
মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় এিং অধীনস্থ  দপ্তর/সংস্থা কর্তকৃ ২০১৮-১৯ অর্িৃছরর িাস্তিায়নাধীন কমসৃূচীসমূিঃ 

 

ক্রহমক 

নং 

কমসৃূচী’র নাম, হিহি’র নাম ও ফ ান নাম্বার  িাস্তিায়নকারী 

সংস্থা 

কমসৃূহচর ফমাট 

িরাদ্দ 

(লক্ষ টাকায়) 

২০১৮-১৯ অর্ ৃিছরর 

ফমাট িরাদ্দ 

০১ প্রারহিক ফমধা হিকাি দক্ষতা বৃহি। ফমাঃ আইনুল কিীর, যুগ্মসহচি, 

মহিহিম, ০১৫৫২৩২৫৩৫৫ 

মহিহিম 

(আইহসএইচহি) 

৪৪৪.৫০ ১০৯.৪৮ 

০২ সুহিধা িহিত হিশুরদর হিক্ষা ও স্বাস্থয কার্কৃ্রম। রহন চাকমা হসহনয়র 

সিকারী সহচি, মহিহিম, ০১৭১৬২৭১৯২৭ 

মহিহিম 

(ষ্পন্দনহি) 

৩১৫.০০ ১০৮.৪৩ 

০৩ কাহরগহর প্রহিক্ষরণর মাধ্যরম এহতম ও অসিায় হকরিারীরদর জীিনমান 

উন্নয়রনর লরক্ষয একারিহমক ও আিাহসক ভিন হনমাৃণ, সুনামগঞ্জ। জনাি 

ফমাঃ হজলাল উহদ্দন, সিকারী িহরচালক, ০১৭৫৭৩০২৮২৬ 

মহিলা হিষয়ক 

অহধদপ্তর 

 

৯৩০.৫০ ৫৭০.০০ 

০৪ জহয়তা হিহজং কমসৃূহচ (২য় ির্াৃয়), জনাি ফমাঃ সাকাওয়াৎ ফিারসন 

তালুকদার, উি িহরচালক, জহয়তা  াউরেিন, ০১৭১৬৪১৭৯৯৭ 

জহয়তা  াউরেিন ৬৯৮.৫০ ২৩২.৫০ 

০৫ ‘‘জহয়তা-র িরের বিহচত্রকরণ ও মারনান্নয়ন সংক্রান্ত  প্রহিক্ষণ’’ 

জনাি ফমাঃ সাকাওয়াৎ ফিারসন তালুকদার, উিিহরচালক, জহয়তা 

 াউরেিন, ০১৭১৬৪১৭৯৯৭ 

জহয়তা  াউরেিন ৫৫১.৪৮ ৩৩৯.৫৪ 

০৬ জহয়তার খাদ্যজাত ব্যিসা িহিিালীকরণ কমসৃূহচ, 

জনাি ফমািাম্মদ কামাল ফিারসন, উিিহরচালক, জহয়তা  াউরেিন, 

০১৯২০৯৫০১৫২ 

জহয়তা  াউরেিন ৪৬০.০০ ১২৮.০০ 

০৭ 

 

গভ ৃ িরত ৫ িছর ির্নৃ্ত হিশুর হিকারি জীিন দক্ষতা প্রহিক্ষণ িীষকৃ 

কমসৃূহচ। ফমাসাঃ ফ ররদৌসী ফিগম (িারজট ও অহিট) মহিহিম, 

ফমািাইলঃ ০১৫৫২৩৯৭৯৯৬ 

মহিহিম 

সুচনা  াউরেিন 

৪৫০.০০ ১৬৩.৩৮ 

০৮ হনিন্ধনকৃত মহিলা সহমহতহভহিক ব্যহতক্রমী ব্যিসায়ী উরদ্যাগ (জহয়তা-

িান্দরিান), িীষকৃ কমসৃূহচ। ফিগম িারভীন সুলতানা, উিিহরচালক (চঃ 

দাঃ) মহিঅ, ফমািাইল-০১৭৮৪৬২৭৫৭২ 

মহিলা হিষয়ক 

অহধদপ্তর 

৭৮৯.০০ ৩২৬.০০ 

০৯ ‘‘ যািন হিজাইন ইউহনট (অিরাহজতা) স্থািরনর মাধ্যরম নারী 

উরদ্যািারদর উৎিাহদত িে সামগ্রীর আধুহনকায়ন’’ িীষকৃ 

কমসৃূহচ।  হরদা খানম ম্যাহজরেট, মহিঅ-০১৭২৬০৭৭০৬৫ 

মহিলা হিষয়ক 

অহধদপ্তর 

৫৭৭.০০ ১৯৫.০০ 

১০ ‘‘এ হিএহি’র িহরিার উন্নয়ন ফকরের (এ হিহস) মাধ্যরম দক্ষতা 

উন্নয়রন প্রহিক্ষণ প্রদান ও নারী উরদ্যাি সৃহি ও কমসৃংস্থান’’ িীষকৃ 

জনাি ফমাঃ মাসুদুর রিমান, হসহনয়র সিকারী সহচি (প্রিাসন-২) 

ফমািাইল নাম্বারঃ ০১৬৮০০৬২২২৪ 

মহিহিম 

এ হিএহি 

৫০০.০০ ১৬৮.৪০ 

১১ ‘‘গাজীপুর হসটি করিাৃররিরনর দহরদ্র মহিলা ও হিশুরদর স্বাস্থয ও পুহি 

ফসিা প্রদান’’ িীষকৃ কমসৃূহচ। সিকারী সহচি, মহিহিম। ফমািাইল নং- 

০১৮২২৯৭৫৩৬৬৯ 

মহিহিম 

এ হিএহি 

৬০৮.৫০ ১৮৮.৬৭ 

১২ ‘‘আমার ইন্টাররনট আমার আয়’’ িীষকৃ কমসৃূহচ,  

ফিগম িারহমন আিার জািান, উিিহরচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা 

০১৭৯৬৭৭২২৭০ 

জাতীয় মহিলা 

সংস্থা 

৭২০.০০ ২৮০.০০ 

১৩ “উিরজলা ির্াৃরয় র্তণমূল নারী উরদ্যািারদর দক্ষতা উন্নয়ন প্রহিক্ষণ’’ 

এসএম িাহকল আখতার, উিপ্রধান 

০১৯১২৮৮৪৪৯৯/৯৫৭৩৬৬০ 

মহিহিম ৭৫০.০০ ২৫৩.৫০ 

১৪ ‘‘গাজীপুর ফজলার কালীগঞ্জ উিরজলায় নারী উরদ্যািারদর িহরচালনায় 

মহিলা হিিনী ফকে (জহয়তা-কালীগঞ্জ)’’ িীষকৃ কমসৃূহচ 

সুলতানা রাহজয়া, উিিহরচালক, মহিঅ, ফমািাইলঃ ০১৭১১৪৮০২৭১ 

মহিলা হিষয়ক 

অহধদপ্তর 

৭৮২.০০ ৪২১.৫০ 

১৫ গারমনৃ্টস কারখানার নারী শ্রহমকরদর সন্তারনর জন্য ফি-ফকয়ার ফসন্টার 

(২য় ির্াৃয়) িীষকৃ কমসৃূচী, জনাি এরক এম ইয়াহিয়া, সিকারী 

িহরচালক, জামস, ০১৭১১০৫৩১৫৪ 

জাতীয় মহিলা 

সংস্থা 

৮৮৯.৪২ ২৯৬.১৫ 



১৬ হিশুর জীিন সুরক্ষায় সাঁতার প্রহিক্ষণ কমসৃূহচ 

িাহিয়া ফ াষ, হসহনয়র সিকারী সহচি (অহিট) ,মহিহিম।  

ফমািাইল নং-০১৫৫২৩১৮৫৫৩ 

মহিহিম ৫৭৫.০০ ২২৮.৮০ 

১৭ অধুনালুপ্তহছটমিরলর নারীরদর জন্য ইউহনয়ন ির্াৃরয় ফিহসক 

আইটি/হলটাররহস এিং নারীর জীিন র্াত্রার মান উন্নয়ন হিষরয় প্রহিক্ষণ 

কমসৃূহচ। ফমাঃ আল-আহমন ভূইয়া, মহিঅ, ফমািাইল -০১৮১৮২১১৭৬৩ 

মহিলা হিষয়ক 

অহধদপ্তর 

৫৩৬.০০ ২০৫.৩৬ 

১৮ হকরিারী স্বাস্থয সুরক্ষায় ও নারীর অর্নৃনহতক ক্ষমতা সৃহিরত স্যারনটারী 

টাওরয়ল প্রস্তুতকরণ ও হিতরণ কমসৃূহচ।  

ফিগম কামরুন নািার, সিকারী িহরচালক (প্রিা-২), মহিঅ। 

ফমািাইল নং-০১৭১১১৬১৬১৯ 

মহিলা হিষয়ক 

অহধদপ্তর 

৪৯৪.৩৬ ১৮৬.৭২ 

১৯ নারী ও হিশুর স্বাস্থয উন্নয়রনর হিক্ষা হিষয়ক কমসৃূহচ।  

হদলীি কুমার ফদিনার্, সিকারী সহচি (িারজট), মহিহিম 

ফমািাইল-০১৮১৫২৫৩৯৭১ 

মহিহিম 

(কসস) 

৫৩৮.০০ ২০৬.১৫ 

২০ িাওড় এলাকায় সুহিধা িহিত নারীর অর্নৃনহতক সামাহজক ক্ষমতায়রনর 

জন্য আয় ও কমসৃংস্থান বৃহি কমসৃূহচ। 

ফিগম জান্নাতুল ফ ররদৌস, গরিষণা কমকৃতাৃ, মহিঅ।  

ফমািাইল নং-০১৯১৬৮১৯২৮২ 

মহিলা হিষয়ক 

অহধদপ্তর 

৬২৩.৩৬ ৪০০.২৪ 

 ফমাট=   

 


