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প্রকদল্পয নাভ: “Capacity Development for Monitoring and Reporting to Increase the Effective Coverage of 

Basic Social Services (CDMRI-ECBSS) for  Children and Women in Bangladesh. 
 

প্রকল্প রযচারক: কাজী জাাঙ্গীয আরভ, ভারযচারক, রক্ষা ও াভারজক সক্টয, আইএভইরড, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, 

  সয-ই-ফাাংরা নগয ঢাকা। 
 

প্রকদল্পয সভয়াদ: জুরাই/২০১৪ দত রডদম্বয/২০১৬ 
 

প্রাক্কররত ব্যয়: প্রথভ াংদারধত 

(ক) সভাট- ৮২৪.২৮রক্ষ টাকা 

(খ) রজওরফ-  ১৭৬.৬৮রক্ষ টাকা 

(গ) প্রকল্প াায্য- ৬৪৭.৬০ রক্ষ টাকা 
 

 

প্রকদল্পয উদেশ্য:  

 াভারজক রযদফায কাম যকয কবাদযদজয রনযীক্ষণ, মূল্যায়ন এফাং প্ররতদফদন প্রস্তুতির জন্য আইএভইরডয অধীদন একটি 

ভরিত জাতীয় ব্যফস্থা স্থান কযা; 

 তথ্য াংগ্র, প্ররতফন্ধকমূদয রফদেলণ এফাং াভরয়ক প্ররতদফদন ততযী কযদত আইএভইরড, ইআযরড, এআইরড/রফরফএ 

ও রফআইরডএ-এয প্রারতষ্ঠারনক এফাং ভানফম্পদ ক্ষভতায উন্নয়ন কযা; 

 GOB-UNICEF-এয কভ যসূরচ ম যাদরাচনা কযা এফাং উচ্চ ম যাদয়য সমৌথ রভদন অাংগ্রণ কযা; 

 সভৌররক াভারজক রযদফায কাম যকয কবাদযজ তাৎক্ষরণক ম যদফক্ষদণ জাতীয় ও উ-জাতীয় ম যাদয় াংরেষ্ট 

ভন্ত্রণারদয়য ক্ষভতা বৃরি কযা; 

 ন্যায্যতায াদথ রশু ও নাযীয উকাযাদথ য প্রভাণরবরিক রযকল্পনা, ফাদজট ও কাম যক্রভ প্রণয়দনয জন্য উন্নয়ন-

প্ররতফন্ধকতায দাররররকযণ, রফতযণ ও সুব্যফায কযা; 

 অনগ্রয জনদগাষ্ঠীয সভৌররক াভারজক রযদফায কাম যকয কবাদযজ প্রারিয দথ ফাস্তফায়ন প্ররতফন্ধকতামূদয 

িরতগত অনুযণ ও অাযণ এফাং অনগ্রয রশু ও নাযীদদয জন্য ন্যায্যতারবরিক পরাপর অজযদন ম্পদদয ফরিযত ও 

অরধক দক্ষ ব্যফাদযয জন্য প্রচায কযা। 
 

াভরগ্রক:  প্রকদল্পয াভরগ্রক উদেশ্য দরা, যকায কর্তযক গৃীত রফরবন্ন প্রকদল্পয ভাধ্যদভ রশু ও নাযীদদয াভারজক সভৌররক রযদফায 

কাম যকয কাবাদযজ বৃরিকদল্প রনযীক্ষণ ও প্ররতদফদন প্রণয়দন আইএভইরড ও াংরেষ্ট দমাগী ভন্ত্রণারদয়য ক্ষভতা আদযা বৃরি 

কযা। 
 

প্রকদল্পয মূর কাম যক্রভ: 

 ৩ রদন ব্যাী TOT প্ররক্ষন প্রদাদনয ভাধ্যদভ জাতীয় ম যাদয় Resource Pool গঠন কযা; 

 সজরা ম যাদয় ১রদন ব্যাী ওরযদয়দেন কামক্রযভ রযচারনা কযা; 

 াংরেষ্ট যকাযী কভ যকতযাদদয জন্য Evaluation course আদয়াজন কযা 

 উচ্চ ম যাদয়য GOB-UNICEF Joint Monitoring visit আদয়াজন কযা; 

 Mid-year এফাং Annual Review আদয়াজন কযা 

 তথ্য াংগ্র ও প্ররতদফদন উস্থান কযা 
 

জুন, ২০১৬ ম যন্ত এরডর’য ব্যয় ায: 

             রক্ষ টাকায় 

 ২০১৫-১৬ অথ য 

ফছদয 

আযএরডর ফযাে 

২০১৫-১৬ অথ য 

ফছদয জুন, ১৬ ম যন্ত 

ব্যয় 

২০১৫-১৬ অথ য ফছদযয 

ফযাদেয তুরনায় 

ব্যদয়য তকযা ায 

প্রকদল্পয শুরু দত ক্রভপুরিত সভাট 

অগ্রগরত % 

আরথ যক ফাস্তফ 

সভাট ২৫০.০০ ২৪৭.৭৩ ৯৯.০৯% ৩৯৪.৭৩ (৪৮%) ৫৭.৫% 

রজওরফ ১০.০০ ৭.৪০ ৭৪% ১২.১৩ (৬.৮৬%) ৫০% 

প্রকল্প 

াায্য 
২৪০.০০ ২৪০.৩৩ ১০০.১৩% ৩৮২.২৬ (৫৯.০২%) ৬৫% 
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