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বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
ারক নং-মিশিবম/উঃ -২/                          তািরখঃ ........................... 

 
রক ◌ঃ- উপ-সিচব (উ য়ন) 

  মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা। 
 

াপক ◌ঃ- ১। জলা শাসক (সকল)। 
  ..................................... 
  ২। উপেজলা িনবাহী কমকতা (সকল)। 
  ..................................... 
 
িবষয়ঃ িভিজিড কম চীর বা বায়ন িনেদিশকা 
 
       ভালনােরবল প ডেভলপেম  (িভিজিড) কম িচ বা বায়েনর জ  ‘বা বায়ন িনেদিশকা’িনেদশ েম এই সংেগ রণ 
করা হেলা।  এই কমপিরক না ২০১১ সােলর ১লা ফ য়াির হেত কাযকর হেব এবং নরােদশ না দয়া পয  বহাল থাকেব।   
িভিজিড কম চী বা বায়ন সং া  েব জারী ত সকল আেদশ অকাযকর বেল গ  হেব।  
 
২.  উে  য, িভিজিড কম িচ বা বায়ন িনেদিশকা অ যায়ী ২৪ মাস পর পর িভিজিড উপকারেভাগী বাছাই নীিতমালা ও 
বরা  সং ার তািলকা এই ম ণালয় ক ক আলাদাভােব জারী করা হেব। বরা ত স দ ারা কম িচ বা বায়ন 
নীিতমালা/পিরপ  অ সাের িভিজিড কম িচ বা বায়ন করেত হেব। 

 
৩.  জন ােথ এই আেদশ জাির করা হ’ল। 

া র 
(আিনছ আহেমদ) 
উপ-সিচব(উ য়ন) 
ফানঃ ৭১৬২০৫৬ 

 
তািরখঃ 

ারক নং-মিশিবম/উঃ-২/ 
 
সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ িলিপ িরত হ’লঃ- 
১। মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। সিচব, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩। সিচব, খা  ও েযাগ ব াপনা ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫। সদ , আথ সামািজক অবকাঠােমা উ য়ন ও কায ম িবভাগ, পিরক না িবভাগ, ঢাকা। 
৬। সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ, ঢাকা। 
৭। সিচব, প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ, ঢাকা। 
৮। সিচব, মৎ  ও ািণ স দ িবভাগ, ঢাকা। 
৯। সিচব, িষ ম ণালয়, ঢাকা। 
১০। সিচব, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা। 
১১। মহাপিরচালক, াণ ও ণবাসন অিধদ র, ঢাকা। 
১২। মহাপিরচালক, খা  অিধদ র, ঢাকা। 
১৩। মহাপিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ র, ঢাকা। 
১৪। িতিনিধ, িব  খা  কম িচ, ঢাকা।  

া র 
(রায়না আহমদ) 

িসিনয়র সহকারী সিচব (উঃ -২) 
ফানঃ ৯৫৭০৬৫৭ 
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িচপ  
 

 নং সংি  সার া 
   

১. ঃ  মিহলা উ য়ন (িভিজিড) কম িচ  
১.১ িমকা ৫ - ৬ 
১.২ িভিজিড কম িচর উে  ৬ 
১.৩ িভিজিড কম িচর ব াপনা এবং সম য় ৬ 
   

২. স দ বরা  এবং িভিজিড মিহলা িনবাচন  
২.১ িভিজিড কাড বরা  ৭  
২.২ িভিজিড মিহলা িনবাচন ৭ 
২.৩ িভিজিড মিহলা িনবাচেনর মানদ  ৭ - ৮ 
২.৪ িভিজিড পিরবার িনবাচন ি য়া ৮ - ১০ 
   

৩. স দ িবতরণ ি য়া  
৩.১ খা শ  বরা  ও িবতরণ ব াপনা িবষয়ক পদে পস হ ১০ - ১১ 
৩.২ খা  িবতরণ ১২ 
৩.৩ পিরবহন এবং আ ষি ক খরেচর তহিবল ১২  - ১৩ 
   

৪. পিরবী ণ এবং িতেবদন ১৪ 
৪.১ পিরবী ণ ১৪ - ১৭ 
৪.২ িতেবদন ১৪ - ১৬ 
৫. ব াপনা এবং বা বায়নকারী সং াস েহর দায়-দািয়  ও িমকা  
 � িভিজিড কায ম ব াপনা কিম স হ ১৭ 
 � িভিজিড কায ম বা বায়ন স িকত িম ং/কমশালা ১৭ 
৫.১ ক ীর্য় সম য় কিম  ১৭ 
৫.২ কাযকরী কিম  ১৮ 
৫.৩ জলা িভিজিড কিম  ১৮ - ১৯  
৫.৪ উপেজলা িভিজিড কিম  ১৯ 
৫.৫ ইউিনয়ন িভিজিড কিম  ২০ - ২১ 
   

৬ এনিজও-র দািয়  ও িমকা ২১ 
৬.১ িশ ণ ২১ - ২৩ 
৬.২ স য় ব াপনা ২৩ 
৬.৩ ঋণ ২৪ 
৬.৪ পিরবী ণ ও িতেবদন ২৪ 
   

৭. িব  খা  কম িচর দায়-দািয়  ও িমকা ২৫ 
   
৮. বাংলােদশ সরকােরর দায়-দািয়  ও িমকা ২৫ 
   

৯. অিনয়ম ও র ে  হীত ব াস হ ২৫ 
   

১০. কায ম টকসইকরণ ২৬ 
   

১১. সংেযাজনী ২৭ 
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সংেযাজনী স হ 

 
 

সংেযাজনী ১◌ঃ         িভিজিড মিহলা বাছাই/িনবাচন ি য়ার ছক স হঃ 
 
           ১.১◌ঃ         িভিজিড কম িচর জ  উপকারেভাগী মিহলা বাছাই/ িনবাচেনর াথিমক তািলকার 

ছক 
 
           ১.২◌ঃ         িভিজিড কম িচর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর ড়া  তািলকার ছক 
 
সংেযাজনী ২◌ঃ        উপেজলা ও জলা ক ক ত ত খা  িবতরেণর মািসক িতেবদেনর ছক 
 
সংেযাজনী ৩◌ঃ         িভিজিড কায ম পিরদশেনর চকিল  
 
সংেযাজনী ৪◌ঃ        মািসক িভিজিড কায ম পিরদশন িতেবদন ছক 
 
সংেযাজনী ৫◌ঃ        খা  িবতরেণর মািসক িতেবদন ছক 
 
সংেযাজনী ৬◌ঃ        িশ ণ কায ম পিরদশেনর চকিল  
 
সংেযাজনী ৭◌ঃ         িশ ণ কায ম পযেব ণ িতেবদন ছক 
 
সংেযাজনী ৮◌ঃ         এনিজও ক ক ত ত কায ম বা বায়ন িতেবদন ছক স হঃ 
 

৮.১◌ঃ          মািসক িশ ণ বা বায়ন পিরক না ছক 
 
৮.২◌ঃ  পাি ক এনিজও কায ম বা বায়ন সং া  িতেবদন ছক  
 
৮.৩◌ঃ  মািসক অ গিত ও ক  বা বায়ন িতেবদন (বণনা লক) 
 
৮.৪◌ঃ  মািসক উ য়ন ােকজ সবা বা বায়ন িতেবদন ছক স হ (সং া লক)◌ঃ  
 
  ৮.৪.১  জীবন দ তা উ য়ন িশ ণ িতেবদন ছক 
  ৮.৪.২  আয় ি লক িশ ণ িতেবদন ছক 
  ৮.৪.৩  স য় ও ঋণ িতেবদন ছক 

 
সংেযাজনী ৯ ◌ঃ   মািসক এনিজও কায ম ায়ন িতেবদন ছক 
 
সংেযাজনী ১০ :   ইউিপ ক  ক ক ত ত িতেবদন 
 
সংেযাজনী ১১◌ঃ            িভিজিড ক  িগত বা বািতেলর যৗথ পিরদশন িতেবদন ছক 
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১. ঃ  মিহলা উ য়ন (িভিজিড) কম িচ : 
 
১.১ িমকা 
 
এক  দেশর আথ সামািজক উ য়েন নারীর অংশ হণ অত  ণ। দেশর মাট জনসং ার অেধকই 
নারী। এই িবশাল জনেগা ীেক উ য়েনর লে াতধারায় স ৃ  করেত এবং তােদর কমদ তােক 
উৎপাদন খী কােজ জিড়ত করেত না পারেল দেশর সািবক উ য়ন স ব নয়। এ িবেবচনায় নারী উ য়েন 
মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় এর আওতায় মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর মা েম বা বািয়ত িবিভ  
উ য়ন লক কম িচর মে  িভিজিড কম িচ অ তম। 
 

ব া, খরা, জেলা াস, িণঝড় ইত ািদ া িতক েযাগ বাংলােদেশর িনত  নিমি ক ঘটনা। আর এই 
া িতক েযােগর ফেল সবেচেয় বিশ িত  হয় ামীণ এলাকার দির  ও অিত দির  পিরবারস হ। 

ঘরবািড় িবলীন বা িত  হওয়া, কমসং ােনর অিন য়তা, খা  িনরাপ াহীনতা, অ ি র িশকার ইত ািদ 
িত েলা এর মে  অ তম। এছাড়া দির  , অিশ া, ি  ও া  িশ া স েক যথাযথ ােনর অভাব, 
া  সবা হেণর সীিমত েযাগ ইত ািদ হে  নারীর িপিছেয় পড়ার অ তম ল কারণ। আর এই 

কারণস হ দেশর মানব উ য়ন ও অথৈনিতক ি র ে  এক  বড় বাধা প। এই অব া থেক 
উ রেণর লে  িত  জনেগাি /পিরবারেক খা  সহায়তা দান করার জ  বাংলােদশ সরকার িবেশষ 

 দান কের থােক। 
 
ামীণ মিহলােদর সামািজক র া ও দির  অব ার উ য়েন ঃ  মিহলা উ য়ন (িভিজিড) কম িচ 

সরকােরর সব হৎ সামািজক িনরাপ া লক কম িচ। এ কম চীর উে  হেলা দির  পীিড়ত এবং ঃ  
ামীণ মিহলােদরেক খা  সহায়তা দান এবং তার পাশাপািশ উ য়ন ােকজ সবা দােনর মা েম আথ-

সামািজক অব ার ইিতবাচক পিরবতন করা যােত তারা িব মান খা  িনরাপ াহীনতা, ি হীনতা, 
অথৈনিতক িনরাপ াহীনতা এবং িন  সামািজক অব ানেক সফলভােব অিত ম কের চরম দির  েরর 
উপেরর অব ােন েক থাকার স মতা অজন করেত পাের। ‘‘ িনভরতার জ  সহায়তা’’ এই ল নীিত 
অ সরেণর মা েম িনজ  উে ােগ চরম দির  অব া হেত বর হেয় আসেত এই কম িচ মিহলােদর যা  
কের তােল। 
  
১.২ ঃ  মিহলা উ য়ন কম িচ (িভিজিড): 
 
িভিজিড কম িচ এক  জাতীয় কম িচ, যার াি  সম  বাংলােদেশ। বাংলােদশ সরকার খা  স েদর 
যাগান িদে । খা  স েদর পাশাপািশ বসরকারী সং ার (NGO) মা েম উ য়ন ােকজ ( িশ ণ, ঋণ 

ইত ািদ) সবায় অথায়ন করেছ।  
 
িভিজিড কম িচ, বাংলােদেশর ামীণ ঃ  মিহলােদর আথ-সামািজক উ য়েন বা বািয়ত এক   হ র 
সামািজক িনরাপ া লক কম িচ (A safety net programme with development orientation)  
য  স ণ েপ আথ-সামািজকভােব ঃ  পিরবার িবেশষত: মিহলােদর উ য়েনর লে  কাজ কের। 

মিহলারা ওয়াড-িভি ক  দেলর মা েম ইউিনয়ন পিরষদ িভিজিড কিম  ক ক িনবািচত হয়। িভিজিড 
মিহলারা িশ ণ ােকজ ( িশ ণ, স য়, ঋণ) সবা হেণর পাশাপািশ ২৪ (চিববশ) মাস ধের মািসক ৩০ 
িকেলা াম গম/চাল খা  সহায়তা পেয় থােক। এই ২৪ (চিববশ) মাস সময়কালেক এক  িভিজিড চ  
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িহসােব গ  করা হয়। খা  সহায়তা াি র ২৪ (চিববশ) মাসকােল, িভিজিড মিহলারা অ েমািদত NGO-
দর মা েম জীবন দ তা ও আয় ি লক দ তা ি র জ  িশ ণ পেয় থােক।  

 
খা  সহায়তা াি র ময়াদ শষ হেয় যাওয়ার পর এই মিহলারা সরকারী / বসরকারী সং া ক ক       
বা বািয়ত উ য়ন কম িচর িবিভ  কমকাে  ণা ভােব অ ি র যা তা অজন কের। মিহলা ও িশ  
িবষয়ক ম ণালয়াধীন মিহলা িবষয়ক অিধদ র িভিজিড বা বায়ন ব াপনার দািয়  পালন কের। এই 
কম িচর আওতায় িত ২৪ (চিববশ) মাস সময়কােলর চে  ৭,৫০,০০০ (সাত লাখ প াশ হাজার) মিহলা 
খা  সহায়তা পায়। মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় িভিজিড কম িচর পিরক না, ব াপনা এবং       
বা বায়ন ি য়া সম য়  কের।  
  
১.৩ িভিজিড কম িচর উে  : 
 
িভিজিড কম িচর দীঘেময়াদী উে  হেলা To make ‘Positive change in livelihood of 
Ultra poor women with attention to protect further deterioration of 
living condition’ 
 
অথাৎ বাংলােদেশর দির  পীিড়ত এবং ঃ  ামীণ মিহলােদর আথ-সামািজক অব ার ইিতবাচক উ য়ন 
করা, যােত তারা িব মান খা  িনরাপ াহীনতা, ি হীনতা, অথৈনিতক িনরাপ াহীনতা এবং িন  সামািজক 
মযাদার অব ানেক সফলভােব অিত ম কের চরম দাির  েরর উপেরর অব ােন েক থাকার স মতা 
অজন করেত পাের। 
 

েময়াদী উে  :  
 

K. Increased food consumption and income generation activities অথাৎ 
ামীণ ঃ  পিরবারস েহর দনি ন খা  চািহদা রেণ সহায়তা করা এবং িবপননেযা  দ তা 
ি কে  িশ েণর েযাগ ি  করা, স েয়র মা েম িবিনেয়ােগর ারি ক লধন সং েহর জ  

উৎসািহত করা এবং ঋণ াি েত েযাগ দােনর মা েম উপাজন ম কের তালা; এবং চলমান 
উ য়ন কম িচ েলােত অ করেণর জ  যা  কের তালা। 

 
L. Promote healthy behaviour and women empowerment অথাৎ বহািরক 

িশ া এবং অ া  মানব উ য়ন স িকত দ তা উ য়েনর িশ েণ দির  মিহলােদর সি য় 
অংশ হেণর েযাগ ি র মা েম ত েদর ি ভি র ইিতবাচক উ য়ন এবং স মতা অজেন 
সহায়তা করা।  

 
১.৪ িভিজিড কম িচর ব াপনা এবং সম য় :  
 
মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় সরকারী ম রী আেদশ (GO) জারী কের। মিহলা িবষয়ক অিধদ র 
জলা/উপেজলায় বরা প  (AO) জারী কের। িনবািচত বসরকারী সং া (NGO) স হ লতঃ িভিজিড 

মিহলােদর ঋণ সহায়তাসহ উ য়ন ােকজ সবা দান কের থােক।  
 
সকল উপেজলায় মিহলা িবষয়ক অিধদ র িভিজিড কম িচ বা বায়েনর (খা  িবতরণ ও ব াপনা,   
উ য়ন/ িশ ণ ােকজ সবা পযেব ণ ও ব াপনা) দািয়  পালন করেব।  
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২. স দ বরা  এবং িভিজিড মিহলা িনবাচনঃ 
 

২.১ িভিজিড কাড বরা  : 
 
জলা এবং উপেজলা পযােয় িভিজিড কাড বরা  (গম/চাল) বাংলােদেশর দাির তার মানিচ  (Poverty 

map) ও দাির  ারণীর (Poverty database) িভি েত করা হেয় থােক। এই মানিচ  ও ারণীেত 
উপেজলা িভি ক মাট জনসং ার শতকরা কতভাগ অিত দির সীমার নীেচ বাস কের তা দিশত হয়। 
 
িভিজিড কম িচর মাট কাডস হ উপেজলািভি ক অিত দির তার শতকরা হার-এর অ পািতক হাের ব ন 
করা হয়। এে ে  উ  দাির  হার স  উপেজলাস হ বিশ বরা  পেয় থােক এবং কম দাির  হার স  
উপেজলাস হ লনা লকভােব কম বরা  পেয় থােক। তেব এই বরা  উপেজলািভি ক অিত দির  
জনসং ার অ পােত করা হয় না। 
 
উপেজলা পযােয় কাড বরা  হয় লত: িত ইউিনয়েন যন নতম ৫০ (প াশ)  কাড দান করা যায় 
তার িভি েত। অিধক  িনিদ  উপেজলার সকল ইউিনয়েন িভিজিড কাড নরায় বরা  দােনর ে  
উপেজলা িভিজিড কিম  খা  িনরাপ াহীনতা ও দশা  পিরবােরর সং া  সহকাের িবেবচনা কের 
কাড ব ন করেব। তেব কান অব ােতই িস  করেপােরশন এবং পৗরসভা এলাকায় িভিজিড কাড বরা  
দয়া হেব না। 

 
 
2.2 িভিজিড মিহলা িনবাচন : 

 
ইউিপ সদ েদর িনেয় গ ত  দল িভিজিড কাডধারীেদর াথিমক তািলকা ত করার দািয়  পালন 
করেবন। এই তািলকা িতর জ  সংেযাজনী-১.১ এর ছক ব ত হেব। ইউিনয়ন িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  এই াথিমক তািলকা পযােলাচনা এবং যাচাই বাছাই বক অ েমাদেনর জ  উপেজলা িভিজিড 
কিম র িনকট রণ করেব। 
 
তািলকায় িভিজিড মিহলােদর নাম এবং কানা অ  থাকেব। খা  চ   হওয়ার পর কান িভিজিড 
মিহলার  হেল বা অ  গমন করেল িবক  কান ি র মেনানয়ন হণ করা যােব না। তেব তা থম 
ছয় মােসর মে  সংঘ ত হেল িভিজিড নীিতমালা অ যায়ী উ  মিহলার পিরবার  যা  মিহলা সদ েক 
উপেজলা িভিজিড কিম  িনবািচত করেত পারেব।  
 
 
২.৩ িভিজিড মিহলা িনবাচেনর মানদ  : 
 
ইউিনয়ন িভিজিড কিম  ইউিনয়েনর চরম দশা  ও অত  দির  পিরবার হেত শারীিরক ও মানিসকভােব 

 মিহলােক পরবত  ২৪ মাস াপী িভিজিড চে র জ  িভিজিড মিহলা িহেসেব বাছাই/িনবাচন করেব। 
িমহীন পিরবার, মিহলা- ধান পিরবার এবং যােদর িনয়িমত উপাজেনর কান উৎস নাই এমন পিরবার 

অ ািধকার পােব। িভিজিড কম িচেত অ  হেত হেল কমপে  ৪  শত রণ করেত হেব। য সকল 
পিরবােরর মিহলা সদ  িনে া  সব িল শত রণ করেবন, তারা বাছাইেয় অ ািধকার পােবন।  
 

 
অ ি র শতাবলী: 
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1. অিতমা ায় খা  িনরাপ াহীন অথাৎ য পিরবােরর সদ রা ায়ই খাে র অভােব িতিদন কান না কান 
বলার খাবার খেত পােরন না। 

2. ত অেথ িমহীন অথাৎ যােদর কান জিম নই অথবা ০.১৫ একেরর কম জিমর মািলক। এে ে , 
িমহীন পিরবার অ ািধকার পােব।  

3. বসত বািড়র অব া (ঘেরর ছাউিন, বড়া, দরজা, ঁ  ও পয়ঃিন াশন) বই িন মােনর। 
4. যসব পিরবার দিনক অথবা অিনয়িমত িদন ম র িহসােব অিত সামা  আয় কের জীিবকা িনবাহ কের 

এবং িনিদ  কান আেয়র উৎস নই।  
5. পিরবার ধান মিহলা এবং কান উপাজন ম ষ সদ  অথবা অ  কান আেয়র উৎস নই। 

 

অ  না করার শতাবলী: 
 

উপেরা  য কান চার  শত রণ করেলও িনে া  য কান এক  শত বতমান থাকেল িভিজিড কাড পাওয়ার 
অেযা  বেল িবেবিচত হেবনঃ 
 

1. মিহলা িযিন অ  কান খা  বা অথ সাহা  দানকারী কমস~◌ূচ/ কে র অ  সদ ।  
2. মিহলা িযিন িবগত ই  চে র য কান চে  িভিজিড কাডধারী িছেলন। 
3. মিহলা িযিন িনধািরত বয়েসর অ  নন (১৮ থেক ৪০ বছর)। (সাধারণত ামীণ সমাজ ব ায় 

৪০ বছেরর উে  বয়সধারী ঃ  মিহলাগণ িশ ণ হণ বক আয়বধক কায েম িনেজেক স ৃ  
করার ে  িক টা িন ৎসাহী থােকন। 

4. িকেশারী িযিন হক ীর (মা/ বান/দাদী) অবতমােন পিরবােরর দখা না কেরন 
 

অ া  শতাবলী: 
 

       ১.  এক  পিরবার কবলমা  এক  িভিজিড কাড পােব। 
২. িনবািচত মিহলাগণ িবনা শেত এবং িবনা ে  িভিজিড কাড পাওয়ার অিধকারী। কাড াি র           

িবিনমেয় কান অব ােতই তারা কান কার সবা দােন বা  দােন বা  নয়। 
৩.  স ক বয়স জানার জ  জাতীয় পিরচয়প  এবং / অথবা জ  িনব ন সনদপ  দশন আব ক। 

 
উ য়ন ােকজ সবােক অথৈনিতকভােব সফল কের তালার জ  িভিজিড মিহলােদর একই পাড়া অথবা 
িনকটবত  এলাকা থেক িনবাচন করেত হেব, যােত দল গঠন করা সহজ হয়। বা বায়ন সহেযাগী বসরকারী 
সং া যারা উ য়ন ােকজ সবা এবং ঋণ সহেযািগতা দান কের থােক, িবিভ  আয়বধক কায েমর জ  
দল গঠেনর দািয়  পালন করেব। এই দল গঠেনর কাজ সহজ হেব যিদ মিহলােদর বসবাস িবিভ  ােম 
ছড়ােনা িছটােনা না হেয় িনিদ  িনকটবত  এলাকার মে  হয়। 
 
2.4  িভিজিড পিরবার িনবাচন ি য়া : 
 

িত  িভিজিড চ  র অ ত ৪ (চার) মাস আেগ মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় ক ক িভিজিড 
ব াপনা ও িভিজিড মিহলা িনবাচেনর িদক িনেদশনাসহ এক  িব ািরত পিরপ  জারী করা হয়।  এই 

পিরপে  উপেজলা িভি ক িভিজিড কােডর বরা  সং া, মিহলা িনবাচেনর সময় িচ উে খ বক য সব 
ি য়ায় িভিজিড মিহলা িনবাচন করা হেব তার উে খ থাকেব। ি য়া েলা িন পঃ 

 

ক) ইউিনয়ন িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  িভিজিড মিহলা বাছাই-এর শতাবলী, ি য়া এবং িনেদশনাস হ 
উপেজলা  মিহলা িবষয়ক কমকতার উপি িতেত আেলাচনা কের বাছাই ি য়া স েক স ক ধারণা 
অজন করেব। এই আেলাচনা সভায় উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতার উপি িতেত ইউিনয়ন িভিজিড 
কিম  চার সদ  িবিশ  ‘‘  দল’’ গঠন করেব।  দেলর সদ রা হে ন; সংি  ষ ও মিহলা 
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ওয়াড সদ , সরকারী কমকতা এবং এনিজও িতিনিধ। িত   দেলর ধান হেবন সংি  ওয়ােডর 
মিহলা সদ । কান ওয়ােডর মিহলা সদে র পদ যিদ  থােক তেব পা বত  ওয়ােডর মিহলা সদ  

 দেলর ধান হেবন। আর যিদ সকল ওয়ােডরই মিহলা সদ  পদ  থােক সই ে  সংি  
ওয়ােডর ষ সদ   দেলর ধান িহেসেব দািয়  পালন করেবন। তেব  এে ে  পিরি িত 
িবেবচনা বক উপেজলা িভিজিড কিম র সভাপিতর অ েমাদন েম ইউিনয়ন িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  ড়া  িস া  হণ করেব।  

 

খ)  এই  দেলর সদ রা কেব, কাথায়, কখন জনসভা অ ি ত হেব স াপাের জনসাধারণেক আেগ 
থেক অবিহত করার জ  েয়াজনীয় পদে প নেবন। এই  দল িত  ওয়াড  ােম সকল 
ামবাসীর উপি িতেত জনসভার মা েম িভিজিড মিহলা বাছাই এর শতাবলী এবং ি য়া সকলেক 

ভােব অবিহত করেব। এই  দল িত  ওয়ােড/ ােম সকল ামবাসীর উপি িতেত জনসভায় 
উপি ত ামবাসীর কাছ থেক আেলাচ  শতাবলী েযাজ  হয়, এমন স া  মিহলার নাম কানা সং হ 
করেব পরবত েত যাচাই করার জ ।   

 

গ)   দেলর সদ গণ াম/ওয়াড পযােয়র জনসভা থেক সং হীত যা  মিহলােদর তািলকা যায়ী 
তােদর বািড় পিরদশন কের সংেযাজনী ছক-১.১ রণ করেব। এছাড়াও, আেরা যা  মিহলােদর বািড় 
পিরদশন কের ছক অ যায়ী িভিজিড কাড াি র যা  মিহলােদর াথিমক তািলকা ত করেবন। 
স া  উপকারেভাগী মিহলােদর তািলকা েতর ে  ছক  যৗথভােব া িরত হেব  দেলর 
সংি  সকল সদে র ারা।  

 

ঘ) ইউিনয়ন িভিজিড মিহলা িনবাচন কিম  েত ক ওয়াড থেক সং িহত যা  স া  িভিজিড  মিহলার 
তািলকা একি করণ ও যাচাই কের উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতার মা েম উপেজলা িভিজিড 
কিম র সভাপিতর িনকট পশ করেব।   

 

ঙ)  উপেজলা িভিজিড কিম র সভাপিত িহেসেব উপেজলা িনবাহী কমকতা তািলকা  যাচাই বক ণা  
তািলকায় অ েমাদন দান করেবন। এে ে , উপেজলা িনবাহী কমকতা এবং উপেজলা মিহলা িবষয়ক 
কমকতা সংেযাজনী ছক-১.২ অ যায়ী ত ত িভিজিড মিহলােদর ণা  তািলকার িত পাতায় 

া র করেবন এবং সংি  ইউিনয়ন পিরষেদ া িরত তািলকা  রন করেবন।  
  

চ)  সংি  ইউিনয়ন এই ড়া  এবং া িরত তািলকা (িভিজিড কাড নমবর, নাম, িপতা/ ামীর নাম এবং 
না  কানা)  িভিজিডর নিথপে  সংর ণ করেব এবং ইউিনয়ন পিরষেদর না শ বােড দশন 

করেব। তািলকা  িভিজিড মিহলােদর িভিজিড কাড ও িভিজিড কােডর া  েযাগ- িবধার কথা 
ইউিনয়ন পিরষদ অবিহত করেব। 

 

ছ) ইউিনয়ন িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  হেত া  িভিজিড মিহলােদর তািলকায় কান অিনয়ম 
পিরলি ত হেল অথবা কান আপি / অিভেযাগ উ ািপত হেল, উপেজলা িভিজিড কিম  সেরজিমেন 
তদ  করেত পাের। এে ে  উপেজলা িনবাহী কমকতা উপেজলা িভিজিড কিম র চয়ারপাসন িহসােব 
ই অথবা িতন সদ  িবিশ  তদ  কিম  গঠন করেত পাের । সংি  তদ  কমকতাগণ তদ  
িতেবদন তরী করতঃ যৗথভােব া র কের উপেজলা িভিজিড কিম র িনকট পরবত  পদে প 
হেণর জ  পশ করেব।  

 
জ)   উপেজলা িভিজিড কিম  তািলকা অ েমাদেনর ৭ িদেনর মে  েত ক িনবািচত িভিজিড মিহলার 

’িভিজিড কাড’ িবতরণ িনি ত  করেব। এ ে   উপেজলা পিরষেদ ব িনধািরত তািরেখ উপেজলা 
মিহলা িবষয়ক কমকতা এবং সংি  ইউিনয়েনর দািয় া  উপেজলা পযােয়র সরকাির কমকতা 
উপিসহত থেক অ েমািদত তািলকা অ যায়ী িনবািচত িভিজিড মিহলােদর সা াৎকার হণ বক 
িভিজিড কাড আ ািনকভােব িবতরণ করেবন। সা াৎকাের উপকারেভাগী িনবাচেনর শতাবলীর 
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ত য় বা অ  কান অিনয়ম পিরলি ত হেল তদ  সােপে  তা সমাধােনর ব া করেত হেব। কান 
অব ায়ই উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা এবং সংি  ইউিনয়ন Transfer Assurance 
Guide (TAG) Officer/ াগ অিফসােরর অ পি িতেত িভিজিড কাড িবতরণ করা যােব না এবং  
কাড িবতরণ না কের খা  িবতরণ করা যােব না।  

 

২.৫   িভিজিড কাড বািতল সং া  :  
 

        মহাপিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর অ েমাদন সােপে  উপেজলা িভিজিড কিম র সভাপিত 
       িন িলিখত কারেণ িভিজিড কাড বািতল করেত পারেবনঃ 
 

১.   কাড হস া র করেল; 
২.   িভিজিড চ  র ৬ (ছয়) মাস পের কান উপকারেভাগী ায়ী ভােব ইউিনয়েনর বাইের অব ান   

করেল বা চেল গেল অথবা বরণ করেল; 
৩.   কাড দােনর পের উপকারেভাগী িনবাচন সং া  কান ধরেনর অিনয়ম পাওয়া গেল। 

 

৩. স দ িবতরণ ি য়া : 
 

3.1 খা শ  বরা  ও িবতরণ ব াপনা িবষয়ক পদে পস হ : 
 

িভিজিড কম চীর আওতাধীন খা  িবতরণ ি য়ায় িনে া  পদে প েলা অ সরণ করেত হেবঃ 
 

পদে প ১◌ঃ  মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় খাে র পিরমাণ ও উপেজলা িভি ক িভিজিড কাডধারীর 
সং া এবং পিরবহন ও আ ষাি ক খরেচর পিরমাণ জািনেয় মিহলা িবষয়ক অিধদ র এর অ েল 
সরকাির ম রী আেদশ (Government Order-GO) জাির করেব।  
 
পদে প ২◌ঃ  মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় হেত সরকাির ম রী আেদশ পাওয়ার পর মিহলা িবষয়ক 
অিধদ র উপেজলা িনবাহী কমকতার অ েল উপেজলায় কােডর সং া ও খাে র পিরমাণ উে খ কের 
িনিদ  সমেয়র জ  বরা প  (Allotment Order-AO) জাির করেব। 
 

পদে প ৩◌ঃ  উপেজলা িনবাহী কমকতা সংি  উপেজলার ইউিনয়ন িভিজিড কে র চয়ার ােনর 
অ েল খাে র অপণােদশ (Demand Order-DO) জাির করার জ  িনিদ  উপেজলার উপেজলা খা  
িনয় েকর িনকট প  িলখেবন। উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা বরা প  ি য়াকরণ বক অপণােদশ 
জািরর জ  পািরশ দান করেবন। 
 

পদে প ৪◌ঃ  উপেজলা খা  িনয় ক সংি  ইউিনয়েনর অ েল বরা ত খা  িবতরেণর জ  ানীয় 
খা  দােম খাে র িবতরণ আেদশ (Delivery Order-DO) জারী করেবন। িবতরণ আেদেশর অ িলিপ 
সংি  ইউিনয়ন িভিজিড কিম র চয়ার ানেক দেবন। 
 

পদে প ৫◌ঃ  ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান অথবা তার িতিনিধ অথবা চয়ার ােনর অপারগতার ে  
উপেজলা িভিজিড কিম  ক ক দািয় া  কমকতা িবতরণ আেদেশর ি েত ানীয় খা  দাম হেত 
গম/চাল উে ালন করেবন। উে ালনকারী ি  গম/চােলর পিরমাণ ( িত িভিজিড কােড ৩০ িকেলা াম) 
এবং ণগতমান ( যমন আ তা, লাবািল, পাকামাকড়, মরা/ন /ভা া শ  এবং অ  কান িতকারক 
উপাদান) পরী া-িনরী া কের েঝ নেবন। যিদ এর কান ত য় ঘেট তেব িতিন জলা শাসক, উপেজলা 
িনবাহী কমকতা, উপেজলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় ক, এবং জলা মিহলা িবষয়ক কমকতােক 

েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অবিহত করেবন। 
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পদে প ৬◌ঃ  ানীয় খা  দাম হেত িনিদ  তািরেখ উে ািলত গম/চাল ইউিনয়ন পিরষেদ নয়ার পর 
ইউিপ চয়ার ান িভিজিড মিহলােদর মােঝ ব িনধািরত তািরেখ খা  িবতরণ করেব। িতমােস িবতরেণর 
সময় িনে া  ি বগ সাব িণক উপি ত থাকেবনঃ  
 
 

(১)  কমপে  িতনজন ইউিনয়ন িভিজিড কিম র সদ , (২) উপেজলা পযােয়র একজন কমকতা িযিন 
Transfer Assurance Guide (TAG) Officer / াগ অিফসার এর দািয়  পালন করেছন এবং  
(৩) সংি  িভিজিড NGO র একজন িতিনিধ । খা  িবতরণ কায েম উপি ত পিরদশনকারীগণেক খা  
িবতরেণর মা ার রােল া র করেত হেব। 
 
 

পদে প ৭◌ঃ  খা  িবতরেণর সময় িভিজিড মিহলারা তােদর স য় াংক, পা  অিফেস বা উ য়ন সবা 
দানকারী এনিজও-এর কােছ জমা রেখেছ িকনা তা পরী া কের দখার জ  উপেজলা মিহলা িবষয়ক 

কমকতা ইউিপ ক  ক ক সংর ণ ত স য় রিজ ার অব ই পরী া কের দখেবন। ইউিপ চয়ার ান 
িভিজিড মিহলােদরেক খা  িবতরেণর েব তারা সা ািহক বা তা লক নতম ১০ (দশ) টাকা হাের স য় 
সংি  এনিজও-র িনকট জমা রেখেছ িকনা তা পরী া কের দখেবন।  
 
 

গম/চাল বরা  ও িবতরেণর এই পদে পস হ এক  া-চােটর মা েম দশন করা হেলা: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
৩.২  খা  িবতরণ : 
 
খা  িবতরণ িত মােসর ব িনধািরত িনিদ  তািরখ অ যায়ী স  করেত হেব। ই  িবতরেণর ম বত  
সমেয়র মে  পাথক  যন এক মােসর বিশ না হয় সভােব পিরক না করেত হেব।  িনিদ  মােসর িবতরণ 

 
মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়  

 

সরকাির ম রী আেদশ  
(Government Order-GO) জারী 

 

 
মিহলা িবষয়ক অিধদ র ৪৮৩  উপেজলায় বরা প  জারী  

(Allotment Order issue-AO)  
 

 
উপেজলা িনবাহী কমকতা অ েরাধপ  জারী   

(Demand Order-DO)/ 
   

 
উপেজলা খা  িনয় ক 

   

িবতরণপ  জারী   
(Delivery Order-DO)  

   

 
সভাপিত, ইউিনয়ন িভিজিড কিম  

   

খা   উে ালন ও িবতরণ   
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উ  মােসর মে  স  করেত হেব, ন বা উ  মােসর বরা  বািতল বেল গ  হেব। িভিজিড খা  চ  
র থেমই উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা সংি  ইউিপ চয়ার ােনর সােথ আেলাচনা েম ইউিনয়ন 

িভি ক খা  িবতরেণর তািরখ ি র করেবন। িবতরণ তািরেখর কান পিরবতন করেত চাইেল উপেজলা 
িনবাহী কমকতার িলিখত অ মিত িনেত হেব। 
 
িভিজিড মিহলারা ২৪ মাস াপী চে  িত মােস ৩০ (ি শ) িকেলা াম কের গম/চাল পােব। ইউিপ 
চয়ার ান ও উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা িনি ত করেবন যন িত  িভিজিড মিহলা তার বরা  

অ যায়ী খা  পান। 
 
সংি  খা  দােম গেমর সরবরাহ অ ল থাকেল মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র স িত সােপে  
গেমর পিরবেত চাল দান করা যােব। সে ে  গেমর সমপিরমাণ চাল দান করেত হেব। অথাৎ ওজেনর 
আ পািতক হার হেব ১:১।  
 
বাংলােদশ সরকার ত াশা কের য িভিজিড মিহলারা যন তােদর া  খা শ  স ক হাের পায়। খা  
রশেনর স ক াি  ভিব েত স েদর যাগান িনি ত করেব। সরকারী অথবা বসরকারী সং ার (NGO) 

পযেব ণ অ যায়ী খাে র ব াপনা ও বহার যেথাপ  না হেল সংি  কমকতােদর িব ে  আইনা গ 
ব া নয়া হেব। খাে র অপ বহােরর পিরে ি েত বাংলােদশ সরকার উ  কম িচর খা  দান ব  

করেত পাের। 
 
িভিজিড খা পে র িনরাপদ দামজাতকরণ, সহেজ পিরবহনেযা  এবং িভিজিড মিহলােদর বািড়র 
কাছাকািছ ইত ািদ িবষয় িবেবচনায় ইউিপ ক  হেত িবতরণ এলাকা পিরবতন কের অ  ােন িনেয় যাওয়া 
যেত পাের। তেব এে ে  উপেজলা িনবাহী কমকতা এবং উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতার িলিখত 

অ েমাদন েয়াজন হেব। িশ  জ দােনর কারেণ অথবা মারা ক অ তার কারেণ কান িভিজিড মিহলা 
অ  চার মােসর জ  তার খা  সং েহর উে ে  পিরবােরর একজন সদ েক মেনানীত করেত পারেব। 
প ম মােসর েত অ পি িতর কারেণ তার কাড বািতল হেয় যােব। 
 
 
3.3   পিরবহন এবং আ ষাি ক খরেচর তহিবল : 
 
পিরবহন খরেচর তহিবল 
 

গম/চােলর ে  : 
 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় মিহলা িবষয়ক অিধদ রেক েয়াজনীয় পিরবহন খরচ ও আ ষাি ক 
তহিবেলর অথ বরা  িদেয় থােক। মিহলা িবষয়ক অিধদ র এই অথ, বরা পে র (Allotment Order-
AO) মা েম উপেজলা িনবাহী কমকতােদর অ েল বরা  দেব এবং উপেজলা িনবাহী কমকতা সংি  
ইউিনয়ন িভিজিড কিম র চয়ার ানেদর অ েল উপ-বরা  দেবন।  
 

ানীয় খা  দাম হেত িবতরণ কে র রে র উপর িভি  কের ইউিনয়ন িভিজিড কিম র চয়ার ােনর 
অ েল পিরবহন খরেচর অথ বরা  করা হেব। সমতল, হাওড় ও পাবত  চ াম এলাকার জ  বরা ত 
পিরবহন খরেচর  িহসাব িনে  দয়া হেলাঃ 
 

র  পিরবহন খরচ (টাকা/ মি ক টন) 
১. সমতল এলাকার জ : 
(ক) ১-১০ িকঃ িমঃ পয  ২৩০/- 
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র  পিরবহন খরচ (টাকা/ মি ক টন) 
(খ) ১১-২০ িকঃ িমঃ পয  ২৮০/- 
(গ) ২১ িকঃ িমঃ এবং ত  ৩০০/- 
২. হাওড় এলাকার জ : 
(ক) ১-১০ িকঃ িমঃ পয  ২৭০/- 
(খ) ১১-২০ িকঃ িমঃ পয  ৩২০/- 
(গ) ২১ িকঃ িমঃ এর উ  হেত ৩৫০/- 
৩. রা ামা , খাগড়াছিড় ও বা রবন পাবত  জলার জ : 
(ক) ১-১০ িকঃ িমঃ পয  ৩০০/- 
(খ) ১১-২০ িকঃ িমঃ পয  ৩৫০/- 
(গ) ২১ িকঃ িমঃ এর উ  হেত ৩৮০/- 

 
পিরবহন খরেচর জ  বরা ত অেথর ম  থেক ব া িব য়ল  অথ বাদ িদেয় বাকী টাকা পিরবহন বাবদ 

দান করা হেব।  এে ে  ব া িব েয়র িনধািরত  হে  িন প: 
 
চেটর ব া :  িত র দাম ১৮/- হাের 

াি ক ব া :  িত র দাম ৫/- হাের 
 
উদাহরণ প: 
সমতলএলাকায় রে র িববরণ অ যায়ী ৬০% হাের ০১-১০ িক: িম: পয  ২৩০/- টাকার েল ১৩৮/- টাকা, 
১১-২০ িক: িম: পয  ২৮০ টাকার েল ১৬৮/- টাকা এবং ২১ িক: িম: ত ধ ৩০০/-  টাকার েল ১৮০/- 
টাকা কের এবং ৪০% হাের ব া িব য়ল  অথ থেক িত মি ক টন খা শ  পিরবহন বাবদ য় িনবাহ 
করেত হেব। 
 
পিরবহন খরেচর অথ ইউিনয়ন িভিজিড কিম র চয়ারপারসেনর অ েল চেকর মা েম পিরেশাধ করেত 
হেব, নগেদ এ অথ পিরেশাধ করা যােব না। িনিদ  মােসর খাে র অপণােদশ (Demand Order-DO) 
অ যায়ী ইউিনয়ন িভিজিড কিম  পিরবহন খােতর ত খরচ (বরা ত অথ থেক ব া িব য়ল  অথ বাদ 
িদেয়) উপেজলা থেক উ  মােসর মে  হণ করেব। এে ে  ইউিনয়ন িভিজিড কিম র চয়ারপাসন 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর বরাবের খা  বরাে র আেবদেনর সােথ পিরবহন েয়র িহসাব পশ করেবন। 

ববত  মােসর পিরবহন েয়র ত ভাউচার পরবত  মােসর খা  ও পিরবহন বরা  অপণােদশ-এর সােথ 
জমা দেবন। 
 
আ ষি ক খরেচর তহিবল 
 
মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় মিহলা িবষয়ক অিধদ রেক গম/চােলর জ  েয়াজনীয় আ ষি ক 
তহিবেলর অথ বরা  িদেয় থােক। আ ষি ক তহিবেলর টাকা সাধারণতঃ সাইন বাড, শনারী এবং 
িভিজিড কম িচ বা বায়ন সং া  ইউিনয়ন িভিজিড কিম র অ া  খরচ মটােনার জ  বহার করা 
হয়। আ ষি ক খরচ মটােনার জ  ইউিনয়ন িত ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা িত অথ বৎসেরর জ  
বরা  করা হয়।  
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৪. পিরবী ণ ও িতেবদন : 
 

৪.১ পিরবী ণ 
 

িভিজিড মিহলােদর জ  বরা ত িনধািরত পিরমাণ খা  তারা যথাসমেয় পাে  িকনা, স েয়র টাকা 
িনয়িমত জমা হে  িকনা এ সম  িবষয় েলা পরী া কের দখার জ  মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর মাঠ 
পযােয়র কমকতারা িনয়িমতভােব মাঠ পযােয়র কায ম পিরদশন করেবন। এছাড়াও উ  কমকতাগণ 
মিহলােদর আয় ি করণ কায েমর অ গিত তদারিক এবং েয়াজনেবােধ উ য়ন সহেযাগী বসরকারী 
সং ােক সংি  িবষেয় েয়াজনীয় পরামশ দান করেব এবং িনে া  িবষয় েলা পিরবী ণ করেবনঃ 
 

ক) িশ ণ ােকজ সবাস হ; 
খ) খা  চে র সমাি র পর সরকারী / বসরকারী সং ার (NGO) চলমান উ য়ন কম িচ েলােত 

িভিজিড মিহলােদর অ ি করণ; 
 

সকল উপেজলায় সংি  উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতাগণ িভিজিড কায ম ব াপনার দািয়  পালন 
করেবন। এছাড়াও উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা উ য়ন ােকজ সবা েলা পিরবী ণ এবং তদারিকর 
দািয়  পালন করেবন। বসরকারী সং ার কম িচর অ গিত পযােলাচনা কের দখেবন। উপেজলা িভিজিড 
কিম র একজন সদ  সিচব িহেসেব উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা বসরকারী সং ার উ য়ন লক 
িবিভ  কায ম স েক কিম েক িনয়িমত অবিহত করেবন এবং কিম র িস া  অ যায়ী কাযকর পদে প 
হণ করেবন। 

  

খা  িবতরণ তদারিক এবং উ য়ন কায ম েলার অ গিত পযােলাচনার জ  জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 
িত মােস কমপে  ই  ইউিপ ক  পিরদশন করেবন এবং উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা িত মােস 

কমপে  চার  ইউিপ ক  পিরদশন করেবন। সংি  কমকতা  সংেযাজনী ছক- ৩ অ যায়ী ইউিপ ক  
পিরদশন করেবন। 

 

কম িচর সামি ক বা বায়ন এবং পিরবী েণ িব  খা  কম িচ মিহলা িবষয়ক অিধদ র- ক কািরগরী 
সহেযািগতা দান করেব। এে ে  িব  খা  কম িচ, মিহলা িবষয়ক অিধদ ের ািপত িভিজিড া াম 
সােপাট ইউিনটেক শি শালী করেণ সহায়তা দান করেব। কম িচ বা বায়েন পিরবী ণ, িতেবদন, 
টােগ ং এবং উ য়ন ােকজ সবা ব াপনা ও মিনটিরং এর ে ও িব  খা  কম িচ ক ীয় পযােয় 
ও জলা/উপেজলা কমকতােদর দ তা ি েত সহায়তা দান করেব। সকল পযােয় ত  সংর ণ, কম িচ 
পযােলাচনা ও িবে ষেণর কৗশল িনধারেণর ে ও িব  খা  কম িচ সহায়তা করেব।   
 
৪.২  িতেবদন 
 

কম িচর যথাযথ ব াপনা, কমেকৗশল তির এবং পিরক না ণয়েনর জ  উপ  িস া  হণ করেত 
হেল ব াপকেদর কােছ সময়মত স ক িতেবদন াি  বই ণ। এই িতেবদেনর মা ম িনি ত 
হওয়া যায় য, খা  সাম ী ফল ভােব িনিদ  জনেগাি র িনকট পৗিছেয়েছ িকনা এবং ত ািশত ফলাফল 
পাওয়া যাে  িকনা। 
কায ম বা বায়েনর জ  িনয়মতাি কভােব পিরবী ণ এবং স ক িতেবদন াি র েয়াজনীয়তা িনি ত 
করার জ  বা বায়ন িনেদিশকা এবং এর সােথ সংেযািজত ছকস হ িভিজিড কম িচর জ  বহার করেত 
হেব। কায েমর িনয়িমত অ গিত পযােলাচনা িনি ত করার জ  মািসক অ গিত িতেবদন (QPR) 
এবং কম িচ বা বায়ন িতেবদন (PIR) বহার করা হেব।   
 
িব  খা  কম চীর কািরগরী সহায়তায় মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর ক ীয় পযােয় এক  সফটওয় ার াপন 
করা হেব। মিহলা িবষয়ক অিধদ র মাঠ থেক া  তে র িভি েত উপা স হ এই সফটওয় ার বহােরর 
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মা েম সংর ণ করেব। যখােন এলাকািভি ক ত  তাৎ িণকভােব দখা যােব। এই ত স হ মিহলা 
িবষয়ক অিধদ র মািসক, ষা ািসক ও বাৎসিরক িভি েত সংি েদর অবগত করেব।    
 
ক. খা  িবতরণ পিরবী ণ িতেবদন (মািসক) 
 

ক.১) মিহলা িবষয়ক অিধদ র (মাঠ পযায়): েত ক জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা ও উপেজলা মিহলা 
িবষয়ক কমকতা িনয়িমতভােব খা  িবতরণ ক  পিরদশণ করেবন। জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা মােস 
কমপে  ২  খা  িবতরণ ক  এবং উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা মােস কমপে  ৪  খা  িবতরণ 
ক  (সংেযাজনী ছক- ২) পিরবী ণ করেবন। উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা সংি  জলা মিহলা 

িবষয়ক কমকতার িনকট মািসক পিরবী ণ িতেবদন পরবত  মােসর ১০ তািরেখর মে  দািখল করেবন। 
জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা মািসক িভি েত িতেবদন িল এক ীকরণ করেবন এবং মহাপিরচালক, 

মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর িনকট পরবত  মােসর ১৫ তািরেখর মে  দািখল করেবন।  
 
ক.২) মিহলা িবষয়ক অিধদ র ( ক ীয় পযায়): মিহলা িবষয়ক অিধদ র সকল মািসক িতেবদন 
এক ীকরণ করেব এবং উ  মােসর ২৫ তািরেখর মে  মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয় রণ করেব। 
 
খ. িভিজিড কায ম পিরবী ণ িতেবদন ( মািসক) 
 

খ.১) মিহলা িবষয়ক অিধদ র (মাঠ পযায়): েত ক জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা ও উপেজলা মিহলা 
িবষয়ক কমকতা িনয়িমতভােব িভিজিড ক  পিরদশণ করেবন। জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা মােস 
কমপে  ২  ক  এবং উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা মােস কমপে  ৪  ক  সংেযাজনী ছক- ৩ 
অ যায়ী পিরবী ণ করেবন। উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা সংি  জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার 
িনকট মািসক িভি েত পিরবী ণ িতেবদন পরবত  মােসর ৫ তািরেখর মে  দািখল করেবন। জলা 
মিহলা িবষয়ক কমকতা মািসক িভি েত সংেযাজনী ছক - ৪ ও ছক - ৫ অ যায়ী  িতেবদন িল 
এক ীকরণ করেবন এবং রণ ত চকিল  স হ মহাপিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর িনকট পরবত  
মােসর ১৫ তািরেখর মে  দািখল করেবন।  
 
খ.২) মিহলা িবষয়ক অিধদ র ( ক ীয় পযায়): মিহলা িবষয়ক অিধদ র সকল মািসক িতেবদন 
এক ীকরণ করেব এবং উ  মােসর ২৫ তািরেখর মে  মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয় রণ করেব। 
 
গ. িশ েণর ণগত মান পিরবী ণ িতেবদন (TQM)  
 

গ.১) মিহলা িবষয়ক অিধদ র (মাঠ পযায়): েত ক জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা ও উপেজলা মিহলা 
িবষয়ক কমকতা িনয়িমতভােব িভিজিড মিহলােদর জ  এনিজও ক ক আেয়ািজত িশ ণ পিরবী ণ 
করেবন। জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা মােস কমপে  ২  এবং উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা মােস 
কমপে  ৪    িশ ণ ক  সংেযাজনী ছক - ৬ অ যায়ী পিরবী ণ করেবন। উপেজলা মিহলা িবষয়ক 
কমকতা সংি  জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার িনকট মািসক িভি েত পিরবী ণ িতেবদন পরবত  
মােসর ৫ তািরেখর মে  দািখল করেবন।  জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা স িলেক সংেযাজনী ছক - ৭ 
অ যায়ী মািসক িভি েত এক ীকরণ করেবন। জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা এই এক ী ত িতেবদন 
এবং রণ ত িশ ণ কায ম পিরদশন চকিল  স হ মহাপিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর িনকট 
পরবত  মােসর ১৫ তািরেখর মে  দািখল করেবন। 
 
গ.২) মিহলা িবষয়ক অিধদ র ( ক ীয় পযায়): মিহলা িবষয়ক অিধদ র সকল মািসক িতেবদন 
এক ীকরণ করেব এবং উ  মােসর ২৫ তািরেখর মে  মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয় রণ করেব। 
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ঘ. এন িজ ও ক ক েদয় কম চী বা বায়ন িতেবদনঃ  
 
ঘ.১) সহেযাগী এনিজও পাি ক িভি েত কম চী বা বায়ন িতেবদন (সংেযাজনী ছক - ৮.২) সংি  
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতার িনকট দািখল করেবন।  
 
ঘ.২) সহেযাগী এনিজও মািসক ক  বা বায়ন িতেবদন (সংেযাজনী ছক ৮.৩ এবং ৮.৪) সংি  
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতার মা েম জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার িনকট দািখল করেবন। জলা 
মিহলা িবষয়ক কমকতা একি ত িতেবদন মহাপিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর িনকট পরবত  
মােসর ১৫ তািরেখর মে  দািখল করেবন। 
 
ঘ.৩) মিহলা িবষয়ক অিধদ র ( ক ীয় পযায়): মিহলা িবষয়ক অিধদ র সকল মািসক িতেবদন 
এক ীকরণ কের উ  মােসর ২৫ তািরেখর মে  মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয় রণ করেব।  
 
ঘ.৪) মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়: মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় এই িতেবদন উ  মােসর ৩০ 
তািরেখর মে  বা বায়ন, পিরবী ণ ও ায়ন িবভােগ (IMED) রণ করেব। 
 
ঘ.৫) মিহলা িবষয়ক অিধদ র (মাঠ পযায়):  
 

� এনিজও ক ক দািখল ত ক  বা বায়ন িতেবদন স হ দবচয়ন (random basis) ি য়ায় 
মািসক িভি েত যাচাই করেব। এই যাচাইকরেণর কাজ  সংি  উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতার 

সািবক সহেযাগীতায় জলা মিহলা িবষষক কমকতা স  করেবন। যাচাইকরণ/ ায়ন িতেবদেনর 
(সংেযাজনী ছক - ৯) িভি েত মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর ক ীয় কাযালয় মািসক িভি েত এনিজও-
র অথ (installment) ছােড়র িবষেয় িস া  হণ করেব। 

� জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালয় এনিজও ক ক া  সকল ক  বা বায়ন িতেবদনেক 
এক ীকরণ কের কি য় পযােয়র িভিজিড শাখায় উ  মােসর ১০ তািরেখর মে  রণ করেব। 

 
ঙ) ইউিনয়ন ক  ক ক ত ত িতেবদনঃ 
 
ইউিপ ক েলােক িতমােসর খা  বহােরর িতেবদন পরবত  মােসর ৫ তািরেখর মে  সংি  
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কােছ সংেযাজনী িতেবদন ছক ১০ অ যায়ী জমা িদেত হেব। যিদ কান 
ইউিপ ক  িনিদ  তািরেখর মে  িতেবদন দািখল করেত থ হয় তেব পরবত  মােসর িবতরণ আেদশ 
জাির হেব না এবং স ক প িতেত িতেবদন পশ না করা পয  উ  কে র খা  িবতরণ িগত করা 
হেব। এ ধরেণর পিরি িতেত িগতকালীন সমেয় কে র অ েল খাে র কান বরা  দয়া যােব না।  

মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর ( ক ীয় পযােয়) পে  ড়া  িতেবদন সময়মত পশ করা তখনই স ব 
যখন সকল পযায় থেক (ইউিনয়ন, উপেজলা, জলা) িতেবদন সময়মত পশ করা  হেব। য কান পযায় 
থেক দিরেত িতেবদন পাঠােনা হেল সামি ক ি য়ার উপর তার নিতবাচক ভাব পড়েব। এই সকল 
িতেবদেনর উপর িনভর করেব কম চীর সফলতা/ থতা। তরাং িত  পযায় থেক সংি  ক পে র 

িনকট সময়মত িতেবদন দািখল করা সামি কভােব বই ণ। 
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৫ :  ব াপনা ও বা বায়নকারী সং াস েহর দায়-দািয়  ও িমকা : 
 
িভিজিড কায ম ব াপনা কিম স হ: 

৫.১.  ক ীয় সম য় কিম  
৫.২.  কাযকরী কিম  
৫.৩.  জলা িভিজিড কিম  
৫.৪.  উপেজলা িভিজিড কিম  
৫.৫.  ইউিনয়ন িভিজিড কিম  

 
িভিজিড কায ম বা বায়ন স িকত িম ং/কমশালা আেয়াজন: 
 
ক ীয় পযােয়: 
� বাৎসিরক ক ীয় সম য় কিম  িম ং  
� কাযকরী কিম  ক ক ষা ািসক কায ম পযােলাচনা িম ং 
� কাযকরী কিম  ক ক বাৎসিরক কায ম পযােলাচনা কমশালা 

 
মাঠ পযােয়: 

� ষা ািসক জলা িভিজিড কিম  িম ং 
� জলা পযােয় বাৎসিরক া াম ফ ািসিলেটশন িম ং 
� জলা পযােয় জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা ও এনিজও ক ক আেয়ািজত মািসক া াম িম ং 
� মািসক উপেজলা িভিজিড কিম  িম ং 
� মািসক ইউিনয়ন িভিজিড কিম  িম ং  
 
 

৫.১  ক ীয় সম য় কিম  : 
 
এই কিম  িভিজিড কম িচর সািবক পিরক না, ব াপনা এবং সম েয়র দািয়  পালন করেব। 
 
ক ীয় সম য় কিম র দািয় াবলী : 

 
� িভিজিড কম িচর সফল বা বায়েনর লে  কম িচ সং া  নীিত (পিলিস) ণয়ন/পযােলাচনা ও  
     অ েমাদন দান, 
� কম িচর সােথ সংি  িবিভ  সরকারী ম ণালয়, অিধদ র ও বসরকারী সং ার মে  সম েয়র 

িবষয়  িনি ত করা, 
� িভিজিড কম িচর অ গিত ও সাফ  পযােলাচনা করা, 
� কম িচ বা বায়েনর জ  সরকারী এবং দাতা সং ার স েদর িন য়তা  িবধান করা। 
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ক ীয় সম য় কিম র গঠন িত :  

1. মাননীয় ম ী, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়    সভাপিত 
2. সিচব, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়     সদ  
3. সিচব, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়      সদ  
4. সিচব, েযাগ ব াপনা ও াণ িবভাগ     সদ   
5. সিচব, অথৈনিতক স ক িবভাগ      সদ  
6. সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ      সদ  
7. সিচব, খা  িবভাগ                                                                 সদ  
8. মহা পিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ র     সদ  
9. িতিনিধ, িব  খা  কম িচ, ঢাকা      সদ  
10. বসরকারী  সং ার িতিনিধ এবং সরকােরর িবিভ  িবভােগর এেজ ীস হ  
     (িবেশষ সভায় অংশ হণকে  আম েণর ি েত )      পযেব ণকারী 
11. -সিচব (উ য়ন ও পিরক না), মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়  সদ -সিচব 

 
 

৫.২ কাযকরী কিম  (Performance management committee): 
 
কাযকরী কিম র দািয় াবলী : 
 

� িভিজিড কম িচ বা বায়েনর অ গিত পযােলাচনার জ  ষা ািসক িভি েত সভা আেয়াজন করা, 
� কায ম বা বায়ন পিরক না পযােলাচনা ও অ েমাদন এবং মিনটিরং ও িতেবদন সং া  যথাযথ 

ব া হণ,  
� কমশালা আেয়াজেনর মা েম কায েমর বািষক অ গিত পযােলাচনা এবং সংেশাধন লক পদে প 

িন পণ করা, 
� কম িচর বাধা, চ ােল  ও িশ ণীয় িদকস হ পযােলাচনা এবং েয়াজনীয় পদে প স েক িস া  

হণ, 
� কম িচর নকশা ও বা বায়ন কৗশল-এর মে  সম য় আনয়েনর জ  যথাযথ উে াগ হণ,  
� স দ সচলীকরেণর জ  যথাযথ উে াগ হণ, 
� বইজ লাইন সােভর ফলাফল পযােলাচনা এবং পরবত  েয়াজনীয় ব া হণ ; 
� এনিজও কায ম পযােলাচনা এবং পরবত  েয়াজনীয় ব া হণ এবং স াল কিম েত পািরশ 

করা। 
� িনিদ  সময় পর পর মাঠ পিরদশন করা। 

 
কাযকরী কিম র গঠন িত : 
 

1. মহা পিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ র     সভাপিত 
2. মহা পিরচালক, াণ ও ণবাসন  অিধদ র    সদ  
3. মহাপিরচালক, খা  অিধদ র      সদ  
4. উপ-সিচব (উ য়ন), মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়  সদ  
5. িতিনিধ, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়     সদ  
6. িতিনিধ, িব  খা   কম িচ             সদ  
7. পিরচালক (িভিজিড), মিহলা িবষয়ক অিধদ র   সদ -সিচব 

 
 
৫.৩  জলা িভিজিড কিম  : 
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জলা িভিজিড কিম র দািয় াবলী : 

 
� মিহলা িবষয়ক অিধদ র/মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় ক ক জারী ত সা লার, কম িচ      

বা বায়ন নীিতমালা এবং িনিদ   ল  অ যায়ী িভিজিড  কম িচর সফল এবং কাযকরী 
পিরচালনার িনি য়তা  িবধান করা, 

� কম িচর কায মস েহর অ গিত পযােলাচনা করা এবং কায ম েলা বা বায়নকে  কাযকর 
পদে প হণ করা, 

� িভিজিড মিহলােদর জ  বরা ত খা  স ক পিরমােণ, ণগত মান িনি তসহ সময়মত িবতরণ 
করা হে  িক না তা পযােলাচনা করা, 

� আ ষি ক ও পিরবহন খরেচর টাকা াি র িবষয়স হ পযােলাচনা করা, 
� কম িচ বা বায়ন স িকত সম া ও বাধাস হ আেলাচনা কের তা সমাধােনর জ  যথাযথ উপায় 

বর করা, 
� কম িচর কাযকর বা বায়েনর জ  েয়াজনীয় উপেদশ দান করা, 
� জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা-র িনকট হেত া  মিনটিরং িতেবদন পযােলাচনা করা, 
� কম িচর কাযকর বা বায়েনর জ  জলায় কমরত অ া  বসরকাির িত ােনর সােথ সম য় 

সাধেনর জ  েয়াজনীয় পদে প হণ। 
 
জলা িভিজিড কিম র গঠন িত : 

 
1. জলা শাসক          সভাপিত 
2. জলা াণ ও ণবাসন কমকতা      সদ  
3. উপেজলা িনবাহী কমকতা (সকল)     সদ  
4. জলা খা  িনয় ক      সদ  
5. েত ক সহেযাগী  বসরকারী সং ার  িতিনিধ   সদ  
6. জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা     সদ -সিচব 

 
৫.৪ উপেজলা িভিজিড কিম  : 
 
উপেজলা পযােয়র িভিজিড কম িচর সািবক সম য়, ু বা বায়ন এবং তদারিকর দািয়  উপেজলা িভিজিড 
কিম  স  কের।  
 
উপেজলা িভিজিড কিম র দািয় াবলী : 
 

� িবিধ মাতােবক িভিজিড মিহলােদর  িনবাচন িনি ত করা এবং সেরজিমেন মাঠ পযােয় তা যাচাই 
করা, 

� আ পািতক খা  িনরাপ াহীনতা, দির                                    ও দশা  জনসং ার ঘন  
অ যায়ী ইউিনয়ন পযােয় িভিজিড কাড বরা  দয়া, 

� িভিজিড মিহলা িনবাচেন এবং উ য়ন ােকজ সবা দান ( িশ ণ ােকজ) িবষেয় এনিজওেদর 
সােথ সম য় ও সহেযািগতা দান করা, 

� িত ইউিনয়েনর খা  িবতরণ ব া তদারিক এবং খা  ব েনর স কতা যাচাই করার জ  
একজন উপেজলা কমকতােক Transfer Assurance Guide (TAG) Officer / াগ 
অিফসার এর দািয়  দান করা, 

� খা  িবতরণ িচ স কভােব মেন চলার িন য়তা িবধান করা, 
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� আ ষি ক তহিবল ও পিরবহন খরেচর অথ সময়মত ছাড়করেণর িন য়তা িবধান করা,  
� সময়মত মািসক িতেবদন দািখেলর িন য়তা িবধান করা, 
� েযাগকালীন সমেয় িভিজিড মিহলােদর আ য়/িনরাপ া িনি ত করার লে  উপেজলা পযােয়র 

েযাগ কিম  (Disaster Committee)-র সােথ সম য় কের কাজ করা,   
� উপেজলা িনবাহী কমকতা মিহলা িবষয়ক অিধদ রেক উপেজলা িভিজিড কিম র গঠন ও কাযাবলী 

স েক অবগত করেবন। 
 
উপেজলা িভিজিড কিম র গঠন িত : 

 
1. উপেজলা  িনবাহী কমকতা     সভাপিত 
2. উপেজলা া  ও পিরবার ক াণ কমকতা    সদ  
3. উপেজলা িষ স সারণ কমকতা     সদ  
4. উপেজলা খা  িনয় ক                                                 সদ  
5. উপেজলা মৎ  কমকতা      সদ  
6. উপেজলা ািণ স দ কমকতা     সদ  
7. উপেজলা ক  বা বায়ন কমকতা     সদ  
8. উপেজলা সমাজ সবা কমকতা        সদ  
9. উপেজলা ব উ য়ন কমকতা     সদ  
10. উপেজলা প ী উ য়ন  কমকতা     সদ  
11. উপেজলা সমবায় কমকতা      সদ  
12. উপেজলা িশ া কমকতা      সদ  
13. সকল ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান    সদ  
14. েত ক সহেযাগী বসরকারী সং া (এনিজও)-র িতিনিধ  সদ  
15. উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা                                 সদ -সিচব 
 
 

৫.৫ ইউিনয়ন িভিজিড কিম  : 
 
ইউিনয়ন িভিজিড কিম  ইউিনয়ন পযােয় িভিজিড কম িচ বা বায়ন কের। 
 
 ইউিনয়ন িভিজিড কিম র দািয় াবলী : 
 

� িনধািরত শত মাতােবক িভিজিড মিহলােদর স ক িনবাচন িনি ত করা, 
� গম/চােলর স ক িবতরণ িনি ত করা, িবেশষ কের িভিজিড মিহলারা যােত ৩০ িকেলা াম কের গম/চাল মািসক 

রশন িহসােব পায় তা িনি ত করা, 
� িনিদ  িবতরণ তািরেখই যন খা  িবতরণ করা হয় এবং স কভােব যন সব রকড (মা ার রাল, ম দ রিজ ার, 

স য় রিজ ার, পিরদশন বিহ) সংর ণ করা হয় তার িন য়তা িবধান করা, 
� সহেযাগী এনিজও- ক েয়াজনীয় সহায়তা এবং উ য়ন ােকজ সবা দােন তােদর সািবক সহেযািগতা দান করা। 

িভিজিড মিহলাগণ যন এনিজও ক ক আেয়ািজত িশ েণ িনয়িমতভােব অংশ হণ কের তা িনি ত করা, 
� বসরকারী সং ার স য় ব াপনার ু বা বায়ন িনি ত করা, 
� য সম  ইউিনয়েন সহেযাগী এনিজও নই স সম  ইউিনয়েন িভিজিড মিহলােদর সামািজক সেচতনতা ি র লে  

িবেশষ সভার আেয়াজন করা, 
� খা  পে র িনরাপদ এবং স ক দামজাতকরেণর িন য়তা িবধান করা, 
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� ইউিপ কে  সাইনেবাড াপন এবং উ  সাইনেবােড কে র নাম, িভিজিড মিহলার মাট সং া, খা  রশেনর 
পিরমাণ, িবতরণ তািরখ, েত ক মিহলার বা তা লক মািসক স েয়র পিরমাণ ( িত মিহলার জ  স ােহ ১০ 
টাকা) এবং িভিজিড খা  চে র ময়াদকাল ভােব লখার িন য়তা িবধান করা, 

� না স বােড িভিজিড মিহলােদর নােমর তািলকা দশেণর িবষয়  িনি ত করা, 
� খা  িবতরেণর পরবত  মােসর ৫ তািরেখর মে  ইউিপ চয় ার ান (ইউিপ সে টাির এ াপাের েয়াজনীয় ব া 

হণ করেবন) যােত মািসক অ গিত িতেবদন উপেজলা িনবাহী কমকতার িনকট পশ কেরন তার িন য়তা িবধান 
করা, 

� অিডট/যাচাইকরেণর উে ে  পিরবহন ও আ ষি ক খরেচর িবল, ভাউচার যথাযথভােব সংর ণ এবং স িল 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা/উপেজলা িনবাহী কমকতার িনকট পশ করা।     

 
ইউিনয়ন িভিজিড কিম র গঠন িত : 
 

1. ইউিনয়ন পিরষেদর  চয়ার ান        সভাপিত 
2. ইউিনয়ন পিরষেদর সকল সদ  (সংরি ত আসেনর িনবািচত িতনজন  

মিহলা সদ সহ)        সদ  
3. সহেযাগী বসরকারী  সং া (এনিজও)-র িতিনিধ    সদ  
4. একজন সরকারী  াথিমক ল িশ ক (মিহলা অ ািধকার া )  সদ  
5. িতন  ওয়াড হেত চলমান িভিজিড খা  চে র িতনজন িভিজিড মিহলা     সদ  
6. ইউিনয়ন পিরষেদর সিচব       সদ -সিচব 

 
ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান যিদ কান কারেণ অপসািরত হন বা পদত াগ কেরন অথবা দািয়  পালেন 
অ ম হন, তাহেল উপেজলা িনবাহী অিফসার তাৎ িণকভােব ইউিনয়ন িভিজিড কিম র সভাপিতর দািয়  
পালন করার জ  একজন িবক  ি েক (ইউিনয়ন পিরষেদর সদ ) অথবা পিরি িত িবেবচনায় উপেজলা 
পযােয়র একজন সরকারী কমকতােক সামিয়ক মেনানয়ন দান করেবন।  
 
 
৬ :  এনিজও-র দায়-দািয়  ও িমকা : 
 
মিহলা িবষয়ক অিধদ র ও এনিজও-র মে  া িরত ি  অ যায়ী এনিজও িভিজিড মিহলােদর আথ-
সামািজক উ য়েনর জ  সবা দান করেব। এই সবার মে  রেয়েছ; িনবািচত িভিজিড মিহলােক  
সামািজক সেচতনতা ও আয় ি লক িশ ণ, স য় ব াপনা এবং আয় ি লক কাজ করার জ  ঋণ 

দান। সবা দানকারী এনিজও সরকােরর িনকট িশ ণ, স য় ও ঋণ দান স িকত িতেবদন 
িনয়িমতভােব পশ করেব। 
 
 
৬.১.  িশ ণ: 
 
ক) জীবন দ তা উ য়ন লক িশ ণ: সবা দানকারী এনিজও সরকার ক ক সরবরাহ ত িশ ণ 
মিডউল অ যায়ী িভিজিড মিহলােদর সেচতনতা ি লক িশ ণ দান করেব। িনবািচত িত  িভিজিড 
মিহলা (১০০%) ৪৬ ঘ ার আ ািনক সেচতনতা ি লক মৗিলক িশ ণ এবং ১৭.৩০ ঘ ার িরে শাস 

িশ ণ হণ করেব। 
 
জীবন দ তা উ য়ন লক িশ েণর উে  হে  অিত দির  ও দির  মিহলােদর জীবন-জীিবকার মান 
উ য়ন করা।  িশ ণ মিডউেলর মে  অ  িবষয়স হ হে ; খা  ও ি , েযাগ ব াপনা, এইচআইিভ/এইডস, া  
ও পির ার-পির তা এবং নারীর মতায়ন। 
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এই িশ ণ লত:  ধােপ বা বািয়ত হেব। মৗিলক িশ েণ িবিভ  িবষেয়র উপর সেচতনতা দান করা হেব যা ি ভি  
পিরবতন এবং আচরণ পিরবতন ও াত িহক জীবেন তার েয়াগ ঘটােত ইিতবাচক িমকা পালন করেব।  িভিজিড মিহলাগণ 
িভিজিড কম িচ স েক এবং এই কম িচর অধীেন তােদর অিধকার ও পাওনা স েক অবিহত হেব। মৗিলক িশ ণ 
চলাকােল িশ ণাথ গণ িশ েণর িশ ণীয় িবষয় িনেজেদর জীবেন িকভােব কােজ লাগােব বা েয়াগ করেব স াপাের 
এক  ’ই া তািলকা (Wish list)’ তির করেব । 
  
ি তীয় ধাপ বা িরে শাস িশ েণ লত: িশ ণাথ গণ মৗিলক িশ ণ চলাকােল য ’ই া তািলকা (Wish list)’ তির 
কেরিছল, তার অ গিত ফেলাআপ করা হেব। িশ ণাথ গণ ’ই া তািলকা (Wish list)’-র কত  িনেজেদর জীবেন েয়াগ 
করেত পেরেছ এনিজও িশ ক তা যাচাই করেবন।  যিদ েয়াগ না করেত পাের তাহেল তার কারণ জানেবন এবং স 
অ যায়ী পরবত েত ণরায় সেচতনতা ি র জ  যথাযথ ত  ও অ া  বহািরক উদাহরণ দান করেবন।  
 
এনিজও, জীবন দ তা িশ ণ বা বায়ন পিরক না ও সময় িচ সংি  সরকারী কমকতা যমন; উপেজলা/ জলা মিহলা 
িবষয়ক কমকতার িনকট িত মািসক পিরক নার েতই পশ করেব।   
 
খ)  আয় ি  দ তা িশ ণ:  এনিজও িনবািচত িভিজিড মিহলােদর জ  উপেযাগী আয় ি  দ তা 

িশ ণ দান করেব। িনবািচত িত  িভিজিড মিহলা (১০০%) থেম কমপে  ৪২ ঘ ার আ ািনক 
মৗিলক িশ ণ এবং ি তীয় পযােয় ফেলাআপ িহসােব ২১ ঘ ার িরে শাস িশ ণ হণ করেব।   

   
আয় ি  দ তা উ য়ন লক িশ েণর উে  হে  অিত দির  ও দির  মিহলােদর আয় ি লক 
কম চীর সােথ স ৃ  কের তােদর জীবন-জীিবকার মান উ য়ন ও আ িনভরশীল কের গেড় তালা।  

িশ ণ মিডউেলর মে  অ  িবষয়স হ হে ; হ স/ রগী পালন, বািড়র পােশ সবিজ বাগান, গাভী ও 
ছাগল পালন এবং  বসা ব াপনা।  
 
এনিজও িভিজিড মিহলােদর আয় ি  দ তা উ য়ন লক যসব িবষেয়র উপর িশ ণ দান করেব তার 
এক  তািলকা বাজার যাচাইকরণ িতেবদনসহ জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালেয় দািখল করেব। 
এনিজও ানীয় এলাকার চািহদা ও এলাকািভি ক আয় ি লক কাযাবলীর িভি েত িভিজিড মিহলােদর 
অ া  উপেযাগী িবষেয়র উপর িশ ণ দান করেত পাের। জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালয় 
এনিজও ক ক দ  এই তািলকা পযােলাচনা কের েয়াজনীয় িফড াক বা অ েমাদন দান করেব। জলা 
মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালেয়র অ েমাদন পাওয়ার ি েত এনিজও আয় ি লক িশ ণ 
পিরচালনা করেব। 
 
আয় ি লক িশ ণ  ধােপ বা বািয়ত হেব। মৗিলক িশ েণ লত: িনিদ  আয় ি লক কােজর উপর ধারণা দান 
এবং এই কাজ  বা বায়ন করেত গেল িক ধরেণর দ তার েয়াজন তা আেলাচনা করা হেব।  বসা ব াপনা 
িবষয়  বা তা লক অথাৎ সকল িভিজিড মিহলা এই মিডউেলর উপর িশ ণ পােব। কারণ, এখােন বসা স েক 
স ক ধারণা লাভ করেব যমন; িকভােব প  িনবাচন করেব, আয় ি লক কম িচ বা বায়েন িকভােব পিরক না ও  
বা বায়ন করেব ইত ািদ।  
 

িত  মিহলা আট (০৮) িদন াপী য কান এক  আয় ি লক িবষেয়র উপর িশ ণ পােব।  িশ েণর িবষয় িনবাচেনর 
ে  মিহলােদর পছ েক অ ািধকার দয়া হেব। তেব  বসা ব াপনার উপর সকল িশ ণাথ   িশ ণ হণ 

করেব।  বসা ব াপনার মৗিলক িশ েণর সময়সীমা চার িদন এবং িরে শাস িশ েণর সময়সীমা ই 
িদন। মৗিলক িশ ণ চলাকােল িশ ণাথ গণ িশ েণর িশ ণীয় িবষয় িনেজেদর জীবেন িকভােব কােজ লাগােব বা েয়াগ 
করেব স াপাের এক  ’ই া তািলকা (Wish list)’ তির করেব ।  
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ি তীয় ধাপ বা িরে শাস িশ েণ লত: িশ ণাথ গণ মৗিলক িশ ণ চলাকােল য ’ই া তািলকা (Wish list)’ তির 
কেরিছল, তার অ গিত ফেলাআপ করা হেব। িশ ণাথ গণ ’ই া তািলকা (Wish list)’-র কত  িনেজেদর জীবেন েয়াগ 
করেত পেরেছ এনিজও িশ ক তা যাচাই করেবন।  যিদ েয়াগ না করেত পাের তাহেল তার কারণ জানেবন এবং স 
অ যায়ী পরবত েত ণরায় সেচতনতা ি র জ  যথাযথ ত  ও অ া  বহািরক উদাহরণ দান করেবন।  
 
এনিজও, আয় ি  দ তা িশ ণ বা বায়ন পিরক না ও সময় িচ জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালেয় িশ ণ র 
এক মাস আেগ পশ করেব। পরবত েত উপেজলা-িভি ক িব ািরত িশ ণ দান পিরক না উপেজলা মিহলা িবষয়ক 
কমকতা এবং উপেজলা িভিজিড কিম র সভাপিতর িনকট েত ক মােসর েত দািখল করেত হেব। 
 
৬.২.  স য় ব াপনা: 
 
িভিজিড মিহলােদর জ  স য় ব াপনা এনিজও ক ক বা বািয়ত হেব। এই স য় সকল িভিজিড মিহলার 
(১০০%) জ  েযাজ  হেব। স েয়র টাকা সা ািহক িভি েত াম সংগঠন/দলীয় সভা থেক এনিজও 
কম রা সং হ করেব। সা ািহক স েয়র টাকার পিরমাণ হেব জন িত দশ (১০) টাকা। িভিজিড মিহলা ও 
এনিজও-র সােথ এক  মা  স য় আ াকাউ  পিরচািলত হেব। 
 
এনিজও উপেজলািভি ক ’িভিজিড স য় আ াকাউ ’ নােম আলাদা স য় আ াকাউ  লেব, যখােন িভিজিড 
মিহলােদর স েয়র স দয় অথ উ  এনিজও-র শাখা/এিরয়া অিফেসর মা েম পিরচািলত হেব। ’উপেজলা 
িভিজিড স য় আ াকাউ ’ যৗথভােব সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসার/উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 
এবং এনিজও িতিনিধর মা েম পিরচািলত হেব। 
 

েত ক িভিজিড মিহলা আলাদাভােব এক  কের পাশ বই পােব, যখােন িভিজিড কম িচর অধীেন তার 
জমা ত অেথর িহসাব উি িখত থাকেব। কাডধারীগণ তােদর জমা ত অেথর শতকরা প াশ ভাগ (৫০%) 
য কান সময় েল ফলার অিধকার রােখন। এ  ত াশা করা হয় য, খা  চ  শেষ স েয়র উে ািলত 

অথ কান উৎপাদনশীল আয় ি লক কােজ বহার করা হেব। 
 
িভিজিড মিহলাগণ যন িনয়িমতভােব এনিজও-র িনকট স েয়র টাকা জমা কের তা িনি ত করার জ  
ইউিপ িভিজিড কিম র চয় ার ান, সদ  এবং সে টাির যথাযথ পদে প হণ করেবন। এনিজও েত ক 
িভিজিড মিহলােক তার জমা ত অেথর উপর াংক দ  নাফা সমভােব ব ন কের দেব। 
 
এনিজও-র িনয়ম-নীিত অ যায়ী েত ক িভিজিড মিহলা এক বা এেকর অিধক উ র রী/নিমিন িনেয়াগ 
করেব। য/যারা যিদ তার  ঘেট তাহেল তার সি ত অথ উে ালন করেত পারেব। এনিজও লনেদেনর 

তা বজায় রেখ িভিজিড মিহলােদর সি ত অথ িভিজিড চ  শষ হেয় যাওয়ার পর যথাযথভােব ফরত 
দওয়ার াপাের স ণ এবং এককভােব দািয় শীল থাকেব। সি ত অথ এনিজও ক ক কান কারেণ খায়া 
গেল মিহলা িবষয়ক অিধদ র িভিজিড মিহলােদর পে  উ  অথ ন ােরর জ  দেশর িব মান আইন 

অ যায়ী যথাযথ ব া হণ করেত পারেবন। 
 
এনিজর-ও ধান কাযালয় মািসক িভি েত স য় িতেবদন জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালেয় 
পশ করেব। এনিজও মািসক িভি েত স েয়র িববরণ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, উপেজলা িনবাহী 

অিফসার এবং ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ােনর িনকট পশ করেব। 
 
য সকল এলাকায় এনিজও নই, স সকল এলাকায় ইউিনয়ন পিরষদ িভিজিড কাডধারীেদর িনকট থেক 

স েয়র অথ হণ করেব এবং চ  শেষ সই অথ ফরত দেব। ইউিনয়ন পিরষদ মিহলােদর জমা ত অথ 
িনকটবত  াংেক জমা রাখেব। উ  াংক িহসাব ইউিনয়ন পিরষেদর সিচব এবং ানীয় একজন সরকারী 
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কমকতার (উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক িনধািরত) যৗথ া ের পিরচািলত হেব। চে র মে  এনিজও 
িনবািচত হেল জমা ত অথ এনিজও’র িনকট হ া র করেত হেব। সি ত অথ ইউিনয়ন পিরষদ ক ক কান 
কারেণ খায়া গেল মিহলা িবষয়ক অিধদ র িভিজিড মিহলােদর পে  উ  অথ ন ােরর জ  িব মান 
আইন অ যায়ী যথাযথ ব া হণ করেত পারেব। 
 
 
৬.৩. ঋণ: 
 
িভিজিড মিহলাগণ এনিজও থেক ঋণ পাওয়ার যা  বেল িবেবিচত হেবন। তেব ঋণ নওয়া বা তা লক নয়।  
 

এনিজও মিহলােদর এই উে ে  ঋণ দান করেব যন তারা এই টাকা আয় ি লক কােজ িনেয়ািজত কের। এজ  তারা 
মিহলােদর যথাযথভােব উৎসািহত করেব। মিহলারা য িনিদ  আয় ি লক কাজ করার জ  ঋণ হণ করেত ই ক, ানীয় 
বাজাের তার চািহদা ও যথাথতা কত  তা যাচাই কের এনিজও তােদর ঋণ দান করেব।   
 

এনিজও কান কার জামানত ছাড়াই মিহলােদর ঋণ দান করেব। ঋণ দান করা হেব সই আয় ি লক 
কােজর জ , যার উপর তারা িশ ণ হণ কেরেছ। থমবার ঋণ বাবদ একজন মিহলােক ৩ হাজার থেক 
৫ হাজার টাকা এবং পরবত েত ৫ থেক ১০ হাজার টাকা পয  ঋণ দয়া যােব। এই িনধািরত অেথর ম  
থেক মিহলারা য পিরমাণ ঋণ পেত ই ক স অ যায়ী তােদর ঋণ দান করা যােব। 

 

ঋণ কায ম এনিজও-র িব মান িনয়মনীিত অ যায়ী পিরচািলত হেব। েত ক ঋণ হীতােক এক  কের 
পাশ বই দান করা হেব। ঋেণর িবপরীেত এনিজও সবা  দান করেব। এই সবা সরকার ক ক 
িনধািরত এবং এনিজও-র  ঋণ নীিতমালা অ যায়ী িনধািরত হেব। 
 
 
 
 
 

৬.৪. পিরবী ণ ও িতেবদন: 
 

ক. এনিজও বাৎসিরক িশ ণ পিরক না তির করেব যা মািসক িভি েত িবভ  হেব (সংেযাজনী ছক 
৮.১) এই িশ ণ পিরক না মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর ধান কাযালয় এবং এর অ িলিপ উপেজলা িনবাহী 
কমকতা, জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা ও উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতার িনকট পশ করেত হেব। 
 
খ. ি  া েরর পর থেক এনিজও-র এিরয়া/শাখা অিফস উপেজলা িভি ক মািসক ক  বা বায়ন 

িতেবদন (PIR) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালেয় পরবত  মােসর ১৫ তািরেখর মে  দািখল 
করেব। 
 

গ. এনিজও-র উ তন কমকতাগণ মাঠ পযােয় িশ েণর নগত মান যাচাইেয়র জ  িশ ণ কায ম 
চকিল  অ যায়ী িনয়িমত পিরবী ণ করেবন এবং সংেযাজনী ছক -৬ অ যায়ী িতেবদন তির করেবন। 

উ তন এনিজও কমকতাগণ েত ক জলায় মািসক িভি েত জীবন দ তা ও আয় ি লক উভয় 
িশ েণর িত  িবষয় পিরবী ণ করেবন এবং তা সংি  জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার িনকট পরবত  

মােসর ১৫ তািরেখর মে  দািখল করেবন। সংি  জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা ও উপেজলা মিহলা 
িবষয়ক কমকতাগণও একই ছক বহার কের িশ েণর ণগত মান পিরবী ণ করেবন। 
 

ঘ. পিরমাণগত অজন (Quantitive achievement))সং া  িতেবদন ছাড়াও এনিজও ণগত িতেবদন 
(Qualitive report) দািখল করেব, যখােন উ য়ন সবা দােনর ফেল সবা হণকারীেদর জীবেন িক 
ধরেণর ভাব পড়েছ তার া া থাকেব এবং কান ম  বা পািরশ থাকেল তাও উে খ করা থাকেব।   
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৭. িব  খা  কম িচর দািয়  ও িমকা 
 

� খা  (গম/চাল) িবতরণ প িত, পিরবী ণ, িতেবদন ণয়ন এবং কম িচর সািবক ব াপনা ও 
অ গিতর উপর সংি  সরকারী এবং বসরকারী কমকতােদর জ  উপেযাগী িশ ণ ও কমশালার 
আেয়াজেন সহায়তা করা; 

� িভিজিড কম িচ বা বায়েন মিহলা িবষয়ক অিধদ রেক অ াহত কািরগির সহায়তা দান করা; 
� িভিজিড চ  র আেগ বইজ লাইন সােভ ও শষ হওয়ার ০৬ মাস পর ইম া /আউটকাম ািড 

পিরচালনার জ  সরকারেক সহায়তা করা ;  
� কায েমর ু বা বায়ন িনি ত করার লে  মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়, মিহলা িবষয়ক 

অিধদ রসহ সকল সংি  সরকারী সং া এবং বসরকারী এনিজও-র দ তা ি  করা ; 
� মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর া াম সােপাট ইউিনটেক িশ ণ, লিজি ক সােপাট, জনবল দােনর 

মা েম শি শালী করা। 
 
 

৮. বাংলােদশ সরকােরর দায়-দািয়  ও িমকাস হ 
 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় 
 

� কায েমর সািবক পিরক না; 
� কায ম বা বায়েনর জ  স দ ও অথ সং েহর লে  আ : ম ণালেয়র সােথ সম য়; 
� স দ বরা ; 
� িবিভ  শাসিনক পিরপ  জাির ও সংি  ি / কে  রণ। 

 

মিহলা িবষয়ক অিধদ র 
 

� কায েমর পিরক না, ব াপনা ও বা বায়ন; 
� খা  িবতরণ ব াপনা; 
� এনিজও কায ম পিরবী ণ ও যথাযথ িনেদশনা দান; 
� পিরবহন ও আ ষি ক েয়র অথ বরা ; 
� কায েমর অ গিত পযােলাচনা; 
� িতেবদন তির ও দািখল। 
 

৯ :  অিনয়ম ও র ে  হীত ব াস হ 
 

অিনয়েমর াপকতা িবেবচনা েপে  মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় ও মিহলা িবষয়ক অিধদ র িভিজিড 
কে র সাহা  িগত বা বািতল করার ব ািদ হণ করেবন।  

 
� ইউিপ কে র খা  বরা  িগত বা বািতল করার াপাের মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় ও 

মিহলা িবষয়ক অিধদ র যৗথভােব িস া  হণ করেব। যৗথভােব ক  পিরদশন এবং যৗথ 
পিরদশন িতেবদেনর উপর িভি  কের এই ধরেণর িস া  হীত হেব (সংেযাজনী - ১১)। যৗথ 
পিরদশন িতেবদেনর পািরেশর উপর িভি  কের মিহলা িবষয়ক অিধদ র সংি  কে র িব ে  

ব া হণ করেব। হীত ব ার িবষেয় মিহলা িবষয়ক অিধদ র সংি  জলা মিহলা িবষয়ক 
কমকতা ও উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতােক অবিহত করেব।   

 
এ ধরেণর ব া নয়ার আব কতা তখনই থাকেব যখন মারা ক কান অিনয়ম পিরলি ত হেব। 
সাধারণত: িন িলিখত অিনয়ম/ / থতার কারেণ কে র খা  সাহা  বািতল বা িগত করা হেবঃ 
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� িভিজিড মিহলা িনবাচেনর শতাবলী অথবা ি য়া পালেনর ে  কান অিনয়ম পিরলি ত হেল; 
� মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম লালয় ক ক জাির ত পিরপে  উি িখত সময়সীমার মে  িনবাচন 

ি য়া স  না করেল;  
� খা  িবতরণ িনেদিশকা/নীিতমালা পালেন অিনয়ম করেল (উদাহরণ প: খা  িব য়, 

অকাডধারীেদর মােঝ গম/চাল িবতরণ, কাড পাওয়ার জ  যিদ কান মিহলােক টাকা দান করেত 
হয় অথবা মিহলােদর ৩০ কিজর চেয় কম পিরমাণ গম/চাল দান করা); 

� পিরবহন ও আ ষি ক েয়র অথ বহাের কান কার িপ পিরলি ত হেল; 
� খা  হণ ও িবতরেণর রকড যিদ যথাযথভােব সংর ণ করা না হয় এবং সময়মত িতেবদন 

দািখল না করা হয়; 
� িভিজিড মিহলােদর স য় কায েমর ে  কান অিনয়ম পাওয়া গেল ( যমন: স েয়র অথ 

ইউিপ চয় ার ান বা ইউিপ সদ েদর অথবা এনিজও-র িনকট রেখ দয়া, স য় রিজ ার এবং 
াংক টেম  সংর ণ না করা) এবং িভিজিড মিহলারা িনধািরত সমেয়র মে  তােদর স য় 

উে ালন করেত না পারেল। 
 
মারা ক অিনয়েমর ে  হণেযা  ব া: 
 

যিদ মািণত হয় ইউিপ চয় ার ান/সিচব/ ষ ও মিহলা সদ  িভিজিড খা  সাম ী বহন ও িবতরেণর 
সময় কান অিনয়ম/আ সাত/তস প কেরেছন, তাহেল জলা শাসেকর মা েম মিহলা িবষয়ক অিধদ র 
জিড়ত ি েদর িনকট থেক তস প ত মালামােলর ি ণ  আদােয়র ব া করেবন। এক মােসর 
মে  অথ আদায় না হেল জলা শাসক চিলত িনয়ম অ যায়ী আইনা গ ব া হণ করেবন।   
 
১০. কায ম টকসইকরণ  
 

দেশর দির  ও অিত দির  এলাকার অসহায় :  পিরবারেক খা , ি  সহায়তা ও তােদর জীবন দ তা 
ি েত িভিজিড কম িচর িবেশষ গঠন লক িমকা থাকায় বাংলােদেশ এ কম িচর িবেশষ অবদান রেয়েছ। 

এটা ী ত য, এই কম িচর িত বাংলােদশ সরকােরর মবধমান স ৃ তা এ কম িচর িত সকেলর 
অি কােরর িতফলন ঘটায়। এটা আশা করা যায় য, বাংলােদশ সরকার িভিজিড কম িচর র সারী 

ভােবর ী িত প উে খেযা  পিরমাণ খা  (গম/চাল) অথবা নগদ অেথর সং ান রাখেব।  
 
িভিজিড কায ম বা বায়নেক িনভর করার ে  সরকার ও িব  খা  কম িচ যৗথভােব িবিভ  উে াগ 
হণ করেব। এর মে  উে খেযা  হে : 
� এই কায েমর সােথ জিড়ত সরকারী ও বসরকারী িতিনিধেদর দ তা উ য়ন; 
� মিহলা িবষয়ক অিধদ র ক ক কায েমর অ গিত সাব িণকভােব মিনটিরং/ফেলাআপ িনি ত 

করার জ  কায ম িতেবদন ডাটােবস (database) বহােরর লে  েয়াজনীয় কািরগির 
সহায়তা দান করা; 

� মাঠ পযােয় যৗথ পিরবী ণ পিরদশন ও পিরদশেনর ফলাফেলর িভি েত স ক িনেদশনা দান; 
 

� কায েমর সােথ সংি  ি বগেদর িনেয় ক ীয় ও মাঠ পযােয় কম িচ পযােলাচনা ও 
পিরক না কমশালা (Programme Review and Planning Workshop)-র আেয়াজেন 
সহায়তা করা। এই কমশালায় কম িচর অ গিত পযােলাচনা, সম া/সীমাব তা িচি তকরণ এবং 
পরবত  করণীয়স হ িনধারেণ সহায়তা করা; 

� সরকারী ও সহেযাগী এনিজও কমকতােদর িনেয় িনয়িমত সভা আেয়াজন, মতামত িবিনময় ও 
কায েমর অ গিত ফেলাআেপ সহায়তা করা। 
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