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১। সভাপ্ত প্রকদের সংখ্যা: ০২টি 

 

২। সভাপ্ত প্রকদের ব্যে ও গভোদ বৃশির কারণ:  

 

নং প্রকরেয নাভ ব্যয় বৃডিয কাযণ 

১। Institutional Support for 
Migrant Workers’ 
Remittances (Component B 
and C) -িীর্ মক প্রকে 

প্রকেটিয প্রকে ডযচারক ফায ফায ডযফতথন ওয়ায় স্থানীয় যাভ থক 

ডনরয়ারগ ডফরম্ব রয়রছ। তাছাড়া প্রকরেয মূর কাম থক্রভ যমভন- ভাঠ ম থারয়য 

প্রডেণ, ারব থ, যপাকা গ্রু ডভটিং, ওয়াকথ ইতযাডদ ম্পন্ন কযায ররেয 

উন্নয়ন রমাগী এডডডফ’য ম্মডতয যপ্রডেরত প্রকরেয যভয়াদকার অথ থাৎ জুন 

২০১৬ ম থন্ত বৃডি কযা য়। 

২। Promoting Decent Work 

through Improved 

Migration Policy and its 

Application in 

Bangladesh -িীর্ মক প্রকে 

প্রকে টিডড অনুরভাদন রত ১ ফছয ডফরম্ব য়। অনুরভাডদত প্রকরেয 

Provide equipment and development of 

network server and database ফাফদ ব্যয় বৃডি। 

অগ থানাইরজন এভপ্লয়ায ডবডজট এফং ট থ প্ররভাানার টিডবড খারত ব্যয় 

বৃডি। ইউএন-ওরভন যজন্ডায যভইনরেডভং ইন যরফায এট্যাডচ যেডনং নাভক 

নতুন অঙ্গ অন্তভু থক্তকযণ করয টিডড ংরাধন কযা য়। ংরাডধত টিডড 

ভাননীয় ডযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক ২১/১০/২০১৪ তাডযরখ ২৮৭০.০০ রে টাকা 

প্রাক্কডরত ব্যরয় জুরাই ২০১১ রত ডডরম্বয ২০১৫ যভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য 

অনুরভাডদত য়। 

 

৩। সভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফােদনর গেদে প্রধান প্রধান সভস্যা ও সুাশরি: 

 

সভস্যা সুাশরি 

(১) (২) 

Institutional Support for Migrant Workers’ Remittances (Component B 

and C) -িীর্ মক প্রকে 

৩.১  প্রকরেয কডতয় অরঙ্গয ফাস্তফায়ন না কযাাঃ  

অনুরভাডদত টিডড অনুমায়ী প্রডেণ, ওয়াকথ, 

৩.১  প্রকরেয অনুরভাডদত প্রাক্কডরত ১৮২.৯১ রে টাকায 

ভরে ভাত্র ৪০.৫২ রে টাকা ব্যয় য়। অফডষ্ট  ১৪২.৩৯ 



সভস্যা সুাশরি 

(১) (২) 

যডভনায এফং কনটিনরজডি খারতয যকান কাজ 

ম্পন্ন কযা য়ডন এফং এ খাত দুটিয যভাট ৫৬.০৭ 

রে টাকা ব্যয় কযা য়ডন। তাছাড়া প্রকরেয যভাট 

প্রাক্কডরত ব্যয় ১৮২.৯১ রে টাকায ডফযীরত প্রকে 

ভাডপ্তরত ভাত্র ৪০.৫২ রে টাকা ব্যয় কযা য়। 

অনুরভাডদত টিডড অনুমায়ী ১৪২.৩৯ রে টাকা 

ব্যয় কযা ম্ভফ য়ডন। পরর প্রকরেয মূর উরেশ্য 

অজথন কযা ম্ভফ য়ডন; 

রে টাকা অব্যডয়ত থাকায পরর প্রকরেয মূর উরেশ্য 

অডজথত য়ডন। মা প্রকে ব্যফস্থানা তথা েভতা ঘাটডত 

ডনরদ থ করয। বডফষ্যরত ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা প্রকে 

গ্রণকারর ংস্থায েভতায ডফলয়টি ডফরফচনায় যাখরত 

রফ। 

 

 

৩.২ ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ডযফতথ নাঃ প্রকেটি 

ফাস্তফায়নকারর ারড় ৪ ফছরয যভাট ৩ জন প্রকে 

ডযচারক ডফডবন্ন যভয়ারদ দাডয়রে ডনরয়াডজত 

ডছররন। ডডআয ম থাররাচনা করয যদখা মায় , 

প্রফাী কল্যাণ ও বফরদডক কভ থংস্থান 

ভন্ত্রণাররয়য ডিান্তক্ররভ প্রকে ডযচারক / 

ম্যারনজায ডযফতথন কযা য় এফং প্ররতযরক ই এ 

প্রকরে অডতডযক্ত দাডয়ে ারন করযরছন। প্রকে 

ডযচারক ফায ফায ফদরীয কাযরণ প্রকে 

ঠিকবারফ ফাস্তফায়ন য়ডন। প্রকে ডযচারক ফায 

ফায ডযফতথন যভারটই ভীচীন নয়; 

৩.২ প্রকেটির নুদভাশদত প্রাক্কশলত ব্যদের ভাে ২২.১৫% 

থ ম ব্যে করা হদেদে। প্রকদের ফাশক থ ম ব্যে না করা 

এফং প্রকরেয উদেশ্য শসংহবাগ শেমত না করার 

শফর্েটি ভন্ত্রণালে খশতদে গদদখ প্রদোেনীে ব্যফস্থা গ্রহণ 

করদফ এফং তা অআএভআশিদক ফশহত করদফ; 

 

 

৩.৩ প্রকে ডযচারনায় কর্তথরেয দুফ থর ব্যফস্থানাাঃ  

প্রকেটিয ফাস্তফায়নকার ৩ ফছরযয স্থরর ারড় ৪ 

ফছরয  ভাপ্ত রয়রছ। অথচ , অনুরভাডদত টিডড 

ংস্থানকৃত অরথ থয ভাত্র ২২.১৫% অথ থ ব্যয় কযা 

ম্ভফ রয়রছ। ফাডক ৭৭.৮৫% অথ থ ব্যয় কযা ম্ভফ 

য়ডন। উন্নয়ন রমাগী ংস্থা এডডডফ ’য অথ থ যপযৎ 

যদয়া রয়রছ। এরত প্রকে কর্তথরেয দুফ থর 

ব্যফস্থানা ডযরডেত রয়রছ। 

৩.৩ বডফষ্যরত উন্ন য়ন প্রকে মথামথবারফ ফাস্তফায়রনয ররেয 

ভন্ত্রণারয় কর্তথক প্রকে ডযচারক ফায ফায ডযফতথন ডযায 

কযরত রফ এফং ডযফতথন একান্ত আফশ্যকীয় রর প্রকে 

ডযচারক ডযফতথন ডফলয়ক কডভটিরত ডফরফচনা কযরত রফ; 

Promoting Decent Work through Improved Migration Policy and its 

Application in Bangladesh -িীর্ মক প্রকে 

৩.৪ অনুরভাডদত আযটিডড’য অংরগয ারথ ডডআয-

এ ফডণ থত অংরগয অাভঞ্জস্যতাাঃ  প্রকরেয ভাডপ্ত 

প্রডতরফদন (ডডআয)-এ অনুরভাডদত টিডড 

ংস্থানকৃত অংরগয ব্যয় উরেখ না করয টিডড 

ফডর্ভ থত ৩টি অংরগয ব্যয় উরেখ কযা রয়রছ 

(ডডআয Chapter-B, অনুরেদ ৫.০)। 

ডডআয-এ ৩টি অংরগয অনুকূরর ১৪৪৭.৪০ রে 

টাকা ব্যয় যদখারনা রয়রছ। অথ থাৎ অনুরভাডদত 

আযটিডড অংরগয ব্যরয়য যকান াভঞ্জস্য যনই। 

অযডদরক, ডডআয প্রকে ব্যয় ২৮৩৩.৯২ রে 

টাকা প্রদ থন কযা রয়রছ। ডকন্তু অংগ ডবডিক 

ব্যরয়য া যথ ডভর যনই। অংগ ডবডিক ব্যরয়য 

ডফলরয় প্রকরেয ন্যানার যপ্রাগ্রাভ অডপাযরক 

করয়কফায যটডররপারন জানারনা রর ডতডন 

ইরভইরর তথ্য যপ্রযণ করযন। মারত প্রকে ব্যয় 

যদখারনা রয়রছ ২৮০২.৩৯ রে টাকা। অথ থাৎ 

প্রকে ডডআয ও ইরভইরর যপ্রডযত তরথ্য গড়ডভর 

যরয়রছ। মা ডযকেনা ও আডথ থক শংখরা ডযন্থী; 

৩.৪ নুদভাশদত অরটিশশ’র ফশহর্ভ মত ংদগ ব্যে করা 

সম্পূণ ম শনেভ-নীশত শরন্থী। প্রকদের নুদভাশদত 

অরটিশশ সংস্থান দো ব্যে এফং শশসঅর-এ 

প্রকে ব্যদের ভুল তথ্য প্রদি মন করার শফর্েটি সংশিষ্ট 

ভন্ত্রণালে খশতদে গদদখ প্রদোেনীে ব্যফস্থা গ্রহণ করদফ 

এফং গৃহীত ব্যফস্থা সম্পদকম শরকেনা কশভিন ও 

অআএভআশি’গক ফশহত করদফ (নুদেদ ১৫.১ ও ১৫.২ 

দ্রষ্টব্য); 

 

  



সভস্যা সুাশরি 

(১) (২) 

৩.৫ Printing & Publications অংরগ 

আযটিডড অরো অডতডযক্ত ব্যয়াঃ  প্রকরেয 

আওতায় আযটিডডরত এ খারত ১৬.৪০ রে টাকা 

ংস্থান ডছর। প্রকে ফা স্তফায়নকারর এ খারত 

২৬.৭৫ রে টাকা ব্যয় কযা রয়রছ। এ খারত 

অডতডযক্ত ১০.৩৫ রে টাকা ব্যরয়য যকান ব্যাখ্যা 

প্রকে ডযচাররকয কাম থারয় যথরক াওয়া মায়ডন; 

৩.৫ প্রকরেয Audit (Internal & External) 

মথাীঘ্র ম্পন্ন কযরত রফ এফং তা অআএভআশি’গত 

গপ্ররণ করদত হদফ (নুদেদ ১৫.২ দ্রষ্টব্য); এফং 

৩.৬ প্রকরেয Audit ম্পরকথ ডডআয-এ উরেখ না 

কযাাঃ আররাচয প্রকেটি ৫টি অথ থ ফছরয ফাস্তফায়ন 

কযা য় এফং ডডরম্বয ২০১৫-এ প্রকেটি ভাপ্ত 

য়। প্রকে ফাস্তফায়নকারর Internal & 

External Audit ম্পন্ন কযা রয়রছ ডক -

না তা ডডআয-এ উরেখ কযা য়ডন; 

 

৩.৬ বডফষ্যরত মথামথ Feasibility Study ম্পন্ন 

করয Need-based প্রকে গ্রণ যুডক্তংগত রফ। 

প্রায় একই ধযরনয কাম থক্ররভয ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (কভ প্রাক্কডরত 

মূরল্যয) অরনকগুররা প্রকে গ্রণ না করয সুডনডদ থষ্ট 

উরেশ্য অজথরনয ররেয সুডনডদ থষ্ট কভ থকান্ড টিডড’যত 

সুস্পষ্টবারফ উরেখ করয একটি ভডিত প্রকে গ্রণ 

কযাই যেয়। এ ধযরনয প্রকরেয যমফ কাম থক্ররভয (বা, 

যডভনায, প্রডেণ, ম থা রী, কভ থারা, ম্যানুরয়র বতডয, 

আররাচনা বা ইতযাডদ) প্রকে ফাস্তফায়ন যফতী ভরয় 

দৃশ্যভান যকান Outcome াওয়া মায় না য কর 

কাম থক্রভ আরয়াজরনয পূরফ থ ংডিষ্ট কাম থক্রভ ম্পরকথ 

আইএভইডড’যক অফডত কযরত রফ। আইএভইডড 

কর্তথক প্রকরেয ভাডপ্ত মূল্যায়ন প্রডতরফদন প্রণয়রনয 

জন্য এ ডফলয়টি অতযন্ত গুরুেপূণ থ  (নুদেদ১৫.৪ দ্রষ্টব্য); 

 



Institutional Support for Migrant Workers’ Remittances (Component B and C)  

-িীর্ মক প্রকদের সভাশপ্ত মূল্যােন প্রশতদফদন 

 
 

১.০ প্রকল্পেয নাভ : Institutional Support for Migrant Workers’ 

Remittances (Component B and C) 

 

২.০ ভন্ত্রণার/বফবাগ : প্রফাী করযাণ ও বফদদবক কভমংস্থান ভন্ত্রণার 
 

৩.০ ফাস্তফানকাযী ংস্থা : প্রফাী করযাণ ও বফদদবক কভমংস্থান ভন্ত্রণার 
 

৪.০ প্রকদেয ফস্থান : প্রফাী করযাণ ও বফদদবক কভমংস্থান ভন্ত্রণার 

 

৫.০   প্রকদেয ফাস্তফান ভ ও ফযঃ 
                                                                                  (রক্ষ টাকা)  

প্রাক্কবরত ফয প্রকৃত ফয 

মভাট 

টাকা  
প্রঃাঃ 

বযকবেত ফাস্তফানকার প্রকৃত  
ফাস্তফানকার 

বতক্রান্ত ফয 
(ভূর প্রাক্কবরত 
ফযদয %) 

বতক্রান্ত ভ  
(ভূর ফাস্তফান 
কাদরয %)  

 

ভূর 

মভাট 

টাকা  
প্রঃাঃ 

 

ফমদল 

ংদাবধত 

মভাট 

টাকা  
প্রঃাঃ 

ভূর ফমদল 

ংদাবধত 

১৮২.৯১ 

৩১.৬৬ 

১৫১.০০ 

-- ৪০.৫২ 

১৪.৮৫ 

২৫.৬৭ 

জানুাযী, 
২০১২ 

দত 

বডদম্বয, 
২০১৪ 

-- জানুাযী, 
২০১২ 

দত 

জনু, ২০১৬ 

(-) ১৪২.৩৯ 

(৭৭.৮৫%) 
১ ফছয ৬ ভা 

(৫০%) 
 

 
মনাটঃ    ১) অদরাচ্য কাবযগবয াতা প্রকেবট ফাংরাদদ যকায ও ADB-এয যমৌথ থথাল্পন ফাস্তফায়ত ল্পল্পে। 
 ২) ফয ফৃয়ি ফযয়তল্পযল্পক যভাদকার জুন, ২০১৬ মথন্ত ফৃয়ি কযা ল্পল্পে। 
 

৬.০ টবূবভ ও উদেশ্যঃ 
 

৬.১  টবূবভঃ এবান মডবারদভন্ট ফযাংদকয (এবডবফ) অবথমক াতা  প্রফাী করযাণ ও বফদদবক কভমংস্থান 
ভন্ত্রণার কতৃমক  “Institutional Support for Migrant Workers’ Remittances” ীলমক কাবযগবয 
াতা প্রকদেয Component B and C এয ফাস্তফান কযা । প্রকেবট ভূরত মযবভদটন্স ম্পদকম 
দচ্তনতা বতবয এফং মযবভদটদন্সয মথামথ ফযফায ম্পদকম াধাযণ জনগণদক ধাযণা প্রদাদনয জন্য গ্রণ কযা 
। 

 

৬.২ উদেশ্যঃ মযবভদটন্স প্রদান ও ন্যান্য অবথমক মরনদদদন বধক সুবফধা প্রদাদনয ভাধযদভ ফাংরাদদী ববফাী 
কভমীদদয ভদধয প্রমুয়ি য়নবথয কভথকাল্পডে উৎা প্রদাল্পন াতা কযা। 

 

৭.০ প্রকদেয ভূর কামমক্রভঃ প্রকদেয অওতা বনম্নফবণমত কামমক্রভ বযচ্ারনা কযাঃ 
 

■ প্রয়ক্ষণ, ওাকথ ও যয়ভনায; 
■ যাভমক বনদাগ কদয তাদদয দ্বাযা প্রদাজনী মেবনং ভযানুদর ও বযদাটম বতবয কযা; 
■ য়প মন্ত্রায়ত ক্র; 



৮.০ প্রকদেয ংগবববিক ফাস্তফান (প্রকে ভাপ্ত প্রবতদফদন (ববঅয) এয বববিদত):  
                                                                                       (রক্ষ টাকা)  

ক্রবভক 
নং 

নুল্পভায়দত বটবব নুমাী কাদজয ংগ একক বটবব নুমাী 
রক্ষযভাত্রা 

প্রকৃত ফয 

ফাস্তফ অবথমক ফাস্তফ অবথমক  
১ ২ ৩ ৫ ৪ ৭ ৬ 

 ক) যাজস্ব খাতঃ      

 যফযা ও যফা       

০১ প্রয়ক্ষণ, ওাকথ, যয়ভনায যথাক - ৪৮.৬৫   

০২ স্থানী যাভথক জনভা ১৫ ৪৪.৫১  ৩৫.০২ 

০৩ কনয়িনল্পজয়ি যথাক - ৭.৪২   

 উ-যভাি (যাজস্ব):   ১৭৭.২৬  ৩৫.০২ 

 খ) ভূরধান খাতঃ      

 য়প মন্ত্রায়ত       

০৫ কয়িউিায (এল্পেয়যজ) ংখযা ৩ ৩.০০   

০৬ স্ক্যানায ংখযা ১ ০.১৫  ৫.৫০ 

০৭ পল্পিাকয়ায ংখযা ১ ২.৫০   

 উ-যভাি (ভূরধন):   ৫.৬৫  ৫.৫০ 

 ফথল্পভািঃ   ১৮২.৯১  ৪০.৫২ 

 

৯.০ কাজ ভাপ্ত থাবকদর উায কাযণঃ  ফবণমত প্রকদেয অওতা নুদভাবদত বটবব নুমাী প্রবক্ষণ, ওাকম, 
মবভনায ঙ্গ এফং কনবটনদজবন্স দঙ্গয মকান থম ফয কযা বন। 

 

১০.০ প্রকদেয নুদভাদনঃ  অদরাচ্য কাবযগবয াতা প্রকেবটয ২৬/০৭/২০১২ তাবযদে বফবাগী বফদল প্রকে 
ভূরযান কবভবট (বডএবআব) এয বা নুবিত । প্রফাী করযাণ ও বফদদবক কভমংস্থান ভন্ত্রণারদয ভাননী 
ভন্ত্রী কতৃমক ০৮/১০/২০১২ তাবযদে ১৮২.৯১ রক্ষ টাকা (বজওবফ- ৩১.৬৬ রক্ষ টাকা ও প্রকে াাময- ১৫১.২৫ 
রক্ষ টাকা) ফযদ জানুাবয, ২০১২ দত বডদম্বয, ২০১৪ মভাদদ ফাস্তফাদনয জন্য নুদভাবদত ।  

 

১০.১ ফয ফৃয়ি ফযয়তল্পযল্পক যভাদ ৩ ফায ফৃয়ি: প্রকে য়যচারক ফায ফায য়যফতথন ওা স্থানী যাভথক য়নল্পাল্পগ য়ফরম্ব 

ল্পল্পে। তাোড়া প্রকল্পেয ভূর কামথক্রভ যমভন- ভাঠ মথাল্পয প্রয়ক্ষণ, াল্পবথ, যপাকা গ্রু য়ভয়িং, ওাকথ আতযায়দ 

িন্ন কযায রল্পক্ষয উন্নন ল্পমাগী এয়েয়ফ’য ম্ময়তয যপ্রয়ক্ষল্পত প্রকল্পেয যভাদকার থথাৎ জুন ২০১৬ মথন্ত ফৃয়ি 

কযা । 
 

১১.০ ফছয বববিক এবডব/ংদাবধত এবডব ফযাে, ফভুবি ও ফযঃ 
                                                                                          (রক্ষ টাকা)  

অবথমক ফছয এবডব/ংদাবধত এবডব ফযাে ফভুবি 
(টাকা) 

ফয 

মভাট টাকা প্রঃাঃ মভাট টাকা প্রঃাঃ 
২০১৪-২০১৫ ২৬.০০ ৬.০০ ২০.০০ ৬.০০ - - - 
২০১৫-২০১৬ ৯০.০০ ১৫.০০ ৭৫.০০ ১৫.০০ ৪০.৫২ ১৪.৮৫ ২৫.৬৭ 

মভাটঃ ১১৬.০০ ২১.০০ ৯৫.০০ ২১.০০ ৪০.৫২ ১৪.৮৫ ২৫.৬৭ 

 

১২.০  প্রকে বযচ্ারক ম্পবকমত তথযঃ 
 

ক্রঃ নং কভমকতমায নাভ ও দফী দায়ত্ব ারল্পনয যভাদকার 

০১ ে. ানাজ অযয়পন ২৮/০১/১৪ ১৩/০২/১৪ 
০২ জনাফ যভাঃ ভুনসুরুর অরভ ২৪/০৮/১৪ ১১/১০/১৫ 
০৩ জনাফ যক এভ অরী যযজা ২৯/১০/১৫ ৩০/০৬/১৬ 

 



১৩.০ প্রকল্পেয প্রধান প্রধান ংল্পগয য়ফল্পেলণঃ 
 
১৩.১ স্থানী যাভথকঃ প্রকল্পেয অওতা ১৫ ভাল্পয জন্য ১ জন স্থানী যাভথকল্পক য়নল্পাগ প্রদান কযা ল্পল্পে। 

য়িয়য়ল্পত এ খাল্পত ৪৪.৫১ রক্ষ িাকা ংস্থাল্পনয য়ফযীল্পত ৩৫.০২ রক্ষ িাকা ফয কযা ল্পল্পে; 

 

১৩.২ কয়িউিায, স্ক্যানায, পল্পিাকয়ায ক্রঃ প্রকল্পেয অওতা প্রকে য়যচারল্পকয কামথারল্পয জন্য ৩য়ি কয়িউিায, 

১য়ি স্ক্যানায, ১য়ি পল্পিাকয়ায ক্রল্পয জন্য য়িয়য়ল্পত ৫.৬৫ রক্ষ িাকা ংস্থাল্পনয য়ফযীল্পত ৫.৫০ রক্ষ িাকা ফয কযা 
ল্পল্পে। 

 

১৪.০ প্রকে বযদমনঃ প্রকেবটয ভাপ্ত ভূরযান প্রবতদফদন প্রণদনয রদক্ষয অআএভআবড ’য উ-বযচ্ারক অপদযাজা 
অক তায মচ্ৌধুযী কতৃমক ১৯/১২/২০১৬ তাবযদে প্রকে বযচ্ারদকয কামমার বযদমন কযা । বযদমদনয ভ 
প্রকে ফযফস্থাক উবস্থত বছদরন। বযদমদন প্রাপ্ত তথয বনম্নরূঃ 

 
১৪.১ প্রকল্পেয অওতা ১ জন স্থানী যাভথক য়নল্পাগ প্রদান কযা ল্পয়ের এফং এ ফাফদ ৩৫.০২ রক্ষ িাকা ফয কযা 

। তাোড়া প্রকে কামথারল্পয দাপ্তয়যক কামথক্রভ য়যচারনায জন্য ৩য়ি কয়িউিায, ১য়ি স্ক্যানায ও ১য়ি পল্পিাকয়ায 

৫.৫০ রক্ষ িাকা ক্র কযা । 
 

১৪.২ প্রকল্পেয য়িয়য়ল্পত ংস্থানকৃত প্রয়ক্ষণ, ওাকথ, যয়ভনায এফং কনয়িনল্পজয়ি খাল্পতয যকান কাজ িন্ন কযা য়ন 

এফং ৫৬.০৭ রক্ষ িাকা ফয কযা য়ন। 
 

১৫.০ প্রকদেয উদেশ্য ও জমনঃ 
 

বযকবেত উদেশ্য জমন 

মযবভদটন্স প্রদান ও ন্যান্য অবথমক মরনদদদন 
বধক সুবফধা প্রদাদনয ভাধযদভ ফাংরাদদী 
ববফাী কভমীদদয ভদধয প্রমুয়ি য়নবথয 

কভথকাল্পডে উৎা প্রদাল্পন াতা কযা। 

প্রকদে বনদাগকৃত ২ জন যাভমক কতৃমক প্রদাজনী মেবনং 
ভযানুদর ও বযদাটম বতবয কযা দদছ। যাভমকগণ প্রকদেয 
প্রবক্ষণ, ওাকম, মপাকা গ্রম্ন বভবটং আতযাবদ বযচ্ারনায জন্য 
এবডবফ নুদভাবদত ফাদজট রাআন নুমাী মেবনং উকযণ (মমভন 
ভবডউর, মাস্টায, বরপদরট, ফযানায, মপসু্টন) বতবয কদয। বকন্তু ভাঠ 
মমাদ তা ফাস্তফান কযা ম্ভফ বন। 

 

১৬.০ অআএভআবড’য মমদফক্ষণঃ 
 

১৬.১ প্রকল্পেয কয়ত ল্পেয ফাস্তফান না কযাঃ নুল্পভায়দত য়িয়য় নুমাী প্রয়ক্ষণ, ওাকথ, যয়ভনায এফং 
কনয়িনল্পজয়ি খাল্পতয যকান কাজ িন্ন কযা য়ন এফং এ খাত রৃয়িয যভাি ৫৬.০৭ রক্ষ িাকা ফয কযা য়ন। 
তাোড়া প্রকল্পেয যভাি প্রাক্কয়রত ফয ১৮২.৯১ রক্ষ িাকায য়ফযীল্পত প্রকে ভায়প্তযত ভাত্র ৪০.৫২ রক্ষ িাকা ফয 

কযা । নুল্পভায়দত য়িয়য় নুমাী ১৪২.৩৯ রক্ষ িাকা ফয কযা ম্ভফ য়ন। পল্পর প্রকল্পেয ভূর উল্পেশ্য জথন 

কযা ম্ভফ য়ন; 

 

১৬.২ ঘন ঘন প্রকে য়যচারক য়যফতথনঃ প্রকেয়ি ফাস্তফানকাল্পর াল্পড় ৪ ফেল্পয যভাি ৩ জন প্রকে য়যচারক য়ফয়বন্ন 

যভাল্পদ দায়ল্পত্ব য়নল্পায়জত য়েল্পরন। য়য়অয মথাল্পরাচনা কল্পয যদখা মা, প্রফাী করযাণ ও বফল্পদয়ক কভথংস্থান 

ভন্ত্রণারল্পয য়িান্তক্রল্পভ প্রকে য়যচারক/ভযাল্পনজায য়যফতথন কযা  এফং প্রল্পতযল্পকআ এ প্রকল্পে য়তয়যি দায়ত্ব 

ারন কল্পযল্পেন। প্রকে য়যচারক ফায ফায ফদরীয কাযল্পণ প্রকে য়ঠকবাল্পফ ফাস্তফান য়ন। প্রকে য়যচারক ফায 

ফায য়যফতথন যভাল্পিআ ভীচীন ন; 

 

১৬.৩ প্রকে য়যচারনা কতৃথল্পক্ষয রৃফথর ফযফস্থানাঃ প্রকেয়িয ফাস্তফানকার ৩ ফেল্পযয স্থল্পর াল্পড় ৪ ফেল্পয ভাপ্ত 

ল্পল্পে। থচ, নুল্পভায়দত য়িয়য় ংস্থানকৃত ল্পথথয ভাত্র ২২.১৫% থথ ফয কযা ম্ভফ ল্পল্পে। ফায়ক ৭৭.৮৫% 

থথ ফয কযা ম্ভফ য়ন। উন্নন ল্পমাগী ংস্থা এয়েয়ফ’য থথ যপযৎ যদা ল্পল্পে। এল্পত প্রকে কতৃথল্পক্ষয রৃফথর 

ফযফস্থানা য়যরয়ক্ষত ল্পল্পে। 



১৭.০ সুাবয/বদক-বনদদমনাঃ 
 

১৭.১ প্রকল্পেয নুল্পভায়দত প্রাক্কয়রত ১৮২.৯১ রক্ষ িাকায ভল্পধয ভাত্র ৪০.৫২ রক্ষ িাকা ফয । ফয়ষ্ট ১৪২.৩৯ রক্ষ 

িাকা ফযয়ত থাকায পল্পর প্রকল্পেয ভূর উল্পেশ্য য়জথত য়ন। মা প্রকে ফযফস্থানা তথা ক্ষভতা ঘািয়ত য়নল্পদথ 

কল্পয। বয়ফষ্যল্পত ফাস্তফানকাযী ংস্থা প্রকে গ্রণকাল্পর ংস্থায ক্ষভতায য়ফলয়ি য়ফল্পফচনা যাখল্পত ল্পফ। 
 

১৭.২ প্রকেবটয নুদভাবদত প্রাক্কবরত ফযদয ভাত্র ২২.১৫% থম ফয কযা দদছ। প্রকদেয ফাবক থম ফয না কযা 
এফং প্রকল্পেয উদেশ্য বংবাগ বজমত না কযায বফলবট ভন্ত্রণার েবতদ মদদে প্রদাজনী ফযফস্থা গ্রণ কযদফ 
এফং তা অআএভআবডদক ফবত কযদফ; 

 

১৭.৩ বয়ফষ্যল্পত উন্নন প্রকে মথামথবাল্পফ ফাস্তফাল্পনয রল্পক্ষয ভন্ত্রণার কতৃথক প্রকে য়যচারক ফায ফায য়যফতথন য়যায 

কযল্পত ল্পফ এফং য়যফতথন একান্ত অফশ্যকী ল্পর প্রকে য়যচারক য়যফতথন য়ফলক কয়ভয়িল্পত য়ফল্পফচনা কযল্পত ল্পফ; 

 

১৭.৪ বয়ফষ্যল্পত উন্নন প্রকে নুল্পভাদল্পনয য প্রকল্পেয ফায়লথক কভথ য়যকেনা নুমাী ফাস্তফান কামথক্রভ মথামথবাল্পফ 

প্রয়তারন কযল্পত ল্পফ। প্রকল্পেয য়জওয়ফ ও প্রকে াাময থথ মথাভল্প ও মথামথবাল্পফ ফযল্পয য়ফলল্প কতৃথক্ষল্পক 

অযও মত্নফান ল্পত ল্পফ। 



Promoting Decent Work through Improved Migration Policy and its 

Application in Bangladesh -ীলমক প্রকদেয ভাবপ্ত ভরূযান প্রবতদফদন 

 

১.০ প্রকল্পেয নাভ : Promoting Decent Work through Improved 

Migration Policy and its Application in 

Bangladesh 

 

২.০ ভন্ত্রণার/বফবাগ : প্রফাী করযাণ ও বফদদবক কভমংস্থান ভন্ত্রণার 
 

৩.০ ফাস্তফানকাযী ংস্থা : প্রফাী করযাণ ও বফদদবক কভমংস্থান ভন্ত্রণার ও অআএরও 
 

৪.০ প্রকদেয ফস্থান : প্রফাী করযাণ ও বফদদবক কভমংস্থান ভন্ত্রণার 

 

৫.০  প্রকদেয ফাস্তফান ভ ও ফযঃ  

                                                                                 (রক্ষ টাকা)  

প্রাক্কবরত ফয প্রকৃত ফয 

মভাট 

টাকা  
প্রঃাঃ 

বযকবেত ফাস্তফানকার প্রকৃত  
ফাস্তফানকার 

বতক্রান্ত ফয 
(ভূর প্রাক্কবরত 
ফযদয %) 

বতক্রান্ত ভ  
(ভূর ফাস্তফান 
কাদরয %)  

 

ভূর 

মভাট 

টাকা  
প্রঃাঃ 

 

ফমদল 

ংদাবধত 

মভাট 

টাকা  
প্রঃাঃ 

ভূর ফমদল 

ংদাবধত 

২৮৭০.০০ 

- 

২৮৭০.০০ 

২৮৭০.০
০ 

- 

২৮৭০.০
০ 

২৮৩৩.৯২ 

- 

২৮৩৩.৯২ 

জরুাআ, 
২০১১ 

দত 

জনু, ২০১৪ 

জরুাআ, ২০১১ 

দত 

বডদম্বয, 
২০১৫ 

জরুাআ, ২০১১ 

দত 

বডদম্বয, 
২০১৫ 

(-) ৩৬.০৮ 

(১.২৬%) 
১ ফছয ৬ ভা 

(৫০%) 
 

 
মনাটঃ  অদরাচ্য কাবযগবয াতা িূণথ প্রকে াাময ILO-এয থথাল্পন ফাস্তফায়ত ল্পল্পে। 
 

৬.০ টবূবভ ও উদেশ্যঃ 
 

৬.১  টবূবভঃ ২০০৮ াল্পর প্রফাী করযাণ ও বফল্পদয়ক কথভংস্থান ভন্ত্রণার এফং অআএরও Swiss Agency for 

cooperation and development (SDC) এয াতা যমৌথবাল্পফ একয়ি অঞ্চয়রক য়ল্পিায়জাভ-এয 

অল্পাজন কল্পয। উি য়ল্পিায়জাল্পভ অল্পরাচনাকাল্পর এ ভল্পভথ কল্পর ম্মত  যম, ফাংরাল্পদল্পয য়বফান 

প্রয়তকূরতায য়ফল ভয়িতবাল্পফ য়চয়িত কযল্পত ল্পফ এফং য়বফান ফয কভাল্পনায ও এয য়ফরূতা য়নযল্পণ ল্পফথাচ্চ 

সুয়ফধা জথন য়নয়িত কযা দযকায। উল্পেয়খত য়ল্পিায়জাল্পভ কল্পকয়ি কামথক্রভ গ্রল্পণয প্রস্তাফ কযা । যফতথীল্পত 

UNIFEM এফং ILO এয ভল্পধয ১৮-২০ অগষ্ট, ২০০৯ াল্পর একয়ি অঞ্চয়রক োারগ িন্ন । উি বা 

বফল্পদয়ক চাকুয়যযত রুুল এফং ভয়রা য়বফাীল্পদয সুল্পমাগ য়ৃষ্ট এফং তাল্পদয য়ধকায িল্পকথ ধাযণা প্রদাল্পনয রল্পক্ষয 
ভয়িত নীয়ত গ্রণ কযা । এ রল্পক্ষয অল্পরাচয প্রকেয়ি গ্রণ কযা । 

 

৬.২ উদেশ্যঃ 
 

ক) য়বফান ংক্রান্ত য়ফয়বন্ন য়রয় এফং প্রয়তষ্ঠান য়িারীকযণ এফং নাযী ও রুুল উব ধযল্পনয য়বফায়ত 

শ্রয়ভল্পকয য়যফাল্পযয দস্যল্পদয য়নযাত্তা প্রদান; 

 



খ) বফল্পদয়ক চাকুয়য প্রায়প্তল্পত াতাকাযী প্রয়তষ্ঠান এফং াভায়জক য়নযাত্তা য়নয়িতকযল্পণয রল্পক্ষয ংয়েষ্ট 

প্রয়তষ্ঠানভূল্পয াল্পযনার কাঠাল্পভা দূঢ়ৃকযণ এফং য রল্পক্ষয য়যকু্রিল্পভডি এল্পজয়িগুল্পরা য়ঠক অআন কানুন 

যভল্পন চরল্পে য়কনা এ ফযাাল্পয নজযদাযী ফৃয়ি এফং য়বফান খযচ কভাল্পনা; 
 

গ) ফাংরাল্পদী য়বফাী শ্রয়ভল্পকয াভায়জক য়নযাত্তা ভজফুতকযণ এফং য়ফল্পলত কভথস্থল্পর ও কভথস্থর ল্পত যপযায 

য নাযী য়বফাী শ্রয়ভকল্পদয য়নযাত্তা য়নয়িতকযণ। 
 

৭.০ প্রকদেয ভূর কামমক্রভঃ প্রকদেয অওতা বনম্নফবণমত কামমক্রভ বযচ্ারনা কযাঃ 
 

 বফল্পদয়ক কভথংস্থান নীয়ত ২০০৬ মথাল্পরাচনা; 
 য়বফান ও উন্নন য়ফলল্প গল্পফলণা; 
 য়ফএভআয়ি’য জন্য আনপযল্পভন ও োিা ভযাল্পনজাল্পয য়ল্পেভ প্রয়তষ্ঠা; 
 প্রয়ক্ষণ য়যকেনা প্রণন ও ফাস্তফান; 

 য়নল্পাগকতথা ও যেে আউয়নন-এয ভাল্পে ভল্পোতায ফযফস্থা; 
 বফল্পদয়ক ফাজায য়ফল্পেলণ; 

 ফাযা ও যফযকাযী য়যকু্রয়িং এল্পজয়িয য়ফদযভান য়যচারন নীয়তভারা মথাযরাচনা; 
 ফাংরাল্পদল্প যপযত শ্রয়ভকল্পদয জন্য োিাল্পফআজ প্রণন এফং এল্পদয উন্নল্পনয জন্য যরপ যে োিা আতযায়দ। 

 
৮.০ প্রকদেয ংগবববিক ফাস্তফান (প্রকে ভাপ্ত প্রবতদফদন (ববঅয) এয বববিদত):  

                                                                                  (রক্ষ টাকা)  

ক্রবভক 
নং 

নুল্পভায়দত অযবটবব নুমাী কাদজয ংগ একক 

অযবটবব নুমাী 
রক্ষযভাত্রা 

প্রকৃত ফয 

ফাস্তফ অবথমক ফাস্তফ অবথমক 

১ ২ ৩ ৫ ৪ ৭ ৬ 

 A) Revenue Component      

1  Pay of Establishment জন ২ ৮৭.১৮  ৮৭.১৮ 

2  Travel project Staff যথাক - ৯.১৩  ৯.১৩ 

3  Travel officials/specialist যথাক - ১২.৯৬  ১২.৯৬ 

4  Printing and publications যথাক - ১৬.৪০  ২৬.৭৫ 

5  
Review overseas employment policy 2006 and 

other policy documents. 
যথাক - ১৬.৪০  ১৬.৪০ 

6  research/studies on migration and development যথাক - ২৪.৬০  ২৪.৬০ 

7  
Review system of BMET on ways to introduce 

innovative electronic processing of workers. 
যথাক - ৩২.৮০  ৩২.৮০ 

8  Research/studies on external market analysis যথাক - ১৬.৪০  ১৬.৪০ 

9  
Review the existing code of conduct and other 

voluntary guidelines 
যথাক - ৩৬.৯০  ৩৬.৯০ 

10  
Research/studies on labour welfare fund is 

cooperation with other countries 
যথাক - ২৪.৬০  ২৪.৬০ 

11  
Awareness raising on done centuries and group 

of returnee migrates 
যথাক - ১৭৬.২২  ১৭৬.২২ 

12  Awareness raising on pre-departure issues যথাক - ১৬.৪০  ১৬.৪০ 

13  Awareness raising on communication strategy.  যথাক - ১৬.৪০  ১৬.৪০ 

14  Promotional camping- prospective employers যথাক - ৭৪.৯০  ৭৪.৯০ 

15  Training on region wise process and Dialogue যথাক - ২০.৫০  ২০.৫০ 

16  Training for community people in selected যথাক - ৮২.০০  ৮২.০০ 



ক্রবভক 
নং 

নুল্পভায়দত অযবটবব নুমাী কাদজয ংগ একক 

অযবটবব নুমাী 
রক্ষযভাত্রা 

প্রকৃত ফয 

ফাস্তফ অবথমক ফাস্তফ অবথমক 

১ ২ ৩ ৫ ৪ ৭ ৬ 

district 

17  Training for women যথাক - ৭১.৭৫  ৭১.৭৫ 

18  Training module development যথাক - ২৪.৬০  ২৪.৬০ 

19  Study tour যথাক - ৪৯.২০ - ৪৯.২০ 

20  Strengthen BMET in overseas mechanism যথাক - ১২৩.০০ - ১২৩.০০ 

21  Consultation with key stake holder যথাক - ১২.৩০ - ১২.৩০ 

22  
Seminar/consultation on common issues of 

legal and policy framework 
যথাক - ৮২.০০ - ৮২.০০ 

23  
Negotiation on employment protection and 

better protection for migrant workers 
যথাক - ৭৭.৯০ - ৭৭.৯০ 

24  

Dialogue on ways for improving professional 

of the private sectors in negotiation foreign 

employment contracts 

যথাক - ২০.৫০ - ২০.৫০ 

25  
International consultant (chief technical 

adviser) 
জন ১ ৫৮৪.৯৩  ৫৩৮.১০ 

26  Local consultant (local professional staff) জন ১ ৭৮.৩৮  ৭৮.৩৮ 

27  International consultant contract basis যথাক - ৩০.০০ - ৩০.০০ 

28  National consultant contract basis যথাক - ৩০.৭০ - ৩০.৭০ 

29  Monitoring and Evaluation যথাক - ৪৫.৩০ - ৪৫.৩০ 

30  
Review meeting, bit-lateral garment & 

dialogue 
যথাক - ৬৫.৬০ - ৬৫.৬০ 

31  International technical services  যথাক - ১০.০০ - ১০.০০ 

32  Operation and Maintenance equipment  যথাক - ২৭.৩৫ - ২৭.৩৫ 

33  
Establish information & data management 

system  
যথাক - ১৯১.৬৭ - ১৬৮.৩১ 

34  Prepared database for returnee workers. যথাক - ২৮.৭০ - ২৮.৭০ 

35  Design comprehensive package of services   যথাক - ৪১.০০ - ৪১.০০ 

36  
Organize work arrangement for returnee 

workers  
যথাক - ৫৬.৩৮ - ৫৬.৩৮ 

37  
Provide referred service with return migrates is 

selected communities   
যথাক - ৬৮.৬৮ - ৬৮.৬৮ 

38  Support Technical and logistics  যথাক - ৬২.২৪ - ৬২.২৪ 

 Total (Revenue):   ২৪৪৫.৯৭  ২৩৮৬.১৩ 

 B) Capital Component:      

39  Project Car যথাক - ২৬.৩৭ - ২৬.৩৭ 

40  Office equipment যথাক - ২৮.৫০ - ২৮.৫০ 

41  Sundries  যথাক - ৩৮.৯৮ - ৩৮.৯৮ 

Total  (Capital): ৯৩.৮৫  ৯৩.৮৫ 

Grand Total (Revenue + Capital) ২৫৩৯.৮২  ২৪৭৯.৯৮ 

Programme Support Cost ৩৩০.১৮  ৩২২.৪১ 

যভাি ২৮৭০.০০  ২৮০২.৩৯ 

 



৯.০ কাজ ভাপ্ত থাবকদর উায কাযণঃ ফবণমত প্রকদেয অওতা নুদভাবদত অযবটবব নুমাী কর ংদগয কাজ 
ফাস্তফান কযা দদছ। 

 

১০.০ প্রকদেয নুদভাদনঃ  অদরাচ্য কাবযগবয াতা প্রকেবটয ২৬/০৭/২০১২ তাবযদে বফবাগী বফদল প্রকে 
ভূরযান কবভবট (বডএবআব) এয বা নুবিত । প্রফাী করযাণ ও বফদদবক কভমংস্থান ভন্ত্রণারদয ভাননী 
ভন্ত্রী কতৃমক ০৮/১০/২০১২ তাবযদে ১৮২.৯১ রক্ষ টাকা (বজওবফ- ৩১.৬৬ রক্ষ টাকা ও প্রকে াাময- ১৫১.২৫ 
রক্ষ টাকা) ফযদ জানুাবয, ২০১২ দত বডদম্বয, ২০১৪ মভাদদ ফাস্তফাদনয জন্য নুদভাবদত ।  

 

১০.১ ংল্পাধনঃ প্রকে য়িয়য় নুল্পভাদন ল্পত ১ ফেয য়ফরম্ব । নুল্পভায়দত প্রকল্পেয Provide equipment and 

development of network server and database ফাফদ ফয ফৃয়ি। গথানাআল্পজন এভপ্লায য়বয়জি এফং 
িথ প্রল্পভাানার য়িয়বয় খাল্পত ফয ফৃয়ি। আউএন-ওল্পভন যজডোয যভআনল্পেয়ভং আন যরফায এিযায়চ যেয়নং নাভক নতুন 

ে ন্তবুথিকযণ কল্পয য়িয়য় ংল্পাধন কযা । ংল্পায়ধত য়িয়য় ভাননী য়যকেনা ভন্ত্রী কতৃথক ২১/১০/২০১৪ 

তায়যল্পখ ২৮৭০.০০ রক্ষ িাকা প্রাক্কয়রত ফযল্প জুরাআ ২০১১ ল্পত য়েল্পম্বয ২০১৫ যভাল্পদ ফাস্তফাল্পনয জন্য 

নুল্পভায়দত । 
 
১১.০ ফছয বববিক এবডব/ংদাবধত এবডব ফযাে, ফভুবি ও ফযঃ 

                                                                                      (রক্ষ টাকা)  

অবথমক ফছয এবডব/ংদাবধত এবডব ফযাে ফভুবি 
(টাকা) 

ফয 

মভাট টাকা প্রঃাঃ মভাট টাকা প্রঃাঃ 
২০১১-২০১২ - - - - ৫৪.৪০ - ৫৪.৪০ 
২০১২-২০১৩ ৮১৫.৯৯ - ৮১৫.৯৯ - ৭৬১.৫৯ - ৭৬১.৫৯ 
২০১৩-২০১৪ ৭০০.০০ - ৭০০.০০ - ৭০১.৮৪ - ৭০১.৮৪ 
২০১৪-২০১৫ ১১৬৬.৫০ - ১১৬৬.৫০ - ৮৮৯.৫৮ - ৮৮৯.৫৮ 
২০১৫-২০১৬ ১৮৭.৫১ - ১৮৭.৫১ - ৪২৬.৫১ - ৪২৬.৫১ 

মভাটঃ ২৮৭০.০০ - ২৮৭০.০০ - ২৮৩৩.৯২ - ২৮৩৩.৯২ 

 

১২.০  প্রকে বযচ্ারক ম্পবকমত তথযঃ 
 

ক্রঃ নং কভমকতমায নাভ ও দফী দায়ত্ব ারল্পনয যভাদকার 

০১ 
জনাফ মযত অরী 
য়তয়যি য়চফ ও জাতী প্রকে ভিক 

০১/০৭/২০১১ ৩১/১২/২০১৫ 

 

১৩.০ প্রকে বযদমনঃ 
 

প্রকেবটয ভাপ্ত ভূরযান প্রবতদফদন প্রণদনয রদক্ষয অআএভআবড ’য উ-বযচ্ারক অপদযাজা অক তায মচ্ৌধুযী 
কতৃমক ১৯/১২/২০১৬ তাবযদে প্রকে বযচ্ারদকয কামমার বযদমন কযা । প্রকদেয কদকবট প্রধান ংদগয 
বফফযণ বনম্নরূঃ 

 

১৩.১ Awareness raising on done centuries and group of returnee migrates: প্রকযেয 

অওতা অযয়িয়য় ংস্থান নুমাী এ খাল্পত ১৭৬.২২ রক্ষ িাকা ফয কযা ল্পল্পে। 
 

১৩.২ Training for community people in selected district: প্রকল্পেয অওতা অযয়িয়য় ংস্থান 

নুমাী এ খাল্পত ৮২.০০ রক্ষ িাকা ফয কযা ল্পল্পে। 
 

১৩.৩ Training for women: প্রকল্পেয অওতা অযয়িয়য় ংস্থান নুমাী এ খাল্পত ৭১.৭৫ রক্ষ িাকা ফয কযা 
ল্পল্পে। 

 



১৩.৪ Strengthen BMET in overseas mechanism: প্রকল্পেয অওতা অযয়িয়য় ংস্থান নুমাী এ 

খাল্পত ১২৩.০০ রক্ষ িাকা ফয কযা ল্পল্পে। 
 

১৩.৫ Seminar/consultation on common issues of legal and policy framework: প্রকল্পেয 

অওতা অযয়িয়য় ংস্থান নুমাী এ খাল্পত ৮২.০০ রক্ষ িাকা ফয কযা ল্পল্পে। 
 

১৩.৬ Establish information & data management system: প্রকল্পেয অওতা অযয়িয়য়ল্পত এ খাল্পত 

১৯১.৬৭ রক্ষ িাকা ংস্থান নুমাী ১৬৮.৩১ রক্ষ িাকা ফয কযা ল্পল্পে। 
 

১৩.৭ Office equipment: প্রকল্পেয অওতা অযয়িয়য় ংস্থান নুমাী এ খাল্পত ২৮.৫০ রক্ষ িাকা ফয কযা 
ল্পল্পে। 

 

১৩.৮ Printing & Publications: প্রকল্পেয অওতা অযয়িয়য়ল্পত এ খাল্পত ১৬.৪০ রক্ষ িাকা ংস্থান য়ের। 
প্রকে ফাস্তফানকাল্পর এ খাল্পত ২৬.৭৫ রক্ষ িাকা ফয কযা ল্পল্পে। এ য়তয়যক্ত ফযল্পয যকান ফযাখযা প্রকে 

য়যচারল্পকয কামথার যথল্পক াওা মায়ন। 
 

১৩.৯ প্রকল্পেয ভায়প্ত প্রয়তল্পফদন (য়য়অয)-এ নুল্পভায়দত য়িয়য় ংস্থানকৃত ংল্পগয ফয উল্পেখ না কল্পয য়িয়য় ফয়বূথত 

৩য়ি ংল্পগয ফয উল্পেখ কযা ল্পল্পে (য়য়অয Chapter-B, নুল্পেদ ৫.০)। য়য়অয-এ ৩য়ি ংল্পগয নুকূল্পর 

১৪৪৭.৪০ রক্ষ িাকা ফয যদখাল্পনা ল্পল্পে। থথাৎ নুল্পভায়দত অযয়িয়য় ংল্পগয ফযল্পয যকান াভঞ্জস্য যনআ। 
য়য়অয প্রকে ফয ২৮৩৩.৯২ রক্ষ িাকা প্রদথন কযা ল্পল্পে। য়কন্তু ংগ য়বয়ত্তক ফযল্পয াল্পথ য়ভর যনআ। ংগ 

য়বয়ত্তক ফযল্পয য়ফলল্প প্রকল্পেয ন্যানার যপ্রাগ্রাভ য়পাযল্পক (জনাফ যানুভা ারাভ খান, যভাফাঃ ০১৯১১৩১৪০৪৪) 

কল্পকফায যিয়রল্পপাল্পন জানাল্পনা ল্পর য়তয়ন আল্পভআল্পর তথয যপ্রযণ কল্পযন। মাল্পত প্রকে ফয যদখাল্পনা ল্পল্পে ২৮০২.৩৯ 

রক্ষ িাকা। থথাৎ প্রকে য়য়অয ও আল্পভআল্পর যপ্রয়যত তল্পথয গড়য়ভর যল্পল্পে। 
 

১৪.০ প্রকদেয উদেশ্য ও জমনঃ 
 

বযকবেত উদেশ্য জমন 

ক) য়বফান ংক্রান্ত য়ফয়বন্ন 

য়রয় এফং প্রয়তষ্ঠান 

য়িারীকযণ এফং নাযী ও 

রুুল উব ধযল্পনয য়বফায়ত 

শ্রয়ভল্পকয য়যফাল্পযয দস্যল্পদয 

য়নযাত্তা প্রদান; 

 বফদযভান ‘বফদদবক কভমংস্থান ও ববফাী বডমদনন্স ১৯৮২ ’ বযববউ কযা 
 এফং ‘বফদদবক কভমংস্থান ও ববফাী অআন ২০১৩ ’ এয েড়া 
প্রণন, মা যকায কতৃমক ২০১৩ নুদভাবদত ; 

 বফদযভান ‘বফদদবক কভমংস্থান নীবত ২০০৬ ’ বযববউ কযা  এফং  ‘প্রফাী 
করযাণ ও বফদদবক কভমংস্থান নীবত ২০১৬ ’ এয েড়া প্রণন কযা , মা 
২০১৬-এয জানুাবযদত ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ কতৃমক নুদভাদন রাব কদয; 

 বফদযভান বদ্বাবক্ষক চ্ুবি ও ভদঝাতা স্বাযকভূ বযববউ-এয ভাধযদভ 
ববফাী কভমীয সুযক্ষা বনবিত কযণী বফলভূ বচ্বিত কযা , এদত 
কদয ংবিষ্ট কভমকতমাদদয মনদগাবদদনয দক্ষতা ফৃবি া; 

 ববফান ংবিষ্ট বকছ ুবফলবববিক বনবফড় গদফলণা (মমভন- ববফান ফয, 
দক্ষতা প্রবক্ষণ, মযবভদটন্স ফযফায, নাযী ববফান) কযা । এদত কদয 
উন্নন বযকেনা প্রণন, নীবত বনধমাযণ ও স্ট্র্যাদটবজ বনধমাযদণ যকাদযয 
বযূণম জ্ঞান থাদক; 

 মস্টকদাল্ডায যাভমবায ভাধযদভ বফদযভান অআন ও নীবত বযববউ ও নতনু 
অআন-নীবতভারা প্রণদনয কাযদণ প্রফাী করযাণ ও বফদদবক কভমংস্থান 
ভন্ত্রণারদয াদথ ংবিষ্ট ভন্ত্রণার/বফবাগ, বববর মাাআবট, এভপ্লাম 
এদাবদন এফং ওাকমাম এদাবদদনয ভন্ব অদযা সুদৃঢ় , এদত 
কদয ভবন্বত ংগ্রদণয বফলবট বনবিত । 

খ) বফল্পদয়ক চাকুয়য প্রায়প্তল্পত 

াতাকাযী প্রয়তষ্ঠান এফং 
 ভন্ত্রণারদয ন্তবুমি বফএভআবট-এয প্রাবতিাবনক বদস্টভ বযববউ-এয ভাধযদভ 

প্রবতিাদনয মফা প্রদাদন ক্ষভতা ফৃবিয জন্য বনবদমষ্ট সুাবযভারা প্রণন কযা 



বযকবেত উদেশ্য জমন 

াভায়জক য়নযাত্তা 
য়নয়িতকযল্পণয রল্পক্ষয ংয়েষ্ট 

প্রয়তষ্ঠানভূল্পয াল্পযনার 

কাঠাল্পভা দূঢ়ৃকযণ এফং য 

রল্পক্ষয য়যকু্রিল্পভডি এল্পজয়িগুল্পরা 
য়ঠক অআন কানুন যভল্পন চরল্পে 

য়কনা এ ফযাাল্পয নজযদাযী ফৃয়ি 

এফং য়বফান খযচ কভাল্পনা; 

, যফতমীদত মা বফএভআবট ফাস্তফান কদয। এয ভদধয বফএভআবট-মক 
অআএও াবটমবপদকন নদ রাব, কভদপ্লআন মভকাবনজভ বিারীকযণ 
ন্যতভ; 

 বযক্রুটদভন্ট এদজবন্সদদয এবথদকর বযকু্রটদভন্ট বনবিতকযদণ তাদদয 
‘ক্ল্যাববপদকন’ এফং ‘মকাড ফ কন্ডাক্ট ’ প্রণদনয ভাধযদভ তাদদয 
মফাভূদয ভান ফৃবি ও মাদাবযত্ব বনবিত কযা  এফং প্রবক্ষণ প্রদান 
কযা ; 

 জাবতংদেয ববফাী ংক্রান্ত ১৯৯০ াদরয কনদবনন ফাস্তফাদনয রদক্ষয 
উন্নত কভপ্লযাদন্স বনবিতকযণ কযা ; 

 চ্াবদা বববিক দক্ষতা এফং অন্তজমাবতক এদপ্রনদটনবদয ভাধযদভ এফং উন্নত 
দক্ষতা প্রবক্ষদণয ভাধযদভ বফদদবক কভমংস্থাদন াাময কযা ; 

 বফদকন্দ্রীকযদণয ভাধযদভ বনযাদ ও বনবভত ববফান ম্পদকম 
দচ্তনতাভূরক প্রবক্ষণ প্রদান কযা । 

গ) ফাংরাল্পদী য়বফাী শ্রয়ভল্পকয 

াভায়জক য়নযাত্তা ভজফুতকযণ 

এফং য়ফল্পলত কভথস্থল্পর ও 

কভথস্থর ল্পত যপযায য নাযী 
য়বফাী শ্রয়ভকল্পদয য়নযাত্তা 
য়নয়িতকযণ। 

 ভন্ত্রণারদয ন্তবুমি ওদজ অনমাম ওদরদপায মফাদডময প্রাবতিাবনক বদস্টভ 
বযববউ-এয ভাধযদভ এ প্রবতিাদনয মফা প্রদাদন ক্ষভতা ফৃবিয জন্য বনবদমষ্ট 
সুাবযভারা প্রণন কযা , যফতমীদত মা ওদজ অনমাম ওদরদপায 
মফাডম ফাস্তফান কদয; 

 কভমীদদয মকা-াদযবটব মফআজড কভমংস্থান মফায বফলদ বরগযার ভযাবং 
কযা ; 

 বালাগত দক্ষতা ফৃবিয উদেদশ্য কভমীদদয অযবফ ও আংদযবজ বালা প্রবক্ষণ 
প্রদাদনয জন্য প্রবক্ষণ ভযানুদর প্রণন কযা  এফং প্রবক্ষণ বফদকন্দ্রীকযদণ 
াতা কযা ; 

 ংমুি অযফ অবভযাত ও ওভাদন ফবস্থত ফাংরাদদ বভনস্থ শ্রভ করযাণ 
উআং-এয ধীদন ববফাী কভমীদদয জন্য মটার বি মে রাআন স্থান কযা 
; 

 প্রতযাগত কভমীদদয বজমত দক্ষতা মদদ কাদজ রাগাদনায উদেদশ্য প্রতযাগত 
কভমীদদয একবট মপ্রাপাআবরং াদবম কযা । এদত কদয প্রতযাগত কভমীদদয 
বজমত দক্ষতা মদদয মকাথা মকাথা কাদজ রাগাদনা মমদত াদয ম 
ম্পদকম একবট ধাযণা । 

 পবযদুয, ভাবনকগঞ্জ এফং ঢাকা মজরা ববফাী কভমীদদয জন্য মযপাদযর ও 
বযদাম মন্টায স্থান কযা । 

 প্রতযাগত দঃস্থ নাযী ববফাী কভমীদদয ভাদজ ুনঃপ্রবতিাকযদণয উদেদশ্য 
অত্মকভমংস্থাদনয সুদমাগ ৃবষ্ট কযা । 

 বনদাগ চ্ুবিভূ বযববউ-এয ভাধযদভ এদক অদযা উন্নত ও কভমীফান্ধফ কযায 
জন্য সুাবযভারা প্রণন কযা । 

 

১৫.০ অআএভআবড’য মমদফক্ষণঃ 
 

১৫.১ নুল্পভায়দত অযয়িয়য়’য ংল্পগয াল্পথ য়য়অয-এ ফয়ণথত ংল্পগয াভঞ্জস্যতাঃ প্রকল্পেয ভায়প্ত প্রয়তল্পফদন 

(য়য়অয)-এ নুল্পভায়দত য়িয়য় ংস্থানকৃত ংল্পগয ফয উল্পেখ না কল্পয য়িয়য় ফয়বূথত ৩য়ি ংল্পগয ফয উল্পেখ 

কযা ল্পল্পে (য়য়অয Chapter-B, নুল্পেদ ৫.০)। য়য়অয-এ ৩য়ি ংল্পগয নুকূল্পর ১৪৪৭.৪০ রক্ষ িাকা ফয 

যদখাল্পনা ল্পল্পে। থথাৎ নুল্পভায়দত অযয়িয়য় ংল্পগয ফযল্পয যকান াভঞ্জস্য যনআ। যয়দল্পক, য়য়অয প্রকে 

ফয ২৮৩৩.৯২ রক্ষ িাকা প্রদথন কযা ল্পযে। য়কন্তু ংগ য়বয়ত্তক ফযল্পয াল্পথ য়ভর যনআ। ংগ য়বয়ত্তক ফযল্পয য়ফলল্প 

প্রকল্পেয ন্যানার যপ্রাগ্রাভ য়পাযল্পক কল্পকফায যিয়রল্পপাল্পন জানাল্পনা ল্পর য়তয়ন আল্পভআল্পর তথয যপ্রযণ কল্পযন। মাল্পত 

প্রকে ফয যদখাল্পনা ল্পল্পে ২৮০২.৩৯ রক্ষ িাকা। থথাৎ প্রকে য়য়অয ও আল্পভআল্পর যপ্রয়যত তযথয গড়য়ভর যল্পল্পে। 
মা য়যকেনা ও অয়থথক ৃংখরা য়যন্থী; 



১৫.২ Printing & Publications ংল্পগ অযয়িয়য় ল্পক্ষা য়তয়যি ফযঃ প্রকল্পেয অওতা অযয়িয়য়ল্পত এ 

খাল্পত ১৬.৪০ রক্ষ িাকা ংস্থান য়ের। প্রকে ফাস্তফানকাল্পর এ খাল্পত ২৬.৭৫ রক্ষ িাকা ফয কযা ল্পল্পে। এ খাল্পত 

য়তয়যি ১০.৩৫ রক্ষ িাকা ফযল্পয যকান ফযাখযা প্রকে য়যচারল্পকয কামথার যথল্পক াওা মায়ন; 

 

১৫.৩ প্রকল্পেয Audit িল্পকথ য়য়অয-এ উল্পেখ না কযাঃ অল্পরাচয প্রকেয়ি ৫য়ি থথ ফেল্পয ফাস্তফান কযা  এফং 
য়েল্পম্বয ২০১৫-এ প্রকেয়ি ভাপ্ত । প্রকে ফাস্তফানকাল্পর Internal & External Audit িন্ন কযা ল্পল্পে 

য়ক-না তা য়য়অয-এ উল্পেখ কযা য়ন; 

 

১৫.৪ প্রকে িল্পকথ ায়ফথক ভতাভতঃ নাযীল্পদয য়নযাদ ভাআল্পগ্রন ফা য়ফল্পদল্প দক্ষ নাযী শ্রয়ভক যপ্রযণ ফা য়ফল্পদ যপযৎ 
শ্রয়ভকল্পদযল্পক নুফথাল্পনয জন্য ংয়েষ্ট ভন্ত্রণার আল্পতাভল্পধয ভজাতী য়কেু প্রকে ফাস্তফান কল্পযল্পে ও কযল্পে, 

এগুল্পরায ভল্পধয উল্পেখল্পমাগয কল্পকয়ি ল্পে- ল্পটাফয, ২০০৯ ল্পত জুন, ২০১১ যভাল্পদ “Ensuring Safe 

Migration of Bangladesh Women Workers (Revised)”, ২০১২-১৩ থথ ফেল্পয ভাপ্ত ওা 
প্রকে; “Networks for Prevention and Protection of Women Migrant Workers from 

Violence” ভাপ্ত প্রকে; “UN-GOB "Joint Programme to address Violence Against 

Women” ীলথক ভাপ্ত প্রকে এফং “Promoting Decent Work through Improved Migration 

Policy and its Application in Bangladesh” ীলথক ভাপ্ত প্রকে। যূফথয ভূরযান প্রয়তল্পফদন, ২০১২-

১৩ থথ ফেল্পয ভাপ্ত ওা প্রকেভূল্পয য়ফয়বন্ন ংল্পগয নাভ ও দয ভাপ্ত অল্পরাচয প্রকল্পেয কামথক্রভ য়ফল্পেলণ কল্পয 

যদখা মা যম, এফ প্রকল্পেয য়ংবাগ কাজআ বা, যয়ভনায, অল্পরাচনা বা, এেল্পবাল্পকয় যপ্রাগ্রাভ, য়ফয়বন্ন 

ভযানুল্পর বতয়য/ভযানুল্পর অল্পেি কযা আতযায়দয ভল্পধয ীভাফি। এফ কভথকাল্পডেয পল্পর নাযী য়বফাীযা কতিুকু 

উকতৃ ল্পে তা মথামথ গল্পফলণা ফযতীত য়নণথ কযা ম্ভফ ন। তল্পফ ভাভয়ক যপ্রক্ষাি য়ফল্পফচনা কল্পয ফরা মা 

যম, এ ধযল্পনয প্রকল্পেয দশৃ্যভান Outcome য়নতান্তআ ে। য়ফল্পল কল্পয, ফয়ণথত প্রকল্পেয যক্ষল্পত্র সুয়নয়দথষ্ট উল্পেশ্য 

জথল্পনয রল্পক্ষয যম কামথক্রভ িন্ন কযা ল্পল্পে, যগুল্পরায কামথকায়যতা সুস্পষ্টবাল্পফ য়নণথ কযা ম্ভফ য়ন। থথাৎ 
উন্নন দমাগীদদয থমাদন ও মপ্রবক্রদন গৃীত এফ প্রকে মতটা না Demand Driven তায মচ্দ 
মফী Supply Driven দে। মদক্ষদত্র প্রকে াাময কতটুকু Effective ল্পে বকংফা Value Add বকবাদফ 
বনবিত কযা দে ম বফলদ বচ্ন্তায ফকা যদদছ । অয এ ধযল্পনয প্রকে ফাস্তফাল্পনয য প্রকে ংয়েষ্ট তথয 
উাত্ত ংযক্ষণ না কযা এফং প্রকল্পেয দশৃ্যভান যকান Outcome না থাকা প্রকে ভূরযাল্পন ভস্যা । 

 

১৬.০ সুাবয/বদক-বনদদমনাঃ 
 

১৬.১ নুদভাবদত অযবটবব ’য ফববূমত ংদগ ফয কযা মূ্পণম বনভ-নীবত বযন্থী। প্রকদেয নুদভাবদত অযবটবব 
ংস্থান দক্ষা ফয এফং ববঅয-এ প্রকে ফযদয বুর তথয প্রদমন কযায বফলবট ংবিষ্ট ভন্ত্রণার েবতদ 
মদদে প্রদাজনী ফযফস্থা গ্রণ কযদফ এফং গৃীত ফযফস্থা ম্পদকম বযকেনা কবভন ও অআএভআবড ’মক ফবত 
কযদফ (নুদেদ ১৫.১ ও ১৫.২ দ্রষ্টফয); 

 

১৬.২ প্রকল্পেয Audit (Internal & External) মথাীঘ্র িন্ন কযল্পত ল্পফ এফং তা অআএভআবড’মত মপ্রযণ কযদত 
দফ (নুদেদ ১৫.২ দ্রষ্টফয); এফং 

 

১৬.৩  বয়ফষ্যল্পত মথামথ Feasibility Study িন্ন কল্পয Need-based প্রকে গ্রণ মুয়িংগত ল্পফ। প্রা একআ 

ধযল্পনয কামথক্রল্পভয ক্ষদু্র ক্ষদু্র (কভ প্রাক্কয়রত ভূল্পরযয) ল্পনকগুল্পরা প্রকে গ্রণ না কল্পয সুয়নয়দথষ্ট উল্পেশ্য জথল্পনয রল্পক্ষয 
সুয়নয়দথষ্ট কভথকাডে য়িয়য়’যত সুস্পষ্টবাল্পফ উল্পেখ কল্পয একয়ি ভয়িত প্রকে গ্রণ কযাআ যশ্র। এ ধযল্পনয প্রকল্পেয 

যমফ কামথক্রল্পভয (বা, যয়ভনায, প্রয়ক্ষণ, মথা রী, কভথারা, ভযানুল্পর বতয়য, অল্পরাচনা বা আতযায়দ) প্রকে 

ফাস্তফান যফতথী ভল্প দশৃ্যভান যকান Outcome াওা মা না য কর কামথক্রভ অল্পাজল্পনয লূ্পফথ ংয়েষ্ট 

কামথক্রভ িল্পকথ অআএভআয়ে’যক ফয়ত কযল্পত ল্পফ। অআএভআয়ে কতৃথক প্রকল্পেয ভায়প্ত ভূরযান প্রয়তল্পফদন 

প্রণল্পনয জন্য এ য়ফলয়ি তযন্ত গুরুত্বণূথ  (নুদেদ১৫.৪ দ্রষ্টফয); 
 
১৬.৪ নুল্পেদ ১৬.১ যথযক ১৬.৩ এ ফয়ণথত সুায়য/য়দক য়নল্পদথনায য়ফলল্প ভন্ত্রণারল্পয গৃীত দল্পক্ষ অগাভী ১ (এক) 

ভাল্পয ভল্পধয অআএভআ য়ফবাগল্পক জানাল্পত ল্পফ। 


