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স্বীকৃতি 

নিম্ননিনিত িনিটি ১৩ই অক্টোবর ২০২১ তোনরক্ি প্রক্েট নপ্রপোক্রশি ফ্যোনিনিটি (PPF) আক্বদি েমো দদওযোর িোক্ি িোমঞ্জিয 

দরক্ি গ্রীি গ্যোরোনি দ োম্পোনির দ্বারা গ্রীি ক্লোইক্মট ফ্োক্ে িম্পূর্ণ তহনবি প্রস্তোব েমো দদওযোর িোক্ি েমো দদওযো হক্যক্ে। 

িনি িং িক্ির েিয দোযী দিগুলি নিম্নরূপ: 

• দেভিপক্মি গ্যোক্রিী দ োম্পোনি  

• গ্রীি গ্যোরোনি দ োম্পোনি  

• দপগ্োিযোি নিনমক্টে  

• IBIS  ন্সোনটং  

• SR  িিোনটং  

প্রনতটি িংস্থোর পোশোপোনশ স্বোধীি পরোমশণদোতোক্দর অবদোিও নেি গুরুত্বপূর্ণ। যনদও আমরো তোক্দর দক্ষতো, উৎিগ্ণ, শনি এবং 

উদোরতোর েিয িীক্ের িোমযুি বযনিক্দর নবক্শষভোক্ব স্বী ৃনত নদক্ত পোনর িো, তক্ব পনরনশষ্ট িং িক্ি তোক্দর ভূনম ো ভোিভোক্ব 

উক্েি  রো হক্যক্ে। এই পনরনশক্ষ্টর প্রভোব তোক্দর িনিনিত অবদোক্ির ফ্ি হক্ব। 
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জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান  
GGC এটি নিনিত  রক্ত প্রনতশ্রুনতবদ্ধ দয তোর অভযন্তরীর্ ক্ষমতো এবং বোনহয  (প্রোনতষ্ঠোনি - এবং প্র ল্প-নিনদণষ্ট) নিঙ্গ িমতো বোডোক্িোর পদ্ধনতগুনি GCF-এর শতণ গুনির 

িোক্ি িোমঞ্জিযপূর্ণ।   

এটি িীক্ের দেেোর অযো শি প্ল্যোক্ি প্রনতফ্নিত হক্যক্ে।  

দটনবি 1 দেেোর অযো শি প্ল্যোি 

কার্যক্রমসমূহ সূচক এবং লক্ষ্যসমূহ টাইমলাইন দাত়িত্ব এবং খরচসমূহ   

প্রভাব তববৃতি: েিবোয ুপনরবতণ ি প্রশমি এবং অনভক্যোেি প্র ল্পগুনির েিয উক্েিক্যোগ্য হোক্র বযনিগ্ত ঋর্ িংগ্রহ  রক্ত, GGC তোর িক্বণোত্তম ক্ষমতো নদক্য িক্ষযবস্তু দদশগুক্িো এবং 

দিটক্রর মক্ধয বৃহত্তর নিঙ্গ িমতো এবং িোরীর ক্ষমতোযিক্  িমিণি  রক্ব:  

• িবোযিক্যোগ্য শনি, শনি পনরক্িবো, উন্নত শনি  মণদক্ষতো এবং িতুি প্রযুনির মোধযক্ম িোরী, দমক্য এবং দবুণি েিক্গ্োষ্ঠী িহ স্থোিীয িম্প্রদোক্যর ক্ষমতোযি ও নিমণি শনি িনির 

উন্নত অগ্রোনধ োর;   

o শহক্রর দপ্রক্ষোপক্ট শনির বযবহোর  মোক্িোর েিয আরও ভোি প্রযুনি এবং শনি িোশ্রযী ি শোর মোধযক্ম ইনতবোে , স্বোস্থয র পনরবতণ ি  রক্ত শহরগুনিক্ত বিবোিরত 

ও নশল্প োরিোিোগুনিক্ত  মণরত মনহিো এবং দমক্যক্দর িহোযতো  রোর উপর গুরুত্ব দদযো হক্যক্ে।     

• স্থোিীয িম্প্রদোক্যর েিয নিরোপদ, নিভণ রক্যোগ্য এবং িোশ্রযী স্বল্প নিিঃিরক্র্র পনরবহি বযবস্থোর অগ্রোনধ োর এবং শূিয-নিিঃিরক্র্র ির োরী এবং দবির োরী পনরবহি বযবস্থোর মোধযক্ম 

মনহিো এবং দমক্যিহ যোরো ঝুুঁ ন পূর্ণ পনরনস্থনতক্ত রক্যক্ে তোক্দর েোনহদোর প্রনত নবক্শষ মক্িোক্যোগ্ দদওযো হক্যক্ে।   

• েিবোযুর দিনতবোে  প্রভোব যো বতণ মোক্ি  ৃনষ ও িোদয বযবস্থোক্  প্রভোনবত  রক্ে তোর নবরুক্দ্ধ েীনব ো উন্নত  রো এবং িোরী ও দমক্যনশশু িহ দবুণি েিক্গ্োষ্ঠীর নস্থনতস্থোপ তো 

বৃনদ্ধ  রো হক্যক্ে ।  
• উন্নত স্বোস্থযক্িবো এবং িোরী ও দমক্যক্দর েিয িময-িঞ্চযী, নবক্িোদি, এবং অিণনিনত   মণ োে বৃনদ্ধর মোধযক্ম  ৃনিম এবং প্রো ৃনত  পনরক্বশ যোর ওপর তোরো নিভণ র  রো তোর 

উন্ননত িোধি  রো হক্যক্ে (ওযোশ এবং শনির অব োঠোক্মোর উন্ননত দিক্  শুরু  ক্র বি এবং বোস্তুতক্ের ভূনম-বযবহোর এবং িংরক্ষক্র্র উন্ননত পযণন্ত)।   
 

ফলাফল তববৃতি: িবুে নিিযতো নবধোি  ীভোক্ব েিবোয ুপনরবতণ ি প্রশমি এবং অনভক্যোেি প্র ল্পগুনির িুদরূপ্রিোরী ভুনম োক্  িমিণি  রক্ত পোক্র তো প্রদশণক্ির মোধযক্ম, GGC নিম্ননিনিত 

নিঙ্গ-ববষমযহীি ফ্িোফ্িগুনি অেণ ি  রক্ব (নিঙ্গ িমতো বো  োেো োনে, নিঙ্গ ববষমযহীি তহনবক্ির প্রভোব িহ): 

• GHG নিগ্ণমি হ্রোি এবং অনভক্যোেি বযবস্থোর মোধযক্ম, িোরী ও নশশু িহ ি ি িম্প্রদোক্যর েিয উন্নত নস্থনতস্থোপ তো এবং উন্নত িোস্থয-বযবস্থো নিনিত  রো, যো নিনমণত এবং 

প্রো ৃনত  উভয পনরক্বক্শর িোক্ি িম্পন ণ ত।  
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• পুরুষ ও মনহিোক্দর মক্ধয আরও িমতো বেোয দরক্ি নিদ্ধোন্ত গ্রহর্, নিঙ্গ নভনত্ত  িনহংিতো হ্রোি, িম্পক্দর অগ্রোনধ োর এবং নিযের্ বৃনদ্ধ, GGC এর এিভোযিক্মি অযোে দিোশোি 

দমক্িেক্মি নিক্েম (ESMS) এর মোধযক্ম িোরী ও দমক্যক্দর অিণনিনত  ক্ষমতোযি, বোধযতোমূি  প্র ল্প িুরক্ষো, দে ক্হোল্ডোরক্দর পরোমশণ  োঠোক্মো (নিঙ্গ িম্পন ণ ত িমিযোগুনি 

নিক্য নবক্শষক্ের পরোমশণ যো দদক্শর নভনত্তক্ত নিধণোনরত), এবং নিঙ্গ-প্রনতনিযোশীি প্র ল্প ি শো পদ্ধনত।  

• নিঙ্গ-প্রনতনিযোশীি প্র ল্পগুনির ি শো এবং নবতরক্র্ প্র ল্প মোনি ক্দর প্রোনতষ্ঠোনি  ক্ষমতো শনিশোিী রর্ যো GCF এর শতণ গুনির িোক্ি িোমঞ্জিযপূর্ণ।  

বাজেট: GGC িার সমস্ত তলঙ্গ-সম্পতকয ি তক্র়িাকলাপ িদারতক করার েনয একটি পর্যাপ্ত বাজেট করজব, জসইসাজে জদজশর জভির এবং জসক্টর-তনতদয ষ্ট দক্ষ্িা আজে এমন তলঙ্গ তবজশষজ্ঞজদর 

তবজশষ তনজ়িাগ হজব প্রকল্প-জেজক-প্রকল্প তভতিজি, এবং এম এন্ড ই এবং প্রতিজবদন প্রভাজবর েনয প্রা়ি ৫০০০০০০ ইউ এস ডলার িারা বরাদ্দ কজরজে৷ 

ফলাফল ১: তলঙ্গ সমিার ফলাফল বাডাজনার েনয সাংগঠতনক প্রতক্র়িা এবং তসজেম স্থাপন।  

নিঙ্গ দ্বোরো নভন্ন িূে  উপোত্ত িক্মত এই দেেোর অযো শি প্ল্োি বোস্তবোযক্ির েিয 

প্রক্যোেিীয অিণ ও মোিবিম্পদ উৎিগ্ণ।    

িোংগ্ঠনি  স্তক্র নিঙ্গ প্রনতক্বদক্ির 

িোক্ি শতভোগ্ বোনষণ  িিনত। 

প্রিম বেক্র প্রনতনষ্ঠত 

 

নেরস্থোযীভোক্ব বোস্তবোনযত 

(GGC-এর  োক্যণর 

িময োি) 

ESG প্রধোি এবং দেেোক্রর প্রধোক্ির 

েিয GGC দ্বোরো নিযুি পরোমশণ োরী 

দি। 

 

GGC-এর বালষিক বাজেজের অন্তর্ভি ক্ত 

খরচ, লিম্নরূপ (এছাডাও পলরলিষ্ট ৪ 

এবং ১১ দেখভি):  

• GGC-এর ইমপযাক্ট 

টিজমর মজযয লিজবলেত 

লিঙ্গ েক্ষতা (লিঙ্গ, 

েিবাযভ এবং E&S সম্পে 

লিজয গঠিত)। T1-এ, 

েিটি সাতটি লরজসাসি লিজয 

গঠিত হজব এবং বছর 

বছর বৃলি দপজয 

চভডান্তরুজপ  ২৬টি লরজসাসি 

(লিঙ্গ, েিবাযভ এবং 

E&S-এর মজযয 

নিঙ্গ িমতো েোি বযবস্থোপিো, নশক্ষো, এবং বোস্তবোযক্ির িোক্ি িম্পন ণ ত GGC-

এর িক্ষমতো বতনর, শনিশোিী এবং দট িই  রোর েিয প্রক্যোেিীয মোিব ও 

আনিণ  িম্পদ উৎিগ্ণ: 

• GGC-এর িমস্ত নিঙ্গ-িম্পন ণ ত নিযো িোপ তত্ত্বোবধোি  রোর েিয এ টি 

নিক্বনদত নিঙ্গ িংস্থোক্ির নিক্যোগ্; এবং  

• প্র ল্প-দিক্ -প্র ল্প নভনত্তক্ত প্রক্যোেি অিুযোযী দদক্শর মক্ধয এবং দিটর-

নিনদণষ্ট দক্ষতো িহ নিঙ্গ নবক্শষেক্দর নবক্শষ নিক্যোগ্। 

GGC-এর বোনষণ  বোক্েক্টর িোইি 

আইক্টমগুনি GGC-এর দেেোর, 

E&S িংস্থোি, দিইিোক্ি প্রক্েট-

নভনত্ত  দক্ষতোর িোক্ি েিমোি 

িরেগুনিক্  পযণোপ্তভোক্ব  ভোর 

 ক্র।  

GGC এর এিভোযরিক্মি অযোে দিোশোি দমক্িেক্মি নিক্েম, পনিনি, অযোে 

দেমওযো ণ  নবরোেমোি।  

ESM নিক্েম, পনিি অযোে 

দেমওযো ণ  প্রিম বের েোিু হক্যক্ে।  
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সমাির্াজব লবর্ক্ত) 

গঠিত হজব। 

• প্রজেক্ট-দিজর্ি 

কিসািজেলি সালর্ি স, যার 

মজযয রজযজছ দেিী-লবজেিী 

লবজিষজ্ঞজের খরচ, 

আিাো আিাোপ্রলতটি 

প্রকজের লর্লিজত সচি 

হজব। ১ম বছজর, এই 

বাজেেটি ১৫,৬০,০০০.০০ 

মালকি ি ডিার লহসাজব 

লিযিারণ করা হজযজছ এবং 

১০ম বছর িাগাে বৃলি 

দপজয ৩,১২,০০০.০০ 

মালকি ি ডিার হজব। 

• গ্নত মনিটর এবং নরক্পোটণ  

 রক্ত AE। 

ফলাফল ২: তনতিি করুন জর্ প্রকল্প-স্তজরর তলঙ্গ মূলযা়িন এবং কময পতরকল্পনা (GAPs) তিতর করা হজ়িজে (দ্রষ্টবয: প্র ল্প-স্তক্রর মূিযোযি, এবং দিইেিয নিনদণষ্ট নিঙ্গ িূে  এবং িক্ষযগুনি 

শুধুমোি তিিই প্রনতনষ্ঠত  রো দযক্ত পোক্র যিি তো GGC িমিণি  ক্র তো নেনিত  রো হক্যক্ে। তোই িূে  এবং িক্ষয দযিোক্ি নিনদণষ্ট দিিোক্ি নেনিত  রো হয, এবং যনদ িো পোওযো 

যোয, িক্বণোত্তম উদোহরর্)।   

প্রনতটি প্র ক্ল্পর নিঙ্গ মূিযোযক্ির অংশ নহিোক্ব, নিনিত  রুি দয: 

• দদশ পযণোক্য প্রোিনঙ্গ  নিঙ্গ-নবনিন্ন তিয িংগ্রহ এবং নবক্েষর্  রো হক্যক্ে।  

• নিঙ্গ িমিযো নিক্য  োে  রো িোরী িংগ্ঠিগুক্িো নেনিত ও নিযুি  রো 

হক্যক্ে  

• দিটর এবং দদক্শর প্রনত নিনদণষ্ট নিঙ্গ-িম্পন ণ ত মূি উপোত্ত প্রনতনষ্ঠত হক্যক্ে।    

প্র ল্পগুনির ১০০% যো গ্যোরোনি 

প্রোপ্ত।  

নেরস্থোযীভোক্ব (GGCর 

 োযণিক্মর িময োি) 

প্র ক্ল্পর মোনি , GGC-এর দেেোর 

নরক্িোিণ দিক্  পযণোক্িোেিো, 

তত্ত্বোবধোি ও ইিপুট এবং দদশ ও 

দিটর নভনত্ত  নিঙ্গ নবক্শষক্ের 

প্রক্যোেিীয ইিপুট নিক্যক্েি।  
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• প্র ল্পটি দদক্শর SDG, NDC এবং িীনত নিঙ্গ-িম্পন ণ ত প্রনতশ্রুনতর 

িোক্ি/িমিণক্ি িংযুি আক্ে।  

• দদশ এবং দিটর নিনদণষ্ট দবুণিতো নেনিত  রো হক্যক্ে (পরবতী গ্ক্বষর্ো 

এবং িংক্যোক্গ্র এ টি নভনত্ত নহিোক্ব পনরনশষ্ট ৮.১ এর দিটর অযোে  োনি 

অযোক্িিক্মি বযবহোর  রো হক্যক্ে) 

• এই দবুণিতোগুনি দমো োক্বিো  রোর েিয প্র ক্ল্পর িুক্যোগ্/িমোধোিগুনি 

ভোিভোক্ব িংেোনযত  রো হক্যক্ে এবং প্র ক্ল্পর ি শো ও নবতরর্ 

প্রনিযোগুনিক্ত পযণোপ্তভোক্ব এ নিত  রো হক্যক্ে (িোরনর্ ৬, পনরনশষ্ট ৮.১, 

পরবতী গ্ক্বষর্ো এবং অংশগ্রহক্র্র েিয নভনত্ত নহিোক্ব বযবহোর  ক্র) 

 

GGC-এর বালষিক বাজেজের অন্তর্ভি ক্ত 

খরচ, লিম্নরূপ (এছাডাও পলরলিষ্ট ৪ 

এবং ১১ দেখভি):  

• GGC-এর ইমপযাক্ট 

টিজমর মজযয লিজবলেত 

লিঙ্গ েক্ষতা (লিঙ্গ, 

েিবাযভ এবং E&S সম্পে 

লিজয গঠিত)। T1-এ, 

েিটি সাতটি লরজসাসি লিজয 

গঠিত হজব এবং বছর 

বছর বৃলি দপজয 

চভডান্তরুজপ  ২৬টি লরজসাসি 

(লিঙ্গ, েিবাযভ এবং 

E&S-এর মজযয 

সমাির্াজব লবর্ক্ত) 

গঠিত হজব। 

প্রজেক্ট-দিজর্ি কিসািজেলি সালর্ি স, 

যার মজযয রজযজছ দেিী-লবজেিী 

লবজিষজ্ঞজের খরচ, দসগুলি আিাো 

আিাো প্রলতটি প্রকজের লর্লিজত 

সচি হজব। ১ম বছজর, এই 

বাজেেটি ১৫,৬০,০০০.০০ মালকি ি 

ডিার লহসাজব লিযিারণ করা হজযজছ 

এবং ১০ম বছর িাগাে বৃলি দপজয 

প্রনতটি প্র ক্ল্পর দেেোর অযো শি প্ল্যোক্ি পযণোক্িোেিো এবং মতোমত, এটি নিনিত 

 ক্র দয, প্র ক্ল্পর দেেোর মূিযোযক্ির ফ্িোফ্িগুনি (নিযোগুনি) পযণোপ্তভোক্ব 

িংরক্ষর্ এবং িংস্থোি  রো হক্যক্ে ও পরবতী িমস্ত প্র ক্ল্পর পযণোযগুনির েিয 

দোনযত্ব এবং িময োি নিধণোরর্  রো হক্যক্ে।  

প্র ল্পগুনির ১০০% যো গ্যোরোনি 

প্রোপ্ত।  

প্রনতটি প্র ক্ল্পর GAP বোস্তবোযি ও নিরীক্ষক্র্র েিয পযণোপ্ত বোক্েট বরোদ্দ ও 

নিনিত  রুি।   

প্র ল্পগুক্িোর ১০০% যো গ্যোরোনি 

প্রোপ্ত। 
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৩,১২,০০০.০০ মালকি ি ডিার 

হজব।উন্নযিটি মনিটর এবং নরক্পোটণ  

 রক্ত AE। 

 

 

ফলাফল ৩: তলঙ্গ অ্ন্তভভয তিমূলক প্রতক্র়িাগুতল সক্ষ্ম করার েনয, তলঙ্গ সংজবদনশীল সভরক্ষ্া এবং জেকজহাল্ডারজদর পরামশয বাস্তবা়িন করা হ়ি র্া তলঙ্গ প্রতিতক্র়িাশীল প্রকল্পটি তডোইন 

কজর।  

দে ক্হোল্ডোর পরোমশণ এবং প্র ল্প িুরক্ষো নিম্ননিনিত দক্ষিগুনি অন্তভুণ ি  রক্ব, 

শুধভমাত্র র্খন উপর্ভি হজব: 

• নিঙ্গ িমতো এবং িোরীর অনধ োর 

• িম্প্রদোক্যর স্বোস্থয, নিরোপত্তো এবং  োক্ের পনরক্বশ 

• আনদবোিী েিগ্র্, স্থোিেুযনত এবং পুিবণোিি  

• িোংসৃ্কনত  ও ঐনতহোনি  নিদশণক্ির স্থোি 

• দেোরপূবণ  উক্িদ এবং স্থোিেুযনত  

• েনমর দমযোদ এবং অিযোিয অনধ োর 

• আনদবোিী মোিুষ 

• দিুীনত 

• অিণনিনত  প্রভোব 

• শ্রম অনধ োর 

• দিনতবোে  অিণনিনত  পনরর্নত 

• েিবোয ুএবং শনি 

• নিগ্ণমি 

• শনি িরবরোহ 

• পোনি 

• প্রো ৃনত  পোনিপ্রবোক্হর উপর প্রভোব 

গ্যোরোনির েিয নবক্বেিোধীি 

১০০% প্র ল্প  

 

প্র ল্প নেেোইি পরোমক্শণ অন্তভুণ ি 

মনহিো, আনদবোিী মোিুষ এবং দবুণি 

েিক্গ্োষ্ঠীর  িতাংি(িক্ষয: িমস্ত 

পরোমক্শণর ৪০%)।   

নেরস্থোযীভোক্ব (GGC  
 োযণিক্মর িময োি) 

ESG প্রধোি ও দেেোর প্রধোক্ি 

GGC দ্বোরো নিযুি পরোমশণদোতো দি 

দিক্  তদোরন । 

 

প্র ক্ল্পর মোনি ক্দর মোধযক্ম নবতরর্ 

 

দযিোক্ি প্র ক্ল্পর মোনি ক্দর নিঙ্গ 

িংক্বদিশীি িুরক্ষো এবং 

দে ক্হোল্ডোর পরোমশণ িরবরোহ 

 রোর ক্ষমতো দিই দিিোক্ি GGC 

প্রযুনিগ্ত িহোযতো িরবরোহ  ক্র। 

 

প্র ক্ল্পর বোক্েট অিুযোযী মুিয 

নিধণোরর্ (GGC দ্বোরো পযণোক্িোেিো 

এবং অিুক্মোনদত হক্ব, পযণোপ্ত ন িো 

তো নিনিত  রোর েিয)।  

 

উন্নযিটি মনিটর এবং নরক্পোটণ  

 রক্ত AE। 



 

GCF_GGC_Gender Action Plan_Annex 8_Bengali  খসড়া 8 

 
 

• ক্ষয এবং/অিবো েিোধোক্রর অস্থোনযত্ব 

• পনরক্বশ, বোস্তুনবদযো এবং বযবহোর 

• ভুনমনেি পনরবতণ ি এবং মোটি 

• প্রো ৃনত  দকু্যণোক্গ্র ঝুুঁ ন  

• দেক্িটি  িহোয 

• দষূর্ োরী পদোক্িণর নিিঃিরর্ 

• নবপজ্জি  এবং অ-নবপজ্জি  বেণ য 

•  ীটিোশ  এবং িোর 

• বি নিধি 

• িোদয 

• পশুপোিি 

• উচ্চ িংরক্ষক্র্র মোি অঞ্চি এবং িং টপূর্ণ পশুপোনির 

আবোিস্থি 

• নবপন্ন প্রেোনত 

ফলাফল ৪: M&E তবজেষণ তনতিি কজর জর্ তলঙ্গ-প্রতিতক্র়িাশীল প্রকল্প তডোইনগুতল বৃহৎ সমিার তদজক তনজ়ি র্া়ি। (দ্রষ্টবয: প্র ল্প-স্তক্রর মূিযোযি, এবং তোই নিনদণষ্ট নিঙ্গ িূে  এবং 

িক্ষযগুনি দ বি তিিই প্রনতনষ্ঠত হক্ত পোক্র যিি GGC িমিণি  রক্ব তো নেনিত হক্ব। িূে  এবং িক্ষযগুনি নেনিত  রো হয যিি তোরো পূবণ নিধণোনরত এবং যনদ তো িো হয তক্ব তো 

িক্বণোত্তম উদোহরর্)।   

GGC র বোনষণ  প্রনতক্বদি প্রনিযোটি অবনহত  রক্ত প্র ল্প-স্তক্রর ফ্োুঁ  দিক্  
অগ্রগ্নত এবং দেটো এ নিত  ক্র উপযুি অগ্ণোিোইক্েশিোি-দিক্ভি আধুনি  

M&E প্ল্যোটফ্মণ নব োশ  রুি। 

আধুনি  প্ল্যোটফ্মণ প্রনতনষ্ঠত 

 

প্র ক্ল্পর GAP আধুনি  M&E 

প্ল্যোটফ্ক্মণ আক্ে 

১ বের 

 

নেরস্থোযীভোক্ব (GGC র 
 োযণিক্মর িময োি) 

ESG প্রধোি ও দেেোর প্রধোক্ি 

GGC দ্বোরো নিযুি পরোমশণদোতো দি 

দিক্  তদোরন । 

 

খরচ: M&E বাজেে ২০২২-৩২ এর 

েিয GGC-এর প্রযাি MERL 

বাজেজের অংি 

(দমাে৫৬,০৩,৯০৭.০০ মালকি ি 

ডিার) (পলরলিষ্ট ১১ দেখভি)। 
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গ্নত মনিটর এবং নরক্পোটণ   রক্ত এ 

ই। 

নিঙ্গ-প্রনতনিযোশীি প্র ক্ল্পর ি শোগুনির ফ্িোফ্ি: প্রদশণি  রুি: 

• অনভক্যোেি এবং প্রশমি বযবস্থোর ফ্ক্ি িোরী ও দমক্যক্দর উন্নত 

েীনব ো এবং বনধণত নস্থনতস্থোপ তো; 

• পুরুষ এবং মনহিোক্দর মক্ধয আরও িযোযিঙ্গত নিদ্ধোন্ত গ্রহর্;  

• নিঙ্গ নভনত্ত  িনহংিতো হ্রোি; 

• অিণনিনত , স্বোস্থয, অব োঠোক্মোগ্ত এবং নশক্ষোমূি  িম্পদ; পনরক্ষবো 

এবং িুক্যোগ্গুনির উপর অনধ োর বৃনদ্ধ এবং নিযেক্র্র মোধযক্ম মনহিো 

ও দমক্যক্দর ক্ষমতোযি 1।  

 

পনরমোর্ক্যোগ্য এবং গুর্গ্ত উপোত্ত বযবহোর  রো।  

 

 

এটি িক্ষ  রো উনেত দয, দযিোক্ি নিনদণষ্ট িূে টির েিয দ োিও িক্ষয নিধণোরর্ 

 রো হযনি, দিিোক্ি িূে টির উক্দ্দশয হি এটো প্রমোর্  রো দয- যিি দ োিও 

প্র ল্প এই েোতীয িূে টিক্ত অবদোি রোক্ি - এটি বক্রোওযোর টু দযো GGC  এর 
দ্বোরো নরক্পোটণ   রো হক্ব (GGC র িমস্ত প্র ল্পগুনি িমস্ত িূে গুির উপর 

নরক্পোটণ   রোর প্রতযোশো  ক্র দসই অিভযাযী)।     

• GGC র নবনিক্যোক্গ্র িমস্ত 
িুনবধোক্ভোগ্ীক্দর মক্ধয  মপক্ক্ষ 

৫০% মনহিো। 

উদোহরর্স্বরূপ িূে গুনির মোক্ঝ যো 

অন্তভুণ িিঃ 

• প্র ল্প পযণোক্য মনহিোক্দর 

অংশগ্রহর্ এবং দিতৃক্ত্বর েিয 

িক্ষয এবং দ োটো পনরমোক্পর 

েিয পনরমোর্গ্ত িূে গুনি 

ট্র্যো  এবং নরক্পোটণ   রো হয।  

• নিঙ্গ-নভনত্ত  িনহংিতো হ্রোি, 

নেনিত এবং নরক্পোটণ   রো 

হয। 

• স্বল্প- োবণি/েিবোযুর প্রনত 

নস্থনতস্থোপ  পর্য এবং 

পনরক্ষবোনদর েিয 

(িমতোিূে  নবনিক্যোগ্, িোশ্রযী 

মূক্িযর ঋর্, বীমো ইতযোনদ) 

আনিণ  প্রনিযোর ওপর 

মনহিোক্দর িংিো/অিুপোক্তর 

উন্নত অগ্রোনধ োর। 

নেরস্থোযীভোক্ব (GGC র 

 োযণিক্মর িময োি) 

GGC র নিঙ্গ িংস্থোি দ্বোরো 

যোেোই ৃত উপোত্তিহ প্র ক্ল্পর মোনিগ্র্  

গ্নত মনিটর এবং নরক্পোটণ   রক্ত 

AE। 

 

খরচ: M&E বাজেে ২০২২-৩২ এর 

েিয GGC-এর প্রযাি MERL 

বাজেজের অংি 

(দমাে৫৬,০৩,৯০৭.০০ মালকি ি 

ডিার) (পলরলিষ্ট ১১ দেখভি)। 

 

 
1 প্রকল্পের উপর ভিভি কল্পর ভিভিন্ন স্তল্পরর োধ্যল্পে ক্ষেতায়ন ভিল্পিচনা করা হল্পি - উদাহরণস্বরূপ - সেয়-সঞ্চয়, অর্ থননভতক ক্ষেতায়ন, স্বাল্পযযর উন্নভত, ভিক্ষাগত ফলাফল্পলর উন্নভত ইতযাভদ। 
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• িোরী এবং পুরুষক্দর েিয 

িক্ষযযুি এবং ববনেিযময 

 মণনিক্যোগ্ িুক্যোগ্গুনিক্ত 

উক্েিক্যোগ্য বৃনদ্ধ। 

• িোরী এবং পুরুষ উভক্যর 

উপোেণ ি এবং আক্যর উৎক্ির 

বৃনদ্ধ তোক্দর আক্যর অিুপোত 

নহক্িক্ব ধরো হয। 

• িোরী ও পুরুক্ষর িময বযয 

/ িময-িঞ্চযীক্ত নশফ্ট ও 

অিণনিনত  িুক্যোগ্িমূহ যো 

এ টি প্রক্েক্টর অনভক্যোেি 

বো প্রশমি বযবস্থোক্ত ভূনম ো 

রোক্ি  (দযমি স্বোস্থযক্িবো, 

নশক্ষো, অব োঠোক্মো পনরক্ষবো, 

দট িই ভূনম-বযবহোক্রর 

নিযো িোপ ইতযোনদক্ত 

প্রক্বশোনধ োর বোডোক্িোক্ত 

ভূনম ো রোক্ি) তোর 

পনরমোর্গ্ত িূে ।   

ফলাফল ৪: বৃহির সমিার তদজক পতরচাতলি প্রকল্পগুতল তবকাশ ও প্রজ়িাজগর েনয প্রকজল্পর মাতলকজদর প্রাতিষ্ঠাতনক ক্ষ্মিা উন্নতি 

মনহিোক্দর দিতৃত্বোধীি বযবিোয এবং / অিবো প্র ক্ল্পর নিিযতো বরোক্দ্দর েিয 

প্রদত্ত গ্যোরোনি যো স্পষ্টভোক্ব মনহিোক্দর অিণোযক্ির ফ্োুঁ গুনি িক্বোধি  ক্র।  

িমস্ত প্র ক্ল্পর  মপক্ক্ষ ২৫% এ  

বো এ োনধ  ২xপ্রনতক্যোনগ্তো: 

মনহিোক্দর েিয অিণোযি   

মোিদক্ের িোক্ি িোদশৃযপূর্ণ।  

নেরস্থোযীভোক্ব (GGC র 

 োযণিক্মর িময োি) 

 

GGC র পরোমশণদোতো দি দ্বোরো 

যোেোই ৃত উপোত্তিহ প্র ক্ল্পর 

মোনি গ্র্ 

 

https://www.2xchallenge.org/criteria
https://www.2xchallenge.org/criteria
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িারী দিতৃত্বাযীি বা মালিকািাযীি 

িারী বযবসাসমূহ দযগুলি GGC 

দেজক সহাযতা /গযারালির সভজযাগ 

পায। 

অগ্রগলতর সূচক, 

লচরস্থাযীর্াজব ট্র্যাককৃত। 

গ্নত মনিটর এবং নরক্পোটণ   রক্ত 

AE। 

 

খরচ: M&E বাজেে ২০২২-৩২ এর 

েিয GGC-এর প্রযাি MERL 

বাজেজের অংি 

(দমাে৫৬,০৩,৯০৭.০০ মালকি ি 

ডিার) (পলরলিষ্ট ১১ দেখভি)। 

প্র ক্ল্পর মোনি রো GGC দিক্  প্রযুনিগ্ত িহোযতো (TA) দ্বোরো নিঙ্গ-

প্রনতনিযোশীি িহোযতো নব োশ এবং নবতরর্  রক্ত উপক্যোগ্ী। 

প্র ক্ল্পর মোনি ক্দর িংিযো যোরো 

GGC র  োে দিক্  প্রযুনিগ্ত 

িহোযতো পোয তোক্দর প্র ক্ল্পর 

ি শোর নিঙ্গ-প্রনতনিযোশীিতো 

বোডোক্ত।  

নেরস্থোযীভোক্ব (GGC র 

 োযণিক্মর িময োি) 

GGC র যো প্র ক্ল্পর মোনি ক্দর 

টিএ ট্র্যো  এবং পনরেোিিো  রোর 

েিয নিঙ্গ িম্পদ। 

 

গ্নত মনিটর এবং নরক্পোটণ   রক্ত 

AE। 

 

খরচ: M&E বাজেে ২০২২-৩২ এর 

েিয GGC-এর প্রযাি MERL 

বাজেজের অংি 

(দমাে৫৬,০৩,৯০৭.০০ মালকি ি 

ডিার) (পলরলিষ্ট ১১ দেখভি)। 

 

 

নিম্ননিনিত দটনবিটি দেেোর অযো শি প্ল্যোি বোস্তবোযক্ির টোইমিোইি প্রদশণি  ক্র:  
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িোরর্ী 2 িমযিূেী 

GAP মাইলফলক ১ বের  ২ বের ৩ বের ৪বের ৫ বের ৬ বের ৭ বের ৮ বের ৯ বের  ১০ বের 

নিঙ্গ-নভনত্ত  বোক্েট, নিক্েম এবং প্রনিযো েোযগ্োয X          

নিঙ্গ িম্পদ নিযুি  X          

দদশ-নভনত্ত  নিঙ্গ নবক্শষেক্দর েোটোক্বে নেনিত  রো হক্যক্ে X X X X       

নিঙ্গ মূিযোযি এবং  মণ পনর ল্পিো পনরেোিিোর েিয প্র ল্প-

স্তক্র নিনদণষ্ট পদ্ধনত অবিবি  রো  

X          

অযোপনিক্ শি নশক্ষোর ওপর নভনত্ত  ক্র প্র ল্প স্তক্র নিক্ঙ্গর 

প্রনত িংক্বদিশীি ও নিঙ্গ নভনত্ত  পদ্ধনতগুক্িো িংক্শোনধত।  

  X        

নিঙ্গ িুরক্ষো এবং দে ক্হোল্ডোর পরোমশণ পদ্ধনতর িোংগ্ঠনি -

বযোপী বোস্তবোযি 

X          

নিঙ্গ িুরক্ষো এবং দে ক্হোল্ডোর পরোমক্শণর পদ্ধনতগুনি 

অযোনপ্ল্ক্ শি নশক্ষোর উপর নভনত্ত  ক্র িংক্শোনধত। 

  X        

মনিটনরং, দভনরনফ্ক্ শি অযোে নরক্পোটিণ ং (MRV) প্ল্যোটফ্মণ 

েোযগ্োয। 

X          

অযোনপ্ল্ক্ শি নশক্ষোর উপর নভনত্ত  ক্র িংক্শোনধত মনিটনরং, 

দভনরনফ্ক্ শি এবং নরক্পোটিণ ং (MRV) প্ল্যোটফ্মণ। 

   X       

প্রযুনিগ্ত িহোযতো: নিঙ্গ-িম্পন ণ ত প্রনশক্ষর্ এবং প্র ক্ল্পর 

মোনি ক্দর েিয িক্ষমতো উন্নযি 

 X X X X X X X X  

নিঙ্গ-নবনিন্ন প্র ল্প দেটো, নরক্পোটিণ ং এবং ফ্োে-দিক্ভি 

নরক্পোটিণ ং  

  X2 X X X X X X X 

 
2 অনুোন করা হল্পে অন্তত একটি প্রকে 3 সাল্পল িাস্তিাভয়ত হল্পয়ল্পে 




