সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রসিয়া
মসহলা সিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র আওতায় মসহলা সিষয়ক অসিদপ্তর নারীর আর্থ িামাসিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়য়ন কাি কয়র যায়ে। নারী ইিয ুসিসিক কাযথিম
গ্রহণ ও িািত্দিায়ন এিং গুরম্নত্বপূ ণথ সিষয়াসদ িম্পয়কথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রসিয়া সনম্নরূপ ঃ
(গতানযগসতক)
শাখা সিসিক ঃ িংসশস্নষ্ট শাখা -> শাখা প্রিান -> উপ-পসরচালক -> অসতসরক্ত পসরচালক / পসরচালক -> মহা-পসরচালক (প্রয়যািু ক্ষক্ষয়ে)
কমথিূসচ সিসিক ঃ িংসশস্নষ্ট শাখা -> দাসয়ত্ব প্রাপ্ত কমথকতথ া -> উপ-পসরচালক -> অসতসরক্ত পসরচালক/ পসরচালক -> মহা-পসরচালক (প্রয়যািু
ক্ষক্ষয়ে) িসচি -> মাননীয় প্রসতমন্ত্রী
উন্নয়ন প্রকল্প, কমথিীিী মসহলা ক্ষহায়েল, মসহলা িহায়তা কমথিূসচ, শহীদ ক্ষশখ ফসিলাতযয়ন্নছা ময সিি মসহলা প্রসশক্ষণ একায়েমী,গ্রামীন মসহলায়দর কৃসষ
ক্ষকন্দ্র সিষয়াসদ প্রসশক্ষণ অসতসরক্ত পসরচালয়কর মািুয়ম মহা- পসরচালক ময়হাদয় কতৃথক সিদ্ধান্ত / অনযয়মাদন করা হয়য় র্ায়কসিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রসিয়ায়
অনযয়মাসদত আসর্থক ও প্রশািসনক ক্ষমতা যর্াযর্িায়ি অনয িরন করা হয়য় র্ায়ক। মসহলা সিষয়ক অসিদপ্তয়রর অনযয়মাসদত আসর্থক ও প্রশািসনক ক্ষমতা
অনয যায়ী সযসন ক্ষয সিদ্ধায়ন্তর িনু ক্ষমতা প্রাপ্ত সতসনই তা সনস্পসি কয়রন। প্রয়যািু ক্ষক্ষয়ে িরকারী নীসত িংিামত্ম গুরুত্বপূ ণথ সিষয়াসদ িম্পয়কথ সিদ্ধান্ত
গহণ প্রিত্মাি শাখা প্রিান / দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথ া তদুিথ কমথকতথ া কতৃথক উপস্থাসপত হয়য় র্ায়ক।
প্রয়যািু ক্ষক্ষয়ে মাঠ পযথায়য়র কমথকতথ া সিও/এনসিও প্রসতসনসিয়দর িায়র্ মত সিসনময়য়র মািুয়ম সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়য় র্ায়ক। প্রয়যািু ক্ষক্ষয়ে মসহলা
ও সশশু সিষয়ক মন্ত্রনালয়য়র মাননীয় িসচি ও মাননীয় প্রসতমন্ত্রীর অনয য়মাদন গ্রহন করা হয়য় র্ায়ক। মসহলা সিষয়ক অসিদপ্তয়রর মহা-পসরচালক ক্ষযইিি
সিষয় িম্পয়কথ সনয়ি ক্ষমতাপ্রাপ্ত নন ক্ষিই িকল সিষয় অনয য়মাদন এিং সিদ্ধান্ত গ্রহয়নর িনু মন্ত্রণালয়য় ক্ষপ্ররণ করা হয়য় র্ায়ক।কাযথিম পসরচালনা
িংিামত্ম গুরুত্বপূ ণথসিষয়াসদয়ত প্রয়যািু ক্ষক্ষয়ে মহা-পসরচালক কতৃথক িরািসর মাননীয় িসচি / মাননীয় প্রসতমন্ত্রীর িায়র্ পরামশথিয়ম সিদ্ধান্ত গ্রহণ
করা হয়য় র্ায়ক ।িিথিািারনয়ক আয়রা অসিকতর উন্নত ক্ষিিাদানিহ িরকায়রর

তদারসক
শাখা/কমথিূসচর কাযথিম িংসিষ্টয়দর কাযথদক্ষতা িৃ সদ্ধর ক্ষক্ষয়ে গুরম্নত্বায়রাপ করা ও ক্ষযাগুতা অনয িায়র দক্ষতা উন্নয়য়ন প্রসশক্ষণ প্রদান করা হয়। শাখা
সিসিক যর্াযর্ সনয়মানয যায়ী কাযথিম পসরচালনা করা হয়ে সকনা তা তাদারকীর মািুয়ম খসতয়য় ক্ষদখা হয়। অসনস্পন্ন কায়ির তাসলকা প্রস্তুত করা হয়
এিং তাসলকা অনয যায়ী অসনস্পসিকৃত কাি িম্পন্ন করার পদয়ক্ষপ গ্রহণ করা হয়। মাসিক িমন্বয় িিায় উন্নয়ন প্রকল্প শাখা ওয়ারী/কমথিূচী সিসিক
কায়ির অগ্রগসত প্রসতয়িদন সনয়য় আয়লাচনা করা হয় । ক্ষয িকল সিষয় িংয়শািন করা প্রয়য়ািন ক্ষি সিষয়য় িহায়ক পরামশথ প্রদান করা হয়য় র্ায়ক।কমথ
িন্টন ক্ষমাতায়িক দাসয়ত্ব পালন করা হয়ে সকনা,ক্ষয িকল পয়ের সিষয়য় িুিস্থা ক্ষনয়া যায় ক্ষি িকল পোসদ িময়মত নসর্য়ত উপস্থাপন করা হয়
সকনা,সনিথাসরত িময় িীমার ময়িু সরয়পার্থ ততরী ও ক্ষপ্ররণ করা হয় সকনা,পূ িিতী পসরদশথন প্রসতয়িদন অনয যায়ী কাযথকরী িুিস্থা ক্ষনয়া হয়য়য়ছ
সকনা,ক্ষরকেথপে, আিিািপে, যন্ত্রপাসতর মিয দ তাসলকা অনয যায়ী যর্াযর্ আয়ছ সকনা, গােথ ফাইয়ল পোসদ সনয়সমত িংরক্ষণ করা হয় সকনা এইিি
সিষয় তদারসকর মািুয়ম খসতয়য় ক্ষদখা হয়। মাঠ পযথায়য়র কাযথিম সনয়সমত পসরদশথন মসনর্র করার িনু প্রিান কাযথালয়য়র কমথকতথ ায়দর িমন্বয়য় ৩ মাি
অন্তর অন্তর একটি পসরদশথন টিম গঠন করা হয়। পসরদশথন কমথকতথ াগণ মাঠ পযথায়য়র কাযথিময়ক আয়রা ক্ষিগিান ও গসতশীল করার িনু সনয়সমত
পসরদশথন কয়র প্রসতয়িদন প্রদান কয়র র্ায়কন । প্রসতয়িদন অনয যায়ী প্রয়যািু ক্ষক্ষয়ে িুিস্থা গ্রহণ করা হয়য় র্ায়ক।

িিািসদসহতা
িনগয়ণর তর্ু অসিকার িািত্মিায়নকয়ল্প আয়রা অসিকতর উন্নত ক্ষিিাদানিহ িরকায়রর িিািসদসহতা ও স্বেতা সনসিয়তা সনসিতকরয়নর িনু ক্ষিিা
প্রদান প্রসতশ্রুসত অনয যায়ী ( সিটিয়িন চার্থার) ওয়য়ি িাইয়র্ প্রদশথণ করা হয়য়য়ছ। িাসষথক প্রসতয়িদয়ন প্রকাশ করা হয়য়য়ছ। অসফি িিয়নর িম্ময য়খ
প্রদশথন করা হয়য়য়ছ । মসহলা সিষয়ক অসিদপ্তয়রর কাযথিম/কামথিূচীর নীসতমালা/সনয়দথ সশকা/ সিজ্ঞসপ্ত এর সিিত্মাসরত সিিরণ / তর্ুাসদ ওয়য়ি িাইয়র্
প্রকাশ করা হয়। মাসিক িমন্বয় িিায় শাখা/কমথিূচী সিসিক কাযথিয়মর অগ্রগসত পযথায়লাচনা করা হয়ও সনিথাসরত িময়য়র ময়িু স্বেতা িহকায়র
কািটি িম্পন্ন করা হয়য়য়ছ সকনা তা খসতয়য় ক্ষদখা হয়। প্রসতমায়ি অসনস্পসিকৃত পয়ের তাসলকা ততরী করা হয় এিং তাসলকা অনয যায়ী ক্ষপসডংকাি
সনস্পসির িুিস্থা ক্ষনয়া হয়। মন্ত্রণালয়য়র মাসিক িমন্বয় িিায় কাযথিম/ কমথিূচীর অগ্রগসত পযথায়লাচনা করা হয়।

