মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তরেে মার্ চ/২০১৮ মারে কার্ চক্রম েম্পহকচত িালনাগাদ তথ্যাহদ:
ক্র:
নং
১.

কার্ চক্রম
উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প, কমচসূহর্ ও কার্ চক্রম

উপকাের াগীে েংখ্যা
(প্রহতরিদনাহিন মারে)

অগ্রগহত/হ্রাে/বৃহি/হিরয়াজন/
েংরর্াজন/ মন্তব্য (র্হদ থারক)

১৩৮০ জন

 কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্ররিক্ষণ শুরুি জন্য
প্ররিক্ষক রনয়য়ায়েি লয়ক্ষে কাজ চলয়ে।
 ৬৪ টি জজলায় ইয়লকরিকোল ও ইয়লকিরনক
ইকুইপয়র্ন্ট এবং ৮টি রবভােীয় িহয়ি জর্াটি
ড্রাইরভং জিয়ে প্ররিক্ষণ প্রদায়নি লয়ক্ষে
সহয়যােী সংস্থা রনব মাচয়নি কাজ সম্পন্ন
হয়য়য়ে।
 ২১৭৭১৭ জন দরিদ্র ও অনগ্রসি নািীয়ক

১. উপজেলা পর্ যাজে মহিলাজের
েন্য আে- বর্ যক প্রহিক্ষণ কমযসূচী
(আইহেএ)।
প্রকল্প পহরচালক (যুগ্ম সহচব)
মমাোঃ িারুন উে-োমান
ম ান:01711905828

প্ররিক্ষণ প্রদান।

২. নাহলতাবাড়ী উপজেলাে
কমযেীবী মহিলা মিাজেল কাম
মেহনিং মসন্টার স্থাপন।
প্রকল্প পহরচালক (যুগ্ম সহচব)
মমাোঃ আইনুল কবীর
ম ান: ০১৫৫২-৩২৫৩৫৫

৫০ জন

৩. পঞ্চাি িয্যা হবহিে মহিলা ও
হিশু ডাোজবটিস, এজডাহিন ও
মমটাবহলক িাসপাতাল স্থাপন,
উত্তরা, ঢাকা।
প্রকল্প পহরচালক
মমাোঃ ম ালাম হকবহরো ভইূঁ ো
ম ান:01711807629
৪.মসানাইমুড়ী,
কালী ঞ্জ,
আড়াইিাোর ও মঠবাড়ীো
উপজেলাে মেহনিং মসন্টার ও
মিাজেল হনমযাণ।
প্রকল্প পহরচালক (উপ-পহরচালক)
মমাোঃ আবুল কাজিম
ম ান:01711586062
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 র্াচ ম ২০১৮ হয়ে ৫৭ জজলায় ও ৮টি রবভােীয়
িহয়ি প্ররিক্ষণ প্রদান শুরু িরয়রে।
 কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকয়ল্পি অন্যান্য
কায মক্রর্ শুরু কিা হয়য়য়ে।
 কমচপহেকল্পনা মমাতারিক প্রহিক্ষণ কার্ চক্রম
র্লরে।
চ
 প্রকল্পটিে ৫টি মেড র্থাাঃ িটিকালর্াে/
নাে চােী, কৃহষ র্ন্ত্রপাহত মমোমত, খাদ্য
প্রহক্রয়াকেণ, ইরলকেহনক এ্যারেম্বহলং ও
ইরলকহেহিয়ান মেরড প্রহিক্ষণ র্লমান
েরয়রে। ৫টি মেরড আিােন সুহিিােি প্রহত
ব্যারর্ ৫০ জন প্রহিক্ষণাথীরক প্রহিক্ষণ মদয়া
িরে। িেরে মমাট ২০০ জন প্রহিক্ষণাথী
প্রহিক্ষণ সুহিিা পারেন।
 জানুয়ােী ২০১৫ িরত মার্ চ ২০১৭ পর্য্নন্তচ (১ম
ব্যার্ িরত ১২তম ব্যার্) মমাট ৬০০ জন
প্রহিক্ষণাথী প্রহিক্ষণ গ্রিণ করেরেন।
 জানুয়ােী ২০১৮ িরত ৪থ চ তলা িরত ৬ষ্ঠ তলা
পর্ন্ত উি চমুখী েম্প্রোেরণে লরক্ষয হনমচাণ
কাজ র্লমান।
 ২০১৭-১৮ অথ চিেরে এ্হডহপ িোদ্দ ১৫১.০০
লক্ষ টাকা।
িােপাতাল িরনে হনমচাণ কাজ েমাপ্ত প্রায়।
মেব্রুয়ােী ২০১৮ পর্ চন্ত ক্রমপুহিভূত িাস্তি
অগ্রগহত ৯৭%।

৫০ জন মোগী ইনরডারে এ্িং ১০০০ জন
মহিলা ও হিশু আউটরডারে মেিা পারিন।
-

1

 ২০১৭-১৮ অথ চিেরে
এ্হডহপরত িোদ্দ
১৬৯৯.০০ লক্ষ টাকা।
 প্রকরল্পে ৪টি মকরেে মরে কালীগি মকরেে
হনমচাণ কাজ েম্পন্ন িরয়রে। মোনাইমুহি,
মঠিািীয়া ও আিাইিাজাে মকরেে হনমচাণ
কাজ র্লমান।
 হনমচাণ েমাপ্ত িওয়ায় কালীগি মকরেে

ক্র:
নং

কার্ চক্রম

প্রকল্প, কমচসূহর্ ও কার্ চক্রম

উপকাের াগীে েংখ্যা
(প্রহতরিদনাহিন মারে)

৫. ন্যািনাল িাট য াউজডিজন
নাজস যস মিাজেল স্থাপন।
প্রকল্প পহরচালক
মমাোঃ আব্দুস মসাবিান ভইূঁ ো
ম ান:01552410501

৬.২০টি হিশু হেবার্ত্ন মকন্দ্র স্থাপন
প্রকল্প।
প্রকল্প পহরচালক (উপ-সহচব)
িবনম মমাস্তারী
ম ান: 01755958577

-

৭. ােীপুর মেলার কালী ঞ্জ
উপজেলাে কমযেীবী মহিলা
মিাজেল হনমযাণ ও হিশু হেবার্ত্ন
মকন্দ্র স্থাপন।
জবষনা কমযকতযা
ারিানা আখতার
ম ান:01911285500

৮. হমরপুর ও হখল াঁও কমযেীবী
মহিলা মিাজেল উর্ধ্যমূখী
সম্প্রসারন
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অগ্রগহত/হ্রাে/বৃহি/হিরয়াজন/
েংরর্াজন/ মন্তব্য (র্হদ থারক)
প্রহিক্ষণ শুরুে কার্ চক্রম প্রহক্রয়ািীন।
 জনিল হনরয়ারগে কাজ র্লমান।
 ৪টি মকরে ৫০ আেরনে মােরম িেরে ২০০
জন করে মমাট ৮০০ জন মহিলারক প্রহিক্ষণ
প্রদান কো িরি।
 ২০১৭-১৮ অথ চিেরে এ্হডহপরত িোদ্দ
৪৫৬.০০ লক্ষ টাকা। ১ম ও ২য়হকহস্ত িািদ
২২৮.০০ লক্ষ টাকা োি িরয়রে এ্িং
ইরতামরে েম্পূণ চ অথ চ ব্যয় িরয়রে
 ন্যািনাল হাট ম ফাউয়েিয়নি ৯র্ েলা জেয়ক
১২ েলা পযন্ত নারে চে মিারেল হনমচাণ কো
িরে ।
 প্রকল্প কার্ চক্রম েম্পন্ন িরল ১৫০ জন মোগী
োি চক্ষহণক মেিা ও আউটরডাে সুহিিােি
২০০ জন নাে চ আিােন সুহিিা পারি।
 ২০১৭-১৮ অথ চিেরে এ্হডহপরত িোদ্দ
১২১০.০০ লক্ষ টাকা।
 ঢাকা মমরোপহলটন এ্লাকাে ১০ টি মডমকয়াে মেন্টাে িানমহি, মহতহিল,োমপুো
(হিটিহ এ্লাকা), োরয়েিাজাে, কমলাপুে,
মুগদা, মিাখালী, পল্লিী োরয়দািাদ, আশুহলয়া
েি ঢাকাে িাহিরে েংপুে মমরোপহলটন িিে,
মগাপালগি, গাজীপুে, নওগাঁ, গাইিান্ধা,
ম ালা, কক্সিাজাে, টাঙ্গাইল, মনায়াখালী ও
র্াঁদপুে মজলােি মমাট ২০টি মড-মকয়াে
মেন্টাে র্ালুে কাজ প্রহক্রয়ািীন। জে-জকয়াি
জসন্টায়িি জন্য িাো ািা িোরদ্দে কাজ
মিষ পর্ চারয়।
 প্রকয়ল্পি আওোধীন জে-জকয়াি জসন্টাি
সমূয়হি জন্য জনবল রনয়য়ায়েি কাজ জিষ
পয মায়য়। ইরের্য়ে জে- জকয়াি অরফসাি ও
সহকািী জপ্রাগ্রার্াি রনয়য়াে জদয়া হয়য়য়ে।
 প্রকরল্পে আওতায় ৬ তলা োউরিিরনে উপে
৬ তলা মিারেল িন হনমচাণ কো িরে।
মিারেরল ১৩০ জন মিাড চাে আিাহেক সুহিিা
পারিন এ্িং এ্কই িরন ২০ জন হিশুে জন্য
মড-মকয়াে মেন্টারেে ব্যিস্থা েরয়রে।
 প্রকয়ল্পি রনর্মাণ কাজ চলর্ান িয়য়য়ে। ১র্৬ষ্ঠ েলাি োদ ঢালাই সম্পন্ন হয়য়য়ে। ৫র্
েলাি ইয়টি োথুনীি কাজ চলয়ে।
 ১৩০ জন মিাড চাে আিাহেক সুহিিা পারিন
এ্িং এ্কই িরন ২০ জন হিশুে জন্য মডমকয়াে মেন্টারেে ব্যিস্থা েরয়রে।
 হমেপুরে হিদ্যমান ৩ তলা মিারেল িরনে
উপে ১০ তলা এ্িং হখলগাঁও মিারেল
িরনে ৪ তলাে উপে ১০ তলা মিারেল িন

ক্র:
নং

কার্ চক্রম

প্রকল্প, কমচসূহর্ ও কার্ চক্রম

উপকাের াগীে েংখ্যা
(প্রহতরিদনাহিন মারে)

প্রকল্প।
উপ-পহরচালক
িািীন সুলতানা
ম ান:01711483365





২.

োজস্ব
িারজরটে
কমচসূহর্

৯. নীলরক্ষত কমচজীিী নতুন
মহিলা মিারেল হনমচাণ এ্িং
মদরিে হিহ ন্ন মজলায় হিদ্যমান
মিারেল েমূরিে অহিকতে
উন্নয়ন ।
প্রকল্প পহের্ালক (উপ-েহর্ি)
িািনওয়াজ হদলরুিা খান
মোন:০১৭১১-৯৩১৯৯৩
১০. Advancement of
Women’s Rights
প্রকল্প পহের্ালক
পাে ীন সুলতানা
মোন:০১৭৮৪-৬২৭৫৭২

-

১১. Accelerating Action
to end Child Marriage in
Bangladesh
প্রকল্প পহের্ালক
নাম: জান্নাতুল মেেরদৌে
মোন: ০১৯১৬-৮১৯২১২

-

১. দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (হিহিহি)
কমমসূহি
উপ-পহরচালক
মমাোঃ আবুল কাজিম
ম ান:01711586062

১০,০০০০০ (দি লক্ষ)

২. কমযেীবী ল্যাকজটটিিং মাোর
সিােতা তিহবল কমযসূহচ

২,০০,০০০ জন
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অগ্রগহত/হ্রাে/বৃহি/হিরয়াজন/
েংরর্াজন/ মন্তব্য (র্হদ থারক)
হনমচাণ কো িরে।
িতচমারন প্রকল্প িরনে োরদে কলার্/
রপলায়িি ঢালাই েম্পন্ন িরয়রে এ্িং োরদে
ঢালাই েম্পন্ন কোে জন্য মেন্টাহেং এ্ে কাজ
র্লমান েরয়রে।
হমেপুে মিারেরল ৩৭৪ জন এ্িং হখলগাঁও
মিারেরল ১৮৪ জন মমাট ৫৫৮ জন মিাড চাে
আিােরনে সুহিিা পারিন।
২৩/০১/২০১৮ োরিয়ে প্রকল্প পরিচালক
জযােদান কয়িয়েন। প্রধান প্রয়কৌিলী বিাবি
রনর্মাণ কাজ বাস্তবায়ন প্ররক্রয়া কিাি জন্য
পত্র জদয়া হয়য়য়ে।
অন্যান্য প্রােরর্ক
আনুষারিক কাজ কিা হয়য়ে।
২৪৫ জন কর্মজীবী নািীয়দি আবাসন সুরবধা
প্রদান কিা হয়ব।

 UNFPA এি আরে মক সহায়োয় প্রকল্পটি
বাস্তবারয়ে হয়ব।
 পটুয়াোলী, জার্ালপুি, বগুড়া, কক্সবাজািসহ
ঢাকাি আিবান এলাকায় কায়ক্রর্ বাস্তবায়ন
হয়ব। এোড়াও দুয়যাহযুরকপ্রপুণ ম২২ টি জজলায়
সহায়ো জদয়া হয়ব। প্রকল্প পহের্ালক
৩০/০১/২০১৮ তাহেরখ মর্াগদান করেরেন।
প্রকল্প মকাড পাওয়া হগজয়য়ে। work
plan ততহে কো িরে। এ্োিাও অন্যান্য
আনুষাহঙ্গক কার্ চক্রম প্রহক্রয়ািীন েরয়রে।
LOU স্বাক্ষরেে রসদ্বান্ত হয় নাই ।
 র্রহলা ওরিশু রবষয়ক র্ন্ত্রণালয়ধীন র্রহলা
রবষয়ক অরধদপ্তি কতৃক বাস্তবারয়ে
UNFPA এি আরে মক সহায়োয়
পরিচারলে হয়ব। LOU স্বাক্ষরেে রসদ্বান্ত
হয় নাই। প্রকল্প পহের্ালক ০৭/০২/২০১৮
তাহেরখ মর্াগদান করেরেন। অন্যান্য
আনুষাহঙ্গক কার্ চক্রম প্রহক্রয়ািীন েরয়রে।
২০০৯-২০১০ হয়ে ২০১৫-২০১৬ চক্র পয মন্ত প্ররে
২ (দুই) বেি জর্য়াদী রভরজরে চয়ক্র সািা জদয়ি
অরেদরিদ্র ৭,৫০,০০০ র্রহলা রভরজরে োদ্য ও
প্ররিক্ষণ সহায়ো প্রাপ্ত হয়য়য়েন। বেমর্ান ২০১৭২০১৮ রভরজরে চক্র হয়ে ১০,০০০০০ (দি লক্ষ)
রভরজরে উপকািয়ভােী র্রহলায়দি র্ারসক ৩০
জকরজ প্যায়কটজাে োদ্য (চাল) সহায়ো প্রদায়নি
পািাপারি প্ররিক্ষণ প্যায়কজ জসবা (প্ররিক্ষণ,
সঞ্চয়, ঋণ) প্রদান কিা হয়ে।
উপকাের াগীে েংখ্যা ২,০০,০০০ জন। প্রহতমারে
মাথাহপছু ৫০০/- টাকা িারে ৬ মারে (জুলাই-১৭

ক্র:
নং

কার্ চক্রম

প্রকল্প, কমচসূহর্ ও কার্ চক্রম
কমযসুহচ পহরচালক
োমালউহিন ভুইো
ম ান:0168216226
৩. েহরদ্র মা'র েন্য মাতৃত্বকাল
ভাতা প্রোন কমযসূহচ
কমযসুহচ পহরচালক
এ .জে .এম মরোউল আলম
ম ান:0191666567

৪. মড-মকোর কমযসূহচ
উপ-পহরচালক (অহত: োহেত্ব)
সসেো মাসুো ইসলাম
ম ান:01749-286047

5. মহিলা মেচ্ছাজসবী সমাে
কল্যান মকন্দ্রসমূজির অনুকূজল
অনুোন হবতরণ
উপ-পহরচালক
িািীন সুলতানা
ম ান:01711483365
6.মহিলা হবষেক অহর্েপ্তজরর
আওতাে পহরচাহলত ০৭টি
কমযেীবী মহিলা মিাজেজলর
মাধ্যজম কমযেীবী মহিলাজের
হনরাপে আবাসন সুহবর্া প্রোন।
অহত: পহরচালক (উপ-সহচব)
িািনওোে হেলরুবা খান
ম ান:০১৭১১-৯৩১৯৯৩
7.হবহভন্ন োতীে ও আন্তেযাহতক
হেবস উের্াপন
উপ-পহরচালক
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উপকাের াগীে েংখ্যা
(প্রহতরিদনাহিন মারে)

অগ্রগহত/হ্রাে/বৃহি/হিরয়াজন/
েংরর্াজন/ মন্তব্য (র্হদ থারক)
িরত মার্ চ-১৮) ৬০ মকাটি টাকা াতা প্রদান কো
িরয়রে।

এ কর্মসূরচি আওোয় ৬০০০০০ জন ভাোয়ভােীয়ক
জনপ্ররে র্ারসক ৫০০.০০ টাকা হায়ি ভাো প্রদান
কিা হয়। জুলাই/১৭ হয়ে মার্ চ/ ২০১৮ পয মন্ত ভাো
বাবদ ১৮০,০০,০০,০০০.০০ (একিে আরি জকাটি)
টাকা রবেিন কিা হয়য়য়ে। ৩য় জকায়াট মায়িি ভাো
বাবদ জানুয়ািী/১৮ হয়ে র্াচ ম/১৮ পয মন্ত
৯০,০০,০০,০০০.০০ (নব্বই জকাটি) টাকা জজলা
উপয়জলা পয মায়য় রবেিন প্ররক্রয়াধীন।
ঢাকা জজলাি সাভাি উপয়জলা, োজীপুি জজলাি
কারলয়াককি ও কারলেঞ্জ উপয়জলা, রকয়িািেঞ্জ
জজলাি ভভিব উপয়জলা, মুরিেঞ্জ জজলাি শ্রীনেি
উপয়জলা, নািায়নেঞ্জ জজলাি জসানািোঁও উপয়জলা
এবং জোপালেঞ্জ জজলাি টুরিপাড়া উপয়জলা সহ
জর্াট ৭টি উপয়জলায় Digital Payment
Architectur অনুযায়ী EFT এি র্ােয়র্
ভাো রবেয়িনি প্রস্তুরে চলয়ে। এরপ্রয়লি জিষ নাোদ
বাস্তবায়ন কিা সম্ভব হয়ব বয়ল আিা কিা যায়ে।
হনম্নহিত্ত ও মেহিত্ত মেনীে কমচজীিী মারয়রদে
২৬৭২ জন
হিশুরদে (৬ মাে মথরক ৬ িেে) েকাল ৮:৩০
ঘটিকা মথরক হিকাল ৫:৩০ ঘটিকা পর্ চন্ত হনোপদ
হদিাকালীন মেিা প্রদান কো িয়।
ঢাকা মজলায় ২৫টি, ১৮টি মজলায় ১৮টি েি চরমাট
৪৩টি মড-মকয়াে মেন্টারে কার্ চক্রম পহের্াহলত
িরে।
২০১৬-২০১৭ অথ চ িেরে ২০১৭-২০১৮ অথ চ িেরে ৪৬১৫টি মস্বোরেিী
৪৩৪৮টি
মস্বোরেিী মহিলা েহমহতে মরে অনুদান হিতেণ কো িরি।
মহিলা েহমহতে মরে কার্ চক্রম প্রহক্রয়ািীন আরে।
৮,৩৭,৮০,০০০/- টাকা
অনুদান হিতেণ কো
িরয়রে।

৬০০০০০ জন

১২৯৯ জন

৭টি কমচজীিী মহিলা মিারেরল মিাড চাে হেট
েংখ্যা-১৩৭০টি এ্িং মগেহেট েংখ্যা-৩৬টি।
১৩৭০টি মিাড চাে হেরটে হিপেীরত মেব্রুয়াহে
২০১৮ মারে মমাট উপকাের াগীে েংখ্যা- ১২৯৯
জন। শূন্য মিাড চাে হেট েংখ্যা-৯৭টি।
৩৬টি মগেহেরটে হিপেীরত মেব্রুয়াহে ২০১৮
মারে মগে উপকাের াগীে েংখ্যা- ৭৪ জন।

আন্তজচাহতক
নােী মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তরেে আওতায় েেকােী
হদিে, জাতীয় হিশু হনরদ চিনায় জাতীয় মিাক হদিে, জাতীয় কন্যা
হদিে, মিান স্বািীনতা হিশু হদিে, মিগম মোরকয়া হদিে ও মিগম

মোরকয়া পদক হিতেণ, মিান হিজয় হদিে ও মা
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ক্র:
নং

কার্ চক্রম

প্রকল্প, কমচসূহর্ ও কার্ চক্রম
িািীন সুলতানা
ম ান:01711483365

উপকাের াগীে েংখ্যা
(প্রহতরিদনাহিন মারে)

অগ্রগহত/হ্রাে/বৃহি/হিরয়াজন/
েংরর্াজন/ মন্তব্য (র্হদ থারক)
হদিেেমূি র্থারর্াগ্য হদিে ইতযাহদ হদিে েমূি র্থারর্াগ্য মর্ চাদায়
মর্ চাদায় উদর্াপন কো উদর্াপন কো িরয়রে।

িরয়রে।

৩.

রােে
বাজেজটর
আওতাে
কার্ যিম

৮.মহিলাজের আত্ন-কমযসিংস্থাজনর
েন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্ যিম
কমযসূহচ পহরচালক
হেলাল উহিন
ম ান:01757302826

৫৭৯ জন

9.হনবন্ধনকৃত মহিলা
সহমহতহভহত্তক ব্যহতিমী ব্যবসােী
উজযা (েহেতা-বান্দরবান)।
কমযসূহচ পহরচালক
পারভীন সুলতানা
ম ান: ০১৭৮৪-৬২৭৫৭২

-

ক. মসলাই মমহিন হবতরণ
সিকারী পহরচালক (প্রিাসন)
িারহমন িািীন
মমাবা: ০১৭৩১৫১৯০৫৫
খ. বাল্যহববাি প্রহতজরার্ হবষেক।
উপ-পহরচালজক
সসেো মাসুো ইসলাম
ম ান:01749286047

১৩৬০টি মসলাই
মমহিন হবতরণ করা
িে।

 এই কমমসূিীটি ৬৪টি জিলার আওতাধীন
৪৮৮টি উপজিলায় বাস্তবাহয়ত িজে।
 ২০০৩-০৪ িজত ২০১৭-১৮ অর্ ম বছজরর
জেব্রুয়ারী/২০১৮ মাস পর্ মন্ত ঘূর্ মায়াকাজর
ক্রমপুহিত িাজব জমাট হবতরর্ ১১৭.৭৮৯৯
(একিত সজতর মকাটি আটাত্তর লক্ষ
হনরানব্বই িাোর) টাকা। এবং জমাট আদায়
৯1.৪0৩৬(একানব্বই মকাটি িহিশ লক্ষ ছহিশ
িাোর) টাকা। উপকারজিাগীর সংখ্যা
১২275৪ িন। আদাজয়র িার =৭৭.৬০%
১. বান্দরবান পাবতযয মেলা িিজর পর্ যটন
এলাকাে মহিলা হবপনী মকন্দ্র স্থাপন, মভৌত
অবকাঠাজমা ত উন্নেন ও মসৌন্দর্ য বর্ যজনর মাধ্যজম
নারী উজযাক্তাজের সহমহত হভহত্তক সিং ঠিত
কজর তাজের উৎপাহেত পণ্য/হবপণন ব্যবস্থা
িহক্তিালীকরণ।
জমাট ৫০০ িন নারী উজযাক্তাজদর প্রহশক্ষর্
প্রদান করা িজব।
২০১৬-২০১৭ অর্ য বছজর মাচ য/২০১৮ পর্ যন্ত
২৫৬০টি মসলাই মমহিজনর মজধ্য ১৩৬০টি হবতরণ
করা িজেজছ।

১২৫ জন হিশু
িাল্যহিিাি িরত
পহেত্রান মপরয়রে ।

িাল্যহিিাি িরত পহেত্রান মপরয়রে এ্মন হিশুরদে
নাম ও ঠিকানা েম্বহলত মজলা / উপরজলা িরত
প্রাপ্ত তথ্য েমহিত করে প্রিােহনক মন্ত্রণালরয়
প্রহতমারে মপ্রেণ কো িরে ।

. মানব পাচার মরার্ সিংিান্ত
উপ-পহরচালক
সসেো মাসুো ইসলাম
ম ান:01749286047

৮৪১টি উঠান তিঠরকে
মােরম ৫৫২৬৪ জন
উপকাের াগীরক
েরর্তন কো িয় ।

মানি পার্াে প্রহতরোরি মজলা ও উপরজলা
মহিলা হিষয়ক কমচকতচাগণ হনয়হমত ারি
উপকাের াগীরদে েরর্তন করেন। এ্ েকল
কমচসুহর্ে তথ্য েংগ্রিপূি চক েহন্নরিহিত আকারে
প্রহতরিদন প্রহতমারে প্রিােহনক মন্ত্রণালরয়ে
মােরম স্বোষ্ট্র মন্ত্রণালরয় মপ্রেণ কো িরে ।

ঘ. অটিেম হবষজে সজচতনতা
বৃহি।
উপ-পহরচালক
সসেো মাসুো ইসলাম
ম ান:01749286047

২১ জন মজলা ও উপরজলা
মহিলা
হিষয়ক
কমচকতচারদে
অটিজম
হিষরয় েরর্তন কো
িরয়রে।

মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তরেে প্রহিক্ষণ
এ্কারডমী কর্তচক আরয়াহজত প্রহিক্ষণ
কমচসুহর্ে মােরম জুলাই/২০১৭ িরত
মার্ চ/২০১৮ পর্ চন্ত ২১৬ জন মজলা ও উপরজলা
মহিলা হিষয়ক কমচকতচারদে েরর্তন কো
িরয়রে।

-

গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলারদি েেকারেে মাননীয়
প্রিানমন্ত্রীে ে াপহতরে১১/০২/২০১৫ তাহেরখ

ঙ. োতীে মহিলা ও হিশু উন্নেন
পহরষে
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ক্র:
নং

কার্ চক্রম

প্রকল্প, কমচসূহর্ ও কার্ চক্রম

উপকাের াগীে েংখ্যা
(প্রহতরিদনাহিন মারে)

অগ্রগহত/হ্রাে/বৃহি/হিরয়াজন/
েংরর্াজন/ মন্তব্য (র্হদ থারক)
অনুহষ্ঠত জাতীয় মহিলা ও হিশু উন্নয়ন পহেষদ
(NCWCD ) এ্ে ে াে হেিান্তেমুরিে
িাস্তিায়ন অগ্রগহতে (হিস্তাহেত) প্রহতরিদন
প্রিােহনক মন্ত্রণালরয় প্রহতমারে মপ্রেণ কো িয় ।

( NCWCD) ।
উপ-পহরচালক
সসেো মাসুো ইসলাম
ম ান:01749286047
চ. হবিে ও প্রেিযনী মকন্দ্র অিং না ৩৫ জন নােী

সিকারী পহরচালক
উরদ্যাক্তা (মালামাল
ইোসমীন আখতার
েেিোিকােী)
ম ান:০১৭৪৪৬২৭৫৭২
1,11,065/- টাকার
মালামাল
হবিে
িজেজছ।

ছ. িহয়তা অজেষজর্ বাংলাজদশ
িরী া আিজমে
কমযসূহচ পহরচালক
ও
উপ-পহরচালক (ম্যাহে:)
ম ানোঃ ০১৫৫২-৩৩০১৭০
ে. মহিলা, হশশু ও হকজশারী
জিোিতীজদর হনরাপদ আবাসন
মকন্দ্র
উপ-পহরচালক (ম্যাহে:)
িরী া আিজমে
ম ানোঃ ০১৫৫২-৩৩০১৭০
ঝ. মহিলা সিােতা কমযসূহচ
হিসাব রক্ষক কমযকতযা
মমাোঃ িামীম আিসান
ম ান: ০১৮১৮-৩৫১১২৯
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-

অিস্থানেত-৬৫ জন
মিোজতী।

6

মহিলা হবষেক অহর্েপ্তরার্ীন হবিে ও
প্রেিযনী মকন্দ্র অিং নার মাধ্যজম মহিলা
সহমহত/দু:স্থ মহিলা/নারী উজযাক্তাজের
উৎপাহেত
িস্তহিল্পোত
মালামাল
হবিজের মাধ্যজম মেিব্যপী নারী
উজযাক্তাজের অর্ যননহতকভাজব োবলম্বী করা
িে।
 মাচ য/২০১৮ মাজস
অিং নার মাধ্যজম
হবিীত মাজলর মূল্য বাবে ৬েন
উজযাক্তাজক ১,৯৯,৬৭৬/- টাকার মচক
প্রোন করা িজেজছ।
 ২০১৭-১৮ অর্ যবছজর ম ব্রু/১৮ পর্ যন্ত িে : ৫,৬৯,৩৪৭/হবিে : ৫,৯৮,৩১৭/মুনা া : ২৮,৯৭০/ মুনা ার টাকা প্রহত অর্ যবছর মিজষ সরকারী
মকাষা ার (বািংলাজেি ব্যািংজক) েমা মেো
িে।
আন্তজচাহতক নােী হদিে/২০১৮ উদর্াপনকারল
২০১৭ োরল হি াগীয় পর্ চারয় হনি চাহর্ত ৪০ জন
জহয়তাে মে িরত জাতীয় পর্ চারয় ৫ জন
জহয়তারক েম্বি চনা প্রদান কো িরয়রে।

২০১৭-১৮
অথ চ-িেরে
জুলাই/২০১৭মেব্রুয়ােী/২০১৮ পর্ চন্ত ৪৬ জন মিোজতী হিহ ন্ন
মময়ারদ আিােন মকরে অিস্থান করেরে।
মেবুয়ােী/২০১৮ মারে আিােন মকরে ৪৩ জন
মিোজতী অিস্থান কেরে। ঢাকা েি আরিপারিে
হিহ ন্ন মজলাে মিামান্য আদালরত আিাোন
মকরে অিস্থানেত মিোজতীরদে মামলা
পহের্াহলত িরে।
মহিলা সিােতা কমযসূচীর নারী হনর্ যাতন প্রহতজরার্
মসজলর মাধ্যজম ৬টি হবভা ীে িিজর (ঢাকা, চট্টগ্রাম,
রােিািী, খুলনা, বহরিাল ওহসজলট) হনর্ যাতাজনর
হিকার নারীজের অহভজর্া গ্রিণ, পক্ষদ্বজের শুনানী
গ্রিণ ও পারস্পাহরক আজলাচনার হভহত্তজত পাহরবাহরক
সম্পকয পুনোঃস্থাপন, সন্তাজনর ভরণজপাষণ আোে,
মেনজমািরানা ও মখারজপাষ আোেসি সবর্রজণর
আইহনসিােতা মেো িে । হনর্ চহতত নােীরদে
েিায়তাে জন্য ৬টি হি াগীয় িিরে পহের্াহলত
মিল্টাে মিারম হনর্ চাহতত নােী ও হিশুরদে অনুি চ ১
িেে আেয়নেি েিিেরণে সুরর্াগ এ্িং হিক্ষা ও

ক্র:
নং

কার্ চক্রম

প্রকল্প, কমচসূহর্ ও কার্ চক্রম

উপকাের াগীে েংখ্যা
(প্রহতরিদনাহিন মারে)

অগ্রগহত/হ্রাে/বৃহি/হিরয়াজন/
েংরর্াজন/ মন্তব্য (র্হদ থারক)
প্রহিক্ষরণে ব্যিস্থা গ্রিণ কেরে এ্োিা মহিলা েিায়তা
কমচসূহর্ে আওতায় মহিলা েিায়তা মকরেে মােরম
হনর্ চাহতত ও আেয়িীন নােীরদে হিনা খেরর্ ০৬ মাে
পর্ চন্ত দু’টি েন্তানেি(১২ িেরেে নীরর্) আেয়, খাদ্যিস্ত্র, হর্হকৎো প্রহিক্ষণেি পুনি চােরনে ব্যিস্থা গ্রিণ
কো িয়। জানুয়ািী/১৭ হয়ে মার্ চ/২০১৮ পয মন্ত নািী
রনয মােন প্ররেয়িাধ জসয়লি র্ােয়র্ ৯৩২টি
অরভয়যায়েি র্য়ে ৮৪৬টি রনষ্পরি কিা হয়য়য়ে এবং
১,৫০,৮৫,৪০০/- (এক জকাটি পঞ্চাি লক্ষ পঁর্াহি
হাজাি র্ােিে) টাকা জদনয়র্াহিানা বাবদ আদায় কিা
হয়য়য়ে। র্রহলা সহায়ো জকয়ে নতুন ভরেম হয়য়য়ে
১৬১ জন র্া এবং ১৪৩ জন রিশু। এোড়া সহায়ো
জকয়ে পূয়ব ম জেয়ক অবস্থান কিয়ে ৬২১ জন র্া এবং
৫১৭ জন রিশু।

ঞ. হকজিার ও হকজিারী ক্লাব
কমযসূহচ।
কমযসূহচ পহরচালক
োহকো ইোসহমন মোোে যার
ম ান: ০১৫৫২-৪৩৪০২৩

১১৩৭০ জন

৭টি হি ারগে প্রহতটি মজলায় ৩৭৯টি ক্লাি
েরয়রে।
ক্লাজব সিং ঠিত কজর সমাজের ইহতবাচক
পহরবতযজন হকজিার ও হকজিারীজের কমযসূহচ
বাস্তবাহেত িজে আসজছ। ক্লাজবর মমাট সিংখ্যা
১১৩৭০ েন। তার মজধ্য হকজিার ৩৭৯০
েন। হকজিারী ৭৫৮০ েন। প্রহত ক্লাজব সেস্য
৩০ েন। এই ক্লাজব িারীহরক ও মানহসক
হবকাজির হকজিার ও হকজিারীজের সিােতা এবিং
প্রহতজর্া ীতার মজনাভাব জড় উঠার লজক্ষয িীড়া
প্রহতজর্া ীর আজোেন করা িে।

ট. চাকুরী হবহনজো তথ্য মকন্দ্র:
অহত: পহরচালক (উপ-সহচব)
িািনওোে হেলরুবা খান
ম ান:০১৭১১-৯৩১৯৯৩

১. হনিহন্ধত নােীে
েংখ্যা-৭ জন।
২. হিহ ন্ন প্রহতষ্ঠারন
প্রহেত আরিদন পরত্রে
েংখ্যা ২৫টি
৩. প্রহতষ্ঠারন মপ্রহেত১৩টি আরিদন।

ঠ. কমচরক্ষরত্র মর্ৌন িয়োনী মোি
হিষয়ক:
উপ-পহরচালক
সসেো মাসুো ইসলাম
ম ান:01749286047

৩৪ জন
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মহিলা হিষয়ক অিীদপ্তোিীন র্াকুেী
হিহনরয়াগ তথ্য মকরে ১৫/- (পরনে) টাকাে
হিহনমরয় হিহক্ষত, স্বল্প হিহক্ষত, দক্ষ, অদক্ষ
র্াকুেী প্রতযািী নােীরদে নাম হনিন্ধনপূি চক
হিহ ন্ন প্রহতষ্ঠারন তারদে উপযুক্ত শূন্য পরদে
হিপেীরত আরিদন পত্র মপ্রেন করে র্াকুেী
প্রাহপ্তরত েিরর্াহগতা প্রদান কো িয়। এ্িং
েেকাে কর্তচক প্রদত্ত মগরজরটড ১০% এ্িং
ননরগরজরটড ১৫% নােী মকাটা পূেরনে
হিষয়টি পর্ চরিক্ষন কো িয়।
প্রিান কার্ চালয়েি ০৬টি ে া অনুহষ্ঠত
িরয়রে। কমচরক্ষরত্র মর্ৌন িয়োনী মোরি
মিামান্য আদালরতে িাইরকাট চ হি ারগ
দারয়েকৃত েীট হপটিিন এ্ে আরলারক অত্র
অহিদপ্তরে গত ২৪/১০/২০১০ তাহেরখ ০৯
(নয়) েদস্য হিহিে এ্কটি Complaint
কহমটি গঠন কো িরয়রে। মহিলা হিষয়ক
অহিদপ্তরেে নীর্ তলায় এ্কটি অহ রর্াগ িাক্স
োখা িরয়রে মর্খারন অহ রর্াগকােী মমৌহখক
ও মটহলরোরন হকংিা হলহখত অহ রর্াগ
প্রদান কেরত পােরি। Complaint

ক্র:
নং

কার্ চক্রম

প্রকল্প, কমচসূহর্ ও কার্ চক্রম

উপকাের াগীে েংখ্যা
(প্রহতরিদনাহিন মারে)

অগ্রগহত/হ্রাে/বৃহি/হিরয়াজন/
েংরর্াজন/ মন্তব্য (র্হদ থারক)

কহমটিে ে া দুই মাে পে পে অনুহষ্ঠত িয়।
Complaint ৬৪টি মজলা মহিলা
হিষয়ক
কমচকতচাে
কার্ চালরয়
Complaint কহমটি গঠন কো িরয়রে।
৪.

প্রহিক্ষণ
(ক) উন্নেন
প্রকজল্পর
আওতাে

(খ) কমযসূহচর
আওতাে

১. উপজেলা পর্ যাজে মহিলাজের
েন্য আে- বর্ যক প্রহিক্ষণ কমযসূচী
(আইহেএ)।
প্রকল্প পহরচালক (উপ-সহচব)
মমাোঃ িারুন উে োমান
ম ান:01711905828

138০ েন

২. নাহলতািািী উপরজলায়
কমচজীিী মহিলা মিারেল কাম
মেহনং মেন্টাে স্থাপন।
প্রকল্প পহের্ালক (যুগ্ম-েহর্ি)
মমাাঃ আইনুল কিীে
মোন: ০১৫৫২-৩২৫৩৫৫

৫০ জন

‘‘েীহবকােজনর েন্য মহিলাজের
েক্ষতা হভহত্তক প্রহিক্ষণ
(WTC)’’ কমযসূহচ মহবঅ,
ঢাকা।
কমযসূহচ পহরচালক
োহকো ইোসহমন মোোে যার
ম ান: ০১৫৫২-৪৩৪০২৩

৩২০০

১. দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (হিহিহি)
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 কমচপহেকল্পনা অনুর্ায়ী প্রহিক্ষণ শুরুে জন্য
প্রহিক্ষক হনরয়ারগে লরক্ষয কাজ র্লরে।
 57 টি মজলায় ইরলকহেকযাল ও ইরলকেহনক
ইকুইপরমন্ট এ্িং ৮টি হি াগীয় িিরে মমাটে
ড্রাইহ ং মেরড প্রহিক্ষণ প্রদারনে লরক্ষয
েিরর্াগী েংস্থা হনি চার্রনে কাজ েম্পন্ন
িরয়রে।
 মার্ চ ২০১৮ িরত ৬৪ মজলায় ও ৮টি হি াগীয়
িিরে প্রহিক্ষণ প্রদান শুরু িরয়রে।
 এ্ প্রকরল্পে আওতায় ২১৭৭১৭ জন প্রহিক্ষণ
সুহিিা পারি।
কমচপহেকল্পনা অনুর্ায়ী প্রকরল্পে অন্যান্য কার্ চক্রম
শুরু কো িরয়রে।
 কমচপহেকল্পনা মমাতারিক প্রহিক্ষণ কার্ চক্রম
র্লরে।
চ
 প্রকল্পটিে ৫টি মেড র্থাাঃ িটিকালর্াে/
নাে চােী, কৃহষ র্ন্ত্রপাহত মমোমত, খাদ্য
প্রহক্রয়াকেণ, ইরলকেহনক এ্যারেম্বহলং ও
ইরলকহেহিয়ান মেরড প্রহিক্ষণ র্লমান
েরয়রে। ৫টি মেরড আিােন সুহিিােি প্রহত
ব্যারর্ ৫০ জন প্রহিক্ষণাথীরক প্রহিক্ষণ মদয়া
িরে। িেরে মমাট ২০০ জন প্রহিক্ষণাথী
প্রহিক্ষণ সুহিিা পারেন।
 জানুয়ােী ২০১৫ িরত হডরেম্বে ২০১৭ পর্য্নন্তচ
(১ম ব্যার্ িরত ১২তম ব্যার্) মমাট ৬০০ জন
প্রহিক্ষণাথী প্রহিক্ষণ গ্রিণ করেরেন।
 জানুয়ােী ২০১৮ িরত ৪থ চ তলা িরত ৬ষ্ঠ তলা
পর্ন্ত উি চমুখী েম্প্রোেরণে লরক্ষয হনমচাণ
কাজ র্লমান।
আধুহনক গারমচন্টে,রমামিাহত ততেী,রিা-হপে
ততেী,রটইলাহেং, কােচুহপ, হিউটিহেরকিন,
মমািাইল মোনোহ হচ েং, খাদ্য প্রহক্রয়াজাতকেণ,
কাগরজে প্যারকট ততেী, হকরর্ন গারড চহনং (রর্
মকান ৫টি হিষরয় প্রহিক্ষণ িয়)

১০,০০০০০ (দি লক্ষ) বেমর্ায়ন ২০১৭-২০১৮ অে মবেয়ি ২০১৭-২০১৮
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ক্র:
নং

কার্ চক্রম

প্রকল্প, কমচসূহর্ ও কার্ চক্রম

উপকাের াগীে েংখ্যা
(প্রহতরিদনাহিন মারে)

অগ্রগহত/হ্রাে/বৃহি/হিরয়াজন/
েংরর্াজন/ মন্তব্য (র্হদ থারক)
রভরজরে চয়ক্রি আওোয় 10,00,000 Rb
wfwRwW DcKvi‡fvMx gwnjv‡K wbe©vwPZ 41৪wU
GbwRIÕi gva¨‡g Avqea©K I `ÿZv
Dbœqbg~jK cÖwkÿb cÖ`vb কিা হয়ে।

২,০০,০০০ জন

প্রহতমারে মাথাহপছু ৫০০/-টাকা িারে ৬ মারে
(জুলাই-১৭ িরত হডরেম্বে-১৭) ৬০মকাটি টাকা
াতা প্রদান কো িরয়রে।

৬০০০০০ জন

৪৮২টি এনরজও/রসরবও রনব মাচন কয়ি কর্মএলাকায়
ইউরনয়ন ওয়ািী সয়চেনো মূলক প্ররিক্ষণ প্রদান
কিা হয়ে। চুরিবদ্ধ এনরজও/ রসরবও প্রয়েেক
ভাোয়ভােীয়দিয়ক পুরি, বাল্যরববাহ প্ররেয়িাধ,
রববাহ ও জন্ম-মৃতুে রনবন্ধন, প্রােরর্ক স্বাস্থে, র্া
ও রিশু স্বাস্থে, পরিবাি পরিকল্পনা, রিশু লালন
পালয়ন র্ায়য়ি ভূরর্কা, আিরল রিরনং, অটিরিক
রিশুি যত্ন ও Neuro Disorder ইেোরদ
রবষয়য় সয়চেনোমূলক প্ররিক্ষন প্রদান কিা হয়।

কমমসূহি
উপ-পহরচালক
মমাোঃ আবুল কাজিম
ম ান:01711586062
২. কমযেীবী ল্যাকজটটিিং মাোর
সিােতা তিহবল কমযসূহচ
কমযসুহচ পহরচালক
োমাল উহিন ভুইো
ম ান:0168216226
৩. েহরদ্র মা'র েন্য মাতৃত্বকাল
ভাতা প্রোন কমযসূহচ
কমযসুহচ পহরচালক
এ .জে .এম মরোউল আলম
ম ান:0191666567

৪. “েযািন হডজাইন ইউহনট
(অপোহজতা) স্থাপরনে মােরম
নােী উরদ্যাক্তারদে উৎপাহদত
পণ্যোমগ্রীে আধুহনকায়ন”।

-

ফয়ল োিা পুরি ও স্বাস্থে রবষয়য় সয়চেন হওয়াি
র্ােয়র্ ব্যরিেে, পারিবারিক ও সার্ারজক ভায়ব
উপকৃে হয়য়য়েন এবং ক্রর্ান্বয়য় র্া ও রিশু মৃতুেি
হাি হ্রাস পায়ে।
েযািন হডজাইন ইউহনট (অপোহজতা) স্থাপরনে
মােরম র্তণমুল পর্ চারয়ে হিহ ন্ন নােী
উরদ্যাক্তারদে পণ্যোমগ্রী উৎপাদরন আধুহনকায়ন,
হিপণন মেিা ও মদরি হিরদরি িাজাে ব্যিস্থা
িহক্তিালীকেণ।
স্থানীয় েযািন হডজাইনাে পোমিচক (চুহক্তহ হত্তক
এ্িং খিকালীন-স্বল্পকালীন) হনরয়াগ প্রহক্রয়া চূিান্ত
পর্ চারয় েরয়রে। হিঘ্রই প্রহিক্ষণ কার্ চক্রম শুরু কো
িরি।

( ) রােে
বাজেজটর
আওতাে

োতীে মহিলা প্রহিক্ষণ ও উন্নেন
একাজডমী
উপ-পহরচালক
োহকো ইোসহমন মোোে যার
ম ান: ০১৫৫২-৪৩৪০২৩
প্রিান কার্ চালয় মহিলা হিষয়ক
অহিদপ্তে, ঢাকা
মিগম মোরকয়া প্রহিক্ষন মকে,
ময়মনহেংি (আিাহেক)
উপ-পহরচালক
মমা: মমাোজেল িক
মোন:01552-395073
মহিলা কৃহষ প্রহিক্ষন মকে,

C:\Users\Enamul\Downloads\Ministry-Cabinat- 2018.doc

9

২৩ জন
০৮ জন
১১ জন

১। দহজচ হিজ্ঞান
২। ব্লক, িাটিক এ্ি টাইডাই
৩। এ্মব্রয়ডােী

২৪ জন
১৬ জন
২৪ জন

১। িাউজ হকহপং এ্ি মকয়াে হগহ ং
২। হিউটিহেরকিন
৩। আধুহনক গারমচন্টে, (অনািাহেক)

১০ জন

১। মািরুম ও তজি র্াষািাদ

ক্র:
নং

কার্ চক্রম

প্রকল্প, কমচসূহর্ ও কার্ চক্রম
হজোরিা, ো াে, ঢাকা
(আিাহেক)
দাহয়েপ্রাপ্ত কমচকতচা
মমাাঃ আেজাল মিারেন
মোন: ০১৭১৫৮৬৯৩৭২
িিীদ মিখ েহজলাতুন মনো
মুহজি মহিলা প্রহিক্ষণ এ্কারডমী,
হজোনী, গাজীপুে
(আিাহেক)
দাহয়েপ্রাপ্ত কমচকতচা
ইউহেদv োঈদ
মোন: ০১৭১১-৮৬৯১১৪
মহিলা িস্তহিল্প ও কৃহষ প্রহিক্ষণ
মকে, হদনাজপুে (আিাহেক)
দাহয়েপ্রাপ্ত কমচকতচা
হমজসস মরাকসানা বানু িাহবব
মোন:01724-510367
মহিলা কৃহষ প্রহিক্ষণ ইন্সটিটিউট,
িারগেিাট (আিাহেক)
দাহয়েপ্রাপ্ত কমচকতচা
ড. মমা: মমাখজলছুর রিমান
মোন:০১৭১১-০৫৯৮০৭
গ্রামীণ মহিলারদে কৃহষ হ হত্তক
প্রহিক্ষন মকে হজোনী, গাজীপুে
(অনািাহেক)
দাহয়েপ্রাপ্ত কমচকতচা
মেবুন মনছা নাহ সয
মোন:01711-187513
মানিেম্পদ উন্নয়ন প্রহিক্ষণ
মকে, োজিািী (আিাহেক)।
দাহয়েপ্রাপ্ত কমচকতচা
আে র আলী
মোন:01552-382069
মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তোিীন
১৩৬টি উপরজলায় উপরজলা
মহিলা হিষয়ক কমচকতচাে
কার্ চালরয়ে মহিলা প্রহিক্ষণ মকে
গ্রামীণ নারী উজযাক্তাজের েক্ষতা
হবকাি প্রহিক্ষণ (উপজেলা
পর্ যাজে) কমসূহচ
ারিানা আখতার
জবষনা কমযকতযা
ম ান:01911285500
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উপকাের াগীে েংখ্যা
(প্রহতরিদনাহিন মারে)

০৯ জন
০৭ জন
০৯ জন

অগ্রগহত/হ্রাে/বৃহি/হিরয়াজন/
েংরর্াজন/ মন্তব্য (র্হদ থারক)
২।রপহষ্ট্র এ্ি মিকােী মপ্রাডাক্ট
৩।রড্রে মমহকং এ্ি মটইলাহেং
৪। মিহেক কহম্পউটাে
চ
৫। িটিকালর্াে
এ্ি নাে চােী

১৫ জন
০৫ জন
৪৭ জন
০৬ জন
০৪ জন

১। হিউটিহেরকিন
২। মমািাইল মোন োহ হচ েং
৩। কহম্পউটাে অহেে এ্হিরকিন
৪। মড্রে মমহকং৫। ইিহষ্ট্রয়াল সুইংরমহিন অপারেটে এ্ি
মমইনরটরনন্স
৬। মলদাে অপারেটে

২০ জন
৩০ জন
১০ জন

১। আধুহনক গারমচন্টে,
২। মড্রে মমহকং এ্ি মটইলাহেং
৩। মিহেক কহম্পউটাে

১৩ জন
৩০ জন
২২ জন

১। হিউটিহেরকিন
২। কহম্পউটাে অহেে এ্হিরকিন
৩। মড্রে মমহকং এ্ি মটইলাহেং

১৫ জন

১। েম্বহলত কৃহষ ও মৎে র্াষ

৬০ জন

১। মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তে কর্তচক হনিহন্ধত
েংগঠন েমুরিে মনত্রীবৃরেে েক্ষমতা হিকাি
িীষ চক প্রহিক্ষণ।

৪০৮০ জন

দহজচ হিজ্ঞান, এ্মব্রয়ডােী

৬৪ টি জিলার ১৫৫টি
উপজিলায় জমাট
6450 িন তৃর্মূল
নারী উজযাক্তাজক
প্রহশক্ষর্ প্রদান করা
িজয়জছ।

কমমসূহির মাধ্যজম জমাট 6450 িন তৃর্মূল নারী
উজযাক্তাজক প্রহশক্ষর্ প্রদান করা িজয়জছ।
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ক্র:
নং

কার্ চক্রম
(ঘ) কমযকতযা/
কমযচারী

৫.

প্রকল্প, কমচসূহর্ ও কার্ চক্রম

উপকাের াগীে েংখ্যা
(প্রহতরিদনাহিন মারে)

মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তরেে
মজলা ও উপরজলা কমচকতচা ও
কমচর্ােীরদে ই-োইহলং প্রহিক্ষণ।
মজলা মহিলা হিষয়ক
কমচকতচারদে উরদ্যাক্তা উন্নয়ন
প্রহিক্ষণ।

৬৯ জন

অগ্রগহত/হ্রাে/বৃহি/হিরয়াজন/
েংরর্াজন/ মন্তব্য (র্হদ থারক)
-

২২ জন

-

মজলা মহিলা হিষয়ক
কমচকতচারদে গুড গ রন চন্স
প্রহিক্ষণ।

৪২ জন

-

অন্যান্য
কার্ যিম
(প্রহতজবেনাহর্ন
মাজসর সকল
কার্ যিজমর
বণ যনা)
ক) প্রায় ১০ (দি) লক্ষ জিারহিা কক্সবাজাি
জজলাি উরেয়া-জটকনায়ফ অবস্থান কিাি কািয়ণ
উরেয়া ও জটকনায়ফি স্থানীয় অরধবাসীয়দি জন্য
৪০ (চরিি) হাজাি অরেরিি রভরজরে কাে ম
িোদ্দ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি সার্ারজক রনিাপিা
কর্মসূরচ সংক্রান্ত র্রন্ত্রসভা করর্টিি সভায়
উপস্থাপয়নি জন্য প্রস্তাব কিা হয়য়য়ে।

ক. মরাহিঙ্গা উন্নয়ন সিংিান্ত:
উপ-পহরচালক
মমাোঃ আবুল কাজিম
ম ান:01711586062

খ. েজল্পান্নত মেজির েযাটাস িজত
বািংলাজেজির উত্তরজণর মর্াগ্যতা
অেযজনর ঐহতিাহসক সা ল্য
উের্াপন উপলজক্ষয মহিলা
হবষেক
অহর্েপ্তর
কতৃযক
আজোহেত আনন্দ মিাভার্াত্রা:
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৫০০ জন
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খ) রভরজরে কর্মসূরচি আওোয় উপকািয়ভােী
র্রহলায়দি পুরিি অভাব দূি কিাি জন্য পাইলট
কায মক্রর্ রহসায়ব বেমর্ায়ন ৩৫টি উপয়জলায়
সাধািণ চায়লি সায়ে ৬টি মাইরক্রা হনউরেন্ট
(রভটারর্ন A, B1, B12, আয়িন, ফরলক
এরসে, রজংক) রর্শ্রণপূব মক পুরিচাল প্রস্তে কয়ি
ম
(ফটিফাইে
িাইস) রবেিণ কিা হয়ে । পুরি
চায়লি উপয়যারেো সম্পয়কম অবরহেকিয়ণি লয়ক্ষে
পুরিচাল কায মক্রর্ভুি জজলা ও উপয়জলাি ১৭টি
জভেনুয়ে েে ০৬/০২/২০১৮ হয়ে ২২/৩/২০১৮
োরিে পয মন্ত রবশ্ব োদ্য কর্মসূরচি সহয়যারেোয়
স্থানীয় জেকয়হাল্ডািয়দি সর্ন্বয়য় (য়জলা/ উপয়জলা
প্রিাসন, উপয়জলা জচয়ািম্যান, জজর্রবক,
উর্রবকক, ইউরপ জচয়ািম্যান, এনরজও প্ররেরনরধ,
রবরভন্ন সিকািী কর্মকেমাবৃন্দ) এোেয়ভায়কসী
কর্মিালা অনুরষ্ঠে হয়।
েজল্পান্নত মেজির েযাটাস িজত বািংলাজেজির
উত্তরজণর মর্াগ্যতা অেযজনর ঐহতিাহসক সা ল্য
উের্াপন উপলজক্ষয মহিলা হবষেক অহর্েপ্তর
কতৃযক আজোহেত আনন্দ মিাভার্াত্রা আ ামী
২২/০৩/২০১৮ তাহরজখ দুপুর ২:৩০ ঘটিকাে
মোজেল চত্ত্বর িজত শুরু িজে বঙ্গবন্ধু োতীে

ক্র:
নং

কার্ চক্রম

প্রকল্প, কমচসূহর্ ও কার্ চক্রম
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উপকাের াগীে েংখ্যা
(প্রহতরিদনাহিন মারে)
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অগ্রগহত/হ্রাে/বৃহি/হিরয়াজন/
েংরর্াজন/ মন্তব্য (র্হদ থারক)
মেহডোজমর পহিম পার্শ্য পর্ যন্ত এক ‘আনন্দ
মিাভার্াত্রার আজোেন করা িজেজছ।

