
মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তরেে মাঠ পর্ যারয়ে গৃিীত উদ্ভািনী উরযারেে তাহলকা 
 
 

 

ক্র. 

নং 

পাইলট উরযারেে নাম িাস্তিায়নকােী কম যকতযা 

 

 

১. 

 

 

আত্মিতযা প্রহতরোরি ঝুঁহকপূর্ য হকর াে হকর ােী 

নােী পুরুষরদে কাউরেহলং, প্রহ ক্ষর্ ও কম যসংস্থান 

সৃহিে সুরর্াে 

নাহে যস ফারতমা জাহমন, উপপহেচালক, খুলনা০১৭১২৫৩০৪৬৫ 

মমাোঃ তাজুল ইসলাম 

উপরজলা মহিলা হিষয়ক কম যকতযা, মুহজিনেে, মমরিেপুে 

আিদুল িাই, উপরজলা মহিলা হিষয়ক কম যকতযা,  ের্র ালা, 

িারেেিাট 

২. 

 

আগ্রিী মর্ৌন পল্লীে মর্ৌনকমী ও তারদে হ শু 

হকর ােরদে সরচতনতামূলক প্রহ ক্ষর্, হ ক্ষা ও 

পুনি যাসন এে ব্যিস্থা কো। 

 

নূরে সফুো মফেরদৌস মজলা মহিলা হিষয়ক কম যকতযা, 

োজিাহি০১৭৭৬১৫৮৩৩৬ 

   ৩. জহয়তা-জয়র্াত্রা (হনি যাহচত জহয়তারদে মারে 

মনটওয়াহকং ততেীে  প্রয়াস) 

জািান-ই-গুল ান 

উপরজলা মহিলা হিষয়ক কম যকতযা, মিলছহি, ােিাছহি  

নুরুন্নািাে  ািজাদী০১৭১৬৮১৯২৯৬ 

উপরজলা মহিলা হিষয়ক কম যকতযা, তসয়দপুে, নীলফামােী  

৪. নােী পুরুরষে সমন্বরয় উঠান তিঠরকে মাধ্যরম 

সামাহজক দৃহিভহিে পহেিতযন 

হপয়াো মিেম ০১৭১২৯০৩৩৮২ 

উপরজলা মহিলা হিষয়ক কম যকতযা, লা াই, িহিেঞ্জ 

      

   ৫. 

     

    

 

ক্ষুদ্র নৃ-রোষ্ঠী নােীরদে চাহিদাহভহিক প্রহ ক্ষর্ প্রদান 

ও স্বািলম্বী িরত সািায্য কো 

 িনম হ হেন,  উপপহেচালক , নারটাে০১৭১৪২২৯৬৬৬ 

 াহদজা নাসহেন, উপরজলা মহিলা হিষয়ক কম যকতযা, োয়েঞ্জ, 

হসোজেঞ্জ  

  

   ৬. হভহজহি উপকােরভােী মহিলারদে স্বাস্থয সরচতনতা 

ও স্বাস্থযরসিা প্রদান 

কাহমজা ইয়াসহমন,   উপপহেচালক , নাোয়নেঞ্জ 

০১৮১৯১৯০২২১ 

    ৭.  িাওে অঞ্চরল মমৌসুম হভহিক ঝুঁহকপূর্ য পহেিােরক 

হচহিত করে প্রহ ক্ষর্ ও পূর্ যিাসন কো 

মেিানা আক্তাে০১৯১৩৭৩৮৭৩৭ 

উপরজলা মহিলা হিষয়ক কম যকতযা, িাহজতপুে, হকর ােেঞ্জ 

 

৮. 

 

 

৫১-৬৪ িছে িয়সী দুোঃস্থ ও অিরিহলত গ্রামীর্ 

নােীরদেসামাহজক হনোপিা বৃহিকের্ 

 

ফােিানা ইসলাম ০১৯১৭০৯০৮৩৯ 

উপরজলা মহিলা হিষয়ক কম যকতযা, কাহলয়াককে,োজীপুে  

সাহদয়া আফহেন, উপরজলা মহিলা হিষয়ক কম যকতযা, 

মদািাে,ঢাকা০১৯১৪১৩৯৯৮১ 

 

 

৯. 

হনর্ যাহতত এিং ঝুঁহকপূর্ য মমরয় হ শু শ্রহমকরদে 

স্কুলোমী কো এিং কােীেহে প্রহ ক্ষরর্ে মাধ্যরম 

স্থায়ীভারি হ শু িান্ধি কম যসংস্থারনে সৃহি 

মমাছাোঃ  মসরলায়াো মিেম ০১৭১০৯১৯০১৪ 

উপরজলা মহিলা হিষয়ক কম যকতযা, পীেোছা,েংপুে 

মমাছাোঃ মহল্লকা পােভীন 

উপরজলা মহিলা হিষয়ক কম যকতযা, হমঠাপুকুে,েংপুে 

১০ নােীে ক্ষমতায়ন, মানিতাে উন্নয়ন ফারতমা জহুো, উপপহেচালক,মাগুিা ০১৭১৬০১৪৪৪৯ 

১১ হলরেজ কেরিা, স্বািলম্বী িি সহকনা  াতুন, উপপহেচালক,র্র াে,০১৭১৬২১০৫৮৮ 

১২ ক্ষুদ্রঋর্ মসিা সিহজকের্ মসহলনা আক্তাে  উপপহেচালক,০১৭১৬৭৬৮০৯০ 


