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RvZxq gwnj v ms¯’v 
তৃণমূল পর্ যায়ে অর্ যনৈতিক ক্ষমিােয়ৈ ৈারী উয়যাক্তায়ের তিকাশ সাধৈ প্রকল্প 
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welq t  তৃণমূল পর্ যায়ে অর্ যনৈতিক ক্ষমিােয়ৈ ৈারী উয়যাক্তায়ের তিকাশ সাধৈ প্রকল্প Gi তিোতরিং KwgwUi mfvi Kvh©cÎ| 

        
 

সভাপতি : মমাোঃ হাসানুজ্জামাৈ কয়লাল, সতিি, মতহলা ও তশশু তিষেক মন্ত্রণালে। 

িাতরখ : ১৯/০৭/২০২২  

সমে : সকাল ১০.৩০ ঘটিকাে 

স্থাৈ : মতহলা ও তশশু তিষেক মন্ত্রণালয়ের সভা কয়ক্ষ, িািংলায়েশ সতিিালে, ঢাকা।  

 

 

 

 

 

 

 

ক্রোঃৈিংোঃ আয়লািয সূিী আয়লািৈা  
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cÖK‡íi ev¯Íevqb 
AMÖMwZ ch©v‡jvPbv 

 

প্রকল্প পতরিালক জাৈাৈ, মিকার ও সুতিধািতিি ৈারীয়ের কম যসিংস্থায়ৈর সুয়র্াগ সৃতি , আত্ম 

তৈভ যরশীলিা অজযয়ৈ উদ্বুদ্ধ ও সহােিা প্রোয়ৈর পাশাপাতশ ৈারী সমাজয়ক মাৈি সম্পয়ে পতরণি 

করার লয়ক্ষয জানুোরী ২০২১ হয়ি তিয়সম্বর ২০২৫ মমোয়ে ৪২৭৯৭.৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৃণমূল 

পর্ যায়ে অর্ যনৈতিক ক্ষমিােয়ৈ ৈারী উয়যাক্তায়ের তিকাশ সাধৈ প্রকল্পটি িাস্তিাতেি হয়ে।  

 

এই প্রকয়ল্পর আওিাে জানুোরী ২০২১ হয়ি ৬৪ মজলার ৮০ টি প্রতশক্ষণ মকয়ের মাধ্যয়ম ফ্যাশৈ 

তিজাইৈ, ইয়েতরের তিজাইৈ এন্ড ইয়ভে ম্যায়ৈজয়মে , তিউটিতফ্য়কশৈ, কযাটাতরিং, তিজয়ৈস 

ম্যায়ৈজয়মে, মিিী মকোর, হাউজ তকতপিং তিষয়ে মমাট ২,৫৬,০০০ জৈ ৈারীয়ক প্রতশক্ষণ প্রোৈ 

করা হয়ি। 

 

২০২১-২০২২ অর্ যিছয়র ফ্যাশৈ তিজাইৈ, ইয়েতরের তিজাইৈ এন্ড ইয়ভে ম্যায়ৈজয়মে , 
তিউটিতফ্য়কশৈ, কযাটাতরিং, তিজয়ৈস ম্যায়ৈজয়মে, মিিী মকোর, হাউজ তকতপিং মেয়ি ঢাকা তিভাগ 

, িট্টগ্রাম তিভাগ, রাজশাহী তিভাগ , খুলৈা তিভাগ, িতরশাল তিভাগ, তসয়লট তিভাগ, রিংপুর তিভাগ 

ও মেমৈতসিংহ  তিভায়গ ৬৪ মজলার ৮০ টি প্রতশক্ষণ মকয়ে ১৭২২ ব্যায়ি ৪২,৯২২ জৈয়ক প্রতশক্ষণ 

প্রোৈ করা হয়েয়ছ।  

 

২০২১-২০২২ অর্ থবছরে AviGwWwci বোদ্দ ৭৬৪০.০০ লক্ষ টাকা Ges A_© Qvo Kiv n‡q‡Q 7640.00 
jÿ UvKv| Avw_©K AMÖMwZ RybÕ২০২২ পর্ থন্ত 7481.72 লক্ষ টাকা (প্রকল্প ব্যরেে 97.93%) Ges 
Ae¨wqZ A_© wn‡m‡e Rgv ‡`Iqv n‡q‡Q  158.28 jÿ UvKv| 
 

 

২। 

 

২০২২-২৩ অর্ যিছয়রর 

িায়জট িরাদ্দ ও 

প্রতশক্ষণ লক্ষযমাত্রা 

 
Z…Yg~j ch©v‡q A_©‰bwZK ¶gZvq‡b bvix D‡`¨v³v‡`i weKvk mvab প্রকয়ল্পর ২০২২-২০২৩ 

অর্ যিছয়রর তিতপতপ অনুসায়র মমাট িরাদ্দ ৮৫৩৭.৭৬ লক্ষ টাকা র্ার ময়ধ্য প্রতশক্ষয়ণর জন্য িরাদ্দ 

৪৯৯২.০০ লক্ষ টাকা। ২০২২-২০২৩ অর্ যিছয়র তিতপতপ  অনুসায়র  তৈম্নিতণ যি মমাট ৫১,২০০ জৈ 

প্রতশক্ষণার্ীয়ক প্রতশক্ষণ প্রোয়ৈর লক্ষযমাত্রা রয়েয়ছ।   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 ব্যাি সিংখ্যা মকে সিংখ্যা ৮০ টি মকয়ে মমাট প্রতশক্ষণার্ী 

ফ্যাশৈ তিজাইৈ ৪ ৮০ ৮,০০০ জৈ 

ইয়েতরের তিজাইৈ এন্ড 

ইয়ভে ম্যায়ৈজয়মে 
৪ ৮০ ৮,০০০ জৈ 

তিউটিতফ্য়কশৈ ৪ ৮০ ৮,০০০ জৈ 

কযাটাতরিং ৪ ৮০ ৮,০০০ জৈ 

তিজয়ৈস ম্যায়ৈজয়মে ৮ ৮০ ১৬,০০০ জৈ 

মিিী মকোর ৮ ৮ ১৬,০০ জৈ 

হাউজ তকতপিং ৮ ৮ ১৬,০০ জৈ 

 মমাট ৫১,২০০ জৈ 

 



 
  

তকন্তু সরকায়রর িরাদ্দ সয়কািয়ৈর সিদ্ধারন্তে কারয়ণ ২০২২-২০২৩ অর্ যিছয়র  এতিতপয়ি মমাট 

িায়জট িরাদ্দ মেো হে ৫২৫০.০০ লক্ষ টাকা র্ার ময়ধ্য ববতন ভাতাসি, অসিি ভাড়া ও অন্যান্য 

জরুেী খেচ বারি প্রতশক্ষয়ণর জন্য িরাদ্দ রাখা র্াে ২৬৫১.৩৫ লক্ষ টাকা। র্ার তিপরীয়ি উপয়র 

উতলতখি ৫১,২০০ জৈ প্রতশক্ষণার্ীর অয়ধ যক প্রতশক্ষণার্ী ২৫,৬০০ জৈয়ক  প্রতশক্ষণ মেো সম্ভি 

হয়ি এিিং আগামী তিয়সম্বর ২০২২ িাতরয়খর ময়ধ্য  প্রতশক্ষণ সমাপ্ত হয়ে র্ায়ি । 

 

অন্যতেয়ক অর্ যমন্ত্রণালে কতৃযক প্রকাতশি সার্ক যলার অনুসায়র মতহলা ও তশশু তিষেক মন্ত্রণালয়ের সকল 

প্রকল্পয়ক ‘তি’ কযাটাগতরয়ি তৈধ যারণ করা হয়েয়ছ।  এয়ি প্রকয়ল্পর িরায়দ্দর উপর আয়রা মর্ সকল 

অতিতরক্ত সিংয়কািৈ আয়রাতপি হয়ি িা তৈম্নরূপোঃ   

 

 অয ০৩ জুলাই ২০২২ ইিং িাতরয়খ অর্ যমন্ত্রণালে কতৃযক প্রকাতশি পতরপত্র ৈিংোঃ ০৭.০০. 

০০০০.১১১.০১.০০১.২০২২-৩৩৪ এর ১(খ) মমািায়িক ‘তি’ কযাটাগতরর প্রকল্প সমূয়হর মক্ষয়ত্র 

তজওতি অিংয়শর ২৫ শিািংশ সিংরতক্ষি মরয়খ অনূর্ধ্য ৭৫ শিািংশ ব্যে করা র্ায়ি।  

      এয়ি প্রকল্প িরাদ্দ আয়রা ১/৪ ভাগ হ্রাস মপয়ে প্রতশক্ষণ আয়রা সিংর্কতিি হয়ে র্ায়ি।   

 

 অতধকন্তু ঐ একই িাতরয়খ অর্ যমন্ত্রণালয়ের পতরপত্র ৈিংোঃ ০৭.১০১. ০২০. ০০.০০.০০১.২০০৯-

০১ এর ১(গ) মমািায়িক মেয়শর অভযন্তয়র প্রতশক্ষয়ণর মক্ষয়ত্র ‘৩২৩২৩০১- প্রতশক্ষণ’ খায়ি 

(প্রতশক্ষণ প্রতিষ্ঠাৈ ব্যিীি) িরাদ্দকৃি অয়র্ যর সয়ি যাচ্চ ৫০% ব্যে করা র্ায়ি। 

 

      উতলতখি  পতরতস্থতি আয়লািৈা কয়র প্রতশক্ষণ লক্ষযমাত্রা ও ব্যে তিভাজৈ তিষয়ে করৈীে 

তৈধ যারণ করা মর্য়ি পায়র।    

 
 

৩। তিতিধ  

(ক) তিতজটাল      

পদ্ধতিয়ি 

প্রতশক্ষণার্ীয়ের 

ভািা প্রোৈ। 

িি যমায়ৈ ক্রস মিয়কর মাধ্যয়ম ভািা পতরয়শাধ করা হয়ল িা অয়ৈক সমে সায়পক্ষ । িাই সরকায়রর 

তৈয়ে যশৈা মমািায়িক তিতজটাল পদ্ধতিয়ি প্রতশক্ষণার্ীয়ের ভািা পতরয়শায়ধর জন্য G2P পদ্ধতিয়ি 

ৈগে/ উপাে/তিকাশ মমািাইল ব্যািংতকিংয়ের মাধ্যয়ম প্রতশক্ষণ ভািা পতরয়শাধ করা র্াে। এ তিষয়ে 

তপআইতস সভার সুপাতরশ রয়েয়ছ।  

উপয়রাক্ত তিষয়ে আয়লািৈার মাধ্যয়ম তসদ্ধান্ত মৈো মর্য়ি পায়র।    
 

(খ) অন্যান্য  


