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লেজিসলেটিভ ও সংসদ জিষয়ক জিভালের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্ থ িছলরর এজিজিভুক্ত সমাপ্ত প্রকলের মূল্যায়ন প্রজতলিদলনর
সার-সংলেি
ক্রঃ মন্ত্রণােলয়র নাম লমাট
সমাপ্ত প্রকলের ধরণ
নং
সমাপ্ত জিজনলয়াে কাজরেজর লিজিজসএফ সময় ও ব্যয়
প্রকলের প্রকলের প্রকলের
ভুক্ত
উভয়ই
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
প্রকলের
অজতক্রান্ত
সংখ্যা
প্রকলের
সংখ্যা
১। লেজিসলেটিভ
০২ টি
০০ টি
০২ টি
০০ টি
২ টি
ও সংসদ
জিষয়ক জিভাে
১।

সমাপ্ত প্রকলের সংখ্যাঃ ০২ টি

২।

সমাপ্তকৃত প্রকলের প্রকৃত ব্যয় ও লময়াদকােঃ
প্রকলের নাম

িজেজস এিলভালকজস এন্ড লেজিসলেটিভ জরফমথ প্রলিক্ট
ইমজিলমলেশন অি জসইজিএ িজিও ফর জরজভউজ ং ভালয়ালেন্স এযালেইনস্ট উইলমন
৩।

মূে সময় ও ব্যলয়র তুেনায়
সময়
সময়
ব্যয়
ব্যয়
অজতক্রান্ত অজতক্রালন্তর অজতক্রান্ত অজতক্রালন্তর
প্রকলের শতকরা হার প্রকলের শতকরা হার
সংখ্যা
(%) সি থজনম্ন সংখ্যা (%) সি থজনম্ন
- সলি থাচ্চ
- সলি থাচ্চ
০২ টি
১৬.৬৬%০০ টি
-৪০%

প্রকৃত ব্যয়
(েে টাকায়)
১১০.০৫
৮০.৭১

প্রকৃত িাস্তিায়নকাে
জুোই, ২০০৯ হলত জিলসম্বর,
২০১২
িানুয়াজর, ২০১০ হলত জুন, ২০১৩

সমাপ্ত প্রকলের ব্যয় ও লময়াদ বৃজির কারণঃ

প্রকলের নাম
িজেজস এিলভালকজস এন্ড লেজিসলেটিভ জরফমথ প্রলিক্ট

লময়াদ বৃজির কারণ
জনধ থাজরত লময়ালদ প্রকলের কাি সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকলের ব্যয় বৃজি
ব্যজতলরলক িাস্তিায়ন লময়াদ ১ িছর বৃজি করা হয়।
ইমজিলমলেশন অি জসইজিএ িজিও ফর জরজভউজ ং জনধ থাজরত লময়ালদ প্রকলের কাি সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকলের ব্যয় বৃজি
ভালয়ালেন্স এযালেইনস্ট উইলমন
ব্যজতলরলক িাস্তিায়ন লময়াদ ৬ মাস বৃজি করা হয়।
৪।

সমাপ্তকৃত প্রকে িাস্তিায়লনর লেলে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুিাজরশঃ

সমস্যাসমূহ
সুিাজরশসমূহ
১) জিেলম্ব জিজসআর লপ্ররণঃ আইএমইজি’র ২৯/০৩/২০০৬ তাজরলের ১) জিেলম্ব জিজসআর লপ্ররণ লমালটই কাম্য নয়।
আইএমইজি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং িজরিলের ১৩ নং অনুলেদ
সংজিষ্ট মন্ত্রণােয়লক ভজিষ্যলত যর্াসমলয়
অনুযায়ী লকান উন্নয়ন প্রকে সমাপ্ত হওয়ার ির সালে জতন মালসর মলে
জিজসআর লপ্ররণ জনজিত করলত হলি।
থশনা
জিজসআর লপ্ররলণর জনলদ
র্াকলেও কলয়কটি প্রকলের জিজসআর অলনক
জিেলম্ব িাওয়া যায়, যা সম্পূণ থ অনাকাজিত এিং এত লদজরলত জিজসআর লপ্ররণ
লয লকান প্রকে সঠিকভালি মূল্যায়লনর অন্তরায়।
২) প্রকলের অগ্রেজত ১০.৪০%: জুোই ২০০৯ লর্লক জিলসম্বর ২০১২ লময়ালদর এ ২) প্রকে লময়ালদর মলে প্রকেটির ১০.৪০%
প্রকেটির িাস্তিায়ন লময়াদকালের মলে মাে ১০.৪০% অগ্রেজত সম্পন্ন হলয়লছ
অগ্রেজত অিথন অস্বাভাজিক। প্রকলের এত স্বে
িলে লদো যায়।
অগ্রেজতর কারণসমূহ যালত ভজিষ্যলত এোলনা
যায়, লস জিষলয় িদলেি জনলত হলি।
৩) সিগুলো অংলে িরালের সমান ব্যয় হওয়াঃ প্রকলের অনুলমাজদত টিজিজি ৩) প্রকলের অনুলমাজদত টিজিজি’র অংেজভজিক
অনুযায়ী ১০টি অংলের জিিরীলত ৮০.৭১ েে টাকার সংস্থান জছে এিং
সংস্থালনর সমান সমান ব্যয় হওয়া প্রায়
জিজসআলর ১০টি অংলের জিিরীলত ৮০.৭১ েে টাকা ব্যয় লদোলনা হলয়লছ।
অসম্ভি। এ জিষলয় সংজিষ্ট মন্ত্রণােয়
প্রকলের সকে অংলে টিজিজি সংস্থালনর ঠিক সমিজরমাণ অর্ থ ব্যয় হওয়া
আইএমইজি’লক প্রলয়ািনীয় ব্যাখ্যা প্রদান
অস্বাভাজিক।
করলি।
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শীষ থক কাজরেজর সহায়তা প্রকলের সমাজপ্ত মূল্যায়ন প্রজতলিদন
(সমাপ্তঃ জিলসম্বর,২০১২)
১.০
২.০

প্রকলের অিস্থান
মন্ত্রণােয়/জিভাে

: ঢাকা।
: লেজিসলেটিভ এিং সংসদ জিষয়ক জিভাে; আইন, জি ার ও সংসদ জিষয়ক
মন্ত্রণােয়।

৩.০
৪.০

িাস্তিায়নকারী সংস্থা
প্রকলের িাস্তিায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

: লেজিসলেটিভ এিং সংসদ জিষয়ক জিভাে।
:
(েে টাকায়)

প্রাক্কজেত ব্যয়
মূে
সি থলশষ সংলশাজধত
লমাট
লমাট
টাকা (জিওজি)
টাকা (জিওজি)
(প্রঃসাঃ)
(প্রঃসাঃ)
১০৭২.৭০
-১৫.০০
১০৫৭.৭০*

প্রকৃত ব্যয়
লমাট
টাকা
(প্রঃসাঃ)

িজরকজেত িাস্তিায়নকাে
মূে
সি থলশষ
সংলশাজধত

প্রকৃত
িাস্তিায়নকাে

১১০.০৫
১৫.০০
৯৫.০৫

জুোই, ২০০৯ জুোই, ২০০৯
হলত
হলত
জিলসম্বর, ২০১১ জিলসম্বর, ২০১২

জুোই, ২০০৯
হলত
জিলসম্বর,
২০১২**

অজতক্রান্ত অজতক্রান্ত সময়
ব্যয় (মূে
(মূে
প্রাক্কজেত িাস্তিায়নকালের
ব্যলয়র %)
%)
--

১২ মাস
(৪০%)

* United Nations Children Fund (UNICEF)
** ব্যয় বৃজি ব্যজতলরলক লময়াদ ১২ (িার) মাস বৃজি করা হলয়লছ।
৫.০

প্রকলের অংেজভজিক িাস্তিায়ন (প্রকে সমাপ্ত প্রজতলিদন (জিজসআর) এর জভজিলত):
(েে টাকায়)

ক্রজমক
নং

টিজিজি অনুযায়ী কালির অংে

একক

১
০১
০২

২
Lagislative Reform in favour of Children
Capacity of the Judges and Magistrates enhanced
for the implementation of Laws
Ensure proper functioning of the juvenile court
under the Children Act
Ensure legal and other assistance for children who
come in conflict with the law
Implememtation of Pilot Diversion Model along
with Police and Social Service Department
Research,Monitoring And Evaluation
Others Programmes(Workshop, Meetings)
Project/Counterpart personnel
Furniture, Equipment, Stationary, Lgistics
লমাটঃ

৩
লর্াক
লর্াক

টিজিজি অনুযায়ী
েেযমাো
আজর্ থক
িাস্তি
৪
৫
১৫০.০৭
লর্াক
২৪৬.০৬
লর্াক

লর্াক

৬৮.০৫

লর্াক

লর্াক

১৫০.০৭

লর্াক

লর্াক

১২৩.৫৫

লর্াক

লর্াক
লর্াক
িনমাস
লর্াক

২৫৩.৭
২৩.৯৮
২৬.৪
২৮.৫৭
১০৭২.৭০

লর্াক
লর্াক
৫ িন
লর্াক

০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯

৬.০

জিলসম্বর, ২০১২িয থন্ত
ক্রমপুজিত অগ্রেজত
আজর্ থক
িাস্তি
৬
৭
৪.৭৮
৬৪.৬৪
২৩ টি

৩.৩২
৩.৩৪
১৭.৯৭
১১.৯৬
১১০.০৫

লর্াক
লর্াক
৪ িন
লর্াক
-

কাি অসমাপ্ত র্াজকলে উহার কারণঃ
জিজসআর িয থালো না কলর লদো যায় লয, টিজিজি অনুযায়ী প্রকলের ১০.৫০% কাি হলয়লছ। প্রকে অনুলমাদলন জিেম্ব,
িনিে জনলয়ালে জিেম্ব এিং প্রকলের লময়াদকাে উলেলের সালর্ সামিস্যপূণ থ না হওয়ায় প্রকলের অজধকাংশ কাি
অসমাপ্ত লর্লক যায়।
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৭.০
৭.১

সাধারণ িয থলিেণ
িটভূজমঃ
িাংোলদলশর িতথমান িনসংখ্যা প্রায় ১৬ লকাটি। এর অলধ থক িনসংখ্যা আঠালরা িছলরর কমিয়সী। সাম্প্রজতক এক
িজরলি লদোলনা হলয়লছ লয, ৩.২০ লকাটি জশশু দজরদ্র সীমার মলে রলয়লছ। দাজরদ্রসীমা হ্রালসর েলেয নারী ও জশশুর
উন্নয়ন একটি অন্যতম লকৌশে। জশশুলদর টিকাদান কায থক্রম, পুজষ্ট, স্বাস্থযলসিা, িাজন সরিরাহ, িয়ঃজনষ্কাশন ও স্বাস্থয
ব্যিস্থার উন্নয়লনর ফলে িাংোলদলশ িতথমালন জশশুলদর অজধকার সুরোয় ইজতিা ক িজরিতথন সাজধত হলয়লছ। জকন্তু
জশশুলদর সাজি থক উন্নয়লনর েলেয সজহসংতা, হয়রাজন, লশাষণ, অিলহো ও বিষম্য লর্লক তালদর রো করা অতযািেক
হলয় িলেলছ। িাংোলদলশ একাজধক আইজন িজিত কায থকর আলছ। লযমন, সম্পজি, উিরাজধকার, জিিাহ ও জশশুলদর
অজভভািকত্ব প্রভুত জিষলয় িাংোলদলশ মুসেমান ও জহন্দু সম্প্রদালয়র স্ব-স্ব ধমীয় আইন কায থকর আলছ। এ কারলণ
িাংোলদলশ স্বয়ংজক্রয়ভালি আন্তিথাজতক লকান চুজক্তলক িাতীয় আইলন অন্তভুথক্ত করা যায় না। লয লকান আন্তিথাজতক
চুজক্ত ও িাতীয় আইলনর মলে জিলরাধ লদো জদলে স্থানীয় আইন িেিৎ র্ালক। জশশু অজধকার সনদ ১৯৯০ িাংোলদশ
সমর্ থন করলেও এেলনা তা স্থানীয় আইলন অন্তভুথক্ত করলত িালরজন। জশশু সম্পজকথত অজধকাংশ স্থানীয় আইন জশশু
অজধকার সনলদর সালর্ সামিস্যপূণ থ নয়। উির্য থক্ত লপ্রোিলট একটি কজম্প্রলহনজসভ আইজন কাঠালমার দ্বারা জশশু
অজধকার রোর জিষয় জনজিতকলে জকছু সুজনজদ থষ্ট কায থক্রম িাস্তিায়লনর েলেয জুোই, ২০০৯ হলত জিলসম্বর, ২০১২
িয থন্ত লময়ালদ লমাট ১০৭২.৭০ েে টাকা প্রাক্কজেত ব্যলয় আলো য প্রকেটি িাস্তিায়লনর িদলেি লনয়া হলয়লছ। উন্নয়ন
সহলযােী সংস্থা জহলসলি UNICEF আলো য প্রকলে ১০৫৭.৭০ েে টাকা অনুদান জহলসলি প্রদান করলি। অিজশষ্ট
১৫.০০ েে টাকা জিওজি হলত প্রস্তাি করা হলয়লছ।

৭.২

উলেেঃ
প্রকলের মূে েেয হলে- িজেজস এিং আইনসমূলহর উন্নয়ন ও কায থকর িাস্তিায়লনর দ্বারা জশশুলদর রো করার
অজধকারলক সম্মান করার একটি সংস্কৃজত বতজর করা এিং লসইসালর্ সরকার এিং নােজরক সমালির সেমতালক
শজক্তশােী করা।
সুজনজদ থষ্ট উলেেঃ
(ক) একটি কজম্প্রলহনজসভ আইজন কাঠালমার দ্বারা জশশু অজধকার রোর জিষয় জনজিতকলে িদলেি গ্রহণ;
(ে) জশশু অজধকার আইন প্রলয়ােকারী সংজিষ্ট প্রজতষ্ঠানসমূহলক শজক্তশােী করা;
(ে) জশশু অজধকার কনলভনশলনর সালর্ সামিস্য লরলে িাংোলদলশ একটি সমজন্বত আইজন কাঠালমা বতজর করা এিং
াইল্ড অজরলয়লেি জুলভনাইে িাজস্টস জসলস্টম প্রজতষ্ঠা করা;
(ঘ) উন্নয়ন, িাস্তিায়ন ও কায থক্রম িজরিীেলণ একটি কায থকর লনটওয়াকথ েলে লতাো যালত কলর আইলনর সালর্ জশশু
অজধকালরর দ্বন্দ্ব প্রজতলরাধ জনজিত করা;
(ঙ) অল্টারলনটিভ নন-জিনায়াে জিিম লমিাস থ-লক উৎসাজহত করার িন্য কজমউজনটি লিিি কায থক্রম গ্রহণ করা; এিং
( ) েলিষণা ও স্টাজি িজর ােনার মােলম উিাি সংগ্রহ ও জ্ঞান এর উন্নয়ন ঘটালনা।

৮.০

প্রকলের অনুলমাদনঃ
প্রকেটির টিজিজি’র উির ০৭/১০/২০০৯ তাজরলে জিলশষ প্রকে মূল্যায়ন কজমটি (এসজিইজস) এর সভা অনুজষ্ঠত হয়।
থ টিজিজি তৎকােীন িজরকেনা মন্ত্রী কর্তথক ০১/০৪/২০১০ তাজরলে ১০৭২.৭০
উক্ত সভার সুিাজরলশর আলোলক পুনেঠিত
েে টাকা ব্যলয় জুোই, ২০০৯ হলত জিলসম্বর, ২০১১ লময়ালদ িাস্তিায়লনর িন্য অনুলমাজদত হয়। িরিতীলত
২৮/১২/২০১১ তাজরলে প্রকেটির প্রাক্কজেত ব্যয় অিজরিজতথত লরলে সংজিষ্ট মন্ত্রণােয় কর্তথক প্রকেটির লময়াদ ১ (এক)
িছর অর্ থাৎ জুোই, ২০০৯ হলত জিলসম্বর, ২০১২ িয থন্ত বৃজি করা হয়।

৯.০

প্রকে িজর ােক সম্পজকথত তথ্যঃ
লেজিসলেটিভ এিং সংসদ জিষয়ক জিভাে; আইন, জি ার ও সংসদ জিষয়ক মন্ত্রণােলয়র িতথমান অজতজরক্ত সজ ি
নাসজরন লিেম ২৬/০৪/২০১০ তাজরে হলত ২৩/০৮/২০১২ তাজরে িয থন্ত প্রকে িজর ােক জহলসলি জনি দাজয়লত্বর
অজতজরক্ত দাজয়লত্ব জনলয়াজিত জছলেন।

১০.০

প্রকে িজরদশথনঃ
প্রকেটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রজতলিদন প্রণয়লনর েলেয আইএমইজি কর্তথক েত ২৫/০২/২০১৫ ইং তাজরলে প্রকে
িজর ােলকর কায থােয় িজরদশথন করা হয়। িজরদশথলনর সময় প্রকে িজর ােক নাসজরন লিেম জিলশষ কারলণ ছুটিলত
র্াকায় তার সালর্ সাোত করা যায়জন। উি-প্রকে িজর ােক লমাঃ রজফকুে হাসান (উি-সজ ি, লেজিসলেটিভ এিং
সংসদ জিষয়ক জিভাে; আইন, জি ার ও সংসদ জিষয়ক মন্ত্রণােয়) উিজস্থত জছলেন। জতজন প্রকলের শুরু লর্লক দাজয়ত্ব
িােন কলরলছন জিধায় প্রকে সম্পলকথ জিস্তাজরত িানলতন এিং িয থাপ্ত তথ্য প্রদান কলরলছন।
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১১.০

প্রকে িজরদশথনকালে প্রাপ্ত তথ্য এিং জিজসআর জিলিষণ কলর প্রকলের জিজভন্ন অংলের আওতায় িাস্তিাজয়ত কায থক্রম
সম্পলকথ জনলম্ন আলো না করা হেঃ

১১.১

Lagislative Reform in favour of Children: জশশু আইন ও জশশু সংজিষ্ট আইনসমূহ উচ্চ আদােলতর রায়

ও িাজতসংঘ জশশু অজধকার সনলদর আলোলক সংস্কার ও র্যলোিলযােী করার িন্য প্রকলের আওতায় ইউজনলসফ এর
সরাসজর তত্ত্বািধায়লন একটি GAP Analysis Report (GAR) ও Children Code প্রণয়ন করার উলযাে
গ্রহণ করা হয়। GAR ও Children Code প্রণয়ন িািদ ইউজনলসফ সরাসজর ৩৩২১১২/- টাকা ের কলর। জকন্তু
প্রকলের লময়াদকােীন সমলয়র মলে GAP Analysis Report (GAR), Children Code চূোন্তকরণ এিং
জশশু আইন ও জশশু সংজিষ্ট আইনসমূলহর সংলশাধন িা র্যলোিলযােীকরণ সম্ভি হয়জন।
১১.২

Capacity of the Judges and Magistrates enhanced for the implementation of Laws:
প্রকলের আওতায় জি ারক, পুজেশ, আইনিীজি ও প্রলিশন অজফসারসহ সংজিষ্ট সহায়ক কমথকতথােণলক জুলভনাইে িাজস্টস
জসলস্টম সম্পলকথ লিশােত সামথ্যথ বৃজির উলেলে প্রজশেণ কমথসূজ র আলয়ািন করা হয়। জি ার জিভােীয় কমথকতথালদর িন্য

Judicial Administration Training Institute (JATI), পুজেশ জিভালের কমথকতথালদর িন্য পুজেশ স্টাফ
কলেি, প্রলিশন অজফসারলদর িন্য সমািলসিা অজধদপ্তর এিং আইনিীজিলদর িন্য িাংোলদশ িার কাউজন্সলে এই
প্রজশেণ কমথসূজ র আলয়ািন করা হয়। প্রজশেণ কমথসূজ র আওতায় লিো িি, অজতজরক্ত লিো িি, র্যগ্ম লিো িি,
জসজনয়র সহকারী িি, সহকারী িিসহ জিজভন্ন িয থালয়র ৪৩৯ িন জি ার জিভােীয় কমথকতথা, ৯৪ িন পুজেশ কমথকতথা,
৩২ িন আইনিীজি, ৮০ িন প্রলিশন/সমািলসিা কমথকতথা, জিজভন্ন মন্ত্রণােয় িা জিভালের ২৯ িন কমথকতথা এিং
আদােত, জিজভন্ন মন্ত্রণােয়/জিভালের ২৮৫ িন সহায়ক কমথকতথালক অর্ থাৎ লমাট ৯৫৯ িন কমথকতথালক প্রজশেণ প্রদান
করা হলয়লছ। এছাো প্রজশেণার্ীলদর জুলভনাইে িাজস্টস জসলস্টম এর জিজভন্ন তত্বেত জদক সম্পলকথ ধারণা প্রদালনর িাশািাজশ
ব্যিহাজরক জ্ঞান ও িাস্তি সমস্যা সম্পলকথ ওয়াজকিহাে করার িন্য ৪টি ব্যা লক টঙ্গী জকলশার উন্নয়ন লকন্দ্র ও লকানািােী,
োিীপুর জকলশারী উন্নয়ন লকলন্দ্র জশো সফলর জনলয় যাওয়া হলয়লছ।
১১.৩

Ensure proper functioning of the juvenile court under the Children Act: জিজসআর এিং
িজরদশথলন প্রাপ্ত তথ্য িয থালো না কলর লদো যায় আলো য অলঙ্গর আওতায় লকান কায থক্রম সম্পাজদত হয় নাই। প্রকলের আওতায়
জশশু আইলনর সংস্কার িা চূোন্তকরন যর্াসমলয় সমাপ্ত না হওয়ায় Juvenile Court সমূহ ১৯৭৪ সালের জশশু আইন অনুযায়ী
তালদর কায থক্রম িজর ােনা করলছ।

১১.৪

Ensure legal and other assistance for children who come in conflict with the law: আলো য
প্রকলের এই অলঙ্গর আওতায়ও লদো যায় লকান কায থক্রম সম্পাজদত হয়জন। তলি সাজি থক িয থালো নায প্রতীয়মান হয লয জি ার
জিভােীয় কমথকতথা, পুজেশ, আইনিীিী, সমািলসিা কমথকতথােণলক জুলভনাইে িাজস্টস জসলস্টম সম্পলকথ লয প্রজশেণ প্রদান করা
হলয়লছ তা জশশুলদর আইনী সহায়তা লিলত িা জনজিত করলত অলনকটা সহায়ক।

১১.৫

Implememtation of Pilot Diversion Model along with Police and Social Service
Department: পুজেশ এিং সমািলসিা অজধদপ্তলরর সালর্ একলে একটি িাইেট িাইভারশন (জভন্নমূেী) মলিে িাস্তিায়লনর
প্রস্তাি টিজিজিলত র্াকলেও এ অলঙ্গর আওতায় লকান কাি করা হয়জন কারন িাইভারশন মলিলের িজরেনা জশশু আইলন অন্তভুথক্ত
করার উলযাে লনয়া হয়। জকন্তু জশশু আইনটি যর্াসমলয় িাস না হওয়ায় প্রস্তাজিত এ অলঙ্গর কাি করা সম্ভি হয়জন।

১১.৬

Research,Monitoring And Evaluation: প্রকলের আওতায় UNICEF এর জনিস্ব তত্ত্বািধালন ১িন
কনসােলটে কর্তথক একটি েসো GAP Analysis Report (GAR) এিং একটি েসো জ েলেন লকাি প্রণয়ন করা
হয়। জকন্তু প্রকে লময়াদকালের মলে লকানটিই চূোন্তকরণ সম্ভি হয়জন।

১১.৭

Others Programmes(Workshop, Meetings): ১৩/১০/২০১১ ইং তাজরলে যলশালর আলয়াজিত

মতজিজনময়/ওজরলয়লেশন কমথসূজ লত ২৩ িন অংশগ্রহণকারীসহ িাতীয় সংসলদর আইন, জি ার ও সংসদ জিষয়ক
মন্ত্রণােয় সম্পজকথত স্থায়ী কজমটির মাননীয় সভািজত এিং ২ িন মাননীয় সংসদ সদস্য অংশগ্রহণ কলরন।
০৮/০৬/২০১২ তাজরলে োিীপুলর আলয়াজিত মতজিজনময়/ওজরলয়লেশন কমথসূজ লত ৭০ িন প্রজশেণার্ী অংশ লনয়।
এছাো ১৪/০৯/২০১২ তাজরলে আরও একটি মতজিজনময় কমথসূজ লত জিজভন্ন কমথকতথা ও সুশীে সমালির সদস্যবৃন্দ
অংশগ্রহণ কলরন। ১৯৭৪ সালের জশশু আইন জিলোি কলর একটি নতুন জশশু আইন প্রণয়লনর উলেলে একটি েসো
জশশু আইন প্রস্তুত করা হয়। উক্ত েসোটির উৎকষ থ সাধলনর িন্য সংজিষ্ট সকে লস্টকলহাল্ডারলদর জনলয় ১৫/১১/২০১১
তাজরলে ঢাকায় একটি িাতীয় ওয়াকথশি আলয়ািন করা হয়।
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১১.৮

Project/Counterpart personnel: িতথমান প্রকেটিলত িনিলের সংস্থান রাো হয় ৫ িন। িনিে জনলয়ালের

লেলে জিেলম্বর কারলণ জহসািরেক ও প্রকে সহকারী িলদ লম, ২০১১ সালে জনলয়াে প্রদান করা হয়। প্রকে সহকারী
জনলয়ালের ৪ মাস ৫ জদন ির কাি লছলে লে যান এিং প্রকলের িন্য লকান এমএেএসএস জনলয়াে করা হয়জন।
১১.৯

Furniture, Equipment, Stationary, Lgistics: আলো য অলঙ্গর আওতায় ১১.৯৬ েে টাকা ের করা

হলয়লছ।এয়ার কজন্ডশন, কজম্পউটার, ফলটাকজিয়ার ইতযাজদ যন্ত্রিাজত ইউজনলসফ সরাসজর অর্ থ ব্যলয় ক্রয় কলর।
১২.০

প্রকলের উলেে ও অিথনঃ জিজসআর এিংিজরদশথনকালে প্রাপ্ত তথ্য উিাি জিলিষণ কলর প্রকেটির অিথন সম্পলকথ জনলম্ন
আলো না করা হে:

িজরকজেত উলেে
অিথন
(ক) একটি কজম্প্রলহনজসভ আইজন কাঠালমার (ক) জশশু অজধকার সুরোর িন্য একটি কজম্প্রলহনজসভ আইজন
দ্বারা জশশু অজধকার রোর জিষয় কাঠালমা েলে লতাোর িন্য এই প্রকলের সুজনজদ থষ্ট লকান কায থক্রম গ্রহণ
জনজিতকলে িদলেি গ্রহণ;
করা হয়জন। শুধুমাে GAP Analysis Report (GAR) এর
েসো প্রণয়ন করা হলেও চূোন্তকরণ হয়জন। সুতরাং এই উলেেটি
অজিথত হয়জন।
(ে) জশশু অজধকার আইন প্রলয়ােকারী (ে) জশশু অজধকার সুরোর সালর্ িজেত জিজভন্ন প্রজতষ্ঠানসমূহলক
সংজিষ্ট প্রজতষ্ঠানসমূহলক শজক্তশােী করা;
শজক্তশােী করার উলেলে জি ারক, পুজেশ, আইনিীজি ও প্রলিশন
অজফসারসহ সংজিষ্ট সহায়ক কমথকতথােণলক জুলভনাইে িাজস্টস জসলস্টম
সম্পলকথ লিশােত প্রজশেণ প্রদান করা হয়।

১৩.০

(ে) জশশু অজধকার কনলভনশলনর সালর্
সামিস্য লরলে িাংোলদলশ একটি সমজন্বত
আইজন কাঠালমা বতজর করা এিং াইল্ড
অজরলয়লেি জুলভনাইে িাজস্টস জসলস্টম
প্রজতষ্ঠা করা;

(ে) জশশু অজধকার কনলভনশলনর সালর্ সামিস্য লরলে িাংোলদলশ
একটি সমজন্বত আইজন কাঠালমা বতজর করা এিং াইল্ড অজরলয়লেি
জুলভনাইে িাজস্টস জসলস্টম প্রজতষ্ঠা করার েলেয (GAR) ও

(ঘ) উন্নয়ন, িাস্তিায়ন ও কায থক্রম
িজরিীেলণ একটি কায থকর লনটওয়াকথ েলে
লতাো যালত কলর আইলনর সালর্ জশশু
অজধকালরর দ্বন্দ্ব প্রজতলরাধ জনজিত করা;

(ঘ) জশশু অজধকালরর দ্বন্দ্ব প্রজতলরাধ জনজিত করার েলেয জিজভন্ন
কমথসূজ উন্নয়ন, িাস্তিায়ন ও িজরিীেলণর লেলে যারা মূে ভূজমকা
িােন কলরন তালদর মলে লনটওয়াকথ েলে লতাোর িন্য লকান
কায থক্রম িজর াজেত হয়জন।

(ঙ) অল্টারলনটিভ নন-জিনায়াে জিিম
লমিাস-থ লক উৎসাজহত করার িন্য কজমউজনটি
লিিি কায থক্রম গ্রহণ করা; এিং
( ) েলিষণা ও স্টাজি িজর ােনার মােলম
উিাি সংগ্রহ ও জ্ঞান এর উন্নয়ন ঘটালনা।

(ঙ) অল্টারলনটিভ নন-জিনায়াে জিিম লমিাস-থ লক উৎসাজহত করার
িন্য কজমউজনটি লিিি লকান কায থক্রম গ্রহণ করা হয়জন।

Children Code এর েসো প্রণয়ন করা হলেও চূোন্তকরণ হয়জন
যার ফলে একটি সংস্কারকৃত র্যলোিলযােী জশশু আইলনর জভজিলত জুলভনাইে
িাজস্টস জসলস্টম েলে লতাো সম্ভি হয়জন;

( ) GAP Analysis Report (GAR) ও Children
Code এর েসো প্রণয়ন ব্যতীত লকান তথ্য উিাি সংগ্রহ িা জ্ঞানজভজিক
েলিষণা কমথ িজর াজেত হয়জন।

উলেে পুলরাপুজর অজিথত না হলয় র্াকলে তার কারণঃ
আলো য প্রকেটির টিজিজি এিং জিজসআর িয থালো নায় লদো যায় লয,প্রকেটির উলেে জছে জশশুলদর অজধকার
সুরোর িন্য িাজতসংঘ জশশু অজধকার সনদ এিং উচ্চ আদােলতর রালয়র আলোলক জশশু আইন ও জশশু সংজিষ্ট
আইনসমূহ সংস্কার ও র্যলোিলযােীকরন। লসইসালর্ জশশু অজধকার সুরোর সালর্ িজেত জিজভন্ন প্রজতষ্ঠানসমূহ ও
ব্যজক্তিলেরথ সেমতা বৃজি কলর তালদর মলে একটি শজক্তশােী লনটওয়াকথ েলে লতাো। প্রকলের অধীলন মূেত ৩টি
কাি করা হলয়লছ।যর্া:প্রজশেন কমথসূজ , GAR ও Children Code এর েসো প্রণয়ন করা জকন্তু এগুলো চূোন্তকরণ
হয়জন যার ফলে একটি র্যলোিলযােী জশশু আইন এিং লস আইলনর জভজিলত জুলভনাইে িাজস্টস জসলস্টম েলে লতাো সম্ভি
হয়জন।জশশু আইন প্রলয়ােকারী সংস্থা এিং জশশু অজধকার সুরোর সালর্ িজেত জিজভন্ন প্রজতষ্ঠানসমূহ ও ব্যজক্তিলেরথ
মলে লনটওয়াকথ েলে লতাোর িন্য লকান দৃেমান কায থক্রম িজর াজেত হয়জন। সাজি থক জিলি নায় টিজিজি অনুযায়ী
প্রকেটির উলেেটি অজিথত হয়জন। প্রকেটি টিজিজি অনুযায়ী ২০০৯ সাে লর্লক শুরু হওয়ার কর্া র্াকলেও অনুলমাদন
প্রজক্রয়া জিেলম্বর কারলণ এটি কায থত: জুোই ২০১০ সালে যাো শুরু কলর। প্রকলের আওতায় িনিে জনলয়ালের প্রজক্রয়া
সম্পন্ন হয় এজপ্রে ২০১১ লত। টিজিজি অনুযায়ী প্রকলের ৬ িন িনিলের সংস্থান রাো হলেও প্রকে সহকারী ও জহসাি
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রেক িলদ জনলয়াে প্রদান লম ২০১১ সালে। প্রকে সহকারী জনলয়ালের ৪ মাস িলর াকজর লছলে অন্যে লে যায়।
সুতরাং লদো যায়, প্রকলের অনুলমাদন প্রজক্রয়া জিেম্ব, িনিে জনলয়ালে জিেম্ব, িয থাপ্ত িনিে না র্াকায় সলি থািজর
প্রকেটির লময়াদ ও উলেেসমূলহর মলে সামিস্য না র্াকার কারলণ প্রকেটির উলেে অজিথত হয়জন িলে প্রতীয়মান
হয়।
১৪.০

প্রকেটি সম্পলকথ আইএমইজি’র িয থলিেণ

১৪.১

জিেলম্ব জিজসআর লপ্ররণঃ আইএমইজি’র ২৯/০৩/২০০৬ তাজরলের আইএমইজি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/ ২০০৪/১৬২ নং
িজরিলের ১৩ নং অনুলেদ অনুযায়ী লকান উন্নয়ন প্রকে সমাপ্ত হওয়ার ির সালে ৩ (জতন) মালসর মলে জিজসআর
লপ্ররলণর জনলদ থশনা র্াকলেও আলো য প্রকেটি জিলসম্বর ২০১২ সালে সমাপ্ত হলেও প্রকেটির জিজসআর আইএমইজি’লত
িাওয়া যায় ০৩/০২/২০১৫ তাজরে অর্ থাৎ প্রায় ২ িছর ২ মাস ির।

১৪.২

জিজসআর-এ তথ্যেত ভুে ও তলথ্যর অিয থাপ্ততাঃ জিজসআর-এর Part-A 8(B) কোলম Date of
Commencement ২০১০ লদোলনা হলয়লছ, Part-B 1(2) কোলম Latest Revised িানুয়াজর ২০১১ লর্লক
জিলসম্বর ২০১২ লদোলনা হলয়লছ। অংেজভজিক ব্যয় জিভািলন ২টি কলম্পান্যালে ব্যয় লদোলনা হলয়লছ GAR-এর
িন্য। Part-D এ িজরকজেত উলেে ও অিথলনর কোলম ৬টি সুজনজদ থষ্ট উলেলের জিিরীলত অিথন সম্পজকথত তথ্য
লদোলনা হয়জন। শুধু ২টি উলেলের জিিরীলত অিথন লদোলনা হলয়লছ।

১৪.৩

প্রকলের িাস্তিায়ন সময়কাে এিং উলেে সামিস্যপূণ থ নয়ঃ GAP Analysis Report এর জভজিলত একটি জশশু
আইন প্রণয়ন কলর জুলভনাইে িাজস্টস জসলস্টলমর জিিরীলত যর্াযর্ কায থক্রম িজর ােনা জনজিত করা একটি
সময়সালিে কাি যা এ প্রকলের িাস্তিায়ন সময়সীমার লপ্রজেলত িাস্তিসম্মত নয়।

১৪.৪

প্রকলের অগ্রেজত ১০.৪০%: জুোই ২০০৯ লর্লক জিলসম্বর ২০১২ লময়ালদর এ প্রকেটির িাস্তিায়ন লময়াদকালের মলে
মাে ১০.৪০% অগ্রেজত সম্পন্ন হলয়লছ িলে লদো যায়।

১৫.০

সুিাজরশ/জদক-জনলদ থশনা

১৫.১

ভজিষ্যলত প্রকে সমাজপ্তর ির ৩ মাস ১৫ জদলনর মলে জিজসআর আইএমই জিভালে লপ্ররণ জনজিতকরলণ সংজিষ্ট
কর্তথিেলক অজধকতর যত্নিান হওয়া প্রলয়ািন;

১৫.২

আইএমইজি কর্তথক প্রণীত জিজসআর-এ সকে ছলক জনভুথে ও িয থাপ্ত তথ্য সম্বজেত জিজসআর লপ্ররলণর লেলে সংজিষ্ট
মন্ত্রণােয় ও িাস্তিায়নকারী সংস্থালক যত্নিান হলত হলি;

১৫.৩

প্রকলের টিজিজি অনুলমাদন এিং িয থালো নার সময় প্রকে লময়াদকালের মলে প্রকলের উলেে অিথন সম্ভি জক-না
িা িাস্তিসম্মত জক-না তা যা াইলয়র জিষয়টি অজধকতর র্যজক্তর্যক্ত হওয়া প্রলয়ািন;

১৫.৪

প্রকে লময়ালদর মলে প্রকেটির ১০.৪০% অগ্রেজত অিথন অস্বাভাজিক। প্রকলের এত স্বে অগ্রেজতর কারণসমূহ যালত
ভজিষ্যলত এোলনা যায়, লস জিষলয় িদলেি জনলত হলি;

১৫.৫

প্রকে অনুলমাদন প্রজক্রয়ায় িটিেতা িা জিেম্ব িজরহার করার িন্য ভজিষ্যলত সংজিষ্ট সকে কর্তিেলক আরও তৎির
হলত হলি; এিং

১৫.৭

১৫.১ হলত ১৫.৫ নং অনুলেলদ িজণ থত সুিাজরলশর জিষলয় গৃহীত িলদেি আইএমই জিভােলক অিজহত করলত হলি।
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১।
২।
৩।
৪।

প্রকলের অিস্থান
: সমগ্র িাংোলদশ
িাস্তিায়নকারী সংস্থা
: লেজিসটিভ ও সংসদ জিষয়ক জিভাে
প্রশাসজনক মন্ত্রণােয়/জিভাে : আইন, জি ার ও সংসদ জিষয়ক মন্ত্রণােয়/লেজিসটিভ ও সংসদ জিষয়ক জিভাে
প্রকলের িাস্তিায়ন সময় ও ব্যয় :
প্রাক্কজেত ব্যয়
সি থলশষ
সংলশাজধত

মূে
(১)

(২)

১১২.১৫

৯৬.৪৭

প্রকৃত ব্যয়
(জুন,২০১৩
িয থন্ত)

িজরকজেত িাস্তিায়নকাে
মূে
সি থলশষ
সংলশাজধত

(৩)

৭৬.৫৯

স্ত

(৪)

জুোই,২০১০
হলত
জিলসম্বর,২০১২
(১৮ মাস)

(৫)

জুোই,২০১০
হলত
জুন,২০১৩
(২৪ মাস)

প্রকৃত
িাস্তিায়নকাে

অজতক্রান্ত
ব্যয় (মূে
প্রাক্কজেত
ব্যলয়র %)

অজতক্রান্ত সময় (মূে
িাস্তিায়নকালের
%)

(৬)

(৭)

(৮)

জুোই,২০১০
হলত
জুন,২০১৩
(২৪ মাস)

-

৬ মাস
(৩৩.৩৩%)

(প্রাপ্ত জিজসআর-এর জভজিলত)

ক্রজমক
নং

সংলশাজধত টিজিজি অনুযায়ী কালির অংে

একক

আজর্ থক

িাস্তি

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

লর্াক
লর্াক
সংখ্যা
সংখ্যা

১৫.০০
২.৫০

২.৩০

১.৫০
৬.১৭

লর্াক
১ টি
১টি

লর্াক
১টি
১টি

িন
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
লর্াক
িন
সংখ্যা
লর্াক

৫.২৫
৬.০০
৩.৩০
৯.১৫
১৭.২৫
২১.১০
১.০০
৩.২৫

২ িন
৫০০
৫০০০টি
৯টি
লর্াক
২৬০
৬টি
লর্াক

২০.৫০
০.৮৪
৩.২২

২ িন
৬০০
৫০০০টি
৫টি
লর্াক
২৮২
৬টি
লর্াক

লর্াক
লর্াক

১.৫০
৩.৫০

লর্াক
লর্াক

১.৫০
৩.৪৯

লর্াক
লর্াক

১০০%

৭৬.৫৯
৭৬.৫৯

১০০%

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।

৬।

(ক) রািস্ব
সরিরাহ ও লসিা
অজফস ভাো
িজরদশথন এিং ভ্রমন
কমথশাো আলয়ািন
জসলিা লিঞ্চ িই প্রস্তুতকরণ (কনসােলটে এন্ড
জরজভউ)
জসলিার ওির েলিষণা/িজেজস
জসলিার লিঞ্চ িই প্রকাশনা
জসলিার িাংো ইজি ভাস থন প্রকাশনা
জসলিার উির ওজরলয়লেশন
কযািাজসটি জিজল্ডং
জসলিার ওির প্রজশেণ (িি ও অন্যান্য কমথকতথা)
জিএসজস জমটিং
প্রকলের িন্য সহায়তা
(আসিািিে ও অন্যান্য সরিাম ইতযাজদ)
চূোন্ত মূল্যায়ন ও জরলিাটিংথ
জিজিধ (ল্যািটি, কজম্পউটার, জপ্রোর, ফযাক্স,
স্কযানার ইতযাজদ)
উিলমাট (রািস্ব)
(ে) মূেধন
সি থলমাট (রািস্ব+মূেধন)

সংলশাজধত টিজিজি অনুযায়ী
িজরকজেত েেযমাো
আজর্ থক
িাস্তি

৯৬.৪৭
৯৬.৪৭

প্রকৃত িাস্তিায়ন

১.৫০
৬.১৭
৫.০০
৩.৩৫
৩.৩০
৮.১৭
১৭.২৫

কাি অসমাপ্ত র্াকলে তার কারণ: প্রকলের েেযমাোর জিিরীলত জিজসআর এর তথ্যানুযায়ী লকান কাি অসমাপ্ত লনই।
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৭।

সাধারণ িয থলিেণ

৭.১ িটভূজম: স্বাধীনতা উির িাংোলদলশ র্যলোিলযােী অলনক আইন প্রণীত এিং জকছু জকছু আইলনর সংলশাধন হলেও
অলনক আইন এেনও নারীলদর িলন্য বিষম্যমূেক। লদলশর লোটা িনলোষ্ঠীর এই অংশটিলক মূে লরাতধারায় আনলত
না িারলে িাজতেত উন্নয়ন সম্ভি নয়। নারীর প্রজত বিষম্য এিং সজহংসতা জনরসলন আন্তিথাজতকভালি গৃহীত ‘জসলিা’
(CEDAW) িাস্তিায়ন অতযন্ত িরুরী। িাংোলদলশ ‘জসলিা’ িাস্তিায়লন ঢাকাস্থ উজনলফম “ইমজিলমলেশন অি জসলিা
ফর জরজিউজসং ভালয়ালেন্স এলেইনস্ট উইজমন” শীষ থক প্রকলে সহলযাজেতা প্রদালন এজেলয় এলসলছ। প্রকলের মােলম
িাতীয় সংসলদর মজহো সংসদ সদস্যেণলক জসলিা িাস্তিায়লন সল তন কলর লতাোর উলযাে গ্রহণ করা হলি।
একইসালর্ জিজভন্ন লসজমনার, কমথশাো এিং সভার মােলম বিষম্যমূেক আইনগুলো যালত র্যলোিলযােী কলর লতাো
যায় লস জিষলয়ও প্রয়াস লনয়া হলি। প্রকেটির আওতায় কমথশাো আলয়ািন ও লসজমনার অনুষ্ঠান ইতযাজদর মােলম
সংসদ সদস্যেলণর সল তনতা বৃজির েলেয
৭.২ উলেে: প্রকেটির সুজনজদ থষ্ট উলেেসমূহ হে:
(ক) নারীর মানিাজধকার রো এিং নারীর প্রজত সজহংসতা ও বিষম্যলরালধ জি ার ব্যিস্থায় ‘জসলিা’ (CEDAW)
সংজিষ্ট কায থক্রলম সহলযাজেতা প্রদান; এিং
(ে) জি াজরক এিং িাজরিাজরক আদােলতর জশো উিকরণ জহলসলি জসলিা লিঞ্চ বুক বতরী করা।
৭.৩ প্রকলের অনুলমাদন অিস্থা: Implementation of CEDAW for Reducing Violence against
Women (2nd Revised) শীষ থক কাজরেজর সহায়তা মূে প্রকেটি মাননীয় িজরকেনা মন্ত্রী কর্তথক ২১/০৯/২০১৫
তাজরলে অনুলমাজদত হলয়লছ। অনুলমাজদত প্রকেটির লমাট প্রাক্কজেত ব্যয় ১১২.১৫ েে টাকা (জিওজি ১৫.০০ েে ও
প্রকে সাহায্য ৯৭.১৫ েে) এিং জুোই,২০১০ হলত জিলসম্বর,২০১২ িয থন্ত।
প্রর্ম সংলশাধন: ১ম সংলশাজধত প্রকেটি আইন, জি ার ও সংসদ জিষয়ক মাননীয় িজরকেনা মন্ত্রী কর্তথক
২৯/০৩/২০১২ তাজরলে অনুলমাজদত হয়। প্রকেটির সংলশাজধত অনুলমাজদত লমাট প্রাক্কজেত ব্যয় ৮৭.১৫ েে টাকা
(জিওজি ১৫.০০ েে এিং প্রকে সাহায্য ৭২.১৫ েে) এিং লময়াদকাে জুোই,২০১০ হলত জুন,২০১২ িয থন্ত।
জদ্বতীয় সংলশাধন: ২য় সংলশাজধত প্রকেটি মাননীয় িজরকেনা মন্ত্রী কর্তথক ০৮/০৫/২০১৩ তাজরলে অনুলমাজদত হলয়লছ।
প্রকেটির অনুলমাজদত লমাট প্রাক্কজেত ব্যয় ৯৬.৪৭ েে টাকা (জিওজি ১৫.০০ েে এিং প্রকে সাহায্য ৮১.৪৭ েে)
এিং লময়াদকাে জুোই,২০১০ হলত জুন,২০১৩ িয থন্ত। িরিতীলত প্রকেটির লময়াদকাে অিজরিজতথত লরলে আন্ত:োত
সমন্বয় করা হলয়লছ।
৮

২৫/০২/২০১৫ তাজরলে
স্ত
সম্পলকথ
তথ্য সংগ্রলহর িন্য প্রকে কায থােয় অর্ থাৎ লেজিসটিভ ও সংসদ জিষয়ক জিভালে
সুেতানা নালসর োন, র্যগ্ম-সজ ি কাম-প্রকে িজর ােক; ি. লমাহাম্মদ মজহউেীন, উি-সজ ি; এিং শাহানা সুেতানা,
জসজনয়র সহকারী প্রধান উিজস্থত জছলেন।

৯।

প্রকলের সাজি থক অগ্রেজত
ন্ত
স্ত

৭৯.৩৯

(১)

৭৬.৫৯
১০০

লমাট

টাকা

প্রকে সাহায্য

লমাট

ব্যয়
টাকা

(২)

(৩)

(৪)

-

(৮)

(৯)

(১০)

৩৭.০০

৩.০০

৩৪.০০

-

১.৯৩

-

১.৯৩

৮৫.০০

১২.০০

৭৩.০০

-

২৮.৬৭

-

২৮.৬৭

৫৪.০০

-

৫৪.০০

-

৪৫.৯৯

-

৪৫.৯৯

১৭৬.০০

১৫.০০

১৬১.০০

-

৭৬.৫৯

-

৭৬.৫৯

প্রকে সাহায্য
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লয প্রকেটির িাস্তিায়ন লময়ালদ সংলশাজধত এজিজি’র মােলম িরাে প্রদান করা
হলয়লছ ১৭৬.০০ েে টাকা, যার মলে জিওজি ১৫.০০ েে টাকা এিং প্রকে সাহায্য ১৬১.০০ েে টাকা। উলেখ্য, জিওজি’র
সংস্থানকৃত ১৫.০০ েে টাকার লকান অর্ থই অিমুক্ত ও ব্যয় করা হয়জন, প্রকে সাহালয্যর ৭৬.৫৯ েে টাকা ব্যয় হলয়লছ।
১০।

প্রকে িজর ােক সম্পজকথত তথ্য: অনুলমাজদত প্রকেটির প্রকে িজর ােক জহলসলি জমলসস সুেতানা নাজসরা োন, র্যগ্মসজ ি প্রকলের পূণ থ লময়ালদ অজতজরক্ত দাজয়ত্ব জহলসলি প্রকে িজর ােলকর দাজয়ত্ব িােন কলরলছন।

১
(ক) নারীর মানিাজধকার রো এিং (ক) নারীর প্রজত বিষম্য এিং সজহংসতা জনরসলন আন্তিথাজতকভালি গৃহীত
নারীর প্রজত সজহংসতা ও
‘জসলিা’ িাস্তিায়লন ঢাকাস্থ উজনলফম “ইমজিলমলেশন অি জসলিা ফর
বিষম্যলরালধ জি ার ব্যিস্থায়
জরজিউজসং ভালয়ালেন্স এলেইনস্ট উইজমন” শীষ থক প্রকলে সহলযাজেতা
‘জসলিা’ (CEDAW) সংজিষ্ট
প্রদালন এজেলয় আসায় প্রকলের মােলম িাতীয় সংসলদর মজহো সংসদ
কায থক্রলম সহলযাজেতা প্রদান; এিং
সদস্যেণলক জসলিার িাস্তিায়লন সল তন কলর লতাো, একইসালর্ জিজভন্ন
লসজমনার, কমথশাো এিং সভার মােলম বিষম্যমূেক আইনগুলো
র্যলোিলযােী কলর লতাো, কমথশাো আলয়ািন ও লসজমনার অনুষ্ঠান
ইতযাজদর মােলম সংসদ সদস্যেলণর সল তনতা বৃজির কায থক্রম গ্রহণ
করায় উলেে অজিথত হলয়লছ।
(ে)

জি াজরক
এিং
িাজরিাজরক (ে)
আদােলতর জশো উিকরণ জহলসলি
জসলিা লিঞ্চ বুক বতরী করা।

মূে

১২
১৩।

জি াজরক এিং িাজরিাজরক আদােলতর জশো উিকরণ জহলসলি জসলিা
লিঞ্চ বুক প্রণয়ন করা হলয়লছ।

প্রকলের প্রধান প্রধান অংলের ব্যয় ও অগ্রেজত জিলিষণ: প্রকলের মােলম মন্ত্রণােয় িয থালয়র কমথকতথােণ ২০১২ সালে
জফজেিাইলন ৪ িন ৩ জদন এিং ২০১৩ সালে তুরলস্ক ৩ িন ৫ জদলনর স্টাজি ট্যযর কলরলছন। ২ িন লদশীয় িরামশথক জসলিার
উির েলিষণা/িজেজস জরজভউ কলরলছন। জসলিা লিঞ্চবুক িাংো সহি ভাস থন প্রকাশনা করা হলয়লছ। জসলিা লিঞ্চ বুক ছািালনা
হলয়লছ। জসলিার উির ৫টি ওজরলয়লেশন ওয়াকথশলি িজরশাে, লমলহরপুর, লনেলকাণা, িান্দরিান ও জসলেট লিো লকন্দ্র জহলসলি
লনয়া হলয়লছ। চূোন্ত মূল্যায়ন প্রজতলিদন কাি সম্পন্ন করা হলয়লছ। ল্যািটি-১টি, কজম্পউটার-১টি, জপ্রোর-১টি, ফযাক্স-১টি,
স্কযানার-১টি, এজক্সজকউটিভ লটজিে-২টি, লসাফা-১ লসট, এজক্সজকউটিভ ল য়ার-৩টি, িে ল য়ার-২টি ক্রয় করা হলয়লছ।
িজরদশথনকালে প্রকে িজর ােকসহ উিজস্থত কমথকতথােণ িানান, প্রকেটি অলর্ থর জিলি নায় লছাট হলেও খুি গুরুত্বপূণ থ প্রকে।
জিলশষ কলর জসলিা লিঞ্চ বুকটি নারীর মানিাজধকার রো ও জি ার সংজিষ্ট কমথকতথালদর িন্য লরজি লরফালরন্স জহলসলি কাি
করলি।

জসলিা লিঞ্চ বুক

মূল্যায়ন প্রজতলিদন

জসিও

769
১৪

স্ত
১৪.১ জিেলম্ব জিজসআর লপ্ররণ: আইএমইজি’র ২৯/০৩/২০০৬ তাজরলের আইএমইজি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং
িজরিলের ১৩নং অনুলেদ অনুযায়ী লকান উন্নয়ন প্রকে সমাপ্ত হওয়ার ির ৩ (জতন) মালসর মলে জিজসআর
(Project Completion Report) লপ্ররলণর জনলদ থশনা র্াকলেও আলো য প্রকেটির জিজসআর িাওয়া যায়
প্রায় ১ িছর ৭ মাস িলর। প্রকেটি জুন,২০১৩ এ সমাপ্ত লঘাষণা করা হলেও জিজসআর লদজরলত িাওয়ায়
আইএমইজি’র কায থক্রম জিজিত হয়; এিং
১৪.২ জিজসআর-এ ভুে তথ্য সজন্নলিশ করা: সি থলশষ সংলশাজধত টিএজিজিলত প্রকেটির প্রাক্কজেত ব্যয় জছে সি থলমাট
৯৬.৪৭ েে টাকা, যার মলে জিওজি ১৫.০০ েে টাকা এিং প্রকে সাহায্য ৮১.৪৭ েে টাকা। জিজসআর-এর পৃষ্ঠা
নং-৩ অনুলেদ নং-২ এ লমাট ব্যয় এিং প্রকে সাহালয্যর অর্ থ লদোলনা হলয়লছ যর্াক্রলম ৮৭.১৫ ও ৭২.১৫ েে।

১৫
১৫

প্রকেটি জুন,২০১৩ এ সমাপ্ত লঘাষণা করা হলেও জিজসআর লদজরলত িাওয়ায় আইএমইজি’র কায থক্রম জিজিত হয়।
যর্াসমলয় সমাপ্ত প্রকলের জিজসআর লপ্ররলণর জিষলয় সংজিষ্ট মন্ত্রণােয়লক আরও সল ষ্ট র্াকলত হলি; এিং

১৫.২ ভজিষ্যলত সমাপ্ত প্রকলের জনভুথে জিজসআর লপ্ররলণ আরও যত্নিান হওয়া আিেক।

