মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা হিষয়ক অহধদপ্তরেে ফেব্রুয়াহে/২০১৮ মারে কার্যক্রম
েম্পহকযত িালনাগাদ তথ্যাহদ:
ক্র:

কার্যক্রম

প্রকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম

নং

উপকাের াগীে েংখ্যা
(প্রহতরিদনাহধন মারে)

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃ হি/হিরয়াজন/
েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)

১.
১.

উন্নয়ন প্রকল্প

 কমযপহেকল্পনা

১. উপরজলা পর্যারয়
মহিলারদে জনয আয়-

-

িধযক প্রহিক্ষণ কমযেূিী

শুরুে

জনয

অনু র্ায়ী

প্রহিক্ষণ

প্রহিক্ষক

হনরয়ারগে

লরক্ষয কাজ িলরে।
 ৬৪ হি ফজলায় ইরলকহিকযাল ও

(আইহজএ)।

ইরলকিহনক ইকুইপরমন্ট এিং ৮হি
প্রকল্প পহেিালক (র্ু গ্ম

হি াগীয়

িিরে

েহিি)

ফিরে

ফমাোঃ িারুন উজ-জামান

েিরর্াগী েংস্থা হনিযািরনে কাজ

ফোন:01711905828

েম্পন্ন িরয়রে।

প্রহিক্ষণ

ফমািে

ড্রাইহ ং

প্রদারনে

লরক্ষয

 মািয ২০১৮ িরত ৬৪ ফজলায় ও ৮হি
হি াগীয় িিরে প্রহিক্ষণ প্রদান শুরু
িরয়রে।
 এ প্রকরল্পে আওতায় ২১৭৭১৭ জন
প্রহিক্ষণ েু হিধা পারি।
২. নাহলতািাড়ী উপরজলায়

৫০ জন

 কমযপহেকল্পনা

ফমাতারিক

প্রহিক্ষণ

কার্যক্রম িলরে।

কমযজীিী মহিলা ফিারেল

 প্রকল্পহিে ৫হি ফিে র্থ্াোঃ িহিযকালিাে/

কাম ফিহনং ফেন্টাে স্থাপন।

নােযােী, কৃহষ র্ন্ত্রপাহত ফমোমত, খ্াদয

প্রকল্প পহেিালক (র্ু গ্ম

প্রহক্রয়াকেণ, ইরলকিহনক এযারেম্বহলং

েহিি)

ও

ফমাোঃ আইনু ল কিীে

ইরলকহিহিয়ান

ফিরে

প্রহিক্ষণ

িলমান েরয়রে। ৫হি ফিরে আিােন

ফোন: ০১৫৫২-৩২৫৩৫৫

েু হিধােি

প্রহত

িযারি

৫০

জন

প্রহিক্ষণাথ্যীরক প্রহিক্ষণ ফদয়া িরে।
িেরে ফমাি ২০০ জন প্রহিক্ষণাথ্যী
প্রহিক্ষণ েু হিধা পারেন।
 জানু য়ােী ২০১৫ িরত হেরেম্বে ২০১৭
পর্য্নন্তয (১ম িযাি িরত ১২তম িযাি) ফমাি
৬০০ জন প্রহিক্ষণাথ্যী প্রহিক্ষণ গ্রিণ
করেরেন।
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ক্র:

কার্যক্রম

প্রকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম

নং

উপকাের াগীে েংখ্যা
(প্রহতরিদনাহধন মারে)

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃ হি/হিরয়াজন/
েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)
 জানু য়ােী ২০১৮ িরত ৪থ্য তলা িরত
৬ষ্ঠ তলা পর্ন্ত উধযমুখ্ী েম্প্রোেরণে
লরক্ষয হনমযাণ কাজ িলমান।

৩. পঞ্চাি ির্যা হিহিে

-

মহিলা ও হিশু োয়ারিহিে,

 ২০১৭-১৮ অথ্যিেরে এহেহপ িোদ্দ
১৫১.০০ লক্ষ িাকা।
 ৫০ জন ফোগী ইনরোরে এিং

এরডাহক্রন ও ফমিািহলক
িােপাতাল স্থাপন, উত্তো,

১০০০

জন

মহিলা

ঢাকা।

আউিরোরে ফেিা পারিন।
 িােপাতাল

প্রকল্প পহেিালক
ফমাোঃ ফগালাম হকিহেয়া

ও

হিশু

িরনে হনমযাণ কাজ

েমাপ্ত প্রায়। ফেব্রুয়ােী ২০১৮ পর্যন্ত
ক্রমপুহি ূ ত িাস্তি অগ্রগহত ৯৭%।

ূ ূঁইয়া
ফোন:01711807629
৪.ফোনাইমুড়ী,

কালীগি,

-

আড়াইিাজাে ও মঠিাড়ীয়া

 ২০১৭-১৮ অথ্যিেরে

এহেহপরত

িোদ্দ ১৬৯৯.০০ লক্ষ িাকা।
 প্রকরল্পে

উপরজলায় ফিহনং ফেন্টাে

৪হি

ফকরেে

মরধয

ও ফিারেল হনমযাণ।

কালীগি

ফকরেে

প্রকল্প পহেিালক (উপ-

েম্পন্ন

িরয়রে।

পহেিালক)

মঠিাড়ীয়া ও আড়াইিাজাে ফকরেে

ফমাোঃ আিুল কারিম

হনমযাণ কাজ িলমান।
 হনমযাণ

ফোন:01711586062

েমাপ্ত

হনমযাণ

কাজ

ফোনাইমুহড়,

িওয়ায়

কালীগি

ফকরেে প্রহিক্ষণ শুরুে কার্যক্রম
প্রহক্রয়াধীন।
 জনিল হনরয়ারগে কাজ িলমান।
 ৪হি ফকরে ৫০ আেরনে মাধযরম
িেরে ২০০ জন করে ফমাি ৮০০
জন মহিলারক প্রহিক্ষণ প্রদান কো
িরি।
৫.

নযািনাল

োউরডিরন

 ২০১৭-১৮

িািয
নারেযে

অথ্যিেরে

এহেহপরত

িোদ্দ ৪৫৬.০০ লক্ষ িাকা। ১ম ও

ফিারেল স্থাপন।

২য়হকহস্ত িািদ ২২৮.০০ লক্ষ িাকা

প্রকল্প পহেিালক

োড় িরয়রে এিং ইরতামরধয েম্পূ ণয

ফমাোঃ আব্দু ে ফোিিান

অথ্য িযয় িরয়রে।
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ক্র:

কার্যক্রম

প্রকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম

নং

উপকাের াগীে েংখ্যা
(প্রহতরিদনাহধন মারে)

ূ ূঁইয়া

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃ হি/হিরয়াজন/
েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)
 ১৫০ জন ফোগী োিযক্ষহণক ফেিা ও

ফোন:01552410501

আউিরোে েু হিধােি ২০০ জন নােয
আিােন েু হিধা পারিন।

৬.২০হি হিশু হদিার্ত্ন

-

ফকে স্থাপন প্রকল্প।

 ২০১৭-১৮

অথ্যিেরে

এহেহপরত

িোদ্দ ১২১০.০০ লক্ষ িাকা।
 ঢাকা ফমরিাপহলিন এলাকাে ১০

প্রকল্প পহেিালক (উপেহিি)

হি ফে-ফকয়াে ফেন্টাে ধানমহড,

িিনম ফমাস্তােী

মহতহিল,োমপুো (হিহিহ

ফোন: 01755958577

োরয়েিাজাে,

এলাকা),

কমলাপুে,

মিাখ্ালী,

মুগদা,
পল্লিী

োরয়দািাদ,আশুহলয়া

েি

ঢাকাে

িাহিরে েংপুে ফমরিাপহলিন িিে,
গাজীপুে,

ফগাপালগি,
গাইিান্ধা,

ফ ালা,

িাঙ্গাইল,

ফনায়াখ্ালী

নওগাূঁ,

কক্সিাজাে,
ও

িাূঁদপুে

ফজলােি ফমাি ২০হি ফে-ফকয়াে
ফেন্টাে িালু ে

কাজ প্রহক্রয়াধীন।

ফে-ফকয়াে ফেন্টারেে

জনয িাো

াড়া িোরদ্দে কাজ ফিষ পর্যারয়।
 প্রকরল্পে
ফেন্টাে

আওতাধীন
েমূ রিে

হনরয়ারগে

ফে-ফকয়াে

জনয

জনিল

কাজ ফিষ পর্যারয়।

ইহতমরধয ফে- ফকয়াে অহেোে ও
েিকােী ফপ্রাগ্রামাে হনরয়াগ ফদয়া
িরয়রে।
 প্রহতহি ফে-ফকয়াে ফেন্টারে ৬০ জন
করে ফমাি ১২০০ জন হিশু প্রকল্প
ফময়ারদ হদিাকালীন ফেিা পারি।
পািাপাহি েমেংখ্যক মা উপকৃত
িরিন।
৭. গাজীপুে ফজলাে

 প্রকরল্পে

কালীগি উপরজলায়
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োউরডিরনে

3

উপে

৬

তলা

৬

তলা

ক্র:

কার্যক্রম

প্রকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম

নং

উপকাের াগীে েংখ্যা
(প্রহতরিদনাহধন মারে)

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃ হি/হিরয়াজন/
েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)

কমযজীিী মহিলা ফিারেল

ফিারেল

িন হনমযাণ কো িরে।

হনমযাণ ও হিশু হদিার্ত্ন

ফিারেরল

১৩০

ফকে স্থাপন।

আিাহেক েু হিধা পারিন এিং একই

গরিষনা কমযকতযা

জন

ফিােযাে

িরন ২০ জন হিশুে জনয ফে-

োেিানা আখ্তাে

ফকয়াে ফেন্টারেে িযিস্থা েরয়রে।
 প্রকরল্পে

ফোন:01911285500

হনমযাণ

কাজ

িলমান

েরয়রে। ১ম- ৬ষ্ঠ তলাে োদ ঢালাই
েম্পন্ন িরয়রে।

৫ম তলাে ইরিে

গাথ্ুনীে কাজ িলরে।
 ১৩০ জন ফিােযাে আিাহেক েু হিধা
পারিন এিং একই

িরন ২০ জন

হিশুে জনয ফে-ফকয়াে ফেন্টারেে
িযিস্থা েরয়রে।
৮. হমেপুে ও হখ্লগাূঁও

 হমেপুরে হিদযমান ৩ তলা ফিারেল

কমযজীিী মহিলা ফিারেল

িরনে

উপে

১০

তলা

উর্ধ্যমূখ্ী েম্প্রোেন

হখ্লগাূঁও ফিারেল

প্রকল্প।

উপে ১০ তলা ফিারেল

উপ-পহেিালক

কো িরে।
 িতযমারন প্রকল্প

িািীন েু লতানা
ফোন:01711483365

এিং

িরনে ৪ তলাে
িন হনমযাণ

িরনে োরদে

কলাম/ হপলারেে ঢালাই েম্পন্ন
িরয়রে এিং োরদে ঢালাই েম্পন্ন
কোে জনয ফেন্টাহেং এে কাজ
িলমান েরয়রে।
 হমেপুে ফিারেরল ৩৭৪ জন এিং
হখ্লগাূঁও ফিারেরল ১৮৪ জন ফমাি
৫৫৮

জন

ফিােযাে

আিােরনে

েু হিধা পারিন।
৯.
নতুন

নীলরক্ষত

কমযজীিী

মহিলা

ফিারেল

-

 ২৩/০১/২০১৮
পহেিালক

তাহেরখ্

ফর্াগদান

প্রকল্প

করেরেন।

হনমযাণ এিং ফদরিে হিহ ন্ন

প্রধান প্ররকৌিলী িোিে হনমযাণ

ফজলায় হিদযমান ফিারেল

কাজ িাস্তিায়ন প্রহক্রয়া কোে জনয

েমূ রিে অহধকতে উন্নয়ন

পত্র ফদয়া িরয়রে। প্রকল্প ফকাে
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ক্র:

কার্যক্রম

প্রকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম

নং

উপকাের াগীে েংখ্যা
(প্রহতরিদনাহধন মারে)

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃ হি/হিরয়াজন/
েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)

।

পাওয়া হগরয়রে। অনযানয প্রাথ্হমক

প্রকল্প পহেিালক (উপ-

আনু ষাহঙ্গক

েহিি)

িরে।

িািনওয়াজ হদলরুিা খ্ান

 ২৪৫

ফোন:০১৭১১-৯৩১৯৯৩

কাজ

প্রহক্রয়া

কো

জন কমযজীিী নােীরদে

আিােন েু হিধা প্রদান কো িরি।

১০. Advancement of

-

 ২৭/১২/২০১৭

তাহেরখ্

প্রকল্পহি

প্রিােহনক অনু রমাদন পাওয়া হগরয়রে।

Women’s Rights
প্রকল্প পহেিালক
পাে ীন েু লতানা

প্রকল্প

পহেিালক

৩০/০১/২০১৮

তাহেরখ্

ফর্াগদান

করেরেন।প্রকল্প

ফকাে পাওয়া হগরয়রে। work

ফোন:০১৭৮৪-৬২৭৫৭২

plan

ততহে কো িরে। এোড়াও অনযানয
আনু ষাহঙ্গক
েরয়রে।

কার্যক্রম
UNFPA

প্রহক্রয়াধীন
এে

আহথ্যক

েিায়তায় প্রকল্পহি িাস্তিাহয়ত িরি।

১১. Accelerating

-

 ২৭/১২/২০১৭

তাহেরখ্

প্রকল্পহি

প্রিােহনক অনু রমাদন পাওয়া হগরয়রে।

Action to end Child

এই প্রকল্প আওতায় হকরিােীো িালয
হিিারিে িুহক মুক্ত তিিি অহতিাহিত

Marriage in
Bangladesh

কেরি এিং তাো েু স্থ ও হনোপদ

প্রকল্প পহেিালক
নাম: জান্নাতুল ফেেরদৌে

হিক্ষা, ফর্ৌনতা, েম্পকয গঠন/হিিাি ও
েন্তান

ফোন: ০১৯১৬-৮১৯২১২

জন্মদারনে

হেিান্ত

গ্রিরণে

েক্ষমতা েি জীিরনে এক পর্যায়
ফথ্রক অনয পর্যারয় উত্তযীন িরত পােরি।
প্রকল্পহি

UNFPA

এে

েিায়তায়

িাস্তিাহয়ত

িরি।

পহেিালক

০৭/০২/২০১৮

ফর্াগদান

করেরেন।

খ্েড়া

আহথ্যক
প্রকল্প
তাহেরখ্
AWP

(Annual Work Plan) প্রণয়ন কো
িরয়রে। ইরতামরধয প্রকরল্পে ফকাে নং
পাওয়া ফগরে।
 িগুড়া
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ও

জামালপুে

ফজলাে

ক্র:

কার্যক্রম

প্রকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম

নং

উপকাের াগীে েংখ্যা

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃ হি/হিরয়াজন/

(প্রহতরিদনাহধন মারে)

েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)
হকরিােীো।

২.

োজস্ব িারজরিে ১. দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন
কমযেূহি

১০,০০০০০ (দশ

২০০৯-২০১০ িতে ২০১৫-২০১৬ িক্র

লক্ষ)

পর্মন্ত প্রহে ২ (দই) বছর মময়াদী

(হিহিহি) কমমসূহি
উপ-পহেিালক

হিহিহি িতক্র সারা মদতশ অহেদহরদ্র

ফমাোঃ আিুল কারিম

৭,৫০,০০০

ফোন:01711586062

প্রহশক্ষণ

মহিলা হিহিহি খাদয ও
সিায়ো

প্রাপ্ত

িতয়তছন।

বেমমান ২০১৭-২০১৮ হিহিহি িক্র
িতে ১০,০০০০০ (দশ লক্ষ) হিহিহি
উপকারতিাগী মহিলাতদর মাহসক ৩০
মকহি

পযাতকটিাে

খাদয

(িাল)

সিায়ো প্রদাতনর পাশাপাহশ প্রহশক্ষণ
পযাতকি মসবা (প্রহশক্ষণ, সঞ্চয়, ঋণ)
প্রদান করা িতে।
২. কমযজীিী লযাকরিহিং

২,০০,০০০ জন

প্রহতমারে মাথ্াহপেু ৫০০/-িাকা িারে

মাদাে েিায়তা তিহিল

৬ মারে (জুলাই-১৭ িরত হেরেম্বে-১৭)

কমযেূহি

৬০ফকাহি িাকা

কমযেুহি পহেিালক
জামালউহদ্দন ু ইয়া

িরয়রে।

াতা প্রদান কো

ফোন:0168216226
৩. দহেদ্র মা'ে জনয

৬০০০০০ জন

মাতৃত্বকাল াতা প্রদান

এ কমযেূহিে আওতায় ৬০০০০০ জন
াতার াগীরক

জনপ্রহত

মাহেক

কমযেূহি

৫০০.০০ িাকা িারে

কমযেুহি পহেিালক

িয়।

এ .রজ .এম ফেজাউল

মাহেক ৫০০.০০ িাকা িারে জুলাই/১৭

আলম

িরত হেরেম্ব/১৭ পর্যন্ত

ফোন:0191666567

১৮০,০০,০০,০০০.০০ (একিত আহি

৬০০০০০

াতা প্রদান কো

জন

ফকাহি) িাকা প্ররতযক

াতার াগীে
াতা িািদ
াতার াগীে

হনজস্ব িযাংক হিোরি ফপ্রেণ কো
িরয়রে। ২০১৭-১৮ অথ্য িেরে

াতা

হিতেণ কার্যক্রম প্রহক্রয়াধীন।
ইউহনয়ন
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ওয়ােী

েরিতনতা

মূ লক

ক্র:

কার্যক্রম

প্রকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম

নং

উপকাের াগীে েংখ্যা

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃ হি/হিরয়াজন/

(প্রহতরিদনাহধন মারে)

েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)
প্রহিক্ষণ িলমান। িুহক্তিি এনহজও/
হেহিও'ে

েিরর্াহগতায়

পুহে, িালযহিিাি
প্রহতরোধ, হিিাি জন্ম-মৃতুয হনিন্ধন,
াতার াগীরদেরক

প্রাথ্হমক

স্বাস্থয, মা ও হিশু স্বাস্থয,

পহেিাে

পহেকল্পনা

েরিতনতামূ লক

ইতযাহদ হিষরয়

প্রহিক্ষন প্রদান কো

িয়।
েরল তাো পুহে ও স্বাস্থয হিষরয়
েরিতন

িওয়াে

মাধযরম িযহক্তগত,

পাহেিাহেক ও োমাহজক

ারি উপকৃত

িরয়রেন এিং ক্রমান্বরয় মা ও হিশুে
মৃতুযে িাে হ্রাে পারে।
৪. ফে-ফকয়াে কমযেূহি

২৪১১ জন

উপ-পহেিালক (অহত:
দাহয়ত্ব)
তেয়দা মােু দা ইেলাম
ফোন:01749-286047
5. মহিলা ফস্বোরেিী

২০১৬-২০১৭ অথ্য ২০১৭-২০১৮ অথ্য িেরে ৪৬১৫হি

েমাজ কলযান ফকেেমূ রিে িেরে

৪৩৪৮হি ফস্বোরেিী

অনু কূরল অনু দান হিতেণ

ফস্বোরেিী

উপ-পহেিালক

েহমহতে

িািীন েু লতানা

৮,৩৭,৮০,০০০/-

ফোন:01711483365

(আি

মহিলা

েহমহতে

মরধয

মহিলা অনু দান হিতেণ কো িরি।
মরধয
ফকাহি

োূঁইহত্রি লক্ষ আহি
িাজাে)

িাকা

অনু দান

হিতেণ

কো িরয়রে।
6.মহিলা হিষয়ক

১২৭৩ জন

৭হি কমযজীিী মহিলা ফিারেরল ফিােযাে

অহধদপ্তরেে আওতায়

হেি েংখ্যা-১৩৭০হি এিং ফগেহেি

পহেিাহলত ০৭হি কমযজীিী

েংখ্যা-৩৬হি।

মহিলা ফিারেরলে মাধযরম

C:\Users\shuvo\Downloads\Ministry-Cabinat- 2018 - Copy.doc

7

ক্র:

কার্যক্রম

প্রকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম

নং

উপকাের াগীে েংখ্যা
(প্রহতরিদনাহধন মারে)

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃ হি/হিরয়াজন/
েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)

কমযজীিী মহিলারদে

১৩৭০হি ফিােযাে

হনোপদ আিােন েু হিধা

ফেব্রুয়াহে

প্রদান।

উপকাের াগীে েংখ্যা- ১২৭৩ জন।

অহত: পহেিালক (উপ-

িূ নয ফিােযাে হেি েংখ্যা-৯৭হি।

েহিি)

হেরিে

২০১৮

হিপেীরত

মারে

ফমাি

৩৬হি ফগেহেরিে হিপেীরত ফেব্রুয়াহে

িািনওয়াজ হদলরুিা খ্ান

২০১৮ মারে ফগে উপকাের াগীে

ফোন:০১৭১১-৯৩১৯৯৩

েংখ্যা- ৭৪ জন।

7.হিহ ন্ন জাতীয় ও

-

২০১৭-২০১৮ অথ্য িেরে জাতীয়

আন্তজযাহতক হদিে

ফিাক হদিে, জাতীয় কনযা হিশু হদিে

উদর্াপন

উদর্াপন

উপ-পহেিালক

ফোরকয়া হদিে ও পদক হিতেণ

িািীন েু লতানা

অনু ষ্ঠান পালন কো িরয়রে। অনু ষ্ঠারন

ফোন:01711483365

৫ জন েম্মানীত িযহক্তরক (মহিলা)

কো

িরয়রে।

ফিগম

ফিগম ফোকয়া পদক’ ২০১৮ প্রদান
কো িরয়রে।
৮.মহিলারদে আত্ন-

৫৩৩ জন

এই কমযেূহিহি ৬৪হি ফজলাে

কমযেংস্থারনে জনয ক্ষুদ্রঋণ

আওতাধীন ৪৮৮হি উপরজলায়

কার্যক্রম

িাস্তিাহয়ত িরে।

কমযেূহি পহেিালক
হজলাল উহদ্দন

২০০৩-০৪

ফোন:01757302826

িেরেে

িরত

২০১৭-১৮

জানু য়াহে/১৮

ঘূ ণযায়াকারে

অথ্য

মাে

পর্যন্ত

ক্রমপুহিত ারি

ফমাি

হিতেণ ১১৬.৮৯৩৮ (একিত ফষাল
ফকাহি

উননব্বই

লক্ষ

আিহত্রি

িাজাে)িাকা, ফমাি আদায় ৯১.০৯৬২
(একানব্বই ফকাহি নয় লক্ষ িাষহি
িাজাে) িাকা এিং উপকাের াগীে
েংখ্যা ১২২১৭৫ জন।
আদারয়ে িাে= ৭৭.৯৩%
9.হনিন্ধনকৃত মহিলা

িান্দেিান পািতযয ফজলা িিরে পর্যিন

েহমহতহ হত্তক িযহতক্রমী

এলাকায় মহিলা হিপনী ফকে স্থাপন,

C:\Users\shuvo\Downloads\Ministry-Cabinat- 2018 - Copy.doc

8

ক্র:

কার্যক্রম

প্রকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম

নং

উপকাের াগীে েংখ্যা
(প্রহতরিদনাহধন মারে)

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃ হি/হিরয়াজন/
েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)

িযিোয়ী উরদযাগ (জহয়তা-

ফ ৌত

অিকাঠারমাগত

িান্দেিান)।

ফেৌন্দর্য

কমযেূহি পহেিালক

উরদযাক্তারদে েহমহত হ হত্তক েংগহঠত

পাে ীন েু লতানা

করে তারদে উৎপাহদত পণয/হিপণন

ফোন: ০১৭৮৪-৬২৭৫৭২

িযিস্থা িহক্তিালীকেণ।

িধযরনে

উন্নয়ন

মাধযরম

ও
নােী

হনমযাণ কাজ শুরু িরয়রে। প্রহিক্ষণ
শুরুে প্রহক্রয়া িলরে।
ফমাি ৫০০ জন নােী উরদযাক্তারদে
প্রহিক্ষণ প্রদান কো িরি।
৩.

োজস্ব িারজরিে
আওতায়

ক. িালযহিিাি প্রহতরোধ

১৩৬ জন হিশু

িালযহিিাি িরত পহেত্রান ফপরয়রে

কার্যক্রম

হিষয়ক।

িালযহিিাি িরত

এমন হিশুরদে নাম ও হঠকানা েম্বহলত

উপ-পহেিালরক

পহেত্রান ফপরয়রে ।

ফজলা / উপরজলা িরত প্রাপ্ত তথ্য

তেয়দা মােু দা ইেলাম

েংকলন করে প্রিােহনক মন্ত্রণালরয়

ফোন:01749286047

প্রহতমারে ফপ্রেণ কো িরে ।

খ্. মানি পািাে ফোধ

১১৬৯হি উঠান

মানি পািাে প্রহতরোরধ ফজলা ও

েংক্রান্ত

তিঠরকে মাধযরম

উপরজলা মহিলা হিষয়ক কমযকতযাগণ

উপ-পহেিালক

৮৮০৩৩ জন

হনয়হমত ারি

তেয়দা মােু দা ইেলাম

উপকাের াগীরক

েরিতন করেন। এ েকল কমযেুহিে

ফোন:01749286047

েরিতন কো িয় । তথ্য েংগ্রিপূ িযক েহন্নরিহিত আকারে
প্রহতরিদন

উপকাের াগীরদে

প্রহতমারে

প্রিােহনক

মন্ত্রণালরয়ে মাধযরম স্বোষ্ট্র মন্ত্রণালরয়
ফপ্রেণ কো িরে ।
গ.অহিজম হিষরয়

মহিলা হিষয়ক অহধদপ্তরেে প্রহিক্ষণ

েরিতনতা িৃ হি।

একারেমী কতৃযক আরয়াহজত প্রহিক্ষণ

উপ-পহেিালক

কমযেুহিে মাধযরম এ পর্যন্ত ২১৬জন

তেয়দা মােু দা ইেলাম

ফজলা ও উপরজলা মহিলা হিষয়ক

ফোন:01749286047

কমযকতযারদে অিহিতকেরনে িযিস্িা
গ্রিণ কো িরয়রে।

ঘ. জাতীয় মহিলা ও হিশু

গণপ্রজাতন্ত্রী

উন্নয়ন পহেষদ

মাননীয়
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িাংলারদি
প্রধানমন্ত্রীে

েেকারেে
ে াপহতরত্ব

ক্র:

কার্যক্রম

প্রকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম

নং

উপকাের াগীে েংখ্যা

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃ হি/হিরয়াজন/

(প্রহতরিদনাহধন মারে)

েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)

( NCWCD) ।

১১/০২/২০১৫ তাহেরখ্ অনু হষ্ঠত জাতীয়

উপ-পহেিালক

মহিলা ও হিশু উন্নয়ন পহেষদ (NCWCD)

তেয়দা মােু দা ইেলাম

এে

ফোন:01749286047

অগ্রগহতে

ে াে

হেিান্তেমুরিে
(হিস্তাহেত)

িাস্তিায়ন
প্রহতরিদন

প্রিােহনক মন্ত্রণালরয় প্রহতমারে ফপ্রেণ
কো িয় ।

ঙ. হিক্রয় ও প্রদিযনী ফকে ৩৫ জন নােী
অংগনা

উরদযাক্তা (মালামাল

েিকােী পহেিালক

েেিোিকােী)

ইয়ােমীন আখ্তাে
ফোন:০১৭৪৪৬২৭৫৭২

ি. িহয়ো অতেষতণ

েমারজে হিহ ন্ন ফক্ষরত্র তৃণমূ ল পর্যারয়ে

বাাংলাতদশ

েকল

নােীরদে

স্বীকৃহত

ও

িেীো আিরমদ

অনু রপ্রেণাদারনে জনয ‘জহয়তা অরন্বষমণ

কমযেূহি পহেিালক

বাাংলাতদশ ’ কার্যক্রম পহেিাহলত িরে।
২০১৬-১৭ অর্মবছতর ৮ হি হি ারগে ৬৪

ও

হি ফজলা িরত ৪০ জন জহয়তা হনিযািন

উপ-পহেিালক (মযাহজ:)

কো িয়। হি াগীয় পর্যারয় হনিযাহিত ৪০

ফোনোঃ ০১৫৫২-৩৩০১৭০

জন জহয়তাে মধয িরত ৫ কযািাগেীরত ৫
জন জহয়তারক জাতীয় পর্যারয় হনিযািন
কো িতয়তছ।

ে. মহিলা, হশশু ও

০৩ জন

মহিলা, হশশু ও হকতশারী মিফািেীতদর

হকতশারী মিফািেীতদর

হনরাপদ আবাসন মকন্দ্র, গািীপর এর

হনরাপদ আবাসন ফকে

মাধ্যতম আদালে িতে মপ্রহরে ১০০

উপ-পহেিালক (মযাহজ:)

িন মিফািেীর ধ্ারন ক্ষমো এ

িেীো আিরমদ

মকতন্দ্রর রতয়তছ। মূ লে আদালে িতে

ফোনোঃ ০১৫৫২-৩৩০১৭০

মপ্রহরে

হবহিন্ন

হিকহটম/মিফািেীগণ

মামলার
(বাড়ী

িতে

পালায়ন, িারাতনা, ধ্ষমন, িেযা মামলার
স্বাক্ষী
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ও

অনযানয

মামলা)

মকতন্দ্র

ক্র:

কার্যক্রম

প্রকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম

নং

উপকাের াগীে েংখ্যা

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃ হি/হিরয়াজন/

(প্রহতরিদনাহধন মারে)

েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)
মিফািেী হিসাতব অবস্থান কতরন।হেন
েলা হবহশষ্ট িরতমটরী িবতন বেমমাতন
মমাট ১০০ িন মিফািেী অবস্থাতনর
সতর্াগ রতয়তছ। জুলাই/২০১৭ িরত
জানু য়াহে/২০১৮

পর্যন্ত

৪৩

িন

মিফািেী হবহিন্ন মময়াতদ আবাসন
মকতন্দ্র অবস্থান কতরতছ।
জ. মহিলা েিায়তা কমযেূহি অহ রর্াগ: ৭২২

মহিলা েিায়তা কমযেূিীে নােী হনর্যাতন

হিোি েক্ষক কমযকতযা

জন

ফমাোঃ িামীম আিোন

হনস্পহত্ত: ৭৫ জন
মা ও হিশু নতুন

প্রহতরোধ ফেরলে মাধযরম ৬হি হি াগীয়
িিরে (ঢাকা, িিগ্রাম, োজিািী, খ্ুলনা,

ফোন: ০১৮১৮-৩৫১১২৯

হতয-২৯ জন

িহেিাল ওহেরলি) হনর্যাতারনে হিকাে
নােীরদে অহ রর্াগ গ্রিণ, পক্ষদ্বরয়ে

মা ও হিশু

শুনানী

গ্রিণ

অিস্থানেত-৭৮

আরলািনাে

জন।

েম্পকয

ও

পােস্পাহেক

হ হত্তরত

পাহেিাহেক

পুনোঃস্থাপন,

েন্তারনে

েণরপাষণ আদায়, ফদনরমািোনা ও
ফখ্ােরপাষ আদায়েি েিধেরণে আইহন
েিায়তা ফদয়া িয় । হনর্যহতত নােীরদে
েিায়তাে জনয ৬হি হি াগীয় িিরে
পহেিাহলত ফিল্টাে ফিারম হনর্যাহতত
নােী ও হিশুরদে অনু ধয ১ িেে
আশ্রয়নেি েিধেরণে েু রর্াগ এিং
হিক্ষা ও প্রহিক্ষরণে িযিস্থা গ্রিণ
কেরে

এোড়া

মহিলা

েিায়তা

কমযেূহিে আওতায় মহিলা েিায়তা
ফকরেে মাধযরম হনর্যাহতত ও আশ্রয়িীন
নােীরদে হিনা খ্েরি ০৬ মাে পর্যন্ত
দু ’হি

েন্তানেি(১২

িেরেে

নীরি)

আশ্রয়, খ্াদয-িস্ত্র, হিহকৎো প্রহিক্ষণেি
পুনিযােরনে িযিস্থা গ্রিণ কো িয়।
িানয়ারী/১৭ িতে হেরেম্বে/১৭ পর্মন্ত
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ক্র:

কার্যক্রম

প্রকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম

নং

উপকাের াগীে েংখ্যা
(প্রহতরিদনাহধন মারে)

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃ হি/হিরয়াজন/
েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)
নারী হনর্মােন প্রহেতরাধ্ মসতলর মাধ্যতম
৯৩২হট

অহিতর্াতগর

হনষ্পহি

করা

মতধ্য

৮৪৬হট

িতয়তছ

এবাং

১,৫০,৮৫,৪০০/- (এক মকাহট পঞ্চাি
লক্ষ পূঁিাহি িািার িােশে) টাকা
মদনতমািরানা

বাবদ

আদায়

করা

িতয়তছ। মহিলা সিায়ো মকতন্দ্র নেন
িহেম িতয়তছ ১৬১ িন মা এবাং ১৪৩
িন হশশু। এছাড়া সিায়ো মকতন্দ্র পূ তবম
মর্তক অবস্থান করতছ ৬২১ িন মা
এবাং ৫১৭ িন হশশু।
ি. দু োঃস্থ মহিলা ও হিশু

১৬ জন

২,০০,০০০/- িাকা প্রদান কো িয়।

োিার্য তিহিল।
কমযেূহি পহেিালক
জামাল উহদ্দন ু ইয়া
ফোন: 0168216226
ঞ. হকরিাে ও হকরিােী

১১৩৭০ জন

ক্লাি কমযেূহি।
কমযেূহি পহেিালক
জাহকয়া ইয়ােহমন
ফজায়াদযাে
ফোন: ০১৫৫২-৪৩৪০২৩
৪.

প্রহিক্ষণ
(ক) উন্নয়ন

১. উপরজলা পর্যারয়

প্রকরল্পে

মহিলারদে জনয আয়-

আওতায়

িধযক প্রহিক্ষণ কমযেূিী

 কমযপহেকল্পনা
-

অনু র্ায়ী

প্রহিক্ষণ

শুরুে জনয প্রহিক্ষক হনরয়ারগে
লরক্ষয কাজ িলরে।
 ৬৪ হি ফজলায় ইরলকহিকযাল ও

(আইহজএ)।
প্রকল্প পহেিালক (উপ-

ইরলকিহনক ইকুইপরমন্ট এিং ৮হি

েহিি)

হি াগীয় িিরে ফমািে ড্রাইহ ং

ফমাোঃ িারুন উজ জামান

ফিরে

ফোন:01711905828

েিরর্াগী েংস্থা হনিযািরনে কাজ

প্রহিক্ষণ

েম্পন্ন িরয়রে।
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প্রদারনে

লরক্ষয

ক্র:

কার্যক্রম

প্রকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম

নং

উপকাের াগীে েংখ্যা
(প্রহতরিদনাহধন মারে)

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃ হি/হিরয়াজন/
েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)
 মািয ২০১৮ িরত ৬৪ ফজলায় ও
৮হি হি াগীয় িিরে প্রহিক্ষণ প্রদান
শুরু িরি।
 এ প্রকরল্পে আওতায় ২১৭৭১৭ জন
প্রহিক্ষণ েু হিধা পারি।
কমযপহেকল্পনা

অনু র্ায়ী

প্রকরল্পে

অনযানয কার্যক্রম শুরু কো িরয়রে।
২. নাহলতািাড়ী উপরজলায়

৫০ জন

কমযজীিী মহিলা ফিারেল

 কমযপহেকল্পনা ফমাতারিক প্রহিক্ষণ
কার্যক্রম িলরে।
 প্রকল্পহিে

কাম

৫হি

ফিে

র্থ্াোঃ

ফিহনং ফেন্টাে স্থাপন।

িহিযকালিাে/নােযােী, কৃহষ র্ন্ত্রপাহত

প্রকল্প পহেিালক (র্ু গ্ম-

ফমোমত,

েহিি)

ইরলকিহনক

ফমাোঃ আইনু ল কিীে

ইরলকহিহিয়ান

ফোন: ০১৫৫২-৩২৫৩৫৫

িলমান েরয়রে। ৫হি ফিরে আিােন

খ্াদয

প্রহক্রয়াকেণ,

এযারেম্বহলং
ফিরে

ও

প্রহিক্ষণ

েু হিধােি প্রহত িযারি ৫০ জন
প্রহিক্ষণাথ্যীরক প্রহিক্ষণ ফদয়া িরে।
িেরে ফমাি ২০০ জন প্রহিক্ষণাথ্যী
প্রহিক্ষণ েু হিধা পারেন।
 জানু য়ােী

২০১৫

িরত

হেরেম্বে

২০১৭ পর্য্নন্তয (১ম িযাি িরত ১২তম
িযাি) ফমাি ৬০০ জন প্রহিক্ষণাথ্যী
প্রহিক্ষণ গ্রিণ করেরেন।
 জানু য়ােী ২০১৮ িরত ৪থ্য তলা িরত
৬ষ্ঠ

তলা

পর্ন্ত

উধযমুখ্ী

েম্প্রোেরণে লরক্ষয হনমযাণ কাজ
িলমান।
(খ্) কমযেূহিে

‘‘জীহিকায়রনে জনয

আওতায়

মহিলারদে দক্ষতা হ হত্তক

৩২০০

প্রহিক্ষণ (WTC)’’ কমযেূহি
মহিঅ, ঢাকা।
কমযেূহি পহেিালক
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ক্র:

কার্যক্রম

প্রকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম

নং

উপকাের াগীে েংখ্যা

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃ হি/হিরয়াজন/

(প্রহতরিদনাহধন মারে)

েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)

জাহকয়া ইয়ােহমন
ফজায়াদযাে
ফোন: ০১৫৫২-৪৩৪০২৩
১. দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন

১০,০০০০০ (দশ

বেমমাতন

২০১৭-২০১৮

(হিহিহি) কমমসূহি

লক্ষ)

২০১৭-২০১৮ হিহিহি িতক্রর আওোয়
Rb

অর্মবছতর

উপ-পহেিালক

10,00,000

wfwRwW

ফমাোঃ আিুল কারিম

DcKvi‡fvMx

gwnjv‡K

ফোন:01711586062

wbe©vwPZ 41৪wU

GbwRIÕi

gva¨‡g

I

Avqea©K

`ÿZv

Dbœqbg~jK cÖwkÿb cÖ`vb করা
িতে।
২. কমযজীিী লযাকরিহিং

২,০০,০০০ জন

প্রহতমারে মাথ্াহপেু ৫০০/-িাকা িারে

মাদাে েিায়তা তিহিল

৬ মারে (জুলাই-১৭ িরত হেরেম্বে-১৭)

কমযেূহি

৬০ফকাহি িাকা

কমযেুহি পহেিালক
জামাল উহদ্দন ু ইয়া

িরয়রে।

াতা প্রদান কো

ফোন:0168216226

৩. দহেদ্র মা'ে জনয

৬০০০০০ জন

মাতৃত্বকাল াতা প্রদান

এ কমযেূহিে আওতায় ৬০০০০০ জন
াতার াগীরক

জনপ্রহত

মাহেক

কমযেূহি

৫০০.০০ িাকা িারে

কমযেুহি পহেিালক

িয়।

এ .রজ .এম ফেজাউল

মাহেক ৫০০.০০ িাকা িারে জুলাই/১৭

আলম

িরত হেরেম্ব/১৭ পর্যন্ত

ফোন:0191666567

১৮০,০০,০০,০০০.০০ (একিত আহি

৬০০০০০

াতা প্রদান কো

জন

ফকাহি) িাকা প্ররতযক

াতার াগীে
াতা িািদ
াতার াগীে

হনজস্ব িযাংক হিোরি ফপ্রেণ কো
িরয়রে। ২০১৭-১৮ অথ্য িেরে

াতা

হিতেণ কার্যক্রম প্রহক্রয়াধীন।
ইউহনয়ন
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ওয়ােী

েরিতনতা

মূ লক

ক্র:

কার্যক্রম

প্রকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম

নং

উপকাের াগীে েংখ্যা

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃ হি/হিরয়াজন/

(প্রহতরিদনাহধন মারে)

েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)
প্রহিক্ষণ িলমান। িুহক্তিি এনহজও/
হেহিও'ে

েিরর্াহগতায়

পুহে, িালযহিিাি
প্রহতরোধ, হিিাি জন্ম-মৃতুয হনিন্ধন,
াতার াগীরদেরক

প্রাথ্হমক
পহেিাে

স্বাস্থয, মা ও হিশু স্বাস্থয,
পহেকল্পনা

েরিতনতামূ লক

ইতযাহদ হিষরয়

প্রহিক্ষন প্রদান কো

িয়।
েরল তাো পুহে ও স্বাস্থয হিষরয়
েরিতন িওয়াে মাধযরম িযহক্তগত,
পাহেিাহেক ও োমাহজক

ারি উপকৃত

িরয়রেন এিং ক্রমান্বরয় মা ও হিশুে
মৃতুযে িাে হ্রাে পারে।
(গ) োজস্ব

জাতীয় মহিলা প্রহিক্ষণ ও

িারজরিে

উন্নয়ন একারেমী

আওতায়

উপ-পহেিালক

২৩ জন

১।দহজয হিজ্ঞান

০৮ জন

২। ব্লক, িাহিক এড িাইোই

১১ জন

৩। এমব্রয়োেী

ফিগম ফোরকয়া প্রহিক্ষন

২৪ জন

১। িাউজ হকহপং এড ফকয়াে হগহ ং

ফকে, ময়মনহেংি

১৬ জন

২। হিউহিহেরকিন

২৪ জন

৩। আধু হনক গারমযন্টে, (অনািাহেক)

মহিলা কৃহষ প্রহিক্ষন

১১ জন

১। মািরুম ও তজি িাষািাদ

ফকে, হজোরিা, ো াে,

০৯ জন

২।রপহষ্ট্র এড ফিকােী ফপ্রাোক্ট

০৭ জন

৩।রড্রে ফমহকং এড ফিইলাহেং

০৯ জন

৪। ফিহেক কহম্পউিাে

জাহকয়া ইয়ােহমন
ফজায়াদযাে
ফোন: ০১৫৫২-৪৩৪০২৩
প্রধান কার্যালয় মহিলা
হিষয়ক অহধদপ্তে, ঢাকা

(আিাহেক)
উপ-পহেিালক
ফমা: ফমাজারম্মল িক
ফোন:01552-395073

ঢাকা (আিাহেক)
দাহয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকতযা

৫। িহিযকালিাে এড নােযােী

ফমাোঃ আেজাল ফিারেন
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ক্র:

কার্যক্রম

প্রকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম

নং

উপকাের াগীে েংখ্যা

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃ হি/হিরয়াজন/

(প্রহতরিদনাহধন মারে)

েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)

ফোন: ০১৭১৫৮৬৯৩৭২
িিীদ ফিখ্ েহজলাতুন

১৫ জন

১। হিউহিহেরকিন

ফনো মুহজি মহিলা

০৫ জন

২। ফমািাইল ফোন োহ যহেং

প্রহিক্ষণ একারেমী,
হজোনী,গাজীপুে

৪৬ জন

৩। কহম্পউিাে অহেে এহিরকিন

০৬ জন

৪। ফড্রে ফমহকং-

০৬ জন

৫। ইডহষ্ট্রয়াল েু ইংরমহিন অপারেিে এড

(আিাহেক)

ফমইনরিরনন্স

দাহয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকতযা

৬। ফলদাে অপারেিে

ইউহেদv োঈদ
ফোন: ০১৭১১-৮৬৯১১৪
মহিলা িস্তহিল্প ও কৃহষ

২০ জন

১। আধু হনক গারমযন্টে,

প্রহিক্ষণ ফকে, হদনাজপুে

৩০ জন

২। ফড্রে ফমহকং এড ফিইলাহেং

১০ জন

৩। ফিহেক কহম্পউিাে

মহিলা কৃহষ প্রহিক্ষণ

১৬ জন

১। হিউহিহেরকিন

ইন্সহিহিউি, িারগেিাি

৩০ জন

২। কহম্পউিাে অহেে এহিরকিন

২৪ জন

৩। ফড্রে ফমহকং এড ফিইলাহেং

১৫ জন

১। েম্বহলত কৃহষ ও মৎে িাষ

১২০ জন

১।

(আিাহেক)
দাহয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকতযা
হমরেে ফোকোনা িানু
িাহিি
ফোন:01724-510367

(আিাহেক)
দাহয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকতযা
ে. ফমা: ফমাখ্রলেু ে েিমান
ফোন:০১৭১১-০৫৯৮০৭
গ্রামীণ মহিলারদে কৃহষ
হ হত্তক প্রহিক্ষন ফকে
হজোনী,গাজীপুে
(অনািাহেক)
দাহয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকতযা
ফজিুন ফনো নাহগযে
ফোন:01711-187513
মানিেম্পদ উন্নয়ন
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মহিলা

হিষয়ক

অহধদপ্তে

কতৃক
য

ক্র:

কার্যক্রম

প্রকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম

নং

উপকাের াগীে েংখ্যা
(প্রহতরিদনাহধন মারে)

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃ হি/হিরয়াজন/
েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)
েংগঠন

েমুরিে

প্রহিক্ষণ ফকে, োজিািী

হনিহন্ধত

ফনত্রীিৃ রন্দে

(আিাহেক)।

েক্ষমতা হিকাি িীষযক প্রহিক্ষণ।

দাহয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকতযা
আজগে আলী
ফোন:01552-382069
৪০৮০

মহিলা হিষয়ক

দহজয হিজ্ঞান, এমব্রয়োেী

অহধদপ্তোধীন ১৩৬হি
উপরজলায় উপরজলা
মহিলা হিষয়ক কমযকতযাে
কার্যালরয়ে মহিলা প্রহিক্ষণ
ফকে
গ্রামীণ নােী উরদযাক্তারদে

৬৪ হি ফজলাে

কমযেূহিে মাধযরম ফমাি 6450 জন

দক্ষতা হিকাি প্রহিক্ষণ

১৫৫হি উপরজলায়

তৃণমূ ল

(উপরজলা পর্যারয়) কমেূ হি

ফমাি 6450 জন

প্রদান কো িরয়রে।

োেিানা আখ্তাে

তৃণমূ ল নােী

গরিষনা কমযকতযা

উরদযাক্তারক

ফোন:01911285500

প্রহিক্ষণ প্রদান

নােী

উরদযাক্তারক প্রহিক্ষণ

কো িরয়রে।
(ঘ) কমযকতযা/

মহিলা হিষয়ক অহধদপ্তরেে

কমযিােী

ফজলা ও উপরজলা

১৯ জন

-

২৫ জন

-

২৫ জন

-

কমযকতযা ও কমযিােীরদে
ই-োইহলং প্রহিক্ষণ।
ফজলা মহিলা হিষয়ক
কমযকতযারদে উরদযাক্তা
উন্নয়ন প্রহিক্ষণ।
ফজলা মহিলা হিষয়ক
কমযকতযারদে গুে গ রনযন্স
প্রহিক্ষণ।
৫.

অনযানয কার্যক্রম
(প্রহতরিদনাহধন
মারেে েকল
কার্যক্ররমে
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ক্র:

কার্যক্রম

প্রকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম

নং

উপকাের াগীে েংখ্যা
(প্রহতরিদনাহধন মারে)

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃ হি/হিরয়াজন/
েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)

িণযনা)
ক. ফোহিঙ্গা উন্নয়ন

ক) প্রায় ১০ (দশ) লক্ষ মরাহিঙ্গা

েংক্রান্ত:

কক্সবািার মিলার উহখয়া-মটকনাতফ

উপ-পহেিালক

অবস্থান করার কারতণ উহখয়া ও

ফমাোঃ আিুল কারিম

মটকনাতফ

ফোন:01711586062

অহেহরক্ত কািম িোদ্দ সাংক্রান্ত প্রস্তাবহট

৪০

(িহিশ)

িািার

সামাহিক হনরাপিা কমমসূহি সাংক্রান্ত
মহিসিা কহমহটর সিায় উপস্থাপতনর
িনয প্রহক্রয়াধীন েরয়রে।
খ্) হিহিহি কমমসূহির আওোয় পাইলট
কার্মক্রম হিতসতব রাইস ফহটমহফতকশন
কার্মক্রম শুরু িয়, র্া ধ্াতপ ধ্াতপ বৃ হি
মপতয়

বেমমাতন

উপতিলায়
কার্মক্রতমর

সারাতদতশ

িলমান

৩৫হট

রতয়তছ।

মাধ্যতম

এই

হিহিহি

উপকারতিাগী মহিলাতদর পহষ্টর অিাব
দূ র করার িনয পাইলট কার্মক্রম
হিসাতব বেমমাতন ৩৫হট উপতিলায়
সাধ্ারণ িাতলর সাতর্ ৬হি মাইরক্রা
হনউরিন্ট (হিটাহমন A, B1, B12,
আয়রন,
হমশ্রণপূ বমক

ফহলক

এহসি,

পহষ্টিাল

হিাংক)

প্রস্তে

কতর

(ফহটমফাইি রাইস) হবেরণ করা িতে।
রাইস ফহটমহফতকশন কার্মক্রতমর মাধ্যতম
হিহিহি

কািমধ্ারী

মহিলার

পহরবারসমূ তির সদসযবৃ ন্দ ের্া মহিলা,
হশশু ও বয়স্কতদর অিাবিহনে অপহষ্টর
উপাদাতনর পহরমাণ কতম আসতব।
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