
দপ্তর/সংস্থা/একাডেমীর কার্ যক্রডমর তথ্যাদদ হালনাগাদকরণ ফরম প্রেরণ েসডে। 
 

দপ্তর/সংস্থার নামঃ জাতীয় মহিলা সংস্থা             েদতডেদনাদিন মাসঃ জানুয়ারী ২০১৮  
   

ক্র

: 

নং 

কার্ যক্রম েকল্প, কম যসূচী ও 

কার্ যক্রডমর নাম 

উপকারড াগীর 

সংখ্যা 

(েদতডেদনাদিন 

মাডস) 

অগ্রগদত/হ্রাস/েদৃ্ধি/দেড াজন/সংডর্াজ

ন/মন্তেয (র্দদ থ্াডক) 

১ উন্ন ন েকল্প ১. নগরদ দিক োদন্তক 

মদহলা উন্ন ন েকল্প । 

৯৩৮ জন ৯৩৮ জন োদন্তক মদহলাডক 

দক্ষতাউন্ন ন মূলক েদিক্ষণ েদান 

করা হড ডে। 

২. প্রজলাদ দিক মদহলা 

কম্পিউটার েদিক্ষণ 

েকল্প (৬৪ প্রজলা) । 

৩০৯৬ জন ৩০৯৬ জন দিদক্ষত প্রেকার মদহলাডক 

েদিক্ষণ েদান চলমান রড ডে। 

৩. অথ্ যননদতক ক্ষমতা ডন 

নারী উডদযাক্তাডদর দেকাি 

সািন েকল্প (৩  পর্ যা ) । 

৮২,৫০০ জন ৮২,৫০০ জন মদহলাডক েদিক্ষডণর 

মািযডম উন্ন ন ও ক্ষমতা ন। 

৪. তথ্য প্রর্াগাডর্াগ 

েরু্দ্ধক্তর মািযডম 

মদহলাডদর ক্ষমতা ন 

েকল্প (২   পর্ যা )  

- - 

২ রাজস্ব োডজডটর 

কম যসূচী 

১. আমার ইন্টারডনট 

আমার আ  

জলুাই ২-১৭ প্রথ্ডক জনু 

২০১৯ 

৬৮৪ জন। 

(অনলাইডনর 

মািযডম 

েদিক্ষণ) 

- 

২. গাডম যন্টস ও কারখ্ানার 

নারী শ্রদমকডদর 

সন্তানডদর জনয প্রে-

প্রক ার প্রসন্টার কম যসূদচ।  

৩০০ জন। কম যসূদচর আওতা  (জানু ারী/২০১৮ 

প্রথ্ডক) নতুন ৫ টট প্রে-প্রক ার 

প্রসন্টাডরর কার্ যক্রম শুরু েদ্ধক্র ািীন 

রড ডে। 

৩ রাজস্ব োডজডটর 

আওতা  অনযানয 

কার্ যক্রম 

১. মদহলাডদর 

আত্মকম যস্থাডনর জনয 

ঋুদ্রঋণ কার্ যক্রম 

 
 

২. মদহলাডদর 

আত্মকম যস্থাডনর জনয স্ব-

কম য সহা ক ঋণ কার্ যক্রম 

 

৩. আইনগত সহা তা  

    েদান 

 

 

১০৩০ 

(ঘুণ যা মান  াডে 

দেতরণ) 
 

৫৩৪১ জন 

 

 
 

১৪ টট 
 

 

 

৭৬ টট 

 

চলদত অথ্ য েেডর  ২   দকদ্ধির োপ্ত 

৫০,০০ লক্ষ টাকা ঋণ দেতরণ 

েদ্ধক্র ািীন রড ডে। 
 
 

চলদত অথ্ য েেডর ১০.০০ লক্ষ টাকা 

১৫০ জডনর মডিয দেতরডণর লক্ষয মাত্রা 

রড ডে। 

 
 
 

সংস্থার নারী দনর্ যাতন েদতডরাি প্রসডলর 

মািযডম ১৪ জন দনর্ যাদতত অসহা  



৪. প্রর্ৌতুক ও োলয  

    দেোহ প্ররািকডল্প  

    উঠান বেঠক 

 

৫.নারী ও দিশু পাচার  

   প্ররািকডল্প উঠান বেঠক 

 
৬. দদ্ধজয দেজ্ঞান ও 

এমব্র োরী 

 

৬৪ প্রজলা, ৫০ উপডজলা 

ও েিান  

      কার্ যাল  । 

 

 

৬৩ টট 

 

 

 

 
৩৪৪৮ জন 

(৪ মাস প্রম ািী) 

মদহলাডক আইনগত সহা তা েদান 

করা হড ডে। 
 

সংস্থার ৬৪ টট প্রজলা িাখ্া ও ৫০ টট 

উপডজলা িাখ্া  প্রর্ৌতুক ও োলয দেোহ 

প্ররািকডল্প প্রমাট ৭৬ টট উঠান বেঠডকর 

মািযডম ২,৫৬৪ জন মদহলাডক প্রর্ৌতুক 

ও োলয দেোডহর কুফল সিডকয 

সডচতন করা হড ডে। 
 

সংস্থার ৬৪ টট প্রজলা িাখ্া ও ৫০ টট 

উপডজলা িাখ্া  নারী ও দিশু পাচার 

প্ররািকডল্প প্রমাট ৬৩ টট উঠান বেঠডকর 

মািযডম ২,৩৭৫ জন মদহলাডক নারী ও 

দিশু পাচার প্ররাডি  সডচতন করা 

হড ডে। 

- 

 

 

 

৪ েদিক্ষণ ১.   

(ক) উন্ন ন েকডল্পর 

আওতা  
২.  

(খ্) কম যসূচীর 

আওতা  

৩.  

(গ) রাজস্ব োডজডটর 

আওতা  
৪.                           -  

(ঘ) 

কম যকতযা/কম যচারী 

৫. -  

৫ অনযানয কার্ যক্রম 

(েদতডেদনাদিন 

মাডসর সকল 

কার্ যক্রডমর েণ যনা)  

১.  

২.  

৩.  

৪.  

৫.  

 


