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পিপঅর না িাওয়ার কারণে মূল্যায়ন প্রপিণেদণনর িপরেণিে প্রকল্প োস্তোয়ন ার-ংণেি 

(মাপ্ত:  জুন,২০১৭) 

 
 

১.০।    প্রকণল্পর নাম: “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃজি জবশ্বজবদ্যালয়ের অজিকতর উন্নেন (১ম 

সংয়োজিত)” েীি ষক প্রকল্প। 

 

২.০। প্রলাপনক মন্ত্রোয়:  মাধ্যপমক ও উচ্চ পলো পেভাগ, পলো মন্ত্রোয়।  

 

৩.০। োস্তোয়নকারী ংস্থা:  োংাণদল পেশ্বপেদ্যায় মঞ্জুরী কপমলন/বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃজি 

জবশ্বজবদ্যালে। 
 

  

৪.০। 

প্রকণল্পর েস্থান:  বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃজি জবশ্বজবদ্যালে, গািীপুর। 

৫.০।    প্রকণল্পর োস্তোয়ন ময় ও 

ব্যয়: 

  

 (ে টাকায়) 

প্রাক্কপি ব্যয় প্রকৃি ব্যয়  

 

িপরকপল্পি োস্তোয়নকা প্রকৃি 

োস্তোয়ন কা 

পিক্রান্ত  

ব্যয়          

(মূ প্রঃ 

ব্যণয়র %) 

পিক্রান্ত 

ময়     

(মূ 

োস্তোয়ন 

কাণর %) 

মূ  

 

ে েণল 

ংণলাপিি 

 

মূ ে েণল 

ংণলাপিি   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৯০৬.০০ 

 

৭৫৯৫.০০ - নণভম্বর, ২০১১ 

ণি 

ণটাের, 

২০১৬  

নণভম্বর, ২০১১ 

ণি 

জুন, ২০১৭ 

নণভম্বর, ২০১১ 

ণি 

জুন, ২০১৭ 

৬৮৯.০০ 

(৯.৯৮%) 

৮ মা 

(১৩%) 

 

৬। প্রকণল্পর উণেশ্য:  

 
অণাচয প্রকণল্পর মমৌপক উণেশ্য ণছঃ 

(ক) পেশ্বপেদ্যাণয়র নতুন পেভাগ ও ফ্যাকাপির জন্য প্রণয়াজনীয় েকাঠাণমাগি সুপেিা তিরী করা; 

(খ) পেশ্বপেদ্যাণয়র প্রণয়াজনীয় একাণডপমক, প্রলাপনক ও অোন সুপেিা তিরী করা; 

(গ) পেশ্বপেদ্যাণয়র ছাত্র ছাত্রীর িপরমাে বৃপি করা।  

  

 ৭। প্রিান প্রিান ঙ্গঃ 

  (ক) অোেিত্র ক্রয় ২২৭.০০ ে টাকা।  

  (খ) তেজ্ঞাপনক যন্ত্রিাপি ক্রয় ২০০.০০ ে টাকা।  

  (গ) মকপিয় গণেোগার ভেণনর উর্ধ্েমুখী ম্প্রারে ৪৬৪.৫২ ে টাকা।  

  (ঘ) ছয় িা পেপলষ্ট এ ও পে টাআি ভেন পনম োে ৬৭৫.৫৮ ে টাকা। 

  (ঙ) পে এ ণর উর্ধ্েমুখী ম্প্রারে ৩৭৫.৭০ ে টাকা। 

  (চ ) এপনম্যা াআন্স ফ্যাকাপি ভেণনর উর্ধ্েমুখী ম্প্রারে ৭৩৯.৫৪ ে টাকা। 

  (ছ)  পফ্াপরজ ফ্যাকাপি ভেণনর উর্ধ্েমুখী ম্প্রারে ৭৩৮.৯৪ ে টাকা। 

 

 



 

পিপঅর না িাওয়ার কারণে মূল্যায়ন প্রপিণেদণনর িপরেণিে প্রকল্প োস্তোয়ন ার-ংণেি 

( জুন,২০১৭) 

 
 

১.০।    প্রকণল্পর নাম: ‘‘মনায়াখাপ পেজ্ঞান ও প্রযুপি পেশ্বপেদ্যাণয়র উন্নয়ন (ংণলাপিি)” েীি ষক প্রকল্প। 

 

২.০। প্রলাপনক মন্ত্রোয়:  মাধ্যপমক ও উচ্চ পলো পেভাগ, পলো মন্ত্রোয়।  

 

৩.০। োস্তোয়নকারী ংস্থা:  োংাণদল পেশ্বপেদ্যায় মঞ্জুরী কপমলন/মনায়াখাপ পেজ্ঞান ও প্রযুপি 

পেশ্বপেদ্যায়। 
 

   

৪.০। প্রকণল্পর েস্থান:  মনায়াখাপ পেজ্ঞান ও প্রযুপি পেশ্বপেদ্যায়, মনায়াখাপ। 

৫.০।    প্রকণল্পর োস্তোয়ন ময় ও 

ব্যয়: 

  

 (ে টাকায়) 

প্রাক্কপি ব্যয় প্রকৃি ব্যয়  

 

িপরকপল্পি োস্তোয়নকা প্রকৃি 

োস্তোয়ন কা 

পিক্রান্ত  

ব্যয়          

(মূ প্রঃ 

ব্যণয়র %) 

পিক্রান্ত 

ময়     

(মূ 

োস্তোয়ন 

কাণর %) 

মূ  

 

ে েণল 

ংণলাপিি 

 

মূ ে েণল 

ংণলাপিি   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৩০৮.৫০ 

 

৪৭১৫.০০ - ১া জুাআ, 

২০১৩ 

ণি 

৩০ জুন, 

২০১৬  

১া জানুয়াপর, 

২০১৩ 

ণি 

৩০ জুন, ২০১৭ 

- ৪০৬.৫০ 

(৯.৪৩%) 

১২ মা 

(২৫%) 

 

৬। প্রকণল্পর উণেশ্য:  

 
অণাচয প্রকণল্পর মমৌপক উণেশ্য ণছঃ 

(ক) পেজ্ঞান ও প্রযুপিগি উচ্চ পলো প্রদাণন েকাঠাণমাগি সুপেিা তিরী করা; 

(খ) মনায়াখাপ পেজ্ঞান ও প্রযুপি পেশ্বপেদ্যাণয় পিক িপরমাণন ছাত্র ছাত্রী ভপিের সুণযাগ সুপেিা তিরী করা; 

(গ) অোন সুপেিা প্রদান করা এেং প্রণয়াজনীয় অোেিত্র ক্রয় করা; 

(ঘ) পেশ্বপেদ্যাণয়র ছাত্র ছাত্রীর িপরমাে বৃপি করা।  

  

 ৭। প্রিান প্রিান ঙ্গঃ 

  (ক) অোেিত্র ক্রয় ৫১৩.৬৬ ে টাকা।  

  (খ) জাপির জনক েঙ্গেন্ধু মলখ মুপজবুর রমান ছাত্র  পনম োে ১৮৫১.৯০ ে টাকা।  

  (গ) েঙ্গমািা মলখ ফ্পজাতুণন্না মুপজে ছাত্রী  পনম োে ২৩১৪.৪৪ ে টাকা। 

 

 

 

 

 



 

পপঅয না ায়ায় স্বাস্থ্য, জনংখ্যা  পুপি সক্টয ঈন্নয়ন ওভ মসুপি (এআিপএনএপিপ) এয  ংপিপ্ত তথ্যাপদ 

ভাপ্ত: পিসম্বয ২০১৬ 

 

১। প্রওসেয নাভ                      :   স্বাস্থ্য, জনংখ্যা  পুপি সক্টয ওভ মসুপি (এআিপএনএপিপ) 

   (৩২টি াসযনার প্ল্যাসনয ভাধ্যসভ ফাস্তফাপয়ত) 

২। প্রওসেয ফস্থ্ান                  :   ভগ্র ফাংরাসদ 

৩। ফাস্তফায়নওাযী ংস্থ্া          :   স্বাস্থ্য  পযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারয়, স্বাস্থ্য পধদপ্তয, পযফায পযওেনা পধদপ্তয, লধ 

প্রান পধদপ্তয, নাপ মং সফা  পভিয়াআপাপয পধদপ্তয, জাতীয় জনংখ্যা কসফলণা  

প্রপিণ প্রপতষ্ঠান (পনসার্ ম) 

৪। প্রাপনও ভন্ত্রণারয়/পফবাক  :   স্বাস্থ্য  পযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারয় (স্বাস্থ্য সফা পফবাক, স্বাস্থ্য পিা  পযফায ওল্যাণ 

পফবাক) 

৫। প্রওসেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় (রি র্াওায়): 

 

প্রাক্কপরত ব্যয় 

প্রকৃত ব্যয় 

পযওপেত ফাস্তফায়নওার 
প্রকৃত 

ফাস্তফায়নওার 

ব্যয় হ্রা/ বৃপি 

(মূর প্রাক্কপরত 

ব্যসয়য %) 

ভয় হ্রা/ বৃপি  

(মূর ফাস্তফায়ন -

ওাসরয %) 
মূর 

ফ মসল 

ংসাপধত 
মূর 

ফ মসল 

ংসাপধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

ঈন্নয়ন(সভার্)- 

২২১৭৬৬৬.০

০ র্াওা-   

৪৩৪২০৩৮.০

০ 

প্রওে াায্য- 

১৩৫৭৩১৬.০

০ 

ঈন্নয়ন(সভার্)- 

১৯৫৭১০৬.৩

৩  

র্াওা- 

১১৩৩৩৭১.৮

৯ 

প্রওে াায্য- 

৮৪৫১৬২.৯৮ 

সভার্-    

১৫৩১১৭৫.১৭ 

র্াওা-    

৬৩৬৫৯৬.০১ 

প্রওে াায্য- 

৮৯৪৫৭৯.১৬ 

জুরাআ 

২০১১ সত 

জুন ২০১৬ 

(৬০ ভা) 

জুরাআ 

২০১১ সত 

পিসম্বয 

২০১৬ 

 (৬৬ ভা) 

জুরাআ 

২০১১ সত 

পিসম্বয 

২০১৬ 

(৬৬ ভা) 

(-

425,931.16) 

 (-১৯%) 

(+) ৬ ভা 

(+১০%) 

 

৬। ওভ মসুপিয অতায় ফাস্তফাপয়ত াসযনার প্ল্যান, সফ মল নুসভাপদত  প্রকৃত ব্যয় (রি র্াওায়): 

ক্রভ  ংস্থ্াপবপিও  

াসযনার প্ল্যাসনয নাভ 

নুসভাপদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় গ্রকপত 

(%) 

ওভ/সফী (-/+) 

সভার্ র্াওা প্রওে াায্য সভার্ র্াওা প্রওে াায্য 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  

(1) Maternal, Neonatal, Child 

& Adolescent  Health Care 

৩১৫৭০৩.৬২ ২৭৪১২.৫৭ ২৮৮২৯১.০৫ ২৬৭৪৬৪.৭৩ ২৪৯৬০.৬৫ ২৪২৫০৪.০৮ 85% 48,238.89 

(2) Essential Service Delivery ২৫২৭৫.৯৯ ৮০৫১.৮৯ ১৭২২৪.১ ১৭৭৯১.৬৯ ৬৯১২.৭৫ ১০৮৭৮.৯৪ 70%      7,484.30  

(3) Community Based Health 

Care 

১২৬৪০৭.১৬ ৭৭৯৯৩.৩৩ ৪৮৪১৩.৮৩ ১০০৬৭২.৮৮ ৬৯৬০৯.৮২ ৩১০৬৩.০৬ 80%   25,734.28  

(4) TB & Leprosy Control ৩৬৭৭৩.৭৮ ১৮৮০.৪৭ ৩৪৮৯৩.৩১ ৩২৪৯৭.৭২ ১৬২৬.৭২ ৩০৮৭১. 88%     4,276.06  

(5) National AIDS/STD 

Program  

১৯১৬৪.৬৭ ৮১৯.৪৭ ১৮৩৪৫.২ ১২৭১৪.২১ ৫৬৬.৪ ১২১৪৭.৮১ 66%     6,450.46  

(6) Communicable Disease 

Control  

৫৭৯৫১.৯৫ ১১৯২০.৬ ৪৬০৩১.৩৫ ৫৪৮৯৫.৪ ১১৫৭৭.১৮ ৪৩৩১৮.২২ 95%     3,056.55  

(7) Non-Communicable 

Disease 

৩৪৩৭২.৭৩ ১২৮৬৭.৯৬ ২১৫০৪.৭৭ ২৭৪২৪.১২ ১২০০৯.৬ ১৫৪১৪.৫২ 80%     6,948.61  

(8) National Eye Care ২২১২.৫ ৯২০.৮৯ ১২৯১.৬১ ১৭৪০.৬২ ৯০৬.৭৫ ৮৩৩.৮৭ 79%        471.88  

(9) Hospital Service 

Management  

২০১১১৫.৬১ ৫২৮২৭.০৩ ১৪৮২৮৮.৫৮ ১৯০০৩৩.৯১ ৫১৪৩৩.৪১ ১৩৮৬০০.৫ 94%     11,081.70  

(10) Alternative Medical Care ৯৮৫০.৫৯ ৮৬১৩.৯৩ ১২৩৬.৬৬ ৯০৩৩.৪৮ ৮৪৭৬.৯৭ ৫৫৬.৫১ 92%         817.11  

(11) In-service Training ১৭৬১৪. ২৯২৯. ১৪৬৮৫. ১৫১১০.৯ ২৫৫২.২৫ ১২৫৫৮.৬৫ 86% 2,503.10 

(12) Pre-service Education     ৭৭০০০. ২৭৩০০. ৪৯৭০০. ৭৫৯৬৪.২৭ ২৭২৩৮.৭৪ ৪৮৭২৫.৫৩ 99% 1,035.73 

(13) Planning, Monitoring & 

Research  (Health) 

     ৪৫৮৮. ১০০০. ৩৫৮৮. ৩৬৪৮.০১ ৮২৩.২৪ ২৮২৪.৭৭ 80% 939.99 

(14) Health Information 

System and E-Health 

   ৪৪০০০. ১৮৫৬৬.৯২ ২৫৪৩৩.০৮ ৩৮০৪৭.৩৮ ১৭৫৬১.৩৬ ২০৪৮৬.০২ 86% 5,952.62 

(15) Health Education & ১১২৪৮.৪২ ৪৩০৫.২ ৬৯৪৩.২২ ১০০৯৭.২৭ ৪৩৩৫.৯৬ ৫৭৬১.৩১ 90% 1,151.15 



 

ক্রভ  ংস্থ্াপবপিও  

াসযনার প্ল্যাসনয নাভ 

নুসভাপদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় গ্রকপত 

(%) 

ওভ/সফী (-/+) 

সভার্ র্াওা প্রওে াায্য সভার্ র্াওা প্রওে াায্য 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  

Promotion 

(16) Procurement, Logistics & 

Supplies Management 

(CMSD)    

৫১৬৪২. ৪৮৫৭২. ৩০৭০. ৪৭৫৪২.৮ ৪৬৬৫৪.০৯ ৮৮৮.৭১ 92%    4,099.20  

(17) National Nutrition 

Services (NNS) 

৪৫৩২৪.৫৩ ৪৩৯৫.১১ ৪০৯২৯.৪২ ৩১৬৮৬.৪১ ৩৬৩৫.৬৬ ২৮০৫০.৭৫ 70%   13,638.12  

ঈ-সভার্ঃ স্বাস্থ্য পধদপ্তয ১০৮০২৪৫.৫৫ ৩১০৩৭৬.৩৭ ৭৬৯৮৬৯.১৮ ৯৩৬৩৬৫.৮ ২৯০৮৮১.৫৫ ৬৪৫৪৮৪.২৫     

(18) Maternal, Child, 

Reproductive & Adolescent 

Health  

৭৫৫৯৫.৮ ১৫১৬৫. ৬০৪৩০.৮ ৫৯৫০৮.২১ ১৫২৮৭.১৩ ৪৪২২১.০৮ 79%    16,087.59  

(19) Clinical Contraception 

Services Delivery 

৮১৯৬৬.৪৮ ৫১৮৭২.০৮ ৩০০৯৪.৪ ৬৯৭৫৫.১৭ ৪৮৬৯৭.৭৪ ২১০৫৭.৪৩ 85%     12,211.31  

(20) Family Planning Field 

Services Delivery 

১০৮০৪৯. ১৭৫৫৫. ৯০৪৯৪. ৮৪১৯১.১৩ ১৭২৭৯.১৭ ৬৬৯১১.৯৬ 78%   23,857.87  

(21) Planning, Monitoring & 

Evaluation of Family Planning   

১১৪১.৩ ৩০০. ৮৪১.৩ ১০১৫.১৭ ২৯৬.২৪ ৭১৮.৯৩ 89%        126.13  

(22) Management Information 

Systems 

৫১০০. ১০৫৮. ৪০৪২. ৪১৬৬.৬৪ ৮১৮.০১ ৩৩৪৮.৬৩ 82%       933.36  

(23) Information, Education & 

Communication (FP) 

১২৩৮০. ৫৩৭৫.৭৭ ৭০০৪.২৩ ১১৭১৮.৮৬ ৫১৭৭.১১ ৬৫৪১.৭৫ 95%        661.14  

(24) Procurement, Storage & 

Supplies Management   

৬৯৭২. ৬৫৪৮. ৪২৪. ৬৭৩৬.৪৯ ৬৩৮৯.৭৯ ৩৪৬.৭ 97%        235.51  

ঈ-সভার্ঃপযফায পযওেনা পধদপ্তয  ২৯১২০৪.৫৮ ৯৭৮৭৩.৮৫ ১৯৩৩৩০.৭৩ ২৩৭০৯১.৬৭ ৯৩৯৪৫.১৯ ১৪৩১৪৬.৪৮   

(25) Training, Research & 

Development (NIPORT) 

১০৯৮৫.৯৮ ৩৮৩১.০২ ৭১৫৪.৯৬ ৯১২৭.২৮ ৩৫৫৭.৯৬ ৫৫৬৯.৩২ 83% 1,858.70 

(26) Nursing Education & 

Services (DGNMS) 

৩৩৮৮৯.৭ ৫২৫২.৩২ ২৮৬৩৭.৩৮ ২২৯৩০.৫২ ৪১৮৫.৭৬ ১৮৭৪৪.৭৬ 68% 10,959.18 

(27) Strengthening of Drug 

Administration & 

Management(DGDA) 

৫৯৭৪. ২১০৮. ৩৮৬৬. ২২৯৮.৯৭ ৯১৯.৩৫ ১৩৭৯.৬২ 38% 3,675.03 

ঈ-সভার্ঃ ন্যান্য পধদপ্তয ৫০৮৪৯.৬৮ ১১১৯১.৩৪ ৩৯৬৫৮.৩৪ ৩৪৩৫৬.৭৭ ৮৬৬৩.০৭ ২৫৬৯৩.৭   

(28) Physical Facilities 

Development 

৫১১৩৩৬.২ ৪০১৪০৯.১ ১০৯৯২৭.১ ৩০৮৩৬২.১৮ ২৪১৬০০.৪৬ ৬৬৭৬১.৭২ 60% 202,974.02 

(29) Human Resource 

Management 

৩৫৪১.২৮ ৪৮৮.১৭ ৩০৫৩.১১ ১৯৯৫.২১ ৪৫৮.৫৫ ১৫৩৬.৬৬ 56% 1,546.07 

(30) Sector-wide Program 

Management and Monitoring 

৯৫৯৫.১ ১৫৬.০৮ ৯৪৩৯.০২ ৮৫৬৪.৪৬ ১১৪.৫৩ ৮৪৪৯.৯৩ 89% 1,030.64 

(31) Improved Financial 

Management 

২০৫০. ৫২২.৫৯ ১৫২৭.৪১ ১৮০২.৭৪ ৪০০.২৭ ১৪০২.৪৭ 88% 247.26 

(32) Health Economics & 

Financing 

৮২৮৩.৯৪ ১৭১৬.৯৪ ৬৫৬৭. ২৬৩৬.৩৪ ৫৩২.৩৯ ২১০৩.৯৫ 32% 5,647.60 

ঈ-সভার্ঃ স্বাওভ  ৫৩৪৮০৬.৫২ ৪০৪২৯২.৮৮ ১৩০৫১৩.৬৪ ৩২৩৩৬০.৯৩ ২৪৩১০৬.২ ৮০২৫৪.৭৩   

সভার্ঃ এআিপএনএপিপ  ১৯৫৭১০৬.৩৩ ৮২৩৭৩৪.৪৪ ১১৩৩৩৭১.৮৯ ১৫৩১১৭৫.১৭ ৬৩৬৫৯৬.০১ ৮৯৪৫৭৯.১৬ 78% 425,931.16 

 

৭। াধাযণ ম মসফিণ: 

৭.১ র্ভূপভ: ১৯৯৮ াসরয পূসফ ম স্বাস্থ্য  পযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারসয়য ধীসন প্রওেপবপিও ঈন্নয়ন ওভ মসূিী ফাস্তফায়নাধীন পির। 

যফতী ম মাসয় স্বাস্থ্য জনংখ্যা  পুপি ঔাসত দিতা বৃপি , ওাম ম ম্পাদসন ভন্বয় াধন , ঈন্নয়ন সমাকী ংস্থ্া  

ফাংরাসদ যওাসযয ভসধ্য ভন্বয় সজাযদায দ্বৈততা পযাসযয পফলয় পফসফিনা ওসয ঈন্নয়ন প্রওসেয পযফসতম 

ঔাতপবপিও ( Sectorwide) ঈন্নয়ন ওভ মসূিী গ্রসণয পিান্ত সনয়া য়। ঈক্ত পিাসন্তয পযসপ্রপিসত ঈন্নয়ন সমাকী 

ংস্থ্ায াসথ অরা-অসরািনা ওসয ফাংরাসদ যওায Health Population Sector Strategy (HPSS) প্রণয়ন 

ওসয। প্রণীত HPSS -এয ঈয পবপি ওসয ফাংরাসদ যওায  ঈন্নয়ন সমাকী ংস্থ্ায সমৌথ ম্মপতক্রসভ ১৯৯৮-২০০৩ 



 

সভয়াসদয জন্য Health and Population Sector Programme (HPSP)  গ্রণ ওযা য়। ফাস্তফাপয়ত প্রথভ 

Sector wide ওভ মসূিীয (HPSP) ধাযাফাপওতায় যফতীসত ফাংরাসদ যওাসযয দাপযদ্র পফসভািন সওৌর ( PRS), 

জাপতংসখয স্রাব্দ ঈন্নয়ন রিযভাত্রা ( MDG)  ন্যান্য জাতীয় দ্বওার সত্রয রিযভাত্রা জমসনয ঈসেসে ২০০৩-

২০১১ সভয়াসদ ফাস্তফায়সনয জন্য Health, Nutrition and Population Sector Programme (HNPSP) গ্রণ 

ওযা য়। ঈসেখ্য , Paris এফং Accra Declaration-এয ধাযাফাপওতায় প্রণীত Joint Cooperation Strategy 

(JCS) এফং ১৫-১৬ সপব্রুয়াপয ২০১০ তাপযসঔ ঢাওায় নুপষ্ঠত Bangladesh Development Forum-এয দ্বফঠসওয 

পিান্ত নুাসয নতুন সক্টয ওভ মসূিী গ্রসণয পিান্ত সনয়  য়। স্বাস্থ্য, পুপি  জনংখ্যা সক্টয ওভ মসূিী ( HNPSP) 

জুরাআ ২০১১ ভাসপ্তয জন্য পনধ মাপযত পির। জুরাআ ২০১১ সত যফতী সক্টয ওভ মসূিী ফাস্তফায়সনয জন্য ‘যওাসযয রূওে 

২০২১’, ‘ ঔড়া ৬ষ্ঠ ঞ্চফাপল মও পযওেনা ’ ‘স্রাব্দ ঈন্নয়ন রিযভাত্রা ’ আতযাপদ পফসফিনায় সযসঔ পযওেনা ওপভন , 

ঈন্নয়ন সমাকী ংস্থ্া এফং ংপিি ংস্থ্ায ভতাভসতয পবপিসত Health, Population and Nutrition Sector 

Development Programme (HPNSDP) পসযানাসভ এওটি Strategic Plan দ্বতযী ওযা য়। ঈক্ত Strategic 

Plan-এয ঈয সসন্ফম্বয ২০১০-এ ঈন্নয়ন সমাকী ংস্থ্া ওর্তমও Pre-Appraisal ম্পন্ন ওসয। Pre-Appraisal-এয 

সুাপযসয অসরাসও Strategic Planটি ংসাধন ওযা  য়। দাতা/ঈন্নয়ন সমাকী ংস্থ্া ংপিি ন্যান্য ংস্থ্ায 

ভতাভত প্রপতপরন ওসয HPNSDP এয  Program Implementation Plan (PIP) দ্বতযী ওসয পযওেনা 

ওপভসন সপ্রযণ ওযসর এওসনও ওর্তমও কত ২৩/০৮/২০১১ তাপযসঔ HPNSDP এয  Program Implementation 

Plan (PIP) ৩২টি Operational Plan (OP)-এয ভাধ্যসভ ফাস্তফায়সনয পনপভি নুসভাপদত য়।  মূর সক্টয ওভ মসূিীটি 

সভার্ ৫৬,৯৯৩,৫৪.০০ রি র্াওা (পজপফ  ৩৪,৮১৬,৮৮.০০  প্রওে াায্য ২২ ,১৭৬,৬৬.০০) প্রাক্কপরত ব্যসয় জুরাআ, 

২০১১ সথসও জুন, ২০১ ৬ সভয়াসদ ফাস্তফায়সনয জন্য ২ ৩/০৮/২০১১ তাপযসঔ নুপষ্ঠত এওসনও বায় নুসভাপদত য়। 

যফতীসত দাতা ংস্থ্ায পনওর্ সথসও প্রাপ্ত ায়তা এফং বপফষ্যসত প্রাপ্ত ায়তায অসরাসও ওভ মসূিীয ব্যয় প্রাক্করন 

ংসাধন, OP Level Indicator ংসাধন, Result Framework Update ওযা এফং Exchange Rate 

ভন্বয় ওযায সপ্রপিসত ংসাপধত প্রাক্কপরত ব্যয় ৫১,০৮২,৪১.০০ রি র্াওায় জুরাআ, ২০১১ সত জুন, ২০১৬ সভয়াসদ 

ফাস্তফায়সনয জন্য মথামথ ওর্তমি ওর্তমও সক্টয ঈন্নয়ন ওভ মসূিীয ১ভ ংসাধনী প্রস্তাফ নুসভাপদত য়। সয এয ফাস্তফায়ন 

সভয়াদ অআএভআপি’য সুাপযক্রসভ পিসম্বয ২০১৬ ম মন্ত ফপিমত ওযা য়। 

৭.২ সক্টয ওভ মসূপিয মূর ঈসেে:  

• ভার্তমৃতুয ায, পশু মৃতুযয ায এফং ৫ ফিসযয ওভ ফয়ী পশু মৃতুয ায হ্রা ওযা; 

• আপঅআ ওবাসযজ বৃপি ওযা; 

• জনংখ্যা বৃপিয ায এফং সভার্ প্রজনন ায (টিএপঅয) হ্রা ওযা;  

• পবর্াপভন-এ ম্পূযও প্রাপ্ত পশু ংখ্যা বৃপি ওযা;  

• কড় অয়ু বৃপি ওযা; 

• MDG-য রিযভাত্রা নুমায়ী টিপফ সযাকী নাক্তওযণ এফং পনযাভম ায জমন;  

• সাপর এফং কুষ্ঠ সযাক পনমূ মর ওযা; 

• পুপি  ক্ষুদ্র-পুপিয খার্পত হ্রা ওযা; 

• এআিঅআপব প্রাদুব মাফ ওভাসনা; 

• স্বাস্থ্যসফা ফওাঠাসভা সদব্যাী পফস্তৃত ওযা আতযাপদ। 

৭.৩ সক্টয ওভ মসূপিয প্রধান প্রধান ওাম মক্রভ:  

 আপঅআ ওাম মক্রভ ির যাঔা এফং ম্ভাব্য সিসত্র ম্প্রাযণ ওযা; 

 ংক্রাভও  ংক্রাভও সযাসকয পনয়ন্ত্রণ  পফস্তৃপত সযাধ ওযায রসিয জনসিতনতা বৃপি, পিপওৎা প্রদান  ন্যান্য 



 

অনুাপিও ওাম মক্রভ গ্রণ; 

 পফওে পিপওৎা ব্যফস্থ্া সমভন অয়ুসফ মপদও, আঈনানী  সাপভপ্যাপথও পিপওৎা সফা প্রদান ওযা;  

 কুষ্ঠ, মিা  এআি এয ভত ংক্রাভও সযাক পনণ ময় ওসয তা পনমূ মসরয রসিয পিপওৎা এফং ব্যাও জনসিতনতা সৃপি 

ওযা; 

 নাযী  পশুসদয পুপিীনতা দূযওযসণ জনসিতনতা বৃপি এফং ম্পুযও পুপিয ব্যফস্থ্া ওযা;  

 জনংখ্যা বৃপিয ায এফং সভার্ প্রজনন ায (টিএপঅয) হ্রা ওযায রসিয সিতনতা, জন্পফযতীওযণ, ফন্ধাত্বওযণ 

আতযাপদ ওাম মক্রভ গ্রণ ওযা এফং িভ দম্পপতসদয প্রসয়াজনীয় িপত গ্রসণ ায়তা প্রদান;  

 স্বাস্থ্য, পুপি  জনংখ্যা পফলয়ও পফপবন্ন ধযসণয কসফলণা পযিারনা ওযা;  

 স্বাস্থ্য, পুপি  জনংখ্যা সফা ব্যফস্থ্া পক্তারীওযসণ পফপবন্ন ধযসণয অপথ মও  প্রাপনও ংস্কায ওাম মক্রভ গ্রণ ওযা;  

 ওপভঈপনটি সরসবর ম মন্ত স্বাস্থ্য সফা প্রাপযত ওযায রসিয ওপভঈপনটি পিপনসও সফা প্রদাসনয পনপভি প্রসয়াজনীয় 

সমাপকতা প্রাপযত ওযা; 

 পফপবন্ন ম মাসয়য াাতাসর সফা পনপিত ওযায রসিয ঈন্নয়নঔাসতয য্যায পফযীসত প্রসয়াজনীয় থ্য, লধ  

ন্যান্য সফা পনপিত ওযা; 

 স্বাস্থ্য সফা, পুপি সফা এফং জনংখ্যা পফলয়ও পফপবন্ন সফা প্রদাসনয পনপভি গ্রাভ, আঈপনয়ন, ঈসজরা, সজরা, পফবাক  

জাতীয় ম মাসয় পফপবন্ন নতুন  স্থ্ানা পনভ মাণ  পূণঃপনভ মাণ , য্যাংখ্যা ঈন্নীতওযণ  এফং সভযাভত  ংস্কায আতযাপদ 

ওাম মক্রভ ম্পাদন ওযা আতযাপদ। 

৮|  অআএভআপি’য ম মসফিণ: 

 স্বাস্থ্য, জনংখ্যা  পুপি সক্টয ঈন্নয়ন ওভ মসুপি (এআিপএনএপিপ) সভার্ ৩২টি াসযনার প্ল্যাসনয ভাধ্যসভ 

ফাস্তফাপয়ত সয়সি। ৩২টি াসযনার প্ল্যান ১) স্বাস্থ্য  পযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারয় (৫টি), ২) স্বাস্থ্য পধদপ্তয (১৭টি), 

৩) পযফায পযওেনা পধদপ্তয (৭টি), ৪ ) নাপ মং সফা  পভিয়াআপাপয পধদপ্তয (১টি), ৫ ) পনসার্ ম (১টি), ৬ ) 

লধ প্রান পধদপ্তয (১টি)-এয ভাধ্যসভ ফাস্তফাপয়ত সয়সি। স্বাস্থ্য  প্রসওৌর পধদপ্তয এফং কণপূতম পধদপ্তয স্বাস্থ্য 

 পযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারসয়য াসথ পপপজওযার পযাপপরটিজ  সিসবরসভন্ট াসযনার প্ল্যান ফাস্তফায়ন ওসযসি। 

ফপণ মত ংস্থ্ামূ ১৯৯৮ ার সথসও সক্টয সপ্রাগ্রাভ ফাস্তফায়ন ওযসি। সক্টয সপ্রাগ্রাভ ফাস্তফায়নওাসর এফং 

ফাস্তফায়সনািয ভসয় সপ্রাগ্রাসভয ফাস্তফায়ন গ্রকপত ম্পসওম প্রপতসফদন প্রণয়ন, প্রপতসফদন ংপিি দপ্তসয 

(অআএভআপি) সপ্রযণ এফং বপফষ্যসতয জন্য ংযিসণ দূফ মরতা পযরপিত সয়সি।  

 প্রপতটি সক্টয সপ্রাগ্রাসভয অতায় াাতার পফপবন্ন প্রপতষ্ঠাসনয জন্য সনও মন্ত্রাপত, অফাফত্র, কাপড় আতযাপদ 

ংগ্র ওযা সর তায ঠিও পযংখ্যান  ব্যফায ম্পসওম পূণ মাি সযওি ম ংযিণ ওযা য়পন। 
 প্রপতটি সক্টয সপ্রাগ্রাসভয অতায় পফপবন্ন ধযসণয নতুন স্থ্ানা পনভ মাণ   পূণঃপনভ মাণ এফং  য্যাংখ্যা ঈন্নীতওযণ 

ওযা সর ঐওর স্থ্ানায জন্য প্রসয়াজনীয় জনফসরয ংস্থ্ান মথা ভসয় ওযা য়পন। পসর পনপভ মত স্থ্ানা সত 

ইপ্সীত সফা প্রদান ব্যত সয়সি।  

 সক্টয সপ্রাগ্রাসভয অতায় পনভ মাণ, মন্ত্রাপত  অফাফসত্রয ংস্থ্ান এফং জনফসরয দ সৃজন  দায়ন এআ 

পফলয়গুসরায ভসধ্য ভন্বয়ীনতা পযরপিত সয়সি।  

 প্রপিণ, ভীিা  কসফলণাঔাসত পফপবন্ন াসযনার প্ল্যাসন পফপিন্নবাসফ সথ ময ব্যফায সয়সি এফং এওর 

প্রপিণ, ভীিা  কসফলণায প্রকৃত সুপর প্রাপপ্তয তথ্য-ঈাি ায়া মায়পন। 



 

 

৯| 

  

সুাপয: 

 যফপতম সক্টয সপ্রাগ্রাভ ফাস্তফায়নওাসর এফং ফাস্তফায়সনািয ভসয় সপ্রাগ্রাসভয ফাস্তফায়ন গ্রকপত ম্পসওম প্রপতসফদন 

প্রণয়ন, পপঅয ওর প্রপতসফদন অআএভআপি সপ্রযণ এফং বপফষ্যসতয জন্য ংযিসণয রসিয প্রসয়াজনীয় 

দসি গ্রণ ওযসত সফ; 

 সক্টয সপ্রাগ্রাসভয অতায় াাতার পফপবন্ন প্রপতষ্ঠাসনয জন্য সম ওর  মন্ত্রাপত, অফাফত্র, কাপড় আতযাপদ 

ংগ্র ওযা য় তায ঠিও পযংখ্যান  ব্যফায ম্পসওম পূণ মাি সযওি ম ংযিণ ওযসত সফ;  

 সক্টয সপ্রাগ্রাসভয অতায় পফপবন্ন ধযসণয নতুন স্থ্ানা পনভ মাণ   পূণঃপনভ মাণ এফং য্যাংখ্যা ঈন্নীতওযণ ওযায পূসফ ম 

ঐওর স্থ্ানায জন্য প্রসয়াজনীয় জনফসর য দ  ংখ্যা পনরূন ওসয দ সৃজসনয ব্যফস্থ্া গ্রণ ওযসত সফ মাসত 

পনপভ মত স্থ্ানা সত ইপ্সীত সফা প্রদান ব্যত না য়; 

 সক্টয সপ্রাগ্রাসভয অতায় পনভ মাণ, মন্ত্রাপত  অফাফসত্রয ংস্থ্ান এফং জনফসরয দ সৃজন  দায়ন এআ 

পফলয়গুসরায ভসধ্য ভন্বয় াধন ওসয পনভ মাণ ওাম মক্রভ শুরু ওযসত সফ;   

 সক্টয সপ্রাগ্রাসভয অতায় ওর প্রপিণ, ভীিা  কসফলণা ওাম মক্রভ পফপবন্ন াসযনার প্ল্যাসন পফপিন্নবাসফ না 

সযসঔ পনপদ মি এওটি ফা দু’টি াসযনার প্ল্যাসন যাঔা সমসত াসয। স্বাস্থ্য, জনংখ্যা  পুপি ম্পপওমত ংপিি 

প্রপিণ  কসফলণাধভী প্রপতষ্ঠাসনয ভাধ্যসভ প্রপিণ, ভীিা  কসফলণা ওাম মক্রভ ফাস্তফায়সনয পফলয়টি বপফষ্যসত 

পফসফিনা ওযা সমসত াসয।  



 

 

পপঅয না ায়ায় য়ান সরথ সপসরাপ আপন্টসগ্রটিং এডুসওন এন্ড এওন পয য়ান সরথ আন ফাংরাসদ 

প্রওসেয ংপিপ্ত তথ্যাপদ 

ভাপ্ত: পিসম্বয ২০১৬ 

 

১। প্রওসেয নাভ                      :   য়ান সরথ সপসরাপ আপন্টসগ্রটিং এডুসওন এন্ড এওন পয য়ান সরথ আন ফাংরাসদ 

২। প্রওসেয ফস্থ্ান                 :   ভাঔাপর, ঢাওা 

৩। ফাস্তফায়নওাযী ংস্থ্া           :   অআআপিপঅয, স্বাস্থ্য পধদপ্তয, ঢাওা এফং  

     িট্টগ্রাভ সবসর্পযনাপয এন্ড এপনম্যার াসমন্প পফশ্বপফদ্যারয়  

৪। প্রাপনও ভন্ত্রণারয়/পফবাক    :   স্বাস্থ্য  পযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

৫। প্রওসেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়: 

(রি র্াওায়) 

প্রাক্কপরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় পযওপেত ফাস্তফায়নওার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নওার 

ব্যয় হ্রা/ বৃপি 

(মূর প্রাক্কপরত 

ব্যসয়য %) 

ভয় হ্রা/ 

বৃপি  (মূর 

ফাস্তফায়ন 

ওাসরয %) 

মূর ফ মসল 

ংসাপধত 

মূর ফ মসল 

ংসাপধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

সভার্-   

১২৭.৮১ 

র্াওা- ০ 

প্রওে 

াায্য- 

১২৭.৮১ 

সভার্-   

১২৭.৮১ 

র্াওা- ০ 

প্রওে 

াায্য- 

১২৭.৮১ 

সভার্-   

৭৮.৪৫ 

র্াওা-   

০.০০ 

প্রওে 

াায্য- 

৭৮.৪৫ 

জুরাআ 

২০১৫ সত 

পিসম্বয 

২০১৬ 

(১৮ ভা) 

জুরাআ 

২০১৫ সত 

পিসম্বয 

২০১৬ 

(১৮ ভা) 

জুরাআ ২০১৫ 

সত 

পিসম্বয 

২০১৬ 

(১৮ ভা) 

(-) ৪৯.৩৬ 

 (৩৯%) 

(+) ০ভা 

(০%) 

 

৬। প্রওসেয প্রধান প্রধান িমূ, প্রাক্কপরত ব্যয়  প্রকৃত জমন (রি র্াওায়): 

ওাসজয ধযন 

(টিপপ নুমায়ী) 
এওও 

রিযভাত্রা (টিপপ নুমায়ী) প্রকৃত জমন 

অপথ মও ফাস্তফ পযভাণ অপথ মও ফাস্তফ পযভাণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

দ্বদপনও/সঔাযাওী বাতা সথাও ১.৫৮  ১.৫৫  

প্রপিণ বাতা সথাও ১৯.৭৪  ২০.০০  

ভ্রভণ বাতা সথাও ১.৪৯  ১.৫০  

সর্সরক্স/পযাক্স/আন্টাযসনর্ সথাও ১.৪০  ১.৩৯  

মুদ্রন  প্রওানা সথাও ০.৮০  ০.৭০  

সেনাপয, ীর এফং েযাম্প সথাও ০.৭০  ০.৭৬  

প্রপিণ ব্যয় সথাও ১০.১১  ৮.৭৯  

সপভনায এফং সম্মরন ব্যয় সথাও ০.৪৪  ০.০০  

জপয/কসফলণা ব্যয় সথাও ৮৭.৭০  ৪১.৯৭  

ন্যান্য ব্যয় সথাও ২.৯৭  ১.৭৯  

ওপম্পঈর্ায এফং অনুলাপিও াভগ্রী সথাও ০.২৫  ০.০০  

অফাফত্র সথাও ০.৬৩  ০.০০  

ফ ম সভার্=ও+ঔ  ১২৭.৮১  ৭৮.৪৫  

 

7। াধাযণ ম মসফিণ: 

7.১ র্ভূপভ: আঈসযাীয় ওপভন One Health Program in Asia   এয ভাধ্যসভ Messey University, New 

Zealand এয ায়তায় ফাংরাসদ, সনার,ভুর্ান  অপকাপনস্তাসন One Health F ellowship Program  

ফাস্তফায়ন ওসযসি। এআ সপ্রাগ্রাসভয অতায় ংগ্রণওাযী সদমূস ২৪টি One Health Epidemiology 

Fellowship প্রদান ওযসি। এয ভসধ্য ফাংরাসদস ৬টি One Health Epidemiology Fellowship  প্রদান ওযা  

য় িায ভসধ্য ২টি Public Health , ২টি Animal Health  এফং ২টি Wildlife Health  পফলসয় Fellowship। 
Messey University, New Zealand  এয প্রস্তাসফয সপ্রপিসত IEDCR-সও সপাওার সয়ন্ট পসসফ  ওাজ ওযায 



 

জন্য ভসনানয়ন প্রদান ওযা য়।  ফপণ মত সপ্রিাসর্ Messey University, New Zealand  এয যাভ ম নুমায়ী প্রওে 

দপরর প্রণয়সনয য স্বাস্থ্য  পযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারসয়য ভাননীয় ভন্ত্রী প্রওেটি কত ১৬/১১/২০১৫ তাপযসঔ ১২৭.৮১ সওাটি 

র্াওা প্রাওযপরত ব্যসয় জুরাআ ২০১৫ সত পিসম্বয ২০১৬ সভয়াসদ ফাস্তফায়সনয জন্য নুসভাদন ওসযন। 

7.২ প্রওসেয মূর ঈসেে:  

 Epidemiology and Biosecurity পফলসয় স্নাতসওািয পিপগ্র প্রদান; 

 Applied Epidemiology Research-এ ংপিি প্রপতষ্ঠান  পযাওাপিয দস্যসদয ম্পৃক্ত ওযা; এফং 

 প্রপিওসদয প্রপিণ প্রদান ওযা। 

7.৩ প্রওেটিয প্রধান প্রধান ওাম মক্রভ:  

 স্নাতসওািয পিপগ্রয জন্য ১জন যওাপয এফং ৫জন সফযওাপয ওভ মওতমা পনফ মািন ওসয তাঁসদয সওাস ম ভসনানয়ন 

সদয়া; এফং 

 প্রপিওসদয প্রপিণ প্রদান ওযা। 

8|  অআএভআপিয ম মসফিন: 

 প্রওেটি ম্পসওম সওান গ্রকপত প্রপতসফদন প্রওে পযিারও ফা ফাস্তফায়নাযী ংস্থ্ায ি সথসও ায়া মায়পন। ফায ফায 

তাপকদ, অআএভআপি’য পিফ ভসাদয় ওর্তমও পি ত্র সপ্রযণ এফং অআআপিপঅয এয ংপিি ওভ মওতমায াসথ ফায ফায 

ব্যপক্তকত সমাকাসমাসকয য গ্রকপত ম্পপওমত সওান তথ্য এফং পপঅয য়া মায়পন। এটি সভাসর্ ওাম্য নয়।  

9।  অআএভআপিয সুাপয: 

 বপফষ্যসত অআআপিপঅয ওর্তমও ফাস্তফাপয়ত প্রওসেয গ্রকপতয তথ্য  পপঅয মথাভসয় অআএভআপি-সত সপ্রযসণয 

পফলয়টি পনপিত ওযসত ঈসদ্যাকী ভন্ত্রণারয়/পফবাক প্রসয়াজনীয় ব্যফস্থ্া গ্রণ ওযসফ। 



 

 

পপঅয না াা্ য়ায় াসর্আপনং আনফ্লুসয়ঞ্জা াপব মসরন্প সনর্য়াওম এন্ড সযন্প টু পজনার এন্ড সনসিপভও 

আনফ্লুসয়ঞ্জা আন ফাংরাসদ প্রওসেয ংপিপ্ত তথ্যাপদ 

(ভাপ্ত: জুন, ২০১৭) 

 

১। প্রওসেয নাভ                      :  াসর্আপনং আনফ্লুসয়ঞ্জা াপব মসরন্প সনর্য়াওম এন্ড সযন্প টু পজনার এন্ড সনসিপভও 

আনফ্লুসয়ঞ্জা আন ফাংরাসদ 

২। প্রওসেয ফস্থ্ান                 : ভাঔাপর, ঢাওা।   
৩। ফাস্তফায়নওাযী ংস্থ্া           : সযাকতত্ত্ব, সযাক পনয়ন্ত্রণ  কসফলণা আনপেটিঈর্ (অআআপিপঅয), স্বাস্থ্য পধদপ্তয   

৪। প্রাপনও ভন্ত্রণারয়/পফবাক    :   স্বাস্থ্য  পযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারয়  

৫। প্রওসেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়(রি র্াওায়): 

প্রাক্কপরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় পযওপেত 

ফাস্তফায়নওার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়নওা

র 

ব্যয় হ্রা/ 

বৃপি (মূর 

প্রাক্কপরত 

ব্যসয়য %) 

ভয় হ্রা/ 

বৃপি (মূর 

ফাস্তফায়ন- 

ওাসরয %) 

মূর ফ মসল 

ংসাপধত 

মূর ফ মসল 

ংসাপধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

সভার্-   

681.00 

র্াওা-   

25.00 (আন-

ওাআন্ড) 

প্রওে াায্য- 

656.00 

সভার্- 

991.00 

র্াওা- 25.00 

(আন-ওাআন্ড) 

প্রওে 

াায্য-

966.00 

সভার্-     

9৯১.00 

র্াওা- 

25.00 

(আন-ওাআন্ড) 

প্রওে 

াায্য- 

966.00 

জুরাআ 

২০১২ 

সত 

জুন ২০১৭ 

(৬০ ভা) 

জুরাআ 

২০১২ সত 

জুন ২০১৭ 

(৬০ ভা) 

জুরাআ ২০১২ 

সত 

জুন ২০১৭ 

(৬০ ভা) 

- 

 (-) 

- 

(-) 

 

৬। প্রওসেয প্রধান প্রধান িমূ এফং ব্যয় (রি র্াওায়) :  

প্রওসেয প্রধান িমূ রিযভাত্রা (টিপপ নুমায়ী) প্রকৃত ব্যয় * 

ওভ মওতমাসদয সফতন বাতাপদ 

ফাফদ 

১১১.৪০ ৭৮.০০ 

বফন  স্থ্ানা ০.০০ ০.০০ 

যফযা  সফা ৮৩৭.০০ ৭৩১.৩০ 

ংস্কায  সভযাভত ০.০০ ০.০০ 

পপ ংক্রান্ত ১৭.৬০ ১৫৬.৭০ 

সভার্= ৯৬৬.০০ ৯৬৬.০০ 

*এিাড়া ২৫.০০ রি র্াওা পজপফ (আন ওাআন্ড) ব্যয় সয়সি। 

৭। প্রওসেয িপবপিও গ্রকপত (রি র্াওায়):  

ওাসজয ধযন 

(টিপপ নুমায়ী) 
এওও 

রিযভাত্রা (টিপপ নুমায়ী) প্রকৃত জমন 

অপথ মও ফাস্তফ পযভাণ অপথ মও ফাস্তফ পযভাণ 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

বাতা      

দ্বদপনও/সঔাযাওী বাতা সথাও ৯৪.৬০  ১১.০৫  

প্রপিণ বাতা সথাও ১৬.৮০  ৬৭.০৭  

ভ্রভণ বাতা সথাও ৩০.০০  ৬৭.৯৫  

গ্যা এফং জ্বারাপন সথাও ৮.৩০  ৩০.৫৫  

মুদ্রন  প্রওানা সথাও ৫.৫০  ২৯.৫৩  

কসফলণা ব্যয় সথাও ২৭.১০  ৮০.১০  

প্রপিণ ব্যয় সথাও ৩৬১.০০  ১০৬.২৮  

সপভনায এফং সম্মরন ব্যয় সথাও ৩২.৮০  ১৯.১৯  

দ্বফসদপও প্রপিণ সথাও ৫০.২০  ০.০০  

ভারফাী  পযফণ ব্যয় সথাও ৪০.৪০  ৬৩.৫৪  



 

ওাসজয ধযন 

(টিপপ নুমায়ী) 
এওও 

রিযভাত্রা (টিপপ নুমায়ী) প্রকৃত জমন 

অপথ মও ফাস্তফ পযভাণ অপথ মও ফাস্তফ পযভাণ 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

ল্য পিপওৎা ঈওযণ যফযা সথাও ১৯২.৮০  ২৫৪.৩৩  

যাভ মও ব্যয় সথাও ৫৫.২০  ৩০.৫৪  

সধৌতওযণ এফং পযিন্নতা সথাও ১২.৯০  ১৩.৬৯  

পনযািা ওভী সথাও ১২.৯০  ১০.৭৭  

ন্যান্য ব্যয় সথাও ৭.৯০  ২৪.৯৫  

ল্যাফসযর্যী ঈওযণ সথাও ১০.৩০  ৮৩.০০  

ওপম্পঈর্ায এফং অনুলাপিও াভগ্রী সথাও ৫.৭০  ৫২.৯৮  

ওপম্পঈর্ায পর্য়যায সথাও ১.৬০  ২০.৭২  

ফ ম সভার্=  ৯৬৬.০০  ৯৬৬.০০  

 

৮। াধাযণ ম মসফিণ: 

৮.১ র্ভূপভ: ১৯৯৭ াসরয যফতী ভসয় , ভগ্র পফসশ্ব মঔন নতুন আনফ্লুসয়ঞ্জা বাআযা H5N1 (ফাি ম ফ্লু)য প্রাদুব মাফ সদঔা সদয় 

তঔন তা প্রপতসযাধ  পনয়ন্ত্রসণয জন্য পফশ্ব স্বাস্থ্য ংস্থ্া , আঈপনসপ, ভাপওমন মৄক্তযাসেয সন্টায পয পিপজজ ওসরার এন্ড 

পপ্রসবনন (আঈএ পপিপ) , জাান যওায  নানা অন্তজমাপতও ংস্থ্া  সদ এপকসয় অস। এযআ ং 

পসসফ০২.০৬.২০০৬ তাপযসঔ মৄক্তযাে যওাসযয পিার্ মসভন্ট প সরথ এন্ড পঈম্যান াপব মস তাসদয প্যানসিপভও 

আনফ্লুসয়ঞ্জা পপ্রপ্যাি মসন প্ল্যান এয অতায় পফশ্বব্যাী প্যানসিপভও পপ্রপ্যাি মসন ওাম মক্রভ ম্প্রাযসণয রসিয প্রপতসমাকীতায 

পবপিসতপফপবন্ন সদসয যওাযগুসরায ওাি সথসও প্যানসিপভও আনফ্লুসয়ঞ্জা পপ্রপ্যাি মসন এন্ড সযন্প পফলসয় প্রওে প্রস্তাফ 

অফান ওসয। এযআ সপ্রপিসত স্বাস্থ্য  পযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারয় অআআপিপঅয  স্বাস্থ্য পধদপ্তসযয সযাক পনয়ন্ত্রণ াঔাসও 

প্রওে প্রস্তাফ প্রস্তুত ওযসত তথা প্রপতসমাকীতায় ং পনসত পনসদ ম প্রদান ওসয।স নুমায়ী প্যানসিপভও পপ্রপ্যাি মসন এন্ড 

সযন্প ংক্রান্ত “Surveillance and response to Avian and Pandemic Influenza in Bangladesh” 

ীল মও এওটি প্রওে প্রস্তাফ ২৭ জুরাআ ২০০৬ াসর মৄক্তযাে যওাসযয পিার্ মসভন্ট প সরথ এন্ড পঈম্যান াপব মস এয 

পনওর্ নরাআসন দাপঔর ওসয। প্রওে প্রস্তাফটি প্রপতসমাপকতায় ঈিীণ ম য় এফং ভাপওমন মৄক্তযাসেয পিার্ মসভন্ট প সরথ এন্ড 

পঈম্যান াপব মস ১৪ সসন্ফম্বয ২০০৬ াসর এওটি সত্রয ভাধ্যসভ পফলয়টি অআআপিপঅয-সও জানায়। স ভয় মৄক্তযাে 

যওায ৫ ফিসয সভার্ ২ ,১২৫.০০ াজায ভাপওমন িরায নুদান প্রদান ওযসফ ফসর ঈক্ত সত্র ঈসেঔ ওসয।  এ সপ্রিাসর্ 

ফপণ মত প্রওেটি গৃীত  নুসভাপদত য়। ঈক্ত প্রওসেয ধাযাফাপওতায় ‘াসর্আপনং  আনফ্লুসয়ঞ্জা াপব মসরন্প সনর্য়াওম এন্ড 

সযন্প টু পজনার এন্ড সনসিপভও আনফ্লুসয়ঞ্জা আন ফাংরাসদ’ ীল মও প্রওেটি গ্রণ ওযা য়। 

৮.২ প্রওসেয মূর ঈসেে: ফাংরাসদস পজনার এফং প্যানসিপভও আনফ্লুসয়ঞ্জা ওভ মসূিী িরভান যাঔা। 
৮.৩ সুপনপদ মি ঈসেেমূ: 

 ফতমভাসন িরভান পজনার এফং প্যানসিপভও আনফ্লুসয়ঞ্জা ওাম মক্রভ মূল্যায়ন ওযা 

 িরভান পজনার এফং প্যানসিপভও আনফ্লুসয়ঞ্জা ওাম মক্রভ এয তথ্য  ঈাি পফসিলণ ওযা 

 িরভান পজনার এফং প্যানসিপভও আনফ্লুসয়ঞ্জা ওাম মক্রভ প্রপতসফদন প্রওা ওযা 

 ফাংরাসদস পজনার এফং প্যানসিপভও আনফ্লুসয়ঞ্জা সযাসকয সফাঝা নুভান ওযা 

 এপআটিপপফ ওাম মক্রভ িরভান যাঔা   

৮.৪ প্রওেটিয প্রধান প্রধান ওাম মক্রভ:  

 এওটি সওায য়াপওমং গ্রু দ্বতযী ওযা  

 িরভান ওাম মক্রভ মূল্যায়সনয জন্য সভথিরপজ পনধ মাযণ ওযা 

 তথ্য-ঈাি ংগ্র ওযা এফং পফসিলণ ওযা 

 প্রপতসফদন পনঈজসরর্ায অওাসয এফং সয়ফাআসর্ প্রওা ওযা 

 আপসিপভরপজও  বাআসযারপজও িার্াসফজ দ্বতযী ওযা 

 সরাওফর পনসয়াক ওযা 

 এপআটিপপফ সওাস ময জন্য প্রাথী ফািাআ ওযা এফং সওা ম িরভান যাঔা  

 

৮.৫ প্রওসেয নুসভাদন ফস্থ্া: প্রওেটি ২৯ স জুরাআ ২০১২ খ্ীঃ ৬৮১.০০ রি র্াওায় (৬৫৬.০০ রি র্াওা প্রওে াায্য 

এফং ২৫.০০ রি র্াওা পজপফ আন-ওাআন্ড) স্বাস্থ্য  পযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারয় সত াঁি ফিসযয সভয়াসদ নুসভাপদত য়। 
যফতীসত ওাম মক্রসভয পবন্নতায ওাযসণ এফং ঈন্নয়ন সমাকী দাতা ংস্থ্া ওর্তমও থ মায়সনয ওাযসণ এয প্রাক্কপরত ব্যয় 



 

৩১০.০০ রি র্াওা বৃপি ায়। এযআ সপ্রপিসত ০২ জুন ২০১৪ খ্ীঃ তাপযসঔ পযওেনা ওপভন সত ৯৯১.০০ রি র্াওা 

(৯৬৬.০০ রি র্াওা প্রওে াায্য এফং ২৫.০০ রি র্াওা পজপফ আন-ওাআন্ড) নুসভাদন ায়। 
৯|  অআএভআপিয ম মসফিন: 

 প্রওেটি ম্পসওম সওান গ্রকপত প্রপতসফদন প্রওে পযিারও ফা ফাস্তফায়নাযী ংস্থ্ায ি সথসও ায়া মায়পন। ফায ফায 

তাপকদ, অআএভআপি’য পিফ ভসাদয় ওর্তমও পি ত্র সপ্রযণ এফং অআআপিপঅয এয ংপিি ওভ মওতমায াসথ ফায ফায 

ব্যপক্তকত সমাকাসমাসকয য পপঅয য়া মায়পন। এটি সভাসর্ ওাম্য নয়।  

১০।  অআএভআপিয সুাপয: 

 বপফষ্যসত অআআপিপঅয ওর্তমও ফাস্তফাপয়ত প্রওসেয গ্রকপতয তথ্য  পপঅয মথাভসয় অআএভআপি-সত সপ্রযসণয 

পফলয়টি পনপিত ওযসত ঈসদ্যাকী ভন্ত্রণারয়/পফবাক প্রসয়াজনীয় ব্যফস্থ্া গ্রণ ওযসফ। 

 

 

 


