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নারীর প্রতি সত িংসিা প্রতিররারে গৃত ি কার্ যক্রম : 

 

             নারীর প্রতি সত িংসিা, বাল্যতববা , যর্ৌন  য়রাতন বরে বঙ্গবন্ধুর জন্মবাতষ যকী ‘মুতজব বষ য’ উপলরে সকল স্কুল, 

করলজস  তবতিন্ন তিো প্ররতিষ্ঠারনর িরুণ ছাত্র-ছাত্রীরের অগ্রনী ভূতমকা পালরনর জন্য স্থানীয় সিংসে সেস্য, 

জনপ্রতিতনতেরের সমন্বরয় তিো প্রতিষ্ঠারন সিা-সমারবি, যসতমনার এবিং কম যস্থরল যর্ৌন  য়রাতন বরে ম ামান্য সুতপ্রম 

যকারট যর  াইরকাট য তিতিিন তনরে যিনা তবষরয় সরেিনিা বৃতিমূলক কার্ যক্রম মত লা ও তিশু তবষয়ক মন্ত্রণালরয়র মাধ্যরম 

েলমান ররয়রছ। এছাড়াও মত লা ও তিশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় তনম্নতলতিি কার্ যক্রমসমূ  পতরোলনা কররছ। 

 

১) মত লা ও তিশু তবষয়ক মন্ত্রণালরয়র কার্ যক্রম:  

 নারী ও তিশুর প্রতি সত িংসিা প্রতিররারে জািীয় কম যপতরকল্পনা (২০১৮-২০৩০) প্রণয়ন করা  রয়রছ। 

 নারী ও তিশুর প্রতি সত িংসিা প্রতিররারে জািীয় কম যপতরকল্পনা (২০১৮-২০৩০) সুষ্ঠিুারব বাস্তবায়রনর লরেে 

গি ১৭.১১.২০১৯ িাতররি এ মন্ত্রণালরয়র মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সিাপতিরে আন্ত:মন্ত্রণালয় সিা অনুতষ্ঠি  য়। 

 কম যপতরকল্পনার যমাট ৪০৩টি কার্ যক্রম অন্তর্ভ যক্ত ররয়রছ। িন্মরধ্য ১৫০টি স্বল্পরময়ােী ১৯১টি মধ্যরময়ােী এবিং 

৬১টি েীর্ যরময়ােী, কম যপতরকল্পনায় নারী ও তিশুর প্রতি সত িংসিা প্রতিররারে ৩৬টি মন্ত্রণালয়/ তবিারগর সুতনতে যষ্ট 

োতয়ে অন্তর্ভ যক্ত করা  রয়রছ। 

 নারী ও তিশুর প্রতি সত িংসিা এবিং বাল্যতববা  যরাে তবষয়ক মি তবতনময় সিা আরয়াজরনর লরেে এ মন্ত্রণালয় 

কর্তযক গি ২৪/১০/২০২১ িাতররি সকল তবিাগীয় কতমিনার ও যজলা প্রিাসক বরাবর পত্র যপ্ররণ করা  য়। উক্ত 

মি তবতনময় সিায় অিংিগ্র রণর লরেে এ মন্ত্রণালয় এর অতিতরক্ত সতেব পর্ যারয়র কম যকিযাগণরক তবিাগওয়ারী 

োতয়ে প্রোন করা  রয়রছ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 নারী ও তিশুর প্রতি সত িংসিা প্রতিররারে জািীয় কম যপতরকল্পনা (২০১৮-২০৩০) বাস্তবায়রনর তনতমত্ত 

২৯/১১/২০২১ িাতররি মত লা ও তিশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তযক ১৩ সেস্য  তবতিষ্ট একটি কতমটি গঠন করা  য়। 

 নারী ও তিশুর প্রতি সত িংসিা প্রতিররারে নারী ও তিশু তনর্ যািন েমন আইন, ২০০০ (সিংরিােনী, ২০০৩), 

(সিংরিােনী, ২০২০) প্রণয়ন করা  য়।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 পাতরবাতরক সত িংসিা (প্রতিররাে ও সুরো) আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা  য়; 

 পাতরবাতরক সত িংসিা (প্রতিররাে ও সুরো) তবতেমালা, ২০১৩ প্রণয়ন করা  য়। 

 

 এছাড়া, নারী ও তিশুর প্রতি সত িংসিা প্রতিররারে আররা তকছু আইন ও তবতেমালা প্রণয়ন করা  রয়রছ: 
 

ক) বাল্য  তববা  তনররাে আইন, ২০১৭;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ি) বাল্যতববা  তনররাে তবতেমালা-২০১৮; 

গ) তিএনএ আইন-২০১৪; 

র্) তিএনএ তবতেমালা-২০১৮; 

ঙ) যর্ৌতুক তনররাে আইন-২০১৮; 

 

 
 

নারী ও তিশু সুরোয় গঠিি তবতিন্ন কতমটিসমূ : 
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 নারী ও তিশু তনর্ যািন প্রতিররাে এবিং যর্ৌতুক তবররােী জািীয় কার্ যক্রম পতরোলনা সিংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয় 

কতমটি গঠন করা  য়।    

               

 এছাড়া  ক) যকন্দ্রীয় নারী ও তিশু তনর্ যািন প্রতিররাে কতমটি 

ি) তবিাগীয় নারী ও তিশু তনর্ যািন প্রতিররাে কতমটি 

গ) যজলা নারী ও তিশু তনর্ যািন প্রতিররাে কতমটি 

র্) উপরজলা নারী ও তিশু তনর্ যািন প্রতিররাে কতমটি 

ঙ) ইউতনয়ন নারী ও তিশু তনর্ যািন প্রতিররাে কতমটি গঠন করা  য়। 

 

 বাল্যতববা  প্রতিররারের তনতমত্ত জািীয় কতমটি, যজলা কতমটি, উপরজলা কতমটি, ইউতনয়ন কতমটি ও র্াোই 

কতমটি গঠন করা  রয়রছ। 
 

   

 ২) নারী ও তিশুর প্রতি সত িংসিা প্রতিররাে ও প্রতিকারর নারী তনর্ যািন প্রতিররােকরল্প মাতিরসক্টরাল যপ্রাগ্রাম এর 

কার্ যক্রম: মত লা ও তিশু তবষয়ক মন্ত্রণালরয়র অেীরন ১১টি মন্ত্রণালরয়র স ায়িায় নারী ও তিশুর প্রতি সত িংসিা 

প্রতিররাে ও প্রতিকারর নারী তনর্ যািন প্রতিররােকরল্প মাতিরসক্টরাল  যপ্রাগ্রাম  িীষ যক প্রকল্প সমতন্বি  যসবা প্রোরনর ব্রি 

তনরয় েীর্ য ২১ বছর র্াবৎ কাজ করর র্ারে। তবতিন্ন েররনর সত িংসিার তিকার নারী ও তিশুরের যসবা প্রোরনর যেরত্র এ 

প্রকরল্পর কার্ যক্রম ইরিামরধ্য যেিীয় ও আন্তজযাতিক পতরমন্ডরল ব্যাপক প্রিিংসা অজযন করররছ। নারীর প্রতি সত িংসিা 

প্রতিররারে এই প্রকরল্পর গুরেপূণ য কার্ যক্রমসমূ  তনম্নরুপ:                                                      

ক) ওয়ান-স্টপ ক্রাইতসস যসন্টার: ইরিামরধ্য প্রকরল্পর আওিায় ঢাকা, রাজিা ী, েট্টগ্রাম, তসরলট, খুলনা, বতরিাল, রিংপুর, 

ফতরেপুর, কক্সবাজার, যনায়ািালী, পাবনা, বগুড়া এবিং কুতমল্লা যমতিরকল করলজ  াসপািারল তনর্ যািরনর তিকার নারী ও 

তিশুরের প্ররয়াজনীয় যসবা একস্থান যেরক প্রোরনর উরেরে ১৩টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইতসস যসন্টার (ওতসতস) স্থাপন করা 

 রয়রছ। স্বাস্থেরসবা, পুতলিী ও আইনী স ায়িা, মরনাসামাতজক কাউরেতলিং, তিএনএ পরীোর সুতবো ইিোতে ওতসতস 

 রি প্রোন করা  য়। িীঘ্রই ময়মনতসিং  যমতিরকল করলজ  াসপািারল আররা একটি ওয়ান-স্টপ ক্রাইতসস যসন্টার োলু 

 রব।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ি) ওয়ান-স্টপ ক্রাইতসস যসল: যেিব্যাপী তনর্ যািরনর তিকার নারী ও তিশুরের যসবা প্রাতির সুতবোরে য ৪৭টি যজলা সের 

 াসপািাল এবিং ২০টি উপরজলা স্বাস্থে কমরেরক্স যমাট ৬৭টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইতসস যসল এর মাধ্যরম তনর্ যািরনর তিকার 

নারী ও তিশুরক প্ররয়াজনীয় যসবা প্রোন করা  রে। যসলসমূ  যজলা ও উপরজলা পর্ যারয় তনর্ যািরনর তিকার নারী ও 

তিশুরের প্ররয়াজনীয় যসবা প্রোরনর লরেে তবতিন্ন সরকাতর সিংস্থা, যবসরকারী সিংগঠন, নাগতরক সমাজ এবিং  অন্যান্য  

যস্টক য াল্ডাররের সারে যর্াগসূত্র  স্থাপরনর কাজ করর।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

গ) ন্যািনাল ফররনতসক তিএনএ যপ্রাফাইতলিং ল্যাবররটরী ও তবিাগীয় তিএনএ তিতনিং ল্যাবররটরী: তনর্ যািরনর তিকার 

নারী ও তিশুর দ্রুি ও ন্যায় তবোর তনতিি কররি ঢাকা যমতিরকল করলজ কোম্পারস ন্যািনাল ফররনতসক তিএনএ 

যপ্রাফাইতলিং ল্যাবররটরী স্থাপন করা  রয়রছ। তবতিন্ন ঘৃণ্যিম অপরাে যর্মন, েষ যণ,  িো ইিোতের িেন্ত ও প্রমারণ এ 

ল্যাবররটরীর মাধ্যরম পুতলতি ও অন্যান্য আইন প্ররয়াগকারী সিংস্থারক স ায়িা  প্রোন করা  য়। এছাড়া তিএনএ পরীোর 

মাধ্যরম তপর্তে অেবা মার্তরের প্রমাণ, তবরেতি অতিবাসী গমরনচ্ছুরের প্ররয়াজনীয় তিএনএ পরীো, তবতিন্ন দূর্ যটনায় 

তনরিোঁজ এবিং মৃিব্যতক্তর পতরতেতি উের্াটনস  তবতিন্ন সমস্যার সমাোন করা  য়। উরল্লখ্য যর্, যেিব্যাপী তনর্ যািরনর 

তিকার নারী ও তিশুরের স ায়িার জন্য রাজিা ী, েট্টগ্রাম, তসরলট, বতরিাল, খুলনা, রিংপুর এবিং ফতরেপুর যমতিরকল 
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করলজ  াসপািারল তবিাগীয় তিএনএ তিতনিং ল্যাবররটরী স্থাপন করা  রয়রছ। এই ল্যাবররটরীসমূ  যেরির প্রিেন্ত অঞ্চল 

যেরক গৃত ি  মামলার নমুনা  সিংগ্র  করর  ন্যািনাল ফররনতসক তিএনএ যপ্রাফাইতলিং ল্যাবররটরীরি তিএনএ পরীোর 

জন্য যপ্ররণ করর। 

র্) যটাল তি য ল্পলাইন ১০৯ প্রকরল্পর আওিায় ২০১২ সারল নারী ও তিশু তনর্ যািন প্রতিররারে ন্যািনাল য ল্পলাইন যসন্টার 

প্রতিষ্ঠা করা  রয়রছ। ১০৯ এ যফান করর তনর্ যািরনর তিকার নারী ও তিশু, িারের পতরবার এবিং সিংতিষ্ট সকল প্ররয়াজনীয় 

িথ্য, পরামি যস  যেরি তবরাজমান যসবা এবিং স ায়িা যপরয় োরক। ২০২১ সারল র্তিীয় যেতণ  রি দ্বােি যেতণর পাঠ্য 

পুস্তরকর নারী তনর্ যািন, বাল্যতবরয় যরাে ইিোতের জন্য িাৎেতণক স ায়িার লরেে যটালতি য ল্প লাইন তবষয়টি মুদ্রণ 

করা  রয়রছ এবিং সকল সরকারী ওরয়ব সাইরট ও ১০৯ আপরলাি করা  রয়রছ। গরড় প্রতিতেন যসবারর্াগ্য কল সিংখ্যা 

২৫০০ যেরক ৩০০০টি। 

ঙ) জয় অোপস তনর্ যািরনর তিকার নারী ও তিশুরক িাৎেতণকিারব স ায়িা প্রোরনর জন্য স্মাট যরফারন ব্যব াররর্াগ্য 

যমাবাইল অোপস ‘জয় তিরী করা  রয়রছ। র্িন নারী তকিংবা তিশু তনর্ যািরনর তিকার  রি র্ারেন িিন এই অোপসটি 

তিক কররল িাৎেতণকিারব ন্যািনাল য ল্প লাইন যসন্টার (যটাল তি য ল্পলাইন ১০৯) এবিং অোপরস প্রেত্ত ৩টি 

এফএনএফ নম্বরর তজতপএস যলারকিনস  ম্যারসজ েরল র্ায়। ১০৯  রি িাৎেতণকিারব প্ররয়াজনীয় যসবাপ্রোন করা  য়। 

ে) ন্যািনাল ট্রমা কাউরেতলিং যসন্টার ও তরতজওনাল ট্রমা কাউরেতলিং যসন্টার: এই যসন্টার  রি সকল েররনর নারী ও 

তিশুরের মরনাসামাতজক কাউরেতলিং এবিং সরকাতর-যবসরকাতর এবিং আন্তজযাতিক সিংস্থার কম যকিযা এবিং তবতিন্ন স্কুল-

করলরজর তিেকরের কাউরেতলিং সম্পতকযি সরেিনিা, যমৌতলক েেিা, কতমউতনটি এবিং সারপ যাটিি কাউরেতলিং তবষরয় 

প্রতিেণ প্রোন করা  য়। নারী ও তিশুরের মরনাসামাতজক কাউরেতলিং যসবাপ্রাতির সুতবোরে য ঢাকা, রাজিা ী, েট্টগ্রাম, 

তসরলট, খুলনা, বতরিাল, রিংপুর, ফতরেপুর যমতিরকল করলজ  াসপািারল ৮টি তরতজওনাল ট্রমা কাউরেতলিং যসন্টার স্থাপন 

করা  রয়রছ। কররানা িাইরাস পতরতস্থতিরি এসকল যসন্টাররর তেতকৎসা মরনাতবজ্ঞানীগণ প্রতিতেন সকাল ৯টা যেরক রাি 

৯টা পর্ যন্ত যটতল কাউরেতলিং যসবা প্রোন কররছন। সামাতজক যর্াগারর্াগ মাধ্যরম ‘সাইরকা যস্যািাল সারপ যাট ফর কররানা 

িাইরাস’ নারম যফইসবুরকর মাধ্যরম এতবষরয় পরামি য প্রোন েলরছ। 

ছ)  যরাত ঙ্গা নারী ও তিশুরের জন্য তবরিষ কার্ যক্রম: কক্সবাজাররর উতিয়ায় যরাত ঙ্গা নারী ও তিশুরের তরতজওনাল ট্রমা 

কাউরেতলিং যসন্টার, ওয়ান-স্টপ ক্রাইতসস যসল এবিং ১৩টি যমন্টাল য লে সাতি যস যসন্টার স্থাপরনর মাধ্যরম তবরিষ 

কার্ যক্রম েলরছ।                                                                                 

জ) জনসরেিনিামূলক কার্ যক্রম: প্রকরল্পর তবতিন্ন কার্ যক্ররমর উপর ব্রতিউর, তলফরলট, প্রকািনা যেিব্যাপী সরকাতর ও 

যবসরকারী সিংস্থার মরধ্য তবিরণ করা  য়। য ল্পলাইন ১০৯, ওতসতস, ন্যািনাল ট্রমা কাউরেতলিং যসন্টার, তরতজওনাল ট্রমা 

কাউরেতলিং যসন্টার ইিোতে যসবা সিংক্রান্ত সু্ত্রল, টিতিতস যটতলতিিরন প্রোর করা  য়। তবতিন্ন তপ্রন্ট তমতিয়ায় তনয়তমি 

তবজ্ঞাপন প্রকাি করা  রে। আন্তযজাতিক নারী তনর্ যািন প্রতিররাে তেবসস  অন্যান্য তবরিষ তেবরস তবতিন্ন অনুষ্ঠারনর 

আরয়াজন করা  য়।  নারী ও তিশু তনর্ যািন প্রতিররাে, বাল্যতববা   প্রতিররাে, মানতসক স্বাস্থেরসবা ও ১০৯ এর উপর 

কনরটন্ট তিরী করর যফইসবুরক প্রোররর ব্যবস্থা যনয়া  রয়রছ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

৩) মত লা তবষয়ক অতেেিররর পেরেপসমূ  :       
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        কররানাকালীন নারীর প্রতি সত িংসিা যরারে মত লা ও তিশু তবষয়ক মন্ত্রণালয়ােীন মত লা তবষয়ক অতেেির এর 

মাধ্যরম তবতিন্ন সমরয় তবতিন্ন েররনর পেরেপ যনয়া  রয়রছ:  

 কম যরেরত্র যর্ৌন  য়রানী যরারে ম ামান্য সুতপ্রমরকারট যর  াইরকাট য তবিারগ োরয়রকৃি রীট তপটিিন এর আরলারক মত লা 

তবষয়ক অতেেিররর মাঠ পর্ যারয়  য়রানীর তিকার নারীগণ র্ারি দ্রুি তলতিি অতিরর্াগ প্রোন কররি পারর যস জন্য 

৬৪টি যজলায় Complaint কতমটিরক দ্রুি কার্ যক্রম গ্র রণর তনরে যিনা যেয়া  রয়রছ। 

 সারারেরি নারীরের তবরুরি র্রট র্াওয়া তনর্ যািন সিংক্রান্ত সকল েররনর অপরাে কাউতেতলিং এর মাধ্যরম তমমািংসা 

সােরনর লরেে মত লা স ায়িা কম যসূতে নারম একটি উন্নয়ন প্রকল্প  ারি যনয়া  য়। বিযমারন প্রকল্পটি রাজস্ব বারজরটর 

আওিায় পতরোতলি  রে।   

 তনর্ যাতিি নারীরের আইতন স ায়িা প্রোরনর লরেে ৬টি তবিাগীয় ি রর মত লা স ায়িা কম যসূতের অেীরন ৬টি নারী 

তনর্ যািন প্রতিররাে যসল ও পুনব যাসন যকন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা  য়। 

 অতিরর্াগকারী নারীরের মরধ্য র্ারা তন:স্ব ও আেয় ীন িারের  ২ টি তিশু সন্তানস  (অনতেক ১২ বছর) ৬ মাস আেয় 

প্রোরনর ব্যবস্থা গ্র ণ করা  য়। 

 কম যসূতের অেীরন উপ পতরোলক (ম্যাতজরেট), ইেরপক্টর অব পুতলি, স কারী পতরোলক এবিং সমাজকল্যাণ কম যকিযা 

দ্বারা তনর্ যাতিি নারীরের মানতসক িারসাম্যিা বজায় রািার স্বারে য কাউতেতলিং যসবা প্রোরনর ব্যবস্থা যনয়া  য়।  

 তনর্ যাতিি নারীরের সারে র্রট র্াওয়া অপরারের তবষরয় সররজতমরন তগরয় িেন্ত ও ফরলাআপ করা  য়। এলরেে সের 

কার্ যালয়  রি তকিংবা স্থানীয় প্রিাসন বা আোলি  রি সিংতিষ্ট অপরারের উপর প্ররয়াজনীয় িেন্ত বা ফরলাআরপর 

তনরে যিনা প্রোন স্বারপরে কার্ যক্রম গ্র ণ করা  য়। 

 গাজীপুরর অবতস্থি মত লা, তিশু ও তকরিারী য ফাজিীরের তনরাপে আবাসন যকরন্দ্র আোলরির মত লা বন্দীরের 

তনরাপে আবাসরনর ব্যবস্থা গ্র ণ করা । 

 মত লা, তিশু ও তকরিারী য ফাজিীরের তনরাপে আেরয়র পািাপাতি সকল প্রকার িাতররীক ও মানতসক তেতকৎসাস  

প্ররয়াজনীয় আইনগি স ায়িা প্রোরনর ব্যবস্থা করা। 

 

 তকরিার-তকরিারী িাব স্থাপন প্রকরল্পর মাধ্যরম সারারেরির প্রতিটি ইউতনয়ন ও প্রতিটি যপৌরসিায় একটি করর (৪৫৫৩ 

টি ইউতনয়ন ও ৩৩০ টি যপৌরসিা) যমাট  ৪৮৮৩ টি িাব স্থাপন করর িারবর   সেস্যরেররক বাল্যতববা  প্রতিররাে ও 

যজন্ডার যবইজি িারয়ারলে প্রতিররাে, প্রজনন স্বাস্থে ও অতেকার, জন্মতনবেন, তববা  তনবেন, যর্ৌতুক, ইিটিতজিং, তিশু 

অতেকার, নারী অতেকার, যজন্ডার তিতত্তক তবষম্য, যর্ৌনতনর্ যািন ও তনপীড়ন, পতরবার পতরকল্পনা, মােকাসতক্ত, নারী 

পাোর, তিশুপাোর, আইতন স ায়িা, এইেআইতি/এইিস, ব্যতক্তগি তনরাপত্তা ইিোতে তবষরয় প্রতিেরণর মাধ্যরম 

তকরিার তকরিারীরের সরেিনিা বৃতিস  তবতিন্ন সৃজনিীল ও সািংস্কৃতিক কার্ যক্ররমর মধ্য তেরয় তকরিার-তকরিারীরের 

সম্পযকরক সুদৃঢ় করার মাধ্যরম সমারজ ইতিবােক পতরবিযন আনয়ন করা এ প্রকরল্পর উরেে। 

 বাল্য তববা ,  েষ যণ, নারী তনর্ যািন, যর্ৌতুরকর কুফল, যর্ৌন  য়রাতন প্রভৃতি তবষরয় জনসরেিনিা সৃতষ্টর লরেে জািীয় 

প্রোর মাধ্যরম প্রোরণা করা  য়। 
   

 নারী ও তিশু পাোর প্রতিররারে জনসরেিনিা বৃতিস  তবতিন্ন আইন প্ররয়ারগর মাধ্যরম নারী ও তিশু পাোর প্রতিররাে 

কার্ যক্রম গ্র ণ। 

 সকল যজলা ও উপরজলা পর্ যারয় জনগণরক সরেিন করার লরেে ২০  াজার তষ্টকার ছাপারনা ও তবিরণ করা  রয়রছ।  

 োতরদ্রে সীমার নীরে বসবাসকারী মত লারের িাদ্য তনরাপত্তা প্রতিেণ প্রোন এবিং আয়বে যক কম যসূতেরি অিংিগ্র রণর 

মাধ্যরম িারের জীবনমান উন্নয়নস  োতরদ্রে তবরমােরনর ব্যবস্থাকরণ। 

 দুঃস্থ মত লা, অস ায় ও েতরদ্র গিযবিী মা’র জন্য ০৩(তিন)  বছর যময়ােী মার্তেকালীন িািা প্রোন| 

 কম যজীতব ও েমজীতব মারয়রের তিশুরের জন্য ঢাকাস  তবিাগীয় ি রর তেবার্ত্ন যকন্দ্র পতরোলনা করা। 
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 যস্বোরসবী মত লা সিংগঠনসমূর র তনবেন, তনয়ন্ত্রণ ও িোরকীস  সিংগঠনসমূ রক বাৎসতরক অনুোন প্রোন। 

নারী উন্নয়ন ও যজন্ডার সমিা স্থাপরন তবতিন্ন জনসরেিনিামূলক কার্ যক্রম পতরোলনা করা।    

  

৪)  মত লা ও তিশু তবষয়ক মন্ত্রণালয়ােীন জািীয় মত লা সিংস্থা কর্তযক গৃত ি পেরেপসমূ  : 
 

(১) নারী তনর্ যািন প্রতিররাে যসল: নারী তনর্ যািন প্রতিররােকরল্প জািীয় মত লা সংস্থার প্রধান কার্ যালয় ১৪৫ ননউ বেইলী 

বরাড, ঢাকায়, নারী তনর্ যািন প্রতিররাে যসল নারম একটি তলগ্যাল এইি যসল ররয়রছ; সিার  ০২ তেন, ০৪ সেস্য তবতিষ্ট 

একটি কতমটির মাধ্যরম তনর্ যাতিি দুঃস্থ অস ায় মত লারের তবনা িরোয় আইনগি স ায়িা যেয়া  য়; তিরসম্বর, ২০২১ 

পর্ যন্ত ৪০১৫ জন দুঃস্থ অস ায় মত লারক আইনগি যসবা যেয়া  রয়রছ এবিং আোলরি যমাকেমা োরয়রর লরেে যজলা 

তলগ্যাল এইি কতমটিরি যপ্ররণ করা  রয়রছ ১৫৮ টি অতিরর্াগ; যমা রানা ও যিাররপাষ বাবে তববােীর কাছ যেরক 

বাতেনীরক আোয় করর যেয়া  রয়রছ ৯৫,২২,৯৫০/- (পঁোনব্বই লে বাইি  াজার নয়িি পঞ্চাি) টাকা। এ ছাড়া বেলা ও 

উপজেলা পর্ যাজয় দুঃস্থ অস ায় মত লারের আইনগি স ায়িা প্রোরনর লরেে যজলা আইনগি স ায়িা প্রোন সিংস্থায় 

জািীয় মত লা সিংস্থা মরনাতনি ০২ জন আইনজীবী িাতলকার্ভক্ত আরছন। 

(২) নারী ও তিশু পাোর প্রতিররাে : নারী ও তিশু পাোর প্রতিররােকরল্প এবিং সরেিনিা সৃতষ্টর লরেে জািীয় মত লা 

সিংস্থার ৬৪টি যজলা ও ৫০টি উপরজলা িািায় প্রতিেণােী, ঋণ গ্র ীিা এবিং এলাকার মত লারের তনরয় উঠান তবঠক 

অনুতষ্ঠি  য়। তিরসম্বর, ২০২১ পর্ যন্ত ৮৮৩২টি উঠান তবঠরকর মাধ্যরম ২,১৯,২১১ জন মত লারক সরেিন করা  রয়রছ। 

(৩)  যর্ৌতুক ও বাল্য তববা  প্রতিররাে: যর্ৌতুক ও বাল্য তববা  প্রতিররােকরল্প জািীয় মত লা সিংস্থার ৬৪টি যজলা ও ৫০টি 

উপরজলা িািায় উঠান তবঠক অনুতষ্ঠি  য়। তিরসম্বর, ২০২১ পর্ যন্ত ৭৭২৯ টি উঠান তবঠরকর মাধ্যরম ১,৫২,১৬৭ জন 

মত লা ও যুবারক সরেিন করা  রয়রছ। 

 

 


