মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তরেে কার্ যক্ররমে িালনাগাদ তথ্যাহদ
মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তরেে োজস্ব ও উন্নয়ন িারজরেে আওতায় িাস্তিাহয়ত কার্ যক্ররমে িালনাগাদ তথ্য হনম্নরূপঃ
০১।
হিহজহি: মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তরেে সামাহজক হনোপত্তা বিষ্টনী কার্ যক্রমসমূরিে মরে হিহিহি কমযসূচীে আওতায়
২০১৭-১৮ অর্ যিছরে সাোরদরেে ৪৯০টি উপরিলাে ৪৫৬৩টি ইউহনয়রনে ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) িন িতদহেদ্র মহিলারক মাহসক
৩০ বকহজ চাল প্রদান কোে মাধ্যরম খাদ্য হনোপত্তা হনহিত কোে পাোপাহে চুহিিদ্ধ এনহজও’ে মাধ্যরম উন্নয়ন প্যারকজ বসিা
প্রদান কো িরে। প্রহত উপকােরিাগী মহিলা মাহিক ২০০/- (দুইশত) টাকা হিহিহি িঞ্চয় হিিারি িমা কেরি। চক্র শশরষ
উপকােরিাগী মহিলারদে মরে মুনাফািি িঞ্চরয়ে অর্ য শফেত প্রদান কো িয়। িাো শদরশে ১২টি শিলাে ২৩টি উপরিলায়
য
পাইলট শপ্রাগ্রাম হিরিরি িেকােী অর্ যায়রন োইি ফটিহফরকশন
(পুহিচাল) কার্ যক্রম পহেচালনা কো িরে। হিশ্বখাদ্য কমযসূহচে
িিরর্াহগতায় িানুয়ােী/২০১৮ শর্রক আরো ১২টি উপরিলায় এই কার্ যক্রম পহেচালনা কো িরি। ২০১৭-১৮ অর্ যিছরে িোদ্দ
1465,21,95000/- (GK nvRvi PvikZ cqlwÆ †KvwU GKzk jÿ পঁPvbeŸB nvRvi) UvKv।
২।
কমযিীিী ল্যাকরটটিিং মাদাে িিায়তা কমযসূহচ: কমযিীিী ল্যাকরটটিিং মাদাে িিায়তা কমযসূহচে আওতায় ২০১৬-১৭
অর্ যিছরে ৬৪টি শিলা িদেস্থ হিটি করপযারেশন ও ৬৪টি শিলািীন ২৬৫টি উপরিলা পর্ যারয়ে শপৌেিিা এিিং হিহিএমইএ ও
হিরকএমইএ এে হনি যাহচত ২৫০টি গারমযন্ট এে মােরম ১,৮০,৩০০ (এক লক্ষ আহশ িািাে হতনশত) িন ল্যাকরেটিং মা’বক
মাহসক ৫০০/- োকা িারে ২৪ মাসব্যাপী িাতা প্রদান কো িরয়রছ। ২০১৭ -১৮ অর্ যিছরে উপকােরিাগীে িিংখ্যা ২,০০,০০০ (দুই
লক্ষ) এ উন্নীত কো িরয়রছ। িাতা িািদ প্রাপ্ত শমাট িারিরটে পহেমাণ ১২০,০০,০০,০০০/- (একশত হিশ শকাটি) টাকা।
জানুয়াহে/২০১৮ িরত জুন/২০১৮ পর্ যন্ত ৬(ছয়)মারসে িাতা হিতেরেে কার্ যক্রম প্রহক্রয়ািীন েরয়রছ।
০৩।
দহেদ্র ও গিযিতী মারয়রদে মাতৃত্বকালীন িাতা: পল্লী অঞ্চরলে দহেদ্র গিযিতী মারয়রদে অিিায়রেে কর্া হিরিচনা করে
তারদে দু:খ দুদ যশা লাঘি কোে িন্য দহেদ্র মা’ে িন্য মাতৃেকাল িাতা প্রদান কমযসূহচে মােরম িানুয়াহে /১৬ –জুন/১৭ পর্ যন্ত
িারজরে ৫.০০ লক্ষ দহেদ্র মারক ৫০০টাকা িারে মাতৃত্বকাল িাতা প্রদান কো িরয়রছ এিিং জুলাই/১৭ – হিরিম্বে/১৭ পর্ যন্ত
৬.০০লক্ষ িন দহেদ্র মারক ২ িছরেে িন্য মাহিক ৫০০টাকা িারে িাতা প্রদান কো িরে। জানুয়াহে/২০১৮ িরত জুন/২০১৮ পর্ যন্ত
৬(ছয়)মারসে িাতা হিতেরেে কার্ যক্রম প্রহক্রয়ািীন েরয়রছ।
০৪।
মহিলারদে আত্ম-কমযসিংস্থারনে জন্য ক্ষুদ্রঋে তিহিল: ‘‘ মহিলারদে আত্ম-কমযসিংস্থারনে জন্য ক্ষুদ্রঋে কার্ যক্রম ”
কমযসূহচট ২০০৩-০৪ িরত ২০১৭-২০১৮ অর্ য িছে পর্ যন্ত বদরেে ৬৪ট বজলাে আওতািীন ৪৮৮ট উপরজলায় িাস্তিাহয়ত িরে।
২০১৭-২০১৮ অর্ য িছরে িোদ্দকৃত অরর্ যে পহেমাণ ২.০০ (দুই বকাট) োকা। জুলাই/২০১৭ িরত হিরসম্বে/২০১৭ পর্ যন্ত
ক্রমপুহিতিারি ঋে হিতেরেে পহেমাণ ৩৪৯.৪৭ (হতন বকাট ঊনপঞ্চাে লক্ষ সাতচহিে িাজাে) োকা। আদারয়ে পহেমাণ
৪৭৩.৯০ (চাে শকাটি বতিাত্তে লক্ষ নব্বই িািাে) এিিং উপকােরিাগীে সিংখ্যা ২৫৭১ জন।
০৫।
বসলাই বমহেন হিতেন সিংক্রান্ত কার্ যক্রম: দুঃস্থ ও অসিায় নােীরদে স্বািলম্বী হিরসরি গরে বতালাে লরক্ষে মহিলা
হিষয়ক অহিদপ্তরেে আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্ য িছরে শমাট ২৫৩৪ টি পা-চাহলত বসলাই বমহেন ক্রয় কো িরয়রছ। তাছাড়া চলহত
২০১৭-২০১৮ অর্ য িছরে িোদ্দকৃত ০২.০০(দুই শকাটি) টাকা দ্বাো শিলাই শমহশন ক্ররয়ে কার্ যক্রম চলমান েরয়রছ।
০৬।
দুঃস্থ মহিলা ও হেশু সািায্য তিহিল: মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তরেে মােরম অসিায়, অসুস্থ, অনার্, পঙ্গু, হনোশ্রয়, স্বামী
পহেতিা, হিিিা ও আহর্ যক দুদ যোগ্রস্থ মহিলা, বমিািী ও এহতম হেশু ছাত্র/ছাত্রীরদে হশক্ষাে জন্য সািায্য কো িয়। ২০১৬-১৭ অর্ য
িছরে ১৬,০১৮ জন দুঃস্থ মহিলা ও হেশুে মরধ্য ২৭,০০,০০০/- (সাতাইে লক্ষ) োকা সািায্য প্রদান কো িরয়রছ। িতযমারন
বজলা/উপরজলা বর্রক প্রাপ্ত আরিদন অনুর্ায়ী সািায্য মঞ্জুহেে হিষয়ট প্রহক্রয়ািীন আরছ।
০৭।
মহিলা সিায়তা কমমসূচি: মহিলা সিায়তা কমমসূচীর নারী হনর্ মাতন প্রহতররাধ সসরলর মাধ্যরম ৬টি হিভাগীয় শিরর (ঢাকা,
চট্টগ্রাম, রাজশািী, খুলনা, িহরশাল ওহসরলট) হনর্ মাতারনর হশকার নারীরের অহভরর্াগ গ্রিণ, পক্ষদ্বরয়র শুনানী গ্রিণ ও পারস্পাহরক
আরলাচনার হভহিরত পাহরিাহরক সম্পকম পুনঃস্থাপন, সন্তারনর ভরণরপাষণ আোয়, সেনরমািরানা ও স াররপাষ আোয়সি
সিধররণর আইহনসিায়তা সেয়া িয় । হনর্ যহতত নােীরদে িিায়তাে িন্য ৬ট হিিাগীয় েিরে পহেচাহলত বেল্টাে বিারম হনর্ যাহতত
নােী ও হেশুরদে অনুি য ১ িছে আশ্রয়নসি সিিেরেে সুরর্াগ এিিং হেক্ষা ও প্রহেক্ষরেে ব্যিস্থা গ্রিে কেরছ এছাো মহিলা সিায়তা
কমযসূহচে আওতায় মহিলা সিায়তা বকরেে মাধ্যরম হনর্ যাহতত ও আশ্রয়িীন নােীরদে হিনা খেরচ ০৬ মাস পর্ যন্ত দু’ট সন্তানসি(১২
িছরেে নীরচ) আশ্রয়, খাদ্য-িস্ত্র, হচহকৎসা প্রহেক্ষেসি পুনি যাসরনে ব্যিস্থা গ্রিে কো িয়। িানুয়ােী/১৭ িরত হিরসম্বে/১৭ পর্ যন্ত
নােী হনর্ যাতন প্রহতরোি শিরলে মােরম ৯৩২টি অহিরর্ারগে মরে ৮৪৬টি হনষ্পহি কো িরয়রছ এিিং ১,৫০,৮৫,৪০০/- (এক শকাটি
পঞ্চাে লক্ষ পঁচাহে িািাে চােশত) টাকা শদনরমািোনা িািদ আদায় কো িরয়রছ। মহিলা িিায়তা শকরে নতুন িহতয িরয়রছ ১৬১
িন মা এিিং ১৪৩ িন হশশু। এছাড়া িিায়তা শকরে পূরি য শর্রক অিস্থান কেরছ ৬২১ িন মা এিিং ৫১৭ িন হশশু।

C:\Users\Activation\Downloads\DWA.doc

1

০৮।
মহিলা, হশশু ও হকরশােী শিফািতীরদে হনোপদ আিািন শকে: মহিলা, হশশু ও হকরশােী শিফািতীরদে হনোপদ
আিািন শকে, গািীপুে এে মােরম আদালত িরত শপ্রহেত ১০০ িন শিফািতীে িােন ক্ষমতা এ শকরেে েরয়রছ। মূলত আদালত
িরত শপ্রহেত হিহিন্ন মামলাে হিকটিম/শিফািতীগণ (িাড়ী িরত পালায়ন, িাোরনা, িষ যন, িতো মামলাে স্বাক্ষী ও অন্যান্য মামলা)
শকরে শিফািতী হিিারি অিস্থান করেন।হতন তলা হিহশি িেরমটেী িিরন িতযমারন শমাট ১০০ িন শিফািতী অিস্থারনে সুরর্াগ
েরয়রছ। জুলাই/২০১৭ িরত জানুয়াহে/২০১৮ পর্ যন্ত ৪৩ িন শিফািতী হিহিন্ন শময়ারদ আিািন শকরে অিস্থান করেরছ।
০৯।
সামাহজক সরচতনতামূলক কার্ যক্রম: সামাহজক সরচতনতামূলক কার্ যক্ররম অিংেগ্রিে এিিংিহিষ্যরত সুদক্ষ প্রজন্ম গরে
বতালাে লরক্ষে হকরোে হকরোেী লাবাি কার্ যক্ররমে আওতায় ৫২৯টি ক্লারিে মােরম হিহিন্ন িেরেে কার্ যক্রম িাস্তিায়ন কো িরে।
এছাড়া হকরশাে হকরশােী ক্লাি প্রকল্প িাস্তিায়রনে উরদ্যাগ গ্রিণ কো িরয়রছ।প্রকল্পটি িাস্তিায়ন িরল এই প্রকরল্পে মােরম িাো
শদরশ ৪৫৫৩টি ইউহনয়ন এিিং ৩৩০টি বপৌেসিায় শমাট ৪৮৮৩টি হকরশাে হকরশােী ক্লাি স্থাপন কো িরি এিিং ৪,৩৯,৪৭০ িন
হকরশাে হকরশােী িহিষ্যরত সুদক্ষ প্রিন্ম হিরিরি গরড় উঠরি।
১০। কমযিীিী মহিলা শিারেল : মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তে স্বল্প ব্যরয় কমযিীিী মহিলারদে িন্য হনোপদ আিািন সুহিিা প্রদান করে র্ারে।
অহিদপ্তরেে আওতায় ঢাকািি অন্যান্য শিলা শিরে ১৪০৬ (রগে হিটিি) হিটহিহশি ০৭টি কমযিীিী মহিলা শিারেল েরয়রছ। উক্ত কমযিীিী
মহিলা শিারেলিমূরি ১৪০৬ িন কমযিীিী মহিলা আিািন সুহিিা শিাগ কেরছন। এছাড়াও ‘হমেপুে ও হখলগাঁও কমযিীিী মহিলা শিারেল
ঊর্দ্যমূখী িম্প্রিােণ’ চলমান প্রকরল্পে আওতায় শমাট ৫৫৮ িন কমযিীিী মহিলা আিািন সুহিিা পারিন এিিং ‘নীলরক্ষত কমযিীিী মহিলা
শিারেল িিংলগ্ন ১০ তলা নতুন িিন হনমযাণ এিিং শদরশে হিহিন্ন স্থারন হিদ্যমান কমযিীিী মহিলা শিারেলিমূরিে শিৌত অিকাঠারমা উন্নয়ন ও
িিংস্কাে’ প্রস্তাহিত প্রকরল্পে আওতায় শমাট ২৪৫িন কমযিীিী মহিলা আিািন সুহিিা পারিন।

১১।
বি-বকয়াে বসন্টাে : কমযিীিী মারয়রদে স্ব স্ব কমযস্থরল হনহিরন্ত ও মরনারর্াগ িিকারে কাি কোে িন্য মহিলা হিষয়ক
অহিদপ্তরেে হশশু হদিার্ত্ন কমযসূহচে আওতায় শমাট ৪৩টি হশশু হদিার্ত্ন শকে চালু েরয়রছ। ৪৩টি (শততাহল্লশ) শি-শকয়াে শিন্টারেে
মােরম কমযিীিী মারয়রদে হশশুরদে (৬ মাি শর্রক ৬ িছে িয়ি) িকাল ৮:৩০ টা শর্রক হিরকল ৫:৩০ টা পর্ যন্ত হনোপদ
হদিাকালীন শিিা প্রদান কো িরে। জুলাই/২০১৭ িরত জানুয়াহে,১৮ পর্ যন্ত ২৩৬৪ (দুই িািাে হতনশত শচৌষহি) িন হশশুরক শিিা
প্রদান কো িরয়রছ এিিং িমিিংখ্যক মা উপকৃত িরয়রছন। এ িকল হদিার্ত্ন বকরে হেশুরদে র্র্ার্র্ োহেহেক, মানহসক ও
সামাহজক হিকারেে জরন্য এসি হেশুরক-সুষম খািাে প্রদান, ইহপআই প্রহতরষিকসি প্রার্হমক স্বাস্থে পহেচর্ যা প্রদান, প্রাক-স্কুল
হশক্ষা প্রদান এিিং ইনরিাে বখলাধুলা ও হচত্তহিরনাদরনে সুরর্াগ েশয়রছ।
১২।
প্রহেক্ষে কার্ যক্রম: মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তে কতৃযক পহেচাহলত প্রহশক্ষণ কার্ যক্ররমে মরে িানুয়াহে/১৭ িরত হিরিম্বে/১৭
পর্ যন্ত অত্র অহিদপ্তেরে প্রিান কার্ যালরয় দহিয হিজ্ঞান, ব্লক, িাটিক এন্ড টাইিাই ও এমব্রয়িােী শেরি ২৩৫ িন মহিলারক এিিং
প্রিান কার্ যালয়িি শিলা ও উপরিলা মহিলা হিষয়ক কমযকতযাে কার্ যালরয় কমযকতযা-কমযচাহেরদে ১৪৬৫ িনরক মরনািামাহিক
কাউহিহলিং, আইন হিষয়ক, ই-ফাইহলিং, টীম হিহডিং, দুরর্ যাগ শমাকারিলা, আহর্ যক ব্যিস্থাপনা ও হপ হপ আে, আধুহনক অহফি
ব্যিস্থাপনা, কহমউহনরকটিি ইিংহলশ ল্যািংগুরয়ি এিিং কহিউটাে হিষরয় প্রহশক্ষণ প্রদান কো িরয়রছ । এছাড়াও মহিলা হিষয়ক
অহিদপ্তরেে আওতািীন ৭টি আিাহিক প্রহশক্ষণ শকে এিিং ৬৪টি শিলা ও ১৩৬টি উপরিলা মহিলা হিষয়ক কমযকতযাে কার্ যালরয়ে
মহিলা প্রহশক্ষণ শকরে হিউটিহফরকশন, শমািাইল শফান িাহিযহিিং, কহিউটাে অহফি এহিরকশন, শেি শমহকিং এন্ড শটইলাহেিং,
ইন্ডহিয়াল সুইিংরমহশন অপারেটে, শলদাে অপারেটে, িাউি হকহপিং এন্ড শকয়াে হগহিিং,আধুহনক গারমযন্টি, মাশরুম ও জিি
য
চাষািাদ, শপহি এন্ড শিকােী, িটিকালচাে
এন্ড নাি যােী, শমাটে িাইরকল িাহিযহিিং শমকাহনক্স, কনহিউমাে ইরলক্ট্রহনক্স,
ইরলহক্ট্রহশয়ান, শমামিাহত জতেী, শশা-হপছ জতেী, প্যারকট জতেী ও খাদ্য প্রহক্রয়ািাতকেণ শেরি ৩৮,১১৯ িন মহিলারক প্রহশক্ষণ
প্রদান কো িরয়রছ ।
১৩।
সচেতনতা মূলক কার্ যক্রম : মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তচেে জেলা এিং উপচেলা মহিলা হিষয়ক কমযকতযাগন তৃনমূল
পর্ যাচয় হিহিন্ন বিষয় জর্মন- মানি পাোে, জর্ৌতুক, িাল্যহিিাি, জর্ৌন িয়োনী, পাহেিাহেক সহিংসতা (প্রহতচোি ও সুেক্ষা)
আইন’২০১০ ইতযাহদ হিষচয় সচেতনতামূলক িক্তব্য প্রদানসি হিহিন্ন কার্ যক্রম গ্রিন কচে থাচকন। উক্ত হিষচয়ে উপে উঠান
বিঠক, কহমউহনটি সিা, প্রহিক্ষণ ইতযাহদে মাধ্যচম জেচ্ছাচসিী সহমহতে সদস্যচদে হিহিন্ন পর্ যাচয়ে ব্যহক্ত হিচিষ কচে
মহিলাচদে সচেতন কো িচয় থাচক। মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তে কতৃযক িাস্তিাহয়ত হিহেহি কমযসূহে, হকচিাে হকচিােী ক্লাি
কমযসূহেে প্রহিক্ষণ মহিউলসি এিং অন্যান্য সামাহেক হনোপত্তামূলক কমযসূহেে উপকােচিাগীচদে েন্য আচয়াহেত প্রহিক্ষণ
কমযসূহে এিং উঠান বিঠচক অটিেম হিষয়টি অন্তর্ভযক্ত কো িচয়চে। মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তচেে প্রহিক্ষণ একাচিমী কতৃযক
আচয়াহেত প্রহিক্ষচণ ১৯১ েন জেলা ও উপচেলা মহিলা হিষয়ক কমযকতযাচক অটিেম হিষচয় অিহিত কো িচয়চে।
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১৪।
বস্বোরসিী মহিলা সহমহতসমূরিে মরধ্য অনুদান হিতেেঃ মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তরেে আওতায় শস্বোরিিী মহিলা
িমাি কল্যাণ শকে কমযসূহচে মােরম মহিলারদে আর্ য িামাহিক উন্নয়রন গ্রামীন দহেদ্র মহিলারদে আয়িি যক কমযকারন্ড িিৃক্ত
কেণ, হনিন্ধনকৃত িহমহতরক আত্ম হনিযেশীল কোে িন্য ২০১৬-১৭ অর্ যিছরে িোদ্দকৃত ৮,৩৭,৮০,০০০/-(আট শকাটি িাঁইহত্রশ
লক্ষ আহশ িািাে ) টাকা িািংলারদশ মহিলা কল্যাণ পহেষদ (িামকপ) এে িিাে অনুরমাদনক্ররম ৪৩৪৮টি িহমহতে মরে িািােণ,
হিরশষ ও শস্বোিীন অনুদান হিরিরি হিতেণ কো িরয়রছ।২০১৭-২০১৮অর্ যিছরেে অনুদান হিতেণ প্রহক্রয়ািীন ।
১৫।
হিহিন্ন হদিস: মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তরেে আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্ য িছরে সেকােী হনরদ যেনায় জাতীয় বোক হদিস,
জাতীয় কন্যা হেশু হদিস, বিগম বোরকয়া হদিস ও বিগম বোরকয়া পদক হিতেে, মিান হিজয় হদিস, মা হদিস র্র্ারর্াগ্য মর্ যাদায়
িাতীয় ও স্থানীয়িারি উদর্াপন কো িরয়রছ।
১৬।
গারমযন্টরি কমযেত নােীরদেরক অহিকিারে হনরয়াহিত োখাে লরক্ষে িিায়তা প্রদারনে িন্য স্বল্প খেরচ হনোপদ ও
অস্থায়ী আিািন গরড় শতালাে িন্য িেকাহে উরদ্যারগ িড় আশুহলয়া, িািারে ১২ তলাহিহশি শিারেল হনমযাণ কো িরয়রছ।
শিারেল িিরন ৭৪৪ িন শিাি যারেে আিািন ব্যিস্থা েরয়রছ। এখারন শিারেরলে পাশাপাহশ শি-শকয়াে পহেচাহলত িরি। গারমযন্টরি
নােী শ্রহমকরদে আিািন সুহিিা অহিকতে িম্প্রিােরণে িন্য আরো একটি প্রকল্প গ্রিণ কো িরয়রছ।
১৭।
মাননীয় প্রিানমন্ত্রীে হিহিটাল িািংলারদশ স্বপ্ন িাস্তিায়রনে লরক্ষে মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তরেে ৬৪ টি শিলা মহিলা
হিষয়ক কমযকতযাে কার্ যালয় লাইি নহর্ হসরেরম কাজ কেরছ। শিলা/ উপরজলা মহিলা হিষয়ক কমযকতযা কতৃযক উভাবািনী উরদ্যাগ
অব্যািত েরয়রছ। বজলা/উপরজলা মহিলা হিষয়ক কমযকতযা কতৃযক ২২ ট উভাবািেী উরদ্যাগ গ্রিন কো িয়। ৬ট উভাবািেী উরদ্যাগ
সাো বদরে িাস্তিাহয়ত িরে।
১৮।
িহয়তা অরম্বষরণ িািংলারদশ: িমারিে হিহিন্ন শক্ষরত্র তৃণমূল পর্ যারয়ে িকল নােীরদে স্বীকৃহত ও অনুরপ্রেণাদারনে িন্য ‘িহয়তা
অরেষশণ িািংলারদশ ’ কার্ যক্রম পহেচাহলত িরে। ২০১৬-১৭ অর্ যিছরে ৮ টি হিিারগে ৬৪ টি শিলা িরত ৪০ িন িহয়তা হনি যাচন কো িয়।
হিিাগীয় পর্ যারয় হনি যাহচত ৪০ িন িহয়তাে মে িরত ৫ কোটাগেীরত ৫ িন িহয়তারক িাতীয় পর্ যারয় হনি যাচন কো িরয়রছ।

১৯। মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তে কতৃযক উন্নয়ন িারজরে িাস্তিায়নািীন উন্নয়ন প্রকরেে তথ্যাহদ
১। উপরজলা পর্ যারয় মহিলারদে জন্য আয়িি যক প্রহেক্ষে প্রকে
এই প্রকরেে মাধ্যরম সাো বদরে প্রহতট উপরজলায়, বজলায়,হিিারগ মহিলারদে আত্মকমযসিংস্থারনে জন্য ২,১৭,৪৪০
জন মহিলারক প্রহেক্ষে প্রদান কোে প্রহক্রয়া শুরু িরয়রছ।
প্রকেটে বময়াদ জানুয়ােী ২০১৭-হিরসম্বে ২০১৯ এিিং বমাে অনুরমাহদত ব্যয় ২৫০৫৬.২২ লক্ষ োকা।
২। নাহলতািােী উপরজলায় কমযজীিী মহিলা বিারষ্টল কাম বেহনিং বসন্টাে স্থাপন প্রকে
 নাহলতািােী উপরজলায় কমযজীিী মহিলা বিারেল কাম বেহনিং বসন্টাে হনমযাে কো িরয়রছ।
য
যােী, কৃহষ র্ন্ত্রপাহত বমোমত, খাদ্য প্রহক্রয়াকেে, ইরলকেহনক এোরসম্বহলিং ও
 প্রকেটে ৫ট বেি র্র্াঃ িটকালচাে/নাস
ইরলকহেহেয়ান বেরি প্রহেক্ষে চলমান েরয়রছ।
 ৫ট বেরি আিাসন সুহিিাসি প্রহত ব্যারচ ৫০ জন প্রহেক্ষোর্ীরক প্রহেক্ষে বদয়া িরে। িছরে বমাে ২০০ জন প্রহেক্ষোর্ী
প্রহেক্ষে সুহিিা পারেন।এ পর্ন্ত ১১০০ জনরক প্রহেক্ষে বদওয়া িরয়রছ এিিং হিহিন্ন প্রহতষ্ঠারন ১৫১ জরনে কমযসিংস্থান িরয়রছ।
 প্রকেটে বময়াদ: জুলাই ২০১২- জুন ২০১৯ এিিং বমাে অনুরমাহদত ব্যয় ২২৬৭.৪২(২য় সিংরোহিত) লক্ষ োকা।
 ২০১৬-১৭ অর্ যিছরে প্রকেটে বমাে িোদ্দ ১৩২.০০ লক্ষ োকা।
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৩। কমযেত মহিলা গারমযন্টস শ্রহমকরদে আিাসরনে জন্য বিারষ্টল হনমযাে, িে আশুহলয়া, সািাে, ঢাকা
ঢাকা বজলাে সািাে উপরজলাে ৭৪৪ জন কমযেত মহিলা গারমযন্টস শ্রহমকরদে আিাসরনে জন্য বিারষ্টল হনমযাে কো িরয়রছ।
বিারেরলে সারর্ ৫০ জন হেশুে সুহিিা সম্বহলত বি-বকয়াে েরয়রছ।
প্রকেটে বময়াদ: এহপ্রল ২০১৩ - জুন ২০১৭ এিিং বমাে অনুরমাহদত ব্যয় ২৮৪৩.৫৬ (সিংরোহিত) লক্ষ োকা।
 ২০১৬-১৭ অর্ যিছরে প্রকেটে বমাে িোদ্দ ১১৭.০০ লক্ষ োকা।
৪। বজনারেেন বেক থ্রু প্রকে
সমারজে হিহিন্ন স্তরেে প্রাহন্তক ও অসিায় হকরোে-হকরোেীরদে বজন্ডাে বিইজি িারয়ারলন্স প্রহতরোরি সক্ষম কো এিিং
SRHR হিষরয় সরচতনতা বৃহদ্ধমূলক হিহিন্ন প্রহেক্ষরেে মাধ্যরম তারদে অিস্থানরক দৃঢ় কো।
১৫০ট লাবাি স্থাপরনে মধ্য হদরয় হকরোে-হকরোেীরদে সম্পকযরক সুদৃঢ় কোে মাধ্যরম সমারজ ইহতিাচক পহেিতযন আনয়ন
কো জন্য পটুয়াখালী ও িেগুনা বজলায় এই প্রকে িাস্তিাহয়ত িরে।
প্রকেটে বময়াদ: জুলাই ২০১৩- হিরসম্বে ২০১৮ এিিং বমাে অনুরমাহদত ব্যয় ৭৭৯.৪৮ (১ম সিংরোহিত)লক্ষ োকা।
 ২০১৬-১৭ অর্ যিছরে প্রকেটে বমাে িোদ্দ ১৩৫.০৫ লক্ষ োকা।
৫। পঞ্চাে েয্যা হিহেষ্ট মহিলা ও হেশু িায়ারিটস, এরন্ডাহক্রন ও বমোিহলক িাসপাতাল স্থাপন প্রকে
ঢাকাে উত্তোয় নােী ও হেশু িায়ারিটস বোগীরদে জন্য ৫০ েয্যাে পৃর্ক িায়ারিটস, এরন্ডাহক্রন ও বমোিহলক িাসপাতাল
হনমাে কাজ চলরছ।
প্রকেটে বময়াদ: জুলাই ২০১৪- হিরসম্বে ২০১৭ এিিং বমাে অনুরমাহদত ব্যয় ২৬৩৩.৬৩ (১ম সিংরোহিত) লক্ষ োকা।
 ২০১৬-১৭ অর্ যিছরে প্রকেটে বমাে িোদ্দ ৬৭৯.০০ লক্ষ োকা।
৬।

বসানাইমুেী,কালীগি,আোইিাজাে ও মঠিােীয়া উপরজলায় বেহনিং বসন্টাে ও বিারষ্টল হনমযাে প্রকে

বনায়াখালী বজলাে বসানাইমুেী, গাজীপুে বজলাে কালীগি,নাোয়নগি বজলাে আোইিাজাে ও হপরোজপুে বজলায়
মঠিােীয়া উপরজলায় নােীরদে হনোপদ আিাহসক সুহিিা প্রদান ও বৃহত্তমূলক আধুহনক প্রহেক্ষে প্রদারনে লরক্ষে বেহনিং
বসন্টাে ও বিারষ্টল হনমযাে কো িরে।
প্রকরেে হনমযাে কাজ বেরষ িছরে বমাে ৮০০ জন নােীে আিাহসক প্রহেক্ষরেে সুহিিা সৃহষ্ট িরি।
প্রকেটে বময়াদ: জুলাই ২০১৪- জুন ২০১৯ এিিং বমাে অনুরমাহদত ব্যয় ৪৭৭৫.২০ (১ম সিংরোহিত) লক্ষ োকা।
 ২০১৬-১৭ অর্ যিছরে প্রকেটে বমাে িোদ্দ ৯৮২.০০ লক্ষ োকা।
৭। ন্যােনাল িাে য ফাউরন্ডেরন নারস যস বিারেল স্থাপন প্রকে
ন্যােনাল িাে য ফাউরন্ডেরনে িিরনে ৯ তলা বর্রক ১২ তলা পর্ যন্ত নারস যস বিারষ্টল হনমযাে কো িরে। ১৫০ জন বোগীরক
সাি যক্ষহেক বসিা প্রদানসি আউেরিারে হচহকৎসাে জন্য ২০০ জন নাস য আিাসন সুহিিা পারিন।
প্রকেটে বময়াদ: জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৮ এিিং বমাে অনুরমাহদত ব্যয় ২১০২.৩৪ লক্ষ োকা।
 ২০১৬-১৭ অর্ যিছরে প্রকেটে বমাে িোদ্দ ৫০০.০০ লক্ষ োকা।
৮। ২০ট হেশু হদিার্ত্ন বকে স্থাপন প্রকে
wbgœweË Ges ga¨weË †kªbxi Kg©Rxex gv‡q‡`i †QvU wkï‡`i (6 gvm †_‡K 6 eQi) wbivc` w`evKvjxb †mev cÖ`v‡bi
িন্য ঢাকা মিানগেীরত ১০ট ঢাকাে িাহিরে ১০ট- েিংপুে, বগাপালগি, গাজীপুে, নওগাঁ, গাইিান্ধা, বিালা, কক্সিাজাে,
োঙ্গাইল, বনায়াখালী ও চাঁদপুে ০১ট করে বমাে ২০ট হেশু হদিার্ত্ন বকে স্থাপন কো িরয়রছ।
এ প্রকরেে আওতায় িছরে বমাে ১২০০ জন হেশু হদিার্ত্ন বসিা পারি।
প্রকেটে বময়াদ জুলাই ২০১৬-বফব্রুয়াহে ২০২১ এিিং বমাে অনুরমাহদত ব্যয় ৫৯৮৮.৪৯৮ লক্ষ োকা।
 ২০১৬-১৭ অর্ যিছরে প্রকেটে বমাে িোদ্দ ৬০০.০০ লক্ষ োকা।
৯। গাজীপুে বজলাে কালীগি উপরজলায় কমযজীিী মহিলা বিারেল হনমযাে ও হেশু হদিার্ত্ন বকে স্থাপন প্রকে
এই প্রকরেে আওতায় ৬ তলা বিারেল িিন হনমযাে কাজ চলরছ। বিারেরল ১৩০ জন বিাি যাে আিাহসক সুহিিা পারি এিিং
একই িিরন ২০ জন হেশুে জন্য বি-বকয়াে বসন্টারেে ব্যিস্থা েরয়রছ।
প্রকেটে বময়াদ: জুলাই ২০১৬- জুন ২০১৯ এিিং বমাে অনুরমাহদত ব্যয় ১৭২৬.২৯ লক্ষ োকা।
 ২০১৬-১৭ অর্ যিছরে প্রকেটে বমাে িোদ্দ ৮১৯.০০ লক্ষ োকা।
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১০। হমেপুে ও হখলগাঁও কমযজীিী মহিলা বিারষ্টল উর্ধ্যমূখী সম্প্রসােে প্রকে
হমেপুরে হিদ্যমান ৩ তলা কমযজীিী বিারেল িিরনে উপে ১০ তলা এিিং হখলগাঁও কমযজীিী বিারেল িিরনে ৪ তলাে
উপে ১০ তলা িিন হনমযাে কো িরি। হমেপুে বিারেরল ৩৭৪ জন এিিং হখলগাঁও বিারেরল ১৮৪ জন বমাে ৫৫৮ জন
বিাি যাে আিাসরনে সুহিিা পারি।

প্রকেটে বময়াদ: জুলাই ২০১৬- জুন ২০১৯ এিিং ২০১৬-১৭ অর্ যিছরে প্রকেটে বমাে িোদ্দ ৬০.০০ লক্ষ োকা।
২১। মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তরেে প্রস্তাহিত উন্নয়ন প্রকে সমূি
1.
2.

হকরোে হকরোেী লাবাি স্থাপন প্রকরেে মাধ্যরম সাো বদরে ৪৮৮৩ট লাবাি স্থাপন কো িরি।
নীলরক্ষত কমমজীিী নতুন মহিলা সিারেল হনমমাণ এিং সেরশর হিহভন্ন সজলায় হিদ্যমান কমমজীিী মহিলা সিারেল
সমূরির অহধকতর উন্নয়ন করা হবে।
3.
বজলা পর্ যারয় মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তরেে কমরেক্স হনমযাে (১ম পর্ যায়)।
4.
মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তরেে প্রহেক্ষে একারিমী,অহিরোহেয়াম ও হদিার্ত্ন বকরেে স্থায়ী িিন হনমযাে।
5.
ষ্টািহলেরমন্ট অফ কহমউহনট নাহস যিং হিহগ্র করলজ এে ঢাকা ফে বকায়াহলট এডুরকেন টু উইরমন ইন নাহস যিং।
6.
60wU wkï w`evhZœ †K›`ª ¯’vcb|
৭. নােী আইহসট হি-ল্যান্সাে এিিং উরদ্যািা উন্নয়ন প্রকরেে মাধ্যরম ৮ট হিিাগীয় েিরে ৪,৮০০ জন নােী
উরদ্যািা ততেী কো িরি।
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