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শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাে ২০১২-২০১৩ অর্ ম বছয়রর এডিডিভুক্ত 

সমাপ্ত প্রকয়ের মূল্যােন প্রডতয়বদয়নর উির সার-সংয়েি 

 

ক্রঃ 

নং 

মন্ত্রণালে/ 

ডবভায়ের 

নাম 

মমাট 

সমাপ্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকয়ের ধরণ মূল সমে ও ব্যয়ের তুলনা 

ডবডনয়োে 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

কাডরেরী 

সহােতা 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

মেডিডসএফভুক্ত 

প্রকয়ের সংখ্যা 

সমে ও 

ব্যে 

উভেই 

অডতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমে 

অডতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমে 

অডতক্রায়ন্তর 

শতকরা 

হার(%) 

সয়ব মাচ্চ 

সব মডনম্ন 

ব্যে 

অডতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

ব্যে 

অডতক্রায়ন্তর 

শতকরা 

হার(%) 

সয়ব মাচ্চ 

সব মডনম্ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 শ্রম ও 

কম মসংস্থান 

মন্ত্রণালে 

০১ - ০১ - ০১ - ৬ মাস 

(১৬.৬%) 

- ৫৭.৭৩ 

(২০%) 

 

১। সমাপ্ত প্রকয়ের সংখ্যাঃ 

 শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীয়ন ২০১২-২০১৩ অর্ ম বছয়র ০১টি প্রকে সমাপ্ত হয়েয়ছ।  

 

২। সমাপ্তকৃত প্রকয়ের প্রকৃত ব্যে ও মমোদকালঃ 

 সমাপ্ত প্রকেটির মূল অনুয়মাডদত ব্যে ও বাস্তবােনকাল বৃডি মিয়েয়ছ।  

 

৩। সমাপ্ত প্রকয়ের ব্যে ও মমোদ বৃডির কারণঃ 

কাডরেরী ডবডভন্ন ডবষয়ে অনডভজ্ঞতা, প্রডশেন প্রদান ইতযাডদ মেয়ে দীর্ মসূডেতার কারয়ণ প্রকয়ের মমোদ বৃডির 

িাশািাডশ ব্যে বৃডি মিয়েয়ছ।  

 

৪। সমাপ্তকৃত প্রকে বাস্তবােয়নর মেয়ে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুিাডরশঃ 

 
সমস্যা সুিাডরশ 

১ প্রাপ্ত ডিডসআর এর সায়ভ ম/ স্টাডি ও সাডি খায়ত 

যর্াক্রয়ম ৫০.২২ ও ১৩.১৬ লে টাকা বরায়ের 

ডবিরীয়ত যর্াক্রয়ম ৫০.৫২ ও ১৩.৬৩ লে টাকা 

ব্যে হয়েয়ছ। এ দুটি খায়ত বরায়ের মেয়ে মবশী 

ব্যে করা হয়েয়ছ।  এয়েয়ে আন্ত:খাত সমন্বে 

করার ডবধান র্াকয়লও, ডিডিইডসর সভা আহবান 

ও এর সুিাডরয়শর মাধ্যয়ম আন্ত:খাত সমন্বে করা 

হয়েয়ছ বয়ল প্রতীেমান হয়ে না। 

 

২ িডরদশ ময়নর সমে মূল্যােয়নর েন্য েরুরী প্রকে 

সংক্রান্ত তথ্য (মযমন; অডতডরক্ত ব্যে, ডবস্তাডরত 

মেডনং কায মক্রম ইতযাডদ) ঠিকময়তা িাওো 

যােডন। প্রকে সংডিষ্টয়দর (ডবয়শষ কয়র 

আইএলও) কাছ মর্য়ক  প্রয়োেনীে ও সমেময়তা 

ডফিব্যাক িাওো যােডন। ফয়ল মূল্যােন কায়ে 

ডবঘ্ন র্য়টয়ছ। 

১  ডিডসআর এর প্রাপ্ত তথ্য হয়ত োনা যাে ময, সায়ভ ম/স্টাডি ও 

সাডি খায়ত বরায়ের মেয়ে মবশী ব্যে করা হয়েয়ছ।  সংডিষ্ট 

মন্ত্রণালে এ ডবষয়ে সংস্থার কায়ছ প্রয়োেনীে ব্যাখ্যা োইয়ব 

এবং আন্ত:খাত সমন্বে করার ডবষয়ে প্রয়োেনীে ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা হয়েডছল ডকনা- এ ডবষয়ে মন্ত্রণালে আইএমইডিয়ক 

সুডনডদ মষ্ট তথ্য প্রদান করয়ব। 

 

 

 

২ ভডবষ্যয়ত উন্নেন সংস্থার সায়র্ মযৌর্ভায়ব বাস্তবাডেতব্য 

প্রকয়ে মডনটডরং এবং প্রকে সংক্রান্ত অগ্রেডতসহ ডবডভন্ন 

তথ্য আইএমইডিয়ক সমেময়তা প্রদায়নর েন্য মন্ত্রণালে 

প্রয়োেনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ব।  
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মপ্রায়মাটিং মেন্ডার ইকুোডলটি এন্ড ডপ্রয়ভডটং ভায়োয়ল্স  এয়েইনস্ট উইয়মন এট ওোকময়েস 

সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন 

 (সমাপ্তঃ জুন ২০১৩) 

 
 

১। প্রকয়ের নাম : মপ্রায়মাটিং মেন্ডার ইকুোডলটি এন্ড ডপ্রয়ভডটং ভায়োয়ল্স  এয়েইনস্ট উইয়মন 

এট ওোকময়েস। 

২। বাস্তবােনকারী সংস্থা : শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালে ও আন্তমোডতক শ্রম সংস্থা। 

৩। উয়যােী মন্ত্রণালে /ডবভাে : শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালে। 

৪। প্রকয়ের অবস্থান  : ঢাকা। 

৫। প্রকে বাস্তবােন কাল ও ব্যে :  

 (লে টাকাে) 

প্রাক্কডলত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

 

মমাট 

টাকা 

প্রঃসাঃ 

িডরকডেত বাস্তবােন কাল প্রকৃত বাস্তবােন 

কাল 

অডতক্রান্ত 

ব্যে (মূল 

প্রাক্কডলত 

ব্যয়ের 

%) 

অডতক্রান্ত 

সমে মূল 

বাস্তবােন 

কায়লর %) 

মূল 

মমাট 

টাকা 

প্রঃসাঃ 

সংয়শাডধত 

মমাট 

টাকা 

প্রঃসাঃ 

মূল সংয়শাডধত 

২৯৯.২০ 

- 

২৯৯.২০ 

৩৬০.৬১ 

- 

৩৬০.৬১ 

৩৫৬.৯৩ 

- 

৩৬৫.৯৩ 

০১ োনু, ২০১০ 

হয়ত ৩১ ডিয়স 

২০১২ 

০১ োনু, ২০১০ 

হয়ত ৩০ জুন 

২০১৩ 

০১ োনু, ২০১০ 

হয়ত ৩০ জুন 

২০১৩ 

৫৭.৭৩ 

(২০%) 

৬ মাস 

(১৬.৬%) 

         

৬।     সাধারণ িয ময়বেণঃ  

৬.১। িটভূডমঃ আমায়দর আর্ ম-সামাডেক মপ্রোিয়ট ইয়তাপূয়ব ম কম ময়েয়ে নারীর অংশগ্রহণয়ক উৎসাডহত করা হয়তা না। 

যডদও বতমমায়ন কম ময়েয়ে নারীয়দর উয়েখয়যাগ্য িডরমাণ অংশগ্রহণ রয়েয়ছ এবং ডদন ডদন তা বৃডি িায়ে। নারীর 

কম মসংস্থান ও ডশোর হার বাড়য়লও নারীরা তায়দর অডধকার সর্ম্ময়ক সয়েতন নে। সরকার ইয়তাময়ধ্য োতীে 

েনসংখ্যা নীডত, স্বাস্থযনীডত ও নারী উন্নেন নীডত প্রভৃডত প্রণেন কয়রয়ছ। নারীরা অডধকার সয়েতন না হওোে প্রােশই 

তায়দর সহকমী ও অন্যয়দর দ্বারাও সডহসংসতা এবং মযৌন ডনিীড়য়নর ডশকার হে। সরকারী ও মবসরকারী িয মায়ে 

কম ময়েয়ে নারীয়দর প্রডত সডহংসতা প্রডতয়রায়ধ ডবডভন্ন প্রডতষ্ঠান কাে করয়ছ। প্রকেটির উয়েশ্য কম ময়েয়ে নারীয়দর 

প্রডত সডহংসতা প্রডতয়রাধ এবং মেন্ডার সংয়বদনশীলতা ততডর করা। কম ময়েয়ে নারীর প্রডত সডহংসতা প্রডতয়রায়ধর 

মাধ্যয়ম োতীে অর্ মনীডতর উন্নেন সাধন করার লয়েয আয়লােয প্রকেটি গ্রহণ করা হে।  

 

৬.২।  উয়েশ্যঃ সামাডেক িডরবতমন আনার মাধ্যয়ম নারীর প্রডত তবষম্যমূলক আেরণ হ্রাস করা এবং তায়দর সমতােন ও 

েমতােয়নর উিাে অনুসন্ধান করা বতমমায়ন একটি অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম ডবষে। এেন্য প্রয়োেন নারীর প্রডত সডহংসতা 

প্রডতয়রায়ধ আইন ও নীডতমালা প্রণেন, উিয়যােন ও বাস্তবােন করার ডনডময়ে মযাগ্যতা শডক্তশালীকরণ এবং নারীর 

প্রডত সডহংসতা প্রডতয়রায়ধ ও ডনয মাডততয়দর সুরোর দাডেয়ত্ব ডনয়োডেত ব্যডক্তবে ম এবং অন্যান্য মস্টকয়হাল্ডারয়দর 

সেমতা বৃডিকরণ। 

 

প্রকয়ের সুডনডদ মষ্ট লেয হয়লা: 

 কম ময়েয়ে মযৌন হেরাডন মরাধকয়ে আইএলও’র ব্যবহারডবডধ (code of practice) বাংলায়দয়শর 

মপ্রোিয়ট  উিয়যােী করা, 

 মাডলক, ম্যায়নোর, সুিারভাইোর, মেি ইউডনেন ও অন্যান্য অংশীদারয়দর সয়েতন করা, 

 নারী োকুডর-প্রতযাশীয়দর ময়ধ্য অডধকতর সয়েতনতা েয়ড় মতালা, 

 ডনধ মাডরত কম ময়েয়ে নারীর প্রডত সডহংসতার ব্যািকতা ও েভীরতা সম্বয়ন্ধ জ্ঞায়নর সম্প্রসারন র্টায়না। 

 

৬.৩।  প্রকে অনুয়মাদন সংক্রান্ত তথ্যঃ  

(ক) প্রকেটির মূল টিডিডি মমাট ২৯৯.২০ লে টাকা প্রাক্কডলত ব্যয়ে োনুোরী, ২০১০ হয়ত ডিয়সম্বর, ২০১২ মমোয়দ 

বাস্তবােয়নর েন্য ১০/১২/২০০৯ তাডরয়খ তৎকালীন শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ময়হাদে কর্তমক অনুয়মাডদত 

হে। 
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 (খ) িরবতীয়ত ০৯/০৪/201৩ তাডরয়খ প্রকয়ের ব্যে বৃডি কয়র ৩৬০.৬১ লে টাকা এবং বাস্তবােনকাল  োনুোরী, 

২০১০ হয়ত ৩০ জুন ২০১৩ ডনধ মারন কয়র প্রকেটি সংডিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ময়হাদে কর্তমক সংয়শাডধত হে। 

 

৭।  প্রকয়ের মূল কায মক্রমঃ  

কম ময়েয়ে মেন্ডার সমতার উন্নেন ও নারীর প্রডত সডহংসতা মরাধকয়ে িরামশ ম কম মশালা ও অংশীদারয়দর সভা, 

মবইেলাইন সায়ভ ম, নারী গৃহকমী ও নারী অডভবাসীয়দর ওির েয়বষনা, কম ময়েয়ে  মেন্ডার সমতার উন্নেন ও নারীর 

প্রডত সডহংসতা মরাধকয়ে প্রডশেণ মড্যযল ততডর করা, সরকাডর কম মকতমা, মাডলক, শ্রডমক, NGO ও CBO মদর 

েন্য সয়েতনতামূলক প্রডশেণ আয়োেন করা, কম ময়েয়ে  মেন্ডার সমতার উন্নেন ও নারীর প্রডত সডহংসতা মরাধকয়ে  

প্রোরমূলক টুলস্ ততডর করা এবং গৃহকমী ও অডভবাসী নারীয়দর সয়েতনতা বৃডিকরণ। 

 

৮।  প্রকে িডরেলক সর্ম্ডকমত তথ্যঃ 

ক্রডমক নং কম মকতমার নাম ও িদবী           মমোদ কাল 

    শুরু     মমোদ কাল 

১। েনাব মমা. আবদুর রাজ্জাক,  

যুগ্ম সডেব (প্রশাসন ও উন্নেন) 

০৯/১২/২০০৯ ২৭/১১/২০১১ 

২। েনাব মাহফুোর রহমান সরকার,  

যুগ্ম সডেব (প্রশাসন ও উন্নেন) 

২৭/১১/২০১১ ১৬/০৯/২০১২ 

৩। েনাব মমাঃ মুডেবুর রহমান,  

যুগ্ম সডেব (প্রশাসন ও উন্নেন) 

১৬/০৯/২০১২ ৩০/০৬/২০১৩ 

  

৯। প্রকল্পের সংল্প োধিত এধিধি অনুযোয়ী সংস্থোন এবং অগ্রগধতিঃ 

                (লক্ষ 

টোকোয়) 

আধথ িক বছর সংল্প োধিত এধিধি সংস্থোন ও লক্ষযমোত্রো 

 

মমোট ব্যয় 

মমোট টোকো প্রকে সোহোয্য মমোট টোকো প্রকে সোহোয্য 

২০১০-১১ ৯৫.০৮ - ৯৫.০৮ ৯৫.০৮ - ৯৫.০৮ 

২০১১-১২ ১৪৭.৭৭ - ১৪৭.৭৭ ১৪৭.৭৭ - ১৪৭.৭৭ 

২০১২-২০১৩ ১১৭.৭৫ - ১১৭.৭৫ ১১৪.৭৭  ১১৪.৭৭ 

মমোট ৩৬০.৬১ - ৩৬০.৬১ ৩৫৬.৯৩ - ৩৫৬.৯৩ 

 

১০। প্রকয়ের ডবডভন্ন অয়ের বাস্তবােন (ডিডসআর এ প্রদে তয়থ্যর ডভডেয়ত):     

     

ক্রঃ

নং 

অংয়ের নাম একক ডিডি অনুযােী প্রাক্কলন প্রকৃত ব্যয় 

   আডর্ মক বাস্তব আডর্ মক (%) বাস্তব (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 রােস্ব খাত 

১ েনবল ২েন ৯৬.৯৬ ২েন ৯৫.০১ (৯৭%) ১০০% 

২ কনসালয়টট  ১ েন ১.১১ ১ েন ১.১১ (১০০%) ১০০% 

৩ প্রডশেণ ৩১১ ১৪৭.৯৭ ৩১১ ১৪১.৯৬(৯৮%) ১০০% 

৪ ডপ্রট/ প্রকাশনা মর্াক ২৪.২৩ মর্াক ২৩.৫৮(৯৭%) ১০০% 

৫ সায়ভ ম/ স্টাডি ৩ টি ৫০.২২  ৩ টি ৫০.৫২(১০১%) ১০০% 

৬ ওোকমশি /মসডমনার ৯টি ১৭.০৯ ৯টি ১৪.৯৬ (৯৪%) ১০০% 

৭ মস্টশনারী মর্াক ০.২০ মর্াক ০.২০ (১০০%) ১০০% 
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৮ সাডি মর্াক ১৩.১৬ মর্াক ১৩.৬৩ (১০৩%) ১০০% 

৯ ভ্রমন (মদয়শর 

অভযন্তয়র) 

মর্াক ৯.৯৪ মর্াক ৯.৮৬ (৯৯%) ১০০% 

 মূলধন খাত 

১০ যন্ত্রিাডত মর্াক ৪.৬৬ মর্াক ৪.৬৬ (১০০%) ১০০% 

১১ আসবাবিে মর্াক ১.৪৩ মর্াক ১.৪৩ (১০০%) ১০০% 

 মমাট  ৩৬০.৬১  ৩৫৬.৯৩(৯৯%) ১০০% 

 

১১।  কাে অসমাপ্ত র্াকয়ল উহার ডববরণঃ ডিডসআর ও িডরদশ মন কায়ল প্রাপ্ত তয়থ্যর ডভডেয়ত প্রতীেমান হে ময প্রকয়ের 

আওতাে সমুদে কাে সমাপ্ত হয়েয়ছ। 

 

১2। প্রকয়ের প্রধান প্রধান অংয়ের ডববরণঃ 

 

১2.১ েনবলঃ প্রকয়ের েনবল খায়ত ৯৬.৯৬ লে টাকা বরায়ের ডবিরীয়ত ৯৫.০১  লে টাকা ব্যডেত হয়েয়ছ । 

  

১2.২ প্রডশেণঃ প্রডশেণ খায়ত ১৪৭.৯৭ লে টাকা বরায়ের ডবিরীয়ত ১৪১.৯৬ লে টাকা ব্যডেত হয়েয়ছ । টিডিডি অনুযােী 

মমাট ৩১১টি প্রডশেণ িডরোলনা করা হয়েয়ছ।  

 

১2.৩ ডপ্রট/প্রকাশনাঃ ডপ্রট/প্রকাশনা খায়ত ২৪.২৩ লে টাকা বরায়ের ডবিরীয়ত ২৩.৫৮ লে টাকা ব্যডেত হয়েয়ছ। 

  

১2.৪ ওোকমশি /মসডমনারঃ টিডিডি’র লেযমাো অনুযােী ৯টি ওোকমশি /মসডমনার ১৪.৯৬ লে টাকা ব্যয়ে আয়োডেত 

হয়েয়ছ। এখায়ত ১৭.০৯ লে টাকা বরাে ডছল। 

 

১2.৫ সায়ভ ম/স্টাডিঃ সায়ভ ম/স্টাডি খায়ত ৩টি স্টাডি বাবদ ৫০.২২ লে টাকার সংস্থান ডছল। ডকন্তু এখায়ত বরায়ের ডবিরীয়ত 

খরে হয়েয়ছ ৫০.৫২ লে টাকা, অডতডরক্ত ব্যে হয়েয়ছ ০.৩০ লে টাকা। 

  

১2.৬ সাডিঃ সাডি খায়ত ১৩.১৬ লে টাকার সংস্থান ডছল। ডকন্তু এখায়ত বরায়ের ডবিরীয়ত খরে হয়েয়ছ ১৩.৬৩ লে 

টাকা, অডতডরক্ত ব্যে হয়েয়ছ ০.৪৭ লে টাকা।  

১2.৭  এছাড়া কনসালয়টট খায়ত ১.১১ লে টাকা ব্যয়ে ১ েনমাস ডভডেয়ত মদডশে িরামশ ময়কর িরামশ ম মসবা মনো হয়েয়ছ। 

মস্টশনারী, ভ্রমন (মদয়শর অভযন্তয়র), যন্ত্রিাডত, আসবাবিে প্রভৃডত খায়ত সংস্থান অনুযােী অর্ ম ব্যডেত হয়েয়ছ। 

 

১৩। ক্রয়সংক্রোন্ত তথ্যিঃ 

এই কোধরগরী সহোয়তো প্রকল্পে বড় িরল্পনর মকোন ক্রয় কোয িক্রম ধছলনো। তল্পব ধকছু যন্ত্রিোধত যথোিঃ ৩টি কধিউটোর, ১টি 

ফল্পটোকধিয়োর, ধকছু আসবোবিত্র এবং মে নোরী দ্রব্যোধি মকনো হল্পয়ল্পছ। সকল ক্রয় কোয িক্রম আইএলওর নীধতমোলো 

অনুযোয়ী সিন্ন করো হল্পয়ল্পছ বল্পল জোনোল্পনো হয়। 

 

১৪। িধরি িন বর্ িনোিঃ 

  

‘‘মপ্রায়মাটিং মেন্ডার ইকুোডলটি এন্ড ডপ্রয়ভডটং ভায়োয়ল্স  এয়েই্ স্ট উইয়মন এট ওোকময়েস’’ শীষ মক প্রকয়ের 

কায মক্রম মূল্যােন করয়ত েত ১৮/০৫/২০১৪ তাডরয়খ শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালে িডরদশ মন করা হে। িডরদশ মনকায়ল 

প্রকে িডরোলকসহ প্রকে সংডিষ্ট অন্যান্যরা উিডস্থত ডছয়লন। প্রকে িডরোলক োনান, এই কাডরেডর সহােতা 

প্রকেটি স্থােী ও কায মকর িিডতয়ত িডরকেনা অনুযােী িডরোডলত হয়েয়ছ। কম ময়েয়ে  মেন্ডার সমতার উন্নেন ও 

নারীর প্রডত সডহংসতা মরাধকয়ে  িরামশ ম কম মশালা ও অংশীদারয়দর সভা আয়োডেত হয়েয়ছ। ইডিয়েি, ডেংডড়োষ 

প্রকে, ো বাোন, মিাশাক কারখানা ও হাসিাতায়ল করা মবইেলাইন সায়ভ ম মর্য়ক িয মাপ্ত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়েয়ছ। 

সায়ভ মগুয়লা ঢাকা, েট্টগ্রাম, খুলনা, ডসয়লট এবং প্রয়োেনানুযােী অন্যান্য এলাকায়ত িডরোলনা করা হে। এই সায়ভ ম 

ডরয়িাট মগুয়লা সমেময়তা িাওো মেয়ছ এবং কায়ে লাোয়না হয়েয়ছ বয়ল প্রকে িডরোলক োনান। কম িল্পক্ষল্পত্র মযৌন 

হয়রোধন মরোিকল্পে আইএলও’র ব্যবহোরধবধি (code of practice) বোংলোল্পিল্প র মপ্রক্ষোিল্পট  উিল্পযোগী করো 

হল্পয়ল্পছ এবং তো ব্যবহৃত হল্পে বল্পল জোনোল্পনো হয়। 
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আইএলও’র মপ্রাগ্রাম অডফসার োনান নারী গৃহকমী ও নারী অডভবাসীয়দর ওির েয়বষনা করা এ প্রকয়ের একটি 

অন্যতম কাে যা ইডতময়ধ্য করা হয়েয়ছ। কম ময়েয়ে  মেন্ডার সমতার উন্নেন ও নারীর প্রডত সডহংসতা মরাধকয়ে একটি  

প্রডশেণ মড্যযল ততডর করা হয়েয়ছ এবং ব্যবহৃত হয়েয়ছ। সরকাডর কম মকতমা, মাডলক, শ্রডমক, NGO ও CBO মদর 

েন্য সয়েতনতামূলক প্রডশেণ আয়োেন করা হয়েয়ছ এবং ভাল মরসি্স  িাওো মেয়ছ বয়ল োনান। এছাড়া কম ময়েয়ে  

মেন্ডার সমতার উন্নেন ও নারীর প্রডত সডহংসতা মরাধকয়ে প্রোরমূলক টুলস্ (প্রোরিে, ডলফয়লট, মিাস্টার ইতযাডদ) 

ততডর করা হয়েয়ছ। গৃহকমী ও অডভবাসী নারীয়দর সয়েতনতা বৃডিকরয়ণর লয়েয কাে করা হয়েয়ছ। 

 

প্রকেটির অংশ ডহয়সয়ব শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের িে মর্য়ক সয়েতনতা বৃডির েন্য Workshop ও 

Training Programme এর আয়োেন করা হয়েয়ছ। মন্ত্রনালয়ে কম মরত ২ে, ৩ে ও ৪র্ ম মশ্রণীর 

কম মোরীয়দর এবং NGO এর কম মকতমা ও কম মোরীয়দর প্রডশেণ প্রদান করা হয়েয়ছ। ডবডভন্ন মন্ত্রণালয়ের কম মকতমা, 

NGO ও সুশীল সমায়ের প্রডতডনডধয়দর সমন্বয়ে Workshop এর আয়োেন করা হয়েয়ছ, যায়ত কয়র কম ময়েয়ে 

নারীয়দর প্রডত সডহংসতা প্রডতয়রায়ধর কায মক্রম সর্ম্য়কম োনা যাে এবং এ ডবষয়ে বতমমান আইনী কাঠায়মা সর্ম্য়কম 

সয়েতনতা বৃডি করা হয়েয়ছ। অে মন্ত্রণালয়ের কম মকতমা োনান ওোকমশিগুয়লা যর্াযর্ভায়ব সর্ম্ন্ন করা হয়েয়ছ। এর 

কয়েকটি ওোকমশয়ি ডতডন উিডস্থত ডছয়লন এবং সডক্রেভায়ব অংশগ্রহণ কয়রয়ছন। এই প্রকয়ের মাধ্যয়ম নারীর প্রডত 

সডহংসতা বয়ন্ধ এবং মেন্ডার সমতা আনেয়নর উির অংশগ্রহণমূলক আয়লােনা হয়েয়ছ এবং অংশগ্রহণকারীসহ সকল 

মস্টকয়হাল্ডারয়দর সয়েতনতা বৃডি র্য়টয়ছ বয়ল ডতডন োনান। 
 

১৫।  প্রকয়ের উয়েশ্য ও অেমনঃ  

উয়েয়শ্য অেমন 

 কম ময়েয়ে মযৌন হেরাডন মরাধকয়ে  বাংলায়দয়শর 

মপ্রোিয়ট আইএলও’র ব্যবহারডবডধ (code of 

practice) উিয়যােী করা, 

 মাডলক, ম্যায়নোর, সুিারভাইোর, মেি ইউডনেন ও 

অন্যান্য অংশীদারয়দর সয়েতন করা, 

 নারী োকুডর-প্রতযাশীয়দর ময়ধ্য অডধকতর সয়েতনতা 

েয়ড় মতালা, 

 ডনধ মাডরত কম ময়েয়ে নারীর প্রডত সডহংসতার ব্যািকতা 

ও েভীরতা সম্ময়ন্ধ জ্ঞায়নর সম্প্রসারন র্টায়না। 

বাংলায়দয়শর মপ্রোিয়ট আইএলও’র ব্যবহারডবডধ 

(code of practice) উিয়যােী করা হয়েয়ছ। 

প্রকেটি এর সয়েতনতাবৃডি, এসংক্রান্ত জ্ঞায়নর 

সম্প্রসারণসহ অন্যান্য লেয অেময়ন সয়েষ্ট হয়েয়ছ। 

লেযসমূহ অেময়নর েন্য প্রকয়ের আওতাে ডনধাডরত 

প্রডশেণ, ডমটিং, মসডমনার, ওোকমশি প্রভৃডত কায মক্রম 

ডনেডমতভায়ব বাস্তবাডেত হয়েয়ছ।   

 

১৫.১। উয়েশ্য পুয়রাপুডর অডেমত না হয়ল তার কারণঃ সংস্থা কর্তমক মপ্রডরত ডিডসআর হয়ত এবং িডরদশ ময়ন প্রাপ্ত তথ্য অনুযােী 

তাৎেডণক উয়েয়শ্য অডেমত হয়েয়ছ বয়ল প্রতীেমান হে। 

  

১৬।  সমস্যাঃ  

১৬.১ প্রাপ্ত ডিডসআর এর সায়ভ ম/ স্টাডি ও সাডি খায়ত যর্াক্রয়ম ৫০.২২ ও ১৩.১৬ লে টাকা বরায়ের ডবিরীয়ত যর্াক্রয়ম 

৫০.৫২ ও ১৩.৬৩ লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ। এ দুটি খায়ত বরায়ের মেয়ে মবশী ব্যে করা হয়েয়ছ।  এল্পক্ষল্পত্র আন্ত:খাত 

সমন্বে করার ডবধান র্াকয়লও, ডিডিইডসর সভা আহবান ও এর সুিাডরয়শর মাধ্যয়ম আন্ত:খাত সমন্বে করা হয়েয়ছ 

বয়ল প্রতীেমান হয়ে না। 

 

১৬.২ িডরদশ ময়নর সমে মূল্যােয়নর েন্য েরুরী প্রকে সংক্রান্ত তথ্য (মযমন; অডতডরক্ত ব্যে, ডবস্তাডরত মেডনং কায মক্রম 

ইতযাডদ) ঠিকময়তা িাওো যােডন। প্রকে সংডিষ্টয়দর (ডবয়শষ কয়র আইএলও) কাছ মর্য়ক  প্রয়োেনীে ও সমেময়তা 

ডফিব্যাক িাওো যােডন। ফয়ল মূল্যােন কায়ে ডবঘ্ন র্য়টয়ছ। 

  

১৭। সুিাডরশঃ 

১৭.১ ডিডসআর এর প্রাপ্ত তথ্য হয়ত োনা যাে ময, সায়ভ ম/স্টাডি ও সাডি খায়ত বরায়ের মেয়ে মবশী ব্যে করা হয়েয়ছ।  

সংডিষ্ট মন্ত্রণালে এ ডবষয়ে সংস্থার কায়ছ প্রয়োেনীে ব্যাখ্যা োইয়ব এবং আন্ত:খাত সমন্বে করার ডবষয়ে প্রয়োেনীে 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েডছল ডকনা- এ ডবষয়ে মন্ত্রণালে আইএমইডিয়ক সুডনডদ মষ্ট তথ্য প্রদান করয়ব। 

 

১৭.২ ভডবষ্যয়ত উন্নেন সংস্থার সায়র্ মযৌর্ভায়ব বাস্তবাডেতব্য প্রকয়ে মডনটডরং এবং প্রকে সংক্রান্ত অগ্রেডতসহ ডবডভন্ন তথ্য 

আইএমইডিয়ক সমেময়তা প্রদায়নর েন্য মন্ত্রণালে প্রয়োেনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ব।  

 


