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প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাে ২০১২-২০১৩ অর্ থ বছয়রর এডিডিভুক্ত সমাপ্ত প্রকয়ের মূল্যােন প্রডতয়বদয়নর সার-সংয়েি 

 

ক্রঃ 

নং 

মন্ত্রণালয়ের 

নাম 

মমাট 

সমাপ্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকয়ের ধরণ মূল সমে ও ব্যয়ের তুলনাে 

ডবডনয়োগ 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

কাডরগডর 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

মেডিডসএফ

ভুক্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমে ও ব্যে 

উভেই 

অডতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমে  

অডতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমে 

অডতক্রায়ন্তর 

শতকরা হার 

(%) সব থডনম্ন 

- সয়ব থাচ্চ 

ব্যে 

অডতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

ব্যে 

অডতক্রায়ন্তর 

শতকরা হার 

(%) সব থডনম্ন 

- সয়ব থাচ্চ 

১। প্রবাসী কল্যাণ 

মন্ত্রণালে 

০৩ টি - ০৩ টি - - ২ টি ১৬.৬৬% 

 

- - 

 

১।  সমাপ্ত প্রকয়ের সংখ্যাঃ  ০৩ টি 

 

২। সমাপ্তকৃত প্রকয়ের প্রকৃত ব্যে ও মমোদকালঃ 

প্রকয়ের নাম প্রকৃত ব্যে 

(লে টাকাে) 

প্রকৃত 

বাস্তবােনকাল 

“Economic Empowerment of WOMEN Migrant Workers from 

Bangladesh” 
৪৫.৪৪ অয়টাবর, ২০১১ 

হয়ত 

মসয়েম্বর, ২০১২ 

“Networks for Prevention & Protection of Women Migrant Workers 

from Violence” 
৬৯.০০ 

 

োনুোডর, ২০১০ হয়ত 

জুন, ২০১৩ 

“UN-GOB "Joint Programme to address Violence Against Women” ৩২২.৯০ 

 

োনুোডর, ২০১০ হয়ত 

জুন, ২০১৩ 

 

৩। সমাপ্ত প্রকয়ের ব্যে ও মমোদ বৃডির কারণঃ 

প্রকয়ের নাম মমোদ বৃডির কারণ 

“Economic Empowerment of 

WOMEN Migrant Workers 

from Bangladesh” 

-- 

“Networks for Prevention & 

Protection of Women Migrant 

Workers from Violence” 

প্রকেটির টিডিডি’র উির ২৩/০৫/২০১০ তাডরয়ে ডবভাগীে ডবয়শষ প্রকে মূল্যােন 

কডমটি (ডিএসডিইডস) এর সভা অনুডিত হে। উক্ত সভার সুিাডরয়শর আয়লায়ক 

পুনগ থঠিত টিডিডি মাননীে প্রবাসী কল্যাণ ও ববয়দডশক কম থসংস্থান মন্ত্রী কর্তথক 

০১/০৭/২০১০ তাডরয়ে ৬৯.০০ লে টাকা ব্যয়ে োনুোডর, ২০১০ হয়ত ডিয়সম্বর, 

২০১২ মমোয়দ বাস্তবােয়নর েন্য অনুয়মাডদত হে। িরবতীয়ত ০৮/০৭/২০১৩ 

তাডরয়ে প্রকেটির প্রাক্কডলত ব্যে অিডরবডতথত মরয়ে সংডিষ্ট মন্ত্রণালে কর্তথক 

প্রকেটির মমোদ োনুোডর, ২০১০ হয়ত জুন, ২০১৩ ির্ থন্ত বৃডি করা হে। 

“UN-GOB "Joint Programme to 

address Violence Against 

Women” 

প্রকেটির টিডিডি’র উির ২৩/০৫/২০১০ তাডরয়ে ডবভাগীে ডবয়শষ প্রকে মূল্যােন 

কডমটি (ডিএসডিইডস) এর সভা অনুডিত হে। উির্য থক্ত সভার সুিাডরয়শর আয়লায়ক 

পুনগ থঠিত টিডিডি মাননীে প্রবাসী কল্যাণ ও ববয়দডশক কম থসংস্থান মন্ত্রী কর্তথক 

০১/০৭/২০১০ তাডরয়ে ৩২২.৯০ লে টাকা ব্যয়ে োনুোডর, ২০১০ হয়ত জুন, 

২০১২ মমোয়দ বাস্তবােয়নর েন্য অনুয়মাডদত হে। িরবতীয়ত ০৮/০৭/২০১৩ 

তাডরয়ে প্রকেটির প্রাক্কডলত ব্যে অিডরবডতথত মরয়ে সংডিষ্ট মন্ত্রণালে কর্তথক 

প্রকেটির মমোদ ০১ (এক) বছর বৃডি কয়র োনুোডর, ২০১০ হয়ত জুন, ২০১৩ 

ির্ থন্ত বৃডি করা হে। 

 

৪। সমাপ্তকৃত প্রকে বাস্তবােয়নর মেয়ে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুিাডরশঃ 

সমস্যাসমূহ সুিাডরশসমূহ 

১) ডবলয়ম্ব ভুল তথ্য সম্বডলত ডিডসআর মপ্ররণঃ আইএমইডি’র 

২৯/০৩/২০০৬ তাডরয়ের আইএমইডি/সমন্বে-৩/৬(৩)/ ২০০৪/১৬২ নং 

িডরিয়ের ১৩ নং অনুয়েদ অনুর্ােী মকান উন্নেন প্রকে সমাপ্ত হওোর 

ির সায়ে ৩ (ডতন) মায়সর ময়ে ডিডসআর মপ্ররয়ণর ডনয়দ থশনা র্াকয়লও 

১) ডবলয়ম্ব ডিডসআর মপ্ররণ মমায়টই কাম্য নে। 

সংডিষ্ট মন্ত্রণালেয়ক ভডবষ্যয়ত র্র্াসময়ে ডিডসআর 

মপ্ররণ ডনডিত করয়ত হয়ব। 
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সমস্যাসমূহ সুিাডরশসমূহ 

কয়েকটি প্রকয়ের ডিডসআর ডবলয়ম্ব িাওো র্াে;র্া সম্পূণ থ অনাকাডিত 

এবং এত মদডরয়ত ডিডসআর মপ্ররণ মর্ মকান প্রকে সঠিকভায়ব 

মূল্যােয়নর অন্তরাে। 

২) অনুয়মাডদত টিডিডি’র অংয়গর সায়র্ ডিডসআর-এ বডণ থত অংয়গর 

অসামঞ্জস্যতাঃ প্রকয়ের সমাডপ্ত প্রডতয়বদন (ডিডসআর)-এ অনুয়মাডদত 

টিডিডি সংস্থানকৃত অংয়গর ব্যে উয়েে না কয়র টিডিডি বডহর্ভ থত 

কডতিে অংয়গর ব্যয়ের অসামঞ্জস্যতা লেয করা র্াে; র্া িডরকেনা ও 

আডর্ থক শংেলা িডরিন্থী।  

২) অনুয়মাডদত টিডিডি’র বডহর্ভ থত অংয়গ ব্যে করা 

সম্পূণ থ ডনেম-নীডত িডরিন্থী। প্রকয়ের অনুয়মাডদত 

টিডিডি বডহর্ভ থত অংয়গ ব্যয়ের ডবষেটি সংডিষ্ট 

মন্ত্রণালে েডতয়ে মদয়ে প্রয়োেনীে ব্যবস্থা গ্রহণ 

করয়ব এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পয়কথ িডরকেনা 

কডমশন ও আইএমইডি’মক অবডহত করয়ব; 

৩) একই ব্যডক্ত একাডধক প্রকয়ের প্রকে িডরচালকঃ বডণ থত প্রকয়ের 

প্রকে িডরচালক প্রকে চলাকালীন সময়ে একই সংয়গ প্রবাসী কল্যাণ 

ও ববয়দডশক কম থসংস্থান মন্ত্রণালয়ের “মুডিগঞ্জ, ফডরদপুর, চাঁদপুর, 

ডসরােগঞ্জ ও বায়গরহায়ট ৫টি ইনডিটিউট অব মমডরন মটকয়নালডে 

স্থািন” শীষ থক প্রকয়ের প্রকে িডরচালয়কর পূণ থ দাডেয়ে এবং 

“UN-GOB "Joint Programme to address Violence 

Against Women” ও “Economic Empowerment of 

WOMEN Migrant Workers from Bangladesh” 
শীষ থক প্রকয়ের প্রকে িডরচালয়কর অডতডরক্ত দাডেয়ে ডছয়লন। এটি 

একটি প্রকয়ের সুিু বাস্তবােয়ন সহােক নে এবং প্রকে িডরচালক 

ডনয়োগ সংক্রান্ত িডরকেনা কডমশয়নর এনইডস-একয়নক ও সমন্বে 

অনুডবভায়গর ০৮ নয়ভম্বর, ২০০৯ তাডরয়ের িডব/এনইডস-৩/২০০৭-

২০০৮/২৫৯ নং িডরিয়ের  ১.৪ নং অনুয়েয়দর ব্যতযে; 

৩) ভডবষ্যয়ত সংডিষ্ট মন্ত্রণালে কর্তথক উন্নেন প্রকে 

বাস্তবােয়ন প্রকে িডরচালক ডনয়োগ ও বদলীর 

মেয়ে র্র্াক্রয়ম িডরকেনা কডমশয়নর এনইডস-

একয়নক ও সমন্বে অনুডবভায়গর ০৮ নয়ভম্বর, 

২০০৯ তাডরয়ের িডব/এনইডস-৩/২০০৭-

২০০৮/২৫৯ নং িডরিে এবং মডন্ত্রিডরষদ 

ডবভায়গর ১৬ মফব্রুোডর, ২০১০ তাডরয়ের 

মিডব/কঃডবঃশাঃ/মসক-৬/২০০৪/৩২ নং 

প্রজ্ঞািন অনুসরণ করয়ত হয়ব; 
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UN-GOB "Joint Programme to address Violence Against Women” 

শীষ থক কাডরগডর সহােতা প্রকয়ের সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন 

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩) 

 

১.০ প্রকয়ের অবস্থান : ঢাকা। 

২.০ মন্ত্রণালে/ডবভাগ : প্রবাসী কল্যাণ ও ববয়দডশক কম থসংস্থান মন্ত্রণালে। 

৩.০ বাস্তবােনকারী সংস্থা : েনশডক্ত, কম থসংস্থান ও প্রডশেণ ব্যযয়রা। 

 

৪.০  প্রকয়ের বাস্তবােন সমে ও ব্যেঃ 

(লে টাকাে) 

প্রাক্কডলত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

মমাট 

টাকা  

(প্রঃসাঃ) 

িডরকডেত বাস্তবােনকাল প্রকৃত  

বাস্তবােনকাল 

অডতক্রান্ত 

ব্যে (মূল 

প্রাক্কডলত 

ব্যয়ের %) 

অডতক্রান্ত 

সমে  

(মূল 

বাস্তবােনকা

মলর %)  

 

মূল 

মমাট 

টাকা  

(প্রঃসাঃ) 

সব থয়শষ সংয়শাডধত 

মমাট 

টাকা  

(প্রঃসাঃ) 

মূল সব থয়শষ 

সংয়শাডধত 

৩২২.৯০ 

- 

(৩২২.৯০)* 

-- ৩২২.৯০ 

- 

(৩২২.৯০) 

োনুোডর, ২০১০ 

হয়ত 

ডিয়সম্বর, ২০১২ 

-- োনুোডর, ২০১০ 

হয়ত 

জুন, ২০১৩** 

-- ৬ মাস 

(১৬.৬৬%) 

 

*    International Organization for Migration (IOM) 

**  ব্যে বৃডি ব্যডতয়রয়ক মমোদ ৬ (ছে) মাস বৃডি করা হয়েয়ছ। 

 

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

ক্রডমক 

নং 

টিডিডি অনুর্ােী কায়ের অংগ একক টিডিডি অনুর্ােী 

লেযমাো 

জুন, ২০১৩ ির্ থন্ত 

ক্রমপুডঞ্জত 

অগ্রগডত 

আডর্ থক বাস্তব আডর্ থক  বাস্তব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ Consultation Meeting on IEC Material Development মর্াক ১.৫০ - ১.৫০ - 

০২ Development of Radio & TV spot on VAW মর্াক ১৩.৮০ - ১৩.৮০ - 

০৩ Development Training video on female migrant 

workers 
মর্াক ২০.৭০ - ২০.৭০ - 

০৪ Development & printing of IEC materials (Brochure, 

leaflet, poster, IPC & outdoor etc.) 
মর্াক ১৩.৮০ - ১৩.৮০ - 

০৫ Needs assessment study for developing info kit for 

female migrants 
মর্াক ৬.৯০ - ৬.৯০ - 

০৬ Development/revision of existing female workers 

training manual on house keeping 
মর্াক ৫.২০ - ৫.২০ - 

০৭ Consultation meeting (female workers training manual 

sharing meeting) 
মর্াক ০.৯০ - ০.৯০ - 

০৮ ToT on revised housekeeping training manual (50 

persons) to train 4000 potential migrants 
মর্াক ১.২০ - ১.২০ - 

০৯ Hot lines for help desks (airports and BMET) মর্াক ০.৩০ - ০.৩০ - 

১০ Study tour of Govt. officials to destination country মর্াক ১১.২০ - ১১.২০ - 

১১ Procurement of equipment for technical training centers 

(TTC) 
মর্াক ১২.১০ - ১২.১০ - 

১২ Training equipment for TTC (housekeeping and 

caregiver equipments) 
মর্াক ২৩.৫০ - ২৩.৫০ - 

১৩ Research/Study on violence against women among 

Bangladeshi female migrants 
মর্াক ৬.৯০ - ৬.৯০ - 

১৪ Development of training monitoring software মর্াক ১.২০ - ১.২০ - 
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ক্রডমক 

নং 

টিডিডি অনুর্ােী কায়ের অংগ একক টিডিডি অনুর্ােী 

লেযমাো 

জুন, ২০১৩ ির্ থন্ত 

ক্রমপুডঞ্জত 

অগ্রগডত 

আডর্ থক বাস্তব আডর্ থক  বাস্তব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৫ Training on monitoring software মর্াক ০.৬০ - ০.৬০ - 

১৬ Consultation on revised skill development training 

manual for female migrants 
মর্াক ১.৭০ - ১.৭০ - 

১৭ Monitoring visit of Govt. Officials মর্াক ৯.৯০ - ৯.৯০ - 

১৮ Printing/production of pre-departure training manual 

(women centered) 
মর্াক ৫.৫০ - ৫.৫০ - 

১৯ Refresher ToT for TTC Trainer on Housekeepingin 

Philippines 
মর্াক ৮.৩০ - ৮.৩০ - 

২০ Workshop for the Counselors/Labour attaché মর্াক ১৩.৮০ - ১৩.৮০ - 

২১ Establishment/strengthening of Help Desk at missions 

in abroad for migrant women 
মর্াক ৩.০০ - ৩.০০ - 

২২ Study dissemination workshop মর্াক ০.৭০ - ০.৭০ - 

২৩ Printing of Labour Attaché training report মর্াক ২.১০ - ২.১০ - 

২৪ Strengthen existing Help Desk at Dhaka and establish 

new help desk at Chittagong, Sylhet Airport & BMET 
মর্াক ১৯.৮০ - ১৯.৮০ - 

২৫ PIU meeting cost মর্াক ০.১০ - ০.১০ - 

২৬ IOM Project Support Cost মর্াক ৯৪.৫০ - ৯৪.৫০ - 

২৭ Development of Phycho-social module for training 

shelter home staffs 
মর্াক ৬.৯০ - ৬.৯০ - 

২৮ Printing of Psycho-social module মর্াক ১.৫০ - ১.৫০ - 

২৯ Consultation Meeting (Psycho-social training manual 

sharing meeting) 
মর্াক ০.৯০ - ০.৯০ - 

৩০ ToT for Psycho-social training মর্াক ৪.৮০ - ৪.৮০ - 

৩১ Psycho-social training for UN shelter home staff 300 

persons 12 batches 
মর্াক ১০.৩০ - ১০.৩০ - 

৩২ Psycho-social training for partner NGO’s (30 person) মর্াক ২.০০ - ২.০০ - 

৩৩ Monitoring visit of Govt. Officials মর্াক ৪.৬০ - ৪.৬০ - 

৩৪ PIU meeting cost মর্াক ০.১০ - ০.১০ - 

৩৫ IOM project support cost মর্াক ১২.৬০ - ১২.৬০ - 

 মমাটঃ  ৩২২.৯০ - ৩২২.৯০ - 

 

৬.০ কাে অসমাপ্ত র্াডকয়ল উহার কারণঃ ডিডসআর ির্ থায়লাচনা কয়র মদো র্াে মর্, টিডিডি অনুর্ােী প্রকয়ের মকান 

অংয়গর কাে অসমাপ্ত মনই।  

৭.০ সাধারণ ির্ থয়বেণ t 

৭.১  িটর্ভডমঃ  

বাংলায়দয়শর সামাডেক মপ্রোিয়ট নারীর প্রডত সডহংসতা একটি গভীর সামাডেক ব্যাডধ। আমায়দর সমায়ে 

বাংলায়দয়শর সংডবধায়ন নারী ও পুরুয়ষর সমান অডধকার ডনডিত করা সয়েও নারীরা তায়দর েীবয়নর প্রাে প্রডতটি 

মেয়ে ববষয়ম্যর ডশকার হে এবং এ ববষম্য েন্ম মর্য়ক শুরু হয়ে সারা েীবন ধয়র চয়ল। বাংলায়দয়শ নারীর প্রডত 

সডহংসতার দুটি প্রধান কারণ হয়ে িডলডস ও আইনগত কাঠায়মার প্রডতকূলতা এবং এ ডবষয়ে সমাে ও ব্যডক্তর 

দৃডষ্টভডি। এছাোও সডহংসতার ডশকার নারী/মময়েয়দরয়ক তাৎেডণক সহয়র্াডগতা প্রদায়নর সুয়র্াগ অপ্রতুল। এ 

অবস্থার িডরয়প্রডেয়ত মূলতঃ ডতনটি ডবষয়ে কাে করার লয়েয এ প্রকেটি গৃহীত হে। প্রর্মতঃ বাংলায়দয়শর িডলডস 

এবং আইনগত কাঠায়মা ডনয়ে কাে করা। এর ময়ে নারীর প্রডত সডহংসতা প্রডতয়রায়ধ িডলডস গ্রহণ ও বাস্তবােন, এ 

ডবষে সরকায়রর সেমতা বৃডি করা এবং এনডেও ও ডসডভল মসাসাইটিয়ক সহােতা করা। ডিতীেতঃ নারীর প্রডত 

সডহংসতা প্রডতয়রায়ধ সামাডেক দৃডষ্টভডির িডরবতথয়ন সয়চতনতা বৃডি করা। র্ততীেতঃ মেন্ডার ভায়োয়লয়ির ডশকার 

নারীয়দরয়ক সহােতা। মস লয়েয আশ্রে মকন্দ্রগুয়লার মসবার মান উন্নতকরয়ণর মােয়ম সডহংসতার ডশকার নারীয়দরয়ক 

তাৎেডণক মসবা প্রদায়নর ডবষেটি ডনডিত করা। 
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৭.২ উয়েশ্যঃ 

প্রকয়ের মূল লেয হয়ে- নারীর প্রডত সডহংসতা প্রডতয়রায়ধ িডলডস গ্রহণ ও বাস্তবােয়নর সায়র্ সম্পডকথত ডবষেগুয়লা 

ির্ থায়লাচনা এবং সডহংসতার ডশকার নারীয়দরয়ক সহােতা প্রদান। 

সুডনডদ থষ্ট উয়েশ্যঃ 

(ক) নারীর প্রডত সডহংসতা প্রডতয়রায়ধ সরকায়রর সেমতা বৃডি করা; 

(ে) মেন্ডার এবং মেন্ডার ববষম্যকরণ সম্পডকথত তথ্য সমৃি করা;  

(গ) নারীর প্রডত সডহংসতা প্রডতয়রায়ধ ডসডভল মসাসাইটির র্ভডমকা ও মডনটডরং মোরদারকরণ; 

(ঘ) নারীর প্রডত সডহংসতা প্রডতয়রায়ধ সয়চতনতা, মনটওোকথ ও সেমতা বৃডি করা; এবং 

(ঙ) বাংলায়দশ “UN Shelter” এর সম্প্রসারয়ণর মােয়ম সডহংসতার ডশকার নারীয়দরয়ক সমডন্বত প্যায়কয়ের 

মােয়ম  তাৎেডণক সহােতা ও পুনব থাসন। 

 

৮.০  প্রকয়ের অনুয়মাদন ও সংয়শাধনঃ 

৮.১ প্রকে অনুয়মাদনঃ প্রকেটির টিডিডি’র উির ২৩/০৫/২০১০ তাডরয়ে ডবভাগীে ডবয়শষ প্রকে মূল্যােন কডমটি 

(ডিএসডিইডস) এর সভা অনুডিত হে। উির্য থক্ত সভার সুিাডরয়শর আয়লায়ক পুনগ থঠিত টিডিডি মাননীে প্রবাসী কল্যাণ ও 

ববয়দডশক কম থসংস্থান মন্ত্রী কর্তথক ০১/০৭/২০১০ তাডরয়ে ৩২২.৯০ লে টাকা ব্যয়ে োনুোডর, ২০১০ হয়ত জুন, ২০১২ 

মমোয়দ বাস্তবােয়নর েন্য অনুয়মাডদত হে। িরবতীয়ত ০৮/০৭/২০১৩ তাডরয়ে প্রকেটির প্রাক্কডলত ব্যে অিডরবডতথত 

মরয়ে সংডিষ্ট মন্ত্রণালে কর্তথক প্রকেটির মমোদ ০১ (এক) বছর বৃডি কয়র োনুোডর, ২০১০ হয়ত জুন, ২০১৩ ির্ থন্ত 

বৃডি করা হে। 

 

৯.০  প্রকে িডরচালক সম্পডকথত তথ্যঃ   

প্রবাসী কল্যাণ ও ববয়দডশক কম থসংস্থান মন্ত্রণালয়ের েনশডক্ত, কম থসংস্থান ও প্রডশেণ ব্যযয়রার িডরচালক ি. মমাঃ 

নুরুল ইসলাম এ প্রকয়ের শুরু মর্য়ক মশষ ির্ থন্ত েন্ডকালীন প্রকে িডরচালয়কর দাডেে িালন কয়রয়ছন। 

 

১০.০ প্রকে িডরদশ থনঃ 

প্রকেটির সমাপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন প্রণেয়নর লয়েয আইএমইডি কর্তথক গত ২১/০৭/২০১৪ তাডরয়ে েনশডক্ত, 

কম থসংস্থান ও প্রডশেণ ব্যযয়রা (ডবএমইটি)-এর প্রধান কার্ থালে িডরদশ থন করা হে। িডরদশ থয়নর সমে প্রকে িডরচালক 

চাকুডররত (ডবভাগীে তদয়ন্তর কারয়ণ ছুটিয়ত) না র্াকাে তার সায়র্ মর্াগায়র্াগ করা সম্ভব হেডন। তয়ব উক্ত অডফয়সর 

সংডিষ্ট কম থকতথা োনান প্রকেটি সম্পূণ থ DPA অয়র্ থ International Organization for Migration 

(IOM) কর্তথক বাস্তবাডেত হয়েয়ছ, কায়েই ডতডন প্রকেটির কার্ থক্রম সম্পয়কথ ভায়লাভায়ব অবগত নন। ডবস্তাডরত 

তয়থ্যর েন্য ডতডন উন্নেন সহয়র্াগী সংস্থা IOM-এর সংডিষ্ট কম থকতথার সায়র্ মর্াগায়র্ায়গর েন্য অনুয়রাধ োনান। 

উয়েখ্য, িডরদশ থয়নর ডদন IOM-এর সংডিষ্ট কম থকতথার উিডস্থত র্াকার কর্া র্াকয়লও দাপ্তডরক ব্যস্ততার কারয়ণ 

ডতডন উিডস্থত র্াকয়ত িায়রনডন। IOM-এর সংডিষ্ট কম থকতথার সায়র্ মর্াগায়র্াগ করা হয়ল ডতডন ডক ডক তথ্য 

প্রয়োেন তা E-mail-এর মােয়ম চাওোর েন্য অনুয়রাধ কয়রন। মস অনুর্ােী ২২/০৭/২০১৪ তাডরয়ে E-mail-এ 

তথ্য চাওো হে এবং কয়েকডদন িরির মফায়ন মর্াগায়র্াগ রো করা হে। ডকন্তু এ সম্পডকথত মকান তথ্য না িাওোে  

১০/০৮/২০১৪ ও ০১/০৯/২০১৪ তাডরয়ে পুনরাে E-mail-এর মােয়ম  ডবষেটি স্মরণ কডরয়ে মদো হে। িরবতীয়ত 

IOM-এর সংডিষ্ট কম থকতথা ০৪/০৯/২০১৪ তাডরয়ে প্রকয়ের ডবডভন্ন অংয়গর কার্ থক্রম সম্পয়কথ E-mail তথ্য মপ্ররণ 

কয়রন। উয়েখ্য, প্রকয়ের টিডিডি’মত অংগডভডিক সংস্থায়নর ডবিরীয়ত ডিডসআয়র পুয়রা অয়র্ থরই ব্যে মদোয়না হয়েয়ছ। 

IOM-এর সংডিষ্ট কম থকতথা হয়ত E-mail প্রাপ্ত তথ্য ডবয়িষণ কয়র প্রকয়ের ডবডভন্ন অংয়গর আওতাে বাস্তবাডেত 

কার্ থক্রম সম্পয়কথ ডনয়ম্ন আয়লাচনা করা হলঃ 

 

১০.১ Consultation Meeting on IEC Material Development: ডনরািদ নারী অডভবাসন সম্পডকথত IEC 

Material প্রণেয়নর লয়েয এ সম্পডকথত ডবডভন্ন stakeholder-মদর সায়র্ অয়নকগুয়লা িরামশ থক সভা অনুডিত 

হয়েয়ছ। 

 

১০.২ Development of Radio & TV spot on VAW: নারীর প্রডত সডহংসতার উির দুটি TV spot প্রণেন করা 

হয়েয়ছ এবং এগুয়লা মবসরকাডর টিডভ চযায়নয়ল প্রচাডরত হয়েয়ছ। 

 

১০.৩ Development Training video on female migrant workers & Development & printing of 

IEC materials (Brochure, leaflet, poster, IPC & outdoor etc.): ডবয়দশ গময়নচ্ছুক ডবয়শষ কয়র 
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নারী অডভবাসীয়দর মায়ে সয়চতনতা বৃডির লয়েয এবং তারা মর্ন মেস্বেয়ভাগীয়দর িারা প্রতাডরত না হন, মস সম্পয়কথ 

“স্বপ্নর্াো” নায়ম একটি নাটক বতডর করা হে, র্া মবসরকাডর মটডলডভশয়ন প্রচাডরত হে। এছাোও আয়রা অডধক 

প্রচায়রর লয়েয বডণ থত নাটয়কর ৫০০ কডি মেলা বডহগ থমন অডফস এবং টিটিডসগুয়লায়ত মপ্ররণ করা হয়েয়ছ। এছাোও 

ডনরািদ নারী অডভবাসয়নর উির ডলফয়লট, মিািার, ব্রুডশোর ইতযাডদ ছািায়না হে এবং সকয়লর মায়ে সয়চতনতা 

সৃডষ্টর লয়েয তা ডবডভন্ন স্থায়ন প্রচারণার েন্য ব্যবহৃত হে। 

১০.৪ Development/revision of existing female workers training manual on housekeeping: এ 

অংয়গর কার্ থক্রম িডরবতথন কয়র housekeeping এর ম্যানুয়েল বতডর না কয়র ৩ ডদনব্যািী বডহগ থমনপূব থ ওডরয়েয়েশন 

মডিউল বতডর করা হে এবং এ মডিউয়লর উির ৩০ েন প্রডশেকয়ক প্রডশেণ প্রদান করা হে। 

 

১০.৫ Consultation meeting (female workers training manual sharing meeting): সংডিষ্ট সকল 

মিকয়হাল্ডারয়দরয়ক ডনয়ে ডমটিং অনুডিত হয়েয়ছ। 

 

১০.৬ ToT on revised housekeeping training manual (50 persons) to train 4000 potential 

migrants: দুটি ব্যায়চ হাউে ডকডিংয়ের উির টিটিডস’র মািার মেইনারয়দরয়ক প্রডশেণ প্রদান করা হয়েয়ছ। ৫৬ 

েন মািার মেইনারয়ক এ প্রডশেণ প্রদান করা হয়েয়ছ এবং এসব মািার মেইনাররা িরবতীয়ত কতেনয়ক 

হাউেডকডিংয়ের উির প্রডশেণ ডদয়েয়ছ মস সম্পডকথত মকান তথ্য মনই। 

 

১০.৭ Hot lines for help desks (airports and BMET): ডবএমইটি’মত ডবদ্যমান Hotlineটি কার্ থকর রাোর 

েন্য প্রকয়ের আওতাে সহয়র্াডগতা করা হে। এছাোও ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ডসয়লট ডবমানবন্দয়রর মহে মিয়ে ফযাক্স 

মমডশন সরবরাহ করা হয়েয়ছ। 

 

১০.৮ Study tour of Govt. officials to destination country: ডবএমইটি এবং প্রবাসী কল্যাণ ও ববয়দডশক 

কম থসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কম থকতথারা হংকং সফর কয়রন এবং মসোনকার ডরক্রুটিং এয়সাডসয়েশয়নর সায়র্ বাংলায়দশ 

সরকায়রর একটি MOU স্বােডরত হে। এর ফয়ল বাংলায়দয়শর নারী অডভবাসীয়দর েন্য নতুন একটি বাোর বতডর 

হয়েয়ছ বয়ল IOM-এর সংডিষ্ট কম থকতথা উয়েে কয়রন। 

 

১০.৯ Procurement of equipment for technical training centers (TTC) & Training equipment 

for TTC (housekeeping and caregiver equipments): র্য়শার, টািাইল, কুডমো এবং চট্টগ্রাম মডহলা 

টিটিডসয়ত আইটি ইকুযইিয়মে সরবরাহ করা হয়েয়ছ। তয়ব মকান ধরয়নর এবং কতগুয়লা মস সম্পয়কথ ডকছু উয়েে মনই। 

হাউে ডকডিংয়ে ডবয়দশ মর্য়ত ইচ্ছুক নারীয়দরয়ক ২১ ডদনব্যািী প্রডশেণ প্রদায়নর লয়েয ৪টি টিটিডস’মত হাউে 

ডকডিংয়ের প্রডশেণ প্রদায়নর েন্য প্রডশেণ সুডবধাডদর ব্যবস্থা করা হয়েয়ছ। প্রডশেকয়দর ডরয়েশাস থ প্রডশেণ প্রদায়নর 

ির ৪৫০ েন নারীয়ক হাউে ডকডিংয়ের উির প্রডশেণ প্রদান করা হয়েয়ছ। 

 

১০.১০ Research/Study on violence against women among Bangladeshi female migrants: ডবয়দশ 

মফরৎ নারী শ্রডমকয়দর পুনব থাসয়নর উির “Returnee women migrant workers of Bangladesh: 

Insights into improving the employment experience and opportunities in 

reintegration” ডশয়রানায়ম একটি গয়বষণা প্রকাডশত হে। 

 

১০.১১ Development of training monitoring software & Training on monitoring software: 

টিটিডস’মত ডবদ্যমান প্রডশেণ সুডবধা সম্পডকথত তথ্য ডনয়ে “skilledbangladesh.info” নায়ম একটি ওয়েবসাইট 

প্রণেন করা হয়েয়ছ। এর ফয়ল আগ্রহী employer’রা ডবডভন্ন ডবষয়ের দে শ্রডমক সম্পডকথত তথ্য সম্পয়কথ অবডহত 

হয়ত িারয়ব এবং প্রডশেণ ডনয়ত ইচ্ছুক মকান প্রডশেণার্ী সহয়েই মেডনং সম্পডকথত ডবডভন্ন তথ্য োনয়ত িারয়ব। 

ডবএমইটি’র সংডিষ্ট কম থকতথা, টিটিডস’র অেে এবং আইটি কম থকতথায়দরয়ক ওয়েবসাইয়টর ব্যবহার এবং ব্যবস্থািনা 

সম্পয়কথ প্রডশেণ প্রদান করা হে। 
 

১০.১২ Consultation on revised skill development training manual for female migrants: হংকং 

গময়নচ্ছুক নারীয়দর েন্য প্রয়োেনীে ডকছু মমৌডলক তথ্য, তায়দর দেতা বৃডি এবং ডবয়দয়শ তায়দর অবস্থান ডনরািদ 

রাোর েন্য সহােক এমন একটি ব্যকয়লট প্রণেন করা হয়েয়ছ। 

 

১০.১৩ Consultation on revised skill development training manual for female migrants: 

টিটিডসগুয়লার হাউে ডকডিংয়ের মািার মেইনারয়দর ডফডলিাইয়ন প্রডশেণ প্রদান করা হয়েয়ছ। কতেয়নর কেডদন 

ব্যািী প্রডশেণ প্রদান হয়েয়ছ তা ডিডসআর-এ উয়েে মনই। 

http://skilledbangladesh.info/
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১০.১৪ Workshop for the Counselors/Labour attaché: Labour attaches’রা র্ায়ত আডভবাসী ডবয়শষ কয়র নারী 

অডভবাসীয়দরয়ক আয়রা উন্নততর মসবা প্রদান করয়ত িায়র মস লয়েয একটি প্রডশেণ ম্যানুয়েল প্রণেন করা হয়েয়ছ। নবডনর্যক্ত 

Labour attaches’মদরয়ক প্রডশেণ প্রদায়নর লয়েয এটি ব্যবহৃত হয়ব। এছাো এ সম্পডকথত সরকায়রর ডবডভন্ন সাকুথলার, 

ডনয়দ থশনাগুয়লা সংকডলত করা হয়েয়ছ। 

১০.১৫ Establishment/strengthening of Help Desk at missions in abroad for migrant women: 

েি থায়নর আম্মান দূতাবায়স নারী অডভবাসীয়দরয়ক অস্থােীভায়ব আশ্রে প্রদায়নর লয়েয সহােতা করা হে। 

 

১০.১৬ Strengthen existing Help Desk at Dhaka and establish new help desk at Chittagong, 

Sylhet Airport & BMET: ডবয়দশ মফরৎ নারীয়দরয়ক সহােতা প্রদায়নর লয়েয ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ডসয়লট 

ডবমানবন্দয়র এবং ডবএমইটি’মত মহে মিে স্থািয়ন সহােতা করা হয়েয়ছ। এছাোও ডবয়দশ গময়নচ্ছুকয়দরয়ক সহােতা 

প্রদায়নর লয়েয প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংয়ক একটি মহে মিে স্থািয়ন সহােতা করা হে। 

 

১০.১৭ IOM Project Support Cost: প্রকয়ের ২৬ ও ৩৫ নং অংগ দুটি IOM project support cost নায়ম টিডিডি’মত 

অন্তভু থক্ত ডছল। IOM-এর মর্ সকল কম থকতথা প্রকেটি বাস্তবােয়ন সহােতা কয়রয়ছ তায়দর মবতন-ভাতা বাবদ অংগ দুটির 
আওতাে র্র্াক্রয়ম  ৯৪.৫০ ও ১২.৬০ লে টাকা অর্ থাৎ মমাট ১০৭.১০ লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ। উয়েখ্য, এ দুটি োয়ত টিডিডি’মত 

১০৭.১০ লে টাকার সংস্থান ডছল। এ দুটির োয়তর মমাট ব্যে প্রকে ব্যয়ের (৩২২.৯০ লে টাকা) ৩৩.১৭% অর্ থাৎ এক-

র্ততীোংশ। তয়ব কতেন কম থকতথার মবতন-ভাতা বাবদ এ ব্যে হয়েয়ছ তা IOM হয়ত মপ্রডরত তয়থ্য উয়েে ডছলনা। 
 

১০.১৮ Development of Phycho-social module for training shelter home staffs: সডহংসতার ডশকার হয়ে 

সরকাডর ও মবসরকাডর আশ্রেয়কয়ন্দ্র আশ্রে মনওো নারীয়দর সায়র্ আশ্রেয়কয়ন্দ্রর home staff’রা ডক ধরয়নর ব্যবহার করয়ব মস 

সম্পডকথত একটি প্রডশেণ সহাডেকা প্রণেন করা হয়েয়ছ এবং এ প্রডশেণ সহাডেকার ৪৫০ কডি ডপ্রে করা হয়েয়ছ। এ বাবদ মমাট 

ব্যে হয়েয়ছ ৬.৯০ লে টাকা। এছাো অন্য একটি অংয়গর (Psycho-social training for UN shelter home staff 

300 persons 12 batches) আওতাে ১০.৩০ লে টাকা ব্যয়ে সরকাডর ও মবসরকাডর মমাট ২৮৩টি আশ্রে মকয়ন্দ্রর home 

staff’মদর প্রডশেণ প্রদান করা হয়েয়ছ। আবার ToT for Psycho-social training অংয়গর আওতাে ৪.৮০ লে টাকা 

ব্যয়ে মমাট ১১ েন মািার মেইনারয়ক প্রডশেণ প্রদান করা হয়েয়ছ এবং Psycho-social training for partner NGO’s 

(30 person) অংয়গ ২.০০ লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ। বডণ থত মডিউলটি প্রণেয়ন Consultation Meeting বাবদ ০.৯০ লে 

টাকা ব্যে হয়েয়ছ। অর্ থাৎ মডিউলটি প্রণেন ও প্রডশেণ বাবদ মমাট ২৪.৯০ লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ। 
 

১০.১৯ Monitoring visit of Govt. Officials: টিডিডি’র ১৭ ও ৩৩ নং অংগ দুটি Monitoring visit of Govt. 

Officials নায়ম অন্তভু থক্ত রয়েয়ছ এবং এ দুটি অংয়গ র্র্াক্রয়ম ৯.৯০ ও ৪.৬০ লে টাকা অর্ থাৎ মমাট ১৪.৫০ লে টাকার 

সংস্থায়নর ডবিরীয়ত ১৪.৫০ লে টাকাই ব্যে হয়েয়ছ। IOM হয়ত মপ্রডরত তয়থ্য মদো র্াে মর্, র্য়শার, টািাইল, কুডমো এবং 

চট্টগ্রাম মডহলা টিটিডস এ চারটি টিটিডস’মত মডনটডরং ডভডেট বাবদ এ ব্যে হয়েয়ছ। 
 

১১.০ প্রকয়ের মূল্যােয়ন ডবয়বচয ডবষেসমূহঃ প্রকেটি মূল্যােয়নর মেয়ে ডনম্নডলডেত ডবষেগুয়লা ডবয়বচনাে আনা হয়েয়ছঃ 

 (i)   প্রকয়ের অনুয়মাডদত টিডিডি; 

 (ii) প্রকয়ের ডিডসআর; 

 (iii) IOM-এর সংডিষ্ট কম থকতথা কর্তথক মপ্রডরত প্রকে সংডিষ্ট ডবডভন্ন তথ্য উিাি ির্ থায়লাচনা; এবং 

 (iv) ডবডভন্ন মন্ত্রণালে কর্তথক বাস্তবাডেত সমধমী প্রকয়ের সায়র্ বডণ থত প্রকয়ের কম থকায়ন্ডর ির্ থায়লাচনা। 

 

১২.০ প্রকয়ের উয়েশ্য ও অেথনঃ IOM কর্তথক  মপ্রডরত তথ্য উিাি ডবয়িষণ কয়র প্রকেটির অেথন সম্পয়কথ ডনয়ম্ন আয়লাচনা করা 

হল:  

িডরকডেত উয়েশ্য অেথন 

ক) নারীর প্রডত সডহংসতা প্রডতয়রায়ধ 

সরকায়রর সেমতা বৃডি করা; 

 ৪টি টিটিডস’মত আইটি ইকুযইিয়মে ও হাউে ডকডিংয়ের প্রডশেয়ণর েন্য 

প্রডশেণ উিকরণ সরবরাহ করা হয়েয়ছ; 

 ৫৬ েন মািার মেইনারয়ক হাউে ডকডিংয়ের উির প্রডশেণ প্রদান করা 
হয়েয়ছ; 

 বডহগ থমনপূব থ ওডরয়েয়েশন মডিউল প্রণেন করা হয়েয়ছ; 

 টিটিডসগুয়লায়ত ডক ধরয়নর প্রডশেণ প্রদান করা হে মস সম্পডকথত একটি 

ওয়েবয়বেি িাটায়বে বতডর করা হয়েয়ছ; 

ে) মেন্ডার এবং মেন্ডার ববষম্যকরণ 

সম্পডকথত তথ্য সংরেয়ণর উন্নডত 

 নারীর প্রডত সডহংসতার উির মরডিও এবং টিডভ স্পট প্রচার করা 

হয়েয়ছ; 
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িডরকডেত উয়েশ্য অেথন 

সাধন;  আন্তেথাডতক অডভবাসী ডদবস-২০১২ উিলয়েয একটি মটডলডফল্ম প্রচাডরত 

হয়েয়ছ; 

 IEC উিকরয়ণর মােয়ম প্রচারণা চালায়না হয়েয়ছ; 

 ডবয়দশ মফরৎ নারী অডভবাসীয়দর সমস্যা ও পূনব থাসন সম্পয়কথ একটি 

গয়বষণািে প্রকাডশত হয়েয়ছ; 

গ) নারীর প্রডত সডহংসতা প্রডতয়রায়ধ 

ডসডভল মসাসাইটির র্ভডমকা ও 

মডনটডরং মোরদারকরণ; 

IOM কর্তথক মপ্রডরত তথ্য হয়ত মদো র্াে মর্, এ উয়েশ্যটি অেথয়নর লয়েয মকান 

কার্ থক্রম গৃহীত হেডন; 

ঘ) নারীর প্রডত সডহংসতা প্রডতয়রায়ধ 

সয়চতনতা, মনটওোকথ  ও 

সেমতা বৃডি করা; এবং 

 ডবএমইটি’মত ডবদ্যমান হটলাইনটি চালু রাোর মেয়ে সহােতা প্রদান 

করা হয়েয়ছ; 

 সরকাডর কম থকতথায়দর ডবয়দশ প্রডশেণ অনুডিত হয়েয়ছ; 

 েি থায়নর আম্মান দূতাবায়স নারী অডভবাসীয়দর অস্থােী আশ্রয়ের মেয়ে 
সহােতা প্রদান করা হয়েয়ছ; 

 বাংলায়দয়শর ৩টি আন্তেথাডতক ডবমানবন্দয়র মহে মিে স্থািন করা 
হয়েয়ছ; 

 Labour attaché ম্যানুয়েলটি প্রণেন করা হয়েয়ছ; 

ঙ) বাংলায়দশ “UN Shelter” এর 

সম্প্রসারয়ণর মােয়ম সডহংসতার 

ডশকার নারীয়দরয়ক সমডন্বত 

প্যায়কয়ের মােয়ম তৎেণাৎ 

সহােতা ও পুনব থাসন। 

সরকাডর ও মবসরকাডর মমাট ২৮৩টি আশ্রে মকয়ন্দ্রর Home staff’মদর প্রডশেণ 
প্রদায়নর েন্য ম্যানুয়েল বতডর করা হয়েয়ছ এবং তায়দরয়ক প্রডশেণ প্রদান করা 

হয়েয়ছ। এছাো ১১ েন মািার মেইনারয়ক প্রডশেণ প্রদান করা হয়েয়ছ; 

 

১৩.০ উয়েশ্য পুয়রাপুডর অডেথত না হয়ে র্াকয়ল তার কারণঃ সম্পূণ থ ডিডিএ অয়র্ থ বাস্তবাডেত প্রকেটির মমাট ব্যয়ের 

(৩২২.৯০ লে টাকা) এক-র্ততীোংশই (১০৭.১০ লে টাকা) ব্যে হয়েয়ছ প্রকে সংডিষ্ট IOM-এর কম থকতথায়দর মবতন-

ভাতা বাবদ। এছাোও ডবডভন্ন প্রডশেণ ম্যানুয়েল (Phycho-social, Labour attaché, pre-departure training 

manual, Development & printing of IEC materials, housekeeping) বতডর এবং এগুয়লার উির প্রডশেণ 

অনুডিত হয়েয়ছ। নারীর প্রডত সডহংসতার উির Radio & TV spot এবং মটডলডফল্ম প্রচাডরত হয়েয়ছ। ডবয়দশ মফরৎ নারী 

শ্রডমকয়দর পূনব থাসয়নর উির একটি গয়বষণা প্রকাডশত হে। ৪টি টিটিডস’মত হাউে ডকডিংয়ের উির প্রডশেণ অনুডিত 

হয়েয়ছ এবং এগুয়লায়ত ডবডভন্ন আইটি ইকুযইিয়মে সরবরাহ করা হয়েয়ছ। কায়েই সহয়ে অনুয়মে মর্, এসব 

কম থকায়ন্ডর ফয়ল সডহংসতার ডশকার নারীয়দরয়ক কতটুকু সহােতা প্রদান করা সম্ভব হয়েয়ছ। মূলতঃ উন্নেন 

সহয়র্াগীয়দর ইোে মকানরূি সুডনডদ থষ্ট লেযমাো ব্যডতয়রয়ক এ ধরয়নর প্রকে গৃহীত হওোে সুডনডদ থষ্ট মকান ফলাফল 

আসয়ছ না। 

 

১৪.০ প্রকেটি সম্পয়কথ আইএমইডি’র ির্ থয়বেণt 

১৪.১ ডবলয়ম্ব ডিডসআর মপ্ররণঃ আইএমইডি’র ২৯/০৩/২০০৬ তাডরয়ের আইএমইডি/সমন্বে-৩/৬(৩)/ ২০০৪/১৬২ নং 

িডরিয়ের ১৩ নং অনুয়েদ অনুর্ােী মকান উন্নেন প্রকে সমাপ্ত হওোর ির সায়ে ৩ (ডতন) মায়সর ময়ে ডিডসআর 

মপ্ররয়ণর ডনয়দ থশনা র্াকয়লও আয়লাচয প্রকেটি জুন, ২০১৩’মত সমাপ্ত হয়লও প্রকেটির ডিডসআর আইএমইডি’মত 

িাওো র্াে ০৮/০৬/২০১৪ তাডরয়ে অর্ থাৎ প্রাে ১১ মাস ির; 

 

১৪.২ সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদয়নর েন্য প্রয়োেনীে তথ্য উিাি প্রদায়ন ডবলম্ব হওোঃ প্রকয়ের অংগ ডভডিক ব্যে এবং 

প্রকয়ের কার্ থক্রম সম্পয়কথ ডবস্তাডরত তথ্য োনার লয়েয IOM-এর সংডিষ্ট কম থকতথার সায়র্ মর্াগায়র্াগ করা হয়ল, ডক 

ডক তথ্য প্রয়োেন তা E-mail-এর মােয়ম চাওোর েন্য ডতডন অনুয়রাধ কয়রন। ২২/০৭/২০১৪ তাডরয়ে তাঁর ডনকট 

E-mail তথ্য চাওো হে এবং ১০/০৮/২০১৪ ও ০১/০৯/২০১৪ তাডরয়ে E-mail-এর মােয়ম পুনরাে অনুয়রাধ করা 

হে। এছাোও মেবতী সময়ে মটডলয়ফায়ন তাঁয়ক ডবষেটি বারবার স্মরণ কডরয়ে মদো হে। িরবতীয়ত IOM-এর 

সংডিষ্ট কম থকতথা ০৪/০৯/২০১৪ তাডরয়ে প্রকয়ের কার্ থক্রম সম্পয়কথ E-mail-এ তথ্য মপ্ররণ কয়রন। প্রকয়ের কার্ থক্রম 

সম্পয়কথ ডবলয়ম্ব তথ্য মপ্ররণ সম্পূণ থ অনাকাংডেত ও দুঃেেনক। প্রকয়ের কার্ থক্রম সম্পয়কথ তথ্য মপ্ররয়ণ ডবলম্ব হওোে 

প্রকয়ের মূল্যােন প্রডতয়বদন প্রণেয়ন ডবলম্ব হয়েয়ছ;  
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১৪.৩ সবগুয়লা অংয়গ বরায়ের সমান ব্যে হওোঃ প্রকয়ের অনুয়মাডদত টিডিডি অনুর্ােী ৩৫টি অংয়গর ডবিরীয়ত ৩২২.৯০ 

লে টাকার সংস্থান এবং ডিডসআয়র ৩৫টি অংয়গর ডবিরীয়ত ৩২২.৯০ লে টাকা ব্যে মদোয়না হয়েয়ছ। প্রকয়ের 

সকল অংয়গ টিডিডি সংস্থায়নর ঠিক সমিডরমাণ অর্ থ ব্যে হওো প্রাে অসম্ভব। বডণ থত প্রকয়ের ডিডসআয়র Internal 

Audit এবং External Audit (FAPAD-এর অডিট) সম্পডকথত মকান তথ্য মনই অর্ থাৎ প্রকেটির অডিট সম্পন্ন 

হেডন। প্রকয়ের টিডিডি’র ১৭ ও ৩৩ নং অংয়গ Monitoring visit of Govt. Officials োয়ত ১৪.৫০ লে টাকা ব্যে 

মদোয়না হয়েয়ছ। সরকাডর কম থকতথারা প্রকে মডনটডরংয়ের েন্য সরকাডর ডনেম মমাতায়বক ভাতা িাে, কায়েই প্রকয়ের আওতাে 

এ বাবদ ১৪.৫০ লে টাকা ব্যয়ের ডবষেটি মন্ত্রণালে কর্তথক েডতয়ে মদো প্রয়োেন। 
 

১৪.৪ একই ব্যডক্ত একাডধক প্রকয়ের প্রকে িডরচালকঃ বডণ থত প্রকয়ের প্রকে িডরচালক প্রকে চলাকালীন সময়ে একই 

সংয়গ প্রবাসী কল্যাণ ও ববয়দডশক কম থসংস্থান মন্ত্রণালয়ের “মুডিগঞ্জ, ফডরদপুর, চাঁদপুর, ডসরােগঞ্জ ও বায়গরহায়ট ৫টি 

ইনডিটিউট অব মমডরন মটকয়নালডে স্থািন” শীষ থক প্রকয়ের প্রকে িডরচালয়কর পূণ থ দাডেয়ে এবং “UN-GOB 

Joint Programme to address Violence Against Women” ও “Economic Empowerment of 

WOMEN Migrant Workers from Bangladesh” শীষ থক প্রকয়ের প্রকে িডরচালয়কর অডতডরক্ত দাডেয়ে 

ডছয়লন। এটি প্রকয়ের সুিু বাস্তবােয়ন সহােক নে এবং প্রকে িডরচালক ডনয়োগ সংক্রান্ত িডরকেনা কডমশয়নর 

এনইডস-একয়নক ও সমন্বে অনুডবভায়গর ০৮ নয়ভম্বর, ২০০৯ তাডরয়ের িডব/এনইডস-৩/২০০৭-২০০৮/২৫৯ নং 

িডরিয়ের ১.৪ নং অনুয়েয়দর ব্যতযে; 
 

১৪.৫ র্র্ার্র্ Feasibility Study সম্পন্ন না কয়র প্রকে গৃহীত হওোঃ প্রকয়ের অনুয়মাডদত টিডিডি’মত মমাট ৩৫টি অংগ 

রয়েয়ছ, র্া এ ধরয়নর প্রকয়ের মেয়ে অতযডধক ময়ন হয়েয়ছ এবং একই নায়মর অংয়গর পুনরাবৃডি হয়েয়ছ। এছাো 

প্রকয়ের নাম হয়ে “UN-GOB "Joint Programme to address Violence Against Women”। প্রকয়ের 

নাম ও িটর্ভডমর সায়র্ প্রকয়ের উয়েশ্য ও কার্ থক্রয়মর সামঞ্জস্যতা খ ুঁয়ে িাওো র্ােডন। প্রকয়ের মূল উয়েশ্য অর্ থাৎ নারীর 

প্রডত সডহংসতা প্রডতয়রায়ধ িডলডস গ্রহণ ও বাস্তবােয়নর সায়র্ সম্পডকথত ডবষেগুয়লা ির্ থায়লাচনা এবং সডহংসতার 

ডশকার নারীয়দরয়ক সহােতা প্রদায়নর ডনডমি মকান উয়েেয়র্াগ্য কার্ থক্রম প্রকয়ের আওতাে িডরলডেত হেডন। 
 

১৪.৬ প্রকয়ের উয়েশ্য অডেথত হয়েয়ছ ডক-না মসটি ডনণ থে করা সম্ভব না হওোঃ সাডব থকভায়ব মদো র্ায়ে মর্, বডণ থত প্রকয়ের 

ডসংহভাগ অর্ থই IOM-এর প্রকে সংডিষ্ট কম থকতথায়দর মবতন-ভাতা (মমাট প্রকে ব্যয়ের এক-র্ততীোংশ), ডবডভন্ন 

ম্যানুয়েল বতডর এবং এগুয়লা বতডরয়ত কনসালয়টডি ডমটিং ও এগুয়লার উির প্রডশেণ, Radio & TV spot বতডর 
এবং মটডলডফল্ম বতডর, গয়বষণা, IEC উিকরণ বতডর ও ছািায়না এবং এগুয়লার মােয়ম প্রচার ইতযাডদ বাবদ ব্যে 

হয়েয়ছ। এসব কম থকায়ন্ডর ফয়ল নারী অডভবাসীরা কতটুকু উিকৃত হয়েয়ছ বা প্রকয়ের মূল উয়েশ্য অর্ থাৎ নারীর প্রডত 

সডহংসতা প্রডতয়রায়ধ িডলডস গ্রহণ ও বাস্তবােয়নর সায়র্ সম্পডকথত ডবষেগুয়লা ির্ থায়লাচনা এবং সডহংসতার ডশকার 

নারীয়দরয়ক সহােতা প্রদান কতটুকু অডেথত হয়েয়ছ তা র্র্ার্র্ গয়বষণা ব্যতীত ডনণ থে করা সম্ভব নে। তয়ব 

সমসামডেক মপ্রোিট ডবয়বচনা কয়র একর্া বলা র্াে মর্, এ ধরয়নর প্রকয়ের দৃশ্যমান Outcome ডনতান্তই অে। 

ডবয়শষ কয়র, বডণ থত প্রকয়ের মেয়ে সুডনডদ থষ্ট উয়েশ্য অেথয়নর লয়েয মর্ কার্ থক্রম সম্পন্ন করা হয়েয়ছ মসগুয়লার 

কার্ থকাডরতা সুস্পষ্টভায়ব ডনণ থে সম্ভব হেডন। অর্ থাৎ উন্নেন সহয়র্াগীয়দর অর্ থােয়ন ও মপ্রসডক্রিশয়ন গৃহীত এসব প্রকে 

র্তটা না Demand Driven তার মচয়ে মবডশ Supply Driven হয়ে। মসয়েয়ে প্রকে সাহায্য কতটুকু 

Effective হয়ে ডকংবা Value Add ডকভায়ব ডনডিত করা হয়ে মস ডবষয়ে ডচন্তার অবকাশ রয়েয়ছ। আর এ 

ধরয়নর প্রকে বাস্তবােয়নর ির প্রকে সংডিষ্ট কার্ থক্রয়মর তথ্য উিাি সঠিকভায়ব না িাওোে সয়বাি থডর প্রকয়ের 

Visible মকান Outcome না র্াকাে প্রকে মূল্যােয়ন সমস্যা হে। 
 

১৪.৭ কায়ের বিততা র্াকা এবং অন্যান্য মন্ত্রণালে কর্তথক একই ধরয়নর প্রকে বাস্তবাডেত হওোঃ সংডিষ্ট মন্ত্রণালে কর্তথক 

অয়টাবর, ২০০৯ হয়ত জুন, ২০১১ মমোয়দ বাস্তবাডেত “Ensuring Safe Migration of Bangladesh 

Women Workers (Revised)” শীষ থক প্রকয়ের আওতাে Labour attaché ম্যানুয়েলটি প্রণেন করা হে। 

ডকন্তু মদো র্ায়ে মর্, বডণ থত প্রকয়ের আওতােও এ কােটি সম্পাদন করা হয়েয়ছ। নারীর প্রডত সডহংসতা প্রডতয়রায়ধ 

সয়চতনতা বৃডি বা সডহংসতা প্রডতয়রায়ধ মবশ কয়েকটি মন্ত্রণালে প্রাে একই ডশয়রানায়ম বা একটু ডভন্ন ডশয়রানায়ম 

অয়নকগুয়লা প্রকে বাস্তবােন কয়রয়ছ বা করয়ছ। তম্ময়ে বডণ থত প্রকয়ের মূল্যােন প্রডতয়বদন প্রণেনকারী কম থকতথা 

২০১২-১৩ অর্ থ বছয়র সমাপ্ত হওো ডনম্নডলডেত প্রকেগুয়লা সম্পয়কথ অবগত আয়ছনঃ 

(লে টাকা) 

ক্রঃ

নং 

প্রকয়ের নাম ( মমোদকাল) প্রাক্কডলত ব্যে 

(উন্নেন সহয়র্াগী) 

প্রশাসডনক 

মন্ত্রণালে 

১। “UN-GOB "Joint Programme to address Violence 

Against Women”। 
৩২২.৯০ 

(IOM) 

প্রবাসী কল্যাণ ও 
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২। Networks for Prevention and Protection of Women 

Migrant Workers from Violence 
৬৯.০০ 

(UN-WOMEN) 

ববয়দডশক 

কম থসংস্থান 

মন্ত্রণালে ৩। “Economic Empowerment of WOMEN Migrant 

Workers from Bangladesh” 

৫৩.২৮ 

(UN-WOMEN) 
৪। Joint Programme to Address Violence against 

Women 
২২৯.৪৫ 

(UNFPA) 

তথ্য মন্ত্রণালে 

৫। নারীর প্রডত সডহংসতা প্রডতয়রায়ধ ধমীে মনতায়দর সম্পৃক্তকরণ ১২৩.০০ 

(UNFPA) 

ধম থ ডবষেক 

মন্ত্রণালে 

৬। Promotion of Gender Equality and Women’s 

Empowerment (২ে সংয়শাডধত)” 
২১৪০.৭২ 

(UNFPA) 

মডহলা ও ডশশু 

ডবষেক মন্ত্রণালে 

 

 

এছাোও পূব থবতী অর্ থ বছরগুয়লায়তও প্রাে একই ধরয়নর অয়নক 

প্রকে বাস্তবাডেত হয়েয়ছ বা বতথমায়ন চলমান রয়েয়ছ এবং এসব 

প্রকেগুয়লার মূল উয়েশ্য ডছল নারীর প্রডত সডহংসতা প্রডতয়রাধ 

করা। ডকন্তু সম্প্রডত ইউডনয়সফ কর্তথক প্রকাডশত একটি প্রডতয়বদন 

মর্য়ক মদো র্াে মর্, দডেণ এডশোে ডকয়শারী ডনর্ থাতয়ন 

বাংলায়দশ শীয়ষ থ। তাহয়ল স্বভাবতই প্রশ্ন োয়গ উন্নেন 

সহয়র্াগীয়দর অর্ থােয়ন গৃহীত এসব প্রকেগুয়লা আমায়দর সমায়ে 

কতটুকু অবদান রােয়ত সমর্ থ হয়েয়ছ। ইউডনয়সয়ফর প্রডতয়বদনটি 

আমায়দরয়ক এক তাৎির্ থপূণ থ ও অর্ থবহ প্রয়শ্নর ডদয়ক মঠয়ল মদে। 

 

(বদডনক প্রর্ম আয়লা, ০৬/০৯/২০১৪) 

 
১৫.০ সুিাডরশ/ডদক-ডনয়দ থশনা t  

১৫.১ ডবলয়ম্ব ডিডসআর মপ্ররণ মমায়টই কাম্য নে। ভডবষ্যয়ত সমেময়তা ডিডসআর মপ্ররয়ণর ডবষেটি সংডিষ্ট মন্ত্রণালেয়ক 

ডনডিত করয়ত হয়ব; 

১৫.২ প্রকে মূল্যােয়নর মেয়ে সংডিষ্ট সকয়লর সহয়র্াডগতা একান্ত কাম্য। ভডবষ্যয়ত মর্ মকান সমাপ্ত প্রকয়ের মেয়ে 

আইএমইডি কর্তথক সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন প্রণেন না হওো ির্ থন্ত প্রকে িডরচালয়কর সহয়র্াডগতা এবং প্রয়র্ােয 

মেয়ে উন্নেন সহয়র্াগীয়দর সমেময়তা তথ্য প্রদায়নর ডবষেটি সংডিষ্ট মন্ত্রণালেয়ক ডনডিত করয়ত হয়ব; 

১৫.৩ বডণ থত প্রকেটি অনুয়মাদয়নর ির সংয়শাধন করা হেডন কায়েই প্রকয়ের অনুয়মাডদত টিডিডি’র অংগডভডিক সংস্থায়নর 

সমান সমান ব্যে হওো প্রাে অসম্ভব। বডণ থত প্রকয়ের Internal Audit এবং External Audit (FAPAD এর 

অডিট) সম্পন্ন কয়র আইএমইডি’মক অবডহত করয়ত হয়ব; 

১৫.৪ ভডবষ্যয়ত সংডিষ্ট মন্ত্রণালে কর্তথক উন্নেন প্রকে বাস্তবােয়ন প্রকে িডরচালক ডনয়োগ ও বদলীর মেয়ে র্র্াক্রয়ম 

িডরকেনা কডমশয়নর এনইডস-একয়নক ও সমন্বে অনুডবভায়গর ০৮ নয়ভম্বর, ২০০৯ তাডরয়ের িডব/এনইডস-৩/২০০৭-

২০০৮/২৫৯ নং িডরিে এবং মডন্ত্রিডরষদ ডবভায়গর ১৬ মফব্রুোডর, ২০১০ তাডরয়ের মিডব/কঃডবঃশাঃ/মসক-

৬/২০০৪/৩২ নং প্রজ্ঞািন অনুসরণ করয়ত হয়ব; 

১৫.৫ ভডবষ্যয়ত প্রকয়ের অডভষ্ট Output অেথয়নর লয়েয প্রকয়ের Output indicator গুয়লা র্তটা সম্ভব িডরমািয়র্াগ্য 

কয়র Log Frame–এ উয়েে করয়ত হয়ব। এয়ত প্রকে চলাকালীন িডরবীেণ এবং সমাডপ্তর ির প্রকৃত অেথয়নর 

মূল্যােন করা সহে হয়ব; 
১৫.৬ এ ধরয়নর প্রকে বাস্তবােনকায়ল মর্সব কার্ থক্রয়মর (সভা, মসডমনার, প্রডশেণ, র্ র্ালী, কম থশালা, আয়লাচনা সভা 

ইতযাডদ) িরবতী সময়ে দৃশ্যমান মকান Outcome িাওো র্াে না মস সকল কার্ থক্রম আয়োেয়নর পূয়ব থ কার্ থক্রম 

সম্পয়কথ আইএমইডি’মক অবডহত করয়ত হয়ব। র্ায়ত আইএমইডি কার্ থক্রম চলাকায়ল তা িডরদশ থন করয়ত িায়র। 
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“Networks for Prevention & Protection of Women Migrant Workers from Violence” 
শীষ থক কাডরগডর সহােতা প্রকয়ের সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন 

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)  

 

১.০ প্রকয়ের অবস্থান : ঢাকা। 

২.০ মন্ত্রণালে/ডবভাগ : প্রবাসী কল্যাণ ও ববয়দডশক কম থসংস্থান মন্ত্রণালে। 

৩.০ বাস্তবােনকারী সংস্থা : েনশডক্ত, কম থসংস্থান ও প্রডশেণ ব্যযয়রা। 

 

৪.০  প্রকয়ের বাস্তবােন সমে ও ব্যেঃ 

(লে টাকাে) 

প্রাক্কডলত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

মমাট 

টাকা  

(প্রঃসাঃ) 

িডরকডেত বাস্তবােনকাল প্রকৃত  

বাস্তবােনকাল 

অডতক্রান্ত ব্যে 

(মূল প্রাক্কডলত 

ব্যয়ের %) 

অডতক্রান্ত সমে  

(মূল 

বাস্তবােনকায়লর 

%)  

 

মূল 

মমাট 

টাকা  

(প্রঃসাঃ) 

 

সব থয়শষ 

সংয়শাডধত 

মমাট 

টাকা  

(প্রঃসাঃ) 

মূল সব থয়শষ 

সংয়শাডধত 

৬৯.০০ 

- 

(৬৯.০০)* 

-- ৬৯.০০ 

- 

(৬৯.০০) 

োনুোডর, ২০১০ 

হয়ত 

ডিয়সম্বর, ২০১২ 

-- োনুোডর, ২০১০ 

হয়ত 

জুন, ২০১৩** 

-- ৬ মাস 

(১৬.৬৬%) 

 

*    UN-WOMEN 

**  ব্যে বৃডি ব্যডতয়রয়ক মমোদ ৬ (ছে) মাস বৃডি করা হয়েয়ছ। 

 

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

ক্রডম

ক 

নং 

টিডিডি অনুর্ােী কায়ের অংগ একক টিডিডি অনুর্ােী 

লেযমাো 

জুন, ২০১৩ ির্ থন্ত 

ক্রমপুডঞ্জত 

অগ্রগডত 

আডর্ থক বাস্তব আডর্ থক  বাস্তব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১। Round Table on VAW (16 day activism) মর্াক ৬.২০ - ৬.২০ - 
০২। Network of returnee women migrant workers মর্াক ৭.৬০ - ৭.৬০ - 
০৩। Capacity building of Networks মর্াক ১০.৪০ - ১০.৪০ - 
০৪। Meetings on CEDAW and GR 26 মর্াক ৬.৯০ - ৬.৯০ - 
০৫। National Consultations মর্াক ৪.১০ - ৪.১০ - 
০৬। Media Advocacy মর্াক ১৭.৯০ - ১৭.৯০ - 
০৭। National and Regional Consultants মর্াক ৫.৫০ - ৫.৫০ - 
০৮। Review budget of Ministry from gender perspective মর্াক ৬.২০ - ৬.২০ - 
০৯। Honorarium for FC and others মর্াক ২.১০ - ২.১০ - 
১০। Miscellaneous মর্াক ২.১০ - ২.১০ - 

 মমাটঃ  ৬৯.০০ - ৬৯.০০ - 

 

৬.০ কাে অসমাপ্ত র্াডকয়ল উহার কারণঃ ডিডসআর ির্ থায়লাচনা কয়র মদো র্াে মর্, টিডিডি অনুর্ােী প্রকয়ের কাে 

অসমাপ্ত মনই।  

৭.০ সাধারণ ির্ থয়বেণt 

৭.১  িটর্ভডমঃ 

 বাংলায়দয়শর সামাডেক মপ্রোিয়ট নারীর প্রডত সডহংসতা একটি গভীর সামাডেক সমস্যা। আমায়দর সমায়ে 

বাংলায়দয়শর সংডবধায়ন নারী ও পুরুয়ষর সমান অডধকার ডনডিত করা সয়েও নারীরা তায়দর েীবয়নর প্রাে প্রডতটি 

মেয়ে ববষয়ম্যর ডশকার হে এবং এ ববষম্য েন্ম মর্য়ক শুরু হয়ে সারা েীবন ধয়র চয়ল। প্রডত বছর এটি হাোর হাোর 

মানুষ ও িডরবায়রর দুয়ভ থায়গর কারণ হয়ে দাঁোে। বাংলায়দয়শ নারীর প্রডত সডহংসতার দুটি প্রধান কারণ হয়ে িডলডস 

ও আইনগত কাঠায়মার প্রডতকূলতা এবং এ ডবষয়ে সমাে ও ব্যডক্তর দৃডষ্টভডি। দাডরদ্র ডবয়মাচন এবং অর্ থননডতক 
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স্বেলতার লয়েয বাংলায়দয়শর হাোর হাোর অদে বা আধা-দে নারী শ্রডমক ডবয়দশ গমন কয়র। র্র্ার্র্ আইনী 

কাঠায়মার অভায়ব তারা ডবয়দয়শ ডবডভন্ন হেরাডনর ডশকার হে। এছাোও তারা মদয়শ মফরৎ আসার ির তায়দরয়ক 

র্র্ার্র্ভায়ব পুনব থাসন করা হেনা। মূলতঃ এ সমস্যাগুয়লা ডচডিত কয়র ডতনটি ডবষয়ে কাে করার লয়েয এ প্রকেটি 

গৃহীত হে। প্রর্মতঃ বাংলায়দয়শর িডলডস এবং আইনগত কাঠায়মা ডনয়ে কাে করা। এর ময়ে নারীর প্রডত সডহংসতা 

প্রডতয়রায়ধ িডলডস গ্রহণ ও বাস্তবােন, এ ডবষে সরকায়রর সেমতা বৃডি করা এবং এনডেও ও ডসডভল মসাসাইটিয়ক 

সহােতা করা। ডিতীেতঃ নারীর প্রডত সডহংসতা প্রডতয়রায়ধ সামাডেক দৃডষ্টভডির িডরবতথয়ন সয়চতনতা বৃডি করা। 

র্ততীেতঃ মেন্ডার ভায়োয়লয়ির ডশকার নারীয়দরয়ক সহােতা লয়েয ডবদ্যমান আশ্রে ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, সংোর এবং 

উন্নডত সাধয়নর মােয়ম সডহংসতার ডশকার নারীয়দরয়ক তাৎেডণক মসবা প্রদায়নর ডবষেটি ডনডিত করা। 

 

৭.২  উয়েশ্যঃ 

প্রকয়ের মূল লেয হয়ে নারীর প্রডত সকল ধরয়ণর ববষম্য কডময়ে নারীর েমতােন ও সমতার সুয়র্াগ বতডর করা। 

এছাো প্রকয়ের সুডনডদ থষ্ট লেযসমূহ ডনম্নরূিঃ 

(১) অডভবাসন চয়ক্র নারীর প্রডত সডহংসতা ডবষয়ে মগালয়টডবল ববঠয়কর আয়োেন করা; 

(২) নারীর প্রডত সডহংসতা প্রডতহত করা এবং র্ারা সডহংসতাে আক্রান্ত তায়দর সুরোর েন্য একটি োতীে 

মনটওোকথ প্রডতিা করা; এবং 

(৩) নারীর প্রডত সডহংসতার ডবষয়ে ডেয়রা টলায়রি এর েন্য গণমােয়মর সাহায়য্য েনসয়চতনতা বৃডি করা। 

 

৮.০  প্রকয়ের অনুয়মাদন ও সংয়শাধনঃ 

৮.১ প্রকে অনুয়মাদনঃ প্রকেটির টিডিডি’র উির ২৩/০৫/২০১০ তাডরয়ে ডবভাগীে ডবয়শষ প্রকে মূল্যােন কডমটি 

(ডিএসডিইডস) এর সভা অনুডিত হে। উক্ত সভার সুিাডরয়শর আয়লায়ক পুনগ থঠিত টিডিডি মাননীে প্রবাসী কল্যাণ ও 

ববয়দডশক কম থসংস্থান মন্ত্রী কর্তথক ০১/০৭/২০১০ তাডরয়ে ৬৯.০০ লে টাকা ব্যয়ে োনুোডর, ২০১০ হয়ত ডিয়সম্বর, 

২০১২ মমোয়দ বাস্তবােয়নর েন্য অনুয়মাডদত হে। িরবতীয়ত ০৮/০৭/২০১৩ তাডরয়ে প্রকেটির প্রাক্কডলত ব্যে 

অিডরবডতথত মরয়ে সংডিষ্ট মন্ত্রণালে কর্তথক প্রকেটির মমোদ োনুোডর, ২০১০ হয়ত জুন, ২০১৩ ির্ থন্ত বৃডি করা হে। 

 

৯.০ বছর ডভডিক সংয়শাডধত এডিডি বরাে, অবমুডক্ত ও ব্যেঃ 

(লে টাকাে) 

আডর্ থক বছর এডিডি বরাে (সংয়শাডধত) অবমুডক্ত ব্যে 

মমাট টাকা প্রঃসাঃ মমাট টাকা প্রঃসাঃ 

২০১০-২০১১ ২০.৬৫ - ২০.৬৫ - ২০.৬৫ - ২০.৬৫ 

২০১১-২০১২ ২৫.৩৪ - ২৫.৩৪ - ২৫.৩৪ - ২৫.৩৪ 

২০১২-২০১৩ ২৩.০১ - ২৩.০১ - ২৩.০১ - ২৩.০১ 

মমাটঃ ৬৯.০০ - ৬৯.০০ - ৬৯.০০ - ৬৯.০০ 

 
১০.০  প্রকে িডরচালক সম্পডকথত তথ্যঃ   

প্রবাসী কল্যাণ ও ববয়দডশক কম থসংস্থান মন্ত্রণালয়ের েনশডক্ত, কম থসংস্থান ও প্রডশেণ ব্যযয়রার িডরচালক ি. মমাঃ 

নুরুল ইসলাম এ প্রকয়ের শুরু মর্য়ক মশষ ির্ থন্ত েন্ডকালীন প্রকে িডরচালয়কর দাডেে িালন কয়রয়ছন। 

 

১১.০ প্রকে িডরদশ থনঃ 

প্রকেটির সমাপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন প্রণেয়নর লয়েয আইএমইডি কর্তথক গত ২১/০৭/২০১৪ তাডরয়ে েনশডক্ত, 

কম থসংস্থান ও প্রডশেণ ব্যযয়রা (ডবএমইটি)-এর প্রধান কার্ থালে িডরদশ থন করা হে। িডরদশ থয়নর সমে প্রকে িডরচালক 

চাকুডররত (ডবভাগীে তদয়ন্তর কারয়ণ ছুটিয়ত) না র্াকাে তার সায়র্ মর্াগায়র্াগ করা সম্ভব হেডন। তয়ব উক্ত অডফয়সর 

সংডিষ্ট কম থকতথা প্রকেটির কার্ থক্রম সম্পয়কথ ডকছু ধারণা মদন এবং আয়রা ডবস্তাডরত তয়থ্যর েন্য উন্নেন সহয়র্াগী 

সংস্থা UN-WOMEN-এর সংডিষ্ট কম থকতথার সায়র্ মর্াগায়র্ায়গর েন্য অনুয়রাধ োনান। উয়েখ্য, িডরদশ থয়নর ডদন 

UN-WOMEN-এর সংডিষ্ট কম থকতথার উিডস্থত র্াকার কর্া র্াকয়লও দাপ্তডরক ব্যস্ততার কারয়ণ ডতডন উিডস্থত 

র্াকয়ত িায়রনডন। UN-WOMEN-এর সংডিষ্ট কম থকতথার সায়র্ মর্াগায়র্াগ করা হয়ল  মর্ সব তথ্য প্রয়োেন তা 

E-mail-এর মােয়ম চাওোর েন্য ডতডন অনুয়রাধ কয়রন। মস অনুর্ােী ২২/০৭/২০১৪ তাডরয়ে E-mail-এ তথ্য 

চাওো হে এবং কয়েকডদন িরির মফায়ন মর্াগায়র্াগ রো করা হে। ডকন্তু এ সম্পডকথত মকান তথ্য না িাওোে 

১০/০৮/২০১৪ ও ০১/০৯/২০১৪ তাডরয়ে পুনরাে E-mail-এর মােয়ম  ডবষেটি স্মরণ কডরয়ে মদো হয়লও সংডিষ্ট 
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কম থকতথা ডদডে/মদব বয়ল অদ্যাবডধ মকান তথ্য সরবরাহ না করাে প্রকয়ের টিডিডি অনুর্ােী অংগডভডিক ব্যে 

ডবয়িষণ, প্রকয়ের উয়েশ্য অেথয়নর মর্ সব কার্ থক্রম গ্রহণ করা হয়েয়ছ মসগুয়লার র্র্ার্ থতা র্াচাই এবং বতথমায়ন 

এগুয়লার ডক অবস্থা তা ডবয়িষণ করা সম্ভব হেডন। উয়েখ্য, প্রকয়ের অনুয়মাডদত টিডিডি’মত ডবডভন্ন অংয়গর ডবিরীয়ত 

মর্ িডরমাণ অয়র্ থর সংস্থান ডছল ডিডসআয়র তার পুয়রাটাই েরচ মদোয়না হয়েয়ছ। িডরদশ থয়নর সমে ডবএমইটি’র 

সংডিষ্ট কম থকতথা প্রকয়ের কার্ থক্রম সম্পয়কথ মর্ ধারণা মদন তা ডনম্নরূিঃ 

 

১১.১ Round Table on VAW (16 day activism): প্রকে শুরুর প্রর্ম ১৬ ডদয়নর ময়ে ৭টি মেলাে নারী 
অডভবাসন-এর ডবডভন্ন ডদক ডনয়ে সমায়ের ডবডভন্ন মিশা, মশ্রডণর মলাকেন ডনয়ে মগালয়টডবল ববঠক অনুডিত হয়েয়ছ। 

এছাো মসডমনার, র যাডলও অনুডিত হয়েয়ছ। 

 

১১.২ Network of returnee women migrant workers & capacity building of networks: এ 

দুটি অংয়গর কাে OKUP (ওকাি) নামক এনডে’র মােয়ম সম্পন্ন হে। ডবয়দশ মফরৎ নারীয়দরয়ক ডনয়ে একটি 

মনটওোকথ স্থািনই ডছল এ দুটি অংয়গর মূল কাে। OKUP-এর সংডিষ্ট কম থকতথার সায়র্ মফায়ন মর্াগায়র্াগ করা হয়ল 

ডতডন োনান, মুডিগঞ্জ, নারােণগঞ্জ ও ঢাকা মেলার ১০০ েন ডবয়দশ মফরৎ নারীয়ক ডনয়ে “নারী” নায়ম একটি কডমটি 

গঠন করা হে এবং ডবএমইটি’র নীচতলাে এ কডমটির একটি অডফস স্থািন করা হে। কডমটির সদস্যরা অডফয়স 

আসয়তন এবং ডবয়দশ র্াওো ও ডবয়দয়শ অবস্থানকালীন সময়ে তায়দর ডবডভন্ন অডভজ্ঞতা মশোর করয়তন। এসব 

ডবয়দশ মফরৎ নারীরা তায়দর এলাকাে ডগয়ে ডবয়দশ র্াওোর অডভজ্ঞতা সম্পয়কথ ডবয়দশ গময়নচ্ছুক অন্য নারীয়দর 

অবডহত করাই ডছল এ প্রকয়ের অন্যতম উয়েশ্য, র্ায়ত ডবয়দশ গময়নচ্ছু নারীরা ডবিয়দ না িয়েন। ডকন্তু “নারী” 

কডমটির সদস্যরা এলাকাে ডগয়ে ডবডভন্ন তথ্য অন্যয়দর সায়র্ আয়লাচনা কয়রয়ছন ডক-না বা এ ডবষেটির Follow-up 

ডকভায়ব করা হয়েয়ছ মস সম্পয়কথ সংডিষ্ট কম থকতথা হয়ত ডকছু োনা র্ােডন।  
 

১১.৩ Meetings on CEDAW and GR 26: এ অংয়গর আওতাে মহায়টল রূিসী বাংলাে দুটি মসডমনার অনুডিত হে। 

মসডমনায়রর মূল ডবষেবস্তু ডছল CEDAW’র সাধারণ সুিাডরশমালা ২৬ এর আয়লায়ক নারী অডভবাসী কমীয়দর 

অডধকার সুরো করা এবং ববষম্য মরাধ করা সম্পডকথত। ডবএমইটি’র সংডিষ্ট কম থকতথা োনান, মসডমনায়রর 

র যায়িাটিোস থ ডরয়িাট থ প্রণেন করা হয়েয়ছ এবং মন্ত্রণালে এ ডবষেটির উির কাে করয়ছ। 

 

১১.৪ Media Advocacy: এ অংয়গর আওতাে এটিএন বাংলাে অডভবাসী ডদবস উিলয়েয প্রকে চলাকালীন সমে ৩টি 

টক মশা অনুডিত হয়েয়ছ। ডনরািদ অডভবাসন ডনয়ে ডলফয়লট, মিািার, ব্যকয়লট ছািায়না, িডেকার ডবজ্ঞডপ্তর মােয়ম 

প্রচার-প্রচারণা ইতযাডদ করা হয়েয়ছ। ডবএমইটি’র মােয়ম ডবয়দশ মগয়ল ডক ধরয়নর সুডবধা হে এরকম ৩টি Case 

study ডনয়ে ২০ ডমডনয়টর Video Documentary বতডর করা হে। বাংলায়দশ মবতায়র ২৬ িয়ব থর মরডিও মপ্রাগ্রাম 

করা হে এবং প্রয়তযক িয়ব থর মশয়ষ ডনরািদ নারী অডভবাসন ডবষয়ে কুইে অনুিান করা হে। 

 

১১.৫ National Consultations, National and Regional Consultants, Review budget 

of Ministry from gender perspective, Honorarium for FC and others এ সকল 

অংয়গর আওতাে ডক ডক কাে সম্পাডদত হয়েয়ছ তা োনায়ত িায়রনডন এবং UN-Women-এর সংডিষ্ট প্রডতডনডধ 

হয়তও এ সম্পডকথত মকান তথ্য িাওো র্ােডন। 
 

১২.০ প্রকয়ের  মূল্যােয়ন ডবয়বচয ডবষেসমূহঃ প্রকেটি মূল্যােয়নর মেয়ে ডনম্নডলডেত ডবষেগুয়লা ডবয়বচনাে আনা হয়েয়ছঃ 

(i) প্রকয়ের অনুয়মাডদত টিডিডি; 

(ii) প্রকয়ের ডিডসআর; 

 (iii) ডবএমইটি’র সংডিষ্ট কম থকতথার সায়র্ আয়লাচনা; এবং 

(iv) সংডিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ইয়তাময়ে বাস্তবাডেত/বতথমায়ন বাস্তবােনাধীন সমধমী প্রকয়ের সায়র্ বডণ থত প্রকয়ের 

কম থকায়ন্ডর ির্ থায়লাচনা। 

 

১৩.০ প্রকয়ের উয়েশ্য ও অেথনঃ 

িডরকডেত উয়েশ্য অেথন 

অডভবাসন চয়ক্র নারীর প্রডত সডহংসতা ডবষয়ে 

মগালয়টডবল ববঠয়কর আয়োেন করা; 

৭টি মেলাে নারী অডভবাসন-এর ডবডভন্ন ডদক ডনয়ে সমায়ের ডবডভন্ন 

মিশা, মশ্রডণর মলাকেন ডনয়ে মগালয়টডবল ববঠক অনুডিত হয়েয়ছ। 

এছাো মসডমনার, র যাডলও অনুডিত হয়েয়ছ; 
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নারীর প্রডত সডহংসতা প্রডতহত করা এবং র্ারা 

সডহংসতাে আক্রান্ত তায়দর সুরোর েন্য 

একটি োতীে মনটওোকথ প্রডতিা করা; এবং 

৩টি মেলার (মুডিগঞ্জ, নারােণগঞ্জ ও ঢাকা) ডবয়দশ মফরৎ ১০০ েন 

নারী অডভবাসী  ডনয়ে প্রকে চলাকালীন সময়ে “নারী” নায়ম একটি 

কডমটি গঠন করা হয়েয়ছ। তয়ব এটি বতথমায়ন কার্ থকর ডক-না তা োনা 

র্ােডন; এবং 

নারীর প্রডত সডহংসতার ডবষয়ে ডেয়রা 

টলায়রি এর েন্য গণমােয়মর সাহায়য্য 

েনসয়চতনতা বৃডি করা। 

ডলফয়লট, মিািার, ব্যকয়লট ছািায়না, িডেকার ডবজ্ঞডপ্তর মােয়ম প্রচার 

প্রচারণা ইতযাডদ এবং Video Documentary বতডরর মােয়ম 

এ উয়েশ্য অেথয়নর মচষ্টা করা হয়েয়ছ। 

 

১৪.০ উয়েশ্য পুয়রাপুডর অডেথত না হয়ে র্াকয়ল তার কারণঃ ডিডসআর ির্ থায়লাচনা এবং প্রকে সংডিষ্ট কম থকতথার সায়র্ 

আয়লাচনা কয়র মদো র্াে মর্, প্রকয়ের উয়েশ্য অেথয়নর লয়েয ডবডভন্ন কম থকান্ড (সভা, মসডমনার, মগালয়টডবল ববঠক, 

র্ র্ালী, Video Documentary, “নারী” নায়ম ডবয়দশ মফরৎ নারীয়দর মনটওোকথ  বতডর  ইতযাডদ) সম্পন্ন 

হয়েয়ছ।  এ সকল কম থকায়ন্ডর ফয়ল ডনরািদ নারী অডভবাসন কতটুকু অডেথত হয়েয়ছ বা নারী প্রডত সডহংসতা কতটুকু 

মরাধ করা সম্ভব হয়েয়ছ তা র্র্ার্র্ গয়বষণা ব্যতীত ডনণ থে করা অসম্ভব।  

 

১৫.০ প্রকেটি সম্পয়কথ আইএমইডি’র ির্ থয়বেণt 

১৫.১ ডবলয়ম্ব ডিডসআর মপ্ররণঃ আইএমইডি’র ২৯/০৩/২০০৬ তাডরয়ের আইএমইডি/সমন্বে-৩/৬(৩)/ ২০০৪/১৬২ নং 

িডরিয়ের ১৩ নং অনুয়েদ অনুর্ােী মকান উন্নেন প্রকে সমাপ্ত হওোর ির সায়ে ৩ (ডতন) মায়সর ময়ে ডিডসআর 

মপ্ররয়ণর ডনয়দ থশনা র্াকয়লও আয়লাচয প্রকেটি জুন, ২০১৩’মত সমাপ্ত হয়লও প্রকেটির ডিডসআর আইএমইডি’মত 

িাওো র্াে ২৩/০৩/২০১৪ তাডরয়ে অর্ থাৎ প্রাে ৯ মাস ির; 

 

১৫.২ সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদয়নর েন্য প্রয়োেনীে তথ্য উিাি প্রদায়ন উন্নেন সহয়র্াগীয়দর অসহয়র্াগীতাঃ প্রকয়ের অংগ 

ডভডিক ব্যে এবং প্রকয়ের কার্ থক্রম সম্পয়কথ ডবস্তাডরত তথ্য োনার লয়েয UN-WOMEN-এর সংডিষ্ট কম থকতথার 

সায়র্ মর্াগায়র্াগ করা হয়ল, ডক ডক তথ্য প্রয়োেন তা E-mail-এর মােয়ম চাওোর েন্য ডতডন অনুয়রাধ কয়রন। 

২২/০৭/২০১৪ তাডরয়ে তাঁর ডনকট E-mail তথ্য চাওো হে এবং ১০/০৮/২০১৪ ও ০১/০৯/২০১৪ তাডরয়ে E-mail-

এর মােয়ম পুনরাে অনুয়রাধ করা হে। এছাোও মেবতী সময়ে মটডলয়ফায়ন তাঁয়ক ডবষেটি বারবার স্মরণ কডরয়ে 

মদো হয়লও এ সম্পডকথত মকান তথ্য িাওো র্ােডন। র্া সম্পূণ থ অনাকাংডেত ও দুঃেেনক। এর ফয়ল প্রকয়ের 

মূল্যােন প্রডতয়বদন প্রণেয়ন ডবলম্ব হয়েয়ছ এবং মূল্যােন প্রডতয়বদয়ন সবগুয়লা তথ্য ডবয়িষণ করা সম্ভব হেডন; 

 

১৫.৩ বরায়ের সমান সমান ব্যেঃ প্রকয়ের অনুয়মাডদত টিডিডি অনুর্ােী ১০টি অংয়গর  ডবিরীয়ত ৬৯.০০ লে টাকার 

সংস্থান ডছল এবং ডিডসআয়র ১০টি অংয়গর ডবিরীয়ত ৬৯.০০ লে টাকা ব্যে মদোয়না হয়েয়ছ।  প্রকয়ের সকল অংয়গ 

টিডিডি সংস্থায়নর ঠিক সমিডরমাণ অর্ থ ব্যে হওোর ডবষয়ে সয়ন্দয়হর অবকাশ রয়েয়ছ 

 

১৫.৪ একই ব্যডক্ত একাডধক প্রকয়ের প্রকে িডরচালকঃ বডণ থত প্রকয়ের প্রকে িডরচালক প্রকে চলাকালীন সময়ে একই 

সংয়গ প্রবাসী কল্যাণ ও ববয়দডশক কম থসংস্থান মন্ত্রণালয়ের “মুডিগঞ্জ, ফডরদপুর, চাঁদপুর, ডসরােগঞ্জ ও বায়গরহায়ট 

৫টি ইনডিটিউট অব মমডরন মটকয়নালডে স্থািন” শীষ থক প্রকয়ের প্রকে িডরচালয়কর পূণ থ দাডেয়ে এবং “UN-GOB 

"Joint Programme to address Violence Against Women” ও “Economic Empowerment of 

WOMEN Migrant Workers from Bangladesh” শীষ থক প্রকয়ের প্রকে িডরচালয়কর অডতডরক্ত দাডেয়ে 

ডছয়লন। এটি একটি প্রকয়ের সুিু বাস্তবােয়ন সহােক নে এবং প্রকে িডরচালক ডনয়োগ সংক্রান্ত িডরকেনা কডমশয়নর 

এনইডস-একয়নক ও সমন্বে অনুডবভায়গর ০৮ নয়ভম্বর, ২০০৯ তাডরয়ের িডব/এনইডস-৩/২০০৭-২০০৮/২৫৯ নং 

িডরিয়ের  ১.৪ নং অনুয়েয়দর ব্যতযে;  

 

১৫.৫ ডবয়দশ মফরৎ নারীয়দর মনটওোকথ sustain কয়রয়ছ ডক-না তা Follow-up না করাঃ  প্রকয়ের অন্যতম 

উয়েশ্য ডছল ডবয়দশ মফরৎ নারীয়দরয়ক ডনয়ে একটি মনটওোকথ বতডর করা এবং ডবয়দশ গমন ডনয়ে তায়দর অডভজ্ঞতা 

এলাকার ডবয়দশ গময়নচ্ছুক নারীয়দর  সায়র্ মশোর করা, র্ায়ত তারা ডবয়দশ র্াোর িয়র্ বা ডবয়দয়শ ডগয়ে মকান 

অসুডবধার সমু্মেীন না হন। এ উয়েশ্য অেথয়নর লয়েয OKUP (ওকাি) নামক এনডে’র মােয়ম ৩টি মেলার 

(মুডিগঞ্জ, নারােণগঞ্জ ও ঢাকা) ডবয়দশ মফরৎ ১০০ েন নারী অডভবাসী  ডনয়ে “নারী” নায়ম একটি কডমটি গঠন করা 

হয়েয়ছ এবং তায়দর েন্য ডবএমইটি’র নীচ তলাে একটি কে বরাে মদো হে। ডকন্তু িরবতীয়ত তারা এলাকাে ডগয়ে 

ডকভায়ব অন্যান্যয়দর সায়র্ তায়দর অডভজ্ঞতা মশোর কয়রয়ছন মসটির Follow-up সম্পডকথত মকান তথ্য িাওো 

র্ােডন; 
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১৫.৬ প্রকয়ের উয়েশ্য অডেথত হয়েয়ছ ডক-না মসটি ডনণ থে করা সম্ভব না হওোঃ সাডব থকভায়ব মদো র্ায়ে মর্, এ ধরয়ণর  

প্রকয়ের ডসংহভাগ কােই সভা, মসডমনার, মগালয়টডবল ববঠক, ডমডিো এিয়ভায়কডস মপ্রাগ্রাম,  মিািার, ব্যকয়লট 

ছািায়না, িডেকার ডবজ্ঞডপ্তর মােয়ম প্রচার প্রচারণা ইতযাডদর  ময়ে সীমাবি। এসব কম থকায়ন্ডর ফয়ল নারী অডভবাসীরা 

কতটুকু উিকৃত হয়ে তা র্র্ার্র্ গয়বষণা ব্যতীত ডনণ থে করা সম্ভব নে। তয়ব সমসামডেক সামডগ্রক মপ্রোিট ডবয়বচনা 

কয়র একর্া বলা র্াে মর্, এ ধরয়নর প্রকয়ের দৃশ্যমান আউটকাম ডনতান্তই অে। ডবয়শষ কয়র, বডণ থত প্রকয়ের মেয়ে 

সুডনডদ থষ্ট উয়েশ্য অেথয়নর লয়েয মর্ কার্ থক্রম সম্পন্ন করা হয়েয়ছ মসগুয়লার কার্ থকাডরতা সুস্পষ্টভায়ব ডনণ থে সম্ভব 

হেডন। অর্ থাৎ উন্নেন সহয়র্াগীয়দর অর্ থােয়ন ও মপ্রসডক্রিশয়ন গৃহীত এসব প্রকে র্তটা না Demand Driven 

তার মচয়ে মবশী Supply Driven হয়ে। মসয়েয়ে প্রকে সাহায্য কতটুকু Effective হয়ে ডকংবা 

Value Add ডকভায়ব ডনডিত করা হয়ে মস ডবষয়ে ডচন্তার অবকাশ রয়েয়ছ। আর এ ধরয়নর প্রকে বাস্তবােয়নর 

ির প্রকে সংডিষ্ট কার্ থক্রয়মর তথ্য উিাি সঠিকভায়ব না িাওোে সয়বাি থডর প্রকয়ের Visible মকান 

Outcome না র্াকাে প্রকে মূল্যােয়ন সমস্যা হে/হয়ে।  

 

১৬.০ সুিাডরশ/ডদক-ডনয়দ থশনাt 

১৬.১ ডবলয়ম্ব ডিডসআর মপ্ররণ মমায়টই কাম্য নে। ভডবষ্যয়ত সমেময়তা ডিডসআর মপ্ররয়ণর ডবষেটি সংডিষ্ট মন্ত্রণালেয়ক 

ডনডিত করয়ত হয়ব; 

 

১৬.২ প্রকে মূল্যােয়নর মেয়ে সংডিষ্ট সকয়লর সহয়র্াডগতা একান্ত কাম্য। ভডবষ্যয়ত মর্ মকান সমাপ্ত প্রকয়ের ডিডসআর 

সমেমত মপ্ররণ, আইএমইডি কর্তথক সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন প্রণেন না হওো ির্ থন্ত প্রকে িডরচালয়কর সহয়র্াডগতা 

এবং প্রয়র্ােয মেয়ে উন্নেন সহয়র্াগীয়দর তথ্য প্রদায়নর ডবষেটি সংডিষ্ট মন্ত্রণালেয়ক ডনডিত করয়ত হয়ব; 

 

১৬.৩ বডণ থত প্রকেটি অনুয়মাদয়নর ির সংয়শাধন করা হেডন কায়েই প্রকয়ের অনুয়মাডদত টিডিডি’র অংগডভডিক সংস্থায়নর 

সমান সমান ব্যে হওো অসংগডতপূণ থ। মন্ত্রণালে কর্তথক অংগডভডিক ব্যয়ের ডবষেটি েডতয়ে মদো প্রয়োেন এবং 

বডণ থত প্রকয়ের ডিডসআয়র FAPAD এর অডিট ডরয়িায়ট থর িডরয়প্রডেয়ত মন্ত্রণালে কর্তথক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পয়কথ 

আইএমইডি’মক অবডহত করয়ত হয়ব;  

 

১৬.৪ ভডবষ্যয়ত সংডিষ্ট মন্ত্রণালে কর্তথক উন্নেন প্রকে বাস্তবােয়ন প্রকে িডরচালক ডনয়োগ ও বদলীর মেয়ে র্র্াক্রয়ম 

িডরকেনা কডমশয়নর এনইডস-একয়নক ও সমন্বে অনুডবভায়গর ০৮ নয়ভম্বর, ২০০৯ তাডরয়ের িডব/এনইডস-৩/২০০৭-

২০০৮/২৫৯ নং িডরিে এবং মডন্ত্রিডরষদ ডবভায়গর ১৬ মফব্রুোডর, ২০১০ তাডরয়ের মিডব/কঃডবঃশাঃ/মসক-

৬/২০০৪/৩২ নং প্রজ্ঞািন অনুসরণ করয়ত হয়ব; 

 

১৬.৫ প্রকয়ের র্র্ার্র্ Outcome প্রাডপ্তর লয়েয প্রকয়ের আওতাে সম্পাডদত প্রডতটি Activity’র ফয়লা-আি অতযন্ত 

েরুরী। সংডিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ডনেডমত মডনটডরং-এর মােয়ম টিডিডি’র Log frame–এ বডণ থত প্রকয়ের Outcome 

ডনডিত করয়ত হয়ব; 
 
১৬.৬ ভডবষ্যয়ত র্র্ার্র্ Feasibility Study সম্পন্ন কয়র Need-based প্রকে গ্রহণ র্যডক্তসংগত হয়ব। প্রাে একই 

ধরয়নর কার্ থক্রয়মর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (কম প্রাক্কডলত মূয়ল্যর) অয়নকগুয়লা প্রকে গ্রহণ না কয়র সুডনডদ থষ্ট উয়েশ্য অেথয়নর লয়েয 

সুডনডদ থষ্ট কম থকান্ড টিডিডি’মত সুস্পষ্টভায়ব উয়েে কয়র একটি সমডন্বত প্রকে গ্রহণ করাই মশ্রে। এ ধরয়নর প্রকয়ের 

মর্সব কার্ থক্রয়মর (সভা, মসডমনার, প্রডশেণ, র যাডল, কম থশালা, আয়লাচনা সভা ইতযাডদ) প্রকে বাস্তবােন িরবতী 

সময়ে দৃশ্যমান মকান Outcome িাওো র্াে না মস সকল কার্ থক্রম আয়োেয়নর পূয়ব থ কার্ থক্রম সম্পয়কথ 

আইএমইডি’মক অবডহত করয়ত হয়ব এবং এটি আইএমইডি কর্তথক প্রকয়ের সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন প্রণেয়নর েন্য 

অতযন্ত গুরুেপূণ থ। 
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“Economic Empowerment of WOMEN Migrant Workers from Bangladesh” 
শীষ থক কাডরগডর সহােতা প্রকয়ের সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন 

(সমাপ্তঃ মসয়েম্বর, ২০১২)  

 

১.০ প্রকয়ের অবস্থান : ঢাকা। 

২.০ মন্ত্রণালে/ডবভাগ : প্রবাসী কল্যাণ ও ববয়দডশক কম থসংস্থান মন্ত্রণালে। 

৩.০ বাস্তবােনকারী সংস্থা : েনশডক্ত, কম থসংস্থান ও প্রডশেণ ব্যযয়রা। 

 

৪.০  প্রকয়ের বাস্তবােন সমে ও ব্যেঃ 

(লে টাকাে) 

প্রাক্কডলত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

মমাট 

টাকা  

(প্রঃসাঃ) 

িডরকডেত বাস্তবােনকাল প্রকৃত  

বাস্তবােনকাল 

অডতক্রান্ত ব্যে 

(মূল প্রাক্কডলত 

ব্যয়ের %) 

অডতক্রান্ত সমে  

(মূল বাস্তবােন 

কায়লর %)  

 

মূল 

মমাট 

টাকা  

(প্রঃসাঃ) 

 

সব থয়শষ 

সংয়শাডধত 

মমাট 

টাকা  

(প্রঃসাঃ) 

মূল সব থয়শষ 

সংয়শাডধত 

৫৩.২৮ 

- 

(৫৩.২৮)* 

-- ৪৫.৪৪ 

- 

(৪৫.৪৪) 

অয়টাবর, ২০১১ 

হয়ত 

মসয়েম্বর, ২০১২ 

-- অয়টাবর, ২০১১ 

হয়ত 

মসয়েম্বর, ২০১২ 

-- -- 

 

*    UN-WOMEN 

 

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

(লে টাকাে) 

ক্রডমক 

নং 

অনুয়মাডদত টিডিডি অনুর্ােী কায়ের অংগ একক টিডিডি অনুর্ােী 

লেযমাো 

জুন, ২০১৩ ির্ থন্ত 

ক্রমপুডঞ্জত অগ্রগডত 

আডর্ থক বাস্তব আডর্ থক  বাস্তব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১। Salary of Project staff (RCO) েনমাস ১.৮৫ ১২ ১.৬৩ ১২ 

০২। Printing মর্াক ৪.৫৬ - - - 
০৩। Stationeries মর্াক ০.৩৭ - ০.৩৭ - 
০৪। Training Materials, TOT, 5 person, 

Training on Entrepreneurship, 20 

person, counseling 100 persons 

মর্াক ২১.৫০ - - - 

০৫। Seminar/Round Table মর্াক ৬.৫০ -  - - 
০৬। National Preparation for Global 

Forum for Migration and 

Development 

মর্াক ৩.৭০ - ৩.৪৮ - 

০৭। Consultant Services েনমাস ৬.৯০ ৮ - - 
০৮। Meetings (PSC, PMC, DSPEC, TEC) মর্াক ০.৫০ - ০.১৬ - 
০৯। Operation & Maintenance মর্াক ২.০০ - - - 
১০। Equipment মর্াক ২.৯০ - - - 
১১। Hardware মর্াক ০.৭০ - - - 
১২। Software Development মর্াক ১.০০ - - - 
১৩। Furniture মর্াক ০.৮০ - - - 

 উি-মমাটঃ  ৫৩.২৮ - ৫.৬৪ - 

 টিডিডি বডহভু থত মর্সব অংয়গর ব্যে করা হয়েয়ছ      

০১। Establishment of a hotline service for 

WOMEN Migrant Workers 

মর্াক ০.০০ - ৭.৪০ বডণ থত 

অংগগুয়লা 

অনুয়মাডদত 

টিডিডিয়ত 

০২। Facilitate re-migration of returnees 

from Libya 

মর্াক ০.০০ - ৮.৯১ 
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ক্রডমক 

নং 

অনুয়মাডদত টিডিডি অনুর্ােী কায়ের অংগ একক টিডিডি অনুর্ােী 

লেযমাো 

জুন, ২০১৩ ির্ থন্ত 

ক্রমপুডঞ্জত অগ্রগডত 

আডর্ থক বাস্তব আডর্ থক  বাস্তব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০৩। Review of MoU and standard 

Employment contract (KSA and 

Lebanon) for domestic workers 

মর্াক ০.০০ - ৩.৩৬ ডছল না। ডকন্তু 

ডিডসআর-এ 

এসব অংয়গ 

মমাট ৩৯.৭৬ 

লে টাকা 

ব্যে মদোয়না 

হয়েয়ছ। 

০৪। Celebration of International Migrants 

Day (IMD) 

মর্াক ০.০০ - ২.৯০ 

০৫। Follow-up initiative of Colombo 

process 

মর্াক ০.০০ - ৩.০৪ 

০৬। Updating the care givers training 

manual 

মর্াক ০.০০ - ৪.৬৯ 

০৭। Reintegration program for returnee 

WOMEN migrants (training on 

entrepreneurship for IGA) 

 ০.০০ - ৯.৪৬ 

 উি-মমাটঃ  ০.০০ - ৩৯.৭৬  

 মমাটঃ  ৫৩.২৮  ৪৫.৪৪  

 
৬.০ কাে অসমাপ্ত র্াডকয়ল উহার কারণঃ বডণ থত প্রকয়ের আওতাে অনুয়মাডদত টিডিডি’র কয়েকটি অংয়গর কাে অসমাপ্ত 

রয়েয়ছ এবং অনুয়মাডদত টিডিডি বডহর্ভ থত ডকছু কাে করা হয়েয়ছ। এ ব্যািায়র সংডিষ্ট কর্তথিে (ডবএমইটি, ইউএন-

ওয়মন) হয়ত মকান ব্যাখ্যা িাওো র্ােডন। 

 

৭.০ সাধারণ ির্ থয়বেণt 

৭.১  িটর্ভডমঃ 

 দীঘ থডদন ধয়রই অডভবাসন প্রডক্রো বাংলায়দয়শর েনগয়ণর েীবনধারয়নর একটি অন্যতম মােম। ২০১১ সায়লর তথ্য 

অনুর্ােী বাংলায়দশ ১৪৩টির মবডশ মদয়শ শ্রডমক মপ্ররণ কয়রয়ছ এবং মস সময়ে প্রাে ৭৮ লে শ্রডমক পৃডর্বীর ডবডভন্ন 

স্থায়ন কম থরত ডছল। ২০০৪ সায়ল অডভবাসী শ্রডমকয়দর ১% নারী হয়লও ২০১০ সায়ল তা বৃডি মিয়ে ৭%-এ উন্নীত 

হয়েয়ছ। নারী ও পুরুষ উভে ধরয়নর শ্রডমকয়দর েন্য অডভবাসন অন্যতম েীবন ধারয়নর মােম হয়লও ডবডভন্ন 

গয়বষণাে মদো ডগয়েয়ছ মর্, নারী অডভবাসীয়দর িারা তায়দর িডরবার মবশী লাভবান হে। কারণ তারা পুরুয়ষর তুলনাে 

ভায়লা সঞ্চে কয়র এবং মদয়শ মবডশ িডরমাণ অর্ থ মপ্ররণ কয়র। ডকন্তু নারী শ্রডময়করা পুয়রা অডভবাসন প্রডক্রোে হেরাডন 

ও বঞ্চনার ডশকার হে। নারীয়দর ডনরািদ অডভবাসয়নর লয়েয একটি অনুকূল িডরয়বশ সৃডষ্টর উয়েয়শ্য পুয়রা অডভবাসন 

প্রডক্রোে একটি সমডন্বত উয়দ্যাগ গ্রহণ করা প্রয়োেন। প্রকৃতিয়ে বাংলায়দয়শর গরীব, ডনরের ও অদে নারী 

শ্রডময়করা অয়িোকৃত ভায়লা র্াকার লয়েয স্বে সময়ের েন্য ডবয়দয়শ মর্য়ত আগ্রহী। ডকন্তু অডভবাসয়নর েন্য মকার্া 

মর্য়ক তথ্য সংগ্রহ করয়ত হয়ব এবং সব থডনম্ন েরয়চ ডকভায়ব ডবয়দশ র্াওো র্াে মস সম্পয়কথ নারী শ্রডমকরা সয়চতন 

নে। ডবডভন্ন সভা/মসডমনায়র প্রকাডশত হয়েয়ছ মর্, ডনরািদ অডভবাসন সম্পয়কথ র্তণমূল ির্ থায়ে তথ্য মিৌুঁয়ছ মদওো 

ডনরািদ অডভবাসন ডনডিতকরয়ণর একটি অন্যতম মােম। বাংলায়দশ সরকারও নারীয়দর ডনরািদ অডভবাসয়নর 

ব্যািায়র অতযন্ত মনয়র্াগী এবং এ লয়েয নারীয়দর েন্য বােতামূলক প্রডশেণ, বডহগ থমনপূব থ ওডরয়েয়েশয়নর ব্যবস্থা 

কয়রয়ছ। মূলতঃ ডনরািদ অডভবাসয়নর প্রডক্রো সম্পয়কথ ডবডভন্ন তথ্য র্তণমূল ির্ থায়ে মিৌুঁয়ছ মদবার লয়েয এ প্রকেটি 

গৃহীত হে র্া নারীয়দর েমতােন বৃডি করয়ব। 

 

৭.২ উয়েশ্যঃ 

প্রকয়ের মূল লেয হয়ে- ডবয়দশ গময়নচ্ছুকয়দর দেতা বৃডি ও ডবয়দশ মফরৎ শ্রডমক পুনব থাসয়নর মােয়ম ডনরািদ 

অডভবাসন প্রডক্রোর উন্নীতকরণ। এছাো প্রকয়ের আরও ডকছু লেয ডনম্নরূিঃ 

(১) বাংলায়দশ মর্য়ক মানসম্মত Care Giver-মদর সংখ্যা বৃডির লয়েয উয়দ্যাগ গ্রহণ; এবং 

(২) ডবডভন্ন উিয়দশমূলক অনুিায়নর মােয়ম ডবয়দশ মফরৎ শ্রডমকয়দর পুনব থাসয়নর েয়ন্য দেতা বৃডির লয়েয 

সয়চতনতা সৃডষ্ট করা। 

 

৮.০  প্রকয়ের অনুয়মাদন ও সংয়শাধনঃ 

৮.১ প্রকে অনুয়মাদনঃ প্রকেটির টিডিডি’র উির ২৭/১২/২০১১ তাডরয়ে ডবভাগীে ডবয়শষ প্রকে মূল্যােন কডমটি 

(ডিএসডিইডস) এর সভা অনুডিত হে। উির্য থক্ত সভার সুিাডরয়শর আয়লায়ক পুনগ থঠিত টিডিডি প্রবাসী কল্যাণ ও 
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ববয়দডশক কম থসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীে মন্ত্রী কর্তথক ২৩/০১/২০১২ তাডরয়ে ৫৩.২৮ লে টাকা ব্যয়ে অয়টাবর, 

২০১১ হয়ত মসয়েম্বর, ২০১২ মমোয়দ বাস্তবােয়নর েন্য অনুয়মাডদত হে। 

 

৯.০ বছর ডভডিক সংয়শাডধত এডিডি বরাে, অবমুডক্ত ও ব্যেঃ 

(লে টাকাে) 

আডর্ থক বছর এডিডি বরাে (সংয়শাডধত) অবমুডক্ত ব্যে 

মমাট টাকা প্রঃসাঃ মমাট টাকা প্রঃসাঃ 

২০১১-২০১২ ৪৫.৪৪ - ৪৫.৪৪ - ৪৫.৪৪ - ৪৫.৪৪ 

মমাটঃ ৪৫.৪৪ - ৪৫.৪৪ - ৪৫.৪৪ - ৪৫.৪৪ 

 
১০.০  প্রকে িডরচালক সম্পডকথত তথ্যঃ   

প্রবাসী কল্যাণ ও ববয়দডশক কম থসংস্থান মন্ত্রণালয়ের েনশডক্ত, কম থসংস্থান ও প্রডশেণ ব্যযয়রার িডরচালক ি. মমাঃ নুরুল ইসলাম 

এ প্রকয়ের শুরু মর্য়ক মশষ ির্ থন্ত েন্ডকালীন প্রকে িডরচালয়কর দাডেে িালন কয়রয়ছন। 

 

১১.০ প্রকে িডরদশ থনঃ 

প্রকেটির সমাপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন প্রণেয়নর লয়েয আইএমইডি কর্তথক গত ২১/০৭/২০১৪ তাডরয়ে েনশডক্ত, 

কম থসংস্থান ও প্রডশেণ ব্যযয়রা (ডবএমইটি)-এর প্রধান কার্ থালে িডরদশ থন করা হে। িডরদশ থয়নর সমে প্রকে িডরচালক 

চাকুডররত (ডবভাগীে তদয়ন্তর কারয়ণ ছুটিয়ত) না র্াকাে তার সায়র্ মর্াগায়র্াগ করা সম্ভব হেডন। তয়ব উক্ত অডফয়সর 

সংডিষ্ট কম থকতথা প্রকেটির কার্ থক্রম সম্পয়কথ ডকছু ধারণা মদন এবং আয়রা ডবস্তাডরত তয়থ্যর েন্য উন্নেন সহয়র্াগী 

সংস্থা UN-WOMEN-এর সংডিষ্ট কম থকতথার সায়র্ মর্াগায়র্ায়গর েন্য অনুয়রাধ োনান। উয়েখ্য, িডরদশ থয়নর 

ডদন UN-WOMEN-এর সংডিষ্ট কম থকতথার উিডস্থত র্াকার কর্া র্াকয়লও দাপ্তডরক ব্যস্ততার কারয়ণ ডতডন 

উিডস্থত র্াকয়ত িায়রনডন। UN-WOMEN-এর সংডিষ্ট কম থকতথার সায়র্ মর্াগায়র্াগ করা হয়ল ডতডন ডক ডক 

তথ্য প্রয়োেন তা E-mail-এর মােয়ম চাওোর েন্য অনুয়রাধ কয়রন। মস অনুর্ােী ২২/০৭/২০১৪ তাডরয়ে E-

mail-এ তথ্য চাওো হে এবং িরির কয়েকডদন মফায়ন মর্াগায়র্াগ করা হে। ডকন্তু এ সম্পডকথত মকান তথ্য না 

িাওোে  ১০/০৮/২০১৪ ও ০১/০৯/২০১৪ তাডরয়ে পুনরাে E-mail-এর মােয়ম ডবষেটি স্মরণ কডরয়ে মদো হয়লও 

সংডিষ্ট কম থকতথা ডদডে/মদব বয়ল অদ্যাবডধ মকান তথ্য সরবরাহ না করাে প্রকয়ের টিডিডি অনুর্ােী অংগডভডিক ব্যে 

ডবয়িষণ, প্রকয়ের উয়েশ্য অেথয়নর েন্য ডক ডক কার্ থক্রম সম্পন্ন করা হয়েয়ছ এবং বতথমায়ন এগুয়লার ডক অবস্থা তা 

ডবয়িষণ করা সম্ভব হেডন। িডরদশ থয়নর সমে ডবএমইটি’র সংডিষ্ট কম থকতথা প্রকয়ের কার্ থক্রম সম্পয়কথ মর্ ধারণা মদন 

তা ডনম্নরূিঃ 

 

১১.১ প্রকয়ের আওতাে অডভবাসী শ্রডমকয়দরয়ক ডবডভন্ন তথ্য ডদয়ে সহয়র্াডগতা করার েন্য একটি Hotline স্থািন করা 

হয়েয়ছ (মফান নং ৮৩২৩০০৪, ৮৩২২৯৪৬, ৮৩১৯৩২২, ৮৩১৭৫১১)। তয়ব মকান অংয়গর আওতাে কত টাকা ব্যয়ে এ 

কাে সম্পন্ন করা হয়েয়ছ তা ডতডন োনায়ত িায়রনডন। 

 

১১.২ Hotline-এ মফান ডরডসভ করার েন্য একেন কম থকতথা ডনয়োগ মদো হয়েয়ছ ডর্ডন ডবয়দশ গময়নচ্ছুকয়দরয়ক মফায়ন 

ডবডভন্ন তথ্য ডদয়ে মসবা ডদয়তন, এসব তয়থ্যর ময়ে রয়েয়ছ মকান এয়েডি অনুয়মাডদত ডক-না, িাসয়িাট থ মকার্াে, 

ডকভায়ব করয়ত হয়ব ও কত টাকার প্রয়োেন, ডবয়দশ র্াওো বাবদ এয়েডি মর্ িডরমাণ টাকা চায়ে তা সঠিক ডক-না, 

Clearance মকার্াে ডকভায়ব ডনয়ত হয়ব, ডফিার ডপ্রে মকার্াে করয়ত হয়ব ইতযাডদ। 

 

১১.৩ সংডিষ্ট কম থকতথা তাৎেডণক মকান তথ্য ডদয়ত অিারগ হয়ল ডতডন প্রশ্নদাতার নাম, ঠিকানা ও মফান নাম্বার ডলয়ে 

রােয়তন এবং ডতডন িয়র তা মেয়ন সংডিষ্ট প্রশ্নকতথায়ক তা োনায়তন। িডরদশ থয়নর ডদন এ সংক্রান্ত মরডেস্ট্রার োতা 

মচক কয়র মদো র্াে মর্, প্রডতডদন গয়ে ১৪০-১৫০ েন প্রশ্নকতথার নাম ডলডিবি রয়েয়ছ। 

 

১২.০ প্রকয়ের  মূল্যােয়ন ডবয়বচয ডবষেসমূহঃ প্রকেটি মূল্যােয়নর মেয়ে ডনম্নডলডেত ডবষেগুয়লা ডবয়বচনাে আনা হয়েয়ছঃ 

(iii) প্রকয়ের অনুয়মাডদত টিডিডি; 

(iv) প্রকয়ের ডিডসআর; 

 (iii) ডবএমইটি’র সংডিষ্ট কম থকতথার সায়র্ আয়লাচনা; এবং 

(iv) সংডিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ইয়তাময়ে বাস্তবাডেত/বতথমায়ন বাস্তবােনাধীন সমধমী প্রকয়ের সায়র্ বডণ থত প্রকয়ের 

কম থকায়ন্ডর ির্ থায়লাচনা। 
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১৩.০ প্রকয়ের উয়েশ্য ও অেথনঃ 

িডরকডেত উয়েশ্য অেথন 

ক) বাংলায়দশ মর্য়ক মানসম্মত 

Care Giver-মদর সংখ্যা 

বৃডির লয়েয উয়দ্যাগ গ্রহণ; এবং 

বাংলায়দশ মর্য়ক মানসম্মত Care Giver-মদর সংখ্যা বৃডির লয়েয 

প্রকয়ের আওতাে মকান কার্ থক্রম গৃহীত হয়েয়ছ ডক-না তা সংডিষ্ট 

কম থকতথা োনায়ত সেম হনডন। তয়ব প্রকয়ের আওতাে স্থাডিত 

Hotline-এর মােয়ম ডবয়দশ গময়নচ্ছুকয়দরয়ক ডবডভন্ন ডবষয়ে তথ্য 

ডদয়ে সহয়র্াডগতা করা হয়েয়ছ। এছাো ডিডসআর ির্ থায়লাচনা কয়র মদো 

র্াে মর্, Care Giver এর মেডনং ম্যানুয়েলটি ইংয়রডেয়ত অনুবাদ 

করা হয়েয়ছ এবং মকায়স থর ডবডভন্ন উিকরণ আিয়গ্রি ও ডপ্রে করা 

হয়েয়ছ।  

ে) ডবডভন্ন উিয়দশমূলক অনুিায়নর 

মােয়ম ডবয়দশ মফরৎ শ্রডমকয়দর 

পুনব থাসয়নর উয়েয়শ্য দেতা বৃডির 

লয়েয সয়চতনতা সৃডষ্ট করা। 

ডিডসআর ির্ থায়লাচনা কয়র মদো র্াে মর্, ডলডবো মফরৎ নারী অডভবাসী 

শ্রডমকয়দরয়ক ডনয়ে োতীে ির্ থায়ে কম থশালা অনুডিত হয়েয়ছ । ডলডবো 

মফরৎ ২৫ েন নাস থয়ক Nurses bridge programme এর 

আওতাে প্রডশেণ প্রদান করা হয়েয়ছ (ডিডসআর পৃিা: ৬), তয়ব ডবয়দশ 

মফরৎ নাস থয়দরয়ক পুনরাে ডক ধরয়ণর প্রডশেণ প্রদান করা হয়েয়ছ তা 

সংডিষ্ট কর্তথিে োনায়ত িায়রডন। এছাো ২টি মেলার (মেলার নাম 

উয়েে নাই) ডবয়দশ মফরৎ ৪০ েন নারী অডভবাসীয়ক IGA (Mini 

Garments) এর উির ৫ ডদনব্যািী প্রডশেণ প্রদান করা হয়েয়ছ।  

 

১৪.০ উয়েশ্য পুয়রাপুডর অডেথত না হয়ে র্াকয়ল তার কারণঃ প্রকেটির মূল উয়েশ্য হয়ে বাংলায়দশ মর্য়ক ডবয়দশ গময়নচ্ছুক 

মানসম্মত Care Giver-মদর সংখ্যা বৃডি ও ডবয়দশ মফরৎ শ্রডমকয়দর পুনব থাসয়নর েয়ন্য দেতা বৃডির লয়েয 

সয়চতনতা সৃডষ্ট করা এবং সয়ব থািডর ডনরািদ অডভবাসন ডনডিত করা। এ উয়েশ্যগুয়লা অেথয়নর লয়েয প্রকয়ের 

আওতাে একটি Hotline স্থািন করা হয়েয়ছ র্ার মােয়ম ডবয়দশ গময়নচ্ছুকয়দরয়ক ডবডভন্ন তথ্য ডদয়ে সহােতা 

করা হয়েয়ছ বয়ল োনা র্াে, র্া ডনরািদ অডভবাসয়নর সহােক। এছাোও ডিডসআর-এর তথ্য ির্ থায়লাচনা কয়র মদো 

র্াে মর্, Care Giver এর মেডনং ম্যানুয়েলটি ইংয়রডেয়ত অনুবাদ করা হয়েয়ছ এবং মকায়স থর ডবডভন্ন উিকরণ 

আিয়গ্রি ও ডপ্রে করা হয়েয়ছ। ডলডবো মফরৎ নারী অডভবাসী শ্রডমকয়দরয়ক ডনয়ে োতীে ির্ থায়ে কম থশালা অনুডিত 

হয়েয়ছ, ডলডবো মফরৎ ২৫ েন নাস থয়ক Nurses bridge programme এর আওতাে প্রডশেণ প্রদান 
করা হয়েয়ছ ও ২টি মেলার (ডিডসআয়র মেলার নাম উয়েে মনই) ২০ েন কয়র ডবয়দশ মফরৎ ৪০ েন নারী 

অডভবাসীয়ক IGA (Mini Garments) এর উির ৫ ডদনব্যািী প্রডশেণ প্রদান করা হয়েয়ছ। তয়ব প্রকয়ের 

উিকারয়ভাগীর মকান তাডলকা সংডিষ্ট মকান কম থকতথার (ডবএমইটি ও UN-WOMEN) ডনকট হয়ত না িাওোে 

তায়দর সাোৎকার বা তায়দর সায়র্ আয়লাচনা করা সম্ভব হেডন। ফয়ল মানসম্মত Care Giver-মদর সংখ্যা বৃডি 

মিয়েয়ছ ডক-না এবং ডবয়দশ মফরৎয়দরয়ক প্রদি প্রডশেণ তায়দর দেতা বৃডি এবং পুনব থাসয়নর মেয়ে কতটুকু সহােক 

হয়েয়ছ তা সুস্পষ্টভায়ব ডনণ থে করা সম্ভব হেডন। 

 

১৫.০ আইএমইডি’র ির্ থয়বেণঃ 

১৫.১ ডবলয়ম্ব ভুল তথ্য সম্বডলত ডিডসআর মপ্ররণঃ আইএমইডি’র ২৯/০৩/২০০৬ তাডরয়ের আইএমইডি/সমন্বে-৩/৬(৩)/ 

২০০৪/১৬২ নং িডরিয়ের ১৩ নং অনুয়েদ অনুর্ােী মকান উন্নেন প্রকে সমাপ্ত হওোর ির সায়ে ৩ (ডতন) মায়সর 

ময়ে ডিডসআর মপ্ররয়ণর ডনয়দ থশনা র্াকয়লও আয়লাচয প্রকেটি মসয়েম্বর, ২০১২’মত সমাপ্ত হয়লও প্রকেটির ডিডসআর 

আইএমইডি’মত িাওো র্াে ২৩/০৩/২০১৪ তাডরয়ে অর্ থাৎ প্রাে ১৮ মাস ির; 

 

১৫.২ অনুয়মাডদত টিডিডি’র অংয়গর সায়র্ ডিডসআর-এ বডণ থত অংয়গর অসামঞ্জস্যতাঃ প্রকয়ের সমাডপ্ত প্রডতয়বদন 

(ডিডসআর)-এ অনুয়মাডদত টিডিডি সংস্থানকৃত অংয়গর ব্যে উয়েে না কয়র টিডিডি বডহর্ভ থত কডতিে অংয়গর ব্যে 

উয়েে করা হয়েয়ছ (অনুয়েদ ৫.০)। ডিডসআর-এ অনুয়মাডদত টিডিডি’র সায়র্ ৪টি অংয়গর অনুকূয়ল ৫.৬৪ লে টাকা 

ব্যে এবং টিডিডি বডহর্ভ থত ৭টি অংয়গর অনুকূয়ল ৩৯.৭৬ লে টাকা ব্যে মদোয়না হয়েয়ছ। অর্ থাৎ ১২.৪১% অনুয়মাডদত 

টিডিডি অংয়গর ব্যে, ৮৭.৫০% টিডিডি বডহভু থত ব্যে। র্া িডরকেনা ও আডর্ থক শংেলা িডরিন্থী। এসব অংয়গ ব্যয়ের 

ডবষয়ে প্রকে সংডিষ্ট কম থকতথায়দর ডনকট মর্য়ক মকান তথ্য িাওো র্ােডন; 

 

১৫.৩ সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদয়নর েন্য প্রয়োেনীে তথ্য উিাি প্রদায়ন উন্নেন সহয়র্াগীয়দর অসহয়র্াডগতাঃ প্রকয়ের অংগ 

ডভডিক ব্যে এবং প্রকয়ের কার্ থক্রম সম্পয়কথ ডবস্তাডরত তথ্য োনার লয়েয UN-WOMEN-এর সংডিষ্ট 
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কম থকতথার সায়র্ মর্াগায়র্াগ করা হয়ল, ডক ডক তথ্য প্রয়োেন তা E-mail-এর মােয়ম চাওোর েন্য ডতডন অনুয়রাধ 

কয়রন। ২২/০৭/২০১৪ তাডরয়ে তাঁর ডনকট E-mail তথ্য চাওো হে এবং ১০/০৮/২০১৪ ও ০১/০৯/২০১৪ তাডরয়ে 

E-mail-এর মােয়ম পুনরাে অনুয়রাধ করা হে। এছাোও মেবতী সময়ে মটডলয়ফায়ন তাঁয়ক ডবষেটি বারবার স্মরণ 

কডরয়ে মদো হয়লও এ সম্পডকথত মকান তথ্য িাওো র্ােডন। র্া সম্পূণ থ অনাকাংডেত ও দুঃেেনক। এর ফয়ল প্রকয়ের 

মূল্যােন প্রডতয়বদন প্রণেয়ন ডবলম্ব হয়েয়ছ এবং মূল্যােন প্রডতয়বদয়ন সবগুয়লা তথ্য ডবয়িষণ করা সম্ভব হেডন; 

 

১৫.৪ Hotline-এর মরকডি থং ডসয়িম নষ্টঃ প্রকয়ের আওতাে স্থাডিত Hotline এর মরকডি থং ডসয়িমটি কাে করয়ছ 

না, সংডিষ্ট কম থকতথা োনান, সফটওেযারটি নষ্ট হওোর কারয়ণ এমনটি হয়েয়ছ। এছাোও Hotline মর্ রুয়ম স্থািন 

করা হয়েয়ছ মস রুয়ম প্রকয়ের আওতাে সরবরাহকৃত এোর কডন্ডশনও িডরদশ থয়নর সমে ডবকল ডছল; 

 

১৫.৫ প্রকয়ের Specific উয়েশ্য অডেথত হয়েয়ছ ডক-না মস সম্পডকথত তথ্য না িাওো বা ডনণ থে করা সম্ভব না হওোঃ 

প্রকয়ের সুডনডদ থষ্ট লেযসমূয়হর ময়ে রয়েয়ছ বাংলায়দশ মর্য়ক মানসম্মত Care Giver-মদর সংখ্যা বৃডি করা 

এবং ডবডভন্ন উিয়দশমূলক অনুিায়নর মােয়ম ডবয়দশ মফরৎ শ্রডমকয়দর পুনব থাসয়নর উয়েয়শ্য দেতা বৃডির লয়েয 

সয়চতনতা সৃডষ্ট করা। ডিডসআয়র এ দুটি ডবষয়ের অেথয়নর মেয়ে উয়েে রয়েয়ছ মর্: 

 Care Giver মদর মেডনং ম্যানুয়েলটি ইংয়রডেয়ত অনুবাদ করা হয়েয়ছ; 

 ডলডবো মফরৎ নারী অডভবাসী শ্রডমকয়দরয়ক ডনয়ে োতীে ির্ থায়ে কম থশালা অনুডিত হয়েয়ছ এবং ডলডবো মফরৎ 

২৫ েন নাস থয়ক Nurses bridge programme এর আওতাে প্রডশেণ প্রদান করা হয়েয়ছ। ২টি 

মেলার (মেলার নাম উয়েে মনই) ডবয়দশ মফরৎ ৪০ েন নারী অডভবাসীয়ক IGA (Mini Garments) 

এর উির ৫ ডদনব্যািী প্রডশেণ প্রদান করা হয়েয়ছ। 

 

ডকন্তু উিকারয়ভাগীয়দর তাডলকা না িাওোে উিকারয়ভাগীয়দর মতামত ডবয়িষণ করা সম্ভব হেডন। অর্ থাৎ এয়েয়ে  

প্রকেটি তার সুডনডদ থষ্ট উয়েশ্য কতটুকু অেথন করয়ত সেম হয়েয়ছ বা এ ধরয়নর কার্ থক্রম Stakeholder’মদর 

েন্য কতটুকু Effective তা ডনণ থে করা সম্ভব হেডন; 

 

১৫.৬ প্রকে সম্পয়কথ সাডব থক মতামতঃ নারীয়দর ডনরািদ মাইয়গ্রশন বা ডবয়দয়শ দে নারী শ্রডমক মপ্ররণ বা ডবয়দশ মফরৎ 

শ্রডমকয়দরয়ক পুনব থাসয়নর েন্য সংডিষ্ট মন্ত্রণালে ইয়তাময়ে সমোতীে ডকছু প্রকে বাস্তবােন কয়রয়ছ ও করয়ছ, 

এগুয়লার ময়ে উয়েেয়র্াগ্য কয়েকটি হয়ে- অয়টাবর, ২০০৯ হয়ত জুন, ২০১১ মমোয়দ “Ensuring Safe 

Migration of Bangladesh Women Workers (Revised)”, ২০১২-১৩ অর্ থ বছয়র 

সমাপ্ত হওো প্রকে “Networks for Prevention and Protection of Women 

Migrant Workers from Violence” ও “UN-GOB "Joint Programme to 

address Violence Against Women” শীষ থক ৩টি প্রকে এবং বতথমায়ন চলমান “Promoting 

Decent Work through Improved Migration Policy and its Application 

in Bangladesh” শীষ থক প্রকেসমূহ। পূয়ব থর মূল্যােন প্রডতয়বদন, ২০১২-১৩ অর্ থ বছয়র সমাপ্ত হওো 

প্রকেসমূয়হর ডবডভন্ন অংয়গর নাম ও বতথমায়ন চলমান প্রকয়ের কার্ থক্রম ডবয়িষণ কয়র মদো র্াে মর্, এসব প্রকয়ের 

ডসংহভাগ কােই সভা, মসডমনার, আয়লাচনা সভা, এিয়ভায়কডস মপ্রাগ্রাম, ডবডভন্ন ম্যানুয়েল বতডর/ম্যানুয়েল আিয়িট 

করা ইতযাডদর ময়ে সীমাবি। এসব কম থকায়ন্ডর ফয়ল নারী অডভবাসীরা কতটুকু উিকৃত হয়ে তা র্র্ার্র্ গয়বষণা 

ব্যতীত ডনণ থে করা সম্ভব নে। তয়ব সমসামডেক মপ্রোিট ডবয়বচনা কয়র বলা র্াে মর্, এ ধরয়নর প্রকয়ের দৃশ্যমান 

Outcome ডনতান্তই অে। ডবয়শষ কয়র, বডণ থত প্রকয়ের মেয়ে সুডনডদ থষ্ট উয়েশ্য অেথয়নর লয়েয মর্ কার্ থক্রম সম্পন্ন 

করা হয়েয়ছ, মসগুয়লার কার্ থকাডরতা সুস্পষ্টভায়ব ডনণ থে সম্ভব হেডন। অর্ থাৎ উন্নেন সহয়র্াগীয়দর অর্ থােয়ন ও 

মপ্রসডক্রিশয়ন গৃহীত এসব প্রকে র্তটা না Demand Driven তার মচয়ে মবশী Supply Driven হয়ে। 

মসয়েয়ে প্রকে সাহায্য কতটুকু Effective হয়ে ডকংবা Value Add ডকভায়ব ডনডিত করা হয়ে মস ডবষয়ে 

ডচন্তার অবকাশ রয়েয়ছ। আর এ ধরয়নর প্রকে বাস্তবােয়নর ির প্রকে সংডিষ্ট তথ্য উিাি সংরেণ না করাে এবং 

প্রকয়ের দৃশ্যমান মকান Outcome না র্াকাে প্রকে মূল্যােয়ন সমস্যা হে। 

 

১৬.০ সুিাডরশ/ডদক-ডনয়দ থশনাt  

১৬.১ ডবলয়ম্ব ডিডসআর মপ্ররণ এবং ডিডসআর-এ ভুল র্াকা মমায়টই কাম্য নে। ভডবষ্যয়ত অন্যান্য সকল সমাপ্ত প্রকয়ের 

মেয়ে অবশ্যই সমেময়তা এবং ডনভু থল ডিডসআর মপ্ররয়ণর ডবষেটি সংডিষ্ট মন্ত্রণালেয়ক ডনডিত করয়ত হয়ব; 

১৬.২ অনুয়মাডদত টিডিডি’র বডহর্ভ থত অংয়গ ব্যে করা সম্পূণ থ ডনেম-নীডত িডরিন্থী। প্রকয়ের অনুয়মাডদত টিডিডি বডহর্ভ থত 

অংয়গ ব্যয়ের ডবষেটি সংডিষ্ট মন্ত্রণালে েডতয়ে মদয়ে প্রয়োেনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ব এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পয়কথ 

িডরকেনা কডমশন ও আইএমইডি’মক অবডহত করয়ব; 
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১৬.৩ প্রকে মূল্যােয়নর মেয়ে সংডিষ্ট সকয়লর সহয়র্াডগতা একান্ত কাম্য। ভডবষ্যয়ত মর্ মকান সমাপ্ত প্রকয়ের ডিডসআর 

সমেমত মপ্ররণ, আইএমইডি কর্তথক সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন প্রণেন না হওো ির্ থন্ত প্রকে িডরচালয়কর সহয়র্াডগতা 

এবং প্রয়র্ােয মেয়ে উন্নেন সহয়র্াগীয়দর তথ্য প্রদায়নর ডবষেটি সংডিষ্ট মন্ত্রণালেয়ক ডনডিত করয়ত হয়ব; 

১৬.৪ প্রকয়ের আওতাে স্থাডিত Hotline এর মরকডি থং ডসয়িম ও এডস অকার্ থকর র্াকার ডবষেটি মন্ত্রণালে েডতয়ে 

মদেয়ব এবং এ ব্যািায়র কার্ থকর িদয়েি গ্রহণ করয়ব; 

১৬.৫ আইএমইডি’র সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন সংডিষ্ট সকয়লর েন্য এক ধরয়নর গাইিলাইন ডহয়সয়ব কাে কয়র, র্া 

িরবতীয়ত এ ধরয়নর মকান প্রকে আয়রা কার্ থকরভায়ব গ্রহয়ণর মেয়ে সহােক হে। কায়েই মকান প্রকয়ের মূল্যােয়ন 

র্র্ার্র্ তথ্য সরবরায়হর লয়েয প্রকয়ের সকল ধরয়নর তথ্য সংরেণ অতযন্ত েরুরী এবং সংডিষ্ট মন্ত্রণালেয়ক তা 

ডনডিত করয়ত হয়ব; 

১৬.৬  ভডবষ্যয়ত র্র্ার্র্ Feasibility Study সম্পন্ন কয়র Need-based প্রকে গ্রহণ র্যডক্তসংগত হয়ব। প্রাে 

একই ধরয়নর কার্ থক্রয়মর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (কম প্রাক্কডলত মূয়ল্যর) অয়নকগুয়লা প্রকে গ্রহণ না কয়র সুডনডদ থষ্ট উয়েশ্য অেথয়নর 

লয়েয সুডনডদ থষ্ট কম থকান্ড টিডিডি’মত সুস্পষ্টভায়ব উয়েে কয়র একটি সমডন্বত প্রকে গ্রহণ করাই মশ্রে। এ ধরয়নর 

প্রকয়ের মর্সব কার্ থক্রয়মর (সভা, মসডমনার, প্রডশেণ, র যাডল, কম থশালা, আয়লাচনা সভা ইতযাডদ) প্রকে বাস্তবােন 

িরবতী সময়ে দৃশ্যমান মকান Outcome িাওো র্াে না মস সকল কার্ থক্রম আয়োেয়নর পূয়ব থ কার্ থক্রম সম্পয়কথ 

আইএমইডি’মক অবডহত করয়ত হয়ব এবং এটি আইএমইডি কর্তথক প্রকয়ের সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন প্রণেয়নর েন্য 

অতযন্ত গুরুেপূণ থ। 

 

 


