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                                                   মাননীয় প্রতিমন্ত্রী 

          মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালয় 

          গণপ্রজািন্ত্রী িাাংলাদেি সরকার 

িাণী 

মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র ২০২০-২০২১ অর্ থিছদরর িাতষ থক প্রতিদিেন প্রকাদির উদযাগদক আতম স্বাগি জানাই। 

এই প্রতিদিেদনর মাধ্যদম নারী ও তিশু সম্পতকথি কার্ থক্রম ও অগ্রগতি তিষদয় সম্যক ধারণা পাদি। 

 

উন্নয়দনর মূলদরাি ধারায়নারীর অাংিগ্রিণ জািীয় উন্নয়দনর পূি থিিথ। নারীর রাজননতিক, অর্ থননতিক ও সামাতজক 

ক্ষমিায়দনর লদক্ষে িিথমান সরকাদরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিখ িাতসনার িতলষ্ঠ ও সমদয়াপদর্াগী পেদক্ষদপর ফদলনারীর 

অগ্রগতি আজ দৃশ্যমান িদয়দছ। নারীরা এ শেদির উন্নয়দনর চাতলকা িতি। নারীদক উন্নয়ন বৃদের িাইদর শরদখ শেদির 

সামতগ্রক উন্নয়ন সম্ভি নয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিখ িাতসনা িাাংলাদেদির নারীর ক্ষমিায়নদক সারা তিদের শরাল মদেল 

তিদসদি প্রতিষ্ঠা করদি সক্ষম িদয়দছন। 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিখ িাতসনার শনতৃদে ‘রূপকল্প ২০২১’  এিাং তেতজটাল িাাংলাদেি গঠদণ মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালয় 

নারী ও তিশুর অতধকার সুরক্ষা, সম-অতধকার, অর্ থননতিক ক্ষমিায়ন এিাং উন্নয়দনর মূলদরাি ধারায় সম্পৃিকরদণ তিতিন্ন 

উন্নয়ন প্রকল্প ও কম থসূচী িাস্তিায়ন করদছ। এদেিদক ২০২১ সাদলর মদধ্য মধ্যম আদয়র শেদি পতরণি করার জন্য উন্নয়দন 

নারী-পুরুদষর সম্মতলি অাংিগ্রিণ একটি পূি থিিথ। অত্র মন্ত্রণালদয়র নারী ও তিশু উন্নয়দনর সদে শিসরকারীসাংস্থা, নারী 

সাংগঠণ ও সুিীল সমাদজর ব্যপক অাংিগ্রিদণর ফদল শেদির নারী ও তিশু উন্নয়ন অগ্রগতির সূচক জািীয় উন্নয়দনর সূচকদক 

সমৃদ্ধ কদরদছ। ফদল জািীয় ও আন্তজথাতিক পর্ থাদয় সরকাদরর সুিাসন, সচ্ছিা ও জিাি তেতিিা তনতিি িদয়দছ। মাননীয় 

প্রধান মন্ত্রী শিখ িাতসনার িতলষ্ঠ শনতৃদে িাাংলাদেদির নারীর উন্নয়ন শলািাল নারী উন্নয়ন সূচদক একটি িতলষ্ঠ শনতৃদের স্থান 

েখল কদর আদছ। নারী উন্নয়দনর সূচদকর ধাপ ধীদর ধীদর বৃতদ্ধ পাদচ্ছ। মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী ও তিশু উন্নয়দন 

তিতিন্ন কার্ থক্রম িাস্তিায়দনর মাধ্যদম সমগ্র উন্নয়ন কার্ থক্রদম নারীদেরদক অন্তথভুি করা িদয়দছ। সুতিধা িতিি দু:স্থ নারীদের 

উন্নয়দন ও শনয়া িদয়দছ তিদিষ কার্ থক্রম। এর মদধ্য তিতজতে, মাতৃেকাল িািা এিাং ল্যাকদটটিাং মািািা উদেখদর্াগ্য। নারী 

ও তিশুদের শসিা প্রোদনর জন্য ৪০ টি শজলা সের িাসপািাল এিাং ২০টি উপদজলা স্বাস্থে কমদেদে ৬০টি ওয়ান স্টপ 

ক্রাইতসস শসন্টার স্থাপন করা িদয়দছ। কম থজীতি নারীদের তনরাপে আিাসন সুতিধা প্রোদনর জন্য ঢাকায় এিাং ঢাকার িাইদর 

১০টি কম থজীতি মতিলা শিাদস্টল তনম থাণ করা িদয়দছ। ৯৪টি শেদকয়ার শসন্টাদরর মাধ্যদম কম থজীতি মাদয়দের তিশুদের জন্য 

র্ত্ন ও শসিা প্রোন করা িদচ্ছ। এছাড়া নারী ও তিশুর আইনী সিায়িা প্রোদনর জন্য পাতরিাতরক সতিাংসিা (প্রতিদরাধ ও 

সুরক্ষা) আইন, ২০১০; এতসে তনয়ন্ত্রণ (সাংদিাধন) আইন, ২০১০; জািীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১; জািীয় তিশু নীতি 

২০১১; তিশু আইন, ২০১৩; তিশুর প্রারতম্ভক তিকাদি সমতিি নীতি ২০১৩; পাতরিাতরক সতিাংসিা (প্রতিদরাধ ও সুরক্ষা) 

তিতধমালা ২০১৩; তেঅতেরাইদিা তনউতিক এতসে (তেএনএ) আইন, ২০১৪; জািীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ িাস্তিায়দন 

জািীয় কম থপতরকল্পনা ২০১৩-২০৩০, নারী ও তিশুর প্রতিসতিাংসিা প্রতিদরাদধ জািীয় কম থপতরকল্পনা (২০১৩-২০৩০) এিাং 

িাল্য তিিাি তনদরাধ আইন, ২০১৭ প্রণয়ন, িাল্য তিিাি তনদরাধ তিতধমালা, ২০১৮ প্রণয়ন, শর্ৌতুক তনদরাধ আইন, ২০১৮ 

প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন করা িদচ্ছ। সরকাদরর ৭ম পি-িতষ থক পতরকল্পনা, শটকসই উন্নয়ন লক্ষ মাত্রার আদলাদক গৃিীিব্য 

কম থপতরকল্পনা প্রণয়দণর কাজ দ্রুি এতগদয় চলদছ। তৃণমূল পর্ থাদয় গদড় উঠা তিতিন্ন নারী উদযািাদের উৎপাতেি পণ্য 

ব্যিসাদয় সম্পৃি কদর আত্মকম থসাংস্থান ও ক্ষমিায়দনর কার্ থক্রম গ্রিণ করার উদেদশ্য জতয়িা ফাউদেিন গঠণ করা িদয়দছ। 

মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালয়সি মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর, জািীয় মতিলা সাংস্থা, িাাংলাদেি তিশু একাদেমী এিাং 

জতয়িা ফাউদেিন তনরলসিাদি কাজ কদর র্াদচ্ছ। 

 

মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালয় এিাং অধীনস্থ েপ্তর/ সাংস্থার কম থরি কম থকিথাগণ মাঠ পর্ থাদয় শর্দক শুরু কদর জািীয় পর্ থায় 

পর্ থন্ত নারী ও তিশুদের জন্য তনরলস িাদি কাদজর মাধ্যদম ২০২১ সাদলর মদধ্য মধ্যম আদয়র শেদির পতরণি করা জন্য শর্ 

অিোন রাখদছন আতম িাঁদেরদক জানাই আন্ততরক শুদিচ্ছা অতিনন্দন। 

 

আিা কতর ২০১৯-২০২০ অর্ থিছদরর িাতষ থক প্রতিদিেন নারী ও তিশু উন্নয়দন সাংতিষ্ট কম থকিথা ও কম থচারীদের সাফদল্যর 

প্রতিচ্ছতি তিদসদি তিদিতচি িদি। 

 

জয় িাাংলা, জয়িে িন্ধু, িাাংলাদেি তচরজীিী িউক।     

ফতজলাতুন শনসা ইতন্দরা এম.তপ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     সতচি 
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     গণপ্রজািন্ত্রী িাাংলাদেি সরকার 

 

 

মুখিন্ধ 

 

মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃথক ২০২০-২১ অর্ থ-িছদরর িাতষ থক প্রতিদিেন প্রকাদির উদযাগদক জানাই স্বাগিম। 

নারীদক উন্নয়দনর মূলদরাি ধারায় সম্পিৃকরণ জািীয় উন্নয়দনর পূি থিিথ। নারীর রাজননতিক, অর্ থননতিক, পাতরিাতরক ও 

সামাতজক ক্ষমিায়দনর লদক্ষে িিথমান সরকাদরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিখ িাতসনার িতলষ্ঠ ও সমদয়াপদর্াগী পেদক্ষদপর 

ফদল উন্নয়দন নারীর অর্ থননতিক,পাতরিাতরক ও সামাতজক উন্নয়ন শেদির সামতগ্রক উন্নয়দনর মাত্রাদক িতলষ্ঠ কদরদছ। নারীরা 

এদেদির উন্নয়দনর মূলচাতলকা িতি তিদসদি স্বীকৃি।নারীদক উন্নয়দনর মূলদরাি ধারার িাইদর শরদখ শেদির সামতগ্রক উন্নয়ন 

সম্ভি নয়। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিখ িাতসনা িাাংলাদেদি নারীর ক্ষমিায়নদক সারা তিদের শরালমদেল তিদসদি প্রতিষ্ঠা কদরদছন। মতিলা 

ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালয়সি এর অধীস্থ মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর, জািীয় মতিলা সাংস্থা, িাাংলাদেি তিশু একাদেমী এিাং 

জতয়িা ফাউদেিন শেদির তৃণমূল পর্ থায় শর্দক শুরু কদর জািীয় পর্ থায় পর্ থন্ত নারী ও তিশুদের জন্য গৃিীি তিতিন্ন কার্ থক্রম 

িাস্তিায়দন তনরলসিাদি কাজ কদর র্াদচ্ছ। তিদিষ কদর তিক্ষা, স্বাস্থে, প্রতিক্ষণ এিাং সামাতজক তনরাপো শিস্টনীর আওিায় 

১০.৪০ লক্ষ দুুঃস্থ ও অসিায় মতিলাদেরদক দুই িছর শময়াদের জন্য পুতষ্ট চাল প্রোন, ৭.০০ লক্ষ গিথিিী নারীদেরদক ৫০০ 

টাকা কদর দুই িছর িািা প্রোন, ২.৫০ লক্ষ দুগ্ধিিী নারীদেরদক ৫০০ টাকা কদর দুই িছর পর্ থন্ত িািা প্রোন, ক্ষুদ্র ঋণ, 

নারীর কম থসাংস্থান সৃতষ্ট, নারী ও কন্যা তিশুর প্রতিসতিাংসিা প্রতিদরাধ, নারী ও তিশু পাচার প্রতিদরাধ, িাল্য তিিাি 

হ্রাস/প্রতিদরাদধ সামাতজক সদচিনিা বৃতদ্ধ, নারী ক্ষমিায়দন শিাদস্টল এিাং শে-শকয়ার সুতিধাসি তিতিন্ন উদ্ভািনী ও শসিামূলক 

িহুমূখী কার্ থক্রম িাস্তিায়ন করদছ। মন্ত্রণালদয়র তনজস্ব কার্ থক্রম িাস্তিায়দনর পািাপাতি শসক্টরাল মন্ত্রণালয়/তিিাগসমূদির 

দ্বারা িাস্তিাতয়ি নারী ও তিশু উন্নয়ন কার্ থক্রদমর অগ্রগতি িোরতক, পর্ থাদলাচনা, সমিয় এিাং পতরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন কদর 

র্াদক। 

নারী ও তিশু সুরক্ষা ও বিষম্য দূরীকরদণ জািীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ িাস্তিায়দন জািীয় কম থপতরকল্পনা ২০১৩  নারী ও 

তিশুর প্রতিসতিাংসিা প্রতিদরাদধ জািীয় কম থপতরকল্পনা (২০১৮-২০৩০) এিাং িাল্য তিিাি তনদরাধ আইন, ২০১৭ প্রণয়ন, 

িাল্য তিিাি তনদরাধ তিতধমালা, ২০১৮ প্রণয়ন, শর্ৌতুক তনদরাধ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন করা িদচ্ছ। মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী শিখ িাতসনা সরকার ১৯৯৭ সদন মাতৃেকালীন ছুটির শময়াে ৩ মাস শর্দক ৪ মাস করার লদক্ষেউদযাগ গ্রিণ করা 

িয়। পরিিীদি ২০১১৪ মাস শর্দক ৬ মাদস উন্নীি করা িদয়দছ এিাং সন্তাদনর পতরচদয়র শক্ষদত্র িািার নাদমর পািাপাতি 

মাদয়র নাম উদেখ করণসি নাগতরকে (সাংদিাধন) আইন ২০০৯-এ সন্তাদনর নাগতরকে তনধ থারদণ শুধুমাত্র িািার নাদমর 

পতরিদিথ িািা িা মাদয়র নাম উদেখ করার তিধান রাখা িদয়দছ । িয়। 

 

সরকাদরর মন্ত্রণালয়/তিিাদগর উন্নয়দনর সূচক িদলা িাতষ থক প্রতিদিেন। মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র ২০১৯-২০২০ 

সাদলর িাতষ থক প্রতিদিেদনর মাধ্যদম নারী ও তিশু উন্নয়ন কার্ থক্রদমর অগ্রগতির সূচক িা পতরমাপক তুদল ধরা িদলা। নারী 

ও তিশু উন্নয়ন কার্ থক্রদমর অগ্রগতির সাফল্য জনসম্মদুখ এিাং জািীয় পর্ থাদয় তুদল ধরার জন্য এিার অন্যান্য িছদরর ন্যায় 

মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০২০-২০২১ অর্ থিছদরর িাতষ থক প্রতিদিেন প্রকাদির উদযাগ তনদয়দছ। 

 

আিা কতর  মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র পূি থিিী িছদরর অগ্রগতির তুলনায় এ অর্ থিছদর নারী উন্নয়দনর অগ্রগতি 

সূচক আরও অতধকির দৃশ্যমান িদি র্া নারী উন্নয়দনর সূচদকর শলািাল শজোরগ্যাপ কতৃথক প্রকাতিি প্রতিদিেদন 

িাাংলাদেদির সাফদল্যর িাদর ক্রদমান্নদয় পতরলতক্ষি িদি। 

মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালয়সি এর অধীনস্থ মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর, জািীয় মতিলা সাংস্থা, িাাংলাদেি তিশু একাদেমী 

এিাং জতয়িা ফাউদেিদনর সকল কম থকিথা/কম থচারী র্ারা নারী ও তিশুদের উন্নয়দন তৃণমূল শর্দক জািীয় পর্ থায় পর্ থন্ত 

তনরলসিাদি কাজ করদছন িাঁদেরদক জানাই আমার আন্ততরক শুদিচ্ছা ও অতিনন্দন। 

মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র ২০২০-২০২১ অর্ থ-িছদর িাতষ থক প্রতিদিেনটি সাংতিষ্ট সকদলর  মদধ্য শপ্ররণার উৎস 

তিদসদি কাজ করদি।          

 

 



সূচীপত্র 

 

ক্র নাং অধ্যায় পৃষ্ঠা নম্বর 

১ মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র পহরহিহি   

১.১  পটভূতম  

১.২  রূপকল্প (Vision)  

১.৩  অতিলক্ষে (Mission)  

১.৪  মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র তমিন শস্টটদমন্ট  

১.৫ মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র অোদলাদকিন অি তিজদনস (AOB)  

১.৬ কার্ যািলী (Functions)  

১.৭  মন্ত্রণালদয়র উন্নয়ন প্রকল্প িরাে  

১.৮ 
 মন্ত্রণালদয়র কম থসূতচ িরাে

  

 

১.৯  মন্ত্রণালদয়র িাদজট  

১.১০  শজোর িাদজট  

১.১১  তিশু িাদজট  

১.১২  মন্ত্রণালদয়র অধীনস্থ অতধেপ্তর/সাংস্থা  

১.১৩  ২০১৮-২০১৯ অর্ থ িছদর সম্পাতেি উদেখদর্াগ্য অগ্রগতি  

১.১৪  নারী উন্নয়ন কার্ থক্রম  

১.১৫  তিশু উন্নয়ন কার্ থক্রম  

১.১৬ তনদয়াগ ও পদোন্নতি  

২.     প্রিাসতনক     

২. ১ কম থকিথা/কম থচারীদের সাংখ্যা (রাজস্ব িাদজদট)  

২.২ শূন্যপদের তিন্যাস   

২.৩ অিীি গুরুেপূণ থ (strategic)পে (অতিতরি সতচি/সমপেমর্ থাোসম্পন্ন/সাংস্থা-প্রধান/িদূর্ধ্থ) শূন্য পদে 

তনদয়াগ 

 

২.৪        শূন্যপে পূরদণ িড় রকদমর শকান সমস্যা র্াকদল িার িণ থনা:    

২.৫        অন্যান্য পদের িথ্য  

২.৬ তনদয়াগ/পদোন্নতি প্রোন  

২.৭ ভ্রমণ/পতরেি থন (দেদি)   

২.৮ ভ্রমণ/পতরেি থন (তিদেদি)  

২.৯    উপদরাি ভ্রমদণর পর ভ্রমণ বৃোন্ত/পতরেি থন প্রতিদিেন োতখদলর সাংখ্যা:   

৩. অতেট আপতে   

৩.১ অতেট তরদপাদট থ গুরুির/িড় রকদমর শকান জাতলয়াতি/অর্ থ আত্মসাৎ, অতনয়দমরিাতলকা:  

৪. শৃঙ্খলা/তিিাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/তিিাগ এিাং অতধেপ্তর/সাংস্থার সতম্মতলি সাংখ্যা)   

৫. সরকার কতৃথক/সরকাদরর তিরুদদ্ধ োদয়রকৃি মামলা (০১ জুলাই ২০২০ শর্দক ৩০ জুন ২০২১ পর্ থন্ত)  

৬. মানিসম্পে  উন্নয়ন   

৬.১        শেদির অিেন্তদর প্রতিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২০ শর্দক ৩০ জুন ২০২১ পর্ থন্ত)  

৬.২   মন্ত্রণালয়/অতধেপ্তর কতৃথক প্রতিদিেনাধীন অর্ থ-িছদর (২০২০-২১) শকান ইন-িাউজ প্রতিক্ষদণর িণ থনা  

৬.৩   প্রতিক্ষণ কম থসূতচদি কম থকিথা/কম থচারীদের অাংিগ্রিণ িা মদনানয়দনর শক্ষদত্র িড় রকদমর শকান সমস্যার 

িণ থনা 

 

৬.৪   মন্ত্রণালদয় অন্-য-জি শেতনাং (OJT)-এর আদয়াজন  

৬.৫   প্রতিদিেনাধীন অর্ থ-িছদর (০১ জুলাই ২০২০ শর্দক ৩০ জুন ২০২১ পর্ থন্ত) প্রতিক্ষদণর জন্য তিদেি  

গমনকারী কম থকিথার সাংখ্যা 

 

৭. শসতমনার/ওয়াকথিপ সাংক্রান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০২০ শর্দক ৩০ জুন ২০২১ পর্ থন্ত)  

৮.০ িথ্যপ্রযুতি ও কতম্পউটার স্থাপন   

৯.০ প্রতিদিেনাধীন অর্ থ-িছদর সম্পাতেি উদেখদর্াগ্য কার্ থািতল/আইন, তিতধ ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা সঙ্কট     

৯.১ প্রতিদিেনাধীন অর্ থ-িছদর নতুন আইন, তিতধ ও নীতি প্রণয়ন কদর র্াকদল িার তিিরণ  

৯.২ প্রতিদিেনাধীন অর্ থ-িছদর সম্পাতেি গুরুেপূণ থ/উদেখদর্াগ্য কার্ থািতলুঃ  

৯.৩ ২০২০-২০২১ অর্ থ-িছদর মন্ত্রণালদয়র কার্ থািতল সম্পােদন িড় রকদমর শকান সমস্যা/সঙ্কদটর তিিরণ  

১০. মন্ত্রণালদয়র উদেশ্য সাধন সাংক্রান্ত  



১১. উন্নয়ন প্রকদল্পর অর্ থ িরাে ও ব্যয় সাংক্রান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০২০ শর্দক ৩০ জুন ২০২১ পর্ থন্ত)  

১২. প্রকদল্পর অিস্থা (১লা জুলাই ২০২০ শর্দক ৩০ জুন ২০২১ পর্ থন্ত)  

১৩. অিকাঠাদমা উন্নয়ন  

১৪. সামাতজক তনরাপো কম থসূতচ  

১৫. মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র চলমান উন্নয়ন (২২টি) প্রকদল্পর গুরুেপূণ থ িথ্যািতলুঃ  

 ক) মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র ৩টি প্রকল্প  

খ) মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তরুঃ ১২টি প্রকল্প  

গ) জািীয় মতিলা সাংস্থার ৪টি প্রকল্প  

ঘ)   িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর ১টি প্রকল্প  

O)   জহয়িা ফাউয়েিয়নর ২টি প্রকল্প  

১৬. ক)  2020-2021 mv‡ji ms‡kvwaZ evwl©K Dbœqb Kg©m‚Px (wewb‡qvM/KvwiMwi mnvqZv Kg©m~Px)  

খ) মতিলা ও তিশু তিষয়ক এিাং অধীনস্থ েপ্তর/সাংস্থার (তপতপএনতি) এর আওিায় িাস্তিায়নাধীন 

কম থসূতচ সমূদির িাতলকা 

 

১৭. মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর অধীন েপ্তর/সাংস্থা কতৃথক পতরচাতলি শে-শকয়ার শসন্টার  

 

 
 

ক) মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর কতৃথক পতরচাতলি ৪৩ জন শে-দকয়ার শসন্টার  

খ) জািীয় মতিলা সাংস্থা কতৃথক পতরচাতলি শে-শকয়ার শসন্টার  

গ) িাাংলাদেি তিশু একাদেমী কতৃথক পতরচাতলি শে-শকয়ার শসন্টার  

১৮. কম থজীিী মতিলা শিাদস্টল এর শিাদস্টল সুপারদের নাম  ,পেিী ,শফান এিাং ই-শমইল আইতে নম্বর   

১৯. মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর কতৃথক পতরচাতলি কম থজীিী মতিলা শিাদস্টল  

২০. জািীয় মতিলা সাংস্থা কতৃথক পতরচাতলি কম থজীিী মতিলা শিাদস্টল  

২১. মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র সিা, শসতমনার, ওয়াকথিপ, সামাতজক ও মানতিক কার্ থািলী  

২২. জাতিসাংদের ৬৩িম তসএসেতিউ অতধদিিদন িাাংলাদেি শেতলদগিদনর শর্াগোন তিষয়ক তসএস েতিউ 

তপ্রপাদরটতর সিা 
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প্রথম অধ্যায়ঃ 

১.    মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র পহরহিহি t 

১.১  পটভূহম t 

িাাংলায়েয়ির জনসাংখ্যার অর যাাংি নারী। হকন্তু নারীরা যুগ যুগ রয়র িহিি, অিয়িহলি ও হনর্ যাহিি িয়য় আসয়ে। সকল ক্ষেয়ে নারীর সুয়র্াগ ও 

সম অহরকার প্রহিষ্ঠা করা জািীয় উন্নয়য়নর জন্য একান্ত অপহরিার্ য। িাই জাহির হপিা ি½িন্ধু ক্ষিখ মুহজবুর রিমান নারীর সম-অহরকার ও 

েমিায়ন সুসাংিিকরয়ণ ১৯৭২ সায়ল গণপ্রজািন্ত্রী িাাংলায়েয়ির সাংহিরায়নর ২৭ ও ২৮ নাং অনুয়েয়ে সকল নাগহরকয়ক আইয়নর দৃহিয়ি সমান 

এিাং রাষ্ট্র এিাং গণজীিয়নর সি যস্তয়র নারী-পুরুয়ষর সম-অহরকায়রর হনশ্চয়িার হিরান সাংযুক্ত কয়রন। জাহির হপিার সুয়র্াগ্য কন্যা মাননীয় 

প্ররানমন্ত্রী ক্ষিখ িাহসনার িাসনাময়ল ২০১১ সায়ল সাংহিরায়ন রাষ্ট্র পহরিালনার মূলনীহি অনুয়েে ১৯ (৩) সাংয়র্াজন কয়র জািীয় জীিয়নর 

সি যস্তয়র নারীয়ের অাংিগ্রিণ ও সুয়র্ায়গর সমিা রাষ্ট্র হনহশ্চি করয়ি ময়ম য অঙ্গীকার করা িয়।  

স্বারীনিা যুয়ে হনর্ যাহিি ও েহিগ্রস্ত নারীয়ের পূনি যাসয়নর জন্য ি½িন্ধুর সরকার ১৯৭২ সায়ল িাাংলায়েি নারী পুনি যাসন ক্ষিাে© প্রহিষ্ঠা কয়র। 

নারী পুনি যাসন ক্ষিায়ে যর োহয়ত্ব ও কার্ য পহরহর বৃহে পাওয়ায় ১৯৭৪ সায়ল এই ক্ষিাে যয়ক বৃিত্তর কয়লিয়র পুনগ যঠিি কয়র নারী পুনি যাসন ও কল্যান 

ফাউয়েিন গঠণ করা িয়। এ সকল কার্ যক্রম িখন সমাজয়সিা অহরেপ্তয়রর মাধ্যয়ম পহরিাহলি িয়িা। ১৯৭৬ সায়ল নারী অহরকার প্রহিষ্ঠার 

জন্য জািীয় মহিলা সাংস্থা এিাং হিশুয়ের সামাহজক সাাংস্কৃহিক ও মানহসক হিকায়ির লয়েে িাাংলায়েি হিশু একায়েহম গঠিি িয়। অিঃপর 

১৯৭৮ সায়ল সমাজকল্যাণ ও মহিলা হিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিি িয়।  মাঠ পর্ যায়য়র মহিলা হিষয়ক কার্ যক্রম িাস্তিায়য়নর জন্য ১৯৮৪ সায়ল 

মহিলা হিষয়ক পহরেপ্তর সৃহি করা িয় র্া ১৯৯০ সায়ল মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তয়র উন্নীি িয়। ১৯৯৪ সায়ল সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ক্ষথয়ক 

আলাো িয়য় হিশু হিষয়ক কার্ যািলী সাংযুক্ত কয়র মন্ত্রণালয়য়র নামকরণ করা িয় মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়।  

নারীর উন্নয়ন ও েমিা হনহশ্চি করার হনহময়ত্ত প্ররানমন্ত্রী ক্ষিখ িাহসনার সরকার ১৯৯৭ সায়ল প্রথমিায়রর মি জািীয় নারী উন্নয়ন নীহি প্রণয়ন 

কয়রন। র্া পরিিীয়ি আয়রা পহরিীহলি ও উন্নি কয়র জািীয় নারী উন্নয়ন নীহি ২০১১ প্রণয়ন করা িয়। নারী উন্নয়ন নীহি িাস্তিায়য়নর জন্য 

সরকার ২০১৩ সায়ল জািীয় কম যপরকল্পনা প্রণয়ন কয়র র্া িালনাগায়ের কার্ যক্রম িিযমায়ন িলমান আয়ে। ২০০৯ সায়ল েমিা আসার পর  

ক্ষিখ িাহসনার সরকার নাগহরকত্ব হনর যারয়ণ হপিার নায়মর পািাপাহি মািার নাম হলহপিে করার হিরান সাংযুক্ত কয়র নাগহরকত্ব আইন সাংয়িারন 

কয়র এিাং পূণ য ক্ষিিয়ন মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস ক্ষথয়ক িহর যি কয়র ৬ মায়স উন্নীি কয়র।  

নারী ও হিশু উন্নয়ন, নারী হনর্ যািন িন্ধ, নারী পািার প্রহিয়রার,  কম যয়েয়ে নারীর হনরাপত্তা হিরান এিাং অথ যননহিক কম যকায়ের মূল ক্ষরািরারায় 

নারীর অাংিগ্রিণ হনহশ্চি করাসি নারীর সামহগ্রক আথ য-সামাহজক উন্নয়য়ন মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় হিহিন্ন কার্ যক্রম গ্রিণ ও িাস্তিায়ন 

করে। হনয়হমি কার্ যক্রয়মর পািাপাহি এ মন্ত্রণালয়য় ২৩ টি প্রকল্প এিাং ২৭ টি কম যসূিী িলমান রয়র়্েয়ে। তৃণমূল পর্ যায়য়র নারীর েমিায়য়ন, 

নারী উয়যাক্তায়ের ক্ষেিব্যাপী একটি আলাো নারী িান্ধি হিপণন ক্ষনটওর়্োকয গয়ে়ে ক্ষিালা এিাং নারীয়ের সেমিা বৃহের মাধ্যয়ম ক্ষেয়ির হিহিন্ন 

পর্ যায়র়্ে িায়ের অথ যননহিকিায়ি হনয়য়াহজি করার লয়েে নারীর জীিন েেিা উন্নয়নমূলক প্রহিেণসি নানামূখী কম যসূিী ও আয়ির যনমূখী 

প্রহিেণ প্রোন করা িয়ে। পন্য হিপণন ও িাজারজািকরয়ণ জহয়িা কার্ যক্রময়ক িহক্তিালী করা িয়র়্েয়ে। এোে়োও কম যজীিী নারীর সন্তানয়ের 

সুরোর জন্য ১২০ টি হিশু হেিার্ত্ন ক্ষকন্দ্র এিাং কম যজীহি নারীয়ের জন্য ৮টি মহিলা ক্ষিায়েল রয়য়য়ে।  

দু:স্থ অসিার়্ে নারীয়ের জন্য সামাহজক হনরাপত্তা ক্ষিিনীর আওিায় হিহজহে কার্ যক্রম, মাতৃত্বকালীন িািা, ল্যাকয়টটিাং মাোর িািা ইিোহে 

প্রোন করা িয়ে। গ্রামীন দু:স্থ ও অসিায় মহিলায়ের োহরদ্র হিয়মািন ও আত্ম-কম যসাংস্থায়নর সুয়র্াগ সৃহি করার লয়েে ক্ষুদ্র ঋণ প্রোন করা 

িয়ে। হেহজটাল িাাংলায়েি গে়োর প্রিেয়য় িথ্য আপা প্রকয়ল্পর মাধ্যয়ম তৃণমূল পর্ যায়র়্ের নারীয়ের িথ্য ও ক্ষর্াগায়র্াগ প্রযুহক্তর সুহিরা প্রোন করা 

িয়ে। িথ্য আপা প্রকল্প ও জহর়্েিা ফাউয়েিয়নর মাধ্যয়ম প্রিেন্ত অিয়ল নারী উয়যাক্তায়ের পণ্য িাজারজািকরয়ণ ই-কম যাস প্ল্োটফরম তিরী 

কয়র হিপণয়নর ব্যিস্থার উয়যাগ ক্ষনয়া িয়য়য়ে।  

সমায়জ নারীর প্রহি সহিাংসিা প্রহিয়রার ও প্রহিকায়র সমহিি ক্ষসিা প্রোয়নর জন্য নারী হনর্ যািন প্রহিয়রারকয়ল্প মাহিয়সক্টরাল ক্ষপ্রাগ্রাম এর 

আওিায় ওয়ান-েপ ক্রাইহসস ক্ষসন্টার, ওয়ান-েপ ক্রাইহসস ক্ষসল, ন্যািনাল ফয়রনহসক হেএনএ ক্ষপ্রাফাইহলাং ল্যািয়রটরী, ন্যািনাল ট্রমা 

কাউয়েহলাং ক্ষসন্টার, হরহজওনাল ট্রমা কাউয়েহলাং ক্ষসন্টার, ন্যািনাল ক্ষিল্পলাইন ক্ষসন্টার িা ন্যািনাল ক্ষটালহি ক্ষিল্পলাইন ১০৯, ক্ষমািাইল অোপস 

জয় তিরী  করা িয়য়য়ে। হনর্ যািয়নর হিকার, অসিার়্ে নারীয়ের আইনী সিার়্েিা প্রোয়নর জন্য হিিাগীয় পর্ যায়য় নারী হনর্ যািন প্রহিয়রার ক্ষসল 

এিাং হনর্ যাহিি নারীয়ের সামহর়্েক আিাসয়নর জন্য ক্ষিিার ক্ষিাম তিরী করা িয়র়্েয়ে। নারীয়ের সুরোয় হিহিন্ন আইন ও হিহর ক্ষর্মন  নারী ও 

হিশু হনর্ যািন েমন আইন ২০০০ (সাংয়িাহরি ২০২০), পাহরিাহরক সহিাংসিা (প্রহিয়রার ও সুরো) আইন ২০১০, পাহরিাহরক সহিাংসিা 

(প্রহিয়রার ও সুরো) হিহরমালা ২০১৩, িাল্যহিিাি হনয়রার আইন ২০১৭, িাল্যহিিাি হনয়রার হিহরমালা ২০১৮ হেএনএ আইন ২০১৪, ক্ষর্ৌতুক 

হনয়রার আইন ২০১৮ ইিোহে প্রণয়ন করা িয়য়ে। 

 

 



১.২ রূপকল্পঃ (Vision) 

ক্ষজোর সমিাহিহত্তক সমাজ প্রহিষ্ঠা ও সুরহেি হিশু। 

১.৩ অহিলেে: (Mission) 

নারী ও হিশুর অহরকার প্রহিষ্ঠা এিাং েমিায়নসি উন্নয়য়নর মূলরারায় নারীয়ের সম্পৃক্তকরণ। 

১.৪ অোয়লায়কিন অি হিজয়নস অনুসায়র মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র কার্ যক্রমঃ  

 ১. (ক) নারী উন্নয়য়ন জািীয় নীহি হনর যারণ; 

  (খ) হিশুয়ের জন্য জািীয় নীহি হনর যারণ; 

 ২. মহিলা ও হিশুয়ের উন্নয়ন ও কল্যায়ণ কম যসূিী গ্রিণ; 

 ৩. মহিলা ও হিশুয়ের আইনগি ও সামাহজক অহরকার প্রহিষ্ঠা সাংক্রান্ত হিষয়ািলী সম্পােন; 

 ৪. মহিলা ও হিশুয়ের সমস্যাহে হিহিিকরণ এিাং সয়িিনিা বৃহের জন্য সাংহিি িথ্যাহের আোন-প্রোন ও প্রিায়রর     

ব্যিস্থা গ্রিণ; 

 ৫. মহিলায়ের েমিায়ন ও কম যসাংস্থায়নর লয়েে প্রয়য়াজনীয় কার্ যক্রম গ্রিণ; 

 ৬. (ক) জািীয় মহিলা উন্নয়ণ পহরষে সাংক্রান্ত কার্ যক্রম; 

  (খ) হিশু হিষয়ক জািীয় পহরষে সাংক্রান্ত কার্ যক্রম; 

  (গ) মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তর এর কার্ যক্রম িোরহক করণ; 

  (ঘ) জািীয় মহিলা সাংস্থা এর কার্ যক্রম িোরহক করণ; 

 ৭. িাাংলায়েি হিশু একায়েমী এর কার্ যক্রম িোরহক করণ; 

 ৮. WID (Women in Development) ক্ষফাকাল পয়য়ন্টস এর মাধ্যয়ম WID হিষয়ক হিহিন্ন মন্ত্রণালয়য়র  

কার্ যক্রম সমিয় সারন ও পহরিীেণ করণ; 

 ৯. নারী উন্নয়য়নর হিষয়য় অিোন রাখার জন্য নারী উন্নয়ন মূলক সাংগঠন ও সুিীল সমাজয়ক উৎসাি প্রোন ও িায়ের  

সায়থ ক্ষর্াগায়র্াগ রোকরণ; 

 ১০. সকল ক্ষস্বোয়সিী মহিলা সাংগঠন হনিন্ধন ও হনয়ন্ত্রয়ণর ব্যিস্থা গ্রিণ; 

 ১১. মহিলা ও হিশুয়ের হিরুয়ে সহিাংসিা ক্ষরায়রর কার্ যক্রম গ্রিণ; 

 ১২. নারীর সমঅহরকার এিাং নারী ও হিশু উন্নয়ন সাংক্রান্ত হিহিন্ন আন্তজযাহিক সাংগঠন/সাংস্থার সায়থ ক্ষর্াগায়র্াগ রোকরণ  

এিাং এিেসাংক্রান্ত চুহক্ত স্বােরকরণ; 

 ১৩. হনম্নিহণ যি হেিস পালনঃ 

  (ক) ৮ মাি য, আন্তজযাহিক নারী হেিস; 

  (খ) অয়ক্টাির মায়সর ১ম ক্ষসামিার হিশ্ব হিশু হেিস; 

  (গ) ৯ হেয়সম্বর ক্ষিগম ক্ষরায়কয়া হেিস; 

  (ঘ) ২৯ ক্ষসয়েম্বর-০৫ অয়ক্টাির হিশু অহরকার সপ্তাি; 

 ১৪. (ক) ক্ষিগম ক্ষরায়কয়া পেক; 

  (খ) নারী ও হিশুয়ের জন্য জািীয় পুরস্কার প্রোন; 

 ১৫. হিহিন্ন মন্ত্রণালয় ও সাংস্থার সায়থ হিশু হিষয়ক কার্ যক্রয়মর সমিয় সারন; 

 ১৬. হিশু হিষয়ক কার্ যক্রম সাংক্রান্ত ইউহনয়সফসি সাংহিি অন্যান্য আন্তজযাহিক সাংগঠন/সাংস্থার সায়থ ক্ষর্াগায়র্াগ  

রোকরণ; 

 ১৭. হিহিন্ন আন্তজযাহিক সাংগঠন/সাংস্থার সায়থ ক্ষর্াগায়র্াগ রোকরণ এিাং মন্ত্রণালয়য়র কার্ক্রম সাংক্রান্ত হিষয়য় অন্যান্য  

ক্ষেি ও হিশ্ব সাংস্থার সায়থ চুহক্ত সম্পােন; 

 ১৮. মন্ত্রণালয়য়র কার্ যক্রম সম্পহকযি হিহিন্ন হজজ্ঞাস্য ও পহরসাংখ্যান প্রোন; 

 ১৯. মন্ত্রণালয়য়র কার্ যক্রম সাংহিি সকল আইন; 

 ২০. আোলয়ি গ্রিণকৃি হফ ব্যিীি মন্ত্রণালয়য়র কার্ যক্রম সম্পহকযি অন্যান্য হফ। 

 

১.৫ মন্ত্রণালয়য়র অরীনস্থ অহরেপ্তর/সাংস্থাঃ 

১. মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তরঃ ৬৪ ক্ষজলা এিাং ৪৯২ টি উপয়জলায় মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তয়রর অহফস রয়য়য়ে। 

২. জািীয় মহিলা সাংস্থাঃ ৬৪ ক্ষজলা এিাং ৫০ টি উপয়জলায় জািীয় মহিলা সাংস্থার অহফস রয়য়য়ে। 

৩. িাাংলায়েি হিশু একায়েহমঃ ৬৪ ক্ষজলা এিাং ৬ টি উপয়জলায় িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর অহফস রয়য়য়ে। 

৪. জহয়িা ফাউয়েিনঃ ঢাকার রানমহেয়ি জহয়িা ফাউয়েিয়নর অহফস রয়য়য়ে। 

৫.    হেএনএ ল্যািয়রটরী ব্যিস্থাপনা অহরেপ্তরঃ ২৭ জুলাই, ২০২০ িাহরয়খ প্রহিহষ্ঠি।  

১.৬ মন্ত্রণালয়য়র িায়জটঃ  ২০১৯-২০ অথ য িেয়র মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র ক্ষমাট িায়জট (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) িরাদ্দ  

৩৪৫৭,৪৩৭৬ ক্ষকাটি টাকা র্া জািীয় ক্ষমাট িায়জয়টর ০.৭৫%। 

হিিরণ িায়জট ২০১৮-১৯ (িাজার টাকায়) 

পহরিালন/অনুন্নয়ন ব্যয় ২৯৪৭,৭৯৬৩ 



উন্নয়ন ৫০৯,৬৪১৩ 

ক্ষমাট ৩৪৫৭,৪৩,৭৬ 

রাজস্ব ৩৩২০,৪০,৬৪ 

মূলরন ১৩৭,০৩,১২ 

ক্ষমাট ৩৪৫৭,৪৩,৭৬ 

 

১.৭ মন্ত্রণালয়য়র উন্নয়ন প্রকল্প িরাদ্দঃ 

২০১৯-২০২০ অথ য িেয়রর সাংয়িাহরি িাহষ যক উন্নয়ন কম যসূহিয়ি অন্তভূ যক্ত ক্ষমাট প্রকল্প সাংখ্যা ২৩টি। 

 হিহনয়য়াগ প্রকল্প ১৭টি 

 কাহরগরী সিায়িা প্রকল্প ৬টি 

 

ক্ষমাট িরাদ্দ ৪৪০.০০ ক্ষকাটি টাকা   

  হজওহি ৩৭০.১৩৪১ ক্ষকাটি  

 প্রকল্প সািায্য ৭০.১৬ ক্ষকাটি    

১.৮ মন্ত্রণালয়য়র কম যসূহিি রাদ্দঃ  

২০১৯-২০২০ অথ য িেয়রর মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র অরীন ক্ষমাট কম যসূহির সাংখ্যা ২৭টি। ক্ষমাট িরাদ্দ ৬৯.৩৪ ক্ষকাটি টাকা র্া 

মন্ত্রণালয়য়র ক্ষমাট িরায়দ্দর ০.০১৪৯%। 

১.৯ ক্ষজোর িায়জটঃ  

 ২০১৯-২০ অথ য িেয়র ৪,৬৪,৫৮৩ ক্ষকাটি টাকার ময়ধ্য ৪৩টি মন্ত্রণালয়/হিিায়গর ময়ধ্য মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র ক্ষিয়ার 

১,৩৭,৭৪২ ক্ষকাটি টাকা র্া ক্ষমাট িায়জয়টর ২৯.৬৫% র্া হজহেহপ-এর ৫.৪৩%। 

িণ যনা িায়জট ২০১৯-২০২০ (ক্ষকাটি টাকায়) 

 নারীর হিস্যা 

                িায়জট    নারী িিকরা িার 

ক্ষমাট িায়জট ৪৬৪৫৮৩ ১৩৭৭৪২ ২৯.৬৫ 

মন্ত্রণালয়য়র িায়জট ৩৪৫৮ ২৭৮১ ৮০.৪২ 

উন্নয়ন ৫১০ ৪৯০ ৯৬.০৮ 

অনুন্নয়ন ২৯৪৮ ২২৯১ ৭৭.৭১ 

১.১০ হিশু িায়জটঃ  

 ১৫টি মন্ত্রণালয়য় হিশু কল্যায়ণ ব্যাহয়ি ক্ষমাট িায়জট িরাদ্দ ১০২২৯.২০ ক্ষকাটি টাকা। মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র ক্ষমাট 

িায়জট ৮২৬ ক্ষকাটি টাকা। র্া ক্ষমাট িায়জয়টর ৮.০৬%। 

ক্রনাং হিিরণ িায়জট (হিহলয়ন টাকা) 

১. মন্ত্রণালয়য়র ক্ষমাট িায়জট ৩৪.৯০ 

২. পহরিালন িায়জট ২৯.৮১ 

৩. উন্নয়ন িায়জট ৫.০৯ 

৪. মন্ত্রণালয়য়র িায়জয়ট হিশু সাংহিি অাংয়ির িায়জট ১৩.৮৫ 

৫. পহরিালন িায়জট ১৩.১৭ 

৬. উন্নয়ন িায়জট ০.৬৮ 

৭. জািীয় িায়জট ৪৬৪৬ 

৮. হজহেহপ ২৫৩৭৮ 

৯. সরকায়রর ক্ষমাট িায়জট (হজহেহপ’র িিকরা িায়র) ১৮.৩১ 

১০. মন্ত্রণালয়য়র িায়জট (হজহেহপ’র িিকরা িায়র) ০.১৪ 

১১. মন্ত্রণালয়য়র িায়জট (জািীয় িায়জয়টর িিকরা িায়র) ০.৭৫ 

১২. মন্ত্রণালয়য়র িায়জয়টর হিশু সাংহিি অাংি (হজহেহপ’র িিকরা িায়র) ০.০৫ 

১৩. মন্ত্রণালয়য়র িায়জয়টর হিশু সাংহিি অাংি (জািীয় িায়জয়টর িিকরা িায়র) ০.৩০ 

 

২. মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রনালয়য়র সাাংগঠহনক কাঠায়মা ও জনিল 

 

২.১ মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রনালয়য়র সাাংগঠহনক কাঠায়মা অনুর্ায়ী অনুয়মাহেি ও কম যরি(২০১৯-২০ অথ য িেয়র)জনিল হনম্নরূপঃ 



ক) ৯ম ক্ষগ্রে ও িদূর্ধ্য 

ক্রম পয়ের নাম অনুয়মাহেি পে সাংখ্যা পূরণকৃি/সাংযুহক্তকৃি পে সাংখ্যা শূন্যপে  মন্তব্য 

০১ সহিি/হসহনয়র সহিি ০১ ০১ ০০  

০২ অহিহরক্ত সহিি ০০ ০৩ ০০ জনপ্রিাসন মন্ত্রণালয়য়র ২৩.০২.২০১২ এিাং ২২.১১.২০১৬ িাহরয়খর 

প্রজ্ঞাপন অনুসায়র যুগ্ম সহিি এর ৩ টি হেউটি পে ক্ষক যুগ্ম সহিি/অহিহরক্ত সহিি হিয়সয়ি পুনহি যন্যাস করা িয়য়য়ে। 

০৩ যুগ্মসহিি ০৩ ০৩ ০০ জনপ্রিাসন মন্ত্রণালয়য়র ২৩.০২.২০১২ এিাং ২২.১১.২০১৬ িাহরয়খর প্রজ্ঞাপন অনুসায়র 

উপ সহিি এর ৬ টি হেউটি পে ক্ষক উপসহিি/যুগ্ম সহিি হিয়সয়ি পুনহি যন্যাস করা িয়য়য়ে। 

০৪ যুগ্ম প্ররান (প্ল্াউ) নন কোোর ০১ ০০ ০১  

০৫ উপসহিি হনয়হমি ৬ সুপারহনউমাহর ২ ০৮ ০০  

০৬ উপ প্ররান ০১ ০২ ০০  

০৭ উপ প্ররান (প্ল্াউ) নন কোোর ০১ ০০ ০১  

০৮ হসহনয়র সিকারী সহিি/সিকারী সহিি ১৩ ১০ ০৩  

০৯ জনসাংয়র্াগ কম যকিযা ০১ ০১ ০০  

১০ হসহনয়র সিকারী প্ররান ০১ ০১ ০০  

১১ হসহনয়র সিকারী প্ররান (প্ল্াউ) নন কোোর ০১ ০১ ০০  

১২ ক্ষপ্রাগ্রামার ০১ ০১ ০০  

১৩ সিকারী ক্ষমইয়ন্টয়নে ইহিহনয়ার ০১ ০০ ০১  

১৪ সিকারী ক্ষপ্রাগ্রামার ০১ ০০ ০১  

১৫ হিসািরেণ কম যকিযা ০১ ০১ ০০  

১৬ লাইয়েহরয়ান ০২ ০১ ০১  

 

খ) ১০ম ক্ষগ্রে 

ক্রম পয়ের নাম অনুয়মাহেি পে  পূরণকৃি পে  শূন্যপে  

০১ প্রিাসহনক কম যকিযা ১৭ ১৩ ০৪ 

০২ ব্যহক্তগি কম যকিযা ১০ ০৫ ০৫ 

০৩ সিকারী হিসািরেণ কম যকিযা ০১ ০১ ০০ 

 

গ) ক্ষগ্রে ১১-২০ 

ক্রম পয়ের নাম অনুয়মাহেি পে  পূরণকৃি পে  শূন্যপে  

০১ সাট মুদ্রােহরক কাম কহম্পউটার অপায়রটর ০৮ - ০৮ 

০২ কহম্পউটার অপায়রটর ০৬ ০২ ০৪ 

০৩ হিসািরেক ০১ ০১ ০০ 

০৪ অহফস সিকারী কাম কহম্পউটার অপায়রটর ১৩ ০৪ ০৯ 

০৫ কোহিয়ার ০১ ০১ ০০ 

০৬ কোি সরকার ০১ ০১ ০০ 

০৭ অহফস সিায়ক ২৭ ১১ ১৬ 

 

২.২.মন্ত্রণালয়য়র অনুহিিাগ,অহরিাখা ও িাখাসমুিঃ 

  ক) প্রিাসন অনুহিিাগ (অহিহরক্ত সহিি/যুগ্মসহিি) 

      ১। প্রিাসন অহরিাখা (যুগ্মসহিি/উপসহিি) 

i) প্রিাসন-১ িাখা 

ii) প্রিাসন-২ িাখাঃ  

iii) প্রিাসন-৩ িাখা 

iv) লাইয়েহর িাখা 

 

     ২। মহিঅ অহরিাখা (যুগ্মসহিি/উপসহিি) 

i) মহিঅ-১ িাখা 

ii) মহিঅ-২ অহরিাখা (সুপার হনউমাহর) 

 

    ৩। ক্ষসল অহরিাখা (যুগ্মসহিি/উপসহিি) 

i) ক্ষসল িাখা 



ii) জামস িাখা 

iii) আইন িাখা 

 

    ৪। িায়জট ও অহেট অহরিাখা (যুগ্মসহিি/উপসহিি) 

i) িায়জট িাখা 

ii) অহেট িাখা 

iii) হিসাি িাখা 

 

     ৫। প্রহিেণ অহরিাখা (সুপার হনউমাহর) 

     ৬। প্ল্াউ ইউহনট (যুগ্মসহিি/যুগ্মপ্ররান)  

i) উপপ্ররান 

ii) হসহনয়র সিকাহর প্ররান  

 খ) উন্নয়ন ও পহরকল্পনা অনুহিিাগ (অহিহরক্ত সহিি/যুগ্মসহিি) 

       ১। উন্নয়ন অহরিাখা (যুগ্মসহিি/উপসহিি) 

i) উন্নয়ন-১ িাখা 

ii) উন্নয়ন-২ িাখা 

       ২। পহরকল্পনা অহরিাখা (উপপ্ররান) 

i) পহরকল্পনা-১ িাখা 

ii) পহরকল্পনা-২ িাখা 

iii) পহরকল্পনা-৩ িাখা 

 

   গ) হিশু ও সমিয় অনুহিিাগ (অহিহরক্ত সহিি/যুগ্মসহিি) 

১। হিশু অহরিাখা 

i) হিশু সুরো ও উন্নয়ন িাখা 

ii) িাহিএ িাখা 

২। হিশুর র্ত্ন ও সমিয় অহরিাখা 

i) হিশুর প্রারহিক র্ত্ন িাখা 

ii) সমিয় িাখা 

 

  



৩. মন্ত্রণালয়য়র কম য িন্টন ও ২০১৯-২০ অথ য িেয়র সম্পাহেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ যািহল 

 

৩.১ প্রিাসন অনুহিিাগ: 

 

প্রিাসন-১ িাখা 

কার্ যিন্টন অনুর্ায়ী িাখার কাজঃ  

১. মন্ত্রণালয়য়র কম যকিযা/কম যিারীয়ের ব্যহক্তগি নহথ, ক্ষর্াগোন, োড়পে ও ছুটি এিাং সরকাহর 

অহগ্রম গ্রিণ সাংক্রান্ত ।  

২. মন্ত্রণালয়য়র অরীনস্থ েপ্তর/সাংস্থার প্ররান, কোোর কম যকিযায়ের ব্যহক্তগি নহথ, ক্ষর্াগোন, োড়পে ও ছুটি এিাং সরকাহর অহগ্রম গ্রিণ সাংক্রান্ত।  

৩. মন্ত্রণালয়য়র কম যকিযা/কম যিারীয়ের ময়ধ্য কম যিন্টন ও অিেন্তরীণ িেলী। 

৪. হিহিন্ন মন্ত্রণালয়য়র সিায়/ক্ষসহমনার/কম যিালায় কম যকিযা ময়নানয়ন সাংক্রান্ত ।  

৫. মন্ত্রণালয়সি অরীনস্থ েপ্তর/ সাংস্থার কম যকিযা/কম যিারীয়ের ময়ধ্য সরকাহর িাসা িরাদ্দ 

কার্ যক্রম।  

৬. জনিল কাঠায়মা হনর যারণ, প্রস্তুি ও প্রয়য়াজনীয় অনুয়মােয়নর ব্যিস্থাকরণ।  

৭. মন্ত্রণালয়য়র কম যকিযা/ কম যিারয়ের হনয়য়াগ, পয়োন্নহি, হসয়লকিন ক্ষগ্রে ও উচ্চির ক্ষিিন 

ক্ষস্কল প্রোন সাংক্রান্ত। 

৮. কম যকিযা/কম যিারীয়ের না-োিী সনেপে প্রোন। 

৯. মন্ত্রণালয় ও অরীনস্থ েপ্তর/ সাংস্থার কম যকিযা/কম যিারীয়ের সহিিালয় প্রয়িি পে ইসুে 

সাংক্রান্ত।  

১০. মন্ত্রণালয়য়র কম যকিযা/ কম যিারীয়ের িাহষ যক ক্ষগাপনীয় প্রহিয়িেন ক্ষপ্ররণ ও সাংরেণ।  

১১. মন্ত্রণালয়য়র কম যকিযাগয়ণর সারারন িহিষ্য িিহিল অহগ্রয়মর আয়িেন অগ্রায়ন এিাং 

কম যিারীয়ের অহজযি ছুটির হিসাি সাংরেণ ও সারারণ িহিষ্য িিহিল এর অহগ্রম গ্রিয়ণর হজও জারীকরণ  

১২. কম যকিযা-কম যিারীয়ের ক্ষপনিন মঞ্জুরী ও হপআরএল িাহলকা িালনাগােকরণ। 

১৩. িন্যা ও প্রাকৃহিক দুয়র্ যাগ এিাং জািীয় হনি যািয়ন কার্ যক্রম ও োহয়ত্ব িন্টন।  

১৪. হিহিন্ন মন্ত্রণালয়য়র মহিলায়ের িাকুহর ক্ষকাটা সম্পহকযি িথ্য সাংগ্রি।  

১৫. কম যকিযা/কম যিারীয়ের মৃতুেজহনি ক্ষোয়া অনুষ্ঠান, ক্ষিাকিািযা প্রস্তুি ও ক্ষগয়জট প্রকাি।  

১৬. কতৃযপে কতৃযক সময়য় সময়য় প্রেত্ত অন্যান্য কার্ যািলী। 

২০১৯-২০ অথ য িেয়র সম্পাহেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ যক্রমঃ 

১.মন্ত্রণালয়য়র কম যকিযা/কম যিারীয়ের ব্যহক্তগি নহথ, ক্ষর্াগোন, োড়পে ও ছুটি এিাং সরকাহর অহগ্রম গ্রিণ সাংক্রান্ত ।  

২. মন্ত্রণালয়য়র অরীনস্থ েপ্তর/সাংস্থার প্ররান, কোোর কমযকিযায়ের ব্যহক্তগি নহথ, ক্ষর্াগোন, োড়পে ও ছুটি এিাং সরকাহর অহগ্রম গ্রিণ সাংক্রান্ত।  

৩. মন্ত্রণালয়য়র কম যকিযা/কম যিারীয়ের ময়ধ্য কম যিন্টন ও অিেন্তরীণ িেলী। 

৪. হিহিন্ন মন্ত্রণালয়য়র সিায়/ক্ষসহমনার/কম যিালায় কম যকিযা ময়নানয়ন সাংক্রান্ত ।  

৫. মন্ত্রণালয়সি অরীনস্থ েপ্তর/ সাংস্থার কম যকিযা/কম যিারীয়ের ময়ধ্য সরকাহর িাসা িরাদ্দ কার্ যক্রম।  

৬. জনিল কাঠায়মা হনর যারণ, প্রস্তুি ও প্রয়য়াজনীয় অনুয়মােয়নর ব্যিস্থাকরণ।  

৭. মন্ত্রণালয়য়র কম যকিযা/ কম যিারয়ের হনয়য়াগ, পয়োন্নহি, হসয়লকিন ক্ষগ্রে ও উচ্চির ক্ষিিন ক্ষস্কল প্রোন সাংক্রান্ত। 

৮. কম যকিযা/কম যিারীয়ের না-োিী সনেপে প্রোন। 

৯. মন্ত্রণালয় ও অরীনস্থ েপ্তর/ সাংস্থার কম যকিযা/কম যিারীয়ের সহিিালয় প্রয়িি পে ইসুে সাংক্রান্ত।  

১০. মন্ত্রণালয়য়র কম যকিযা/ কম যিারীয়ের িাহষ যক ক্ষগাপনীয় প্রহিয়িেন ক্ষপ্ররণ ও সাংরেণ।  

১১. মন্ত্রণালয়য়র কম যকিযাগয়ণর সারারন িহিষ্য িিহিল অহগ্রয়মর আয়িেন অগ্রায়ন এিাং 

কম যিারীয়ের অহজযি ছুটির হিসাি সাংরেণ ও সারারণ িহিষ্য িিহিল এর অহগ্রম গ্রিয়ণর হজও জারীকরণ  

১২. কম যকিযা-কম যিারীয়ের ক্ষপনিন মঞ্জুরী ও হপআরএল িাহলকা িালনাগােকরণ। 

১৩. িন্যা ও প্রাকৃহিক দুয়র্ যাগ এিাং জািীয় হনি যািয়ন কার্ যক্রম ও োহয়ত্ব িন্টন।  

১৪. হিহিন্ন মন্ত্রণালয়য়র মহিলায়ের িাকুহর ক্ষকাটা সম্পহকযি িথ্য সাংগ্রি।  

১৫. কম যকিযা/কম যিারীয়ের মৃতুেজহনি ক্ষোয়া অনুষ্ঠান, ক্ষিাকিািযা প্রস্তুি ও ক্ষগয়জট প্রকাি।  

১৬. কতৃযপে কতৃযক সময়য় সময়য় প্রেত্ত অন্যান্য কার্ যািলী। 

 

  



প্রিাসন-২ িাখাঃ  

কার্ যিন্টন অনুর্ায়ী িাখার কাজঃ  

১।  সকল প্রকার ক্রয় ও ক্ষমরামি সাংক্রান্ত কাজ। 

২। গাহড়, ফোক্স, ফয়টাকহপয়ার, কহম্পউটার, এহস, হপ্রন্টার ক্রয় ও টিওএেইভূক্তকরণ। 

৩। সকল প্রকার ফরমস এোে ক্ষেিনারী ক্রয়, সরকারী েপ্তর িয়ি সাংগ্রি ও হিিরণ। 

৪। সকল প্রকার োওয়াি কাে য, ঈে কাে য, নিিয়ষ যর কাে য এিাং হিহজটিাং কাে য প্রস্তুিকরণ। 

৫। মাইয়ক্রািাস ব্যিিারকারী কম যকিযায়ের হনকট িয়ি িাড়া আোয় ও ব্যাাংয়ক জমাকরণ। 

৬। গাড়ীর জ্বালানী ইসুে, হিল পহরয়িার ও লগ িহি সাংরেণ। 

৭। ড্রাইিারয়ের ছুটি ও অন্যান্য হিষয়। 

৮। সহিিালয়য়র গাড়ী প্রয়িয়ির হেকার সাংগ্রিকরণ ও গাড়ী ক্ষমরামি করণ। 

৯। কে ক্ষমরামি, তিদুেহিক সাংয়র্ায়গর জন্য সাংহিিয়ের েপ্তয়র পে দ্বারা ক্ষর্াগায়র্াগ করা। 

১০। ফাহন যিার ক্রয় ও ক্ষমরামিকরণ। 

১১। হিহিন্ন সিার অহগ্রম উয়ত্তালন ও সমিয়। 

১২। মিান স্বারীনিা ও জািীয় হেিস এিাং হিজয় হেিস সাংক্রান্ত কাজ। 

১৩। সিকারী অহেট টিময়ক সাহি যক সিয়র্াহগিা করা। 

১৪। অহফস ক্ষেস িরাদ্দ সাংক্রান্ত কাজ এিাং কম যকিযা/কম যিারীয়ের কে িরাদ্দ। 

১৫। সাংিােপে সরিরাি, িই ক্রয় এিাং হিল পহরয়িার করা। 

১৬। মন্ত্রণালয়য়র হিঠি-পে গ্রিণ ও ক্ষপ্ররণ সাংক্রান্ত কার্ যাহে। 

১৭। পুরািন মালামাল হনলায়ম হিক্রয়। 

১৮। িথ্য অহরকার আইয়নর আওিারীন কাজ। 

১৯। হসটিয়জন িাট যার সাংক্রান্ত। 

২০। অহিয়র্াগ প্রহিকার ব্যিস্থা (GRS) সাংক্রান্ত কাজ। 

২১। কতৃযপে কতৃযক সময় সময় প্রেত্ত অন্যান্য কর্ যািলী। 

 

২০১৯-২০ অথ য িেয়র সম্পাহেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ যক্রমঃ 

 

১। ই-ক্ষটোয়রর মাধ্যয়ম  এিাং ক্ষকায়টিয়নর মাধ্যয়ম অহফস সরিাম, কহম্পউটার এয়ক্সসহরজ, কহম্পউটার মালামাল এিাং আসিাপে 

ক্রয় করা িয়য়য়ে। 

২। একটি জীপ এিাং একটি মাইয়ক্রািাস ক্রয় করা িয়য়য়ে। 

৩। ক্ষেিনারী অহফস িয়ি কাগজ এিাং ক্ষেিনারী সামগ্রী সাংগ্রি করা িয়য়য়ে। 

৪। মাননীয় প্রহিমন্ত্রীর জন্য ঈেকাে য এিাং কম যকিযায়ের জন্য হিহজটিাং কাে য মুদ্রণ কয়র সরিরাি করা িয়য়য়ে। 

৫। মাইয়ক্রািাস ব্যিিারকারীয়ের হনকট িয়ি িাড়া ক্ষিিন হিল িয়ি কিযন করা িয়য়য়ে। 

৬। গাহড়র জ্বালানী ইসুে, হিল পহরয়িার এিাং লগিহি সাংরেণ করা িয়য়য়ে। 

৭। সহিিালয়য়র প্রয়িয়ির জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  িয়ি গাহড়র হেকার সাংগ্রি করা িয়য়য়ে। 

৮। গাহড় সিল রাখয়ি গাহড় ক্ষমরামি এিাং টায়ার ক্রয় করা িয়য়য়ে। 

৯। পুরািন আসিাপে ক্ষমরামি করা িয়য়য়ে এিাং অয়কয়জা আসিািপে হিহক্র কয়র হিহক্রি অথ য িালায়নর মাধ্যয়ম সরকাহর ক্ষকাষাগায়র 

জমা করা িয়য়য়ে। 

১০। ক্ষিাক হেিস, হিজয় হেিস, হিশু হেিসসি হিহিন্ন জািীয় হেিস পালন করা িয়য়য়ে। 

১১। অহেট কার্ য সম্পােয়ন অহেট টিময়ক সিায়িা প্রোন করা িয়য়য়ে। 

১২। কম যকিযায়ের জন্য অহফস ক্ষেয়সর ব্যিস্থা করা িয়য়য়ে। নতুন অহফস ক্ষেয়সর জন্য সরকাহর আিাসন পহরেপ্তয়র িাহিো ক্ষেয়া 

িয়য়য়ে। 

১৩। প্রাহরকার ক্ষমািায়িক সাংিােপে সরিরাি এিাং হিল পহরয়িার করা িয়য়য়ে। 

১৪। হসটিয়জন িাট যার সাংক্রান্ত কায়জর প্রহিয়িেন প্রনয়ণ করা  িয়য়য়ে। 

১৫। অহিয়র্াগ গ্রিণ ও হনষ্পহত্ত সাংক্রান্ত (GRS) কাজ করা িয়য়য়ে। 

 

প্রিাসন ৩ িাখা :  
কার্ থিন্টন অনুর্ায়ী িাখার কাজুঃ  

১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও তনদে থিনা িাস্তিায়ন সাংক্রান্ত কাজ করা; 

২। জািীয় সাংসদের প্রদনাের প্রস্তুি ও শপ্ররণ করা; 

৩। সাংসেীয় স্থায়ী কতমটির সিা ও তসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন করা; 



৪। কম থকিথাদের নাম, কক্ষ, শটতলদফান ও ইন্টারকম নম্বর সম্বতলি িাতলকা িাল নাগাে করা; 

৫। মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র কম থকিথাদের আিাতসক ও োপ্ততরক শটতলদফান সাংদর্াগ ও তিল পতরদিাধ করা; 

৬। আিাতসক শটতলদফাদন মদেম সরিরাি করা; 

৭। িাাংলাদেি সতচিালয় শটতলদফান তনদে থতিকা সরিরাি করা; 

৮। ইন্টারদনট তিল পতরদিাধ করা। 

৯। কম থকিথাদের আিাতসক শটতলদফাদনর নগোয়ন িািার তজ.ও জারী করা; 

১০। কম থকিথাদের আিাতসক শটতলদফাদনর খাি পতরিিথন; 

১১। সতচি মদিােদয়র শমািাইদলর শরাতমাং সাংদর্াগ সাংক্রান্ত তজ.ও জারীকরণ; 

১২। সতচি মদিােদয়র শমািাইদলর শরাতমাং ও শলাকাল তিল পতরদিাধ করা। 
 

২০২০-২০২১ অর্ থিছদর সম্পাতেি উদেখদর্াগ্য কার্ থক্রমসমূি :    

১. ২০২০-২১ অর্ থিছদর প্রতিমাদস মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও তনদে থিনা িাস্তিায়ন প্রতিদিেন প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালদয় 

শপ্ররণ করা িদয়দছ; 

২. জািীয় সাংসদের অতধদিিন চলাকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও এ মন্ত্রণালদয়র মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর প্রদনর প্রস্তুিকৃি উের 

প্রোন করা িদয়দছ; 

৩. ২০২০-২১ অর্ থিছদরর জািীয় সাংসদের মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পতকথি স্থায়ী কতমটির ১২ টি বিঠদক োপ্ততরক 

সিায়িা প্রোন করা িদয়দছ। 

৪. ২০২০-২১ অর্ থিছদর মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র কম থকিথাদের আিাতসক ও েপ্ততরক শটতলদফান সাংদর্াগ ও তিল 

পতরদিাধ করা িদয়দছ; 

৫. ২০২০-২১ অর্ থ িছদরর এ মন্ত্রণালদয়র ইন্টারদনট তিল পতরদিাধ করা িদয়দছ; 

৬. ২০২০-২০২১ অর্ থিছর ০৩ জন কম থকিথার আদিেদনর শপ্রতক্ষদি আিাতসক শটতলদফাদন মদেম সাংদর্াদগর ৫,০০০/-(পাঁচ 

িাজার) টাকার তজ.ও জারী করা িদয়দছ; 

৭. ২০২০-২০২১ অর্ থিছদর ০৫ জন কম থকিথার আদিেদনর শপ্রতক্ষদি আিাতসক শটতলদফাদনর নগোয়ন িািার তজ.ও জারী 

করা িদয়দছ। 

 

 

 

 

আইন িাখাঃ 

কার্ যিন্টন অনুর্ায়ী হিসাি িাখা কাজঃ  

১। নারী ও হিশু হনর্ যািন েমন সাংক্রান্ত আইন ও হিহর প্রণয়ন সাংক্রান্ত কার্ যক্রম; 

২। আইন হিষয়য় সয়িিনিা সৃহি; 

৩।          অন্যান্য মন্ত্রণাল/হিিায়গর সায়থ আইনী হিষয়য় সমিয় করা; 

৪।  হিহিন্ন আোলয়ি মামলাসমূি পহরিালনা করা; 

৫। হিযমান আইন যুগপয়র্াগী করার উয়যাগ গ্রিণ করা; 

৬।  আইয়নর আওিায় গঠিি হিহিন্ন কহমটির কার্ যক্রম িোরহক করা; 

৭।  অমীমাাংহসি হিষয় হনষ্পহত্তর লয়েে র্থার্থ পেয়েপ গ্রিণ করা; 

৮। সময়হিহত্তক প্রহিয়িেন প্রণয়ন করি সমিয় সিায় উপস্থাপন করা। 

৯।  পে সৃহির লয়েে হিহর প্রণয়ন সাংক্রান্ত র্ািিীয় কার্ যক্রম সমিয় করা। 

 

২০১৯-২০২০ অথ যিেয়র সম্পাহেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ যক্রমসমূি :    

১। ‘হিশু হেিার্ত্ন ক্ষকন্দ্র আইন, ২০২১’ এর খসড়াটি গি ২৭.০১.২০২০ িাহরয়খ মহন্ত্রসিা তিঠয়ক মাননীয় প্ররানমন্ত্রী কতৃযক নীহিগিিায়ি 

অনুয়মাহেি িয়।  

২। হিহিন্ন আোলয়ি িলমান মামলাসমূি পহরিালনার র্থার্থ ব্যিস্থা গ্রিণ করা িয়য়য়ে।   

 



হিসাি িাখা 

২০২০-২১ অর্ থ িছদর সম্পাতেি উদেখদর্াগ্য কার্ থক্রমুঃ 

১.  মন্ত্রণালদয়র রাজস্ব িাদজট প্রণয়ণন িাদজট িাখাদক সাতি থক সিদর্াগীিা প্রোন করা িদয়দছ। 

২.  মন্ত্রণালদয়র আয়ন-ব্যয়ন কম থকিথা তিদসদি োতয়ে পালন করা িদয়দছ। 

৩.  মন্ত্রণালদয়র িাৎক্ষতনক ব্যয় তনি থাির জন্য ইমদপ্রস মাতন সাংরক্ষণ ও ব্যদয়র সমিয়ন করণ করা িদয়দছ। 

৪.  প্রধান তিসাি রক্ষণ কম থকিথার কার্ থালদয়র সাদর্ শর্াগাদর্াগসি মন্ত্রণালদয়র র্ািিীয় আয়-ব্যদয়র তিসাি সাংক্রান্ত 

কার্ থক্রম  সম্পন্ন করা িদয়দছ। 

৫.  কম থকিথা/কম থচারীদের শিিন তনধ থারণ, শিিন তিল/ভ্রমণ তিলসি অন্যান্য সকল তিল প্রণয়ন ও পাদির ব্যিস্থা গ্রিণ 

করা িদয়দছ। 

৬.  ছুটির তিসাি সাংরক্ষণ এিাং সাধারণ িতিষ্য িিতিদলর িাতষ থক তিসাি প্রোদনর ব্যিস্থা গ্রিণ করা িদয়দছ। 

৭.  মন্ত্রণালয় কতৃথক পতরচাতলি কল্যাণ ও অনুোন সাংক্রান্ত িিতিদলর তিসাি সাংরক্ষণ করা িদয়দছ। 

৮.  সাংিােপত্র, শটতলদফান, তিজ্ঞাপন, জ্বালানীসি অন্যান্য সকল ব্যদয়র শক্ষদত্র মুঞ্জুরী আদেি অনুর্ায়ী তিল প্রণয়ন, পাস 

ও পতরদিাদধর ব্যিস্থা গ্রিণ সাংক্রান্ত কার্ থক্রম গ্রিণ করা িদয়দছ। 

৯.  মন্ত্রণালদয়র অতেট আপতে তনস্পতেকদল্প অতেট িাখাদক সাতি থক সিদর্াগীিা প্রোন কর িদয়দছ। 

১০.  জািীয় অনুষ্ঠাদনর ব্যয় তনি থাদির জন্য তিল প্রণয়ন ও পাদসর ব্যিস্থাকরণ এিাং ব্যয় সমিদয়র কার্ থক্রম গ্রিণ করা 

িদয়দছ। 

১১.  তনর্ থাতিি, দু:স্থ মতিলা ও তিশু কল্যাণ িিতিদলর শকাষাধ্যদক্ষর োতয়েপালন করা িদচ্ছ। 

১২.  কতৃথপক্ষ কতৃথক সময় সময় প্রেে অন্যান্য কার্ থািলীর োতয়ে পালন করা িদয়দছ। 

 

  



িাদজট িাখাুঃ 

কার্ থিন্টন অনুর্ায়ী িাখার কাজুঃ  

১. মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ েপ্তর/সাংস্থা রাজস্ব িাদজট প্রণয়ন ও প্রদয়াজনীয় কার্ থক্রম; 

২. মধ্যদময়াতে িাদজট কাঠাদমা (এমটিতিএফ) সম্পতকথি কার্ থক্রম; 

৩. িাদজট িই এর িণ থনামূলক অাংি ও িাদজট িিৃিা প্রস্তুিকরণ; 

৪. িাদজট ব্যিস্থাপনা কতমটির সিা আিিান এিাং এ সাংক্রান্ত কার্ থক্রম গ্রিণ; 

৫. অনুন্নয়ন িাদজদটর আওিায় মন্ত্রণালয় ও েপ্তর/সাংস্থার সদি থাচ্চ ৩ িছর শময়াতে কম থসূতচ অনুদমােন, প্রতক্রয়াকরণ 

ও অর্ থছাড়করণ; 

৬. সাংদিাতধি িাদজট প্রণয়দনর সাতি থক কার্ থক্রম; 

৭. অর্ থ উপদর্াজন সাংক্রান্ত কার্ থক্রম; 

৮. অব্যতয়ি অদর্ থর তিসাি সাংগ্রি, সমিয় এিাং অর্ থ তিিাগ ও তচফ একাউন্টস এে তফন্যাে অতফসার কার্ থালদয় 

শপ্ররণ সাংক্রান্ত কার্ থক্রম; 

৯. নতুন শকাে সৃতষ্ট ও িরাে প্রোন; 

১০. িাদজট সম্মানী সাংক্রান্ত প্রস্তাি অর্ থ তিিাদগ শপ্ররণ; 

১১. িাতষ থক কার্ থসম্পােন চুতির িাস্তিায়ন ও মতনটতরাং সাংক্রান্ত প্রতিদিেন সাংগ্রি। 

২০২০-২১ অর্ থ িছদর সম্পাতেি উদেখদর্াগ্য কার্ থক্রমুঃ 

১. মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ েপ্তর/সাংস্থা রাজস্ব িাদজট প্রণয়ন করা িদয়দছ; 

২. মধ্যদময়াতে িাদজট কাঠাদমা (এমটিতিএফ) সম্পতকথি কার্ থক্রম গ্রিণ করা িদয়দছ; 

৩. িাদজট িই এর িণ থনামূলক অাংি ও িাদজট িিৃিা প্রস্তুি কদর অর্ থ তিিাদগ শপ্ররণ করা িদয়দছ; 

৪. ৬ টি িাদজট ব্যিস্থাপনা কতমটির সিা আিিান করা িদয়দছ; 

৫. চলমান ৩৩ টি অনুন্নয়ন িাদজদটর আওিায় মন্ত্রণালয় ও েপ্তর/সাংস্থার সদি থাচ্চ ৩ িছর শময়াতে কম থসূতচ 

অনুদমােন, প্রতক্রয়াকরণ ও অর্ থছাড়করণ করা িদয়দছ; 

৬. ২০২০-২১ অর্ থিছদরর সাংদিাতধি িাদজট প্রণয়ন করা িদয়দছ; 

৭. মন্ত্রণালদয়র িাদজট এিাং তকছু কম থসূতচর অর্ থ উপদর্াজন করা িদয়দছ; 

৮. ২০২০-২১ অর্ থিছদরর অব্যতয়ি অদর্ থর তিসাি সমিয় কদর অর্ থ তিিাগ ও তচফ একাউন্টস এে তফন্যাে অতফসার 

কার্ থালদয় শপ্ররণ করা িদয়দছ; 

৯. নতুন শকাে সৃতষ্ট ও িরাে প্রোন করা িদয়দছ; 

১০. িাদজট সম্মানী সাংক্রান্ত প্রস্তাি অর্ থ তিিাদগ শপ্ররণ করা িদয়দছ; 

১১. িাতষ থক কার্ থসম্পােন চুতির িাস্তিায়ন ও মতনটতরাং সাংক্রান্ত প্রতিদিেন সাংগ্রি কদর োউ িাখায় শপ্ররণ করা 

িদয়দছ। 

 

জামস িাখাুঃ 

কার্ থিন্টন অনুর্ায়ী িাখার কাজুঃ  

১। জািীয় মতিলা সাংস্িার  সাংস্িাপন ও প্রিাসন সাংক্রান্ত র্ািিীয় কার্ থািলী; 

২। জািীয় মতিলা সাংস্িার কম থকিথা ও বত্রমাতসক িরাে ছাদড়র তজ.ও. জারীকরণ; 

৩। জািীয় মাতিলা সাংস্িার কম থকিথা/কম থচারী তনদয়াগ, পদোন্নতি,শিিনদস্কল, তসদলকিন শগ্রে ও শপনিন সাংক্রান্ত 

কার্ থক্রম; 

৪। জািীয় মতিলা সাংস্িার জন্য সাংদিাতধি আইন/নীতিমালা ও তিতধমালা প্রণয়ন সাংক্রান্ত; 

৫। জািীয় মতিলা সাংস্িার ৬৪টি শজলা কতমটি ও ৫০টি উপদজলা কতমটি গঠন এিাং সাংতিষ্ট তিষদয় অন্যান্য 

কার্ থক্রম গ্রিণ। 

৬। জািীয় মতিলা সাংস্িার শজলা কমদেে িিন তনম থাদনর জন্য জতম অতধগ্রিণ ও তনম থান কাজ িোরতক করা; 

৭। জািীয় মতিলা সাংস্িার সকল প্রকার ক্রয়/তিক্রয়/তনলাম কার্ থক্রদম অাংিগ্রিণ ও অনুদমােন সাংক্রান্ত কার্ থক্রম; 



৮। জািীয় মতিলা সাংস্িার উন্নয়ন প্রকল্প িদি রাজস্ব িাদজদট জনিল স্িানান্তর, পে সাংরক্ষণ, পোয়ন এিাং শিিন-

িািা প্রোন সাংক্রান্ত র্ািিীয় কার্ থক্রম; 

৯। জািীয় মতিলা সাংস্িার তনি থািী কতমটি ও পতরচালনা পতরষে কতমটি গঠন সাংক্রান্ত কার্ থক্রম গ্রিণ; 

১০। কতৃথপক্ষ কতৃথক সমদয় সমদয় প্রেে অন্যান্য োতয়ে।  

 

২০১৯-২০ অর্ থ িছদর সম্পাতেি উদেখদর্াগ্য কার্ থক্রমুঃ 

 

১) জািীয় মতিলা সাংস্িার তনি থািী কতমটি ও পতরচালনা পতরষদের  কতমটি গঠন করা িদয়দছ; 

২) জািীয় মতিলা সাংস্িার ৪০টি শজলা কতমটি  ও ০৫টি উপদজলা কতমটি গঠন করা িদয়দছ; 

৩) জািীয় মতিলা সাংস্িার অনুকুদল ২০১৯-২০২০ অর্ থ িছদরর িরাদের টাকা র্র্াসমদয় ছাড়করণ করা িদয়দছ; 

 

 

  



ক্ষসল িাখাঃ 

কার্ যিন্টন অনুর্ায়ী িাখার কাজঃ  

১)  নারী ও হিশু হনর্ যািন েমন সাংক্রান্ত আইন ও হিহর প্রণয়ন সাংক্রান্ত কার্ যক্রম। 

২)  নারী ও হিশু পািার সাংক্রান্ত িথ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়য় ক্ষপ্ররণ। 

৩) নারী ও হিশু হনর্ যািন প্রহিয়রার সাংক্রান্ত অহিয়র্াগ/িথ্য সাংগ্রি ও ব্যিস্থা গ্রিণ।  

৪) দুঃস্থ মহিলা ও হিশু সিায়িা িিহিল,হনর্ যাহিি দুঃস্থ মহিলা ও হিশু কল্যাণ িিহিল িয়ি অনুোন সাংক্রান্ত কার্ যক্রম।  

৫) অন্যান্য মন্ত্রণালয় কতৃযক নারী উন্নয়ন নীহিমালার প্রয়য়ায়গ মিামি/িথ্যাহে সরিরাি।  

৬) South Asia Initivative to End Violence Against Children (SAIEVAC) সাংক্রান্ত কার্ যক্রম।  

৭) “হেএনএ ল্যািয়রটরী ব্যিস্থাপনা অহরেপ্তর” সাংক্রান্ত কাজ।  

৮)  Child Marriage Action Plan  প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন কার্ যক্রম।  

৯) আইন সিায়িা সাংক্রান্ত মাহসক প্রহিয়িেন সাংরেণ।  

১০) ক্ষসল িাখায় স্থাহপি িট লাইয়ন হনর্ যাহিি নারী ও হিশুর অহিয়র্াগ গ্রিণ ও পরামি য প্রোন।  

১১) কারািন্দী হিশু হকয়িারয়ের মুহক্তর হিষয়য় ক্ষজলা পর্ যায়য় সমিয় সারন।  

১২) ক্ষজলা, উপয়জলা ও ইউহনয়ন পর্ যায়য়র নারী ও হিশু হনর্ যািন প্রহিয়রার কহমটির কার্ যক্রম িোরহক।  

১৩) কতৃযপে কতৃযক সময়য় সময়য় প্রেত্ত অন্যান্য োহয়ত্ব।  

 

২০১৯-২০ অথ য িেয়র সম্পাহেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ যক্রমঃ 

 

১. ৯/০৮/২০২০ িাহরয়খ “হেএনএ ল্যািয়রটরী ব্যিস্থাপনা অহরেপ্তর” গঠয়নর প্রজ্ঞাপন জাহর করা িয়য়য়ে। 

২. দু:স্থ মহিলা ও হিশুয়ের ২০১৯-২০২০ অথ য িেয়র আহথ যক অনুোন প্রোন (১৩৬১ জনয়ক ক্ষমাট ৫৫,৬৬,০০০/= (পিান্ন লে ক্ষেষহি িাজার) 

টাকা প্রোন করা িয়য়য়ে।  

৩. িাল্য হিিাি হনয়রার সম্পহকযি জািীয় কহমটি গঠন (মহন্ত্রপহরষে হিিাগ কতৃযক চূড়ান্ত) করা িয়য়য়ে। 

 

  



মতিঅ-১ িাখা  

কার্ থিন্টন অনুর্ায়ী িাখার কাজুঃ  

১. মতিলা তিষর়্ক অতধেপ্তদরর প্রিাসতনক কার্ থাতে।  

২. অতধেপ্তদরর প্রর্ম শেণীর কম থকিথাদের িেলী, পোর়্ন, ছুটি মঞ্জুর ও শপনিন সাংক্রান্ত।  

৩. প্রর্ম ও তদ্বিীর়্ শেণীর কম থকিথাদের পদোন্নতি, তসদলকিন শগ্রে, টাইমদস্কল ও তলদর়্ন মঞ্জুরী।  

৪. প্রর্ম শেণীর কম থকিথাদের িাতষ থক শগাপনীর়্ প্রতিদিেন সাংরক্ষণ।  

৫. প্রর্ম শেণীর কম থকিথাদের তিিাগীর়্ মামলা সাংক্রান্ত কার্ থািলী।  

৬. অতধেপ্তদরর গাে়ী ক্রর়্ গাে়ী শমরামি সাংক্রান্ত।  

৭. মতিলা তিষর়্ক অতধেপ্তদরর সাাংগঠতনক কাঠাদমা সাংক্রান্ত।  

৮. মতিলা তিষর়্ক অতধেপ্তদরর শজলা ও উপদজলা কার্ থালদর্র় জতম অতধগ্রিণ, তিতিন্ন অতিদর্াগ ও কার্ থক্রম প্রতিদিেন 

সাংক্রান্ত।  

৯. মতিলা তিষর়্ক অতধেপ্তদরর  সের কার্ থালর্ ়ও শজলা/উপদজলা কার্ থালর্ ়শমরামি সাংক্রান্ত। 

১০. মতিলা তিষর়্ক অতধেপ্তদরর মতিলা প্রতিক্ষণ ও উন্নর়্ন একাদেমীর প্রতিক্ষণ সাংক্রান্ত অতগ্রম মঞ্জুরী।  

১১. উপদজলা মতিলা তিষর়্ক কম থকিথার কার্ থালর্ ়স্থাপন/ পে সৃজন সাংক্রান্ত।  

১২. মতিঅ এর কম থকিথা/ কম থচারীদের কতম্পউটার, গৃিতনম থাণ ও শমাটরসাইদকল অতগ্রম ঋণ মঞ্জুরী।  

১৩. তদ্বিীর়্ শেনীর কম থকিথা এিাং ৩র়্ ও ৪র্ থ শেণীর কম থচারীদের আপীল আদিেন শুনানী ও তনষ্পতেকরণ।  

১৪. অতধেপ্তদরর কম থকিথা/কম থচাতর কতৃথক আোলদি োদর়্রকৃি মামলার কার্ থািলী।  

১৬. উদ্ধথিন কতৃথপক্ষ কতৃথক তনদে থতিি অন্যান্য োতর়্ে। 

 

  



মতিঅ-২ অতধিাখা (সুপারতনউমারাতর)  

কার্ থিন্টন অনুর্ায়ী িাখার কাজুঃ 

১। শসলাই শমতিন ক্রয় সাংক্রান্ত কার্ থক্রম। 

২। মাননীয় সাংসে সেস্য ও মন্ত্রণালদয়র মদনানয়ন ক্রদম শসলাই শমতিন তিিরণ সাংক্রান্ত কার্ থক্রম। 

৩। গ্রামীণ মতিলাদের জন্য কম থসাংস্থান সৃতষ্ট সমাপ্ত (স্থায়ী) প্রকদল্পর কম থকিথা-কম থচারীদের পে সাংরক্ষণ,  

স্থায়ীকরণ ও অন্যান্য কার্ থািলী। 

৪। মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর রাজস্বখাদি স্থানান্ততরি প্রকল্প সমূদির (অস্থায়ী) কম থকিথা/কম থচারীদের পে 

সাংরক্ষণ, স্থায়ীকরণ ও অন্যান্য কার্ থািলী। 

৫। মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর কতৃথক রাজস্ব িাদজদট পতরচাতলি স্থায়ী কার্ থক্রম: 

(ক) জতয়িা অদিষদণ িাাংলাদেি 

(খ) জীতিকায়দনর জন্য মতিলাদের েক্ষিা তিতেক প্রতিক্ষণ কম থসূতচ;  

(গ) জতয়িা ফাউদেিন; 

(ে) েতরদ্র মাদয়র জন্য মাতৃেকাল িািা সাংক্রান্ত কাজ। 

৬। আতজমপুর শলতেস িাি সাংক্রান্ত কাজ। 

৭। িাাংলাদেি মতিলা কল্যাণ পতরষে সাংক্রান্ত কাজ। 

৮। কতৃথপক্ষ কতৃথক সমদয় সমদয় প্রেে অন্যান্য কার্ থািলী। 

 

২০২০-২১ অর্ থ িছদর সম্পাতেি উদেখদর্াগ্য কার্ থক্রম: 

 (১) দুস্থ ও েতরদ্র মতিলাদের আত্নকম থসাংস্থান সৃতষ্টর লদক্ষে মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর মাধ্যদম ২০১৯- 

২০অর্ থিছদর িরােকৃি প্রায় ৩.০০ টাকা ব্যদয় ৩৩২৭ (তিন িাজার তিনিি সািাি) টি শসলাই শমতিন 

ক্রয় ও তিিরণ করা িদয়দছ। 

 (২) জতয়িা অদিষদন িাাংলাদেি কার্ থক্রদমর আওিায় ইউতনয়ন শর্দক উপদজলা, উপদজলা শর্দক শজলা,  

শজলা শর্দক তিিাগ ও তিিাগ শর্দক জািীয় পর্ থায় পর্ থন্ত ৫টি কোটাগতরদি সফল নারীদের মধ্য শর্দক 

৫ জন জতয়িা তনি থাচন কদর আন্তজথাতিক নারী তেিদস প্রধান অতিতর্ তিদসদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

িাচুথয়াল উপতস্থতির মাধ্যদম পুরস্কার ও স্বীকৃতি প্রোন করা িদয়দছ। 

 (৩) কম থজীতি ল্যাকদটটিাং মাোর সিায়িা িিতিদলর আওিায় ২৭৫০০০জন সুতিধা শিাগীর 

মদধ্য২,৭৪,২৮,০০,০০০/- টাকা তিিরণ করা িদয়দছ। 

 (৪) েতরদ্র মাদয়দের মাতৃেকালীন িািা িািে ৭৭০০০০জন মাদয়র মদধ্য৭,৬১,৭৭,০০,০০০/- টাকা 

তিিরণ করা িদয়দছ। 

 (৫) িাাংলাদেি মতিলা কল্যাণ পতরষদের মাধ্যদম মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর কতৃথক তনিন্ধনকৃি মতিলা  

শস্বচ্ছাদসিী সমাজকল্যাণ শকেসমূদির অনুকূদল সাধারণ, তিদিষ ও শস্বচ্ছাধীন িিতিল অনুোদনর 

আওিায় ১১,৮৩,৩০,০০০/- টাকা অনুোন তিিরণ করা িদয়দছ। 

 

  



প্রহিেণ অহরিাখা  (সুপার হনউমারাহর)  

কার্ যিন্টন অনুর্ায়ী িাখার কাজঃ  

১. মন্ত্রণালয় ও অরীনস্থ েপ্তর/সাংস্থার কম যকিযা/কম যিারীয়ের ক্ষেয়ি/হিয়েয়ি প্রহিেণ সাংক্রান্তময়নানয়ন ও হজ.ও. 

জাতরকরণ; 

২. মন্ত্রণালয়য়র মাননীয় মন্ত্রীসি মন্ত্রণালয় ও অরীনস্থ েপ্তর/সাংস্থার কম যকিযায়ের হিয়েি ভ্রময়নর হজও জাতরকরণ।  

৩. মাননীয় মন্ত্রী ও কম যকিযায়ের হিয়েি ভ্রমণ/প্রহিেয়নর জন্য অহগ্রম অথ য উয়ত্তালন ও সমিয়করণ। 

৪. মন্ত্রণালয় ও অরীনস্থ েপ্তর/সাংস্থার কম যকিযা/কম যিারীয়ের স্থানীয় প্রহিেয়নর জন্য প্রহিেণ হফ িািে অথ য োড়করণ। 

৫. হিয়েি ভ্রমন ও প্রহিেণ সাংক্রান্ত হরয়পাট য তরটান থ গ্রিণ ও ক্ষেেমি ক্ষপ্ররণ।  

৬. জািীয় ও আন্তজযাহিক ক্ষসহমনার, ওয়াকযিপ হসয়ম্পাহজয়াম ও সয়েলয়ন প্রহিহনহর ক্ষপ্ররণ।  

৭. কতৃযপে কতৃযক সময়য় সময়য় প্রেত্ত অন্যান্য োহয়ত্ব পালন 

২০২০-২১ অথ য িেয়র সম্পাহেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ যক্রমঃ 

 

কার্ যিন্টন অনুর্ায়ী কার্ যক্রম সম্পােন করা িয়য়য়ে। 

 

  



প্ল্াউ ইউহনট  

কার্ যিন্টন অনুর্ায়ী কার্ যক্রমঃ 

১. মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র নীহি এোেয়িায়কসী ও ক্ষনতৃত্বমূলক কায়জর হিষয়।  

২. মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র প্ররান িািযাসমূি অন্যান্য সরকারী প্রহিষ্ঠান ও জনগয়ণর ময়ধ্য সম্প্রিায়রর ব্যিস্থাকরণ। 

৩. নারী ও হিশু উন্নয়য়নর জন্য জািীয় কম যপহরকল্পনা গ্রিণ এিাং জািীয় মহিলা ও হিশু উন্নয়ন পহরষে (NCWCD) সিার সাহিহিক 

কার্ যক্রম।  

৪. নারী উন্নয়ন নীহি ২০১১ও এর আওিায় প্রণীি কার্ যপহরকল্পনা িাস্তিায়ন।  

৫. উউ সাংক্রান্ত র্ািিীয় কার্ যক্রম গ্রিণ ও সমম্বয় সারন।  

৬. ক্ষজোর সমিা হিষয়সমূয়ি মহিলা হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র জন্য গণমাধ্যয়মর কাহরগহর সিায়িা 

ও ক্ষর্াগায়র্াগ সম্পহকযি প্রয়য়াজনীয়িা র্ািাইকরণ।  

৭. হিঁয়ো, ক্ষিইহজাং +৫, +১০, +১৫... হরয়পাট য প্রণয়ন ও অনুসরণ সাংক্রান্ত।  

৮. গণমাধ্যমগুয়লার সয়ঙ্গ ক্ষজোর হিষয়য় কাজ করার জন্য ক্ষর্াগায়র্াগ এিাং কম যসম্পকয স্থাপন করা। 

৯. েকুয়ময়ন্টিন অোে হরয়সাস য ক্ষসন্টার-এর ব্যিস্থাপনা।  

১০. জািীয় নারী উন্নয়ন নীহি ২০১১ এর আওিায় প্রণীি জািীয় কম যপহরকল্পনায় প্রেত্ত োহয়ত্ব পালন।  

১১. পহলহস অোেয়িায়কসী এিাং ক্ষজোর ইউহনট ক্ষথয়ক সরকার, সুিীল সমাজ এিাং অন্যান্য সাংস্থায়ক সিায়িা প্রোন করা;  

১২. ইউহনয়টর কার্ যক্রম হিষয়ক অগ্রগহিমূলক সাপ্তাহিক টীম হমটিাং-এ অাংিগ্রিণ করা এিাং উক্ত হমটিাং-এর কার্ যহিিরণী তিরী করা। 

১৩. মহন্ত্রপহরষে হিিায়গর জন্য তেমাহসক প্রহিয়িেন এিাং আইএমইহে মহনটহরাং ফরয়মট প্রহিয়িেন প্রস্তুিকরণ।  

১৪. ক্ষজোর হিষয়ক পহলহস প্রণয়য়ন সাংহিি জনয়গাহষ্ঠর জন্য পহলহস গয়িষণার ফলাফল হিিরণ। 

১৫. নারী উন্নয়ন ও িাস্তিায়ন কহমটি হমটিাং এিাং উইে ক্ষফাকাল পয়য়ন্টস্ ক্ষনটওয়াকয হমটিাং আয়য়াজন করা।  

১৬. প্ল্াউ কতৃযক আয়য়াহজি হিহিন্ন ওয়াকযিপ এিাং প্রহিেণ ক্ষকাস য পহরিালনা করা;  

১৭. মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র েহিউর এিাং হনউজ ক্ষলটার তিহর ও হিিরণ।  

১৮. কতৃযপে কতৃযক সময়য় সময়য় প্রেত্ত অন্যান্য কার্ যািলী। 

 ২০১৯-২০ অথ য িেয়র সম্পাহেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ যক্রমঃ 

১. মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র নীহি এোেয়িায়কসী ও ক্ষনতৃত্বমূলক কাজ সম্পােন করা িয়য়য়ে।  

২. নারী উন্নয়ন নীহি ২০১১ এর আওিায় প্রণীি কার্ যপহরকল্পনা িালনাগাে করার উয়দ্দয়ে ২টি কম যিালা করা িয়য়য়ে। 

৩. WID ক্ষফাকাল পয়য়ন্টয়ের হনয়য় ৪টি সিা করা িয়য়য়ে। 

৪. ক্ষিইহজাং+২৫ হরয়পাট য প্রণয়ন কয়র পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়য়র মাধ্যয়ম জাহিসাংয়ঘ ক্ষপ্ররণ করা িয়য়য়ে। 

৫.  উন্নয়ন সিয়র্াগীয়ের হনয়য় LCG-WAGE (Local Consultative Group-Women Advancement and 

Gender Equality) এর ৪ টি সিা আয়য়াজন করা িয়য়য়ে।  

৬. হিহিন্ন আন্তজযাহিক সি/ক্ষসহমনায়রর জন্য জািীয় সাংসে ও প্ররানমন্ত্রীর কার্ যালয়য় ৮ টি Talking Points/Inputs প্রোন করা 

িয়য়য়ে।  

৭। মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র েহিউর িালনাগাে করা িয়য়য়ে। 

৮. হদ্বিীয় জািীয় পুহি পহরকল্পনা (NPAN2) অনুসায়র মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র ২০১৬-২০২৫ কম যপহরকল্পনা প্রণয়ন করা 

িয়য়য়ে।  

৯. মহন্ত্রপহরষে হিিায়গর জন্য তেমাহসক প্রহিয়িেন প্রণয়য়নর জন্য মন্ত্রণালয়য়র সমিয় িাখায়ক প্রয়য়াজনীয় িিথ্য প্রোন করা িয়য়য়ে।  

১০. কতৃযপে কতৃযক সময়য় সময়য় প্রেত্ত অন্যান্য কার্ যািলী সম্পােন করা িয়য়য়ে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৩.২ হিশু ও সমিয় অনুহিিাগঃ 

তিশু িাখাুঃ 

কার্ থিন্টন অনুর্ায়ী কার্ থক্রমুঃ 

০১. িাাংলাদেি তিশু একাদেতম এর র্ািিীয় প্রিাসতনক কার্ থক্রম। 

০২. িাাংলাদেি তিশু একাদেতম এর কম থকিথা ও কম থচারীদের রাজস্ব িাদজট ছাড়করণ। 

০৩. িাাংলাদেি তিশু একাদেতম এর কম থকিথা/ কম থচারী তনদয়াগ/ িেলী, পদোন্নতি সাংক্রান্ত কার্ থক্রম। 

০৪. িাাংলাদেি তিশু একাদেতম সাংক্রান্ত আইন, সাাংগঠতনক কাঠাদমা ও প্রতিধানমালা সাংক্রান্ত কার্ থক্রম। 

০৫. িাাংলাদেি তিশু একদেতম এর উন্নয়ন প্রকল্প িদি রাজস্ব িাদজদট জনিল স্থানান্তর, পে সাংরক্ষণ, পোয়ন সাংক্রান্ত  

কার্ থক্রম। 

০৬. আন্তজথাতিক তিশু অতধকার সনে (CRC-Convention on the Rights of the Child) 

িাস্তিায়ন সম্পতকথি র্ািিীয় কার্ থক্রম। 

০৭. অটিজম সাংক্রান্ত িথ্য স্বাস্থে মন্ত্রণালদয় শপ্ররণ। 

০৮. িইদমলা এিাং বিদেতিক সাাংস্কৃতিক অনুষ্ঠাদন তিশু প্রতিতনতধদের অনুদমােন সাংক্রান্ত কার্ থক্রম। 

০৯. আন্তজথাতিক তিশু অতধকার সনে সাংক্রান্ত কার্ থক্রম। 

১০. তিশু তিকাি শকে কম থসূতচর অর্ থ ছাড়সি অন্যান্য কার্ থক্রম। 

১১. প্রতি িছর তিশু অতধকার সপ্তাি ও তিে তিশু তেিস (অদক্টাির মাদসর ১ম শসামিার) সাংক্রান্ত কার্ থক্রম। 

১২. ১৭ মাচ থ জািীয় তিশু তেিস ও জাতির জনক িেিন্ধু শিখ মুতজবুর  রিমান এর জন্মতেিস উের্াপন সাংক্রান্ত 

কার্ থক্রম। 

১৩. জািীয় তিশু পুরস্কার প্রতিদর্াতগিা সাংক্রান্ত কার্ থক্রম। 

১৪. শিখ রাদসল তেিস সাংক্রান্ত কার্ থক্রম। 

১৫. তিতিন্ন মন্ত্রণালদয় চাতিি িাখা সাংতনষ্ট তিষদয় মিামি শপ্ররণ। 

১৬. কতৃথপক্ষ কতৃথক সমদয় সমদয় প্রেে অন্যান্য োতয়ে পালন। 

  

২০২০-২১ অর্ থ িছদর সম্পাতেি উদেখদর্াগ্য কার্ থক্রমুঃ 

কার্ থিন্টন অনুর্ায়ী কার্ থক্রম সম্পােন করা িদয়দছ। 

 

কার্ যিন্টন অনুর্ায়ী কার্ যক্রম সম্পােন করা িয়য়য়ে। 

 

  



সমির়্ে িাখাঃ 

কার্ যিন্টন অনুর্ায়ী কার্ যক্রমঃ 

১. মাহসক সমির়্ে সিা অনুষ্ঠান ও কার্ যক্রম িাস্তিার়্েন 

২. মন্ত্রণালর়্ে এিাং অরীনস্থ েপ্তর/সাংস্থার কম যকায়ের মাহসক প্রহিয়িেন মহন্ত্রপহরষে হিিায়গ ক্ষপ্ররয়ণর িথ্যাহে সাংগ্রি এিাং ক্ষপ্ররণ; 

৩. ক্ষজলা প্রিাসক সয়েলয়ন গৃিীি হসোয়ন্তর িাস্তিার়্েন অগ্রগহির প্রহিয়িেন মহন্ত্রপহরষে হিিায়গ ক্ষপ্ররণ;  

৪. এ মন্ত্রণালর়্ে সম্পহকযি মহন্ত্রপহরষয়ের হসোন্ত িাস্তিার়্েন সাংক্রান্ত প্রহিয়িেন সাংগ্রি ও ক্ষপ্ররণ;  

৫. ক্ষিগম ক্ষরায়কর়্ো হেিস উযাপন সাংক্রান্ত র্ািিীর়্ে কার্ যক্রম;  

৬. আন্তজযাহিক নারী হেিস উের্াপন সাংক্রান্ত র্ািিীর়্ে কার্ যক্রম;  

৭. মন্ত্রণালয়র়্ের িাহষ যক হরয়পাট যসি ৫ িেয়রর প্রহিয়িেন মহন্ত্রপহরষে হিিায়গ ক্ষপ্ররণ;  

৮. জািীর়্ে সাংসয়ের অহরয়িিয়ন মিামান্য রাষ্ট্রপহি কতৃযক প্রয়ের়্ে িাষয়ণ অন্তর্ভ যহক্তর জন্য িথ্যাহে মহন্ত্রপহরষে হিিায়গ ক্ষপ্ররণ;  

৯. স্বারীনিা পুরস্কার প্রোন সাংক্রান্ত িথ্য মহন্ত্রপহরষে হিিায়গ ক্ষপ্ররণ;  

১০. একুয়ি পেক প্রোন সাংক্রান্ত িথ্য মহন্ত্রপহরষে হিিায়গ ক্ষপ্ররণ;  

১১. মন্ত্রণালয়র়্ের উত্তম িি যাসমূি (best practice) মহন্ত্রপহরষে হিিায়গ ক্ষপ্ররণ;  

১২. মহন্ত্রপহরষে হিিাগ কতৃযক সময়র়্ে সময়র়্ে িাহিি িথ্যাহে ক্ষপ্ররণ  

১৩. কতৃযপে কতৃযক প্রেত্ত অন্যান্য কার্ যাহে সম্পােন। 

 

২০১৯-২০ অথ য িেয়র সম্পাহেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ যক্রমঃ 

 

কার্ যিন্টন অনুর্ায়ী কার্ যক্রম সম্পােন করা িয়য়য়ে। 

 

৩.৩ উন্নয়ন ও পহরকল্পনা অনুহিিাগ 

 

  



উন্নয়ন-১ িাখা  

কার্ থিন্টন অনুর্ায়ী অত্র িাখার তনম্নিতণ থি কাজ সম্পন্ন করা িদয়দছ- 

  

১. মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালয়, মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর, জািীয় মতিলা সাংস্থা ও িাাংলাদেি তিশু একাদেমী জহয়িা 

ফাইয়েিন কতৃথক তজওতি সািাদে গৃিীি উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়ন সাংক্রান্ত র্ািিীয় প্রিাসতনক কার্ থক্রম।  

২. উন্নয়ন প্রকদল্পর ৯ম ও ১০ম শগ্রেভূি ১ম ও ২য় শেণীর কম থকিথা পদে তনদয়াগসি র্ািিীয় প্রিাসতনক কার্ থক্রম। 

৩. অর্ থ তিিাগ/একদনক/এনইতস/আইএমইতে এর চাতিো অনুর্ায়ী সকল প্রকদল্পর অর্ থ ছাড় ও ব্যয়সি প্রকল্প সাংক্রান্ত র্ািিীয় 

িথ্য/প্রতিদিেন শপ্ররণ।  

৪. প্রকল্প সমূয়ির হেয়াহরাং কহমটি’র সিার আদয়াজন ও তসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী কার্ থক্রম। 

৫. চলমান প্রকদল্পর পে সাংরক্ষণ, সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকক্ষল্পর জনিল রাজস্ব িাদজদট স্থানান্তর, পে সাংরক্ষণ এিাং এসআরও জারীকরণ।  

৬. কতৃথপক্ষ কতৃথক সমদয় সমদয় প্রেে অন্যান্য োতয়ে। 

 

২০২০-২০২১ অর্ থ িছদর সম্পাতেি উদেখদর্াগ্য কার্ থক্রমুঃ 

 

(ক) প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয়, মতন্ত্রপতরষে তিিাগ, জনপ্রিাসন মন্ত্রণালয়, অর্ থ তিিাগ, ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ তিিাদগ উন্নয়ন  

      অতধিাখাভুি কার্ থািলী সম্পদকথ চাতিো অনুর্ায়ী প্রতিদিেন শপ্ররণ করা িদয়দছ। 

 (খ) প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয়, মতন্ত্রপতরষে তিিাগ, জনপ্রিাসন মন্ত্রণালয়, সাংসদের প্রদনাের, সাংসেীয় স্থায়ী কতমটি, পািতলক  

     একাউন্টস প্রভৃতির জন্য চাতিো অনুর্ায়ী প্রিাসন অতধিাখাদক প্রদয়াজনীয় িথ্য প্রোন করা িদয়দছ। 

 

কার্ থিন্টন অনুর্ায়ী কার্ থক্রম সম্পােন করা িদয়দছ। 

 

উন্নয়ন-২ িাখা  

কার্ থিন্টন অনুর্ায়ী অত্র িাখার তনম্নিতণ থি কাজ সম্পন্ন করা িদয়দছ- 

  

১. মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালয়, মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর, জািীয় মতিলা সাংস্থা ও িাাংলাদেি তিশু একাদেমী কতৃথক তজওতি 

এিাং বিদেতিক সািাদে গৃিীি উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়ন সাংক্রান্ত র্ািিীয় প্রিাসতনক কার্ থক্রম।  

২. উন্নয়ন প্রকদল্পর ৯ম ও ১০ম শগ্রেভূি ১ম ও ২য় শেণীর কম থকিথা পদে তনদয়াগসি র্ািিীয় প্রিাসতনক কার্ থক্রম। 

৩. অর্ থ তিিাগ/একদনক/এনইতস/আইএমইতে এর চাতিো অনুর্ায়ী সকল প্রকদল্পর অর্ থ ছাড় ও ব্যয়সি প্রকল্প সাংক্রান্ত র্ািিীয় 

িথ্য/প্রতিদিেন শপ্ররণ।  

৪. উইাং এর মাতসক পর্ থাদলাচনা সিার আদয়াজন ও তসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী কার্ থক্রম। 

৫. চলমান প্রকদল্পর পে সাংরক্ষণ, সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প রাজস্ব িাদজদট স্থানান্তর, পে সাংরক্ষণ এিাং এসআরও জারীকরণ।  

৬. তিতজতে সাংক্রান্ত র্ািিীয় কার্ থক্রম।  

৭. কতৃথপক্ষ কতৃথক সমদয় সমদয় প্রেে অন্যান্য োতয়ে। 

 

২০২০-২০২১ অর্ থ িছদর সম্পাতেি উদেখদর্াগ্য কার্ থক্রমুঃ 

 

(ক) খায মন্ত্রণালদয়র “খায তনরাপো িাস্টার” কতমটি’র ১২ িম সিার কার্ থতিিরণীর তসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী মতিলা ও তিশু তিষয়ক   

      মন্ত্রণালদয়র উন্নয়ন-২ িাখা কতৃথক সামাতজক তনরাপো কম থসূতচ (১) দু:স্থ উন্নয়ন তিতজতে কম থসূতচ (২) েতরদ্র মা’র জন্য   

      মাতৃেকাল িািা কম থসূতচ (৩) কম থজীিী ল্যাকদটটিাং মাোর সিায়িা িিতিল কম থসূতচ (৪) মা ও তিশু সিায়িা কম থসূতচর   

      (ল্যাকদটটিাং ও মাতৃথেকালীন কম থসূতচ’র অাংি) িথ্যািতল বত্রমাতসক প্রতিদিেন শপ্ররণ করা িদয়দছ  এিাং 

 (খ) SDG তিষদয় ১৫টি ইতেদকটদর লীে তিদসদি অত্র মন্ত্রণালয় সাংক্রান্ত র্ািিীয় কার্ থক্রম গ্রিণ ও শকা লীে ও এোদসাদয়ট  

       তিদসদি ৫৫টি ইতেদকটদর অন্যান্য মন্ত্রণালয় িদি চাতিি িথ্যাতের প্রতিদিেন শপ্ররণ করা িদয়দছ। 

 (গ)  প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয়, মতন্ত্রপতরষে তিিাগ, জনপ্রিাসন মন্ত্রণালয়, অর্ থ তিিাগ, ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ তিিাদগ উন্নয়ন  

      অতধিাখাভুি কার্ থািলী সম্পদকথ চাতিো অনুর্ায়ী প্রতিদিেন শপ্ররণ করা িদয়দছ। 

 (ঘ) প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয়, মতন্ত্রপতরষে তিিাগ, জনপ্রিাসন মন্ত্রণালয়, সাংসদের প্রদনাের, সাংসেীয় স্থায়ী কতমটি, পািতলক  

     একাউন্টস প্রভৃতির জন্য চাতিো অনুর্ায়ী প্রিাসন অতধিাখাদক প্রদয়াজনীয় িথ্য প্রোন করা িদয়দছ। কার্ থিন্টন অনুর্ায়ী কার্ থক্রম 

সম্পােন করা িদয়দছ। 

 

  



পহরকল্পনা-১ িাখা 

1. িাাংলায়েি হিশু একায়েমী এিাং জািীয় মহিলা সাংস্থার প্রকল্প প্রণয়ন, প্রহক্রয়াকরণ,অনুয়মােন ও সাংয়িারন 

হিষয়য় সিয়র্াহগিা প্রোন। 

2. িাহষ যক উন্নয়ন কম যসূহি/সাংয়িাহরি িাহষ যক উন্নয়ন কম যসূহির্ভক্ত প্রকয়ল্পর িরাদ্দ কার্ যক্রম।  

3. তিয়েহিক সািায্যপুি প্রকল্পসমূয়ির প্রকল্প সািায্য হনর যারণ। 

4. সাংয়িাহরি িাহষ যক উন্নয়ন কম যসূহির্ভক্ত প্রকল্পসমূি িয়ি হজওহি অথ য সমপ যণ ও অহিহরক্ত অথ য িাহিো সাংক্রান্ত 

কার্ যক্রম।  

5. প্ররানমন্ত্রীর কার্ যালয়, মহন্ত্রপহরষে হিিাগ, সাংসয়ের প্রয়নাত্তর, মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পহকযি 

সাংসেীয় স্থায়ী কহমটি ও পহরকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পহকযি সাংসেীয় স্থায়ী কহমটি’য়ক উন্নয়ন প্রকল্প সম্পহকযি িথ্য 

প্রোন।  

6. মহন্ত্রপহরষে হিিায়গ মাহসক ও িাহষ যক হরয়প যাট প্রোন।  

7. আইএমইহে’য়ি আইএমইহে-০৫ ও ক্রয়সাংক্রান্ত অগ্রগহি’র হরয়পাট য ক্ষপ্ররণ।  

8. িাাংলায়েি হিশু একায়েমী এিাং জািীয় মহিলা সাংস্থার সমাপ্ত প্রকল্পসমূয়ির প্রকল্প সমাহপ্ত প্রহিয়িেন ক্ষপ্ররণ 

এিাং এর উপর গৃিীি কার্ যক্রম সম্পয়কয আইএমইহেয়ক অিহিি করণ।  

9. উন্নয়ন প্রকয়ল্পর মাহসক পর্ যায়লািনা সিা সাংক্রান্ত কার্ যক্রম।  

10. পিিাহষ যকী ও অিম পি-িাহষ যকী পহরকল্পনা সাংক্রান্ত কার্ যক্রম।  

11. ক্ষপ্রহেি পহরকল্পনা ও সিরাব্দ উন্নয়ন লেেমাো সাংহিি র্ািিীয় কার্ যক্রম সম্পােন।  

12. মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় এিাং এর আওিারীন সাংস্থাসমূি কতৃযক িাস্তিায়নারীন সকল প্রকয়ল্পর িাহষ যক 

কম যপহরকল্পনা ও ক্রয় পহরকল্পনা প্রহক্রয়াকরণ ও অনুয়মােন।  

13. ক্ষিসরকারী প্রহিষ্ঠান কতৃযক এনহজও হিষয়ক বুেয়রায়ি প্রস্তাহিি হিহিন্ন প্রকল্প সম্পয়কয মিামি প্রোন।  

14. হিহিন্ন কহমটি’য়ি ময়নানয়ন প্রোন।  

15. হিহিন্ন সিা/য়সহমনার/হসয়ম্পাহজয়াম/প্রহিেয়ণ ময়নানয়ন প্রোন।  

16. এমটিহিএফ সাংক্রান্ত কার্ যক্রম সম্পােন।  

17. এনইহস-একয়নক, পহরকল্পনা মন্ত্রণালয় এর প্রকল্প সাংক্রান্ত হিহিন্ন সিার হসোন্ত ও পহরপে সম্পয়কয মহিলা 

হিষয়ক অহরেপ্তর, জািীয় মহিলা সাংস্থা, িাাংলায়েি হিশু একায়েমী এিাং মন্ত্রণালয় কতৃযক সরাসহর 

িাস্তিায়নারীন প্রকল্পসমূিয়ক অিহিিকরণ।  

18. LCBCE এিাং LCG-Wage সাংক্রান্ত কার্ যক্রম।  

19. কতৃযপে কতৃযক সময়য় সময়য় প্রেত্ত অন্যান্য োহয়ত্ব পালন। 

 

২০২০-২০২১ অথ যিেয়র সম্পাহেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ যক্রমঃ 

1. িাাংলায়েি হিশু একায়েমী এিাং জািীয় মহিলা সাংস্থার প্রকল্প প্রণয়ন, প্রহক্রয়াকরণ, অনুয়মােন ও সাংয়িারন 

হিষয়য় ব্যিস্থা গ্রিণ। 

2. িাাংলায়েি হিশু একায়েমী এিাং জািীয় মহিলা সাংস্থার প্রকল্পসমূয়ির ক্রয় পহরকল্পনা, র্ািাই, িাোই 

সম্পন্নকরণ ও মন্ত্রণালয়য়র ওয়য়ি সাইয়ট প্রকাি। 

3. িাাংলায়েি হিশু একায়েমী এিাং জািীয় মহিলা সাংস্থার প্রকল্প গ্রিণ হিষয়য় উন্নয়ন সিয়র্াগী সাংস্থাসমূয়ির 

সাংয়গ আয়লািনা, প্রকল্প গ্রিয়ণ উয়যাগ ও প্রকল্প অথ য সাংস্থান হিষয়য় সিা আয়য়াজন। 

4. কয়রানা কালীন সময়য় িাাংলায়েি হিশু একায়েমী এিাং জািীয় মহিলা সাংস্থার সকল প্রকল্প িলমান রাখার 

হিষয়য় হনয়ে যিনা প্রোন। 

5. হিহিন্ন মন্ত্রণালয়/হিিায়গর প্রকল্প সম্পহকযি হপইহস, হেহপইহস এিাং হপএহস সিায় অাংিগ্রিণ।  

 



  



পহরকল্পনা-২ িাখা 

1. অে মন্ত্রণালয়সি অন্যান্য মন্ত্রণালয়/হিিায়গর প্রকল্প প্রস্তাি এিাং খসড়া উন্নয়ন নীহিমালার উপর নারী উন্নয়ন ও 

ক্ষজোর সম্পহকযি হিষয়য় মিামি প্রোন।  

2. মন্ত্রণালয়য়র উন্নয়ন কম যকাে সাংক্রান্ত হিষয়য় িাহষ যক প্রহিয়িেন প্রণয়য়ন িথ্য সরিরাি।  

3. মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তর কতৃযক প্রস্তাহিি প্রকল্পসমূি র্ািাই-িািাই পূি যক পহরকল্পনা কহমিয়ন ক্ষপ্ররণ কার্ যক্রম 

গ্রিণ ও ফয়লা-আপকরণ। 

4. ICVGD প্রকয়ল্পর কার্ যক্রম গ্রিণ।  

5. এনহজও সমূয়ির প্রকল্প েহলয়লর উপর মিামি।  

6. অে মন্ত্রণালয়য়র হনজস্ব প্রকল্প অনুয়মােন প্রহক্রয়াকরণ ও সাংয়িারন।  

7. ক্ষিইহজাং হেক্লায়রিন এর অগ্রগহি প্রহিয়িেন।  

8. ক্লাইয়মট ক্ষিি সাংক্রান্ত কার্ যক্রম।  

9. অে মন্ত্রণালয় ও মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তয়রর সমাপ্ত প্রকয়ল্পর হপহসআর সাংক্রান্ত কার্ যক্রম।  

10. কতৃযপে কতৃযক সময়য় সময়য় প্রেত্ত অন্যান্য োহয়ত্ব।  

 

২০২০-২০২১ অথ য িেয়র সম্পাহেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ যক্রমঃ 

 

1. মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তয়রর প্রকল্প প্রণয়ন,প্রহক্রয়াকরণ,অনুয়মােন ও সাংয়িারন হিষয়য় ব্যিস্থা গ্রিণ। 

2. ICVGD প্রকয়ল্পর কার্ যক্রম সাংয়িাহরি রুয়প গ্রিয়ণর উয়যাগ। 

3. মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তয়রর স্থায়ী রমী অিকাঠায়মা প্রকল্পসমূয়ির জনিল রাজস্বখায়ি স্থানান্তর হিষয়য় ব্যিস্থা 

গ্রিণ। 

4. উন্নয়ন সিয়র্াগী সাংস্থাসমূয়ির সাংয়গ মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তয়রর প্রকল্প গ্রিণ হিষয়য় আয়লািনা, প্রকল্প গ্রিয়ণর 

উয়যাগ ও প্রকল্প অথ য সাংস্থান হিষয়য় সিা আয়য়াজন। 

5. কয়রানা কালীন সময়য় মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তয়রর সকল প্রকল্প িলমান রাখার হিষয়য় হনয়ে যিনা প্রোন। 

6. হিহিন্ন প্রকল্প সম্পহকযি হপইহস, হেহপইহস সিার আয়য়াজন।  

7. হিহিন্ন মন্ত্রণালয়/হিিায়গর প্রকল্প সম্পহকযি হপইহস, হেহপইহস এিাং হপএহস সিায় অাংিগ্রিণ।  

8. িাস্তুচুেি ক্ষরাহিাংগা নাগহরক উন্নয়ন হিষয়ক কার্ যক্রম গ্রিয়ণর লয়েে সিা আিিান। 

 

 

  



পহরকল্পনা-৩ িাখা 

1. জহয়িা ফাউয়েিন কতৃযক প্রস্তাহিি প্রকল্প প্রণয়ন, প্রহক্রয়াকরণ, অনুয়মােন ও সাংয়িারন হিষয়য় ব্যিস্থা গ্রিণ ও ফয়লা-

আপকরণ।  

2. এহেহপ/আরএহেহপর্ভক্ত প্রকল্পসমূয়ির মাহসক ও তেমাহসক হিসাি হিিরণী ক্ষপ্ররণ।  

3. অথ যননহিক সমীো সাংক্রান্ত র্ািিীয় কার্ যািলী সম্পােন।  

4. উন্নয়ন সিয়র্াগীয়ের সমিয়য় অনুহষ্ঠি িাাংলায়েি ক্ষেিলপয়মন্ট ক্ষফারাম সাংক্রান্ত কার্ যক্রম সম্পােন।  

5. তিয়েহিক সািায্য পুি প্রকল্পসমূয়ির প্রকল্প সািায্য প্রাক্কলন।  

6. জাহিসাংঘ/ইউএনহেহপ/ইউহনয়সফ/ইউএসএফহপএ ইিোহে সারারণ হিষয়ািলী সাংক্রান্ত কার্ যক্রম সম্পােন। 

7. মন্ত্রণালয়য়র পহরকল্পনা কম যকাে সাংক্রান্ত হিষয়য় িাহষ যক প্রহিয়িেন প্রণয়য়নর সিায়িা প্রোন।  

8. কতৃযপে কতৃযক সময়য় সময়য় প্রেত্ত অন্যান্য োহয়ত্ব পালন।  

 

২০২০-২০২১ অথ যিেয়র সম্পাহেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ যক্রমঃ 

 

1. জহয়িা ফাউয়েিন কতৃযক প্রস্তাহিি প্রকল্প প্রণয়ন, প্রহক্রয়াকরণ,অনুয়মােনও সাংয়িারন হিষয়য় ব্যিস্থা গ্রিণ। 

2. উন্নয়ন প্রকয়ল্পর জনিল রাজস্বখায়ি স্থানান্তর হিষয়য় ব্যিস্থা গ্রিণ। 

3. কয়রানা কালীন সময়য় সকল প্রকল্প িলমান রাখার হিষয়য় হনয়ে যিনা প্রোন। 

4. জহয়িা ফাউয়েিয়নর ক্ষুদ্র নারী উয়যাক্তায়ের উৎপাহেি পণ্যই-প্ল্াট ফরয়ম হিক্রয়য়র ব্যিস্থা গ্রিণ হিষয়য় 

পরামি য প্রোন। 

5. জহয়িা ফাউয়েিয়নর ক্ষুদ্র নারী উয়যাক্তায়ের উৎপাহেি পণ্য হিক্রয় ও প্রিায়রর লয়েে ক্ষমলার আয়য়াজয়ন 

হনয়ে যিনা প্রোন। 

6. মাঠ পর্ যায়য় জহয়িা ফাউয়েিয়নর অহফস স্থাপয়নর লয়েে উয়যাগ গ্রিণ সম্পয়কয সেহি। 

7. সমাপ্ত প্রকয়ল্পর হপহসআর সাংক্রান্ত কার্ যক্রম। 

8. কতৃযপয়ের অহিপ্রায়য় হিহিন্ন মন্ত্রণালয়/হিিায়গর প্রকল্প সম্পহকযি হপইহস,  হেহপইহস এিাং হপএহস সিায় 

অাংিগ্রিণ।  

 

 

 

 

---------------------------------------- 

  



 

৪. মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তর 

 

৪.১ gwnjv welqK Awa`ßi Gi cUf~wg 

 

RvZxq Dbœq‡bi g~j †¯ªvZavivq bvix‡K m¤ú„³KiY I bvixi mvwe©K ¶gZvqb wbwðZ Kiv mylg Dbœq‡bi 

GKwU Acwinvh© c~e©kZ©| G উপলদ্ধি _‡K _‡K RvwZi RbK e½eÜz †kL gywReyi ingvb evsjv‡`‡ki 

msweav‡b bvix I cyiæ‡li mgAwaKvi wbwðZKiণI ¯^vaxbZv hy‡× wbh©vZ‡bi wkKvi I ¶wZMÖ¯’ bvix 

mgv‡Ri cybe©vm‡bi Rb¨ 1972 m‡bi 18 †deªæqvwi evsjv‡`k bvix cybe©vmb †evW© MVb K‡ib| 

cieZ©x‡Z 1974 m‡b RvZxq msm‡` AvBb cv‡ki gva¨‡g bvix cybe©vmb †evW©‡K evsjv‡`k bvix cybe©vmb 

I Kj¨vY dvD‡Ûk‡b iƒcvšÍwiZ Kiv nq| hv  wewfbœ avc AwZµg  K‡i AvR gwnjv welqK Awa`ßi|  

cªwZôv 

1972   evsjv‡`k bvix cybe©vmb †evW© MVb Kiv nq| 

1974   bvix cybe©vmb †evW©‡K bvix cybe©vmb I Kj¨vY dvD‡Ûk‡b 

DbœxZKiYKiv nq| 

1984 
  evsjv‡`k bvix cybe©vmb I Kj¨vY dvD‡Ûkb, gwnjv welqK †Kvl 

     Ges RvZxq gwnjv Dbœqb GKv‡Wgx‡K GKxf~Z K‡i gwnjv welqK 

cwi`ßi MVb Kiv nq| 

1990 
  gwnjv welqK cwi`ßi‡K gwnjv welqK Awa`ß‡iDbœxZ Kiv nq| 

 

রূপকল্প (Vision) 

 

শজোর সমিাতিতেক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষা। 

 

অতিলক্ষে (Mission) 

 

নারী ও তিশুর অতধকার প্রতিষ্ঠা এিাং ক্ষমিায়নসি উন্নয়দনর মূলধারায় নারীদের সম্পৃিকরণ। 

 

 

 



 

   gwnjv welqK Awa`ß‡ii Kvh©µg/Kg©m~wP 

Av_©-mvgvwRK Dbœqb, mvgvwRK myi¶v I ¯̂v ’̄¨ m‡PZbZv 

   m‡PZbZv e„w× I ‡RÛvi mgZv g~jK Kvh©µg 

gvbe m¤ú` Dbœqb I AvZ¥-Kg©ms ’̄vb 

   `vwi`ª we‡gvPb I Kg©ms ’̄vb m„wó 

   bvix I wkï wbh©vZb cÖwZ‡iva 

cÖvwZôvwbK myweavw` I ‡mev cÖ`vb 

 

 

 

আর্ থ-সামাতজক উন্নয়ন, সামাতজক সুরক্ষা ও স্বাস্থে সদচিনিা  

  



 

 

তিতজতে কম থসূতচ 

 

ভূতমকাুঃ 
 

তিতজতে কম থসূতচ মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র আওিায় িাাংলাদেদির গ্রামীণ দুুঃস্থ মতিলাদের আর্ থ-সামাতজক উন্নয়দন িাস্তিাতয়ি 

একটি অন্যিম সামাতজক তনরাপোমূলক কম থসূতচ, র্া সম্পূণ থরূদপ আর্ থ-সামাতজকিাদি দুুঃস্থ পতরিার তিদিষি: মতিলাদের জীিনমান 

উন্নয়দন কাজ কদর। অতিেতরদ্র মতিলাদের উন্নয়ন স্থায়ীদের জন্য এই কম থসূতচর আওিায় প্রতি ২ (দুই) িছর শময়েী তিতজতে চদক্র সারা 

শেিব্যাপী ১০,৪০,০০০ (েি লক্ষ চতেি িাজার) জন দুুঃস্থ মতিলা মাতসক ৩০ শকতজর িস্তাজাি খায (চাল) সািাদের পািাপাতি উন্নয়ন 

প্যাদকজ শসিার আওিায় তনি থাতচি এনতজও’র মাধ্যদম জীিন েক্ষিা উন্নয়নমূলক প্রতিক্ষণ এিাং আয়িধ থক মূলক প্রতিক্ষণ শপদয় র্াদক। 

িাছাড়া, উপকারদিাগীগণ সিয় ব্যিস্থাপনার আওিায় প্রতিমাদস ২০০/- টাকা সিয় জমা কদর র্াদক, র্া ক্ষুদ্র ব্যিসা পতরচালনার জন্য 

প্রারতম্ভক মূলধন গঠন তিদসদি কাজ কদর। ২০০১-২০০৮ পর্ থন্ত তজওতি ও তিেখায কম থসূতচর শর্ৌর্ সিদর্াতগিায় তিতজতে উপকারদিাগীদের 

খায ও প্রতিক্ষণ সিায়িা প্রোন করা িয়। ২০০৯-২০১০ চক্র িদি তিতজতে কার্ থক্রম এককিাদি মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র মাধ্যদম 

িিথমাদন ৬৪টি শজলার ৪৯২টি উপদজলার ৪৫৭২টি ইউতনয়দন পতরচাতলি িদচ্ছ। 

 

কম থসূতচর লক্ষে ও উদেশ্য:  
 

লক্ষেুঃ িাাংলাদেদির োতরদ্র পীতড়ি এিাং দুুঃস্থ গ্রামীণ মতিলাদের আর্ থ-সামাতজক অিস্থার ইতিিাচক উন্নয়ন করা, র্াদি িারা তিযমান 

খায তনরাপোিীনিা এিাং তনম্ন সামাতজক মর্ থাোর অিস্থানদক সফলিাদি অতিক্রম কদর চরম োতরদ্র স্তদরর উপদরর অিস্থাদন/স্তদর টিদক 

র্াকার সক্ষমিা অজথন করদি পাদর। 

 

উদেশ্য: গ্রামীণ দু:স্থ পতরিার সমূদির বেনতন্দন খায চাতিো পূরদণ সিায়িা করা এিাং তিপণন শর্াগ্য েক্ষিা বৃতদ্ধ কদল্প প্রতিক্ষদণর সুদর্াগ 

সৃতষ্ট করা, সিদয়র মাধ্যদম তিতনদয়াদগর প্রারতম্ভক মূলধন সাংগ্রদির জন্য উৎসাতিি করা, ঋণ প্রাতপ্তদি সুদর্াগ প্রোদনর মাধ্যদম উপাজথন 

ক্ষম কদর গদড় শিালা এিাং চলমান উন্নয়ন কম থসূতচ গুদলাদি অন্তভু থতি করদণর জন্য শর্াগ্য কদর গদড় শিালা। 

 

২০২০-২০২১ অর্ থিছদর তিতজতে কম থসূতচর িাস্তিাতয়ি উেদখদর্াগ্য কার্ থক্রমুঃ 
 

িাদজটিরােুঃ ২০২০-২০২১ অর্ থিছদর সাংদিাতধি িাদজদট খায িরাে, পতরিিণ ব্যয়, ব্যিস্থাপনা ব্যয়, আপ্যায়ন ব্যয়, অন্যান্য ব্যয় এিাং 

উন্নয়ন প্যাদকজ শসিার আওিায় প্রতিক্ষণ ব্যয় িািে তিতজতে খাদি শমাট ১৮৪০০৫.২৯ (এক িাজার আট িি চতেি শকাটি পাঁচ লক্ষ ঊন 

তত্রি িাজার) লক্ষ টাকা িরাে পাওয়া র্ায় এিাং সি থদমাট ব্যয় ১৮৩৯২৯.২৫ (এক িাজার আট িি ঊনচতেি শকাটি ঊনতত্রি লক্ষ পঁতচি 

িাজার) লক্ষ টাকা। 

 

খাযসিায়িাুঃ ২০১৯-২০২০ তিতজতে চদক্রর আওিায় ২০২০-২০২১ অর্ থ িছদর ১০,৪০,০০০ (েি লক্ষ চতেি িাজার) জন তিতজতে 

উপকারদিাগী মতিলাদক মাতসক ৩০দকতজ িাদর ৩,৭৪,৪০০ শমুঃটন চাল তিিরন করা িদয়দছ এিাং তনি থাতচি ৪৫৬টি এনতজও’র মাধ্যদম 

আয়িধ থক ও েক্ষিা উন্নয়ন মূলক প্রতিক্ষণ প্রোন করা িদয়দছ। 
 

  
 

ভিভিভি কর্ মসূভির ককন্দ্রীয় সর্ন্বয় কভর্টির সিা ভিভিভি অবভিতকরণ সিা ভিভিভি কাি মধারী উপকারভিাগী র্ভিলা 

 



 

 

  

৩০ ককভির বস্তায় ভিভিভি খাদ্য ভবতরণ।    বাল্য ভববাি প্রভতভরাধ প্রভিক্ষণ 

 

প্রতিক্ষণুঃ 

তিতজতে কম থসূতচর আওিায় গ্রামীণ েতরদ্র মতিলাদের ০৯টি মতেউদলর মাধ্যদম জীিন েক্ষিা ও জীতিকা তনি থাি তিতেক প্রতিক্ষণ প্রোন করা 

িয়, র্ার মাধ্যদম উপকারদিাগীদেরদক একতেদক শর্মন সামাতজকিাদি সদচিন করা িদচ্ছ, অন্যতেদক এই নারীদের ক্ষুদ্র উদযািা তিদসদি 

গদড় শিালার জন্য উৎপােন মুখী কম থকাদে সম্পৃি করা িদচ্ছ। 

 

ক) জীিন েক্ষিা উন্নয়নমূলক প্রতিক্ষণুঃ আয় শরাজগাদরর জন্য শর্মন েক্ষিা লাদগ, শিমতন জীিন ও পতরদিি পতরতস্থতির সদে খাপ 

খাইদয় চলার জন্য নানাতিধ জ্ঞান ও েক্ষিার প্রদয়াজন িয়; র্াদক জীিন েক্ষিা িদল অতিতিি করা িয়। উপকারদিাগী মতিলাদের প্রতিক্ষণ 

প্রোদনর জন্য তনি থাতচি ও চুতিিদ্ধ এনতজও মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর কতৃথক সরিরািকৃি প্রতিক্ষণ মতেউল অনুর্ায়ী তিতজতে উপকারদিাগী 

মতিলাদের সদচিনিা বৃতদ্ধমূলক প্রতিক্ষণ প্রোন করা িয়। তনি থাতচি প্রদিেক তিতজতে উপকারদিাগী মতিলা (১০০%) ২ (দুই) িৎসর শময়ােী 

তিতজতে চদক্র ৪৬ েন্টার (১৩তেন) আনুষ্ঠাতনক সদচিনিা বৃতদ্ধমূলক শমৌতলক প্রতিক্ষণ এিাং ১৭.৩০ েন্টার (৭তেন) তরদেিাস থ প্রতিক্ষণ গ্রিণ 

কদর র্াদক। জীিন েক্ষিা উন্নয়ন মূলক প্রতিক্ষদণর উদেশ্য িদচ্ছ অতিেতরদ্র ও েতরদ্র মতিলাদের জীিন-জীতিকার মান উন্নয়ন করা। শমৌতলক 

প্রতিক্ষদণ তিতিন্ন তিষদয়র উপর সদচিন করা িয়, র্া দৃতষ্ট িতে এিাং আচরণ পতরিিথন ও প্রািেতিক জীিদন িার প্রদয়াগ েটাদি ইতিিাচক 

ভূতমকা পালন কদর র্াদক। জীিন েক্ষিা প্রতিক্ষদণর তিষয়ুঃ ১) তিতজতে কম থসূতচ, ব্যতিগি স্বাস্থে ও পতরস্কার-পতরচ্ছন্নিা ২) দুদর্ থাগ 

ব্যিস্থাপনা ও জলিায়ু পতরিিথদনর প্রিাি ৩) মা ও তিশু স্বাস্থে, খায ও পুতষ্ট ৪) নারীর ক্ষমিায়ন ৫) এইচআইতি/এইেস এিাং মােক ও 

িামাক জাি দ্রদব্যর প্রিাি। 
 

  
 

তিতজতে কম থসূতচর আওিায় জীিন েক্ষিা মূলক প্রতিক্ষণ কার্ থক্রম 

 

খ) আয় বৃতদ্ধমূলক েক্ষিা উন্নয়ন প্রতিক্ষণ: আয় বৃতদ্ধমূলক েক্ষিা উন্নয়ন প্রতিক্ষদণর উদেশ্য িদলা তিতজতে উপকারদিাগী মতিলাদের 

েক্ষিা উন্নয়দনর জন্য চুতিিদ্ধ এনতজও’র মাধ্যদম প্রতিক্ষণ প্রোন করা। তনি থাতচি প্রদিেক তিতজতে উপকারদিাগী মতিলা (১০০%) প্রর্দম 

কমপদক্ষ ৪২ েন্টার আনুষ্ঠাতনক শমৌতলক প্রতিক্ষণ এিাং তদ্বিীয় পর্ থাদয় ফদলাআপ তিদসদি ২১ েন্টার তরদেিাস থ প্রতিক্ষণ গ্রিণ কদর র্াদক। 

আয় বৃতদ্ধমূলক েক্ষিা উন্নয়ন প্রতিক্ষদণর মাধ্যদম অতিেতরদ্র ও েতরদ্র মতিলাদের আয় বৃতদ্ধমূলক কম থসূতচর সাদর্ সম্পৃি কদর িাদের 

জীিন-জীতিকার মান উন্নয়ন ও আত্মতনিথরিীল কদর গদড় শিালা। এিদ্বেিীি তিতজতে উপকার শিাগী মতিলাগণ প্রতিক্ষদণর মাধ্যদম উদযািা 

উন্নয়ন ও ব্যিসা ব্যিস্থাপনাসি তনতে থষ্ট আয় বৃতদ্ধমূলক কাদজর উপর ধারণা শপদয় র্াদক এিাং তনজস্ব েক্ষিা/চাতিোর  তিতেদি একটি ব্যিসা 

পতরকল্পনা কদর র্াদক। প্রতিক্ষদণর তিষয়ুঃ ১) উদযািা উন্নয়ন ২) শেিী মুরগী ও িাঁস পালন ৩) িাড়ীর পাদি সিজী চাষ ৪) গরু ও ছাগল 

পালন। 
 



 

 

  
 

তিতজতে কম থসূতচর আওিায় আয় বৃতদ্ধমূলক কার্ থক্রম 

 

সিয়ুঃ তিতজতে উপকারদিাগী মতিলাগণ সিয় ব্যিস্থাপনা কার্ থক্রদমর আওিায় মাদস ২০০/- টাকা িাদর িাদের তনজস্ব একাউদন্ট সিয় 

জমা রাদখ, র্া ক্ষুদ্র ব্যিসা পতরচালনায় প্রারতম্ভক মূলধন তিদসদি কাজ কদর। 

 

তিতজতে কম থসূতচর আওিায় রাইস ফটি থতফদকিন কার্ থক্রমুঃ 

তিেখায কম থসূতচর কাতরগরী সিদর্াতগিায় সি থপ্রর্ম কুতড়গ্রাম শজলার সের উপদজলায় পাইলট কার্ থক্রম তিদসদি তিতজতে উপকারদিাগী 

মতিলাদের অনুকূদল রাইস ফটি থতফদকিন কার্ থক্রম শুরু িয়, র্া ধাদপ ধাদপ বৃতদ্ধ শপদয় িিথমাদন সারা শেদি মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালয় 

কতৃথক ১৭০ টি ও তিে খায কম থসূতচর সিদর্াতগিায় ১৯টি সি সি থদমাট ১৮৯টি উপদজলায় সম্প্রসাতরি িদয়দছ। এই কার্ থক্রদমর মাধ্যদম 

তিতজতে উপকারদিাগী মতিলাদের পুতষ্টর অিাি দূর করার জন্য পাইলট কার্ থক্রম তিদসদি িিথমাদন সাধারণ চাদলর সাদর্ ০৬ টি মাইদক্রা 

তনউদেন্ট (তিটাতমন এ, তি ১, তি ১২, আয়রন, ফতলক এতসে, তজাংক) তমেণ পূি থক পুতষ্ট চাল প্রস্তি কদর (ফটি থফাইে রাইস) তিিরণ করা 

িদচ্ছ। রাইস ফটি থতফদকিন কার্ থক্রদমর মাধ্যদম তিতজতে কাে থধারী মতিলার পতরিারসমূদির সেস্যবৃন্দ ির্া মতিলা, তিশু ও িয়স্কদের অিাি 

জতনি অপুতষ্টর উপাোদনর পতরমাণ কদম আসদি। 

 

কম থসূতচরনাম: দুুঃস্থ মতিলা উন্নয়ন কম থসূতচ (তিতজতে) 

২০২০-২০২১ অর্ থ িছদরর সাংদিাতধি িাদজট িরাদের ব্যয় তিিরণী: 

(লক্ষ টাকায়) 

ক্র: 

নং 
ককািনং খাত/উপখাভত

রনার্ 
2020-2021 

কর্াট বরাদ্দ 
2020-2021 

ছাড়কৃত বরাদ্দ 
2020-2021 

কর্াট ব্যয় 
2020-2021 

উদৃ্বত্ত/ 

অভতভরক্ত 

র্ন্তব্য 

1 3722101 ত্রাণকার্ ম (িাল) 174919.43 174919.43 174919.43 0.00 অর্ মবছর কিভে 

খাভদ্যর প্রকৃত 

মূল্য এবং পুভি 

িাল কার্ মক্রভর্ 

কাভণ মল ও ভর্শ্রণ 

ব্যয় ভনরূপন 

পূব মক ব্যভয়র 

প্রকৃত ভিসাব 

প্রদান করার িন্য 

র্িাপভরিালক, 

খাদ্য অভধদপ্তর 

বরাবর পত্র কপ্ররণ 

করা িয়। পত্র 

প্রাভপ্ত সাভপভক্ষ 

খাভদ্যর প্রকৃত 

ব্যভয়র ভিসাব 

কপ্ররণ করা িভব। 

ব্যভয়র িার 

৯৯.৯৬%। 

2 3221106 পভরবিন 2895.04 ২৮৯৫.০৩ ২৮৯৫.০৩ 0.01 

3 3231301 প্রভিক্ষণ 3050.33 2991.40 2991.40 58.93 

4 3221109 ব্যবস্থাপনা 2991.69 2991.69 2991.69 0.00 

5 3243101 

কপভরাল, 

ওভয়ল, 

এন্ডলূভিভকন্ট 

8.00 7.76 7.76 0.24 

6 3211106 আপ্যায়ন 3.30 1.64 1.64 1.66 

7 3255105 
অন্যান্যর্ভনিা

রী 
125.00 116.83 116.83 8.17 

8 3256103 
ব্যবিার্ ম 

দ্রব্যাভদ 
5.00 1.75 1.75 3.25 

9 3258101 কর্াটরর্ান 4.00 2.40 2.40 1.60 

10 3258103 কভিউটার 3.50 1.32 1.32 2.18 

    সব মভর্াট = 184005.29 183929.25 183929.25 76.04 

  কর্ায়= 

একিািারআটিতি

ভিিভকাটিপাঁিলক্ষঊ

নভত্রিিািারটাকা 

একিািারআটিতঊনি

ভিিভকাটিঊনভত্রিলক্ষ

পঁভিিিািার 

একিািারআটিত

ঊনিভিিভকাটিঊন

ভত্রিলক্ষপঁভিিিা

িার 

ভছয়াত্তরলক্ষিা

রিািার 



 

 

কম থজীিী ল্যাকদটটিাং মাোর সিায়িা িিতিল কম থসূতচ 

ভূতমকা: 

শেদির শমাট জনসাংখ্যার প্রায় দুই তৃিীয়াাংি নারী ও তিশু। িাই নারীর উন্নয়ন ও তিশুর সঠিক পুতষ্ট তনদয় শিদড় ওঠা িাাংলাদেদির উন্নয়দনর অন্যিম চাতলকািতি। 

শটকসই উন্নয়ন লক্ষেমাত্রা(SDG)অজথন এিাং একটি সুস্থ সিল প্রজন্ম গঠদনর লদক্ষে মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর রাজস্ব খাদির অর্ থায়দন িির অিদল ‘কম থজীিী 

ল্যাকদটটিাং মাোর সিায়িা িিতিল’ কম থসূতচিাস্তিায়ন করদছ। ২০১০-২০১১ অর্ থিছর িদি শুরু িওয়া কম থসূতচর আওিায় েতরদ্র গিথিিী ও দুগ্ধোয়ী মা’শেরদক সরকার 

তনধ থাতরি িাদর িািা প্রোদনর পািাপাতি তিশুর সঠিক পতরচর্ থায় মা’শের ভূতমকা, তিশু স্বাস্থে, খায ও পুতষ্টমান ইিোতে তিষদয় সদচিনিামূলক প্রতিক্ষণ প্রোন করা 

িয়। র্া সরকাদরর সামাতজক তনরাপোমূলক শিষ্টনী (Social Safety-net) কার্ থক্রদমর অন্যিম কম থসূতচ। 

লক্ষেওউদেশ্য: 

• শটকসইউন্নয়নলক্ষমাত্রা (SDG)অজথন;  

• মাওতিশুরমৃতুেিারহ্রাস; 

• মাওতিশুরখাযওপুতষ্টতনতিিকরণ; 

• সুস্থওসিলপ্রজন্মগঠন; 

• োতরদ্রিাতনরসন; 

• জীিনমানউন্নয়ন। 

কম থসূতচ এলাকা  : 

• িিথমাদন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও চট্টগ্রাদম অিতস্থি তিতজএমইএএর ৩৯১টিএিাং তিদকএমইএ এর১১৯টিসি থদমাট (৩৯১+১১৯)=৫১০টি শপািাক 

কারখানায় এিাং শজলা ও উপদজলা পর্ থাদয় ৩৩৯টি তসটি কদপ থাদরিন/ শপৌরসিায় কম থসূতচর কার্ থক্রম িাস্তিাতয়ি িদচ্ছ।  

প্রিাসতনক ব্যিস্থাপনা  : 

• মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র অধীদন মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর মাধ্যদম কম থসূতচটি িাস্তিাতয়ি িদচ্ছ। 

• এ কম থসূতচটি পতরচালনা ও িাস্তিায়দনর লদক্ষে ৪টি কতমটি রদয়দছ। র্র্া: (১)তস্টয়াতরাং কতমটি, (২) িাম্তিায়ন ও মতনটতরাং কতমটি (৩) উপদজলা কতমটি 

(৪) শজলা কতমটি । 

• শজলা ও উপদজলা মতিলা তিষয়ক কম থকিথাগণ এই কম থসূতচর িাস্তিায়ন তনতিড়িাদি পর্ থদিক্ষণ ও পতরিীক্ষণ কদর র্াদকন। 

কম থসূতচ’রিাদজট  :  

• কম থসূতচ’রচলতিিছদররদমাটিাদজট : ২৭৬,৬৫,০০,০০০ (দুইিিতছয়ােরদকাটিপঁয়ষতট্টলক্ষ) টাকা। 

• উপকাদিাগীরিািািািেিরাে: ২৬৪,০৪,০০,০০০ (দুইিিদচৌষতট্টদকাটিচারলক্ষ) টাকা। 

• প্রতিক্ষণিািেিরাে১০,৩৮,৫০,০০০ (েিদকাটিআটতত্রিলক্ষপিািিাজার) টাকা। 

উপকারদিাগীর সাংখ্যা ও িািা প্রোন পদ্ধতি  : 

• িিথমাদন কম থসূতচর শমাট উপকারদিাগীর সাংখ্যা ২,৭৭,১২৫ জন। 

• জনপ্রতি মাতসক িািার পতরমাণ ৮০০ (আটিি) টাকা । 

• একজন উপকারদিাগী একাধাদর ৩ (তিন) িছর িািা পাদচ্ছন। 

• কম থসূতচ’র উপকারদিাগীদের োটাদিজ করার জন্য একটি MIS প্রস্তুি করা িদয়দছ। উি MIS ব্যিিার কদর গি ২০১৮-১৯ অর্ থ িছর িদি  G2P 

পদ্ধতিদি উপকারদিাগীদের তনজ পছদন্দর অনলাইন ব্যাাংক তিসাি/ শমািাইল ও এদজন্ট ব্যাাংক তিসাদি  EFT  এর মাধ্যদম িািার অর্ থ প্রোন করা িদচ্ছ। 

প্রতিক্ষণ  : 

• োতরদ্র তনরসন,মা ও তিশু মৃতুেিার হ্রাস, মাতৃদুগ্ধ পাদনর িার বৃতদ্ধ,খায ও পুতষ্ট সিায়িা প্রোন, গিথািস্থায় এিাং প্রসি ও প্রসদিাের শসিা বৃতদ্ধ,তিশুর সঠিক 

পতরচর্ থা, তিশুর প্রারতম্ভক তিকাি, তিশুর অটিজম ও প্রতিিন্ধকিা সম্পদকথ মা’শের জ্ঞান প্রোন, িাল্য তিিাি শরাদধ সদচিনিা বৃতদ্ধ,স্বাস্থে পতরচর্ থা,  ইতপআই 

ও পতরিার পতরকল্পনা, তিশুর খায ও পুতষ্ট  এিাং জীিন মান উন্নয়ন ইিোতে তিষদয় সদচিনিামূলক প্রতিক্ষণ প্রোন করা িয়। 

 
 

উপকারভিাগীভদর িাতা প্রদান সংক্রান্ত তথ্যভববরণী : 

  িাদজদট শোতষি কার্ থক্রম /পতরকল্পনা /অগ্রগতি   
অর্ থিছর উপকারদিাগী

রকাদে থরিরা

ে 

মার্াতপছু

িার 

(মাতসক) 

িািাপ্র

োদনরচ

ক্র 

উপকারদিাগীরিািা

িািেপ্রাপ্তিরাে 

(১িছদর) 

উপকারদিাগীরিািা

রঅর্ থতিিরণ 

(১িছদর) 

সি থদিষ অগ্রগতি 



 

 

২০০৯-১০ - -  - - এঅর্ থিছদরকম থসূতচটিচালুকরািয়নাই। 

২০১০-১১ ৬৭৫০০  ৩৫০ /-  ২িছর ২৮,৩৫,০০,০০০ ২৮,৩৫,০০,০০০ এঅর্ থিছদরকম থসূতচটিশুরুকরািদয়দছ। 

২০১১-১২ ৭৭৬০০ ৩৫০ /-  ২িছর ৩২,৫৯,২০,০০০ ৩২,৫৯,২০,০০০ কাে থসাংখ্যা১০১০০বৃতদ্ধকরািদয়দছ। 

২০১২-১৩ ৭৭৬২৫ ৩৫০ /-  ২িছর ৩২,৬০,২৫,০০০   ৩২,৬০,২৫,০০০   কাে থসাংখ্যা২৫বৃতদ্ধকরািদয়দছ। 
২০১৩-১৪ ৮৫৮০২ ৪০০ /-  ২িছর ৪১,১৮,৪৯,০০০ ৪১,১৮,৪৯,০০০ কাে থসাংখ্যা৮১৭৭জনবৃতদ্ধকরািদয়দছ 
২০১৪-১৫ ১০০০০০ ৫০০ /-  ২িছর ৬০,০০,০০,০০০ ৬০,০০,০০,০০০ কাে থসাংখ্যা১৪১৯৮জনবৃতদ্ধকরািদয়দছ। 
২০১৫-১৬ ১২০০০০ ৫০০ /-  ২িছর ৭২,০০,০০,০০০ ৭২,০০,০০,০০০ কাে থসাংখ্যা২০০০০জনবৃতদ্ধকরািদয়দছ। 

২০১৬-১৭ ১৮০৩০০ ৫০০ /-  ২িছর ১০৮,১৮,০০,০০০ ১০৮,১৮,০০,০০০ ২০১৬-১৭ অর্ থিছদর ৬০৩০০ জন 

উপকারদিাগী বৃতদ্ধ করা িদয়দছ  

২০১৭-১৮ ২০০০০০ ৫০০ /-  ২িছর ১২০,০০,০০,০০০ ১২০,০০,০০,০০০ ২০১৭-১৮ অর্ থিছদর ১৯৭০০ জন 

উপকারদিাগী বৃতদ্ধ করা িদয়দছ  

২০১৮-১৯ ২৫০০০০ ৮০০ / -  ৩িছর ২৪০,০০,০০,০০০ ২৪০,০০,০০,০০০ ২০১৮-১৯ অর্ থিছদর ৫০০০০ জন 

উপকারদিাগী বৃতদ্ধ করা িদয়দছ  

২০১৯-২০ ২৭৫০০০ ৮০০ / -  ৩িছর ২৬৪,০০,০০,০০০ ২৬৪,০০,০০,০০০ ২০১৯-২০ অর্ থিছদর ২৫০০০ জন 

উপকারদিাগী বৃতদ্ধ করা িদয়দছ  

২০২০-২১ ২৭৫০০০ ৮০০ / -  ৩িছর ২৬৪,০০,০০,০০০ ২৬৪,০০,০০,০০০ তজটুতপপদ্ধতিদিিািাপ্রোনকরািদয়দছ। 

 

শুরুিদিএপর্ থন্তদমাট৭,৫৮,৪০২জন উপকারদিাগীদক িািা ও প্রতিক্ষণ প্রোন করা িদয়দছ।   

 

  

রাজিাড়ীদজলারসেরস্থদপৌরসিায়২০১৯-২০অর্ থিছদরউপকারদিাগীদের 

অনলাইদনিািাপতরদিাদধরজন্যদমািাইলব্যাাংকতিসািদখালািদচ্ছ। 

ল্যাকদটটিাংgv`vi Kg©m~wP ev¯Íevqb mgm¨v, mgvavb I bZzb ‡KŠkj D™¢veb m¤úwK©Z 

wefvMxq ch©v‡qi Kg©kvjviZ_¨wPÎ|   

 

িতিষ্যৎ পতরকল্পনা: মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর কতৃথক িাস্তিায়নাধীন েতরদ্র মার জন্য মাতৃেকাল িািা প্রোন এিাং কম থজীিী ল্যাকদটটিাং িািা 

প্রোন কম থসূতচদক একতত্রি কদর NSSS (National Social Security Strategy) এর তনদে থিনা অনুর্ায়ী মা ও তিশু সিায়িা 

কম থসূতচ িাস্তিায়দনর লদক্ষে গি ২০১৮-১৯ অর্ থ িছর িদি ৭টি তিিাদগর ৭টি উপদজলা এিাং গাজীপুর তসটি কদপ থাদরিন এলাকার 

তিতজএমইএএর তনতে থষ্ট ৩টি এিাং তিদকএমই এর তনতে থষ্ট ৩টি কারখানায় মাতৃেকালওল্যাকদটটিাংকম থসূতচরউন্নিসাংস্করণ (Improvement 

Maternity & Lactating Mother Allowance-IMLMA) তনদে থতিকা অনুর্ায়ী মা ও তিশু সিায়িা কম থসূতচ িাস্তিাতয়ি িদচ্ছ। ২০১৯-

২০ অর্ থ িছদর আরও ১৮টি উপদজলাসি শমাট ২৫টি শজলা/উপদজলায় এিাং চলতি ২০২০-২১ অর্ থ িছদর আরও ৪১টি শজলা/উপদজলাসি 

৬৬টি শজলা/উপদজলায় এ কম থসূতচ িাস্তিাতয়ি িদচ্ছ। পর্ থায়ক্রদম শেদির সকল শজলা/উপদজলায় মা ও তিশু সিায়িা কম থসূতচ িাস্তিাতয়ি 

িদি। 

মা ও তিশু সিায়িা কম থসূতচর মাধ্যদম প্রতি মাদস উপকারদিাগীদের তনকট িদি অনলাইদন আদিেন গ্রিণ, উপকারদিাগী তনি থাচন এিাং 

িািা প্রোন করা িদচ্ছ। তিে খায কম থসূতচ (World Food Programme) এ কার্ থক্রম িাস্তিায়দন কাতরগতর সিায়িা প্রোন করদছ। 

------------------- 

RwqZv A‡š^l‡Y evsjv‡`k 
 

1| Kvh©µ‡gi bvg : ÒRwqZv A‡š^l‡Y evsjv‡`kÓ kxl©K Kvh©µg| 

2| Kvh© GjvKv : সমগ্র evsjv‡`k| 



 

 

3| ev¯ÍevqbKvj : ivR¯^ ev‡R‡Ui AvIZvq প্রতি eQi 25 b‡f¤î n‡Z 10 wW‡m¤^i ch©šÍ AvšÍR©vwZK bvix wbh©vZb 

প্রতিদরাধ c¶ Ges ‡eMg ‡iv‡Kqv w`em D`hvc‡bi Ask wn‡m‡e RwqZv A‡š^l‡Y evsjv‡`k kxl©K Kg©m~wP ev Í̄evqb Kiv 

nq|  

৪। অর্ থ-িছর : ২০২০-২১ 

৫। আতর্ থক উৎস: 

 ক্রতমক নাং শমাট টাকা 

(লক্ষ টাকায়) 

তজওতি 

(লক্ষ টাকায়) 

প্রকল্প সািাে 

(লক্ষ টাকায়) 

োিা সাংস্থার নাম মিব্য 

 ১. ১৪০.০০ 

(এক শকাটি চতেি লক্ষ) 

১৪০.০০ 

(এক শকাটি চতেি লক্ষ) 

- - - 

  

৬। কার্ থক্রদমর সাংতক্ষপ্ত তিিরণ:  

 

 লক্ষে ও উদেশ্য: 

➢ সমাদজর তিতিন্ন শক্ষদত্রর জতয়িাদের তচতিি কদর িাদের র্র্ার্র্ সম্মান, স্বীকৃতি ও অনুদপ্ররণা প্রোন কদর 

সমাদজর আপামর নারীদের মদধ্য আস্থা সৃতষ্ট করা এিাং িাঁদের জতয়িা িদি অনুপ্রাণীি করা; 
 

➢ নারীর অগ্রর্াত্রায় সকল প্রতিিন্ধক িা শমাকাদিলা কদর জতয়িাদের অগ্রসর িওয়ার পর্ সুগম করা,ফলশ্রুতিদি 
শজোর সমিা তিতেক সমাজ তিতনম থাদণর মাধ্যদম শেদির সুষম উন্নয়ন েরাতিি করা; 

 

➢ আন্তজথাতিক 
নারীতনর্ থািনপ্রতিদরাধপক্ষওদিগমদরাদকয়াতেিদসরমূলদচিনারসাদর্সাংগতিদরদখগিানুগতিকিারউদর্ধ্থউদঠতেিসগু

শলার্র্ার্র্িাদিউের্াপনকরা। 

 

নীতিমালার আদলাদক ৫টি কোটাগতর: 
 

১. অর্ থননতিকিাদি সাফল্য অজথনকারী নারী;  

২. তিক্ষা ও চাকুরীর শক্ষদত্র সাফল্য অজথনকারী নারী;  

৩. সফল জননী নারী;   

৪. তনর্ থািদনর তিিীতষকা মুদছ শফদল নতুন উদযাম জীিন শুরু কদরদছন শর্ নারী; এিাং  

৫. সমাজ উন্নয়দন অসামান্য অিোন শরদখদছন শর্ নারী। 
 

িাস্তিায়ণ শকৌিল : 

 

➢ প্রদিেক ইউতনয়ন পতরষে শচয়ারম্যাদনর শনতৃদে ইউতনয়ন পতরষে স্ব স্ব ইউতনয়দন এিাং ওয়াে থ কাউতেলরগণ স্ব স্ব 
ওয়াদে থ ব্যাপক প্রচার ও অনুসন্ধাদনর মাধ্যদম তিতিন্ন কোটাগরীদি আদিেনপত্র আিিান করদি। প্রাপ্ত 

আদিেনপত্রসমূি ইউতনয়ন কতমটির মাধ্যদম র্াচাই িাছাইপূি থক প্রতিটি কোটাগরীদি ইউতনয়দনর শেষ্ঠ একজন কদর 

তনি থাতচি মতিলার প্রস্তাি সিোতয়ি ছতি ও জীিনবৃোন্তসি উপদজলায় শপ্ররণ। 

 

➢ উপদজলা তনি থািী অতফসাদরর শনতৃদে উপদজলা পর্ থাদয়র একটি কতমটি ইউতনয়ন পর্ থায় এিাং ওয়াে থ পর্ থায় িদি 
প্রাপ্ত প্রস্তািগুদলার সিেিা ও িস্তুতনষ্ঠিা র্াচাই কদর প্রদিেক কোটাগরীদি একজন কদর শেষ্ঠ মতিলার প্রস্তাি 

জীিনবৃোন্ত এিাং প্রেে িদথ্যর সিেিা ও িস্তুতনষ্ঠিা সম্পদকথ প্রিেয়ন ও প্রতিস্বাক্ষরসি শজলা প্রিাসদকর তনকট 

শপ্ররণ করদি। 

➢ শজলা প্রিাসদকর শনতৃদে শজলা পর্ থাদয় গঠিি একটি কতমটি সকল উপদজলা িদি প্রাপ্ত প্রদিেক কোটাগরীর 
প্রস্তািগুদলার সিেিা র্াচাই কদর শজলার শেষ্ঠ একজদনর (প্রদিেক কোটাগরীদি) প্রস্তাি  সাংতক্ষপ্ত জীিন বৃোন্ত 

প্রেে িদথ্যর সিেিা ও িস্তুতনষ্ঠিা সম্পদকথ প্রিেয়ন ও প্রতিস্বাক্ষরসি তিিাগীয় কতমিনাদরর তনকট শপ্ররণ করদি। 
 



 

 

➢ তিিাগীয় পর্ থাদয় ৫ জন শেষ্ঠ জতয়িা তনি থাচদনর জন্য তিচারকমেলী তিিাগীয় কতমটি িদি প্রাপ্ত ১০ জন জতয়িার 
িাতলকা িদি সম্মাননা প্রোন অনুষ্ঠাদন উপতস্থি েি থদকর সামদন ৫ জন শেষ্ঠ জতয়িা তনি থাচন করদিন এিাং িাঁদের 

সম্মাননা প্রোন করা িদি। 
 

৭। ২০১৯-২০ অর্ থ-িছদরঅগ্রগতি: 
 

৮ টি তিিাদগর ৬৪ টি শজলা িদি ইউতনয়ন পর্ থাদয় ৬৯৭৫ জদনর আদিেন পাওয়া র্ায়। পরিিীদি র্াচাই-িাছাইদয়র 

মাধ্যদম উপদজলা পর্ থাদয় ২০৯৫ জন, শজলা পর্ থাদয় ৩২০ জন এিাং তিিাগীয় পর্ থাদয় ৪০ জন জতয়িা তনি থাচন করা িয়।  

তিিাগীয় পর্ থাদয় তনি থাতচি ৪০ জন জতয়িার মধ্য িদি ৫ কোটাগরীদি ৫ জন জতয়িাদক জািীয় পর্ থাদয় তনি থাচন করা 

িয়। 
 

২০২০-২১ অর্ থ-িছদরঅগ্রগতি: 
 

উপদজলা ও শজলাপর্ থাদয় জতয়িা তনি থাচন সম্পন্ন িদয়দছ।তিিাগীয় পর্ থাদয় প্রতক্রয়াধীন। 
 

২০১৯-২০ অর্ থিছদরর তিিাগীয় পর্ থাদয় তনি থাতচি ৪০ জন জতয়িার মধ্য িদি জািীয় পর্ থাদয় ৫ কোটাগতরদি ৫ জন 

তনি থাতচি জতয়িাদক আন্তজথাতিক নারী তেিস-২০২১ এ সাংিধ থনা প্রোন করা িদয়দছ।  

 

 

 



 

 

 
 

weµq I cÖ`k©bx ‡K›`« ÔA½bvÕ 

 

f~wgKv :  
 

িাাংলাদেি একটি উন্নয়নিীল শেি।  শেদির শটকসই সাতি থক উন্নয়দনর অন্যিম অপতরিার্ থ পূি থিিথ িদচ্ছ নারী উন্নয়ন। িিথমান সরকার 

“রুপকল্প ২০২১” িাস্তিায়দনর লদক্ষে জািীয় পর্ থাদয় নারীদক উন্নয়দনর মূলদরািধারায় সম্পৃি করার শক্ষদত্র  নারী উন্নয়নমূলক তিতিন্ন 

কার্ থক্রম িাস্তিায়ন করদছ।  ক্ষুদ্র ও মাঝারী নারী উদযািাদের সুদর্াগ সৃতষ্টর মধ্য তেদয় অর্ থননতিক ক্ষমিায়ন ও মানিাতধকার উন্নয়দন 

ব্যাপক কার্ থক্রম পতরচাতলি করদছ মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর ির্া মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালয়।  জািীয় উন্নয়দনর মূলদরািধারায় 

নারীদক সম্পৃিকরণ  ও অর্ থননতিক কম থকাদে নারীর অাংিগ্রিদণর লদক্ষে মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর তনিন্ধনকৃি মতিলা সতমতিসমূদির/ক্ষুদ্র 

নারী উদযািাদের উৎপাতেি পন্য সামগ্রী িাজারজািকরণ ও তিক্রদয়র সিায়িা করার মাধ্যদম িাদের স্বািলম্বী  ও আত্মতনিথরিীল কদর 

গদড় শিালার লদক্ষে তিক্রয় ও প্রেি থনী শকে “অেনা”প্রতিতষ্ঠি িয়।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

লক্ষে ও উদেশ্য : 

❖ নারী উদযািা বিতর করা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নারী উদযািাদের তনজস্ব উৎপাতেি পন্য িাজারজাি ও তিক্রদয়র সিায়িা করার 

মাধ্যদম িাদেরদক আতর্ থকিাদি স্বািলম্বী কদর গদড় শিালা। 

❖ অেনার মাধ্যদম সারা শেিব্যপী নারীর কম থসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃতষ্ট করা। 

❖ অেনার মাধ্যদম নারীরা আয়িধ থক কাদজ সম্পৃি িদল নারী ও পুরুদষর বিষম্য হ্রাস পাদি এিাং নারীর ক্ষমিায়ন ও শেদির 

োতরদ্র তিদমাচন িদি। 

মালামাল সাংগ্রি: 

❖ মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর সকল শজলা/উপদজলা কার্ থালয় এর প্রতিক্ষনপ্রাপ্ত মতিলাদের বিরীকৃি মানসম্মি যুদগাপদর্াগী 

দ্রব্যাতে। 

❖ মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর তনিতন্ধি মতিলা সতমতির সেস্যদের  বিরীকৃি মানসম্মি দ্রব্যাতে। 

❖ মতিলা উদযািাদের স্ব-কম থসাংস্থাদনর জন্য ব্যতিগি উদযাদগ বিরীকৃি মানসম্মি দ্রব্যাতে। 

 

মূল্য তনধ থারন ও তিক্রয়: 

 

র্াচাই িাছাই কতমটিকতৃথক শর্ সি দ্রব্যাতে গ্রিশণর জন্য সুপাতরি করা িয় শুধুমাত্র শসই সি দ্রদব্যর ক্রয় মূদল্যর সাদর্ ৫% মুনাফা শর্াগ 

কদর দ্রব্যাতের তিক্রয় মূল্য তনধ থারণ করা িয়। 

 

❖ মালামাল পাকা রতিদের মাধ্যদম তিক্রয় করা িয়। 

❖ মালামাল একেদর তিক্রয় করা িয়, তিতক্রি মাল শফরৎ শনয়া িয় না। 

❖ অেনার তিক্রয়িািে প্রাপ্ত অর্ থ তনতে থষ্ট তনয়দম ব্যাংদকর  তিসািদ্বদয় জমা শেয়া িয়। 

 

 

তিল পতরদিাধ: 

অেনার মাধ্যদম তিক্রয়কৃি মালামাদলর তিল অেনার োতয়েপ্রাপ্ত কম থকিথা,  অতিতরি পতরচালক, মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর এিাং সিকারী 

পতরচালক (মাদকথটিাং) এর শর্ৌর্ স্বাক্ষদর অেনার ওয়াতকথাং কোতপটাল তিসাি িদি A/C Payee শচদকর মাধ্যদম সাংতিষ্ট 

প্রতিষ্ঠান/সতমতি/ব্যতিদক পতরদিাধ করা িয়। মুনাফার অর্ থ প্রতি অর্ থিছর শিদষ সরকারী শকাষাগার িাাংলাদেি ব্যাাংদক জমা শেয়া  িয়। 

 

২০২০-২০২১ অর্ থ িছদর অেনার আতর্ থক অিস্থা 

❖ ২০২০-২০২১ অর্ থ িছদর অেনার মাধ্যদম মতিলা উদযািাদের সরিরািকৃি ৬,৪৫,১২৫/- (ছয় লক্ষ পয়িাতেি িাজার একিি 

পঁতচি)টাকারমালামাল তিক্রয় করা  িদয়দছ । 

❖ ২০২০-২০২১ অর্ থ িছদর অেনার মাধ্যদম তিক্রয়কৃি অদর্ থর ৫% মুনাফা  ৩১,৭৬৬/০১ (একতত্রি িাজার সািিি শছষতট্ট টাকা 

এক পয়সা )টাকা  অর্ থিছর শিদষ চালাদনর মাধ্যদম সরকারী শকাষাগাদর জমা শেয়া িদয়দছ। 

❖ ২০২০-২০২১ অর্ থ িছদর অেনার মাধ্যদম উদযািাদের সরিরািকৃি মালামাদলর তিল িািে ৮,৫১,৬৫৫/-(আট লক্ষ একান্ন 

িাজার ছয়িি পিান্ন)  টাকার শচক উদযািাদের তিিরণ করা িদয়দছ। 

 

অেনার সাফল্য: 

 

মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তরাধীন তিক্রয় ও প্রেি থনী শকে অেনার মাধ্যদম তৃণমূল পর্ থাদয়র নারী উদযািাগণ িাদের বিতরকৃি মালামাল 

সরিরাি কদর আতর্ থকিাদি স্বািলম্বী ও আত্মতনিথরিীল  িদচ্ছ।  অেনার মাধ্যদম প্রতিিছর নতুন নতুন উদযািা সৃতষ্ট িদচ্ছ।  এিাদিই 

অেনা সরাসতর নারী উন্নয়ন, শটকসই উন্নয়ন লক্ষেমাত্রা (এসতেতজ) অজথদন ও সরকাদরর িাতষ থক আদয় সম্পৃি িদচ্ছ। 

 

 



 

 

শস্বচ্ছাদসিী মতিলা সতমতি তনিন্ধন, তনয়ন্ত্রণ ও অনুোন তিিরণ  

জািীয় পর্ থাদয় নারীদক উন্নয়দনর মূলদরািধারায় সম্পৃি কদর ইতিিাচক পতরিিথন আনয়দন মতিলা তিষয়ক 

অতধেপ্তদরর ভূতমকা অপতরসীম। নারী উন্নয়দন মাঠ পর্ থাদয় সরকাদরর িাস্তিায়নকারী প্রতিষ্ঠান তিদসদি মতিলা ও তিশু 

তিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর ৬৪টি শজলা এিাং ৪৩০ টি উপদজলায় সরকার কতৃথক গৃিীি নারী 

উন্নয়ন সাংক্রান্ত তিতিন্ন উন্নয়ন কার্ থক্রম/কম থসূতচ িাস্তিায়ন করা িদচ্ছ । িন্মদধ্য তৃণমূল পর্ থাদয়র মতিলাদের সাতি থক 

উন্নয়ন ও োতরদ্রে তনরসনকদল্প এিাং িাদেরদক আর্ থ-সামাতজকিাদি স্বািলম্বী কদর গদড় তুলদি শস্বচ্ছাদসিী মতিলা 

সতমতিসমূি গুরুেপূণ থ ভূতমকা পালন করদছ। মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর শজলা কম থকিথাদের মাধ্যদম শস্বচ্ছাদসিী 

মতিলা সতমতি তনিন্ধন করা িয়। 

     মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদর তনিতন্ধি শস্বচ্ছাদসিী মতিলা সতমতিগুদলাদক অনুোন প্রোন কার্ থক্রম পিােপে নারী 

সমাজদক অর্ থননতিকিাদি স্বািলম্বী করার লদক্ষে ১৯৭৮ সাল শর্দক অনুোন তিিরণ কার্ থক্রম সফলিাদি েতরদ্র 

নারীদের কল্যাদণ অিোন রাখদছ। িারই ধারািাতিকিায় ২০২০-২০২১ অর্ থ িছদর শস্বচ্ছাদসিী মতিলা সতমতি সমূদির 

মদধ্য তনদম্নিতণ থি অনুোন প্রোন করা িদয়দছ: 

সাধারণ অনুোনুঃ 

শেতণর ধরণ টাকার িার সতমতির সাংখ্যা টাকা 

ক শেতণভুি সতমতি ৪০,০০০/- ৯০০ টি (৯০০x৪০,০০০) ৩,৬০,০০,০০০/- 

খ শেতণভুি সতমতি ৩০,০০০/- ১১০০ টি (১১০০x৩০,০০০)  ৩,৩০,০০,০০০/- 

গ শেতণভুি সতমতি ২৫,০০০/- ১৫১৭ টি (১৫১৭x২৫,০০০)  ৩,৭৯,২৫,০০০/- 

শমাট = ৩৫১৭ টি সতমতি  ১০,৬৯,২৫,০০০/- 

 

 

 

তিদিষ অনুোনুঃ 

২০২০-২০২১ অর্ থ িছদর ১২৮টি সতমতিদক ৫০,০০০/- টাকা িাদর (১২৮x৫০,০০০/-)=৬৪,০০,০০০/-) শচৌষতট্ট লক্ষ 

টাকা তিদিষ অনুোন তিিরণ করা িদয়দছ। 
 

শস্বচ্ছাধীন অনুোনুঃ 

২০২০-২০২১ অর্ থ িছদর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কতৃথক শস্বচ্ছাধীন অনুোন তিসাদি ৫০,০০,০০০/- (পিাি লক্ষ) টাকা তিিরণ 

করা িদয়দছ। 

 



 

 

েতরদ্র মা’র জন্য মাতৃেকাল িািা প্রোন     কম থসূতচ 

 

১. কম থসূতচর নাম : েতরদ্র মা’র জন্য মাতৃেকাল িািা প্রোন কম থসূতচ 

২. িাস্তিায়নকাল : জুলাই ২০০৭- িদি শুরু িদয় চলমান রদয়দছ। 

৩. ২০২০-২০২১অর্ থ িছদর িািা 

শিাগীর সাংখ্যা 

: ৭,৭০,০০০জন 

৪. ২০২০-২০২১অর্ থ িছদর িরাে : ৭৫৩,৯৭,৩০,০০০/-(সাি িি শিপ্পান্ন শকাটি সািানব্বই লক্ষ তত্রি 

িাজার) 

৫. কম থ এলাকা : ৬৪টি শজলা ও ৪৯২টি উপদজলা। 

৬. কম থসূতচর উদেশ্য : ক) েতরদ্র মা ও তিশু মৃতুে িার হ্রাস 

   খ) তিশুর ১০০০তেদনর পুতষ্ট তনতিি করা। 

   গ) গিথািস্থায় উন্নি পুতষ্ট উপাোন গ্রিশণর িার বৃতদ্ধ। 

   ে) প্রসি ও প্রসদিাের শসিার িার বৃতদ্ধ। 

   ঙ)মাতৃদুগ্ধ পাদনর িার বৃতদ্ধ। 

   চ) ইতপআই ও পতরিার পতরকল্পনা গ্রিশণর িার বৃতদ্ধ 

   ছ)জন্মতনিন্ধন উৎসাতিি করা। 

   জ) তিিাি তনিন্ধন উদ্বুদ্ধকরণ। 

৭. কম থসূতচর কায্রক্রম : ১।প্রতি িািা শিাগী পছন্দমি শমািাইল একাউদন্টর মাধ্যদম মাতসক 

৮০০/-টাকা িাদর ৩ িছর িািা প্রোন। 

২। িািাদিাগীদক তিশু পতরচর্ থা,স্বাস্থে,টিকা ও জীিন েক্ষিা মূ লক 

প্রতিক্ষণ প্রোন। 

৮. নতুন উপকারদিাগী তনি থাচদনর 

অিশ্যকীয় িিথািলী 

: ক)কম থসূতচর তিযমান নীতিমালা ও শপ্রতরি তনদে থিনা অনুসরন করদি 

িদি; 

খ) উপকারদিাগীর িয়স ২০ শর্দক ৩৫ িছর; 

গ) প্রর্ম অর্িা তদ্বিীয় গিথািস্থা িদি িদি; 

ে) প্রদিেক উপকারদিাগীর জািীয় পতরচয়পত্র আিতশ্যক; 

ঙ) প্রদিেক উপকারদিাগীর তনজ তনজ পছদন্দর সতক্রয় অনলাইন ব্যাাংক 

অর্িা শমািাইল ব্যাাংক (তিকাি/রদকট/তিউরকোি) তিসাদি িদি। 

চ) প্রদিেক উপকারদিাগীর তনজ স্ব শমািাইল নম্বর র্াকদি িদি; 

৯. G2P(Government to 

person) 

পদ্ধতিদি িািা প্রোন 

: মাতসক ৮০০/- (আট িি টাকা) িাদর উপকারদিাগীদক িার পছন্দ মি 

তনজস্ব অনলাইন ব্যাাংক অর্িা শমািাইল ব্যাাংদকর মাধ্যদম 

G2P(Government to person)পদ্ধতিদি িািা প্রোন 

করা িয়। 

------------- 

 

মাওতিশুসিায়িাকম থসূতচ 



 

 

১. কম থসূতচর নাম : মা ও তিশু সিায়িা কম থসূতচ 

(জািীয় সামাতজক তনরাপো শকৌিল, ২০১৫ তনদে থিনা অনুর্ায়ী তিযমান মাতৃেকাল 

িািা ও কম থজীিী ল্যাকদটটিাং মা িািা কম থসূতচর সমতিি এিাং উন্নি সাংস্করণ) 

২. িাস্তিায়ন কাল : জুলাই ২০১৯ িদি শুরু িদয় চলমান রদয়দছ। 

৩. কম থএলাকা : ৮টি তিিাদগর ৬৬টি উপদজলা এিাং গাজীপুর শজলার তিদজএমইএ ও তিদকএমইএ এর 

আওিাধীন গাদম থন্টস সমূ ি। 

৪. কম থসূতচরউদেদশ্য : েতরদ্র গিথিিী মা ও স্বল্প আদয়র কম থজীিী মাশয়র গিথকালীন র্ত্ন শর্দক শুরু কদর তিশুর 

জদন্মর প্রর্ম গুরুেপূণ থ ১০০০ তেদন তিশুর স্বাস্থে, পুতষ্ট ও বুতদ্ধ বৃতেক তিকাদি অিোন 

রাখা। 

৫. কম থসূতচরকার্ থক্রমওপ্রতিক্ষদনরতিষয় : ১. প্রতিটি ইউতনয়ন ও ওয়াদে থ কম থসূতচর উদেশ্য এিাং অন্তভু থতি সম্পদকথ ব্যাপক প্রচার 

প্রচারণা চলদি। 

২.গিথ ধারণ তনতিি িওয়া মাত্র েতরদ্র ও স্বল্প আদয়র পতরিাদরর মাদয়দের অনলাইন 

ইউতনয়ন িথ্য শসিা শকদের মাধ্যদম প্রতিমাদস কম থসূতচদি তনিতন্ধি িদিন। 

৩.সুতিধাদিাগী মা প্রতিমাদস িার পছন্দনীয় শমািাইল একাউদন্টর মাধ্যদম ৮০০ (আট 

িি) টাকা আতর্ থক সিায়িা ৩৬ মাস িার একাউদন্ট পাদিন। 

৪. এ সময় িারা ৪টি ANC সম্পন্ন করদিন। গিথকালীন সমদয়র স্বাস্থে শসিূা ও র্ত্ন 

পাদিন , টিকা,  তিশুর প্রারতম্ভক তিকাি, মাদয়র বুদকর দুধ, পুতষ্ট ও পতরষ্কার পতরচ্ছন্নিা 

তিষয়ক সদচিনিায় তনয়তমি অাংিগ্রিদণর সুদর্াগ পাদিন। 

৬. তিশুর জদন্মর ৪৫ তেদনর মদধ্য জন্ম তনিন্ধন করদিন এিাং উতেপনা মূলক 

বিিিকালীন র্ত্ন তনতিি করদিন, বুদকর দুধ, পুতষ্ট তিষয়ক সদচিনিায় অাংিগ্রিদণর 

সুদর্াগ পাদিন। 

৭.গিথিিী মা ও িার পতরিাদরর সেস্যদের জন্য মা ও তিশুর পুতষ্ট ও র্ত্ন সম্পতকথি  

আচরণ পতরিিথন আনয়দনর প্রতিক্ষদণর আশয়াজন করা িদি। 

৬. নতুন উপকারদিাগী তনি থাচদনর 

অিশ্যকীয় িিথািলী 

 ক) কম থসূতচর তিযমান নীতি মালা ও শপ্রতরি তনদে থিনা অনুসরণ করদি িদি; 

খ) উপকারদিাগীর িয়স ২০ শর্দক ৩৫ িছর; 

গ) প্রর্ম অর্িা তদ্বিীয় গিথািস্থা িদি িদি; 

ে) প্রদিেক উপকারদিাগীর জািীয় পতরচয়পত্র আিতশ্যক; 

ঙ) প্রদিেক উপকারদিাগীর তনজ তনজ পছদন্দর সতক্রয় অনলাইন ব্যাাংক অর্িা 

শমািাইল ব্যাাংক (তিকাি/রদকট/তিউরকোি) তিসাদি িদি। 

চ) প্রদিেক উপকারদিাগীর তনজস্ব শমািাইল নম্বর র্াকদি িদি; 

৭. G2P (Government to person) 

পদ্ধতিদি িািা প্রোন 

 মাতসক ৮০০/-(আট িি টাকা) িাদর উপকারদিাগীদক িার পছন্দ মি তনজস্ব অন-

লাইন ব্যাাংক অর্িা শমািাইল ব্যাাংদকর মাধ্যদম G2P (Government to 

person)পদ্ধতিদি িািা প্রোন করা িয়। 

 

শসলাই শমতিন 
 

নারীর আত্মকম থসাংস্থান ও অর্ থননতিক কম থকাদে সমৃ্পি করার জন্য মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর প্রধান কার্ থালয়সি 

শজলা উপদজলা কার্ থালদয় শসলাই প্রতিক্ষণসি তিতিন্ন শেদে প্রতিক্ষণ প্রোন করা িয়। ইচ্ছা র্াকা সশেও প্রতিতক্ষি নারী এিাং 

শসলাই কাদজ েক্ষ দুুঃস্থ ও অসিায় নারী শসলাই শমতিদনর অিাদি অর্ থননতিক কম থকাদে অাংিগ্রিণ করদি পাদর না। িাদের 

উৎপােদনর মূলধারায় সম্পৃি করা ও আত্মকম থসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃতষ্টর লদক্ষে অতধেপ্তদরর অনুকূদল প্রতি অর্ থ িছর তনধ থাতরি 

খাদি প্রেে শর্াক িরাে িদি শসলাই শমতিন ক্রয় কদর মতিলাদের মদধ্য তিিরণ করা িয়। মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর আওিায় 

২০২১ সাল পর্ থন্ত শমাট ২৯,২১৮ টি পা-চাতলি শসলাই শমতিন ক্রয় করা িদয়দছএিাং িা তিিরণ করা িদচ্ছ।িাছাড়া চলতি ২০২০-

২০২১ অর্ থ িছদর ৩ (তিন) শকাটি টাকার ৩,৩২৭ টি শসলাই শমতিন ক্রয় করা িদয়দছ। র্া প্রিাসতনক মন্ত্রণালয় িদি িরাদের 

তজও প্রাতপ্ত সাদপদক্ষ তিিরণকরা িদচ্ছ। 

 



 

 

 

 

 

সদচিনিা বৃতদ্ধ ও শজোর সমিামূলক কার্ থক্রম 

  



 

 

পতরিীক্ষণ, সমিয় ও সদচিনিা সৃতষ্ট 

 

নারী অতধকার ও নারীর ক্ষমিায়দন সমাদজ ব্যাপকিাদি আদলাতচি তিতিন্ন ইসুের উপর ইতিিাচক মদনািাি ও সদচিনিা সৃতষ্টর 

লদক্ষে মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর কতৃথক পতরিীক্ষণ, সমিয় ও সদচিনিা সৃতষ্ট িাখার মাধ্যদম িাল্য তিিাি প্রতিদরাধ, নারী ও তিশু 

পাচারদরাধ, কম থস্থদল শর্ৌন িয়রানী শরাধ, অটিজম ও তনউদরা শেদিলপদমন্টাল তেজ এোতিতলটি,মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিখ িাতসনার 

তিদিষ উদযাগ এিাং ব্র্যাতোং কার্ থক্রম তিষয়ক ও NCWCD প্রভৃতি কার্ থক্রম িাস্তিায়ন করা িদচ্ছ। এছাড়া জাতির জনক 

িেিন্ধু শিখ মুতজবুর রিমাদনর জন্মিি িাতষ থকী উের্াপন উপলদক্ষ অত্র িাখা িদি একটি কম থপতরকল্পনা গ্রিন করা িদয়দছ। 

 

১।  িাল্য তিিাি প্রতিদরাধ : িাাংলাদেি সরকার জাতি সাংদের শোতষি MDG এর ৮টি লক্ষেমাত্রার মদধ্য িাল্য তিিাি ও পুতষ্টর 

অিাি িিিাগ পূরণ করদি সক্ষম িয়তন। ফদল ২০১৫-২০৩০ সাদলর জন্য শোতষি SDG5 এ উদেতখি লক্ষেমাত্রা পূরদণ 

সরকার িাল্যতিিাি তনদরাদধ ব্যাপক গুরুে তেদয় তিতিন্ন কার্ থক্রম গ্রিণ কদরদছ। িারই ধারািাতিকিায় মতিলা ও তিশু তিষয়ক 

মন্ত্রণালয়াধীন মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদর তনম্নতলতখি কার্ থক্রম গৃিীি িদয়দছ: 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তজথাতিক সম্পকথ তিষয়ক উপদেষ্টার সিাপতিদে িাল্যতিিাি তনদরাধ সাংক্রান্ত একটি কতমটি রদয়দছ। 

এই কতমটির তসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী সমাদজর সাধারণ মানুদষর মাদঝ তিদিষ কদর মতিলা, স্কুল, কদলজ, মাদ্রাসার ছাত্র তিক্ষক ও 

মসতজদের ইমামদের সদচিনিা সৃতষ্টর লদক্ষে শজলা ও উপদজলা পর্ থাদয় তিতিন্ন সিা, শসতমনার, উঠান বিঠক এিাং অিতিিকরণ 

সিা, মানিিন্ধন,আদলাচনা সিা অনুষ্ঠান করা। এছাড়া অতধেপ্তদর অনুতষ্ঠি তিতিন্ন শেতনাং শপ্রাগ্রাদম উি তিষদয় সদচিনিামূলক 

প্রতিক্ষণ প্রোন করা িয়। 

  

িাল্যতিিাি পড়াদনা িদি না মদম থ কাজী ও পুদরাতিিদের তনকট শর্দক অেীকার নামা গ্রিণ,তিতে ও প্রেি থনী, ইিোতে কার্ থক্রম 

িাস্তিাতয়ি িয়। 

িাল্যতিিাি শরাদধ মাঠ পর্ থায় িদি মাতসক িথ্য সাংগ্রি ও সতন্নদিতিি কদর মন্ত্রণালদয় প্রতিদিেন শপ্ররণ ও সাংরক্ষণ করা িয়। 

জুলাই’ ২০ িদি জুন’ ২১ পর্ থন্ত শমাট ১৫৭৭ জন তিশু িাল্যতিিাি িদি পতরত্রাণ শপদয়দছ। উি তিশুদের নাম ও ঠিকানা 

শজলা/উপদজলা িদি প্রাপ্ত িথ্য সতন্নদিতিি কদর প্রতিমাদস প্রতিদিেন মন্ত্রণালদয় শপ্ররণ ও সাংরক্ষণ করা িয়। 

২। কম থদক্ষদত্র শর্ৌন িয়রানী শরাধ: 

 কম থদক্ষদত্র শর্ৌন িয়রানী শরাদধ মিামান্য আোলদির িাইদকাট থ তিিাদগ োদয়রকৃি রীটতপটিিন এর আদলাদক মতিলা তিষয়ক 

অতধেপ্তদর একটি Complaint কতমটি রদয়দছ। 

অতধেপ্তদরর নীচ িলায় একটি অতিদর্াগ িাে রাখা িদয়দছ। 

সাংরতক্ষি অতিদর্াগ িােটির অিস্থান সম্পদকথ সকলদক জানাদনার লদক্ষে িিদনর প্রতি িলায় শছাট তনদে থিক তচি সম্বতলি 

শিাে থ স্থাপন করা িদয়দছ। 

অতিদর্াগকারী তলতখিিাদি অতিদর্াগ প্রোন করদি পাদরন। 

Complaint কতমটির সিা প্রতি দুই মাস পর পর অনুতষ্ঠি িয়। 

৬৪ টি শজলার উপপতরচালদকর কার্ থালদয় Complaint কতমটি গঠন করা িদয়দছ। 

৩। অটিজম তিষয়ক : 

 মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদর অটিজম ও তনউদরা-শেদিলপদমন্টাল তেজ এোতিতলটি তিষয়ক একটি শসল গঠন করা িদয়দছ। 

 মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর কতৃথক িাস্তিাতয়ি তিতজতে কম থসূতচ, তকদিার-তকদিারী িাি কম থসূতচর প্রতিক্ষণ মতেউলসি অন্যান্য 

সামাতজক তনরাপোমূলক কম থসূতচর উপকারদিাগীদের প্রতিক্ষণ কম থসূতচর উঠান বিঠদক অটিজম তিষয়টি অন্তভূ থি করা িদয়দছ। 



 

 

 মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর প্রতিক্ষণ একাদেমী কতৃথক আদয়াতজি মদনাসামাতজক কাউতেতলাং প্রতিক্ষণ কম থসুতচর মাধ্যদম এ 

পর্ থন্ত ২৩৭ জন শজলা ও উপদজলা মতিলা তিষয়ক কম থকিথাদের অটিজম ও তনউদরা-শেদিলপদমন্টাল তেজএোতিতলটি তিষদয় 

অিতিি করা িদয়দছ। 

 অটিজম ও তনউদরা-শেদিলপদমন্টাল তেজএোতিতলটি তিষয়ক জুলাই’ ২০ িদি জুন’২১ পর্ থন্ত ৮০১৮টি উঠান বিঠদকর মাধ্যদম 

৪,২৪,১৯০ জন উপকারদিাগীদক সদচিন করা িয়। 

 মাঠ পর্ থায় িদি অটিজম ও তনউদরা-শেদিলপদমন্টাল তেজএোতিতলটি তিষয়ক িথ্য সতন্নদিতিি কদর মন্ত্রণালদয় প্রতিদিেন 

শপ্ররণ ও সাংরক্ষণ করা িয়। 

 

৪। মানি পাচার প্রতিদরাধ: 

 মানি পাচার প্রতিদরাদধ শজলা ও উপদজলা মতিলা তিষয়ক কম থকিথাগণ উপকারদিাগীদের সদচিনিা বৃতদ্ধর লদক্ষে 

তনয়তমিিাদি আদলাচনা সিা ও উঠান বিঠক কদরন। মানি পাচার প্রতিদরাদধ মাঠ পর্ থায় িদি মাতসক িথ্য সাংগ্রি ও সতন্নদিতিি 

কদর মন্ত্রণালদয় প্রতিদিেন শপ্ররণ ও সাংরক্ষণ করা িয়। 

 মানি পাচার প্রতিদরাধ সম্পদকথ জুলাই’২০ িদি জুন’২১ পর্ থন্ত ১৬,৬৫০টি উঠান বিঠদকর মাধ্যদম ৮,৬৩,৪৭০ জন 

উপকারদিাগীদক সদচিন করা িয়। 

৫। জািীয় মতিলা ও তিশু উন্নয়ন পতরষে (NCWCD) সাংক্রান্তুঃ 

গণপ্রজািন্ত্রী িাাংলাদেি সরকাদরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সিাপতিদে ১১/০২/২০১৫ িাতরদখ অনুতষ্ঠি জািীয় মতিলা ও তিশু উন্নয়ন 

পতরষে (NCWCD) এর সিার কার্ থতিিরণীর তসদ্ধাদন্তর িাস্তিায়ন অগ্রগতির  (তিস্তাতরি) প্রতিদিেন প্রিাসতনক মন্ত্রণালদয় 

প্রতিমাদস শপ্ররণ করা িয়। পরিিী সিা আহ্বাদনর জন্য মন্ত্রণালদয় প্রস্তাি করা িদয়দছ। 

৭। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিখ িাতসনার তিদিষ উদযাগ এিাং ব্র্যাতোং কার্ থক্রম তিষয়ক: 

 ‘‘দিখ িাতসনার তিদিষ উদযাগ” এিাং ব্র্যাতোং কার্ থক্রম তিষদয় অত্র অতধেপ্তদর তিগি ২১/০১/২০২১ িাতরদখ ০৭ (সাি) সেস্য 

তিতিষ্ট একটি কতমটি গঠন করা িয়। উি কতমটিদি সেস্য সতচি তিদসদি উপপতরচালক, পতরিীক্ষণ,সমিয় ও সদচিনিা সৃতষ্ট 

োতয়ে পালন করদছন। 

 উি কতমটির কার্ থক্রম িাস্তিায়ন পতরিীক্ষণ কতমটির কম থপতরতধদি উদেখ রদয়দছ শর্, কতমটি েকুদমন্টরী তফল্ম, শপাষ্টার, 

তলফদলট, তিলদিাে থ, শফষ্টুন, ব্রুতিয়ার ইিোতে কার্ থক্রম প্রণয়ন ও প্রচাদরর ব্যিস্থা গ্রিণ করদি। 

৮। জাতির তপিা িেিন্ধু শিখ মুতজবুর রিমাদনর জন্মিি িাতষ থকী উের্াপন উপলদক্ষ গৃিীি কার্ থক্রম সমূি: 

জাতির তপিা িেিন্ধু শিখ মুতজবুর রিমাদনর জন্ম িি িাতষ থকী উের্াপন উপলদক্ষ ১৭মাচ থ’২০২০ িদি ১৬তেদসম্বর’২০২১ পর্ থন্ত 

সময়দক মুতজি িষ থ শোষণা করা িদয়দছ। জাতির তপিার জন্ম িিিাতষ থকী উের্াপদনর লদক্ষে অত্র িাখা িদি একটি কম থপতরকল্পনা 

গ্রিণ করা িয়। র্া তনম্নরুপ- 

 মুতজি িদষ থর শলাদগা ব্যিিাদরর তনদে থিনা প্রোন। 

মুতজি িষ থ সম্বতলি শকাটতপন বিরী ও তিিরণ । 

মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর সকল কার্ থালদয়র জন্য অতিন্ন খাম,কলম ও শনাট প্যাে বিরী ও তিিরণ  । 

অতধেপ্তদরর প্রতি শলাদর নারী উন্নয়দন িেিন্ধুর অিোন,ছতি,উতি ও িাণী তেসদে।  

িিদনর নীচ িলায় একটি LED TV স্থাপন । 

তিািন্ন তেিস উের্াপন 

 



 

 

নারী উন্নয়দন ব্যাপক জনসদচিনিা সৃতষ্টর লদক্ষে প্রচার মাধ্যদমর ভূতমকা অিেন্ত গুরুেপূণ থ। মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর মাধ্যদম 

সামাতজক জনসদচিনিা বৃতদ্ধকদল্প নারী ইসুেতিতেক ও গুরুেপুণ থ তিষয়াতে তৃণমূল পর্ থাদয়ও গণমাধ্যদম প্রচার করা িদয় র্াদক। 

জািীয় পর্ থাদয় এিাং সের কার্ থালয়সি ৬৪টি শজলা ও শজলাধীন উপদজলা, তিতিন্ন প্রতিক্ষণ শকে ও মতিলা সিায়িা কম থসূচী 

সমূদি তিতিন্ন জািীয় ও আন্তজথাতিক তেিসসমূি উের্াপন করা িয়। 

১৫ আগষ্ট জাতির তপিা িেিন্ধু শিখ মুতজবুর রিমান এর িািাোৎ িাতষ থকী ২০২০ 

স্বাধীনিার মিান স্থপতি জাতির তপিা িেিন্ধু শিখ মুতজবুর রিমান এর িািাোৎ িাতষ থকীদি মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর পতরিার 

গিীরিাদি শিাকািি। জাতির তপিার প্রতি গিীর েদ্ধা তনদিেন কদর মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর পতরিার, প্রধান কার্ থালয়সি ৬৪ 

শজলা ও শজলাধীন উপদজলাগুদলার মতিলা তিষয়ক কম থকিথার কার্ থালদয় জািীয় কম থসূতচর সাদর্ সামঞ্জস্য শরদখ তিতিন্ন কম থসূতচর 

আদয়াজন কদর। মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর প্রধান কার্ থালদয় তনম্নিতণ থি অনুষ্ঠানমালার আদয়াজন করা িয়। 

১৫ আগস্ট সূদর্াে থদয়র সাদর্ সাদর্ মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর িিদন জািীয় পিাকা অধ থনতমি রাখা িয়। 

১৫ আগষ্টসকাল ৭:৩০ শর্দক শকারআনখাতন, ১ তমতনট তনরিিা পালন, কম থকিথা/কম থচারীদের  কাদলা ব্যাজ ধারণ ও 

শোয়া মািতফদলর আদয়াজন করা িয়।জাতির তপিা িেিন্ধু শিখ মুতজবুর রিমাদনর প্রতিকৃতিদি মন্ত্রণালদয়র সাদর্ একতত্রি িদয় 

মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর পক্ষ শর্দক পুষ্পস্তিক অপ থন করা িয়।। 
 

শকাতিে-১৯ এর কারদণ মন্ত্রণালয় এিাং েপ্তর সাংস্থা একতত্রি িদয় িাাংলাদেি তিশু একাদেমীদি আদলাচনা সিা অনুতষ্ঠি 

িয়। উি অনুষ্ঠাদন প্রধান অতিতর্র আসন অলাংকৃি কদরন মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফতজলাতুন 

শনসা ইতন্দরা এমতপ এিাং  তিদিষ অতিতর্ তিদসদি উপতস্থি তছদলন মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র সতচি কামরুন নািার এিাং 

অনুষ্ঠাদন সিাপতিে কদরন মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর মিাপতরচালক জনাি িেরুন শনছা। 

 

জািীয় কন্যা তিশু তেিস 

 

 ‘‘জািীয় কন্যা তিশু তেিস’’ উের্াপন উপলদক্ষ আদলাচনা সিা, মানি িন্ধন, র োলী ও মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদর 

িাচুথয়ালী আদলাচনা সিার আদয়াজন করা িয়। কন্যা তিশু তেিস  উপলদক্ষ আদয়াতজি রচনা ও তচত্রাাংকন প্রতিদর্াতগিায় অাংি 

গ্রিণকারীদের মদধ্য পুরস্কার তিিরণ করা িয়। উি অনুষ্ঠাদন প্রধান অতিতর্ তিদসদি উপতস্থি তছদলনমতিলা ও তিশু তিষয়ক 

মন্ত্রণালদয়র মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফতজলাতুন শনসা ইতন্দরা এমতপ এিাং অনুষ্ঠাদন সিাপতিে কদরন মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর 

মিাপতরচালক জনাি পারিীন আখিার 

 



 

 

 

এছাড়া‘‘জািীয় কন্যা তিশু তেিস’’ উপলদক্ষ শজলা, উপদজলা পর্ থাদয় স্থানীয় প্রিাসদনর সাদর্ সমিয় কদর কম থসূতচ প্রণয়ন ও 

িাস্তিায়ন করা িয়। 

শিগম শরাদকয়া তেিস 

 নারী তিক্ষা সম্প্রসারণ ও নারী মুতির অগ্রদূি শিগম শরাদকয়ার স্মৃতির প্রতি েদ্ধা জাতনদয় মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর ৯ 

তেদসম্বর ২০২০ িাতরখ শিগম শরাদকয়া তেিস ২০২০ উের্াপন কদর। মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র উদযাদগ সকাল 

১০:০০টায়  িাাংলাদেি তিশু একাদেমীদি শিগম শরাদকয়া পেক, ২০২০ প্রোন অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন করা িয়। অনুষ্ঠাদনর প্রধান 

অতিতর্ তিদসদি উপতস্থি তছদলন গণপ্রজািন্ত্রী িাাংলাদেি সরকাদরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জনদনত্রী শিখ িাতসনা। তিদিষ অতিতর্ 

তছদলন মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফতজলাতুন শনসা ইতন্দরা এমতপ, উপতস্থি তছদলন মতিলা ও তিশু 

তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র সতচি কাজী রওিন আিার। 

 

 



 

 

অনুষ্ঠাদনর প্রধান অতিতর্ গণপ্রজািন্ত্রী িাাংলাদেি সরকাদরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জনদনত্রী শিখ িাতসনা নারীর অগ্রর্াত্রায় 

অিোদনর জন্য ৫ (পাঁচ) জন তিতিষ্ট নারীদক ‘দিগম শরাদকয়া পেক, ২০২০’ সম্মাননা প্রোন কদরন। আদলাচনা শিদষ সাাংস্কৃতিক 

অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন করা িয়।  

 মিান তিজয় তেিস 

‘‘মিান তিজয় তেিস’’ ২০২০ উের্াপন উপলদক্ষ মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর িিন আদলাকসজ্জায় সতজ্জি করা িয় এিাং প্রধান 

কার্ থালদয় তেিসটি উের্াপন উপলদক্ষ মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর মাতিপারপাস (৫ িলা) িলরুদম আদলাচনা সিা ও সাাংস্কৃতিক 

অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন করা িয়। 

 

এছাে়া মতিলা  তিষয়ক অতধেপ্তদরর মাঠ পর্ থাদয় শজলা এিাং শজলাধীন উপদজলায় জািীয় কম থসূতচর আদলাদক স্থানীয় প্রিাসদনর 

সাদর্ সমিয় কদর তিতিন্ন কম থসূতচর আদয়াজন করা িয়। 

 

আন্তজথাতিক নারী তেিস 

 

আন্তজথাতিক নারী তেিস নারী সমাদজর অতধকার প্রতিষ্ঠার শক্ষদত্র এক অনন্য তেন।  

৮ মাচ থ সকাল ১০:০ টায় ওসমানী স্মৃতি তমলনায়িদন আদলাচনা সিা, সাাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ০৫ )পাঁচ( জন জতয়িাদক জতয়িা 

সম্মাননা প্রোন করা িয়। উি অনুষ্ঠাদন প্রধান অতিতর্ তিদসদি উপতস্থি তছদলন গণপ্রজািন্ত্রী িাাংলাদেি সরকাদরর মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীজনদনত্রী শিখ িাতসনা । সিাপতিে কদরন  মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাি ফতজলাতুন শনসা ইতন্দরা এমতপ, মতিলা ও তিশু 

তিষয়ক মন্ত্রণালয়। তিদিষ অতিতর্ তিদসদি উপতস্থি তছদলন Mia Seppo Country Representative, UN women. 

স্বাগি িাষণ প্রোন কদরন মাননীয় সতচি জনাি শমাুঃ সাদয়দুল ইসলাম, মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালয়। জািীয় কম থসূতচর 

সাদর্ সামঞ্জস্য শরদখ সারা শেিব্যাতপ তেিসটি র্র্াদর্াগ্য মর্ থাোয় উের্াপন করা িয়। 

 



 

 

 

জাতির তপিা িেিন্ধু শিখ মুতজবুর এর জন্মতেিস ও জািীয় তিশু তেিস 

১৭ মাচ থ জাতির তপিা িেিন্ধু শিখ মুতজবুর রিমান এর জন্মতেন ও জািীয় তিশু তেিস ২০২১  উের্াপন উপলদক্ষ মন্ত্রণালদয়র 

সাদর্ সমতিিিাদি জাতির তপিা িেিন্ধু শিখ মুতজবুর রিমাদনর প্রতিকৃতিদি পুস্পস্তিক অপ থণ করা িয়। এছাড়া জািীয় পিাকা 

উদোলন এিাং অতধেপ্তর িিন আদলাকসজ্জায় সতজ্জি করা িয়। 

 

 

এছাড়াও িাাংলাদেদির ৬৪ টি শজলা ও শজলাধীন উপদজলা এিাং ৭টি প্রতিক্ষণ শকদে জািীয় কম থসূতচর সাদর্ সামঞ্জস্য শরদখ 

তেিসটি উের্াপন  করা িয় । 

মিান স্বাধীনিা তেিস 
 

‘‘২৬ মাচ থ মিান স্বাধীনিা ও জািীয় তেিস’’ ২০২১ উের্াপন উপলদক্ষ মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর িিন আদলাকসজ্জায় সতজ্জি 

করা িয়। মিান স্বাধীনিা ও জািীয় তেিস ২০২১ উের্াপন উপলদক্ষ মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর মাঠ পর্ থাদয়দজলা এিাং শজলাধীন 

উপদজলায় জািীয় কম থসূতচর আদলাদক স্থানীয় প্রিাসদনর সিায়িায় তিতিন্ন কম থসূতচর আদয়াজন করা িয়।  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

মা তেিস 

 

শকাতিে-১৯ মিামাতরর কারদণ প্রিাসতনক মন্ত্রণালদয়র তনদে থিক্রদম মা-তেিস উের্াপন স্থতগি রাখা িয়। 

 

 

jvB‡eªix 

 gwnjv welqK Awa`ß‡ii Rbms‡hvM kvLvq mshy³ jvB‡eªwi‡Z msM„nxZ wewfbœ AvBb welqK (PvKzix 

wewaweavb, bvix wbh©vZb cÖwZ‡iva msµvšÍ AvBb), cÖwkÿY welqK, Kw¤úDUvi, ‡RÛvi msµvšÍ Z_¨m¤^wjZ 

eB cy¯ÍK gwnjv Dbœqbg~jK Kvh©µ‡g ¸iæZ¡c~b© Ae`vb ivL‡Z mÿg n‡”Q| wewfbœ ‡mevg~jK cÖwZôvb, wewfbœ 

K‡jR/wek¦we`¨vj‡qi QvÎ/QvÎx‡`i Pvwn`v †gvZv‡eK Z_¨ cÖ`vb Kiv nq|   

  



 

 

 

 

মানি সম্পে উন্নয়ন ও আত্ম-কম থসাংস্থান  

  



 

 

জািীয় মতিলা প্রতিক্ষণ উন্নয়ন একাদেমী 

 

জািীয় মতিলা প্রতিক্ষণ ও উন্নয়ন একাদেমী মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর সুতিিাল কম থকাে িাস্তিায়দন এিাং কার্ থক্রদমর গতিিীলিা আনয়দন তনদয়াতজি 

প্রধান কার্ থালয়, শজলা ও উপদজলা কার্ালয়, সকল চলমান কম থসূতচদি কম থরি কম থকিথা ও কম থচাতরদের শপিাগি মান এিাং কম থেক্ষিা বৃতদ্ধর লদক্ষে 

প্রতিক্ষণ প্রোন কদর র্াদক। নারীর সাতি থক উন্নয়দন েক্ষিার শকাদনা তিকল্প শনই। শস তিদিচনায় তৃণমূল পর্ থাদয় স্বল্প তিক্ষি, দুুঃস্থ মতিলাদের সদচিনিা 

বৃতদ্ধর মাধ্যদম অর্ থননতিক কম থকাদে নারীর অাংিগ্রিণ তনতিি করার লদক্ষে মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর প্রধান কার্ থালয়সি শজলা ও উপদজলা কার্ থালদয় 

মতিলা প্রতিক্ষণ শকে এিাং ০৭টি শজলায় আিাতসক প্রতিক্ষণ শকদে প্রতিক্ষণ পতরচাতলি িদচ্ছ। শর্খাদন মতিলাদের আয়িধ থক ও কাতরগরী প্রতিক্ষণ প্রোন 

করা িদচ্ছ। 

অনািাতসক প্রতিক্ষণ : 

১। প্রধান কার্ থালয় : কম থকিথা ও কম থচারীদের েক্ষিা উন্নয়ন প্রতিক্ষণ : মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর কতৃথক গৃিীি কার্ থক্রম সুষ্ঠুিাদি িাস্তিায়দনর লদক্ষে 

কম থরি কম থকিথা-কম থচাতরদের জন্য তিতিন্ন তিষদয় প্রতিক্ষদণর আদয়াজন করা িয়। ২০২০-২০২১ অর্ থিছদর ৭১৬জন কম থকিথা ও কম থচারীদক প্রতিক্ষণ 

প্রোন করা িদয়দছ। 

বৃতেমূলক প্রতিক্ষণ : স্বল্প তিতক্ষি শিকার নারী কতৃথক তফ প্রোদনর মাধ্যদম ০৪ (চার) মাস শময়াদে েতজথ তিজ্ঞান, এমব্রয়োরী, িক-িাটিক এে টাইোই 

শেদে প্রতিক্ষণ প্রোন করা িয়। ২০২০-২০২১অর্ থিছদর ৪৩ জন প্রতিক্ষণ গ্রিণ কদরদছন। ২০২০-২১অর্ থ িছদর শকাতিে-১৯ িাইরাস সাংক্রমদণর কারদণ 

সরকাদরর তসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী ০৭টি আিাতসক প্রতিক্ষণ শকে এিাং শজলাধীন উপদজলাসমূদির সকল প্রতিক্ষণ শকদে ০২টি শসিদন প্রতিক্ষণ কার্ থক্রম 

পতরচালনা করা সম্ভি িয়তন। 

কতম্পউটার প্রতিক্ষণ শকে :  অত্র েপ্তদরর ৯ম িলায় অিতস্থি সম্পূণ থ িীিািপ তনয়তন্ত্রি উন্নি মাদনর ল্যাি ০৪ (চার) মাস শময়ােী প্রতিক্ষণ শকাস থ 

পতরচাতলি িয়। ২০২০-২০২১অর্ থ িছদর ২৬ জন প্রতিক্ষণ গ্রিণ কদরদছন। 

২। উপদজলা মতিলা প্রতিক্ষণ শকে (WTC) 

 গ্রামীণ মতিলাদের আত্মকম থসাংস্থান সৃতষ্টর লদক্ষে মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর আওিায় পতরচাতলি মতিলা প্রতিক্ষণ শকে (WTC) একটি গুরুেপূণ থ 

কম থসূতচ। ৬৪ শজলার ১৩৬টি উপদজলায় এ প্রতিক্ষণ পতরচাতলি িদচ্ছ। প্রতিক্ষদণর শময়াে ৩ মাস। উপদজলা পর্ থাদয় ৩০জন স্বল্প তিতক্ষি এিাং দু:স্থ 

মতিলাদের েতজথ তিজ্ঞান তিষদয় প্রতিক্ষণ প্রোন করা িয়। প্রতিক্ষণার্ীদের বেতনক ১০০ টাকা িাদর িািা প্রোন করা িয়। 

আিাতসক প্রতিক্ষণ শকে : 

শেদির সাতি থক উন্নয়দন মতিলাদের অাংিগ্রিণ আজ দৃশ্যমান। নারীর েক্ষিা উন্নয়ন এিাং ক্ষমিায়দনর লদক্ষে মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তরাধীন ০৭টি শজলায় 

০৭টি আিাতসক এিাং ০১টি অনািাতসক প্রতিক্ষণ শকদে প্রতিক্ষণ কার্ থক্রম পতরচাতলি িদচ্ছ। শেদির স্বল্প তিতক্ষি মতিলাদের কৃতষ প্রতিক্ষণসি তিতিন্ন 

শেদে তনরাপে আিাসন ও নারীিান্ধি পতরদিদি প্রতিক্ষণ প্রোন করা িয়। প্রতিক্ষণ চলাকালীন সমদয় প্রতিক্ষণার্ীদের শিাদস্টদল তিনা খরদচ র্াকা ও 

খাওয়ার সুব্যিস্থা আদছ। 

 

১। িিীে শিখ ফতজলাতুদন্নছা মুতজি মতিলা প্রতিক্ষণ একাদেমী, তজরানী, গাজীপুর 

নারীর েক্ষিা ও ক্ষমিায়দন এই প্রতিক্ষণ একাদেমী ১৯৯৮ সদন গাজীপুর তজরানীদি প্রতিতষ্ঠি িয়। শেদির তিতিন্ন শজলা শর্দক আগি ১৮-৩৫ িৎসর 

িয়সী মতিলাদের তিউটিতফদকিন, শমািাইলদফান সাতি থতসাং, কতম্পউটার অতফস এতেদকিন, শেসদমতকাং এে শটইলাতরাং এিাং ইোতিয়াল সুইাংদমতিন 

অপাদরটর এে শমইনদটদনে শেদে প্রতিক্ষণ প্রোন করা িয়। িতণ থি শেেসমূদি ৩ মাদস (৪টি ব্যাদচ) শমাট ১৬০ জনদক প্রতিক্ষণ প্রোন করা িয়। 

প্রতিক্ষদণর সময় প্রদিেক প্রতিক্ষণার্ীর র্াকা, খাওয়া ও প্রতিক্ষণ উপকরণ সরকার শর্দক িিন করা িয় এিাং প্রতিব্যাদচর প্রতিক্ষণ সমাতপ্তর পর প্রদিেক 

প্রতিক্ষণার্ীদক িািা তিদসদি ৯০০ (নয় িি) টাকা প্রোন করা িয়। সকল শেে কাতরগতর তিক্ষাদিাদে থর সাদর্ এতফতলদয়দটে। ২০২০-২০২১ অর্ থ িছদর 

২৪৮ জন প্রতিক্ষণ গ্রিণ কদরদছন। 



 

 

মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর এিাং শিসরকারী প্রতিষ্ঠাদনর এর শর্ৌর্ উদযাদগ এ প্রতিক্ষণ শকদে ইোতিয়াল সুইাং শমতিন অপাদরিন তিষয়ক প্রতিক্ষণ 

কার্ থক্রম পতরচাতলি িয়। প্রতিক্ষদণর শময়াে ০৩ মাস এিাং প্রদিেক ব্যাদচ ১০০ জনদক প্রতিক্ষণ প্রোন করা িয়। প্রতিক্ষণ প্রাপ্তদের সাংতিষ্ট প্রতিষ্ঠাদনর 

মাধ্যদম চাকুরীর ব্যিস্থা করা িদয় র্াদক। 

২। গ্রামীণ মতিলাদের কৃতষ তিতেক প্রতিক্ষণ শকে, তজরানী, গাজীপুর (অনািাতসক) 

কৃতষদক্ষদত্র ও নারী সমাজ তপতছদয় শনই। এ প্রতিক্ষণ শকদে মতিলাদের সমতিি কৃতষ ও মাছ চাষ তিষদয় প্রতিক্ষণ প্রোন করা িয়। প্রতি ব্যাদচ ১৫ জনদক 

প্রতিক্ষণ প্রোন করা িয়। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯২সদন র্াত্রা শুরু কদর। প্রতিব্যাদচ ১৫জন কদর ০৩ মাস শময়াদে িছদর ০৪টি ব্যাদচ প্রতিক্ষণ প্রোন করা 

িয়। প্রতিক্ষণ চলাকলীন প্রদিেক প্রতিক্ষণার্ীদক বেতনক ১০০/- (একিি) টাকা িাদর িািা প্রোন করা িয়। ২০২০-২০২১ অর্ থ িছদর ৩০ জন প্রতিক্ষণ 

গ্রিণ কদরদছন। 

৩। মতিলা কৃতষ প্রতিক্ষণ শকে সািার, তজরাদিা, ঢাকা 

শেদির তিতিন্ন শজলা শর্দক আগি প্রতিক্ষণার্ীরা এখাদন মািরুম ও বজি চাষািাে, শপিী এে শিকারী শপ্রাোক্ট, শেসদমতকাং এে শটইলাতরাং, শিতসক 

কতম্পউটার এিাং িটি থকালচার এে নাস থারী তিষদয় িাদি কলদম প্রতিক্ষণ গ্রিণ কদর র্াদকন। শপিী এে শিকারী শপ্রাোক্ট শেেটি কাতরগতর তিক্ষা শিাদে থর 

সাদর্ এতফতলদয়দটে। িতণ থি ৫টি শেে সমূদি ০৩ মাস ব্যাতপ ০৪টি ব্যাদচ প্রতিক্ষণ প্রোন করা িয়। প্রদিেক প্রতিক্ষণার্ীর র্াকা, খাওয়া ও প্রতিক্ষণ 

উপকরণ সরকার শর্দক িিন করা িয় এিাং প্রতিব্যাদচর প্রতিক্ষণ সমাতপ্তর পর প্রদিেক প্রতিক্ষণার্ীদক িািা তিদসদি ৯০০(নয় িি) টাকা প্রোন করা 

িয়। ২০২০-২০২১ অর্ থ িছদর ১২০ জন প্রতিক্ষণ গ্রিণ কদরদছন। মতিলাদের কৃতষ কাদজ আদরা শিতি উন্নি করার লদক্ষে সািার তজরাদিাদি তিগি 

১৯৮৫ সদন এইপ্রতিক্ষণ শকেটি স্থাতপি িয় এিাং ১৯৯১ সদন প্রতিষ্ঠানটি রাজস্বখাদি স্থানান্ততরি িয়। 

৪। শিগম শরাদকয়া প্রতিক্ষণ শকে, তেোরকান্দা, ময়মনতসাংি 

নারী জাগরদণর অগ্রদূি শিগম শরাদকয়া িাখাওয়াি শিাদসদনর নাদম ১৯৯৫ সাদল তেোর কান্দা, ময়মনতসাংি-এ শিগম শরাদকয়া প্রতিক্ষণ শকে প্রতিষ্ঠা 

করা িয়। এ শকদে িাউজ তকতপাং এে শকয়ারতগতিাং, তিউটিতফদকিন, শেসদমতকাং এে শটইলাতরাং (আিাতসক, অনািাতসক) এিাং কতম্পউটার অতফস 

এতেদকিন শেদে িাতেক ও ব্যিিাতরক প্রতিক্ষদণর মাধ্যদম প্রতিক্ষণার্ীদের েক্ষ জনিতি রূদপ গদড় তুলদি গুরুেপূণ থ অিোন রাখদছ। তিউটিতফদকিন 

শেেটি কাতরগতর তিক্ষাদিাদে থর এর সাদর্ এতফতলদয়দটে। প্রতিব্যাদচ ০৪টি শেদে ১৫০ কদর ০৩ মাস শময়াদে িছদর ০৪টি ব্যাদচ প্রতিক্ষণ প্রোন করা িয়। 

প্রদিেক প্রতিক্ষণার্ীর র্াকা, খাওয়া ও প্রতিক্ষণ উপকরণ সরকার শর্দক িিন করা িয় এিাং প্রতিব্যাদচর প্রতিক্ষণ সমাতপ্তর পর প্রদিেক প্রিক্ষণার্ীদক 

িািা তিদসদি ৯০০(নয়িি) টাকা প্রোন করা িয়। ২০২০-২০২১অর্ থ িছদর ১৬২ জন প্রতিক্ষণ গ্রিণ কদরদছন। 

৫। মতিলা কৃতষ প্রতিক্ষণ ইেটিটিউট, শমাদড়লগঞ্জ, িাদগরিাট 

খুলনা তিিাদগর িাদগরিাট শজলার শমাদড়লগঞ্জ উপদজলাদি এ প্রতিক্ষণ শকেটি অিতস্থি। এ প্রতিক্ষণ শকেটি ২০০০ সদন প্রতিতষ্ঠি িয়। এ শকদে 

তিউটিতফদকিন, কতম্পউটার অতফস এতেদকিন, শেস শমতকাং এেদট ইলাতরাং শেদে প্রতিক্ষণ প্রোন করা িয়। ৩টি শেেই কাতরগতর তিক্ষা শিাদে থর সাদর্ 

এ তফতলদয়দটে। প্রদিেক প্রতিক্ষণার্ীর র্াকা, খাওয়া ও প্রতিক্ষণ উপকরণ সরকার শর্দক িিন করা িয় এিাং প্রতি ব্যাদচর প্রতিক্ষণ সমাতপ্তর পর প্রদিেক 

প্রতিক্ষণার্ীদক িািা তিদসদি ৯০০ (নয় িি) টাকা প্রোন করা িয়। ২০২০-২০২১ অর্ থ িছদর ১৫৯ জন প্রতিক্ষণ গ্রিণ কদরদছন। প্রতিব্যাদচ ১০০ জন 

কদর ০৩ মাস শময়াদে িছদর ০৪টি ব্যাদচ প্রতিক্ষণ প্রোন করা িয়। 

৬। মতিলা িস্ততিল্প এিাং কৃতষ প্রতিক্ষণ শকে, তেনাজপুর 

তেনাজপুর অিদল স্বল্প তিতক্ষি এিাং তিতক্ষি নারীদের প্রতিক্ষণ প্রোদনর জন্য ২০০৪ সদন এ প্রতিক্ষণ শকেটি প্রতিতষ্ঠি িয় এিাং ২০১২ সদন রাজস্বখাদি 

স্থানান্ততরি িয়। এ শকদে আধুতনক গাদম থন্টস, শেসদমতকাং এে শটইলাতরাং এিাং শিতসক কতম্পউটার শেদে প্রতিক্ষণ প্রোন করা িয়। শেসদমতকাংএে 

শটইলাতরাং শেেটি  কাতরগতর তিক্ষা শিাদে থর সাদর্ এতফতলদয়দটে। প্রদিেক প্রতিক্ষণার্ীর র্াকা, খাওয়া ও প্রতিক্ষণ উপকরণ সরকার শর্দক িিন করা িয় 

এিাং প্রতি ব্যাদচর প্রতিক্ষণ সমাতপ্তর পর প্রদিেক প্রতিক্ষণার্ীদক িািা তিদসদি ৯০০(নয় িি) টাকা প্রোন করা িয়। িছদর ০৪ টি ব্যাদচ ৬০ জন কদর 

০৩ মাস শময়াদে ০৩টি শেদে প্রতিক্ষণ প্রোন করা িয়। ২০২০-২০২১ অর্ থ িছদর ১২০ জন প্রতিক্ষণ গ্রিণ কদরদছন। 

৭। মা-ফাদিমা (রাুঃ) মতিলা প্রতিক্ষণ উন্নয়ন কমদেে সাতরয়াকাতন্দ, িগুড়া 



 

 

নারীর েক্ষিা বৃতদ্ধ ও উন্নয়নকদল্প িগুড়া শজলাধীন সাতরয়াকাতন্দ উপদজলায় মা-ফাদিমা (রাুঃ) মতিলা প্রতিক্ষণ উন্নয়ন কমদেে ২০০০ সদন স্থাপন করা 

িদয়দছ। ২০০৬ সদন এটি রাজস্বখাি ভুি িয়। এদকদে কনতজউমার ইদলক্ট্রতনে মটরসাইদকল সাতি থস শমকাতনে এিাং ইদলতক্ট্রতিয়ান শেদে প্রতিক্ষণ 

প্রোন করা িয়। প্রদিেক প্রতিক্ষণার্ীর র্াকা, খাওয়া ও প্রতিক্ষণ উপকরণ সরকার শর্দক িিন করা িয় এিাং প্রতি ব্যাদচর প্রতিক্ষণ সমাতপ্তর পর প্রদিেক 

প্রতিক্ষণার্ীদক িািা তিদসদি ৯০০(নয় িি) টাকা প্রোন করা িয় । প্রতি ব্যাদচ ৫০ জন কদর ০৩ মাস শময়াদে িছদর ০৪টি ব্যাদচ প্রতিক্ষণ প্রোন করা 

িয়। শিসরকারী প্রতিষ্ঠাদনর সাদর্ MOUএর মাধ্যদম প্রতিক্ষণ পতরচাতলি িয়। 

৮। মানি সম্পে উন্নয়ন প্রতিক্ষণ শকে, সপুরা, রাজিািী রাজিািী শজলার সের উপদজলার সপুরায় মানি সম্পে উন্নয়ন প্রতিক্ষণ শকেটি ২০০১ সদন 

স্থাপন করা িদয়দছ এিাং ২০০৮ এর জুলাই মাস িদি রাজস্বখাদি স্থানান্তর িয়। এখাদন মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর কতৃথক তনিন্ধনকৃি শস্বচ্ছাদসিী মতিলা 

প্রতিষ্ঠাদনর শনতৃবৃদন্দর সক্ষমিা বৃতদ্ধর লদক্ষে যুদগাপদর্াতগ প্রতিক্ষণ প্রােন করা িয়। প্রতিক্ষদণর শময়াে ০৫ তেন। ০৫তেন ব্যাপী প্রতিক্ষদণ প্রদিেক 

প্রতিক্ষণার্ীর র্াকা,  খাওয়া ও প্রতিক্ষণ উপকরণ সরকার শর্দক িিন করা িয় এিাং প্রতি ব্যাদচর প্রতিক্ষণ সমাতপ্তর পর প্রদিেক প্রতিক্ষণার্ীদক র্ািায়াি 

িািা প্রোন করা িয়। িছদর ১৪ ব্যাদচ ৬০ জন কদর প্রতিক্ষণ প্রোন করা িয়। ২০২০-২০২১ অর্ থ িছদর ২১৩ জন প্রতিক্ষণ গ্রিণ কদরদছন। 

এছাড়া এ প্রতিক্ষণ শকদে ০৫তেন শময়াদে মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর ৩য় শেতণ কম থচারীদের স্টাফ উন্নয়ন তিষয়ক প্রতিক্ষণ শকাস থ পতরচাতলি িয়। 

২০২০-২০২১অর্ থিছদর ৩৪জন প্রতিক্ষণ গ্রিণ কদরদছন। 

স্মারণী 

(জুলাই২০২০ শর্দক জুন২০২১) 

প্রতিক্ষণ/ উদযাগীসাংস্থার নাম প্রতিক্ষদণর তিষয় আসন

সাংখ্যা 

শকাদস থর

সাংখ্যা 

অাংিগ্রিণকারীদর

সাংখ্যা 

জািীয় মতিলা প্রতিক্ষণ ও উন্নয়ন 

একাদেমী, মতিলা তিষয়ক 

অতধেপ্তর, ঢাকা 

 

বৃতেমূলকপ্রতিক্ষণ ২৭০ - ৬৯জন 

ই-ফাইতলাং ৯৫জন 

ই-ফাইতলাংতরদেসাস থ ১৩৩জন 

চাকতর তিধানািলী প্রতিক্ষণ ৫০জন 

তপতপএ ২০০৬ এিাং তপতপআর ২০০৮তিষয়ক প্রতিক্ষণ ৬৮জন 

শুদ্ধাচার ও কম থ-পতরকল্পনা প্রতিক্ষণ ৪২জন 

এতপএ (িাতষ থক কম থ-পতরকল্পনা চুতি) প্রতিক্ষণ ৪২জন 

অতফস ব্যিস্থাপনা প্রতিক্ষণ ৪৫জন 

গুে গিদন থস প্রতিক্ষণ ২৫জন 

উদযাি উন্নয়ন প্রতিক্ষণ ২৫জন 

দূদর্ থাগ শমাকাদিলা এিাং ব্যস্থাপনা প্রতিক্ষণ ২৫জন 

এস,তে,তজ প্রতিক্ষণ ৫০জন 

তিষ্টাচার ও আচারণ তিতধমালা তিষয়ক প্রতিক্ষণ ২৫জন 

আইন তিষয়ক প্রতিক্ষণ ৪৬জন 

অন্যান্যপ্রতিষ্ঠান উদ্ভািন ও শসিা সিজীকরণ   ০৪জন 

Public Procurement Management প্রতিক্ষণ ০১জন 

Leadership and Strategic Planing (11
th

 batch প্রতিক্ষণ ০১জন 

Capacity Building Training for the Officials of the Ministry 

of Commerce on the Trade policy and Regulatory 

Framework প্রতিক্ষণ 

০১জন 

Sampling Data Collection and Questionnaire Development 

including administrative data প্রতিক্ষণ 
০১জন 

মানুদষর জন্য ফাউদেিন এিাং কম থজীিী নারী শর্ৌর্িাদি শজোর এে উইদমন 

তিউম্যান রাইটস 

০১জন 

ওদয়ি শপাট থাল তিষয়ক প্রতিক্ষণ ০১জন 

Health Sector Response to Gender Based Violence (GBV) ১৬জন 



 

 

প্রতিক্ষণ/ উদযাগীসাংস্থার নাম প্রতিক্ষদণর তিষয় আসন

সাংখ্যা 

শকাদস থর

সাংখ্যা 

অাংিগ্রিণকারীদর

সাংখ্যা 

তেপ্ত-এ ফাউদেিন ফর শজোর এে শেদিলপদমন্ট কতৃথক আদয়াতজি 

মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র কম থকিথাদের কম থসূতচ তিষয়ক ধারণা 

এিাং কম থকাে সম্পতকথি প্রতিক্ষণ 

১০জন 

নারী গৃিকমী শসিা প্রাতপ্ত তনতিিকরণ: আমাদের করণীয় প্রতিক্ষণ ০৪জন 

Disaster Impact Assessment (DIA) এিাং Digital Risk 

Information Platform (DRIP) 

০১জন 

Project Planing and Management (PPM)  ০১জন 

International Organizational for Migration (IOM) 

Bangladesh 

০২ জন 

PPR 2008 and Public Procurement Management   ০১ জন 

উপদমাট= ৭৮৫জন 

প্ররধান কার্ থালয়, মতিলা তিষয়ক 

অতধেপ্তর, ঢাকা 

১। েতজথ তিজ্ঞান 

২। িক, িাটিক এে টাইোই 

৩। এমব্রয়োরী 

৩০ 

৩০ 

৩০ 

০৩টি ২৪জন 

১২জন 

৭জন 

১। কতম্পউটার শিতসক উইদোস অপাদরিন এিাং অনলাইন আউটদসাতস থাং 

শটকতনক 

২০ 

 

০৩টি ২৬ জন 

 

উপদমাট= ৬৯ জন 

িিীে শিখ ফতজলাতুন শনছা 

মুতজি মতিলা প্রতিক্ষণ একাদেমী, 

তজরানী,গাজীপুর 

(আিাতসক) 

১। তিউটিতফদকিন 

২। শমািাইল শফান সাতি থতসাং 

৩। কতম্পউটার অতফস এতেদকিন 

৪। শেস শমতকাং এে শটইলাতরাং 

৫। ইেতিয়াল সুইাংদমতিন অপাদরটর এে শমইনদটদনে 

৩০ 

১০ 

৬০ 

৩০ 

৩০ 

০৪টি ৩৯জন 

৬১জন 

৭৬জন 

৪৫জন 

২৭জন 

গ্রামীণ মতিলাদের কৃতষ তিতেক 

প্রতিক্ষন শকে তজরানী,গাজীপুর 

(অনািাতসক)) 

 

১। সম্বতলি কৃতষ ও মৎস্য চাষ 

 

১৫ 

 

০৪টি 

 

৩০জন 

মতিলা কৃতষ প্রতিক্ষন শকে, 

তজরাদিা, সািার, ঢাকা(আিাতসক) 

১। মািরুম ও বজি চাষািাে 

২। শপতি এে শিকারী শপ্রাোক্ট 

৩। শেস শমতকাং এে শটইলাতরাং 

৪। শিতসক কতম্পউটার 

৫। িটি থকালচার এে নাস থারী 

১৫ 

১৫ 

১০ 

১০ 

১০ 

০৪টি ২০জন 

৩০জন 

৩০জন 

৪০জন 

- 

শিগম শরাদকয়া প্রতিক্ষন শকে, 

ময়মনতসাংি (আিাতসক) 

১। িাউজ তকতপাং এে শকয়ার তগতিাং 

২। তিউটিতফদকিন 

৩। আধুতনক গাদম থন্টস, (অনািাতসক) 

৪। কতম্পউটার অতফস এতেদকিন 

২৫ 

২৫ 

৫০ 

২৫ 

০৪টি ২৭জন 

২৭জন 

৫১জন 

৫৭জন 

মতিলা িস্ততিল্প ও কৃতষ প্রতিক্ষণ 

শকে, তেনাজপুর 

(আিাতসক) 

১। আধুতনক গাদম থন্টস, 

২। শেস শমতকাং এে শটইলাতরাং 

৩। শিতসক কতম্পউটার 

২০ 

৩০ 

১০ 

০৪টি ৫০জন 

৪০জন 

৩০জন 

মতিলা কৃতষ প্রতিক্ষণ 

ইেটিটিউট,িাদগরিাট (আিাতসক) 

১।  তিউটিতফদকিন 

২। কতম্পউটার অতফস এতেদকিন 

৩। শেস শমতকাং এে শটইলাতরাং 

৩০ 

৩০ 

৩০ 

০৪টি ৩৯জন 

৫৯জন 

৬১জন 

মা-ফাদিমা (রা:) মতিলা 

প্রতিক্ষণও উন্নয়ন কমদেে , 

সাতরয়াকাতন্দ,িগুড়া(আিাতসক) 

১। কনতজউমার ইদলকেতনে 

২।শমাটর সাইদকল সাতি থস শমকাতনে 

৩।  ইদলকতেতিয়ান 

২০ 

১০ 

২০ 

 

০৪টি 

 

- 

মানিসম্পে উন্নর্ন প্রতিক্ষণ 

শকে, রাজিািী, (আিাতসক) 

১। শস্বচ্ছাদসতি মতিলা শনতৃবৃদন্দর স্বক্ষমিা তিকাি প্রতিক্ষণ   ২১৩জন 

৩৪জন 



 

 

প্রতিক্ষণ/ উদযাগীসাংস্থার নাম প্রতিক্ষদণর তিষয় আসন

সাংখ্যা 

শকাদস থর

সাংখ্যা 

অাংিগ্রিণকারীদর

সাংখ্যা 

২। অতধেপ্তদরর শজলা ও  উপদজলা মতিলা তিষয়ক কম থকিথার কার্ থালদয়র ৩য় ও 

৪র্ থ শেণীর কম থচাতরদের েক্ষিা উন্নয়ন প্রতিক্ষণ 

 উপদমাট=   ১০৮৬জন 

মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর ৬৪ 

শজলাধীন ১৩৬ টি উপদজলায় 

উপদজলা মতিলা তিষয়ক 

কম থকিথার কার্ থালদয়র মতিলা 

প্রতিক্ষণ শকে, 

েতজথ তিজ্ঞানওএমব্রয়োরী ৩০ ০৪টি ৮১৬০জন 

 উপদমাট= ৮১৬০ জন 

 সি থদমাট= ১০,১০০ জন  

• ২০২০-২১ অর্ থ িছদর শকাতিে-১৯ িাইরাস সাংক্রমদণর কারদণ সরকাদরর তসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী ০৭টি আিাতসক প্রতিক্ষণ শকে এিাং 

শজলাধীন উপদজলা সমূদির সকল প্রতিক্ষণ শকদে ০২টি শসিদন প্রতিক্ষণ কার্ক্রম পতরচালনা করা সম্ভি িয়তন। 

 

 

 

োতরদ্রে তিদমাচন ও কম থসাংস্থান সৃতষ্ট  

  



 

 

মতিলাদের আত্ম-কম থসাংস্থাদনর জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্ থক্রম 

 

মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর কতৃথক পতরচাতলি ‘‘মতিলাদেরআত্ম-কম থসাংস্থাদনরজন্যক্ষুদ্রঋণ কার্ থক্রম-এর মাধ্যদমদুুঃস্থ ও অসিায় মতিলাদের 

মাদঝ ক্ষুদ্রঋদণর অর্ থ তিিরণ করা িদয় র্াদক। ঋদণর অর্ থ তেদয় দুুঃস্থ ও অসিায় মতিলাদের তিতিন্ন আয়িধ থক কম থসূতচ শর্মন-দসলাই শমতিন ক্রয়, গরু-

ছাগল ও িাঁস-মুরগী পালন, ক্ষুদ্র ব্যিসা, মৎস্য চাষ, নাস থারী ইিোতে কাজ কদর স্বয়াংসম্পূণ থ  িদয়দছ। ২০০৩-০৪ অর্ থ িছর শর্দক  ২০২০-২০২১ অর্ থ 

িছর পর্ থন্ত শেদির ৬৪টি শজলার আওিাধীন ৪৮৯টি উপদজলায়ক্ষুদ্রঋণ কার্ থক্রমিাস্তিাতয়িিদচ্ছ।একার্ থক্রদমরমাধ্যদমশুরুিদিচলতিঅর্ থ িছর পর্ থন্ত শমাট 

১,৪৫,৩৬১জন দুুঃস্থ ওঅসিায় মতিলার মদধ্যঘূণ থায়মানাকাদর ১৪৯০১.৭১ (একিিঊনপিাি শকাটিএক লক্ষ একােরিাজার) টাকা তিিরণ করা িদয়দছ 

এিাং ১১৭২৪.৬৫ (একিি সদির শকাটি চতব্বি লক্ষ পঁয়ষতট্ট িাজার) টাকা আোয় করা িদয়দছ।আোদয়র িার ৭৮.৬৮%। 

 ‘‘মতিলাদেরআত্ম-কম থসাংস্থাদনরজন্যক্ষুদ্রঋণ কার্ থক্রম-এর ২০২০-২০২১অর্ থিছদরর অগ্রগতির িথ্য তনদম্ন প্রেে িল।   

        (লক্ষটাকায়) 

প্রতিষ্ঠাদনরনাম অর্ থ িছর শমাটিরাে শমাটতিির

ণ 

শমাটআ

োয় 

আোদয়রিা

র 

উপকারদিাগী মন্তব্য 

‘‘মতিলাদের আত্ম-

কম থসাংস্থাদনর জন্য 

ক্ষুদ্রঋণ কার্ থক্রম’’ 

২০২০-

২০২১ 

৩০০.০০ ১১১৭.১১ ৭৩২.৩৫ ৬৫.৫৫% ৭৯০০ জন  

 

------------ 

চাকুরী তিতনদয়াগ িথ্য 

(Employment Information Center) 

 
কার্ মক্রভর্র ভববরণ: 

মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তরাধীন চাকুরী তিতনদয়াগ িথ্য শকদে তিতক্ষি-স্বল্পতিতক্ষি, েক্ষ-অেক্ষ চাকতর প্রিোিী নারীদের নাম 

তনিন্ধনপূি থক তিতিন্ন প্রতিষ্ঠাদন শূন্য পদের তিপরীদি িাদের আদিেনপত্র শপ্ররণ করা িয়। চাকুরী তিতনদয়াগ িথ্য শকদের মাধ্যদম 

চাকতর প্রিোিী নারীদের চাকতর প্রাতপ্তদি সিদর্াতগিা প্রোন করা িয়। 
 

ক্র:নং কার্ মক্রর্ সর্য়কাল র্ন্তব্য 

1। ভনবভিত নারীর সংখ্যা-০5িন জুলাই২০20-জুন২০২1  

২। ভবভিন্ন প্রভতষ্ঠাভন কপ্রভরত ভনবভিত নারীর আভবদন পভত্রর 

সংখ্যা 

৩। কর্ সকল প্রভতষ্ঠাভন ভনবভিত র্ভিলাভদর আভবদন পত্র কপ্ররণ 

করা িভয়ভছ তার সংখ্যা 

৪। িাকভর প্রাভপ্তর তথ্য প্রদানকারী নারীর সংখ্যা 

তিেব্যাপী শকাতিে-১৯ এর মিামারীর কারদণ ২০২০-২১ অর্ থিছদরর শিতিরিাগ সমদয় অতফস িন্ধ র্াকায় তনিন্ধদনর সাংখ্যা 

কম িদয়দছ। 



 

 

 

নারী ও তিশূ তনর্ থািন প্রতিদরাধ কার্ থক্রম  

  



 

 

 cÖavb Kvh©vjq 

gweA bvwbcª ‡mj 

 

‡mj 

bvix wbh©vZb 

cÖwZ‡iva †mj 
weµq I cÖ`k©bx 

†K› ª̀, A½bv 

                                 bvix wbh©vZb cÖwZ‡iva ‡mj 

 gwnjv welqK Awa`ß‡ii AvIZvq 1986 mv‡j wbh©vZ‡bi wkKvi bvix‡`i AvBbMZ civgk© I mnvqZv cÖ`v‡bi  j‡¶¨ 1 Rb AvBb Kg©KZ©vi 

mgš̂‡q 4wU c`wb‡q gwnjv welqK Awa`ß‡ii cÖavb Kvh©vj‡q bvix wbh©vZb cÖwZ‡iva ‡m‡ji Kvh©µg ïiæ nq| 1986 mv‡j bvix wbh©vZb cÖwZ‡iva 

Kvh©µg †Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©vi Kvh©vjq I Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©vi Kvh©vj‡q m¤cÖmvwiZ nq| BDwbqb ch©v‡qI  bvix wbh©vZb cÖwZ‡iva 

KwgwU MVb Kiv nq|  

bvix I wkï wbh©vZb cÖwZ‡iva KwgwU Ges cÖwZ‡iva †mj KvVv‡gv 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

gwnjv mnvqZv Kg©m~wP 

 

 

gwnjv mnvqZv †K› ª̀ PvKzix wewb‡qvM 

Z_¨ †K› ª̀ 



 

 

 

 

  



 

 

                                           মতিলা সিায়িা কম থসূতচ 

 

মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর এর অধীদন মতিলা সিায়িা কম থসূচী িীষ থক কার্ থক্রম  শেদির ৬ টি তিিাগীয় িিদর (ঢাকা, চেগ্রাম, রাজিািী, খুলনা, িতরিাল ও তসদলট)  পতরচাতলি 

িদচ্ছ। এ কম থসূচীর অধীদন তিিাগীয় পর্ থাদয় ২টি কার্ থক্রম রদয়দছ। র্র্া- ক) নারী তনর্ থািন প্রতিদরাধ শসল  খ) মতিলা সিায়িা শকে। 

ক) নারী তনর্ থািন প্রতিদরাধ শসল : এই শসদলর মাধ্যদম শেদির দু:স্থ, অসিায় ও তনর্ থাতিি মতিলাদের তিনা খরদচ আইনগি সিায়িা  প্রোন করা িয়। কাউতেতলাং এর 

মাধ্যদম তনর্ থািদনর তিকার নারীদের তিতিন্ন ধরদনর পাতরিাতরক কলি তমমাাংসা, পাতরিাতরক সম্পকথ পুনুঃস্থাপন, স্ত্রী ও সন্তাদনর িরনদপাষণ আোয়, িালাকপ্রাপ্ত মতিলাদের 

শেনদমাির ও সন্তাদনর িরণদপাষণ আোদয়র মাধ্যদম মতিলাদের আইনগি সিায়িা প্রোন করা িয়। কাউতেতলাং এর মাধ্যদম শর্ সকল অতিদর্াগ তনষ্পতে করা সম্ভি িয় না, 

তনর্ থাতিি মতিলাদের পদক্ষ শসদলর আইনজীতির মাধ্যদম আোলদি মামলা পতরচালনা করা িয়। 

খ)মতিলা সিায়িা শকে : এই শকদের মাধ্যদম তনর্ থাতিিা ও আেয়িীন মতিলাদের তিনা খরদচ অতিদর্াগ/মামলা তনষ্পতে না িওয়া পর্ থন্ত ৬(ছয়) মাস, তিদিষ প্রদয়াজদন 

মিাপতরচালক, মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর মদিােদয়র অনুদমােনক্রদম ৩ মাস এিাং মন্ত্রণালদয়র অনুদমােনক্রদম আদরা ৩ (তিন) মাস  শমাট ১ (এক) িছর  অনুধ থ ১২ িছদরর  

দুটি সন্তানসি আেয় প্রোন করা িয়। পািাপাতি  তিনামূদল্য িাদের খায, িস্ত্র, তচতকৎসা ও প্রার্তমক তিক্ষা প্রোন সি সমাদজ পুনি থাসদনর লদক্ষে শকদে অিস্থানকালীন তিনা 

খরদচ তিতিন্ন শেদে (দসলাই, কাটিাং, উল তনটিাং ও এমব্রয়োতর) প্রতিক্ষণ প্রোন করা িয়। 

 

তিিাগীয় কার্ থালয়, মতিলা সিায়িা কম থসূতচ 

িাস্তি অগ্রগতি (জুলাই ২০২০ িদি জুন ২০২১ পর্ থন্ত) 

 

ক্রতমক নাং   তিিাগীয় কার্ থালয় আইতন সিায়িা  (টি)  আেয় প্রোন (জন) শমাট সিায়িা প্রোন (টি) 

১ ঢাকা ২১৫ ২৪ ২৩৯ 

২ চেগ্রাম ১৯২ ৮ ২০০ 

৩ রাজিািী ১২৪ ৩০ ১৫৪ 

৪ খুলনা ১৫৩ ১২ ১৬৫ 

৫ িতরিাল ২৩১ ১৫ ২৪৬ 

৬ তসদলট ৯৪ ১৩ ১০৭ 

 

                                      তিিাগীয় কার্ থালদয়র কার্ থক্রদমর অগ্রগতির শলখতচত্র 
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১. কম থসূতচর নাম : মতিলা, তিশু ও তকদিারী শিফাজিীদের তনরাপে আিাসন শকে, গাজীপুর। 

২. মন্ত্রণালয়/তিিাগ : মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালয়। 

৩. িাস্তিায়নকারী সাংস্থা : মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর। 

৪. অিস্থান : গাজীপুর শজলাধীন জয়দেিপুর উপদজলার শমাগরখাল শমৌজায় তনজস্ব িিন। 

৫. অিস্থানকারী 

শিফাজিীদের ধরণ 

: মূলি আোলি িদি শপ্রতরি তিতিন্ন মামলার তিকটিম/দিফাজিীগণ (িাড়ী িদি পালায়ন, 

িারাদনা, ধষ থন, িিো মামলার স্বাক্ষী ও অন্যান্য মামলা) শকদে শিফাজিী তিসাদি অিস্থান 

কদরন। 

৬. শকদের ধারন 

ক্ষমিা  

: আোলি িদি শপ্রতরি ১০০ জন শিফাজিীর ধারন ক্ষমিা এ শকদের রদয়দছ। তিন িলা 

তিতিষ্ট েরদমটরী িিদণর ২য় ও তৃিীয় িলায় সি থদমাট ২০ টি রুদম ০৫ জন কদর িিথমাদন 

শমাট ১০০ জন শিফাজিী অিস্থাদনর সুদর্াগ রদয়দছ।  

৭. উদেশ্য : ➢ শিফাজিী মতিলা, তিশু ও তকদিারীদের তিচারকালীন সমদয় তনরাপে আেদয়র ব্যিস্থা 
করা। 

➢ তিনা মূদল খায, িস্ত্র, তচতকৎসা, তিক্ষা ও তিদনােদনর ব্যিস্থা করা। 

➢ তনধ থাতরি শুনানীর তেদন তনরাপোর সাদর্ শকাদট থ িাতজর করা এিাং শকাট থ িদি আিাসন 
শকদে শফরি আনা। 

➢ আেয়কালীন সমদয় িাদের েক্ষ জনসম্পদে উন্নীি করার লদক্ষে সদচিনিা বৃতদ্ধ করা। 

➢ শকদে অিস্থানকালীন সমদয় িারীতরক ও মানতসক তচতকৎসা সি সম্ভব্য আইনগি 
সিায়িা প্রোন করা । 

➢ মতিলা ও তিশুদের মানিাতধকার সমুন্নি রাখা। 

২০০

১৫৪

১৬৫

২৪৬

১০৭

চেগ্রাম

রাজিািী

খুলনা

িতরিাল

তসদলট



 

 

৮. প্রেে শসিা সমূি : ➢ আোলি কতৃথক শপ্রতরি শিফাজিীদের তিচার চলাকালীন সমদয় আিাসন শকদে 
আেদয়রব্যিস্থা করা িয়। 

➢ তনধ থাতরি শুনানীর তেদন তনজস্ব র্ানিািদন পর্ থাপ্ত পুতলি প্রিরা সি তনরাপোর সাদর্ শকাদট থ 
িাতজর করা এিাং শকাট থ িদি আিাসন শকদে শফরি আনা িয়। 

➢ আিাসন শকদে অিস্থানকালীন সমদয় তিনা মূদল্য খায, িস্ত্র, তচতকৎসা, তিক্ষা ও 
তিদনােদনর ব্যিস্থা করা িয়। 

➢ তিদিষ তিদিষ তেিদস শিফাজিীদের তিদিষ খািার পতরদিিন করা িয়। 

➢ আেয়কালীন সমদয় িাদের েক্ষ জনসম্পদে উন্নীি করার লদক্ষে শসলাই প্রতিক্ষণ প্রোন 

করা িয়। 

➢ শিফাজিীদের কাউদেতলাং এর মাধ্যদম সদচিনিা বৃতদ্ধ ও মানতসক তচতকৎসার ব্যিস্থা 
করা িয়।  

৯. জনিল : প্রকল্প কালীন তনদয়াগকৃি ও শপ্রষদন তনযুি মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর ০৯ জন 

কম থকিথা/কম থচারী এিাং আউটদসাতস থাং এর মাধ্যদম তনদয়াগকৃি ০৯ জন জনিল দ্বারা আিাসন 

শকেটি পতরচাতলি িদচ্ছ। 

10. শিফাজিীদের 

অিস্থান 

: প্রকল্পকালীন সময় ২০০৩ িদি জুন/২০২১ পর্ থন্ত শমাট ২০৯২ জন শিফাজিীদক আেয়, খায, 

িস্ত্র, তচতকৎসা, তিক্ষা এিাং প্রতিক্ষণ প্রোন করা িদয়দছ। ২০২০-২১ অর্ থিছদরর জুলাই/২০২০ 

িদি জুন/২০২১ পর্ থন্ত ৮৭ জন নতুন শিফাজিী আগমন েদটদছ। অত্র শকদে ২০২০-২০২১ 

অর্ থিছদর প্রতিমাদস গড় ৩০-৩২ জন শিফাজিীদক আেয়, খায, িস্ত্র, তচতকৎসা, তিক্ষা এিাং 

প্রতিক্ষণ প্রোন করা িদয়দছ। 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

প্রাতিষ্ঠাতনক সুতিধা ও শসিা প্রোন 

  



 

 

কম থজীিী মতিলা শিাদস্টল 

 

কম থরি মতিলা গাদম থন্টস েতমকদের জন্য তনতম থি শিাদস্টলসি কম থজীিী মতিলাদের আিাসন সুতিধা প্রোদন মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র আওিাধীন 

মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর কতৃথক ৮টি কম থজীিী মতিলা শিাদস্টল পতরচাতলি িদচ্ছ।কম থজীিী মতিলা শিাদস্টলসমূি ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজিািী, খুলনা এিাং র্দিাদর 

অিতস্থি। ০৮টি কম থজীিী মতিলা শিাদস্টদল শগস্ট তসটসি শমাট তসট সাংখ্যা ২,১২৩টি। ২০২০-২০২১ অর্ থ িছদর ০৮টি কম থজীিী মতিলা শিাদস্টদল ১,৬৬০ জন 

কম থজীিী মতিলাদক আিাসন শসিা প্রোন করা িদয়দছ। 

------------ 

কম থজীিী মতিলাদের তিশুদের জন্য তেিার্ত্ন শকে: 

কম থজীিী মতিলাদের তিশুদের (৬মাস শর্দক ৬িছর পর্ থন্ত) তেিার্ত্ন শসিা প্রোদনর মাধ্যদম মাদয়দের স্ব-স্ব কম থস্থদল তনতিদন্ত কাজ করার সুদর্াগ প্রোদনর উদেদশ্য 

মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর তিশু তেিার্ত্ন শকে পতরচালনা করদছ। এই শকদে সকাল ৮:৩০ শর্দক তিদকল ৫:৩০ টা পর্ থন্ত শসিা প্রোন করা িদয় র্াদক।  

শসিার ধরণ: 

 তিশুদের পতরচ্ছন্ন রাখা, প্রার্তমক স্বাস্থে পতরচর্ থা, তিশুদের সুষম খািার (সকাদলর নাস্তা, দুপুদরর খািার এিাং তিদকদলর নাস্তা) প্রোন, প্রাক-স্কুল তিক্ষা প্রোন, ইনদোর শখলাধুলা 

ও তচেতিদনােদনর সুতিধা প্রোদনর পািাপাতি িাদের তিষ্টাচার, পতরদিি ও স্বাস্থে সাংক্রান্ত জ্ঞান প্রোন। এখাদন তিশুদেরদক মাতৃদেদি লালন পালন করা িদয় র্াদক। এছাড়া, তচেতিদনােদনর 

জন্য টিতিরদয়দছ। 

রাজস্ব খাদি দু’ধরদণর শমাট ৪৩টি তিশু তেিার্ত্ন শকে রদয়দছ। 

ক) তনম্নতিে তিশু তেিার্ত্ন শকে : তনম্নতিে তিশু তেিার্ত্ন শকে রাজস্ব খাদি পতরচাতলি িদচ্ছ। 

খ) মধ্যতিে তিশু তেিার্ত্ন শকে : মধ্যতিে তিশু তেিার্ত্ন শকে রাজস্ব খাদি পতরচাতলি িদচ্ছ। 

 

ক্র: নাং শকদের নাম শকদের ঠিকানা িাদজট 

২০২০-২০২১ 

আসন 

সাংখ্যা 

শসিা প্রোদনর 

সাংখ্যা (জন) 

মন্তব্য 

শমাট িরাে শমাট ব্যয় 

১) কল্যাণপুর তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

িাতড় নাং-৫/৩, শরাে নাং- ১৩, 

কল্যাণপুর, তমরপুর, ঢাকা। 

১০,৯৭,১৭,৬০০/-  ৮০ - শকাতিে-

১৯এরকার

শণ২৬মাচ থ, 

২০২০িদিি

িথমানসময়

পর্ থন্তশে-

শকয়ারদসন্টা

শররতিশুদস

২) শমািাম্মেপুর তিশু 

তেিার্ত্ন শকে 

১/৬-এ, িক-তি, লালমাটিয়া, ঢাকা। ৮০ - 

৩) আতজমপুর তিশু তেিার্ত্ন 

শকে (তনম্ন:) 

আতজমপুর অতফসাস থ কদলানী, 

আতজমপুর, ঢাকা। 

৮০ - 



 

 

ক্র: নাং শকদের নাম শকদের ঠিকানা িাদজট 

২০২০-২০২১ 

আসন 

সাংখ্যা 

শসিা প্রোদনর 

সাংখ্যা (জন) 

মন্তব্য 

শমাট িরাে শমাট ব্যয় 

৪) মগিাজার তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

৫৫৩, নয়াদটালা শরাে, িড় মগিাজার, 

ঢাকা। 

৮০ - িাকার্ থক্রমি

ন্ধআদছ। 

 

 ৫) রামপুরা তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

১৬৭/এ, ওয়াপো শরাে, পতিম 

রামপুরা, ঢাকা। 

৮০ - 

৬) র্াত্রািাড়ী (তখলগাঁও) তিশু 

তেিার্ত্ন শকে 

তখলগাঁও পুন থিাসন এলাকা ‘এ’ শজান 

(১১নাং সরকাতর স্টাফ শকায়াটার েতক্ষণ 

পাদি)তখলগাঁও, ঢাকা। 

৮০ - 

৭) ফতরোিাে তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

১৯, লালদমািন শপাোর  শলন, আইতজ 

শগট, ঢাকা। 

৮০ - 

৮) কামরােীরচর তিশু 

তেিার্ত্ন শকে 

৪৯,িড়গ্রাম, আলীনগর, শচয়ারম্যান 

িাড়ী, শচৌরাস্তা, কামরােীরচর, ঢাকা। 

৮০ - 

৯) টেী  তিশু তেিার্ত্ন শকে অতির্ান-১০, ৩নাং শচরাগআলী মািির 

শরাে েতক্ষন  আউচপাড়া, টেী, গাজীপুর। 

৮০ - 

১০) নারায়ণগঞ্জ তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

১২৬/১১, উের চাষাড়া , চানমারী, 

নারায়ণগঞ্জ। 

৮০ - 

১১) শফনী তিশু তেিার্ত্ন শকে শিাতডাং নাং ২১৩, এস, এস, শক শরাে, 

শফনী। 

৮০ - 

১২) ময়মনতসাংি তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

 শচৌধুরী  ম্যানসন, ৬৯, আকুয়া, 

ময়মনতসাংি। 

৮০ - 

১৩) তি-িাতড়য়া তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

িাতড় নাং-৫০১, মাোরল্যাে িাউজ, 

মধ্যপাড়া, তি-িাতড়য়া। 

৮০ - 

১৪) ফতরেপুর তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

৮৫, িাটি থলক্ষীপুর, ইয়াতছনসড়ক, 

শকািয়ালী, ফতরেপুর। 

৮০ - 

১৫) র্দিার তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

শজ/১২, শসক্টর-৭, নতুন উপিির, 

র্দিার। 

৮০ - 

১৬) কুতষ্টয়া তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

তঝনাইেি শরাে, পূি থ মজমপুর, সাোম 

িাজার (োরুস শসফা), কুতষ্টয়া। 

৮০ - 

১৭) পািনা তিশু তেিার্ত্ন শকে শরাদমনা কদটজ, শিাতডাং-১৪৮, সারা 

শরাে, বপলানপুর, পািনা। 

৮০ - 

১৮) িগুড়া তিশু তেিার্ত্ন শকে িাড়ী নাং-১৮৫৮, সাাং-ফুলিাড়ী ে: 

পাড়া, িকুলিলা, িগুড়া। 

৮০ - 

১৯) কুতমো  তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

এোেদিাদকট কাদিম এর িাড়ী, পুরািন 

শমৌলিীপাড়া, চকিাজার, কুতমো। 

৮০ - 



 

 

ক্র: নাং শকদের নাম শকদের ঠিকানা িাদজট 

২০২০-২০২১ 

আসন 

সাংখ্যা 

শসিা প্রোদনর 

সাংখ্যা (জন) 

মন্তব্য 

শমাট িরাে শমাট ব্যয় 

২০) তেনাজপুর তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

শিাতডাং নাং-১২১/১৯৬৯, লালিাগ, 

তেনাজপুর। 

৮০ - 

২১) শ্রীমেল তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

১৭/তি, শ্যামলী আিাতসক এলাকা, 

শ্রীমেল, শমৌলিী িাজার। 

৮০ - 

২২) চেগ্রাম তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

িাড়ী নাং-৬১, শরাে নাং-০১, শমাদমনিাগ 

আিাতসক এরাকা, িামজারিাগ, 

পাঁচলাইি, চেগ্রাম। 

৬০ - 

২৩) রাজিািী তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

শিাতডাং নাং-৯২, নতুন শষ্টতেয়াম শরাে, 

রাজিািী। 

৬০ - 

২৪) খুলনা তিশু তেিার্ত্ন শকে ৫ নাং শিদর িাাংলা শরাে, খুলনা। ৬০ -  

২৫) িতরিাল তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

তি এম, কদলজ শরা, িতরিাল। ৬০ - 

২৬) তসদলট তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

শিাতডাং নাং-১৩৪৯-০৫, আতজজ 

কদটজ, শসিক-২৩, রায়নগর, তসদলট। 

৬০ - 

২৭) তমরপুর-১০ তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

িাতড়নাং-১১৯৬, পূি থমতনপুর, তমরপুর-২, 

ঢাকা। 

  ৫০ - 

২৮) সািার তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

শমদিেী প্যাদলস, ৭/১ িক-এ, ওয়াে থ 

নাং-৯, নামা শগো, সািার, ঢাকা। 

৫০ - 

২৯) তজগািলা তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

শিাতডাং নাং-০৫, শরাে নাং-০৪, ঝাউচর 

িাজার, িাজারীিাগ, তজগািলা, ঢাকা। 

৫০ - 

৩০) শেমরা তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

খাজা টাওয়ার, শিাতে থাং নাং-২০০, িাজী 

নাতসর উতেন, ১নাং শগইট, 

কাজলারপাড়, শেমরা শরাে, িাো 

শপ্রস, র্াত্রািাড়ী, ঢাকা। 

৫০ - 

৩১) আোির তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

িাতড় নাং- ৫৩/৫৪, শরাে নাং-১৬, 

সুতনতিড় িাউতজাং, আোির, ঢাকা। 

৫০ - 

৩২) িাড্ডা তিশু তেিার্ত্ন শকে ১১০৫, তখলিাতড়রদটক, িাড্ডা, ঢাকা। ৫০ - 
৩৩) গািিলী তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

এ/৫৫, তৃিীয় কদলানী লালকুঠি, 

তমরপুর মাজার শরাে, গািিলী, ঢাকা। 

৫০ - 

৩৪) নাখালপাড়া তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয় সাংলগ্ন (সাংসে 

সেস্যদের িাসিিন কক্ষ নাং-২১ ও 

২২), নাখালপাড়া, ঢাকা। 

৫০ - 



 

 

ক্র: নাং শকদের নাম শকদের ঠিকানা িাদজট 

২০২০-২০২১ 

আসন 

সাংখ্যা 

শসিা প্রোদনর 

সাংখ্যা (জন) 

মন্তব্য 

শমাট িরাে শমাট ব্যয় 

৩৫) োতনাং কতমিন তিশু 

তেিার্ত্ন শকে 

োতনাংকতমিনচের, 

আগারগাঁও, ঢাকা। 

৫০ - 

৩৬) রাজারিাগ তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

রাজারিাগ পুতলি লাইন, ঢাকা। ৫০ - 

৩৭) উেরা তিশু তেিার্ত্ন শকে িাতড় নাং-৬/এ, শরাে নাং-২/তি,     

শসক্টর-১১, উেরা, ঢাকা। 

৫০ - 

৩৮) সতচিালয় তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

িিন নাং-১০, িাাংলাদেি সতচিালয়, 

ঢাকা। 

৫০ - 

৩৯) আতজমপুর তিশু তেিার্ত্ন 

শকে (মধ্যতিে) 

আতজমপুর অতফসাস থ কদলানী, ঢাকা। ৫০ - 

৪০) এতজতি তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

গ্যাদরজ তিতডাং, ৩য় িলা, এতজতি, 

ঢাকা। 

৫০ - 

৪১) তখলগাঁও তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

তখলগাঁও পুন থিাসন এলাকা ‘এ’ শজান 

(১১নাং সরকাতর স্টাফ শকায়াটার েতক্ষণ 

পাদি)তখলগাঁও, ঢাকা। 

৫০ - 

৪২) তমরপুর তিশু তেিার্ত্ন 

শকে 

শটালারিাগ, তমরপুর-১, ঢাকা 

(শেিাদমতেকোলকদলদজরপাদি)। 

৫০ - 

৪৩) মতিঅ তিশু তেিার্ত্ন শকে ৭ম িলা, ৩৭/৩ ইস্কাটন গাদে থন শরাে, 

মতিঅ, ঢাকা। 

৫০ - 

   ১০,৯৭,১৭,৬০০/- - ২৮৩০ - 

 

• রাজস্ব খাদি পতরচাতলি মধ্যতিে ১০টি তেিার্ত্ন শকদের মাতসক চাঁো ৫০০/- টাকা, িতিথ তফ ৫০০/- টাকা। 

• রাজস্ব খাদি পতরচাতলি ৩৩টি তনম্নতিে তিশু তেিার্ত্ন শকদের মাতসক চাঁো ১০০/- টাকা, িতিথ তফ ১০০/- টাকা। 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

উন্নয়ন প্রকল্প সি অন্যান্য কার্ থক্রম  

 

  



 

 

মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর ২০২০-২০২১ অর্ থ িছদরর চলমান উন্নয়ন প্রকল্প সমূি 

1।প্রকদল্পরনামুঃ “উপদজলা পর্ থাদয় মতিলাদের জন্য আয়িধ থক (আইতজএ) প্রতিক্ষণ (২য়সাংদিাতধি) প্রকল্প” 

প্রকদল্পরকম থএলাকাুঃসমগ্রিাাংলাদেি 

• ৪৩১টি উপদজলা পর্ থাদয় (প্রতিটি উপদজলায় ২ (দুই) টি কদর শেে)। 

• ৬৪টি শজলাপর্ থাদয় (প্রতিটি শজলায়০১ (এক) টিকদর শেে)। 

• ৮টি তিিাগীয় পর্ থাদয় (০১ (এক) টি শেে মটর োইতিাং)। 

 

প্রকদল্পর উদেশ্যুঃ 

মূল উদেশ্যুঃ েতরদ্র ও সুতিধা িতিি (১৬-৪৫িছর) মতিলাদের প্রতিক্ষদণর মাধ্যদম েক্ষিা বৃতদ্ধ ও আত্নতনিথরিীল জনিতিদি রূপান্তর কদর োতরদ্র তিশমাচন ও উন্নয়দনর মূল শরাি ধারায় 

সম্পৃি করা। প্রকল্প শময়াদে ৩,৮১,২৫০ জন মতিলাদের প্রতিক্ষণ প্রোন করা। 

 

তনতে থষ্ট উদেশ্যুঃ 

• ৩,৮১,২৫০জন েতরদ্র ও সুতিধা িতিি (১৬-৪৫িছর) মতিলাদের আয়িধ থক প্রতিক্ষণ প্রোন এিাং মাইদক্রা শক্রতেট শপ্রাগ্রাদমর সাদর্ সাংদর্াগ স্থাপন। 

• প্রতিক্ষণার্ীদের জন্য কাদজর শক্ষত্র ও উৎপাতেি পণ্য িা শসিা তিপনদণর সুদর্াগ বিরী। 

• েতরদ্র-সুতিধািতিি মতিলাদের অতধকার ও সুদর্াগ-সুতিধা সম্পথদক সদচিনিা বৃতদ্ধ করা। 

 

প্রকদল্পর কার্ থক্রমুঃ“উপদজলা পর্ থাদয় মতিলাদের জন্য আয়িধ থক (আইতজএ) প্রতিক্ষণ (২য়সাংদিাতধি) প্রকল্প” এর মাধ্যদম শেদির েতরদ্র ও সুতিধা িতিি (১৬-৪৫িছর) মতিলাদের ০৩ 

(তিন) মাস ব্যাপী প্রতি উপদজলায় ০২ (দুই) টি শেদে ২৫+২৫=৫০ জন এিাং শজলা ও তিিাগীয় পর্ থাদয় প্রতি ব্যাদচ ৩০ জন মতিলাদের তনদন্মাি শেদে প্রতিক্ষণ প্রোন করা িয় এিাং 

প্রতিক্ষণ সমাপনাদন্ত প্রতিক্ষণার্ীদের বেতনক উপতস্থতির তিতেদি (প্রতিতেন ২০০ টাকা কদর) ৬০ কম থতেিদস সি থদমাট ১২,০০০ টাকা প্রতিক্ষণ িািা প্রোন করা িয়। 

 

আইতজএ প্রকদল্পর প্রতিক্ষণ শেদের িাতলকাুঃ 

ক্রূুঃ নাং  শেদের নাম  মন্তব্য 

১। ফোিনতেজাইন উপদজলা পর্ থাদয় (প্রতি 

উপদজলায় ০২টি কদর শেে) ২। তিউটিতফদকিন 

৩। িাতম থকদম্পাস্ট , মািরুমওদমৌচাষ 

৪। িিরতঞ্জওিস্ততিল্প 

৫। তক্রস্টাল শিা তপছ ও শেদকাদরদটে শকদেল শমতকাং (শমামিাতি) 

৬। ফুে প্রদসতসাং 

৭। শিতি শকয়ার ও িাউজ তকতপাং 

৮। কতম্পউটার সাতি থতসাংএে তরদপয়াতরাং ও শমািাইল সাতি থতসাং এে তরদপয়াতরাং শজলা িিদর (০১টি কদর শেে) 

৯। কতম্পউটার অোতেদকিন শপ্রাগ্রাম 



 

 

ক্রূুঃ নাং  শেদের নাম  মন্তব্য 

১০। শমাটর োইতিাং তিিাগীয় িিদর (০১টি কদর শেে) 

 

প্রকদল্পর শময়াে:জানুয়াতর-২০১৭ শর্দক তেদসম্বর-২০২২। 

 

প্রকদল্পর ২য় সাংদিাতধি প্রাক্কতলি ব্যয়: ৫৯১০৩.২৮ লক্ষ টাকা। 

 

প্রকদল্পর িাস্তি অগ্রগতিুঃ 

 

• প্রকদল্পর শুরু শর্দক (এতপ্রল-২০১৮ িদি মাচ থ-২০২১ পর্ থন্ত) ৪২৬টি উপদজলায় সি থদমাট ১,৯০,৫৪০ জন মতিলাদের তিতিন্ন শেদে প্রতিক্ষণ প্রোন করা িদয়দছ। 

• প্রকদল্পর শুরু শর্দক (মাচ থ-২০১৮িদি তেদসম্বর-২০২০ পর্ থন্ত) ৮টি তিিাগীয় িিদর মটর োইতিাং শেদে ১৪৪০ জন এিাং ৬৪টি শজলা পর্ থাদয় কতম্পউটার সাতি থতসাং এে তরদপয়াতরাং ও 

শমািাইল সাতি থতসাং এে তরদপয়াতরাং শেদে ১১,৫২০ জন মতিলাদের প্রতিক্ষণ প্রোন করা িদয়দছ। 

• প্রকদল্পর শুরু িদি মাচ থ-২০২১ পর্ থন্ত সি থদমাট ২,০৩,৫০০ জন মতিলাদের প্রতিক্ষণ প্রোন করা িদয়দছ।িাস্তি অগ্রগতি ৫৩%। 

• এতপ্রল-২০২১ িদি জুন-২০২১দসিদন ৪২৬টি উপদজলায় ১১িম ব্যাদচর প্রতিক্ষণ কার্ থক্রম সামাতজক দূরে ও স্বাস্থে তিতধ শমদন ০২তিফদট (সকাদল-১৩জন ও তিকাদল-১২ জন) কদর 

চলমান রদয়দছ। জুলাই-২০২১ িদি ৪৩১টি উপদজলায় ১২িম ব্যাচ এিাং ৮টি তিিাগ ও ৬৪ টি শজলা পর্ থাদয় ৭ম ব্যাদচর প্রতিক্ষণ কার্ থক্রম শুরু করা িদি। 

 

প্রকদল্পর আতর্ থক অগ্রগতি:  

➢ ২০২০-২০২১অর্ থ িছদর পুন:তনধ থাতরি আরএতেতপ িরাে তছল ৯৫৩৯.০০ লক্ষ টাকা। জুন-২০২১ পর্ থন্ত সম্ভাব্য ব্যয় িদয়দছ ৮৬৮৭.৮৭ লক্ষ টাকা র্া ৯৫৩৯.০০ লক্ষ টাকার প্রায় 

৯১.০৮%। 

➢ প্রকদল্পর শুরু শর্দক জুন-২০২১পর্ থন্ত ব্যয় িদয়দছ ২৭৩৬৬.৮০ লক্ষ টাকা র্া প্রকল্প ব্যয় ৫৯১০৩.২৮ লক্ষ টাকার প্রায় ৪৬%। 

 

   

আইতজএ প্রকদল্পর আওিায় গাজীপুর শজলার 

কালীগঞ্জ উপদজলায় তক্রস্টাল শিাতপছ শেদের 

প্রতিক্ষণ কার্ থক্রম। 

আইতজএপ্রকদল্পরআওিায়র্দিারদজলারিাি থাউপদজলায়িকিাটিকদেদেরব্যিিাতরকপ্রতি

ক্ষণকার্ থক্রম। 

আইতজএপ্রকদল্পরআওিায়চাঁপাইনিািগঞ্জদজলায়কতম্পউটারসাতি থতসাংএেতরদপয়াতরাংদেদেরপ্রতি

ক্ষণকার্ থক্রম। 

 

 

২।cÖK‡íi bvg: wK‡kvi-wK‡kvix K¬ve ’̄vcb cÖKí 



 

 

জাতির তপিা িেিন্ধু শিখ মুতজবুর রিমাদনর আেদি থ শসানার িাাংলা গড়ার অন্যিম িতি আমাদের িতিষ্যৎ প্রজন্ম, র্ারা আজদকর এই তকদিার তকদিারী। অফুরন্ত সম্ভািনায় িরপুর 

তকদিার তকদিারীদের মিান মুতি যুদদ্ধর শচিনা, শেিদপ্রম, বনতিক তিক্ষা, শৃঙ্খলা ও োতয়েদিাদধ উজ্জীতিি িওয়ার েীক্ষা প্রোন করদল ক্রমুঃঅগ্রসরমান অেম্য িাাংলাদেি িদি আগামী 

তিদের তিস্ময়। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিখ িাতসনার তনদে থিনায় িরুণ প্রজন্মদক যুদগাপদর্াগী কদর গদড় শিালার লদক্ষে তকদিার তকদিারী িাি স্থাপন প্রকল্প তনরলসিাদি কাজ কদর র্াদচ্ছ। 

 

তকদিার তকদিারী িাি স্থাপন প্রকদল্পর উদেশ্যুঃ 

সমাদজর তিতিন্ন স্তদরর প্রাতন্তক তকদিার তকদিারীদের িাল্য তিিাি প্রতিদরাধ ও শজোরদিইজে িাদয়াদলে প্রতিদরাধ করা এিাং Sexual & reproductive Health and 

Rights (SRHR) তিষদয় সদচিনিা বৃতদ্ধমূলক তিতিন্ন প্রতিক্ষদণর মাধ্যদম িাদের অিস্থানদক দৃঢ় করা। শসই সাদর্ িাদির মাধ্যদম তিতিন্ন সৃজনিীল ও সাাংস্কৃতিক কার্ থক্রদমর মধ্য 

তেদয় তকদিার তকদিারীদের সম্পকথদক সুদৃঢ় করার মাধ্যদম সমাদজ ইতিিাচক পতরিিথন আনয়ন করা। 

 

তকদিার তকদিারী িাি স্থাপন প্রকদল্পর লক্ষেসমূিুঃ 

১।িাল্য তিিাি প্রতিদরাধকরা। 

২। Sexual & reproductive Health and Rights (SRHR)এিাং Gender Based Violence (GBV)তিষয়ক ঝুঁতক হ্রাস করা। 

৩। ১০-১৯ িছর িয়সী এদোশলাশসন্ট ইয়াংদের মধ্য SRHR / GBVপ্রতিিি করার লদক্ষে অনুকূল ও িন্ধুেপূণ থ পতরদিি সৃতষ্ট করা। 

৪। ১০-১৯ িছর িয়সী তকদিার তকদিারীদের মদনা-সামাতজক আচরণ, এদক-অপদরর প্রতিেদ্ধািীল সম্পকথ,সমমদনািািাপন্ন,  

SRHRপ্রতিিি করদণ েক্ষিা উন্নীিকরণ এিাং GBVপ্রতিদরাদধ তিতিন্ন ধরদণরসদচিনিামূলক ব্যিস্থা গ্রিণ করা। 

৫। িাদিরমাধ্যদম তকদিার-তকদিারীদের তিতিন্ন সৃজনিীল, গঠনমূলক ও সাাংস্কৃতিক কার্ থক্রদমর প্রতিক্ষণ প্রোনকরা এিাং তিতিন্ন 

 প্রতিদর্াতগিার আদয়াজন করা। এছাড়া কোরাদট প্রতিক্ষণ প্রোন করা িদি। 

৬। িাি তিতেক তিতিন্ন সাাংস্কৃতিক কার্ থক্রদমর মাধ্যদম তকদিার তকদিারীরা সন্ত্রাসিাে, মােকাসতি, সমাজ তিদরাধীকম থকাে শর্দক  

তনদজদের মুি রাখাসি অন্যদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। 

৭। প্রকদল্পর আওিায় ৪৮৮৩টি িাি স্থাপন করা িদি এিাং িাদির মাধ্যদম প্রকল্প শময়াদে ৪৩৯৪৭০ জন তকদিার তকদিারীদক সুতিধা 

 প্রোন করা িদি। 

৮। প্রকদল্পর আওিায় ২৯৪৬জন নারী উদযািা বিরী করা িদি। 

 

তকদিার-তকদিারী িাি স্থাপন প্রকদল্পর কার্ থক্রমুঃ 

মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র আওিায় মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর অধীদন তকদিার-তকদিারী িাি স্থাপন প্রকদল্পর আওিায় সারাদেদি প্রতিটি ইউতনয়ন ও প্রতিটি শপৌরসিায় একটি 

কদর সি থদমাট ৪৮৮৩টি  (৪৫৫৩টি ইউতনয়ন ও ৩৩০টি শপৌরসিা) তকদিার-তকদিারী িাি স্থাপন করা িদয়দছ। প্রতিটি িাদি ৩০জন সেস্য র্াকদি। এরমদধ্য ২০জন তকদিারী ও ১০জন 

তকদিার রদয়দছ। িাি সেস্যদের িয়স ১০-১৯ িছর। িিথমাদন তকদিার তকদিারী িাি স্থাপন প্রকদল্পর মাধ্যদম ১৪৬৪৯০ জন তকদিার তকদিারী সুতিধা শিাগ করদিদছ। এর মদধ্য ৪৮৮৩০ 

জন তকদিার এিাং ৯৭৬৬০ জন তকদিারী। িাি কার্ থক্রম পতরচালনার জন্য প্রতি শজলায় ২ জন কদর ১২৮ জন তফড সুপারিাইজার তনদয়াগ শেওয়া িদয়দছ। এছাড়াও ১০৯৫ জন শজোর 

শপ্রাদমাটার, ৪৮৮৩ জন আবৃতে তিক্ষক ও ৪৮৮৩ জন সাংগীি তিক্ষক তনদয়াগ প্রোন করা 

িদয়দছ।এিাদিরমাধ্যদমিািসেস্যদেরদকিাল্যতিিািপ্রতিদরাধওদজোরদিইজেিাদয়াদলেপ্রতিদরাধ, প্রজননস্বাস্থেওঅতধকার, জন্মতনিন্ধন, তিিািতনিন্ধন, শর্ৌতুক, ইিটিতজাং, তিশুঅতধকার, 

নারীঅতধকার, শজোরতিতেকনিষম্য, শর্ৌনতনর্ থািনওতনপীড়নপ্রতিদরাধ, পতরিারপতরকল্পনা, মােকাসতি, নারীওতিশুপাচারপ্রতিদরাধ, আইতনসিায়িাপ্রোন, এইচআইতি/এইেসপ্রতিদরাধ, 

ব্যতিগি তনরাপো ইিোতে তিষদয় প্রতিক্ষদণর মাধ্যদম তকদিার-তকদিারীদের সদচিনিা বৃতদ্ধ করা িদি। শসই সাদর্ িাদির মাধ্যদম তিতিন্ন সৃজনিীল ও সাাংস্কৃতিক কার্ থক্রদমর মধ্য তেদয় 

তকদিার-তকদিারীদের সম্পকথদক সুদৃঢ় করার মাধ্যদম সমাদজ ইতিিাচক পতরিিথন আনয়দন তিতিন্ন কম থসূতচ প্রকল্প কার্ থক্রদমর মদধ্য অন্তভু থি রদয়দছ। 



 

 

 

তকদিার তকদিারী িাি স্থাপন প্রকদল্পর২০২০-২০২১অর্ থিছদররকার্ থািলী:  

১। শকাতিে-১৯ পরিিী ১দফব্রুয়ারী ২০২১ তি:  িদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শোতষি স্বাস্থে তিতধ শমদন পুনরায় িািকার্ থক্রম চালু করা িয়। 

িিথমাদনদকাতিে-১৯পতরতস্থতিরমিামারীআকারধারনকরায়মতন্ত্রপতরষেকতৃথকদোতষিসাধারনছুটির্াকায়িািকার্ থক্রমিন্ধ 

তছল।িদি২৭/০৫/২০২১তি: িাতরদখএতেতপসিারতসদ্ধান্তঅনুর্ায়ী২৮/০৫/২০২১িাতরখিদিস্বাস্থেতিতধদমদনিািকার্ থক্রমচালু 

িদয়দছ। 

২।তকদিার তকদিারীদের পুতষ্টর চাতিো পূরদণর জন্য  িাি পর্ থাদয় শফব্রুয়ারী/২০২১ িদিজুন/২০২১পর্ থন্তিাদিরনাস্তারিরাে 

উপপতরচালক/উপদজলা মতিলা তিষয়ক কম থকিথা িরাির শপ্ররণ করা িদয়দছ। 

৪।তসএমতস কতমটির সিা ব্যয় ও িাি শস্টিনারীর িরাে উপপতরচালক/উপদজলা মতিলা তিষয়ক কম থকিথা িরািরপ্রোন করা িদয়দছ। 

৫।িাদিরক্রীড়া সামগ্রী ও সাাংস্কৃতিক উপকরদণর িরােউপপতরচালক/উপদজলা মতিলা তিষয়ক কম থকিথা িরািরপ্রোন করািদয়দছ। 

৬। মাঠ পর্ থাদয় িাি শকা-অতে থদনটরদের সম্মানীর িরােকৃি অর্ থ উপপতরচালক/উপদজলা মতিলা তিষয়ক কম থকিথািরাির প্রোন করা 

িদয়দছ। 

৭। শজোর শপ্রাদমাটার, সাংগীি তিক্ষক ও আবৃতে তিক্ষকগদণর শফব্রুয়ারী/২০২১ িদি জুন/২০২১ পর্ থন্ত  বেতনক িািারিরােকৃি অর্ থ  

উপপতরচালক/ উপদজলা মতিলা তিষয়ক কম থকিথা িরাির প্রোন করািদয়দছ। 

৮।তকদিারতকদিারীিািস্থাপনপ্রকদল্পরআউটদসাতসাংপদ্ধতিদিজনিলতনদয়াগ, মুদ্রণওিাঁধাই, অতেওতিতেও/চলতচ্চত্রতনম থাণ, প্রচার 

ওতিজ্ঞাপন, িাইসাইদকলক্রদয়রদটোরকার্ থক্রমসম্পন্নিদয়দছ। 

৯।২০২০-২০২১অর্ থিছদরতকদিারতকদিারীিািস্থাপনপ্রকদল্পরপ্রধানকার্ থালদয়রঅতফসসরঞ্জামাতেক্রয়করািদয়দছ। 

১০।তকদিারতকদিারীিািস্থাপনপ্রকদল্পরতনজস্বওদয়িসাইটপ্রস্তুিকরািদয়দছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ২০২০-২০২১অর্ থিছদরর অগ্রগতি (আতর্ থক)                                                   লক্ষটাকায় 

 িরাে 

 

অিমুতি 

 (১৫% 

সাংরক্ষণ 

পূি থক) 

শমাট ব্যয় অিমুিকৃি 

টাকার% 

িরােকৃি 

টাকার % 

জুলাই/২০২০ শর্দক  

জুন/২০২১ পর্ থন্ত অিমুিকৃি 

টাকারক্রমপুতঞ্জি অগ্রগতি 

শমাট ৬২৪৫.০০ ৫৩০৮.০০ ৫২৯৯.২৯ ৯৯.৮৪ ৮৪.৮৬ ৯৯.৮৪% 

তজওতি ৬২৪৫.০০ ৫৩০৮.০০ ৫২৯৯.২৯ ৯৯.৮৪ ৮৪.৮৬ ৯৯.৮৪ % 

 



 

 

তকদিার-তকদিারী িাি স্থাপন প্রকদল্পর আতর্ থক অগ্রগতিসমূি তনম্নরূপুঃ জুন-২০২১ পর্ থন্ত 

• প্রকদল্পরপ্রাক্কতলিব্যয়ুঃ ৫৫১৫৬.২৭ (লক্ষটাকা) সম্পূণ থতজওতি। 

• ব্যাতয়িঅর্ থুঃ  ৮০১৬.৭৪ (লক্ষটাকা)    

• ব্যয়দর্াগ্যঅর্ থুঃ  ৪৭১৩৯.৫৩ (লক্ষটাকা) 

• প্রকদল্পরআতর্ থকঅগ্রগতিুঃ ১৪.৫৩% 

• প্রকদল্পরিাস্তিঅগ্রগতিুঃ ৪৫.০০% (প্রায়) 
 

  
তকদিারতকদিারীিািস্থাপনপ্রকদল্পরতসএমতসসিা, দূগ থাপুর, শনত্রদকাণা। তকদিারতকদিারীিািস্থাপনপ্রকদল্পরতসএমতসসিা, পাইকগাছা, খুলনা। 

  

তকদিারতকদিারীিািস্থাপনপ্রকদল্পিািসেস্যদেরনাস্তাপ্রোন। তকদিারতকদিারীিািস্থাপনপ্রকদল্পস্বাস্থেতিতধদমদনিািকার্ থক্রমচলমান 

 

৩।প্রকভেরনার্ঃ ‘‘কসানাইমুড়ী, কালীগঞ্জ, আড়াইিািার, র্ঠবাড়ীয়াউপভিলায়ভরভনংভসন্টারওভিাভেলভনর্ মাণ’’  
 

প্রকল্পএলাকাুঃদজলা-শনায়াখালী, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, তপদরাজপুর। উপদজলা- শসানাইমুড়ী, কালীগঞ্জ, আড়াইিাজার, মঠিাড়ীয়া 

 

প্রকল্পপতরচালদকরনাম, শফানওই-শমইলনম্বরুঃ 

নামুঃদমাুঃআবুলকাদিম, শফানুঃ০২-৪৮৩১৩৫৮২, ০১৭১১৫৮৬০৬২ (শমািাইল), ই-শমইলুঃabulkashem812@gmail.com 

 



 

 

িাস্তিায়নকালুঃ  ক) শুরুুঃজুলাই’ ২০১৪খ) সমাপ্তুঃজুন’ ২০২৩। 

িাস্তিায়নকারীসাংস্থাুঃ মতিলাতিষয়কঅতধেপ্তর, ৩৭/৩, ইস্কাটনগাদে থনদরাে, ঢাকা। 

প্রকদল্পরঅর্ থায়নুঃ  

কর্াট(লক্ষ

টাকায়) 

ভিওভব 

(লক্ষটাকা

য়) 

প্রকে

সািায্য 

(লক্ষটা

কায়) 

ক্রর্পুভঞ্জভবতঅগ্রগভত 

(শুরুভর্ভকজুন’২০২1 পর্ মন্ত) 

আভর্ মকঅগ্রগভত 

(জুলাই’২০20- জুন’২০২1) 

দাতাসং

স্থারনার্ 

কর্াট আভর্ মক বাস্তব কর্াট আভর্ মক বাস্তব  

৫২৪৯.৭০ ৫২৪৯.৭০ ০ 4262.19 4262.19 81.19% 322.05 322.05 6.13%  

 

প্রকদল্পরউদেশ্যুঃ 

ক) েীে থদময়ােীউদেশ্যুঃ 

০১।বৃতেমূলকমতিলাপ্রতিক্ষণদকেস্থাপদনরমাধ্যদমঅনগ্রসরনারীদেরজীিনমানউন্নয়ন; 

০২।নারীদেরকম থমূখীকাদজনানাতিধসুদর্াগসৃতষ্টরমাধ্যদমতিতিন্নউন্নয়নমূলককম থকাদেঅাংিগ্রিণতনতিিকরণ; 

০৩।কম থতিতেকপ্রতিক্ষদণরমাধ্যদমচাকুরীদিপ্রদিদিরদর্াগ্যকদরদিালা; 

০৪।তৃণমূলনারীদেরতিনামূদল্যবৃতেমূলকআিাতসকপ্রতিক্ষণপ্রোন; 

০৫।স্ব-কম থসাংস্থানসৃতষ্ট। 

 

খ) স্বল্পদময়ােীউদেশ্যুঃ 
 

০১।প্রর্ম৩য়িছদরপ্রতিক্ষণকাম-শিাদস্টলিিনতনম থাণসম্পন্নকরা;  

০২।িাতষ থক৮০০জনপ্রতিক্ষণার্ীনারীদেরতনরাপেআিাসদনরব্যিস্থাতনতিিকরা; 

০৩।অতধককম থসাংস্থাদনরসুদর্াগসৃতষ্টকরা 

০৪।প্রতিক্ষদণরমাধ্যদমপ্রতিক্ষণার্ীদেরআত্মকম থসাংস্থানওচাকুরীলাদিসিায়িাকরা; 

 

প্রকভেরঅধীনকার্ মক্রর্সমূভিরঅগ্রগভত (জুলাই’২০20-জুন’২০২1): 

µ: 

bs 

‡K‡› «̀i bvg AM«MwZ 

01

| 

িিীেমদয়জউতেনবৃতেমূলকআিা

তসকপ্রতিক্ষণদকে 

এতপ্রল’২০১৮তি. শর্দক৩(তিন) 

মাসদময়ােীপ্রতিক্ষণকার্ থক্রমশুরুকরািদয়দছ।মাচ থ’২০২০পর্ থন্ত২টিদেদে৪৯৪জনপ্রতিক্ষণার্ীপ্রতিক্ষণগ্রিণকদরদছ। 

02

| 

আড়াইিাজারবৃতেমূলকআিাতসকপ্র

তিক্ষণদকে 

িিদনরতনম থাণকাজসম্পন্নিদয়দছ।আসিািপত্রওর্ন্ত্রপাতিক্রয়করািদয়দছ।প্রতিক্ষণকার্ থক্রমচালুকরারসকলপ্রতক্রয়াসম্পন্নকরািদয়দছ।শকা

তিেপতরতস্থতিসরকাতরতসদ্ধান্তঅনুর্ায়ীপ্রতিক্ষণিন্ধকরািদয়দছ। 

03

| 

শসানাইমুড়ীবৃতেমূলকআিাতসকপ্রতি

ক্ষণদকে 



 

 

04

| 

মঠিাড়ীয়াবৃতেমূলকআিাতসকপ্রতি

ক্ষণদকে 

 

উপকারদিাগীরসাংখ্যাুঃ 

ক) ০৪টিপ্রতিক্ষণদকদেিছদর৩মাসদময়ােী৪টিপ্রতিক্ষণদকাস থপতরচাতলিিদি; র্ারমাধ্যদমিাতষ থক 

(৫০জন০৪দকে)=৮০০জনতিদসদি০৩িছদর২,৪০০জননারীপ্রতিক্ষণার্ীপ্রতিক্ষণগ্রিণকরদিপারদি। 

 

(খ) উপকারদিাগীরসামাতজক/পাতরিাতরক/আতর্ থকপতরিিথন (প্রকল্পসমাপনাদন্ত): 

✓ জািীয়অর্ থননতিককম থকাদেমতিলাদেরঅাংিগ্রিণবৃতদ্ধপাদি; 

✓ নারীউন্নয়নওনারীরক্ষমিায়নিদি; 

✓ কম থসাংস্থানসৃতষ্টিদি; 

✓ অনগ্রসরনারীসমাজদকউন্নয়দনরমূলদোিধারায়সম্পৃিকরদণরজন্যতৃণমূলনারীদেরতিনামূদল্যবৃতেমূলকআিাতসকপ্রতিক্ষণপ্রোদনরফদলেক্ষমানিসম্পেতিদসদিগদড়উঠদি।ফদলচাকু

রীরিাজাদরপ্রদিদিরসুদর্াগপাদি। 

✓ নারীদেরকম থমূখীকাদজনানাতিধসুদর্াগসৃতষ্টরমাধ্যদমতিতিন্নউন্নয়নমূলককম থকাদেঅাংিগ্রিণবৃতদ্ধপাদি।শেে-

তিতেকপ্রতিক্ষণপ্রোদনরমাধ্যদমকম থদক্ষদত্রপ্রদিদিরদর্াগ্যতিদসদিগদড়উঠদি। 

 

প্রকল্পিাস্তিায়দনসমস্যাচোদলঞ্জসমূি: 

✓ শকাতিে-১৯পতরতস্থতিরকারদনপ্রতিক্ষণলক্ষেমাত্রাপূরনচোদলঞ্জ। 
 

সমস্যাদমাকাদিলায়পেদক্ষপসমূিুঃ 

✓ স্বাস্থেতিতধদমদনপ্রতিক্ষণকার্ থক্রমপতরচালনা; 

✓ শকেতিতেকপ্রতিদকাদস থআসনসাংখ্যাবৃতদ্ধকদরলক্ষেমাত্রাপূরণ। 
 

c«Kí ev Í̄evqbKvjxb Qwet 

   



 

 

সুইভর্ভিনল্যাব ভনভর্ মতর্ঠবাড়ীয়াআবাভসকপ্রভিক্ষণভকন্দ্র আড়াইিািারবৃভত্তমূলকর্ভিলাপ্রভিক্ষণভকন্দ্র 

 

৪।প্রকদল্পর নামুঃ ২০টি তিশু তেিার্ত্ন শকে স্থাপন প্রকল্প। 
 

২ প্রকল্প ব্যয় ৫৯৮৮.৪৯৮ টাকা। 

৩ অদর্ থর উৎস িাাংলাদেি সরকার। 

৪ প্রকদল্পর অিস্থান শমাট ২০টি তিশু তেিার্ত্ন শকে। ঢাকা মিানগরীদি ১০টি: ধানমতে, মতিতঝল, তনি থাচনকতমিনসতচিালয়, 

আগারগাঁও, রাদয়রিাজার, কারওয়ানিাজার, মুগো, পেিী, সাদয়োিাে,মিাখালী, আশুতলয়া।ঢাকার িাতিদর 

১০টি: রাংপুর, শগাপালগঞ্জ, গাজীপুর, কেিাজার,নওগাঁ, গাইিান্ধা, শিালা, টাোইল, শনায়াখালী, চাঁেপুর। 

৫ িাস্তিায়নকাল  মাচ থ ২০১৬ িদি শফব্রুয়ারী ২০২২ পর্ থন্ত। 

৬ প্রকদল্পর 

উদেশ্যওলক্ষমা

ত্রা 

লক্ষে: 

কম থজীিী নারীদেরতিশুদের (৬মাস শর্দক ৬ িছর) তনরাপে তেিাকালীন শসিা প্রোন। 

সুতনতে থষ্টউদেশ্যসমূি: 

• কম থজীিী নারীদের স্ব-স্বকম থস্থদলতনতিদন্ত কাজ করার সুদর্াগ োদনর লদক্ষে িাদের ৬মাস শর্দক ৬ িছর 
িয়দসর তিশুদের তেিাকালীন শসিা প্রোন। 

• তেিার্ত্ন শকদের তিশুদের র্র্ার্র্ িারীতরক, মানতসক ও সামাতজক তিকাদির জন্য সুষম খািার, 
প্রার্তমক স্বাস্থে শসিা, প্রাক-প্রার্তমক তিক্ষাপ্রোনসি ইনদোর শখলাধুলা ও তচেতিদনােদনর সুদর্াগোন। 

৭ উপকারদিাগী শমাট ১২০০জন তিশু এিাং সমসাংখ্যক মা।িদিদকাতিে-

১৯এরিিথমানপতরতস্থতিরকারদণতিশুতেিার্ত্নদকেিন্ধর্াকায়দকানতিশুদকতেিাকালীনদসিাপ্রোনকরাসম্ভিি

য়তন। 

৮ ২০২০ - 

২০২১অর্ থিছদরর

অগ্রগতি 

• ২০২০-

২০২১অর্ থিছদরপ্রকদল্পরঅনুকূদলআরএতেতপদি১০৫৬.০০লক্ষটাকািরােদেওয়ািয়।িন্মদধ্য৭৩৫.৩৪ল

ক্ষটাকাব্যয়িদয়দছ। 

 

 

 

 

    



 

 

 

কেিাজারদে-শকয়ারদসন্টার  মুগোদে-শকয়ারদসন্টার  গাজীপুরদে-শকয়ারদসন্টার কেিাজারদে-শকয়ারদসন্টার 

 

৫।প্রকদল্পরনামূুঃ“মাোরীপুরদজলারতিিচরউপদজলায়মতিলাপ্রতিক্ষণদকেকামদিাদস্টলতনম থাণ” প্রকল্প 

  

মন্ত্রণালয়/তিিাগ  : মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালয়  
 

িাস্তিায়নকারী 

সাংস্থা  

: মতিলাতিষয়কঅতধেপ্তর 

 

প্রকল্প এলাকা  : মাোরীপুর শজলার তিিচর উপদজলা।  
 

িাস্তিায়নকাল  : জুলাই/২০২০ – জুন/২০২২ 
 

প্রকদল্পর শমাট 

ব্যয় 

: ১৮৫৭.৩৮ লক্ষ টাকা। 

 

২০২০-২১ অর্ থ 

িছদর 

সাংদিাতধি 

িরাে 

: ৮৫.০০ লক্ষ টাকা 

 

প্রকদল্পরউদেশ্য : • মাোরীপুরদজলারতিিচরউপদজলায়অনগ্রসরস্বল্পতিতক্ষিনারীদেরআিাতসকপ্রতিক্ষদণরমাধ্যদমঅর্ থননতিকিাদিস্বািলম্বীিদিসিায়িাকরা। 

• কম থজীিীনারীদেরতনরাপেদিাদস্টলসুতিধাপ্রোনকরা। 

• তিশুদেরদে-শকয়ারদসন্টারসুতিধাপ্রোনকরা। 

 

প্রকদল্পর মূল 

কার্ থক্রম  

: ০৬িলাতিদিরউপর০৬িলাআধুতনকআিাতসকপ্রতিক্ষণদকেসিদিাদস্টলিিণএিাংদে-শকয়ারদসন্টারতনম থাণ। 

 

উপকারদিাগীর 

সাংখ্যা (তনম থাণ 

শিদষ) 

: প্রতিক্ষণ শকে: ২৪০ জন প্রতিক্ষণার্ী। 

শিাদস্টল: ৫৪ জন নারী। 

শে-শকয়ারদসন্টার: ২৫ জন তিশু। 

 

২০২০-২০২১ 

অর্ থ িছদর 

িাস্তিায়ন 

অগ্রগতি 

: আতর্ থকুঃ 

• ১৯.২৪লক্ষটাকা (২২.৬৪%) 

িাস্তিুঃ 

• প্রকল্পএলাকায় soil test সম্পন্নিদয়দছ। 

• প্রকদল্পরজতমদিতিযমানগাছপালাঅপসারণকরািদয়দছ। 

• িিনতনম থাণেরপত্রমূল্যায়নকার্ থক্রমচলমানরদয়দছ। 

 



 

 

 

 

৬।প্রকদল্পরতিদরানাম: নীলদক্ষিকম থজীিীনতুনমতিলাদিাদস্টলতনম থাণএিাংদেদিরতিতিন্নদজলায়তিযমান 

   কম থজীিীমতিলাদিাদস্টলসমূদিরঅতধকিরউন্নয়নপ্রকল্প। 

 

উদযাগীমন্ত্রণালয়/তিিাগ : মতিলাওতিশুতিষায়কমন্ত্রণালয়। 

িাস্তিায়নকারীসাংস্থা : মতিলাতিষায়কঅতধেপ্তর। 

প্রকল্পদরউদেশ্য : অর্ থননতিককম থকাদেনারীদেরঅতধকিাদরতনদয়াতজিরাখারদক্ষদত্রসািােোদনর 

জন্যস্বল্পখরদচনারীদেরতনরাপেআিাসদনরব্যিস্থা। 

প্রকদল্পরপ্রাক্কাতলিব্যয় (লক্ষটাকা) : মূলতেতপতপদিব্যয়প্রক্কালন৩৫৯৭.৪৮লক্ষটাকাএিাংসাংদিাতধিতেতপতপদিব্যয় 

প্রাক্কলন-৩৬৬৯.৯৪লক্ষটাকা। 

প্রকদল্পরদময়াে : জুলাই,২০১৭- জুন’২০২০তেতপতপসাংদিাতধদনরপরসমাতপ্তরদময়ােজুন২০২২সাল। 

উপকারদিাগী : 

নীলদক্ষিকম থজীিীমতিলাদিাদস্টলকম্পাউদে১০িলানতুনদিাদস্টলিিণতনম থাণকরািদল২৪৫জনকম থজীিীনারীআিাসনসুতিধাপাদিএছাড়ারাজ

িািী, চেগ্রাম, 

খুলনাএিাংর্দিাদরতিযমানদিাদস্টদলরঅিকাঠাদমাগিসাংস্কাদররফদলদিাদস্টদলঅিস্থানরিনারীদেরআিাসদনরমানগিউন্নয়নিদি। 

২০২০-২০২১অর্ থিছদররঅগ্রগতি : ২০২০-২০২১অর্ থিছদরপ্রকল্পদরঅনুকূদলিরােদেওয়ািয়১২৯১.০০লক্ষটাকাএিাংিন্মদধ্যব্যয়িয়১২৮৬.৩৬লক্ষটাকা। 

প্রকদল্পরআওিায়কার্ থক্রদমরঅগ্রগতি  :  

(ক) নীলদক্ষদিনতুনেিিলািিণতনম থাণকাজ৯০% সম্পন্নিদয়দছ। 

(খ) চেগ্রাম, খুলনা, র্দিার, রাজিািীদজলায়তিযমানকম থজীিীদিাদস্টলসমূদিরঅিকাঠাদমাগি 

সাংস্কারকাজসম্পন্নিদয়দছ। 

(গ) প্রকদল্পরআওিায়প্রদয়াজনীয়র্ন্ত্রপাতিক্রয়কার্ থক্রমসম্পন্নিদয়দছ। 

(ে) প্রকদল্পরআওিায়প্রদয়াজনীয়আসিািপত্রক্রয়আদেিপ্রোনকরািদয়দছ 

(ঙ) জনিলতনদয়াগসম্পন্নিদয়দছ। 

(চ) তিযমান০৪টিদিাদস্টলএিাংতনম থাণাধীনদিাদস্টদলরজন্যব্যিিার্ থদ্রব্যতেক্রয়কার্ থক্রমসম্পন্নিদয়দছ। 

--------------- 



 

 

৭। প্রকদল্পর নামুঃwgicyi I wLjMvuI Kg©Rxex gwnjv †nv‡÷j EaŸ©g~Lx m¤úªmviY cÖKí 
 

cÖK‡íi 

bvg 

cÖK‡íi ‡gqv` Kvj cÖKí 

GjvKv 

cÖK‡íi 

†gvU eivÏ 

2020-21 A_© eQ‡ii Z_¨ gšÍe¨ 

eivÏ e¨wqZ A_© Ae¨wqZ 

A_© 

wgicyi I 

wLjMvuIK

g©Rxexgwn

jv 

†nv‡÷j 

EaŸ©g~Lxm

¤úªmviYcÖ

Kí 

 

RyjvBÕ2016 n‡Z 

RybÕ2021 ch©šÍ| 

 

(1g ms‡kvwaZ RyjvB 

2016 n‡Z Ryb 2020 

ch©šÍ)| 

(cwiKíbv Kwgkb KZ©„K 

†gqv` e„w× RyjvB 2016 

n‡Z Ryb 2021 ch©šÍ)| 

wgicyi 

I 

wLjMuvI 

4469.55 

jÿ 

1481.00 

jÿ 

1346.07 

jÿ 

134.93 

jÿ 

wLjMvuI t 
1| mve‡ók‡bi KvR Pjgvb| 

2| bx‡Pi Pvi †d¬v‡ii m¨vwbUvix 
cvBc jvB‡bi wi‡bv‡fk‡bi KvR 
m¤úbœ| 
wgicyit 
1| is Gi KvR Pjgvb| 

2| cÖK‡íi †fŠZ AMÖMwZ 99%| 

wbg©vY‡k‡l 558 Rb Kg©Rxex bvix ̄ ^íg~‡j¨ 

Avevmb myweav cv‡e| 
 

৮।bvতস থাং wel‡q gwnjv‡`i Rb¨ XvKvq KwgDwbwU bvwm©s wWMÖx K‡jR ¯’vcb 
 

cÖK‡íi 

bvg 

cÖK‡íi 

‡gqv` Kvj 

cÖKí 

GjvKv 

cÖK‡íi †gvU 

eivÏ 

wRIwe 

(cÖZ¨vwk ms ’̄v) 

2020-21 A_© eQ‡ii Z_¨ gšÍe¨ 

eivÏ 

wRIwe 

(cÖZ¨vwk ms ’̄v) 

e¨wqZ 

A_© 

wRIwe 

(cÖZ¨vwk 

ms ’̄v) 

Ae¨wqZ 

A_© 

wRIwe 

(cÖZ¨vwk 

ms ’̄v) 

bvwm©s 

wel‡q 

gwnjv‡`i 

Rb¨ XvKvq 

KwgDwbwU 

bvwm©s wWMÖx 

K‡jR 

¯’vcb  

RyjvBÕ2017 

n‡Z Ryb 

Õ2022 

ch©šÍ| 

 

 

gMevRvi, 

XvKv DËi 

wmwU 

K‡c©v‡ikb 

‡gvU-

2212.26 

jÿ|  

 

wRIwe-

1250.26 

jÿ| 

 

(ms ’̄v-

962.00 jÿ) 

615.00 jÿ 

(--) 

0.00 

(--) 

615.00 

jÿ 

(--) 

1| weMZ 10/12/2020 Ges 

24/05/2021 ZvwiL 02wU wcAvBwm 

KwgwUi mfv m¤úbœ n‡q‡Q| 

2| weMZ 25/01/2021 ZvwiL wcGmwm 

KwgwUi mfv m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| 

3| cÖK‡íi †gqv` e„w×i Rb¨  cÖ¯ÍvweZ 

ms‡kvwaZ wWwcwc cyb: cÖ¯‘Z cye©K 

gš¿Yvj‡q ‡cÖiY Kiv n‡e| 

4| weMZ 20.06.2021 ZvwiL AbywôZ 

mfvq AvBGgBwW KZ©„K e¨q e„w× e¨wZ‡i‡K 

1 eQi †gqv` e„w×i cÖ¯Íve Aby‡gv`b Kviv 

n‡q‡Q| 

  

৯।প্রকদল্পর নামুঃ Accelerating Action to End ChildMarriage in Bangladesh’ প্রকল্প। 



 

 

 
 

উদেশ্য : তকদিারীতিিাতিি-

অতিিাতিিদমদয়দেরজন্যতিতনদয়াগওসমর্ থনবৃতদ্ধএিাংএইসমর্ থদনরউপকাতরিাদৃশ্যমানকদরিাল্যতিিাদিরদমাকাদিলায়কদম থরগতিিাড়াদনা। 

িাস্তিায়নকাল :   নদিম্বর২০১৭িদিতেদসম্বর২০২১পর্ থন্ত (সাংদিাতধি)। 

প্রকল্পএলাকা : িগুড়াওজামালপুরদজলা। 

শমাটউপকারদিাগী : ৪,৩২০জনতকদিারী। 

প্রকদল্পরপ্রাক্কলনব্যয় : ৫৪৩.২০লক্ষটাকা। 

িাস্তিঅগ্রগতি: 

১. প্রকল্পএলাকায়িগুড়াওজামালপুরদজলায়সরকারীপ্রার্তমকতিযালদয়৭২টিতকদিারীতরদসাস থদসন্টারস্থাপনকরািদয়দছ। 

২.তকদিারীতরদসাস থদসন্টারপতরচালনারজন্য৩৬জনদজোরপ্রদমাটারতনদয়াগদেয়ািদয়দছ।সফলিাদিিারাতকদিারীতরদসাস থদসন্টারগুদলাপতরচালনাকরদছ। 

৩. জীিনেক্ষিাএিাংকতম্পউটারপতরচালনারউপরদজোরপ্রদমাটারদেরপ্রতিক্ষণপ্রোনকরািদয়দছ। 

৪. শর্ৌন িয়রাতন প্রতিদরাদধ ৭২টি মাধ্যতমক তিযালদয় শর্ৌন িয়রাতন প্রতিদরাধ কতমটি গঠন/সতক্রয় এিাং সেস্যদের প্রতিক্ষণপ্রোনকরািদয়দছ। 

৫. প্রতিটিতকদিারীতরদসাস থদসন্টাদরসাংতিষ্টস্কুদলরনাদমসাইনদিাে থস্থাপনকরািদয়দছ। 

৬. প্রতিটিতকদিারীতরদসাস থদসন্টাদরপরামি থ/ অতিদর্াগিােস্থাপনকরািদয়দছ। 

৭. উদ্বািনীদর্াগাদর্াগমাধ্যদমএোেদিাদকসীসিাকরািদচ্ছ। 

৮.COVID-19 চলাকালীনসমদয়সরকারীস্বাস্থেতিতধঅনুসরনকদরসামাতজকদুরেিজায়দরদখস্কুদলরমাদঠ, স্কুদলরিারান্দায়, কখদনাকখদনাগাছিলায়দসিনপতরচালনাকরািদচ্ছ। 

৯. COVID-19 

সর্ভয়তকদিারীতরদসাস থদসন্টারস্থাতপিএলাকায়বাল্যভববািএবংনারীভনর্ মাতনবানারীরপ্রভতসভিংসতারঘটনাঘটভলর্ভিলাওভিশুভবেয়কর্ন্ত্রণালভয়রভটালভিিটলাইননম্বর১০৯এভ ানকরারি

ন্যভিন্ডারপ্রভর্াটাভদরর্াধ্যভর্ব্যাপকিাভবপ্রিারকরািভে। 

আতর্ থকঅগ্রগতি :  

                       (ক) ২০২০-২১অর্ থিছদরিরাে১৫৩.০০লক্ষটাকা। 

ব্যয়িদয়দছ১৪০.২৪লক্ষটাকা।আতর্ থকঅগ্রগতি৯১.৬৬%। 

                       (খ) শসদেম্বর’২০১৮দর্দকজুন’২০২১পর্ থন্তক্রমপুতঞ্জিব্যয়৪৬৩.৯৬লক্ষটাকা। 

আতর্ থকঅগ্রগতি৮৫.৪১%। 

 

-------------------- 

 

১০।প্রকদল্পরনামূুঃ Advancement of Women’s Rights প্রকল্প (কাতরগতর) 



 

 

 

প্রকদল্পরউদেশ্য : নারীরসমঅতধকারপ্রতিষ্ঠাএিাংনারীরক্ষমিায়দণরমাধ্যদমনারী ও 

শমদয়তিশুরপ্রতিদজোরতিতেকসতিাংসিাপ্রতিদরাধকরা। 

প্রকল্পপতরচালদকরনাম, পেতি, 

শটতলদফান/শমািাইলনম্বর ও ই-

শমইলনম্বর 

 কামরুননািার 

উপপতরচালক, প্রিাসন(প্রকল্পপতরচালদকরঅতিতরিোতয়ে),শমািাই: 01711161619 

শমাটপ্রাক্কতলিব্যয় : ক)তজওতি: খ)বিদেতিক/সাংস্থা: ৬৬৭.২২ লক্ষটাকা 

প্রকদল্পরদময়াে : নদিম্বর’২০১৭ িদিতেদসম্বর’২০২১ পর্ থন্ত 

প্রকল্প এলাকা 

 

: • জামালপুর, কেিাজার, িগুড়া ও পটুয়াখালী শজলা এিাং শজলাধীন উপদজলাসমূি। 

• দূদর্ থাগ প্রিণ ২২টি শজলা (চাতিো অনুর্ায়ী) 
কার্ থক্রম : • ইউতনয়ন, উপদজলাওদজলাপর্ থাদয় NNPC তমটিাং 

• তনয়তমিিাস্টারওসাি-িাস্টারতমটিাংকরা। 

• “নারীরপ্রতিসতিাংসিাপ্রতিদরাধ” 

তিষদয়ঝতকপূণ থ২২টিদজলারব্যিস্থাপনাকতমটিরসাংতিস্টএনতজওদের UNFPA-এর 

Umbrella NGO’রমাধ্যদমপ্রতিক্ষণপ্রোন। 

• দুদর্ থাগকালীণসমদয়জরুরীতিতেদিনারীদের Dignity kitসরিরািকরা। 

• নারীদেরপ্রতি Social Behaviorপতরি থিদনকাজকরা। 

• নারীতনর্ থািনপ্রতিদরাদধদরফাদরলতসদস্টমচালুকরা। 

• নারীতনর্ থািনপ্রতিদরাদধপ্রচারপ্রচারণা, ইিোতে। 

অগ্রগতি : • ইউতনয়ন, উপদজলাওদজলাপর্ থায়  NNPC টিসিা (Virtual সি)360 

এরঅতধকসিাকরািদয়দছ। 

• জািীয়পর্ থায় ১ টিদজলাপর্ থাদয়কম থিালা৭টি NNPC কম থিালারমদধ্য 

খসড়াগাইেলাইননিরী। 

• “দুদর্ থাদগনারীরপ্রতিসতিাংসিাপ্রতিদরাধ” তিষদয় ঝতকপূণ থ 

২২টিদজলারব্যিস্থাপনাকতমটিসাংতিস্টএনতজওদেরপ্রতিক্ষণদেয়ািদয়দছ। 

• দুদর্ থাগকালীণ Dignity Kit সরিরািকরািদয়দছ। 

• নারীরপ্রতিসতিাংসিাপ্রতিদরাধ Social Behavioral Change 

Communication এরজন্যএকটি Strategy plan 

খসড়াপ্রস্তুিকরািদয়দছএিাংসাংতিষ্টদেরপ্রতিক্ষণদেয়ািদয়দছ।। 

• শরফাদরলতসদস্টদমরগাইেলাইদনরখসড়ানিরীিদয়দছ। 
 

National UPR Workshop 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

১১।প্রকদল্পরনামূুঃ আইতসতিতজতে২য়পর্ থায়প্রকদল্পরিথ্য 

 

পটভূতম :মতিলাওতিশুতিষয়কমন্ত্রনালদয়রআওিায়মতিলাতিষয়কঅতধেপ্তরকতৃথকিাস্তিায়নাধীন ” ইনদিষ্টদমন্টকদম্পাদনন্টফরিালনাদরিলগ্রুপদেদিলপদমন্ট (আইতসতিতজতে) ২য়পর্ থায়” 

প্রকল্পটিজুলাই২০১৯দর্দকজুন২০২২দময়াদেগ্রিনকরািদয়দছ।প্রকল্পটিরঅন্যিমকদম্পাদনন্টিদচ্ছ; প্রতিক্ষণপ্রোনসিএককালীননগেসিায়িাপ্রোন, 

র্ারমাধ্যদমঅতিেতরদ্রমতিলাদেরোতরদ্রমুতিেটদি।প্রকল্পটিচলমানতিতজতেকার্ থক্রদমরচোদলঞ্জসমূিদূতরকরদণসিায়িাকরদি।জানুয়ারী২০১৫িদিতেদসম্বর২০১৮পর্ থন্তআইতসতিতজতে’রপাইল

টিাংপ্রকল্পসফলিাদিিাস্তিাতয়িিদয়দছ।সফলিারতিক্ষণীয়তিষয়সমূিতনদয়তদ্বিীয়পর্ থাদয়আইতসতিতজতেপ্রকল্পটিরপ্রণীিকার্ থক্রমতিস্তৃিআকাদরিাস্তিায়দনসািােকরদি।এইতিতনদয়াগপ্রকদল্পর

আওিায়১০লক্ষ৪০িাজারঅতিেতরদ্রতিতজতেমতিলারমধ্যিদি১লক্ষতিতজতেমতিলাদকউপকারদিাগীতিসাদিিাছাইকরািদচ্ছ। 

প্রকল্পএলাকাতনি থাচদনতিতিএস,তিেব্যাাংকএিাংতিেখাযকম থসূতচরজতরপএিাংউপকারদিাগীতনি থাচদনতিতিএসএর২০১৫সাদলরএইচআইইএস (HIES) 

২০১৫এরসাদিথঅনুসরনকরািদয়দছ।তনি থাতচিউপদজলাসমূিতনি থাচদননেীিাাংগনএলাকা, চরএলাকা, র্ানিািনস্বল্পিাএিাংঅকার্ থকরদর্াগাদর্াগব্যিস্থা, 

অতধকদিকারেএিাংিন্যা,খরা,সাইদিানএিাংটদন থদোপ্রিনএলাকাদকতিদিচনাকরািদয়দছ।চলমানআইতসতিতজতেপ্রকদল্পআয়িধ থককার্ থক্রদমরউপরপ্রতিক্ষণপ্রোদনরমাধ্যদমেতরদ্রমতিলাদেরজীি

নর্াত্রারমানবৃতদ্ধপাদি।সদি থাপতরএদপ্রাগ্রাদমরআওিায়একলক্ষঅতিেতরদ্রমতিলারোতরদ্রমুতিেটদি। 

প্রকদল্পরনাম :ইনদিষ্টদমন্টকদম্পাদনন্টফরিালনাদরিলগ্রুপদেদিলপদমন্ট (আইতসতিতজতে) ২য়পর্ থায়প্রকল্প। 

প্রকদল্পরদমাটিরাে :৩১৭২৭.২৬লক্ষটাকা; (তজওতি: ৩০০৫৩.৩৮লক্ষটাকা, তপএ: ১৬৭৩.৮৮লক্ষটাকা)। 

প্রকদল্পরদময়াে: জুলাই২০১৯ইাংদর্দকজুন২০২২ইাং 

প্রকদল্পরউদেশ্য:  

১।অতিেতরদ্রমতিলাদেরএিাংিাদেরপতরিারদকস্থায়ীিাদিঅতিোতরদ্রিাদর্দকউেরদনসিায়িাকরা। 

স্বল্পদময়ােী:   

২।খাযতনরাপোঅজথদন১০০০০০অতিেতরদ্রতিতজতেমতিলাওিাদেরপতরিারদকতিতজতেচদক্ররআওিায়খাযসিায়িারমাধ্যদম 

শটকসইজীিনর্াপদনরসুদর্াগসৃতষ্টকরা। 

৩।১০০০০০অতিেতরদ্রতিতজতেমতিলাওিাদেরপতরিারদকঅর্ থননতিকক্ষমিায়দনরমাধ্যদমসম্পেনিরীরসুদর্াগসৃতষ্টকরাও 

উদযািাতিসাদিদেদিরঅর্ থননতিকউন্নয়নপ্রতক্রয়ায়অাংিপ্রিদনরসুদর্াগনিরীকদরদেয়া। 

৪।১০০০০০তিতজতেউপকারদিাগীমতিলাওিাদেরপতরিারদকপুতষ্টকরখািারগ্রিদনরঅিোসনিরীকরা। 

৫।জ্ঞানওঅতিজ্ঞিারসমিদয়রমাধ্যদমপ্রকল্পব্যিস্থাপনারেক্ষিাওকার্ থকাতরিারউন্নয়নসাধনকদরঅতিেতরদ্রমতিলাওিাদের 

পতরিারদকদটকসইসামাতজকতনরাপোকম থসূতচদিরুপান্তরকরা। 

 

উদযাগীমন্ত্রনালয়: মতিলাওতিশুতিষয়কমন্ত্রনালয়। 

উন্নয়নসিদর্াগীসাংস্থা : তিেখাযকম থসূতচ। 

িাস্তিায়নকারীসাংস্থা: মতিলাতিষয়কঅতধেপ্তরওতিেখাযকম থসূতচ। 

কম থএলাকা:৬৪দজলার৬৪উপদজলা। 

উপকারদিাগীদের প্রাপ্য উপকরণ/সুতিধা (ইনপুটস): - 

o ১,০০,০০০/-মতিলা জনপ্রতি প্রতিমাদস তসলযুিব্যাদগ ৩০.৩০ শকতজ পুতষ্ট চাল । 

o  তনতিড় প্রতিক্ষণ (জীিন েক্ষিা এিাং উদযািা উন্নয়ন ও আয়িধ থনমুলক প্রতিক্ষণ) তনি থাতচি এনতজওর মাধ্যদম। 

o  প্রতিক্ষণ শিদষ সুতিধাদিাগী একলক্ষ মতিলা প্রদিেদক এককালীন ১৫,০০০/- (পদনর িাজার) টাকা আতর্ থক অনুোন পাদি, র্া িাদের িতনজ ব্যাাংক তিসাদি 

ইদলকেতনক োেফার িদি।  



 

 

 

২০১৯-২০২০অর্ থিৎসদররএতেতপিরাে:২২১৮.৬৫লক্ষ; তজওতি: ২০০০.৯০লক্ষটাকা; তপএ: ২১৭.৭৫লক্ষটাকা। 

২০১৯-২০২০অর্ থিৎসদররব্যয়:১৮৫.৩৩লক্ষটাকা; তজওতি: ০০.০০লক্ষটাকা; তপএ: ১৮৫.৩৩লক্ষটাকা। 

২০২০-২০২১অর্ থিৎসদররএতেতপিরাে:৫২৬৭.০০লক্ষ; তজওতি: ৪৭০০.০০লক্ষটাকা; তপএ: ৫৬৭.০০লক্ষটাকা। 

২০২০-২০২১অর্ থিৎসদররপ্রস্তাতিিআরএতেতপিরাে:১৯৫৯.০০লক্ষটাকা; তজওতি: ১৩৯২.০০লক্ষটাকা; তপএ: ৫৬৭.০০লক্ষটাকা। 

২০২০-২০২১অর্ থিৎসদররপুন: তনধ থাতরিসাংদিাতধিএতেতপিরাে:১০৬১.০০লক্ষ; তজওতি: ৪৯৪.০০লক্ষটাকা; তপএ: ৫৬৭.০০লক্ষটাকা। 

২০২০-২১অর্ থিৎসদররজুলাইদর্দকজুন /২১পর্ থন্তব্যয় : ৫৩৫.৪৩৩লক্ষ; তজওতি: ১২.৪০৩লক্ষটাকা; তপএ: ৫২৩.০৩লক্ষটাকা। 

প্রকল্পশুরূদর্দকজুন/২১পর্ থন্তদমাটব্যয় : ৭২০.৭৬৩লক্ষটাকা ; তজওতি: ১২.৪০৩লক্ষটাকা; তপএ: ৭০৮.৩৬লক্ষটাকা। 

১২। DcK~jxq Rb‡Mvôxi, we‡klZ bvix‡`i Rjevqy cwieZ©bRwbZ jeYv³Zv †gvKv‡ejvq Awf‡hvRb mÿgZv e„w×KiYÓ kxl©K cÖKí 

 

cÖK‡íi bvg cÖK‡íi 

‡gqv` Kvj 

cÖKí GjvKv cÖK‡íi 

†gvU 

eivÏ 

wRIwe 

(wcG) 

2020-21 A_© eQ‡ii Z_¨ gšÍe¨ 

eivÏ 

wRIwe 

(wcG) 

e¨wqZ A_© 

wRIwe 

(wcG) 

Ae¨wqZ 

A_© 

wRIwe 

(wcG) 

DcK~jxq 

Rb‡Mvôxi, 

we‡klZ 

bvix‡`i 

Rjevqy 

cwieZ©bRwb

Z  

jeYv³Zv 

†gvKv‡ejvq 

Awf‡hvRb 

mÿgZv 

e„w×KiYÓ 

kxl©K cÖKí 

 

RvbyqvixÕ20

19 n‡Z 

wW‡m¤^i 

Õ2024 

ch©šÍ| 

 

 

Lyjbv 

(`v‡Kvc,Kq

iv, cvBKMvQv 

Dc‡Rjv) 

Ges 

mvZÿxiv 

†Rjv 

(Avkvïwb I 

k¨vg bMi 

Dc‡Rjv)  

‡gvU-

27686.7

1 jÿ|  

 

wRIwe-

6716.00 

jÿ| 

 

(wcG-

20970.7

1 jÿ) 

301.00 

jÿ 

(4469.0

0 jÿ) 

258.07j

ÿ 

(2853.4

1 jÿ) 

42.93 

jÿ 

(1315.5

9 jÿ) 

১। শকাতিে-১৯ শমাকাদিলায় ৮০ ,০০০ তপস মাে তিিরণ ক রা িদয়দছ। 

২। জনশুমাতর(Census )এর মাধ্যদম ৬৬,৫৮৯ টি পতরিাদরর িথ্য তিদিষন কদর প্রকদল্পর চূড়ান্ত উপকারদিাগী 

তনি থাচদনর কার্ থক্রম প্রতক্রয়াধীন রদয়দছ। 

৩। ১৩,৩০৮ টি সুদপয় পাতনর ট্াাংক ( ২০০০ তলটার ধারন ক্ষিিা সম্পন্ন) ক্রয় করা িদয়দছ। 

৪। পরীক্ষামূলক খানা তিতেকRWHSএর গুনমান সমীক্ষা ও উপকারদিাগীর অতিজ্ঞিা জতরপ সম্পন্ন িদয়দছ। 

৫। প্রকল্প এলাকার সকল সমাজ তিতেক খাওয়ার পাতনর উৎস(১০৯৪ (টি জতরপ করা িদয়দছ ও িাস্তিায়ন শর্াগ্য সম্ভাব্য  

৪৯৩ টি স্থাপনা তনি থাচন করা িদয়দছ। 

৬। ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠীর অন্তভূ থতি পতরকল্পনা (Indigenous People’s plan)এর খসড়া প্রণয়ন করা িদয়দছ। 

৭। প্রকল্প ব্যিস্থাপনা েদলর (Team building workshop) সম্পন্ন িদয়দছ। 

৮।তপএসতসসুপাতরিঅনুর্ায়ীজনশুমারীদর্দকপ্রাপ্তিথ্যতিদিষনকদরপাতনওজীতিকাঅাংদিরজন্যসুতিধাদিাগীরিাতলকানি

তরকরািদয়দছ। 

৯।বত্রমাতসকপ্রতিদিেদনরজন্যএকটিতরদপাটিাংফরম্যাট (গাইেলাইনসি) বিতরকরািদয়দছ। 

১০।প্রকদল্পরদুইটি Gender-Climate Nexus: Towards Equitable and Inclusive 

Transformation শেতনাংকরািদয়দছ। 

 
 

১৩।কম থসূতচর নামূুঃ “গাজীপুরদজলারকালীগঞ্জউপদজলায়নারীউদযািাদেরপতরচালনায়মতিলাতিপনীদকে 

       (জতয়িা-কালীগঞ্জ)” কম থসূতচ 

 

 মন্ত্রণালয়/তিিাগ  : মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালয়  

 কম থসূতচ এলাকা : গাজীপুর শজলার কালীগঞ্জ উপদজলা। 

 িাস্তিায়নকাল      : জুলাই’২০১৭-জুন’২০২২   

জুন২০২২পর্ থন্ত১ (এক) িছরNo Cost Extentionকরািদয়দছ। 



 

 

 িাস্তিায়নকারী সাংস্থা : মতিলাতিষয়কআতধেপ্তর। 

 প্রাক্কতলি ব্যয় : ৭৮২ .০০ লক্ষ টাকা । 

 D‡Ïk¨ 

 

: • evwYwR¨K fv‡e e¨emv m¤cÖmvi‡Yi Rb¨ mwgwZwfwËK †`vKvb eivÏ `v‡bi Rb¨ mwgwZ 

di‡gkb I gwnjv welqK Awa`ß‡ii gva¨‡g wbeÜb cÖ`vb| 

• gwnjv wecbx †K‡› ª̀ mwgwZ wfwËK †`vKvb eivÏ cÖ`vb|   

• `jxq msMV‡b m`m¨‡`i mÂqx g‡bvfv‡ei ga¨ w`‡q e¨emvq cyuwR MVb I wewb‡qvM 

g‡bvfve m„wó Kiv| 

• ¯’vbxq Pvwn`vi w`‡K j¶¨ †i‡L evwYwR¨K cÖmvi I cÖPviYvi e¨e¯’v Kiv| 

 Kg©m~wP GjvKv : MvRxcyi †Rjvi KvjxMÄ Dc‡Rjv| 

 শমাট উপকারদিাগী : ৫০০জন। 

 কম থসূতচর আতর্ থক 

অগ্রগতি 

: ২০২০-

২০২১অর্ থিছদরসাংদিাতধিিাদজদটিরাে৩৫৫.৫১লক্ষটাকাএিাংদমাটঅিমুি২০৪.৯১লক্ষটাকা।২০২০-

২০২১অর্ থিছদরদমাট২০৪.৮৩লক্ষটাকাব্যয়িদয়দছ (৫৭.৬২%) । 

 কম থসূতচর িাস্তি 

অগ্রগতি 

: • িিদনরঅিেন্তরীণসাটাতরাংএরকাজসম্পন্নিদয়দছ। 

• ওিারদিেপাতনরট্াাংকস্থাপনওতিিদররলাদসরপাটি থিদনরকাজচলমান। 

• নারীউদযািাদেরপ্রতিক্ষণদেয়ারলদক্ষে৫০টিসতমতিতনি থাচনকরািদয়দছ। 

• ২৫০জননারীউদযািাদকপ্রতিক্ষণcÖ`vbকরািদয়দছ। 
 

তচত্রুঃতনম থাণাধীনিিন 

 

 

১৪।কম থসূতচর নামুঃমুতেগঞ্জ শজলার সের উপদজলায় নারী উদযািাদের পতরচালনায় মতিলা তিপনীদকে  

(জতয়িা মুতেগঞ্জ) কম থসূতচ 
 

িাস্তিায়নকারী সাংস্থাুঃ মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর। 

কম থসূতচ পতরচালকুঃ শমা: মতজবুর রিমান সিকারী পতরচালক, মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর 

শমািাইল নাং ০১৭১২০২০৪৬৭। 



 

 

কম থসূতচর শময়ােুঃ মাচ থ/২০১৯ িদি জুন/২০২১। 

কম থসূতচর শময়াে (ব্যয় বৃতদ্ধ ব্যতিদরদক)ূুঃ জুন/২০২২ পর্ থন্ত বৃতদ্ধর প্রস্তাি করা িদয়দছ। 

কম থসূতচর শমাট িরােুঃ ৮৫৪.০০ লক্ষ টাকা। 

 ২০২০-২০২১ অর্ থিছদর কম থসূতচর শমাট ছাড়কৃি 

অর্ থুঃ 

১০৬.৫০ লক্ষ টাকা (এক শকাটি ছয় লক্ষ পিাি িাজার)। 

২০২০-২০২১অর্ থ িছদর কম থসূতচর শমাট ব্যয়  ২৯.০১ (ঊনতত্রি লক্ষ এক িাজার) লক্ষ টাকা।  

২০২০-২০২১অর্ থ িছদর ব্যদয়র অতজথি িারুঃ ২৭.২৩%। 

কম থসূতচর ক্রমপুতঞ্জি ব্যয় ূুঃ 

(শুরু িদি জুন/২০২১ পর্ থন্ত) 

৩০.৪৫ (তত্রি লক্ষ পঁয়িাতেি িাজার) লক্ষ টাকা। 

কম থসূতচর উদেশ্য ও লক্ষে ূুঃ মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর কতৃথক তনিন্ধনভূি সতমতি সমূদির উদযািাদের দ্বারা উৎপাতেি পণ্য 

িাজারজািকরণ ও তিপনণ ব্যিস্থা িতিিালীকরণ। 

২০২০-২১ অর্ থ িছদর অগ্রগতিুঃ a) জতয়িা মুতেগঞ্জ কম থসূতচ িাস্তিায়দনর লদক্ষে জতয়িা মুতেগঞ্জ িিন তনমাদণ থর জন্য 

প্রস্তাতিি খাস জতমর উপর মামলা িওয়ায় কম থসূতচর কার্ থক্রম করা সম্ভি িয় নাই। 

িিথমান তিকল্প তিসাদি খাস জতমর প্রস্তাি শপ্ররদণর জন্য শজলা প্রিাসক মুতেগঞ্জ িরাির 

১৫/০৯/২০২০ িাতরদখ পত্র শপ্ররণ করা িদয়দছ। অয ১৬/০৯/২০২০ িাতরদখ মাননীয় 

প্রতিমন্ত্রী মদিােদয়র সিাপতিদে এোেিাইজারী কতমটির সিা িাাংলাদেি তিশু 

একাদেমীর সিাকদক্ষ অনুতষ্ঠি িদয়দছ। সিার তসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী কম থসূতচ িাস্তিায়দনর 

কার্ থক্রম চলমান রদয়দছ। ২০২০-২০২১ অর্ থিছদর কম থসূতচর আওিায় ২৫০ জন নারী 

উদযািাদের ৩মাস শময়ােী (এতপ্রল/২০২১-জুন/২০২১) ৪টি শেদে ক) ফোিন তেজাইন: 

(দছদল ও শমদয়দের তিতিন্ন ধরদনর শপািাক বিতর,িক িাটিক,িোে তপ্রন্ট ইিোতে) 

খ)কারুপণ্য: পাটজাি দ্রব্য বিতর (দর্মন-ব্যাগ, ফাইল, শফাডার, তসকা, শটতিল ম্যাট, 

ব্যানার, ওয়াল ম্যাট, কাদপ থট,নামাদজর তিছানা, িসার আসন ইিোতে) গ)নকিীকাঁর্া: 

(তিতিন্ন নকিী করা শছাট ও িড় কাঁর্া িাদির কাজ, িক ও এতেদকর শিেিীট, 

শিেকিার, কুিন, শসাফাম্যাট ইিোতে) ে)কোটাতরাং ও িাজার ব্যিস্থাপনা: (খািার বিতর 

ও তিপনণ ব্যিস্থা)প্রতিক্ষণ প্রোন করা িদয়দছ। জতয়িা িিণ তনম থাদণর জন্য প্রস্তাতিি 

জতমর িরাদের জন্য কার্ থক্রম প্রতক্রয়াধীন রদয়দছ। গি ২২/০৫/২০২১ িাতরখ জতয়িা 

িিণ তনম থাদণর জতমর জন্য পতরচালক মদিােদয়র সমিদয় গঠিি টিম মুতেগঞ্জ সেদর 

কদয়ক খে জতম পতরেি থন কদরন।  

১৫।কম থসূতচরনামূুঃ“নতুননারীউদযািাসৃজনওআত্ম-কম থসাংস্থাদনরলদক্ষেিহুমূখীপাটজািপণ্যউৎপােন ” িীষ থক 

কম থসূতচ 

 

শময়াে : জুলাই’২০১৯-জুন’২০২২। 

প্রাক্কতলি ব্যয় : ৪৩২.৭০ লক্ষ টাকা। 

উদেশ্য : িহুমুখীপাটজািপণ্যউৎপােনওিাজারজািকরদণনতুনপ্রজদন্মরনারীউদযািাদেরকাতরগরীেক্ষিাউন্নয়দনরলদক্ষেপ্রতিক্ষণপ্রোনকরা। 

কম থসূতচএলাকা : ময়মনতসাংি, শনত্রদকানা, জামালপুর, শিরপুরওফতরেপুরদজলাসেদরকম থসূতচকার্ থক্রমপতরচাতলিিদচ্ছ। 

উপকারদিাগী : শমাট৪৯৫০জন (প্রতিব্যাদচ৩০জনকদর) । 



 

 

কম থসূতচরিাস্তিঅগ্রগতি : কম থসূতচরআওিায়ইদিামদধ্যময়মনতসাংি, শনত্রদকানা, জামালপুর, 

শিরপুরওফতরেপুরদজলাসেদরকম থসূতচরআওিায়দম/২০২১এরমদধ্য৫৫ব্যাদচ১৬৫০জনপ্রতিক্ষণার্ীদেরপ্রতিক্ষণপ্রোনকরািদয়দছ। 

কম থসূতচরআতর্ থকঅগ্রগতি : ২০২০-২০২১ অর্ থিছদর িাদজট িরাে ১৪৩.৯০লক্ষটাকা।২০২০-২০২১ অর্ থিছদরর ব্যয় ১৪২.৮২ লক্ষটাকা(৯৯.২৫%)। 

wP‡Î Kg©m~wPi AvIZvq ‡U«wbs Kvh©µg: 
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১৬। ‘‘তকদিারীস্বাস্থেসুরক্ষায়ওনারীরঅর্ থননতিকক্ষমিাসৃতষ্টদিস্যাদনটারীটাওদয়লপ্রস্তুিকরণওতিিরণ ’’  

 

1।  
মন্ত্রণালয়/তিিাদগর

নাম 

: মতিলাওতিশুতিষয়কমন্ত্রণালয় 

2।  
িাস্তিায়নকারীসাং

স্থা 

: মতিলাতিষয়কঅতধেপ্তর 

3।  
কম থসূতচরনাম : তকদিারীস্বাস্থেসুরক্ষায়ওনারীরঅর্ থননতিকক্ষমিাসৃতষ্টদিস্যাদনটারীটাওদয়লপ্রস্তুিকরণওতিিরণকম থসূতচ। 

4।  
িাস্তিায়নকাল : জুলাই’২০১৮-জুন’২০২১ (সাংদিাতধি)   

5।  
প্রাক্কতলিব্যয় : শমাট৪৯৪.৩৬লক্ষটাকা। 

6।  
লক্ষে  কম থসুতচরমূললক্ষেিদচ্ছিাাংলাদেদির৩২দজলার১২৮টিস্কুদলর২৫,৬০০জনতকদিারীদকতিনামূদল্যস্যাদনটারীন্যাপতকনসরিরািকরারমাধ্যদমিাদেরপ্রজননস্বা

স্িেওব্যাতিগিপতরচ্ছন্নিাউন্নয়নকরাএিাংস্িানীয়পর্ থাদয়প্রতিক্ষদণরমাধ্যদম২৫৬জননারীউদযািাসৃতষ্টকরা। 



 

 

7।  
উদেশ্য  তৃণমূলপর্ থাদয়নারীউদযািাসৃতষ্টরমাধ্যদমিাাংলাদেদিরতকদিারীওমতিলাদেরদকস্যাদনটারীন্যাপতকনব্যিিাদরউদ্ধুদ্ধকরণর্ািাদেরপ্রজননস্বাস্থেওব্যাতিগিপ

তরচ্ছন্নিা (Personel hygiene) উন্নয়দনউদেখ্যদর্াগ্যভূতমকারাখদি। 

8।  
উপকারদিাগীরসাং

খ্যা 

 ২৫৬০০জনতকদিারী 

9।  
কম থসুতচরএলাকা : ৩২টিদজলা 

10।  
মূলকার্ থক্রম : নারীউদযািাসৃতষ্টরমাধ্যদমিাাংলাদেদির৩২টিদজলার (সেদর২টিস্কুলএিাংসুতিধািতিিওপ্রিেন্তঅিদল১টিউপদজলার২টিস্কুদলর) 

১২৮টিস্কুদলর২৫৬০০জনতকদিারীদকতিনামূদল্য৬,১৪,৪০০ (ছয়লক্ষদচৌেিাজারচারিি) স্যাদনটারীন্যাপতকনএরপ্যাদকটসরিরািকরা। 

11।  
২০২০-

২০২১অর্ থিছদররসাং

শিাতধিিরাে 

: ৭৮.৩০লক্ষটাকা। 



 

 

12।  
িাস্তিঅগ্রগতি : 1। কম থসূতচটি০৮টিতিিাদগর৩২ (িতত্রি) টিদজলায়িাস্তিাতয়িিদচ্ছ । 

2। ১২৮টিস্কুদলরপ্রতিস্কুদল২০০ (দুইিি) জনছাত্রীরমদধ্যপ্রতিমাদস২০০প্যাদকটস্যাদনটারীন্যাপতকনতিিরনকরা িদচ্ছ। প্রতি শজলার ৪টি স্কুদল ৮০০ 

প্যাদকট তিিরণ করা িয়।  

3। কম থসূতচর আওিায় ৩২ শজলায় ২৪ মাদসর স্যাদনটারী ন্যাপতকন  তিিরদনর  কর্ার্াকদলওিাদজটসাংকুলাননািওয়ায়গি১১/০২/২০২১ 
িাতরদখঅনুতষ্ঠিএোেিাইজারীকতমটিরসিায়২২মাদসরস্যাদনটারীন্যাপতকনতিিরদণরতসদ্ধান্ত গ্রিণ করা  িয়। শস 

শপ্রতক্ষদিঅিতিষ্টতিিরণকাজসম্পন্নকরািদয়দছ। 

4। প্রতিমাদসউপকারদিাগীরসাংখ্যা২৫,৬০০জন। 

5। প্রতিদজলায়০৮জনকদরদমাট২৫৬ জন নারীর উদযািা সৃতষ্টর মাধ্যদমস্যাদনটারীন্যাপতকননিরীওপ্রজননস্বাস্থে, 

প্রার্তমকস্বাস্থেপতরচর্ থাতিষদয়প্রতিক্ষণপ্রোনকরািদয়দছ। 

6। প্রতি মাদস২৫,৬০০জনস্কুলগামীতকদিারীরমদধ্যন্যাপতকনতিিরনসম্পন্ন করা িদয়দছ। 

7। ১২৮জনস্কুলতিক্ষকদকপ্রার্তমকস্বাস্থে, প্রজননস্বাস্থে, শজোরওদজোরতিতেকসতিাংসিাপ্রতিদরাধওনারীরক্ষমিায়নতিষদয়প্রতিক্ষণপ্রোন করা িদয়দছ। 
8। সদচিনিামূলকতিসাদিকম থসূতচদময়াদেসকলসিাসম্পন্নকরািদয়দছ। 

9। কম থসূতচটিিাতক৩২টিদজলারপতরচালনারতনতমেকম থসূতচরপ্রস্তািপ্রনয়নকাজসম্পনকদরPPNBপ্রিাসতনকমন্ত্রণালদয়দপ্ররণকরািদয়দছএিাংসাি থক্ষতণক
শর্াগাদর্াগঅব্যািিরদয়দছ। 

10। ২০২০-২০২১অর্ থিছদরজুন’২০২১একম থসূতচরদময়ােদিষিদয়দছ।কম থসূতচদময়াদেকম থসূতচরসকলকার্ থক্রমসফলিাদিসম্পন্নকরািদয়দছ। 

13।  
আতর্ থকঅগ্রগতি  ২০২০-

২০২১অর্ থিছদরিরাে৭৮.৩০লক্ষটাকা।অিমুিকরািদয়দছ৩৯.২২লক্ষটাকা।জুলাইিদিজুন/২০২১পর্ থন্তব্যয়িদয়দছ৭৫,৮১,৭৯৫লক্ষটাকা।অব্যতয়িরদয়দছ২,

৪৪,২০৫টাকা।এপর্ থন্তদমাটকম থসূতচরআতর্ থকঅগ্রগতি৯৯%। 

 



 

 

  

  

 

১৭।‘‘কাতরগতর প্রতিক্ষদণর মাধ্যদম এতিম ও অসিায় তকদিারীদের জীিনমান উন্নয়দনর লদক্ষে একাদেতমক এিাং  

 আিাতসক িিন তনম থাণ, সুনামগঞ্জ’’ কম থসূতচ। 

 

  

কম থসূতচর 

িাস্তিায়নকালুঃ 

   জানুয়ারী’২০১৬ িদি জুন’২০২১ পর্ থন্ত (কম থসূ তচর শময়াে ব্যয় বৃতদ্ধ ব্যতিদরদক আগামী জুন’২০২২ পর্ থন্ত বৃতদ্ধর   

   জন্য মন্ত্রণালদয় প্রস্তাি করা িদয়দছ। 

২০২০-২১ অর্ থ 

িছদরর িরােুঃ 

৫০০.৫০  (পাঁচ শকাটি পিাি িাজার) টাকা। 

২০২০-২১ অর্ থ 

িছদরর ব্যয়: 

১০৯.২৫৯(এক শকাটি নয় লক্ষ পতিঁি িাজার নয়িি) লক্ষটাকা। 

শমাট িরাে ও অদর্ থর 

উৎসুঃ 

৯৩০.৫০ (নয় শকাটি তত্রি লক্ষ পিাি িাজার) টাকা,  িাাংলাদেি সরকার 



 

 

লক্ষেওউদেশ্যুঃ লক্ষেসমূিুঃ 

1) তিএফএ তস্কল শেদিলপদমন্ট এে অরফাদনজ-এর শমদয়দের আেদয়র জন্য আিাসন সুদর্াগ বৃতদ্ধ। 
2) উি প্রতিষ্ঠাদনর শমদয়দের জীিন মাদনান্নয়দন েক্ষিা বৃতদ্ধর জন্য কাতরগরী প্রতিক্ষদণর ব্যিস্থা করা। 
3) সীমানা প্রাচীর বিরীসি ভূতম উন্নয়ন এিাং ৫(পাঁচ) িলা তিি তিতিষ্ট ৫(পাঁচ) িলা িিন তনম থাণ। 
4) প্রতিক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় কতম্পউটার, র্ন্ত্রাাংি, শসলাই শমতিন সরিরাি।  

5) প্রদয়াজনীয় আসিািপত্র সরিরাি। 
উদেশ্যুঃ 

সুনামগঞ্জ শজলার এতিম ও অসিায় তকদিারীদের কাতরগরী প্রতিক্ষদণর মাধ্যদম জীিনমান উন্নয়দনর লদক্ষে একাদেতমক ও আিাতসক িিন তনম থাণ করা।  

কার্ থক্রমুঃ িাাংলাদেদির গরীি, গৃিিীন, এতিম এিাং তিতিন্নিাদি অসিায় পতরিাদরর শমদয় তিশুরা তিক্ষার সুদর্াগ শর্দক িতিি। তিএফএ তস্কল শেদিলপদমন্ট এে 

অরফাদনজ-এর শমদয়দের আেদয়র জন্য আিাসন সুদর্াগ বৃতদ্ধ কদর িাদেরদক কাতরগরী প্রতিক্ষদণর মাধ্যদম স্বািলম্বী করার জন্য পৃর্ক দুটি িিন তনম থাণ 

করার তিষয়টি প্রতক্রয়াধীন রদয়দছ । উি িিন তনম থাণ কাজ সমাপ্ত িদল শসখাদন উদেখ সাংখ্যক শমদয়র আিাতসক এিাং কাতরগরী প্রতিক্ষণ কার্ থক্রম গ্রিণ করা 

িদি। 

২০২০-

২১অর্ থিছদররঅগ্রগ

তিুঃ 

উিকম থসূচীর আওিায় একাদেতমক ও আিাতসক িিন তনম থাণ কাজ স্থানীয় সরকার প্রদকৌিল অতধেপ্তদরর মাধ্যদম সম্পন্ন করার 

লদক্ষেচুড়ান্তনক িাঅনুর্ায়ীতনম থাণকাদজরজন্যদটোরসম্পন্নিদয়দছ।িিন ২(দুই)টি তনম থাদণর জন্য ই -তজতপ শটোদরর  মূল্য িািে তিগি ০৪/০৫/২০১৭ িাতরখ 

৭,৯৬,৮৭,৮০০/-(সাি শকাটি তছয়ানব্বই লক্ষ সািাতি িাজার আট িি)টাকায় KINGDOM Builders Limited, House 

no.470,Road no.31, DOHS, Mohakhali, Dhaka-1206  শক কার্ থাদেি শেয়া িদয়দছ।িিথমাদন কার্ থাদেি এিাং স্বাক্ষতরি চুতিপত্র 

অনুর্ায়ী উি তনম থাণ কাজ চলমান রদয়দছ।  

তিগি ১০/১১/২০১৭ িাতরদখ মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র িৎকালীন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শমদির আফদরাজ চুমতকএমতপ,  উি কম থসূতচর আওিায় িিন 

তনম থাদণর তিতে প্রস্তর স্থাপন কদরদছন। ২০২০-২১অর্ থিছদরর১মও২য়তকতস্তরঅর্ থপ্রিাসতনকমন্ত্রণালয়কতৃথকঅিমুতিকরািদলউিঅর্ থ প্রধান প্রদকৌিলী, স্থানীয় 

সরকার প্রদকৌিল অতধেপ্তর (এলতজইতে),আগারগাঁও, শিদরিাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ এর িরািদর ন্যস্ত করা িয়।িিথমাদন উি কম থসূতচরআওিায়িিনতনম থাদণর 

কাজ পুরােদম চলদছ। তিগি১১-১৩এতপ্রল/১৯িাতরদখএকটিিিদনর১মিলারছাে, ১৬-১৭জুলাই/১৯িাতরদখ২য়িলারছাে, ১১-

১২দসদেম্বর/১৯িাতরদখ৩য়িলারছােএিাং১০-১১নদিম্বর/১৯িাতরদখ৪র্ থিলারছােঢালাইসম্পন্নিয়।তিগি২-৩অদক্টাির/১৯িাতরদখঅপরিিদনর১মিলারছাে, 

৩০-৩১তেদসম্বর/১৯িাতরদখ২য়িলারছাে, ৮-৯মাচ থ/২০২০িাতরদখ৩য়িলারছােঢালাইএিাং৫-

৬আগস্ট/২০২০িাতরদখচতুর্ থিলারছােঢালাইসম্পন্নিয়।িিথমাদনোস্টার, স্যাদনটারীতফটিাং, েরজা-জানালানিরী, 

টাইল সতফটিাংসএিাংইদলকতেকএরকাজচলমানরদয়দছ।এলতজইতেএিাংকম থসূচীএলাকায়দটতলদফাদনপ্রতিতেনইমতনটতরাংকরািদচ্ছ।িিন০২টিরতনম থাণকাজসমাপ্ত

িদলদসখাদন১২৫-১৫০জনদমদয়রএকাদেতমকিাদিতিতিন্নপ্রতিক্ষদণরব্যিস্থাওআিাতসকসুতিধাপাদি। 

 

১৮। প্রকদল্পরনাম: NATIONAL RESILIENCE PROGRAMME (DWA Part) 
 

উদযাগী মন্ত্রণালয়:  মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালয় 



 

 

িাস্তিায়নকারী সাংস্থা: মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর 

কাতরগতর সিায়িায়:  UN Women 

প্রকদল্পরদময়াে:  জানুয়ারী২০১৮ –তেদসম্বর২০২১ 

প্রকদল্পরলক্ষে: শজোর সাংদিেনিীল দুদর্ থাগব্যিস্থাপনাএিাংঝুঁতকঅিতিতিমূলকউন্নয়দনরমাধ্যদমিাাংলাদেদিরদটকসইউন্নয়নওতরতজতলদয়েবৃতদ্ধকরণ। 

প্রকদল্পরউদেশ্য: দুদর্ থাগব্যিস্থাপনায়নারীরদনতৃেওক্ষমিায়নতনতিিকরদণরমাধ্যদমতরতজতলদয়েবৃতদ্ধকরণ 

প্রকদল্পরদমাটব্যয়  (শকাটিটাকায় ) শমাট : ২৮৬২.৩৬লক্ষটাকা 

    তজওতি : ২৫৮.৯৮লক্ষটাকা 

    প্রকল্পসািাে: ২৬০৩.৪২লক্ষটাকা 

প্রকল্পএলাকা: 

ঘূতন থঝড় প্রিণ 

এলাকা 

শজলা উপদজলা ইউতনয়ন 

খুলনা 
কয়রা েতক্ষণদিেকািী; মদিেরীপুর 

োদকাপ সুিারখালী; কামারদখালা 

কেিাজার 
চদকাতরয়া সুরাজপুর; কাকাড়া 

শটকনাফ সািরাাং; শটকনাফসের 

সািক্ষীরা 
শ্যামনগর মুতেগঞ্জ; পদ্মপুকুর 

কাতলগঞ্জ কৃষ্ণনগর; চম্পাফুল 

িন্যা  
এলাকা 

জামালপুর 
ইসলামপুর শিলগাছা; তচনাডুতল 

শেওয়ানগঞ্জ তচকাজানী; চরআমখাওয়া 

কুতড়গ্রাম 
কুতড়গ্রামসের র্াত্রাপুর; পাঁচগাছী 

তচলমারী অষ্টমীরচর; রানীগঞ্জ 

শমাট শজলা - ৫ উপদজলা - ১০ ইউতনয়ন - ২০  
 

প্রকদল্পর ২০২০-২০২১ অর্ থ িছদররঅগ্রগতি: 

নীতিমালা, শকৌিলপত্র, কম থপন্থাপ্রণয়ন 

➢ মতিলাওতিশুতিষয়কমন্ত্রণালয়কতৃথকপ্রণীি‘Gender Responsive Guideline for Design and Review of Development Projects 2009’ 

পর্ থাদলাচনারতনতমদেPolicy advocacy brief বিরী। 

➢ LGED এরপ্রকল্পসমূিদজোরসাংদিেনিীলকরারলদক্ষেদজোরমাকথারনিরী। 

➢ Sex, age disability disaggregated data তিষয়কProtocol Guideline প্রণয়নকরািদয়দছ। 



 

 

➢ জািীয়দুদর্ থাগব্যিস্থাপনাপতরকল্পনা২০২১-২০২৫(National Plan for Disaster Management) শজোরসাংদিেনিীলকরািদয়দছ। 

 

 
 

 

সক্ষমিাবৃতদ্ধকরণ 

➢ সািক্ষীরাওকেিাজারদজলার২৭০০জনতিপোপন্ননারীদকদুদর্ থাগপূি থপ্রস্তুতি, Public Health in Emergency,নারীদনতৃে, 

০৫টিআয়বৃতদ্ধমূলককার্ থক্রমতিষয়কপ্রতিক্ষণমতেউদলরউপরপ্রতিক্ষণপ্রোনকরািদয়দছ। 

➢ ২৭০০জনতিপোপন্ননারীদক১৫,০০০/- টাকারদপ্রাোকটিিএোদসটএরঅর্ থতিিরণকরািদয়দছ। 

 
 

 

 

➢ ৫৬টিস্থানীয়পর্ থাদয়রনারীসাংগঠনতনি থাচনকদর২৩৮জনদকদুদর্ থাগপ্রস্তুতি, দুদর্াগ থব্যিস্থাপনায়দজোরসাংদিেনিীলিা, 

জলিায়ুপতরিিথনসাংক্রান্ত৯টিমতেউদলরউপদরপ্রতিক্ষণপ্রোনকরািদয়দছ। 



 

 

➢ প্রতিক্ষণপ্রাপ্তনারীসাংগঠনগুদলাঘূতণ থঝড় “Amphan এিাংYaas” এরসময়তিতিন্নিাদিসতক্রয়দর্দকক্ষতিগ্রস্থমানুদষরপাদিদর্দকসাতি থকসিদর্াগীিাপ্রোনকদরদছ। 

➢ ১২৮৮দুদর্ থাগব্যিস্থাপনাকতমটি, ৩৩১ঘূতণ থঝড়প্রস্তুতি কম থসূচী (তসতপতপ) শস্বচ্ছাদসিকও২৩৯িন্যাপ্রস্তুতি কম থসূচী (এফতপতপ) শস্বচ্ছাদসিকদের দুদর্ থাগিািস্থাপনায়দজোর 

সাংদিেনিীলিা এিাং public health emergency তিষয়কপ্রতিক্ষণপ্রোনকরািদয়দছ। 

➢ ১২৮৮দুদর্ থাগব্যিস্থাপনাকতমটি, ৩৩১ঘূতণ থঝড়প্রস্তুতিকম থসূচী (তসতপতপ) শস্বচ্ছাদসিকও২৩৯িন্যাপ্রস্তুতিকম থসূচী (এফতপতপ) 

শস্বচ্ছাদসিকদেরদুদর্ থাগিািস্থাপনায়দজোরসাংদিেনিীলিাএিাং public health emergency তিষয়কপ্রতিক্ষণপ্রোনকরািদয়দছ। 

➢ ১২৮৮দুদর্ থাগব্যিস্থাপনাকতমটি, ৩৩১ঘূতণ থঝড়প্রস্তুতিকম থসূচী (তসতপতপ) শস্বচ্ছাদসিকও২৩৯িন্যাপ্রস্তুতিকম থসূচী (এফতপতপ) 

শস্বচ্ছাদসিকদেরদুদর্ থাগিািস্থাপনায়দজোরসাংদিেনিীলিাএিাং public health emergency তিষয়কপ্রতিক্ষণপ্রোনকরািদয়দছ। 

 

 

 

 

 

 

➢ LGED তনতম থিঅিকাঠাদমাদজোরসাংদিেনিীলকরারলদক্ষেদজোরমাকথার –এরউপর২৫জনLGED কম থকিথাদেরপ্রতিক্ষণপ্রোন। 

➢ জািীয়এিাংস্থানীয়পর্ থাদয়৭৬জনসাাংিাতেকMedia Sensitization on Gender Responsive Resilience তিষদয়প্রতিক্ষণগ্রিণকদরদছন। 

➢ মাঠপর্ থাদয়সদচিনিাবৃতদ্ধরলদক্ষেCOVID 19 এরপ্রস্তুতিমূলকএিাংGender Impact on COVID তিষয়ক৬টিaudio visual 

এিাংসাইদিানপূি থিাসসম্পতকথি১২টিaudio visual প্রস্তুিকরািদয়দছ।ঘূতণ থঝড়প্রিণএলাকার১৪৫৫০মানুদষরমাদঝ৭টিকতমউতনটিদরতেও, ৬টিস্থানীয়পর্ থাদয়রনারীসাংগঠন, 

২৯টিএনতজওমাধ্যদমপ্রচারকরািদয়দছ। 

➢ আন্তথজাতিকগদিষণাকনফাদরে২টিতিদিষদসিনপতরচালনাকরািদয়দছ।১টিDisaggregated Data for Resilience Building এিাং২টিUntold Tales of 

Women Champions of Climate Change. 

------------------



 

 

রাজস্ব িাদজদটর আওিায় িাস্তিায়নাধীন কম থসূচী সমূদির অগ্রগতি প্রতিদিেনুঃ                               

প্রতিদিেনাধীন মাদসর নামুঃ  জুন/২০২১      (অাংক সমূি লক্ষ টাকায়) 

ক্রুঃ

নাং 

ক) কম থসূতচর নাম 

খ) কম থসূতচ 

পতরচালদকর নাম, 

পেিী, শফান নাং 

িাস্তিায়ন

কারীসাং

স্থা 

িাস্তিায়নকাল অনুদমাতেি

ব্যয় 

২০২০-

২১অর্ থিছদর

রিরাে 

২০২০-

২১অর্ থিছদররজুন 

’২১পর্ থন্তঅিমুতি 

(িরাদের %) 

২০২০-

২১অর্ থিছদররজু

ন ২০২১পর্ থন্তব্যয় 

(িরাদের %) 

২০২০-২১অর্ থ 

িছদররজুন 

’ ২০২১পর্ থন্তদিৌি 

অগ্রগতি(িরাদের%) 

শুরুদর্দকজুন২০২১

পর্ থন্তক্রমপুতঞ্জি

ব্যয়  (িরাদের 

%) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১। ক) ‘‘কাতরগতর 

প্রতিক্ষদণর মাধ্যদম 

এতিম ও অসিায় 

তকদিারীদের জীিনমান 

উন্নয়দনর লদক্ষে 

একাদেতমক এিাং 

আিাতসক িিন তনম থাণ, 

সুনামগঞ্জ’’  কম থসূতচ। 

 

খ) শমাুঃতজলালউতেন 

কম থসূতচ পতরচালক 

মতিলাতিষয়কঅতধেপ্তর

, ঢাকা।শফাননাং-, 

০১৭৫৭৩০২৮২৬ 

মতিলাতি

ষয়কঅতধ

েপ্তর। 

 

জানুয়ারী/২০১৬ 

িদি জুন/ ২০২১ 

পর্ থন্ত (কম থসুতচর 

শময়াে ব্যয় বৃতদ্ধ 

ব্যতিদরদক 

আগামী 

জুন/২০২২ পর্ থন্ত 

বৃতদ্ধর জন্য 

মন্ত্রণালদয় প্রস্তাি 

করা িদয়দছ।) 

৯৩০.৫০ ৫০০.৫০  

(পাঁচদকাটি

পিািিাজা

র) টাকা। 

২৫০.০৬ 

(দুই শকাটি 

পিাি লক্ষ ছয় 

িাজার ) টাকা  

৪৯.৯৬% 

 

১০৯.২৫৯ 

(এক শকাটি 

নয় লক্ষ পতচি 

িাজার 

নয়িি) টাকা 

৪৩.৬৯% 

 

 

৬২.০০ % 

(তনম থাণকাদজর) 

 
 

৪৪০.০০ 

২.৪৯ 

১৩১.২২ 

৬৯.৫০ 

১৩৯.১৬ 

১০৯.২৫৯ 

৪৯১.৬২৯ 

(চারদকাটিএ

কানব্বই 

লক্ষিাষতট্ট 

িাজারনয়িি ) 

টাকা 

(৫২.৮৩৫%

) 

তিগি 

৩০/০৬ /২০২ ১ 

িাতরদখ 

২০২০-

২১অর্ থিছদর

রিরােকৃি

িাদজদটরঅ

ব্যতয়িঅর্ থ৩

৯১.২৪১লক্ষ

মন্ত্রণালদয়স

মপ থনকরাি

শয়দছ। 

 

তিুঃদ্রুঃউিকম থসূচীর আওিায় একাদেতমক ও আিাতসক িিন তনম থাণ কাজ স্থানীয় সরকার প্রদকৌিল অতধেপ্তদরর মাধ্যদম সম্পন্ন করার 

লদক্ষেচুড়ান্তনক িাঅনুর্ায়ীতনম থাণকাদজরজন্যদটোরসম্পন্নিদয়দছ।িিন ২(দুই)টি তনম থাদণর জন্য ই -তজতপ শটোদরর  মূল্য িািে তিগি ০৪/০৫/২০১৭ িাতরখ ৭,৯৬,৮৭,৮০০/-(সাি শকাটি 

তছয়ানব্বই লক্ষ সািাতি িাজার আট িি)টাকায় KINGDOM Builders Limited, House no.470,Road no.31, DOHS, Mohakhali, Dhaka-

1206  শক কার্ থাদেি শেয়া িদয়দছ।িিথমাদন কার্ থাদেি এিাং স্বাক্ষতরি চুতিপত্র অনুর্ায়ী উি তনম থাণ কাজ চলমান রদয়দছ।  

তিগি ১০/১১/২০১৭ িাতরদখ মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র িৎকালীন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শমদির আফদরাজ চুমতকএমতপ,  উি কম থসূতচর আওিায় িিন তনম থাদণর তিতে প্রস্তর স্থাপন 

কদরদছন। ২০২০-২১অর্ থিছদরর১মও২য়তকতস্তরঅর্ থপ্রিাসতনকমন্ত্রণালয়কতৃথকঅিমুতিকরািদলউিঅর্ থ প্রধান প্রদকৌিলী, স্থানীয় সরকার প্রদকৌিল অতধেপ্তর (এলতজইতে),আগারগাঁও, 

শিদরিাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ এর িরািদর ন্যস্ত করা িয়।িিথমাদন উি কম থসূতচরআওিায়িিনতনম থাদণর কাজ পুরােদম চলদছ। তিগি১১-১৩এতপ্রল/১৯িাতরদখএকটিিিদনর১মিলারছাে, 

১৬-১৭জুলাই/১৯িাতরদখ২য়িলারছাে, ১১-১২দসদেম্বর/১৯িাতরদখ৩য়িলারছােএিাং১০-১১নদিম্বর/১৯িাতরদখ৪র্ থিলারছােঢালাইসম্পন্নিয়।তিগি২-

৩অদক্টাির/১৯িাতরদখঅপরিিদনর১মিলারছাে, ৩০-৩১তেদসম্বর/১৯িাতরদখ২য়িলারছাে, ৮-৯মাচ থ/২০২০িাতরদখ৩য়িলারছােঢালাইএিাং৫-

৬আগস্ট/২০২০িাতরদখচতুর্ থিলারছােঢালাইসম্পন্নিয়।িিথমাদনোস্টার, স্যাদনটারীতফটিাং, েরজা-জানালানিরী, 

টাইল সতফটিাংসএিাংইদলকতেকএরকাজচলমানরদয়দছ।এলতজইতেএিাংকম থসূচীএলাকায়দটতলদফাদনপ্রতিতেনইমতনটতরাংকরািদচ্ছ।িিন০২টিরতনম থাণকাজসমাপ্তিদলদসখাদন১২৫-

১৫০জনদমদয়রএকাদেতমকিাদিতিতিন্নপ্রতিক্ষদণরব্যিস্থাওআিাতসকসুতিধাপাদি। 
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Kvh©µg িাদজট িরাে 

২০২০-২০২১ 

সাংদিাতধি 

িাদজট িরাে 

২০২০-২০২১ 

ব্যয় 

২০২০-২০২১ 

অব্যতয়ি অর্ থ 

01| প্রধান কার্ থালয় 

 

৩০,৩১,৬৭ ২৬,২৮,০৬ ২০,৫৭,২১ ৫,৭০,৮৫ 

02| শজলা কার্ থালয় সমূি 

 

৪৬,০০,৯৬ ৪১,৪৬,৯৮ ৩৫,০৬,৩৭ ৬,৪০,৬১ 

03| উপদজলা কার্ থালয় সমূি 

 

১০২,৯৯,৮৩ ৯৭,৭৫,৯০ ৯০,১২,৬৮ ৭,৬৩,২২ 

04| প্রতিক্ষণ শকে সমূি 

 

১৩,২৮,০৬ ১১,৬৭,৯৭ ৮,৫৩,৮৭ ৩,১৪,১০ 

05| মতিলা সিায়িা শকে  সমূি 

 

৬,০৩,৪৮ ৫,৮৮,৯৮ ৪,৭৬,৩২ ১,১২,৬৬ 

06| কম থজীিী মতিলা শিাদস্টল সমূি 

 

৩,৬০,৮৬ ৩,৪৯,৩৬ ৩,২১,৩৩ ২৮,০৩ 

07| তেিার্ত্ন শকে  সমূি 

 

২০,২৭,৬৬ ১৬,৩৫,০৬ ১৩,৯৬,৯১ ২,৩৮,১৫ 

08| মতিলা, তিশু ও তকদিারী তনরাপে 

শিফাজিী শকে, গাজীপুর 

 

৮৯,৯২ ৮৯,০৬ ৮১,০৭ ৭,৯৯ 

 শমাট =  ২২৩,৪২,৪৪ ২০৩,৮১,৩৭ ১৭৭,০৫,৭৬ ২৬,৭৫,৬১ 

 

 

†cbkb 

মাদসর নাম ১ম শেণী ২য় শেণী ৩য় শেণী ৪র্ থ শেণী সি থদমাট মন্তব্য 

জুলাই/২০২০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ২০২০-২০২১ অর্ থ 

িছদরর তনষ্পন্ন শপনিন 

শকদসর তিিরণ 

আগস্ট/২০২০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ 

শসদেম্বর/২০২০ ০২ ০০ ০১ ০০ ০৩ 

অদক্টাির/২০২০ ০০ ০০ ০০ ০২ ০২ 

নদিম্বর/২০২০ ০০ ০০ ০০ ০১ ০১ 

তেদসম্বর/২০২০ ০০ ০০ ০১ ০০ ০১ 

জানুর়্ারী/২০২১ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ 

শফব্রুয়ারী/২০২১ ০৫ ০০ ০২ ০০ ০৭ 

মাচ থ/২০২১ ০০ ০২ ০০ ০০ ০২ 

এতপ্রল/২০২১ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ 

শম/২০২১ ০১ ০০ ০১ ০১ ০৩ 

জুন/২০২১ ০২ ০০ ০১ ০০ ০৩ 

সি থদমাট ১০ ০২ ০৬ ০৪ ২২  
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২.১অতেটআপতেসাংক্রান্তিথ্য (০১জুলাই২০২০িদি৩০জুন২০২১পর্ থন্ত) 

 (লক্ষটাকায়) 

মন্ত্রণালয়/সাংস্থার

নাম 

ক্রমপুতঞ্জি অতেটআপতে আগি অতেটআপতে সি থদমাট 

অতেট 

আপতের 

সাংখ্যা 

সি থদমাট টাকার 

পতরমান (লক্ষ 

টাকায়) 

ব্রেিীট

জিাদি

রসাংখ্যা 

তনষ্পতেকৃিঅতেটআপতে অতনষ্পন্নঅতেটআপতে মন্তব্য 

সাংখ্যা টাকারপতরমান 

( লক্ষটাকায়) 

সাং

খ্যা 

টাকারপতরমান 

( লক্ষটাকায়) 

সাং

খ্যা 

টাকারপতরমান 

(লক্ষটাকায়) 

সাংখ্যা টাকারপতরমান 

(লক্ষটাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১   

মতিলাতিষয়কঅতধেপ্তর 

রাজস্ব ১৬টি ৫৪৯৮.৮৬ 

 

৫৩টি ৫৩৪৪.০৫ ৬৯টি ১০৮৪২.৯১ ৫৭টি ৯টি 

 

৩৫০৬.৭১ ৬০টি ৭৩৩৬.২০ 

 

➢ প্রভতভবদভন ২০১৭-২০১৮অর্ ম বছভরর ২৫টি অভিট আপভত্ত এবং িভড়ত 
২৮০৫.৩৭ (আঠাি ককাটি পাঁি লক্ষ সাইভত্রি িািার) লক্ষ টাকা এবং 

২০১৮-২০১৯ অর্ ম বছভরর ২৮টি অভিট আপভত্ত এবং িভড়ত ২৫৩৮.৬৮ 

(পঁভিি ককাটি আটভত্রি লক্ষ আটেভর িািার) লক্ষ টাকা অন্তমভূক্ত করা 

িভয়ভছ। 

➢ অতেট অতধেপ্তদরর মন্তদব্যর আদলাদক ৬টি আপতের (অতগ্রম প্যারা) পুন: 
ব্রেিীট জিাি প্রিাসতনক মন্ত্রণালদয়র মাধ্যদম অতেট অতধেপ্তদর শপ্ররদণর 

লদক্ষে স্মারক নাং ৩২.০১.০০০০.০০৪.০১.০১৮.০৯(অাংি-১)-২৭৩, িাতরখ 

১৭/০৬/২০২১ এর মাধ্যদম সাংতিষ্ট িাখা িরাির পত্র শপ্ররণ করা িদয়দছ 

এিাং প্রাপ্ত ১টি ব্রেিীট জিাি অনুদচ্ছে-১১ স্মারক নাং 

৩২.০১.০০০০.০০৪.০১.০১৮.০৯(অাংি-১)-২৭৯, িাতরখ ২৮/০৬/২০২১ 

এর মাধ্যদম প্রিাসতনক মন্ত্রণালদয় শপ্ররণ করা িদয়দছ। অিতিষ্ট ব্রেিীট 

জিাি প্রাতপ্ত সাদপদক্ষ দ্রুিই শপ্ররণ করা িদি।     

➢ মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর রাজস্ব খাদির অিতিষ্ট অতনষ্পন্ন অতেট আপতে 
তনষ্পতের লদক্ষে িালনাগাে প্রমানকসি ব্রেিীট জিাি শপ্ররণ পূি থক দ্রুিই তদ্ব-

পক্ষীয়/তত্র-পক্ষীয় সিার মাধ্যদম তনষ্পতের উদযাগ গ্রিণ করা িদি।    

➢ ২০১৮-২০১৯ অর্ থ িছদরর উত্থাতপি অতেট আপতের অতগ্রম ও সাধারণ 
অনুদচ্ছে এর ব্রেিীট জিাি প্রস্তিপূি থক সামাতজক তনরাপো অতেট 

অতধেপ্তদর শপ্ররদণর লদক্ষে প্রিাসতনক মন্ত্রণালদয় শপ্ররণ করা িদয়দছ।                                                                                   

➢ Entity Wide MTBF অভিভটর আওতায় ২০১৪-১৭ সাভলর 

অভনষ্পন্ন ৬টি অভিট আপভত্তর িিিীট িবাব অভিট অভধদপ্তভরর র্ন্তভব্যর 

আভলাভক প্রস্ততপূব মক র্ভিলা ও ভিশু ভবেয়ক র্ন্ত্রণালভয় মাধ্যদম সামাতজক 

তনরাপো অতেট অতধেপ্তদর শপ্ররদণর শপ্রতক্ষদি ক ব্রুয়াভর/২০২১ তাভরভখ ১টি 

অভিট আপভত্ত অনুভেদ-২.৩.২ ভনষ্পভত্ত িভয়ভছ। িাকীগুদলা তনষ্পতের জন্য 

অতেট অতফদসর মন্তদব্যর আদলাদক ব্রেিীট জিাি প্রস্তিপূি থক সামাতজক 

তনরাপো অতেট অতধেপ্তদর শপ্ররদণর লদক্ষে প্রিাসতনক মন্ত্রণালদয়র শপ্ররণ 

করা িদয়দছ। 



 

 

উন্নয়ন ১৮৬টি ২২৮৯০.১৮ 

 

১৯টি ১২৫৩.৫৯ ২০০টি ২৪১৪৩.৭৭ ৪৩টি ১৫৭

টি 

১৯৫৩৪.৪৭ 

 

৪৮টি ৪৬০৯.৩০ 

 

➢ ২০১৮-২০১৯ অর্ থিছদরর তনরীক্ষায় উত্থাতপি ২০টি তিশু তেিার্ত্ন শকে 
স্থাপন প্রকদল্পর ৬টি সম্পূণ থ ও ৬টি আাংতিক আপতে, নাতলিািাড়ী উপদজলা 

কম থজীিী মতিলা শিাদস্টল কাম শেতনাং শসন্টার স্থাপন প্রকদল্পর ২টি সম্পূণ থ ও 

৩টি আাংতিক আপতে, তকদিার তকদিারী িাি স্থাপন প্রকদল্পর ৩টি সম্পূণ থ ও 

২টি আাংতিক আপতে এিাং উপদজলা পর্ থাদয় মতিলাদের জন্য আয়িধ থক 

প্রকদল্পর ৩টি সম্পূণ থ ও ৪টি আাংতিক আপতেসি শমাট ১৪টি সম্পূণ থ ও ১৫টি 

আাংতিক আপতে এিাং শমাট জতড়ি ১২০৩.৯৯ (িাদরা শকাটি তিন লক্ষ 

তনরানব্বই িাজার) লক্ষ টাকা উন্নয়ন খাদি অন্তথভূি করা িদয়দছ। 

➢ মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর উন্নয়ন খাদির অতনষ্পন্ন অতেট আপতে 
তনষ্পতের লদক্ষে ব্রেিীট জিাি িালনাগাে প্রমানকসি অতেট অতধেপ্তদর 

শপ্ররণ পূি থক দ্রুিই তদ্ব-পক্ষীয়/তত্র-পক্ষীয় সিার মাধ্যদম তনষ্পতের উদযাগ 

গ্রিণ করা িদি। 

➢ উন্নয়ন খাদির অতনষ্পন্ন অতেটআপতে তনষ্পতের লদক্ষে পতরচালক 
মদিােদয়র সিাপতিদে ০২/০৯/২০২০ িাতরদখ অতেট পর্ থাদলাচনা সিা 

অনুতষ্ঠি িদয়দছ। সিায় োতয়েপ্রাপ্ত কম থকিথাদের অতেট আপতে তনষ্পতের 

লদক্ষে দ্রুিব্রেিীটজিািপ্রমানকসিসরিরািকরারজন্যতনদে থিদেয়া িয়। 

রাজস্ব ও উন্নয়ন খাদির অন্যান্য প্রকদল্পর অতেট আপতের ব্রেিীট জিাি 

সাংগ্রদির লদক্ষে ৩২.০১.০০০০.০০৪.০৬.০৪১.১১ (অাংি-১)-২২৮ স্মারক ও 

িাতরখ ১০/০৮/২০২০ এর মাধ্যদম সাংতিষ্ট িাখা ও প্রকল্প 

পতরচালক/োতয়েপ্রাপ্ত কম থকিথা িরািদর িাতগে পত্র শেওয়া িদয়দছ। 

িীঘ্রইতদ্ব-পক্ষীয়ওতত্র-পক্ষীয়সিারমাধ্যদমতনষ্পতেরব্যিস্থাদনওয়ািদি। 

 

  



 

 

২.২অতেটতরদপাদট থগুরুির/িড়রকদমরদকানজাতলয়াতি/অর্ থআত্মসাৎ,অতনয়মধরাপদড়র্াকদলদসসিদকসসমূদিরিাতলকা: 

 

 

ক্রতমক 

নাং 

তনরীক্ষার সন অনুদচছে নাং আপতের সাংতক্ষপ্ত তিিরণ জতড়ি টাকার পতরমান িিথমানঅিস্থা 

১. ২০১২-২০১৩ ০১ 

(অতগ্রম) 

সরকার তনধ থাতরি িার অদপক্ষা কম 

িাদর এিাং শকান শকান শক্ষদত্র 

আয়কর কিথন না করায় সরকাদরর 

৪,৫৫,১৫১.৯০টাকা আতর্ থক ক্ষতি। 

৪,৫৫,১৫১.৯০ ২০/১১/২০১৯ িাতরদখ মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয় অনুতষ্ঠি তত্র-পক্ষীয় অতেট সিায় আপতে 

তনষ্পতের তিষদয় তসদ্ধান্ত/ সুপাতরদিরদপ্রতক্ষদি০৭/০৬/২০২১ িাতরদখ প্রিাসতনক 

মন্ত্রণালয়িদি প্রাপ্ত মন্তদব্যর আদলাদক িালনাগাে র্র্ার্র্ প্রমাণকসি পুনরায় 

ব্রেিীট জিাি শপ্ররদণর লদক্ষে সাংতিষ্ট িাখা িরাির পত্র শপ্ররণ করা িদয়দছ। 

ব্রেিীটজিাি প্রাতপ্ত সাদপদক্ষ প্রিাসতনক মন্ত্রণালদয় শপ্ররণ পূি থক দ্রুি তত্র-পক্ষীয় 

সিার ব্যিস্থা গ্রিণ করা িদি। 

২. ২০১২-১৩ ০২ 

(অতগ্রম) 

 

সরকার তনধ থাতরি িার অদপক্ষা কম 

িাদর এিাং শকান শকান শক্ষদত্র িোট 

কিথন না করায় সরকাদরর 

১,৬৩,৪০২.০০  রাজস্ব ক্ষতি । 

১,৬৩,৪০২.০০ ২০/১১/২০১৯ িাতরদখ মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয় অনুতষ্ঠি তত্র-পক্ষীয় অতেট সিায় আপতে 

তনষ্পতের তিষদয় তসদ্ধান্ত/সুপাতরদিরদপ্রতক্ষদি০৭/০৬/২০২১ িাতরদখ প্রিাসতনক 

মন্ত্রণালয়িদি প্রাপ্ত মন্তদব্যর আদলাদক িালনাগাে র্র্ার্র্ প্রমাণকসি পুনরায় 

ব্রেিীট জিাি শপ্ররদণর লদক্ষে সাংতিষ্ট িাখা িরাির পত্র শপ্ররণ করা িদয়দছ। 

ব্রেিীটজিাি প্রাতপ্ত সাদপদক্ষ প্রিাসতনক মন্ত্রণালদয় শপ্ররণ পূি থক দ্রুি তত্র-পক্ষীয় 

সিার ব্যিস্থা গ্রিণ করা িদি। 

৩. ২০১২-১৩ ০৫ 

(অতগ্রম) 

সি থতনম্ন েরোিাদক কার্ থাদেি না 

তেদয় সদি থাচ্চ েরোিাদক কার্ থাদেি 

শেওয়ায় সরকাদরর রাজস্ব ক্ষতি। 

৩৮,০৩,৫১৮.০০ ২০/১১/২০১৯ িাতরদখ মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয় অনুতষ্ঠি তত্র-পক্ষীয় অতেট সিায় আপতে 

তনষ্পতের তিষদয় তসদ্ধান্ত/সুপাতরদিরদপ্রতক্ষদি০৭/০৬/২০২১ িাতরদখ প্রিাসতনক 

মন্ত্রণালয়িদি প্রাপ্ত মন্তদব্যর আদলাদক িালনাগাে র্র্ার্র্ প্রমাণকসি পুনরায় 

ব্রেিীট জিাি শপ্ররদণর লদক্ষে সাংতিষ্ট িাখা িরাির পত্র শপ্ররণ করা িদয়দছ। 

ব্রেিীটজিাি প্রাতপ্ত সাদপদক্ষ প্রিাসতনক মন্ত্রণালদয় শপ্ররণ পূি থক দ্রুি তত্র-পক্ষীয় 

সিার ব্যিস্থা গ্রিণ করা িদি। 

৪. ২০১৫-১৬ ১১ 

(অতগ্রম) 

শখলাতপঋদণরঅর্ থআোয়নাকরায়সাং

স্থারআতর্ থকক্ষতি১৯,৪৮,৫৯,০০০.০০

টাকা। 

১৯,৪৮,৫৯,০০০.০০ ২০/১১/২০১৯ িাতরদখ মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয় অনুতষ্ঠি তত্র-পক্ষীয় অতেট সিায় আপতে 

তনষ্পতের তিষদয় তসদ্ধান্ত/সুপাতরদিরদপ্রতক্ষদি০৭/০৬/২০২১ িাতরদখ প্রিাসতনক 

মন্ত্রণালয়িদি প্রাপ্ত মন্তদব্যর আদলাদক িালনাগাে র্র্ার্র্ প্রমাণকসি পুনরায় 

ব্রেিীট জিাি শপ্ররদণর লদক্ষে সাংতিষ্ট িাখা িরাির পত্র শপ্ররণ পূি থক ব্রেিীটজিাি 

প্রাতপ্ত সাদপদক্ষ ২৮/০৬/২০২১ িাতরখ প্রিাসতনক মন্ত্রণালদয় শপ্ররণ  করা িদয়দছ।  

দ্রুি তত্র-পক্ষীয় সিার ব্যিস্থা গ্রিণ করা িদি। 

 



 

 

wefvMxq gvgjv msµvšÍ Z_¨ 

২০২০-২০২১ অর্ থ িছদরর তিিাগীয় মামলা গঠনুঃ 

 

µt bs gvgjv b¤̂i Awfhy‡³i bvg, c`ex I Kg© ’̄j Awf‡hvM MV‡bi ZvwiL gšÍe¨ 

01. ২০২ জনাি শমা: একরামুল িায়োর 

উপদজলা মতিলা তিষয়ক কম থকিথা 

জগন্নার্পুর, সুনামগঞ্জ। 

০১/০৬/২০২১ - 

02. ২০৩ জনাি শমা: তমজানুর রিমান ভূইয়া 

গাড়ী চালক, মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তর, 

সের কার্ থালয়, ঢাকা। 

০১/০৬/২০২১ - 

 

২০২০-২০২১ অর্ থ িছদরর তিিাগীয় মামলা তনস্পন্নুঃ 

 

µtbs Awfhy‡³i bvg, c`ex I Kg© ’̄j Awf‡hv‡Mi welq cÖvß `Ûv‡`k `Ûv‡`k cÖ`v‡bi 

ZvwiL 

01. শিগম শিাসদন আরা তমনা 

অতফস সিকারী কাম কতম্পউটার 

মুদ্রাক্ষতরক 

উপদজলা মতিলা তিষয়ক কম থকিথার 

কার্ থালয়, শগাপালপুর, টাাংগাইল। 

কম থকিথাদের সাদর্ 

ঔদ্ধেেপূণ থ ও 

অদিািনীয় আচারণ 

এিাং অতনয়তমিিাদি 

কম থস্থদল আগমন ও 

প্রস্থান। 

০২ (দুই) 

বছরেে জন্য 

ববতন্ বৃদ্ধি 

স্থদ্ধিত কো 

হয়। 

১৩/০৬/২০২১ 

 

 

gwnjv welqK Awa`ß‡ii Kvh©vjq m¤cÖmviY 

 

 1984 mv‡j †`‡ki e„nËi 22wU †Rjv Ges 136 wU _vbv wb‡q Gi Kvh©µg ïiæ nq| 1990 mv‡j 

gwnjv welqK cwi`ßi‡K Awa`ß‡i DbœxZ Kiv nq| cieZx©‡Z 1998 mv‡j 42wU †Rjv I 100wU Dc‡Rjv 

Ges ZrcieZx© mg‡q Av‡iv (80+80+34)=194 wU Dc‡Rjvq Awa`ß‡ii Kvhv©jq ̄ ’vc‡bi Aby‡gv`b cvIqv 

hvq| eZ©gv‡b 64 wU †Rjv I 430 wUDc‡Rjvq gwnjv Dbœqb msµvšÍ Kvh©µg cwiPvwjZ n‡q Avm‡Q|

 িাছাড়া আদরা ২টি নতুন উপদজলার অনুদমােন িদয়দছ। র্ার শসটআপ প্রতক্রয়াধীন।     

 

m¤cÖmvwiZ Rbej 

 

gwnjv welqK cwi`ßi MVbKv‡j Rbej wQj 977 Rb| cieZx©‡Z bZzb 42wU †Rjv Ges 294 wU Dc‡Rjv 

gwnjv welqK Kg©KZ©vi Kvh©vjq ’̄vc‡bi Aby‡gv`b cvIqv hvq| GQvov Awa`ßivaxb 23wU Dbœqb cÖKí ivR¯̂ 

Lv‡Z ’̄vbvšÍ‡ii †cÖw¶‡Z eZ©gv‡b Aby‡gvw`Z c‡`i msL¨v 3600 wU| 

 



 

 

 

 

িথ্য ও শর্াগাদর্াগ
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Z_¨ I †hvMv‡hvM 

gwnjv welqK Awa`ßi 

I‡qe mvBU t www.dwa.gov.bd 

B-‡gBj t dwadhaka@gmail.com 
 

Z_¨ cÖ`vb BDwbU 

 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`‡ki msweav‡b mvgvwRK ¶gZv cÖwZôvi  Dci ¸iæZ¡†`qv  n‡q‡Q| G†`‡ki  

mxwgZ cÖvK…wZK m¤ú` Ges  eûj  gvbe m¤ú‡`i  Kvh©Ki e¨envi wbwðZ K‡i g~j¨‡eva mÂv‡ii †¶Î Z_¨ 

I †hvMv‡hvM  cÖhyw³ me‡P‡q Kvh©Ki  f~wgKv ivL‡Z cv‡i| Z_¨ I †hvMv‡hvM  cÖhyw³ m¤úªmviY Ges eûg~Lx 

e¨env‡ii gva¨‡g ¯̂”Q , `vqe× I Revew`wnZvg~jK  miKvi cÖwZôv Kiv, `¶ gvbe m¤ú` Dbœqb wbwðZ 

Kiv Ges 2021 mv‡ji g‡a¨†`k‡K ga¨g  Av‡qi †`k Ges wÎk erm‡ii g‡a¨ DbœZ †`‡ki mvwi‡Z DbœxZ 

Ki‡Yi RvZxq j¶ AR©‡b mnvqK f~wgKv cvj‡bi iƒcKí we‡ePbvq eZ©gvb miKvi wWwRUvj evsjv‡`k Movi 

A½xKvi  K‡i‡Qb| 

†m A½xKvi ev Í̄evq‡b miKv‡ii Ab¨vb¨ cÖwZôv‡bi  cvkvcvwk gwnjv welqK Awa`ßiI AMÖYx f~wgKv 

cvjb  K‡i Avm‡Q| gwnjv  welqK Awa`ß‡ii gvV ch©v‡qi Kvh©µg‡K Av‡iv†eMevb I MwZkxj  Kivi  Rb¨ 

gvV ch©v‡qi Awdmmg~‡n Kw¤úDUvi mieivn Kiv n‡”Q| m`i Kvh©vj‡q AvBwmwU †mj  ’̄vcb Kiv  n‡q‡Q| 

G Qvov Awa`ß‡ii  Kvh©µg Ges Gi ¸iæZ¡c~Y© bvMwiK †mevmg~n  Dbœqb mn‡hvMx, M‡elK I  Ab¨vb¨ 

gva¨‡gi Kv‡Q †cŠu‡Q †`qvi Rb¨ GKwU I‡qe mvBU  I B-†gBj †Lvjv n‡q‡Q| G‡Z GKw`‡K gwnjv welqK 

Awa`ß‡ii Kvh©µg Ges Gi ¸iæZ¡c~b©  bvMwiK †mev m¤ú‡K© Avcvgi RbmvaviY, Dbœqb mn‡hvMx, M‡elK 

I wewfbœ gva¨g AewnZ n‡Z m¶g n‡e| Aciw`‡K gvV ch©v‡qi mv‡_ m`i Kvh©vjq Ges  cÖkvmwbK 

gš¿Yvj‡qi †hvMv‡hvM mnR I Z¡ivwš̂Z n‡e| 

RbM‡Yi Z_¨ AwaKvi ev¯ÍevqbK‡í Rb¯v̂_© mswkøó Z_¨ cÖ`v‡bi wbwgË Z_¨ Kwgk‡bi wb‡ ©̀kbv 

Abyhvqx gwnjv welqK Awa`ß‡ii cÖavb Kvh©vj‡q 01wU 64 wU †Rjv Kvh©vj‡q 64 wU Ges 

শজলাধীনDc‡Rjvগুদলাদি Z_¨ cÖ`vb BDwbU MVb Kiv n‡q‡Q| Z_¨ cÖ`vb Kvh©µg Ae¨vnZ Av‡Q|  

Dc‡Rjv ch©v‡q t  

• Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v   -  `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (AviwUAvB) 

• ‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v    -   Avcxj A_wiwU 

†Rjv ch©v‡q t 

• ‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v    -  `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (AviwUAvB) 

• gnvcwiPvjK, gwnjv welqK Awa`ßi  -   Avcxj  A_wiwU 

XvKv  

 

mailto:dwadhaka@gmail.com
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m`i Kvh©vj‡q t 

• DccwiPvjK †iwR: I Rbms‡hvM)   -  `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (AviwUAvB) 

• Kw¤úDUvi cÖwkÿK     -  weKí `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 

• mwPe, gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq -Avcxj  A_wiwU 

evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

Z_¨ Kwgkb t 

• Rbve giZzRv Avng`   -  cÖavb Z_¨ Kwgkbvi 

Z_¨ Kwgkb 

cÖZœZË feb (3q Zjv) 

Gd-4/G, AvMviMvuI cÖkvmwbK GjvKv,†k‡i evsjv bMi, XvKv-1207 

B‡gBj:cic@infocom.gov.bd,  †dvb : 9113900, 8181218,8181219, d¨v· : 9110638 

www.infocom.gov.bd 
 

gwnjv welqK Awa`ß‡ii m`i Kvh©vj‡qi Z_¨ cÖ`vb BDwbUG wb‡¤œv³ Kvh©µg Ae¨vnZ Av‡Q| h_v t 

1| Z_¨ AwaKvi AvBb, 2009 Gi Av‡jv‡K gwnjv welqK Awa`ß‡ii Z_¨ cÖevn RbM‡Yi Kv‡Q mnRjf¨ I 

Z_¨ AwaKvi wbwðZ Kiv Ges PvwnZ Z_¨vw` Abyhvqx Zv mieivn KivB Z_¨ cÖ`vb BDwb‡Ui g~j D‡Ïk¨|  
 

2| evwl©K cÖwZ‡e`b cÖYqb, cÖKvk I weZiY| 

3| জািীয় শুদ্ধাচার শকৌিল কম থ-পতরকল্পনা ও অগ্রগতি পতরিীক্ষদণর িাস্তিায়ন অগ্রগতির লদক্ষে¯̂-cÖ‡Yvw`Z Z_¨ 

cÖKvk wb‡`©wkKv nvjbvMv`KiY I I‡qe mvB‡U cÖKvk| 

4| gwnjv I wkï welqK gš¿YvjqKZ…©K PvwnZ gwnjv welqK Awa`ß‡ii Kvh©vejx m¤úwK©Z Z_¨vw` wewfbœ mgq 

†cÖiY Kiv| 

4|†Rjv/Dc‡Rjv †_‡K cÖvß ˆÎgvwmK wi‡cvU Gi wfwË‡Z evrmwiK cÖwZ‡e`b ˆZix Kiv I Z_¨ Kwgk‡b 

†cÖiY Kiv| 

5| gwnjv welqK Awa`ß‡ii I‡qe mvB‡U nvjbvMv` Z_¨ mieivn Kiv| 
 

Z_¨ cÖ`vb BDwb‡U ‡hvMv‡hvM - 

gvngy`v †eMg 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (AviwUAvB) 

DccwiPvjK (‡iwR: I Rbms‡hvM)   

gwnjv welqK Awa`ßi, XvKv| 

‡gvevBj t 01817645700 

B-‡gBj t mahmudadwaad@gmail.com 
 

Lv‡j`v LvZzb (gyw³) 

weKí `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 

Kw¤úDUvi cÖwkÿK   

Z_¨ cÖ`vb BDwbU  

gwnjv welqK Awa`ßi, XvKv| 

‡gvevBj t 01552431825 

B-‡gBj t khaledamukti7@gmail.com 

* m`i Kvh©vjq I ‡Rjv/Dc‡Rjv Kg©KZ©v‡`i bvg, †Uwj‡dvb b¤̂i evwl©K cÖwZ‡e`b I‡qe mvBU 

www.dwa.gov.bd  G cvIqv hv‡e| 

mailto:cic@infocom.gov.bd
http://www.dwa.gov.bd/


106 

 

 

dig ÔKÕ 

Z_¨ cÖvwßi Av‡e`bcÎ 

eivei 

.............................................. 

.............................................. (bvg I c`ex) 

I 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 

..............................................(`ß‡ii bvg I wVKvbv) 

 

1. Av‡e`bKvixi bvg     t 

wcZvi bvg      t   

gvZvi bvg      t 

eZ©gvb wVKvbv     t 

 

¯’vqx wVKvbv      t 

†Uwj‡dvb /†gvevBj b¤̂i    t 

‡ckv       t 

2. wK ai‡bi Z_¨ †c‡Z AvMÖnx   t 

(cÖ‡qvR‡b AwZwi³ KvMR e¨envi Kiæb) 

 

3. †Kvb c×wZ‡Z Z_¨ †c‡Z  AvMÖnx    t 

(Qvcv‡bv/d‡UvKwc/wjwLZ/ B-‡gBj/d¨v·/wmwW) 

4. Z_¨ MÖnYKvixi bvg I wVKvbv    t 

 

5. cÖ‡hvR¨ †¶‡Î mnvqZvKvixi  bvg I wVKvbv  t 

 

Av‡e`‡bi ZvwiL t ----------------- 

 

Av‡e`bKvixi ¯̂v¶i 
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dig ÔLÕ 

(wewa 5 ª̀óe¨) 

 

Z_¨ mieiv‡ni AcviMZvi †bvwUk 

 

Av‡e`b c‡Îi m~Î b¤̂i t        ZvwiL t 

cÖwZ  

Av‡e`bKvixi bvg t........................................................................ 

wVKvbv t........................................................................................... 

welq  t Z_¨ mieiv‡n AcviMZv m¤ú‡K© AewnZKiY| 

wcÖq g‡nv`q, 

Avcbvi ...................................................Zvwi‡Li Av‡e`‡bi wfwË‡Z cÖvw_©Z Z_¨ wb‡¤œv³ 

Kvi‡Y mieivn Kiv m¤¢e nBj bv, h_v t- 

1| 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................| 

2| 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................| 

3| 

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................| 

 

 

(..............................................) 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi bvg t 

c`ex t 

`vßwiK mxj 
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dig ÔMÕ 

(wewa 6 ª̀óe¨) 

Avcxj Av‡e`b 

eivei 

.............................................. 

.............................................. (bvg I c`ex) 

I 

Avcxj KZ…©cÿ 

..............................................(`ß‡ii bvg I wVKvbv) 

 

1|  AvcxjKvixi bvg I wVKvbv (†hvMv‡hv‡Mi mnR  t 

     gva¨gmn) 

 

2|  Avcx‡ji ZvwiL      t 

& 

3| †h Av‡`‡ki weiæ‡× Avcxj Kiv nBqv‡Q Dnvi  t 

     Kwc (hw` _v‡K) 

4|  hvnvi Av‡`‡ki weiæ‡× Avcxj Kiv nBqv‡Q   t 

     Zvnvi bvgmn Av‡`‡ki weeiY (hw` _v‡K) 

5|  Avcx‡ji  msw¶ß weeiY     t 

6|  Av‡`‡ki weiæ‡× ms¶yä nBevi KviY   t  

     (msw¶ß weeiY) 

7|  cÖvw_©Z cÖwZKv‡ii hyw³/wfwË     t 

8|  AvcxjKvix KZ©„K cÖZ¨qb     t 

9|  Ab¨†Kvb Z_¨ hvnv Avcxj KZ©„c‡¶i m¤§y‡L   t 

Dc ’̄vc‡bi Rb¨ AvcxjKvix B”Qv†cvlY K‡ib| 

 

AvcxjKvixi ¯v̂¶i 
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dig ÔNÕ 

(wewa 8 ª̀óe¨) 

 

 Z_¨ cÖvwßi Aby‡iva wd Ges Z‡_¨i g~j¨ wba©viY wd  

 

Z_¨ mieiv‡ni †¶‡Î  wb¤œ †Uwe‡ji Kjvg (2) G DwjøwLZ Z‡_¨i Rb¨ Dnvi wecix‡Z Kjvg (3) G 

DwjøwLZ nv‡i †¶ÎgZ Z_¨ cÖvwßi Aby‡iva wd Ges Z‡_¨i g~j¨ cwi‡kva‡hvM¨ nB‡e, h_v t- 

 

‡Uwej 

µwgK 

bs 

Z‡_¨i weeiY Z_¨ cÖvwßi Aby‡iva wd/Z‡_¨i g~j¨ 

(1) (2) (3) 

1| wjwLZ †Kvb WKz‡g‡›Ui Kwc mieiv‡ni 

Rb¨ ( g¨vc, bKkv, Qwe, Kw¤úUvi 

wcÖ›Umn) 

G-4 I G 3  gv‡ci KvM‡Ri †¶‡Î cÖwZ c„ôv 2 

(`yB) UvKv nv‡i Ges Z ỳaŸ© mvB‡Ri KvM‡Ri 

†¶‡Î cÖK…Z g~j¨| 

2|  wW¯‹, wmwW BZ¨vw`‡Z Z_¨ mieiv‡ni 

†¶‡Î 

(1) Av‡e`bKvix KZ©„K wW¯‹, wmwW BZ¨vw` 

mieiv‡ni †¶‡Î webv g~‡j¨; 

(2) Z_¨ mieivnKvix KZ©„K wW¯‹, wmwW 

BZ¨vw` mieiv‡ni †¶‡Î Dnvi cÖK…Z 

g~j¨| 

 

3| ‡Kvb AvBb ev miKvix weavb ev 

wb‡ ©̀kbv Abyhvqx KvD‡K mieivnK…Z 

Z‡_¨i †¶‡Î 

webvg~‡j¨| 

 

4| g~‡j¨i wewbg‡q weµq‡hvM¨ cÖKvkbvi 

†¶‡Î 

cÖKvkbvq wba©vwiZ g~j¨| 

 

Z‡_¨i g~j¨ cwi‡kv‡ai Rb¨ Pvjvb †KvW bs 1-3301-0001-1807 
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dig-ÔKÕ 

(cÖweavb-3 (1) ª̀óe¨) 

Awf‡hvM `v‡q‡ii dig 

Awf‡hvM bs..................................................................................| 

 

1| Awf‡hvMKvixi bvg I wVKvbv (†hvMv‡hv‡Mi  t---------------------------------------------  

    mnR gva¨gmn)  

2| Awf‡hvM `vwL‡ji ZvwiL    t------------------------------------------- 

 

3| hvnvi weiæ‡× Awf‡hvM Kiv nBqv‡Q Zvnvi  t------------------------------------------- 

    bvg I wVKvbv 

 

4| Awf‡hv‡Mi msw¶ß weeiY (cÖ‡qvR‡b Avjv`v  t-------------------------------------------- 

     KvMR mwbœ‡ek Kiv hvB‡e) 

5| ms¶zäZvi KviY ( hw` †Kvb Av‡`‡ki weiæ‡×  t-------------------------------------------   

   Awf‡hvM Avbqb Kiv nq †mB ‡¶‡Î Dnvi Kwc  

     mshy³ Kwi‡Z nB‡e) 

6| cÖvw_©Z cÖwZKvi I Dnvi †hŠw³KZv   t------------------------------------------- 

 

7| Awf‡hv‡M DwjøwLZ e³‡e¨i mg_©‡b cÖ‡qvRbxq t-------------------------------------------- 

     KvMR c‡Îi eY©bv (Kwc mshy³ Kwi‡Z nB‡e) 

mZ¨cvV 

 Avwg/Avgiv GB g‡g© njdc~e©K †NvlYv Kwi‡ZwQ †h, GB Awf‡hv‡M ewY©Z Awf‡hvMmg~n Avgvi Ávb 

I wek¦vm g‡Z mZ¨| 

 

 

(mZ¨cvVKvixi ¯̂v¶i) 
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dig-ÔLÕ 

(cÖweavb -5(1) ª̀óe¨) 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k mieKvi 

Z_¨ Kwgkb 

‡k‡i evsjv bMi, XvKv| 

 

mgb 

cÖwZ          ZvwiLt---------------------- 

------------------------------------- 

------------------------------------- 

------------------------------------- 

 ‡h‡nZz  Awf‡hvMKvix ----------------------------- (bvg I wVKvbv)---------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------Avcbvi/Avcbv‡`i weiæ‡× Z_¨ AwaKvi AvBb, 2009 Gi  aviv 

25 Gi Aaxb -----------------------------------bs Awf‡hvM `v‡qi Kwiqv‡Qb Ges Z_¨ Kwgkb 

Awf‡hv‡Mi welqwU wb¯úwË Ki‡Yi D‡Ï‡k¨  MÖnY Kwiqv‡Q, †m‡nZz GZØviv Avcbv‡K/Avcbv‡`i‡K AvMvgx 

------------------------------- ZvwiL ------------------------------------- NwUKvq Z_¨ Kwgkb 

Awd‡m nvwRi nBqv e¨w³MZfv‡e  A_ev g‡bvbxZ AvBbRxexi  gva¨‡g  AvbxZ  Awf‡hv‡Mi ( Awf‡hv‡Mi 

Kwc mshy³) Reve `vwLj Ges ïbvbx‡Z AskMÖnY Kwievi Rb¨ mgb  Rvix  Kiv nBj| 

AviI D‡jøL Kiv hvB‡Z‡Q †h, DwjøwLZ Zvwi‡L Avcwb/Avcbviv Abycw ’̄Z _vwK‡j Avcbv‡`i 

Abycw ’̄wZ‡ZB Awf‡hvM ïbvbx Kwiqv wb¯úwË Kiv nB‡e| 

 

 

  Z_¨ Kwgk‡bi Av‡`kµ‡g, 

Kwgk‡bi mxj‡gvni       (Kg©KZ©vi bvg, c`ex I ¯̂v¶i) 
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

gwnjv welqK Awa`ßi 

Z_¨ cÖ`vb BDwbU 

37/3 B¯‹vUb Mv‡W©b †ivW, XvKv| 

I‡qe mvBU twww.dwa.gov.bd 

B-‡gBj tdwadhaka@gmail.com 
 
 

¯̂-cÖ‡Yvw`Z Z_¨ cÖKvk wb‡ ©̀wkKv,2021 

 

cUf~wg tRvZxq Dbœq‡bi g~j † ª̄vZavivq bvix‡K m¤ú„³KiY I bvixi mvwe©K ¶gZvqb wbwðZ Kiv mylg Dbœq‡bi 

GKwU Acwinvh© c~e© kZ©| G Dcjw× †_‡K RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb evsjv‡`‡ki msweav‡b bvix I 

cyiæ‡li mgAwaKvi wbwðZ K†ib I ¯̂vaxbZv hy‡× wbh©vZ‡bi wkKvi I ¶wZMÖ ’̄ bvix mgv‡Ri cybe©vm‡bi Rb¨ 1972 

m‡bi 18 †deªæqvwi evsjv‡`k bvix cybe©vmb †evW© MVb K‡ib| cieZ©x‡Z 1974 m‡b RvZxq msm‡` AvBb cv‡ki 

gva¨‡g bvix cybe©vmb †evW©‡K evsjv‡`k bvix cybe©vmb I Kj¨vY dvD‡Ûk‡b iƒcvšÍwiZ Kiv nq| hv  wewfbœ avc 

AwZµg  K‡i AvR gwnjv welqK Awa`ßi| gwnjv welqK Awa`ßi Zvi wbR¯̂ ‰ewkó¨ I g~j¨‡ev‡a gnxqvb| GB 

Awa`ßi gwnjv I wkï welqK gš¿Yvj‡qi mv‡_ mgš^q K‡i Gi jÿ I D‡`k¨ ev Í̄evwqZ Ki‡Q| 

jÿ¨ t MYcÖRvZš¿x evsjv‡`‡ki msweav‡b  wPšÍv, we‡eK I evK ¯̂vaxbZv bvMwiK‡`i Ab¨Zg †gŠwjK AwaKvi 

wn‡m‡e ¯̂xK…Z Ges Z_¨ cÖvwßi  AwaKvi Gi Awe‡”Q`¨ Ask| miKvwi, ¯̂vqZ¡kvwmZ, mswewae× ms ’̄v  Ges miKvwi 

ev we‡`kx A_©vq‡b m„ó ev cwiPvwjZ wewfbœ ms¯’vi ¯̂”QZv I Revew`wn cÖwZôvi gva¨‡g mykvmb wbwðZKi‡Yi Rb¨ 

cÖYxZ Z_¨ AwaKvi AvBb, 2009 evsjv‡`‡k Aeva Z_¨ cÖevn Ges bvMwiK‡`i Z‡_¨ cÖ‡ekvwaKvi wel‡q GK bZzb 

w`M‡šÍi m~Pbv K‡i‡Q|  

D‡Ïk¨tgwnjv I wkï welqK gš¿Yvjqvaxb gwnjv welqK Awa`ßi ev¯ÍevqbKvix cÖwZôvb wnmv‡e bvixi Dbœqb I 

¶gZvq‡b 64 wU †Rjv I †Rjvaxb Dc‡Rjv Kvh©vj‡qi gva¨‡g miKvi KZ…©K M„nxZ bvix Dbœqb mswkøó Kvh©µg gvV 

ch©v‡q ev¯Íevqb Kiv| 

‡hŠw³KZvt gwnjv I wkï welqK gš¿Yvj‡qi Aaxb gwnjv welqK Awa`ß‡ii Kvh©µg, †mev cÖ`vb c×wZ, 

mvsMVwbK KvVv‡gv I Rbej, e¨e ’̄vcbv, cwiPvjbv, wm×všÍ MÖnY cÖwµqv, cÖkvmwbK I Avw_©K ÿgZvmn hveZxq 

Z_¨vejx m¤ú©‡K cÖ‡Z¨K bvMwi‡Ki Rvbvi AwaKvi i‡q‡Q Ges Gi ¯̂”QZv I Revew`wnZv cÖwZôvi Rb¨ GwU AZxe 

¸iæZ¡c~Y©| gwnjv welqK Awa`ß‡ii Z_¨ cÖevn RbM‡Yi Kv‡Q mnRjf¨ Kiv Ges RbM‡Yi Z_¨ AwaKvi wbwðZ 

KiYv‡_© Z_¨ cÖ`vb BDwbU MVbmn Z_¨ AwaKvi AvBb 2009 Gi 6(1) avivi weavb g‡Z gwnjv welqK Awa`ßi 

wb¤œewY©Z Z_¨ cÖKvk Kivi A½xKvi e¨³ Ki‡Q|  

1| wb‡ ©̀wkKvi wfwË t 

wk‡ivbvg t G wb‡`©wkKv Z_¨ AwaKvi AvBb, 2009 Abymv‡i ¯̂-cÖ‡Yvw`Z Z_¨ cÖKvk wb‡`©wkKv,2021 bv‡g  
  AwfwnZ n‡e|   

 

cÖYqbKvix KZ©„cÿ  t gnvcwiPvjK, gwnjv welqK Awa`ßi, XvKv| 
 

Aby‡gv`bKvix KZ©„cÿ  t gnvcwiPvjK, gwnjv welqK Awa`ßi, XvKv| 

Aby‡gv`‡bi ZvwiL  t22/03/2021 

http://www.dwa.gov.bd/
mailto:dwadhaka@gmail.com
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2| msÁvmg~n t  

ÔZ_¨ÕA_©-   Z_¨ AwaKvi AvB‡b cÖ`Ë Z‡_¨i msÁv Abymv‡i G `ß‡ii †¶‡Î cÖ‡hvR¨ 

          welqmg~n; 

Z_¨ cÖ`vb BDwbUÕA_©- gwnjv welqK Awa`ßi I Aaxb Í̄ mKj `ßimg~n (Dc‡Rjv ch©vq ch©šÍ) KZ©…K 

Z_¨ cÖKv‡ki j‡¶¨ MwVZ Z_¨ cÖ`vbKvix BDwbU; 

Ab¨ cÿ - Z_¨ cÖKvkKvix KZ©„cÿ e¨ZxZ cÖKvwkZ Z‡_¨i mv‡_ RwoZ Ab¨ †Kvb cÿ; 

ÔKwgkbÕA_©©-    Z_¨ Kwgkb 

Ôgš¿YvjqÕA_©-   gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq 
 

ÔKZ©„c¶ÕA_©-     cÖwZwU Z_¨ cÖ`vb BDwbU Gi Awdm cÖavb KZ…©c¶ wnmv‡e we‡ewPZ  

    n‡eb; 

Ô`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©Õ IÔweKí         

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©Õ A_©-  Z_¨ AwaKvi AvB‡bi AvIZvq wb‡qvMcÖvß Z_¨ cÖ`vbKvix Kg©KZv©, weKí 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©I Gi AšÍf~©³ n‡eb;  
   

ZAAv, 2009 -   Z_¨ AwaKvi AvBb 2009 
 

ZAwe, 2009 -   Z_¨ AwaKvi (Z_¨ cÖvwß msµvšÍ) wewagvjv, 2009 

  

¯̂cÖ‡Yvw`Z Z_¨ cÖKvk - Z_¨ gš¿Yvjq, Z_¨ Awa`ßi Ges gš¿Yvj‡qi AvIZvf~³ ms ’̄v I Awdm mg~‡ni 

Z_¨ GB wb‡`©wkKvq wb‡`©wkZ gvb`Û I c×wZ Abymv‡i ¯̂cÖ‡Yvw`Z n‡q cÖKvk 

I cÖPvi; 

 

RvZxq ï×vPvi †KŠkj - gwš¿cwil` wefvM, evsjv‡`k miKvi KZ©„K M„nxZ RvZxq ï×vPvi †KŠkj| 

 

3) Z‡_¨i †kªYxwefvM t 

K) ‡¯”̂Qvq cÖKvk‡hvM¨ Z_¨ t gwnjv welqK Awa`ß‡ii MVb I cUf~wg, mvsMVwbK KvVv‡gv I Rbej, 

ms ’̄vi Kvh©cwiwa, †mev cÖ`v‡bi wbqgvejx, Avw_©K eivÏ I Avq-e¨‡qi Z_¨, wewa-weavb, bxwZ, †KŠkj I cwiKíbv, 

wm×všÍ I wm×všÍ MÖnY cÖwµqv, wb‡qvM, µq I Pzw³ msµvšÍ Z_¨, cÖKvkbv I Z_¨ jv‡fi AwaKvi msµvšÍ Z_¨ BZ¨vw` 

‡¯”̂Qvq cÖKvk‡hvM¨ Z‡_¨i AšÍfy©³ n‡e|  

 L) cÖKvk‡hvM¨ bq Giƒc Z_¨ t Kg©KZv©-Kg©Pvix‡`i GwmAvi/GdwWAvi, e¨vsK wnmve, Av`vj‡Z wePvivaxb 

I wb‡lavÁvcÖvß welq, Z`šÍvaxb welq Ges e¨w³MZ Z_¨ mswkøó KZ©„cÿ/e¨w³i AbzgwZ e¨ZxZ cÖKvk Kiv n‡e bv| 

G‡ÿ‡Î Z_¨ AwaKvi AvB‡bi 7 avivi weavbvejx AbymiYxq n‡e|  

         M) AvswkK cÖKvk‡hvM¨ Z_¨: G‡¶‡Î Z_¨ AwaKvi AvBb, 2009 Gi 9(9) Dcavivi weavbvejx AbymiYxq 

n‡e| 

         N) GQvovI Z_¨ msi¶Y I e¨e ’̄vcbv cªweavbgvjv Abyhvqx G Awa`ßi I Aaxb Í̄ `ßimg~‡n msiw¶Z mKj 

bw_ 4wU ‡kªYx‡Z wef³ Ki‡Z n‡e|  
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4) Z_¨ msMÖn I e¨e¯’vcbv t mswkøó mKj kvLv Kg©KZv© KZ…©K cÖKvk‡hvM¨ mKj Z‡_¨i Abywjwc Z_¨ cÖ`vbKvix 

BDwb‡U wbqwgZ †cÖiY wbwðZ Ki‡Z n‡e| Z_¨ AwaKvi AvBb, GZ`msµvšÍ wewa weavb I G wb‡`©wkKvi Av‡jv‡K 

cÖ`Ë `vwqZ¡ wbqwgZ miKvwi `vwqZ¡ wnmv‡e we‡ewPZ n‡e| 

5) Z_¨ nvjbvMv` Ki‡Yi mgqmxgv tI‡qemvB‡Ui Z_¨ cÖwZ mßv‡n cixÿv Ki‡Z n‡e Ges †Kvb cwieZ©b cÖ‡qvRb 

n‡j nvjbvMv` Ki‡Z n‡e| wmwU‡Rb PvU©vi cÖwZ Qq gvm ci ci cixÿv K‡i cwieZ©b _vK‡j nvjbvMv` Ki‡Z n‡e| 

evwl©K cÖwZ‡e`b cÖwZ eQi RyjvB gv‡m cÖKvk Ki‡Z n‡e| G j‡ÿ¨ GwcÖj gvm n‡Z Kvh©µg ïiæ Ki‡Z n‡e|  

6) Z_¨ cÖKv‡ki gva¨g t I‡qemvBU, evwl©K cÖwZ‡e`b, wbDR‡jUvi, †bvwUk †evW©, wmwU‡Rb PvU©vi, 

wjd‡jU/eyK‡jU, †cÖm I wgwWqv wiwjR/Kbdv‡iÝ, msev`cÎ, GmGgGm †g‡mR, nvW© Kwc evBÛvi c×wZ‡Z Z_¨ 

cÖKvk Kiv hv‡e| †Kvb Z_¨ †Kvb gva¨‡g cÖKvk Kiv n‡e Zv Z_¨ cÖ`vbKvix BDwbU wba©viY Ki‡Z cvi‡e|  

7) Z_¨ cÖKv‡ki fvlv/gva¨g thZ ~̀i m¤¢e evsjvq Z_¨ cÖKvk I mieivn Ki‡Z n‡e| I‡qemvBU Ges 

wbDR‡jUv‡ii †ÿ‡Î evsjv I Bs‡iwR Dfq fvlvq cÖKvk I cÖPvi Kiv hv‡e| I‡qemvBU cÖwgZ mdUIq¨v‡i cÖKvk 

Ki‡Z n‡e hv‡Z wbqwgZ nvjbvMv` Kiv hvq Ges mn‡R cÖ‡ek Kiv hvq|  

8) Z‡_¨i g~j¨ wba©viY tI‡qemvB‡U cÖKvwkZ Z_¨ webvg~‡j¨ WvDb‡jvW‡hvM¨ n‡e| webvg~‡j¨ weZi‡Yi Rb¨ 

cÖ ‘̄ZK…Z cÖKvkbv webvg~‡j¨ weZiY Ki‡Z n‡e| Z‡e weµ‡qi Rb¨ cÖ ‘̄ZK…Z Z‡_¨i Rb¨ cÖK…Z g~j¨ Av`vq Ki‡Z 

n‡e| Z_¨ gš¿Yvjq KZ…©K RvixK…Z Z_¨ AwaKvi (Z_¨ cÖvwß msµvšÍ) wewagvjv, 2009 Gi dig ÔNÕ G wba©vwiZ nv‡i 

Z‡_¨i g~j¨ Av`vq Ki‡Z n‡e| Av`vqK…Z A_© `ªæZZvi mv‡_ ‡UªRvix Pvjvb  †KvW  bs-1-3301-0001-1807 G 

Rgv w`‡Z n‡e Ges Z_¨ Kwgk‡b eQi †k‡l cÖwZ‡e`b †cÖiY Ki‡Z n‡e|  

9) Aby‡iv‡ai †cÖw¶‡Z Z_¨vw` mieivn t Z_¨ AwaKvi AvBb, 2009 Gi 8 avivi weavbvejx mv‡c‡¶ cÖvß 

Aby‡iv‡ai †cÖw¶‡Z 9 avivi weavbvejx AbymiYµ‡g `vwqZ¡cÖvß Z_¨ cÖ`vbKvix Kg©KZ©v wba©vwiZ mgq mxgvi g‡a¨ 

hvwPZ Z_¨vw` mieivn Ki‡eb A_ev AcviMZvi †¶‡Î Av‡e`bKvix‡K h_vh_ †bvwUk cÖ`v‡bi gva¨‡g AewnZ 

Ki‡eb| Z_¨ cÖ`vb msµvšÍ Z_¨vw` I‡qe mvB‡U Avc‡jvW Ki‡Z n‡e| 

10) Avcxj cÖwµqv t`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi wm×v‡šÍ †Kvb e¨w³ ms¶yä n‡j Z_¨ AwaKvi AvBb, 2009 Gi 24 aviv 

Abyhvqx D³ `ß‡ii Ae¨ewnZ EaŸ©Zb Awd‡mi cÖkvmwbK cÖav‡bi wbKU Avcxj `v‡qi Kiv hv‡e| Avcxj Kg©KZ©vi 

Av‡`k Abyhvqx `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v Z_¨ mieivn Ki‡eb| Ab¨w`‡K Avcxj KZ„©c‡¶i Av‡`‡k ms¶yä e¨w³ Z_¨ 

AwaKvi AvBb, 2009 Gi 25 aviv Abyhvqx Z_¨ Kwgk‡b Awf‡hvM `v‡qi Ki‡Z cvi‡eb|  

gwnjv welqK Awa`ßi I Aaxb ’̄ `ßi mg~‡ni Kg©Kv‡Û AwaKZi ¯̂”QZv wbwðZ Kivi I Revew`wn 

cÖwZôvi j‡ÿ¨ Awa`ßi wb‡¤œv³ Z_¨vw` ¯̂-cÖ‡Yvw`Zfv‡e cÖKvk Ki‡e t 

1|cÖvwZôvwbK Z_¨ t 

• AvBbMZ wfwË 

• Af¨šÍixY cÖweavbgvjv 

• Kvh©vejx Ges ¶gZv 

2| Awa`ßi m¤úwK©Z Z_¨ t 

• mvsMVwbK KvVv‡gv 

• Rbej 

• `vwqZ¡vejx 

• wmwU‡Rb PvU©vi 
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• Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i Z_¨ 

• wefvMxq gvgjv msµvšÍ Z_¨ 

• Aemi msµvšÍ Z_¨ 

• Kg©KZ©v‡`i bvg, †Uwj‡dvb b¤̂i I B-‡gBj 

3| cwiPvjbv msµvšÍ Z_¨ t 

• cwiKíbvmg~n 

• AvBb/wewagvjv/cªwewagvjv/ bxwZgvjv/wb‡ ©̀wkKv/cwicÎ BZ¨vw` 

• Kvh©µgmg~n I Kvh©cÖYvjx 

• cÖwZ‡e`b I weeiYx 

• gwbUwis Ges g~j¨vqb 

• `vßwiK Kv‡R e¨eüZ `wjjcÎ I DcvËmg~n 

4| wm×všÍ I AvBb mg~n t 

• RbMY‡K mivmwi cÖfvweZ K‡i Ggb wm×všÍ I Kvh©mg~n : `wjjc‡Îi †h me Z_¨ I `wjjc‡Îi wfwË‡Z wm×všÍ mg~n I 

Kvh©mg~n M„nxZ n‡q‡Q †m me D‡jøLmn RbMY‡K mivmwi cÖfvweZ K‡i Ggb wm×všÍ I Kvh©µg; 

5| cÖKvkbv msµvšÍ Z_¨ t 

• cÖKvwkZ cÖKvkbv mg~‡ni Z_¨ I webvg~‡j¨ me©mvavi‡bi Rb¨ cwi`k©b‡hvM¨ cÖKvkbv 

• wmwU‡Rb PvU©vi 

• bvix Dbœqb bxwZ 

• evwl©K cÖwZ‡e`b 

• cyw Í̄Kv/cÖPvicÎ,wjd‡jU, eªwkDi, ‡cvóvi,wewfbœ dig 

• jvB‡eªwii eB‡qi ZvwjKv 

• Z_¨ AwaKvi msµvšÍ Z_¨vejx 

6| Avw_©K Z_¨t 

• cȪ ÍvweZ ev‡RU 

• cÖK…Z Avq Ges e¨q msµvšÍ (†eZb I fvZv mnKv‡i) Z_¨ 

• Ab¨vb¨ A_© m¤ú©Kxq Z_¨vejx 

• wbix¶v cÖwZ‡e`b I wbix¶vi Reve 

7| Db¥y³ mfv msµvšÍ Z_¨t 

• mfv msµvšÍ Z_¨ (Kg©kvjv, †mwgbvi) 

• Db¥y³ mfv Ges mfvq AskMÖnY c×wZ Ges cÖZ¨vwkZ djvdj 

8| wm×všÍ MÖnY I AskMÖnY t 

• wm×všÍ MÖnY cÖwµqv msµvšÍ Z_¨ 

• wm×všÍ  MÖn‡Y RbM‡bi civgk© MÖnY I RbM‡bi AskMÖnY c×wZ GescÖZ¨vwkZ djvdj 

9| µq cÖwµqv msµvšÍ Z_¨t 

• miKvix µq msµvšÍ we¯ÍvwiZ weeiY, ‰ewkó¨ Ges `icÎmg~‡ni wm×v‡šÍi djvdj 

• Dbœqb cªKê Gi µq cÖwµqv msµvšÍ  Z_¨vw` 

• Pzw³i Abywjwc I Pzw³ m¤úv`b cÖwZ‡e`b 

10| msiw¶Z Z_¨vejxt 

• WvUv‡eB‡Ri ZvwjKv Ges WvUv‡eB‡R msiw¶Z Z_¨mg~‡ni eY©bv 

• B- mvwf©m 

• AbjvBb, I‡qe mvBU cwi`k©b BZ¨vw` 

• msiw¶Z bw_mg~‡ni m~wP A_ev †iwRóvi 
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11| RbM‡Yi Rb¨ cÖ‡`q Avevmb †mev mg~n t 

• Kg©Rxex gv‡q‡`i wkï‡`i Rb¨ w`evhZœ †K›`ª 

• Kg©Rxex gwnjv †nv‡ój 

• gwnjv mnvqZv †K› ª̀ 

• gwnjv, wkï I wK‡kvix †ndvRZx‡`i wbivc` Avevmb †K› ª̀, MvRxcyi  

12| AvevwmK/AbvevwmK cÖwkÿY †K› ª̀ mg~n t 

• knx` †kL dwRjvZz‡bœQv gywRe gwnjv cÖwkÿY GKv‡Wgx   

• †eMg †iv‡Kqv cÖwk¶Y †K›`ª, gqgbwmsn 

• gwnjv n Í̄ wkí I K…wl cÖwkÿY †K›`ª, w`bvRcyi 

• gwnjv n Í̄ wkí I K…wl cÖwkÿY †K›`ª,  ivRkvnx 

• gwnjv K…wl cÖwkÿY †K› ª̀ , wRiv‡ev, mvfvi 

• gwnjv  K…wl cÖwkÿY BbwówUDU, ev‡MinvU 

• gv Ôdv‡Zgv (ivt) gwnjv cÖwkÿY I Dbœqb Kg‡cø·, mvwiqvKvw›`  

• RvZxq gwnjv cÖwkÿY I Dbœqb GKv‡Wgx 

13| bvix wbh©vZb cÖwZ‡iva t 

• bvix wbh©vZb cÖwZ‡iva†mj/KwgwU 

• ‡m‡ji gva¨‡g cÖ`Ë AvBbMZ †mev cÖ`vb 

• bvix wbh©vZb msµvšÍ gvgjv cwiPvjbv 

• myweav †fvMx‡`i ZvwjKv 

14|mvgvwRK wbivcËv I myiÿv msµvšÍ Z_¨ t 

• Lv`¨ wbivcËv (wfwRwW) 

• `wi`ª gvi Rb¨ gvZ…Z¡Kvj fvZv 

• Kg©Rxex j¨vK‡UwUs gv`vi mnvqZv Znwej 

• Dc‡Rjv ch©v‡q gwnjv Avqea©K Kg©m~wP (AvBwRG) 

• wK‡kvi-wK‡kvix K¬ve ’̄vcb cÖKí 

15| `vwi ª̀  we‡gvPb I AvZ¥Kg©ms¯’vbt 

* ¶y`ªFY eivÏ, weZiY c×wZ  I Av`vq Ges DcKvi†fvMxi msL¨v  

* PvKzix wewb‡qvM Z_¨ †K› ª̀  

* weµq I cÖ`k©bx †K› ª̀ ÔA½bvÕ 

* †mjvB †gwkb weZib msµvšÍ Z_¨ 

16| m‡PZbZv e„w× I†RÛvi mgZvg~jK Z_¨ t 

* DVvb ˆeVK, Kg©kvjv/†mwgbvi 

* wewfbœ RvZxq I AvšÍR©vwZK w`em mg~n D`hvcb 

* bvix  cyiæ‡li ˆelg¨ ~̀ixKiY I †RÛvi  mgZv Avbqb 

17| gwnjv mwgwZ wbeÜb I wbqš¿Y t 

* wbeÜbK…Z gwnjv mwgwZi ZvwjKv/Z_¨ 

* evwl©K Aby`vb weZiY, evwl©K Aby`vb weZiY bxwZgvjv I c×wZ 

18| Dbœqb cÖKí msµvšÍ Z_¨ t 

* Dbœqb cÖK‡íi ZvwjKv, ‡gqv`, eivÏ I ev Í̄evqb AMÖMwZ 

19|Z_¨ msiÿY m¤úwKZ Z_¨ t 

• hveZxq Z‡_¨i K¨vUvjM Ges Bb‡W¯‹ 

• Z_¨ Dcv‡Ë msiwÿZ Z‡_¨i weeiY (†bvUkxU e¨ZxZ) 
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20| Z_¨ AwaKvi msµvšÍ Z_¨t 

•  Z_¨ Rvbvi Rb¨ Av‡e`b c×wZ (Av‡e`b, Avwcj Ges Awf‡hvM dig) 

•  `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v, weKí `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v Ges Avcxj KZ©„c‡ÿi †hvMv‡hvM msµvšÍ Z_¨ 

•  Z‡_¨i Rb¨ Av‡e`bKvix e¨w³i bvg, wVKvbv IAv‡e`‡bi ZvwiLmn welq e¯‘i eY©bv 

•  Av‡e`‡bi eZ©gvb Ae ’̄v 

21| Avcxj msµvšÍ Z_¨ t 

• Avcx‡ji djvdj 

• Z_¨ Kwgk‡b `vwLjK…Z Awf‡hvMmg~n  

• Z_¨ Kwgk‡bi PzovšÍ Av‡`k 

22| Rb¯v̂_© mswk¬ó Z_¨ t 

•  Rb¯̂v_© mswkøó Ab¨vb¨ ‡h †Kvb Z_¨ 
 

23| B‡jKUªwbK gva¨‡g cÖ`Ë WvDb‡jvW/wcÖ›U‡hvM¨ Z‡_¨i ZvwjKv t 

• gwnjv welqK Awa`ß‡ii B-‡gBj t dwadhaka@gmail.comI‡qe mvBU twww.dwa.gov.bd 

24|‡h mKj Z_¨vw` cªKvk Kiv hv‡e bv t 

• †bvUkx‡Ui d‡UvKwc  

• Kg©KZv©-Kg©Pvix‡`i GwmAvi/GdwWAvi, e¨vsK wnmve  

• Av`vj‡Z wePvivaxb I wb‡lavÁvcÖvß welq, Z`šÍvaxb welq  

• e¨w³MZ Z_¨ mswkøó KZ©„cÿ/e¨w³i AbzgwZ e¨ZxZ  

• wbivcËv, ALÛZv I mve©‡fŠgZ¡ cÖwZ ûgwK 

• we‡`kx miKv‡ii wbKU n‡Z cÖvß †Mvcbxq Z_¨ BZ¨vw` cÖKvk Kiv hv‡e bv| 

 

GQvovI Z_¨ AwaKvi AvB‡bi 7 avivi weavbvejx AbymiYxq n‡e| 

25| gwnjv welqK Awa`ßi n‡Z Ab¨ †Kvb Z_¨ cÖvwßi  Rb¨ KiYxq welqmg~n t 

25.1 Z‡_¨i Rb¨ Av‡e`b t 

gwnjv welqK Awa`ßi †h †Kvb Z_¨ cÖvwßi Rb¨ `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi eive‡i Av‡e`b Ki‡Z n‡e; 

1) wba©vwiZ di‡g Z_¨ AwaKvi (Z_¨ cÖvwß msµvšÍ wewagvjv,2009) Gi wewa 3 g‡Z dig ÔKÕ Z_¨ cÖvwßi Av‡e`b 

Ki‡Z n‡e; 

2) wjwLZfv‡e ev B‡jKUªwbK gva¨‡g ev B-†gB‡ji gva¨‡g Z‡_¨i Rb¨ Av‡e`b Ki‡Z n‡e; 

3) wbav©wiZ dig cvIqv bv †M‡j wb¤œewY©Z  welqmg~n D‡jøL K‡i mv`v KvM‡R ev B‡jUªwbK wgwWqv ev B-†gB‡j Av‡e`b 

Kiv hv‡e- 

• Av‡e`bKvixi bvg, wVKvbv, †dvb b¤̂i, d¨v· bs, B-†gBj wVKvbv; 

• ‡h Z‡_¨i Rb¨ Av‡e`b Kiv n‡q‡Q Dnvi wbf©~j I ¯úó eY©bv| 

• ‡Kvb c×wZ‡Z Z_¨ †c‡Z AvMÖnx Zvi eY©bv A_©vr cwi`k©b K‡i, Abywjwc †bqv, †bvU ev Ab¨  †h †Kvb Aby‡gvw`Z 

c×wZ| 
 

25.2  `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi `vwqZ¡ I Kg©cwiwa t 

mailto:dwadhaka@gmail.com
http://www.dwa.gov.bd/
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`vwqZ¡cÖvß Z_¨ cÖ`vb Kg©KZ©v Z_¨ AwaKvi AvB‡bi 8(1) avivi Aax‡b Aby‡iva cÖvwßi ci 9 avivi weavbg‡Z 20 Kvh©w`e‡mi 

g‡a¨ Aby‡ivaK…Z Z_¨ mieivn Ki‡eb| 

• GKvwaK Z_¨ cÖ`vb BDwbU ev KZ©„c‡ÿi mswkøóZv _vK‡j 30 w`‡bi g‡a¨ Z_¨ mieivn Ki‡eb| 
 

• `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v †Kvb Kvi‡Y Z_¨ cÖ`v‡b AcviM n‡j wZwb †m AcviMZvi KviY D‡jøL K‡i wbav©wiZ di‡g Z_¨ 

AwaKvi (Z_¨ cÖvwß msµvšÍ  wewagvjv, 2009)Gi wewa 5 g‡Z dig ÔLÕ( Z_¨  mieiv‡ni AcviMZvi †bvwUk) 10 

Kg©w`e‡mi g‡a¨ Aby‡ivaKvix‡K AeMZ Ki‡eb| 

• Z‡_¨i Rb¨ Av‡e`bKvix e¨w³‡K Z‡_¨i Rb¨ wba©vwiZ wdm/g~j¨ (Z_¨ cÖvwß msµvšÍ wewagvjv, 2009) Gi wewa 8 

g‡Z dig ÔNÕ (Z_¨ cÖvwßi Aby‡iv‡a `vwqZ¡cÖvß Z_¨ cÖ`vbKvix Kg©KZ©v Z‡_¨i g~j¨ wba©viY Ki‡e) cwi‡kva Ki‡Z 

n‡e| Av`vqK…Z A_© `ªæZZvi mv‡_ ‡UªRvix Pvjvb  †KvW  bs-1-3301-0001-1807 G Rgv w`‡Z n‡e Ges Z_¨ 

Kwgk‡b eQi †k‡l cÖwZ‡e`b †cÖiY Ki‡Z n‡e| 

 

25.3weKí `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi `vwqZ¡ I Kg©cwiwa t`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©viAbycw¯’wZ‡Z weKí `vwqZ¡cÖvßKg©KZ©vZvi `vwqZ¡ 

cvjb Ki‡ebGes Z_¨ AwaKvi AvB‡b`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi mswkøó `vwq‡Z¡mnvqZv Ki‡eb| 

26. Avcxj `v‡qi t 

‡Kvb e¨w³ Z_¨ AwaKvi AvB‡bi 9 avivi Dcaviv (1), (2) ev wba©vwiZ mgqmxgvi g‡a¨ Z_¨ jv‡f e¨_© n‡j ev `vwqZ¡cÖvß Z_¨ 

cÖ̀ vb Kg©KZ©vi †Kvb wm×v‡šÍ msÿzä n‡j; 

• wm×všÍ cÖvwßi 30 w`‡bi g‡a¨ wba©vwiZ di‡g (dig ÔMÕ Avcxj Av‡e`b (Z_¨ AwaKvi (Z_¨ cÖvwß msµvšÍ) wewagvjvi 

wewa 6 †gvZv‡eK) Avcxj KZ©„c‡ÿi wbKU Avcxj Kiv hv‡e| 

• Avcxj KZ…©cÿ hyw³m½Z Kvi‡Y G mgqmxgv e„w× Ki‡Z cvi‡eb| 

• Avcxj KZ…©cÿ Avcxj Av‡e`b cÖvwßi cieZ©x  15 w`‡bi g‡a¨ Avcxj Av‡e`bKvix‡K Aby‡ivaK…Z Z_¨ mieiv‡ni 

Rb¨ `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v‡K wb‡ ©̀k cÖ`vb Ki‡eb A_ev Avcxj Av‡e`bwU MÖnY‡hvM¨ bv n‡j LvwiR K‡i w`‡eb| 

• Z_¨ cÖ`v‡bi Rb¨ Avcxj KZ©cÿ KZ©„K wb‡ ©̀wkZ n‡j `vwqZ¡cÖvß Z_¨ cÖ`vbKvix Kg©KZ©v 9 avivi weavb g‡Z  

wba©vwiZ mgqmxgvi g‡a¨ h_vm¤¢e `ªæZZvi mv‡_ Aby‡ivaK…Z Z_¨ mieivn Ki‡eb| 

27. Awf‡hvM `v‡qi t 

‡Kvb e¨w³ wb¤œwjwLZ Kvi‡Y wba©vwiZ di‡g Z_¨ Kwgk‡b cÖavb Z_¨ Kwgkbvi eive‡i Awf‡hvM Ki‡Z cvi‡eb; dig ÔKÕ 

Awf‡hvM `v‡qi dig Z_¨ AwaKvi (Awf‡hvM `v‡qi I wb¯úwË msµvšÍ) cÖweavbgvjvi cÖweavb 3(1)|  

• aviv 13 Gi Dcaviv (1) D‡jøwLZ  Kvi‡Y Z_¨ cÖvß bv n‡j; 

• aviv 24 Gi Aaxb Avcx‡ji  wm×v‡šÍ msÿzä n‡j; 

• aviv24 G D‡jøwLZ mgqmxgvi g‡a¨ Z_¨ cÖvß bv n‡j; 

• Z_¨ Kwgkb hyw³msMZ Kvi‡Y Awf‡hvM `v‡q‡ii mgqmxgv AwZµvšÍ n‡jI Awf‡hvM MÖnY Ki‡Z cvi‡eb; 

• Kwgk‡b Awf‡hvM Kiv n‡j Z_¨ Kwgkb aviv 25 †gvZv‡eK e¨e¯’v MÖnY Ki‡eb; 

• `v‡qiK…Z Awf‡hvM cÖgvwYZ n‡j Z_¨ Kwgkb aviv 27 G weavbg‡Z e¨e¯’v MÖnY Ki‡Z cvi‡eb| 

28|cieZ©x wb‡`©k bv †`qv ch©šÍ gwnjv welqK Awa`ß‡ii cÖavb Kvh©vj‡qi Z_¨ cÖ`vb BDwb‡Ui `vwqZ¡cÖvß Z_¨ 

cÖ`vbKvix Kg©KZ©v, weKí `vwqZ¡cÖvß Z_¨ cÖ`vbKvix Kg©KZ©v I Avcxj KZ…©c‡ÿi weeiY t 
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Avcxj KZ©„cÿ 

†gvt mv‡q`yj Bmjvg 

mwPe 

gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq 

evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

‡dvb t 9545012 

d¨v· t 9540892 

www.mowca.gov.bd 
 

 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 

gvngy`v †eMg 

DccwiPvjK †iwR: I Rbms‡hvM) 

gwnjv welqK Awa`ßi 

37/3, B¯‹vUb Mv‡W©b †ivW, XvKv| 

†gvevBj t 01817645700 

B-‡gBj- mahmudadwaad@gmail.com 

www.dwa.gov.bd 

weKí `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 

Lv‡j`v LvZzb 

Kw¤úDUvi cÖwkÿK  

gwnjv welqK Awa`ßi 

37/3, B¯‹vUb Mv‡W©b †ivW, XvKv| 

†gvevBj t 01552431825 

B-‡gBj- khaledamukti7@gmail.com 

www.dwa.gov.bd 

 

  

G wb‡`©wkKv Awej‡¤ ̂Kvh©Ki n‡e Ges gwnjv welqK Awa`ß‡ii cÖavb Kvh©vjqmn Aaxb ’̄ mKj `ßi KZ©„K 

Abym„Z n‡e| 

 

 

ivg P›`ª `vm 
gnvcwiPvjK(‡MÖW-1) 

gwnjv welqK Awa`ßi,XvKv 

‡dvb bs-48319149 

 

B-mvwf©m 

 

ok রূপকল্প ২০২১ িাস্তিায়দনর লদক্ষে প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালদয়র এটুআই শপ্রাগ্রাম ও মতন্ত্রপতরষে তিিাদগর সিদর্াতগিায় ই-সাতি থস িাখা িদি  ওদয়ি 

সাইট িালনাগােকরণ ও শসাস্যাল তমতেয়া (Facebook)পতরচালনাসি িাতষ থক কম থসম্পােন চুতি (APA) িাস্তিায়ন, ই-ফাইতলাং কার্ থক্রম 

িাস্তিাতয়ি িয়। ওদয়ি সাইট তনয়তমি িালনাগাে করা িদচ্ছ।  

http://www.mowca.gov.bd/
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মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর ওদয়ি সাইট 

শসাস্যাল তমতেয়া তিসাদি  DwaDhaka নাদম মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর শফসবুক এিাং  শফসবুক এর আওিায় শফসবুক শপজ চালু রদয়দছ। 

DWA Officer’s Group নাদম WhatsAppগ্রুপরদয়দছ। 

 

 

 অন্যান্য েপ্তদরর ন্যায় মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তরও প্রতিিছর িাতষ থক কম থসম্পােন চুতি (এতপএ) স্বাক্ষতরি িদচ্ছ ও িাতষ থক কম থসম্পােন চুতির 

আদলাদক কার্ থসম্পাতেি িদচ্ছ। ১৭জুন/২০২১ মাঠ পর্ থাদয়র উপপতরচালকদের সাদর্ িাচু থয়াল পদ্ধতিদি মিা পতরচালক, মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর 

িাতষ থক কম থসম্পােন চুতি স্বাক্ষতরি িয়। 

 
 

িাতষ থক কম থসম্পােন চুতি স্বাক্ষর 
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অন্যান্য েপ্তদরর ন্যায় মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর মাঠ পর্ থাদয়র কম থকিথাগন ২ তেদনর প্রতিক্ষণ শিদষ তিতিন্ন উদ্ভািনী উদযাগ গ্রিণ কদরদছন। মাঠ 

পর্ থাদয়র কম থকিথা কতৃথক গৃিীি ৩টি উদ্ভািনী উদযাগ িিথমাদন সমগ্র শেদি িাস্তিাতয়ি িদচ্ছ।গি ১১/০৫/২০২১ িাতরখ মতন্ত্রপতরষে তিিাগ ও এটুআই 

শপ্রাগ্রাদমর সিদর্াতগিায় ইদনাদিিন শিাদকতসাং অনুতষ্ঠি িয়।   

 

িিথমাদন মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর সের কার্ থালয়সি ৬৪ টি শজলা মতিলা তিষয়ক কম থকিথার কার্ থালয় এিাং ৩৩৬টি উপদজলা মতিলা তিষয়ক 

কম থকিথার কার্ থালদয় ই-ফাইতলাং কার্ থক্রম চলমান রদয়দছ। এছাড়াও ই-ফাইতলাং কার্ থক্রদমর প্রতিক্ষণ অব্যািি রদয়দছ।  

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

৫. িাাংলায়েি হিশু একায়েহম 

মন্ত্রণালয়/তিিাগসমূদির িাতষ থক প্রতিদিেন ছক 

মন্ত্রণালয়/তিিাদগর নাম : িাাংলাদেি তিশু একাদেতম   আওিাধীন অতধেপ্তর/সাংস্থার সাংখ্যা  

প্রতিদিেনাধীন িের :  ২০২০-২১   প্রতিদিেন প্রস্তুতির িাতরখ  : ১৬.০৯.২০২১ 

(১) প্রিাসতনক    

১. ১ কমকিা/কমচারীদের সাংখ্যা (রাজস্ব িাদজদট) 
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সাংস্থার স্তর অনুদমাতেি 

পে 

পূরণকৃি 

পে 

শূন্যপে িছরতিতেক সাংরতক্ষি 

(তরদটনিনকৃি) অস্থায়ী পে 

মন্তব্য* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

মন্ত্রণালয় - - - - - 

অতধেপ্তর/সাংস্থাসমূি/সাংযুি 

অতফস(দমাট পে সাংখ্যা) 

রাজস্ব-৪০৩ ২৯৩ ১১০ ২৪৮ - 

শমাট ৪০৩ ২৯৩ ১১০ ২৪৮ - 

 

*অনুদমাতেি পদের হ্রাস/বৃতদ্ধর কারণ মন্তব্য কলাদম উদেখ করদি িদি। 

১.২ শূন্যপদের তিন্যাস  

অতিতরি 

সতচি/িদূর্ধ্থ পে 

শজলা কম থকিথার 

পে 

অন্যান্য ১ম শেতণর 

পে 

২য় শেতণর পে ৩য় শেতণর পে ৪র্ থ শেতণর পে শমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- - ১৬ ১ ৫৬ ৩৭ ১১০ 

১.৩ অিীি গুরুেপূণ থ (strategic) পে (অতিতরি সতচি/সমপেমর্ থাোসম্পন্ন/সাংস্থা-প্রধান/িদূর্ধ্থ) শূন্য র্াকদল   

িার িাতলকা : প্রদর্াজে নয়। 

১.৪       শূন্যপে পূরদণ িড় রকদমর শকান সমস্যা র্াকদল িার িণ থনা : প্রদর্াজে নয়। 

১.৫       অন্যান্য পদের িথ্য  : প্রদর্াজে নয়। 

প্রতিদিেনাধীন িছদর উন্নয়ন িাদজট শর্দক রাজস্ব িাদজদট স্থানান্ততরি পদের 

সাংখ্যা 

প্রতিদিেনাধীন িছদর উন্নয়ন িাদজট শর্দক রাজস্ব িাদজদট  

স্থানান্তদরর  জন্য প্রতক্রয়াধীন পদের সাংখ্যা 

১ ২ 

  

* শকান সাংলগ্নী ব্যিিার করার প্রদয়াজন  নাই। 

১.৬ তনদয়াগ/পদোন্নতি প্রোন :  

প্রতিদিেনাধীন িেয়র পদোন্নতি নতুন তনদয়াগ প্রোন মন্তব্য 

কম থকিথা কম থচারী শমাট কম থকিথা কম থচারী শমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
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৮ - ৮ - - -  

১.৭ ভ্রমণ/পতরেি থন (দেদি) : প্রদর্াজে নয়।  

ভ্রমণ/পতরেি থন 

(দমাট তেদনর সাংখ্যা) 

মন্ত্রী/উপদেষ্টা প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/দস্পিাল 

এোতসদস্টন্ট 

সতচি মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

উন্নয়ন প্রকল্প পতরেি থন     

পাি থিে চট্টগ্রাদম ভ্রমণ     

 

১.৮ ভ্রমণ/পতরেি থন (তিদেদি) : প্রদর্াজে নয়। 

ভ্রমণ/পতরেি থন 

 (দমাট তেদনর সাংখ্যা) * 

মন্ত্রী/উপদেষ্টা প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ 

শস্পিাল এোতসদস্টন্ট 

সতচি মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

 

* কিতেন তিদেদি ভ্রমণ কদরদছন সুতনতে থষ্টিাদি উদেখ করদি িদি। 

১.৯    উপদরাি ভ্রমদণর পর ভ্রমণ বৃোন্ত/পতরেি থন প্রতিদিেন োতখদলর সাংখ্যা : প্রদর্াজে নয়। 

(২) অতেট আপতে  

২.১  অতেট আপতে সাংক্রান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০২০ শর্দক ৩০ জুন ২০২১ পর্ থন্ত) 

(টাকার অঙ্ক শকাটি টাকায় প্রোন করদি িদি) 

ক্রতমক মন্ত্রণালয়/ 

তিিাগসমূদির 

নাম 

অতেট আপতে ব্রেতিদট 

জিাদির সাংখ্যা 
তনষ্পতেকৃি অতেট আপতে অতনষ্পন্ন অতেট আপতে 

সাংখ্যা টাকার পতরমাণ 

(দকাটি টাকায়) 

সাংখ্যা টাকার 

পতরমাণ(দকাটি 

টাকায়) 

সাংখ্যা টাকার পতরমাণ 

(দকাটি টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 িাাংলায়েি হিশু 

একায়েমী 

২৪৩ ৬.০৯৮৬ ২৪৩ ১৮৫ ৪.০৩৮৫ ৫৮ ২.০৬০১ 
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 সি থদমাট ২৪৩ ৬.০৯৮৬ ২৪৩ ১৮৫ ৪.০৩৮৫ ৫৮ ২.০৬০১ 

 

২.২  অতেট তরদপাদট থ গুরুির/িড় রকদমর শকান জাতলয়াতি/অর্ থ আত্মসাৎ, অতনয়ম ধরা পদড় র্াকদল শসসি শকসসমূদির িাতলকা : প্রদর্াজে 

নয়।    

(৩) শৃঙ্খলা/তিিাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/তিিাগএিাং অতধেপ্তর/সাংস্থার সতম্মতলি সাংখ্যা): প্রদর্াজে নয়। 

প্রতিদিেনাধীন অর্ থ-িেয়র(২০১৫-

১৬) মন্ত্রণালয়/অতধেপ্তর/ 

সাংস্থাসমূদি পুতঞ্জভূি শমাট তিিাগীয় 

মামলার সাংখ্যা 

প্রতিদিেনাধীন িেয়রতনষ্পতেকৃি  মামলার সাংখ্যা অতনষ্পন্ন  তিিাগীয় মামলার 

সাংখ্যা 
চাকুতরচুেতি/িরখা

স্ত  

অব্যািতি  অন্যান্য েণ্ড শমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

(৪) সরকার কতৃথক/সরকাদরর তিরুদদ্ধ োদয়রকৃি মামলা (০১ জুলাই ২০২০ শর্দক ৩০ জুন ২০২১ পর্ থন্ত) : 

সরকাতর সম্পতে/স্বার্ থ রক্ষাদর্ থ 

মন্ত্রণালয়/তিিাগ/আওিাধীন 

সাংস্থাসমূি কতৃথক োদয়রকৃি 

মামলার সাংখ্যা 

মন্ত্রণালয়/তিিাগ-এর 

তিরুদদ্ধ োদয়রকৃি তরট 

মামলার সাংখ্যা 

উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়দনর 

শক্ষদত্র সরকাদরর তিরুদদ্ধ 

োদয়রকৃি মামলার সাংখ্যা 

োদয়রকৃি শমাট 

মামলার সাংখ্যা 

তনষ্পতেকৃি শমাট 

মামলার সাংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

- ০২টি - - - 

 

 (৫) মানিসম্পে  উন্নয়ন  

৫.১দেদির অিেন্তদর প্রতিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২০ শর্দক ৩০ জুন ২০২১ পর্ থন্ত) 

প্রতিক্ষণ কম থসূতচর শমাট সাংখ্যা মন্ত্রণালয় এিাং আওিাধীন সাংস্থাসমূি শর্দক অাংিগ্রিণকারীর সাংখ্যা  

১ ২ 

৩ িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর ১৫২ জন কম যকিযা-কম যিারী  

৫.২   মন্ত্রণালয়/অতধেপ্তর কতৃথক প্রতিদিেনাধীন অর্ থ-িছদর (২০২০-২১) শকান ইন-িাউজ প্রতিক্ষদণর আদয়াজন করা িদয় র্াকদল িার িণ থনা 

: প্রদর্াজে নয় 

 ৫.৩   প্রতিক্ষণ কম থসূতচদি কম থকিথা/কম থচারীদের অাংিগ্রিণ িা মদনানয়দনর শক্ষদত্র িড় রকদমর শকান সমস্যা র্াকদল  

            িার িণ থনা : প্রদর্াজে নয়    

৫.৪   মন্ত্রণালদয় অন্-য-জি শেতনাং (OJT)-এর ব্যিস্থা আদছ তক-না; না র্াকদল অন্-য-জি শেতনাং আদয়াজন করদি িড় রকদমর শকান 

অসুতিধা আদছ তক-না?  : প্রদর্াজে নয় 
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৫.৫      প্রতিদিেনাধীন অর্ থ-িছদর (০১ জুলাই ২০২০ শর্দক ৩০ জুন ২০২১ পর্ থন্ত)প্রতিক্ষদণর জন্য তিদেি গমনকারী  

        কম থকিথার সাংখ্যা : প্রদর্াজে নয়  

(৬)  শসতমনার/ওয়াকথিপ সাংক্রান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০২০ শর্দক ৩০ জুন ২০২১ পর্ থন্ত) 

শেদির অিেন্তদর শসতমনার/ওয়াকথিদপর সাংখ্যা শসতমনার/ওয়াকথিদপ অাংিগ্রিণকারীদের সাংখ্যা 

১ ২ 

১ ১২ 

(৭) িথ্যপ্রযুতি ও কতম্পউটার স্থাপন 

মন্ত্রণালয়/তিিাগ/ 

সাংস্থাসমূদি 

কতম্পউটাদরর শমাট 

সাংখ্যা 

মন্ত্রণালয়/তিিাগ/ 

সাংস্থাসমূদি ইন্টারদনট 

সুতিধা আদছ তক না 

মন্ত্রণালয় /তিিাগ/ 

সাংস্থাসমূদি ল্যান 

(LAN) সুতিধা আদছ 

তক না 

মন্ত্রণালয়/তিিাগ/ 

সাংস্থাসমূদি ওয়ান 

(WAN) সুতিধা আদছ 

তক না 

মন্ত্রণালয়/তিিাগ/সাংস্থাসমূদি 

কতম্পউটার প্রতিতক্ষি জনিদলর 

সাংখ্যা 

কম থকিথা কম থচাতর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১৫০ িোঁ না না ৭৫ ১৫০ 

(৮)সরকাতর প্রতিষ্ঠানসমূদির আদয়র লিোাংি/মুনাফা/ আোয়কৃি রাজস্ব শর্দক সরকাতর শকাষাগাদর জমার পতরমাণ                 

     (অর্ থ তিিাদগর জন্য) : প্রদর্াজে নয়। 

(টাকার অঙ্ক শকাটি টাকায় প্রোন করদি িদি) 

 ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ হ্রাস(-) / বৃতদ্ধর (+) িার 

  লক্ষেমাত্রা প্রকৃি অজথন লক্ষেমাত্রা প্রকৃি অজথন লক্ষেমাত্রা প্রকৃি অজথন 

১  ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 ট্াে শরতিতনউ       

রাজস্ব আয় নন-ট্াে 

শরতিতনউ 
      

উদৃ্বে (ব্যিসাতয়ক আয় শর্দক)       

লিোাংি তিসাদি       

 

(৯) প্রতিদিেনাধীন অর্ থ-িছদর সম্পাতেি উদেখদর্াগ্য কার্ থািতল/আইন, তিতধ ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট    

৯.১  প্রতিদিেনাধীন অর্ থ-িছদর নতুন আইন, তিতধ ও নীতি প্রণয়ন কদর র্াকদল িার িাতলকা : প্রদর্াজে নয় 
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৯.২ প্রতিদিেনাধীন অর্ থ-িছদর সম্পাতেি গুরুেপূণ থ/উদেখদর্াগ্য কার্ থািতল : 

▪ হিশুয়ের সাহিিে, সাাংস্কৃহিক, হিজ্ঞান ও হিয়নােনমূলক উন্নয়ন ও সুপ্ত প্রহিিার হিকাি সারয়নর উয়দ্দয়ে িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর 

ক্ষকন্দ্রীয় অহফস, ৬৪টি ক্ষজলা অহফস ও ৬টি উপয়জলা িাখা অহফস কাজ কয়র র্ায়ে। িাচুযয়াল পেহিয়ি হিশ্ব হিশু হেিস ও হিশু অহরকার 

সপ্তাি,১৭ই মাি য জািীয় হিশু হেিস উদ র্াপন, হিশু অহরকার সপ্তাি উের্াপন, মাহসক হিশু পহেকা প্রকািএিাং ি½িন্ধুর জীিন ও কয়ম যর 

উপর মুহজি িষ য উপলয়েে ২৫ প্রকায়রর িই প্রকাহিি িয়য়য়ে।  

অন্যান্য কার্ যািহল : 

জুলাই -২০২০ 

১. কয়রানা িাইরাস (ক্ষকাহিে-১৯) এর প্রাদুিযািজহনি পহরহস্থহি ক্ষমাকায়িলায় ক্ষকন্দ্রীয় কার্ যালয়সি ক্ষজলা ও উপয়জলা কার্ যালয়য় সয়িিনিা 

বৃহেমূলক হনম্নিহণ যি কার্ যক্রম গ্রিণ করা িয়য়য়ে : 

(ক) কদরানা িাইরাসজতনি শরাগ (দকাতিে-১৯) এর প্রাদুিথাি শরাধকদল্প তনদম্মাি কার্ থক্রম িাস্তিায়ন করা িদয়দছ : 

 

• কদরানা িাইরাদসর কারদণ সৃষ্ট তিশুদের মদনা-সামাতজক সমস্যার উেরদণ অনলাইন কাউতেতলাং-এর ব্যিস্থা করা িদয়দছ; 

• িাাংলাদেি তিশু একাদেতমর সাাংস্কৃতিক প্রতিক্ষণ িাস অন-লাইদন পতরচালনা করা িদয়দছ; 

• কদরানা িাইরাস তকিাদি ছড়ায় এিাং এর প্রতিদরাদধর উপায় সম্পদকথ হিশু ও অহিিািকয়ের জন্য সদচিনিামূলক কার্ থক্রম গ্রিণ করা 

িদয়দছ; 

• তিশুদের সদচিনিা বৃৃ্তদ্ধর জন্য কদরানা িাইরাস তিষদয় সতচত্র পুতস্তকা প্রকাি করা িদয়দছ; 

• িাাংলাদেি তিশু একাদেতম প্রকাতিি মাতসক তিশু পতত্রকায় তনয়তমি কদরানা িাইরাস তিষয়ক সদচিনিামূলক শলখা প্রকাি করা িদয়দছ; 

• িাাংলাদেি তিশু একাদেতমর শকেীয় কার্ থালয়সি ৬৪টি শজলা এিাং ৬টি উপদজলা কার্ থালয় প্রােদণ প্রচারণামূলক কদরানা িাইরাস 

তিষয়ক ব্যানার, শফস্টুন স্থাপন করা িদয়দছ; 

• তিে স্বাস্থে সাংস্থা  এিাং স্বাস্থে অতধেপ্তর প্রণীি স্বাস্থেতিতধ শমদন িাাংলাদেদি তিশু একাদেতমরদকেীয়কার্ থালয়সি ৬৪টি শজলা এিাং ৬টি 

উপদজলাকার্ থালদয় িোে স্যাতনটাইজার, শফইস মাস্ক, িোেলািস ইিোতে ব্যিিাদর উদু্বদ্ধকরণ এিাং একাদেতমর প্রােণ জীিাণুমুি রাখার 

লদক্ষে জীিাণুনািক ঔষধ তছটাদনার িদয়দছ; 

• কদরানা িাইরাস শর্দক সুরক্ষার জন্য িাাংলাদেি তিশু একাদেতমর শকেীয় কার্ থালয়সি ৬৪টি শজলা এিাং ৬টি উপদজলা কার্ থালদয়র জন্য 

শফইসমাস্ক, িোেলািস, িাপমাত্রা পতরমাপক র্ন্ত্র (র্াদম থাস্কোনার) ও অন্যান্য প্রদয়াজনীয় জীিাণু প্রতিদরাধী সামগ্রী সরিরািকরা িদয়দছ 

; 

• িাাংলাদেি তিশু একাদেতম পতরচাতলি ৬টি তিশুতিকাি শকদে িসিাসরি তিশুদের িোে স্যাতনটাইজার, শফইস মাস্ক, িোেলািস 

ব্যিিারসি জীিাণুনািক ঔষধ তছটাদনার তিষদয় উদু্বদ্ধকরণ এিাংতিশুদের পুতষ্টকর খািার পতরদিিন করা িদয়দছ; 

• িাাংলাদেি তিশু একাদেতমর শকেীয় কার্ থালদয়র প্রতিক্ষকসি ৬টি তিশু তিকাি শকদের তিক্ষকও সুপারিাইজারদের জন্য কদরানা 

িাইরাস প্রতিদরাদধর উপায় িীষ থক ওতরদয়নদটিন প্রোন করা িদয়দছ; 

• িাাংলাদেি তিশু একাদেতমর শকেীয় কার্ থালয়সি তিশু একাদেতমর িাখা অতফসসমূদি আগি তিশুদের অতিিািক/সুতিধাদিাগীদের 

জন্যকদরানা িাইরাস সম্পদকথ সদচিনিামূলক কার্ থক্রম সম্পন্ন করা িদয়দছ; এিাং 

• তিশুদের পাঠািোদস মদনাদর্াগী িওয়ার জন্য অন-লাইনতিতেক কুইজ অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন করা িদয়দছ। 

 

(গ) অহফস প্রাঙ্গণ হনয়হমি পহরস্কার পহরেন্ন এিাং জীিানু মুক্ত রাখা িয়য়য়ে। 

(ঘ) িাধ্যিামূলক মাস্ক,িোে গ্লািস ও িোে ক্ষসহনটাইজার ব্যিিার হনহশ্চি করা িয়য়য়ে। 

(ঙ) কম যকিযা-কম যিারীয়ের কম যস্থয়ল উপহস্থি রাখা িয়য়য়ে। 

(ি) কম যকিযা-কম যিারীয়ের হনরাপে দূরত্ব িজায় ক্ষরয়খ এিাং স্বাস্থেহিহর ক্ষময়ন সীহমি আকায়র অহফস পহরিালনা করা িয়য়য়ে। 

(ে) কম যকিযা-কম যিারীয়ের স্বাস্থেহিহর সম্পয়কয সয়িিন িওয়ার পরামি য প্রোন করা িয়য়য়ে। 

(জ) এোড়া সরকার/মন্ত্রণালয়য়র হনয়ে যিনা প্রহিপালন করা িয়য়য়ে। 



127 

 

 

২. তনয়তমি ‘তিশু’ পতত্রকা প্রকাি, তিিরণ ও তিপণন। 

আগস্ট -২০২০ 

ক) প্রতিদিেনাধীন মাদস গুরুেপূণ থ উদেখদর্াগ্য কার্ থািতল :  

১.e½মািা ফহজলাতুন ক্ষনো মুহজি এর ৯০িম জন্মিাহষ যকী র্থার্থ মর্ যাোয় উের্াপন উপলয়েে মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র উয়যায়গ 

০৮.০৮.২০২০ িাহরখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় িাাংলায়েি হিশু একায়েহম অহেয়টাহরয়ায়ম িাচুযয়াল পেহিয়ি আয়লািনা সিা অনুষ্ঠায়নর আয়য়াজন 

করা িয়। উক্ত আয়লািনা সিায় গণপ্রজািন্ত্রী িাাংলায়েি সরকায়রর মাননীয় প্ররানমন্ত্রী ক্ষিখ িাহসনা, এমহপ গণিিন ক্ষথয়ক প্ররান অহিহথ হিসায়ি 

সাংযুক্ত হেয়লন। সিাপহিত্ব কয়রন মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র মাননীয় প্রহিমন্ত্রী ফহজলাতুন ক্ষনসা ইহন্দরা, এমহপ। এোড়াও উপহস্থি হেয়লন 

গণিিন প্রায়ন্ত মাননীয় প্ররানমন্ত্রীর কার্ যালয়য়র উর্ধ্যিন কম যকিযাবৃন্দ, িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর অহেয়টাহরয়াম প্রায়ন্ত মহিলা ও হিশু 

হিষয়কমন্ত্রণালয়য়র উর্ধ্যিন কম যকিযা ও মন্ত্রণালয়য়র অরীনস্থ েপ্তর/সাংস্থার কম যকিযাবৃন্দএিাং ক্ষগাপালগি ক্ষজলা প্রায়ন্ত ক্ষজলা প্রিাসক ক্ষগাপালগি, 

জনপ্রহিহনহর, রাজননহিক ক্ষনতৃবৃন্দ, সরকাহর কম যকিযা ও হিহিন্ন অনুোয়নর উপকারয়িাগীগণ। 

২.স্বাধীনিারমিানস্থপতিজাতিরতপিাe½eÜzশিখমুতজবুররিমাদনর৪৫িমিািােিিাতষ থকীদিজািীয়দিাকতেিস২০২০উপলদক্ষেিাাংলাদেিতিশুএকা

শেতমরউদযাদগগৃতিিকম থসূতচসমূি : 

(ক) ১৫.০৮.২০২০ িতনিারিাাংলাদেিতিশুএকাদেতম শকেীয় কার্ থালদয় জািীয়পিাকাঅধ থনতমিরাখা িয়; 

(খ) ১৫.০৮.২০২০িতনিারসকাল১০:০০টায় জািীয়দিাকতেিদস িাাংলাদেিতিশুএকাদেতমর সিাকদক্ষ িাচুথয়াল পদ্ধতিদি 

িাাংলাদেিতিশুএকাদেতমর আবৃতে তিিাদগর ১০ জন এিাং ৮ তিিাদগর ৮জন তিশুর সমিদয় জুদমর মাধ্যদম িাচুথয়াল পদ্ধতিদি ১ 

েন্টাব্যাপী e½eÜzতিষয়ক তিশুদের ছড়া/কতিিা/স্বরতচি কতিিা পাদঠর আদয়াজন করা িয় এিাং সকাল১১:০০টায়আদলাচনা ও শোয়া 

মািতফদলর আদয়াজন আদয়াজন করা িয়। এ সময় উপতস্থি তছদলনমহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র মাননীয় প্রহিমন্ত্রীফহজলাতুন 

ক্ষনসা ইহন্দরা, এমহপ, কাজী রওিন আক্তার, সহিি, মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়, িাাংলায়েি তিশু একাদেতমর মিাপতরচালক 

(অহিহরক্ত সহিি) জনাি ক্ষজোহি লাল কুরী এিাং মহিলা ও হিশু হিষয়কমন্ত্রণালয়য়র উর্ধ্যিন কম যকিযা ও িাাংলায়েি তিশু একাদেতমর 

কম থকিথাবৃন্দ; 

(গ) জাতির তপিা e½eÜz শিখ মুতজবুর রিমাদনর ৪৫ িম িািােি িাতষ থকীদি ১৫.০৮.২০২০ িাতরখ িতনিার িাাংলাদেি তিশু একাদেতম 

মসহজয়ে সকাল ৮:০০ টায় শকারআনখাতন এিাং িাাংলাদেি তিশু একাদেতম পতরচাতলি ৬টি তিশু তিকাি শকদে উন্নি মাদনর খািার 

পতরদিিন করা িয়; 

(ঘ) ১৫ আগস্ট উপলদক্ষে e½eÜz হিষয়ক তিদিষ তিশু সাংখ্যা প্রকাি করা িয়; এিাং 

(ঙ) িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর ক্ষজলা ও উপয়জলা কার্ যালয়য়র কম যকিযাবৃন্দয়ক ক্ষজলা ও উপয়জলা প্রিাসয়নর সায়থ 

সমিয় কয়র স্বাস্থেহিহর ক্ষময়ন কম যসূহি প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন করার জন্য পে ক্ষপ্ররণ করা িয়। 

শসদেম্বর -২০২০ 

(১) তনয়তমি ‘তিশু’ পতত্রকা প্রকাি, তিিরণ ও তিপণন। 

অদক্টাির -২০২০ 

১. িাাংলায়েি হিশু একায়েহম আয়য়াহজি হিশ্ব হিশু হেিস ও হিশু অহরকার সপ্তাি ২০২০-এর ০৭ (সাি) হেনব্যাপী কম যসূহিসমূি হনম্নরূপ : 

(১) হিশ্ব হিশু হেিস ও হিশু অহরকার সপ্তাি ২০২০ উের্াপন উপলয়েে মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র উয়যায়গ 

০৫অয়ক্টািরয়থয়ক১১অয়ক্টাির২০২০পর্ যন্তহিহিন্নঅনুষ্ঠায়নরআয়য়াজনকরািয়। এ উপলয়েে প্রথম হেন ০৫.১০.২০২০ িাহরখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় 

িাাংলায়েি হিশু একায়েহম অহেয়টাহরয়ায়ম িাচুযয়াল পেহিয়ি উয়দ্বারনীঅনুষ্ঠায়নর আয়য়াজন করা িয়। উক্ত উয়দ্বারনী অনুষ্ঠায়ন গণপ্রজািন্ত্রী 

িাাংলায়েি সরকায়রর মাননীয় প্ররানমন্ত্রী ক্ষিখ িাহসনা, এমহপ গণিিন ক্ষথয়ক প্ররান অহিহথ হিসায়ি সাংযুক্ত হেয়লন। অনুষ্ঠায়ন হিয়িষ অহিহথ 
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হিয়সয়ি িাচুযয়াল পেহিয়ি উপহস্থি হেয়লন ইউহনয়সফ প্রহিহনহর, িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর ক্ষিয়ারম্যান ও হিহিি নাট্যব্যহক্তত্ব জনাি লাকী ইনাম। 

অনুষ্ঠায়ন সিাপহিত্ব কয়রন মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফতজলাতুন শনসা ইতন্দরা এমতপ।এোড়াও উপহস্থি হেয়লন গণিিন 

প্রায়ন্ত মাননীয় প্ররানমন্ত্রীর কার্ যালয়য়র উর্ধ্যিন কম যকিযাবৃন্দ, িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর অহেয়টাহরয়াম প্রায়ন্ত মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র 

উর্ধ্যিন কম যকিযা ও মন্ত্রণালয়য়র অরীনস্থ েপ্তর/সাংস্থার কম যকিযাবৃন্দ। 

(২) ০৬.১০.২০২০ মঙ্গলিার হদ্বিীয় হেন সকাল ১১.০০ ঘটিকায় জািীয় কন্যা হিশু এেয়িায়কহস ক্ষফারাম আয়য়াহজি জািীয় কন্যা হিশু হেিস 

২০২০ উপলয়েে জুম সিার মাধ্যয়ম ক্ষক্রাড়পে প্রকাি, টকয়িা আয়য়াজন ও ক্ষপাোর প্রেি যন করা িয়। 

একই হেন জুম এর মাধ্যয়ম মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তর কতৃযক কন্যা হিশু হেিস অনুহষ্ঠি িয়। অনুষ্ঠায়ন প্ররান অহিহথ হিয়সয়ি উপহস্থি হেয়লন মহিলা 

ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র মাননীয় প্রহিমন্ত্রী জনাি ফহজলাতুনয়নসা ইহন্দরা, এমহপ। 

হিয়কল ৪.০০ ঘটিকায় নারী হনর্ যািন প্রহিয়রারকয়ল্প মাহিয়সক্টরাল ক্ষপ্রাগ্রাম আয়য়াহজি িাচুযয়াল পেহিয়ি আমার কথা ক্ষিায়না িঙ্গিন্ধুয়ক জায়না 

িাাংলায়েিয়ক জায়না হিষয়য় অনুষ্ঠায়ন প্ররান অহিহথ হিয়সয়ি উপহস্থি হেয়লন , মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পযহকি স্থায়ী কহমটির মাননীয় 

সিাপহি জনাি ক্ষময়ির আফয়রাজ চুমহক, এমহপ 

(৩) ০৭.১০.২০২০ বুরিার তৃিীয় হেন সকাল ১১.০০ ঘটিকায় এস ও এস হিলয়ড্রন হিয়লয়জস িাাংলায়েি কতৃযক আয়য়াহজি হিোাংকন, সাাংস্কৃহিক 

অনুষ্ঠান, ফুটিল টুন যায়মন্ট ও সয়িিনিা মূলক সিা অনুহষ্ঠি িয়। 

একই হেন ইউহনয়সফ কতৃযক প্রকাহিি নারী হনর্ যািন প্রহিয়রারকয়ল্প মাহিয়সক্টরাল ক্ষপ্রাগ্রাম আয়য়াহজি জুম এর মাধ্যয়ম Ending Child 

Marriage : A Profile of Progressএর শুি উয়দ্বারন কয়রন মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র মাননীয় প্রহিমন্ত্রী জনাি ফহজলাতুনয়নসা 

ইহন্দরা, এমহপ। 

হিয়কল ৩.০০ ঘটিকায় নারী হনর্ যািন প্রহিয়রারকয়ল্প মাহিয়সক্টরাল ক্ষপ্রাগ্রাম এর আওিায় িাচুযয়াল পেহিয়ি আমার কথায়িায়না হকয়িার-হকয়িারীর 

প্রজনন স্বাস্থে ও অহরকার হিষয়য় এক আয়লািনা সিার আয়য়াজন করা িয়। অনুষ্ঠায়ন প্ররান অহিহথ হিয়সয়ি উপহস্থি হেয়লন মহিলা ও হিশু হিষয়ক 

মন্ত্রণালয়য়র মাননীয় প্রহি মন্ত্রী জনাি ফহজলাতুনয়নসা ইহন্দরা, এমহপ। 

(৪) ০৮.১০.২০২০ বৃিেহিিার িতুথ য হেন সকাল ১১.০০ ঘটিকায় েন ক্ষফারাম  আয়য়াজয়ন সুহিরা িহিি হিশুয়ের হনয়য় জুম সিা ও হিোাংকন 

প্রহিয়র্াহগিা অনুহষ্ঠি িয়। 

একই হেন জুম এর মাধ্যয়ম জািীয় প্রহিিন্ধী ক্ষফারাম আয়য়াহজি জািীয় প্রহিিন্ধী ক্ষফারাম এর ইউটিউি িোয়নল িায়ের ৫১৪টি সেস্য সাংগঠন 

ক্ষথয়ক িাোইকৃি হিশুয়ের হনয়য় আয়লািনা, নৃিে, গান, অহিনয় ও হিহেও প্রেি যয়নর আয়য়াজন কয়রন। 

হিয়কল ৩.০০ ঘটিকায় িাচুযয়াল পেহিয়ি নারী হনর্ যািন প্রহিয়রার কয়ল্প মাহিয়সক্টরাল ক্ষপ্রাগ্রাম আয়য়াহজি হনরাপে হিশু হনরাপে ইন্টারয়নটহিষয়য় 

আয়লািনা সিা অনুহষ্ঠি িয়। সিায় প্ররান অহিহথ হিয়সয়ি উপহস্থি হেয়লন িথ্য ও ক্ষর্াগায়র্াগ প্রযুহক্ত হিিায়গর মাননীয় প্রহিমন্ত্রী জনাি জুনাইে 

আিয়মে পলক, এমহপ। 

(৫) ০৯.১০.২০২০ শুক্রিার পিম হেন সকাল ১১.০০ঘটিকায় িাাংলায়েি ইহসহে ক্ষনটওয়যাক এর আয়য়াজয়ন সমহিি ইহসহসহে ক্ষসিা হিষয়ক 

ওয়য়িইনার অনুষ্ঠায়নর আয়য়াজন করা িয়। 

হিয়কল: ৩.০০ ঘটিকায় নারী হনর্ যািন প্রহিয়রারকয়ল্প মাহিয়সক্টরাল ক্ষপ্রাগ্রাম আয়য়াহজি িাচুযয়াল পেহিয়ি আমার কথা ক্ষিায়না অনুষ্ঠায়ন পথহিশু 

ও সুহিরা িহিি হিশু সুরো ও উন্নয়ন হিষয়য় আয়লািনা অনুহষ্ঠি িয়। অনুষ্ঠায়ন জািীয় মানিাহরকার কহমিয়নর ক্ষিয়ারম্যান প্ররান অহিহথ হিয়সয়ি 

উপহস্থি হেয়লন। 

(৬) ১০.১০.২০২০ িহনিার ষষ্ঠ হেন সকাল ১১.০০ ঘটিকায় নারী হনর্ যািন প্রহিয়রার কয়ল্প মাহিয়সক্টরাল ক্ষপ্রাগ্রাম এর আওিায় জুম এর মাধ্যয়ম 

হিশ্বমানহসক স্বাস্থেহেিস অনুহষ্ঠি িয়। অনুষ্ঠায়ন প্ররান অহিহথ হিয়সয়ি উপহস্থি হেয়লন মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র মাননীয় প্রহিমন্ত্রী জনাি 

ফহজলাতুনয়নসা ইহন্দরা, এমহপ। 
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একই হেন ক্ষসি যা হিলয়ড্রন এর আয়য়াজয়ন ২৪টি ক্ষজলায় িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর হিশুয়ের সমিয়য় সাাংস্কৃহিক অনুষ্ঠান এিাং পহলহস 

ম্যাকারয়ের সায়থ ন্যািনাল ক্ষলয়িল োয়লগ অনুহষ্ঠি িয়। 

হিয়কল ৩.০০ ঘটিকায় নারী হনর্ যািন প্রহিয়রারকয়ল্প মাহিয়সক্টরাল ক্ষপ্রাগ্রাম এর আওিায় িাচুযয়াল পেহিয়ি আমার কথা ক্ষিায়না হিশু িান্ধি নগর 

হিষয়য় আয়লািনা অনুহষ্ঠি িয়। অনুষ্ঠায়ন প্ররান অহিহথ হিয়সয়ি উপহস্থিহেয়লন ঢাকা েহেণ হসটি কয়প যায়রিয়নর ক্ষময়র  জনাি ক্ষিখ ফজয়ল নূর 

িাপস। 

(৭) ১৪.১০.২০২০ িাহরখ সপ্তম হেন হিকাল ৩.০০ ঘটিকায় িাাংলায়েি হিশু একায়েহম সিাকয়ে িাচুযয়াল পেহিয়ি হিশু অহরকার সপ্তাি ২০২০ 

এর সমাপনী অনুষ্ঠায়ন আয়লািনা, হিশু হিেকলা পুরস্কার হিিরণী ও সাাংস্কৃহিক অনুষ্ঠান অনুহষ্ঠি িয়। অনুষ্ঠায়ন প্ররান অহিহথ হিয়সয়ি উপহস্থি 

হেয়লন মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফতজলাতুন শনসা ইতন্দরা এমতপ, তিদিষ অতিতর্ তিদসদি উপতস্থি তছদলন মহিলা ও 

হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র অহিহরক্ত সহিি জনাি ফহরো পারিীন। অনুষ্ঠায়ন সিাপহিত্ব কয়রন িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর ক্ষিয়ারম্যান ও হিহিি 

নাট্যব্যহক্তত্ব জনাি লাকী ইনাম। অনুষ্ঠায়ন িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর মিাপহরিালক জনাি ক্ষজোহি লাল কুরী উপহস্থি হেয়লন। 

একই হেন হিশু অহরকার ক্ষফারাম আয়য়াহজি শ্রমজীিী হিশুয়ের হনয়য় ক্ষটহলহিিয়ন টকয়িা আয়য়াজন, সাাংস্কৃহিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রহিয়র্াহগিা, 

ক্ষপাোর প্রেি যয়নর আয়য়াজন করা িয়, ওয়ার্ল্য হিিন িায়ের প্রহিষ্ঠায়নর ১,৬০০কমী ও িায়ের হিশুয়ের হনয়য় অন-লাইন অনুষ্ঠান, আয়লািনা 

অনুষ্ঠান, ক্ষফস বুয়কর মাধ্যয়ম লাইি টকয়িা আয়য়াজন, প্ল্ান ইন্টারন্যািনাল িাল্যহিিাি প্রহিয়রার সাংক্রান্ত িাচুযয়াল ক্ষিয়াহরাং সিার আয়য়াজন এিাং 

অপরায়জয় িাাংলায়েি সাাংস্কৃহিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার হিিরণী অনুষ্ঠায়নর আয়য়াজন কয়রন। 

২. ক্ষিখ রায়সয়লর ৫৬িম জন্মিাহষ যকী ২০২০ উের্াপন 

(১) ১৮.১০.২০২০ রহিিার সকাল ৭:০০ েটিকায় িনানী করিস্থাদন জাতির তপিা িঙ্গিন্ধু শিখ মুতজবুর রিমাদনর কহনষ্ঠ পুে ক্ষিখ রায়সয়লর 

প্রতিকৃতিদি িাাংলাদেি তিশু একাদেতমর পক্ষ শর্দক পুস্পস্তিক অপ থণ ও েদ্ধাঞ্জতল জ্ঞাপন করা িয়; 

(২) ১৮.১০.২০২০ িাহরখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় জাহির হপিা িঙ্গিন্ধু ক্ষিখ মুহজবুর রিমায়নর কহনষ্ঠ পুে ক্ষিখ রায়সয়লর ৫৬িম জন্মিাহষ যকী 

উপলয়েে িাচুযয়াল পেহিয়ি িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর সিাকয়ে ‘ক্ষিখ রায়সল আমায়ের িায়লািাসা’ িীষ যক আয়লািনা সিায় প্ররান অহিহথ 

হিয়সয়ি উপহস্থি হেয়লন মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফতজলাতুন শনসা ইতন্দরা, এমতপ। তিদিষ অতিতর্ তিদসদি উপতস্থি 

তছদলন মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র অহিহরক্ত সহিি জনাি ফহরো পারিীন। অনুষ্ঠায়ন সিাপহিত্ব কয়রন িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর 

ক্ষিয়ারম্যান হিহিি নাট্যব্যহক্তত্ব জনাি লাকী ইনাম। অনুষ্ঠায়ন স্বাগি িক্তব্য রায়খন িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর মিাপহরিালক জনাি ক্ষজোহি লাল 

কুরী। আয়লািনা ক্ষিয়ষ জন্মহেয়নর গান অনুহষ্ঠি িয়; এিাং 

(৩) শিখ রাদসদলর জন্মিাতষ থকী উের্াপন উপলদক্ষে তিদিষ আতেদক তিশু সাংখ্যা প্রকাি করা িয়। 

৩. ২৬.১০.২০২০ িাহরখ পহিে ঈে-ই-হমলাদুন্নিী (সা.) উপলয়েে িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর সিাকয়ে আয়লািনা সিা, হমলাে ও ক্ষোয়া 

মািহফয়লর আয়য়াজন করা িয়। অনুষ্ঠায়ন মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র যুগ্মসহিি (হিশু ও সমিয়), িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর ক্ষিয়ারম্যান 

হিহিি নাট্যব্যহক্তত্ব জনাি লাকী ইনাম এিাং িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর মিাপহরিালক জনাি ক্ষজোহি লাল কুরী উপহস্থি হেয়লন। 

১. তনয়তমি ‘তিশু’ পতত্রকা প্রকাি, তিিরণ ও তিপণন। 

নদিম্বর -২০২০ 

(১) তনয়তমি ‘তিশু’ পতত্রকা প্রকাি, তিিরণ ও তিপণন। 

তেদসম্বর -২০২০ 

(১) ০৯ হেয়সম্বর ক্ষিগম ক্ষরায়কয়ার জন্মহেিস উের্াপন উপলয়েে মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র উয়যায়গ িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর 

অহেয়টাহরয়ায়ম িাচুযয়াল পেহিয়ি অনুষ্ঠায়নর আয়য়াজন করা িয়। উক্ত অনুষ্ঠায়ন িাাংলায়েি সরকায়রর মাননীয় প্ররানমন্ত্রী ক্ষিখ িাহসনা গণিিন 

ক্ষথয়ক প্ররান অহিহথ হিয়সয়ি সাংযুক্ত হেয়লন। সিাপহিত্ব কয়রন মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র মাননীয় প্রহিমন্ত্রী ফহজলাতুন ক্ষনসা ইহন্দরা, 

এমহপ। 
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(২) িহিে বুু্হেজীিী হেিস ২০২০ উের্াপন উপলয়েে ১৪.১২.২০২০ িাতরখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় িাাংলাদেি তিশু একাদেহমর কম যকিযা ও 

কম যিারীয়ের হমরপুর িহিে বুহেজীিী স্মৃহিয়সৌয়র শ্রোিহল জ্ঞাপন। 

(৩)মিান হিজয় হেিস ২০২০ উের্াপন উপলয়েে ১৬ হেয়সম্বর ২০২০, বুরিার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় িাচুযয়াল পেহিয়ি িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর 

সিাকয়ে আয়লািনা, হিোাংকন প্রহিয়র্াহগিার পুরস্কার হিিরণ ও ক্ষকন্দ্রীয় কার্ যালয়সি ক্ষেয়ির হিহিন্ন ক্ষজলা ও উপয়জলা কার্ যালয়য়র হিশুয়ের 

পহরয়িিনায় সাাংস্কৃহিক অনুষ্ঠায়নর আয়য়াজন করা িয়। অনুষ্ঠায়ন প্ররান অহিহথ হিয়সয়ি উপহস্থি হেয়লন মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র মাননীয় 

প্রহিমন্ত্রী ফহজলাতুন ক্ষনসা ইহন্দরা, এমহপ। হিয়িষ অহিহথ হিয়সয়ি উপহস্থি হেয়লন কাজী রওিন আক্তার, সহিি, মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়। 

অনুষ্ঠায়ন সিাপহিত্ব কয়রন িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর ক্ষিয়ারম্যান ও হিহিি নাট্যব্যহক্তত্ব জনাি লাকী ইনাম। অনুষ্ঠায়ন িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর 

মিাপহরিালক জনাি ক্ষজোহি লাল কুরী উপহস্থি হেয়লন। 

(৩) তনয়তমি ‘তিশু’ পতত্রকা প্রকাি, তিিরণ ও তিপণন। 

জানুয়াহর-২০২১ 

(১) তনয়তমি ‘তিশু’ পতত্রকা প্রকাি, তিিরণ ও তিপণন। 

ক্ষফব্রুয়াহর ২০২১ 

১.িতিে তেিস ও আন্তজথাতিক মাতৃিাষা তেিস উপলয়েে িাাংলাদেি তিশু একাদেতমর উদযাদগ তনম্নতলতখি কম থসূতচর আদয়াজন করা িয় : 

(ক) ১৮ শফব্রুয়াতর ২০২১বৃিস্পতিিার তিনটি তিষয় ও তিিাদগ তচত্রাাংকন প্রতিদর্াতগিার আয়য়াজন করা িয়। 

(খ) ২১ শফব্রুয়াতর ২০২১ রহিিার সকাল : ০৭.০০ েটিকায় প্রিাি শফরীয়ি তিশু একাদেতমর কম থকিথাগণ তিশু একাদেতম শর্দক শকেীয় িতিে 

তমনায়র েদ্ধাঞ্জতল জ্ঞাপন এিাং সকাল ১১.০০ ঘটিকায় তিশু একাদেতম সিাকদক্ষ িাচুথয়াল পদ্ধতিদি আদলাচনা, পুরস্কার তিিরণ ও শকেীয় 

কার্ থালয়সি শেদির তিতিন্ন শজলা ও উপদজলা কার্ থালদয়র তিশুদের পতরদিিনায় সাাংস্কৃতিক অনুষ্ঠাক্ষনর আয়য়াজন করা িয়। অনুষ্ঠায়ন মতিলা ও তিশু 

তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাি ফতজলাতুন শনসা ইতন্দরা এমতপ প্রধান অতিতর্ তিদসদি উপহস্থি হেয়লন। হিয়িষ অহিহথ হিয়সয়ি 

উপহস্থি হেয়লন মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র সোহনি হসহনয়র সহিি জনাি কাজী রওিন আক্তার। অনুষ্ঠায়ন সিাপহিত্ব কয়রন িাাংলায়েি 

হিশু একায়েহমর ক্ষিয়ারম্যান ও হিহিি নাট্যব্যহক্তত্ব জনাি লাকী ইনাম। অনুষ্ঠায়ন অয়রাও উপহস্থি হেয়লন িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর মিাপহরিালক 

জনাি ক্ষজোহি লাল কুরী। 

২. হিশুয়ের সাাংস্কৃহিক প্রহিেণ সাংক্রান্ত িহিয কার্ যক্রম শুরু। 

মাি য-২০২১ 

১। জাহির হপিা e½eÜz ক্ষিখ মুহজবুর রিমায়নর ৭ই মায়ি যর ঐহিিাহসক িাষণ২০২১ উে&র্াপন উপলয়েে িাাংলায়েি হিশু একায়েহম কতৃযক হনয়ম্নাক্ত 

কম যসূহির আয়য়াজন করা িয় : 

(ক) ১ মাি য ২০২১, ক্ষসামিার সকাল : ১১.০০ েটিকায় তিনটি তিষয় ও তিিাদগ এিাং হিয়িষ িাহিো সম্পন্ন হিশুয়ের তচত্রাাংকন প্রতিদর্াতগিার 

আয়য়াজন করা িয়। 

(খ) ৭ই মাি য ২০২১, রহিিার, সকাল : ১১.০০ ঘটিকায়তিশু একাদেতম সিাকদক্ষ িাচুথয়াল পদ্ধতিদি আদলাচনা, পুরস্কার তিিরণ ও শকেীয় 

কার্ থালয়সি শেদির তিতিন্ন শজলা ও উপদজলা কার্ থালদয়র তিশুদের পতরদিিনায় সাাংস্কৃতিক অনুষ্ঠাক্ষনর আয়য়াজন করা িয়। অনুষ্ঠায়ন মতিলা ও তিশু 

তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাি ফতজলাতুন শনসা ইতন্দরা, এমতপ প্রধান অতিতর্ তিদসদি উপহস্থি হেয়লন। হিয়িষ অহিহথ হিয়সয়ি 

উপহস্থি হেয়লন মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র সোহনি হসহনয়র সহিি জনাি ক্ষমাঃ সায়য়দুল ইসলাম। অনুষ্ঠায়ন সিাপহিত্ব কয়রন িাাংলায়েি 

হিশু একায়েহমর ক্ষিয়ারম্যান ও হিহিি নাট্যব্যহক্তত্ব জনাি লাকী ইনাম। অনুষ্ঠায়ন অয়রাও উপহস্থি হেয়লন িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর মিাপহরিালক 

জনাি ক্ষজোহি লাল কুরী। 

(গ) ৮মাি য আন্তজাহিযক নারী হেিস র্থার্থ মর্ যাোয় উের্াপন উপলয়েে মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র উয়যায়গ িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর 

অহেয়টাহরয়ায়ম িাচুযয়াল পেহিয়ি অনুষ্ঠায়নর আয়য়াজন করা িয়। উক্ত অনুষ্ঠায়ন িাাংলায়েি সরকায়রর মাননীয় প্ররানমন্ত্রী ক্ষিখ িাহসনা গণিিন 
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ক্ষথয়ক প্ররান অহিহথ হিয়সয়ি সাংযুক্ত হেয়লন। সিাপহিত্ব কয়রন মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র মাননীয় প্রহিমন্ত্রী ফহজলাতুনয়নো ইহন্দরা 

এমহপ।  

২। মিান স্বারীনিা হেিস ২০২১ উের্াপন উপলয়েে িাাংলাদেি তিশু একাদেতমর উদযাদগ তনম্নতলতখি কম থসূতচরআদয়াজন করা  

িয় : 

(ক) ‘স্বারীনিার সুিণ য জয়ন্তী’ িণ যাঢে ও র্থায়র্াগ্য মর্ যাোর সায়থ উের্াপন উপলয়েে িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর উয়যায়গ ১২ ই তিে ১৪২৭ িঙ্গাব্দ/ 

২৬ ক্ষি মাি য ২০২১ শুক্রিার, সকাল ১০:০০ ঘটিকায় িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর সিাকয়ে িাচুযয়াল পেহিয়ি শকেীয় কার্ থালয়সি শেদির তিতিন্ন 

শজলা ও উপদজলা কার্ থালদয়র তিশুদের পতরদিিনায়‘স্বারীনিার সুিণ যজয়ন্তী এর িাৎপর্ য’ িীষ যক মদনাজ্ঞ সাাংস্কৃতিক অনুষ্ঠাক্ষনর আয়য়াজন করা িয়। 

উক্ত অনুষ্ঠায়ন প্ররান অহিহথ হিয়সয়ি উপহস্থি হেয়লন মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র মাননীয় প্রহিমন্ত্রী ফহজলাতুন ক্ষনসা ইহন্দরা, এমহপ। 

হিয়িষ অহিহথ হিয়সয়ি উপহস্থি হেয়লন মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র সোহনি সহিি জনাি ক্ষমাঃ সায়য়দুল ইসলাম। অনুষ্ঠায়ন সিাপহিত্ব 

কয়রন িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর ক্ষিয়ারম্যান জনাি লাকী ইনাম এিাং স্বাগি িক্তব্য রাখয়িন িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর মিাপহরিালক জনাি 

ক্ষজোহি লাল কুরী। অনুষ্ঠায়ন িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর কম যকিযা ও কম যিারীসি মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় ও অরীনস্থ েপ্তর সাংস্থার উর্ধ্যিন 

কম যকিযাগণ ও উপহস্থি হেয়লন। 

এহপ্রল-২০২১ 

১. তনয়তমি ‘তিশু’ পতত্রকা প্রকাি, তিিরণ ও তিপণন। 

ক্ষম ২০২১ 

১. তনয়তমি ‘তিশু’ পতত্রকা প্রকাি, তিিরণ ও তিপণন। 

জুন-২০২১ 

১. তনয়তমি ‘তিশু’ পতত্রকা প্রকাি, তিিরণ ও তিপণন। 

িাাংলায়েি হিশু একায়েহম হিশুয়ের উন্নয়য়ন হিহিন্ন কাh©ক্রম িাস্তিায়ন কয়র আসয়ে। এোড়া হিশুয়ের উন্নয়য়নর জন্য িাাংলায়েি হিশু একায়েহম 

ক্ষথয়ক িাহষ যক কg©সূহির আওিায় হনয়ম্নিহণ যি প্রকল্প গ্রিয়ণর কাh©ক্রম িায়ি ক্ষনয়া িয়য়য়ে। 

২০২০-২১অ_ ©িেয়রর িাহষ যক উন্নয়ন কg©সূহির আওিায় প্রকল্প প্রস্তাি : 

১। িাাংলায় : গ্রামীণ তিশুদের  সৃজনিীলিা তিকাি প্রকল্প 

জানুয়াতর ২০২০-তেদসম্বর ২০২৪ 

২। িাাংলায়ুঃ তিশুর প্রারতম্ভক র্ত্ন ও তিকাি (তিশুর প্রর্ম ১০০০ তেদনর সিায়িা) িীষ থক প্রকল্প 

জানুয়াতর ২০২০-তেদসম্বর ২০২৪ 

৩। িাাংলায় : িাাংলাদেি তিশু একাদেতমর শজলা ও উপদজলা িাখায় শিৌি অিকাঠাদমা তনম থাণ প্রকল্প 

জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৫ 

৪। সমহিি সমাজ হিহত্তক হিশু র্ত্ন ক্ষকয়ন্দ্র এিাং সাঁিার সুহিরা প্রকল্প। 

জুলাই ২০২০ – জুন ২০২৫ 

৯.৩     ২০২০-২১ অর্ থ-িছদর মন্ত্রণালদয়র কার্ থািতল সম্পােদন িড় রকদমর শকান সমস্যা/সঙ্কদটর আিঙ্কা করা িদল  িার তিিরণ (সাধারণ/রুটিন 

প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উদেদখর প্রদয়াজন শনই; উোিরণ: পে সৃজন, শূন্যপে পূরণ ইিোতে) : প্রদর্াজে নয়। 
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(১০)    মন্ত্রণালদয়র উদেশ্য সাধন সাংক্রান্ত : প্রদর্াজে নয়। 

১০.১   ২০২০-২১ অর্ থ-িছদরর কার্ থািতলর মাধ্যদম মন্ত্রণালদয়র আরদ্ধ উদেশ্যািতল সদন্তাষজনকিাদি সাতধি  

িদয়দছ তক? :  

১০.২   উদেশ্যািতল সাতধি না িদয় র্াকদল িার কারণসমূি  : নদিল কদরানা িাইরাস প্রাদুিথাদির কারদণ অদনক কার্ থক্রম িাস্তিায়ন 

করা সম্ভি িয়তন। 

১০.৩   মন্ত্রণালদয়র আরদ্ধ উদেশ্যািতল আরও েক্ষিা ও সাফদল্যর সদে সাধন করার লদক্ষে শর্ সি ব্যিস্থা/পেদক্ষপ গ্রিণ করা শর্দি 

পাদর, শস সম্পদকথ মন্ত্রণালদয়র সুপাতরি 

(১১)  উৎপােন তিষয়ক (সাংতিষ্ট মন্ত্রণালয় পূরণ করদি) : প্রদর্াজে নয়। 

১১.১   কৃতষ/তিল্প পণ্য, সার, জ্বালাতন ইিোতে    

মন্ত্রণালদয়র 

নাম 

পদণ্যর নাম প্রতিদিেনাধীন 

অর্ থ-িছদর 

(২০২০-২১) 

উৎপােদনর 

লক্ষেমাত্রা 

প্রতিদিেনাধীন 

অর্ থ-িছদর 

(২০২০-২১) 

প্রকৃি উৎপােন 

লক্ষেমাত্রা 

অনুর্ায়ী 

উৎপােদনর 

িিকরা িার 

শেিজ উৎপােদন 

শেদির অিেন্তরীণ 

চাতিোর কি িিাাংি 

শমটাদনা র্াদচ্ছ 

পূি থিিী 
অর্ থ-িছদর 

(২০১৯-২০) 

উৎপােন 

 
১ ২ ৩  ৪ ৫ ৬ ৭ 

কৃতষ মন্ত্রণালয় চাল      

গম      

ভুট্টা      

আলু      

তপঁয়াজ      

পাট      

িাক-সিতজ      

মৎস্য ও প্রাতণ 

সম্পে মন্ত্রণালয় 

মৎস্য      

মাাংস      

দুধ      

তেম       

তিল্প মন্ত্রণালয় তচতন      

লিণ      

সার (ইউতরয়া)      

িাতণজে মন্ত্রণালয় চা      

জ্বালাতন ও খতনজ 

সম্পে মন্ত্রণালয় 

গ্যাস      

কয়লা      

কঠিন তিলা      
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মন্ত্রণালদয়র 

নাম 

পদণ্যর নাম প্রতিদিেনাধীন 

অর্ থ-িছদর 

(২০২০-২১) 

উৎপােদনর 

লক্ষেমাত্রা 

প্রতিদিেনাধীন 

অর্ থ-িছদর 

(২০২০-২১) 

প্রকৃি উৎপােন 

লক্ষেমাত্রা 

অনুর্ায়ী 

উৎপােদনর 

িিকরা িার 

শেিজ উৎপােদন 

শেদির অিেন্তরীণ 

চাতিোর কি িিাাংি 

শমটাদনা র্াদচ্ছ 

পূি থিিী 
অর্ থ-িছদর 

(২০১৯-২০) 

উৎপােন 

 
১ ২ ৩  ৪ ৫ ৬ ৭ 

িস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রণালয় 

িস্ত্র/সুিা      

পাটজাি দ্রব্য      

 

১১.২ শকান তিদিষ সামগ্রী/সাতি থদসর উৎপােন িা সরিরাি, মূদল্যর তস্থতিিীলিার শক্ষদত্র িড় রকদমর সমস্যা িা সঙ্কট িদয়তছল তক? তনকট 

িতিষ্যদি মারাত্মক শকান সমস্যার আিঙ্কা র্াকদল িার িণ থনা : প্রদর্াজে নয়। 

১১.৩ তিদুেৎ সরিরাি (দমগাওয়াট) : প্রদর্াজে নয়। 

প্রতিদিেনাধীন িছর (২০২০-২১) পূি থিিী িছর (২০১৯-২০) 

সদি থাচ্চ  চাতিো সদি থাচ্চ  উৎপােন সদি থাচ্চ  চাতিো সদি থাচ্চ  উৎপােন  

১ ২ ৩ ৪ 

 

 

   

 

১১.৪  তিদুেৎ-এর গড় তসদস্টম লস (িিকরা িাদর) : প্রদর্াজে নয়। 

সাংস্থার নাম প্রতিদিেনাধীন িের 
(২০২০-২১) 

 

পূি থিিী  িের 
(২০১৯-২০) 

পূি থিিী িেয়রর তুলনায় 

হ্রাস (-)/বৃতদ্ধ (+) 
মন্তব্য 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

পতিদিা     

তিউদিা     

তেতপতেতস     

শেসদকা     

ওদজাপাতেদকা     

ক্ষনসয়কা     
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১১.৫ জ্বালাতন শিদলর সরিরাি (দমতেক টন) : প্রদর্াজে নয়। 

প্রতিদিেনাধীন িছর (২০১৯-২০) পূি থিিী িছর (২০১৯-২০) 

চাতিো সরিরাি চাতিো সরিরাি  

১ ২ ৩ ৪ 

    

 

১১.৬ শেদির শমদোপতলটন এলাকায় পাতন সরিরাি (লক্ষ গ্যালন) : প্রদর্াজে নয়। 

 প্রতিদিেনাধীন িছর (২০২০-২১) পূি থিিী  িছর  (২০১৯-২০) 

শমদো এলাকা চাতিো সরিরাি চাতিো সরিরাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

(১২)  আইনশৃঙ্খলা তিষয়ক (জনতনরাপো তিিাদগর জন্য) 

১২.১ অপরাধ-সাংক্রান্ত : প্রদর্াজে নয়। 

 
অপরাদধর ধরন 

অপরাদধর সাংখ্যা 
প্রতিদিেনাধীন িছর 
(২০২০-২১) 

পূি থিিী িছর 
(২০১৯-২০) 

অপরাদধর হ্রাস(-) 
/বৃতদ্ধ(+)-এর সাংখ্যা  

অপরাদধর হ্রাস    

  (-)/বৃতদ্ধ(+)-এর 
িিকরা িার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

খুন     

ধষ থণ     

অতগ্নসাংদর্াগ     

এতসে তনদক্ষপ     

নারী তনর্ থািন     

োকাতি     

রািাজাতন     

অস্ত্র/তিদফারক সাংক্রান্ত     

শমাট     
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১২.২ প্রতি লক্ষ জনসাংখ্যায় সাংেটিি অপরাদধর তুলনামূলক তচত্র : প্রদর্াজে নয়। 

তিষয় অর্ থ-িছর(২০২০-২১) অর্ থ-িছর(২০১৯-২০) 

১ ২ ৩ 

   

১২.৩ দ্রুি  তিচার আইদনর প্রদয়াগ (৩০ জুন ২০২১ পর্ থন্ত) : প্রদর্াজে নয়। 

আইন জাতরর পর শর্দক 

ক্রমপুতঞ্জভূি মামলার 

সাংখ্যা  

(আসাতমর সাংখ্যা) 

প্রতিদিেনাধীন িছদর 

শগ্রপ্তারকৃি আসাতমর 

সাংখ্যা 

আইন জাতরর পর 

শর্দক ক্রমপুতঞ্জভূি 

শগ্রপ্তারকৃি আসাতমর 

সাংখ্যা 

শকাট থ কতৃথক 

তনষ্পতেকৃি 

ক্রমপুতঞ্জভূি মামলার 

সাংখ্যা 

িাতস্ত িদয়দছ এমন 

মামলার সাংখ্যা ও 

িাতস্তপ্রাপ্ত আসাতমর 

ক্রমপুতঞ্জভূি সাংখ্যা   

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

১২.৪ স্থল, শনৌ ও আকাি পদর্ িাাংলাদেদি আগি তিদেতি নাগতরক (র্াত্রী)-এর সাংখ্যা (জনতনরাপো তিিাগ) : প্রদর্াজে নয়। 

 প্রতিদিেনাধীন িছর 

(২০২০-২১) 

পূি থিিী িছর 

(২০১৯-২০) 

হ্রাস(-)/বৃতদ্ধ(+) -এর সাংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

শমাট র্াত্রীর সাংখ্যা    

পর্ থটদকর সাংখ্যা    

১২.৫ সীমান্ত সাংেদষ থর সাংখ্যা : প্রদর্াজে নয়। 

 প্রতিদিেনাধীন িছর 

(২০২০-২১) 

পূি থিিী িছর 

(২০১৯-২০) 

হ্রাস(-)/বৃতদ্ধ(+) -এর সাংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

িাাংলাদেি-িারি সীমান্ত    

িাাংলাদেি-মায়ানমার সীমান্ত    

১২.৬ সীমাদন্ত িাাংলাদেদির সাধারণ নাগতরক িিোর সাংখ্যা : প্রদর্াজে নয়। 

 প্রতিদিেনাধীন িছর 

(২০২০-২১) 

পূি থিিী িছর 

(২০১৯-২০) 

হ্রাস(-)/বৃতদ্ধ(+) -এর সাংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

তি এস এফ কতৃথক    

মায়ানমার সীমান্তরক্ষী কতৃথক     

১২.৭  ৩০  জুন ২০২১ িাতরদখ কারাগাদর িতন্দর সাংখ্যা (সুরো ক্ষসিা হিিায়গর জন্য) : প্রদর্াজে নয়। 
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িতন্দর ধরন িতন্দর সাংখ্যা মন্তব্য 

প্রতিদিেনাধীন িছর 

(২০২০-২১) 

পূি থিিী িছর 

(২০১৯-২০) 

িতন্দর  সাংখ্যার  

 হ্রাস (-)/বৃতদ্ধ (+) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

পুরুষ িাজতি     

পুরুষ কদয়তে     

মতিলা িাজতি     

মতিলা কদয়তে     

তিশু িাজতি     

তিশু কদয়তে     

তেদটইতন     

তরতলজে তপ্রজনার (আরতপ)     

শমাট     

১২.৮ মৃতুেেেপ্রাপ্ত আসাতম (সুরো ক্ষসিা হিিায়গর জন্য) : প্রদর্াজে নয়। 
 

প্রতিদিেনাধীন িছর 
(২০২০-২১) 

পূি থিিী িছর 
(২০১৯-২০) 

পূি থিিী িছদরর তুলনায় 

হ্রাস(-)/বৃতদ্ধ(+) -এর সাংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

মৃতুেেেপ্রাপ্ত আসাতমর সাংখ্যা    

মৃতুেেে কার্ থকর িদয়দছ, এমন আসাতমর 

সাংখ্যা 
   

(১৩) শফৌজোতর মামলা-সাংক্রান্ত িথ্য (আইন ও তিচার তিিাদগর  জন্য) : প্রদর্াজে নয়। 

ক্রমপুতঞ্জভূি অতনষ্পন্ন 

শফৌজোতর মামলার 

সাংখ্যা 

প্রতিদিেনাধীন িছদর 

(২০২০-২১)) শমাট 

িাতস্তপ্রাপ্ত আসাতমর সাংখ্যা 

পূি থিিী িছদর 

(২০১৯-২০) শমাট িাতস্তপ্রাপ্ত 

আসাতমর সাংখ্যা 

প্রতিদিেনাধীন িছদর  

(২০২০-২১) শমাট 

তনষ্পতেকৃি মামলার 

সাংখ্যা 

পূি থিিী িছদর 

(২০১৯-২০) শমাট 

তনষ্পতেকৃি মামলার 

সাংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 

 

    

(১৪)  অর্ থননতিক (অর্ থ তিিাদগর জন্য) : প্রদর্াজে নয়। 
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আইদটম প্রতিদিেনাধীন 
িছর 

(২০২০-২১) 

পূি থিিী  

িছর  

(২০১৯-২০) 

পূি থিিী িছদরর  তুলনায় 
িিকরা বৃতদ্ধ (+) িা হ্রাস  (-) 

 
১ ২ ৩ ৪ 

১।   বিদেতিক মুদ্রার তরজাি থ (হিহলয়ন মাতকথন েলার)  

      (৩০ জুন,  ২০২১) 

   

২।   প্রিাসী িাাংলাদেিীদের শপ্রতরি শরতমদটদের পতরমাণ    

(হিহলয়নমাতকথন েলার)   (জুলাই ২০১৮−জুন ২০১৯) 
   

৩।   আমোতনর পতরমাণ (হিতলয়ন মাতকথন েলার) 

   (জুলাই ২০১৯−জুন ২০২১) 

   

৪।   ই,তপ,তি-এর িথ্যানুর্ায়ী রপ্তাতনর পতরমাণ 

(হিহলয়নমাতকথন েলার) 

    (জুলাই ২০১৯−জুন ২০২১) 

   

৫। রাজস্বুঃ  

(ক) প্রতিদিেনাধীন িছদর রাজস্ব আোদয়র লক্ষেমাত্রা  

(দকাটি টাকা) 

(খ)  রাজস্ব আোদয়র পতরমাণ (দকাটি টাকা) 

   (জুলাই ২০১৯−জুন ২০২১) 

   

৬।   শমাট অিেন্তরীণ ঋণ (দকাটি টাকায়) 

      সরকাতর খাি (হনট)(জুন, ২০২০) 

   

৭। ঋণপত্র শখালা (LCs opening) (হিহলয়নমাতকথন েলার) 

 ক)  (ক) খায-িস্য (চাল ও গম) 

 খ(খ)  অন্যান্য(জুলাই ২০১৯−জুন ২০২০) 

   

   

৮।  খায-িদস্যর মজুে (লক্ষ শমতেক টন) 

(৩০ জুন ২০২১) 
   

৯।  জািীয় শিািা মূল্য সূচক পতরিিথদনর িার  

(তিতে ২০০৫-০৬=১০০) 

ক) িাদরা মাদসর গড়তিতেক 

খ) পদয়ন্ট-টু-পদয়ন্টতিতেক (জুলাই ২০২০−জুন ২০২১) 

   

১৪.১ সরাসতর বিদেতিক তিতনদয়াগ (ফদরন হেয়রক্ট ইনদিস্টদমন্ট) সাংক্রান্ত (প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালদয়র জন্য) : প্রদর্াজে নয়। 

সরাসতর বিদেতিক 

তিতনদয়াদগর পতরমাণ 
(তিতলয়ন মাতকথন েলাদর) 

প্রতিদিেনাধীন িছর  পূি থিিী দুই িছর 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ 

    

 (১৫)  উন্নয়ন প্রকল্প সাংক্রান্ত (িাস্তিায়ন পতরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন তিিাদগর জন্য) :  

১৫.১     উন্নয়ন প্রকদল্পর অর্ থ িরাে ও ব্যয় সাংক্রান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০২০ শর্দক ৩০ জুন ২০২১ পর্ থন্ত) : 
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প্রতিদিেনাধীন িছদর শমাট 

প্রকদল্পর সাংখ্যা  

 

প্রতিদিেনাধীন িছদর এতেতপদি শমাট 

িরাে (দকাটি টাকায়) 

প্রতিদিেনাধীন িছদর িরাদের 

তিপরীদি ব্যদয়র পতরমাণ ও 

িরাদের তিপরীদি ব্যদয়র 

িিকরা িার 

প্রতিদিেনাধীন িছদর মন্ত্রণালদয় 

এতেতপ তরতিউ সিার সাংখ্যা  

১ ২ ৩ ৪ 

১ ৪৯৫.০০ ৪৮১.৩৫ 

৯৭.২৪% 

১২টি 

১৫.২ প্রকদল্পর অিস্থা (০১ জুলাই ২০২০ শর্দক ৩০ জুন ২০২১ পর্ থন্ত) : 

শুরু করা নতুন 

প্রকদল্পর সাংখ্যা 

প্রতিদিেনাধীন িছদর 

সমাপ্ত প্রকদল্পর িাতলকা 

প্রতিদিেনাধীন িছদর 

উদদ্বাধনকৃিসমাপ্তপ্রকদল্পর 

িাতলকা 

প্রতিদিেনাধীন িছদর চলমান প্রকদল্পর 

কদম্পাদনন্ট তিসাদি সমাপ্ত গুরুেপূণ থ অিকাঠাদমা 

১ ২ ৩ ৪ 

- - - - 

১৫.৩ তজতেতপ প্রবৃতদ্ধর িার (২০২০-২১) (পতরসাংখ্যান ও িথ্য ব্যিস্থাপনা তিিাদগর জন্য) : প্রদর্াজে নয়। 

১৫.৪ মার্াতপছু আয় (মাতকথন েলাদর) (২০২০-২১) (পতরসাংখ্যান ও িথ্য ব্যিস্থাপনা তিিাদগর জন্য) : প্রদর্াজে নয়। 

১৫.৫ েতরদ্র জনদগাষ্ঠী সাংক্রান্ত িথ্য (পতরসাংখ্যান ও িথ্য ব্যিস্থাপনা তিিাদগর জন্য): প্রদর্াজে নয়। 

োতরদ্র সীমার নীদচ অিতস্থি জনদগাষ্ঠীর ধরণ প্রতিদিেনাধীন িছর 

(২০২০-২১) 

পূি থিিী িছর 

(২০১৯-২০) 

১ ২ ৩ 

োতরদ্র সীমার নীদচ অিতস্থি 

অিীি েতরদ্র (Extreme Poor) জনদগাষ্ঠী 

সাংখ্যা 

 

  

িিকরা িার   

োতরদ্র সীমার নীদচ অিতস্থি েতরদ্র 

(Poor) জনদগাষ্ঠী 

সাংখ্যা  

 

 

িিকরা িার   

১৫.৬ কম থসাংস্থান  সাংক্রান্ত িথ্য (পতরসাংখ্যান ও িথ্য ব্যিস্থাপনা তিিাদগর জন্য) : প্রদর্াজে নয়। 

 প্রতিদিেনাধীন িছর (২০২০-২১) পূি থিিী িছর 

(২০১৯-২০) 

১ ২ ৩ 

আনুষ্ঠাতনক কম থসাংস্থাদনর সাংখ্যা   

অনানুষ্ঠাতনক কম থসাংস্থাদনর সাংখ্যা   

শমাট   

শিকারদের িার   
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(১৬) ঋণ ও অনুোন সাংক্রা িথ্য (অর্ থননতিক সম্পকথ তিিাদগর জন্য) : প্রদর্াজে নয়। 

িৎসর চুতির ধরণ চুতির সাংখ্যা কতমটদমন্ট 

(দকাটি টাকায়) 

তেসিাস থদমন্ট 

(দকাটি টাকায়) 

তরদপদমন্ট 

(দকাটি টাকায়) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০১৯-২০ ঋণচুতি    আসল-   

 সুে-  

 অনুোন চুতি     

  শমাট      

২০১৮-১৯ ঋণচুতি    আসল-   

 সুে-  

 অনুোন চুতি     

 শমাট     

(১৭)    অিকাঠাদমা উন্নয়ন (অিকাঠাদমা উন্নয়ন কম থসূতচ ও িাস্তিায়ন অগ্রগতির তিিরণ, সাংতিষ্ট অর্ থ-িছদর  

(২০২০-২১)িরােকৃি অর্ থ,ব্যতয়ি অর্ থ, সাংতিষ্ট অর্ থ-িছদর (২০২০-২১)লক্ষেমাত্রা এিাং লক্ষেমাত্রার তিপরীদি অতজথি অগ্রগতি) : প্রদর্াজে নয়। 

(১৮) পররাি মন্ত্রণালয় সাংতিেষ্ট িথ্য 

১৮.১সরকার প্রধাদনর তিদেি সফর সাংক্রামত্ম : প্রদর্াজে নয়। 

সফর প্রতিদিেনাধীন িছর  

(২০১৯-২০) 

পূি থিিী িছর 

(২০১৮-১৯) 

১ ২ ৩ 

সরকার প্রধাদনর তিদেি সফদরর সাংখ্যা   

আন্তজথাতিক সদম্মলদন শর্াগোদনর সাংখ্যা   

তদ্বপাতক্ষক রািীয় সফদরর সাংখ্যা   

১৮.২  তিদেিী রাি প্রধান/সরকার প্রধাদনর িাাংলাদেি সফর (০১ জুলাই ২০২০ শর্দক ৩০ জুন ২০২১ পর্ থন্ত)  :  প্রদর্াজে নয়। 

১৮.৩  আন্তজথাতিক সাংস্থা প্রধাদনর িাাংলাদেি সফর  (০১ জুলাই ২০২০ শর্দক ৩০ জুন ২০২১ পর্ থন্ত)  : প্রদর্াজে নয়। 

১৮.৪  তিদেদি িাাংলাদেদির দূিািাদসর সাংখ্যা : প্রদর্াজে নয়।       

১৮.৫  িাাংলাদেদির তিদেদির দূিািাদসর সাংখ্যা : প্রদর্াজে নয়। 

(১৯)    তিক্ষা-সাংক্রান্ত িথ্য  

১৯.১ প্রার্তমক তিক্ষা-সাংক্রান্ত  িথ্যসমূি (প্রার্তমক ও গণতিক্ষা মন্ত্রণালদয়র জন্য) : প্রদর্াজে নয়। 

শেদির সি থদমাট 

প্রার্তমক তিক্ষা 

প্রতিষ্ঠাদনর সাংখ্যা              

  (              ) 

ছাত্র-ছাত্রীর সাংখ্যা স্কুল িোগকারী 

(ঝদর পড়া) 

ছাত্র-ছাত্রীর িার 

 

প্রার্তমক তিযালদয়র সি থদমাট 

তিক্ষদকর সাংখ্যা 

ছাত্র ছাত্রী শমাট সি থদমাট মতিলা 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
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সরকাতর প্রার্তমক 

তিযালদয়র সাংখ্যা             

(               )      

      

শরতজস্টাে থ শিসরকাতর 

প্রার্তমক তিযালদয়র 

সাংখ্যা (          ) 

     

কতমউতনটি প্রার্তমক 

তিযালদয়র সাংখ্যা  

(           )               

     

অন্যান্য প্রার্তমক তিক্ষা 

প্রতিষ্ঠাদনর সাংখ্যা 

(           ) 

     

   সি থদমাট  সাংখ্যা 

     (              ) 

     

 

 
১৯.২   প্রার্তমক তিযালদয় গমদনাপদর্াগী তিশুর (৬-১০ িছর িয়স) সাংখ্যা (প্রার্তমক ও গণতিক্ষা মন্ত্রণালদয়র জন্য) : প্রদর্াজে নয়। 

তিক্ষার্ী  গমদনাপদর্াগী 

তিশুর সাংখ্যা  

(৬-১০ িছর িয়সী) 

গমদনাপদর্াগী শমাট কিজন তিশু 

তিযালদয় র্ায় না, িার সাংখ্যা 

এিাং (িিকরা িার) 

 গমদনাপদর্াগী তিশু (৬-

১০ িছর িয়সী)-এর ময়ধ্য 

প্রহিিন্ধী তিশুর সাংখ্যা  

গমদনাপদর্াগী প্রহিিন্ধী তিশু (৬-১০ 

িছর িয়সী)-এর ময়ধ্য হিযালয়য় র্ায় 

না এমন তিশুর সাংখ্যা এিাং (িিরা 

িার ) 

১ ২ ৩ ৪  

িালক     

িাতলকা     

ক্ষমাট     

১৯.৩  সাক্ষরিার িার (প্রার্তমক ও গণতিক্ষা মন্ত্রণালদয়র জন্য) : প্রদর্াজে নয়। 

িয়স সাক্ষরিার িার গড়  

পুরুষ মতিলা 

১ ২ ৩ ৪ 

৭ + িছর    

১৫ + িছর    

১৯.৪ মাধ্যতমক (তনম্ন ও উচ্চ মাধ্যতমকসি) তিক্ষা-সাংক্রান্ত িথ্য (তিক্ষা মন্ত্রণালদয়র জন্য) : প্রদর্াজে নয়। 

প্রতিষ্ঠাদনর 

ধরন 

প্রতিষ্ঠাদনর 

সাংখ্যা 

তিক্ষার্ীর সাংখ্যা তিক্ষদকর সাংখ্যা পতরক্ষার্ীর সাংখ্যা 

  ছাত্র ছাত্রী শমাট পুরুষ মতিলা শমাট এস.এস.তস 

(মাদ্রাসা ও 

কাতরগতরসি) 

এইচ.এস.তস 

(মাদ্রাসা ও 

কাতরগতরসি) 

োিক 

(মাদ্রাসা ও 

কাতরগতরসি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
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তনম্ন 

মাধ্যতমক 

তিযালয় 

          

মাধ্যতমক 

তিযালয়  

          

স্কুল এোে 

কদলজ 

          

উচ্চ 

মাধ্যতমক 

কদলজ 

          

োতখল  

মাদ্রাসা 

          

আতলম 

মাদ্রাসা 

          

কাতরগতর 

ও 

শিাদকিনা

ল 

          

১৯.৫  তিেতিযালদয়র তিক্ষা-সাংক্রান্ত িথ্য (তিক্ষা মন্ত্রণালদয়র জন্য) : প্রদর্াজে নয়। 

তিেতিযালদয়র ধরন তিেতিযালদয়র সাংখ্যা ছাত্র-ছাত্রীরসাংখ্যা ও িিকরা িার তিক্ষক/তিতক্ষকার সাংখ্যা ও 

িিকরা িার 

ছাত্র ছাত্রী তিক্ষক তিতক্ষকা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

সরকাতর      

শিসরকাতর      

(২০)  স্বাস্থে-সাংক্রান্ত িথ্য (স্বাস্থে ও পতরিার কল্যাণ মন্ত্রণালদয়র জন্য) 

২০.১  শমতেদকল কদলজসি তিতিন্ন তচতকৎসা তিক্ষা প্রতিষ্ঠাদন ছাত্র-ছাত্রী িতিথ সাংক্রান্ত িথ্য

(০১ জুলাই ২০২০ শর্দক ৩০ জুন ২০২১ পর্ থন্ত) : প্রদর্াজে নয়।

প্রতিষ্ঠাদনর 

ধরন 

প্রতিষ্ঠাদনর সাংখ্যা িতিথকৃি ছাত্র-ছাত্রীর সাংখ্যা অধ্যায়নরি ছাত্র-ছাত্রীর সাংখ্যা 

সরকাতর শিসরকাতর শমাট সরকাতর শিসরকাতর শমাট শমাট ছাত্র শমাট  ছাত্রী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

শমতেদকল 

কদলজ 

        

নাতস থাং 

ইনতস্টটিউট 
        

নাতস থাং কদলজ         

শমতেদকল 

এোতসদস্টন্ট 

শেতনাং স্কুল 

        

ইনতস্টটিউট 

অি শিলর্ 

শটকদনালতজ 
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২০.২ স্বাস্থে-সাংক্রান্ত : প্রদর্াজে নয়। 

জন্ম-িার 

(প্রতি 

িাজাদর) 

মৃতুে-িার 

(প্রতি 

িাজাদর) 

জনসাংখ্যা 

বৃতদ্ধ িার 

(িিকরা) 

নিজািক 

(Infant) 

মৃতুের-িার (প্রতি 

িাজাদর) 

৫ (পাঁচ) িছর 

িয়স পর্ থন্ত তিশু 

মৃতুের-িার 

(প্রতি িাজাদর) 

মাতৃ মৃতুের 

িার 

(প্রতি 

িাজাদর) 

পতরিার পতরকল্পনা 

পদ্ধতি গ্রিদণর 

িিকরা িার  

(সক্ষম েম্পতি) 

গড় আয়ু (িছর) 

পুরুষ  মতিলা শমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

          

 

২০.৩স্বাস্থেরক্ষায় ব্যয় ও অিকাঠাদমা সাংক্রান্ত(০১ জুলাই ২০২০ শর্দক ৩০ জুন ২০২১ পর্ থন্ত) : প্রদর্াজে নয়। 

মার্াতপছু 

স্বাস্থে ব্যয় 

(টাকায়) 

সারাদেদি িাসপািাদলর সাংখ্যা সারাদেদি িাসপািাল শিদের 

শমাট সাংখ্যা 

সারাদেদি শরতজস্টাে থ োিার, 

নাস থ, প্যারাদমতেকস-এর সাংখ্যা  

 

সারাদেদি শরতজস্টাে থ োিার, 

নাস থ, প্যারাদমতেকস-এর তিপরীদি 

জনসাংখ্যা  

 

সরকাতর শিসরকাতর শমাট সরকাতর শিসরকাতর শমাট োিার নাস থ প্যারাদমতেকস োিার নাস থ প্যারাদমতেকস 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০   ৮ 

             

(২১) জনিতি রপ্তাতন সাংক্রামত্ম (প্রিাসী কল্যাণ ও বিদেতিক কম থসাংস্থান মন্ত্রণালদয়র জন্য) : প্রদর্াজে নয়। 

জনিতি রপ্তাতন ও প্রিোগমন প্রতিদিেনাধীন িছর  

(২০২০-২১) 

পূি থিিী িছর 

(২০১৯-২০) 

িিকরা বৃতদ্ধ (+) িা 

হ্রাস(-) এর িার 

১ ২ ৩ ৪ 

তিদেদি শপ্রতরি জনিতির সাংখ্যা    

তিদেি শর্দক প্রিোগি জনিতির সাংখ্যা    

 (২২)  িজ্জ সাংক্রান্ত(ধম থ মন্ত্রণালদয়র জন্য) : প্রদর্াজে নয়। 

িদজ্জ গমন ২০২০-২১ অর্ থিছর ২০১৯-২০ অর্ থিছর 

পুরম্নষ মতিলা  শমাট পুরম্নষ মতিলা  শমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

িদজ্জ গমনকারীর  

সাংখ্যা 
      

(২৩)  সামাতজক তনরাপো কম থসূতচ (সাংতিষ্ট মন্ত্রণালয়/তিিাগ পূরণ করদি):  

মন্ত্রণালয়/ 

তিিাগ 

ক্রতমক 

 

সামাতজক তনরাপো 

কম থসূতচর ধরন 

প্রতিদিেনাধীন িছর(২০২০-২১) 

 

পূি থিিী িছর 

(২০১৯-২০) 

সুতিধাদিাগী 

ব্যতি/পতরিার/ 

প্রতিষ্ঠাদনর সাংখ্যা 

আতর্ থক সাংদিষ 

(লক্ষ টাকায়) 

সুতিধাদিাগী 

ব্যতি/পতরিার/ 

প্রতিষ্ঠাদনর সাংখ্যা 

আতর্ থক 

সাংদিষ 

(লক্ষ 

টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

িাাংলায়েি হিশু 

একায়েমী 

০১ হিশু হিকাি ক্ষকন্দ্র ৭৫০ জন হিশু ৬৩০.০০ লে ৭৫০ জন হিশু ৫৮০.০০ 

লে 

(২৪)   প্রধান প্রধান শসক্টর কদপ থাদরিনসমূদির লাি/দলাকসান  : প্রদর্াজে নয়। 
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২৪.১    মন্ত্রণালয়/তিিাদগর আওিাধীন শর্ সি(িাতণতজেক তিতেদি পতরচাতলি) প্রতিষ্ঠান ২০২০-২১ অর্ থ-িছদরদলাকসান কদরদছ িাদের 

নাম ও শলাকসাদনর পতরমাণ  
   

অিেতধক শলাকসাতন প্রতিষ্ঠান প্রতিদিেনাধীন িছদর (২০১৯-২০) তিরািীকৃি 

িদয়দছ এমন কলকারখানার নাম ও সাংখ্যা 

অদূর িতিষ্যদি ব্যিস্থাপনা িা অন্য 

শকান গুরুির সমস্যার সৃতষ্ট িদি পাদর 

এমন প্রতিষ্ঠাদনর নাম 
প্রতিষ্ঠাদনর নাম শলাকসাদনর পতরমাণ 

১ ২ ৩ 

   

২৪.২ মন্ত্রণালয়/তিিাদগর আওিাধীন শর্ সি(িাতণতজেক তিতেদি পতরচাতলি) প্রতিষ্ঠান ২০২০-২১অর্ থ-িছদর লাি কদরদছ িাদের 

নাম ও লাদির পতরমাণ  

প্রতিষ্ঠাদনর নাম লাদির পতরমাণ 

১ ২ 

  

   

 তসতনয়র সতচি/সতচদির স্বাক্ষরুঃ 

        নামুঃ   

 

 

জাতির তপিা িেিন্ধুদিখ মুতজবুর রিমাদনর জন্মিিিাতষ থকী উের্াপন উপলদক্ষে িাস্তিাতয়ি কম থসূতচর তিিরণ 

১। জাতির তপিা িেিন্ধুদিখ মুতজবুর রিমানদক তনদয় আদয়াতজি রচনা ও তচত্রাাংকন প্রতিদর্াতগিায়তিশুদের শলখা 

শসরা ১০০টি রচনা তনদয় ‘‘আমরা তলদখতছ ১০০ মুতজি’’ ও তিশুদের আঁকাদসরা ১০০টি ছতি তনদয় ‘‘আমরা এঁদকতছ 

১০০ মুতজি’’ তিদরানাদম ২টি গ্রন্থ িাাংলাদেি তিশু একাদেতম কতৃথক প্রকাি করা িয়।  

 

গণপ্রজািন্ত্রী িাাংলাদেি সরকাদরর  মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিিি তিশু তেিস ও তিশু অতধকার সপ্তাি ২০২০ উের্াপন 

উপলদক্ষে িাচুথয়াল পদ্ধতিদি আদয়াতজিঅনুষ্ঠাদন িই দুইটিরদমাড়ক উদন্মাচন কদরন।cøvBqvi 

 

২। মুতজি িদষ থর শলাদগা সাংিতলি কোতরব্যাগ, মগ, টিিাট থ, পদলািাট থ, ব্যাজ, ফাইলদফাডার, োইয়ার ওদটতিল 

কোদলোরনিতর করা িয়। মন্ত্রণালয়, তিতিন্ন েপ্তর সাংস্থা ও িাাংলাদেি তিশু একাদেতমরদকেীয় কার্ থালয়সি ৬৪টি 

শজলা এিাং ৬টি উপদজলা কার্ থালদয় িাাংলাদেি তিশু একাদেতম কতৃথক তিিরণ করা িয় 

৩। জাতির তপিা িেিন্ধুদিখ মুতজবুর রিমাদনর জীিন ও কম থতিতেক তনম্নতলতখি ২৫টি তসতরজ গ্রন্থ তিশুগ্রন্থমালা 

‘‘মুতজিিষ থ’’ সাংস্করণ িাাংলাদেি তিশু একাদেতম কতৃথক প্রকাি করা িদয়দছ। 

ক্র.নাং িইদয়র নাম শলখক/সম্পােক 

1.  জাতির তপিা : িাঁর সারা জীিন সম্পােকম-লী কতৃথক সম্পাতেি 

2.  Father of The Nation His Life and 

Achievements 

Edited by The Board of Editors 
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3.  তপ্রয় মানুষ শিখ মুতজি  শসতলনা শিাদসন 

4.  OUR BELOVED SHEIKH MUJIB  Selina Hossain   

5.  মুতির সাংগ্রাদম শিখ মুতজি সুব্রি িড়ুয়া ও মুনিাসীর মামুন 

6.  ছতি ছড়ায় িেিন্ধু লুৎফর রিমান তরটন ও আমীরম্নল ইসলাম সম্পাতেি 

7.  কতিিায় িেিন্ধু শিলাল শচৌধুরী ও িািীবুলোি তসরাজী সম্পাতেি 

8.  িেিন্ধু শকাষগ্রন্থ মুনিাসীর মামুন সম্পাতেি 

9.  BONGOBONDHUPEDIA Edited by Muntassir Mamoon  

10.  শছদলদিলায় শিখ মুতজি শিিী মওদুে 

11.  ৭ই মাচ থ : িেিন্ধুর অসামান্য িাষণ মুনিাসীর মামুন 

12.  িেিন্ধুর স্বপ্ন ও সাংগ্রাম সুব্রি িড়ুয়া সম্পাতেি 

13.  িেিন্ধু িলদলন (িাাংলা ও ইাংদরতজ) মুিম্মে িতফকুর রিমান সম্পাতেি 

14.  খ্যাতিমানদের শচাদখ িেিন্ধু (িাাংলা ও ইাংদরতজ)  মুনিাসীর মামুন সম্পাতেি 

15.  মানুদষর িন্ধু িেিন্ধু মুনিাসীর মামুন সম্পাতেি 

16.  আমরা এঁদকতছ ১০০ মুতজি   

(দছাটদের িন্ধু িেিন্ধু -১) সম্পাতেি 

17.  আমরা তলদখতছ ১০০ মুতজি   

(দছাটদের িন্ধু িেিন্ধু -২) সম্পাতেি 

১৮. শিখ মুতজদির জীিন : ২৬টি তচত্র, ২৬টি েটনা (িাাংলা ও 

ইাংদরতজ)  

িাদিম খান ও মুনিাসীর মামুন সম্পাতেি 

১৯. ২৬টি তচদত্র শিখ মুতজি (িড় তিল্পীদের অূাূুঁকা িেিন্ধুর 

২৬টি ছতির অোলিাম) 

িাদিম খান সম্পাতেি 

২০. শুদিচ্ছা পত্র- ১ িাদিম খান সম্পাতেি 

২১. শুদিচ্ছা পত্র- ২ িাদিম খান সম্পাতেি 

২২. রাং শরখায় শখাকার শছদলদিলা (তিশুদের জন্য তচত্রগদল্পর 

িই)  

আলপ্তগীন তুষার  অতঙ্কি ও ফাল্গুনী িাতমে রতচি 

২৩. তিল্পীর আঁকায় শিখ মুতজি (তকদিারদের জন্য তচত্রগদল্পর 

িই) 

আব্দুল শমাদমন তমিন অতঙ্কি ও সুজন িড়ুয়া রতচি 
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২৪. রঙছতি- ১ িাদিম খান 

২৫. রঙছতি- ২ িাদিম খান  

 

৪। মুতজিিষ থ উপলদক্ষে িাাংলাদেি তিশু একাদেতম শর্দক প্রকাতিি মাতসক ‘তিশু’ পতত্রকার আগস্ট ২০২০ সাংখ্যাটি 

জাতির তপিা িেিন্ধু শিখ মুতজবুর রিমাদনর িািাোৎ িাতষ থকীদি জািীয় শিাক তেিদস তিদিষ সাংখ্যা তিদসদি 

প্রকাতিি িয়। 

একইিাদি মাচ থ ২০২১ সাংখ্যাটি জাতির তপিা িেিন্ধু শিখ মুতজবুর রিমাদনর জন্মতেিদস জািীয় তিশু তেিস 

উপলদক্ষে তিদিষ সাংখ্যা তিদসদি প্রকাতিি িদয়দছ। 

৫। মুতজিিষ থ উপলদক্ষে িাাংলাদেি তিশু একাদেতম শকেীয় কার্ থালয় প্রােদণ জাতির তপিা িেিন্ধু শিখ মুতজবুর 

রিমাদনর টাইলস মুেরাল স্থাপদনর কার্ থক্রম চলমান রদয়দছ। 

জাতির তপিা িেিন্ধুদিখ মুতজবুর রিমাদনর জন্মিিিাতষ থকী উের্াপন উপলদক্ষে িাসত্মিাতয়ি কম থসূতচর সতচত্র 

তিিরণ 

১। জাতির তপিা িেিন্ধুদিখ মুতজবুর রিমানদক তনদয় আদয়াতজি রচনা ও তচত্রাাংকন প্রতিদর্াতগিায়তিশুদের শলখা 

শসরা ১০০টি রচনা তনদয় ‘‘আমরা তলদখতছ ১০০ মুতজি’’ ও তিশুদের আঁকাদসরা ১০০টি ছতি তনদয় ‘‘আমরা এঁদকতছ 

১০০ মুতজি’’ তিদরানাদম ২টি গ্রন্থ িাাংলাদেি তিশু একাদেতম কতৃথক প্রকাি করা িয়।  

গণপ্রজািন্ত্রী িাাংলাদেি সরকাদরর  মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিিি তিশু তেিস ও তিশু অতধকার সপ্তাি ২০২০ উের্াপন 

উপলদক্ষে িাচুথয়াল পদ্ধতিদি আদয়াতজিঅনুষ্ঠাদন িই দুইটিরদমাড়ক উদন্মাচন কদরন। 
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মুতজিিষ থ উপলদক্ষে ‘‘আমরা এঁদকতছ ১০০ মুতজি’’ িইদয়র শমাড়ক উদন্মাচন কদরন 
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২। জাতির তপিা িেিন্ধুদিখ মুতজবুর রিমাদনর জীিন ও কম থতিতেক তনমণতলতখি ২৫টি তসতরজ গ্রন্থ তিশুগ্রন্থমালা 

‘‘মুতজিিষ থ’’ সাংস্করণ িাাংলাদেি তিশু একাদেতম কতৃথক প্রকাি করা িদয়দছ। 

 

 

মুতজিিষ থ উপলদক্ষে িাচু থয়াল পদ্ধতিদি আদয়াতজি অনুষ্ঠাদন ‘‘আমরা এঁদকতছ ১০০ মুতজি’’ িইদয়র শমাড়ক উদন্মাচদন িাাংলাদেি তিশু 

একাদেতম প্রান্ত শর্দক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফতজলাতুদন্নছা ইতন্দরা এমতপ অাংিগ্রিণ কদরন। 
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গণপ্রজািন্ত্রী িাাংলাদেি সরকাদরর  মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিিি তিশু তেিস ও তিশু অতধকার সপ্তাি ২০২০ উের্াপন 

উপলদক্ষে িাচুথয়াল পদ্ধতিদি আদয়াতজি  অনুষ্ঠাদন তিশুগ্রন্থমালা ‘‘মুতজিিষ থ’’ এরদমাড়ক উদন্মাচন কদরন। 

 

 

মুতজিিষ থ উপলদক্ষে িাচু থয়াল পদ্ধতিদি আদয়াতজি অনুষ্ঠাদন গণিিন প্রান্ত শর্দক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাংযুি শর্দক 

‘‘আমরা এঁদকতছ ১০০ মুতজি’’ িইদয়র শমাড়ক উদন্মাচন কদরন। 

 

 

পতরতচতি 
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নারীর অর্ থননতিক ক্ষমিায়দনর লদক্ষে নারীদক তিতিন্ন ধরদনর ব্যিসা উদযাদগ সম্পৃি িওয়ার সুদর্াগ ও সিায়িাোদনর জন্য ১৬ নদিম্বর, ২০১১ সাদল মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী শিখ িাতসনা জতয়িার শুি উদদ্বাধন কদরন। শেদির নারীসমাজদক ব্যিসা উদযাদগ সম্পৃি কদর নারীদের সম্মানজনক জীতিকায়দন প্রদয়াজনীয় সমর্ থন 

ও সিদর্াতগিা করার জন্য জতয়িা ফাউদেিদনরসৃতষ্ট। জতয়িার উদদ্বাধনী অনুষ্ঠাদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিখ িাতসনা স্বিুঃস্ফূিথিাদি শোষণা কদরন, ‘…শর্ জতয়িা 

আজ আমরা ঢাকায় চালু করলাম, পর্ থায়ক্রতমকিাদি শজলা উপদজলা এিাং তেতিিনাল শিে শকায়াট থাদরও আমরা করদি র্াতচ্ছ।’ িারই ধারািাতিকিায়, জতয়িা 

টাওয়ার তনম থাণ প্রকদল্পর আওিায় িিথমান সরকার কতৃথক প্রোনকৃি ঢাকার ধানমতেস্থ িাতড়ুঃ ৪০৫/তি(পুরািন),২০/এ (নতুন), শরােুঃ ২৭(পুরািন), ১৬ (নতুন)শি 

প্রায় ১তিো (১৯.৯০ কাঠা) ভূতমর উপর ১২িলা জতয়িা টাওয়ার তনম থাদণর কার্ থক্রম চলদছ। ইতিমদধ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক জতয়িা টাওয়াদরর খসড়া নকিা 

অনুদমাতেি িদয়দছ। এছাড়াও সরকার শেদির প্রতিটি তিিাগীয় সেদর ঢাকার অনুরূপ জতয়িা টাওয়ার তনম থাদণর জন্য ১ (এক) তিো কদর িাতণতজেক জতম 

প্রিীকীমূদল্য িরাে কদরদছন।  

 

রূপকল্পওঅতিলক্ষে 

রূপকল্পুঃ  নারীর অর্ থননতিক ক্ষমিায়ন 

 

অতিলক্ষেুঃ নারীর অর্ থননতিক ক্ষমিায়দনর লদক্ষে নারী উদযািা উন্নয়ন ও শেিব্যাপী নারীিান্ধি তিপণন শনটওয়াকথ 

বিতরকরণ।  

 

শকৌিলগিউদেশ্য 

ক) নারীর অর্ থননতিক ক্ষমিায়দন একটি তিদিষাতয়ি প্রতিষ্ঠান তিদসদিজতয়িা ফাউদেিদনর সক্ষমিা বৃতদ্ধ করা; 

খ) জতয়িা ফাউদেিদনর আওিায় কম থরি তৃণমূল পর্ থাদয়র নারী উদযািা সতমতিসমূদির ব্যিসা অনুকূলপ্রাতিষ্ঠাতনক সক্ষমিা 

বৃতদ্ধ করা; 

গ) সকল প্রদয়াজনীয় সিায়িা শসিা প্রোন ও ব্যিসা অনুকূল পতরদিি সৃজনসি নারীিান্ধি শিৌি িাজার কাঠাদমা গদড় শিালা; 

ে) িহুমূখী ব্যিসা উদযাদগর জন্য নারীদেরদক সক্ষমওেক্ষকদরগদড়দিালা; 

ঙ) নতুন নতুন পণ্য উদ্ভািন/উৎপােদন সিায়িা করা। 

গঠন 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদিখিাতসনার তেক তনদে থিনায় মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর আওিায় িাস্তিায়দনর জন্য শফব্রুয়াতর ২০১১ 

শর্দক জুন ২০১৩ শময়াদে “নারী উদযািা উন্নয়ন প্রয়াস কম থসূতচ”র কার্ থক্রম শুরু িয়। নারী উদযািাদের জন্য ‘মতিয়সী’ 

তিপণন শকেটিদক পরিিীদি “জতয়িা” নামকরণ করা িয়।    

 পরিিীকাদল মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সিাপতিদে অনুতষ্ঠি এক সিায় কম থসূতচ শর্দক 

ফাউদেিদন রূপান্তদরর তিতিন্ন তেক তনদে থিনা শেওয়া িয়। পর্ থায়ক্রদম শম১৫, ২০১৩ ও জুলাই০৭, ২০১৩ িাতরদখ অনুতষ্ঠি 

সিায় তিস্তাতরি আদলাচনাপূি থক সি থসম্মতিক্রদম ফাউদেিন গঠদনর জন্য Memorandum of Associationand Rules 

and Regulationsচূড়ান্ত করা িয়।  

 জতয়িা ফাউদেিন Societies Registration Act-1860এর আওিায় একটি অলািজনক ও স্বিাতসি প্রতিষ্ঠান তিদসদি 

িাতণজে মন্ত্রণালদয়র আওিাধীন Joint Stock Companies and Firmsএ তনিন্ধনকৃি। 

 Memorandum of Association and Rules and Regulationsঅনুর্ায়ীনীতি তনধ থারণী শর্দক িাস্তিায়ন পর্ থন্ত 

তিতিন্ন স্তদর ৪ টি এতেতকউটিিিতে(Executive Body) কাজ কদর।  

• শজনাদরল কাউতেল 
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• শিাে থ অি গিন থরস   

• এতেতকউটিি কতমটি  

• অপাদরিনাল শসট আপ 

 Memorendum of Association and Rules and Regulationsঅনুর্ায়ীজতয়িা ফাউদেিদনর শিাে থঅিগিন থরস 

জতয়িা ফাউদেিদনর নীতি তনধ থারদণর সদি থাচ্চ কতৃথপক্ষ। 

 মতিলাওতিশুতিষয়কমন্ত্রণালদয়রোতয়দেতনদয়াতজিমন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীপোতধকারিদল ২৯ সেস্য তিতিষ্ট শিাে থঅিগিন থরস এর 

শচয়ারপাস থন।  

চলমানপ্রকল্পসমূি 

  “জতয়িা টাওয়ার তনম থাণ” প্রকল্প  

  “জতয়িা ফাউদেিদনর সক্ষমিা তিতনম থাণ” প্রকল্প  

 

চলমানকম থসূতচ 

জতয়িা-রখাযজাি ব্যিসা িতিিালীকরণকম থসূতচুঃ 

 

তিনিছরদময়াতেখাযজাি ব্যিসা িতিিালীকরণকম থসূতচটিরদময়াে৩০জুন২০১৯িাতরখদিষিদয়র্ায়।পরিিী সমদয়২০১৯-

২০এিাং২০২০-২১অর্ থিছদররজন্যNo Cost Extensionকরািয়। 

 

তদ্বিীয়অধ্যায় 

ক.১ জতয়িাফাউদেিদনরকম থকিথা/কম থচারীদের সাংখ্যাুঃ 

অনুদমাতেি পে পূরণকৃি পে শূন্যপে 

 

৩৩ 

 

২৩ 

 

১০ 

শমাট ৩৩ ২৩ ১০ 

 

ক.২ শূন্যপদের তিন্যাসুঃ 

অতিতরি 

সতচি/িদুর্ধ্থ 

পে 

শজলা 

কম থকিথার পে 

অন্যান্য ১ম 

শেতণর পে 

২য় শেতণর পে ৩য় শেতণর 

পে 

৪র্ থ শেতণর পে শমাট 

০ ০ ১০ ০ ০ ০ ১০ 

 

জতয়িাফাউদেিদনর২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্ থিছদরিরােকৃিঅর্ থওব্যদয়রপতরমাণ 

 

• ২০১৯-২০২০ অর্ থ িছদর মূল িরােুঃ 6,20,00,000/-টাকা 
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২০১৯-২০২০ অর্ থিছদরর প্রকৃি ব্যয়ুঃ 6,05,62,504.1/-টাকা 

অব্যতয়ি অিতিষ্ট অর্ থুঃ 14,37,495.9/-টাকা 

• ২০২০-২১ অর্ থ িছদর মূল িরােুঃ 6,৮৬,00,000/-টাকা 

২০২০-২১ অর্ থ িছদরর প্রকৃি ব্যয়ঃ ৬,৭২, ৫৫, ৭১২/-টাকা 

অব্যতয়ি অিতিষ্ট অর্ মঃ ১৩, ৪৪,২৮৮/-টাকা 

 

জতয়িা ফাউদেিদনর িাখা সমূি 

• প্রিাসন িাখা 

• সমিয় িাখা 

• িাদজট, ওঅতেট িাখা 

• আতর্ থক ব্যিস্থাপনা িাখা  

• আইতসটি িাখা 

• পতরকল্পনা, উন্নয়ন ও গদিষণা িাখা 

• এমআইএস িাখা 

• তিপণন ও সম্প্রসারণ িাখা 

• প্রদমািন িাখা 

• কারু তিল্পিা খা 

• ফোিন/তেজাইন িাখা 

• প্রতিক্ষণ ও মানি সম্পে উন্নয়ন িাখা 

• আইন িাখা 

• ক্রয় ও িাণ্ডার ব্যিস্থাপনা িাখা 

জতয়িা ফাউদেিদনর তিতিন্ন িাখার কার্ থক্রম 

প্রিাসন িাখার কার্ থক্রম 

১. কম থকিথা/ কম থচারীদের মদধ্য কম থিন্টন, আিতলক ও অিেন্তরীণ িেলী। 

২. জনিল কাঠাদমা তনধ থারণ, প্রস্তুি ও প্রদয়াজনীয় অনুদমােদনর ব্যিস্থাকরণ। 

৩. কম থকিথা/ কম থচারদের তনদয়াগ, পদোন্নতি, তসদলকিন শগ্রে ও উচ্চির শিিন শস্কল প্রোন। 

৪. কম থকিথা/ কম থচারীদের িাতষ থক শগাপনীয় প্রতিদিেন শপ্ররণ ও সাংরক্ষণ।  

৫. কম থকিথা/ কম থচারীদের ব্যতিগি নতর্, শর্াগোন, ছাড়পত্র ও ছুটি। 

৬. তসটিদজন চাট থার প্রস্তুি ও প্রকাি।  

৭. কম থকিথা-কম থচারীদের  শপনিন মঞ্জুরী ও তপআরএল িাতলকা িালনাগােকরণ। 

৮. আিতলক কার্ থালয়সমূদির কম থকিথা/কম থচারীদের কম থিন্টন। 

৯. আিতলক কার্ থালয়সমূদির কম থকিথা/কম থচারীদের তনদয়াগ, পদোন্নতি, ছুটি। 

১০. জতয়িা তিপণন শলারসমূদির জনিল ব্যিস্থাপনা। 
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১১. জতয়িা ফাউদেিন ও আিতলক কার্ থালদয়র জনিল তনদয়াগ। 

১২. আউটদসাতস থাং এর মাধ্যদম জনিল তনদয়াগ। 

১৩. তনদয়াগ কতমটি গঠন। 

১৪. জতয়িা ফাউদেিদনর জন্য পরামি থক তনদয়াগ। 

১৫. কম থকিথা ও কম থচারীদের শপিাগি অসোচারণ, অপরাধ ও শৃঙ্খলা ব্যিস্থাপনা।  

১৬. অতফস শস্পস িরাে সাংক্রান্ত কাজ এিাং কম থকিথা/ কম থচারীদের কক্ষ িরাে। 

১৭. তচঠি-পত্র গ্রিণ ও শপ্ররণ। 

১৮. োইিারদের ছুটি ও অন্যান্য তিষয়। 

১৯. ক্রয় কতমটি ও অন্যান্য কতমটি গঠন। 

২০. গাড়ীর জ্বালানী ইসুে, তিল পতরদিাধ ও লগ িতি সাংরক্ষণ। 

২১. কম থকিথাদের অতফদস র্ািায়াি সাংক্রান্ত র্ানিািন ব্যিস্থাপনা। 

২২. কতম্পউটাদর ইন্টারদনট সাংদর্াগ ও আিাতসক শটতলদফাদন এ.তে.এস.এল. সাংদর্াগ। 

২৩. অতফদসর িাড়া, সাতি থস চাজথ, তিদুেৎ তিল, পাতন তিল, গ্যাস তিল ও ইন্টারদনট তিল পতরদিাধ। 

২৪. প্রদয়াজদন তিদিষ অনুষ্ঠাদনর জন্য গাড়ী, স্থান িাড়া করা। 

২৫. কতৃথপক্ষ কতৃথক সময় সময় প্রেে অন্যান্য কার্ থািলী। 

 

জনিল ব্যিস্থাপনা, তনদয়াগ সাংক্রান্ত কার্ থক্রম,কম থকিথা-কম থচারীদের কম থিণ্টন, িেলী,পদোন্নতি, ছুটি, শৃঙ্খলা ব্যিস্থাপনা, কতমটি গঠন, 

সরাসতর ক্রয় ব্যিীি সকল প্রকার ক্রয় কার্ থক্রম সম্পােন, র্ানিািন ব্যিস্থাপনাসি অতফস স্টোিতলিদমন্ট সাংক্রান্ত সকল প্রকার কার্ থক্রম 

প্রিাসন িাখা সম্পােন কদর র্াদক। প্রিাসন িাখা কম থকিথা-কম থচারী, নারী উদযািা ও সাধারণনা গতরকদের সুতিধাদর্ থ তসটিদজন চাট থার 

প্রস্তুি ও প্রকাদির প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রিণ কদর র্াদক।এছাড়াও প্রিাসন িাখা কতৃথক গাড়ী ব্যিস্থাপনা,গাড়ীর জ্বালানী ইসুে, তিল 

পতরদিাধ ও লগ িতি সাংরক্ষণ, কম থকিথাদের অতফদস র্ািায়াি সাংক্রান্ত র্ানিািন ব্যিস্থাপনা, কতম্পউটাদর ইন্টারদনট সাংদর্াগ ও 

আিাতসক শটতলদফাদন এ.তে.এস.এল. সাংদর্াগ, অতফদসর িাড়া, সাতি থস চাজথ, তিদুেৎ তিল, পাতন তিল, গ্যাস তিল ও ইন্টারদনট তিল 

পতরদিাধ সাংক্রান্ত কার্ থক্রম সম্পন্ন করা িয়। তিতিন্ন মন্ত্রণালয়, েপ্তর সাংস্থা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান িদি আগি তচঠি/োকগ্রিণ, এিাং োক-

শরতজস্ট্রার ব্যিস্থাপনার কার্ থক্রম প্রিাসন িাখা কতৃথক গৃিীি িয়। এছাড়াও কতৃথপক্ষ কতৃথক সময় সময় প্রেে অন্যান্য কার্ থািলী সম্পােন 

করা িয়। 

 

অর্ থ ও িাদজট িাখার কার্ থক্রম 

১. জতয়িা ফাউদেিদনর রাজস্ব িাদজট প্রণয়ন ও তিওতজদি উপস্থাপন। 

২. মধ্যদময়ােী িাদজট কাঠাদমা (এমটিতিএফ) প্রণয়ন। 

৩. সাংদিাতধি িাদজট প্রণয়ন, অর্ থ উপদর্াজন। 

৪. অব্যতয়ি অদর্ থর তিসাি সাংগ্রি, সমিয় এিাং অর্ থ তিিাদগ ও তসএও অতফদস শপ্ররণ। 

৫. িাতষ থক আতর্ থক প্রতিদিেন প্রণয়ন। 

৬.ব্যাাংক তিসাি সাংরক্ষণ। 

৭. কোি িই সাংরক্ষণ। 

৮. আয়ন ব্যয়ন কম থকিথা তিদসদি োতয়ে পালন। 
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৯. িাৎক্ষতণক ব্যয় তনি থাদির জন্য ইমদপ্রস্ট ফাে (Imprest Fund) সাংরক্ষণ ও ব্যদয়র সমিয়করণ। 

১০. প্রধান তিসাি রক্ষণ কম থকিথার কার্ থালদয়র সাদর্ র্ািিীয় আয় ব্যদয়র তিসাি তরকনতসতলদয়িন। 

১১. কম থকিথা/কম থচারীদের শিিন তনধ থারন, শিিন তিল/ ভ্রমণ তিলসি অন্যান্য সকল তিল প্রণয়ন ও পাদসর ব্যিস্থা গ্রিণ। 

১২. অতজথি ছুটির সাংরক্ষণ এিাং সাধারণ িতিষ্য িিতিল এর িাৎসতরক তিসাি প্রোন, িতিষ্যৎ িিতিদলর অতগ্রম গ্রিণ। 

১৩.জািীয় ও আন্তজথাতিক অনুষ্ঠানাতের ব্যয় তনি থাদির জন্য তিল প্রণয়ন, অনুদমােন এিাং ব্যয় সমিয়। 

১৪. কম থকিথা / কম থচারীদের শপনিন ও আনুদিাতষক এর তিসাি। 

১৫. রাজস্ব ও উন্নয়ন িাদজদটর অতেট তনষ্পতেদি তদ্বপক্ষীয় ও তত্রপক্ষীয় সিা আহ্বানসি প্রদয়াজনীয় কার্ থক্রম গ্রিণ। 

১৬. অতেট সাংক্রান্ত পািতলক একাউন্টস কতমটি ও তসএতজ অতফদসর সাদর্ শর্াগাদর্াগ, সিায় শর্াগোন এিাং প্রতিদিেন শপ্ররণ। 

১৭. সরকারী অতেট টিমদক সাতি থক সিদর্াতগিা করা। 

১৮. কতৃথপক্ষ কতৃথক সময় সময় প্রেে অন্যান্য কার্ থািলী। 

সমিয় িাখার কার্ থক্রম 

 

১. ফাউদেিদনর শিাে থ অি গিন থরস সিা অনুষ্ঠান ও কার্ থক্রদমর িাস্তিায়ন। 

২. মাতসক সমিয় সিা অনুষ্ঠান ও কার্ থক্রম িাস্তিায়ন। 

৩. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও তনদে থিনা িাস্তিায়ন। 

৪. জািীয় সাংসদের প্রদনাের, সাংসেীয় স্থায়ী কতমটিদি শপ্রতরিব্য প্রতিদিেন। 

৫. মতন্ত্রপতরষে তিিাদগ শপ্রতরিব্য মাতসক, বত্রমাতসক ও িাতষ থক প্রতিদিেন প্রস্তুি ও শপ্ররণ। 

৬.ফাউদেিদনর কম থকাদের মাতসক, িাতষ থক ও ০৫ িছদরর িথ্যাতে সাংগ্রি এিাং মতন্ত্রপতরষে তিিাদগ প্রতিদিেন শপ্ররণ। 

৭. ফাউদেিন সম্পতকথি মতন্ত্রপতরষদের তসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন অগ্রগতির প্রতিদিেন সাংগ্রি ও শপ্ররন। 

৮.জািীয় সাংসদের অতধদিিদন মিামান্য রািপতি কতৃথক প্রদেয় িাষদণ অন্তভূতিথর জন্য িথ্যাতে মতন্ত্রপতরষে তিিাদগ শপ্ররণ; 

৯. অন্যান্য মন্ত্রণালয় কতৃথক চাতিি মিামি/িথ্যাতে সরিরাি। 

১০. মিান স্বাধীনিা ও জািীয় তেিস এিাং তিজয় তেিসসি সকল জািীয় তেিসসমূি পালন। 

১১. ফাউদেিদনর িাতষ থক প্রতিদিেন প্রস্তুিকরণ। 

১২. কতৃথপক্ষ কতৃথক সময় সময় প্রেে অন্যান্য কার্ থািলী। 
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জতয়িা ফাউদেিদনর Memorandum of Associations and Rules of Regulationঅনুর্ায়ী িছদর জতয়িা ফাউদেিদনর শিাে থ 

অি গিন থরস (BOG) এর কমপদক্ষ ৩টি সিা অনুতষ্ঠি িদি িদি। জতয়িা ফাউদেিদনর শিাে থ অি গিন থরস সিা আদয়াজন, সিার 

কার্ থতিিরণী প্রণয়ন ও সাংতিষ্ট কার্ থক্রম সমিয় িাখা কতৃথক কম থকিথা সম্পােন কদর। 

 

এছাড়া ফাউদেিদনর মাতসক সমিয় সিা আদয়াজন ও কার্ থতিিরণী প্রণয়ন এিাং প্রিাসতনক মন্ত্রণালদয়র সমিয় সিার জন্য িথ্য শপ্ররণ 

সমিয় িাখার কার্ থক্রম। সমিয় িাখা মতন্ত্রপতরষে তিিাদগ শপ্রতরিব্য মাতসক, বত্রমাতসক ও িাতষ থক প্রতিদিেন প্রস্তুি ও শপ্ররণ কদর, 

জািীয় সাংসদের প্রদনাের শপ্ররণ, সাংসেীয় স্থায়ী কতমটিদি শপ্রতরিব্য প্রতিদিেন প্রস্তুি ও শপ্ররণ এিাং ফাউদেিদনর কম থকাদের মাতসক, 

িাতষ থক ও ০৫ িছদরর িথ্যাতে সাংগ্রি এিাং মতন্ত্রপতরষে তিিাদগ প্রতিদিেন শপ্ররণ সম্পতকথি কার্ থািলী সম্পােন কদর।   

 

এছাড়া জািীয় সাংসদের অতধদিিদন মিামান্য রািপতি কতৃথক প্রদেয় িাষদণ অন্তভূতিথর জন্য মতন্ত্রপতরষে তিিাদগ িথ্যাতে শপ্ররণ কদর। 

সমিয় িাখা মিান স্বাধীনিা তেিস, তিজয় তেিস, নারী তেিসসি সকল জািীয় তেিসসমূি পালন কদর এিাং জতয়িা ফাউদেিদনর 

তিতিন্ন অনুষ্ঠান উৎসিাতে উের্াপন সাংক্রান্ত কার্ থক্রম সম্পােন কদর। সমিয় িাখা জতয়িা ফাউদেিদনর িাতষ থক প্রতিদিেন প্রস্তুি ও 

প্রকাি কদর। এছাড়াও কতৃথপক্ষ কতৃথক সময় সময় প্রেে অন্যান্য কার্ থািলী সম্পােন কদর। 

 

তিপণন ও সম্প্রসারণ িাখার কার্ থক্রম 

 

১. নারী উদযািাদের জন্য শেিব্যাপী একটি আলাো নারীিান্ধি তিপণন শনটওয়াকথ গদড় শিালা। 

২. নারীিান্ধি তিপণন শনটওয়াকথ গ্রাম শর্দক িির অিতধ, উৎপােন শর্দক তিপণন পর্ থন্ত আলাো সাোই শচইন গদড় তুদল নারীদের 

সক্ষমিা বৃতদ্ধর মাধ্যদম শচইদনর তিতিন্ন পর্ থাদয় িাদেরদক অর্ থননতিকিাদি তনদয়াতজি করা। 

৩. সকল প্রদয়াজনীয় সিায়িা শসিা প্রোন ও ব্যিসা অনুকূল পতরদিি সৃজনসি নারীিান্ধি শিৌি িাজার কাঠাদমা গদড় শিালা। 

৪. িহুমূখী ব্যিসা উদযাদগর জন্য নারীদের প্রদয়াজনীয় সক্ষমিা ও েক্ষিা বৃতদ্ধ।  

৫. নারী উদযািাদের জন্য আিতলক, শজলা, তিিাগীয় ও আন্তজথাতিক পর্ থাদয় শমলার আদয়াজন।  

৬. আন্তজথাতিক িাতণজে শমলার আদয়াজন। 

৭. িাাংলাদেদি প্রচতলি ও তিলুপ্ত প্রায় িস্ততিল্প ও কারুতিল্পজাি পণ্য ও এসকল পদণ্যর সাদর্ জতড়ি নারী উদযািা অদিষণ ও িাদের 

উন্নয়দন কার্ থক্রম গ্রিণ। 

৮. জতয়িা তিপণন শকেসমূদি উদযািাদের মদধ্য স্টল িরােকরণ। 

 ৯. জতয়িার প্রচার সাংক্রান্ত অন্যান্য র্ািিীয় কার্ থক্রম।  

১০. কতৃথপক্ষ কতৃথক সমদয় সমদয় প্রেে অন্যান্য কার্ থািলী। 

উন্নয়দনর মূল শরাি-ধারায় নারী উদযািাদের অন্তভু থতি এিাং নারীর অর্ থননতিক ক্ষমিায়ন তনতিিকরদণর লদক্ষে নানাতিধ উদযাগ গ্রিণ 

করা জতয়িা ফাউদেিদনর অন্যিম প্রধান কাজ। এসাংক্রান্ত উদেখদর্াগ্য কার্ থক্রম সমূিুঃ নারী উদযািাদের ব্যিসাতয়ক কম থকাদণ্ড 

উৎসাতিি করদণর লদক্ষে নতুন উদযািা অদিষণ কার্ থক্রম, নারী উদযািাদের জন্য আলাো নারীিান্ধি তিপণন শনটওয়াকথ গদড় তুলদি 

পেদক্ষপ গ্রিণ, িহুমূখী ব্যিসা উদযাদগর জন্য নারীদের প্রদয়াজনীয় সক্ষমিা ও েক্ষিা বৃতদ্ধর লদক্ষে ফোিন তেজাইন খায পণ্য প্রস্তুিসি 
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নানাতিে প্রতিক্ষণ পতরচালনার জন্য শিৌি অিকাঠাদমাগি সুদর্াগ সুতিধা বিতরকরণ,নারী উদযািাদেরদক খায পদণ্যর প্রস্তুি প্রণালী 

ও এতিষদয় ব্যিসাতয়ক েক্ষিা বৃতদ্ধর লদক্ষে িাাংলাদেি পর্ থটন কদপ থাদরিদনর সাদর্ একাতধক প্রতিক্ষণ শকাস থ পতরচালনা করা িদয়দছ 

তিপণন িাখা কতৃথক। নারীিান্ধি িাাংলা খািাদরর আধুতনক ফুে শকাট থ সাংস্কার এিাং খায পদণ্যর ব্যিসা সম্প্রসারদণর লদক্ষে নানা উদযাগ 

গ্রিণ, উদযািাদের ব্যিসাতয়ক প্রসাদরর জন্য িাতনজে শমলাসি তিতিন্ন শমলায় অাংিগ্রিণ করার প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রিণ, নারী 

উদযািাদের নতুন ব্যিসা উদযাগ নাস থাতর ব্যিসা পতরচালনার জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রিণ কদরদছ তিপণন ও সম্প্রসারণ িাখা। 

উদযািাদের ব্যিসাতয়ক কার্ থক্রম সিতজকরদণর লদক্ষে জতয়িা অোপস চালু করা িদয়দছ। উদযািাদের ব্যিসার এিাং পদণ্যর প্রচাদরর 

জন্য নানাতিধ কার্ থক্রম গ্রিণ এিাং জতয়িা তিপণন শকদেসমূদি উদযািাদের মদধ্য স্টল িরাে করণ সাংক্রান্ত কাজ তিপণন ও সম্প্রসারণ 

িাখা সম্পােন কদর। 

প্রদমািন িাখার কার্ থক্রম 

১.জতয়িা ফাউদেিদনর আওিায় কম থরি তৃণমূল পর্ থাদয়র নারী উদযািা সতমতিসমূদির ব্যিসানুকূল প্রাতিষ্ঠাতনক সক্ষমিা বৃতদ্ধ 

করা। 

২. সৃজনিীল িািনা উৎসাতিিকরণসি শপিাগি মান উন্নয়দন চাতিো-তিতেক প্রতিক্ষণ প্রোদনর মাধ্যদম অব্যিিিাদি শসিার গুণগি 

মান উন্নয়দনর ব্যিস্থা করা। 

৩. শসিার গুণগি মান উন্নয়দন নারী উদযািাসি সকল শস্টক শিাডারদের মিামি গ্রিণ করা। 

৪. নারী উদযািাদের শপিাোতরে ও সৃজনিীলিার উন্নয়দন উৎসাি প্রোন করা। 

৫. সকল ধরদনর সৃজনিীল ধ্যান ধারণা উৎসাতিি করা। 

৬. সৃজনিীল ধ্যান ধারণা িাস্তিায়দন সুফল শপদল সাংতিষ্ট ব্যতি/েলদক পুরস্কৃি করা। 

৭. জতয়িার অনলাইন ব্যিসা সম্পতকথি র্ািিীয় কার্ থক্রম। 

৮. কতৃথপক্ষ কতৃথক সমদয় সমদয় প্রেে অন্যান্য কার্ থািলী। 

জতয়িা ফাউদেিদনর প্রচার সাংক্রান্ত কার্ থক্রম প্রদমািন িাখা কতৃথক সম্পন্ন করা িয়। জতয়িা ফাউদেিন এিাং জতয়িার ব্র্যাতোং অক্ষুণ্ণ 

রাখার জন্য নারী উদযািাদেরদক সকল ধরদনর সৃজনিীল ধ্যান ধারণায় উৎসাতিি করা এিাং শস অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রিণ 

করা, সৃজনিীল ধ্যান ধারণা িাস্তিায়দন সুফল শপদল সাংতিষ্ট ব্যতি/েলদক পুরস্কৃি করা, নারী উদযািাদের শপিাোতরে ও সৃজনিীলিার 

উন্নয়দন উৎসাি প্রোন করার মাধ্যদম জতয়িার ব্র্যাতোং করা, তিতিন্ন শস্টকদিাডার তকাংিা অন্যান্য প্রতিষ্ঠাদনর সাদর্ সাংযুি িদয় 

জতয়িার প্রচার ও প্রসাদর কাজ করা প্রদমািন িাখার কার্ থক্রম। এছাড়াও প্রদমািন িাখা কতৃথপক্ষ কতৃথক সমদয় সমদয় প্রেে অন্যান্য 

কার্ থািলী সম্পােন কদর।   

এম আই এস িাখার কার্ থক্রম 

 

১. জতয়িা ফাউদেিদনর প্রকািনা সাংক্রান্ত র্ািিীয় কার্ থক্রম পতরচালনা, সম্পােন। 

২. জতয়িা ফাউদেিদনর প্রধান িািথাসমূি অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান ও জনগদনর মদধ্য সম্প্রচাদরর ব্যিস্থাকরণ। 

৩. গণমাধ্যমগুদলার সদে জতয়িার প্রচার তিষদয় কাজ করার জন্য শর্াগাদর্াগ এিাং কম থসম্পকথ স্থাপন করা। 

৪. জতয়িার ব্রতিউর এিাং তনউজ শলটার বিরী ও তিিরণ। 
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৫. কতৃথপক্ষ কতৃথক সমদয় সমদয় প্রেে অন্যান্য কার্ থািলী। 

 

আইতসটি িাখারকার্ থক্রম 

১. ফাউদেিদনর ওদয়িসাইট িালনাগাে করন। 

২. ফাউদেিদনর কম থকিথা / কম থচারীগদণর তনদয়াগ এিাং শপিাগি িথ্য সাংগ্রি এিাং িালনাগােকরণ। 

৩. ফাউদেিদনর কম থকিথা / কম থচারীগদণর জন্য  তনয়তমি সফটওয়ার কতম্পউটার প্রতিক্ষণ শকাস থ এর আদয়াজন। 

৪. নতুন কতম্পউটার প্রযুতি (সফটওয়ার) সম্পদকথ কম থকিথা / কম থচারীদেরদক অিতিিকরণ ও প্রতিক্ষণ আদয়াজন। 

৫. কতম্পউটার সাংক্রান্ত িই, জান থাল, ম্যাগাতজন, নীতিমালা, প্রভৃতি সাংগ্রি প্রতিপালন। 

৬. ইদনাদিিন টিম এর সাদর্ শর্াগাদর্াগ রক্ষা ও প্রদয়াজনীয় কার্ থক্রম গ্রিদণর সিায়িা প্রোন। 

৭. িথ্য অতধকার আইদনর আওিাধীন র্ািিীয় কার্ থক্রম পতরচালনা। 

৮. অতিদর্াগ প্রতিকার ব্যিস্থা (GRS) িাস্তিায়ন। 

৯. জািীয় শুদ্ধাচার বকিল (NIS) িাস্তিায়ন। 

১০. উেম চচ থাসমূদির (best practices) িাস্তিায়ন। 

১১. ই-নতর্ সাংক্রান্ত কার্ থক্রম। 

১২. িাতষ থক কম থসম্পােন চুতি প্রণয়ন, সম্পােন, িাস্তিায়ন ও মতনটতরাং। 

১৩. কতৃথপক্ষ কতৃথক সময় সময় প্রেে অন্যান্য কার্ থািলী। 

জতয়িা ফাউদেিদনর আইতসটি িাখা জতয়িা ফাউদেিদনর ওদয়ি সাইট িালনাগাে কদর। ইদনাদিিন সাংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় কার্ থক্রম 

সম্পােন কদর। ইদনাদিিন টিম এর সাদর্ শর্াগাদর্াগ রক্ষা ও প্রদয়াজনীয় কার্ থক্রম গ্রিদণর সিায়িা প্রোন কদর। এছাড়াও িথ্য অতধকার 

আইদনর আওিাধীন র্ািিীয় কার্ থক্রম পতরচালনা, অতিদর্াগ প্রতিকার ব্যিস্থা (GRS) িাস্তিায়ন, জািীয় শুদ্ধাচার বকিল (NIS) 

িাস্তিায়ন, উেম চচ থাসমূদির (best practices) িাস্তিায়ন এিাং ই-নতর্ সাংক্রান্ত কার্ থক্রমিাস্তিায়ন কদর। কতম্পউটার সাংক্রান্ত 

িই, জান থাল, ম্যাগাতজন, নীতিমালা, প্রভৃতি সাংগ্রি প্রতিপালন ও নতুন কতম্পউটার প্রযুতি (সফটওয়ার) সম্পদকথ কম থকিথা/ 

কম থচারীদেরদক অিতিিকরণ ও প্রতিক্ষণ আদয়াজন করা উি িাখার কার্ থক্রম। এছাড়াও কতৃথপক্ষ কতৃথক সমদয় সমদয় প্রেে অন্যান্য 

কার্ থািলী আইতসটি িাখা সম্পােন কদর। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্ থিছদরর িাতষ থক কম থসম্পােন চুতি প্রণয়ন, সম্পােন, িাস্তিায়ন ও 

মতনটতরাং কার্ থক্রম আইতসটি িাখা কতৃথক িাস্তিাতয়ি িদয়দছ।   

আতর্ থক ব্যিস্থাপনা িাখার কার্ থক্রম 

১. ক্ষুদ্র ঋণ নীতিমালা প্রণয়ন ও িালনাগাে করণ। 

২. তিপণন শকে ও ফুে শকাদট থর িাড়া আোয়, ব্যাাংদক জমা ও তিসাি সমিয় সাংক্রান্ত ব্যিস্থাপনা। 

৩. উদযািাদের প্রদণােনা সাংক্রান্ত কার্ থক্রম । 

৪. তসে কোতপটাল ব্যিস্থাপনা ।  

৫. অতজথি ছুটির সাংরক্ষণ এিাং সাধারণ িতিষ্য িিতিল এর িাৎসতরক তিসাি প্রোন, িতিষ্যৎ িিতিদলর অতগ্রম গ্রিণ। 
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প্রদণােনা ঋণ তিিরন: 

কদরানা িাইরাস জতনি (শকাতিে-১৯) পতরতস্থতিদি শেদির অর্ থননতিক ক্ষতি শমাকাদিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গি ০৫ এতপ্রল ২০২০ 

িাতরদখ কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝাতর (তসএমএসএমই) খাদির জন্য ২০,০০০ (তিি িাজার) শকাটি টাকার প্রদণােনা প্যাদকজ শোষণা 

কদরন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শোতষি আতর্ থক প্রদণােনা প্যাদকদজর আওিায় ঋণ প্রোদনর লদক্ষে জতয়িা তিপণন শকদের ক্ষতিগ্রস্ত নারী 

উদযািাদের অদিেন এর আিিান করা িয়। আদিেনকৃি নারী উদযািাদের লক োউন পতরতস্থতিদি ব্যিসা ক্ষতির কর্া তিদিচনা কদর 

অগ্রণী ব্যাাংক তলুঃ এর মাধ্যদম ঋণ প্রোদনর ব্যিস্থা করা িয়। অগ্রণী ব্যাাংক তলুঃ এর শমািাম্মেপুর ও ধানমতে িাখা িদি ২০২০-২১ অর্ থ 

িছদর জতয়িা তিপণন শকদের ক্ষতি গ্রস্ত ৩০জন নারী উদযািার মদধ্য ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা িাদর ঋণ প্রোন করা িয়। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শোতষি আতর্ থক প্রদণােনা প্যাদকদজর আওিায় কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝাতর উদযািা, তিদিষ কদর পেী ও প্রাতন্তক 

পর্ থাদয়র উদযািারা কাতঙ্খি মাত্রায় ঋণ প্রাপ্ত িয়তন- এমন িাস্তিিার শপ্রতক্ষদি সরকার পেী এলাকার প্রাতন্তক জনদগাষ্ঠীর জীিনমান 

উন্নয়দন কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝাতর তিল্পখািদক লক্ষে কদর ঋণোন কার্ থক্রম সম্প্রসারদণর জন্য ১৫০০ (পদনর িি) শকাটি টাকার 

নতুন প্রদণােনা প্যাদকজ শোষণা কদর। উি প্যাদকদজর আওিায় জতয়িা ফাউদেিদনর জন্য শমাট ৫০ (পিাি) শকাটি টাকা িরাে রাখা 

িয়, র্ার মদধ্য অর্ থ তিিাদগর তসদ্ধান্ত অনুর্ায়ীজতয়িা ফাউদেিন উি টাকা নারী উদযাদিাদের অনুকূদল ঋণ তিদসদি তিিরদণর লদক্ষে 

উদযাগ ও পতরকল্পনা গ্রিণ কদর। জতয়িা ফাউদেিদনর তনজস্ব শকান  ঋণ কম থসূতচ শনই। জতয়িা ফাউদেিদনর পতরচালক পষ থদের (BOG) 

১৭ িম  সিায় ‘ঋণ তিিরণ নীতিমালা’ অনুদমােদনর পর উি নীতিমালা অনুর্ায়ী এিাং ব্যাাংদকর প্রতিতনতধবৃদন্দর সাদর্ সম্পাতেি চুতি 

(MOU) এর মাধ্যদম ঋণ তিিরণ প্রতক্রয়া শুরু কদর।  

সারাদেি শর্দক কদরানায় ক্ষতিগ্রস্ত কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝাতর পর্ থাদয়র৯৯ জন নারী উদযািার মাদঝ গি ২০২০-২১ অর্ থিছর উি 

১০ (েি) শকাটি টাকা ঋণ তিিরণ সম্পন্ন কদর। 

জতয়িা ফাউদেিন কতৃথক উি প্রদণােনা ঋণ তিিরণ এর শক্ষদত্র শর্ তিষয়গুদলা উদেখ করা র্ায়ুঃ 

 লক্ষে: কদরানা মিামাতর (শকাতিে-১৯) পতরতস্থতিদি শেদির অর্ থননতিক পুনরুদ্ধার েরাতিিকরণ এিাং পেী এলাকার প্রাতন্তক 

জনদগাষ্ঠীর জীিনমান উন্নয়ন। 

 উদেশ্য:কদরানার কারদণ ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ ও প্রাতন্তক পর্ থাদয়র অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝাতর নারী উদযািাদের অনুকূদল সিজিদিথ, 

স্বল্পসুদে এিাং স্বল্প সমদয়র মদধ্য ঋণ তিিরদণর মাধ্যদম িাদের ব্যিসা চালু, সম্প্রসারণ ও শটকসই করা। 

ঋণ প্রাতপ্তর জন্য শর্াগ্যিা, ঋদণর পতরমাণ, সুদের িার ও শময়াে  

ঋণ প্রাতপ্তর জন্য শর্াগ্যিা: কদরানা মিামাতরর কারদণ গ্রামীণ এিাং প্রাতন্তক পর্ থাদয়র ক্ষতিগ্রস্ত অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝাতর নারী উদযািা, 

তিদিষ কদর র্ারা- 

• জতয়িা ফাউদেিদন শরতজদিিনকৃি নারী উদযািা 

• মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র আওিাধীন েপ্তর/সাংস্থায় শরতজদিিনকৃি নারী উদযািাগণ  

• সরকাদরর প্রর্ম েফার প্রদণােনার আওিায় ঋণপ্রাপ্ত িনতন এধরদণর নারী উদযািা 

• অগ্রাতধকারভুি এসএমই সাি-শসক্টর এিাং িাস্টাদরর সাদর্ সাংতিষ্ট নারী উদযািা (িোলু শচইদনর আওিাভুি নারী উদযািা)     

• পিােপে অিল, ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী, িারীতরকিাদি অক্ষম নারী উদযািা এিাং  

• শেদির তিতিন্ন অিদল অিতস্থি শেেিতে, এসএমই এদসাতসদয়িন, নারী উদযািা সাংগঠন, নাতসি, নারী উদযািা তনদয় কাজ 

কদর এধরদণর সরকাতর-শিসরকাতর সাংস্থাসি শজলা ও উপদজলা প্রিাসদনর সুপাতরিকৃি নারী উদযািা ইিোতে। 

 

ঋদণর পতরমাণ: গ্রািক পর্ থাদয় ঋদণর পতরমাণ ন্যেনিম ৫০ ( পিাি) িাজারটাকািদি সদি থাচ্চ ৫০ ( পিাি) লক্ষ টাকা পর্ থন্ত। 
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ঋদণর প্রকৃতি ও উদেশ্য: কদরানািাইরাস পতরতস্থতিদি ক্ষতিগ্রস্ত অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝাতর নারী উদযািাদের ব্যিসা চালু, 

পতরচালনারজন্য চলতি মূলধনী ঋণ এিাং তকতস্ততিতেক ঋণসি  মূলধনী র্ন্ত্রপাতি সাংগ্রি এিাং ব্যিসার সম্প্রসারদণর উদেদশ্য ঋণ তিিরণ 

করা। 

গ্রািক পর্ থাদয় সুদের িার: গ্রািক পর্ থাদয় ঋদণর সুদের িার িদি সদি থাচ্চ ৪%, র্া ক্রমহ্রাসমান তস্থতি (তরতেউতসাং ব্যাদলে) পদ্ধতিদি 

তিসািায়ন িদি। ব্যাাংক নারী উদযািাদের তনকট িদি এ িাদরর অতধক সুে আোয় করদি পারদি না। 

গ্রািক পর্ থাদয় ঋণ পতরদিাদধর শময়াে: গ্রািক পর্ থাদয় ঋণ পতরদিাদধর সময়সীমা িদি সদি থাচ্চ ২ (দুই) িছর, র্া ৬ (ছয়) মাদসর শগ্রস 

তপতরয়েসি সদি থাচ্চ ১৮ (আঠার) টি সমান মাতসক তকতস্তদি আোয়/পতরদিাধদর্াগ্য িদি। িদি ব্যাাংকার-কাস্টমার সম্পদকথর তিতেদি 

সদি থাচ্চ ২৪ (চতব্বি) টি সমান মাতসক তকতস্তদি পতরদিাধ করা র্াদি। 

তিদিষ অগ্রাতধকার: ঋদণর গ্রািক তনি থাচন ও ঋণ তিিরদণর শক্ষদত্র গ্রামীন ও প্রাতন্তক নারী উদযািাদের তিদিষ অগ্রাতধকার প্রোন করা 

িদি।  

 

সীে কোতপটাল 

গণপ্রজািন্ত্রী িাাংলাদেি সরকাদরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিখ িাতসনা তলে সমিাতিতেক সমাজ তিতনম থাদণর এক অনন্য প্রিীক। আর 

নারীর অর্ থননতিক ক্ষমিায়দনর মাধ্যদমই তলে সিাতিতেক সমাজ তিতনম থাণ প্রতক্রয়া িরাতিি করা সম্ভি। েক্ষ মানিসম্পে তনতিি 

করণ, সামাতজক ন্যায়পরায়নিা বৃতদ্ধ, ২০২১ সাদলর মদধ্য শেিদক মধ্যম আদয়র শেদি উন্নীি করণ, ২০৩০ সাদলর মদধ্য SDG 

(sustainable development goals) অজথন এিাং ২০৪১ সাদলর মদধ্য উন্নি শেদির সাতরদি িাাংলাদেিদক উন্নীিকরদণ সরকার 

দৃঢ় প্রতিশ্রুতিিদ্ধ। এরই ধারািাতিকিায় নারীর প্রতি তিদিষ অগ্রাতধকার তিদিচনার কদর নারীর অর্ থননতিক ক্ষমিায়নদক তনতিিকরদণর 

প্রিেদয় শেদির নারী সমাদজর উন্নয়দনর লদক্ষে জতয়িা ফাউদেিনদক আতর্ থকিাদি স্বািলম্বী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০০ (এক 

িি) শকাটি টাকা সীে কোতপটাল প্রোদনর প্রতিশ্রুতি প্রোন কদরদছন। এর মদধ্য জতয়িা ফাউদেিনদক ইদিামদধ্য ৪০ (চতেি) শকাটি 

টাকা প্রোন করা িদয়দছ, অিতিষ্ট ৬০ (ষাট) শকাটি টাকা প্রোন প্রতক্রয়াধীন রদয়দছ। সীে কোতপটাল তিসাদি প্রাপ্ত ও িতিষ্যদি প্রাপ্য 

টাকা তনরাপে ও সদি থােম ব্যিিার তনতিি করার লদক্ষে তসে কোতপটাল ব্যিস্থাপনার একটি কতমটি গঠন করা িদয়দছ। উি কতমটি 

সীে কোতপটাল িিতিদলর তিসাি সাংরক্ষণ কদর র্াদক। 

শিাে থ অি গিন থরস (BOG) এর পূি থানুদমােন সাদপদক্ষ জতয়িা ফাউদেিন উি সীে কোতপটাদলর লিোাংদির ৮০% (আতি িিাাংি) 

ব্যয় করদি পাদর এিাং অিতিষ্ট ২০% (তিি িিাাংি) সীে কোতপটাদল আসল তিদসদি অন্তভু থি িয়। সীে কোতপটাল ব্যিস্থাপনা কতমটি 

কতৃথক িিতিদলর তিতনদয়াগ, আয় ও ব্যদয়র তিসাি তনতে থষ্ট সময়াদন্ত প্রতিদিেন প্রস্তুি কদর প্রদয়াজন শমািাদিক শসই প্রতিদিেন শিাে থ 

অি গিন থরস (BOG) ও সরকাদরর তনকট োতখল কদর র্াদক।  

জতয়িা তিপণন শকদের স্টলিাড়াুঃ 

ধানমতেস্থ রাপা োজার ৪র্ থ ও ৫ম িলায় অিতস্থি জতয়িা তিপণন শকে ও জতয়িা ফুেদকাট থ এর উদযািা সতমতিগুদলা শর্দক মাত্র 

৫০০০/- টাকা িাদর প্রতি মাদস স্টল িাড়া আোয় কদর জতয়িা ফাউদেিন। আোয়কৃি িাড়া “জতয়িা নারী উদযািা উন্নয়ন প্রয়াস” 

নাদম আই.এফ.আইতস (IFIC) ব্যাংদকর সিয়ী তিসািটিদি জমা করা িয়।  

 

প্রতিক্ষণ ও মানি সম্পে উন্নয়ন িাখার কার্ থক্রম 

 

১. কম থকিথাদের শেদি (অিেন্তরীণ) ভ্রমণ ও প্রতিক্ষণ ।  
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২. কম থকিথাদের তিদেি ভ্রমণ/ প্রতিক্ষদনর জন্য অতগ্রম অর্ থ উদোলন ও সমিয়করণ। 

৩. কম থকিথা/ কম থচারীদের স্থানীয় প্রতিক্ষদনর জন্য প্রতিক্ষণ তফ িািে অর্ থ ছাড়করণ। 

৪. তিদেি ভ্রমণ ও প্রতিক্ষণ সাংক্রান্ত তরদপাট থ তরটান থ গ্রিণ ও শক্ষত্রমি শপ্ররণ। 

৫. জািীয় শসতমনার, ওয়াকথিপ, তসদম্পাতজয়াম ও সদম্মলদন প্রতিতনতধ শপ্ররণ। 

৬. জািীয় শসতমনার, ওয়াকথিপ, তসদম্পাতজয়াম ও সদম্মলন আদয়াজন। 

৭. তেজাইন শসন্টার ব্যিস্থাপনা। 

৮. তজরানী প্রতিক্ষণ শকদের ব্যিস্থাপনা। 

৯. এতপএ অনুর্ায়ী প্রতিক্ষণ কোদলোর প্রস্তুিকরণ। 

১০. প্রতিক্ষণ কোদলোর অনুর্ায়ী প্রতিক্ষণ কার্ থক্রম পতরচালনা। 

১১. কতৃথপক্ষ কতৃথক সময় সময় প্রেে অন্যান্য কার্ থািলী।  

প্রতিক্ষণিাখাকম থকিথা, কম থচারীওনারীউদযািাদেরজন্যপ্রতিক্ষদণরব্যিস্থাকদর।এইিাখাএতপএ অনুর্ায়ী প্রতিক্ষণ কোদলোর প্রস্তুি কদর 

এিাং শস অনুর্ায়ী িাস্তিায়ন কদর।   কম থকিথাদের শেদি (অিেন্তরীণ) ভ্রমণ ও প্রতিক্ষণ, কম থকিথাদের তিদেি ভ্রমণ/ প্রতিক্ষদনর জন্য 

অতগ্রম অর্ থ উদোলন ও সমিয়করণ, কম থকিথা/ কম থচারীদের স্থানীয় প্রতিক্ষদনর জন্য প্রতিক্ষণ তফ িািে অর্ থ ছাড়করণ, তিদেি ভ্রমণ ও 

প্রতিক্ষণ সাংক্রান্ত তরদপাট থ তরটান থ গ্রিণ ও শক্ষত্রমি শপ্ররণ প্রতিক্ষণ িাখার কার্ থক্রম। প্রতিক্ষণ িাখা প্রতিক্ষণ কোদলোর অনুর্ায়ী প্রতিক্ষণ 

কার্ থক্রম পতরচালনা কদর। এছাড়াও কতৃথপক্ষ কতৃথক সময় সময় প্রেে অন্যান্য কার্ থািলী সম্পােন কদর।  

 

 

পতরকল্পনা উন্নয়ন ও গদিষণািাখারকার্ থক্রম 

১. িাতষ থক উন্নয়ন কম থসূতচ/ সাংদিাতধি িাতষ থক উন্নয়ন কম থসূতচভুি প্রকল্প িাস্তিায়ন। 

২. বিদেতিক সািােপুষ্ট প্রকল্পসমূি িাস্তিায়ন। 

৩. তিতিন্ন মন্ত্রণালয় ও সাংস্থাদক উন্নয়ন প্রকল্প সম্পতকথি িথ্য প্রোন। 

৪. জতয়িা নারী উদযািা উন্নয়ন পতরকল্পনা, কম থসূচী প্রণয়ন, গ্রিন ও িাস্তিায়ন। 

৫. আইএমইতে’দি ‘আইএমইতে-০৫ ও ক্রয় সাংক্রান্ত অগ্রগতি’র তরদপাট থ শপ্ররণ। 

৬. উন্নয়ন প্রকদল্পর মাতসক পর্ থাদলাচনা সিা/ প্রকল্প িাস্তিায়ন কতমটির সিা অনুষ্ঠান। 

৭. পি িাতষ থকী পতরকল্পনা িাস্তিায়ন। 

৮. উন্নয়ন কম থকাে সাংক্রান্ত তিষদয় িাতষ থক প্রতিদিেন প্রণয়দন িথ্য সরিরাি। 

৯. শপ্রতক্ষি পতরকল্পনা ও সিরাব্দ উন্নয়ন লক্ষেমাত্রা (SDG) সাংতিষ্ট র্ািিীয় কার্ থক্রম সম্পােন। 

১০. প্রকল্পসমূি র্াচাই-িাচাইপূি থক পতরকল্পনা কতমিদন শপ্ররণ কার্ থক্রম গ্রিণ ও ফদলা-আপকরণ। 

১১. এতেতপ/ আরএতেতপভুি প্রকল্পসমূদির মাতসক ও বত্রমাতসক তিসাি তিিরণী অর্ থ তিিাগসি সাংতিষ্ট সকলদক শপ্ররণ। 

১২. তিিাগীয়/ আিতলক কার্ থালয় স্থাপন সাংক্রান্ত প্রকল্প গ্রিণ ও িাস্তিায়ন। 
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১৩. তিিাগীয় িিন তনম থাদনর জন্য জতম অতধগ্রিন ও তনম থানকাজ িোরতক। 

১৪. জতয়িা টাওয়ার তনম থাণ প্রকল্প িাস্তিায়ন। 

১৫. জতয়িা ফাউদেিদনর সক্ষমিা তিতনম থাণ প্রকল্প িাস্তিায়ন। 

১৬. জাতিসাংে/ ইউএনতেতপ/ ইউতনদসফ/ ইউএসএফতপএ সি সকল আন্তজথাতিক সাংস্থা সাংক্রান্ত কার্ থক্রম সম্পােন। 

১৭. নারীর অর্ থননতিক ক্ষমিায়দন একটি তিদিষাতয়ি প্রতিষ্ঠান তিদসদি জতয়িা ফাউদেিদনর সক্ষমিা বৃতদ্ধকরণ। 

১৮. কতৃথপক্ষ কতৃথক সময় সময় প্রেে অন্যান্য কার্ থািলী। 

অসচ্ছল ও অসিায় কম থক্ষম নারীদের জন্য জতয়িা ফাউদেিন নতুন উদযািা বিরী ও িাদের ব্যিসাতয়ক শক্ষদত্র সিায়িা করার লদক্ষে 

গৃিীি কার্ থক্রমগুদলা ঢাকা তিিাগসি পর্ থায়ক্রদম ৮ তিিাদগর তিিাগীয় জতয়িাদের মাধ্যদম শজলা ও উপদজলা পর্ থাদয় তিস্তৃি িদি, র্াদি 

তৃণমূল গ্রামীণ নারীগণ ব্যাপক পতরসদর উদযািায় পতরণি িওয়ার একটি িড় েোটফম থ পাদিন। এটি গ্রামীণ নারীদের আর্ থ-সামাতজক 

উন্নয়ন ও ক্ষমিায়দন তিদিষ ভূতমকা রাখদি। 

সরকার জতয়িা টাওয়ার তনম থাদণর লদক্ষে ঢাকার ধানমতেদি ১ তিো জতম প্রিীকী মূদল্য িরাে প্রোন কদরদছ। ঢাকা ছাড়াও অন্য ৭টি 

তিিাদগও প্রদিেকটিদি ঢাকার অনুরূপ জতয়িা টাওয়ার তনম থাদণর লদক্ষে প্রিীকী মূদল্য ১ তিো জতম প্রোন কদরদছ।  ইতিমদধ্য ঢাকার 

জতয়িা টাওয়ার তনম থাদণর কার্ থক্রম শুরু িদয়দছ। জতয়িা টাওয়ার তনম থাদনর জন্য খুলনা, রাজিািী, িতরিাল, ময়মনতসাংি, চট্টগ্রাম, 

তসদলট ও রাংপুর তিিাদগও গৃিায়ন ও গণপূিথ মন্ত্রনালয় কতৃথক িরােকৃি জতম অতধগ্রিন করা িদয়দছ এিাং িরােকৃি জতমর লীজ েতলল 

সম্পােদনর জন্য এ পর্ থন্ত ৫টি তিিাগীয় সেদর অিতস্থি জতম পতরেি থন করা িদয়দছ এিাং সম্ভাব্যিা র্াচাই (Feasibility study)ও 

তেতপতপ (DPP)প্রণয়ন করার জন্য প্রদয়াজনীয় কার্ থক্রম গ্রিণ করা িদয়দছ।    

পতরকল্পনা িাখা িাতষ থক উন্নয়ন কম থসূতচ/ সাংদিাতধি িাতষ থক উন্নয়ন কম থসূতচভুি প্রকল্প িাস্তিায়ন সাংক্রান্ত কার্ থক্রম গ্রিণ কদর। জতয়িা 

টাওয়ার তনম থাণ প্রকল্প িাস্তিায়ন এিাং জতয়িা ফাউদেিদনর সক্ষমিা তিতনম থাণ প্রকল্প িাস্তিায়ন উি িাখার কার্ থক্রম। তিিাগীয় িিন 

তনম থাদনর জন্য জতম অতধগ্রিন ও তনম থানকাজ িোরতক ও তিিাগীয়/ আিতলক কার্ থালয় স্থাপন সাংক্রান্ত প্রকল্প গ্রিণ ও িাস্তিায়ন সাংক্রান্ত 

প্রদয়াজনীয় কার্ থক্রম পতরকল্পনা, উন্নয়ন ও গদিষণা িাখার কার্ থক্রম। এছাড়া এতেতপ/ আরএতেতপভুি প্রকল্পসমূদির মাতসক ও বত্রমাতসক 

তিসাি তিিরণী অর্ থ তিিাগসি সাংতিষ্ট সকলদক শপ্ররণ ও জাতিসাংে/ ইউএনতেতপ/ ইউতনদসফ/ ইউএসএফতপএ সি সকল আন্তজথাতিক 

সাংস্থা সাংক্রান্ত কার্ থক্রম উি সম্পােন কদর।  

তিতিন্ন মন্ত্রণালয় ও সাংস্থাদক উন্নয়ন প্রকল্প সম্পতকথি িথ্য প্রোন, আইএমইতে’দি ‘আইএমইতে-০৫ ও ক্রয় সাংক্রান্ত অগ্রগতি’র তরদপাট থ 

শপ্ররণ, উন্নয়ন প্রকদল্পর মাতসক পর্ থাদলাচনা সিা/ প্রকল্প িাস্তিায়ন কতমটির সিা অনুষ্ঠান, শপ্রতক্ষি পতরকল্পনা ও সিরাব্দ উন্নয়ন 

লক্ষেমাত্রা (SDG) সাংতিষ্ট র্ািিীয় কার্ থক্রম সম্পােন এিাং প্রকল্পসমূি র্াচাই-িাচাইপূি থক পতরকল্পনা কতমিদন শপ্ররণ কার্ থক্রম গ্রিণ 

ও ফদলা-আপকরণ সাংক্রান্ত কার্ থক্রম উি িাখার কার্ থক্রম।   

ফ্যাশন ডিজাইন শাখার কার্ যক্রম 
 

১. সময় উপদর্াগী পদন্যর  তেজাইন বিতরকরণ। 

২. তিতিন্ন উৎসি এিাং ঋতু শকে কদর অগ্রীম শপাষাক তেজাইনকরণ এিাং আগ্রিী উদযািাদের উি শপাষাক  বিতরর সিদর্াতগিা। 

৩. উদযািাদের সময় উপদর্াগী তেজাইন প্রতিক্ষদনর জন্য উৎসািোন ও মদনানয়ন। 

৪. তেজাইন এিাং শসম্পতলাং বিতরদি প্রদয়াজণীয় উপকরন সাংগ্রদির ব্যিস্থা করন। 

৫. পদন্যর শকায়াতলটি এিাং পন্য মান উন্নয়দন সাতি থক োতয়ে পালন। 

৬. উদযািা ও পন্য মান উন্নয়দন প্রদয়াজন তনতরদখ প্রতিক্ষদণর জন্য তসদলকিন এিাং প্রতিক্ষণ িাখাদক অিতিিকরন। 
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৭. তেজাইন শসন্টার এর সাদর্ সমতিিিাদি কাজ করা। 

৮. কতৃথপক্ষ কতৃথক সময় সময় প্রেে অন্যান্য কার্ থািলী। 

জতয়িা’র নারী উদযািাদের জন্য তিতিন্ন উৎসি এিাং ঋতুদক শকে কদর অগ্রীম শপািাক তেজাইনকরণ এিাং আগ্রিী উদযািাদের  উি 

শপািাক বিতরদি সিায়িা করা ফোিন তেজাইন িাখার অন্যিম একটি কাজ। এছাড়াসময় উপদর্াগী পদণ্যর তেজাইন বিতর এিাং 

উদযািাদের সময় উপদর্াগী তেজাইন প্রতিক্ষদনর জন্য উৎসাি প্রোন ও প্রতিক্ষদণর জন্য নারী উদযািাদের মদনানয়ন, তেজাইন এিাং 

স্যাম্পল  বিতরদি প্রদয়াজনীয় উপকরণ সাংগ্রদির ব্যিস্থাকরণ, পদণ্যর শকায়াতলটি ও পদণ্যর মান উন্নয়দন সাতি থক োতয়ে পালন এিাং 

উদযািা ও পদণ্যর মান উন্নয়দন প্রদয়াজদনর তনতরদখ প্রতিক্ষদণর জন্য তসদলকিন এিাং প্রতিক্ষণ িাখাদক অিতিিকরণ, সারা শেদির 

সম্ভািনাময় নারী উদযািাদের উি শেে তিষদয় এিাং ফোিন তেজাইন তিষদয় সম্যক ধারণা প্রোন করার জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রিণ 

ও প্রতিক্ষদণর প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রিণ উি িাখার কার্ থক্রম। এছাড়াও ফোিন তেজাইন িাখা লালমাটিয়ায় অিতস্থি জতয়িা তেজাইন 

শসন্টাদরর সাদর্ সমতিিিাদি কাজ কদর র্াদচ্ছ। ফোিন তেজাইন িাখা ফোিন তেজাইন সাংক্রান্ত র্ািিীয় কার্ থক্রম সম্পন্ন কদর এিাং 

কতৃথপক্ষ কতৃথক সময় সময় প্রেে অন্যান্য কার্ থািলী সম্পােন কদর।  

২০২০-২১ অর্ থ িছদর প্রতিক্ষণ িাখার সাদর্ সমতিিিাদি এই িাখার িোিধাদন তনদম্নাি কার্ থক্রম সম্পন্ন িদয়দছ। 

• জতয়িা নারী উদযািাদের জন্য িাদের উৎপাতেি পদণ্যর শেিলপদমন্ট তিষয়ক প্রতিক্ষণ। 

• জতয়িা নারী উদযািাদের জন্য ফোিন তেজাইন কম থিালা। 

• িাাংলাদেদির সি থস্তর শর্দক উদযািা সৃতষ্টর লদক্ষে েরখাস্ত আিিাদনর মাধ্যদম নারীদের ফোিন তেজাইন তিষয়ক প্রতিক্ষণ। 

• উদযািাদের সময় উপদর্াগী পদন্যর তেজাইন বিতরদি সাি থক্ষতনক সিায়িা প্রোন। 

• পন্য ও শসিার গুনগি ও নান্দতনক মান তনয়ন্ত্রদনর জন্য জতয়িা ফাউদেিদনর কম থকিথাদের সক্ষমিা উন্নয়দন ‘তিক্রয় 

পতরদসিা ও তিক্রয় শকদের পতরচর্ থা ও তিক্রয় শকদের শসৌন্দর্ থ িধ থদন শকৌিলগি প্রতক্রয়া’ তিষয়ক প্রতিক্ষণ ।  

• জতয়িা ফাউদেিদনর কম থকিথাদের উৎপােন ব্যিস্থাপনায় সময় এর সঠিক ব্যািিার ও পতরকল্পনা তিষয়ক প্রতিক্ষণ । 

• উচ্চমাদনর উদযািা বিতরদি শকৌিলগি ব্যিস্থাপনায় প্রতক্রয়াগি পতরকল্পনা তিষয়ক প্রতিক্ষণ প্রোন ।  

কারু তিল্প িাখার কার্ থক্রম 

১. কারুতিল্পজাি পণ্য তনি থাচন, পণ্য মান উন্নয়নমূলক কাজ। 

২. উদযািাদের সাদর্ প্রিেক্ষিাদি পণ্য উৎপােন ও উন্নয়দনর জন্য কাজ করা। 

৩. পদন্যর গুনগি মাদনান্নয়ন করার পরামি থ োন, অিল শিদে তিখ্যাি ও ঐতিিেিািী পন্য ও উদযািার অনুসন্ধান এিাং িা 

জতয়িায় সম্পৃিকরন।  

৪. উদযািা ও পন্য মান উন্নয়দন প্রদয়াজন তনতরদখ প্রতিক্ষদণর জন্য তনি থাচন এিাং প্রতিক্ষণ িাখাদক অিতিিকরন। 

৫. কারুতিল্প সম্পতকথি সকল িথ্য সাংগ্রি ও সাংরক্ষণ।  

৬. তেজাইন শসন্টার এর সাদর্ সমতিিিাদি কাজ করা। 

৭. ফাউদেিদনর অনুষ্ঠাদনর জন্য ব্যানার, কাে থ ইিোতের তেজাইন। 

৮. কতৃথপক্ষ কতৃথক সময় সময় প্রেে অন্যান্য কার্ থািলী। 

জতয়িা ফাউদেিদনর কারু তিল্প িাখা শেদির প্রাতন্তক অিদলর িস্ত ও কারু তিল্পীদের সকল িথ্য সাংগ্রি ও সাংরক্ষণ কদর পদণ্যর গুনগি 

মান উন্নয়ন করার পরামি থ োন করার পািাপাতি অিল শিদে ও ঐতিিেিািী পণ্য উদযািাদের অনুসন্ধান এিাং িা জতয়িায় সম্পৃি 

করদণ সদচষ্ট র্াদক। কারু তিল্প জাি পণ্য তনি থাচন, পদণ্যর মান উন্নয়দন উদযািা কারু তিল্পীর সাদর্ প্রিেক্ষিাদি পণ্য উৎপােদন সিায়িা, 

প্রতিক্ষদণর ব্যিস্থা ইিোতে কার্ থািলী কারু তিল্প িাখা সম্পােন কদর র্াদক। 

লালমাটিয়াস্থ তেজাইন শসন্টাদর তিতিন্ন প্রতিক্ষদণর আদয়াজন ও িাস্তিায়দন সিায়িা করা ও কাতরগতর তিতিন্ন তিষদয় িোরতক করা। 

জতয়িা ফাউদেিদনর নতুন উদযািা বিতরর লদক্ষে তিতিন্ন তিেতিযালদয়র কারুতিল্পীদের প্রতিক্ষদণর আদয়াজন ও িাস্তিায়ন এই িাখা 

কদর র্াদক। 

ফাউদেিদনর তিতিন্ন অনুষ্ঠানাতের প্রচার প্রকািনামূলক কার্ থক্রম িাস্তিায়দন কারুতিল্প িাখা সিদর্াগীিা কদর র্াদক। জতয়িা 

ফাউদেিদনর তিতিন্ন অনুষ্ঠাদনর ছতি ও তিতেও আকথাইি কদর র্াদক। 
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আইন শাখার কার্ যক্রম 

 

১. অন্যান্য মন্ত্রণালয়/তিিাদগর সাদর্ আইনী তিষদয় সমম্বয়।  

২. তিতিন্ন আোলদি মামলাসমূি পতরচালনা।  

৩. তিযমান আইন যুগ উপদর্াগী করার উদযাগ।  

৪. আইদনর আওিায় গঠিি তিতিন্ন কতমটির কার্ থক্রম িোরতক।  

৫. অমীমাাংতসি তিষয় তনষ্পতের লদক্ষে র্র্ার্র্ পেদক্ষপ গ্রিণ। 

৬. সময়তিতেক প্রতিদিেন প্রণয়ন করি: সমম্বয় সিায় উপস্থাপন। 

৭. আইন/নীতিমালা ও তিতধমালা প্রণয়ন।  

৮. অতধেপ্তদরর কম থকিথা/ কম থচাতর কতৃথক আোলদি োদয়রকৃি মামলার কার্ থািলী।  

৯.  কতৃথপক্ষ কতৃথক সময় সময় প্রেে অন্যান্য কার্ থািলী। 

 

“জতয়িা ফাউদেিন”-তে শসাসাইটি শরতজদষ্টিন এোক্ট ১৮৬০ এর আওিায় “দরতজস্টার অি জদয়ন্ট স্টক শকাম্পানী এে ফাম থসমূদির 

পতরেপ্তর কতৃথক ০৩/১০/২০১৩ িাতরদখ অলািজনক প্রতিষ্ঠান তিসাদি তনিতন্ধি িয় (No-S-11756)। জতয়িা ফাউদেিদনর অতিষ্ঠ 

তিিন, তমিন ও উদেেিািলী অজথদন সঠিক মানি সম্পে সাংগ্রি, উন্নয়ন, রক্ষণ, সাংরক্ষন, প্রদনােনা ও জিািতেতিিার মাধ্যদম মানি 

সম্পদের েক্ষ ও কার্ থকর ব্যিিার তনতিিকরদণর জন্য মানিসম্পে নীতিমালা-২০১৭ এিাং জতয়িা অর্ থ সম্পদের েক্ষ ও কার্ থকর 

ব্যিিার তনতিিকরদণর জন্য আর্ থ ব্যিস্থাপনা নীতিমালা-২০১৭ প্রণয়ন করা িদয়দছ।  

তিতিন্ন প্রকার আইন সাংক্রান্ত িথ্য সাংগ্রি  সাংরক্ষণ, অতিদর্াগ গ্রিণ, তনস্পতের ব্যিস্থা, মামলা পতরচালনার তিষদয় সাংতিষ্ঠ িাখায় 

শর্াগাদর্াগ, প্রিাসতনক মন্ত্রণালদয় িথ্যপ্রোন ও তনদে থিনা গ্রিণ এিাং এিেতিষদয় আইন িাখা কাজ করদছ।  

িিথমাদন জতয়িা ফাউদেিদনর সম্পে বৃতদ্ধ পাওয়ায় এর আইনী তিতে িতিিালীকরণ,জতয়িা ফাউদেিন কতৃথক অতজথি সম্পতের সুষ্ঠু 

ব্যিস্থাপনা, স্বায়েিাতসি ও নারী উন্নয়দন সিায়িাোন প্রতিষ্ঠান তিসাদি জতয়িা ফাউদেিনদক স্থাতয়ে প্রোদনর জন্য জতয়িা ফাউদেিন 

আইন,২০১৯” (খসড়া) প্রণয়নপূি থক প্রিাসতনক মন্ত্রনালদয় শপ্ররণ করা িদয়দছ।        

জতয়িা ফাউদেিদনর জন্য আউটদসাতসাং পদ্ধতিদি ১৭ জন জনিল সাংগ্রদির তিরুদদ্ধ সরকাদরর মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র 

সতচি, মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর মিাপতরচালক, জতয়িা ফাউদেিদনর ব্যিস্থাপনা পতরচালক সি  অন্যান্যদের তিিােী কদর 

“িাদয়াদস্কাপ তলতমদটে নামীয় একটি প্রতিষ্ঠান মিামান্য সুপ্রীম শকাদট থর িাইদকাট থ তিিাদগ একটি তরট তপটিিন োতখল কদর (তরট তপটিিন 

নাং-১৮৪০০/২০১৭)।  

িাদয়াদস্কাপ তলতমদটে প্রতিষ্ঠানটি ইতিপূদি থ পতরকল্পনা  মন্ত্রণালয়াধীন িাস্তিায়ন পতরিীক্ষন ও মূল্যায়ন তিিাগ (IMED DIVISION) 

এর শসন্টাল প্রতকউদমন্ট শটকতনকোল ইউতনট (CPTU) িরািদর অতিদর্াগ োদয়র করদল উি প্রতিষ্ঠাদনর প্রতিকূদল এিাং জতয়িা 

ফাউদেিদনর অনুকূদল রায় িয়। জতয়িা ফাউদেিন, মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রনালদয়র আওিাধীন একটি প্রতিষ্ঠান তিসাদি মামলাটি 

এটতন থ শজনাদরল অতফদসর মাধ্যদম সাংতিষ্ট আোলদি পতরচালনার জন্য মন্ত্রনালদয়র তসদ্ধান্ত শমািাদিক সতলতসটর উইাং- এ প্রদয়াজনীয় 

িথ্য ও কাগজপত্র শপ্ররণ করা িয়। িিথমাদন তরট তপটিিন মামলাটি মিামান্য সুতপ্রম শকাদট থর িাইদকাট থ তিিাদগ তিচারাধীন আদছ।   

 

ক্রয় ও িাোর িাখার কার্ থক্রম 

 

১. িাৎসতরক Procurement Plan  প্রস্তুিকরণ। 

২. শস্টাদর সকল প্রকার মালামাল গ্রিণ ও তিিরণ, তিসাি সাংরক্ষণ, স্টক শরতজস্টার সাংরক্ষণ। 

৩. সকল প্রকার ক্রয় ও শমরামি।  

৪. গাড়ী, ফোে, ফদটাকতপয়ার, কতম্পউটার, এতস, তপ্রন্টার ক্রয় ও টিওএেই ভূিকরণ।  

৫. সকল প্রকার োওয়াি কাে থ, ঈে কাে থ, নিিদষ থর কাে থ এিাং তিতজটিাং কাে থ প্রস্তুিকরণ। 
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৬. কম থকিথাদের আিাতসক ও োপ্ততরক শটতলদফান সাংদর্াগ ও তিল পতরদিাধ। 

৭. সকল কম থকিথা ও কম থচারীদের িাাংলাদেি সতচিালয় শটতলদফান তনদে থতিকা সরিরাি। 

৮. কম থকিথাদের োপ্ততরক শটতলদফান শমরামি ও সরিরাি।  

৯. কম থকিথাদের নাম, কক্ষ, শটতলদফান ও ইন্টারকম নম্বর সম্বতলি িাতলকা িালনাগােকরণ। 

১০. ভূতম কর পতরদিাধ। 

১১. সাংিােপত্র সরিরাি,িই ক্রয় এিাং তিল পতরদিাধ। 

১২. পুরািন মালামাল তনলাদম তিক্রয়।  

১৩. Foundation এর চাতি সাংরক্ষণ। 

১৮. কতৃথপক্ষ কতৃথক সময় সময় প্রেে অন্যান্য কার্ থািলী। 

 

অদর্ থর উৎদসর তিতেদি সাংগ্রি ও ক্রয় ব্যিস্থাপনা কার্ থক্রম পতরচাতলি িদচ্ছ। সরকারী উৎস িদি প্রাপ্ত অর্ থ ব্যদয়র শক্ষদত্র সরকার 

তনধ থাতরি ক্রয় নীতিমালা অনুসরন কদর সকল সম্পদের মওজুে শরতজস্টাদর সাংরক্ষণ করা িয়। ক্রয় ও  িাোর িাখা িাতষ থক ক্রয় 

পতরকল্পনা প্রস্তুি , অতফস ব্যসস্থাপনার তনিেপ্রদয়াজনীয় সামগ্রী ক্রদয়র পািাপাতি মুতজি িিিষ থ উপলদক্ষে জতয়িা ফাউদেিদনর সকল 

নারী উদযািা এিাং কম থকিথা কম থচারীদের মাদঝ িেিন্ধুর রাজননতিক শচিনা তিতেক প্রকািনা (১) কারাগাদরর শরাজনামচা, (২) 

অসমাপ্ত আত্মজীিনী তিিরদণর লদক্ষে ক্রয় করা িয়। জতয়িা ফাউদেিন িেিন্ধুর িাল্যকাল, কারাগাদরর িন্দী জীিন, ভ্রমন অতিজ্ঞিাসি 

উদেখদর্াগ্য িইগুদলা ( ১) আমার শেখা নয়া চীন (২) কারাগাদরর শরাজনামচা (৩) অসমাপ্ত আত্মজীিনী (৪) শিখ মুতজি আমার তপিা 

(৫) তনি থাতচি প্রিন্ধ (৬) রচনাসমগ্র পাট থ ১ ও ২ (৭) িেিন্ধুর জীিন ও কম থ (৮) িেিন্ধুর তিখ্যাি িাষণ (৯) িেিন্ধুর িিোকাে (১০) 

শেি রিন (১১) র্ারা শিার এদনতছল (১২) উষার দুয়াদর (১৩) একােদরর তেনগুতল (১৪) একােদরর তচঠি, ক্রয়পূি থক জতয়িা লাইদব্রতরদি 

সাংরক্ষণ করা িদয়দছ।  

 

ক্রয় ও িাোর িাখা িাতষ থক তিতেদি প্রদিেক স্থায়ী সম্পদের অপচয় তনধ থারণ ও তিসাি সাংরক্ষণ করদছ। িাতিল ও অদকদজা সম্পে 

তনলাদম তিতক্র করা িদয় র্াদক। সম্পদের মজুে শরতজস্টাদর সাংরক্ষণ করা িদচ্ছ।  
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জতয়িা ফাউদেিদনর চলমান প্রকল্পসমূদির পতরতচতি 

জতয়িা টাওয়ার তনম থাণ প্রকল্প 

প্রকদল্পর নাম 

জতয়িা টাওয়ার তনম থাণ প্রকল্প 

মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র অধীন ‘জতয়িা ফাউদেিন’ কতৃথক িাস্তিায়নাধীন ‘জতয়িা টাওয়ার তনম থাণ’ িীষ থক প্রকল্পটি এতপ্রল 

২০১৮ িদি তেদসম্বর ২০২৩ শময়াদে ১৬৮.৩৯ শকাটি (এক িি আটষতট্ট শকাটি ঊনচতেি লক্ষ) টাকা প্রাক্কতলি ব্যদয় িাস্তিাতয়ি িদচ্ছ। 

এ অনন্য উদযাদগর স্বপ্নদ্রষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অতিপ্রায় অনুসাদর শেদির নারী উদযািাদের উন্নয়ন ও তিকাি সাধদনর জন্য ঢাকার 

গুরুেপূণ থ এলাকা ধানমতেদি সরকাদরর তিদিষ আনুকূদল্য ‘জতয়িা ফাউদেিন’ িরাির প্রাপ্ত এক তিো জতমদি প্রদয়াজনীয় শিৌি 

অিকাঠাদমাগি সুতিধাতে সম্বতলি ২টি শিজদমন্টসি ১২িলা তিতিষ্ট ‘জতয়িা টাওয়ার তনম থাণ’ প্রকদল্পর মূল উদেশ্য। 

লক্ষে মাত্রাুঃ তনতম থিব্য জতয়িা টাওয়াদর- 

ক) শেদির নারী উদযািাদের উৎপাতেি ও প্রতক্রয়াজাি তিতিন্ন ধরদনর িাজার চাতিো তিতেক পণ্য এিাং শসিা তিপণদনর শিৌি 

অিকাঠাদমাগি সুতিধা র্াকদি। 

খ) নারী উদযািা উন্নয়দন জ্ঞান তিতেক, েক্ষিা তিতেক ও ব্যিসা ব্যিস্থাপনা তিতেক প্রতিক্ষদণর জন্য শিৌি অিকাঠাদমাগি 

সুতিধাতে র্াকদি। 

গ) প্রতিক্ষণার্ী নারী উদযািাদের জন্য িিদন Break Out Room (তিোম কক্ষ) র্াকদি। 

ে) জতয়িা ফাউদেিদনর সের েপ্তর পতরচালনার উপদর্াগী শিৌি অিকাঠাদমাগি সুতিধাতে র্াকদি। 

ঙ) তিশু তেিা র্ত্ন শকে, নারীদের জন্য তজমদনতসয়াম, িাচ্চাদের জন্য সুইতমাংপুল (আয় িধ থক) ও অন্যান্য তিদনােন সুতিধা সম্বতলি 

শজোর সাংদিেনিীল শিৌি অিকাঠাদমাগি সুতিধাতে র্াকদি। 

চ) িা’ছাড়া জতয়িা ফাউদেিদনর আয় অজথদনর জন্য মাতিপারপাসিলসি আনুষতেক শিৌি সুতিধাতে র্াকদি। 

ছ) শেদির প্রায় অদধ থক জনদগাষ্ঠী নারীর সাতি থক ক্ষমিায়দনর মূিথ প্রিীক তিদসদি শেদির রাজধানী িির ঢাকায় র্দর্াপযুি স্থাপিে 

বিলীসি ‘জতয়িা টাওয়ার’িদি নারী উদযািা উন্নয়দনর প্রদয়াজনীয় সকল শিৌি সুতিধাতে সম্বতলি পতরদিি ও প্রতিিন্ধী িান্ধি 

একটি আইকতনক স্থাপনা। 

জ) সি থপতর েতক্ষণ এতিয়া অিদল নারীর অর্ থননতিক ক্ষমিায়নমূখী এ অনন্য উদযাদগর ‘জতয়িা’ নামকরদণর সার্ থক প্রতিফলন 

জতয়িা টাওয়াদরর স্থাপিে ও তনম থাণ বিলীদি প্রস্ফুটিি িদি। ফলশ্রুতিদি এ স্থাপনাটি শেদির নারী সমাজদক এক একজন ‘জতয়িা’ 

িদি তনরন্তর অনুদপ্ররণা ও আস্থা শজাগাদি। 

▪ প্রকদল্পর জনিলুঃ 

১) প্রকল্প পতরচালক ০১ জন 

২) তিসাি রক্ষক ০১ জন 

৩) কতম্পউটার অপাদরটর ০১ জন 

৪) োইিার ০২ জন 

৫) অতফস সিায়ক ০২ জন 

িিন সম্পতকথি িথ্যাতেুঃ 
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সাংদিাতধি প্রাক্কতলি মূল্য : ১৬৮.৩৯ শকাটি টাকা 

তনম থাদণর শময়ােকাল : এতপ্রল ২০১৪-তেদসম্বর ২০২৩ 

ফাউদেিন  : ২টি শিজদমন্টসি ১২ িলা িিন 

শলার এতরয়া  : ১২৯৬৭৭.৭১ িগ থফুট 

ভূতম   : ২০ কাঠা 

ধরন   : িাতণতজেক (অনািাতসক) 

কোটাগতর   : সুদপতরয়র 

অন্যান্য সুতিধাতে  : ৫টি তলফট, ৫ শজাড়া এদস্কদলটর 

১৫০০ শকতিএ সাি-দস্টিন 

৫০০ শকতিএ শজনাদরটর 

৫৫০টন এতস (VRF),৫০টি কার পাতকথাং 

 

“জতয়িা টাওয়ার”  

জতয়িা ফাউদেিদনর সক্ষমিা তিতনম থাণ প্রকল্প 



166 

 

 

৫) কতম্পউটার অপাদরটর ০২জন 

৬) োইিার ০১জন 

৭) অতফস সিায়ক ০৪জন 

৮) ম্যাদসঞ্জার ০১ জন 

৯) ভিনার ০১ িন 

 

 

প্রকদল্পর নাম 

 

জতয়িা ফাউদেিদনর সক্ষমিা তিতনম থাণ প্রকল্প 

 

প্রকদল্পর মূল লক্ষে ও উদেশ্য  

 

প্রকল্পটির মূল লক্ষে িদচ্ছ জতয়িা ফাউদেিনদক একটি অনন্য তিদিষাতয়ি প্রতিষ্ঠান তিদসদি তিতনম থাণ করা র্াদি এটি 

িহুমুখী ব্যিসা উদযাদগ িতধ থষ্ণু অর্ থননতিক সম্পৃিিার মাধ্যদম শেদির নারী জনদগাষ্ঠীর জীিন-মান উন্নয়দন এিাং 

ক্রমািদয় িাদেরদক অর্ থননতিকিাদি স্বািলম্বী কদর গদড় তুলদি পাদর। 

 

সুতনতে থষ্ট উদেশ্য সমূি 

 

▪ জতয়িা ফাউদেিনদক প্রাতিষ্ঠাতনক, কাতরগতর ও অর্ থননতিকিাদি সক্ষম ও স্বািলম্বী কদর শিালা র্াদি এটি 

নারী উদযািা সতমতি (WEAs)/ব্যতি নারী উদযািাদেরদক (IWEs)িহুমুখী ব্যিসা উদযাগ সফল ও 

ফলপ্রসূিাদি পতরচালনা করদি সক্ষম কদর গদড় তুলদি পাদর। 

 

▪ পর্ থায়ক্রদম ২৮,০০০ এর অতধক নারীদক সম্পৃি কদর নারী উদযািা সতমতি (WEAs)/ব্যভক্ত নারী 

উভদ্যাক্তাভদর (WEAs)/িহুতিধ ব্যিসা উদযাদগর সক্ষমিা উন্নয়ন করা। 

 

 

▪ প্রকদল্পর শময়ােুঃ জানুয়াতর ২০১৯ শর্দক তেদসম্বর ২০২৩ পর্ থন্ত 

▪ প্রকদল্পর প্রাক্কতলি ব্যয়ুঃ ২৬২৯৯.৪৫০ লক্ষ টাকা 

 

প্রকদল্পর জনিলুঃ 

১) প্রকল্প পতরচালক ০১জন 

২) তপএ প্রকল্প পতরচালক ০১জন 

৩) তিসাি রক্ষক ০১জন 

৪) প্রতকউরদমনট ০১জন 
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তৃিীয় অধ্যায় 

২০২০-২০২১ 

জতয়িা ফাউদেিন কতৃথক গৃিীি কার্ থক্রমসমূি 

 

▪ ই-জতয়িা েোটফম থুঃ 

জতয়িা ফাউদেিদনর নারী উদযািাদের ব্যিসা কার্ থক্রমদক অনলাইন মাধ্যদম চালু করার জন্য এিাং িাদের ব্যিসাদক আদরা 

সম্প্রসাতরি করার লদক্ষে ই-জতয়িা (অনলাইন েোটফম থ) চালু করা িদয়দছ। জতয়িা ফাউদেিদনর নারী উদযািাগণ জতয়িা তিপণন 

শকদের পািাপাতি ই-জতয়িা’র মাধ্যদমও িাদের ব্যিসা পতরচালনা করদি পারদিন। এছাড়াও সারাদেদির নারী উদযািাগণ ই-জতয়িা 

ওদয়িসাইদট তনিন্ধদনর মাধ্যদম িাদের ব্যিসা পতরচালনা করদি পারদিন। পণ্য শেতলিারী সাংক্রান্ত শসিাসি অন্যান্য তিতিন্ন সুতিধা এই 

েোটফদম থ তিযমান রদয়দছ। 

 

▪ জতয়িা এোপসুঃ 

জতয়িা ফাউদেিন নারী উদযািাদের ব্যিসাদয় সিদর্াতগিা করার জন্য শর্ কয়টি সমদয়াপদর্াগী পেদক্ষপ গ্রিণ কদরদছ জতয়িা 

এোপস িার মদধ্য অন্যিম। জতয়িা এোপস জতয়িা নারী উদযািাদের শসিা সাংক্রান্ত শনাটিতফদকিন তিতেক তদ্বমুখী প্রকল্প। জতয়িা 

ফাউদেিন কতৃথক িাস্তিাতয়ি জতয়িা এোপসটি িাাংলা িাষায় পতরচাতলি িদি এিাং এর মাধ্যদম নারী উদযািারা শর্ সুতিধাগুদলা পাদি 

িা তনম্নরূপুঃ 

• তনিন্ধন 

• উদযািাদের শপ্রাফাইল 

• প্রতিক্ষদণর জন্য আদিেন 

• তিজ্ঞতপ্ত/শোষণা 

• মিামি/পরামি থ 
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• িাড়া সাংক্রান্ত িথ্য 

• জতয়িা সম্পতকথি িথ্য 

 

▪ ক্ষুদ্র ঋণ সিায়িাুঃ  

কদরানা িাইরাস জতনি (শকাতিে-১৯) পতরতস্থতিদি শেদির অর্ থননতিক ক্ষতি শমাকাদিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গি ০৫ এতপ্রল 

২০২০ িাতরদখ অন্যান্য খাদির পািাপাতি কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝাতর (তসএমএসএমই) খাদির জন্য ২০,০০০ (তিি িাজার) শকাটি 

টাকার প্রদণােনা প্যাদকজ শোষণা কদরন। কদরানার মিামারীদি ক্ষতিগ্রস্থ উদযািাদের শিিীর িাগই পূ ুঁতজ শুণ্য িদয় পদর।িাদেরদক 

নতুন িাদি ঘুদর োঁড়াদনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃক শোতষি প্রদনােনা প্যদকদজর আওিায় নারী উদযািাদের ক্ষুদ্র ঋন প্রোদনর 

জন্য ব্যিস্থা গ্রিন করা িদয়দছ। সরকার শোতষি প্রদণােনা প্রাতপ্তর জন্য ৩০জন নারী উদযািা আদিেন করদল অগ্রণী ব্যাাংক িদি শমাট 

১,৩৯,৪৯,০০০/- (এক শকাটি উনচতেি লক্ষ উনপিাি িাজার টাকা) প্রদণােনা শপদয়দছন। 

উি প্রদণােনার আওিায় কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝাতর উদযািা, তিদিষ কদর পেী ও প্রাতন্তক পর্ থাদয়র উদযািারা কাতঙ্খি মাত্রায় ঋণ 

প্রাপ্ত িয়তন- এমন িাস্তিিার শপ্রতক্ষদি সরকার পেী এলাকার প্রাতন্তক জনদগাষ্ঠীর জীিনমান উন্নয়দন কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝাতর 

তিল্পখািদক লক্ষে কদর ঋণোন কার্ থক্রম সম্প্রসারদণর জন্য ১৫০০ (পদনর িি) শকাটি টাকার নতুন প্রদণােনা প্যাদকজ শোষণা কদর। উি 

প্যাদকদজর আওিায় জতয়িা ফাউদেিদনর জন্য শমাট ৫০ (পিাি) শকাটি টাকা িরাে রাখা িয়, র্ার মদধ্য অর্ থ তিিাদগর তসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী 

২০২০-২১ অর্ থিছদর ১০ (েি) শকাটি টাকা এিাং ২০২১-২২ অর্ থ িছদরর জন্য ৪০ (চতেি) শকাটি টাকা তিিরণ করা িদি। এ অনুর্ায়ী অর্ থ 

তিিাদগর ২৩ শফব্রুয়াতর ২০২১ িাতরদখর প্রজ্ঞাপন নাং-০৭.১০১.০২০.০৩.০৯.০০৪.২০২০-৩৩৮ সরকাতর আদেি দ্বারা অর্ থ তিিাদগর  অধীন 

“১০৯০১০১-১২০০০১০০০-৩৯১১১১২- অপ্রিোতিি ব্যয়” খাি িদি চলতি অর্ থিছদর তিদিষ অনুোন তিদসদি ১০ (েি) শকাটি টাকা জতয়িা 

ফাউদেিদনর  অনুকূদল িরাে করা িদয়দছ। 

জতয়িা ফাউদেিন ২০২০-২১ অর্ থ িছদরর ৩০ জুন এর মদধ্য উি ১০ (েি) শকাটি টাকা নারী উদযাদিাদের অনুকূদল ঋণ তিদসদি তিিরদণর 

লদক্ষে উদযাগ ও পতরকল্পনা গ্রিণ কদরদছ। জতয়িা ফাউদেিদনর তনজস্ব শকান  ঋণ কম থসূতচ শনই। িাই অাংিীোর ব্যাাংদকর মাধ্যদম এ ঋণ 

তিিরণ করার তসদ্ধান্ত গৃিীি িয়। এ লদক্ষে অাংিীোর ব্যাাংদকর সাদর্ চুতি স্বাক্ষতরি িদয়দছ এিাং িারা চুতি অনুর্ায়ী ঋণ তিিরণ কার্ থক্রম 

শুরু কদরদছ। 

▪ মুতজিিষ থ উের্াপন 

• মুতজিিষ থ উের্াপন উপলদক্ষ জতয়িা ফাউদেিন কতৃথক জতয়িা নারী উদযািাদের শুদিচ্ছা উপিার তিদসদি জাতির তপিা 

িেিন্ধুর শলখা “অসমাপ্ত আত্মজীিনী’’, “কারাগাদরর শরাজনামচা” ও “আমার শেখা নয়া চীন” নামক তিনটি 

আত্মজীিনীমূলক িই নারী উদযািাদের এিাং কম থকিথাদের মাদঝ তিিরণ করা িদয়দছ। 

• জতয়িা নামক অনন্য উদযাদগর স্বপ্নদ্রষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিখ িাতসনার অতিপ্রায় অনুসাদর শেদির নারী উদযািাদের 

উন্নয়ন ও তিকাি সাধদনর জন্য শেদির রাজধানী ঢাকার গুরুেপূণ থ এলাকা ধানমতেদি িিথমান সরকাদরর তিদিষ আনুকূদল্য 
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জতয়িা ফাউদেিন কতৃথক প্রাপ্ত এক তিো জতমদি তনতম থি িদি জতয়িা টাওয়ার। মুতজিিষ থ উের্াপনদক আদরা স্মরনীয় কদর 

রাখদি নারী উদযািাদের অনুদপ্ররণা ও আস্থার জতয়িা টাওয়ার এর তনম থাণ কাজ ২০২১ সাদল শুরু করার প্রস্তুতি চলদছ। 

• ১৭ ই মাচ থ ২০২১ িাতরদখ জাতির তপিা িেিন্ধু শিখ মুতজবুর রিমান এর ১০১ িম জন্মিাতষ থকী উের্াপন উপলদক্ষে জতয়িা 

ফাউদেিদন আদলাচনা সিার আদয়াজন করা িয়। 

• িাাংলাদেদির নারী উদযািাদের তনদয় জতয়িা ফাউদেিদনর কার্ থক্রমদক তিেিাসীর কাদছ সুপতরতচি কদর শিালার লদক্ষে 

এিাং জতয়িা ফাউদেিদনর প্রতিষ্ঠা িাতষ থকী উের্াপন উপলদক্ষ ১৬ নদিম্বর, ২০২১ িাতরদখ শেদির এিাং শেদির তিতিষ্টজনদের 

তনদয় একটি শসতমনার আদয়াজন করা িদি, শর্খাদন িাাংলাদেদি নারীর অিস্থান, নারীর ক্ষমিায়ন এিাং নারী উদযািাদের 

তনদয় জতয়িা ফাউদেিদনর কার্ থক্রম তুদল ধরা িদি। 

• মুতজিিষ থ উের্াপন এর অাংি তিদসদি জতয়িা ফাউদেিন অনলাইন মাদকথটিাং ব্যিস্থা চালু কদরদছ র্া ই-জতয়িা োটফম থ নাদম 

পতরতচি। এ োটফদম থর মাধ্যদম জতয়িা নারী উদযািাদের পািাপাতি সারাদেদির নারী উদযািারা িাদের উৎপাতেি পণ্য 

প্রেি থন এিাং তিক্রদয়র ব্যিস্থা করদি পারদি। 

 

 

▪ ৭টি তিিাগীয় সেদর জতয়িা টাওয়ার তনম থাণ প্রকল্পুঃ 

জতয়িা ফাউদেিন কতৃথক ৭টি তিিাগীয় সেদর জতয়িা টাওয়ার তনম থাদণর জন্য প্রদয়াজনীয় প্রস্তুতিমূলক কার্ থক্রম গ্রিণ করা িদয়দছ। 

প্রকদল্পর Feasibility Study এিাং DPP প্রণয়দনর কাজ চলমান রদয়দছ। 

 

▪ কম থকিথাদের প্রতিক্ষণুঃ 

জতয়িা ফাউদেিন ও এর আওিাধীন ২টি প্রকদল্পর কম থকিথা ও কম থচারীদের তনদম্নাি তিষদয় প্রতিক্ষণ প্রোন করা িদয়দছুঃ 

• তপতপআর-২০০৮ (সাংদিাধনীসি) এিাংনতর্ ব্যিস্থাপনা, শনাট তলখন ও পত্র তলখন এর উপর প্রতিক্ষণ কম থিালা। 

• ই-ফাইতলাং সাংক্রান্ত অন-লাইন কম থিালা। 

• জািীয় শুদ্ধাচার শকৌিল, সরকারী কম থচারী আচরন তিতধমালা-১৯৭৯ ও অন্যান্য তিষদয়র উপর প্রতিক্ষণ কম থিালা। 

• সতচিালয় তনদে থিমালা-২০১৪, শটকসই উন্নয়ন লক্ষেমাত্রা তিষদয়র উপর প্রতিক্ষণ কম থিালা। 

• শজোর সাংদিেনিীলিা ও তিষ্টাচার তিষদয়র উপর প্রতিক্ষণ কম থিালা। 

• কদরানা প্রতিদরাদধ সদচিনিা বৃতদ্ধর লদক্ষে প্রতিক্ষণ কম থিালা। 

• আতর্ থক ব্যিস্থাপনা তিষয়ক প্রতিক্ষণ কম থিালা। 

• সুিাসন তিষয়ক প্রতিক্ষণ কম থিালা। 

• তনধ থাতরি ছুটি তিতধমালা -১৯৫৯, িতিষ্য িিতিল তিতধমালা-১৯৭৯ ও অন্যান্য তিষদয়র উপর প্রতিক্ষণ কম থিালা। 

• উদ্ভািদন সক্ষমিা বৃতদ্ধর লদক্ষে ২ তেদনর প্রতিক্ষণ কম থিালা। 
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• উদ্ভািন শসিা সিজীকরদণ সক্ষমিা বৃতদ্ধর লদক্ষে ২ তেদনর প্রতিক্ষণ কম থিালা। 

• দূনীতি প্রতিদরাধ তিষয়ক প্রতিক্ষণ কম থিালা। 

• নারী উদযািাদের উন্নয়দন েোতনাং তিষয়ক প্রতিক্ষণ কম থিালা। 

 

 

 

▪ নারী উদযািাদের প্রতিক্ষণুঃ 

জতয়িা নারী উদযািাদেরদক তিতিন্ন গ্রুদপ িাগ কদর প্রতিক্ষদনর ব্যিস্থা করা িয়। এদের মদধ্য র্ারা খাযজাি ব্যিসার সাদর্ 

জতড়ি িাদেরদক প্রদফিনাল ফুে শেইনারদের দ্বারা প্রতিক্ষন প্রোন করা িয় এিাং র্ারা িস্তজাি তিদল্পর সাদর্ জতড়ি িাদের শেদির 

তিতিন্ন তিেতিযালদয়র কারুতিল্প তিষদয়র অধ্যাপকবৃদন্দর দ্বারা নকিা উন্নয়ন তিষয়ক প্রতিক্ষণ প্রোন করা িদয়দছ। জতয়িা ফাউদেিন 

ও এর আওিাধীন দু’টি প্রকদল্পর আওিায় এখন পর্ থন্ত শমাট ১৮৬৩ জন নারী উদযািাদক প্রতিক্ষণ প্রোন করা িদয়দছ। 

এ সকল প্রতিক্ষদণর মদধ্য রদয়দছুঃ 

• জতয়িা ফাউদেিদনর নারী উদযািাদের জন্য উৎপাতেি পদণ্যর শেদিলপদমন্ট তিষয়ক প্রতিক্ষণ কম থিালা। 

• ফোিন তেজাইন তিষয়ক কম থিালা (চলমান)। 

• অন-লাইদন ব্যিসা ব্যিস্থাপনা েক্ষিা বৃতদ্ধর তিষদয় প্রতিক্ষণ কম থিালা। 

• ই-জতয়িা েোটফম থ তিষয়ক প্রতিক্ষণ কম থিালা। 

• চারু ও কারুকলা পদণ্যর নকিা উন্নয়ন তিষয়ক প্রতিক্ষণ কম থিালা। 

• ব্র্যাক ইউতনিথাতসটির ব্র্যাক আইইতে িদি শে-শকয়ার/চাইড শকয়ার তিষয়ক অন-লাইন প্রতিক্ষণ কম থিালা। উি প্রতিক্ষদন 

মতিলা তিষয়ক অতধেপ্তদরর আওিায় পতরচাতলি শে-দকয়ার শসন্টাদর কম থরি কম থকিথাদের প্রতিক্ষদণর উদযাগ শনওয়া 

িদয়দছ। 

• িিথমান কদরানা পতরতস্থতিদি জতয়িা নারী উদযািাদের ই-কমাস থ:সুদর্াগ, সম্ভািনা ও চোদলঞ্জ িীষ থক প্রতিক্ষণ কম থিালা। 

▪ জতয়িা তিপণন শকে ও ফুেদকাদট থ POS & Barcode System প্রিিথনুঃ 

তেতজটাল যুদগ িাজার ব্যিস্থার একটি অিোিশ্যকীয় তসদস্টম পদয়ন্ট অফদসলস (POS)। স্টক ম্যাদনজ করা, সময় িাঁতচদয় 

কার্ থকরীিাদি তিক্রয় কার্ থক্রম চালাদি POS এর তিকল্প শনই। রাপা োজাদি অিতস্থি জতয়িা তিপণন শকে এিাং ফুে শকাট থদক জতয়িা 

উদযািাদের তিক্রয় সিজীকরদণর জন্য এিাং তেতজটাইদজিন এর লদক্ষে পদয়ন্ট অফ শসলস তসদস্টম এর আওিায় আনা িদয়দছ। POS 

ব্যিিাদরর মাধ্যদম তনম্নতলতখি সুতিধাগুদলা পাওয়া র্াদি: 

১. তিক্রয় প্রতক্রয়া সিজ িদি, 

২. তিক্রয় কমীর কাজ সিজ িদি, 

৩. সময় িাঁচদি 

৪. শক্রিা নগে  টাকা ছাে়াও কাে থ এ শপদমন্ট তেদি পারদি 
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৫. তিদক্রিার ইনদিন্টতর ম্যাদনজদমন্ট এিাং তিসাি রক্ষণ সিজ এিাং শলান প্রতক্রয়ায় গ্রিণদর্াগ্য িদি। 

৬. সকল পণ্য Fixed Price এ তিক্রয় করা িদি। 

 

 

 

▪ তিক্রয় শকদে নান্দতনক স্টল বিতরুঃ 

জতয়িা নারী উদযািাদের উৎপাতেি ও প্রতক্রয়াজাি গুনগি ও নান্দতনক মান সম্পন্ন পণ্য িাজারজাি করার জন্য এিাং শেিব্যাপী 

একটি নারীিান্ধি তিপণন শনটওয়াকথ গদড় শিালার জন্য ঢাকার প্রাণ শকে ধানমতে-২৭ এর রাপা োজায় অিতস্থি জতয়িা তিপণন শকেটি 

সাংস্কার কদর নান্দতনক স্টল বিতর করা িদয়দছ। 

▪ ফুে শকাট থ পুন থতিন্যাস 

জতয়িার খায জাি ব্যিসা িতিিালীকরণ কম থসূতচর আওিায় রাপা োজার ৫ম িলায় অিতস্থি জতয়িা ফুে শকাদট থর সাংস্কার করা 

িদয়দছ।ফুে শকাট থটি গি ১৮/৭/২০২১ িাতরদখ মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফতজলাতুন শনছা ইতন্দরা, এমতপ 

মদিােয় উদদ্বাধন কদরন।এ ফুে শকাট থটিদি একটি অিোধুতনক তকদচন বিরী করা িদয়দছ।ফুে শকাট থটির ব্যতিক্রমধমী নান্দতনক শসৌন্দর্ থ 

শক্রিা আকষ থণ করদি িদল আিা করা র্ায়। 

▪ শসলাই শমতিন তিিরনুঃ 

৮ ই আগে, ২০২০, িে মািা শিখ ফতজলাতুদন্নসা মুতজি এর ৯০ িম জন্মতেন উপলদক্ষ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কতৃথক জতয়িা ফাউদেিদনর 

নারী উদযািাদের জন্য ৫২টি এিাং জতয়িা ফাউদেিন কতৃক পতরচাতলি তেজাইন শসন্টাদর ১০টি সিদমাট ৬২টি শসলাই শমতিন তিিরণ 

করা িদয়দছ। 

 

▪ জতয়িার শফইস বুক শপইজুঃ 

জতয়িার শফইস বুক শপইজটি এতক্টিতল পতরচালনা করা িদচ্ছ। িিথমাদন এই শপইজটির মাধ্যদম জতয়িা ফাউদেিন ও নারী 

উদযািাদের তিতিন্ন কার্ থক্রদমর িথ্য প্রকাি করা িদচ্ছ। জতয়িা ফাউদেিদনর প্রদমািনাল কাদজ এটি ব্যাপকিাদি সিায়িা করদছ। এ 

শপইজটিদি িিথমাদন ২৮,৩৭৪ জন ফদলায়ার আদছন। 

▪ জতয়িা নাস থারীুঃ 
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কদরানা পতরতস্থতিদি কম থিীন িদয় পড়া নারী তিদিষিুঃগৃ িকমীদের স্বতনিথর কদর তুলদি ধানমতে ২৭নাং শরাদে জতয়িা টাওয়ার 

তনম থাদণর জন্য িরােকৃি ১ তিো জতমদি িিদনর তনম থাণ কাজ শুরু িওয়ার পূি থ পর্ থন্ত সময় কাদল ২০-২৫ জন কম থিীন নারীদের দ্বারা 

২২তেদসম্বর ২০২০ িাতরখ িদি জতয়িা নাস থারীর কার্ থক্রম পতরচালনা করা িয়। 

▪ জতয়িা তপঠা উৎসিুঃ 

জতয়িা খাযজাি ব্যিসা িতিিালীকরণ কম থসূতচর আওিায় গি ২৫ শফব্রুয়ারী, ২০২১ িদি ২৭ শফব্রুয়ারী, ২০২১ তিনতেন ব্যাপী 

“জতয়িা তপঠা উৎসি-২০২১” উের্াতপি িয় 

 

২০২০-২১ অর্ থিছদর প্রকল্প / কম থসূতচসমূি কতৃথক গৃিীি কার্ থক্রম   

 

(১) জতয়িা ফাউদেিদনর সক্ষমিা তিতনম থাণ প্রকল্পুঃ 

 

িালনাগাে ও সি থদিষ অগ্রগতিুঃ 

 

• ন্যািনাল কনসালট্ান্ট তনদয়াগ করা িদয়দছ। 

• শেিব্যাপী শজলাতিতেক প্রতসদ্ধ ও ব্যিসা সম্ভািনাময় পণ্য এিাং কারু তিল্প ম্যাতপাং ও ব্রাতোং এর লদক্ষে িাাংলাদেি পতরসাংখ্যান 

বুেদরা (BBS) এর সাদর্ জতয়িা ফাউদেিদনর সক্ষমিা তিতনম থাণ প্রকদল্পর শর্ৌর্ চুতি সাক্ষর করা িয়। চুতির শময়াে ১ 

শসদেম্বর ২০২১ িদি ৩১ তেদসম্বর ২০২২। 

• জতয়িা তেপাট থদমন্টাল শষ্টার স্থাপদনর জন্য রাজধানীর ধানমতে -২৭ নম্বর শরাদে ৫৪৪৫.০০ স্কয়ার ফুট জায়গায় তনম থান কাজ 

চলমান। 

• জতয়িা তেজাইন শসন্টাদর নারী উদযািাদের তেজাইন তিষয়ক শস্পিাল প্রতিক্ষণ চলমান। 

• জতয়িা ফাউদেিন কার্ থালদয় কম থকিথা/কম থচারীদের এিাং নারী উদযািাদের তিতিন্ন তিষদয় প্রতিক্ষন চলমান 

• নারী উদযািাদের শপ্রাোক্ট শেিলপদমন্ট তিষদয় প্রতিক্ষণ চলমান। 

• RwqZv bvix D‡`¨v³v m„wói j‡ÿ¨ Kvi WªvBwfs wel‡q weAviwUতসÕi gva¨‡g c ÖwkÿY cÖ̀ v‡bi Rb¨ mviv‡`‡ki gwnjv‡`i 

wbKU n‡Z Av‡e`b AvnŸvb Kiv n‡j ২৭৭ Rb gwnjv প্রতিক্ষণ গ্রিদণর জন্য Av‡e`b K‡i‡Qb| এ পর্ থন্ত প্রতি ব্যাদচ ২০ 

জন কদর শমাট ৪০ জনদক কার-োইতিাং তিষদয় এক মাদসর প্রতিক্ষণ শেয়া িদয়দছ এিাং িিথমাদন ২টি ব্যাদচ ৪০ জন মতিলা 

প্রতিক্ষণ গ্রিণ করদছন এিাং শে-শকয়ার তিষদয় ৮টি শসিদন শমাট ১৬০ জন প্রতিক্ষন গ্রিন কদরদছন। 

• এ প্রকদল্পর আওিায় আলাো আলাো িাদি তিক্রয়কমী, উদযািা ও কম থকিথা-কম থচারীদের তিতিন্ন শেদে প্রতিক্ষদণর ব্যিস্থা 

করা িদয়দছ। এর মদধ্য ৪টি প্রতিক্ষদনর মাধ্যদম শমাট ৭৮ জন তিক্রয়কমী, ৪৪টি প্রতিক্ষদনর মাধ্যদম শমাট ৯৩৬ জন উদযািা 

এিাং ৪১টি প্রতিক্ষদনর মাধ্যদম শমাট ৭৬৭ জন কম থকিথা-কম থচারীদের প্রতিক্ষণ প্রোন করা িদয়দছ। 
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প্রকদল্পর আতর্ থক অগ্রগতি:  

• ২০২০-২০২১ অর্ থ িছদর ব্যয়ুঃ ৭৭২.০০ লক্ষ টাকা 

 

  

 

(২) জতয়িা টাওয়ার তনম থাণ প্রকল্পুঃ 

অগ্রগতিুঃ 

ক) পতরকল্পনা মন্ত্রণালয় কতৃথক গি ২৯/০৪/২০২১িাতরদখ প্রকদল্পর আরতেতপতপ অনুদমাতেি িয়। প্রকদল্পর প্রাক্কতলি মূল্য তছল 

১৫৪২৪.৭৫ লক্ষ টাকা এিাং আরতেতপতপদি সাংদিাতধি প্রাক্কতলি মূল্য তছল ১৬৮৩৯.৭৪ লক্ষ টাকা। 

খ) গণপূিথ অতধেপ্তর কতৃথক গি ১৫/০২/২০২১ িাতরদখ জতয়িা টাওয়ার তনম থাদণর জন্য পুন:েরপত্র আহ্বান করা িয় এিাং সি থতনম্ন 

েরোিাদক তনি থাচন করা িদয়দছ। 

গ) গণপূিথ রক্ষণাদিক্ষণ তিিাগ কতৃথক িিন তনম থাদণর জন্য ঠিকাোর প্রতিষ্ঠানদক গি০ ৩/৮/২০২১িাতরদখ কার্ থাদেি প্রোন করা িদয়দছ। 

ে) গি ১২/০৮/২০২১িাতরদখ ঠিকাোর প্রতিষ্ঠানদক জতমর েখল িস্তান্তর করা িয়। 

ঙ) জতয়িা টাওয়ার তনম থাদণর কার্ থক্রম শুরু করা িদয়দছ।  

 

 

িালনাগাে/সি থদিষ অগ্রগতি 

 

▪ নকিা অনুদমােন:  

তনতম থিব্য টাওয়াদরর সাংদিাতধি নকিা ইদিামদধ্য মন্ত্রণালয় কতৃথক ৩০/০৯/২০২০ িাতরদখ অনুদমাতেি িদয়দছ। 

▪ নকিা শিটিাং: 

স্থাপিে অতধেপ্তর কতৃথক সাংদিাতধি নকিা ১৫/১১/২০২০ িাতরদখ শিটিাংকরণ সম্পন্ন িদয়দছ। 

▪ তেতপতপ সাংদিাধন: 

পতরকল্পনা কতমিন কতৃথক ২৯/০৪/২০২১ িাতরখ আরতেতপতপ অনুদমাতেি িয়। 

 

▪ প্রকদল্পর শময়াে বৃতদ্ধ: 

এতপ্রল ২০১৮ শর্দক তেদসম্বর ২০২৩ পর্ থন্ত। 

 

প্রকদল্পর আতর্ থক অগ্রগতি: 

২০১৮- ২০১৯ অর্ থ িছদর ব্যয়ুঃ ১১৮.৪৪ লক্ষ টাকা 

২০১৯-২০২০ অর্ থ িছদর ব্যয়ুঃ ৮১.৮৪ লক্ষ টাকা 
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২০২০-২০২১ অর্ থ িছদর ব্যয়ুঃ ১২৭.১৩ লক্ষ টাকা 

 

 

 

সি যয়িষ সাংয়িাহরি নকিা অনুর্ায়ী হনহম যিব্য জহয়িা টাওয়ার  

 

(৩) জতয়িা’র খাযজাি ব্যিসা িতিিালীকরণ কম থসূতচর িালনাগাে িথ্যুঃ 

জতয়িা’র খাযজাি ব্যিসা িতিিালীকরণ কম থসূতচর আওিায় জতয়িা ফুেদকাট থ এর উদযািাদের তিতিন্ন কোটাগতরদি প্রতিক্ষণ প্রোন 

করা িদয়দছ। 

  ক) জতয়িার খায ব্যিসার সাদর্ জতড়ি উদযািা এিাং খায পদণ্যর প্রতিক্ষণ তনদয় সািলতম্ব িদি চায় এমন আগ্রিী নারী 

উদযািাদের তনদয় িাাংলাদেি পর্ থটন কদপ থাদরিদন কুতকাং এে শিতকাং িীষ থক প্রতিক্ষণ শকাস থ পতরচাতলি িয়। প্রতি ব্যাদচ ২০ জন কদর 

প্রতিক্ষনার্ী তনদয় ১২ টি ব্যাচ সম্পন্ন িদয়দছ। 

(কম থসূতচদি ৩০০ জদনর প্রতিক্ষণ শেয়ার তিষদয় উদেখ র্াকদলও প্রতিক্ষণ প্রাপ্ত িা উপকারদিাগীর সাংখ্যা প্রায় ৫২০ জন) 

 খ) রাপা োজার ৫ম িলার জতয়িা ফুেদকাট থদক িাাংলা খািাদরর আধুতনক ফুেদকাট থ বিরীর জন্য কম থসূতচর অর্ থায়দন সাংস্কার 

কাজ করা িদয়দছ। 

 

কম থসূতচর শময়াে গি ৩০ জুন, ২০২১ িাতরখ শিষ িয়। 

 



175 

 

 

 

 



176 

 

 

৪থ য অধ্যায়  

২০২০-২১ অর্ থ িছদর জতয়িা ফাউদেিন কতৃথক পাতলি গুরুেপূণ থ তেিসসমূি 

 

• ৮ ই আগে, ২০২০, িেমািা শিখ ফতজলাতুদন্নসা মুতজি এর ৯০ িম জন্ম তেন উপলদক্ষ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কতৃথক 

জতয়িা ফাউদেিদনর নারী উদযািাদের জন্য ৫২টি এিাং জতয়িা ফাউদেিন কতৃথক পতরচাতলি তেজাইন শসন্টাদর ১০টি 

সি শমাট ৬২ টি শসলাই শমতিন তিিরণ করা িদয়দছ। 

• ১৫ আগস্ট, ২০২০ িাতরদখ জািীয় শিাক তেিস উপলদক্ষ জতয়িা ফাউদেিদনর কম থকিথা কম থচারীগণ জাতির 

তপিািেিন্ধু শিখ মুতজবুর রিমাদনর প্রতিকৃতিদি পুষ্পস্তিক অপ থণ কদরন। 

• ১৬ নদিম্বর, ২০২০ িাতরখ জতয়িা ফাউদেিদনর ৯ম প্রতিষ্ঠা িাতষ থকী উের্াপন করা িয়। 

• ১৭ ই মাচ থ ২০২১ িাতরদখ জাতির তপিা িেিন্ধু শিখ মুতজবুর রিমান এর ১০১ িম জন্মিাতষ থকী উের্াপন উপলদক্ষে 

জতয়িা ফাউদেিদন আদলাচনা সিার আদয়াজন করা িয়। 

• মুতজিিষ থ উের্াপন উপলদক্ষ জতয়িা ফাউদেিন কতৃথক জতয়িা নারী উদযািাদের শুদিচ্ছা উপিার তিদসদি জাতির 

তপিা িেিন্ধুর শলখা “অসমাপ্ত আত্মজীিনী’’, “কারাগাদরর শরাজনামচা” ও “আমার শেখা নয়া চীন” নামক তিনটি 

আত্মজীিনীমূলক িই নারী উদযািাদের এিাং কম থকিথাদের মাদঝ তিিরণ করা িদয়দছ। 

 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিখ িাতসনা ২০১১ সাদলর ১৬ নদিম্বর জতয়িা’র শুি উদদ্বাধন কদরন।  
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মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফতজলাতুন শনসা ইতন্দরা এমতপ মদিােয় জতয়িা ফুে শকাদট থর উদদ্বাধন কদরন 

ও জতয়িা তিপণন শকে পতরেি থন কদরন। 
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মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র সতচি জনাি সাদয়দুল ইসলাম জতয়িা ফাউদেিদনর অতফস পতরেি থন কদরন ও জতয়িা অোপস এর 

শুি উদদ্বাধন কদরন। এসময় জতয়িা ফাউদেিদনর ব্যিস্থাপনা পতরচালক সতচি মদিােয় শক ফুদলল শুদিচ্ছা জানান। 
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মুতজিিষ থউের্াপনউপলদক্ষজতয়িাফাউদেিনকতৃথকজতয়িানারীউদযািাদেরশুদিচ্ছাউপিারতিদসদিজাতিরতপিা 

িেিন্ধুরদলখা “অসমাপ্তআত্মজীিনী’’, “কারাগাদররদরাজনামচা” ও “আমারদেখানয়াচীন” 

নামকতিনটিআত্মজীিনীমূলকিইনারীউদযািাদেরএিাংকম থকিথাদেরমাদঝতিিরণকরািদয়দছ 
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উদযািাদের সাদর্ সাি থক্ষতণক শর্াগাদর্াগ স্থাপন ও অতফতসয়াল প্রদয়াজনীয় িথ্য আোন-প্রোদনর জন্য ‘জতয়িা অোপস’ চালু করা 

িয়। 

 

 

জাতির তপিা িেিন্ধু শিখ মুতজবুর রিমাদনর ১০১িম জন্ম িাতষ থকী ও জািীয় তিশু তেিস উের্াপন 

 

 

জতয়িা নারী উদযািাদের অনলাইন ব্যিসা সম্প্রসারণ এর লদক্ষে ই-জতয়িা ওদয়িসাইট চালু করা িয়। 
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উদযািাদের 

সাদর্ সাি থক্ষতণক 

শর্াগাদর্াগ 

স্থাপন ও অতফতসয়াল 

প্রদয়াজনীয় 

িথ্য আোন- প্রোদনর জন্য 

‘জতয়িা অোপস’ চালু করা িয়।  
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জতয়িা ফাউদেিদনর ৯ম প্রতিষ্ঠা িাতষ থকীর অনুষ্ঠাদন মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মদিােদয়র পক্ষ িদি 

উদযািাদের মাদঝ শসলাই শমতিন তিিরণ কদরন জতয়িা ফাউদেিদনর ব্যিস্থাপনা পতরচালক জনাি আফদরাজা খান। 
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জতয়িা ফাউদেিদনর ৯ম প্রতিষ্ঠা িাতষ থকী অনুষ্ঠাদন জতয়িা ফাউদেিদনর কম থকিথাবৃন্দ 

 

ফোিন তেজাইন কম থিালায় অাংিগ্রিণকারী 

উদযািাদের শপ্রাোক্ট শেদিলপদমন্ট শপ্রাগ্রাদম নারী 

উদযািাদের বিতরকৃি শপািাক পতরেি থন করদছন 

মতিলা ও তিশু তিষয়ক অতধেপ্তদরর মিাপতরচালক 

(দগ্রে-১০) জনাি রাম চে সািা।   
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ফোিন তেজাইন কম থিালার সমাপনী অনুষ্ঠাদন প্রতিক্ষণার্ীদের মাদঝ সাটি থতফদকট তিিরণ কদরন জতয়িা ফাউদেিদনর 

ব্যিস্থাপনা পতরচালক জনাি আফদরাজা খান। 
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জতয়িা ফাউদেিদনর নারী উদযািাদের 

জন্য আদয়াতজি প্রতিক্ষণ অনুষ্ঠাদন জািীয় 

মতিলা সাংস্থার শচয়ারম্যান জনাি শচমন 

আরা বিয়ি, জতয়িা ফাউদেিদনর 

কম থকিথাবৃন্দও নারী উদযািাগণ  

 

 

নারী উদযািাদের তিতিন্ন 

শেদে প্রতিক্ষণ শিদষ িাদের 

মাদঝ সনে তিিরণ করা িয়। 
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ফোিন তেজাইন কম থিালায় অাংিগ্রিণকারী নারী উদযািাদের কার্ থক্রদমর তচত্র 
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ফোিনতেজাইনকম থিালাএিাংক্রোফটসসাংক্রান্তকম থিালায়অাংিগ্রিণকারীনারীউদযািাদেরকার্ থক্রদমরতচত্র 
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নান্দতনক ও আধুতনক সাদজ সতজ্জি জতয়িা ফুেদকাট থ ও ক্রোফটস শজাদনর খেতচত্র 
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         নান্দতনক ও আধুতনক সাদজ সতজ্জি জতয়িা ফুেদকাট থ ও ক্রোফটস শজাদনর খেতচত্র 



191 

 

 

 

 

 

 

 

জতয়িা ফাউদেিদনর কার্ থালদয় “িেিন্ধু গ্যালারী” 



192 

 

 

কদরানা মিামারীদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক শোতষি প্রদণােনা প্যাদকদজর 

 

জতয়িা ফাউদেিদনর কার্ থালদয় ‘ওদয়টিাং শজান’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জহয়িা ফাউয়েিন ও িাাংলাদেি পর্ থটন কদপ থাদরিন কতৃথক ক্ষর্ৌথিায়ি পতরচাতলি শেতনাং ইন কুতকাং অোে শিতকাং িীষ থক ১০ 

(েি) তেদনর প্রতিক্ষণ কম থসূচীদি অাংিগ্রিণ কদর জতয়িা ফুে শকাদট থর নারী উদযািাগণ। (তচত্রুঃ উদদ্বাধনী অনুষ্ঠাদন ব্যিস্থাপনা 

পতরচালক জনাি আফদরাজা খান ও তিতিষ্ট অতিতর্বৃন্দ) 

জতয়িা নাস থারীর উদদ্বাধন অনুষ্ঠান 
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জতয়িা নারী উদযািাদের উৎপাতেি খায পণ্য ও 

তপঠাপুতল তনদয় ‘জতয়িা তপঠা উৎসি ২০২১’ 

আদয়াজন করা িয়। 

 

জািীয় মহিলা সাংস্থার পহরহিহি 

১.১  পটভূতম 

মিান মুহক্তযুে ও স্বারীনিা িাাংলায়েয়ির নারীয়ের জয়ন্য নতুন যুয়গর সূিনা কয়র। ১৯৭১-এর মিান মুহক্তযুয়ে িাাংলায়েয়ির নারীগয়ণর 

প্রিেে ও পয়রােিায়ি অাংিগ্রিণ  এিাং িহলষ্ঠ ভূহমকা হেল। স্বারীনিা যুয়ে েহিগ্রস্থ নারীয়ের পুনি যাসন ও েমিায়য়নর লয়েে ১৯৭২ 

সয়ন জাহির হপিা িঙ্গিন্ধু কতৃযক নারী পুণ যিাসন ক্ষিাে য গঠয়নর মাধ্যয়ম শুরু িয় মহিলায়ের উন্নয়য়নর প্রাহিষ্ঠাহনক র্াো। জাহির হপিা 

িঙ্গিন্ধু ক্ষিখ মুহজবুর রিমান নারী উন্নয়য়ন সরকায়রর জািীয় ও আন্তজযাহিক অঙ্গীকার রোয়থ য িাাংলায়েয়ির সি যস্তয়রর মহিলায়ের 

সাহি যক উন্নয়ন ও িায়ের অিস্থার পহরিিযয়নর লয়েে একটি সাাংগঠহনক কাঠায়মা তিরী করার জন্য সমাজকল্যাণ অহরেপ্তয়রর মিা 

পহরিালকয়ক হনয়ে যি প্রোন কয়রন। িৎয়প্রহেয়ি একটি মহিলা সাংস্থার রূপয়রখা প্রণীি িয়, র্া িাাংলায়েি জািীয় মহিলা সাংস্থা নায়ম 

প্রহিষ্ঠা লাি কয়র। ১৯৯১  সয়নর ৯নাং আইন িয়ল জািীয় মহিলা সাংস্থা মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র অরীনএকটি সাংহিহরিে 

সাংস্থা হিয়সয়ি প্রহিহষ্ঠি িয়। 

 

২. জািীয় মতিলা সাংস্থার হমিন ও হিিন 

 

২.১. রূপকল্প (Vision) : নারীর ক্ষমিায়ন ও সুরক্ষা। 

 

২.২. অতিলক্ষে (Mission) : নারীর ক্ষমিায়ন, প্রহিেয়ণর মাধ্যয়ম েক্ষিা বৃতদ্ধ ও উন্নয়দনর মূল ধারায় সম্পৃিকরণ।  

 

৩. জািীয় মতিলা সাংস্থার লেে ও উয়দ্দে 

 

❑ জািীয় জীিদনর সকল শক্ষদত্র মতিলাক্ষের সদচিনিা বৃতদ্ধর লদক্ষে কাজ করা; 

❑ কাতরগরী ও বৃতেমূলক প্রতিক্ষদণর মাধ্যয়ম মতিলাদের স্বািলতম্বিা অজথদন সিায়িা করা; 

❑ মতিলাদের আইনগি অতধকার রক্ষাদর্ থ সািাে করা; 

❑  মতিলাক্ষের কল্যাদণ তনদয়াতজি সরকারী ও শিসরকারী, শেিী-তিদেিী প্রতিষ্ঠাদনর সাদর্ শর্াগাদর্াগ স্থাপন করা; 

❑  জািীয় উন্নয়নমূলক কম থকাদে মতিলাদের সম্পৃি করার জন্য উদযাগ গ্রিণ করা; 

❑  মতিলাদের স্বার্ থ সাংতিষ্ট তিতিন্ন সদম্মলন, শসতমনার ও কম থিালার আয়য়াজন করা; 

জতয়িা ফাউদেিদনর চলতচ্চত্র উৎসি ২০২১ 
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৪. জািীয় মহিলা সাংস্থা আইন ১৯৯১ 

 

❑ জািীয় মহিলা সাংস্থা প্রহিষ্ঠাকয়ল্প ১৯৯১ সায়ল ৯নাং আইয়নর মাধ্যয়ম জািীয় মহিলা সাংস্থা আইন প্রণীি িয়।  

 

৫.জািীয় মহিলা সাংস্থার হিহরমালাসমূি 

 

❑ জািীয় মহিলা সাংস্থা আইন, ১৯৯১ এর ২৫ নাং রারা িয়ল ১৯৯৬ সায়ল জািীয় মহিলা সাংস্থা (কম যকিযা, কম যিারী) িাকুরী 

হিহরমালা ১৯৯৬ হিহরমালা প্রণীি িয় (র্া ২০১১ সায়ল আাংহিক সাংয়িাহরি।)  

❑ জািীয় মহিলা সাংস্থা কম যিারী (অাংি প্রোয়ক িহিষ্য িিহিল) ২০১৩   হিহরমালা। 

 

৬. জািীয় মতিলা সাংস্থার হিযমান সাাংগঠহনক কাঠায়মা  

 

(জনিল-৪৬৫ জন)  

 

 

 

 

৭. জািীয় মহিলা সাংস্থার প্ররান কার্ যালয়য়র হনয়হমি প্রহিেণ কার্ যক্রম সমূি 

 

ক্ষট্রয়ের নাম  প্রহিেণ এলাকা  ক্ষকায়স যর ক্ষময়াে  ব্যাি সাংখ্যা  

ক্ষসলাই ও এমেয়োরী  সাংস্থার প্ররান কার্ যালয়  ৪ মাস  ৩০ জন  

ব্লক ও িাটিক  সাংস্থার প্ররান কার্ যালয়  ৪ মাস  ২০ জন  

িামড়াজাি হিল্প  সাংস্থার প্ররান কার্ যালয়  ৪ মাস  ২০ জন  

খায প্রহক্রয়াজািকরণ ও সাংরেণ  সাংস্থার প্ররান কার্ যালয়  ২ মাস  ৪০ জন  

ক্ষিয়ারম্যান (অনিিহনক) 

হনি যািীপহরিালক 

পহরিালক 

উপ-পহরিালক (প্রিাসন ও অথ য)) উপ-পহরিালক (উন্নয়ন ও প্রকািনা) 

সিকারী সিকারীপ সিকারীপহর

িাল

সিকারী

৫০টি উপ- ৬৪টি 
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ক্ষসলাই ও এমেয়োরীর প্রহিেণরি প্রহিোথী 

 

ব্লক িাটিক প্রহিেণরি প্রহিোথী 

 

৮. জািীয় মহিলা সাংস্থা পহরিাহলি ক্ষে-ক্ষকয়ার ক্ষসন্টার কার্ যক্রম 

 

❑ জািীয় মহিলা সাংস্থা কময়প্ল্ক্স সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন িীষ যক সমাপ্ত প্রকয়ল্পর আওিায় সাংস্থার প্ররান কার্ যালয়য় ২০০২ সায়ল 

৫০টি আসন হিহিি একটি ক্ষে-ক্ষকয়ার ক্ষসন্টার িালু করা িয়। 

❑ কম যজীিী মায়য়য়ের ০১ িের ক্ষথয়ক ০৬ িেয়রর হিশুয়ের হেিাকালীন ক্ষেখায়িানার পািাপাহি ক্ষখলাধুলা, েহি আকাঁ, অের 

পহরহিহি, েড়া ক্ষিখা ও হিত্তহিয়নােয়নর ব্যিস্থা রয়য়য়ে।  

❑ হিশু িহিয হফ ১,৫০০/- টাকা এিাং মাহসক ক্ষিিন ৮০০/- টাকা। হিশুরা িাহড় ক্ষথয়ক র্ার র্ার খািার হনয়য় আয়স। 

সরকারী ছুটির হেন ব্যিীি প্রহি কম যহেিয়স সকাল ৮.৩০ হমঃ িয়ি হিকাল ৬.০০ হমঃ পর্ যন্ত ক্ষে-ক্ষকয়ার ক্ষসন্টারটির কার্ যক্রম 

পহরিাহলি িয়।  
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জািীয় মহিলা সাংস্থার প্ররান কার্ যালয়য়র ক্ষে-ক্ষকয়ার ক্ষসন্টার এ হিশুরা 

 ক্ষখলাধূলা ও পড়ায়লখায় ব্যস্ত 

 

৯. জািীয় মহিলা সাংস্থা পহরিাহলি িিীে আইহি রিমান কম যজীিী মহিলা ক্ষিায়েল 

 

“জািীয় মহিলা সাংস্থা কময়প্ল্ক্স সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন” িীষ যক প্রকয়ল্পর আওিায় এহপ্রল ২০০৭ সাল ক্ষথয়ক সাংস্থা িিয়নর ৯ম ক্ষথয়ক ১২ 

িলা পর্ যন্ত কম যজীিী মহিলায়ের জন্য ২০২ টি সীট হিহিি মহিলা ক্ষিায়েল িালু আয়ে।২০১০ সায়ল িিীে আইহি রিমান এর স্মরয়ণ এ 

ক্ষিায়েলটিয়ক “িিীে আইহি রিমান কম যজীিী মহিলা ক্ষিায়েল” নামকরণ করা িয়। ক্ষিায়েয়লর সীট িরায়দ্দর আয়িেনসি ক্ষিায়েল 

ম্যায়নজয়মন্ট হসয়িমটিয়ক (http//jmshostel.gov.bd, www.mygov.bd) অনলাইয়নর মাধ্যয়ম িাস্তিায়ন করা 

িয়য়য়ে। 

 

িিযমায়ন ক্ষিায়েয়ল হনয়ম্নাক্ত ররয়ণর সীট রয়য়য়ে: 

 

সীয়টর ররণ সীয়টর সাংখ্যা সীট িাড়া (আনুসহঙ্গকসি) 

হসয়ঙ্গল কে ৩০ টি  ৩০×১=৩০ টি  ৪,০৫০/-  

োিল সীট হিহিি কে ১০ টি  ১০×২=২০ টি  ৩,০৫০/-  

৪ সীট হিহিি কে ৩টি  ৪×৩=১২ টি  ২,৩৫০/-  

৬ সীট হিহিি কে ৭টি  ৬×৭=৪২ টি  ১,৭০০/-  

৭ সীট হিহিি কে ১৪টি  ৭×১৪=৯৮ টি  ১,৫৫০/-  

২ সীট তিতিষ্ট কক্ষ ২টি ক্ষগি রুম ২×২=৪ টি  প্রহিহেন ৫০০/-, ৭৫০/-  

৬ সীট তিতিষ্ট কক্ষ ১টি ৬×১=৬ টি  (শজলা শচয়ারম্যানদের জন্য) প্রহিহেন ৫০/-  

শমাট  ২১৪টি  
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জািীয় মহিলা সাংস্থা পহরিাহলি িিীে আইহি রিমান কম যজীিী মহিলা ক্ষিায়েল 

 

 

 

 

 

১০. জািীয় মহিলা সাংস্থার ঋণ কার্ যক্রম 

 

িিযমায়ন সাংস্থার দুই ররয়ণর ঋণ কার্ যক্রম িলমান রয়য়য়ে : 

১০.১ মহিলায়ের আত্ম-কম যসাংস্থায়নর জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্ যক্রম সাংস্থার ৬৪ ক্ষজলা ও ৫০ উপয়জলা কার্ যালয়য় িলমান রয়য়য়ে।  

১০.২) স্ব-কম য সিায়ক ঋণ কার্ যক্রম সাংস্থার ৬৪ ক্ষজলা ও ২৯  উপয়জলা কার্ যালয়য় িলমান রয়য়য়ে।  

 

 

১০.১ জািীয় মহিলা সাংস্থা পহরিাহলি মহিলায়ের আত্ম-কম যসাংস্থায়নর জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্ যক্রম 

 

কার্ যক্রয়মর নাম  :  মহিলায়ের আত্ম-কম যসাংস্থায়নর জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্ যক্রম।  

কার্ থক্রদমর মূল উদেশ্য :  শেদির আতর্ থক সাংগতিিীন কম থক্ষম মতিলাদের উন্নয়নমূলক কম থকাদে অাংিগ্রিণ ও  িাদের 

আত্মতনিথরিীল করার লদক্ষে ক্ষুদ্রঋণ তিিরণ কার্ থক্রম পতরচালনা করা িদচ্ছ। 

ঋদণর পতরমাণ :  অনুদমাতেি নীতিমালা অনুর্ায়ী ৩০০/- টাকার নন-জুতেতিয়াল স্টোদম্পর মাধ্যদম মার্াতপছু জামানি 

তিিীন এককালীন ৫,০০০/- শর্দক ১৫,০০০/- টাকা পর্ থন্ত ঋণ প্রোন করা র্াদি। 

ঋণ ব্যিিার পদ্ধতি :  ঋদণর অর্ থ আয়িধ থক কার্ থক্রম শর্মন-মুতে শোকান, শপালতে ফাম থ, গািী পালন, নাস থারী, ধান িাাংগা, 

শসলাই-এমব্রয়োরী ও শমািাইল সাতি থতসাং ইিোতে কাদজ ব্যিিার করা র্াদি। 

ঋণ ও সাতি থস চাজথ 

তনধ থারণ ও আোয় 

:  ১ অর্িা ২ িছর শময়াদে ঋণ তিিরণ করা র্াদি। প্রেে ঋদণর ৫% সাতি থস চাজথ আোয় করা িদি। 

নীতিমালা অনুর্ায়ী সাতি থস চাজথ এর ২.৫% মূলধন তিসাদি ঘূণ থায়মান িিতিদলর সাদর্ যুি িদি 

এিাং ২.৫% কতমটির অনুদমােনক্রদম ঋণ আোয় ও অন্যান্য খাদি খরচ করা র্াদি। ঋণ গ্রিদণর ২ 

মাস পর িদি তকহস্ত প্রোন শুরু িয়। 

 

২০০৩ শর্দক জুন/২০২১ পর্ থন্ত ১০৮ টি শজলা ও উপদজলা িাখায়ঋণ তিিরণ ও আোদয়র প্রতিদিেন 

০১ শমাট িরাে প্রাতপ্ত : ৩৬.৭৫ শকাটি টাকা। 

০২ শমাট ক্রমপুতঞ্জি ঋণ তিিরণ :  ৮১.১২ শকাটি টাকা। 

০৩ শমাট ঋণ আোদয়র িার  :  ৮১% 
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০৪ শমাট উপকারদিাগীর সাংখ্যা :  ৬৬.৫৬২ জন। 

০৫  িলহি অথ য িেয়রর িরাদ্দ  :  ৩.০০ ক্ষকাটি টাকা।  

 

 

 

জািীয় মহিলা সাংস্থার সািার উপয়জলা কার্ যলয়য়র মাধ্যয়ম ক্ষুদ্র ঋণ হিিরণ 

 

১০.২ জািীয় মহিলা সাংস্থা পহরিাহলি স্ব-কম য সিায়ক ঋণ কার্ যক্রম 

 

 

কার্ যক্রয়মর নাম মাননীয় প্ররান মন্ত্রীর হিয়িষ িিহিয়ল পহরিাহলি“স্ব-কম য সিায়ক ঋণ কার্ যক্রম”। ক্ষমাট প্রাপ্ত অনুোন 

১.২০ ক্ষকাটি টাকা। 

কার্ যক্রয়মর মূল উয়দ্দে G FY Kvh©µ‡gi gva¨‡g Kg©¶g, Avw_©K m½wZnxb gvwnjv‡`i Rxebgvb Dbœq‡bi j‡ÿ¨ wewfbœ 

Avqea©K I A_©‰bwZK D‡`¨vM MÖn‡Yi Rb¨ FY cÖ`vb Kiv n‡e|  

ঋয়ণর পহরমান অনুয়মাহেি নীহিমালা অনুর্ায়ী ৩০০/-নন জুহেহিয়াল েোয়ম্পর মাধ্যয়ম মাথাহপছু জামানি হিিীন 

এককালীন ৩০০০/- টাকা ক্ষথয়ক ৫০০০/- টাকা এিাং েলগিিায়ি ২৫,০০০/- পর্ যন্ত ঋন প্রোন করা 

র্ায়ি। 

ঋণ ব্যিিার পেহি ঋয়ণর অথ য আয়ির যক কার্ যক্রম ক্ষর্মন- মহিলারা রান িাাংগা,মুহে ক্ষোকান, িাঁস-মুরগী পালন, গািী 

পালন, মৎস্যিাষ, ক্ষপািাক হিল্প ইিোহে কায়র্ ব্যিিার করা র্ায়ি। 

ঋণ ও সাহি যস িাজয হনর যারণ 

ও আোয় 

 ঋণ গ্রিয়ণর পর ৩ মাস ক্ষগ্রস হপহরয়ে। পরিিীয়ি ১০%(ফ্লাট ক্ষরট) সাহি যজ িাজযসি ২০ মায়সর 

ময়ধ্য ২০ টি মাহসক হকহস্তয়ি সমুেয় ঋয়ণর অথ য পহরয়িার করয়ি িয়ি। 

 

 

 

১৯৯২ (শুরু)  ক্ষথয়ক  জুন/২০২১ পর্ যন্ত ৬৪ ক্ষজলা ও ২৯ টি উপয়জলা িাখায় ঋণ হিিরন ও আোয়য়র প্রহিয়িেনঃ                                                                                                                                                                                           
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ক্রঃ

নাং 

ক্ষমাট প্রাপ্ত 

অনুোন 

ক্ষমাট ক্রমপুহিি 

ঋণ হিিরন 

(ঘূন যায়মান 

হিিরন/িলমান) 

ক্ষমাট উপকার 

ক্ষিাগীর 

সাংখ্যা 

ক্ষমাট আোয় ক্ষর্াগ্য 

ঋয়ণর পহরমান  

(২০ মাস পর) 

(িলমান) 

ক্ষমাট আোয়কৃি 

ঋয়ণর পহরমান 

(িলমান) 

ক্ষখলাপী/ 

অনাোয়ী ঋয়ণর 

পহরমান 

আোয়য়

র িার। 

০১ ১,২০,০০০০০/- 

(এক ক্ষকাটি হিি 

লাখ)। 

২,৯২,৪০,০০০/- 

(দুই ক্ষকাটি 

হিরানব্বই  লাখ 

িহেি িাজার) 

টাকা। 

৫৪৬৫ জন। ৩,৩৭,৮৩,৯৯৮/- ২,৯২,১২,৭৩৬/- ৪৫,৭১,২৬২/- 

 (য়খলাপী 

৩৮,৬৫,৮৭২/- 

টাকা এিাং 

অনাোয়ী 

৭,০৫,৩৯০/-) 

৮৮% 

 

 

 

 

জািীয় মহিলা ক্ষিরপুর ক্ষজলা কার্ যালয় কতৃযক স্ব-কম য সিায়ক ঋণ হিিরণ 

 

১১. নারী হনর্ যািন প্রহিয়রার ক্ষসল: 

জািীয় মহিলা সাংস্থার প্ররান কার্ যালয়য় নারী হনর্ যািন প্রহিয়রার ক্ষসল ‘১৯৯৬ সয়ন’ প্রহিহষ্ঠি িয়। 

নারী হনর্ যািন প্রহিয়রার ক্ষসলটি ১জন ক্ষফাকাল কম যকিযা, ১জন আইনজীিী ও ৩জন কম যিারীর মাধ্যয়ম সাংস্থার হনি িলায় পহরিাহলি 

িয়।প্রহি সপ্তায়ি ৩ (হিন) কার্ যহেিয়স আইনগি সিায়িা প্রোন করা িয়। 

 

GB †m‡ji gva¨‡g †`‡ki ỳ:¯’, Amnvq,wbh©vwZZ gwnjv‡`i webv Li‡P AvBbMZ mnvqZv cÖ`vb Kiv nq| cvwievwiK weev` 

wggvskv, cvwievwiK m¤úK© cybt ’̄vcb,¯¿x I mšÍv‡bi fiY‡cvlY Av`vq, KvDwÝwjs Gi gva¨‡g †h mKj Awf‡hvM wb®úwË Kiv 

m¤¢e nq bv wbh©vwZZvi c‡ÿ †m‡ji AvBbRxwei gva¨‡g Av`vj‡Z gvgjv cwiPvjbv Kiv nq| ZvjvKcÖvß gwnjv‡`i †`b‡gvni, 

mšÍv‡bi fiY‡cvlY Av`v‡qi gva¨‡g gwnjv‡`i AvBbMZ mnvqZv cÖ`vb Kiv nq|ক্ষখারয়পাষ িািে আোয় কয়র ক্ষেয়া িয়য়য়ে - 

৮৬,৬৬,৪৫০/-টাকা।2020-2021 A_©eQ‡ii ch©šÍ †gvU ৩,৯১৬ জন Rb bvix‡K AvBwb mnvqZv cÖ`vb Kiv nq| 
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নারী হনর্ যািন প্রহিয়রার ক্ষসয়লর ক্ষসিা প্রোন প্রোনকারী ও ক্ষসিা গ্রিণকারী 

 

 

১২. জািীয় মহিলা সাংস্থার অন্যান্য কার্ যক্রম 

 

১২.১ িঙ্গমািা ক্ষিগম ফহজলাতুন ক্ষনো মুহজি অহেয়টাহরয়াম 

 

িঙ্গমািা ক্ষিগম ফহজলাতুন ক্ষনো মুহজয়ির নায়ম ২০০২ সায়ল িঙ্গমািা ক্ষিগম ফহজলাতুন ক্ষনো 

মুহজি অহেয়টাহরয়ামটি প্রহিহষ্ঠি িয়।অহেয়টাহরয়ামটির ক্ষমাট আসন সাংখ্যা 

৩০০।অহেয়টাহরয়ায়ম সাংস্থার হিহিন্ন অনুষ্ঠান আয়য়াজন করা িয়। এোড়াও আয়িেয়নর ক্ষপ্রহেয়ি 

অহেয়টাহরয়ামটি হিহিন্ন প্রহিষ্ঠানয়ক িাড়া ক্ষেওয়া িয়।  

 

িঙ্গমািা ক্ষিগম ফহজলাতুন ক্ষনো মুহজি অহেয়টাহরয়াম এর অনুষ্ঠান (২য় িয়ায়) 
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১২.২ জািীয় মহিলা সাংস্থার আধুহনক সয়েলন কে 

 

জািীয় মহিলা সাংস্থার ৭ম িলায় ২০০৫ সায়ল একটিআধুহনক সয়েলন কেস্থাপন িয়।সয়েলন 

কয়ে ক্ষমাট আসন সাংখ্যা ৬০।সয়েলন কেটিয়ি মহিহমহেয়া প্রয়জক্টর ও Wifi ব্যিস্থা 

রয়য়য়ে।সয়েলনকেটিয়ি সাংস্থার কম যকিযা/কম যিাহরয়ের হিহিন্ন প্রহিেণ প্রোন করা 

িয়।আয়িেয়নর ক্ষপ্রহেয়ি সয়েলন কেটি অন্যান্য প্রহিষ্ঠানয়ক িাড়া ক্ষেওয়া িয়। 

 

 

জািীয় মহিলা সাংস্থার আধুহনক সয়েলন কে (৭ম িলায়) 

 

 

১২.৩ জািীয় মহিলা সাংস্থার হেহজটাল কহম্পউটার ল্যাি 

 

কহম্পউটার ল্যািটি সাংস্থা িিয়নর ৭ম িলায় ২০১৮ সায়ল প্রহিহষ্ঠি িয়।কহম্পউটার ল্যািটিয়ি 

ক্ষমাট আসন সাংখ্যা ২০।কহম্পউটার ল্যািটিয়ি মাহিহমহেয়া প্রয়জক্টর এিাং সাি যেহণক ইন্টারয়নট 

ও Wifi ব্যিস্থা রয়য়য়ে। কহম্পউটার ল্যািটিয়ি সাংস্থার কম যকিযা/কম যিারীয়ের কহম্পউটার 

প্রহিেণ প্রোন করা িয়।কহম্পউটার ল্যািটিয়ি হিহিন্ন হনয়য়ায়গর ব্যিিাহরক পরীো ক্ষনওয়া 

িয়।আয়িেয়নর ক্ষপ্রহেয়ি কহম্পউটার ল্যািটি অন্যান্য প্রহিষ্ঠানয়ক িাড়া ক্ষেওয়া িয়। 
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জািীয় মহিলা সাংস্থার হেহজটাল কহম্পউটার ল্যাি (৭ম িলায়) 

 

 

 

১২.৪.জািীয় মহিলা সাংস্থার গ্রন্থাগার 

 

জািীয় মহিলা সাংস্থার গ্রন্থাগারটি ২০০৬ িাহরয়খ প্রহিষ্ঠা িয়। গ্রন্থাগারটিয়ি সি যয়মাট ৩,৩৯৫টি 

িই সাংগৃিীি আয়ে।িঙ্গিন্ধু, িঙ্গমািা এিাং ক্ষিখ িাহসনায়ক হনয়য় রহিি িইসমূি সরকাহর 

িইসমূি। এোড়াও কহিিা, গল্প, সাহিিে, ক্ষোটগল্প, রিনািলী, উপন্যাস সমগ্র, গল্প সমগ্র, রূপকথা, 

রাজনীহি, ইসলামী িই, খাযপুহি, স্বাস্থে, কহম্পউটার, হিহিন্ন অহফহসয়াল িই রয়য়য়ে। 

 

 

সাংস্থার গ্রন্থাগায়র রহেি হিহিন্ন িই সমূি(৫মিলায়) 
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১৩. মুহজি জন্মিিিষ য উপলয়েে জািীয় মহিলা সাংস্থা কতৃযক িাস্তিাহয়ি কার্ যক্রমসমূি 

 

১৩.১ িঙ্গিন্ধু কণ যার  

 

 

িঙ্গিন্ধু কণ যার (সাংস্থা িিয়নর নীিিলায়) 
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১৩.২ িঙ্গমািা ফহজলাতুন ক্ষনো মুহজি স্মৃহি জাদুঘর  

 

 

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র মাননীয় প্রহিমন্ত্রী ফহজলাতুন ক্ষনো ইহন্দরা এমহপ 

ঙ্গমািা ফহজলাতুনয়নো মুহজি স্মৃহি জাদুঘর শুি উয়দ্বারন কয়রন (২য় িলায়)। 

 

১৩.৩ িারূলিা (কারুপণ্য হিপণন ক্ষকন্দ্র) 
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মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র মাননীয় প্রহিমন্ত্রী ফহজলাতুন ক্ষনো ইহন্দরা এমহপ 

িারুলিা (কারুপণ্য হিপণন ক্ষকন্দ্র) পহরেি যন কয়রন (সাংস্থা িিয়ন নীি িলায়) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৩.৪ মমিাজ িত্ত্বর 

(প্রয়াি ক্ষিয়ারম্যান অধ্যাপক মমিাজ ক্ষিগম এোেয়িায়কট এর স্মরয়ণ)  
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মমিাজ িত্ত্বর (সাংস্থা িিয়নর ২য় িলায়)   

 

১৪. জািীয় মহিলা সাংস্থার ক্ষজলা ও উপয়জলার হনয়হমি প্রহিেণ কার্ যক্রম 

 

▪ সাংস্থার ৬৪টি ক্ষজলা কার্ যালয় এিাং ৫০টি উপয়জলা কার্ যালয়য়র মাধ্যয়ম মহিলায়ের 

৪মাস ব্যাপী ক্ষসলাই ও এমেয়োরী ক্ষট্রেএ প্রহিেণ প্রোন করা িয়। 

▪ প্রহিেণ ক্ষিয়ষ প্রহিেণাথীয়ের উপহস্থহির হিহত্তয়ি তেহনক ১০০/- (একিি) টাকা িায়র 

িািা প্রোন করা িয়। 

▪ প্রহিেণ ক্ষিয়ষ প্রহিেণাথীয়ের েেিা উন্নয়ন সাটি
য
হফয়কট প্রোন করা িয়। 

 

 

1৫. জািীয় মহিলা সাংস্থা কতৃযক cvwjZ w`em mg~‡ni weeiYt 

 

ক্র: নং তারিখ রিিিন 

০১। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জারতক মাতৃভাষা রিিস। 

০২। ০৮ মার্ জ আন্তর্জারতক নািী রিিস। 

০৩। ১৭ মার্ জ র্াতীয় রিশু রিিস ও র্ারতি র্নককি র্ন্মিারষ জকী। 

০৪। ২৬ মার্ জ মহান স্বাধীনতা ও র্াতীয় রিিস। 

০৫। ১৪ এরিল িাংলা নিিষ জ। 

০৬। ০৮ আগস্ট িঙ্গমাতাি র্ন্মিারষ জকী। 

০৭। ১৫ আগস্ট র্াতীয় ফিাক রিিস। 

০৮। ২১ আগস্ট ফেকনড হামলায় িহীি আইরভ িহমাকনি মৃত্যুিারষ জকী। 

০৯। অকটািি মাস আন্তর্জারতক স্তন কুন্সাি সকর্তনতা মাস। 

১০। নকভম্বি ২৫-রডকসম্বি ১০ আন্তর্জারতক নািী রনর্ জাতন িরতকিাধ পক্ষ। 

১১। ১৬ রডকসম্বি  মহান রির্য় রিিস। 
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১৬. জািীয় মহিলা সাংস্থার িলমান প্রকল্প সমূি 

 

১৬.১ ক্ষজলাহিহত্তক মহিলা কহম্পউটার প্রহিেণ প্রকল্প (৬৪ ক্ষজলা)। 

 

ক্ষেয়ির হিহেি ক্ষিকার মহিলায়ের অগ্রাহরকার প্রোনসি আগ্রিী োেীয়ের কহম্পউটার এিাং িথ্য ও ক্ষর্াগায়র্াগ প্রযুহক্ত হিষয়য় 

প্রহিেণ প্রোয়নর মাধ্যয়ম কম যসাংস্থান ও উয়যাক্তা সৃহির লয়েে “ক্ষজলাহিহত্তক মহিলা কহম্পউটার প্রহিেণ প্রকল্প (৬৪ ক্ষজলা)” িীষ যক 

প্রকল্প গৃিীি িয়য়য়ে। িথ্য প্রযুহক্ত খায়ি নারীর অাংিগ্রিণ হনহশ্চি করা এিাং িথ্য প্রযুহক্ত জ্ঞান কায়জ লাহগয়য় েেিা ও উৎপােনিীলিা 

িাড়ায়ি “ক্ষজলাহিহত্তক মহিলা কহম্পউটার প্রহিেণ প্রকল্প (৬৪ ক্ষজলা)” িীষ যক প্রকল্প ক্ষেয়ির ৬৪ ক্ষজলায় কহম্পউটার প্রহিেণ প্রোন 

কয়র র্ায়ে। এ প্রকয়ল্পর মাধ্যয়ম জুলাই ২০২১ িয়ি জুন ২০২৩ পর্ যন্ত ৪৮,৬০৬ জন হিহেি ক্ষিকার মহিলায়ের অগ্রাহরকার প্রোনসি 

আগ্রিী োেীয়ের িাাংলায়েি কাহরগহর হিোয়িাে য অনুয়মাহেি ৬ মাস ক্ষময়াহে (৩৬০ ঘন্টা) কহম্পউটার অহফস এোহপ্ল্য়কিন এিাং গ্রাহফক্স 

হেজাইন এে মাহিহমহেয়া ক্ষকায়স যর উপর প্রহিেণ প্রোয়নর লেেমাো রয়য়য়ে। এ পর্ যন্ত ১২ ব্যায়ি ক্ষমাট ৩৫,৮১১ জন হিহেি ক্ষিকার 

মহিলায়ের অগ্রাহরকার প্রোনসি আগ্রিী োেীয়ের প্রহিেণ প্রোন করা িয়য়য়ে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রকয়ল্পর কম যকিযায়ের গ্রাহফক্স হেজাইন এে মাহিহমহেয়া ক্ষপ্রাগ্রাহমাং ক্ষকায়স যর  প্রহিেণ কম যিালা-২০২১ উয়ভারনী অনুষ্ঠান। 
 

“ক্ষজলাহিহত্তক মহিলা কহম্পউটার প্রহিেণ প্রকল্প (৬৪ ক্ষজলা)” িীষ যক প্রকয়ল্পর ২০২০-২১ অথ য িেয়রর আরএহেহপ িরাদ্দ ১১৩৯.০০ 

লে টাকা এিাং আহথ যক অগ্রগহি জুন ২০২১ পর্ যন্ত ১০২৮.৫৩ লে টাকা, িিকরা িার ৯০.৩০%। িাাংলায়েি কাহরগহর হিো ক্ষিাে য 

অনুয়মাহেি হসয়লিাস অনুর্ায়ী ৬ মাস ক্ষময়ােী “কহম্পউটার অহফস এোহপ্ল্য়কিন ক্ষকায়স য ২০২০-২১ অথ য িেয়রর লেেমাো হেল ৬৪০০ 

জন এিাং ক্ষমাট ৩২০৩ জন হিহেি ক্ষিকার মহিলায়ের অগ্রাহরকার প্রোনসি আগ্রিী োেীয়ের প্রহিেণ প্রোন করা িয়য়য়ে। ২০২১-২২ 

অথ য িেয়রর লেেমাো ৬৪০০ জন এিাং ক্ষমাট ৩২০০ জন হিহেি ক্ষিকার মহিলায়ের অগ্রাহরকার প্রোনসি আগ্রিী োেীয়ের প্রহিেণ 

িলমান রয়য়য়ে। 
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ক্ষজলাহিহত্তক মহিলা কহম্পউটার প্রহিেণ প্রকল্প (৬৪ ক্ষজলা) িীষ যক প্রকয়ল্পর কহম্পউটার ল্যায়ি প্রহিেণরি প্রহিেণাথীবৃন্দ। 

ক্ষকাহিে-১৯ তিহশ্বক মিামারীর কারয়ণ জুলাই-হেয়সম্বর ২০২০ ক্ষসিয়ন িাাংলায়েি কাহরগহর হিো ক্ষিায়ে যর হনয়ে যিনা অনুর্ায়ী প্রহিেণ 

কার্ যক্রম স্থহগি রাখা িয়য়হেল। 

অল্প হিহেি নারীরা স্বল্প ক্ষময়াহে কহম্পউটার প্রহিেণ হনয়য় সরকারী ও ক্ষিসরকারী পর্ যায়য় অহফস সিকারী কাম কহম্পউটার অপায়রটর, 

োটা এহি, গ্রাহফক্স হেজাইন, সফটওয়োর ও ওয়য়ি সাইট ক্ষেয়িলপয়মন্টসি প্রাক ক্ষর্াগ্যিা হিয়সয়ি কহম্পউটার জ্ঞান সম্পৃক্ত অন্যান্য 

কম যয়েয়ে ক্ষর্াগোন করয়ি পায়র।িথ্য ও ক্ষর্াগায়র্াগ প্রযুহক্ত ব্যিিার কয়র প্রহিেয়ণর মাধ্যয়ম একজন নারী িাইয়ল ঘয়র িয়স 

আউটয়সাহস যাং এর মাধ্যয়ম অথ য উপাজযন কয়র সািলম্বী িয়ি পায়র। প্রকল্পটি উয়যাক্তা সৃহি ও কম যয়েয়ে েেিা বৃহের মাধ্যয়ম নারীয়ের 

আহথ যক ও সামাহজক েমিায়নসি হেহজটাল িাাংলায়েি গঠয়ন গুরুত্বপূণ য ভূহমকা রাখয়ে। 

 

১৬.২ িথ্য আপাঃহেহজটাল িাাংলায়েি গড়ার লয়েে িথ্য ক্ষর্াগায়র্াগ প্রযুহক্তর মাধ্যয়ম 

মহিলায়ের েমিায়ন (২য় পর্ যায়) (১ম সাংয়িারন) িীষ যক প্রকল্প। 

 

❖ শময়াে             : ০৬ িছর ০৩ মাস (এতপ্রল ২০১৭ শর্দক জুন২০২৩)। 

❖ প্রাক্কতলি ব্যয়     : ৫৮৫৭৬.৬৪ লক্ষ টাকা (তজওতি)। 

❖ প্রকল্প এলাকা     : িাাংলাদেদির ৮টি তিিাদগর ৬৪ শজলাধীন ৪৯২টি উপদজলা। 

 

  

উঠান তিঠক ও ক্ষসিা প্রোন কার্ যক্রমঃ 

িাাংলাদেদির ৪৯০টি উপদজলায় ৪৯০টি িথ্যদকে প্রতিষ্ঠা করা িদয়দছ। নতুন ২টি িথ্যদকে প্রতিষ্ঠার কার্ থক্রম চলমান। ৪৯০টি 

িথ্যদকে প্রতিষ্ঠার মাধ্যদম তেদসম্বর, ২০১৮ মাস শর্দক িথ্য প্রযুতি সম্পদকথ ০১ (এক) শকাটি গ্রামীণ মতিলাদের িথ্যপ্রযুতির মাধ্যদম 

তেনহন্দন সমস্যা সমারান এিাং উঠান তিঠয়কর (সয়িিনিা মূলক প্রহিেণ) মাধ্যয়ম গ্রামীণ মতিলাদের উদ্বুদ্ধকরদণর কার্ থক্রম অব্যািি 

রদয়দছ। 

 



209 

 

 

ক্ষসিাগ্রিীিার সাংখ্যা:   

৪৯০টি উপয়জলায় প্রহিহষ্ঠি ৪৯০ টি িথ্যয়কয়ন্দ্রর মাধ্যয়ম ঊঠান তিঠক আয়য়াজন ও ক্ষোর টু ক্ষোর ক্ষসিা প্রোয়নর মাধ্যয়ম ২০২০-২০২১ 

অথ য িেয়র ৩৩,৫২,৬৯৪ (ক্ষিহেি লে িায়ান্ন িাজার েয়িি চুরানব্বই) জন সি জুন, ২০২১ মাস পর্ যন্ত সি যয়মাট ৬৩,০২,০৮২ (ক্ষিষহি 

লে দুই িাজার হিরাহি) জন  গ্রামীণ অনগ্রসর মহিলায়ক িথ্যপ্রযুহক্তর মাধ্যয়ম িায়ের তেনহন্দন সমস্যা সমারান এিাং িথ্যয়সিা প্রোন 

করা িয়য়য়ে। 

 

 

 

িথ্য আপা: প্রকয়ল্পর উঠান তিঠক  এিাং  ক্ষোর টু ক্ষোর ক্ষসিা কার্ যক্রম 

প্রহিেণ কার্ যক্রমঃ  

অনলাইদনর মাধ্যদম ১৬২ জন িথ্যদসিা কম থকিথা ও িথ্যদসিা সিকারীদেরদক বুতনয়াতে প্রতিক্ষণ প্রোন করা িদয়দছ। পরিিীদি 

অনলাইদনর মাধ্যদম ৭৯ জন িথ্যদসিা কম থকিথা ও িথ্যদসিা সিকারীদেরদক শমৌতলক প্রতিক্ষণ প্রোন করা িদয়দছ।৪৯০ টি উপদজলার 

১৪১০ জন িথ্যদসিা কম থকিথা ও িথ্যদসিা সিকারীদেরদক অনলাইদনর মাধ্যদম ই-কমাস থ এোে ই-লাতন থাং প্রতিক্ষণ প্রোন করা িদয়দছ। 

ই-কমাস থ প্রতিক্ষদণর ধারািাতিকিায় ৪৯০টি উপদজলায় ই-কমাস থ িাস্তিায়দনর তনতমে গ্রামীণ নারী উদযািাদের ই-কমাস থ েোটফদম থ 

তনিন্ধন এিাং িাদের পণ্য আপদলােকরদণ সিায়িা করার জন্য শমাট ১২৬৭ জন িথ্যদসিা কম থকিথা ও িথ্যদসিা সিকারীদেরদক ১২টি 

ইন্টারএোকটিি শসিদন প্রতিক্ষণ প্রোন করা িদয়দছ। অনলাইদনর মাধ্যদম প্রকদল্পর প্রধান কার্ থালদয়র ৭ জন ও জািীয় মতিলা সাংস্থার 

৭ জন শমাট ১৪ জন শক ৭ তেন ব্যাতপ ই-তজতপ তিষয়ক প্রতিক্ষণ প্রোন করা িদয়দছ। িথ্য আপা প্রকদল্পর আওিায় তনতম থি লাল সবুজ 
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েট কম নামক মাদকথটদেদস উদযািাদের তনিন্ধন, শরতজদস্ট্রিন, পণ্য আপদলােসি সাতি থক কার্ থক্রদম সিায়িা করার জন্য তি. এফ. টি. 

আই এর মাধ্যদম “প্রতিক্ষক প্রতিক্ষণ (TOT)” তিষদয় ২৮-০৬-২০২১ িাতরখ পর্ থন্ত ২৮ টি ব্যাদচ ৫৫৮জন িথ্যদসিা কম থকিথা ও 

িথ্যদসিা সিকারীদেরদক প্রতিক্ষণ প্রোন করা িদয়দছ। অনলাইদনর মাধ্যদম ২৮-০৬-২০২১ িাতরখ পর্ থন্ত MINA (Mind Inspired 

to National Achievement)েদলর ১০০ জন সেস্যাদক ই-লাতন থাং পদ্ধতিদি ই-কমাস থ তিষয়ক প্রতিক্ষণ প্রোন করা িদয়দছ।                              

z

 

িথ্য আপা প্রকয়ল্পর ২৮/০৬/২০২১ িাহরয়খ জুম অনলাইন প্ল্োটফয়ম য প্রহিেণ কার্ যক্রম। 

 

 

ওয়য়ি ক্ষপাট যাল, িথ্য িাোর ও আইহপ টিহি সাংস্কার 
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গ্রামীণ সুতিধা িতিি মতিলাদের িথ্য প্রযুতিদি প্রদিিাতধকার এিাং িথ্য প্রযুতি তিতেক শসিা প্রোদনর মাধ্যদম মতিলাদের ক্ষমিায়ন 

করা িথ্যআপা প্রকদল্পর মূল উদেশ্য। প্রকদল্পর আওিায় ৪৯০টি উপদজলায় প্রতিতষ্ঠি ৪৯০টি িথ্য শকদের মাধ্যদম িথ্য প্রযুতিসি 

তিক্ষা, স্বাস্থে, কৃতষ, ব্যিসা, আইতন পরামি থ, নারীর প্রতি সতিাংসিা এিাং শজোর তিষদয় সুতিধািতিি মতিলাদের শসিা প্রোন কার্ থক্রম 

চলমান রদয়দছ।িতণ থি শসিাসমূি প্রোদনর গুরুেপূণ থ মাধ্যম িদলা িথ্যআপা প্রকদল্পর ওয়য়ি ক্ষপাট যাল, িথ্য িাোর ও আইতপ টিতি। 

প্রকদল্পর আওিায় ওয়য়ি ক্ষপাট যাল, িথ্য িাোর ও আইতপ টিতি’র সাংস্কার করা িদয়দছ।  প্রকদল্পর আইতপ টিতি তনম থাণ কদর িা 

Bangladesh National Data Center এ শিাস্ট করা িদয়দছ। তনদম্নািURLএর মাধ্যদম সি থজনীনিাদি accessকরা র্াদি। 

 

ই-কমাস য সিায়িা 

িথ্য আপা প্রকয়ল্পর সুহনহে যি লেে এর ময়ধ্য অন্যিম িয়ে িথ্যয়কয়ন্দ্রর মাধ্যয়ম ই-কমাস য সিায়িা প্রোন। উক্ত লেে িাস্তিায়য়নর জন্য 

িথ্য আপা প্রকল্প (২য় পর্ যায়)এর আওিায় একটি ই-কমাস য মায়কযটয়প্ল্স পহরিালনার উয়যাগ হিয়সয়ি “লাল সবুজ েটকম” েোটফম থ 

এর উন্নয়ন কার্ থক্রম গ্রিণ করা িয়য়য়ে। গি ৮ই জুলাই ২০২১ িাতরদখই-কমাস য মায়কযট ক্ষপ্ল্স‘লাল সবুজ েটকম’ এর উদদ্বাধন করা িয়। 

োটফম থটিদক https://laalsobuj.com/ শোদমইদন URLএর মাধ্যদম সি থজনীনিাদি browse করা র্াদি। মাদকথট শেইসটিদি 

প্রায় ১২০০০ উদযািা সাংযুি িদয়দছন। 

গ্রামীণ উদযািা ও শিািাদের ই-কমাদস থ অন্তভূ থিকরদণর উদেদশ্য একটি ই-কমাস থ মাদকথটদেস বিতর করা িদয়দছ।মাদকথট শেদস 

তিক্রয়দর্াগ্য পণ্য তনি থাচন, পদণ্যর গুনগি মান তনণ থয়, পণ্য সাংগ্রি, িাজার পর্ থাদলাচনা, উদযািা সাংগ্রি, উদযািা ও শিািা তনিন্ধন, 

তিক্রয় কার্ থক্রম সম্পন্নকরণ, পণ্য শক্রিার তনকট শপৌুঁছাদনা, তিল পতরদিাধ, মতনটতরাং, শক্রিার অনুসন্ধাদনর জিাি প্রোন, প্রচার, 

সাি থক্ষতণক কাতরগরী সিায়িা তনতিিকরণ ইিোতে তিষদয় সাতি থক সিদর্াতগিা প্রোদনর জন্য িাতণজে মন্ত্রণালদয়র অধীন প্রতিষ্ঠান 

িাাংলাদেি ফদরন শেে ইনতস্টটিউট শক োতয়ে প্রোন করা িদয়দছ। শেিব্যাপী িথ্যআপা প্রকদল্প কম থরি প্রতিক্ষণপ্রাপ্ত িথ্যআপাদের 

শনটওয়াকথদক কাদজ লাতগদয় ই-কমাস থদক প্রিেন্ত অিদল তৃণমূল নারীদের শোরদগাড়ায় শপৌুঁছাদনার লদক্ষে িথ্যআপারা উপদজলায় 

উদযািা তনি থাচন, িাদের শমাটিদিিন প্রোন ও িাদের পণ্য ই-কমাস থ েোটফদম থ উপস্থাপন কাদজ সিায়িা করদি। গ্রামীণ নারী 

উয়যাক্তারা এই প্ল্োটফয়ম য িায়ের উৎপাহেি ও সাংগৃিীি পণ্য হিক্রয় কয়র আহথ যকিায়ি লািিান িয়িন। িায়ের জীিন র্াোর মান 

উন্নয়ন িয়ি। িায়ের আহথ যক েমিায়ন হনহশ্চি িয়ি।  

https://laalsobuj.com/
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মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র মাননীয় প্রহিমন্ত্রী ফহজলাতুন ক্ষনো ইহন্দরা এমহপ 

িথ্য আপা: ই-কমাস য মায়কযটয়প্ল্স ‘লাল সবুজ েটকম’ এর উদদ্বাধন। 

অনলাইন িাহজরা ক্ষমহিন ও ক্ষপায়ট যিল সাউে হসয়েম ক্রয়ঃ  

িথ্যআপা প্রকল্প (২য় পর্ যায়) এর কার্ যক্রম িথ্যপ্রযুহক্ত হিহত্তক। িাাংলায়েয়ির সকল উপয়জলায় প্রকয়ল্পর কার্ যক্রম পহরিালনা/ 

পর্ যয়িেয়ণর জন্য অনলাইন িাহজরা ক্ষমহিন ক্রয় করা িয়য়য়ে। িথ্যয়কয়ন্দ্র উঠান তিঠক কার্ যক্রম সুষ্ঠুিায়ি সম্পােয়নর লয়েে ক্ষপায়ট যিল 

সাউে হসয়েম ক্রয় করা িয়য়য়ে। প্রকয়ল্পর আওিায় ৪৯২ টি উপয়জলায় প্রহিহষ্ঠি ৪৯২ টি িথ্যয়কয়ন্দ্রর কার্ যক্রম সুষ্ঠুিায়ি সম্পােয়নর 

লয়েে প্রহিটি িথ্যয়কয়ন্দ্র ১টি কয়র অনলাইন িাহজরা ক্ষমহিন ও সাউে হসয়েমক্রয়পূি যক িথ্যয়কন্দ্রসমূয়ি ইেটয়লিান কার্ যক্রম িলমান 

রয়য়য়ে।   

ম্যায়নজয়মন্ট ইনফরয়মিন হসয়েম সফ্টওয়োরঃ  

ম্যায়নজয়মন্ট ইনফরয়মিন হসয়েম সফ্টওয়োর ক্ষেয়িলপয়ময়ন্টর মাধ্যয়ম প্ররান কার্ যালয়য়র সায়থ ৪৯০টি িথ্যয়কয়ন্দ্রর সাি যেহণক 

ক্ষর্াগায়র্াগ, হিহিন্ন হরয়পাট য, িথ্য আোন-প্রোন, ক্ষসিাগ্রিীিায়ের োটায়িইজ প্রস্তুয়ির লয়েে RFP(ওয়পন ক্ষটোর)এর মাধ্যয়ম 

ম্যায়নজয়মন্ট ইনফরয়মিন হসয়েম সফ্টওয়োর হনম যাণ প্রহিষ্ঠান হনি যািন করা িয়য়য়ে। ম্যায়নজয়মন্ট ইনফরয়মিন হসয়েম সফ্টওয়োর এর 

১২টি মহেউল তিরী করা িয়য়য়ে।   

 

১৬.৩ নগর হিহত্তক প্রাহন্তক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্ যায়)  

নগি রভরিক িারন্তক মরহলা উন্নয়ন (২য় পর্ জায়)” 1ম সংকিাধন িীষ জক িকল্পটি িহি অঞ্চকলি িরিদ্র, দুঃস্থ, রিিহীন ও অনেসি 

মরহলাকিি কারিগিী ও বৃরিমূলক িরিক্ষকেি মাধ্যকম কম জক্ষম ও িক্ষ র্নিরি রহকসকি গকে ফতালাি সুকর্াগ সৃরিি লকক্ষু জুলাই 2016 

হকত জুন 2021 ফময়াকি 8975.00 লক্ষ টাকা ব্যকয় িাস্তিারয়ত হকে। এ িককল্পি আওতায় ঢাকা মহানগিীকত 10টি িরিক্ষে ফকন্দ্র, 

অন্য 62টি ফর্লা িহকি 62টি িরিক্ষে ফকন্দ্র এিং 3টি উপকর্লায় (ভভিি, কালীগঞ্জ ও িাককিগঞ্জ) 3টি িরিক্ষে ফকন্দ্রসহ ফমাট ৭৫টি 

িরিক্ষে ফকন্দ্র িকয়কে। এই সকল িরিক্ষে ফককন্দ্রি মাধ্যকম 10টি রিরভন্ন ফেকড মরহলাকিি িরিক্ষে িিান কিা হকে।  
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ককিানা িাদভজাকিি কািকে িরিক্ষে ঘাটরত পূিকেি র্ন্য িককল্পি ফময়াি 01 িেি বৃরিি রিষকয় রসিান্ত গৃহীত হয়।  2য় সংকিারধত 

িককল্পি ব্যয় 9983.00 লক্ষ (রনিানব্বই ফকাটি রতিারি লক্ষ) টাকা । িকল্প ফময়াকি ফমাট 53600 র্ন িারন্তক নািীকক িক্ষতা 

উন্নয়নমূলক িরিক্ষে িিান কিা হকি। 

 

িকল্প ফময়াকি অর্ জাৎ জুলাই 2016 হকত জুন 2021 পর্ জন্ত ফমাট ৪9500 র্ন নািীকক িক্ষতা উন্নয়নমূলক িরিক্ষে িিান কিা হকি। 

িককল্পি আওতায় 2020-2021 অর্ জ িেকি ফমাট 6350 র্ন নািীকক িক্ষতা উন্নয়নমূলক িরিক্ষে িিান কিা হকয়কে। িককল্পি শুরু 

হকত অর্ জাৎ এরিল, 2017 হকত জুন, 2021 পর্ জন্ত ফমাট 42350 র্ন নািীকক িক্ষতা উন্নয়নমূলক িরিক্ষে িিান কিা হকয়কে। একিি 

মধ্য হকত 4593 র্ন উকযািা ভতিী হকয়কে। 

 

নগি রভরিক িারন্তক মরহলা উন্নয়ন (২য় পর্ জায়)” এিমাধ্যকম রিউটিরেককিন িরিক্ষে িিান কিা হকে 

 

িককল্পি িরিক্ষে ফেডসমূহ 

(১) ফসলাই ও এমব্রয়ডািী,  (২) ব্লক-িাটিক এন্ড স্ক্রীে রিন্ট,   

(৩) সািান-কমামিারত ও ফিারপস ভতিী,   

(৪) িাইরন্ডং এন্ড প্যাককরর্ং, (৫) ফপালরে উন্নয়ন,  

(৬) খায িরক্রয়ার্াতকিে ও সংিক্ষে, (৭) র্ামোর্াত দ্রব্য ভতিী,   

(৮) নকিী কাঁর্া ও কাটিং, (৯) ফমািাইল সারভ জরসং এিং (১০) রিউটিরেককিন।  

 

এই িককল্পি িরিক্ষে ফকাকস জি ফময়াি ০৪ (র্াি) মাস। িরত ব্যাকর্ সকাল ও রিকাল 02 রিেকট (25+25)=50র্ন িরিক্ষোর্ীকক 

িরিক্ষে িিান কিা হয়। িরিক্ষে িিানকাকল িকতুক িরিক্ষোর্ীকক উপরস্থরতি রভরিকত ভিরনক 100/- টাকা হাকি ভাতা িিান কিা 

হকে। 



214 

 

 

 

নকিী কাঁর্া ও কাটিং িরিক্ষে 
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ফসলাই ও এমব্রয়ডািী িরিক্ষে                           ব্লক-িাটিক ও স্ক্রীে রিন্ট িরিক্ষে                                    

 

এই িককল্পি মাধ্যকম িহি অঞ্চকলি িরিদ্র, দুঃস্থ ও রিিহীন িারন্তক মরহলাকিি কারিগিী ও বৃরিমূলক িরিক্ষকেি মাধ্যকম 

কম জক্ষম ও িক্ষ র্নিরি রহসাকি গকে ফতালাি সুকর্াগ সৃরি হকি। এি মাধ্যকম িারিদ্র রিকমার্ন এিং িরিদ্র, দুঃস্থ ও রিিহীন মরহলাকিি 

র্াতীয় উন্নয়কন পুরুকষি সমকক্ষ ককি অর্ জননরতকভাকি স্বািলম্বী ও আত্ম-কম জসংস্থাকনি সুকর্াগ সৃরি কিা হকি। 

 

 

 

১৬.৪ অথ যননহিক েমিায়য়ন নারী উয়যাক্তায়ের হিকাি সারন প্রকল্প (৩য়পর্ যায়) 

সুতিধা িতিি নারীদের কম থসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃতষ্ট, আত্ম-তনিথরিীলিা অজথদন উদ্ধব্ধু ও সিায়িা প্রোদনর পািাপাতি নারী সমাজদক 

মানি সম্পদে পতরণি করার লদক্ষে মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র আওিায় জািীয় মতিলা সাংস্থা জুন ২০১৫ সাল শর্দক 

অর্ থননতিক ক্ষমিায়দন নারী উদযািাদের তিকাি সাধন প্রকল্প (৩য়পর্ থায়) গ্রিণ কদরদছন। 

 

 প্রকদল্পর শময়াে : জুলাই ২০১৫ শর্দক তেদসম্বর ২০২০ 

 প্রাক্কতলি ব্যয় (২য় সাংদিাতধি): ৯৯৩৪.১৫ লক্ষটাকা 

 ২০১৯-২০ অর্ থিছদরর িরাে: ১৫১৮.৫০ লক্ষ টাকা 

 অদর্ থর উৎস : তজওতি 

 জনিল  : ৪১জন 

 

 

প্রকদল্পর উদেশ্য 

েীে থ শময়ােী স্বল্প শময়ােী 

শিকার ও সুতিধা িতিি নারীদের কম থসাংস্থাদনর 

সুদর্াগ সৃতষ্ট, আত্ম-তনিথরিীলিা অজথদন উদ্বুদ্ধ ও 

সিায়িা প্রোদনর পািাপাতি নারী সমাজদক 

মানিসম্পদেপতরণি করা। 

 প্রতিক্ষদণর মাধ্যদম ৮৯,৫৫০ জন নারীর উন্নয়ন এিাং ক্ষমিায়ন। 

 নারী উদযািাদের দ্বারা উৎপাতেি পণ্য সামগ্রী তিপণদন সিায়িা প্রোন 

করা। 

 নারী উদযািাদের েক্ষিা উন্নয়ন ও অতিজ্ঞিা তিতনমদয়র পািাপাতি 

িাদের উৎপাতেি পণ্য সামগ্রী তিপণদনর সুদর্াগ সৃতষ্টর লদক্ষে প্রকদল্পর 

উদযাদগ প্রতিক্ষণ শকদের সাদর্ ৩০টি তিক্রয় ও প্রেি থনী শকে এিাং 

চাতিো অনুর্ায়ী ১৪টি পাল থার স্থাপন করা। 

 প্রতিক্ষণ শকদের সকল প্রতিক্ষণার্ীদের তনদয় একটি িথ্য ব্যাাংক স্থাপন 

করা। 

খায িরক্রয়ার্াতকিে িরিক্ষে 

ফমািাইল সারভ জরসং িরিক্ষে 

ফপালরে উন্নয়ন িরিক্ষে 
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প্রকল্প এলাকা : (৩০ টি তনি থাতচি উপদজলা) 

ঢাকা শিেঅতফস, মুতেগঞ্জ সের, টুতেপাড়া, শকাটাতলপাড়া, গজাতরয়া, কাতলগঞ্জ, গাজীপুর সের, শমািনগঞ্জ, টাোইল সের ,শিাসাইনপুর 

, পলাি, নকলা, কসিা, সরাইল, কেিাজার, শেতিদ্ধার, খাগড়ছতড় সের ,সুনামগঞ্জ সের, িতিগঞ্জ সের, িাদকরগঞ্জ, তমজথাগঞ্জ, ঝালকাঠি 

সের, শিালা সের, শগাোগাতড়, তিিগঞ্জ, খুলনা শমদোপতলটন তসটি, র্দিার সের, পাটগ্রাম, শমদিরপুর সের এিাংপীরগঞ্জ। 

 

প্রকদল্পর প্রতিক্ষদণর তিষয় , শময়াে ও সাংখ্যা: 

ক্রুঃ নাং প্রতিক্ষদণর তিষয় শময়াে প্রতিক্ষণার্ীর সাংখ্যা 

১ তিউটিতফদকিন ৬৫তেন ১৬,০০০ 

২ কোটাতরাং ৬৫তেন ১৬,০০০ 

৩ ফোিন তেজাইন ৬৫তেন ১৬,০০০ 

৪ িী এে মািরুম কালটিদিিন ৬৫তেন ১৫,৫০০ 

৫ ইদন্টতরয়র তেজাইন এে ইদিন্ট শমদনজদমন্ট ৬৫তেন ৫৫০      

৬ তিজনদস ম্যদনজম্যান্ট এে ই-কম থাস  ২৫,৫০০ 

শমাট ৮৯,৫৫০ 

 

 

 

তিউটিতফদকিন প্রতিক্ষণ,িী এে মািরুম কালটিদিিন প্রতিক্ষণ 



218 

 

 

 

প্রতিক্ষণ:   

অর্ থননতিক ক্ষমিায়দন নারী উদযািাদের তিকাি সাধন (৩য় পর্ থায়) প্রকদল্পর অধীদন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজিািী, খুলনা, িতরিাল, তসদলট, 

ময়মনতসাংি ও রাংপুর তিিাদগ ২৬টি শজলার ৩০টি প্রতিক্ষণ শকদে ২০২০-২০২১ অর্ থ িছদর ৬টি তিষদয় ৪৩৪ ব্যাদচ শমাট ১০,৮৫০ জন 

শিকার ও সুতিধা িতিি নারীদক প্রতিক্ষদণর লক্ষেমাত্রা তনধ থারণ করা িয়। শস অনুর্ায়ী ৩০ টি প্রতিক্ষণ শকদে তিষয় তিতেক প্রতি ব্যাদচ 

২৫ জন কদর ৬টি শেদে শমাট ৪৩৪ ব্যাদচ ১০,৮৫০ জন শিকার ও সুতিধা িতিি নারীদক প্রতিক্ষণ শেয়া িদয়দছ। 

 

২০১৯-২০২০অর্ থিছদর ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজিািী, খুলনা, িতরিাল, তসদলট, ময়মনতসাংি ও রাংপুর তিিাদগ লক্ষেমাত্রা অনুর্াতয় তিষয় 

তিতেক অগ্রগতি : 

শেদেরনাম লক্ষেমাত্রা অগ্রগতি েপআউট অজথন 

ব্যাচ সাংখ্যা ব্যাচ সাংখ্যা - 

তিউটিতফদকিন ৮০ব্যাচ ২,০০০জন ৮০ব্যাচ ২,০০০জন - ১০০% 

কোটাতরাং ৮৬ব্যাচ ২,১৫০জন ৮৬ব্যাচ ২,১৫০জন - ১০০% 

ফোিন তেজাইন ৮৬ব্যাচ ২,১৫০জন ৮৬ব্যাচ ২,১৫০জন - ১০০% 

িী এে মািরুম কালটিদিিন ৭৪ব্যাচ ১,৮৫০জন ৭৪ব্যাচ ১,৮৫০জন - ১০০% 

ইদন্টতরয়র তেজাইন এে ইদিন্ট 

শমদনজদমন্ট 

০২ব্যাচ ৫০জন ০২ব্যাচ ৫০জন - ১০০% 

তিজনদস ম্যদনজম্যান্ট এে ই-

কম থাস 

১০৬ব্যাচ ২,৬৫০জন ১০৬ব্যাচ ২,৬৫০জন - ১০০% 

শমাট ৪৩৪ব্যাচ ১০,৮৫০জন ৪৩৪ব্যাচ ১০,৮৫০জন - ১০০% 

 

প্রতিক্ষণার্ীদের িািা প্রোন 

েতরদ্র ও িি েতরদ্র মতিলাদের অর্ থননতিকিাদি আত্মতনিথরিীল তিসাদি গদড় শিালার লদক্ষ মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন জািীয় 

মতিলা সাংস্থা পতরচাতলি অর্ থননতিক ক্ষমিায়দন নারী উদযািাদের তিকাি সাধন প্রকল্প (৩য় পর্ থায়) প্রকদল্পর আওিায় ৬টি শেদে 

প্রতিক্ষণ প্রোন করা িয়। প্রতিক্ষণার্ীদের প্রতিতেন আসা র্াওয়া িািে ১০০ টাকা িাদর র্ািায়ি িািা প্রোন করা িয়। ২০২০-

২০২১অর্ থিছদরর ১০,৮৫০ জন প্রতিক্ষণার্ীদের মদধ্য িািা তিিরণ করা িদয়দছ। 

 

তিক্রয় শকে 

অদনক শক্ষদত্র শেখা র্ায় নারী উদযািারা িাদের উৎপাতেি পণ্য িাজারজাি করদি নানা সমস্যার সমু্মতখন িয়। আর্ থসামাতজক অিস্থা 

ও উপযুি সুদর্াদগর অিাদি নতুন উদযািারা িাদের উৎপাতেি পণ্য সঠিকিাদি িাজারজাি করদি পাদরনা। িাই নারী উদযািাদের 

উৎপাতেি পণ্য ও প্রকদল্পর প্রতিক্ষণ শকদের উৎপাতেি পণ্য সারাদেদি প্রতিক্ষণ শকে সাংলগ্ন ৩০টি তিক্রয় শকদের মাধ্যদম িাজারজাি 

করা িদয়দছ।নারী উদযািাদের উৎপাতেি পণ্য িাজারজাি করার জন্য রাজধানীর এতলফোন্ট শরাদে ইষ্টাণ থ মতেকা িতপাংকমদেে-এ 

উদন্মষ নাদম একটি তিক্রয় শকে রদয়দছ। উি তিক্রয় শকেটি ১০(েি) জন নারী উদযািার অাংিগ্রিদণর মাধ্যদম পতরচাতলি িদচ্ছ। 

 

তিউটি পাল থারস্থাপন 

প্রতিতক্ষি শিকার ও উদযাগী নারীদের জীিন জীতিকার অিস্থা পতরিিথদনর জন্য িাদি কলদম তিক্ষাদক কাদজ লাতগদয় আত্মকথমসাংস্থাদনর 

জন্য সারাদেদি ১৪ টি তিউটি পাল থার স্থাপন করা িয়। ১.ঢাকা, ২. কেিাজার, ৩. খুলনা শমদোপতলটন,     ৪.সরাইল, ৫. মুেীগঞ্জ, ৬. 

র্দিার, ৭. কাতলগঞ্জ, ৮. খাগড়াছতড়, ৯. টাোইল, ১০. িতরিাল, ১১. শমদিরপুর, ১২. তচিলমারী, ১৩.পটুয়াখালী এিাং ১৪. রাংপুর। 

 

১৭. জািীয় মতিলা সাংস্থারকম থসূতচ 

গায়ম যন্টস ও কারখানার নারী শ্রহমকয়ের সন্তানয়ের জন্য ক্ষে-ক্ষকয়ার ক্ষসন্টার কম যসুহি (২য় পর্ যায়) 

িাতীয় র্ভিলা সংস্থা কর্তমক “গায়ম যন্টস ও কারখানার নারী শ্রহমকয়ের সন্তানয়ের জন্য ক্ষে-ক্ষকয়ার ক্ষসন্টার (২য় পর্ যায়) িীষ থক কম থসূতচর 

বাস্তবায়ভনর লভক্ষে িানুয়াভর ২০১8 কর্ভক জুন ২০2১ কর্য়াভদ 889.42 লক্ষ টাকা প্রাক্কভলত ব্যভয় ভপভপএনভব এর আভলাভক সংস্থার 
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ভনধ মাভরত ১5টি কিলা/উপভিলা িাখায় উক্ত কর্ মসূভির আওতায় ১5টি কি-ভকয়ার কসন্টার বাস্তবায়ন করা িভে। কর্ মসূভির আওতায় প্রভত 

র্াভস ১5টি কসন্টাভর 3০ িন কভর কর্াট 45০ িন ভিশুভক ভদবাকালীণ কসবা প্রদান করা িভে। 

১. কম থসূতচরনাম : গায়ম যন্টস ও কারখানার নারী শ্রহমকয়ের সন্তানয়ের জন্য ক্ষে-ক্ষকয়ার ক্ষসন্টার কম যসুহি 

(২য় পর্ যায়) 

২. মন্ত্রণালয়/তিিাগ : মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালয় 

৩. িাস্তিায়নকারী সাংস্থা : জািীয় মহিলা সাংস্থা 

৪. কম থসূতচ পতরচালক : এ.ক্ষক.এম ইয়াহিয়া, সিকারী পহরিালক (অথ য), জািীয় মহিলা সাংস্থা, মতিলা ও তিশু 

তিষয়ক মন্ত্রণালয়। 

৫. কম থসূতচ এলাকা : গাজীপুর ক্ষজলায় ২টি (টঙ্গী ও িাসন), কালীগি উপয়জলায় ১টি, নারায়নগি ক্ষজলায় 

১টি (সের), িিগ্রাম ক্ষজলায় ৩টি (িিদ্দারিাট, িাহলিির ও অহক্সয়জন ক্ষমাড়), সািার 

উপয়জলায় ৩টি (ইহপয়জে, কণ যপাড়া উলাইল ও আশুহলয়া), মাহনকগি ক্ষজলায় ১টি 

(জাহগর), ঢাকা ক্ষজলায় ২টি (ক্ষিওড়াপাড়া/হমরপুর ও িাড্ডা/রামপুরা), কুহমো ক্ষজলায় 

১টি (ইহপয়জে) ও রূপগি উপয়জলায় ১টি (িারায়িা) ক্ষমাট ১৫টি স্থায়ন কম যসূহি 

িাস্তিায়ন িয়য় আসয়ে। 

৬. িাস্তিায়নকাল : জানুয়ারী ২০১৮-হেয়সম্বর ২০২০। 

৭. কম থসূতচর শমাট িরাে : ৮৮৯.৪২ লে টাকা। 

৮. কম থসূতচর শমাট ব্যয় : ৮৭০.৪০ লে টাকা (৯৮%)। 

৯. কম থসূতচর মূল কার্ থক্রম : ক) গায়ম যন্টস ও কারখানায় কম যরি মহিলা শ্রহময়করা দুঃহশ্চন্তা ও অসুহিরা িয়ি দুয়র 

ক্ষথয়ক র্ায়ি িায়ের োহয়ত্ব ও কিযব্য পালন করয়ি পায়র ক্ষসজন্য িায়ের কম যস্থয়লর 

আয়ি-পায়ি ক্ষে-ক্ষকয়ার ক্ষসন্টার স্থাপন িায়ের হিশুয়ের হনরাপে পহরয়িয়ি সর্য়ত্ন ক্ষেখা 

ক্ষিানার সুয়র্াগ সৃহি করা; 

খ) গায়ম যন্টস ও কারখানায় কম যরি নারী শ্রহমকয়ের ১ ক্ষথয়ক ৬ িের িয়য়সর সন্তানয়ের 

জন্য ১৫টি হেিার্ত্ন ক্ষকন্দ্র স্থাপন করা; 

গ) হিশুয়ের সুস্থ িারীহরক ও মানহসক হিকায়ির জন্য সুষম ও পুহিকর খায সরিরাি, 

স্বাস্থে ক্ষসিা পদ্রান, অেরজ্ঞান োন, অিেন্তরীণ ক্ষখলাধুলা ও অন্যান্য হিয়নােনমূলক 

কার্ যক্রম গ্রিণ; 

ঘ) অথ যননহিক কম যকায়ের মূলয়রািরারায় পূণ য অাংিগ্রিয়ণর মাধ্যয়ম নারীর অথ যননহিক 

েমিায়ন হনহশ্চি করা। 

১০. উপকারদিাগীর সাংখ্যা : ১৩৫০ জন হিশুয়ক হেিাকালীন ক্ষসিা প্রোন। 

১১. শসিনসমূি : প্রহি মায়স প্রহিটি ক্ষসন্টায়র ৩০ জন কয়র ১৫টি ক্ষসন্টায়র ক্ষমাট ৪৫০ জন হিশুয়ক সকাল 

৮.০০ ঘটিকা ক্ষথয়ক সন্ধো ৬.০০ ঘটিকা পর্ যন্ত হেিাকালীন মায়য়র আেয়র পহরির্ যা, 

প্রাথহমক স্বাস্থে ক্ষসিা প্রোন, অেরজ্ঞান োন, পুহি ও মানহসক স্বাস্থে গঠন, সুষ্ঠু 

পাহরপাহশ্বযক ও সামাহজক পহরয়িি সম্পয়কয সয়িিন করা এিাং অিেন্তরীণ ক্ষখলাধুলা ও 

অন্যান্য হিয়নােনমূলক কার্ যক্রম গ্রিণ করা িয়। এোড়া হিশুয়ের হিনামূয়ল্য তেহনক ৩ 

(হিন) িার সুষম ও পুহিকর খায সরিরািসি হিশুয়ের মায়ে স্বয়েি ক্ষপ্রম, তনহিক 

হিো, শৃঙ্খলা, জািীয় ঐহিয়িের প্রহি শ্রোয়িার গয়ড় ক্ষিালা এিাং সুহিরািহিি 

হিশুয়ের প্রাকহিো োয়নর মাধ্রনম হিযালয়মূখী করণ করা িয়। 
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সাংস্থার মাননীয় ক্ষিয়ারম্যান এিাং হনি যািী পহরিালক ময়িােয় 

গায়ম যন্টস ও কারখানার নারী শ্রহমকয়ের সন্তানয়ের জন্য ক্ষে-ক্ষকয়ার ক্ষসন্টার পহরেি যন। 

 

 

জািীয় মতিলা সাংস্থার শকেীয়কার্ থালয়সি ৬৪ শজলা ও ৫০ উপদজলা কার্ থালদয় কার্ থক্রম কদরানা িাইরাস (শকাতিে-১৯) এর প্রাদুিথাি 

জতনি পতরতস্থতি শমাকাদিলায় সদচিনিা বৃতদ্ধমূলক তনম্নিতণ থি কার্ থক্রম গ্রিণ করা িয় : 

(১)  সাংস্থার কম থকিথা-কম থচারীদের তনরাপে দূরে িজায় শরদখ এিাংস্বাস্থেতিতধ শমদন সীতমি আকাদর অতফস পতরচালনা করা। 

(২)  িাধ্যিামূলক মাস্ক,িোে লািস ও িোেদসতনটাইজার ব্যিিারকরা। 

(৩) তনয়তমি অতফস প্রােণ পতরস্কার-পতরচ্ছন্ন এিাং জীিানু মুি রাখা। 

(৪) কম থকিথা-কম থচারীদের কম থস্থলিোগ না করা। 

(৫) সরকার/মন্ত্রণালদয়র তনদে থিনা প্রতিপালন করা িয়। 
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তৃিীয় অধ্যায় 

৭. মন্ত্রণালদয়র প্রকল্পসমূি 

৭.১ নারী তনর্ থািন প্রতিদরাধকদল্প মাতিদসক্টরাল শপ্রাগ্রামুঃ  

িাাংলাদেি ও শেনমাকথ সরকাদরর শর্ৌর্ উদযাদগ মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র অধীন নারী তনর্ থািন প্রতিদরাধকদল্প মাতিদসক্টরাল 

শপ্রাগ্রাম  এর ৪র্ থ পি থ জুলাই ২০১৬ িদি শুরু িদয়দছ এিাং জুন ২০২২ সাদল সমাপ্ত িদি। এ প্রকদল্পর সিদর্াগী মন্ত্রণালয়গুদলা িদচ্ছ আইন, 

তিচার ও সাংসে তিষয়ক মন্ত্রণালয়, িথ্য মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বরাি মন্ত্রণালয়, স্বাস্থে ও পতরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, তিক্ষা 

মন্ত্রণালয়, ধম থ তিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়, োক, শটতলদর্াগাদর্াগ ও 

িথ্য প্রযুতি মন্ত্রণালয় এিাং েম ও কম থসাংস্থান মন্ত্রণালয়। মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র এই লোগিীপ প্রকল্পটি তিগি জুলাই 

২০০০ তি: িদি চলমান রদয়দছ।  

প্রকদল্পর উদেশ্যািলী:  

সাংতিষ্ট তিতিন্ন মন্ত্রণালয় ও শিসরকারী সাংস্থাসমূদির সাদর্ সমতিি উদযাদগর মাধ্যদম নারী ও তিশু তনর্ থািদন সতিাংসিা হ্রাস করা এিাং 

শসিা কার্ থক্রম শজারোরকরণ করা । 

সুতনতে থষ্ট উদেশ্যািলী িদচ্ছ:  

 নারী তনর্ থািন প্রতিদরাধকদল্প সমতিি গুনগিমানসম্পন্ন, েক্ষ ও শটকসই শসিা প্রোন। 

 নারী তনর্ থািদনর তিরুদদ্ধ জনসদচিনিা সৃতষ্ট এিাং নারী তনর্ থািন প্রতিদরাধকদল্প সরকাদরর গৃিীি পেদক্ষপ ও কার্ থক্রম সম্পদকথ 

জনগণ এিাং সাংতিষ্ট প্রতিষ্ঠানদক সদচিন কদর এিসাংক্রান্ত শসিাসমূি গ্রিদণর জন্য উদ্বুদ্ধ করা।  

 সাংতিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সাংস্থার েক্ষিা বৃতদ্ধসি সমতিিিাদি ন্যািনাল শসন্টার অন শজোর শিইজে িাদয়াদলে এর কার্ থক্রম 

পতরচালনা করা। 

 িহুমূখী সমতিি শকৌিদলর মাধ্যদম নারী ও তিশুর প্রতি সতিাংসিা প্রতিদরাদধ জািীয় কম থপতরকল্পনা (২০১৮-২০৩০) িাস্তিায়ন 

করা। 

 নারী তনর্ থািন প্রতিদরাধ ও প্রতিকাদরর লদক্ষে সুতনতে থষ্ট আইন ও পদ্ধতি সাংস্কাদর সিায়িা করা।  

 
প্রকদল্পর শমাট প্রাক্কতলি ব্যয় ১৩১৯৩.৫৯ লক্ষ টাকা (তজওতি  ৭৮৫১.৩৬ লক্ষ টাকা এিাং প্রকল্প সািাে ৫৩৪২.২৩ লক্ষ টাকা) ।  
২০২০-২১ অর্ থ িছদরর আরএতেতপ অনুর্ায়ী শমাট িরাে ২১০০.০০ লক্ষ টাকা (তজওতি ১৪০০.০০ এিাং প্রকল্প সািাে ৭০০.০০ লক্ষ 

টাকা)। 

প্রকদল্পর প্রধান কার্ থক্রমসমূি 

১। ওয়ান-স্টপ ক্রাইতসস শসন্টার (ওতসতস)(১৩) 

প্রকদল্পর আওিায় ঢাকা, রাজিািী, চট্টগ্রাম, তসদলট, খুলনা, িতরিাল, রাংপুর, ফতরেপুর, কেিাজার, িগুড়া, পািনা, শনায়াখালী ও কুতমো 

শমতেদকল কদলজ িাসপািাদল তনর্ থািদনর তিকার নারী ও তিশুদের প্রদয়াজনীয় সকল শসিা একস্থান শর্দক প্রোদনর উদেদশ্য ১৩টি 

ওয়ান-স্টপ ক্রাইতসস শসন্টার (ওতসতস) স্থাপন করা িদয়দছ। স্বাস্থে শসিা, পুতলিী ও আইনী সিায়িা, মদনাসামাতজক কাউদেতলাং, 

আেয়দসিা এিাং তেএনএ পরীক্ষার সুতিধা ওতসতস িদি প্রোন করা িয়।  িারীতরক, শর্ৌন এিাং েগ্ধ এই তিন ধরদণর তনর্ থািদনর তিকার 

নারী ও তিশুদক ওতসতস িদি শসিা প্রোন করা িয়। শুরু িদি জুন ২০২১ তিুঃ পর্ থন্ত শমাট ৪৭২৮১ জন নারী ও তিশুদক ওতসতসসমূি িদি 

শসিা প্রোন করা িদয়দছ। ২০২০-২০২১ অর্ থিছদর শমাট ৪৭৬০ জন তনর্ থািদনর তিকার নারী ও তিশুদক প্রদয়াজনীয় শসিা প্রোন করা 

িদয়দছ। অতি িীঘ্রই ময়মনতসাংি শমতেকোল কদলজ িাসপািাদল আদরা একটি ওয়ান-স্টপ ক্রাইতসস শসন্টার চালু িদি। পািাপাতি র্দিার 

ও কুতষ্টয়া শজলায় ওতসতস স্থাপদনর প্রদচষ্টা অব্যািি রদয়দছ।  
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২। ওয়ান-স্টপ ক্রাইতসস শসল (৬৭) 

 

শেিব্যাপী তনর্ থািদনর তিকার নারী ও তিশুদের শসিাপ্রাতপ্তর সুতিধাদর্ থ ৪৭টি শজলা সের িাসপািাল এিাং ২০টি উপদজলা স্বাস্থে 

কমদপেদে শমাট ৬৭টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইতসস শসল স্থাপন করা িদয়দছ। শসলসমূি শজলা ও উপদজলা পর্ থাদয় তনর্ থািদনর তিকার নারী 

ও তিশুদের প্রদয়াজনীয় শসিা প্রোদনর লদক্ষে তিতিন্ন সরকাতর সাংস্থা, শিসরকাতর সাংগঠন, নাগতরক সমাজ এিাং অন্যান্য 

শস্টকদিাডারদের সাদর্ শর্াগসূত্র স্থাপন কদর। জানুয়াতর ২০১৩ িদি জুন ২০২১ তিুঃ পর্ থন্ত ৮৭৪৯২ জন তনর্ থািদনর তিকার নারী ও 

তিশুদক তিতিন্ন সিায়িা প্রোন করা িদয়দছ। ২০২০-২০২১ অর্ থ িছদর ওয়ান-স্টপ ক্রাইতসস শসল িদি শমাট ১৮৭৪৬ জন তিতিন্ন ধরদণর 

তনর্ থািদনর তিকার নারী ও তিশুদক প্রদর্াজনীয় শসিা প্রোন করা িদয়দছ। 

৩। ন্যািনাল ফদরনতসক তেএনএ শপ্রাফাইতলাং ল্যািদরটরী 

 

তনর্ থািদনর তিকার নারী ও তিশুর দ্রুি ও ন্যায় তিচার তনতিি করদি ঢাকা শমতেদকল কদলজ কোম্পাদস ন্যািনাল ফদরনতসক তেএনএ 

শপ্রাফাইতলাং ল্যািদরটরী স্থাপন করা িদয়দছ। তিতিন্ন ঘৃণ্যিম অপরাধ শর্মন ধষ থণ, িিো ইিোতে েমদন এই ল্যািদরটরীর মাধ্যদম পুতলি 

ও অন্যান্য আইন প্রদয়াগকারী সাংস্থাদক সিায়িা প্রোন করা িয়। এছাড়াও তেএনএ পরীক্ষার মাধ্যদম তিতিন্ন সমস্যা শর্মন তপতৃে 

অর্িা মাতৃদের প্রমাণ, তিদেদি অতধিাসী িদি ইচ্ছুকদের প্রদয়াজনীয় তেএনএ পরীক্ষা অর্িা িাংদির ধারা প্রমাণ এিাং তিতিন্ন দুদর্ থাদগ 

ও দুে থটনায় তনদখাঁজ, মৃি মানুদষর পতরতচতি উদ্ধাদর উদেখদর্াগ্য ভূতমকা রাখদছ। তিচার ব্যিস্থায় এিাং আইন প্রদয়াগকারী সিায়িা 

সাংস্থাদক সািাে করা ছাড়াও এই ল্যািদরটরী িাজরীন ফোিে এর অতগ্নকাদের েটনা এিাং রানা োজা ধদস অজ্ঞাি মৃিদেি 

িনািকরদণর মাধ্যদম গুরুেপূণ থ ভূতমকা পালন কদরদছ। ২০০৬ িদি জুন ২০২১ তিুঃ পর্ থন্ত শমাট ৬৯৭০ টি মামলার শপ্রতক্ষদি ২৫০৩০ 

টি নমুনার তেএনএ পরীক্ষা সম্পন্ন িদয়দছ। ২০২০-২০২১ অর্ থ িছদর ১০৭০টি মামলার শপ্রতক্ষদি তেএনএ পরীক্ষা সম্পন্ন করা িদয়দছ।  

 

৪। তিিাগীয় তেএনএ তিতনাং ল্যািদরটরী (৭) 

 

শেিব্যাপী তনর্ থািদনর তিকার নারী ও তিশুদের সিায়িার জন্য রাজিািী, চট্টগ্রাম, তসদলট, িতরিাল, খুলনা, রাংপুর এিাং ফতরেপুর 

শমতেদকল কদলজ িাসপািাদল তিিাগীয় তেএনএ তিতনাং ল্যািদরটরী স্থাপন করা িদয়দছ। এই ল্যািদরটরীসমূি শেদির প্রিেন্ত অিল 

শর্দক গৃিীি মামলার নমুনা সাংগৃিীি কদর ন্যািনাল ফদরনতসক তেএনএ শপ্রাফাইতলাং ল্যািদরটরীদি তেএনএ পরীক্ষা জন্য শপ্ররণ কদর। 

২০০৭ িদি জুন ২০২১ পর্ থন্ত ৫০৩৭টি এিাং ২০২০-২০২১ অর্ থ িছদর ১১৪৬ টি মামলার শপ্রতক্ষদি তেএনএ পরীক্ষার নমুনা ন্যািনাল 

ফদরনতসক তেএনএ শপ্রাফাইতলাং ল্যািদরটরীদি শপ্ররণ করা িদয়দছ। 

 

৫। ন্যািনাল েমা  কাউদেতলাং শসন্টার (১) 
 

তনর্ থািদনর তিকার নারী ও তিশুদের জন্য মদনাসামাতজক কাউদেতলাং সিায়িাদক অতধকির শজারোর ও ফলপ্রসূ করার লদক্ষে 

শপ্রাগ্রাদমর উদযাদগ ঢাকায় ন্যািনাল েমা কাউদেতলাং শসন্টার স্থাপন করা িদয়দছ। এই শসন্টার িদি সকল ধরদণর তনর্ থািদনর তিকার 

নারী ও তিশুদের মদনাসামাতজক কাউদেতলাং সিায়িা প্রোন করা িয়। িাাংলাদেদির মদনাসামাতজক কাউদেতলাং শসিার প্রসার েটাদনার 

জন্য ন্যািনাল েমা কাউদেতলাং শসন্টার নানাতিধ শসতমনার এিাং কম থিালার আদয়াজন কদরদছ। এছাড়াও মদনাসামাতজক কাউদেতলাং 

শসিার সাদর্ সাংতিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূদির সাদর্ শর্াগসূত্র স্থাপন কদরদছ। ওতসতস, তেএনএ ল্যািদরটরী, সরকাতর-দিসরকাতর এিাং 

আন্তজথাতিক সাংস্থার কম থকিথা এিাং তিতিন্ন স্কুল-কদলদজর তিক্ষকসি শমাট ৩৮৩০ জনদক কাউদেতলাং সম্পতকথি সদচিনিা, শমৌতলক 

েক্ষিা, কতমউতনটি এিাং সাদপাটি থি কাউদেতলাং তিষদয় প্রতিক্ষণ প্রোন করা িদয়দছ। আগস্ট ২০০৯ িদি জুন ২০২১ তিুঃ িাতরখ পর্ থন্ত 

এই শসন্টার িদি শমাট ১৭৯০ জন নারী ও তিশুদক মদনাসামাতজক কাউদেতলাং শসিা প্রোন করা িদয়দছ। ২০২০-২০২১ অর্ থ িছদর এই 

শসন্টার িদি শমাট ১২৫ জন নারী ও তিশুদক তিতিন্ন শসিদনর মাধ্যদম মদনাসামাতজক কাউদেতলাং প্রোন করা িদয়দছ। প্রহিিেরতিে 

মানতসক স্বাস্থে তেিস উপলদক্ষ ১০ অদক্টাির িাতরদখ ন্যািনাল েমা কাউদেতলাং শসন্টার এিাং ঢাকা তিেতিযালদয়র তিতনকোল 

সাইদকালতজ তিিাদগর শর্ৌর্ উদযাদগ শসতমনার এর আদয়াজন করা িদচ্ছ।  

 

 

 

৬। তরতজওনাল েমা কাউদেতলাং শসন্টার (৮) 
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তনর্ থািদনর তিকার নারী ও তিশুর মদনাসামতজক কাউদেতলাং শসিা প্রাতপ্তর সুতিধাদর্ থ  ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজিািী, তসদলট, খুলনা, িতরিাল, 

রাংপুর, ফতরেপুর শমতেদকল কদলজ িাসপািাদল তরতজওনাল েমা কাউদেতলাং শসন্টার স্থাপন করা িদয়দছ। এসকল শসন্টার িদি ২০১৭ 

িদি জুন ২০২১ তিুঃ পর্ থন্ত ১৩৯৯৫ জনদক মদনাসামাতজক কাউদেতলাং শসিা প্রোন করা িদয়দছ। ২০২০-২০২১ অর্ থ িছদর এইসকল 

শসন্টার িদি শমাট ৩৪৬৭ জন নারী ও তিশুদক মদনাসামাতজক কাউদেতলাং প্রোন করা িদয়দছ। 

 

৭। নারী ও তিশু তনর্ থািন প্রতিদরাদধ ন্যািনাল শিল্পলাইন শসন্টার 

প্রকদল্পর আওিায় ১৯ জুন ২০১২ তিুঃ িাতরদখ নারী ও তিশু তনর্ থািন প্রতিদরাদধ ন্যািনাল শিল্পলাইন শসন্টার প্রতিষ্ঠা করা িদয়দছ। এই 

শসন্টাদর শটালতে শিল্পলাইন ১০৯ নম্বদর শফান কদর 

তনর্ থািদনর তিকার নারী ও তিশু, িাদের পতরিার 

এিাং সাংতিষ্ট সকদল প্রদয়াজনীয় িথ্য, পরামি থসি 

শেদি তিরাজমান শসিা এিাং সিায়িা শপদয় র্াদক । 

িন্মদধ্য অতধকাাংি শফান তিকটিম ও িার 

পতরিাদরর সেস্যগণ িথ্য জানার জন্য কদরন। 

এছাড়া আইনী, তচতকৎসা, মানতসক কাউদেতলাং এর 

সিায়িা পাওয়ার জন্যও অদনদক শফান কদরন। এই 

শসন্টাদর শর্ সকল তিকটিম শফান কদরদছন িাদের 

অতধকাাংিই িারীতরক, শর্ৌন, মানতসক তনর্ থািদনর 

তিকার। পািাপাতি তিতিন্ন রকম আতর্ থক সািাে, 

প্রতিক্ষণ, িাল্যতিিাি িন্ধ, সম্পতে তনদয় সমস্যা 

ইিোতে তিষদয় সিায়িার জন্যও অদনদক শফান 

কদরন। এই শিল্পলাইন শসন্টার শর্ৌন িয়রাতন 

প্রতিদরাধ ও িাল্য তিিাি িদন্ধ প্রদয়াজনীয় কার্ থক্রম 

গ্রিণ করদছ। জুন ২০১২ িদি জুন ২০২০ তিুঃ িাতরখ পর্ থন্ত এই শিল্পলাইন শসন্টাদর শমাট ৪৮৪৮১৩৫ টি শফান গ্রিণ করা িয়। ২০২০-

২০২১ অর্ থ িছদর ন্যািনাল শটাল তে শিল্পলাইন ১০৯ িদি শমাট ১০৫২০৫৮ টি কল গ্রিণ করা িদয়দছ। গদড় প্রতিতেন ৪-৫ িাজার কল 

তরতসি করা িদিা। তকন্তু িিথমাদন আইতিআর শসট করা এিাং অপ্রদয়াজনীয় শফান তিদিষ কদর িথ্য ও শসিা ৩৩৩ শর্দক আগি কল 

িাে শেয়াদি ২৫০০-৩০০০ কল গ্রিণ করা িয়। ২০২১ সাদলর ৩য় শেতণ িদি দ্বােি শেতণর পাঠ্যপুস্তুদক ১০৯ এিাং এর সুতিধাতে 

সতন্নদিি করা িদয়দছ। সকল সরকারী ওদয়িসাইদট ১০৯ আপদলাে করা িদয়দছ।  

৮। নারী ও তিশুর প্রতি সতিাংসিা প্রতিদরাদধ শমািাইল অোপস ‘জয়’ 

তনর্ থািদনর তিকার নারী ও তিশুদক িাৎক্ষতণকিাদি সিায়িা প্রোদনর জন্য িথ্য ও শর্াগাদর্াগ প্রযুতি তিিাদগর এটুৃ্আই শপ্রাগ্রাদমর 

সিায়িায় স্মাট থদফাদন ব্যিিারদর্াগ্য শমািাইল অোপস ‘জয়’ বিরী করা িদয়দছ। র্খন নারী তকাংিা তিশু তনর্ থািদনর তিকার িদি র্াদচ্ছন 

িখন এই অোপসটি তিক করদল িাৎক্ষতণকিাদি ন্যািনাল শিল্পলাইন শসন্টার (দটালতে শিল্পলাইন ১০৯) এিাং অোপদস প্রেে ৩টি 

এফএনএফ নম্বদর তজতপএস শলাদকিনসি ম্যাদসজ চদল র্াদি। সাদর্ সাদর্ শিল্পলাইদনর কম থকিথাগণ তিকটিমদক সিায়িার জন্য পুতলি 

ও অন্যান্যদের সাদর্ সমিয় কদর প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রিণ করদি পারদিন। এই অোপস স্বয়াংতক্রয়িাদি কদর্াপকর্ন সাংরক্ষণ কদর 

এিাং একটি তনতে থষ্ট সময় পর পর ছতি শিাদল। পািাপাতি আলাপচাতরিা ও ছতি তনধ থাতরি সািথাদরর মাধ্যদম ১০৯ িরাির শপৌুঁদছ র্ায়। 

জুলাই ২০১৮ িদি জুন ২০২১ পর্ থন্ত শমাট ৪৯৪৩ জন অোপসটি ইনস্টল কদরদছন এিাং ১৪৫৫ জনদক তিতিন্ন সিায়িা প্রোন করা 

িদয়দছ। ২০২০-২০২১ অর্ থ িছদর শমাট ৩২৭ জন অোপসটি ইনস্টল কদরদছন এিাং শমািাইল অোপস জয় িদি ১৩৯জনদক সিায়িা 

প্রোন করা িদয়দছ।  

 

৯। শরাতিো নারী ও তিশুদের জন্য তিদিষ কার্ থক্রম 

সাম্প্রতিক সমদয় তময়ানমার িদি আগি শরাতিো নারী ও তিশুদক মদনাসামাতজক কাউদেতলাং এিাং সমতিি শসিা প্রোদনর উদেদশ্য 

মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র নারী তনর্ থািন প্রতিদরাধকদল্প মাতিদসক্টরাল শপ্রাগ্রাদমর আওিায় কেিাজাদরর উতখয়া উপদজলায় 

কুতুপালাং এ ওয়ান-স্টপ ক্রাইতসস শসল, তরতজওনাল েমা কাউদেতলাং শসন্টার এিাং কুতুপালাং এিাং িালুখালীদি ১৩টি শমন্টাল শিলর্ 

সাতি থস শসন্টার স্থাপন করা িদয়দছ। ২০১৭ এর অদক্টাির িদি জুন ২০২১ তিুঃ িাতরখ পর্ থন্ত শমাট ১৪৯,২৪৯ জন শরাতিো নারী ও তিশুদক 
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মদনাসামাতজক কাউদেতলাং প্রোন করা িদয়দছ। ২০২০-২০২১ অর্ থিছদর ৪৭৬৪৩ জন শরাতিো নারী ও তিশুদক মদনাসামাতজক 

কাউদেতলাং প্রোন করা িদয়দছ।  

১০। নারী ও তিশু তনর্ থািন প্রতিদরাদধ জনসদচিনিামূলক কার্ থক্রম: 

প্রকয়ল্পর হিহিন্ন কার্ক্রযয়মর উপর েহিউর, হলফয়লট, 

প্রকািনা ক্ষেিব্যাপী সরকাহর ও ক্ষিসরকারী সাংস্থার 

ময়ধ্য হিিরণ করা িয়। ন্যািনাল ক্ষিল্পলাইন ১০৯ ও 

ন্যািনাল ট্রমা কাউয়েহলাং ক্ষসন্টার এিাং হরহজওনাল 

ট্রমা কাউয়েহলাং ক্ষসন্টার কতৃযক অনলাইন/ক্ষটহল 

কাউয়েহলাং ক্ষসিা সাংক্রান্ত টিহি স্ক্রল তিরী এিাং 

ক্ষটহলহিিয়ন প্রিার করা িয়। ওহসহস, হেএনএ 

ল্যািয়রটরী, ন্যািনাল ট্রমা কাউয়েহলাং ক্ষসন্টার, 

ন্যািনাল ক্ষিল্পলাইন ক্ষসন্টার, জয় ক্ষমািাইল অোপস 

ইিোহের উপর নারী ও হিশু হনর্ যািন প্রহিয়রায়র 

সাংহিি ক্ষপিাজীিীয়ের জন্য প্রহিেণ প্রোন ও এ 

সাংক্রান্ত কমি যালা, ক্ষসহমনার এর আয়য়াজন করা িয়। 

এোড়াও আন্তজযাহিক নারী হেিস ও আন্তজযাহিক নারী 

হনর্ যািন প্রহিয়রার পে উপলয়ে হিহিন্ন অনুষ্ঠায়নর 

আয়য়াজন করা িয়।  

 

 

 

কদরানা িাইরাস শমাকাদিলায় প্রকদল্পর উদযাগসমূি 
 

o মতিলা ও তিশু তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র নারী তনর্ থািন প্রতিদরাধকদল্প মাতিদসক্টরাল শপ্রাগ্রাদমর কার্ থক্রম কদরানা িাইরাস পতরতস্থতিদি 

ও স্বািাতিক িাদিই চলমান তছল। 

o b¨vkbvj ‡níjvBb 109 b¤̂‡i ‡dvb ev GmGgGm Gi gva¨‡g K‡ivbv fvBivm m¤ú©wKZ mnvqZv cÖ`vb Kiv nq| 109 

†ní jvBb K‡ivbv fvBivm m¤úwKZ miKvix I‡qe mvB‡U Avc‡jvW I RvZxq ¯v̂ ’̄¨ evZvqb 16263 Gi mv‡_  mgš̂q 

Kiv n‡q‡Q d‡j mivmwi wPwKrm‡Ki ‡mev cvIqv hv‡”Q| GQvov I GKB mv‡_ gv ‡Uwj‡nj_ ‡mev Pvj yKiv n‡q‡Q| জুলাই 

২০২০ িদি জুন ২০২১ পর্ থন্ত ১০৯ শমাট ১১৯০২টি কদরানা সাংন্ত্রান্ত শফান তরতসি কদর। 

o g‡bvmvgvwRK KvD‡Ýwjs cÖ`v‡bi Rb¨ b¨vkbvj U«gv KvD‡Ýwjs ‡m›Uvi Ges wiwRIbvj U«gv KvD‡Ýwjs ‡m›Uv‡ii wPwKrmv 

g‡bvweÁvbxMY cÖwZw`b mKvj 9Uv n‡Z ivZ 9Uv ch©šÍ AbjvBb I ‡Uwj-KvD‡Ýwjs ‡mev cÖ`vb Ki‡Qb| mvgvwRK 

‡hvMv‡hvM gva¨‡g ÔmvB‡Kv‡m¨vmvj mv‡cvU© di K‡ivbv fvBivmÕ bv‡g ‡dBm ey‡Ki gva¨‡g G wel‡q civgk© cÖ`vb Pj‡Q|  

o cÖPvi cÖPviYv ‡Rvi`vi Kivi j‡¶¨ b¨vkbvj ‡ní jvBb 109 Gi ‡jv‡Mv m¤̂wjZ Kvc‡oi gv¯‹ ‰Zix K‡i ‡Rjv I Dc‡Rjv 

cÖkvmbmn mswkøó‡`I wbKU ‡cÖiY Kiv n‡q‡Q| cvkvcvwk wewfb œB‡jKUªwbK I wcÖ›U wgwWqvq cÖPvi Kiv nq|  

o b¨vkbvj ‡níjvBb 109 I b¨vkbvj U«gv KvD‡Ýwjs ‡m›Uvi Ges wiwRIbvj U«gv KvD‡Ýwjs ‡m›Uvi KZ©…K 

AbjvBb/‡UwjKvD‡Ýwjs ‡mev msµvšÍ wUwf ¯Œj ‰Zix Ges ‡Uwjwfk‡b cÖPvi Kiv nq|  

 

অন্যান্য কার্ থক্রম : নারী হনর্ যািন ও এ সাংক্রান্ত হিষয়য় আন্তযজাহিক সম্প্রোয়য়র সায়থ ক্ষর্াগায়র্াগ,িাল্য হিয়য়য়রায়র কার্ থক্রম, আন্তথজাতিক 

ও অিেন্তরীণ তিতিন্ন তেিস উের্াপন, অিেন্তরীন গদিষণামূলক কার্ থক্রমসি আন্তথজাতিক ও অিেন্তরীণ তিতিন্ন িথ্যতিতেক প্রতিদিেন 

বিরী ।  

16w`b e¨vcx bvix wbh©vZb cÖwZ‡ivacÿ-Gi D‡Øvabx Abyôv‡b cÖavb AwZw_i e³e¨ cÖ`vb 

Ki‡Qb gwnjv I wkï welqK gš¿Yvj‡qi gvbbxq cÖwZgš¿x dwRjvZzb †bmv Bw›`iv, Ggwc| 
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৭.২ Accelerating Protection for Children (APC)  প্রকল্প 

 

প্রকল্প ব্যয়ঃ ১১৫০৬.৪৮ লে টাকা (হজওহি ৬৬৬.৩৮ ও ইউহনয়সফ ১০৮৪০.১০ লে টাকা) 

প্রকল্প এলাকা: ২৬য়জলা (জামালপুর, ক্ষিরপুর, ক্ষনেয়কানা, টাঙ্গাইল, সুনামগি, িহিগি, হসয়লট, ক্ষমৌলিীিাজার, খুলনা, িায়গরিাট, 

সািেীরা, কুহিয়া, িান্দরিন, কক্সিাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়ােহড়, গাইিান্ধা, কুহড়গ্রাম, নীলফামারী, িাপাইনিািগি, হসরাজগি, ক্ষিালা, 

পটুয়াখালী, িরগুণা, গাজীপুরএিাংময়মনহসাংি) 

 

প্রকল্প ক্ষময়ােঃ জুলাই ২০১৭-জুন ২০২১ 

 

প্রকয়ল্পর লেে ও উয়দ্দেঃ 

ক) লেেঃ ইউহনয়সফ িাাংলায়েয়ির কাহি ক্ষপ্রাগ্রাম ২০১৭-২০২০ এর আওিায় হিশু সুরো কম যসূহির লেে িয়ে সুহনহে যি হিহনয়য়ায়গর 

মাধ্যয়ম অিীি এলাকার হিশুয়ের প্রহি সহিাংসিা, হনর্ যািন, ক্ষিাষণ এিাং অিয়িলার হিষয়য় সাড়াোয়নর মাধ্যয়ম উন্নি ও ন্যায় সাংগি 

প্রহিয়রার ব্যিস্থার উন্নহি সারন। 

 

(খ) সুহনহে যি উয়দ্দেঃ 

০১: পহরিার ও স্থানীয় জনগয়ণর েমিায়য়নর মাধ্যয়ম িাাংলায়েয়ির নারী, হিশু ও হকয়িার-হকয়িারী হিয়িষ কয়র র্ারা সিয়িয়য় ক্ষিিী 

সুহিরা িহিি (প্রহিিন্ধী িা িিয়রর েহরদ্র পহরিায়র িসিাসরি, হিহেন্ন অিল ও দূয়র্ যাগ প্রিণ এলাকায় িসিাসরি) িায়ের সুরো 

প্রোন ক্ষর্ন িারা হনরাপয়ে উন্নি সামাহজক ক্ষসিাগুয়লা উপয়িাগ করয়ি এিাং ইহিিািক আিরণ করয়ি সমথ্যয িয়। 

০২: প্রাথহমক হিযালয়য় পড়ার িয়স উপয়র্াগী ক্ষেয়ল ও ক্ষময়য়য়ের হিয়িষ কয়র দূগ যম ও ঝুঁহকপূণ য এলাকার ক্ষেয়ল ক্ষময়য়য়ের জন্য 

সমব্যিস্থাপূন য, সুস্থ, হনরাপে এিাং হস্থহিিীল পহরয়িি সৃহি করা ক্ষর্ন িারা ন্যায় সাংগিিায়ি হিখয়ি পায়র। 

০৩: িাাংলায়েয়ি হকয়িার-হকয়িারীয়ের (হিয়িষ কয়র র্ারা সিয়িয়য় ক্ষিহি সুহিরা িহিি) সেমিা বৃহে করা র্ায়ি িারা হস্থহিিীল 

এিাং সামাহজক পহরিিযয়নর সেম প্রহিহনহর হিসায়ি একটি হনরাপে ও সুরহেি পহরয়িয়ি উচ্চমায়নর ক্ষমৌহলক সামহজক ক্ষসিাগুয়লায়ক 

ব্যিিার করয়ি পায়র। 

০৪: নীহি পহরয়িি ও জািীয় / স্থানীয় পয়যায়য়র কম য ব্যিস্থাগুয়লা সমৃেকরণ এিাং জ্ঞান ও িাস্তিািার আয়লায়ক ন্যায় সাংগিিায়ি হিশু 

অহরকার অনুরািন এিাং কার্ যকর করা। 

 

২০১৯-২০ অথ যিেয়রর প্রকয়ল্পর কার্ যক্রম ও অগ্রগহিঃ 

ক)হকয়িার হকয়িারী েমিায়ন 

 

কায়জর নাম লেে মাো অজযন মন্তব্য 

হকয়িার-হকয়িারী ক্লাি প্রহিষ্ঠা ও পহরিালনা করা ২১০০ ক্লায়ির মাধ্যয়ম ৮০০০০ হকয়িারীয়ক েমিায়ন করা প্রকয়ল্পর আওিায় 

২১০০ ক্লাি প্রহিষ্ঠা করা িয়য়য়ে এিাং িা িলমান রয়য়য়ে। ৮০০০০ হকয়িার-হকয়িারী ক্লায়ির আওিারীন রয়য়য়ে। িায়ের জীিন েেিা, 

হিশু উন্নয়ন, ক্ষর্াগসূে, ক্ষনতৃত্ব হিকাি প্রভৃহি হিষয়য় প্রহিেণ প্রোন করা িয়য়য়ে। ক্লায়ির সেস্যয়ের মধ্য িয়ি িাোইকৃি ক্ষিৌকস ২ জন 

হকয়িার-হকয়িারী এই ক্লাসগুয়লা পহরিালনা কয়র থায়ক। িায়ের জন্য হনয়হমি প্রহিেয়ণর ব্যিস্থা রয়য়য়ে। এোড়া ক্ষকান ক্ষকান ক্লায়ি 

িই পড়া, িরীর িি যা ও ক্ষখলাধুলার ব্যিস্থা করা িয়য়য়ে।  

হকয়িার-হকয়িারী ক্লাি পহরিালনার জন্য Standardized Adolescent Empowerment Package তিরী 

 এগায়রাটি Thematic area-র উপর হিহত্ত কয়র পাঠ সামগ্রীর একটি প্যায়কজ  প্যায়কজটির  খসড়া পাঠ 

সামগ্রী  সম্পন্ন কয়র পর্ যায়লািনার  জন্য মন্ত্রণালয়য় জমা ক্ষেয়া িয়য়য়ে। মাঠ পরীোর কাজ শুরু িয়ি। 
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মাঠ পরীো ক্ষথয়ক প্রাপ্ত পরামি যসমূি ইউহনয়সফ সি জািীয় ও আন্তজযাহিক হিয়িষজ্ঞগণ দ্বারা পর্ যায়লািনাকরিঃ প্যায়কয়জ অন্তর্ভ যক্ত 

কয়র ২০২১ সায়লর ১ম প্রাহন্তয়ক চুড়ান্ত অনুয়মােয়নর জন্য জমা ক্ষেয়া  

সমাজ হিহত্তক হিশু সুরো কহমটি গঠন, পহরিালনা ও িহক্তিালীকরণ ৩০০   ৪৫০ টি সমাজ হিহত্তক হিশু সুরো কহমটি গঠন 

করা িয়য়য়ে এিাং িায়ের সেমিা বৃহের কাজ িলমান রয়য়য়ে।  

িাল্য  হিিাি, ঝুঁহকপূণ য হিশু শ্রম ও হিযালয় িয়ি েয়ড় পরা ক্ষরারকয়ল্প প্রকল্পর্ভক্ত উপয়র্াগী হকয়িার-হকয়িারীয়ক োইয়পে প্রোন ৭,৫৪৫ 

জন হকয়িার-হকয়িারী প্রকল্পভূক্ত ৩৩৬ জন হকয়িার-হকয়িারীয়ক ১৫,০০০/- টাকা িায়র েোইয়পে প্রোন করা িয়য়য়ে। র্ার 

মাধ্যয়ম িারা আয়ির যনমূলক কম যকায়ে সমৃক্ত িয়য় পহরিারয়ক সিায়িা করয়ে  

সাঁিার হিষয়ক প্রহিেক তিহর এিাং হিশুয়ক সাঁিার ক্ষিখায়না;১০০০ জন প্রহিেক তিরী; ১০০০০০০হিশু হকয়িারয়ক সাঁিার ক্ষিখায়না 

 ১০০০ জন হিশু-হকয়িারয়ক সাঁিার ক্ষিখায়না িয়য়য়ে  

ক্লাির্ভক্ত হকয়িার-হকয়িারীয়ের জন্য হিোমুলক ক্ষমািাইল অোপস (হেহজটাল প্ল্াটফম য) তিরী ও  িার ব্যিিার ১ টি অোপস অোপস 

তিরী সম্পন্ন িয়য়য়ে এিাং ক্ষিালায় মাঠ পরীো করা িয়য়য়ে   

হিশু-হকয়িারয়ের জন্য হনরাপে ইন্টারয়নট ব্যিিার ৯০০০০ হিশু-হকয়িারয়ের হনরাপে ইন্টারয়নট ব্যিিার হিষয়ক ওহরয়য়নয়টিন প্রোন 

করা িয়য়য়ে।   

 

 

উন্নয়য়নর জন্য ক্ষর্াগায়র্াগ 

কায়জরনাম লেেমাো অজযন মন্তব্য 

ন্যািনাল মাহিহমহেয়া কোয়ম্পইন এর মাধ্যয়ম েহিকর সামাহজক রীহি নীহি ও িাল্যহিিাি প্রহিয়রার  টিহি হসহরয়াল ও 

টিহি েট হনম যাণ  • প্রথম পর্ যায়য় “ইয়েোনা” টিহি ড্রামা হসহরয়ায়লর ২৬ পয়ি যর হনম যাণ ও ৫টি টিহি িোয়নয়ল প্রিার সম্পন্ন 

িয়য়য়ে 

• ২য় পর্ যায়য়র ২৬ পয়ি যর হসহরয়াল ৫টি টিহি িোয়নয়ল প্রিারিয়ে 

• ৩য় পর্ যায়য়র ২৬ পয়ি যর হসহরয়াল হনম যায়ণর গল্প ক্ষলখার কাজ িলমান রয়য়য়ে। 

• টিহি েট টিহি িোয়নলসমূয়ি প্রিাহরি িয়ে   

ন্যািনাল মাহিহমহেয়া কোয়ম্পইন এর প্রিাি মূল্যায়ন  

 

 ২ টি গয়িষণা  ন্যািনাল মাহিহমহেয়া কোয়ম্পইন এর প্রিাি মূল্যায়য়ন ক্ষিজলাইন ও ইেলাইন জরীয়পর প্রহিয়িেন 

তিহর িয়য়য়ে এিাং িা র্থারীহি ক্ষপি করা িয়ি।  

হিশু হিিাি, হিশু শ্রম, িারীহরক িাহস্ত এিাং অন্যান্য ক্ষনহিিািক প্রথার প্রিাি সম্পয়কয সয়িিনিা বৃহে;   

 

২৬৭,৫০০ জন মানুয়ষর জ্ঞান ও সেমিা বৃহে  

 

 

 

উঠান তিঠক, পথ নাটক, মা সমায়িি, টিহি ড্রামা হসহরয়াল এিাং প্রহিেণ এর মাধ্যয়ম  উক্ত কাজগুয়লা সম্পন্ন িয়য়য়ে,এরফয়ল৩২০,০০০ 

জন মানুষউপকৃিিয়য়য়ে  

হিশুর প্রহি হনর্ যািন, ক্ষিাষণ এিাং েহিকর প্রিাি হিষয়য় অহিিািক এিাং সমাজহিহত্তক হিশু সুরো কহমটির সেস্যয়ের “হিশু উন্নয়ন” 

“ক্ষর্াগসূে” স্থাপন হিষয়য় সয়িিনিা বৃহে;     

উঠান তিঠয়কর মাধ্যয়ম হপিামািায়ক সন্তান লালন-পালন হিষয়য় “হিশু উন্নয়ন’ হিষয়য় েেিা বৃহে;    

 

সেমিা বৃহে ও গুণগি ক্ষসিা প্রোন 
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হকয়িার-হকয়িারীয়ের েমিায়য়নর লয়েে কার্ যক্রম িাস্তিায়য়নর জন্য মানি সম্পে তিরী  • ১০০ মািার ক্ষট্রইনার তিরী 

(মহিহিম কম যকিযা) 

• ৪০০ ফোহসহলয়েঁর (মহিহিম মাঠ কম যকিযা) 

• ৭০০০ জন হপয়ার হলোর  • ৪৫০০ হপয়ার হলোরয়ক জীিনেেিামূলকহিষয়য় প্রহিেণ প্রোন করা িয়য়য়ে 

• ৬০ জন ক্ষজলা ও উপয়জলা মহিলা হিষয়ক কম যকিযা ও ৪ জন মহিহিম কম যকিযায়ক হজআইএস ম্যাহপাং ওঅনলাইন মহনটহরাং 

হিষয়য় প্রহিেণ প্রোন করা িয়য়য়ে  

হিশু-হকয়িারয়ের জন্য হনরাপে ইন্টারয়নট ব্যিিার  হসআরএফ এিাং িাস্তিায়ন সিয়র্াগী সাংস্থার ক্ষমাট ২৬ জন কম যকিযায়ক 

প্রহিেক হিয়সয়ি প্রহিেণ প্রোন করা িয়য়য়ে  

হকয়িার - হকয়িারীয়ের ময়না-সামাহজক সিায়িা প্রোন   ৪৯জনহসআরএফয়কময়না-

সামাহজকসিায়িাহিষয়য়প্রহিেণপ্রোনকরািয়য়য়ে।  

প্রকল্প র্ভক্ত এলাকার উপয়জলা মহিলা হিষয়ক কম যকিযায়ের প্রকল্প সম্পয়কয অিহিিকরণ  ৫৬ জন কম যকিযা  ৫৬ জন উপয়জলা 

মহিলা হিষয়ক কম যকিযায়ক প্রকল্প সম্পয়কয অিহিিকরণ করা িয়য়য়ে   

প্রকয়ল্প হনয়য়াগকৃি হসআরএফয়ের ক্ষমৌহলক প্রহিেণ প্রোন  ৪৫ জন হসআরএফ  ৪৫ জন হসআরএফ ক্ষক প্রকল্প, হিশু সুরো, সরকারী 

হিহরহিরান ও িায়ের োহয়ত্ব হিষয়য় প্রহিেণ প্রোন করা িয়য়য়ে।  

হকয়িার - হকয়িারীয়ের ময়না-সামাহজক সিায়িা প্রোন  ৪৯ জন হসআরএফ  ৪৯ জন হসআরএফ ক্ষক ময়না-সামাহজক সিায়িা  

হিষয়য় প্রহিেণ প্রোন করা িয়য়য়ে।  

 

হিশু-হকয়িার িান্ধি আইন/নীহি প্্্রণয়য়ন সিয়র্াহগিা 

কায়জর নাম লেে মাো অজযন মন্তব্য 

জািীয় হকয়িার – হকয়িারী ক্ষকৌিল পে প্রণয়ন  একটি ক্ষকৌিল পে ও এর অপায়রিনাল গাইে লাইন প্রণয়ন  • মহিলা ও 

হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র সহিি ময়িােয়য়র ক্ষনতৃয়ত্ব একটি জািীয় উপয়েিা কহমটি গঠন করা িয়য়য়ে। ইয়িাময়ধ্য উক্ত কহমটির একটি 

সিা অনুহষ্ঠি িয়য়য়ে। 

• হিষয়টির কাহরগরীহেক পহরো-হনহরোর জন্য মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র অহিঃসহিি (উন্নয়ন ও পহরকল্পনা) 

ময়িােয়য়র ক্ষনতৃয়ি একটি কাহরগরী কহমটি কাজ করয়ে। এই কহমটির ২টি সিা অনুহষ্ঠি িয়য়য়ে। 

• মাঠ জহরয়পর িথ্য উপাত্ত হিয়িষণ কয়র কাহরগরী প্রহিয়িেন চুড়ান্ত পর্ যায়য় রয়য়য়ে এিাং আয়লািে ক্ষকৌিলপয়ের রারণা পয়ের 

কাঠায়মা তিহর িয়য়য়ে। 

• ক্ষকৌিলপেটি প্রণয়য়ন Oxford Policy Management ও the Bangladesh Institute of 

Development Studies (BIDS)কাহরগহর সিায়িা প্রোন করয়ে।  

 

পরীহিেণ ও হিখন ব্যিস্থাপনা 

কায়জর নাম লেে মাো অজযন মন্তব্য 

হকয়িার হকয়িারী ক্লায়ির হজআইএস ম্যাহপাং, ওয়য়ি ক্ষপাট যাল তিরী ও অনলাইন মহনটহরাং 

 • এহপহস প্রকল্পর্ভক্ত ২১০০ ক্লায়ির হজআইএস ম্যাহপাং  

• ১টি ওয়য়ি ক্ষপাট যাল তিরী  

• এহপহস প্রকল্পসি ও অন্য প্রকয়ল্পর ক্লায়ির কার্ যক্রম মহনটহরাংয়য়র জন্য  হকয়িার-হকয়িারী ক্লাি নামক অোপস তিরী 

 • পাইলট হিহত্তয়ি ক্ষিালা ক্ষজলার ৯০০ ক্লায়ি হজআইএস ম্যাহপাং সম্পন্ন িয়য়য়ে। 

• অোপস ও ওয়য়ি ক্ষপাট যাল তিরী সম্পন্ন িয়য়য়ে 

• প্রাথহমকিায়ি ক্ষিালা ক্ষজলায় উক্ত কার্ যক্রম িালু করার কাজ প্রহক্রয়ারীন 
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হপএসহস ও হপআইহস-র সিা  হপএসহস-র ২ টি ও হপআইহস-র ৪ টি সিা  • হপএসহস-র ২টি ও হপআইহস-র ৩টি সিা 

অনুষ্ঠায়নর মাধ্যয়ম প্রকয়ল্পর সাহি যক কার্ক্রম ও অগ্রগহি পর্ায়লািনা করা িয়।  

সুপারহিিন ও মহনটহরাং কহমটির সিা   • উপপহরিালক , মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তয়রর ক্ষনতৃয়ত্ব ক্ষজলা পর্ায়য় 

প্রকয়ল্পর কার্ক্রম সুপারহিিন ও মহনটহরাং কহমটির মাধ্যয়ম িোরহক িয়ে।  

প্রকল্প সের েপ্তর, ইউহনয়সফ ঢাকা অহফস ও ক্ষজানাল অহফস এিাং িাস্তিায়ন সিয়র্াগী সাংস্থার মাধ্যয়ম মহনটহরাং  

 • প্রকল্প সের েপ্তর, ইউহনয়সফ ঢাকা অহফস ও ক্ষজানাল অহফস এিাং িাস্তিায়ন সিয়র্াগী সাংস্থার মাধ্যয়ম 

হনয়হমিিায়ি মহনটহরাং করা িয়।  

 

দূয়র্ যাগ কালীন হিশু সুরো 

কায়জর নাম লেেমাো অজযন মন্তব্য 

হিশু সুরো হিষয়ক জািীয় 

ক্লািার গঠন ও পহরিালনা 

১টি িলমান 

রয়য়য়ে 

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র যুগ্ম সহিি (হিশু ও সমিয়) 

ময়িােয়য়র ক্ষনতৃয়ত্ব এই  ক্লািার কাজ করয়ে 

ক্ষজলা পর্ যায়য় ওয়াহকযাং গ্রুপ 

গঠন, িার কম যপহরহর হনর যারণ 

ও িহক্তিালীকরণ 

১৩টি িলমান 

রয়য়য়ে 

ক্ষজলা পর্ যায়য় ওয়াহকযাং গ্রপ গঠয়নর প্রয়য়াজনীয় ব্যিস্থা হনয়ি 

মিাপহরিালক, মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তর ময়িােয়য়ক মন্ত্রণালয় িয়ি 

হনয়ে যিনা প্রোন করা িয়য়য়ে, কাজটি িলমান রয়য়য়ে 

ক্লািার সেস্যয়ের সেমিা 

বৃহে 

৫০ জন 

ক্লািার 

সেয়স্যর 

সেমিা 

বৃহে 

৫০ জন 

ক্লািার 

সেয়স্যর 

সেমিা 

বৃহে  করা 

িয়য়য়ে।  

প্রহিেণ প্রোন করা িয়য়য়ে।  

হিশু িান্ধি ক্ষকন্দ্র স্থাপন এিাং 

Ability Based 

Learning হিষয়ক 

প্রহিেণ প্রোন 

১০০ টি হিশু 

িান্ধি ক্ষকন্দ্র 

৪০০০ 

হিশুয়ক 

ক্ষসিা 

প্রোন করা 

িয়য়য়ে। 

২৪ টি হিশু িান্ধি ক্ষকয়ন্দ্রর মাধ্যয়ম ক্ষসিা প্রোন করা িয়য়য়ে। 

 

    

৭.৩ হকয়িার-হকয়িারী ক্লাি স্থাপন প্রকল্প 

কম য এলাকাঃ প্রকয়ল্পর আওিায় ক্ষেয়ির ৮ টি হিিায়গর ৬৪ ক্ষজলার ৪৯২ টি উপয়জলা, ৩৩০ টি ক্ষপৌরসিা এিাং ৪৫৫৩ টি ইউহনয়য়ন 

ক্ষমাট ৪৮৮৩ ক্লাি। 

 

 উয়দ্দেঃসমায়জর হিহিন্ন ক্ষস্তয়রর প্রাহন্তক হকয়িার-হকয়িারীয়ের িাল্যহিিাি প্রহিয়রার ও ক্ষজোর ক্ষিইজে িায়য়ায়লে প্রহিয়রার 

সেম করা এিাং Sexual & Reproductive Health and Rights (SRHR) হিষয়য় সয়িিনিা বৃহেমূলক 

হিহিন্ন প্রহিেয়ণর মাধ্যয়ম িায়ের অিস্থানয়ক দৃঢ় করা। ক্ষসই সায়থ ক্লায়ির মাধ্যয়ম হিহিন্ন সৃজনিীল ও সাাংস্কৃহিক কার্ যক্রয়মর মধ্য 

হেয়য় হকয়িার-হকয়িারীয়ের সম্পয়কয সুদৃঢ় করার মাধ্যয়ম সমায়জ ইহিিািক পহরিিযন আনায়ন করা। 

 

 

 

 কার্ যক্রমঃ 

 

১। প্রকয়ল্পর আওিায় ক্ষেয়ির ৬৪ ক্ষজলার ৪৯২ টি উপয়জলায় ৪৮৮৩ টি হকয়িার-হকয়িারী ক্লাি স্থাপন করা। 
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২। ২৯৫২ জন (প্রহি উপয়জলায় ২জন কয়র ৩ িেয়র) নারী উয়যাক্তা তিরী করা এিাং িায়রেয়ক ৩ হেনব্যাহপ স্যাহনটারী টাওয়য়ল 

প্রস্তুিকরণ হিষয়য় ক্ষমৌহলক প্রহিেণ প্রোন ও ১ (এক) হেয়নর কম যিালার আয়য়াজন। 

৩। ক্লাি পহরিালনার মাধ্যয়ম ৪৩৯৪৭০ জন হকয়িার-হকয়িারীয়ের ক্ষক ক্লায়ির আওিায় এয়ন হিহিন্ন হিষয়য় সয়িিনিামূলক প্রহিেণ 

ও িায়ের েেিা উন্নয়ন। 

৪। প্রকয়ল্পর আওিায় ৪৮৮৩ জন সঙ্গীি হিেক,  ৪৮৮৩ জন আবৃহত্ত হিেক,  ১০৯৫ জন ক্ষজোর ক্ষপ্রায়মাটার ও ১২৮ জন হফর্ল্ 

সুপারিাইজার হনয়য়াগ প্রোন। 

৫। প্রহি ক্লায়ি ১ (এক) জন কয়র ৪৫৫৩ জন মহিলা ইউহপ সেস্য ও ৩৩০ জন মহিলা কাউহেলর ক্লাি ক্ষকা-অহে যয়নটর হিয়সয়ি হনয়য়াগ 

প্রোন। 

৬। জািীয় হেিস উের্াপন (২১ ক্ষি ক্ষফব্রুয়াহর, ১৭ মাি য, ২৬ ক্ষি মাি য, ১৫ আগে ও ১৬ হেয়সম্বর)। 

৭। জািীয় পর্ যায়য় ৩ িার (প্রহি িেয়র ১ িার) হকয়িার-হকয়িারী ক্ষসহমনায়রর আয়য়াজন। 

৮। হকয়িার-হকয়িারী ক্লায়ির সেস্যয়ের হনয়য় ক্ষটহলহিিন িোয়নয়ল প্রহি মায়স ২ টি অনুষ্ঠান প্রিার। 

৯। উপয়জলা পর্ যায়য় িেয়র ১ িার সাাংস্কৃহিক ও ক্রীড়া প্রহিয়র্াহগিার আয়য়াজন। 

১০। প্রকল্প ক্ষময়ায়ে ০৩ এক্সয়পাজার হিহজয়টর আয়য়াজন 

(শ্রীলাংকা/িারি/মালদ্বীপ/মালয়য়হিয়া/থাইল্যাে/হসাংগাপুর/হফহলপাইন/কয়ম্বাহেয়া/হিয়য়িনাম)। 

১১। প্রহিটি ক্লায়ি িায র্ন্ত্র হিসায়ি (১ টি িারয়মাহনয়াম ও ১ টি িিলা) এিাং প্ল্াহেক ম্যাট ১ টি, বুকয়সলফ ১ টি, ক্ষিায়াইট ক্ষিাে য ১ টি,  

হপন ক্ষিাে য ১ টি, সাইনয়িাে য ১ টি, হসহলাংফোন (প্রহি ক্লায়ি ২ টি), ক্ষটহিল ও ক্ষিয়ার (প্ল্াহেক)-(২+৬)=৮টি, ফাইল কোহিয়নট ১ টি,  

েীল আলহমরা ১ টি। 

 ক্ষময়ােঃ হেয়সম্বর ২০২০ হিিাব্দ। 

 ক্ষমাট িায়জটঃ ৫৫১৫৬.২৭ লে টাকা। 

 ১৯-২০ অথ য িেয়রর িায়জটঃ ১২৩৭১.৮১ লে টাকা। 

 অগ্রগহিঃ 

১।১ (এক) জন প্রকল্পপ হরিালক ও১ (এক) উপ-প্রকল্প পহরিালক হনয়য়াগ প্রোন। 

২।২ (দুই) জন হিসািরেক হনয়য়াগ প্রোন। 

৩।২ (দুই) জন অহফস সিকারী কামকহম্পউটার অপায়রটর হনয়য়াগ প্রোন। 

৪।১২৮ (এক িি আটাি) জন হফর্ল্ সুপারিাইজার হনয়য়াগ প্রোন।। 

৫।১০৯৫ (এক িাজার পিানব্বই) জন ক্ষজোর ক্ষপ্রামাটার  হনয়য়াগ প্রোন।। 

৬।২৯২২ (দুই িাজার নয়িি িাইি) জন সঙ্গীি হিেক হনয়য়াগ প্রোন।। 

৭।২৮১৪ (দুই িাজার আট িি ক্ষিৌদ্দ) জন আবৃহত্ত হিেক হনয়য়াগ প্রোন। 

৮।৪৮৮৩ (িার িাজার আট িি হিরাহি) জন ক্লািয়কা-অহে যয়নটর হনহনয়য়াগ প্রোন।। 

৯।৪৮৮৩ (িার িাজার আটিি হিরাহি) টি প্রাথহমক  হিযালয় হনি যািন (ক্লাি পহরিালনার জন্য)। 

১০।১৪৬৪৯০ (এক লে হেিহেি িাজার িার িি নব্বই) জন ক্লাি সেস্য হনি যািন। 

১১।ক্লাি পর্ায়য় আসিািপে প্রোন (২০১৮-১৯অথ যিের)। 

১২।প্রকল্প অহফয়সর জন্য আসিািপে ক্রয় (২০১৮-১৯অথ যিের)। 

১৩।১ (এক) টি জীপও২ (দুই) টিমাইয়ক্রািাসক্রয়। 

 

 

 

 

৭.৪ আইহসহিহজহে ২য় পর্ যায় প্রকল্প 
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 পটভূহম : মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রনালয়য়র আওিায় মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তর কতৃযক িাস্তিায়নারীন”  ইনয়িিয়মন্ট কয়ম্পায়নন্ট 

ফর িালনায়রিল গ্রুপ ক্ষেয়িলপয়মন্ট (আইহসহিহজহে) ২য় পর্ যায়” প্রকল্পটি জুলাই ২০১৯ ক্ষথয়ক জুন ২০২২ ক্ষময়ায়ে গ্রিন করা িয়য়য়ে। 

প্রকল্পটির অন্যিম কয়ম্পায়নন্ট িয়ে; প্রহিেণ প্রোনসি এককালীন নগে সিায়িা প্রোন, র্ার মাধ্যয়ম অহিেহরদ্র মহিলায়ের োহরদ্র 

মুহক্ত ঘটয়ি। প্রকল্পটি িলমান হিহজহে কার্ যক্রয়মর িোয়লিসমূি দূহরকরয়ণ সিায়িা করয়ি। জানুয়ারী ২০১৫ িয়ি হেয়সম্বর ২০১৮ পর্ যন্ত 

আইহসহিহজহে’র পাইলটিাং প্রকল্প সফলিায়ি িাস্তিাহয়ি িয়য়য়ে। সফলিার হিেণীয় হিষয়সমূি হনয়য় হদ্বিীয় পর্ যায়য় আইহসহিহজহে 

প্রকল্পটির প্রণীি কার্ যক্রম হিস্তৃি আকায়র িাস্তিায়য়ন সািায্য করয়ি। এই হিহনয়য়াগ প্রকয়ল্পর আওিায় ১০ লে ৪০ িাজার অহি েহরদ্র 

হিহজহে মহিলার মধ্য িয়ি ১ লে হিহজহে মহিলায়ক উপকারয়িাগী হিসায়ি িাোই করা িয়ি। 

 

প্রকল্প এলাকা হনি যািয়ন হিহিএস, হিশ্বব্যাাংক এিাং হিশ্ব খায কম যসূহির জহরপ এিাং উপকারয়িাগী হনি যািয়ন হিহিএস এর ২০১৫ সায়লর 

এইি আই ই এস (HIES) ২০১৫ এর সায়িয অনুসরন করা িয়য়য়ে। হনি যাহিি উপয়জলাসমূি হনি যািয়ন নেী িাাংগন এলাকা, ির এলাকা, 

র্ানিািন স্বল্পিা এিাং অকার্ যকর ক্ষর্াগায়র্াগ ব্যিস্থা, অহরক ক্ষিকারত্ব এিাং িন্যা, খরা, সাইয়ক্লান এিাং টয়ন যয়ো প্রিন এলাকায়ক হিয়িিনা 

করা িয়য়য়ে। িলমান আইহসহিহজহে প্রকয়ল্প আয়ির যক কার্ যক্রয়মর উপর প্রহিেণ প্রোয়নর মাধ্যয়ম েহরদ্র মহিলায়ের জীিন র্াোর মান 

বৃহে পায়ি। সয়ি যাপহর এ ক্ষপ্রাগ্রায়মর আওিায় এক লে অহিেহরদ্র মহিলার োহরদ্র মুহক্ত ঘটয়ি। 

 

প্রকয়ল্পর নাম : ইনয়িিয়মন্ট কয়ম্পায়নন্ট ফর িালনায়রিল গ্রুপ ক্ষেয়িলপয়মন্ট (আইহসহিহজহে) ২য় পর্ যায় প্রকল্প। 

প্রকয়ল্পর ক্ষমাট িরাদ্দ : ৩১৭২৭.২৬ লে টাকা; (হজওহি: ৩০০৫৩.৩৮লে টাকা, হপএ: ১৬৭৩.৮৮লে টাকা)। 

প্রকয়ল্পর ক্ষময়াে: জুলাই ২০১৯ইাং ক্ষথয়ক জুন ২০২২ ইাং 

প্রকল্প পহরিালয়কর নাম : ক্ষমা: মুহিবুজ্জামান। 

পেিী : যুগ্মসহিি (হিশু ও সমিয় উইাং), মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রনালয়। 

ক্ষফান নাং : ০১৭১১১৮০৩০২ 

ই-ক্ষমইল : mmuhib@gmail.com 

প্রকয়ল্পর উয়দ্দে:  

১। অহি েহরদ্র মহিলায়ের এিাং িায়ের পহরিারয়ক স্থায়ীিায়ি অহি োহরদ্রিা ক্ষথয়ক উত্তরয়ন সিায়িা করা। 

স্বল্প ক্ষময়ােী:   

২। খায হনরাপত্তা অজযয়ন ১০০০০০ অহি েহরদ্র হিহজহে মহিলা ও িায়ের পহরিারয়ক হিহজহে িয়ক্রর আওিায় খায সিায়িার মাধ্যয়ম 

ক্ষটকসই জীিন র্াপয়নর সুয়র্াগ সৃহি করা। 

৩। ১০০০০০ অহিেহরদ্র হিহজহে মহিলা ও িায়ের পহরিারয়ক অথ যননহিক েমিায়য়নর মাধ্যয়ম সম্পে তিরীর সুয়র্াগ সৃহি করা ও 

উয়যাক্তা হিসায়ি ক্ষেয়ির অথ যননহিক উন্নয়ন প্রহক্রয়ায় অাংি প্রিয়নর সুয়র্াগ তিরী কয়র ক্ষেয়া। 

৪। ১০০০০০হিহজহে উপকারয়িাগী মহিলা ও িায়ের পহরিারয়ক পুহিকর খািার গ্রিয়নর অিোস তিরী করা। 

৫। জ্ঞান ও অহিজ্ঞিার সমিয়য়র মাধ্যয়ম প্রকল্প ব্যিস্থাপনার েেিা ও কার্ যকাহরিার উন্নয়ন সারন কয়র অহিেহরদ্র মহিলা ও িায়ের 

পহরিারয়ক ক্ষটকসই সামাহজক হনরাপত্তা কম যসূহিয়ি রুপান্তর করা। 

উয়যাগী মন্ত্রনালয়: মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রনালয়। 

উন্নয়ন সিয়র্াগী সাংস্থা : হিশ্ব খায কম যসূহি। 

িাস্তিায়নকারী সাংস্থা: মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তর ও হিশ্বখায কম যসূহি। 

কম যএলাকা: ৬৪ ক্ষজলার ৬৪ উপয়জলা। 

 

উপকারয়িাগীয়ের প্রাপ্য উপকরণ সুহিরা  

 

১. ১০০০০০ জন েহরদ্র মহিলা ক্ষক প্রহিমায়স হসলযুক্ত ব্যায়গ ৩০ ক্ষকহজ পুহি িাল প্রোন। 
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২. হনহিড় প্রহিেণ : ৯টি মহেউয়ল উপকারয়িাগীয়ের আয়ির যনমূলক, জীিন েেিা ও উয়যাক্তা উন্নয়ন সম্পহকযি প্রহিেণ প্রোন  

৩. ১০০০০০ জন উপকারয়িাগী প্রয়িেক ক্ষক ব্যিসা শুরু মূলরন হিয়সয়ি ১৫০০০/- টাকা অনুোন িার হনজস্ব ব্যাাংক হিয়সয়ি ইএফটির 

মাধ্যয়ম প্রোন । 

 

২০১৯-২০২০অথ য িৎসয়রর আরএহেহপ িরাদ্দ:২২১৮.৬৫লেটাকা; হজওহি: ২০০০.৯০লেটাকা; হপএ: ২১৭.৭৫লেটাকা। 

২০১৯-২০২০অথ যিৎসয়রর ব্যয়:১৮৫.৩৩লেটাকা; হজওহি: ০.০০লে টাকা; হপএ: ১৮৫.৩৩লেটাকা। 

 

আইহসহিহজহে ২য় পর্ যায় প্রকয়ল্পর কম য এলাকা : 

হিিাগ ক্ষজলা উপয়জলা/থানা 

খুলনা িায়গরিাট হিিলমাহর 

খুলনা ডুমুহরয়া 

র্য়িার ক্ষিৌগাো 

সািেীরা োমনগর 

চুয়াোঙ্গা োমুরহূো 

হেনাইেি তিলকুপা 

মাগুড়া ক্ষমািােেপুর 

নড়াইল কাহলয়া 

কুহিয়া ক্ষখাকিা 

ক্ষময়িরপুর গাাংনী 

িিগ্রাম িিগ্রাম িাঁিখালী 

কক্সিাজার উহখয়া 

িান্দরিান থানহি 

রাঙ্গামাটি হিলাইেহড় 

খাগড়ােহড় রামগড় 

কুহমো ময়নািরগি 

োহ্মনিাড়ীয়া নাহসরনগর 

িাদঁপুর মিলিেহেন 

ক্ষনায়াখালী সুিন যির 

লেীপুর লেীপুর সের 

ক্ষফনী ক্ষসানাগাজী 

ঢাকা গাজীপুর কালীগি 

ক্ষগাপালগি মুকসুেপুর 

নারায়নগি ক্ষসানারগাঁও 

নরহসাংেী পলািনতুন 

মুনসীগি মুনসীগি সের 

টাাংগাইল নাগরপুর 

ফহরেপুর িালথা 

রাজিাড়ী কালুখালী 

িহরয়িপুর ক্ষগাসাইরিাট 

মাোরীপুর হিিির 

মাহনকগি ক্ষেৌলিপুর 

ঢাকা নিািগি 
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ময়মনহসাংি ময়মনহসাংি ময়মনহসাংি সের 

জামালপুর ক্ষেওয়ানগি 

ক্ষিরপুর ক্ষিরপুর সের 

হকয়িারগি হমঠামইন 

ক্ষনেয়কানা ক্ষমািনগি 

হসয়লট হসয়লট কানাইঘাট 

সুনামগি িাহিরপুর 

িহিগি আজহমহরগি 

ক্ষমৌলিীিাজার জুহর 

রাজিািী  রাজিািী   ক্ষগাোগাড়ী 

নওগাঁ ক্ষপারিা 

িাপাইনিািগি  িাপাইনিািগি সের 

িগুড়া ক্ষিরপুর 

জয়পুরিাট  পাঁিহিহি 

পািনা ক্ষিড়া 

নায়টার লালপুর 

হসরাজগি িািজােপুর 

রাংপুর রাংপুর গঙ্গােড়া 

কুড়ীগ্রাম িররাহজিপুর 

লালমহনরিাট িাহিিান্ধা 

নীলফামারী নীলফামারী সের 

গাইিান্ধা সাঘাটা 

হেনাজপুর ক্ষঘাড়াঘাট 

ঠাকুরগাঁও ঠাকুরগাঁও সের 

পিগড় পিগড় সের 

িহরিাল িহরিাল মুলাহে 

হপয়রাজপুর নাহজরপুর 

োলকাঠি নলহেটি 

পটুয়াখালী পটুয়াখালী সের 

িরগুনা আমিলী 

ক্ষিালা ক্ষিালা সের 

   

 

৭.৫ “উপকূলীয় জনয়গাষ্ঠীর হিয়িষি নারীয়ের জলিায়ু পহরিিযনজহনি লিণাক্তিা ক্ষমাকায়িলায় অহিয়র্াজন সেমিা বৃহেকরণ” প্রকল্প। 

 

০১। প্রকয়ল্পর নাম : “উপকূলীয় জনয়গাষ্ঠীর হিয়িষি নারীয়ের জলিায়ু পহরিিযনজহনি লিণাক্তিা ক্ষমাকায়িলায়  

অহিয়র্াজন সেমিা বৃহেকরণ” প্রকল্প। 

০২। িাস্তিায়নকারী সাংস্থাঃ : মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তর 

জনস্বাস্থে প্রয়কৌিল, অহরেপ্তর (হেহপএইিই) এিাং UNDP িাাংলায়েি। 

০৩। ক্ষময়াে : জানুয়াহর ২০১৯-হেয়সম্বর ২০২৪। 

০৪। প্রাক্কহলি ব্যয়  : ২৭,৬৮৬.৭১ লে টাকা। 

হজওহি: ৬,৭১৬.০০ লে টাকা। 
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তিয়েহিক সািায্য: ২০,৯৭০.৭১ লে টাকা। 

০৫। উয়দ্দে  : িাাংলায়েয়ির উপকূলীয় এলাকায় িসিাসরি হিপোপন্ন জনয়গাষ্ঠী, হিয়িষ কয়র নারীয়ের জলিায়ু পহরিিযন সৃি 

লিণাক্তিার ঝুঁহক প্রিমন ও অহিয়র্াজন সেমিা বৃহে কয়র সুয়পয় পাহনর প্রাপ্যিা এিাং জীহিকার মান উন্নয়ন করা। 

০৬। প্রকল্পএলাকা : খুলনা ক্ষজলার হিনটি উপয়জলা (োয়কাপ, কয়রা, পাইকগাো) ও সািেীরা ক্ষজলার দুই টি উপয়জলা 

(োমনগর, আিাশুহন)  

০৭। উপকারয়িাগী : ৪৩,০০০ জন নারীয়ের জীহিকা সিায়িা, প্রহিেণ ও উপকরণ প্রোন করা িয়ি। 

৫৫,০০০ টি পহরিায়রর ২,৪৫,৫১৬ জন মানুয়ষর লিনাক্তিামুক্ত ও দুয়র্ যাগ সিনিীল পাহন সরিারায়ির ব্যিস্থা স্থাপয়নর মাধ্যয়ম িের ব্যাপী সুয়পয় 

পাহন হনহশ্চি করা িয়ি। 

০৮। ২০১৯-২০অথ যিেয়র িরাদ্দ : হজওহি: ২০০.০০ লে টাকা। 

তিয়েহিক সািায্য: ২৬০০.০০ লে টাকা। 

০৯। ২০১৯-২০অথ যিেয়র ব্যয়  হজওহি: ৭.৭১ লে টাকা।                           

িাস্তিায়ন অগ্রগহি ২২% 

তিয়েহিক সািায্য: ৬০৭.৫৭ লে টাকা।  

১০। ২০১৯-২০অথ যিেয়র অজযন : ২০২০ সায়লর ক্ষফব্রুয়াহর মায়স জািীয় প্রকল্প পহরিালক হনয়য়াগ করা িয়য়য়ে। ০৫মাি য,  

২০২০ িাহরয়খ মায়স মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তর অাংয়ির প্রথম হপআইহস সিা অনুহষ্ঠি িয়। প্রক্লয়পর খুলনা আিহলক অহফস িাড়া করা িয়য়য়ে। 

িয়ি কয়রানা প্রাদুিযায়ির কারয়ন প্রকয়ল্পর মাঠ পর্ যায়য়র কার্ যক্রম শুরু করা র্ায়হন । প্রয়জক্ট এহরয়ায় ঘুহন যেড় আম্ফায়নর ইমপ্যাক্ট অোয়সস করা 

িয়য়য়ে। সুয়পয় পাহনর প্রাপ্যিা হনহশ্চি করার উয়দ্দয়ে উপকারয়িাগীয়ের হিিরয়ণর উয়দ্দয়ে ১ ৩৩০৮ টি পানীর ট্যাাংক ক্রয় করা িয়য়য়ে। 

 

৭.৬ ‘‘ক্ষসানাইমুড়ী, কালীগি, আড়াইিাজার, মঠিাড়ীয়া উপয়জলায় ক্ষট্রহনাং ক্ষসন্টার ও ক্ষিায়েল হনম যাণ’’ িীষ যক প্রকল্প। 

প্রকল্প এলাকাঃ 

 ক্ষজলার নাম            উপয়জলার নাম 

 ক্ষনায়াখালী           ক্ষসানাইমুড়ী 

 গাজীপুর  কালীগি 

 নারায়ণগি             আড়াইিাজার 

 হপয়রাজপুর             মঠিাড়ীয়া  

 

িাস্তিায়ন কালঃ  ক) শুরুঃ জুলাই’ ২০১৪ খ) সমাপ্তঃ জুন’ ২০২১। 

িাস্তিায়নকারী সাংস্থাঃ মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তর, ৩৭/৩, ইস্কাটন গায়ে যন ক্ষরাে, ঢাকা। 

প্রকয়ল্পর অথ যায়নঃ  
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(শুরু ক্ষথয়ক জুন’ ২০২০  পর্ যন্ত) আহথ যক অগ্রগহি 

ক্ষমাট (লে টাকায়) আহথ যক (লে টাকায়) িাস্তি ক্ষমাট আহথ যক িাস্তি 

৩৯৪০.১৪ ৩৯৪০.১৪ ৭৫.০৫% ২৫০.২৮ ২৫০.২৮ ৪.৭৭% 

      

 

প্রকয়ল্পর উয়দ্দেঃ 

ক) েীঘ য ক্ষময়ােী উয়দ্দেঃ 

০১।বৃহত্তমূলক মহিলা প্রহিেণ ক্ষকন্দ্র স্থাপয়নর মাধ্যয়ম অনগ্রসর নারীয়ের জীিন মান উন্নয়ন; 

০২।নারীয়ের কম যমূখী কায়জ নানাহির সুয়র্াগ সৃহির মাধ্যয়ম হিহিন্ন উন্নয়নমূলক কম যকায়ে অাংিগ্রিণ হনহশ্চিকরণ; 

০৩।কম যহিহত্তক প্রহিেয়ণর মাধ্যয়ম িাকুরীয়ি প্রয়িয়ির ক্ষর্াগ্য কয়র ক্ষিালা; 

০৪।তৃণমূল নারীয়ের হিনামূয়ল্য বৃহত্তমূলক আিাহসক প্রহিেণ প্রোন; 

০৫। স্ব-কম যসাংস্থান সৃহি। 

খ) স্বল্প ক্ষময়ােী উয়দ্দেঃ 

০১।প্রথম ৩য় িেয়র প্রহিেণ কাম-ক্ষিায়েল িিন হনম যাণ সম্পন্ন করা;  

০২। িাহষ যক ৮০০ জন প্রহিেণাথী নারীয়ের হনরাপে আিাসয়নর ব্যিস্থা হনহশ্চি করা; 

০৩।অহরক কম যসাংস্থায়নর সুয়র্াগ সৃহি করা 

০৪।প্রহিেয়ণর মাধ্যয়ম প্রহিেণাথীয়ের আত্মকময সাংস্থান ও িাকুরী লায়ি সিায়িা করা; 

প্রকয়ল্পর অরীন কার্ যক্রমসমূয়ির অগ্রগহি (জুলাই ২০১৯-জুন-২০২০):  

 ক্র: নাং  ক্ষকয়ন্দ্র   ও  নাম   অগ্রগহি  

01| িিীে ময়য়জ উহদ্দন বৃহত্তমূলক আিাহসক প্রহিেণ ক্ষকন্দ্রঃ৬িলা িিন হনম যাণ সম্পন্ন করি: িিনটি উয়দ্বারন করা িয়য়য়ে এিাং উয়দ্বারয়নর 

পর এহপ্রল’ ২০১৮ হি. ক্ষথয়ক ৩ (হিন) মাস ক্ষময়ােী প্রহিেণ কার্ যক্রম শুরু করা িয়য়য়ে। মাি য’ ২০২০ পর্ যন্ত ২টি ক্ষট্রয়ে ৩৪৪ জন প্রহিেণাথী প্রহিেণ 

গ্রিণ কয়রয়ে।  

02| আড়াই িাজার বৃহত্তমূলক আিাহসক প্রহিেণ ক্ষকন্দ্রঃ িিয়নর হনম যাণ কাজ সম্পন্ন িয়য়য়ে। হনহম যি িিন গণপূিয অহরেপ্তর িয়ি বুয়ে ক্ষনয়ার 

জন্য স্থানীয় প্রিাসয়নর সমিয়য় কহমটি গঠন করা িয়য়য়ে। িিযমান ক্ষকাহিে পহরহস্থহি স্বািাহিক িয়ল িিন বুয়ে ক্ষনয়া িয়ি।  

03| ক্ষসানাইমুড়ী বৃহত্তমূলক আিাহসক প্রহিেণ ক্ষকন্দ্রঃ িিয়নর হনম যাণ কাজ সম্পন্ন িয়য়য়ে। এক পায়শ্বযর িাউোরী ওয়াল ও মূল ক্ষগইট হনম যাণ 

কাজ িলমান রয়য়য়ে। িিযমান ক্ষকাহিে পহরহস্থহি স্বািাহিক িয়ল িিন বুয়ে ক্ষনয়া িয়ি। 

04| মঠিাড়ীয়া বৃহত্তমূলক আিাহসক প্রহিেণ ক্ষকন্দ্রঃ িিয়নর হনম যাণ কাজ সম্পন্ন িয়য়য়ে। স্থানীয় প্রিাসয়নর সমিয়য় গঠিি কহমটির মাধ্যয়ম 

িিন বুয়ে ক্ষনয়া িয়য়য়ে। লিনাক্ত এলাকায় হিশুে পাহনর অিাি থাকায় সুয়পয় পাহনর জন্য হরিার অসয়মাহসস (জঙ) প্ল্োন্ট স্থাপয়নর কাজ িলমান। 

িিযমান ক্ষকাহিে পহরহস্থহি স্বািাহিক িয়ল প্রহিেণ কার্ যক্রম শুরু করা িয়ি। 
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উপকারয়িাগীর সাংখ্যাঃ 

  ক) ০৪টি প্রহিেণ ক্ষকয়ন্দ্র িেয়র ৩ মাস ক্ষময়ােী ৪টি প্রহিেণ ক্ষকাস য পহরিাহলি িয়ি; র্ার মাধ্যয়ম িাহষ যক (৫০ জন 

  ০৪ ক্ষকন্দ্র) = ৮০০জন হিয়সয়ি ০৩ িেয়র ২,৪০০ জন নারী প্রহিেণাথী প্রহিেণ গ্রিণ করয়ি পারয়ি। 

(খ) উপকারয়িাগীর সামাহজক/পাহরিাহরক/আহথ যক পহরিিযন (প্রকল্প সমাপনায়ন্ত): 

 জািীয় অথ যননহিক কম যকায়ে মহিলায়ের অাংিগ্রিণ বৃহে পায়ি; 

 নারী উন্নয়ন ও নারীর েমিায়ন িয়ি; 

 কম য সাংস্থান সৃহি িয়ি; 

 অনগ্রসর নারী সমাজয়ক উন্নয়য়নর মূল ক্ষশ্রাি রারায় সম্পৃক্তকরয়ণর জন্য তৃণমূল নারীয়ের হিনামূয়ল্য বৃহত্তমূলক আিাহসক প্রহিেণ 

প্রোয়নর ফয়ল েে মানি সম্পে হিয়সয়ি গয়ড় উঠয়ি। ফয়ল িাকুরীর িাজায়র প্রয়িয়ির সুয়র্াগ পায়ি। 

 নারীয়ের কম যমূখী কায়জ নানাহির সুয়র্াগ সৃহির মাধ্যয়ম হিহিন্ন উন্নয়নমূলক কম যকায়ে অাংিগ্রিণ বৃহেপায়ি। ক্ষট্রে-হিহত্তক প্রহিেণ 

প্রোয়নর মাধ্যয়ম কম যয়েয়ে প্রয়িয়ির ক্ষর্াগ্য হিয়সয়ি গয়ড় উঠয়ি। 

প্রকল্প িাস্তিায়য়ন সমস্যািোয়লিসমূি: 

 আইিাস++ অনুর্ায়ী হেহেহপয়ি উহেহখি অথ যননহিক ক্ষকায়ের মাধ্যয়ম কার্ যক্রম পহরিালনা সিিনয় হিরায় আন্তঃ খাি সমিয় করা 

প্রয়য়াজন। 

সমস্যা ক্ষমাকায়িলায় পেয়েপসমূিঃ 

 প্রকয়ল্পর ক্ষময়াে জুলাই ২০২০ িয়ি জুন ২০২১ পর্ যন্ত ব্যয় বৃহে ব্যহিয়রয়ক ১ িের ক্ষময়াে বৃহের মন্ত্রণালয় িয়ি অনুয়মােন পাওয়া ক্ষগয়ে। 

এ োড়া প্রকয়ল্পরলেে ও উয়দ্দে অনুর্ায়ী প্রহিেয়ণর লেে মাো পূরয়ণর লয়েে হেয়াহরাং কহমটির হসোন্ত ক্ষমািায়িক ব্যয় বৃহে ব্যহিয়রয়ক প্রকয়ল্পর 

ক্ষময়াে ২ িের বৃহে ও জন্য পহরকল্পনা কহমিয়ন প্রস্তাি ক্ষপ্ররণ করা িয়য়য়ে।  

৭.৭  “উপয়জলা পর্ যায়য় মহিলায়ের জন্য আয় ির যক (আইহজএ) প্রহিেণ প্রকল্প” 

প্রকয়ল্পর কম য এলাকাঃ সমগ্র িাাংলায়েি 

 ৪২৬টি উপয়জলা পর্ যায়য় (প্রহিটি উপয়জলায় ২ (দুই) টি কয়র ক্ষট্রে)। 

 ৬৪টি ক্ষজলা পর্ যায়য় (প্রহিটি ক্ষজলায় ০১ (এক) টি কয়র ক্ষট্রে)। 

 ৮টি হিিাগীয় পর্ যায়য় (০১টি ক্ষট্রে –মটর ড্রাইহিাং)। 

প্রকয়ল্পর উয়দ্দেঃ 

মূল উয়দ্দেঃ 

 েহরদ্র ও সুহিরািহিি (১৬-৪৫ িের) মহিলায়ের প্রহিেয়ণর মাধ্যয়ম েেিা বৃহে ও আত্নহনিযরিীল জনিহক্তয়ি রূপান্তর কয়র েহরদ্রয়মািন 

ও উন্নয়য়নর মূল ক্ষরািরারায় সম্পৃক্ত করা। প্রকল্প ক্ষময়ায়ে ২,১৭,৪৪০ জন নারীয়ক প্রহিেণ প্রোন করা িয়ি। 

হনহে যিউয়দ্দেঃ 

 ২,১৭,৪৪০ জন েহরদ্র ও সুহিরা িহিি (১৬-৪৫ িের) মহিলায়ের প্রহিেয়ণর মাধ্যয়ম েেিা বৃহে ও আত্নহনিযরিীল জনিহক্তয়ি রুপান্তর 

কয়র োহরদ্রয়মািন ও উন্নয়য়নর মূল ক্ষরািরারায় সম্পকৃ্ত করা। 
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 প্রহিেণাথীয়ের জন্য কায়জর ক্ষেে ও উৎপাহেি পণ্য িা ক্ষসিা হিপনয়ণর সুয়র্াগ তিরী। 

 েহরদ্র-সুহিরা িহিি মহিলায়ের অহরকার ও সুয়র্াগ-সুহিরা সম্পযয়ক সয়িিনিা বৃহে করা । 

 

প্রকয়ল্পর কার্ যক্রমঃ 

 

আইহজএ প্রকয়ল্পর প্রহিেণ ক্ষট্রয়ের িাহলকাঃ 

 

ক্রহমক নাং  ক্ষট্রয়ের নাম  মন্তব্য 

১। হিউটিহফয়কিন উপয়জলা পর্ যায়য় (প্রহি উপয়জলায় ০২টি কয়র ক্ষট্রে) 

২। ক্ষটইলাহরাং  

৩। ব্লকিাটিক  

৪। ফোিনহেজাইন  

৫। িিরহিওিস্তহিল্প  

৬। হক্রোল ক্ষিাহপে ও ক্ষেয়কায়রয়টে ক্ষকয়েল ক্ষমহকাং (ক্ষমামিাহি)   

৭। িন্ট ক্ষেস্ক ম্যায়নজয়মন্ট ও ক্ষসলস ম্যানিীপ  

৮। িাহম য কয়ম্পাে , মািরুম ও ক্ষমৌিাষ  

৯। কহম্পউটার সাহি যহসাং এে হরয়পয়াহরাং ও ক্ষমািাইল সাহি যহসাং এে হরয়পয়াহরাং ক্ষজলা িিয়র (০১টি কয়র ক্ষট্রে) 

১০। মটর ড্রাইহিাং হিিাগীয় িিয়র (০১টি কয়র ক্ষট্রে) 

 

প্রকয়ল্পর ক্ষময়ােঃ জানুয়াহর ২০১৭ ক্ষথয়ক হেয়সম্বর ২০২০ 

প্রকয়ল্পর প্রাক্কহলি ব্যয়ঃ ২৮৩২২.৬০ লে টাকা 

২০১৯-২০২০ অথ যিেয়রর িায়জটঃ ১০৯৭২.০০লে টাকা 

 

প্রকয়ল্পর আহথ যক অগ্রগহি 

 ২০১৯-২০২০ অথ য িেয়র প্রকয়ল্পর ব্যয় হনি যায়ির জন্য এহেহপ িরাদ্দ হেল ১০৯৭২.০০ লে টাকা । জুন -২০২০ পর্ যন্ত ব্যয় িয়য়য়ে 

৮২০৮.৭৬ লে টাকা। আহথ যক অগ্রগহি ৭৪.৮২%। 

 প্রকয়ল্পর শুরু িয়ি জুন-২০২০ পর্ যন্ত ক্ষমাট আহথ যক অগ্রগহি ১৮৬৭৮.৯৩ লে টাকা র্া প্রকয়ল্পর ব্যয় ২৮৩২২.৬০ এর ৬৫.৯৫%। 
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প্রকয়ল্পরিাস্তিঅগ্রগহিঃ 

 

 জুলাই-২০১৯ িয়ি জুন-২০২০ পর্ যন্ত লেে মাো হেল ৯১,৮০০ জন নারীয়ক হিহিন্ন ক্ষট্রয়ে প্রহিেণ প্রোন করা। উক্ত সময়য় ৬৯,৪১০ জন 

নারীর প্রহিেণ সম্পন্ন িয়য়য়ে। অজযন-৭৬.০০%।  

 উয়েখ্য, মিামাহর নয়িলকয়রানা িাইরাস (ক্ষকাহিে-১৯) এর কারয়ণ এহপ্রল/২০২০-জুন/২০২০ ক্ষসিয়নর প্রহিেণ কার্ যক্রম সামহয়কিায়ি 

স্থহগি করা িয় এিাং মাতৃত্বকালীন ছুটির কারয়ণ লেেমাো অজযন করা সিি িয়হন। 

 প্রকয়ল্পর শুরু ক্ষথয়ক জুন-২০২০ পর্ যন্ত ৮টি হিিাগ, ৬৪টি ক্ষজলা এিাং ৪২৬টি উপয়জলা পর্ যায়য় সি যয়মাট ১৬০,৮১০ জন নারী প্রহিেণ গ্রিণ 

কয়রয়েন।প্রকয়ল্পর িাস্তি অগ্রগহি ৭৪.০০%। 

 

৭.৮ প্রকয়ল্পর নামঃ ২০টি হিশু হেিার্ত্ন ক্ষকন্দ্র স্থাপন প্রকল্প 

১ প্রকয়ল্পর নাম ২০টি হিশু হেিার্ত্ন ক্ষকন্দ্র স্থাপন প্রকল্প। 

২ কম যএলাকা ঢাকারহিিয়র: রানমহে, মহিহেল, হনি যািনকহমিনসহিিালয়, আগারগাঁও, রায়য়রিাজার, কারওয়ানিাজার, মুগো, মিাখালী, 

আশুহলয়া, সায়য়োিাে, পেিী। 

ঢাকার িাহিয়র: রাংপুর, ক্ষগাপালগি, গাজীপুর, নওগাঁ, গাইিান্ধা, ক্ষিালা, কক্সিাজার, টাঙ্গাইল, ক্ষনায়াখালী, িাঁেপুর। 

৩ প্রকল্প পহরিালয়কর নাম, পেহি, ক্ষটহলয়ফান/ক্ষমািাইল নম্বর ও ইয়মইল নম্বর িিনম ক্ষমাস্তারী 

প্রকল্প পহরিালক (উপসহিি) 

ক্ষটহলয়ফান নম্বর: ০২-৫৫১৩৮৫৪০ 

ক্ষমািাইল নম্বর: ০১৭৫৫-৯৫৮৫৭৭ 

ইয়মইল: pddcdwa@gmail.com 

 

৪ প্রকয়ল্পর উয়দ্দে হনম্ন ও মধ্যহিত্ত ক্ষশ্রণীর কম যজীিী নারীয়ের ৬ (েয়) মাস ক্ষথয়ক ৬ (েয়) িের িয়সী হিশুয়ের হনরাপে হেিাকালীন ক্ষসিা 

প্রোন র্ায়ি কয়র কম যয়েয়ে মহিলারা হনহশ্চয়ন্ত কাজ করয়ি পায়র। 

প্রকয়ল্পর সুহনহে যি উয়দ্দেসমূিঃ 

• হিশুর হেিাকালীন র্ত্ন হনহশ্চি করা; 

• হিশুর পুহি হনহশ্চি করা; 

• প্রাক-প্রাথহমকহিো প্রোন ক্ষিয়ষ প্রাথহমক হিযালয়য় িহিয হনহশ্চি করা; 

• টিকা োনসি প্রাথহমক হিহকৎসা প্রোন করা; 

• হিশুর িারীহরক ও মানহসক হিকাি হনহশ্চি করা এিাং 
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• হিশুর ইনয়োর ক্ষখলাধুলা ও হিত্তহিয়নােয়নর সুয়র্াগ প্রোন হনহশ্চি করা। 

৫ কার্ যক্রম  

• ৪থ য ক্ষশ্রণীর জনিল হনয়য়াগ প্রোন করা িয়য়য়ে। 

• ২টি হিয়াহরাং কহমটির ও ৩টি প্রকল্প িাস্তিায়ন কহমটির সিা অনুহষ্ঠি িয়য়য়ে। 

• ১৮টি ক্ষে-ক্ষকয়ার ক্ষসন্টায়র খায সরিরায়ির কার্ যায়েি ক্ষেওয়া িয়য়য়ে। 

৬ প্রকয়ল্পর ক্ষময়াে  মাি য ২০১৬ িয়ি ক্ষফব্রুয়ারী ২০২১ পর্ যন্ত। 

৭ ক্ষমাট িায়জট ৫৯৮৮.৪৯৮ (ঊনষাট ক্ষকাটি আটাহি লে ঊনপিাি িাজার আটিি) টাকা। 

৮ ২০১৯-২০অথ যিেয়রর িায়জট ২০১৯-২০ অথ যিেয়র প্রকয়ল্পর অনুকূয়ল ১১৫৯.০০ লে টাকা িরাদ্দ ক্ষেওয়া িয়। 

৯ অগ্রগহি ৯৪৩.৬৭ লে টাকা ব্যয় িয়য়য়ে। আহথ যক অগ্রগহি ৮১.৪২% ও ক্ষিৌি অগ্রগহি ১১.৭৩% 

১০ উয়েখয়র্াগ্য অজযনসমূি • ২০টি ক্ষে-ক্ষকয়ার ক্ষসন্টার স্থাপন করা িয়য়য়ে। 

• ২০১৯-২০ অথ যিেয়রর মাি য/২০২০ পর্ যন্ত ৯৩৪ জন হিশুয়ক হেিাকালীন ক্ষসিা প্রোন করা িয়য়য়ে। 

• ৯৩৪ জন হিশুয়ক সুষম খািার প্রোন করা িয়য়য়ে। 

• ৯৩৪ জন হিশুর অিেন্তরীন ক্ষখলাধুলা ও হিয়নােয়নর ব্যিস্থা করা িয়য়য়ে। 

• ৯৩৪ জন কম যজীিী মহিলারা উপকৃি িয়য়য়েন। 

 

৭.৯ “মাোরীপুর ক্ষজলার হিিির উপয়জলায় মহিলা প্রহিেণ ক্ষকন্দ্র কাম ক্ষিায়েল হনম যাণ” প্রকয়ল্পর িথ্যাহেঃ 

১. প্রকয়ল্পর নাম : “মাোরীপুর ক্ষজলার হিিির উপয়জলায় মহিলা প্রহিেণ ক্ষকন্দ্র কাম ক্ষিায়েল হনম যাণ” 

২. মন্ত্রণালয়/হিিাগ  : মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়  

৩ িাস্তিায়নকারী সাংস্থা  : মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তর 

৪. প্রকল্প পহরিালক  : ফারিানা আখিার, গয়িষণা কম যকিযা, মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তর। 

৫. প্রকল্প এলাকা  : মাোরীপুর ক্ষজলার হিিির উপয়জলা।  

৬. িাস্তিায়নকাল  : জুলাই/২০২০ – জুন/২০২২ 

৭. প্রকয়ল্পর ক্ষমাট িরাদ্দ  : ১৮৫৭.৩৮ লে টাকা। 

৮. প্রকয়ল্পর ক্ষমাট ব্যয়  : - 

৯. িলহি অথ য িেয়র িরাদ্দ : - 

১০. প্রকয়ল্পর মূল কার্ যক্রম  : ০৬ িলা হিয়ির উপর ০৬ িলা আধুহনক আিাহসক প্রহিেণ ক্ষকন্দ্রসি ক্ষিায়েল িিন এিাং ক্ষে-ক্ষকয়ার 

ক্ষসন্টার হনম যাণ। 
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১১. উপকারয়িাগীর সাংখ্যা  : প্রহিেণ ক্ষকন্দ্র: ২৪০ জন নারী। 

ক্ষিায়েল: ৫৪ জন নারী। 

ক্ষে-ক্ষকয়ার ক্ষসন্টার: ২৫ জন হিশু। 

১২.  ২০১৯-২০২০ অথ য িেয়র অগ্রগহি : - 

  

৭.১০ ক্ষজলা হিহত্তক মহিলা কহম্পউটার প্রহিেণ প্রকল্প (৬৪ ক্ষজলা) 

 

ক্রহমক নাং প্রকল্প সাংক্রান্ত হিিরণ 

০১ প্রকয়ল্পর নাম ক্ষজলা হিহত্তক মহিলা কহম্পউটার প্রহিেণ প্রকল্প (৬৪ ক্ষজলা) 

০২ কম য এলাকা ৬৪ ক্ষজলা িির। 

০৩ প্রকল্প পহরিালয়কর নাম হজ. এন. নজমুল ক্ষিায়সন খান (উপ-সহিি), ক্ষফান-9353078,  

ইয়মইল- dbwctp64.hq@gmail.com 

০৪ উয়দ্দে  ৪২২০৬ (হিয়াহেি িাজার দুইিি েয়) জন হিহেি ক্ষিকার মহিলায়ের অগ্রাহরকার প্রোনসি আগ্রিী োেীয়ের িথ্য 

ও ক্ষর্াগায়র্াগ প্রযুহক্ত হিষয়য় প্রহিেণ প্রোয়নর মাধ্যয়ম িায়ের কম যসাংস্থান এিাং ক্ষর্াগায়র্াগ প্রযুহক্ত হনি যর কয়র উয়যাক্তা িওয়ার সৃহি 

করা। 

 সি যয়িষ প্রযুহক্ত ও কাহরগরী জ্ঞানয়ক ক্ষেি জ ক্ষটকসই প্রযুহক্তর সায়থ প্রয়য়ায়গর মাধ্যয়ম আত্মস্থ করা। 

 হিহেি ক্ষিকার মহিলায়ের অগ্রাহরকার প্রোনসি আগ্রিী োেীয়ের আত্ম-কম যসাংস্থায়নর মাধ্যয়ম স্বহনিযর িওয়ার ব্যাপায়র উদু্বে করা। 

 নারী সমাজয়ক মানি সম্পয়ে পহরণি করার লয়েে রারণাগি পহরিিযয়ন উৎসাি ক্ষর্াগান। 

 িিযমায়নর ক্রমির যমান িাহিো এিাং িহিষ্যয়ির িাহিো ক্ষমাকায়িলার লয়েে কহম্পউটার েেিার উন্নয়ন এিাং িহুমুখীকরণ। 

 হিহেি ক্ষিকার মহিলায়ের অগ্রাহরকার প্রোনসি আগ্রিী োেীয়ের িথ্য ও ক্ষর্াগায়র্াগ প্রযুহক্ত হিহত্তক নারী িান্ধি উৎকষ যিার ক্ষকন্দ্রহিন্দু 

হিয়সয়ি প্রহিষ্ঠা করা। 

 প্রহিষ্ঠায়নর সেমিা বৃহের লয়েে উন্নয়ন সিয়র্াগী ক্ষেিীয় ও আন্তজযাহিক এনহজও এিাং ব্যিসাহয়ক সম্প্রোয়য়র সায়থ ক্ষর্াগায়র্াগ স্থাপন 

করা। 

০৫ কার্ যক্রম হিহেি ক্ষিকার মহিলায়ের অগ্রাহরকার প্রোনসি আগ্রিী োেীয়ের িাাংলায়েি কাহরগরী হিো ক্ষিাে য কতৃযক অনুয়মাহেি ৬ 

মাসব্যাপী (৩৬০ ঘন্টা) “কহম্পউটার অহফস এোহপ্ল্য়কিন” এিাং “গ্রাহফক্স হেজাইন ও মাহিহমহেয়া ক্ষপ্রাগ্রাহমাং” ক্ষকায়স যর উপর প্রহিেণ 

প্রোন। 

০৬ ক্ষময়াে ৮ িের (জুলাই 2013 ক্ষথয়কজুন 20২১পর্ যন্ত)। 

০৭ ক্ষমাট িায়জট ৮৬৯৭.৫১লে টাকা (হজওহি) (২য় সাংয়িাহরি) 
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০৮ অগ্রগহি আহথ যক অগ্রগহিঃ ২০১৯-২০ অথ য িেয়রর এহেহপ পুনঃিরাদ্দ ১৬৪৭.০০ লে টাকা এিাং আহথ যক অগ্রগহি জুন ২০২০ পর্ যন্ত 

১০৩৭.৩৩৯০৫ লে টাকা, িিকরা িার ৬২.৯৯%। 

প্রহিেয়ণর অগ্রগহিঃ 

এ পর্ যন্ত ক্ষমাট ৩২৬০৬ জনয়ক প্রহিেণ প্রোন করা িয়য়য়ে। কহম্পউটার অহফস এোহপ্ল্য়কিন ক্ষকায়স য ১১ ব্যায়ি ক্ষমাট ৩১০০৬ জনয়ক এিাং গ্রাহফক্স 

হেজাইন এে মাহিহমহেয়া ক্ষপ্রাগ্রাহমাং ক্ষকায়স য ১ম ব্যায়ি ১৬০০ জনয়ক প্রহিেণ ক্ষেওয়া িয়য়য়ে। কহম্পউটার অহফস এোহপ্ল্য়কিন ক্ষকায়স য ১২িম 

ব্যায়ি ১৬০২ জন এিাং গ্রাহফক্স হেজাইন এে মাহিহমহেয়া ক্ষপ্রাগ্রাহমাং ক্ষকায়স য ২য় ব্যায়ি ১৬০২ জনসি ক্ষমাট ৩২০৪ জয়নর প্রহিেণ ক্ষকাহিে-১৯ 

মিামাহরর কারয়ণ িন্ধ রয়য়য়ে। 

০৯ উয়েখয়র্াগ্য অজযনসমূিঃ প্রহিেণ সম্পন্নকারী ক্ষমাট ২৯৩১০ জয়নর িথ্য োটায়িয়জ অন্তভূ যক্ত করা িয়য়য়ে। প্রহিেণ ক্ষিয়ষ 

সরকারী/ক্ষিসরকারী প্রহিষ্ঠায়ন িাকুরী ক্ষপয়য়য়েন ৩১২৯ জন, আউটয়সাহস যাং এর মাধ্যয়ম আয় কয়রন ৩১২ জন এিাং উয়যাক্তা  ১৭২ জন এিাং ২৮৯৯৩ 

জন অন্যান্য/ব্যহক্তগি/পাহরিাহরক কাজ কয়র থায়কন। 

 

৭.১১ িথ্য আপা: হেহজটাল িাাংলায়েি গড়ার লয়েে িথ্য ক্ষর্াগায়র্াগ প্রযুহক্তর মাধ্যয়ম মহিলায়ের েমিায়ন প্রকল্প (২য় পর্ যায়)। 

প্রকল্প এলাকা     : িাাংলায়েয়ির ৮টি হিিায়গর ৬৪ ক্ষজলারীন ৪৯০টি উপয়জলা। 

প্রকল্প পহরিালক : জনাি মীনা পারিীন, প্রকল্প পহরিালক (অহিহরক্ত সহিি),  

  ক্ষফান নম্বরঃ ০২-৪৮৩১১৫২১, ই-ক্ষমইলঃ pd@totthoapa.gov.bd 

প্রকয়ল্পর মূল উয়দ্দে: 

গ্রামীণ সুহিরা িহিি মহিলায়ের িথ্য প্রযুহক্তয়ি প্রয়িিাহরকার এিাং িথ্য প্রযুহক্ত হিহত্তক ক্ষসিা প্রোয়নর মাধ্যয়ম মহিলায়ের েমিায়ন। 

সুহনহে যি উয়দ্দে:  

 িাাংলায়েয়ির সকল উপয়জলায় িথ্য ক্ষকন্দ্র প্রহিষ্ঠা করা ; 

 িথ্য প্রযুহক্ত সম্পয়কয ০১ (এক) ক্ষকাটি গ্রামীণ মহিলায়ের উদু্বেকরণ এিাং িথ্য প্রযুহক্তর মাধ্যয়ম তেনহন্দন সমস্যা সমারায়নর সািায্য 

করা; 

 িথ্য ক্ষকয়ন্দ্রর মাধ্যয়মই –কমাস য সিায়িা প্রোন; 

 ই-লাহন যাং এর মাধ্যয়ম প্রযুহক্ত জ্ঞান সম্পন্ন েল গঠন করা ; 

 ওয়য়ি ক্ষপাট যাল, িথ্য িাোর, িথ্য আপা আই হপটিহির উন্নয়ন করা। 

 ক্ষময়াে             : ৫ িের (এহপ্রল ২০১৭ ক্ষথয়ক মাি য ২০২২)। 

 প্রাক্কহলি ব্যয়     : ৫৪৪৯০.৭৪ লে টাকা (হজওহি)। 

 জনিল :  প্রকয়ল্পর ক্ষমাট জনিল ১৯৭৮ জন। প্ররান কার্ যালয়য় ১৮ জন এিাং ৪৯০ টি িথ্য ক্ষকয়ন্দ্র ১৯৬০ জন। 

 ২০১৯-২০২০ অথ য িেয়র িায়জট : প্রকয়ল্পর অনুকূয়ল ২০১৯-২০২০ অথ যিেয়র িরাদ্দ ১০০০০.০০ লে টাকা 

    এিাং ব্যয়: ৮২৯৭.৪১ লে টাকা (৮২.৯৮%)। 
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২০১৯-২০২০ অথ যিেয়র সম্পাহেি কার্ যািলীর িথ্য 

উঠান তিঠয়ক মুক্ত আয়লািনা ও সয়িিনিা মূলক কার্ যক্রম: 

িথ্য আপা প্রকল্প (২য় পর্ যায়) এর ৪৯০ িথ্যয়কন্দ্র কতৃযক প্রহিমায়স দুই িা হিনটি উঠান তিঠক এর আয়য়াজন হিয়িষিায়ি উয়েখয়র্াগ্য একটি 

কার্ যক্রম। উঠান তিঠয়কর মাধ্যয়ম গ্রামীণ নারীরা প্রযুহক্তহিহত্তক িায়ি উপস্থাহপি হিহিন্ন হিষয়য়র উপর মুক্ত আয়লািনায় অাংিগ্রিণ কয়র থায়কন। 

প্রহি মায়স এ সকল উঠান তিঠয়ক নারী হনর্ যািন, িাল্য হিিাি, নারীর আইনগি সিায়িা, োক্তারী পরামি য এিাং সরকারী হিহিন্ন ক্ষসিা সম্পয়কয 

হিয়িষজ্ঞয়ের আয়লািনা ক্ষিানা এিাং িায়ি অাংিগ্রিয়ণর সুয়র্াগ পান গ্রামীণ নারীরা। িারা ক্ষসখায়ন ক্ষর্মন িায়ের সমস্যা হনয়য় আয়লািনা করয়ি 

পায়রন ঠিক ক্ষিমহন সরকার কতৃযক নারীয়ের জন্য ক্ষর্ সকল সুয়র্াগ সুহিরা ক্ষেয়া িয়ে িা হিস্তাহরিিায়ি জানয়ি পায়রন। ২০১৯-২০২০ অথ য িেয়র 

৪৯০টি িথ্য ক্ষকন্দ্র কতৃযক ক্ষমাট ৮,৯৩০টি উঠান তিঠক আয়য়াজন করা িয় এিাং ৪,৪৬,৫০০ জন গ্রামীণ নারী অাংিগ্রিণ কয়রন। 

ক্ষসিা গ্রিীিার সাংখ্যা:  

৪৯০ টি উপয়জলায় প্রহিহষ্ঠি ৪৯০ টি িথ্য ক্ষকয়ন্দ্রর মাধ্যয়ম ঊঠান তিঠক আয়য়াজন ও ক্ষোর টু ক্ষোর ক্ষসিা প্রোয়নর মাধ্যয়ম ২০১৯-২০ অথ যিেয়র 

প্রায় ২৬,৭৮,১৩৮ (োহব্বি লে আটাত্তর িাজার একিি আটহেি) জন গ্রামীণ অনগ্রসর মহিলায়ক িথ্য প্রযুহক্তর মাধ্যয়ম িায়ের তেনহন্দন সমস্যা 

সমারান এিাং িথ্য ক্ষসিা প্রোন করা িয়য়য়ে। 

প্রহিেণকার্ যক্রম:  

হনি যাহিি ২০ টি ক্ষজলার সের উপয়জলাসমূয়ি প্রথম রায়প ৬০ জন িথ্যয়সিা কম যকিযা ও িথ্য ক্ষসিা সিকারীগণয়ক (প্রহি ব্যায়ি ২০ জন কয়র ক্ষমাট 

০৩টি ব্যায়ি) প্রকয়ল্পর প্রহিেণ কয়ে সরাসহর ক্লায়সর মাধ্যয়ম ০৪ (িার) হেনব্যাপী “ই-কমাস য এোে ই-লাহন যাং স্যানহসটাইয়জিন’’ হিষয়ক প্রহিেণ 

প্রোন করা িয়। হদ্বিীয় রায়প ৬০ জন িথ্যয়সিা কম যকিযা ও িথ্যয়সিা সিকারী এিাং ২০০ জন ক্ষসলফ ক্ষিল্পগ্রুপ (আত্ম হনি যরিীল েল) সেস্য হনয়য় 

ক্ষমাট ২৬০ জন নারীয়ক অনলাইয়নর মাধ্যয়মই-কমাস য প্রহিেণ প্রোন করা িয়। এোড়া ৯৩জন িথ্যয়সিা কম যকিযা ও িথ্যয়সিা সিকারীগণয়ক ০৬টি 

ব্যায়ি ০৫ হেন ক্ষময়াহে বুহনয়াহে প্রহিেণ প্রোন করা িয়। 

ইন্টারয়নট ময়েম ও হসম সরিরািঃ 

িথ্য আপা: প্রকল্প (২য় পর্ যায়) এর আওিায় ৪৯০ টি উপয়জলায় প্রহিহষ্ঠি ৪৯০টি িথ্য ক্ষকয়ন্দ্রর কার্ যক্রম সুষ্ঠিুায়ি সম্পােন এিাং ক্ষসিা গ্রিীিায়ের 

িথ্য প্রযুহক্তর ক্ষসিা প্রোয়নর লয়েে প্রহিটি িথ্য ক্ষকয়ন্দ্র ২টি কয়র ইন্টারয়নট ময়েম ও ৩টি কয়র হসম ক্রয় পূি যক িথ্য ক্ষকন্দ্রসমূয়ি সরিরাি করা 

িয়য়য়ে। সি যয়মাট ১৪৭০ টি হসম এিাং ৯৬২ টি ময়েম িথ্য ক্ষকন্দ্রসমূয়ি সরিরাি করা িয়য়য়ে। 

উপয়জলা ইউহনয়ন পহরষয়ে পাঁি িাজার ক্ষসিা ক্ষিাে য স্থাপনঃ 

৪৯০টি উপয়জলায় ৪৯০টি িথ্য ক্ষকন্দ্রসি প্রহিটি ইউহনয়য়নর জন্য ক্ষমাট ৫,০০০ (পাঁি িাজার) ক্ষসিা ক্ষিাে য স্থাপয়নর মাধ্যয়ম িথ্য আপা প্রকয়ল্পর 

ক্ষসিাসমূি সম্পয়কয ইউহনয়য়ন িসিাসরি জনয়গাষ্ঠীর হনকট প্রিার করা িয়। 

বুকয়লটঃ 

ই-হজহপ পেহিয়ি ৪৯০টি উপয়জলায় প্রহিহষ্ঠি িথ্য ক্ষকয়ন্দ্রর জন্য ৫,০০,০০০ (পাঁি লে) বুকয়লট তিরী কয়র িথ্য ক্ষকন্দ্র সমূয়ি সরিরাি করা 

িয়য়য়ে। 

ম্যায়নজয়মন্ট ইন ফরয়মিন হসয়েম সফ্টওয়োরঃ 

ম্যায়নজয়মন্ট ইন ফরয়মিন হসয়েম সফ্টওয়োর ক্ষেয়িলপয়ময়ন্টর মাধ্যয়ম প্ররান কার্ যালয়য়র সায়থ ৪৯০টি িথ্য ক্ষকয়ন্দ্রর সাি যেহণক ক্ষর্াগায়র্াগ, হিহিন্ন 

হরয়পাট য, িথ্য আোন-প্রোন, ক্ষসিা গ্রিীিায়ের োটা ক্ষিইজ প্রস্তুয়ির লয়েে RFP (ওয়পন ক্ষটোর) এর মাধ্যয়ম ম্যায়নজয়মন্ট ইন ফরয়মিন হসয়েম 

সফ্টওয়োর হনম যাণ প্রহিষ্ঠান হনি যািন করা িয়য়য়ে। ম্যায়নজয়মন্ট ইন ফরয়মিন হসয়েম সফ্টওয়োর এর ১২টি মহেউল তিরী করা িয়য়য়ে, র্ার ময়ধ্য 

৫টি মহেউল সম্পূণ যরূয়প িলমান রয়য়য়ে এিাং ৭টি মহেউল হনম যাণারীন রয়য়য়ে। 
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আহথ যক অগ্রগহি:  

এহেহপয়ি ক্ষমাট ১০০০০.০০ লে টাকা িরাদ্দ পাওয়া হগয়য়য়ে। িন্ময়ধ্য রাজস্ব ৮৬৫১.২৫ লে টাকা এিাং মূলরন ৬৭০.০০ লে টাকা ক্ষমাট 

৯৩২১.২৫ লে টাকা োড় পাওয়া ক্ষগয়ে। প্রকয়ল্পর অনুকূয়ল ২০১৯-২০২০ অথ যিেয়র ক্ষমাট ব্যয় িয়য়য়ে ৮২৯৭.৪১ লে টাকা (৮২.৯৮%)। 

 

৭.১২ অথ যননহিক েমিায়য়ন নারী উয়যাক্তায়ের হিকাি সারন প্রকল্প (৩য় পর্ যায়)  

সুহিরা িহিি নারীয়ের কম যসাংস্থায়নর সুয়র্াগ সৃহি, আত্ম-হনি যরিীলিা অজযয়ন উেব্ধু ও সিায়িা প্রোয়নর পািাপাহি নারী সমাজয়ক মানি সম্পয়ে 

পহরণি করার লয়েে মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র আওিায় জািীয় মহিলা সাংস্থা জুন ২০১৫ সাল ক্ষথয়ক অথ যননহিক েমিায়য়ন নারী 

উয়যাক্তায়ের হিকাি সারন প্রকল্প (৩য় পর্ যায়) গ্রিণ কয়রয়েন। 

 প্রকয়ল্পর নাম : অথ যননহিক েমিায়য়ন নারী উয়যাক্তায়ের হিকাি সারন প্রকল্প (৩য় পর্ যায়) 

 প্রকয়ল্পর ক্ষময়াে : জুলাই ২০১৫ ক্ষথয়ক হেয়সম্বর ২০২০ 

 প্রাক্কহলি ব্যয় (২য় সাংয়িাহরি): ৯৯৩৪.১৫ লে টাকা 

 ২০১৯-২০ অথ যিেয়রর িরাদ্দ: ১৫১৮.৫০ লে টাকা 

 অয়থ যর উৎস : হজওহি 

 জনিল  : ৪১ জন 

 

প্রকল্প পহরিালয়কর িথ্য:  

      নাম                                 পেিী                                         ক্ষফান                   ই-ক্ষমইল 

জনাি আয়নায়ারা ক্ষিগম প্রকল্প পহরিালক- অহিহরক্ত সহিি ৯৩৩৬৪৭১ begum0809@gmail.com 

প্রকয়ল্পর উয়দ্দে: 

েীঘ য ক্ষময়ােী স্বল্প ক্ষময়ােী 

ক্ষিকার ও সুহিরা িহিি নারীয়ের কম যসাংস্থায়নর সুয়র্াগ সৃহি, আত্ম-হনি যরিীলিা অজযয়ন উদু্বে ও সিায়িা প্রোয়নর পািাপাহি নারী সমাজয়ক 

মানিসম্পয়েপহরণি করা।  

 প্রহিেয়ণর মাধ্যয়ম ৮৯,৫৫০ জন নারীর উন্নয়ন এিাং েমিায়ন। 

 নারী উয়যাক্তায়ের দ্বারা উৎপাহেি পণ্য সামগ্রী হিপণয়ন সিায়িা প্রোন করা। 

 নারী উয়যাক্তায়ের েেিা উন্নয়ন ও অহিজ্ঞিা হিহনময়য়র পািাপাহি িায়ের উৎপাহেি পণ্য সামগ্রী হিপণয়নর  

সুয়র্াগ সৃহির লয়েে প্রকয়ল্পর উয়যায়গ প্রহিেণ ক্ষকয়ন্দ্রর সায়থ ৩০টি হিক্রয় ও প্রেি যনী ক্ষকন্দ্র এিাং িাহিো অনুর্ায়ী ১৪টি পাল যার স্থাপন 

করা। 

 প্রহিেণ ক্ষকয়ন্দ্রর সকল প্রহিেণাথীয়ের হনয়য় একটি িথ্য ব্যাাংক স্থাপন করা। 
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প্রকল্প এলাকা : (৩০ টি হনি যাহিি উপয়জলা) 

ঢাকা ক্ষিে অহফস, মুহেগি সের, টুহঙ্গপাড়া, ক্ষকাটাহলপাড়া, গজাহরয়া, কাহলগি, গাজীপুর সের, ক্ষমািনগি, টাঙ্গাইল সের ,ক্ষিাসাইনপুর , পলাি, 

নকলা, কসিা, সরাইল, কক্সিাজার, ক্ষেহিোর, খাগড়েহড় সের ,সুনামগি সের, িহিগি সের, িায়করগি, হমজযাগি, োলকাঠি সের, ক্ষিালা সের, 

ক্ষগাোগাহড়, হিিগি, খুলনা ক্ষময়ট্রাপহলটন হসটি, র্য়িার সের, পাটগ্রাম, ক্ষময়িরপুর সের এিাং পীরগি। 

প্রকয়ল্পর প্রহিেয়ণর হিষয় , ক্ষময়াে ও সাংখ্যা: 

ক্রঃ নাং প্রহিেয়ণর হিষয়           ক্ষময়াে                                                 প্রহিেণাথীর সাংখ্যা 

১ হিউটিহফয়কিন          ৬৫হেন                                                              ১৬,০০০ 

২ কোটাহরাং              ৬৫হেন                                                      ১৬,০০০ 

৩ ফোিন হেজাইন         ৬৫হেন                                                       ১৬,০০০ 

৪ িী এে মািরুম কালটিয়িিন ৬৫হেন                                                       ১৫,৫০০ 

৫ ইয়ন্টহরয়র হেজাইন এে ইয়িন্ট ক্ষময়নজয়মন্ট ৬৫হেন                                            ৫৫০      

৬ হিজনয়স ম্যয়নজম্যান্ট এে ই-কম যাস                                           ২৫,৫০০ 

                                  ক্ষমাট                                                ৮৯,৫৫০ 

২০১৯-২০ অথ য িেয়রর প্রকয়ল্পর অগ্রগহিঃ 

প্রহিেণ:   

অথ যননহিক েমিায়য়ন নারী উয়যাক্তায়ের হিকাি সারন (৩য় পর্ যায়) প্রকয়ল্পর অরীয়ন ঢাকা, িিগ্রাম, রাজিািী, খুলনা, িহরিাল, হসয়লট, ময়মনহসাংি 

ও রাংপুর হিিায়গ ২৬ টি ক্ষজলার ৩০ টি প্রহিেণ ক্ষকয়ন্দ্র ২০১৯-২০২০ অথ য িেয়র ৬টি হিষয়য় ৪৩৪ ব্যায়ি ক্ষমাট ১০,৮৫০ জন ক্ষিকার ও সুহিরা 

িহিি নারীয়ক প্রহিেয়ণর লেে মাো হনর যারণ করা িয়। ক্ষস অনুর্ায়ী ৩০টি প্রহিেণ ক্ষকয়ন্দ্র হিষয় হিহত্তক প্রহিব্যায়ি ২৫ জন কয়র ৬টি ক্ষট্রয়ে ক্ষমাট 

৪৩৪ব্যায়ি ১০,৮৫০ জন ক্ষিকার ও সুহিরা িহিি নারীয়ক প্রহিেণ ক্ষেয়া িয়য়য়ে।  

২০১৯-২০২০অথ যিেয়র ঢাকা, িিগ্রাম, রাজিািী, খুলনা, িহরিাল, হসয়লট, ময়মনহসাংি ও রাংপুর হিিায়গ লেে মাো অনুর্াহয় হিষয় হিহত্তক অগ্রগহি 

: 

 

ক্ষট্রয়েরনাম লেেমাো অগ্রগহি ড্রপআউট অজযন 

    ব্যাি সাংখ্যা  ব্যাি সাংখ্যা -  

হিউটিহফয়কিন   ৮০ব্যাি ২,০০০জন  ৮০ব্যাি ২,০০০ জ - ১০০% 

কোটাহরাং    ৮৬ব্যাি ২,১৫০জন  ৮৬ব্যাি ২,১৫০জন - ১০০% 

ফোিন হেজাইন   ৮৬ব্যাি ২,১৫০জন  ৮৬ব্যাি ২,১৫০জন -১০০% 

িী এে মািরুম কালটিয়িিন  ৭৪ ব্যাি ১,৮৫০জন  ৭৪ব্যাি ১,৮৫০জন -১০০% 
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ইয়ন্টহরয়র হেজাইন এে ইয়িন্ট ক্ষময়নজয়মন্ট ০২ব্যাি ৫০জন  ০২ব্যাি     ৫০জন -১০০% 

হিজনয়স ম্যয়নজম্যান্ট এে ই-কম যাস ১০৬ব্যাি ২,৬৫০জন  ১০৬ব্যাি ২,৬৫০জন -১০০% 

ক্ষমাট ৪৩৪ব্যাি ১০,৮৫০জন ৪৩৪ব্যাি ১০,৮৫০জন-১০০% 

 

প্রহিেণাথীয়ের িািা প্রোন:  

েহরদ্র ও িিেহরদ্র মহিলায়ের অথ যননহিকিায়ি আত্মহনিযরিীল হিসায়ি গয়ড় ক্ষিালার লয়ে মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়ারীন জািীয় মহিলা 

সাংস্থা পহরিাহলি অথ যননহিক েমিায়য়ন নারী উয়যাক্তায়ের হিকাি সারন প্রকল্প (৩য়প র্ যায়) প্রকয়ল্পর আওিায় ৬টি ক্ষট্রয়ে প্রহিেণ প্রোন করা 

িয়। প্রহিেণাথীয়ের প্রহিহেন আসা র্াওয়া িািে ১০০ টাকা িায়র র্া িায় িিা িা প্রোন করা িয়। ২০১৯-২০২০ অথ যিেয়রর ১০,৮৫০ জন 

প্রহিেণাথীয়ের ময়ধ্য িািা হিিরণ করা িয়য়য়ে। 

হিক্রয় ক্ষকন্দ্র: 

অয়নক ক্ষেয়ে ক্ষেখা র্ায় নারী উয়যাক্তারা িায়ের উৎপাহেি পণ্য িাজারজাি করয়ি নানা সমস্যার সেুহখন িয়। আথ যসামাহজক অিস্থা ও উপযুক্ত 

সুয়র্ায়গর অিায়ি নতুন উয়যাক্তারা িায়ের উৎপাহেি পণ্য সঠিকিায়ি িাজারজাি করয়ি পায়র না। িাই নারী উয়যাক্তায়ের উৎপাহেি পণ্য ও 

প্রকয়ল্পর প্রহিেণ ক্ষকয়ন্দ্রর উৎপাহেি পণ্য সারায়েয়ি প্রহিেণ ক্ষকন্দ্র সাংলগ্ন ৩০ টি হিক্রয় ক্ষকয়ন্দ্রর মাধ্যয়ম িাজারজাি করা িয়য়য়ে। নারী 

উয়যাক্তায়ের উৎপাহেি পণ্য িাজারজাি করার জন্য রাজরানীর এহলফোন্ট ক্ষরায়ে ইিাণ য মহেকা িহপাং কময়প্ল্ক্স-এ উয়ন্মষ নায়ম একটি হিক্রয় ক্ষকন্দ্র 

রয়য়য়ে। উক্ত হিক্রয় ক্ষকন্দ্রটি ১০(েি) জন নারী উয়যাক্তার অাংিগ্রিয়ণর মাধ্যয়ম পহরিাহলি িয়ে। 

হিউটি পাল যার স্থাপন: 

প্রহিহেি   ক্ষিকার ও উয়যাগী নারীয়ের জীিন জীহিকার অিস্থা পহরিিযয়নর জন্য িায়িকলয়ম হিোয়ক কায়জ লাহগয়য় আত্মকযম সাংস্থায়নর জন্য 

সারায়েয়ি ১৪ টি হিউটি পাল যার স্থাপন করা িয়। ১.ঢাকা, ২. কক্সিাজার, ৩. খুলনায়ময়ট্রাপহলটন,     ৪.সরাইল, ৫. মুেীগি, ৬. র্য়িার, ৭. কাহলগি, 

৮. খাগড়ােহড়, ৯. টাঙ্গাইল, ১০. িহরিাল, ১১. ক্ষময়িরপুর, ১২. হিিলমারী, ১৩.পটুয়াখালী এিাং ১৪. রাংপুর। 

 

১। প্রকয়ল্পর নাম : হিশুর হিকায়ি প্রারহিক হিো প্রকল্প (৩য় পর্ যায়) 

Early Learning for Child Development Project (3rd Phase) 

২। কম য এলাকা :  

 UNICEF- এর হনি যাহিি ১৫টি ক্ষজলার (িরগুনা, ক্ষিালা, কক্সিাজার, িান্দরিান, রাঙ্গামাটি, জামালপুর, ক্ষনেয়কানা, খুলনা, সািেীরা, 

হসরাজগি, িাঁপাইনিািগি, গাইিান্ধা, কুহড়গ্রাম, ক্ষমৌলিীিাজার এিাং সুনামগি ক্ষজলা) ১৬টি উপয়জলা (পাথরঘাটা, লালয়মািন, উহখয়া, 

ক্ষটকনাফ, থানহি, হিলাইেহড়, ইসলামপুর, কলমাকান্দা, োয়কাপ, োমনগর, ক্ষিলকুহি, িাঁপাইনিািগি সের, গাইিান্ধা সের, কুহড়গ্রাম 

সের, রাজনগর এিাং েহেণ সুনামগি উপয়জলা); 

 ঢাকা উত্তর ও েহেণ, গাজীপুর, িিগ্রাম, িহরিাল, খুলনা, হসয়লট ও রাংপুর হসটি কয়প যায়রিন-এর আরিান এলাকা এিাং 

 িা-িাগান, ক্ষর্ৌনপেী, ক্ষকন্দ্রীয় কারাগার, ির, িাওর, দ্বীপািল ও অন্যান্য  অিয়িহলি এলাকা ইিোহে। 

৩। প্রকল্প পহরিালয়কর নাম, পেহি, ক্ষটহলয়ফান/ক্ষমািাইল নম্বর ও ই-ক্ষমইল নম্বর : সুলিান আলম, উপসহিি 

৯৫৮২২৫৩/৯৫৮১৯৮৬, ০১৭১৬২৭৯৬৫৮, alam6868@gmail.com 
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৪। প্রকয়ল্পর লেে ও উয়দ্দে : হিশুর প্রারহিক র্ত্ন ও হিকায়ির সমহিি (ইহসহসহে) নীহি িাস্তিায়য়নর কম যপেহি  

প্রহিষ্ঠা এিাং জািীয় পর্ যায় ক্ষথয়ক মাঠ পর্ যায় পর্ যন্ত নীহি কার্ যকর করার সামথ্যয অজযয়ন 

সিায়িা প্রোন র্ায়ি িাাংলায়েয়ির প্রহিটি হিশুর সাহি যক হিকাি হনহশ্চি িয়। 

৫। প্রকয়ল্পর কার্ যক্রম :  

 হিশুর প্রারহিক র্ত্ন ও হিকায়ির সমহিি (Comprehensive Early Childhood Care and 

Development-ECCD) নীহি েে এিাং কার্ যকরিায়ি িাস্তিায়য়নর হনহমত্ত নীহি সাংহিি মন্ত্রণালয়/হিিাগ/সাংস্থাসমূয়ির 

সামাথ্যয বৃহে; 

 পহরিার এিাং কহমউহনটি পর্ যায়য় ইহসহসহে হিষয়ক এেয়িায়কহস, সামাহজকউদ্ধুেকরণ ও গণয়র্াগায়র্াগ কার্ যক্রম িাস্তিায়ন; 

 হিশুর প্রারহিক র্ত্ন ও হিকাি হিষয়য় মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় এিাং িাাংলায়েি হিশু একায়েহমসি সাংহিি অন্যান্য 

সাংস্থা/প্রহিষ্ঠায়নর সামাথ্যয এিাং ক্ষপিাগি েেিাবৃহে; 

 হিশুর প্রারহিক র্ত্ন ও হিকাি হিষয়ক কার্ যক্রম িাস্তিায়য়ন জািীয় গাইেলাইন/েোোে য উন্নয়ন/প্রণয়ন; 

 হিশুর প্রারহিক র্ত্ন ও হিকাি হিষয়ক কার্ যক্রম সুপারহিিন, মহনটহরাং, এয়সসয়মন্ট এিাং ইয়নায়িিন কার্ যক্রম এিাং 

 ঝুঁহকপূণ য এলাকায় সুহিরািহিি হিশুয়ের জন্য ইহসহসহে ক্ষসিা (ক্ষে-ক্ষকয়ার, হিশু হিকাি কার্ যক্রম) প্রোন। 

৬। প্রকয়ল্পর ক্ষময়াে  : ০১ অয়ক্টাির ২০১৮ ক্ষথয়ক ৩১ হেয়সম্বর ২০২০ 

৭। প্রকয়ল্পর প্রাক্কহলি ব্যয় : ১। হজওহি- ৮৭৮.৪৪ লে টাকা 

২। তিয়েহিক/সাংস্থা- ৪১৫০.০০ লে টাকা (ইউহনয়সফ) 

৮। ২০১৯-২০২০অথ যিেয়রর িায়জট : ৪৩৮.০০ লে টাকা (হজওহি-১৩৮.০০ লে, প্রকল্প সািায্য-৩০০.০০ লে) 

৯। ২০১৯-২০২০অথ যিেয়রর অগ্রগহি : আহথ যক-৩৫১.৩৬ লে টাকা 

১০। িালনাগাে/ সি যয়িষ অগ্রগহি : ১.  সমহিি ইহসহসহে পহলহস ২০১৩ িাস্তিায়য়নর হনহমত্ত ১৫ টি ক্ষজলার হেআরটি সেস্য  

বৃয়ন্দর ০২ হেয়নর টি ও টি সম্পন্ন করা িয়য়য়ে। 

 সমহিি ইহসহসহে পহলহস ২০১৩ িাস্তিায়য়নর হনহমত্ত প্রকল্প র্ভক্ত ১৫ টি ক্ষজলা এিাং ১৬ টি উপয়জলার ইহসহসহে কহমটির সেস্যবৃয়ন্দর ও 

হরয়য়নয়টিন িলমান রয়য়য়ে। 

 প্রকল্পর্ভক্ত ১৬ টি উপয়জলার সকল ইউহনয়ন ইহসহসহে কহমটির সেস্যবৃয়ন্দর ও হরয়য়নয়টিয়নর হিষয়টি প্রহক্রয়ারীন। 

২.  ৫টি হসটি কয়প যায়রিয়নর সাংহিি অাংিীজনয়ের সায়থ প্রকয়ল্পর এেয়িায়কসী সিা অনুহষ্ঠি িয়য়য়ে। 

৩. ক্ষে-ক্ষকয়ার ম্যানুয়াল এিাং ক্ষে-ক্ষকয়ার কার্ যক্রম পহরমাপ কটুলস্ ও এর হনয়ে যহিকা প্রণয়য়নর কাজ প্রহক্রয়ারীন রয়য়য়ে। 

৪.  প্রকয়ল্পর আওিায় ৯৮টি হিশু হিকাি ক্ষকন্দ্র ও ৪০টি ক্ষে-ক্ষকয়ার পহরিালনা করা িয়ে। 

 গাজীপুর, িট্ট্রগ্রাম, িহরিাল, খুলনা ও রাংপুর হসটি কয়প যায়রিন-এর আরিান এলাকায় িাাংলায়েি হিশু একায়েহমর ক্ষজলা  

কার্ যালয়য়র মাধ্যয়ম ৫০টি এিাং েহেণ সুনামগি, রাজনগর, কুহড়গ্রামসের, গাইিান্ধাসের, িাপাঁইনিািগি সের, লালয়মািন, োয়কাপ,  

োমনগর ও পাথরঘাটা  উপয়জলার প্রহিটিয়ি সুহিরািহিি হিশুয়ের জন্য ৪টি কয়র ৩৬টি হিশু হিকাি ক্ষকন্দ্র িলমান রয়য়য়ে। 
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 ১০টি ক্ষকহন্দ্রয় কারাগায়রর ময়ধ্য ৯ টিয়ি এিাং ১টি ক্ষজলা কারাগায়র (কক্সিাজার ক্ষজলা কারাগার) ক্ষমাট ১০ টি হিশু হিকাি ক্ষকন্দ্র  

এিাং ফহরেপুর িিরস্থ ক্ষর্ৌন পেীয়ি ২ টি হিশু হিকাি ক্ষকন্দ্র িলমান রয়য়য়ে। 

 ঢাকা উত্তর, গাজীপুর, িট্ট্রগ্রাম হসটি কয়প যায়রিন-এর গায়ম যন্টস এলাকায় ২৫টি এিাং হসয়লট ও ক্ষমৌলিীিাজার িা-িাগান এলাকায় ১৫টি 

ক্ষে-ক্ষকয়ার ক্ষিসরকাহর সাংস্থা ফুলহক কতৃযক পহরিাহলি িয়ে। 

জহয়িা টাওয়ার হনম যাণ প্রকয়ল্পর সাংহেপ্ত িথ্য। 

১। প্রকয়ল্পর নাম t জহয়িা টাওয়ার হনম যাণ প্রকল্প। 

২। প্রকয়ল্পর লেে ও উয়দ্দে t উয়দ্দেঃ জহয়িা ফাউয়েিয়নর পহরির্ যায় ক্ষেয়ির নারী উয়যাক্তা উন্নয়ন ও হিকাি সারয়নর জন্য  

ক্ষেয়ির রাজরানী ঢাকার গুরুত্বপূণ য এলাকা রানমহেয়ি সরকায়রর হিয়িষ আনুকূয়ল্য জহয়িা ফাউয়েিন 

কতৃযক প্রাপ্ত এক হিঘা জহময়ি প্রয়য়াজনীয় ক্ষিৌি অিগিকাঠায়মাগি সুহিোহর সম্বহলি ২ টি 

ক্ষিজয়মন্টসি ১১ িলা হিহিি জহয়িা টাওয়ার হনম যাণ প্রকয়ল্পর মূল উয়দ্দে। 

লেেমাোঃ হনহম যিব্য জহয়িা টাওয়ায়র- 

ক) ক্ষেয়ির নারী উয়যাক্তায়ের উৎপাহেি ও প্রহক্রয়াজাি হিহিন্ন ররয়নর িাজার িাহিোহিহত্তক পণ্য এিাং ক্ষসিা হিপণয়নর ক্ষিৌি অিকাঠায়মাগি 

সুহিরা থাকয়ি। 

খ) নারী উয়যাক্তা উন্নয়য়ন জ্ঞানহিহত্তক, েেিাহিহত্তক ও ব্যিসা ব্যিস্থাপনাহিহত্তক প্রহিেয়নর জন্য ক্ষিৌি অিকাঠায়মাগি সুহিরাহে থাকয়ি। 

গ)প্রহিোনাথী নারী উয়যাক্তায়ের ক্ষিায়েল সুহিরা সম্বহলি ক্ষিৌি অিকাঠায়মাগি সুহিরাহে থাকয়ি। 

ঘ) জহয়িা ফাউয়েিয়নর সের েপ্তর পহরিালনার উপয়র্াগী ক্ষিৌি অিকাঠায়মাগি সুহিরাহে থাকয়ি। 

ঙ) হিশু হেিার্ত্ন ক্ষকন্দ্র, নারীয়ের জন্য হজময়নহসয়াম, সুইহমাংপুল ও অন্যান্য হিয়নােন সুহিরা সম্বহলি ক্ষজোর সাংয়িেনিীল ক্ষিৌি অিকাঠায়মাগি 

সুহিরাহে থাকয়ি। 

ি) িা’োড়া জহয়িা ফাউয়েিয়নর আয় অজযয়নর জন্য হসয়নয়প্ল্ক্স কহমউহনটি ক্ষসন্টার ও অহেয়টাহরয়াম ইিোহে আনুষাহঙ্গক ক্ষিৌি সুহিরাহে থাকয়ি। 

ে) ক্ষেয়ির প্রায় অয়র যক জনয়গাষ্ঠী নারীর সাহি যক েমিায়য়নর মূিয প্রিীক হিয়সয়ি ক্ষেয়ির রাজরানী িির ঢাকায় র্য়থাপযুক্ত স্থাপিে তিলীসি ‘জহয়িা 

টাওয়ার’ নায়ম নারী উয়যাক্তা উন্নয়য়নর জন্য প্রয়য়াজনীয় সকল ক্ষিৌি সুহিরাহে সম্বহলি পহরয়িি ও প্রহিিন্ধীিান্ধি একটি আইকহনক স্থাপনা হনহম যি 

িয়ি। 

জ) সি যপহর েহেণ এহিয়া অিয়ল নারীর অথ যননহিক েমিায়নমূখী এ অনন্য উয়যায়গর ‘জহয়িা’ নামকরয়নর সাথ যক প্রহিফলন জহয়িা টাওয়ায়রর 

স্থাপিে ও হনম যাণনিলীয়ি প্রস্ফুটিি িয়ি। ফলশ্রুহিয়ি এ স্থাপনাটি ক্ষেয়ির নারী সমাজয়ক এক এক জন ‘জহয়িা’ িয়ি হনরন্তর অনুয়প্ররণা ও আস্থা 

ক্ষজাগায়ি। 

৩। প্রকল্প পহরিালয়কর নাম, পেহি, ক্ষটহলয়ফান/ক্ষমািাইল নম্বর ও ই-ক্ষমইল নম্বর t ক্ষমাঃ িহিদুল ইসলাম 

যুগ্মসহিি ক্ষমািাইলঃ ০১৭১১৩৯৯৪৫১, ই-ক্ষমইলঃ-  shahid5903@ gmail.com 

৪। প্রকয়ল্পর প্রাক্কহলি ব্যয় t ১৫৪২৪.৭৫ লে টাকা 

৫। প্রকয়ল্পর ক্ষময়াে  t এহপ্রল ২০১৮ ক্ষথয়ক হেয়সম্বর ২০২০ পর্ যন্ত। 

৬। জুন, ২০২০ পর্ যন্ত ক্রমপুহি (আহথ যক ও িাস্তি) অগ্রগহি  অগ্রগহিঃ 
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(i) ক্ষলাকিল হনয়য়াগঃ ইয়িাময়ধ্য আউটয়সাহস যাং পেহিয়ি ক্ষলাকিল হনয়য়াগ সম্পন্ন িয়য়য়ে। 

(ii) র্ানিািন ক্রয়ঃ হেহপহপ অনুর্ায়ী প্রকয়ল্পর র্ানিািন অথ যাৎ একটি হজপ এিাং একটি মাইয়ক্রািাস ক্রয় সম্পন্ন িয়য়য়ে।  

(iii) কহম্পউটার ক্রয়ঃ প্রয়য়াজনীয় কহম্পউটার/হপ্রন্টার ক্রয় ইয়িাময়ধ্য সম্পন্ন িয়য়য়ে। 

(iv) ফাহন যিার ক্রয়ঃ প্রকল্প পহরিালকসি জনিয়লর প্রয়য়াজনীয় ফাহন যিার ইয়িাময়ধ্য ক্রয় সম্পন্ন িয়য়য়ে। 

(v) েরপেঃ ইয়িাপূয়ি য িিয়নর েরপে আহ্বান করা িয়য়হেল িিয়নর নকিা পহরিিযয়নর কারয়ণ িা িাহিল করা িয়। হেহপহপ 

সাংয়িারয়নর পর পুনঃেরপে আহ্বান করা িয়ি। 

(vi) হেহপহপ সাংয়িারন:-হেহপহপ সাংয়িারন প্রহক্রয়া িলমান রয়য়য়ে। 

৭। আহথ যক অগ্রগহি t  

অথ য িের মূল/সি যয়িষসাংয়িাহরি অনুয়মাহেিহেহপহপ/টিহপহপ ক্ষি সাংস্থান মূল/সাংয়িাহরি এহেহপ িরাদ্দ অিমুক্তকৃিটাকা আহথ যক 

ব্যয় 

    

 ক্ষমাট (টাকা) ক্ষমাট (টাকা) ক্ষমাট (টাকা) ক্ষমাট (টাকা) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ম িের (২০১৮-১৯)  ৭৯৩.৭০ ২৬৪ ৩৫৬.৩০ ১১৮.৪৪ 

২য় িের (২০১৯-২০ ২১৭৭.০০ ১৩৫.০০ ১০৮৮.৫৩ ৮১.৮৪ 

৩য় িের (২০২০-২১) ৭১৬.০০ - ১২৫.৩ - 

 

৮। প্রকয়ল্পর জনিল t  

১) প্রকল্প পহরিালক ০১ জন 

২) হিসািরেক ০১ জন 

৩) কহম্পউটার অপায়রটর ০১ জন 

৪) ড্রাইিার  ০২ জন 

৫) অহফস সিায়ক ০২ জন 

 

৯। প্রকল্প এলাকা t রানমহে ,ঢাকা 

১০। কায়জর িণ যনা/ হক হক কাজ করা িয় t এটি একটি িিন হনম যাণ প্রকল্প। 

১১। িালনাগাে/সি যয়িষ অগ্রগহি t প্রকয়ল্পর হেহপহপ সাংয়িারনক্রয়ম ক্ষময়াে বৃহের কার্ যক্রম প্রহক্রয়ারীন আয়ে। 

১২। প্রকয়ল্পর ক্ষফাকাল পয়য়ন্ট (পেহি, ক্ষমািাইল নম্বরসি t প্রকল্প পহরিালক 

১৩। প্রকয়ল্পর হিযমান সমস্যা t প্রকয়ল্পর শুরুর আয়গই ক্ষময়াে ক্ষিষ িয়য় র্াওয়া, হেয়সম্বর/২০২০ এ প্রকয়ল্পর ক্ষময়াে ক্ষিষ 

িয়ি। 

১৪। হিহির t  (i)  প্রকয়ল্পর ক্ষময়াে বৃহে করয়ি িয়ি 

( ii) হেহপহপ সাংয়িারন করয়ি িয়ি 
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৮. মন্ত্রণালয়য়র কম যসূহিসমূি  

৮.১ হেট মিয়লর নারীয়ের জীিন র্াোরমান উন্নয়ন প্রহিেন কম যসূহির িথ্য 

১. কম যসূহির নাম : হেট মিয়লর নারীয়ের জীিন র্াোরমান উন্নয়ন প্রহিেন কম যসূহি 

২. মন্ত্রণালয়/হিিাগ : মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় 

৩ িাস্তিায়নকারী সাংস্থা : ক্ষিালা সমাজ উন্নয়ন সাংস্থা 

৪. কম যসূহি পহরিালক : ক্ষমাঃ ইকিাল ক্ষিায়সন, যুগ্মসহিি, মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় 

৫. কম যসূহি এলাকা : ১. পিগড় ক্ষজলা (ক্ষেিীগি, ক্ষিাো ও পিগড় সের), ২. লালমহনর িাট ক্ষজলা (িাহিিান্ধা, পাট গ্রাম  

ও লালমহনর িাট সের), ৩. কুহড়গ্রাম ক্ষজলা (ফুলিাহড় ও র্ভরুঙ্গামারী), ৪. নীলা ফামারী ক্ষজলা (হেমলা 

উপয়জলা)  

৬. িাস্তিায়নকাল : মাি য/২০১৯ – জুন২০২১ 

৭. কম যসূহির ক্ষমাট িরাদ্দ : ৪১৩.০০ লে 

৮. কম যসূহির ক্ষমাট ব্যয় : ৫১.২৪ লে 

৯. িলহি অথ যিেয়র িরাদ্দ : ২০৮.০০ লে 

১০. কম যসূহির মূল কার্ যক্রম : হিলুপ্ত হেট মিয়লর নারীয়ের প্রহিেণ প্রোন করা। প্রহিেয়ণর হিষয়িস্তু / ক্ষট্রেসমূি িয়েঃ  

১) তজি জ্বালানী ২) িাহম য কয়ম্পােসার ৩) ব্লক িাটিক ৪)  িাঁস মুরগী পালন ৫) নকিী 

কাঁথা ৬) মৎস্য িাষ ৭ ) িাি–ক্ষিি, পায়টর িট ও কাগয়জর ক্ষঠাঙ্গা ৮) িাক সিজী িাষ। 

উপযু যক্ত ০৮ টি ক্ষট্রয়ের মধ্য ক্ষথয়ক Need based survey এর মাধ্যয়ম িাহলকা কয়র ১৬ ক্ষথয়ক ৩৫ িের িয়সী হিলুপ্ত হেট মিয়লর 

নারীয়েরয়ক ১ টি ক্ষট্রয়ে ৭ হেন ব্যাপী প্রহিেণ ক্ষেয়া িয়। 

এ োড়া প্রহিেণাথীয়ের ক্ষর্ৌতুক ও িাল্য হিিাি প্রহিয়রার, স্বাস্থে-পুহি ও স্যাহনয়টিন সম্পয়কয প্রাথহমক রারণা প্রোন করা িয়। 

১১. উপকারয়িাগীর সাংখ্যা : ৫০০০ জন 

১২.  ২০১৯-২০অথ যিেয়র অগ্রগহি ২৫ টি ব্যায়ি ৬২৫ জন নারীয়ক প্রহিেণ ক্ষেয়া িয়য়য়ে। 

০১। কম যসূহির নাম : “নারী ও হিশু উন্নয়য়ন মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র প্রিারনা ও ব্র্যাহোং কার্ যক্রম  

িহক্তিালীকরণ” িীষ যক কম যসূহি; 

০২। িাস্তিায়নকারী সাংস্থা : মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় 

০৩। কম যসূহির পহরিালক : জনাি ক্ষমািােে মািহুদুল কিীর, উপসহিি, মহিঅ-২ অহরিাখা, মহিহিম; 

০৪। কম যসূহি এলাকা : সারা িাাংলায়েয়ির সকল ক্ষজলা (মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তর/জািীয় মহিলা সাংস্থা/িাাংলায়েি হিশু  

একায়েহমর) পর্ যায়য়;   



249 

 

 

০৫। িাস্তিায়নকাল : মাি য/২০২০ িয়ি ক্ষফেয়ারী/২০২১ পর্ যন্ত; 

০৬। কম যসূহির ক্ষমাট িরাদ্দ : ৪৬৪.০০ (িার ক্ষকাটি ক্ষিৌষহি লে) টাকা; 

০৭। কম যসূহির ক্ষমাট ব্যয় : - 

০৮। ২০১৯-২০ অথ য িেয়র িরাদ্দ : ২৩২.০০ টাকা; 

০৯। ২০১৯-২০ অথ য িেয়র ব্যয় : - 

১০। কম যসূহির মূল কার্ যক্রম : ব্র্যাহোং/প্রিার ও প্রিারনা, প্রিার ও হিজ্ঞাপন, মন্ত্রণালয়য়র সাফল্যহিয়ের প্রকািনা, উন্নয়ন 

কম যকায়ের উপর প্রকল্প হিহত্তক/হিষয় হিহত্তক হিেনীয় এিাং সয়িিনিামূলক হিহেও হিে হনম যাণ করা; মুদ্রন ও িারাই ইিোহে;  

১১। উপকারয়িাগীর সাংখ্যা : ৬৪ টি ক্ষজলার মন্ত্রণালয় সাংহিি েপ্তর সাংস্থা ও জনগণ। 

১২। ২০১৯-২০ অথ য িেয়র অজযন :  

 

৮.২ প্রহিেয়ণর মাধ্যয়ম নারীর কম যসাংস্থান ও উয়যাক্তা সৃহি কম যসূহির িথ্য : 

১. কম যসূহির নামঃ  প্রহিেয়ণর মাধ্যয়ম নারীর কম যসাংস্থান ও উয়যাক্তা সৃহি কম যসূহি 

২. িাস্তিায়নকারী সাংস্থাঃ কয়লানীপাড়া মহিলা উন্নয়ন সহমহি (ক্ষকএমহেএস),ক্ষেেীপাড়া, সের, হেনাজপুর। 

৩. কম যসূহির পহরিালকঃ  সাহিনা ক্ষফরয়েৌস, উপসহিি  ও কম যসূহি পহরিালক, মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় 

৪. কম যসূহি এলাকাঃ  হেনাজপুর ক্ষজলার ১৩ টি উপয়জলা 

৫. িাস্তিায়নকালঃ  জুলাই/২০১৯ িয়ি জুন/২০২২ ইাং পর্ যন্ত। 

৬. কম যসূহির ক্ষমাট িরাদ্দঃ ৬৬১.৬৫ (েয় ক্ষকাটি একষহি লে পঁয়ষহি িাজার) টাকা 

৭. কম যসূহির ক্ষমাট ব্যয় 

(২০১৯-২০২০ অথ যিের): ২১২.৪৯ (দুই ক্ষকাটি িার লে উনপিাি িাজার) টাকা  

৮. ২০১৯-২০২০ অথ য িেয়র িরাদ্দ ২২০.৫৫ (দুই ক্ষকাটি হিি লে পিান্ন িাজার) টাকা 

৯. কম যসূহির মূল কার্ যক্রমঃ ১। ক্ষসলাই ও এমেয়োরী প্রহিেণ  ২। িাক-সিহজ, নাস যারী ও উচ্চ মূয়ল্যর িস্য িাষ সাংক্রান্ত হিষয়  

প্রহিেণ ৩। িাঁস-মুরগী খামার সাংক্রান্তপ্রহিেণ ৪। ব্লক-িাটিক হিষয় প্রহিেণ ৫। ফোিন হেজাইন 

হিষয় প্রহিেণ ৬। আঁিার তিরী প্রহিেণ ৭। ক্ষুদ্রও মাোরী ব্যিসা সাংক্রান্তপ্রহিেণ। 

১০. উপকারয়িাগীর সাংখ্যাঃ ২১৬০ জন। 

১১. ২০১৯-২০ অথ য িেয়র অজযন। ২ টি ক্ষট্রয়ে ৩০ হেন, ৩টি ক্ষট্রয়ে ১৫ হেন ও ২টি ক্ষট্রয়ে ৭ হেনব্যাহপ ৩০ জন কয়র ৭২ টি ব্যায়ি ক্ষমাট  

২১৬০ জনয়ক প্রহিেণ প্রোন করা িয়য়য়ে। 
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৮.৩ কাহরগহর প্রহিেয়ণর মাধ্যয়ম এহিম ও অসিায় হকয়িারীয়ের জীিনমান উন্নয়য়নর লয়েে একায়েহমক এিাং আিাহসক িিন হনম যাণ, সুনামগি’’ 

কম যসূহি। 

১. কম যসূহির নামঃ ‘‘কাহরগহর প্রহিেয়ণর মাধ্যয়ম এহিম ও অসিায় হকয়িারীয়ের জীিনমান উন্নয়য়নর লয়েে একায়েহমক এিাং  

আিাহসক িিন হনম যাণ, সুনামগি’’ কম যসূহি। 

২. কম যসূহির িাস্তিায়ন কালঃ জানুয়ারী/২০১৬ িয়ি জুন/২০২০ পর্ যন্ত (কম যসুহির ক্ষময়াে ব্যয় বৃহে ব্যহিয়রয়ক আগামী জুন/২০২১  

পর্ যন্ত বৃহের জন্য মন্ত্রণালয়য় প্রস্তাি করা িয়য়য়ে।) 

৩. ২০১৯-২০অথ যিেয়রর িরাদ্দঃ ১৮৬.৭৯ (এক ক্ষকাটি হেয়াহি লে ঊনআহি িাজার) টাকা। 

৪. ক্ষমাট িরাদ্দ ও অয়থ যর উৎসঃ ৯৩০.৫০ (নয় ক্ষকাটি হেি লে পিাি িাজার) টাকা,  িাাংলায়েিসরকার 

৫. কম যএলাকা  সুনামগি ক্ষজলার হেরাই উপয়জলায় কম যসূহির হনহেি এলাকা।  

৬. লেে ও উয়দ্দেঃ লেে সমূিঃ 

1) হিএফএ হস্কল্ ক্ষেয়িলপয়মন্ট এে অরফায়নজ-এর ক্ষময়য়য়ের আশ্রয়য়র জন্য আিাসন সুয়র্াগ বৃহে। 

2) উক্ত প্রহিষ্ঠায়নর ক্ষময়য়য়ের জীিন মায়নান্নয়য়ন েেিা বৃহের জন্য কাহরগরী প্রহিেয়ণর ব্যিস্থা করা। 

3) সীমানা প্রািীর তিরীসি ভূহম উন্নয়ন এিাং ৫(পাঁি) িলা হিি হিহিি ৫(পাঁি) িলা িিন হনম যাণ। 

4) প্রহিেয়ণর জন্য প্রয়য়াজনীয় কহম্পউটার, র্ন্ত্রাাংি, ক্ষসলাই ক্ষমহিন সরিরাি।  

5) প্রয়য়াজনীয় আসিািপে সরিরাি। 

উয়দ্দেঃ 

সুনামগি ক্ষজলার এহিম ও অসিায় হকয়িারীয়ের কাহরগরী প্রহিেয়ণর মাধ্যয়ম জীিনমান উন্নয়য়নর লয়েে একায়েহমক ও আিাহসক িিন হনম যাণ 

করা।  

৭. কার্ যক্রমঃ িাাংলায়েয়ির গরীি, গৃিিীন, এহিম এিাং হিহিন্নিায়ি অসিায় পহরিায়রর ক্ষময়য় হিশুরা হিোর সুয়র্াগ ক্ষথয়ক িহিি। হিএফএ 

হস্কল্ ক্ষেয়িলপয়মন্ট এে অরফায়নজ-এর ক্ষময়য়য়ের আশ্রয়য়র জন্য আিাসন সুয়র্াগ বৃহে কয়র িায়েরয়ক কাহরগরী প্রহিেয়ণর মাধ্যয়ম স্বািলম্বী করার 

জন্য পৃথক দুটি িিন হনম যাণ করার হিষয়টি প্রহক্রয়ারীন রয়য়য়ে । উক্ত িিন হনম যাণ কাজ সমাপ্ত িয়ল ক্ষসখায়ন উয়েখ সাংখ্যক ক্ষময়য়র আিাহসক এিাং 

কাহরগরী প্রহিেণ কার্ যক্রম গ্রিন করা িয়ি। 

৮. ২০২০-২১অথ যিেয়রর অগ্রগহিঃ উক্তকম যসূিীর আওিায় একায়েহমক ও আিাহসক িিন হনম যাণ কাজ স্থানীয় সরকার প্রয়কৌিল 

অহরেপ্তয়রর মাধ্যয়ম সম্পন্ন করার লয়েে চুড়ান্ত নক্িা অনুর্ায়ী হনম যাণ কায়জর জন্য ক্ষটোর সম্পন্ন িয়য়য়ে। িিন ২(দুই)টি হনম যায়ণর জন্য ই-হজহপ 

ক্ষটোয়রর মূল্য িািে হিগি ০৪/০৫/২০১৭ িাহরয়খ ৭,৯৬,৮৭,৮০০/-(সাি ক্ষকাটি হেয়ানব্বই লে সািাহি িাজার আটিি) টাকায় KINGDOM 

Builders Limited, House no-470, Road no-31, DOHS, Mohakhali, Dhaka-1206 ক্ষক কার্ যায়েি ক্ষেয়া 

িয়য়য়ে। িিযমায়ন কার্ যায়েি এিাং স্বােহরি চুহক্তপে অনুর্ায়ী উক্ত হনম যাণ কাজ িলমান রয়য়য়ে।  

হিগি ১০/১১/২০১৭ িাহরয়খ মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র িৎকালীন মাননীয় প্রহিমন্ত্রী ক্ষময়ির আফয়রাজ চুমক এমহপ উক্ত কম যসূহির 

আওিায় িিন হনম যায়ণর হিহত্ত প্রস্তর স্থাপন কয়রয়েন। িিযমায়ন উক্ত কম যসূহির আওিায় িিন হনম যায়ণর কাজ পুরােয়ম িলয়ে। হিগি ১১-

১৩এহপ্রল/১৯ িাহরয়খ একটি িিয়নর ১ম িলার োে, ১৬-১৭ জুলাই/১৯ িাহরয়খ ২য় িলার োে, ১১-১২য়সয়েম্বর/১৯ িাহরয়খ ৩য় িলার োে এিাং 

১০-১১ নয়িম্বর/১৯ িাহরয়খ ৪থ য িলার োে ঢালাই সম্পন্ন িয়। হিগি ২-৩ অয়ক্টাির/১৯ িাহরয়খ অপর িিয়নর ১ম িলার োে, ৩০-৩১ হেয়সম্বর/১৯ 

িাহরয়খ ২য় িলার োে, ৮-৯মাি য/২০২০ িাহরয়খ ৩য় িলার োে ঢালাই এিাং ৫-৬আগে/২০২০ িাহরয়খ িতুথ য িলার োে ঢালাই সম্পন্ন িয়। 
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িিযমায়ন ১ম ও ২য় িিয়নর ইয়টর ক্ষেয়াল দ্বারা কে তিরীরকাজ িলমান আয়ে। এলহজইহে এিাংকম যসূিী এলাকায় ক্ষটহলয়ফায়ন প্রহিহেন ই-

মহনটহরাংকরা িয়ে।িিন ০২টির হনম যাণ কাজ সমাপ্ত িয়ল ক্ষসখায়ন ১২৫-১৫০ জন ক্ষময়য়র একায়েহমক িায়ি হিহিন্ন প্রহিেয়ণর ব্যিস্থা ও আিাহসক 

সুহিরা পায়ি। 

 

৮.৪ এফহপএহি’র পহরিার উন্নয়ন ক্ষকয়ন্দ্রর (এফহেহস) মাধ্যয়ম েেিা উন্নয়য়ন প্রহিেণ প্রোন ওনারী উয়যাক্তা সৃহি ও কম যসাংস্থান িীষ যক কম যসূহি 

১।  কম যসূহির নাম : এফহপএহি’র পহরিার উন্নয়ন ক্ষকয়ন্দ্রর (এফহেহস) মাধ্যয়ম েেিা উন্নয়য়ন প্রহিেণ প্রোন ওনারী  

উয়যাক্তা সৃহি ও কম যসাংস্থান িীষ যক কম যসূহি। 

২। িাস্তিায়নকারী সাংস্িা : িাাংলায়েিপহরিারপহরকল্পনাসহমহি (এফহপএহি), ঢাকা। 

৩। কম যসূহি পহরিালক : জনাি ক্ষমাঃ মাসুদুর রিমান, হসহনয়র সিকাহর সহিি, মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়। 

৪। কম যসূহি এলাকা : ২১টি ক্ষজলা িাখার আওিায় ৭২টি পহরিার উন্নয়ন ক্ষকন্দ্র। ক্ষজলাসমূিঃিহরিাল, িগুড়া, কুহমো,  

িিগ্রাম, কক্সিাজার, ঢাকা, হেনাজপুর, ফহরেপুর, জামালপুর, র্য়িার, কুহিয়া, খুলনা, ময়মনহসাংি, 

ক্ষনায়াখালী, পািনা, পটুয়াখালী, রাংপুর, রাজিািী, রাঙ্গামাটি, হসয়লটএিাংটাাংগাইল। 

৫। িাস্তিায়নকাল : এহপ্রল, ২০১৬িয়িজুন, ২০২০ 

৬। কম যসূহির ক্ষমাট িরাদ্দ : ৫০০.০০ লেটাকা। 

৭। কম যসূহির ক্ষমাট ব্যয় : ৪৮১.০৫ লেটাকা (৯৬.২১%) 

 

৮। গৃিীি কার্ যক্রম/ অজযন 

(এহপ্রল/২০১৯ িয়ি জুন/২০২০) : কম যসূহির মাধ্যয়ম ২১টি ক্ষজলার ৭২টি পহরিার উন্নয়ন ক্ষকয়ন্দ্র  ২৫৯৬টি ক্ষিলথ/স্যায়টলাইট কোম্প 

স্িাপন কয়র ৭৮,৫৮০জনয়ক হি হিহকৎসা ক্ষসিা ও ঔষর প্রোন করা িয়য়য়ে।িাল্যহিয়য় প্রহিয়রার, প্রজনন স্বাস্িে হিো, নারীর েমিায়ন, প্রাথহমক 

স্বাস্িে পহরির্ যা ও হনরাপে মাতৃত্ব হিষয়য় ৮৬৪টি সিার আয়য়াজন করা িয়য়য়ে। এয়ি ১৭৫২০ জন নারী ও হকয়িারী উপকৃি িয়য়য়েন। ইিটিহজাং, 

মােক, িাল্যহিয়য় ও নারীর প্রহি সহিাংসিা প্রহিয়রায়র সয়িিনিা সৃহির লয়েে পহরিার উন্নয়ন ক্ষকয়ন্দ্রর সেস্যয়ের স্বামী িা পুরুষ সেস্যয়ের হনয়য় 

৮৬৪টি সিার আয়য়াজন কয়র ১৭২৫০ জন পুরুষ সেস্যয়ক সয়িিন করা িয়য়য়েন।৮৬৪টি সিার মাধ্যয়ম ১২৯৬৮জন নারী সেস্য এিাং হকয়িারীয়ের 

িথ্য প্রযুহক্তর সুহিরা এিাং অসুহিরা সম্পয়কয রারণা ক্ষেয়া িয়য়য়ে। ২৫৪টি ক্ষট্রে প্রহিেয়ণর মাধ্যয়ম ৫১২৩ জন সেস্যয়ক প্রহিেণ প্রোন করা িয়য়য়ে 

এিাং প্রহিেণ ক্ষিয়ষ ২২৩৪জনয়ক ক্ষসলাই ক্ষমহিন প্রোন ক্ষেয়া িয়য়য়ে। পহরিার উন্নয়ন ক্ষকয়ন্দ্রর সেস্যয়েরউৎপাহেি পণ্য হিহক্রর জন্য ক্ষমলার 

আয়য়াজন করা িয়য়য়ে।  

৮.৫ িহরজন ক্ষশ্রহণর মহিলা ও হিশুয়ের স্বাস্থে সয়িিনিা বৃহে, স্বাস্থে ক্ষসিা প্রোন এিাং হিশুয়ের ক্ষলখাপড়া (২য় পর্ যায়) হনহশ্চিকরণ কম যসূহি 

 

১। কম যসূহির নামঃ িহরজন ক্ষশ্রহণর মহিলা ও হিশুয়ের স্বাস্িে সয়িিনিা বৃহে, স্বাস্িে ক্ষসিা প্রোন এিাং হিশুয়ের ক্ষলখা-পড়া  

হনহশ্চিকরণ (২য় পর্ যায়) িীষ যক কম যসূহি। 

২। িাস্তিায়নকারী সাংস্িা ক্ষকয়ার ফর মাোর এে হিলয়ড্রন ফাউয়েিন, হমরপুর, ঢাকা। 

৩। কম যসূহির পহরিালক ক্ষমাঃ মাসুদুর রিমান, হসহনয়র সিকাহর সহিি (প্রিাসন), মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়। 
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৪। কম যসূহির এলাকা গণকটুহল, ওয়ারী. ক্ষগাপীিাগ, সুোপুর, িািআলী হমরপুর-২, মিাখালী, িাজারীিাগ এিাং লালিাগ িহরজন কয়লানী। 

৫। িাস্তিায়নকাল ০১/৩/২০১৯ িয়ি ৩০/৬/২০২১ পর্ যন্ত। 

৬। ক্ষমাট িরাদ্দ ৪৩১.৭৬ লে টাকা। 

৭। ২০১৯-২০২০ অথ য িেয়র িরাদ্দ ১৪৪.০৫ লে টাকা। 

৮। ২০১৯-২০২০ অথ য িেয়র ব্যয় ১০৪.৭৫ লে টাকা। 

৯। কম যসূহির মূল কার্ যক্রমম ঢাকা উত্তর ও েহেণ হসটি কয়প যায়রিয়নর িহরজন ক্ষশ্রহণর কয়লানীয়ি িসিাসরি অিয়িহলি হিশুয়ের 

প্রাক-প্রাথহমক হিো প্রোয়নর মাধ্যয়ম প্রাথহমকিায়ি িায়ের হিো হিকায়ি সিায়িা করা এিাং নারী ও হিশুয়ের পুহি, স্বাস্িে ক্ষসিা প্রোয়নর মাধ্যয়ম 

স্বাস্িে সয়িিনিা বৃহে করা। 

১০। উপকারয়িাগীর সাংখ্যা ১২৮০ জন। িহরজন ক্ষশ্রহণর ৬৪০ জন মহিলা ও ৬৪০ জন হিশু।  

১১। ২০১৯-২০২০ অথ য িেয়র অজযন। ৭৩% অজযন।  ক্ষকাহিে-১৯ এর কারয়ণ মাি য/২০১৯ িয়ি জুন/২০১৯ পর্ যন্ত হিো কার্ যক্রম িন্ধ হেল। 

 

৮.৬ অহিিািক ও েয়রপড়া হিশুয়ের প্রহিেণ ও সয়িিনিা তিরীমূলক িীষ যক কম যসূহি 

 

১. কম যসূহিরনাম : “অহিিািক ও েয়রপড়া হিশুয়ের প্রহিেণ ও সয়িিনিা তিরীমূলক” িীষ যক কম যসূহি। 

২. িাস্তিায়নকারী সাংস্থা : সমািার 

৩. কম যসূহি পহরিালক : ক্ষমাঃ আলমগীর ক্ষিায়সন, হসহনয়র িথ্য অহফসার 

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় 

৪. কম যসূহি এলাকা : ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়নগি। 

৫. িাস্তিায়নকাল : মাি য, ২০১৯ িয়ি জুন, ২০২১ পর্ যন্ত। 

৬. কম যসূহির ক্ষমাট িরাদ্দ : ৬৭৮.৭০ লে টাকা 

৭. কম যসূহির ক্ষমাট ব্যয় : ২৪৭.৫৭ লে টাকা 

৮. ২০১৯-২০ অথ যিেয়র িরাদ্দ : ২১৭.১০ লে টাকা 

৯. ২০১৯-২০ অথ যিেয়র ব্যয় : ২০৯.৪৮ লে টাকা। 

১০. কম যসূহির মূল কার্ যক্রম : ১। েহজয হিজ্ঞান ২। ইোহষ্ট্রয়াল সুইাং ৩। ক্ষমািাইল সাহি যহসাং ৪। কহম্পউটার িাে যওয়োর এে 

সফ টওয়োর ৫। কারচুহপ ৬। হস্ক্রন হপ্রহন্টাং ৭। ক্ষমহিন এমেয়োহর ও কুহিকাটা 

১১. উপকারয়িাগীর সাংখ্যা : ২৪৬০জন। 

১২. ২০১৯-২০ অথ য িেয়র অজযন : ৮৮০ জন ক্ষক প্রহিেণ প্রোন করা িয়য়য়ে। 
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৮.৭ নায়টার অিয়লর নারীয়ের কম যসাংস্থায়নর সুয়র্াগ সৃহি ও উয়যাক্তা উন্নয়ন কম যসূহির  ২০১৯-২০২০ অথ য িেয়রর িথ্যাহে ক্ষপ্ররণ। 

১. কম যসূহির নাম   : প্রহিেয়ণর মাধ্যয়ম নায়টার অিয়লর নারীয়ের কম যসাংস্থায়নর সুয়র্াগ সৃহি ও উয়যাক্তা উন্নয়ন কম যসূহি  

 

ক্ষকাহিে-১৯ লকোউন থাকায় ৪থ য হকহস্ত (এহপ্রল,২০২০-জুন/২০২০) পর্ যন্ত ক্ষকান প্রহিেণ করা সিি িয়হন হিরায় ৪থ য হকহস্তর ৩২৩১৩০১ প্রহিেণ 

ক্ষকায়ে যর অথ য অব্যহয়ি রয়য়য়ে। 

২ িাস্তিায়নকারী সাংস্থা  : রায়মশ্বরপুর কম যজীিী মহিলা সহমহি  

৩. কম যসূহি পহরিালক  : জগেীি িন্দ্র ক্ষেিনাথ,উপসহিি (আইন), মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় 

ক্ষমািাইল নাং ০১৭১৬৪৯৪৯৩৫, ই-ক্ষমইলঃ agjcnath@gmail.com 

  

৪. কম যসূহি এলাকা  : নায়টার ক্ষজলা (নায়টার সের, নলোাংগা, লালপুর, িাগাহিপাড়া, গুরুোিপুর, িড়াইগ্রাম, হসাংড়া)  

৫. িাস্তিায়নকাল  : জুলাই, ২০১৯ িয়ি জুন, ২০২২  

৬. কম যসূহির ক্ষমাট িরাদ্দ  : ৪১১.০০ লে  

৭. কম যসূহির ক্ষমাট ব্যয়  : ১,০৪,৪৯,৭৬৭/-টাকা  

৮. ২০১৯-২০ অথ য িেয়র িরাদ্দ : ১৩৭.০০ লে  

৯ ২০১৯-২০ অথ য িেয়র ব্যয়  ১,০৪,৪৯,৭৬৭/-টাকা  

১০. কম যসূহির লেে ও উয়যে : অনগ্রসর নারীয়ের জীিনমান উন্নয়য়নর জন্য কম যউপয়র্াগী প্রহিেণ এিাং আয়-ির যক 

কার্ যক্রয়মর সায়থ সম্পৃক্তকরণ।  

১১. কম যসূহির মূল কার্ যক্রম  নায়টার অিয়লর নারীয়ের কম যসাংস্থায়নর সুয়র্াগ সৃহি ও উয়যাক্তা উন্নয়ন এর জন্য প্রহিেণ 

প্রোন করা। প্রহিেয়ণর হিষয়িস্তু/ক্ষট্রেসমূি িয়ে: 

১) তজি জ্বালানী তিরী ও িাহম য কয়ম্পাে সার তিরী প্রহিেণ। 

২) িস্তহিল্পজাি ক্ষপাষাক পহরেে হেজাইন, ক্ষসলাই ও এমেয়োহর এিাং ব্লক-িাটিক প্রহিেণ। 

৩) িাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য িাজ ও আয়পল কুল িাষ এিাং িাক-সিহজ িাষ প্রহিেণ।  

৪) কুটির হিল্পজাি সুেয়িহন জািীয় পণ্য তিহর, পাট ও পাটজাি দ্রব্য তিরী এিাং কাগয়জর ক্ষঠাাংগা তিরী প্রহিেণ। 

উপযু যক্ত ০৪টি ক্ষট্রয়ের মধ্য ক্ষথয়ক ক্ষিইজ লাইন সায়ি যর মাধ্যয়ম েহরদ্র অনগ্রসর মহিলায়ের িাোই কয়র ১টি ক্ষট্রয়ে ২টি ব্যাপী প্রহিেণ প্রোন করা িয়।  

এোড়াও প্রহিেণাথীয়ের ক্ষর্ৌতুক ও িাল্যহিিাি প্রহিয়রার, স্বাস্থে-পুহি ও স্যাহনয়টিন সম্পয়কয প্রাথহমক রারনা প্রোন করা িয়।  

১২. উপকারয়িাগীর সাংখ্যা  : ১৩,৪৪০ জন নারী  

১৩.  ২০১৯-২০ অথ য িেয়র অজযন : ১) প্রহিেক/প্রহিেণ (TOT):  ২০ জন কয়র ক্ষট্রে হিহত্তক প্রহিেন প্রোন করা িয়য়য়ে।  

২) ৭২টি ব্যায়ি (৭২x৪০ জন)=২৮৮০ জন নারীয়ক ক্ষট্রে হিহত্তক প্রহিেণ প্রোন করা িয়য়য়ে।  
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১৪. ২০২০-২০২১ অথ য িেয়রর িরাদ্দ : ১৩৭.০০ লে  

১৫.  িলহি িেয়রর কম যসূহি : ২০২০-২০২১ অথ য িেয়র ৪টি ক্ষট্রয়ে ১১৪টি ব্যায়ি ৪০ জন কয়র ক্ষমাট=৪৫৬০ জন নারীয়ক 

প্রহিেন প্রোন করা িয়ি।  

৮.৮ পাহনয়ি ডুয়ি র্াওয়া প্রহিয়রারকয়ল্প হিশুয়ের সাঁিার প্রহিেণিীষ যক কম যসুহি 

১. কম যসূহির নাম : “পাহনয়ি ডুয়ি র্াওয়া প্রহিয়রারকয়ল্প হিশুয়ের সাঁিার প্রহিেণ” িীষ যককম যসুহি 

২. িাস্তিায়নকারী সাংস্থা : হপপলস এডুয়কিন ক্ষিলথ এোে ক্ষেয়িলপয়মন্ট (হপইএইিহে) ফাউয়েিন। 

৩. কম যসূহি পহরিালক : পাহপয়া ক্ষঘাষ, হসহনয়র সিকারী সহিি, মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় 

ক্ষমািাইল নাং-০১৫৫২-৩১৮৫৫৩/০১৭৪৭-৪৯১৪১৬ 

৪. কম যসূহি এলাকা : ১. মুহেগি ক্ষজলা (মীর কাহেম ক্ষপৌরসিা, মুহেগি সের ও ক্ষলৌিজাং উপয়জলা), ২. সুনামগি ক্ষজলা 

(সুনামগি সের, ক্ষোয়ারা িাজার ও েহেণ সুনামগি), ৩. হসরাজগি ক্ষজলা (ক্ষিলকুহি, িাড়াি, কাজীপুর) 

৫. কম যসূহির িাস্তিায়ন কাল : মাি য/২০১৮ িয়ি জুন/২০২১ 

৬. কম যসুহির ক্ষমাট িরাদ্দ : ২.৫৭ লে 

৭. কম যসুহির ক্ষমাট ব্যয় : ১৫৬.৭০ লে 

৮. ২০১৯-২০অথ যিেয়র িরাদ্দ : ৮৯.০০ লে 

৯. ২০১৯-২০অথ য ব্যয় : ৭৯.১৫ লে 

১০. কম যসূহির মূল কার্ যক্রম : হিশুয়ক সাঁিার হিখায়নার মাধ্যয়ম হিশুর জীিয়নর হনরাপত্তা হিরান করা 

১১. উপকারয়িাগীর সাংখ্যা : ৮০,০০০ জন 

১২. ২০১৯-২০অথ যিেয়র অজযন : ২৮,০০০ জন 

 

৮.৯ “হিশুর জীিন সুরো ও েেিা উন্নয়য়ন সাঁিার প্রহিেণ”িীষ যক কম যসুহি 

 

১. কম যসূহির নাম : “হিশুর জীিন সুরো ও েেিা উন্নয়য়ন সাঁিার প্রহিেণ”িীষ যক কম যসুহি 

২. িাস্তিায়নকারী সাংস্থা : ক্ষিলথ এে এডুয়কিন ফর হে ক্ষলাকাল আোর হপ্রহিলাইজে হপপল (ক্ষিল্প) 

৩. কম যসূহি পহরিালক : পাহপয়া ক্ষঘাষ, হসহনয়র সিকারী সহিি, মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় 

ক্ষমািাইল নাং-০১৫৫২-৩১৮৫৫৩/০১৭৪৭-৪৯১৪১৬ 

৪. কম যসূহিএলাকা : ১.  ফহরেপুর ক্ষজলা (ফহরেপুর সের ও মধুখাহল উপয়জলা) এিাং 

২.  রাজিাড়ী ক্ষজলা (রাজিাড়ী সের, িাহলয়াকাহন্দ ও ক্ষগায়ালন উপয়জলা) 
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৫. কম যসূহির িাস্তিায়ন কাল : এহপ্রল/২০২০ িয়ি জুন/২০২২ 

৬. কম যসুহির ক্ষমাট িরাদ্দ : ৫৮৪.২৬ লে 

৭. কম যসুহির ক্ষমাট ব্যয় : ০.০০ 

৮. ২০১৯-২০ অথ যিেয়র িরাদ্দ : ০.০০ লে 

৯. ২০১৯-২০ অথ য ব্যয় : ০.০০ 

১০. কম যসূহির মূল কার্ যক্রম : হিশুয়ক সাঁিার হিখায়নার মাধ্যয়ম হিশুর পাহনয়ি ডুয়ি অপমৃতুে ক্ষরার ও জীিয়নর হনরাপত্তা 

হিরান করা 

১১. উপকারয়িাগীর সাংখ্যা : ২০,০০০,০০ জন 

১২. ২০১৯-২০অথ যিেয়র অজযন : ০.০০ জন 

 

৮.১০  অটিহেক হিশু ও মহিলায়ের জন্য পাইলট প্রহিেণ ক্ষকয়ন্দ্রর মাধ্যয়ম প্রহিেণ প্রোন িীষ যক কম যসূহি 

 

১. কম যসূহিরনাম : “অটিহেক হিশু ও মহিলায়ের জন্য পাইলট প্রহিেণ ক্ষকয়ন্দ্রর মাধ্যয়ম প্রহিেণ প্রোন” িীষ যক কম যসূহি।  

২. িাস্তিায়নকারী সাংস্থা : োটা কোলয়টন্টস হিহে হলহময়টে 

৩. কম যসূহি পহরিালক : ক্ষমাঃ আবুল কালাম আজাে, সিকারী সহিি, মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় 

৪. কম যসূহি এলাকা : ঢাকা, ফহরেপুর ও িিগ্রাম 

৫. িাস্তিায়নকাল : ২ িের (মাি য, ২০১৯িয়িজুন, ২০২০) িিযমায়ন ১ িের ক্ষময়াে বৃহে করা িয়য়য়ে। 

৬. কম যসূহির ক্ষমাট িরাদ্দ : ৫৭০.৩৮ লে টাকা 

৭. কম যসূহির ক্ষমাট ব্যয় : ৩৪০.৭১লে টাকা 

৮. ২০২০-২১অথ যিেয়র িরাদ্দ : ১৬৫.৮৯ লে টাকা 

৯ কম যসূহির মূল কার্ যক্রম : কম যসূহির ১৬টি ক্ষসিয়নর মাধ্যয়ম ১৫০৫০ জন অটিহেক হিশু ও মহিরায়ের প্রহিেণ প্রোন 

করা িয়ি। ইহিময়ধ্য ১২টি ক্ষসিয়ন ৯৬৫০জনয়ক প্রহিেণ প্রোন করা িয়য়য়ে। 

১০ ক্ষসিনসমূি : ১) অটিহেক হিশু সম্পহকযি ক্ষিহসক জ্ঞান ২) অটিহেক মহিলা সম্পহকযি ক্ষিহসক জ্ঞান ৩) অটিহেক হিশুর সেমি 

অয়িষণ ৪) অটিহেক মহিলায়ের সেমি অয়িষণ ৫) ক্ষর্মন খুহি আঁক ৬) হিষয় হিহত্তক অঙ্কন প্রহিেণ ৭) ক্ষর্মন খুহি সৃহি কর ৮) ক্ষর্মন খুহি 

অহিনয় ৯) নৃিে প্রহিেণ মহিলা ১১) িাষা ও কথা িলা প্রহিেণ ১২) সারারণ পঠন পাঠন হিষয়ক প্রহিেণ ১৩) িস্তহিল্প ও ক্ষসলাই প্রহিেণ ১৪) 

ক্ষিহসক কহম্পউটার ব্যিিার ১৫) ইন্টারয়নট ব্যিিার ১৬) হরহপট ক্ষসিন 

১২ ক্ষসগুয়লা হকিায়ি পহরিাহলি িয়ে: অটিহেক হিশু ও মহিলায়ের সঠিক োটা ক্ষিআস না থাকার কারয়ণ ৩টি ক্ষজলার অটিহেক 

হিশু ও মহিলায়ের জন্য স্কুল ও প্রহিষ্ঠায়নর উপর হিহত্ত কয়র কম যসূহি পহরিাহলি িয়ে। 
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৮.১১ কাহরগহর েেিা হিকায়ির মাধ্যয়ম নারী উয়যাক্তা সৃজন, েমিায়ন ও আথ য সামাহজক উন্নয়ন” িীষ যক কম যসূহি 

১. কম যসূহির নাম : “কাহরগহর েেিা হিকায়ির মাধ্যয়ম নারী উয়যাক্তা সৃজন, েমিায়ন ও আথ য সামাহজক উন্নয়ন” িীষ যক 

কম যসূহি। 

২. মন্ত্রণালয়/হিিাগ : মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়। 

৩. িাস্তিায়নকারী সাংস্থা : প্রয়গহসি ক্ষসিা ক্ষকন্দ্র, (হপএসয়ক িাসপািাল ক্ষরাে), সহরষািাড়ী, জামালপুর। 

৪. কম যসূহি পহরিালক : িানহজনা ইসলাম,উপসহিি (হিশু ও সমিয়) 

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় 

ক্ষমািাইল নাং-০১৭১২৫৩৯১৫৫ । 

৫. কম যসূহি এলাকা : জামালপুর (৭টি উপয়জলা), ক্ষিরপুর (৫টি উপয়জলা), টাঙ্গাইল (৬টি উপয়জলা)। জামালপুর, ক্ষিরপুর 

ও টাঙ্গাইল ক্ষজলার ১৮টি উপয়জলা। 

৬. িাস্তিায়নকাল : মাি য, ২০১৯ িয়ি জুন, ২০২১ পর্ যন্ত। 

৭. কম যসূহির ক্ষমাট িরাদ্দ : ২৭৬.৩৯ লে টাকা 

৮. কম যসূহির ক্ষমাট ব্যয় : ৪.০০ লে টাকা 

৯. ২০১৯-২০ অথ যিেয়রিরাদ্দ : ৯২.১৩ লে টাকা 

১০. ২০১৯-২০ অথ য িেয়র ব্যয়  ৪.০০ লে টাকা 

১১. কম যসূহির মূল কার্ যক্রম : পায়টর িহপাং ব্যাগ, ক্ষমািাইল ব্যাগ, কয়য়ন ব্যাগ, ক্ষলহেস ব্যাগ, ক্ষিহনটি ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ, 

অহফস ফাইল িাহলয়ির কিার, কুিন কিার, োইরী কিার, িক্স ফাইল, টিসুে িক্স তিহরর প্রহিেণ। ৩টি ক্ষজলার ১৮টি উপয়জলার অনগ্রসর নারীয়ের 

প্রহিেণ প্রোন করা। ৪টি ক্ষট্রয়ে ১৫হেন ব্যাপী ৩০জন কয়র ২৮৮টি ব্যায়ি ক্ষমাট ৮৬৪০ জনয়ক প্রহিেণ প্রোন করািয়ি। 

১২. উপকারয়িাগীর সাংখ্যা : ৮৬৪০ জন। 

১৩. ২০১৯-২০ অথ য িেয়র অজযন : প্রহিেণ মহেউল প্রস্তুি করা িয়য়য়ে। প্রহিেণাথী হনি যািন করা িয়য়য়ে।  

 

৮.১২ উপকূলীয় অিয়লর নারীয়ের জীিনর্াোর মান উন্নয়ন প্রহিেণ িীষ যক কম যসূহি 

১. কম যসূহিরনাম : “উপকূলীয় অিয়লর নারীয়ের জীিনর্াোর মান উন্নয়ন প্রহিেণ” িীষ যক কম যসূহি।  

২. িাস্তিায়নকারী সাংস্থা : ‘িীর মুহক্তয়র্াো ক্ষিখ নহজর আিয়মে ওয়য়লয়ফয়ার ফাউয়েিন 

৩. কম যসূহি পহরিালক : ক্ষমাসাঃ ক্ষফরয়েৌসী ক্ষিগম, উপসহিি (িায়জট ও অহেট), মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় 

৪. কম যসূহি এলাকা : খুলনা ক্ষজলার ১০ টি উপয়জলা 

৫. িাস্তিায়নকাল : এহপ্রল, ২০২০ িয়ি জুন, ২০২২ পর্ যন্ত। 

৬. কম যসূহির ক্ষমাট িরাদ্দ : ৫৯৬.২০ লে টাকা 
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৭. কম যসূহির ক্ষমাট ব্যয় : ৬.৫২লে টাকা 

৮. ২০২০-২১অথ যিেয়র িরাদ্দ : ২৫৫.০০ লে টাকা 

৯. ২০২০-২১অথ যিেয়র ব্যয় : ১.২০ লে টাকা 

১০. কম যসূহির মূল কার্ যক্রম : ১। ব্লকিাটিক, েহজয হিজ্ঞান ও ক্ষিহজয়টিল োই প্রহিেণ ২। তিজ্বালানী তিরী প্রহিেণ ৩।  

িাঁস-মুরগী ও োগল পালন প্রহিেণ ৪। মৎস্য িাষ প্রহিেণ ৫। পাট ও পাটজাি দ্রব্য তিরী 

ও কাগয়জর ক্ষঠাঙ্গা তিরী প্রহিেণ ৬।স্যায়নটরী প্যাে ও ক্ষনপহকন তিরী প্রহিেণ। 

১১. উপকারয়িাগীর সাংখ্যা : ৫৪০০ জন। 

১২ ২০২০-২১ অথ য িেয়র অজযন : ৩০০ জয়নর প্রহিেণ িলমান রয়য়য়ে। 

৮.১৩ নারী ও হিশুর স্বাস্িে উন্নয়য়নর হিো হিষয়ক কম যসুহি 

১। কম যসুহিরনাম : নারী ও হিশুর স্বাস্িে উন্নয়য়নর হিো হিষয়ক কম যসুহি । 

২। কম যসূহি পহরিালক : হেলীপ কুমার ক্ষেি নাথ, হসহনয়র সিকারী সহিি, মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়, িাাংলায়েি  

সহিিালয়, ঢাকা। ক্ষমািা: ০১৮১৫২৫৩৯৭১ 

৩। প্রকল্প এলাকা : গাজীপুর ক্ষজলার ( সের, কালীগি, টাংগী, শ্রীপুর, কাহলয়ানকর,   কাপাহসয়া) – ৬টি  উপয়জলা,  

 

োেণিাড়ীয়া ক্ষজলার (সের, হিজয়নগর, আখাউড়া, কসিা, আশুগি, সরাইল, নাহসরনগর, নিীনগর, 

িািারামপুর) – ৯টি উপয়জলা।  

৪। িাস্তিায়নকাল                                   :   জুলাই ২০১৮ িয়ি জুন ২০২১ হিঃ ।  

৫। িাস্তিায়নকারী মন্ত্রণালয়/হিিাগ  : মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়  

৬। িাস্তিায়নকারী সিয়র্াগী সাংস্িার নাম  : কম যমুখী সমাজকল্যাণ সাংস্িা (কসস)। 

৭। কম যসূহির ক্ষমাট িরাদ্দ : ৫৩৮.০০ লে 

৮।  ২০১৯-২০২০ অথ য িেয়র  িরাদ্দ  : ১৭১.১৫ লে (এক ক্ষকাটি একাত্তর লে  পয়নর িাজার) টাকা। 

৯। ২০১৯-২০২০ অথ য িেয়র  ব্যয়  ১৭০.৯৪ লে ( এক ক্ষকাটি সত্তর লে  চুরানব্বই িাজার) টাকা।  

১০। কম যসূহির মূল কার্ যক্রম সমূি/প্ররান অাংগসমূি :   (ক)  তেনহন্দন পুহি সম্পয়কয হকয়িার হকয়িারী, অহিিািক, স্িানীয়য়ের সয়িিন  করা; 

(খ)  খায হিিাজন, অপুহি, িাড়হি খািার, িাি ক্ষরায়া সম্পয়কয সয়িিনিা বৃহে করা; 

(গ)  অপুহি ক্ষরায়র হকয়িার হকয়িারী ও অহিিািকয়ের ভূহমকা তুয়ল ররা। 

(ঘ)  গিযিিী মা এিাং ৫ িেয়রর নীয়ি হিশুর সঠিক পুহিকর খািার সম্পয়কয রারণা ক্ষেওয়া; 

(ঙ)  িসি িাহড়য়ি পুহিকর খািার তিরীর  সিজ উপায় সম্পয়কয মায়য়য়ের   প্্রহিেণ প্রোন : 

(ি)  মায়য়য়ের সায়থ স্বামী এিাং িাশুড়ীয়েরয়ক প্রহিেণ হেয়য় পুহি সম্পয়কয কুসাংস্কার দূর কার ;                                                               

(ে)  পহরিায়র মায়য়য়ের/নারীয়ের অিোন সম্পয়কয অন্যান্য সেস্যয়ের সয়িিনিা সৃহি করা ; 
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(জ)  িাল্য হিিাি ও ক্ষর্ৌতুক িয়ন্ধ হকয়িার হকয়িারী, অহিিািক ও স্িানীয়য়ের ভূহমকা তুয়ল ররা । 

১১। ২০১৯-২০২০ অথ যিেয়র উপকারয়িাগীর সাংখ্যা: ৯,৯০০ জন   

১২। ২০১৯-২০ অথ য িেয়র অজযন      : প্রহি ব্যায়ি ২৫ জন কয়র ১ িেয়র ৩৯৬ ব্যায়ি ৯৯০০ জন নারী ও হিশুয়ক প্রহিেণ ক্ষেয়া িয়য়য়ে।   

 

৮.১৪ “গাজীপুর ক্ষজলার কালীগি উপয়জলায় নারী উয়যাক্তায়ের পহরিালনায় মহিলা হিপনী ক্ষকন্দ্র (জহয়িা-কালীগি)” কম যসূহি 

১. কম যসূহির নাম :  “গাজীপুর ক্ষজলার কালীগি উপয়জলায় নারী উয়যাক্তায়ের পহরিালনায় মহিলা হিপনী ক্ষকন্দ্র (জহয়িা  

কালীগি)” কম যসূহি 

২. মন্ত্রণালয়/হিিাগ  : মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়  

৩ িাস্তিায়নকারী সাংস্থা  : মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তর 

৪. কম যসূহি পহরিালক  : ফারিানা আখিার, গয়িষণা কম যকিযা, মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তর। 

৫. কম যসূহি এলাকা  : গাজীপুর ক্ষজলার কালীগি উপয়জলা।  

৬. িাস্তিায়নকাল  : মূলঃ জুলাই/২০১৭ – জুন/২০২০ সাংয়িাহরিঃ জুলাই/২০২০ িয়ি জুন/২০২১ 

৭. কম যসূহির ক্ষমাট িরাদ্দ  : ৭৮২.০০ লে টাকা। 

৮. কম যসূহির ক্ষমাট ব্যয়  : ৪২৬.৪৯ লে টাকা (৫৫%)। 

৯. িলহি অথ য িেয়র িরাদ্দ : ১৪৭.৮১ লে টাকা 

১০. কম যসূহির মূল কার্ যক্রম  :  

• ০৬ িলা হিয়ির উপর ০৪ িলা মহিলা হিপণী ক্ষকন্দ্র (জহয়িা-কালীগি) হনম যাণ। 

• নারীয়ের প্রহিেয়ণর মাধ্যয়ম অথ যননহিকিায়ি স্বািলম্বীকরণ।  

১১. উপকারয়িাগীর সাংখ্যা  : ৫০০ জন  

১২.  ২০১৮-১৯ অথ য িেয়র অগ্রগহি : ২৫০ জন নারী উয়যাক্তায়ক প্রহিেণ ক্ষেয়া িয়য়য়ে।  

 

৮.১৫ গণপহরিিয়ন নারীর হনরাপে র্ািায়াি ব্যিস্থাপনার উন্নয়ন কম যসহি 

১. কম যসূহির নাম : ‘গণপহরিিয়ন নারীর হনরাপে র্ািায়াি ব্যিস্থাপনার উন্নয়ন’ িীষ যক কম যসূহি 

২. মন্ত্রণালয়/হিিাগ  : মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়  

৩ িাস্তিায়নকারী সাংস্থা  : হেপ্ত ফাউয়েিন, ঢাকা 

৪. কম যসূহি পহরিালক  : ক্ষমািােে ইয়াহমন খান, উপসহিি, মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় 
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৫. কম যসূহি এলাকা  : ঢাকা উত্তর, ঢাকা েহেণ হসটি কয়প যায়রিন, গাজীপুর, সািার 

৬. িাস্তিায়নকাল  : জুলাই ২০১৯ – জুন, ২০২১ 

৭. কম যসূহির ক্ষমাট িরাদ্দ  : ২৬৩.৯৯ (লে টাকায়) 

৮. কম যসূহির ক্ষমাট ব্যয়  : ৬.১৪ (লে টাকায়) 

৯. িলহি অথ য িেয়র িরাদ্দ : ১৭৩.১৬ (লে টাকায়) 

১০. কম যসূহির মূল কার্ যক্রম  :  

১। গণপহরিিয়ন নারীর হনরাপে র্ািায়াি ব্যিস্থাপনা হিষয়য় জনগয়ণর ময়ধ্য সয়িিনিা বৃহে করা; 

২। নারীর প্রহি সহিাংসিা ক্ষরায়র ক্ষক্লাজে সাহকযট কোয়মরার মাধ্যয়ম মহনটহরাং। 

১১. উপকারয়িাগীর সাংখ্যা  : - 

১২.  ২০১৯-২০ অথ য িেয়র অগ্রগহি  ৬.১৪ (লে টাকায়) 

 

৮.১৬ মুহেগি ক্ষজলার সের উপয়জলায় নারী উয়যাক্তায়ের পহরিালনায় মহিলা হিপণী ক্ষকন্দ্র (জহয়িা মুহেগি) কম যসূহি 

১. কম যসূহির নাম : মুহেগি ক্ষজলার সের উপয়জলায় নারী উয়যাক্তায়ের পহরিালনায় মহিলা হিপণী ক্ষকন্দ্র (জহয়িা মুহেগি)  

কম যসূহি 

২. িাস্তিায়নকারী সাংস্থা : মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তর 

৩. কম যসূহি পহরিালক : ক্ষমা: মহজবুর রিমান সিকারী পহরিালক, মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তর, ক্ষমািাইল নাং ০১৭১২০২০৪৬৭ 

৪. কম যসূহি এলাকা : মুহেগি ক্ষজলার সের উপয়জলা 

৫. িাস্তিায়নকাল : মাি য ২০১৯ িয়ি জুন ২০২১ 

৬. কম যসূহির ক্ষমাট িরাদ্দ : ৮৫৪.০০ (আট ক্ষকাটি চুয়ান্ন লে) লে টাকা 

৭. কম যসূহির ক্ষমাট ব্যয় : ১.৪৪ (এক লে চুয়াহেি িাজার) লে টাকা 

৮. ২০১৯-২০ অথ য িেয়র িরাদ্দ : ৩৩৪.০০ (হিন ক্ষকাটি ক্ষিৌহেি লে) লে টাকা 

৯. ২০১৯-২০ অথ য িেয়র ব্যয় : ০.৬০ (ষাট িাজার) লে টাকা 

১০. কম যসূহির মূল কার্ যক্রম : মুহেগি ক্ষজলার সের উপয়জলায় মহিলা হিপনী ক্ষকন্দ্র স্থাপন (জহয়িা কময়প্ল্ক্স িিন)  

ক্ষিৌি অিকাঠায়মাগি উন্নয়ন ও ক্ষসৌন্দর্ যির যয়নর মাধ্যয়ম নারী উয়যাক্তায়ের সহমহি হিহত্তক 

সাংগঠিি কয়র িায়ের উৎপাহেি পণ্যহিপনণ ব্যিস্থা িহক্তিালীকরণ। 

১১. উপকারয়িাগীর সাংখ্যা :  ৫০০ জন উয়যাক্তা মহিলায়ক প্রহিেণ প্রোন করা িয়ি 

১২. ২০১৯-২০ অথ য িেয়র অজযন : জহয়িা কময়প্ল্ক্স িিন হনমায়ণ যর জন্য হনর যাহরি জহম অহরগ্রিয়ণর প্রহক্রয়া িলমান। এোড়া  
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অিহিিকরণ সিা ও এোেিাইজারী কহমটির সিা অনুহষ্ঠি িয়য়য়ে। উয়যাক্তায়ের 

প্রহিেয়ণর জন্য ক্ষট্রে হনি যািন সাংক্রান্ত সিা অহিহরক্ত ক্ষজলা প্রিাসক (রাজস্ব) মুহেগি এর 

সিাপহিয়ত্ব অনুহষ্ঠি িয়য়য়ে। 

 

৮.১৭ নতুন নারী উয়যাক্তাসৃজন ও আত্ম-কম যসাংস্থায়নর লয়েে িহুমূখী পাটজাি পণ্য উৎপােন কম যসূহি 

১. কম যসূহিরনাম : নতুন নারী উয়যাক্তা সৃজন ও আত্ম-কম যসাংস্থায়নর লয়েে িহুমূখী পাটজাি পণ্য উৎপােন কম যসূহি। 

২. মন্ত্রণালয়/হিিাগ : মহিলাওহিশুহিষয়কমন্ত্রণালয় 

৩ িাস্তিায়নকারীসাংস্থা : মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তর 

সিয়র্াগী সাংস্থাঃ   নতুন প্রজন্ম উয়যাক্তা উন্নয়ন ফাউয়েিন। 

৪. কম যসূহিপহরিালক : ফারিানা আখিার, গয়িষণা কম যকিযা, মহিলা হিষয়ক অহরেপ্তর। 

৫. কম যসূহিএলাকা : ময়মনহসাংি, ক্ষনেয়কানা, ক্ষিরপুর, জামালপুর ও ফহরেপুর ক্ষজলা সেয়র কম যসূহি কার্ যক্রম পহরিাহলি  

িয়ে। 

৬. িাস্তিায়নকাল :  জুলাই/২০১৯ িয়ি জুন/২০২২। 

৭. কম যসূহির ক্ষমাট িরাদ্দ : ৪৩২.৭০লে টাকা। 

৮. কম যসূহির ক্ষমাট ব্যয় : ২০১৯-২০২০ অথ য িেয়র জুন/২০২০ পর্ যন্ত ব্যয় িয়য়য়ে ১৪০.১১ লে টাকা র্া িরায়দ্দর ৯৭.৩৭%। 

৯. িলহি অথ যিেয়র িরাদ্দ : ১৪৩.৯০লে টাকা 

১০. কম যসূহিরমূল কার্ যক্রম : নারী উয়যাক্তায়ের পাটজাি পণ্য উৎপােন হিষয়ক প্রহিেণ প্রোন করা। 

১১. উপকারয়িাগীরসাংখ্যা : ৪৯৫০জননারী। 

১২.  ২০১৮-১৯অথ যিেয়র অগ্রগহি  ৫৫ টি ব্যায়ি ক্ষমাট ১৬৫০জননারীয়কপ্রহিেণপ্রোন করািয়য়য়ে। 

 

৮.১৮ জহয়িার খাযজাি ব্যিসা িহক্তিালীকরণ কম যসূহি 

১. কম যসূহির নাম : “জহয়িা-র খাযজাি ব্যিসা িহক্তিালীকরণ” িীষ যক কম যসূহি 

২. মন্ত্রণালয়/হিিাগ : মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় 

৩. িাস্তিায়নকারী সাংস্থা : জহয়িা ফাউয়েিন 

৪. কম যসূহি পহরিালক : ক্ষমা: রুকনুজ্জামান, সিকারী ব্যিস্থাপক, জহয়িা ফাউয়েিন 

৫. কম যসূহি এলাকা : ঢাকাসি ০৭ (সাি) টি হিিাগীর িির 

৬. িাস্তিায়নকাল : ২০১৬-১৭ অথ য িের িয়ি ২০২০-২১ অথ য িের পর্ যন্ত 
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৭. কম যসূহির ক্ষমাট িরাদ্দ : ৪৬০.০০ (িারিি ষাট) লে টাকা। 

৮. কম যসূহির ক্ষমাট ব্যয় : ১৩১.৬৬ লে টাকা 

৯.  িলহি অথ য িেয়র িরাদ্দ : ২.১৮ লে টাকা 

১০. কম যসহির মূল কার্ যক্রম : জহয়িা ফুে ক্ষকাট য, রান্না ঘর, খািার েল সমূি ক্ষক্রিািান্ধি ও আধুহনকায়নসি খািার  

পহরিিনা ও প্রস্তুিকরয়ণর মান পহরিিযয়নর হনহমত্ত ফুে এিাং ক্ষিিায়রজ, ফুে এিাং 

ক্ষিিায়রজ প্রোকিন, ক্ষপহি এিাং ক্ষিকারী, হকয়িন ম্যায়নজয়মন্ট, কোয়ফ ম্যায়নজয়মন্ট এর 

উপর কম যিালা ও প্রহিেণ ক্ষকাস যসমূি। 

১১. উপকারয়িাগীর সাংখ্যা :  ৬০০ জন।  

১২ ক্ষসিনসমূি  ৩০ হেন ব্যাপী ফূে এিাং ক্ষিিোহরজ সাহি যস, ফুে এিাং ক্ষিিাহরজ ক্ষপ্রাোকিন, ক্ষপহষ্ট্র এিাং ক্ষিকারী, হকয়িন 

ম্যায়নজয়মন্ট, কোয়ফ ম্যায়নজয়মন্ট, কোয়ফ জহয়িার উয়যাক্তা ও ক্ষসলস গাস যলয়ের প্রহিেণ, কোয়ফ জহয়িার উয়যাক্তা ও ক্ষসলস 

গাল যসয়ের সমহিি প্রহিেণ প্রোন। 

৮.১৯  কাহরগহর প্রহিেয়ণর মাধ্যয়ম এহিম ও অসিায় হকয়িারীয়ের জীিনমান উন্নয়য়নর লয়েে একায়েহমক এিাং আিাহসক িিন হনম যাণ,  

সুনামগি কম যসূহি। 

১. কম যসূহির নাম : কাহরগহর প্রহিেয়ণর মাধ্যয়ম এহিম ও অসিায় হকয়িারীয়ের জীিনমান উন্নয়য়নর লয়েে একায়েহমক  

এিাং আিাহসক িিন হনম যাণ, সুনামগি”কম যসূহি।  

২. কম যসূহির িাস্তিায়নকাল : জানুয়ারী/২০১৬ িয়ি জুন/২০২০ পর্ যন্ত (কম যসূহির ক্ষময়াে ব্যয় বৃহে ব্যহিয়রয়ক আগামী  

জুন/২০২১ পর্ যন্ত বৃহের জন্য মন্ত্রণালয়য় প্রস্তাি করা িয়য়য়ে)।  

৩. ২০১৯-২০ অথ য িেয়রর িরাদ্দ : ১৮৬.৭৯ (এক ক্ষকাটি হেয়াহি লে ঊনআহি িাজার) টাকা  

৪. ক্ষমাট িরাদ্দ ও অয়থ যর উৎস : ৯৩০.৫০ (নয় ক্ষকাটি হেি লে পিাি িাজার) টাকা, িাাংলায়েি সরকার 

৫. কম য এলাকা :  সুনামগি ক্ষজলার হেরাই উপয়জলায় কম যসূহির হনহে যি এলাকা।  

৬. লে ও উয়দ্দে :  লেসমূিঃ 

১) হিএফএ হস্কল ক্ষেয়িলপয়মন্ট এে অরফায়নজ এর ক্ষময়য়য়ের আশ্রয়য়র জন্য আিাসন সুয়র্াগ বৃহে।  

২) উক্ত প্রহিষ্ঠায়নর ক্ষময়য়য়ের জীিন ময়নানয়ন েেিা বৃহের জন্য কাহরগহর প্রহিেয়ণর ব্যিস্থা করা।  

৩) সীমানা প্রািীর তিরীসি ভূহম উন্নয়ন এিাং ৫ (পাঁি) িলা িিন হনম যাণ।  

৪) প্রহিেয়ণর জন্য প্রয়য়াজনীয় কহম্পউটার, র্ন্ত্রাাংি, ক্ষসলাই ক্ষমহিন সরিরাি।  

৫) প্রয়য়াজনীয় আসিািপে সরিরাি।  

উয়দ্দেঃ 

সুনামগি ক্ষজলার এহিম ও অসিায় হকয়িারীয়ের জীিনমান উন্নয়য়নর লয়েে একায়েহমক এিাং আিাহসক িিন হনম যাণ করা।  
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৭. কার্ যক্রম : িাাংলায়েয়ির গরীি, গৃিিীন, এহিম এিাং হিহিন্নিায়ি অসিায় পহরিায়রর ক্ষময়য় হিশুরা হিোর সুয়র্াগ ক্ষথয়ক  

িহিি। হিএফএ হস্কল ক্ষেয়িলপয়মন্ট এে অরফায়নজ এর ক্ষময়য়য়ের আশ্রয়য়র জন্য আিাসন সুয়র্াগ বৃহে কয়র 

িায়েরয়ক কাহরগহর প্রহিেয়ণর মাধ্যয়ম স্বািলম্বী করার জন্য পৃথক দুটি িিন হনম যাণ করা হিষয়টি প্রহক্রয়ারীন 

রয়য়য়ে। উক্ত িিন হনম যাণ কাজ সমাপ্ত িয়ল ক্ষসখায়ন উয়েখ সাংখ্যক ক্ষময়য়র আিাহসক এিাং কাহরগহর প্রহিেণ 

কার্ যক্রম গ্রিণ করা িয়ি।  

৮. ২০২০-২১ অথ য িেয়রর অগ্রগহি : উক্ত কম যসূহির আওিায় একায়েহমক ও আিাহসক িিন হনম যাণ কাজ স্থানীয় সরকার  

প্রয়কৌিল অহরেপ্তয়রর মাধ্যয়ম সম্পন্ন করার লয়েে চূড়ান্ত নকিা অনুর্ায়ী হনম যাণ কায়জর 

জন ক্ষটোর সম্পন্ন িয়য়য়ে। িিন ২ (দুই)টি হনম যায়ণর জন্য ই-হজহপ ক্ষটোয়রর মূল্য িািে 

হিগি ০৪/০৫/২০১৭ িাহরয়খ ৭,৯৬,৮৭,৮০০/- (সাি ক্ষকাটি হেয়ানব্বই লে সািাহি িাজার 

আটিি) টাকায় KINGDOM Builders Limited, House no-470, 

Road no-31,DOHS, Mohakhali, Dhaka-1206 ক্ষক কার্ যায়েি 

ক্ষেয়া িয়য়য়ে। িিযমায়ন কার্ যায়েি এিাং স্বােহরি চুহক্তপে অনুর্ায়ী উক্ত হনম যাণ কাজ 

িলমান রয়য়য়ে।  

 


