেণ করয়ত হয়ব এবং মকন্দ্র
মর্য়ক প্রডশেণার্ীয়দর প্রডশেণ িরবতী অবস্থা ফয়লা-আি করার উয়দ্যাগ ডনয়ত হয়ব; এবং

১৬.৩

মকয়ন্দ্রর Inmate’মদর ডচডকৎসা সুডবধা ও আইনী সহােতার প্রয়োজয়ন মকয়ন্দ্র খন্ডকালীন একজন িাক্তার ও একজন
এিয়ভায়কট ডনয়োগ করার উয়দ্যাগ ডনয়ত হয়ব। এছাড়া সবগুয়লা মেয়ি প্রডশেণ কার্ থক্রম চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীে
িদয়েি গ্রহণ করয়ত হয়ব;

১৬.৪

আিে মকন্দ্রগুয়লায়ত মসলাইয়ের উির প্রডশেণ গ্রহণকারী নারীরা র্ায়ত ডবডভে গায়মথেয়স চাকডর মিয়ত িায়র মস লয়েয
ডবডজএমইএ’র সায়র্ একটি MOU স্বাের করা র্াে ডক-না সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে তা ডবয়বচনা করয়ত িায়র।
এছাড়াও ডবডভে ইডিয়জয়ি মর্ ধরয়নর দে জনবল প্রয়োজন মসসব মেয়ি প্রডশেণ প্রদায়নর ডবষেটিও সমাজকল্যাণ
মন্ত্রণালে ডবয়বচনা করয়ত িায়র।
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“Support Services for the Vulnerable Group (SSVG)” শীষ থক ডবডনয়োগ প্রকয়ের সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)
১.০

প্রকয়ের অবস্থান

: সমগ্র বাংলায়দশ

২.০

মন্ত্রণালে/ডবভাগ

: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে

৩.০

বাস্তবােনকারী সংস্থা

: সমাজয়সবা অডধদপ্তর

৪.০

প্রকয়ের বাস্তবােন সমে ও ব্যে

:

প্রাক্কডলত ব্যে
মূল
সব থয়শষ সংয়শাডধত
মমাট
মমাট
ডজওডব
ডজওডব
(প্রঃসাঃ)
(প্রঃসাঃ)

প্রকৃত ব্যে
মমাট
ডজওডব
(প্রঃসাঃ)

২০০০.০০
২০০০.০০
(-)

১৯৭৭.৪১
১৯৭৭.৪১
(-)

৫.০

-

িডরকডেত বাস্তবােনকাল
প্রকৃত
মূল
সব থয়শষ বাস্তবােনকাল
সংয়শাডধত

ডিয়সম্বর, ২০১১
হয়ত
জুন, ২০১৩

-

অডতক্রান্ত
ব্যে (মূল
প্রাক্কডলত
ব্যয়ের %)

(লে টাকাে)
অডতক্রান্ত
সমে
(মূল
বাস্তবােন
কায়লর %)

-

-

ডিয়সম্বর, ২০১১
হয়ত
জুন, ২০১৩

প্রকয়ের অংগডভডিক বাস্তবােন (মডহলা ও ডশশু ডবষেক মন্ত্রণালে হয়ত প্রাপ্ত প্রকে সমাপ্ত প্রডতয়বদন (ডিডসআর) এর
ডভডিয়ত):
(লে টাকাে)
ক্রঃ
নং
১।
২।
৩।
৪।

অংয়গর নাম

সরবরাহ ও মসবা
র্ানবাহন ভাড়া (১টি জীি ও ১টি মাইয়ক্রাবাস)
অবকাোয়মাগত উেেন
ডচডকৎসা সাহায্য (কযান্সার, ডকিনী, ডলভার ডসয়রাডসস
মরাগীয়দর জন্য)
৫। সাহায্য মঞ্জুরীঃ
চা বাগায়নর িডমকয়দর জন্য
ডলল্লাহ মবাডিং ও এডতমখানার ছাত্র-ছাত্রীয়দর জন্য
রামকৃষ্ণ ডমশন, মবৌি ডবহার, মে ও মটাল ছাত্রয়দর জন্য
৬। মমডশনারী ও র্ন্ত্রিাডত (কডম্প নিউটার ও আনুষডিক র্ন্ত্রিাডত-০২
মসট, ডপ্রোর-২টি, মস্কনার-১টি ও ইোরয়নট ময়িম-১টি)
মমাটঃ

একক
মর্াক
সংখ্যা
মর্াক
জন

িডরকডেত লেযমাত্রা
আডর্ থক
বাস্তব
৮.০০
৫.০০
২
২৫৫.০০
৬০০.০০
১,২০০

প্রকৃত বাস্তবােন
আডর্ থক
বাস্তব
৭.৯৯৫
২.৯৫৫
২
২৫৪.৪৮৯
৬০০.০০ ১,২০০

জন
জন
জন
সংখ্যা

৮০০.০০
৩০০.০০
৩০.০০
২.০০

২০,০০০
৩০,০০০
৩,০০০
৭

৭৮১.৪৬৯ ২০,০০০
২৯৮.৫০ ২৯৮৫০
৩০.০০
৩,০০০
১.৯৯৯
৭

-

২০০০.০০

-

১৯৭৭.৪১

৬.০

কাজ অসমাপ্ত র্াডকয়ল উহার কারণঃ অনুয়মাডদত ডিডিডি অনুর্ােী প্রকয়ের মকান অংয়গর কাজ অসমাপ্ত মনই।

৭.০

সাধারণ ির্ থয়বেণঃ

৭.১

িটভূডমঃ

-

বাংলায়দয়শর ১৬৩টি চা বাগায়নর ময়ে ১৩২টি চা বাগান ডসয়লট ডবভায়গ (মমৌলভীবাজার, হডবগঞ্জ ও ডসয়লট)
অবডস্থত। ২৪টি চা বাগান চট্টগ্রাম ডবভায়গ এবং ৭টি চা বাগান িঞ্চগড় মজলাে অবডস্থত। এ সকল চা বাগায়ন প্রাে ১০
লে মলাক কমথরত রয়েয়ছ, র্ার ৫২ শতাংশ মডহলা। এ সকল চা বাগায়নর কমীয়দর বদডনক মবতন ৩২ টাকা।
সাধারণতঃ চা বাগান কমীয়দর একটি িডরবায়রর ১-২ জন ব্যডক্ত কমথেম এবং অবডশি সদস্যগণ মবকার। চা বাগায়নর
কমীগণ প্রডত সপ্তায়হ ৩.৫ মকডজ আটা/ চাল হ্রাসকৃত (প্রডত মকডজ ১.৩০ টাকা) মূয়ল্য মিয়ে র্ায়ক। মস ডহয়সয়ব একজন
চা িডমক প্রডত মায়স ১৪৬২.২৫ টাকা আে কয়র র্ায়ক। এ সামান্য আে ডদয়ে ৪/৫ জন সদস্য ডবডশি একটি িডরবায়রর
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ভরণ-মিাষণ খুবই কিকর। তাই তায়দরয়ক খাদ্য সহােতা করা অতযন্ত জরুরী। এছাড়া কওমী মাদ্রাসা, রামকৃষ্ণ ডমশন,
মবৌি ডবহায়র সমায়জর অবয়হডলত এবং দডরদ্র মছয়ল-মময়েরা িড়ায়লখা কয়র র্ায়ক। তাই এয়দরয়ক আডর্ থক সহােতা
প্রদান করা হয়ল তা তায়দর িড়ায়লখা চালায়নার মেয়ত্র সহােক ভূডমকা িালন করয়ব। আবার কযান্সার, ডকিনী এবং
ডলভার ডসয়রাডসয়স আক্রান্ত মরাগীয়দর আডর্ থক সহােতা প্রদান করার িাশািাডশ ডবডভে ধমীে প্রডতষ্ঠায়নর
অবকাোয়মাগত সংস্কার করার লয়েযই প্রকেটি গ্রহণ করা হয়েয়ছ।
৭.২

প্রকয়ের উয়েশ্যঃ
□
□
□
□
□

৮.০

চা বাগায়নর িডমকয়দর আর্ থ-সামাডজক অবস্থার উেেন;
ডলল্লাহ মবাডি-থ এর ছাত্রয়দরয়ক সমায়জর মূল ধারাে আনা;
রামকৃষ্ণ ডমশন, মবৌি ডবহার, মে, মটাল ও ডমশনারী ছাত্র/ছাত্রীয়দরয়ক আডর্ থক সহােতা প্রদান;
ডবডভে ধমীে প্রডতষ্ঠায়নর ডবদ্যমান অবকাোয়মা মমরামত, উেেন ও রেণায়বেণ; এবং
কযান্সার, ডকিনী এবং ডলভার ডসয়রাডসয়স আক্রান্ত গরীব মরাগীয়দরয়ক আডর্ থক সহােতা প্রদান।

প্রকয়ের অনুয়মাদন অবস্থাঃ
প্রকেটির উির ১৯/০১/২০১১, ১১/০৫/২০১০ এবং ০৫/১০/২০১১ তাডরয়খ ডিইডস সভা অনুডষ্ঠত হে। ডিইডস সভার
সুিাডরয়শর আয়লায়ক প্রকেটি ডিয়সম্বর ২০১১ মর্য়ক জুন ২০১৩ মমোয়দ মমাট ২০০০.০০ লে টাকা (সম্পূণ থ ডজওডব)
প্রাক্কডলত ব্যয়ে বাস্তবােয়নর ডনডমি মাননীে িডরকেনা মন্ত্রী কর্তথক ০১/১২/২০১১ তাডরয়খ অনুয়মাডদত হে।

৯.০

প্রকে িডরচালক সম্প নিডকথত তথ্যঃ
প্রকয়ের শুরু মর্য়ক সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উি-সডচব ির্ থায়ের ডনয়ম্নাক্ত কমথকতথাগণ প্রকে িডরচালয়কর দাডেত্ব
িালন কয়রয়ছনঃ
ক্রঃনং
প্রকে িডরচালয়কর নাম
মর্াগদায়নর তাডরখ বদডলর তাডরখ
০১ জনাব মনীন্দ্র ডকয়শার মজুমদার
১৮/১২/২০১১
২৩/১২/২০১২
উি-সডচব
০২ জনাব মমাঃ নজরুল ইসলাম
২৩/১২/২০১২
৩০/০৬/২০১৩
উি-সডচব

১০.০

প্রকে িডরদশথনঃ
প্রকেটি মূল্যােয়নর উয়েয়শ্য আইএমইডি কর্তথক ২২/০২/২০১৪ তাডরয়খ হডবগঞ্জ মজলার চুনারুর্াট উিয়জলাে প্রকেটির
আওতাে বাস্তবাডেত ডবডভে কার্ থক্রম সয়রজডময়ন িডরদশথন করা হে। িডরদশথয়নর সমে হডবগঞ্জ সমাজয়সবা
কার্ থালয়ের উি-িডরচালক এবং চুনারুর্াট উিয়জলার সমাজয়সবা কমথকতথা উিডস্থত ডছয়লন। সয়রজডময়ন িডরদশথন,
ডিডসআর-এ প্রাপ্ত তথ্য এবং প্রকে কর্তথিয়ের সায়র্ আয়লাচনা সায়িয়ে প্রকয়ের ডবডভে গুরুত্বপূণ থ অংয়গর আওতাে
বাস্তবাডেত কার্ থক্রম সম্প নিয়কথ ডনয়চ আয়লাকিাত করা হলঃ

১০.১

সরবারাহ ও মসবাঃ সরবরাহ ও মসবা খায়ত ডিডিডি’মত বরােকৃত ৮.০০ লে টাকার ডবিরীয়ত ৭.৯৯৫ লে টাকা
খরচ হয়েয়ছ। দরিত্র আহবান, মূল্যােন এবং অডফয়সর ডবডভে সরঞ্জাম ক্রে করা বাবদ এ অর্ থ ব্যে হয়েয়ছ বয়ল প্রকে
কর্তথিে হয়ত জানা মগয়ছ।

১০.২

র্ানবাহন ভাড়াঃ প্রকে িডরচালকসহ প্রকে সংডিি অন্যান্য কমথকতথায়দর প্রকয়ের মূল কার্ থালে মর্য়ক ডবডভে মজলাে
র্াওো-আসার জন্য ডিডিডিয়ত বরােকৃত ৫.০০ লে টাকার ডবিরীয়ত ২.৯৫৫ লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ।

১০.৩

চা বাগায়নর িডমকয়দর জন্য সাহায্য মঞ্জুরীঃ ২০,০০০ জন চা িডমকয়ক খাদ্য সহােতা বাবদ ডিডিডিয়ত বরােকৃত
৮০০.০০ লে টাকার ডবিরীয়ত ২০,০০০ জন চা িডময়কর খাদ্য সহােতা বাবদ ৭৮১.৪৬৯ লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ। চা
িডমকয়দরয়ক এক অর্ থ বছয়র ডতনবার ডনম্নডলডখত উিকরণ সরবরাহ করা হেঃ
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উিকরয়ণর নাম
১। চাল
২। িাল
৩। আটা
৪। মতল
৫। আলু
৬। সাবান

িডরমাণ
১২ মকডজ
২ মকডজ
৫ মকডজ
২ ডলটার
৫ মকডজ
২টি

মন্তব্য
প্রকেটি মূল্যােয়নর উয়েয়শ্য হডবগঞ্জ মজলার চুনারুর্াট উিয়জলার চািপুর চা
বাগান িডরদশথন করা হে। িডরদশথয়নর সমে মর্ ৬ জন চা-িডময়কর সায়র্
আয়লাচনা হে, িডমকয়দর তাডলকা সংযুডক্ত-১ এবং তায়দর মতামত অনুয়েদঃ
১১.৪ (ক) -এ বণ থনা করা হয়েয়ছ।

১০.৪

ডলল্লাহ মবাডি থং-এর ছাত্রয়দর জন্য সাহায্য মঞ্জুরীঃ ডলল্লাহ মবাডি থং-এর ৩০,০০০ জন ছায়ত্রর জন্য বাৎসডরক ১,০০০/(এক হাজার) টাকা কয়র সাহায্য মঞ্জুরী বাবদ ডিডিডিয়ত বরােকৃত ৩০০.০০ লে টাকার ডবিরীয়ত ২৯,৮৫০ জন
ছাত্রয়ক ২৯৮.৫০ লে টাকা সাহায্য মঞ্জুরী প্রদান করা হে। হডবগঞ্জ মজলার চুনারুর্াট উিয়জলা িডরদশথয়নর সমে মমাট
০৩ (ডতন)টি ডলল্লাহ মবাডি থং িডরদশথন করা হে। ডলল্লাহ মবাডি থং সম্প নিডকথত তথ্য/সাোৎ প্রদানকারী ০৬ জন ছায়ত্রর
তাডলকা সংয়র্াজনী-১ এবং সাোৎকায়র প্রাপ্ত তয়থ্যর ডবয়িষণ অনুয়েদ- ১১.৪ (খ) এ বণ থনা করা হয়েয়ছ।

১০.৫

রামকৃষ্ণ ডমশন, মবৌি ডবহার, মে, মটাল ও ডমশনারী ছাত্র/ছাত্রীয়দর জন্য সাহায্য মঞ্জুরীঃ রামকৃষ্ণ ডমশন, মবৌি ডবহার,
মে মটাল ও ডমশনারীর মমাট ৩০০০ জন ছাত্র/ছাত্রীয়ক মাডসক ১,০০০/- টাকা কয়র সাহায্য মঞ্জুরীর জন্য ডিডিডিয়ত
৩০.০০ লে টাকা বরাে ডছল এবং ৩০০০ জন ছাত্র/ছাত্রীয়ক সাহায্য বাবদ ৩০.০০ লে টাকাই ব্যে হয়েয়ছ। হডবগঞ্জ
মজলার চুনারুর্াট উিয়জলাে এ অংয়গর আওতাে মকান কার্ থক্রম বাস্তবােন করা হেডন।

১০.৬

মভৌত অবকাোয়মা উেেনঃ ডবডভে ধমীে প্রডতষ্ঠায়নর অবকাোয়মা উেেন ও সংস্কায়রর লয়েয ডিডিডি’মত ২৫৫.০০
লে টাকা বরায়ের ডবিরীয়ত ৪৮৯টি ধমীে প্রডতষ্ঠায়নর অবকাোয়মাগত সংস্কার বাবদ ২৫৪.৪৮৯ লে টাকা ব্যে
হয়েয়ছ। হডবগঞ্জ মজলার চুনারুর্াট উিয়জলা িডরদশথয়নর সমে মমাট ০৪ (চার)টি ধমীে প্রডতষ্ঠান িডরদশথন করা হে
এবং এ সম্প নিডকথত ডবস্তাডরত ির্ থায়লাচনা অনুু্য়েদঃ ১১.৫-এ বণ থনা করা হয়েয়ছ।

১০.৭

ডচডকৎসা সাহায্য মঞ্জুরীঃ কযান্সার, ডকিনী এবং ডলভার ডসয়রাডসয়স আক্রান্ত মমাট ১২০০ জন গরীব মরাগীয়ক ডচডকৎসা
সাহায্য বাবদ ডিডিডিয়ত বরােকৃত ৬০০.০০ লে টাকা (জনপ্রডত ৫০,০০০/-) বরায়ের ডবিরীয়ত সমুদে অর্ থ ব্যে
হয়েয়ছ। িডরদশথয়নর সমে সাহায্য প্রাপ্তয়দর ময়ে ২ জয়নর সাোৎকার গ্রহণ করা হয়েয়ছ। সাোৎ প্রদানকারীয়দর
তাডলকা সংযুডক্ত-১ এ এবং তায়দর মতামত অনুয়েদঃ ১১.৪ (র্)-এ বণ থনা করা হয়েয়ছ।

১০.৮

মমডশনারী ও র্ন্ত্রিাডতঃ প্রকে কার্ থালয়ের জন্য কডম্প নিউটার এবং আনুষংডগক র্ন্ত্রিাডত ক্রে বাবদ ডিডিডিয়ত
বরােকৃত ২.০০ লে টাকার ডবিরীয়ত ১.৯৯৯ লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ। বতথমায়ন এসব উিকরণগুয়লা সমাজয়সবা
অডধদপ্তয়রর প্রধান কার্ থালয়ে ব্যবহৃত হয়ে বয়ল প্রকে সংডিি কমথকতথা জানান।

১১.০

প্রকয়ের সামডগ্রক মূল্যােনঃ

১১.১ ডনম্নডলডখত ডবষেগুয়লা ডবয়বচনা সায়িয়ে প্রকেটি মূল্যােন করা হয়েয়ছঃ
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
১১.২

প্রকয়ের লেযমাত্রার সায়র্ িডরদশথনকালীন সময়ে প্রকয়ের সামডগ্রক বাস্তবােন অবস্থার তুলনা;
প্রকয়ের অনুয়মাডদত ডিডিডি এবং ডিডসআর ির্ থায়লাচনা;
উিকারয়ভাগীয়দর মতামত; এবং
প্রকে সংডিিয়দর সায়র্ আয়লাচনা।

প্রকে মূল্যােয়নর দ্যব থল ডদকঃ
 প্রকেটি প্রাে সমগ্র বাংলায়দশব্যািী বাস্তবাডেত হয়লও প্রকেটি মূল্যােয়নর মেয়ত্র গুরুত্বপূণ থ এলাকা ডহয়সয়ব
হডবগঞ্জ মজলার চুনারুর্াট উিয়জলাে প্রকয়ের আওতাে বাস্তবাডেত কডতিে কার্ থক্রম িডরদশথন করা হে।
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 প্রকয়ের আওতাে বাস্তবাডেত কার্ থক্রম িডরদশথয়নর মেয়ত্র প্রকে কর্তথিে সকল স্থায়ন ডনয়ে ডগয়েয়ছন মসগুয়লা
ির্ থয়বেণ করা হয়েয়ছ।
১১.৩

প্রকয়ের আওতাে উিকারয়ভাগী বাছাইঃ
প্রকয়ের আওতাে উিকারয়ভাগীয়দর বাছাই করার মেয়ত্র মজলা ির্ থায়ে সংডিি মজলা প্রশাসকয়ক আহবােক এবং
সংডিি মজলা সমাজয়সবা কার্ থালয়ের উি-িডরচালক-মক সদস্য-সডচব কয়র একটি কডমটি গেন করা হে। উিয়জলা
ির্ থায়ে সংডিি উিয়জলা ডনব থাহী কমথকতথায়ক সভািডত এবং উিয়জলা সমাজয়সবা কমথকতথায়ক সদস্য-সডচব কয়র ৮
সদস্য ডবডশি কডমটি গেন করা হে। সম্ভাব্য উিকারয়ভাগী বাছাই করার জন্য এলাকাে প্রচার-প্রচারণা চালায়না হত
এবং তায়দর কাছ মর্য়ক সংগ্রহকৃত আয়বদনিত্র ডিডিডি ডনয়দ থডশত গাইিলাইন অনুর্ােী উিয়জলা ির্ থায়ে র্াচাই-বাছাই
কয়র মজলা কডমটিয়ত মপ্ররণ করা হয়তা। মজলা কডমটি কর্তথক চূড়ান্ত অনুয়মাদন মদো হয়তা ময়মথ িডরদশথয়নর সমে
সংডিি কমথকতথা অবডহত কয়রয়ছন।

১১.৪

িডরদশথনকায়ল প্রকয়ের ডবডভে কার্ থক্রম ির্ থয়বেণ এবং উিকারয়ভাগীয়দর সায়র্ আয়লাচনাে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর
ডবয়িষণ ডনম্নরূিঃ
(ক) চা বাগায়নর িডমকয়দর সাহায্য মঞ্জুরীঃ হডবগঞ্জ মজলার চুনারুর্াট উিয়জলাে মমাট ২৪টি চা বাগান রয়েয়ছ এবং এসব
চা বাগায়নর মমাট ৭৫০০ জন িডমকয়ক প্রকয়ের আওতাে খাদ্য সাহায্য প্রদান করা হে। িডরদশথয়নর সমে চািপুর চা
বাগায়নর ০৬ জন িডময়কর (চা বাগায়ন মমাট ১৬০০ জন িডমক রয়েয়ছ) সায়র্ প্রকয়ের আওতাে তায়দরয়ক মর্সব
খাদ্য সহােতা করা হে, তা ডনয়ে আয়লাচনা হে। আয়লাচনার সার-সংয়েি ডনম্নরূিঃ
 তায়দর বদডনক মজুরী মাত্র ৬৯/- (উনসির) টাকা, তাই খাদ্য সাহায়য্যর ফয়ল তারা উিকৃত হয়েয়ছ;
 খাদ্য সাহায্য বাবদ মর্ আলু মদো হয়েডছল (প্রডত িডরবারয়ক ৫ মকডজ) তা ডনম্নমায়নর ডছল ময়মথ তারা
জাডনয়েয়ছন;
 ডতন ডকডস্তর খাদ্য সহােতার ময়ে প্রর্ম ডকডস্তয়ত প্রাপ্ত সোডবন মতল (প্রডত িডরবায়রর জন্য ২ ডলটার) ভায়লা
মায়নর ডছল (তীর সোডবন মতল) ডকন্তু িরবতীয়ত প্রাপ্ত সোডবন মতল ডনম্নমায়নর ডছল বয়ল তারা জাডনয়েয়ছন;
 প্রয়তযকয়ক মর্ শাড়ী/লুডি প্রদান করা হয়েয়ছ (প্রকে চলাকালীন সময়ে একবার) তা অতযন্ত ডনম্নমায়নর বয়ল
উিকারয়ভাগীরা অডভয়র্াগ কয়রয়ছন এবং এ ডনয়ে তারা ক্ষুি প্রডতডক্রো ব্যক্ত কয়রয়ছন;
 প্রকেটির ১ম ির্ থায়ে র্ারা সাহায্য মিয়েয়ছন, তায়দরয়ক বতথমান প্রকয়ের আওতাে সাহায্য প্রদান করা হেডন।
ফয়ল সামাডজক সম্প্রীডত নি হয়েয়ছ বয়ল বতথমান প্রকয়ের উিকারয়ভাগীরা জাডনয়েয়ছন। তারা জাডনয়েয়ছন মর্,
সবার জীবন-র্াত্রার মান এক হয়লও মকউ সাহায্য মিয়েয়ছ মকউ সাহায্য িােডন, র্া এক ধরয়নর মভদায়ভয়দর জন্ম
ডদয়েয়ছ। মর্টি প্রকয়ের ১ম ির্ থায়ের মেয়ত্রও প্রয়র্াজয বয়ল তারা জাডনয়েয়ছ। এসব মেয়ত্র তায়দর িরামশথ হলভডবষ্যয়ত এ ধরয়নর কার্ থক্রম গৃহীত হয়ল িডরবার প্রডত খাদ্য সাহায়য্যর িডরমাণ কডময়ে ডদয়েও মর্ন সবাইয়ক
খাদ্য সাহায়য্যর ময়ে অন্তভুথক্ত করা হে।
(খ) ডলল্লাহ মবাডি থং-এর ছাত্রয়দর এককালীন সহােতা প্রদানঃ হডবগঞ্জ মজলার চুনারুর্াট উিয়জলার সাহায্যপ্রাপ্ত ডলল্লাহ
মবাডি থংগুয়লার ময়ে মমাট ৩টি কওমী মাদ্রাসার ডলল্লাহ মবাডি থং িডরদশথন করা হে (মাদ্রাসা সম্প নিডকথত তথ্য সংয়র্াজনী১ এ বডণ থত আয়ছ) এবং এ সমে ডলল্লাহ মবাডি থং-এর মহায়স্টল সুিার এবং ০৬ জন ছায়ত্রর সায়র্ আয়লাচনাে প্রাপ্ত
তথ্যগুয়লা ডনম্নরূিঃ
 সাধারণতঃ এসব মাদ্রাসাে সমায়জর দডরদ্র এবং অবয়হডলত ছাত্ররা িড়ায়শানা কয়র র্ায়ক;
 এলাকার মানুয়ষর দায়নর উির ডনভথর কয়র মাদ্রাসাগুয়লা িডরচাডলত হয়ে;
 সরকাডর সাহায্য প্রদায়নর মেয়ত্র (ছাত্র প্রডত এককালীন ১০০০/-টাকা) ডলল্লাহ মবাডি থং-এ অবস্থানরত গরীব
ছাত্রয়দরয়ক প্রাধান্য মদওো হয়েয়ছ;
 ডিডিডি’র উয়েশ্য অনুর্ােী ডলল্লাহ মবাডি থং-এর ছাত্রয়দরয়ক সমায়জর মূলধারাে ডনয়ে আসার জন্য মকান কার্ থক্রম
ডিডিডি’মত অন্তভুথক্ত ডছলনা, শুধুমাত্র ছাত্রয়দরয়ক এককালীন ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েয়ছ;
এবং
 সাোৎ প্রদানকারী ০৬ (ছে) জন ছাত্রই জাডনয়েয়ছন মর্, তারা প্রাপ্ত টাকা ডদয়ে নতুন জামা-কািড় ক্রে কয়রয়ছ।
(গ) অবকাোয়মাগত উেেনঃ
ডবডভে ধরয়নর ধমীে প্রডতষ্ঠায়নর অবকাোয়মা উেেন ও সংস্কায়রর জন্য হডবগঞ্জ মজলার চুনারুর্াট উিয়জলাে সাহায্য
বরােপ্রাপ্ত ডবডভে প্রডতষ্ঠায়নর ময়ে ৪টি প্রডতষ্ঠান সয়রজডময়ন িডরদশথন করা হে, এ সম্প নিডকথত ির্ থয়বেণ ডনম্নরূিঃ
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ক্রঃ প্রডতষ্ঠায়নর নাম
নং
১ শংকর মজযাডত মে
ও ডমশন; ছনাও,
রামশ্রী, চুনারুর্াট,
হডবগঞ্জ

প্রাপ্ত সাহাময্যর
সাহায্য মর্ কায়জ ব্যবহৃত হয়েয়ছ
িডরমাণ
১,০০,০০০/- প্রাপ্ত সাহায্য ডদয়ে ডনমীেমান একটি ভবয়নর
ডিঁডড় বতডর করার কায়জ ব্যবহৃত হয়েয়ছ।
িডরদশথয়নর সমে মদখা র্াে মর্, ডিঁডড়র
আংডশক ডনমথাণ সম্প নিে হয়েয়ছ।

২ শ্রী শ্রী বাসুয়দব
মডির, চুনারুর্াট
মিৌরসভা, হডবগঞ্জ

৩ দডেণ (মে)
মদওরগাছ জায়ম
মসডজদ, মে
মদওরগাছ, চুনারুর্াট,
হডবগঞ্জ

১,০০,০০০/- মডির কডমটির সম্প নিাদক জনাব প্রণেিাল
জানান, ৪ তলা ফাউয়ন্ডশন ডবডশি সাধুসন্ত
ভবয়নর ডদ্বতীে তলার কাজ সম্প নিয়ের জন্য
এ অর্ থ ব্যে হয়েয়ছ। উয়ল্লখ্য, ডদ্বতীে তলার
কাজ সম্প নিে করয়ত মমাট ১৪.০০ লে টাকা
ব্যে হয়েয়ছ, র্া মানুয়ষর দান এবং সরকাডর
অন্যান্য অনুদান হয়ত সংগ্রহ করা হয়েয়ছ।
৪০,০০০/- মসডজয়দর সহকারী কযাডশোর জনাব মমা
আব্দুর রডশদ (মমাবাইল ০১৭১৫৪৯৫৪৫২)
জানান, ডবদ্যমান টিয়নর মসডজদটি মভয়ি
িাকা মসডজদ বতডরর কায়জ প্রাপ্ত অর্ থ ব্যে
হয়েয়ছ।

৪ ডহমাডলো জায়ম
মসডজদ, ১০ নং
ডমরাডশ ইউডনেন,
চুনারুর্াট, হডবগঞ্জ

১,০০,০০০/- মসডজদটির ১ম তলা ডনমথাণ কায়জ এ অর্ থ
ব্যবহার করা হয়েয়ছ বয়ল মসডজদ কডমটির
সভািডত জনাব ফয়েজুর রহমান (মমাবাইল
০১৭৩৩৭৩৬০৭৪) জানান।

বাস্তব ডচত্র

(র্) ডচডকৎসা সাহায্যঃ সাডব থক ির্ থায়লাচনাে/িডরবীেয়ণ প্রকেটির সফল কার্ থক্রম ডহয়সয়ব গরীব মরাগীয়দরয়ক অর্ থ সাহায্য
প্রদায়নর ডবষেটি উয়ল্লখ করা র্াে। কযান্সার, ডকিনী ও ডলভার ডসয়রাডসয়স আক্রান্ত গরীব মরাগীয়দরয়ক ডচডকৎসা
সহােতা বাবদ হডবগঞ্জ মজলার চুনারুর্াট উিয়জলাে মমাট ৩১ জন মরাগীয়ক অর্ থ সাহায্য প্রদান করা হে। িডরদশথয়নর
সমে ২ জন সাহায্য গ্রহীতার িডরবায়রর সায়র্ আয়লাচনা হে। সাোৎ প্রদানকারীয়দর তথ্য সংয়র্াজনী- ১ এ এবং
আয়লাচনার সার-সংয়েি ডনম্নরূিঃ




অর্ থ সাহায়য্যর ফয়ল ডচডকৎসা ব্যে ডনব থাহ করার মেয়ত্র তায়দর অিডরসীম উিকার হয়েয়ছ;
সরকায়রর সাহায়য্যর ফয়লই তারা তায়দর িডরবায়রর ডচডকৎসা করায়ত সেম হয়েয়ছন;
অর্ থ সাহায্য প্রাডপ্তর মেয়ত্র তায়দর মকানরূি সমস্যা হেডন।

১১.৫ ডনয়ম্ন প্রকে মূল্যােয়নর িাঁচটি Criteria’র সায়র্ প্রকয়ের বাস্তবােয়নাির বতথমান অবস্থার র্র্ার্ থতা ডবয়িষণ করা
হয়েয়ছঃ
Evaluation
Criteria
Relevancy

ডবয়বচয ডবষেসমূহ
MDG, Sixth Five
Year Plan এর সায়র্
সম্প নিকথযুক্ত ডক-না

প্রকয়ে প্রডতফলন
প্রকয়ের লেয ও উয়েশ্য এমডিডজ'র মর্ ৮টি লেযমাত্রা রয়েয়ছ, তার
মকানটির সায়র্ই সরাসডর সম্প নিকথযুক্ত নে।
Sixth Five Year Plan-এর Part-2 এ পৃষ্ঠা নং ৪২২-এ বডণ থত
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Criteria

ডবয়বচয ডবষেসমূহ

লেযমাত্রা
Effectiveness প্রকেটির
অনুর্ােী
কতটুকু
বাস্তবাডেত হয়েয়ছ বা
প্রকেটি তার মূল লেয
অজথয়ন সমর্ থ হয়ব ডক-না
Efficiency
প্রকয়ের Financial
Resource প্রকয়ের
লেয অজথয়ন কতটা
economically
ব্যবহার করা হয়েয়ছ।

Impact

প্রকয়ের
Benefit
Cost Ratio (BCR)
সমিডরমাণ অর্ থ ডদয়ে
অন্য মকান প্রকে
বাস্তবাডেত হয়ল তার
মর্য়ক আয়রা ফলাফল
িাওো মর্ত ডক-না।
প্রকেটি
সমেমত
বাস্তবাডেত হয়েয়ছ ডকনা।
প্রকয়ের
Intervention এর
ফয়ল মকান ধরয়নর
Positive
বা
negative change
হয়েয়ছ।

প্রকয়ের
Beneficiary’মদর

অবস্থা
পূয়ব থর মচয়ে কতটুকু
িডরবডতথত হয়েয়ছ।
Sustainability প্রকয়ের Intervention
এর
ফয়ল
উিকারমভাগীয়দর আর্ থ-সামাডজক

প্রকয়ে প্রডতফলন
আয়ছ মর্ The government is also committed to achieve
the MDG target of eliminating extreme poverty
through an integrated and comprehensive social
safety net program which will be Sustainable. মর্য়হতু
Social Protection উয়দ্যাগটি Sustainable নে (র্া
Sustainable Criteria'মত আয়ছ) কায়জই এটি Sixth Five Year
Plan-এর সায়র্ও সরাসডর সম্প নিকথযুক্ত ময়ন হেডন।
প্রকেটির সাডব থক মকান লেযমাত্রা ডছল না। তয়ব মর্ সুডনডদ থি লেযমাত্রাগুয়লা
অনুয়মাডদত ডিডিডি'মত বডণ থত আয়ছ, মসগুয়লা অডজথত হয়লও এ অডজথত
লেযমাত্রাগুয়লার Impact এবং Sustainability মনই বয়ল প্রতীেমান
হয়েয়ছ, র্া Impact ও Sustainability Criteria'মত আয়লাচনা করা
হয়েয়ছ।
প্রকয়ের আওতাে ডলল্লাহ মবাডি থং, রামকৃষ্ণ ডমশন, মবৌি ডবহার, মে, মটাল
ও ডমশনারী ছাত্র-ছাত্রীয়দর জন্য সাহায়য্যর িডরমাণ, অবকাোয়মাগত
উেেয়নর জন্য ডবডভে ধমীে প্রডতষ্ঠায়নর অনুদান এবং গরীব মরাগীয়দর
সাহায়য্যর িডরমাণ ডনডদ থি ডছল। কায়জই এয়েয়ত্র Minimum investএ Maximum benefit িাওোর মকান সুয়র্াগ ডছল না। তয়ব চা
িডমকয়দর খাদ্য সহােতার প্রডক্রোটি উন্মুক্ত দরিত্র প্রডক্রোকরণ িিডতয়ত
সম্প নিে করা হয়েয়ছ।
প্রকেটির Benefit গুয়লা Intangible ডবধাে এয়েয়ত্র BCR ডহয়সব
করা সম্ভব হেডন। তয়ব একর্া ডনঃসয়িয়হ বলা র্াে মর্, সমিডরমাণ অর্ থ
ডদয়ে উিকারয়ভাগীয়দরয়ক ডবডভে প্রডশেণ বা তায়দর মায়ঝ Income
Generating Activity (IGA) ডবতরণ করা হয়ল তা মর্য়ক
অডধকতর Benefit িাওোর ডনডিত সম্ভাবনা র্াকত।
প্রকেটি প্রস্তাডবত সমে অনুর্ােী বাস্তবাডেত হয়েয়ছ।

প্রকয়ের Intervention-এর ফয়ল চা িডমক, ডলল্লাহ মবাডি থং-এর ছাত্র
বা রামকৃষ্ণ ডমশন-এর ছাত্রয়দর মায়ঝ তায়দর জীবন-র্াত্রাে মকান
Positive/Negative Change হয়েয়ছ বয়ল প্রতীেমান হেডন। এ
ডবষেটি অনুয়েদ ১১.৪ এ বডণ থত হয়েয়ছ। আবার অবকাোয়মাগত
উেেয়নর জন্য ডবডভে ধমীে প্রডতষ্ঠায়ন মর্ অনুদান প্রদান করা হয়েডছল,
তায়ত প্রডতষ্ঠায়নর অবকাোয়মাগত সংস্কার পুয়রাপুডর সম্প নিে করা সম্ভব
হেডন ডবধাে সরকায়রর ডনকট তায়দর প্রতযাশা আয়রা বৃডি মিয়েয়ছ। তয়ব
গরীব মরাগীয়দরয়ক ডচডকৎসা সাহায্য বাবদ মর্ অর্ থ প্রদান করা হয়েয়ছ তা
তায়দর ডচডকৎসার ব্যে ডনব থায়হর মেয়ত্র অিডরসীম উিকার সাধন কয়রয়ছ
বয়ল ময়ন হয়েয়ছ।
প্রকেটি মূলতঃ অনুদান প্রদান সংক্রান্ত প্রকে ডছল ডবধাে
উিকারয়ভাগীয়দর জীবন-র্াত্রার মান উেেয়ন এর মতমন মকান প্রভাব
ডছল না বয়ল প্রতীেমান হয়েয়ছ।
প্রকয়ের Intervention এর ফয়ল উিকারয়ভাগীয়দর প্রকে চলাকালীন
সময়ে উিকৃত হয়েয়ছ র্া অনুয়েদ ১১.৪ মত বডণ থত হয়েয়ছ। ডকন্তু প্রকে
মশষ হবার সায়র্ সায়র্ উিকারয়ভাগীরা এসব সুডবধা আর িায়ে না বা
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Criteria

ডবয়বচয ডবষেসমূহ
অবস্থার মর্ িডরবতথন
হয়েয়ছ, তা দীর্ থ মমোয়দ
বহাল র্াকয়ব ডক-না

প্রকয়ে প্রডতফলন
প্রকয়ের এমন মকান কার্ থক্রম ডছল না মর্ র্ার মােয়ম তারা িরবতীয়ত
এসব সুডবধা ডনয়জরা অজথন করয়ত িায়র। অর্ থাৎ সামডগ্রক ডবয়বচনাে
প্রকেটি Sustainable হেডন বয়ল প্রতীেমান হে।

১২.০

প্রকয়ের উয়েশ্য ও অজথন (প্রাপ্ত ডিডসআর এর ডভডিয়ত):

১৩.০

িডরকডেত উয়েশ্য
অজথন
(ক) চা বাগায়নর িডমকয়দর আর্ থ- প্রকে চলাকালীন সময়ে চা বাগায়নর িডমকয়দর খাদ্য সাহায্য প্রদান করা
সামাডজক অবস্থার উেেন;
হয়েয়ছ, এয়ত তারা সামডেকভায়ব উিকৃত হয়েয়ছ। ডকন্তু এ সাহায্য তায়দর
আর্ থ-সামাডজক অবস্থা উেেয়নর মেয়ত্র মকান প্রভাব রায়খডন বয়ল
প্রতীেমান হয়েয়ছ;
(খ) ডলল্লাহ মবাডি থ-এর ছাত্রয়দরয়ক প্রকে মর্য়ক ডলল্লাহ মবাডি থং-এর ছাত্রয়দর প্রয়তযকয়ক ১০০০/- (এক
সমায়জর মূল ধারাে আনা;
হাজার) টাকা কয়র প্রদান করা হয়েয়ছ, র্া তারা জামা-কািড়/বই ক্রে
করা বাবদ ব্যে কয়রয়ছ। ডকন্তু এ আডর্ থক সহােতা তায়দরয়ক সমায়জর মূল
ধারাে অন্তভুথক্ত করার মেয়ত্র মকান ভূডমকা রাখয়ত সেম হেডন;
(গ) রামকৃষ্ণ ডমশন, মবৌি ডবহার, মে, রামকৃষ্ণ ডমশন, মবৌি ডবহার, মে এবং মটাল এর ছাত্রয়দরয়কও ১০০০/মটাল ও ডমশনারী ছাত্র/ছাত্রীয়দরয়ক (এক হাজার) টাকা কয়র প্রদান করা হয়েয়ছ। এ টাকা তারা জামাআডর্ থক সহােতা প্রদান;
কািড়/বই ক্রে বাবদ ব্যে কয়রয়ছ বয়ল জানা র্াে;
(র্) ডবডভে ধমীে প্রডতষ্ঠায়নর ডবদ্যমান প্রকয়ের আওতাে ডবডভে ধমীে প্রডতষ্ঠান/উিাসনালয়ের অবকাোয়মাগত
অবকাোয়মা মমরামত, উেেন ও সংস্কার, উেেন ও রেণায়বেয়ণর জন্য মর্ আডর্ থক সহােতা প্রদান করা
রেণায়বেণ; এবং
হয়েয়ছ, তায়ত প্রাপ্ত অয়র্ থ প্রডতষ্ঠানগুয়লার সংস্কার ও মমরামত কাজ ডকছুটা
সম্প নিে করা সম্ভব হয়েয়ছ; এবং
(ঙ) কযান্সার, ডকিনী এবং ডলভার কযান্সার, ডকিনী এবং ডলভার ডসয়রাডসয়স আক্রান্ত গরীব মরাগীয়দরয়ক
ডসয়রাডসয়স আক্রান্ত গরীব মরাগীয়দরয়ক প্রকে মর্য়ক নগদ আডর্ থক সহােতা প্রদান করা হয়েয়ছ। এয়ত গরীব ও
আডর্ থক সহােতা প্রদান।
ডবডভে কঠিন মরায়গ আক্রান্ত মরাগীরা উিকৃত হয়েয়ছ।
উয়েশ্য পুয়রাপুডর অডজথত না হয়ে র্াকয়ল তার কারণঃ
প্রকেটি মূলতঃ দান-খেরাত সংক্রান্ত ডছল। প্রকয়ের আওতাে প্রকে চলাকালীন সময়ে চা িডমকয়দরয়ক খাদ্য সহােতা
করা হয়েয়ছ, ডকন্তু এর ফয়ল তায়দর আর্ থ-সামাডজক অবস্থার উেেন হেডন। শুধুমাত্র প্রকে চলাকালীন সময়ে তায়দর
খাদ্য ডনরািিা ডনডিত হয়েয়ছ। এছাড়া ডলল্লাহ মবাডি থং, রামকৃষ্ণ ডমশয়নর ছাত্রয়দরয়ক আডর্ থক সহােতা প্রদান করা
হয়েয়ছ। গরীব মরাগীয়দরয়ক ডচডকৎসা বাবদ আডর্ থক সহােতা প্রদান করা হয়েয়ছ। ধমীে প্রডতষ্ঠায়নর অবকাোয়মা
সংস্কার বাবদ অর্ থ প্রদান করা হয়েয়ছ। এ ডবষেগুয়লার সামডগ্রক মূল্যােন অনুয়েদ ১১ এবং অজথন অনুয়েদ ১২-এ
বণ থনা করা হয়েয়ছ।

১৪.০

বাস্তবােন সমস্যা/ডবয়শষ ির্ থয়বেণঃ

১৪.১

মূল্যােয়নর ৫টি Criteria-মত উিীণ থ হয়ত না িারাঃ প্রকেটি মূল্যােয়নর ৫টি Criteria'র (Relevancy,
Effectiveness, Efficiency, Impact, Sustainability) ময়ে মকান Criteria'মতই সরাসডর উিীণ থ হয়ত
িায়রডন, র্া অনুয়েদ ১১.৫ এ বণ থনা করা হয়েয়ছ।

১৪.২

চা বাগায়নর িডমকয়দর অবস্থার িডরবতথন না হওোঃ প্রকে চলাকালীন সময়ে চা িডময়করা মর্ খাদ্য সাহায্য মিয়েয়ছ
তায়ত তারা উিকৃত হয়েয়ছ। কারণ, এ সমে তারা খাদ্য ডনরািিা ডনয়ে ডচন্তা করয়ত হেডন, র্ডদও ডকছু খাদ্য উিকরণ
ডনয়ে তারা মোভ প্রকাশ কয়রয়ছ (অনুয়েদ ১১.৪ (ক) এ বডণ থত)। বতথমায়ন তারা আবারও খাদ্য ডনরািিা ডবষে ডনয়ে
উডদ্বি।

১৪.৩

ডলল্লাহ মবাডি থং-এর ছাত্রয়দর সমায়জর মূল ধারাে অন্তভুথক্ত করা সম্প নিডকথতঃ প্রকয়ের উয়েশ্য ডছল ডলল্লাহ মবাডি থং-এর
ছাত্রয়দরয়ক সমায়জর মূল ধারাে অন্তভুথক্ত করা, ডকন্তু ডকভায়ব এটি করা হয়ব মস সম্প নিডকথত মকান কার্ থক্রম ডিডিডি-মত
উয়ল্লখ ডছলনা। কায়জই এ উয়েশ্যটি অডজথত হেডন। তয়ব ডলল্লাহ মবাডি থং-এর ২৯৮৫০ জন ছাত্রয়ক ১০০০/- (এক
হাজার) টাকা কয়র মমাট ২৯৮.৫০ লে টাকা প্রদান করা হয়েয়ছ, র্া তারা কািড়/বই ক্রে করা বাবদ ব্যে কয়রয়ছ।
আবার রামকৃষ্ণ ডমশন, মবৌি ডবহার, মে এবং মটাল-এর ছাত্রয়দরয়কও ১০০০/- (এক হাজার) টাকা কয়র মমাট ৩০০০
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জন ছাত্রয়ক মমাট ৩০.০০ লে টাকা প্রদান করা হয়েয়ছ। প্রকে কর্তথিয়ের সায়র্ আয়লাচনা কয়র জানা র্াে, তারাও এ
টাকা বই/কািড় ক্রে করা বাবদ ব্যে কয়রয়ছ। অর্ থাৎ এ দ্যটি মেয়ত্র মকান উয়েশ্য ছাড়াই অর্ থ ব্যে করা হয়েয়ছ বয়ল
প্রতীেমান হয়েয়ছ, এটি শুধুু্ই দান-খেরাত সম্প নিডকথত একটি ব্যে ডছল, র্ার মােয়ম সরকার এবং উিকারয়ভাগী কারই
লাভ হেডন বয়ল ময়ন হয়েয়ছ। কারণ, এ দান-খেরায়তর কারয়ণ সরকায়রর ডনকট উিকারয়ভাগীয়দর প্রতযাশা বৃডি
মিয়েয়ছ। আবার অন্যডদয়ক অে িডরমাণ সাহায়য্যর কারয়ণ তায়দর বাস্তডবক অবস্থার মকান িডরবতথন হেডন। কায়জই এ
অর্ থ সাহায্য মকন করা হল তা সুষ্পি হেডন।
১৪.৪

অবকাোয়মাগত উেেন/সংস্কার সম্প নিডকথতঃ ডবডভে ধমীে উিাসনালয়ে সংস্কার বাবদ মর্ আডর্ থক সাহায্য প্রদান করা
হয়েয়ছ তা ডদয়ে এসব প্রডতষ্ঠায়নর সংস্কার কাজ আংডশকভায়ব সম্প নিে করা সম্ভব হয়েয়ছ, র্া অনুয়েদ ১১.৪ (গ) এ
সডচত্র বণ থনা করা হয়েয়ছ। িডরদশথয়নর সমে বাস্তব অবস্থা ির্ থয়বেয়ণ ময়ন হয়েয়ছ এসব ধমীে প্রডতষ্ঠায়ন আডর্ থক বরাে
মকান একটি একক কাজ সম্প নিে করার জন্য মমায়টই র্য়র্ি ডছল না, আডর্ থক বরাে ডদয়ত হয়ব তাই মদওো হয়েয়ছ।
আবার অন্যডদয়ক আডর্ থক বরায়ের কাগজিত্র র্াচাই-বাছাই কয়র মদখা র্াে মর্, ডবডভে চা বাগায়নর নাচর্র সংস্কায়রর
জন্য এ অর্ থ ব্যে করা হয়েয়ছ, র্া অনুয়মাডদত ডিডিডি’মত উয়ল্লখ ডছল না।

১৫.০

সুিাডরশ/ডদক-ডনয়দ থশনাঃ
মর্য়হতু প্রকেটি জুন, ২০১৩-এ সমাপ্ত হয়েয়ছ কায়জই অনুয়েদ-১৪ -এ বডণ থত সমস্যা/ির্ থয়বেণ-এর আয়লায়ক প্রকেটি
সংয়শাধয়নর সুয়র্াগ মনই। ডকন্তু সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে বা সমাজয়সবা অডধদপ্তর মর্য়হতু সমায়জর দডরদ্রয মিডণর
মানুয়ষর সাডব থক কল্যায়ণ কাজ কয়র র্ায়ক, তাই এ সম্প নিডকথত ডকছু সুিাডরশ ডনয়ম্ন বডণ থত হলঃ

১৫.১

চা বাগায়নর িডমকয়দর খাদ্য সাহায্য প্রদায়নর ফয়ল তারা প্রকে চলাকালীন সময়ে উিকৃত হয়েয়ছ এবং একই সংয়গ
সরকায়রর উির তায়দর dependency মবয়ড়য়ছ, ডকন্তু তায়দরয়ক স্বাবলম্বী করার মেয়ত্র মকান িদয়েি গৃহীত হেডন।
কায়জই এয়েয়ত্র তায়দর মায়ঝ মর্য়কান Income Generating Activity ডবতরণ করা হয়ল বা এ সম্প নিডকথত মকান
প্রডশেণ প্রদান করা হয়ল মসটি অয়নক মবডশ কার্ থকর হত;

১৫.২

ডলল্লাহ মবাডি থং, রামকৃষ্ণ ডমশন, মবৌি ডবহার, মে, মটাল-এর ছাত্রয়দরয়ক ১০০০/- (এক হাজার) টাকা কয়র প্রদান করা
হয়েয়ছ, র্ার মােয়ম তারা সামডেকভায়ব ডকছুটা লাভবান হয়েয়ছ, ডকন্তু বৃহির অয়র্ থ তারা পূয়ব থর অবস্থায়নই রয়ে
মগয়ছ। কায়জই এ অর্ থ ডদয়ে বা আয়রা মবডশ অর্ থ ডবডনয়োগ কয়র তায়দরয়ক ডবডভে কাডরগডর প্রডশেণ প্রদান করা হয়ল
তা আয়রা মবডশ ফলপ্রসূ হত বয়ল ময়ন হে;

১৫.৩

অসংখ্য ধমীে প্রডতষ্ঠায়ন অনুদান প্রদান না কয়র অে কয়েকটি প্রডতষ্ঠায়ন অনুদান প্রদান করা হয়ল মসটি অয়নক মবডশ
কার্ থকর এবং ফলপ্রসূ হত। অনুদায়নর ডবষেটি Supply driven না হয়ে Demand driven হওো বাঞ্ছনীে। অন্যডদয়ক
ধমীে প্রডতষ্ঠায়নর অনুদায়নর টাকা চা বাগায়নর নাচর্য়রর সংস্কার কায়জ ব্যবহৃত হওোে ডবষেটি মন্ত্রণালে হয়ত
ব্যাখ্যা প্রদান করা জরুডর;

১৫.৪

প্রকয়ের আওতাে গরীব মরাগীয়দরয়ক ডচডকৎসা বাবদ মর্ অর্ থ সাহায্য প্রদান করা হয়েয়ছ, তা অতযন্ত প্রশংসনীে। তয়ব
এভায়ব সরকায়রর িয়ে সবসমে অর্ থ সাহায্য করা সম্ভব নে, কায়জই এয়েয়ত্র সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মােয়ম
সরকাডর-মবসরকাডর অংশীদারীয়ত্বর মােয়ম মর্সব হাসিাতাল গয়ড় উয়েয়ছ এবং এসব হাসিাতায়ল ৩০% গরীব
মরাগীর ডবনামূয়ল্য মসবা িাওোর ডবষেটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে ডনডিত করয়ল গরীব মরাগীরা সারা বছরব্যািী
উিকৃত হয়ব বয়ল আশা করা র্াে;

১৫.৫

সয়ব থািডর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে সামাডজক ডনরািিার ডবষয়ে তায়দর Strategy গুয়লা সম্প নিয়কথ পুনরাে ডচন্তা করয়ত
িায়র। এ ব্যািায়র সায়বক মডন্ত্রিডরষদ সডচব িঃ আকবর আলী খায়নর ‘িরার্ থিরতার অর্ থনীডত’ শীষ থক বইয়ের
ডনয়ম্নাক্ত উদ্বৃডতটি উয়ল্লখ করা র্ােঃ
“ডবশ্বব্যািী আজ সামাডজক ডনরািিা ব্যবস্থা মঢয়ল সাজায়নার মতাড়-মজাড় চলয়ছ। সবাই চাে সমায়জর উির দডরদ্রয়দর
ডনভথরশীলতা কমায়ত। দান খেরাত নে বরং সকয়লই র্ায়ত কাজ কয়র মখয়ত িায়র এ ব্যবস্থা ডনডিত করাই সামাডজক
ডনরািিার মূল লেয। দান-খেরায়তর মমৌডলক তাগাদা িরার্ থিরতা হয়ত িায়র। ডকন্তু অর্ থননডতক মমৌল উিাদানসমূহ
অস্বীকার কয়র দান-খেরাত ফলপ্রসূ হে না। গরীয়বর ভাল করার ইোই র্য়র্ি নে। এমনভায়ব ভাল করয়ত হয়ব র্ায়ত
গরীবরা উিকৃত হে। এ কাজ শুধু আয়বয়গর ডভডিয়ত করা সম্ভব নে। এর জন্য প্রয়োজন বাস্তব িডরডস্থডত সম্প নিয়কথ
সম্যক ধারণা”।
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“এস্টাবডলডশং অব ডিডবয়কডি কডমউডনটি হসডিটাল এ- মভায়কশনাল মেডনং মসোর ফর ভালনায়রবল স্লাম ডুয়েলারস”
শীষ থক প্রকয়ের সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)
১।

প্রকয়ের নামঃ

:

এস্টাবডলডশং অব ডিডবয়কডি কডমউডনটি হসডিটাল-এ মভায়কশনাল
মেডনং মসোর ফর ভালনায়রবল স্লাম ডুয়েলারস

২।

প্রকয়ের অবস্থানঃ

:

উিয়জলাঃ রূিগঞ্জ, মজলাঃ নারােণগঞ্জ।

৩।

বাসত্মবােনকারী সংস্থাঃ

:

সমাজয়সবা অডধদপ্তর এবং মদশবাংলা কল্যাণ িডরষদ (ডিডবয়কডি)।

৪।

প্রশাসডনক মন্ত্রণালে/ ডবভাগঃ

:

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে।

৫।

প্রকয়ের বাসস্তবােন সমে ও ব্যেঃ

:
(লে টাকাে)

সংস্থা

প্রাক্কডলত ব্যে
মূল

প্রকৃত ব্যে

সব থয়শষ
সংয়শাডধত

১
ডজওডব
সংস্থা

ডজওডব
সংস্থা
মমাট
২
১২৫৭.৮৫
৪১৪.০৮

ডজওডব
সংস্থা
মমাট
৩
১২৫৭.৮৫
৪১৪.০৮

ডজওডব
সংস্থা
মমাট
৪
১১৭৬.১৫
৩৩৬.৪২

মমাট

১৬৭১.৯৩

১৬৭১.৯৩

১৫১২.৫৭

০৬।

িডরকডেত বাস্তবােনকাল

মূল

সব থয়শষ
সংয়শাডধত

৫
জানুোরী, ২০১১
হয়ত
জুন,২০১৩

৬
প্রয়র্াজয
নে

প্রকৃত
বাস্তবােন কাল

অডতক্রান্ত
ব্যে
(মূল
প্রাক্কডলত
ব্যয়ের%)

অডতক্রান্ত
সমে
(মূল
প্রাক্কডলত
সময়ের%)

৭
জানুোরী, ২০১১
হয়ত
জুন, ২০১৩

৮
প্রয়র্াজয
নে

৯
প্রয়র্াজয নে

প্রকয়ের অিডভডিক বাস্তবােনঃ
(লে টাকাে)
ক্রডমক
ডিডি অনুর্ােী কায়জর অি
নং
১
২
০১। কমথকতথা ও কমথচারীয়দর মবতন ও
ভাতাডদ
০২। প্রডশেণ কমথসূচী ও প্রডশেণ উিকরণ

একক
৩
জন
--

০৩।

জডম ক্রে

একর

০৪।

ডনমথাণ

বগ থ ফুট

০৫।

র্ন্ত্রিাডত

সংখ্যা

০৬।

আসবাবিত্র

সংখ্যা

িডরকডেত লেযমাত্রা
বাস্তব
আডর্ থক
৪
৫
১৫৫

১৪৮.৩২

মর্াক

১২২.৯৪

০.১৩

৮৪.৫০

২৪৬৬৪.০৮

৬২৮.১৪

৮১৪

৪৮০.৩৬

৪০৬

১০২.০০

প্রকৃত বাস্তবােন
বাস্তব
আডর্ থক
৬
৭
৯৭.৪৫
৪৬
(৬৫.৭০%)
১২১.৪০
মর্াক
(৯৮.৭০%)
৮৪.৫০
০.১৩
(১০০%)
৬২৮.০৪
২৪৭১০.০০
(৯৯.৯৮%)
৪৭৯.২১
৮১৪
(৯৯.৭৬%)
১০১.৯৭
৪০৬
(৯৯.৯৭%)
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ক্রডমক
নং

ডিডি অনুর্ােী কায়জর অি

১

২

একক

িডরকডেত লেযমাত্রা

প্রকৃত বাস্তবােন

বাস্তব

আডর্ থক

বাস্তব

আডর্ থক

৩

৪

৫

৬

৭

০৭।

ডসডভ/ভযাট

মর্াক

মর্াক

৯৩.১৭

-

-

০৮।

ডফডজকযাল কডেনয়জন্সী

মর্াক

মর্াক

২.৫০

-

-

০৯।

প্রাইস কডেনয়জন্সী

মর্াক

মর্াক

১০.০০

-

-

১০।

মমাট

১৬৭১.৯৩

৯০%

-

১৫১২.৫৭
(৯০.৪৭%)

৭। কাজ অসমাপ্ত র্াকয়ল তার কারণঃ প্রকয়ে সংস্থানকৃত ডসডি/ভযাট, ডফডজকযাল কডেয়জন্সী এবং প্রাইস কডেনয়জন্সী এর
অর্ থ প্রয়োজন না িড়াে অব্যডেত রয়েয়ছ। এছাড়া, প্রকে বাস্তবােনকায়ল হাসিাতায়লর শুধুমাত্র বডহডব থভাগ কার্ থক্রম চালু
র্াকাে ডনধ থাডরত সকল জনবল ডনয়োগ করা র্ােডন বয়ল জানা র্াে। তয়ব, বতথমায়ন অন্ত:ডবভাগ চালু করাে ির্ থােক্রয়ম
অবডশি জনবল ডনয়োগ করা হয়ব ময়মথ িডরদশথনকায়ল জানা র্াে।

৮। সাধারণ ির্ থয়বেণঃ
৮.১ িটভূডমঃ নারােনগয়ঞ্জর রূিগঞ্জ উিয়জলাধীন মচানিাড়া গ্রায়মর চারিায়শর বডস্তয়ত ৪০ হাজার বডস্তবাসীর বাস। এসকল
বডস্তবাসী স্বাস্থয ও ডশোসহ সকল মমৌডলক অডধকার হয়ত বডঞ্চত। কমথমে জীবয়ন প্রয়বয়শর মােয়ম আত্ম-কমথসংস্থায়নর
জন্য বডস্তয়ত বসবাসকারী এ সকল দডরদ্র ও অসহাে যুবকয়দর কাডরগডর প্রডশেয়ণর প্রয়োজন। তাছাড়া মার্ত স্বাস্থয ও ডশশু
র্য়ের জন্য ন্যযনতম প্রডশেণ প্রয়োজন। বডণ থত এলাকাে বসবাসকারী বডস্তবাসীয়দর অডত জরুরী প্রয়োজন ও অডধকায়রর প্রডত
সাড়া ডদয়ে মদশ বাংলা কল্যাণ িডরষদ কর্তথক আয়লাচয প্রকেটি গ্রহণ করা হয়েয়ছ।
৮.২ প্রকয়ের উয়েশ্য:
(ক) সমায়জর অনগ্রসর জনসাধারয়ণর স্বাস্থয সুরোর প্রয়োজনীে ব্যবস্থা ডনডিতকরণ;
(খ) দ্রুততম সময়ে প্যার্লডজকযাল সহােতা প্রদায়নর মােয়ম দডরদ্র জনয়গাষ্ঠীর মরাগ ডনণ থে ডনডিতকরণ;
(গ) দডরদ্র বডস্তবাসীয়দরয়ক আত্মডনভথরশীল ডহয়সয়ব গয়ড় মতালার মােয়ম স্বাভাডবক জীবয়ন ডফডরয়ে আনার লয়েয
বৃডিমূলক প্রডশেণ প্রদান; এবং
(র্) ৩০% দডরদ্র মরাগীয়ক ডবনামূয়ল্য ডচডকৎসা মসবা প্রদান।
৯। প্রকয়ের অনুয়মাদন ও সংয়শাধনঃ আয়লাচয প্রকেটির উির গত ২৭/০১/২০১১ তাডরয়খ িডরকেনা কডমশয়ন ডিইডস সভা
থ প্রকেটি ১৬৭১.৯৩ (ডজওডব: ১২৫৭.৮৫ এবং প্রতযাশী
অনুডষ্ঠত হে। ডিইডস সভাে গৃহীত ডসিায়ন্তর ডভডিয়ত পুনগঠিত
সংস্থা: ৪১৪.০৮) লে টাকা প্রাক্কডলত ব্যয়ে জানুোডর ২০১১ হয়ত জুন ২০১৩ বাস্তবােন মমোয়দ গত ২৭.০৩.২০১১ তাডরয়খ
মাননীে িডরকেনা মন্ত্রী কর্তথক অনুয়মাডদত হে। িরবতীয়ত ডিডিইডস সভার সুিাডরশক্রয়ম গত ০২/১২/২০১১ তাডরয়খ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দাডেয়ত্ব ডনয়োডজত তৎকালীন মাননীে মন্ত্রী কর্তথক প্রকেটির আন্ত:খাত সমন্বে করা হে।
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১০। প্রকে িডরচালক সংক্রান্ত তথ্যাডদঃ প্রকেটির পুয়রা বাস্তবােন মমোয়দ ডনম্নবডণ থত একজন কমথকতথা প্রকে িডরচালয়কর
দাডেত্ব িালন কয়রনঃ

১১।

নং

প্রকে িডরচালয়কর নাম

১।

জনাব মমসবাহুল আলম
উি-সডচব

খন্ডকালীন

মমোদকাল
মর্াগদান
বদলী
১০-০৪-২০১১

৩০-০৬-২০১৩

মন্তব্য
প্রকয়ের মশষ অবডধ প্রকে
িডরচালক ডহয়সয়ব দাডেত্ব
িালন কয়রন।

প্রকয়ের উয়েশ্য ও অজথনঃ
ক্রঃনং

১২।

ডনয়োয়গর
ধরণ

িডরকডেত উয়েশ্য

উয়েশ্য অজথন

০১

সমায়জর অনগ্রসর জনসাধারয়ণর স্বাস্থয প্রকে এলাকাভুক্ত অনগ্রসর জনয়গাষ্ঠীয়ক ডচডকৎসা মসবা
সুরোর প্রয়োজনীে ব্যবস্থা ডনডিতকরণ প্রদায়নর লয়েয ৭ তলা ডবডশি একটি হাসিাতাল ভবন
ডনমথাণ করা হয়েয়ছ। প্রকে এলাকাে (রূিগঞ্জ র্ানাে) প্রাে ২
লে জনসাধারণ বসবাস কয়র। এখানকার জনসাধারণ এই
হাসিাতায়লর মােয়ম তায়দর সাধারণ মরাগ ছাড়াও
গভথকালীন মার্তয়সবা এবং অন্যান্য আধুডনক ও ডবয়শষাডেত
ডচডকৎসা মসবা মিয়ে র্ায়কন। প্রকয়ের আওতাে স্থাডিত এ
হাসিাতায়ল আউটয়িার ও ইনয়িার দ্য’ধরয়নর সুডবধাই
বতথমান। িডরদশথনকায়ল ইনয়িায়র ১০০টি শয্যা স্থাডিত
অবস্থাে মদখা র্াে। পূয়ব থ এ ধরয়নর ডচডকৎসা মসবার জন্য
২৫ ডক:ডম: দূয়র নারােণগঞ্জ সদয়র মর্ত ডবধাে অডধকাংশ
মেয়ত্র দডরদ্র জনয়গাষ্ঠীর ডচডকৎসা মসবা প্রাডপ্ত কিসাে ও
ব্যেবহুল ডছল।

০২

দ্রুততম সময়ে প্যার্লডজকযাল সহােতা ডনডমথত হাসিাতায়ল আল্ট্রাসয়নাগ্রাম, এক্স-মরসহ অন্যান্য
প্রদায়নর মােয়ম দডরদ্র জনয়গাষ্ঠীর মরাগ প্রয়োজনীে ডিডনকযাল মসবা বতথমান রয়েয়ছ। এছাড়া, দডরদ্র
জনয়গাষ্ঠীর দ্রুত মরাগ ডনণ থয়ের লেযয়ক সাময়ন মরয়খ স্থাডিত
ডনণ থে ডনডিতকরণ;
হাসিাতায়ল প্যার্লডজকযাল িরীোর জন্য একটি আধুডনক
িরীোগার স্থািন করা হয়েয়ছ।

০৩

দডরদ্র বডস্তবাসীয়দরয়ক আত্ম-ডনভথরশীল ডনডমথত ভবয়ন হাসিাতাল কার্ থক্রয়মর িাশািাডশ প্রডশেণ
কার্ থক্রম িডরচালনা করা হে। প্রডশেণ মকয়ন্দ্র প্রডতবছর
ডহয়সয়ব গয়ড় মতালার মােয়ম স্বাভাডবক
৮৪০ জন ঝডুঁ কপূণ থ ডকয়শার-ডকয়শারীয়ক মসলাই, িক
জীবয়ন ডফডরয়ে আনার লয়েয বৃডিমূলক ডপ্রে/বুটিক/এমব্রেিারী, হস্তডশে এবং কায়ের কাজ ইতযাডদ
বৃডিমূলক ডবষয়ে প্রডশেণসহ প্রডশেণ ভাতা প্রদান করা
প্রডশেণ প্রদান;
হয়েয়ছ। প্রডশেণ মশয়ষ প্রডশেণ প্রাপ্তয়দরয়ক ডবডভে
প্রডতষ্ঠায়নর সায়র্ মর্াগায়র্াগ কডরয়ে মদো হে এবং ডকছু
ডকছু মেয়ত্র স্বডনয়োডজত মিশাে সহােতা প্রদান করা হে।

০৪

৩০% দডরদ্র মরাগীয়ক ডবনামূয়ল্য ডচডকৎসা হাসিাতালটি দডরদ্র এলাকাে স্থাডিত হওোে ৩০%
মরাগীয়ক ডবনামূয়ল ডচডকৎসায়সবা প্রদান করা ছাড়াও সকল
মসবা প্রদান;
মেয়ত্র হ্রাসকৃত মূয়ল্য ডচডকৎসা মসবা প্রদান করা হয়ে ময়মথ
িডরদশথনকায়ল প্রতীেমান হে।

উয়েশ্য পুয়রাপুডর অডজথত না হয়ে র্াকয়ল তার কারণঃ প্রয়র্াজয নে।
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১৩। প্রকে িডরদশথনঃ
আয়লাচয প্রকেটির সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন প্রণেয়নর লয়েয প্রকয়ের আওতাে বাস্তবাডেত কার্ থক্রমসমূহ আইএমইডি
কর্তথক গত ০৬/০২/২০১৪ তাডরয়খ সয়রজডময়ন িডরদশথন করা হে। িডরদশথনকায়ল প্রতযাশী সংস্থার প্রডতডনডধসহ প্রকে
সংডিি ব্যডক্তবগ থ উিডস্থত ডছয়লন। সয়রজডময়ন িডরদশথন সায়িয়ে প্রকয়ের গুরুত্বপূণ থ অংগসমূয়হর বাস্তবাডেত কার্ থক্রম
সম্প নিয়কথ ডনয়ম্ন বণ থনা করা হলঃ
১৩.১ প্রডশেণ কার্ থক্রমঃ অনুয়মাডদত প্রকয়ে কায়ের কাজ, দডজথডবজ্ঞান, হস্তডশে ও এযামব্রেিাডর- এ ৪টি মেয়ি ডতন মাস
প্রডশেণ প্রদায়নর সংস্থান ডছল। মস অনুর্ােী প্রকয়ের আওতাে মমাট ৮৪০ জন দ্যস্থ ও দডরদ্র ব্যাডক্তয়ক প্রডশেণ এবং
প্রডশেণ গ্রহয়ণর ির আত্ম-কমথসংস্থান সৃডির লয়েয প্রয়তযক প্রডশেণার্ীয়ক এককালীন প্রডশেণ ভাতা প্রদান করা হে।
িডরদশথয়নর সমে ডবডভে মেয়ি ডবয়শষ কয়র কায়ের কাজ, দডজথডবজ্ঞান, এমব্রেিারীর প্রয়োজনীে র্ন্ত্রিাডত এবং
আনুষাডিক সুডবধাডদসহ পৃর্ক পৃর্ক কে ির্ থয়বেণ করা হে। িডরদশথনকায়ল ডবডভে মেয়ি প্রডশেয়ণর ম্যানুয়েল ও
হাডজরা খাতা িরীো করা হে। হাডজরা খাতা অনুর্ােী প্রডশেণ কার্ থক্রম লেযমাত্রা অনুর্ােী সম্প নিে হয়েয়ছ ময়মথ
প্রতীেমান হে। িডরদশথনকায়ল প্রকে বাস্তবােনকালীন ডবডভে ব্যায়চ ডনম্নবডণ থত প্রডশেণ গ্রহণকারীগণ উিডস্থত ডছলঃ
ক্রঃনং
০১
০২
০৩
০৪
০৪
০৫
০৬
০৭

প্রডশেণার্ীর নাম
মমাঃ ডরিন ডমো
মমাঃ আয়নাোর মহায়সন
মমাঃ মখারয়শদ আলম
রডহমা মবগম
সালমা
ডশখা কমথকার
হাডমদা মবগম
মায়জদা খাতুন

মেয়ির নাম
কায়ের কাজ
কায়ের কাজ
কায়ের কাজ
িক-বুটিক এযামব্রেিারী
িক-বুটিক এযামব্রেিারী
িক-বুটিক এযামব্রেিারী
মটইলাডরং
হস্তডশে

১৩.২ ডনমথাণঃ আয়লাচয প্রকয়ের আওতাে হাসিাতাল কার্ থক্রম ও প্রডশেণ কার্ থক্রম িডরচালনার জন্য ৬২৮.১৪ লে টাকা
ব্যয়ে ০৭ (সাত) তলা ডবডশি ভবন ডনমথায়ণর সংস্থান ডছল। এ সংস্থায়নর ডবিরীয়ত ৬২৮.০৪ লে টাকা ব্যয়ে ৭
তলাডবডশি হাসিাতাল ভবন ডনমথাণ করা হয়েয়ছ। ডনডমথত অবকাোয়মাটির প্রডতটি তলা ও কেসমূহ িডরদশথন করা হে।
ডনডমথত হাসিাতাল ভবয়নর ডনচ তলাে ইমায়জথন্সী ডবভাগ, ২ে তলাে কনসালয়টেগয়ণর বসার কে, ৩ে তলাে
Ultrasonogram, Pathology, X-Ray ও Echo, ৪র্ থ তলাে OT ও কনসালয়টেগয়ণর বসার কে, ৫ম ও ৬ষ্ঠ
তলাে মডহলা, পুরুষ ও ডশশু ওোয়ি থ মমাট ১০০টি শয্যা স্থািন করা হয়েয়ছ এবং ৭ম তলা হাসিাতাল কার্ থক্রম
িডরচালনার জন্য দাপ্তডরক কায়জ ব্যবহার করা হয়ে। আিাত দৃডিয়ত ডনমথাণ কাজ সয়ন্তাষজনক ময়মথ প্রতীেমান হে।
ডনডমথত ভবয়ন মরাগী িডরবহয়নর জন্য একটি ডলফট স্থািন করা হয়েয়ছ র্া িডরদশথনকায়ল চালু অবস্থাে িাওো র্াে।
ডলফট এর সায়র্ মজনায়রটয়রর সংয়র্াগ রয়েয়ছ ময়মথ সংস্থার প্রডতডনডধ িডরদশথনকায়ল জানান। ডনমথাণ কায়জ ঠিকাদার
ডনয়োয়গ উন্মুক্ত দরিত্র িিডত অনুসরণপূব থক সরকাডর ক্রে নীডত র্র্ার্র্ভায়ব প্রডতিালন করা হয়েয়ছ ময়মথ উিস্থাডিত
িকুয়মে িরীোয়ন্ত প্রতীেমান হে।
১৩.৩ র্ন্ত্রিাডত ও আসবাবিত্র সংগ্রহঃ অনুয়মাডদত ডিডিডিয়ত মমডিকযাল র্ন্ত্রিাডত ক্রে বাবদ ৪৮০.৩৬ লে টাকার সংস্থান
ডছল। অনুয়মাডদত সংস্থায়নর ডবিরীয়ত ৪৭৯.২১ লে টাকা ব্যয়ে ডনধ থাডরত ৮১৪টি মমডিকযাল র্ন্ত্রিাডত সংগ্রহ করা
হয়েয়ছ। এছাড়া, অনুয়মাডদত প্রকয়ের সংস্থান মমাতায়বক ১০১.৯৭ লে টাকা ব্যয়ে হাসিাতাল ও প্রডশেণ মকয়ন্দ্র ব্যবহার
উিয়র্াগী ৪০৬টি আসবাবিত্র সংগ্রহ করা হয়েয়ছ। সংগৃহীত মমডিকযাল র্ন্ত্রিাডত ও আসবাবিত্রসমূহ হাসিাতাল ও
প্রডশেণ মকয়ন্দ্রর ডবডভে কয়ে স্থািন ও ব্যবহার করা হয়ে। সংগৃহীত আসবাবিত্রসমূহ আিাতদৃডিয়ত মানসম্মত হয়েয়ছ
ময়মথ প্রতীেমান হয়েয়ছ। আসবাবিত্র ও র্ন্ত্রিাডত ক্রয়ে সরকাডর ক্রে নীডত র্র্ার্র্ভায়ব প্রডতিাডলত হয়েয়ছ ময়মথ
িডরদশথনকায়ল মদখা র্াে। এ ডবষয়ে প্রয়োজনীে তথ্যাডদ িডরদশথনকায়ল িরীো করা হে। িডরদশথনকায়ল এক্সয়র,
আল্ট্রাসয়নাগ্রামসহ অন্যান্য র্ন্ত্রিাডত সচল অবস্থাে মদখা মগয়ছ।
১৪।

ডবয়শষ ির্ থয়বেণঃ
ডনডমথত হাসিাতালটি দাডরদ্রয-অধুযডসত এলাকাে অবডস্থত ডবধাে ডিডবয়কডি কর্তথক ভতুডথ ক প্রদায়নর মােয়ম হ্রাসকৃত এবং
ডবনামূয়ল্য ডচডকৎসা মসবা প্রদান করা হয়ে। বতথমায়ন এ হাসিাতাল কর্তথিে কর্তথক ডনয়োগকৃত ১ জন প্যার্লডজ িাক্তার,
১ জন মরডিওলডজ িাক্তার, ১ জন সাজথন, ৪ জন মজনায়রল ডিউটি িক্টর, ৫ জন নাস থ, ৪ জন প্যার্লডজ/মরডিওলডজ
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মটকডনডশোন পূণ থকালীন ডনয়োডজত আয়ছন। এছাড়া, এ হাসিাতায়ল ৭ জন কনসালয়টেগণ ডনেডমতভায়ব ডচডকৎসা মসবা
প্রদান কয়র র্ায়কন। তর্াডি অডভজ্ঞ ডবয়শষজ্ঞ ডচডকৎসক ও প্রয়োজনীে দে জনবল ডনয়োয়গর মােয়ম আধুডনক
ডচডকৎসা মসবা প্রদান অতযন্ত ব্যেবহুল হওোে এবং িডরদশথনকায়ল এ প্রডতষ্ঠায়নর হাসিাতাল কার্ থক্রম িডরচালনার জন্য
প্রয়োজনীে অয়র্ থর অপ্রতুলতা িডরলডেত হওোে ভডবষ্যয়ত ডনডমথত হাসিাতালটি লাভজনক ব্যবসাডেক প্রডতষ্ঠায়ন
িডরণত হওোর ঝডুঁ কর ময়ে রয়েয়ছ। এয়েয়ত্র িাবডলক-প্রাইয়ভট িাট থনারশীি প্রকয়ের আওতাে স্থাডিত হাসিাতালসমূহ
কর্তথক স্বেমূয়ল্য/ডবনামূয়ল্য দাতব্য ডচডকৎসা মসবা প্রদান ডনডিত করার লয়েয সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে কর্তথক একটি
সমডন্বত নীডতমালা প্রণেনসহ মডনটডরং কার্ থক্রম মজারদার করার আবশ্যকতা রয়েয়ছ ময়মথ প্রতীেমান হে।
১৫।

বাস্তবােন সমস্যাঃ

১৫.১ জনবল ডনয়োয়গ লেযমাত্রা অজথন না করাঃ আয়লাচয প্রকয়ের হাসিাতাল কার্ থক্রম/স্বাস্থয মসবা এবং বৃডিমূলক প্রডশেণ
কার্ থক্রম িডরচালনার ডনডমি প্রকে বাস্তবােনকায়লর জন্য মমাট ১৫৫ জন জনবয়লর সংস্থান ডছল। ডকন্তু প্রাপ্ত ডিডসআর
এবং িডরদশথয়ন প্রাপ্ত তথ্য মমাতায়বক হাসিাতাল কার্ থক্রম/স্বাস্থয মসবা এবং বৃডিমূলক প্রডশেণ কার্ থক্রম িডরচালনার
ডনডমি প্রকে বাস্তবােনকায়ল মাত্র ৪৬ জন জনবল ডনয়োগ করা হয়েয়ছ। জনবয়লর মবতন-ভাতাডদ বাবদ অনুয়মাডদত
প্রকয়ে মমাট ১৪৮.৩২ লে টাকা সংস্থায়নর ডবিরীয়ত ব্যে করা হয়েয়ছ ৯৭.৪৫ লে টাকা। িডরদশথনকায়ল মবতন-ভাতাডদ
িডরয়শাধ সংক্রান্ত িকুয়মে িরীো কয়র এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েয়ছ। তয়ব প্রতযাশী সংস্থার প্রডতডনডধ জানান মর্,
প্রকে বাস্তবােনকায়ল হাসিাতায়লর শুধুমাত্র বডহডব থভাগ কার্ থক্রম চালু র্াকাে ডনধ থাডরত সকল জনবল ডনয়োগ করা
র্ােডন। তয়ব, বতথমায়ন অন্ত:ডবভাগ চালু করাে ির্ থােক্রয়ম অবডশি জনবল ডনয়োগ করা হয়ব ময়মথ িডরদশথনকায়ল
জানায়না হে।
১৫.২ স্থাডিত অডধকাংশ শয্যা অব্যবহৃত র্াকাঃ িডরদশথনকায়ল মদখা র্াে মর্, প্রকয়ের আওতাে ডনডমথত হাসিাতায়লর
বডহডব থভায়গ আগত মরাগীয়দর ডনেডমত ডচডকৎসা মসবা প্রদান করা হয়ে। হাসিাতায়লর অন্ত:ডবভায়গ ১০০টি শয্যা স্থািন
করা হয়েয়ছ। তয়ব ১০০টি শয্যা স্থািন করা হয়লও িডরদশথনকায়ল মাত্র ১২ জন মরাগীয়ক অন্ত:ডবভায়গ ভডতথ অবস্থাে মদখা
র্াে, অর্ থাৎ অডধকাংশ শয্যা অব্যবহৃত রয়েয়ছ। এ ডবষয়ে প্রতযাশী সংস্থার প্রডতডনডধ জানান মর্, অন্ত:ডবভাগ অডত সম্প্রডত
চালু করা হয়েয়ছ ডবধাে ভডতথকৃত মরাগীর সংখ্যা আিাতত কম। ডতডন আরও জানান মর্, স্থাডিত হাসিাতায়লর সুডবধাডদ
ডবষয়ে ব্যািক প্রচায়রর মােয়ম অন্ত:শয্যাে মরাগীর সংখ্যা বৃডি করা হয়ব।
১৫.৩ ডবনামূয়ল্য স্বাস্থয মসবা প্রদান সংক্রান্তঃ মবসরকাডর খায়ত গৃহীত প্রকয়ে সরকাডর সাহায্য প্রদায়নর সব থয়শষ নীডতমালা
অনুর্ােী বাস্তবাডেত হাসিাতালসমূয়হ কমিয়ে ৩০% দডরদ্র জনয়গাষ্ঠীয়ক ডবনামূয়ল্য ডচডকৎসা মসবা প্রদায়নর জন্য
ডনয়দ থশনা রয়েয়ছ। এটি আয়লাচয প্রকয়ের একটি গুরুত্বপূণ থ উয়েশ্য। িডরদশথনকায়ল মদখা র্াে মর্, হাসিাতাল কর্তথিে
ডবনামূয়ল্য স্বাস্থয মসবা প্রদান সংক্রান্ত মকান কমথিডরকেনা/নীডতমালা প্রণেন কয়রডন। এছাড়া, ডবষেটি সাধারণ জনগণয়ক
অবডহতকরয়ণর লয়েয হাসিাতাল ভবয়নর সন্মুয়খ সাইনয়বাি থ/ডসটিয়জন চাট থার স্থািন করা হয়লও তা দৃডিয়গাচরয়র্াগ্য
নে। অডধকন্তু, ডবনামূয়ল্য মসবাপ্রাপ্ত মরাগীয়দর জন্য টিডকট বা পৃর্ক মরডজিায়রর ব্যবস্থা মনই। তয়ব িডরদশথনকায়ল
সাধারণ মরডজষ্ট্রার হয়ত ডবনামূয়ল্য মসবাপ্রাপ্ত মরাগীয়দর তাডলকা ডচডিত করা হয়েয়ছ।
১৬।

সুিাডরশঃ

১৬.১ হাসিাতাল কর্তথিে হাসিাতায়লর উয়েয়শ্যর সায়র্ সামঞ্জস্য মরয়খ দাতব্য কার্ থক্রম অব্যাহত রাখয়ত সয়চি র্াকয়ব।
অডধকন্তু িাবডলক-প্রাইয়ভট িাট থনারডশি প্রকয়ের আওতাে স্থাডিত হাসিাতালসমূহ কর্তথক স্বেমূয়ল্য/ডবনামূয়ল্য দাতব্য
ডচডকৎসা মসবা প্রদান ডনডিত করার লয়েয সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে কর্তথক একটি সমডন্বত নীডতমালা প্রণেনসহ মডনটডরং
কার্ থক্রম মজারদার করয়ত হয়ব;
১৬.২ দডরদ্র মরাগীয়দর ডবনামূয়ল্য স্বাস্থয মসবা প্রদায়নর জন্য পৃর্ক টিডকট ও মরডজষ্ট্রায়রর ব্যবস্থা করয়ত হয়ব। এছাড়া,
হাসিাতাল অন্ত:ডবভায়গ স্থাডিত ১০০টি শয্যার ময়ে দডরদ্র মরাগীয়দর জন্য পৃর্ক শয্যা ডচডিত করয়ত হয়ব;
১৬.৩ প্রকয়ের আওতাে সৃি সুডবধাডদর ডবষয়ে জনগণয়ক অবডহত করার লয়েয দৃশ্যমান স্থায়ন সাইনয়বাি থ স্থািনসহ ব্যািক
প্রচায়রর ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ত হয়ব;
১৬.৪ হাসিাতাল কর্তথিে অনডতডবলয়ম্ব হাসিাতাল কার্ থক্রম িডরচালনার জন্য প্রয়োজনীে অবডশি িাক্তার, নাস থ,
মটকডনডশোনসহ অন্যান্য সকল জনবল ডনয়োগ প্রডক্রো সম্প নিে করয়ব; এবং
১৬.৫ উিডরউক্ত ১৬.২ - ১৬.৪ এর আয়লায়ক ব্যবস্থা গ্রহণপূব থক তা আইএমইডি’মক ৩ মায়সর ময়ে অবডহত করয়ত হয়ব।
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“Establishment of a Liver Transplantation Unit in Bangladesh Diabetic Association
(BADAS)” শীষ থক ডবডনয়োগ প্রকয়ের সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)
১.০
২.০
৩.০

প্রকয়ের অবস্থান
মন্ত্রণালে/ডবভাগ
বাস্তবােনকারী সংস্থা

৪.০

প্রকয়ের বাস্তবােন সমে ও ব্যে

প্রাক্কডলত ব্যে
মূল
সব থয়শষ
মমাট
সংয়শাডধত
ডজওডব
মমাট
(সংস্থা)
ডজওডব
(সংস্থা)
১৫৫৯.০০
৯২৮.৭৭
-(৬৩০.২৩)

*

১৫৭৪.৬২*
৮৯৫.৫৪
(৬৭৯.০৮)

জানুোডর
২০১২
হয়ত
ডিয়সম্বর,
২০১২

জানুোডর
২০১২
হয়ত
জুন ২০১৩

জানুোডর
২০১২
হয়ত
জুন ২০১৩

--

৬ মাস
(৫০%)

প্রকয়ের ডনমথাণ কায়জর ব্যে বৃডি মিয়েয়ছ (ডিডসআর অনুর্ােী) এবং এ বডধ থত ব্যে সংস্থার ডনজস্ব তহডবল হয়ত ডনব থাহ করা
হয়েয়ছ। ফয়ল প্রকেটির মমাট প্রাক্কডলত ব্যে অয়িো প্রকৃত ব্যে মবডশ হয়েয়ছ।

৫.০

প্রকয়ের অংগডভডিক বাস্তবােন (প্রাপ্ত প্রকে সমাপ্ত প্রডতয়বদন (ডিডসআর) এর ডভডিয়ত):
ক্রঃ
নং
১।
২।
৩।
৪।
৫।

৬.০

প্রকৃত ব্যে
মমাট
ডজওডব
(সংস্থা)

: শাহবাগ, ঢাকা।
: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে
: সমাজয়সবা অডধদপ্তর এবং বাংলায়দশ িাোয়বটিক এয়সাডসয়েশন
(বািাস)
:
(লে টাকাে)
িডরকডেত বাস্তবােনকাল
প্রকৃত
অডতক্রান্ত অডতক্রান্ত সমে
মূল
সব থয়শষ বাস্তবােনকাল ব্যে (মূল (মূল বাস্তবােন
প্রাক্কডলত
কায়লর %)
সংয়শাডধত
ব্যয়ের %)

অংয়গর নাম

একক

জনবয়লর প্রডশেণ
র্ন্ত্রিাডত
ডনমথাণ
ডসডি ভযাট
প্রাইজ কডেনয়জডন্স
মমাটঃ

জন
সংখ্যা
বঃফুট
মর্াক
মর্াক

(লে টাকাে)
িডরকডেত লেযমাত্রা
প্রকৃত বাস্তবােন
বাস্তব ডজওডব
সংস্থা
মমাট
বাস্তব ডজওডব সংস্থা
মমাট
১১
৫৫.৭৪
৫৫.৭৪
১৭
৫৫.৪৫
৫৫.৪৫
১৬৩ ৯১০.৫৬ ১৭৩.৪৯ ১০৮৪.০৫ ১৬১ ৮৯৫.৫৪ ১৭৩.৪৯ ১০৬৯.০৩
১০০০০
৩০১.০০ ৩০১.০০ ১০০০০
৩৫০.১৪ ৩৫০.১৪
১০০.০০ ১০০.০০
১০০.০০ ১০০.০০
১৮.২১
১৮.২১
৯২৮.৭৭ ৬৩০.২৩ ১৫৫৯.০০
৮৯৫.৫৪ ৬৭৯.০৮ ১৫৭৪.৬২

কাজ অসমাপ্ত র্াডকয়ল উহার কারণঃ ডিডসআর ির্ থায়লাচনা কয়র মদখা র্াে মর্, অনুয়মাডদত ডিডিডি অনুর্ােী প্রকয়ের
মকান অংয়গর কাজ অসমাপ্ত মনই। তয়ব িডরদশথয়নর সমে প্রকয়ের আওতাে ডনম্নডলডখত কাজগুয়লা অসম্প নিে িাওো
র্ােঃ
 অিায়রশন ডর্য়েটার কেগুয়লা সংস্কার/মমরামত না করা;
 মসন্ট্রাল এোর কডন্ডশন স্থািন অসম্প নিে;
 র্ন্ত্রিাডতগুয়লা স্থািন না করা।
এ সমে মদখা র্াে মর্, সংস্থা কর্তথক ডনমথাণ কাজ সম্প নিে না করাে র্ন্ত্রিাডতগুয়লা স্থািন করা সম্ভব হয়ে না এবং ডকছু
র্ন্ত্রিাডত ক্রে না করাে মসন্ট্রাল এোর কডন্ডশন স্থািন অসম্প নিে রয়েয়ছ।
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৭.০

সাধারণ ির্ থয়বেণঃ

৭.১

িটভূডমঃ
ডবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ডরয়িাট থ অনুর্ােী বাংলায়দয়শ প্রাে ১১% মলাক মকান না মকানভায়ব ডলভার সংক্রান্ত ডবডভে মরায়গ
আক্রান্ত। তায়দর অডধকাংশই সুডচডকৎসার অভায়ব ধীয়র ধীয়র মরায়গর মশষ ধায়ি মিৌুঁয়ছ র্াে। এ ির্ থায়ে ডলভার
োন্সপ্লযায়েশন হয়ে চূড়ান্ত ডচডকৎসা। এই ডচডকৎসা িিডত জটিল ও অডধক ব্যেবহুল। এ মরায়গ আক্রান্ত বাংলায়দয়শর
অডধকাংশ মরাগীই ডবপুল িডরমাণ ববয়দডশক মুদ্রা খরচ কয়র ডবয়দয়শ ডচডকৎসা মসবা গ্রহণ করয়ত সেম হে না। আবার
অয়নয়ক এ সংক্রান্ত ডচডকৎসার জন্য ডবয়দয়শ র্ায়ে বয়ল মদয়শর অর্ থ ডবয়দয়শ চয়ল র্ায়ে। বাংলায়দয়শ ডলভার
োন্সপ্লযায়েশন ডবষেক ডচডকৎসা ব্যবস্থা চালু করা মগয়ল একডদয়ক মর্মন কম খরয়চ মরাগীয়দর এ সংক্রান্ত উেত ডচডকৎসা
মসবা প্রদান করা সম্ভব হয়ব, অন্যডদয়ক ববয়দডশক মুদ্রা সািে করা সম্ভব হয়ব। বাংলায়দয়শ প্রর্ম বারয়িম হাসিাতায়ল
জুলাই ১৯৯৯ মর্য়ক ডলভার, প্যানডক্রয়েটিক এন্ড ডবডলোডর সাজথাডর ডবভায়গ ডলভার োন্সপ্লযায়েশন ডবষেক ডচডকৎসা মসবা
প্রদান চালু কয়র। এরির মর্য়ক ডবপুল সংখ্যক ডলভার মরাগীয়ক ডবডভে ধরয়নর জটিল ডলভার ও প্যানডক্রয়েটিক
ডরয়সকশন এবং ডবডলোডর ডরকনস্ট্রাকশনস সংক্রান্ত মসবা গ্রহণ করয়ছ। ডলভার োন্সপ্লযায়েশয়নর মত জটিল ডচডকৎসা
মসবা সহয়জ ও কম খরয়চ বাংলায়দয়শ প্রদান করার লয়েয আয়লাচয প্রকে গ্রহণ করা হে।

৭.২

প্রকয়ের উয়েশ্যঃ
ক)
খ)
গ)

৮.০

ডলভার মরায়গ আক্রান্ত মরাগীয়দরয়ক ডচডকৎসা মসবা প্রদান;
ডলভার মরাগ ও ডলভার োন্সপ্লযায়েশন সম্প নিয়কথ জনগণয়ক সয়চতন করা; এবং
ডলভার মরায়গ আক্রান্ত ৩০% গরীব মরাগীর ডবনামূয়ল্য ডচডকৎসা মসবা প্রদান।

প্রকয়ের অনুয়মাদন অবস্থাঃ
প্রকেটির ডিডিডি’র উির ৩০/০৩/২০১১ তাডরয়খ ডিইডস সভা অনুডষ্ঠত হে। ডিইডস সভার সুিাডরয়শর আয়লায়ক প্রকয়ের
থ ডিডিডি জানুোডর ২০১২ মর্য়ক ডিয়সম্বর ২০১২ মমোয়দ মমাট ১৫৫৯.০০ লে টাকা (ডজওডব ৯২৮.৭৭ লে
পুনগঠিত
টাকা ও বািাস ৬৩০.২৩ লে টাকা) প্রাক্কডলত ব্যয়ে বাস্তবােয়নর জন্য ০২/১০/২০১১ তাডরয়খ তৎকালীন মাননীে
িডরকেনা মন্ত্রী কর্তথক অনুয়মাডদত হে। িরবতীয়ত অনুয়মাডদত প্রকয়ে সংস্থানকৃত র্ন্ত্রিাডত ক্রয়ে ডবলম্ব হওোে প্রকয়ের
র্াবতীে কার্ থাবলী ডনধ থাডরত সময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হেডন। তাই প্রকয়ের ব্যে বৃডি ব্যডতয়রয়ক বাস্তবােন মমোদ ৬ মাস
বৃডি কয়র জানুোডর ২০১২ মর্য়ক জুন ২০১৩ ির্ থন্ত বৃডি করা হে।

৯.০

বছর ডভডিক সংয়শাডধত এডিডি বরাে, অবমুডক্ত ও ব্যেঃ
(লে টাকাে)
সংয়শাডধত এডিডি বরাে
অবমুডক্ত
ব্যে
মমাট
টাকা
সংস্থা
মমাট
টাকা
সংস্থা
মমাট
টাকা সংস্থা
২০১১-২০১২ ৪০০.০০ ৪০০.০০
২০১২-২০১৩ ৯১১.০০ ৯১১.০০
৯১০.৫৬ ৯১০.৫৬
৮৯৫.৫৬ ৮৯৫.৫৬
মমাটঃ
১৩১১.০০ ১৩১১.০০
৯১০.৫৬ ৯১০.৫৬
৮৯৫.৫৬ ৮৯৫.৫৬
* ডিডসআর-এ সংস্থার (বািাস) ডনজস্ব অয়র্ থর বছর ডভডিক অবমুডক্ত ও ব্যে উয়ল্লখ করা হেডন।
অর্ থ বছর

১০.০

প্রকে িডরচালক সম্প নিডকথত তথ্যঃ
ক্রঃনং
প্রকে িডরচালয়কর নাম
০১ জনাব মমাঃ আলাউডেন সরকার
উি-িডরচালক, সমাজয়সবা অডধদপ্তর

মর্াগদায়নর তাডরখ
২৬/০১/২০১২

বদডলর তাডরখ
৩০/০৬/২০১৩

১১.০

প্রকে িডরদশথনঃ
প্রকেটি মূল্যােয়নর উয়েয়শ্য আইএমইডি কর্তথক ০২/১২/২০১৪ তাডরয়খ শাহবাগস্থ প্রকেটির আওতাে বাস্তবাডেত
ডবডভে কার্ থক্রম সয়রজডময়ন িডরদশথন করা হে। িডরদশথয়নর সমে প্রকে িডরচালক, বারয়িম-এর িডরচালক
(িডরকেনা) এবং বারয়িম-এর অন্যান্য কমথকতথাগণ উিডস্থত ডছয়লন।

১১.১

প্রকেটি জুন, ২০১৩ এ সমাপ্ত মর্াডষত হয়লও অদ্যাবডধ প্রকয়ের কাজ চলমান র্াকাঃ
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প্রকেটির অনুকূয়ল জানুোডর ২০১২ হয়ত জুন ২০১৩ মমোয়দ মমাট ১৫৭৪.৬২ লে টাকা (ডজওডব ৮৯৫.৫৪ লে টাকা
ও প্রঃসাঃ ৬৭৯.০৮ লে টাকা) ব্যে হয়েয়ছ। প্রকয়ের আওতাে ডজওডব খায়তর সকল অংয়গর কাজ সম্প নিে হয়লও
সংস্থার ডনজস্ব অর্ থােয়নর আওতাধীন কয়েকটি অংয়গর কাজ এখনও সম্প নিে না হওোে প্রকয়ের কার্ থক্রম এখনও চালু
সম্ভব হেডন।
১১.২

জনবয়লর প্রডশেণঃ প্রকয়ের আওতাে সংস্থার ডনজস্ব অয়র্ থ ১১ জয়নর প্রডশেণ বাবদ ডিডিডিয়ত ৫৫.৭৪ লে টাকা
সংস্থায়নর ডবিরীয়ত মমাট ৫৫.৪৫ লে টাকা ব্যে করা হয়েয়ছ। এ অর্ থ ডদয়ে বারয়িম-এর ডবডভে ির্ থায়ের মমাট ১৭
জনয়ক (িাক্তার ১১ জন এবং নাস থ ৬ জন) ডবডভে মমোয়দ (িাক্তারয়দর ৩ মাস ও নাস থয়দর ১ মাস) ভারয়তর
এযায়িায়লা হাসিাতায়ল প্রডশেণ প্রদান করা হয়েয়ছ। এ প্রকে গ্রহয়ণর পূয়ব থ এযায়িায়লা হাসিাতায়লর সাডব থক
সহয়র্াগীতাে বাংলায়দশ িাোয়বটিক সডমডত কর্তথক ২ জন মরাগীর ডলভার সফলতার সায়র্ স্থানান্তর করা হয়েয়ছ এবং
বতথমায়ন উক্ত ২ জন মরাগী সুস্থ আয়ছন ময়মথ িডরদশথয়নর সমে িাোয়বটিক সডমডত কর্তথিে জাডনয়েয়ছন। এরই
ধারাবাডহকতাে এযায়িায়লা হাসিাতাল, ডনউ ডদডল্লর সায়র্ িাোয়বটিক সডমডতর সম্প নিাডদত MOU চুু্ডক্ত অনুর্ােী এ
প্রডশেণ সম্প নিে করা হয়েয়ছ।

১১.৩

র্ন্ত্রিাডত ক্রেঃ প্রকয়ের আওতাে র্ন্ত্রিাডত ক্রে খায়ত ১০৮৪.০৫ লে টাকা (ডজওডব ৯১০.৫৬ লে টাকা ও সংস্থা
১৭৩.৪৯ লে টাকা) ডিডিডি সংস্থায়নর ডবিরীয়ত মমাট ১০৬৯.০৩ লে টাকা (ডজওডব ৮৯৫.৫৪ লে টাকা ও সংস্থা
১৭৩.৪৯ লে টাকা) ব্যে করা হয়েয়ছ। এ অর্ থ ডদয়ে ৪৯ ধরয়নর মমাট ১৬১টি র্ন্ত্রিাডত ক্রে করা হয়েয়ছ। উয়ল্লখ্য,
প্রকয়ের অনুয়মাডদত ডিডিডি অনুর্ােী ৫০ ধরয়নর মমাট ১৬৩টি র্ন্ত্রিাডত ক্রয়ের লেযমাত্রা ডছল। শুধু ডলভার
োন্সপ্লযায়েশয়নর জন্য গুরুত্বপূণ থ Omni Retractor (২টি) র্ন্ত্র সংগ্রহ করা হেডন। িডরদশথয়নর সমে জানা র্াে মর্,
প্রকয়ের ডিডিডি’মত ২টি Omni Retractor সংগ্রহ বাবদ ১৫.০১ লে টাকার সংস্থান ডছল। ডকন্তু ৩ বার দরিত্র
আহবান সয়েও দরদাতা কর্তথক অডত উচ্চ মূল্য প্রস্তাব করাে (প্রাে ৪৫.০০ লে টাকা) র্ন্ত্রটি ক্রে করা সম্ভব হেডন।
ডলভার োন্সপ্লযায়েশয়নর সমে দ্য’িায়শর Organ আলাদাভায়ব ধয়র রাখার কায়জ র্ন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়ব। এ র্ন্ত্র
ব্যতীত অিায়রশন করা সম্ভব নে ময়মথ সংডিি কমথকতথাগণ জানান। প্রতযাশী সংস্থা ডনজস্ব উয়দ্যায়গ এ র্ন্ত্রটি সংগ্রহ
করয়ব বয়ল িডরদশথয়নর সমে জানা র্াে।

প্রকয়ের আওতাে সংগ্রহকৃত উিকরণ (এখনও ইনস্টল করা হেডন)
প্রকে িডরচালক হয়ত ডজওডব অয়র্ থর র্ন্ত্রিাডত ক্রয়ের দরিত্র সংক্রান্ত কাগজিত্র ির্ থায়লাচনা কয়র মদখা র্াে মর্, মমাট
৫০টি আইয়টয়মর ১৬১টি র্ন্ত্রিাডত সংগ্রহ করার লয়েয ৩ বার দরিত্র আহবান করয়ত হে (১ম বার কয়েকটি
র্ন্ত্রিাডতর দর অডত উচ্চমূল্য হওোে ২ে বার দরিত্র আহবান করা হে এবং ২ে বারও ডকছু র্ন্ত্রিাডতর দর অডত
উচ্চমূল্য হওোে ৩ে বার দরিত্র আহবান করা হে)। ১ম বার ৩১টি আইয়টয়ম মমাট ১১৭টি র্ন্ত্রিাডত, ২ে বায়র ১৩টি
আইয়টয়ম ৩৩টি র্ন্ত্রিাডত, ৩ে বায়র ৫টি আইয়টয়ম ১১টি র্ন্ত্রিাডত ক্রে করা হয়েয়ছ। ১ম বার ২১/০৬/২০১২ তাডরয়খ
দ্যা মিইডল স্টার ও ২৩/০৬/২০১২ তাডরয়খ বদডনক ইয়িফাক িডত্রকাে দরিত্র ডবজ্ঞডপ্ত প্রকাডশত হে। িরবতীয়ত মূল
দরিত্র ২ বার সংয়শাধন কয়র ০১/০৮/২০১২ ও ১৭/০৮/২০১২ তাডরয়খ দ্যা মিইডল স্টার ও বদডনক ইয়িফাক িডত্রকাে
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দরিত্র ডবজ্ঞডপ্ত প্রকাডশত হে। ২ে বার ১৩/০২/২০১৩ তাডরয়খ বদডনক ইয়িফাক ও বদডনক মানবজডমন এবং দ্যা
মিইডল স্টার িডত্রকাে ১২/০২/২০১৩ তাডরয়খ দরিত্র ডবজ্ঞডপ্ত প্রকাডশত হে। ৩ে বার ০৮/০৫/২০১৩ তাডরয়খ বদডনক
মানবজডমন ও ০৯/০৫/২০১৩ তাডরয়খ দ্যা মিইডল স্টার িডত্রকাে দরিত্র প্রকাডশত হে। দরিত্র জমাদায়নর মশষ তাডরখ
ডছল র্র্াক্রয়ম ১মবার ০৩/০৯/২০১২ তাডরখ, ২েবার ১৩/০৩/২০১৩ তাডরখ এবং ৩েবার ০৬/০৬/২০১৩ তাডরখ।
দরিত্র জমাদায়নর মশষ তাডরয়খই দরিত্রগুয়লা মখালা হে। ১মবার ২৭টি দরিত্র, ২েবার ৫৬টি ও ৩েবার ২৬টি দরিত্র
জমা িয়ড়। ১মবার ১৭টি মরসিনডসভ, ২েবার ৩৩টি মরসিনডসভ ও ৩েবার ১০টি মরসিনডসভ দরিত্র িাওো র্াে।
কার্ থডববরণী/ ডসএস বতডর করা হে র্র্াক্রয়ম- ১৫/০১/২০১৩, ১০/০৪/২০১৩ ও ০৮/০৬/২০১৩ তাডরয়খ। দরিত্র
মূল্যােন কডমটির সভািডত ও HOPE (মহািডরচালক, সমাজয়সবা অডধদপ্তর) কর্তথক দরিয়ত্রর কার্ থডববরণী
অনুয়মাদন করা হে র্র্াক্রয়ম ১৫/০১/২০১৩, ২৩/০৪/২০১৩ ও ১১/০৬/২০১৩ তাডরয়খ। মনাটিডফয়কশন এযাওোি থ
প্রদান করা হে- ১ম বার ১৭/০১/২০১৩, ২েবার ০৬/০৫/২০১৩ ও ৩েবার ১২/০৬/২০১৩ তাডরয়খ। কার্ থায়দশ প্রদায়নর
তাডরখ ১ম বার ১৭/০১/২০১৩ তাডরখ, ২ে বার ০৬/০৫/২০১৩ তাডরখ ও ৩ে বার ১২/০৬/২০১৩ তাডরখ।

প্রকয়ের আওতাে সংগ্রহকৃত উিকরণ (এখনও ইনস্টল করা হেডন)
১১.৪

ডনমথাণঃ প্রকয়ের আওতাে ইব্রাহীম কাডি থোক হাসিাতাল ও ডরসাচ থ ইনডস্টটিউট-এর ৬ষ্ঠ তলাে ডলভার োন্সপ্লযায়েশন
ইউডনয়টর ডনমথাণ কায়জর জন্য ৩০১.০০ লে টাকা (সম্পূণ থ সংস্থার ডনজস্ব) ডিডিডি সংস্থায়নর ডবিরীয়ত ৩৫০.১৪ লে
টাকা ব্যে হয়েয়ছ। ডিডসআর ির্ থায়লাচনা ও িডরদশথয়নর সমে জানা র্াে মর্, ডনমথাণ কায়জর অন্তভুথক্ত মসন্ট্রাল এোর
কডন্ডশডনং ডসয়স্টম ও মজনায়রটর স্থািন বাবদ ব্যে বৃডি িাওোে ডনমথাণ কায়জ ব্যে মবডশ হয়েয়ছ। ডনমথাণ কায়জর
ময়ে ডনম্নডলডখত কাজগুয়লা অন্তভুথক্ত ডছলঃ












ডলভার োন্সপ্লযায়েশন ইউডনয়টর জন্য ২টি অিায়রশন ডর্য়েটার ও ১টি ওোি থ রুম সংস্কার;
ডলভার োন্সপ্লযায়েশন ইউডনয়ট উেতমায়নর জীবাণু প্রডতয়রাধক মলার ম্যাট ও টাইলস্ স্থািন;
ভবয়নর ছায়দ মসন্ট্রাল এডসর র্ন্ত্রিাডত স্থািন;
িাম্প নি মটর স্থািন;
আইডসইউ-মত মরাগীয়দর র্াতাোয়তর জন্য রযাম্প নি বতডর;
500 KVA Generator with ATS & Canopy;
Fire Detection & Alarm System;
PABX & Intercom System;
নাস থয়দর জন্য কডলং মবল ডসয়স্টম স্থািন;
মরাগীয়দর তথ্যগত সহয়র্াগীতার জন্য সাউন্ড ডসয়স্টম;
ফলস্ ডসডলং স্থািন;
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ডনমথাণাধীন ফলস্ ডসডলং

মরাগীয়দর জন্য সরবরাহকৃত মবি

িডরদশথয়নর সমে মদখা র্াে, ডনমথাণ অংয়শর অন্তভুথক্ত ডকছু কাজ এখনও সম্প নিে হেডন। ডনমথাণ কায়জর অন্তভুথক্ত
কাজগুয়লার বাস্তবােন অবস্থা ডনম্নরূিঃ
মর্ কাজগুয়লা সম্প নিে হয়েয়ছঃ
 আইডসইউ-মত মরাগীয়দর র্াতাোয়তর জন্য রযাম্প নি বতডর করা হয়েয়ছ;
 500 KVA Generator with ATS & Canopy ক্রে কয়র স্থািন করা হয়েয়ছ;
 Fire Detection & Alarm System স্থািন করা হয়েয়ছ;
 PABX & Intercom System-এর কাজ সম্প নিে হয়েয়ছ;
 নাস থয়দর জন্য কডলং মবল ডসয়স্টম স্থািন করা হয়েয়ছ (মরাগীরা মবল টিিয়লই নাস থরা ডনডদ থি মবয়ি ডগয়ে হাডজর
হয়ব, তয়ব ডলভার োন্সপ্লযায়েশন ইউডনটটি চালু না হওোে কডলং মবয়লর কার্ থকাডরতা মদখা সম্ভব হেডন);

ছায়দর উির মসন্ট্রাল এডসর ৫টি Air Handling Unit (AHU) স্থািন করা হয়েয়ছ
মর্ কাজগুয়লা এখনও সম্প নিে করা হে ডনঃ
 ডলভার োন্সপ্লযায়েশন ইউডনয়টর জন্য ২টি অিায়রশন ডর্য়েটার ও ১টি ওোি থ রুম সংস্কার কাজ এবং গ্যাস লাইন
সংয়র্াগ ও ববদ্যযডতক লাইটিং কাজ সম্প নিে করা হয়েয়ছ। ডকন্তু র্ন্ত্রিাডতগুয়লা এখয়না স্থািন করা সম্ভব হেডন;
 ডলভার োন্সপ্লযায়েশন ইউডনয়ট ফলস্ ডসডলং, মলার ম্যাট ও টাইলস স্থািয়নর কাজ চলমান রয়েয়ছ;
 ভবয়নর ছায়দ মসন্ট্রাল এডসর ৫টি Air Handling Unit (AHU) স্থািন করা হয়েয়ছ। উক্ত AHU-এর সায়র্
ডলভার োন্সপ্লযায়েশন ইউডনয়ট এডসর সংয়র্াগ কাজ চলমান রয়েয়ছ।
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 মসন্ট্রাল এোর কডন্ডশডনং-এর িাম্প নি মটর স্থািন এখয়না সম্প নিে হেডন (সরবরাহকারী প্রডতষ্ঠান কর্তথক িাম্প নি
মটয়রর ডশিয়মে না করাে বতথমায়ন নতুন এলডস খুয়ল র্ন্ত্রটি সংগ্রহ করা হয়ে বয়ল িডরদশথয়নর সমে জানা
র্াে);
 মরাগীয়দর তথ্যগত সহয়র্াগীতার জন্য সাউন্ড ডসয়স্টম-এর কাজ চলমান রয়েয়ছ।

িাম্প নি বসাবার স্থান

মসন্ট্রাল এোর কডন্ডশডনং-এর জন্য ৩টি িাম্প নি মটর স্থািয়নর ডনধ থাডরত স্থান
১২.০

প্রকয়ের উয়েশ্য ও অজথন (প্রাপ্ত ডিডসআর-এর ডভডিয়ত):
িডরকডেত উয়েশ্য
অজথন
ক) ডলভার আক্রান্ত মরাগীয়দর ডলভার আক্রান্ত মরাগীয়দর ডচডকৎসা মসবা প্রদায়নর জন্য শাহবাগস্থ ইব্রাহীম
ডচডকৎসা মসবা প্রদান;
কাডি থোক হাসিাতাল ও ডরসাচ থ ইনডস্টটিউট-এর ৬ষ্ঠ তলাে প্রকয়ের আওতাে
১০,০০০ বঃফুট আেতন ডবডশি ডলভার োন্সপ্লযায়েশন ইউডনট স্থািয়নর জন্য
ডবডভে ডনমথাণ কাজ চলমান রয়েয়ছ এবং ইউডনয়টর জন্য প্রয়োজনীে সংখ্যক
র্ন্ত্রিাডত ক্রে করা হয়েয়ছ। এয়ত ডলভার মরায়গ আক্রান্ত মরাগীয়দর ডচডকৎসা মসবা
প্রদায়নর সুয়র্াগ সৃডি হয়েয়ছ। তয়ব ডনমথাণ কাজ সম্প নিে না হওোে র্ন্ত্রিাডতগুয়লা
স্থািন করা সম্ভব হয়ে না ফয়ল ডলভার োন্সপ্লযায়েশন ইউডনট চালু করা সম্ভব
হেডন;
খ) ডলভার মরাগ ও ডলভার প্রকয়ের আওতাে সয়চতনতামূলক ব্যেসহ মকান কার্ থক্রম অন্তভুথক্ত ডছল না। তয়ব
োন্সপ্লযায়েশন সম্প নিয়কথ বারয়িম তায়দর ডনেডমত কায়জর অংশ ডহয়সয়ব িাোয়বটিস, ডলভার মরাগসহ
জনগণয়ক সয়চতন করা; অন্যান্য মরাগ সম্প নিয়কথ সয়চতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা চাডলয়ে আসয়ছ; এবং
এবং
গ) ডলভার আক্রান্ত ৩০% ডলভার োন্সপ্লযায়েশন ইউডনটটি চালু না হওোে ৩০% গরীব মরাগীয়দর ডবনামূয়ল্য
গরীব
মরাগীয়দর ডচডকৎসা প্রদায়নর ডবষেটি শুরু হেডন। তয়ব ডচডকৎসা িিডতটি ব্যেবহুল হওোে
ডবনামূয়ল্য ডচডকৎসা মসবা ৩০% গরীব মরাগীয়ক ডবনামূয়ল্য মসবা প্রদায়নর িডরবয়তথ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের
প্রদান।
সায়র্ বারয়িম-এর সম্প নিাডদত MOU অনুর্ােী ভডবষ্যয়ত ডলভার মরায়গ আক্রান্ত
গরীব মরাগীয়দর ডচডকৎসা খরচ মর্য়ক ৩০% অর্ থ ছাড় মদো হয়ব ময়মথ বারয়িম
কর্তথিে জাডনয়েয়ছন।

১৩.০

উয়েশ্য পুয়রাপুডর অডজথত না হয়ে র্াকয়ল তার কারণঃ বাংলায়দয়শ প্রর্মবায়রর ময়তা ডলভার োন্সপ্লযায়েশন ইউডনট
স্থািয়নর জন্য প্রকয়ের আওতাে প্রয়োজনীে র্ন্ত্রিাডত সংগ্রহ করা হয়েয়ছ। ডকন্তু প্রতযাশী সংস্থা ডকছু ডনমথাণ কাজ
চলমান র্াকাে র্ন্ত্রিাডতগুয়লা স্থািন করা সম্ভব হয়ে না বয়ল ডলভার োন্সপ্লযায়েশন ইউডনটটি চালু করা সম্ভব হয়ে না।

১৪.০

বাস্তবােন সমস্যা/ডবয়শষ ির্ থয়বেণঃ

১৪.১

বাংলায়দয়শ ডলভার োন্সপ্লযায়েশয়নর উয়দ্যাগ এই প্রর্মঃ ডলভার োন্সপ্লযায়েশন একটি জটিল ও ব্যেবহুল ডচডকৎসা। এ
প্রডক্রোে ডলভার দাতা ও গ্রহীতা উভে ব্যডক্তয়ক িাশািাডশ ২টি অিায়রশন ডর্য়েটায়র একয়ত্র অিায়রশন করয়ত হয়ব।
এয়ত প্রাে ১৮ মর্য়ক ২০ র্ো সময়ের প্রয়োজন হে। িডরদশথয়নর সমে জানা র্াে মর্, বারয়িমই বাংলায়দয়শ ডলভার

944
োন্সপ্লযায়েশয়নর উয়দ্যাগ প্রর্ম গ্রহণ কয়রয়ছ। ডলভার োন্সপ্লযায়েশন ইউডনটটি চালু হয়ল ৩০ মর্য়ক ৩৫ লে টাকার
ময়ে ডলভার োন্সপ্লযায়েশন সম্প নিে করা সম্ভব হয়ব। উয়ল্লখ্য, বারয়িম-এর সংডিি কমথকতথা ও ডচডকৎসকরা
জাডনয়েয়ছন প্রডতয়বশী মদশ ভারয়ত এ প্রডক্রো সম্প নিে করয়ত প্রাে ৮০ মর্য়ক ৯০ লে টাকার প্রয়োজন হে;
১৪.২

প্রকয়ের ডনমথাণ কাজ সম্প নিে না হওোঃ প্রকেটি জুন, ২০১৩ এ সমাপ্ত হয়লও ০২/১২/২০১৪ তাডরয়খ প্রকেটির সমাডপ্ত
মূল্যােয়নর জন্য প্রকে এলাকা িডরদশথয়নর সমে মদখা র্াে মর্, প্রকয়ের ডনমথাণ কায়জর অন্তভুথক্ত ডনম্নডলডখত কাজগুয়লা
এখনও সম্প নিে হেডনঃ
ক) র্ন্ত্রিাডতগুয়লা এখয়না স্থািন করা হেডন;
খ) মসন্ট্রাল এডস চালু করা হেডন;
গ) িাম্প নি মটর স্থািন করা হেডন;
র্) ফলস্ ডসডলং, মলার ম্যাট ও টাইলস্ স্থািন করা সম্প নিে হেডন।
ঙ) সাউন্ড ডসয়স্টম চালু করা সম্ভব হেডন।
িডরদশথয়নর সমে ডনমথাণ কাজ খুব শীঘ্রই সম্প নিে হওোর সুেি মকান লেণ িডরলডেত হেডন। উয়ল্লখ্য, প্রকয়ের
ডজওডব অংয়শর আওতাে সকল কাজ সম্প নিে করা হয়লও অদ্যাবডধ সংস্থার ডনজস্ব অয়র্ থর আওতাভুক্ত কাজগুয়লা
এখনও সম্প নিে হেডন।

১৪.৩

প্রকয়ের উয়েশ্য অডজথত না হওোঃ প্রকয়ের আওতাে ডনমথাণ কাজ সম্প নিে না হওোে প্রকয়ের উয়েশ্য অনুর্ােী ডলভার
োন্সপ্লযায়েশন শুরু করা সম্ভব হয়ে না;

১৪.৪

Omni Retractor র্ন্ত্র ক্রে না করাঃ ডলভার োন্সপ্লযায়েশয়নর জন্য একটি গুরুত্বপূণ থ র্ন্ত্র হয়ে Omni
Retractor. এটি ডলভার োন্সপ্লযায়েশয়নর সমে ডলভায়রর দ্যই িায়শর Organ গুয়লা ধয়র রাখার কায়জ ব্যবহৃত হে।
ডকন্তু দরিয়ত্র দরদাতাগণ কর্তথক র্ন্ত্রটির প্রাক্কডলত মূল্য অয়িো ডতনগুণ মবডশ দর প্রস্তাব করাে র্ন্ত্রটি ক্রে করা সম্ভব
হেডন। তয়ব ডলভার োন্সপ্লযায়েশন ইউডনটটি চালু হওোর সমে প্রতযাশী সংস্থা ডনজস্ব অর্ থােয়ন Omni Retractor
র্ন্ত্রটি ক্রে করয়ব বয়ল সংডিি মন্ত্রণালেয়ক জাডনয়েয়ছ; এবং

১৪.৫

ডবলয়ম্ব ডিডসআর মপ্ররণঃ আইএমইডি’র ২৯/০৩/২০০৬ তাডরয়খর আইএমইডি/সমন্বে-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং
িডরিয়ত্রর ১৩ নং অনুয়েদ অনুর্ােী মকান উেেন প্রকে সমাপ্ত হওোর ির ৩ মাস ১৫ ডদয়নর ময়ে ডিডসআর মপ্ররয়ণর
ডনয়দ থশনা রয়েয়ছ। আয়লাচয প্রকেটি জুন, ২০১৩’মত সমাপ্ত হয়লও প্রকেটির ডিডসআর আইএমইডি’মত িাওো র্াে
০৯/১১/২০১৪ তাডরয়খ অর্ থাৎ প্রকে সমাডপ্তর প্রাে ১৬ মাস ির।

১৫.০

সুিাডরশ/ডদক-ডনয়দ থশনাঃ

১৫.১

প্রকে সমাডপ্তর ির ১৭ মাস অডতক্রান্ত হয়লও প্রকয়ের ডনমথাণ কাজ সম্প নিে করয়ত না িারা মমায়টই কাম্য নে। মর্ মকান
প্রকয়ের প্রকে চলাকালীন সময়ে প্রকয়ের সমূদে কাজ সম্প নিে করার জন্য সংডিি মন্ত্রণালে কর্তথক প্রকয়ের কার্ থক্রম
ডনেডমত মডনটডরং করা অতযাবশ্যক। বডণ থত প্রকয়ের ডনমথাণ কাজ সম্প নিয়ের ডবষেটি সংডিি মন্ত্রণালে ডনডিত কয়র
তা আইএমইডি’মক অবডহত করয়ব (অনুয়েদ: ১৪.২ (র্-ঙ));

১৫.২

প্রকয়ের ডনমথাণ কাজ অডত দ্রুত সম্প নিে কয়র প্রকয়ের আওতাে ক্রেকৃত সকল র্ন্ত্রিাডত স্থািন কয়র ডলভার
োন্সপ্লযায়েশন ইউডনটটি দ্রুত চালু করার উয়দ্যাগ গ্রহণ করয়ত হয়ব (অনুয়েদ: ১৪.২ (ক));

১৫.৩

ডলভার োন্সপ্লযায়েশয়নর জন্য অতযন্ত গুরুত্বপূণ থ Omni Retractor র্ন্ত্রটি প্রতযাশী সংস্থা কর্তথক ক্রয়ের ডবষেটি
সংডিি মন্ত্রণালেয়ক ডনডিত করয়ত হয়ব (অনুয়েদ: ১৪.৪);

১৫.৪

ডলভার োন্সপ্লযায়েশয়নর মত একটি জটিল মরায়গর ডচডকৎসার উয়দ্যাগ গ্রহণ করা অতযন্ত প্রশংসনীে। ডকন্তু এটি অতযন্ত
ব্যেবহুল হওোে অয়নয়কর িয়ে এ ডচডকৎসা গ্রহণ সম্ভব হয়ব না। কায়জই মানুষ র্ায়ত এ ধরয়নর মরায়গ আক্রান্ত না
হে মসজন্য ডবডভে সয়চতনতামূলক কার্ থক্রম গ্রহণ করা মর্য়ত িায়র;

১৫.৫

প্রকেটির External Audit সম্প নিে করয়ত হয়ব;

১৫.৬

ডবলয়ম্ব ডিডসআর মপ্ররণ অনাকাংডখত। মকান প্রকে সমাডপ্তর ির সংডিি মন্ত্রণালেয়ক অবশ্যই প্রকে সমাডপ্তর সায়ড়
ডতন মায়সর ময়ে ডিডসআর আইএমইডি’মত মপ্ররয়ণর ডবষেটি ডনডিত করয়ত হয়ব; এবং

১৫.৭

১৫.১-১৫.৫ ির্ থন্ত গৃহীত ব্যবস্থা আইএমইডি’মক জানায়ত হয়ব।
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“Implementation of UN Convention on the Rights of Persons with Disablities
(UNCRPD)” শীষ থক কাডরগডর সহােতা প্রকয়ের সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)
১.০

প্রকয়ের অবস্থান

: মাদারীপুর এবং মনত্রয়কানা

২.০

মন্ত্রণালে/ডবভাগ

: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে

৩.০

বাস্তবােনকারী সংস্থা

: সমাজয়সবা অডধদপ্তর

৪.০

প্রকয়ের বাস্তবােন সমে ও ব্যে

:

প্রাক্কডলত ব্যে
মূল
সব থয়শষ
মমাট
সংয়শাডধত
ডজওডব
মমাট
(প্রঃসাঃ)
ডজওডব
(প্রঃসাঃ)
১৫২.৫৫
১৫২.৫৫
(১৫২.৫৫)
৫.০

প্রকৃত ব্যে
মমাট
ডজওডব
(প্রঃসাঃ)

১৫২.৫৫
১৫২.৫৫
(১৫২.৫৫)

িডরকডেত বাস্তবােনকাল
মূল
সব থয়শষ
সংয়শাডধত

জানুোরী, ২০১২
হয়ত
জুন, ২০১৩

অডতক্রান্ত
ব্যে (মূল
প্রাক্কডলত
ব্যয়ের %)

জানুোরী, ২০১২
হয়ত
জুন, ২০১৩

-

-

প্রকয়ের অংগডভডিক বাস্তবােন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে হয়ত প্রাপ্ত প্রকে সমাপ্ত প্রডতয়বদন (ডিডসআর এর ডভডিয়ত):
(লে টাকাে)
ক্রঃ
অংয়গর নাম
একক
িডরকডেত লেযমাত্রা
প্রকৃত বাস্তবােন
নং
আডর্ থক
বাস্তব
আডর্ থক
বাস্তব
১ Local Personnel Cost
জনমাস
৩১.২৫
৩৬
৩৮.৪৫
২ Travel Cost
-২.০০
মর্াক
১০০%
৩ Local short term expert
জনমাস
৫.২০
২
৪ Baseline & End Review
সংখ্যা
১৫.৫৯
১+১
১৫.৫৯
২
(১০০%)
৫ প্রডশেণ, কমথশালা ও সভা আহ্বান
সংখ্যা
১১.৪৩
২০৬
১১.৪৩
২০৬
(১০০%)
৬ এযাওোরয়নস এন্ড মনটওোডকথং
-১০.৩৯
মর্াক
১০.৩৯
১০০%
৭
৮
৯

Appraisal Mission &
Concept Writing
Equipments & Materials

--

৩০.৯৫

মর্াক

৩০.৯৫

১০০%

--

৪.১৬

মর্াক

৪.১৬

১০০%

Other Operational &
Administrative Cost

--

৪১.৫৮

মর্াক

৪১.৫৬৫

৯৯.৯৬%

সব থয়মাটঃ
৬.০

-

প্রকৃত
বাস্তবােনকাল

(লে টাকাে)
অডতক্রান্ত সমে
(মূল
বাস্তবােনকায়লর
%)

কাজ অসমাপ্ত র্াডকয়ল উহার কারণঃ

প্রয়র্াজয নে।

১৫২.৫৫

১০০% ১৫২.৫৩৫
(১০০%)

১০০%
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৭.০

সাধারণ ির্ থয়বেণঃ

৭.১

িটভূডমঃ
ডবশ্ব জনসংখ্যার একটি উয়ল্লখয়র্াগ্য অংশ প্রডতবন্ধী। ডবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার তথ্যময়ত ডবয়শ্বর মমাট জনসংখ্যার প্রাে প্রডত
১০ জয়নর ময়ে একজন প্রডতবন্ধী। ডবডভে সূত্রময়ত বাংলায়দয়শ প্রডতবন্ধীর হার সমগ্র জনসংখ্যার প্রাে ৫.৬%।
গ্রামাঞ্চয়ল মর্খায়ন প্রডতবন্ধীয়দর হার ৬% এর উয়বথ মসখায়ন শহর এলাকাে এ হার প্রাে ৪.২%। সমায়জ প্রডতবন্ধী
ব্যডক্তরা সবয়চয়ে অবয়হডলত জীবন র্ািন কয়র। এয়দর অডধকাংশই ডশোর আয়লা হয়ত বডঞ্চত এবং এয়দর
অডধকাংশই সমায়জর অন্যান্য মিণীর জনগয়ণর মচয়ে কম আে কয়র। অবয়হডলত ও ডিডছয়ে িড়া এ জনয়গাষ্ঠীর
উেেয়নর লেযয়ক সাময়ন মরয়খ বাংলায়দশ সরকার UN Convention on Rights of Persons with
Disability (UNCRPD) স্বাের ও অনুয়মাদন কয়রয়ছ। এরই ধারাবাডহকতাে প্রডতবন্ধীয়দর অডধকার সংরেয়ণর
জন্য ডবদ্যমান মজলা প্রডতবন্ধী কল্যাণ কডমটির প্রডতডনডধসহ মজলা ির্ থায়ের সংডিি সরকাডর/মবসরকাডর প্রডতষ্ঠায়নর
থ প্রডতবন্ধীয়দর অডধকায়রর ডবষয়ে সম্যক ও স্বে ধারণা প্রদান ও সয়চতনতা
প্রডতডনডধ ও সংডিি কমথকতথা/ব্যডক্তবগয়ক
বৃডির লয়েয আয়লাচয প্রকেটি গ্রহণ করা হয়েয়ছ।

৭.২

সামডগ্রক উয়েশ্যঃ
(ক) দ্যটি িাইলট মজলাে (মনত্রয়কানা ও মাদারীপুর) সংডিি সরকাডর ও মবসরকাডর প্রডতষ্ঠায়নর মােয়ম প্রডতবন্ধীয়দর
অডধকার সুরো; এবং
(খ) প্রডতবন্ধীয়দর প্রডত সাধারণ জনগয়ণর মনডতবাচক ধারণা হ্রাস এবং প্রডতবন্ধীয়দর অডধকায়রর ডবষয়ে সয়চতনতা বৃডি
করা।

৮.০

প্রকয়ের অনুয়মাদন অবস্থাঃ
প্রকেটির উির সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে গত ২২/০১/২০১২ তাডরয়খ ডিএসডিইডস সভা অনুু্ডষ্ঠত হে। ডিএসডিইডস
থ প্রকেটি সম্পূণ থ জামথান সরকার-এর অর্ থােয়ন ১৫২.৫৫ লে টাকা প্রাক্কডলত ব্যয়ে
সভার সুিাডরয়শর ডভডিয়ত পুনগঠিত
এবং জানুোরী, ২০১২ হয়ত জুন, ২০১৩ ির্ থন্ত বাস্তবােন মমোয়দ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দাডেয়ত্ব ডনয়োডজত
মাননীে মন্ত্রী কর্তথক ২৪-০১-২০১২ তাডরয়খ অনুয়মাডদত হে।

৯.০

প্রকয়ের অর্ থােন:
আয়লাচয কাডরগডর সহােতা প্রকেটি সম্পূণ থভায়ব GIZ এর আডর্ থক অনুদায়ন বাস্তবাডেত হয়েয়ছ। প্রকয়ের মমাট
প্রাক্কডলত ব্যে ১৫২.৫৫ লে টাকার সম্পূণ থ অংশই GIZ এর অনুদান।

১০.০

প্রকয়ের উয়েশ্য ও অজথন (প্রাপ্ত ডিডসআর এর ডভডিয়ত):
িডরকডেত উয়েশ্য
অজথন
(ক) দ্যটি িাইলট মজলাে (র্র্া প্রকয়ের আওতাে প্রডতবন্ধী ব্যডক্তয়দর অডধকায়রর ডবষয়ে মাদারীপুর ও
মনত্রয়কানা ও মাদারীপুর) মনত্রয়কানা মজলাে প্রডতবন্ধী কডমটি’র সদস্যয়দর ডনয়ে ৫টি এবং মজলা
সংডিি সরকাডর ও মবসরকাডর প্রশাসকসহ সংডিি ব্যডক্তয়দর ডনয়ে ৯টি কমথশালা আয়োজন করা হয়েয়ছ। এছাড়া
প্রডতষ্ঠায়নর মােয়ম প্রডতবন্ধীয়দর উিয়জলা ির্ থায়ে ২৪টি এবং ৩টি মিৌরসভাে ১৫টি ও ৫২টি ইউডনেয়ন মমাট
অডধকার সুরো
১৫৯টি কমথশালা আয়োজন করা হয়েয়ছ। বডণ থত কমথশালাসমূহ আয়োজয়নর
মােয়ম প্রডতবন্ধীয়দর অডধকার সুরোর ডবষয়ে সয়চতনতা বৃডি মিয়েয়ছ র্া
প্রডতবন্ধীয়দর অডধকার সুরোে সহােক ভূডমকা িালন কয়রয়ছ।
(খ) প্রডতবন্ধীয়দর প্রডত সাধারণ
জনগয়ণর মনডতবাচক ধারণা হ্রাস
এবং প্রডতবন্ধীয়দর অডধকায়রর
ডবষয়ে সয়চতনতা বৃডি করা

১১.০

প্রকয়ের আওতাে মাদারীপুর ও মনত্রয়কানা মজলাে মজলা, উিয়জলা, মিৌরসভা
এবং ইউডনেন ির্ থায়ে মমাট ৪৫১২ জন সংডিি ব্যডক্ত/কমথকতথায়ক
কমথশালা/মসডমনার আয়োজয়নর মােয়ম প্রডতবন্ধীয়দর অডধকার সম্প নিয়কথ অবগত
করা হয়েয়ছ। এয়ত প্রডতবন্ধীয়দর অডধকার ডবষয়ে সয়চতনতা বৃডি মিয়েয়ছ এবং
জনগয়ণর মনডতবাচক ধারণা হ্রাস মিয়েয়ছ ময়মথ প্রতীেমান হে।

উয়েশ্য পুয়রাপুডর অডজথত না হয়ে র্াকয়ল তার কারণঃ

প্রয়র্াজয নে।
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১২.০

প্রকে িডরচালক সম্প নিডকথত তথ্যঃ
প্রকয়ের শুরু মর্য়ক সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ডসডনের সহকারী প্রধান ির্ থায়ের ডনয়ম্নাক্ত একজন কমথকতথা প্রকে
িডরচালয়কর দাডেত্ব িালন কয়রয়ছনঃ
ক্রঃনং
প্রকে িডরচালয়কর নাম
০১ মমাহাম্মদ নাজমুল আহসান
ডসডনের সহকারী প্রধান, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে

মর্াগদায়নর তাডরখ
২২/০১/২০১২

সমাডপ্তর তাডরখ
৩০/০৬/২০১৩

১৩.০

প্রকয়ের আওতাে বাস্তবাডেত মূল কার্ থক্রমসমূহঃ

১৩.১

কমথশালা/মসডমনার আয়োজয়নর মােয়ম সয়চতনতা বৃডি: ডবডভে কমথশালা ও মসডমনার আয়োজয়নর মােয়ম প্রডতবন্ধী
ব্যডক্তয়দর অডধকার ডবষয়ে সয়চতনতা বৃডি আয়লাচয প্রকয়ের মূল কার্ থক্রম । প্রকয়ের আওতাভুক্ত ২টি মজলার
(মনত্রয়কানা ও মাদারীপুর) উিয়জলা, মিৌরসভা ও ইউডনেন ির্ থায়ে ওোকথশি/মসডমনার আয়োজন করা হয়েয়ছ।
প্রডতবন্ধী ব্যডক্তয়দর অডধকার সংরেণ ও িডরবীেয়ণর জন্য মদয়শর প্রডত মজলাে মজলা প্রডতবন্ধী কল্যাণ কডমটি গেন
করা আয়ছ। মজলা প্রশাসয়কর মনর্তয়ত্ব গঠিত এ কডমটিয়ত ডসডভল সাজথন, ২জন এনডজও প্রডতডনডধ, মজলা ডশো
কমথকতথা, গণপূতথ অডধদপ্তয়রর মজলা কার্ থালয়ের ডনব থাহী প্রয়কৌশলী ও মজলা তথ্য কমথকতথা, বাস মাডলক সডমডতর
প্রডতডনডধ সদস্য ডহয়সয়ব এবং সমাজয়সবা অডধদপ্তয়রর মজলা কার্ থালয়ের উি-িডরচালক সদস্য-সডচব ডহয়সয়ব অন্তভুথু্ক্ত
রয়েয়ছ। প্রকয়ের আওতাে বাস্তবাডেত এসকল কমথশালা/মসডমনায়রর মােয়ম িাইলট ডভডিয়ত ২টি মজলার (মনত্রয়কানা
থ প্রডতবন্ধীয়দর অডধকার
ও মাদারীপুর) মজলা প্রডতবন্ধী কডমটির সদস্যসহ সংডিি অন্যান্য কমথকতথা/ব্যডক্তবগয়ক
সম্প নিডকথত ডবষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়েয়ছ। মজলা প্রডতবন্ধী কল্যাণ কডমটির সদস্যয়দর সমন্বয়ে উভে মজলার মজলা
সদর ির্ থায়ে ৫টি কমথশালা/মসডমনায়রর আয়োজন করা হয়েয়ছ। এসকল কমথশালাে UN Convention on the
Rights of the Persons with Disabilities (UNCRPD) এর আয়লায়ক প্রডতবন্ধীয়দর অডধকার ডবষয়ে
ডবস্তাডরত ধারণা প্রদান করা হে। উভে মজলাে মজলা সদর ির্ থায়ে মজলা প্রশাসয়কর কার্ থালে, মজলা সমাজয়সবা
কার্ থালে, ডসডভল সাজথন, গণপূতথ অডধদপ্তয়রর মজলা কার্ থালয়ের ডনব থাহী প্রয়কৌশলী, মজলা তথ্য কমথকতথা, এনডজও
প্রডতডনডধসহ সংডিি অন্যান্য ব্যডক্তয়দর সমন্বয়ে মমাট ৯টি কমথশালার আয়োজন করা হে। এছাড়া প্রকয়ের আওতাে
মনত্রয়কানা মজলার ৩টি উিয়জলা এবং মাদারীপুর মজলার ২টি উিয়জলাে মমাট ২৪টি কমথশালা আয়োজয়নর মােয়ম
UNCRPD এর ডবষয়ে ধারণা প্রাদন করা হে। মনত্রয়কানা মজলার ২টি মিৌরসভা এবং মাদারীপুর মজলার ১টি
মিৌরসভাে প্রডতবন্ধীয়দর অডধকার সুরো ডবষয়ে সংডিি ব্যডক্তয়দর ডনয়ে ১৫টি কমথশালার আয়োজন করা হে।
এছাড়াও ২টি মজলার মমাট ৫২টি ইউডনেয়ন সংডিি ব্যডক্তয়দর ডনয়ে মমাট ১৫৯ টি কমথশালার আয়োজন করা হয়েয়ছ।

১৩.২

মবইজলাইন এবং সমাডপ্ত সমীোঃ প্রকেটি বাস্তবােয়নর ফয়ল প্রডতবন্ধীয়দর অডধকার সংরেণ ও বাস্তবােয়নর ডবষয়ে
সংডিি কমথকতথা/ব্যডক্তবয়গরথ প্রডতবন্ধীয়দর অডধকার সম্প নিয়কথ সয়চতনতার িডরবতথন িডরমায়ির জন্য প্রকয়ের আওতাে
একটি মবইজ-লাইন এবং একটি সমাডপ্ত সমীো িডরচালনা করা হে। সমীোে প্রতীেমান হে মর্, প্রকে বাস্তবােয়নর
ফয়ল সংডিি দাডেত্বপ্রাপ্ত কমথকতথা/ব্যডক্তবয়গরথ প্রডতবন্ধীয়দর অডধকার সম্প নিয়কথ ধারণা ও সয়চতনতা বৃডি মিয়েয়ছ।

১৩.৩

প্রডতবন্ধী সনাক্তকরণ: প্রকয়ের আওতাে প্রকেভুক্ত ২টি মজলাে অবডস্থত প্রডতবন্ধীয়দর ডচডিতকরণ কার্ থক্রম সম্প নিে
করা হয়েয়ছ।

১৪.০

প্রকে িডরদশথনঃ
থ উিয়জলাে বাস্তবাডেত
মনত্রয়কানা সদরঃ প্রকয়ের আওতাে মনত্রয়কানা মজলার মনত্রয়কানা সদর, বারহাট্টা ও দূগাপুর
কার্ থক্রম আইএমইডি’র সহকারী িডরচালক মমাঃ সাডিরুল হক কর্তথক গত ১৬/০৯/২০১৩ তাডরয়খ িডরদশথন করা হে।
িডরদশথনকায়ল মাে ির্ থায়ে প্রকে বাস্তবােনকারী এনডজও ‘স্বাবলম্বী উেেন সডমডত’ এর প্রয়জক্ট ম্যায়নজার জনাব
মকাডহন্যর মবগম এবং প্রকয়ের িরামশথক জনাব সাইফুোমানসহ প্রকয়ের ডনম্নবডণ থত সুডবধায়ভাগীগণ উিডস্থত ডছয়লনঃ

মনত্রয়কানা সদর
উিয়জলা

ক্রঃ নং
০১
০২
০৩
০৪
০৫

নাম
ডনগার সুলতানা
শাহনাজ িারডভন
আজহারুল ইসলাম মাসুদ
কামরুন নাহার ডলডি
শংকর মসন

মফান
০১৭১১১১৩৪১৬
০১৭১৬৬৫৯২৯১
০১৭১৮৭৫৩০৬২
০১৭২৯৩০০৪৭২
০১৭১৭৩৩৮৫৯৯
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থ উিয়জলা
দ্যগাপুর

বারহাট্টা উিয়জলা

০৬
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০১
০২
০৩
০৪
০৫

এসএম মহডসন আলম
মমাঃ রঞ্জন মহাসাইন
মমাঃ শহীদ্যল ইসলাম
আব্দুল্লাহ হক
মসানাত সাহা
মমাঃ ডসরাজুল ইসলাম
মমাঃ হারুন অর রডশদ
শািলা আখতার খাতুন
রঞ্জু রানী িাল
আয়লো
আডমনুল ইসলাম ডরজভী

০১৭১৬২২৩৭৩৩
০১৭১২১৩৮৪৯১
০১৮১৩৮২১৬৮৮
০১৭১৪৯২০৩২৭
০১৭১০৮৯৩৪৮০
০১৭২১৬৪৮০৪৯
০১৭১৬৬৬৮০৩৯
০১৭৪৫২২১৬৭৮
০১৭১১০৭৬৭৮৭
০১৯২২০৪০১০৬
০১৭১৬৯৪০৯২১

থ
িডরদশথনকায়ল জানা র্াে মর্, প্রকয়ের আওতাে বাস্তবাডেত ডবডভে কমথশালা/কডমউডনটি সভাে সংডিি ব্যডক্তবগয়ক
প্রডতবন্ধীয়দর অডধকার সম্প নিডকথত ধারণা প্রদানসহ প্রডতবন্ধীয়দর প্রডত ইডতবাচক ময়নাভাব বতরীর লয়েয
Sensitize করা হয়েয়ছ। উিডস্থত সুডবধায়ভাগীয়দর ডনকট জানা র্াে মর্, কমথশালাে প্রডতবন্ধীদর জন্য ডবয়শষ
ডশো িিডত, স্বাস্থয মসবা ও সমাজয়সবামূলক কার্ থক্রম সম্প নিয়কথ অবডহত করা হে। এছাড়া, সরকারী ডনয়োয়গর মেয়ত্র
৫% প্রডতবন্ধী মকাটার সংস্থায়নর ডবষয়ে অবডহত করা হে। তারা জানান মর্, আয়লাচয প্রকয়ের মােয়ম আয়োডজত
কমথশালা ও সভাে লব্ধ ধারণা ও জ্ঞান কায়জ লাডগয়ে তারা তায়দর বাস্তব-জীবন ও কমথজীবয়ন প্রডতবন্ধী ব্যডক্তয়দর সুষ্ঠু
ও স্বাভাডবক জীবয়ন প্রতযাবতথয়ন সহােতা করয়ত সেম হয়েন। তয়ব সরকাডর/মবসরকাডর মকান মকান প্রডতষ্ঠায়ন
প্রডতবন্ধী সংডিি মসবা প্রদান করা হে অয়নয়কই মস সম্প নিয়কথ অবগত নন ময়মথ িডরদশথনকায়ল প্রতীেমান হে।
১৫.০

ডবয়শষ ির্ থয়বেণঃ

১৫.১

UNCRPD এর বােবাধকতা অনুর্ােী প্রডতবন্ধী ব্যডক্তয়দর অে, বস্ত্র, বাসস্থানসহ ির্ থাপ্ত মায়নর জীবন র্ািয়নর
অডধকার রয়েয়ছ। UNCRPD এর অনুস্বােরকারী মদশ ডহয়সয়ব বাংলায়দশ সরকার প্রডতবন্ধীয়দর জীবন-মায়নর
উেেয়নর লয়েয প্রডতবন্ধী ভাতা প্রদানসহ নানামুখী ব্যবস্থা গ্রহণ কয়র আসয়ছ। প্রডতবন্ধী ব্যডক্তয়দর অডধকার প্রাডপ্তয়ত
সয়চতনতা বৃডিসহ দৃডিভডি িডরবতথয়নর লয়েয আয়লাচয প্রকয়ের আওতাে প্রার্ডমকভায়ব ২টি মজলাে িাইলট
ডভডিয়ত প্রকে বাস্তবােন করা হয়েয়ছ। সয়চতনতা বধ থন ও দৃডিভডির িডরবতথন একটি ধারাবাডহক প্রডক্রো।
প্রডতবন্ধীয়দর প্রডত মনডতবাচক ময়নাভাব িডরবতথন কয়র সমায়জর সব থস্তয়র প্রডতবন্ধীয়দর প্রডত ইডতবাচক ময়নাভাব
গেয়নর লয়েয সয়চতনতা বধ থনমূলক কার্ থক্রম বাস্তবােয়নর ধারাবাডহকতা প্রয়োজন। আয়লাচয প্রকয়ের ধারাবাডহকতাে
মদয়শর অন্যান্য মজলায়ক অন্তভুথক্ত কয়র আয়লাচয প্রকয়ের অনুরূি কার্ থক্রম গ্রহণ ও তা বাস্তবােয়নর উয়দ্যাগ গ্রহণ করা
হয়ল মদয়শর অন্যান্য মজলার জনগয়ণর ময়ে প্রডতবন্ধীয়দর প্রডত সহানুভূডতশীল ময়নাভাব গেন করা সম্ভব।

১৫.২

বডণ থত প্রকয়ের আওতাে মনত্রয়কানা ও মাদাডরপুর মজলাে প্রডতবন্ধী সনাক্তকরয়ণর কার্ থক্রম সম্প নিে করা হয়েয়ছ।
এছাড়া, সমাজয়সবা অডধদপ্তর কর্তথক িডরচাডলত অির এক কার্ থক্রয়মর আওতাে সমগ্র মদশব্যিী প্রডতবন্ধী সনাক্তকরণ
জরীি সম্প নিাদন চূড়ান্ত ির্ থায়ে রয়েয়ছ। আয়লাচয প্রকে এবং পৃর্কভায়ব গৃহীত কার্ থক্রয়মর আওতাে সনাক্তকৃত/ডচডিত
প্রডতবন্ধীয়দর মকইস-স্টাডি সম্বডলত একটি ওয়েবডভডিক িাটায়বইজ/মনটওোকথ গেন করা হয়ল সরকাডর/মবসরকাডর
প্রডতষ্ঠান কর্তথক প্রডতবন্ধী ব্যডক্তয়দর মসবা প্রদান/অডধকার সুরো কার্ থক্রম আরও সমডন্বত ও িডরকডেতভায়ব সম্প নিে
করা সম্ভব হয়ব।

১৫.৩

প্রডতবন্ধী ব্যডক্তয়দর মসবা ও সহােতা প্রদানসহ তায়দর অডধকার সুরোর লয়েয সমাজয়সবা অডধদপ্তর, প্রডতবন্ধী মসবা
ও সহােতা মকন্দ্রসহ ডবডভে সরকাডর ও মবসরকাডর প্রডতষ্ঠান দাডেত্ব িালন কয়র র্ায়ে। ডবডভে প্রডতষ্ঠান কর্তথক প্রদি
এ সকল মসবাসমূয়হর ডবষয়ে সংডিি অয়নক ব্যডক্তই অবগত নন ময়মথ িডরদশথকায়ল প্রতীেমান হে। প্রডতবন্ধী
ব্যডক্তয়দর অডধকার সম্প নিয়কথ ধারণা প্রদায়নর িাশািাডশ তায়দর অডধকারসমূহ বাস্তবােয়নর দাডেত্বপ্রাপ্ত প্রডতষ্ঠানসমূহ
সম্প নিয়কথ ধারণা প্রদায়নরও প্রয়োজনীেতা রয়েয়ছ।

১৬.০

সমস্যাঃ
সমাজয়সবা অডধদপ্তর কর্তথক বাস্তবােনাধীন কমথসূচীর মােয়ম সমগ্র মদশব্যিী প্রডতবন্ধী সনাক্তকরণ জরীি কার্ থক্রয়মর
আওতাে মাে ির্ থায়ে প্রার্ডমক তথ্যাডদ সংগ্রহ করা হয়েয়ছ র্া বতথমায়ন চূড়ান্ত ির্ থায়ে রয়েয়ছ। তয়ব একই কার্ থক্রম
(প্রডতবন্ধী সনাক্তকরণ) আয়লাচয প্রকয়ের আওতােও মনত্রয়কানা ও মাদারীপুর মজলাে সম্প নিাদন করা হয়েয়ছ। অর্ থাৎ
২টি মজলার জন্য একই কার্ থক্রম প্রকে ও কমথসূচীর মােয়ম বাস্তবােন করা হয়েয়ছ। এয়েয়ত্র প্রডতবন্ধী সনাক্তকরণ
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জরীি সম্প নিাদয়নর মেয়ত্র বডণ থত পৃর্কভায়ব সম্প নিাডদত কার্ থক্রয়মর ময়ে সমন্বয়ের মােয়ম বডণ থত ২টি মজলাে বদ্বততা
িডরহার করা সমীচীন ডছল।
১৭.০

সুিাডরশ/ডদক-ডনয়দ থশনাঃ

১৭.১

সমগ্র মদয়শ প্রডতবন্ধী ব্যডক্তয়দর অডধকার সম্প নিয়কথ সয়চতনতা বৃডিসহ প্রডতবন্ধী ব্যডক্তয়দর প্রডত ইডতবাচক ময়নাভাব
গেয়নর লয়েয আয়লাচয প্রকয়ের কার্ থক্রয়মর অনুরূি কার্ থক্রম অন্যান্য মজলাে বাস্তবােয়নর উয়দ্যাগ গ্রহণ করা মর্য়ত
িায়র;

১৭.২

আয়লাচয প্রকেসহ অন্য কার্ থক্রয়মর আওতাে সনাক্তকৃত/ডচডিত প্রডতবন্ধীয়দর মকইস-স্টাডি সম্বডলত একটি
ওয়েবডভডিক িাটায়বইজ/মনটওোকথ স্থািন করা মর্য়ত িায়র;

১৭.৩

ভডবষ্যয়ত প্রকে গ্রহয়ণর মেয়ত্র একই প্রকে এলাকাে একই জাতীে কার্ থক্রয়মর বদ্বততা িডরহায়রর মেয়ত্র সয়চি র্াকা
সমীচীন হয়ব;

১৭.৪

প্রডতবন্ধী ব্যডক্তয়দর অডধকার সম্প নিয়কথ এবং এ ডবষয়ে মসবা প্রদানকারী প্রডতষ্ঠানসমূহ সম্প নিয়কথ িরামশথ প্রদান এবং এ
সংক্রান্ত প্রয়ের জবাব প্রদায়নর জন্য মটডলয়ফান ও মমাবাইয়লর মােয়ম মকন্দ্রীেভায়ব মহেলাইন চালু করা মর্য়ত িায়র।

