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মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্ থ িছয়রর এহিহিভুক্ত সমাপ্ত প্রকয়ের মূল্যায়ন প্রহতয়িদয়নর সার-সংয়েি 

 

ক্রঃ 

নং 

মন্ত্রণালয়য়র 

নাম 

মমাট 

সমাপ্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকয়ের ধরণ মূল সময় ও ব্যয়য়র তুলনায় 

হিহনয়য়াগ 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

কাহরগহর 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

মেহিহসএফ

ভুক্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সময় ও ব্যয় 

উভয়ই 

অহতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সময়  

অহতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সময় 

অহতক্রায়ন্তর 

িতকরা িার 

(%) সি থহনম্ন 

- সয়ি থাচ্চ 

ব্যয় 

অহতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

ব্যয় 

অহতক্রায়ন্তর 

িতকরা িার 

(%) সি থহনম্ন 

- সয়ি থাচ্চ 

১। মহিলা ও হিশু 

হিষয়ক 

মন্ত্রণালয় 

০৪ টি ০১ টি ০৩ টি ০০ টি ০৪ টি ০৪ টি ৫০%-

১৩৩.৩৩% 

০৩ টি ১২.৫৫%-

৮৯.৭১% 

 

১।  সমাপ্ত প্রকয়ের সংখ্যাঃ  ০৪ টি 

 

২। সমাপ্তকৃত প্রকয়ের প্রকৃত ব্যয় ও মময়াদকালঃ 

প্রকয়ের নাম প্রকৃত ব্যয় 

(লে টাকায়) 

প্রকৃত িাস্তিায়নকাল 

“Capacity Building for Monitoring Child Rights (সংয়িাহধত)” ৫২৬.৪৩ মার্ থ ২০০৭ িয়ত 

হিয়সম্বর, ২০১২ 

“Training for Disadvantaged Women on Readymade Garments (RMG) 

at the Shahid Sheikh Fazilatunnessa Mujib Women Training Academy, 

Zirani, Gazipur (১ম সংয়িাহধত)” 

২০৬.০০ মসয়টঃ ২০১০ িয়ত 

হিয়সম্বর, ২০১২ 

“Promotion of Gender Equality and Women’s Empowerment (২য় 

সংয়িাহধত)” 

২১৪০.৭২ োনঃ ২০০৬ িয়ত 

জুন, ২০১৩ 

“মেলা হভহিক মহিলা কহিউটার প্রহিেণ (২য় ির্ থায়)” ১৬২২ .৯৪  জুলাই, ২০০৮ িয়ত 

জুন, ২০১৩ 

 

৩। সমাপ্ত প্রকয়ের ব্যয় ও মময়াদ বৃহির কারণঃ 

প্রকয়ের নাম মময়াদ বৃহির কারণ 

“Capacity Building for 

Monitoring Child Rights 

(সংয়িাহধত)” 

হরয়সাস থ মসন্টার ও িাটা ব্যাংক স্থািন, হিো সফর, CRC ৫ম হরয়িায়ট থর েন্য 

ওয়াকথিি অনষ্ঠান, মহনটহরং ও হরয়িাটি থং ব্যিস্থা প্রাহতষ্ঠাহনকীকরণ এিং কযািাহসটি 

হিহডং ইতযাহদ কার্ থক্রম অব্যািত রাখার েন্য প্রকে সংয়িাধন করা িয়য়য়ছ। 

“Training for Disadvantaged 

Women on Readymade Garments 

(RMG) at the Shahid Sheikh 

Fazilatunnessa Mujib Women 

Training Academy, Zirani, 

Gazipur (১ম সংয়িাহধত)” 

মিখ ফহেলাতুয়েছা মুহেি মহিলা প্রহিেণ একায়িমীর মূল প্রহিেণ কার্ থক্রয়মর সায়র্ 

প্রকয়ের আওতায় প্রহিেণ কার্ থক্রয়মর সমন্বয় করা, আিাহসয়কর িািািাহি 

অনািাহসক প্রহিেয়ণর ব্যিস্থা করা, মেনায়রটর লাইন সরিরায়ির েন্য ক্লাসরুয়ম 

ইয়লকহিকযাল ওয়াহরং করা, মেনায়রটর কে হনম থাণ, একায়িহমক মিালহি মসিয়ক 

সংস্কার কয়র অনািাহসক মিহনং-এর ব্যিস্থা করা ইতযাহদ কারয়ণ প্রকে সংয়িাধন করা 

িয়য়য়ছ। 

“Promotion of Gender 

Equality and Women’s 

Empowerment (২য় সংয়িাহধত)” 

প্রকয়ের আওতায় হনউে মলটার, মিয়ভলিয়মন্ট এন্ড হপ্রহন্টং, অগ থানাইোরয়দর েন্য 

এযাওয়াি থ, ভাড়ায় গাড়ী, কহিউটার, হপ্রন্টার, ফযাক্স, মরহিোয়রটর, সুইং মমহিন, 

সহিংসতার হিকার নারীয়দরয়ক হনয়য় িাটায়িইে ততহর ইতযাহদসি “Joint 

Program- to address violence against women” িীষ থক 

নতুন কয়িান্যান্ট অন্তভু থক্ত এিং মূল প্রকয়ের অংগহভহিক ব্যয় বৃহির কারয়ণ প্রকে 

সংয়িাধন করা িয়য়য়ছ। 

“মেলা হভহিক মহিলা কহিউটার প্রহিেণ 

(২য় ির্ থায়)” 

হনধ থাহরত সময়য় প্রকয়ের কার্ থক্রম সিে না িওয়ায় ব্যয় বৃহি ব্যহতয়রয়ক মময়াদ ০১ 

িছর বৃহি করা িয়। 

 

৪। সমাপ্তকৃত প্রকে িাস্তিায়য়নর মেয়ে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুিাহরিঃ 

সমস্যাসমূি সুিাহরিসমূি 

১) হিলয়ম্ব হিহসআর মপ্ররণঃ আইএমইহি’র ২৯/০৩/২০০৬ তাহরয়খর 

আইএমইহি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং িহরিয়ের ১৩ নং অনয়েদ 

অনর্ায়ী মকান উেয়ন প্রকে সমাপ্ত িওয়ার ির সায়ড় হতন মায়সর ময়ে 

১) হিলয়ম্ব হিহসআর মপ্ররণ মমায়টই কাম্য নয়। 

সংহিষ্ট মন্ত্রণালয়য়ক ভহিষ্যয়ত র্র্াসময়য় 

হিহসআর মপ্ররণ হনহিত করয়ত িয়ি। 
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সমস্যাসমূি সুিাহরিসমূি 

হিহসআর মপ্ররয়ণর হনয়দ থিনা র্াকয়লও কয়য়কটি প্রকয়ের হিহসআর অয়নক 

হিলয়ম্ব িাওয়া র্ায়, র্া সম্পূণ থ অনাকাহিত এিং এত মদহরয়ত হিহসআর মপ্ররণ 

মর্ মকান প্রকে সঠিকভায়ি মূল্যায়য়নর অন্তরায়। 

২) প্রকয়ের আওতায় সিাহদত িাটায়িইে-এর অহস্তত্ব খ ুঁয়ে না িাওয়াঃ হিহসআর 

ির্ থায়লার্না কয়র মদখা র্ায় মর্, প্রকয়ের আওতায় সহিংসতার হিকার 

নারীয়দরয়ক হনয়য় একটি িাটায়িইে গঠন করা িািদ ১৯.১০ লে টাকা ব্যয় 

িয়য়য়ছ। তয়ি প্রকে িহরর্ালক এিং সংহিষ্ট কম থকতথাগণ এ সিহকথত মকান তথ্য 

হদয়ত সেম িনহন। এছাড়াও হসয়লট মেলা িহরদি থয়নর সময় এ রকম 

িাটায়িইয়ের মকান তথ্য িাওয়া র্ায়হন এিং সংহিষ্ট কম থকতথারা এ হিষয়য় হকছু 

োয়নন না ময়ম থ োহনয়য়য়ছন। 

২) প্রকয়ের আওতায় ১৯.১০ লে টাকা ব্যয়য় 

ততহরকৃত িাটায়িইে সিহকথত মকান তথ্য 

িাওয়া র্ায়হন। কায়েই এ ধরয়নর িাটায়িইে 

আয়দৌ ততহর করা িয়য়য়ছ হক-না িা ততহর করা 

িয়য় র্াকয়ল এটি মর্ উয়েয়ে ততহর করা 

িয়য়য়ছ, মস উয়েয়ে ব্যিহৃত িয়ে হক-না 

সংহিষ্ট মন্ত্রণালয় তা খহতয়য় মদয়খ 

আইএমইহি’মক অিহিত করয়ি। 

৩) হিহসআয়র অংগহভহিক ব্যয়য়র হিসাি না র্াকা: প্রকয়ের হিহসআয়র আরটিহিহি 

অনর্ায়ী অংগহভহিক সংস্থায়নর হিিরীয়ত কত টাকা ব্যয় িয়য়য়ছ মস হিসাি 

মদয়ার কর্া র্াকয়লও তা মদয়া িয়হন (৩ অংগ ব্যতীত)। এছাড়াও িহরদি থয়নর 

সময় ও িহরদি থন িরিতী সময়য়ও এ হিষয়য় সংহিষ্ট কর্তথিে মর্য়ক তথ্য িাওয়া 

র্ায়হন। এ হিষয়য় প্রকে িহরর্ালক োনান, প্রকেটি সম্পূণ থ হিহিএ অর্ থায়য়ন 

GIZ কর্তথক িাস্তিাহয়ত িয়য়য়ছ এিং সকল কাে GIZ কর্তথক সিে করা 

িয়য়য়ছ। GIZ কর্তথক অংগহভহিক ব্যয়য়র হিসাি না মদওয়ায় তা মদয়া সম্ভি 

িয়হন। অংগহভহিক ব্যয় প্রদান না করা সম্পূণ থ অনাকাহিত এিং এটি প্রকয়ের 

সুষ্ঠু মূল্যায়য়নর অন্তরায়। এছাড়া মর্ হতনটি অংয়গ (প্রাইয়ভট সাহভ থস মপ্রাভাইিার, 

স্থানীয় িরামি থক, মলাকাল সািহসহিস) অংগহভহিক ব্যয়য়র হিসাি প্রদান করা 

িয়য়য়ছ মসগুয়লার ময়ে “প্রাইয়ভট সাহভ থস মপ্রাভাইিার” অংয়গ আরটিহিহি 

সংস্থানকৃত ৬০.০০ লে টাকার হিিরীয়ত ৬১.৮৫ লে টাকা ব্যয় িয়য়য়ছ, র্া 

আহর্ থক ও িহরকেনা শংখলা িহরিন্থী; 

৩) প্রকয়ের আওতায় অনয়মাহদত এক অংয়গর 

অর্ থ অন্য অংয়গ ব্যয় করা িহরকেনা ও 

আহর্ থক শংখলা িহরিন্থী। আরটিহিহি 

সংস্থানকৃত অয়র্ থ স্যায়লা মমহিন ক্রয় না কয়র 

উক্ত অর্ থ মকান খায়ত ব্যয় করা িয়য়য়ছ তা 

সংহিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তথক খহতয়য় মদয়খ সু্পষষ্ট 

ব্যাখ্যা আইএমইহি ও িহরকেনা কহমিনয়ক 

অিহিত করয়ি। 

৪) প্রহিেণ উিকরণ সিহকথতঃ িহরদি থয়নর সময় ৩টি মেলায়তই হকছু না হকছু 

প্রহিেণ উিকরণ নষ্ট িাওয়া হগয়য়য়ছ। মর্মনঃ রােিািী মেলায় ১ম ও ২য় 

ির্ থায়য় প্রাপ্ত ২০টি কহিউটায়রর ময়ে ০৯টি ব্যিিার অনিয়র্াগী। ফয়ল হকছু 

হকছু কহিউটার ২ েন প্রহিেণার্ী মিয়ার কয়রয়ছ। এয়েয়ে প্রহিেয়ণর মকান 

সমস্যা িয়হন িয়ল সংহিষ্ট প্রহিেক োনান। তয়ি প্রয়তযক প্রহিেণার্ীর েন্য 

একটি কহিউটার িরাে র্াকয়ল আরও মানসিে প্রহিেণ হনহিত করা মর্ত। 

এছাড়া রােিািী মকয়ের ১৫টি UPS, মাহিহমহিয়া প্রয়েক্টর )Color 

problem ( ; খলনা মকয়ে ১৮টি কহিউটায়রর ময়ে ২টি কহিউটার  ,১২টি 

UPS, হকছু আসিািিে এিং র্ট্টগ্রাম মকয়ে ২১টি কহিউটার )৩০টি 

কহিউটায়রর ময়ে( ,২২টি UPS )৩৪টি  ইউহিএয়সর ময়ে(, মাহিহমহিয়া 

প্রয়েক্টরটি ব্যিিার অনিয়র্াগী। 

৪) প্রহিেণ মকেগুয়লায়ত সরিরািকৃত হনম্নমায়নর 

UPS গুয়লার হিষয়য় মন্ত্রণালয় খহতয়য় মদয়খ 

প্রয়য়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রিণ করয়ি। এছাড়া 

অন্যান্য হকছু হকছু র্ন্ত্রিাহত হিয়িষ কয়র 

কহিউটার মকন ব্যিিার অনিয়র্াগী মসটিও 

মন্ত্রণালয় র্ার্াই করয়ি। তয়ি প্রকয়ের 

সিকারী মপ্রাগ্রামার  /প্রহিেকয়দরয়ক 

কহিউটার িাি থওয়যার সিহকথত মছাট-খাট 

সমস্যাগুয়লা সমাধায়নর হিষয়য় উৎসাহিত করা 

র্ায় এিং এয়ত ভাল ফল িাওয়ার সম্ভািনা 

রয়য়য়ছ। 
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“Capacity Building for Monitoring Child Rights (সংয়িাহধত)” িীষ থক  

কাহরগহর সিায়তা প্রকয়ের সমাহপ্ত মূল্যায়ন প্রহতয়িদন 

(সমাপ্তঃ হিয়সম্বর, ২০১২) 

 
১.০ প্রকয়ের অিস্থান : িাংলায়দি হিশু একায়িহম, ঢাকা। 

 

২.০ মন্ত্রণালয়/হিভাগ : মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়। 

৩.০ িাস্তিায়নকারী সংস্থা : মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়। 

 

৪.০  প্রকয়ের িাস্তিায়ন সময় ও ব্যয়ঃ 

(লে টাকায়) 

প্রাক্কহলত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মমাট 

টাকা  

(প্রঃসাঃ) 

িহরকহেত িাস্তিায়নকাল প্রকৃত  

িাস্তিায়নকাল 

অহতক্রান্ত ব্যয় 

(মূল প্রাক্কহলত 

ব্যয়য়র %) 

অহতক্রান্ত সময়  

(মূল  

িাস্তিায়ন কায়লর 

%)  

 

মূল 

মমাট 

টাকা  

(প্রঃসাঃ) 

সি থয়িষ 

সংয়িাহধত 

মমাট 

টাকা  

(প্রঃসাঃ) 

মূল সি থয়িষ 

সংয়িাহধত 

৪৬৭.৭২ 

৭১.০২ 

(৩৯৬.৭০)* 

৫৬৭.৩১ 
৭১.০২ 

(৪৯৬.২৯)* 

৫২৬.৪৩ 

৬৫.৭৯ 

(৪৬০.৬৪)* 

মার্ থ ২০০৭ 

িয়ত 

হিয়সম্বর, ২০১০ 

মার্ থ ২০০৭ 

িয়ত 

হিয়সম্বর, ২০১২ 

মার্ থ ২০০৭ 

িয়ত 

হিয়সম্বর, ২০১২ 

৫৮.৭১ 

(১২.৫৫%) 

২ িছর 

(৫২.১৭%) 

*  ইউহনয়সফ। 

 
৫.০ প্রকয়ের অংগহভহিক িাস্তিায়ন (প্রকে সমাপ্ত প্রহতয়িদন (হিহসআর) এর হভহিয়ত): 

(লে টাকায়) 

ক্রহমক 

নং 

সংয়িাহধত টিহিহি অনর্ায়ী কায়ের অংগ একক সংয়িাহধত টিহিহি অনর্ায়ী 

লেযমাো 

হিয়সম্বর, ২০১২ ির্ থন্ত 

ক্রমপুহিত অগ্রগহত 

আহর্ থক িাস্তি আহর্ থক  িাস্তি 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ কম থকতথায়দর মিতন েন ২১.৭৫ ৩ ২০.০৮ ২ 

০২ কম থর্ারীয়দর মিতন েন ৩.৫০ ৩ ২.৫৭ ৩ 

০৩ ভাতাহদ েন ১২.০০ ৫ ৬.৮৯ ৫ 

০৪ অন্যান্য (প্রকে মিয়ষ মিহনহফট) েন ১.৬১ ২ ১.১৩ ২ 

০৫ র্াতায়াত ভাতা মর্াক ০.৭৬ মর্াক ০.০৯ মর্াক 

০৬ অহফস ভাড়া মর্াক ১.৫০ মর্াক ০.৮৪ মর্াক 

০৭ অন্যান্য ভযাট/ট্যাক্স মসট ০.১৬ ১ ০.১৫ ১ 

০৮ িাক মর্াক ০.৭৫ মর্াক ০.১২ মর্াক 

০৯ মটহলয়ফান মসট ০.৯২ ২ ০.৯১ ২ 

১০ ফযাক্স/ইন্টারয়নট মসট ০.২৬ ৩ ০.২৬ ৩ 

১১  িাহনর হিল মর্াক ০.১০ মর্াক ০.০৯ মর্াক 

১২  মিয়িাল ও লুহিয়কন্ট সংখ্যা ৫.৭০ ১ ৬.১৭ ১ 

১৩ অহফস মেিনারী মর্াক ১.৫০ মর্াক ২.২৯ মর্াক 

১৪ পুস্তক ও সামহয়কী মর্াক ০.২১ মর্াক ০.২১ মর্াক 

১৫ প্রহিেণ খরর্ মর্াক ২৪৯.৫০ মর্াক ২৩১.৩৪ মর্াক 

১৬ সভা/মসহমনার/ওয়াকথিি মর্াক ৪৯.৮৮ মর্াক ৫৫.৬৪ মর্াক 

১৭ আপ্যায়ন মর্াক ০.৪০ মর্াক ০.৪৩ মর্াক 

১৮ কনসালয়টহি মর্াক ৭২.৩২ মর্াক ৭১.৫০ মর্াক 

১৯ অন্যান্য খরর্ মর্াক ১২৮.৪৭ মর্াক ১০৭.৪৩ মর্াক 

২০ মটর/কার মমরামত সংখ্যা ৫.৭২ ১ ৬.৮২ ১ 

২১ কহিউটার ও অহফস সন্ত্রিাহত মর্াক ২.০০ মর্াক ২.৩৪ মর্াক 
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ক্রহমক 

নং 

সংয়িাহধত টিহিহি অনর্ায়ী কায়ের অংগ একক সংয়িাহধত টিহিহি অনর্ায়ী 

লেযমাো 

হিয়সম্বর, ২০১২ ির্ থন্ত 

ক্রমপুহিত অগ্রগহত 

আহর্ থক িাস্তি আহর্ থক  িাস্তি 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২২ মমহিনারী ও র্ন্ত্রিাহত মর্াক ১.২১ মর্াক ২.০৭ মর্াক 

২৩ কযায়মরা এন্ড এয়ক্সসহরে মর্াক ০.৬০ মর্াক ০.৫৭ মর্াক 

২৪ কহিউটার এন্ড এয়ক্সসহরে সংখ্যা ৩.৭৩ ৪ ৩.৭৩ ৪ 

২৫ ফয়টাকহিয়ার সংখ্যা ২.৪৬ ১ ২.৪৬ ১ 

২৬ হসহি ভযাট (কযায়মরা এন্ড এয়ক্সসহরে) মর্াক ০.৩০ মর্াক ০.৩০ মর্াক 

 মমাটঃ  ৫৬৭.৩১ - ৫২৬.৪৩ - 

 

৬.০ কাে অসমাপ্ত র্াহকয়ল উিার কারণঃ হিশুয়দর সিহকথত হিহভে তথ্য (মেলা হভহিক হিশু হিোর িার, ঝয়র িড়া 

হিোর্ী, হর্হকৎসা সুহিধা প্রাপ্ত হিশুর সংখ্যা, পুনি থাসনকৃত হিশুর সংখ্যা, িার্ারকৃত হিশু এিং িার্ায়রর সময় 

উিারকৃত হিশুর সংখ্যা ইতযাহদ) সমহন্বত কয়র ইউহনয়সফ কর্তথক প্রকয়ের আওতায় একটি Resource 

Centre & Data Bank স্থািন করার কর্া র্াকয়লও তা করা িয়হন। িহরদি থয়নর সময় োনা র্ায় মর্, 

Data Bank স্থািয়নর লয়েয ইউহনয়সফ কর্তথক প্রয়য়ােনীয় ইক্যযইিয়মন্ট (কহিউটার ও আনষংহগক র্ন্ত্রিাহত) 

ক্রয় করা িয়য়য়ছ এিং ৫ েনয়ক প্রহিেণ প্রদান করা িয়য়য়ছ। হকন্তু িরিতীয়ত ইউহনয়সফ কর্তথক এ সংক্রান্ত 

সফটওয়যার প্রণয়ন না করায় Data Bank স্থািন করা সম্ভি িয়হন। এছাড়াও ইউহনয়সয়ফর হসিান্তিীনতার কারয়ণ 

প্রকয়ের আওতায় হিো সফর সিে করা িয়হন। 

 

৭.০ সাধারণ ির্ থয়িেণঃ 

৭.১  িটভূহমঃ হিশু অহধকার সিহকথত হিহভে আন্তেথাহতক/আঞ্চহলক প্রহতশ্রুহত িাস্তিায়ন সংক্রান্ত প্রহতয়িদন প্রণয়য়নর মত 

গুরুত্বপূণ থ কার্ থক্রয়ম মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়ক সিায়তা প্রদান; হিশু সংক্রান্ত নীহতর হিয়িষণ ও কার্ থকরী 

সমন্বয়; Convention on the Rights of Child (CRC), World Fit For Children 

(WFFC), SAARC Convention ইতযাহদ সংক্রান্ত প্রহতয়িদন প্রণয়ন এিং এ সকল সনয়দর িাস্তিায়ন ও 

িহরিীেয়ণর েন্য মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র দেতা বৃহিকরণ; National Plan of Action 

for the Children (NPA) (2005-2010)-এর িাস্তিায়ন িহরিীেণ এিং িরিতী এনহিএ প্রস্তুয়ত 

সিায়তা প্রদান; Inter-Ministerial CRC Standing Committee-এর প্রাহতষ্ঠাহনকীকরণ এিং 

অহধকতর কার্ থকরীকরণ; স্থানীয় ির্ থায়য় হিশু অহধকার সংক্রান্ত িহরকেনা প্রণয়ন ও মহনটহরং ব্যিস্থা মোরদারকরণ 

প্রভৃহত উয়েয়ে ইউহনয়সফ-এর ৭ম কাহি মপ্রাগ্রাম (২০০৬-২০১০) এর আওতায় আয়লার্য প্রকেটি গ্রিণ করা িয়য়য়ছ। 

 

৭.২ উয়েেঃ প্রকয়ের মূল উয়েে িয়ে- National Plan of Action for Children, 

Convention on the Rights of the Child (CRC) অনসায়র হিশু অহধকার প্রহতষ্ঠার লয়েয এ 

সিহকথত নীহত হিয়িষণ, সংহিষ্ট সকয়লর সায়র্ কার্ থকর সমন্বয়, প্রহতয়িদন প্রণয়ন (CRC, WFFC, 

SAARC Convention etc. সিহকথত) ও িহরিীেয়ণ মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র সেমতা বৃহি 

করা। 

 

 সুহনহদ থষ্ট উয়েেঃ 

(ক) CRC, WFFC এিং িাংলায়দয়ি হিশু অহধকার সিহকথত প্রহতয়িদন প্রণয়ন ও িহরিীেয়ণ মহিলা ও হিশু 

হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র সেমতা বৃহি করা; 

(খ) National Plan of Action for Children (২০০৫-২০১০) িহরিীেণ ও মূল্যায়য়ন সিায়তার 

িািািাহি িরিতী NPA প্রণয়ন করা; 

(গ) আন্তঃমন্ত্রণালয় CRC Standing Committee মক আয়রা কার্ থকর করার লয়েয এটিয়ক 

প্রাহতষ্ঠাহনকীকরণ; 
(ঘ) োতীয় িহরকেনা মকৌিলিে, আইনগত িহলহস, প্রাহতষ্ঠাহনক কাঠায়মায়ত হিশু অহধকার সিহকথত হিষয়গুয়লা 

প্রহতফহলত করা ও এর িাস্তিায়ন মোরদারকরণ; 

(ঙ) মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য় একটি Resource Centre এিং Knowledge 

Management System প্রহতষ্ঠা করা; 

(র্) হিশু অহধকার সিহকথত িহরকেনা ও তা িহরিীেয়ণ মেলা ির্ থায়য় সমন্বয় প্রহক্রয়ায়ক প্রাহতষ্ঠাহনকীকরণ এিং 

মেলা CRC মফারাময়ক িহক্তিালীকরণ। 



679 

 

৮.০  প্রকয়ের অনয়মাদন ও সংয়িাধনঃ 

৮.১ প্রকে অনয়মাদনঃ ইউহনয়সফ-এর আহর্ থক সিায়তায় প্রকেটি মমাট ৪৬৭.৭২ লে টাকা (হেওহি ৭১.০২ লে টাকা ও 

প্রকে সািায্য ৩৯৬.৭০ লে টাকা) প্রাক্কহলত ব্যয়য় মার্ থ, ২০০৭ মর্য়ক হিয়সম্বর, ২০১০ মময়ায়দ িাস্তিায়য়নর েন্য 

প্রকেটি ৩০/০৪/২০০৭ তাহরয়খ  মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তথক  অনয়মাহদত িয়। 

 

৮.২ সংয়িাধয়নর কারণঃ UN Development Agreement Framework (UNDAF) এর 

হভহিয়ত ইউহনয়সফ-এর ৮ম কাহি মপ্রাগ্রাম (২০১২-২০১৬) এর আওতায় নতুন প্রকে গ্রিয়ণ হিলম্ব িওয়ায় এিং 

হিয়সম্বর ২০১২ ির্ থন্ত প্রকয়ের কার্ থক্রম অব্যািত রাখা েরুহর িয়য় িয়ড়। তাছাড়া হরয়সাস থ মসন্টার ও িাটা ব্যাংক 

স্থািন, হিো সফর, CRC ৫ম হরয়িায়ট থর েন্য ওয়াকথিি অনষ্ঠান, মহনটহরং ও হরয়িাটি থং ব্যিস্থা প্রাহতষ্ঠাহনকীকরণ 

এিং কযািাহসটি হিহডং ইতযাহদ কার্ থক্রম অব্যািত রাখার হনহমি ১.৩৩ মাহকথন িলার সমিহরমাণ টাকা অর্ থায়য়নর 

হিষয়য় ইউহনয়সফ িয়ত প্রহতশ্রুহত এিং প্রকয়ের মময়াদ বৃহিয়ত ইআরহি’র সম্মহত র্াকায় প্রকেটি সংয়িাধয়নর 

উয়যাগ গ্রিণ করা িয়। সংয়িাহধত টিহিহি’র উির ২৪/০১/২০১২ তাহরয়খ িহরকেনা কহমিয়ন এসহিইহস সভা 

অনহষ্ঠত িয়। সংয়িাহধত প্রকে ব্যয় ৫৬৭.৩১ লে টাকা (হেওহি ৭১.০২ লে টাকা ও প্রকে সািায্য ৪৯৬.২৯ লে 
টাকা) হনধ থারণ কয়র মার্ থ, ২০০৭ মর্য়ক হিয়সম্বর, ২০১২ মময়ায়দ িাস্তিায়য়নর েন্য প্রকেটির ১ম সংয়িাধন মাননীয় 

িহরকেনা মন্ত্রী কর্তথক ২৮/০২/২০১২ তাহরয়খ অনয়মাহদত িয়। 
 

৯.০ প্রকে িহরর্ালক সিহকথত তথ্যঃ প্রকে িাস্তিায়নকায়ল হনম্নিহণ থত কম থকতথাগণ প্রকে িহরর্ালক হিয়সয়ি দাহয়ত্ব িালন 

কয়রনঃ 

ক্রঃনং প্রকে িহরর্ালয়কর নাম িয়ত ির্ থন্ত 

০১ মিগম িািাোদী আঞ্জুমান আরা 

উি-সহর্ি 

৩০/০৪/২০০৭ ১৩/০৬/২০০৭ 

০২ েনাি আবু মমাঃ মমাস্তফা কামাল 

উি-সহর্ি 

১৪/০৬/২০০৭ ১০/০১/২০০৯ 

০৩ েনাি নাহেম উহেন মর্ৌধুরী 

উি-সহর্ি 

১১/০১/২০০৯ ৩১/০৩/২০০৯ 

০৪ েনাি ওসমান গহন তালুকদার 

উি-প্রধান 

০২/০৪/২০০৯ ১৭/০৫/২০১০ 

০৫ মিগম হদলরুিা ইয়াসমীন 

উি-প্রধান 

১৮/০৫/২০১০ ১১/০৭/২০১০ 

০৬ েনাি মমাঃ আমান উল্লাি 

উি-সহর্ি 

১২/০৭/২০১০ ৩১/১২/২০১২ 

 

১০.০ িছর হভহিক সংয়িাহধত এহিহি িরাে, অিমুহক্ত ও ব্যয়ঃ 

(লে টাকায়) 

আহর্ থক িছর এহিহি িরাে (সংয়িাহধত) অিমুহক্ত* ব্যয় 

মমাট টাকা প্রঃসাঃ মমাট টাকা প্রঃসাঃ 

২০০৭-২০০৮ ৬৯.৭৮ ৪.২১ ৬৫.৫৭ - ৬৯.৭৮ ৪.২১ ৬৫.৫৭ 

২০০৮-২০০৯ ৪৩.০৪ ৭.৪৯ ৩৫.৫৫ - ৪৩.০৪ ৭.৪৯ ৩৫.৫৫ 

২০০৯-২০১০ ৭৫.১৯ ৫.৯৪ ৬৯.২৫ - ৭৫.১৯ ৫.৯৪ ৬৯.২৫ 

২০১০-২০১১ ১০৯.৪০ ১৬.৪৮ ৯২.৯২ - ১০৯.৪০ ১৬.৪৮ ৯২.৯২ 

২০১১-২০১২ ১৫২.০০ ২৪.০০ ১২৮.০০ - ১৪১.৪৭ ১৮.৯০ ১২২.৫৭ 

২০১২-২০১৩ ১১৭.৯০ ১২.৯০ ১০৫.০০ - ৮৭.৫৫ ১২.৭৭ ৭৪.৭৮ 

মমাটঃমমাটঃ  ৫৬৭.৩১ ৭১.০২ ৪৯৬.২৯ - ৫২৬.৪৩ ৬৫.৭৯ ৪৬০.৬৪ 

 * হেওহি অর্ থ অিমুহক্ত সিহকথত তথ্য হিহসআর-এ উয়ল্লখ মনই। 

 

১১.০ প্রকে িহরদি থনঃ প্রকেটির সমাহপ্ত মূল্যায়ন প্রহতয়িদন প্রণয়য়নর উয়েয়ে আইএমইহি কর্তথক ২৮/০১/২০১৫ তাহরয়খ 

প্রকে এলাকা (িাংলায়দি হিশু একায়িহম) সয়রেহময়ন িহরদি থন করা িয়। এ সময় প্রকয়ের আওতায় সিাহদত 

হিহভে কার্ থািলী সিয়কথ প্রকে িহরর্ালয়কর সায়র্ আয়লার্না করা িয়। এছাড়া মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র 

যুগ্ম-সহর্ি (উেয়ন)-এর সায়র্ মটহলয়ফায়ন আয়লার্না করা িয়। 
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১২.০ প্রকয়ের মূল কার্ থক্রমঃ 

 (ক) প্রহিেণ; 

 (খ) িরামি থক মসিা ক্রয়; 

 (গ) সভা/মসহমনার 

 

১৩.০ প্রকে মূল্যায়ন িিহতঃ 

 (ক) প্রকে িহরর্ালয়কর কার্ থালয় িহরদি থন এিং প্রকে িহরর্ালকসি মন্ত্রণালয়য়র সংহিষ্ট কম থকতথার সায়র্ আয়লার্না; 

 (খ) প্রকয়ের অনয়মাহদত টিহিহি এিং হিহসআর ির্ থায়লার্না; এিং 

 (গ) প্রকয়ের আওতায় সিাহদত কায়ের (প্রহতয়িদন প্রণয়ন) ধারািাহিকতা রো িয়য়য়ছ হক-না, তা হিয়িষণ করা। 

 

১৪.০ প্রকয়ের অংগহভহিক ব্যয় হিয়িষণঃ প্রকয়ের আওতায় কয়য়কটি গুরুত্বপূণ থ অংয়গর আওতায় সিাহদত কার্ থািলী 

সিয়কথ হনয়ম্ন আয়লার্না করা িলঃ 

 

১৪.১ প্রহিেণ খরর্ঃ এ খায়ত অনয়মাহদত টিহিহি’মত ২৪৯.৫০ লে টাকার সংস্থান হছল, র্া প্রকয়ের মমাট প্রাক্কহলত ব্যয়য়র 

৪৪% এিং এ খায়ত ২৩১.৩৪ লে টাকা ব্যয় িয়য়য়ছ, র্া মমাট প্রকে ব্যয়য়র ৪৪%। এ অংয়গর আওতায় মদয়ির ৬৪টি 

মেলায় ২৫-৩০ সদস্য হিহিষ্ট District Child Rights Forum  গঠন করা িয়য়য়ছ। সংহিষ্ট মেলা 

প্রিাসক ময়িাদয়য়ক আিিায়ক কয়র ও মেলা হিশু হিষয়ক কম থকতথায়ক সদস্য-সহর্ি কয়র এ মফারাম গঠন করা িয়। 

সরকায়রর অন্যান্য দপ্তয়রর প্রহতহনহধসি মেলার হিহভে এনহেও’র প্রহতহনহধরা এ মফারায়মর সদস্য হিয়সয়ি অন্তভু থক্ত 

হছল। তয়ি হিহভে মেলায় এনহেও’র সংখ্যার তারতয়ম্যর উির সদস্য সংখ্যা ২৫-৩০ এর ময়ে সীমািি হছল িয়ল 

প্রকে িহরর্ালক োনান। এ মফারায়মর সদস্যয়দরয়ক হিশু অহধকার (মর্মন- মেঁয়র্ র্াকার অহধকার, হিো ও হিয়নাদন 

িাওয়ার অহধকার, হনরািিার অহধকার, অংিগ্রিয়ণর অহধকার, হসিান্ত গ্রিয়ণর অহধকার ইতযাহদ) ও হিশুর হিকাি 

এিং মর্য়কান হসিান্ত র্াহিয়য় মদয়া িয়ল হিশুর মানহসক হিকায়ি মকান ধরয়নর হিরূি প্রভাি িয়ড় মস হিষয়য় ৬৪টি 

মেলায় ২০৬৮ েনয়ক প্রহিেণ প্রদান করা িয়য়য়ছ। এ মফারাম প্রহত হতন মায়স একিার সভায় হমহলত িত এিং 

সরকায়রর হিহভে দপ্তর মর্য়ক হিশু সিহকথত হিহভে তথ্য মর্মনঃ হিো সিহকথত তথ্য মেলা প্রার্হমক হিো অহফস 

ও মেলা মােহমক হিো অহফস মর্য়ক; স্বাস্থযয়সিা সিহকথত তথ্য হসহভল সােথন অহফস মর্য়ক; হনরািিা সিহকথত 

তথ্য পুহলি সুিায়রর কার্ থালয় িয়ত; পুনি থাসন সিহকথত তথ্য মেলা সমােয়সিা কার্ থালয় িয়ত, িার্ার সিহকথত তথ্য 

হিহেহি কার্ থালয় (প্রয়র্ােয মেয়ে) িয়ত সংগ্রি কয়র মফারায়মর তিঠয়ক আয়লার্না িত এিং এসি তথ্য প্রকে 

কার্ থালয়য় মপ্ররণ করা িত। প্রকে কার্ থালয় এসি তয়থ্যর উির হভহি কয়র প্রকয়ের আওতায় National Plan 

of Action (NPA) for the Children এিং UN CRC-মত ৫ম হিহরয়হিকযাল হরয়িাট থ প্রদান 

কয়রয়ছ। এছাড়া এ অংয়গর আওতায় ১৫ েয়নর একটি প্রহিেক পুল গঠন করা িয়য়য়ছ। র্ারা হিহভে মেলায় 

District Child Rights Forum-মক প্রহিেণ প্রদান কয়রয়ছ। 

 

১৪.২ সভা/মসহমনার/ওয়াকথিিঃ হিশুর সাহি থক অিস্থা হনয়য় United Nations Convention on the 

Right of Child (UNCRC)-এ ৫ম হিহরয়হিকযাল হরয়িাট থ প্রণয়য়নর লয়েয সকল মেলা মর্য়ক হিশু 

সিহকথত সংগৃিীত হিহভে তথ্য (অনয়েদ ১৪.১ এ িহণ থত) হনয়য় ৮টি মেলায় আঞ্চহলক মসহমনার এিং ঢাকায় োতীয় 

ির্ থায়য় মসহমনার অনহষ্ঠত িয়য়য়ছ। এছাড়া মাননীয় মহিলা ও হিশু হিষয়ক প্রহতমন্ত্রীর সভািহতয়ত্ব প্রকে মময়ায়দ 

হিহভে সময় আন্তঃমন্ত্রণালয় (২৬টি মন্ত্রণালয়য়র সমন্বয়য়) সভা অনহষ্ঠত িয়য়য়ছ। এ খায়ত অনয়মাহদত আরটিহিহি’মত 

৪৯.৮৮ লে টাকা সংস্থায়নর হিিরীয়ত ৫৫.৬৪ লে টাকা ব্যয় িয়য়য়ছ। 

 

১৪.৩ কনসালয়টহিঃ প্রকয়ের আওতায় ৩ েন িরামি থক হনয়য়াগ িািদ এ খায়ত ৭২.৩২ লে টাকা আরটিহিহি সংস্থায়নর 

হিিরীয়ত ৭১.৫০ লে টাকা ব্যয় করা িয়য়য়ছ। এ ৩ েন িরামি থক NPA-এর িাস্তিায়ন সিহকথত 

Monitoring Frame Work, TOT মকায়স থর েন্য Training Manual, ৫ম হিহরয়হিকযাল 

হরয়িাট থ প্রণয়ন কয়রয়ছন। 

 

১৪.৪ অন্যান্য খরর্ঃ এ অংয়গ আরটিহিহি সংস্থানকৃত ১২৮.৪৭ লে টাকার হিিরীয়ত ১০৭.৪৩ লে টাকা ব্যয় িয়য়য়ছ। এ 

অংয়গর আওতায় আউট-মসাহস থং িিহতয়ত হনয়য়াগকৃত ১ েন ড্রাইভার ও ১ েন এমএলএসএস (অহফস সিায়ক) এর 

মিতন প্রদান করা িয়য়য়ছ। প্রকয়ের আওতায় সকল মেলা মর্য়ক হিশু সিহকথত হিহভে তথ্য সংগ্রি করার ির সকল 

তথ্য একহেত কয়র একটি Resource Centre ও Data Bank স্থািয়নর েন্য ২টি কহিউটার ক্রয় করা 

িয়য়য়ছ। হিশু একায়িহম ও মহিলাও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র ৫ েন কম থকতথায়ক প্রহিেণ প্রদান করা িয়লও 

িরিতীয়ত UNICEF কর্তথক Resource Centre ও Data Bank স্থািন করা িয়হন। 
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১৫.০ প্রকয়ের উয়েে ও অেথনঃ 

িহরকহেত উয়েে অেথন 

(ক) CRC, WFFC এিং িাংলায়দয়ি হিশু 

অহধকার সিহকথত প্রহতয়িদন প্রণয়ন ও 

িহরিীেয়ণ মহিলা ও হিশু হিষয়ক 

মন্ত্রণালয়য়র সেমতা বৃহি করা; 

এ লয়েয মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়সি ৬৪টি মেলায় সি থয়মাট 

২০৬৮ েনয়ক প্রহিেণ প্রদান করা িয়য়য়ছ র্ার ময়ে সরকাহর 

কম থকতথাসি হিহভে এনহেও প্রহতহনহধরাও অন্তভূ থক্ত হছল। 

(খ) National Plan of Action 

for Children (২০০৫-২০১০) 

িহরিীেণ ও মূল্যায়য়ন সিায়তার 

িািািাহি িরিতী NPA প্রণয়ন করা; 

প্রকে মময়ায়দ প্রকয়ের আওতায় ২০০৫-২০১০ সময়কায়লর েন্য 

NPA প্রণয়ন করা িয়য়য়ছ এিং তা মূল্যায়য়নর েন্য 

Monitoring Framework ততহর করা িয়য়য়ছ। তয়ি 

িরিতী NPA (২০১১-২০১৬) কয়ি প্রণয়ন করা িয়ি িা হকভায়ি 

িয়ি মস সিহকথত মকান তথ্য প্রকে িহরর্ালক িা মন্ত্রণালয়য়র 

সংহিষ্ট কম থকতথা (যুগ্ম-সহর্ি, উেয়ন) িয়ত োনা র্ায়হন।  
(গ) আন্তঃমন্ত্রণালয় CRC Standing 

Committee মক আয়রা কার্ থকর 

করার লয়েয এটিয়ক প্রাহতষ্ঠাহনকীকরণ; 

প্রকে র্লাকালীন সময়য় মাননীয় মহিলা ও হিশু হিষয়ক প্রহতমন্ত্রীর 

সভািহতয়ত্ব হনয়হমতভায়ি আন্তঃমন্ত্রণালয় CRC Standing 

Committee’র সভা অনহষ্ঠত িয়য়য়ছ। 

(ঘ) োতীয় িহরকেনা মকৌিলিে, আইনগত 

িহলহস, প্রাহতষ্ঠাহনক কাঠায়মায়ত হিশু 

অহধকার সিহকথত হিষয়গুয়লা প্রহতফহলত 

করা ও এর িাস্তিায়ন মোরদারকরণ; 

এ লয়েয মন্ত্রণালয়য়র সংহিষ্ট কম থকতথায়দরয়ক প্রহিেণ প্রদান করা 

িয়য়য়ছ। 

(ঙ) মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য় একটি 

Resource Centre এিং 

Knowledge Management 

System প্রহতষ্ঠা করা; 

Resource Centre এিং Knowledge 

Management System প্রহতষ্ঠার লয়েয প্রয়য়ােনীয় 

ইক্যযইিয়মন্ট ক্রয় ও েনিয়লর প্রহিেণ প্রদান করা িয়লও এ সংক্রান্ত 

সফটওয়যার প্রণয়ন না করায় Resource Centre প্রহতষ্ঠা 

করা সম্ভি িয়হন। 

(র্) হিশু অহধকার সিহকথত িহরকেনা ও তা 

িহরিীেয়ণ মেলা ির্ থায়য় সমন্বয় 

প্রহক্রয়ায়ক প্রাহতষ্ঠাহনকীকরণ এিং মেলা 

CRC মকারাময়ক িহক্তিালীকরণ। 

প্রকে র্লাকালীন সময়য় District Child Rights 

Forum হনয়হমতভায়ি সভায় হমহলত িয়লও িতথমায়ন তা 

হনয়হমতভায়ি করা সম্ভি িয়ে না িয়ল মন্ত্রণালয়য়র সংহিষ্ট কম থকতথা 

োনান। 

 

১৬.০ উয়েে পুয়রাপুহর অহেথত না িয়য় র্াকয়ল তার কারণঃ প্রকয়ের আওতায় Resource Centre & Data 

Bank স্থািন এিং হিো সফর ব্যহতত সকল কম থকান্ড সিাহদত িয়য়য়ছ। প্রকয়ের আওতায় National 

Plan of Action for the Children (NPA) প্রণয়ন করা িয়য়য়ছ এিং তা মহনটহরং-এর েন্য 

Monitoring Framework ততহর করা িয়য়য়ছ। UN Convention on the Rights of 

the Child (UNCRC) অনর্ায়ী োহতসংয়ঘ ৩য়, ৪র্ থ ও ৫ম হিহরয়হিকযাল হরয়িাট থ গ্রিণ করা িয়য়য়ছ। এ 

সকল হরয়িাট থ প্রণয়য়ন মন্ত্রণালয়য়র সেমতা বৃহি করার লয়েয মেলা ির্ থায়সি (৬৪টি মেলা) মন্ত্রণালয়য়র ২০৬৮ েন 

কম থকতথায়ক প্রহিেণ প্রদান করা িয়য়য়ছ এিং ১৫ েয়নর একটি প্রহিেক পুল গঠন করা িয়য়য়ছ। তয়ি মন্ত্রণালয় কর্তথক 

প্রকে িরিতী সময়য় NPA ও হিহরয়হিকযাল হরয়িাট থ হকভায়ি প্রণয়ন করা িয়ি মস সিহকথত সু্পষষ্ট মকান তথ্য 

প্রকে িহরর্ালক ও মন্ত্রণালয়য়র সংহিষ্ট কম থকতথা িয়ত োনা র্ায়হন। এছাড়া প্রকে র্লাকালীন সময়য় সকল মেলায় 

গঠিত District Child Right Forum (হিশু সিহকথত হিহভে তথ্য ির্ থায়লার্নার েন্য) প্রকে মময়ায়দ 

কার্ থকর র্াকয়লও িতথমায়ন এটি আর মতমনভায়ি কার্ থকর নয় িয়ল োনা র্ায়। 

 

১৭.০ প্রকেটি সিয়কথ আইএমইহি’র ির্ থয়িেণঃ 

১৭.১ হিলয়ম্ব হিহসআর মপ্ররণঃ আইএমইহি’র ২৯/০৩/২০০৬ তাহরয়খর আইএমইহি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং 

িহরিয়ের ১৩ নং অনয়েদ অনর্ায়ী মকান উেয়ন প্রকে সমাপ্ত িওয়ার ির সায়ড় হতন মায়সর ময়ে হিহসআর মপ্ররয়ণর 

হনয়দ থিনা র্াকয়লও আয়লার্য প্রকেটি হিয়সম্বর, ২০১২’মত সমাপ্ত িয়লও প্রকেটির হিহসআর আইএমইহি’মত িাওয়া 

র্ায় ১২/০১/২০১৫ তাহরয়খ অর্ থাৎ প্রকে সমাহপ্তর ২ (দুই) িছর ির। র্া সম্পূণ থ অনাকাহিত এিং এত মদহরয়ত 

হিহসআর মপ্ররণ মর্ মকান প্রকে সঠিকভায়ি মূল্যায়য়নর অন্তরায়। 
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১৭.২ কয়য়কটি অংয়গ আরটিহিহি সংস্থায়নর মর্য়য় মিহি ব্যয় িওয়াঃ হিহসআর ির্ থায়লার্না কয়র মদখা র্ায় মর্, প্রকেটির 

আওতায় হনম্নিহণ থত কয়য়কটি অংয়গ অনয়মাহদত আরটিহিহি সংস্থায়নর মর্য়য় মিহি ব্যয় করা িয়য়য়ছঃ 

  (লে টাকায়) 

ক্রঃ

নং 

অংয়গর নাম আরটিহিহি’র প্রিাসহনক আয়দয়ির ৩ 

নং ক্রহময়ক িহণ থত অংগ হভহিক 

হিভােয়নর ক্রহমক নং 

সংয়িাহধত 

টিহিহি সংস্থান 

প্রকৃত ব্যয় 

১ মিয়িাল ও লুহিয়কন্ট (হেওহি) ১১ ৫.৭০ ৬.১৭ 

২ অহফস মেিনারী  (হেওহি) ১২ ১.৫০ ২.২৯ 

৩ সভা/মসহমনার/ওয়াকথিি (হেওহি+প্র:সা:) ১৫ ৪৯.৮৮ ৫৫.৬৪ 

৪ আপ্যায়ন (হেওহি) ১৬ ০.৪০ ০.৪৩ 

৫ মটর র্ানিািন  (হেওহি) ১৯ ৫.৭২ ৬.৮২ 

৬ কহিউটার ও অহফস সন্ত্রিাহত (হেওহি) ২০ ২.০০ ২.৩৪ 

৭ র্ন্ত্রিাহত ও সরিাম (হেওহি) ২১ ১.২১ ২.০৭ 

 মমাট: ৬৬.৪১ ৭৫.৭৬ 
 

এ অংগুয়লার ময়ে ৬টি অংগ হেওহি অর্ থায়য়ন এিং ১টি অংগ (সভা/মসহমনার/ওয়াকথিি) হেওহি ও প্রকে সািায়য্যর 

অয়র্ থ িাস্তিাহয়ত িয়য়য়ছ। এসি অংয়গ আরটিহিহি সংস্থায়নর মর্য়য় মিহি ব্যয় িওয়ার কারণ, প্রকে িহরর্ালক 

সু্পষষ্টভায়ি হকছু োনায়ত িায়রনহন। 
 

১৭.৩ প্রকয়ের আওতায় একটি গুরুত্বপূণ থ কাে সিাহদত না িওয়াঃ সাধারণ মানষ র্ায়ত হিশুয়দর সিহকথত সকল তথ্য 

অর্ থাৎ মেলা হভহিক হিশু হিোর িার, ঝয়র িড়া হিোর্ীর িার, হর্হকৎসা প্রাপ্ত হিশুর সংখ্যা, পুনি থাসনকৃত হিশুর 

অিস্থা, হনর্ থাতয়নর হিকার িওয়া হিশুর অিস্থা, িার্ার িওয়া িা িার্ার িওয়ার সময় উিারকৃত হিশুর সংখ্যা ইতযাহদ 

হিষয়য় সিয়েই মিয়ত িায়র, মসেন্য প্রকয়ের আওতায় একটি Resource Centre & Data Bank 

স্থািন করার কর্া র্াকয়লও তা করা িয়হন।  
 

১৭.৪ প্রকে িরিতী সময়য় প্রকয়ের কার্ থক্রয়মর ধারািাহিকতা রো না িওয়াঃ প্রকয়ের আওতায় হনম্নহলহখত গুরুত্বপূণ থ 

কােগুয়লা সিাহদত িয়ঃ 
 

(ক) National Plan of Action for the Children (NPA) (২০০৫-২০১০) প্রণয়ন করা িয়য়য়ছ; 

(খ) (NPA) মহনটহরং-এর েন্য Monitoring Framework ততহর করা িয়য়য়ছ। 

(গ) UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC) অনর্ায়ী োহতসংয়ঘ ৩য়, 

৪র্ থ ও ৫ম হিহরয়হিকযাল হরয়িাট থ প্রণয়ন করা িয়য়য়ছ। 

(ঘ) িহণ থত হরয়িাট থগুয়লা প্রণয়য়ন সংহিষ্ট মন্ত্রণালয়সি মেলা ির্ থায়য় (৬৪টি মেলা) ২০৬৮ েন কম থকতথায়ক প্রহিেণ 

প্রদান করা িয়য়য়ছ এিং ১৫ েয়নর একটি প্রহিেক পুল গঠন করা িয়য়য়ছ। 
 

প্রকে িহরর্ালক ও মন্ত্রণালয়য়র সংহিষ্ট কম থকতথার সায়র্ আয়লার্নায় োনা র্ায় মর্, প্রকয়ের উয়েে (৭.২ (খ)) অনর্ায়ী এখয়না 

িরিতী NPA (২০১১-২০১৬) প্রণয়ন করা  িয়হন। এছাড়াও িরিতী হিহরয়হিকযাল হরয়িাট থ হকভায়ি প্রণয়ন করা িয়ি মস 

সিহকথত সু্পষষ্ট মকান তথ্য িাওয়া র্ায়হন এিং প্রকে র্লাকালীন সময়য় সকল মেলায় গঠিত District Child Right 

Forum (হিশু সিহকথত হিহভে তথ্য ির্ থায়লার্নার েন্য) প্রকে মময়ায়দ কার্ থকর র্াকয়লও িতথমায়ন এটি আর মতমনভায়ি 

কার্ থকর নয় িয়ল োনা র্ায়। অর্ থাৎ সাহি থক হিয়ির্নায় মদখা র্ায় মর্, প্রকয়ের কায়ের ধারািাহিকতা রো করা সম্ভি িয়হন। 
 

১৮.০ সুিাহরি/হদক-হনয়দ থিনাঃ 

১৮.১ ভহিষ্যয়ত মকান প্রকে সমাহপ্তর ির প্রকয়ের মূল্যায়য়নর সুহিধায়র্ থ সংহিষ্ট মন্ত্রণালয়য়ক অিেই প্রকে সমাহপ্তর সায়ড় 

হতন মায়সর ময়ে হনভু থল ও সঠিক তথ্য সম্বহলত হিহসআর আইএমইহি’মত মপ্ররণ করয়ত িয়ি; 

১৮.২ হিহভে অংয়গ আরটিহিহি’র সংস্থায়নর মর্য়য় মিহি ব্যয় িওয়া িহরকেনা ও আহর্ থক শংখলা িহরিন্থী। সংহিষ্ট 

মন্ত্রণালয় এ হিষয়য় সু্পষষ্ট ব্যাখ্যা আইএমইহি’মক অিহিত করয়ি এিং িহণ থত প্রকেটির হনরীো সিে করাপূি থক 

হনরীো প্রহতয়িদয়নর ছায়াহলহি আইএমইহি’মত মপ্ররণ করয়ত িয়ি; 
১৮.৩ প্রকয়ের সকল কার্ থক্রম সিে কয়র প্রকয়ের উয়েে অেথন করার হিষয়য় সংহিষ্ট মন্ত্রণালয়য়র দায়-দাহয়ত্ব রয়য়য়ছ। 

ইউহনয়সফ কর্তথক Data Bank স্থািয়নর লয়েয ইক্যযইিয়মন্ট ক্রয় ও প্রহিেণ সিে িয়লও ইউহনয়সফ কর্তথক 

সফটওয়যার ততহর না করার হিষয়য় মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তথক গৃিীত ব্যিস্থা সিয়কথ আইএমইহি’মক 

অিহিত করয়ত িয়ি; এিং 

১৮.৪ প্রকয়ের কার্ থক্রয়মর Sustainability’র উির প্রকয়ের সফলতা হনভ থর কয়র। কায়েই মর্ মকান প্রকয়ের 

কার্ থক্রয়মর র্ায়ত Sustainability র্ায়ক, মস হিষয়য় সংহিষ্ট মন্ত্রণালয়য়ক প্রয়য়ােনীয় িদয়েি হনয়ত িয়ি। 
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“Promotion of Gender Equality and Women’s Empowerment (২য় সংয়িাহধত)” িীষ থক  

কাহরগহর সিায়তা প্রকয়ের সমাহপ্ত মূল্যায়ন প্রহতয়িদন 

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩) 

 
১.০ প্রকয়ের অিস্থান : ৯টি মেলা (হসয়লট, কক্সিাোর, ক্যহমল্লা, মগািালগি, ক্যহড়গ্রাম, 

ময়মনহসংি, মনায়াখালী, রংপুর ও মভালা) 
২.০ মন্ত্রণালয়/হিভাগ : মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় 

৩.০ িাস্তিায়নকারী সংস্থা : মহিলা হিষয়ক অহধদপ্তর 

 

৪.০  প্রকয়ের িাস্তিায়ন সময় ও ব্যয়ঃ 

(লে টাকায়) 

প্রাক্কহলত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মমাট 

টাকা  

(প্রঃসাঃ) 

িহরকহেত িাস্তিায়নকাল প্রকৃত  

িাস্তিায়নকাল 

অহতক্রান্ত ব্যয় 

(মূল প্রাক্কহলত 

ব্যয়য়র %) 

অহতক্রান্ত সময়  

(মূল  

িাস্তিায়ন কায়লর 

%)  

 

মূল 

মমাট 

টাকা  

(প্রঃসাঃ) 

 

সি থয়িষ 

সংয়িাহধত 

মমাট 

টাকা  

(প্রঃসাঃ) 

মূল সি থয়িষ 

সংয়িাহধত 

১১২৮.৪০ 

৩২.০০ 

(১০৯৬.৪০)* 

২১৪০.৭২ 
২৫.১২ 

(২১১৫.৬০)* 

২১৪০.৭২ 
২৫.১২ 

(২১১৫.৬০)* 

োনঃ, ২০০৬ 

িয়ত 

হিয়সম্বর, ২০১০ 

োনঃ, ২০০৬ 

িয়ত 

জুন, ২০১৩ 

োনঃ, ২০০৬ 

িয়ত 

জুন, ২০১৩ 

১০১২.৩২ 

(৮৯.৭১%) 

২ িছর ৬ মাস 

(৫০%) 

 

*  ইউএনএফহিএ। 

 

৫.০ প্রকয়ের অংগহভহিক িাস্তিায়ন (প্রকে সমাপ্ত প্রহতয়িদন (হিহসআর) এিং সংয়িাহধত টিহিহি ির্ থায়লার্নার হভহিয়ত): 

(লে টাকায়) 

ক্রহমক 

নং 

সংয়িাহধত টিহিহি অনর্ায়ী 

কায়ের অংগ 

একক সংয়িাহধত টিহিহি 

অনর্ায়ী লেযমাো 

(হিহসআর অনর্ায়ী) 

সংয়িাহধত টিহিহি অনর্ায়ী 

লেযমাো (আরটিহিহি 

ির্ থায়লার্না কয়র প্রাপ্ত) 

জুন, ২০১৩ ির্ থন্ত 

ক্রমপুহিত অগ্রগহত 

আহর্ থক িাস্তি আহর্ থক  িাস্তি আহর্ থক  িাস্তি 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

০১ Address 

discriminatory 

practices in laws and 

policies 

No. 120.04 2031 137.60 2026 137.6

0 

2026 

০২ Capacity development 

for WID focal points 

No. 17.44 10 14.83 8 14.83 8 

০৩ Conduct need based 

research on 4 Gender, 

GBV issues and 

dissemination 

No. 41.50 7 59.30 8 82.10 8 

০৪ Development and 

printing of IEC & BCC 

materials for 

campaign and 

dissemination Bill 

Boards and other 

printing materials 

No. 52.00 18 65.10 18 65.10 18 

০৫ Capacity Development 

training & meeting 

No. 50.20 24 22.80 30 19.30 30 

০৬ Training No. 49.90 20 91.13 20 71.83 20 

০৭ Conference/fellowship No. 30.30 10 37.60 6 37.60 6 

০৮ Sensitizing No. 41.02 20 151.13 22 151.1 22 
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ক্রহমক 

নং 

সংয়িাহধত টিহিহি অনর্ায়ী 

কায়ের অংগ 

একক সংয়িাহধত টিহিহি 

অনর্ায়ী লেযমাো 

(হিহসআর অনর্ায়ী) 

সংয়িাহধত টিহিহি অনর্ায়ী 

লেযমাো (আরটিহিহি 

ির্ থায়লার্না কয়র প্রাপ্ত) 

জুন, ২০১৩ ির্ থন্ত 

ক্রমপুহিত অগ্রগহত 

আহর্ থক িাস্তি আহর্ থক  িাস্তি আহর্ থক  িাস্তি 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

community 3 

০৯ Design and establish 

database on gender 

based violence 

No. 3.40 4 19.10 1 19.10 1 

১০ Support to the victims 

of violence 

No. 923.41 - 819.23 - 819.2

3 

- 

১১  Establish male 

coalition 

No. 134.60 300 197.25 302 197.2

5 

302 

১২  Monitoring and 

evaluation 

No. 31.40 3 36.20 3 36.20 3 

১৩ Steering & PIC 

meeting 

No. 6.21 25 4.48 28 4.48 28 

১৪ Program Management 

Personel & part time 

field motivators 

No. 404.60 108 252.02 108 252.0

2 

108 

১৫ International, local 

consultant & CST 

advisor 

No. 48.18 5 55.30 3 55.30 3 

১৬ Travel & per diem for 

project staff: UNFPA & 

GOB 

L.S. 24.42 - 18.40 - 18.40 - 

১৭ Equipments No. 90.90 50 96.21 50 96.21 50 

১৮ Operation and 

maintenance 

L.S. 40.40 - 31.62 - 31.62 - 

১৯ Sundry L.S. 5.68 - 6.30 - 6.30 - 

২০ CD/VAT L.S. - - 25.12 - 25.12 - 

 মমাটঃ  ২১১৫.৬০ - ২১৪০.৭২ - ২১৪০.৭২ - 

 

৬.০ কাে অসমাপ্ত র্াহকয়ল উিার কারণঃ হিহসআর ির্ থায়লার্না কয়র মদখা র্ায় মর্, টিহিহি লেযমাো অনর্ায়ী মকান 

অংয়গর কাে অসমাপ্ত মনই। 

 

৭.০ সাধারণ ির্ থয়িেণঃ 

৭.১  িটভূহমঃ িাংলায়দয়ি স্বাস্থয মসিা, হিো এিং র্াক্যহরর মেয়ে তুলনামূলকভায়ি নারীরা পুরুয়ষর তুলনায় এখনও 

অয়নক কম সুয়র্াগ িায়। এছাড়া হসিান্ত গ্রিয়ণ মহিলায়দর অংিগ্রিণ অয়নক মেয়ে কম। র্ার মপ্রহেয়ত গভ থহনয়রাধ 

ব্যিিার, েন্ম হনয়ন্ত্রণ, হনরািদ মার্তত্ব ইতযাহদ মেয়ে নারীর মতামত প্রাধান্য িায় না। তাছাড়া, নারীরা সহিংসতা, 

মর্ৌতুক, িাল্যহিিাি, িার্ার, এহসি হনয়েি ও ধষ থয়ণর হিকার িয়। এ মপ্রোিয়ট হিহভে সয়র্তনতামূলক কম থকায়ন্ডর 

মােয়ম সমায়ে নারী ও পুরুয়ষর ময়ে সমতা আনয়য়নর লয়েয UNFPA-এর ৭ম কাহি মপ্রাগ্রায়মর অধীয়ন এ 

প্রকে গ্রিণ করা িয়। 

 

৭.২ উয়েেঃ প্রকয়ের মূল উয়েে িয়ে- নারীর প্রহত তিষম্য মরাধ কয়র নারী পুরুষ সমতার লয়েয সামাহেক আর্রণগত 

িহরিতথয়ন সিায়তা করা র্ায়ত নারীরা হনয়েয়দর অহধকায়রর ব্যািায়র হসিান্ত হনয়ত িায়রন। 

 

 সুহনহদ থষ্ট উয়েেঃ 
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 হিহভে মেকয়িাডারয়দরয়ক মর্মনঃ হিহভে মন্ত্রণালয়য়র মেন্ডার মফাকাল িয়য়ন্ট, সরকাহর ও মিসরকাহর 
কম থকতথাগণয়ক Gender and Development, Gender based violence, প্রেনন স্বাস্থয 

ও মানিাহধকায়রর উির প্রহিেণ/িহরহর্ত করায়না; 

 কহমউহনটি হলিারয়দরয়ক Gender issues, Gender based violence, প্রেনন স্বাস্থয, 

মানিাহধকার হিষয়য় সংয়িদনিীল করা; 

 িহলহস িায়লয়গর মােয়ম নারীর অহধকার র্র্ থার েন্য অনকূল িহরয়িি ততহরয়ত সিায়তা করা; 

 হনি থাহর্ত মেলাগুয়লায়ত Gender based violence-এর হিকার নারীয়দরয়ক সিায়তা প্রদান; এিং 

 Gender based violence িয়ে, নারী-পুরুয়ষর ময়ে সমতার লয়েয নারীর অহধকার প্রহতষ্ঠায় 

পুরুষয়দর অংিগ্রিণ হনহিত করা। 

 

৮.০  প্রকয়ের অনয়মাদন ও সংয়িাধনঃ 

৮.১ প্রকে অনয়মাদনঃ প্রকেটি মমাট ১১২৮.৪০ লে টাকা (হেওহি ৩২.০০ লে টাকা ও প্রকে সািায্য ১০৯৬.৪০ লে 

টাকা) প্রাক্কহলত ব্যয়য় োনয়াহর, ২০০৬ মর্য়ক হিয়সম্বর, ২০১০ মময়ায়দ িাস্তিায়য়নর েন্য র্র্ার্র্ কর্তথিে কর্তথক 

অনয়মাদয়নর ির মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় ১০/০৫/২০০৬ তাহরয়খ প্রকে অনয়মাদয়নর প্রিাসহনক আয়দি 

োহর কয়র। 

 

৮.২ ১ম িার মময়াদ বৃহিঃ প্রকয়ের ব্যয় বৃহি ব্যহতয়রয়ক মময়াদ ১ িছর অর্ থাৎ হিয়সম্বর, ২০১১ ির্ থন্ত বৃহি করা িয়। 

 

৮.৩ ১ম সংয়িাধনঃ প্রকয়ের আওতায় হনউে মলটার, মিয়ভলিয়মন্ট এন্ড হপ্রহন্টং, অগ থানাইোরয়দর েন্য এযাওয়াি থ, ভাড়ায় 

গাড়ী, কহিউটার, হপ্রন্টার, ফযাক্স, মরহিোয়রটর, সুইং মমহিন, সহিংসতার হিকার নারীয়দরয়ক হনয়য় িাটায়িইে 

ততহর ইতযাহদসি “Joint Program- to address violence against women” িীষ থক নতুন 

কয়িান্যান্ট অন্তভু থক্ত এিং মূল প্রকয়ের অংগহভহিক ব্যয় বৃহি কয়র প্রকে ব্যয় ২১৪০.৭২ লে টাকা (হেওহি ২৫.১২ 

লে টাকা ও প্রকে সািায্য ২১১৫.৬০ লে টাকা) হনধ থারণ কয়র োনয়াহর, ২০০৬ মর্য়ক হিয়সম্বর, ২০১২ মময়ায়দ 

িাস্তিায়য়নর েন্য র্র্ার্র্ কর্তথিে কর্তথক ০১/১২/২০১০ তাহরয়খ ১ম সংয়িাহধত টিহিহি অনয়মাহদত িয়। 

 

৮.৪ ২য় সংয়িাধনঃ প্রকয়ের আওতায় “Joint Program- to address violence against 

women” িীষ থক নতুন কয়িান্যান্ট-এর মময়াদ ২০১৩ ির্ থন্ত িলিৎ হছল। তাছাড়া নারী হনর্ থাতয়নর ওির গয়িষণা 

খায়ত ১৯.৮০ লে টাকা ব্যয় বৃহি, মেন্ডার মিইেি ভায়য়ায়লি-এর ওির প্রামাণ্য র্লহচ্চে হনম থাণ খায়ত ৬.০০ লে 

টাকা ব্যয় হ্রাস, োতীয় ির্ থায়য় এিং হনি থাহর্ত ৭টি মেলায় ১৬ হদয়নর Activism Campaign খায়ত 

১১১.৬৩ লে টাকা ব্যয় বৃহি, নতুন কয়য়কটি অংগ মর্মনঃ আন্তেথাহতক কনসালয়টন্ট হনয়য়াগ, িাস্তিায়ন সিায়তা 

প্রদায়নর েন্য এনহেও হনয়য়াগ, মেন্ডার মিইেি-এর উির কম থকতথায়দর তিয়দহিক প্রহিেণ ইতযাহদ কারয়ণ আন্তঃখাত 

সমন্বয় কয়র প্রকেটি ২য় িার সংয়িাধন করা িয়। সংয়িাহধত টিহিহি ২১৪০.৭২ লে টাকা (হেওহি ২৫.১২ লে টাকা 

এিং প্রকে সািায্য ২১১৫.৬০ লে টাকা) প্রাক্কহলত ব্যয়য় োনয়াহর, ২০০৬ িয়ত জুন, ২০১৩ মময়ায়দ িাস্তিায়য়নর 

েন্য ০২/০৭/২০১৩ তাহরয়খ মাননীয় িহরকেনা মন্ত্রী কর্তথক অনয়মাহদত িয়। 

 

৯.০ প্রকে িহরর্ালক সিহকথত তথ্যঃ  হিহসআর ির্ থায়লার্না কয়র মদখা র্ায় মর্, মহিলা হিষয়ক অহধদপ্তয়রর িহরর্ালক 

(উি-সহর্ি) েনাি কামাল উহেন ১২/০৪/২০১১ তাহরখ িয়ত প্রকে সমাহপ্তর তাহরখ ির্ থন্ত প্রকেটির প্রকে িহরর্ালক 

হিয়সয়ি দাহয়ত্ব িালন কয়রয়ছন। প্রকয়ের শুরু মর্য়ক ১১/০৪/২০১১ তাহরখ ির্ থন্ত প্রকে িহরর্ালক সিহকথত তথ্য 

হিহসআয়র উয়ল্লখ মনই। 

 

১০.০ িছর হভহিক সংয়িাহধত এহিহি িরাে, অিমুহক্ত ও ব্যয়ঃ 

(লে টাকায়) 

আহর্ থক িছর 
এহিহি িরাে (সংয়িাহধত) 

অিমুহক্ত 
ব্যয় 

মমাট টাকা প্রঃসাঃ মমাট টাকা প্রঃসাঃ 

২০০৫-২০০৬ 10.00 - 10.00 - 6.00 - 6.00 

২০০৬-২০০৭ 182.00 - 182.00 - 182.00 - 182.00 

২০০৭-২০০৮ 206.00 - 206.00 - 189.60 - 189.60 

২০০৮-২০০৯ 231.00 - 231.00 - 229.90 - 229.90 
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আহর্ থক িছর 
এহিহি িরাে (সংয়িাহধত) 

অিমুহক্ত 
ব্যয় 

মমাট টাকা প্রঃসাঃ মমাট টাকা প্রঃসাঃ 

২০০৯-২০১০ 204.00 - 204.00 - 203.88 - 203.88 

২০১০-২০১১ 480.00 - 480.00 - 297.21 - 297.21 

২০১১-২০১২ 496.00 - 496.00 - 458.45 - 458.45 

২০১২-২০১৩ 550.00 - 550.00 - 548.56 - 548.56 

মমাটঃমমাটঃ  2359.00 - 2359.00 - 211৫.৬০
*
 - 211৫.৬০

*
 

 

⃰ প্রকেটির আহর্ থক অগ্রগহত ২১৪০.৭২ লে টাকা (হেওহি: ২৫.১২ লে টাকা, হিএ: ২১১৫.৬০ লে টাকা)। প্রকয়ের 

প্রকে সািায়য্যর অর্ থ সরাসহর ইউএনএফহিএ কর্তথক খরর্ করা িয়য়য়ছ মসেন্য অিমুহক্ত অংয়ি অর্ থ অিমুহক্ত সিয়কথ 

মকান তথ্য মনই। তয়ি হেওহি অংয়ি হসহি-ভযাট খায়ত ব্যয়কৃত ২৫.১২ লে টাকার অিমুহক্ত সিহকথত তথ্য 

হিহসআয়র উয়ল্লখ করার কর্া র্াকয়লও তা উয়ল্লখ করা িয়হন এিং এর ব্যয় সিহকথত তথ্যও প্রদান করা িয়হন। 

 

১১.০ প্রকে িহরদি থনঃ প্রকেটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রহতয়িদন প্রণয়য়নর লয়েয আইএমইহি কর্তথক গত ২৫/০৯/২০১৪ তাহরয়খ 

হসয়লট সদয়র মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র আওতায় মহিলা হিষয়ক অহধদপ্তর কর্তথক িহরর্াহলত “মহিলা 

সিায়তা কম থসূহর্” কার্ থালয়য় এ প্রকয়ের আওতায় িাস্তিাহয়ত কার্ থক্রম সয়রেহময়ন িহরদি থন করা িয়। িহরদি থয়নর 

সময় উক্ত মকয়ের সংহিষ্ট কম থকতথাগণ উিহস্থত হছয়লন। এছাড়া প্রকয়ের অংগহভহিক ব্যয় ির্ থায়লার্নার েন্য প্রকে 

িহরর্ালক েনাি কামাল উহেন (িতথমায়ন সরকায়রর যুগ্ম-সহর্ি, েীল ও ইহিহনয়াহরং কয়ি থায়রিয়ন কম থরত) এিং 

মহিলা হিষয়ক অহধদপ্তয়রর প্রকে সংহিষ্ট অন্যান্য কম থকতথায়দর সায়র্ মটহলয়ফান ও ই-মমইয়ল মর্াগায়র্াগ করা িয়। 

তায়দর হনকট িয়ত ফযাক্স মারফত প্রাপ্ত তথ্য ও হসয়লট মেলায় িহরদি থয়ন প্রাপ্ত তয়থ্যর আয়লায়ক প্রকয়ের অংগহভহিক 

ব্যয় হনয়ম্ন িণ থনা করা িল: 

 

১১.১ Address discriminatory practices in laws and policies: নারীর প্রহত তিষম্য এিং 

সহিংসতা প্রহতয়রায়ধ সরকায়রর নীহত হনধ থারণী ির্ থায়য় িহলহস িায়ালগ, োতীয় ির্ থায়য় সংহিষ্ট সকলয়ক হনয়য় (নারীর 

প্রহত সহিংসতা হিষয়য় কাে করা ৯টি মন্ত্রণালয় এিং UN-এর হিহভে সংস্থা) আয়লার্না সভা অনহষ্ঠত িয়য়য়ছ। 

উয়ল্লখ্য, হসয়লট মেলা িহরদি থয়নর সময় োনা র্ায় মর্, হসয়লট মেলার ১০১টি ইউহনয়ন ও ৪টি মিৌরসভায় হফড 

মটিয়ভটররা উঠান তিঠক, কহমউহনটি হমটিং সিে কয়রয়ছ। তিঠয়ক নারী হনর্ থাতয়নর সাহি থক হিষয় হনয়য় আয়লার্না 

কয়রয়ছন িয়ল োনা হগয়য়য়ছ এিং কায়রা আশ্রয় দায়নর প্রয়য়ােন িয়ল তায়ক আশ্রয় মকয়ে আনয়ত সিায়তা কয়রয়ছন। 

উয়ল্লখ্য, এ খায়ত আরটিহিহি’মত ১৩৭.৬০ সংস্থায়নর হিিরীয়ত পুয়রা অর্ থই ব্যয় িয়য়য়ছ। হিহসআর ির্ থায়লার্নায় মদখা 

র্ায় মর্, এ রকম মমাট ২০২৬টি সভা অনহষ্ঠত িয়য়য়ছ।  তয়ি তারা সহিংসতার হিকার কতেন নারীয়ক আশ্রয়য়কয়ে 

এয়নয়ছন িা প্রহিেয়ণর আওতায় এয়নয়ছন তার মকান পৃর্ক হিসাি িাওয়া র্ায়হন। উয়ল্লখ্য, িতথমায়ন প্রকে সমাহপ্তর 

ির হসয়লট মেলায় আশ্রয়য়কয়ে সহিংসতার হিকার নারীয়দরয়ক আশ্রয় ও প্রহিেণ প্রদান রােস্ব িায়েয়টর আওতায় 

একটি র্লমান কার্ থক্রম। 

 

১১.২ Conduct need based research on Gender, GBV issues and dissemination: 

হিহসআর এিং সংয়িাহধত টিহিহি ির্ থায়লার্না কয়র মদখা র্ায় মর্, হরসার্ থ খায়ত ৫৯.৩০ লে টাকা সংস্থায়নর 

হিিরীয়ত ৮২.১০ লে টাকা ব্যয় িয়য়য়ছ। হিহসআর-এর পৃষ্ঠা-৭ এ হনম্নহলহখত ৪টি হরসার্ থ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য উয়ল্লখ 

করা িয়য়য়ছ। 
 

 Research on Child Marriage and dowry and its consequences; 

 Documentation of Project Acivities in Audio visual Form; 

 Development of IEC/BCC Material 

 Newsletter, training module, poster and SOP printing 
 

১১.৩ Development and printing of IEC & BCC materials for campaign and 

dissemination Bill Boards and other printing materials: হিহসআর এিং সংয়িাহধত 

টিহিহি ির্ থায়লার্না কয়র মদখা র্ায় মর্, নারীর প্রহত সহিংসতা প্রহতয়রায়ধ Information Education & 

Communication (IEC) এিং Behavior Change Communiction (BCC) 

Material ছািায়না, মিাোর ছািায়না, Documentary Film প্রণয়ন, Gender based 

Violence এর TV telecast প্রর্ার, Bill Board ততহর, Violence Against Women 
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হিষয়য় র্র্ার্র্ ভূহমকা রাখায় ৯টি মেলার ১২টি সংস্থায়ক পুরস্কার প্রদান িািদ আরটিহিহিয়ত সংস্থানকৃত ৬৫.১০ লে 

টাকার হিিরীয়ত ৬৫.১০ লে টাকাই ব্যয় িয়য়য়ছ। 
 

১১.৪ Sensitizing community: নারীর অহধকার এিং নারীর প্রহত সহিংসতা প্রহতয়রায়ধ স্থানীয় 

েনপ্রহতহনহধয়দরয়ক সয়র্তন করার লয়েয ইউহনয়ন িহরষদ মর্য়ারম্যান, মমম্বারয়দরয়ক হনয়য় কম থিালা অনহষ্ঠত 

িয়য়য়ছ। নারীর অহধকার সিহকথত হিহভে হদিস (International Womens Day, VAW হদিস, 

মরায়কয়া হদিস) এিং প্রকয়ের শুরুয়ত 16 Days Activism-এর আওতায় প্রকে িাস্তিায়ন এলাকা ও োতীয় 

ির্ থায়য় সভা, মসহমনার, র যাহল অনহষ্ঠত িয়য়য়ছ। এ খায়ত ১৫১.১৩ লে টাকা সংস্থায়নর হিিরীয়ত ১৫১.১৩ লে টাকা 

পুয়রাটা ব্যয় িয়য়য়ছ। 
 

১১.৫ Design and establish database on gender based violence: প্রকয়ের িাস্তিায়ন এলাকা 

৯টি মেলায় সহিংসতার হিকার নারীয়দর একটি িাটায়িইে গঠয়নর হিষয়টি সংয়িাহধত টিহিহি’মত উয়ল্লখ রয়য়য়ছ 

এিং সংস্থানকৃত ১৯.১০ লে টাকার পুয়রাটাই ব্যয় িয়য়য়ছ। তয়ি িাটায়িইে সিহকথত মকান তথ্য প্রকে িহরর্ালকসি 

সংহিষ্ট কায়রা কাছ মর্য়ক িাওয়া র্ায়হন। হসয়লট মেলায় িহরদি থয়নর সময় এ রকম মকান িাটায়িইয়ের অহস্তত্ব খ ুঁয়ে 

িাওয়া র্ায়হন এিং সংহিষ্ট কম থকতথা এ হিষয়য় হকছু োয়নন না ময়ম থ োহনয়য়য়ছন। 

 

১১.৬ Support to the victims of violence: ৯টি আশ্রয়য়কয়ে সহিংসতার হিকার নারীয়দরয়ক খায 

সিায়তা, আশ্রয় প্রদান (আশ্রয় মকয়ের ভাড়া), আইনী সিায়তা, হর্হকৎসা সিায়তা, প্রহিেণ প্রদান এিং মকয়ের 

কম থকতথা-কম থর্ারীয়দর মিতন-ভাতা িািদ আরটিহিহি সংস্থানকৃত ৮১৯.২৩ লে টাকার পুয়রাটাই ব্যয় িয়য়য়ছ। অন্যান্য 

সকল কার্ থক্রম অর্ থাৎ খায সিায়তা, মকয়ের ভাড়া, আইনী সিায়তা প্রদান, হর্হকৎসা সিায়তা প্রকয়ের আওতায় 

সিাহদত িয়য়য়ছ। সংহিষ্ট কম থকতথায়দর সায়র্ আয়লার্না কয়র োনা র্ায় মর্, িহণ থত প্রকয়ের িাস্তিায়ন এলাকা ৯টি 

মেলার ময়ে িতথমায়ন হসয়লট (রােস্ব িায়েয়টর মােয়ম) ও কক্সিাোয়র (অন্য একটি প্রকয়ের মােয়ম) এ ধরয়নর 

কার্ থক্রম র্ালু রয়য়য়ছ।  

 

১১.৭ Establish male coalition: নারীর প্রহত সহিংসতা প্রহতয়রায়ধ পুরুষয়দর দৃহষ্টভহির ইহতিার্ক 

িহরিতথয়নর লয়েয প্রর্ার-প্রর্ারণা, হমটিং, হিহভে স্কুয়ল হিতকথ প্রহতয়র্াহগতা, ওয়াকথিি, প্রহিেণ িািদ আরটিহিহি 

সংস্থানকৃত ১৯৭.২৫ লে টাকার পুয়রাটাই ব্যয় িয়য়য়ছ। 

 

১১.৮ Monitoring and evaluation: প্রকেটির প্রভাি মূল্যায়য়নর েন্য আরটিহিহি’মত সংস্থানকৃত ৩৬.২০ 

লে টাকার পুয়রাটাই ব্যয় িয়য়য়ছ। তয়ি প্রকে িহরর্ালক িা প্রকে সংহিষ্ট কম থকতথায়দর হনকট িয়ত প্রকয়ের প্রভাি 

মূল্যায়ন প্রহতয়িদয়নর মকান িাি থকহি মনই ময়ম থ োনা মগয়ছ। হিহসআর-এর ১০ নং পৃষ্ঠায় উয়ল্লখ আয়ছ মর্, ৯টি UN 

Organization এিং ১১টি মন্ত্রণালয় কর্তথক “Joint Program on Violence Against 

Women (JP VAW)” িীষ থক কার্ থক্রমটি মূল্যায়ন সিে িয়য়য়ছ। 
 

১১.৯ Program Management Personnel & part time field motivators and 

International, local consultant & CST advisor: প্রকে র্লাকালীন সময়য় প্রকয়ের 

আওতায় ১ েন প্রয়েক্ট অহফসার, ১ েন সিয়র্াগী সিকারী এয়েন্ট অহফসার, ২ েন সিকারী ফাইন্যাি অহফসার, 

একেন ড্রাইভার, একেন মময়সিার এিং ৭২ হফড মটিয়ভটর ইউএনএফহিএ কর্তথক হনয়য়াগ করা িয়য়য়ছ। এয়দর 

মিতন-ভাতা িািদ আরটিহিহি সংস্থানকৃত ২৫২.০২ লে টাকার পুয়রাটাই ব্যয় িয়য়য়ছ। এছাড়া প্রকয়ের আওতায় 

হিহভে হরসার্ থ সিে করার েন্য ৪ েন ব্যহক্ত িরামি থয়কর েন্য আরটিহিহি’মত সংস্থানকৃত ৫৫.৩০ লে টাকার 

হিিরীয়ত ৫৫.৩০ লে টাকা ব্যয় িয়য়য়ছ। 

 

১১.১০ Equipments: িহরদি থয়নর সময় োনা র্ায় মর্, হসয়লট মেলায় প্রকয়ের আওতায় কহিউটার (১ মসট), ফযাক্স 

মমহিন (১ মসট), ফয়টাকহি (১টি), কহিউটার মটহিল (১ মসট), মর্য়ার (৮টি), িাফ মসয়ক্রটাহরয়য়ট মটহিল (২টি), 

আশ্রয় মকয়ের েন্য ১০টি মর্ৌহক, ১০টি আলনা, মকয়ে আহশ্রতয়দরয়ক মসলাই প্রহিেণ মদয়ার ির মমাট ৫৩ েনয়ক 

৫৩টি মসলাই প্রদান করা িয়য়য়ছ। এভায়ি অন্যান্য মকে ও প্রকে কার্ থালয়য় আসিািিে ও ইক্যযইিয়মন্ট সরিরাি করা 

িয়য়য়ছ িয়ল োনা র্ায়। এ িািদ আরটিহিহি’মত সংস্থানকৃত ৯৬.২১ লে টাকার পুয়রাটাই ব্যয় িয়য়য়ছ। 

 

১২.০ হসয়লট মেলায় প্রকয়ের আওতায় িাস্তিাহয়ত কার্ থক্রমঃ িহণ থত প্রকয়ের ৯টি িাস্তিায়ন এলাকার ময়ে িতথমায়ন হসয়লট 

মেলায় মহিলা হিষয়ক অহধদপ্তয়রর মহিলা সিায়তা কম থসূহর্’র মােয়ম সহিংসতার হিকার নারীয়দর আশ্রয় ও 

প্রহিেণ রােস্ব িায়েয়টর আওতায় িহরর্াহলত িয়ে এিং কক্সিাোর মেলায় অন্য একটি কম থসূহর্’র মােয়ম 

কার্ থক্রমটি র্লমান রয়য়য়ছ িয়ল োনা র্ায়। 
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িহণ থত প্রকয়ের আওতায় হসয়লট মেলায় হনম্নহলহখত কােগুয়লা সিাহদত িয়: 

 আশ্রয়য়কয়ের ভাড়া, মকয়ে আহশ্রতয়দর হতন মিলা খায প্রদান, আহশ্রতয়দর হর্হকৎসা মসিা, আইনী সিায়তা, 

প্রহিেণ প্রদান করা িয়য়য়ছ। তয়ি িতথমায়ন হসয়লয়ট “মহিলা সিায়তা কম থসূহর্” এর আওতায় কার্ থক্রম হনেস্ব 

ভিয়ন িহরর্াহলত িয়ে। উয়ল্লখ্য, িহরদি থয়নর সময় মকয়ে ১২ েন নারী ও ১৩ েন হিশু অিস্থান করহছল, তয়ি 

মসখায়ন ২০ েন নারী ও ৪০ েন হিশু র্াকার সুব্যিস্থা রয়য়য়ছ; 

 প্রকয়ের আওতায় হসয়লট মেলার ১০১টি ইউহনয়ন ও ৪টি মিৌরসভায় প্রকয়ের আওতায় হনয়য়াগকৃত হফড 
মটিয়ভটররা উঠান তিঠক, কহমউহনটি হমটিং কয়রয়ছ এিং হিহভে হিো প্রহতষ্ঠায়ন নারীর প্রহত সহিংসতা হিষয়য় 

হিতকথ প্রহতয়র্াহগতা অনহষ্ঠত িয়য়য়ছ; 

 অহফস ইক্যযইিয়মন্ট ও প্রহিেণার্ীয়দর মায়ঝ মসলাই মমহিন সরিরাি করা িয়য়য়ছ। 

 সংহিষ্ট কম থকতথায়দরয়ক প্রহিেণ প্রদান করা িয়য়য়ছ; এিং 

 হিহভে হদিস ও সময়য় আয়লার্না সভা, মসহমনার, র যালী ইতযাহদ অনহষ্ঠত িয়য়য়ছ। 
 

১৩.০ প্রকয়ের উয়েে ও অেথন: 

িহরকহেত উয়েে অেথন 

হিহভে মেকয়িাডারয়দরয়ক মর্মনঃ হিহভে মন্ত্রণালয়য়র 

মেন্ডার মফাকাল িয়য়ন্ট, সরকাহর ও মিসরকাহর 

কম থকতথাগণয়ক Gender and Development, 

Gender based violence, প্রেনন স্বাস্থয ও 

মানিাহধকায়রর উির প্রহিেণ/িহরহর্ত করায়না; 

হিহভে মন্ত্রণালয়য়র মেন্ডার মফাকাল িয়য়ন্ট, সরকাহর ও 

মিসরকাহর কম থকতথাগণয়ক হনয়য় Gender and 

Development, Gender based violence, প্রেনন 

স্বাস্থয ও মানিাহধকায়রর উির োতীয় ির্ থায়য় িহলহস িায়ালগ, 

সভা, মসহমনার এিং প্রহিেণ সিে িয়য়য়ছ; 

কহমউহনটি হলিারয়দরয়ক Gender issues, 

Gender based violence, প্রেনন স্বাস্থয, 

মানিাহধকার হিষয়য় সংয়িদনিীল করা; 

 

নারীর প্রহত সহিংসতা প্রহতয়রায়ধ করণীয় সিয়কথ সমায়ের 

হিহভে মিিা-মশ্রণীর মানষয়দরয়ক হনয়য় প্রকয়ের ৯টি িাস্তিায়ন 

এলাকায় উঠান তিঠক, হিহভে হিো প্রহতষ্ঠায়ন হিতকথ 

প্রহতয়র্াহগতা অনহষ্ঠত িয়য়য়ছ; 

িহলহস িায়লয়গর মােয়ম নারীর অহধকার র্র্ থার েন্য 

অনকূল িহরয়িি ততহরয়ত সিায়তা করা; 

সংহিষ্ট সকলয়ক হনয়য় োতীয় ির্ থায়য় িহলহস িায়ালগ অনহষ্ঠত 

িয়য়য়ছ; 

হনি থাহর্ত মেলাগুয়লায়ত Gender based 

violence এর হিকার নারীয়দরয়ক সিায়তা প্রদান; 

এিং 

হনি থাহর্ত মেলাগুয়লায়ত সহিংসতার হিকার নারীয়দরয়ক প্রকয়ের 

আওতায় আশ্রয়, প্রহিেণ, আশ্রয়য়কয়ে র্াকাকালীন সময়য় খািার 

ও িরিতীয়ত মসলাই মমহিন সরিরাি করা িয়য়য়ছ; এিং 

Gender based violence িয়ে, নারী-পুরুয়ষর 

ময়ে সমতার লয়েয নারীর অহধকার প্রহতষ্ঠায় পুরুষ 

এিং মছয়লয়দর অংিগ্রিণ হনহিত করা। 

নারীর প্রহত সহিংসতা প্রহতয়রায়ধ পুরুষ এিং মছয়লয়দর করণীয় 

সিয়কথ আয়লার্না সভা, কহমউহনটি ির্ থায়য় উঠান তিঠক এিং 

হিো প্রহতষ্ঠায়ন হিতকথ প্রহতয়র্াহগতা অনহষ্ঠত িয়য়য়ছ। 

 

১৪.০ উয়েে পুয়রাপুহর অহেথত না িয়য় র্াকয়ল তার কারণঃ প্রকেটির মূল উয়েে হছল- নারীর প্রহত তিষম্য মরাধ কয়র নারী 

পুরুষ সমতার লয়েয সামাহেক আর্রণগত িহরিতথয়ন সিায়তা করা, র্ায়ত নারীরা হনয়েয়দর অহধকায়রর ব্যািায়র 

হসিান্ত হনয়ত িায়রন। হিহসআর ির্ থায়লার্না কয়র মদখা র্ায়, এ লয়েয সভা, মসহমনার, ওয়াকথিি, সংহিষ্ট 

কম থকতথায়দর প্রহিেণ, উঠান তিঠক, হিলয়িাি থ স্থািন, প্রর্ার-প্রর্ারণা, অহফস ইক্যযইিয়মন্ট ও প্রহিেণ উিকরণ, 

প্রহিেণার্ীয়দর মায়ঝ মসলাই মমহিন সরিরাি করা িয়য়য়ছ। এছাড়া প্রকয়ের আওতায় িরামি থক, Program 

Management Personnel ও Part time field motivator হনয়য়াগ করা িয়য়য়ছ। প্রকয়ের 

আওতায় ৯টি মেলার হভকটিম সায়িাট থ মসন্টায়রর ভাড়া, মকয়ের কম থকতথা-কম থর্ারীয়দর মিতন-ভাতা, মকয়ে 

আহশ্রতয়দর খািার, ঔষধ ইতযাহদ সরিরাি করা িয়য়য়ছ। এসকল কম থকায়ন্ডর ফয়ল প্রকয়ের মূল উয়েে অর্ থাৎ নারীর 

েমতায়ন িা নারী-পুরুয়ষর সমতা কতটুক্য হনহিত িয়য়য়ছ তা হনণ থয় করা সম্ভি িয়হন। এ ধরয়নর প্রকে নারীর 

েমতায়য়ন তর্া িাংলায়দয়ির উেয়য়ন কতটুক্য ভূহমকা রাখয়ত সেম িয়য়য়ছ িা িয়ে িা আয়দৌ িয়ে হক-না তা 

র্র্ার্র্ গয়িষণা ব্যতীত হনণ থয় করা সম্ভি নয়। 

 

১৫.০ প্রকেটি সিয়কথ আইএমইহি’র ির্ থয়িেণঃ 

 

১৫.১ প্রকয়ের উয়েে অহেথত িয়য়য়ছ হক-না মসটি হনণ থয় করা সম্ভি না িওয়াঃ সাহি থকভায়ি মদখা র্ায়ে মর্, এ ধরয়নর  

প্রকয়ের হসংিভাগ অর্ থই সভা, মসহমনার, ওয়াকথিি, সংহিষ্ট কম থকতথায়দর প্রহিেণ, উঠান তিঠক, হিলয়িাি থ স্থািন, 
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প্রর্ার-প্রর্ারণা, অহফস ইক্যযইিয়মন্ট ও প্রহিেণ উিকরণ, প্রহিেণার্ীয়দর মায়ঝ মসলাই মমহিন সরিরাি, িরামি থক, 

Program Management Personnel ও Part time field motivator’মদর মিতন-ভাতা, ৯টি 

মেলার হভকটিম সায়িাট থ মসন্টায়রর ভাড়া, মকয়ের কম থকতথা-কম থর্ারীয়দর মিতন-ভাতা, মকয়ে আহশ্রতয়দর খািার, 

ঔষধ ইতযাহদ িািদ ব্যয় িয়য়য়ছ। এসি কম থকায়ন্ডর ফয়ল নারীর েমতায়ন িা নারী-পুরুষ সমতা কতটুক্য অহেথত 

িয়য়য়ছ তা র্র্ার্র্ গয়িষণা ব্যতীত হনণ থয় করা সম্ভি নয়। প্রকৃতিয়ে এ ধরয়নর প্রকয়ের আউটকাম সরাসহর দৃেমান 

নয়। হিয়িষ কয়র, িহণ থত প্রকয়ের মেয়ে সুহনহদ থষ্ট উয়েে অেথয়নর লয়েয মর্ কার্ থক্রম সিে করা িয়য়য়ছ, মসগুয়লার 

কার্ থকাহরতা সু্পষষ্টভায়ি হনণ থয় সম্ভি িয়হন। অর্ থাৎ উেয়ন সিয়র্াগীয়দর অর্ থায়য়ন ও মপ্রসহক্রিিয়ন গৃিীত এসি প্রকে 

র্তটা না Demand Driven তার মর্য়য় মিিী Supply Driven িয়ে। মসয়েয়ে প্রকে সািায্য কতটুক্য 

Effective িয়ে হকংিা Value Add হকভায়ি হনহিত করা িয়ে, মস হিষয়য় হর্ন্তার অিকাি রয়য়য়ছ। আর এ 

ধরয়নর প্রকে িাস্তিায়য়নর ির প্রকে সংহিষ্ট কার্ থক্রয়মর তথ্য উিাি সঠিকভায়ি না িাওয়ায় এিং সয়ি থািহর প্রকয়ের 

Visible মকান Outcome না র্াকায় প্রকয়ের উয়েে অেথন িহরমাি করা সম্ভি িয় না। 

 

১৫.২ প্রকয়ের আওতায় সিাহদত িাটায়িইে-এর অহস্তত্ব খ ুঁয়ে না িাওয়াঃ হিহসআর ির্ থায়লার্না কয়র মদখা র্ায় মর্, 

প্রকয়ের আওতায় সহিংসতার হিকার নারীয়দরয়ক হনয়য় একটি িাটায়িইে গঠন করা িািদ ১৯.১০ লে টাকা ব্যয় 

িয়য়য়ছ। তয়ি প্রকে িহরর্ালক এিং সংহিষ্ট কম থকতথাগণ এ সিহকথত মকান তথ্য হদয়ত সেম িনহন। এছাড়াও হসয়লট 

মেলা িহরদি থয়নর সময় এ রকম িাটায়িইয়ের মকান তথ্য িাওয়া র্ায়হন এিং সংহিষ্ট কম থকতথারা এ হিষয়য় হকছু 

োয়নন না ময়ম থ োহনয়য়য়ছন। 

 

১৫.৩ প্রকয়ের আওতায় সিাহদত কায়ের Sustainability এিং ফয়লা-আি না র্াকাঃ িহণ থত প্রকেটি ৯টি মেলায়  

িাস্তিাহয়ত িয়য়য়ছ। তন্ময়ে প্রকে সমাহপ্তর ির িতথমায়ন হসয়লট মেলায় মহিলা হিষয়ক অহধদপ্তয়রর রােস্ব িায়েয়টর 

আওতায় মহিলা সিায়তা কম থসূহর্’র মােয়ম সহিংসতার হিকার নারীয়দর আশ্রয় ও প্রহিেণ িহরর্াহলত িয়ে এিং 

কক্সিাোর মেলায় অন্য একটি প্রকয়ের মােয়ম কার্ থক্রমটি র্লমান র্াকয়লও অন্য ৭টি মেলায় প্রকে সমাপ্ত িওয়ার 

ির এ ধরয়নর কার্ থক্রম আর র্লমান না র্াকায় মসসি মেলায় সহিংসতার হিকার নারীয়দর আশ্রয় িা প্রহিেয়ণর মকান 

ব্যিস্থা মনই। এছাড়া প্রকে র্লাকালীন সময়য় আশ্রয় িা প্রহিেণ গ্রিণকারী নারীয়দর িতথমান অিস্থা িা তায়দর 

েমতায়ন কতটুক্য হনহিত িয়য়য়ছ তার মকান ফয়লা-আি মনই। মসই সায়র্ প্রকয়ের মূল লেয কতটুক্য অহেথত িয়য়য়ছ 

িা িওয়ার সম্ভািনা রয়য়য়ছ তা হনণ থয় করা সম্ভি িয়হন। 

 

১৫.৪ প্রকে প্রণয়ন ও িাস্তিায়য়ন সঠিক কম থিহরকেনার অভািঃ আয়লার্য প্রকয়ের আওতায় মূল অনয়মাহদত প্রাক্কহলত ব্যয় 

অয়িো ১০১২.৩২ (মূল: ১১২৮.৪০ লে টাকা, সংয়িাহধত: ২১৪০.৭২ লে টাকা) লে টাকা মিহি ব্যয় িয়য়য়ছ অর্ থাৎ 

৮৯.৭১% কষ্ট ওভার রান িয়য়য়ছ। প্রকেটি িাস্তিায়য়ন মূল অনয়মাহদত মময়াদকাল িয়ত আয়রা ২ িছর ৬মাস মিহি 

(মূল: োনয়াহর’০৬ মর্য়ক হিয়সম্বর’২০১০, সংয়িাহধত: োনয়াহর’০৬ মর্য়ক জুন’২০১৪) সময়য়র প্রয়য়ােন িয়য়য়ছ, 

অর্ থাৎ ৫০% টাইম ওভার রান িয়য়য়ছ। র্া প্রকে প্রণয়ন ও িাস্তিায়য়ন সঠিক কম থ-িহরকেনা ও দূরদহি থতার অভাি 

হছল ময়ম থ প্রতীয়মান িয়।  

১৫.৫ ভুল তথ্য সম্বহলত হিহসআর মপ্ররণ: প্রকয়ের অগ্রগহত এিং প্রভাি মূল্যায়য়নর েন্য হনভু থল হিহসআর ততহর এিং তা 

আইএমইহি’মত মপ্ররণ অতযন্ত গুরুত্বপূণ থ। িহণ থত প্রকেটির হিহসআয়র হনম্নহলহখত অসংগহত িহরলহেত িয়য়য়ছ: 

 

 হিহসআর-এর ৪-৬ নং পৃষ্ঠায় অংগহভহিক ব্যয়য়র হিসাি প্রদায়নর মেয়ে প্রকয়ের অনয়মাহদত টিহিহি’র 

প্রিাসহনক আয়দি অনর্ায়ী অংগহভহিক হিসাি প্রদান করা িয়হন (কয়য়কটি অংয়গর মর্াগফল একটি অংয়গর 

হিিরীয়ত মদখায়না িয়য়য়ছ); 

 

 হিহসআর-এর ৪-৬ নং পৃষ্ঠায় অংগহভহিক ব্যয়য়র হিসাি প্রদায়নর মেয়ে ৩নং কলায়ম সংয়িাহধত টিহিহি 

অনর্ায়ী আহর্ থক লেযমাোর কলায়ম প্রহতটি অংয়গর (১৪টি অংগ) Numerical Figure ভুল উয়ল্লখ করা 

িয়য়য়ছ; 

 

 হিহসআর-এর পৃষ্ঠাঃ ৬ এ প্রকয়ের সকল অংগগুয়লার আহর্ থক লেযমাো এিং অগ্রগহতর মর্াগফল উয়ল্লখ মনই। 

হিহভে অংগগুয়লার আহর্ থক লেযমাো এিং অগ্রগহতর মর্াগফল দাঁড়ায় ২১১৫.০০ লে টাকা। অর্র্, হিহসআর-

এর ৩নং পৃষ্ঠায় প্রকয়ের আহর্ থক অগ্রগহত ২১৪০.৭২ লে টাকা উয়ল্লখ রয়য়য়ছ। হিয়িষয়ণ মদখা মগয়ছ, প্রকয়ের 

হসহি/ভযাট (হেওহি অংি) খায়ত িরােকৃত অয়র্ থর হিষয়য় অংগহভহিক হিয়িষয়ণ উয়ল্লখ করা িয়হন। 

 

 হিহসআর-এর পৃষ্ঠা ৬-এ প্রকয়ের পুয়রা মময়ায়দর েন্য প্রকে িহরর্ালক সিহকথত তথ্য প্রদান করা িয়হন (শুধু 

১২/০৪/২০১১ মর্য়ক কম থরত একেন প্রকে িহরর্ালয়কর তথ্য উয়ল্লখ করা িয়য়য়ছ)। 
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 হিহসআর-এর পৃষ্ঠা ৯-এর মটহিল নং D এ প্রকয়ের উয়েেগুয়লার অেথন সিহকথত তথ্য মনই; 

 

 হিহসআর-এর পৃষ্ঠা ১০-এ Monitoring সিয়কথ অসংগহতপূণ থ তথ্য মদয়া িয়য়য়ছ। 

 

১৫.৬ আরটিহিহি সংস্থায়নর সায়র্ হিহসআর-এ প্রদহি থত ব্যয়য়র অসািস্যতা: অনয়মাহদত আরটিহিহি’র ৩টি অংয়গর 

অংগহভহিক সংস্থায়নর সায়র্ হিহসআর-এ প্রদহি থত অংগহভহিক ব্যয়য়র অসামিস্যতা রয়য়য়ছ। সংয়িাহধত টিহিহি 

ির্ থায়লার্না কয়র মদখা র্ায় মর্, আরটিহিহি’র কয়য়কটি অংয়গর সংস্থান মর্াগ কয়র হিহসআর-এ একটি অংয়গর 

হিিরীয়ত ব্যয় মদখায়না িয়য়য়ছ। ফয়ল, অনয়মাহদত আরটিহিহি’র ৩২টি অংয়গর হিিরীয়ত হিহসআর-এ ১৯টি অংয়গর 

ব্যয় প্রদি থন করা িয়য়য়ছ। এ ১৯টি অংয়গর ময়ে হনম্নহলহখত ৩টি অংয়গর ব্যয়য়র সায়র্ আরটিহিহি’র ব্যতযয় 

িহরলহেত িয়য়য়ছ: 

 

(লে টাকায়) 

ক্রঃ

নং 

হিহসআয়র 

ক্রঃ নং 
অংয়গর নাম আরটিহিহি কয়িায়নন্ট 

আরটিহিহি 

সংস্থান 

হিহসআয়র 

প্রদহি থত ব্যয় 

ক) ৩ 

Conduct need based 

research on 4 Gender, 

GBV issues and 

dissemination 

৩.০১ 

(আরটিহিহি পৃষ্ঠা:১৩) 
৫৯.৩০ ৮২.১০ 

খ) ৫ 
Capacity Development 

training & meeting 

৫.০১ 

(আরটিহিহি পৃষ্ঠা:১৪) 
২২.৮০ ১৯.৩০ 

গ) ৬ Training 
৫.০৩ 

(আরটিহিহি পৃষ্ঠা:১৪) 
৯১.১৩ ৭১.৮৩ 

 মমাট:  ১৭৩.২৩ ১৭৩.২৩ 

 

১৬.০ সুিাহরি/হদক-হনয়দ থিনা: 

১৬.১ প্রকয়ের আওতায় ১৯.১০ লে টাকা ব্যয়য় ততহরকৃত িাটায়িইে সিহকথত মকান তথ্য িাওয়া র্ায়হন। কায়েই এ 

ধরয়নর িাটায়িইে আয়দৌ ততহর করা িয়য়য়ছ হক-না িা ততহর করা িয়য় র্াকয়ল এটি মর্ উয়েয়ে ততহর করা িয়য়য়ছ, মস 

উয়েয়ে ব্যিহৃত িয়ে হক-না সংহিষ্ট মন্ত্রণালয় তা খহতয়য় মদয়খ আইএমইহি’মক অিহিত করয়ি; 

 

১৬.২ প্রকেটির Sustainability-এর লয়েয প্রকয়ের কার্ থক্রয়মর ফয়লা-আয়ির হিষয়টি মন্ত্রণালয়/সংহিষ্ট অহধদপ্তর 

কর্তথক গুরুয়ত্বর সায়র্ হিয়ির্না করয়ত িয়ি;   
 

১৬.৩ সংহিষ্ট সংস্থায়ক ভহিষ্যয়ত প্রকে প্রণয়য়ন আয়রা র্্নবিান িয়ত িয়ি। ভহিষ্যয়ত হনধ থাহরত সময়য় প্রকে িাস্তিায়য়নর 

লয়েয প্রকে িাস্তিায়নকারী সংস্থায়ক সঠিক কম থ-িহরকেনা প্রণয়ন ও ক্রয় িহরকেনা অনর্ায়ী হনহদ থষ্ট সময়মাহফক 

কার্ থক্রম সিে করয়ত িয়ি; 

 

১৬.৪ প্রকয়ের আওতায় সিাহদত ৪টি হরসার্ থ িক্যযয়ময়ন্টর কহি এিং ইউএনএফহিএ কর্তথক সিাহদত প্রকয়ের মূল্যায়ন 

সিহকথত প্রহতয়িদয়নর প্রয়তযকটির এক কহি কয়র আইএমইহি’মত মপ্ররণ করয়ত িয়ি; 

 

১৬.৫ সংহিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তথক মপ্রহরত হিহসআর-এ ভুল, অসম্পূণ থ ও অসংগহতপূণ থ তথ্য র্াকা অনাকাংহখত। এ হিষয়য় 

হিহসআর প্রণয়নকারী ও অগ্রায়নকারী কম থকতথায়ক আয়রা র্্নবিান িয়ত িয়ি। ভহিষ্যয়ত মকান প্রকে সমাহপ্তর ির 

সংহিষ্ট মন্ত্রণালয়য়ক প্রকে সমাহপ্তর ৩ মায়সর ময়ে হনভু থল ও সঠিক তথ্য সম্বহলত হিহসআর আইএমইহি’মত মপ্ররণ 

করয়ত িয়ি; 

 

১৬.৬ External Audit দ্রুত সিে কয়র আইএমইহিয়ক োনায়ত িয়ি; এিং 

 

১৬.৭ ১৬.১ নং অনয়েয়দ উহল্লহখত িাটায়িইে সিহকথত র্াহিত তথ্যাহদ আগামী ৩১/০৩/২০১৫ তাহরয়খর ময়ে 

আইএমইহিয়ক অিেই অিহিত করয়ত িয়ি। 
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“Training for Disadvantaged Women on Readymade Garments (RMG) at the Shahid 

Sheikh Fazilatunnessa Mujib Women Training Academy, Zirani, Gazipur (১ম সংয়িাহধত)” 

িীষ থক কাহরগহর সিায়তা প্রকয়ের সমাহপ্ত মূল্যায়ন প্রহতয়িদন 

(সমাপ্তঃ হিয়সম্বর, ২০১২) 

 
১.০ প্রকয়ের অিস্থান : হেরানী, গােীপুর 
২.০ মন্ত্রণালয়/হিভাগ : মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় 

৩.০ িাস্তিায়নকারী সংস্থা : মহিলা হিষয়ক অহধদপ্তর 

 

৪.০  প্রকয়ের িাস্তিায়ন সময় ও ব্যয়: 

(লে টাকায়) 

প্রাক্কহলত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মমাট 

টাকা  

(প্রঃসাঃ) 

িহরকহেত িাস্তিায়নকাল প্রকৃত  

িাস্তিায়নকাল 

অহতক্রান্ত ব্যয় 

(মূল প্রাক্কহলত 

ব্যয়য়র %) 

অহতক্রান্ত সময়  

(মূল  

িাস্তিায়ন কায়লর 

%)  

 

মূল 

মমাট 

টাকা  

(প্রঃসাঃ) 

সি থয়িষ 

সংয়িাহধত 

মমাট 

টাকা  

(প্রঃসাঃ) 

মূল সি থয়িষ 

সংয়িাহধত 

১৮০.০০ 

-- 

(১৮০.০০) 

২০৬.০০ 
-- 

(২০৬.০০) 

২০৬.০০ 

-- 

(২০৬.০০)* 

মসয়টঃ ২০১০ 

িয়ত 

আগষ্ট, ২০১১ 

মসয়টঃ ২০১০ 

িয়ত 

হিয়সম্বর, ২০১২ 

মসয়টঃ ২০১০ 

িয়ত 

হিয়সম্বর, ২০১২ 

২৬.০০ 

(১৪.৪৪%) 

১ িছর ৪ মাস 

(১৩৩.৩৩%) 

*  GIZ-োম থান সরকার। 

 
৫.০ প্রকয়ের অংগহভহিক িাস্তিায়ন (প্রকে সমাপ্ত প্রহতয়িদন (হিহসআর) এর হভহিয়ত): 

(লে টাকায়) 

ক্রহমক 

নং 

সংয়িাহধত টিহিহি অনর্ায়ী কায়ের অংগ একক সংয়িাহধত টিহিহি অনর্ায়ী 

লেযমাো 

প্রকৃত িাস্তিায়ন (হিয়সম্বর 

২০১২ ির্ থন্ত) 

আহর্ থক িাস্তি আহর্ থক  িাস্তি 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ ফুয়য়ল ও লুহিয়কন্ট (মেনায়রটর-এর েন্য) মর্াক ১.৫০ মর্াক   

০২ হপ্রহন্টং ও িািহলয়কিন মর্াক ১.০০ মর্াক   

০৩ স্থানীয় প্রহিেণ েন ২.০০ ৩২০   

০৪ মসহমনার/ওয়াকথিি সংখ্যা ২.০০ ২   

০৫ অন্যান্য সাহভ থয়সস মর্াক ৩.০০ মর্াক   

০৬ স্থানীয় সরিরাি মর্াক ৩.০০ মর্াক   

০৭ অন্যান্য ব্যয় মর্াক ৩.৫০ মর্াক   

০৮ হেটিয়েি অিায়রিন ও প্রিাসহনক ব্যয় মর্াক ৫.০০ মর্াক   

 উি-মমাট  ২১.০০  ২৮.৬০  

০৯ প্রাইয়ভট সাহভ থস মপ্রাভাইিার েনমাস ৬০.০০ ১৮ ৬১.৮৫  

১০ স্থানীয় িরামি থক েনমাস ৩.২০ ২৪ ৩.২০  

১১  মলাকাল সািহসহিস েন ১৬.৬৪ ৩২০ ১৩.২৩  

 উি-মমাট  ৭৯.৮৪  ৭৮.২৮  

১২  কহিউটার ও মমহিনাহরে মমরামত সংখ্যা ২.০০ মর্াক   

১৩ মেনায়রটর-এর েন্য অয়াহরং-২টি কে সংখ্যা ৪.০০ ২   

১৪ মেনায়রটর কে হনম থাণ সংখ্যা ২.০০ ১   

১৫ ৩টি কয়ে ফযান, লাইট ও অয়াহরং সংখ্যা ১.৪৫ ৭০   

১৬ তিদুযহতক র্ন্ত্রিাহত সংয়র্াগ মর্াক ১.০০    

১৭ মমরামত ও রেণায়িেণ মিহনং রুম সংখ্যা ১৪.২৬ মর্াক   

 উি-মমাট  ২৪.৭১  ২৪.৭১  

১৮ কাহরগহর ইক্যযইিয়মন্ট-মসলাই মমহিয়নর েন্য সংখ্যা ৫৫.৭৫ ৯০   
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ক্রহমক 

নং 

সংয়িাহধত টিহিহি অনর্ায়ী কায়ের অংগ একক সংয়িাহধত টিহিহি অনর্ায়ী 

লেযমাো 

প্রকৃত িাস্তিায়ন (হিয়সম্বর 

২০১২ ির্ থন্ত) 

আহর্ থক িাস্তি আহর্ থক  িাস্তি 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৯ কহিউটার ও ল্যািটি সংখ্যা ১.৫০ ৩   

২০ অন্যান্য র্ন্ত্রিাহত মর্াক ৩.০০ মর্াক   

২১ আসিািিে সংখ্যা ২.৫০ ১২০   

২২ তিদুযহতক র্ন্ত্রিাহত (ক্লাস, মিায়েল, মকহন্টন) মর্াক ২.৫০ মর্াক   

২৩ মেনায়রটর ক্রয় ও স্থািন ব্যয় (৬০ মকহভএ) সংখ্যা ১০.৬০ ১   

২৪ স্যায়লা (েীিাণুমুক্ত িাহনর েন্য) সংখ্যা ১.৬০ ১   

২৫ অন্যান্য মসিা (সূর্, সূতা, হরিন, কািড়, মমহিন 

ওয়য়ল ইতযাহদ 

মর্াক ৩.০০ মর্াক   

 উি-মমাট  ৮০.৪৫  ৭৪.৪১  

 মমাটঃ  ২০৬.০০ - ২০৬.০০ - 

 

      * সংহিষ্ট মন্ত্রণালয় িয়ত মপ্রহরত হিহসআর-এ সংয়িাহধত টিহিহি’র অংগহভহিক সংস্থায়নর হিিরীয়ত প্রকে সমাহপ্ত ির্ থন্ত 

ক্রমপুহিত আহর্ থক অগ্রগহত মদখায়না িয়হন এিং িহরদি থনকালীন ও িহরদি থন িরিতী সময়য় অংগহভহিক সংস্থায়নর 

হিিরীয়ত ব্যয়য়র িহরমাণ (ক্রহমক নং ১-৮ ব্যতীত) সিয়কথ োনা র্ায়হন। এয়েয়ে প্রকে িহরর্ালক োনান, প্রকেটি 

সম্পূণ থ হিহিএ অর্ থায়য়ন GIZ কর্তথক সরাসহর িাস্তিাহয়ত িয়য়য়ছ। সকল অর্ থ GIZ কর্তথক ব্যয় িওয়ায় অংগহভহিক 

ব্যয় তায়দর হনকট িয়ত িাওয়া র্ায়হন। 

 

৬.০ কাে অসমাপ্ত র্াহকয়ল উিার কারণঃ িহরদি থয়নর সময় প্রকে িহরর্ালয়কর সায়র্ হিহভে অংয়গর আওতায় হক হক 

কাে সিাহদত িয়য়য়ছ এ হনয়য় আয়লার্নার সময় োনা র্ায় মর্, অনয়েদ-৫ এর ক্রহমক নং ২৪ স্যায়লা মমহিন স্থািন 

করার কর্া র্াকয়লও তা স্থািন করা িয়হন। এ হিষয়য় প্রকে িহরর্ালক োনান, GIZ সকল অর্ থ ব্যয় কয়রয়ছ এিং 

তারা এ খায়ত সংস্থানকৃত অর্ থ মকার্ায় ব্যয় কয়রয়ছ মস হিষয়টিও GIZ িয়ত োনা র্ায়হন। 

 

৭.০ সাধারণ ির্ থয়িেণ: 

৭.১  িটভূহম: িাোর অর্ থনীহতয়ত মিসরকাহর মসক্টর অর্ থননহতক প্রবৃহির মেয়ে মূল র্াহলকািহক্ত হিয়সয়ি কাে কয়র 

আসয়ছ। িাংলায়দয়ির অর্ থনীহতয়ত মিসরকাহর খায়ত গায়ম থন্টস হিে একটি উয়ল্লখয়র্াগ্য স্থান দখল কয়র আয়ছ। 

অর্ থনীহতয়ক সর্ল রাখার অন্যতম প্রধান র্াহলকা িহক্ত এ গায়ম থন্টস হিে। মমাট রপ্তানী আয়য়র ৭০% ততহর মিািাক 

মর্য়ক আয়স এিং হেহিহি’মত এ খায়তর অিদান ১৫%। এ হিয়ে মমাট ৩ লায়খর ময়ে ২ লাখই নারী কমী 

হনয়য়াহেত। এ নারী শ্রহমকয়দর প্রায় িতভাগই সমায়ের প্রাহন্তক েনয়গাষ্ঠী। িাংলায়দয়ির সামাহেক মপ্রোিয়ট প্রাহন্তক 

অিস্থায়ন অিস্থানকারী এিং দহরদ্র এলাকায় নারীয়দর এ হিয়ের উির উিযুক্ত প্রাহতষ্ঠাহনক প্রহিেয়ণর সুয়র্াগ মনই। 

তাছাড়া গায়ম থন্টস মসক্টয়র মর্াগ্য এিং দে শ্রহমক হিয়িষ কয়র নারী কমী ততহর িয়ে না। GIZ-এর অর্ থায়য়ন সমায়ে 

প্রাহন্তক অিস্থায়নর নারীয়দর হিয়িষভায়ি প্রহিেয়ণর অভায়ি যুি নারীয়দর র্ায়দর র্াক্যহর ও কায়ের সুয়র্াগ কম 

তায়দরয়কই ততহর মিািায়কর উির দেতা উেয়ন প্রহিেয়ণর মােয়ম দে শ্রহমক হিয়সয়ি ততহর করার লয়েয আয়লার্য 

প্রকেটি গ্রিণ করা িয়য়য়ছ। 

 

৭.২ উয়েে: “িিীদ মিখ ফহেলাতুয়েছা মুহেি মহিলা প্রহিেণ একায়িহম”মক সমায়ের অিয়িহলত নারীয়দর েন্য 

Ready Made Garments প্রহিেণ ও িাোরমুখী দেতা উেয়য়নর ময়িল হিয়সয়ি প্রহতষ্ঠা করা; 

 

 সাহি থক উয়েে: 

 (দাহরদ্র হ্রায়স সরকায়রর অর্ থননহতক িহলহস অনর্ায়ী) দাহরদ্র েনগয়ণর েীিন-র্াোর মান উেয়ন; 

 মহিলা হিষয়ক অহধদপ্তর ও উেয়ন সিয়র্াগীয়দর সিায়তায় কমিয়ে ৭৫% প্রহিেণার্ীয়ক র্াকহর প্রদান; 

 নারীয়দরয়ক উৎিাদনমুখী হিয়ে কাে করার েন্য উিয়র্াগী কয়র মতালার মােয়ম নারী অহধকার প্রহতষ্ঠার অনকূল 

িহরয়িি ততহর করা। 

৮.০  প্রকয়ের অনয়মাদন ও সংয়িাধন: 
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৮.১ প্রকে অনয়মাদন: োম থান সরকায়রর আহর্ থক সিায়তায় (GIZ) প্রকেটি মমাট ১৮০.০০ লে টাকা (পুয়রাটাই প্রকে 

সািায্য) প্রাক্কহলত ব্যয়য় মসয়টম্বর, ২০১০ মর্য়ক আগষ্ট, ২০১১ মময়ায়দ িাস্তিায়য়নর েন্য মহিলা ও হিশু হিষয়ক 

মন্ত্রণালয়য়র দাহয়য়ত্ব হনয়য়াহেত তৎকালীন মাননীয় প্রহতমন্ত্রী কর্তথক অনয়মাহদত িয় এিং ১১/১০/২০১০ তাহরয়খ  

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তথক প্রিাসহনক আয়দি োহর করা িয়। 

 

৮.২ ১ম সংয়িাধয়নর কারণ: প্রকয়ের কার্ থক্রম শুরু িয়ত প্রায় ৩ মাস হিলম্ব িওয়ায় প্রকয়ের লেযমাো অেথয়নর লয়েয 

প্রকয়ের মময়াদ বৃহি, মিখ ফহেলাতুয়েছা মুহেি মহিলা প্রহিেণ একায়িমীর মূল প্রহিেণ কার্ থক্রয়মর সায়র্ প্রকয়ের 

আওতায় প্রহিেণ কার্ থক্রয়মর সমন্বয় করা, আিাহসয়কর িািািাহি অনািাহসক প্রহিেয়ণর ব্যিস্থা করা, মেনায়রটর 

লাইন সরিরায়ির েন্য ক্লাসরুয়ম ইয়লকহিকযাল ওয়াহরং করা, মেনায়রটর কে হনম থাণ, একায়িহমক মিালহি মসিয়ক 

সংস্কার কয়র অনািাহসক মিহনং-এর ব্যিস্থা করা ইতযাহদ কারয়ণ প্রকে সংয়িাধন কয়র মসয়টম্বর, ২০১০ মর্য়ক 

হিয়সম্বর, ২০১২ মময়ায়দ িাস্তিায়য়নর েন্য ১৬/০১/২০১২ তাহরয়খ র্র্ার্র্ কর্তথিে কর্তথক ১ম সংয়িাহধত প্রকেটি 

অনয়মাহদত িয়। 
 

৯.০ প্রকে িহরর্ালক সিহকথত তথ্য: প্রকে িাস্তিায়নকায়ল হনম্নিহণ থত কম থকতথাগণ প্রকে িহরর্ালক হিয়সয়ি দাহয়ত্ব িালন 

কয়রন: 

ক্রঃনং প্রকে িহরর্ালয়কর নাম িয়ত ির্ থন্ত 

০১ মিগম ইউহরদা সাইদ 

মেলা মহিলা হিষয়ক কম থকতথা 

০৭/১১/২০১০ ৩১/১২/২০১২ 

 

১০.০ িছর হভহিক সংয়িাহধত এহিহি িরাে, অিমুহক্ত ও ব্যয়: 

(লে টাকায়) 

আহর্ থক িছর এহিহি িরাে (সংয়িাহধত) অিমুহক্ত ব্যয় 

মমাট টাকা প্রঃসাঃ মমাট টাকা প্রঃসাঃ 

২০১০-২০১১ ৪০.০০ - ৪০.০০ - ৪০.০০ - ৪০.০০ 

২০১১-২০১২ ১২৬.০০ - ১২৬.০০ - ১০৬.৮৭ - ১০৬.৮৭ 

২০১২-২০১৩ ৪০.০০ - ৪০.০০ - ৫৯.১৩ - ৫৯.১৩ 

মমাটঃমমাটঃ  ২০৬.০০ - ২০৬.০০ - ২০৬.০০ - ২০৬.০০ 

 

১১.০ প্রকে িহরদি থন: আইএমইহি কর্তথক ১৪/০২/২০১৫ তাহরয়খ গােীপুর মেলার হেরানী এলাকায় প্রকয়ের আওতায় 

িাস্তিাহয়ত কার্ থক্রম সয়রেহময়ন িহরদি থন করা িয়। 

 

১২.০ প্রকে মূল্যায়ন িিহত: প্রকেটি মূল্যায়য়নর মেয়ে হনম্নহলহখত হিষয়গুয়লা হিয়ির্নায় আনা িয়য়য়ছ: 

(ক) প্রকয়ের লেযমাোর সায়র্ এর অেথয়নর তুলনামূলক হিয়িষণ; 

(খ) প্রকয়ের হিহভে অংয়গর আওতায় সিাহদত কাে; 

(গ) প্রকে এলাকা িহরদি থন ও প্রকে িহরর্ালয়কর সায়র্ আয়লার্না; এিং 

(ঘ) প্রকয়ের অনয়মাহদত আরটিহিহি ও হিহসআর ির্ থায়লার্না। 

 

১৩.০ প্রকয়ের মূল কার্ থক্রম: 

(ক) প্রকয়ের আওতায় ৬৫০ েন (আিাহসক- ৩০২ েন, অনািাহসক- ৩৪৮ েন) নারীয়ক ২ মাস মময়াদী সুইং 

অিায়রটর-এর উির প্রহিেণ প্রদান করা িয়য়য়ছ (প্রকয়ের লেযমাো হছল ৭০৪ েন প্রহিেণার্ী এিং ভহতথও 

িয়য়হছল ৭০৪ েন, তয়ি হিহভে কারয়ণ ৫৪ েন ড্রি আউট িয়য়য়ছ); 

(খ) প্রহিেণ প্রদায়নর লয়েয প্রহতষ্ঠান হনি থার্ন। GIZ কর্তথক আিছাহনয়া হমিনয়ক প্রহিেণ প্রহতষ্ঠান হিয়সয়ি 

িাছাই করা িয়; 

(গ) মেনায়রটর কে হনম থাণ, প্রহিেণ কয়ের সংস্কার; এিং 

(ঘ) ৮৪টি ইন্ডাহিয়াল সুইং মমহিন, কহিউটার মসট, ল্যািটি (১টি), হপ্রন্টার (১টি), মেনায়রটর (১টি) ও 

আসিািিে ক্রয় ইতযাহদ। 

 

১৪.০ প্রকয়ের অংগহভহিক ব্যয় হিয়িষণ: প্রকয়ের অংগহভহিক ব্যয়য়র হিিরীয়ত অনয়মাহদত আরটিহিহি সংস্থান অনর্ায়ী 

প্রকৃত ব্যয় কত িয়য়য়ছ মসটি হিহসআয়র উয়ল্লখ মনই (৩টি অংগ ব্যতীত)। এছাড়া িহরদি থয়নর সময় ও িহরদি থন িরিতী 
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সময়য় সংহিষ্ট প্রকে িহরর্ালক িয়তও অংগহভহিক ব্যয়য়র হিিরণী িাওয়া র্ায়হন। এ হিষয়য় প্রকে িহরর্ালক 

োনান, প্রকেটি োম থান সরকায়রর অর্ থায়য়ন সরাসহর িাস্তিাহয়ত িয়য়য়ছ এিং প্রহতটি খায়তর ব্যয় GIZ কর্তথক 

সিাহদত িয়য়য়ছ। GIZ কর্তথক মকান অংয়গ কত টাকা ব্যয় করা িয়য়য়ছ মসটি প্রদান না করায় অংগহভহিক ব্যয় 

প্রদান করা সম্ভি িয়হন। তয়ি প্রকে িহরর্ালয়কর সায়র্ আয়লার্না সায়িয়ে কয়য়কটি অংয়গর আওতায় সিাহদত 

কাে সিয়কথ হনয়ম্ন আয়লার্না করা িল: 

 

১৪.১ প্রাইয়ভট সাহভ থস মপ্রাভাইিার: িহণ থত প্রকয়ের আওতায় ৬৫০ েন নারীয়ক সুইং অিায়রটয়রর উির প্রহিেণ প্রদায়নর 

েন্য GIZ কর্তথক প্রহিেণ প্রহতষ্ঠান হিয়সয়ি আিছাহনয়া হমিনয়ক িাছাই করা িয়। প্রহিেণ প্রদায়নর েন্য 

আরটিহিহি সংস্থানকৃত ৬০.০০ লে টাকার হিিরীয়ত ৬১.৮৫ লে টাকা ব্যয় িয়য়য়ছ। 

 

১৪.২ মলাকাল সািহসহিস: এ অংয়গর আওতায় আিাহসক প্রহিেণার্ীয়দর র্াকা-খাওয়া এিং অনািাহসক প্রহিেণার্ীয়দর 

র্াওয়া-আসার ভাতা ও এককালীন ৫০০০/- (িাঁর্ িাোর) টাকা প্রদান করা িয়য়য়ছ। এ িািদ আরটিহিহি সংস্থানকৃত 

১৬.৬৪ লে টাকার হিিরীয়ত ১৩.২৩ লে টাকা ব্যয় িয়য়য়ছ। 

 

১৪.৩ মমরামত ও রেণায়িেণ মিহনং রুম: এ অংয়গর আওতায় একটি মিালহি মসিয়ক সংস্কায়রর মােয়ম মিহনং উিয়র্াগী 

করা িয়য়য়ছ। িতথমায়ন এখায়ন ৪টি প্রহিেণ কে ও ১টি হিেক কে রয়য়য়ছ। এ খায়ত ১৪.২৬ লে টাকা আরটিহিহি 

সংস্থায়নর হিিরীয়ত কত টাকা ব্যয় িয়য়য়ছ তা হিহসআর-এ উয়ল্লখ মনই। 

 

 

মিালহি মসিয়ক সংস্কার কয়র প্রহিেণ কে হনম থাণ 

 

১৪.৪ কাহরগহর ইক্যযইিয়মন্ট- মসলাই মমহিয়নর েন্য: এ প্রহিেণ কায়ের েন্য আরটিহিহি সংস্থান অনর্ায়ী ৯০টি 

ইন্ডাহিয়াল মসলাই মমহিন ক্রয়য়র েন্য ৫৫.৭৫ লে টাকা সংস্থায়নর হিিরীয়ত ব্যয়য়র হিসাি হিহসআর-এ মদখায়না 

িয়য়য়ছ। তয়ি হিহসআর ির্ থায়লার্না ও সয়রেহময়ন প্রকে িহরদি থয়ন োনা র্ায়, GIZ কর্তথক ৮৪টি মসলাই মমহিন 

সরিরাি করা িয়য়য়ছ। সিগুয়লা মমহিন িতথমায়ন সর্ল আয়ছ। 
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প্রকয়ের আওতায় সরিরািকৃত মসলাই মমহিন প্রকয়ের আওতায় সরিরািকৃত আসিািিে 

 

১৪.৫ মেনায়রটর ক্রয়: প্রকয়ের আওতায় ১টি ৬০ মকহভএ মেনায়রটর ক্রয়য়র েন্য ১০.৬০ লে টাকা আরটিহিহি সংস্থায়নর 

হিিরীয়ত ব্যয়য়র িহরমাণ হিহসআয়র উয়ল্লখ মনই। তয়ি িহরদি থয়নর সময় ৬০ মকহভএ’র একটি মেনায়রটর িাওয়া 

হগয়য়য়ছ এিং এটি সর্ল িয়ল োনা হগয়য়য়ছ। 
 

 

প্রকয়ের আওতায় ক্রয়কৃত মেনায়রটর ও হনহম থত মেনায়রটর 

 

১৫.০ প্রকয়ের উয়েে ও অেথন: 

িহরকহেত উয়েে অেথন 

 িিীদ মিখ ফহেলাতুয়েছা মুহেি মহিলা 

প্রহিেণ একায়িহময়ত সমায়ের অিয়িহলত 

নারীয়দর েন্য Ready Made 

Garments প্রহিেণ ও িাোরমুখী 

দেতা উেয়য়নর ময়িল হিয়সয়ি প্রহতষ্ঠা করা; 

িহণ থত প্রকয়ের মােয়ম RMG’র Industrial Sewing 

Operator এর উির মহিলা হিষয়ক অহধদপ্তয়রর ১০ েন প্রহিেকয়ক 

TOT প্রহিেণ প্রদান করা িয়য়য়ছ। র্ার ময়ে ৪ েন িতথমায়ন িিীদ মিখ 

ফহেলাতুয়েছা মুহেি প্রহিেণ একািহময়ত প্রহিেণ প্রদান করয়ছন এিং 

প্রকয়ের মােয়ম প্রহতষ্ঠানটিয়ত সুইং মমহিন প্রদান করা িয়য়য়ছ। এর ফয়ল 

এ হিষয়য় প্রহতষ্ঠানটির সেমতা বৃহি মিয়য়য়ছ; 

 (দাহরদ্র হ্রায়স সরকায়রর অর্ থননহতক িহলহস 

অনর্ায়ী) দাহরদ্র েনগয়ণর েীিন র্াোর মান 

উেয়ন; 

প্রহিেয়ণর মােয়ম দহরদ্র নারীয়দরয়ক দে কয়র গয়ড় মতালা িয়য়য়ছ, র্া 

তায়দর েীিন-র্াোর মান উেয়য়ন সিায়ক; 

 মহিলা হিষয়ক অহধদপ্তর ও উেয়ন িহরদি থয়ন সময় োনা র্ায় মর্, হিহভে গায়ম থন্টস কারখানা দে নারী শ্রহমক 
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সিয়র্াগীয়দর সিায়তায় কমিয়ে ৭৫% 

প্রহিেণার্ীয়ক র্াকহর প্রদান; এিং 

সরিরায়ির েন্য এখায়ন র্াহিদা িে হদয়য় রায়খ এিং একায়িহম তায়দর 

র্াহিদানর্ায়ী শ্রহমক সরিরাি করয়ত িারয়ছ না।  িহণ থত প্রকয়ের আওতায় 

এখায়ন ৬৫০ েন নারীয়ক প্রহিেণ প্রদান করা িয়য়য়ছ এিং িতভাগ নারীই 

মকান মকান গায়ম থন্টস কারখানায় র্াকহর মিয়য়য়ছন িয়ল িহরদি থয়নর সময় 

োনা র্ায়; এিং 

 নারীয়দরয়ক উৎিাদনমুখী হিয়ে কাে করার 

েন্য উিয়র্াগী কয়র মতালার মােয়ম নারী 

অহধকার প্রহতষ্ঠার অনকূল িহরয়িি ততহর 

করা। 

নারীয়দরয়ক প্রহিেণ প্রদায়নর মােয়ম উৎিাদনমুখী হিয়ে কাে করার 

েন্য উিয়র্াগী কয়র গয়ড় মতালা িয়য়য়ছ। র্া তায়দরয়ক অর্ থননহতক মেয়ে 

স্বািলম্বী করার িািািাহি সমায়ে নারী অহধকার প্রহতষ্ঠার েন্য সিায়ক। 

 

১৬.০ প্রকেটি সিয়কথ আইএমইহি’র ির্ থয়িেণ: 

 প্রকয়ের অেথন: 

১৬.১ প্রকেটির মােয়ম প্রাহন্তক নারীয়দর দেতার উেয়ন সাহধত িয়য়য়ছ: িহণ থত প্রকয়ের আওতায় সমায়ের দহরদ্র 

েনয়গাষ্ঠীর নারীয়দরয়ক (৬৫০ েন) ২ মাস মময়াদী Industrial Sewing Operator এর উির প্রহিেণ 

প্রদান করা িয়য়য়ছ র্া তায়দরয়ক গায়ম থন্টস হিয়ে র্াকহর িাওয়ার মেয়ে সিায়তা কয়রয়ছ। িহরদি থয়নর সময় োনা র্ায় 

মর্, এখায়ন প্রহিেণপ্রাপ্ত সকয়লই গায়ম থন্টস হিয়ে সুইং অিায়রটর হিয়সয়ি র্াকহর মিয়য়য়ছ। এছাড়া িহণ থত প্রকয়ের 

মােয়ম সুইং অিায়রটর প্রহিেণ প্রদায়নর েয়ন্য “িিীদ মিখ ফহেলাতুয়েছা মুহেি মহিলা প্রহিেণ একায়িহম”র 

সেমতা (৮৪টি Industrial Sewing Operator সরিরাি ও প্রহিেণ প্রদায়নর েন্য ১০ েন TOT 

প্রহিেণ প্রদান) বৃহি করা িয়য়য়ছ। এ হিষয়য় আয়রা োনা র্ায় মর্, দে সুইং অিায়রটর সরিরায়ির েন্য হিহভে 

গায়ম থন্টস কারখানা মর্য়ক এখায়ন প্রহতহনয়তই র্াহিদা িাড়য়ছ র্া িহণ থত প্রহিেয়ণর মেয়ে প্রহতষ্ঠানটির সেমতা ও 

সুনায়মর হনদি থন িিন কয়র। 

 

 প্রকয়ের অসংগহতপূণ থ হিষয়সমূি: 

১৬.২ হিহসআয়র অংগহভহিক ব্যয়য়র হিসাি না র্াকা: প্রকয়ের হিহসআয়র আরটিহিহি অনর্ায়ী অংগহভহিক সংস্থায়নর 

হিিরীয়ত কত টাকা ব্যয় িয়য়য়ছ মস হিসাি মদয়ার কর্া র্াকয়লও তা মদয়া িয়হন (৩ অংগ ব্যতীত)। এছাড়াও 

িহরদি থয়নর সময় ও িহরদি থন িরিতী সময়য়ও এ হিষয়য় সংহিষ্ট কর্তথিে মর্য়ক তথ্য িাওয়া র্ায়হন। এ হিষয়য় প্রকে 

িহরর্ালক োনান, প্রকেটি সম্পূণ থ হিহিএ অর্ থায়য়ন GIZ কর্তথক িাস্তিাহয়ত িয়য়য়ছ এিং সকল কাে GIZ কর্তথক 

সিে করা িয়য়য়ছ। GIZ কর্তথক অংগহভহিক ব্যয়য়র হিসাি না মদওয়ায় তা মদয়া সম্ভি িয়হন। অংগহভহিক ব্যয় 

প্রদান না করা সম্পূণ থ অনাকাহিত এিং এটি প্রকয়ের সুষ্ঠু মূল্যায়য়নর অন্তরায়। এছাড়া মর্ হতনটি অংয়গ (প্রাইয়ভট 

সাহভ থস মপ্রাভাইিার, স্থানীয় িরামি থক, মলাকাল সািহসহিস) অংগহভহিক ব্যয়য়র হিসাি প্রদান করা িয়য়য়ছ মসগুয়লার 

ময়ে “প্রাইয়ভট সাহভ থস মপ্রাভাইিার” অংয়গ আরটিহিহি সংস্থানকৃত ৬০.০০ লে টাকার হিিরীয়ত ৬১.৮৫ লে টাকা 

ব্যয় িয়য়য়ছ, র্া আহর্ থক ও িহরকেনা শংখলা িহরিন্থী; 

 

১৬.৩ স্যায়লা মমহিন ক্রয় না করা: প্রহিেণ মকয়ে েীিাণুমুক্ত িাহন সরিরায়ির হনহমি প্রকয়ের আরটিহিহিয়ত ১.৬০ লে 

টাকা ব্যয়য় স্যায়লা মমহিন স্থািয়নর সংস্থান হছল। এ খায়তর অর্ থ ব্যয় করা িয়লও স্যায়লা মমহিন স্থািন করা িয়হন। 

স্যায়লা মমহিন ক্রয়য়র হিষয়য় প্রকে িহরর্ালক োনান, GIZ কর্তথক এ খায়তর অর্ থ মকার্ায় ব্যয় করা িয়য়য়ছ, তা 

GIZ কর্তথক োনায়না িয়হন; 

 

 সাধারণ ির্ থয়িেণ: 

১৬.৪ হিলয়ম্ব হিহসআর মপ্ররণ: আইএমইহি’র ২৯/০৩/২০০৬ তাহরয়খর আইএমইহি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং 

িহরিয়ের ১৩ নং অনয়েদ অনর্ায়ী মকান উেয়ন প্রকে সমাপ্ত িওয়ার ির ৩ (হতন) মায়সর ময়ে হিহসআর মপ্ররয়ণর 

হনয়দ থিনা র্াকয়লও আয়লার্য প্রকেটি হিয়সম্বর, ২০১২’মত সমাপ্ত িয়লও প্রকেটির হিহসআর আইএমইহি’মত িাওয়া 

র্ায় ২৬/০১/২০১৫ তাহরয়খ অর্ থাৎ প্রকে সমাহপ্তর ২ (দুই) িছর ির; এিং 
 

১৬.৫ প্রকয়ের External Audit সিে করা িয়হন: িহণ থত প্রকয়ের হিহসআর-এর পৃষ্ঠা নং ১৩ িয়ত মদখা র্ায় মর্, 

প্রকেটির External Audit ও Internal Audit সিে করা িয়হন। 

 

১৭.০ সুিাহরি/হদক-হনয়দ থিনা: 
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১৭.১ িহণ থত প্রকয়ের মােয়ম সুইং অিায়রটর প্রহিেয়ণ “িিীদ মিখ ফহেলাতুয়েছা মুহেি মহিলা প্রহিেণ একায়িহম”র মর্ 

সেমতা বৃহি মিয়য়য়ছ তা মর্ন দীঘ থ মময়ায়দ িোয় রাখার লয়েয সংহিষ্ট সকলয়ক সয়র্ষ্ট র্াকয়ত িয়ি; 
 

১৭.২ সংহিষ্ট মন্ত্রণালয়য়র আওতায় মর্ সকল প্রকে িাস্তিাহয়ত িয় মস সকল প্রকয়ের হিহসআর সঠিকভায়ি মপ্ররণ করা 

অতযন্ত েরুহর। প্রকয়ের প্রহতটি অংয়গর আওতায় হক ধরয়নর কার্ থ সিাহদত িয় এিং কত টাকা ব্যয় িয় মসটিও 

মন্ত্রণালয় কর্তথক মহনটহরং করা েরুহর; 

 

১৭.৩ প্রকয়ের আওতায় অনয়মাহদত এক অংয়গর অর্ থ অন্য অংয়গ ব্যয় করা িহরকেনা ও আহর্ থক শংখলা িহরিন্থী। 

আরটিহিহি সংস্থানকৃত অয়র্ থ স্যায়লা মমহিন ক্রয় না কয়র উক্ত অর্ থ মকান খায়ত ব্যয় করা িয়য়য়ছ তা সংহিষ্ট মন্ত্রণালয় 

কর্তথক খহতয়য় মদয়খ সু্পষষ্ট ব্যাখ্যা আইএমইহি ও িহরকেনা কহমিনয়ক অিহিত করয়ি; 
 

১৭.৪ হিলয়ম্ব হিহসআর মপ্ররণ এিং হিহসআর-এ ভুল তথ্য মপ্ররণ অনাকাংহখত। ভহিষ্যয়ত মকান প্রকে সমাহপ্তর ির সংহিষ্ট 

মন্ত্রণালয়য়ক অিেই প্রকে সমাহপ্তর সায়ড় হতন মায়সর ময়ে হনভু থল ও সঠিক তথ্য সম্বহলত হিহসআর আইএমইহি’মত 

মপ্ররণ করয়ত িয়ি; এিং 

 

১৭.৫ প্রকেটির External Audit ও Internal Audit সিে কয়র এর প্রহতয়িদয়নর ছায়াহলহি আইএমইহি 

ও িহরকেনা কহমিনয়ক অিহিত করয়ত িয়ি। 
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“মেলা হভহিক মহিলা কহিউটার প্রহিেণ (২য় ির্ থায়)” িীষ থক হিহনয়য়াগ প্রকয়ের সমাহপ্ত মূল্যায়ন প্রহতয়িদন 

)সমাপ্তঃ জুন ,২০১৩ (  

 

১ .০  প্রকয়ের অিস্থান : ঢাকা  ,র্ট্টগ্রাম ,রােিািী ,খলনা ,হসয়লট ,িহরিাল ,ময়মনহসংি ,িগুড়া ,

ফহরদপুর ,হদনােপুর ,ক্যহমল্লা ,মনায়াখালী ,রংপুর ,টািাইল ,ক্যহষ্টয়া ,িািনা ,

ক্যহড়গ্রাম ,নায়টার ,লালমহনরিাট ,নীলফামারী ,মনেয়কানা ,েয়পু রিাট ,

গাইিাো ,মগািালগি ,নও গাঁ  ,নারায় ণগি  ,মভালা ,গােীপুর ,িঞ্চগড় এিং 

কক্সিাোর )মমাট ৩০টি মেলা( । 
 

২ .০  মন্ত্রণালয় /হিভাগ  : মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়। 

৩ .০  িাস্তিায়নকারী সংস্থা : োতীয় মহিলা সংস্থা। 

 
৪ .০  প্রকয়ের িাস্তিায়ন সময় ও ব্যয়ঃ 

(লে টাকায়) 

প্রাক্কহলত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মমাট 

হেওহি 

)প্রঃসাঃ(  

িহরকহেত িাস্তিায়নকাল প্রকৃত  

িাস্তিায়নকাল 

অহতক্রান্ত 

ব্যয় )মূল 

প্রাক্কহলত 

ব্যয়য়র (%  

 

অহতক্রান্ত সময়  

)মূল  

িাস্তিায়নকায়লর 

 (% 

 

মূল 

মমাট 

হেওহি 

)প্রঃসাঃ(  

সি থয়িষ সংয়িাহধত 

মমাট 

হেওহি 

)প্রঃসাঃ(  

মূল সি থয়িষ 

সংয়িাহধত 

১৬৭৫ .৪৭  

১৬৭৫ .৪৭  

)-(  

১৬৭৫ .৪৭  

১৬৭৫ .৪৭  

)-(  

১৬২২ .৯৪  

১৬২২ .৯ ৪ 

)-(  

জুলাই, ২০০৮ 

িয়ত 

জুন  ,২০ ১১ 

জুলাই, ২০০৮ 

িয়ত 

জুন  ,২০ ১৩ 

জুলাই, ২০০৮ 

িয়ত 

জুন  ,২০ ১৩ 

-- ২ িছর 

)৬৬ .৬৭%(  

 
৫০. প্রকয়ের অংগহভহিক িাস্তিায়ন )মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় িয়ত প্রাপ্ত প্রকে সমাপ্ত প্রহতয়িদন  এর (হিহসআর)

:(হভহিয়ত 

(লে টাকায়)  

ক্রঃ 

নং 

হিহভে অয়ির নাম িহরকহেত লেযমাো প্রকৃত ব্যয় 

িাস্তি আহর্ থক িাস্তি আহর্ থক 

১। কম থকতথায়দর মিতন ৬৪ েন ৪২৮ .৩২  ৬৪ েন ৪২৬ .১১  

২। কম থর্ারীয়দর মিতন ৬৬ েন ১৭৬ .২২  ৬৬ েন ১৭২ .৬২  

৩। উৎসি ভাতা ১৩০ েন ৩৮ .৯০  ১৩০ েন ৩৮ .৬৩  

৪। ইন্টানী ৭৩০ েন ৪১ .৭০  ৭৩০ ৪০ .৯৭  

৫। টিএ /হিএ  মর্াক ৩৩ .৪০  মর্াক ৩০ .৩৯  

৬। অহফস ভাড়া ৩১টি ১৮২ .৭৫  ৩১ টি ১৮২ .৭০  

৭। িাকটিয়কট মর্াক ৫ .০৯  মর্াক ৫ .০৯  

৮। মটহলয়ফান ৩৫ টি 
৪৩ .৩৬  

৩৫ টি 
৪০ .৮৫  

৯। ইন্টারয়নট ৩৩২টি ময়িম ৩৩২টি ময়িম 

১০। হিদুযৎ  ,গ্যাস ,িাহন  মর্াক ৩০ .৬২  মর্াক ৩০ .৪০  

১১। জ্বালানী মর্াক ৫ .৩০  মর্াক ৪ .০৪  

১২। মুদ্রণ ও প্রকািনা মর্াক ২২ .০৮  মর্াক ২১ .৪৩  

১৩। মেিনারী মর্াক ২০ .১২  মর্াক ১৯ .৮৬  

১৪। গয়িষণা ব্যয় মর্াক ১ .০০  মর্াক ১ .০০  

১৫। প্রর্ার ও হিজ্ঞািন মর্াক ২৪ .৯১  মর্াক ২৪ .৭৫  

১৬। প্রহিেণ ও হিো সফর ২৮০ েন ৫৪ .০৪  ২৮০ েন ৫৪ .০৪  

১৭। কম থিালা ও মসহমনার ৩২টি ২২ .০০  ৩২টি ২২ .০০  

১৮। কাঁর্ামাল ও খর্রা র্ন্ত্রাংি  মর্াক ১২ .০০  মর্াক ১১ .৫২  

১৯। সম্মানী /িাহরশ্রহমক হফ  মর্াক ৬৮ .৯৪  মর্াক ৬০ .১৪  

২০। কহিউটার সরিামাহদ মর্াক ৩৫ .৯৮  মর্াক ৩৫ .৭৫  

২১। গাড়ী ভাড়া মর্াক ১ .০০  মর্াক ০ .০০  



699 

 

ক্রঃ 

নং 

হিহভে অয়ির নাম িহরকহেত লেযমাো প্রকৃত ব্যয় 

িাস্তি আহর্ থক িাস্তি আহর্ থক 

২২। অন্যান্য ব্যয় /হিহিধ  মর্াক ৫৬ .৭৯  মর্াক ৫৬ .৭৯  

২৩। মমাটরর্ান  )রেণায়িেণ(  ০১ টি ৫ .৬০  ০১ টি ৫ .৪৬  

২৪। আসিািিে )রেণায়িেণ(  ২০৬৬টি ৩ .৯৯  ২০৬৬টি ৩ .৭২  

২৫। কহিউটার সামগ্রী ১৯৭৫টি ১৪ .৯৭  ১৯৭৫টি ১৪ .৯৫  

২৬। সংস্কার এিং পুনি থাসন  ) মমহিনাহরে ও 

র্ন্ত্রিাহত রেণায়িেণ( 

৩৪১টি ৯ .১৪  ৩৪১ টি ৯ .১৩  

২৭। মমহিনারীে এিং র্ন্ত্রিাহত ক্রয় ৩৪১টি ৬১ .৩৩  ৩৪১টি ৪৯ .৮০  

২৮। কহিউটার ও র্ন্ত্রাংি ক্রয়  ১৯৭৫টি ২০৩ .০৯  ১৯৭৫টি ১৮৭ .৯৬  

২৯। আসিািিে )ক্রয়(  ২০৬৬টি ৭২ .৮৩  ২০৬৬টি ৭২ .৮৩  

 মমাটঃ - ১৬৭৫ .৪৭  - ১৬২২ .৯৪  

 

৬ .০  কাে অসমাপ্ত র্াহকয়ল উিার কারণঃ অনয়মাহদত আরহিহিহি অনর্ায়ী প্রকয়ের আওতায় িহিহি থয়ে তথ্য প্রযুহক্তর 

সি থয়িষ উেয়য়নর হিষয়য় অিহিত িওয়ার েন্য এিং ঐ প্রযুহক্তয়ক স্থানীয় িহরয়িয়ির সায়র্ খাি খাইয়য় এর প্রয়য়াগ 

সিেতর করার লয়েয এই প্রকয়ের প্রধান কার্ থালয়য় একটি গয়িষণা মকাষ স্থািন করার উয়ল্লখ র্াকয়লও এটি করা 

সম্ভি িয়হন। এর কারণ হিয়সয়ি উয়ল্লখ করা িয়য়য়ছ মর্  ,আরহিহিহিয়ত এ সংক্রান্ত দে েনিয়লর হিষয়টি অন্তভু থক্ত না 

র্াকা। 

 

৭ .০  সাধারণ ির্ থয়িেণঃ   

৭.১  িটভূহমঃ 

মদয়ির েনসংখ্যার অয়ধ থকই নারী। নারী সমাে হিোগত মর্াগ্যতায় ,বৃহিমূলক দেতায় এিং প্রযুহক্তগত উেয়য়ন মিি 

হিহছয়য় আয়ছ। তথ্য ও মর্াগায়র্াগ প্রযুহক্তয়ত তায়দর ধারণা খি মিহি নয়। অহধকাংি যুি মহিলা কহিউটার দেতা 

মর্য়ক িহঞ্চত। িাংলায়দয়ির নারীয়দর েমতায়য়ন সিায়তা করার েন্য মহিলায়দর কহিউটার হিষয়য় প্রহিেণ প্রদান ,

তায়দর কর্ মসংস্থায়নর সুয়র্াগ সৃহষ্ট  ,আ ত্ম-হনভ থরিীলতা অেথয়ন উদ্বুি ও সিায়তা প্রদায়নর িািািাহি এিং নারী 

সমােয়ক মানি সিয়দ িহরণত করার উয়েয়ে োতীয় মহিলা সংস্থা কর্তথক ৩০৬ .৮৫ লে টাকা ব্যয়য় ‘‘ মেলা 

হভহিক মহিলা কহিউটার প্রহিেণ )১০ টি মকে ( ’’ িীষ থক একটি প্রকে জুলাই  ,২০০২ িয়ত মফেয়া হর , ২০০৭ মময়ায়দ 

িাস্তিাহয়ত িয়য়য়ছ। উক্ত সমাপ্ত প্রকয়ের আওতায় ঢাকা  ,র্ট্টগ্রাম ,রােিািী ,খলনা ,িহরিাল ,হসয়লট ,িগুড়া ,

হদনােি্ুর  ,ময়মনহসংি এিং ফহরদপুর এ ১০টি মেলায় শুধু মহিলায়দর েন্য কহিউটার প্রহিেণ মকে স্থািন করা 

িয় এিং মমাট ৩,৩১৮ েন মহিলায়ক কহিউটার প্রহিেণ প্রদান করা িয়। ১ম ির্ থায়য়র প্রকেটি আন্তঃমন্ত্রণালয় 

মূল্যায়ন কহমটি এিং িাংলায়দি কহিউটার কাউহিল কর্তথক পৃর্কভায়ি মূল্যায়ন করা িয়। দুটি মূল্যায়ন 

প্রহতয়িদয়নই প্রকেটির কার্ থক্রম সম্প্রসারয়ণর েন্য সুিাহরি করা িয়। এ সুিাহরয়ির মপ্রহেয়ত প্রকয়ের ১ম ির্ থায়য়র 

িাস্তিায়নকালীন অহভজ্ঞতা  ,োতীয় মহিলা সংস্থার হিহভে মেলা িাখার র্াহিদা ,নারী হিোর িার ,েীিনমান ,মভৌত 

অিকাঠায়মা ,মর্াগায়র্াগ ব্যিস্থা ,কম থসংস্থায়নর সুয়র্াগ সৃহষ্ট ইতযাহদ হিষয় হিয়ির্না কয়র কার্ থক্রমটি আরও ২০টি 

মেলায় সম্প্রসাহরত কয়র মমাট ৩০টি মেলায় সি থয়মাট ১৬৭৫ .৪৭ লে টাকা প্র ্াক্কহলত ব্যয়য় জুলাই ,২০০৮ মর্য়ক 

জুন ,২০১১ মময়ায়দ িাস্তিায়য়নর েন্য প্রকেটি গৃিীত িয়। 

 

৭ .২  প্রকয়ের উয়েেঃ 

ক  (মহিলায়দর কম থসংস্থা মনর সুয়র্াগ এিং তায়দরয়ক মর্াগায়র্াগ প্রযুহক্ত হনভ থর উয়যাক্তা হিয়সয়ি গয়ড় মতালার লয়েয 

তথ্য ও মর্াগায়র্াগ প্রযুহক্ত হিো মদওয়া; 

খ( মিকার মহিলায়দর আত্ম -কম থসংস্থায়নর মােয়ম স্বহনভ থর  িওয়ার ব্যািায়র উদ্বুিকরণ; 

গ( নারী সমােয়ক মানি সিয়দ িহরণত করার লয়েয োন-ধারণাগত িহরিতথয়ন উৎসাি মর্াগায়না; 

ঘ( তথ্য প্রযুহক্তর র্র্ার্র্ ব্যিিায়রর মােয়ম নারীর েমতায়য়ন সি থাত্মক প্রয়র্ষ্টা মনয়া; 

ঙ( নারী সমায়ের দাহরদ্রয হিয়মার্ন এিং স্বহনভ থরতা অেথয়ন সিায়তা প্রদান করা; 

র্( প্রকে িহুমুখীকরণ এিং কহিউটার হিোয়ক িালনাগাদ কয়র ভহিষ্যৎ র্যায়লি মমাকায়িলা করা; 

ছ( এই প্রহতষ্ঠানয়ক সমৃিকরয়ণর লয়েয হিহভে উেয়ন সিয়র্াগী সংস্থা  ,উেয়ন অংিীদারী প্রহতষ্ঠান ,মদিী-হিয়দিী 

এনহেও ও ব্যিসায়ী সংগঠনগুয়লার সায়র্ হনহিড় সংয়র্াগ স্থািন করা ;এিং  
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ে) িহিহি থয়ে নতুন নতুন উদ্ভািনা ও তথ্য প্রযুহক্তর সি থয়িষ উেয়য়নর হিষয়য় অিহিত িওয়ার েন্য এিং ঐ প্রযুহক্তয়ক 

স্থানীয় িহরয়িয়ির সায়র্ খাি খাইয়য় প্রয়য়াগ সিেতর করার েন্য এই প্রকয়ের প্রধান কার্ থালয়য় একটি গয়িষণা মকাষ 

স্থািন। 

৮.০  প্রকয়ের অনয়মাদন অিস্থা ও সংয়িাধনঃ 

প্রকয়ের ১ম ির্ থায়য়র অহেথত সফলতা ও অহভজ্ঞতায়ক হিয়ির্না কয়র কার্ থক্রমটি ৩০টি মেলায় ১৬৭৫ .৪৭ লে টাকা 

প্র্াক্কহলত ব্যয়য় জুলাই ,২০০৮ মর্য়ক জুন ,২০১১ মময়ায়দ িাস্তিায়য়নর েন্য র্র্ার্র্ কর্তথিে কর্তথক ০১ /০৭/২০০৮ 

তাহরয়খ অনয়মাহদত িয়। িরিতীয়ত প্রকেটির ব্যয় বৃহি ব্যহতয়রয়ক মময়াদ ০১ িছর বৃহি কয়র জুলাই ,২০০৮ মর্য়ক 

জুন  ,২০১২ ির্ থন্ত হনধ থারণ করা িয়  এিং িরিতীয়ত প্রকেটির মমাট প্রাক্কহলত ব্যয় অিহরিহতথত মরয়খ মময়াদকাল 

জুলাই  ,২০০৮ িয়ত জুন  ,২০১ ৩ ির্ থন্ত হনধ থারণ কয়র ০৭ /১০/২০১২ তাহরয়খ র্র্ার্র্ কর্তথিে কর্তথক প্রকেটি সংয়িাধন  

করা িয়। 

 

৯০. িছর হভহিক সংয়িাহধত এহিহি িরােঅিমুহক্ত ও ব্যয়ঃ , 

(লে টাকায়) 

আহর্ থক িছর এহিহি িরাে )সংয়িাহধত(  অিমুহক্ত ব্যয় 

মমাট টাকা প্রঃসাঃ মমাট টাকা প্রঃসাঃ 

২০০৮ -২০০৯  ৩৩৬ .০০  ৩৩৬ .০০  - ৩৩৬ .০০  ২৩১ .৯৫  ২৩১ .৯৫  - 

২০০৯ -২০১০  ৩৪৭ .০০  ৩৪৭ .০০  - ৩৪৫ .৭৫  ৩১৯ .৩০  ৩১৯ .৩০  - 

২০১০ -২০১১  ২৫০ .০০  ২৫০ .০০  - ২৪৮ .০০  ২২৮ .৫৪  ২২৮ .৫৪  - 

২০১১ -২০১২  ৩৮০ .০০  ৩৮০ .০০  - ৩৮০ .০০  ৩৭৬ .১২  ৩৭৬ .১২  - 

২০১২ -২০১৩  ৪৭৭ .০০  ৪৭৭ .০০  - ৪৭৭ .০০  ৪৬৭ .০৫  ৪৬৭ .০৫  - 

মমাটঃমমাটঃ  ১৭৯০ .০০  ১৭৯০ .০০  - ১৭৮৬ .৭৫  ১৬২২ .৯৪  ১৬২২ .৯৪  - 
 

১০ .০  প্রকে িহরর্ালক সিহকথত তথ্যঃ 

 প্রকয়ের শুরু মর্য়ক মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র হনয়ম্নাক্ত কম থকতথাগণ প্রকে িহরর্ালয়কর দাহয়ত্ব িালন 

কয়রয়ছনঃ 

ক্রঃনং প্রকে িহরর্ালয়কর নাম ও িদিী মর্াগদায়নর তাহরখ িদহলর তাহরখ 

০১ েনাি মমাঃ মোিায়য়দুর রিমান 

উি-সহর্ি 

২৫/০৬/২০০৮ ২৭/১০/২০১১ 

০২ মমাছাঃ নাসহরন আখতার 

যুগ্ম-সহর্ি 

২৭/১০/২০১১ ৩০ /০৬/২০১৩  

 

১১ .০  প্রকয়ের আওতায় িাস্তিাহয়ত মূল কার্ থক্রমসমূিঃ 

প্রকয়ের মূল কার্ থক্রম িয়ে- প্রহিেণ ও হিো সফর ,অহফস ভাড়া ,আসিািিে ক্রয় ও রেণায়িেণ  ,কহিউটার 

সামগ্রী ক্রয় ও রেণায়িেণ  ,র্ন্ত্রিাহত ক্রয় ও রেণায়িেণ ইতযাহদ। 

 

১২ .০  প্রকে িহরদি থনঃ প্রকেটির সমাহপ্ত মূল্যায়ন প্রহতয়িদন প্রণয়য়নর হনহমি আইএমইহি কর্তথক ২৪ /০৩/২০১৪ তাহরয়খ 

রােিািী মেলা , ৩০ /০ ৪ /২০১৪ তাহরয়খ খলনা মেলা এিং ২৫ /০৫/২০১৪ তাহরয়খ র্ট্টগ্রাম  মেলায় প্রকয়ের আওতায় 

িাস্তিাহয়ত কার্ থক্রম সয়রেহময়ন িহরদি থন করা িয়। সয়রেহমন িহরদি থয়নর সময় রােিািী মেলায় ৫ েন 

প্রহিেণার্ীর সায়র্ আয়লার্না করা িয়। র্ট্টগ্রাম ও খলনা মেলায় মকান প্রহিেণার্ীর সায়র্ আয়লার্না করা সম্ভি 

িয়হন। ৩টি প্রহিেণ মকয়ের প্রহিেক /সিকারী মপ্রাগ্রামায়রর সায়র্ আয়লার্না করা িয় এিং ৩টি মেলায় প্রকয়ের 

আওতায় আরহিেণ মকয়ের মভৌত সুহিধাহদ ও সরিরািকৃত উিকরণগুয়লা ির্ থয়িেণ করা িয়। এছাড়া ঢাকাস্থ প্রকে 

কার্ থালয়য়র সায়র্ আয়লার্না করা িয়। প্রকয়ের কয়য়কটি গুরুত্বপূণ থ অংয়গর আওতায় িাস্তিাহয়ত কাে সিয়কথ হনয়ম্ন 

আয়লার্না করা িলঃ 

 

১২১. কম থকতথাকম থর্ারীয়দর মিতন ও ভাতাঃ/ কম থকতথা মত সংস্থানকৃত'কম থর্ারীয়দর মিতন ও উৎসি ভাতা িািদ আরহিহিহি/

৬৪৩. ৪৪ লে টাকার হিিরীয়ত ৬৩৭ .৩৬ লে টাকা ব্যয় িয়য়য়ছ। উয়ল্লখ্য,  আরহিহিহি অনর্ায়ী প্রকয়ের আওতায়  

প্রকে িহরর্ালক  ,সিকারী িহরর্ালক ,কহিউটার অিায়রটর ,একাউনয়টন্ট ,হিএ ,ড্রাইভার ,৩০ েন সিকারী 

মপ্রাগ্রামার  ,৩০ েন প্রহিেক , ৩২ েন এমএলএসএস  ,৩২ েন নাইট গাি থ হনয়য়াগ করা িয়। 
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১২ .২  ইন্টানী ভাতাঃ প্রয়তযক মেলায় প্রহত ব্যায়র্র িরীোর ফলাফয়লর হভহিয়ত ০৬ েন প্রহিেণার্ীয়ক )সকায়লর হিফট 

িয়ত ৩ েন ও হিকায়লর হিফট িয়ত ৩ েন  (ইন্টানী ভাতা িািদ আরহিহিহি'মত স ্ংস্থানকৃত ৪১ .৭০ লে টাকার 

হিিরীয়ত ৪০.৯৭ লে টাকা ব্যয় িয়য়য়ছ। উয়ল্লখ্য,  এ অংয়গর আওতায় সি থয়মাট ৭৩০ েনয়ক ইন্টানী ভাতা মদয়া 

িয়য়য়ছ। ইন্টানী ভাতা প্রাপ্ত প্রহিেণার্ীরা িরিতী ব্যায়র্র প্রহিেণার্ীয়দরয়ক প্রহিেণ কায়ে সিায়তা করয়তন। ইন্টানী 

ভাতা িািদ "এ"  কযাটাগহরভুক্ত মেলাসমূয়ির প্রহিেণার্ীয়দরয়ক মায়স ১ ,৫০০=/ )এক িাোর িাঁর্িত (টাকা ও " হি" 

কযাটাগহরভুক্ত মেলাসমূয়ির প্রহিেণার্ীয়দরয়ক মায়স ১ ,০০০=/ )এক িাোর (টাকা প্রদান করা িয়য়য়ছ িয়ল প্রকে 

সংহিষ্ট কম থকতথা োনান। 

 

১২৩. অহফস ভাড়া এিং হিদুযৎ ,গ্যাস ,িাহন হিলঃ ঢাকাস্থ প্রকে কার্ থালয়সি ৩০টি মেলা কার্ থালয়য়র অহফস ভাড়া িািদ 

আরহিহিহি সংস্থানকৃত ৩৩ .৪০ লে টাকার হিিরীয়ত ৩০.৩৯ লে টাকা ব্যয় িয়য়য়ছ। এছাড়াও এসি অহফয়স হিদুযৎ, 

গ্যাস , িাহন হিল িািদ আরহিহিহি সংস্থানকৃত ৩০ .৬২ লে টাকার হিিরীয়ত ৩০.৪০ লে টাকা ব্যয় িয়য়য়ছ। 

 

১২ .৪  মটহলয়ফান ও ইন্টারয়নটঃ এ অংয়গর আওতায় প্রকে িহরর্ালয়কর িাসভিনসি ৩০টি মেলা অহফস  ,প্রধান কার্ থালয়য় 

মমাট ৩৫টি মটহলয়ফান এিং প্রহতটি মেলা অহফয়স ১০টি কয়র সরিরািকৃত মমাট ৩৩২টি ইন্টারয়নট ময়িয়মর হিল 

িািদ আরহিহিহি'র সংস্থানকৃত ৪৩. ৩৬ লে টাকার হিিরীয়ত ৪০ .৮৫ লে টাকা ব্যয় িয়য়য়ছ।  

 

১২ .৫  মুদ্রণ ও প্রকািনাঃ মকাস থ মহিউল  ,সাটি থহফয়কট ও হিহভে মেলায় প্রহিেয়ণর প্রর্ায়রর েন্য হলফয়লট ইতযাহদ মুদ্রণ 

িািদ ২১. ৪৩ লে টাকা ব্যয় িয়য়য়ছ। উয়ল্লখ্য  ,এ খায়ত আরহিহিহি'মত ২২. ০৮ লে টাকার সংস্থান হছল। 

 

১২ .৬  প্রর্ার ও হিজ্ঞািনঃ হনয়য়াগ প্রহক্রয়া  ,হিহভে মেলায় প্রহিেণ মকায়স থ ভহতথ হিজ্ঞহপ্ত ,প্রর্ার-প্রর্ারণা ইতযাহদ িািদ 

আরহিহিহি'র সংস্থানকৃত ২৪. ৯১ লে টাকার হিিরীয়ত ২৪ .৭৫ লে টাকা ব্যয় িয়য়য়ছ।  

 

১২ .৭  প্রহিেণ ও হিো সফরঃ ২৬৯ েয়নর স্থানীয় প্রহিেণ ও ১১ েয়নর হিয়দি প্রহিেণ িািদ সংস্থানকৃত ৫৪ .০৪ লে 

টাকার পুয়রা অর্ থই ব্যয় িয়য়য়ছ। 

 

১২ .৮  মমহিনারীে ও র্ন্ত্রিাহত ক্রয়ঃ এয়ার কহন্ডিন )২১টি( ,ল্যািটি )৩১টি( ,মাহিহমহিয়া প্রয়েক্টর )৩১টি ( এিং আয়রা 

অন্যান্য হকছু র্ন্ত্রিাহতসি মমাট ৩৪১টি মমহিনারীে ও র্ন্ত্রিাহত ক্রয় িািদ সংস্থানকৃত ৬১ .৩৩  লে টাকার হিিরীয়ত 

৪৯.৮০ লে টাকা ব্যয় িয়য়য়ছ। 

 

১২.৯ কহিউটার ও র্ন্ত্রাংি ক্রয়ঃ ৩৮৫টি কহিউটার ও ইউহিএস, ৩৩২টি ময়িম, ২১টি মলোর হপ্রন্টার এিং আনষংহগক 

অন্যান্য মমাট ১৯৭৫টি র্ন্ত্রিাহত ক্রয় করা িািদ আরহিহিহি'র সংস্থানকৃত ২০৩.৭৫ লে টাকার হিিরীয়ত ১৮৭.৯৬ 

লে টাকা ব্যয় িয়য়য়ছ। 

 

১৩০. প্রকয়ের উয়েে  ও অেথন) প্রাপ্ত হিহসআর-এর হভহিয়ত:( 

িহরকহেত উয়েে অেথন 

ক( মহিলায়দর কম থসংস্থায়নর সুয়র্াগ এিং 

তায়দরয়ক মর্াগায়র্াগ প্রযুহক্ত হনভ থর উয়যাক্তা 

হিয়সয়ি গয়ড় মতালার লয়েয তথ্য ও মর্াগায়র্াগ 

প্রযুহক্ত হিো মদওয়া; 

মহিলায়দর কম থসংস্থান এিং মর্াগায়র্াগ প্রযুহক্ত হনভ থর উয়যাক্তা 

িওয়ার সুয়র্াগ সৃহষ্ট করার লয়েয মহিলায়দর তথ্য ও 

মর্াগায়র্াগ প্রযুহক্ত হিষয়য় প্রহিেণ প্রদান করা িয়য়য়ছ; 

খ( মিকার মহিলায়দর আত্ম -কম থসংস্থায়নর মােয়ম 

স্বহনভ থর িওয়ার ব্যািায়র উদ্বুিকরণ;  

প্রাপ্ত প্রহিেণয়ক কায়ে লাহগয়য় হিহভে আত্ম -কম থসংস্থা নমূলক 

কম থকায়ন্ড হনয়েয়দরয়ক হকভায়ি সিৃক্ত করা র্ায় মস হিষয়য় 

প্রহিেয়ণর িািািাহি মিকার মহিলায়দরয়ক উদ্বুি করা িয়য়য়ছ; 

গ( নারী সমােয়ক মানি সিয়দ িহরণত করার 

লয়েয োন-ধারণাগত িহরিতথয়ন উৎসাি 

মর্াগায়না; 

প্রহিেণ ও কম থািালা /মসহমনার আয়য়ােয়নর মােয়ম নারী 

সমােয়ক মানি সিয়দ িহরণত করার লয়েয োন-ধারণাগত 

িহরিতথয়ন উৎসাি প্রদান করা িয়য়য়ছ; 

ঘ( তথ্য প্রযুহক্তর র্র্ার্র্ ব্যিিায়রর মােয়ম নারীর 

েমতায়য়ন সি থে প্রয়র্ষ্টা মনয়া; 

প্রাপ্ত প্রহিেণ নারীয়দরয়ক স্বািলম্বী িয়ত সিায়তা করয়ি, র্া 

নারীর েমতায়য়নর েন্য সিায়ক; 

ঙ( নারী সমায়ের দাহরদ্রয হিয়মার্ন এিং আহর্ থক 

স্বহনভ থরতা অেথয়ন সিায়তা প্রদান করা; 

র্াকহর িাওয়ার মেয়ে িা আত্ম-কম থসংস্থায়নর িয়র্ প্রকে 

মর্য়ক প্রাপ্ত প্রহিেণ সিায়ক ভূহমকা িালন করয়ি িয়ল আিা 

করা র্ায় র্া নারী সমায়ের দাহরদ্রয হিয়মার্ন এিং আহর্ থক 

স্বহনভ থরতা অেথয়ন সিায়তা প্রদান করয়ি; 
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িহরকহেত উয়েে অেথন 

র্( প্রকে িহুমুখীকরণ এিং কহিউটার হিোয়ক 

িালনাগাদ কয়র ভহিষ্যৎ র্যায়লি মমাকায়িলা 

করা; 

িহণ থত প্রকয়ের হিহভে মহিউয়লর কাহরক্যলাম িতথমান সময়য়র 

র্াহিদা অনর্ায়ী িালনাগাদ করা িয়য়য়ছ; 

ছ( এই প্রহতষ্ঠানয়ক সমৃিকরয়ণর লয়েয হিহভে 

উেয়ন সিয়র্াগী সংস্থা  ,উেয়ন অংিীদারী 

প্রহতষ্ঠান ,মদিী-হিয়দিী এনহেও ও ব্যিসায়ী 

সংগঠনগুয়লার সায়র্ হনহিড় সংয়র্াগ স্থািন 

করা ;এিং  

প্রকয়ের এ উয়েেটি অেথয়নর মকান কম থ -িহরকেনা  

আরহিহিহি'মত উয়ল্লখ হছলনা এিং তা অহেথত িয়য়য়ছ হক-না 

মসটি হনরূিণ করা সম্ভি িয়হন; 

ে( িহিহি থয়ে নতুন নতুন উদ্ভািনা এিং তথ্য 

প্রযুহক্তর সি থয়িষ উেয়য়নর হিষয়য় অিহিত 

িওয়ার েন্য এিং ঐ প্রযুহক্তয়ক স্থানীয় 

িহরয়িয়ির সায়র্ খাি খাইয়য় প্রয়য়াগ সিেতর 

করার েন্য এই প্রকয়ের প্রধান কার্ থালয়য় একটি 

গয়িষণা মকাষ স্থািন। 

আরহিহিহি 'মত এ সংক্রান্ত দে েনিয়লর হিষয়টি অন্তভু থক্ত না  

র্াকায় প্রকয়ের এ উয়েেটি অহেথত িয়হন। 

 

 ১৪ .০  উয়েে পুয়রাপুহর অহেথত না িয়য় র্াকয়ল তার কারণঃ প্রকেটির মূল উয়েে হছল মহিলায়দরয়ক তথ্য ও মর্াগায়র্াগ 

প্রযুহক্ত হিষয়য় প্রহিেণ প্রদায়নর মােয়ম তায়দর আত্ম-কম থসংস্থান এিং মর্াগায়র্াগ প্রযুহক্ত হনভ থর উয়যাক্তা িওয়ার 

সুয়র্াগ সৃহষ্ট করা। এ লয়েয ১৮১০৯ েন মহিলায়ক ৩ মাস মময়াদী ৯টি মহিউলসিে "Certificate Course in 

Computer Application" িীষ থক মকায়স থ প্রহিেণ প্রদান করা িয়য়য়ছ। এ মর্য়ক আিা করা র্ায় মর্  ,তারা 

কহিউটার প্রযুহক্তর হিহভে মমৌহলক হিষয়য় হনয়েয়দর দেতা অেথন করয়ত মিয়রয়ছ ,র্া তায়দরয়ক প্রহতয়র্াহগতামূলক 

র্াকহরর িাোয়র দ্রুত র্াকহর মিয়ত সিায়তা করয়ি। হকন্তু এ প্রহিেণয়ক মকে কয়র তারা আত্ম -হনভ থরিীল িা তায়দর 

দাহরদ্রয হিয়মার্য়নর িয়র্ কতটুক্য উন্মুক্ত িয়য়য়ছ তা হিয়ির্না করা সম্ভি িয়হন। এছাড়াও কতেন প্রহিহেত মহিলা 

মর্াগায়র্াগ প্রযুহক্ত হনভ থর উয়যাক্তা িয়য়য়ছন তা োনা সম্ভি িয়হন। তয়ি সাহি থক হিয়ির্নায় িলা র্ায় মর্, এ ধরয়নর 

প্রহিহেত মিকার মহিলায়দর দাহরদ্রয হিয়মার্ন িা আত্ম -হনভ থরিীল িওয়ার িয়র্ সিায়ক ভূহমকা িালন করয়ি। 

 
১৫ .০  প্রকয়ের সামহগ্রক মূল্যায়নঃ 

১৫ .১  মূল্যায়য়ন হিয়ির্য হিষয়সমূিঃ প্রকেটি মূল্যায়য়নর মেয়ে হনম্নহলহখত হিষয়গুয়লা ির্ থায়লার্না করা িয়য়য়ছঃ 

 প্রকয়ের অনয়মাহদত আরহিহিহি; 

 সয়রেহময়ন ৩টি মেলা )রােিািী ,খলনা ও র্ট্টগ্রাম (িহরদি থয়নর সময় সং হিষ্ট মেলার প্রহিেক /সিকারী 

মপ্রাগ্রামায়রর মতামত ,কয়য়কেন প্রহি েণ গ্রিণকারীর মতামত ির্ থায়লার্না; 

 ঢাকাস্থ প্রকে কার্ থালয়য়র সংহিষ্ট কর্তথিয়ের সায়র্ আয়লার্না; 

 হিহসআর ির্ থায়লার্না  ;এিং  

 অনয়মাহদত আরহিহিহি ’র Log Frame-এর Input, Output, Purpose এিং Goal ির্ থায়লার্না। 

 
১৫.২ রােিািী খলনা ও র্ট্টগ্রাম মেলায় ,প্রহিেণ িিহত/প্রহিেণ উিকরণপ্রহিেণ মকে সিহকথত তথ্যঃ/ 

 প্রয়তযক মেলায় প্রকয়ের অর্ থায়য়ন ভাড়া করা িাড়ীয়ত প্রহিেণ প্রদান করা িয়; 

 প্রয়তযক মেলায় প্রহিেয়ণর েন্য অনকূল িহরয়িি হিযমান হছল  ,তয়ি র্ট্টগ্রাম মেলায়  সাইিার কযায়ফটি 

আয়তয়ন অতযন্ত মছাট হছল; 

 রােিািী মেলায় প্রহত ব্যায়র্ ৪০ েন কয়র ২৩টি ব্যার্  ,খলনা মেলায় প্রহত ব্যায়র্ ৪০ েন কয়র ২৪টি ব্যা র্ এিং 

র্ট্টগ্রাম মেলায় প্রহত ব্যায়র্ গয়ড় ৪০ মর্য়ক ৪৫ েন কয়র ২১টি ব্যায়র্র প্রহিেণ অনহষ্ঠত িয়য়য়ছ; 

 প্রহত ব্যায়র্ দুটি হিফয়ট প্রহিেণ অনহষ্ঠত িত। প্রহত হিফয়ট ২০ েন কয়র প্রহিেণার্ী প্রহিেণ হনত; 

 সকায়লর হিফট সকাল ৯ :০০ টা মর্য়ক দুপুর ১২:০০ টা এিং দুপুয়রর হিফট দুপুর ২:০০ টা মর্য়ক হিকাল 

৫:০০টা ির্ থ ন্ত অনহষ্ঠত িত; 

 সকল প্রহিেণার্ী ৩ মাস মময়াদী Certificate Course in Computer Application মকায়স থ প্রহিেণ 

গ্রিণ কয়র। মকাস থ মিয়ষ উিীণ থ প্রহিেণার্ীয়দর মায়ঝ সনদিে হিতরণ করা িয়। মকাস থটিয়ত মমাট ৯টি মহিউয়ল 

প্রহিেণ অনহষ্ঠত িয়য়য়ছ। 
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 স্থানীয়ভায়ি িহেকায় হিজ্ঞহপ্ত প্রকাি কয়র প্রহিেণার্ী আিিান করা িত এিং োনা র্ায় মর্  ,প্রয়তযক ব্যায়র্ই  ৪০ 

েয়নর মিহি আগ্রিী প্রার্ী প্রহিেয়ণর েন্য আয়িদন করত। মসয়েয়ে োতীয় মহিলা সংস্থার সংহিষ্ট মেলা 

মর্য়ারম্যান -এর সভািহতয়ত্ব অনহষ্ঠত মমৌহখক িরী োর মােয়ম ৪০ েন প্রহিেণার্ী িাছাই করা িত। উয়ল্লখ্য ,

প্রহিেণার্ীয়দর ন্যযনতম হিোগত মর্াগ্যতা হছল এসএসহস; 

 ভহতথ হফ িািদ প্রহত প্রহিেণার্ী িয়ত ১০০০ /- টাকা আদায় করা িত এিং এ টাকা প্রধান কার্ থালয়য় মপ্ররণ করা 

িত ;এিং  

 প্রহত মকয়েই হকছু কহিউটার )রােিািী মেলায় ২০টির ময়ে ০৯টি ,খলনা মেলায় ১৮টির ময়ে ২টি ,র্ট্টগ্রাম 

মেলায় ৩০টির ময়ে ২১টি ) এিং প্রায় অহধকাংি ইউহিএস ব্যিিার অনিয়র্াগী িাওয়া র্ায়। ফয়ল প্রয়তযক 

মকয়েই প্রহত প্রহিেণার্ীর েন্য ১টি কয়র কহিউটার িরাে হছল না। 

 
১৫.৩ সিকারী মপ্রাগ্রামারপ্রহি/েয়কর মতামতঃ িহরদি থনকায়ল রােিািী মেলার প্রহিেক সাহিয়া সুলতানাখলনা মেলার  ,

সিকারী মপ্রাগ্রামার কােল কাহন্ত কর ও র্ট্টগ্রাম মেলার সিকারী মপ্রাগ্রামার েহিরুল ইসলাম -এর সায়র্ আয়লার্না িয় । 

তায়দর আয়লার্নার সার -সংয়েি হন ম্নরূিঃ 

 আরহিহিহি ’র হনয়দ থহিত মহিউল অনর্ায়ী প্রহি েণ সিে করা িয়য়য়ছ; 

 শুধুই মময়য়য়দর েন্য প্রহিেণ হিধায় তারা ক্লািরুয়ম অয়নক স্বােয়যয প্রহিেণ হনয়ত িায়র; 

 প্রহিেণ হফ অতযন্ত কম হিধায় প্রহিেণার্ীয়দর র্াহিদা অয়নক মিহি; 

 প্রহিেয়ণর সময় প্রহত প্রহিেণার্ীর েন্য একটি কয়র কহিউটার না র্াকায় হকছু সমস্যা িয়য়য়ছ। উয়ল্লখ্য ,

প্রকেটির ১ম ও ২য় ির্ থায় হময়ল সরিরািকৃত হকছু কহিউটার এিং মিি হকছু UPS অয়কয়ো অিস্থায় রয়য়য়ছ। 

এছাড়াও িাহক UPS গুয়লার ব্যাকআি টাইম খি কম িওয়ায় মায়ঝ ময়ে সমস্যা িয়য়য়ছ। 

 
১৫.৪ প্রহিেণার্ীয়দর মতামতঃ িহরদি থয়নর সময় প্রয়তযক মেলায় ৫ েন কয়র মমাট ১৫ েন মহিলা প্রহিেণ গ্রিণকারীর 

সায়র্ আয়লার্না িয়। তায়দর সায়র্ আয়লার্নার সার -সং মেি হনম্নরূিঃ 
 

)ক(  র্াকহরর িাোয়রর র্াহিদার কর্া হর্ন্তা কয়রই তারা প্রহিেণ গ্রিয়ণ উদ্বুি িয়য়হছল; 

)খ(  মময়য়য়দর েন্য অনকূল িহরয়িি র্াকায় তারা এখায়ন প্রহিেয়ণর েন্য এয়সয়ছন; 

)গ(  এখায়ন প্রহিেণ গ্রিয়ণর ফয়ল তারা তায়দর িড়ায়লখার )হিহভে ধরয়নর এসাইনয়মন্ট ততহর করা ( মেয়েও সুহিধা 

মিয়য়য়ছন; এিং 

)ঘ(  ইন্টারয়নট -এর মােয়ম আি মিট তথ্য সিয়কথ োনয়ত মিয়রয়ছন। 

 

 উমল্লখ্য  ,িহরদি থয়নর সময় কয়য়কেন প্রহি েণার্ীয়ক MS Excel-এ মর্াগ করয়ত ,MS PowerPoint -এ Slide 

ততহর করার েন্য এিং e-mail -এ File attachment করার েন্য অনয়রাধ োনায়না িয়ল তারা প্রায় সকয়লই 

এগুয়লা কয়র মদখায়ত সেম িয়য়য়ছন। 

 

১৫ .৫  আরহিহিহি’র Log Frame-এর Input, Output, Purpose এিং Programme Goal এর সায়র্ প্রকয়ের 

িাস্তিায়য়নাির অেথয়নর স্বরূি হিয়িষণঃ 

 

Log Frame-এর 
Narrative 

Summary 

আরহিহিহি অনর্ায়ী িহরকহেত 

উয়েয়ের িণ থনা 

িাস্তিায়য়নাির অিস্থার স্বরূি হিয়িষণ 

Input, Output  েনিল হনয়য়াগ; 

 হিযমান ১০টি মকয়ে প্রহি েণ 

কার্ থক্রম অব্যািত রাখা; 

  হলফয়লট ও মহিউল হপ্রন্ট করা; 

 প্রহিেণ কার্ থক্রম পুয়রাপুহরভায়ি শুরু 

করা; 

র্তণমূল ির্ থায়য় সি থাধুহনক প্রযুহক্তর 

ধারণা মদয়া। 

প্রকেটির েনিল হনয়য়াগ ও অন্যান্য আনষংহগক 

কাে সিে করয়ত মিি হকছু সময়য়র প্রয়য়ােন 

িয়য়য়ছ হিধায় হনধ থাহরত সময় অর্ থাৎ জুলাই ২০০৮ 

এর প্রায় ৬/৭ মাস িয়র প্রকেটির কাে পুয়রাদয়ম 

শুরু করা সম্ভি িয়য়য়ছ। তয়ি িরিতী সময়য় 

প্রকয়ের মময়াদ বৃহি কয়র প্রহিেণ সিহকথত 

হনহদ থষ্ট লেযমাো অেথন করা সম্ভি িয়য়য়ছ। 

প্রহিেয়ণর সময় প্রহিেণার্ীয়দরয়ক সি থাধুহনক 

প্রযুহক্তর ধারণা মদয়া িয়য়য়ছ। 
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Log Frame-এর 
Narrative 

Summary 

আরহিহিহি অনর্ায়ী িহরকহেত 

উয়েয়ের িণ থনা 

িাস্তিায়য়নাির অিস্থার স্বরূি হিয়িষণ 

Project 

Purpose/ Goal 
 প্রহিেণ কার্ থক্রম সিে করা; 

র্াকহরর ব্যািার মহিলায়দর মায়ঝ 

সয়র্তনতা সৃহষ্ট এিং উৎসাি প্রদান; 

 নারীর েমতায়ন এিং কম থসংস্থায়ন 

সিায়তা করা। 

উয়যাক্তা হিয়সয়ি আত্ম -প্রকাি করার 

মেয়ে মহিলায়দরয়ক সিায়তা করা; 

 সিস্রাব্দ উেয়য়নর লেযমাো অেথয়নর 

হনহমি দাহরদ্রয হিয়মার্য়ন সিায়তা 

করা। 

 লেযমাো অনর্ায়ী প্রহিেণ কার্ থক্রম সিে 

িয়য়য়ছ; 

 প্রহিেয়ণর সময় প্রহিেণার্ীয়দরয়ক র্াকহরর 
ব্যািায়র সয়র্তন ও উৎসাি প্রদান করা িয়য়য়ছ। 

িহরদি থয়নর সময় কয়য়কেন প্রহিেণার্ীর 

সায়র্ আয়লার্নায় োনা হগয়য়য়ছ মর্, তারা এ 

ব্যািায়র র্য়র্ষ্ট সয়র্তন; 

 প্রাপ্ত প্রহিেণ নারীয়দর কম থসংস্থায়নর েন্য 
সিায়ক িয়ি। ফয়ল এটি তায়দর দাহরদ্রয 

হিয়মার্ন ও েমতায়য়ন উয়ল্লখয়র্াগ্য ভূহমকা 

িালন করয়ি িয়ল আিা করা র্ায়। 

 
১৬০. প্রকেটি সিয়কথ আইএমইহির হিয়িষ ির্ থয়ি’েণঃ 

 অনয়েদ ১ ৫ -এর সামহগ্রক মূল্যায়য়ন প্রতীয়মান িয় মর্ ,প্রকেটি প্রার্হমক লেয অেথয়ন সফল িয়য়য়ছ এিং এ প্রকয়ের 

ধারািাহিকতায় মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় ইয়তাময়েই নতুন প্রকে গ্রিণ কয়রয়ছ। এ হিয়ির্নায় প্রকে সিয়কথ 

হকছু ির্ থয়িেণ হনয়ম্ন উয়ল্লখ করা িলঃ 

 
১৬.১ মকাস থ মময়াদ সিহকথতঃ িহরদি থয়নর সময় মকায়স থর মময়াদ সিয়কথ হভেমত িহরলহেত িয়য়য়ছ। মকউ এ মকাস থয়ক ৩ 

মায়সর ময়ে সীমািি রাখার েন্য  ,আিার মকউ ০৬ মাস ির্ থন্ত িহধ থত করার সুিাহরি কয়রয়ছ এিং মকাস থ মিয়ষ মর্ 

সাটি থহফয়কট প্রদান করা িয়, মসটি মর্ন সরকায়রর হিয়িষাহয়ত মকান প্রহতষ্ঠান মর্য়ক প্রদান করা িয় ময়ম থ তারা 

অনয়রাধ োহনয়য়য়ছন। 

 
১৬.২ প্রহিেণ উিকরণ সিহকথতঃ িহরদি থয়নর সময় ৩টি মেলায়তই হকছু না হকছু প্রহিেণ উিকরণ নষ্ট িাওয়া হগয়য়য়ছ। 

মর্মনঃ রােিািী মেলায় ১ম ও ২য় ির্ থায়য় প্রাপ্ত ২০টি কহিউটায়রর ময়ে ০৯টি ব্যিিার অনিয়র্াগী। ফয়ল হকছু হকছু 

কহিউটার ২ েন প্রহিেণার্ী মিয়ার কয়রয়ছ। এয়েয়ে প্রহিেয়ণর মকান সমস্যা িয়হন িয়ল সংহিষ্ট প্রহিেক োনান। 

তয়ি প্রয়তযক প্রহিেণার্ীর েন্য একটি কহিউটার িরাে র্াকয়ল আরও মানসিে প্রহিেণ হনহিত করা মর্ত। 

এছাড়া রােিািী মকয়ের ১৫টি UPS, মাহিহমহিয়া প্রয়েক্টর )Color problem (;  খলনা মকয়ে ১৮টি 

কহিউটায়রর ময়ে ২টি কহিউটার  ,১২টি UPS, হকছু আসিািিে এিং র্ট্টগ্রাম মকয়ে ২১টি কহিউটার )৩০টি 

কহিউটায়রর ময়ে( ,২২টি UPS )৩৪টি ইউহিএয়সর ময়ে( , মাহিহমহিয়া প্রয়েক্টরটি ব্যিিার অনিয়র্াগী। 

 

   
রােিািী মেলার প্রহিেণ মকয়ে কয়েন প্রহিেণার্ী রােিািী মেলায় প্রহিেণ মকয়ে নষ্ট UPS 

 
১৬.৩ প্রহিেণার্ীর তথ্য সংরেণ সিহকথতঃ প্রকয়ের আওতায় র্ারা প্রহিেণ গ্রিণ কয়রয়ছ তায়দর তথ্য সিহকথত মকান 

িাটা উক্ত মকয়ে সংরেণ মনই  ,র্া অতযন্ত েরুহর। প্রহিেণার্ীয়দর িাটা সংরেণ করা সম্ভি িয়ল প্রকেটি নারীর 

েমতায়ন  ,আত্ম-কম থসংস্থান িা দাহরদ্র ্ র্ হিয়মার্য়নর মেয়ে কতটুক্য ভূহমকা িালন কয়রয়ছ  ,তা র্ার্াই করা িা 

প্রকয়ের Impact র্ার্াই করা সিে িয়ি। 

 
১৬.৪ মকাস থ হফ িািদ প্রাপ্ত টাকার ব্যিিারঃ প্রয়তযক মেলায় প্রহত প্রহিেণার্ী িয়ত মকাস থ হফ িািদ প্রাপ্ত ১০০০ /- )এক 

িাোর( টাকা োতীয় মহিলা সংস্থার ঢাকাস্থ প্রধান কার্ থালয়য় মপ্ররণ করা িয় এিং প্রাপ্ত সকল টাকা োতীয় মহিলা 
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সংস্থা এফহিআর কয়র েমা মরয়খয়ছ ময়ম থ প্রকে সংহিষ্ট কম থকতথা োনান। এ অয়র্ থর ব্যিিার সিহকথত সুহনহদ থষ্ট মকান 

গাইিলাইন আরহিহিহি ’মত হছল না।  

 

 
১৭ .০  সুিাহরিঃ 

১৭.১ র্াকহরর িাোয়রর র্াহিদা িা তথ্য ও প্রযুহক্ত সিহকথত হিষয়য় উয়যাক্তা হিয়সয়ি গয়ড় ওঠার মেয়ে কত মাস মময়াদী 

প্রহিেণ র্য়র্ািযুক্ত তা সংহিষ্ট মন্ত্রণালয় র্ার্াই -িাছাই কয়র প্রয়য়ােনীয় িদয়েি হনয়ত িায়র। এছাড়াও সাটি থহফয়কট 

প্রদায়নর মেয়ে সাটি থহফয়কট সরকায়রর হিয়িষাহয়ত মকান প্রহতষ্ঠান মর্য়ক মদয়া র্ায় হক -না,  মস ব্যািায়র সংহিষ্ট 

মন্ত্রণালয় প্রয়য়ােনীয় উয়যাগ গ্রিণ করয়ত িায়র; 

 

১৭.২ প্রহিেণ মকেগুয়লায়ত সরিরািকৃত হনম্নমায়নর UPS গুয়লার হিষয়য় মন্ত্রণালয় খহতয়য় মদয়খ প্রয়য়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রিণ 

করয়ি। এছাড়া অন্যান্য হকছু হকছু র্ন্ত্রিাহত হিয়িষ কয়র কহিউটার মকন ব্যিিার অনিয়র্াগী মসটিও মন্ত্রণালয় র্ার্াই 

করয়ি। তয়ি প্রকয়ের সিকারী মপ্রাগ্রামার /প্রহি েকয়দরয়ক কহিউটার িাি থওয়যার সিহকথত মছাট -খাট  সমস্যাগুয়লা 

সমাধায়নর হিষয়য় উৎসাহিত করা র্ায় এিং এয়ত ভাল ফল িাওয়ার সম্ভািনা রয়য়য়ছ; 

 

১৭.৩ প্রকয়ের Impact র্ার্াইয়য়র েন্য প্রকয়ের আওতায় মর্ সকল মেলায় প্রহিেণার্ী প্রহিেণ সমাপ্ত কয়রয়ছ  ,তায়দর 

িাটা সংরেয়ণর উয়যাগ হনয়ত িয়ি  ;এিং  

 

১৭ .৪  প্রহিেণার্ীয়দর হনকট িয়ত মকাস থ হফ িািদ প্রাপ্ত অর্ থ হদয়য় োতীয় মহিলা সংস্থার েন্য র্র্ার্র্ ির্ থায়য়র পূি থানয়মাদন 

সায়িয়ে Revolving Fund ততহর করা মর্য়ত িায়র  ,র্া িরিতীয়ত সংস্থার হনেস্ব অর্ থায়য়ন এ ধরয়নর প্রকে 

গ্রিয়ণর মেয়ে সেমতা বৃহি করয়ি।  

 


