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ফাণিজ্য ভন্ত্রিারয়েয ২০১৬ -১ ৭ র্ থফছয়যয এণডণভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয মূল্যােন প্রণিয়ফদয়নয ওয 

ভন্ত্রিারে/ণফবাগণবণিক ায-ংয়ে 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রিারে / 

ণফবায়গয নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকেয ধযি মূর ভে ও ব্যয়েয তুরনাে 

ণফণনয়োগ 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

কাণযগযী 

ােিা 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

মজ্ণডণ

এপ 

ভুক্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে ও 

ব্যে 

উবেআ 

ণিক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

ণিক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

ণিক্রায়ন্ত

য িকযা 

ায  )%(

ফ থণনম্ন-

য়ফ থাচ্চ 

ব্যে 

ণিক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ব্যে 

ণিক্রায়ন্ত

য িকযা 

ায  )%(

ফ থণনম্ন-

য়ফ থাচ্চ 

(১) ()          

০১। 
 

ফাণিজ্য 

ভন্ত্রিারে 

০১ - ০১ - - - - - - 

 

১। ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যা :০১ 

 

২। ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যে ও মভোদ বৃণিয কাযি :  

 

৩। ভাপ্তকৃি প্রকে ফাস্তফােয়নয মেয়ে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাণয : 

 

ভস্যা সুাণয 

(১) (২) 

৩ .১  প্রকয়েয উয়েশ্য জ্থন কিটা ম্ভফ য়েয়ছ িা 

ণযভািগিবায়ফ ণযো কয়য ণফয়েলি কযা েণন। পয়র 

জ্থন সুস্পষ্ট নে।   

৩ .১  বণফষ্যয়ি প্রকে গ্রয়িয ভে উয়েশ্য 

জ্থয়নয ণযভাগি ণফয়েলয়িয প্রণি 

ভন্ত্রিারে/ংস্থায়ক য়েষ্ট র্াকয়ি য়ফ;    

 

৩.২ এআ প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ মমৌন ও প্রজ্নন স্বাস্থয ণধকায 

ণনণিি এফং অণর্ থক কভ থকায়ে প্রয়ফাধীকায বৃণিয পয়র 

নাযীয ণফয়লি: প্রাণন্তক নাযীয়দয েভিােয়নয েভিা 

বৃণি ময়েয়ছ, মা নাযীয মমৌন ও প্রজ্নন স্বাস্থয ণধকায 

ণনণিয়ি ণফয়ল ভূণভকা যাখয়ফ। 

৩.২ এআ প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ মমৌন ও প্রজ্নন স্বাস্থয 

ণধকায ণনণিি এফং অণর্ থক কভ থকায়ে 

প্রয়ফাণধকায বৃণিয পয়র নাযীয ণফয়লি: 

প্রাণন্তক নাযীয়দয েভিােন য়েয়ছ। 

বণফষ্যয়ি এ ধযয়িয কাম থক্রভ ব্যাি যাখা 

মময়ি ায়য। 

৩.৩ প্রকেটি ণনণদ থষ্ট ভে ও ব্যয়েয ভয়ধ্য   ন্ন্ন কযাে  প্রকে 

ফাস্তফােনকাযী কর্তথে দেিায ণযেে ণদয়েয়ছ। 

৩.৩ যফিী প্রকয়েয মেয়ে এ ধযয়িয জ্থন 

ব্যাি যাখায প্রয়েষ্টা োণরয়ে মময়ি ায়য।  
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Economic Opportunities and Sexual  Reproductive Health and Rights 

(EOSRHR) –a pathway to empowering girls and women in Bangladesh  শীর্ ষক 

প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রপ্তিল্পেদন 

 (ভাপ্ত : ণডয়ম্বয, ২০১৬)। 
 

১.০ প্রকয়েয নাভ : Economic Opportunities and Sexual  Reproductive 

Health and Rights (EOSRHR) –a pathway to 

empowering girls and women in Bangladesh  ীল থক 

কাণযগণয ােিা প্রকে। 
১.১ ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : Bangladesh Women Chamber of Commerce and 

Industry (BWCCI) 

১.২ 

১.৩  

উয়যাগী ভন্ত্রিারে/ণফবাগ 

প্রকে এরাকা 

: 

: 

ফাণিজ্য ভন্ত্রিারে

ণয়রট, সুনাভগঞ্জ ও মভৌরবীফাজ্ায। 

১.৪ প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ব্যে  : (রে টাকাে) 

নুয়ভাণদি ব্যে  

প্রকৃি ব্যে 

  

নুয়ভাণদি ফাস্তফােনকার প্রকৃি 

ফাস্তফােন 

কার 

মূর ব্যয়েয হ্রা/ 

বৃণি (মূর নুঃ 

ব্যয়েয %) 

ণিক্রান্ত 

ভে 

(মূর ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

মূর 

  

ফ থয়ল 

ংয়াণধি   

মূর ফ থয়ল 

ংয়াণধি    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৩১.৬১ - ২৮৩.১৬ এণপ্রর ২০১৩  

য়ি  

ণডয়ম্বয, 

২০১৬ 

এণপ্রর ২০১৩  

য়ি  

ণডয়ম্বয, 

২০১৬ 

এণপ্রর ২০১৩  

য়ি  

ণডয়ম্বয, 

২০১৬ 

হ্রা (-) 

১৪৮.৪৫ 

(৩৪%) 

 

প্রয়মাজ্য নে 

 

২.০  প্রকয়েয টভূণভ :  

র্ থননণিক কভ থকান্ড ণকংফা ব্যফা উয়যায়গয ায়র্ জ্ণিি র্াকায জ্ন্য এআ প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ নাযীয স্বিন্ত্র েভিােন 

ণজ্থি য়ফ।ণবজ্ঞিা ও দেিা নাযী উয়যাক্তায়দয অত্মণফশ্বা ফাণিয়ে িায়দয গণন্ড ণফস্তৃি কযয়ি ােক য়ফ। একআ 

ভে নাযীয ণিান্ত গ্রি কযায েভিা জ্থন কযয়ফ মা িায়দয াণযফাণযক জ্ীফনমাোয়ক প্রবাণফি কযয়ফ। মআ ায়র্ 

নাযীয প্রজ্নন স্বাস্থয ণো ও ণধকায, ণযফায ণযকেনা, ফাল্য ণফফা কণভয়ে অনা এফং ণফফাণি জ্ীফয়ন ণনযাদ 

ভার্তত্ব েে থা ব্যাি র্াকয়ফ। 

৩.০   প্রকয়েয উয়েশ্য :  

(ক) াণফ থকঃ 

(১)  ক্রভফধ থভান অে ও লরণিক এফং প্রজ্ননগি স্বাস্থয ও ণধকায়যয মেয়ে প্রয়ফাণধকায নাযীয়দয েভিােন ণফয়লি 

প্রাণন্তক নাযীয়দয। 
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(খ) সুণনণদ থষ্টঃ 

 (১)  ফাংরায়দয়য ণনফ থাণেি এরাকাগুয়রায়ি নাযীয়দয উয়যাক্তামূরক ও কাণযগযী জ্ঞান ও দেিায উন্নেন কযা মায়ি িাযা 

ণনয়জ্যাআ িায়দয ব্যফা প্রণিষ্ঠান োলু কযয়ি/গয়ি তুরয়ি ায়য। 

(২)  ফাংরায়দয়য ণনফ থাণেি এরাকাগুয়রায়ি াণযফাণযক ও াভাণজ্ক মেয়ে নাযীয়দয র্ থননণিক ও ব্যণক্তগি েভিােন ঘয়ট 

ম রয়েয একটি েভ াভাণজ্ক ণযয়ফ লিণয কযা। 

(৩)  নাযীযা ণনয়জ্য়দয লরণিক ও প্রজ্ননগি স্বাস্থয ও ণধকায র্ম্থয়ক য়েিনিা ও জ্ঞায়নয উন্নেন ঘটায়না।  

৪.০   প্রকে নুয়ভাদন ও ংয়াধন :  

অয়রােয কাণযগণয ােিা প্রকেটি মভাট ৪৩১.৬১ রে টাকা প্রাক্কণরি ব্যয়ে  এণপ্রর, ২০১৩ য়ি ১৫ ণডয়ম্বয, ২০১৬ 

মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জ্ন্য  নুয়ভাণদি ে।  

  

৫.০   প্রকয়েয র্ থােন : এণডণ/অযএণডণ ফযাে, ফমুণক্ত ও ব্যে ংক্রান্ত াণফ থক গ্রগণি 

                                                                                                                      (রে টাকাে) 

র্ থ ফছয অযএণডণ’য ংস্থান টাকা ফমুণক্ত প্রকৃি ব্যে/গ্রগণি 

মভাট ফাস্তফ রেযভাো  মভাট ফাস্তফ % 

২০১৩-১৪ ৬২.৮৯ ২২.১৯% ৬২.৮৯ ৬২.৮৯ ২২.২১% 

২০১৪-১৫ ১১০.০৮ ৩৮.৮৩% ১১০.০৮ ১১০.০৮ ৩৮.৮৭% 

২০১৫-১৬ ৮৮.৫৩ ৩১.২৩% ৮৮.৫৩ ৮৮.৫৩ ৩১.২৭% 

২০১৬-১৭ ২১.৯৬ ৭.৭৫% ২১.৯৬ ২১.৯৬ ৭.৬৫% 

মভাট: ২৮৩.৪৬ ১০০% ২৮৩.৪৬ ২৮৩.৪৬ ১০০% 

 

৬.০   প্রকয়েয ংগণবণিক ফাস্তফােন গ্রগণি:                                            (রে টাকাে) 

ক্রঃ

নং 

য়িয নাভ ণযকণেি রেযভাো  

(ণডণণ নুায়য) 

প্রকৃি ফাস্তফােন 

ফাস্তফ অণর্ থক  ফাস্তফ  অণর্ থক  

১ ২  ৫ ৬ ৭ 

১। Staff orientation on 

economic 

opportunities and 

sexual & reproductive 

health and rights 

১ ০.৫০ ১ ০.৫০ 

২। Participants’ selection 

through mapping   

১ ১.০০ ১ ১.০০ 

৩। Baseline Survey ১ ১.৫০ ১ ১.৫০ 

৪। Training Need 

Assessment 

১ ১.০০ ১ ১.০০ 

৫। Module development ২ ২.০০ ২ ১.৯৩ 
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ক্রঃ

নং 

য়িয নাভ ণযকণেি রেযভাো  

(ণডণণ নুায়য) 

প্রকৃি ফাস্তফােন 

ফাস্তফ অণর্ থক  ফাস্তফ  অণর্ থক  

১ ২  ৫ ৬ ৭ 

৬। 
 

 

 

 

Entrepreneurship 

Development and 

Business Management-

Training 

১২ ২১.০০ ১২ ২০.৪৬ 

৭। 
 

 

 

Marketing & Business 

Communication 

Training 

১২ ২১.০০ ১২ ২০.২২ 

৮। 
 

 

 

Product Identification 

Design & Development 

Training 

৩ ২১.০০ ৩ ৫.২৮ 

৯। 
 

SRHR Gender and 

Advocacy-Training 

১৩ ২১.০০ ১৩ ২১.৭৯ 

১০। 
 

 

Refreshers Training 

on SRHR Gender and 

Advocacy-Training 

৩ ০.০০ ৩ ৫.২৩ 

১১। 
 

 

Regulatory Process for 

Access to Finance 

Training 

১০ ২১.০০ ১০ ১৭.৪৯ 

১২। Counseling Session ৩৬ ৩.৬০ ৩৬ ৩.৬০ 

১৩। 
 

Trade Fair 

Participants 

৩ ৭.৫০ ৩ ৩.৪২ 

১৪। 
Formation of 

community work 

group 

১২ ০.৬০ ১২ ০.৬১ 

১৫। 
 

 

 

Orientation for 

community work 

group 

৬ ৩.০০ ৬ ২.৯৪ 

১৬। 
 

 

 

Sharing meeting with 

family head and 

community leaders at 

district level 

২৪ ২.৪০ ৩০ ২.৯৭ 

১৭। 
 

 

Orientation on SRHR & 

Gender for Role 

Models 

১ ১.২০ ১ ১.১৬ 

১৮। 
 

Counseling session by 

Role Models 

২৪ ২.৪০ ৬ ০.৬০ 

১৯। 
 

Women Entrepreneurs 

Advocacy Group 

Formation 

৩ ০.১৫ ৩ ০.২০ 

২০। Orientation for 

Women Entrepreneurs 

৩ ০.৯০ ৩ ০.৮৩ 
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ক্রঃ

নং 

য়িয নাভ ণযকণেি রেযভাো  

(ণডণণ নুায়য) 

প্রকৃি ফাস্তফােন 

ফাস্তফ অণর্ থক  ফাস্তফ  অণর্ থক  

১ ২  ৫ ৬ ৭ 

 

 

Advocacy Group 

২১। 
 

 

 

Quarterly Women 

Entrepreneurs 

Advocacy Group 

Meeting 

৪.৮০ ৪৮ ৩৩ ৩.৬২ 

২২। 
 

Orientation session for 

Bank officials 

৬ ৯.০০ ৬ ৯.০৮ 

২৩। 
 

 

Policy Advocacy 

Meeting at central 

Level 

৮ ০.২৪ ৩ ০.০৯ 

২৪। 
 

 

 

IEC material 

information 

Booklet/Flyer and 

Poster 

৪০০০ ৪.০০ ৪০০০ ৩.৯৭ 

২৫। 
 

 

Documentation 

Booklet/Flyer and 

Poster 

- - - - 

২৬। 
 

Project Technical 

Committee 

 

৫ ৩.০০ ৪ ০.৮০ 

২৭। 
 

Quarterly Staff 

coordination meeting 

১৩.১৮ ০.৩৬ ১৩ ০.২৭ 

২৮। 
 

 

Project 

Evaluation/Impact 

Assessment 

১ ২.২৫ ০ ০.০০ 

২৯। 
 

 

Midterm Evaluation 

[Rapid Assessment 

(RAS)] 

১ ১.৫০ ১ ৬.১৮ 

৩০। 
 

Lesson learned 

seminar at Dhaka-1 

১ ২.৫০ ০ ০.০০ 

৩১। Yearly Audit ৪ ৬.৭৫ ৪ ০.০০ 

ফ থয়ভাট  ৪৩১.৬১  ২৮৩.১৬ 

                                                                                                                                           ৬৫.৬১% 

 

৭.০   মকান য়িয ফাস্তফােন ম্পূি থ অয়ছ ণকনা:  

ণডণণ-য রেযভাো নুমােী প্রকয়েয প্রাে কর কাজ্ র্ম্ন্ন য়েয়ছ।  

 

৮.০ মূল্যােন িণিঃ  

প্রকেটিয ভাণপ্ত মূল্যােন প্রণিয়ফদন প্রিেয়ন ণনয়ম্নাক্ত ণফলে/িণি নুযন কযা য়েয়ছ: 

 প্রকয়েয ণডণণ ম থায়রােনা; 

 প্রকয়েয PCR ম থায়রােনা; 

 কায়জ্য ফাস্তফ গ্রগণি মাোআ ও িথ্য ংগ্রয়য জ্ন্য য়যজ্ণভন ণযদ থন; 

 প্রাপ্ত িয়থ্যয ণবণিয়ি ংণেষ্ট কভ থকিথায়দয ায়র্ অয়রােনা ও ভিাভি গ্রি;  
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৮.০   প্রকয়েয ক্রে: 

প্রকে ণপয় ংযণেি প্রকয়েয ক্রে ংক্রান্ত দণররে ম থায়রােনা কয়য মদখা মাে মম, ণফজ্ঞান প্রণক্রো, কণভটি 

গঠন, দযে অফান, দযে মূল্যােন, কাম থায়দ প্রদান আিযাণদ প্রণক্রোে ণণঅয-২০০৮ এয ণফণধণফধান 

মর্ামর্বায়ফ নুযি কযা য়েয়ছ।  
 ১০.০   প্রকে ণযোরক র্ম্ণকথি িথ্য :  

নাভ ও দফী পূি থকারীন / খন্ডকারীন মমাগদায়নয িাণযখ ফদরীয িাণযখ মভোদকার 

জ্নাফ মণরভা অভদ, 

 প্রকে ণযোরক 

খন্ডকারীন 

 

০১/০৪/২০১৩ ৩১/১২/২০১৬ পূিকারীন 

 

১১.০   ণডট ংক্রান্ত :  

ণণঅয ম থায়রােনাে  মদখা মাে মম , এ প্রকয়েয কভ থকায়ন্ডয উয UNFPA-কর্তথক ণনফ থাণেি পথাভ দ্বাযা এক্সটান থার 

ণডট কযা য়েয়ছ। 

১২.০   প্রকয়েয উয়েশ্য জ্থন : 

ণযকণেি ণজ্থি 

(১) ফাংরায়দয়য নাযী ও ণকয়াযীয়দয র্ থননণিক 

সুয়মাগ সৃণষ্ট এফং মমৌন ও প্রজ্নন স্বাস্থয ণধকায 

জ্থন। 

(১)  ফাংরায়দয়য নাযী ও ণকয়াযীয়দয র্ থননণিক সুয়মাগ সৃণষ্ট 

এফং মমৌন ও প্রজ্নন স্বাস্থয ণধকায ণজ্থি য়েয়ছ। 

(২)  ফাংরায়দয়য ণনফ থাণেি এরাকাগুয়রায়ি নাযীয়দয 

উয়যাক্তামূরক ও কাণযগযী জ্ঞান ও দেিায উন্নেন 

কযা মায়ি িাযা ণনয়জ্যাআ িায়দয ব্যফা প্রণিষ্ঠান 

োলু কযয়ি/গয়ি তুরয়ি ায়য। 

(২) ফাংরায়দয়য ণনফ থাণেি এরাকাগুয়রায়ি নাযীয়দয 

উয়যাক্তামূরক ও কাণযগযী জ্ঞান ও দেিায উন্নেন কযা 

মায়ি িাযা ণনয়জ্যাআ িায়দয ব্যফা প্রণিষ্ঠান োলু /গয়ি 

তুরয়ি েভ য়েয়ছ। 

(৩) ফাংরায়দয়য ণনফ থাণেি এরাকাগুয়রায়ি াণযফাণযক 

ও াভাণজ্ক মেয়ে নাযীয়দয র্ থননণিক ও 

ব্যণক্তগি েভিােন ঘয়ট ম রয়েয একটি েভ 

াভাণজ্ক ণযয়ফ লিণয কযা। 

(৩)  ফাংরায়দয়য ণনফ থাণেি এরাকাগুয়রায়ি াণযফাণযক ও 

াভাণজ্ক মেয়ে নাযীয়দয র্ থননণিক ও ব্যণক্তগি 

েভিােন ঘয়ট ম রয়েয একটি েভ াভাণজ্ক ণযয়ফ 

লিণয য়েয়ছ। 
(৪) নাযীয়দয ণনয়জ্য়দয লরণিক ও প্রজ্ননগি স্বাস্থয ও 

ণধকায র্ম্থয়ক য়েিনিা ও জ্ঞায়নয উন্নেন  

ঘটায়না। 

(৪)   নাযীয়দয ণনয়জ্য়দয লরণিক ও প্রজ্ননগি স্বাস্থয ও ণধকায 

র্ম্থয়ক য়েিনিা ও জ্ঞায়নয উন্নেন ঘটায়না ম্ভফয 

য়েয়ছ। 

 

১৩.০  প্রকে ণযদ থন 

গি ২৭ ভাে থ ২০১৯ িাণযখ অআএভআণড’য কাযী ণযোরক  মভাল্যা মাাগ মায়ন  প্রকয়েয  ণয়রট এরাকায 

কাম থক্রভ য়যজ্ণভয়ন ণযদ থন কয়যন। ণযদ থয়নয ভে  প্রকে ংণেষ্ট কভ থকিথা এফং প্রণেিার্ীগি ছািাও প্রকয়েয 

ন্যান্য কভ থোযীগি উণস্থি মর্য়ক ণযদ থয়ন ােিা কয়যন। 
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প্রকে ণযদ থনকারীন ণস্থয ণেে: 

 

ণেে:১  প্রকমেয ণযদণ থি এরাকাে ফাস্তফাণেি কাম থক্রভ র্ম্য়কথ ংণেষ্টগয়নয ায়র্ ভিণফণনভে । 
 

 

১৪.০   অআএভআণড’য ম থয়ফেি  

১৪.১    প্রকয়েয উয়েশ্য জ্থন কিটা ম্ভফ য়েয়ছ িা ণযভািগিবায়ফ ণযো কয়য ণফয়েলি কযা েণন। পয়র জ্থন সুস্পষ্ট  

নে।যফিীয়ি ণযভাগিবায়ফ ণযভায় য়েষ্ট য়ি য়ফ।    

১৪.২ ণণঅয ম থায়রােনা কয়য মদখা মাে মম, প্রকেটি ণনণদ থষ্ট ভে ও ব্যয়েয ভয়ধ্য   ন্ন্ন কযা ে  প্রকে ফাস্তফােনকাযী কর্তথে 

দেিায ণযেে ণদয়েয়ছ। যফিী প্রকয়েয মেয়ে এ ধযয়িয জ্থন ব্যাি যাখায প্রয়েষ্টা োণরয়ে মময়ি ায়য।   

১৪.৩  প্রকে ভাণপ্তয ০৩ ভায়য ভয়ধ্য ভন্ত্রিারে কর্তথক প্রকে ভাণপ্ত প্রণিয়ফদন (ণণঅয) ণনধ থাণযি ছয়ক প্রিেন কয়য 

অআএভআণডয়ি মপ্রযয়িয ণফধান যয়েয়ছ। ণকন্তু  এ প্রকয়েয মেয়ে  ফাণিজ্য ভন্ত্রিারে ৩০ জুন ২০১৭ িাণযয়খ ণণঅয 

অআএভআণডয়ি মপ্রযি কয়য। মা প্রকে ভাণপ্তয ০৬ (ছে) ভা য।  বণফষ্যয়ি ন্যান্য ভাপ্ত প্রকয়েয মেয়ে এ যকভ ব্যিযে না 

কযায নুয়যাধ কযা য়রা। 

    

১৪.৪ এআ প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ মমৌন ও প্রজ্নন স্বাস্থয ণধকায ণনণিি এফং অণর্ থক কভ থকায়ে প্রয়ফাধীকায বৃণিয পয়র নাযীয ণফয়লি: 

প্রাণন্তক নাযীয়দয েভিােয়নয েভিা বৃণি ময়েয়ছ, মা নাযীয মমৌন ও প্রজ্নন স্বাস্থয ণধকায ণনণিয়ি ণফয়ল ভূণভকা যাখয়ফ 

ফয়র ণযদ থনকায়র প্রিীেভান য়েয়ছ।  

 

১৫.০  অআএভআণড’য ভিাভি/সুাণয: 

১৫.১ বণফষ্যয়ি প্রকে গ্রয়িয ভে উয়েশ্য জ্থয়নয ণযভািগি ণফয়েলয়িয প্রণি ভন্ত্রিারে/ংস্থায়ক য়েষ্ট র্াকয়ি য়ফ;    

১৫.২ ণনণদ থষ্ট ভে ও ব্যয়েয ভয়ধ্য   প্রকে  ন্ন্ন কযা ে  প্রকে ফাস্তফােনকাযী কর্তথে দেিায ণযেে ণদয়েয়ছ।  মা  ন্যান্য 

প্রকয়েয মেয়েও ব্যাি যাখয়ি য়ফ;  

১৫.৩  প্রকে ভাণপ্তয ০৩ ভায়য ভয়ধ্য ভন্ত্রিারে কর্তথক প্রকে ভাণপ্ত প্রণিয়ফদন (ণণঅয) ণনধ থাণযি ছয়ক প্রিেন কয়য 

অআএভআণডয়ি মপ্রযয়িয ণফধান যয়েয়ছ। ণকন্তু প্রকে ফাস্তফােনকাযী কর্তথে ণনধ থাণযি ভয়েয ০৬ (ছে) ভা য প্রকে ভাণপ্ত 
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প্রণিয়ফদন (ণণঅয) অআএভআণডয়ি মপ্রযি কয়যয়ছ। যফিীয়ি মর্াভয়ে ণণঅয মপ্রযি কযায জ্ন্য নুয়যাধ কযা র; 

এফং 

১৫.৪ এআ প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ মমৌন ও প্রজ্নন স্বাস্থয ণধকায ণনণিি এফং অণর্ থক কভ থকায়ে প্রয়ফাণধকায বৃণিয পয়র নাযীয 

ণফয়লি: প্রাণন্তক নাযীয়দয েভিােন য়েয়ছ। বণফষ্যয়ি এ ধযয়িয কাম থক্রভ ব্যাি যাখা মময়ি ায়য; এফং 

১৬. ১৫.১ মর্য়ক ১৫.৪ প্রয়মাজ্য মেয়ে গৃীি প্রাণনক ভন্ত্রিারে ও প্রকে 

ফাস্তফােনকাযী ংস্থা অগাভী ০১ (এক) ভায়য ভয়ধ্য কযয়ফ

 

      

 

 


