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বািষক িতেবদন (২০১৫-২০১৬) ণয়ন ও কাশনা কিম  t 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় 
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বাংলােদশ সিচবালয় 
নেভ র, ২০১৬ 
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আহবায়ক    ড. আবুল হােসন, ক  পিরচালক  
    নারী িনযাতন িতেরাধকে    
    মাি েস রাল া াম  

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় । 
 

সদস  সিচব    জনাব নূ াহার বগম  
    িসিনয়র সহকারী ধান ( াউ) 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় । 
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িতম ী 
মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

 

বাণী  
 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় কতৃক ২০১৫-১৬ অথ-বছেরর বািষক িতেবদন কােশর উেদ াগেক জানাই াগতম ও েভ া ।  
 

উ য়েনর মূলে াতধারায় নারীর অংশ হণ জাতীয় উ য়েনর পূবশত। নারীর রাজৈনিতক, অথৈনিতক ও সামািজক মতায়েনর লে  বতমান 

সরকােরর মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার বিল  ও সমেয়াপেযাগী পদে েপর ফেল নারীর অ গিত আজ শ মান হেয়েছ। নারীরা এেদেশর 

উ য়েনর চািলকাশি । নারীেক উ য়ন বৃে র বাইের রেখ দেশর সামি ক উ য়ন স ব নয়।   

 

মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা বাংলােদেশর নারীর মতায়নেক সারা িবে র রাল মেডল িহেসেব িত া করেত স ম হেয়েছন। মিহলা ও িশ  

িবষয়ক ম ণালয়সহ এর অধীন  মিহলা িবষয়ক অিধদ র এবং জাতীয় মিহলা সং া দেশর তৃণমূল পযায় থেক  কের জাতীয় পযায় পয  

নারী ও িশ েদর জন  গৃহীত িবিভ  কায ম বা বায়েন িনরলসভােব কাজ কের যাে । িবেশষ কের িশ া, া , িশ ণ, সামািজক িনরাপ া 

ব নীর আওতায় ঃ  ও অসহায় মিহলােদর ভাতা দান, ু  ঋণ, নারী পাচার িতেরাধ, কমসং ান সৃি , নারী ও কন ািশ র িত সিহংসতা 

িতেরাধ, নারী ও িশ  পাচার িতেরাধ, সামািজক সেচতনতা বৃি সহ িবিভ  ও সবামূলক ব মূখী কায ম বা বায়ন করেছ। এছাড়া নারী ও িশ  

সুর া ও বষম  রীকরেণ ণীত হেয়েছ িবিভ  আইন, িবিধ, নীিত ও কমপিরক না। মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র িনজ  কায ম বা বায়ন 

ছাড়াও স রাল ম ণালয়সমূেহর নারী ও িশ  উ য়ন কায েমর অ গিত তদারিক, পযােলাচনা, পিরবী ণ ও মূল ায়ন কের থােক।   

 

সরকােরর ম ণালয়/িবভােগর উ য়েনর িত িব হে  বািষক িতেবদন। মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র বািষক িতেবদন নারী ও িশ  

উ য়ন অ গিতর সূচক তুেল ধ র। অ গিতর পিরমাপক জনস ুেখ তুেল ধরার জন  এবারও মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় ২০১৫-১৬ অথ 

বছেরর বািষক িতেবদন কােশর উেদ াগ িনেয়েছ।  

 

আশা কির, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র পূববত  বছেরর অ গিতর তুলনায় এবছর নারী উ য়েনর সূচক আরও অিধকতর শ মান এবং 

উ ত হেব যা নারী উ য়েনর সূচেকর াবাল জ ার গ াপ িতেবদেন সাফেল র হাের েমা িত পিরলি ত হয়।   

 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় এবং এর অধীন  মিহলা িবষয়ক অিধদ র, জাতীয় মিহলা সং া এবং বাংলােদশ িশ  একােডমীর সকল 

কমকতাগণ যারা নারী ও িশ েদর উ য়েন িনরলসভােব কাজ কের যাে ন তাঁ েদরেক জানাই আমার আ িরক েভ া ও াগতম। মিহলা ও 

িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র ২০১৫-১৬ অথ-বছের বািষক িতেবদন কােশর ফেল নারী ও িশ  উ য়েন সংি  কমকতা ও কমচারীেদর এক  

রণার উৎস িহেসেব কাজ করেব।  

 

জয় বাংলা, জয় ব ব ু  
বাংলােদশ িচরজীবী হউক। 

 
 

( মেহর আফেরাজ চুমিক, এম.িপ) 
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          সিচব 

       মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় 

                গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

 

মুখব  
 

দেশর সকল অ েলর নারী ও িশ র উ য়েন মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র ব খী কায ম রেয়েছ। এর ফেল ণ ল পযায় 
থেক জাতীয় পযােয় নারী ও িশ র আথ-সামািজক অ গিত মা েয় এিগেয় চেলেছ।মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র ২০১৫-

২০১৬ অথ বছেরর বািষক িতেবদন কােশর উে াগেক আিম াগত জানাই। কািশত এই িতেবদন সংি  সকেলর চািহদা 
রেণ স ম হেব বেল আশা করিছ। 

 

মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার ন ে  ‘িডিজটাল বাংলােদশ এবং পক  ২০২১’বা বায়েন মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় 
নারীর সম-অিধকার, অথৈনিতক মতায়ন এবং উ য়েনর লধারায় স ৃ করেণ িবিভ  উ য়ন ক  ও কম চী বা বায়ন 
করেছ।সরকার ২০২১ সােলর মে  দশেক ম ম আেয়র দেশ পিরণত করার লে  নারী ও িশ  উ য়েনর ফল জনগেণর কােছ 
পৗেঁছ িদেত ব পিরকর। ক ীয় পযায় থেক  কের ণ ল পযায় পয  নারী ও িশ  উ য়ন কায েম বসরকারী সং া, নারী 

সংগঠন ও শীল সমাজেক সরাসির স ৃ  করার ফেল উ য়ন লক কায েমর গিতশীলতা ি  পাওয়ায় জাতীয় পযােয় সরকােরর 
তা ও জবাবিদিহতা িনি ত হেয়েছ। 

 

নারী ও িশ র অিধকার িতি ত করার লে  সরকার িবিভ  কায ম বা বায়েনর পাশাপািশ আইন, িবিধমালা ও নীিত ণয়ণ 
কেরেছ। পাশাপািশ িব মান আইন এবং নীিতস হ েগাপেযাগী করেছ।সরকােরর ৭ম প -বািষকী কমপিরক না, টকসই উ য়ন 
ল মা া (এসিডিজ), জাতীয় নারী উ য়ন নীিত ২০১১ এবং নারী উ য়েন জাতীয় কমপিরক না ২০১৩-২৫ ক সামেন রেখ িবিভ  
কায ম/ ক /কম চী বা বায়ন করেছ। ত ে  উে খেযা  হÕল- পািরবািরক সিহংসতা ( িতেরাধ ও র া) আইন, ২০১০; 
এিসড িনয় ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০; জাতীয় নারী উ য়ন নীিত ২০১১; জাতীয় িশ  নীিত ২০১১; িশ  আইন, ২০১৩; িশ র 
ারি ক িবকােশ সমি ত নীিত ২০১৩; পািরবািরক সিহংসতা ( িতেরাধ ও র া) িবিধমালা ২০১৩; িডঅি রাইেবািনউি ক 

এিসড (িডএনএ) আইন, ২০১৪; নারী ও িশ র িত সিহংসতা িতেরােধ জাতীয় কমপিরক না (২০১৩-২০২৫) এবং বা িববাহ 
িনেরাধ আইন, ২০১৭ (খসড়া)। 
 

মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার উে ােগ ত র সরকােরর থম ময়ােদ ২০০১ স ন মা কালীন  ৩ মাস থেক ৪ মােস এবং 
ি তীয় ময়ােদ ৪ মাস থেক ৬ মােস উ ীত করা হয়। এই  মা এবং িশ র পিরচযার জ  গা কারী পদে প িহেসেব সব  
শংিসত হে । স ােনর পিরচেয়র ে  বাবার নােমর সােথ মােয়র নােমর সংেযাজন নারী- ষ সমতা এবং নারীর মতায়নেক 
সংহত করেছ।  

 
আশা কির, বািষক িতেবদন ২০১৫-২০১৬ কােশর ফেল মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র সং াস েহর কমতৎপরতা আরও  
ি  পােব। এ ম ণালেয়র কােজর অ গিত ও ত  স েক সকেলই স ক ধারণা লাভ করেত পারেব। 

 

িতেবদন কােশর সােথ সংি  সকলেক আ িরক েভ া জানাি । 
 

 
  নািছমা বগম (এনিডিস) 
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সূচীপ   

 

 নং অ ায় অ ে দ া ন র 
1.  ম ণালয়/িবভাগসমূেহর বািষক িতেবদন ছক ১) শাসিনক ৭ 

২) অিডট আপি  ৯ 
৩) লা ও িবভাগীয় মামলা (ম ণালয়/িবভাগ এবং 

অিধদ র/সং ার সি িলত সং া) 
১০ 

4) সরকার িব ে  দােয়র ত মামলা (১ লাই ২০১৫ থেক 
৩০ ন ২০১৬ পয ) 

১০ 

৫) মানব স দ উ য়ন ১১ 
৬) সিমনার/ওয়াশপ সং া  ত  (১ লাই ২০১৫ থেক 

৩০ ন ২০১৬ পয ) 
১২ 

৭) ত  ি  ও কি উটার াপন (১ লাই ২০১৫ থেক 
৩০ ন ২০১৬ পয ) 

১৩ 

৮) িতেবদনাধীন অথ বছ র স ািদত উে খেযা  
কাযাবলী/আইন, িবিধেত নীিত ণয়ন সম া-স ট 

১৩ 

2.  mvgvwRK wbivcËv †eóbxi AvIZvaxb Kvh©µg  ১৪ 
3.  Kg©ms ’̄v‡bi Rb¨ cÖwk¶Y  ১৫ 
4.  w`evhZœ Kvh©µg  ১৬ 
5.  কমজীবী মিহলা হাে ল 

 ১৭ 
6.  নারী উে া া উ য়ন  ১৭ 
7.  bvix I wkï wbh©vZb cÖwZ‡iva Kvh©µg  ১৮ 
8.  gwnjv welqK Awa`ßi  ১৯ 
9.  wkï‡`i Rb¨ Kvh©µg  ২০ 
10.  Z_¨ cÖhyw³ msµvšÍ Kvh©µg  ২১ 
11.  ¸iæZ¡c~Y© w`em D`hvcb  ২৩ 
12.  GK bR‡i gwnjv I wkï welqK gš¿Yvj‡qi 

2015-2016 A_© eQ‡ii gwnjv I wkï 

Dbœq‡bi  AR©bmg~n 

১) নারী ও িশ র সামািজক িনরাপ া জাড়দারকরণ ২৫ 
২) নারী ও িশ র র া, িনযাতন িতেরাধ ও অিধকার 

িত া 
২৬ 

৩) নারী উে া ােদর িবকাশ সাধন ২৬ 
৪) নারীর মতায়ন ও িশ র িবকাশ ২৬ 

13.  gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq Ges Aaxb¯’ 

`ßi/ ms¯’vi Abybœqb ev‡RU (wcwcGbwe) Gi 

AvIZvq ev¯Íevqbvaxb Kg©m~wP mg~‡ni (RyjvB 

2015-Ryb 2016) AMÖMwZi cÖwZ‡e`b 

 ২৮ 

14.  ম ণালেয়র উে  সাধন সং া   ৩২ 
15.  উ য়ন ক  সং া   ৩২ 
16.  অবকাঠােমা উ য়ন (অবকাঠােমা উ য়ন কম িচ 

ও বা বায়ন অ গিতর িববরণ, সংি  অথবছের 
(২০১৫-২০১৬) বরা ত অথ, সংি  অথবছের 
(২০১৫-২০১৬) ল মা া এবং ল মা ার 
িবপরীেত অত অ গিত) 
 

 ৩৩ 

17.  সামািজক িনরাপ া Kg©m~wP 

 

 ৩৫ 

18.  পিরিশ  ক - ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী এবং 
থম ণীর Kg©KZ©vM‡Yi ফান ন র স হ 

 

 ৩৬ 

19.  gwnjv I wkï welqK gš¿Yvj‡qi 2q †kªYxi 

Kg©KZ©vM‡Yi ফান ন র স হ 

 ৩৯ 
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ম ণালয়/িবভাগসমূেহর বািষক িতেবদন ছক 

ম ণালয়/িবভােগর নামঃ মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় 

ম ণালেয়র আওতাধীন অিধদ র/সং ার সংখ াঃ ৩ (িতন)  

।
 

িতেবদনাধীন বছরঃ ২০১৫-২০১৬ 

 

(১)  শাসিনক 

১.১ কমকতা/কমচারীেদর সংখ া (রাজ  বােজেট) 

সং ার র 
অনুেমািদত 

পদ 
পূরণকৃত 

পদ 
ন  

পদ 

বছরিভি ক সংরি ত 
(িরেটনশনকৃত) অ ায়ী 

পদ 
ম ব  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
মিহলা ও িশ  িবষয়ক 
ম ণালয় 

১১৬ ৮০ ৩৬ ৩২ - 

মিহলা িবষয়ক অিধদ র  ৩৬০০ ২৯৩৭ ৬৬৩ ১১৫৭ - 

জাতীয় মিহলা সং া  ৪৬৫ ৩৭৭ ৮৮ 
- 

ক) রাজ  বােজেট অনুেমািদত ৪৬৫ 
জনবল। 

খ) সমা  ামীণ মিহলা উ য়ন ক  
হেত রাজ  খােত ানা িরত ১২৭ 
জন । 

বাংলােদশ িশ  একােডমী  ৪০২ ৩৩৯ ৬৪ ২৪৮ 

 

মাট ৪৫৮৪ ৩৭৩৩ ৮৫১ ১৪৩৭ 
 

 * অনুেমািদত পেদর াস/বৃি র কারণ ম ব  কলােম উে খ করেত হেব।  

 

১.২ ণ  পেদর িবন াস 

 

অিতির  
সিচব/ত  

পদ 

জলা কমকতার 
পদ 

অন ান  ১ম 
িণর পদ 

২য় িণর 
পদ 

৩য় িণর 
পদ 

৪থ িণর 
পদ 

মাট 

 1 2 3 4 5 6 7 

মিহলা ও িশ  
িবষয়ক ম ণালয় 

- - 5 10 11 10 36 

মিহলা িবষয়ক 
অিধদ র 

- 22 53 99 315 174 663 

জাতীয় মিহলা 
সং া 

- - 1 32 52 3 88 

বাংলােদশ িশ  
একােডমী 

- 7 4 1 35 17 64 

মাট 
- 29 63 142 413 ২০৪ 851 

 

১.৩ অতীব পূণ (Strategic) পদ (অিতির  সিচব/সমপদ মযাদা স /সং া- ধান/ত ) ন  থাকেল তার 

 তািলকা: েযাজ  নয়।  
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১.৪ ন পদ পূরেণ বড় রকেমর কান সমস া থাকেল তার বণনা: েযাজ  নয়।  
১.৫ অন ান  পেদর তথ  
 

 

িতেবদনাধীন বছের উ য়ন বােজট থেক 
রাজ  বােজেট ানা িরত পেদর সংখ া 

িতেবদনাধীন বছের উ য়ন বােজট থেক রাজ  বােজেট 
ানা েরর জন  ি য়াধীন পেদর সংখ া 

 1 2 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় 
- - 

মিহলা িবষয়ক অিধদ র 
- 

(৩৫+৩২+৩৩+১৯)=১১৯ 

(৪  কমজীবী মিহলা হাে ল ও ৫  কি উটার ক , 

িন িব  ও মধ িব  ণীর কমজীবী মিহলােদর িশ েদর 

জন  িদবাযতœ কমসূচী ক  এবং এফএসিভিজিড ক ) 

জাতীয় মিহলা সং া 
- - 

বাংলােদশ িশ  একােডমী 
- - 

মাট 
- 

119  

* কান সংল ী ব বহার করার েয়াজন নাই।  

 
১.৬ িনেয়াগ/পেদা িত দান 

 

িতেবদনাধীন বছের পেদা িত নতুন িনেয়াগ দান 
ম ব  

কমকতা কমচারী মাট কমকতা কমচারী মাট 
 1 2 3 4 5 6 7 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক 
ম ণালয় 

- 7 7 - - - - 

মিহলা িবষয়ক 
অিধদ র  

2 - 2 17 - 17 

২য় ণীর ২ জন া াম অিফসার ও ১৫ 

জন উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা পেদ 

নতুন িনেয়াগ দান করা হেয়েছ।  উপ-

পিরচালক পেদ ২ জন জলা মিহলা িবষয়ক 

কমকতােক পেদা িত দান করা হেয়েছ।  

জাতীয় মিহলা সং া 
3 1 4 - - - - 

বাংলােদশ িশ  
একােডমী  

- - - 

৩ 

5 8 - 

মাট 
5 8 13 20 5 25 - 

 

 

১.৭ মণ/পিরদশন ( দেশ) 

 

 

মণ/পিরদশন 
( মাট িদেনর সংখ া) 

ম ী/উপেদ া 
িতম ী/উপম ী/

শাল 
এ ািসে  

সিচব ম ব  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
মিহলা ও িশ  িবষয়ক 
ম ণালয় 

উ য়ন ক  পিরদশন 

- 

৭৯ িদন ১৩ িদন 
- 

পাবত  চ ােম মণ 

- - - - 

‡gvU  - 

৭৯ িদন ১৩ িদন 

- 
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১.৮ মণ/পিরদশন (িবেদেশ) 

 

 

মণ/পিরদশন ( মাট 

িদেনর সংখ া) * 
ম ী/উপেদ া 

িতম ী/উপম ী/ শাল 
এ ািসে  

সিচব ম ব  

 1 2 3 4 5 

মিহলা ও িশ  

িবষয়ক ম ণালয় 

- - 

১১ বার ১৪ িদন 

- 

‡gvU   

১১ বার ১৪ িদন 

 

* কতিদন িবেদেশ মণ কেরেছন সুিনিদ ভােব উে খ করেত হেব।  

১.৯ উপেরা  মেণর পর মণ বৃ া /পিরদশন িতেবদন দািখেলর সংখ া।  

 

(২) অিডট আপি  

২.১ অিডট আপি  সং া  তথ  (১ জুলাই ২০১৫ থেক ৩০ জুন ২০১৬ পয ) 

(অংকসমূহ কা  টাকায়) 

িমক 
ম ণালয়/ 

িবভাগসমূেহর 
নাম 

অিডট আপি  ডিশেট 
জবােবর 
সংখ া 

িন ি কৃত অিডট আপি  অিন  অিডট আপি  
ম ব  

সংখ া 
টাকার পিরমাণ  
( কা  টাকায়) 

সংখ া 
টাকার পিরমাণ  
( কা  টাকায়) 

সংখ া 
টাকার পিরমাণ  
( কা  টাকায়) 

১ ২ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ৯ 
 

১ মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় 

ক) রাজ  ৩৩ 
2.04 23 1 0.02 32 2.02  

খ) উ য়ন 
42 8.41 12 6 0.08 36 8.33  

2 মিহলা িবষয়ক অিধদ র  
ক) রাজ  

74 257.04 45 29 218.80 45 38.24  

খ) উ য়ন 236 265.93 203 33 4.95 203 260.98  

৩ জাতীয় মিহলা সং া 
ক) রাজ  

23 3.25 19 4 0.29 19 2.96  

খ) উ য়ন 
49 16.46 41 2 .00011 47 16.46  

৪ বাংলােদশ িশ  একােডমী 
ক) রাজ  

175 19.51 175 76 10.11 196 9.40  

খ) উ য়ন 
- - - - - - -  

মাট ক) রাজ  402 

2৮1.84 

262 110 

229.২২ 292 ৫২.৬২  

খ) উ য়ন 327 ২৯০.০৮ 256 41 5.03 286 ২৮৫.৭৭  

 

২.২ অিডট িরেপােট তর/বড় রকেমর কান জািলয়ািত/অথ আ সাৎ, অিনয়ম ধরা পেড় থাকেল সসব 

কসসমূেহর তািলকা: 
 

বাংলােদশ িশ  একােডমীর কাশনা িবভােগর িব য়কম , জনাব অিভরাম ন ীর িব ে  মামলা নং-৮০, তািরখ: ২৫.০৪.২০০৪, 

ণ িত দমন কিমশন-এর জনাব মা. সিফ র রহমান ভঁূইয়া, কতৃক রমনা (িডএমিপ) থানা, ঢাকায় বই পি কা িব েয়র ৪,৭৪,৫৭১.৫৫ 

(চার ল  চুয়া র হাজার পাঁ চশত একা র টাকা প া  পয়সা) টাকা আ সাৎ-এর দােয় মামলা কেরন। উ  মামলা  আদালেত 

িবচারাধীন আেছ।  
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(৩) শৃ লা/িবভাগীয় মামলা (ম ণালয়/িবভাগ এবং অিধদ র/সং ার সি িলত সংখ া) 
 

 িতেবদনাধীন অথ-বছের 
(২০১৫-২০১৬) 

ম ণালয়/অিধদ র/ 
সং াসমূেহ পু ীভূত মাট 

িবভাগীয় মামলার সংখ া 

cÖwZ‡e`bvaxb eQ‡i wb¯úwËK…Z gvgjvi msL¨v 

িতেবদনাধীন বছের 
িন ি কৃত মামলার 

সংখ া/অিন  

িবভাগীয় মামলার 
সংখ া 

চা িরচু িত/ 
বরখা  

অব াহিত অন ান  
দ  

মাট 

1 2 3 4 5 6 

১) মিহলা ও িশ  
িবষয়ক ম ণালয় 

- - - - - - 

২) মিহলা িবষয়ক 
অিধদ র  

১৯  
 

১  
 

১  (পূেব 
জুকৃত 

মামলা) 

৫  
 

৭  
 

১৩  

৩) জাতীয় মিহলা 
সং া 

- - - - - - 

৪) বাংলােদশ িশ  
একােডমী 

- - - - - - 

 মাট ১৯  ১  ১  ৫  ৭  ১৩  
 

 

(4) miKvi KZ…©K/miKv‡ii weiæ‡× `v‡qiK„Z gvgjv (1 RyjvB 2015 †_‡K 30 Ryb 2016 ch©šÍ) 

 

 miKvix m¤úwË/¯v̂_© 

iÿv‡_© 

gš¿Yvjq/wefvM/ 

AvIZvaxb ms ’̄vmg~n 

KZ…©K `v‡qiK…Z 

gvgjvi msL¨v 

gš¿Yvjq/wefvM-

Gi weiæ‡× 

`v‡qiK„Z wiU 

gvgjvi msL¨v 

Dbœqb cÖKí 

ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î 

miKv‡ii weiæ‡× 

`v‡qiK…Z gvgjvi 

msL¨v 

`v‡qiK…Z 

†gvU 

gvgjvi 

msL¨v 

wb¯úwËK…Z 

†gvU gvgjvi 

msL¨v 

 1 2 3 4 5 

1) gwnjv I wkï 

welqK  gš¿Yvjq 

- - - - - 

2) gwnjv welqK 

Awa`ßi 

2 wU 

2  

- 

4  1  

3) RvZxq gwnjv 

ms¯’v 

- 

14  

- 

14  

- 

4) evsjv‡`k 

wkï GKv‡Wgx 

- - - - - 

মাট ২  ১৬  

- 

১৮  ১  
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(5) gvbem¤ú` Dbœqb 

5.1 ‡`‡ki Af¨šÍ‡i cÖwkÿY (1 RyjvB 2015 †_‡K 30 Ryb 2016 ch©šÍ) 

 

cÖwkÿY Kg©m~Pxi †gvU msL¨v 

gš¿Yvjq Ges AvIZvaxb ms ’̄vmg~n †_‡K 

AskMÖnYKvixi msL¨v 

1 2 

1) মিহলা ও িশ  িবষয়ক gš¿Yvjq 21  79 Rb 

2) gwnjv welqK Awa`ßi 28 wU 18,854 জন 

3) RvZxq gwnjv ms ’̄v 

৯  ৫২৮ জন 

4) evsjv‡`k wkï GKv‡Wgx 4 wU 8 Rb 

মাট ৬২  ১৯,৪৬৯ জন 

 

 

5.2 gš¿Yvjq/Awa`ßi KZ…©K cÖwZ‡e`bvaxb A_© eQ‡i (2015-2016) †Kvb Bb-হvDR cÖwkÿ‡Yi Av‡qvRb Kiv 

 n‡q _vK‡j Zvi eY©bv t 

 cÖwkÿY Kg©m~Pxi †gvU msL¨v 

gš¿Yvjq Ges AvIZvaxb ms¯’vmg~n 

†_‡K AskMÖnYKvixi msL¨v 

 1 2 

1) মিহলা ও িশ  িবষয়ক 

gš¿Yvjq 

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i B-dvBwjs cÖwkÿY 

৮৮ জন 

2) gwnjv welqK Awa`ßi 

K) Kg©KZv© I Kg©Pvix‡`i Kw¤úDUvi cÖwk¶Y  

 107 Rb 

L) ‡Rjv I Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZv©‡`i cvwievwiK 

mwnsmZv (cÖwZ‡iva I myi¶v) AvBb 2010 wel‡q wi‡d«mvm© 

cÖwk¶Y 

275 Rb 

M) gwnjv welqK Awa`ß‡ii ‡Rjv I Dc‡Rjv gwnjv welqK 

Kg©KZv©‡`i Òbvix cyiæ‡li mgZv Avbq‡b gwnjv welqK 

Awa`ß‡ii f~wgKvÕÕ kxl©K cÖwk¶Y 

162 Rb 

N) gwnjv welqK Awa`ß‡ii 1g I 2q †kÖYxi Kg©KZv©‡`i 

AvaywbK Awdm e¨e¯nvcbv cÖwk¶Y 

133 Rb 

O) ‡Rjv I Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v‡`i cÖKí I 

Kg©m~wP e¨e¯nvcbv িবষেয় িশ ণ 
114 Rb 

P) cÖavb Kvh©vj‡qi Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i B-dvBwjs cÖwkÿY 

184 Rb 

Q) cÖavb Kvh©vj‡qi Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i g‡bvmvgvwRK 

KvD‡Ýwjs `ÿZv cÖwkÿY 

94 Rb 

R) ‡Rjv I Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZv©‡`i 

ÒKwgDwb‡KwUf Bswjks j¨vs¸‡qRÕÕ cÖwk¶Y 

120 Rb 

R) cÖavb Kvh©vj‡qi 3q I 4_© †kÖYxi Kg©Pvix‡`i াফ 

Dbœqb cÖwkÿY 

50 Rb 

T) cÖavb Kvh©vj‡qi 3q †kÖYxi Kg©Pvix‡`i BDwb‡KvW d›U 

e¨envi c×wZ‡Z UvBc Kivi j‡ÿ¨ Kw¤úDUvi cÖwkÿY 

73 Rb 

gvbem¤ú` Dbœqb I 

cÖwk¶Y †K› ª̀, ivRkvnx 

(AvevwmK) 

1| wbewÜZ msMVb mমূ‡ni ‡bÎxe„‡›`i m¶gZv weKvk kxl©K 

cÖwk¶Y 

2| gwnjv welqK Kg©KZ©v `¤úwZ‡`i cÖwkÿY 

3| gwnjv welqK Awa`ß‡ii 4_© ‡kÖYxi Kg©Pvix‡`i `ÿZv 

Dbœqb cÖwkÿY 

770 Rb 

 

 16wU `¤úwZ= 32 Rb 

98Rb 

3) RvZxq gwnjv ms ’̄v - - 

4) evsjv‡`k wkï GKv‡Wgx - - 

মাট 

 

২২৬৮ জন 
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evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ (APA) ¯̂vÿi 

 

 

 

 

29 Ryb, 2016 gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq Ges gwš¿cwil` wefv‡Mi m‡½ evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ ¯v̂ÿi 

 

5.3 cÖwkÿY Kg©m~wP‡Z Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i AskMÖnY ev g‡bvbq‡bi †ÿ‡Î eo iK‡gi †Kvb mgm¨v _vK‡j Zvi 

eY©bvt  

 

 A_©‰bwZK m¤ú©K wefvM I RbcÖkvmb gš¿Yvjq n‡Z wewfbœ cÖwkÿ‡Yi g‡bvbq‡bi cȪ Íve wba©vwiZ mgqmxgvi 

g‡a¨ cvIqv bv hvIqvq Av‡qvRK ms ’̄vর g‡bvbqb †cÖiY Ki‡Z wej¤̂ nq| 

  

 2q †kÖYxi KZ©K©ZvM‡Yi †`‡k/we‡`‡ki cÖwkÿ‡Yi my‡hvM mxwgZ| 

 

5.4 gš¿Yvj‡q Ab&-`¨v-Re †Uªwbs (OJT) Gi e¨e¯’v Av‡Q wK-bv; bv _vK‡j Ab&-`¨-Re †Uªwbs Av‡qvRb Ki‡Z eo 

iK‡gi †Kvb Amyweav Av‡Q wK-bv? 

 

 gš¿Yvjq KZ©„K Ab&&-`¨v-Re †Uªwbs (OJT) Av‡qvRb Kiv nq| GQvovI wewfbœ cÖwkÿY GKv‡Wgx KZ©„K 

Av‡qvwRZ cÖwkÿ‡Y Kg©KZv©e„›` AskMÖnY K‡i _v‡Kb|  

 

5.5  cÖwZ‡e`bvaxb A_©-eQ‡i (1 RyjvB 2015 †_‡K 30 Ryb 2016 ch©šÍ) cÖwkÿ‡Yi Rb¨ we‡`k MgbKvix 

Kg©KZ©vi msL¨v t  

 মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর ২৫ জনসহ মাট ১০০ (একশত) জন । 
 

(6) ‡mwgbvi/IqvK©kc msµvšÍ Z_¨ (1 RyjvB 2015 †_‡K 30 Ryb 2016 ch©šÍ) 

 

 ‡`‡ki Af¨šÍ‡i †mwgbvi/IqvK©k‡ci msL¨v ‡mwgbvi/IqvK©k‡c AskMÖnYKvix‡`i msL¨v 

K) gwnjv I wkï welqK 

gš¿Yvjq 

৬  ৯৭ জন 

L) gwnjv welqK Awa`ßi 

৪  ১৯৮ জন 

3) RvZxq gwnjv ms ’̄v 

২০  ৩১০৫ জন 

4) evsjv‡`k wkï GKv‡Wgx 

৭  ১২০৬ জন 

me©‡gvU 

৩৭  ৪৬০৬ জন 
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(7) Z_¨ cÖhyw³ I Kw¤úDUvi ’̄vcb (1 RyjvB 2015 †_‡K 30 Ryb 2016 ch©šÍ) 

 

 

gš¿Yvjq/wefvM/

ms¯’vmg~‡n 

Kw¤úDUv‡ii 

†gvU msL¨v 

gš¿Yvjq/wefv

M/ms ’̄vmg~‡n 

B›Uvi‡bU 

myweav Av‡Q wK 

bv? 

gš¿Yvjq/wefvM/ 

ms¯’mg~‡n j¨vb 

(LAN) myweav 

Av‡Q wK bv? 

gš¿Yvjq/wefvM/

ms¯’vmg~‡n 

Iqvb (WAN) 
myweav Av‡Q wK 

bv? 

gš¿Yvjq/wefvM/ms¯’vm

g~‡n Kw¤úDUvi 

cÖwkwÿZ Rbe‡ji 

msL¨v 

Kg©KZ©v Kg©Pvix 

1 2 3 4 5 6 

K) gwnjv I wkï 

welqK gš¿Yvjq 

৬৫  আেছ না না ৪৫ জন 

  25 জন 

L) gwnjv welqK 

Awa`ßi 

2015-16 A_© 

eQ‡i 18 wU 

Kw¤úDUvi µq 

Kiv n‡q‡Q| 

B‡Zvc~‡e© 124 wU 

j¨vcUc 437 wU 

Kw¤úDUvi µq 

Kiv n‡q‡Q| 

106 wU 

Kw¤cDUv‡i 

B›Uvi‡bU 

Av‡Q 

106 wU 

Kw¤cDUv‡i 

†jb Av‡Q 

bvB 162Rb 73 Rb 

3) RvZxq gwnjv 

ms¯’v 

৫৭৯  আেছ না না 
85 জন 

৫৬ জন 

4) evsjv‡`k wkï 

GKv‡Wgx 

১৩৪  আেছ না না ৭৫ জন ১৪২ জন 

me©‡gvU ১,৩৫৭  

- - - 367 

Rb 

   ২৯৬ Rb 

 

(৮)   cÖwZ‡e`bvaxb A_© eQ‡i m¤úvw`Z D‡jøL‡hvM¨ Kvh©vewj/AvBb, wewa I bxwZ cÖYqb/mgm¨v-m¼U 

 

৮.১  cÖwZ‡e`bvaxb A_©-eQ‡i bZyb AvBb, wewa I bxwZ cÖYqb K‡i _vK‡j Zvi ZvwjKvt 

 বাল িববাহ িনেরাধ আইন, ২০১৬ (Lmov)  

 বাংলােদশ িশ  একােডমী আইন, ২০১৬ (Lmov) 

 পথিশ  পুনবাসন কায ম বা বায়েনর লে  পথিশ  পুনবাসন ক  পিরচালনা নীিতমালা ২০১৬। 

 যৗতুন িনেরাধ আইন, ২০১৬ (Lmov) 
 

৮.২  cÖwZ‡e`bvaxb A_©- eQ‡i m¤úvw`Z ¸iæZ¡c~Y©/D‡jøL¨‡hvM¨ Kvh©vewj: 

• gwnjv welqK Awa`ßi †_‡K 2015-16 A_©-eQ‡i ÔKÕ †kÖYx‡Z 1100wU, ÔLÕ †kÖYx‡Z 1100 wU Ges ÔMÕ †kÖYx‡Z 

1480 wU †gvU 3680 wU mwgwZ‡K mvaviY Aby`vb h_vµ‡g 25,000, 20,000 I 15,000 UvKv nv‡i †gvU 7 

†KvwU 17 jÿ UvKv weZi‡Yi wm×všÍ nq|  

• 128 wU mwgwZ‡K 35,000 UvKv nv‡i 44 jÿ 80 nvRvi UvKv we‡kl Aby`vb I 250 wU mwgwZ‡K 10,000 UvKv 

nv‡i 25 jÿ UvKv †¯̂”Qvaxb Aby`vb eivÏ cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q|  
• মিহলা welqK Awa`ßi উেদ ােগ িতবছর দশব াপী “জিয়তা অে ষেণ বাংলােদশ” কায েমর মাধ েম সমােজর িবিভ  

ে র জিয়তােদর িচি ত কের তােদর যথাযথ স ান, ীকৃিত ও অনুে রণা দান Kiv nq| এ অথ-বছের ৫ ক ােটগরীেত ৫ 

জন জিয়তােক জাতীয় পযােয় িনবাচন করা হয়। 
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িবগত ২৮-০৪-২০১৬ তািরেখ 

বাংলােদশ িশ কলা একােডমীর 
জাতীয় িচ শালা িমলনায়তেন 
“জিয়তা তামরাই বাংলােদেশর 
বািতঘর“ িশেরানােম পাঁ চ 
ক াটাগিরেত অথৈনিতকভােব 
সফল নারী িহেসেব  ৫ 

জিয়তােক বাছাই কের মাট 

১০ জন নারীেক , উ রীয়, 

সা িফেকট ও চক দান করা 
হয়। অনু ােন ধান অিতিথ 

িহেসেব উপি ত িছেলন মিহলা 
ও িশ  িবষয়ক ম নালেয়র 
মাননীয় িতম ী মেহর 

আফেরাজ চুমিক, এমিপ। িবেশষ অিতিথ িছেলন মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র সংসদীয় ায়ী কিম র সভাপিত রেবকা 

মােমন, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র সিচব নািছমা বগম এনিডিস, মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর মহাপিরচালক সািহন আহেমদ 

চৗধুরী। অনু ােনর সভাপিত  কেরন ঢাকা িবভােগর িবভাগীয় কিমশনার হলালু ীন আহমদ। 
 

 mvgvwRK wbivcËv †eóbxi AvIZvaxb Kvh©µg 

 

 wfwRwW Kg©m~Px: GB Kg©m~wPi AvIZvq mviv‡`‡k nZ`wi ª̀ 7.50 j¶ gwnjv‡K gvwmK 30 †KwR Pvj cÖ̀ vb 

Kivi gva¨‡g Lv`¨ wbivcËv wbwðZ Kivi cvkvcvwk চুি ব  এনিজওর gva¨‡g Dbœqb c¨v‡KR †mev cÖ̀ vb Kiv 

n‡”Q| 2015-16 A_©-eQ‡i 1037.9967 jÿ UvKv eivÏ cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q|  

 িবগত ১৪-০৮-২০১৫ তািরেখ 

িসরাজগে র বল িচ উপেজলার 
রাজাপুর হাই ু ল মােঠ হতদির  

নারীেদর মােঝ এিশয়া ব াংেকর 
সহায়তায় িডিজটাল প িতেত ক াশ 

া ফােরর মাধ েম িভিজিড 

(ভালনােরবল প ডেভলপেম ) 

উপকারেভাগীেদর দির তার চ  

থেক বর করেত কে র কায ম 

উে াধন কেরন মিহলা ও িশ  িবষয়ক 

ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী মেহর 
আফেরাজ চুমিক এমিপ। জলা 

শাসক মাঃ িব াল হােসেনর 
সভাপিতে  অন ােন র মেধ  উপি ত িছেলন মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর মহাপিরচালক সািহন আহেমদ চৗধুরী, মিহলা ও িশ  

িবষয়ক ম ণালেয়র অিতির  সিচব িবকাশ িকেশার দাস, ওয়া  ফুড অগানাইেজশেনর িতিনিধ িমস ি স না রডার, 

িডএফআইিড বাংলােদেশর িতিনিধ িম হাম গছ, ানীয় সংসদ সদস  আলহাজ আ ুল মিজদ ম ল মুখ। 
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 Kg©Rxex j¨vK‡UwUs gv`vi mnvqZv Znwej: GB Znwe‡ji AvIZvq 64 †Rjv m`‡ii ‡cŠimfv Ges 65wU 

Dc‡Rjv ch©v‡qi †cŠimfvq Kg©iZ j¨vK‡UwUs  gvÕ‡`i‡K gvwmK 500 UvKv nv‡i 24 gvme¨vcx fvZv cÖ̀ vb Kiv 

n‡”Q| 2015-16 A_© eQ‡i 1.20 jÿ j¨vK‡UwUs gv‡K 76 †KvwU 31 jÿ 30 nvRvi UvKv cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q|  

 

 `wi ª̀ gvÕi Rb¨ মাতৃ কালীন fvZv t G Kg©m~wPi gva¨‡g `wi ª̀ I Mf©eZ©x gvÕ‡K 24 gvme¨vcx gvwmK wfwË‡Z 

eZ©gv‡b 500 UvKv nv‡i fvZv cÖ̀ vb Kiv n‡”Q| 2015-16 A_©-eQ‡i 2 jÿ 64 nvRvi Rb fvZv‡fvMx‡K 169 

†KvwU 40 jÿ UvKv eivÏ cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q|  

 

 ÿz ª̀FY weZiY Kg©m~wP t ỳt¯’ gwnjv‡`i AvZ¥-Kg©ms¯’v‡bi Rb¨ 5% mvwf©m Pv‡R© 5000 n‡Z 15000 nvRvi 

UvKv ch©šÍ FY cÖ̀ vb Kiv n‡”Q| eZ©gv‡b 64 wU †Rjvi 473 wU Dc‡Rjvq ev Í̄evqbvaxb G Kg©m~wPi 

DcKvi‡fvMxi msL¨v 9.20 j¶ Rb|  

 ‡mjvB †gwkb weZiY t  ỳt¯’ I Amnvq bvix‡`i ¯v̂ej¤̂x wn‡m‡e M‡o †Zvjvi j‡ÿ¨ gwnjv welqK Awa`ßi n‡Z 

2015-16 A_©-eQ‡i eivÏK…Z 1 †KvwU 75 jÿ UvKvi †mjvB †gwkb µq Kiv n‡q‡Q| gvbbxq msm` m`m¨M‡Yi 

mycvwikµ‡g Zuvi wbe©vPbx GjvKvq ỳt¯’ I Amnvq gwnjv‡`i g‡a¨ †mjvB †gwkb weZiY Kiv n‡”Q| 

িবগত ২১-০১-২০১৬ তািরেখ 

রাজধানীর ই াটেন মিহলা িবষয়ক 

অিধদ েরর সে লন কে  মিহলা 
িমক লীেগর কম েদর মােঝ সলাই 

মিশন িবতরেণর সময় ধান অিতিথ 

িহেসেব উপি ত িছেলন মিহলা ও 

িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র মাননীয় 

িতম ী মেহর আফেরাজ চুমিক, 
এমিপ। িতিন ৫০ জন নারী িমেকর 
হােত সলাই মিশন তুেল দন। এ 
সময় উপি ত িছেলন মিহলা িবষয়ক 

অিধদ েরর মহাপিরচালক সািহন 

আহেমদ চৗধুরী, মিহলা িমক লীেগর সভাপিত রওশন জাহান সাথী, সাধারণ স াদক সামসু াহার ভূইয়া ও মিহলা িবষয়ক 

অিধদ েরর পিরচালক জািকর হােসন মূখ। 

 Kg©ms ’̄v‡bi Rb¨ cÖwk¶Y t 

 gwnjv‡`i e„wËg~jK cÖwkÿY cÖ̀ vb t Amnvq gwnjv‡`i e„wËg~jK cÖwkÿY`v‡bi Rb¨ gwnjv welqK Awa`ß‡ii 

m`i Kvh©vjqmn 64 wU †Rjvq ‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©vi Kvh©vj‡q `ÿZvwfwËK cÖwkÿY Kg©m~wP Pvjy i‡q‡Q| 

Gi gva¨‡g †gvgevwZ I KvM‡Ri c¨v‡KU ˆZix, weDwUwd‡Kkb, Lv`¨ cÖwµqvRvZKiY, †gvevBj ‡dvb mvwf©wms, 

K¨vwÛ ˆZix, bvm©vix/wK‡Pb Mv‡W©wbs, Mv‡g©›Um, AvaywbK †UwBjvwis/ GgeªqWvix I bKkxKuv_vmn 10 wU †Uª‡W 

cÖwkÿY cÖ̀ vb Kiv n‡”Q|  

 

 ¯’vqx cÖwkÿY †K› ª̀ t gwnjv welqK Awa`ß‡ii AvIZvaxb 6 wU ’̄vqx cÖwkÿY †K› ª̀ Pvjy i‡q‡Q| G †K› ª̀mg~n:- 

(1) ‡eMg †iv‡Kqv cÖwk¶Y †K› ª̀, gqgbwmsn; (2) gwnjv K…wl cÖwk¶Y †K› ª̀, wRiv‡ev, mvfvi, XvKv; (3) gwnjv 

n¯Íwkí I K…wl cÖwk¶Y †K› ª̀, w`bvRcyi; (4) gwnjv K…wl cÖwk¶Y †K› ª̀, ev‡MinvU; (5) gvbe m¤ú` Dbœqb †K› ª̀, 

ivRkvnx; (6) gv dv‡Zgv (ivt) gwnjv cÖwk¶Y I Dbœqb Kg‡cø·, mvwiqvKvw›`, e¸ov| GmKj ‡K‡› ª̀i gva¨‡g 

grm¨ Pvl, K…wl, nvum-gyiMx cvjb, nvDR wKwcs GÛ †Kqvi wMwfs, weDwUwd‡Kkb, gvkiæg Pvl, iÜb cÖwµqvKiY 

I wecYb, †ewmK Kw¤úDUvi, AvaywbK Mv‡g©›Um, gay Pvl, jwÛª I GgeªqWvix wel‡q 3,606 Rb‡K AvevwmK 

cÖwkÿY cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q|  
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মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র 
মাননীয় িতম ী মেহর 
আফেরাজ চুমিক ০২-০৮-২০১৫ 

তািরেখ শহীদ মেয়জ উি ন মিহলা 
আবািসক িশ ণ কে র 
িভি র াপন কেরন। এসময় 

অন ান েদর মেধ  উপি ত িছেলন 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র 

সিচব নািছমা বগম এনিডিস, 

মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর মহা-
পিরচালক শাহীন আহেমদ চৗধুরী, 
মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর 

পিরচালক মাঃ জািকর হােসন, 

কালীগ  উপেজলার চয়ারম ান 

মায়াে ম হােসন পলাশ, কালীগে র আওয়ামী লীগ নতা মাঃ আিমনুল ইসলাম মূখ। 
 

 RvZxq gwnjv ms ’̄vi AvIZvq †RjvwfwËK Kw¤úDUvi cÖwkÿY †K› ª̀ Kvh©µ‡gi AvIZvq A‡bK bvix‡K Kw¤úDUvi 

cÖwkÿY cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q|  

 িবগত ০৪-০৫-২০১৬ তািরেখ রাজধানীর 

বইল রােড জাতীয় মিহলা সং ার বগম 

ফিজলাতুে ছা মুিজব অিডটিরয়ােম মিহলা ও 

িশ  িবষয়ক ম ণালয় কতৃক বা বািয়ত 

জলািভি ক মিহলা কি উটার িশ ষণ 

(৬৪ জলা) কে র িশ ণ কায েমর 
উে াধনী অনু ােন ধান অিতিথ িহেসেব 
উপি ত িছেলন মিহলা ও িশ  িবষয়ক 

ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী মেহর 
আফেরাজ চুমিক, এমিপ। 

 

 

 িশ  w`evhZœ Kvh©µg t  

 Kg©Rxex gv‡q‡`i Rb¨ wefvMxq kni, †Rjv kni Ges †`‡ki wewfbœ Mv‡g©›Um Aay¨wlZ GjvKvq eZ©gvb miKv‡ii 

D‡`¨v‡M †gvU 74 wU †W-‡Kqvi †m›Uvi cwiPvwjZ n‡”Q| G †m›Uv‡ii gva¨‡g Kg©Rxex gv‡q‡`i †QvU 

Kb¨vmšÍvbmn wkï‡`i (6 gvm †_‡K 6 eQi ch©šÍ) wbivc` w`evKvjxb †mev cÖ̀ vb Kiv n‡q _v‡K| G 

†m›Uvimg~‡n Ae¯’vbiZ wkï‡`i cÖvK-cÖv_wgK wkÿv cÖ̀ vb Kiv n‡q _v‡K| GQvov XvKv kn‡ii wb¤œ I ga¨weË 

†kÖwYi Kg©Rxex bvixর wkï mšÍvb‡`i cwiPh©v I h‡Zœi Rb¨ gvP© 16 ‡_‡K 20 wU w`evhZœ †K› ª̀ ¯’vcb kxl©K cÖKí 

MÖnY Kiv n‡q‡Q|  
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 Kg©Rxex gwnjv †nv‡÷j t  

K) Kg©Rxex gwnjv‡`i wbivc` Avevm‡bi Rb¨ gwnjv welqK Awa`ß‡ii Aax‡b XvKvq 3wU Ges ivRkvnx, h‡kvi, 

Lyjbv I PÆMÖv‡g GKwU K‡i †gvU 7 wU Kg©Rxex gwnjv †nv‡÷j i‡q‡Q|  

L) RvZxq gwnjv ms ’̄vi cÖavb Kvh©vj‡q GKwU Kg©Rxex gwnjv †nv‡÷j i‡q‡Q|  

M) we‡eP¨ A_©-eQ‡i D™¢vebx D‡`¨vM wnmv‡e XvKvi wZbwU gwnjv ‡nv‡÷‡j Ab-jvB‡b fwZ©i Av‡e`b cÖwµqv ïiæ 

n‡q‡Q| GQvov G A_©eQ‡i bxj‡ÿ‡Z GKwU bZzb Kg©Rxex gwnjv †nv‡÷j Ges MvRxcy‡ii KvjxM‡Ä bZzb K‡i 

gwnjv †nv‡÷j wbg©vY cÖK‡íi KvR kyiæ n‡q‡Q|  

N) wgicy‡i we`¨gvb Kg©Rxex gwnjv ‡nv‡÷‡ji উ মূখী m¤úªmvi‡Yi Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q|  

O) 2015-2016 A_©-eQ‡i Mv‡g©›U‡m Kg©iZ gwnjv kÖwgK‡`i ¯í̂ Li‡P wbivc` Avevmb myweav cÖ̀ v‡bi Rb¨ 

Avïwjqv, mvfvi, XvKvq 14 Zjv wewkó GKwU Wi‡gUwi wbg©vY Kiv n‡q‡Q| G‡Z cÖvq 825 Rb bvix Mv‡g©›Um 

kÖwgK Avevmb myweav cv‡e|  

P) Avïwjqv‡Z Mv‡g©›Um Gi bvix kÖwgK‡`i Avevmb myweav AwaKZi m¤úªmvi‡Yi Rb¨ AviI GKwU cÖKí MªnY Kiv 

n‡q‡Q| 

 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র 
মাননীয় িতম ী মেহর আফেরাজ 

চুমিক, এমিপ বেলেছন, “ িত  জলায় 

কমজীবী মিহলা হাে ল িনমােণর 
িস া  িনেয়েছ সরকার। পযায় েম 

েয়াজন অনুযায়ী উপেজলা পযােয়ও 

কমজীবী মিহলা হাে ল িনমাণ করা 
হেব।” িতিন ২৫-০৮-২০১৫ তািরেখ 

রাজধানীর লকেশার হােটেল এসএনিভ 

( নদাল া  ডেভলপেম  

অগানাইেজশন) কতৃক বা বািয়ত 
‘ইনে ািসভ িবজেনস পাইলট  ইন দ া 
গােম স স র` শীষক কে র 

উে াধনী অনু ােন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন। এসএনিভ এর বাংলেদশ কাি  িরে েজে ভ পাউেয়ল ি েভনস এর 
সভাপিতে  উে াধনী অনু ােন অন ান েদর মেধ  ব ব  রােখন বাংলােদশ সরকােরর ম ও কমসং ান ম ণালেয়র সিচব িমকাইল 

িশপার এবং বাংলােদেশ নদারল া  এ ািসর চাজ দ া এেফয়ারস িমস মার ন ভন হগসে েটন মূখ। 

 

 bvix D‡`¨v³v Dbœqb t  

 bvixi Avw_©K ÿgZvq‡bi j‡ÿ¨ XvKvq avbgwÛ GjvKvq Aew¯’Z kwcs gj ivcv cøvRvq mviv‡`‡ki cÖZ¨šÍ 

AÂ‡ji 139 wU gwnjv mwgwZi Drcvw`Z cb¨mvম ী evRviRvZKi‡Yi j‡ÿ¨ ÔRwqZvÕ bv‡g weµq I cÖ̀ k©bx 

†K› ª̀ M‡o †Zvjv n‡q‡Q| bvix D‡`¨v³v m„wó Ges Zv‡`i সহেযািগতা cÖ̀ v‡bi Rb¨ RwqZv dvD‡Ûkb m„wó Kiv 

n‡q‡Q|  
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২৭-০৪-২০১৬ তািরেখ মিহলা ও িশ  িবষয়ক 

ম ণালেয়র সভাকে  ঢাকার জলা শাসক 

জনাব মাহা দ সালাহ উি ন মিহলা ও িশ  

িবষয়ক ম াYলেয়র মাননীয় িতম ী ও জিয়তা 
ফাউে শেনর বাড অব গভণরস এর 

চয়ারপাসন মেহর আফেরাজ চুমিক, এমিপ এর 

িনকট জিয়তা ফাউে শনেক ধানমি  ২৭ ন র 
সড়েক দ  জিমর মািলকানা ও দখল সং া  

দিলল হ া র কেরন। এসময় উপি ত িছেলন 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র সিচব নািছমা 

বগম এনিডিস, জিয়তা ফাউে শেনর ব ব াপনা 
পিরচালক মাঃ আশরাফ হােসন ও সংিশ  

অন ান  কমকতাগণ। 
 

 

 gwnjv †¯”̂Qv‡mex mgvRKj¨vY cwil` (evgKc) Gi gva¨‡g gwnjv‡`i AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi Rb¨ gwnjv welqK 

Awa`ß‡ii wbeÜbK…Z mwgwZi gv‡S G ch©šÍ 11452 wU wbewÜZ †¯̂”Qv‡mex gwnjv mwgwZi g‡a¨ 23 †KvwU UvKv 

Aby`vb cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| 2015-16 A_©-eQ‡i 8 †KvwU UvKv eivÏ i‡q‡Q|  

 

 bvix I wkï wbh©vZb cÖwZ‡iva Kvh©µg  

 

bvix wbhv©Zb cÖwZ‡ivaK‡í gvwë‡m±ivj †cÖvMÖvg t 

 Iqvb-÷c µvBwmm †m›Uvi t XvKv, ivRkvnx, PUªMÖvg, wm‡jU, Lyjbv, ewikvj, iscyi I dwi`cyi †gwW‡Kj 

K‡jR nvmcvZv‡j ওয়ান- প 
াইিসস স ার (ওিসিস) ¯’vc‡bi 

gva¨‡g wbh©vZ‡bi wkKvi 

bvix‡`i ¯v̂¯’̈ ‡mev, cywjkx 

mnvqZv, AvBbx mnvqZv, 

gvbwmK KvD‡Ýwjs Ges Avkªq 

†mev cÖ̀ vb Kiv n‡”Q| RyjvB 

2015 n‡Z Ryb 2016 ch©šÍ 

†gvU 3328 Rb bvix I wkï‡K 

Iwmwmmg~n n‡Z †mev cÖ̀ vb 

Kiv n‡q‡Q|  

 
মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র 
মাননীয় িতম ী মেহর আফেরাজ 

চুমিক িবগত ০২-০৮-২০১৫ তািরেখ 

বাংলােদশ িশ  একােডমীর িমলনায়তেন িনযাতেনর িশকার নারী ও িশ র িবচার িনি তকরেণ করণীয় িবষেয় আ tম ণালয় 

সভায় সভাপিত  কেরন। সভায় িবিভ  ম ণালয়, পুিলশ সদর দ র, িসআইিড, র াব, আইন ও িবচার িবভাগ, জাতীয় 

আইনগত সহায়তা সং া, ন াশনাল ফেরনিসক িডএনএ াফাইিলং ল াবেরটরী, ওয়ান- প াইিসস স ার, িভক ম 

সােপাট স ার, বাংলােদশ জাতীয় মিহলা আইনজীবী সিমিত, আইন ও সািলশ ক , বাংলেদশ মিহলা পিরষদ, া , নারী 

ও িশ  িনযাতন দমন াইবু নােলর িবচারক, পাবিলক িসিকউটর, অ াটন  জনােরল অিফেসর উপযু  িতিনিধবৃ  

অংশ হণ কেরন। 
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 ওয়ান- প াইিসস সলঃ †`ke¨vcx wbh©vZ‡bi wkKvi  bvix I wkï‡`i †mevcÖvwßi myweav‡_© †Rjv ch©v‡q 40wU 

Ges Dc‡Rjv ch©v‡q 20 wU ওয়ান- প াইিসস সল ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| RyjvB 2015 n‡Z Ryb 2016 ch©šÍ †gvU  

8,300 Rb bvix I wkï‡K ওয়ান- প াইিসস সল n‡Z †mev cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| 

 

 wWGbG j¨ve‡iUix t িনযাতেনর িশকার bvix‡`i ª̀æZ I b¨vq wePvi wbwðZ Ki‡Z XvKv †gwW‡Kj K‡jR K¨v¤úv‡m 

b¨vkbvj d‡ibwmK wWGbG †cÖvdvBwjs j¨ve‡iUixmn ivRkvnx, PÆMÖvg, wm‡jU, Lyjbv, ewikvj, iscyi I dwi`cyi 

†gwW‡Kj K‡jR nvmcvZv‡j wWGbG cix¶vi Rb¨ wefvMxq wWGbG w¯Œwbs j¨ve‡iUix cÖwZwôZ n‡q‡Q| RyjvB 

2015 n‡Z Ryb 2016 ch©šÍ †gvU 440 wU gvgjvi †cÖwÿ‡Z 1410 wU bgybvi wWGbG cix¶v m¤úbœ n‡q‡Q| 

 

 b¨vkbvj Uªgv KvD‡Ýwjs †m›Uvi t  wbh©vZ‡bi wkKvi  bvix I wkï‡`i Rb¨ g‡bvmvgvwRK KvD‡Ýwjs mnvqZv‡K 

†Rvi`vi Ges ফল সূ Kivi j‡¶¨ XvKvয় b¨vkbvj Uªgv KvD‡Ýwjs †m›Uvi ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| GB †m›Uvi n‡Z 

wbh©vZ‡bi wkKvi bvix I wkï‡`i g‡bvmvgvwRK KvD‡Ýwjs mnvqZvi cvkvcvwk miKvwi-‡emiKvix cÖwZôv‡bi 

mswkó Kg©KZ©v I wek¦we`¨vj‡qi QvÎ-QvÎx Ges wk¶K‡`i KvD‡Ýwjs cÖwk¶Y cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| RyjvB 2015 

n‡Z Ryb 2016 wLªt ZvwiL ch©šÍ †gvU 1902 Rb bvix I wkï‡K g‡bvmvgvwRK KvD‡Ýwjs †mev cÖ̀ vb Kiv 

n‡q‡Q| 

 

 নারী ও িশ  িনযাতন িতেরােধ ন াশনাল †níjvBb †m›Uvi t bvix I wkï wbh©vZb cÖwZ‡iv‡a b¨vkbvj †níjvBb 

†m›Uv‡i †Uvjwd« †níjvBb 10921 b¤̂‡i †dvb K‡i wbh©vZ‡bi wkKvi bvix I wkï, Zv‡`i cwievi Ges mswkøó 

mK‡j cÖ‡qvRbxq Z_¨, civgk©mn †`‡k weivRgvb †mev Ges mnvqZv m¤ú‡K© Rvb‡Z cv‡i| RyjvB 2015 n‡Z 

Ryb 2016 ch©šÍ GB †níjvBb †m›Uv‡i †gvU 100939wU †dvb MÖnY Kiv nq| 2017 mv‡ji gva¨wgK I 

D”Pgva¨wgK cvV¨cy¯Í‡Ki Kfv‡i 10921 b¤̂iwU mwbœ‡ek Kiv n‡q‡Q| 

 

 

 

gwnjv welqK Awa`ßi t 

 

• wbhv©Z‡bi wkKvi bvix‡`i mnvqZv cÖ`v‡bi Rb¨ 6 wU wefvMxq kn‡i (XvKv, ivRkvnx, PÆMÖvg, Lyjbv, ewikvj I 

wm‡jU) 6wU †këvi †nvg cwiPvwjZ n‡”Q| D³ †këvi †nv‡gi gva¨‡g wbh©vwZZ bvix I Zv‡`i mšÍvb‡`i Avkªq, 

AvBbx mnvqZv, Lv`¨ mnvqZv, †cvশvK-cwi‡”Q`, wk¶v I cÖwk¶Y cÖ̀ v‡bi gva¨‡g 6 gvm †_‡K 1 ermi ch©šÍ 

†i‡L †mev cÖ̀ vb  Kiv n‡q _v‡K| এ অথ-বছের ২৮৯ জন িনযািতত ও আ য়হীন নারীেদর ক আ য় সহ বিণত সুিবধািদ 

দান করা হেয়েছ। 

• UNFPA Gi A_©vq‡b GWfvÝ‡g›U GÛ cÖ‡gvwUs DB‡gÝ ivBUm cÖK‡íi gva¨‡g K·evRvi ‡Rjv kn‡ii 1 wU 

†këvi †nv‡g GKB mnvqZv cÖ̀ vb Kiv n‡q _v‡K|  

• bvix wbh©vZb cÖwZ‡iva †m‡ji gva¨‡g wbhv©Z‡bi wkKvi bvix‡`i িবনা খরেচ আইনগত পরামশ দান,  

সািলশ/কাউ িলং এর মাধ েম পািরবািরক কলহ িমমাংসা করা, ভরণ পাষণ আদােয়র ব ব া করা, দনেমাহর আদােয়র 
ব ব া করা এবং নাবালক স ােনর খারেপাষ আদােয়র ব ব া করা হয় । িনযাতন সং া  ঘটনার তথ  সংর ণ এবং 

ফেলাআপ করা হয়। 2015-2016 A_© eQ‡i 1677 Rb wbh©vwZZ I ỳt¯’ gwnjv‡K 86 jÿ 18 nvRvi UvKv cÖ`vb 

Kiv nq| we‡eP¨ A_©-eQ‡i 215 wU wel‡q Avw_©K I AvBbx mnvqZv cÖ̀ v‡bi Rb¨ Kvh©µg MÖnY Kiv nq|  

• wkï ivRb I ivwK‡ei PvÂj¨Ki Ges b„ksm nZ¨vKv‡Ûi d‡jvAvc Kiv nq Ges cwievi‡K Avw_©K I AvBbx 

mnvqZv cÖ̀ vbv Kiv nq|  
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িবগত ০৪-০৮-২০১৫ তািরেখ 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র 
মাননীয় িতম ী মেহর আফেরাজ 

চুমিক, এমিপ পাশিবক িনযাতেন 

িনহত িশ  রাজেনর ােমর বািড় 

পিরদশন কেরন। িতম ী রাজেনর 
মা লুবনার হােত এক লাখ টাকার 
চক দান কেরন। এ সময় মাননীয় 

িতম ী বেলন, “ ধানম ী শখ 

হািসনা রাজন খুেনর িবচাের খুবই 

আ িরক। আমরা পােশ আিছ। যখন 

যা দরকার আমরা দখেবা।” এ 

সময় িতিন আরও বেলন, রাজেনর 
ভাই সাজেনর জন  িত মােস জলা শাসেনর প  থেক ২ হাজার টাকা দান করা হেব। িসেলেটর জলা শাসক স  

করেবন বেল িতিন জানান। 
 

 wkï‡`i Rb¨ Kvh©µg t  

 wkï welqK Awa`ßi MV‡bi wel‡q MZ 23/8/2015 Zvwi‡L gwnjv I wkï welqK gš¿Yvj য়র mwPe Gi 

mfvcwZ‡Z¡ GK AvšÍ:gš¿Yvjq mfv AbywôZ nq| AvšÍ:gš¿Yvjq mfvi wm×v‡šÍi ‡cªwÿ‡Z hyM¥mwPe (wkï) †K 

AvnevqK K‡i †Kvi KwgwU MwVZ nq| †Kvi KwgwU B‡Zvg‡a¨ m¤ú„³ gš¿Yvjq I AskxR‡bi mv‡_ ch©v‡jvPbv 

K‡i Awa`ß‡ii cȪ ÍvweZ Kvh©vewj cȪ ‘Z K‡i‡Q| GQvov G Awa`ß‡ii Rb¨ AM©v‡bvMÖvg ˆZwi I Lmov wb‡qvMwewa 

cÖYq‡bi Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| 

 

 2 †_‡K 5 eQi eqmx Kb¨vwkïmn Ab¨vb¨ wkky‡`i Rb¨ †W-†Kqvi, wkky weKvk I cÖvK-cÖv_wgK wkÿv Kvh©µg 

ev¯Íevqbmn wkkyi cÖviw¤¢K hZœ I weKv‡ki mgwš̂Z bxwZ ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ Kvh©µg MÖnণ Ges wkkyi cÖviw¤¢K 

wkLb I weKv‡ki j‡ÿ¨ wkkyi weKv‡k cÖviw¤¢K wkÿv cÖKí MÖnY Kiv n‡q‡Q| GB cÖK‡íi AvIZvq 2,109wU 

†K‡› ª̀i gva¨‡g wm‡jU, mybvgMÄ, nweMÄ, †gxjfxevRvi, K·evRvi, gqgbwmsn, MvRxcyi, bvivqYMÄ, cUzqvLvjx 

I mvZÿxiv †Rjvq AbMÖmi wkky‡`i Rb¨ GB Kvh©µg cwiPvwjZ n‡”Q| hvi g‡a¨ 20 wU †W-†Kqvi †m›Uvi, 

535wU  wkky weKvk †K› ª̀ Ges 1,554 wU cÖvK-cÖv_wgK wkÿv †K› ª̀ Pjgvb i‡q‡Q| 

 

 evsjv‡`k wkky GKv‡Wgxi AvIZvq Amnvq Kb¨vwkky‡`i cybe©vm‡bi Rb¨ XvKvi AvwRgcy‡i wkky weKvk †K› ª̀ 

cwiPvwjZ n‡”Q| †K› ª̀wU‡Z eZ©gv‡b 110 Rb ỳt¯’ I myweavewÂZ Kb¨vwkï i‡q‡Q|  

 evsjv‡`k wkky GKv‡Wgxi †K› ª̀xq Kvh©vj‡q cÖwZeÜx Kb¨vwkïmn wkky‡`i Kj¨v‡Y wPÎvsKb wel‡q cÖwkÿY 

cÖ̀ v‡bi j‡ÿ¨ Ò¯ĉœivOvÓ bv‡g cÖwkÿY Kvh©µg ev Í̄evwqZ n‡”Q| G‡Z 2 Rb cÖwkÿK cÖvq 40 Rb cÖwkÿYv_©x‡K 

3wU kvLvq cÖwkÿY cÖ̀ vb K‡i _v‡Kb| D‡jøL¨ GB cÖwkÿY Kvh©µg webv‡eZ‡b cwiPvwjZ n‡”Q|  

 Enabling  Environment for Child Right (EECR) kxl©K cÖK‡íi AvIZvq Kb¨vwkïmn, SzuwKc~Y© Kv‡R 

wb‡qvwRZ wkï, we`¨vjq n‡Z S‡i cov wkï I cÖwZeÜx wkï‡`i Kj¨v‡Y 2012-2017 †gqv‡` 31840.22 jÿ 

UvKv e¨‡q MÖnY Kiv n‡q‡Q|  

 XvKv wmwU K‡cv©‡ik‡bi 26 bs IqvW© Ges XvKv `wÿY wmwU K‡cv©‡ik‡bi 8 bs Iqv‡W© c_wkï cybev©mb Kvh©µg 

cwiPvwjZ n‡”Q| Kvh©µ‡gi AvIZvq c_wkï‡`i Rb¨ cÖ‡qvRbxq mnvqZv cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ †këvi †nvg cwiPvjbv 

Kiv n‡”Q| 
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 মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র 
মাননীয় িতম ী মেহর আফেরাজ চুমিক 

এমিপ ১৪-১২-২০১৫ তািরেখ পিরবার 
পিরক না অিধদ েরর সে লন কে  
পথিশ  পুনবাসেনর লে  ঢাকা উ র িস  

কেপােরশন এলাকায় কমরত িবিভ  

সংগঠেনর সােথ আেলাচনা সভায় ধান 

অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন। মিহলা ও 

িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র সিচব নািছমা 
বগম এনিডিসর সভাপিতে  উ  সভায় 

আশার আেলা সাসাই , অ ািসসেট  ফর 
াম ডুেয়লারস, অদম  বাংলােদশ 

ফাউে শন (মজার ইশ ল), অপরােজয় বাংলােদশ, েচ া ফাউে শন, ইনিসিডন বাংলােদশ, িকং দ া সাইেল , আপন 

ফাউে শন, বাংলােদশ িতব ী ফাউে শন, :  সহায়তা ক , দ া ইউথ ফাউে শনসহ অেনক সামািজক সংগঠেনর 
িতিনিধগণ অংশ হণ কেরন। 

 evsjv‡`k wkï GKv‡Wgxi D‡`¨v‡M 23 Rvbyqvwi 2016 wLª: Zvwi‡L evsjv‡`k wkï GKv‡Wgxi AwW‡Uvwiqv‡g 

RvZxq wkï cyi vi 2016 Gi cyi¯‹vi weZiণx Abyôv‡b gnvgvb¨ ivóªcwZ cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Ask MÖnY K‡ib| 

 KjKvZv cy¯ÍK‡gjv-2016 Av‡qvR‡bi wel‡q cwiPvjK, evsjv‡`k wkï GKv‡Wgx 27 Rvbyqvwi n‡Z 7 †deªæqvwi 

2016 ZvwiL ch©šÍ KjKvZvq AbywôZe¨ cy¯ÍK‡gjv-2016 G bq m`m¨wewkó wkï ms¯‹…wZK `jmn GKRb MvBW 

evsjv‡`k wkï GKv‡Wgxi cwiPvj‡Ki ন ে  AskMÖnY K‡ib| 

 RvwZms‡Ni A_©‰bwZK I mvgvwRK cwil‡`i BDGbDB‡gb Gi D‡`¨v‡M Kwgkb Ab `¨v ÷¨vUvm Ae DB‡gb Gi 

60Zg mfv 14-24 gvP© 2016 wLªt mg‡q wbDBqK©̄ ’ RvwZmsN m`i `ß‡i AbywôZ nq| gvbbxq cÖwZgš¿x †g‡ni 

Avd‡ivR PygwK, Ggwc Gi †bZ…‡Z¡ 8 m`m¨ wewkó GKwU `j D³ mfvq †hvM`vb K‡ib Ges gvbbxq cÖwZgš¿x 

mfvq evsjv‡`k miKv‡ii c‡ÿ Kvw›Uª †÷U‡g›U cÖ̀ vb K‡ib|  

 CRC Concluding observation Gi Dci UNCRC KwgwUi 70Zg †mk‡b AskMÖnYKvix cÖwZwbwa Ges 

mswkøó gš¿Yvj‡qi gZvgZ MÖn‡Yi wbwgË gwnjv I wkï welqK gš¿Yvj‡qi mwPe g‡nv`‡qi mfvcwZ‡Z¦ 17 

†deªæqvix, 2016 ZvwiL GKwU mfv nq Ges CRC Concluding observation Gi wel‡q 25 †deªæqvix, 

2016 ZvwiL BDwb‡m‡di D‡`¨v‡M GKwU AewnZKiY Kg©kvjv AbywôZ nq| D³ Kg©kvjvq gwnjv I wkï welqK 

gš¿Yvj‡qi gvbbxq cÖwZgš¿x †g‡ni Avd‡ivR PzgwK, Ggwc cÖavb AwZw_i Avmb AjsK…Z K‡ib| 

 

 তথ  যুি  সং া   কায মঃ 
 

 বাল িববাহ িতেরােধ দেশর িবিভ  জলায় িভিডও কনফােরি ং: মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী এবং 
সিচব মেহাদয় দেশর িবিভ  জলায় জলা শাসেকর কাযালেয় বাল িববাহ িতেরাধ িবষয়ক সভায় িভিডও কনফােরি ং এর 
মাধ েম িনয়িমত অংশ হণ করেছন । 
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২। কমকতা ও কমচারীেদর কি ঊটার িশ ণ দানঃ          
মাননীয় ধানম ীর িডিজটাল বাংলােদেশর  বা বায়েনর লে  এবং কমকতা ও কমচারীেদর আইিস িভি ক কমদ তা ও পশাগত ান বৃি র লে  

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র সকল কমকতা ও কমচারীগনেক দা িরক কােজ ই- মইেলর ব বহার, িডিজটাল নিথ বা বায়েনর লে  

ইউিনেকাডিভি ক বাংলা লখার চলন, সরকারী কােজ অিফিসয়াল ই- মইল ওেয়বেমইেলর ব বহার ইত ািদ িবষেয় িনয়িমত িশ ণ দান করা হে । 

ফেল ম ণালেয়র সকল সভার না শ সংি জনেক ই- মইেলর মাধ েম রণ করা হে  এবং দা িরক অন ান  কােজ আইিস র ব বহার ত বৃি  পাে । 
 

৩।  ই-ফাইিলং এর ব বহারঃ ম ণালেয়র কােজ গিতশীলতা আনয়েনর লে  

ধানম ীর কাযালেয়র এটুআই কে র সহায়তায় মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র 
কমচারীেদরেক ই-ফাইিলং িবষয়ক িশ ণ দয়া হেয়েছ। বতমােন ম ণালেয় ই-

ফাইিলং এর মাধ েম নিথ ব ব াপনার কায ম চলমান রেয়েছ।    
 

 

 
 
 
 

৪। সাস াল িমিডয়াঃ ম Yvলেয়র ফসবুক পজ www.facebook.com/Ministry-of-Women-and-Children-Affairs খালা হেয়েছ 

এবং ফসবুক পেজর মাধ েম নাগিরক মতামত নয়া হে । এছাড়াও 

ম ণালেয়র সকল খবর ফসবুক পেজর মাধ েম কাশ করা হে । 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

৫। িশ ণ বাতায়নঃ মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় ও অধীন  

দ র/সং ার অধীেন পিরচািলত িবিভ  িশ ণ কে র িশ ণাথ েদর 
তথ  উপা  সংর েণর জন  এবং িশ ণ হেণর পর অিজত ান 

কােজ লািগেয় কমসং ান াি  সং া  তথ  মিনটিরং করার লে  

“ িশ ণ বাতায়ন” অনলাইন সফটওয় ার  িনমাণ করা হেয়েছ। এই 

সফটওয় ােরর মাধ েম িশ ণাথ েদর সকল তথ  সহজলভ  ও ত 

াি  িনি ত করা স ব হেব এবং িশ েণর চািহদা িনণয়সহ িশ ণ 

িবষয়ক িস া  হণ সহজ হেব। 
 

১। ব ড়া জলা শাসেকর কাযালেয় বাল িববাহ 
িতেরাধ িবষয়ক সভায় মাননীয় িতম ী মেহর 

আফেরাজ চুমিক, এমিপ এবং সিচব নািছমা বগম 
এনিডিস িভিডও কনফােরি ং এর মাধ েম অংশ হণ 
কেরেছন। 
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 ¸iæZ¡c~Y© w`em D`hvcbt 

 

gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq, gwnjv welqK Awa`ßi, RvZxq gwnjv ms ’̄v Ges evsjv‡`k wkï 

GKv‡Wgx KZ…©K D`hvwcZ wewfbœ w`emmg~nt 

 

µ 

bs 

w`e‡mi bvg ZvwiL `vwqZ¡cÖvß 

kvLv 

gš¿Yvjq/`ßi/ms¯’v w`e‡m 

পাষােকর 

is 

1. RvZxq wkï cyi¯‹vi cÖwZ‡hvwMZv 23 Rvbyqvix wkï kvLv  gwkweg Ges evwkG  

2. AvšÍR©vwZK gvZ…fvlv w`em 21 †deªæqvix  gwkweg, gweA Ges 

Rvgm 

mv`v-Kv‡jv 

3. AvšÍR©vwZK bvix w`em| 8B gvP© mgš̂q kvLv 

/cøvD BDwbU,  

gwkweg jvj‡P 

‡e¸bx 

4. RvwZi RbK e½eÜz †kL 

gywReyi ingvb-Gi Rš§w`em I 

RvZxq wkï w`em| 

17B gvP©  evwkG   

5. gnvb ¯v̂axbZv w`em 26 gvP©  gweA Ges Rvgm  

6. wek¦ AwURg m‡PZbZv w`em 2iv GwcÖj  Rvgm bxj evwZ 

R¡vjv‡bv 

7. evsjv beel© 14 GwcÖj  Rvgm njy` 

8. wek¦ gv w`em gv‡mi 2q †iveevi 11 †g  gweA   

9. wbivc` gvZ…Z¡ w`em 28 †g  gweA bxj 

10. e½gvZv †kL dwRjvZzb †bQv 

gywRe-Gi Rb¥ w`em 

8 AvMó hyM¥ mwPe 

(gweA) 

gwkweg Ges Rvgm  

11. RvZxq †kvK w`em 15B AvM÷  gwkweg, gweA, Rvgm 

Ges evwkG 

Kv‡jv 

12. evj¨ weevn cÖwZ‡iva w`em 29 †m‡Þ¤̂i  gwkweg, gweA Ges 

*Rvgm 

 

13. RvZxq Kb¨v wkï w`em 30 A‡±vei  gwkweg Ges gweA  

14. wek¦ wkï w`em I wkï AwaKvi 

mßvn 

A‡±vei gv‡mi 1g 

†mvgevi (3-5 A‡±vei) 

wkï kvLv gwkweg Ges evwkG  

15. †kL iv‡mj-Gi Rb¥ w`em 18 A‡±vei  evwkG  

16. †eª÷ K¨vÝvi w`em 19 A‡±vei  Rvgm ‡Mvjvcx 

17. gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv-

Gi Rb¥ w`em 

28 A‡±vei  -  

18. AvšÍR©vwZK bvix wbh©vZb 

cÖwZ‡iva cÿ 

25 b‡f-10 wW‡m¤̂i  gwkweg, gweA Ges 

Rvgm 

Kgjv 

19. AvšÍR©vwZK cÖwZeÜx w`em 3 wW‡m¤̂i  Rvgm  

20. †eMg †iv‡Kqv w`em D`hvcb I 

†eMg †iv‡Kqv c`K cÖ̀ vb| 

9 wW‡m¤̂i 

 

mgš̂q kvLv/ 

cøvD BDwbU  

gwkweg  

21. gnvb weRq w`em Dcj‡ÿ¨ 

gwkweg Gi Kvh©µg m¤úwK©Z 

UªvK †kvfvhvÎv  

16 wW‡m¤̂i cÖkvmb  gwkweg, gweA Ges 

Rvgm 
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৮ মাচ আ জািতক নারী িদবস, ২০১৬ পালন উপলে  ওসমািন অিডটিরয়ােম মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় ক ক আেয়ািজত 

অ ান।   
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িব  িশ  িদবস এবং িশ  অিধকার স াহ, ২০১৬ উদযাপন 
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1) GK bR‡i gwnjv I wkï welqK gš¿Yvj‡qi 2015-2016 A_© eQ‡ii gwnjv I wkï Dbœq‡bi  AR©bmg~nt 

১। নারী ও িশ র সামািজক িনরাপ া জারদারকরণঃ  

 ভালনােরবল প ডেভলপেম  (িভিজিড) কমসূচীর আওতায় ৭.৫০ ল  ঃ , অসহায় ও দির  নারীেদর ২৪ মাসব াপী 
মািসক িভি েত ৩০ কিজ চাল খাদ  সহায়তা এবং বসরকাির সং ার মাধ েম ৪০০ টাকা কের িশ ণ ভাতাসহ 

১০৩৭.৯৯৬৭ ল  টাকা িবতরণ করা হেয়েছ। 
 

 দির  মাÕর মাতৃ কাল ভাতা কমসূচীর আওতায় মা এবং ০-২ বছর পয  িশ র পুি  িনি তকে  ২.৬৪ ল  দির  ও 

গভবতী মা ভাতােভাগীেক ২৪ মাসব াপী মািসক িভি েত ৫০০ টাকা হাের ১৬৯.৪০ ল  টাকার ভাতা দান করা হেয়েছ। 
 

 কমজীবী ল াকেট ং মাদার সহায়তা তহিবল কমসূচীর আওতায় মা এবং িশ র পুি  িনি তকে  ৬৪  জলা সদেরর 

পৗরসভা এবং ৬৫  উপেজলা পযােয়র পৗরসভার ১.২০ ল  কমজীবী মিহলােদরেক ২৪ মাসব াপী মািসক িভি েত ৫০০ 

টাকা হাের ৭৬.৩১৩০ ল  টাকার ল াকেট ং ভাতা দান দান করা হেয়েছ। 
 

 ব াংেক গি ত ১০ কা  টাকার লভ াংশ থেক ২০৭৯ জন িনযািতত, ঃ  ও অসহায় মিহলা ও িশ েদর িচিকৎসা, আইিন 

সহায়তা ও কমসং ানমূলক কােজর জন  এককালীন আিথক সহায়তা দান করা হেয়েছ।  

 প ী অÂ লর দির  গভবতী মা ও গভ  স ােনর পুি  চািহদা পূরেণ আিথক সহায়তা দােনর লে  ৬৮২৬ জন 

উপকারেভাগীর ডাটােবজ তরী করা হেয়েছ। 
 

 ঃ  মিহলােদর আ -কমসং ােনর জন  ৫% সািভস চােজ ৫০০০ হেত ১৫০০০ হাজার টাকা পয  ঋণ দান করা হে । 

বতমােন ৬৪  জলার ৪৭৩  উপেজলায় বা বায়নাধীন এ কমসূচীর উপকারেভাগীর সংখ া ৯.২০ ল  জন। 

২। নারী ও িশ র সুর া, িনযাতন িতেরাধ ও অিধকার িত াঃ 

 

 8wU Iqvb-÷c µvBwmm ‡m›Uvi Ges ৬০  ওয়ান- প াইিসস সল এর মাধ েম ১১৭৫৫ জন িনযাতেনর িশকার নারী ও 

িশ ‡K সবা দান করা হেয়েছ । 
 

 ন াশনাল মা কাD‡Ýwjs স ােরর মাধ েম িনযাতেনর িশকার ১৯০২ জন নারী ও িশ েদর মেনাসামািজক কাউি িলং দান 

করা হেয়েছ। 

 bvix I wkï wbhv©Zb cÖwZ‡iv‡a b¨vkbvj †níjvBb †m›Uv‡ii †Uvj wd« †níjvBb 10921 Gi gva¨‡g 100939 

Rb‡K cÖ‡qvRbxq mnvqZv cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q|  

 

 ১৮ বছেরর নীেচ মেয়েদর এবং ২১ বছেরর নীেচ ছেলেদর বাল িববােহর হার ৬২% এর নীেচ নািমেয় আনার জন  

সেচতনতা কায ম বা বায়ন করা হেয়েছ। 
 

৩। নারী উেদ া ােদর িবকাশ সাধনঃ 

 

 আ -কমসং ান সৃি েত ১৭৫০০ জন নারীেদরেক িবিভ  ক াটাগিরেত নারী উেদ া া উ য়ন িশ ণ দান করা হয়। 
 

 তৃণমূল পযােয়র ১৩০০০ জন নারী উেদ া ােদর উৎপািদত পেণ র বাজারজাতকরেণ সুিবধা দান করা হেয়েছ।  
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 দেশ অনুি ত আ জািতক বািণজ  মলাসহ দেশ ও িবেদেশ িবিভ  মলায় ২২০ জন নারী উেদ া ােদর উৎপািদত পেণ র 

িব েয় দশনীর আেয়াজন করা হেয়েছ। 
 

 তৃণমূল পযােয় নারী উেদ া ােদর সমি ত সহায়তা দােনর জন  জিয়তা ফাউে শন িতি ত হয়। তােদর উৎপািদত 

পণ স ার বাজারজাতকরেণর জন  Ôজিয়তাÕ িবপণন ক  াপন করা হেয়েছ। 
  

 রাজ  বােজেটর আওতায় িবিভ  ে  সফল ও জীবনজয়ী নারীেদর খঁুেজ বর করা এবং তােদর স াননা দয়ার জন  

‘জিয়তা অে ষেণ বাংলােদশ’ কমসূচী চালু রেয়েছ।  
 

 িত বছর অথৈনিতকভােব সফল, িশ া ও চা রী ে  সফলতা অজন কেরেছন, সফল জননী, িনযািতত িক  নতুন 

উদ েম জীবন  কেরেছন এবং সমাজ উ য়েনর জন  অবদান রেখেছন এমন ৫  ে  জিয়তােদর স াননা দান করা 
হে । 

 

৪। নারীর মতায়ন ও িশ র িবকাশঃ 
 

 নারী মতায়ন ও আথ সামািজক উ য়েনর ল  ১২.০৬ ল  নারী িশ ণাথ েক িবিভ  ময়ােদ আয়বধক ও উেদ া া 

উ য়ন ও দ তা বৃি মূলক িশ ণ যমনঃ আধুিনক গােম স, কি উটার, হাউসিকিপং এ  কয়ার িগিভং, 

িবউ িফেকশন, মাশ ম চাষ, ফুড েসিসং, উেদ া া উ য়ন ইত ািদ িবষেয় িশ ণ দান করা হেয়েছ। 

 িন  মধ িব  ও মধ িব  কমজীিব মােয়েদর িশ েদর (৬ মাস থেক ৬ বছর পয ) িনরাপেদ রেখ কম েল িনি ে  কাজ 

করার সুিবধােথ ৭৩  ড- কয়ার স ােরর মাধ েম সকাল ৮.৪০ হেত িবকাল ৫.৩০ পয  ২৮৮০ জন িশ েক িনরাপদ 

িদবায  সবা দান করা হেয়েছ। 

 মিহলােদর অথৈনিতক কমকাে  স ৃ করেণর লে  মূেল  কমজীিব মিহলােদর িনরাপ া ও আবাসন সুিবধা দােনর 
িনিম  ৮  কমজীিব হাে েলর মাধ েম ২৮৮০ জন কমজীিব মিহলােদরেক িনরাপদ আবাসন সুিবধা দান করা হেয়েছ। 

 ৬  িশ  িবকাশ কে র মাধ েম ৬০০ জন ঃ , এিতম ও অসহায় পথিশ েদর আ য়, খাদ , ব  ও িশ া উপকরণ 

ইত ািদর মাধ েম মানিসক িবকাশ সাধেনর সুেযাগ সৃি  করা হেয়েছ।  

 িশ  উ য়ন কমসূচীর আওতায় ২.২৫ ল  িশ র মনন, মধা ও সাং ৃ িতক িবকােশর লে  ৬৪  জলা অিফস ও ৬  

উপেজলা অিফেসর মাধ েম ৩৫  কায ম বা বািয়ত হয়। 

 ৭  িবভােগর ৭  জলার সব ক  উপেজলায় ৩৭৯  ইউিনয়েন ৫২৯  িকেশার-িকেশারী াব িত া করা হেয়েছ। ােবর 

সদস রা সাস াল চ  এেজ  িহেসেব নারী িনযাতন, যৗতুক িনেরাধ, িশ ম এবং বাল িববাহ িতেরাধ ইত ািদ িবষেয় 

জনসেচতনতামূক কায ম পিরচালনা করেছ। 
 



৩১ 

gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq Ges Aaxb ’̄ `ßi/ ms ’̄vi Abybœqb ev‡RU (wcwcGbwe) Gi AvIZvq ev Í̄evqbvaxb Kg©m~wP mg~‡ni (RyjvB 2015-Ryb 2016) AMÖMwZi cÖwZ‡e`b t 

(jÿ UvKvq) 

µ 

bs 

K) Kg©m~wPi bvg 

L) Kg©m~wP cwiPvj‡Ki bvg 

M) gwbUwis Kg©KZv© 

ev Í̄evqbKvix ms ’̄v ev Í̄evqbKvj Aby‡gvw`Z e¨q 

2015-16 A_© 

eQ‡ii eivÏ 

(ms‡kvwaZ eivÏmn) 

2015-16 A_© 

eQ‡ii Ryb ch©šÍ 

Aegyw³ (eiv‡Ïi %) 

2015-16 A_© 

eQ‡ii Ryb ch©šÍ 

e¨q (eiv‡Ïi %) 

2015-16 A_© 

eQ‡ii Ryb ch©šÍ 

†fŠZ AMÖMwZ (%) 

2015-16 A_© eQ‡ii 

Ryb ch©šÍ µgcywÄZ 

e¨q (eiv‡Ïi %) 

gšÍe¨ 

01 

০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ 

11 

01 ক) নারী উেদ া া দ তা উ য়ন ক  ও 

হাে ল সহায়তা 

খ) ‡eMg kvI‡bIqvR w`jiæev 

(Dcসিচব)  
গ) উপসিচব (বা:ও অ:) ও আেরা ৬ জন। 

বাংলােদশ উইেমন 

চ ার অব কমাস এ  

ই াি  

(িবডি উিসিসআই) 

(১/৯/১৩-

৩০/৬/১6) 

৯৯৭.৮৮ 

(িজওিব ৯৫% ও 

িবডি উিসিসআই  

৫%) 

৫৯১.৭৫ 

443.86 

75% 

253.72 

42.88% 

 378.68 

37.95% 

2016-17 A_© 

eQ‡ii Rb¨ A_v©r 

1 eQi No Cost 
Extension Kiv 

n‡q‡Q| 

০২ ক) নারী উেদ া া উ য়ন িরেসাস স ার 
খ) মাহা দ মামুন িময়া (উপ পিরচালক, 

জামস), ৯৩৫১৬৫৮, ০১৭৮১৪৪৭৭৭৮ 

গ) উপসিচব (বা:ও অ:) ও আেরা ৭জন। 

বাংলােদশ উইেমন 

চ ার অব কমাস এ  

ই াি  

(িবডি উিসিসআই) 

(১/২/১৪-
৩০/৬/১৬) 

৯৯৮.৫৩ (িজওিব 
৯৭% ও 

িবডি উিসিসআই 

৩%) 

 

১৫৭.৪৫ 

82.18 

52.19% 

82.18 

52.19% 

- 161.14 

16.16% 

mgvß 

০৩ ক) ামীণ নারী উেদ া ােদর দ তা িবকাশ 

িশ ণ (উপেজলা পযায়) শীষক কমসূচী 

খ) বগম ফারহানা আ ার, গেবষণা 
কমকতা, মিবঅ ০১৯১১২৮৫৫০০ 

গ) পিরচালক, মিবঅ ও আেরা ৩জন 

বাংলােদশ উইেমন 

চ ার অব কমাস এ  

ই াি  

(িবডি উিসিসআই) 

২০১৪-১৫ 

হেত ২০১৬-

১৭ পয  

৭৩৭.৬৪ 
 

৩০৫.৩৬ 

229.02 

75% 

76.31 

24.99% 

- 140.77 

46.10% 

Kvh©µg Pjgvb 

০৪ ক) নারী উেদ া া উ য়ন ও স সারণ  

খ) মাঃ কিফল উি ন কাইয়া (উপসিচব), 
০১৫৫২৩১৪২৭১ 

গ) উপসিচব (বা:ও অ:) ও আেরা ৪জন 

িদ ফডােরশন অব 
বাংলােদশ চ ার অব 
কমাস এ  ই াি  

(এফিবিসিসআই) 

(১/২/১৪-
৩০/৬/১৬) 

৮০০.০০ (িজওিব 
৭৬০.০০ ও 

এফিবিসিসআই 

৪০.০০) 

 

২৬৮.০০ 

 

239.875 

89.50% 

133.85 

49.94% 

- ৩৭০.31 

49.94% 

2016-17 A_© eQ‡ii 

Rb¨ A_v©r 1 eQi No 
Cost Extension 

Kiv n‡q‡Q| 

০৫ ক) িনব নকৃত মিহলা সিমিতিভি ক 

ব িত মী ব বসায়ী উেদ াগ (জিয়তা-

হালুয়াঘাট) 

খ)  পারভীন সুলতানা, সহকারী পিরচালক, 

৯৩৬১৯৭৫, ০১১৯১১৭৬৪৬৯ 

গ) অিতির  জলা শাসক (সািবক), 

ময়মনিসংহ) ও আেরা ২জন 

 

 

 

 

মিহলা িবষয়ক অিধদ র 

(১/১/১৩-

৩১/১২/১৫) 

৭৫০.০০ 

 

৯৯.০০ 

99.00 

100% 

83.07 

83.91% 

 

654.93 

87.32% 

mgvß 
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µ 

bs 

K) Kg©m~wPi bvg 

L) Kg©m~wP cwiPvj‡Ki bvg 

M) gwbUwis Kg©KZv© 

ev Í̄evqbKvix ms ’̄v ev Í̄evqbKvj Aby‡gvw`Z e¨q 

2015-16 A_© 

eQ‡ii eivÏ 

(ms‡kvwaZ 

eivÏmn) 

2015-16 A_© 

eQ‡ii Ryb ch©šÍ 

Aegyw³ (eiv‡Ïi %) 

2015-16 A_© 

eQ‡ii Ryb ch©šÍ 

e¨q (eiv‡Ïi %) 

2015-16 A_© 

eQ‡ii Ryb ch©šÍ 

†fŠZ AMÖMwZ (%) 

2015-16 A_© eQ‡ii 

Ryb ch©šÍ µgcywÄZ 

e¨q (eiv‡Ïi %) 

gšÍe¨ 

01 ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ 11 

০৬ ক) দাির  িবেমাচেন মাতৃ কালীন ভাতা 
া  মা’ দর জন   প ােকজ শীষক 

কমসূিচ। 
খ) পারভীন সুলতানা, সহকারী পিরচালক, 
৯৩৬১৯৭৫, ০১১৯১১৭৬৪৬৯ 
গ) মাঃ িজলাল উি ন, গেবষণা কমকতা 

মিহলা িবষয়ক অিধদ র (১/৭/১৪-
৩০/৬/১৬) 

৫৫০.০০ 
 

২৬৬.০০ 
266.00 

100% 

259.87 

97.70% 

100% 447.01 

81.27% 

2016-17 A_© eQ‡ii 

Rb¨ A_v©r 1 eQi No 

Cost Extension Kiv 

n‡q‡Q| 

০৭ ক) গাজীপুর জলার জন  বাল িববাহ 
িতেরাধকে  সেচতনতা বৃি করণ শীষক 

কমসূচী,  
খ) মাঃ জািকর হােসন, জলা মিহলা 
িবষয়ক কমকতা, 
গাজীপুর,  
গ) উপসিচব (বা:ও অ:) ও আেরা ৪জন। 

মিহলা িবষয়ক অিধদ র ২০১৪-১৫ হেত 
২০১৫-১৬ 

পয  

২৫৩.৬০ 
 

১৭০.০০ 
170.00 

100% 

167.77 

98.76% 

 
250.70 

98.৮৬% 

mgvß 

০৮ ক) িবেশষািয়ত আধুিনক ড িশ ণ (খাদ  
ি য়াজাতকরণ ও িবউ িফেকশন)  

খ) সরদার মাঃ আিমনুল ইসলাম, পিরচালক, 
৯৩৩৩৮৩ 
গ) উপসিচব ( িশ ণ), মিশিবম ও আেরা 
৪জন 

জাতীয় মিহলা সং া 
 
 
 

(১/১১/১৩-
৩০/৬/১৬) 

৮৪৩.৮৭ 
 

২৭২.০৪ 
272.04 

100% 

240.96 

88.57% 

-- 
668.62 

79.23% 

2016-17 A_© eQ‡ii 

Rb¨ A_v©r 1 eQi No 

Cost Extension Kiv 

n‡q‡Q| 

০৯ ক) িশ র িত সিহংসতা িতেরাধকে  
বাল িববাহ স েক সেচতনতা বৃি করণ, 
খ)  ডাঃ মাঃ আিমনুল ইসলাম (যু সিচব), 
০১৭১১৫৯২৭৬৯ 
গ) উপসিচব (মিবঅ-২) আেরা ২জন 

সাইভ াক (SAIEVAC) ২০১৪-১৫ হেত 
২০১৫-১৬ 

পয  

৮৪৮.৪৩ ৫৯০.৪৩ 
590.43 

100% 

 

 

563.15 

95.37% 

-- 
819.64 

66.37% 

mgvß 

১০ ক) গােম স কারখানার নারী িমকেদর 
স ােনর জন  ড- কয়ার স ার শীষক 
কমসূিচ,  
খ) মাঃ ইয়ািহয়া, সহকারী পিরচালক, 
০১৭১১০৫৩১৫৪ 

জাতীয় মিহলা সং া ২০১৪-১৫ হেত 
২০১৬-১৭ 

পয  

৬১০.৯৭ 
 

১৮৪.৭৭ 
150.65 

82% 

 

 

124.18 

67.20% 

- 
175.85 

29% 

Kvh©µg 

Pjgvb 
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µ 

bs 

K) Kg©m~wPi bvg 

L) Kg©m~wP cwiPvj‡Ki bvg 

M) gwbUwis Kg©KZv© 

ev Í̄evqbKvix ms ’̄v ev Í̄evqbKvj 

Aby‡gvẁ Z 

e¨q 

2015-16 A_© 

eQ‡ii eivÏ 

(ms‡kvwaZ eivÏmn) 

2015-16 A_© 

eQ‡ii Ryb ch©šÍ 

Aegyw³ (eiv‡Ïi %) 

2015-16 A_© 

eQ‡ii Ryb ch©šÍ 

e¨q (eiv‡Ïi %) 

2015-16 A_© 

eQ‡ii Ryb ch©šÍ 

†fŠZ AMÖMwZ (%) 

2015-16 A_© eQ‡ii 

Ryb ch©šÍ µgcywÄZ e¨q 

(eiv‡Ïi %) 

gšÍe¨ 

01 ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ 11 

11 ক) ক াটািরং ( খাদ  তকরণ, সংর ণ 
ও সািভিসং) িশ ণ জলা পযায় শীষক 
কমসূচী, 
খ) মাহা দ মামুন িময়া (িডিড), 
৯৩৫১৬৫৮, ০১৭৮১৪৪৭৭৭৮ 
গ) বগম জাহান আরা বগম, 
যু  সিচব, মিশিবম ও আেরা ৩জন 

জাতীয় মিহলা সং া 
 
 
 
 
 
 

২০১৪-১৫ হেত 
২০১৬-১৭ পয  

৬৬৯.৮৮ ১৮৮.২৫ 
188.25 

100% 

 

163.51 

87% 

- 
249.87 

37.30% 

Kvh©µg 

Pjgvb 

১২ ক) বাংলােদশ িশ  একােডমীর জা ঘর 
সং ার, মরামত ও আধুিনকীকরণ শীষক 
কমসূচী 
খ) মাশাররফ হােসন, পিরচালক, 
৯৫৫০৩১৭, ০১৭১৫১৩৫১৫৩ 
গ) বগম লায়লা জসিমন যু  সিচব ও 
আেরা ৩জন 

বাংলােদশ িশ  
একােডমী 
 

২০১৪-১৫ হেত 
২০১৫-১৬ পয  

৫৫৪.৭৫ 
 

১৮৮.৫০ ১৪১.৩৮ 

৭৫% 

118.51 

21.36% 

- 
118.51 

21.36% 

2016-17 A_© eQ‡ii 

Rb¨ A_v©r 1 eQi No 

Cost Extension Kiv 

n‡q‡Q| 

১৩ ক) বাংলােদশ িশ  একােডমীর লাইে রী 
শি শালীকরেণর জন  অেটােমশন ও 
িডিজটালাইেজশন ( ক ীয় কাযালয় ও ৬৪ 
জলা)শীষক কমসূচী 

খ) মাশাররফ হােসন, পিরচালক, 
৯৫৫০৩১৭, ০১৭১৫১৩৫১৫৩ 
গ) অিতির  সিচব ( :) ও আেরা ৩জন  

বাংলােদশ িশ  
একােডমী 

২০১৪-১৫ হেত 
২০১৬-১৭ পয  

৫৫৭.৯০ 
 

২৪৬.৩৫ 
246.35 

100% 

 

174.56 

33.29% 

- 
178.87 

32.06% 

Kvh©µg Pjgvb 

১৪  গ) িশ  িব েকাষ সং রণ, অিভধান, 
িচরায়ত সািহত  ও ঐিতহ  পিরিচিতমূলক 

 কাশনা শীষক কমসূচী 
খ) মাশাররফ হােসন, পিরচালক, 
৯৫৫০৩১৭, ০১৭১৫১৩৫১৫৩ 
গ) যু সিচব (সম য়) ও আেরা ৩জন 

বাংলােদশ িশ  
একােডমী 

২০১৪-১৫ হেত 
২০১৬-১৭ পয  

৮৮২.৮১ 
 

৩৫১.২৮ 
351.28 

100% 

 

 

264.40 

29.95% 

- 
404.66 

45.84% 

Kvh©µg 

Pjgvb 

১৫ ক) নারী আইিস  ি -ল া ার এবং 
উেদ া া উ য়ন শীষক কমসূচী 
 খ)  ডাঃ মাঃ আিমনুল ইসলাম 
(যু সিচব), ০১৭১১৫৯২৭৬৯ 
গ) উপসিচব (মিবঅ-২) ও আেরা ৩জন 

এস এম ই ফাউে শন 
 

২০১৪-১৫ হেত 

২০১৬-১৭ পয  

৮০০.৪২ 

 

৪৩৫.৮১ 333.04 

76.04% 

 

155.28 

35.63% 

- 155.28 

19.40%- 

Kvh©µg Pjgvb 



31 

 

µ 

bs 

K) Kg©m~wPi bvg 

L) Kg©m~wP cwiPvj‡Ki bvg 

M) gwbUwis Kg©KZv© 

ev Í̄evqbKvix ms ’̄v ev Í̄evqbKvj 

Aby‡gvẁ Z 

e¨q 

2015-16 A_© 

eQ‡ii eivÏ 

(ms‡kvwaZ eivÏmn) 

2015-16 A_© 

eQ‡ii Ryb ch©šÍ 

Aegyw³ (eiv‡Ïi %) 

2015-16 A_© 

eQ‡ii Ryb ch©šÍ 

e¨q (eiv‡Ïi %) 

2015-16 A_© 

eQ‡ii Ryb ch©šÍ 

†fŠZ AMÖMwZ (%) 

2015-16 A_© eQ‡ii 

Ryb ch©šÍ µgcywÄZ e¨q 

(eiv‡Ïi %) 

gšÍe¨ 

01 ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ 11 

১৬ ক) হিবগ  জলার সুিবধা বি ত নারীর জীবন 
দ তা উ য়েনর জন  সেচতনতা বৃি  শীষক 
কমসূচী, 
খ) বগম মারিজয়া নাজনীন, উপপিরচালক, 
মিবঅ 
গ) বগম জাহান আরা বগম, যু সিসব ও 
আেরা ৩জন 

মিহলা িবষয়ক 
অিধদ র 

২০১৪-১৫ হেত 
২০১৬-১৭ পয  

৪৯৬.০০ 
 

২৩৩.৮০ 
217.93 

93.21% 

171.08 

73.17% 

- 
171.08 

34.49% 

Kvh©µg Pjgvb 

১৭ ক) হিরজন িণর মিহলা ও িশ েদর া  
সেচতনতা বৃি , া  সবা দান এবং 
িশ েদর লখাপড়া িনি তকরন কমসূিচ 

খ) w`jxc Kzgvi †`ebv_, সহকারী সিচব। 
01815-253971 

গ) বগম লায়লা জসিমন যু  সিচব ও 
আেরা ৩জন 

কয়ার ফর মাদার এ  
িচলে ন ফাউে শন 

২০১৪-১৫ হেত 

২০১৬-১৭ পয  

৩০৪.৮০ 

 

১৩৫.৭৮ ১৩৫.৭৮ 

100% 

১34.91 

99.35% 

- 
168.90 

55.41% 

Kvh©µg Pjgvb 

১৮ ক) জিয়তা কায ম কমসূিচ থেক 
ফাউে শেন ানা েরর জন  ীিজং শীষক 
কমসূিচ 
খ) মাঃ সাকাওয়াত হােসন, উপপিরচালক,
জিয়তা dvউে শন 

জিয়তা ফাউে শন ২০১৫-২০১৬ ৩১৪.০০ ৩১৪.০০ 

314.00 

100% 

309.94 

98.7% 

 
309.94 

98.7% 

mgvß 

১৯ ক) ারি ক মধা িবকাশ দ তা বৃি ।  
খ) Rbve AvBbyj Kexi (যু সিচব), মিশিবম,  

আইিসএইচিড 
 

২০১৫-১৬ হেত 

২০১৭-১৮ পয  

৪৪৪.৫০ ১০৯.৪৭ - - 

- 
- Kvh©µg Pjgvb 

20 ক)ÒwK‡kvi-wK‡kvix myiÿv K¬ve MVb I wUwf  

Abyôv‡bi gva¨‡g evj¨weevn eÜ, eqtmwÜ 

¯̂v̄ ’̈  Ges AwaKvi cÖwZôv K‡i fwel¨Z cÖRb¥-

‡K myMwVZ KivÓ kxl©K  Kg©m~wP| 

খ) ‡eMg Rvnvb Aviv †eMg  

hyM¥mwPe, gwkweg, 

01711863589 

¯̂Y© wK‡kvix †bU 

IqvK© dvD‡Ûkb 
2015-16 n‡Z 

2017-18 ch©šÍ 
315.00 63.00 63.00 

100% 

61.9173 

98.29% 

- 61.9173 

19.65% 

Kvh©µg Pjgvb 

21 ক) myweavewÂZ wkï‡`i wkÿv I ¯̂v ’̄̈  

Kvh©µg, kxl©K Kg©m~wP 

L) †eMg †iv‡Kqv LvZzb, wmwbqi 

mnKvix mwPe 

01817044630 

®ú›`b we 2015-16 n‡Z 

2017-18 ch©šÍ 
315.00 63.00 34.97 

55.51% 

- - - Kvh©µg Pjgvb 



৩১ 

8.3 2015-2016 A_©-eQ‡i gš¿Yvj‡qi Kvh©vewj m¤úv`‡b eo iK‡gi †Kvb mgm¨v /m¼‡Ui Avk¼v Kiv 

n‡j Zvi weeiY (mvaviY/iæwUb cÖK…wZi mgm¨v /m¼U D‡jø‡Li cÖ‡qvRb †bB; c` m„Rb, ïb¨c` c~iY BZ¨vw`)t  

cÖ‡hvR¨ bq| 

(৯) gš¿Yvj‡qi D‡Ïk¨ mvab msµvšÍt 

৯.১ 2015-2016 A_©-eQ‡ii Kvh©vewji gva¨‡g gš¿Yvj‡qi Avi× D‡Ïk¨vewj m‡šÍvlRbKfv‡e mvwaZ 

n‡q‡Q wK?-  n üv 

৯.২ D‡Ïk¨vewj mvwaZ bv n‡q _vK‡j Zvi KviYmg~n 

  

৯.৩ gš¿Yvj‡qi Avi× D‡Ïk¨vewj AviI `ÿZv I mvd‡j¨i m‡½ mvab Kivi j‡ÿ¨ †h me e¨e¯’v/ 

c`‡ÿc cÖnY Kiv ‡h‡Z cv‡i, †m m¤ú‡K© gš¿Yvj‡qi mycvwik| 

 

• gš¿Yvj‡qi Avi× 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©; 

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

cÖ‡qvRb Ges cªwkÿY cieZ©x g~j¨vqY 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 cÖ̀ vb; 

• †h mKj gš¿Yvjq/wefv‡M wkï I bvix wel‡q Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q- miKvix †mme cÖwZôv‡b 

‡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 Kiv cÖ‡qvRb; 

• cÖwZeÜx gwnjv I wkï‡`i Rb¨ we‡kl wkÿv cÖwZôvb ’̄vcb; 

• weaev I ¯̂vgx cwiZ¨v³v bvix‡`i †Rjv wfwËK †iwR‡÷ªkbfy³KiY| 

 

(1০) Dbœqb cÖKí msµvšÍ t 

 

1০.1 Dbœqb cÖK‡íi A_© eivÏ I e¨q msµvšÍ Z_¨ (01 RyjvB 2015 †_‡K 30 Ryb 2016 ch©šÍ) 

 

cÖwZ‡e`bvaxb 

eQ‡i †gvU 

cÖK‡íi msL¨v 

cÖwZ‡e`bvaxb eQ‡i 

GwWwc‡Z †gvU eivÏ 

(†KvwU UvKvq) 

cÖwZ‡e`bvaxb eQ‡i eiv‡Ïi 

wecix‡Z e¨‡qi cwigvb I 

eiv‡Ïi wecix‡Z e¨‡qi kZKiv 

nvi 

cÖwZ‡e`bvaxb 

eQ‡i gš¿Yvj‡q 

GwWwc wiwfD 

mfvi msL¨v 

1 2 3 4 

gwnjv I wkï 

welqK gš¿Yvjq 

19 wU 140.31 †KvwU UvKv 

(GKkZ Pwjøk †KvwU 

GKwÎk j¶ UvKv) 

eiv‡Ïi wecix‡Z e¨q- 

128.8388 ‡KvwU UvKv 

(GKkZ AvUvk †KvwU wZivwk  jÿ 

AvUvwk nvRvi UvKv) 

eiv‡Ïi wecix‡Z e¨‡qi kZKiv 

nvi- 91.82% 

 

 

12wU 
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1০.2 cÖK‡íi Ae ’̄v (01 RyjvB 2015 †_‡K 30 Ryb 2016 ch©šÍ) 

 

ïiæ Kiv 

bZzb 

cÖK‡íi 

msL¨v 

cÖwZ‡e`bvaxb eQ‡i mgvß cÖK‡íi ZvwjKv 

cÖwZ‡e`bvaxb eQ‡i 

D‡ØvabK…Z mgvß 

cÖK‡íi ZvwjKv 

cÖwZ‡e`bvaxb eQ‡i Pjgvb 

cÖK‡íi K‡¤úv‡b›U wnmv‡e 

mgvß ¸iæZ¡c~Y© AeKvVv‡gv 

1 2 3 4 

 mgvß cÖKí msL¨v 06wU 

1| নারী িনযাতন িতেরাধকে  মাি েস রাল 

া াম (৩য় পযায়) 

(০১/০৭/২০১১ হেত ৩০/০৬/২০১৬ প )| 

2| ভেকশনাল িনং ফর উইেমন ওয়াকার ইন 

আরএমিজ ই াি  ইন বাংলােদশ ক  

(০১/০৯/২০১৩ হেত ৩১/০৮/২০১৫প ) 

3| ন াশনাল nvU© ফাউে শেন িশ  ও মিহলা 

কািডয়াক ইউিনট াপন (সংেশািধত) ক  

০১/০৭/২০১২ হেত ৩১/১২/২০১৫ পয  

4|  িন িব  ও মধ িব  ণীর কমজীিব মিহলােদর 
িশ েদর জন  িদবায  কমসূিচ (সংেশািধত)। 

০১/০৭/২০০৯ হেত ৩০/০৬/২০১৬ প  

5| তথ  আপাঃ িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার লে  

তথ  ও যাগােযাগ যুি র মাধ েম  মিহলােদর 
মতায়ন ক  (সংেশািধত অনুেমািদত) 

(০১/০৭/২০১১ হেত ৩১/১২/২০১৫ প ) 

6| নগরিভি ক াি ক মিহলা উ য়ন ক  

(সংেশািধত) 

(০১/১০/২০০৮ হেত  ৩০/০৯/২০১৫ প ) 

-  - 

 

(1১) অবকাঠােমা উ য়ন (অবকাঠােমা উ য়ন কমসূিচ ও বা বায়ন অ গিতর িববরণ, সংি  অথ বছের (২০১৫-১৬) 
বরা কৃত অথ, ব িয়ত অথ, সংি  অথ-বছের (২০১৫-১৬) ল মা া এবং ল মা ার িবপরীেত অিজত অ গিত)   

(jÿ UvKvq) 

A_© eQi 2015-2016 

eivÏK…Z 

A_© 

e¨wqZ A_© 

2015-2016 A_© eQ‡i 

jÿ¨gvÎv 

jÿ¨gvÎvi wecix‡Z AwR©Z 

AMÖMwZ 

ÒRwqZv-nvjyqvNvUÓ 

Kg©m~wP। 
99.00 1.00 1.00 100% 

cÂvk kh¨v wewkó gwnjv 

I wkï Wvq‡ewUm, 

G‡Ûv াইন I †gUvewjK 

nvmcvZvj ¯’vcb, DËiv, 

XvKv| 

400.00 400.00 24% 24% 
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A_© eQi 2015-2016 

eivÏK…Z 

A_© 

e¨wqZ A_© 

2015-2016 A_© eQ‡i 

jÿ¨gvÎv 

jÿ¨gvÎvi wecix‡Z AwR©Z 

AMÖMwZ 

‡mvbvBgywo, KvjxMÄ, 

AvovBnvRvi I gVevoxqv 

Dc‡Rjvq †Uªwbs †m›Uvi 

I †nv‡÷j wbg©vY| 

1186.00 1107.21 21.21% 19% 

b¨vkbvj nvU© dvD‡Ûk‡b 

bv‡m©m †nv‡÷j ’̄vcb| 

50.00 50.00 5% 5% 

MvRxcyi †Rjvi KvjxMÄ 

Dc‡Rjvq Kg©Rxex 

gwnjv †nv‡÷j ¯’vcb 

cÖKí| 

- - - 16/06/16 Zvwi‡L cÖKíwU 

cwiKíbv Kwgkb KZ…©K 

Aby‡gvw`Z n‡q‡Q| 

cÖkvmwbK gš¿Yvj‡qi wRI 

Rvix cÖwµqvaxb i‡q‡Q| 

Kg©iZ gwnjv Mv‡g©›Um 

kÖwgK‡`i Avevm‡bi Rb¨ 

†nv‡÷j wbg©vY, eo 

Avïwjqv, mvfvi, XvKv| 

55.00 30.09 38% 35% 

bvwjZvevox Dc‡Rjvq 

Kg©Rxex gwnjv ‡nv‡÷j 

Kvg-‡Uªwbs †m›Uvi 

¯’vcb। 

191.00 190.89 100% 99.94% 
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(12) mvgvwRK wbivcËv Kg©m~wP (mswkøó gš¿Yvjq/wefvM c~iY Ki‡e) 

 

gš¿Yvjq/we

fvM 

:নং 
mvgvwRK wbivcËv 

Kg©m~wPi aib 

cÖwZ‡e`bvaxb eQi (2015-2016) c~e©eZx© eQi (2014-2015) 

myweav‡fvMx 

e¨w³/cwievi/ 

cÖwZôv‡bi 

msL¨v 

Avw_©K 

ms‡køl (jÿ 

UvKvq) 

myweav‡fvMx 

e¨w³/cwievi/ 

cÖwZôv‡bi 

msL¨v 

Avw_©K 

ms‡køl (jÿ 

UvKvq) 

1 2 3 4 5 6 7 

মিহলা ও 

িশ  িবষয়ক 

ম ণালয় 

- - - - - - 

gwnjv 

welqK 

Awa`ßi 

1 `wi ª̀ gvÕi Rb¨ 

gvZ…Z¡Kvj fvZv 

cÖ̀ vb Kg©m~wP 

2,64,000 Rb 169,40.00 

২,২০,০০০ জন ১৪২৬২.৬০   

 2 Kg©Rxex j¨vK‡UwUs 

gv`vi mnvqZv 

Znwej Kg©m~wP 

1,20,000 Rb 7631.30 

১,০০,০০০ জন ৬৪৮৩.০০ 

 3 ỳt¯’ gwnjv Dbœqb 

(wfwRwW) Kg©m~wP 

7,50,000 Rb 103799.67 

৭,৫০,০০০ জন ৯৩১৯১.৫৬ 

 4 gwnjv‡`i 

AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi 

Rb¨ ÿz ª̀FY Kg©m~wP 

5086 Rb 250.00 

৪,৭৪৬ জন ২০০.০০ 

 5 PvKzix wewb‡qvM Z_¨ 

†K› ª̀ 

35 Rb - 

২০ জন - 

 6 7wU Kg©Rxex gwnjv 

†nv‡÷j Kg©m~wP 

2,033 Rb 

*

Avq 

182.30  

e¨q 167.93  

২২৩৩ জন 

**আয়  
২৩১.৩০  

ব য় ২১৫.৯৩  

 7 

wkï w`evhZœ Kg©m~wP 

Kg©Rxex/PvKzixRxex 

gv‡`i †QvU mšÍvb‡`i (6 

gvm †_‡K 6 eQi eqm 

ch©šÍ) wbivc` w`evKvjxb 

†mev cÖ̀ vb Kiv| 

2280 Rb 978.39 

২,২৩০ জন ৮০৭.৭৩  

 8 gwnjv †¯”̂Qv‡mex 

mgvR Kj¨vY †K› ª̀ 

4058wU 800.00 

৩,৭৯১  ৭,৩৯.২৫  

 9 wkï weKvk †K› ª̀ 750 Rb 450.00 750 Rb 400.00 

  1148242 Rb ১৩০৮৬৩.৭৩ 1083770 

Rb 

১১৬০৯৯.০৭ 

 
 

 

 

 

 

                                                        
* আয় থেক ব ায় িবেয়াগ কের/ বাদ িদেয় নীট সংখ াটা যাগ করা হেয়েছ।  
** আয় থেক ব ায় বাদ িদেয় নীট সংখ া যাগ করা হেয়েছ।  
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পিরিশ  K  

মাননীয় cÖwZgš¿xর `ßi                                                                                    

d¨v· bs 9512287 

µt 

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 

 

 322 07 bs wm‡×k¦ix †jb, XvKv| 

02| Rbve Gm. Gg. jwZd 

cÖwZgš¿x g‡nv`‡qi GKvšÍ mwPe 

219 9545856 9611495 

01552-304440 

319 68/B, AvwRgcyi miKvix K‡jvbx, 

XvKv| 

03| Rbve ‡gvt gv‡R ỳj Bmjvg †mwjg 

cÖwZgš¿x g‡nv`‡qi mnKvix GKvšÍ 

mwPe 

232 9514805 01711699460 

01611821988 

320 55/G AvwRR c¨v‡jm, wm‡Økix, 

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 

  7271986 

01742413235 

 95/1 ivRvievM, †cvt evmv‡ev, 

XvKv 

06| †eMg bvqjv Bmjvg wbwkZv 

gvbbxq cÖwZgš¿xi e¨w³MZ Kg©KZ©v 
242 9540568  320 K‡jøvj-M-103, AvMviMvuI,  

ZvjZjv miKvix K‡jvbx, XvKv| 

mwPe g‡nv`‡qi `ßi 

                                                                  d¨v· bs 9540892 

07| ‡eMg bvwQgv †eMg GbwWwm 

mwPe 

213 

235 (wcI)

9545012 9341384 324 71/3 mvwK©U nvDR †ivW,  

XvKv-1000| 

08| †gvnv¤§` iwdKzj Avjg, 

mwPe g‡nv`‡qi GKvšÍ mwPe 

221 9540879 9128578 

01715249140 

325 wf/6,(4_© Zjv), byiRvnvb †ivW, 

‡gvnv¤§̀ cyi, XvKv-1207| 

AwZwi³ mwPe (cÖkvmb) Gi `ßi 

d¨v· bs 9540071 

09| Rbve wgRvbyi ingvb,  

AwZwi³ mwPe (cÖkvmb) 

214 

237 

(wcI) 

9512209 8101020 

01732912595 

318 d¨vUbs-103,wewìs bs-5, Rvcvb 

Mv‡W©b wmwU, ‡gvnv¤§`cyi, XvKv-

1207  

10 †eMg jvqjv †Rmwgb  

hyM¥-mwPe (gweA) 

227 

248 

(GI) 

9559527 55151607 

01816720609 

310 82/we AvwRgcyi K‡jvbx 

AvwRgcyi, XvKv 

11| †eMg gxbv cvifxb 

hyM¥-mwPe (cÖwk¶Y) 

254 

249 

(GI) 

954006 9127310 

01712918368                                                                                                                  

 

223 5/B  †mvevbevM Awdmvm©  

†KvqvU©vi, XvKv| 

12| Rbve ‡gvt G Rvdi miKvi 

Dc-mwPe (ev‡RU I AwWU) 

253 9515226 9112697 

01711583472 

310 evmv- 3G, †ivW-1, eøK-we wcwm-

KvjPvi nvDwRs ‡gvnv¤§`cyi, 

XvKv| 

13|  জনাব িশবািন ভ াচা  
 সিচব ( শাসন) 

Dc-mwPe (c Ökvmb) 

222 9540686 ৯০৩৭৮১৭ 315 পনগর আবািসক এলাকা, রাড -
৮, বাসা-৮ িমর র-২, ঢাকা। 

14| Rbve Ave`yj Rwjj 

mnKvix mwPe (cÖkvmb-১) 

146 9540106 9666997 

01745566146 

317 25/5 MÖxb‡ivW, Mft ÷vd  

†KvqvU©vi, XvKv| 

15| Rbve ‡gvt gvmy ỳi ingvb 

mnKvix mwPe (cÖkvmb-২) 

241 

255 

(GI) 

9540193 9612035 

01680062224 

315 26/wW, MÖxb†ivW Mft 

†KvqvUvi,XvKv| 

16| Rbve †gvt  †iRvDj nK 

mnKvix mwPe (cÖkvmb-3) 

243 9540107 01822975669 315 G-749 wLjMvuI, †ivW # 23, 

XvKv-1219 
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17| Rbve †gvt gyyL‡jQzi ingvb Lvb 

mnKvix mwPe (gweA-1) 

230 9567417 

 

9353623 

01552353297 

308 we-42/Gd-15,GwRwe K‡jvbx 

gwZwSj, XvKv-1000 

18| 

 

Rbve w`jxc Kzgvi †`ebv_ 

mnKvix mwPe (ev‡RU) 

248 9540108 

 

01815253971 

 

310 11/14 cvBKcvov ÔwWÕ UvBc  

†KvqvUvi wgicyi-1, XvKv| 

19| †eMg cvwcqv †Nvl 

mnKvix mwPe (AwWU I k„sLjv) 

260 9540203 01552318553 308 we-15/B-5 Mft  Awdmvm© 

†KvqvUvi, gwZwSj, XvKv| 

20| Rbve G. wU.Gg Avwjgy¾vgvb,  

‡cÖvMÖvgvi 

240 9540205 01718400017 223 34/wW/B, kvwšÍbMi, XvKv| 

21| Rbve ‡gvt †gvkviid †nv‡mb 

jvB‡eªwiqvb 

  01717839740  128 †mikvnïix †ivW  

†gvnv¤§`cyi, XvKv| 

                                               

hyM¥ mwPe (wkï) 

22 Rbve Zvnwgbv †eMg GbwWwm 

hyM¥ mwPe (wkï) 

217 

211(wcI) 

9515227  314  

23| Wvt †gvt Avwgbyj Bmjvg 

hyM¥- mwPe (†mj) 

218 

239(wcI) 

9511443 58310090 

01711592769 

219 AÄjx 5, B¯‹vUb Mv‡W©b †ivW,  

Awdmvm© †KvqvUvi, XvKv| 

24|

Dc-mwPe (wkcÖvh)     
 

 9567417  308  

 

25|  dv‡Zgv iwng fxbv 

Dc-mwPe (wkï I mgš̂q) 

216 9512208 01677305058 223 evmv 34(d¨vU &G 4)moK bs-

3,  †m±i-4, DËiv g‡Wj 

UvDb, XvKv 

26 ‡eMg  ‡iv‡Kqv LvZzb 

wmwbqi mnKvix mwPe (‡mj ) 

226 9545996 01817044630 321 963/1 dv‡Zgv gwÄj 

kvwšÍ bMi XvKv-1217 

27| †eMg nvwmbv Av³vi Lvbg 

mnKvix mwPe (Rvgm ) 

258 9545561 9118897 

01818063842 

321 84 ewkiDwÏb †ivW, d¬̈ vU bs- 

Gb Ww D-G-2| 

28| †eMg iwngv Av³vi 

wmwbqi mnKvix mwPe (wkï) 

225 

247(GI) 

9550860 7301552 

01784196662 

302 Avdmvwb feb 9 bs †nv‡mwb 

`vjvb ‡ivW, 6 ô Zjv. d¬̈ vU-5 

29| ‡eMg †Kvwnb~i bvnvi 

mnKvix mwPe (mgš̂q) 

223 9540241 8391097 

01552349195 

302 bvfvbv Avj‡cb †ivR,  

40, †m¸bevwMPv, igbv, XvKv| 

                                                

AwZwi³ mwPe (Dbœqb I cwiKíbv) 

30|‡eMg gvngy`v kvigxb †eby GbwWwm 

AwZwi³ mwPe (Dbœqb I cwiKíbv) 

215 

236 

(wcI) 

9511067 

 

8331553 

01552313333 

307 301, iRbxMÜv, B ‹̄vUb Mv‡W©b 

Awdmvm© †KvqvUvi, igbv, XvKv| 

31| Rbve †gvt  AvBbyj Kexi 

hyM¥- mwPe (Dbœqb) 

202 

224(wcI) 

9586256 9346779 

01552325355 

810 

cwitcyj 

we-2/B-1 gwZwSj miKvwi  

†KvqvU©vi, XvKv| 

32|Rbve Gm Gg kvwKj AvLZvi 

Dc-cÖavb (cwiKíbv) 

203 

209(wcI) 

9573660 9358238 

01912884499 

812 

cwitcy  

G¨vcvU bs-6B, cigv-

2,‡kj‡UK, 

7/wW,kvwšÍevM, XvKv-1217| 

33|‡eMg ivqbv Avn‡g`  

Dc-mwPe (Dbœqb- 2) 

201 

210(GI) 

9570657 9613464 

01711394979 

811 

cwitcyj 

63/G, wcjLvbv †ivW, 

AvwRgcyi, XvKv| 

34|Rbve †gvt gvngy` Avjx 

wmwbqi mnKvix cÖavb (cwiKíbv-2) 

208 9553505 9035723 

01818-

641464 

812 

cwitcyj 

1241 c~e© †kIovcvov, XvKv| 

35|‡eMg িকসমত জাহান ফরেদৗিস 

wmwbqi mnKvix cÖavb (cwiKíbv-1) 

206 9574199 ০১৫৫৬৩৪৩০০৩ 812 

cwitcyj 

৯৪৮/িড, ব শওড়াপাড়া, 
িমর র, ঢাকা। 

36|Rbve ‡gvt Aveyj Lv‡qi 

mnKvix mwPe (Dbœqb-1) 

207 

204(GI) 

9559774 7550340 

01554305628 

811 

cwitcyj 

986, †Mvwe›`cyi, gvZ~qvBj  

hvÎvevox, XvKv| 

cøvD BDwbU 

37| ‡eMg byiæbœvnvi †eMg 

wmwbqi mnKvix cÖavb (cøvD) 

220 9540062 9591991 

01764609839 

308 611/12, Bwjwkqvg miKvix 

evm-feb, nvU‡Lvjv †ivW, 

XvKv-1203| 
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wnmve kvLv 

 

38| Rbve cwigj P› ª̀ `vm 

wnmve i¶Y Kg©KZ©v 

234 9571240 01915727312 225 Avi-2,we-3, gwZwSj miKvix  

K‡jvbx, XvKv| 

39| †eMg ‡Reyb †bQv nvq`vi (wm. G. I) 

cÖavb wnmve i¶Y Kg©KZ©vi Kvh©vjq ,  

‡m¸b evwMPv, XvKv| 

- 9359718 7542956 

01711979677 

 35/1, gvwjevM †PŠayix cvov, 

XvKv| 

 

gwnjv welqK Awa`ßi 

 

40| ‡eMg mvwnb Avn‡g` †PŠayix 

gnv cwiPvjK (AwZt mwPe) 

- 8319149 

8319290 

8191099 

01552306363 

- 52/1, ‡ivW bs t 8/G, d¬̈ vU t 

B-3 avbgwÛ, XvKv| 

41| Rbve  †gvt RvnvsMxi †nv‡mb, 

GbwWwm 

cwiPvjK (hyM¥-mwPe) 

- 9336063 9340049 

01705039966 

- 15/31 ‡eBjx  ¯‹qvi †eBjx 

†ivW, XvKv 

42| ‡eMg kvn †bIqvR w`jiyev Lvb 

AwZwi³ cwiPvjK (Dc-mwPe) 

- 9332374 01711931993 - evmv bs-9 †ivWbs-6, †m±i-10, 

d¬vU 10-G-5 DËiv, XvKv| 

RvZxq gwnjv ms¯’v 

43| Aa¨vcK ggZvR †eMg 

‡Pqvig¨vb 

- 9348309 

9337574 

9666466 

01711698282 

- dv‡Zgv mynbx feb, 42 b_© †ivW, 

avbgwÛ, XvKv| 

44| †eMg Rvnvbviv cvifxb 

wbe©vnx cwiPvjK (AwZtmwPe) 

- 9342341 

9345152 

58150898 

01552345539 

- 3we gvaex 2q Zjv †mvenvbevM,  

miKvix B-UvBc Awdt †Kvqvt 

XvKv| 

45| Rbve mi`vi †gvt Avwgbyj Bmjvg 

cwiPvjK (Dc-mwPe) 

- 9333833 01720973429 - K-55 gvBkv n¨v‡fb †gvnv¤§`cyi  

¸jkvb, XvKv| 

46| Rbve  

Dc-cwiPvjK 

- 8332196  - - 

47| Rbve  
mnKvix cwiPvjK (cÖkvmb) 

- 8311032    

48| Rbve †gvnv¤§` Avjx †PŠayix 

mnKvix cwiPvjK (wnmve I A_©) 

- 9354450 01815496414  

- 

-e K G 5/19 gv ª̀vmv †ivW  

†gvnv¤§̀ cyi, XvKv| 

49| Rbve kwn ỳj Bmjvg wbRvgx 

mnKvix cwiPvjK (cÖKvkbv) 

- 9343003 01914418626 - 1672/1 DËiLvb gvRicvov  

DËiLvb, DËiv XvKv| 

evsjv‡`k wkky GKv‡Wgx 

 

50| ‡eMg †mwjbv †nv‡mb 

‡Pqvig¨vb  

- 9565858 01715259999 

9131765 

- ১৬-এ, শ ামলী, সড়ক-২, ঢাকা-
১২০৭ 

51| Rbve †gv. †gvkvid †nv‡mb 
cwiPvjK 

- 9550317  - ৩৪২ িভ রাড, পূব রামপুরা, ঢাকা 

52| Rbve †gvt bRiyj Bjvg 

wc.G. Uz cwiPvjK 

- 9550317 

 

01552327025 - - 

53| Rbve নািসর উদে ৗ া 
Dc-cwiPvjK 

-  9551338 - - - 

54| Rbve †gvt Avwgi †nv‡mb Luvb 

mnKvix cwiPvjK (cÖkvmb) 

- 9512517 7219067 

01777187171 

- - 

55| Rbve রােহলা রহমতউ াহ 

mnKvix cwiPvjK (†Rjv) 

- 9557356 01765880180 - - 
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gwnjv I wkï welqK gš¿Yvj‡qi 2q †kªYxi Kg©KZ©vM‡Yi bv‡gi ZvwjKv 

 

µt 

bs 

bvg I c`ex 
‡Uwj‡dvb 

K¶ 

bs 

AvevwmK wVKvbv 

Awd

m/ 

B›Uvt 

Kg 

evmv/ †gvevBj 

01| ‡eMg Avd‡ivRv †eMg 

e¨w³MZ Kg©KZ©v (mwP‡ei `ßi) 

235 01718030198 325 7/B (Uc) MÖxY †ivW, ÷vd †KvqvU©vi 

02| ‡eMg Rvnvb Aviv †eMg 

cÖkvmwbK Kg©KZ©v (wkï kvLv) 

247 01942332749 302 5/6(bxPZjv) mwjgyjvn †ivW, †gvnv¤§`cyi, XvKv|

03| Rbve Gm.Gg. wUcy m~jZvb 

cÖkvmwbK Kg©KZ©v (Dbœqb-1) 

204 01711260885 811 we-75 wR-19, gwZwSj GwRwe K‡jvbx, XvKv| 

04| Rbve †gvt Aveyj Kvjvg AvRv` 

e¨w³MZ Kg©KZv© (Dbœqb) 

239 01914611663 810 99/29, Pvqbv wewìs AvwRgcyi, XvKv| 

05| Rbve †gvt iwdKzj Bmjvg 

cÖkvmwbK Kg©KZ©v (mgš̂q kvLv) 

- 01720306302 302 MÖvg-jvj Avjvc`x †cvt eobMi, †mvbviMvuI 

 bvivqbMÄ 

06| Rbve †gvt gvBb DwÏb 

cÖkvmwbK Kg©KZ©v (cÖwk¶Y kvLv) 

249 01931230654 302 Avi-2/we-7, gwZwSj miKvix K‡jvbx-XvKv| 

07| Rbve †gvt Aveyj Kvjvg-2 

e¨w³MZ Kg©KZ©v hyM¥-mwPe (†mj kv  

224 01726909697 219 cvBKcvov Mdt wW-UvBc †KvqvU©vi feb, 5,  

d¬̈ vU-18 wgicyi XvKv| 

08| ‡eMg nv‡Riv LvZzb 

cÖkvmwbK Kg©KZ©v (cÖkvmb)  

246 01794645656 317 we-117/wm-5 gwZwSj GwRwe K‡jvbx,  

XvKv-1000| 

09| Rbve †gvt Avãyi iwng 

e¨w³MZ Kg©KZ©v hyM¥ mwPe (mgš̂q) 

211 01916278598 314 25/9 MÖxY †ivW, ÷vd †KvqvU©vi, XvKv-1205| 

10| Rbve †gvt †mwjg †iRv †PŠayix 

mnKvix wnmve i¶Y Kg©KZ©v (wnmve kvLv) 

234 01199029221 225 AvwRgcyi K‡jvbx, XvKv| 

11| Rbve Avjx †nv‡mb 

e¨w³MZ Kg©KZ©v 
236 

 

01722132358 307 AvDPcvov, K‡jR †MU, UsMx, MvRxcyi 

12| ‡gvt  gvneyeyi ingvb 

cÖkvmwbK Kg©KZ©v (cÖkvmb-2) 

255 01718524148- 315 56/3  wgicyi-1  

XvKv-1205 

13| Rbve িবলিকস আ ার 

cÖkvmwbK Kg©KZ©v (মিবঅ)  

260 ০১৯১৪৯০১০৬৩ 3১০ ৪৮৫, দি ণ পাইকপাড়া, িমর র, ঢাকা। 

14| Rbve †gvt mvgQyj nK wgqv 

cÖkvmwbK Kg©KZ©v (cÖkvmb-3) 

243 01718801180 315 70/6/G DËi gyM`vcvov,XvKv| 

১৫। জনাব মাঃ কায়সার হািমদ 

ব ি গত কমকতা 
২৩৭ ০১৯২৪৮৩৮১৮৮ ৩১৮ ৪১০/িব নয়ােটালা, মগবাজার, ঢাকা। 

১৬। জনাব মাঃ আিজবুর রহমান 

শাসিনক কমকতা 
- ০১৫৫৬৫০৭৮০০ ৩২১ ২০৪/৩, ২য় তলা, িখলগাঁও, ঢাকা। 

  

 

 

 

  

 


