
 
 

নাগিরক সবায় উ াবনী পাইলট উে ােগর তািলকা 
মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়  

িমক 
নং 

জলা  
উ াবনী আইিডয়ার িশেরানাম   বা বায়নকারীর নাম ও  পদিব 

ফান ন র 
বা বায়ন ান 

মিহলা িবষয়ক অিধদ র 

১ রং র 

টকসই উ য়েন মিহলােদর আ -
কমসং ােনর জ    ঋণ কায ম 

 

শাহনাজ ফারহানা আফেরাজ 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা ০১৭১৮৩৬৫২৩৯ গংগাচড়া,রং র 

২ নীলফামারী 
মাঃশামীম জািহদ তা কদার 

উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 
০১৭১৭৮৪৯২২৪ 

 জলঢাকা,নীলফামারী 

৩ িড় াম 

মাছা: িজ াতারা 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 

০৫৮২৬৫৬০১
৮ নােগ রী, িড় াম 

৪ িঝনাইদহ 
মাছা: িশলা বগম 

উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা ০১৭৯৬৪৭৬৩১১ হিরণা , িঝনাইদহ 

৫ িপেরাজ র 

ইউিনয়ন পযােয় চািহদা অ সাের 
েময়াদী মিহলা িশ ণ 

 

মিনকা আ ার 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 

০১৭৩৬৩৪১৪২৬ 
 মঠবািড়য়া, িপেরাজ র 

৬ িপেরাজ র 
সরাৎ জাহান 

উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 
০১৭১৯৪০১৪০১ 

 কাউখালী, িপেরাজ র 

৭ য়াডা া 
রাজ মার পাল 

উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা ০১৭১২৫৫৩৩৬৪ দা ড় দা, য়াডা া 

৮ লনা িভিজিড কম চীর অ  উপকারেভাগী 
মিহলােদর আথ-সামািজক অব ার 

টকসই উ য়ন 

ফারহানা ইয়াসিমন 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা ০১৮১৮৫৯৭০৬২ লতলা, লনা 

৯ মা রা 
তাহিমনা আফেরাজ 

উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা ০১৯৬৩৪৮৩৮৭১ র, মা রা 

১০ চ াম 

নারী িনযাতন িতেরাধ কায ম 
 

নাজনীন ফরদাউস ম মদার 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 

০১৬৭২০০৭৩০৭ 
 মীরসরাই, চ াম 

১১ খাগড়াছিড় 
পন চাকমা 

উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 
০১৫৫৬-৫৩৯৮৬৫ 

 পানছিড়, খাগড়াছিড় 

১২ চ দ র 
আেমনা বগম 

উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 
০১৭১৪-২৩৭৮১৮ 

 মতলব, চ দ র 

১৩ রা ামা  
িসিথ চাকমা 

উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 
০১৮২৪৮২৫৭৫৮ 

 কা াই, রা ামা  

১৪ িম া 
নাসরীন আ ার 

উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 
০১৯১৪৬১৫২৬৬ 

 চৗ াম, িম া 

১৫ সাত ীরা 
নারী ও িশ  িনযাতন  িতেরােধ িঁক ণ 
পিরবার িচি তকরণ  এবং সবা দান 

এম.এ নাহার 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 

০১৭৩৩৫৮৭৯৩৩ 
 কালীগ , সাত ীরা 

১৬ সাত ীরা দির  মা’র জ  মা  ভাতা ও িশ ণ 
দান কম চীর আওতায় ভাতােভাগীেদর 

আ কমসং ান 

ফােতমা জাহরা 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 

০১৭১৬৮০১৩৪৫ 
 আশা িন, সাত ীরা 

১৭ যেশার 
মাছা: কািনজ তািজয়া 

উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা ০১৫৫২৩৬২২৫৮ শাশা, যেশার 



 

১৮ িদনাজ র বা িববাহ িতেরাধ  ক  
না পারভীন 

উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 
০১৭১৬৬৪৫১৬৩ 

 িবরল, িদনাজ র  

১৯ িসেলট 

আ ঃিবভাগীয় সম েয়র মা েম 
মা কাল ভাতা দান কম চীর 
কাযকারীতা ি  করা 
 

শািহনা আ ার  
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 

০১৭২৬৫৩৫০
২০ দি ণ রমা, িসেলট 

২০ চ াম 

এস.এম িজ াত লতানা  
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 

০১৭১১০০১১
১৯ বায়ালখালী, চ াম 

২১ বােগরহাট 

মাঃ হািফ র রহমান 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 

০১৭১১৫৭৩৯
২২ মা াহাট, বােগরহাট 

২২ মৗলভীবাজার 

 
 

ােসবীর মা েম িকেশার-িকেশারী 
াব গঠন কের তােদর মানিসক িবকাশ 

সাধন ও মতায়ন  
 

মাছাঃ হাসেন আরা তা কদার 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 

০১৭১২১২২১
০৫ রাজনগর, মৗলভীবাজার 

২৩ হিবগ  

জা াত লতানা 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 

০১৭১১০০১১
১৯ মাধব র, হিবগ  

২৪ হিবগ  

তাসিলমা আ ার 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 

০১৭২০৯৮০৯
৯৪ বা বল,হিবগ  

২৫ িঝনাইদহ 

নারী িনযাতন িতেরােধর ে   
সমেয় ভাগাি ভােব িভক মেক 
সহায়তা করা 

ী িফেরাজা লতানা 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 

০১৯১৮৬১৭৮
৩৩ 

 কাটচ দ র, িঝনাইদহ 

২৬ লনা 
 
 
 

ােসবী নারী সংগঠেনর 
সদ েদর আথ -সামািজক 

উ য়ন 

সােহলা পারভীন  
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা  ০১৭১৫৮৪৯৫৮২ িদঘিলয়া, লনা 

২৭ লনা 
তািহরা খা ন  

উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা  01728885531 পসা , লনা 

২৮ চ াম 
আিতয়া চৗ রী  

উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা  ০১৭১৫৭০৩২৩৬ প য়া ,চ াম 

২৯ মা রা 
 
 
 
 
 
বেয়াঃসি েত জনন 

াে র র া 

িশিরনা খা ন 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা ০১৯১৩১৭০৭২১ মাহা দ র, মা রা 

৩০ লনা 
রাইয়া িস ীকা 

উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা ০১৭১১৪৫০১৪৮ িরয়া, লনা 

৩১ চ াম 

সািনয়া সিফ 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক অিফসার 

০১৭১১২৭১০৩১ রা িনয়া, চ াম 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      বাংলােদশ িশ  একােডিম  

১ যেশার 

 
 

দির  ও পথিশ েদর সাং িতক 
িশ ণ কায েম স ৃ করণ 

সাধন মার দাস  
জলা িশ  িবষয়ক কমকতা 

 0১৫৫৮৩৭৭১৫৭ যেশার 

২ মা রা 

আহা দ আল হােসন  
জলা িশ  িবষয়ক কমকতা 

      01716-104440 মা রা 


