
নারীর ক্ষমতায়নন অদম্য যাত্াাঃ ২০০৯-২০২০ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলানদনের সাংববধান 

  জাবতর বিতা ব½বন্ধু শেখ মুবজবুর রহমান নারীর সম-অবধকার ও ক্ষমতায়ন সুসাংহতকরনণ ১৯৭২ সানল গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলানদনের 

সাংববধাননর ২৭ ও ২৮ নাং অনুনেনদ সকল নাগবরকনক আইননর দৃবিনত সমান এবাং রাষ্ট্র এবাং গণজীবননর সব বস্তনর নারী-পুরুনের সম-

অবধকানরর বনশ্চয়তার ববধান সাংযুক্ত কনরন। সাংববধানন নারী, বেশু এবাং অনগ্রসর জননগাষ্ঠীর উন্নয়নন রানষ্ট্রর ববনেে ববধান প্রণয়ননর  

সুববধা ও রাখা হয়।  

 নারীর রাজননবতক ক্ষমতায়নন সাংববধাননর ৬৫ (৩) নাং অনুনেনদ নারীর জন্য জাতীয় সাংসনদ ৫০ টি আসন সাংরক্ষনণর ববধান রাখা 

হয় এবাং এনক্ষনত্ ৬৫ (২) অনুনেনদ প্রতযক্ষ ভানব বনব বাবিত ৩০০ আসনন নারীর অাংেগ্রহনণ ও শকান বাধা রাখা হয়বন। 

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাবসনার োসনামনল ২০১১ সানল সাংববধানন িঞ্চদে সাংনোধনীনত ১৯ (৩) নাং অনুনেনদর আনলানক জাতীয় জীবননর 

সব বস্তনর মবহলানদর অাংেগ্রহণ ও সুনযানগর সমতা রাষ্ট্র বনবশ্চত করনব মনম ব অঙ্গীকার রনয়নে। 

 

মবহলা ও বেশু ববেয়ক মন্ত্রণালনয়র বভেন ও বমেন 

 বভেন: শজন্ডার সমতাবভবিক সমাজ ও সুরবক্ষত বেশু। 

 বমেন: নারী ও বেশুর অবধকার প্রবতষ্ঠা এবাং নারীর ক্ষমতায়নসহ উন্নয়ননর মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ। 

 

আন্তজবাবতক অঙ্গনন বাাংলানদনের প্রাবি 

 বঙ্গবন্ধুর আদনে ব উজ্জীববত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাবসনার নারী-পুরুে সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন সুসাংহতকরনণ গৃহীত বহুমূখী 

কায বক্রম ববশ্বব্যািী প্রোংবসত এবাং এনক্ষনত্ বাাংলানদে আজ উন্নয়নেীল ববনশ্ব শরাল মনেল। এর স্বীকৃবত বহনসনব বতবন শিনয়নেন  

অসাংখ্য আন্তজবাবতক পুরস্কার ও সম্মাননা। 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাবসনানক বাাংলানদে এবাং সমগ্র এবেয়া ও প্রোন্ত মহাসাগরীয় অঞ্চনল নারী বেক্ষা এবাং নারী উনযাক্তানদর 

কম বকান্ড প্রসানর শনতৃনের স্বীকৃবত বহনসনব শলাবাল সাবমট অফ ওনমন ময বাদাপূণ ব ‘শলাবাল ওনমন’স বলোরবেি অযাওয়াে ব-২০১৮’, 

ইউএনওনমন ‘প্লাননট ৫০:৫০ িযাবম্পয়ন-২০১৬’, শলাবাল িাট বনারবেি শফারাম ‘এনজন্ট অব শিঞ্জ অযাওয়াে ব-২০১৬’ প্রদান কনর। 

সম্প্রবত শরাবহঙ্গা সঙ্কট সমাধানন দুরদেী ভূবমকা রাখার স্বীকৃবত স্বরূি ইন্টার শপ্রস সাবভ বনসর ‘ইন্টারন্যােনাল এযাবিভনমন্ট অযাওয়াে ব’ 

এবাং শলাবাল শহাি শকায়াবলেননর ‘শেোল বরকগবনেন ফর আউটস্ট্যাবন্ডাং বলোরবেি অযাওয়াে ব’ শিনয়নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাবসনা। 
 

 
 

নারী ননতৃত্বে সফলতার স্বীকৃতত তিত্বসত্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মানজনক নলাোল উইত্বমন তলডারশীপ অযাওয়াে ব অজবন  

 

নারীর ক্ষমতায়ন, বলঙ্গ সমতা ও বেশু কল্যাণ বাস্তবায়নন সরকানরর বনব বািনী ইেনতহার: 

 

নারীর ক্ষমতায়ন: 

 উচ্চ বেক্ষায় নারী পুরুনের সম-অনুিাত প্রবতষ্ঠা করা। 

 প্রোসন ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রবতষ্ঠাননর উচ্চিয বানয় অবধকসাংখ্যক নারীর িদায়ন করা। 

 নারী উনযাক্তানদর উৎসাবহত করার লনক্ষয ব্যাাংবকাং সুববধা, অন্যান্য ঋণ সুববধা, কাবরগবর সহায়তা প্রদাননর প্রনয়াজনীয় িদনক্ষি 

গ্রহণ করা। 

 ‘জবয়তা ফাউনন্ডেন’ সম্প্রসারনণর মাধ্যনম নারী উনযাক্তনদর সফল ব্যবসায়ী বহসানব প্রবতবষ্ঠত করা। 

 নারী পুরুনের সম মজুবর প্রবতষ্ঠা, গ্রামীন নারীনদর কম ব সৃজনসহ সহ সকল শসক্টনর নারীনদর কম ব িবরনবে উন্নত করা। 

 বেক্ষা ও প্রবেক্ষনণর মাধ্যনম নারীনদর কম বসাংস্থান বৃবির সুনযাগ সৃবি করা। 

 সরকাবর প্রবতষ্ঠানগুনলানত শে-শকয়ার শসন্টার গনে শতালা এবাং শবসরকাবর প্রবতষ্ঠানগুনলানত শে-শকয়ার শসন্টার প্রবতষ্ঠায় উদ্বুি 

করা। 



বেশু কল্যাণ 

 বেশু শ্রম বন্ধ করার লনক্ষয িলমান সামাবজক বনরািিা, স্বাস্থয, বৃবি ও গৃহীত অন্যান্য কায বক্রম উন্নত ও প্রসাবরত করা। 

 বেশুনদর রাজননবতক কম বকানন্ড ব্যবহার বন্ধ করা। 

 বেশু বনয বাতন, ববনেে কনর কন্যা বেশুনদর প্রবত ববেম্য ও বনয বাতন বন্ধ এবাং তানদর বনরািিা বনবশ্চত করা। 

 িথ-বেশুনদর পূনব বাসন ও বনরািদ আবাসননর ব্যবস্থা করা। 

 হতদবরদ্র ও বেন্নমূল বেশুনদর জন্য বেশুসদন প্রবতষ্ঠা করা। 

 বাধ্যতামূলক প্রাথবমক বেক্ষার িাোিাবে বৃবিমূলক বেক্ষাদাননর ব্যবস্থা উন্নত ও প্রসাবরত করা। 

শজন্ডার শরসিনবসভ বানজট 

 জন জীবননর সকল শক্ষনত্ নারীর অাংেগ্রহণ বনবশ্চত করার জন্য বতবমান সরকার ২০০৯ সাল শথনক িয বায় ক্রনম শজন্ডার 

শরসিবিভ বানজট প্রণয়ন শুরু কনর। বতবমানন সকল মন্ত্রণালয় শজন্ডার শরসিবিভ বানজট প্রণয়ননর মাধ্যনম নারীর অথ বননবতক 

এবাং সামাবজক ক্ষমতায়ন সুসাংহত করনত নানামূখী কায বক্রম গ্রহণ কনরনে। 

 

সামাবজক বনরািিা শবিনী 

সমানজর অসহায়, দুাঃস্থ ও গভববতী মানদর সহায়তা করার জন্য মবহলা ও বেশু ববেয়ক মন্ত্রণালনয়র আওতায় ১৯৯৬-৯৭ সাল শথনক 

বভবজবে কায বক্রম, ২০১০-১১ সাল শথনক মাতৃেকাল ভাতা এবাং ২০০৭-২০০৮ সাল শথনক ল্যাকনটটিাং মাদার সহায়তা কম বসূবি িলমান রনয়নে। 

বভবজবে কম বসূবি 

২০১৮-২০১৯ অথ ব বেনর বভবজবে কম বসূবির মাধ্যনম ১০.৪০ লক্ষ দুাঃস্থ, বনয বাবতত, অসহায়, দবরদ্র ও তালাক প্রাি নারীনদর শক ২ বের 

িক্রকানর মানস ৩০ শকবজ িাল প্যানকটজাত অবস্থায় প্রদান করা হনে। ২০০৯ শথনক জুন, ২০২০ িয বন্ত শমাট ৯১.৮০ লক্ষ নারী 

উিকারনভাগীনদরনক এ বভবজবে কম বসূবির মাধ্যনম ২ বের িক্রাকার মানস ৩০ শকবজ কনর িাল প্রদান করা হনয়নে। পুবিহীনতা দূর করার 

উনেনে ২.২ লক্ষ বভবজবে উিকারনভাগীনক পুবি িাল প্রদান করা হনে।  

 
তিতজতড কম মসূতি আওতায় পুতি িাল তেতরণ কার্ মক্রম 

মাতৃেকাল ভাতা: 

২০১৮-২০১৯ অথ ব বের শথনক গভববতী ৭.৭ লক্ষ গ্রামীন দবরদ্র মবহলানদর ভাতার িবরমাণ ৫০০ টাকার স্থনল ৮০০ টাকা এবাং ভাতা 

প্রদাননর সময়কাল ২ বেনরর িবরবনতব ৩ বের করা হনয়নে। ২০০৯-১০ অথ ব বের শথনত জুন, ২০২০ িয বন্ত গভববতী দবরদ্র শমাট ৪২.৪৬ লক্ষ মবহলা 

শক মা ও বেশুর পুবি ঘাটবত বনবারনণ মাতৃেকাল ভাতা প্রদান করা হনয়নে। 

কম বজীবব ল্যাকনটটিাং মানয়নদর ভাতা: 

২০১৮-২০১৯ অথ ব বের শথনক ২.৭৫ লক্ষ েহনরর দবরদ্র দুগ্ধদায়ী মানক ভাতার িবরমাণ ৫০০ টাকার িবরবনতব ৮০০ টাকা এবাং সময় ২ 

বেনরর িবরবনতব ভাতা প্রদাননর সময়কাল ৩ বের করা হনয়নে। ২০১০-১১ অথ ব বের শথনক জুন, ২০২০ িয বন্ত শমাট উিকারনভাগী ১৬.৩৪ লক্ষ 

মানক ল্যাকনটটিাং মা ভাতা প্রদান করা হনয়নে। 



  

মাতৃেকালীন িাতা ও ল্যাকত্বেটিং মা িাতা গ্রামীণ মা ও তশশুত্বের স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রিত্বণর সক্ষমতা বৃতি করত্বে 

বজটুবি িিবতনত ভাতা ববতরণ ও মা ও বেশু সহায়তা কম বসূবিাঃ  

২০১৯-২০ অথ ব বের শথনক মবহলা ববেয়ক অবধদির মাতৃেকাল ও ল্যাকনটটিাং মা ভাতানভাগীনদর বজটুবি িিবতনত ভাতা প্রদান 

করনে। ২০১৯-২০ অথ ববেনর মাতৃেকাল ভাতা বাবদ শমাট ৭৬৩.২০ শকাটি এবাং ল্যাকনটটিাং মানয়নদর ভাতা বাবদ ২৭২ শকাটি টাকা ৬ মানস দুই 

বকবস্তনত ৩ মাস অন্তর অন্তর ইএফটি (EFT- Electronic Fund Transfer) এর মাধ্যনম বজটুবি (G2P- Government to Person) িিবতনত 

শমাবাইল ওয়ানলট এবাং ব্যাাংক একাউনন্টর মাধ্যনম ববতরণ করা হনয়নে। মবন্ত্রিবরেদ ববভানগর জাতীয় সামাবজক বনরািিা শকৌেল এর 

বননদ বেনা মনত মবহলা ও বেশু ববেয়ক মন্ত্রনালয় িলমান মাতৃেকালীন ভাতা ও কম বজীবী ল্যাকনটটিাং মানয়নদর ভাতা একবত্ত ও উন্নত কনর মা 

ও বেশু সহায়তা কম বসূবি িালু কনরনে। জুন ২০২০ িয বন্ত শদনের ২৫ টি উিনজলায় এ কম বসূবির িাইলটিাং করা হনয়নে।     

 

 

 

মা ও তশশু সিায়তা কম মসূতির উত্ববাধন  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাবসনার ববনেে উনযাগাঃ 

‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাবসনার ১০টি ববনেে উনযাগ’-এর মনধ্য নারীর ক্ষমতায়ন অন্যতম একটি উনযাগ। 

 ‘শেখ হাবসনার বারতা, নারী-পুরুে সমতা’ শলাগানটি ব্রাবন্ডাং বহনসনব মবহলা ও বেশু ববেয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত েপ্তর/সিংস্থ্ার 

বিঠি, খাম, প্যাে, শিািানর ও শফাল্ডানরর মাধ্যনম প্রিার করা হনে। 

  নারী উনযাক্তানদর উন্নয়ন ও নারী ক্ষমতায়ন কায বক্রমনক ব্র্যাবন্ডাংকরনণ ‘জবয়তা ফাউনন্ডেন’ গঠিত হনয়নে। 

  জবয়তানদর বতরী িণ্য ব্র্যাবন্ডাং কনর শদনে এবাং ববনদনে বাজারজাতকরনণ নারী উনযাক্তানদর সহায়তা করার লনক্ষ ১৫৪.২৫ শকাটি 

টাকা ব্যনয় জবয়তা টাওয়ার বনবম বত হনে। 

 ‘জবয়তা অনেনেশণ বাাংলানদে’ কায বক্রনমর আওতায় ইউবনয়ন শথনক ববভাগীয় িয বায় বনব বাবিত জবয়তানদর মধ্য শথনক প্রবত বের 

আন্তজবাবতক নারী বদবনস ৫ কযাটাগবরর ৫জন শশ্রষ্ঠ জবয়তানক পুরস্কৃত করা হয়। 



 
আন্তজমাততক নারী তেেস ২০২০ উের্াপন  

 

নারীর সামাবজক ও অথ বননবতক ক্ষমতায়ন। 

 ২০০৯-১০ অথ ব বের শথনক জুন, ২০২০ িয বন্ত ৮টি কম বজীবী মবহলা শহানস্ট্নলর মাধ্যনম ৩২,৪৫১ জন কম বজীবী নারীনক আবাবসক 

শহানস্ট্ল সুববধা প্রদান করা হনয়নে। 

  জুন, ২০২০ িয বন্ত কম বজীবী নারীনদর আবথ বক ক্ষমতায়ননর জন্য ১১৯ টি শে-শকয়ার শসন্টানরর মাধ্যনম ৪৮,৯১৭ জন বেশুনদর বদবাযত্ম 

শসবা প্রদান। 

 ২০০৯-১০ অথ ব বের শথনক জুন, ২০২০ িয বন্ত দুাঃস্থ ও প্রবেবক্ষত নারীনদর আয়বধ বক কম বকানন্ড সহায়তার উনেনে ১৯,৭৯০ টি শসলাই 

শমবেন ববতরণ করা হনয়নে। 

 জুন, ২০২০ িয বন্ত ০৮টি ববভাগ, ৬৪টি শজলা এবাং ৪২৬টি উিনজলায় ২,১৭,৪৪০ জন সুববধাববঞ্চত দুাঃস্থ মবহলানক IGA প্রকত্বের 

মাধ্যত্বম বববভন্ন শেনে প্রবেক্ষণ শদয়া হনয়নে।   

  পূণ ব শবতনন মাতৃেজবনত ছুটি ২০১১ সানল ৪ মাস হনত ৬ মানস উন্নীত করা হনয়নে। 

 ২০০৯ সানল নাগবরকে আইন সাংনোধন কনর নাগবরকে বনধ বারনণ বিতার নানমর িাোিাবে মাতার নাম যুক্ত করার ববধান করা 

হনয়নে। 

 শ্রম বাজানর নারীর অাংেগ্রহণ ২০০১ সানলর ২৪% শথনক ২০১৩ সানল ৩৬% এ উন্নীত হনয়নে। বেল্প শক্ষনত্ প্রায় ৪০ লক্ষ এবাং 

এককভানব শিাোক বেনল্প প্রায় ৩০ লক্ষ নারী কাজ করনে।  

 

নারীর ক্ষমতায়নন প্রবেক্ষণ 

 ২০০৯-১০ অথ ব বের শথনক জুন, ২০২০ িয বন্ত বভবজবে উিকারনভাগী ৯১.৮০ লক্ষ মবহলানক পুবি, স্বাস্থয, আয়বধ বক ও সামাবজক 

সনিতনতামূলক প্রবেক্ষণ প্রদান করা হনয়নে। 

 ২০০৯-১০ অথ ব বের শথনক জুন, ২০২০  িয বন্ত মাতৃেকাল ভাতানভাগী ৪২.৪৬ লক্ষ মবহলানক স্বাস্থয ও পুবি ববেনয় সনিতনতামূলক 

প্রবেক্ষণ প্রদান করা হনয়নে। 

 ২০০৯-১০ অথ ব বের শথনক জুন, ২০২০  িয বন্ত ল্যাকনটটিাং ভাতা প্রাি ১৬.৩৪ লক্ষ দবরদ্র মানক স্বাস্থয ও পুবি ববেনয় সনিতনতামূলক 

প্রবেক্ষণ প্রদান করা হনয়নে। 

 ২০০৯-১০ অথ ব বের শথনক জুন, ২০২০ িয বন্ত মবহলা ববেয়ক অবধদিনরর জাতীয় মবহলা প্রবেক্ষণ ও উন্নয়ন একানেবম এবাং অন্যান্য 

আবাবসক/অনাবাবসক প্রবেক্ষণ প্রবতষ্ঠাননর মাধ্যনম ২.৭৩ লক্ষ মবহলানক নারী উন্নয়ন, অথ বননবতক ক্ষমতায়ন ও নারী বনয বাতন 

প্রবতনরাধ, দক্ষতা উন্নয়ন ও বববভন্ন শেনে কাবরগবর প্রবেক্ষণ  প্রদান করা হনয়নে। 

 Investment Component for Vulnerable Group Development (ICVGD) প্রকনল্পর আওতায় ৭ শজলার ৮টি উিনজলায় ৮ হাজার 

উিকারনভাগী মবহলানদরনক স্বাবলম্বীকরনণ ব্যবসা িবরিালনার জন্য এককালীন ১৫,০০০ হাজার টাকা অনুদান এবাং আয়বধ বক 

কাবরগবর প্রবেক্ষণ শদয়া হনয়নে। 

 

 



 

 

 

দাবরদ্র ববনমািনন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান 

 নারীনক শদনের সকল উন্নয়ননর শরাতধারায় সম্পৃক্ত করনত শদনের সকল উিনজলায় মবহলানদর আত্ম-কম বসাংস্থাননর জন্য ক্ষুদ্রঋণ 

কায বক্রনমর আওতায় ২০০৮-০৯ হনত ২০১৯-২০ অথ ব বের িয বন্ত ৭৪,৬৩৭ জন দুাঃস্থ ও অসহায় মবহলা ঋণ গ্রবহতার মনধ্য ৫০০০ হনত 

১৫০০০ টাকা কনর ৮৫৬৪.৭৮ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্রঋণ ববতরণ করা হনয়নে।  

দুাঃস্থ মবহলা ও বেশু সাহায্য তহববল  

 মবহলা ও বেশু ববেয়ক মন্ত্রণালনয় বনয বাবতত, দুাঃস্থ ও অসহায় মবহলা ও বেশুনদর বিবকৎসা, আইনী সহায়তা ও আত্নকম বসাংস্থানমূলক 

কানজর জন্য ২৬.৫০ শকাটি টাকা এবাং মবহলা ববেয়ক অবধদিনর ৩ শকাটি ২১ লক্ষ তহববল গঠন করা হনয়নে।  

 মবহলা ও বেশু ববেয়ক মন্ত্রণালয় শথনক অসহায়, বনয বাবতত ও দুাঃস্থ মবহলা ও বেশু সাহায্য তহববনলর আওতায় ২৬.৫০ শকাটি টাকার 

লভযাাংে শথনক ২০০৯-১০ অথ ব বের শথনক জুন, ২০২০ িয বন্ত ১৫৬০০ জন মবহলানক সহায়তা প্রদান করা হনয়নে। 

 
উৎপােনশীল খাত্বত মতিলাত্বের অিংশগ্রিণ 

 

বেবজটাল বাাংলানদে 

 বেবজটাল বাাংলানদে বববনম বানণ তথ্য প্রযুবক্ত ব্যবহানরর মাধ্যনম মবহলানদর ক্ষমতায়ননর জন্য মবহলা ও বেশু ববেয়ক মন্ত্রণালয় ‘তথ্য 

আিাাঃ তডতজোল োিংলাত্বেশ গড়ার লত্বক্ষয তথ্য ও নর্াগাত্বর্াগ প্রযুতির মাধ্যত্বম মতিলাত্বের ক্ষমতায়ন’ শীর্ মক প্রকে োস্তোয়ন করত্বে। 

এ প্রকনল্পর আওতায় উিনজলা িয বানয়র ৪৯০টি তথ্য শকনের মাধ্যনম উঠান ববঠক ও বাবে বাবে গমণ কনর তৃণমূল িয বানয়র নারীনদর 

বববভন্ন শসবা প্রদান করা হনে।  প্রাথবমক স্বাস্থয শসবা শযমন- রক্তিাি িরীক্ষা, ওজন িবরমাি, োয়ানবটিস িরীক্ষা, বববভন্ন তথ্য প্রযুবক্ত 

নসো নর্মন- ইন্টারত্বনে ব্রাউতজিং, ই-নমইল, বভবেও কনফানরবিাং, িাকবরর তথ্য, িরীক্ষার ফলাফল এবাং সরকাবর বববভন্ন শসবা 

সাংক্রান্ত প্রাবিনত এ তথ্য শকে গুনলা সহায়তা কনর থানক।   

  

তডতজোল োিংলাত্বেত্বশর সুতেধাপ্রাপ্ত গ্রামীণ নারী 

 

 

 



 শজলা বভবিক মবহলা কবম্পউটার প্রবেক্ষণ প্রকনল্পর আওতায় সারা শদেব্যািী ৬৪ শজলায় ৩২,৬০৬ জন মবহলানক তথ্য ও শযাগানযাগ 

প্রযুবক্ত ববেনয় হানত কলনম প্রবেক্ষণ শদয়া হনয়নে।  

 “আমার ইন্টারননট আমার আয়” েীে বক কম বসূবির আওতায় ২৩০৪ জন নারীনক িয বায়ক্রনম বিল্যাবিাং শেবনাং প্রদান করা হনয়নে। এ 

কম বসূবিনত বিল্যাবিাংনয়র বববভন্ন গুরুেপূণ ব ববেয়সমূহ শযমন-োটা এবি, সাি ব ইবঞ্জন অিটিমাইনজেন, ওনয়ব বেজাইন অযান্ড 

শেনভলিনমন্ট, গ্রাবফক্স বেজাইন, বেবজটাল মানকবটিাং এবাং ই-কমাস ব ববজনননসর উির প্রবেক্ষণ শদয়া হনে।  

  

মতিলাত্বের জন্য আইতসট প্রতশক্ষণ 

 “নারী আইবসটি বি-ল্যািার এবাং উনযাক্তা উন্নয়ন” েীে বক কম বসূবির আওতায় ৩০০০ নারীনক ১ মাস শময়াদী প্রবেক্ষণ প্রদান করা 

হনয়নে। বি-ল্যািার বতবরর মাধ্যনম আউটনসাবস বাং কানজ নারীনদর িারদেী কনর শতালা এবাং ইন্টারননট ব্যবহার কনর ঘনর বনসই েহর 

ও গ্রামাঞ্চনলর স্বল্প বেবক্ষত নারীনদর জন্য কম বসাংস্থাননর সহায়তা প্রদাননর মাধ্যনম উিাজবননর সুনযাগ সৃবি করাই এ কম বসূবির  

উনেে। 

 

নারী উনযাক্তা উন্নযন়ন বাজারজাতকরণ সুববধা 

 মবহলা সবমবতসমূনহর দবরদ্র মবহলানদর  বতবর শিাোক/িণ্য সামগ্রী ববক্রনয়র মাধ্যনম আবথ বক সহায়তা প্রদাননর উনেনে মবহলা 

ববেয়ক অবধদিনরর সদর কায বালনয়র নীিতলায় রাজস্ব বানজনটর আওতায় “অঙ্গনা” নাত্বম ববক্রয় ও প্রদে বনী শকে িালু করা হনয়নে। 

ববক্রয় ও প্রদে বনী শকে অঙ্গনা ২০০৯- ২০১০ শথনক ২০১৯-২০ অথ ব বের িয বন্ত ৮৯.৯৯ লক্ষ টাকা বববননয়াগ কনর ৩.৫২ লক্ষ টাকা 

মুনাফা কনরনে। 

 জবয়তা ফাউনন্ডেননর আওতায় নারীর আবথ বক ক্ষমতায়ননর লনক্ষয ঢাকায় ধানমবন্ড এলাকার রািা প্লাজা েবিাং মনল 'জবয়তা' নানম 

একটি ববক্রয় ও প্রদে বনী শকে গনে শতালা হনয়নে। এর মাধ্যনম সারানদনের প্রতযন্ত অঞ্চনল ১৮০টি মবহলা সাংগঠননর উৎিাবদত 

িণ্যসামগ্রী বাজারজাতকরনণর ব্যবস্থা শনয়া হনয়নে। যার মাধ্যনম প্রায় ১৪,০০০ নারী স্বাবলম্বী হনয় অথ বনীবতনত ভূবমকা রাখনে।  

প্রবতবন্ধী বেশুনদর কল্যাণ 

বাাংলানদে বেশু একানেবমর শকেীয় কায বালনয় প্রবতবন্ধী বেশুনদর কল্যানণ বিত্াাংকন ববেনয় প্রবেক্ষণ প্রদাননর লনক্ষয ‘স্বপ্নরাঙা’ নানম 

প্রবেক্ষণ কায বক্রম বাস্তবাবয়ত হনে। এনত ২ জন প্রবেক্ষক প্রায় ৪০ জন প্রবেক্ষণাথী ৩টি োখায় প্রবেক্ষণ প্রদান কনরন। এ প্রবেক্ষণ কায বক্রম ববনা 

শবতনন িবরিাবলত হনে।  

নারী ও বেশুর বিবকৎসা শসবায় মবহলা ও বেশু ববেয়ক মন্ত্রণালয়াঃ 

  শসগুনবাবগিায় মবহলা ও বেশু োয়ানবটিস, এনন্ডাবক্রন ও শমটাববলক হাসিাতাল স্থািন।  

  বমরপুনর ন্যােনাল হাট ব ফাউনন্ডেনন বেশু ও মবহলা কাবে বয়াক ইউবনট স্থািন।  

   উিরায় িঞ্চাে েয্যা বববেি মবহলা ও বেশু োয়ানবটিস, এনন্ডাবক্রন ও শমটাববলক হাসিাতাল স্থািন। 

 বমরপুনর ন্যােনাল হাট ব ফাউনন্ডেনন নানস বস শহানস্ট্ল স্থািন।  

মবহলা ও বেশু ববেয়ক মন্ত্রণালনয়র আওতায় ২০১৯-২০ অথ ব বেনর বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূনহর তাবলকা: 

 নারী বনয বাতন প্রবতনরাধকনল্প মাবি-শসক্টরাল শপ্রাগ্রাম (৪থ ব িব ব) েীে বক প্রকল্প। 



 এবক্সলানরটিাং শপ্রানটকেন ফর বিলনেন (এবিবস) েীে বক প্রকল্প।  

 Strengthening Gender Responsive Budgeting in Bangladesh েীে বকপ্রকল্প। 

 ইননভস্ট্নমন্ট কনম্পাননন্ট ফর ভালনানরবল গ্রুি শেনভলিনমন্ট শপ্রাগ্রাম  

 ‘ইনকাম শজনানরটিাং একটিবভটিস অফ উইনমন এযাট উিনজলা শলনভল’ েীে বক প্রকল্প।  

 ‘বকনোর-বকনোরী ক্লাব স্থািন’ েীে বক প্রকল্প।  

 শসানাইমুেী, কালীগঞ্জ, আোই হাজার ও মঠবােীয়া উিনজলায় ‘কম বজীবব মবহলা শহানিল ও শেবনাং শসন্টার’ স্থািন প্রকল্প।  

 ২০টি বেশু ‘বদবাযত্ম শকে স্থািন’ েীে বক প্রকল্প।  

 

তশশু তেোর্ত্ন নকন্দ্র 

 গাজীপুর শজলার কালীগঞ্জ উিনজলায় কম বজীবব মবহলা শহানিল বনম বাণ ও বেশু বদবাযত্ম শকে েীে বক প্রকল্প।  

 বমরপুর ও বখলগাঁও ‘কম বজীবব মবহলা শহানিল উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ’ েীে বক প্রকল্প।  

 Accelerating Action to End Child Marriage in Bangladesh েীে বক প্রকল্প। 

 এেভািনমন্ট অফ উইনমি রাইটস্। 

 ‘নীলনক্ষত কম বজীবব মবহলা শহানিল সাংলগ্ন নতুন ১০তলা ভবন বনম বাণ এবাং ববযমান শহানিলসমূনহর শভৌত অবকাঠানমা উন্নয়ন ও 

সাংস্কার’েীে বক প্রকল্প।  

 National Resilience Programme েীে বক প্রকল্প। 

 ‘নাবস বাং ববেনয় মবহলানদর জন্য ঢাকায় কবমউবনটি নাবস বাং বেগ্রী কনলজ  হাসিাতাল স্থািন’ েীে বক প্রকল্প।  

 “উিকূলীয় জননগাষ্ঠীর ববনেেত নারীনদর জলবায়ু িবরবতবনজবনত লবণাক্ততা শমাকানবলায় অবভনযাজন সক্ষমতা বৃবিকরণ” প্রকল্প। 

 মাদারীপুর শজলার বেবির উিনজলায় মবহলা প্রবেক্ষণ শকে কাম শহানস্ট্ল বনম বাণ  

 ২১টি শজলার সুববধাববঞ্চত নারী ও বেশুর প্রাথবমক প্রজনন স্বাস্থয ও পুবি শসবা প্রদান েীে বক প্রকল্প। 

 শজলাবভবিক মবহলা কবম্পউটার প্রবেক্ষণ (৬৪ শজলা) েীে বক প্রকল্প।  

 অথ বননবতক ক্ষমতায়নন নারী উনযাক্তানদর ববকাে সাধন (৩য় িয বায়) েীে বক প্রকল্প।  

 নগর বভবিক প্রাবন্তক মবহলা উন্নয়ন (২য় িয বায়) েীে বক প্রকল্প।  

 তথ্য আিাাঃবেবজটাল বাাংলানদে গোর লনক্ষয তথ্য শযাগানযাগ প্রযুবক্তর মাধ্যনম মবহলানদর ক্ষমতায়ন (২য় িয বায়) েীে বক প্রকল্প।   

 জবয়তা টাওয়ার বনম বাণ েীে বক প্রকল্প।  

 জবয়তা ফাউনন্ডেননর সক্ষমতা বববনম বান েীে বক প্রকল্প।  

 বেশুর ববকানে প্রারবিক বেক্ষা প্রকল্প (৩য় িয বায়)  

 

মবহলা ও বেশু ববেয়ক মন্ত্রণালনয়র আওতায় ২০১৯-২০ অথ ব বেনর বাস্তবায়নাধীন কম বসূবিসমূনহর তাবলকাাঃ 

 নারী ও তশশুর স্বাস্থ্য উন্নয়ত্বনর তশক্ষা তের্য়ক কম মসূতি।  

 অটতিক তশশু ও মতিলাত্বের জন্য পাইলে প্রতশক্ষণ নকত্বন্দ্রর মাধ্যত্বম প্রতশক্ষণ প্রোন কম মসূতি।  

 কাতরগরী েক্ষতা তেকাত্বশর মাধ্যত্বম নারী উত্বদ্যািা সৃজন, ক্ষমতায়ন ও আর্ মসামাতজক উন্নয়ন কম মসূতি। 

 গণপতরেিত্বন নারীর তনরাপে র্াতায়াত ব্যেস্থ্াপনায় উন্নয়ন কম মসূতি।  

 নারী ও তশশু উন্নয়ত্বন মতিলা ও তশশু তের্য়ক মন্ত্রণালত্বয়র প্রিারনা ও ব্র্যাতডিং কম মসূতি। 

 অতিিােক ও ঝত্বরপড়া তশশুত্বের প্রতশক্ষণ ও সত্বিতনতা তততরমূলক কম মসূতি। 

 পাতনত্বত ডুত্বে র্াওয়া প্রততত্বরাধকত্বে তশশুত্বের সাঁতার প্রতশক্ষণ কম মসূতি। 

 হবরজন শশ্রবণর মবহলা ও বেশুনদর স্বাস্থয সনিতনতা বৃবি, স্বাস্থয শসবা প্রদান এবাং বেশুনদর শলখািো কম বসূবি। 



 বেটমহনলর নারীনদর জীেনর্াত্রার মান উন্নয়ন প্রতশক্ষণ কম মসূতি।  

 প্রতশক্ষত্বণর মাধ্যত্বম নারীর কম মসিংস্থ্ান এেিং উত্বদ্যািা সৃতি কম মসূতি। 

 প্রতশক্ষত্বণর মাধ্যত্বম নাত্বোর অঞ্চত্বলর  নারীত্বের কম মসিংস্থ্াত্বনর সুত্বর্াগ সৃতি ও উত্বদ্যািা উন্নয়ন কম মসূতি। 

 উপকূলীয় অঞ্চত্বলর নারীত্বের জীেনর্াত্রার মান উন্নয়ন প্রতশক্ষণ কম মসূতি। 

 বেশুর জীবন সুরক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নন সাতাঁর প্রবেক্ষণ কম বসূবি।  

 কাতরগরী প্রতশক্ষত্বণর মাধ্যত্বম এততম ও অসিায় তকত্বশারীত্বের জীেনমান উন্নয়ত্বনর লত্বক্ষয একাত্বডতমক িেন তনম মান কম মসূতি।  

 গাজীপুনরর কালীগঞ্জ উিনজলায় নারী উনযাক্তানদর িবরিালনায় মবহলা ববিনী শকে (জবয়তা-কালীগঞ্জ) কম বসূবি।  

 অধুনালুি বেটমহনলর নারীনদর জন্য ইউবনয়ন িয বানয় শববসক আইটি/আইবসটি বলটানরবস এবাং নারীর মান উন্নয়ন ববেনয় প্রবেক্ষণ 

কম বসূবি। 

 তকত্বশারী স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও নারীর অর্ মননততক ক্ষমতা সৃতিত্বত স্যাতনোতর োওত্বয়ল প্রস্তুতকরণ ও তেতরণ কম মসূতি। 

 মুতিগঞ্জ নজলার সের উপত্বজলায় নারীর উত্বদ্যািাত্বের পতরিালনায় মতিলা তেপতণ নকন্দ্র (জতয়তা মুতিগঞ্জ) কম মসূতি। 

 নতুন নারী উত্বদ্যািা সৃজন ও আত্ম-কম মসিংস্থ্াত্বনর লত্বক্ষয েহুমুতখ পােজাত পণ্য উৎপােন কম মসূতি। 

 গানম বন্টস কারখানার নারী শ্রবমকনদর সন্তাননর জন্য শে-শকয়ার শসন্টার েীে বক কম বসূবি।  

 জবয়তা’র খাযজাত ব্যবসা েবক্তোলীকরণ েীে বক কম বসূবি। 

 গানম বন্টস কারখানার নারী শ্রবমকনদর সন্তাননর জন্য শে-শকয়ার শসন্টার েীে বক কম বসূবি। 

 

নারীর আইনী সহায়তা প্রদান 

 নারী বনয বাতন প্রবতনরানধ শসনলর মাধ্যনম জুন ২০২০ িয বন্ত বনয বাবততা, দুাঃস্থ ও অসহায় ১২,২৫৭ জন মবহলানক আইনগত িরামে ব 

প্রদান করা হনয়নে।। 

  গাজীপুনর ১০০ আসন বববেি মবহলা, বেশু ও বকনোরীর শহফাজতীনদর বনরািদ আবাসন শকে প্রবতষ্ঠাকরা হনয়নে।।  

 বনয বাবতত নারীনদর আশ্রয় ও আইনগত সহায়তা প্রদাননর জন্য ঢাকা, িট্টগ্রাম, রাজোহী, খুলনা, ববরোল ও বসনলট ৬টি ববভাগীয় েহনর 

নারী সহায়তা শকে প্রবতষ্ঠা করা হনয়নে। 

বববভন্ন আইন/বববধ, নীবত ও কম বিবরকল্পনা 

(১) নারী ও তশশু তনর্ মাতন েমন আইন, ২০০০  

(২) িাবরবাবরক সবহাংসতা (প্রবতনরাধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ 

(৩) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীবত, ২০১১ 

(৪) জাতীয় বেশু নীবত, ২০১১ 

(৫) িাবরবাবরক সবহাংসতা (প্রবতনরাধ ও সুরক্ষা)  বববধমালা, ২০১৩ 

(৬) নারী উন্নয়নন জাতীয় কম বিবরকল্পনা ২০১৩ 

(৭) তশশুর প্রারতিক র্ত্ন ও তেকাত্বশর সমতিত নীতত, ২০১৩  

(৮) বেএনএ আইন, ২০১৪ 

(৯) বাল্যবববাহ বননরাধ আইন, ২০১৭ 

(১০) বাাংলানদে বেশু একানেবম আইন, ২০১৮ 

(১১) শযৌতুন বননরাধ আইন, ২০১৮ 

(১২) বাল্যবববাহ বননরাধ বববধমালা, ২০১৮ 

(১৩) তডএনএ তেতধমালা, ২০১৮ 

(১৪)  নারী ও বেশু বনয বাতন প্রবতনরানধ জাতীয় কম বিবরকল্পনা (২০১৮-২০৩০) 

(১৫)  ব্যল্যবববাহ তনশরাধকনল্প জাতীয় কম বিবরকল্পনা, (২০১৮-২০৩০) 

  

শযৌতুক ও বাল্যবববাহ প্রবতনরানধ কায বক্রম 

 শযৌতুক ও বাল্যবববাহ প্রবতনরানধ ২৩,৭২৫টি উঠান ববঠনকর মাধ্যনম ৭,৩৮,০২২ জননক সনিতনকরণ করা হনয়নে।।  

 সরকার ব্যল্যববনয় ববনরাধী প্রিারণার অসামান্য অবদান রাখার জন্য The Accfolade Global Film Competition 2017 

Hunanitarian Award এবাং The Accolade Winner Award End Child Marriage সম্মাননা অজবন কনরনে। 

 সমানজর বববভন্ন স্তনরর প্রাবন্তক ও অসহায় বকনোর-বকনোরীনদর জীবন দক্ষতা বৃবিসহ শজন্ডার শবইজে ভানয়ানলি প্রবতনরানধ করার 

জন্য সকল ইউবনয়ন ও শিৌরসভায় ৪৮৮৩টি বকনোর-বকনোরী ক্লাব প্রবতষ্ঠার মাধ্যনম সমানজ ইবতবািক িবরবতবন আনয়ন করা হনে। 



 ৬৪টি শজলায় বাল্যবববাহ প্রবতনরানধ মবনটবরাং কায বক্রম িলমান রনয়নে। ২০১৫ হনত জুন ২০২০ িয বন্ত ৭,১৬১ টি বাল্যবববাহ বন্ধ করা 

হনয়নে।  

 

 

 
 

                              তকত্বশার-তকত্বশারী ক্লাত্বের কার্ মক্রম                                                             োল্যতেোি প্রততত্বরাত্বধ র যালী  

                                                                             

নারী ও বেশু বনয বাতন প্রবতনরানধ কায বক্রম  

 ২০০৯-১০ অথ ব বের শথনক জুন, ২০২০ িয বন্ত ‘ওয়ান স্ট্ি ক্রাইবসস শসন্টার’ হনত ৪৩,২২৬ জন নারী ও বেশুনক প্রনয়াজনীয় শসবা প্রদান 

করা হনয়নে। 

 ২০০৯-১০ অথ ব বের শথনক জুন, ২০২০ িয বন্ত ৪৭ টি শজলা সদর হাসিাতাল এবাং ২০টি উিনজলা স্বাস্থয কমনপ্লনক্সর ওয়ান স্ট্ি 

ক্রাইবসস শসল হনত ৭১,৩০৪ জন বনয বাতননর বেকার নারী ও বেশুনক বববভন্ন সহায়তা প্রদান করা হনয়নে।  

 ২০০৯-১০ অথ ব বের শথনক জুন, ২০২০ িয বন্ত বেএনএ ল্যাবনরটবরনত ২২,৩২৭ টি মামলার বেশুর বিতৃ িবরিয় বনধ বারনণ বেএনএ 

িরীক্ষা সম্পন্ন হনয়নে।  

 ২০০৯-১০ অথ ব বের শথনক জুন, ২০২০ িয বন্ত ন্যােনাল েমা কাউবিবলাং শসন্টার হনত ১,৬৭২ জন নারী ও মননাসামাবজক কাউবিবলাং 

প্রদান করা হনয়নে।  

 ২০০৯-১০ অথ ব বের শথনক জুন, ২০২০ িয বন্ত ও বেশু বনয বাতন প্রবতনরানধ ন্যােনাল শহল্পলাইন ‘১০৯’ এর মাধ্যনম শযৌন হয়রানী 

প্রবতনরানধ ও বাল্যবববাহ বনন্ধ ৪০,১১,৩১৬ টি শফানকল গ্রহণ করা হনয়নে। 

 ৮টি আঞ্চবলক েমা কাউবিবলাং শসন্টার নমতডত্বকল কত্বলজসমূত্বি স্থ্াপন করা িত্বয়ত্বে, র্ার মাধ্যত্বম ১০,৯৯০ জন তিতিম নক 

মননাসামাবজক কাউবিবলাং শসবা প্রদান করা হনয়নে । 

 কক্সবাজানরর উবখয়ায় একটি বরবজওনাল েমা কাউবিবলাং শসন্টার ও ১১ টি মানবসক স্বাস্থয শসবা শকে প্রবতষ্ঠা করা হনয়নে যার 

মাধ্যনম  ২০১৭ সাল শথনক ১০৬৩৮০ জন শরাবহাংগা নারী ও বেশুনক মননাসামাবজক কাউবিবলাং শসবা প্রদান করা হনয়নে । 

 বনয বাতননর বেকার নারী ও বেশুনদর তাৎক্ষবণক সহায়তায় ‘জয়’ শমাবাইল অযািস ২৯ জুলাই, ২০১৮ সানল িালু করা হনয়নে। এই 

অযািস-এর মাধ্যনম আক্রান্ত নারী বা বেশু ন্যােনাল শহল্পলাইন ১০৯, সাংবলি শজলার পুবলে সুিার, শমনোিবলটন এলাকার উি-পুবলে 

কবমেনার, বনকটস্থ থানা এবাং এই অযািনস সাংরবক্ষত ৩টি FnF শমাবাইল নম্বনর তিতিত্বমর GPS অবস্থান এবাং অবেও ও বভবেও 

তথ্য শপ্ররণ করনত িারনবন। এ িয বন্ত ৯২২ জন বভকটিম এই অযািনসর মাধ্যনম সহায়তা শিনয়নেন। 
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