
উদ্ভাবনী উদ্যাগ এবং সেবা েহজীকরণের ডকুদ্েদ্েশন 

২০২০-২০২১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                    

                              মহহলা ও হিশু হবষয়ক মন্ত্রোলয় 



 

 

সার্ব িক তত্ত্বাবধাদ্নেঃ  

অর্তর্িক্ত সর্িব (প্রশাসন) ও িীফ ইদ্নাদ্েশন অর্ফসাি 

 

সম্পাদনায়েঃ 

ইদ্নাদ্েশন টিে, ের্িলা ও র্শশু র্বষয়ক েন্ত্রণালয় 

ইদ্নাদ্েশন টিে, ের্িলা র্বষয়ক অর্ধদপ্তি 

ইদ্নাদ্েশন টিে, জাতীয় ের্িলা সংস্থা 

ইদ্নাদ্েশন টিে, বাংলাদ্দশ র্শশু একাদ্ডর্ে 

ইদ্নাদ্েশন টিে, জর্য়তা ফাওদ্েশন 

 

 

প্রকাণির তাহরখঃ 

২০-০৫-২০২১ হরঃ 

 

 

 

 

 

 

 



সূহিপত্র 

 

 

ক্রহমক নং হবষয় 

০১ ের্িলা ও র্শশু র্বষয়ক েন্ত্রণালয় সম্পর্কিত 

০২ ইণনাণেিন টিম পর্ির্িত 

০৩ 
ের্িলা ও র্শশু র্বষয়ক েন্ত্রণালয় ইণনাণেিন কার্ িক্রে 

 

০৪ 
২০২০-২০২১ অর্িবছদ্িি েন্ত্রনালয় এবং দপ্তি/সংস্থা িদ্ত গৃিীত ইদ্নাদ্েশন আইর্ডয়া এবং সসবা 

সিজীকিদ্নি উদ্যাগ সমূি 

০৫ উদ্ভাবনী উদ্যাদ্গি র্বস্তার্িত 

০৬ সসবা সিজীকিদ্ণি র্বস্তার্িত 

  



মহহলা ও হিশু হবষয়ক মন্ত্রোলয় েম্পহকিত 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিখ হাহেনার সনতৃণে েরকার ২০২১ োণলর রূপকল্প বাস্তবায়ণনর লণযে নারী ও হিশুণের উন্নয়ণন হবহেন্ন উণযাগ 

গ্রহে কণরণে। বাংলাণেণির জনেংখ্যার এক হবিাল অংি নারী ও হিশু। তাণের উন্নয়ন তাই জাতীয় উন্নয়ণনর অন্যতম পূব িিতি। নারী ও 

হিশুর োহব িক অহধকার প্রহতষ্ঠা, যমতায়ন এবং োমহগ্রক উন্নয়ণনর মূল ধারায় েমৃ্পক্তকরণের জন্য হবহেন্ন কমিসূহি বাস্তবায়ণন কাজ 

করণে েরকার। মহহলা ও হিশু হবষয়ক মন্ত্রোলয় েরকাণরর হনব িািনী ইিণতহাণরর আণলাণক নারী োহরদ্র হবণমািণনর লণযে হবহেন্ন 

কমিসূহি গ্রহে কণরণে। নারীর যমতায়ন, নারী হনর্ িাতন বন্ধ, নারী পািার সরাধ, কমিণযণত্র নারীর হনরাপত্তা হবধান এবং আর্ি-োমাহজক 

কমিকাণের মূল ধারায় নারীর পূে ি ও েম অংিগ্রহে হনহিত করা েহ নারীর োমহগ্রক আর্ি-োমাহজক উন্নয়ন হনহিত করাই প্রধান লযে। 

নারীণের ব্যাপক প্রহিযে প্রোণনর মাধ্যণম েযতা বৃহি, কমিেংস্থান সৃহি, শ্রমবাজাণর ব্যাপক অংিগ্রহে হনহিতকরে, ক্ষুদ্র ও মাঝাহর 

উণযাক্তাণের পৃষ্ঠণপাষকতা প্রোণনর মধ্য হেণয় অর্িননহতক যমতায়ন হনহিত করার সযণত্র ব্যাপক কার্ িক্রম পহরিাহলত হণে। 

 

 

হেিন ও হমিন 

 

 হেিনঃ সজোর েমতাহেহত্তক েমাজ ও সুরহযত হিশু।  

 

 হমিনঃ  নারী ও হিশুর অহধকার প্রহতষ্ঠা এবং নারীর যমতায়নেহ উন্নয়ণনর মূলণরাতধারায় েমৃ্পক্তকরে। 

 

 

মহহলা ও হিশু হবষয়ক মন্ত্রোলণয়র ইণনাণেিন কার্ িক্রম 

 

সিকার্ি কেিিািীদ্দি দক্ষতা বৃর্িি োধ্যদ্ে নাগর্িক সসবা সির্জকিণ ও সুশাসন সুসংিতকিদ্ণ জনপ্রশাসদ্ন উদ্ভাবন িি িাি ভূর্েকা 

গুরুত্বপূণ ি। পৃর্র্বীি অদ্নক সদদ্শই সিকার্ি সসবা প্রর্ক্রয়াদ্ক সিজতি ও জনবান্ধব কিাি লদ্ক্ষে উদ্ভাবন কার্ িক্রে র্বকাদ্শি উদ্েদ্ে 

র্বর্েন্ন পর্ িাদ্য় ইদ্নাদ্েশন টিে গঠন কিা িদ্য়দ্ছ। উদ্ভাবন উদ্যাগ গ্রিণ ও উদ্যাগ গ্রিদ্ণি সুদ্র্াগ সৃর্ি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং 

প্রদ্য়াজনীয় নীর্ত-পির্ত প্রণয়দ্ন ইদ্নাদ্েশন টিেসমূি উদ্েখদ্র্াগ্য ভূর্েকা িাখদ্ছ। বাংলাদ্দদ্শি জনপ্রশাসদ্ন উদ্ভাবন-িি িাি 

র্বষয়টিদ্ক প্রার্তষ্ঠার্নক রূপ প্রদাদ্নি লদ্ক্ষে সকল েন্ত্রণালয়/র্বোগ, অর্ধদপ্তি/সংস্থা এবং সজলা ও উপদ্জলা পর্ িাদ্য় একটি কদ্ি 

‘ইদ্নাদ্েশন টিে ‘গঠদ্নি জন্য ের্ন্ত্রপর্িষদ র্বোগ ২০১৩ সাদ্ল একটি প্রজ্ঞাপন জার্ি কদ্ি। এ পর্িদ্প্রর্ক্ষদ্ত র্বর্েন্ন পর্ িাদ্য় প্রায় 

সিস্রার্ধক ইদ্নাদ্েশন টিে গঠিত িদ্য়দ্ছ।  এিই সপ্রর্ক্ষদ্ত ের্িলা ও র্শশু র্বষয়ক েন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তি/সংস্থা িদ্ত প্রর্ত 

বছি র্বর্েন্ন ইদ্নাদ্েশন/উদ্ভাবদ্নি উদ্যাগ সনয়া িয় এবং তা বাস্তবায়ন কিা িয়। 

 

২০২০-২০২১ অর্ি বছদ্ি েন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তি/সংস্থা িদ্ত ৯ টি ইদ্নাদ্েশন আইর্ডয়া এবং ০২ টি সসবা সিজীকিদ্ণি 

উদ্যাগ পাইলটিং এি জন্য র্নব িািন কিা িদ্য়র্ছল। তন্মদ্ধ্য ০৭ টি ইদ্নাদ্েশন আইর্ডয়াি এবং ০২ টি সসবা সিজীকিদ্ণি পাইলটিং 

সম্পন্ন িদ্য়দ্ছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



মহহলা ও হিশু হবষয়ক মন্ত্রনালণয়র ইণনাণেিন টিম 

  

 নাম ও পেবী ইণমইল/সর্াগাণর্াগ নম্বর 

১ ফর্িদা পািেীন 

অহতহরক্ত েহিব (প্রিােন) 

 িীফ ইণনাণেিন অহফোর 

additionalsecretaryadmin@mowca.gov.bd 

০১৫৫২৩১০১০৮ 

২ সোেঃ মুর্িবুজ্জাোন  

যুগ্মসর্িব (প্রিােন) 

 েেস্য 

jsadmin@mowca.gov.bd 

০১৫৫২৩০৬০৩৬ 

৩ সোসােঃ সফিদ্দৌসী সবগে 

উপসর্িব (বাদ্জট ও অর্ডট অর্ধশাখা) 

েেস্য 

dsbudget@mowca.gov.bd 

০১৫৫২৩৯৭৯৯৬ 

৪ জনাব োিমুদ আলী 

যুগ্মসর্িব (পর্িকল্পনা-২) 

েেস্য 

planning-2@mowca.gov.bd 

০১৮১৮৬৪১৪৬৪ 

৫ জগদীশ িন্দ্র সদবনার্ 

উপসর্িব (উন্নয়ন-২) 

েেস্য 

dsdev-2@mowca.gov.bd 

০১৭৩৭৪৩৪৩৩৫ 

৬ সোিাম্মদ ইয়ার্েন খান 

উপসর্িব (প্রিােন-১) 

েেস্য 

dsadmin@mowca.gov.bd 

০১৭১৮২৮০২৬৮ 

৭ সোেঃ ইনামুল িক 

সপ্রাগ্রাোি 

েেস্য েহিব 

programmer@mowca.gov.bd 

০১৭৩৪৬৪৬৮০২ 

ের্িলা র্বষয়ক অর্ধদপ্তদ্িি ইদ্নাদ্েশন টিে 
 

নাে ও পদবী ইদ্নাদ্েশন টিদ্ে দার্য়ত্ব েস াব াইল 

১.  উপ পর্িিালক (ম্যার্জদ্েট )  ইদ্নাদ্েশন অর্ফসাি  ০১৭২৬০৭৭০৫৫ 

২.  উপ পর্িিালক (প্রশাসন )                                               সদস্য ০১৭১৫৮১৬৫৮৯ 

  ৩ উপ পর্িিালক (অর্ি ) সদস্য ০১৭১৫১১৬১১৩ 

৪.  উপ পর্িিালক (পর্িকল্পনা)                                                                  সদস্য ০১৭১১১৬১৬১৯ 

৫.  উপ পর্িিালক (প্রর্শক্ষণ)  সদস্য ০১৭১১৯০০১৮৮ 

৬.  উপ পর্িিালক ( র্ের্জর্ড) সদস্য ০১৭৩১৫১৯০৫৫ 

৭.  গদ্বষণা কেিকতিা (গৃিদ্সবা) সদস্য ০১৯১৬৮১৯২৮২ 

৮.  সপ্রাগ্রাে অর্ফসাি (ই-ফাইর্লং) সদস্য ০১৭১২৫৫০১৪৩ 

৯.  রুর্বনা গর্ন, কেিসূর্ি পর্িিালক ও ওদ্য়ব 

সাইদ্টি দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কেিকতিা 

সদস্য ০১৭১২৫৮০৯৬ 

১০  র্বর্ব তহুিা, সিকািী পর্িিালক 

(সদ্িতনতা) 

সদস্য ০১৭১৬৩৯১৬৫৭ 

১১  নাজনীন সফিদ্দৌস েজুেদাি, সপ্রাগ্রাে 

অর্ফসাি (ল্যাকদ্টটিং) 

সদস্য ০১৫৩৬১৫৩৫০১ 

১২  িার্সনা আখতাি খানে, সিকািী 

পর্িিালক(অর্ি) 

সদস্য সর্িব ০১৭১৫১১২২০৬ 

mailto:additionalsecretaryadmin@mowca.gov.bd
mailto:jsadmin@mowca.gov.bd
mailto:dsbudget@mowca.gov.bd
mailto:planning-2@mowca.gov.bd
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জাতীয় ের্িলা সংস্থাি ইদ্নাদ্েশন টিে 

 

ক্র. নং নাে ও পদবী ইদ্নাদ্েশ

ন টিদ্ে 

দার্য়ত্ব 

েস াব াইল ইদ্েইল 

১। র্জ. এে. ির্ফকুল ইসলাে,  

পর্িিালক, জােস 

আহ্বায়ক ০১৮১৯১৩০৭৮৭ rafiqliya@gmail.com 

২। তাির্েনা সুলতানা, 

উপপর্িিালক, জােস 

সদস্য ০১৭১৮১৫৬৫৪৩ tahaminasultana16@gmail.com 

৩। তাির্সনা সবগে, 

উপপর্িিালক, জােস 

সদস্য ০১৮১৫৪৬১২৫৫ tahsinabegum25@gmail.com 

৪। সোিাম্মদ আলী সিৌধুিী, 

দােঃপ্রােঃ সিকািী পর্িিালক 

(প্রকাশনা), জােস 

সদস্য ০১৯২৭০৭৮২৩০ mohammadalichowdhury@outl

ook.com 

৫। শ্রী র্বনয় কুোি িায় 

(প্রর্শক্ষক) সজর্েেকপ্রপ্র(৬৪ 

সজলা), জােস 

সদস্য ০১৭৫৬৯০০৭১০ binoyroy710@gmail.com 

৬। োছুো সবগে, মূল্যায়ন 

কেিকতিা, জােস 

সদস্য 

সর্িব 

০১৭২০২৫৬২৪৫ masomajms@gmail.com 

 

 

বাংলাদ্দশ র্শশু একাদ্ডর্েি ইদ্নাদ্েশন টিে 

 

ক্র . 

নং  
নাে ও পদবী ইদ্নাদ্েশন টিদ্ে দার্য়ত্ব সোবাইল ই- সেইল 

১. 

উপপর্িিালক  

বাংলাদ্দশ র্শশু একাদ্ডর্ে 

সোপর্ত ও ইদ্নাদ্েশন 

অর্ফসাি, সফাকাল 

পদ্য়ে অর্ফসাি 

  

২. 

অর্ের্জৎ বসাক 

সিকািী পর্িিালক (প্রশাসন) 

র্সর্নয়ি সিকািী সর্িব 

বাংলাদ্দশ র্শশু একাদ্ডর্ে 

সদস্য ০১৭৯৯০৪৪৭৭৪ 
avizitbasak@gmail.co

m 



৩. 

জনাব তৃর্প্ত কণা েেল,  

সিকািী পর্িিালক (অনুষ্ঠান) 

র্সর্নয়ি সিকািী সর্িব 

বাংলাদ্দশ র্শশু একাদ্ডর্ে। 

সদস্য 

০১৭৪০০৭৩৯৪৪ 

  

triptyad@gmail.com 

৪. 

জনাব সো: ইফদ্তখারুল আলে 

সপ্রাগ্রাে অর্ফসাি 

বাংলাদ্দশ র্শশু একাদ্ডর্ে। 

সদস্য সর্িব ০১৭১৫৪৭৩৩১০ 
Iftekharulalam28@g

mail.com 

 

জর্য়তা ফাওদ্েশদ্নি ইদ্নাদ্েশন টিে 

 

ক্রর্ে

ক নং  

নাে ও পদবী ইদ্নাদ্েশন 

টিদ্ে দার্য়ত্ব 

সোবাইল ইদ্েইল 

১ র্নপুল কার্ি বালা 

পর্িিালক (উপসর্িব) 

ইদ্নাদ্েশন 

অর্ফসাি 

01715-712069 nipulbala@gmail.com 

2 শর্িফুনদ্নছা 

সিকািী ব্যবস্থাপক 

সদস্য 01866-304744 jhuma.musfi@gmail.com 

3 েনীষা নুসিাত 

সিকািী ব্যবস্থাপক 

সদস্য 01725-286532 monisha.nusrat2014@g

mail.com 

4 শাির্েন আক্তাি 

সিকািী ব্যবস্থাপক 

সদস্য 01676-086109 shawly076@yahoo.com 

5 সোেঃ রুকনুজ্জাোন 

সিকািী ব্যবস্থাপক 

সদস্য 01710-065484 rukunuzzaman012@gma

il.com 

6 লুৎফুন নািাি খানে 

উপদ্জলা ের্িলা র্বষয়ক 

কেিকতিা 

সংযুক্ত: জর্য়তা ফাউদ্েশন 

সদস্য 01749-819422 lutfun.wa@gmail.com 

7 সবুজ দাস 

সিকািী ব্যবস্থাপক 

সদস্য 01303-203546 dassabuj92@gmail.com 

 



২০২০-২০২১ অর্ িবেণরর মন্ত্রনালয় এবং েপ্তর/েংস্থা হণত গৃহীত ইণনাণেিন আইহিয়া এবং সেবা 

েহজীকরণনর উণযাগ েমূহ 

 

 

২০২০-২০২১ অর্ িবছদ্িি েন্ত্রণালয় এবং দপ্তি/সংস্থা িদ্ত গৃিীত ইদ্নাদ্েশন আইর্ডয়া সমূি 

 

ক্রে আইর্ডয়াি র্শদ্িানাে বাস্তবায়নকািী 

১ অপিাদ্জয় নািী ের্িলা র্বষয়ক অর্ধদপ্তি 

২ র্নেিদ্য় পর্িলা ের্িলা র্বষয়ক অর্ধদপ্তি 

৩ আদ্লাি ভূবদ্ন নািী ের্িলা র্বষয়ক অর্ধদপ্তি 

৪ কেিজীবী ের্িলাদ্দি সিাদ্েদ্ল সীট বিাদ্েি জন্য অনলাইদ্ন আদ্বদন 

প্রর্ক্রয়া 

জাতীয় ের্িলা সংস্থা 

৫ ের্িলাদ্দি আত্ম কেিসংস্থাদ্নি জন্য ক্ষুদ্রঋদ্নি অনলাইন আদ্বদন 

প্রর্ক্রয়া 

জাতীয় ের্িলা সংস্থা 

৬ আনন্দদ্েলা-জর্য়তা কন িাি জর্য়তা ফাওদ্েশন 

৭ অনলাইন কুইজ বাংলাদ্দশ র্শশু একাদ্ডর্ে 

৮ োর্চ িয়াল র্িদ্েন ক্লাব বাংলাদ্দশ র্শশু একাদ্ডর্ে 

৯ প্রর্তষ্ঠান ডাইদ্িক্টর্ি ের্িলা ও র্শশু র্বষয়ক 

েন্ত্রণালয় 

 

২০২০-২০২১ অর্ িবছদ্িি েন্ত্রণালয় এবং দপ্তি/সংস্থা িদ্ত গৃিীত সসবা সিজীকিদ্নি উদ্যাগ সমূি 

 

ক্রে সসবা সিজীকিদ্ণি র্শদ্িানাে বাস্তবায়নকািী 

১ সসলাই সের্শন বিাে প্রর্ক্রয়া সিজীকিণ ের্িলা ও র্শশু র্বষয়ক 

েন্ত্রণালয় 

২ ের্িলা আত্ম কেিসংস্থাদ্নি জন্য ক্ষুদ্রঋন র্বতিণ কার্ িক্রে সিজীকিণ ের্িলা র্বষয়ক অর্ধদপ্তি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

উদ্ভাবণনর হিণরানামঃ প্রহতষ্ঠান িাইণরক্টহর 

বাস্তবায়নকািীেঃ ের্িলা ও র্শশু র্বষয়ক েন্ত্রণালয় 

 

পটভূহমঃ 

ের্িলা ও র্শশু র্বষয়ক েন্ত্রণালদ্য়ি আওতাধীন োঠ পর্ িাদ্য় অর্ফস সমূদ্ি কদ্িানা পর্ির্স্থর্তদ্ত প্রায়শই েন্ত্রণালয় পর্ িায় িদ্ত ই ের্নটর্িং 

এি প্রদ্য়াজন িদ্য় পদ্ে। সজলা, উপদ্জলা পর্ িাদ্য়ি সকল অর্ফদ্সি তথ্য, দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কেকিতিাদ্দি তথ্য এক জায়গায় খ ুঁদ্জ সপদ্ত সেস্যাি 

সদখা সদয়। সর্েনেঃ এই মুহুদ্তি ব্রাক্ষণবার্েয়া সজলায় অত্র েন্ত্রণালদ্য়ি সকল দপ্তি/সংস্থা িদ্ত র্ক র্ক অর্ফস অবর্স্থত এবং দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কেিকতিা সক আদ্ছন এবং উনাি সর্াগাদ্র্াদ্গি তথ্য দ্রুত সবি কিদ্ত সবর্শ সেদ্য়ি প্রদ্য়াজন িয় এবং এক র্ায়গায় পাওয়াও র্ায় না। এই 

সুর্নর্দ িি সেস্যাটিদ্ক সোধাদ্নি জন্যই একটি ইদ্নাদ্েশন আইর্ডয়া গ্রিণ কিা িয় র্াি নাে – প্রর্তষ্ঠান ডাইদ্িক্টর্ি। 

 

উদ্ভাবনী উণযাণগর আওতায় হিহজটাল সেবা হনম িােঃ 

 

✓ ের্িলা ও র্শশু র্বষয়ক েন্ত্রণালদ্য়ি আওতাধীন োঠ পর্ িাদ্য় অর্ফস এবং কেিকতিা, কেিিািীি একটি ডাটাদ্বজ প্রণয়ন কিা। 

✓ দ্রুত সর্াগাদ্র্াগ এবং ই-ের্নটর্িং এি জন্য প্রর্তটি অর্ফদ্সি দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কেিকতিাদ্দি সোবাইল নম্বি এবং ইদ্েইল এদ্েস একটি 

র্সংদ্ল পদ্য়ে সর্দ্ক খ ুঁদ্জ সবি কিা। 

✓ র্বর্েন্ন ধিদ্ণি স্মাট ি র্ফল্টার্িং িাখােঃ 

 

 

পদবী র্দদ্য় খ ুঁদ্জ সবি কিােঃ 

 

উপপর্িিালক 

উপদ্জলা ের্িলা র্বষয়ক কে িকতিা 

জাতীয় ের্িলা সংস্থা’ি সজলা পর্ িাদ্য়ি কে িকতিা 

সজলা র্শশু কে িকতিা 

সলাদ্কশন র্ের্িক সাি িেঃ 

 

র্বোগ 

সজলা 

উপদ্জলা 

কে িকতিাদ্দি নাে, সোবাইল র্দদ্য় সাি ি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

বাস্তবায়ন অগ্রগহত – িাকুহর েংক্রান্ত ও ব্যহক্তগত তথ্য েম্বহলত ফম ি প্রেয়নঃ 

 

 

 

 

 

বাস্তবায়ন অগ্রগহত  
 

✓ সফটওয়োি এি TOR প্রস্তুতকিণ 

✓ সফটওয়োি সডদ্েলপদ্েে 

✓ বাংলাদ্দশ কর্ম্পউটাি কাউর্িদ্ল সিার্েং 

✓ দপ্তি/সংস্থা পর্ িায় িদ্ত একজন কদ্ি সফাকাল পাস িন র্নধ িািন কিণ 

✓ দপ্তি/সংস্থা র্ের্িক আলাদা ইউজাি একাউে প্রদান 

✓ প্রর্তটি দপ্তি/সংস্থা’ি সফাকাল পাস িন তথ্য সংগ্রি এবং সফটওয়োি এ তথ্য িালনাগাদ্দি কাজ কিদ্ছন 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নাগহরক গণের জন্য পাবহলক িোিণবাি িঃ 
 

 

 

েহবষ্যৎ পহরকল্পনাঃ ের্িলা ও র্শশু র্বষয়ক েন্ত্রণালদ্য়ি আওতায় িাজস্ব ও প্রকদ্ল্পি োঠ পর্ িাদ্য়ি সকল অর্ফদ্সি সাদ্র্ সর্াগাদ্র্াদ্গি 

তথ্য এই ডাটাদ্বদ্জ সংযুক্ত কিা। 

 

উদ্ভাবণনর হিণরানামঃ অপারাণজয় নারী 

বাস্তবায়নকািীেঃ মহহলা র্বষয়ক অর্ধদপ্তি 

 

 

মুখবন্ধঃ 

উদ্ভাবণন েযমতা অজিণন  নাগহরক সেবা েহজীকরন েময় োশ্রয়ী ও সোগাহন্তমুক্ত করার লণয  এটুআই  কার্ িক্রণমর আওতায় েের 

কার্ িালণয়র ২ হেণনর প্রহিযণন মণনাহনত হণয় অংিগ্রহনকারী হহোণব “অপরাণজয় নারী” িীষ িক উদ্ভাবন আইহিয়াটি গ্রহন করা হয় । মহহলা 

হবষয়ক অহধেপ্তণরর আওতাধীন ৬ টি হবোগীয় িহণর  হনজস্ব অবকাঠাণমাণত প্রহতহষ্ঠত হনর্ িাহতত নারী ও হিশুর আইনী  েহায়তা ও আশ্রয় 

প্রোন সকন্দ্র ‘মহহলা েহায়তা কমসূহি’ এর খুলনা ও বহরিাণল আইহিয়াটি  বাস্তবায়ন করা হণে। আইহিয়াটি বাস্তবায়ণন পাইলটিং শুরু হয় 

১৫/১০/২০ তাহরখ।   

পটভূহমঃ 

হনর্ িাহততা, দু:স্থ, অেহায় নারী ও হিশুণের আইনী েহয়তা প্রোনেহ আবােন সকণন্দ্র আশ্রয় প্রোণনর লণযে মহহলা েহায়তা কমিসূহি 

িলমান। হনজস্ব অবকাঠাণমায় পহরিাহলত এই প্রহতষ্ঠাণন খুলনা হবোণগর েকল সজলা উপণজলা হণত হনর্ িাহততা নরীরা আইনী েহায়তা ও 

োহলিী হমমাংোর জন্য অত্র কার্ িালণয় অহেণর্াগ/আণবেন কণরন। উক্ত আণবেণনর সপ্রহযণত সনাটিি প্রোণনর মাধ্যণম শুনানী গ্রহে কণর 

োহলি হমমাংো/আণপাষ করা, আবার কখণনা উেয় পয একমত না হণল উক্ত অহেণর্াগটি আোলণত মামলা োণয়ণরর মাধ্যণম হনষ্পহত্তর 

ব্যবস্থা করা হয়। হকন্তু সেখা র্ায় অহেণর্াগকারীর অহেণর্াণগর সপ্রহযণত হববােীপয অণনক েময় ধার্ ি তাহরণখ হাহজর হয় না হকংবা 

ইোকৃতোণব বােীণক হয়রানী করার জন্য েময় সিণয় আণবেন কণরন। র্ার ফণল বােী কাঙ্খীত ফল সপণত সেরী হয় এমনহক মানহেক 

অিাহন্ত  হতািায় হনমহর্ িত র্াণক। এেব হেক হবণবিনা কণর উক্ত আইহিয়াটি গ্রহে করা হণয়ণে। সর্খাণন েণবার্চ্ি ৬ মাণের মণধ্য অহেণর্াগ 

হনষ্পহত্ত করা হণব এবং বােীণক েকল প্রকাণরর োবী সেনা পাওনা বুহঝণয় সেয়া েহ হনধ িাহরত সনাটিি ও ধার্ ি তাহরণখ উেয় পণযর উপহস্থত  

হনহিত করেেহ দ্রুত েমণয় অহেণর্াটি হনষ্পহত্ত করা এ আইহিয়ার মূল উণেশ্য। পািাপাহি আবােন সকণন্দ্র আবস্থানরত সবাটারণের 

শুধুমাত্র েহজি প্রহিযে না  হেণয় বহুমুখী প্রহিযে প্রোণনর মাধ্যণম স্বাবলম্বী করা ও আত্মপ্রতেয়ী হওয়ার জন্য মণনাবল দৃঢ় করার লণযে 

আইহিয়াটি পাইলটিং করা হণে।  



 

 

উদ্ভাবনী উণযাগ বাস্তবায়ণনর/সেবা েহজীকরণের পূণব ির অবস্থা (েহব েহ) 

# মহহলা েহায়তা কমিসূহির  কার্ িক্রণমর প্রিারনা কম  

# হনর্ িাহততা নারীর আইনী েহায়তা প্রাহপ্তণত  েীর্ ির্র্সূ িহত্রতা   

# পাহরপাহিক িাণপ অহেণর্াগ প্রতোহার  । 

# হববাহে পণযর ধার্ ি তাহরণখ  অনুপহস্থত ও কালণযপণন অহেণর্াগ হনস্পহত্তণত প্রহতবন্ধকতা সৃহি । 

 

 

 

িালুরত সেবা পহরপূে িোণব প্রোন করণত উদ্ভাবনী উণযাগ বাস্তবায়ণন/সেবা েহজীকরণে েযম হকনা এবং হকোণব (Method) 

দ্রুত েমণয়  অহেণর্াগ হনস্পহত্তর ব্যবস্থা । 

অহেণর্াগকারীর টিহেহে কমাণনা । 

গহতহিলতা বৃহি ও স্বেতা হনহিত 

হনর্ িাহততাণের বহুমুখী প্রহিযে প্রোন কণর োবলহম্ব আত্মপ্রতেয়ী করা । 

অনুোন /সেলাই সমহিন প্রোণনর মাধ্যণম পূন িবােন করা । 

 

 

আইহিয়া বাস্তবায়ণন েমাধান প্রহক্রয়াঃ 

অহেণর্াগকারীর আণবেন 

আণবেন প্রাহপ্ত োণপণয ১ম সনাটিি প্রোন 

উেয় পণযর হাহজরা হনহিত ধার্য্ি তাহরণখ 

উেয় পণযর বা এক পণযর অনুপহস্থ োণপণয ২য় সনাটিি প্রোন 

শুনানী গ্রহে ও হমমাংোর সপ্রযাপট ততহর 

৩য় ধার্য্ি  তাহরণখ আণপাষ হমমাংো হনস্পহত্ত /আোলণত অহেণর্াগ সপ্ররে 

আবােন সকণন্দ্রর হনর্ িাহততাণের বহুমুখী প্রহিযে প্রোন 

প্রহিযে সিণষ অনুোণনর মাধ্যণম োবলম্বী করা  

 

উণযাগ বাস্তবায়ণনর/সেবা েহজীকরণের পূণব ির অবস্থা বা ফলাফল (েহব েহ) 

প্রতোহিত ফলাফল : 

হববরন েময় খরি  র্াতায়াত 

আইহিয়া বাস্তবায়ণনর আণগ ৩ মাে হণত ১ বের ২০০০/- হণত ৪০০০/- ১০ -১৫ বার 

 
আইহিয়া বাস্তবায়ণনর পণর ৩মাে হণত ৬মাে ২০০০/- ৬বার 

 
 

 

িোণলঞ্জ েমূহঃ 

# কমিকতিা কমিিারীরা একই কমিস্থণল েীর্ িহেন র্াকায় কাণজ অহনহা । 

# মহহলা েহায়তা কমিসূহি কার্ িক্রণমর প্রিারনা েীহমত । 

# হনর্ িাহততাণের অহনহা অণেিনতা 

# পাহরপাহিিক প্রোণব প্রোবাহিত হণয় অহেণর্াগ অহমমাংহেত র্াকা । 



 

 

উদ্ভাবন েল/ব্যহক্তঃ 

োণহলা পারেীন, েহকারী পহরিালক (সক:সি:), ‘মহহলা েহায়তা কমসূিী’ খুলনা । 

 

 

 

 

টিহেহে/গ্রাফ/ইনণফাগ্রাহফক্স/েহব/হেহিও 

 

    
অনুোন /সেলাই সমহিন প্রোন                                 শুনানী গ্রহে কণর োহলি হমমাংো/আণপাষ করা 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রহিযে কার্ক্রম এর েহব 

 
 



 

 

 

উদ্ভাবণনর হিণরানামঃ Av‡jvi f~e‡b bvix 

বাস্তবায়নকািীেঃ মহহলা র্বষয়ক অর্ধদপ্তি 
 

 

 

gyLeÜ/ mvi ms‡ÿc t  

 

1)  wbh©vwZZ bvix I wkï‡`i gvbwmKfv‡e D¾xweZ Kivi j‡ÿ¨ KvDwÝwjs Kiv|   

2) wbh©vwZZ bvix‡`i ¯^vej¤̂x Kivi D‡Ï‡k¨ KvwiMwi cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v Kiv| 

3) wbh©vwZZ bvix‡`i AvZ¥wbf©ikxj nIqvi my‡qvM m„wói j‡ÿ¨ ÿy ª̀FY cÖ`vb Kiv| 

 

পটভূহমঃ 

মহহলা ও হিশু হবষয়ক মন্ত্রোলয়ধীন মহহলা হবষয়ক অহধেপ্তর নারী মতাতায়ন ও ’’নারী উন্নয়ন ’’ মূলক কার্ক্রম বাস্তবায়ণন অন্যতম 

একটি অহধেপ্তর । এই অহধেপ্তণরর আওতায় সেণির দুঃস্হ ,েহরদ্র, অবণহহলত, অনগ্রের ও সুণর্াগ-সুহবধা বহিত নারী জনণগাষ্ঠীণক োহরদ্র 

হবণমািনেহ োমাহজক হনরাপত্তা প্রোণনর লণযে নারী যমতায়ন ও উন্নয়ণন হবহেন্ন কমিসূহি পহরিালনা কণর আেণে। তাোড়া হনর্ িাহতত 

নারী ও হিশুণের আইহন েহায়তা ও পরামর্শি প্রোণনর লণয েের কার্ িালয় েহ প্রহতটি সজলা উপণজলায় ’’ নারী ও হিশু হনর্ িাতন প্রহতণরাধ” 

কার্য্কক্রিম বাস্তবায়ন করণে। 

বাংলাণেণির জনেংখ্যার ৬৪% নারী ও হিশু । এই জনেংখ্যার অহধকাংি নারী ও হিশু িাহররীক ও মানহেকোণব হনর্ িাতণনর স্বীকার। 

হনর্ িাহতত নারী ও হিশুরা মানহেকোণব হবপর্েত হতািাগ্রস্থ ও আহর্িকোণব অস্বেল। হনর্ িাতণনর ফণল অেহায় নারীরা হেিান্তহীনতায় 

সোণগ এবং অণনকণযণত্র হবপর্গামী হয় এমনহক আত্নহনণনর পর্ সবণে সনয়। 

        হনর্ িাহতত অেহায় নারীণের কাউণেহলং এর মাধ্যণম মানহেকোণব উহিবীত কণর কাহরগহর প্রহিযে ও ক্ষুদুে প্রোণনর মাধ্যণম 

আত্মহনর্ভ্ িিীল করা হণল হনর্ িাহতত নারীরা হবপর্ গামী না হণয় েয জনেম্পণে উন্নীত হণব। ফণল নারী যমতায়ন ও নারী উন্নয়ণন েরকাণরর 

প্রণিিা বাস্তবাহয়ত হণব। 

 

উদ্ভাবনী উণযাগ/সেবা েহজীকরণের হবষয়বস্তঃ 

       ১। হনর্ িাহতত , দুঃস্হ,অবণহহলত, অনগ্রের নারীণের মানহেকোণব উহিবীত করার লণয মণনাোমাহজক কাউণেহলং করা, েণিতনতা 

বৃহি করা। 

        ২। হনর্ িাহতত অেহায় নারীণের িাহররীক ও মানহেক হিহকৎোেহ েম্ভাব্য আইনগত েহায়তা প্রোন করা।  

       ৩। হনর্ িাহতত, দুঃস্থ ,অবণহহলত, অনগ্রের, অেহায় নারীণের হবহেন্ন কাহরগহর প্রহিযে প্রোণনর মাধ্যণম েয জনেম্পণে উন্নীত করা  

    ৪। প্রহিযেপ্রাপ্ত নারীণের আত্ম-কমিেংস্থাণনর মহহলা হবষয়ক অহেেপ্তর ও েরকাণরর হবহেন্ন েংস্থার মাধ্যণম ক্ষুদ্রঋে  প্রোণনর ব্যবস্থা 

করা। 

 

 

উদ্ভাবন দল/ব্যর্ক্ত 

 

১। নােহরন আক্তার , উপপহরিালক, মহহলা হবষয়ক অহধেপ্তর, সফনী। 

২। সমাণমনা সবগম, উপণজলা মহহলা হবষয়ক কর্মকিতিা, োগলনাইয়া, সফনী। 

৩। োয়মা জামান সিীধুরী, সেি প্রহিযক ( আইহজএ) উপণজলা মহহলা হবষয়ক কমিাকতিার কার্ িালয়, োগলনাইয়া, সফনী। 

৪। তাহহমনা আক্তার, সেি প্রহিযক (আইহজএ) উপণজলা মহহলা হবষয়ক কর্মকিতিার কার্ িালয়, োগলনাইয়া, সফনী। 

 

 

 

 



D™¢vebx D‡`¨vM ev¯Íevq‡b/‡mev mnRxKi‡Yi Kg© †KŠkj 

 

           

 

 

উণযাগ বাস্তবায়ণনর/সেবা েহজীকরণের পূণব ির অবস্থা বা ফলাফলঃ  

আইহজএ প্রকল্প হণত এবং উপণজলা পহরষণের েহণর্াগীতায় জাইকা অর্িায়ণন প্রহিযনপ্রাপ্ত হণত বতমিাণন হনর্ িাহতত ভুক্তেগী নারীঃ োলমা 

আক্তার, সেমনা আক্তার, সরহানা আক্তার, োহবনা ইয়ােহমন, িহমিলা আক্তারম িামীম আরা, োণহো আক্তার, ফাহহমা আক্তার, োহজো 

আক্তার সটইলাহরং ও ব্লক-বাটিক ও নকিীকার্াঁর কাজ কণর হনণজ স্বাবলম্বী হওয়ার সিিা করণে ।বতমিাণন তারা মানহেক মণনাবল হফণর 

সপণয়ণে এবং তারা হনণজরা র্ণর বণে তাণের উৎপাহেত পণ্য হবহক্র কণর আয় করণে।  

    

িোণলঞ্জ েমূহঃ 

 ১। মণনাোমাহজক কাউণেহলং এর জন্য কমিকতিার েমণয়র স্বল্পতা। 

২। হনর্ িাহতত নারীর িাহহো অনুোণর প্রহিযণের অোব। 

৩। প্রহিযে প্রাপ্ত নারীণের প্রহিযে লব্ধগন বাস্তবায়ণন/বাজারজাতকরণের ব্যবোর্া না র্াক। 

৪। োমাহজক ও পাহরবাহরক োণব হনর্ িাহতত নারীণক সহয় করা হয় হবধায় তারা র্র সর্ণক সবর হণত িায় না। 

 

 

উপেংহারঃ 

“আণলার ভূবণন নারী” এই উণযাণগর মাধ্যণম হনর্ িাহতত নারীরা অল্প েমণয় খুব েহণজ মহহলা হবষয়ক অহফণে সর্াগাণর্াগ করণত পারণে। 

েরকাহরোণব হবনা খরণি কাহরগরী প্রহিযে ও ঋে হনণয় স্বাবলম্বী হণয় মানহেক হবপর্ িায় সর্ণক সবহরণয় আত্মহন িেরিীল হণত পারণে। 

 

 

µt 

bs 

D™¢vebx D‡`¨vM/ avibv  ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ KiYxq KvR ev¯Íevqb

Kvixi  

bvg I 

c`ex 

mgqKvj (gvm/ZvwiL) 

 

A‡±vei b‡f¤^i wW‡m¤^i Rvbyqvwi ‡deªæqvix gvP© GwcÖj 

01 Awdm cÖavb/Da©Zb KZ©©„c‡ÿi mv‡_ 

Av‡jvPbv,AewnZKiY, AbygwZ MÖnY,wUg MVb| 

¯’vbxq MY¨gvb¨ e¨w³‡`i mv‡_ Av‡jvPbv 

wUg 

wjWvi: 

 

 

 

* 

      

 

 

02 DcKvi‡fvMx‡`i wbe©vPb, gZvgZ MÖnY, gZvgZ 

GKÎxKiY,AvBwWqv P~ovšÍKiY 

m`m¨ÔKÕ    

 

  * 

     

 

 

04 KvD‡Ýwjs / gZvgZ MÖnY Zvs wba©viY, ¯’vb 

wba©viY,`jMVb 

    

* 

 

    

 

 

05 cvBjU Kivi Rb¨ ev‡RU ˆZix m¤ú‡`i m¤¢ve¨ Drm 

mg~n  

mywbw`©óKiY 

     

* 

   

 

 

03 cÖwkÿY I g‡bvmvgvwRK KvD‡Ýwjs (GKK)     * * *  

 

 

06 

 

cÖwkÿY I g‡bvmvgvwRK KvD‡Ýwjs (`jMZ)     * * *  

07  gwbUwis ,gwbUwis cÖwZ‡e`b ˆZix       * 

 

 

 

08 g~j¨vqb , g~j¨vqb msµvšÍ AMÖMwZ cÖwZ‡e`b cÖ¯‘Z I 

 WKz‡g›U ˆZix 

       * 



 

উদ্ভাবণনর হিণরানামঃ হনে িণয় পর্িলা    

বাস্তবায়নকািীেঃ মহহলা র্বষয়ক অর্ধদপ্তি 

 

 

সেবা েহজী করণের হবষয়বস্তঃ 

সর্ৌন হয়রানী বক্স স্থাপণনর মাধ্যণম কহমউহনটি পর্ িাণয়/স্কুল কণলজ পর্ িাণয় সর্ৌন হয়রানী কহমটি েহক্রয়করে। উেয় পণযর অহেোবকণের 

অবহহত কণর আণলািনার মাধ্যণম সর্ৌন হয়রাহন সর্ণক হকণিারীণেরণক সুরযা করা। ধারোটি গ্রহণের আরও একটি উণেশ্য হণলা প্রর্ণমই 

“সমাবাইল সকাণট ির “ মাধ্যণম িাহস্ত না হেণয় অহেোবকেহ সেণলটিণক সর্ৌন হয়রানী বণন্ধ উদ্বুি করা হণব স্কুণলর কহমটির মাধ্যণম কারে 

অণনক সযণত্র অহেোবকরা জাণনই না সর্, তার সেণল এরূপ অন্যায় কাণজ হলপ্ত আণে। পািাপাহি একজন হকণিারী/োত্রী উতেণক্তর/সর্ৌন 

হয়রানীর কর্া মুখ ফুণট অহেোবক বা হিযকণক বলণত পাণর না, তা সোট একটি কাগণজ হলণখ “সর্ৌন হয়রানী বাণক্স” সফলণত পারণব। 

 

পটভূহমঃ 

বতিমান জনেংখ্যার একটি বড় অংি হকণিার হকণিারী (সিণমগ্রাহফক সিহেণিন্ট অনুোণর)। এই হকণিার হকণিারীরাই আগামীণত সনতৃে 

সেণব। তাই হকণিার-হকণিারীণের ‘সজোর েমতা’ ধারো হেণয় হকণিারী তর্া হবযালয়গামী োত্রীণের সুরযা হেণয় তাণের হনে িণয় পর্িলা 

হনহিত করার জন্য উদ্ভাবনী ধারোটি গ্রহে করা হণয়ণে। অণনক েময় আমাণের েমাণজ হকণিারী/স্কুলগামী োত্রীরা রাস্তার্াণট বখাণট 

সেণলণের দ্বারা সর্ৌন হয়রানীর হিকার হয় হকন্তু অণনণক লিায় বা েণয় তাণের উতেক্ত হওয়ার র্টনাটি তাণের হিযক বা অহেোবকণের 

কাণে প্রকাি কণর না। এণত কণর একহেণক সর্মন তার স্বাোহবক জীবন-র্াপন ব্যহত হণয় মানহষক র্ন্ত্রোয় সোণগ অন্যহেণক পরীযায় 

কাহঙ্খত ফলাফল লাে করণত ব্যর্ি হয়। অণনক সযণত্র তারা পড়াণিানা বন্ধ কণর সেয় আবার অণনক অহেোবক বখাণটণের উপদ্রণপর েণয় 

সমণয়র পড়াণিানা বন্ধ কণর তাণক অল্প বয়ণে হবণয় হেণয় সেয়। আবার এমনও সেখা সগণে সকউ সকউ আত্মহতোর পর্ও সবণে সনয়। 

আমাণের উদ্ভাবনী ধারোটির মাধ্যণম প্রণতেকটা স্কুণল একটি কণর “সর্ৌন হয়রানী প্রহতণরাধ বাক্স” স্থাপন কণর েংহিি স্কুণলর সর্ৌন হয়রানী 

প্রহতণরাধ কহমটিণক েহক্রয় করা হণব। একটি সমণয় তার সর্ৌন হয়রানী বা হনর্ িাতণনর হবষয়টি “সর্ৌন হয়রানী প্রহতণরাধ বাণক্স” সগাপণন সোট 

কাগণজ হলণখ সফলণব। স্কুল কহমটি ৭ হেন পরপর বাক্সটি খুণল সেখণব এ েংক্রান্ত সকান অহেণর্াগ আণে হক-না। র্হে অহেণর্াগ র্াণক 

তাহণল ঐ কহমটির েকণল হমণল সর্ৌন হয়রানীকারী সেণলেহ তার অহেোবকণের সিণক হবষয়টি আণলািনা করণব। এণতও কাজ না হণল 

কহমটি েংহিি উপণজলা মহহলা হবষয়ক কমিকতিার মাধ্যণম “উপণজলা নারী ও হিশু হনর্ িাতন প্রহতণরাধ কহমটিণত” উত্থাপণনর অনুণরাধ 

করণব এবং উপণজলা কহমটি মণন করণল ‘সমাবাইল সকাট ি’ পহরিালনা কণর িাহস্ত প্রোন কণর হকণিারী/োত্রীটির ‘হনে িণয় পর্িলা’ হনহিত 

করণব। ফণল েমাজ সর্ণক সর্ৌন হয়রানী কণম র্াণব। পািাপাহি োত্রীণের ড্রপ আউণটর হার এবং বাল্য হবণয়র হার কণম র্াণব।  

 

িোণলঞ্জ েমূহঃ 

ক) উণযাগটি বাস্তবায়ণন প্রর্ণমই স্কুল ও কণলজ পর্ িাণয়র “সর্ৌন হয়রানী প্রহতণরাধ কহমটি” েমূণহর েেস্যগেণক প্রহিযে প্রোন 

করা একটি িোণলঞ্জ কারে অণনক প্রহতষ্ঠান প্রধান জাণনন না সর্, সর্ৌন হয়রাহন প্রহতণরাধ েংক্রান্ত একটি কহমটি আণে। 

ক) এলাকার বখাণট সেণলণের কাে সর্ণক বাঁধা। 

গ) সর্ৌন হয়রানী প্রহতণরাধ বাক্স স্থাপণন অণনক প্রহতষ্ঠাণনর আগ্রণহর অোব। 

র্) অহেোবকণের েণিতনতার অোব।  

ি) সটকেইকরণে গৃহীত ব্যাবস্থাহে 

ছ) সটকেইকরণে গৃহীত ব্যাবস্থাহে 

 

 

সুহবধাণোগী/ব্যবহারকারীঃ হকণিারী,স্কুল কণলজগামী, োত্রীরাই মূলত এই উণযাণগর সুহবধাণোগী।  

 

 

 

 

 

 

 



 

উদ্ভাবন েল/ব্যহক্তঃ 

 

ক্র ঃ নং সজলা/উপণজলা

র  নাম 

কম িকতিার নাম ও পেবী সট হলণফান, সমাবাইল নম্বর 

ও ইণমইল 

সমইল এণড্রে মন্তব্য  

১. বগুড়া সমাঃ শুহহদুল ইেলাম 

উপপহরিালক (িঃ োঃ) 

০৫১-৬৬২৩৬ (অহফে) 

০১৭১১-৭৮১৮৪০ 

bogra.dwao HYPERLINK 

"mailto:bogra.dwao@gmail.com" 

HYPERLINK 

"mailto:bogra.dwao@gmail.com" 

HYPERLINK 

"mailto:bogra.dwao@gmail.com"@g

mail.com 

টিম হলিার 

২. বগুড়া েের লায়লুন নাজমা সবগম 

সপ্রাগ্রাম অহফোর 

সটহলণফানঃ ০৫১-৬৬২৩৬ 

সমাবাইলঃ ০১৭১১-০৩৯১৭৭ 

lailunnazma@gmail.com েেস্য 

৩. কাহালু, 

বগুড়া 

তাহঞ্জমা আখতার 

উপণজলা মহহলা হবষয়ক কমকতিা 

সমাবাইলঃ ০১৭১১-১৯৭২৬২  tanjima.uwao@gmail.com েেস্য 

৪. নন্দীগ্রাম, 

বগুড়া 

সমাোঃ খাণলো ইয়ােহমন 

উপণজলা মহহলা হবষয়ক কমকতিা 

সমাবাইলঃ ০১৭১৭-১০১৩৭৫ 

সটহলণফানঃ ০৫০২৭৭৬১৪৫ 

nandigram.uwao@gmail.com েেস্য 

৫. িাজাহানপুর, 

বগুড়া 

সরণবকা সুলতানা  

উপণজলা মহহলা হবষয়ক কমকতিা 

সমাবাইলঃ ০১৭১২১১১৩২৬ uwaosb@gmail.com  েেস্য 

৬. বগুড়া 

আেমেীহর্ 

ফারুক আহণমে 

উপণজলা মহহলা হবষয়ক কমকতিা 

০১৭১২-৯৫৯৫৮২ uwaoadamdighi@gmail.com  েেস্য 

৭. বগুড়া 

ধুনট 

সমাঃ আিরাফ আলী 

উপণজলা মহহলা হবষয়ক কমকতিা 

সমাবাইলঃ ০১৭১০-

৭৯০৮৪০ 

সটহলণফানঃ 

০৫০২৩৫৬২৩৯ 

uwaodhunat@gmail.com েেস্য 

৮. বগুড়া 

সিরপুর 

সুহবর কুমার পাল  

উপণজলা মহহলা হবষয়ক কমকতিা 

সমাবাইলঃ ০১৭১৭-

৭৮৬১১৮৫ 

সটহলণফানঃ ০৫০২৯৭৭০৮০ 

uwaosherpurbogra@gmail.com েেস্য 

৯. হিবগঞ্জ 

বগুড়া 

সমাোঃ নাহহো সুলতানা 

উপণজলা মহহলা হবষয়ক কমকতিা 

সমাবাইলঃ ০১৭১৮-

৪৮৭৭৯৮ 

সটহলণফানঃ 

০৫০৩৩৬৯০৬৮ 

 mina.uwao@gmail.com 

uwaoshibganjbogura@gmail.com 

েেস্য 

১০. গাবতলী, 

বগুড়া 

সমাোঃ অহলফা খাতুন 

উপণজলা মহহলা হবষয়ক কমকতিা 

সমাবাইলঃ ০১৭৩১-

৪১০৭২২ 

সটহলণফানঃ ৭৫১২২ 

alifashova HYPERLINK 

"mailto:alifashova87@gmail.com"87 

HYPERLINK 

"mailto:alifashova87@gmail.com"@g

mail.com 

েেস্য 

১১. দুপিাহিয়া, 

বগুড়া 

মাহফুজা খাতুন 

উপণজলা মহহলা হবষয়ক কমকতিা 

সমাবাইলঃ ০১৮১৬৩৪৯২৪৯ uwaddupchanchia@gmail.com  েেস্য 

১২. বগুড়া 

োহরয়াকাহন্দ 

লায়লা পারহেন নাহার 

উপণজলা মহহলা হবষয়ক কমকতিা 

সমাবাইলঃ ০১৭৮২-

০৪৬২৬৯ 

সটহলণফানঃ ৭৫১২২ 

uwaosariakandi@gmail.com েেস্য 
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হক  হক পেণযপ গ্রহে করা হণয়হেলঃ 

সর্ৌন হয়রানী বক্স স্থাপণনর মাধ্যণম কহমউহনটি পর্ িাণয়/স্কুল কণলজ পর্ িাণয় সর্ৌন হয়রানী কহমটি েহক্রয়করে। উেয় পণযর অহেোবকণের 

অবহহত কণর আণলািনার মাধ্যণম সর্ৌন হয়রাহন সর্ণক হকণিারীণেরণক সুরযা করা। ধারোটি গ্রহণের আরও একটি উণেশ্য হণলা প্রর্ণমই 

“সমাবাইল সকাণট ির “ মাধ্যণম িাহস্ত না হেণয় অহেোবকেহ সেণলটিণক সর্ৌন হয়রানী বণন্ধ উদ্বুি করা হণব স্কুণলর কহমটির মাধ্যণম কারে 

অণনক সযণত্র অহেোবকরা জাণনই না সর্, তার সেণল এরূপ অন্যায় কাণজ হলপ্ত আণে। পািাপাহি একজন হকণিারী/োত্রী উতেণক্তর/সর্ৌন 

হয়রানীর কর্া মুখ ফুণট অহেোবক বা হিযকণক বলণত পাণর না, তা সোট একটি কাগণজ হলণখ “সর্ৌন হয়রানী বাণক্স” সফলণত পারণব। 

 

 

উপকারণোগীঃ  

হকণিারী,স্কুল কণলজগামী, োত্রীরাই মূলত এই উণযাণগর সুহবধাণোগী। 

 

 

 

টিহেহে/গ্রাফ/ইনণফাগ্রাহফক্স/েহব/হেহিওঃ 

 

 

উপণজলা অহফেরগণের োণর্ আণলািনা এবং টীম গঠন 

 

     
 



 
 

   
 
স্কুলগামী োত্রীণের হনণে িণয় পর্িলা উদ্ভাবনী উণযাণগর হবষণয় অবহহতকরে 
 

 

উদ্ভাবনী উণযাগ/সেবা েহজীকরণের হিণরানামঃ 

িহীে আইহে রহমান কমিজীবী মহহলা সহাণেণলর েীট বরাণের হনহমত্ত অনলাইন আণবেনেহ সহাণেল ম্যাণনজণমন্ট হেণেমণক 

অনলাইণনর মাধ্যণম বাস্তবায়ন।  

বাস্তবায়নকািীেঃ জাতীয় ের্িলা সংস্থা 

 

 

পটভূম িঃ 

সেণির োহব িক আর্ি-োমাহজক উন্নয়ণন অহধক েংখ্যক মহহলা জনণগাষ্ঠীর কমিেংস্থান অনেবীকার্ ি। জাতীয় মহহলা েংস্থার লযে ও উণেশ্য 

অজিণনর অংি হহণেণব কমণেক্স প্রকণল্পর আওতায় ২০০৭ োণলর মাি ি সর্ণক একটি কমিজীবী মহহলা সহাণেল িালু হয়। কমিজীবী মহহলাণের 

স্বল্প ব্যণয় হনরাপে আবহেক সুহবধা প্রোণনর উণেণশ্য জাতীয় মহহলা েংস্থা কমণেক্স েবণন প্রকণল্পর আওতায় ৯ম সর্ণক ১২ তলায় ২০২ 

ির্য্া হবহিি একটি কমিজীবী মহহলা সহাণেল হনমিাে করা হয়।  হেট খাহল হওয়া োণপণয আণবেনকারী হনধ িাহরত তাহরণখর মণধ্য  আণবেন 

ফরমেহ প্রণয়াজনীয় কাগজপত্র িহীে আইহে রহমান কমিজীবী মহহলা সহাণেণলর অহফণে সপ্ররে করণব। প্রাপ্ত আণবেন ও কাগজপত্রাহে 

র্ািাই-বাোইপূব িক আণবেনকারীণের নাণমর তাহলকা প্রস্তত করা হয়।  প্রহতমাণের সিষ েপ্তাণহ ন্যেনতম ৫ টি আণবেন পাওয়ার সপ্রহযণত 

১টি হেট বরাে কহমটির েো অনুহষ্ঠত হণব। হেট বরাে কহমটির েো সিণষ েোর কার্ িহববরেী প্রস্তত ও অনুণমােন করা হয়। চূড়ান্তোণব 

হনব িাহিত প্রার্ীণক হেটপ্রাহপ্তর হবষণয় সটহলণফাণনর মাধ্যণম অবহহত করা হয়। হনব িাহিত প্রার্ী ও স্থানীয় অহেোবক কতৃিক অংগীকারনামা 

স্বাযর ও টাকা জমাোণনর মাধ্যণম সহাণেণল হেট বরাে প্রহক্রয়া েম্পন্ন করা হয়। প্রহতমাণের ১ সর্ণক ১০ তাহরণখর মণধ্য েীট োড়া 



সহাণেণলর েপ্তণর রহিণের মাধ্যণম জমা হেণত হণব। একজন সেবাগ্রহীতাণক সহাণেণল হেট প্রাহপ্তর জন্য তথ্য েংগ্রহ, েহতি ফরম েংগ্রহ, 

েহতি ফরম জমা প্রোন, হেট বরাে কহমটির েোয় স্থানীয় অহেোবকেহ অংগীকারনামা স্বাযর, এবং েহতি প্রহক্রয়া েম্পন্ন করণত কমপণয 

পাঁিবার সহাণেল অহফণে আোর প্রণয়াজন হয়। ফণল র্াতায়াত খরি, েময়  ও শ্রণমর অপিয় হয়। নাগহরক র্াতায়াত খরি, েময়  ও শ্রণমর 

অপিয় কমাণনার জন্য িহীে আইহে রহমান কমিজীবী মহহলা সহাণেণলর েীট বরাণের হনহমত্ত অনলাইন আণবেনেহ সহাণেল ম্যাণনজণমন্ট 

হেণেমণক অনলাইণনর মাধ্যণম বাস্তবায়ণনর জন্য উদ্ভাবনী উণযাগ সনয়া হয়।  

  

 

 

 

 

 

 

 

টিহেহে/গ্রাফ/ইনণফাগ্রাহফক্স/েহব/হেহিওঃ 

 

     
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উদ্ভাবনী উণযাগ/সেবা েহজীকরণের হিণরানামঃ অন-লাইন কুইজ আণয়াজন। 

বাস্তবায়নকািীেঃ বাংলাদ্দশ র্শশু একাদ্ডর্ে 
 

উদ্ভাবনী উণযাগ/সেবা েহজীকরণের হবষয়বস্তঃ বঙ্গবন্ধুণক জাণনা বাংলাণেিণক জাণনা, মুহক্তযুি, আন্তজিাহতক  ও েমোমহয়ক  হবষণয়র 

উপর কুইজ। 

 

ব্যবহারকারীঃ ৬-১৮ বেণরর হিযার্ীরা অন-লাইন কুইজ আণয়াজণন অংিগ্রহন করণত পাণর। সেণির সর্ণকান স্থাণনর হিযার্ীরা অনলাইণন 

সরহজণেিণনর মাধ্যণম এণত অংিগ্রহন করণত পাণর। 

 

সুহবধাণোগীঃ 

সেণির সর্ণকান স্থাণনর ৬-১৮ বেণরর হিযার্ীরা । 

 

উদ্ভাবনী উণযাগ বাস্তবায়ণনর/সেবা েহজীকরণের পূণব ির অবস্থা :  

বাংলাণেি হিশু একাণিহমর লাইণেহর িাখার মাধ্যণম ইণতাপূণব ি কুইজ প্রহতণর্াহগতার আণয়াজন করা হণয়ণে। সেখাণন হিযার্ীরা েরােহর 

উপহস্থত হণয় কুইজ প্রহতণর্াহগতায় অংিগ্রহে কণরণে। 

 

উদ্ভাবনী উণযাগ বাস্তবায়ণন/সেবা েহজীকরণে েংহিিণের েংযুক্ত করা র্াণে হকনা এবং এগুণরা েহজণবাধ্য হকনাঃ 

উদ্ভাবনী উণযাগ বাস্তবায়ণন অনলাইণন হিযার্ীণের েহণজই েংযুক্ত করা র্াণে। 

 

িালুরত সেবা পহরপূে িোণব প্রোন করণত উদ্ভাবনী উণযাগ বাস্তবায়ণন/সেবা েহজীকরণে েযম হকনা এবং হকোণব (Method)ঃঃ 

বাংলাণেি হিশু একাণিহমর সজলা কার্ িালণয়র মাধ্যণম উদ্ভাবনী উণযাগ পহরপূে িোণব বাস্তবায়ন করা সর্ণত পাণর। 

 

 

উদ্তাবনী উণযাগ বাস্তবায়ণন/সেবা েহজীকরণের কম িণকৌিলঃ  

অন-লাইণনর মাধ্যণম এই কুইজ অনুষ্ঠান আণয়াজন করা হণয়ণে। ৬-১৮ বেণরর হিযার্ীরা এই আণয়াজণন অংিগ্রহন করণত পারণে। 

অনলাইণন সরহজণেিণনর মাধ্যণম হিযার্ীরা অংিগ্রহে কণর। সেণির সর্ণকান স্থাণনর হিযার্ীরা এণত অংিগ্রহন করণত পাণর। বঙ্গবন্ধুণক 

জাণনা বাংলাণেিণক জাণনা, মুহক্তযুি, আন্তজিাহতক ও েমোমহয়ক হবষণয়র উপর কুইজ অনুহষ্ঠত হণয় র্াণক। বাংলাণেি হিশু একাণিহমর 

একজন কমিকতিা কুইজ মাোণরর োহয়ে পালন কণর র্াণকন। দুই রাউণে কুইজ অনুহষ্ঠত হয়। প্রর্ম রাউণে কুইজ মাোর হিযার্ীণের প্রশ্ন 

করণবন এবং হদ্বতীয় রাউণে হিযার্ী হিশুরা এণক অন্যণক প্রশ্ন করণব। এোণব কুইজ অনুষ্ঠান িলণত র্াণক। প্রহত েপ্তাণহ প্রস্ততকৃত হেহিউল 

অনুর্ায়ী কুইজ অনুষ্ঠান আণয়াজন করা হণয় র্াণক। কুইজ সিণষ েকল অংিগ্রহনকারী হিযার্র্র্ীণেরণক হিহজটাল োটি িহফণকট প্রোন করা 

হণব। 

 



উণযাগ বাস্তবায়ণনর/ সেবা েহজীকরণের পূণব ির অবস্থা বা ফলাফলঃ  

বাংলাণেি হিশু একাণিহমর লাইণেহর িাখার মাধ্যণম ইণতাপূণব ি হিযার্ীণের েরােহর অংিগ্রহণের মাধ্যণম কুইজ প্রহতণর্াহগতার আণয়াজন 

করা হণয়ণে। ফণল র্াতায়াতেহ হবহেন্ন েমস্যার কারণে সেণির প্রতেন্ত এলাকার হিযার্ীরা কুইজ প্রহতণর্াহগতায় অংগ্রহে করণত েযম 

হণতা না। 

 

িোণলঞ্জেমূহঃ 

 ১।হিহজটাল হিোইে ব্যবহার করা একটি বড় িোণলঞ্জ। 

 ২। হনরবহেন্ন ইন্টারণনট সুহবধা িালু রাখা। 

 

 

 

 

 

উদ্ভাবন েল/ব্যহক্তঃ 

 ১। জনাব তৃহপ্ত কনা মেল, েহকারী পহরিালক (উপপহরিালক, রুটিন োহয়ে), বাংলাণেি হিশু একাণিহম, ঢাকা। 

 ২। জনাব অহেহজৎ বোক, েহকারী পহরিালক(প্রিােন),বাংলাণেি হিশু একাণিহম, ঢাকা। 

 ৩। জনাব সরহজনা আক্তার, লাইণেহরয়ান, বাংলাণেি হিশু একাণিহম, ঢাকা। 

 ৪। জনাব সমা. ইফণতখারুল আলম, সপ্রাগ্রাম অহফোর, বাংলাণেি হিশু একাণিহম, ঢাকা। 

 

তবহিক মহামারী কণরানার কারণে হিযার্ীণের একণর্ণয়হম দূর করার পািাপাহি বুহিবৃত্তীর্ িি িায় উৎোহহত করার জন্য অনলাইন কুইজ 

আণয়াজন খুবই গুরুেপূে ি ভুহমকা পালন করণত পাণর। এণত হিযার্ীরা তথ্য প্রাহপ্তর জন্য হবহেন্ন মাধ্যম ব্যবহাণর উৎোহহত হণব, হনণজর 

সেি, জাহতর হপতা, মুহক্তযুি ও েমোমহয়ক হবি েম্পণকি জানণব এবং জ্ঞান ও তথ্যহেহত্তক েমাজ গঠণন ভূহমকা রাখণত পারণব।    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



উদ্ভাবণনর হিণরানামঃ  সকার্েড-১৯ পর্ির্স্থর্তদ্ত আনন্দদ্েলা প্ল্োটফদ্েি জর্য়তা কন িাি স্থাপন।   

বাস্তবায়নকািীেঃ জর্য়তা ফাওদ্েশন 

 

 

UNDP ও Ekshop: a2i এি সর্ৌর্ উদ্যাদ্গ স্থার্পত ‘আনন্দদ্েলা’ অনলাইন প্ল্োটফদ্েি (অংশীদার্িদ্ত্বি োধ্যদ্ে) জর্য়তা কন িাি 

স্থাপন কিা িদ্য়দ্ছ, সর্খাদ্ন জর্য়তাি নািী উদ্যাক্তাগণ তাদ্দি উৎপার্দত পণ্য প্রদশিন ও র্বপণদ্নি সুদ্র্াগ পাদ্েন।     

 

 

পটভূহমঃ  

২০১১ সাদ্লি ১৬ নদ্েম্বি োননীয় প্রধানেন্ত্রী সশখ িার্সনা জর্য়তা ফাউদ্েশদ্নি শুে উদ্বাধন কদ্িন। সসই সর্দ্ক জর্য়তা ফাউদ্েশন নািীি 

অর্িননর্তক ক্ষেতায়দ্ন কাজ কদ্ি র্াদ্ে। নািীদ্ক ব্যবসা উদ্যাদ্গ সব ধিদ্নি সের্িন ও সিায়তা প্রদান কদ্ি সফল উদ্যাক্তা র্িদ্সদ্ব গদ্ে 

সতালাি লদ্ক্ষে জর্য়তা ফাউদ্েশন দায়বি। সকার্েড-১৯ শুরু িওয়াি পি সর্দ্ক পৃর্র্বীি অন্যান্য সদদ্শি েত বাংলাদ্দদ্শও জনসাধািদ্ণি 

স্বাোর্বক িলাদ্ফিা ব্যািত িয় এবং উদ্যাক্তাদ্দি ব্যবসা-বার্ণজে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষর্তি সম্মুখীন িয়। জর্য়তা র্বপণন সকদ্ন্দ্রি নািী 

উদ্যাক্তাদ্দিও ব্যবসাি ব্যাপক ক্ষর্ত িয়। জর্য়তাি েলগুদ্লাদ্ত সক্রতািা সশিীদ্ি এদ্স সকনাকাটা কিদ্ত পািদ্ছন না। ব্যবসা বার্ণদ্জেি এ 

ক্ষর্ত সর্দ্ক উিিদ্ণি জন্য জর্য়তা ফাউদ্েশন অনলাইন ব্যবসা িালু কিাি র্সিাি গ্রিণ কদ্ি। তািই পর্িদ্প্রর্ক্ষদ্ত জর্য়তা ফাউদ্েশন নািী  

উদ্যাক্তাগদ্ণি উৎপার্দত পণ্য প্রদশিন ও র্বপণদ্নি জন্য UNDP ও Ekshop: a2i এি সিদ্র্ার্গতায় আনন্দদ্েলা প্ল্োটফদ্েি জর্য়তা 

কন িাি স্থাপদ্নি ব্যবস্থা গ্রিণ কদ্ি। সকার্েড-১৯ এি র্বযোন পর্ির্স্থর্তদ্ত নািী উদ্যাক্তািা এই প্ল্োটফেি ব্যবিাদ্িি োধ্যদ্ে সিদ্জই 

সক্রতাি কাদ্ছ তাদ্দি পণ্য সপৌুঁদ্ছ র্দদ্ত পািদ্ছন 

 

হবযমান েমস্যাঃ 

• প্রযুর্ক্তি ব্যবিাদ্ি অদক্ষতা  

• এন্ড্রদ্য়ড সোবাইল সফান না র্াকা  

• ধীি গর্তসম্পন্ন ইোিদ্নট 

• ইোিদ্নট সংযুর্ক্তি অর্ধক মূল্য 

• আপদ্লাদ্ডি জন্য সঠিক পণ্য র্নব িািন 

• র্নজস্ব পদ্ণ্যি অপর্ িাপ্ততা  

• র্বযোন সকার্েড পর্ির্স্থর্তদ্ত নািী উদ্যাক্তাদ্দি জন্য প্রর্শক্ষদ্ণি আদ্য়াজন    

 

 

বাস্তবায়দ্ন িোদ্লঞ্জ র্কোদ্ব সোকাদ্বলা কিা িদ্য়র্ছদ্লা 

• জর্য়তা র্বপণন সকদ্ন্দ্রি নািী উদ্যাক্তাদ্দি আনন্দদ্েলা প্ল্োটফদ্েি ‘জর্য়তা’ নাদ্ে একটি কন িাি স্থাপন কিা িদ্য়দ্ছ র্াদ্ত 

উদ্যাক্তাগণ আলাদাোদ্ব পণ্য প্রদশিনপূব িক র্বক্রদ্য়ি ব্যবস্থা কিদ্ত পাদ্ি। 

• জর্য়তাি নািী উদ্যাক্তাদ্দি ই-বার্ণদ্জে সমৃ্পক্তকিদ্ণ গত ০৪.০৭.২০২০ তার্িদ্খ ইউএনর্ডর্প ও একশপ এি সিদ্র্ার্গতায় 

‘আনন্দদ্েলা’ প্ল্োটফেি এি ব্যবিাি শীষ িক ৩ ঘোি অনলাইন প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা িয়।  

• আনন্দদ্েলা প্ল্োটফদ্েি সির্জদ্েশদ্নি জন্য জর্য়তা র্বপণন সকদ্ন্দ্রি নািী উদ্যাক্তাদ্দি আইর্ড নম্বি প্রদান কিা িয় এবং প্রদি 

আইর্ডি োধ্যদ্ে তািা আনন্দদ্েলা প্ল্োটফদ্েি জর্য়তা কন িাদ্ি তাদ্দি পণ্য আপদ্লাড কিদ্ত পািদ্ছন।    

• অনলাইদ্ন পণ্য র্বক্রদ্য়ি দক্ষতা বৃর্িি লদ্ক্ষে জর্য়তা ফাউদ্েশদ্নি সক্ষেতা র্বর্নেিাণ প্রকদ্ল্পি আওতায় নািী উদ্যাক্তাদ্দি জন্য 

ওয়াকিশদ্পি আদ্য়াজন কিা িয়।    

 

সুদূর প্রোরী হক হক অবোন রাখণবঃ 

জর্য়তাি নািী উদ্যাক্তাগণ সিদ্জই আনন্দদ্েলা প্ল্োটফদ্েি সির্জদ্েশদ্নি োধ্যদ্ে এই সসবাি সাদ্র্ সংযুক্ত িদ্ত পাদ্িন। সির্জদ্েশন 



কিাি পি প্রদ্তেক নািী উদ্যাক্তাদ্ক আইর্ড নম্বি সদয়া িয় র্াি োধ্যদ্ে সিদ্জই নািী উদ্যাক্তাগণ আনন্দদ্েলা প্ল্োটফদ্েিি জর্য়তা কন িাদ্ি 

তাদ্দি পণ্য আপদ্লাড ও হবক্রয় কিদ্ত পাদ্িন।   

 

উপকারণোগীঃ 

জর্য়তাি নািী উদ্যাক্তাগণ এবং সেণির হবহেন্ন অিণলর সক্রতাগণ।   

 

টিহেহে/গ্রাফ/ইনণফাগ্রাহফক্স/েহব/হেহিওঃ 

 

 

 

 

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিমঃ 

আফদ্িাজা খান, ব্যবস্থাপনা পর্িিালক, জর্য়তা ফাউদ্েশন।   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

মন্ত্রোলণয়র নামঃ মহহলা ও হিশু হবষয়ক মন্ত্রোলয়  

 

 উদ্ভাবণনর হিণরানামঃ সেলাই সমহিন বরাে প্রহক্রয়া েহজীকরে 

 পটভূহমঃ  

 

সেবা েহজীকরণনর হবষয়বস্তঃ  

 

উদ্ভাবন েল/ব্যহক্তঃ  

 

ক্রে কে িকতিাি নাে পদবী ও 

কে িস্থল 

সোবাইল নম্বি ইদ্েইল ভূর্েকা 

১ সমাহাম্মে মািহুদুল 

কবীর 

উপেহিব, 

ের্শর্বে 

০১৭১৭০০০৭৮৬ mashhud.tutu@gmail.

com 

র্বজদ্নস প্রদ্সস র্ি-

ইর্ঞ্জয়ার্িং 

২ সোেঃ ইনামুল িক সপ্রাগ্রাোি, 

ের্শর্বে 

০১৭৩৪৬৪৬৮০২ enamulmowca@gmail.

com 

সফটওয়োি ইের্প্ল্দ্েদ্েশন, 

ইর্েদ্গ্রশন 

 

 

সুহবধাণোগী কারা:  

 

সিকার্ি কেিকতিা, কেিিার্িবৃন্দ, নাগর্িকগণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

সসলাই সের্শন বিাে প্রর্ক্রয়া সিজীকিণ – র্বযোন প্রদ্সস ম্যাপ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

শুরু 

সসলাই সের্শন ক্রয় পিবতী র্বতিণ 

সংখ্যা র্নধ িািদ্ণি জন্য সো আহ্বান 

োননীয় সংসদ সদস্যগণদ্ক সংখ্যা 

অবর্িতকিদ্ণি জন্য পত্র সপ্রিণ 

সংসদ সদস্যগণ কতৃিক উপকািদ্োগী 

র্নব িািন 

সংসদ সদস্য কতৃিক  তার্লকাসি োননীয় 

প্রর্তেন্ত্রী বিাবি আধা-সিকার্ি পত্র গ্রিণ/ 

ব্যর্ক্তগত আদ্বদন গ্রিণ 

ের্বঅ-২ অর্ধশাখায় সংসদ সদস্য কতৃিক 

প্রদি তার্লকা/  ব্যর্ক্তগত আদ্বদনপ্রার্প্ত 

প্রশাসর্নক কেিকতিা কতৃিক উপসর্িব 

বিবাি নর্র্ উপস্থাপন 

উপসর্িব কতৃিক যুগ্ম-সর্িব বিবাি 

নর্র্ উপস্থাপন 

যুগ্ম-সর্িব কতৃিক অর্তর্িক্ত সর্িব বিবাি 

নর্র্ উপস্থাপন 

অর্তর্িক্ত সর্িব কতৃিক সর্িব বিবাি জন্য 

নর্র্ উপস্থাপন 

সর্িব কতৃিক োননীয় প্রর্তেন্ত্রী বিবাি 

অনুদ্োদদ্নি জন্য নর্র্ উপস্থাপন 

প্রর্তেন্ত্রী কতৃিক নর্র্ সর্িব বিাবি সফিত 

প্রদান 

 

সর্িব কতৃিক অর্তর্িক্ত সর্িব বিাবি নর্র্ 

সফিত প্রদান 

অর্তর্িক্ত সর্িব কতৃিক যুগ্ম সর্িব বিাবি 

নর্র্ সফিত প্রদান 

যুগ্ম সর্িব কতৃিক উপসর্িব বিাবি নর্র্ সফিত 

প্রদান 

উপসর্িব কতৃিক প্রশাসর্নক কেিকতিা 

বিাবি নর্র্ সফিত প্রদান 

প্রশাসর্নক কে িকতিা কতৃিক র্জও 

প্রস্তুত ও উপস্থাপন 

সশষ 

জনবল : ৪০ 

ধাপ : ২৩ 

সেয় : ৫ োস ১৫ র্দন 

সেস্যা 

১। দীঘ ি প্রর্ক্রয়া 

২। নাগর্িকও দাপ্তর্িক উেয়দ্ক্ষদ্ত্র অর্তর্িক্ত 

সেয় ব্যয়  

৩। ডাটাদ্বইজ না র্াকায় ডুর্প্ল্দ্কশন এি 

সম্ভাবনা 

সো ও  র্বতিণ 

সংখ্যা র্নধ িািণ 

 

প্রর্তেন্ত্রী কতৃিক 

অনুদ্োদন  

 

উপসর্িব ের্বঅ-২ কতৃিক র্জও স্বাক্ষি 
র্জও জার্ি 

সজলা/ উপদ্জলা পর্ িাদ্য় র্জও 

প্রার্প্ত এবং বিাে প্রাপকদ্ক 

অবর্িতকিণ 

বিাে প্রাপকগণ প্রদ্য়াজনীয় কাগজপত্রসি 

সজলা/ উপদ্জলা কার্ িালদ্য় আগেন 

সজলা/ উপদ্জলা কার্ িালদ্য় কাগজপত্র 

র্ািাই ও র্বতিণ 

 

বিাে প্রাপদ্কি বিাে পত্র 

প্রার্প্ত 



 

সেবার হবযমান পিহতর েমস্যাঃ 

 

প্রধান সেস্যা 

১। েীর্ ি প্রহক্রয়া । 

২। অহতহরক্ত েময় ব্যয়  

৩। ডুহেণকিন । 

 

সেস্যাি মূল কািণসমূি 

১। আণবেন পত্র গ্রহে সর্ণক হবতরে পর্ িন্ত অণনকগুহল ধাপ অহতক্রম করণত হয়।  

২। িাটাণবইজ না র্াকা 

 

সোগার্ি 

১। বরাে প্রহক্রয়ার েীর্সূহত্রতার জন্য আণবেনকারীণের সেলাই সমহিন সপণত েীর্ ি েময় অণপযা করণত হয়। 

২। ডুহেণকিণনর ফণল প্রিােহনক জটিলতা 

 

েমস্যার েমাধান 

• বরাে প্রহক্রয়ার ধাপ কমাণনা 

• সেলাই সমহিন গ্রহীতাণের িাটা সবইজ ততরী 

• েময় হনহে িিকরে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রস্তার্বত প্রদ্সস ম্যাপ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

শুরু 

সসলাই সের্শন ক্রয় পিবতী র্বতিণ 

সংখ্যা র্নধ িািদ্ণি জন্য সো আহ্বান 

 

োননীয় সংসদ সদস্যগণদ্ক সংখ্যা 

অবর্িতকিদ্ণি জন্য পত্র সপ্রিণ 

 

০১ োদ্সি েদ্ধ্য সংসদ সদস্যগণ কতৃিক 

উপকািদ্োগী র্নব িািন ও র্ডও সপ্রিণ 

 

সংসদ সদস্য কতৃিক  তার্লকাসি োননীয় 

প্রর্তেন্ত্রী বিাবি আধা-সিকার্ি পত্র গ্রিণ/ 

ব্যর্ক্তগত আদ্বদন গ্রিণ 

 

ের্বঅ-২ অর্ধশাখায় সংসদ সদস্য কতৃিক 

প্রদি তার্লকা/  ব্যর্ক্তগত আদ্বদনপ্রার্প্ত 

 

প্রশাসর্নক কেিকতিা কতৃিক উপসর্িব 

বিবাি নর্র্ উপস্থাপন 

 

উপসর্িব কতৃিক যুগ্ম-সর্িব বিবাি নর্র্ 

উপস্থাপন 

 

যুগ্ম-সর্িব কতৃিক অর্তর্িক্ত সর্িব বিবাি 

নর্র্ উপস্থাপন 

 

অর্তর্িক্ত সর্িব কতৃিক সর্িব বিবাি জন্য 

নর্র্ উপস্থাপন (অনুদ্োদদ্নিজন্য) 

 

উপসর্িব কতৃিক প্রশাসর্নক কেিকতিা 

বিাবি নর্র্ সফিত প্রদান 

 

১। প্রশাসর্নক কেিকতিা কতৃিক তথ্য 

র্ািাই, র্জও প্রস্তুত ও উপস্থাপন। 

২। ডাটাদ্বজ প্রস্তুতকিণ ও বিাদ্েি তথ্য 

এর্ি। 

৩। ওদ্য়বসাইদ্ট র্লঙ্ক সর্দ্ক নাগর্িক/ 

সজলা বিাদ্েি তথ্য জানদ্ব। 

 

উপসর্িব কতৃিক র্জও স্বাক্ষি ও ই নর্র্দ্ত 

উপপর্িিালকদ্দি র্নকট সপ্রিণ, সংসদ 

সদস্যদ্দি ইদ্েইদ্লি োধ্যদ্ে 

অবর্িতকিণ  

এবং জাতীয় তথ্য বাতায়দ্ন প্রকাশ 

 

উপপর্িিালক, ের্িলা র্বষয়ক অর্ধদপ্তি, 

সংর্িি সজলা কতৃিক র্জও গ্রিণ 

 

উপকািদ্োগী কতৃিক অঙ্গীকািনাোসি 

সংর্িি কার্ িালদ্য় সসলাই সের্শন গ্রিদ্ণি 

জন্য আগেন 

 

সশষ 

জনবল : ৪০ 

ধাপ : ১৭ 

সেয় : ২ োস 

সেস্যাি সোধান  

১। বিাে প্রর্ক্রয়াি ধাপ কোদ্না 

২। সেয় র্নর্দিিকিণ 
সো ও  র্বতিণ 

সংখ্যা র্নধ িািণ 

 

সর্িব  

েদ্িাদয় কতৃিক অনুদ্োদন ও 

উপসর্িব বিাবি নর্র্ সফিত 

প্রদান 

 

োননীয় প্রর্তেন্ত্রী কতৃিক 

অনুদ্োদন 

(দ্সলাই সের্শদ্নি 

সংখ্যসি) 

 

ের্বষ্যৎ পর্িকল্পনা 

১। নাগর্িক গদ্ণি র্নকট িদ্ত অনলাইদ্ন 

আদ্বদন গ্রিদ্ণি জন্য সফটওয়োি র্নে িাণ 

কাজ িলোন 

২। র্ডর্জটাল সসবা র্িদ্সদ্ব ডাটাদ্বজ 

প্রস্তুতকিদ্ণি কাজ িলোন 

 



ফলাফল (সেবা গ্রহীতার জন্য) 

 
 

সেয় (র্দন) খিি  (টাকা) র্াতায়াত (বাি) 

আইর্ডয়া বাস্তবায়দ্নি পূদ্ব ি ৪ মাে ২১ হেন -  -  

আইর্ডয়া বাস্তবায়দ্নি পদ্ি ২ মাে -  -  

পার্ িকে ২ মাে ২১ হেন 

  

অন্যান্য (র্র্দ র্াদ্ক, সর্েন-

গুণগত পর্িবতিন) 

•  এ প্রহক্রয়ায় দ্রুত হেিান্ত গ্রহে করা র্াণব। 

•  হবযামান প্রহক্রয়া সর্ণক ৫টি ধাপ কমণব। 

•  সেলাই সমহিন গ্রহীতাণের িাটা সবইজ ততরী হণব এবং 

ডুহেণকিন বন্ধ হণব। 

 

 

িোণলঞ্জঃ 

• েংেে েেস্যগে সর্ণক র্র্ােমণয় হিও প্রাহপ্ত 

• অহফে োফণের উদ্বুিকরণের মাধ্যণম অহতহরক্ত েময় ও শ্রম ব্যবহার কণর কার্ িক্রম েম্পন্ন করা। 

• েংহিি সজলায় সেলাই সমহিন সপৌোণনা 

• েঠিক উপকারণোগী হনব িািন 

 

 

টিহেহে/গ্রাফ/ইনণফাগ্রাহফক্স/েহব/হেহিও 

 

 



 

 

 

মন্ত্রোলণয়র নামঃ মহহলা ও হিশু হবষয়ক মন্ত্রোলয়  

 

সসবা সিজীকিদ্ণি হিণরানামঃ মহহলাণের আত্ম-কমিেংস্থাণনর জন্য ক্ষুদ্রঋে কার্ িক্রম 

  

পটভূহমঃ  

দুঃস্থ ও অেহায় মহহলাণের ঋে প্রোণনর মাধ্যণম োহরদ্র হবণমািন ও আত্ম-কমিেংস্থাণনর সুণর্াগ সৃহি করা। সেণির অবণহহলত  ও বহিত 

মহহলা জনণগাহষ্ঠর আত্মেণিতনতা বৃহি, তাণের অহধকার েংরযে ও উৎপােন িীলতার হেক উণম্মািন কণর তাণেরণক আত্ম হনরিিীল কণর 

গণড় সতালাই এ কার্ িক্রণমর প্রকৃত লযে ও উণেশ্য। মহহলারা ঋণের অর্ি হেণয় হবহেন্ন আয়বধ িক কমিসূহি সর্মন সেলাই সমহিন ক্রয়, গরু-

োগল ও হাসঁ-মুরগী পালন, ক্ষুদ্র ব্যবো, মৎস্যিাষ, নাে িারী ইতোহে কাজ কণর জীহবকা হনব িাহ কণর র্াণক। এোড়াএ ঋে কমিসূহির মাধ্যণম 

মহহলাণের জীবনর্াত্রার মান উন্নয়ণনর প্রণয়াজনীয় কার্ িক্রম সর্মন-স্যাহনটারী ল্যাহেন ব্যবহার,সেণল-সমণয়ণের স্কুণল সপ্ররে, জন্মহনবন্ধন, জন্ম 

হনয়ন্ত্রে, প্রার্হমক স্বাস্থে পহরির্ িা, হিশুণের সরাগ প্রহতণষধক টিকা ইনণজকিন প্রোন, হবশুি পাহন পান , সর্ৌতুক ও বাল্যহববাহ হনণরাধ 

ইতোহে হবষণয় েণিতন করা হণয় র্াণক । 

 

সেবা েহজীকরণনর হবষয়বস্ত:  

মহহলাণের আত্মকমিেংস্থাণনর জন্য ক্ষুদ্রঋে হবতরন কার্ িক্রম েহজীকরে 

 

সুহবধাণোগী কারা:   

মহহলা হবষয়ক অহধেপ্তণরর মাঠ পর্ িাণয়র তৃেমূল পর্ িায় হণত সর্ েকল দুঃস্থ ও অেহায় মহহলা ঋে গ্রহে করণত িায়। 

 

িোণলঞ্জঃ 

উপকারণোগীরা অল্পহিহযত/অহিহযত হওয়ায় হনণজ হনণজ অনলাইন হণত আণবেনপত্র িাউনণলাি কণর পূরে কণর পূনরায় আনলাইণন 

জমা করা কঠিন হণব। তণব উপণজলা মহহলা হবষয়ক কমিকতিার কার্ িালণয়র কমিকতিা কমিিারীণের েহণর্াগীতায়, ইউহনয়ন পহরষণের তথ্য 

সকণন্দ্রর মাধ্যণম ঋে গ্রহীতাণক অেেস্থ করা েম্ভব। উপণজলা মহহলা হবষয়ক কমিকতিার কার্ িালণর্র জনবল স্বল্পতার কারে। 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ের্িলাদ্দি আত্ম-কে িসংস্থাদ্নি জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্ িক্রে

শুরু

বিাে সপ্রিণ

 বিাে প্রার্প্ত ও 

তথ্য প্রিাি সো

র্নধ িার্িত আদ্বদন ফিে 

প্রদান

 

আদ্বদন ফিে জো

আদ্বদনপত্র  র্ািাই 

বাছাই

কর্েটি কতৃিক 

পর্িদশিন

র্চোি তার্লকা অনুদ্োদন সো 

আদ্য়াজন ও সাক্ষাৎকাি গ্রিণ

      

র্চোি তার্লকা 

অনুদ্োদন

ঋণ প্রার্প্তি 

সর্াগ্যঋণ প্রার্প্তি অদ্র্াগ্য/

বার্তল

র্চোি তার্লকা প্রকাশ

 র্চর্ক্তপত্র প্রস্তুত 

সিক প্রস্তুত

সংর্িি ব্যাংক িদ্ত 

ঋদ্ণি অর্ ি  উদ্িলন

     ঋণ র্বতিণ

সশষ

P: সিকািী পর্িিালক , ১ জন

T : ১৫ র্দন

P: উের্বক/অস/র্ি.ি.৩ জন 

T : ১৫ র্দন

P: উের্বক/অস/র্ি.ি. ৩ জন

T :  ১৫ র্দন

 

P: উের্বক/অস/র্ি.ি.  ৩ জন

T-৭ র্দন

P: কর্েটিি ৫ জন সদস্য, অস/র্ি.ি-৮জন

T : ৫ র্দন 

P: কর্েটিি ৫ জন সদস্য, অস/র্ি.ি-৮জন

T : ৫ র্দন

P: উের্বক/অস/র্ি.ি. ৩ জন

T :  ১ র্দন

P: উের্বক/অস/র্ি.ি. ৩ জন

T :  ১ র্দন

P: উের্বক/অস/র্ি.ি. ৩ জন

T :  ১ র্দন

P: উের্বক/অস/র্ি.ি. ৩ জন

T :  ৫ র্দন

P: উের্বক/অস/র্ি.ি. ৩ জন

T :  ১ র্দন

 র্চর্ক্তপত্র স্বাক্ষি 

P: উের্বক/অস/র্ি.ি. ৩ জন

T :  ৫ র্দন

P: উর্নক/উের্বক/অস/র্ি.ি. ৪ জন

T :  ৩ র্দন

P: উের্বক/অস/র্ি.ি. ৩ জন

T :  ১ র্দন

P: উের্বক/অস/র্ি.ি. ৩ জন

T :  ১ র্দন

উপদ্জলা কর্েটিি সোপর্ত কতৃিক 

সিক স্বাক্ষি 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

ধাপ : ১৫ টি

সেয় : ৮১ র্দন

সম্পৃক্ত জনবল: ০৮ জন



 

শুরু

   

   বিাে প্রার্প্ত

উপদ্জলা ওদ্য়ব সপাট িাদ্ল প্রদশ িণ 

অনলাইদ্ন  আদ্বদনপত্র গ্রিণ ও  র্ািাই 

বাছাই

র্চোি তার্লকা অনুদ্োদন সো      

ও সাক্ষাৎকাি গ্রিণ

      

র্চর্ক্ত স্বাক্ষি, ও র্বকাদ্শি 

োধ্যদ্ে  ঋণ র্বতিণ

ঋণ প্রার্প্তি সর্াগ্য

+           

ঋণ প্রার্প্তি অদ্র্াগ্য/

বার্তল++       
    

সশষ

P: উের্বককা-১ জন

T : ১ র্দন

P: উের্বককা-১ জন

T : ১ র্দন

P:   উের্বক/কর্েটি, অস/র্ি.ি.- ৭জন

T :  ৭ র্দন

 

P:    উের্বক/কর্েটি, অস/র্ি.ি.-৭জন

T:    ১ র্দন

P:  উের্বক, অস/র্ি.ি.- ৩জন

T : ১ র্দন

 

 

 

 

 

ধাপ : ৬টি

সেয় : ১২ র্দন

সম্পৃক্ত জনবল: ০৭ জন

র্ের্জট-২ বাি

প্রস্তার্বত প্রদ্সস ম্যাপ

পর্িদশিন
P:   উের্বক/কর্েটি, অস/র্ি.ি.- ৭জন

T :  ১ র্দন

 

 

 

উপকারণোগী বা অংিীজণনর প্রহতহক্রয়া/অনুভূহত 

মাঠ পর্ িাণয় দুঃস্থ ও অেহায় মহহলারা এই সুহবধা সোগ কণর র্াণকন। মহহলা হবষয়ক অহধেপ্তণরর মাঠ পর্ িাণয়র তৃেমূল পর্ িায় হণত সর্ 

েকল দুঃস্থ ও অেহায় মহহলা ঋে গ্রহে করণত িায়। 

 

 



উদ্ভাবন দল/ব্যর্ক্ত 

লাকোনা লাকী, েহকারী পহরিালক, ক্ষুদ্রঋে 

 

 

টিহেহে/গ্রাফ/ইনণফাগ্রাহফক্স/েহব/হেহিও 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



উদ্ভাবন ও সেবা েহহজকরে হবষয়ক ০১ হেণনর কম িিালা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উদ্ভাবন েযমতা বৃহির লণযে ০২ হেণনর প্রহিযে কম িিালা (০৫-০৬-২০২১ হরঃ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ইদ্নাদ্েশন সশাদ্কর্সং (১১-০৫-২০২১ হরঃ) 

 

 


