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ক্র মিক 

নং 
মির োনোি  উদ্ভোবন গ্রহরে  য ৌ মিকতো  বোস্তবোয়নকো ী  

০১ অপ োরেয় নো ী 

িমহলো মবষয়ক অমিদপ্তর   আওতোিীন ৬টি মবভোগীয় িহর  িমহলো সহোয়তো যকরে মন যোমতত নো ী ও 

মিশু ো  থো থ আইনী যসবো পোয় নো। আশ্রয় যকরে  যবোডো গে প্রচমলত (রসলোই) প্রমিক্ষে পদ্ধমত  

কো রে উপকৃত হয় নো। “অপ োরেয় নো ী” গরে যতোলো  উদ্ভোবনী উরযোরগ  আওতোয় অনমিক ১৫ মদরন 

অমভর োগ মনষ্পমি , নতুন নতুন মবষরয় প্রমিক্ষে পদ্ধমত প্রচলন এবং প্রমিক্ষরে  সংখ্যো বৃমদ্ধ , যবোডো রদ  

স্বোলবম্বী হওয়ো  েন্য আমথ যক অনুদোন ও প্ররয়োেনীয় উপক ে স ব োহ ক ো । 

িমহলো মবষয়ক অমিদপ্ত  

০২ মনভযরয় পথচলো 
য ৌন হয় োনী মিকো  স্কুলগোিী যিরয়রদ  অমভর োগ দোমিরল  সহে ব্যবস্থো নো থোকো এবংস্বচ্ছ অমভর োগ 

বোক্স স্থোপনসহ এ সংক্রোন্ত মবযিোন কমিটি সমক্রয় ক ো  লরক্ষে এ উদ্ভবোরন উরযোগটি গ্রহে ক ো হরয়রে।  
িমহলো মবষয়ক অমিদপ্ত  

০৩ আরলো  ভূবরন নো ী 

মন যোমতত নো ী ও মিশু ো িোনমসক ভোরব হতোিোগ্রস্থ এবং মসদ্ধোন্তহীনতোয় যভোরগন। যসবো প্রদোনকো ী 

সংস্থো সম্পরকয অজ্ঞ থোকোয় হয় োমন  মিকো , প মনভয িীল এবং মবপদগোিী হয় (পোচো , যদহ ব্যবসো, 

িোদক ব্যবসোয় েমেত ইতেোমদ)। নো ী ও মিশুরদ  মন যোতরন  প্রমতর োি যসল/কমিটি  িোধ্যরি 

মন যোতরন  প্রমতকো  ব্যবস্থো যনয়ো হরলও িরনোসোিোমেক ও কোম গম  প্রমিক্ষে এবং ঋে প্রদোন কর  

তোরদ  স্বোবলম্বী কর  যতোলো  ব্যবস্থো নোই। “আরলো  ভূবরন নো ী” উদ্ভোবন উরযোগটি বোস্তবোয়ন কর  

িরনোসোিোমেক কোউমিমলং এ  েন্য িমহলো ও মিশু মবষয়ক িন্ত্রেোলরয়  িোমিরসটরা োল যপ্রোগ্রোি এ  

িোধ্যরি মন যোমতত নো ীরদ  িোনমসকভোরব উজ্জীমবত ক ো। একই সোরথ িমহলো মবষয়ক অমিদপ্তর   ৭টি 

কোম গম  প্রমিক্ষে যকরে  িোধ্যরি প্রমিক্ষে প্রদোন কর  স্বোবলম্বী কর  যতোলো। 

িমহলো মবষয়ক অমিদপ্ত  

০৪ 

কি যেীমব িমহলোরদ  

যহোরেল এ মসট 

ব োরে  অনলোইরন 

আরবদন ও ডোটোরবে 

তত ী। 

অনলোইরন আরবদরন  ফরল কি যেীমব িমহলোরদ  স্বি ীর  উপমস্থত নো হরয় সহরে আরবদনপত্র েিো 

মদরত পো রব। কতযপক্ষ আরবদন  োচোই-বোেোইপূব যক য োগ্য প্রোথীরদ  এসএিএস/কল এ  িোধ্যরি অবগত 

ক ো হরব। ফরল যসবো গ্রহীতোরদ  সিয়,অথ যও মভমেট করি  োরব। 

েোতীয় িমহলো সংস্থো 

০৫ 

িমহলোরদ  

আত্নকি যসংস্থোরন  

লরক্ষে স্বকি য সহোয়ক 

ঋে গ্রহরে অনলোইরন 

আরবদন ও ডোটোরবে 

তত ী 

অনলোইরন আরবদরন  ফরল স্বকি য সহোয়ক ঋে গ্রহীতোরদ  স্বি ীর  উপমস্থত নো হরয় সহরে আরবদনপত্র 

েিো মদরত পো রব। কতযপক্ষ আরবদন  োচোই-বোেোইপূব যক য োগ্য প্রোথীরদ  এসএিএস/কল এ  িোধ্যরি 

অবগত ক ো হরব। ফরল ঋে গ্রহীতোরদ  সিয়,অথ যও মভমেট করি  োরব। 

েোতীয় িমহলো সংস্থো 

০৬  

যকোমভড-১৯ 

পম মস্থমতরত 

আনন্দরিলো প্ল্েোটফরি য 

েময়তো কন যো  স্থোপন 

মবযিোন কর োনো পম মস্থমতরত িোনিমিস্থ  োপো প্ল্োেো  ৫ি তলোয় অবমস্থত েময়তো মবপেন যকরে  নো ী 

উরযোিোরদ  পণ্য প্রতেক্ষভোরব প্রদি যন ও মবক্রয় কো যক্রি বোিোগ্রস্থ হরচ্ছ মবিোয় আনন্দরিলো প্ল্েোটফরি য 

েময়তো কন যো  স্থোপন ক ো  ব্যবস্থো গ্রহে ক ো হরয়রে। 

েময়তো ফোওরিিন 

০৭ 
অন-লোইন কুইে 

আরয়োেন 

তবমিক িহোিো ী কর োনো  কো রন মিক্ষোথী ো এিন গৃহবন্দী হরয় পরেরে। মিক্ষোথীরদ  স্কুল বন্ধ থোকো  

কো রন তো ো একরেরয় েীবন  োপন ক রে। তোরদ  একরেরয়মি দূ  ক ো  পোিোপোমি বুমদ্ধবৃিীয় চচ যোয় 

উৎসোমহত ক ো  েন্য এই অনলোইন কুইে অনুষ্ঠোরন  আরয়োেন ক ো হরব। 

বোংলোরদি মিশু একোরডমি 

০৮ ভোর্চ যয়োল মচরেন ক্লোব 

তবমিক িহোিো ী কর োনো  কো রন মিক্ষোথী ো এিন গৃহবন্দী হরয় পরেরে। মিক্ষোথীরদ  স্কুল বন্ধ থোকো  

কো রন তো ো একরেরয় েীবন  োপন ক রে। তোরদ  একরেরয়মি দূ  কর  গঠনমূলক মচন্তোভোবনো  

পোিোপোমি ক্লোব চচ যোয় উৎসোমহত ক ো  েন্য এই ক্লোব গঠরন  পম কল্পনো গ্রহন ক ো হরয়রে।     

বোংলোরদি মিশু একোরডমি 

০৯ প্রমতষ্ঠোন ডোইর টরাম  
িমহলো ও মিশু মবষয়ক িন্ত্রেোলরয়  আওতোিীন সকল অমফস সমূরহ  তোমলকো, দ্রুত য োগোর োরগ  তথ্য 

সম্বমলত ডোটোরবে। 

িমহলো ও মিশু মবষয়ক 

িন্ত্রেোলয় 


