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evwl©K cÖwZ‡e`b 2017-2018 cÖYqন ও প্রকািনা কহমটি : 

 

১। সাহি িক তত্ত্বািধাদন : 

জনাি সমদির আফদরাজ চুমহক, এমহি,  

মাননীয় প্রহতমন্ত্রী, মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়। 

 

২। তত্ত্বািধাদন : 

জনাি নাহিমা সিগম এনহিহস,  

সহিি, মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়। 

 

৩। সমন্বয়কবৃন্দ : 

১. জনাি সজযাহত লাল কুহর, অহতহরক্ত সহিি (প্রিাসন), মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়।    

২. জনাি মািমুো িারমীন সিনু এনহিহস, অহতহরক্ত সহিি (িহরিঃও উিঃ), মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়।   

৩. জনাি লায়লা সজসহমন, অহতহরক্ত সহিি (হিশু ও সমন্বয়), মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়।    

 

৪। িাহষ িক প্রহতদিেন প্রণয়ন ও প্রকািনা কহমটিিঃ 

১. ি. আবুল সিাদসন, প্রকল্প িহরিালক (উিসহিি),      আিিায়ক 

নারী হনর্ িাতন প্রহতদরাধকদল্প মাহিদসক্টরাল সপ্রাগ্রাম,   

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়। 

২. জনাি সমািঃ আলমগীর সিাদসন, যুগ্মসহিি (উন্নয়ন),      সেস্য 

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়।    

3. Rbve gvmy`yi ingvb, wmwbqi mnKvix mwPe (cÖkvmb-2),      m`m¨ 

gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq| 

৪. জনাি সমািঃ ইনামুল িক, সপ্রাগ্রামার,       সেস্য 

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়। 

৫. Rbve †gvt Aveyj Lv‡qi, Rbms‡hvM Kg©KZ©v,       সেস্য 

gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq|    

৬. Rbve নূরুন্নািার সিগম, হসহনয়র সিকারী প্রধান (প্লাউ),     সেস্য সহিি 

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়।     

                      

৫। সম্পােনা কহমটিিঃ 

1. Rbve wkevbx fUªvPvh©¨, hyM¥ mwPe (cÖkvmb),       AvnevqK 

gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq|    

2. ি. আবুল সিাদসন, cÖKí cwiPvjK (DcmwPe),       m`m¨ 

gvwë-‡m±ivj cÖKí gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq|  

3. Rbve আবু তাদলি, DcmwPe (wkï),        m`m¨ 

gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq|      

4. Rbve Ave ỳj gvbœvb, DcmwPe (Dbœqb),       m`m¨ 

gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq|     

5. Rbve MvRxDwÏb †gvnv¤§` gybxi, DcmwPe (‡mj),      m`m¨ 

gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq|    

6. Rbve AvbwRi wjUb, cwiPvjK, evsjv‡`k wkï GKv‡Wgx,      m`m¨ 

gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq|    

7. Rbve gvmy`yi ingvb, wmwbqi mnKvix mwPe (cÖkvmb-2),      m`m¨ 

gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq|   

8. Rbve †gvt Bbvgyj nK, সপ্রাগ্রামার,        m`m¨ 

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়।     

9. Rbve b~iæbœvnvi †eMg, wmwbqi mnKvix cÖavb (cøvD),      m`m¨ mwPe 

gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq|     
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      প্রহতমন্ত্রী 

      মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় 

      গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেি সরকার 

িাণী  
মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তিক ২০১৭-১৮ অর্ ি-িিদরর িাহষ িক প্রহতদিেন প্রকাদির উদযাগদক জানাই স্বাগতম ও শুদেচ্ছা ।  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিখ িাহসনার সনর্তদে ‘রূিকল্প ২০২১’ িাস্তিায়দন মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী ও হিশুর অহধকার সুরক্ষা, সম-অহধকার, 

অর্ িননহতক ক্ষমতায়ন এিাং উন্নয়দনর মূলদরাতধারায় সম্পৃক্তকরদণ হিহেন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কম িসূিী িাস্তিায়ন করদি। এদেিদক ২০২১ সাদলর মদে 

মেম আদয়র সেদি িহরণত করার জন্য উন্নয়দন নারী-পুরুদষর সম্মহলত অাংিগ্রিণ একটি পূি িিতি। অত্র মন্ত্রণালদয়র নারী ও হিশু উন্নয়দনর সদে 

সিসরকারী সাংস্থা, নারী সাংগঠণ ও সুিীল সমাদজর ব্যািক অাংিগ্রিদণর ফদল সেদির নারী ও হিশু উন্নয়ন অগ্রগহতর সূিক জাতীয় উন্নয়দনর সূিকদক 

সমৃদ্ধ কদরদি। ফদল জাতীয় ও আন্তজিাহতক ির্ িাদয় সরকাদরর সুিাসন, সচ্ছতা ও জিািহেহিতা হনহিত িদয়দি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিখ িাহসনার িহলষ্ঠ 

সনর্তদে িাাংলাদেদির নারীর উন্নয়ন সলািাল নারী উন্নয়ন সূিদক একটি িহলষ্ঠ সনর্তদের স্থান েখল কদর আদি। নারী উন্নয়দনর সূিদকর ধাি ধীদর ধীদর 

বৃহদ্ধ িাদচ্ছ। নারীর রাজননহতক, অর্ িননহতক ও সামাহজক ক্ষমতায়দনর লদক্ষয িতিমান সরকাদরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিখ িাহসনার িহলষ্ঠ ও 

সমদয়ািদর্াগী িেদক্ষদির ফদল নারীর অগ্রগহত আজ দৃশ্যমান িদয়দি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমাননর স্বপ্ননক বাস্তবায়নন সরকার নারী ও 

তেশুনক শবতে প্রধান্য শেয়া হনে। এ লনযে মন্ত্রণালনয়র কার্ যক্রম গতিেীল করা হনয়নে এবং মন্ত্রণালনয়র বানজট বৃতি করা হনয়নে। অর্ যননতিক খানি 

নারীর অংেগ্রহননর কারননই বাংলনেে আজ মধ্যম আনয়র শেনে পতরনি হনয়নে এবং অননক শযনে আঞ্চতলক শেেসমূহ শর্নকও এতগনয় আনে। 

 

নারীর প্রতি সতহংসিা প্রতিনরানধ নানামূখী কার্ যক্রম বাস্তবায়ন করা হনে। শেনের ৮টি তবভানগর ২০ টি শজলা এবং ৪০টি উপনজলায় ওয়ান স্টপ ক্রাইতসস 

শসন্টার ও শসনলর মাধ্যনম শসবা প্রোন করা হনে। নারীর প্রতি সতহংসিা তননরানধ ১০৯ শহল্পলাইন চালু করা হনয়নে। মননাসামাতজক কাউতিতলং এবং 

তিএনএ ল্যানবর মাধ্যনম তনর্ যাতিি নারীরা উপকৃি হনে। নারী ও তকনোরীনের সতহংসিা রুখনি “জয় অোপস  শমাবাইল” তিরী করা হনয়নে।  

 

মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় তবতভন্ন রকনমর সামাতজক তনরাপত্তা কার্ যক্রম বাস্তবায়ন করনে। েতরদ্র, অসহায়ম তনর্ যাতিি তবধবা ১০ লয নারীনেরনক 

২৪ মাস চনক্রর জন্য মার্াতপছু প্রতিমানস ৩০ শকতজ পুতি চাল তবিরণ করা হনে। েতরদ্র, অসহায় গভযবিী ৭ লয মানক প্রতিমানস ৮০০ টাকা কনর ৩৬ 

মানসর চনক্রর জন্য ভািা প্রোন করা হনে। েতরদ্র ও দুগ্ধবতি ২.৫ লয মানক প্রতিমানস ৮০০ টাকা কনর ৩৬ মানসর চনক্রর জন্য ভািা প্রোন করা হনে। 

শেনের ৭ উপনজলায় পরীযামূলক ভানব তিতজটাল পিতিনি মাতৃত্বকালীন ভািা তবিরন করা হনে। এই পিতিনি ইনলকট্রতনক ট্রিফানরর মাধ্যনম 

সরাসতর সুতবধা শভাগীর কানে ভািা চনল র্াদচ্ছ। এ শযনে সুতবধানভাগী শকান রকনমর হয়রানীর তেকার হনব না। এোড়া নারীর অর্ যননতিক যমিায়ননর 

লনযে নারীনেরনক ক্ষুদ্র Fণ প্রোন করা হনে। নারী ও হিশু িািার প্রহতদরাধ, কম িসাংস্থান সৃহি, নারী ও কন্যা হিশুর প্রহত সহিাংসতা প্রহতদরাধ, সামাহজক 

সদিতনতা বৃহদ্ধসি হিহেন্ন ও সসিামূলক িহুমূখী কার্ িক্রম িাস্তিায়ন করদি। নারীনের আত্মতনভযরেীল করার জনন্য নানামূখী প্রতেযণ চাতলনয় র্ানে। িার 

মনধ্য রনয়নে কতিউটার প্রতেযণ, ফোেন তিজাইন, তবউটিতফনকেন, কোটাতরং, শমাবাইল সাতভ যতসং, মােরুম চাষ, শমৌমাতে চাষ, তবজননজ ম্যাননজনমন্ট, 

শমামবাতি তিরী, ব্লকবাটিক, হোন্ডনলাম প্রভৃতি। প্রতেযণ শকনে র্ািায়াি বাবে ভািাও প্রোন করা হনে। শযে তবনেনষ প্রতেযণাতর্ যনের চাকতরর ব্যবস্থা 

করনে। িাোড়া, উনযাক্তা নারীনের জন্য প্রতি শজলায় জতয়িা ভবন তনম যানণর পতরকল্পনা হানি শনয়া হনয়নে। এিাড়া নারী ও হিশু সুরক্ষা ও বিষম্য 

দূরীকরদণ প্রণীত িদয়দি হিহেন্ন আইন, হিহধ, নীহত ও কম িিহরকল্পনা। মন্ত্রণালদয়র হনজস্ব কার্ িক্রম িাস্তিায়ন িাড়াও সসক্টরাল মন্ত্রণালয়সমূদির নারী ও হিশু 

উন্নয়ন কিাক্রদমর অগ্রগহত তোরহক, ির্ িাদলািনা, িহরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন কদর র্াদক। তৃণ যমূল নারীনের মানে িথ্য শসবা শপৌৌঁনে তেনি তিতজটাল বাংলানেে 

গড়ার প্রিেনয় “িথ্য আপা” প্রকল্প গ্রহন করা হনয়নে। এই প্রকনল্পর মাধ্যনম শেনের এক শকাটি গ্রামীণ মতহলানের িথ্য প্রযুতক্ত সিনকয সনচিন কনর 

তেনতিন নানা সমস্যার সমাধানন সাহায্য করা হনব।  

 

সরকার বাল্য তববানহর সংখ্যা শূনের শকাটায় নাতমনয় আননি বিপতরকর। এই লনয সরকানরর পৃষ্ঠনপাষকিায় বাল্যতববাহ তননরাধ আইন, ২০১৭ প্রনয়ন 

সহ নানাতবধ কার্ যক্রম চাতলনয় র্ানে। েতরদ্রিা, তনরাপত্তাহীনিা ও সামাতজক অসনচিনিার কারনণ বাল্য তববাহ সংগঠিি হয়। েতরদ্র পতরবানরর ১৫-১৮ 

বেনরর শমনয়নেরনক বৃতত্তমূলক প্রতেযণ প্রোন এবং ভািা প্রোননর কার্ যক্রম হানি তননয়নে মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয়। এই কার্ যক্রম চলনল 

বাল্যতববানহর সংখ্যা অননক কনম র্ানব। মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃযক প্রচাতরি বাল্যতববাহ তবনরাধী কোনিইন আওয়াজ শিাল তবজ্ঞাপন 

তচেটি ‘এনপক ইতফ এোওয়াি য ২০১৮’ অজযন কনরনে। অত্র মন্ত্রণালয় বাল্যতববাহ প্রতিনরাধ, নারী তনর্ যািন বন্ধ এবং নারীর যমিায়নন তনরলস ভানব কাজ 

করনে িারই স্বীকৃতি হল ‘এনপক ইতফ এেওয়াি য ২০১৮’।  

 

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় এিাং এর অধীনস্থ মহিলা হিষয়ক অহধেপ্তর, জাতীয় মহিলা সাংস্থা এিাং িাাংলাদেি হিশু একাদিমীর সকল কম িকতিাগণ 

র্ারা নারী ও হিশুদের উন্নয়দন হনরলসোদি কাজ কদর র্াদচ্ছন তাঁদেরদক জানাই আমার আন্তহরক শুদেচ্ছা ও স্বাগতম।  

 

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালদয়র ২০১৭-১৮ অর্ ি-িিদর িাহষ িক প্রহতদিেন প্রকাদির ফদল নারী ও হিশু উন্নয়দন সাংহিি কম িকতিা ও কম িিারীদের একটি 

সপ্ররণার উৎস হিদসদি কাজ করদি। 

 

জয় িাাংলা, জয় িেিন্ধু 

িাাংলাদেি হিরজীিী িউক। (দমদির আফদরাজ চুমহক, এম.হি) 
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      সহিি 

                       মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় 

                      গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেি সরকার 

মুখিন্ধ 

 

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তিক প্রকাহিত ২০১৭-২০১৮ অর্ ি িিদরর িাহষ িক প্রহতদিেন প্রকাদির উদযাো্গদক স্বাগত জানাই। 

নারীদক উন্নয়দনর মূলদরাতধারায় আনয়দন সরকাদরর অেীকার িাস্তিায়দন মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় র্তণমূল ির্ িাদয়র কার্ িক্রম এিাং 

কম িসূিীর উির সি িাদিক্ষা সজাড় হেদয়দি। নারীর আহর্ িক, সামাহজক, িাহরিাহরক ও রাহিয় ির্ িাদয়র সকল সক্ষদত্র নারী উন্নয়দন এক হনরি হিপ্লি 

িদয় র্াদচ্ছ র্া ক্রমান্বদয় দৃশ্যমান িদচ্ছ।  মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় নারীদক েক্ষ জনিহক্তদত রূিান্তদরর জন্য সরকাদরর হনি িািনী ইদস্তিার 

অনুর্ায়ী জাতীয় সকৌিল, নীহত ও িহরকল্পনা গ্রিদণর িািািাহি আন্তজিাহতক সনে এিাং উন্নয়ন এদজন্ডা সর্মন এসহিহজর ৫ নাং সগাল ‘সজন্ডার 

সমতা অজিন এিাং নারী ও হিশুর ক্ষমতায়ন’ হিষদয় সনর্তেোনকারী মন্ত্রণালয় এিাং অন্যান্য লক্ষয অজিদন ২১টি উন্নয়ন প্রকল্প, ২৬টি কম িসূিী 

এিাং হিহেন্ন সামাহজক কার্ িক্রম িাস্তিায়ন করদি।  

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালর্ নারীর কম িসাংস্থান সৃহি, োহরদ্র হিদমািন, সিকার ও অসিায় মহিলাদের আত্ম-কম িসাংস্থাদনর সুহি, অসিায়, 

হনর্ িাহতত ও দিঃস্থ মহিলা ও হিশু কল্যাণ তিহিল, স্বাস্থয ও আইনী সিায়তা, নারীর অর্ িননহতক স্বক্ষমতা সৃহির জন্য ক্ষুদ্র Fণ, নারী উদযাক্তা 

সৃহিদত দিঃস্থ মহিলাদের উৎিাহেত িণ্য সামগ্রী হিক্রয় ও িাজারজাতকরদণ সিায়তা, জহয়তা ফাউদন্ডিদনর আওতায় নারীর আহর্ িক ক্ষমতায়দনর 

মােদম সেদির প্রতযন্ত অÂসলর সুহিধা িহিত নারীদের স্বািলহম্ব করার জন্য সিায়তা প্রোন করাসগ স্বপ্ন প্যাদকদজর আওতায় অসিায় 

নারীদেরদক সসহনদেিন, স্বাস্থয ও িহরিার িহরকল্পনা এিাং  হিহেন্ন সদিতনতামূলক প্রহিক্ষণ প্রোন করা িদচ্ছ।   

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালদয়র সীমািীন প্রদিিায় হিহেন্ন সদিতনতামূলক ব্যিস্থা হনদয়দি। মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় এিাং 

ইউহনদসদফর সর্ৌর্ উদযাদগ িাল্যহিিাি প্রহতদরাদধ ব্যািক জাতীয় প্রিারণা অহের্াদনর লদক্ষয ৫টি টিহে স্পে বতরী করা িয়। এসি টিহে স্পে 

২০১৭ সাদলর ৩১ জুলাই আনুষ্ঠাহনকোদি উদবাধন করা িয় এিাং হিটিহেসি হিহেন্ন সেহলহেিন িযাদনদল প্রিার করা িয়  এসকল প্রিারণা 

বিহিকোদি খ্যাহতসম্পন্ন হিহেন্ন আন্তজিাহতক প্রহতষ্ঠান কর্তিক পুরস্কার সর্মনিঃ The Accolade Global Film Competition 2017 

Humanitarian Award for Outstanding Achievement and The Accolade Winner Award of Excellence End 

Child Marriage পুরস্কার গ্রিণ ও ব্যািকোদি িাল্যহিদয় প্রহতদরাদধ প্রিারাহের্াদনর আন্তজিাহতক এই স্বীকৃহত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিখ 

িাহসনা িাাংলাদেিদক িাল্যহিিাি মুক্ত করার সর্ প্রহতশ্রুহত হেদয়দিন তার সফল িাস্তিায়দনর প্রমাণক।  

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হিদিষ উদযাগ নারী ক্ষমতায়ন কার্ িক্রম ব্রাহন্ডাংকরণ, কম িজীহি নারীদের ক্ষমতায়দন 

সিাদিল সুহিধা, প্রহিক্ষণ, সেি ব্যাাংক বতরী, সি-সকয়ার সুহিধা, আয়িধ িক কম িকাদন্ড সিায়তা িাড়াও দিঃস্থ নারীদের খায হনরািত্তা হনহিতকরদন 

হেহজহি, মার্তেকাল োতা, ল্যাকদেটিাং মা োতা, নারী ও হিশু িািার প্রহতদরাধ, আইনী সিায়তা প্রোন, িাল্যহিিাি প্রহতদরাধ এিাং হকদিার-

হকদিারী ক্লাদির মােদম ক্ষমতায়ন, অর্ িননহতক মুহক্তর জন্য হিহজোল িাাংলাদেি গড়ার লদক্ষয কহম্পউোর ও সমািাইল সাহে িহসাং এিাং নারী 

উদযাক্তা উন্নয়ন কার্ িক্রম িহরিালনা, হনর্ িাহতত নারী ও হিশুদের জন্য ৭টি হিোদগ ৬০টি ওয়ানস্টি ক্রাইহসস সসন্টার ও সসদলর মােদম 

সমহিকযাল হিহকৎসা, আইহন ও িহলহস সিায়তা এিাং আক্রান্তদের পুনি িাসন সসিা হেদয় র্াদচ্ছ। জাতীয় িাসিাতাদল হিএনএ সপ্রাফাইহলাং ল্যাি 

এিাং হিএনএ হিহনাং ল্যাি স্থািন করা িদয়দি। িাল্যহিিাি হনরসনকদল্প িাল্যহিিাি প্রহতদরাদধ আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা িদয়দি। তািাড়া, নারী, 

হকদিারী ও কন্যা হিশুর প্রহত হনর্ িাতন ও সহিাংসতা সরাদধ “জয় সমািাইল অযাি” এর মােদম হনর্ িাতদনর হিকার িওয়ার আিঙ্কার প্রাক্কাদল এই 

অযািটি নারী হও হকদিারীদের একটি রক্ষাকিি হিদসদি কাজ করদি। ফদল নারী ও হকদিারীদের হনর্ িাতদনর আিরাধ কদম আসদি। 

নারী ও হিশু উন্নয়দন সনর্তেোনকারী মন্ত্রণালয় হিদসদি সসক্টরাল মন্ত্রণালদয়র কার্ িক্রম তোরহককরদনর মােদম আন্তিঃমন্ত্রণালয় সর্াগাদর্াগ ও 

সমন্বয়, সরকাদরর হেতর ও িাইদর সজন্ডার সমতা আনয়দন লীি মন্ত্রণালয় হিদসদি মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ কদর র্াদচ্ছ। 

নারী ও হিশু উন্নয়দন িতিমান সরকাদরর অগ্রমুখী সকৌিল অিলম্বদনর মােদম নারী ও হিশু উন্নয়ন সাংহিি হিহেন্ন প্রকল্প, কম িসূিী এিাং কার্ িক্রম 

গ্রিণ ও মাঠ ির্ িাদয় সদরজহমদন এিাং অনলাইন তোরহকর মােদম িাস্তিায়ন করা িদচ্ছ। এদত মাঠ ির্ িাদয়র কার্ িক্রম িাস্তিায়দনর মদে স্বচ্ছতা 

ও জিািহেহিতা বৃহদ্ধসি কম িকতিাদের মদে উৎসাি-উদ্দীিনা বৃহদ্ধ িাদচ্ছ। 

মহিলা হিষয়ক অহধেপ্তর, জাতীয় মহিলা সাংস্থা, িাাংলাদেি হিশু একাদিমী এিাং জহয়তা ফাউদন্ডিদনর সকল কম িকতিা/কম িিারী র্ারা নারী ও 

হিশুদের উন্নয়দন র্তণমূল শর্নক জািীয় পর্ যায় পর্ যন্ত তনরলসভানব কাজ করদিন তাঁদেরদক জানাই আমার আন্তহরক শুদেচ্ছা ও অহেনন্দন।  

 

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালদয়র ২০১৭-১৮ অর্ ি-িিদর িাহষ িক প্রহতদিেনটি সাংহিি কম িকতিা ও কম িিারীদের মদে সপ্ররণার উৎস হিদসদি 

কাজ করদি। 

 

নাহিমা সিগম এনহিহস 
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প্রর্ম অোয়িঃ 
 

১.১ িেভূহম 

 

নারী ও হিশু উন্নয়ন, নারী হনর্ িাতন িন্ধ, নারী িািার প্রহতদরাধ, কম ©সক্ষদত্র নারীর হনরািত্তা হিধান এিাং অর্ ©বনহতক কম©কাদন্ডর 

মূলদরাতধারায় নারীর অাংিগ্রিণ হনহিত করাসি নারীর সামহগ্রক আর্ ©-সামাহজক উন্নয়দন ‘মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়’ হিহেন্ন 

কার্©ক্রম গ্রিণ ও িাস্তিায়ন করদি।   

 

রািীয় ও জনজীিদনর সি ©সক্ষদত্র সমঅহধকার প্রহতষ্ঠা এিাং সকল প্রকার বিষম্য দূরীকরদণর লদক্ষয িাহরিাহরক সহিাংসতা (প্রহতদরাধ ও 

সুরক্ষা) আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা িদয়দি, িাহরিাহরক সহিাংসতা (প্রহতদরাধ ও সুরক্ষা) হিহধ, ২০১৩ প্রণয়ন করা িদয়দি। নারী ও 

হিশুর সামহগ্রক উন্নয়দন জাতীয় নারী উন্নয়ন নীহত ২০১১, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীহত ২০১১ এর িাস্তিায়নকদল্প জাতীয় কম ©িহরকল্পনা 

২০১৩ প্রণয়ন করা িদয়দি। জাতীয় হিশু নীহত ২০১১ এিাং হিশুর প্রারহিক র্ত্ন ও হিকাদির সমহন্বত নীহত, ২০১৩, 

হিঅহিরাইদিাহনউহক্লক এহসি (হিএনএ) আইন, ২০১৪ প্রণয়ন করা িদয়দি। নারী ও হিশুর প্রহত সহিাংসতা প্রহতদরাদধ জাতীয় 

কম ©িহরকল্পনা ২০১৩-২০২৫ প্রণয়ন করা িদয়দি। এ কম©িহরকল্পনার আওতায় সেদির নারীদের হিহক্ষত ও েক্ষ মানিসম্পে হিদসদি 

গদড় সতালা, জাতীয় উন্নয়ন কম ©কান্ড িাস্তিায়দন নারীর সহক্রয় অাংিগ্রিণ এিাং নারীর রাজননহতক, সামাহজক, প্রিাসহনক ও 

অর্©বনহতক ক্ষমতায়ন হনহিত করার কাজ এহগদয় িলদি। িাল্যহিিাি হনদরাধ আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা িদয়দি। সর্ৌতুক হনদরাধ 

আইন (খসড়া) ২০১৭ প্রণয়ন প্রহক্রয়াধীন রদয়দি। র্তণমূল ির্া©সয় গদড় ওঠা হিহেন্ন নারী উদযাক্তাদের উৎিাহেত ব্যিসাদয় সম্পৃক্ত কদর 

আত্মকম©সাংস্থান ও ক্ষমতায়দনর কার্ ©ক্রম গ্রিণ করার উদদ্দদশ্য জহয়তা ফাউদন্ডিন গঠণ করা িদয়দি এিাং “জহয়তা সৃজদন জহয়তা 

ফাউদন্ডিন ২০১” নামক একটি িহরিালনা নীহতমালা প্রণয়ন করা িদয়দি। 

 

১.২ রূপকল্পঃ (Vision)  

শজন্ডার সমিাতভতত্তক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সুরতযি তেশু। 

 

১.৩ অতভলযে: (Mission) 

নারী ও তেশুর অতধকার প্রতিষ্ঠা এবং যমিায়নসহ উন্নয়ননর মূলধারায় নারীনের সিৃক্তকরননর মাধ্যনম শজন্ডার 

সমিাতভতত্তক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সুরতযি তেশু। 

 

১.৪ শকৌেলগি উনেশ্যসমূহ  (Strategic Objectives: )  

১. নারীর যমিায়ন ও তেশুর তবকাে; 

২. নারী ও তেশুর সামাতজক তনরাপত্তা শজাগোরকরণ; 

৩. নারী ও তেশু সুরযা, নারী তনর্ যািন প্রতিনরাধ ও অতধকার প্রতিষ্ঠা; 

৪. পতলতস এোিনভানকসী সযমিা বৃতি; 

৫. নারী উনযাক্তানের তবকাে সাধন। 

৬. প্রাতিষ্ঠাতনক সযমিা বৃতি। 

 

১.৫ আিহশ্যক সকৌিলগত উদদ্দশ্যসমূি: (Mandatory tivesStrategic Objec)  

১. িদ্ধহত, কম যিহরদিি ও সসিার মাদনান্নয়ন 

২. েক্ষতার সদে বাতষ যক কম যসম্পােন চুহক্ত িাস্তিায়ন হনহিত করা 

৩. অর্ য ও সম্পে ব্যিস্থািনার উন্নয়ন 

৪. েক্ষতা ও বনহতকতার উন্নয়ন 

৫. তথ্য অহধকার ও স্বপ্রদণাহেত তথ্য প্রকাি িাস্তিায়ন হনহিত করা। 

 

১.৬ কার্ যাবতল  (Functions: )  

১. নারী ও তেশু তনর্ যািন প্রতিনরাধ 

২. নারী ও তেশুর সামাতজক ও আইনগি অতধকার সংরযণ  

৩. নারীর কম যসংস্থাননর সুনর্াগ সৃতি ও যমিায়ন 

৪. নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তবতভন্ন মন্ত্রণালনয়র কার্ যক্রম সমন্বয় ও পতরবীযণ 

৫. জািীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও জািীয় তেশু নীতি বাস্তবায়ন 

৬. নারী ও তেশু অতধকার রযায় সনচিনিামূলক কার্ যক্রম গ্রহণ 

৭. শবগম শরানকয়া পেক প্রোন 

৮. আন্তজযাতিক নারী তেবস, জািীয় তেশু তেবস, বঙ্গমািার জন্মতেবস, বাল্যতববাহ প্রতিনরাধ  

    তেবস, তবশ্ব তেশু তেবস, তেশু অতধকার সপ্তাহ ও কন্যাতেশু তেবস উের্াপন 

৯. শস্বোনসবী মতহলা সংস্থাসমূহ তনবন্ধন ও তনয়ন্ত্রন। 
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১.৭ মন্ত্রণালদয়র উন্নয়ন প্রকল্প িরাদ্দিঃ 

২০১৭-২০১৮ অর্ য বেনরর সংনোতধি বাতষ যক উন্নয়ন কম যসূতচনি অন্তর্ভ যক্ত শমাট প্রকল্প সংখ্যা ২০টি। 

➢ তবতননয়াগ প্রকল্প ১৩টি 

➢ কাতরগরী সহায়িা প্রকল্প ৪টি 

 

শমাট বরাে 172.33 শকাটি টাকা   

➢  তজওতব ১৫০.৫৩ শকাটি  

➢  প্রকল্প সাহায্য ২১.৮০ শকাটি  

➢ প্রকল্প ব্যয় টাঃ ১৬০.১৫৩৪ শকাটি টাকা 

➢ অগ্রগতি ব্যনয়র েিকরা হার ৯২.৯৩%। 

 

১.৮ মন্ত্রণালদয়র কম িসূহি িরাদ্দিঃ  

২০১৭-২০১৮ অর্ য বেনরর মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালদয়র অধীন শমাট কম যসূহির সংখ্যা ২৬টি। সমাে িরাদ্দ ৫০.৫৪ 

সকাটি োকা র্া সমাে িরাদদ্দর ২.৩৩%। 

 

১.০৯ জািীয় বানজটঃ ২০১৭-১৮ অর্ য বেনর ৪০০২৬৬ শকাটি টাকার জািীয় বানজনটর মনধ্য মনধ্য ৪০ টি মন্ত্রণালয় ও 

তবভানগর মনধ্য মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র নারী উন্নয়ননর শেয়ার ১১২০১৯ শকাটি টাকা। র্া শমাট বানজনটর 

২৭.৯৯%। 

 

১.১০ মন্ত্রণালনয়র বানজটঃ ২০১৭-১৮ অর্ য বেনর মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র শমাট বানজট )উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন( 

বরাে ২৫৭৬ শকাটি টাকা র্া শমাট জািীয় বানজট টাঃ ৪০০২৬৬ শকাটি এর ১%। 

 

১.১১ শজন্ডার বানজটঃ ২০১৭-১৮ অর্ য বেনর মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র শজন্ডার বানজট বরাে ১১২০১৯ শকাটি টাকা 

র্া শমাট জািীয় বানজট টাঃ ৪০০২৬৬ শকাটি এর ২৭.৯৯%। 

 

িণ িনা  িাদজে ২০১৭-২০১৮ (দকাটি োকায়) 

নারীর হিস্যা 

িাদজে নারী িতাাংি 

সমাে িাদজে ৪০০২৬৬ ১১২০১৯ ২৭.৯৯ 

মন্ত্রণালদয়র িাদজে ২৫৭৬ ২০৭৪ ৮০.৫১ 

উন্নয়ন ৩০২ ২২১ ৭৩.১৮ 

অনুন্নয়ন ২২৭৪ ১৮৫৩ ৮১.৪৯ 

 

১.১২ তেশু বানজটঃ ১৩টি মন্ত্রণালনয় তেশু কল্যানণ ব্যতয়ি শমাট বানজট বরাে ১৩৩১.৮০ শকাটি টাকা। মতহলা ও তেশু 

তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র শমাট তেশু বানজট ২৫.৭৬ শকাটি টাকা। র্া শমাট বানজনটর ২.০% 

 

 ২০১৭-২০১৮ অর্ ি িিদর মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালদয়র হিশু িাদজে িরাদ্দিঃ 

 

হিিরণ িাদজে ২০১৭-২০১৮ (দকাটি োকায়) 

অনুন্নয়ন ব্যয় ২৩.১৮ 

উন্নয়ন ব্যয় ২.৫৮ 

মন্ত্রণালদয়র সমাে িাদজে ২৫.৭৬ 

মন্ত্রণালদয়র িাদজে (জাতীয় িাদজদের িতকরা িাদর) ০.৬৪ 

মন্ত্রণালদয়র িাদজে (হজহিহি’র িতকরা িাদর ০.১২ 

 

১.১৩ অতধেপ্তর/সংস্থাঃ 

১. মহিলা হিষয়ক অহধেপ্তরিঃ ৬৪ সজলা এিাং ৪৮৮টি উিদজলায় মহিলা হিষয়ক অহধেপ্তদরর অহফস রদয়দি। 

২. জাতীয় মহিলা সাংস্থািঃ ৬৪ সজলা এিাং ৫০টি উিদজলায় জাতীয় মহিলা সাংস্থার অহফস রদয়দি। 

৩. িাাংলাদেি হিশু একাদিমীিঃ ৬৪ সজলা এিাং ৬টি উিদজলায় িাাংলাদেি হিশু একাদিমীর অহফস রদয়দি। 

৪. জহয়তা ফাউদন্ডিনিঃ ঢাকার ধানমহন্ডদত রািা প্লাজার ৪র্ ি এিাং ৫ম তলায় জহয়তা ফাউদন্ডিদনর অহফস রদয়দি। 

 



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

১.১৪ ২০১৫-২০১৬ অর্ য বেনর সিাতেি উনেখনর্াগ্য অগ্রগহত 
  

১.১৪.১ নারী উন্নয়ন কার্ যক্রমঃ 

• ২০১৭-২০১৮ অর্ য বেনর মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালদয়র আওতায় োহরদ্র সীমার নীদি িসিাসকারী ১০ লক্ষ দিঃস্থ, 

েহরদ্র ও অসিায় নারীদক হেহজহি সিায়তা প্রোন করা িদয়দি।  

• ৬ লক্ষ েহরদ্র ও অসিায় নারীদক মার্তেকালীন োতা প্রোন করা িদয়দি।  

• ২ লক্ষ কম©জীিী নারীদক ল্যাকদেটিাং োতা সিায়তা প্রোন করা িদয়দি।  

• ১৫০০ জন দিঃস্থ হিশুদক অর্ ি সিায়তা প্রোন করা িদয়দি।  

• ১৮.৩২ লক্ষ নারীদক প্রহিক্ষণ প্রোন করা িদয়দি।   

• ২৩০০০ িাজার জন নারীদক উদযাক্তা হিদসদি গদড় সতালার লদক্ষয প্রদয়াজনীয় সিায়তা প্রোন করা িদয়দি।  

• ওয়ানিি ক্রাইহসস সসল ও সসন্টার িদত ১০৫০০ জন হনর্া ©হতত নারীদরক সিায়তা প্রোন করা িদয়দি।  

• কম ©জীিী সিাদস্টদলর মােদম ২৩৮৪ জন কম©জীিী মহিলাদক হনরািে আিাসদনর ব্যিস্থা করা িদয়দি।  

• ৭৩টি সি-সকয়ার সসন্টাদরর মােদম প্রহত িির প্রায় ৩০৫৩ জন হিশুদক সসিা প্রোন করা িদয়দি।  

• ইইহসআর প্রকদল্পর আওতায় ২০টি সজলায় ৩০০০০ ঝুহকপূণ © হিশু ও হকদিারদের মাহসক মার্াহিছু ২০০০ োকা কদর 

নগে আহর্ ©ক সিায়তা প্রোন করা িদয়দি।  

• হকদিার হকদিারীদের ক্ষমতায়দনর জন্য ৫২৯ টি ক্লাি িহরিালনা করা িদয়দি।  

• প্রহত িির “জহয়তা অন্বষদণ” প্রহতদর্াহগতার মােদম প্রহত উিদজলায় ৫ কযাোগহরদত ৪০ জন নারীদক “জহয়তা” 

হনিািন ও পুরস্কত করা িয়।  

 

১.১৪.২ হিশু উন্নয়ন কার্ যক্রমঃ 

• হিশুদের সেদির সর্াগ্য নাগহরক হিদসদি গড় সতালার অহেপ্রাদয় মানহসক ও সাাংস্কহতক হিকািসি সুপ্ত প্রহতোর হিকাি 

সাধদনর লদক্ষয সরকার িহুহিধ উন্নয়ন কার্ ©ক্রম িহরিালনা করদি।  

• হিশুর হিকাদি প্রারহিক হিক্ষা (ইএলহসহি) িীষ ©ক প্রকদল্পর মােদম গে © সর্দক িাঁি িির িয়সী হিশুদের িারস্পাহরক 

হক্রয়ামূলক র্ত্ন হনহিতকরণসি হিশু হিকাদির অনুকূল হনরািে িাহরদিি, িাহড়, কহমউহনটি ও হিক্ষা সকদে প্রাক-

প্রার্হমক হিক্ষা কার্ ©ক্রদম হিশুদের অাংিগ্রিণ বৃহদ্ধর মােদম তাদের বুহদ্ধহেহত্তক, সামাহজক, োষাগত ও আদিহগক 

হিকাি সাধনপূি ©ক প্রার্হমক হিযালদয় িড়গাশুনা করার উিদর্াগী কদর গদড় সতালা িদয়দি।  

• এনািহলাং এনোয়রনদমন্ট ফর িাইল্ড রাইেস (ইইহসআর) িীষ ©ক প্রকদল্পর মােদম হিশুর অহধকার সুরক্ষার লদক্ষয 

সামাহজক মূল্যদিাধসমূি সমুন্নত সরদখ সুিীল সমাজ ও সরকাদরর েক্ষতা বৃহদ্ধকদল্প সকৌিলগত সুরক্ষা কার্ ©ক্রম গ্রিণ 

এিাং সমাদজ হিশু হনিীড়ন, হনhv©তন, সহিাংসতা ও সিাষণ সর্দক তাদের রক্ষা কদর হিশুর স্বাোহিক হিকাদির উিযুক্ত 

িহরদিি সৃহি করা িদি। উক্ত প্রকদল্পর আওতায় এ ির্ ©ন্ত সারা সেদি হনিা ©হিত ২০টি সজলায় ৪০,০০০ হিশুর মদে 

২,০০০ োকা হিসাদি ১৮ মাস ব্যািী কযাি োন্সফার কার্©ক্রম িালু রদয়দি।  

• এিাড়া, সেদি হনিা ©হিত ২০টি সজলায় ১৫,০০০ জন হকদিার-হকদিারী (িয়স ১৪-১৮) এর মদে প্রদতযকদক এককালীন 

১৫,০০০ োকা কদর স্টাইদিন্ড প্রোদনর কার্ ©ক্রম িলমান রদয়দি। 

• হিশু উন্নয়ন কম ©সূহির আওতায় প্রহতিির ৪২টি কার্©ক্রম িাস্তিাহয়ত িয়।  

• হিশু হিকাদির প্রারহিক হিক্ষা কম ©সূহির মােদম প্রহতদকদে ৩০ জন জন (৪-৫ িয়সী হিশু) কদর ২,১০৯ সকদে 

Early Leaning Facilities এর মােদম হিশু হিকাি এিাং প্রাক-প্রার্হমক হিক্ষার সুদর্াগ প্রোন করা িয়। 



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

• হিশুদেরদক অহধক িাদর িাদঠ মদনাদর্াগী কদর সতালার লদক্ষয ৫১টি হিশুদতাষ গ্রন্থ প্রকাি করা িদয়দি।  

• হিশুদের জন্য একটি মাহসক “হিশু” প্রহত্রকা হনয়হমত প্রকাহিত িয়।  

• এিাড়া ৫ খদন্ড “হিশু হিিদকাষ” প্রকাি করা িদয়দি। 

• িিদর প্রায় ৪ লক্ষ হিশু লাইদব্ররীদত িই িড়ার সুদর্াগ লাে কদর এিাং লাইদব্ররীহেহত্তক প্রহতদর্াহগতায় প্রায় ১,২০,০০ 

িাজার হিশু অাংিগ্রিণ কদর।  

• সারাদেদি ৬টি হিশু হিকাি সকদের মােদম সমাে ৭০০ জন দস্থ ও অসিায় হিশুদক সামাহজক সম্পৃক্ততাসি হিশুর 

অহধকার হনহিত করার জন্য সাি ©ক্ষহণক সুহিধা প্রোন করা িদয় র্াদক। 

 

১.১৫ হনদয়াগ ও িদোন্নহতিঃ 

১। মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালদয়র অধীন বতণ যি অর্ য িিদর ১ জন কম যকিযা এিাং ২ জন কম যিারীদক িদোন্নহত প্রোন করা 

িদয়দি। 

২। মহিলা হিষয়ক অহধেপ্তদরর অধীন মতহলা তবষয়ক অতধেপ্তনরর প্রধান কার্ যালনয়র প্রধান সহকারী-০১ জন, উচ্চমান 

সহকারী-০১ জন, তহসাবরযণ-কাম-উচ্চমান সহকারী-২২ জন, তহসাবরযক-০১ জন ও শিার তকপার -১৩ জন 

কম যচারীনেরনক পনোন্নতি প্রোন করা হনয়নে। িাোড়া সাঁট-তলতপকার -০১ জন, তহসাব সহকারী -০২ জন, সাঁট মুদ্রাযতরক 

-০৩ জন কম যচারীনেরনক তননয়াগ শেয়া হনয়নে। 

৩। জাতীয় মহিলা সাংস্থার অধীন ১জন কম যিারীদক হনদয়াগ প্রোন করা িদয়দি।   



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

হবতীয় অোয় 

 

মন্ত্রণালয়/তবভাগসমূনহর বাতষ যক প্রতিনবেন েক 
 
মন্ত্রণালয়/তবভানগর নাম:  মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়    আওিাধীন অতধেপ্তর/সংস্থার সংখ্যা: ৩টি 
প্রতিনবেনাধীন বির   ২০১৭-১৮                          প্রতিনবেন প্রস্তুতির িাতরখ: ১৯/৭/২০১৮  
 

)২( প্রোসতনক    
 

২. ১ কম যকিযা/কম যচারীনের সংখ্যা )রাজস্ব বানজনট( 

সংস্থার স্তর অনুনমাতে

ি পে 

পূরণকৃি  

পে 

শূন্য পে বেরতভতত্তক সংরতযি 

)তরনটনেনকৃি( 

অস্থায়ী পে 

মন্তব্য* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

মন্ত্রণালয় 

 ১২৮  ৭৮ ৫০ 

৪৩ মন্ত্রণালদয়র আইন িাখা ও আইহসটি িাখার জন্য গত 

১৭/৭/২০১৭ তাহরদখ সৃহজত ১২টি িে অনুদমাহেত 

িদের মদে অন্তর্ভ িক্ত। 

মহিলা হিষয়ক 

অহধেপ্তর 

৩৬০০ ২৯৩২ ৬৬৮ ১৩১০ ৬৬৮টি শূন্য পনের মনধ্য উন্নয়ন প্রকল্প হনি রাজস্ব 

খানি স্থানান্ততরি পে, সৃজনকৃি পে ও শপ্রষনণ 

পূরণনর্াগ্য পে রনয়নে। 

জাতীয় মহিলা 

সাংস্থা 

৫৯০ ৪৯৩ ৯৭ 

 

- • অনুনমাতেি পে ৫৯২ হনি ২টি পে তবলুপ্ত করা 

হনয়নে। 

• জািীয় মতহলা সংস্থার রাজস্বখানি স্থানান্ততরি 

গ্রামীণ মতহলা উন্নয়ন প্রকনল্পর ১২৫টি পে 

অনুনমাতেি পনের মনধ্য অন্তর্ভ যক্ত। ১২৫ পনে 

কম যরি জনবনলর  অবসর গ্রহণ/মৃত্যেনি সংতিি 

পে তবলুপ্ত হনব। 

িাাংলাদেি হিশু 

একাদিহম 
৪০৩ ৩২৫ ৭৮ 

২৪৮  

সমাে ৪৭২১  ৩৮২৮ ৮৯৩ ১৬০১  

 

* অনুনমাতেি পনের হ্রাস/বৃতির কারণ মন্তব্য কলানম উনেখ করনি হনব। 

         

২.২ শূন্যপনের তবন্যাস  

 অতিতরক্ত 

সতচব/িদূর্ধ্য 

পে 

শজলা 

কম যকিযার 

পে 

অন্যান্য ১ম 

শেতণর পে 

২য় শেতণর 

পে 

৩য় শেতণর 

পে 

৪র্ য শেতণর 

পে 

শমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

মন্ত্রণালয় 
 

- - 08 09 17 16 50 
মহিলা হিষয়ক 

অহধেপ্তর 

- 25 56 45 459 83 668 

জাতীয় মহিলা 

সাংস্থা 

- - 03 34 50 10 97 

িাাংলাদেি হিশু 

একাদিহম 

- - 12 1 41 24 7৮ 

শমাট - 25 ৭৯ ৮৯ ৫৬৭ ১৩৩ ৮৯৩ 

২.৩ অিীব গুরুত্বপূণ য )strategic( পে )অতিতরক্ত সতচব/সমপেমর্ যাোসিন্ন/সংস্থা-প্রধান/িদূর্ধ্য( শূন্য র্াকনল  

িার িাতলকা:    প্রনর্াজে নয়। 



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

২.৪       শূন্যপে পূরনণ বড় রকনমর শকান সমস্যা র্াকনল িার বণ যনা:   

The Computer Personnel (Government Organizations Recruitment Rules, 1985 এর কার্ িক্রম 

জনপ্রিাসন মন্ত্রণালদয়র ১২/১০/২০১৭ তাহরদখর ০৫.০০.০০০০.১১০.০০.১৪২.১৭-১৬৪৭ সাংখ্যক িত্র অনুর্ায়ী স্থহগত র্াকায় এ 

হনদয়াগহিহধ সাংহিি ০৭(সাত)টি শূন্য িদে (হসদস্টম এনাহলস্ট-০১, সিকারী সপ্রাগ্রামার-০১, সিকারী সমইনদেইদনন্স ইহিহনয়ার-০১ 

এিাং কহম্পউোর অিাদরেন-০৪) জনিল হনদয়াগ কার্ িক্রম গ্রিণ করা র্াদচ্ছ না। 

   

 ২.৫       অন্যান্য পনের িথ্য:   প্রনর্াজে নয়। 

 
২.৬ তননয়াগ/পনোন্নতি প্রোন 

প্রতিনবেনাধীন িিদর পনোন্নতি নত্যন তননয়াগ প্রোন মন্তব্য 
কম যকিযা কম যচারী শমাট কম যকিযা কম যচারী শমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৬ ৮ ২৪ ৩৭ ১ ৩৮  

২.৭ ভ্রমণ/পতরেে যন )নেনে(  
ভ্রমণ/পতরেে যন 

)নমাট তেননর সংখ্যা( 

মন্ত্রী/উপনেিা প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/নেোল 

এোতসনস্টন্ট 

সতচব মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

উন্নয়ন প্রকল্প পতরেে যন  ৫৮হেন ২৬হেন  

পাব যিে চট্টগ্রানম ভ্রমণ  ২হেন -  

 

২.৮ ভ্রমণ/পতরেে যন )তবনেনে( 
ভ্রমণ/পতরেে যন 

 )নমাট তেননর সংখ্যা( * 

মন্ত্রী/উপনেিা প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ 

শেোল এোতসনস্টন্ট 

সতচব মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

  ৩৬হেন ৩৪ হেন  

 

* কিতেন তবনেনে ভ্রমণ কনরনেন সুতনতে যিভানব উনেখ করনি হনব। 

 

২.৯    উপনরাক্ত ভ্রমনণর পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পতরেে যন প্রতিনবেন োতখনলর সংখ্যা:      প্রহতদিেন িাওয়া র্ায়হন। 
 

)৩( অতিট আপতত্ত  
 

৩.১  অতিট আপতত্ত সংক্রান্ত িথ্য )০১ জুলাই ২০১৭ শর্নক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ যন্ত( 

)টাকার অঙ্ক শকাটি টাকায় প্রোন করনি হনব( 

ক্রতমক মন্ত্রণালয়/ 

তবভাগসমূনহর  

নাম 

অতিট আপতত্ত ব্রিতেনট 

জবানবর 

সংখ্যা 

তনষ্পতত্তকৃি অতিট আপতত্ত অতনষ্পন্ন অতিট আপতত্ত 

সংখ্যা টাকার পতরমাণ 

)নকাটি টাকায়( 
সংখ্যা টাকার পতরমাণ 

)নকাটি টাকায়( 

সংখ্যা টাকার পতরমাণ 

)নকাটি টাকায়( 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

1 মহিলা ও হিশু 

হিষয়ক 

মন্ত্রণালয় 

৪৭ ৮.৫০ ৪৭ ৩৩ ৫.৮০ ২৯ ৪.৩২ 

২ মহিলা হিষয়ক 

অহধেপ্তর 

২৪০ ৩১৮.৬৪ - ১৪ ৩৩.৫০ ২২৮ ২৮৫.৪৬ 

৩ জাতীয় মহিলা 

সাংস্থা 

৬৭ ১৮.৬০ - ১৩ ৭.৫৭ ৫৯ ১১.০৩ 

৪ িাাংলাদেি 

হিশু একাদিহম 

৩৭৬ ১০.৫০ - ৯৩ ৪.৩৩ ৩১১ ৭.৪৯ 

সি িদমাে ৭৩০ ৩৫৬.২৪ ৪৭ ১৫৩ ৫১.২০ ৬২৭ ৩০৮.৩০ 
 

 



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

৩.২  অতিট তরনপানট য গুরুির/বড় রকনমর শকান জাতলয়াতি/অর্ য আত্মসাৎ, অতনয়ম ধরা পনড় র্াকনল শসসব 

শকসসমূনহর িাতলকা: 

 

ক্রতম

ক 

নং 

তনরীযার 

সন 
অনুনচেে 

নং 
আপতত্তর সংতযপ্ত তববরণ জতড়ি টাকার 

পতরমান 
িতিমান অিস্থা 

১. ২০০৭-০৮ ০২ 

(অহগ্রম) 

তপ,এস,তস কতৃযক শগনজনটি 

পনে তনয়তমি করণ না করা 

সনেও শবিন ভািাতে বাবে 

৪,৭৪,৫১৮.৩০ টাকা গ্রহনণ 

রাজস্ব যতি । 

৪,৭৪,৫১৮.৩০ ২৯/০৩/২০১৮ তাহরদখ অনুহষ্ঠত হত্র-িক্ষীয় 

অহিে সোর হসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী আহিল শুনাহনর 

চুড়ান্ত রায় প্রাহপ্ত সাদিদক্ষ আিহত্ত হনষ্পহত্তর 

হিষদয় হসদ্ধান্ত গ্রিন করা িদি। 

২. ২০১০-১২ ০৩ 

(অহগ্রম) 

পরামর্শক ও অন্যান্য 
খাতের বিল হতে আয়কর 
কম কেশ ন্। (জবয়ো 
কমশসূবি) 

১,৯০,১০২.00 
২৯/০৩/২০১৮ তাহরদখ অনুহষ্ঠত হত্র-িক্ষীয় 

অহিে সোর হসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী ১৬,৯৩০.০০ 
টাকা সরকাবর ককাষাগাতর জমাদান্ সাতপতে 
আপবিটি বন্ষ্পবির সুপাবরর্ করা হয়। 

৩. ২০১২-
২০১৩ 

০১ 
(অহগ্রম) 

 

সরকার নির্ধানরত হার 
অপেক্ষা কম হাপর 
এবং ককাি ককাি 
কক্ষপে আয়কর কতধ ি 
িা করায় সরকাপরর 
৪,৫৫,১৫১.৯০ টাকা 
আনথধক ক্ষনত। 

৪,৫৫,১৫১.৯০ আয়কর িািদ ৭,৪৮৫.০০ এিং ১০,৪৩৮.০০ 
টাকা ইে:পূতিশ বন্ষ্পবি হতয়তে। 
২৯/০৩/২০১৮ তাহরদখ অনুহষ্ঠত হত্র-িক্ষীয় 

অহিে সোর হসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী ১৯,৯৫৩.০০ 
টাকা এিং ৩,৯৩০.০০ টাকার িালান্ সংযুক্ত 
থাকায় বন্ষ্পবির সুপাবরর্ করা হয়। অিবর্ষ্ট 
৪,১৩,৩৪৬.৯০ টাকা িালাতন্র মাধ্যতম জমা 
সাতপতে পরিেী বসদ্ধান্ত গৃবহে হতি। 

৪. ২০১২-
১৩ 

০২ 
(অনিম) 

 

সরকার নির্ধানরত হার 
অপেক্ষা কম হাপর 
এবং ককাি ককাি 
কক্ষপে ভ্যাট কতধ ি িা 
করায় সরকাপরর 
1,63,402.০০ টাকা  
রাজস্ব ক্ষনত । 

১,৬৩,৪02.০০ ভ্যাট িািদ ২৮,২১৫.০০ এিং ৬৭,৫০০.০০ 
টাকা ইে:পূতিশ বন্ষ্পবি হতয়তে। 
২৯/০৩/২০১৮ তাহরদখ অনুহষ্ঠত হত্র-িক্ষীয় 

অহিে সোর হসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী ৭০৪৫.০০ টাকা 
এিং ২৮,৬০০.০০ টাকার িালান্ সংযুক্ত 
থাকায় বন্ষ্পবির সুপাবরর্ করা হয়। অিবর্ষ্ট 
৩২,০৪২.০০ টাকা িালাতন্র মাধ্যতম জমা 
সাতপতে পরিেী বসদ্ধান্ত গৃবহে হতি। 

৫. ২০১২-
১৩ 

০৫ 
(অনিম) 

সবধবন্ম্ন দরদাতাপক 
কার্ধাপদশ িা নদপয় 
সপবধাচ্চ দরদাতাপক 
কার্ধাপদশ কদওয়ায় 
সরকাপরর রাজস্ব 
ক্ষনত 
৩৮,০৩,৫১৮.০০ 
টাকা। 

৩৮,০৩,৫১৮.
০০ 

২৯/০৩/২০১৮ তাহরদখ অনুহষ্ঠত হত্র-িক্ষীয় 

অহিে সোর হসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী সংবিষ্ট অথশ 
িৎসতরর িাজার মূতলযর সাতথ দরপতের 
সামঞ্জসযোর কবপ প্রদান্ করায় আপবিটি 
বন্ষ্পবির সুপাবরর্ করা হয়। 

৬. ২০১৫-১৬ ০৫ 
(অবিম) 

প্রাপ্যতার অহতহরক্ত জ্বালাহন 

িািে ব্যয়। 

৪,২৯,৩৬২.০০ ২৯/০৩/২০১৮ তাহরদখ অনুহষ্ঠত হত্র-িক্ষীয় 

অহিে সোর হসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী প্রাহধকার 

তাহলকা, িহরিালক কর্তিক ব্যিহৃত গাড়ী নাম্বার 
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ক্রতম

ক 

নং 

তনরীযার 

সন 
অনুনচেে 

নং 
আপতত্তর সংতযপ্ত তববরণ জতড়ি টাকার 

পতরমান 
িতিমান অিস্থা 

এিাং প্রাপ্যতা,  ভ্রমনসূহি, জ্বালাহন প্রাপ্যতা 

ইতযাহে উহেহখত প্রমাণকগুদলা সাংযুক্ত র্াকায় 

আিহত্তটি হনষ্পহত্তর জন্য সুিাহরি করা িয়। 

৭. ২০১৫-১৬ ১১ 
(অবিম) 

কখলাবপ ঋতের অথশ আদায় 
ন্া করায় সংস্থার আবথশক 
েবে ১৯,৪৮,৫৯,০০০.০০ 
টাকা 

১৯,৪৮,৫৯,০০০.০
০ 

২৯/০৩/২০১৮ তাহরদখ অনুহষ্ঠত হত্র-িক্ষীয় 

অহিে সোর হসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী ঋে িহীোতদর 
মতধ্য যাতদর মৃেুয হতয়তে, যারা ন্দী ভ্াংগন্ 
বকংিা িন্যা, খরার বর্কার হতয়তে এমন্ 
িযবক্ত যাতদর কথতক ঋে আদায় সম্ভি ন্য় 
োতদর োবলকা কতর মন্ত্রোলতয়র মাধ্যতম 
জিাি কদওয়া সাতপতে আপবিটি বন্ষ্পবির 
জন্য সুপাবরর্ করা হয়। 
 

৮. ২০০৭-০৮ ৮ প্রবর্েে সামিী িািদ 
আবথশক বন্য়ম লংঘন্ কতর 
অবন্য়বমেভ্াতি িযয় করা 
হয়। 

১২,৪৫,৭৬১.০০  

৯. ২০০৭-০৮ ১৮ প্রবর্েেকারী প্রবেষ্ঠান্তক 
৫০% প্রদি অবিতমর 
সমন্বয় বহসাি পাওয়া 
যায়বন্। প্রকতের কময়াদ 
ইতোমতধ্য সমাপ্ত হয়। 

৬২,৪৮,৫০০.০০  

১০. ২০০৭-০৮ ২০ প্রকতের কময়াদ ন্া থাকা 
সতেও বিবভ্ন্ন কাপড় ক্রয় 
কদবখতয় িযয় করা হয়।   

৭,২৬,৬৩২.০০  

১১. ২০০৭-০৮ ২২ ফতটাকবপয়ার ভ্াউিাতর 
মালামাল ক্রয় কদবখতয় িযয় 
করা হয়। যার ককান্ 
বরকুইবজর্ন্ কন্ই। 

৬,৫৩,৮০৯.০০  

  

)৪( শৃঙ্খলা/তবভাগীয় মামলা )মন্ত্রণালয়/তবভাগ এবং অতধেপ্তর/সংস্থার সতিতলি সংখ্যা(  

প্রতিনবেনাধীন অর্ য-িিদর 

(২০১৭-১৮( মন্ত্রণালয়/অতধেপ্তর/ 

সংস্থাসমূনহ পুতির্ভি শমাট 

তবভাগীয় মামলার সংখ্যা 

প্রতিনবেনাধীন িিদর তনষ্পতত্তকৃি  মামলার সংখ্যা অতনষ্পন্ন  তবভাগীয় 

মামলার সংখ্যা চাকুতরচুেতি/ 

বরখাস্ত  

অব্যাহতি  অন্যান্য েণ্ড শমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০২টি ০২টি - ০১টি 

 

০৩টি  

)পূনব য রুজুকৃি 

মামলা(  

০৯টি  

)২০১৭-১৮ অর্ য 

বেনর=০২টি 

পূনব য অতনষ্পন্ন=০৭টি 

 

)৫( সরকার কতৃযক/সরকানরর তবরুনি োনয়রকৃি মামলা )০১ জুলাই ২০১৭ শর্নক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ যন্ত( 
 

সরকাতর সিতত্ত/স্বার্ য রযানর্ য মন্ত্রণালয়/তবভাগ-এর উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ননর োনয়রকৃি শমাট তনষ্পতত্তকৃি শমাট 
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মন্ত্রণালয়/তবভাগ/আওিাধীন 

সংস্থাসমূহ কতৃযক োনয়রকৃি 

মামলার সংখ্যা 

তবরুনি োনয়রকৃি 

তরট মামলার সংখ্যা 

শযনে সরকানরর তবরুনি 

োনয়রকৃি মামলার সংখ্যা 

মামলার সংখ্যা মামলার সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 ৪টি ৫টি ৯টি ৪টি 

 

)৬( মানবসিে  উন্নয়ন  
  

৬.১        শেনের অভেন্তনর প্রতেযণ )০১ জুলাই ২০১৭ শর্নক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ যন্ত( 
 

প্রতেযণ কম যসূতচর শমাট সংখ্যা মন্ত্রণালয় এবং আওিাধীন সংস্থাসমূহ শর্নক অংেগ্রহণকারীর সংখ্যা  

১ ২ 

১১৫ ২৭১১ জন 
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৬.২   মন্ত্রণালয়/অতধেপ্তর কতৃযক প্রতিনবেনাধীন অর্ য-বেনর )২০১৭-১৮( শকান ইন-হাউজ প্রতেযনণর আনয়াজন করা হনয় র্াকনল 

িার বণ যনা: 

 প্রতেযণ কম যসূতচ মন্ত্রণালয় এবং আওিাধীন সংস্থাসমূহ 

শর্নক অংেগ্রহণকারীর সংখ্যা  

 ১ ২ 

মহিলা ও হিশু 

হিষয়ক 

মন্ত্রণালয় 

এসহিহজ, ই-ফাইহলাং, ই-গেিদনন্স, গদিষণা িদ্ধহত, িাদজে 

ম্যাদনজদমন্ট, অহফস ব্যিস্থািনা, হিিািার, এহিএ , এনআইএস, 

প্রকল্প প্রণয়ন, অনুদমােন িাস্তিায়ন সকৌিল এিাং প্রকল্প সমাপ্তকরণ 

প্রহতদিেন প্রণয়নসি ইনিাউজ প্রহিক্ষণ 

৩৭২ জন 

প্রধান কার্ যালয় 

মতহলা তবষয়ক 

অতধেপ্তর, ঢাকা 

নতর্ ব্যবস্থাপনা প্রতেযণ )কম যকিযা( 

নতর্ ব্যবস্থাপনা প্রতেযণ )কম যচারী( 

নতর্ ব্যবস্থাপনা প্রতেযণ )কম যকিযা( 

৭৩ জন 

 

তেিাচার প্রতেযণ ২৫ জন 

দুনর্ যাগ শমাকানবলা ৬৮ জন 

আইন তবষয়ক প্রতেযণ ২৫ জন 

Self Esteem ২৫ জন 

সমাে  ৫৮৮ জন 

 

  ৬.৩   প্রতেযণ কম যসূতচনি কম যকিযা/কম যচারীনের অংেগ্রহণ বা মননানয়ননর শযনে বড় রকনমর শকান সমস্যা র্াকনল িার বণ যনা:    

প্রনর্াজে নয়।    
 

৬.৪   মন্ত্রণালনয় অন্-য-জব শট্রতনং (OJT)-এর ব্যবস্থা আনে তক-না; না র্াকনল অন্-য-জব শট্রতনং আনয়াজন করনি বড় 

রকনমর শকান অসুতবধা আনে তক-না? 

 

মন্ত্রণালয় কর্তিক সরাসহর এ ধরদণর প্রহিক্ষদণর আদয়াজন করার সুদর্াগ কম। তদি হিহেন্ন প্রহিক্ষণ একাদিহম সর্দক সাংহিি 

গুরুেপূণ ি সকান হিষদয় মদনানয়ন িাওয়া িদল প্রদয়াজদন প্রহিক্ষণ হফ প্রোদনর মােদম মন্ত্রণালয় অধীনস্থ কম িকতিাগণদক প্রহিক্ষদণ 

সপ্ররণ কদর র্াদক।   
 

৬.৫  প্রতিনবেনাধীন অর্ য-বেনর )০১ জুলাই ২০১৭ শর্নক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ যন্ত( প্রতেযনণর জন্য তবনেে গমনকারী কম যকিযার সংখ্যা: ৪৫ জন।   

 
)৭( শসতমনার/ওয়াকযেপ সংক্রান্ত িথ্য )০১ জুলাই ২০১৭ শর্নক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ যন্ত( 

 শেনের অভেন্তনর শসতমনার/ওয়াকযেনপর 

সংখ্যা 

শসতমনার/ওয়াকযেনপ অংেগ্রহণকারীনের সংখ্যা 

 1 2 

মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় 1টি ১৫ জন্ 
মতহলা তবষয়ক অতধেপ্তর ৩৭টি ১৩৬০জন্ 
জািীয় মতহলা সংস্থা ১৩টি ১৬৫৬ জন্ 
বাংলানেে তেশু একানিতম ১৩৪টি 2336জন্ 
সর্বম োট ১৮৫টি ৫৩৬৭ জন 

 

)৮( িথ্যপ্রযুতক্ত ও কতিউটার স্থাপন  

 মন্ত্রণালয়/তবভাগ/ 

সংস্থাসমূনহ 

কতিউটানরর শমাট 

সংখ্যা 

মন্ত্রণালয়/তবভাগ/ 

সংস্থাসমূনহ 

ইন্টারননট সুতবধা 

আনে তক না 

মন্ত্রণালয় /তবভাগ/ 

সংস্থাসমূনহ ল্যান 

(LAN) সুতবধা আনে 

তক না 

মন্ত্রণালয়/তবভাগ/ 

সংস্থাসমূনহ ওয়ান 

(WAN) সুতবধা 

আনে তক না 

মন্ত্রণালয়/তবভাগ/সংস্থাসমূ

শহ কতিউটার প্রতেতযি 

জনবনলর সংখ্যা 

কম যকিযা কম যচাতর 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

মন্ত্রোলয় ৭৬ টি হযাাঁ  ন্া ন্া ৫৪ জন্   2৭ জন্ 
মতহলা তবষয়ক 

অতধেপ্তর  
৪০টি হযাাঁ  হযাাঁ  হযাাঁ  ২১৭ জন্ ২০০ জন্ 
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জাতীয় মনহলা 
সংস্থা 

114টি হযাাঁ   ন্া ন্া 82 জন্ 132 জন্ 

বাংলাপদশ নশশু 
একাপেনম 

১৩৪টি হযাাঁ  ন্া ন্া ৭৫ জন্ ১৪২ জন্ 

কমাট= 3৬৪টি - - - ৪২৮ জন্    5০১ 
জন্ 

)৯( প্রতিনবেনাধীন অর্ য-বেনর সিাতেি উনেখনর্াগ্য কার্ যাবতল/আইন, তবতধ ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট    
 

৯.১  প্রতিনবেনাধীন অর্ য-বেনর নত্যন আইন, তবতধ ও নীতি প্রণয়ন কনর র্াকনল িার িাতলকা 

• গত ২৪/৬/২০১৮ তাহরদখ প্রস্তাহিত ‘হিশু হেিার্ত্ন সকে আইন, ২০১৮’ (খসড়া) এর হিষয় মতামত প্রোদনর জন্য 

মহন্ত্রিহরষে হিোদগ এিাং গত ৫/৭/২০১৮ তাহরদখ োষার র্র্ার্ িতা প্রহমতীকরদণর জন্য জনপ্রিাসন মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ করা 

িদয়দি। 

• ‘শর্ৌত্যক তননরাধ আইন, ২০১৮, (খসড়া) জাতীয় সাংসদের িলহত অহধদিিদন হিল আকাদর উিস্থািদনর হনহমত্ত গত 

১৪/৬/২০১৮ তাহরদখ সপ্ররণ করা িদয়দি। 

• িাাংলাদেি হিশু একাদিহম প্রহতষ্ঠা সাংক্রান্ত Bangladesh Shishu Academy Ordinance, 1976-সক িালনাগাে 

কদর ‘িাাংলাদেি হিশু একাদিহম আইন, ২০১৮’-এ cÖYq‡bi j‡ÿ¨ প্রস্তাহিত আইদনর খসড়া মwš¿mfv-‰eV‡K bxwZMZ 

Aby‡gv`b K‡i‡Q| 

• ‘জহয়তা ফাউদন্ডিন আইন, ২০১৮’ (খসড়া) এর হিষদয় গত ০৩/০৬/২০১৮ তাহরদখ আন্ত:মন্ত্রণালয় সো অনুহষ্ঠত িয়। 

সোর হসদ্ধান্ত সমাতাদিক সাংদিাহধত খসড়া িািাদকাদত সপ্ররদণর কার্ িক্রম িলমান রদয়দি। 

• ‘িাল্যহিিাি হনদরাধ হিহধমালা, ২০১৮’ এর খসড়া চূড়ান্তকরণ/সেটিাং এর জন্য সলহজসদলটিে ও সাংসে হিষয়ক হিোদগ 

সপ্ররণ করা িদয়দি। 

• ‘িাল্যহিিাি হনদরাধ আইন, ২০১৭’ মূল আইদনর অনুদমাহেত সগদজে (ইাংদরহজ োস িদন) গত ১৪/১২/২০১৭ তাহরদখ 

প্রকাহিত িদয়দি।  

 

৯.২ প্রতিনবেনাধীন অর্ য-বেনর সিাতেি গুরুত্বপূণ য/উনেখনর্াগ্য কার্ যাবতল 

 
• মন্ত্রণালদয়র সকল িাখায় ই-ফাইহলাং কার্ িক্রম শুরু িদয়দি এিাং প্রহত মাদসর সমন্বয় সোয় হিষয়টি ফদলাআি করা িদচ্ছ।  

• জাহতর হিতা িেিন্ধু সিখ মুহজবুর রিমান- এর ৭ মাদি ির ঐহতিাহসক োষণ ইউদনদস্কার “ইন্টারন্যািনাল সমদমাহর অি 

য’ ওয়াল্ডি সরহজস্টার”- এ অন্তর্ভ িহক্তর মােদম “হিি প্রামাণ্য ঐহতিয’র” স্বীকৃহত লাে করায় এিাং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিখ 

িাহসনা হিদির অন্যতম সৎ ও কম িঠ রািপ্রধান হনি িাহিত িওয়ায় ১১ হিদসম্বর ২০১৭ সসামিার, হিদকল ৩.০০ ঘটিকায় 

অন্যান্য মন্ত্রণালদয়র মত মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালদয়ও এক আনন্দ সমাদিদির আদয়াজন করা িদয়দি। 

• গত ০৪/০৭/২০১৮ তাহরদখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উিহস্থহতদত মহন্ত্রিহরষে সহিি এিাং সহিি, মহিহিম এর সদে ২০১৮-১৯ 

অর্ িিিদরর এহিএ স্বাক্ষহরত িদয়দি। উনেখ্য শর্, ২০১৬-২০১৭ অর্ য বেনর সুষ্ঠুভানব এতপএ প্রণয়ন ও অতধকির েযিার 

সনঙ্গ বাস্তবায়ননর জন্য গনপ্রজািন্ত্রী বাংলানেে সরকানরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃযক  মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র 

সতচব মনহােয়নক সিাননাপে এবং শুিাচার চচ যার পুরষ্কার স্বরূপ শুিাচার পুরষ্কার ২০১৭-২০১৮ প্রোন করা িদয়দি। 

• মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালদয়র নারী হনর্ িাতন প্রহতদরাধকদল্প মাহিদসক্টরাল সপ্রাগ্রাদমর মােদম সরাহিো নারী ও 

হিশুদের জন্য কিিাজাদরর উহখয়া উিদজলায় কুতুিালাং এ ওয়ান-স্টি ক্রাইহসস সসল এিাং হরহজওনাল েমা কাউদন্সহলাং 

সসন্টার এিাং কুতুিালাং এিাং িালুখালীদত ১০টি সমন্টাল সিল্র্ সাহে িস সসন্টার স্থািন করা িদয়দি। মহিলা ও হিশু হিষয়ক 

মন্ত্রণালদয়র মাননীয় প্রহতমন্ত্রী সমদির আফদরাজ চুমহক, এমহি হিগত ১৯ অদক্টাির ২০১৭ হি: তাহরদখ ওয়ান-স্টি 

ক্রাইহসস সসল এিাং হরহজওনাল েমা কাউদন্সহলাং সসন্টাদরর শুে উদবাধন কদরন এিাং সহিি, নাহিমা সিগম, এনহিহস 

অনুষ্ঠাদন উিহস্থত হিদলন। শুরু িদত জুন ২০১৮ হিিঃ তাহরদখ ির্ িন্ত সমাে ১৯০৭৬ জন সরাহিো নারী ও হিশুদক 

মদনাসামাহজক কাউদন্সহলাং প্রোন করা িদয়দি।  

• ৯ টি সমহিদকল কদলজ িাসিাতাদল ওয়ান-স্টি ক্রাইহসস সসন্টার িদত ২০১৭-২০১৮ অর্ ি িিদর সমাে ৩৭২৫ জন 

হনর্ িাতদনর হিকার নারী ও হিশুদক স্বাস্থয সসিা,  পুহলিী ও আইনী সিায়তা এিাং মদনাসামাহজক কাউদন্সহলাং প্রোন করা 

িদয়দি। সজলা ির্ িাদয় ৪৭টি সজলা সের িাসিাতাল এিাং উিদজলা ির্ িাদয় ২০টি ওয়ান-স্টি ক্রাইহসস সসল িদত এ অর্ ি 

িিদর সমাে ৯৩৮৬ জন হনর্ িাতদনর হিকার নারী ও হিশুদক প্রদয়াজনীয় সসিা প্রোন করা িদয়দি। এ অর্ ি িিদর ন্যািনাল 

েমা কাউদন্সহলাং সসন্টার িদত সমাে ৭২ জন নারী ও হিশুদক মদনাসামাহজক কাউদন্সহলাং সসিা এিাং ১১০৩ টি কাউদন্সহলাং 



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

সসিন প্রোন করা িদয়দি। জুলাই ২০১৭ িদত জুন ২০১৮ ির্ িন্ত ন্যািনাল সোল হি সিল্পলাইন ১০৯ এ সমাে ৭,৩১,৩১৩টি 

সফান গ্রিণ করা িদয়দি। সকল সমািাইল অিাদরের িদত সফব্রুয়াহর ২০১৮ সর্দক ন্যািনাল সোল হি সিল্পলাইন ১০৯ এ 

এসএমএস সুহিধা িালু িয়। এিাড়া হনর্ িাতদনর হিকার নারী ও হিশু হেকটিমদের তাৎক্ষহণক সিায়তা প্রোদনর জন্য 

হনহম িত সমািাইল অযািস ‘‘জয়” এর িাইলটিাং কার্ িক্রম িালাদনা িদচ্ছ। 

• হনর্ িাতদনর হিকার নারী ও হিশুদের দ্রুত ও ন্যায় হিিার হনহিত করদত ঢাকায় প্রহতহষ্ঠত ন্যািনাল ফদরনহসক হিএনএ 

সপ্রাফাইহলাং ল্যািদরেরীদত জুলাই ২০১৭ িদত জুন ২০১৮ ির্ িন্ত সমাে ৩৯২টি মামলার সপ্রহক্ষদত ৯৯১টি নমুনার হিএনএ 

িরীক্ষা সম্পন্ন িদয়দি। হিএনএ আইদনর উদদ্দশ্যপূরণকদল্প হিএনএ ল্যািদরেরী ব্যিস্থািনা অহধেপ্তর গঠদনর কার্ িক্রম 

িলমান রদয়দি। 

• সমাদজর সকল িাধা হিিহত্ত অহতক্রম কদর হিহেন্ন সক্ষদত্র সফল  নারীর জন্য ২০১৭-১৮ অর্ ি িিদর সেিব্যািী “জহয়তা 

অদন্বষদণ িাাংলাদেি” িীষ িক কার্ িক্রদমর আওতায় সমাদজর হিহেন্ন সক্ষদত্রর ৫ জন নারীদক জহয়তা হিহিত কদর তনব যাচন 

ও পুরস্কার প্রোন করা হসয়দি। 

• নারীর প্রহত হিদিষ অগ্রাহধকার প্রোদনর মােদম র্তণমূল ির্ িাদয়র নারী উদযাক্তাদের জন্য ব্যিসা অনুকূল িহরদিি সৃজন 

এিাং অর্ িননহতক ক্ষমতায়ন হনহিতকরণাদর্ ি মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালদয়র আওতায় ‘জহয়তা ফাউদন্ডিন’ এর 

কার্ িক্রম হিস্তৃত িদয়দি। ‘জহয়তা হব্রহজাং কম িসূহি (২য় ির্ িায়)’, ‘জহয়তা-র িদণ্যর বিহিত্রযকরণ ও মানউন্নয়ন সাংক্রান্ত 

প্রহিক্ষণ কম িসূহি’ এিাং ‘জহয়তা-র খাযজাত ব্যিসা িহক্তিালীকরণ’ নাদম ৩টি কম িসূহির কার্ িক্রম িলমান রদয়দি। 

এিাড়া ২০১৭-১৮ অর্ িিিদর ১৫৪ সকাটি োকা ব্যদয় জহয়তা োওয়ার হনম িাণ প্রকল্প গ্রিণ করা িদয়দি। 

• দিঃস্থ নারী ও হিশুদক সামাহজক হনরািত্তা কম িসূহি হনহিতকরদণ ২০১৭-১৮ অর্ ি িিদর তভতজতি কম যসূতচনি ১০লয 

হিেতরদ্র মতহলানক খায তনরাপত্তাোন এিাং আয় বৃহদ্ধমূলক প্রহিক্ষণ সেয়ার কার্ িক্রম িলমান রদয়দি।  

• ২০১৭-১৮ অর্ ি-িিদরর িাদজদে ল্যাকদেটিাং মাোর োতাদোগীদেরদক প্রহতমাদস ৫০০/- োকা িাদর ২,০০,০০০ জনদক 

১২০,০০.০০ লক্ষ োকা োতা হিতরণ করা িদয়দি।  

• েতরদ্র ও গভযবিী মা’শক ২৪ মাসব্যাপী মাতসক ৫০০/- টাকা হানর মাতৃত্বকাল ভািা প্রোন করা হনে। ২০১৭-১৮ অর্ িিিদর 

ভািানভাগীর সংখ্যা ৬.০০ লদক্ষ উন্নীি করা হনয়নে।  

• মবহলাতদর আত্ম-কমশসংস্থাতন্র জন্য েুদ্র ঋে কাযশক্রতমর আওোয় 201৭-1৮ অথশ িেতর মবহলা বিষয়ক 
অবধ্দপ্ততরর মাধ্যতম ১,২৪,৯৯০ জন্ উপকারতভ্াগীতক ১১,৯৮৭.৪০ ককাটি টাকা বিেরে করা হতয়তে। ঋে আদাতয়র 
হার ৭৭.৫৫%। জাতীয় মহিলা সাংস্থার মােদম ২০১৬-১৭ অর্ ি িিদর ৫৩,৮৪৬ জন উিকারদোগীদক ৬৭.২৭ সকাটি 

োকা হিতরণ করা িদয়দি। 

• evsjv‡`k gwnjv Kj¨vY cwil` (evgKc) Gi gva¨‡g gwnjv‡`i AvZ¥-Kg©ms¯’v‡bi Rb¨ gwnjv welqK Awa`ß‡ii 

wbeÜbK…Z ৩৫,১১১টি mwgwZi g‡a¨ 201৭-1৮ A_©eQ‡i ৫৬,৪১,২০,৫০০/- UvKv Aby`vb weZiY Kiv n‡q‡Q| দুঃস্থ 
মবহলা ও বর্শু সাহাযয েহবিল হতে ৪০০ জন্তক ৩৭,৯৩,০০০/- টাকা বিেরে করা হয়।  

• উন্নয়দনর মূল সরাতধারায় নারীদক সম্পৃক্ত কদর নারীর অহধকার, ক্ষমতায়ন ও কম িিান্ধি িহরদিি সৃহির জন্য মন্ত্রণালয় 

কাজ কদর িলদি। দুঃস্থ  ও অসহায় মতহলানের স্বািলম্বী হিদসদি গদড় সতালার লদক্ষয মহিলা হিষয়ক অহধেপ্তদরর িাদজদে 

সাংস্থানকৃত সর্াক িরাদ্দ বারা ২০১৭-১৮ অর্ য-বেনর ১,৯৯,৯৪,৯৭৫/- (এক সকাটি হনরানব্বই লক্ষ চুরানব্বই িাজার নয়িত 

পঁিাত্তর) োকা বারা সমাে ২১৭৯টি সসলাই সমহিন িরাদ্দ সেয়া িদয়দি।  

• জীহিকায়দনর জন্য মহিলাদের েক্ষতাহেহত্তক প্রহিক্ষণ কার্ িক্রদমর মােদম প্রহত হতন মাদস ৫০জন কদর মহিলা 

েক্ষতাহেহত্তক প্রহিক্ষণ গ্রিণ কদর আত্ম-হনে িরিীল িদচ্ছন। ২০১৭-১৮ অর্ ি িির সর্দক ৫০ জদনর িহরিদতি ১০০ জনদক 

প্রহিক্ষণ সেয়া িদচ্ছ। মহিলাদের অর্ িননহতক সক্ষমতা সৃহির জন্য মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালদয়র আওতায় ২টি 

উদেখদর্াগ্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রিণ করা িদয়দি। এিাড়া সকল উিদজলায় মহিলাদের আয়িধ িদনর জন্য হিহেন্ন সেদি 

প্রহিক্ষদণর উদদ্দদশ্য “Income Generating Activities (IGA) Training of Women at Upazila 

level” িীষ িক প্রকল্প ২০১৭-২০১৯ সময়াদে ২৫০.৫৬২২ (দইিত িিাি সকাটি িাপ্পান্ন লক্ষ িাইি িাজার) সকাটি োকায় 

অনুদমাহেত িদয়দি।  

• বকতর্ার প্রজন্মতক দে, সতিেন্ কতর কোলার লতেয 2017-18 অথশিেতর ‘বকতর্ার-বকতর্ারী ক্লাি প্রকে’ এর 
আওোয় সারা কদতর্র সকল ইউবন্য়তন্ 4883টি বকতর্ার-বকতর্ারী ক্লাি গঠন্ করা হতি। 2011 সাল কথতক 7টি 
কজলায় বকতর্ার-বকতর্ারীতদর জীিন্ দেো িৃবদ্ধ, অবধ্কার প্রবেষ্ঠা, কজন্ডার সমোবভ্বিক সমাজ বিবন্মশাে, িালযবিিাহ 
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ও কযৌন্ হয়রান্ী করাধ্কতে সতিেন্ো সৃবষ্টর লতে ‘ক্লাতি সংগঠিে কতর সমাতজর ইবেিািক পবরিেশ তে বকতর্ার-
বকতর্ারীতদর েমোয়ন্ র্ীষশক’ কমশসূবি িালু রতয়তে।  

• হিহক্ষত সিকার মহিলাদের আত্ম-কম িসাংস্থাদনর মােদম নারী সমাজদক স্বহনেির করার লদক্ষ প্রহিক্ষদণর হিকল্প সনই। 

সেদির ৬৪টি সজলায় “সজলা হেহত্তক মহিলা কহম্পউোর প্রহিক্ষণ (৬৪ সজলা)” িীষ িক প্রকদল্পর কার্ িক্রম িলমান রদয়দি 

এিাং এখাদত ২০১৭-১৮ অর্ ি িিদর িরাদ্দকৃত ১১৪৫.০০ লক্ষ োকা সর্দক ৬,৩৭৮ জন সিকার মহিলাদক কহম্পউোর 

প্রহিক্ষণ সেয়া িদয়দি।  

• অসহায় মতহলানের বৃতত্তমূলক প্রতেযণ োননর জন্য মতহলা তবষয়ক অতধেপ্তনরর সের কার্ যালয়সহ ৬৪টি শজলায় শজলা 

মতহলা তবষয়ক কম যকিযার কার্ যালনয় শমামবাতি ও কাগনজর প্যানকট তিরী, তবউটিতফনকেন, খায প্রতক্রয়াজািকরণ, 

শমাবাইল শফান সাতভ যতসং েযিাতভতত্তক প্রতেযণ কম যসূতচ চালু রনয়নে। মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন ৬টি স্থায়ী 

প্রতেযণ শকেসি এ অর্ ি িিদর নতুন িালুকৃত গ্রামীণ মতহলানের কৃতষ প্রতেযণ তভতত্তক প্রতেযণ শকে তজরানী, গাজীপুর 

এর মাধ্যনম তবতভন্ন শট্রনি  কার্ যক্রম চলমান আনে। 

• কম িজীিী মাদয়দের সন্তানদের হনরািে হেিাকালীন সসিা ও প্রাক-প্রার্হমক হিক্ষা হনহিতকরদণর লদক্ষ ২০১৭-১৮ অর্ য 

বৎসনর ২৭৫২ হিশুদক সসিাোন করা িদয়দি।  

• নারীদের অর্ িননহতক কম িকাদন্ড অহধকিাদর সম্পৃক্তকরদণর লদক্ষয ২০১৭-১৮ অর্ িিিদর মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালদয়র 

আওতায় ঢাকা িিদর ৩টি এিাং ঢাকার িাইদর ৪টি সমাে ০৭ টি কম িজীিী মহিলা সিাদস্টদল হসে প্রাহপ্তর আদিেন ফরম 

সিহজকরণ করা িদয়দি। এিাড়া সসিা সিহজকরণ দৃিান্ত হিদসদি ‘কম িজীিী মহিলা সিাদস্টদল হসে িরাদ্দ ও প্রাহপ্ত 

প্রহক্রয়ায়’ ধাি, সময়, অর্ ি হ্রাস ঘদেদি।  

• নওয়াি ফয়জুদন্নিা কম িজীিী মহিলা সিাদস্টল, হমরপুর এিাং সিগম সরাদকয়া কম িজীিী মহিলা সিাদস্টল, হখলগাঁও এর 

হিযমান েিদনর উির ১০ তলা ির্ িন্ত উদ্ধিমুখী সম্প্রসারণ করা িদচ্ছ। ‘গাজীপুর সজলার কালীগি উিদজলায় ‘কম িজীিী 

মহিলা সিাদস্টল হনম িাণ ও হিশু হেিার্ত্ন সকে  স্থাপন’ প্রকদল্পর হনম িাণ কাজ শুরু িদয়দি। ‘কম িরত মহিলা গাদম িন্টস 

েহমকদের আিাসদনর জন্য সিাদস্টল হনম িাণ, িড় আশুহলয়া, সাোর, ঢাকা প্রকল্পটির মূল েিদনর হনম িাণ কাজ সমাপ্ত 

িদয়দি। এিাড়াও সাোর িড় আশুহলয়ায় গাদম িন্টদস কম িরত নারী েহমকদের জন্য পৃর্কোদি ১৪ তলা েিন/দিাদস্টল 

হনম িাদণর হিষদয় কাজ শুরু িদয়দি।  

• 201৭-1৮  অর্ ি িিদর কম িজীহি মাদয়র সন্তানদের সি-সকয়ার সসন্টার সর্দক হিশুর হনরািে হেিাকালীন সসিা ও প্রাক-

প্রার্হমক হিক্ষা প্রোন করা িদয়দি। 

• জানুয়ারী/২০১৮ সর্দক হিদসম্বর/২০২০ সময়াদে িাস্তিাহয়ত গাদম িন্টস ও কারখানার নারী েহমকদের সন্তানদের জন্য সি-

সকয়ার সসন্টার কম িসূহি (২য় ির্ িায়) কম িসূহির আওতায় প্রহত মাদস প্রহতটি সসন্টাদর ৩০ জন কদর ১৫টি সসন্টাদর িিদর 

৪৫০ জন সমাে ৩ িিদর ১৩৫০ জন হিশুদক প্রার্হমক স্বাস্থয সসিা প্রোন, অক্ষরজ্ঞান োন, অেযন্তরীণ সখলাধুলা ও অন্যান্য 

হিদনােনমূলক কার্ িক্রম গ্রিণসি হেিাকালীন সসিা প্রোন করা িদচ্ছ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানহিক উদযাদগ উক্ত কম িসূহির 

কার্ িক্রম সম্প্রসাহরত কদর ৬৪টি সজলায় ৬৪টি সসন্টার স্থািন করা িদি।  

• “আমার ইন্টারননট আমার আয়” কম যসূতচর মােদম সমগ্র শেনের ৬৪টি শজলায় জািীয় মতহলা সংস্থার শজলা তভতত্তক 

মতহলা কতিউটার প্রতেযণ )৬৪ শজলা( প্রকনল্পর মাধ্যনম কতিউটার তবষনয় প্রতেতযি শমাট ২,৩০৪ জন নারীনক 

তিল্যাি আউটনসাতস যং এর উপনর প্রতেযণ প্রোননর মাধ্যনম আউটনসাস যার তিতর করার কার্ যক্রনমর আওিায় গি জুলাই 

২০১৭ শর্নক জুন ২০১৮ ির্ িন্ত লক্ষযমাত্রায় সমাে ১,০৮০ জন প্রহিক্ষণার্ীশক প্রতেযণ প্রোন করা হনয়নে।  

• হিশুদের সাহিতয, সাাংস্কহতক, হিজ্ঞান ও হিদনােনমূলক উন্নয়ন ও সুপ্ত প্রহতোর হিকাি সাধদনর উদদ্দদশ্য িাাংলাদেি হিশু 

একাদিহমর সকেীয় অহফস, ৬৪টি সজলা অহফস ও ৬টি উিদজলা িাখা অহফস কাজ কদর র্াদচ্ছ।  প্রহিক্ষণ ক্লাসদক 

সম্প্রসারদণর লদক্ষয হনদয় জুলাই ২০১৭ সর্দক ঢাকার উত্তরা িাইস্কুল এন্ড কদলজ এিাং সাোদরর অধরিে িাইস্কুদল দটি 

প্রহিক্ষণ সকে িালু করা িদয়দি। এ অহফসসমূদির মােদম সাাংস্কহতক হিষদয় প্রহিক্ষণ, জাতীয় হিশু পুরস্কার 

প্রহতদর্াহগতা, ১৭ই মাি ি জাতীয় হিশু হেিস উদ র্ািন, সমৌসুমী প্রহতদর্াহগতা, েহরদ্র হিশুদের প্রাক-প্রার্হমক হিক্ষাোন, 

হিশু স্বাস্থয ও পুহি সম্পদকি হিক্ষা, িহরদিি সাংরক্ষণ ও বৃক্ষদরািন, হিশু অহধকার সপ্তাি উের্ািন, সমদয় হিশুদের জন্য 

হিদিষ কার্ িক্রম, হিশু পুস্তক ও িহত্রকা প্রকািনা, হিশু িলহিত্র হনম িাণসি হিহিধ কার্ িক্রম িহরিালনা কদর র্াদক।  

• এিাড়া হিহেন্ন সেদি অনুহষ্ঠত আন্তজিাহতক হিশু হিত্রাাংকন প্রহতদর্াহগতায় অাংিগ্রিণ কদর িাাংলাদেি হিশু একাদিহমর 

হিশুরা হিহিধ পুরস্কার অজিন কদর। প্রহতিির সারাদেদি হিশু একাদিহমর মােদম ৩৬ িাজার হিশুদক সেীত, নৃতয, 

হিত্রাঙ্কন, আবৃহত্ত , অহেনয় এিাং োিাসি ১২টি সৃজনিীল হিষদয় প্রহিক্ষণ প্রোন করা িদয়দি। িাাংলাদেি োিা 
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সফিাদরিন আদয়াহজত ওয়ালেন হবতীয় হিোগ োিালীদগ িাাংলাদেি হিশু একাদিহমর ০৬ (িয়) প্রহিক্ষণার্ী হিশু 

অাংিগ্রিণ কদর। িাঠ্যেযাস বৃহদ্ধর জন্য হিশু একাদিহম সর্দক ৮৭৩টি হিশুদতাষ গ্রন্থ ও অহেধান এিাং হিশু হিিদকাষ 

প্রকাহিত িদয়দি এিাং িেিন্ধুর জীিন ও কদম ির উির ২৫ প্রকার িই প্রকাহিত িদয়দি।  

• িাাংলাদেি হিশু একাদিহম প্রহতিির জাতীয় হিশু পুরস্কার এিাং সমৌসুমী প্রহতদর্াহগতার আদয়াজন কদর। জাতীয় হিশু 

পুরস্কার প্রহতদর্াহগতা ২০১৮-এ হিহেন্ন প্রহতদর্াহগতায় সমাে ২,৬১,৬৮৮ জন প্রহতদর্াগী অাংিগ্রিণ কদর। এদের মদে 

জাতীয় ির্ িাদয় ২১২জন হিজয়ী হিশু পুরস্কত িয়। জাতীয় হিশু পুরস্কার প্রহতদর্াহগতা ২০১৮ এ গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেদির 

মিামান্য রািিহত সমািঃ আিদল িাহমে প্রধান অহতহর্ হিদসদি উিহস্থত সর্দক হিশুদের মাদে পুরস্কার হিতরণ কদরন। 

প্রতযন্ত অিদলর হিশুদের হিশু একাদিহমর কার্ িক্রদমর সাদর্ আরও ব্যািকোদি সম্পৃক্তকরদণর উদদ্দদশ্য গ্রামীণ হিশুদের 

সৃজনিীলতা হিকাি নাদম একটি প্রকল্প গ্রিণ করা িদচ্ছ।  

• সরকার দিঃস্থ হিশুদের পুনি িাসন করার লদক্ষয ঢাকা হিোদগর আওতায় সমদয় হিশুদের জন্য আহজমপুর এিাং সিদল 

হিশুদের জন্য সকরানীগি ও গাজীপুদর একটি কদর হতনটি এিাং রাজিািী, খুলনা ও িট্টগ্রাম হিোদগ একটি কদর হতনটি 

সি িদমাে িয়টি হিশুহিকাি সকে িহরিালনা করদি। সকেগুহলদত দিঃস্থ ও সুহিধািহিত হিশুদের খািার ও িাসস্থানসি 

সলখা-িড়া ও হিহকৎসা প্রোদনর মােদম ৭৫০ হিশুদক পুনি িাসন করা িদচ্ছ।  

• জাহতর হিতা িেিন্ধু সিখ মুহজবুর রিমাদনর ৭ই মাদি ির ঐহতিাহসক োষণ ইউদনদস্কার “সমদমাহর অি য ওয়াল্ডি 

ইন্টারন্যািনাল সরহজস্টার”-এ অন্তর্ভ িহক্তর মােদম “হিিপ্রামাণ্য ঐহতদিযর” স্বীকৃহতলাে করায় সারা সেিব্যািী ১৭ নদেম্বর 

িহি আঁকার প্রহতদর্াহগতার আদয়াজন করা িয় এিাং ২৫ নদেম্বর ২০১৭ তাহরদখ িাাংলাদেি হিশু  একাদিহমর সজলা ও 

উিদজলা িাখায় রিনা, কুইজ ও সাধারণ জ্ঞান প্রহতদর্াহগতার আদয়াজন করা িদয়দি। এিাড়াও সেিব্যািী আনন্দ 

সিাোর্াত্রার আদয়াজন করা িদয়দি।  

• হিত্রকলায় হিশুদের উবুদ্ধ করদত িাাংলাদেি হিশু একাদিহমদত সিখ রাদসল আে ি গ্যালাহর প্রহতষ্ঠা করা িয়। সারা 

সেিব্যািী ১৭ নদেম্বর ২০১৭ এ হিশুদের আঁকা িহি সর্দক িািাই কদর ৫৬টি িহি হনদয় ১৬ হিদসম্বর ২০১৭ সিখ রাদসল 

আে ি গ্যালারীদত ১৫ হেনব্যািী িহি প্রেি িদনর মােদম উদবাধন করা িদয়দি। 

• ৭ম িাাংলাদেি িইদমলা কলকাতা, ২০১৭ (১৫-২৪ নদেম্বর ২০১৭) এ িাাংলাদেি হিশু একাদিহম অাংিগ্রিণ কদর। ১৬ 

হিদসম্বর মিান হিজয় হেিস উের্ািন উিলদক্ষ কলকাতা উি-িাইকহমিন এর আমন্ত্রদণ িাাংলাদেি হিশু একাদিহমর হিশু 

সাাংস্কহতক প্রহতহনহধ েল (১৭-২০ হিদসম্বর ২০১৭) অাংিগ্রিণ কদর। সসৌহে আরদির সজদ্দায় অনুহষ্ঠত সজদ্দা আন্তজিাহতক 

িইদমলা, ২০১৭ এিাং কনসুযদলে সজনাদরল সজদ্দা কর্তিক আদয়াহজত িই সমলায় (১৪-২৪ হিদসম্বর ২০১৭) িাাংলাদেি হিশু 

একাদিহম অাংিগ্রিণ কদরদি। 

• বর্শুতদর অংর্িহতে ৭ বদন্িযাপী বিশ্ব বর্শু বদিস ও বর্শু অবধ্কার সপ্তাহ উদযাপন্ করা হতয়তে। এ িের বিশ্ব 
বর্শু বদিস ও বর্শু অবধ্কার সপ্তাহ উতবাধ্ন্ কতরন্ গেপ্রজােন্ত্রী িাংলাতদর্ সরকাতরর মবহলা ও বর্শু বিষয়ক 
মন্ত্রোলতয়র মান্ন্ীয় প্রবেমন্ত্রী জন্াি কমতহর আফতরাজ িুমবক এমবপ। ‘হিশু সিদল অহধকার খুলদি নতুন হিিোর’ এই 

প্রহতিাযদক সামদন সরদখ ১১ সর্দক ১৭ অদক্টাির ২০১৭ তাহরখ ির্ ©ন্ত হিশু অহধকার সপ্তাি িালন করা িদয়দি। প্রহতহেন 

আমার কর্া সিান হিদরানাদম অনুষ্ঠাদনর আদয়াজদনর মােদম অনুষ্ঠাদন হিশুরা তাদের অহধকাদরর কর্া িদলন এিাং িড়রা 

সিাদনন।  

• হিি হিশু হেিস, হিশু অহধকার সপ্তাি ২০১৭ এিাং সিখ রাদসদলর ৫৩তম জন্মিাহষ ©কী উিলদক্ষয িাাংলাদেি হিশু 

একাদিহম ১২ সর্দক ১৮ অদক্টাির, ২০১৭ তাহরখ ির্ ©ন্ত লাইে ও সাউদন্ডর সমন্বদয় ‘সদন্দি’  িীষ©ক স্থািনা হিল্প প্রেি িনীর 

আদয়াজন করা িদয়দি। 

• সরাহিো হিশুদের সিমহম িতা প্রকাদির অনুভূহত জাহনদয় িাাংলাদেদির হিশুদের স্বাক্ষর সাংগ্রদির কম ©সূহি গ্রিণ করা 

িদয়দি। 

• মহান্ স্বাধ্ীন্ো ও জােীয় বদিস, ২০১৭ উদযাপন্ উিলদক্ষয িাংলাতদর্ বর্শু একাতেবম লাইতেরী র্বক্তর্ালীকরতের 
জন্য অতটাতমর্ন্ ও বেবজটাইতজর্ন্ কম ©সূবির আওোয় “িঙ্গিনু্ধতক জাতন্া িাংলাতদর্তক জাতন্া” র্ীষ ©ক িইপড়া 
প্রবেতযাবগোর আতয়াজন্ করা হতয়তে। িাংলাতদর্ বর্শু একাতেবম হতে প্রকাবর্ে মুহম্মদ জাফর ইকিাতলর 
িাংলাতদতর্র মুবক্তযুদ্ধ িইটি পতড় িঙ্গিনু্ধ এিং মুবক্তযুদ্ধ বিষতয় অংর্িহেকারীগে োতদর অনু্ভূ্বের কথা বলতখ 
পাঠান্। উক্ত কম ©সূবিতে িাংলাতদর্ বর্শু একাতেবমর ককন্দ্রীয় কাযশালয়, ৬৪টি কজলা, ৬টি উপতজলা (ককর্িপুর, 



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

কুলাউড়া বমঠাপুকুর, িািুগঞ্জ, শ্রীন্গর এিং পরশুরাম) কাযশালতয়র ৬ কথতক ১৩ িেতরর েুতদ কলখকতদর 
কলখাগুতলার মতধ্য িাোই কতর ৭১ জন্ েুতদ কলখকতক বন্িশািন্ কতর প্রখযাে সাবহবেযক মুহম্মদ জাফর ইকিাল 
বিজয়ীতদর হাতে পুরস্কার েুতল কদন্। 

• জাবের বপো িঙ্গিনু্ধ কর্খ মুবজিুর রহমাতন্র আদতর্শ মহান্ মুবক্তযুতদ্ধর কিেন্ায় অসাম্প্রদাবয়ক সমাজ বিবন্মশাে এিং 
কসান্ার িাংলা গড়ার অন্যেম র্বক্ত আমাতদর ভ্বিষযৎ প্রজন্ম যারা আজ বর্শু-বকতর্ার িয়সী োতদর মতধ্য 
কদর্তপ্রম, মূলযতিাধ্, নন্বেকো, সেো, বন্ষ্ঠা, েথয-প্রযুবক্ত, বিজ্ঞান্ এিং সাবহেয-সংসৃ্কবে সম্পবক ©ে পবরপূে© জ্ঞান্ 
জাবগতয় েুলতে “উঠি কজতগ েুটি কিতগ” ন্াতম িেরিযাপী কম ©সূবি িহতের মাধ্যতম সফল ও খযাবেমান্ কলখক, 
িুবদ্ধজীিী, কখতলায়াড়, অবভ্য়ন্বর্েীসহ সমাতজর ন্ান্াস্ততরর কৃবেমান্ িযবক্তত্বিান্রা বর্শুতদর কজতগ ওঠার গে 
কর্ান্াতন্া  অনু্ষ্ঠাতন্র আতয়াজন্ করা হতয়তে। 
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• ৮ আগি, ২০১৭ বঙ্গমািা শেখ ফতজলাত্যন শনো মুতজব-এর ৮৭িম জন্ম বাতষ যকী জািীয়ভানব র্র্ানর্াগ্য মর্ যাোয় 

উের্াপন করা হনয়নে। উক্ত তেবনসর অনুষ্ঠানন শেখ ফতজলাত্যন শনো মুতজব এর জীবন সিনকয একটি িকুনমন্টরী তফল্ম 

প্রেে যন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিতর্ তহনসনব উপতস্থি তেনলন। 
• ১৫ আগস্ট ২০১৭ িাতরনখ স্বাধীনিার মহান স্থপতি জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমাননর ৪২িম েহাোৎ 

বাতষ যকীনি জািীয় শোক তেবস র্র্ার্র্ মর্ যাোয় ও ভাবগম্ভীর পতরনবনে তবতভন্ন কম যসূতচর মধ্য তেনয় পালন করা হয়। 

জািীয় কম যসূতচর সানর্ সমািস্য শরনখ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ েপ্তর/সংস্থা/একানিতম বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘনর জাতির তপিা 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমাননর প্রতিকৃতিনি েিািতল অপ যণ, জািীয় পিাকা অধ যনতমি রাখা, শকারআন খাতন, ফানিহা 

পাঠ, শোয়া মাহতফল এবং আনলাচনা সভার আনয়াজন কনরনে। শজলা ও উপনজলা পর্ যানয়র অতফসসমূহ স্থানীয় প্রোসননর 

সানর্ সমন্বয় কনর কম যসূতচ বাস্তবায়ন কনরনে। 
• প্রতিবের ২৯ শসনেম্বর শর্নক ৫ অনটাবর সারা শেেব্যাপী ‘তেশু অতধকার সপ্তাহ’ এবং অনটাবর মানসর প্রর্ম শসামবার 

‘তবশ্ব তেশু তেবস’ পাতলি হনয় র্ানক। গি ৩ অনটাবর ২০১৭ িাতরনখ বাংলানেে তেশু একানিতম তমলনায়িনন আনয়াতজি 

‘তবশ্ব তেশু তেবস ও তেশু অতধকার সপ্তাহ-২০১৭’  এর উনিাধনী অনুষ্ঠানন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিতর্ তহনসনব 

উপতস্থি তেনলন। তেবস উপলনযে তেশু সমানবে, আনলাচনা, বাল্যতববাহ তননরাধ তবষয়ক মানববন্ধন, সুতবধাবতঞ্চি 

তেশুনের পতরনবেনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তচোংকন প্রতিনর্াতগিা, তেশুনিাষ চলতচে প্রেে যণ, তলফনলট, বুকনলট, শপািার 

ও শক্রাড়পে প্রকাে, শখলাধুলা ইিোতে আনয়াজন করা হয়। 
• ১৮ অনটাবর ২০১৭ িাতরখ জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমাননর কতনষ্ঠ পুে শেখ রানসনলর জন্মতেন উের্াপন 

উপলনযে সারা শেেব্যাপী শজলা ও উপনজলায় তেশুনিাষ চলতচ্চে ও আনলাকতচে প্রেে যনীসহ আনলাচনা ও সাংস্কৃতিক 

অনুষ্ঠাননর আনয়াজন করা হনয়নে। 
• bvix RvMi‡Yi AMÖ`~Z †eMg †iv‡Kqvi Ae`vb wPi¯§ibxq Kiv Ges G †_‡K bvix‡`i AbycÖvwYZ Kivi D‡Ï‡k¨ MZ 

9 wW‡m¤^i 201৭ ZvwiL †eMg †iv‡Kqv w`e‡m (১) সুরাইয়া রহমান্, কযাটাগবর: ন্ারীর আথশ-সামাবজক উন্নয়ন্, (২) 
কর্াভ্া রান্ী বেপুরা, কযাটাগবর: সাবহেয ও সংসৃ্কবের মাধ্যতম ন্ারী জাগরন্, (৩)  মাহফুজা খােুন্ কিিী মওদদ, 
কযাটাগবর: ন্ারী অবধ্কার, (৪) মাতজদা র্ওকে আলী, কযাটাগবর: ন্ারীর আথশ-সামাবজক উন্নয়ন্, (৫) মাসুদা ফারুক 
রত্না, কযাটাগবর: ন্ারীর আথশ-সামাবজক উন্নয়তন্র কেতে অিদান্ রাখার জন্য কিগম করাতকয়া পদক প্রদান্ করা 
হতয়তে।  

• “সময় এখন নারীর: উন্নয়ননর িারা, বেনল র্ানে গ্রাম-েহনর কম য জীবনধারা” প্রতিপায তননয় গি ৮/০৩/২০১৮ তরঃ 

িাতরনখ ‘আন্তজযাতিক নারী তেবস, ২০১৮’ র্র্ানর্াগ্য মর্ যাোয় উের্াপন করা হনয়নে।  

• ১৭ মাি ি ২০১৮ জাহতর হিতা িেিন্ধু সিখ মুহজবুর রিমাদনর জন্মহেিস ও জাতীয় হিশু হেিস উিলদক্ষয িাাংলাদেি হিশু 

একাদিহম জাহতর হিতা িেিন্ধু সিখ মুহজবুর রিমাদনর কহনষ্ঠ পুত্র সিখ রাদসদলর িহি সম্বহলত ১০/- (েি) োকা 

মূল্যমাদনর একটি স্মারক িাকটিহকে, ১০/- (েি) োকা মূল্যমাদনর একটি উদবাধনী খাম ও ৫/- (িাঁি) োকা মূল্যমাদনর 

একটি িাো কাি ি িাাংলাদেি িাক হিোদগর মােদম প্রকাি কদর। উক্ত হেিদস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিখ িাহসনা 



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

সগািালগদির টুেীিাড়ায় স্মারক িাকটিহকেটি অিমুক্ত কদরন । এিাড়া এ উিলদক্ষয ১১ হেনব্যািী িাাংলাদেি হিশু 

একাদিহমদত িইদমলা অনুহষ্ঠত িয়। 

• তবশ্ব কতব রবীেনার্ ঠাকুর ও জািীয় কতব কাজী নজরুল ইসলানমর জন্ম ও মৃত্যে বাতষ যকী পালন উপলনযে বাংলানেে তেশু 

একানিতমনি আনলাচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠাননর আনয়াজন করা হয়। অনুষ্ঠানন তবতেি ব্যতক্তবগ য োড়াও তবপুল 

সংখ্যক তেশু ও অতভভাবনকর সমাগম হয়।  
• সুকুমার রাদয়র ১৩০তম জন্মিাহষ©কী িালন এিাং এ উিলদক্ষয িড়া িাদঠর আদয়াজন করা িয়। 

•  এোড়া, ১১ শম, ২০১৭ মা তেবস উের্াপন, ২৯ শসনেম্বর, ২০১৭ বাল্য তববাহ প্রতিনরাধ তেবস পালন, ৩ অনটাবর, ২০১৭ 

কন্যাতেশু তেবস উের্াপন, ২৮ অনটাবর, ২০১৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাতসনা-এর জন্ম তেবস পালন করা হয়। 

 
৯.৩       ২০১৭-১৮ অর্ য-বেনর মন্ত্রণালনয়র কার্ যাবতল সিােনন বড় রকনমর শকান সমস্যা/সঙ্কনটর আেঙ্কা করা হনল  িার তববরণ 

)সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উনেনখর প্রনয়াজন শনই; উোহরণ: পে সৃজন, শূন্যপে পূরণ ইিোতে( 

)১০(    মন্ত্রণালনয়র উনেশ্য সাধন সংক্রান্ত   

২০১৭-১৮ অর্ য-বেনরর কার্ যাবতলর মাধ্যনম মন্ত্রণালনয়র আরাধ্য উনেশ্যাবতল সনন্তাষজনকভানব সাতধি হনয়নে তক?      

িযাঁ। 
 
১০.২   উনেশ্যাবতল সাতধি না হনয় র্াকনল িার কারণসমূহ    

১০.৩   মন্ত্রণালনয়র আরাধ্য উনেশ্যাবতল আরও েযিা ও সাফনল্যর সনঙ্গ সাধন করার লনযে শর্ সব ব্যবস্থা/পেনযপ গ্রহণ করা 

শর্নি পানর, শস সিনকয মন্ত্রণালনয়র সুপাতরে 

 

• gš¿Yvj‡qi আরাধ্য D‡Ïk¨vewj AviI `ÿZv I mvd‡j¨i m‡½ mvab Kivi j‡ÿ¨ ch©vß c` I Rbej m „wó Kiv 

cÖ‡qvRb| GQvov Kg©KZ©v I Kg©PvixM‡Yi Rb¨ cÖ‡qvRbxq Awdm Kÿ bv _vKvq Riæwifv‡e gš¿Yvj‡q ¯’vb-GjvKv 

e„w× Kiv Acwinvh©; 

• miKv‡ii mykvmb m¤ú„³ bxwZ wba©viYx Kvh©vw` †hgb GmwWwR I 7g cÂg evwl©Kx Kg©cwiKíbvq gš¿Yvjq m¤ú„³ 

welq, GwcG, GbAvBGm Ges B‡bv‡fk‡bi welq¸wj wb‡q c„_K GKwU †mj/BDwbU MVb Kiv hvq; 

• gš¿Yvj‡qi Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i‡K ch©vqµ‡g †`‡k I we‡`‡k welq wfwËK cÖwkÿY cÖ`vb Kiv cÖ‡qvRb Ges 

cªwkÿY cieZ©x g~j¨vqb Avek¨K; 

• we‡`‡k evsjv‡`k `~Zvev‡m gwnjv †mj MVb Ges Gi gva¨‡g we‡`‡k evsjv‡`kx Awfevmx bvixi mvwe©K mn‡hvwMZv 

cÖ`vb Ges bvix cvPvi †iva; 

• †h mKj gš¿Yvjq/wefv‡M wkï I bvix wel‡q Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q- †mme cÖwZôv‡bi ‡dvKvj c‡q›U/‡W‡¯‹i 

mv‡_ G gš¿Yvj‡qi ‡hvM‡hvM e„w× Ges mgšq̂ mvab; 

• gš¿Yvj‡qi Kg©KZ©v‡`i g‡a¨ cvV PP©v e„w×i j‡ÿ¨ w_‡gwUK ÷vwW mv‡K©j MVb| 

 
১৫.১     উন্নয়ন প্রকনল্পর অর্ য বরাে ও ব্যয় সংক্রান্ত িথ্য )০১ জুলাই ২০১৭ শর্নক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ যন্ত( 

 
প্রতিনবেনাধীন বেনর শমাট 

প্রকনল্পর সংখ্যা  

 

প্রতিনবেনাধীন বেনর এতিতপনি 

শমাট বরাে )নকাটি টাকায়( 

প্রতিনবেনাধীন বেনর বরানের 

তবপরীনি ব্যনয়র পতরমাণ ও 

বরানের তবপরীনি ব্যনয়র 

েিকরা হার 

প্রতিনবেনাধীন বেনর 

মন্ত্রণালনয় এতিতপ তরতভউ 

সভার সংখ্যা  

১ ২ ৩ ৪ 

২০ টি 172.33  শকাটি টাকা )একেি 

বাহাত্তর শকাটি শিতেে লয  টাকা( 

বরানের তবপরীনি ব্যয়-

১৬০.১৫৩৪ )একেি ষাট শকাটি 

পননর লক্ষ সিৌহত্রি হাজার টাকা( 

বরানের তবপরীনি ব্যনয়র 

েিকরা হার- ৯২.৯৩%। 

১২ টি 

 
১৫.২  প্রকনল্পর অবস্থা )১লা জুলাই ২০১৭ শর্নক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ যন্ত( 

 
শুরু করা নত্যন প্রকনল্পর সংখ্যা প্রতিনবেনাধীন বেনর সমাপ্ত প্রতিনবেনাধীন বেনর প্রতিনবেনাধীন বেনর চলমান 
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প্রকনল্পর িাতলকা উনবাধনকৃি সমাপ্ত 

প্রকনল্পর িাতলকা 
প্রকনল্পর কনিাননন্ট তহনসনব সমাপ্ত 

গুরত্বপূণ য অবকাঠানমা 
১ ২ ৩ ৪ 

• নীলদক্ষত কম িজীিী নতুন 

মহিলা সিাদস্টল হনম িাণ এিাং 

সেদির হিহেন্ন সজলায় 

কম িজীিী মহিলা 

সিাদস্টলসমূদির অহধকতর 

উন্নয়ন। 

• Strengthening Gender 

Responsive 

Budgeting in 

Bangladesh. 

• Accelerating action to 

End Child Marriage 

in Bangladesh. 

• হকদিার হকদিারী ক্লাি স্থািন। 

• জহয়তা ফাউদন্ডিন। 

• Accelerating 

Protection for 

Children (APC) 

• Advancement of 

Women’s Rights 

• ২১টি  সজলার সুহিধা িহিত 

নারী ও হিশুদের প্রার্হমক 

স্বাস্থয প্রজনন, স্বাস্থয ও পুহি 

সসিা প্রোন। 

• ইনদেিদমন্ট কদম্পাদনন্ট 

ফর োলনাদরিল গ্রুি 

সিদেলিদমন্ট সপ্রাগ্রাম। 

• হিশুর হিকাদি প্রারহিক 

হিক্ষা (২য় ির্ িায়)। 

• ন্যািনাল িাে ি ফাউদন্ডিদন 

নাদস িস সিাদস্টল স্থািন। 

• িিাি িয্যা হিহিি মহিলা 

ও হিশু িায়াদিটিক, 

এন্ডাহক্রন ও সমোিহলক 

িাসিাতাল স্থািন, উত্তরা, 

ঢাকা। 

• সজনাদরিন সব্রক থ্রু প্রকল্প। 

জুলাই ২০১৩- হিদসম্বর 

২০১৭ 

 িিাি িয্যা হিহিি মহিলা ও হিশু 

িায়াদিটিস, এদন্ডাহক্রন ও 

সমোিহলক িাসিাতাল স্থািন, 

উত্তরা,ঢাকা। জুলাই ২০১৪- মাি ি 

২০১৮ 

 

ন্যািনাল িাে ি ফাউদন্ডিদন নাদস িস 

সিাদস্টল স্থািন। জুলাই ২০১৫- জুন 

২০১৮ 

 

)১৭(    অবকাঠানমা উন্নয়ন )অবকাঠানমা উন্নয়ন কম যসূতচ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির তববরণ, সংতিি অর্ য-বেনর  

)২০১৭-১৮( বরােকৃি অর্ য, ব্যতয়ি অর্ য, সংতিি অর্ য-বেনর )২০১৭-১৮( লযেমাো এবং লযেমাোর তবপরীনি অতজযি অগ্রগতি(   
)লয টাকায়( 

উন্নয়ণ প্রকনল্পর নাম 

 

অর্ য বেনরর (২০১৭-

২০১৮) বরােকৃি অর্ য 

ব্যতয়ি 

অর্ য 

২০১৭-২০১৮ 

অর্ য বেনরর লযমাো 

লযেমাোর তবপরীনি অতজযি 

অগ্রগতি 

১. নাতলিাবাড়ী উপনজলায় কম যজীবী 

মতহলা শহানস্টল কাম শট্রতনং শসন্টার 

স্থাপন। 

৪৪০.০০ ৪৪০.০০ ৪৪০.০০ ১০০% 

২. পঞ্চাে েয্যা তবতেি মতহলা ও তেশু 

িায়ানবটিস, এনন্ডাতক্রন ও শমটাবতলক 

হাসপািাল স্থাপন, উত্তরা, ঢাকা।  

১৩২.০০ ১৩১.৫৩ ১৩২.০০ ৯৯.৬৪% 

৩.শসানাইমুড়ী, কালীগি, আড়াইহাজার ও 

মঠবাড়ীয়া উপনজলায় শট্রতনং শসন্টার ও 

শহানস্টল তনম যাণ। 

১৩৪৬.০০ ৫০৭.৬৫ ১৩৪৬.০০ ৩৭.৭২% 

৪. ন্যােনাল হাট য ফাউনন্ডেনন নানস যস 

শহানস্টল স্থাপন। 

৩৪২.০০ ৩৪২.০০ ৩৪২.০০ ১০০% 

৫. গাজীপুর শজলার কালীগি উপনজলায় 

কম যজীবী মতহলা শহানস্টল তনম যাণ ও তেশু 

তেবার্ত্ন শকে স্থাপন। 

৮০৯.০০ ৮০৯.০০ ৮০৯.০০ ১০০% 

৬. তমরপুর ও তখলগাঁও কম যজীবী মতহলা 

শহানস্টল উর্ধ্যমূখী সম্প্রসারণ 

প্রকল্প। 

১২৭৮.০০ ১২৭৮.০০ ১২৭৮.০০ ১০০% 

৭. নীলনযি কম যজীবী নত্যন মতহলা 

শহানস্টল  তনম যাণ এবং শেনের তবতভন্ন 

শজলায় তবযমান শহানস্টল সমূনহর 

অতধকির  উন্নয়ন । 

৬১.০০ ৬১.০০ ৬১.০০ ১০০% 

৮. গাজীপুর শজলার কালীগি উপনজলায় ২.০০ ২.০০ ২.০০ ১০০% 
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উন্নয়ণ প্রকনল্পর নাম 

 

অর্ য বেনরর (২০১৭-

২০১৮) বরােকৃি অর্ য 

ব্যতয়ি 

অর্ য 

২০১৭-২০১৮ 

অর্ য বেনরর লযমাো 

লযেমাোর তবপরীনি অতজযি 

অগ্রগতি 

নারী উনযাক্তানের পতরচালনায় মতহলা 

তবপনী শকে (জতয়িা-কালীগি)  

৯. নিবন্ধিকৃত মনহলা 
সনমনতনভ্নিক বযনতক্রমী 
বযবসায়ী উপদযাগ  (জনয়তা-
বান্দরবাি)।  

৩৫১.০০ ১৩৩.৩৫ ২৮২.৫০ ৪৭.২০% 

১০. কানরগনর প্রনশক্ষপের মার্যপম 
এনতম ও অসহায় নকপশারীপদর 
জীবিমাি উন্নয়পির লপক্ষয 
একাপেনমক এবং আবানসক ভ্বি 
নিমধাে, সুিামগঞ্জ 

 

মূল বরাে: 

৪,৭৬,০০,০০০/-)চার 

শকাটি তেয়াত্তর লয( 

সংনোতধি বরাে: 

৩,৬০,১২,৫০০/-)তিন 

শকাটি ষাট লয বার 

হাজার পাঁচেি( টাকা। 

১,৭৩,৭১,০

০০/-)এক 

শকাটি 

তিয়াত্তর 

লয 

একাত্তর 

হাজার( 

টাকা 

৩,৬০,১২,৫০০/-

)তিন শকাটি ষাট লয 

বার হাজার পাঁচেি( 

টাকা। 

২০১৭-১৮ অর্ য বেনরর লযেমাো 

অনুর্ায়ী তনম যাণ কাজ না হওয়ায় 

োড়কৃি অনর্ যর মনধ্য শমাট 

১,৮৬,৪১,৫০০/-)এক শকটি 

তেয়াতে লয একচতেে হাজার 

পাঁচেি( টাকা সমপ যন করা 

হনয়নে। 

১১.আধুতনক ফোেন তিজাইন ইউতনট 

স্থাপন (অপরাতজিা) 

১৩৩.৫০ ৫.৬৭ - .০৪২ 

 

)২৩(  সামাতজক তনরাপত্তা কম যসূতচ )সংতিি মন্ত্রণালয়/তবভাগ পূরণ করনব( 
 

মন্ত্রণালয়/ 

তবভাগ 

ক্রতমক 

 

সামাতজক তনরাপত্তা 

কম যসূতচর ধরন 

প্রতিনবেনাধীন বের )২০১৭-১৮( 

 

পূব যবিী বের 

)২০১৬-১৭(  

সুতবধানভাগী 

ব্যতক্ত/পতরবার/ 

প্রতিষ্ঠাননর সংখ্যা 

আতর্ যক সংনিষ 

)লয টাকায়( 

সুতবধানভাগী 

ব্যতক্ত/পতরবার/ 

প্রতিষ্ঠাননর সংখ্যা 

আতর্ যক 

সংনিষ 

)লয টাকায়( 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

মহিলা ও হিশু 

হিষয়ক 

মন্ত্রণালয় 

- - - - - - 

মহিলা 

হিষয়ক 

অহধেপ্তর 

১ েহরদ্র মা’র জন্য 

মার্তেকাল োতা 

প্রোন কম িসূহি 

৬,০০,০০০ জন ৩৬০.০০ ৫,০০,০০০ জন ৩১৮.০০ 

২ কম িজীিী 

ল্যাকদেটিাং মাোর 

সিায়তা তিহিল 

কম িসূহি 

২,০০,০০০ জন  ১২০,০০.০০ ১,৮০,৩০০ জন 11418.0
0 

৩ দিঃস্থ মহিলা উন্নয়ন 

(হেহজহি) কম িসূহি 

১০,০০,০০০ জন ১৪৬৫২১.৯৫ 10,00,০০০Rb 

 

১২৪৪১১.৩৪ 

৪ হিশু হেিার্ত্ন 

কম িসূহি  

২৮০৫ জন ৭৮২.৯২ 2440 জন্ 1551.84 
৫ মহিলাদের 

আত্মকম িসাং স্থাদনর 

জন্য ক্ষুদ্রঋণ 

কম িসূহি 

৫৮৭৯ জন  ৭১৮.২২  11,809জন্ 1469.92 

৬ কম িজীিী মহিলা 

সিাদস্টল, কম িসূহি। 

১,৮০৪ জন ২১১.৩৪ 2384 জন্ 229.68 
৭ সস্বচ্ছাদসিী মহিলা 

সহমহত সমূদির 

মদে অনুোন 

হিতরণ 

৪৬৪২টি প্রহতষ্ঠান 

 

৮৮৬.৯৫ ৪৩৪৮টি 

 (৪,৩৪,৮০০ জন্) 
৮৫০.০০ 

িাাংলাদেি 

হিশু 

৮ হিশু হিকাি সকে ৭৫০ জন ৫২৫.০০ 750 Rb 480.00 
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একাদিহম 

   ১৮,১১,২৩৮ জন 

৪৬৪২ টি প্রহতষ্ঠান 

১৬২০০৬.৩৮ 21,32,483 Rb 

৪৩৪৮wU cÖwZôvb 

172210.78 

 

  

  



খসড়া 

২৪) gwnjv I wkï welqK gš¿Yvj‡qi AvIZvq 2017-2018 A_© eQ‡i ev¯Íevqbvaxb cÖKímg~‡ni ZvwjKv t 

µ bs  cÖK‡íi bvg cÖKí cwiPvj‡Ki bvg I c`ex †gvevBj b¤̂i B-‡gBj Awd‡mi wVKvbv 

1. Investment Component for 

Vulnerable Group Development 

Programme (ICVGD)  

Rbve মাহমুো োরমীন শবনু এনতিতস, প্রকল্প িহরিালক, 

অতিতরক্ত সতচব (পতর: ও উন্নয়ন( 
 

01552313333 

ms_benu@ive.com 

kakoli.chakravarty@wfp.org 
মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় 

(gwkweg) 

2. bvix wbh©vZb cÖwZ‡ivaK‡í gvwë- †m±ivj †cÖvMÖvg (4_© ce©) ি. আবুল সিাদসন, প্রকল্প িহরিালক, (Dc-সতচব(  ০১৫৫২৩৬১৮৪২ <chossain2019@yahoo.com> মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়  

3. BbKvg †Rbv‡iwUs GKwUwfwUm Ad DB‡gb G¨vU Dc‡Rjv 

†j‡fj 

  

Rbve শমাঃ িারুন-উজ-জামান ভূ ূঁইয়া,  

প্রকল্প িহরিালক, (যুগ্ম-সতচব(,  

উি-প্রকল্প িহরিালক, ি. লহলতা রানী িম িন 

০১৭১১৯০৫৮১৮ 

 

০১৭১১১৭৭১২৪ 

igaprojectbd@gmail.com 

lalitalalita200@hotmail.com 

 

মহিলা হিষয়ক অহধেপ্তর (gweA) 

 

 4. নাতলিাবাড়ী উপনজলায় কম যজীবী মতহলা শহানস্টল কাম শট্রতনং 

শসন্টার স্থাপন প্রকল্প।  

Rbve ‡gv: আইনুল কবীর, প্রকল্প িহরিালক, (যুগ্ম-

সতচব(,  
9586256 

০১৫৫২৩২৫৩৫৫ 

kabir_1962 

<kabir_1962@yahoo.com> 

মহিলা হিষয়ক অহধেপ্তর (gweA) 

 

5. পঞ্চাে েয্যা তবতেি মতহলা ও তেশু িায়ানবটিস, এনন্ডাতক্রন ও 

শমটাবতলক হাসপািাল স্থাপন, উত্তরা, ঢাকা প্রকল্প। 

Rbve শমাঃ শগালাম তকবতরয়া, প্রকল্প িহরিালক,  01711240014 kibria_badas@yahoo.com মহিলা হিষয়ক অহধেপ্তর (gweA) 

 

6. Generation Breakthrough প্রকল্প িহরিালক, (cwiPvjK-gweA) 9336063/  মহিলা হিষয়ক অহধেপ্তর (gweA) 

7. শসানাইমুড়ী, কালীগি, আড়াই হাজার ও মঠবাড়ীয়া উপনজলায় 

কম যজীতব মতহলা শহানিল ও শট্রতনং শসণ্টার স্থাপন  

Rbve শমাঃ আবুল কানেম, প্রকল্প িহরিালক,          

(উপ-পতরচালক(,  
01711586062  <abulkashem812@gmail.com> মহিলা হিষয়ক অহধেপ্তর (gweA) 

8. Òb¨vkbvj nvU© dvD‡Ûk‡b bv‡m©m †nv‡ój  ¯’vcbÓ Rbve ‡gvt Avãym †mvenvb f~Bqv, প্রকল্প িহরিালক,  01552410501 <nhfadmin@agni.com> মহিলা হিষয়ক অহধেপ্তর (gweA) 

9. ২০টি তেশু তেবার্ত্ন শকে স্থাপন Rbve আব্দুর রাদিে খান, প্রকল্প িহরিালক (উপ-সহিি(-  ০১৯৮৬৪৮৭০৯৪ @gmail.com মহিলা হিষয়ক অহধেপ্তর (gweA) 

10. গাজীপুর শজলার কালীগি উপনজলায় কম যজীতব মতহলা শহানিল 

তনম যাণ ও তেশু তেবার্ত্ন শকে 

Rbve ফারহানা আখিার, প্রকল্প িহরিালক, (উপ-

পতরচালক(,  
০১৭১৮৯৭১৫১৬ farhanaakhtar_09@yahoo.com মহিলা হিষয়ক অহধেপ্তর (gweA) 

11. তমরপুর ও তখলগাঁও কম যজীতব মতহলা শহানিল উধব যমূখী সম্প্রসারণ Rbve োহীন সুলিানা, প্রকল্প িহরিালক, (উপ-পতরচালক( ০১৭১১৪৮৩৩৬৫ shaheen.sultana.rozy@gmail.com মহিলা হিষয়ক অহধেপ্তর (gweA) 

12. তেশুর তবকানে প্রারতম্ভক তেযা (ELCD) (২য় পর্ যায়)  Rbve আনজীর হলেন, প্রকল্প িহরিালক,  ৯৫৫০৩১৭ <anjirlitonbd@gmail.com> িাাংলাদেি হিশু একাদিমী  

13. শজলা তভতত্তক মতহলা কতিউটার প্রতেযণ (৬৪ শজলা) Rbve তজ.এন নজমুল শহানসন খাঁন, প্রকল্প িহরিালক ০১৭১৩২৩৩৮৭৯৯ gnngmul@yahoo.com জাতীয় মহিলা সাংস্থা,  

14. অর্ননতিক যমিায়নন নারী উনযা³vশের তবকাে সাধন (৩য় 

পর্ যায়)  

Rbve আননায়ারা শবগম, প্রকল্প িহরিালক, (অতিঃসতচব( 01817580020 anwara77@yahoo.com জাতীয় মহিলা সাংস্থা, 

15. নগর তভতত্তক প্রাতন্তক মতহলা উন্নয়ন প্রকল্প )২য় পর্ যায়( Rbve নুরুন নাহার শহনা, (যুগ্ম-সতচব(,  ০১৯১৫৬৮৫৪৮৩ pdnagar2015@yahoo.com জাতীয় মহিলা সাংস্থা, 

১৬. “তথ্য আিািঃ হিহজোল িাাংলাদেি গড়ার লদক্ষয তথ্য সর্াগাদর্াগ 

প্রযুহক্তর মােদম মহিলাদের ক্ষমতায়ন(২য় ির্ িায়)”িীষ িক প্রকল্প                      

Rbve মীনা পারভীন,  প্রকল্প িহরিালক, (অতিঃ-সতচব(,  

উি-প্রকল্প িহরিালক, (উি-সতচব( 

০১৭১২৯১৮৩৬৮ <mina_parveen@yahoo.com> জাতীয় মহিলা সাংস্থা, 

১৭. নীলদক্ষত কম িজীহি মহিলা সিাদিল সাংরগ্ন নতুন ১০তলা েিন 

হনম িাণ এিাং হিযমান সিাদিলসমূদির সদেৌত অিকাঠাদমা উন্নয়ন 

ও সাংস্কার  

Rbve িািানওয়াজ হেলরুিা খান, প্রকল্প িহরিালক, 

(অতিঃ-িহরিালক( 

০১৭১১৯৩১৯৯৩ dilruba1993@yahoo.com মহিলা হিষয়ক অহধেপ্তর (gweA) 

১৮. Strengthening Gender Responsive 

Budgeting in Bangladesh িীষ িক প্রকল্প  

Rbve সমাসািঃ সফরদেৌহস সিগম, উি-সহিি (িাদজে) 

প্রকল্প িহরিালক, 

০১৫৫২৩৯৭৯৯৬ ferdousi_rijvi@yahoo.com মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় 

(gwkweg) 

১৯. Accelerating Action   to End Child 

Marriage in Bangladesh িীষ িক প্রকল্প 

Rbve জান্নাতুল সফরদেৌস, প্রকল্প িহরিালক, গদিষনা 

কম িকতিা 

০১৯১৬৮১৯২৮২ ferdous2010@yahoo.com মহিলা হিষয়ক অহধেপ্তর (gweA) 

২০. Advancement of Women`s Rights 

এিোন্সদমন্ট অফ উইদমÝ রাইেস  

Rbve িারেীন সুলতানা 

সিকারী িহরিালক 

০১৭৮৪৬২৭৫৭২ parveen_dwa@yahoo.com মহিলা হিষয়ক অহধেপ্তর (gweA) 

২১. জহয়তা োওয়ার হনম িাণ িীষ িক প্রকল্প প্রকল্প িহরিালক হনদয়াগ প্রহক্রয়াধীন   জহয়তা ফাউদন্ডিন, মহিহিম 

২২. হকদিার হকদিারী ক্লাি স্থািন িীষ িক প্রকল্প প্রকল্প িহরিালক, (যুগ্ম-সতচব(, ০১৭৮৭৬৭৬০৪৬  মহিলা হিষয়ক অহধেপ্তর (gweA) 



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

 



খসড়া 

২৫) মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ েপ্তর/সংস্থার অনুন্নয়ন বানজট )তপতপএনতব( এর আওিায় বাস্তবায়নাধীন কম যসূতচসমূনহর এতপ্রল/১৮ হনি জুন/২০১৮ মানসর অগ্রগতির প্রতিনবেনঃ 

                                            (লয টাকায়(                                                                                        

ক্রঃ 

নং 

ক( কম যসূতচর নাম 

খ( কম যসূতচ পতরচালনকর নাম  

গ( মতনটতরং কম যকিযা ও পেবী 

বাস্তবায়নকারী 

সংস্থা 

বাস্তবায়ন কাল অনুনমাতেি 

ব্যয় 

২০১৭-১৮ অর্ য 

বেনরর শমাট 

বরাে  

২০১৭-১৮ অর্ য বেনরর 

জুন পর্ যন্ত অবমুতক্ত 

)বরানের %( 

২০১৭-১৮ অর্ য 

বেনরর জুন পর্ যন্ত 

ব্যয় )বরানের 

%( 

২০১৭-১৮ অর্ য 

বেনরর জুন  

পর্ যন্ত শভৌি 

অগ্রগতি )%( 

২০১৭-১৮ অর্ য 

বেনরর জুন পর্ যন্ত 

ক্রমপুতিি ব্যয়  

শমাট (বরানের %( 

মন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ ১১ 

০১ ক( গ্রামীণ নারী উনযাক্তানের েযিা তবকাে প্রতেযণ 

)উপনজলা পর্ যায়( েীষ যক কম যসূচী 

খ( শবগম ফারহানা আক্তার, গনবষণা কম যকিযা, মতবঅ 

০১৯১১২৮৫৫০০ 

গ( মতনটতরং টিনমর সেস্যঃ 

১। উপ-সতচব )বানজট ও অতিট(, মতেতবম 

২। সতচব )তবিতব্লউতসতসআই( 

৩। পতরচালক )মতবঅ( 

বাংলানেে উইনমন 

শচম্বার অব কমাস য 

এন্ড ইন্ডাতি 

)তবিতব্লউতসতসআই( 

২০১৪-১৫ হনি 

২০১৬-১৭ পর্ যন্ত 

৭৩৭.৬৪ 

 

১৮৮.০০ ১৮৮.০০ 

১০০% 

১৮৭.৯৯% 

৯৯.৯৯% 
 ৬৭২.৪১ 

৯১.১৬% 

কম যসূতচটি জুন/১৮ সমাপ্ত 

হনয়নে। শমাট ২টি মতিউনল 

২৭৯টি ব্যানচ ৮৩৭০ জন 

নারী উনযাক্তানক প্রতেযণ 

প্রোন করা হনয়নে এবং 

প্রতেযণ প্রাপ্ত নারী 

উনযাক্তানের তননয় ৫৩টি 

শমলার আনয়াজন করা 

হনয়নে। 

০২ ক( গানম যন্টস কারখানার নারী েতমকনের সন্তাননর জন্য 

শি-শকয়ার শসন্টার েীষ যক কম যসূচী,  

খ( শমাঃ ইয়াতহয়া, সহকারী পতরচালক, জামস, শমাবাইল 

নং-০১৭১১০৫৩১৫৪ 

গ( মতনটতরং টিনমর সেস্যঃ 

১। উপসতচব )উন্নয়ন-২(মতেতবম 

২। তসতনয়র সহকারী সতচব)নসল(, মতেতবম 

৩। সহকারী সতচব )প্রোসন-১(, মতেতবম 

জািীয় মতহলা 

সংস্থা 

২০১৪-১৫ হনি 

তিনসম্বর- ১৭ 

পর্ যন্ত 

৬১০.৯৭ 

 

৯১.০৯ ৯১.০৯ 

১০০% 

 

৭২.৬১ 

৮০.০০% 

- ৩৯০.৪৮ 

৬৪.০০% 

কম যসূতচটি  তিনসম্বর/১৭ 

সমাপ্ত হনয়নে।  

০৩ ক( বাংলানেে তেশু একানিমীর লাইনব্ররী 

েতক্তোলীকরনণর জন্য অনটানমেন ও 

তিতজটালাইনজেন)নকেীয় কার্ যালয় ও ৬৪ শজলা(েীষ যক 

কম যসূচী 

খ( জনাব আনজীর তলটন,পতরচালক,বাংলানেে তেশু  

একানিমী, ঢাকা। শফান-৯৫৫০৩১৭/ ০১৯১৪০৮৮০৯৩  

গ( মতনটতরং টিনমর সেস্যঃ 

১। অতিতরক্ত সতচব)প্রোসন(,মতেতবম 

২। উপসতচব)বানজট ও অতিট(,মতেতবম 

৩। জনাব আতমর শহানসন খান সহকারী পতরচালক, 

বাংলানেে তেশু একানিমী,ঢাকা। 

৪। সহকারী সতচব)বানজট(,মতেতবম 

বাংলানেে তেশু 

একানিমী 

২০১৪-১৫ হনি 

২০১৬-১৭ পর্ যন্ত 

৫৫৭.৯০ 

 

১৩৩.০৪ ১৩৩.০৪ 

১০০% 

 

১২৮.৭০ 

৯৬.৭৩% 

 ৫৫৩.৫৬ 

৯৯.২২% 

কার্ যক্রম চলমান রনয়নে। 

 

০৪ 
 তেশু তবশ্বনকাষ সংস্করণ, অতভধান, তচরায়ি সাতহিে ও 

ঐতিহে পতরতচতিমূলক গ্রন্থ প্রকােনা েীষ যক কম যসূচী 

খ( আনজীর তলটন, পতরচালক, ৯৫৫০৩১৭/ 

বাংলানেে তেশু 

একানিমী 

২০১৪-১৫ হনি 

২০১৬-১৭ পর্ যন্ত 

৮৮২.৮১ 

 

১৮০.০০ ১৮০.০০ 

১০০% 

 

১৩৮.৮৩ 

৭৭.১২ 
 ৭২২.৮১ 

৮১.৮৭% 
 



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

০১৯১৪০৮৮০৯৩ 

গ( মতনটতরং টিনমর সেস্যঃ 

১। উপসতচব)তেশু(,মতেতবম 

২। সহকারী পতরচালক )প্রোসন-১(,বাতেএ 

৩। সহকারী সতচব)সমন্বয়(, মতেতবম 

৪। অর্ য তবভানগর একজন প্রতিতনতধ 

 

০৫  নারী আইতসটি তি-ল্যািার এবং উনযাক্তা উন্নয়ন েীষ যক 

কম যসূচী 

 খ( শমাঃ আইনুল কবীর )যুগ্মসতচব(, মতেতবম,  

০১৫৫২৩২৫৩৫৫ 

গ(  মতনটতরং টিনমর সেস্যঃ 

১। উপসতচব)মতবঅ-২(, মতেতবম 

২। জনাব ফারজানা খান, উপমহাব্যবস্থাপক, এসএসই 

ফাউনন্ডেন,  

৩। জনাব আসাে-উজ-জামান, শকাতি যননটর, স্কীল 

এমপ্লয়নমন্ট এবং পতলতস তবনেষজ্ঞ, এটুআই 

শপ্রাগ্রাম,প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়,ঢাকা। 

৪। সহকারী সতচব)বানজট(, মতেতবম 

এস এম ই 

ফাউনন্ডেন 

 

২০১৪-১৫ হনি 

২০১৬-১৭ পর্ যন্ত 

৮০০.৪২ 

 

৪৫৪.০০ ৪৫৪.০০ 

১০০% 

 

৩৮৭.০৪ 

৮৫.২৫% 
 ৬৮৩.০০ 

৮৫.৩৩% 

 

কম যসূতচটি জুন/১৮ সমাপ্ত 

হনয়নে। 

০৬  হতবগি শজলার সুতবধা বতঞ্চি নারীর জীবন েযিা 

উন্নয়ননর জন্য সনচিনিা বৃতি েীষ যক কম যসূচী, 

খ( শবগম মারতজয়া নাজনীন, উপপতরচালক, মতবঅ 

শমাবাইলঃ ০১৭১২৭০৯৯৭৭ 

গ( মতনটতরং টিনমর সেস্যঃ 

১। যুগ্ম সতচব)প্রোসন(,মতেতবম 

২। উপ-সতচব )বানজট ও অতিট(, মতেতবম 

৩। শবগম সুলিানা শবগম )প্রোসন ও  

      অর্ য(,মতবঅ 

৪। সহকারী সতচব)বানজট( 

মতহলা তবষয়ক 

অতধেপ্তর 

২০১৪-১৫ হনি 

২০১৬-১৭ পর্ যন্ত 

৪৯৬.০০ 

 

৬০.০০ ৬০.০০ 

১০০% 

৫৯.৮৩ 

৯৯.৭২% 
- ৪৩৯.০৬ 

৮৮.৫২% 

কম যসূতচটি জুন/১৮ সমাপ্ত 

হনয়নে। 

০৭  হতরজন শেতণর মতহলা ও তেশুনের স্বাস্থে সনচিনিা 

বৃতি,স্বাস্থে শসবা প্রোন এবং তেশুনের শলখাপড়া 

তনতিিকরন কম যসূতচ। 

খ( তেলীপ কুমার শেবনার্ সহকারী সতচব)বানজট(, 

শমাবাইল-০১৮১৫২৫৩৯৭১ 

গ( মতনটতরং টিনমর সেস্যঃ 

১। যুগ্ম সতচব)মতবঅ(,মতেতবম 

২। উপসতচব)উন্নয়ন-২(,মতেতবম 

৩। তসঃ সহকারী সতচব)তেশু( মতেতবম 

৪। সহকারী সতচব)সমন্বয়(, মতেতবম 

 

শকয়ার ফর মাোর 

এন্ড তচলনেন 

ফাউনন্ডেন 

২০১৪-১৫ হনি 

২০১৬-১৭ পর্ যন্ত 

৩০৪.৮০ 

 

৩৪.০০ ৩৪.০০ 

১০০% 

৩৩.৯৯ 

৯৯.৯৭% 
 ৩০৪.১৪ 

৯৯.৭৮% 

ননভম্বর/১৭ কম যসূতচটি 

সমাপ্ত হনয়নে। 
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০৮  প্রারতম্ভক শমধা তবকাে েযিা বৃতি।  

খ( শমাঃ আইনুল কবীর )যুগ্মসতচব(,মতেতবম,  

০১৫৫২৩২৫৩৫৫ 

গ( মতনটতরং টিনমর সেস্যঃ 

১। অতিতরক্ত সতচব )প্রোসন(,মতেতবম 

২। উপসতচব)বাঃ ও অঃ(, মতেতবম 

৩। উপ সতচব)বানজট-৯(, অর্ য তবভাগ, অর্ য মন্ত্রণালয় 

৪। জনাব শমাঃ িাতরকুল ইসলাম,ইএলতসতি প্রকল্প 

৫। তহসাব রযণ কম যকিযা,মতেতবম 

৬। তনব যাহী পতরচালক,আইতসএইচতি( 

আইতসএইচতি 

 

২০১৫-১৬ হনি 

২০১৭-১৮ পর্ যন্ত 

৪৪৪.৫০ ১৪৫.৭২ ১৪৫.৭২ 

১০০% 

১৪৫.৭২ 

১০০% 
- ৩৩৫.০৩ 

৭৫.৩৭% 

কার্ যক্রম চলমান রনয়নে। 

০৯ 
ক( কাতরগতর প্রতেযনণর মাধ্যনম এতিম ও অসহায় 

তকনোরীনের জীবনমান উন্নয়ন লনযে একানিমীক ভবন 

তনম যাণ, সুনামগি 

খ( জনাব শমাঃ তজলাল উতেন, সহকারী পতরচালক, 

মতবঅ,  

শমাবাইল নং- ০১৭৫৭৩০২৮২৬  

গ( মতনটতরং টিনমর সেস্যঃ 

১। অতিতরক্ত সতচব)প্রোসন(, মতেতবম 

২। উপসতচব)বাঃ ও অঃ(, মতেতবম 

৩। গণপূিয তবভানগর একজন প্রতিতনতধ 

মতহলা তবষয়ক 

অতধেপ্তর 

২০১৬-১৭ হনি 

২০১৭-১৮ পর্ যন্ত 

৯৩০.৫০ ৪৭৬.০০ ৩১৭.৬২৫ 

৭৫% 

৪৮.২৪ 

১০.১৩% 

২০.০০% ৪৮.২৪ 

০৫.১৮% 

 

কার্ যক্রম চলমান রনয়নে। 

১০ ক( সুতবধা বতঞ্চি তেশুনের তেযা ও স্বাস্থে কার্ যক্রম 

েীষ যক কম যসূতচ 

খ( রতন চাকমা,তসতনয়র সহকারী সতচব )নসল( মতেতবম 

শমাবাইল নং-৯৫৪৫৯৯৬ 

গ( মতনটতরং টিনমর সেস্যঃ 

১। যুগ্মসতচব)মতবঅ(, মতেতবম 

২। উপ-সতচব)উন্নয়ন-২(, মতেতবম 

৩। তসতনয়র সহকারী সতচব)তেশু(, মতেতবম 

৪। সহকারী সতচব)জামস(, মতেতবম 

ষ্পিন তব ২০১৬-১৭ হনি 

২০১৭-১৮ পর্ যন্ত 

৩১৫.০০ ১২৬.০০ ১২৬.০০ 

১০০% 

১১২.৮৯ 

৮৯.৫৯% 

 

- ২০৫.০৯ 

৬৫.১২ % 

কম যসূতচটি শনা কি 

এযনটনেন করা হনয়নে। 

১১ ক( তকনোর-তকনোরী সুরযা ক্লাব গঠন ও টিতভ 

অনুষ্ঠাননর মাধ্যনম বাল্যতববাহ বন্ধ,বয়সতন্ধ স্বাস্থে এবং 

অতধকার প্রতিষ্ঠা কনর ভতবষ্যি প্রজন্ম-শক সুগঠিি করা  

খ( জনাব শমাঃ মুখনলছুর রহমান খান, তসঃ সহকারী 

সতচব, মতেতবম, ৯৫৬৭৪১৭/ ০১৫৫২৩৫৩২৯৭ 

গ( মতনটতরং টিনমর সেস্যঃ 

 ১। যুগ্মসতচব )মতবঅ( মতেতবম 

 ২। উপসতচব )তেশু( মতেতবম 

 ৩। অর্ য তবভানগর একজন প্রতিতনতধ 

 ৪। শচয়ারম্যান, স্বণ য তকনোরী শনট ওয়যাক ফাউনন্ডেন 

 ৫। সহকারী সতচব )জামস( 

স্বণ য তকনোরী শনট 

ওয়াকয ফাউনন্ডেন 

২০১৫-১৬ হনি 

২০১৭-১৮ পর্ যন্ত 

৩১৫.০০ ৯৪.৫০ ৯৪.৫০ 

১০০% 

৯৪.৪০ 

৯৯.৮৯% 

- ৩১৪.৭০ 

৯৯.৯০% 

কম যসূতচটি মাচ য/১৮ সমাপ্ত 

হনয়নে। 



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

 

১২  জতয়িা তব্রতজং কম যসূতচ )২য় পর্ যায়( েীষ যক কম যসূতচ। 

 খ( শমাঃ সাকাওয়াি শহানসন, উপপতরচালক, জতয়িা 

ফাউনন্ডেন। 

শমাবাইলঃ ০১৭১৬৪১৭৯৯৭ 

গ( মতনটতরং টিনমর সেস্যঃ 

১। উপ-সতচব)মতবঅ-২(,মতেতবম 

২। তসঃ সহকারী প্রধান)প্লাউ(, মতেতবম 

৩। সহকারী সতচব)বানজট(, মতেতবম 

৪। শমাহািে কামাল শহানসন,জতয়িা ফাউনন্ডেন 

জতয়িা ফাউনন্ডেন জুলাই ২০১৬-

১৭ হনি ২০১৮-

১৯ পর্ যন্ত 

৬৯৮.৫০ ২৩২.৫০ 

 

২৩২.৫০ 

১০০% 

২২২.১৪ 

৯৫.৫৪% 

- ৪৪৬.৩৫ 

৬৩.৯০% 

কার্ যক্রম চলমান রনয়নে। 

১৩ জতয়িা-র পনের তবতচেকরণ ও মাননান্নয়ন সংক্রান্ত 

প্রতেযণ কম যসূতচ  

খ( শমাঃ সাকাওয়াি শহানসন, উপপতরচালক, জতয়িা 

ফাউনন্ডেন। 

শমাবাইলঃ ০১৭১৬৪১৭৯৯৭ 

গ( মতনটতরং টিনমর সেস্যঃ 

১। উপ-সতচব)বানজট ও অতিট(,মতেতবম 

২। সহকারী সতচব)অতিট( মতেতবম 

 ৩। সহকারী সতচব )প্রোসন-১(,মতেতবম 

জতয়িা ফাউনন্ডেন আগি ২০১৬ 

হনি তিনসম্বর 

১৭ পর্ যন্ত 

৫৫১.৪৮ ২৪২.২৪ ২৪২.২৪ 

১০০% 

৩২.৯১ 

১৩.৫৮% 
 ৭৮.৩৬ 

১৪.২০% 

কার্ যক্রম চলমান রনয়নে। 

১৪ জতয়িা-র খাযজাি ব্যবসা েতক্তোলীকরণ েীষ যক 

কম যসূতচ। 

খ( জনাব কামাল শহানসন 

শমাবাইল নাম্বার-০১৯২০৯৫০১৫২ 

গ( মতনটতরং টিনমর সেস্যঃ 

১। উপসতচব )বানজট ও অতিট(, মতেতবম 

২। তসতনয়র সহকারী প্রধান )প্লাউ(, মতেতবম 

৩। সহকারী সতচব )বানজট(, মতেতবম 

৪।সহকারী প্রধান, অর্ যননতিক উপনেিা 

অনুতবভাগ,কম যসূতচ পতরবীযণ োখা-৩, 

অর্ য তবভাগ 

৫। জনাব শমাঃ সাকাওয়াৎ শহানসন িালুকোর, উপ-

পতরচালক, জতয়িা ফাউনন্ডেন 

জতয়িা ফাউনন্ডেন ২০১৬-১৭ হনি 

২০১৮-১৯ পর্ যন্ত 

৪৬০.০০ ১৬০.০০ ১৬০.০০ 

১০০% 

৪৫.৯৩ 

২৮.৭০% 

 

- ৮০.৬৯ 

১৭.৫৪% 

কার্ যক্রম চলমান রনয়নে। 

১৫ ক( তনবন্ধনকৃি মতহলা সতমতিতভতত্তক ব্যতিক্রমী ব্যবসায়ী 

উনযাগ )জতয়ি বািরবান( েীষ যক কম যসূতচ। 

কম যসূতচ পতরচালক -পারভীন সুলিানা,সহকারী 

পতরচালক,মতবঅ 

শমাবাইলঃ ৯৩৬১৯৭৫ 

গ( মতনটতরং টিনমর সেস্যঃ 

১। অতিতরক্ত সতচব)প্রোসন(,মতেতবম 

২। উসতচব)বানজট ও অতিট(,মতেতবম 

মতহলা তবষয়ক 

অতধেপ্তর 

২০১৬-১৮ হনি 

২০১৮-১৯ পর্ যন্ত 

৭৮৯.০০ ৩৫১.০০ ২৮২.৫০ 

৮০.৪৮% 

১৩৩.৩৫ 

৩৭.৯৯% 

২২% ১৪২.৫৩৪% 

১৮.০৬% 

কার্ যক্রম চলমান রনয়নে। 



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

৩। জান্নাত্যল  শফরনেৌস,গনবষনা কম যকিযা,মতবঅ 

১৬ গভয হনি ৫ বের পর্ যন্ত তেশুর  তবকানে জীবন েযিা 

প্রতেযণ সংক্রান্ত কার্ যক্রম েীষ যক কম যসূতচ। 

কম যসূতচ পতরচালনকর নাম- শবগম শফরনেৌসী শবগম, 

শমাবাইল-০১৫২২৩৯৭৯৯ 

গ( মতনটতরং টিনমর সেস্যঃ 

১। অতিতরক্ত সতচব)উঃ ও পতরঃ( 

২। তসতনয়র সহকারী সতচব/সহকারী সতচব )বানজট(, 

মতেতবম 

৩। তসতনয়র সহকারী সতচব/সহকারী সতচব )উন্নয়ন-১(, 

মতেতবম 

 ৪। সুচনা ফাউনন্ডেননর একজন প্রতিতনতধ। 

মতহলা  ও তেশু 

তবষয়ক মন্ত্রণালয় 

২০১৬-১৭ হনি 

২০১৮-২০১৯ 

পর্ যন্ত 

৪৫০.০০ ১৬৩.৩৮   ১৩৭.৪৭ 

৮৪.১৫% 

৭৭.২১ 

৪৭.২৫% 

 ১১১.৪৪ 

২৪.৭৬% 

কার্ যক্রম চলমান রনয়নে। 

১৭ ক( ফোেন তিজাইন ইউতনট )অপরাতজিা( স্থাপননর 

মাধ্যনম নারী উনযাক্তানের উৎপাতেি পনেসামগ্রী র  

আধুতনকায়ন েীষ যক কম যসূতচ। 

কম যসূতচ পতরচালনকর নাম- ফতরো খানম, ম্যাতজনট্রট, 

মতবঅ, 

শমাবাইল-  

গ( মতনটতরং টিনমর সেস্যঃ 

১। যুগ্মসতচব)প্রোসন(, মতেতবম 

২। সহকারী সতচব)বানজট( 

৩। শবগম ফারহানা আখিার 

মতহলা তবষয়ক 

অতধেপ্তর 

২০১৬-১৭ হনি 

২০১৮-২০১৯ 

পর্ যন্ত 

৫৭৭.০০ ২৫৯.০০ ১৩৩.৫০ 

৫০.৬৪% 

 

৫.৬৭ 

০.৪২% 

 ৫.৬৭ 

০.৯৮% 

কার্ যক্রম চলমান রনয়নে। 

১৮ 
এফতপএতব’র পতরবার উন্নয়ন শকনের )এফতিতস( মাধ্যনম 

েযিা উন্নয়নন প্রতেযণ প্রোন ও নারী উনযাক্তা সৃতি ও 

কম যসংস্থান েীষ যক কম যসূতচ। 

কম যসূতচ পতরচালনকর নাম- শমাঃ মাসুদুর রহমান,সহকারী 

সতচব)প্র-২(,মতেতবম। 

শমাবাইল- ০১৬৮০০৬২২২৪/৯৫৪০১৯৩ 

গ( মতনটতরং টিনমর সেস্যঃ 

১। উপসতচব)বানজট ও অতিট(, মতেতবম 

২। তসতনয়র সহকারী সতচব/সহকারী সতচব)অতিট(, 

মতেতবম 

৩।তসতনয়র সহকারী সতচব/সহকারী সতচব)সমন্বয়(, 

মতেতবম 

৪। অর্ য তবভানগর একজন প্রতিতনতধ 

মতহলা  ও তেশু 

তবষয়ক মন্ত্রনালয় 

২০১৬-১৭ হনি 

২০১৮-২০১৯ 

পর্ যন্ত 

৫০০.০০ ২৩১.৪০ ২৩১.৪০ 

১০০% 

১৫৭.৫৬ 

৬৮.০৯% 

 ২০৩.৩৪ 

৪০.৬৭% 

কার্ যক্রম চলমান রনয়নে। 

১৯ ক( গাজীপুর তসটি কনপ যানরেননর েতরদ্র মতহলা ও তেশুনের 

স্বাস্থে ও পুতি শসবা প্রোন েীষ যক কম যসূতচ। 

কম যসূতচ পতরচালনকর নামঃ শমাঃ শরজাউল হক 

শমাবাইল নাম্বারঃ ০১৮২২৯৭৫৬৬৯/ 

৯৫৪০১০৭ 

গ( মতনটতরং টিনমর সেস্যঃ 

মতহলা ও তেশু 

তবষয়ক মন্ত্রণালয় 

২০১৬-১৭ হনি 

২০১৮-২০১৯ 

পর্ যন্ত 

৬০৮.৫০ ১৯৯.৪৪ ১৯৯.৪৪ 

১০০% 

১১৫.৫২ 

৫৭.৯২% 

০ ১৭১.৩০ 

২৮.১৫% 

কার্ যক্রম চলমান রনয়নে। 



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

১। যুগ্মসতচব)প্রোসন(, মতেতবম 

২। উপসতচব)বানজট ও অতিট(, মতেতবম 

৩।তসতনয়র সহকারী সতচব/সহকারী সতচব)বানজট( 

৪। তসতনয়র সহকারী সতচব/সহকারী সতচব)প্রঃ-২( 

২০ ক( আমার ইন্টারননট আমার আয় কম যসূতচ। 

কম যসূতচ পতরচালক, োরতমন জাহান, জামস 

শমাবাইল নং- 

গ( মতনটতরং টিনমর সেস্য 

১। যুগ্ম সতচব)প্রোসন(, মতেতবম 

২। পতরচালক, জািীয় মতহলা সংস্থা। 

৩। তসতনয়র সহকারী সতচব)আইন(, মতেতবম 

জািীয় মতহলা 

সংস্থা 

২০১৭-১৮ হনি 

২০১৮-১৯ পর্ যন্ত 

৭২০.০০ ৪৪০.০০ ৪৪০.০০ 

১০০% 

৩৯৭.৭৮ 

৯০.৪০% 

০ ৩৯৭.৭৮ 

৫৫.২৪% 

কার্ যক্রম চলমান রনয়নে। 

২১ ক( জািীয় মতহলা সংস্থার ৫টি শজলা )নগাপালগি, 

নড়াইল,তেনাজপুর,তকনোরগি ও শমৌলভীবাজার( 

কমনপ্লক্স ভবন ও প্রধান কার্ যালয় েতক্তোলীকরণ’’  

খ( কম যসূতচ পতরচালক জনাব তজ.এন নজমুল শহানসন 

গ( মতনটতরং টিনমর সেস্যঃ 

১। অতিঃ সতচব)তেশু ও সমন্বয়(, মতেতবম 

২। উপসতচব)নসল ও জামস(, মতেতবম 

৩। পতরচালক,জামস 

৪। সংতিি শজলা প্রোসনকর প্রতিতনতধ  

জািীয় মতহলা 

সংস্থা 

২০১৭-১৮ অর্ য 

বের 

১৪৯.০০ ১৪৯.০০ ১৪৯.০০ 

১০০% 

১৩৪.৪১ 

৯০.৮১%% 

০ ১৩৪.০০ 

৯০.৮১% 

৩০ জুন/১৮ িাতরনখ 

কম যসূতচটি সমাপ্ত হনয়নে। 

২২ ক( উপনজলা পর্ যানয় তৃণমূল নারী উনযাক্তানের েযিা 

উন্নয়ন প্রতেযণ কম যসূতচ। 

খ( কম যসূতচ পতরচালক এস এম োতকল আখিার, উপ-

প্রধান, মতেতবম 

শমাবাইলনং-০১৯১২৮৮৪৪৯৯ 

গ( মতনটতরং টীনমর সেস্য 

১। উপসতচব)বানজট ও অতিট( মতেতবম 

২। তনব যাহী পতরচালক, এআরতপ 

৩। শচয়ারম্যান এআরতপ 

৪। কম যসূতচ পতরচালক সংতিি 

মতহলা ও তেশু 

তবষয়ক মন্ত্রণালয় 

২০১৭-১৮ হনি 

২০১৮-১৯ পর্ যন্ত 

৭৫০.০০ ৪৯৬.৫০ ৪২৮.০০ 

৮৬.২০% 

৪২৫.৬৮ 

৮৫.৭৪% 

 ৪২৫.৬৮ 

৫৬.৭৫% 

কার্ যক্রম চলমান রনয়নে। 

২৩ ক( গানম যন্টস কারখানার নারী েতমকনের সন্তাননর জন্য 

শি-শকয়ার শসন্টার েীষ যক কম যসূচী,  

খ( শমাঃ ইয়াতহয়া, সহকারী পতরচালক, শমাবাইল নং-

০১৭১১০৫৩১৫৪ 

গ( মতনটতরং টিনমর সেস্যঃ 

১। উপসতচব )উন্নয়ন-২(মতেতবম 

২। তসতনয়র সহকারী সতচব)নসল(, মতেতবম 

৩। সহকারী সতচব )প্রোসন-১(, মতেতবম 

 

জািীয় মতহলা 

সংস্থা 

জানুয়ারী/১৮  

হনি তিনসম্বর- 

২০পর্ যন্ত 

৮৮৯.৪২ 

 

১৪৮.৫২ ১৪৮.৫২ 

১০০% 

 

১২৩.০১ 

৮২.৮২% 

- ১২৩.০১ 

১৩.৮৩% 

কার্ যক্রম চলমান রনয়নে। 



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

২৪ ক( গাজীপুর শজলার কালীগি উপনজলায় নারী 

উনযাক্তানের পতরচালনায় মতহলা তবপনী শকে )জতয়িা-

কালীগি(’’ কম যসূটি 

খ( কম যসূতচ পতরচালক, সুলিানা রাতজয়া, মতবঅ 

শমাবাইল নং-০১৭১১৪৮০২৭১ 

গ( মতনটতরং টিনমর সেস্য 

১। অতিতরক্ত পতরচালক, প্রোসন 

২। অতিতরক্ত পতরচালক, মতবঅ 

৩। উপসতচব )বানজট ও অতিট( 

মতহলা তবষয়ক 

অতধেপ্তর 

জানুয়ারী ২০১৭ 

হনি জুন/২০ 

পর্ যন্ত 

৭৮২.০০ ১০২.০০ ২.০০ 

১.৯৬% 

২.০০ 

১.৯৬% 

 ২.০০ 

 

কার্ যক্রম চলমান রনয়নে। 

২৫ ক( অধুনালুপ্ত তেটমহনলর নারীনের জন্য ইউতনয়ন পর্ যানয় 

শবতসক আইটি/আইতসটি তলটানরতস এবং নারীর 

জীবনর্াোর মান উন্নয়ন তবষনয় প্রতেযণ কম যসূতচ। 

খ(  কম যসূতচ পতরচালক জনাব আল-আতমন র্ভঞা, 

সহকারী পতরচালক, মতবঅ 

শমাবাইল নং-০১৮১৮২১১৭৬৩ 

গ( মতনটতরং টিনমর সেস্য 

১। োহনওয়াজ তেলরুবা খান )অতিতরক্ত পতরচালক( 

২। উপসতচব )বানজট ও অতিট(,মতেতবম 

৩।উপ-সতচব) প্রোসন-১(, মতেতবম 

৪। শবগম জান্নাত্যল শফরনেৌস,গনবষণা কম যকিযা 

)পতরকল্পনা(, মতবঅ 

মতহলা তবষয়ক 

অতধেপ্তর 

২০১৭-১৮ হনি 

২০১৯-২০ পর্ যন্ত 

৫৩৬.০০ ১৩৪.৬৮ ০ ০ ০ ০ ২০১৭-১৮ অর্ যবেনর 

প্রতেযণ কার্ যক্রম শুরু 

করা সম্ভব হয়তন। 

২৬ ক( ‘‘তেশুর জীবন সুরযায় সািাঁর প্রতেযণ’’ 

খ( কম যসূতচ পতরচালক, পাতপয়া শঘাষ, তসঃ সহকারী সতচব 

)অতিট( মতেতবম 

শমাবাইল নং-০১৫৫২৩১৮৫৫৩ 

গ( মতনটতরং কতমটির সেস্য 

১। উপসতচব )বানজট ও অতিট( মতেতবম 

২। তসতনয়র সহকারী সতচব )প্রো-২(, মতেতবম 

৩। বাবু হতরপে তবশ্বাস, শহল্প 

৪। তহসাব রযণ কম যকিযা, মতেতবম 

মতহলা ও তেশু 

তবষয়ক মন্ত্রণালয় 

২০১৭-১৮ হনি 

২০১৯-২০ পর্ যন্ত 

৫৭৫.০০ ১৪২.৫০ ১৪২.৫০ 

১০০% 

১৩৩.১২ 

৯৩.৪১% 

০ ১৩৩.১২ 

২৩.১৫% 

কম যসূতচ চলমান রনয়নে। 

জুন/১৮ পর্ যন্ত ৫টি 

উপনজলায় ৬৯,৪৮০জন 

তেশুর প্রতেযণ সিন্ন 

করা হনয়নে। 

 



খসড়া 

২৬) নারীনের আইটি প্রতেযনণর জন্য মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় এর তবতভন্ন প্রকল্প ও কম যসূচী 

 

০১। “নারী আইতসটি তি-ল্যািার এবং উনযাক্তা উন্নয়ন” েীষ যক কম যসূচী 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০২। “শজলা তভতত্তক মতহলা কতিউটার প্রতেযণ )৬৪ শজলা(” েীষ যক প্রকল্প 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৩। “িথ্য আপাঃ তিতজটাল বাংলানেে গড়ার লনযে িথ্য শর্াগানর্াগ প্রযুতক্তর মাধ্যনম মতহলানের যমিায়ন )২য় পর্ যায়(“ েীষ যক 

প্রকল্প 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ ১। এস এম ই ফাউনন্ডেন, ২। এটুআই শপ্রাগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়, ৩। বাংলানেে ওইনমন ইন শটকননালতজ। 

শময়ােকালঃ  ৩ বের )২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭( 

সময় বতধ যিঃ ১ বের )জুলাই, ২০১৭- জুন, ২০১৮(। 

উনেশ্যঃ 

১। বাংলানেনের েহর ও গ্রামাঞ্চনল অবতস্থি তিতজটাল শসন্টার এর মাধ্যনম শবতসক কতিউটার তবষনয় প্রতেযনপ্রাপ্ত এস এস তস পাস 

নারীনের তনব যাচন কনর অনাবাতসক প্রতেযণ প্রোননর মাধ্যনম েয কনর শিালা। 

২। তি-ল্যািার তিতরর মাধ্যনম আউটনসারতসং কানজ নারীনের পারেেী কনর শিালা এবং ইন্টারননট ব্যবহার কনর ঘনর বনসই েহর ও 

গ্রামাঞ্চনলর স্বল্প তেতযি নারীনের জন্য কম যসংস্থাননর সহায়িা প্রোননর মাধ্যনম উপাজযননর সুনর্াগ সৃতি করা। 

 

লযেমাোঃ 

১। কম যসূচীর আওিায় ০১ মাস শময়াতে ১৫০ টি প্রতেযনণর মাধ্যনম ৩০০০ নারীনক প্রতেযণ প্রোন করা হনব। 

২। স্থানীয় পর্ যানয় ১৫০ জন প্রতেযক তিতর করা হনব। 

৩। তবভাগীয় পর্ যানয় ০৭ টি জবস শফয়ার আনয়াজন করা হনব। 

 

অগ্রগতি বাস্তবায়নঃ 

মাচ য, ২০১৮ পর্ যন্ত ২৭৮০ জননক প্রতেযণ প্রোন করা হয়নে। 

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ জািীয় মতহলা সংস্থা 

 

শময়ােকালঃ ৫ বের )জুলাই, ২০১৩ হনি জুনন, ২০১৮ সাল পর্ যন্ত( 

 

উনেশ্যঃ 

 

১। তেতযি মতহলানের িথ্য ও শর্াগানর্াগ প্রযুতক্তর তবষনয় প্রতেযণ প্রোননর মাধ্যনম িানের কম যসংস্থান এবং শর্াগানর্াগ প্রযুতক্ত তনভযর কনর 

উনযাক্তা হওয়ার সুনর্াগ সৃতি করা। 

২। বিযমাননর ক্রমবধ যমান চাতহো এবং ভতবষ্যৎ এর চাতহো শমাকানবলার লযেনি কতিউটার েযিার উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণ। 

 

লযেমাোঃ  ২৮, ০৭০ জন। 

 

অগ্রগতি বাস্তবায়নঃ 

 

এ পর্ যন্ত ০৭ ব্যানচ ১৯,৯১২ জন তেতযি শবকার মতহলানকপ্রতেযণ প্রোন করা হয়নে।প্রতেযনটি’র শময়াে ০৬ মাস এবং বাংলানেে কাতরগতর 

তেযা শবানি যর অনুনমােন প্রাপ্ত। 

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ জািীয় মতহলা সংস্থা 

 

শময়ােকালঃ ৫ বের )এতপ্রল, ২০১৭ হনি মাচ য, ২০২২পর্ যন্ত( 

 

উনেশ্যঃ গ্রামীণ সুতবধাবতঞ্চি মতহলানের িথ্য প্রযুতক্তর মাধ্যনম নারীর যমিায়ন। 

 

লযেমাোঃ সমগ্র বাংলানেনে ৪৯০ টি উপনজলায় বাস্তবাতয়ি হনব। 

 

অগ্রগতি বাস্তবায়নঃ বাংলানেে কতিউটার কাউতিল এর e-recruitment তসনস্টম বারা জনবল তননয়াগ কার্ যক্রম চলমান। 



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

 



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

০৪। “আমার ইন্টারননট আমার আয়” েীষ যক কম যসূচী 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৫। মতহলা তবষয়ক অতধেপ্তর বারা পতরচাতলি শকাস য সমুহ )জুলাই, ২০১৬-জুলাই, ২০১৭( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ জািীয় মতহলা সংস্থা 

 

শময়ােকালঃ জুলাই, ২০১৭ হনি জুন, ২০১৯ 

 

উনেশ্যঃ গ্রামীণ সুতবধাবতঞ্চি মতহলানের িথ্য প্রযুতক্তর মাধ্যনম  

 

লযেমাোঃ ৪৯০ টি উপনজলায় বাস্তবাতয়ি হনব। 

 

অগ্রগতি বাস্তবায়নঃ 

সব যনমাট ১৯ টি শজলায় ১ মানসর ও ৬ তেন ব্যাতপ সরাসতর প্রতেযনণর মাধ্যনম ৬৮৪ জন নারীনক প্রতেযণ প্রোন করা হনয়নে। বিযমানন এসব প্রতেযণার্ী 

আনরা ০৪ )চার( মানসর মতনটতরং প্রতেযনণর আওিায় রনয়নে। 

 

Computer Application, Computer Hardware Maintenance and 

Troubleshooting, Practical Networking using Windows Server 2008, Graphics 

Design, Statistical Data Analysis. 

 

ক্রমঃ প্রতেযনণর স্থান প্রতেযনণর তবষয় প্রতেযণার্ীর সংখ্যা 

০১ জািীয় মতহলা প্রতেযণ ও উন্নয়ন একানিমী কতিউটার প্রতেযণ ৬৬৭ 

০২ কতিউটার প্রতেযণ শকে, ঢাকা কতিউটার প্রতেযণ ২৭১ 

০৩ শজলা পর্ যানয় জীতবকায়ননর জন্য মতহলানের 

বৃতত্তমূলক প্রতেযণ 

কতিউটার প্রতেযণ ৪৪০ 

 



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

২৭( মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র ২০১৮-২০১৯ সানলর বাতষ যক কস যিােন চুতক্ত )APA( স্বাযর অনুষ্ঠান। 

মন্ত্রণালনয়র সনঙ্গ এর অধীনস্থ েপ্তর/সংস্থার সনঙ্গ বাতষ যক কস যিােন চুতক্ত )APA( স্বাযর অনুষ্ঠান। 

  

১৪/০৬/২০১৮ িাতরনখ মন্ত্রণালনয়র সভাকনয মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সতচব জনাব নাতেমা শবগম এনতিতস মতহলা ও তেশু 

তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক এমতপ-এর হানি মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র েপ্তর/সংস্থার 

২০১৮-২০১৯ অর্ য বেনরর স্বাযতরি বাতষ যক কম যসিােন চুতক্ত )APA( ত্যনল শেন। 

 

১৪/০৬/২০১৮ িাতরনখ মন্ত্রণালনয়র সভাকনয মতহলা ও তেশু 

তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক 

এমতপ-এর উপতস্থতিনি মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র 

সতচব জনাব নাতেমা শবগম এনতিতস এর সনঙ্গ মতহলা তবষয়ক 

অতধেপ্তনরর মহাপতরচালনকর সনঙ্গ ২০১৮-২০১৯ অর্ য বেনরর 

বাতষ যক কম যসিােন চুতক্ত )APA( স্বাযর অনুতষ্ঠি হয়। 

 

 

১৪/০৬/২০১৮ িাতরনখ মন্ত্রণালনয়র সভাকনয 

মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সতচব 

জনাব নাতেমা শবগম এনতিতস এর সনঙ্গ 

জািীয় মতহলা সংস্থার তনব যাহী পতরচালনকর 

সনঙ্গ ২০১৮-২০১৯ অর্ য বেনরর বাতষ যক 

কস যিােন চুতক্ত )APA( স্বাযর অনুতষ্ঠি 

হয়। 

 



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

 

১৪/০৬/২০১৮ িাতরনখ মন্ত্রণালনয়র সভাকনয 

মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সতচব 

জনাব নাতেমা শবগম এনতিতস এর সনঙ্গ 

জতয়িা ফাউনন্ডেননর ব্যবস্থাপনা 

পতরচালনকর সনঙ্গ ২০১৮-২০১৯ অর্ য বেনরর 

বাতষ যক কম যসিােন চুতক্ত )APA( স্বাযর 

অনুতষ্ঠি। 

 

 

১৪/০৬/২০১৮ িাতরনখ মন্ত্রণালনয়র সভাকনয 

মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সতচব 

জনাব নাতেমা শবগম এনতিতস এর সনঙ্গ 

বাংলানেে তেশু একানিমীর পতরচালনকর 

সনঙ্গ ২০১৮-২০১৯ অর্ য বেনরর বাতষ যক 

কস যিােন চুতক্ত )APA( স্বাযর অনুতষ্ঠি। 

 

 

 



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

 

২৮(  হিলো ও হিশু হর্ষয়ক  ন্ত্রণোলময়র  োনহর্ক, সো োহজক ও অনযোনয কার্যক্রমঃ 
২৮.১। বাল্যতববাহ তননরাধকনল্প জািীয় কপ যতরকল্পনা ২০১৭-২০৩০ )খসড়া( চূড়ান্তকরণ েীষ যক কম যোলা  

  

 

মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক এম.তপ ১৯ জুলাই, ২০১৭ তাহরদখ বঙ্গবন্ধু আন্তজযাতিক  সনিলন শকনে মতহলা 

ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয়, ইউতননসফ এবং  ইউএনএফতপএ আনয়াতজি বাল্যতববাহ তননরাধকনল্প জািীয় কম যপতরকল্পনা ২০১৭-২০৩০ চূড়ান্ত করণ 

েীষ যক কম যোলায় প্রধান অতিতর্ তহনসনব বকৃ্তিা কনরন। মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সতচব নাতেমা শবগম এনতিতস এর  সভাপতিনত্ব এই 

কম যোলায় বক্তব্য রানখন ইউতননসফ বাংলানেনের শজন্ডার শষ্পোতলি রেনী বসু, ইউতননসফ বাংলানেনের ভারপ্রাপ্ত তরতপ্রনজনটিটিভ সারাহ শবারিাস 

ইতি )Sara  Bordas Eddy), ইউএনএফতপএ বাংলানেনের তরতপ্রনজনটিটিভ আইওরী কানিা )Iori Kato) প্রমুখ। বাল্যতববাহ 

তননরাধকনল্প জািীয় কম যপতরকল্পনা উপস্থাপন কনরন মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র  বাল্যতববাহ তননরাধ  কার্ যক্রনমর  শফাকাল পারসন ি. আবুল 

শহানসন। 

  

২৮.২। তেশু তবনয় বনন্ধ জািীয় মাতি-তমতিয়া প্রচারণার’ উনবাধন 

 

মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সতচব নাতসমা শবগম এনতিতস’র সভাপতিনত্ব রাজধানীর একটি শহানটনল ০২-০৮-২০১৭ িাতরনখ বাংলানেনে তেশু 

তবনয় বন্ধ করার লনযে সনচিনিা বৃতি এবং আচরণগি ও সামাতজক পতরবিযন ঘটানি ‘একটি জািীয় মাতি-তমতিয়া প্রচারণার’ উনবাধনী অনুষ্ঠানন 

তবনেষ অতিতর্ তহনসনব বক্তৃিা কনরন নারী ও তেশু তবষয়ক প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক। অন্যানন্যর মনধ্য বক্তৃিা কনরন ইউতননসফ 

বাংলানেনের প্রতিতনতধ এডুয়াি য শবগনবোর।  মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক এমতপ বনলন, ‘বাল্যতবনয় 

রুখনি হনল আওয়াজ শিানলা িানল িানল’ সকলস্তনরর মানুষনক একই প্লাটফনম য তননয় আসনি এই শিাগানটি মূলেতক্ত তহনসনব কাজ করনব। 

বাংলানেে সরকার তেশু তবনয় প্রতিনরাধ এবং তবনয়র পর মামলা হনল িা অনুনমােন ও প্রতিকানর আইতন কাঠানমা েতক্তোলী করনে। নত্যন গৃহীি 

বাল্যতবনয় তনয়ন্ত্রণ আইন একটি ইতিবাচক পেনযপ।  

 

২৮.৩। হনব সামাতজক তনরাপত্তা কম যসূতচর সুতবধানভাগী তিতজটালাইজি পিতিনি তনব যাচন 

 

 

 

রাজধানীর তসরিাপ তমলনায়িনন ০২-০৮-২০১৭ তাহরদখ শসভ তে তচলনেন আনয়াতজি  বাংলানেনে সামাতজক তনরাপত্তা  কম যসূতচর উপর  সিাতেি  

এক  গনবষনা প্রতিনবেননর  উপর তেন ব্যাতপ কম যোলায় প্রধান অতিতর্ বকৃ্তিায় মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক 

এম.তপ বনলরন শর্, েতরদ্র নারীনের খায তনরাপত্তা তনতিি করার জন্য তভতজতি এবং সুস্থে তেশু জন্মোন তনতিি করার জন্য মাতৃযত্বকালীন ভািা 

কার্ যক্রম চাতলনয় র্ানে। তকন্তু প্রায়ই এই তনরাপত্তা কার্ যক্রনমর সুতবধানভাগী তনব যাচনন অতনয়নমর অতভনর্াগ পাওয়া র্ায়। এই সমস্যা সমাধানন 



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

সুতবধানভাগী তনব যাচন তিতজটালাইজি করার কাজ প্রতক্রয়াধীন রনয়নে। প্রতিমন্ত্রী সামাতজক তনরাপত্তা কার্ যক্রম র্র্াক্রনম তভতজতি, মাতৃযত্বকালীন ভািা, 

তবধবা ভািা প্রভৃতির সুতবধানভাগী তনব যাচন এবং িার সূফল প্রাতন্তক মানুষ পানে তকনা শসতেনক শখয়াল রাখার জন্য জনপ্রতিতনতধ ও স্থানীয়  প্রোসননর 

প্রতি আহবান জানান। শসভ তে তচলনেননর চাইল্ড শপাভাটি য িাইনরটর িা. শফিাতরক তক্রসটফানরর )Dr. Fredric Chistopher) 

সভাপতিনে এই কম যোলায় আরও উপতস্থি তেনলন সমাজ শসবা অতধেপ্তনরর  মহাপতরচালক গাজী শমাহািে নূরুল কবীর, দুনর্ যাগ ব্যবস্থাপনা 

অতধেপ্তনরর  মহাপতরচালক শমাঃ তরয়াজ আহনমে, তিএফআইতি বাংলানেনের  প্রতিতনতধ  জীম ম্যাক আলপাইন )Jim Mc Alpine)  প্রমূখ 

উপতস্থি তেনলন।  

 

২৮.৪( প্রতিটি উপনজলায় একজন কনর পুতিতবে তননয়াগ করনব সরকার 

 

রাজধানীর শসানারগাঁও শহানটনল ১৭-০৮-২০১৭ িাতরনখ মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক এম.তপ মতহলা ও তেশু 

তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র আনয়াজনন পুতি চানলর কার্ যকাতরিা  তবষয়ক  এক কম যোলায় প্রধান অতিতর্র বকৃ্তিায় বনলন, মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় 

প্রতি মানস সারা শেনে ১০ লয হিঃ েতরদ্র নারীনক ৩০ শকতজ কনর চাল প্রোন করনে, ৭ লয হিঃ েতরদ্র মানক মাতৃযত্বকালীন ভািা এবং ৩ লয 

গভযবিী মাদক ৫০০ োকা কদর ২৪ মাস িদক্র োতা প্রোন করদি। বাংলানেে এখন খানয স্বয়ংসম্পূণ যিা অজযন কনরনে। বিযমান শেনে শকান 

খাযাভাব শনই তকন্তু এখনও সুষম খায তনতিি করা সম্ভব হয়তন। এখনও বাংলানেনে তবপুল সংখ্যক নারী পুতিহীনিায় র্ভগনে। র্ার কারনন নারীরা 

রক্তশূেিা শরানগ র্ভগনে, তেশুরা বামন বা খব যাকৃতি হনে। এ সমস্যা সমাধান করার জন্য সরকার হিঃ েতরদ্র নারীনের মানে পুতি চাল তবিরন 

কার্ যক্রম হানি তননয়নে। পরীযামূলক ভানব শেনের ৩৫টি উপনজলায় পুতি চাল তবিরন কার্ যক্রম চলনে। পর্ যাক্রনম সারা শেনে এ পুতি চাল তবিরন 

সম্প্রসারন করা হনব। তিতন বনলন, সুষম খায তবষনয় আমানের  শেনের জনগননর ধারনা অপ্রত্যল। এ জন্য সরকার প্রতিটি উপনজলায় একজন কনর 

পুতিতবে তননয়ানগর নীতিগি তসিান্ত তননয়নে। মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র অতিতরক্ত সতচব )উন্নয়ন( তমজ মাহমুো োরতমন শবনু এর 

সভাপতিনত্ব কম যোলায় অন্যান্যনের মনধ্য বক্তব্য রানখন ওয়াল্ডয ফুি শপ্রাগ্রাম বাংলানেনের  প্রতিতনতধ তমজ তক্রস্টা রানির )Christa Rader)। 

পুতি চানলর কার্ যকাতরিা তবষয়ক গনবষনা প্রতিনবেন ত্যনল ধনরন আই তস তি তি আর তব ‘র তনউটিেন ও তক্লতনকাল সাতভ যস 

তবষনয়র তসতনয়র িাইনরটর িা. িাহতমি আহনমে। 

  

২৮.৫( কন্যা তেশুরা দুনর্ যাগ ও বন্যায় সবনচনয় শবতে ঝৌঁতকনি আনে 

 

রাজধানীর তসরিাপ তমলনায়িনন ২৩ আগস্ট, ২০১৭ িাতরনখ খায অতধকার বাংলানেে ও তপনক এসএফ এর শচয়ারম্যান ি.কাজী 

খলীকুজ্জামান আহনমনের সভাপতিনত্ব ওয়াল্ডয তভেন, ইউনরাতপয়ান ইউতনয়ন ও খায অতধকার বাংলানেনের শর্ৌর্ আনয়াজনন সামাতজক 

তনরাপত্তা কার্ যক্রম বাস্তবায়ন নীতি ও অতভজ্ঞিা তবষয়ক কননভনেনন প্রধান অতিতর্ তহনসনব উপতস্থি তেনলন। মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র 

প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক এম.তপ বনলনেন, কন্যা তেশুরা দুনর্ যাগ ও বন্যায় সবনচনয় শবতে ঝতকনি আনে। বন্যা ও প্রাকৃতিক দুনর্ যানগ কন্যা 

তেশুরা পুনব যাসন শকনে অর্বা তনজ গৃনহ অননক সময় শর্ৌন তনর্ যািননর তেকার হয়। এই তবষনয় স্থানীয় জনপ্রতিতনতধ সহ সকলনক সজাগ দৃতি  

রাখনি হনব। প্রতিমন্ত্রী বনলন েতরদ্র তবনমাচন এই সরকানরর প্রর্ম ও প্রধান উনেশ্য। এই জন্য সরকার সামাতজক তনরাপত্তা কম যসূতচ কার্ যক্রম শজারোর 

কনরনে। এই খানি সরকানরর ব্যায় ৫৪০০০ শকাটি টাকা। র্া বানজনটর ১৩ েিাংে। তিতন বনলন, শকান সম্প্রোয় ও েনলর শলাকনক তপতেনয় রাখনল 

শেে েতরদ্র মুক্ত র্ানবনা। সামাতজক তনরাপত্তা কম যসূতচর সুতবধানভাগী তনব যাচনন সকলনক সমান দৃতিনি শেখনি হনব। প্রতিমন্ত্রী বনলন 

সুতবধানভাগী তনব যাচনন অননক সময় লযে করা র্ায় একই পতরবানরর একাতধক ব্যতক্ত তবতভন্ন সুতবধা তননে। পযান্তনর, অননক পতরবানরর শকউই শকান 

সুতবধা পানেনা। এই তবষনয় স্থানীয় জনপ্রতিতনতধনের আরও সনচিন হনি হনব এবং স্বেিা তনতিি করনি হনব।  এই সমস্যা সমাধানন 

সরকার একটি িাটানবজ তিতরর কাজ করনে।  

 

 ২৮.৬। নারী ও তেশু তনর্ যািন বনন্ধ সামগ্রীক ভানব শচিা চাতলনয় র্ানে সরকার 

  

 

মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃযক আদয়াহজত ২৯  আগস্ট, ২০১৭ িাতরনখ িাাংলাদেি হিশু একাদিমী হমলনায়তদন মতহলা ও তেশু তবষয়ক 

মন্ত্রণালনয়র সতচব নাতেমা শবগম এনতিতস এর সভাপতিনত্ব অনুহষ্ঠত তিতজটাল হাতজরা ব্যবস্থার উনভাধন কনরন মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র 

প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক এম.তপ। উনভাধননর পনর এক মিতবতনময় সভা অনুতষ্ঠি হয়। সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বনলন শর্, বাংলানেনে 

বিযমানন উন্নয়ননর শজায়ানরর কারনণ নারীরা ঘর শর্নক শবতরনয় আসনে, পাোপাতে বিযমানন নারী ও তেশু তনর্ যািননর ঘটনার তরনপাটিং বাড়নে। 

সরকার নারী এবং তেশুর জন্য একটি তনরাপে সমাজ ব্যবস্থা তনম যানন সামগ্রীক ভানব শচিা চাতলনয় র্ানে। এনযনে সকনলর সহনর্াতগিা খুবই 

প্রনয়াজন। তনর্ যাতিি নারীর তবচার তনতিি করনি প্রধানিম অন্তরায় হল সনিহািীি ভানব অপরাধ প্রমান করনি না পারা কারনন স্বাযী এবং প্রমাননর 

মাধ্যনম অপরাধ প্রমান করা খুবই কঠিন হনয় র্ায়। এনযনে অপরাধী তননজনক তননে যাষ প্রমান করনি হনব। এ তবষনয় প্রনয়াজনীয় আইন করার তচন্তা 

ভাবনা করনে সরকার। মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সতচব নাতেমা শবগম এনতিতস বনলন, আনগ তনর্ যাতিি নারী ও তেশুনের পতরবার সন্তাননর 

ভতবষ্যনির কর্া তচন্তা কনর ধষ যননর ঘটনা শগাপন রাখি। তনর্ যাতিি নারীনক সামাতজক ভানব তভন্ন শচানখ শেখা হি। বিযমানন সমানজর একটি 

ইতিবাচক পতরবিযন হনয়নে। এখন সমাজ ও পতরবার তনর্ যাতিি নারীর পানে োঁড়ানে। তিতন আরও বনলন নারী তনর্ যািন বা নারীর প্রতি 



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

সতহংসিা নারীর যমিায়নন অন্যিম অন্তরায়। এই সমস্যা সমাধানন সমানজর তবতভন্ন শেণী শপোর মানুষনক এতগনয় আসনি হনব। সভায় সরকানরর 

তবতভন্ন সংস্থার প্রতিতনতধবৃনে, এনতজও প্রতিতনতধবৃি এবং সুতেল সমানজর প্রতিতনতধবৃি  অংেগ্রহন কনরন। 

  

২৮.৭( তেশুর তবকানে বাংলানেে এতগনয় 

 

ঢাকা তরনপাট যাস য ইউতনটির )তিআরইউ( উনযানগ ১৪ শসনেম্বর, ২০১৭ সকানল ‘তেশুর প্রারতম্ভক তবকাে ও প্রতিকূলিা : গণমাধ্যনমর র্ভতমকা’ েীষ যক 

আনলাচনায় প্রধান অতিতর্ তহনসনব উপতস্থি তেনলন। তিআরইউ’র শগালনটতবল লাউনি এই অনুষ্ঠাননর সহনর্াতগিায় তেনলা ‘ইউতননসফ’। প্রতিমন্ত্রী িাঁর 

বক্তনব্য বনলনেন, তেশুর প্রারতম্ভক তবকানে বাংলানেে অননক এতগনয় আনে। িনব সব তেশুর োরীতরক ও মানতসক তবকাে ঘটাননা সরকানরর একার 

পনয সম্ভব নয়। এনযনে অতভভাবকনের এতগনয় আসনি হনব। তিতন অতভভাবকনের উনেনশ্য বনলন, ‘আপনার তেশু শকার্ায় কার কানে রাখনেন, শক 

তনরাপে, শকার্ায় রাখা তনরাপে, মানতসক তবকাে বাধাগ্রস্থ হনব তকনা িা অতভভাবকনের ভাবনি হনব।’ হতহন তময়ানমানর চলমান সতহংসিায় 

বাংলানেনে আসা শরাতহঙ্গা েরণার্ী তেশুনের োরীতরক ও মানতসক যতি পুতষনয় তননি তবশ্ববাসীর প্রতি আহবান জানান। তিতন বনলন, ‘এ পর্ যন্ত 

বাংলানেনে আসা শরাতহঙ্গা তেশুনের শর্ মানতসক ও োরীতরক যতি হনয়নে িা তকভানব পূরণ করনব তবশ্ব? আমরা চাই না, তবনশ্বর একটি তেশুরও 

যতি শহাক। আমরা োণ তেনি পারনবা। তকন্তু তেশুনের মানতসক তবকানে শর্ যতি হনয়নে িা পূরণ করনি পারনবা না।’ প্রতিমন্ত্রী বনলন, মােকাসক্ত 

তেশুনের রাস্তা শর্নক তফরনয় এনন স্বাভাতবক জীবনন তফতরনয় শেওয়া বড় চোনলি। ‘আমরা পনর্ শকানও তেশু শেখনি চাই না। িানের স্বাভাতবক 

জীবনন তফতরনয় আনার শচিা করতে। শেনে বিযমানন জনসংখ্যার ৪৬ েিাংে তেশু। এনের তবকাে ঘটানি পারনল এটি হনব সিে।’ 

 

২৮.৮( তবশ্ব তেশু তেবনস মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র প্রতিমন্ত্রীর আহবান  

   

 

 

মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক এম.তপ বনলনেন, বাংলানেে এখন আর তভযার ঝতল নয়।  বাংলানেে এখন 

আর সাহায্য চায় না। বাংলানেে এখন আোয় োিা, সাহায্য োিা। তবশ্ব তেশু তেবস ২০১৭ এর  উনভাধন উপলনয ২ অনটাবর, ২০১৭ তাহরদখ 

বাংলানেে তেশু একানিতমনি এক আনলাচনায় সভায় প্রধান অতিতর্র বক্তৃিা রাখার সময় শরাতহঙ্গা েরনার্ীনের প্রসনঙ্গ প্রতিমন্ত্রী এ কর্া বনলন। 

প্রতিমন্ত্রী বনলন শরাতহঙ্গা েরনার্ীনের আোয় তেনয় বাংলানেে মানবিার এক উজ্জল দৃিান্ত স্থাপন কনরনে। র্া এখন সারা তবনশ্ব প্রেংতসি হনচে। 

শরাতহঙ্গা তেশুরা এই বয়নস শর্ তনষ্ঠুরিা শেনখনে এবং শর্ রকনমর মাননবির জীবন র্াপন করনে িা িানের মানতসক  তবকানের এক তবরাট 

প্রতিবন্ধকিা। িারা মানতসক ভানব তবপর্ যস্ত। শরাতহঙ্গা তেশুনের সহয়িায় সমানজর সব য স্তনরর মানুষনক এতগনয় আসনি তিতন আহবান জানান। 

বাংলানেে তেশু একানিমীর শচয়ারম্যান কর্া সাতহতিেক শসতলনা শহানসননর সভাপতিনত্ব এই উনভাধনী অনুষ্ঠানন তবনেষ অতিতর্ তহসানব উপতস্থি 

তেনলন মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সতচব নাতেমা শবগম এনতিতস, ইউতননসফ বাংলানেনের পতরকল্পনা োখার  প্রধান  জনাব কানল যাস 

একাস্ত। স্বাগি বক্তব্য রানখন বাংলানেে তেশু একানিমীর পতরচালক আনতজর তলটন। 

 

২৮.৯। তবশ্ব তেবস ২০১৭ এর প্রতিপায তবষয়ঃ তেশু শপনল অতধকার, খুলনব নত্যন তবশ্ববার । 

 

অনুষ্ঠানন প্রতিমন্ত্রী আরও বনলন তেশুনের অতধকার রযায় সরকার সব যাত্বক  শচিা চাতলনয় র্ানে। তকন্তু অতভভাবকনের অসনচিনিার কারনন অননক 

শযনে তেশু অতধকার শবেী লংতঘি হয়। তকছু শযনে তপিা বা মা একাতধক তবনয় কনর এবং িানের সন্তাননের শখাজ-খবর রানখন না শসই 

সুনর্ানগ অপরাধীরা িানের ব্যবহার কনর। প্রতিমন্ত্রী বনলন বাংলানেেনক অবশ্যই বাল্যতববাহ মুক্ত করা হনব। বাল্যতববানহর কারন হল েতরদ্রিা ও 

তনরাপত্তাহীনিা। সরকার এই তেনক লয শরনখ কাজ করনে। নাতেমা শবগম এনতিতস বনলন, তেশুনেরনক সুনাগতরক তহসানব গনড় ত্যলনি 

হনল িানেরনক বাংলানেনের ইতিহাস ঐতিহে সিনকয জানানি হনব। িানেরনক একটি তবষম্যহীন সমাজ উপহার তেনি হনব। শসতলনা শহানসন বনলন, 



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

একটি তেশুর স্বনপ্নর জগি ও শযে প্রস্ত্ত্তি কনর তেনি হয় পতরবার, সমাজ ও রাষ্ট্রনক। বাংলানেে সরকার ও তেশু বান্ধব সংস্কৃতিক, সামাতজক ও 

তবজ্ঞান মনষ্ক নানা কম যসূতচ প্রনয়ন করনে। অনুষ্ঠানন বাংলানেে সহ আনমতরকা, তফতলপাইন, ইতন্ডয়া, শেন, ত্যরস্ক, ইনয়নমন ও শ্রীলংকার তেশুরা 

অংেগ্রহন কনর এবং সাংস্কৃতিক অনুণ্ঠানন অংেগ্রহন কনর। িাোড়া তবশ্ব তেশু তেবস উপলনয বংলানেে তেশু একানিমী তবতভন্ন 

প্রতিনর্াতগিার আনয়াজন কনর এবং তবজয়ীনের মনধ্য পুরস্কার ত্যনল শেন প্রতিমন্ত্রী। অনুষ্ঠানন বাংলানেে তেশু একানিমী সাতহিে পুরস্কার ১৪২০ বঙ্গাব্দ 

তেশু সাতহতিেক রতফকুল হক এবং ১৪২১ বঙ্গাব্দ তেশু সাতহতিেক েণ যা োস পুরকায়স্থনক আনুষ্ঠাতনক ভানব অপ যন করা হয়। কতব আসলাম 

সাতননক িার তপ্রয় বাংলানেে বইনয়র জন্য প্রোন করা হয় ১৪১৬ বঙ্গানব্দর অগ্রনী ব্যাংক বাংলানেে তেশু একানিমী তেশু সাতহিে পুরস্কার। 

 

২৯. ১০( পর্ তেশুনের অংে গ্রহনন নানা অনুষ্ঠাননর মধ্য তেনয় উনভাধন করা হল তেশু অতধকার সপ্তাহ 

 

সুতবধা বতঞ্চি ও পর্তেশুনের অংেগ্রহনন সাংস্কৃতিক  অনুষ্ঠান, ক্রীড়া অনুষ্ঠান ও সমানবনের  মধ্য তেনয় ৭তেন ব্যাতপ তেশু অতধকার সপ্তানহর উনভাধন 

করা হনয়নে। মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক এম.তপ ১১ অনটাবর, ২০১৭ িাতরনখ ঢাকা তবশ্বতবযালনয়র 

জগন্নার্ হল মানঠ তেশু অতধকার সপ্তানহর কার্ যক্রনমর উনভাধন কনরন। উনভাধনী অনুষ্ঠানন মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় পতরচাতলি 

পর্তেশু পুনব যাসন কার্ যক্রনমর তবতভন্ন শসিার শহানমর তেশুরা অংেগ্রহন কনর। িারা সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিনর্াতগিায় অংেগ্রহন কনর। তেশু 

অতধকার সপ্তানহর প্রর্ম তেনটি রাখা হয় পর্ তেশুনের জন্য। উনভাধনী অনুষ্ঠানন প্রধান অতিতর্র বক্তৃিায় প্রতিমন্ত্রী বনলন মায়ানমার তেশুনের উপর শর্ 

তনম যমিা চাতলনয়নে িানি প্রমান হয় এই তবশ্ব এখন ও তেশুনের জন্য তনরাপে হনয় উনঠতন। তিতন বনলন, তেশুনের উপর তনর্ যািন কনর, তেশুনক রাস্তায় 

শরনখ এ তবশ্ব সুির হনি পানরনা। তেশুনের জন্য উপযুক্ত বাংলানেে গড়নি কাজ করনে সরকার। তেশু িার সব অতধকার পানব। িারা জায়গা পানব, 

খায পানব , এিাং তেযাও পানব। 

  

মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সতচব নাতেমা শবগম এনতিতস এর সভাপতিনত্ব উনভাধন অনুষ্ঠানন উপতস্থি তেনলন তচে নায়ক শফরনেৌস আহনমে, 

কর্া সাতহতিেক শসতলনা শহানসন, জগন্নার্ হনলর প্রনভাি প্রনফসর ি.অসীম কুমার সরকার, মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র পর্ তেশু পুনব যাসন 

কার্ যক্রনমর পতরচালক ি. আবুল শহানসন, বাংলানেে তেশু একানিমীর পতরচালক আনজীর তলটন, িন শফারাম বাংলানেনের সভাপতি শমাঃ মাহাবুবুল 

হক প্রমুখ। সতচব নাতেমা শবগম এনতিতস বনলন, তেশুনের সানর্ কর্া বনল িানের জন্য উপযুক্ত প্রকল্প গ্রহন করা হনব। শফরনেৌস বনলন, একটু আনি ও 

অনুনপ্ররনা মূলক একটি লাইন একটি তেশুর জীবননক পতরবিযন করনি পানর। তিতন বনলন  মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় র্তে তেশুনের জন্য শকান 

গল্প শেয় এবং শস গল্প অনুর্ায়ী তনতম যি চলতচ্চনে তিতন তবনা পাতরেতমনক অতভনয় করনবন।  

  

২৮.১১( কন্যা তেশুনক শবাো মনন করনবন না  

 

মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক এম.তপ বনলনেন, বাল্যতববাহ নারীর যমিায়নন প্রধানিম অন্তরায়। 

আমানের সমাজ কন্যা তেশুনেরনক শবাো মনন কনর। কন্যা তেশুনের পড়ানোনার শপেনন টাকা খরচ করনি চায়না। িারা মনন কনর তবনয় তেনি 

পারনল শবাো দূর হনয় শগল। তিতন বনলন  সময় বেনলনে। কন্যা তেশুরা এখন আর শবাো নয়। বরং কন্যা তেশুরা হল সনব যাত্তম তবতননয়াগ। কারন 

িানের মনধ্য শর্নকই আমরা আমানের  ভতবষ্যৎ প্রজন্ম পাব। শেনলনের শচনয় শমনয়রাই বাবা মানয়র শবতে র্ত্ন শনয়। শকতেয় েহীে তমনানর  ১২ 

অনটাবর, ২০১৭ সকানল বাল্যতববাহ তননরাধ তেবস উপলনয মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় আনয়াজনন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক 

এম.তপ এক মানব বন্ধনন প্রধান অতিতর্র বত্তৃিায় “বাল্য তবনয় রুখনি হনল, আওয়াজ ত্যল শিাল েনল েনল” এই প্রতিপাযনক সামনন শরনখ সকলনক 

এতগনয় র্াবার আহবান জানান। মানব বন্ধনন সরকারী ও শবসরকারী তবতভন্ন সংস্থার প্রতিতনতধ অংেগ্রহন কনরন। মানব বন্ধন শেনষ প্রতিমন্ত্রী এই তেবস 

উপলনয এক সাইনকল র োলী উনভাধন কনরন।  

  

২৮.১২( গভযবিী নারীনের তবষনয় সহকমীনের সহানুর্ভতিেীল হনি হনব  

 

মানবাতধকার কতমেননর আনয়াজনন ১৫ অনটাবর, ২০১৭ রাজধানীর শসানারগাঁ শহানটনল জািীয় কম যযনে নারীর চোনলি ও উনত্তারননর উপায় েীষ যক 

এক কম যালায় প্রধান অতিতর্ তহনস উপতস্থি তেনলন। মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক এম.তপ বনলনেন, একজন 

নারী র্খন মা হয়  িখন একজন পুরুষ ও তকন্তু বাবা হয়। বাবা হওয়ার জন্য নারীনের র্ভতমকা র্ভনল শগনল চলনবনা। তিতন বনলন র্তেও 

মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস তকন্তু এই সময় একজন গভযবিী নারীর জন্য অপ্রত্যল। কারন একটি তেশুর মানতসক ও োতরতরক তবকানের ৮০ েিাংে 

সাতধি হয় ভ্রণ শর্নক ৮ বের বয়নসর মনধ্য। িাই এই সময়টা আমানের ভতবষ্যৎ প্রজনন্মর জন্য গুরুত্বপূন য। িাই গভযবিী নারীনের প্রতি  সহকমীনের 

একটু সহানুর্ভতি হনি হনব। কারন এই সময়টা নারী একটি কঠিন পতরতস্থতির মধ্য তেনয় র্ায়। তিতন বনলন, এই সময়টায় র্তে আমরা সহানুর্ভতিেীল 

না হই িাহনল নারীর যমিায়ন বাধা গ্রস্থ হনব। মানবাতধকার কতমেননর শচয়ারম্যান কাজী তরয়াজুল হনকর সভাপতিনত্ব এই কম যোলায় মূল প্রবন্ধ পাঠ 

কনরন ঢাকা তবশ্বতবযালনয়র আইন তবভানগর প্রনফসর ি. োহনাজ হুো। বক্তব্য রানখন প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালনয়র তসতনয়র সতচব  সুরাইয়া শবগম 

এনতিতস, মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সতচব নাতেমা শবগম এনতিতস, নারী ও তেশু তনর্ যািন েমন ট্রাইবুনাল ঢাকা-৫ এর  তসতনয়র তিসতট্রক 

শসেন জাজ িানতজলা ইসলাম, ইউএনতিতপর শিপুটি কাতি িাইনরটর োয়লা খাঁন প্রমুখ। 

  

২৮.১৩( নারী ও তেশুর প্রতি তময়ানমার সরকানরর বব যরিা পৃতর্বীর সকল তনম যমিানক হার মাতননয়নে 



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

 

 

প্রতিমন্ত্রী ১৯ অনটাবর, ২০১৭ িাতরনখ তবকানল মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র নারী তনর্ যািন প্রতিনরাধকনল্প মাতিনসনটারাল প্রকল্প কতৃযক 

কুত্যপালং ও বালুখালী শরাতহঙ্গা কোনি ১০টি  মানতষক স্বাস্থে শসবা শকে উনভাধন কনরন। প্রতি শকনে একজন তক্লতনকোল সাইনক্লাতজস্ট এবং দুই জন 

ভনলতন্টয়ার তননয়াগ করা হনয়নে  এবং িারা স্থানীয় ভাষা বুেনি সযম। এ সময় প্রতিমন্ত্রী মানতষক স্বাস্থে শসবা সমনন্বর লনয তিতন শসখানন একটি 

তরতজওয়ানাল ট্রমা কাউনিতলং শসন্টার উনভাধন কনরন। এোড়াও সতহংসিার তেকার শরাতহঙ্গা নারী ও তেশুনের সাতব যক সহয়িা প্রোননর লনয একটি 

ওয়ান স্টপ ক্রাইতসস শসন্টার উনভাধন কনরন। 

 

মায়ানমানরর সামতরক জান্তানের তনষু্ঠরিায় তবপর্ যস্ত শরাতহঙ্গা নারী ও তেশুনের মানতষক স্বাস্থে শসবা শকনের উনভাধননর সময় প্রধান অতিতর্র বক্তৃিায় 

মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক এম.তপ বনলনেন, তময়ানমানরর সামতরক জান্তারা শরাতহঙ্গা নারী ও তেশুনের 

উপর শর্ জাতিগি তনধন চাতলনয়নে িা পৃতর্বীর সকল তনমম যিানক হার মাতননয়নে। তিতন নারী অতধকার ও তেশু অতধকার রযায় র্ারা কাজ কনর 

িানেরনক কুত্যপালং শরাতহঙ্গা কোি পতরেে যনন আসার আহবান জানান এবং তময়ানমার সরকানরর তবরুনি পৃতর্বীর সকল মানবিাবােী মানুষনক 

শসাচ্চার হওয়ার আহবান জানান।  এসমদয় কক্সবাজানরর উতখয়ায় কুিপালং শরাতহঙ্গা  কোনি এ সময় উপতস্থি তেনলন মতহলা ও তেশু তবষয়ক 

মন্ত্রণালনয়র সতচব নাতেমা শবগম এনতিতস, জািীয় মতহলা সংস্থার শচয়ারম্যান মমিাজ শবগম, মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র নারী তনর্ যািন 

প্রতিনরাধ কনল্প মাতিনসনটারাল প্রকনল্পর প্রকল্প পতরচালক ি আবুল শহানসন প্রমুখ । 

  

 একইতেনন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ইউএনএফতপএ এর শর্ৌর্ উনযানগ উনয়নমি শিন্ডতল শেস উনভাধন কনরন। 

পর্ যায়ক্রনম কোনির তবতভন্ন জায়গায় এ ধরননর একাতধক শেস স্থাপন করা হনব। তিতন উনয়নমি শিন্ডতল শেনস নারীনের মনধ্য এক লাখ শসতনটারী 

ও হাইতজন তকটস তবিরন কনরন এবং কুত্যপালং কোনির সুতে খানায় অবতস্থি িাতবস্নউএফতপ  কতৃযক স্থাতপি তবএসএফতপ শসন্টানরর গভযবিী মা ও 

তেশুনের  জন্য  তবনেষ ধরননর খায দ্রব্য )নবতব ফুি( তবিরন কনরন। িাোড়া প্রতিমন্ত্রী বালুখালীনি এফতপএতব এর জরুরী  স্বাস্থে শসবা শকে 

পতরেে যন। 

  

২৮.১৪( প্রতিটি শযনে দূব যার গতিনি এতগনয় র্ানে বাংলানেনের নারীরা  

 

 

 

 

মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক এম.তপ বনলনেন, প্রতিটি শযনেই বাংলানেনের নারীরা দূব যার গতিনি এতগনয় 

র্ানে। বিযমানন বাংলানেনের প্রধানমন্ত্রী, তবনরাধী েলীয় শনেী, জািীয় সংসনের েীকার সহ গুরুত্বপূণ য মন্ত্রণালনয় নারীরা অিোন্ত সফলিার সানর্ 

োতয়ত্ব পালন কনর আসনে। িাোড়া শসনাবাতহনী, তবমান বাতহনী, প্রোসন সহ গুরুত্বপূণ য শটকতনকোল এবং ব্যবসা শযনে নারীরা দূব যার গতিনি এতগনয় 

র্ানে। বাংলানেে সরকানরর সকল উন্নয়ন কম যকানন্ডর শকেতবন্দুনি রনয়নে নারীর অংেগ্রহণ তনতিি করা। নারী উন্নয়ননর শর্ অগ্রর্াো বাংলানেনে 

সূতচি হনয়নে িা শকান ভানবই বাধাগ্রসত্ম করা র্ানব না। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ২০ অনটাবর, ২০১৭ সকানল কক্সবাজানরর শজলা পতরষনের সনিলন কনয 

জািীয় মতহলা সংস্থা কতৃযক বাস্তবাতয়ি অর্ যননতিক যমিায়নন নারী উনযাক্তানের তবকাে সাধন প্রকল্প এবং নগর তভতত্তক প্রাতন্তক মতহলা উন্নয়ন 

প্রকনল্পর প্রতেযণ প্রাপ্ত নারীনের মানে ভািা তবিরণ অনুষ্ঠানন প্রধান অতিতর্র তহনমনর উপতস্থি তেনলন। এসমনয় কক্সবাজানরর জািীয় মতহলা সংস্থার 

শচয়ারম্যান কাতনজ ফানিমা’র সভাপতিনত্ব এসময় আনরা উপতস্থি তেনলন মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সতচব নাতেম শবগম এনতিতস, 

অর্ যননতিক যমিায়নন নারী উনযাক্তানের তবকাে সাধন প্রকনল্পর প্রকল্প পতরচালক আননায়ারা শবগম, নগর তভতত্তক প্রাতন্তক মতহলা উন্নয়ন প্রকনল্পর 

প্রকল্প পতরচালক নূূ্রুন নাহার শহনা প্রমূখ উপতস্থি তেনলন। নাতেমা শবগম এনতিতস বনলন নারীনের আত্মতবশ্বাস বৃতব করনি হনব। িানেরনক অর্ য উপাজযন 
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করনি হনব। শর্ ধরননর কাজ করনল টাকা আয় করা র্ানব শস রকনমর কাজ করনি হনব। এই জন্য মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রনালয় দুই শকাটি 

নারীনক প্রতেযননর প্রকল্প হানি তননয়নে। 

 

২৮.১৫) গভযাবস্থায় িায়ানবটিস মা ও তেশু স্বানস্থের জন্য বড় হুমতক  

 

রাজধানীর বারনিম হাসপািানলর তমলনায়িনন ১৪ ননভম্বর, ২০১৭ িাতরনখ অনুতষ্ঠি তবশ্ব িায়ানবটিস তেবস উপলনয বাংলানেে িায়ানবটিক সতমতি 

আনয়াতজি এক আনলাচনা সভায় প্রধান অতিতর্ তহনসনব উপতস্থি তেনলন। মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক 

এম.তপ বনলনেন,  প্রতি ১০০ জন গভযবিী নারীর মনধ্য ২০ জন গভযাবস্থায় িায়ানবটিনস আক্রান্ত র্া পরবিীনি টাইপ টু িায়ানবটিনস রুপান্ততরি 

হয়। অননক শযনে তেশু ও িায়ানবটিনস আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রনয়নে। র্া নারী ও তেশু স্বানস্থের জন্য বড় হুমতক। একমাে সনচিনিা ও পতরকতল্পি 

গভযধারন নারীনক এই দুনর্ যাগ হনি রযা করনি পানর। তিতন বনলন িায়ানবটিস হল সকল শরানগর আহবায়ক। িায়ানবটিস আক্রান্ত শরাগীরা তকিনী 

সমস্যা, হৃেনরাগ সমস্যা, শচানখর সমস্যা সহ নানাতবধ শরানগ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা র্ানক।  

  

বাংলানেে িায়ানবটিক সতমতির সভাপতি অধ্যাপক এ শক আজাে শচৌধুরী এর সভাপতিনত্ব এই সভায় অন্যান্যনের মনধ্য উপতস্থি তেনলন বাংলানেে 

িায়ানবটিক সতমতির মহাসতচব শমাঃ সাইফুতেন, বাংলানেে িায়ানবটিক সতমতির মহাপতরচালক িাঃ নাজমুন নাহার, িায়ানবটিক সতমতি 

ল্যাবনরটরী উন্নয়ন প্রকনল্পর পতরচালক িাঃ শুভাগি শচৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানন শমাঃ সাইফুতেন বনলন, অননক সময় িায়ানবটিনস আক্রান্ত তেশুরা পতরবার 

এবং সমানজ িায়ানবটিস শরাগী হওয়ার কারনন অবনহলার তেকার হয় তকন্তু শসটা উতচি নয়, কারন তেশুরা িায়নবটিনসর জন্য োয়ী নয়। তনয়মিাতন্ত্রক 

জীবন র্াপন করনল িায়নবটিস র্াকা সনত্তও মানুষ সুস্থে জীবন র্াপন কনরি পানর। 

  

২৮.১৬( মাতৃত্বকালীন ভািার শময়াে ৪ বের করার তচন্তাকরনে সরকার 

 

 

 

মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র  প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক এম.তপ বনলনেন, গনবষনায় শেখা র্ায়, শূন্য শর্নক  ৪ বেনরর মনধ্য তেশুর ৮০ 

েিাংে োতরতরক ও মানতসক  তবকাে সাতধি হয়। এই সময় মা র্তে পুতিকর খাবার না খায় িাহনল তেশু অপুতিনি শভানগ এবং িার োতররীক ও 

মানতষক তবকাে সাতধি হয় না। এই সমস্যা সমাধানন সরকার বিযমানন বাংলানেনের প্রায় ৮ লাখ হিঃেতরদ্র মানক প্রতি মানস ৫০০/-টাকা কনর ২ 

বের ভািা প্রোন কনর। এই ভািা প্রোননর উনেশ্য হল ০ শর্নক ২ বের শময়ানে তেশুর তবকানে সহনর্াতগিা করা। তকন্তু দুই বের পনর এই ভািা বন্ধ 

কনর তেনল তেশুর তবকাে বাধাগ্রস্থ হনি পানর িাই সরকার ভািা প্রোননর শময়াে ৪ বের করার তচন্তা ভাবনা করনে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ১৫ ননভম্বর, 

২০১৭ সকানল রাজধানীর তসরিাপ তমলনায়িনন মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র আনয়াজনন অনুতষ্ঠি সামাতজক তনরাপত্তা িাটিতজ 

বাসত্মবায়নন মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র করনীয় তবষয়ক শসতমনানর এ কর্া বনলন। 

  

মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র অতিতরক্ত সতচব তমজানুর রহমান এর সভাপতিনত্ব এই শসতমনানর তবনেষ অতিতর্ তহসানব উপতস্থি তেনলন ওয়াল্ডয 

ফুি শপ্রাগ্রাম বাংলানেনের প্রতিতনতধ তক্রসটা শরিার (Christa Rader), মতহলা তবষয়ক অতধেপ্তনরর মহাপতরচালক কাজী রওেন 

আক্তার, শকতবননট তিতভেননর অতিতরক্ত সতচব  এ শক এম মতহউতেন আহনমে, মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র অতিতরক্ত সতচব মাহমুো োরতমন 

শবনু, মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সতচব নাতেমা শবগম এনতিতস সহ সরকারী ও শবসরকারী সংস্থার  প্রতিতনতধবৃি। জনাব নাতেমা 

শবগম এনতিতস বনলন, শেনের উন্নয়ননক ত্বরাতন্বি করনি হনল অর্ যননতিক কার্ যক্রনম নারীর অংেগ্রহন বাড়ানি হনব এবং সকলনক তননয় কাজ করনি 

হনব। শসতমনানর সতমাতজক তনরাপত্তা  শপ্রাগ্রানম  উপকারনভাগী তসনলকেনন অতনয়ম দূর করা সহ  মাতৃত্বকালীন ভািা তকভানব আরও তনর্ভ যল ভানব 

প্রোন করা র্ায় শস তবষনয় আনলাচনা হয়। 

 

২৮.১৭( পুরুনষর উপর তনভ যরেীলিা কমানি হনবঃ 

মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সতচব নাতেমা শবগম এনতিতস এর সভাপতিনত্ব রাজধানীর তসরিাপ তমলনায়িনন মতহলা ও তেশু তবষয়ক 

মন্ত্রণালনয়র আনয়াজনন ২৬ নদেম্বর, ২০১৭ তাহরদখ অনুহষ্ঠত আন্তজযাতিক নারী তনর্ যািন প্রতিনরাধ পয উপলনয ১৬ তেন ব্যাপী কার্ যক্রনমর উনভাধননর 

সময় প্রধান অতিতর্র বক্তৃিায়  মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক এম.তপ বনলনেন, পুরুনষর পাোপাতে নারীনের 

ও মানতসকিার পতরবিযন জরুরী। নারী অননক সময় শস্বোয় পুরুনষর প্রতি হনি চায়। তনভ যরেীল হনয় কখনও সমান অতধকার পাওয়া র্ায়না। তিতন 

বনলন অননক তেতযি শমনয় ও তবনয়র শযনে তেযা-েীযায় প্রনফেনন িার শচনয় উঁচু পর্ যানয়র পুরুষনক তবনয় কনর। এমনতক শমনয়র শচনয় উচ্চিায় কম 

হনলও তবনয় করনি চায় না। এনি কনর তনয়ন্ত্রনন র্াকার ইোই পনরায ভানব প্রকাে কনর। নারীনেরনক এই দৃতিভতঙ্গ শর্নক সনর আসনি হনব। তকন্তু 

পুূ্রুষ নারীনেরনক তনয়ন্ত্রণ করার জন্য িার শচনয় কম শর্াগ্যিার শমনয়নক তবনয় কনর।  
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নাতেমা শবগম এনতিতস বনলন, কতিপয় তবকৃি ও মানতসক শরাগীর কারনন বাংলানেে আজ কলংতকি হনে। শর্ বাবা িার শমনয়নক ধষ যন কনর শস 

বাবা মানতসক শরাগী। শর্ মানুষ ৪ বেনরর তেশুনক ধষ যন কনর শস মানতসক শরাগী। এই সমস্ত মানতসক শরাগীনক তননয়  তরসাচ য করা েরকার। তময়া 

শসনপা বনলন, নারীর প্রতি সতহংসিা প্রতিনরানধ পুরুনষর অংেগ্রহন বৃতি করা জরুরী। এই তবষনয় তিতন নারী শনেী ওতসতভল শসাসাইটির প্রতিতনতধনের 

এহগদয় আসার আহবান জানান। অন্যান্যনের মনধ্য উপতস্থি তেনলন জাতিসংনঘর বাংলানেে আবাতসক প্রতিতনতধ Mia Seppo, জাতিসংঘ 

জনসংখ্যা িহতবল এর বাংলানেে প্রতিতনতধ Iori Kato, ইউএন উইনমননর বাংলানেে প্রতিতনতধ Shoko Ishikawa, ইউএস এম্বাসীর 

কনসাল শজনানরল  Sharon Weler, প্রমুখ। স্বাগি বক্তব্য রানখন নারী তনর্ যািন প্রতিনরাধাকনল্প মাতিনসনটারাল প্রকনল্পর প্রকল্প পতরচালক ি. 

আবুল শহানসন। প্রতিমন্ত্রী বনলন, নারী তনর্ যািন প্রতিনরানধর তবষয় আন্তজযাতিক র্ি সনে আনে বাংলানেে িা বাস্তবায়নন অঙ্গীকারাবি। তিতন বনলন, 

প্রযুতক্তর প্রসানরর কারনন তনর্ যািননর ধরন ও পানিনে। তিতন মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র শহল্প লাইন )১০৯( বাংলানেনের প্রতিটি নারীর 

কানে শপৌৌঁোনি মন্ত্রণালনয়র কম যকিযানের তননে যে শেন। 

  

উনেখ্য ১৯৯৯ সানল জাতিসংঘ ২৫ ননভম্বর তেনটিনক আন্তজযাতিক নারী তনর্ যািন প্রতিনরাধ তেবস তহসানব শঘাষনা কনর এবং ২৫ ননভম্বর  শর্নক ১০ 

তিনসম্বর পর্ যন্ত  নারীর প্রতি সতহংসিা  শরানধ ১৬ তেননর কম যসূতচ পালন কনর। এই কম যসূতচর প্রতিপায হল : Orange the World :  

Leave No One  behind. বাংলানেনের  প্রতিপায- নারী আজ অগ্রসর -চায় সমিা জীবনভর । 

 

২৮.১৮( নারী ও কন্যা তেশুর প্রতি সতহংসিা রুখনি জনগণনকও এতগনয় আসনি হনব  

 

শবসরকাতর উন্নয়ন সংস্থা অোকেন এইনির কাতি তিনরটার ফারাহ কতবনরর সভাপতিনত্ব রাজধানীর তসরিাপ তমলনায়িনন ৩০ ননভম্বর, ২০১৭ 

িাতরনখ অনুতষ্ঠি শবসরকাতর উন্নয়ন সংস্থা অোকেন এইনির নারী এবং কন্যা তেশুর প্রতি সতহংসিা তবষয়ক গনবষণামূলক প্রতিনবেন ‘কার েহর’ 

(হুজ তসটি( প্রকাে অনুষ্ঠানন মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক এম.তপ প্রধান অতিতর্ তহনসনব বক্তৃিা কনরন। তিতন 

বনলনেন, নারী ও কন্যা তেশুর প্রতি তনর্ যািন ও সতহংসিা রুখনি সরকানরর পাোপাতে শেনের জনগণনকও আন্ততরকিার সানর্ এতগনয় আসনি হনব। 

প্রতিমন্ত্রী অনুষ্ঠাননর প্রধান অতিতর্ তহসানব এ গনবষণা প্রতিনবেন আনুষ্ঠাতনক উনবাধন কনরন। তবশ্বব্যাপী ১৬ তেন ধনর নারী তনর্ যািন প্রতিনরাধ পয 

উপলনয একেন এইি বাংলানেেসহ তবনশ্বর ৪৫ টি শেনে ‘কার েহর’ েীষ যক এ গনবষণা প্রতিনবেন প্রকাে কনরনে। প্রতিমন্ত্রী বনলন, পাতরবাতরকভানব 

সন্তাননক মানতবকভানব শর্াগ্য ও েয কনর গনড় ত্যলনি হনব। সামাতজক ও সাংস্কৃতিকভানব কার্ যক্রম চচ যায় গনড় ত্যলনি হনব। অনুষ্ঠানন বক্তারা 

পাবতলক পতরবহনন নারীর তনরাপত্তা, বাসচালক ও শহলপারনের শজন্ডার সনচিনিা তভতত্তক প্রতেযণ ব্যবস্থা প্রণয়ন, কম যনযনে শর্ৌন হয়রাতনসহ সকল 

ধরননর শজন্ডার তবষম্য এবং তেযা প্রতিষ্ঠানসহ মানকযট শপ্লনস শেৌচাগার ব্যবস্থা বৃতি করার উপর গুরুত্বানরাপ করা হয়। এোড়াও সড়ক ও গণপতরবহনন 

নারীর তনরাপত্তা শজারোর, ফুটপাি নারীবান্ধব করা, পর্ যাপ্ত র্ােী োউতন তনম যান, নারীর জন্য বানজনটর সানর্ তবনেষ বরাে প্রোন করার উপরও 

সুপাতরে করা হয়।  

 

তবনেষ অতিতর্ তেনলন র োতপি অোকেন ব্যাটাতলয়ননর )র োব( কমান্ডার শমাহািে মুফতি মাহমুে খান, তবআরটিএ’র সতচব মুহািে েওকি আলী, 

ঢাকা শমনট্রাপতলটন আনসানরর পতরচালক তহরা তময়া, আরবান প্লাতনংনয়র প্রনফসর ি: আক্তার মাহমুে, বাংলানেে মতহলা পতরষনের সাধারণ সিােক 

ি. মানলকা শবগম, ঢাকা তবশ্বতবযালনয়র আইন তবভানগর অধ্যাপক ি. োহানাজ হুো, ইউএন উইনমন এর কাতি তরনপ্রনজনটিভ েওনকা ইসতহকাওয়া। 

প্রতিমন্ত্রী বনলন, নারী ও কন্যা তেশু তনর্ যািন প্রতিনরানধ ওয়ান স্টপ ক্রাইতসস শসন্টার, জয় অোপস ও জািীয় শহল্প লাইন শসন্টার ১০৯ চালু হওয়ায় 

সতহংসিার হার তকছুটা কনমনে। এসব শহল্পলাইন ও অোপস এর তবষনয় আনরা সনচিনিা বৃতির লনযে পাঠ্যপুস্তনক িা সংনর্াজন করা হনয়নে। এ 

সহায়িার তবষনয় গণমাধ্যমনকও তবনেষ গুরুত্ব তেনি হনব বনল প্রতিমন্ত্রী মি প্রকাে কনরন। তিতন বনলন, বাংলানেনের তবতভন্ন সূচনকর দ্রুি উন্নয়ন 

হনে। িথ্য ও প্রযুতক্তনি সফলিার স্বাযর রাখনে শেনের মানুষ। 

 

২৮.১৯( নারী তনর্ যািন প্রতিনরানধ মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সানর্ সরকানরর ১১ মন্ত্রণালনয়র সমনোিা স্বারক স্বাযর 

  

 

বাংলানেে সতচবালয়স্থ মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সভা কনয ২৭ তিনসম্বর, ২০১৭ সকানল মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সতচব নাতেমা 

শবগম এনতিতস এর সভাপতিনত্ব নারী তনর্ যািন প্রতিনরানধ মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সানর্ সরকানরর ১১টি মন্ত্রণালনয়র  সমনোিা 

স্বারক স্বাযর  হনয়নে। এই স্বাযর অনুষ্ঠানন প্রধান অতিতর্ তহসানব উপতস্থি তেনলন অনুষ্ঠান সঞ্চালন কনরন মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র কতৃক 

বাস্তবাতয়ি প্রকল্প  নারী তনর্ যািন প্রতিনরাধকনল্প মাতিনসনটারাল শপ্রাগ্রাম প্রকনল্পর প্রকল্প পতরচালক  ি. আবুল শহানসন।  

 

এই সমনোিার উনেশ্য হল নারী তনর্ যািন প্রতিনরানধ সংতিি মন্ত্রণালয় সমূনহর মনধ্য সহনর্াতগিা বৃতি করা। মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় ও 

সংতিি মন্ত্রণালয় সমূনহর মনধ্য পাট যানারতেপ বৃতি করা এবং নারী ও তেশু তনর্ যািন প্রতিনরানধ সংতিি মন্ত্রণালনয়র শর্ র্ভতমকা 



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

আনে িা পারেতরক সহনর্াতগিার মাধ্যনম বাস্তবায়ন করা। স্মারক স্বাযরকৃত মন্ত্রণালয় সমূহ হনলাঃ ১( স্বাস্থে ও পতরবার কল্যান মন্ত্রণালয়; ২( 

আইন, তবচার ও সংসে তবষয়ক মন্ত্রণালয়; ৩( স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়: ৪( সমাজ কল্যান মন্ত্রণালয়; ৫( িথ্য মন্ত্রণালয়; ৬( তেযা মন্ত্রণালয়; ৭( ধম য তবষয়ক 

মন্ত্রণালয়; ৮( যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়; ৯( স্থানীয় সরকার তবভাগ, স্থাণীয় সরকার, পেী উন্নয়ন  ও সমবায়  মন্ত্রণালয়; ১০( িাক, শটতলনর্াগানর্াগ ও 

িথ্য  প্রযুতক্ত মন্ত্রণালয় ; ১১( েম ও কম যসংস্থান । 

  

 ২৮.২০( বাংলানেনের শমনয়রা অননক শযনে আঞ্চতলক শেেগুনলার শচনয় এতগনয়  

 

রাজধানীর শবইলী শরানি গাল য গাইড্স অতিনটাতরয়ানম ০৯ জানুয়ারী, ২০১৮ িাতরনখ বাংলানেে গাল গাইড্স এনসাতসনয়েন ও শ্রীলংকা গাল য গাইি 

এনসাতসনয়েননর শর্ৌর্ আনয়াজনন ‘‘স্টপ যা ভানয়ানলি’’ ন্যােনাল শট্রতনং অফ শট্রইনাস য এর উনবাধন অনুষ্ঠানন প্রধান অতিতর্র বকৃ্তিায় মতহলা ও তেশু 

তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক বনলনেন, নারীর যমিায়নন বাংলানেনের অজযন ঈষ যণীয়। বাংলানেনের শমনয়রাও 

অননক শযনে আঞ্চতলক শেেসমূহ শর্নক এতগনয় আনে। তিতন প্রতি সতহংসিা প্রতিনরাধ ও নারীর যমিায়নন আঞ্চতলক সহনর্াতগিার প্রতি তিতন 

গুরুত্বানরাপ কনরন। প্রতিমন্ত্রী বনলন, বাংলানেে সরকার নারীর প্রতি সতহংসিা প্রতিনরানধ নানামূখী কার্ যক্রম চাতলনয় র্ানে। ইনিামনধ্য বাল্যতববাহ 

তননরাধ আইন সংসনে পাস হনয়নে। সতহংসিা তননরানধ ১০৯ শহল্পলাইন চালু করা হনয়নে। তিতন বনলন সতহংসিা প্রতিনরাধ তবষয়ক সকল কার্ যক্রনম 

পুরুনষর অংেগ্রহণ বৃতি করনি হনব। এই শট্রতনং কার্ যক্রনম বাংলানেে ও শ্রীলংকার প্রতিতনতধ েল অংেগ্রহণ কনর। 

 

বাংলানেে গাল য গাইড্স এনসাতসনয়েননর জািীয় কতমেনার তসয়ো শরহানা ইমানমর সভাপতিনত্ব সভায় উপতস্থি তেনলন তচতকৎসা শমতিনকল তেযা ও 

পতরবার কল্যাণ তবভানগর ভারপ্রাপ্ত সতচব ফনয়জ আহনমে, শ্রীলংকা গাল য গাইিনসর প্রতিতনতধ েনলর প্রধান চামার্া ফারনানন্ডা প্রমূখ। 

  

২৮.২১( প্রকল্প বাস্তবায়নন স্থানীয় জনপ্রতিতনতধনের সহায়িা তননি হনব 

  

 

 

কক্সবাজার সাতকয ট হাউনজর সনিলন কনয ২০ জানুয়াতর ২০১৮ িাতরনখ অনুতষ্ঠি মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র অধীনস্ত জািীয় মতহলা সংস্থার 

উন্নয়ন প্রকল্পসমূনহর বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও পর্ যানলাচনা সভায় প্রধান অতিতর্ তহনসনব মতহলা ও তেশু তবষয়ক প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক 

এম.তপউপতস্থি তেনলন। তিতন বনলনেন, প্রকনল্পর কাজ র্র্ার্র্ এবং স্বেিার সানর্ বাস্তবায়ন করার জনন্য স্থানীয় জনপ্রতিতনতধনের সহায়িা তননি 

হনব। িাহনল সুতবধানভাগী তনব যাচনন স্থানীয় প্রতিতনতধরা সহায়িা করনি পারনবন। প্রকল্প সুতবধা শকান ধরনণর মতহলারা প্রাপ্য শসইটা স্থানীয় 

প্রতিতনতধরা ভাল বুেনবন এবং প্রকনল্পর কার্ যক্রম সঠিকভানব সিােন করা হনে তকনা িা স্থানীয় প্রতিতনতধরা মূল্যায়ন করনি পারনবন।  

 

কক্সবাজার শজলার জািীয় মতহলা সংস্থার শচয়ারম্যান কাতনজ ফানিমা আহনমে এর সভাপতিনত্ব পর্ যানলাচনা সভায় উপতস্থি তেনলন জািীয় মতহলা 

সংস্থার তনব যাহী পতরচালক জাহানারা শবগম, জািীয় মতহলা সংস্থা কতৃযক বাস্তবাতয়ি অর্ যননতিক যমিায়নন নারী উনযাক্তানের তবকাে সাধন )৩য় 

পর্ যায়( প্রকনল্পর প্রকল্প পতরচালক সরকানরর অতিতরক্ত সতচব আননায়ারা শবগম, িথ্য আপা প্রকনল্পর পতরচালক সরকানরর অতিতরক্ত সতচব মীনা 

পারভীন, নগর তভতত্তক প্রাতন্তক মতহলা উন্নয়ন প্রকনল্পর পতরচালক সরকানরর যুগ্ম সতচব নুরম্নন্নাহার শহনা, কক্সবাজার শজলা প্রোসক আলী শহানসন এবং 

শজলা তভতত্তক কতিউটার প্রতেযণ )৩য় পর্ যায়( প্রকনল্পর পতরচালক তজ এম নজমুল শহানসন খান প্রমূখ। 

  

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী প্রকল্প পতরচালকনের উনেনশ্য বনলন, নারীনেরনক অর্ যননতিকভানব স্বাবলম্বী করার জনন্য মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র 

উনযানগ নানামূখী কার্ যক্রম বাস্তবাতয়ি হনে। উনেখ্য, মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় মতহলানের আত্মতনভযরেীল করার জনন্য নানামূখী প্রতেযণ 

চাতলনয় র্ানে। িার মনধ্য রনয়নে কতিউটার প্রতেযণ, ফোেন তিজাইন, তবউটিতফনকেন, কোটাতরং, শমাবাইল সাতভ যতসং, মােরুম চাষ, শমৌমাতে চাষ, 

তবজননজ ম্যাননজনমন্ট, শমামবাতি তিরী, ব্লকবাটিক, হোন্ডনলাম প্রভৃতি। প্রতেযণ শকনে র্ািায়াি বাবে ভািা প্রোন করনে। শযে তবনেনষ 

প্রতেযণাতর্ যনের চাকতরর ব্যবস্থা করনে। 

 

২৮.২২( তিতজটালাইজি হনে মাতৃত্বকালীন ভািা তবিরন কার্ যক্রম 

  

সামাতজক তনরাপত্তা কম যসূতচর সুতবধা শভাগী তনব যাচন ও ভািা প্রোনন তবশৃংখলার তবষনয় মানে মানে গণমাধ্যনম তেনরানাম হয়। এই সমস্যা  

সমাধানন সরকার সুতবধানভাগী তনব যাচন ও ভািা প্রোন কার্ যক্রম তিতজটালাইজি করার কার্ যক্রম হানি তননয়নে। এরই অংে তহসানব ১৪ শফব্রম্নয়াতর 

২০১৮ িাতরনখ মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সভা কনয অর্ য মন্ত্রণালয় এবং মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র মনধ্য একটি শর্ৌর্ সভা 

অনুতষ্ঠি হয়। সভায় উপতস্থি তেনলন মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক, মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সতচব 

নাতেমা শবগম এনতিতস, অতিতরক্ত সতচব তমজানুর রহমান, অতিতরক্ত সতচব লায়লা শজসতমন, অর্ য মন্ত্রণালনয়র অতিতরক্ত সতচব আতজজুল আলম এবং 



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

অর্ য মন্ত্রণালনয়র সানবক  সতচব জাতকর শহানসননর শনতৃনত্ব  একটি MIS টিম। মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় তবতভন্ন রকনমর সামাতজক 

তনরাপত্তা কার্ যক্রম বাস্তবায়ন করনে। মাতৃত্বকালীন ভািা িার মনধ্য অন্যিম। অর্ য মন্ত্রণালনয়র Strengthening Public Financial 

Management for Social Protecton (SPFMSP) প্রকনল্পর মাধ্যনম শেনের ৭ উপনজলায় পরীযামূলক ভানব 

তিতজটাল পিতিনি মাতৃত্বকালীন ভািা তবিরন করা হনব। এই পিতিনি ইনলকট্রতনক ট্রিফানরর মাধ্যনম সরাসতর সুতবধা শভাগীর কানে ভািা 

চনল র্ানব। এ শযনে সুতবধানভাগী শকান রকনমর হয়রানীর তেকার হনব না। 

 

২৮.২৩( বাল্যতববাহ বনন্ধ েতরদ্র শমনয়নের অর্ য সহয়িা শেনব সরকার  

 

রাজধানীর তসরিাপ তমলয়ািনন গণপ্রজািন্ত্রী বাংলানেে সরকার এবং ইউতননসফ এর শর্ৌর্ আনয়াজনন ২৫ শফব্রম্নয়াতর ২০১৮ িাতরনখ অনুতষ্ঠি ‘‘A 

Scoping Analysis of Budget Allocation for Ending Child Marriage in Bangladesh” েীষ যক 

গনবষনা ফলাফনলর শমাড়ক উনন্মাচননর সময় প্রধান অতিতর্র বক্তৃিায় মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক 

বনলনেন, সরকার বাল্য তববানহর সংখ্যা শূনের শকাটায় নাতমনয় আননি বিপতরকর। এই লনয সরকার আইন প্রনয়ন সহ নানাতবধ কার্ যক্রম চাতলনয় 

র্ানে। েতরদ্রিা, তনরাপত্তাহীনিা ও সামাতজক অসনচিনিার কারনণ বাল্য তববাহ সংগঠিি হয়। প্রতিমন্ত্রী বনলন, েতরদ্র পতরবানরর ১৫-১৮ বেনরর 

শমনয়নেরনক বৃতত্তমূলক প্রতেযণ প্রোন এবং ভািা প্রোননর কার্ যক্রম হানি তননয়নে মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয়। এর লযে হল র্ানি িানেরনক 

অর্ যননতিক ভানব সহনর্াগীিা করা র্ায় এবং আয় বধ যক ব্যবসায় উনযাক্তা তহসানব অংেগ্রহন করনি পানর। এই কার্ যক্রম চলনল বাল্যতববানহর সংখ্যা 

অননক কনম র্ানব।  

  

মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র অতিতরক্ত সতচব লায়লা শজসতমন এর সভাপতিনত্ব সভায় তবনেষ অতিতর্ তহসানব উপতস্থি তেনলন মতহলা ও তেশু 

তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সতচব নাতেমা শবগম এনতিতস, অতিতরক্ত সতচব মাহমুো োরতমন শবনু , অর্ য মন্ত্রণালনয়র অতিতরক্ত সতচব শমাঃ আতজজুল আলম, 

ইউতননসফ বাংলানেনের প্রতিতনতধ Mr. Carlos Acosta এবং ি. আবুল শহানসন  প্রমুখ। 

  

জনাব নাতেমা শবগম এনতিতস বনলন, তকনোর-তকনোরী ক্লানবর মাধ্যনম বাল্যতববানহর কুফল সিনকয তকনোর-তকনোরীনের সনচিন করা হনব র্ানি 

কনর িারা তননজরাই বাল্যতববাহ বন্ধ করনি পানর। আতজজুল আলম বনলন বাল্য তববাহ বনন্ধর জন্য শকান কম যসূতচ বা প্রকল্প গ্রহন করা হনল অর্ য োড় 

সহ সব ধরননর সহনর্াতগিা প্রোন করা হনব। গনবষনা প্রতিনবেন অনুর্ায়ী সরকার বাল্যতববাহ বনন্ধ ৭টি শিনভলপনমন্ট  শপ্রাগ্রাম এবং ৫৭ টি প্রকনল্পর 

মাধ্যনম প্রতিবের প্রায় ২৩ তবতলয়ন টাকা ব্যয় কনর। অর্ য মন্ত্রণালনয়র আতর্ যক সহনর্াতগিায় এবং ইউতননসফ এর কাতরগরী সহনর্াতগিায় 

‘‘Strengthening Capacity for Child-Focused Budgeting (SC-CFB) Project” কতৃযক এ গনবষনা 

প্রতিনবেন তিরী করা হয়। 

 

২৮.২৪( নারীর েনম-ঘানম বাংলানেে আজ মধ্যম আনয়র শেনে পতরনি হনে  

 

রাজধানীর তমরপুনর ওতজএসতব হসতপটাল এন্ড ইনতস্টটিউনটর কনফানরি রুনম মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এনসাতসনয়েন ফর রাইটস এন্ড 

তপচ )এআরতপ( এর শর্ৌর্ উনযানগ বাস্তবাতয়ি ২৮ শফব্রম্নয়াতর ২০১৮ িাতরনখ অনুতষ্ঠি উপনজলা পর্ যানয় তৃনমূল নারী উনযাক্তানের েযিা উন্নয়ন  

প্রতেযণ কম যসূতচর উনভাধননর সময় প্রধান অতিতর্র বকৃ্তিায় মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক বনলনেন, 

বাংলানেনের অর্ যননতিক অগ্রগতির শপেনন নারীর অবোন সবনচনয় শবতে। প্রায় ৪০ লয নারী েতমক গানম যন্টস তেনল্প কম যরি রনয়নে। গানম যন্টস তেল্প 

শর্নক সবনচনয় শবতে তবনেতেক মুদ্রা আয় হয়। িাোড়া বাংলানেনের  কৃতষ অননকাংনে নারীর েনমর উপর তনভ যরেীল। তিতন বনলন, নারীর েনম-ঘানম 

বাংলানেে আজ মধ্যম আনয়র শেনে পতরনি হনে।  

  

কম যসূতচ পতরচালক শমাঃ মাহমুে আলীর সভাপতিনত্ব উনভাধন অনুষ্ঠানন তবনেষ অতিতর্ তহসানব উপতস্থি তেনলন মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র 

অতিতরক্ত সতচব )প্রোসন( তমজানুর রহমান, অতিতরক্ত সতচব )উন্নয়ন( মাহমুো োরতমন শবনু, তবতেষ্ঠ সমাজ শসতবকা তমনসস আননায়ারা শিাফানয়ল 

এবং এনসাতসনয়েন ফর রাইটস এন্ড তপনসর তনব যাহী পতরচালক আসমাউল হুসনা প্রমুখ। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বনলন নারীরা এখনও েতমক শর্নক মাতলক 

হনয় উঠনি পানর নাই। নারীনেরনক মাতলক হনি হনব। উনেখ্য এই কম যসূতচর মাধ্যনম  সারা শেনে ১৫৫টি  উপনজলায় ৯৩৬০ জন নারীনক  প্রতেযণ 

প্রোননর মাধ্যনম উনযাক্তা তহসানব গনড় শিালা হনব। মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় সারা শেনে ২ শকাটি নারীনক সরাসতর অর্ যননতিক কার্ যক্রনম 

অন্তর্ভ যক্ত  করার জন্য পতরকল্পনা গ্রহন কনরনে। আর এই কম যসূতচ এই পতরকল্পনা বাস্তবায়ননর একটি অংে। 
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২৮.২৫( আন্তজযাতিক নারী তেবস ২০১৮  

 

 
 
গত ০৮-০৩-২০১৮ তাহরদখ মজিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালদয়র উদযাদগ িেিন্ধু আন্তজিাহতক সদম্মলন সকদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উিহস্থহতদত 

আন্তজিাহতক নারী হেিস িাহলত িয়। উক্ত হেদনর এর প্রতিপায- "সময় এখন নারীরঃ উন্নয়নন িারা বেনল র্ানে গ্রাম-েহনর কম য জীবন ধারা " 

Time is now: Rural and Urban Activies transforming Women's live". 

  

২৮.২৬( অবনহলার কারনন নবজািনকর মৃত্যে মানবাতধকানরর চরম লংঘন 

 

রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তজযাতিক সনিলন শকনে ০৪ মাচ য, ২০১৮ িাতরনখ অনুতষ্ঠি বাংলানেে তনওনননটাল শফারাম আনয়াতজি ৫ম আন্তজযাতিক 

সনিলননর উনভাধনন প্রধান অতিতর্র বক্তৃিায় তহনসনব মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক এম.তপ 

বনলনেন, িাক্তানরর অবনহলার কারনন নবজািনকর মৃত্যের ঘটনা প্রায়ই সংবানের তেনরানাম হয়। অবনহলা বা সিকযিার অভানব শকান নবজািনকর 

মৃত্যে হনল িা মানবাতধকানরর চরম লংঘন। শর্ নবজািনকর মৃত্যে শরাধ করা সম্ভব তকন্তু িা করা হয় নাই, এটাও এক ধরননর সতহংসিা। নব জািকরা 

অতিমাোয় নাজুক িাই নবজািনকর তবষনয় সিকয র্াকনি হনব।  

 

তবএনএফ এর সভাপতি অধ্যাপক িাঃ সুতফয়া খাত্যন এর সভাপতিনত্ব সনিলননর উনভাধন অনুষ্ঠানন বক্তব্য রানখন তবএনএফ এর মহাসতচব অধ্যাপক 

িাঃ এম এ মান্নান, তবনেষ অতিতর্ অধ্যাপক িাঃ শমাহািে সতহদুো, অধ্যাপক িাঃ নাজমুন নাহার এবং অধ্যাপক িাঃ এমতকউ-শক িালুকোর, শমাঃ 

আতবে শহানসইন শমাো প্রমুখ। বাংলানেে তনওনননটাল শফারাম আনয়াতজি ৫ম সনিলনন শেনের এবং ইউনরাপ, আনমতরকা, কানািা, তসঙ্গাপুর, 

তফতলপাইন, র্াইল্যান্ড, ইতন্ডয়া হনি আগি নামকরা নবজািক তবনেষজ্ঞগণ তবতভন্ন তবষনয় তবজ্ঞাতনক বািযা প্রোন কনরন। ঢাকা সহ তবতভন্ন শজলা 

শর্নক আগি ৭০০ )সািেি( এর অতধক তচতকৎসকগণ এই তবজ্ঞাতনক সনিলন অংেগ্রহন কনরন। এই সনিলননর তেনরানাম হনলা Ensure 

Quality Care: End Preventable Newborn Death. উনেখ্য শর্, বাংলানেনের নবজািনকর শসবা তনতিি করনি ১৯৯৮ 

সানল এ শফারাম র্াো শুরু কনর। প্রতিষ্ঠালগ্ন শর্নক এই শফারাম বাংলানেে সরকার, শবসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং োিা সংস্থার )ইউএসএআইতি, 

ইউতননসফ, ব্র্যাক, শসভ যা তচনেন( পারেতরক সহনর্াতগিায় নবজািনকর শসবা তনতিি করনি তবতভন্ন কম যকানন্ড তননয়াতজি আনে। 

 

২৮.২৭) নারী তনর্ যািন বনন্ধ পুরুষনের সহনর্াতগিা প্রনয়াজনঃ নারী তনর্ যািন প্রহতদরাদধ র যালী 

 

আন্তযজাতিক নারী তেবস উপলনয ০৬-০৩-১০১৮ িাতরনখ জািীয় শপ্রস ক্লানব অনুতষ্ঠি মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র আনয়াজনন আনয়তজি এক 

মানব বন্ধনন প্রধান অতিতর্র বক্তৃিায় মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক এম.তপ বনলনেন, সরকানরর সময় 

উপনর্াগী ও বতলষ্ঠ পেনযনপর কারনন নারীর যমিায়নন বাংলানেে আজ  তবনশ্ব অনুকরনীয়। প্রোসন, শসনা, শনৌ ও তবমান বাতহনী, পুতলে, ব্যবসা-

বাতনজে, শখলাধূলা, সাংবাতেকিা, তবমানচালনা এবং রাজনীতি সহ সব শযনে বাংলানেনের নারীরা এতগনয় র্ানে। এমনতক চোনলতিং কাজ পব যি 

আনরাহনন ও বাংলার নারীরা আজ সফল। প্রতিমন্ত্রী বনলন, এি অজযননর পর বাংলানেনের নারীরা তবতভন্ন ভানব তনর্ যািননর তেকার। তিতন নারী তেবনস 

নারীর পানে পুরুষনক োঁড়াননার আহবান জানান।  

 

মানব বন্ধনন এই মন্ত্রণালনয়র সতচব নাতেমা শবগম এনতিতস পুরুনষর উনেনশ্য বনলন, ঘনর-বাতহনর সব জায়গায় নারীনক েিা করুন। নারীনক েিা করনল 

আগামী প্রজন্ম সুির হনব। মানব বন্ধনন জািীয় মতহলা সংস্থার শচয়ারম্যান অধ্যাপক মমিাজ শবগম এোিনভানকট, মতহলা ও তেশু তবষয়ক 

মন্ত্রণালনয়র অতিতরক্ত সতচব )প্রোসন( তমজানুর রহমান, অতিতরক্ত সতচব )উন্নয়ন( মাহমুো োরমীন শবনু, মতহলা তবষয়ক আতধেপ্তনরর মহাপতরচালক 

কাজী রওেন আক্তার, জািীয় মতহলা সংস্থার তনব যাহী পতরচালক জাহানারা পারভীন অংেগ্রহন কনরন। মানব বন্ধনন সরকারী েপ্তর োড়াও তবতভন্ন 

সামাতজক  সংস্থার প্রতিতনতধবৃি অংেগ্রহন কনরন। মানব বন্ধননর পূনব য প্রতিমন্ত্রী মতহলা তবষয়ক অতধেপ্তনর আন্তজযাতিক নারী তেবস উপলনয নারী 

উন্নয়ন শমলার উনভাধন কনরন। 

 

২৮.২৮( নারীর প্রতি সতহংসিা বনন্ধ িরুণনের এতগনয় আসনি হনব 

 

ঢাকা তবশ্বতবযালনয়র আইতবএ অতিটতরয়ানম ১৫ মাচ য,  ২০১৮ িাতরনখ শসন্টার ফর ম্যান এন্ড মাসতকউলাই নাইটিজ স্টাতিজ )তসএমএমএস( 

আনয়াতজি ইয়র্ এিনভানকসী শফারাম অন তপ্রনভনতন্টং ভাইওনলি এনগইননস্ট উইনমন এন্ড গাল য েীষ যক এক আনলাচনা সভায় প্রধান অতিতর্র বকৃ্তযিায় 

মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক এম.তপ বনলনেন, নারীর  প্রতি সতহংসিা বনন্ধ িরুণনের এতগনয় আসনি হনব। 

র্ারা ইভটিতজং কনর ও নারী তনর্ যািন করার মনধ্য শকান  কৃতিত্ব শনই। বরং সমাজ িানের ঘৃনা কনর। তিতন তভনলন না হনয় তহনরা হওয়ার জন্য 
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িরুণনের আহবান জানান। র্ারা ইভটিতজং এবং নারী তনর্ যািননর প্রতিবাে কনর িারা সমানজর তহনরা। তসএমএমএস এর উপনেিা এবং ঢাকা 

তবশ্বতবযালনয়র আইন অনুষনের িীন ি. শমাঃ রহমিউোর সভাপতিনত্ব আরও উপতস্থি তেনলন আইতবএ এর পতরচালক প্রনফসর ি. এনকএম সাইফুল 

মতজে, ঢাকা তবশ্বতবযালনয়র জাপাতনজ স্টাতিজ ও বাংলানেে  অর্ যনীতি  সতমতির সভাপতি  প্রনফসর আবুল বারাকাি, শনোরল্যান্ড এম্বাসীর ফাস্ট 

শসনক্রটারী ি. এোনী শভস্টতজনস )Mr. Annie Vestjens) প্রমুখ। অনুষ্ঠানন স্বাগি বক্তব্য রানখন তসএমএমএস ও ঢাকা 

তবশ্বতবযালনয়র উইনমন এন্ড শজন্ডার স্টাতিস তবভানগর শচয়ারম্যান ি. সাইনয়ে শেখ ইমতিয়াজ। ি. আবুল বারাকাি বনলন, মাসতকউতলতনটির ধারনা 

এক ধরননর মানতসক োতরদ্রিা। আমানেরনক এই মানতসক েতরদ্রিা শর্নক সনর আসনি হনব। 

 

২৮.২৯( শজন্ডার বানজট বাস্তবায়নন তজও এনতজও সমন্বনয় মতনটতরং শসল গঠন করা হনব 

  

  

 

মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র অতিতরক্ত সতচব )পতরকল্পনা ও উন্নয়ন( জনাব মাহমুো োরতমন শবনু এনতিতস এর সভাপতিনত্ব রাজধানীর তসরিাপ 

তমলনায়িনন ০৮ শম, ২০১৮ তাহরদখ অনুহষ্ঠত “শিনিতনং শজন্ডার শরসপনতসভ বানজটিং” েীষ যক এক প্রকনল্পর উনভাধন অনুষ্ঠানন প্রধান 

অতিতর্র বক্তৃিায় মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক এম.তপ বনলনেন, বিযমানন ৪৩ মন্ত্রণালনয়র বানজট শজন্ডার 

শরসপনতসভ করা হনয়নে। সরকার জািীয় বানজটনক েিভাগ শজন্ডার সংনবেনেীল করনি কাজ করনে। তিতন বনলন, শজন্ডারনক শমইনতিতমং করার 

জন্য সরকানরর নানামুখী উনযাগ র্াকা সনেও কম যকিযানের অেযিার কারনন শজন্ডার বানজট বাস্তবায়নন  সমস্যা হনে। কম যকিযানের আরও েয 

হনি হনব। তিতন আরও বনলন, শজন্ডার বানজট  বাস্তবায়নন তজও এনতজও এবং তবনেষজ্ঞ, ব্যতক্তনের সমন্বনয় মতনটরং শসল গঠন করা হনব। 

  

সভায় মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সতচব নাতেমা শবগম এনতিতস, মতহলা তবষয়ক অতধেপ্তনরর মহাপতরচালক কাজী রওেন আরা, ইউএন 

উইনমন এর বাংলানেে প্রতিতনতধ শোনকা ইতেকাওয়া (ের্ড়েড় ওংর্রেধতধ) সহ সরকারী-শবসরকারী এবং োিা সংস্থার তবতভন্ন প্রতিতনতধ 

অংেগ্রহন কনরন এবং িানের গুরুত্বপূণ য মিামি ত্যনল ধনরন।  

  

২৮.৩০) মতহলা তবষয়ক প্রতিমন্ত্রীর সানর্ জাতি সংঘ মহাসতচনবর তবনেষ প্রতিতনতধর সাযাি 

 

  

 

০৮ শম, ২০১৮ িাতরনখ জাতি সংঘ মহাসতচনবর  শসক্সুয়াল  ভানয়ানলি ইন কনতিট সংক্রান্ত তবনেষ প্রতিতনতধ তমজ প্রমীলা পানটল (Ms. 

Promila Patten) মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র প্রতিমন্ত্রীর সানর্ শসৌজন্য সাযাি কনরনেন। সাযানির সময় িারা শরাতহঙ্গা ইসুে 

তননয় তবস্তাতরি আনলাচনা কনরন। এই সময় প্রতিমন্ত্রী বনলন, শরাতহঙ্গা নারীনের তনরাপত্তা ও স্বাস্থে শসবা প্রোনন মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় 

কাজ করনে। মন্ত্রণালয় শর্নক নারীনের জন্য হাইতজন তকটস প্রোন করা হনে। ১০টি ট্রমা কাউতিতলং শসন্টার স্থাপন করা হনয়নে। শসখানন 

নারীনের কাউতিতলংকরা হয়। তেশুনের জন্য স্থাপন করা হনয়নে চাইল্ড শিন্ডতল শেস। তমজ প্রমীলা শরাতহঙ্গানেরনক বাংলানেে আোয় প্রোন এবং 

িানের কল্যানন মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র  তবতভন্ন উনযানগর প্রেংসা কনরন। তিতন শরাতহঙ্গা নারীনের উপর  অমানতসক তনর্ যািন ও 

সতহংসিার িীব্র তনিা জানান। তিতন বনলন, শরাতহঙ্গা নারীরা ট্রমায় র্ভগনে। িারা িানের সব হাতরনয়নে। িানের কাউতিতলংকরা খুবই জরুরী। 
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২৮.৩১) মাতৃত্বকালীন ভািার টাকার পতরমান বৃতি করা হনব  

 

  

 

মতহলা তবষয়ক অতধেপ্তনরর মহাপতরচালক কাজী রওেন আরার সভাপতিনত্ব রাজধানীর ইস্কাটনন মতহলা তবষয়ক অতধেপ্তনরর তমলনায়িনন ১৩ শম, 

২০১৮ িাতরনখ তবশ্ব মা তেবস উপলনযে মতহলা তবষয়ক অতধেপ্তনরর আনয়াজনন এক আনলাচনা ও সন্মাননা প্রোন কানল প্রধান অতিতর্র বক্তৃিায় 

মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক এম.তপ বনলনেন, একটি সুস্থ মা‘ই পানর একটি সুস্থ সন্তাননর জন্ম তেনি। আর 

একটি সুস্থ সমৃি জাতি গঠনন সুস্থ স্বাভাতবক তেশু জনন্মর তবকল্প নাই। সুস্থ স্বভাতবক তেশুর জন্ম তনতিি করনি মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয়  

নানাতবধ কাজ কনর র্ানে। তিতন বনলন, বিযমানন মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র মাধ্যনম ৮ লয হিঃেতরদ্র নারীনক, মাতৃত্বকালীন ভািা প্রোন 

করা হনে। বিযমান প্রতিটি মা মাতৃত্বকালীন ভািা তহসানব ৫০০/-টাকা কনর পানেন। আগামী অর্ য বেনর এ ভািার পতরমান প্রতিমানস ৫০০/- টাকা 

হনি ৮০০/-টাকায় বৃতি করা হনব। বিযমানন একজন হি েতরদ্র মা ২ বের পর্ যন্ত, মাতৃত্বকালীন ভািা শপনয় র্ানকন। তকন্তু ০ হনি ৫ বেনরর মনধ্য 

তেশুর ৯০ েিাংে োরীতরক ও মানতসক তবকাে সাতধি হয়। িাই এ সময় মা ও তেশুর পুতিকর খাবার খাওয়া খুবই জরুরী। এ তবষয়টি মার্ায় শরনখ 

মন্ত্রণালয়  মাতৃত্বকালীন ভািার শময়াে ২ বের শর্নক বাতড়নয় ৩ বের করার পতরকল্পনা করনে। এই অনুষ্ঠানন আরও  উপতস্থি তেনলন মতহলা ও তেশু 

তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সতচব নাতেমা শবগম এনতিতস।  

 

২৮.৩২( দুনর্ যাগ কালীন সময় নারী ও তেশুরা সবনচনয় শবতে ঝৌঁতকনি র্ানক  

  

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালনয়র সতচব শমাঃ তজোর রহমাননর সভাপতিনত্ব ১৬ শম, ২০১৮ িাতরনখ অনুতষ্ঠি রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তজযাতিক সনিলন 

শকনে  2
nd

  International Conference on Disability & Digaster Risk Management: Women, 

Elders, Youths and Children and Disabilities in DRM তবষয়ক অনুষ্ঠানন প্রধান অতিতর্র বক্তৃিায় মতহলা ও তেশু 

তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক এম.তপ বনলন, দুনর্ যাগ কালীন সমনয় নারী ও তেশুরা সবনচনয় নাজুক অবস্থায় র্ানক। শস জন্য 

দুনর্ যাগ পূব যবিী সকল কার্ যক্রনম এ তবষয়টি মার্ায় শরনখ কাজ করনি হনব। আইন ও পতলতস প্রণয়ননর শযনে সব যাতধক গুরুত্ব তেনি হনব এবং পূব য 

প্রস্ততি মূলক শর্ ব্যবস্থা শনয়া হয় শস শযনে ও নারী ও তেশুর তবষনয় মননানর্াগী হনি হনব। শর্ শকান শেিার শসন্টার স্থাপনন নারী ও তেশুনের তবষয়টি 

মার্ায় রাখনি হনব। মা শর্ন িার তেশুনক তনরাপনে মাতৃদুগ্ধ পান করানি পানরন শস ব্যবস্থা রাখনি হনব। পাোপাতে নারীনের জন্য আলাো টয়নলনটর 

ব্যবস্থা রাখনি হনব। সুিরাং দুনর্ যাগ কালীন ও দুনর্ যাগ পরবিী সমনয় নারী ও তেশুনের অগ্রাতধকার তেনি হনব। তিতন আরও বনলন, দুনর্ যানগর সময়ও 

নারীরা তবতভন্ন ভানব শর্ৌন তনর্ যািননর তেকার হয়। এ তবষনয় সকলনক সিকয র্াকনি হনব। এই শসেনন শেেীয় ও আন্তযজাতিক সংস্থার প্রতিতনতধবৃন্ধ 

অংেগ্রহন কনরন। অংেগ্রহনকারী প্রতিতনতধরা নারী ও তেশুর তবষয়টি সব যতধক গুরুত্ব প্রোন কনরন। 

 

২৮.৩৩( িথ্য প্রযুতক্ত জ্ঞান োড়া নারীর সামগ্রীক যমিায়ন সম্ভব নয়  

  

 

জািীয় মতহলা সংস্থার শচয়ারম্যান মমিাজ শবগম এিনভানকনটর সভাপতিনত্ব রাজধানীর শবইতল শরানি ২৯ শম ২০১৮ িাতরনখ জািীয় মতহলা সংস্থার 

সনিলন কনয মতহলা সংস্থা কতৃযক বাস্তবাতয়ি িথ্য আপাঃ প্রকনল্পর আনয়াজনন ‘গ্রামীণ মতহলানের যমিায়নন িথ্য শর্াগানর্াগ প্রযুতক্ত: শপ্রযাপট ও 

বাস্তবায়ন’ েীষ যক শসতমনানর  প্রধান অতিতর্র বক্তৃিায় মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক এম.তপ বনলনেন, িথ্য 

প্রযুতক্তর এ যুনগ  প্রযুতক্তগি জ্ঞান োড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই শযনে নারীনক তপতেনয় র্াকনল চলনব না। শেনের অনধ যক জননগাতষ্ঠ নারীনক িথ্য 

প্রযুতক্তনি অনগ্রসর শরনখ বাংলানেনে উন্নি রাষ্ট্র হনি পারনব না এবং নারীর সামগ্রীক যমিায়ন ও সম্ভব নয়। তিতন বনলন তৃণ যমূল নারীনের মানে 

িথ্য শসবা শপৌৌঁনে তেনি মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় ৫৪৪ শকাটি টাকার প্রকল্প গ্রহন কনরনে। এই প্রকনল্পর মাধ্যনম শেনের এক 

শকাটি গ্রামীণ মতহলানের িথ্য প্রযুতক্ত সিনকয সনচিন করা হনব এবং িানের তেনতিন নানা সমস্যার সমাধানন সাহায্য করা হনব।  
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এই কম যোলায় তবনেষ অতিতর্ তহনসনব উপতস্থি তেনলন মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সতচব নাতেমা শবগম এনতিতস, ঢাকা তবভানগর তবভাগীয় 

কতমেনার শক এম আলী আজম, জািীয় মতহলা সংস্থার তনব যাহী পতরচালক শবগম জাহানারা পারভীন। স্বাগি বক্তব্য রানখন িথ্য আপা প্রকনল্পর প্রকল্প 

পতরচালক মীনা পারভীন। সহিি নাতেমা শবগম এনতিতস বনলন, জনগননর শোরনগাড়ায় িথ্য শসবা শপৌৌঁনে তেনি প্রজািনন্ত্রর সকল কম যকিযানের কাজ 

করনি হনব। আর এই কাজ সফল ভানব করনি পারনল বাংলানেে উন্নি রানষ্ট্র পতরনি হনব। শক এম আলী আজম বনলন, িথ্য প্রযুতক্তনি বাংলানেে 

অননক দূর এতগনয় শগনে। তিতজটাল বাংলানেে এখন আর স্বপ্ন নয় এটা বাস্তব। 

 

২৮.৩৪( মাতৃত্বকালীন ভািা প্রাপ্ত হি:েতরদ্র মানয়নের জন্য শহলর্ কোনির উনভাধন 

 

 

মতহলা তবষয়ক অতধেপ্তনরর মহাপতরচালক কাজী রওেন আরা এর সভাপতিনত্ব বাংলানেে তেশু একানিমীর তমলনায়িনন গি ২৯ শম ২০১৮ িাতরনখ 

ঢাকা উত্তর ও েতযণ তসটি কনপ যানরেননর অন্তযর্ভক্ত মাতৃত্বকালীন ভািা প্রাপ্ত হি:েতরদ্র মানয়নের জন্য শহলর্ কোি উনভাধন করা হনয়নে। মতহলা ও 

তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র প্রতিমন্ত্রী এই শহলর্ কোে উনভাধন কনরন। এই সময় আরও উপতস্থি তেনলন মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সতচব 

নাতেমা শবগম এনতিতস, উনভাধনকানল প্রতিমন্ত্রী মানয়নের হানি মন্ত্রণালনয়র পয শর্নক উপহার সামগ্রী ত্যনল শেন।  

 

উনভাধন অনুষ্ঠানন প্রতিমন্ত্রী বনলন, আগামী বানজনট মাতৃত্বকালীন এবং দুগ্ধবতি মা ভািা শভাগীনের সংখ্যা ৮ লাখ শর্নক বৃতি কনর ৯ লাখ ৫০ 

হাজানর উতন্নি করা হনব এবং টাকার পতরমানও ৫০০/- টাকা শর্নক বাতড়নয় ৮০০/- টাকা করা হনব। তিতন মানয়নের উনেনশ্য বনলন, শুে শর্নক ৫ 

বেনরর মনধ্য তেশুর ৯০ েিাংে তবকাে সাতধি হয়। সুিরাং এই সময় তেশুনের প্রতি র্ত্নেীল হনি হনব। সরকার শর্ টাকা আপনানের তেনয়নে এই 

টাকা তেনয় তননজ এবং তেশুনক ভাল খাবার োবার খাওয়ানি হনব। এই সময় মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সতচব নাতেমা শবগম এনতিতস 

মানয়নের উনেনশ্য বনলন, আপনানের জন্য িাক্তানরর ব্যবস্থা করা হনয়নে। আপনারা প্রনিেনক িাক্তানরর সানর্ কর্া বলনবন। আপনানের তক সমস্যা 

বলনবন এর জন্য শকান টাকা তেনি হনব না। উনেখ্য মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় ঢাকা উত্তর ও েতযণ তসটি কনপ যানরেননর প্রায় ৪ হাজার মানক 

মাতৃত্বকালীন ভািা প্রোন কনর। এই সকল মানয়র স্বাস্থে শসবা শেয়ার জন্য শহলর্ কোি চালু করা হনয়নে। এই লনযে প্রনিেনক স্বাস্থে শসবা পানব। 

িাোড়া িানেরনক তবতভন্ন জীবন েযিা মুলক প্রতেযণ শেয়া হয়। 

 

২৮.৩৫) উনযাক্তা নারীনের জন্য শেনের সব শজলায় একটি কনর জতয়িা ভবন তনম যাণ করা হনব  

 

গি ২০ জুন ২০১৮ িাতরনখ কুতিয়া শজলার কুমারখালীর কুমারখালী পাইলট বাতলকা উচ্চ তবযালনয় ১৫৫ বৎসর পূতিয ও প্রাক্তণ োেীনের পুণ যতমলনী 

অনুষ্ঠানন প্রধান অতিতর্র বক্তৃিায় মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক বনলনেন, শেনের ২ শকাটি নারীনক 

উনযাক্তা তহনসনব গনড় শিালার জন্য মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় নারীনেরনক ফোেন তিজাইন, শমাবাইল সাতভ যতসং, তবউটি তফনকেনসহ তবতভন্ন 

তবষনয় প্রতেযণ প্রোন করনে এবং এই উনযাক্তা নারীনের জন্য প্রতি শজলায় জতয়িা ভবন তনম যানণর পতরকল্পনা হানি শনয়া হনয়নে। উনেখ্য এই 

বাতলকা উচ্চ তবযালয়টি বাংলানেনের প্রর্ম বাতলকা তবযালয় এবং অতবভক্ত বাংলার তৃিীয় বাতলকা উচ্চ তবযালয়। 

 

প্রতিমন্ত্রী বনলন, বাংলানেে আজ উন্নয়ননর মহাসড়নক উত্তীণ য হনয়নে। বাংলানেনে আজ চত্যমু যখী উন্নয়ন সাতধি হনে। সব যনেষ বঙ্গবন্ধু স্যানটলাইনটর 

সফল উৎনযপননর মাধ্যনম িথ্য প্রযুতক্তর এতলট ক্লানব পোপ যন কনরনে বাংলানেে। আর এইসব তকছুই সম্ভব হনে নারী তেযার প্রসানরর কারনন। 

একজন তেতযি নারী ঘনর বাইনর সবখানন উন্নয়নন অবোন রানখ। সুস্থ ও শমধাবী জাতি গঠনন র্ভতমকা রানখ। শর্ জাতি শমধাবী শস জাতি উন্নি 

হনবই। অনুষ্ঠানন উপতস্থি তেনলন স্থানীয় সংসে সেস্য আব্দুর রউফ, ঢাকা তবশ্বতবযালনয়র উপ-উপাচার্ য িা.নাসতরন আহনমে, অর্ য মন্ত্রণালনয়র 

অতিতরক্ত সতচব সুলিানা আফনরাজ, কুতিয়ার শজলা পতরষনের শচয়ারম্যান হাজী রতবউল ইসলাম, শজলা প্রোসক জতহর রায়হান এিাং কুতিয়ার শময়র 

োমসুজ্জামান িরুন। 

 

২৮.৩৬( নারীর যমিায়ননর কারনন বাংলানেে মধ্যম আনয়র শেনে পতরনি হনয়নে 



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

 

 

মতহলা তবষয়ক অতধেপ্তনর মাতিপারপাস হল রুনম মতহলা তবষয়ক অতধেপ্তনরর  মহাপতরচালক কাজী রওেন আরা এর সভাপতিনত্ব ২৪ জুন, ২০১৮ 

িাতরনখ মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক এম.তপ হতবগি শজলার সুতবধা বতঞ্চি নারীর জীবন েযিা উন্নয়ননর 

জন্য সনচিনিা বৃতি কম যসূতচর সমাতপ্ত অনুষ্ঠানন প্রধান অতিতর্র বক্তৃিায় বনলনেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ননক বাস্তবায়নন সরকার নারী ও তেশুনক শবতে প্রধান্য 

তেনে। এ লনযে মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র কার্ যক্রম গতিেীল করা হনয়নে এবং মন্ত্রণালনয়র বানজট বৃতি করা হনয়নে। তিতন বনলন এই জন্য 

আজ বাংলানেে উন্নয়ননর মহাসড়নক পোপ যন কনরনে। নারীর যমিায়ননর কারননই বাংলনেে  আজ মধ্যম আনয়র শেনে পতরনি হনয়নে।  

 

অনুষ্ঠানন বক্তব্য রানখন মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সতচব নাতেমা শবগম এনতিতস, মতহলা তবষয়ক অতধেপ্তনরর পতরচালক শমাঃ আিাউর 

রহমান, হতবগি শজলা প্রোসননর কম যকিযাবৃি এবং হতবগি শজলার সুতবধা শভাগী নারী প্রতিতনতধবৃি। প্রতিমন্ত্রী বনলন, চা বাগান শেখনি অননক ভাল 

লানগ তকন্তু র্ারা চা বাগান সাতজনয় গুতেনয় রানখ শসই চা েতমকরা সভেিা শর্নক অননক দূনর রনয়নে। িানের জীবন জীতবকা মাননবির। আধুতনক 

সুনর্াগ সুতবধার নুন্যিম িানের জীবনন প্রভাব শফনলতন। িানের জীবন মান উন্নয়ন করনি কম যসূতচর শময়াে  বৃতি করনি হনব এবং র্ি দ্রুি সম্ভব 

প্রকল্প গ্রহন করনি হনব।  

 

২৮.৩৭( বাংলানেনে বাল্যতববাহ পতরতস্থতি তবষনয় মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সংবাে সনিলন 

 

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালদয়র সোকদক্ষ ১২-০৩-২০১৮ তাহরদখ দপুর ১২ ঘটিকায় মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালদয়র মাননীয় প্রহতমন্ত্রী সমদির 

আফদরাজ চুমহক এম.হি হিহেন্ন গণমােদমর সাাংিাহেকদের উদদ্দদশ্য িাাংলাদেদি বাল্যতববাহ পতরতস্থতি তবষনয় সংবাে সনিলন কনরন। মতহলা ও 

তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় ৮ই মাচ য আমরা আন্তজযাতিক নারী তেবস উৎর্াপন কনরতে। এ বের অিেন্ত র্াকজমক ভানব আন্তজযাতিক নারী তেবস উের্াপন 

করায় আতম এই সংবাে সনিলননর মাধ্যনম শেেবাসীনক আন্ততরক অতভনিন ও ধন্যবাে জানান। তবতভন্ন প্রতিষ্ঠান তেবসটি উপলনয র োলী, আনলাচনা 

সভার আনয়াজন কনরনে। সংবাে মাধ্যমগুনলা তেবসটি উপলনয তবনেষ অনুষ্ঠান প্রচার কনরনে। অননক প্রতিষ্ঠান এই তেবনস মতহয়ষী নারীনের 

সিাননা প্রোন কনরনে র্া তেবসটির িাৎপর্ য অননক বৃতি কনরনে। হাভাি য ও কোতলনফাতন যয়া তবশ্বতবযালনয়র সনঙ্গ শর্ৌর্ ভানব করা ওয়াল্ডয 

ইনকাননাতমক শফারানমর যা শলাবাল শজন্ডার গ্যাপ তরনপাট য অনুর্ায়ী রাষ্ট্র যমিায় নারীর অবস্থান তবনবচনায় সবাইনক শপেনন শফনল তবনশ্বর এক নম্বনর 

উনঠ এনসনে বাংলানেনের নাম। জাম যাতনর অবস্থান এ শযনে ১২ আর যুক্তরাষ্ট্র রনয়নে ৬৪ নম্বনর। তলঙ্গ সমিায় েতযণ এতেয়ায় বাংলানেনের অবস্থান 

প্রর্ম। নারীর রাজননতিক যমিায়নন বাংলানেনের অবস্থান সপ্তম, আর সংসনে নারীর  প্রতিতনতধত্ব তবনবচনায় বাংলানেনের অবস্থান ৭৬ িম। সাতব যক 

নারী উন্নয়ন সূচনক ১৪৫টি শেনের মনধ্য বাংলানেনের অবস্থান ৬৪িম আর ভারনির অবস্থান ১০৮। ২০০৬ সানল বাংলানেনের অবস্থান তেল ৯১ িম। 

গি ১০ বেনর  বাংলানেনের মি তবনশ্বর আর শকান শেে নারী উন্নয়নন এিটা এনগানি পানরতন। 

  

বাংলানেে বুেনরা অফ স্টাটিতস্টকস )তবতবএস( এর ২০১৫ সানলর সানভ য অনুর্ায়ী বাংলানেনে বাল্যতববানহর পতরমান কমনে। এই জতরনপ বলা হনয়নে 

২০০৬ সানল শেনে বাল্যতববানহর সংখ্যা তেল ৬৪.১ েিাংে । ২০১৪ সানল এনস িা  কনম োতড়নয়নে ৫২.৩ েিাংে। তবআইতিএস এর ২০১৭ সানলর  

জতরনপ শেনে বিযমানন বাল্য তববানহর সংখ্যা ৪৭ েিাংে )১৮ এর তননচ( অন্যতেনক ১৫ বেনরর তননচ তবনয়র সংখ্যা ১০.৭০ েিাংে। এ শপ্রস 

কনফানরনি  উপতস্থি তেনলনন মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সতচব নাতেমা শবগম এনতিতস, অতিতরক্ত সতচব মাহমুো োরমীন শবনু, ইউতননসনফর 

বাংলানেে তরনপ্রননজননটটিভ এোিওয়াি য তবজবাি যার )Edouard Beigbeder), তবতবএস এর জনয়ন্ট িাইনরটর এন্ড প্রনজট িাইনরটর এ শক 

এম আোফুল আলম প্রমুখ। 

 

২৮.৩৮( মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় কযতৃক পুরস্কার গ্রহণঃ 

 

১। িাল্যতববাহ তবনরাধী কোনিইন আওয়াজ শিাল শপল এনপক ইতফ এোওয়াি য 
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মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃযক প্রচাতরি বাল্যতববাহ তবনরাধী কোনিইন আওয়াজনিাল তবজ্ঞাপন তচেটি ‘এনপক ইতফ এোওয়াি য ২০১৮’ অজযন 

কনরনে। গি ২৭ এতপ্রল ২০১৮ িাতরনখ তসঙ্গাপুনরর শফার তসজন শহানটনল এনপক )এতেয়া প্যানসতফক( এই এোওয়াি য শঘাষনা কনর। ১৯০ টি P.S.A 

(পাবতলক সাতভ যস এনাউিনমন্ট( এই প্রতিনর্াতগিার জন্য মননাতনি হয়। এর মধ্য শর্নক তিন কোটাগতরনি এই এোওয়াি য শেয়া হয়। কোটাগতরগুনলা 

হল শগাল্ড, তসলভার ও ম্যাটাল। এর মনধ্য আওয়াজনিাল কোনিইনটি তসলভার এোওয়াি য পায়।   

  

মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র প্রতিমন্ত্রী শমনহর আফনরাজ চুমতক এমহি এই এনপক ইতফ এোওয়াি য পাওয়ার তবষনয় বনলন মানুনষর দৃতিভতঙ্গ 

পতরবিযননর শযনে প্রচারণার শকান তবকল্প নাই। আর এ প্রচারণা হনি হনব তেতল্পক। িাহনলই শসই প্রচারণা মানুনষর দৃতিভতঙ্গ পতরবিযনন  র্ভতমকা 

রাখনব। বাল্যতববাহ তবনরাধী কোনিইন আওয়াজনিাল তবজ্ঞাপনটি ‘এনপক ইতফ এেওয়াি য ২০১৮’ অজযন করায় শেনের ভাবমূতিয আন্তজযাতিক মহনল 

উজ্জল হনয়নে। এ জন্য মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় গতব যি। মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র সতচব নাতেমা শবগম এনতিতস বনলন মতহলা ও 

তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় বাল্যতববাহ প্রতিনরাধ, নারী তনর্ যািন বন্ধ এবং নারীর যমিায়নন তনরলস ভানব কাজ করনে িারই স্বীকৃতি হল ‘এনপক ইতফ 

এেওয়াি য ২০১৮’।  

 

২৮.৩৯) Mr. Voker Turk এর শনতৃনত্ব একটি প্রতিতনতধ েল মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সানর্ িাঁর েপ্তনর 

শসৌজন্য সাযাি 

 

 

০৮-১১-২০১৭ িাতরনখ বাংলানেে সতচবালনয় UNHCR এর এোতসসট্যান্ট হাই কতমেনার Mr. Voker Turk এর শনতৃনত্ব একটি 

প্রতিতনতধ েল মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালনয়র মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সানর্ িাঁর েপ্তনর শসৌজন্য সাযাি কনরন। এই সময় মন্ত্রণালনয়র সতচব 

নাতেমা শবগম এনতিতস সহ মন্ত্রনালনয়র উর্ধ্যিন কম যকিযাবৃি উপতস্থি তেনলন। এই সময় বাংলানেনে আেয় 

শনয়া মায়ানমানরর শরাতহঙ্গানের তফতরনয় শনয়ার তবষনয় আনলাচনা হয়। 

 

 

 

 

 

 

নাহিমা সিগম এনহিহস 

সতচব 

মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালয় 
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gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq 

cÖwZgš¿x g‡nv`‡qi `ßi 

                                                              d¨v· bs 9512287                      (03-09-2018 wLªt) 

µ t 

bs 

bvg I c`ex B›Uvt Kg ‡Uwj‡dvb K¶ 

bs 

AvevwmK wVKvbv 

Awdm evmv/†gvevBj 

01. †eMg ‡g‡ni Avd‡ivR PzgwK 

gvbbxq cÖwZgš¿x 

212 

242 (wcI) 

9540568 

9540563 

- 322 07 bs wm‡×k¦ix †jb, XvKv| 

02. Rbve Gm. Gg. jwZd 

cÖwZgš¿x g‡nv`‡qi GKvšÍ mwPe 

219 

270 (wcI) 

9545856 9611495 

01552-304440 

319 68/B, AvwRgcyi miKvix K‡jvbx, 

XvKv| 

03. Rbve ‡gvt gv‡R`yj Bmjvg †mwjg 

cÖwZgš¿x g‡nv`‡qi mnKvix GKvšÍ 

mwPe 

232 9514805 01711699460 

01611821988 

320 55/ G, AvwRR c¨v‡jm, wm‡×kix, 

XvKv| 

04. Rbve ‡gvnv¤§` Aveyj Lv‡qi 

Rbms‡hvM Kg©KZ©v 

233 9545225 9611766 

01716066888 

321 378/G, wd« ¯‹zj w÷ªU, nvZxi cyj, 

XvKv|  

05. Rbve wek¦wRr `vm 

‡cÖv‡UvKj Awdmvi, cÖwZgš¿xi `ßi 

- 9545511 7271986 

01742413235 

223 95/1, ivRvievM, †cv:-evmv‡ev, 

XvKv| 

06. jvqjv Bmjvg wbwkZv 

gvbbxq cÖwZgš¿xi e¨w³MZ Kg©KZ©v 

242 9540568 - 320 K‡jøvj-M-103, AvMuviMvI, ZvjZjv 

miKvix K‡jvbx, XvKv| 

 

mwPe g‡nv`‡qi `ßi 

d¨v· bs 9540892 

01. Rbve bvwQgv †eMg GbwWwm 

mwPe 

213 

235 (wcI) 

9545012 58315396 324 71/3, mvwK©U nvDm †ivW,  

XvKv-1000| 

02. Rbve ‡gvnv¤§` iwdKzj Avjg 

mwPe g‡nv`‡qi GKvšÍ mwPe 

221 9540879 9128578 

01715249140 

325 wf/6 (4_© Zjv), b~iRvnvb †ivW, 

†gvnv¤§`cyi, XvKv-1207| 

 

AwZwi³ mwPe(cÖkvmb) DBs 

µ t 

bs 

bvg I c`ex B›Uvt Kg ‡Uwj‡dvb K¶ 

bs 

AvevwmK wVKvbv 

Awdm evmv/†gvevBj 

 

01. Rbve ‡R¨vwZ jvj Kzix 

AwZwi³ mwPe (cÖkvmb) 

214 

237 

(wcI) 

9512209  

01790004411 

318 - 

02. Rbve †gvt Ave`yj Kwig, GbwWwm 

AwZwi³ mwPe (gweA) 

227 

 

9559527 01715421704 308 63/1, cwðg avbgwÛ, ksKi,  

XvKv-1207| 

03. 

 

Rbve wkevbx fÆvPvh©¨ 

hyM¥-mwPe (cÖkvmb) 

222 

 

9540686 9037817 

01712179736 

317 iæcbMi AvevwmK GjvKv, evmv bs-8, 

†ivW bs-8, wgicyi-2, XvKv| 

04. Rbve †gvt AvZvDi ingvb 

Dc-mwPe(cÖwkÿY) 

254 

249(GI) 

954006 01550151167 223 wW, 3/18, wewUwmGj K‡jvbx, 

AvwRgcyi, XvKv| 

05. Rbve dviRvbv myjZvbv 

Dc mwPe (gweA-2)  

228 

 

9514614 01816854687 

01944649401 

- evox#28/1, †ivW bs-6, avbgwÛ 

AvevwmK GjvKv, XvKv-1205| 

08. Rbve †gvt BKevj †nv‡mb 

DcmwPe (cÖkvmb-3) 

259 

 

9540107 01711200226 308 - 

06. Rbve ‡gvt Rvnv½xi †nv‡mb 

Dc-mwPe (cÖkvmb-1) 

199 9540106 01718784860 317 Zgvj we-12, B-5, B¯‹vUb Mv‡W©b 

Mf: †KvqvUvi, XvKv| 

07. Rbve †gvt gvmy`yi ingvb 

wmwbqi mnKvix mwPe (cÖkvmb-2) 

241 

255(GI) 

9540193 9612035 

01680062224 

315 26/wW, MÖxb †ivW óvd †KvqvUvi, 

XvKv| 

09. Rbve †gvt gyL‡jQzi ingvb Lvb 

wmwbqi mnKvix mwPe (gweA-1) 

230 9567417 9353623 

01552353297 

308 we-42/Gd-15, GwRwe K‡jvbx, 

gwZwSj, XvKv-1000| 

10. Rbve †gvt Bbvgyj nK 

‡cÖvMÖvgvi 

240 9540205 01734646802 223 d¬¨vU bs-B-504, Avk‡Kvbv wmwU 

Kg‡cø·, Avk‡Kvbv, DËiv, XvKv| 

11. Rbve gxi D‡¤§ ZvInx`v 240 9540205 01716664644 223 94/G, Bw›`iv †ivW, †ZRMuvI, XvKv| 
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mnKvix ‡cÖvMÖvgvi  (‡cÖl‡Y) 

12. Rbve †gvt †gvkviid †nv‡mb 

jvB‡eªwiqvb 

- - 01717839740 - 128, ‡mikvnïix †ivW, †gvnv¤§`cyi, 

XvKv| 

13. Rbve ‡gvt wgVzb Lvb (Awdm mnKvix-

Kvg-Kw¤úDUvi Acv‡iUi) 

252  

(MÖnY I 

†cÖiY 

kvLv) 

- 01677554165 308 - 

                                               

                                                            (Rvgm I †mj kvLv) 

µ t 

bs 

bvg I c`ex B›Uvt Kg ‡Uwj‡dvb K¶ 

bs 

AvevwmK wVKvbv 

Awdm evmv/†gvevBj 

01. Rbve MvRxDwÏb †gvnv¤§` gybxi 

Dc-mwPe (Rvgm I †mj) 

218 

239(wcI) 

9511443 048312046 

01552309738 

219 48/2-wW, mvwK©U nvDm †ivW, igbv, 

XvKv| 

02. Rbve iwb PvK&gv 

wmwbqi mnKvix mwPe (‡mj) 

226 9545996 01716271927 321 d¬¨vU bs-5wW, nvDm bs-29 mvbwmwU 

dv‡Zgv, KjvevMvb 1g †jb, XvKv| 

03. Rbve w`jIqviv Av‡jv 

wmwbqi mnKvix mwPe (AvBb) 

228 

 

9514614 

 

01552380963 321 cÖfvZx-3, avbgwÛ Mf: Awdmvm© 

†KvqvUvi, avbgwÛ, XvKv|  

04. Rbve †gvt †iRvDj nK 

mnKvix mwPe (Rvgm) 

243 

 

9540107 7253596 

01822975669 

315 G-749, wLjMuvI, †ivW-23,     

 XvKv-1219| 

 

(ev‡RU I AwWU kvLv) 

01. Rbve †gvmv: †di‡`Šmx †eMg 

Dc-mwPe (ev‡RU I AwWU) 

253 9515226 01755958577 310 DËiv, d¬¨vU-Gd/1, c~evjx cÖvwšÍK 

AvevwmK †KvqvU©vi, 17, mvwK©U nvDR 

†ivW, KvKivBj,XvKv| 

02. Rbve w`jxc Kzgvi †`ebv_ 

mnKvix mwPe (ev‡RU) 

248 9540108 01815253971 310 11/14, cvBKcvov ÔwWÕ UvBc 

†KvqvU©vi, wgicyi-1, XvKv| 

03. Rbve cvwcqv †Nvl 

wmwbqi mnKvix mwPe (AwWU I 

k„s•Ljv) 

260 9540203 01552318553 308 we-15/B-5, Mft Awdmvm© †KvqvU©vi, 

GwRwe K‡jvbx, gwZwSj, XvKv| 

AwZwi³ mwPe(Dbœqb I cwiKíbv) DBs 

 

d¨v· bs 9540071 

µ t 

bs 

bvg I c`ex B›Uvt Kg ‡Uwj‡dvb K¶ 

bs 

AvevwmK wVKvbv 

Awdm evmv/†gvevBj 

01. †eMg gvngy`v kvigxb †eby GbwWwm 

AwZwi³ mwPe(Dbœqb I cwiKíbv) 

215 

236(wcI) 

9511067 83331553 

01552313333 

307 e¨vsK feb-ÔKÕ, 36/1, evs‡jv bs-

4, wg›Uz †ivW,  XvKv|  

02. Rbve AvBbyj Kexi 

AwZwi³ mwPe  

202 

224(wcI) 

9586256 9346779 

01552325355 

810 

cwitcyj 

we-2/B-1 gwZwSj miKvwi  

†KvqvU©vi, XvKv| 

03. Rbve ‡gvt Avãyj gvbœvb 

Dc-mwPe (Dbœqb- 2) 

201 

210(GI) 

9570657 01731020131 811 

cwitcyj 

KjvevMvb, avbgwÛ, XvKv| 

04. Rbve Gm Gg kvwKj AvLZvi 

Dc-cÖavb (cwiKíbv) 

 

203 

209(wcI) 

9573660 9358238 

01912884499 

812 

cwitcyj 

G¨vcvU© bs-6B, cigv-2, ‡kj‡UK, 

7/wW, kvwšÍevM,XvKv-1217| 

05. Rbve ‡gvt gvngy` Avjx 

Dc-cÖavb 

208 9553505 9035723 

01818641464 

812 

cwitcyj 

1241, c~e© †kIovcvov, XvKv| 

06. Rbve wKmgZ Rvnvb †di‡`Šmx 

wmwbqi mnKvix cÖavb (cwiKíbv-1) 

206 9574199 9037988 

01556343003 

812 

cwitcyj 

948/wW, c~e© †kIovcvov, XvKv| 

07. Rbve ‡gvt Aveyj Lv‡qi 

wmwbqi mnKvix mwPe (Dbœqb-1) 

207 

204(GI) 

9559774 7550340 

01554305628 

811 

cwitcyj 

986, †Mvwe›`cyi, gvZ~qvBj  

hvÎvevox, XvKv| 

 

 

 



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

AwZwi³ mwPe (wkï I mgš^q) DBs 

01. ‡eMg jvqjv †Rmwgb 

AwZwi³ mwPe (wkï I mgš^q) 

217 

211(wcI) 

9515227 55151607 

01816720609 

314 Kvwgbx-1, 12Zjv feb, AvwRgcyi 

K‡jvbx, AvwRgcyi, XvKv| 

02. Rbve Avey Zv‡je 

Dc-mwPe (wkï I mgš^q) 

216 9512208 01711408790 223 we-10, B-5,B¯‹vUb Mv‡W©b Mf: 

†KvqvUvi, XvKv| 

03. Lv‡j`v †eMg 

wmwbqi mnKvix mwPe (wkï kvLv) 

225 

247(GI) 

9550860 9362154 

01727674219 

302 we-131/wm-5, GwRwe K‡jvbx 

(AvBwWqvj †Rvb) gwZwSj| 

04.  

wmwbqi mnKvix mwPe (wkcÖvh) 

     

05. ZvbwRbv Bmjvg 

Dc mwPe (mgš^q) 

223 9540241 01712539155 302 evmv bs-116, d¬¨vU bs-G-4, 

gwbcyixcvov, dvg©‡MU, XvKv| 

 

                                                 

        cøvD BDwbU 

01. Rbve b~iæbœvnvi †eMg 

wmwbqi mnKvix cÖavb (cøvD) 

220 9540062 9591991 

01764609839 

308 611/12, Bwjwkqvg miKvix evm- 

feb, nvU‡Lvjv †ivW, XvKv-1203| 

02. Rbve kvgxgv Av³vi 

M‡elYv I gwbUwis Kg©KZ©v 

220 - 01864977450 308 1/2, wgZvjx †ivW, iv‡qi evRvi, 

XvKv| 

 

         

                                                       wnmve kvLv 

 

01. Rbve cwigj P›`ª `vm 

wnmve i¶Y Kg©KZ©v 

234 9571240 01915727312 225 Avi-2,we-3, gwZwSj miKvix  

K‡jvbx, XvKv| 

02. Rbve eyjeyj wmsn 

cÖavb wnmve i¶Y Kg©KZ©v, gwkweg, 

wmwRG feb, ‡m¸b evwMPv, XvKv| 

- 9359718 - - - 

 

gwnjv welqK Awa`ßi 

d¨v· bs-48321032 

µ t 

bs 

bvg I c`ex B›Uvt Kg ‡Uwj‡dvb K¶ 

bs 

AvevwmK wVKvbv 

Awdm evmv/†gvevBj 

01. Rbve KvRx iIkb Av³vi 

gnvcwiPvjK (AwZwi³ mwPe) 

- 48319149 55038954 

01720239258 

- evox bs-203, †ivW bs-04, eøK-

Gd, emyÜiv AvevwmK GjvKv, 

XvKv|  

02.  

cwiPvjK (AwZwi³ mwPe) 

- 9336063  -  

03. ‡eMg kvn †bIqvR w`jiæev Lvb 

AwZwi³ cwiPvjK (Dc-mwPe) 

 

- 9332374 7911378 

01711931993 

- evmv bs-9, †ivW bs-6, †m±i-10, 

d¬¨vU-10-G-5, DËiv, XvKv| 

 

RvZxq gwnjv ms ’̄v 

d¨v· bs-9345152 

01. Aa¨vcK ggZvR †eMg G¨vW‡fv‡KU 

‡Pqvig¨vb 

- 9348309 

9337574 

9666466 

01711698282 

- dv‡Zgv mynbx feb, 42 b_© †ivW,  

avbgwÛ, XvKv| 

02. †eMg Rvnvbviv cvifxb 

wbe©vnx cwiPvjK (AwZt mwPe) 

- 9342341 

 

53166519 

01552345539 

- nvDm bs-33, 3/3, avbgwÛ, XvKv| 

03.  

cwiPvjK (Dc-mwPe) (AwZwi³ 

`vwqZ¡) 

- 9333833  - - 

 

evsjv‡`k wkky GKv‡Wgx 



“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

d¨v· bs-9564128 

01. ‡eMg †mwjbv †nv‡mb 

‡Pqvig¨vb  

- 9565858 9138446 

01715259999 

- 16/G, †ivW bs-2, k¨vgjx,  

 XvKv-1217| 

02. Rbve AvbRxi wjUb 

cwiPvjK 

- 9550317 58321998 

01914088093 

- 342, wUwf †ivW, c~e© ivgcyiv, 

XvKv| 

03. Rbve †gvt Avwgi †nv‡mb Luvb 

mnKvix cwiPvjK (wgDwRqvg) 

- 9551338 01777187171 - - 

 

RwqZv dvD‡Ûkb, ivcv cøvRv, avbgwÛ, XvKv| 

01. Rbve †gvt Avkivd †nv‡mb 

e¨e¯’vcbv cwiPvjK 

- - 01552478142 - RwqZv dvD‡Ûkb, ivdv cøvRv, 

avbgwÛ, XvKv| 

 

  


