জাতীয় মহিলা সংস্থা
মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৪৫, হিউ বিইলী ব াড, ঢাকা।
দপ্ত /সংস্থা/একাডডমী কার্ যক্রডম তথ্যাহদ িালিাগাদক ণ ফ ম বে ণ ।
দপ্ত /সংস্থা িামঃ জাতীয় মহিলা সংস্থা। েহতডিদিাহিি মাসঃ মার্ য ২০১৮। েহতডিদডি তাহ খ: ০৪/০৩/২০১৮ হি:
ক্র:
িং
১

২

কার্ যক্রম

েকল্প, কমযসূর্ী ও কার্ যক্রডম িাম

উপকা ড াগী সংখ্যা অগ্রগহত/হ্রাস/বৃহি/হিডয়াজি/সংডর্াজি/মন্তব্য
(েহতডিদিািীি মাডস)
(র্হদ থাডক)
উন্নয়ি েকল্প
১. িগ হ হিক োহন্তক মহিলা উন্নয়ি
৯৩৮ জি
৯৩৮ জি োহন্তক মহিলাডক ০৪ (র্া ) মাস
েকল্প ।
বময়াদী দক্ষতা উন্নয়ি মূলক েহিক্ষণ েদাি
ক া িডে।
২. বজলাহ হিক মহিলা কহিউটা
৩০৯৬ জি
েহিক্ষণ সময়কাল ৬ মাস (জুলাই বথডক
েহিক্ষণ েকল্প (৬৪ বজলা) ।
হডডসম্ব এিং জানুয়াহ বথডক জুি) ৩০৯৬ জি
হিহক্ষত বিকা মহিলাডক েহিক্ষণ েদাি
র্লমাি ডয়ডে। উডেখ্য, বকাস যটি িাংলাডদি
কাহ গ ী হিক্ষাডিাড য কর্তযক অনুডমাহদত।
৩. অথ যনিহতক ক্ষমতায়ডি িা ী
৭,৫০০ জি
২০১৭- ১৮ অথ যিেড ২৪,৮০০ জি মহিলাডক
উডযাক্তাডদ হিকাি সািি েকল্প (৩য়
েহিক্ষণ েদাি ক া িডি। তডেডে েহত ব্যাডর্
পর্ যায়) ।
২৫ জি কড ৭৮০ ব্যাডর্ বমাট ১৯,৫০০ জিডক
েহিক্ষণ েদাি ক া িডয়ডে। এহেল ২০১৬”
িডত মার্ য’১৮ পর্ যন্ত ৪৮,০৩২ জি বিকা মহিলা
েহিক্ষডণ মােডম দক্ষতা অজযি কড ডে।
৪. তথ্য বর্াগাডর্াগ েযুহক্ত মােডম
েকডল্প অনুকূডল ২০১৭-১৮ অথ য িেড
মহিলাডদ ক্ষমতায়ি েকল্প (২য় পর্ যায়)
এহডহপডত বমাট ি াদ্দ ৫.০০ বকাটি টাকা
(সম্পূণ য হজওহি)। প্রকল্পের অনুকূল্পে ২০১৭ ১৮অথ য িেড এহডহপডত িড ম্ব , ২০১৭ মাস
পর্ যন্ত বমাট ৫.০০ ককোটি টোকো অবমুক্ত করো
হল্পেল্পে তন্মল্পে মোর্ চ’২০১৮ পর্ চন্ত কমোট ব্যে
হল্পেল্পে ২বকাটি টাকা । ৪৬.
e- recruitment পিহতডত জিিল
হিডয়াগ কার্ যক্রম েহক্রয়ািীি ডয়ডে।
াজস্ব িাডজডট কমযসূর্ী ১. আমা ইন্টা ডিট আমা আয়
িতযমাডি ১১ টি
সি যডমাট ১৯ টি বজলায় ১ মাডস অিলাইি ও ৬
জুলাই ২০১৭ বথডক জুি ২০১৯
বজলায় বমাট ৩৯৬ হদি ব্যাহপ স াসহ েহিক্ষডণ মােডম ৬৮৪
জি েহিক্ষণাথী হিডয় জি িা ীডক েহিক্ষণ েদাি ক া িডয়ডে।
১ মাস ব্যাপী
িতযমাডি এসি েহিক্ষণাথী আড া ৪ (র্া )
অিলাইডি মােডম মাডস মহিটহ ং েহিক্ষডণ আওতায় ডয়ডে।
েহিক্ষণ ক্লাস শুরু
িডয়ডে।
২. গাডমযন্টস ও কা খািা িা ী
৩০০ জি।
কমযসূহর্ আওতায় পু াতি ১০ টি বড-বকয়া
শ্রহমকডদ সন্তািডদ জন্য বড-বকয়া
বসন্টাড ৩০ জি কড হিশুডক হদিার্ত্ন বসিা
বসন্টা কমযসূহর্।
কার্ যক্রম অব্যািত ডয়ডে। জানুয়া ী/২০১৮
বথডক িতুি ০৫ টি বড-বকয়া বসন্টাড
কার্ যক্রম শুরু েহক্রয়ািীি ডয়ডে।
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ক্র:
িং
৩

কার্ যক্রম
াজস্ব িাডজডট
আওতায় অন্যান্য
কার্ যক্রম

েকল্প, কমযসূর্ী ও কার্ যক্রডম িাম
১. মহিলাডদ আত্মকমযস্থাডি জন্য
ক্ষুদ্রঋণ কার্ যক্রম
২. মহিলাডদ আত্মকমযস্থাডি জন্য
স্ব-কময সিায়ক ঋণ কার্ যক্রম
৩. আইিগত সিায়তা
েদাি

েহিক্ষণ
(ক) উন্নয়ি েকডল্প
আওতায়
(খ) কমযসূর্ী আওতায়
(গ) াজস্ব িাডজডট
আওতায়

(ঘ) কমযকতযা/কমযর্া ী
অন্যান্য কার্ যক্রম
(েহতডিদিাহিি মাডস
সকল কার্ যক্রডম িণ যিা)

-

শুরু বথডক ৫৩৪১ জি বক ঋণ বদয়া িডয়ডে
কার্ যক্রডম আওতায় র্লহত ২০১৭-১৮ িেড
১৫০ জডি মডে ১০.০০ (দি লক্ষ) টাকা ঋণ
হিত ডণ লক্ষয মাত্রা ডয়ডে।

৪. বর্ৌতুক ও িাল্য
হিিাি ব ািকডল্প
উঠাি বিঠক

৭৬ টি

৫.িা ী ও হিশু পার্া
ব ািকডল্প উঠাি বিঠক

৬২ টি

৬৪ বজলা, ৫০ উপডজলা ও েিাি
কার্ যালয় ।
১.
২.
৩.
৪. (ক) ১০-১১ মার্ য ২০১৮
(খ) -

৫

অগ্রগহত/হ্রাস/বৃহি/হিডয়াজি/সংডর্াজি/মন্তব্য
(র্হদ থাডক)
র্লহত অথ য িেড ৩য় হকহি োপ্ত ৫০.০০ লক্ষ
টাকা ঋণ হিত ণ েহক্রয়ািীি ডয়ডে।

০৮ টি

৬. দহজয হিজ্ঞাি ও এমব্রয়ডা ী

৪

উপকা ড াগী সংখ্যা
(েহতডিদিািীি মাডস)
২০০ জি
(ঘুণ যায়মাি াডি
হিত ণ)

৫.
১.
২.
৩.
৪.
৫.
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সংস্থা িা ী হির্ যাতি েহতড াি বসডল মােডম
০৬ জি হির্ যাহতত অসিায় মহিলাডক আইিগত
সিায়তা েদাি ক া িডয়ডে।
সংস্থা ৬৪ টি বজলা িাখা ও ৫০ টি উপডজলা
িাখায় বর্ৌতুক ও িাল্য হিিাি ব ািকডল্প বমাট
৭৬ টি উঠাি বিঠডক মােডম ২,৪৭৭ জি
মহিলাডক বর্ৌতুক ও িাল্য হিিাডি কুফল
সিডকয সডর্তি ক া িডয়ডে।
সংস্থা ৬৪ টি বজলা িাখা ও ৫০ টি উপডজলা
িাখায় িা ী ও হিশু পার্া ব ািকডল্প বমাট
৬২টি উঠাি বিঠডক মােডম ২,২৯১ জি
মহিলাডক িা ী ও হিশু পার্া ব াডি সডর্তি
ক া িডয়ডে।

৩৪৪৮ জন
(৪ মাস মময়াদি)

৩৪৪৮ জন
(৪ মাস মময়াদি)

৩১ জি
-

সংস্থা েিাি কার্ যালয়, ও বজলা িাখায়
হিডয়াহজত ৩১ জি কমযকতযাডক জাতীয় তথ্য
িাতায়ডি মাঠ পর্ যাডয় কমযকতযাডদ েহিক্ষণ।
-

-

-
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