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রনফ ৃাী ায-াংদক্ষ
ফোতল বক উন্নয়ন কভবসূতিয (এতডত) আওতোয় ফোস্তফোতয়ত মম কর প্রকে দুই মথবক ততন ফছয পূবফ ব ভোপ্ত বয়বছ
মগুবরোয ভবধ্য তকছু তনফ বোতিত প্রকবেয প্রবোফ মূল্যোয়বনয রবেয ফোস্তফোয়ন তযফীেণ ও মূল্যোয়ন তফবোগ
(আইএভইতড) কতৃক
ব িরতত ২০১৯-২০ অথ বফছবয যোভবক প্রততষ্ঠোন তনবয়োগ কযো য়। স্বোস্থয ও তযফোয কল্যোণ
ভন্ত্রণোরবয়য আওতোয় স্বোস্থয অতধদপ্তয কতৃক
ব ফোস্তফোতয়ত “এস্টোফতরবভি অফ ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি-পোষ্ট
মপইজ ইন ঢোকো (২য় ংবোতধত)” ভোপ্ত প্রকবেয প্রবোফ মূল্যোয়বনয কোম বক্রভ গ্রণ কযো য়।
“এস্টোফতরবভি অফ ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি-পোষ্ট মপইজ ইন ঢোকো” প্রকেটি ৬২৪১.২৫ রে টোকো
প্রোক্কতরত ব্যবয় জুরোই ২০০৮ মথবক জুন ২০১৪ মভয়োবদ ফোস্তফোতয়ত বয়বছ। প্রকবেয উবেশ্যগুবরো বে ২৫০ য্যো
তফতষ্ট োোতোর (১ভ ম বোবয় ১০০ য্যো) জোতীয় ইএনটি ইনতস্টটিউট স্থোন; ইএনটি মযোগ এফং মড এন্ড মনক
কযোন্পোবযয োবথ ম্পতকবত তরত ও কোম বক্রভ তনধ বোযবণয জন্য এবক্স ফতড তববফ ইনতস্টটিউট কোম বক্রভ তযিোরনো
কযো; ইএনটি স্বোস্থয মফো তনতিত কযবত জনফর তততয কযো; স্বোস্থয মফোয ফ বস্তবয ইএনটি মযোগ এফং মড এন্ড মনক
কযোন্পোবযয জন্য মেতয়োরোইজড এফং সুোয মেতয়োরোইজড স্বোস্থয মফো প্রদোন কযো; এফং“Sound hearing by
the year ২০৩০”এয রেয অজবন কযবত তফতবন্ন োফ মেতয়োতরটিবত দে জনফর তততয কযবত মোষ্ট- গ্রোজুবয়ট
মকোব বয উন্নয়নকযণ। প্রবোফ মূল্যোয়ন ভীেোয প্রবয়োজনীয় তথ্য প্রোইভোতয ও মবকন্ডোতয উৎ মথবক ংগ্র কযো
বয়বছ। প্রোইভোতয তথ্য নমুনো জযী, মকআইআই, এপতজতড, মক স্টোতডয ভোধ্যবভ এফং মবকন্ডোতয তথ্য তফতবন্ন উৎ
বত মমভন প্রকবেয তডতত, আযতডতত, প্রকে ভোতপ্ত মূল্যোয়ন প্রততবফদন, োোতোবরয মযতজস্টোয (ইনবডোয ও
আউটবডোয), মন্ত্রোততয ভোস্টোয মযতজস্টোবযয তোতরকো, অযগোবনোগ্রোভ এফং জনফর তনবয়োবগয তোতরকো ইতযোতদ বত
তথ্য ংগ্র কযো বয়বছ।
ফাাংরাদদদ নাক, কান ও গরায রচরকৎায জন্য ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি একভাত্র রফদলারয়ত যকারয
াাতার। এখাদন ফদদয রফরবন্ন অঞ্চর ফথদক ফযাগীযা এদ স্বল্পমূদল্য রফদলারয়ত রচরকৎা রনদেন এফাং সুস্থ দয়
ওদেদছন। এখানকায অাদযন রথদয়টাদয অদনক জটির ফযাদগয অাদযন কযা দে। ফররফ ৃবাদগ দদরনক গদে
প্রায় ৫০০ ফযাগীয ব্যফস্থাত্র ও রচরকৎা প্রদান কযা য়। প্ররতফছয ইনরিটিউটটিদত ফযাগীয াংখ্যা বৃরি াদে।
ফতৃভাদন প্রদয়াজন ও চারদায তুরনায় কভ রচরকৎক কভৃযত থাকায় াযা ফদ ফথদক আগত ফযাগীদদয নাক, কান
ও গরায রচরকৎা ফফা প্রদাদন দীঘ ৃ ভয় রাগদছ। ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি াাতাদর ২০১৯ াদর ফভাট
বরতৃকৃত ফযাগীয াংখ্যা রছর 3487 জন মা ২০১৮ াদরয তুরনায় 9.44% ফফর। এখাদন উদেখ্য ফম, ফযাগী বরতৃয
য অাদযদনয ররযয়ার ফদত গদে এক ফথদক রতন প্তা ম ৃন্ত রফরম্ব য়। পদর রচরকৎায অবাদফ অদনদকয
ফযাগ দীঘ ৃারয়ত য়। ফতৃভাদন ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি রফদলারয়ত াাতাদর ১৩৫টি য্যা যদয়দছ, মা
প্রদয়াজদনয তুরনায় অদনক কভ। ইনরিটিউটটিয ১৩৫টি ফফদডয ভদে ৮১টি ফফড নন ফরয়াং ফফায আওতায় যাখা
দয়দছ। পদর অদনক গরযফ ফযাগীযা নন ফরয়াং ফফদডয ফফা রনদত াযদছন। এখাদন গরযফ, দুস্থ ও প্ররতফন্ধী ফযাগীদদয
রচরকৎা ব্যয় ফন কযায জন্য ভাজদফা অরধদপতদযয ভােদভ াাতার ভাজদফা কাম ৃক্রভ চরভান না
থাকায কাযদণ ম্পূণ ৃ রফনা মূদল্য রচরকৎা ম্ভফ দে না। ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি াাতারটিদত
ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয়য কভৃসূরচয ভােদভ ২০১৮-২০১৯ াদর ম্পূণ ৃ রফনামূদল্য (ফছাট রশুদদয অগ্রারধকায রদদয়)
৭০ জন শ্রফণ প্ররতফন্ধীয করিয়ায ইভপ্ল্যান্ট স্থান কযা দয়দছ। এয পদর শ্রফণ প্ররতফন্ধী রশুযা এখন কথা ফরদছ
এফাং কাদনও শুনদত াযদছ। করিয়ায ইভপ্ল্যান্টকৃত রশুযা অন্য রশুদদয ভত স্বাবারফক জীফনমান কযদত াযদছ।
ফতৃভাদন াাতারটিদত রিপ্যাথররজ যীক্ষায ভােদভ কযান্পায নাক্তকযণ কযা দে। রকন্তু াজৃারয যফতী
ফযরডওদথযারয ফকান ব্যফস্থা এখাদন ফনই। এছাো ফতৃভাদন াাতারটিদত মযতডবয়ন ও অনবকোরজীয
রচরকৎদকয জন্য সৃজনকৃত দদয তফযীবত মকোন তিতকৎক কভবযত নো থোকোয় কযোন্পোবযয ম্পূণ ব তিতকৎো ম্ভফ
বে নো। ফতবভোবন ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটিদত দ সৃজদনয রফযীদত ৩০% রচরকৎদকয দ শূন্য যদয়দছ।
ফটকরনরয়ান দদ জনফদরয ঘাটরত যদয়দছ। ফতৃভাদন সৃজনকৃত দদয রফযীদত ফকান ফথযারি কভৃযত ফনই।
ফতৃভাদন ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটিবত ফযাগী ও রচরকৎদকয অনুাত ১০:১, ফযাগী ও নাদ ৃয অনুাত ৭:৪,
রচরকৎক ও নাদ ৃয অনুাত ৫:৬ এফাং রচরকৎক ও ফটকরনরয়াদনয অনুাত ১৩:১।
v

প্রকল্পটি জুন ২০১৪ াদর ভাপ্ত দরও প্রকল্পটিয রকছু মন্ত্রারত ২০১৮ াদর াাতারটিদত এদ ফৌছায়। প্রকদল্পয
আওতায় প্রদয়াজনীয় মন্ত্রারত াংগ্রদয ারফ ৃক দারয়দে রছর রএভএরড। ভয়ভত মন্ত্রারত স্থান না কযদত
াযায কাযদণ স্বাস্থয ফফা প্রদাদন ব্যাঘাত ঘদট। এছাো ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি াাতাদর প্রকদল্পয
ৃ
ভােদভ স্থারত রনরফে রযচম ৃা ফকদেয (আইরইউ) জন্য আটটি অতযাধুরনক আটিরপরয়ার
ফযরদযটরয
ফবরন্টদরটয (এআযরব) ফভরন এফাং রি ল্যাফ জনফদরয অবাদফ চালু কযা ম্ভফ য় নাই।
প্রকল্পটি ভাপ্ত ফায ছয় ফছয ফরযদয় ফগদরও নাক, কান ও গরা ফযাদগয দক্ষ জনফর দতরযদত াাতারটিদত
এভএ, এপরএ ও অরডওররজয ভদতা ফাদাযী একাদডরভক ফকা ৃ চালু কযা ম্ভফ য়রন। ফযরদডন্ট রচরকৎক,
না ৃদদয জন্য ফকান আফান ফা ডযরভটরযয ব্যফস্থা না থাকায় পদর রচরকৎক ও না ৃদদয আফান াংকদট েদত
দে।
ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটিফত অরতদ্রুত জনফর রনদয়াদগয ভােদভ আইরইউ ইউরনট ও রি ল্যাফ পূণ ৃাঙ্গরূদ
ব্যফায উদমাগী কযায উদযাগ গ্রণ কযা ফমদত াদয। এছাো দক্ষ জনফর দতরযদত রফরবন্ন এভএ, এপরএ ও
অরডওররজয ভদতা ফাদাযী ফকা ৃ চালু কযা ফমদত াদয। ফতৃভাদন ফদদ নাক, কান ও গরায ীরভত াংখ্যক
রচরকৎক যদয়দছ। ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি াাতাদর ফাি গ্রাজুদয়ট ফকা ৃ চালু কযদত না াযায
কাযদণ রফদলারয়ত রচরকৎক ও ফযাগীয আনুারতক ায বৃরি াদে। মায পদর নাক, কান ও গরায রফদলারয়ত
রচরকৎক াংকট দতরয দে। দ্রুত একাদডরভক ফকা ৃ চালু কদয ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি-ফক একটি পূণ ৃাঙ্গ
ইনরিটিউট রদদফ চালু কযা ফমদত াদয। রচরকৎা ফফায ভান ধদয যাখদত কর শূন্য দদ জনফর রনদয়াগ কযা
ফমদত াদয। কযান্পায রচরকৎায় ফযরডওদথযারয ব্যফস্থা কদয পূণ ৃাঙ্গ কযান্পায ইউরনট এয ব্যফস্থা কযা ফমদত াদয।
ফাাংরাদদদ নাক, কান ও গরায রচরকৎায জন্য একভাত্র রফদলারয়ত যকারয এই াাতারটিদক ২৫০ য্যায
াাতাদর উন্নীত কযায উদযাগ গ্রণ কযা ফমদত াদয।
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Acronym and Glossoray
BoQ

:

Bill of Quantities

CMSD

:

Central Medical Store Depot

DGHS

:

Directorate General of Health Services

DPP

:

Development Project Proposal

ECNEC

:

Executive Committee of the National Economic Council

ENT

:

Ear Nose Throat

FGD

:

Focus Group Discussion

FOL

:

Fiber Optic Laryngoscopy

GOB

:

Government of Bangladesh

HSD

:

Health Services Division

ICU

:

Intensive Care Unit

IMED

:

Implementation Monitoring and Evaluation Division

KII

:

Key Informant Interview

LTM

:

Limited Tendering Method

MoHFW

:

Ministry of Health and Family Welfare

MSR

:

Medical and Surgical Requisites

NGO

:

Non Government Organization

OT

:

Operation Theater

OTM

:

Open Tendering Method

PAR

:

Project Appraisal Report

PD

:

Project Director

PIU

:

Project Implementation Unit

PPA

:

Public Procurement Act

PPR

:

Public Procurement Rules

PWD

:

Public Works Department

RDPP

:

Revised Development Project Proposal

SWOT

:

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats

TOR

:

Terms of Reference
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প্রথভ অোয়
প্রবাফ মূল্যায়ন কাম ৃক্রদভয আওতায় গৃীত প্রকদল্পয রফফযণ
১.১। প্রকবেয টভূতভ
তশু মম মকোন ফয়বয মরোবকয মেবত্র দেতোয োবথ কোম ব ম্পোদন এফং ফোক ও ব্যতিত্ব তফকোব স্বোবোতফক শ্রফণ
তি অতযোম ব। ফোংরোবদ পৃতথফীয কভবে ১০% মরোক ফতধযতোয় ভুগবছন। অবনক মেবত্র কোবনয মযোবগয
মেবত্র োধোযণ জনগণ বিতন নয় এফং কোবনয তিতকৎো ও এয প্রততবযোধ তফলবয়ও বিতনতোয অবোফ মদখো মোয়।
পরশ্রুততবত নোনো স্বোস্থয ংক্রোন্ত জটিরতোয সৃতষ্ট বে। ইএনটি তিতকৎোয অপ্রতুরতোয কোযবণই ফোংরোবদবয
গ্রোভোঞ্চবর অফস্থোনযত এক তফযোট জনবগোষ্ঠী এফং সুতফধোফতঞ্চত ভোবজ জনোধোযণ এ ধযবণয প্রততকূরতোয ম্মুখীন
বে। উবেখ্য মম, ফতধযতোয জন্য ব্দ দূলণ অবনকোংব দোয়ী। এ ভস্যো ঢোকো মদবয অন্যোন্য যগুবরোবত
তফবল বোবফ রেযনীয় এফং প্রফর। স্বোস্থয মফোয় কর মেবত্র অতযোদৄতনক ইএনটি তিতকৎো মফো প্রদোবনয উবেবশ্য
এফং ফতধযতো ও শ্রফণতিীনতো তনয়ন্ত্রণ ও প্রততবযোবধয রবেয ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি প্রকেটি ফোস্তফোতয়ত
বয়বছ।
১.২। প্রকবেয তযতিতত
(ক) প্রকবেয নোভোঃ এষ্টোফতরবভি অফ ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি-পোষ্ট মপইজ ইন ঢোকো (২য়
ংবোতধত)
(খ)
উবযোগী তফবোগ/ ভন্ত্রণোরয়োঃ স্বোস্থয ও তযফোয কল্যোণ ভন্ত্রণোরয়
(গ)
ফোস্তফোয়নকোযী ংস্থোোঃ স্বোস্থয অতধদপ্তয
(ঘ)
ফোস্তফোয়নকোরোঃ জুরোই ২০০৮ মথবক জুন ২০১৪
১.৩।

প্রকবেয উবেশ্য
 ২৫০ য্যো তফতষ্ট োোতোর (১ভ ম বোবয় ১০০ য্যো) জোতীয় ইএনটি ইনতস্টটিউট স্থোন;
 ইএনটি মযোগ এফং মড এন্ড মনক কযোন্পোবযয োবথ ম্পতকবত তরত ও কোম বক্রভ তনধ বোযবণয জন্য
এবক্স ফতড তববফ ইনতস্টটিউট কোম বক্রভ তযিোরনো কযো;
 ইএনটি স্বোস্থয মফো তনতিত কযবত জনফর তততয কযো;
 স্বোস্থয মফোয ফ বস্তবয ইএনটি মযোগ এফং মড এন্ড মনক কযোন্পোবযয জন্য মেতয়োরোইজড এফং
সুোয মেতয়োরোইজড স্বোস্থয মফো প্রদোন কযো;
 ফতধযতো এফং োধোযণ প্রততফন্ধকতো তততয কবয এভন মযোবগয উয মজোয তদবয় মযোগ নোিকযণ,
তনণ বয়, তিতকৎো এফং প্রততবযোধ কযো;
 ২ মথবক ৬ ফছয ফয়ী তশুয তফকোব োয়তো কযো;
 ফতধয এফং শ্রফণ প্রততফন্ধীবদয তিতকৎো এফং পুনফ বোবন োয়তো কযো;
 আবয়োতডন ও তবটোতভবনয অবোবফ ফতধযতোয় তফলবয় স্বোস্থয তেো প্রদোন কযো;
 বতফষ্যৎ তিতকৎোয প্রবয়োজন মভটোবত এফং“Sound hearing by the year ২০৩০”এয রেয
অজবন কযবত তফতবন্ন োফ মেতয়োতরটিবত দে জনফর তততয কযবত মোষ্ট- গ্রোজুবয়ট মকোব বয
উন্নয়ন।

১.৪। প্রকদল্পয ফাস্তফায়নকার (অনুদভাদন, াংদাধন/ ফভয়াদ বৃরি)
প্রকবেয অনুবভোদন: “এস্টোফতরবভি অফ ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি-পোষ্ট মপইজ ইন ঢোকো” প্রকেটি
ফোস্তফোয়বনয রবেয ২২ মভ ২০০৮ তোতযবখ ৪১২৬.৯৯ রে টোকো প্রোক্কতরত ব্যবয় জুরোই ২০০৮ বত জুন ২০১১
মভয়োবদ একবনক কতৃক
ব অনুবভোতদত য়।

1

প্রকে ংবোধন: প্রকবেটিয ১ভ ংবোধন ২২ ভোি ব ২০১১ তোতযবখ একবনক বোয় ৫৬৪৭.০০ রে টোকো প্রোক্কতরত
ব্যবয় জুরোই ২০০৮ বত জুন ২০১২ মভয়োবদ অনুবভোতদত য়। যফতীবত ব্যয় বৃতি ব্যততবযবক প্রকেটিয মভয়োদ এক
ফছয বৃতি কবয জুন ২০১৩ ম বন্ত তনধ বোযণ কযো য়। প্রকবেয ২য় ংবোধনীবত মভয়োদ ৬ ভো বৃতি ও অতততযি
৫৯৪.০০ রে টোকোয ংস্থোন প্রকেটি ৬২৪১.২৫ রে টোকো প্রোক্কতরত ব্যবয় ২য় ংবোধনী ৩০ মবন্ফম্বয ২০১৩
তোতযবখ মথোমথ কতৃব ে কতৃক
ব অনুবভোতদত য়। যফতী ভবয় ব্যয় বৃতি ব্যততবযবক প্রকেটিয মভয়োদ আযও ৬ ভো
বৃতি কবয জুন ২০১৪ তোতযবখ প্রকেটিয ভোতপ্তকোর তনধ বোযণ কযো য়। প্রকবেয অনুবভোদন, ংবোধন ও মভয়োদ বৃতি
তনবিয োযণীবত মদওয়ো র।
াযণী ১.১ প্রকদল্পয ফাস্তফায়নকার
ফাস্তফায়নকার (রডরর অনুমায়ী)
প্রকৃত ফাস্তফায়নকার
মূর ফাস্তফায়নকাদরয তুরনায়
হ্রা/বৃরি (%)
মূর
ফ ৃদল াংদারধত
জুরাই ২০০৮
জুরাই ২০০৮
জুরাই ২০০৮
৩ ফৎয
ফথদক
ফথদক
ফথদক
(১০০%)
জুন ২০১১
জুন ২০১৪
জুন ২০১৪
(সূত্রঃ ররআয)
১.৫। প্রকদল্পয অথ ৃায়দনয অফস্থা
প্রকল্পটি ম্পূণ ৃ রজওরফ অথ ৃায়দন ফাস্তফারয়ত দয়দছ। রডররদত াংস্থানকৃত ফফরযবাগ অদঙ্গয প্রকৃত ব্যয় বৃরি, ফযট
ররডউর রযফতৃন ও অন্যান্য রযফতৃদনয কাযদণ প্রকদল্পয মূর রডররয তুরনায় াংদারধত রডররদত প্রকদল্পয
াংস্থান ও ব্যয় বৃরি ফদয়দছ। প্রকদল্পয অথ ৃায়দনয অফস্থা রনদচয াযণীদত ফদওয়া র।
াযণী ১.২ প্রকদল্পয অথ ৃায়দনয অফস্থা
(রক্ষ টাকায়)
রডরর অনুমায়ী

অনুদভারদত ব্যয়

প্রকৃত ব্যয়

মূর
১ভ াংদারধত
২য় াংদারধত

৪১২৬.৯৬
৫৬৪৭.০০
৬২৪১.২৫

৫৯৫৮.০৫

হ্রা/বৃরি (%)
মূর রডররয তুরনায় াংদারধত রডররয তুরনায়
৩৬.৮৩%
৫১.২৩%

১০.৫২%
(সূত্রঃ ররআয)

১.৬।

প্রকদল্পয প্রধান প্রধান অঙ্গমূ
 ফায তরা রবত আট তরা মূর বফন রনভৃাণ;
 ২ তরা রফরষ্ট অরডদটারযয়াভ বফন রনভৃাণ;
 ফভরডদকর মন্ত্রারত ক্রয়;
 মানফান ক্রয় (১টি ভাইদক্রাফা, ১টি এযাম্বুদরন্প, ১টি রক-আ);
 করিউটায াভগ্রী এফাং
 আফাফত্র ও আরপ যঞ্জাভারদ ইতযারদ।

১.৭। প্রকবেয অফস্থোন
মতজগাঁও তে এরোকোয় “এস্টোফতরবভি অফ ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি-পোষ্ট মপইজ ইন ঢোকো” প্রকবেয
আওতোয় তনতভবত দৃতষ্টনন্দন ইনতস্টটিউট বফনটি তনতভবত বয়বছ। োোতোরটিয তিভ োববব মতজগাঁও থোনো স্বোস্থয
কভবেবক্সয অফস্থোন। প্রকে এরোকো বেোঃ
াযণী ১.৩ প্রকদল্পয অফস্থান
তফবোগ মজরো থোনো
অফস্থোন
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ঢোকো

ঢোকো মতজগাঁও থোনো মতজগাঁও তে এরোকো, ঢোকো

মম জোয়গোয় প্রকে কোম বক্রভ ফোস্তফোতয়ত বয়বছ তো তনবে তিতিত কযো র।

১.৮। প্রকদল্পয অঙ্গরবরিক রক্ষযভাত্রা ও ফাস্তফায়ন
২য় াংদারধত রডরর অনুমায়ী প্রকদল্পয অঙ্গরবরিক রযকল্পনা ও ফাস্তফায়ন রনদচয াযণীদত ফদওয়া রঃ
াযণী ১.৪ প্রকদল্পয অঙ্গরবরিক রক্ষযভাত্রা ও ফাস্তফায়ন
ক্রভ:
নং

ংবোতধত তডতত অনুমোয়ী
কোবজয তফফযণ

(১)
(২)
(ক) যোজস্ব ব্যয়
১।
যফযো ও মফো
২।
মভযোভত ও যেণোবফেণ
উবভোট
(খ) মূরধন ব্যয়
১।
তনভবোণ ব্যয়
২।
মোনফোন (১টি ভোইবক্রোফো, ১টি
এযোম্বুবরন্প, ১টি তক-আ)
৩।
মভতন ও অন্যোন্য মন্ত্রোতত

একক

(রক্ষ টাকায়)
প্রকৃত ফোস্তফোয়ন

(৩)

ংবোতধত তডতত অনুমোয়ী
তযকতেত রেযভোত্রো
ব
ফোস্তফ
আতথক
(৪)
(৫)

ফোস্তফ
(৬)

ব
আতথক
(৭)

মথোক
মথোক

মথোক
মথোক

১০২.০০
৬.০০
১০৮.০০

মথোক
মথোক

৭৯.০৮
৩.৭৪
৮২.৮২

ফ:তভ: ১৩৬০৫.৫১
ংখ্যো ৩

৪১৯৯.৭৭
১০০.০০

১৩৬০৫ ৪১৩৯.৩২
৩
৭৭.৬২

ংখ্যো ৪৬৭৮

১৬২৫.৪৪

৪৬৭৮
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১৪৭২.৬০

ক্রভ:
নং
৪।
৫।
৬।
৭।

ংবোতধত তডতত অনুমোয়ী
কোবজয তফফযণ

একক

ংবোতধত তডতত অনুমোয়ী
তযকতেত রেযভোত্রো
ব
ফোস্তফ
আতথক
ংখ্যো ২৯
২৮.৭৬
মথোক মথোক
১১.০০
ংখ্যো ১২
৮.৫৮
ংখ্যো ১৮২৩
১৫৯.৭০
৬১৩৩.২৫
৬২৪১.২৫

কতম্পউটোয এফং যঞ্জোভোতদ
কতম্পউটোয ফ্টওয়যোয
অতপ যঞ্জোভোতদ
আফোফত্র
উবভোট=
ফ ব মভোট (ক+খ)=

প্রকৃত ফোস্তফোয়ন
ব
আতথক
২৬.০৫
১০.৮০
৭.৪১
১৪১.৪৩
৫৮৭৫.২৩
৫৯৫৮.০৫
(সূত্রঃ ররআয)

ফোস্তফ
২৯
মথোক
১২
১৮২৩

ৃ অগ্রগরত
১.৯। প্রকদল্পয ফছযরবরিক আরথক
প্রকদল্পয ফছযরবরিক অগ্রগরত রনদে উদেখ কযা র
াযণী ১.৫ প্রকদল্পয ফছয রবরিক অগ্রগরত
অথ ব ফছয
২০০৮-২০০৯
২০০৯-২০১০
২০১০-২০১১
২০১১-২০১২
২০১২-২০১৩
২০১৩-২০১৪
মভোট=

ংবোতধত
এতডত ফযোে
৩০০.০০
৫০০.০০
৪৪৮.১২
১৬০০.০০
৩০৩২.৭৪
৯৩৫.০০
৬৮১৫.৮৬

অফমুতি

মভোট ব্যয়

৩০০.০০
৫০০.০০
৪৪৮.১২
১৬০০.০০
৩০৩২.৭৪
৯৩৫.০০
৬৮১৫.৮৬

২৮৫.৫৯
৪৭১.০৩
৪০৯.৫৪
১৪৪৮.৪৪
২৫৩০.৪৩
৮১৩.৩৬
৫৯৫৮.০৫

(রক্ষ টাকায়)
মভোট ফযোবেয
তকযো োয
৯৫.১৯%
৯৪.২%
৯১.৩৯%
৯০.৫%
৮৩.৪৩%
৮৬.৯৯%
৮৭.৪১%
(সূত্রঃ ররআয)

প্রকল্পটি ৬ ফছদয ফাস্তফারয়ত দয়রছর। াংদারধত এরডর ফযাদ্দ ও অফমুক্ত টাকা ম ৃাদরাচনা কযদর ফদখা মায় ফম,
প্রকদল্পয ফভাট ব্যয় প্রকদল্পয ফভাট অনুদভারদত ২য় াংদারধত ফযাদ্দ দত ১২.৫৯% ব্যয় কভ দয়দছ।
১.১০। প্রকদল্পয ক্রয় কাম ৃক্রভ
াংদারধত রডরর অনুমায়ী প্রকদল্পয ণ্য ংক্রোন্ত ক্রয় রযকল্পনা রনেফরণ ৃত াযণীদত ফদওয়া রঃ
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Signing of
Contract

Completion of
Contract

OTM

Invitation for
Tender

3046

PD/
CMSD
PD/
CMSD

Estd .Cost ( In lakh
taka)

OTM

Source of Fund

19

Indicative Date
Contract Approving
Authority

Procurement Method

GD2

Equipment (Audiology
Lab)
Equipment (OT Setup)

Quantity

GD1

Description of
Procurement
Package (GOODS)

Package No

াযণী ১.৬ প্রকদল্পয ক্রয় কাম ৃক্রভ (ণ্য)

GOB

146.10

Feb’11

Apr’ 11

Jan’12

GOB

410.63

Feb’11

Apr’ 11

Dec’11

OTM

Equipment (Radiology &
lmaging)
Equipment (Pathology)

192

OTM

24

OTM

Equipment (Histopathology)
Equipmen (Blood Bank )

7

OTM

36

OTM

Equipment (Sleep study
lab)
Equipment ( Office With
Computer &
accessories)
Furniture (Pkg. 1)

8

OTM

40

Furniture (Pkg. 2)
Transport ( Microbus-1)
Transport ( Ambulance,
Pick-up-1)
Book & Journal
MSR

Completion of
Contract

410

Signing of
Contract

OTM

Invitation for
Tender

13

Estd .Cost ( In lakh
taka)

OTM

Source of Fund

Procurement Method

918

GD4
GD5
GD6
GD7
GD8
GD9
GD10
GD11

GD12
GD13
GD14
GD15
GD16
GD17
GD-18

Contract Approving
Authority

Quantity

Equipment (ENT
Instrument)
Equipment (Sterilizer
room)
Equipment (Anesthesia)

GOB

193.54

Mar’11

Apr’ 11

Jan’12

GOB

39.60

Mar’11

Apr’ 11

Jan’12

GOB

191.47

Feb’11

Apr’ 11

Mar’12

GOB

265.07

Apr’ 11

Apr’ 11

Mar’12

GOB

48.14

Feb’11

Apr’ 11

Jan’12

GOB

35.50

Feb’11

Apr’ 11

Jan’12

GOB

34.76

Feb’11

Apr’ 11

Jan’12

GOB

55.50

Mar’11

Apr’ 11

Jan’12

OTM

PD/
CMSD
PD/
CMSD
PD/
CMSD
PD/
CMSD
PD/
CMSD
PD/
CMSD
PD/
CMSD
PD/
CMSD
PD

GOB

43.95

Oct’10

Dec’10

Mar’11

650

OTM

PD

GOB

50.00

Nov’10

Jan’11

622
1
2

OTM
OTM
OTM

PD
PD
PD

GOB
GOB
GOB

45.95
35.00
65.00

May’11
July’10
Oct’11

July’11
Aug’10
Dec’11

April.1
1
Sept’11
Sept’10
Mar’12

LS
5479

OTM
OTM

PD
PD

GOB
GOB

10.00
12.00

Oct’11
Sept’11

Jan’12
Feb’12

Mar’12
Mar’12

LS
OTM
Diet (For 6 Months)
Total Value of Goods

PD

GOB

13.59
1641.80

Oct’11

Nov’11

Dec’11

Description of
Procurement
Package (GOODS)

Package No
GD3

Indicative Date

াংদারধত রডরর অনুমায়ী প্রকদল্পয কাম ৃ ংক্রোন্ত ক্রয় রযকল্পনা রনেফরণ ৃত াযণীদত ফদওয়া র

5

Invitation for Tender

Signing of Contract

Completion of
Contract

Source of Fund

Contract Approving
Authority

Procurement Method

Quantity

Unit

Description of
Procurement Package
(Works)
Soil Investigation

Estd .Cost ( In lakh
taka)

W-1

Package No

াযণী ১.৭ প্রকদল্পয ক্রয় কাম ৃক্রভ (কাম ৃ)

1.04

Aug’08

Nov’08

Dec’08

Estd .Cost ( In lakh
taka)

Invitation for Tender

Signing of Contract

Completion of
Contract

Source of Fund

135.23

Dec’10

Feb’11

Mar’11

401.38

Sep’10

Mrc’11

Jan’12

179.70

Jan’11

Mrc’11

Jan’12

150.00

April’11 June
‘11

Jan’12

65.00

May’11

July’11

Jan’12

250.00

Aplil’11

July’11

Jan’12

GOB
GOB

Jan’12

GOB
GOB
GOB
GOB

55.00

PWD

OTM
L.S

OTM

Other ancillary Works

Jan’12

180.00

PWD

L.S

Nov’08

GOB

M/O
Health
PWD

OTM
OTM

Fire Hydrant, Fire
detection & Alarm
System
10 KW Solar Panel
System

Aug’08

GOB

Ls

2322.78

GOB

Medical Gas System

OTM

LS

OTM

Generator

GOB

01

PWD

No

PWD

Sub-Station

PWD

04

PWD

No

PWD

LS

PWD

LS

OTM

Internal and External
Electrification, Sanitary
and Water Supply
Lift

OTM

7+1
Rooms

OTM

Acoustic Work of
Audiometry Room &
Auditorium

W-7
W-8
W-9
W-10
W-11

Contract Approving
Authority

Procurement Method

Quantity
13605.51

OTM

Unit

Description of
Procurement Package
(Works)

Package No
W-2
W-3
W-4

m২

W-6

W-5

Construction of
Institute Building

Total Value of Works

193.12

July’11

Sep’11

Jan’12

3933.25

(সূত্রঃ ররআয)
ংবোতধত তডতত অনুমোয়ী প্রকবেয মফো ংক্রোন্ত ক্রয় তযকেনো তনেফতণ বত োযণীবত মদওয়ো র

Source of
Fund

PD

GOB

S-2

Security Services

OTM

PD

GOB

S-3

Out Sourcing
manpower

OTM

PD

GOB
6

Completion
of Contract

Contact
Approving
Authority

OTM

Signing of
Contract

Procurement
Method

Cleaning Services

Invitation for
Tender

Description of
Procurement
Packages
(Service)

S-1

Estd .Cost ( In
lakh taka)

Package No

াযণী ১.৮ প্রকদল্পয ক্রয় কাম ৃক্রভ(দফা)

15.00

Sep’10

Nov’10

Dec’10

5.00

Sep’10

Nov’10

Dec’10

5.00

Sep’10

Nov’10

Dec’10

Total Value of Service

25.00

(সূত্রঃ ররআয)
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১.১১। প্রকবেয রগবেভ
প্রকবেয আযতডততবত উতেতখত রগবেবভ মকোন Important Assumption উবেখ কযো তছর নো। তনবে প্রকবেয
আযতডততবত উতেতখত রগবেভ তুবর ধযো বয়বছ।
ফণ ৃনামূরক াযাাং

াযণী ১.৯ প্রকদল্পয রগদেভ
উদদ্দশ্য মাচাইদয়য সূচক

মাচাইদয়য উায়মূ

Narrative Summery

Objectively Varifiable
Indicators

Means of
Verification

কাম ৃক্রদভয রক্ষয
 ইনরিটিউট স্থাদনয ভােদভ রফদলারয়ত
স্বাস্থয ফফা প্রদান কযা। রফরবন্ন
াাতাদর ইএনটি রনদয় গদফলণা কযায
ফক্ষত্র দতরযয রদক্ষয দক্ষ জনফর সৃরষ্ট কযা।

 ন্যানার ইনরিটিউট অফ
ইএনটি এফাং রফরবন্ন স্তদযয
াাতার
ফথদক
উদেখদমাগ্য াংখ্যক ফরধয ও
শ্রফণ প্ররতফন্ধী ফযাগী উকৃত
দফন।

 আইএভইরড
রযদাট ৃ
 স্বাস্থয অরধদপ্তদযয
রযদাট ৃ

প্রকদল্পয উদদ্দশ্য
 ফবৌত অফকাোদভা রনভৃাণ এফাং
 একটি আধুরনক ভাদনয ফভরডদকর মন্ত্রারত
আধুরনক রচরকৎা যঞ্জাভ
িন্ন ইনরিটিউট ও াাতার গদে
ব্যফায কদয ফরধয ও শ্রফণ
ফতারা ফমখাদন ইএনটি ফযাগীযা স্বাস্থয ফফা
প্ররতফন্ধী ফযাগীদদয রচরকৎা
গ্রণ কযদফ।
কযা দয়দছ।
 অরধক াংখ্যক দক্ষ রফদলারয়ত জনফর
 ফাি গ্রাজুদয়ট রক্ষাথীদদয
গদে ফতারা।
জন্য একাদডরভক রক্ষা
ব্যফস্থা প্রণয়ন কযা।
আউটপুট
 সুরিত ইনরিটিউট ও
 ফরধয, শ্রফণ প্ররতফন্ধী এফাং অন্যান্য নাক
াাতার অফকাোদভা
কান ও গরা ফযাদগয রচরকৎায জন্য
স্থান কযা দয়দছ।
অফকাোদভা রনভৃাণ কযা।
 প্ররতফছয উদেখদমাগ্য াংখ্যক
 ফদদয রফরবন্ন স্তদযয াাতাদর
দক্ষ জনফর দতরয কযা।
রচরকৎায জন্য রফদলারয়ত দক্ষ জনফর  উদেখ
ফমাগ্য
াংখ্যক
দতরয কযা।
ফযাগীদদয রফদলারয়ত নাক
 স্বল্পমূদল্য নাক, কান ও গরায রচরকৎা
কান ও গরায রচরকৎা গ্রণ।
ফফা রনরিত কযা।

 আইএভইরড রযদাট ৃ
 স্বাস্থয অরধদপ্তদযয
রযদাট ৃ

 আইএভইরড রযদাট ৃ
 স্বাস্থয অরধদপ্তদযয
রযদাট ৃ

ইনপুট
 2.০০ রফঘা জরভ অরধগ্রণ।
 াাতাদরয
 জাতীয় ম ৃাদয় ন্যানার ইনরিটিউট অফ  জানুয়ারয ২০১২ ম্পূণ ৃরূদ
গাইডরাইন
ইএনটি স্থাদনয জন্য দুই রফঘা জরভ
এফাং কর ম্ভাফনা রনদয়
অরধগ্রণ কযা।
ইনরিটিউটটিয কাম ৃক্রভ শুরু
 আধুরনক মন্ত্রারত ক্রয় কযা এফাং এ খাদত
কযা।
১৪১০.২৫ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা।
 রডদম্বয ২০১১ এয ভদে
 স্বাস্থয ফফা প্রদান, রক্ষা এফাং গদফলণা
এভএআয াংগ্র কযা
কাদজ অফকাোদভা রনভৃাণ কযা।
(সূত্রঃ ২য় আযরডরর)
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১.১২। প্রকবেয মটকই তযকেনো
প্রকদল্পয রডররদত “Prospect of the project after completion” অনুদেদ াংমৄক্ত কযা দয়দছ, মা “exit
plan” রদদফ রফদফচনা কযা মায়। এই অনুদেদদ প্রকল্প ভারপ্তয য রকবাদফ রযচারনা কযা দফ তায তফস্তোতযত
ব্যোখ্যো ফো তযকেনো মনই। প্রকেটি ভোপ্ত ওয়োয য যোজস্ব ফোবজবটয আওতোয় তযিোরনো ও ফোস্তফোয়বনয জন্য তক
তক ব্যফস্থো মনওয়ো ফমদত াদয এ রফলদয় রডররদত ফকান উদেখদমাগ্য রদক রনদদ ৃনা াওয়া মায়রন। প্রকেটি ভোপ্ত
ওয়োয য ফতবভোবন এটি যোজস্ব ফোবজবটয আওতোয় তযিোরনো কযো বে। এ ব্যোোবয প্রবয়োজনীয় জনফবরয দ
সৃতষ্ট কযো বয়বছ এফং যকোতয তনয়ভ অনুমোয়ী তনবয়োগ মদয়ো বয়বছ।
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রিতীয় অোয়
প্রবাফ মূল্যায়ন কাম ৃক্রদভয কাম ৃরযরধ
২.১। প্রবোফ মূল্যোয়ন কোবজয টভূতভ
ফারল ৃক উন্নয়ন কভৃসূরচ (এরডর) ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পমূ রযকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য আওতাধীন ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও
মূল্যায়ন রফবাগ (আইএভইরড) কর্তক
ৃ রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন কযা য়। এয ভােদভ যকাদযয কর ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ
ও াংস্থা কর্তক
ৃ ফাস্তফায়নাধীন/ ফাস্তফারয়ত প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন অফস্থায তথ্য াওয়া মায়। এরডর ভুক্ত উন্নয়ন
প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষদণয াাার প্ররত অথ ৃ ফছয আইএভইরড যাভৃক পাভৃ রনদয়াদগয ভােদভ
ীরভত াংখ্যক ভাপ্ত প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন রযচারনা কদয থাদক। এই ধাযাফারকতায় স্বাস্থয ও রযফায কল্যাণ
ভন্ত্রণারদয়য অধীদন “স্বাস্থয অরধদপ্তয” কর্তক
ৃ ফাস্তফারয়ত “এষ্টাফররদভন্ট অফ ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি-পাষ্ট
ফপইজ ইন ঢাকা (২য় াংদারধত)” ফরণ ৃত প্রকল্পটি চররত ২০১৯-২০২০ অথ ৃফছদয যাজস্ব ফাদজদটয আওতায়
আইএভইরড দত প্রবাফ মূল্যায়দনয উদযাগ গ্রণ কযা দয়দছ। আইএভইরড কর্তক
ৃ মথামথ প্ররক্রয়ায ভােদভ
ইদনাদবন এক্সদপ্রদক প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষায জন্য যাভৃক পাভৃ রদদফ রনফ ৃাচন কযা দয়দছ।
উরেরখত প্রকল্পটিয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষা রযচারনায জন্য গত ৫ জানুয়ারয ২০২০ তারযদখ ভারযচারক (স্বাস্থয ও
গৃায়ন ফক্টয-৫) ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ (আইএভইরড), রযকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য াদথ যাভৃক
প্ররতষ্ঠান ইদনাদবন এক্সদপ্র এয াদথ চায ভা ফভয়ারদ একটি চুরক্ত স্বাক্ষরযত য়।
২.২। প্রবোফ মূল্যোয়ন কোবজয উবেশ্য
ক) অনুবভোতদত তডতত/ আযতডতত অনুমোয়ী প্রকে কোম বক্রভ তযিোতরত বয়তছর তকনো তো ম বোবরোিনো কযো;
খ) প্রকবেয উবেশ্য অজববন গৃীত কোম বোফরী কোম বকয তছর তকনো তো তফবেলণ ও ম বোবরোিনো কবয মদখো; এফং
গ) নীতত তনধ বোযক, ংতেষ্ট ভন্ত্রণোরয়/ তফবোগ ও ফোস্তফোয়নকোযী ংস্থোয বতফষ্যৎ তযকেনো গ্রবণয জন্য সুোতয
প্রদোন কযো।
২.৩। প্রবোফ মূল্যোয়বনয কোম বতযতধ
প্রবোফ মূল্যোয়বনয রবেয যোভবক প্রততষ্ঠোবনয কোম বতযতধ তনেরূোঃ
 প্রকবেয তফফযণ (টভূতভ, উবেশ্য, অনুবভোদন/ ংবোধবনয অফস্থো, অথ বোয়বনয তফলয় ইতযোতদ কর প্রবমোজয
তথ্য) ম বোবরোিনো;
 প্রকবেয অথ ব ফছযতবতিক কভব তযকেনো, অথ ব ফছযতবতিক ফযোে, ছোড় ও ব্যয় এফং োতফ বক ও তফস্তোতযত
ব ) অগ্রগততয তথ্য ংগ্র, তন্নবফন, তফবেলণ, োযণী/ মরখতিবত্রয
অঙ্গতবতিক ফোস্তফোয়ন (ফোস্তফ ও আতথক
ভোধ্যবভ উস্থোন ও ম বোবরোিনো;
 প্রকবেয উবেশ্য ও রগ মেবভয আবরোবক আউটপুট, আউটকোভ ও প্রবোফ ম বোবরোিনো ও ম ববফেণ;
 প্রকবেয আওতোয় ম্পোতদত তফতবন্ন ণ্য, কোম ব ও মফো ংগ্রবয (procurement) মেবত্র প্রিতরত ংগ্র
আইন ও তফতধভোরো (ততএ, ততআয, উন্নয়ন বমোগীয গোইডরোইন ইতযোতদ) প্রততোরন কযো বয়বছ তকনো
ম তফলবয় বম বোবরোিনো ও ম ববফেণ;
 প্রকবেয আওতোয় ংগৃীত তফতবন্ন ণ্য,কোম ব ও মফো ংতেষ্ট ক্রয় চুতিবত তনধ বোতযত মেততপবকন/ BOQ/
TOR, গুণগত ভোন, তযভোণ অনুমোয়ী প্রবয়োজনীয় তযফীেণ/ মোিোইবয়য ভোধ্যবভ ংগ্র কযো বয়বছ তকনো ম
তফলবয় বম বোবরোিনো ও ম ববফেণ;
 প্রকবেয ফোস্তফোয়ন ম্পতকবত তফতবন্ন ভস্যোফরী মমভন অথ বোয়বন তফরম্ব, ণ্য, কোম ব ও মফো ক্রয়/ ংগ্রবয
মেবত্র তফরম্ব, প্রকে ব্যফস্থোনোয ভোন এফং প্রকবেয মভয়োদ ও ব্যয় বৃতি তফতবন্ন তদক তফবেলণ, ম ববফেণ
ও ম বোবরোিনো;
 প্রকবেয ফর তদক, দুফ বর তদক, সুবমোগ ও ঝতুঁ ক (SWOT) তফবেলণ এফং মবথোযুি সুোতয প্রদোন;
 প্রকে ভোতপ্তয য সৃতষ্ট সুতফধোতদ মটকই (sustainable) বয়বছ তকনো ম তফলবয় ম বোবরোিনো ও ম ববফেণ;
 তডতত অনুমোয়ী প্রকবেয উবেশ্য ফোস্তফোয়ন বয়বছ তকনো ম তফলবয় ম বোবরোিনো ও ম ববফেণ;
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 প্রকবেয আউটপুট এফং আউটকোভ ম বোবরোিনো এফং মটকইকযবণ সুোতয;
 প্রকবেয কোম বক্রভ ফোস্তফোয়বন প্রকবেয রেয ও উবেশ্য অনুমোয়ী তক তযফতবন বয়বছ তো মফোয তযতধ,
অফকোঠোবভো এফং প্রতেবণয আবরোবক তুরনোমূরক ম বোবরোিনো কযো;
 প্রকবেয আওতোয় ম্পোতদত মূর কোম বক্রভমূবয কোম বকোতযতো ও উবমোতগতো তফবেলণ এফং তফবল
পরতোয তফলবয় আবরোকোত;
 উতেতখত ম ববরোিনোয তবতিবত বতফষ্যৎ প্রকেবক রেয কবয োতফ বক ম ববফেণ; এফং
 আইএভইতড তনবদ বতত প্রকে ংতেষ্ট অন্যোন্য তফলয়োতদ।
২.৪। তথ্য ংগ্রবয জন্য তনধ বোতযত স্থোন
তথ্য ংগ্রবয জন্য তনধ বোতযত স্থোন তনবে উবেখ কযো রোঃ
নং স্থোন
১ ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি,
ফতজগাঁও তে এরোকো

স্থোবনয তিত্র

২.৫। প্রবাফ মূল্যায়দনয কাম ৃিরত
২.৫.১ ফকৌরগত িরত (Technical Approach)
প্রকল্পটিয প্রবাফ মূল্যায়ন রযচারনায জন্য প্রস্তারফত কর কম ৃক্রভ প্রবাফ মূল্যায়দনয কভৃরযরধয আদরাদক গ্রণ
কযা দয়দছ। প্রকদল্পয উদদ্দশ্যদক রক্ষয ফযদখ ফতৃভান ভীক্ষায িরত রনধ ৃাযণ কযা দয়দছ। প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন
ভীক্ষায ফক্ষদত্র রতন ধযদনয িরত অফরম্বন কযা দয়দছ। মথাক্রদভ
1) রফযভান দরররারদ-ম ৃাদরাচনায ভােদভ তথ্য াংগ্র;
2) জরযদয ভােদভ প্রকদল্পয আওতায় াংগৃীত সুরফধারদ ব্যফায কদয ফফায াংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য

াংগ্র;
3) দযজরভন রযদৃদনয ভােদভ তথ্যারদ াংগ্র, যীক্ষণ ও রফদেলণ।
টাভৃ অপ ফযপদযন্প ফভাতাদফক তথ্য াংগ্র ও রফদেলদণয জন্য প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষায নকা প্রণয়ন কযা দয়দছ।
ভীক্ষাটি রতনটি দফ ৃ িন্ন কযা দয়দছ, এগুদরা র - প্রস্তুরত ফ ৃ, ভীক্ষা রযচরন ফ ৃ এফাং ভীক্ষা প্ররক্রয়াকযণ
(উাি রফদেলণ ও প্ররতদফদন দতরয) ফ ৃ।
২.৫.২ রফদেলণগত কাোদভা (Analytical Framework)
প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষায় রনরদ ৃষ্টকৃত রনদদৃকমূদয াদথ ঙ্গরত ফযদখ ভীক্ষায ধাগুদরা এভনবাদফ প্রণয়ন কযা
দয়দছ ফমন তদথ্যয রযাংখ্যানগত রফদেলণ ঠিকবাদফ িন্ন কযা ম্ভফ য়। প্রাপ্ত তথ্যমূ রডজাইনকৃত ডাটাদফ
-এ এরি কদয মথামথ রযাংখ্যান িরতয ভােদভ তথ্য রফদেলদণয কাজ িন্ন কযা দয়দছ।

11

২.৫.৩। ভীক্ষায ধাযণা (Conceptualization)
ভীক্ষা কাজটি িাদদনয জন্য টাভৃ অফ ফযপাদযন্প-এ প্রদি গাইডরাইন অনুযণ কযা দয়দছ। গৃীত কর
কাম ৃক্রভ ম ৃায়ক্রদভ ও ক্রভানুমায়ী িন্ন কযা দয়দছ।
প্রথভ ধা: এ ম ৃাদয় প্রকল্প ভারপ্তয য চালুকৃত ফফায ও রক্ষা াংরেষ্ট রফরবন্ন প্ররতদফদন ও তথ্যারদ াংগ্র এফাং
ম ৃাদরাচনা কযা দয়দছ। এছাো ভীক্ষা িাদদনয রযকল্পনা গ্রণ, রনদদ ৃক রনফ ৃাচন, তদথ্যয উৎ রচরিৃতকযণ,
ভীক্ষা এরাকায় নমুনা রনধ ৃাযণ ও রফরবন্ন প্রশ্নভারা ও ছক প্রস্তুত কযা দয়দছ।
রিতীয় ধা: এই ধাদ ভাে ম ৃাদয়য তথ্য াংগ্রদয জন্য প্রদয়াজনীয় ফরাকফর রনদয়াগ ও তাদদয প্রদয়াজনীয় প্ররক্ষণ
প্রদান কযা দয়দছ। এছাো প্রস্তুতকৃত প্রশ্নভারা ও ছদকয উয ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ প্রদি
ভতাভত/যাভৃ অনুযদণ প্রশ্নাফরী ও ছক চূোন্তকযণপূফ ৃক ভাে ম ৃাদয় তথ্য াংগ্রদয রযকল্পনা প্রণয়ন কযা
দয়দছ।
র্ততীয় ধা: এই ধাদ তথ্য াংগ্রকাযীগণ ভাে ম ৃায় দত রনরদ ৃষ্ট রযকল্পনা ও ভয়ানুমায়ী তথ্য/উাি াংগ্র
কদয। তথ্য াংগ্রকাযীদদয কাদজয তদাযরক যাভৃক ভীক্ষা টিভ কর্তক
ৃ কযা দয়দছ। তথ্য াংগ্রকাযীগণ কর্তক
ৃ
ভাে ম ৃাদয় দদফচয়দনয রবরিদত রনফ ৃারচতদদয রনকট দত প্রদয়াজনীয় তথ্য াংগ্র কযা দয়দছ। এছাো প্রকল্প
এরাকা এফাং াাতার ও রযচারদকয অরপ দত সুরনরদ ৃষ্ট তথ্য/উাি াংগ্র কযা দয়দছ।
চতুথ ৃ ধা: ভাে ম ৃাদয় াংগৃীত তদথ্য ভুরক্রটি থাকদর তা’ াংদাধন কযা দয়দছ। াংগৃীত তথ্য/উাি
াংদাধদনয য ফগুদরা াাংদকরতক নাম্বায প্রদান কযা দয়দছ এফাং ফ অনুমায়ী করিউটাদয রডজাইন কযা
দয়দছ। যফতীদত াংগৃীত তথ্য/উািমূদয রফদেলণ কযা দয়দছ এফাং প্রাপ্ত পরাপর রফরবন্ন গ্রাপ রচত্র ব্যফায
কদয উস্থান কযা দয়দছ।
ঞ্চভ ধা: এই ধাদ প্রাপ্ত পরাপদরয উয রবরি কদয প্ররতদফদন প্রণয়ন ও দারখর কযা দয়দছ। খো
প্ররতদফদদনয উয মথাক্রদভ প্রথদভ ফটকরনকযার করভটি ও দয রষ্টয়ারযাং করভটি-এয সুারযদয রবরিদত চূোন্ত
খো প্ররতদফদন প্রণয়নপূফ ৃক তা জাতীয় কভৃারায় আদরাচনা কযা দয়দছ। কভৃারা দত প্রাপ্ত যাভৃ/ সুারযদয
আদরাদক ফাাংরায় চূোন্ত প্ররতদফদন ও প্ররতদফদদনয ইাংদযরজ অনুফাদ প্রণয়ন কযা দয়দছ।
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রচত্র ২.১ - ভীক্ষায রফরবন্ন ধা
তথ্যারদ াংগ্র, ম ৃাদরাচনা, কভৃ রযকল্পনা ও প্রস্তুতকযণ
 প্রকল্প দররর (রডরর/ আযরডরর) ও অন্যান্য তথ্যারদ ম ৃাদরাচনা
 প্রকল্প ভাপ্ত প্ররতদফদন, মূল্যায়ন ও অন্যান্য প্ররতদফদন ম ৃাদরাচনা
৩.০৬।
তথ্য াংগ্র
ও ভাে
কাম ৃক্রভকাম
তদাযরকঃ
ৃক্রভ ম ৃাদরাচনা
 প্রকদল্পয
ভােদভ
ফাস্তফারয়ত
 তথ্য াংগ্রদয জন্য প্রদয়াজনীয় প্রশ্নভারা ও ছক প্রস্তুতকযণ
 ভীক্ষা িাদদনয রযকল্পনা গ্রণ, রনদদ ৃক রনফ ৃাচন, তদথ্যয উৎ রনরিতকযণ
ভাে জরয রযকল্পনা ও চূোন্তকযণ





ভীক্ষা এরাকায নমুনা রনধ ৃাযণ
তথ্য াংগ্রকাযী রনদয়াগ ও তাদদয প্ররক্ষণ প্রদান
নমুনা ভীক্ষা এরাকা ও তথ্য প্রদানকাযী রনফ ৃাচন
আইএভইরড’য ভতাভত/ যাভৃ অনুাদয প্রস্তুতকৃত প্রশ্নভারা ও ছক চূোন্তকযণ এফাং ভাে
ম ৃাদয় মাচাই
 ভাে ম ৃাদয় তথ্য উাি াংগ্রদয রযকল্পনা প্রণয়ন ও কভৃ িরত চূোন্তকযণ
তথ্য াংগ্র ও অফকাোদভা মাচাইকযণ





প্রস্তুতকৃত প্রশ্নভারা ও ছদকয াায্য ভাে ম ৃায় দত তথ্য াংগ্র
প্রকল্প এরাকায় অাংগরবরিক অফকাোদভা মাচাইকযণ
তথ্য াংগ্রদয কাদজয গুণগত ভান রনরিতকযণ
স্থানীয় ম ৃাদয় কভৃারা আদয়াজন এফাং াংগৃীত তথ্য িাদনকযণ/ মাচাইকযণ
াংগৃীত তথ্য ব্যফস্থানা ও রফদেলণ





াংগৃীত তথ্য ব্যফস্থানায রযকল্পনা অনুমায়ী ব্যফস্থা গ্রণ
করিউটাদয তথ্য এরি ও াংকরন
তদথ্যয ভুর ত্রুটি াংদাধন
তদথ্যয রফদেলণ ও ডাটা ফটরফদর উস্থান
প্ররতদফদন প্রণয়ন
 খো প্ররতদফদন প্রস্তুতকযণ
 খো প্ররতদফদদনয উয আইএভইরড’য ফটকরনকযার ও রিয়ারযাং
করভটিয ভতাভত গ্রণ
 ফটকরনকযার ও রিয়ারযাং করভটিয সুারযদয আদরাদক ২য় খো
প্ররতদফদন প্রস্তুতকযণ
 ২য় খো প্ররতদফদদনয উয জাতীয় ম ৃাদয় কভৃারা আদয়াজন
 কভৃারায় প্রাপ্ত ভতাভত/ যাভৃ অনুাদয চূোন্ত প্ররতদফদন প্রস্তুতকযণ
ও দারখর
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২.৬। নমুনা িরত ও আকায রনধ ৃাযণ
“এষ্টোফতরবভি অফ ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি-পোষ্ট মপইজ ইন ঢোকো (২য় ংবোতধত)” ভোপ্ত প্রকে
মূল্যোয়বনয জন্য ভীেোয নকো প্রণয়ন কযো বয়বছ।
২.৬.১। নমুনায রযভান রনধ ৃাযণ
এই নমুনা জযীদয জন্য Random Sampling Technique ব্যফায কযা দয়দছ। নমুনা আকায রনধ ৃাযদণ ৯৫%
Confidence Level ধযা দয়দছ (Z ফকায ১.৯৬) এফাং ৫% precision ব্যফায কযা দয়দছ। ৫% error রফদফচনা
কযা দয়দছ। নমুনায আকায রনধ ৃাযদণয জন্য রনেরররখত রযাংখ্যানগত সূত্র ব্যফায কযা দয়দছ।
Z² p(১- p)
n = ------------e²

ফমখাদন,
n = Sample size
Z = the value of standard variate at a given confidence level
p = target proportion
e = margin of error

উদযয ভীকযণ অনুমায়ী নমুনা আকায দফ –
Z² p(১- p)
n = ------------e²
(১.৯৬)² x ০.৫০ x০.৫০
= -----------------(০.০৫)²

= ৩৮৪

প্রকবেয উকোযববোগী উিযদোতোয নমুনো ংখ্যো ৩৫০ জন।
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নং
িতত
১
প্রততবফদন ম বোবরোিনো










ংখ্যোগত িতত
২
উকোযববোগীয নমুনো
জযী

মভোট
গুণগত িতত
৩ মপোকো গ্রু আবরোিনো

তবথ্যয উৎ
ংখ্যো
প্রোপ্ত প্রোতঙ্গক
তডতত, আযতডতত
প্রততবফদন
ততআয
অন্তফ বতীকোরীন জতয প্রততবফদন
াাংগেরনক কাোদভা
জনফর রনদয়াগত্র
রফরবন্ন রচরকৎা ফফা রবরিক ফররফ ৃবাগ আন্তঃরফবাদগয
ভােদভ ফফা প্রদান াংক্রান্ত ফযরজিায
আয় ব্যয় াংক্রান্ত তথ্যারদ
রনযীক্ষা প্ররতদফদন

 োোতোবর ফররফ ৃবাদগ আগত মযোগী ও অতববোফক (তশু
মযোগীয মেবত্র)
 োোতোবর বততব মযোগী ও অতববোফক (তশু মযোগীয
মেবত্র)

২৫০
১০০
৩৫০ জন

তিতকৎক, তনবয়োগকৃত কভবকতবো, প্রকে বত উকোযববোগী
জনগণ, স্থোনীয় জনপ্রতততনতধ

২টি

তযিোরক/ কোযী তযিোরক
স্বোস্থয ও তযফোয কল্যোণ ভন্ত্রণোরবয়য কভবকতবো
স্বোস্থয অতধদপ্তবযয কভবকতবো
অধ্যোক/ কোযী অধ্যোক
প্রকে এরোকো বযজতভবন তযদবন

১০টি

৪

কী ইনপযবভি
ইিোযতবউ

৫

ভোঠ তযদবন এফং
মবৌত ম ববফেণ ও
মোিোইকযণ

৬

ক্রয় ংক্রোন্ত নতথ
ম বোবরোিনো

৭

জোতীয় ম বোবয় কভবোরো আইএভইতড’য কভবকতবো এফং প্রকে তযিোরক, প্রকে
তযিোরবকয দপ্তবযয কভবকতবো ও জোতীয় ম বোবয়য
মস্টকবোল্ডোয

প্রকবেয তফতবন্ন উোদোবনয নমুনো প্যোবকবজয ক্রয় ংক্রোন্ত
নতথ
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প্রকে এরোকোয়
অঙ্গতবতিক
ভোপ্ত কোবজয
ম ববফেণ
ক্রয় প্যোবকজ
১

তিত্র ২.২: প্রবোফ মূল্যোয়বনয গবফলণো িতত
“এষ্টাফররদভন্ট অফ ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি-পাষ্ট ফপইজ ইন ঢাকা
(২য় াংদারধত)” প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষা

আইএমইডি

প্রাযরম্ভক প্ররতদফদদনয াদথ চূোন্ত জরয িরত, নমুনায়ন ফকৌর,
এফাং ফাস্তফায়ন রযকল্পনা
ম ৃাদরাচনা






রডরর, আযরডরর
ররআয
াাংগেরনক কাোদভা
জনফর রনদয়াগত্র
রফরবন্ন রচরকৎা ফফা রবরিক
ইনদডায ও আউট ফডাদযয
ভােদভ ফফা প্রদান াংক্রান্ত
ফযরজিায
 আয় ব্যয় াংক্রান্ত তথ্যারদ
 রনযীক্ষা প্ররতদফদন
প্রকল্প ম ৃাদরাচনা
 প্রকদল্পয রক্ষয, উদদ্দশ্য ও অজৃন
ম ৃাদরাচনা
 রফরবন্ন কদিাদনদন্টয ফতৃভান অফস্থা
ও ব্যফায ম ৃাদরাচনা
 ক্রয় রযকল্পনা ম ৃাদরাচনা
 ফাস্তফায়ন যফতী প্রকদল্পয প্রবাফ
 ফাস্তফারয়ত কাম ৃক্রভমূদয াংযক্ষণ
ও যক্ষণাদফক্ষণ মূল্যায়ন
 SWOT রফদেলণ

ভাে জরয

াংখ্যাগত জরয
নমুনা কাোদভা
প্রস্তুতকযণ

গুণগত তথ্য াংগ্র
 দরগত আদরাচনা
 মূর তথ্যদাতায াক্ষাৎকায
রনরফে াক্ষাৎকায
 Case Study

নমুনা রনফ ৃাচন

খো প্রশ্নভারা ও ভরডউর প্রস্তুতকযণ

াইরট ফটরিাং
প্রশ্নভারা াংদাধন ও চূোন্তকযণ
রনদয়াগ ও প্ররক্ষণ
াংখ্যাগত উাি ও গুণগত তথ্য াংগ্র
তথ্য উাি রফদেলণ এফাং SWOT রফদেলণ
খো প্ররতদফদন প্রণয়ন

করভটি বা

জাতীয় ম ৃাদয় কভৃারা
প্ররতদফদন চূোন্তকযণ
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২.৭। তথ্য াংগ্র ও রফদেলণ িরত
প্রবাফ মূল্যায়ন কভৃ িাদদনয জন্য চুরক্তদত্র রনদদ ৃরত ভয়ীভা অনুমায়ী কভৃিরত প্রণয়ন কযা দয়দছ। প্রবাফ
মূল্যায়ন কাম ৃক্রদভয অাং রদফ প্রাইভাযী উৎ (প্রকল্প ফিকদাল্ডায, স্থানীয় জনপ্ররতরনরধ এফাং প্রকল্প
সুরফধাদবাগীদদয াদথ আদরাচনা/ ভীক্ষা) ও ফদকন্ডারয উৎ (রযদাট ৃ, াংযরক্ষত তথ্য, ডকুদভন্ট ইতযারদ) ফথদক
তথ্য াংগ্র এফাং প্রকল্প এরাকায় দযজরভদন রযদৃদনয ভােদভ কাম ৃক্রদভয ভান মাচাই কযা দয়দছ। প্রবাফ
মূল্যায়ন কাম ৃক্রদভয ইন্পট্রুদভন্ট/ টুরদয অাং রদদফ প্রকল্প িরকৃত নরথ/ রযরবউ/ মূল্যায়ন প্ররতদফদন াংগ্রদয
ফচকররি; ফেররপদকন অনুাদয প্রকদল্পয অঙ্গরবরিক ভারাভার ও ফফা ইতযারদয গুণগত ভান মাচাইদয়য
ফচকররি; ক্রয় িরত ম ৃাদরাচনায ফচকররি; জযী প্রশ্নভারা; এপরজরড প্রশ্নভারা; কী ইনপযম্যান্ট ইন্টাযরবউ
(দকআইআই) প্রশ্নভারা প্রণয়ন কযা দয়দছ।
২.৭.১। মবকন্ডোতয উৎ মথবক তথ্য ংগ্র
মবকন্ডোতয তথ্য ংগ্রবয জন্য মমফ উৎ বত তথ্য ংগ্র কযো বয়বছ তোয ভবধ্য প্রধোন প্রধোন উৎগুবরো র
 প্রকবেয তডতত, আযতডতত;
 প্রকে ভোতপ্ত মূল্যোয়ন প্রততবফদন;
 োোতোবরয মযতজস্টোয (ইনবডোয ও আউটবডোয);
 োোতোবরয মন্ত্রোততয তোতরকো;
 ফোংরোবদ তযংখ্যোন ব্যযবযো কতৃক
ব প্রকোতত প্রততবফদন; এফং
 অযগোবনোগ্রোভ এফং জনফর তনবয়োগ (তফতবন্ন মগ্রড)।
২.৭.২। তথ্য ংগ্রকোযীবদয তনবয়োগ ও প্রতেণ
এ ভীেোয তথ্য ংগ্রবয জন্য তথ্য ংগ্রকোযীবদযবক প্রস্তোতফত কোম বক্রবভয ওয এক পূণ ব কভবতদফবয প্রতেণ
প্রদোন কযো বয়বছ। প্রতেণ কোম বক্রবভ প্রকে ংতেষ্ট আইএভইতড য কভবকতবোগণ প্রবোফ মূল্যোয়ন ভীেো সুষ্ঠুবোবফ
তযিোরনোয রবেয তদক তনবদ বনো প্রদোন কবযন। তথ্য ংগ্রকোযীবদয তথ্য ংগ্রবয পুবযো প্রতক্রয়ো প্রবোফ মূল্যোয়ন
ভীেোয যোভবকগণ ভতনটতযং কবযন। প্রতেণ কোম বক্রবভ মমফ তফলয় অন্তভুবি কযো বয়বছ তোয ভবধ্য অন্যতভ
বরো- প্রকবেয উবেশ্য ও ফোস্তফোয়ন িতত, মূল্যোয়ন ভীেোটিয উবেশ্য, প্রশ্নভোরো ম্পবকব েষ্ট ধোযণো, োেোৎকোয
গ্রবণয মকৌর, মপোকো গ্রু আবরোিনো িতত ইতযোতদ। তথ্য ংগ্রকোযীবদয তযিয়ত্র প্রদোনপূফ বক ভোঠম বোবয় তথ্য
ংগ্রবয জন্য মপ্রযণ কযো বয়বছ।
২.৭.৩। তথ্য ংগ্র ও ভোঠ কোম বক্রভ তদোযতক
এ ভীেোটি তযিোরনোয জন্য োেোৎকোয প্রদোনকোযীয ধযণ অনুমোয়ী তবন্ন তবন্ন প্রশ্নত্র প্রণয়ন কযো বয়বছ।
তস্টয়োতযং কতভটি কতৃক
ব অনুবভোতদত চূড়োন্ত প্রশ্নভোরোয ভোধ্যবভ যোতয োেোৎকোয গ্রণ কবয তথ্য ংগ্র কযো
বয়বছ। ভোঠ ম বোবয় কোম বক্রভ তযিোরনোয জন্য প্রকবেয আওতোয় যফযোকৃত উকযবণয মিকতরষ্ট, তনফ বোতিত
নমুনোয আকোয, মজরো ও উবজরোয নোভ, ঠিকোনো এফং তনতদ বষ্ট ংখ্যক প্রশ্নভোরো যফযো কযো বয়বছ। কভবকতবোগণ
ভোঠ ম বোবয় উতস্থত মথবক তথ্য ংগ্র কোম বক্রভ তযফীেণ কবযন। এই ভীেো কোম বক্রবভয জন্য তনেতরতখত গুণগত
তফবেলণ কযো বয়বছ।

গুনগত ডিশ্লেণ

দগত আশ্লোচনো

তথয প্রদোনকোরীর
োক্ষোৎকোর গ্রণ
এিং যোশ্লোচনো
য
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যশ্লিক্ষণ
য
এিং
মূযোয়ন

২.৭.৪। প্রকে এরোকোয় বযজতভবন তযদবন
প্রবোফ মূল্যোয়ন ভীেোয় মূরত প্রকবেয প্রধোন প্রধোন কোম বক্রবভয েট মবতযতপবকন এফং মফজ রোইন
মেততপবকন-এয োবথ তুরনো কযো বয়বছ। এবেবত্র প্রধোন মবৌত কবম্পোবনি এফং স্থোতত মন্ত্রোততয
যেণোবফেণ এফং ভোপ্তকৃত কোজমূ মথোমথ যোভববকয ভোধ্যবভ তফতবন্ন মকবন েট মবতযতপবকন ভোধ্যবভ
মিক কযো বয়বছ। ংগৃীত মন্ত্রোতত, ভোরোভোর, কোজ ও মফোয তফলবয় মটন্ডোয দতররোতদ/ কোগজত্র যীেো কযো
ছোড়োও ভোঠ ম বোবয় তযদবন পূফ বক এগুবরোয ভোনগত, গুণগত এফং ংখ্যোগত তফলয় খততবয় মদখো বয়বছ।
২.৭.৫। ক্রয় ংক্রোন্ত নীততভোরোয অনুযণ
প্রকবেয ভোরোভোর (Goods), কোম ব (Works) এফং মফো (Service) এয ক্রয় (Procurement) ংক্রোন্ত মম কর
চুতি ম্পোতদত বয়বছ, মগুবরোবত ক্রয় ংক্রোন্ত প্রবমোজয যকোতয নীততভোরো অনুযণ কযো বয়বছ তকনো তো যীেো
কবয মদখোয জন্য প্রকে তযিোরবকয দপ্তবয যতেত তফতবন্ন মযকড ব মোিোই কযো বয়বছ এফং তথ্যোতদ ংগ্র ও
ম বোবরোিনো কবয ভতোভত প্রণয়ন কযো বয়বছ।
২.৭.৬। প্রকবেয রগবেভ ম বোবরোিনো
প্রকবেয রেয, উবেশ্য, প্রবোফ ও প্রকে ফোস্তফোয়ন জতনত মূর তনবদ বক (key indicators) মূ জোনোয জন্য প্রকবেয
রগ মেভ ও ংতেষ্ট অন্যোন্য ডকুবভি ম বোবরোিনো কযো বয়বছ। এয ভোধ্যবভ প্রকে ফোস্তফোয়বনয মূর উবেশ্য এফং
জোতীয় ম বোবয় কোতিত প্রবোফ জোনো ম্ভফ বয়বছ।
২.৭.৭। মপোকো গ্রু আবরোিনো
তথ্য ংগ্রকোযীবদয োয়তোয় মপোকো গ্রু আবরোিনো এভনবোবফ তযিোরনো কযো বয়বছ মোবত কর
অংগ্রণকোযী স্বোধীনবোবফ তাঁবদয ভতোভত প্রদোন কযবত োবযন। প্রকে সুতফধোববোগী ও প্রকে ংতেষ্ট ব্যতিফবগযব
োবথ মপোকো গ্রু আবরোিনো কযো বয়বছ। যোভবকগণ উতস্থত করবক আবরোিনোয শুরুবত এ প্রকে ম্পবকব ও
এয উবেশ্য তফলবয় অফগত কবযবছন। তথ্য ংগ্রকোযীগণ আবরোিনোয গুরুত্বপূণ ব তফলয়গুবরো তরতফি কবযবছন।
মপোকো গ্রু আবরোিনোয ভোধ্যবভ তনবে ফতণ বত তফলয়গুবরোয অনুন্ধোন কযো বয়বছোঃ
 প্রকে এরোকোয় তিতকৎো মফো তনবত মযোগীয আগভন;
 প্রকে ফোস্তফোয়বনয পবর ইএনটি তিতকৎো মফো বৃতি োওয়ো;
 প্রকবেয ফতবভোন অফস্থো ম্পবকব;
 প্রকবেয কোবজয তুরনোয় প্রকৃত অজবন কতটুকু;
 “Sound hearing by the year ২০৩০” রবেয প্রকেটিয ভূতভকো কতটুকু;
 প্রকেটি োতফ বক কোম বক্রভ ম্পূণ ববোবফ ফোস্তফোয়ন ম্পবকব;
 প্রকেটিয তফতবন্ন অবঙ্গয ফতবভোন অফস্থো এফং আথ-ব োভোতজক মপ্রেোট ম্পবকব;
 প্রকে ফোস্তফোয়বনয পবর কভবংস্থোন ও আয় তক তযভোণ বৃতি মবয়বছ;
 প্রকে ফোস্তফোয়বনয পবর ভোবজয তক উকোয বয়বছ;
 প্রকবেয ভোধ্যবভ স্থোতত মন্ত্রোততয যেণোবফেণ ংক্রোন্ত আবরোিনো; এফং
 প্রকবেয কোম বক্রভ ফোস্তফোয়নকোবর যফতী তফতবন্ন ধযবনয দুফ বর তদক ফো ঝতুঁ ক।
২.৭.৮। কী ইনপযবভি ইিোযতবউ
“এষ্টোফতরবভি অফ ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি-পোষ্ট মপইজ ইন ঢোকো (২য় ংবোতধত)” প্রকবেয ংতেষ্ট
কভবকতবোবদয োেোৎকোয গ্রণ কযো বয়বছ। প্রকে তযিোরক, আইএভইতড’য কভবকতবো, প্রকে তযিোরবকয দপ্তবযয
কভবকতবো, তযিোরক, কোযী তযিোরক, অধ্যোক, কোযী অধ্যোক, স্বোস্থয ও তযফোয কল্যোণ ভন্ত্রণোরবয়য
কভবকতবো, স্বোস্থয অতধদপ্তবযয কভবকতবো তকংফো তোবদয প্রতততনতধ মথবক তনবে ফতণ বত তফলয়গুবরোয অনুন্ধোন কযো
বয়বছোঃ
 প্রকে ফোস্তফোয়বনয সুতফধো ও অসুতফধো ম্পবকব;
 প্রকেটিয োতফ বক কোম বক্রভ ম্পূণ ববোবফ ফোস্তফোয়ন ম্পবকব;
18

 প্রকেটিয তফতবন্ন অবঙ্গয ফতবভোন অফস্থো ম্পবকব;
 প্রকে ফোস্তফোয়বনয পবর ইএনটি তিতকৎো মফো ও বিতনতো বৃতি ম্পবকব; এফং
 মযোগীবদয অতববমোগ তনেতি ব্যফস্থো ম্পবকব।
২.৭.৯। SWOT তফবেলণ িতত
প্রকে তযকেনোয মেবত্র SWOT একটি আদৄতনক আনুলতঙ্গক তফবেলণ। এটি প্রকবেয প্রবোফ মূল্যোয়নকোবর তথ্য
উোি ংগ্র কবয তফবেলণপূফ বক প্রকেটিয ফরতো (Strength), দুফ বরতো (Weakness), সুবমোগ
(Opportunity) ও ঝতুঁ ক (Threat) তিতিৃত কযোয জন্য তফবেলণ কযো বয়বছ।
১ প্রকদল্পয ফর
রদক রনণ ৃয়
২ প্রকবেয দুফ বর
তদক তনণ বয়
৩ প্রকবেয
ভোধ্যবভ সৃষ্ট
সুবমোগ তনণ বয়
৪ প্রকবেয ঝতুঁ ক
তনণ বয়

প্রকল্প ফাস্তফায়দন প্রকদল্পয অবযন্তযীণ ফর রদকমু, ফমভন আযরডরর, প্রকদল্পয অফস্থান,
ৃ ফমাগান, ফাস্তফায়ন ও তদাযরক-ইতযারদ রফলদয়য ইরতফাচক রদক রচরিৃত ও
নকা, আরথক
রফদেলণ কযা দয়দছ।
প্রকে ফোস্তফোয়বন প্রকবেয অবযন্তযীণ দুফ বর তদকমূ, মো কোতিত পরোপর অজববন ীভোফিতো
তোবফ কোজ কবয, মমভন প্রবয়োজনীয় স্টোতডয অবোফ, দযত্র আহ্বোন প্রতক্রয়ো ও কোতযগতয
কোবজয দেতোয অবোফ, কোতযগতয দে মরোবকয অবোফ-ইতযোতদ তফলয় তিতিৃত ও তফবেলণ কযো
বয়বছ।
প্রকবেয ফোতবযয পযোক্টযমূবয ভবধ্য মমগুবরো প্রকবেয জন্য নতুন ম্ভোফনো সৃতষ্ট কবযবছ
তকংফো মমগুবরো ঠিক বোবফ ব্যফোয, তনয়ন্ত্রণ ফো িোরনো কযবত োযবর বতফষ্যবত আবযো মফী
সুতফধো ফো উকোয োওয়ো মমবত োবয -মই সুবমোগমূ তিতিৃত ও তফবেলণ কযো বয়বছ।
প্রকবেয ফোতবযয পযোক্টযমুবয ভবধ্য মমগুবরো প্রকবেয ফোস্তফোয়ন ও উবেশ্য অজবন ব্যোত
অথফো প্রকবেয জন্য ম্ভোব্য হুভতক সৃতষ্ট কবযবছ ফো বতফষ্যবত কযবত োবয এভন তকছু থোকবর
তো-ও তনণ বয় কযো বয়বছ।

২.৭.১০। তথ্য প্রতক্রয়োকযণ ও তফবেলণ
তথ্য-উোি প্রতক্রয়োকযণোঃ ংগৃীত তথ্য-উোবি মকোন অংগতত আবছ তকনো তকংফো ত্রুটি আবছ তকনো মোিোই কবয
কতম্পউটোবয এতি কযোবনোয পূবফ বই য-ডোটো ম্পোদনো কযো বয়বছ। অনুরূবোবফ তথ্য-উোবিয প্রবয়োজনীয় মকোতডং
কযো বয়বছ। ম্পোতদত ও মকোতডংকৃত তথ্য-উোি “প্রশ্নভোরো” অনুমোয়ী ডোটো অোবযটবযয ভোধ্যবভ কতম্পউটোবয
তনতদ বষ্ট পটওয়যোবয এতি মদয়ো বয়বছ। SPSS নোভক প্যোবকজ ডোটো এতি ও তফবেলণ কযোয কোবজ ব্যফোয কযো
বয়বছ।
তথ্য-উোি তফবেলণ: তথ্য-উোি প্রশ্নভোরোতবতিক এফং ভীেোয উবেশ্য অনুমোয়ী পৃথক কযো বয়বছ এফং পৃথক
বোবফ তফবেলণ কযো বয়বছ। যোভবক এ কোবজয জন্য SPSS কতম্পউটোয মপ্রোগ্রোভ ব্যফোয কবযবছন। তফতবন্ন তথ্য ও
সূিবকয জন্য পৃথক পৃথক একক ভোত্রোয ফো একোতধক ভোত্রোয োযণী ততযী কযো বয়বছ এফং ফণ বনোমূরক তফবেলণ কযো
বয়বছ। ইো ছোড়োও অতধকতয দৃতষ্টগ্রোয ওয়োয জন্য গ্রোপ ও িোবট বয ব্যফোয কযো বয়বছ। তনবে ফতণ বত িোট ব অনুোবয
তথ্য তফবেলণ কোম বক্রভ তযিোরনো কযো বয়বছ।

উাি
াংগ্র

উাি
াংযক্ষণ

উাি
মাচাই
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উাি
প্ররক্রয়াকযণ

আউটপুট
দতরয

২.৮। প্রততবফদন প্রণয়বন কভবতযকেনো
নং
কোম বতযতধ
১ প্রকবেয তফফযণ (টভূতভ, উবেশ্য, অনুবভোদন/ ংবোধবনয
অফস্থো, অথ বোয়বনয তফলয় ইতযোতদ কর প্রবমোজয তথ্য) ম বোবরোিনো
২ প্রকবেয অথ ব ফছযতবতিক কভব তযকেনো, অথ ব ফছযতবতিক ফযোে,
ছোড় ও ব্যয় এফং োতফ বক ও তফস্তোতযত অঙ্গতবতিক ফোস্তফোয়ন
(ফোস্তফ ও আতথ বক) অগ্রগততয তথ্য ংগ্র, তন্নবফন, তফবেলণ,
োযণী/ মরখতিবত্রয ভোধ্যবভ উস্থোন ও ম বোবরোিনো
৩ প্রকবেয উবেশ্য ও রগ মেবভয আবরোবক আউটপুট, আউটকোভ ও
প্রবোফ ম বোবরোিনো ও ম ববফেণ
৪ প্রকবেয আওতোয় ম্পোতদত তফতবন্ন ণ্য, কোম ব ও মফো ংগ্রবয
(procurement) মেবত্র প্রিতরত ংগ্র আইন ও তফতধভোরো
(ততএ, ততআয) প্রততোরন কযো বয়বছ তকনো ম তফলবয়
বম বোবরোিনো ও ম ববফেণ
৫ প্রকবেয আওতোয় ংগৃীত তফতবন্ন ণ্য,কোম ব ও মফো ংতেষ্ট ক্রয়
চুতিবত তনধ বোতযত মেততপবকন/ BOQ/ TOR, গুণগত ভোন,
তযভোণ অনুমোয়ী প্রবয়োজনীয় তযফীেণ/ মোিোইবয়য ভোধ্যবভ
ংগ্র কযো বয়বছ তকনো ম তফলবয় বম বোবরোিনো ও ম ববফেণ;
মকআইআই এফং এপতজতড আবরোবক ভোঠ ম বোবয় তথ্য ংগ্র
৬ প্রকবেয ফোস্তফোয়ন ম্পতকবত তফতবন্ন ভস্যোফরী মমভন অথ বোয়বন
তফরম্ব, ণ্য, কোম ব ও মফো ক্রয়/ ংগ্রবয মেবত্র তফরম্ব, প্রকে
ব্যফস্থোনোয ভোন এফং প্রকবেয মভয়োদ ও ব্যয় বৃতি তফতবন্ন
তদক তফবেলণ, ম ববফেণ ও ম বোবরোিনো
৭ প্রকবেয ফর তদক, দুফ বর তদক, সুবমোগ ও ঝতুঁ ক (SWOT)
তফবেলণ এফং মবথোযুি সুোতয প্রদোন
৮ প্রকে ভোতপ্তয য সৃতষ্ট সুতফধোতদ মটকই (sustainable) বয়বছ
তকনো ম তফলবয় ম বোবরোিনো ও ম ববফেণ
৯ তডতত অনুমোয়ী প্রকবেয উবেশ্য ফোস্তফোয়ন বয়বছ তকনো ম
তফলবয় ম বোবরোিনো ও ম ববফেণ
১০ প্রকবেয আউটপুট এফং আউটকোভ ম বোবরোিনো এফং
মটকইকযবণ সুোতয
১১ প্রকবেয কোম বক্রভ ফোস্তফোয়বনয প্রকবেয রেয ও উবেশ্য অনুমোয়ী
তক তযফতবন বয়বছ তো মফোয তযতধ, অফকোঠোবভো এফং
প্রতেবণয আবরোবক তুরনোমূরক ম বোবরোিনো কযো
১২ প্রকবেয আওতোয় ম্পোতদত মূর কোম বক্রভমূবয কোম বকোতযতো ও
উবমোতগতো তফবেলণ এফং তফবল পরতোয তফলবয় আবরোকোত
১৩ উতেতখত ম ববরোিনোয তবতিবত বতফষ্যৎ প্রকেবক রেয কবয
োতফ বক ম ববফেণ
১৪ আইএভইতড কর্তক
ৃ তনধ বোতযত প্রকে ংতেষ্ট অন্যোন্য তফলয়োতদ।
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িতত
আযতডতত, ততআয ম বোবরোিনো
আযতডতত,
মকআইআই

ততআয

ম বোবরোিনো,

আযতডতত ম বোবরোিনো
ক্রয় ংক্রোন্ত নতথ ম বোবরোিনো

ক্রয় ংক্রোন্ত নতথ ম বোবরোিনো, মকআইআই,
এপতজতড

আযতডতত, প্রততবফদন ম বোবরোিনো,
মকআইআই, এপতজতড, প্রকে এরোকো তযদবন
আযতডতত, ভীেো, মকআইআই, এপতজতড,
প্রকে এরোকো তযদবন
আযতডতত, নতথ ম বোবরোিনো, ভীেো,
মকআইআই, এপতজতড, প্রকে এরোকো তযদবন
আযতডতত, ভীেো, মকআইআই, এপতজতড,
প্রকে এরোকো তযদবন
আযতডতত, ভীেো, মকআইআই, এপতজতড
আযতডতত, ভীেো, মকআইআই, এপতজতড,
প্রকে এরোকো তযদবন
আযতডতত, ভীেো, মকআইআই, এপতজতড,
প্রকে এরোকো তযদবন
আযতডতত, প্রততবফদন ম বোবরোিনো, ভীেো,
মকআইআই, এপতজতড, প্রকে এরোকো তযদবন
প্রততবফদন ম বোবরোিনো, ভীেো, মকআইআই,
এপতজতড।

২.৯। ভয়তবতিক কভবতযকেনো ফোস্তফোয়ন
৪ ভোবয ভবধ্য এ প্রবোফ মূল্যোয়ন কোম বক্রভ ম্পন্ন কযো বয়বছ। মূল্যোয়ন ভীেোয আনুভোতনক ভয়সূিী তনেতরতখত
োযণীবত প্রদোন কযো র
নং

কভবসূিী

আনুভোতনক ভোতপ্তয তোতযখ

১
২
৩
৪
৫

চুতিত্র
প্রকে ংতেষ্ট দতররোতদ ংগ্র ও ম বোবরোিনো
আইএভইতড’য বঙ্গ সূিনো বো
প্রকে ংতেষ্ট কভবকতবোবদয বঙ্গ সূিনো বো
প্রবোফ মূল্যোয়ন ভীেোয জন্য কভবিততয তফস্তোতযত তফফযণ,
কভবতযকেনো ও প্রশ্নত্র প্রস্তুতকযণ
কভবিততয তফস্তোতযত তফফযণ, কভবতযকেনো ও প্রশ্নত্র প্রস্তুতকযণ
খড়ো প্রোযতম্ভক প্রততবফদন দোতখর
প্রোযতম্ভক প্রততবফদবনয উয মটকতনকযোর কতভটিয বো
প্রোযতম্ভক প্রততবফদবনয উয তস্টয়োতযং কতভটিয বো
চূড়োন্ত প্রোযতম্ভক প্রততবফদন দোতখর
তথ্যংগ্রকোযীবদয প্রতেণ
তথ্য ংগ্রকোযীবদয ভোঠ ম বোবয় মপ্রযণ
ভোঠ ম বোবয় তথ্য ংগ্র ও বযজতভবন তযদবন
প্রকবেয োবথ ংতেষ্ট গুরুত্বপূণ ব কভবকতবোগবণয োবথ োেোৎকোয ও
প্রশ্নভোরোয ভোধ্যবভ তথ্য ংগ্র
বযজতভবন ম ববফেণ কবয প্রকবেয কাম ৃক্রভ ম ববফেণ মিকতরষ্ট
পূযণ কযো
মপোকো গ্রু আবরোিনো
তথ্য উোি মকোতডং ও এতিকযণ
তথ্য উোি প্রতক্রয়োকযণ ও তফবেলণ
১ভ খড়ো প্রততবফদন প্রস্তুত ও জভো
১ভ খড়ো প্রততবফদবনয উয মটকতনকযোর কতভটিয বো
মটকতনকযোর কতভটিয বো মথবক প্রোপ্ত ভতোভত ংবমোজন
১ভ খড়ো প্রততবফদবনয উয তস্টয়োতযং কতভটিয বো
জোতীয় কভবোরো আবয়োজন
কভবোরো মথবক প্রোপ্ত ভন্তব্য ২য় খড়ো প্রততবফদবন ংবমোজন ও
দোতখর
২য় খড়ো প্রততবফদবনয উয মটকতনকযোর কতভটিয বো
মটকতনকযোর কতভটিয বো মথবক প্রোপ্ত ভতোভত ংবমোজন
২য় খড়ো প্রততবফদবনয উয তস্টয়োতযং কতভটিয বো
চূড়োন্ত প্রততবফদন দোতখর

৬/১/২০২০
৭/১/২০২০
১৯/১/২০২০
১৯/১/২০২০
৮/১/২০২০ - ২০/১/২০২০

৬
৭
৯
১০
১১
১২
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯

২০/১/২০২০
২১/১/২০২০
১৭/২/২০২০
৩/৩/২০২০
৪/৩/২০২০
৫/৩/২০২০
৫/৩/২০২০ - ২৮/৩/২০২০
৬/৩/২০২০ - ২৮/৩/২০২০
১৬/২/২০২০ - ৩০/৩/২০২০
১০/২/২০২০ - ২০/৩/২০২০
১০/৩/২০২০ - ২৪/৩/২০২০
২৫/৩/২০২০
২৮/৩/২০২০
২৯/৩/২০২০
৩০/৩/২০২০
১৫/৪/২০২০
২০/৪/২০২০
২৩/৪/২০২০

# আনুভারনক ভারপ্তয তারযখ আইএভইরড ফথদক ভন্তব্য প্রারপ্তয তারযদখয উয রনবৃযীর
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২৫/৪/২০২০
২৭/৪/২০২০
২৮/৪/২০২০
৫/৫/২০২০

কভৃ রযকল্পনা
নাং

কাদজয রফফযণ

ফভ ২০২০

প্তা ১
প্তা ২
প্তা ৩
প্তা ৪
প্তা ১
প্তা ২
প্তা ৩
প্তা ৪
প্তা ১
প্তা ২
প্তা ৩
প্তা ৪
প্তা ১
প্তা ২
প্তা ৩
প্তা ৪
প্তা ১
প্তা ২
প্তা ৩
প্তা ৪

জানুয়ারয ২০২০

কাম ৃক্রদভয ভয় ভা রবরিক (২০২০)
ফপব্রুয়ারয ২০২০
ভাচ ৃ ২০২০
এরপ্রর ২০২০

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

চুরক্তত্র
প্রকল্প াংরেষ্ট দরররারদ াংগ্র
ও ম ৃাদরাচনা
আইএভইরড-য দঙ্গ সূচনা বা
প্রকল্প াংরেষ্ট কভৃকতৃাদদয
দঙ্গ সূচনা বা
প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষায জন্য
কভৃিরতয রফস্তারযত রফফযণ,
কভৃরযকল্পনা ও প্রশ্নত্র
প্রস্তুতকযণ
কভৃিরতয রফস্তারযত রফফযণ,
কভৃরযকল্পনা ও প্রশ্নত্র
প্রস্তুতকযণ খো প্রাযরম্ভক
প্ররতদফদন দারখর
প্রাযরম্ভক প্ররতদফদদনয উয
ফটকরনকযার করভটিয বা
ফটকরনকযার করভটিয বা
ফথদক প্রাপ্ত ভতাভত াংদমাজন
প্রাযরম্ভক প্ররতদফদদনয উয
রিয়ারযাং করভটিয বা
চূোন্ত প্রাযরম্ভক প্ররতদফদন
দারখর
তথ্যাংগ্রকাযীদদয প্ররক্ষণ
তথ্য াংগ্রকাযীদদয ভাে
ম ৃাদয় ফপ্রযণ
প্রকল্প াংরেষ্ট কভৃকতৃা এফাং
উকাযদবাগীদদয তাররকা এফাং
ফমাগাদমাদগয তথ্য াংগ্র
ভাে ম ৃাদয় তথ্য াংগ্র ও
দযজরভদন রযদৃন
প্রকদল্পয াদথ াংরেষ্ট গুরুেপূণ ৃ
কভৃকতৃাগদণয াদথ াক্ষাৎকায
ও প্রশ্নভারায ভােদভ তথ্য
াংগ্র
দযজরভদন ম ৃদফক্ষণ কদয
প্রকদল্পয কাম ৃক্রভ ম ৃদফক্ষণ
ফচকররষ্ট পূযণ কযা
ফপাকা গ্রু আদরাচনা
তথ্য উোি
মকোতডং ও
এতিকযণ
তথ্য উোি প্রতক্রয়োকযণ ও
তফবেলণ
১ভ খো প্ররতদফদন প্রস্তুত ও
জভা
22

21. ১ভ খো প্ররতদফদদনয উয
ফটকরনকযার করভটিয বা
22. ফটকরনকযার করভটিয বা
ফথদক প্রাপ্ত ভতাভত াংদমাজন
23. ১ভ খো প্ররতদফদদনয উয
রিয়ারযাং করভটিয বা
24. জাতীয় কভৃারা আদয়াজন
25. কভৃারা ফথদক প্রাপ্ত ভন্তব্য ২য়
খো প্ররতদফদদন াংদমাজন ও
দারখর
26. ২য় খো প্ররতদফদদনয উয
ফটকরনকযার করভটিয বা
27. ফটকরনকযার করভটিয বা
ফথদক প্রাপ্ত ভতাভত াংদমাজন
28. ২য় খো প্ররতদফদদনয উয
রিয়ারযাং করভটিয বা
29. চূোন্ত প্ররতদফদন দারখর
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র্ততীয় অোয়
পরাপর ম ৃাদরাচনা
৩.১। প্রকবেয অগ্রগতত
৩.১.১। অথ বফছয তবতিক ফযোে
“এষ্টোফতরবভি অফ ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি-পোষ্ট মপইজ ইন ঢোকো (২য় ংবোতধত)” প্রকেটি স্বোস্থয ও
তযফোয কল্যোণ ভন্ত্রণোরবয়য স্বোস্থয মফো তফবোবগয অধীদন স্বোস্থয অতধদপ্তয কর্তক
ৃ ফভাট ৬২৪১.২৫ রে টোকো ব্যদয়
এফাং জুরোই ২০০৮ বত জুন ২০১৪ ফভয়াদকাদর ফাস্তফারয়ত য়। এদক্ষদত্র প্রকল্পটিয কাম ৃক্রভ ভাপ্ত দত ফভাট ছয়
ফছয ভয় রাদগ। প্রকল্প ফাস্তফায়দনয রদক্ষয এরডরদত ফযাদ্দ এফাং ফযাদদ্দয ায রনদে তুদর ধযা রঃ
াযণী ৩.1 ফছয রবরিক াংদারধত এরডরফদত ফযাদ্দ
অথ ৃ ফছয াংদারধত এরডর ফযাদ্দ ফযাদদ্দয ায
২০০৮-২০০৯
৩০০.০০
4.4%
২০০৯-২০১০
৫০০.০০
7.33%
২০১০-২০১১
৪৪৮.১২
6.57%
২০১১-২০১২
১৬০০.০০
23.47%
২০১২-২০১৩
৩০৩২.৭৪
44.49%
২০১৩-২০১৪
৯৩৫.০০
13.71%
ফভাট
৬৮১৫.৮৬
১০০%
(সূত্রঃ ররআয)
৩.১.২। অথ ৃ ছাে ও ব্যয়
প্রকল্প চরাকারীন ২০০৮ ফথদক ২০১৪ ম ৃন্ত ফভাট ৬৮১৫.৮৬ রক্ষ টাকা অফমুক্ত কযা দয়রছর। প্রকল্প কাম ৃক্রভ
ফাস্তফায়দন ফভাট খযচ দয়রছর ৫৯৫৮.০৫ রক্ষ টাকা। অথ ৃাৎ অফমুক্ত অদথ ৃয ফচদয় ৮৫৭.৮১ রক্ষ টাকা কভ ব্যদয়
প্রকল্পটি িন্ন কযা ম্ভফ দয়রছর।
াযণী ৩.২ ফছয রবরিক অথ ৃ অফমুরক্ত ও ব্যয়
অথ ৃ ফছয
অফমুরক্ত
ব্যয়
অফমুরক্ত ও ব্যদয়য ায
২০০৮-২০০৯ ৩০০.০০ ২৮৫.৫৯
4.19%
২০০৯-২০১০ ৫০০.০০ ৪৭১.০৩
6.91%
২০১০-২০১১ ৪৪৮.১২
৪০৯.৫৪
6%
২০১১-২০১২ ১৬০০.০০ ১৪৪৮.৪৪
21.25%
২০১২-২০১৩ ৩০৩২.৭৪ ২৫৩০.৪৩
37.12%
২০১৩-২০১৪ ৯৩৫.০০ ৮১৩.৩৬
11.93%
ফভাট
৬৮১৫.৮৬ ৫৯৫৮.০৫
87.41%
(সূত্রঃ ররআয)

উদযাক্ত াযণীদত ফছয রবরিক আরথ ৃক রক্ষযভাত্রা এফাং এয রফযীদত ব্যদয়য ায উদেখ কযা দয়দছ। মূর রডরর
অনুমায়ী প্রকদল্পয ফাস্তফায়নকার রছর জুরাই ২০০৮ ফথদক জুন ২০১২ ার ম ৃন্ত। উদযাক্ত াযণী ম ৃাদরাচনা কযদর
ৃ অগ্রগরত রছর ভাত্র ১৭%। ২০১২-২০১৪ াদর অফরষ্ট
ফদখা মায় ফম, প্রকল্পটিয প্রথভ রতন ফছদয অরজৃত আরথক
৮৩% অগ্রগরত দয়দছ।
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৩.১.৩। প্রধান প্রধান কাম ৃক্রদভয ারফ ৃক ও অঙ্গরবরিক ফাস্তফায়ন
াংদারধত রডরর অনুমায়ী প্রকল্প ফাস্তফায়দনয জন্য ফভাট অনুদভারদত ব্যয় রছর ৬২৪১.২৫ রক্ষ টাকা। প্রকল্প
ফাস্তফায়দনয জন্য প্রকৃত ফভাট ব্যয় দয়দছ ৫৯৫৮.০৫ রক্ষ টাকা। মা ফ ৃদল াংদারধত রডরর অনুমায়ী ফভাট
ফযাদদ্দয ১২.৬% কভ। াংদারধত রডরর অনুমায়ী প্রকদল্পয অঙ্গরবরিক রযকল্পনা ও ফাস্তফায়ন রনেফরণ ৃত
াযণীদত ফদওয়া র
াযণী ৩.৩ প্রধান প্রধান কাম ৃক্রদভয অঙ্গরবরিক ফাস্তফায়ন
(রক্ষ টাকায়)

৩

৪
৫
৬
৭

১৩৬০
৫.৫১
ফঃরভঃ
৩ টি

মানফান
(১টি ভাইদক্রাফা,
১টি এযাম্বুদরন্প,
১টি রক আ)
ফভরন ও অন্যান্য ৪৬৭৮
মন্ত্রারত
টি
করিউটায এফাং
যঞ্জাভারদ
করিউটায
পটওয়যায
অরপ যঞ্জাভারদ
আফাফত্র
উদভাট
ফ ৃদভাট (ক+খ)

ফ ৃদল াংদারধত রডরর অনুমায়ী
খাত রবরিক
প্রকৃত ফাস্তফায়ন
ফাস্তফায়দনয
ফযাদদ্দয ায
ায
(হ্রা /বৃরি)

১২০.২০
-

১০২.০০
৬.০০

১.৬৩%
০.১%

৭৯.০৮
৩.৭৪

৭৯.০৮%
৬২.৩৩%

১২০.২০

১০৮.০০

১.৭৩%

৮২.৮২

৭৮.৬৮%

২৬৯৬.৯৮

৪১৯৯.৭৭

৬৭.২৯%

৪১৩৯.৩২

৯৮.৫৬%

৫৬.০০

১০০.০০

১.৬%

৭৭.৬২

৭৭.৬২%

১১০১.০৮

১৬২৫.৪৪

২৬.০৪%

১৪৭২.৬০
৯০.৫৯%

২৯ টি

২৮.৭৬

০.৪৬%

২৬.০৫

৯০.৫৭%

ফথাক

১১.০০

০.১৮%

১০.৮০

৯৮.১৮%

১২ টি
১৮২৩
টি

৮.৫৮
১৫৯.৭০

০.১৪%
২.৫৬%

৬১৩৩.২৫
৬২৪১.২৫

৯৮.২৭%
১০০%

৫২.৭০
4006.76

৭.৪১
১৪১.৪৩
৫৮৭৫.২৩
৫৯৫৮.০৫

১৫১৬.৮৬

২

ফথাক
ফথাক

আরথ ৃক রক্ষযভাত্রা
মূর
ফ ৃদল
রডরর
াংদারধত
অনুমায়ী
রডরর
অনুমায়ী

২৬.৮২%

যাজস্ব ব্যয়
১ যফযা ও ফফা
২ ফভযাভত ও
যক্ষণাদফক্ষণ
উদভাট
মূরধন ব্যয়
১ রনভৃাণ ব্যয়

একক

১৬৭৩.৭৮

নাং রফফযণ

৮৬.৩৬%
৮৮.৫৫%
৯৫.৭৯%
৯৫.৪৬%

(সূত্রঃ ২য় আযরডরর ও ররআয)
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াংদারধত রডরর অনুমায়ী
প্রকদল্পয প্রাক্কররত ব্যয় রছর
৬২৪১.২৫ রক্ষ টাকা।

98.27%

98.61%

রচ ত্র ৩.১ যাজ স্ব ব্য য় ও মূ র ধ ন ব্য য়

এখাদন উদেখ্য ফম, প্রকল্পটিয
যাজস্ব ব্যয় রছর ১০৮.০০
রক্ষ টাকা, মা ফভাট প্রকল্প
ব্যদয়য ১.৭৩%। মূরধন ব্যয়
রছর ৬১৩৩.২৫ রক্ষ টাকা,
মা
ফভাট
প্রকদল্পয
৯৮.২৭%।এই
প্রকদল্পয
উদেখদমাগ্য রদক র খুফ কভ
যাজস্ব
ব্যদয়
প্রকল্পটি
ফাস্তফারয়ত দয়দছ।

মূধন িযয়

1.73%

1.39%

রোজস্ব িযয়

াং দা রধত রডর র অনুমা য়ী

প্রকৃত ফা স্তফা য়ন

মূর রডরর অনুমায়ী যফযা ও ফফা খাদত ১২০.২০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ রছর এফাং ফ ৃদল াংদাধনী অনুমায়ী এ
খাদত ফযাদ্দ ১০২.০০ রক্ষ টাকা এফাং প্রকৃত ফাস্তফায়ন ৭৯.০৮ রক্ষ টাকা। এদক্ষদত্র যফযা ও ফফা খাদত ফযাদ্দ
১.৬৩%। মূর রডরর অনুমায়ী রনভৃাণ ও পূতৃ কাদজ ফযাদ্দ রছর ২৬৯৬.৯৮ রক্ষ টাকা এফাং ফ ৃদল াংদাধনী
অনুমায়ী এ খাদত ফযাদ্দ ৪১৯৯.৭৭ রক্ষ টাকা এফাং প্রকৃত ফাস্তফায়ন ৪১৩৯.৩২ রক্ষ টাকা। ২য় অনুদভারদত
রডররদত রনভৃাণ ও পূতৃ কাদজয াংস্থান ফভাট অনুদভারদত ব্যদয়য ৬৭.২৯%। মূর রডররদত মন্ত্রারত (দভরন ও
অন্যান্য মন্ত্রারত, করিউটায এফাং যঞ্জাভারদ, করিউটায পটওয়যায, অরপ যঞ্জাভারদ) খাদত ফভাট ফযাদ্দ রছর
১১০১.০৮ রক্ষ টাকা এফাং ফ ৃদল াংদাধনী অনুমায়ী এ খাদত ফযাদ্দ ১৬৭৩.৭৮ রক্ষ টাকা এফাং প্রকৃত ফাস্তফায়ন
১৫১৬.৮৬ রক্ষ টাকা।
রচ ত্র ৩ .২ প্র কদল্প য প্র ধান প্র ধান খাদতয রড র রদত ফ যাদ্দ ও প্র কৃত ফাস্তফায়ন
(র ক্ষ টাকায় )
মূর রডররদত ফযাদ্দ

াংদারধত রডররদত ফযাদ্দ

প্রকৃত ফাস্তফায়ন

৪১৯৯.৭৭ ৪১৩৯.৩২
২৬৯৬.৯৮
1608.00 1608.00
584.62
রন ভৃা ণ ও পূ তৃ কা জ

মন্ত্র া রত াং গ্র 
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৩.২। ক্রয় কাম ৃক্রভ
ৃ ক্রয় রযকল্পনা ম ৃাদরাচনা ও ম ৃদফক্ষণ
৩.২.১। ফারলক
“এষ্টোফতরবভি অফ ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি-পোষ্ট মপইজ ইন ঢোকো (২য় ংবোতধত)” প্রকদল্পয আওতায়
ফবৌত রনভৃাণ কাদজয ফাস্তফায়দনয দারয়ে গণপূতৃ অরধদপ্তদযয রনকট ন্যস্ত রছর। প্রকদল্পয আওতায় ইনতস্টটিউট
বফন অন্যান্য পূতৃ কাদজয জন্য াংদারধত রডরর অনুাদয ৪১৯৯.৭৭ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ ফদওয়া য় এফাং রনভৃাণ
কাজ ফাস্তফায়দন ৪১৩৯.৩২ রক্ষ টাকা ফযাদদ্দয াংস্থান কযা য়। প্রকদল্পয আওতায় প্রদয়াজনীয় মন্ত্রারত াংগ্রদয
ারফ ৃক দারয়দে রছর রএভএরড। রএভএরড’য ভােদভ ক্রয়কৃত মন্ত্রারত িদকৃ রফস্তারযত তথ্য প্রদাদনয জন্য
অনুদযাধ কযা দয়দছ।
রফদফচয প্রকল্পটিয রডরর অনুমায়ী ণ্য ক্রয় াংক্রান্ত ১৮টি, পূতৃ ক্রয় াংক্রান্ত ১১টি এফাং ফফা াংক্রান্ত ৩টি  ফভাট
৩২টি প্যাদকজ রছর। ণ্য, ফফা ও কাম ৃ াংক্রান্ত কর প্যাদকজ িাদদন চুরক্ত কযা দয়রছর। ২য় আযরডরর
আনুমায়ী ফভাট ক্রয় প্যাদকদজয তথ্য রনেরূ
রচত্র ৩.৩ আযরডরর অনুমায়ী ফভাট ক্রয় প্যাদকজ
10%
ণ্য প্যাদকজ
কাম ৃ প্যাদকজ

34%

56%

ফফা প্যাদকজ

৩.২.২। প্রকদল্পয আওতায় াংগৃীত রফরবন্ন ণ্য ম ৃাদরাচনা
প্রকদল্পয আওতায় ক্রয়রক্রত অরধকাাং মন্ত্রারত প্রধানত ইউদযাদয রফরবন্ন ফদ ফথদক াংগ্র কযা দয়রছর। রনদে
প্রকদল্পয আওতায় াংগৃীত মন্ত্রারতয নাভ, মূল্য এফাং কারি অফ অরযরজন উদেখ কযা দয়দছ।
াযণী ৩.৪ প্রকদল্পয আওতায় াংগৃীত রফরবন্ন ফভরডকযার মন্ত্রারত
no

Department

Equipment’s
Name

Contract Value
(in BDT)

Supplier

Country
of origin

01.

Radiology

60,00,000

02.

Director Office

Digital Color Doppler Ultra-sound
Machine
Photocopy Machine

Japan

37,95,000
15,00,000

M/s Rokeya
International ltd.
M/s Rokeya
International ltd.
Techno worth
Associates Ltd
Techno worth
Associates Ltd
Techno worth
Associates Ltd
M/S Zakia Enterprise
M/S Zakia Enterprise

03.

Laboratory

58,74,500

04.

Histopathology

Fully Automate Random Access
Immunoassay Analyzer
Automated Tisa Processor

05.

Histopathology

Tissue Flotation / Mounting Bath

1,47,500

06.
07.

Audiology
Audiology

08.

Audiology

Synapsys V Head Impulse (VHIT)
Touch Typo M134-Clinical Middle
ear analyzer.Make;
Audio vestibular - software for

2,00,000

M/S Zakia Enterprise

India

4,95,500

29,45,000
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China
Italy
UK
UK
France
Germany

no

Department

09.

OT Complex

10

OT Complex

Equipment’s
Name

Contract Value
(in BDT)

balance disorder
Surgical ENT Operating Zoom
Microscope with Integrated full HD
Video Camera & recording system
Surgical ENT Operating Zoom
Microscope with Integrated full HD
Video Camera & recording system

11.

OT Complex

12.

OT Complex

13.

OT Complex

Surgical Binocular Loupe with Head
Light with adapter
Double Pump Electric Powered
system with Micro drill,Otologic
Drill, Microdebrider and Micro Saw
system for ENT surgery (4 in 1)
Pulse Oxcymetter with BP Monitor

14.

POW

Portable EGG Machine

15.

OT Complex

Cochlear implant Nucleus C124RE
(ST) with CP802 Sound Process

16.

OT Complex

17.

OT Complex

18

OT Complex

C-Arm X-ray Machine with
Compatible surgical Table
Double dome Ceiling Mounted LED
Operating Light with Camera
Double dome Ceiling Mounted LED
Operating Light with Camera

19.

OT Complex

20.

OT Complex

21.

OT Complex

22

OT Complex

23.

Histopathology

24.

Electric – surgical Unit (Diathermy
Machine)
Full HD three Chip Camera system
Ultrasonic Diathermy (Harmonic
Scalpel)
Coblation system for ENT surgery

Supplier

Country
of origin

88,45,000

Globex Marketing
company Ltd

Germany

34,03,000
Unit price

Globex Marketing
company Ltd

Germany

Globex Marketing
company Ltd
SP Trading House

Germany

M/s Rokeya
International

China

M/s Rokeya
International
Modern Surgical Pvt.
Ltd

China

M/s Rokeya
International
M/s Rokeya
International
M/s Rokeya
International

Japan

Sunny Trading Agency
Pvt. Ltd.
Sunny Trading Agency
Pvt. Ltd.
Reliance Solutions
Limited
Orient, Export Impost
Company Ltd.
M/s Rokeya
International
Techno worth
Associates Ltd.
Techno worth
Associates Ltd.
Techno worth
Associates Ltd.
Techno worth
Associates Ltd.
Sunny Trading Agency
Pvt. Ltd.

USA

M/s sense Ltd

China

88,45,000
(02set)
4,95,000
78,99,000

1,80,000
Unit Price
4 set
3,00,000
7,48,000/- Unit
price (40 set )
2,99,20,000
1,42,50,000
32,50,000
Unit price –
17,75,000
(5set)
78,74,000
8,88,000
44,50,000
55,00,000/11,45,000/3,55,000

Laboratory

Biological System Microscope
Trinocular
Semi Auto Urine Chemistry Analyzer

25.

Laboratory

Semi Auto Urine Chemistry Analyzer

4,10,000/-

26.

Laboratory

1,15,000/-

27.

Laboratory

Erythrocyte Sedimentation Rate
(ESR) Analyzer
Binocular Laboratory Microscope

28.

OT Complex

Electric –Surgical Unit (Diathermy
Machine)

29.

Blood Bank

Blood Bank Refrigerator Auto
Refreezer

28

60,000/-

Unit price
1,35,000/Unit price
6,75,000/03 set
20,25,500/Unit price
69,027
02 pcs

USA

Australia

Germany
Germany

Germany
USA
USA
Germany
China
USA
Italy
Germany
USA

no

Department

Equipment’s
Name

Contract Value
(in BDT)

30.
31.

Blood Bank
Blood Bank

Deep Refreeze Temp recorded
Incubator

32.

Blood Bank

Hot Air Over

33.

Blood Bank

Multipurpose centrifuge Machine 16
hole

34.

Blood Bank

35.

ICU

Centrifugal Refrigerator (Cell
separator)
ICU Bed

36.
37.
38.
39.

ICU
OT Complex
OT Complex
OT Complex

ICU Ventilator Machine
Anesthesia Machine
Anesthesia Machine with ventilator
Co2 Monitor

40.
41.

Radiology
Radiology

Digital X0ray Machine 1000 mA
Ultra –Sonogram Machine

1,48,200
8 pcs
Unit price
77,250/6 pcs(4,63,500)
-

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Laboratory
Laboratory
Laboratory
Laboratory
Laboratory
Laboratory
Laboratory
Laboratory
Laboratory
Skill Lab

Hematology Auto Cell Counter
ELISA Plate Reader with Washer
Biochemistry semi auto Analyzer
Binocular Microscope
Centrifuge Machine
Colorimeter
Electrolyte Analyzer
Hot Air Over
Incubator
ENT Operating Microscope

14,46,336/12,44,160
5,05,440
95,000/5,20.000
100,000/100,000/2,390,53,2.70

52.

Skill Lab

Table Mounted ENT Operating
Microscope

53.
54.
55
56.
57.
58.

OPD
ICT
ICT
OT Complex
OT Complex
OT Complex

ENT Work Station With all Standard
Autoclave Machine (Large )
Autoclave Machine (Large )
OT Table
OT Top Light
Diathermy Machine

1,38,054
83.940.08
Unit price
18,310,32
04 pcs
73,241,.28
Unit price
25,43103 pcs
76,293.00
Unit price
23,396.5203 pcs
70,189.56
18,585.50

8,99.432

1,19,99,300
1,76,
1,84,000
-

Supplier

Country
of origin

M/s sense Ltd
M/s sense Ltd

China
China

M/s sense Ltd

China

M/s sense Ltd

China

M/s sense Ltd

China

M/S Sterling MultiTechnology
M/S Trade vision ltd
M/S Trade vision ltd
M/S Trade vision ltd
M/S Sterling MultiTechnology

-

M/s Masruba
M/S Mercantile Trade
Interna
M/s Diamed
M/s Diamed
M/s Diamed
M/s Diamed
M/s Diamed
M/s Diamed
M/s Diamed
M/s Diamed
M/s Diamed
M/S Globex
Marketing Company
M/S Globex
Marketing
Company
MR Corporation
M/s Bengal Scientific
M/s Bengal Scientific
M/s S.S Crintific
M/s S.S Crintific
M/s S.S Crintific

India
-

USA
USA
-

China
China
China
China
Taiwan
Japan
China
Taiwan
Taiwan
Germany
Germany

India
India
India
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৩.২.২। ক্রয় প্ররক্রয়া ম ৃাদরাচনা
ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী মখ োতনো ২০১৩ োবরয ১৯ জুন ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি বফন উবিোধন কবযন।
২০১৩ োবরয ১৯ জুন মথবক মফো মদওয়ো শুরু য় নোক, কোন ও গরোয তফবলোতয়ত এই তিতকৎো প্রততষ্ঠোনটিবত।
প্রকল্পটি জুন ২০১৪ াদর ভাপ্ত দরও প্রকল্পটিয রকছু মন্ত্রারত ২০১৮ াদর াাতারটিদত এদ ফৌছায়। প্রকদল্পয
আওতায় প্রদয়াজনীয় মন্ত্রারত াংগ্রদয ারফ ৃক দারয়দে রছর রএভএরড। ভয়ভত মন্ত্রারত স্থান না কযদত
াযায কাযদণ স্বাস্থয ফফা প্রদাদন ব্যাঘাত ঘদট। রএভএরড মন্ত্রারত াাতাদর এদ ফৌৌঁছাদনায য অদনক
মন্ত্রারত স্থাদন দীঘ ৃ ভয় ব্যয় য়। অদনক ফক্ষদত্র মন্ত্রারত স্থাদন এক ফছদযয ফফর ভয় রাদগ। এগুদরায ভদে
যদয়দছ অতযাফশ্যকীয় Ultra –Sonogram Machine, Autoclave Machine (Large ), OT Table, OT Top Light।
এমন্ত্রগুদরা দীঘ ৃ ভয় ফিাদয দে রছর।রনদে প্রকদল্পয আওতায় ক্রয়কৃত মন্ত্রারতয নাভ, মন্ত্রারত াংগ্রদয তারযখ,
করভদনয তারযখ, ওয়াদযরন্ট উদেখ কযা র
াযণী ৩.৫ প্রকদল্পয আওতায় াংগৃীত রফরবন্ন ফভরডকযার মন্ত্রারতয যফযা, ইন্পটদরন ও করভন এয তারযখ
no

Department

Equipment’s
Name

Date of
Receipt by
National
Institute of
ENT
24.04.18

Date of
Installation And
Commissioning

Last date
of
Warranty

1.

Audiology

2.

Audiology

3.

Audiology

4.

Blood Bank

5.

Blood Bank

6.

Blood Bank

Audio vestibular - software for
balance disorder
Synapsys V Head Impulse
(VHIT)
Touch Typo M134-Clinical
Middle ear analyzer.Make;
Blood Bank Refrigerator Auto
Refreezer
Centrifugal Refrigerator (Cell
separator)
Deep Refreeze Temp recorded

24.04.18

24.04.21

24.04.18

24.04.18

24.04.21

24.04.18

24.04.18

24.04.21

09.08.18

29.10.18

29.10.21

09.08.18

29.10.18

29.10.21

09.08.18

29.10.18

29.10.21

7.

Blood Bank

Hot Air Over

09.08.18

29.10.18

29.10.21

8.

Blood Bank

Incubator

09.08.18

29.10.18

29.10.21

9.

Blood Bank

09.08.18

29.10.18

29.10.21

10.

Histopathology

Multipurpose centrifuge
Machine 16 hole
Automated Tisa Processor

20.02.18

23.05.18

23.05.21

11.

Histopathology

22.04.17

22.04.17

22.4.21

12.

Histopathology

20.02.18

23.05.18

23.05.21

13.
14.
15.

ICU
ICU
ICT

Biological System Microscope
Trinocular
Tissue Flotation / Mounting
Bath
ICU Bed
ICU Ventilator Machine
Autoclave Machine (Large )

11.01.15
22.01.14
23.06.14

30.01.2014
06.11.14

30.01.14
06.11.17

16.

ICT

Autoclave Machine (Large )

23.06.14

06.11.14

06.11.17

17.

Laboratory

10.12.14

23.04.15

2.04.18

18.

Laboratory

20.06.16

20.06.16

20.06.19

19.

Laboratory

Biochemistry semi auto
Analyzer
Binocular Laboratory
Microscope
Binocular Microscope

08.05.14

23.04.15

23.04.18

Difference
between
installation and
comissioning

same day
same day

30

same day
2 Months, 20
Days
2 Months, 20
Days
2 Months, 20
Days
2 Months, 20
Days
2 Months, 20
Days
2 Months, 20
Days
3 Months, 3
Days
same day
3 Months, 3
Days
8 Days
1 Years, 4
Months, 14
Days
1 Years, 4
Months, 14
Days
4 Months, 13
Days
same day
11 Months, 15

no

Department

Equipment’s
Name

Date of
Receipt by
National
Institute of
ENT

Date of
Installation And
Commissioning

Last date
of
Warranty

20.

Laboratory

Centrifuge Machine

08.05.14

29.06.14

29.6.17

21.

Laboratory

Colorimeter

08.05.14

29.06.14

29.6.17

22.

Laboratory

Electrolyte Analyzer

08.05.14

09.06. 14

29.6.17

23.

Laboratory

10.12.14

23.04.15

10.12.18

24.

Laboratory

ELISA Plate Reader with
Washer
Erythrocyte Sedimentation
Rate (ESR) Analyzer
Fully Automate Random Access
Immunoassay Analyzer
Hematology Auto Cell Counter

20.06.16

20.06.16

20.06.19

25.

Laboratory

26.

Laboratory

27.
28.
29.

Laboratory
Laboratory
Laboratory

30.

Laboratory

31.

OPD

32.
33.

OT Complex
OT Complex

34.

OT Complex

35.

OT Complex

36.
37.

OT Complex
OT Complex

38.

OT Complex

39.

OT Complex

40.

OT Complex

41.

OT Complex

42.

OT Complex

43.

OT Complex

44.

OT Complex

45.

OT Complex

20.02.18

23.05.18

23.05.21

10.12.14

23.04.15

10.12.18

Hot Air Over
Incubator
Semi Auto Urine Chemistry
Analyzer
Semi Auto Urine Chemistry
Analyzer
ENT Work Station With all
Standard
Anesthesia Machine
Anesthesia Machine with
ventilator
Cochlear implant Nucleus
C124RE (ST) with CP802 Sound
Process
C-Arm X-ray Machine with
Compatible surgical Table
Co2 Monitor
Coblation system for ENT
surgery
Diathermy Machine

09.08.13
09.08.13
20.06.16

29.06. 14
29.06. 14
20.06.16

29.6.17
29.6.17
20.06.19

20.06.16

20.06.16

20.06.16

Double dome Ceiling Mounted
LED Operating Light with
Camera
Double dome Ceiling Mounted
LED Operating Light with
Camera
Double Pump Electric Powered
system with Micro
drill,Otologic Drill,
Microdebrider and Micro Saw
system for ENT surgery (4 in 1)
Electric –Surgical Unit
(Diathermy Machine)
Electric – surgical Unit
(Diathermy Machine)
Full HD three Chip Camera
system
OT Table

Difference
between
installation and
comissioning
Days
1 Months, 21
Days
1 Months, 21
Days
3 Months, 29
Days
4 Months, 13
Days
same day
3 Months, 3
Days
4 Months, 13
Days
1 Years
1 Years
same day

05.06. 14

15.06.14

14.06.17

29.01.14
29.01.14

30.01.14
30.01.14

30.01.14
30.01.14

same day
0 Months, 10
Days
1 Days
1 Days

02.6.18

17.9.18

02.6.23
3 Months, 15
Days

02.6.18

02.6.18

02.6.23

08.01.15
22.04.17

22.04.17

22.4.21

28.01.14

-

25.2.18

02.6.18

02.6.18

02.6.21

02.6.18`

02.6.18

02.6.21

same day
same day
-

same day

same day
24.04.18

24.04.18

24.04.21

20.06.16

20.06.16

20.06.19

same day
same day
24.4.18

24.4.18

24.4.21

02.6.18

02.6.18

24.4.21

07-01-14

25.2.15

25.2.18

same day

31

same day
1 Years, 1

no

Department

Equipment’s
Name

Date of
Receipt by
National
Institute of
ENT

Date of
Installation And
Commissioning

Last date
of
Warranty

46.

OT Complex

OT Top Light

07.01.14

25.2.15

25.2.18

47.

OT Complex

28.02.18

22.04.18

22.4. 21

48.

OT Complex

24.04.18

24.04.18

24.04.21

49.

OT Complex

24.04.18

24.04.18

24.04.21

50.

OT Complex

24.04.18

24.04.18

24.04.21

51.

OT Complex

22.04.17

22.04.17

22.4.21

52.

POW

Pulse Oxcymetter with BP
Monitor
Surgical Binocular Loupe with
Head Light with adapter
Surgical ENT Operating Zoom
Microscope with Integrated
full HD Video Camera &
recording system
Surgical ENT Operating Zoom
Microscope with Integrated
full HD Video Camera &
recording system
Ultrasonic Diathermy
(Harmonic Scalpel)
Portable EGG Machine

28.02.18

22.04.18

22.4. 21

53.

Radiology

28.02.18

22.04.18

22.4.21

54.
55.

Radiology
Radiology

Digital Color Doppler Ultrasound Machine
Digital Xray Machine 1000 mA
Ultra –Sonogram Machine

17.06.14
20.05.14

14.9. 15

14.09.18

56.

Skill Lab

ENT Operating Microscope

09.10.13

22.01. 14

21.01.15

57.

Skill Lab

Table Mounted ENT Operating
Microscope

09.10.13

22.01.14

21.01. 15

Difference
between
installation and
comissioning
Months, 18
Days
1 Years, 1
Months, 18
Days
1 Months, 25
Days
same day

same day

same day
same day
1 Months, 25
Days
1 Months, 25
Days
1 Years, 3
Months, 25
Days
3 Months, 13
Days
3 Months, 13
Days
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৩.৩। উদদ্দশ্য অজৃন
৩.৩.১। প্রকদল্পয উদদ্দদশ্যয আদরাদক ম ৃাদরাচনা ও ম ৃদফক্ষণ
ফতৃভান মূল্যায়ন ভীক্ষায় প্রাপ্ত পরাপর, াংগৃীত নরথ ম ৃাদরাচনায রবরিদত প্রকদল্পয উদদ্দশ্য অজৃদনয অফস্থা
ম ৃদফক্ষণ ও ম ৃাদরাচনা কযা র।
াযণী ৩.৬ প্রকদল্পয উদদ্দশ্য অজৃন ও ফাস্তফায়ন ম ৃাদরাচনা
নং
প্রকবেয উবেশ্য
উদদ্দশ্য ফাস্তফায়ন ম ৃাদরাচনা
ভন্তব্য
1. ২৫০ য্যো তফতষ্ট োোতোর (১ভ ২৫০ য্যো তফতষ্ট োোতোর (১ভ ম বোবয় ১০০ য্যো) ১ভ
ম বোবয়
ম বোবয় ১০০ য্যো) জোতীয় ইএনটি জোতীয় ইএনটি ইনতস্টটিউট স্থোন কযো বয়বছ। ফতবভোবন উবেশ্য অজবন
ইনতস্টটিউট স্থোন;
িোতদো থোকোয় ১৩৫ য্যোয োোতোবর তিতকৎো মদওয়ো ম্ভফ বয়বছ।
বে।
2. ইএনটি মযোগ এফং মড এন্ড মনক
কযোন্পোবযয োবথ ম্পতকবত তরত ও
কোম বক্রভ তনধ বোযবণয জন্য এবক্স ফতড
তববফ ইনতস্টটিউট কোম বক্রভ তযিোরনো
কযো;
3. ইএনটি স্বোস্থয মফো তনতিত কযবত জনফর
তততয কযো;

ইএনটি মযোগ এফং মড এন্ড মনক কযোন্পোবযয োবথ উবেশ্য অজবন
ম্পতকবত তরত ও কোম বক্রভ তনধ বোযবণয জন্য এবক্স ফতড ম্ভফ য় নোই।
তববফ ইনতস্টটিউট কোম বক্রভ তযিোরনো কযোয জন্য মকোন
দবে মনয়ো ম্ভফ য়তন।

তিতকৎবকযো এখোবন স্দোতবকোিয মরখোড়ো মবল োযো
মদব ছতড়বয় ড়বফন - এই উবেশ্য তনবয় োোতোরটি
রনভৃাণ কযো বরও রক্ষয অনুমায়ী ফকা ৃ কাম ৃক্রভ শুরু কযা
ম্ভফ য়রন।
4. স্বোস্থয মফোয ফ বস্তবয ইএনটি মযোগ এফং স্বোস্থয মফোয ফ বস্তবয ইএনটি মযোগ এফং মড এন্ড মনক
মড এন্ড মনক কযোন্পোবযয জন্য কযোন্পোবযয জন্য মেতয়োরোইজড এফং সুোয
মেতয়োরোইজড
এফং
সুোয মেতয়োরোইজড স্বোস্থয মফো প্রদোন কযো বে। এ
মেতয়োরোইজড স্বোস্থয মফো প্রদোন কযো; োোতোরটিবত োযোবদ মথবক মযোগী আবছ এফং
তফবলোতয়ত তিতকৎো মফো তনবেন। ন্যোনোর
ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি নোক, কোন ও গরোয মযোবগয
তিতকৎোয় গুরুত্বপূণ ব ভূতভকো োরন কবয আবছ। এখোবন
োইনোবয ভস্যো মথবক শুরু কবয এবন্ডোকতয োোবয্য
নোবকয োড় ফাঁকো, ভোংবৃতি, নোবকয তর ও টিউভোয
অোবযন এফং নোক ডোকোয তিতকৎো য়। এছোড়ো এ
ইনতস্টটিউবট কোবনয শ্রফণ ভোত্রো যীেো ও ফতধযতোয
কোযণ, কোবনয দ বোয তছদ্র যীেো, শ্রফণজতনত ভোথো
মঘোযোবনো, জন্গত শ্রফণস্বেতো/ফতধযতোয কোযণ তনণ বয়
এফং মদতযবত তশুয কথো ফরোয কোযণ তনণ বয় ও অন্যোন্য
তফবলোতয়ত তিতকৎোয ব্যফস্থো আবছ। এছোড়োও কণ্ঠস্বয
তযফতববনয কোযণ, কণ্ঠনোতরয কযোনোয, স্বযনোতর তর
অোযণ, গরগণ্ড, থোইযবয়ড, নফজোতবকয শ্রফণভোত্রো
যীেো ও তফচুযতত থোকবর তিতকৎো ব্যফস্থো নোক-কোনগরোয প্রোয় ফ ধযবনয তফবলোতয়ত তিতকৎো ব্যফস্থো
আবছ।
ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি োোতোবর ফতবভোবন
মযতডবয়ন ও অনবকোরতজয তিতকৎবকয দ শূন্য
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উবেশ্য অজবন
ম্ভফ য় নোই।

আংতক
উবেশ্য অজবন
ম্ভফ বয়বছ।

নং

প্রকবেয উবেশ্য

উদদ্দশ্য ফাস্তফায়ন ম ৃাদরাচনা
যবয়বছ। এছোড়ো ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি
োোতোবর োজবোতয যফতী মযতডওবথযোতয মকোন
ব্যফস্থো মনই। পবর ম্পূণ ব কযোন্পোয তিতকৎো প্রদোন কযো
ম্ভফ বে নো।

ভন্তব্য

তফবলোতয়ত োোতোরটি িোলু ওয়োয় জনগবণয নোক,
কোন ও গরোয মযোবগয স্বোস্থয মফো প্রদোন কযো ম্ভফ
বয়বছ। প্রকল্প অরপ ফথদক প্রাপ্ত নরথ অনুমায়ী ২০১৬ ২০১৯ ম ৃন্ত 4,77,742 জন ফররফ ৃবাদগ এফাং 12,972
জন আন্তঃ রফবাদগ রচরকৎা রনদয়দছন।
5. ফতধযতো এফং োধোযণ প্রততফন্ধকতো তততয
কবয এভন মযোবগয উয মজোয তদবয় মযোগ
নোিকযণ, তনণ বয়, তিতকৎো এফং
প্রততবযোধ কযো;

ফতধযতো এফং োধোযণ প্রততফন্ধকতো তততয কবয এভন
মযোবগয উয মজোয তদবয় মযোগ নোিকযণ, তনণ বয়,
তিতকৎো এফং প্রততবযোধ কযোয জন্য এ োোতোবর
উন্নতভোবনয মন্ত্রোতত ংগ্র কযো বয়বছ।
াাতারটিদত নাক, কান ও গরায রচরকৎায়
কযাজুয়াররটি অাদযন রথদয়টায ৭টি অাদযন
রথদয়টায, অতযাধুরনক ইএনটি ওয়াকৃ ফিন, অরডও
ফবরিবুরায ল্যাফ, রকর ল্যাফ রফরবন্ন যীক্ষা-রনযীক্ষায
ব্যফস্থাও চালু আদছ। এছাো অদটাররজ রফবাদগ
আন্তজৃারতক ভাদনয অরডও ফবরিবুরায ল্যাফ, রি ল্যাফ
ও বদয় িারড ল্যাফ স্থান কযা দয়দছ। এছোড়ো এ
োোতোবর আদৄতনক মন্ত্রোততয ভোধ্যবভ মযোগ তনণ ববয়য
ব্যফস্থো যবয়বছ। এখোনকোয অোবযন তথবয়টোবয অবনক
জটির মযোবগয অোবযন কযো বে। োযো মদবয নোক,
কোন ও গরোয মযোবগ আক্রোন্ত মযোগীযো এখোন মথবক স্বে
মূবল্য তফবলোতয়ত তিতকৎো গ্রণ কযবছন এফং সুস্থ
বয়বছন।
6. ২ মথবক ৬ ফছয ফয়ী তশুয তফকোব ফতৃভাদন াাতারটিদত আরাদা ফকান রশু রফবাগ ফনই।
োয়তো কযো;
তদফ অন্যান্য ফযাগীদদয াদথ রশুযাও এখাদন
রফদলারয়ত রচরকৎা ফফা গ্রণ কযদছ।

উবেশ্য অজবন
ম্ভফ বয়বছ।

7. ফতধয এফং শ্রফণ প্রততফন্ধীবদয তিতকৎো ভাজকল্যাণ অরধদপ্তদযয ায়তায় ২০১৮ াদর এ
এফং পুনফ বোবন োয়তো কযো;
াাতারটিদত করিয়ায ইভপ্ল্যান্ট শুরু দয়দছ। করিয়ায
ইভপ্ল্যান্ট এয ভােদভ ২০১৮ ও ২০১৯ াদর ফভাট ৭০ জন
শ্রফণ প্ররতফন্ধী রশুদক পুনফ বোন কযো বয়বছ। শ্রফণ
প্ররতফন্ধী রশুযা এখন কথাও ফরদছ, কাদনও শুনদছ। অন্য
রশুদদয ভদতা স্বাবারফক জীফনমানও কযদছ। মূর
ধাযায স্কুদর ফমদত াযদছ ও স্বাবারফক জীফন মান
কযদত াযদছ।
8. আবয়োতডন ও তবটোতভবনয অবোবফ রফরবন্ন রদফদ আবয়োতডন ও তবটোতভবনয অবোবফ
ফতধযতোয় তফলবয় স্বোস্থয তেো প্রদোন কযো; ফতধযতোয় তফলবয় বিতনতোমূরক কভবসূতি োরন কযো
বয় থোবক।
9. বতফষ্যৎ তিতকৎোয প্রবয়োজন মভটোবত বতফষ্যৎ তিতকৎোয প্রবয়োজন মভটোবত এফং“Sound

উবেশ্য অজবন
ম্ভফ বয়বছ।

34

উবেশ্য অজবন
ম্ভফ বয়বছ।

উবেশ্য অজবন
ম্ভফ বয়বছ।
উবেশ্য অজবন

উদদ্দশ্য ফাস্তফায়ন ম ৃাদরাচনা
ভন্তব্য
এফং“Sound hearing by the year hearing by the year ২০৩০”এয রেয অজবন কযবত ম্ভফ য় নোই।
২০৩০”এয রেয অজবন কযবত তফতবন্ন োফ তফতবন্ন োফ মেতয়োতরটিবত দে জনফর তততয কযবত
মেতয়োতরটিবত দে জনফর তততয কযবত মোষ্ট- গ্রোজুবয়ট মকোব বয উন্নয়ন ম্ভফ য়তন।
মোষ্ট- গ্রোজুবয়ট মকোব বয উন্নয়ন;
10. ফতধয এফং শ্রফণ প্রততফন্ধীবদয তিতকৎো ফতধয এফং শ্রফণ প্রততফন্ধীবদয তিতকৎো এফং পুনফ বোন
উবেশ্য অজবন
এফং পুনফ বোন কযো;
কযো বয়বছ।
ম্ভফ বয়বছ।
নং

প্রকবেয উবেশ্য

৩.৩.২। প্রকদল্পয রগদেদভয আদরাদক ম ৃাদরাচনা ও ম ৃদফক্ষণ
প্রকবেয আযতডততবত উতেতখত রগবেবভ মকোন Important Assumption উবেখ কযো তছর নো। তনবে প্রকবেয
আযতডততবত উতেতখত রগবেভ তুবর ধযো বয়বছ।
াযণী ৩.৭ প্রকদল্পয রগদেভ ও এয ফাস্তফায়ন ম ৃাদরাচনা
ফণ ৃনামূরক াযাাং
উদদ্দশ্য মাচাইদয়য সূচক
Narrative Summery

কাম ৃক্রদভয রক্ষয
 ইনরিটিউট স্থাদনয ভােদভ
রফদলারয়ত স্বাস্থয ফফা প্রদান কযা।
রফরবন্ন াাতাদর ইএনটি রনদয়
গদফলণা কযায ফক্ষত্র দতরযয রদক্ষয দক্ষ
জনফর সৃরষ্ট কযা।
ম ৃাদরাচনাঃ একটি আধুরনক
ভাদনয ফভরডদকর মন্ত্রারত িন্ন
ইনরিটিউট ও াাতার গদে
ফতারা দয়দছ ফমখাদন ইএনটি
ফযাগীযা স্বাস্থয ফফা গ্রণ কযদছ।
ফাি গ্রাজুদয়ট ফকা ৃ চালু কযা
ম্ভফ না ওয়ায় অরধক াংখ্যক
দক্ষ রফদলারয়ত জনফর গদে
ফতারা ম্ভফ দে না।
প্রকদল্পয উদদ্দশ্য
 একটি আধুরনক ভাদনয ফভরডদকর
মন্ত্রারত িন্ন ইনরিটিউট ও
াাতার গদে ফতারা ফমখাদন
ইএনটি ফযাগীযা স্বাস্থয ফফা গ্রণ
কযদফ।

Objectively Varifiable Indicators

 ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি এফাং
রফরবন্ন স্তদযয াাতার ফথদক
উদেখদমাগ্য াংখ্যক ফরধয ও শ্রফণ
প্ররতফন্ধী ফযাগী উকৃত দফন।
ম ৃাদরাচনাঃ প্রকদল্পয উদদ্দশ্য
মাচাই অাংদ এ প্রকদল্পয ভােদভ
কতটুকু অরজৃত দফ এফাং পূফ ৃফতী
অফস্থা দত রক রযভাণ হ্রা াদফ
তা রনরদ ৃষ্ট কযা রছর না। রক্ষয
অজৃদন রযাংখ্যানগত তথ্য রনরদ ৃষ্ট
বাদফ উস্থান কযা প্রদয়াজন।

 ফবৌত অফকাোদভা রনভৃাণ এফাং
আধুরনক রচরকৎা যঞ্জাভ ব্যফায
কদয ফরধয ও শ্রফণ প্ররতফন্ধী
ফযাগীদদয রচরকৎা কযা দয়দছ।
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মাচাইদয়য উায়মূ
Means of Verification

 আইএভইরড রযদাট ৃ
 স্বাস্থয অরধদপ্তদযয
রযদাট ৃ
প্রকদল্পয মাচাইদয়য
উায়মূ
অাংদ
জাতীয় তথ্য সূত্র থাকা
প্রদয়াজন। মাচাইদয়য
উায়মু সুরনরদ ৃষ্ট
ওয়া ফাঞ্ছনীয় মা
এখাদন ফনই।

 আইএভইরড রযদাট ৃ
 স্বাস্থয অরধদপ্তদযয
রযদাট ৃ

ফণ ৃনামূরক াযাাং

উদদ্দশ্য মাচাইদয়য সূচক

মাচাইদয়য উায়মূ

Narrative Summery

Objectively Varifiable Indicators

Means of Verification

 অরধক াংখ্যক দক্ষ রফদলারয়ত
জনফর গদে ফতারা।
ম ৃাদরাচনাঃ একটি আধুরনক ভাদনয
ফভরডদকর
মন্ত্রারত
িন্ন
ইনরিটিউট ও াাতার গদে
ফতারা দয়দছ ফমখাদন ইএনটি
ফযাগীযা স্বাস্থয ফফা গ্রণ কযদছ।
ফাি গ্রাজুদয়ট ফকা ৃ চালু কযা
ম্ভফ না ওয়ায় অরধক াংখ্যক
দক্ষ রফদলারয়ত জনফর গদে ফতারা
ম্ভফ দে না।
আউটপুট
 ফরধয, শ্রফণ প্ররতফন্ধী এফাং অন্যান্য
নাক কান ও গরা ফযাদগয রচরকৎায
জন্য অফকাোদভা রনভৃাণ কযা।
 ফদদয রফরবন্ন স্তদযয াাতাদর
রচরকৎায জন্য রফদলারয়ত দক্ষ
জনফর দতরয কযা।
 স্বল্পমূদল্য নাক, কান ও গরায
রচরকৎা ফফা রনরিত কযা।
ম ৃাদরাচনাঃ ফরধয, শ্রফণ
প্ররতফন্ধী এফাং অন্যান্য নাক কান
ও গরা ফযাদগয রচরকৎায জন্য
অফকাোদভা রনভৃাণ কযা দয়দছ।
ফদদয রফরবন্ন স্তদযয াাতাদর
রচরকৎায জন্য রফদলারয়ত দক্ষ
জনফর দতরয কযা ম্ভফ দে না
স্বল্পমূদল্য নাক, কান ও গরায
রচরকৎা ফফা রনরিত কযা
দে।

ইনপুট

 ফাি গ্রাজুদয়ট রক্ষাথীদদয জন্য
একাদডরভক রক্ষা ব্যফস্থা প্রণয়ন
কযা।
ম ৃাদরাচনাঃ ফরধয ও শ্রফণ
প্ররতফন্ধী ফযাগীদদয রচরকৎায়
ফবৌত অফকাোদভা রনভৃাণ এফাং
আধুরনক
রচরকৎা
যঞ্জাভ
যফযা কযা দয়দছ। অফকাোদভা
থাকা দেও ফাি গ্রাজুদয়ট
রক্ষাথীদদয জন্য একাদডরভক
রক্ষা ব্যফস্থা প্রণয়ন ম্ভফ য়রন।

প্রকদল্পয
মাচাইদয়য
উায়মূ
অাংদ
জাতীয় তথ্য সূত্র থাকা
প্রদয়াজন। মাচাইদয়য
উায়মু
সুরনরদ ৃষ্ট
ওয়া ফাঞ্ছনীয় মা
এখাদন ফনই।

 সুরিত ইনরিটিউট ও াাতার  আইএভইরড রযদাট ৃ
অফকাোদভা স্থান কযা দয়দছ।
 স্বাস্থয অরধদপ্তদযয
 প্ররতফছয উদেখদমাগ্য াংখ্যক দক্ষ
রযদাট ৃ
জনরক্ত দতরয কযা।
 উদেখদমাগ্য াংখ্যক ফযাগীদদয
রফদলারয়ত নাক কান ও গরায
রচরকৎা গ্রণ।
ম ৃাদরাচনাঃ সুরিত ইনরিটিউট
ও াাতার অফকাোদভা স্থান
কযা দয়দছ। ফকা ৃ শুরু না কযায
কাযদণ প্ররতফছয উদেখদমাগ্য
াংখ্যক দক্ষ জনরক্ত দতরয কযা
ম্ভফ দে না। তদফ উদেখদমাগ্য
াংখ্যক ফযাগীদদয রফদলারয়ত নাক
কান ও গরায রচরকৎা ফদয়া ম্ভফ
দে।
প্রকল্প ফাস্তফায়দনয পূদফ ৃ ফকান
ফফজরাইন িারড না কযায কাযদণ
ফতৃভাদন কত নাক কান ও গরায
ফযাগী ও রচরকৎক আদছ এফাং
কতজন ফযাগীদক টাদগটৃ কদয
াাতারটি দতরয কযা দয়রছর
তায ফফঞ্চভাকৃ রনণ ৃয় কযা ম্ভফ
য়রন।

 2 রফঘা জরভ অরধগ্রণ
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 াাতাদরয

ফণ ৃনামূরক াযাাং

উদদ্দশ্য মাচাইদয়য সূচক

মাচাইদয়য উায়মূ

Narrative Summery

Objectively Varifiable Indicators

Means of Verification

 জাতীয় ম ৃাদয় ন্যানার ইনরিটিউট  জানুয়ারয ২০১২ ম্পূণ ৃরূদ এফাং
অফ ইএনটি স্থাদনয জন্য দুই রফঘা
কর ম্ভাফনা রনদয় ইনরিটিউটটিয
জরভ অরধগ্রণ কযা।
কাম ৃক্রভ শুরু কযা।
 আধুরনক মন্ত্রারত ক্রয় কযা এফাং এ  রডদম্বয ২০১১ এয ভদে এভএআয
খাদত ১৪১০.২৫ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা।
াংগ্র কযা।
 স্বাস্থয ফফা প্রদান, রক্ষা এফাং
ৃাদরাচনাঃ জাতীয় ম ৃাদয়
গদফলণা কাদজ অফকাোদভা রনভৃাণ ম
ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি
কযা।
স্থাদনয জন্য ফতজগাঁও রল্পাঞ্চর
এরাকায় দুই রফঘা জরভ অরধগ্রণ
ম ৃাদরাচনাঃ জাতীয় ম ৃাদয়
কযা দয়দছ। প্রকদল্পয ভােদভ
ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি
জানুয়ারয ২০১২ ম্পূণ ৃরূদ এফাং
স্থাদনয জন্য ফতজগাঁও রল্পাঞ্চর
কর ম্ভাফনা রনদয় ইনরিটিউটটিয
এরাকায় দুই রফঘা জরভ অরধগ্রণ
কাম ৃক্রভ শুরু কযা ম্ভফ না দরও
কযা দয়দছ। প্রকদল্পয ভােদভ
যফতীদত ২০১৪ াদর প্রকল্প
আধুরনক মন্ত্রারত ক্রয় কযা
ফাস্তফায়ন ফদল াাতাদরয
দয়দছ। স্বাস্থয ফফা প্রদান, রক্ষা
কাম ৃক্রভ শুরু কযা ম্ভফ দয়দছ।
এফাং গদফলণা কাদজ অফকাোদভা
এভএআয াংগ্র ম্ভফ দয়দছ।
রনভৃাণ কযা দয়দছ।

গাইডরাইন

৩.৪। প্রকল্প ব্যফস্থানা
৩.4.১। প্রকদল্পয ব্যফস্থানা
“এষ্টোফতরবভি অফ ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি-পোষ্ট মপইজ ইন ঢোকো (২য় ংবোতধত)” প্রকল্পটি স্বাস্থয
অরধদপ্তয কর্তক
ৃ ফাস্তফারয়ত দয়দছ। প্রকদল্পয ফবৌত রনভৃাণ কাদজয দারয়দে রছর গণপূতৃ অরধদপ্তয। প্রকল্প রযচারক
দপ্তয দত ফযাদ্দকৃত অদথ ৃ গণপূতৃ অরধদপ্তয প্রকল্প ফাস্তফায়ন কদযদছ। ভাে ম ৃাদয় প্রকদল্পয কাম ৃক্রভ রফদল কদয
রনভৃাণ কাজ াংরেষ্ট রনফ ৃাী প্রদকৌরী এফাং তায অধীদন কাযী প্রদকৌরী ও উ কাযী প্রদকৌরীয ারফ ৃক
তদাযরকয ভােদভ ফাস্তফারয়ত দয়দছ। প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন সুষ্ঠু বাদফ রযচারনাদথ ৃ স্বাস্থয ফফা রফবাদগয রচদফয
ফনর্তদে একটি রিয়ারযাং করভটি এফাং স্বাস্থয অরধদপ্তদযয ভারযচারদকয বারতদে একটি প্রকল্প ফাস্তফায়ন করভটি
(রআইর) রছর। প্রকদল্পয কাম ৃক্রভ রযচারনায় দুই জন প্রকল্প রযচারক রদদফ দারয়ে ারন কদযদছন। তাঁদদয
কাম ৃকার রনদে তা উদেখ কযা রঃ
াযণী ৩.৮ প্রকদল্পয রনদয়ারজত প্রকল্প রযচারদকয তথ্য
কভৃকতৃায নাভ ও দফী
কাম ৃকার
ভন্তব্য
শুরু
ম ৃন্ত
অোক ডাঃ ফভাাম্মদ আব্দুো
৫ আগি ২০০৮
২৫ ভাচ ৃ ২০১৪
পূণ ৃকারীন
অোক ডাঃ ফভাাম্মদ জারদুর আরভ
২৭ ভাচ ৃ ২০১৪
৩০ জুন ২০১৪
খন্ডকারীন
এছাো আউটদার ৃাং এয ভেদভ প্রকল্প অরপদয ায়ক জনফর রনদয়াগ ফদওয়া দয়রছর। অোক ডাঃ ফভাাম্মদ
আব্দুো আগি ২০০৮ ফথদক ভাচ ৃ ২০১৪ ম ৃন্ত প্রায় াদে চায ফছয পূণ ৃকারীন ফভয়াদদ প্রকল্প রযচারক রদদফ
কভৃযত রছদরন। রকন্তু প্রকল্প ভাপ্ত ফায ভাত্র রতন ভা আদগ তাদক ফদরর কযা য়। প্রকদল্পয আওতায় প্রদয়াজনীয়
মন্ত্রারত রএভএরড এয ভােদভ াংগ্র কযা দয়দছ।
3.4.২। প্রকদল্পয অরডট আরি রনষ্পরিকযণ
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প্রকদল্পয উয রনয়রভত অরডট িারদত দয়দছ। এয ভদে রকছু অরডট আরি রনষ্পরি কযা ম্ভফ য়রন। অরধকাাং
ফক্ষদত্র ব্রডীট রযপ্ল্াই ভন্ত্রণারদয় ফপ্রযণ কযা দয়দছ। রকন্তু ভন্ত্রণারয় কর্তক
ৃ গৃীত ব্যফস্থা জানা মায় নাই। অরডট
আরিমূ রনদে উদেখ কযা র।
াযণী ৩.৯ প্রকদল্পয অরডট আরি
নাং
রদযানাভ
জরেত টাকা
১ এষ্টাফররদভন্ট অফ ন্যানার ইনঃ অফ ইএনটি পাষ্টদপইজ 14,72,60,000/টাকা (২য় াংদারধত ) প্রকদল্পয আওতায় ইকুইদভন্ট ক্রয় ও
যফযা খাদত ব্যরয়ত টাকায মথাথতৃ া রনরিত ওয়া মায়রন।
২

ররআয-২০০৮ রাংঘন কদয মন্ত্রারত / এভএআয াংগ্রদ ৯৭,২৩,৩০৮/Brand/ Country Of Origin উদেখ কদয দযত্র আফান
কযা কাম ৃাদদ প্রদান ফাগত অদাচযন রদদফ রফদফরচত।

রিান্ত
ভন্ত্রণারদয়য
রনদদ ৃনা
অনুমায়ী ব্রডীট জফাফ ও
প্রভাণক ফপ্রযদণয জন্য
অনুদযাধ কযা দয়দছ।
ভন্ত্রণারদয়য সুারয এফাং
জফাদফয
আদরাদক
আরিটি রনষ্পরি কযা
দয়দছ।
(সূত্রঃ অরডট প্ররতদফদন)

৩.৪.৩। আইএভইরডয ভাপ্ত প্ররতদফদদনয সুারয
আইএভইরডয ভাপ্ত প্ররতদফদদন উরেরখত সুারয গুদরা রনেরূ
1. রবআইর ফকরফদনয ফাথরুদভয দযজা, রপটিাং, রছটকানী ইতযারদ রনে ভাদনয ফদখা রগদয়দছ। অন্যান্য
ফকরফদনয ফাথরুদভয রপটিাংদয অফস্থা রনণ ৃয় পূফ ৃক প্রদয়াজন অনুমায়ী রপটিাং প্ররতস্থান কযদত দফ;
2. বৃৎ রযদয অরডওররজ কক্ষটি আফি ওয়ায় ফযাগীয অদক্ষাগায আযাভদায়ক কযদত এরয ব্যফস্থা কযা
প্রদয়াজন। এছাো মূর অরডওররজ যীক্ষা কদক্ষয ফদয়াদর ফছাট ফছাট রছদ্র গুরর কারযগরয রদক ফথদক মথামথ
না ওয়ায় ১০০% াউন্ড প্রুপ রদদফ দতরযয জন্য প্রদয়াজনীয় কাম ৃক্রভ গ্রণ কযদত দফ;
3. বফদনয ছাদদ ররপদটয অাদযটিাং রুদভয এয়ায করন্ডনাদযয আউট াই দত ারন ো ফদন্ধয
প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ;
4. াফদিন ফথদক ইদরকরট্রকযার তায গুদরায এদরাদভদরা রাইন গুদরা একরত্রত কদয গুরছদয় অযালুরভরনয়াভ
াদতয উয যাখা ফমদত াদয;
5. রাইদব্রযীদত ম ৃাপ্ত ফে, ফই এফাং রডরজটার িরতদত োশুনায সুদমাগ সৃরষ্টয ব্যফস্থা কযা ফমদত াদয;
6. রনরভৃত ইনরিটিউদটয অধীদন এভএ, রডদপ্ল্াভা, প্রদপনার ফট্ররনাং ইতযারদ চালুয জন্য িারুভ,
ফডদভানদেন রুভ অরধকতয ফবৌত সুরফধারদ সৃরষ্টয রদক্ষয প্রকদল্পয যফতী ম ৃায় গ্রণ কযা ফমদত াদয;
এফাং
7. প্রকদল্পয Internal এফাং External Audit িন্ন কদয অরডট দপতদযয প্ররতদফদদনয ছায়াররর আইএভই
রফবাদগ ফপ্রযণ কযদত দফ;
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৩.৫। প্রকল্প প্রবাফ মূল্যায়ন
৩.৫.১। নোক, কোন ও গরোয তফবলোতয়ত তিতকৎো মফোয প্রবোফ
ফোংরোবদব নোক, কোন ও গরোয তিতকৎোয জন্য ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি একভোত্র তফবলোতয়ত যকোতয
োোতোর। যোজধোনীয মতজগাঁও তে এরোকোয় দুই তফঘো জতভয ওয ২০০৯ োবরয জুরোইবয় এ ইনতস্টটিউটটিয
তনভবোণকোজ শুরু য়। ফতবভোবন ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি নোক, কোন ও গরোয মযোবগয তিতকৎোয় গুরুত্বপূণ ব
ভূতভকো োরন কবয আবছ। এখোবন োইনোবয ভস্যো মথবক শুরু কবয এবন্ডোকতয োোবয্য নোবকয োড় ফাঁকো,
ভোংবৃতি, নোবকয তর ও টিউভোয অোবযন কযো য়। এছোড়ো এ ইনতস্টটিউবট কোবনয শ্রফণ ভোত্রো যীেো ও
ফতধযতোয কোযণ, কোবনয দ বোয তছদ্র যীেো, শ্রফণজতনত ভোথো মঘোযোবনো, জন্গত শ্রফণস্বেতো/ ফতধযতোয কোযণ তনণ বয়
এফং মদতযবত তশুয কথো ফরোয কোযণ তনণ বয় ও অন্যোন্য তফবলোতয়ত তিতকৎোয ব্যফস্থো যবয়বছ। এছোড়ো
োোতোরটিবত কণ্ঠস্বয তযফতববনয কোযণ, কণ্ঠনোতরয কযোনোয, তজহ্বোয কযোন্পোয, মুখগহ্ববযয কযোন্পোয, মড ও মনক
কযোন্পোয, গরোয টিউভোবযয অোবযন, স্বযনোতরয তর অোযণ, গরগণ্ড থোইযবয়বডয ভস্যো, নফজোতবকয
শ্রফণভোত্রো যীেো ও তফচুযতত থোকবর তিতকৎো ব্যফস্থো নোক-কোন-গরোয প্রোয় ফ ধযবনয তফবলোতয়ত তিতকৎো
ব্যফস্থো আবছ। এছোড়ো এ োোতোবর আদৄতনক মন্ত্রোততয ভোধ্যবভ মযোগ তনণ ববয়য ব্যফস্থো যবয়বছ। এখোনকোয অোবযন
তথবয়টোবয অবনক জটির মযোবগয অোবযন কযো বে। োযো মদবয নোক, কোন ও গরো মযোবগ আক্রোন্ত মযোগীযো এখোন
মথবক নোভভোত্র মূবল্য তফবলোতয়ত তিতকৎো গ্রণ কযবছন এফং সুস্থ বয়বছন। প্রকদল্পয ফল ফায য রিতীয় ম ৃাদয়
২৫০ য্যা রফরষ্ট াাতাদর উন্নীত কযা ফমদত াদয ফদর প্রকদল্পয ভািায প্ল্যাদন উদেখ থাকদরও এয ফাস্তফায়ন
ম্ভফ য়রন।
৩.৫.২। করিয়ায ইভেযোি মফো িোলু
ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটিদত ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয়য করিয়ায ইভপ্ল্যান্ট রডবাই ফযাদ্দ নীরতভারা অনুমায়ী
রনফ ৃারচত প্রাথীদদয (মূরত রশুদদয) রফনামূদল্য ফা আাংরক মূদল্য এই রচরকৎা ফফা ফদয়া দে। রশুযা এই
করিয়ায ইভপ্ল্যান্ট াজৃাযীয কল্যাদণ স্বাবারফক জীফন রপদয াদে। ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয়য এই কভৃসূরচয ভােদভ
শ্রফণ প্ররতফন্ধীদদয াজৃাযীয ভােদভ রচরকৎা ফফা রফনামূদল্য দ রক্ষ টাকায করিয়ায ইভপ্ল্ান্ট রডবাই (মন্ত্র)
প্রদান কযা দে। অন্তঃকদণ ৃয করিয়াদত রডবাইটি স্থাদনয য বোলো তেোয জন্য প্রোয় ততন ফছয তেি মথযোত
প্রবয়োজন য়। ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটিদত রেচ ফথযারি না থাকায় রনফ ৃারচত রকছু না ৃ বালা রক্ষায়
প্রররক্ষত কযা দয়দছ। ফতৃভাদন তাযা করিয়ায স্থাদনয য রশুদদয বালা রক্ষা ফদয়ায ব্যাাদয রনদয়ারজত
আদছন।
াযণী ৩.১০ অাদযনকৃত করিয়াদযয াংখ্যা
ার
অাদযনকৃত করিয়াদযয াংখ্যা
২০১৮
15
২০১৯
55
ফভাট
70
(সূত্রঃ ইনরিটিউট কর্তৃ ক্ষ)
ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি ফথদক ২০১৮-২০১৯ ার ম ৃন্ত ফভাট ৭০ জন শ্রফণ প্ররতফন্ধীদক করিয়ায ইভপ্ল্যান্ট
স্থান কযা দয়দছ। করিয়ায ইভপ্ল্যান্ট কযায ফক্ষদত্র ফছাট রশুদদয অগ্রারধকায ফদয়া দে। করিয়ায ইভপ্ল্যান্ট
স্থাদনয পদর শ্রফণ প্ররতফন্ধী রশুযা এখন কথা ফরদছ এফাং কাদনও শুনদছ। অন্য রশুদদয ভদতা মূর ধাযায স্কুদর
ফমদত াযদছ ও স্বাবারফক জীফন মান কযদত াযদছ। ককররয়ায ইভপ্ল্যাদন্টয স্থাদনয ভােদভ শ্রফণ প্ররতফন্ধীদদয
জীফনভাদনয উদেখদমাগ্য রযফতৃন দয়দছ। এখাদন উদেখ্য ফম, ককররয়ায ইভপ্ল্যান্ট দরা শ্রফণ ায়ক অতযাধুরনক
ইদরকট্ররনক রডবাই মা ভাযাত্মক ফা ম্পূণ ৃ ফরধয ব্যরক্তদক ব্দ শুনদত ায়তা কদয। অাদযদনয ভােদভ
করিয়ায রডবাইটি ফরধয ব্যরক্তয অন্তঃকদণ ৃয করিয়াদত স্থান কযা য়।
৩.৫.৩। আধুরনক ল্যাফ ও মন্ত্রারতয স্থাদনয ভােদভ রচরকৎা ফফা প্রদান ও এয প্রবাফ
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আধুরনক প্রমৄরক্ত ও রচরকৎা মন্ত্রারতয স্থাদনয ভােদভ াাতারটি ভানুদলয াদেয ভদে উন্নত রচরকৎা ফফা
প্রদাদন উদেখদমাগ্য ভূরভকা ারন কযদছন। এখাদন ফযাগ রনণ ৃদয় ফ ৃাধুরনক মন্ত্রারত এফাং প্রমৄরক্তয ব্যফাদযয সুরফধা
যদয়দছ। নাক-কান-গরায এই রফদলারয়ত াাতাদরয রচরকৎকযা ইএনটি ওয়াকৃ ফিদনয (রফদলারয়ত
মন্ত্রারত) ভােদভ ফযাগ রনণ ৃয় কদয রচরকৎা ফদন অথফা াাতাদর বরতৃ ওয়ায যাভৃ রদদয় থাদকন। এ
াাতাদর অতযাধুরনক ইউদযারয়ান িযান্ডাদড ৃয মন্ত্রারত ভােদভ ফযাগ রনণ ৃয় কদয রচরকৎা ফদয়া য়।
াাতারটিদত নাক, কান ও গরায রচরকৎায় কযাজুয়াররটি অাদযন রথদয়টায ৭টি অাদযন রথদয়টায,
অতযাধুরনক ইএনটি ওয়াকৃ ফিন, অরডও ফবরিবুরায ল্যাফ, রকর ল্যাফ রফরবন্ন যীক্ষা-রনযীক্ষায ব্যফস্থা চালু
আদছ।
বযজতভবন মদখো মোয়, এখোবন তফতবন্ন মটবস্টয খযি অন্যোন্য মফযকোতয োোতোর মথবক অবনক কভ। ন্যানার
ইনরিটিউট অফ ইএনটিদত যকায রনধ ৃারযত রপ রনদয় কর ফটি কযা য়। উবেখ কযো মমবত োবয Pure tone
adoimetry নোভক মটবস্টয তপ এখোবন ২০০ টোকো। অথি ফোইবয এটি কযবত মগবর রোবগ ১২০০ মথবক ১৬০০ টোকো।
এখোবন Impedancet + Srt এয তপ ২০০ টোকো, ফোইবয ৪০০ টোকোয কবভ এই যীেো কযো মোয় নো। এখোবন ABR
নোভক মটবস্টয তপ ১২০০ টোকো, মো ফোইবয কযোবত রোবগ ততন োজোয টোকো। এখোবন BOA/ Play Audiometry/ VRA
নোভক মটবস্টয তপ ৪০০ টোকো, মো ফোইবয কযোবত রোবগ এক োজোয টোকোয ভবতো। মদবয োবত মগোনো কবয়কটি
োোতোবর একর অতডওরতজ মটবস্টয ব্যফস্থো যবয়বছ।
৩.৫.৪। কভ খযবি তফবলোতয়ত তিতকৎো মফো প্রদোন
ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটিদত আগত মযোগীবদয স্বে খযবি নোক, কোন ও গরোয ফ ধযবনয তিতকৎো প্রদোন
কযো বে। শুক্রফোয ও যকোতয ছুটিয তদন ফোবদ প্রতততদন কোর আটটো মথবক দুপুয আড়োইটো ম বন্ত ফততফ ববোবগ মযোগী
মদখো য়। ফততফ ববোবগ একজন মযোগী ভোত্র ১০ টোকো তদবয় টিতকট মকবট নোক, কোন অথফো গরোয মম মকোন মযোবগয জন্য
তফবলজ্ঞ তিতকৎবকয মফো োবেন। এখোবন জটির মকোন ভস্যো তনবয় মযোগী এবর প্রবয়োজন বর অধ্যোক ও
বমোগী অধ্যোকযোও মযোগী মদবখন। মতদ মকোন মযোগী োোতোবরয আন্তোঃতফবোবগ বততব ন তোবরও তিতকৎো মফো
মবত খুফ মফত অথ ব খযি কযবত য় নো। ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি াাতাদর ১৩৫টি মফড মযবয়বছ। মফবডয
ভবধ্য ৮১টি মফড তে মফোয আওতোয় যোখো বয়বছ। ফোতক মফডগুবরোবত স্বে মূবল্য মফো প্রদোন কযো বে। এছোড়ো
ওয়োবড ব মতয়ং মফবডয িোজব র ২৭৫ টোকো, নন-এত মকতফবনয িোজব ৫২৫ টোকো এফং এত মকতফন িোজব ১১২৫ টোকো।
তবফ এ ইনতস্টটিউটটিবত গতযফ, দুস্থ ও প্ররতফন্ধী মযোগীবদয তিতকৎো ব্যয় ফন কযোয জন্য ভাজদফা অরধদপতদযয
ভােদভ াাতার ভাজদফা কাম ৃক্রভ চরভান মনই। পবর গতযফ দুস্থ মযোগীবদয তিতকৎো তফনোমূবল্য কযো ম্ভফ
বে নো।
৩.৫.৫। সৃজনকৃত দ এয োতফ বক তযতস্থতত
রচরকৎা একটি টিভওয়াকৃ। এখাদন ফযাগীদক একজন রচরকৎদকয ফনর্তদে না,ৃ ওয়াড ৃফয়, আয়া ফাই রভদরই ফফা
ফদন। রচরকৎক ফযাগীদক যীক্ষা কদয ব্যফস্থাত্র ফরদখন এফাং রফরবন্নবাদফ ফটা পদরা কদয না,ৃ ওয়াড ৃফয় ও আয়া
তাদক াায্য কদযন। টিভররডায রচরকৎক দরও টিদভয অন্যান্য দদেয উয পূণ ৃাঙ্গ স্বাস্থয ফফা রনবৃয কদয।
সৃজনকৃত দদয রফযীদত কভৃযত জনফর না থাকায কাযদণ স্বাস্থয ফফা রফরিত দে। এখাদন উদেখ্য ফম, এখোবন
অধ্যোক মথবক মভতডবকর অতপোয ম বন্ত ৯৪ জন তিতকৎবকয তফযীবত ৬৫ জন, তিতীয় মশ্রতণয জন্য সৃষ্ট ৭৯
বদয তফযীবত ৭৭ জন, তৃতীয় মশ্রণীয জন্য সৃষ্ট ৪৪ বদয তফযীবত ২২ জন এফং িতুথ ব মশ্রণীয (মূরত
আউটবোত বং) ৬১ বদয তফযীবত ৬০ জন কভবযত আবছন।
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রচ ত্র ৩.৫ সৃ জ নকৃত  দ ও কভৃয ত জ নফ র

৬০

৬১

২২

৪৪

৫৪

৭৭

৬৫

৭৯

৯৪

রচত্র ৩.৪ ফভাট জনফর

২২৪
প্র থ ম মে ণী

কমরত
য মমোট জনি

লূনয দ

ডি তী য় মে ণী

ৃজনকৃত দ

তৃ তী য় মে ণী

চ তু থ য মে ণী

কমরত
য জনি

তিত্র ৩.৬ মযোগী, তিতকৎক, নো ব এফং মটকতনতয়োবনয অনুোত

ফযাগী ও
রচরকৎদকয
অনুাত ১০:১

ফযাগী ও নাদ ৃয
অনুাত ৭:৪

রচরকৎক ও
নাদ ৃয অনুাত
৫:৭

রচরকৎক ও
ফটকরনরয়াদনয
অনুাত ১৩:১

নাক-কান-গরায রচরকৎায় ফদদয ফদচদয় রফদলারয়ত এ াাতাদরয সৃজনকৃত দদয রফযীদত ফ ধযদনয
দদই ঘাটরত আদছ। তদফ র্ততীয় ফশ্রণীয দদ ৫০% জনফদরয ঘাটরত ফদখা মায়। ফতৃভাদন াযা ফদদ ফভাট
জনাংখ্যায প্রায় ৩৩% নানা ধযদনয নাক কান ও গরায ফযাদগ আক্রান্ত রকন্তু স্বল্প াংখ্যক জনফদরয ভােদভ রযপূণ ৃ
স্বাস্থয ফফা প্রদান কযা ম্ভফ দে না। এফ ঘাটরত পূযণ না কযদর পর াাতার ব্যফস্থানা এফাং ফফায ভান
ধদয যাখা ম্ভফয দফ না। ফতৃভাদন ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি াাতাদর ফযাগী ও রচরকৎদকয অনুাত
১০:১, ফযাগী ও নাদ ৃয অনুাত ৭:৪, রচরকৎক ও নাদ ৃয অনুাত ৫:৬ এফাং রচরকৎক ও ফটকরনরয়াদনয অনুাত
১৩:১।
উদেখ্য ফম, ১০/৩/২০১৯ এফাং ৭/৭/২০১৯ তারযদখ শূন্য দদয রফযীদত জনফদরয দায়দনয জন্য ব্যফস্থা গ্রদণয
জন্য াাতাদরয রযচারক স্বাস্থয ফফা রফবাদগয রচফ ফযাফয ত্র ফপ্রযণ কদযদছন।
৩.৫.৫.১। সৃজনকৃত দ ও কভবযত তিতকৎক ংখ্যো
ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটিদত তিতকৎক দ যবয়বছ মভোট ৯৪টি। এয ভবধ্য ভোত্র ৬৫ জন তিতকৎক তনবয়োগ
মদওয়ো বয়বছ। ১৩৫ য্যোয এ োোতোবর তিতকৎবকয দ শূন্য যবয়বছ ২৯টি। অথ বোৎ দ সৃজবনয তফযীবত ৩০%
তিতকৎবকয দ শূন্য যবয়বছ, মো মভোট সৃজনকৃত বদয এক তৃতীয়োং। তফবলোতয়ত এ োোতোবর দীঘ ৃ রদন মোফৎ
শূন্যদ থোকোয় মদব নোক, কোন ও গরোয মযোবগ আক্রোন্ত বৃৎ জনবগোষ্ঠী তিতকৎোবফো মথবক ফতঞ্চত বে।
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াযণী ৩.১১ াাতাদর কভৃযত রচরকৎক
াংখ্যা ও ফভাট সৃজনকৃত দ াংখ্যা
নাং কভৃযত রচরকৎক াংখ্যা, শূন্য দ
এফাং সৃজনকৃত দ
১ সৃজনকৃত দ াংখ্যা
94
২ কভৃযত দ াংখ্যা
৬৯
৩ শূণ্য দ াংখ্যা
৩১
(সূত্রঃ ইনরিটিউট কর্তৃ ক্ষ)

রচত্র ৩.৭ কভৃযত রচরকৎক ও ফভাট শূন্য দদয ায
শূন্য দ
30%
কভৃযত
রচরকৎক
70%
কমরত
য ডচডকৎক
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লূনয দ

ফতবভোবন তকছু গুরুত্বপূণ ব বদয তফযীবত োোতোরটিবত মকোন জনফর কভবযত মনই। এয ভবধ্য অধ্যোক (ইএনটি) ২
জন, অধ্যোক (অতডওরতজ) ১ জন, বমোগী অধ্যোক (ইএনটি) ১ জন, বমোগী অধ্যোক (অতডওরতজ) ১ জন,
বমোগী অধ্যোক (ইততডতভওরজী) ১ জন, বমোগী অধ্যোক (এযোবনবথতওরজী) ১ জন, বমোগী অধ্যোক
(তবষ্টোপ্যোথরতজ) ১ জন, বমোগী অধ্যোক (তিতনকযোর প্যোথরজী) ১ জন, বমোগী অধ্যোক (ফোবয়োবকতভতি) ১
জন, বমোগী অধ্যোক (তপতজরজী) ১ জন, বমোগী অধ্যোক (এনোটতভ) ১ জন, বমোগী অধ্যোক মযতডওরজী ও
ইবভতজং) ১ জন, বমোগী অধ্যোক (বযতডবয়ন ও অনবকোরজী) ১ জন, ততনয়ন কনোরবটি (বভতডতন) ১ জন,
কোযী অধ্যোক (অতডওরজী) ২ জন, কোযী অধ্যোক (মভোবটোরজী) ১ জন, জুতনয়য কনোরবটি
(এযবনবথতওরজী) ১ জন, জুতনয়য কনোরবটি (অথোরভরজী) ১ জন, জুতনয়য কনোরবটি (বযতডওরজী ও
ইবভতজং) ১ জন, জুতনয়য কনোরবটি (বযতডবয়ন ও অনবকোরজী) ১ জন, জুতনয়য কনোরবটি (বডিোর) ১ জন,
মযতজিোয ১ জন, কোযী মযতজিোয ১ জন, মভতডবকর অতপোয (ইএনটি) ১ জন, মভতডবকর অতপোয
(এযোবনবথতওরজী) ১ জন, ফোবয়োবভতডবকর ইতঞ্জতনয়োয ১ জন, ততনয়য অতডওরতজষ্ট ১ জন এয দ থোকবরও মকোন
কভবযত জনফর মনই। এফ মযোবগয তিতকৎক োোতোবর নো থোকোয় োযো মদ মথবক আগত মযোগীযো তফবলোতয়ত
তিতকৎো মফো মথবক ফতঞ্চত বেন ।
এখোবন উবেখ্য মম, ফতধযতোয তিতকৎোয মেবত্র অতডওরতজ তিতকৎোয তফবল গুরুত্ব থোকো দেও অধ্যোক
(অতডওরতজ) ১ জন, বমোগী অধ্যোক (অতডওরতজ) ১ জন এফং ততনয়য অতডওরতজষ্ট ১ জন কভবযত মনই। অথি
ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি আদৄতনক ভোবনয অতডওরতজ মটবস্টয ব্যফস্থো যবয়বছ মম মটবস্টয ব্যফস্থো মদবয
অতধকোং মভতডবকর কবরবজ মনই।

নাং
১
২
৩
৪

াযণী ৩.১২ াাতাদর অরডওররজয জনফদরয সৃজনকৃত দদয রফযীদত শূন্য দ
দদয নাভ
সৃজনকৃত দদয াংখ্যা
শূণ্য দ
অোক (অরডওররজ)
১
১
দমাগী অোক (অরডওররজ)
1
1
ররনয়য অরডওররজষ্ট
1
১
জুরনয়য অরডওররজষ্ট
1
1
(সূত্রঃ ইনরিটিউট কর্তৃ ক্ষ)

এছোড়ো অধ্যোক (ইএনটি) ২ জন, বমোগী অধ্যোক (ইএনটি) ১ জন, মভতডবকর অতপোয (ইএনটি) ১ জন কভবযত
মনই। এফ বদ কভবযত জনফর নো থোকো তফবলোতয়ত োোতোবরয তিতকৎো মফোয প্রোতপ্ত ও ভোনবক ব্যোত কযবছ।
ফতৃভান যকায ফায জন্য ভানম্মত স্বাস্থয ফফা রনরিতকযদণয রদক্ষয রনযরবাদফ কাজ কদয মাদে। আয ফায
জন্য ভানম্মত স্বাস্থয ফফা রনরিত কযায ফক্ষদত্র রচরকৎকদদয ভূরভকা অরযীভ। রচরকৎকদদয ারফ ৃক
দমারগতা ছাো ফায জন্য ভানম্মত স্বাস্থয ফফা রনরিত কযা ফকাদনাবাদফই ম্ভফ নয়। এ অফস্থায় কর দদ
রচরকৎক না থাকায় াযা ফদ ফথদক আগত নাক, কান ও গরায ফযাদগ আক্রান্ত ফযাগীদদয রচরকৎা ফফা ব্যাত
দে। আফায অদনক ফক্ষদত্র ফযাগীয চা ফফী থাকায় ভয় রদদয় রচরকৎক ফযাগী ফদখদত াযদছ না। রচরকৎা
মফোয ভোন ধবয যোখবত বর শূন্য বদ তিতকৎক তনবয়োগ মদয়ো প্রবয়োজন।
৩.৫.৫.২। সৃজনকৃত দ ও কভবযত নোব বয ংখ্যো
ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি োোতোবর ৭৬ জন নোব বয অনুবভোদন যবয়বছ এফং ৭৫ জন নো ব কভবযত আবছন।
মদবয তফতবন্ন োোতোবর নোব বয ংকট থোকবরও ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি োোতোবর বদয তফযীবত
৯৮% ংখ্যক নো ব কভবযত আবছন। তফবলোতয়ত তিতকৎো মফো প্রদোবন ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি
োোতোবরয নো বগণ উবেখবমোগ্য ভূতভকো োরন কযবছন।
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রচত্র ৩.৮ কভৃযত না ৃ ও ফভাট শূন্য দদয ায

াযণী ৩.১৩ াাতাদর কভৃযত না ৃ াংখ্যা ও
ফভাট সৃজনকৃত দ াংখ্যা
নাং াাতাদর কভৃযত না ৃ াংখ্যা ও
ফভাট সৃজনকৃত দ াংখ্যা
১ সৃজনকৃত দ াংখ্যা
৭৬
২ কভৃযত দ াংখ্যা
৭৫
৩ শূণ্য দ াংখ্যা
১
(সূত্রঃ ইনরিটিউট কর্তৃ ক্ষ)

শূন্য দ
2%

কভৃযত না ৃ
98%

কমরত
য নো য

লূনয দ

৩.৫.৫.৩। সৃজনকৃত দ ও কভবযত মটকতনতয়োবনয ংখ্যো
ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি োোতোবর ফটকরনরয়ান (রয়ারযাং এইড), ফটকরনরয়ান (রয়ারযাং ফভাল্ড),
জুরনয়য অরডওররজষ্ট দদ ১টি কদয, ফটকরনরয়ান (অরডওদভরট্ররয়ান) দদ ২ জদনয এফাং ফটকরনরয়ান
(এযাদনদথরয়া) দদ ৪ জদনয াংস্থান থাকদরও ফকাদনা জনফর কভৃযত ফনই। শুধুভাত্র ফভরডদকর ফটকদনাররজষ্ট
(ল্যাফ) এফাং ফভরডদকর ফটকদনাররজষ্ট (দযরডওরজী) দদ ৫ জন কভৃযত আদছন।
াযণী ৩.১৪ ফটকরনরয়ান সৃজনকৃত দদয রফযীদত শূন্যদ
নাং দদয নাভ
সৃজনকৃত দদয াংখ্যা শূণ্য দ
১ ফটকরনরয়ান (অরডওদভরট্ররয়ান)
2
2
২ ফটকরনরয়ান ( রয়ারযাং এইড)
1
1
৩ ফটকরনরয়ান (ইয়ারযাং ফভাল্ড)
1
1
৪ ফটকরনরয়ান (এযাদনদথরয়া)
4
4
(সূত্রঃ ইনরিটিউট কর্তৃ ক্ষ)
ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটিদত দ থোকো বেও ৬ ফছবয ততনয়য অতডওরতজস্ট এফং ফোবয়ো মভতডবকর
ইতঞ্জতনয়োবযয তনবয়োগ মদয়ো য়তন। মদবয ফবিবয় তফবলোতয়ত এ োোতোবরয মটকতনতয়োন বদ ঘোটতত থোকোয
কোযবণ মন্ত্রোতত তযিোরনো ও যেণোবফেবণ ভস্যোয সৃতষ্ট বে। স্বোস্থয মফো তফবোগ এফং স্বোস্থয অতধদপ্তযবক এ
তফলয়টিবক জরুযী তবতিবত তফবফিনোয় তনবয় প্রবয়োজনীয় শূন্য দ পূযবণ উবযোগী বত বফ।

রচত্র ৩.৯ কভৃযত ফটকরনরয়ান ও ফভাট শূন্য
দদয ায

াযণী ৩.১৫ াাতাদর কভৃযত মটকতনতয়োবনয
াংখ্যা ও ফভাট সৃজনকৃত দদয াংখ্যা
নাং াাতাদর কভৃযত ফটকরনরয়াদনয
াংখ্যা ও ফভাট সৃজনকৃত দদয
াংখ্যা
১ সৃজনকৃত দ াংখ্যা
১৩
২ কভৃযত দ াংখ্যা
৫
৩ শূণ্য দ াংখ্যা
৮
(সূত্রঃ ইনরিটিউট কর্তৃ ক্ষ)

কভৃযত
ফটকরনরয়া
ন
38%

শূন্য দ
62%

কমরত
য মটকডনডলয়োন
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লূনয দ

ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি োোতোবর মটকতনতয়োন দদ ফরাকফদরয ঘাটরত থাকায় ফফা প্রতযাীযা
কারিত ফফা াদে না। ফটকরনরয়াদনয অবাদফ ঠিকবাদফ মন্ত্রারত যক্ষণাদফক্ষণ না কযায কাযদণ মন্ত্রারত অচর
ওয়ায ঝরৌঁ ক সৃরষ্ট দে। উদেখ্য ফম, “ফাাংরাদদ স্বাস্থয রফবাগীয় নন-ফভরডদকর কভৃচাযী রনদয়াগ রফরধভারা ২০১৮”
অনুমায়ী ফটকরনরয়াদনয রকছু দ রনদয়াগ রফরধভারা ফরভূৃত ওয়ায় কর শূন্য দদ রনদয়াগ ফদয়া ম্ভফ দে না।
৩.৫.৫.৪। সৃজনকৃত দ ও কভবযত মথযোতস্ট ংখ্যো
ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি াাতাদর ফভাট ২ জন ফথযারি (ররঙ্গুইরষ্টক ফোররষ্ট ও রিচ ফথযারষ্ট)
এয অনুদভাদন যদয়দছ। উদেখ্য ফম, “ফাাংরাদদ স্বাস্থয রফবাগীয় নন-ফভরডদকর কভৃচাযী রনদয়াগ রফরধভারা ২০১৮”
অনুমায়ী ফথযারষ্ট রকছু দ রনদয়াগ রফরধভারা ফরভূৃত ওয়ায় কর শূন্য দদ রনদয়াগ ফদয়া ম্ভফ দে না। রেচ
ফথযারি না থাকায় রনফ ৃারচত রকছু না ৃ বালা রক্ষায় প্রররক্ষত কযা দয়দছ। ফতৃভাদন তাযা করিয়ায স্থাদনয য
রশুদদয বালা রক্ষা ফদয়ায ব্যাাদয রনদয়ারজত আদছন। াধাযণত আভদদয স্বযমদন্ত্রয অরধক ব্যফাদযয পদর ফমভন
অদনক কথা ফরা, ফজাদয রচৎকায কযা, ধূভান কযা, অাদযদনয দয, ফকান ঔলদধয ার্শ্ৃ প্ররতরক্রয়ায কাযদণ
এফাং অদনক ফক্ষদত্র ফোদকয কাযদণ স্বয মদন্ত্র ফকান ভো দর ফথযারয প্রদয়াজন দে। এছাো শ্রফণ-ফাক-বুরি
প্ররতফন্ধীদদয কথা ফরা ফখাদনায জন্য রেচ ও ল্যাঙ্গুদয়জ ফথযার প্রদয়াজন দে।
রচরকৎা ফফা প্রদাদন াাতারটিদত সৃষ্ট দদয রফযীদত কর জনফর অরত দ্রুত রনদয়াদগয জন্য স্বাস্থয ফফা
রফবাগদক উদযাগী দত দফ। অন্যথায় স্বাস্থয ফফা রফবাদগয অফদরায় উন্নত মন্ত্রারত থাকা দেও ফদদয াধাযণ
জনগণ কাাংরক্ষত স্বাস্থয ফফা াওয়া ফথদক ফরঞ্চত দত থাকদফ।
৩.৫.৬। ফররফ ৃবাগ, আন্তোঃতফবোগ ও জরুযী তফবোবগ উবেখবমোগ্য ংখ্যক মযোগীবক তিতকৎো মফো প্রদোন ও এয প্রবোফ
৩.৫.৬.১। ফততফ ববোবগ উবেখবমোগ্য ংখ্যক মযোগীবক তিতকৎো মফো প্রদোন
ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি এয ফদয়া তথ্যানুাদয ২০১৯ াদর ফররফ ৃবাদগ আগত ফভাট ফযাগীয াংখ্যা
1,60,178 জন। ১০০ য্যায াাতাদরয জন্য রনধ ৃারযত জনফদর ফররফ ৃবাদগ কতৃব্যযত রচরকৎকদদয দদরনক
গদে প্রায় ৫০০ ফযাগীয ব্যফস্থাত্র ও রচরকৎা প্রদান কযদত য়। ফততফ ববোবগয োতটি কবেই তফবলজ্ঞ
তিতকৎবকযো মফো মদন। এবেবত্র একজন তিতকৎকবক গবড় প্রতততদন িয জন মযোগী মদখবত য়। কার আটটা
থাদক আোইটা ম ৃন্ত ফভাট াদে ছয় কভৃঘণ্টায ভদে রচরকৎক গদে াঁচ রভরনট কদয একজন ফযাগী ফদখায জন্য
ভয় ান।

ার
২০১৬ ইাং
২০১৭ ইাং
২০১৮ ইাং
২০১৯ ইাং
ফভাট

াযণী ৩.১৬ ফররফ ৃবাদগ ফযাগীয াংখ্যা
ফররফ ৃবাদগ ফযাগীয াংখ্যা প্ররত ফছয ফযাগী বৃরিয ায
83,259
1,08,961
৩০.৮৭%
1,25,344
১৫.০৪%
1,60,178
২৭.৭৯%
4,77,742
(সূত্রঃ ইনরিটিউট কর্তৃ ক্ষ)

জোতীয় নোক-কোন-গরো (ইএনটি) ইনতস্টটিউট সূবত্র জোনো মগবছ, ২০১৯ ইএনটিয ফররফ ৃবাগ মথবক 1,60,178 জন
তিতকৎো তনবয়বছন মো গত ফছবযয তুরনোয় ২৭.৭৯% মফত। এয ভবধ্য পুরুল 81,501 জন এফং ভতরো 72,400
জন। ৬২৭৭ জন জরুযী তফবোবগয ফততফ ববোবগ মযোগী মদতখবয়বছন। জাতীয় নাক কান গরা ইনরিটিউদট আদগয তুরনায়
প্ররত ফছয ফযাগীয াংখ্যা ফােদছ।
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২০১৬ ইং

6540

২০১৭ ইং
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রচত্র ৩.১০ ফরঃরফবাদগ আগত ফযাগী

২০১৯ ইং

জরুডর িডডিভোগ
য

এখোবন উবেখ্য মম, োোতোবর মযোগী ফোড়বরও এয মফোয তযতধ ফোড়োবনো ম্ভফ য়তন। ফতবভোবন প্রবয়োজন ও
িোতদোয তুরনোয় অবনক কভ তিতকৎক কভবযত থোকোয় াযা ফদ ফথদক আগত ফযাগীদদয নোক, কোন ও গরোয
তযপূণ ব তিতকৎো মফো প্রদোন ম্ভফ বে নো।
৩.৫.৬.২। আন্তোঃতফবোবগ উবেখবমোগ্য ংখ্যক মযোগীবক তিতকৎো মফো প্রদোন
ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি াাতাদর ২০১৯ াদর ফভাট বরতৃকৃত ফযাগীয াংখ্যা 3,487 জন মা ২০১৮
াদরয তুরনায় 9.44% ফফর।
াযণী ৩.১৭ আন্তঃরফবাদগ বরতৃকৃত ফযাগীয াংখ্যা
ার
ফযাগীয াংখ্যা প্ররত ফছয ফযাগী বৃরিয ায
২০১৬
3,079
২০১৭
3,220
4.57%
২০১৮
3,186
(9.3)%
২০১৯
3,487
9.44%
ফভাট
12,972
(সূত্রঃ ইনরিটিউট কর্তৃ ক্ষ)
ফতৃভাদন ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি রফদলারয়ত াাতাদর ১৩৫টি য্যা যদয়দছ, মা প্রদয়াজদনয তুরনায়
অদনক কভ। এয পদর বরতৃয জন্য ররযয়ার রদদয় ফযাগীদদয দীঘ ৃরদন অদক্ষায় থাকদত য়। এখাদন উদেখ্য ফম,
ফররফ ৃবাগ ফথদক আন্তঃরফবাদগ ফযাগী বরতৃয জন্য ফদে ভা ফথদক চায ভা ম ৃন্ত অদক্ষায় থাকদত য়। পদর
রচরকৎায অবাদফ অদনদকয ফযাগ দীঘ ৃারয়ত য়। াাতারটিদক ২৫০ য্যায় উন্নীত কযায কথা থাকদরও
দীঘ ৃরদদনও তা য়রন। এদক্ষদত্র উদেখ্য ফম, ফদদয রফরবন্ন প্রান্ত ফথদক আগত ফযাগীদদয দীঘ ৃরদন বরতৃয অদক্ষায়
থাকায পদর রচরকৎা খযচ অদনক বৃরি ায়। আফায অদনদকয ফক্ষদত্র ফারে ঘয ফছদে দীঘ ৃ ভয় অদক্ষা কযা ম্ভফ
না ওয়ায় তাযা ফফযকারয াাতাদর রচরকৎা রনদয় ফারে রপদয মায়।

46

৩.৫.৬.৩। জরুযী তফবোবগ উবেখবমোগ্য ংখ্যক মযোগীবক তিতকৎো মফো প্রদোন
ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি রফদলারয়ত াাতাদর জরুযী তফবোগ যবয়বছ এফং প্রতত ফছয উবেখবমোগ্য
ংখ্যক মযোগী োোতোবরয জরুযী তফবোগ মথবক তিতকৎো মফো তনবেন। ২০১৯ োবর এ োোতোবর জরুযী তফবোগ
আগত মযোগীয ংখ্যো তনেরূ

ার
২০১৬
২০১৭
২০১৮
২০১৯
ফভাট

াযণী ৩.১৭ জরুতয তফবোবগ ফযাগীয াংখ্যা
ইভোযবজতন্প ফযাগীয াংখ্যা প্ররত ফছয ফযাগী বৃরিয ায
১,৮২১
২,০৯২
১৪.৮৮%
১,৯৮৬
(৫.০৬%)
২,৬৭১
৩৪.৪৯%
৯,৫৭০
(সূত্রঃ ইনরিটিউট কর্তৃ ক্ষ)

৩.৫.৭। তফবলোতয়ত অোবযন ও ক্রভফধ বভোন অোবযন তথবয়টোয ংকট
ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি রফদলারয়ত োোতোরটিবত নোক কোন গরো মযোবগয তফতবন্ন জটির অোবযন কযো
বে। পরশ্রুততবত আদৄতনক ভোবনয তিতকৎো মফো মদব মথবকই োওয়ো ম্ভফ বয়বছ। ২০১৯ োবর 2,310 জন
মযোগীয অোবযন কযো বয়বছ।

ার
২০১৬
২০১৭
২০১৮
২০১৯
ফভাট

াযণী ৩.১৮ অাদযনকৃত ফযাগীয াংখ্যা
অাদযনকৃত ফযাগীয াংখ্যা প্ররত ফছয ফযাগী বৃরিয ায
2,221
2,446
১০.১৩%
2,302
(৫.৮৮%)
2,310
০.৩৫%
9,279
(সূত্রঃ ইনরিটিউট কর্তৃ ক্ষ)

এখাদন উদেখ্য ফম, ফতৃভাদন এ াাতারটিদত ৭টি অাদযন রথদয়টায যদয়দছ। এ াাতারটিদত নাক কান ও
গরা ফযাদগয ফভজয ও ভাইনয অাদযন কযা দে। ফভজয অাদযদনয জন্য যকায রনধ ৃারযত রপ ২০০০ টাকা
এফাং ভাইনয অাদযদনয জন্য জন্য যকায রনধ ৃারযত রপ ১০০০ টাকা। তদফ নন ফরয়াং ফফদড ফযাগীয অাদযদনয
জন্য ফকান রপ গ্রণ কযা য় না। একটি ফে অাদযদন অদনক ফক্ষদত্র ৬ ফথদক ৮ ঘণ্টা ম ৃন্ত ভয় রাগদছ। দদরনক
াাতাদরয ওটিয একটি ইউরনদট ৩ জন ফযাগীয অাদযন কযা দে। প্ররত ফযাগীয ফছদন কদয়কজন রচরকৎক
টানা কাজ কদযন রফধায় ফফর অাদযন কযা ম্ভফ য় না। তদফ অাদযন কযাদনায জন্য কদয়কগুণ ফফর ফযাগী
এখাদন আদন। এরদদক ওয়াদড ৃ ফযাগীদদয দঙ্গ কথা ফদর জানা মায়, অদনক ফযাগী অাদযদনয অদক্ষায় প্রায় এক
প্তাদয উয বরতৃ দয় যদয়দছন। অদনকদক্ষদত্র ফযাগীদদয ফযাগ দীঘ ৃারয়ত দে এফাং দদরনক রচরকৎা খযচ ফােদছ।
প্ররতরদন ফদদয রফরবন্ন প্রান্ত ফথদক জটির ফযাদগয ত ত ফযাগী রচরকৎা রনদত আদছ। ররযয়ার ফদত রফরম্ব
ওয়ায় অদনক ফক্ষদত্র তাদদয ফাে দয় ফফযকারয াাতাদর রচরকৎা রনদত দে।
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৩.৫.৮। আদৄতনক মন্ত্রোততয ভোধ্যবভ ল্যোফ যীেো
অতযাধুরনক প্রমৄরক্তয মন্ত্রারত াাতাদরয ল্যাদফ স্থান কযা দয়দছ। এখাদন ফযাগীযা যকায রনধ ৃারযত স্বল্প মূদল্য
রফরবন্ন ফযাগ িরকৃত যীক্ষাগুদরা কযায সুদমাগ াদেন। রনদে ফযাগীয রফরবন্ন ফটদিয াংখ্যা উদেখ কযা দয়দছ।

4,040
8,761
11,223
13,941 591
37,965 591

ইররজকৃত
ফযাগীয াংখ্যা

3,868
4,647
5,223
5,706
19,444

এভআযআই

2,152
3,104
3,392
3,809
12,457

5,621
7,812
9,128
10,840
33,401

রটি কযান

Fiber Optic
Laryngoscopy
(FOL) কৃত

1,294
2,250
3,436
3,659
10,639

এক্সদয

আরট্রাদনাগ্রাভ
কৃত
ফযাগীয াংখ্যা
প্যাথররজ
রফবাদগয
ফযাগীয াংখ্যা

২০১৬
২০১৭
২০১৮
২০১৯
ফভাট

াংখ্যা
ফযাগীয
অরডওররজদত
াংখ্যা
ফযাগীয াংখ্যা
ফযাগীয

ার

াযণী ৩.১৯ রফরবন্ন ফটিকৃত ফযাগীয াংখ্যা
ফযরডওররজদত ফযাগীয াংখ্যা

2,121
3,593
4,216
103
5,320
103
15,250
(সূত্রঃ ইনরিটিউট কর্তৃ ক্ষ)

প্রকল্প ফাস্তফায়দনয পদর রিরনকযার প্যাথররজ, ফযরডওররজ ও ইদভরজাং ফভাদটাররজ, রদিাপ্যাথররজ এফাং
অরডওররজ াংক্রান্ত ফযাগ রনণ ৃয় িরকৃত ফ ধযদনয যীক্ষা যকায রনধ ৃারযত স্বল্প মূদল্য কযা দে।

রচত্র ৩.১১ গদে দদরনক রফরবন্ন যীক্ষা
৩৮

৪০
৩৫

আট্রোশ্লনোগ্রোম

৩০

৩০

যোথজজ

২৫

Fiber Optic Laryngoscopy

২০
১৫
১০

১৫
১০

১৪

১০

অডিওজজ
এক্সশ্লর
ইডজজ

৫
০

২০১৯ াদর গদে দদরনক আরট্রাদনাগ্রাভকৃত ফযাগীয াংখ্যা ১০, প্যাথররজ রফবাদগয ফযাগীয াংখ্যা ৩০, Fiber
Optic Laryngoscopy কৃত ফযাগীয াংখ্যা ১০, অরডওররজ াংক্রান্ত ফটদি ফযাগীয াংখ্যা ১৫, এক্সদযকৃত ফযাগীয
াংখ্যা ৩৮, ইররজকৃত ফযাগীয াংখ্যা ১৪। মা চারদায তুরনায় কভ। এ োোতোরটিবত গবড় তদতনক ফততফ ববোবগ
প্রায় ৫০০ মযোগী আব এফং তোবদয ভধ্য মথবক ীতভত ংখ্যক মযোগী তোবদয মযোগ তনণ বয় ংক্রোন্ত যীেোগুবরো
এখোবন কযোবত োযবছন ফবর প্রতীয়ভোন য়।
৩.৫.৯। মন্ত্রোততয অির ও অব্যফিৃত থোকোয দরুন মফো তনতিত নো কযবত োযো
ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটিদত ভাচ ৃ ২০২০ াদর রযদৃনকাদর রকছু মন্ত্রারত অচর ও অব্যফিৃত অফস্থায়
াওয়া মায়। রকছু মন্ত্রারত অচর ও অব্যফিৃত থাকায় রযপূণ ৃ স্বাস্থয ফফা প্রদান ম্ভফ দে না।
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ICU
Ventilator

Sleep Lab
Equipment
Biochemistry
semi Auto
Analyzer

২ টি

একটি
অচর

Eliza Auto
Washer

৬

১
জনফদরয During a sleep study or polysomnogram (PSG),
these
activities:
EEG
ইউরনট অবাদফ these instruments record
চালু কযা (electroencephalogram) for brain wave activity. EOG
(electrooculogram) for eye movements important in
য়রন।

১ টি

অচর

Eliza Plate
Incubator

ICU

৪

Laboratory

৩

OT

২

১ টি

অচর

CO2 Laser

১

১ টি

অচর

Diode Laser Machine

রফবাগ

Sleep Lab

নাং

াযণী ৩.২০ রফরবন্ন অচর, অব্যফিৃত মন্ত্রারত এফাং াংখ্যা
ফভরদনয াংখ্যা ভন্তব্য
কাম ৃক্রভ
নাভ
৮ টি
জনফদরয Help in breathing
অবাদফ
চালু কযা
য়রন

১ টি

অচর

determining sleep stages. EKG (electrocardiogram) for
heart rate and rhythm. Nasal airflow sensor for airflow.
Chemistry analyzers are medical laboratory devices used
to calculate the concentration of certain substances
within samples of serum, plasma, urine and/or other
body fluids. Substances analyzed through these
instruments include certain metabolites, electrolytes,
proteins, and/or drugs.
Microplate washers are laboratory instruments designed
to control the procedure of washing experimental
samples arranged in plate-based formats. Users load
a plate and select a program; microplate washers then
dispense, soak and aspirate liquids from the plate in
seconds.
plates used in ELISA protocols Allows effective well to
well sealing across entire plate It is suitable for sealing
tissue culture plates, for short term storage incubation,
for transport and the containment of solutions Key endusers include microbiology laboratories utilizing ELISA.
Associated
with
Transoral Laser Microsurgery.
CO2 Lasers have revolutionized the way otolaryngologists
approach surgery, enabling highly precise and, often, less
invasive treatment of a wide range of Head & Neck
applications. Unlike open surgery, CO2 lasers can remove
cancer with fewer disturbances to structures, nerves, and
tissue.
Diode LASER contributes to a more selective and less
invasive surgery, minimizing the risk and post-operative
period in hospital, it is indeed able to transmit to the
fabric up to 60 W of LASER energy at a wavelength of 810
nm; this ensures a precise cutting/coagulation and a
excellent tissue vaporization. The possibility of using
different sizes optical fibers (400, 600 and 1000 nm),
both in “contact” and “no contact” modality, allows a
very effective use in endoscopy.

(সূত্রঃ ইনরিটিউট কর্তৃ ক্ষ)
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৩.৫.১০। আইরইউ ফফা রনরিত না কযদত াযা এফাং এয প্রবাফ
োযো মদ মথবক আগত দতযদ্র মযোগীযোই মফত তিতকৎো মনন ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি োোতোবর। প্রকে
ফোস্তফোয়নকোবর োোতোবর মুমূর্ষ ব মযোগীবদয জন্য আইতইউ ইউতনট ংবমোজন কযো য়। তকন্তু ম বোপ্ত ও দে
মরোকফর তনবয়োগ নো মদয়োয় মযোগীবদয জীফনযেোয় ব্যফিৃত এফ মন্ত্র এখবনো িোলু য়তন। পবর মযোগীযো আইতইউ
এয মকোবনো সুপর োবেন নো। প্রকদল্পয ভােদভ রনরফে রযচম ৃা ফকদেয (আইরইউ) জন্য আটটি অতযাধুরনক
ৃ
আটিরপরয়ার
ফযরদযটরয ফবরন্টদরটয (এআযরব) ফভরন ফকনা দয়রছর। ফরাকফদরয অবাদফ ফকাটি টাকা ব্যদয়
ফকনা ফ মন্ত্র অব্যফিৃত দে আদছ। আইতইউয জন্য অতত প্রবয়োজনীয় এই মন্ত্রগুবরোয প্রবতযকটি ৭০ রোখ টোকোয়
মকনো বরও একফোবযয জন্যও মগুবরো ব্যফোয কযো য়তন। অবনকবেবত্র মুমূর্ষ ব মযোগীবদয আইতইউবত স্থোনোন্তয কযো
প্রবয়োজন য় এফং অবনক জটির অোবযবনয বয মবতিবরবনয প্রবয়োজন য়। তকন্তু, এখোবন আগত মযোগীবদয এ
মফো মদওয়ো ম্ভফ বে নো।
ৃ
এখোবন উবেখ্য মম, ভোি ব ভোব তযদবনকোবর আটটি অতযাধুরনক আটিরপরয়ার
ফযরদযটরয ফবরন্টদরটয (এআযরব)
ফভরন অদকদজা অফস্থায় াওয়া মায়। এরপ্রদর ভাদ ইনতস্টটিউট কর্তৃ দক্ষয াদথ আরাকাদর জানা মায় তাযা
ৃ
ছয়টি আটিরপরয়ার
ফযরদযটরয ফবরন্টদরটয (এআযরব) ফভযাভত কদযদছন। এযোবনবথতওরতজ তফবোবগয
তিতকৎবকয অপ্রতুরতো, প্রতেণপ্রোপ্ত ততনয়য স্টোপ নো ব ও অন্যোন্য জনফবরয অবোবফ আইতইউ িোলু কযো ম্ভফ
বে নো। উবেখ্য মম, োোতোবরয তযিোরক ২০/১/২০২০ তোতযবখ এযোবনবথতয়ো ও আইতইউ জনফর তনবয়োবগয
জন্য অনুবযোধক্রবভ স্বোস্থয মফো তফবোবগয তিফ ফযোফয ত্র মপ্রযণ কবযবছন এফং ১২/১/২০২০ তোতযবখ আইতইউ
িোলুয জন্য ততনয়োয নো ব তনবয়োবগয অনুবযোধক্রবভ ভোতযিোরক নোত বং ও তভডওয়োইপ অতধদপ্তয ফযোফয ত্র মপ্রযণ
ৃ
কবযবছন। ফ ববল ১৮/৫/২০২০ তোতযবখ স্বোস্থয মফো তফবোগ বত আইতইউয ছয়টি আটিরপরয়ার
ফযরদযটরয
ফবরন্টদরটয ২৫০ য্যা রফরষ্ট ফজনাদযর াাতার মদাদয ফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দছ।

তস্থয তিত্র ১ জনফবরয অবোবফ অব্যফিৃত আইতইউ
৩.৫.১১। তি ল্যোফ পূণ বরূব ফফা রনরিত না কযদত াযা এফাং এয প্রবাফ
রি রডঅডাৃ য ভোটি াযা রফদর্শ্ ক্রভঃ বৃরি াদে। মথাভদয় রি রডজঅডাৃ য ফা ঘুদভয ভো যীক্ষা
রনযীক্ষায ভােদভ প্রকৃত কাযণ রনণ ৃয় না দর এফাং মথামথ রচরকৎা না দর ফযাগী উচ্চ যক্তচা, িৃদদযাগ নানা
ফযাদগ আক্রান্ত দত াদয ফা এ ধযদণয ফযাদগয ঝরৌঁ ক ফফদে মায়। এযই ফপ্ররক্ষদত ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি
োোতোবর রি রডঅডাৃ য যীক্ষা কযায ফ ৃাধুরনক মন্ত্র ররভদনাগ্রাভ স্থান কযা দয়দছ। ফদদয খুফ স্বল্প
াংখ্যক যকারয াাতাদর রি ল্যাফ এয সুরফধা যদয়দছ।
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রকছু ফযাগ ফমভন এরডনদয়ড জরনত ফযাদগয ফক্ষদত্র রি রডঅডাৃ দযয ভো থাকদর ফকর ফযাগীয অাদযদনয
পূদফ ৃ রি িারড কযা প্রদয়াজন। অদনকদক্ষদত্র রশুযাও টনরর এরডনদয়ড কাযদণ নাক ডাকা ভোয় আক্রান্ত দয়
থাদক। নাক ডাকা ভো দূয কযদত অদনক ভয় াজৃারযয প্রদয়াজন দত াদয। এই ল্যাফদযটরয ফটদিয ভােদভ
ফফাঝা মায় ফযাদগয ভোয গবীযতা কতটুকু। এই ভোটি ফকান জায়গা ফথদক উৎরি। ভোটি রক শুধু একটি
উৎ ফথদক দে, নারক অন্য ফকানও স্থান ফথদক দে। এটিয পদর শুধু ফভরডরন রদদরই কাজ দফ নারক াজৃারযও
রাগদফ। এদত ফযাগ রনণ ৃয় দ্রুত কযা ম্ভফ য়। প্রকে ফোস্তফোয়ন যফতী এখবনো তি ল্যোফ িোলু ম্ভফ য় নোই।
প্রবয়োজনীয় এই মন্ত্রগুবরোয প্রোয় অধ ব মকোটি টোকোয় মকনো বরও জনফর তনবয়োবগয অবোবফ মগুবরো ব্যফোয কযো ম্ভফ
য়তন এফং মযোগীযো এয মকোন সুপর মবোগ কযবত োযবছ নো।
৩.৫.১২। োোতোর ভোজ মফো কোম বক্রবভয ব্যফস্থো নো থোকো
ফযাগগ্রস্ত দরযদ্র ভানুলদক তাদদয ফভৌররক অরধকায রচরকৎা ফফা প্রারপ্তয রফলয়টি রনরিত কযায জন্য াাতাদর
ভাজদফা কাম ৃক্রভ গুরুেপূণ ৃ ভূরভকা ারন কদয। াাতাদর ভাজদফা কাম ৃক্রদভয ভােদভ দরযদ্র অায়
ফযাগীদদয ভানরক, ারযফারযক, াভারজক, অথ ৃননরতক, অসুস্থতা রফরবন্ন ায়তায াাার ও ফযাগীয
সুরচরকৎায জন্য প্রদয়াজনীয় অন্যান্য তথ্য াংগ্রদয ভােদভ ফযাগীয ফযাগমুরক্তয জন্য রচরকৎক, াাতার
কর্তৃ ক্ষদক ায়তা কযা য় এফাং রচরকৎা ফদল তায পুনফ ৃাদনয জন্য ায়তা প্রদান কযা য়। ন্যানার
ইনরিটিউট অফ ইএনটি াযা ফদদয নাক, কান ও গরা ফযাদগয একভাত্র রফদলারয়ত াাতার দরও ফতৃভাদন
এখাদন ভাজদফা অরধদপতদযয ভােদভ াাতার ভাজদফা কাম ৃক্রভ চরদছ না। এদক্ষদত্র াাতাদর দরযদ্র
ৃ ায়তা, অাদযন ও ঔলধ াংগ্রদয জন্য আরথক
ৃ
ফকান ফযাগীয াাতাদর বরতৃ ও রচরকৎা প্রারপ্তদত আরথক
ায়তা ইতযারদ প্রদয়াজন দর তায ফকান ব্যফস্থা কযা ম্ভফ দে না। ভাজ কল্যাদণয বুথ না থাকায কাযদণ ফড
ৃ
এন্ড ফনক কযান্পায াদাট ৃ পাউদন্ডন নাভক একটি অরাবজনক প্ররতষ্ঠান ফতৃভাদন অায় ও দুস্থ ফযাগীদদয আরথক
ায়তা প্রদান কযদছন। উদেখ্য ফম, াাতাদরয রযচারক ২৮ফ জানুয়ারয ২০১৭ তারযদখ গরযফ ও দুস্থ ফযাগীদদয
রচরকৎায জন্য ভাজ কল্যাদণয বুথ স্থান একজন ভাজকল্যাণ অরপায ও তায একজন দমাগী ন্যাস্ত
কযায জন্য ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয়য রচফ ফযাফয ত্র ফপ্রযন কদযদছন। রকন্তু এখন ম ৃন্ত ভাজকল্যাদণয বুথ
স্থাদনয ফকান উদেখদমাগ্য ফকান অগ্রগরত য়রন।
৩.৫.১৩। কযান্পায রচরকৎা ফযরডওদথযারয ব্যফস্থা না থাকা
নাক-কান-গরায কযান্পায াযা রফদর্শ্ একটি ভাযাত্মক ভযণব্যারধ। ফদদয ফভাট কযান্পায ফযাগীয ৩০ ফথদক ৩৫ বাগ এ
কযান্পাদয আক্রান্ত। অথ ৃাৎ আক্রাদন্তয প্ররত রতনজদন একজন নাক-কান-গরায কযান্পাদয ভুগদছন। ন্যোনোর ইনতস্টটিউট
অফ ইএনটি োোতোবর পূণ ৃাঙ্গ তিতকৎো সুতফধো নো থোকোয় তফপুর তযভোণ জনগণ তিতকৎো সুতফধো মথবক ফতঞ্চত
বেন। এখাদন উদেখ্য ফম, ফতৃভাদন াাতারটিদত ফড ও ফনক কযান্পায রফদলজ্ঞ রদদফ দায়নকৃত দুটি দ
বমোগী অধ্যোক (বযতডবয়ন ও অনবকোরজী) ১ জন ও জুতনয়য কনোরবটি (বযতডবয়ন ও অনবকোরজী) এয
তফযীবত মকোন তিতকৎক কভবযত মনই। ফতবভোবন োোতোরটিবত তস্টপ্যোথরতজ যীেোয ভোধ্যবভ কযোন্পোয
নোিকযণ কযো বে।

ার
২০১৬
২০১৭
২০১৮
২০১৯
ফভাট

াযণী ৩.২১ রদিাপ্যাথররজকৃত ফযাগীয াংখ্যা
রদিাপ্যাথররজকৃত ফযাগীয াংখ্যা প্ররত ফছয বৃরিয ায
865
3,124
২৬১.১৬%
3,710
১৮.৭৬%
3,830
৩.২৩%
11,529
(সূত্রঃ ইনরিটিউট কর্তৃ ক্ষ)

াাতাদরয রযাংখ্যান ফথদক জানা মায় ফভাট অাদযদনয ৫৬% ফযাগী নাক, কান ও ফড ফনক কযান্পাদযয
ফযাগী। আদরাচনাকাদর জানা মায়, ফদদয প্রায় যকারয ফভরডদকর কদরজ াাতাদর ফছাট-ফে রযদয নাক51

কান-গরা রফবাগ চালু আদছ। তদফ ফখাদন নাক কান গরা কযান্পায রচরকৎায উমৄক্ত ব্যফস্থা ফনই। প্রাথরভক ফফা
রদদত াযদরও উন্নত ফফা ফদওয়া ম্ভফ য় না। ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটিফত নাক কান গরা কযান্পাদযয
রফদলারয়ত াজৃারযয ব্যফস্থা আদছ। অদনক ফক্ষদত্র ফড-ফনক কযান্পাদযয অদরাাচাদযয য আদগ ও দয
ফযরডওদথযারয প্রদয়াজন দে। তদফ ফযরডওদথযার ও ফকদভাদথযারয ব্যাফস্থা না থাকায় অদনক ফযাগীদক
াাতাদর রচরকৎা ম্পূণ ৃ না রনদয়ই রপদয ফমদত দে। অাদযদনয য ফযাগীযা অন্যত্র ফযরডওদথযার ও
ফকদভাদথযার রদদেন। ফকান ফকান ফক্ষদত্র ভয় ফক্ষদণয পদর কযান্পায পুনযায় ফদখা ফদয়ায ম্ভাফনা সৃরষ্ট য়।
াধাযণত ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি ফথদক ফযপাদযয ভােদভ ভাখারীদত অফরস্থত কযান্পায াাতাদর
ফযরডওদথযার রনদত ফযাগীদদয াোন য়। াধাযণত দুই প্তা য য ফযরডওদথযার ফদওয়ায রনয়ভ থাকদরও
ফখাদন ফযাগীয ররযয়ার দে প্রায় রতন ভা য। অদনক ফক্ষদত্র ফযাগীয কযান্পায রচরকৎায় দীঘ ৃ ভয় অদক্ষা
কযা ম্ভফ য় না এ কাযদণ তা কাম ৃকয পরাপর ফদয় আদন না। ফড-ফনক কযান্পাদযয রচরকৎা অদনক ব্যয়ফহুর
ওয়ায় অদনক ফযাগীযা অথ ৃঙ্কদট দেন। ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি াাতাদর কযান্পাদযয পূণ ৃাঙ্গ
রচরকৎা ব্যফস্থা না থাকায় াধাযণ ভানুদলয রচরকৎা রনদত অদনক ভোয় েদত দে। এখাদন নাক, কান, গরা
ও ফড ফনক কযান্পাদযয ইউরনট চালু দর ফযাগীদদয কষ্ট ব্যয় ও ভয় রাঘফ দফ।
ন্যানার ইন্পটিউট অফ ইএনটিদত কান, গরা ও ফড ফনক কযান্পায ইউরনট স্থাদনয অগ্রগরত
ফতৃভাদন ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি নাক, কান ও গরায একভাত্র ফযপাদযর ফন্টায মা ফতজগাঁও থানা স্বাস্থয
কভদপ্ল্দক্সয াদ অফরস্থত। ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটিদত আগত ফযাগীদদয ৫০% ফযাগী কযান্পায রচরকৎা
রনদত াাতাদর আদন। াাতাদরয রযাংখ্যান ফথদক জানা মায় ফভাট অাদযদনয ৫৬% ফযাগী নাক, কান ও
ফড ফনক কযান্পাদযয ফযাগী। রকন্তু তাদদয ফযরডওদথযার ফদয়া ম্ভফ দে না। াাতার কর্তৃ ক্ষ জানান ফম,
ফযরডওদথযার ফভরন স্থাদনয জন্য ফযরডদয়ন প্ররতদযাধী বফদনয প্রদয়াজনীয়তা থাকায় রফযভান বফদন
ফযরডওদথযার ফভরন স্থান ম্ভফ দে না। াাতাদরয রযচারক কান, গরা ও ফড ফনক কযান্পায ইউরনট
স্থাদনয প্রদয়াজনীয়তা উদেখ কদয ৩১/৮/২০১৯ তারযদখ স্বাস্থয ফফা রফবাদগয রচফ ফযাফয ত্র ফপ্রযণ কদযন। তদফ
জানা মায় ফতৃভাদন থানা স্বাস্থয কভদপ্ল্দক্সয স্থাদন ঢাকা ফজরায ররবর াজৃন অরপ বফন রনভৃাণ কযায রফলয়
ভন্ত্রণারদয় প্ররক্রয়াধীন আদছ। ফপ্ররযত দত্র াাতাদরয ফযাগীয রচরকৎা ফফা রনরিত কযায রদক্ষয নতুন বফন
রনভৃাণ অথফা প্রস্তারফত ঢাকা ফজরা ররবর াজৃন অরপ বফদনয রতনটি ফলায ফযাদদ্দয জন্য অনুদযাধ কযা দয়দছ।

রস্থয রচত্র ২ ার্শ্ৃফতী থানা স্বাস্থয কভদপ্ল্ক্স
৩.৫.১৪। আফান াংকট
যাজধানীয ফতজগাঁও রল্প এরাকায় দুই রফঘা জরভয ওয ২০০৯ াদরয জুরাইদয় এ াাতারটিয রনভৃাণ কাজ শুরু
য়। রকন্তু ফযরদডন্ট রচরকৎক, না ৃদদয জন্য ফকান আফান ব্যফস্থা এখাদন ফনই। এভনরক ফকান ডযরভটরয ফনই।
পদর রচরকৎক ও না ৃদদয আফান াংকদট েদত দে। অদনক ফক্ষদত্র রচরকৎকদদয জটির ফযাগী ফদখায জন্য
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অন কদর আদত ভো দে। অথচ াাতাদরয াদই ফতজগাঁও থানা স্বাস্থয কভদপ্ল্দক্সয জায়গা খারর দে
যদয়দছ ফমখাদন রচরকৎকদদয আফদনয ব্যফস্থা কযায উদযাগ গ্রণ কযা ফমদত াদয।
৩.৫.১৫। একোডতভক মকো ব নো িোলু কযো
মদবয ৩০ তোং মরোক নোক, কোন অথফা গরায ফকান না ফকান মযোবগ ভুগবছন। ফতবভোবন োযো মদব খুফ ীতভত
ংখ্যক নোক, কোন ও গরো মযোবগয তফবলজ্ঞ যবয়বছন। োযো মদ মথবক জটির মযোগীবদয এই োোতোবর োঠোবনো
বফ এফং তিতকৎবকযো এখোবন স্দোতবকোিয মরখোড়ো মবল োযো মদব ছতড়বয় ড়বফন -এ উবেশ্য তনবয়
ইনরিটিউট স্থোন কযো য়। নাক, কান ও গরো মযোবগয দে জনফর তততযবত োোতোরটিবত এভএ, এপরএ ও
অতডওরতজয ভবতো মোদোযী মকো ব িোলু কযোয কথো তছর। তবফ প্রোয় ছয় ফছয মতযবয় মগবরও স্দাতদকািয তেো
কোম বক্রভ শুরু কযো ম্ভফ য়তন। তিতকৎোবফোয োোোত মভতডবকর তেোথীবদয প্রতেণ ও গবফলণোয উচ্চতয
মকন্দ্র তববফও এ প্রততষ্ঠোনটি কোজ কযবত োযবছ নো। পবর দে তিতকৎক তততয কযো ম্ভফ বে নো। ফতবভোবন
ফাাংরাদদ কদরজ অফ রপরজরয়ান এন্ড াজৃন (রফররএ) মথবক ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি এয
অবটোল্যোতযংবগোরতজ তফবোবগ তিতকৎকবদয মেতনং এয স্বীকৃতত প্রদোন কযো বয়বছ। তযদবনকোবর জোনো মোয়
এযোবনবস্থতয়োয তিতকৎক স্বেতোয কোযবণ এফং আইতইউ ব্যফস্থো িরভোন নো থোকোয কোযবণ মেতনং প্রদোন তফতিত
বে।
তফএএভইউ কতৃক
ব একোডতভক মকো ব িোলুয অগ্রগতত
ফোংরোবদ মখ মুতজফ মভতডকযোর তফবতফযোরবয় ২৫/৯/২০১৯ তোতযবখ অনুতষ্ঠত ৫৭ তভ একোবডতভক কোউতন্পর এফং
১৪/১/২০২০ তোতযবখ অনুতষ্ঠত ৭৬ তভ ততন্ডবকবটয তিোন্ত মভোতোবফক তকছু তবোববে এভএ অবটোল্যোতযংবগোরতজ
(মযতবডতন্প) মকো বটি অনুবভোদন মদয়োয জন্য সুোতয কযো য়। এভএ অবটোল্যোতযংবগোরতজ (মযতবডতন্প) মকো বটিবত
প্রততফছয একফোয ভোি ব মবন ৬ জন ছোত্র/ ছোত্রী তফএএভইউ এয বততবয তনয়ভ অনুমোয়ী তফএএভইউ এয ভোধ্যবভ
ব
বততব কযো মোবফ। তফএএভইউ মথবক মকোব বয োটিতপবকট
প্রদোন কযো বফ। ততন্ডবকবটয বোয তিোন্ত মভোতোবফক
মমবতু মযতবডতন্প মপ্রোগ্রোবভ তেকগণ ছোত্র/ ছোত্রীবদয োফ বেতণক বোবফ তেোফধোয়ন কবযন মবতু তেবকয শূন্য
বদ স্থোবন জরুযী তবতিবত তেক তনবয়োবগয ব্যফস্থো কযবত বফ। এছোড়ো মযতবডতন্প মপ্রোগ্রোবভয মপইজ এ মত
তফযভোন ব্লকমূ তযিোরনো কযোয জন্য অন্য প্রততষ্ঠোবনয োবথ এভওইউ কযবত বফ ফবর জোনো মোয়।
৩.৫.১৬। গবফলণোয ীতভত সুবমোগ
ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি মথবক মফো প্রদোবনয োোোত মদবয অন্যোন্য মভতডকযোর কবরজ োোতোর ও
মজরো োোতোবর নোক কোন গরো তফবোবগয মফো উন্নত কযো এ প্রততষ্ঠোনটি গড়োয অন্যতভ রেয তছর। প্রততষ্ঠোকোরীন
তফবভোবনয গবফলণো প্রততষ্ঠোন তববফ এ ইনতস্টটিউটবক গবড় মতোরোয তযকেনো তছর। এ ছোড়ো এখোবন অতডওরতজয
মকো বও িোলু ওয়োয কথো। তকন্তু ফতবভোবন প্রততষ্ঠোনটিবত ীতভত গবফলণো বে। ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি
প্রকবেয উবেশ্য অনুমোয়ী নোক, কোন ও গরোয তিতকৎোয় এবক্স ফতড তববফ কোজ কযবত োযবছ নো।
৩.৫.১৭। এযাম্বুদরদন্পয ব্যফস্থা
প্রকল্প ফাস্তফায়নকারীন ভয় জানুয়ারয ২০১১ ার নাগাদ ৩৯,৫০,০০০ টাকা ব্যদয় এযাম্বুদরন্প ক্রয় কযা য়। ফতৃভাদন
ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটিদত রতনটি ড্রাইবাদযয দ যদয়দছ। ভাচ ৃ ২০২০ াদর ইনরিটিউটটি রযদৃন কাদর
জন্য ভাত্র একজন ড্রাইবায কভৃযত রছর। তদফ এরপ্রর ২০২০ নাগাত নতুন একজন ড্রাইবায রনদয়াগ ফদয়া দয়দছ।
এদত কদয ফযাগী রযফদন এযাম্বুদরন্প ব্যফায কযা মাদফ ফদর আা কযা মাদে।
৩.৫.১৮। ঔলধ যফযো
ফতৃভাদন ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি মথবক িোতদো মভোতোবফক মযোগীবদয জন্য নোক, কোন ও গরো মযোবগয ঔলধ
যফযো কযো বে। তদফ এখোবন বততব আবছন এভন একোতধক মযোগীয স্বজনযো জোনোন, নোক, কোন ও গরো মযোগ
ব্যতীত অন্য তকছু ঔলধ (বমভন- ডোয়বফটিক, উচ্চ যিিো ইতযোতদ) ফোইবয মথবক তকবন আনবত য়।
৩.৫.১৯। োোতোবরয খোফোবযয ভোন
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াাতাদরয আন্তঃরফবাদগ রযদফরত খাফাদযয ভান রনদয় াাতাদর বরতৃ ফযাগীযা ন্তুরষ্ট প্রকা কদযদছন।
াাতাদরয অবযন্তদয রকদচদন রযষ্কায রযেন্নতা াদথ খাফায প্রস্তুত কযা দে। যকারয াাতাদর থ্য
যফযাদয রনয়ভ অনুমায়ী একজন ফযাগীয জন্য প্ররতরদন ১২৫ টাকা কদয খাফায ফযাদ্দ থাদক। তাছাো ১ নাং থ্য
রদদফ একজন ফযাগী ১৩৩ গ্রাভ াউরুটি (৪ র), রডভ ১টি, করা ২টি, ৪০০ গ্রাভ চার, ৫০ গ্রাভ আলু, তযকারয
২০০ গ্রাভ, ডার ২৫ গ্রাভ, রুই অথফা কাতরা ভাছ াদফন ১১০ গ্রাভ, খারয ভাাং াদফন ৭৮ গ্রাভ, ব্রয়রায মুযরগ
থাকদফ ১৪৪ গ্রাভ এফাং ফযাগীদক ইরর ভাছ ফদয়া দর ৩৫ গ্রাভ ওজদনয যান্না কযা ইরর ভাছ ফদয়া দে। প্তাদ
দুই রদন ফম ফকান ফগাত ফদয়া দে। রযদৃনকাদর ফদখা মায় ফম াাতাদরয খাফায যান্নায রযদফ ফফ
রযেন্ন।
৩.৫.২০। কযারন্টন চালু না কযা
াযা ফদ ফথদক প্ররতরদন প্রচুয ফযাগীয ভাগভ য় াাতারটিদত। কযারন্টদনয অফকাোদভা থাকদরও এখাদন
কযারন্টন চালু কযা ম্ভফ য়রন। পদর প্ররতরদন ফযাগীয স্বজন ছাোও রচরকৎক-না,ৃ কভৃকতৃা-কভৃচাযী, ওয়াড ৃফয়
১,০০০ ফথদক ১,২০০ ভানুলদক খাফায ফজাগাদেয রফেম্বনায় েদত য়। াাতারটি ফতজগাঁও রল্প এরাকায় ফায
কাযদণ এখাদন আদাদ ফকান বার ভাদনয খাফায ফদাকান ফনই। এছাো অদনক ফযাগীযা খারর ফদট
াাতারটিদত ফযাগ যীক্ষায জন্য আদন। াাতাদর কযারন্টদনয ব্যফস্থা না থাকায় তাদদয ভোয় েদত য়।
কযারন্টন চালু না কযায পদর ফযাগী ও াাতাদরয কভৃযত জনফর যাস্তায াদ গদে ওো ফযস্টুদযন্ট ফথদক খাফায
ফখদত ফাে দে। পরশ্রুরতদত তাদদয ফদটয রফরবন্ন ভো ফদখা রদদে। াাতার কর্তৃ ক্ষ জানান ফম, স্বাস্থয ও
রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় ফথদক ফপ্ররযত ১৩/৯/২০১৫ এয রনদদ ৃনা ফভাতাদফক চা নাস্তায জন্য ফযস্টুদযন্ট, ফদাকান
স্থান/ রযচারনা াংক্রান্ত ফতৃভান নীরতভারায রযফদতৃ মৄদগাদমাগী নীরতভারা চূোন্ত না ওয়া ম ৃন্ত চা নাস্তায
ফদাকান ফযাদ্দ/ স্থান কাম ৃক্রভ স্থরগত যাখায জন্য অনুদযাধ কযা দয়দছ।

তস্থয তিত্র ৩ কযোতিবনয অবযন্তযবোগ
৩.৫.২১। ফততফ ববোবগ সুষ্ঠু ব্যফস্থোনো
ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি োোতোরটি সুষ্ঠু ব্যফস্থোনোয় তযিোতরত বে। ২০১৭-২০১৮ অথ ৃফছদয জাতীয়
নাক-কান-গরা ইনরিটিউদট ইদরক্ট্ররনক ফটাদকন িরতদত ফররফ ৃবাদগ ফযাগীয ফফা প্রদান শুরু য়। খুফ অল্প ভদয়য
ভাদঝ ইনতস্টটিউট কর্তৃ ক্ষ এয সুপর ফদত শুরু কদয এফাং ফযাগীযাও তা ানদে গ্রণ কদয। এটি রনদয় ফযাগীদদয খুফ
একটা অরবদমাগ ফনই। ইনরিটিউদটয ৭টি কক্ষ ফথদক ফররফ ৃবাদগ ফফা ফদয়া য়। প্ররতটি কদক্ষয াভদন রার রাইট
ম্বররত রডরজটার ফফাড ৃ রদদয় কক্ষ নম্বয ফরখা যদয়দছ। ফররফ ৃবাদগ কক্ষগুদরায ঠিক ভেখাদন ভাঝারয আকৃরতয
যরঙন রডদপ্ল্ ফফাড ৃ প্রদরৃত দে। ফমখাদন ফবদ উেদছ, কত নম্বয ফটাদকনধাযী ফযাগী কত নম্বয কদক্ষ মাদফন। দঙ্গ
দঙ্গ ফই কদক্ষয দযজায় থাকা রার রাইট ম্বররত রডরজটার ফফাদড ৃ াংরেষ্ট ফযাগীয ফটাদকন নম্বয প্রদরৃত দে।
একইদঙ্গ ভাইদক াংরেষ্ট ফটাদকন নম্বয এদকয য এক ফদর ফদয়া দে। ফই অনুমায়ী ফযাগী মাদেন াংরেষ্ট
রচরকৎদকয কাদছ। এই িরত ফররফ ৃবাদগয কাদজ অদনক শৃঙ্খরা এদন রদদয়দছ। রযদফ ইরতফাচকবাদফ ফদদর
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রদদয়দছ। ফযাগী রনদজই ফদদখ বুঝদত াযদছন ফম, কখন তায ডাক েদছ ফা েদফ। এই ফটাদকন রদিভ
ফররফ ৃবাদগয কাদজ স্বেতা, রযেন্নতা, গরত এদনদছ। এছাো ফযাগীয আস্থা অজৃদন এ িরত খুফ কাদজ এদদছ। তদফ
অতযারধক ফযাগী থাকায় ফররফ ৃবাদগ ফায স্থাদনয ভো ফদখা মায়। ফযাগীদদয রযষ্কায রযেন্ন রযদফদ রচরকৎা
ফফা গ্রণ কযায ব্যফস্থা কযা দয়দছ। এখাদন মত্রতত্র ভয়রা ফদখা মায় না। অবেোযত মযোগীবদয জন্য প্রততটি মলোবয
সুবয় োতনয ব্যফস্থো যবয়বছ। তফবনোদবনয জন্য টিতব স্থোন কযো বয়বছ।

তস্থয তিত্র ৪ োোতোবরয ফততফ ববোবগ মযোগীয িো
৩.৫.২২। জীফনভাদনয উন্নয়ন
রফদলারয়ত স্বাস্থয ফফা গ্রদণয পদর জনগদণয স্বাস্থয ভোয ভাধান দে। পদর তাযা ফা রবরিক কভৃকাদে
ফফর ভয় ব্যয় কযদত াযদছন, মা তাদদয দারযদ্র রফদভাচন এফাং জীফনভান উন্নয়দনয থ সুগভ কযদছ। জনগণ
স্বাস্থয ভো ফথদক আদযাগ্য রাব কযায কাযদণ জীফদনয প্ররতটি ফক্ষদত্র তাদদয রক্রয় অাংগ্রণ রনরিত কযদত
াযদছন। পদর তাদদয জীফনভাদনয ও আথ ৃ াভারজক উন্নয়ন ম্ভফ দয়দছ। করিয়ায ইভপ্ল্যাদন্টয শ্রফণ প্ররতফন্ধী
রশুদদয রক্ষা ফক্ষদত্র অদক্ষাকৃত বার উরস্থরতয ভােদভ জ্ঞান আদযাদণ াায্য কযদছ। রফদলারয়ত রচরকৎা
গ্রণ কদয সুস্থ ফায পদর অদক্ষাকৃত বার রক্ষা এফাং জ্ঞান অদক্ষাকৃত বার চাকরয আয বরফষ্যত প্রজন্দক
বৃিয সুরফধা রদদক ধারফত কযদছ। নাক, কান ও গরা ফযাদগয রচরকৎা গ্রদণয পদর নাযীদদয ফক্ষদত্র ক্ষভতায়দনয
ভােদভ অদক্ষাকৃত বার স্বাস্থয অজৃন কযা ম্ভফ দে। সুস্থতা নাযীয জীফদন অথ ৃননরতক এফাং াভারজক অাংগ্রণ
রনরিত কযদত ভূরভকা যাখদছ। ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি ফথদক রচরকৎা রনদয় নাক, কান ও গরা ফযাগ
ফথদক রযত্রাদণয ভােদভ অদনক ফযাগী স্বাবারফক জীফন মাদন রপদয ফগদছন।
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৩.৫.২৩। রচরকৎা ব্যয় বৃরি
ফযাগীয রচরকৎা খযচদক মূরত রতন বাদগ বাগ কযা মায়। ফদদয স্বাস্থয ফফা ব্যয়দক যারয রচরকৎা
খযচ (ফমভন রচরকদকয রপ, ঔলধ, ল্যাফ যীক্ষা এফাং অন্যান্য ফফামূরক খযচ), যারয নন-রচরকৎা খযচ
(মাতায়াদতয দথ খাফায খযচ, রযফন খযচ ইতযারদ) এফাং দযাক্ষ খযদচ (ফমভন ভ্রভদণয জন্য ফারয়ত ভয়,
ররযয়াদর অদক্ষা কযা, উাজৃদনয ক্ষরত, রক্ষায় ক্ষরত ইতযারদ) রফবক্ত কযা মায়। ফররফ ৃবাগ ফথদক আন্তঃরফবাদগ
বরতৃয জন্য ররযয়ার রদদয় ফযাগীদদয দীঘ ৃরদন অদক্ষায় থাকদত য়।
াযা ফদ ফথদক রফদলারয়ত রচরকৎা রনদত াাতারটিদত আদন। ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি োোতোবর
একজন ফযাগীদক ফররফ ৃবাদগ রচরকৎা গ্রণ কযায য ফযাগী বরতৃয জন্য গদে ফদে ফথদক চায ভা ম ৃন্ত অদক্ষায়
থাকদত য়। ঢাকায ফাইদয ফথদক আগত ফযাগীদদয দীঘ ৃরদন ঢাকায় অফস্থাদনয পদর আফান খযচ বৃরি ায়। পদর
রচরকৎা খযচ অদনক বৃরি ায় এফাং অদনক ফক্ষদত্র ফযাগ দীঘ ৃারয়ত য়। আফায োোতোবর বরতৃ ফায য
আন্তঃরফবাগ ফথদক অাদযদনয তারযখ ফদত অদনকদক্ষদত্র এক ফথদক রতন প্তা ম ৃন্ত রাদগ। োোতোরটিবত গবড়
তদতনক ফততফ ববোবগ প্রায় ৫০০ মযোগী আব এফং তোবদয ভধ্য মথবক ীতভত ংখ্যক মযোগী তোবদয মযোগ তনণ বয় ংক্রোন্ত
যীেোগুবরো এখোবন কযোবত োযবছন ফবর প্রতীয়ভোন য়। এছাো ফযাগীয রযফন খযচ বৃরি ায়। দীঘ ৃরদন
াাতাদর বরতৃ থাকায কাযদণ ফযাগীদক অযাদটদন্ডন্ট এয খযচ ফফদে মায়। াাতাদর কযারন্টদনয ব্যফস্থা না
থাকায়
ফযাগীয
অযাদটদন্ডন্টযা
ফযস্টুদযন্ট
ফথদক
ফফী
দাভ
রদদয়
খাফায
রকদন
খাদেন। াাতাদরয ফযাগীদদয রচরকৎা খযদচয তুরনায় দযাক্ষ খযচ (দমভন ভ্রভদণয জন্য ব্যরয়ত ভয়,
ররযয়াদর অদক্ষা কযা, উাজৃদনয ক্ষরত, রক্ষায় ক্ষরত ইতযারদ) অদনক ফফর য়। রচরকৎা ফফা দীঘ ৃারয়ত ওয়ায
কাযদণ অদনক ফক্ষদত্র ফযাগ দীঘ ৃারয়ত য়।
৩.৫.২৪। স্বাস্থয ফফায ব্যয় বৃরিয ফনরত ফাচক প্রবাফ আথ ৃ-াভারজক ক্ষরত
স্বাস্থয সুযক্ষা রফলদয় রচরকৎা ফফা রনরিদতয জন্য ফ ৃজনীন স্বাস্থয সুযক্ষা দযকায। তা না ওয়ায় ফদদ ধনী-গরযফ
ফ ফশ্রণীয ভানুল রচরকৎা ফফা াওয়ায জন্য অরতরযক্ত অথ ৃ খযচ কযদত ফাে দে। আয এ ব্যদয়য জন্য ফদদয
১৫ তাাং ভানুল দারযদ্রীভায রনদচ চদর মাদে। অথচ রফর্শ্ স্বাস্থয াংস্থায রনদদ ৃনা অনুমায়ী, ২০৩০ াদরয ভদে
াযাদদদ ফ ৃজনীন স্বাস্থয ফফা রনরিত কযায ফােকতা যদয়দছ। ফ ৃজনীন স্বাস্থয ফফা রনরিত কযদত দর অফশ্যই
তবাগ ভানুদলয জন্যই ভানিন্ন স্বাস্থয ফফা রনরিত কযদত দফ। ফাাংরাদদ ন্যানার ফরথ অযাকাউদন্টয
(এএনএইচএ) ফ ৃদল (২০১৫ ার) তথ্য ফথদক জানা মায়, জনপ্ররত ১০০ টাকায ভদে ৬৭ টাকা ব্যয় দে ভানুদলয
দকট ফথদক। অন্যরদদক, স্বাস্থয ভন্ত্রণারদয়য স্বাস্থয অথ ৃনীরত ইউরনট ফথদক জানা মায়, ফদদয ৬৪ তাাং ভানুল
রনদজয দকট ফথদক টাকা খযচ কদয রচরকৎা কযাদেন।
স্বাস্থয ফফায ব্যয় বৃরিয কাযদণ ফাাংরাদদদয জনগদণয ারযফারযক, াভারজক এফাং অথ ৃননরতকবাদফ ক্ষরতগ্রস্ত
দে। জটির ও ব্যয়ফহুর এফ ফযাদগয কাযদণ তাৎক্ষরণকবাদফ মৃতুয না দরও ফযাগী ও তায স্বজনযা াযীরযক,
ভানরক এফাং ফযাদগয যীক্ষা-রনযীক্ষা ও রচরকৎা ব্যয় ফাফদ অথ ৃননরতকবাদফ দীঘ ৃ ফবাগারন্তয রকায দে।
অতযরধক ব্যরক্তগত স্বাস্থয ব্যদয়য কাযদণ ফকান ফকান রযফায আাংরক স্বাস্থয ফফা রনদত ফাে দে আয তা ফযাগ
এয রযরস্থরতদক অদনকদক্ষদত্র দুযাদযাগ্য ব্যারধদত রূান্তরযত কযদছ। ভেরফি অদনক রযফায রচরকৎা খযচ
ফজাগাে কযদত অস্থাফয এফাং স্থাফয িদ রফক্রয় কযদছ। অতযরধক ব্যরক্তগত স্বাস্থয ব্যদয়য কাযদণ অদনক
রযফাযদক ঠিক পুরষ্টকয খাফায গ্রণ কযদত াযদছ না। দরযদ্র জনগণদক রফরবন্ন উৎ ফথদক ফমভন ঞ্চয়
উদিারন, ফন্ধু/ ফান্ধফ/ ভাজদনয কাছ ফথদক ঋন গ্রণ, গৃস্থারর রজরনত্র ফা িদদয রফরক্রয ভােদভ স্বাস্থয
ফফায ব্যয় ফভটাদনায জন্য খযচ ফমাগাে কযদত ফাে দে। অদনক রযফায তাদদয ন্তাদনয রক্ষা াংক্রান্ত ব্যয়
রভটাদত ভোয মুদখামুরখ দত দে। তাই, রচরকৎা এফাং াাতাদর বরতৃ প্রদয়াজন এভন অসুস্থতা ক্ষরতগ্রস্ত
রযফাদযয অথ ৃননরতক মৃরিয উয প্ররতকূর প্রবাফ ফপরদছ। অদনক ফক্ষদত্র অস্বের ফশ্রণীয ভানুদলযা তাদদয
আদয়য অরধকাাং খাফায এফাং দদরনক প্রদয়াজনীয় দ্রব্যারদ ক্রদয় ব্যয় কদয থাদক এদত কদয খুফ কভই স্বাস্থয ফফাদত
ব্যদয়য জন্য অফরষ্ট থাদক। অদরাাচাদযয প্রদয়াজন দর াাতাদর বরতৃ ফা দীঘ ৃরদন াাতাদর অফস্থান
াযীরযক এফাং অথ ৃননরতকবাদফ তাদদয দুফ ৃর কদয ফতাদর। অদনক ফক্ষদত্র ভাদয য ভা ফযাগীদদয ফমভন
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রচরকৎায় খযচ কযদত য় ফতভরন একই ভয় তাদদয উাজৃদনয ক্ষরত য়। এদক্ষদত্র ফযাগী রযফাদযয এক ভাত্র
উাজৃনকাযী দয় থাকদর রযফাদযয অথ ৃননরতক ক্ষরত অপূযণীয় দয় উদে।
৩.৫.২৫। 'াউন্ড রয়ারযাং-২০৩০' ফাস্তফায়ন দচতনতা বৃরিকযদণ গৃীত দদক্ষ
রফরবন্ন ভােদভ সৃষ্ট ব্দ দূলদণয কাযদণ ফাাংরাদদদ প্রায় ১ ফকাটি ৫০ রাখ ভানুল মৃদু ফথদক প্রকট ভাত্রায় ফরধযতায়
ভুগদছন। এভনরক ফাক ও শ্রফণীনতা ফাাংরাদদদয রিতীয় প্ররতফন্ধকতা। এ রযরস্থরত চরদত থাকদর শ্রফণীনতায
কাযণ তকযা ৯০ তাাং করভদয় এদন 'াউন্ড রয়ারযাং-২০৩০' ফাস্তফায়ন চযাদরদঞ্জয মুদখ েদফ। পদর আগাভী
প্রজন্দক শ্রফণীনতা ফথদক দূদয যাখদত মথাভদয় ফযাগ রনরূণ, রচরকৎা প্রদান ও পুনফ ৃাদন কাম ৃকয দদক্ষ
ফনয়ায ফকান রফকল্প নাই। ফদদ রফরবন্ন কযান্পাদয আক্রান্ত ফযাগীদদয প্রায় এক র্ততীয়াাং ভুগদছন ফড-ফনক কযান্পাদয।
অথচ ফদদ নাক কান গরা ও ফড-ফনক াজৃারয রফলদয়য রফদলদজ্ঞয াংখ্যা খুফই অপ্রতুর। এ রযরস্থরতয
ফভাকাদফরায় ম্পূণ ৃ যকারয অথ ৃায়দন ২৫০ য্যা এফাং ১২তরা বফন দতরযয রক্ষয ফযদখ প্রথভ ম ৃাদয় ৮ভ তরা
বফদন ১০০টি য্যা রফরষ্ট ইনরিটিউট রচরকৎা ফফা প্রদান শুরু কদয। রফর্শ্ স্বাস্থয াংস্থায াউন্ড রয়ারযাং ২০৩০ ফা
২০৩০ াদরয ভদে সুস্থ শ্রফণ ক্ষভতা অজৃদনয রদক্ষয প্রণীত কভৃসূরচ ফাস্তফায়দন স্বাস্থয ও রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়
একটি জাতীয় কভৃন্থা গ্রণ কদয। এ রক্ষয অজৃদনয জন্য ন্যানার ইএনটি অফ ইনরিটিউট ফক একটি ‘এদক্স ফরড’
দতরয কযায রযকল্পনা কযা য়। রকন্তু যফতীকাদর তা ফাস্তফায়ন কযা য়রন। ফতৃভাদন আভাদদয ফদদ খুফ ীরভত
াংখ্যক নাক, কান ও গরায রফদলারয়ত রচরকৎক যদয়দছ। এছাো ন্যানার ইএনটি অফ ইনরিটিউদট দক্ষ জনফর
দতরযয রদক্ষয একাদডরভক কাম ৃক্রভ শুরু কযা ম্ভফ য়রন। ীরভত াংখ্যক জনফর রদদয় রফপুর রযভাণ ফযাগীদদয
রচরকৎা ফফা ফদয়া ম্ভফ নয়। পরশ্রুরতদত 'াউন্ড রয়ারযাং-২০৩০' ফাস্তফায়ন চযাদরদঞ্জয মুদখ েদফ ফদর আাংকা
কযা মাদে।
3.6। নমুনা জযীদ প্রাপ্ত পরাপর ম ৃাদরাচনা
৩.৬.১। “ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি” রচরকৎা ফফা িদকৃ অফগত ওয়ায ভােভ
নমুনা জযীদ অাংগ্রণকাযী ১৯% উিযদাতা অন্যান্য যকারয াাতাদরয ভােদভ, ২% উিযদাতা প্রাইদবট
রিরনদকয ভােদভ, ৬% উিযদাতা প্রাইদবট রচরকৎদকয ভােদভ, 8% উিযদাতা অন্য াাতাদরয ফযপাদযয
ভােদভ, 3৯% উিযদাতা আত্মীয় স্বজদনয কাছ ফথদক, ২৬% উিযদাতা অন্য ফকান ফযাগীয কাছ ফথদক ফজদন
“ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি” াাতাদর রফদলারয়ত রচরকৎা ফফা রনদত এদদছন। এখাদন উদেখ্য ফম,
নমুনা জযীদ অাংগ্রণকাযী ফররফ ৃবাদগ আগত ফকান ফযাগীই রফজ্ঞান িাযা াাতারটি িদকৃ অফগত নরন।

রচত্র ৩.১২“ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি” িদকৃ জানায ভােভ
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ফকান রফজ্ঞান
ফদদখ

৩.৬.২। ফফা গ্রদণয জন্য াাতাদর আায কাযণ িদকৃ ভতাভত
“ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি” ফররফ ৃবাদগ আগত ফযাগীদদয াাতাদর আায কাযণ িদকৃ জানদত চাইদর
তাযা ফফায ভাদনয কথা উদেখ কদযন। এদক্ষদত্র নমুনা জযীদ অাংগ্রণকাযী উিযদাতা ফথদক ফফা গ্রদণয
ব্যাাদয “ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি” াাতাদর আায কাযণ জানদত চাইদর ৮২% উিযদাতা ফদরন
স্বাস্থয ফফায গুণগত ভান বার, ৮৮% উিযদাতা ফদরন রযদফ বার, ৭২% উিযদাতা ফদরন রফর কভ আদ ফদর
ভদন কদযন। তদফ ীরভত াংখ্যক উিযদাতা কভ ভদয় রচরকৎা াওয়া মায়, ফমাগাদমাগ ব্যফস্থায সুরফধায আদছ
ফদর ভদন কদযন। াাতারটিদত আইরইউ সুরফধা চালু না থাকায কাযদণ ফকউ এ ব্যাাদয ভতাভত রদদত
াদযনরন।
রচত্র ৩.১৩ ফফা গ্রদণয জন্য াাতাদর আায কাযণ
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৩.৬.৩। পূদফ ৃ রফদলারয়ত রচরকৎা গ্রদণয স্থান িদকৃ ভতাভত
নমুনা জযীদ অাংগ্রণকাযী ৮৯% ফযাগী পূদফ ৃ এ াংক্রান্ত রচরকৎা এই ইনতস্টটিউট ফথদক গ্রণ কদযদছন। নমুনা
জযীদ অাংগ্রণকাযী ৫৬% ফযাগী যকারয াাতাদর ফথদক, ২৪% ফযাগী ফফযকারয াাতার ফথদক, ১২%
ফযাগী গ্রাদভয করফযাজ ফথদক এফাং ৮% রচরকৎদকয ফচম্বায ফথদক রচরকৎা গ্রণ কদযদছন।
রচত্র ৩.১৪ পূদফ ৃ রফদলারয়ত রচরকৎা গ্রদণয স্থান
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গ্রোশ্লমর
কডিরোজ

িোক্তোশ্লরর
মচম্বোর

৩.৬.৪। ফররফ ৃবাদগ আগত ফযাগীদদয নমুনা জযীদ প্রাপ্ত পরাপর
৩.৬.৪.১। ফততফ ববোবগ প্রোপ্ত মফোমূ িদকৃ ভতাভত
ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটিবত প্রোয় ফ ধযবনয নোক, কোন ও গরোয মযোগ ংক্রোন্ত তফবলোতয়ত তিতকৎোয জন্য
মযোগীযো এখোবন আবন এফং তফবলোতয়ত তিতকৎো মফো গ্রণ কবযন। নমুনা জযীদ অাংগ্রণকাযী ফররফ ৃবাগ
ফথদক রচরকৎা গ্রণকাযী ১৮% ফযাগীয ভদত তাযা নাক াংক্রান্ত, ৩৬% ফযাগীয ভদত তাযা কান াংক্রান্ত এফাং
৪৬% ফযাগীয ভদত তাযা গরা াংক্রান্ত রচরকৎা ফফা রনদত ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি োোতোবর এববছন।

46%

18%

36%

রচ ত্র ৩ .১ ৫ ফ র রফ বৃ াদগ রচ রকৎ া রনদত আা ফযাগীয
ফযাদগয ধ য ন

না ক

কা ন

গরা

৩.৬.৪.২। ফররফ ৃবাদগ রফদলারয়ত স্বাস্থয ফফায খযচ িদকৃ ভতাভত
স্বল্প খযদচ ফফা ফদত ফযাগীযা ফদদয রফরবন্ন অঞ্চর ফথদক ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটিদত আদ।
যকারযবাদফ রনধ ৃারযত স্বল্পমূদল্য এখাদন রচরকৎা ফফা প্রদান কযা য়। রটিদজন চাট ৃাদয এ ইনরিটিউট ফথদক প্রাপ্ত
ফফা এফাং ফফায রনধ ৃারযত রপ উদেখ কযা যদয়দছ। নমুনা জযীদ প্রাপ্ত তথ্য ভদত গদে এখান ফথদক স্বাস্থয ফফা
রনদত ফটি ফাফদ ৩১০০ টাকা, ঔলধ ফাফদ ৬০০ টাকা এফাং মাতায়াত ফাফদ ১৪৭০ টাকা খযচ য়। ফররফ ৃবাদগয
আগত কর ফযাগীযা তাঁদদয রফদরয যরদ বুদঝ ফদয় থাদকন। রচরকৎা ফফা রনদত তাদদয ফকান অরতরযক্ত রপ
রযদাধ কযদত য়রন ফদর উদেখ কদযন।
রচত্র ৩.১৬ রচরকৎা খযদচয রফদেলণ

গদে রচরকৎদকয
খযচ ১০ টাকা

গদে ঔলদধয খযচ
৬০০ টাকা

গদে মাতায়াত খযচ
১৪৭০ টাকা

গদে ডায়াগনরিক
ফটদিয গে খযচ
৩১০০ টাকা
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৩.৬.৪.৩। ফররফ ৃবাদগ রচরকৎদকয উরস্থরত এফাং অদক্ষায গে ভয় িদকৃ ভতাভত
নমুনা জযীদ অাংগ্রণকাযী ৯৮% উিযদাতা ফভয় রচরকৎক প্রারপ্তদত ভতাভত ফদন। নমুনা জযীদ
অাংগ্রণকাযী ২২% উিযদাতা ৩১-৬০ রভরনট অদক্ষা কদয রচরকৎক ফদখাদত ফদযদছন এফাং ৭৮% উিযদাতা
ভদত ১ ঘণ্টায অরধক অদক্ষা কদয রচরকৎক ফদখাদত ফদযদছন ফদর উদেখ কদযন। নমুনা জযীদ অাংগ্রণকাযী
ফকান উিযদাতাই ১-৩০ রভরনদটয ভদে রচরকৎক ফদখাদত াদযনরন। অতযরধক ফযাগীয চা ও কভ াংখ্যক
রচরকৎক দায়দনয কাযদণ রচরকৎদকয যাভৃ রনদত গে ভয় ফফদে মাদে, মা প্রায় এক ঘণ্টায অরধক।
রচত্র ৩.১৭ রচরকৎদকয উরস্থরত
2%

98%
িময়

মোশ্লেমোশ্লে

নো

রচত্র ৩.১৮ রচরকৎক ফদখাদত অদক্ষায ভয়
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

১ ঘণ্টায
অরধক,
78%

৩১ - ৬০
রভরনট ,
22%

১ - ৩০
রভরনট, 0%
১ - ৩০ ডমডনট

৩১ - ৬০ ডমডনট

১ ঘণ্টোর অডধক

৩.৬.৪.৪। ফররফ ৃবাদগ অদক্ষায কাযণ িদকৃ ভতাভত
নমুনা জযীদ অাংগ্রণকাযী ৭০% উিযদাতায ভদত ফররফ ৃবাদগ ম ৃাপ্ত ফায স্থান যদয়দছ। “ন্যানার ইনরিটিউট
অফ ইএনটি” ফররফ ৃবাদগ রচরকৎক ফদখাদত টিরকট ফনয়ায য অদক্ষায ভয় রডদপ্ল্দত প্রদৃন কযা য়। নমুনা
জযীদ অাংগ্রণকাযীযা ফররফ ৃবাদগ অদক্ষায মূর কাযণ রদদফ অরধক ফযাগীযা চা ও চারদায তুরনায় কভ
াংখ্যক রচরকৎদকয কথা উদেখ কদযন। এদক্ষদত্র ৯৮% উিযদাতা অরধক ফযাগীয চা, ৯৬% উিযদাতা
রচরকৎদকয াংখ্যা কভ, ৪% উিযদাতা রচরকৎক ফদরয কদয আদন, ২৪% উিযদাতা টিদকট ফা ররযয়ার ফদত
রফরম্ব, ২৮% উিযদাতা ঔলধ ফকািারনয প্ররতরনরধদদয চা ইতযারদ ফররফ ৃবাদগ অদক্ষায কাযণ রদদফ উদেখ
কদযন।

28%

রচ রক ৎ দক য
াং খ্যা ক ভ

24%

96%

অরধ ক ফযা গী য চা 

টি দক ট ফা
র রযয়া র ফদত
রফর ম্ব

ঔ লধ ফকা িা রনয
প্র রত রনরধদদ য চা 

4%

98%

রচ ত্র ৩ .১ ৯ ফ ত তফ বব োবগ অ দ ক্ষায কায ণ

রচ রক ৎ ক ফদ রয
ক দয আদ ন

61

৩.৬.৪.৫। ফররফ ৃবাদগ রচরকৎদকয ভয় প্রদান িদকৃ ভতাভত
নমুনা জযীদ অাংগ্রণকাযী ৬৮% উিযদাতা ফররফ ৃবাদগ রচরকৎক ফযাগীদক ম ৃাপ্ত ভয় রদদত াযদছন ফদর ভদন
কদযন। রচরকৎদকয কভ ভয় ফদয়ায কাযণ রদদফ নমুনা জযীদ অাংগ্রণকাযী ৭৮% উিযদাতা অল্প ভদয়
ফফর ফযাগী ফদখা, ২০% উিযদাতা একই ভদয় একারধক কাজ কযা এফাং ২% উিযদাতা রচরকৎক ফফর ভয়
াাতাদরয ফররফ ৃবাদগ থাদকন না ফদর ভদন কদযন।

রচ ত্র ৩ .২ ১ রচ রকৎ দকয  ভ য় কভ ফদয়ায
কায ণ
78%

রচত্র ৩.২০ ম ৃাপ্ত ভয় রদদয়
ফযাগী ফদখা

2%

20%

32%

68%
যোাঁ

অল্প  ভ দয় ফফর
ফযা গী ফদ খা

নো

একই  ভ দয়
ডা ক্তা য কভ  ভ য়
একা রধক কা জ কযা া  া তা দর থা দক ন

৩.৬.৪.৬। ফররফ ৃবাদগয ফযাগীদদয ডায়াগনরিক ফফা প্রারপ্ত ও রফরবন্ন ভো রফদেলণ
নমুনা জযীদ অাংগ্রণকাযী ৭০% উিযদাতায ভদত “ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি”-এয ডায়াগনরিক ফথদক
ফফা ফনয়া ম্ভফ য়রন ফদর ভদন কদযন। মাযা “ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি”-এয ডায়াগনরিক ফফা রনদত
াদযনরন তাযা ডায়াগনরিক যীক্ষা কযাদত অন্য যকারয াাতাদর, ফফযকারয াাতাদর অথফা ডায়াগনরিক
ফন্টাদয মান। এদক্ষদত্র ১৪% উিযদাতা অন্য যকারয াাতাদর, ২৮% উিযদাতা ফফযকারয াাতাদর মান
এফাং ৫৮% উিযদাতা ডায়াগনরিক ফন্টাদয ডায়াগনরিক যীক্ষা কযাদত মান। “ন্যানার ইনরিটিউট অফ
ইএনটি”-ফত আগত ফযাগীযা ডায়াগনরিক যীক্ষা কযাদত ভো কাযণ উদেখ কদযন। নমুনা জযীদ অাংগ্রণকাযী
৭৮% উিযদাতায ভদত কর ডায়াগনরিক ফটি কযাদনা ম্ভফ না ওয়া, ৬৬% উিযদাতায ভদত অরধক ভয়
অদক্ষা, ৭০% উিযদাতায ভদত দক্ষ ফটকরনরয়াদনয াংকট, ৫০% উিযদাতায ভদত ভান রনয়ন্ত্রদণয অবাফ এফাং
৬২% উিযদাতা অরধক রপ প্রদান কদয ডায়াগনরিক যীক্ষা কযাদত ভো য় ফদর উদেখ কদযন।

রচত্র ৩.২২ ইনরিটিউট অফ ইএনটি
ফথদক াংরেষ্ট ডায়াগনরিক ফফা গ্রণ

রচত্র ৩.২৩ ইনরিটিউট অফ ইএনটি
ব্যতীত ডায়াগনরিক ফফায স্থান
80%

30%

58%

60%
40%
20%

70%

28%
14%

0%
যোাঁ

অন্য যকারয
াাতাদর

নো
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ফফযকারয
াাতাদর

ডায়াগনরিক
ফন্টাদয

রচত্র ৩.২৪ ডায়াগনরিক ফফায় ভোয কাযণ
100%
80%

78%

70%

66%

50%

60%

40%

40%
20%
0%
কর ফটি কযাদনায অরধক ভয় অদক্ষা দক্ষ ফটকরনরয়াদনয ভান রনয়ন্ত্রদণয অবাফ
ম্ভফ না ওয়া
াংকট

অরধক রপ

৩.৬.৪.৭। ফররফ ৃবাদগয ারফ ৃক রযদফ রনদয় ফযাগীদদয অরবভত
ফররফ ৃবাদগ আগত ফযাগীযা “ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি” এয ারফ ৃক রযদফ রনদয় ন্তুরষ্ট প্রকা কদযন।
নমুনা জযীদ অাংগ্রণকাযী ৮% উিযদাতায ভদত রযদফদয ভান চভৎকায, ৩২% উিযদাতায ভদত রযদফ
ভান খুফ বার, ৫৪% উিযদাতায ভদত রযদফ ভান বার, ৬% উিযদাতায ভদত রযদফ খাযা ফদর উদেখ
কদযন। কদরই এখাদন সুদয় ারনয ম ৃাপ্ত ব্যফস্থা যদয়দছ ফদর ভত প্রকা কদযন। এছাো ফররফ ৃবাদগয ফযাগীদদয
কাদছ াাতাদরয রযষ্কায রযেন্নতায ভান রনদয় জানদত চাওয়া দর ৬৬% উিযদাতা রযষ্কায রযেন্নতায ভান
বার ফদর ভত রদদয়দছন। এছাোও ৬২% উিযদাতা টয়দরট রযষ্কায রযছন্ন যাখা য় ফদর ভত রদদয়দছন।
রচত্র ৩.২৫ রযদফদয ভান
6%

রচত্র ৩.২৬ রযষ্কায রযছন্নতায
ভান

8%

4%

10%
20%

32%
54%
66%
চমৎকোর

খুি ভো

চমৎকোর

খুি ভো

ভো

খোরো

ভো

খোরো

রচত্র ৩.২৮ ারফ ৃক ব্যফস্থানায
ভান

রচত্র ৩.২৭ টয়দরদটয
রযেন্নতায ভান
18%

চমৎকোর
ভো

6%

18%

14%

62%

খুি ভো

চমৎকোর

খোরো

ভো
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4%

14%

64%

খুি ভো
খোরো

৩.৬.৪.৮। ফররফ ৃবাদগ রফরবন্ন ভোয রফদেলণ
“ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি” াাতাদরয ফররফ ৃবাদগ রচরকৎা রনদত এদ ফযাগীদদয অদনক ভয় রফরবন্ন
ভোয ম্মুখীন দত য়। ফযাগীযা রফরবন্ন ভো রনদয় ভত প্রকা কদযন। এদক্ষদত্র নমুনা জযীদ অাংগ্রণকাযী
৮৪% উিযদাতায ভদত অরধক ভয় অদক্ষা কযদত য়, ৯২% উিযদাতায ভদত াাতাদরয আন্তঃরফবাদগ বরতৃ
দত দীঘ ৃ ভয় রাদগ, ৩৬% উিযদাতায ভদত রদক রনদদ ৃনায অবাফ, ৯২% উিযদাতায ভদত ফযাগীয চা, ৬২%
উিযদাতায ভদত টিরকট কাটদত অরধক ভয় রাদগ, ৬২% উিযদাতায ভদত রফদলারয়ত রচরকৎদকয অবাফ, ১২%
উিযদাতায ভদত িাপদদয অদমারগতা, ৭৬% উিযদাতায ভদত কর ডায়াগনরিক যীক্ষা না কযাদত াযা এফাং
২% উিযদাতায ভদত অরধক রপ থাকায় তাদদয “ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি” াাতাদরয ফররফ ৃবাদগ
রচরকৎা রনদত অসুরফধায ম্মুখীন দত ন ফদর উদেখ কদযন।
রচত্র ৩.২৯ ফম কর ভোয ম্মুখীন দত য়
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৩.৬.৪.৯। ফররফ ৃবাদগয ফযাগীদদয রচরকৎায পদর জীফনভাদনয রযফতৃন
নমুনা জযীদ অাংগ্রণকাযী ৮৪% উিযদাতায ভদত “ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি” ফথদক রফদলারয়ত
রচরকৎা গ্রদণয পদর জীফনভাদনয উন্নয়ন দয়দছ। এদক্ষদত্র ৬২% উিযদাতায ভদত দদরনক কভৃকাদে, ২৬%
উিযদাতায ভদত ফা ফক্ষদত্র এফাং ১২% উিযদাতায ভদত রক্ষা ফক্ষদত্র তাদদয অাংগ্রণ স্বাবারফক দয়দছ।
ৃ ভো দূয কযা ম্ভফ দয়দছ।
রফদলারয়ত রচরকৎা ফফা প্রদান কযায পদর তাদদয দদরক, ভানরক ও আরথক

রচ ত্র ৩.৩১  ভ োয  ভাধান
62%

রচত্র ৩.৩০ জীফনভাদনয উন্নয়ন

12%

26%

16%

84%
যোাঁ

নো

দদ রন ক কভৃকা দে
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ফ া ফক্ষদত্র

র ক্ষা ফক্ষদত্র

৩.৬.৪.১০। ফররফ ৃবাদগ ফযাগীদদয ফফা প্রতযাায ধযণ
নমুনা জযীদ অাংগ্রণকাযী ফযাগীযা তাদদয প্রতযারত ফফা রনদয় ভতাভত ব্যক্ত কদযন। এদক্ষদত্র ৯২% উিযদাতায
ভদত রচরকৎদকয াংখ্যা ফাোদনা, ৭৬% উিযদাতায ভদত অতযন্ত স্বল্প ভদয় রচরকৎদকয যাভৃ প্রারপ্ত, ৯৬%
উিযদাতায ভদত স্বল্প ভদয় াাতাদর বরতৃয সুদমাগ, ৭৬% উিযদাতায ভদত প্রদয়াজনীয় ঔলদধয ম ৃাপ্ত
যফযা, ৬২% উিযদাতায ভদত ২৪/৭ নূন্যতভ রচরকৎক ও রফদলদজ্ঞয উরস্থরত, ৯৮% উিযদাতায ভদত ভান
ম্মত রচরকৎা ফফা প্রদান, ৪৬% উিযদাতায ভদত বার ভাদনয াাতার ব্যফস্থানা, ৯৪% উিযদাতায ভদত
ল্যাদফ প্রদয়াজনীয় কর যীক্ষায ব্যফস্থা কযা, ৬২% উিযদাতায ভদত ল্যাদফ উন্নত আধুরনক মন্ত্রারতয ব্যফায,
৯৬% উিযদাতায ভদত ফযাগ রনণ ৃদয়য য ঠিক ভাধান রনরিত কযা, ৬২% উিযদাতায ভদত ল্যাফ ফটদিয মূল্য
কভাদনা, ৭২% উিযদাতায ভদত ফটকরনরয়াদনয াংখ্যা ফাোদনা, ২৬% উিযদাতায ভদত াাতাদরয িাপদদয
দমারগতা, ১২% উিযদাতায ভদত াাতাদরয ওদয়টিাং এরযয়াদত রফদনাদদনয ব্যফস্থা থাকা, ৭৬% উিযদাতায
ভদত উন্নত ও রযেন্ন কযারন্টদনয ব্যফস্থা থাকা, ৯২% উিযদাতায ভদত ম ৃাপ্ত ঔলদধয ব্যফস্থা কযা, ৪৪%
উিযদাতায ভদত অযাম্বুদরন্প ব্যফস্থা কযা, ৬২% উিযদাতায ভদত তদরযদ্র ফযাগীদদয জন্য রফনা মূদল্য থ্যারদ,
৩৪% উিযদাতায ভদত াাতার ব্যফস্থানায ভান উন্নয়ন, ৫২% উিযদাতায ভদত ফকায়াররটি ভরনটরযাং ব্যফস্থা
রনরিতকযণ প্রদয়াজন ফদর উদেখ কদযন।
রচত্র ৩.৩২ ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি ফথদক ফফা প্রতযাায ধযণ
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ফকায়াররটি ভরনটরযাং ব্যফস্থা রনরিতকযণ

ফরঃ রফবাদগ াাতার ব্যফস্থানায উন্নয়ন

দরযদ্র ফযাগীদদয জন্য রফনা মূদল্য রচরকৎা

অযাম্বুদরন্প ব্যফস্থা যাখা

ম ৃাপ্ত ঔলদধয ব্যফস্থা কযা

উন্নত ও রযেন্ন কযারন্টদনয ব্যফস্থা

ফরঃরফবাদগ ওদয়টিাং এরযয়াদত রফদনাদদনয ব্যফস্থা

াাতাদরয িাপদদয দমারগতা

ফটকরনরয়াদনয াংখ্যা ফাোদনা

ল্যাফ ফটদিয মূল্য কভাদনা

ফযাগ রনণ ৃদয়য য ঠিক ভাধান রনরিত কযা

ল্যাদফ উন্নত আধুরনক মন্ত্রারতয ব্যফায

ল্যাদফ প্রদয়াজনীয় কর যীক্ষায ব্যফস্থা কযা

বার ভাদনয াাতার ব্যফস্থানা

ভান ম্মত রচরকৎা ফফা প্রদান

২৪/৭ নূন্যতভ রচরকৎক ও রফদলদজ্ঞয উরস্থরত

প্রদয়াজনীয় ঔলদধয ম ৃাপ্ত যফযা

স্বল্প ভদয় াাতাদর বরতৃয সুদমাগ

ফরঃরফবাদগ স্বল্প ভদয় ডাক্তাদযয যাভৃ প্রারপ্ত

ফরঃরফবাদগ রচরকৎদকয াংখ্যা ফাোদনা

0%

৩.৬.৫। আন্তঃরফবাদগ বরতৃ ফযাগীদদয নমুনা জযীদ প্রাপ্ত পরাপর

12%

32%

রচ ত্র ৩ .৩ ৩ ফযাদগয ধ য ন

56%

৩.৬.৫.১। আন্তোঃতফবোবগ প্রোপ্ত মফোমূবয তফবেলণ
ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি োইনোবয ভস্যো মথবক শুরু কবয এবন্ডোকতয োোবয্য নোবকয োড় ফাঁকো,
ভোংবৃতি, নোবকয তর ও টিউভোয অোবযন এফং নোক ডোকোয তিতকৎো জন্য মযোগীযো আবন। এছোড়ো এ
ইনতস্টটিউবট কোবনয শ্রফণ ভোত্রো যীেো ও ফতধযতোয কোযণ, কোবনয দ বোয তছদ্র যীেো, শ্রফণজতনত ভোথো মঘোযোবনো,
জন্গত শ্রফণস্বেতো/ফতধযতোয কোযণ তনণ বয় এফং মদতযবত তশুয কথো ফরোয কোযণ তনণ বয় ও অন্যোন্য তফবলোতয়ত
তিতকৎোয ব্যফস্থো যবয়বছ। কণ্ঠস্বয তযফতববনয কোযণ, কণ্ঠনোতরয কযোনোয, স্বযনোতরয তর অোযণ, গরগণ্ড
থোইযবয়বডয ভস্যো, নফজোতবকয শ্রফণভোত্রো যীেো ও তফচুযতত থোকবর তিতকৎো ব্যফস্থো নোক-কোন-গরোয প্রোয় ফ
ধযবনয তফবলোতয়ত তিতকৎোয জন্য মযোগীযো এখোবন আবন এফং তফবলোতয়ত তিতকৎো মফো গ্রণ কবযন। নমুনা
জযীদ অাংগ্রণকাযী ১২% ভদত তাযা নাক াংক্রান্ত, ৩২% ভদত তাযা কান াংক্রান্ত এফাং ৫৬% ভদত তাযা গরা
াংক্রান্ত রচরকৎা ফফা রনদত ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি োোতোবর আন্তোঃতফবোবগ বততব বয়বছন।

না ক

কা ন

গরা

৩.৬.৫.২। আন্তোঃতফবোবগ রফদলারয়ত স্বাস্থয ফফায খযচ
ফদদয রফরবন্ন প্রান্ত ফথদক স্বল্প খযদচ ফফা ফদত ফযাগীযা এখাদন আদ। ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি
রফদলারয়ত আন্তঃরফবাদগ ১৩৫ য্যায ভাদঝ ৮১টি নন ফরয়াং য্যায ব্যফস্থা যদয়দছ। ফযাগীদদয ভদত গদে এখান
ফথদক স্বাস্থয ফফা রনদত ফটি ফাফদ ৩১০০ টাকা এফাং মাতায়াত ফাফদ ১৪৭০ টাকা খযচ য়। আন্তোঃতফবোবগ বততব
কর ফযাগী তাঁদদয রফদরয যরদ বুদঝ ফদয় থাদকন। রচরকৎা ফফা রনদত তাদদয ফকান অরতরযক্ত রপ রযদাধ
কযদত য়রন ফদর ফযাগীযা উদেখ কদযন।
রচত্র ৩.৩৪ আন্তোঃতফবোবগ রফদলারয়ত স্বাস্থয ফফায খযচ

গদে ফফড বাো ৪০০০৭০০০ টাকা

গদে ঔলদধয খযচ
৪০০০ টাকা

গদে মাতায়াত খযচ
১৬০০ টাকা
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গদে ডায়াগনরিক
ফটদিয খযচ ৬০০০
টাকা

৩.৬.৫.৩। আন্তঃরফবাদগ বরতৃয জন্য অদক্ষা ও অদক্ষায মূর কাযণ
নমুনা জযীদ অাংগ্রণকাযী ৯৫% উিযদাতায ভদত আন্তঃরফবাদগ বরতৃয জন্য তাদদয অদক্ষা কযদত দয়দছ।
নমুনা জযীদ অাংগ্রণকাযী ৮৪% উিযদাতায ভদত ফযাগীয চা, ৮৬% উিযদাতায ভদত ফফড না থাকা, ৮৪%
উিযদাতায ভদত টিদকট ফা ররযয়ার ফদত রফরম্ব, ১৪% উিযদাতায ভদত িাপদদয অদমারগতা এফাং ২৫%
উিযদাতায ভদত আন্তঃরফবাদগ ব্যফস্থানায অবাফ বরতৃয জন্য অদক্ষায মূর কাযণ রদদফ ভতাভত প্রকা কদযন।
রচত্র ৩.৩৫ আন্তঃরফবাদগ বরতৃয
জন্য অদক্ষা

14%

84%

5%

86%

84%

রচ ত্র ৩ .৩ ৬ আন্তঃরফ বাদগ বরতৃ য জ ন্য
অ দ ক্ষায কায ণ

ফযা গীয চা 

95%
যোাঁ

নো

চা র দা য
র রযয়া র ফ দত িা প দদ য
তুরনা য় কভ
রফরম্ব
অ  দমা রগতা
াং খ্যক ফফড

৩.৬.৫.৪। রচরকৎক ও নাদ ৃয উরস্থরত
“ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি” আন্তঃরফবাদগয ওয়াদড ৃ/ ফকরফদন াাতাদর রচরকৎকগণ রনয়রভত রবরজদট
আদন। প্রদয়াজদনয ভয় রডউটি রচরকৎক াওয়া মায়। প্রায় ভয় না ৃ ফষ্টদন উরস্থত থাদকন।
রচত্র ৩.৩৭ আন্তঃরফবাদগ
রচরকৎকদদয উতস্থতত

রচত্র ৩.৩৮ আন্তঃরফবাদগ
নাদৃ দয উতস্থতত
12% 0%

12% 0%

88%
ি ময়

মোশ্লে মোশ্লে

98%

একদম নো

ি ময়

মোশ্লে মোশ্লে

একদম নো

৩.৬.৫.৫। আন্তঃরফবাগ ফথদক ঔলধ প্রারপ্ত িদকৃ ভতাভত
নমুনা জযীদ অাংগ্রণকাযী ৪৫% উিযদাতা আন্তঃরফবাগ ফথদক কর ঔলধ ানরন ফদর উদেখ কদযন। মাযা ঔলধ
ানরন তাযা ঔলধ না প্রারপ্তয কাযণ রদদফ মূরত তাদদয কাযণ জানা ফনই ফদর উদেখ কদযন। এদক্ষদত্র ৭০%
উিযদাতায ভদত ঔলধ না াওয়ায কাযণ জানা ফনই, ২০% উিযদাতায ভদত ঔলদধয অপ্রতুর যফযা, ২%
উিযদাতা টাকা ছাো ঔলধ াওয়া মায় না এফাং ১০% এয ভদত কাদরা ফাজারযয কাযদণ তাযা ঔলধ াদেন না ফদর
ভদন কদযন।
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রচ ত্র ৩.৪ ০ অ ন্তঃরফবাগ ফথ দক ঔ ল ধ না প্রারপ্ত য
কায ণ

45%

2%

55%
জা না ফন ই
যোাঁ

10%

20%

70%

রচত্র ৩.৩৯ আন্তঃরফবাদগ ঔলধ
প্রারপ্ত

অপ্রতুর
 যফযা 

নো

টা কা ছা ো কা দরা ফা জা রয
ঔলধ া ও য়া
মা য় না

৩.৬.৫.৬। আন্তঃরফবাদগ ারফ ৃক রযদফ রনদয় ফযাগীদদয তুরনামূরক অরবভত
আন্তঃরফবাদগ বরতৃ ফযাগীযা “ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি” এয রবতদযয ারফ ৃক রযদফ রনদয় ন্তুরষ্ট প্রকা
কদযন। নমুনা জযীদ অাংগ্রণকাযী ১০% উিযদাতায ভদত রযদফদয ভান চভৎকায, ৩০% উিযদাতায ভদত
রযদফদয ভান খুফ বার, ৫৫% উিযদাতায ভদত রযদফদয ভান বার, ৫% উিযদাতায ভদত রযদফ খাযা ফদর
উদেখ কদযন। কদর এখাদন সুদয় ারনয ম ৃাপ্ত ব্যফস্থা যদয়দছ ফদর ভত প্রকা কদযন। এছাো বরতৃ ফযাগীদদয
কাদছ াাতাদরয খাফাদযয ভান বার ফদর ৭৮% ভতাভত ফদন। াাতাদরয ারফ ৃক রযষ্কায রযেন্নতা এফাং
টয়দরদটয ারফ ৃক রযষ্কায রযেন্নতা ভান রনদয় জানদত চাওয়া দর অরধকাাং ফযাগী রযষ্কায রযছন্নতায ভান
বার ফদর ভত ফদন।
রচত্র ৩.৪১ ফায়ু চরাচদরয
সুদমাগ

রচত্র ৩.৪২ য্যায ভান

রচত্র ৩.৪৩ খাফাদযয ভান
4%

8%

12%

2%
40%

40%
58%

52%
84%

খুি ভো

ভো

খোরো

রচত্র ৩.৪৪ রযেন্নতায ভান
8%

18%

খুি ভো

ভো

খোরো

খুি ভো

ভো

খোরো

রচত্র ৩.৪৬ খাফাদযয
রযভাণ

রচত্র ৩.৪৫ টয়দরদটয
রযেন্নতায6%
ভান

12%

4%

44%
50%
74%
খুি ভো

ভো

খোরো

খুি ভো

ভো
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খোরো

84%
চারদায তুরনায় ফফর
মদথষ্ট
কভ

৩.৬.৫.৭। আন্তঃরফবাদগ অাদযদন ভো
৮৪% ফযাগীয বরতৃয য অাদযদনয প্রদয়াজন দয়রছর। এদক্ষদত্র তাযা মূরত অাদযন রথদয়টায খারর না থাকা,
আইরইউ অচর থাকা এ কর ভোয ম্মুখীন দয়দছন।
৩.৬.৫.৮। আন্তঃরফবাদগ বরতৃ ফযাগীয রফরবন্ন ভোয রফদেলণ
“ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি” াাতাদরয আন্তঃরফবাদগ রচরকৎা রনদত এদ অদনক ভয় রফরবন্ন ভোয
ম্মুখীন দত য়। ফযাগীযা রফরবন্ন ভো রনদয় ভত প্রকা কদযন। এদক্ষদত্র নমুনা জযীদ অাংগ্রণকাযী ৮৪%
উিযদাতায ভদত ওয়াদড ৃ রট াওয়া মায়রন, ৮০% উিযদাতায ভদত ফকরফন াওয়া মায়রন, ২৫% উিযদাতায ভদত
িাপদদয অদমারগতা, ৯৪% উিযদাতায ভদত ওটিয দীঘ ৃ ররযয়ার, ১৬% উিযদাতায ভদত াাতাদরয
রযদফ অরযেন্ন থাকা, ৩৪% উিযদাতায ভদত আন্তঃরফবাদগ ব্যফস্থানায অবাদফয পদর তাদদয “ন্যানার
ইনরিটিউট অফ ইএনটি” াাতাদরয আন্তঃরফবাদগ রচরকৎা রনদত অসুরফধায ম্মুখীন দত য় ফদর ভত প্রকা
কদযন।

রচত্র ৩.৪৭ ফম কর ভোয ম্মুখীন দত য়
100%
80%
60%
40%
20%
0%

84%

94%

80%

34%

25%

ওয়াদড ৃ রট ফকরফন াওয়া
াওয়া মায়রন
মায়রন

16%

িাপদদয
অদমারগতা

ওটিয দীঘ ৃ
ররযয়ার

রযদফ খাযা আন্তঃ রফবাদগ
ব্যফস্থানায
অবাফ

৩.৬.৬। রচরকৎায পদর জীফনভাদনয রযফতৃন
নমুনা জযীদ অাংগ্রণকাযী ৮৪% উিযদাতায ভদত “ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি” ফথদক রফদলারয়ত
রচরকৎা গ্রদণয পদর ফযাগীয জীফনভাদনয উন্নয়ন দয়দছ। এদক্ষদত্র ৬২% উিযদাতায ভদত দদরনক কভৃকাদে,
২৬% উিযদাতায ভদত ফা ফক্ষদত্র এফাং ১২% উিযদাতায ভদত রক্ষা ফক্ষদত্র তাদদয অাংগ্রণ স্বাবারফক দয়দছ।
ৃ ভো দূয কযা ম্ভফ দয়দছ।
রফদলারয়ত রচরকৎা ফফা প্রদান কযায পদর তাদদয দদরক, ভানরক ও আরথক
রচ ত্র ৩ .৪ ৯  ভ োয  ভাধান
62%

রচত্র ৩.৪৮ জীফনভাদনয উন্নয়ন

12%

26%

16%

84%
যোাঁ

নো

দদ রন ক কভৃকা দে
69

ফ া ফক্ষদত্র

র ক্ষা ফক্ষদত্র

৩.৬.৭। ব্যফস্থানা
াাতাদরয ওয়াদড/ৃ ফকরফদন অফস্থাদনয ভয় াাতাদরয ব্যফস্থানায ফক্ষদত্র রকছু ভোয ম্মুখীন দয়দছন।
ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি রনযািা ব্যফস্থা রদদফ াফ ৃক্ষরণক রনযািা যক্ষী ও ২৪/৭ ররটিরব ফুদটদজয
ব্যফস্থা কযা দয়দছ।
৩.৬.৮। ভোয রফদেলণ
“ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি” াাতাদর আন্তঃরফবাদগ রচরকৎা রনদত এদ ফযাগীদদয অদনক ভয় রফরবন্ন
ভোয ম্মুখীন দত য়। ফযাগীযা রফরবন্ন ভো রনদয় ভত প্রকা কদযন। এদক্ষদত্র নমুনা জযীদ অাংগ্রণকাযী
৬৪% উিযদাতা অরযষ্কায রফছানা, ৩৫% উিযদাতা বাঙ্গা রফছানা, ৯৬% উিযদাতা রফছানা ফপারল্ডাং কযা মায় না,
৩০% উিযদাতা গাদয় ফদয়ায জন্য রযষ্কায চাদয ফা কম্বর না ফদয়া, ২০% উিযদাতা রিনায ভয়ভত রিন না
কযা, ৬০% উিযদাতা ভায উদ্রফ, ৮৪% উিযদাতা রবরজটিাং আওয়ায ফভদন্টন না কযা, ৪৫% উিযদাতা
প্রদয়াজদন অরক্সদজন াওয়া মায় না, ৩৫% উিযদাতা রনে ভাদনয আফাফত্র, ৩৫% উিযদাতা রনে ভাদনয দযজা
জানারা, এফাং ২৫% উিযদাতা প্রায় ভয় দফদুযরতক পযান/ এর অথফা রাইট নষ্ট থাকায় তাদদয “ন্যানার
ইনরিটিউট অফ ইএনটি” াাতাদরয রচরকৎা রনদত অসুরফধায ম্মুখীন দত য় ফদর ভতাভত প্রদান কদযন।
রচত্র ৩.৫০ ফম কর ভোয ম্মুখীন দত য়
120%
96%

100%
80%

84%

64%

60%

60%
40%
20%

35%

45%
30%

20%

35%

35%

25%

0%

নমুনা জযীদ অংগ্রণকোযী কবরই আদৄতনক তফবলোতয়ত মফো, ভোন ম্মত তিতকৎো মফো, বোর ভোবনয
োোতোর ব্যফস্থোনো, আদৄতনক প্রযুতিয ভোধ্যবভ মযোগ তনণ বয় কযো, মযোগ তনণ ববয়য য ঠিক ভোধোন তনতিত কযো,
ল্যোবফ উন্নত আদৄতনক মন্ত্রোততয ব্যফোয, মকোয়োতরটি ভতনটতযং, োোতোবরয জনফবরয বমোতগতো, মফড ংখ্যো
ফোড়োবনো, তিতকৎবকয ংখ্যো ফোড়োবনো, ম বোপ্ত ঔলবধয ব্যফস্থো কযো, অযোম্বুবরন্প যোখো, ঔলধ ও মটবস্টয মূল্য কভোবনো,
দতযদ্র মযোগীবদয জন্য স্বে মূবল্য অোবযবনয ব্যফস্থো কযো, নোক কোন ও গরো ংক্রোন্ত অন্যোন্য তফবোগবক আযও
তিোরী কযো, মটকতনতয়োবনয ংখ্যো ফোড়োবনো, োোতোর ব্যফস্থোনোয ভোন উন্নয়ন, মকোয়োতরটি ভতনটতযং ব্যফস্থো
কবয আযও বোবরো স্বোস্থয মফোয প্রতযোো কবযন।
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৩.৭। ফক িারড

শ্রফদণয জগদত শ্রফণ প্ররতফন্ধী রশুযা
অন্যান্য আয দটি রশুয ভদতাই চঞ্চর তারা। ফয়
াদে রতন ফছয। ওয মখন এক ফছয ফয়, তখন ফথদকই
ভা-ফাফা বুঝদত াদযন ও দব্দ াো ফদয় না।
ভয়ভনরাং ফথদক তাঁযা তাদক রনদয় ছুদট এদরন ঢাকায
াাতাদর। ডাক্তাযযা ফরদরন, শ্রফদণয ত্রুটি রনদয়ই
জদন্দছ রশুটি। শুনদত ায় না ফদর কথা ফরাও রখদছ
না ও। এক ফছয ধদয নাক, কান, গরা (ইএনটি) রফলয়ক
রফরবন্ন ডাক্তাযদদয কাদছ রচরকৎা করযদয় ফকাদনা উন্নরত
না ফদদখ রশুটিদক রনদয় এদরন ইনরিটিউট অফ ইএনটি
াাতাদর। এখাদন এদ তারায ভা ও ফাফা জানদরন,
করিয়ায ইভপ্ল্ান্ট কযদর তাঁদদয ফছদর শুনদত াদফ,
কথাও ফরদত াযদফ। ভাজকল্যাণ অরধদপ্তদযয
ায়তায় ইনরিটিউট অফ ইএনটি ফথদক ২০১৯ াদর
তায ফছদরদক রফনামূদল্য করিয়ায ইভপ্ল্ান্ট কযা দয়দছ।
এদক্ষদত্র রডবাইদয একটি অাং কাদনয ফছদন চাভোয
রস্থয রচত্র ৫ করিয়ায ইউরনদট ফখরায় ভােদভ রক্ষা
রনদচ স্থান কযা দয়দছ।
করিয়ায ইভপ্ল্ান্ট যফতী ইনরিটিউট অফ ইএনটি ফথদক
তারা রুটিন বালা রক্ষা রনদে। ফতৃভাদন তারা বালা
রক্ষা গ্রণ কদয রকছু ব্দ ফরদত াযদছ। আা কযা
মায় খুফ অল্প ভদয়য ভেই ফ কথা ফরদত াযদফ।
এখানকায ফফা রনদয় তারায ভা ও ফাফা খুফই ন্তুষ্ট।
‘করিয়ায ইভপ্ল্ান্ট কভৃসূরচ’ এখন যাজস্ব খাদত অন্তভুৃক্ত
একটি রনয়রভত কভৃসূরচ এফাং এটি ভাজকল্যাণ
ভন্ত্রণারদয়য একটি ভতী উদযাগ। এ উদযাগ তারাদক
অন্য রশুদদয ভদতা স্বাবারফক জীফনমাদন াায্য
কদযদছ। এ জন্য তারায ফাফা ও ভা ইনরিটিউট অফ
ইএনটিয রচরকৎক, না ৃ ও ফ ৃরয ফদদয যকাদযয
কাদছ কৃতজ্ঞতা প্রকা কদযন।
রস্থয রচত্র ৬ করিয়ায অাদযদনয যফতী বালা রক্ষা
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কযোন্পোবযয তিতকৎোয় মযতডওবথযোতয ব্যফস্থো নো থোকোয় মযোগীয মবোগোতন্ত
ফরযাদরয যীপ রভয়া গত ছয় ভা ধদয রজহ্বায ঘায ভোয় ভুগরছদরন। গ্রাদভয করফযাদজয ফথদক রচরকৎা
ফনয়ায দযও ঘা বার না ফায কাযদণ রতরন তায ফছদরদক রনদয় ঢাকায ছুদট আদন। তায এক আত্মীদয়য ভােদভ
জানদত াদযন স্বল্প মূদল্য ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটিয রচরকৎা সুরফধায কথা। ন্যানার ইনরিটিউট অফ
ইএনটিদত আায য ফররফ ৃবাদগয রচরকৎক তাদক বাদরা কদয যীক্ষা কদযন। ফ ৃদল রফগত ফপব্রুয়ারযদত
াাতাদর বরতৃ ন। ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি াাতাদরয রচরকৎকযা তায ফাদয়ার কদয তায
টিসুয াংগ্র কদযন। এটি ন্যানার ইন্পটিউট অফ ইএনটি াাতাদরয প্যাথররজকযার ল্যাফদযটরযদত াোন য়।
ফখান ফথদক রযদাদট ৃ আদ তায কযানায দয়দছ। াংফাদটি তায রযফাদযয জন্য ভাযাত্মক প্রবাফ ফপদর।
ইনরিটিউট ফথদক জানাদনা য় যীপ রভয়াদক রচরকৎায অাং রদদফ ফযরডওদথযার গ্রণ কযদত দফ।
ফতৃভাদন াাতাদর ফযরডওদথযারয ব্যফস্থা না থাকায় তা অন্য প্ররতষ্ঠাদনয ভােদভ রনদত দফ। যীপ রভয়ায
ফছদর অন্যান্য যকারয প্ররতষ্ঠাদন ফখাজ রনদয় জানদত াদয ফযরডওদথযার রচরকৎায জন্য দুই ফথদক রতন ভাদ
অদক্ষা কযদত দফ। ফতৃভাদন যীপ রভয়াদক ফযরডদয়ন ফথযারয ব্যফস্থা গ্রণ কযদত অদনক ফবাগারন্তদত েদত
দে। ফফযকারয াাতাদর রগদয় তাদদয ফথযার ফনফায ভত আরথ ৃক অফস্থা তায ফনই। তায ভত ফযাগীদদয
মাদদয কযানায রচরকৎায অথ ৃ ফমাগাে কযায াভথ্যৃ ফনই তাঁদদয জন্য অরফরদম্ব ফযরডওদথযারয ব্যফস্থা কযায
জন্য রতরন ও তায রযফায অনুদযাধ জানান। দুঃখ বাযাক্রান্ত ভন রনদয় যীপ রভয়া ন্যানার ইনরিটিউট অফ
ইএনটি ফছদে ফগদছন।
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িতুথ ব অধ্যোয়
SWOT Analysis
৪.১। ফর রদক
1. ফাাংরাদদদ নাক, কান ও গরায রচরকৎায জন্য ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি ফদদয একভাত্র
রফদলারয়ত যকারয াাতার।
2. ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি াযা ফদদয নাক কান ও গরায রফদলারয়ত স্বাস্থয ফফা প্রদাদন
উদেখদমাগ্য ভূরভকা যাখদছ। প্রকল্প ফাস্তফায়দনয পদর রফদলারয়ত রচরকৎা ফফায রযরধ বৃরি ফদয়দছ।
3. ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটিদত নাক কান ও গরায রচরকৎায জন্য রফদলারয়ত অতযাধুরনক মন্ত্রারত
স্থান কযা দয়দছ। মা ফযাগ নাক্তকযণ, রনণ ৃয়, রচরকৎায় উদেখদমাগ্য ভূরভকা যাখদছ। াাতারটিদত
আইরইউ, কযাজুয়াররটি অাদযন রথদয়টায ৭টি অাদযন রথদয়টায, অতযাধুরনক ইএনটি ওয়াকৃ
ফিন, অরডও ফবরিবুরায ল্যাফ, রকর ল্যাফ রফরবন্ন যীক্ষা-রনযীক্ষায ব্যফস্থাও চালু আদছ।
4. াাতারটিদত শুধুভাত্র নাক কান ও গরায অাদযদনয রদক্ষয রফদলারয়ত মন্ত্রারত অাদযন
রথদয়টায স্থান কযা দয়দছ। এখানকায অাদযন রথদয়টাদয অদনক জটির ফযাদগয অাদযন কযা দে।
5. াাতার, রচরকৎা ফফা ও রক্ষায জন্য প্রদয়াজনীয় অফকাোদভা দতযীয ভাধদভ রচরকৎায ক্রভফধ ৃভান
চারদা পূযণ ও রফদলারয়ত স্বাস্থয ফফা প্রদাদনয ভােদভ জনগদণয স্বাস্থয ফফা প্রদান ম্ভফ দয়দছ।
রফদলারয়ত রচরকৎা ফফায কাম ৃক্রভ ম্প্রারযত দয়দছ।
6. ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি াাতাদর ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয়য করিয়ায ইভপ্ল্যান্ট রডবাই ফযাদ্দ
নীরতভারা অনুমায়ী রনফ ৃারচত প্রাথীদদয রফনামূদল্য এই রচরকৎা ফফা ফদয়া দে। করিয়ায ইভপ্ল্যাদন্টয
ভােদভ শ্রফণ প্ররতফন্ধীদদয পুনফ ৃান ম্ভফ দয়দছ। পরশ্রুরতদত তাযা স্বাবারফক জীফনমান কযদত াযদছ।
রচরকৎা যফতী রেচ ফথযারযও ব্যফস্থা কযা দে।
7. যকায রনধ ৃারযত স্বল্পমূদল্য ফযাগীযা নাক, কান ও গরা িরকৃত রফদলারয়ত যীক্ষাগুদরা কযায সুদমাগ
াদেন। এখাদন অরডওররজ িরকৃত রফরবন্ন যীক্ষা কযা দে।
8. ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি প্ররতষ্ঠায পদর অরবজ্ঞ রচরকৎদকয ভােদভ ফফা প্রদান জরবয
দয়দছ।
9. াফ ৃক্ষরণক ররটিরব ও নাইট গাদড ৃয ব্যফস্থা থাকায় ভােদভ রনযািা ব্যফস্থা ফজাযদায কযা দয়দছ।
10. ফররফ ৃবাদগ ইদরক্ট্ররনক ফটাদকন িরতদত টিদকট ফকদট ফযাগীয ফফা প্রদান কযা দে। জন্য প্ররতটি ফলাদয
সুদয় ারনয ব্যফস্থা যদয়দছ। ফররফ ৃবাদগ অদক্ষাযত ফযাগীদদয রফদনাদদনয জন্য টিরব স্থান কযা দয়দছ।
৪.২। দুফ ৃর রদক
1. ফতৃভাদন ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি রফদলারয়ত াাতাদর ১৩৫টি য্যা যদয়দছ, মা প্রদয়াজদনয
তুরনায় অপ্রতুর। ফতৃভাদন প্রদয়াজন ও চারদায তুরনায় অদনক কভ য্যা ব্যফস্থা ও রচরকৎক থাকায় াযা
ফদ ফথদক আগত ফযাগীদদয নাক, কান ও গরায রযপূণ ৃ রচরকৎা ফফা প্রদান ম্ভফ দে না।
2. নাক, কান ও গরা ফযাদগয দক্ষ জনফর দতরযদত াাতারটিদত এভএ, এপরএ ও অরডওররজয ভদতা
ফাদাযী একাদডরভক ফকা ৃ চালু কযা ম্ভফ য়রন।
3. ফতৃভাদন াাতারটিদত রদিাপ্যাথররজ যীক্ষায ভােদভ কযান্পায নাক্তকযণ ও াজৃারযয ব্যফস্থা
যদয়দছ। রকন্তু াজৃারয যফতী ফযরডওদথযার ও ফকদভাদথযারয ফকান ব্যফস্থা না থাকায় রযপূণ ৃ কযান্পায
রচরকৎা এখাদন ম্ভফ দে না।
4. কর দদ (দ সৃজদনয রফযীদত ৩০% রচরকৎদকয দ শূন্য যদয়দছ) রচরকৎক না থাকায় াযা ফদদয
নাক, কান ও গরায ফযাদগ আক্রান্ত ফযাগীদদয রচরকৎা ফফা ব্যাত দে। রচরকৎক ছাোও ফটকরনরয়ান,
ফথযারি অন্যান্য দদ জনফদরয ঘাটরত যদয়দছ।
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5. ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি াাতাদর রনরফে রযচম ৃা ফকদেয (আইরইউ) জন্য ফকনা অতযাধুরনক
ৃ
আটিরপরয়ার
ফযরদযটরয ফবরন্টদরটয (এআযরব) ফভরন ফরাকফদরয অবাদফ এ ম ৃন্ত চালু কযা ম্ভফ
য়রন।
6. প্রকল্প ফল ওয়ায দীঘ ৃরদন য রএভএরড ফথদক রকছু মন্ত্রারত যফযা কযা এফাং রএভএরড ফথদক
াাতাদর মন্ত্রারত ফৌৌঁছাদনায য দীঘ ৃরদন য াাতাদর রকছু মন্ত্রারত স্থান কযা দয়রছর।
7. প্রকল্প ফাস্তফায়নকারীন কর অরডট আরি রনষ্পরি কযা ম্ভফ য়রন।
8. ফররফ ৃবাগ ফথদক আন্তঃরফবাদগ বরতৃয জন্য ররযয়ার রদদয় গদে ফদে ফথদক চায ভা ফযাগীদদয অদক্ষায়
থাকদত য়। এখাদন উদেখ্য ফম, ফযাগী বরতৃয জন্য অদক্ষায় থাকদত য়। পদর রচরকৎা খযচ অদনক বৃরি
ায় এফাং অদনক ফক্ষদত্র ফযাগ দীঘ ৃারয়ত য়। রচরকৎা প্রারপ্তদত দীঘ ৃ ভয় প্রদয়াজন ওয়ায় (ফররফ ৃবাগ
ফথদক অাদযন ম ৃন্ত) ফযাগীযা অদনক ফক্ষদত্র ফফযকারয াাতাদরয উয রনবৃয দয় দে।
9. আন্তঃরফবাগ ফথদক অাদযন এয তারযখ ফদত এক প্তা ফথদক রতন প্তা ম ৃন্ত অদক্ষা কযদত য়।
পদর রচরকৎা খযচ অদনক বৃরি ায় এফাং অদনক ফক্ষদত্র ফযাগ দীঘ ৃারয়ত য়।
10. রচরকৎক ও নাদৃ দয জন্য ফকান আফারক ব্যফস্থা যাখা য়রন। পদর ফযরদডন্ট রচরকৎক, না ৃদদয ২৪/৭
রচরকৎা ফফা রদদত অসুরফধায় েদত দে।
11. ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি প্ররতষ্ঠায ছয় ফছয দয় ফগদরও এফাং াাতারটিদত কযারন্টদনয আরাদা
অফকাোদভা থাকায দযও কযারন্টন চালু কযা ম্ভফ য়রন। পদর াযা ফদ ফথদক আগত ফযাগীদদয এফাং
াাতাদর কভৃযত রচরকৎক ও না ৃদদয খাফাদযয ভোয় েদত দে।
12. প্রকল্প ফাস্তফায়দনয পূদফ ৃ ফকান ফফজরাইন িারড কযা য়রন। পদর ফতৃভাদন কতজন নাক কান ও গরায ফযাগী
ও রচরকৎক আদছ এফাং কতজন ফযাগীদক টাদগটৃ কদয াাতারটি দতরয কযা দয়রছর তায ফফঞ্চভাকৃ
রনণ ৃয় কযা ম্ভফ য়রন।
13. ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি াাতাদর তদরযদ্র, দুস্থ ও প্ররতফন্ধী ফযাগীদদয রচরকৎা ব্যয় ফন
কযায জন্য ভাজদফা অরধদপতদযয াাতার ভাজদফা কাম ৃক্রভ চরভান ফনই। এদক্ষদত্র রফদলারয়ত
ৃ ায়তা, অাদযন ও
এ াাতাদর দরযদ্র ফকান ফযাগীয াাতাদর বরতৃ ও রচরকৎা প্রারপ্তদত আরথক
ঔলধ াংগ্রদয জন্য আরথ ৃক ায়তা ইতযারদ প্রদয়াজন দর তায ফকান ব্যফস্থা কযা ম্ভফ দে না।
14. প্রকল্প প্রণয়দনয ভয় ফকান exit plan প্রস্তুত কযা য়রন।
৪.৩। সৃষ্ট সুদমাগ
1. ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি াাতাদরয অফকাোদভা ১২ তরা রবদতয উয (৮ তরা ভাপ্ত) দতরয
কযায় বফদনয উধ ৃমুরখ ম্প্রাযদনয ভােদভ রফদলারয়ত রচরকৎা ফফায সুদমাগ বৃরি কযা ম্ভফ।
2. াযা ফদদয ত দরযদ্র এফাং শ্রফণ ও ফাক প্ররতফন্ধী ফযাগীদদয স্বল্পমূদল্য ফফা গ্রদণয সুদমাগ সৃরষ্ট দয়দছ।
3. দরযদ্র এফাং শ্রফণ প্ররতফন্ধী ফযাগীদদয পুনফ ৃাদনয সুদমাগ সৃরষ্ট দয়দছ।
4. অরধক াংখ্যক রচরকৎক, না ৃ ও াংরেষ্ট ফাজীফীদদয কভৃস্থাদনয সুদমাগ বৃরি এফাং রচরকৎা ফফা
কাম ৃক্রভ ম্প্রাযদণয সুদমাগ সৃরষ্ট দয়দছ।
5. ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি াাতাদর অাদযন রথদয়টায স্থাদনয পদর রফদলারয়ত াজৃারযয
সুদমাগ বৃরি ফদয়দছ।
6. অরধকাংখ্যক রচরকৎক, না ৃ ও ফটকরনরয়ান এফাং অন্যান্য ফায ভানুদলয কভৃাংস্থান সুদমাগ সৃরষ্ট
দয়দছ। মা ফদদয ক্রভফধ ৃভান জনাংখ্যায াদথ রচরকৎক ও রচরকৎা ফফা গ্রণকাযী জনগদণয অনুাদত
াভঞ্জেতা যাখদত ভূরভকা ারন কযদফ।
7. নতুন অফকাোদভা দতযী দর বরফষ্যদত জনগণ ২৫০ য্যা রফরষ্ট াাতাদরয সুদমাগ ফবাগ কযদত াযদফ।
8. রফদলারয়ত রচরকৎা ফফায় দক্ষ রচরকৎক, না ৃ, ফটকরনরয়ান, ফথযারষ্ট ও প্যাথররজি দতরযয কযায
সুদমাগ সৃরষ্ট দয়দছ।
9. ফদদ উন্নত রচরকৎায সুদমাগ সৃরষ্ট ওয়ায় রফদদদ ফযাগী গভদনয ায হ্রা ফদয়দছ।
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৪.৪। ঝরৌঁ কমূ
1. আইরইউ ফবরন্টদরটযগুদরা জনফদরয অবাদফ চালু কযা ম্ভফ দে না। মুমূশৄ ৃ ফযাগীয ফবরন্টদরটদযয অবাদফ
জীফন াংকদট েদত াদয। আইরইউ চালু না কযদত াযায কাযদণ ফযাগীয জীফদনয ঝরৌঁ ক সৃরষ্ট দয়দছ।
2. ফতৃভাদন ফদদ ীরভত াংখ্যক নাক, কান ও গরায রচরকৎক যদয়দছ। ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি
াাতাদর ফাি গ্রাজুদয়ট ফকা ৃ চালু কযদত না াযায কাযদণ রচরকৎক ও ফযাগীয আনুারতক ায বৃরি
াদফ। নাক, কান ও গরায রফদলারয়ত রচরকৎক াংকট দতরয দয়দছ।
3. রফররম্বত রচরকৎা, প্রদয়াজদনয তুরনায় অপ্রতুর রচরকৎা ব্যফস্থা, ীরভত ডায়াগনরিক যীক্ষা এফাং রকছু
প্রদয়াজনীয় মন্ত্রারত অচর থাকায কাযদণ স্বাস্থয ঝরৌঁ ক সৃরষ্ট দয়দছ।
4. বরফষ্যদত চারদায তুরনায় কভ রচরকৎক রদদয় রচরকৎা ফফা রযচারনা কযদর রচরকৎা ফফায ভান
ধদয যাখা কষ্টাে দত াদয।
5. ফটকরনরয়াদনয দ শূন্য থাকায় মন্ত্রারত রযচারনায় ও যক্ষণাদফক্ষদণ ঝরৌঁ ক সৃরষ্ট দয়দছ।
6. রফরবন্ন ভােদভ সৃষ্ট ব্দ দূলদণয কাযদণ ফাাংরাদদদ প্রায় ফদে ফকাটি ভানুল মৃদু ফথদক প্রকট ভাত্রায়
ফরধযতায় ভুগদছন। এভনরক ফাক ও শ্রফণীনতা ফাাংরাদদদয রিতীয় প্ররতফন্ধকতা। রফদলারয়ত ফফায
রযরধ বৃরি না কযদত াযদর 'াউন্ড রয়ারযাং-২০৩০' ফাস্তফায়ন চযাদরদঞ্জয মুদখ েদফ।
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ঞ্চভ অধ্যোয়
ম বোবরোিনোয তবতিবত োতফ বক ম ববফেণ
৫.১। রফদলারয়ত রচরকৎা ফফা
ফাাংরাদদদ নাক, কান ও গরায রচরকৎায জন্য ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি একভাত্র যকারয রফদলারয়ত
াাতার। ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি নাক, কান ও গরায ফযাদগয রচরকৎায় গুরুেপূণ ৃ ভূরভকা ারন কদয
আদছ। এখাদন ফদদয রফরবন্ন প্রান্ত ফথদক ফযাগীযা এদ রচরকৎা রনদেন। এখাদন নাক, কান ও গরায প্রায় কর
ফযাদগয রনণ ৃয় ও রফদলারয়ত রচরকৎায ব্যফস্থা যদয়দছ। এছাো এ াাতাদর আধুরনক মন্ত্রারতয ভােদভ ফযাগ
রনণ ৃদয়য ব্যফস্থো যদয়দছ। এখানকায অাদযন রথদয়টাদয অদনক জটির ফযাদগয অাদযন কযা দে। াযা ফদদয
নাক,কান ও গরা ফযাদগ আক্রান্ত ফযাগীযা এখান ফথদক নাভভাত্র মূদল্য রফদলারয়ত রচরকৎা গ্রণ কযদছন এফাং সুস্থ
দয় ওদেদছন। ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি এয ফদয়া তথ্যানুাদয ২০১৯ াদর ফররফ ৃবাদগ আগত ফভাট ফযাগীয
াংখ্যা 160178জন। এখানকায ফররফ ৃবাদগ কতৃব্যযত রচরকৎকদদয প্রায় ফররফ ৃবাদগ দদরনক গদে প্রায় ৫০০
ফযাগীয ব্যফস্থাত্র ও রচরকৎা প্রদান কযদত য়। এদক্ষদত্র একজন রচরকৎকদক প্ররতরদন গদে িয জন ফযাগী
ফদদখন। আটটা থাদক আোইটা ম ৃন্ত ফভাট াদে ছয় কভৃঘণ্টায ভদে রচরকৎক গদে াঁচ রভরনট কদয একজন ফযাগী
ফদখায জন্য ভয় ান। ফতৃভাদন প্রদয়াজন ও চারদায তুরনায় অদনক কভ রচরকৎক থাকায় াযা ফদ ফথদক
আগত ফযাগীদদয নাক, কান ও গরায রযপূণ ৃ রচরকৎা ফফা প্রদান ম্ভফ দে না। এটি একটি রফদলারয়ত
ইনরিটিউট ওয়ায কাযদণ এখাদন ফযপাদযর ফযাগীয রচরকৎায় ফজায রদদত দফ। ফতৃভাদন ন্যানার ইনরিটিউট
অফ ইএনটি রফদলারয়ত াাতাদর ১৩৫টি য্যা যদয়দছ, মা প্রদয়াজদনয তুরনায় অদনক কভ। এয পদর বরতৃয জন্য
ররযয়ার রদদয় ফযাগীদদয দীঘ ৃরদন অদক্ষায় থাকদত য়। ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি াাতাদর ২০১৯ াদর
ফভাট বরতৃকৃত ফযাগীয াংখ্যা 3487 জন মা ২০১৮ াদরয তুরনায় 9.44% ফফর। এখাদন উদেখ্য ফম, ফযাগী বরতৃয
য অাদযদনয ররযয়ার ফদত গদে এক ফথদক রতন প্তা ম ৃন্ত রফরম্ব য়। পদর রচরকৎায অবাদফ অদনদকয
ফযাগ দীঘ ৃারয়ত য়। ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি াাতারটিদত ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয়য কভৃসূরচয ভােদভ
২০১৮-২০১৯ াদর ম্পূণ ৃ রফনামূদল্য ৭০ জন শ্রফণ প্ররতফন্ধীদদয করিয়ায ইভপ্ল্যান্ট কযা দয়দছ। করিয়ায ইভপ্ল্যান্ট
কযায ফক্ষদত্র ফছাট রশুদদয অগ্রারধকায ফদয়া দে। করিয়ায ইভপ্ল্যান্ট স্থাদনয পদর শ্রফণ প্ররতফন্ধী রশুযা এখন
কথা ফরদছ এফাং কাদনও শুনদছ াযদছ। প্রকদল্পয ফল ফায য রিতীয় ম ৃাদয় এটি চারদায রবরিদত ২৫০ য্যা
রফরষ্ট াাতাদর উন্নীত কযা ফমদত াদয ফদর প্রকদল্পয ভািায প্ল্যাদন উদেখ থাকদরও এয ফাস্তফায়ন ম্ভফ য়রন।
াাতাদরয রযাংখ্যান ফথদক জানা মায় ফভাট অাদযদনয ৫৬% ফযাগী নাক, কান ও ফড ফনক কযান্পাদযয
ফযাগী। রকন্তু াজৃারয যফতী ফযরডওদথযারয ফকান ব্যফস্থা এখাদন ফনই। ফযরডওদথযার ও ফকদভাদথযারয ব্যাফস্থা না
থাকায় অদনক ফযাগীদক াাতাদর রচরকৎা ম্পূণ ৃ না কদযই রপদয ফমদত দে। অাদযদনয য ফযাগীযা অন্যত্র
ফযরডওদথযার ও ফকদভাদথযার রদদেন। ফকান ফকান ফক্ষদত্র ভয় ফক্ষদণয পদর কযান্পায পুনযায় ফদখা ফদয়ায
ম্ভাফনা সৃরষ্ট য়। এছাো ফতৃভাদন াাতারটিদত মযতডবয়ন ও অনবকোরজী রচরকৎক রদদফ দায়নকৃত দুটি
দ বমোগী অধ্যোক (বযতডবয়ন ও অনবকোরজী) ১ জন ও জুতনয়য কনোরবটি (বযতডবয়ন ও অনবকোরজী) ১
জন এয তফযীবত মকোন তিতকৎক কভবযত মনই। ফড-ফনক কযান্পাদযয রচরকৎা অদনক ব্যয়ফহুর ওয়ায় াধাযণ
ভানুদলয রচরকৎা রনদত অদনক ভোয় েদত দে। এদক্ষদত্র পূণ ৃাঙ্গ কযান্পায ইউরনট স্থান কযা প্রদয়াজন।
৫.২। একাদডরভক ফকা ৃ
ফদদয ৩০ তাাং ফরাক নাক, কান অথফা গরায ফকান না ফকান ফযাদগ ভুগদছন। ফতৃভাদন াযা ফদদ খুফ ীরভত
াংখ্যক নাক, কান ও গরা ফযাদগয রফদলজ্ঞ যদয়দছন। নাক, কান ও গরা ফযাদগয দক্ষ জনফর দতরযদত
াাতারটিদত এভএ, এপরএ ও অরডওররজয ভদতা ফাদাযী ফকা ৃ চালু কযায কথা রছর। রকন্তু ছয় ফছয
ফরযদয় ফগদরও নানা জটিরতায় এম ৃন্ত ফকান ফকা ৃ চালু কযা ম্ভফ য়রন। রচরকৎাদফায াাার ফভরডদকর
রক্ষাথীদদয প্ররক্ষণ ও গদফলণায উচ্চতয ফকে রদদফও এ প্ররতষ্ঠানটি কাজ কযদত াযদছ না। ন্যানার
ইনরিটিউট অফ ইএনটি ফথদক দতরয রফদলারয়ত ও নাক, কান ও গরায ফযাদগয রচরকৎায় রফদলারয়ত জনফর
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ছরেদয় রদদয় ফদদয ফভরডকযার কদরজ াাতার ও ফজরা াাতাদর নাক কান গরা রফবাদগয ফফা উন্নত কযাও
এ প্ররতষ্ঠানটি গোয অন্যতভ উদদ্দশ্য রছর। ফতৃভাদন রফএএএভইউ ফথদক ৬ জন রক্ষাথী রনদয় এভএ ফকা ৃ
রযচারনায ব্যাাযটি রকছু তৃ াদদক্ষ প্ররক্রয়াধীন আদছ।
৫.৩। প্রকদল্পয ভােদভ স্থারত মন্ত্রারত
প্রকল্পটি জুন ২০১৪ াদর ভাপ্ত দরও প্রকল্পটিয রকছু মন্ত্রারত ২০১৮ াদর াাতারটিদত এদ ফৌছায়। প্রকদল্পয
আওতায় প্রদয়াজনীয় মন্ত্রারত াংগ্রদয ারফ ৃক দারয়দে রছর রএভএরড। ভয়ভত মন্ত্রারত স্থান না কযদত
াযায কাযদণ স্বাস্থয ফফা প্রদাদন ব্যাঘাত ঘদট। রকছু ফক্ষদত্র রএভএরড ফথদক মন্ত্রারত াাতাদর এদ ফৌৌঁছাদনায
য মন্ত্রারত স্থাদন দীঘ ৃ ভয় ব্যয় য়। অদনকদক্ষদত্র মন্ত্রারত স্থাদন এক ফছদযয ফফর ভয় রাদগ। এগুদরায
ভদে যদয়দছ অতযাফশ্যকীয় Ultra –Sonogram Machine, Autoclave Machine (Large), OT Table, OT Top
Light। এ মন্ত্রগুদরা দীঘ ৃ ভয় ফিাদয দে রছর।
াাতারটিদত নাক, কান ও গরায রচরকৎায় কযাজুয়াররটি অাদযন রথদয়টায ৭টি অাদযন রথদয়টায,
অতযাধুরনক ইএনটি ওয়াকৃ ফিন, অরডও ফবরিবুরায ল্যাফ, রকর ল্যাফ রফরবন্ন যীক্ষা-রনযীক্ষায ব্যফস্থা চালু
আদছ। এফ ল্যাদফ ফযাগ রনরূণ কদয আধুরনক রচরকৎা প্রদান কযা দে। ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি
ৃ
াাতাদর রনরফে রযচম ৃা ফকদেয (আইরইউ) জন্য আটটি অতযাধুরনক আটিরপরয়ার
ফযরদযটরয ফবরন্টদরটয
(এআযরব) ফভরন ফকনা দয়রছর। আইরইউ ইউরনটদরাকফদরয অবাদফ এম ৃন্ত চালু কযা ম্ভফ য়রন । পদর ফকাটি
টাকা ব্যদয় ফকনা ফ মন্ত্র অব্যফিৃত অফস্থায় দে আদছ। ফতৃভাদন, মুমূশৄ ৃ ফযাগীদদয আইরইউ’য প্রদয়াজন য় এফাং
অদনদকযই জটির অাদযদনয দয ফবরন্টদরদনয প্রদয়াজন য়। রকন্তু, তাদদযদক এ ফফা ফদওয়া ম্ভফ দে না।
ৃ
ফ ৃদল ১৮/৫/২০২০ তারযদখ স্বাস্থয ফফা রফবাগ দত আইরইউয ছয়টি আটিরপরয়ার
ফযরদযটরয ফবরন্টদরটয
২৫০ য্যা রফরষ্ট ফজনাদযর াাতার মদাদয ফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দছ।
ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি-এয রি রডঅডাৃ য মন্ত্রগুদরায ব্যফায কযা ম্ভফ য়রন এফাং ফযাগীযা এয ফকান
সুপর ফবাগ কযদত াযদছ না। ভাচ ৃ ২০২০ এ রযদৃনকাদর াাতাদরয রকছু মন্ত্রারত অচর রছর। জনফর না
থাকায কাযদণ যকারয াাতাদর অতযাধুরনক প্রমৄরক্তয মন্ত্রারত অব্যফিৃত অফস্থায় দে থাকায় এখাদন ফযাগীযা
যকায রনধ ৃারযত স্বল্পমূদল্য রফরবন্ন ফযাগ িরকৃত যীক্ষাগুদরা কযায সুদমাগ াদেন না। বরফষ্যদত প্রকদল্পয
মন্ত্রারত ক্রদয়য পূদফ ৃ জনফদরয াংস্থান দতযী ও রনদয়াগ মথাভদয় িন্ন কযায রফলদয় যকারয অথ ৃ ব্যদয় প্রকল্প
ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত রনদ ৃনা অনুযণ কযা প্রদয়াজন।
৫.৪। জনফর
ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি রফদলারয়ত াাতাদর প্রায় কর দদই ফরাকফদরয ঘাটরত যদয়দছ। ফতৃভাদন
াযা ফদদ ফভাট জনাংখ্যায প্রায় ৩৩% নানা ধযদনয নাক কান ও গরায ফযাদগ আক্রান্ত রকন্তু স্বল্প াংখ্যক জনফদরয
ভােদভ রযপূণ ৃ স্বাস্থয ফফা প্রদান কযা ম্ভফ দে না। এফ ঘাটরত পূযণ না কযদর ফযাগীয চা াভরাদনা এফাং
ফফায ভান ধদয যাখা অম্ভফ দয় উদেদছ। জনফদরয ঘাটরত থাকদর ফযাগীয প্রতযাা ও প্রারপ্তয ভাদঝ রফার ব্যফধান
থাকদফ ফটাই স্বাবারফক। ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি রচরকৎক দ যদয়দছ ৯৪টি। এযভদে ৬৫ জন
রচরকৎক রনদয়াগ ফদওয়া দয়দছ। ১৩৫ য্যায এ াাতাদর রচরকৎদকয দ শূন্য যদয়দছ ২৯টি। অথ ৃাৎ দ
সৃজদনয রফযীদত ৩০% রচরকৎদকয দ শূন্য যদয়দছ। ফতৃভাদন এখাদন দদয রফযীদত ৯৮% াংখ্যক না ৃ
কভৃযত আদছন। এ ইনরিটিউটিদত ফটকরনরয়াদনয জন্য ১৩ টি সৃজনকৃত দদয রফযীদত ৫ জন ফটকরনরয়ান
কভৃযত আদছ। ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি াাতাদর কর ফটকরনরয়ান দদ ফরাক না থাকায় ফফা
প্রতযাীযা কারিত ফফা াদে না। আধুরনক ভাদনয মন্ত্র থাকা দেও ফটকরনরয়াদনয অবাদফ ঠিকবাদফ মন্ত্রারত
যক্ষণাদফক্ষণ কযা ম্ভফ দে না। ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটিদত রেচ ফথযারি রনদয়াগ প্রদান ম্ভফ না
ওয়ায় রনফ ৃারচত রকছু না ৃ বালা রক্ষায় প্রররক্ষত কযা দয়দছ। ফতৃভাদন তাযা করিয়ায স্থাদনয য রশুদদয
বালা রক্ষা ফদয়ায ব্যাাদয রনদয়ারজত আদছন। ফতৃভাদন ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটি াাতাদর ফযাগী ও
রচরকৎদকয অনুাত ১০:১, ফযাগী ও নাদ ৃয অনুাত ৭:৪, রচরকৎক ও নাদ ৃয অনুাত ৫:৬ এফাং রচরকৎক ও
ফটকরনরয়াদনয অনুাত ১৩:১। উদেখ্য ফম, “ফাাংরাদদ স্বাস্থয রফবাগীয় নন-ফভরডদকর কভৃচাযী রনদয়াগ রফরধভারা
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২০১৮” অনুমায়ী ফথযারষ্ট ও ফটকরনরয়াদনয রকছু দ রনদয়াগ রফরধভারা ফরভূৃত ওয়ায় কর শূন্য দদ রনদয়াগ
ফদয়া ম্ভফ দে না।
ৃ ব্যয়
৫.৫। রচরকৎা ফফা প্রারপ্তদত আরথক
ফররফ ৃবাদগ একজন ফযাগী ভাত্র ১০ টাকা রদদয় টিরকট ফকদট নাক, কান অথফা গরায ফম ফকান ফযাদগয জন্য রফদলজ্ঞ
রচরকৎদকয ফফা াদেন। ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি াাতাদর ১৩৫টি ফফড ফযদয়দছ। ফফদডয ভদে ৮১টি
ফফড রে ফফায আওতায় যাখা দয়দছ। তদফ ফতৃভাদন ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি ফত গরযফ, দুস্থ ও প্ররতফন্ধী
ফযাগীদদয রচরকৎা ব্যয় ফন কযায জন্য ভাজদফা অরধদপতদযয ভােদভ াাতার ভাজদফা কাম ৃক্রভ
চরভান ফনই। ফযাগীয চা থাকায় ফররফ ৃবাগ ফথদক আন্তঃরফবাদগ বরতৃয জন্য এফাং বরতৃ যফতী অাদযন এয ফডট
রনদত দীঘ ৃ ভয় অদক্ষা কযদত য়। পদর রচরকৎা খযচ বৃরি ায় এফাং অদনক ফক্ষদত্র ফযাগ দীঘ ৃারয়ত য়। এখাদন
উদেখ্য ফম, ফতৃভাদন এ াাতারটিদত ৭টি অাদযন রথদয়টায ফটরফর যদয়দছ। এ াাতারটিদত নাক, কান ও
গরায অদনক জটির ফছাট-ফে অাদযন কযা দে। দে। ফভজয অাদযদনয জন্য যকায রনধ ৃারযত রপ ২,০০০
টাকা এফাং ভাইনয অাদযদনয জন্য জন্য যকায রনধ ৃারযত রপ ১,০০০ টাকা। তদফ নন ফরয়াং ফফদড ফযাগীয
অাদযদনয জন্য ফকান রপ গ্রণ কযা য় না। একটি ফে অাদযদন অদনক ফক্ষদত্র ৬ ফথদক ৮ ঘণ্টা ম ৃন্ত ভয়
রাদগ। দদরনক াাতাদরয ওটিয একটি ইউরনদট ৩ জন ফযাগীয অাদযন কযা দে। প্ররত ফযাগীয ফছদন
কদয়কজন রচরকৎক টানা কাজ কদযন ফদর ফফর অাদযন ম্ভফ য় না। তদফ অাদযন কযাদনায জন্য
কদয়কগুণ ফফর ফযাগী আদন এখাদন। এরদদক ওয়াদড ৃ অফস্থানযত ফযাগীদদয দঙ্গ কথা ফদর জানা মায়, অদনক
ফযাগী প্রায় এক প্তাদয উয অাদযদনয অদক্ষায় বরতৃ যদয়দছন। প্ররতরদন ফদদয রফরবন্ন প্রান্ত ফথদক জটির ও
কঠিন ফযাদগয ত ত ফযাগী রচরকৎা রনদত আদছ। ররযয়ার ফদত রফরম্ব ওয়ায় অদনকদক্ষদত্র তাদদয ফফযকারয
াাতাদর রচরকৎায জন্য ফমদত দে। এদক্ষদত্র উদেখ্য ফম, ফদদয রফরবন্ন প্রান্ত ফথদক আগত ফযাগীদদয ররযয়ার
রদদয় দীঘ ৃরদন বরতৃয অদক্ষায় থাকায পদর রচরকৎা খযচ অদনক বৃরি ায়। আফায অদনদকয ফক্ষদত্র ফারে ঘয ফছদে
দীঘ ৃ ভয় অদক্ষা কযা ম্ভফ না ওয়ায় তাযা ফফযকারয াাতাদর রচরকৎা রনদয় ফারে রপদয মায়। বযজতভবন
মদখো মোয়, এখোবন তফতবন্ন মটবস্টয খযি অন্যোন্য মফযকোতয োোতোর মথবক অবনক কভ। এছোড়ো এখোবন যকোয
তনধ বোতযত মূবল্য তফবলোতয়ত মটবস্টয ব্যফস্থো যবয়বছ। একর তফবলোতয়ত মন্ত্রোতত যেণোবফেণ তনতিবত
মটকতনতয়োন তনবয়োগ ও মথোমথ ফোবজট ফযোবেয প্রবয়োজন।
৫.৬। াাতার ব্যফস্থানা
ন্যোনোর ইনতস্টটিউট অফ ইএনটিয ফততফ ববোবগ ২০১৭-২০১৮ অথ ৃফছদয জাতীয় নাক-কান-গরা ইনরিটিউদট
ইদরক্ট্ররনক ফটাদকন িরতদত ফররফ ৃবাদগ ফযাগীয ফফা প্রদান শুরু য়। খুফ অল্প ভদয়য ভাদঝ াাতার কর্তৃ ক্ষ
এয সুপর ফদত শুরু কদয এফাং ফযাগীযাও তা ানদে গ্রণ কদয। এই ফটাদকন রদিভ ফররফ ৃবাদগয কাদজ স্বেতা,
রযেন্নতা, গরত এদনদছ। তদফ অতযারধক ফযাগী থাকায় ফররফ ৃবাদগ ফায স্থাদনয ভো ফদখা মায়। ফযাগীদদয
রযষ্কায রযেন্ন রযদফদ রচরকৎা ফফা গ্রণ কযায ব্যফস্থা কযা দয়দছ। এখাদন মত্রতত্র ভয়রা ফদখা মায় না।
অবেোযত মযোগীবদয জন্য প্রততটি মলোবয সুবয় োতনয ব্যফস্থো যবয়বছ। তফবনোদবনয জন্য টিতব স্থোন কযো বয়বছ।
এখোবন তডতজটোর িততবত টিবকট কোটোয ব্যফস্থো প্রংোয দোতফ যোবখ। তবফ ফযরদডন্ট রচরকৎক, না ৃদদয জন্য
ফকান আফান ব্যফস্থা এখাদন ফনই। এভনরক ফকান ডযরভটরয ফনই। পদর রচরকৎক ও না ৃদদয আফান াংকদট
েদত দে। ফতৃভাদন কযারন্টন চালু ফনই। প্রকদল্পয রডররদত সুরনরদ ৃষ্ট এরক্সট প্ল্যান না থাকায় প্রকেটি ভোপ্ত
ওয়োয য যোজস্ব ফোবজবটয আওতোয় তযিোরনো ও ফোস্তফোয়বনয জন্য তক তক ব্যফস্থো মনওয়ো ফমদত াদয এ রফলদয়
ফকান উদেখদমাগ্য রদকরনদদ ৃনা াওয়া মায়রন। প্রকেটি ভোপ্ত ওয়োয য ফতবভোবন এটি যোজস্ব ফোবজবটয আওতোয়
তযিোরনো কযো বে।
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লষ্ঠ অধ্যোয়
সুোতয ও উংোয
৬.১। সুারয
1. ফতৃভাদন ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি রফদলারয়ত ইনরিটিউটটিদত ১৩৫টি য্যা যদয়দছ, মা প্রদয়াজদনয
তুরনায় অপ্রতুর। ফতৃভাদন প্রদয়াজন ও চারদায তুরনায় অদনক কভ য্যা ব্যফস্থা ও রচরকৎক থাকায় াযা
ফদ ফথদক আগত ফযাগীদদয নাক, কান ও গরায রযপূণ ৃ রচরকৎা ফফা প্রদান ম্ভফ দে না। ন্যানার
ইনরিটিউট অফ ইএনটিদক ২৫০ য্যা রফরষ্ট াাতাদর উন্নীত কযা ফমদত াদয।
2. ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি’য ফভাট অাদযদনয ৫৬% কযান্পাদযয ফযাগী ওয়ায় অরতদ্রুত রযপূণ ৃ
কযান্পায রচরকৎায প্রদাদনয রদক্ষয কযান্পায ইউরনট স্থাদনয উদযাগ গ্রণ কযা ফমদত াদয। এদক্ষদত্র াদয
ফতজগাঁও থানা স্বাস্থয কভদপ্ল্দক্সয জরভ ব্যফায কযা ফমদত াদয।
3. ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি এয উদদ্দশ্য অজৃদন নাক, কান ও গরা ফযাদগয দক্ষ জনফর দতরযদত এখাদন
এভএ, এপরএ ও অরডওররজয ভদতা ফাদাযী ফকা ৃ চালু কযা ফমদত াদয।
4. ফযাগীয চা ফফী থাকায় চারদায তুরনায় কভ রচরকৎক রদদয় রচরকৎা ফফা রযচারনা কযায পদর রচরকৎা
ফফায ভান ধদয যাখা কষ্টাে দে। রচরকৎা ফফায ভান ধদয যাখদত এফাং ফকা ৃ চালুয রদক্ষয াাতাদরয
শূন্য দদ জনফর রনদয়াগ কযা ফমদত াদয।
5. বরফষ্যদত প্রকদল্পয মন্ত্রারত ক্রদয়য পূদফ ৃ জনফদরয াংস্থান দতযী ও রনদয়াগ মথাভদয় িন্ন কযায রফলদয়
যকারয অথ ৃ ব্যদয় প্রকল্প ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত রনদ ৃনা অনুযণ কযা ফমদত াদয।
6. ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি াাতাদর রনরফে রযচম ৃা ফকদেয (আইরইউ) জন্য ফকনা আটটি
ৃ
অতযাধুরনক আটিরপরয়ার
ফযরদযটরয ফবরন্টদরটয (এআযরব) ফভরন এফাং রি ল্যাফ প্রদয়াজনীয় জনফর
রনদয়াদগয ভােদভ রযচারনা কযা ফমদত াদয। (ফ ৃদল তথ্য ভদত আইরইউয ফভযাভতকৃত ৬টি
ৃ
আটিরপরয়ার
ফযরদযটরয ফবরন্টদরটয ১৮/৫/২০২০ তোতযবখ স্বোস্থয মফো তফবোগ বত ২৫০ য্যা রফরষ্ট
ফজনাদযর াাতার মদাদয ফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দছ)
7. বরফষ্যদত প্রকল্প ফল ওয়ায পূদফ ৃ রএভএরড ফথদক কর মন্ত্রারত যফযা কযা এফাং রএভএরড ফথদক
াাতাদর মন্ত্রারত ফৌৌঁছাদনায য তাৎক্ষরণক াাতাদর মন্ত্রারত স্থান কযায জন্য উদযাগ গ্রণ কযা
ফমদত াদয।
8. ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি াাতাদর তদরযদ্র, দুস্থ ও প্ররতফন্ধী ফযাগীদদয রচরকৎা ব্যয় ফন কযায
জন্য ভাজদফা অরধদপতদযয াাতার ভাজদফা কাম ৃক্রভ চরভান ফনই। এদক্ষদত্র রফদলারয়ত এ
াাতাদর দরযদ্র ফকান ফযাগীয াাতাদর বরতৃ ও রচরকৎা প্রারপ্তদত আরথ ৃক ায়তা, অাদযন ও ঔলধ
াংগ্রদয জন্য আরথ ৃক ায়তা ইতযারদ প্রদাদন ভাজদফা অরধদপতদযয াাতার ভাজদফা কাম ৃক্রভ চালু
কযা ফমদত াদয।
9. প্রকল্প ফাস্তফায়নকারীন অরডট আরি দ্রুত রনষ্পরিয রফলদয় উদযাগ গ্রণ কযা ফমদত াদয।
10. ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি প্ররতষ্ঠায ছয় ফছয দয় ফগদরও এফাং এখাদন কযারন্টদনয আরাদা অফকাোদভা
থাকায দযও কযারন্টন চালু কযা ম্ভফ য়রন। পদর াযা ফদ ফথদক আগত ফযাগীদদয এফাং াাতাদর কভৃযত
রচরকৎক ও না ৃদদয খাফাদযয অসুরফধা দূয কযদত যকারয রনদদ ৃনা ফভদন কযারন্টন চালু কযা ফমদত াদয।
11. প্রকল্প ফাস্তফায়দনয পূদফ ৃ ফকান ফফজরাইন িারড কযা য়রন। পদর ফতৃভাদন কতজন নাক কান ও গরায ফযাগী ও
রচরকৎক আদছ এফাং কতজন ফযাগীদক টাদগটৃ কদয াাতারটি দতরয কযা দয়রছর তায ফফঞ্চভাকৃ রনধ ৃাযণ
কযা ম্ভফ য়রন। বরফষ্যদত এ ধযদণয প্রকল্প ফাস্তফায়দনয পূদফ ৃ ফফজরাইন িারড কযা ফমদত াদয। বরফষ্যদত
রডরর প্রণয়দনয ফক্ষদত্র প্রকদল্পয এরক্সট প্ল্যান উদেখ কযা ফমদত াদয।
12. জনগদণয ভাদঝ নাক-কান-গরা ফযাগ িদকৃ দচতনতা বৃরি কযায রদক্ষয দদক্ষ গ্রণ কযা ফমদত াদয।
13. ফাক ও শ্রফণীনতা ফাাংরাদদদয রিতীয় প্ররতফন্ধকতা। ব্দ দূলদণয কাযদণ ফাাংরাদদদ প্রায় ১ ফকাটি ৫০ রাখ
ভানুল মৃদু ফথদক প্রকট ভাত্রায় ফরধযতায় ভুগদছন। রফদলারয়ত ফফায রযরধ বৃরি কদয 'াউন্ড রয়ারযাং-২০৩০'
ফাস্তফায়দনয উদযাগ গ্রণ কযা ফমদত াদয।
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৬.২। উাংায
ফাাংরাদদদ নাক, কান ও গরায রচরকৎায জন্য ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি একভাত্র রফদলারয়ত যকারয
াাতার। ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি নাক, কান ও গরায ফযাদগয রচরকৎায় গুরুেপূণ ৃ ভূরভকা ারন কদয
আদছ। এখাদন ফদদয রফরবন্ন অঞ্চর ফথদক ফযাগীযা এদ রচরকৎা রনদেন। এখাদন নাক, কান ও গরায প্রায় কর
ফযাদগয রনণ ৃয় ও রফদলারয়ত রচরকৎায ব্যফস্থা যদয়দছ। এছাো এ াাতাদর আধুরনক মন্ত্রারতয ভােদভ ফযাগ
রনণ ৃদয়য ব্যফস্থো যদয়দছ। এখানকায অাদযন রথদয়টাদয অদনক জটির ফযাদগয অাদযন কযা দে। াযা ফদদয
নাক,কান ও গরা ফযাদগ আক্রান্ত ফযাগীযা এখান ফথদক নাভভাত্র মূদল্য রফদলারয়ত রচরকৎা গ্রণ কযদছন এফাং সুস্থ
দয় ওদেদছন। ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি ফত ফতবভোবন ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটিদত দ সৃজদনয
রফযীদত ৩০% রচরকৎদকয দ শূন্য যদয়দছ। এছাো ফটকরনরয়ান ও ফথযারদিয াংকট যদয়দছ। পদর ফফায
ভান ধদয যাখা কষ্ট াে দয় েদছ।
ফদদয প্রায় ৩০ তাাং ফরাক নাক, কান অথফা গরায ফকান না ফকান ফযাদগ ভুগদছন। াযা ফদ ফথদক এফ জটির
ফযাগীদদয এই াাতাদর াোদনা দফ এফাং রচরকৎদকযা এখাদন স্দাতদকািয ফরখাো ফদল াযা ফদদ ছরেদয়
েদফন - এই উদদ্দশ্য রনদয় াাতারটি রনভৃাণ কযা দয়রছর। তদফ প্রায় ছয় ফছয ফরযদয় ফগদরও স্দাতদকািয
রক্ষা কাম ৃক্রভ শুরু কযা ম্ভফ য়রন। ফতৃভাদন ফদদ ীরভত াংখ্যক নাক, কান ও গরায রচরকৎক যদয়দছ।
ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটি াাতাদর ফাি গ্রাজুদয়ট ফকা ৃ চালু কযদত না াযায কাযদণ নাক, কান ও
গরায রফদলারয়ত রচরকৎক াংকট সৃরষ্ট দয়দছ। বতফষ্যৎ তিতকৎোয প্রবয়োজন মভটোবত এফং “Sound hearing by
the year ২০৩০” এয রেয অজবন কযবত বর দে রচরকৎক তততয কযবত অতত দ্রুত স্দাতদকািয রক্ষা কাম ৃক্রভ
িোলু কযো প্রবয়োজন। ন্যানার ইনরিটিউট অফ ইএনটিদক কযান্পায ইউরনট ২৫০ য্যা রফরষ্ট াাতাদর উন্নীত
কযা ফমদত াদয।
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ংযুতি - ১

আইতইউ স্থোনোন্তবযয ত্র
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ংযুতি-২

রফএএভইউ কর্তক
ৃ একাডরভক ফকা ৃ াংক্রান্ত ত্র
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ংযুতি - ৩

কযোন্পোয ইউতনট স্থোন ংক্রোন্ত ত্র
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ংযুতি -৪

কযোতিন ংক্রোন্ত তনবদ বনো
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ইবনোববন এক্সবপ্র
ঠিকোনোোঃ ফোড়ী ৮, মযোড ১৩, ধোনভতন্ড, ঢোকো ১২০৯।
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