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 িতম ী 
 মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় 
                                                                                   গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার। 

              
   

 

 
 

বাণী 
 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় কতকৃ ২০১২-২০১৩ অথ বছেরর বািষক িতেবদন কােশ আিম আনি ত। এই বািষক িতেবদন 

কােশর ফেল নারী ও িশ  উ য়ন কায ম স েক জনগণ সািবক ধারণা লাভ করেবন। বতমান সরকােরর তথ  অিধকার আইেনর 

সফল বা বায়েনর মাধ েম নারী ও িশ  উ য়ন িবষয়ক কায ম স েক সরকােরর ¯”̂QZv ও জবাবিদিহতা িনি ত হেব।  

মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার নতেৃ  সরকার ২০২১ সােলর পক  বা বায়েনর লে  নারী ও িশ  উ য়নেক ব  দান 

কেরেছন। জাতীয় উ য়ন ও অ গিতর ধানতম পবূশত হে  নারী ও িশ র উ য়ন। বতমান সরকার নারীর সািবক অিধকার িত া, 
মতায়ন এবং নারীেক উ য়েনর মলূধারায় স ৃ করেণর লে  িবিভ  কমসূিচ/ ক  বা বায়ন করেছ। নারীর মতায়ন, নারী 

িনযাতন ও পাচার রাধ, কমে ে  নারীর িনরাপ া িবধান, আথ-সামািজক কমকাে  নারীেক স ৃ  করাই বতমান সরকােরর মলূ 

ল । মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় নারীেদর ব াপক িশ েণর মাধ েম দ তা বিৃ  কের কমসং ান ও মবাজাের ব াপক 

অংশ হণ িনি তকরণ, ু  ও মাঝাির উেদ া ােদর পৃ েপাষকতা দােনর মধ  িদেয় অথৈনিতক মতায়ন Z¡ivwš̂Z করার লে  

িবিভ  কায ম পিরচালনা করেছ। 

মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার িদক িনেদশনায় মিহলা ও িশ  িবষয়ক কায ম ধু জাতীয় পিরম েলই সফলতা অজন কেরিন বরং 

আ জািতকভােব পরু তৃ ও িবরল স ােনর অিধকারী হওয়ায় আ জািতক পযােয় দেশর ভাবমিূত উ ল হেয়েছ। মাননীয় ধানম ীর 

সুেযাগ  নতৃ  ও িদকিনেদশনার ফেল মিহলা ও িশ  উ য়ন কায েম গিতশীলতা বিৃ  পেয়েছ। দেশ নারী ও িশ র উ য়েন 

সাফেল র ¯x̂K…wZ ¯îƒc মাননীয় ধানম ী এমিডিজ ও সাউথ-সাউথ পরু ারসহ িবিভ  আ জািতক পরু াের ভূিষত হেয়েছন। জাতীয় 

নারী উ য়ন নীিত ২০১১, এ নীিত বা বায়নকে  জাতীয় কমপিরক না ২০১৩, পািরবািরক সিহংসতা ( িতেরাধ ও সুরৰা) আইন 

২০১০, মাবাইল কাট এ া  ২০০৯, মাতৃ কালীন ভাতা ৬ মােস উ ীতকরণ এবং জাতীয় িশ  নীিত ২০১১, িশ র ারি ক য  ও 

িবকােশর mgwb̂Z নীিত, ২০১৩ ও জাতীয় িশ  আইন, ২০১৩ ণয়ন বতমান সরকােরর নারী ও িশ র আিথক ও সামািজক উ য়েনর 

এক যগুা কারী পদেৰপ।  

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র বািষক িতেবদন ২০১২-২০১৩ কােশর জন  ম ণালয় এবং এর অধীন  অিধদ র, সং া এবং 

একােডমীসমেূহর কমকতা ও কমচারীেদর িত রইল আমার আ িরক েভ া। 
 

 
 

( মেহর আফেরাজ চমুিক, এমিপ) 

 

 
 



 

 

 
 
                                                             

   
সিচব 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় 
    গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার। 

 
 

মখুব  
 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় কতকৃ ২০১২-২০১৩ অথ বছেরর বািষক িতেবদন কােশর উেদ াগেক আিম ¯̂vMZ জানাই। বতমান 

সরকার জনগেণর সািবক ৰমতায়েনর জন  তথ  অিধকার আইন ২০০৯ ণয়ন কেরেছ। ১লা জুলাই ২০০৯ তািরখ থেক তথ  অিধকার 

আইন ২০০৯ কাযকর হয় এবং তথ  অিধকার আইন অনুযায়ী উ  তািরেখই তথ  কিমশন গঠন করা হয়।  

তথ  অিধকার আইেনর সফল বা বায়েনর মাধ েম নারী ও িশ  উ য়ন িবষয়ক কায েমর অ গিত িতেবদন কােশর ফেল বতমান 

সরকােরর নারী ও িশ  উ য়ন কায েমর অ ীকার বা বায়ন হেব। বাংলােদশ সরকােরর িনবাচনী ইে হার অনুযায়ী িবিভ  

ক /কমসূচী বা বায়েনর ফেল নারী ও িশ  উ য়ন কায েম গিতশীলতা বিৃ  পেয়েছ। নারী ও িশ  উ য়নমলূক কায েম সুশীল 

সমাজেক সরাসির স ৃ  করার ফেল নারী ও িশ র অথৈনিতক, সামািজক, রা ীয় ও পািরবািরক উ য়নমলূক কায েমর গিতশীলতা 

বিৃ  পাওয়ায় সমােজ উ য়েনর ভাব পেড়েছ যা জনগেণর িত সরকােরর দায়ব তার বিহঃ কাশ। মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র 

বািষক িতেবদন কােশর ফেল নারী ও িশ  উ য়ন কায েমর অ গিত স েক জনগণ সম ক ধারণা লাভ করেব। ফেল সরকােরর 

তথ  অিধকার আইেনর সফল বা বায়েনর মাধ েম নারী ও িশ  উ য়ন িবষয়ক কায ম স েক জনগেণর িত সরকােরর ¯”̂QZv ও 

জবাবিদিহতা িনি ত হেব।  

মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার নতেৃ  ২০২১ সােলর পক  বা বায়েনর লে  সরকােরর পেৰ মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় 

নারীর সমঅিধকার, অথেনিতক মতায়ন এবং উ য়েনর মলূধারায় স ৃ করেণর লে  িবিভ  কমসূচী/কায ম বা বায়ন করেছ। 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় দেশর সব  নারী ও িশ র অথৈনিতক, সামািজক, পািরবািরক ও রা ীয় অব ান উ য়েনর লেয 

যথাযথ এবং িনরলসভােব কাজ কের যাে । মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র বািষক িতেবদন ২০১২-২০১৩ কােশর জন  অ  

ম ণালয়সহ এর অধীন  সং াসমেূহর কমকতা ও কমচারীেদরেক জানাই আ িরক েভ া।  

আশা করব, ম ণালয় ও অধীন  অিধদ র/সং া/একােডমীসমেূহর কায েম গিতশীলতা বিৃ  পােব এবং নারী ও িশ র ৰমতায়ন ও 

উ য়ন Z¡ivwš̂Z হেব। 
 
 
 

 
 
(তািরক-উল-ইসলাম) 
 
 

 

 



 

 

সচূীপ  
 

ভিূমকা ◌ঃ  পৃ া 
১) শাসিনক ১ 
১.১ কমকতা/কমচারীেদর সংখ া (রাজ  বােজট) ১ 
১.২ শূ◌ূন  পেদর িবন াস ১ 
১.৩ অতীব ¸iæZ¡c~Y©(Strategic) পদ শূন  থাকেল তার তািলকা ১ 
১.৪ শূন  পদ পরূেণ বড় রকেমর কান সমস া থাকেল তার বণনা ১ 
১.৫ অন ান  পেদর তথ  ১ 
১.৬ িনেয়াগ/পেদা িত দান ২ 
১.৭ মণ/পিরদশন( দেশ) ২ 
১.৮ মণ/পিরদশন(িবেদেশ) ২ 
১.৯ উপেরা  মেণর পর মণ বৃ া /পিরদশন িতেবদন দািখেলর সংখ া ২ 
২) অিডট আপি  ২ 
২.১ অিডট আপি  সং া  তথ  ২ 
২.২ অিডট িরেপাট বতর/বড় রকেমর কান জািলয়ািত/অথ আ সাৎ, অিনয়ম ধরা পেড় থাকেল স সব 

কসসমেূহর তািলকা 
৩ 

৩) নীিত ও শৃ লা (ম ণালয় ও অিধদ র/সং ার সি িলত সংখ া) ৩ 
৪) সরকার কতকৃ/সরকােরর িববে  দােয়রকতৃ মামলা ৩ 
৫) মানব স দ উ য়ন ৩ 
৫.১ দেশর অভ ের িশৰণ ৩ 
৫.২ ম ণালয়/অিধদ র কতকৃ পবূবতী বছের কান ইন-হাউজ িশৰেণর আেয়াজন করা হেয় থাকেল তার বণনা ৪ 
৫.৩ িশৰণ কমসূচীেত কমকতা/কমচারীেদর অংশ হণ বা মেনানয়েনর ৰে  বড় রকেমর কান সমস া থাকেল 

তার বণনা 
৫ 

৫.৪ ম ণালেয় অন দা জব িনং (OJT) এর ব ব া আেছ িকনা? না থাকেল অন দা জব িনং আেয়াজন করেত 
বড় রকেমর কান অসুিবধা আেছ িক না? 

৫ 

৫.৫ িতেবদনাধীন বছের িশৰেণর জন  িবেদশ গমনকারী কমকতার সংখ া ৫ 
৬) সিমনার/ওয়াকশপ সং া  তথ  ৫ 
৭) কি উটারায়ন সং া  তথ  ৫ 
৮) আদায়কতৃ ivR¯̂/DØ„Ë/jf¨vsk থেক সরকাির কাষাগাের জমার পিরমাণ ৫ 
৯) িতেবদনাধীন বছের স ািদত উেলৱখেযাগ  কাযাবিল/আইন,িবিধ ও নীিত ণয়ন/সমস া-সংকট ৫ 
৯.১ িতেবদনাধীন বছের নতনু আইন িবিধ ও নীিত ণয়ন হেয় থাকেল তার তািলকা ৬ 
৯.২ িতেবদনাধীন বছের স ািদত ব পণূ/উেলৱখেযাগ  কায ম ৬-১০ 
৯.৩ ২০১২-২০১৩ অথ বছের ম ণালেয়র কমকা  স াদেনর লেয বড় রকেমর কান সমস া/সংকেটর আশংকা 

করা হেল তার িববরণ 
১১ 

১০) ম ণালেয়র উে শ  সাধন সং া  ১১ 
১০.১ ২০১২-২০১৩ অথ বছেরর কমকাে র মাধ েম ম ণালেয়র আর  উে শ াবলী সে াষজনকভােব সািধত 

হেয়েছ  িক ? 
১১ 

১০.২ উে শ াবলী সািধত না হেয় থাকেল তার কারণসমহূ ১১ 
১০.৩ ম ণালেয়র আর  উে শ াবলী আেরা দৰতা ও সাফেল র সােথ সাধন করার লেয য সব ব ব া/পদেৰপ 

হণ করা যেত পাের, স স েক ম ণালেয়র সুপািরশ 
১১ 

১৪) উ য়ন ক  সং া  তথ  ১১ 
১৪.১ উ য়ন কে র অথ বরা  ও ব য় সং া  (অংেক ও কথায়) ১১ 
১৪.২ কে র অবসহা ১১ 
২১) সামািজক িনরাপ া কমসূচী  ১২ 

 মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় ও ম ণালেয়র আওতাধীন দ র/সং ায় কমরত কমকতােদর নােমর তািলকা, 
িঠকানা ও টিলেফান b¤î (পিরিশ - ‘ক ’) 

১৩-১৬ 



 

1 

ম ণালয়/িবভাগসমেূহর বািষক িতেবদন ছক 
ম ণালয়/িবভােগর নাম ◌ঃ    মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়  

আওতাধীন অিধদ র/সং ার সংখ া  ◌ঃ    ৩ (িতন) িট 

িতেবদনাধীন বছর ◌ঃ    ২০১২-২০১৩        িতেবদন িতর তািরখ ◌ঃ  ১০-১২-২০১৩ 

(১) শাসিনক  

1.1 কমকতা/কমচারীেদর সংখ া (রাজ  বােজেট) ◌ঃ 

সং ার র অনুেমািদত পদ                                                পরূণকতৃ পদ শূন  পদ বছরিভি ক সংরিৰত 

(িরেটনশনকতৃ) অ ায়ী পদ 
ম ব  

 

ম ণালয় ১২৫ ৯৩ ৩২ ৪২ - 
অিধদ র/সং াসমহূ/সংযু  

অিফস ( মাট পদ সংখ া)  
৪৪৫৫ ৩৬৯৫ ৭৬০ ২০৩৬ - 

 মাট= ৪৫৮০ ৩৭৮৮ ৭৯২ ২০৭৮ - 

১.২ শনূ  পেদর িবন াস ◌ঃ 

সং ার র অিতির  সিচব 

/তদূ  পদ 
জলা কমকতার 

পদ 
অন ান  ১ম 

ণীর পদ 
২য় ণীর 

পদ 
৩য় ণীর 

পদ 
৪থ ণীর 

পদ 
মাট 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়  - - ০৪ ১৫ ০৭ ০৬ ৩২ 

মিহলা িবষয়ক অিধদ র - ০১ ৩৯ ৯৫ ২৪৮ ১৩১ ৫১৪ 

জাতীয় মিহলা সং া - - ০১ ৬৪ ১২৪ ০৪ ১৯৩ 

বাংলােদশ িশ  একােডমী - ০৫ ০৪ ০১ ৩৪ ০৯ ৫৩ 

মাট= - ০৬ ৪৮ ১৭৫ ৪১৩ ১৫০ ৭৯২ 

* মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়াধীন মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর অন ান  থম ণীর ৩৯িট শূন  পেদর মেধ  হাে ল সুপারেদর 

১৫িট পদ শূন  আেছ, যা হাে ল িনমাণ সােপে  পরূণেযাগ । এছাড়া উ  অিধদ েরর ৫১৪িট শূন  পেদর মেধ  উ য়ন ক  হেত 

রাজ  খােত ানা িরত পদ, সৃজনকতৃ পদ ও ষেণ পরূণেযাগ  পদ রেয়েছ। 

১.৩  অতীব পণূ (Strategic) পদ শনূ  থাকেল তার তািলকা ◌ঃ েযাজ  নেহ। 

১.৪ শনূ  পদ পরূেণ বড় রকেমর কান সমস া থাকেল তার বণনা ◌ঃ  মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়াধীন মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর 

উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা পেদ ৫৩িট, লাইে রীয়ােনর ১িট, ড িশৰেকর ২৭িট এবং এম,এল,এস,এস এর ৭৬িট পেদ 

িনেয়াগ কায ম চলমান রেয়েছ। অবিশ  িকছু পদ ১০% সংরৰণ করার কারেণ ছাড়প  পাওয়া যায়িন। 

১.৫ অন ান  পেদর তথ  ◌ঃ 
িতেবদনাধীন বছের উ য়ন বােজট থেক 
রাজ  বােজেট ানা িরত পেদর সংখ া 

িতেবদনাধীন বছের উ য়ন বােজট থেক রাজ  বােজেট ানা েরর জন  

ি য়াধীন পেদর সংখ া 

মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর ১২৩ িট পদ (১)  মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর ১৫৬িট পদ রাজ  বােজেট ানা েরর জন  

ি য়াধীন। 
(২) জাতীয় মিহলা সং া কমেপৱ  সম সারণ উ য়ন কে র ২২জন 

কমকতা/কমচারী রাজ  বােজেট ানা েরর িবষয়িট ি য়াধীন রেয়েছ। 
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১.৬ িনেয়াগ/পেদা িত দান ◌ঃ 

িতেবদনাধীন বছের পেদা িত নতনু িনেয়াগ দান ম ব  
কমকতা কমচারী মাট কমকতা কমচারী মাট  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১ - ১ - ৫৪ ৫৪ মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয় ১৮জন কমচারী ও ম ণালয়াধীন 

জাতীয় মিহলা সং ায় ৩৬জন কমচারী িনেয়াগ করা হেয়েছ এবং ৬ 
ক াটাগিরর ১১িট পেদ িনেয়াগ ি য়াধীন রেয়েছ। 

৮ - ৮ ৩৬ - ৩৬ ৮জন উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতােক ১ম ণীর সহকারী 
পিরচালক ও হাে ল সুপার পেদ পেদা িত দান এবং ৩৬জন 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতােক নতনু িনেয়াগ দয়া হেয়েছ। 

৬ - ৬ - - - বাংলােদশ িশ  একােডমীর ৬জন কমকতােক পেদা িত দান 
করা হয়। 

১৫ - ১৫ ৩৬ ৫৪ ৯০ মাট ১৫জন কমকতা/কমচারীেক পেদা িত ও ৯০জন কমকতা/ 
কমচারীেক নতনু িনেয়াগ দান করা হয়। 

১.৭ মণ/পিরদশন ( দেশ)◌ঃ 

মণ/পিরদশন ( মাট িদেনর সংখ া) ম ী/উপেদ া িতম ী/উপেদ া/উপম ী সিচব ম ব  
উ য়ন ক  পিরদশন  - ৭৪ িদন ১৯ িদন - 
পাবত  চ ােম মণ - - - - 

১.৮ মণ/পিরদশন (িবেদেশ) ◌ঃ 

মণ/পিরদশন  ( মাট 
িদেনর সংখ া) 

ম ী/উপেদ া িতম ী/উপেদ া/ 
উপম ী 

সিচব ম ব  

- - ২৮ িদন ৩৪ িদন - 

১.৯ উপেরা  মেণর পর মণ বৃ া /পিরদশন িতেবদন দািখেলর সংখ া ◌ঃ     ০১(এক) িট। 

(২) অিডট আপি   
২.১ অিডট আপি  সং া  তথ  (জলুাই 2012A‡±vei-2013) ◌ঃ 

 (অংকসমহূ কািট টাকায়) 
ঃ 

নং 
ম ণালয়/সং ার নাম অিডট আপি  ডশীট 

জবােবর 
সংখ া 

িন ি কতৃ অিডট 
আপি  

অিন  অিডট আপি  

 
সংখ া টাকার 

পিরমাণ 
( কািট 
টাকায়) 

সংখ া টাকার পিরমাণ 
( কািট টাকায়) 

সংখ া টাকার 
পিরমাণ 
( কািট 
টাকায়) 

 
০১. 

ক) মিহলা ও িশ  িবষয়ক 
ম ণালয় (ivR¯̂) 

- - - - - - - 

খ) মিহলা ও িশ  িবষয়ক 
ম ণালয় (উ য়ন ক ) 

১০ িট ০.৩৪২৮ ০৭ িট ০১ িট ০.০০৫৫ ০৯ িট ০.৩৩৭২ 

 
 
০২. 

ক) মিহলা িবষয়ক অিধদ র 
(ivR¯̂) 

৬২ িট ২৬৭.৬৮৮৭ ০১ িট ০৭ িট ০.২০৭১ ৬২ িট ২৬৭.৬৮৮৭ 

খ) মিহলা িবষয়ক অিধদ র 
(উ য়ন ক ) 

১৮২ িট ৮৬১.৪৮১৫ ২৬ িট ১৭ িট ১১.৯৫০২ ১৮২ িট ৮৬১.৪৮১৫ 

 
০৩. 

ক) জাতীয় মিহলা সং া (ivR¯̂) ৪৪ িট ৪.৮৫১৬ ০৩ িট ২৯ িট ২.৬৩৭১ ১৫ িট ২.২১৪৪ 
খ) জাতীয় মিহলা সং া (উ য়ন 

ক ) 
৫১ িট ১৪.৭১১০ ০৩ িট ০৭ িট ৩.২৬৯৩ ৪৪ িট ৬.৭৪৬৭ 

০৪. ক) বাংলােদশ িশ  একােডমী 
(ivR¯̂) 

৪১৪ িট ৭.৭৩৮৪ ৪১৪ িট ১০১ িট ০.৯৭৯৩ ৩১৩ িট ৬.৭৫৯০ 

খ) বাংলােদশ িশ  একােডমী 
(উ য়ন ক ) 

১৭ িট ২৫.৮৮৭৪ ১৭ িট ১৩ িট ১৯.৬০৭১ ৪ িট ৬.৭৪৬৭ 

 মাট= ৭৮০ িট ১১৮২.৭০১৪ ৪৭১ িট ১৭৫ িট ৩৮.৬৫৬৬ ৬২৯ িট ১১৫১.৯৭৪২ 
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2.2 অিডট িরেপাট বতর/বড় রকেমর কান জািলয়ািত/অথ আ সাৎ, অিনয়ম ধরা পেড় থাকেল স সব কসসমেূহর তািলকা ◌ঃ 

এ ম ণালয়াধীন বাংলােদশ িশ  একােডমীর িব য়কমী, জনাব অিভরাম ন ীর িব ে  বই পি কা িব েয়র ৪,৭৪,৫৭১/৫৫ (চার 

ল  চুয়া র হাজার পাঁচশত একা র টাকা প াশ পয়সা) টাকা আ সােতর অিভেযােগ জলা নীিত দমন অিফসার ২৫-০৪-২০০৪ ইং 

তািরেখ রমনা (িডএমিপ) থানা, ঢাকায় ৮০নং মামলা দােয়র কেরন। উ  মামলার সংিশৱ  সাৰীগেণর ব ব  হণ করার জন  নীিত 

দমন কিমশন থেক ারক নং- দক/সেজকা/ ঢাকা/১/২০১৫, তাং-২৬-০৬-২০১২ ি ঃ মাধ েম পিরচালক, বাংলােদশ িশ  একােডমী 

বরাবর প  রণ কেরেছ। বিণত িবষেয়র িৰেত েয়াজনীয় ব ব া হেণর অনুেরাধ জািনেয় বাংলােদশ িশ  একােডমীর ারক নং- 

এ-২০৫-িবএসএ-/২০০২/১৩৭৪, তাং-০৯-০৭-২০১২ ি ঃ মাধ েম সয়দ তাহিসনুল হক, সহকারী পিরচালক, নীিত দমন কিমশন, 
mgwš̂Z জলা কাযালয়, ঢাকা-১ বরাবর প  রণ করা হেয়েছ। 

(3) নীিত ও শৃ লা (ম ণালয় ও অিধদ র/সং ার সি িলত সংখ া) ◌ঃ 

িতেবদনাধীন অথ বছের 
ম ণালয়/অিধদ র/ 
সং াসমেূহ পু ীভূত 

মাট িবভাগীয় মামলার সংখ া 

িতেবদনাধীন বছের িন ি কতৃ মামলার সংখ া অিন ি কতৃ িবভাগীয় 
মামলার সংখ া 

চাকরুীচু ত/ 
বরখা  

অব াহিত অন ান  দ  মাট 

১৪১ - ২ ১ ৩ ৩১ 

(4) সরকার কতকৃ/সরকােরর িববে  দােয়রকতৃ মামলা ◌ঃ 

সরকাির m¤úwË/¯v̂_© র ােথ     

ম ণালয়/িবভাগ/আওতাধীন 

সং াসমহূ কতকৃ দােয়রকতৃ 

মামলার সংখ া 

ম ণালয়/িবভাগ এর 

িব ে  দােয়রকতৃ রীট 

মামলার সংখ া 

উ য়ন ক  বা বায়েনর ৰে  

সরকােরর িববে  দােয়রকতৃ 

মামলার সংখ া 

দােয়রকতৃ 

মাট 

মামলার 

সংখ া 

িন ি কতৃ 

মামলার 

সংখ া 

মিহলা িবষয়ক অিধদ র ◌ঃ 

০১ িট ০৬ িট - ০৭ িট - 

জাতীয় মিহলা সং া ◌ঃ 

- ০৭ িট - ০৭ িট - 

বাংলােদশ িশ  একােডমী ◌ঃ 

- -  -  

(5) মানব স দ উ য়ন  
৫.১ দেশর অভ ের িশ ণ ◌ঃ (জলুাই 2012A‡±vei ২০১৩ ) 

 িশৰণ কমসূিচর মাট

সংখ া 
ম ণালয় এবং আওতাধীন সং াসমহূ 

থেক অংশ হণকারীর সংখ া 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় ◌ঃ 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় কতকৃ িশৰণ ৩৪ িট ৪২ জন 

মিহলা িবষয়ক অিধদ র ◌ঃ 

দেশর িবিভ  িত ান (BPATC, RPATC, NAPD, 
BARD, CDD) এর মাধ েম স ািদত িশৰণ কমসূিচ; 

৪৪ িট ১৩৬ জন 

জাতীয় মিহলা সং া ◌ঃ 

জাতীয় মিহলা সং ার জলা ও উপেজলা শাখার কমকতা ও ড 

িশৰক  
০২ িট ১৬৪ জন 

মাট= ৮০ িট ৩৪২ জন 
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৫.২ ম ণালয়/অিধদ র কতকৃ পবূবতী বছের কান ইন-হাউজ িশ েণর আেয়াজন করা হেয় থাকেল তার বণনা ◌ঃ 

িশ েণর নাম িশৰণ কমসূিচর 
মাট সংখ া 

ম ণালয় এবং আওতাধীন সং াসমহূ 
থেক অংশ হণকারীর সংখ া 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় ◌ঃ 
- - - 

মিহলা িবষয়ক অিধদ র ◌ঃ 
ক) মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর কমকতা/কমচারীেদর কি উটার 

িশৰণ 
- ২৮৪ জন 

খ) জলা ও উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতােদর পািরবািরক 
সিহংসতা ( িতেরাধ ও সুরৰা) আইন, ২০১০ িবষেয় িশৰণ 

- ২৯৯ জন 

গ) নব িনযু  উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতােদর ফাউে শন 
িশৰণ 

- ৩৪ জন 

ঘ) Promoting Computer Literacy Among Women 
for Self Employment 

- ৩৬ জন 

ঙ) নারী পবুেষর সমতা আনয়ন ◌ঃ মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর 
ভূিমকা শীষক িশৰণ 

- ৫৫ জন 

চ) দিজ we‘vb - ১২৫ জন 
ছ) বৱক বািটক এ  টাইডাই - ৬২ জন 
জ) এম য়ডারী - ৮৫ জন 
ঝ) জলা পযােয় মিহলা িশৰণ ক  (WTC) ৬৪িট জলায় 

১৫০িট ব ােচ 
৯৬০০ জন 

ঞ) উপেজলা পযােয় মিহলা িশৰণ ক  (WTC) ১৩৬িট উপেজলা 
৩০িট ব ােচ 

৪০৮০ জন 

মাট= ১৮০ িট ব াচ ১৪৬৬০ জন 

 (খ) মিহলা িবষয়ক অিধদ র কতকৃ আবািসক িশৰণ ক  ◌ঃ 

ঃ নং কে র নাম িশৰেণর নাম িশৰণাথীর সংখ া 
১। বগম রােকয়া িশৰণ ক , ময়মনিসংহ হাউজ িকিপং এ  কয়ার িগিভং ১০০ জন 

িবউিটিফেকশন ৮৫ জন 
২। মিহলা কিৃষ িশৰণ ক , িজরােবা, সাভার, ঢাকা মাশবম চাষ ৩৮ জন 

র ন ি য়াকরণ ও িবপণন ৩৮ জন 
৩। শহীদ শখ ফিজলাতেু ছা মিুজব মিহলা িশৰণ ক , 

িজরানী, গাজীপরু 
আধিুনক গােম স ৪৮০ জন 
িবউিটিফেকশন ১০৪ জন 
মাবাইল ফান সািভিসং ৫৬ জন 

কি উটার ১০৪ জন 
টইলািরং/বৱক বািটক ৭২ জন 

৪। মিহলা হ িশ  ও কিৃষ িশৰণ ক , িদনাজপরু আধিুনক গােম স ৩০০ জন 
৫। মিহলা কিৃষ িশৰণ ক , বােগরহাট কি উটার ৭৫ জন 

আধিুনক গােম স ৭৫ জন 
মধ ুচাষ ৭৫ জন 

৬। মিহলা হ  িশ  ও কিৃষ িশৰণ ক , রাজশাহী িনবি ত সংগঠনসমেূহর ন ীবেৃ র 
সৰমতা িবকাশ শীষক িশৰণ 

১৮০ জন 

 মাট = ১৭৮২ জন 
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৫.৩  িশ ণ কমসূচীেত কমকতা/কমচারীেদর অংশ হণ বা মেনানয়েনর ে  বড় রকেমর কান সমস া থাকেল  

 তার বণনা ◌ঃ ১ম, ৩য় ও ৪থ ণীর কমকতা ও কমচারীগেণর জন  িশৰেণর সুেযাগ আসেলও ২য় ণীর কমকতাগেণর 
দেশ/িবেদেশ কান িশৰেণর সুেযাগ/ াব পাওয়া যায় না। অেনক সময় অথৈনিতক স ক িবভাগ ও জন শাসন ম ণালয় হেত শষ 

মহুেূত িবিভ  িশৰেণর ৰে  সংিশৱ  কতৃপেৰর অনুেমাদন হণপবূক িনধািরত সময় সীমার মেধ  অথৈনিতক স ক িবভাগ তথা 
আেয়াজক সং ায় মেনানয়ন রণ ক সাধ  হেয় পেড়। ৰ  িবেশেষ wej¤̂I হেয় যায়। 
৫.৪  ম ণালেয় অন দা জব িনং (OJT) এর ব ব া আেছ িক না? না থাকেল অন দা জব িনং আেয়াজন করেত বড় রকেমর কান 

অসিুবধা আেছ িক না ◌ঃ   
ম ণালয় কতকৃ সরাসির অন দা জব িনং (OJT) আেয়াজেনর সুেযাগ কম। তেব িবিভ  িশৰণ একােডমী হেত সংিশৱ  

ব পণূ কান িবষেয় মেনানয়ন চেয় পাঠােনা হেল কমকতা/কমচারীেদর স সুেযাগ দয়া হয়। ৰ  িবেশেষ সংিশৱ  িশৰণ িফ 
দােনর মাধ েমও তা করা হেয় থােক। 

৫.৫ িতেবদনাধীন বছের িশ েণর জন  িবেদশ গমনকারী কমকতার সংখ া (অে াবর ২০১৩ পয ) ◌ঃ  
মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় হেত ৭৩ জন। 

 (৬) সিমনার/ওয়াকশপ সং া  তথ  ◌ঃ  

দেশর অভ ের সিমনার/ওয়াকশেপর সংখ া সিমনার/ওয়াকশেপ অংশ হণকারীেদর সংখ া 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় ◌ঃ ০৭ িট ০৯ জন 

মিহলা িবষয়ক অিধদ র ◌ঃ ০৭ িট ১০৫ জন 

জাতীয় মিহলা সং া ◌ঃ  (সং া ও উ য়ন ক )  ০৩ িট ৬২৮ জন 

বাংলােদশ িশ  একােডমী ◌ঃ ০১ িট ৮৭ জন 

মাট=  ১৮ িট ৮২৯ জন 

 (৭) কি উটারায়ন সং া  তথ  ◌ঃ 

ম ণালয়/ িবভাগ/সং া 
 

 

ম ণালয়/ 
িবভাগ/সং াসমেূহ 
মাট কি উটােরর 

সংখ া 

ম ণালয়/ 
িবভাগ/সং া- 

সমেূহ ই ারেনট 
সুিবধা আেছ িক 

না 

ম ণালয়/িবভাগ/ 
সং াসমেূহ ল ান 
(LAN) সুিবধা 

আেছ িক না 

ম ণালয়/িবভাগ/ 
সং াসমেূহ ওয়ান 
(WAN) সুিবধা 

আেছ িক না 

ম ণালয়/িবভাগ/ 
সং াসমেূহ কি উটার 

িশি ত জনবেলর 
সংখ া 

কমকতা কমচারী 
মিহলা ও িশ  িবষয়ক 
ম ণালয় 

৫৩িট আেছ নাই নাই ১৬ ২৫ 

মিহলা িবষয়ক অিধদ র ড টপ-৪০৫ 
ল াপটপ-১৩৪ 

আেছ আেছ আেছ ৪৯ ২৩৫ 

বাংলােদশ িশ  একােডমী ৯৩ িট আেছ নাই নাই ৭৫ ১৪২ 
জাতীয় মিহলা সংসহা  ৪৮ িট আেছ নাই নাই ৪৩ ৫৪ 

সবেমাট= ৭৩৩ িট - - - ১৮৩ ৪৫৬ 

 (৮) আদায়কতৃ ivR¯/̂DØ„Ë/jf¨vsk থেক সরকাির কাষাগাের জমার পিরমাণ (অে াবর ২০১৩ পয ) ◌ঃ 
( কািট টাকায়) 

 ২০১২-২০১৩ ২০১১-১২ াস(-)/বিৃ র (+) হার 

ল মা া কতৃ অজন ল মা া কতৃ অজন ল মা া কতৃ অজন 
রাজ  আয় 
 

ট া  রিভিনউ - - - -   
নন-ট া  রিভিনউ ১৪.৪৫ ৭.৩৬ ১৯.১৫ ১২.৩১ (-) ৩৩% (-) ৪০% 

উ ৃ  (ব বসািয়ক আয় থেক) - - - - - - 
লভ াংশ িহসােব  - - - - - - 
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 (৯) িতেবদনাধীন বছের স ািদত উেলৱখেযাগ  কাযাবিল/আইন, িবিধ ও নীিত ণয়ন/সমস া-সংকট t  

9.1 িতেবদনাধীন বছের নতনু আইন িবিধ ও নীিত ণয়ন হেয় থাকেল তার তািলকা ◌ঃ  
 পািরবািরক সিহংসতা ( িতেরাধ ও সুরৰা) িবিধমালা,২০১৩ গত ৩০-০৪-২০১৩ ি : তািরেখ গেজেট কািশত হেয়েছ।  
 ২ †m‡Þ¤î ২০১৩ ি : তািরেখ অনুি ত মি সভা বঠেক মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় কতকৃ ািবত িড-

অি রাইেবািনউি ক এিসড(িডএনএ) আইন, ২০১৩ এর খসড়া নীিতগত অনুেমাদন এবং ২৫-১১-২০১৩ ি : তািরেখ অনুি ত 
মি সভা বঠেক চূড়া  অনুেমাদন দয়া হয়।  

9.2 িতেবদনাধীন বছের স ািদত ব পণূ/উেলৱখেযাগ  কায ম ◌ঃ    

মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার নতেৃ  ২০২১ সােল পক  বা বায়েনর লে  সরকার নারী ও িশ  অিধকার িত া, 
সািবক মতায়ন এবং উ য়ন িনি তকে  িবিভ  কমসূচী পিরচালনা করেছ। নারীর সািবক ৰমতায়ন, কমেৰে  নারীর িনরাপ া, 
কমবা ব পিরেবশ ও সুেযাগ-সুিবধা িনি ত করার লেয িবিভ  আথ-সামািজক ও সেচতনতামলূক কমকাে র মাধ েম নারীর সািবক 

অিধকার, ৰমতায়ন ও সামি ক উ য়েনর মলূধারায় নারীেক স ৃ করেণ মিহলা ও িশ   িবষয়ক ম ণালয় কাজ করেছ। অথৈনিতক 

কমকাে র মলূে াতধারায় নারীর পণূ অংশ হেণর লেয এ ম ণালয় িবিভ  কায ম হণ কেরেছ। নারীর দাির  িবেমাচন, দৰতা বিৃ , 
নারী অিধকার িবষেয় সামািজক সেচতনতা সৃি র লেয য সকল কায ম হণ করেছ স েলার মেধ  (১) িভিজিড কমসূচী, 
(২) দির  মােয়র জন  মাতৃ কালীন ভাতা দান কমসূচী, (৩) কমজীবী ল াকেটিটং মাদার সহায়তা তহিবল কমসূচী, (৪) িশ  

িদবায  কমসূচী, (৫) দির  মিহলােদর আ -কমসং ান কমসূচী, (৬) জাতীয় মিহলা িশৰণ ও উ য়ন একােডমী, এবং (৭) জলবায়ু 

পিরবতেনর চরম মিকর মেুখ িতকলূ পিরেবেশ অব ানকারী নারী ও িশ র সুেপয় পািন সরবরাহ ও সামািজক সুরৰাকরণ ক  

হণ করা হেয়েছ। 

ক)  হতদির  মিহলােদর জন  সামািজক িনরাপ া বলেয়র অধীেন পিরচািলত কায ম ◌ঃ 

 দির  মােয়র জন  মাতৃ কালীন ভাতা কমসচূী ◌ঃ   দির  মােয়র জন  মাতৃ কালীন ভাতা কমসূিচর আওতায় ২০১২-১৩ অথ 

বছের ১,০১,২০০ জন ভাতােভাগীেক ৩৫০ টাকা হাের ৪৪ কািট ১৯ লৰ ৬৮ হাজার টাকা িবতরণ করা হেয়েছ।  

 কমজীবী ল াকেটিটং মাদার সহায়তা তহিবল ◌ঃ  শহর অ েল কমজীবী ল াকেটিটং মাদার সহায়তা তহিবল কমসূচী দির  

কমজীবী মা ও িশ র পিু  উ য়েনর লেয বতমান সরকােরর একিট যগুা কারী পদেৰপ। কমজীবী মা’ দর জন  এ সহায়তা 

কমসূচীর আওতায়  ২০১২-১৩ অথ বছের ৭৭,৬২৫ জন ভাতােভাগীেক ৩৫০ টাকা হাের ৩৪ কািট ২৪ লৰ ৩৩ হাজার টাকা 

িবতরণ করা হেয়েছ। উেলৱখ , বাল িববাহ ও যৗতেুকর জন  িনযাতন রাধকে  ধমুা  ২০ বছেরর অিধক বয়সী দির  

কমজীবী গভবতী/ দায়ী মা’ দর ৰে  থম বা ি তীয় গভধারণ কােল এ ভাতা দান করা হয়। 

 িভিজিড কমসচূী ◌ঃ  িভিজিড কমসূচী বাংলােদশ সরকােরর একিট সববহৃৎ সামািজক িনরাপ ামলূক কমসূচী। ঃ  ও অসহায় 

এবং সৰম মিহলােদর টকসই উ য়েনর জন  খাদ  সহায়তার পাশাপািশ তােদর ¯v̂ej¤̂x/AvZ¥-wbf©ikxj করার লেয উ য়ন 

প ােকজ সবার আওতায় িনবািচত এনিজওর মাধ েম িশৰণ দান করা হয়। এই কমসূচীর উপকারেভাগীরা ১০০% মিহলা। 

িতিট চ  ই বছর অথাৎ ২৪ মাস ময়াদী। ৬৪ জলার ৪৮৪িট উপেজলায় ৪,৫১৩িট ইউিনয়েন ২০১২-১৩ চে র জন  ৭ 

লৰ ৫০ হাজার উপকারেভাগী মিহলা িনবাচন করা হেয়েছ।  খাদ  বরা , পিরবহন ব য়, অন ান  ব য় এবং উ য়ন প ােকজ 

সবার আওতায় িশৰণ ব য় বাবদ ২০১২-১৩ অথ বছের অনু য়ন রাজ  খােত মাট বােজট ৮৯৭১৯.৬৯ (আটশত 

সাতান ই কািট ঊিনশ লৰ ঊনস র হাজার) টাকা বরা  িছল। ৪৮৪িট উপেজলায় িভিজিড উপকারেভাগীেক মােস ৩০ কিজ 

গম/চাল াপ তা সােপেৰ এবং ৩িট পাবত  জলার ২৫িট উপেজলায় মাথািপছ ু৩০ কিজ কের আতপ চাল িবতরণ করা হয়। 

 িনযািতত ঃ  মিহলা ও িশ  কল াণ তহিবল ◌ঃ ২০১২-১৩ অথ বছের মাট ২৯৯১ জন িনযািতত ঃ  মিহলা ও িশ েক 

১০২.৪৫ (এক কািট ই ল  পয়ঁতািলৱশ হাজার) টাকা অনুদান দান করা হেয়েছ। 

 সাধারণ, িবেশষ ও †¯̂”Qvaxb অনদুান িবতরণ ◌ঃ ২০১২-১৩ অথ বছের মাট ৩,১০৪ িট মিহলা সিমিতর মােঝ ৬৭৫.০০ (ছয় 

কািট পচঁা র লৰ) টাকা সাধারণ অনুদান িবতরণ করা হয়।   

 মিহলা িবষয়ক অিধদ র কতকৃ িনব নকতৃ মিহলা সিমিত, ঃ , অসহায় ও িশিৰত নারীেদর আয়বধক কমকাে  সহায়তার 

উে েশ  িত বছর সংিশৱ  নীিতমালার আেলােক সলাই মিশন িবতরণ করা হেয় থােক। ২০১২-১৩ অথ বছের ১৩০৬িট 

সলাই মিশন িবতরণ করা হেয়েছ। 

খ) জ ার সংেবদনশীল বােজট ণয়ন ◌ঃ সরকােরর িবিভ  কমসূচীেত নারীর অংশীদাির  সুিনিদ ভােব িনি ত করার লেয 
 ২০১২-১৩ অথ বছের ২৫িট ম ণালেয় জ ার সংেবদনশীল বােজট িতেবদন ণয়ন করা হেয়েছ।  
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গ) িশ ণ কায ম ◌ঃ 

 নারীর দৰতা উ য়ন এবং ৰমতায়েন মিহলা িবষয়ক অিধদ র কতকৃ পিরচািলত িজরানী, গাজীপেুর অবি ত শহীদ শখ 

ফিজলাতেু সা মিুজব িশ ণ একােডমী ব পণূ ভূিমকা রেখ আসেছ। িনরাপদ আবািসক এ িশৰণ কে  দেশর দরূ 

দরূা  থেক আগত ১৮-৩৫ বৎসর বয়সী মিহলা িশৰণাথীেদর আধিুনক গােম স, িবউিটিফেকশন, মাবাইল সািভিসং, 
টইলািরং/বৱক বািটক ও বিসক কি উটার িবষেয় ৬মাস ময়ােদ িশৰণ দান করা হেয় থােক। িশৰণাথীেদর িবনামেূল  

হাে েল অব ান ও খাবােরর সুব ব া রেয়েছ। এছাড়া মািসক ৩০০ টাকা হাের ভাতা দান করা হয়। ২০১২-২০১৩ অথ 

বছের ৮১৬ জন িশৰণাথী সাফেল র সােথ িশৰণ কাস সমা  কের।  

 জাতীয় মিহলা সং ার অধীন নগর িভি ক াি ক মিহলা উ য়ন কে র আওতায় বতমােন ঢাকাসহ মাট ৬িট জলায় ১৩ 

িট িশ ণ কে র মাধ েম মিহলােদর িবিভ  েড দৰতা উ য়ন ও বিৃ মলূক িশৰণ দােনর মাধ েম শহরা েল  দির , 
বকার ও িব হীন মিহলােক িশৰণ দান করা হেয় থােক। তােদর হােত তরী ব ািদ দশনী ও িব েয়র জন  ঢাকা 

আনারকিল সুপার মােকেট ‘‘ সানার তরী’’ নােম একিট িব য় ও দশনী ক  িত া করা হেয়েছ। এছাড়া এ সং ার অধীেন 

৬৪ জলা শহের মিহলা কি উটার িশৰণ ক  চালু রেয়েছ। 

 ামীণ ঃ  মিহলােদর আ কমসং ান সৃি র ৰে  মিহলা িশৰণ ক  (WTC) একিট ব পণূ িশৰণ কমসূচী। জলা 

পযােয় এ কমসূচীর আওতায় িত জলায় ১৫০জন কের ৯,৬০০ জন এবং ১৩৬ িট উপেজলায় ৩০ জন কের ৪,০৮০ জন 

ঃ , দির  ও ¯í̂ িশিৰত মিহলােক বিৃ মলূক িশৰণ দান করা হেয় থােক। িত বছর ৬৪ জলায় মাট ১২৮০০ জনেক 

িশৰণ দান করা হয়। িত বছর ১৩৬িট উপেজলায় িশৰণ দান করা হেয়েছ। 

 দেশর সািবক উ য়েন মিহলােদর অংশ হণ আজ দশৃ মান। কিৃষ ৰে ও িপিছেয় নই দেশর নারী সমাজ। ঢাকা জলার 

সাভার উপেজলার িজরােবা, নরিসংহপেুর াপন করা হেয়েছ মিহলা কিৃষ িশৰণ ক । ২০১২-১৩ অথ বছের ৭৬ জন 

িশৰণাথী িশৰণ সমা  কেরেছ। এই িশৰণ কে র মাধ েম দেশর হত দির  নারীরা মাশবম চাষ ও র ন ি য়াকরণ ও 

িবপণন এর মাধ েম বাজারজাত কের আিথকভােব ¯v̂ej¤x̂ হেত সৰম হেব। 

 নারী জাগরেণর অ দতূ বগম রােকয়া সাখাওয়াত হােসেনর নােম ১৯৯৫ সােল িদঘারকা া, ময়মনিসংেহ িত া করা 

হেয়েছ বগম রােকয়া িশৰণ ক । িনরাপদ আবািসক পিরেবেশ এ িশৰণ কে  ৩মাস ময়াদী িশৰণ কােস ২০১২-

১৩ অথ বছের ১৮৫জন মিহলােক আধিুনক প িতেত হাউজ িকিপং এ  কয়ার িগিভং এবং িবউিটিফেকশন কােস তাি ক ও 

হােত-কলেম িশৰণ দােনর মাধ েম দৰ জনশি েপ গেড় তলুেত ব পণূ অবদান রাখেছ। 

 জাতীয় মিহলা িশ ণ ও উ য়ন একােডমী কতকৃ ২০১২-২০১৩ অথ বছের ২৭২ জন মিহলা কমকতা/কমচারীেদর বৱক 

বািটক এ  টাইডাই, দিজ িব ান, এম য়ডারীর িশৰণ দান করা হেয়েছ। ইন-সািভস িশৰেণর মাধ েম ৭০৮ জন 

কমকতা/কমচারীেক কি উটার, জ ার সমতা ও মলূধারাকরণ এবং পািরবািরক সিহংসতা ( িতেরাধ ও সুরৰা) আইন, 
২০১০ স েক িশৰণ দান করা হয়। 

 দেশর আনােচ-কানােচ ছিড়েয় িছিটেয় থাকা -  নারী উেদ া ােদর উৎপািদত পণ  ও সবা িবপণন এবং 

বাজারজাতকরেণর লেয জিয়তার মাধ েম একিট নারী উেদ া া বা ব আলাদা িত ান পযায় েম সারা দশব াপী গেড় 

তালার য়াস নয়া হেয়েছ। এ লেয ধানমি  রাপা পৱাজার ৪থ ও ৫ম তলায় ািপত হেয়েছ ‘জিয়তা’ িবপণন ক । এেত 

কের নারী উেদ া া উ য়েন গিত স ািরত হেব; নারীর কমসং ােনর সুেযাগ সৃি  হেব; নারী ও পবুেষর বষম  াস পােব। 

সেবাপির নারীর ৰমতায়ন এবং পযায় েম দেশর দাির  িবেমাচন হেব। 

ঘ) ব পণূ সভা ও সিমনার ◌ঃ  

 ২০১৩ সেন ১৭ জুন হেত ১৯ জুন পয  10th Commonwealth মিহলা িবষয়ক ম ীেদর সে লন সু ভুােব ঢাকায় অনুি ত 

হয়।  

ঙ) নারী ও িশ র িত সিহংসতা িতেরাধ কায ম t  

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়াধীন নারী িনযাতন িতেরাধকে  মাি েস রাল া ােমর কায ম ◌ঃ 
 ঢাকা, চ াম, িসেলট, রাজশাহী, বিরশাল, খলুনা ও ফিরদপরু মিডেকল কেলজ হাসপাতােল অবি ত ওয়ান- প াইিসস 

স ার (ওিসিস) হেত িনযাতেনর িশকার নারী ও িশ েক ¯̂v¯’̈  সবা, পিুলশী ও আইনী সহায়তা, িডএনএ পরীৰা, 
মেনাসামািজক কাউে িলং এবং আ য়েসবা দান করা হয়। b‡f¤î ২০১৩ পয  মাট ১৮২২৩ জন িনযাতেনর িশকার নারী 
ও িশ েক ওিসিসসমহূ হেত সবা দান করা হেয়েছ। 
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 দশব াপী িনযাতেনর িশকার নারী ও িশ েদর সবা াি র সুিবধােথ জলা পযােয় ৪০িট এবং উপেজলা পযােয় ২০িট ওয়ান-

প াইিসস সল (ওিসিস) াপন করা হেয়েছ। এই সকল সল হেত জলা সদর হাসপাতাল ও উপেজলা ¯v̂¯’̈  
কমেপৱে র িচিকৎসা স িকত যাবতীয় সুেযাগ-সুিবধা স েক জানা যায় এবং িনযাতেনর িশকার নারী ও িশ র িচিকৎসা 

পরবতী ব ব া যমন আইনী পরামশ, মামলা, মেনাসামািজক কাউে িলং, আ য় সুিবধা এবং পনুবাসন সহায়তা িবষেয় িদক 

িনেদশনা দান করা হয়। 
 িনযাতেনর িশকার নারীেদর ত ও ন ায় িবচার িনি ত করেত ঢাকা মিডেকল কেলজ ক া ােস ন াশনাল ফেরনিসক িডএনএ 

াফাইিলং ল াবেরটরী এবং রাজশাহী, চ াম, িসেলট, খলুনা, বিরশাল, রংপরু ও ফিরদপরু মিডেকল কেলজ হাসপাতােল 

িডএনএ পরীৰার জন  িবভাগীয় িডএনএ ি িনং ল াবেরটরীর কায ম রেয়েছ। b‡f¤î ২০১৩ পয  ন াশনাল ফেরনিসক 

িডএনএ াফাইিলং ল াবেরটরীেত মাট ২৪০৭িট মামলার িডএনএ পরীৰা স  হেয়েছ।  
 িনযাতেনর িশকার নারী ও িশ েদর জন  মেনাসামািজক কাউে িলং সহায়তােক অিধকতর জারদার এবং ফল সূ করার 

লে  ২০০৯ সােল মিহলা িবষয়ক অিধদ ের ন াশনাল মা কাউে িলং স ার াপন করা হেয়েছ। এই স ার হেত 

িনযাতেনর িশকার নারী ও িশ েদর মেনাসামািজক কাউে িলং সহায়তার পাশাপািশ সরকাির- বসরকাির িত ােনর সংিশৱ  

কমকতা ও লু কেলেজর ছা -ছা ী এবং িশৰকেদর কাউে িলং িশৰণ দান করা হেয়েছ। এই স ার হেত b‡f¤î 
২০১৩ ি ঃ পয  মাট ৯৩৭ জন নারী ও িশ েক মেনাসামািজক কাউে িলং সহায়তা দান করা হেয়েছ। 

 মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর ৮ম তলায় নারী ও িশ  িনযাতন িতেরােধ ন াশনাল হ লাইন স ার াপন করা হেয়েছ। এ 
স ােরর হ লাইন ১০৯২১ b¤‡̂i ফান কের িনযাতেনর িশকার নারী ও িশ , তােদর পিরবার এবং সংিশৱ  সকেল 
েয়াজনীয় তথ , পরামশসহ দেশ িবরাজমান সবা এবং সহায়তা স েক জানেত পােরন। 

 নারী ও িশ র িত সিহংসতা িতেরােধ জাতীয় কমপিরক না ২০১৩ ণয়ন করা হেয়েছ। 
 জ ার িভি ক সিহংসতা িতেরােধ সামািজক চািলকা শি সমহূ জারদারকরণ এবং সুদঢ়ৃ করার লেয একিট mgwš̂Z 

িত ান গেড় তালার উে েশ  মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর ৪থ তলায় ন াশনাল স ার অন জ ার বইজড ভােয়ােল  
িত া করা হেয়েছ।  

মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর কায ম ◌ঃ 

 নারী িনযাতন িতেরাধকে  িনযািতত নারীেদর সহায়তা দােনর জন  ৬িট িবভাগীয় শহের ৬িট শ ার হােমর মাধ েম 

িনযািতত নারী ও তােদর স ানেদর আ য়, আইনী সহায়তা, খাদ  সহায়তা, পাষাক-পির দ, িশৰা ও িশৰণ দােনর 

মাধ েম ৬মাস থেক ১বৎসর পয  শ ার হােম রেখ সবা দান করা হেয় থােক। এছাড়া, UNFPA এর অথায়েন 

“ েমাশন অব জ ার ইকু য়ািলিট এ  ওেমন এ াওয়ারেম ” কে র মাধ েম ৯িট শ ার হােমর িতিটেত ২৫জন নারী 

ও তােদর ২জন কের স ান- ক একই সহায়তা দান করা হেয় থােক। 

 িনযািতত নারীেদর আইনগত পরামশ ও সহায়তা দােনর লেয দেশর ৬িট িবভাগীয় শহের নারী িনযাতন িতেরাধকে  ৬িট 

সহায়তা ক  াপন করা হেয়েছ। এ সকল কে  সকল ণীর িনযািতত মিহলােদর অিভেযাগ হণ, পৰ েয়র নানী হণ 

ও পার িরক আেলাচনার িভি েত পািরবািরক স ক াপন, স ােনর ভরণ পাষণ, দনেমাহর ও খারেপাষ আদায়সহ সব 

ধরেণর আইনগত পরামশ দয়া হেয় থােক। তাছাড়া িনযািতত, ঃ , অসহায় ও আ য়হীন মিহলােদর ২িট িশ  

স ানসহ(অনািধক ১২ বছর) ৬মাস আ য় সুিবধা দান, কে  থাকাকালীন িবনা খরেচ খাদ , ব , িশৰা ও িচিকৎসা 

সুিবধািদ দান ও িবিভ  িবষেয়র উপর িশৰণ দান করা হেয় থােক। 

জাতীয় মিহলা সং ার কায ম ◌ঃ 
 জাতীয় মিহলা সং ার ঢাকা কাযালেয় নারী িনযাতন িতেরাধকে  একিট িলগ াল এইড সল রেয়েছ যার মাধ েম মিহলােদর 

আইনগত সহায়তাসহ মাহরানা খরেপাষ বাবদ িববাদীর িনকট থেক টাকা আদায় করা হয়। 

চ)  িশ েদর জন  গহৃীত কায ম ◌ঃ  
 ভিবষৎ জ  িশ েদর কল ােণ এ যাবত িবিভ  কমসূিচ হণ ও বা বায়ন করা হেয়েছ। আজেকর িশ  আগামী িদেনর জািতর 

কণধার। এ িবষয়িটেক িবেবচনায় রেখই িশ েদর কল ােণ তােদর মধা, মানিসক ও শারীিরক িবকােশ সরকার িবিভ  
কায ম বা বায়ন করেছ। সুখী, সমৃ  সানার বাংলা গড়ার ত েয় জািতর জনক ব ব ু শখ মিুজবরু রহমান সবেৰে  সকল 
িশ র সািবক িবকাশ িনি ত করার লেয িবিভ   উেদ াগ হণ কেরন। িশ েদর সািবক সুরৰা িনি ত করা ও অিধকার িত ার 
লেয ণীত হয় িশ  আইন,১৯৭৪। বতমান সরকার  এ আইনেক যেুগাপেযাগী কের জাতীয় িশ  নীিত ২০১১ ও িশ  আইন, 
২০১৩  ণয়ন কের। এ লেয সৎ, দশে িমক ও কমৰম ভিবষ ৎ জ  গেড় তালার ৰে  বাংলােদশ সরকার য শীল ও 
সি য়। িশ  মতৃু হার ােস সহ া  লযমা া অজেন বাংলােদেশর সাফেল র জন  জািতসংঘ কতকৃ মাননীয় ধানম ী শখ 
হািসনােক  UN Millennium Award 2010 দান করা হয়। UNICEF  এর সহায়তায় CRC (Convention on the 
Rights of the Child) রা  পেৰর ৫ম িপিরয়িডক িরেপাট গত ২০-১০-২০১২ তািরখ পররা  ম ণালেয় রণ করা 
হেয়েছ। এছাড়া বতমান সরকার এ যাবৎ িশ েদর কল ােণ িনে া  কমসূিচ হণ ও বা বায়ন করেছ t 
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(১) িশ র িশৰা, ¯v̂¯’̈ , পিু , িনরাপ া, িবেনাদনসহ সািবক িবকাশ িনি ত করার লেয জাতীয় িশ  নীিত ২০১১ ণয়ন করা হেয়েছ। 
িশ র িত সকল বষম  ও িনযাতন দরূীকরেণর মাধ েম িশ র সািবক সুরৰা ও ¯v̂_© িনি ত করার জন  এ নীিতেত িব ািরত িদক 
িনেদশনা দয়া হেয়েছ। িশ রা যন  মিু যেু র চতনা, দশা েবাধ, মানিবক মলূ েবাধ এবং সমাজ, দশ ও জািতর জনক ব ব ু 
শখ ম◌ুুিজবরু রহমােনর জীবন ও আদশ, জাতীয় চার নতার জীবন ও কম এবং মিু েযা ােদর অবদান স েক সু  ধারণা িনেয় 
বেড় উঠেত পাের এ উে েশ  িশ েতাষ চলি , নাটক, িচ কলা ও িশে র অন ান  শাখার িশ েদর চচা ও অংশ হণ িনি ত করা 

হেয়েছ।  
(২) মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র Empowerment and Protection of Children (EPC) কে র ধারাবািহকতায় 
বতমান সরকার িশ েদর কল ােণ ইউিনেসফ বাংলােদশ এর অথায়েন ৫ বছর ময়াদী (২০১২-২০১৭) Enabling Environment 
for Child Rights (EECR) নামক ৩১৮৪০.২২ (িতনশত আঠার কািট চিলৱশ লৰ বাইশ হাজার) টাকার একিট ক  হণ 
কেরেছ। এর আওতায় উে খেযাগ  কায মসমহূ িন পঃ 

 জীবন দ তামলূক িশ ণঃ দেশর ২৯িট িনবািচত জলায় ২৯৩০ িট িকেশার-িকেশারী ােবর মাধ েম ১০-১৯ বছর বয়সী  
২৭,৯০০ জন  িকেশার-িকেশারীেক জীবন দ তামলূক িশ ণ দান করা হেয়েছ। এর মাধ েম এ সকল িশ রা জীবন 
দ তার উপাদান, িশ  অিধকার, নারী অিধকার, জ ার িভি ক বষম , বাল িববাহ, জ  িনব ন, িববাহ িনব ন, যৗতকু, 
যৗন হয়রািন, যৗন িনযাতন ও িনপীড়ন, জনন ¯v̂ ’̄̈ , পিরবার পিরক না, ব ি গত িনরাপ া, িশ  পাচার, আইিন 

সহায়তা, মাদকাসি , এইচআইিভ/এইড   ছাড়াও আরও অেনক িবষেয় ান লাভ কেরেছ। এর পাশাপািশ ৯২,৩৪০ জন 
বাবা-মােক “বাবা সভা” ও “মা সভার” মাধ েম সেচতন করা হেয়েছ। দেশর ৬৪ িট জলায় ৩৭৭ জন কমকতােক জীবন 
দ তা িবষয়ক ToT (Training of Trainer) দান করা হেয়েছ।  

 িশ -বা ব ক  াপন ◌ঃ EPC কে র আওতায় মাট ২৩ িট (খলুনার দােকােপ ১৮ িট ও ক বাজাের ৫ িট ায়ী িশ -
বা ব ক  াপন করা হেয়েছ। EECR কে র আওতায় ২০1217 ময়ােদ UNDAF (United Nations 
Development Assistance Fund) িনবািচত 20 িট জলায় মাট ২,০০০ িট (১৮০০িট অ ায়ী ও ২০০ িট  ায়ী) িশ -
বা ব ক  াপন  করা হেব। 

 ক াশ া ফার কমসিূচ ◌ঃ EPC কে র আওতায় ঢাকা ও ক বাজার জলায় মাট ৭৩৫ জন িশ র মেধ  েত কেক 
মাট 9,000*3 = ২৭,০০০ টাকা িহসােব মাট ১,৯৮,৪৫০০০ টাকা স চেকর মাধ েম হ া র করা হেয়েছ। EECR 
কে র আওতায় সারা দেশ UNDAF িনবািচত ২০ িট জলায় ৫০,০০০ িশ র মেধ  ২,০০০ টকা িহসােব 

১৮ মাসব াপী ১৮০ কািট টাকা ক াশ া ফার  কায ম গৃহীত হেয়েছ। ইিতমেধ  ৩৮৬৯ জন এিতম, , অসহায় 
িশ েদর মেধ  ৪ কািট ৬৪ ল  ২৮ হাজার টাকার চক হ া র করা হেয়েছ।  

 াইেপ  দান ◌ঃ সারা দেশ UNDAF িনবািচত ২০ িট জলায় ৩,০০০ িকেশার-িকেশারীর (বয়স ১৪-১৮) মেধ  
েত কেক এককালীন ১৫,০০০ টাকা কের াইেপ  দান এর কায ম চলমান রেয়েছ। ইিতমেধ  ১১০০ জেনর মেধ  
স চেকর মাধ েম বিৃ  দান করা হেয়েছ। আগামী ২০১৭ সােলর মেধ  ১৫,০০০ িশ েদর মেধ  াইেপ  দান করা হেব। 

 Social Norm Change কমশালা ◌ঃ বাল  িববাহ ও িশ  ম ও শারীিরক শাি  বে  UNDAF িনবািচত ২০ িট জলার 
মেধ   িনবািচত ৭ িট জলায় ও ২১িট উপেজলায় Social Norm Change িবষয়ক কমশালা অনুি ত হেয়েছ।  আগামী 
২০১৭ সাল নাগাদ তা ২০িট জলার ৬০িট উপেজলায় িব তৃ হেব। 

 Child Development িশ ণ t সারা দেশ UNDAF িনবািচত ২০ িট জলার মেধ  ৬ িট িবভােগ ১২০ জন 
িশ ণাথীেক Child Development িশ েণর জন  Master Trainer তরী  করা হেয়েছ এবং এেদর ারা ১৫০০ জন 

Facilitator  তরী করা হেব। যােদর ারা িশ র িবকাশ িবষয়ক কায ম পিরচািলত হেব। 
 এিসড আ া েদর সহায়তা ◌ঃ িবিভ  পযােয় মাট ১২১ জন এিসড আ া েদর সহায়তা দান করা হেয়েছ এবং 

বতমােনও সহায়তা দান কায ম অব াহত রেয়েছ। 
(৩)  বাংলােদশ িশ  একােডমী ক ীয় কাযালয়সহ সারােদেশর ৬৪িট জলায় এবং ৬িট িবভােগর ৬িট উপেজলায় িশ  একােডমীর 
শাখা অিফস রেয়েছ। এ সকল শাখা অিফেসর মাধ েম িশ েদর মধা বিৃ র জন  সংগীত, নৃত , িচ াংকন, গীটার, আবিৃ , নাট কলা, 
তবলা এবং কি উটার িশ ণসহ িবিভ  িবষেয় সাং িৃতক িশ ণ দান করা হেয় থােক। সারােদেশর িশ রা এ সকল  িশ ণ 

হেণর সুেযাগ পাে  এবং িশ র মধা িবকাশ হে ।  
(৪)  বাংলােদশ িশ  একােডমী িবিভ  কায েমর আওতায় দির  িশ েদর কল ােণ ক ীয় কাযালেয়র ২িট ক সহ সারােদেশ ৬৪িট 
জলায় ( িতিট জলায় ২িট ক ) এবং ৬িট িবভােগর ৬িট উপেজলায় ( িতিট উপেজলায় ২িট ক )  িশ  িবকাশ ও াক- াথিমক 

িশ া ক  াপন কেরেছ। এসব কে র মাধ েম ৫+ বছর বয়সী িশ েদরেক াথিমক িবদ ালেয় ভিতর উপেযাগী কের গেড় তালা 
হে । উে খ  িতিট কে  ৩০ জন িশ  রেয়েছ। এছাড়াও এসব কে  সংগীত, নৃত , িচ াংকন, গীটার, আবিৃ , নাট কলা, তবলা 
এবং কি উটার িশ ণসহ িবিভ  িবষেয় সাং িৃতক িশ ণ দান করা হেয় থােক। 
(৫)  িশ েদর িব ানমন  কের তালার জন  বাংলােদশ িশ  একােডমীর ৩০িট জলা শাখায় ৬-১৩ বছর বয়সী িশ েদর জন  
কি উটার িশ ণ কমসূচী চালু করা হেয়েছ। কমসূচীর বা বায়নকাল 20102013 এবং কমসূচীর মাট ব য় ১৪৩ (এক কািট 
ততািলৱশ লৰ) টাকা। িশ েদরেক যিু  িনভর িতেযািগতামলূক িবে  িটেক থাকার জন  দ  নাগিরক িহেসেব গেড় তালা এবং 

সরকােরর িডিজটাল বাংলােদশ গঠেন ব াপক কায ম বা বায়েনর জন  িব ানমন  নতনু জ  গেড় তালাই এই কমসূচীর উে শ ।  
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(৬) ভিবষ ৎ জে র িশ েদর কল ােণ বাংলােদশ িশ  একােডমী কতকৃ পিরচািলত িশ র িবকােশ ারি ক িশ া (ইএলিসিড) ক  
নােম একিট ক  বা বায়নাধীন রেয়েছ। গভ থেক পাঁচ বছর বয়সী িশ েদর পার িরক ি য়ামলূক য  িনি তকরণ, িশ  িবকােশর 
অনুকলূ ও িনরাপদ পিরেবশ সৃি  এ কে র কােজর অ ভু । ক বাজার, সুনামগ , হিবগ , মৗলভীবাজার, িকেশারগ , শরপরু, 
জামালপরু, ঠাকরুগাঁও, রংপরু, নীলফামারী, ভালা, পটয়ুাখালী, ফিরদপরু, যেশার ও সাত ীরা জলায় এবং ঢাকা, চ াম, রাজশাহী ও 
খলুনা িসিট করেপােরশেন মাট ৫,৩৮৬িট কে র মাধ েম িশ  িবকাশ ও াক- াথিমক িশ া কায মসহ িশ র ারি ক িবকাশ 
িবষয়ক সেচতনতা বিৃ মলূক কায ম বা বায়ন করা হে । 
(৭) বতমান সরকার মতায় আসার পর সুিবধাবি ত িশ েদর সহজভােব শখার সুেযাগ বিৃ  করা এবং িশ েদর িশ ার চািহদা 
মটােনার জন  িসিসমপরু আউটরীচ ক িট কাজ কের যাে । ৩ থেক ৬ বছর বয়সী িশ র উপেযাগী মানস ত িশখন কায ম এর 

মাধ েম িবপলু সংখ ক িশ েক বেণর ধারণা, সংখ ার ধারণা, বিু বিৃ ক িচ া এবং মেনাসামািজক িবষেয়র ধারণাসহ িশ র খাদ -পিু  ও 
পির ার-পির তার ব াপাের সিঠক ধারণা দয়ার িনিমে  কায ম পিরচালনা করেছ। এ ছাড়াও টিলিভশেনর মাধ েম িশ েদরেক 
িশ া দান, উপকরণ তির ও অিভভাবকেদর মেধ  িবতরণ এবং উপকরণ ব বহাের উৎসািহত করার লে ও ক িট কাজ করেছ। 
দেশর ৬৪িট জলা ও ৬িট উপেজলায় ( কশবপরু-যেশার, পর রামপরু- ফনী, ীনগর-মিু গ , কলুাউড়া- মৗলভীবাজার, বাবগু -

বিরশাল, িমঠাপকুরু-রংপরু) এই ক িট কাজ কের যাে । 
(৮) িশ েদর শারীিরক, মানিসক িবকাশ ও িব ানমন  কের গেড় তালা এবং ৬িট জলায় বাংলােদশ িশ  একােডমীর জলা পযােয়র 
কায মেক আরও গিতশীল ও বগবান করার লে  ভবন িনমাণ কায ম হণ করা হেয়েছ। এ কায েমর আওতায় ২০১০-২০১৩ 
ময়ােদ ৬৩৯০.৬৪ ( তষি  কািট ন ই লৰ চৗষি  হাজার) টাকা ব েয় ৬িট জলা শাখা কমে  িনমাণ ক  গৃহীত হেয়েছ 

(নরিসংদী, পটয়ুাখালী, গাপালগ , খাগড়াছিড়, িঝনাইদহ ও ফিরদপরু)। বিণত ক িট ইেতামেধ  একেনক কতকৃ অনুেমািদত 
হেয়েছ। পটয়ুাখালী, গাপালগ ,  িঝনাইদহ ও ফিরদপরু জলার কমে  িনমােণর কাজ শষ পযােয়। নরিসংদী জলায় পাইিলং এর 
কাজ শষ হেয়েছ। খাগড়াছিড় জলায় জিম স িকত জিটলতার জন  ভবন িনমাণ কাজ এখেনা  হয়িন, তেব িবক  জিম পাওয়া 
গেছ। সখােন কায ম র উেদ াগ হণ করা হেয়েছ। 

(৯) বতমান সরকার ঃ  িশ েদর পনুবাসন করার লে  ঢাকা িবভােগর আওতায় মেয় িশ েদর জন  আিজমপরু ক  এবং ছেল 
িশ েদর জন  করানীগ  ও গাজীপেুরর ট ীেত ১িট কের ক সহ মাট ৩িট এবং রাজশাহী, খলুনা ও চ াম িবভােগ ১িট কের মাট 
৩িট সবেমাট ৬িট িশ  িবকাশ ক  বাংলােদশ িশ  একােডমীর মাধ েম পিরচালনা করা হে । িতিট কে  ঃ  ও সুিবধাবি ত 
িশ েদর খাবার ও বাস ানসহ লখা-পড়া ও িচিকৎসা দােনর মাধ েম িশ েদর পনুবাসন করা হে ।  

ছ) অনেুমািদত ও গহৃীত ক সমহূ ◌ঃ  
২০১২-২০১৩ অথ বছের মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র অনেুমািদত ও গহৃীত ক সমহূ িন প t 
মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র অধীেন মাট ক  সংখ া ২১িট। ত েধ  ২০১২-২০১৩ অথ বছের নতনু অনুেমািদত হয় ২( ই)িট 

ক । 

জ) িডিজটালাইেজশন ◌ঃ  
 িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার লে  মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় এবং ম ণালেয়র অধীন  মিহলা িবষয়ক অিধদ র, জাতীয় 

মিহলা সং া এবং বাংলােদশ িশ  একােডমীর িনজ  ওেয়বসাইট আপেডট কের যেুগাপেযাগী করা হেয়েছ। 
 িডিজটালাইেজশেনর আওতায় বগম রােকয়া ডকেুমে শন স াের বই পে র অেটােমশেনর কাজ স  করা হেয়েছ। 

৯।  ব পণূ িদবস উযাপন ◌ঃ 

(ক) ৮ই মাচ আ জািতক নারী িদবস ২০১৩ উদযাপন; 
(খ) ১৭মাচ ২০১৩ জািতর জনক ব ব ু শখ মিুজবরু রহমােনর ৯৩তম জ িদবস ও জাতীয় িশ  িদবস উদযাপন; 
(গ) ২০১২ সেনর 9wW‡m¤î তািরেখ বগম রােকয়া িদবস উদযাপনসহ উ  অনু ােন েফসর মাহফজুা খানম- ক 

মিু যেু  অনন  সাধারণ ভূিমকাসহ নারী িশৰা িব াের নারী অিধকার িত া এবং নারীর ৰমতায়েনর ৰে  তাঁর 
গৗরবময় অবদােনর ¯x̂K…wZ ¯îƒc ২০১২ সােলর বগম রােকয়া পদেক ভূিষত করা হয় ও সয়দা জবেু ছা হক- ক 

নারী িনযাতন িতেরাধ, ঃ  মিহলােদর অিধকার আদায় ও নারীর ৰমতায়েনর ৰে  তাঁর গৗরবময় অবদােনর ¯x̂K…wZ 
¯îƒc ২০১২ সােল বগম রােকয়া পদেক ভূিষত করা হয়। 

(ঘ) ২০িট িশ েতাষ বই কাশ এবং জািতর িপতা শখ মিুজবরু রহমােনর জীবন ও কেমর উপর ৮িট  কাশ; 
(ঙ)  জািতর জনক ব ব ু শখ মিুজবরু রহমােনর ৯৩তম জ িদবস ও জাতীয় িশ  িদবস উপযাপন উপলেৰ বাংলােদশ িশ  

একােডমী বইেমলা ২০১৩ উপযাপন; 
(চ)  জাতীয় িশ  পরু ার িতেযািগতা ২০১৩ উদযাপন; 
(ছ) িশ েদর মৗসুমী িতেযািগতা ২০১২ উদযাপন; 
(জ)  ৭ম ি বািষক আ জািতক িশ  িচ কলা িতেযািগতা ও দশনী ২০১৩ উদযাপন। 
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9.3 ২০১২-২০১৩ অথ বছের ম ণালেয়র কমকা  স াদেনর লে  বড় রকেমর কান সমস া/সংকেটর আশংকা করা হেল তার 
িববরণ ◌ঃ    েযাজ  নেহ। 

(১০)  ম ণালেয়র উে শ  সাধন সং া  ◌ঃ  
10.1 ২০১২-২০১৩ অথ বছেরর কমকাে র মাধ েম ম ণালেয়র আর  উে শ াবলী সে াষজনকভােব সািধত হেয়েছ  িক ? হাঁ। 

২০১২-২০১৩ অথ বছেরর কমকাে র মাধ েম ম ণালেয়র আর  উে শ াবলী সে াষজনকভােব সািধত হেয়েছ। 
10.2 উে শ াবলী সািধত না হেয় থাকেল তার কারণসমহূ ◌ঃ     েযাজ  নয় । 
10.3 ম ণালেয়র আর  উে শ াবলী আেরা দ তা ও সাফেল র সােথ সাধন করার লে  য সব ব ব া/পদে প হণ করা যেত 

পাের, স স েক ম ণালেয়র সুপািরশ ◌ঃ 
ক) ম ণালেয়র আর  উে শ াবলী আরও দৰতা ও সাফেল র সােথ সাধন করার লেয পযা  পদ ও জনবল েয়াজন। 

এত  িভ  কমকতা ও কমচারীগেণর জন  েয়াজনীয় অিফস কৰ না থাকায় তা  সমাধােনর িনিমে  াপ তা অনুসাের ান 
সংকলুান করা েয়াজন; 

খ) ম ণালেয়র আর  উে শ াবলী বা বায়েনর লেয কমকতা ও কমচারীগেণর পযা  দিশ ও িবেদশী িশৰণ েয়াজন; 
গ) িবেদেশ বাংলােদশ দতূাবােস মিহলা িবষয়ক সল গঠন এবং এর মাধ েম িবেদেশ বাংলােদশী নারীেদর সািবক সহেযাগীতা 

দান; 
ঘ) িতব ী মিহলা ও িশ েদর জন  িবেশষ িশৰা িত ান াপন; 
ঙ) িবধবা ও ¯̂vgx পিরত া া নারীেদর জলা িভি ক রিজে শনভু করণ। 

(১৪) উ য়ন ক  সং া  ◌ঃ ২০১২-২০১৩ অথ বছর 

১৪.১ উ য়ন কে র অথ বরা  ও ব য় সং া  (অংেক ও কথায়) ◌ঃ 

িতেবদনাধীন বছের মাট 
কে র সংখ া ও নতনু 

কে র সংখ া 

িতেবদনাধীন বছের 
এিডিপেত বরা  
( কািট টাকায়) 

িতেবদনাধীন বছেরর 
বরাে র িবপরীেত ব েয়র 

পিরমাণ ও বরাে র িবপরীেত 
ব েয়র শতকরা হার 

িতেবদনাধীন বছের 
ম ণালেয় এিডিপ িরিভউ 

সভার সংখ া 

মাট ক  সংখ া ২১ িট 
নতনু ক  সংখ া ০২ িট 

 

২৬৯.০৬ 
(  ্ইশত ঊনস র কািট ছয় 

লৰ টাকা) 

বরাে র িবপরীেত ব য় 
২৫৪.৭৬ 

( ইশত চুয়া  কািট িছয়া র 
লৰ টাকা) 

বরাে র িবপরীেত ব েয়র 
শতকরা হার 
(৬২.৬৮%) 

১২ িট 

14.2 কে র অব া ◌ঃ 

িতেবদনাধীন বছের ব করা নতনু কে র  

তািলকা 
িতেবদনাধীন বছের 

সমা  কে র তািলকা 
িতেবদনাধীন বছেরর 

চলমান কে র কে ােন  

িহেসেব সমা  পণূ 

অবকাঠােমা 

১) নািলতাবাড়ী উপেজলায় কমজীবী মিহলা 

হাে ল কাম িনং স ার াপন ক । 

(জুলাই 2012Ryb ২০১৭)  
২) Enabling Environment for Child 
Rights. (01-07-201230-06-

2017) 
 
 
 

১) ক াপািসিট িবি ং ফর মিনটিরং চাই  রাইটস 

(01.03.200731-12-2012)| 
২) Training for Disadvantaged Women on 
Ready Made Garments (RMG) at Shahid 
Sheikh Fazilatunnessa Mujib Women 
Training Academy, Jirani, Gazipur. (01-

09-201031-12-2012). 
৩) জলা িভি ক মিহলা কি উটার িশৰণ (২য় 

পযায়) (01-07-200830-06-2013) 

- 
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 (২১) সামািজক িনরাপ া কমসিূচ (সমাজকল াণ ম ণালয় এবং মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় সংিশৱ  অংশ পরূণ করেব) 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় ◌ঃ 
মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় কতকৃ ঃ  মিহলা উ য়ন কমসূচী (িভিজিড), দির  মা’র জন  মাতৃ কালীন ভাতা কমসূচী, শহরা েল 
কমজীবী ল াকেটিটং মাদার সহায়তা তহিবল, †¯”̂Qv‡mex মিহলা সিমিতর মেধ  (সাধারণ অনুদান, িবেশষ অনুদান ও †¯”̂Qvaxb অনুদান) 
অনুদান িবতরণ, িনযািতত ঃ  মিহলা ও িশ  কল াণ তহিবল, িব হীন দির  মিহলােদর খাদ  িনরাপ া কায ম (িভিজিড-ইউিপ), 
মিহলােদর আ -কমসং ােনর জন  ঋণ কমসূচী, িশ র িবকােশ ারি ক িশৰা(ইএলিসিড) ক  ও িসিসমপরু আউটরীচ ও 
এনাবিলং এনভাইরনেম  ফর চাই  রাইটস (ইইিসআর) ক সহ মাট ১০িট সামািজক িনরাপ া কমসূচীর িবপরীেত ২০১১-১২ অথ 
বছের ৯৫৫৩৩৯.৬৭ ল  টাকা ব েয় ১৯৪৩৫২৫জন দির  মিহলা ও ৩১০৪ িট সিমিত উপকতৃ হয়। একই কমসূচীর মাধ েম ২০১২-
১৩ অথ বছের ১১৮৪১৪.১৫ ল  টাকা ব েয় মাট ১৩৬৩৭১৬ জন উপকারেভাগী ও ৩,১০৪িট সিমিতেক িনরাপ া বলেয় আনয়ন করা 
হয়। ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ বছের মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় কতকৃ বা বািয়ত সামািজক িনরাপ া ব নীর তথ িচ  িনে  
দখােনা হল ◌ঃ 

ঃ নং সামািজক িনরাপ া কমসূচীর নাম    িতেবদনাধীন বছর (২০১২-২০১৩) পবূবতী বছর (২০১১-১২) 
সুিবধােভাগী   ব ি / 
পিরবার/ িত ােনর 

সংখ া 

আিথক 
সংেশৱষ (লৰ 

টাকায়) 

সুিবধােভাগী 
ব ি /পিরবার/ 
িত ােনরসংখ া 

আিথক 
সংেশৱষ (লৰ 

টাকায়) 

১. ঃ  মিহলা উ য়ন কমসূিচ (িভিজিড) ৭,৫০,০০০ জন ৮৯৭১৯.৬৯ ৭,৫০,০০০ জন ৮১৬৬৫.৮০ 

২. দির  মা’র জন  মাতৃ কালীন কমসূচী ১,০১,২০০ জন ৪৪১৯.৬৮ ১,০১,২০০ জন ৪৪১৯.৬৮ 

৩. কমজীবী ল াকেটিটং মাদার সহায়তা তহিবল ৭৭৬২৫ জন ৩৪২৪.৩৩ ৭৭৬০০ জন ৩৪৩৪.৫৩ 

৪. †¯”̂Qv‡mex মিহলা সিমিতর মেধ  (সাধারণ 

অনুদান, িবেশষ অনুদান ও †¯”̂Qv‡mex 
অনুদান) অনুদান িবতরণ 

৩,১০৪ িট সিমিত ৬৭৫.০০ ৩,১০৪ িট 

সিমিত 
৬৩৭.৮৫ 

৫. িনযািতত ঃ  মিহলা ও িশ  কল াণ তহিবল ২৯৯১ জন ১০২.৪৫ ১৮৬৮ জন ৬৬.২৬ 

৬. খাদ  ও জীিবকা িনরাপ া ক   
 

মাট=  ৮০,০০০ 
(অিত দির  ৫০,০০০ 
জন াি ক ও বগাচাষী 

৩০,০০০) 

৯০৬০.০০ ৮০,০০০ জন ১৫২০.০০ 

৭. মিহলােদর আ -কমসং ােনর জন  ঋণ 
কমসূচী 
 

মাট= ২৩,৪০০ জন 
(ক) মিবঅ ২০৪০০ জন 

ও 
(খ) জামস ৩০০০ জন) 

৪০০.০০ ৫৮৫৭ জন ৭৫৩.৫৫ 

৮. িশ র িবকােশ ারি ক িশৰা (ইএলিসিড) 

ক  
১,৬০,০০০ জন ২৩৬৯.০০ ১,৩৫,০০০ জন ২১৭২.০০ 

৯. িসিসমপরু আউটরীচ ক  ১,৬২,০০০ ৫৪৪.০০ ৭,৯২,০০০ জন ৮৭০.০০ 

১০. ইইিসআর ৬,৫০০ ৭৭০০.০০ - - 

মাট কমসূচী ও ক = ১০ িট    ১৩৬৩৭১৬ জন ও   

৩১০৪ িট সিমিত 
১১৮৪১৪.১৫ ১৯৪৩৫২৫ জন 

ও ৩,১০৪ িট 

সিমিত 

৯৫৫৩৯.৬৭ 

      
 

  
                                                                                 (তািরক-উল-ইসলাম) 

                       সিচব 
                                    মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়। 
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 (পিরিশ -‘ক’) 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় ও ম ণালেয়র আওতাধীন দ র/সং ার কমকতােদর টিলেফান b¤î ◌ঃ  
মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় 

ভবন নং-৬, ৪থ তলা, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

মাননীয় িতম ী মেহাদেয়র দ র ই ারকম টিলেফান/ফ া - ৯৫১২২৮৭ আবািসক িঠকানা 

অিফস বাসা/ মাবাইল 

 ০১। বগম মেহর আফেরাজ চুমিক, এমিপ 
মাননীয় িতম ী  

২১২ 
২৪২ (িপও) 

৯৫৪০৫৬৮ - ৭নং িসে রী লন, ঢাকা। 

 ০২। জনাব এস.এম. লিতফ 
মাননীয় িতম ীর একা  সিচব 

২১৯ ৯৫৪৫৮৫৬ ০১৫৫২৩০৪৪৪০ ৬৮/ই, আিজমপরু সরকারী 

কেলানী, ঢাকা। 

 ০৩। জনাব মাঃ মােজ ল ইসলাম সিলম 
মাননীয় িতম ীর সহকারী একা  

সিচব 

২৩২ ৯৫১৪৮০৫ ০১৭১১৬৯৯৪৬০ ৩/২, িসে রী লন, রমনা, 
ঢাকা। 

 ০৪। জনাব মাহা দ আবলু খােয়র 
তথ  কমকতা 

২৩৩ ৯৫৪৫২২৫ ০১৭১৬০৬৬৮৮৮ আিজজ কা-অপােরিটভ 

এ াপাটেম ,শাহবাগ, ঢাকা। 

সিচব মেহাদেয়র দ র 

 ০১। জনাব তািরক-উল-ইসলাম 
সিচব  

২১৩ 
২৩৫ (িপও) 

৯৫৪৫০১২ 
৯৫৪০৮৯২ 

(ফ া ) 

৮১৫০৭৬৪ 
 

লিফশান-৮, বইলী রাড, 
ঢাকা। 

 ০২। বগম রিন চাকমা 
সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব 

২২১ ৯৫৪০৮৭৯ ০১৭১৬-২৭১৯২৭ ি েস  এনে ভ, ১৫৩, ি েস

রাড,  ীন রাড, ঢাকা। 

যু -সিচব পযােয়র কমকতা ◌ঃ 

০১। জনাব আ.ই.ম. গালাম িকবিরয়া 
অিতির  সিচব ( শাসন) 

২১৫ 
২৩৬ (িপও) 

৯৫১১০৬৭ 
৯৫৪০০৭১ 

(ফ া ) 

৯৬৬৯০১২ 
০১৭১৩-৪৫৬৮৯৬ 

িড-২/১২, িপএ িট অিফসাস 

কায়াটারস, আিজমপরু,  
ঢাকা-১২০৫। 

০২। বগম তাহিমনা বগম এন.িড.িস. 
যু -সিচব (mgš̂q) 

২১৭ 
২১১ (িপও) 

৯৫১৫২২৭ ৭১৬২৬২৬ 
০১৭১৫-৪৬০০১৩ 

১০২, ই াটন িমিলিনয়াম 

এ াপাটেম , ১৫/১, 
তাপখানা রাড,  ঢাকা। 

০৩। জনাব িবকাশ িকেশার দাস 
যু -সিচব (উ য়ন ও পিরক না) 

২১৪ 
২৩৭ (িপও) 

৯৫১২২০৯ ৮০৬১৮১১ 
০১৭৩০-০৪৩৫৬২ 

৩/৩০১, ন াম গােডন, 
অিফসাস কায়াটার, িমরপরু, 
ঢাকা।  

০৪। জনাব মাঃ খিললুর রহমান 
যু -সিচব ( িশৰণ) 

২২২ 
২৪৬ (এও) 

৯৫৪০৬৮৬ ০১৯১৫-৮৬০৫০৫ ২৫৭/িস, ি  লু ীট 

কাঠালবাগান, ঢাকা । 

উপ-সিচব/উপ- ধান পযােয়র কমকতা 

 ০১। ডাঃ মাঃ আিমনুল ইসলাম 
উপ-সিচব ( সল) 

২১৮ 
২৩৯ (িপও) 

৯৫১১৪৪৩ ৮৩৫৯৪০২ 
০১৭১১-৫৯২৭৬৯ 

ই াটন গােডন অিফসাস 

কায়াটার, ঢাকা।  

 ০২। জনাব খিললুর রহমান কাগজী 
উপ-সিচব (বােজট ও অিডট) 

২২৮ ৯৫১৪৬১৪ ৮১৫৪৮৪৬ 
০১৭১২-৭৯২৭১৭ 

এন,এইচ,িব - ৮, াট নং- এ/২, 
িনউকেলানী, লালমািটয়া, ঢাকা। 

 



 

14 

 ই ারকম টিলেফান আবািসক িঠকানা 

অিফস বাসা/ মাবাইল 

 ০৩। ড. আবলু হােসন 
উপ সিচব 

 ৮৩২১০৪১ ৭১২৩৭৩৭ 
০১৫৫২-৩৬১৮৪২ 

বাসা নং- ৮০১- ৮০২ 
ইিলিসয়াম র  হাউস, 
হাটেখালা রাড, িটকাটিুল, 
ঢাকা- ১২০৩। 

 ০৪। বগম লায়লা জসিমন 
উপ সিচব (মিবঅ) 

২২৭ 
২৪৮ (এও) 

৯৫৫৯৫২৭ ৮৬১৯২০৪ 
০১৮১৬-৭২০৬০৯ 

৮২/িব আিজমপরু কেলানী, 
ঢাকা। 

 ০৫। বগম জাহান আরা বগম 
উপ সিচব ( শাসন) 

২২২ ৯৫১৫২২৬ ৮৩৩৩১৩৮ 
০১৭১১-৮৬৩৫৮৯ 

বাসা নং- ৩/১২ বলালাবাদ 

সরকারী কেলানী, মগবাজার, 
ঢাকা। 

 ০৬। জনাব মাঃ আইনুল কবীর 
উপ সিচব (উ য়ন ) 

২০২ 
২০৫ (িপও) 

৯৫৮৬২৫৬ ৯৩৪৬৭৭৯ 
০১৫৫২-৩২৫৩৫৫ 

িব-২/ই-১, মিতিঝল এিজিব 

কেলানী, ঢাকা। 

 ০৭। বগম নািসমা পারভীন 
উপ সিচব (িশ  ও সম য়) 

২১৬ 
 

৯৫১২২০৮ ৯৬৬৩০৭৬ 
০১৭১১৩৬৭৪৬৩ 

কািমনী-০২, গভঃ অিফসাস 

কায়াটার, আিজমপরু, ঢাকা।  

 ০৮। জনাব মাঃ এ. জাফর সরকার 
উপ সিচব ( িশ ণ অিধশাখা) 

২৫৪ ৯৫৮৬২৫৬ ৮১০১০৭৬ 
০১৭১১৫৮৩৪৭২ 

২৪৯/৬, মাহা দীয়া হাউিজং 

িলঃ, মাহা দপুর, ঢাকা-১২০৭। 

০৯। ড. আসমা আ ার জাহান 
উপ-সিচব(মিবঅ-২) 

২৫৩ ৯৫১৫২২৬ ০১৫৫২৩৬৫১১৬ বাসা নং-৩/১২, বলালাবাদ 

সরকারী কেলানী, মগবাজার, 
ঢাকা। 

১০। জনাব মাঃ আলমগীর হাসাইন 
উপ- ধান (পিরক না) 

২১০ 
২০৬ (িপও) 

৯৫৭৩৬৬০ ০১৭১২৯২৬০২৫ ৫৬/২২, ায়ার অিফসাস 

কায়াটার, বইলী রাড, ঢাকা। 

িসিনয়র সহকারী সিচব ও সহকারী সিচব পযােয়র কমকতা 

 ০১। বগম রায়না আহেমদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
(উ য়ন-২ শাখা ) 

২০১ 
২১০ 

(এও) 

৯৫৭০৬৫৭ ০১৭১১-৩৯৪৯৭৯ ৬৩/এ, িপলখানা রাড, 
আিজমপরু, ঢাকা। 

 ০২। বগম নূিসয়া কমল 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
(িশ  শাখা ) 

২২৫ 
২৪৭ 

(এও) 

৯৫৫০৮৬০ ০১৭১৫-০০০১৪৫ ৩৪, নতনু প ন লাইন, 
আিজমপরু, 
ঢাকা -১২০৫। 

 ০৩। বগম ঈিশতা রিন 
িসিনয়র সহকারী সিচব  
(বােজট শাখা) 

২৩০ 
২৫০ (এও) 

৯৫৬৭৪১৭ ৯৫৬০১৬৬ 
০১৭১৫৬৯৬৬০১ 

াট ৪ িব, পৱট-৭,  
৭ অভয়দাস লন, িটকাটলুী, 
ঢাকা-১২০৩। 

০৪। মাঃ লাকমান আহেমদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
( সল শাখা ) 

২২৬ 
২৪৪ (এও) 

৯৫৫০৮৬০ ০১৭২৫৭৮৭৬০০ ১৯০, বইলী য়ার অিফসাস 

কায়াটার, ঢাকা-১০০০। 

 ০৫। জনাব মাঃ ইউনুস আলী হাওলাদার 
সহকারী সিচব (অিডট ও শৃ লা) 

২৫০ ৯৫৪০২০৩ ০১৫৫২৪১১৯৬৩ ৮৮/৭, পাইকপাড়া, িস-টাইপ 

কেলানী, িমরপরু, ঢাকা।  
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 ই ারকম টিলেফান আবািসক িঠকানা 

অিফস বাসা/ মাবাইল 

 ০৬। বগম হািসনা আ ার খানম 
সহকারী সিচব ( শাসন -১ শাখা) 

২৪৬ ৯৫৪০১০৬ ৮১৪১৭৪৩ 
০১৮১৮-০৬৩৮৪২ 

২৭/িড, ীনেরাড াফ 

কায়াটার, ঢাকা। 

 ০৭। মাঃ আেনায়ার হােসন 
সহকারী সিচব (মিবঅ -১ শাখা) 

২৪৮ ৯৫৪০১০৮ ০১১৯৯০৮১৮১২ ৩৬/িস িনউ িড টাইপ, 
অিফসাস কায়াটার, 
তালতলা, ঢাকা। 

 ০৮। বগম কািহনূর নাহার 
সহকারী সিচব (উ য়ন -১শাখা) 

২০৭ 
২০৪ (এও) 

৯৫৫৯৭৭৪ ০১৫৫২-৩৪৯১৯৫ াট নং- এ/১, নাভানা 

আলেপনেরাজ, ৪০, 
স নবািগচা, ঢাকা। 

 ০৯। জনাব আব ল জিলল 
সহকারী সিচব (সম য় শাখা) 

২২৩ ৯৫৪০২৪১ ০১৬৭৪-৯০৯৪৯৯ ২৫/৫ ীন রাড াফ 

কায়াটার, ঢাকা ।  

 ১০। জনাব মাঃ গালাম মা ফা 
সহকারী সিচব ( শাসন -২ শাখা)  

২৪১ ৯৫৪০১০৭ ০১৫৫২-৩২৭২৮৫ ১৭৮০, মািলবাগ, রােয়রবাগ, 
কদমতলী, ঢাকা-১৩৬২। 

 ১১। জনাব মাঃ আবলু খােয়র 
সহকারী সিচব (কল াণ) ( শাসন-৩ 

শাখা) 

২৪৩ ৯৫৪০১৯৩ ৭৫৫০৩৪০ 
০১৫৫৪৩০৫৬২৮ 

গািব গ , নূর মসিজদ 

রাড, মাতয়ুাইল, যা াবাড়ী, 
ঢাকা। 

পিরক না শাখা 

০১। জনাব মাঃ আলমগীর হাসাইন  
উপ ধান (পিরক না) 

২০৩ 
২০৯ (িপও) 

৭১৬৭০৬৮ ০১৭১২-৯২৬০২৫ 
০১৯১২-০৮৭৭৬৩ 

৫৬/২২, য়ার অিফসাস 

কায়াটার, বইলী রাড,  ঢাকা। 

০২। জনাব মাঃ জািকর হােসন চৗধরুী 
িসিনয়র সহঃ ধান (পিরক না-৩ 

শাখা) 

২০৮ ৯৫৫৩৫০৫ ৯৩৫২৫৬৩ 
০১৫৫২৪৯৮৩৮৩ 

১৫/২৬ বইলী য়ার, 
অিফসাস কায়াটার, ঢাকা ।  

০৩। জনাব এস এম শিফকলু ইসলাম 
সহকারী ধান 
(পিরক না- ১ শাখা) 

২০৬ ৯৫৭৪১৯৯ ৮১০৫০০৪ 
০১৭১৫৫৮০৪০১ 

বাড়ী নং- ১৬৩/এফ, রাড  
নং- ০৩, মাহ াদীয়া হাউিজং 

িলঃ, মাহা দপরু, ঢাকা। 

০৪। সহকারী ধান, পিরক না- ২ শাখা) - - - - 

পৱাউ ইউিনট 

০১। 
 

বগম নূব াহার বগম 
িসিনয়র সহকারী ধান (পৱাউ) 

২২০ ৯৫৪০০৬২ ৭১২১৭৮৩ 
০১৫৫২-৪৫০৯২৯ 

৬১১-৬১২, ইিলিশয়াম সরকারী 

বাস ভবন, হাটেখালা রাড, 
ঢাকা-১২০৩। 

া ামার 

০১। জনাব আব ুতািয় ব মাহা দ 
আিলমু ামান 

২৪০ ৯৫৪০২০৫ ০১৭১৮৪০০০১৭ ৩৪, চােমলীবাগ, শাি নগর, 
ঢাকা। 

িহসাব শাখা 

০১। জনাব পিরমল চ  দাস ২৩৪ ৯৫৭১২৪০ ০১৯১৫-৭২৭৩১২ আর-২, িব-৩, মিতিঝল 
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িহসাব র ণ কমকতা, মিশিবম সরকারী কেলানী, ঢাকা। 

মিহলা িবষয়ক অিধদ র 

৩৭/৩, ই াটন গােডন রাড, ঢাকা। 

ঃ 
নং 

নাম ও পদবী ক  
নং 

ই াঃ 
কম 

টিলেফান আবািসক িঠকানা 

অিফস বাসা/ মাবাইল 

০১। মাঃ আশরাফ হােসন 
মহাপিরচালক (অিতির  
সিচব) 

- - ৮৩১৯১৪৯ 
৮৩১৯২৯০ 

৮০৫৮৫০৪ 
০১৫৫২৪৭৮১৪২ 

িবি ং নং- ১০, ট নং-
৩০১, রাড নং- ৮৪, 

লশান-২, ঢাকা। 

০২। জনাব কামাল উি ন 
পিরচালক (যু -সিচব) 

- - ৯৩৩৬০৬৩ ৮৩৩১৮৫১ 
০১৬৭০-১২৩৪৮৪ 

সুরভী-৪, ই াটন গােডন 
রাড, ঢাকা। 

০৩। শামীমা হক 
অিতির  পিরচালক  
(যু -সিচব) 

- - ৯৩৩২৩৭৪ ৮৯৫৬০৬২ 
০১৭২২৪৪৭১৯৪ 

বাসা নং-৭, রাড-২ ই, 
স র-৪, উ রা মেডল টাউন, 

ঢাকা।  

জাতীয় মিহলা সং া  

১৪৫, িনউ বইলী রাড, ঢাকা। 

ঃ 

নং 
নাম ও পদবী ক  

নং 
ই াঃ 

কম 
টিলেফান আবািসক িঠকানা 

অিফস বাসা/ মাবাইল 

০১। অধ াপক মমতাজ বগম 
চয়ারম ান 

- - ৯৩৪৮৩০৯ ৯৬৬৬৪৬৬ 
০১৭১১৬৯৮২৮২ 

ফােতমা সুহানী ভবন, ৪২ নথ রাড, 
ধানমি , ঢাকা। 

০২। নাজনীন বগম 
িনবাহী পিরচালক 

(অিতির  সিচব) 

- - ৯৩৪৫১৫২ 
৯৩৪২৩৪১ 

৮১৪১৬০৯ 
০১৯১১০৫৮৫৬৭ 

াট নং-৪/এ, রাড নং- ৯/এ, বাড়ী 

নং ২৪৪, পি ম ধানমি  (মধবুাজার) 

ঢাকা । 

০৩। সরদার মাঃ আিমনুল 

ইসলাম 
পিরচালক (উপসিচব) 

- - ৯৩৩৩৮৩৩ ৯৩৩৮২৬৬ 
০১৫৫৩৪৬১০০৯ 

১/১, পিরবাগ, ঢাকা- ১০০০। 

বাংলােদশ িশ  একােডমী  

দােয়ল চ র, ঢাকা। 

ঃ 
নং 

নাম ও পদবী ক  
নং 

ই াঃ 
কম 

টিলেফান আবািসক িঠকানা 
অিফস বাসা/ মাবাইল 

০১। জনাব শখ আ লু আহাদ 

(যু সিচব) 
চয়ারম ান  

- - ৯৫৬৫৮৫৮ ০১৬৭১৮২৯৭৪৮ ৭৬/১/১, পি ম আগারগাঁও, ঢাকা। 

০২। জনাব মাশাররফ হােসন 
পিরচালক  

- - ৯৫৫০৩১৭ 
৭১৬৮১৭১ 

৯৬৩০১২০ 
০১৭১৫১৩৫১৫৩ 

ইসলাম মি ল, ৪থ তলা, ৫/১ শখ 

সােহব বাজার রাড, আিজমপুর, ঢাকা-

১২০৫। 
০৩। জনাব মাঃ আিমর হােসন খাঁন 

সহকারী পিরচালক ( শাসন) 
- - ৯৫৫১৩৩৮ ৮৩৯৯৭৯৯ 

০১৫৫২৩৪০৩৩১ 
বাড়ী ২৯, রাড-৩, বৱক-ই, বন ী, 
রামপরুা, ঢাকা-১২১৯। 

 

 


