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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
আইিস  শাখা 

www.mowca.gov.bd

ারক ন র: ৩২.০০.০০০০.০৩৪.১৬.০০১.২০.১৯ তািরখ: 
১০ ন ২০২০

২৭ জ  ১৪২৭

িবষয:় ২০১৯২০১৯--২০২০২০২০   অথঅথ   বছেররবছেরর   মিহলামিহলা   ওও  িশিশ   িবষয়কিবষয়ক  ম নালেয়রম নালেয়র   আওতাধীনআওতাধীন   মিহলামিহলা   িবষয়কিবষয়ক  অিধদ েররঅিধদ েরর   মাঠমাঠ   পযােয়পযােয়   পাইলটপাইলট
ক েলাক েলা   হ েতহেত   আ িলকআ িলক  ওও  জ াতীয়জ াতীয়   পযােয়পযােয়   ব া ব ায়েনরবা ব ায়েনর   লেলে   উ াবনীউ াবনী  উ ে াগউে াগ   এরএর   অ েমাদনঅ েমাদন   দানদান

: মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর ারক নং- ৩২.০১.০০০০.০২১.১৮.০১১.১৯- ৭৬ 
তািরখ: ১৭ /০৫/২০২০

উপ  িবষয় ও  ারেকর ি েত ২০১৯-২০২০ অথ বছেরর মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর মাঠ পযােয় ১৩  পাইলট ক েলা হেত আ িলক ও জাতীয় পযােয়
বা বায়েনর লে  মিহলা িবষয়ক অিধদ র হেত পািরশ ত িনে া  ০৬  উ াবনী উে ােগর অ েমাদন িনেদশ েম দান করা হল।

   িমক নং                                                   উ াবনী উে ােগর নাম
১।   ল পযােয় অিভভাবকেদর িনেয় বা িববাহ িনেরাধ সং া  সেচতনতা ি লক সভার আেয়াজন করা
২।  অিফেস আগত সবা িহতােদর িনরাপদ খাবার পািন ও া  স ত টয়েলট সবা দােনর ব া করা
৩।  মাবাইল নটওয়ািকং এর মা েম নারী ও িশ েদর তারণা/িনযাতন রােধ মা সহ ছা ীেদর সম েয়   সেচতনতা লক সভা করা
৪।  “বা  িববাহ িনেরাধ ঘ া”
৫।  “িভিজিড উপকারেভাগীেদর স য় জমা সহিজকরণ”
৬।  মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর “উপেজলা পযােয়র িশ ণাথ েদর উৎপািদত প  বাজারজাত সহিজকরণ”

১০-৬-২০২০

মহাপিরচালক
মিহলা িবষয়ক অিধদ র

মাঃ ইনা ল হক
া ামার

ফান: ৯৫৪০২০৫
ইেমইল: programmer@mowca.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  সহকারী পিরচালক (অথ), সদ  সিচব (ইেনােভশন), মিহলা িবষয়ক অিধদ র

ারক ন র: ৩২.০০.০০০০.০৩৪.১৬.০০১.২০.১৯/১ তািরখ: ২৭ জ  ১৪২৭
১০ ন ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচেবর একা  সিচব, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়

১০-৬-২০২০
মাঃ ইনা ল হক 

া ামার

১


