
জাতীয় ভহরা ংস্থা 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

১৪৫, হনউ বফআরী বযাড, ঢাকা। 
 

দপ্তয/ংস্থা/একাডডভীয কাম যক্রডভয তথ্যাহদ ারনাগাদকযণ পযভ বেযণ । 
 

দপ্তয/ংস্থায নাভঃ জাতীয় ভহরা ংস্থা।   েহতডফদনাহধন ভাঃ বভ /২০১৮। প্রতিবেদবের িাতরখ: ০৩/০৬/২০১৮ হি: 
 

ক্র: 

নং 

কাম যক্রভ েকল্প, কভ যসূচী ও কাম যক্রডভয নাভ উকাযডবাগীয ংখ্যা 

(েহতডফদনাধীন ভাড) 

গ্রগহত/হ্রা/বৃহি/হফডয়াজন/ংডমাজন/ভন্তব্য (মহদ 

থাডক) 

১ উন্নয়ন েকল্প ১. নগয হবহিক োহন্তক ভহরা উন্নয়ন েকল্প। ৯৩8 জন 

 

২০১৭-১৮ থ যফছডয ১১৬২৫ জন োহন্তক ভহরাডক ৪ 

(চায) ভা বভয়াদী দক্ষতা উন্নয়নমূরক েহক্ষণ 

েদান কযা ডফ। তডেডে েহত ব্যাডচ ৫০ জন কডয 

১০৬৮৮ জন োহন্তক ভহরাডক েহক্ষণ েদান কযা 

ডয়ডছ। এহের ২০১৭ ” ডত বভ ’১৮ ম যন্ত ১৪০৬৩ 

জন বফকায ভহরা েহক্ষডণয ভােডভ দক্ষতা যজযন 

কডযডছ। 

২. বজরাহবহিক ভহরা কহিউটায েহক্ষণ 

েকল্প (৬৪ বজরা) । 
৩০৯৪ জন েহক্ষণ ভয়কার ৬ ভা (জুরাআ বথডক হডডম্বয 

এফং জানুয়াহয বথডক জুন ) ৩০৯৪ জন হহক্ষত 

বফকায ভহরাডক েহক্ষণ েদান চরভান যডয়ডছ। 

উডেখ্য, বকা যটি ফাংরাডদ কাহযগযী হক্ষাডফাড য 

কর্তযক নুডভাহদত। 

৩.থ যননহতক ক্ষভতায়ডন নাযী উডযাক্তাডদয 

হফকা াধন েকল্প (৩য় ম যায়) । 
১,৫০০ জন 

 

২০১৭- ১৮ থ যফছডয ২৪ ,৮০০ জন ভহরাডক 

েহক্ষণ েদান কযা ডফ। তডেডে েহত ব্যাডচ ২৫ 

জন কডয ৮৪০ ব্যাডচ বভাট ২১ ,০০০ জনডক েহক্ষণ 

েদান কযা ডয়ডছ। এহের ২০১৬ ” ডত বভ’১৮ ম যন্ত 

৪৯,৫৩২ জন বফকায ভহরা েহক্ষডণয ভােডভ 

দক্ষতা জযন কডযডছ। 

৪. তথ্য বমাগাডমাগ েযুহক্তয ভােডভ 

ভহরাডদয ক্ষভতায়ন েকল্প (২য় ম যায়)  

- 

 

 

 

েকডল্পয নুকূডর ২০১৭ -১৮ থ য ফছডযয এহডহডত 

বভাট ফযাদ্দ ৫ .০০ বকাটি টাকা (ম্পূণ য হজওহফ )। 
প্রকবের অনুকূবে ২০১৭ -১৮ থ য ফছডযয এহডহডত 

নডবম্বয, ২০১৭ ভা ম যন্ত বভাট ৫.০০ ককাটি টাকাা 

ফমুক্ত কযা ডয়ডছ তেডে এহের’২০১৮ ম যন্ত বভাট 

ব্যয় ডয়ডছ ২.৪৬ বকাটি টাকা । 

e- recruitment িহতডত জনফর হনডয়াগ 

কাম যক্রভ েহক্রয়াধীন যডয়ডছ। 

২ যাজস্ব ফাডজডটয 

কভ যসূচী 

 

 

 

 

 

 

 

১. অভায আন্টাযডনট অভায অয় 

জুরাআ ২০১৭ বথডক জুন ২০১৯ 

১০৮০ জন সংস্থার আওতায় জেলা ভিভিক মভহলা কভিউটার 

প্রভিক্ষণ (৬৪ জেলা) প্রকল্পের মাধ্যল্পম কভিউটার 

ভিষল্পয় প্রভিভক্ষত জমাট ২,৩০৪ েন নারীল্পক (৬৪টি 

জেলায়) ৬ মাস জময়াদী ভিল্যান্স আউটল্পসাভস সং এর 

উপল্পর প্রভিক্ষণ প্রদাল্পনর মাধ্যল্পম আউসল্পসাস সার ততভর 

করা। উক্ত উপকারল্পিাগীগণল্পদর প্রথম ১ মাস 

অনলাইন প্রভিক্ষণ প্রদাল্পনর পর ৬ ভদন সরাসভর 

প্রভিক্ষণ প্রদান কল্পর, অত:পর আল্পরা ৪ মাস অনলাইন 

মভনটভরং কল্পর প্রভিক্ষণাথীল্পদর দক্ষ আউট জসাস সার 

ততরী হল্পত সহায়তা প্রদান করা হল্পে। 

২. গাডভ যন্ট ও কাযখানায নাযী শ্রহভকডদয 

ন্তানডদয জন্য বড-বকয়ায বন্টায কভ যসূহচ।  

৪৫০ জন জানুয়াযী/২০১৮ বথডক হডডম্বয /২০২০ বভয়াডদ 

ফাস্তফাহয়তব্য উক্ত কভ যসূহচয অওতায় েহত ভাড 

েহতটি বন্টাডয ৩০ জন কডয ১৫ টি বন্টাডয ফছডয 

৪৫০ হশুডক হদফাকারীন বফা েদান কাম যক্রভ 

ব্যাত যডয়ডছ। 



 

ক্র: 

নং 

কাম যক্রভ েকল্প, কভ যসূচী ও কাম যক্রডভয নাভ উকাযডবাগীয ংখ্যা 

(েহতডফদনাধীন ভাড) 

গ্রগহত/হ্রা/বৃহি/হফডয়াজন/ংডমাজন/ভন্তব্য (মহদ 

থাডক) 

৩ যাজস্ব ফাডজডটয 

অওতায় ন্যান্য 

কাম যক্রভ  

১. ভহরাডদয অত্মকভ যস্থাডনয জন্য ক্ষুদ্রঋণ 

কাম যক্রভ 

 

 

 

 

 

 

 

২. ভহরাডদয অত্মকভ যস্থাডনয জন্য স্ব-কভ য 

ায়ক ঋণ কাম যক্রভ 

 

৩. অআনগত ায়তা েদান 

 

 

 

৪. বমৌতুক ও ফাল্য  

    হফফা বযাধকডল্প  

    উঠান বফঠক 

 

২০০ জন 

(ঘুণ যায়ভান বাডফ 

হফতযণ) 

 

 

 

 

 

 

৩৭ জন 

 

 

 

০৯ জন 

 

 

 
 

৬৩ টি 

 

 

 

২০০৩-২০০৪ থ য ফছয বথডক ২০১৭ -১৮ থ য ফছডযয 

বভ/১৮ ম যন্ত ৫৬৩৬৬ জন ঋণগৃহতায ভাডঝ 

ঘুনায়ভান বাডফ বভাট ৬৬ .৪৬ বকাটি টাকা ঋণ 

হফতযণ কযা ডয়ডছ। চরহত তয ফছডয উক্ত 

কাম যক্রডভয অওতায় ২.০০ বকাটি টাকা ফযাদ্দ াওয়া 

মায়। ঋণ হফতযডণয রক্ষভাত্রা ২০০০ জন মায ১ভ 

বথডক ৩য় হকহস্ত ফাফদ োপ্ত ১ .৫০ বকাটি টাকা ঋণ 

হফতযণ েহক্রয়াধীন যডয়ডছ। 
 

শুরু বথডক ৫৩৪১ জন বক ঋণ বদয়া ডয়ডছ 

কাম যক্রডভয অওতায় চরহত ২০১৭ -১৮ ফছডয ৩৭ 

জডনয ভডে ৩.৩০ (হতন রক্ষ হত্র াজায) টাকা ঋণ 

হফতযডণয রক্ষয ভাত্রা যডয়ডছ। 

 

ংস্থায নাযী হনম যাতন েহতডযাধ বডরয ভােডভ ০৯ 

জন হনম যাহতত ায় ভহরাডক অআনগত ায়তা 

েদান কযা ডয়ডছ। 

 

ংস্থায ৬৪ টি বজরা াখা ও ৫০ টি উডজরা াখায় 

বমৌতুক ও ফাল্য হফফা বযাধকডল্প বভাট ৬৩ টি উঠান 

বফঠডকয ভােডভ ১ ,৮৯১ জন ভহরাডক বমৌতুক ও 

ফাল্য হফফাডয কুপর িডকয ডচতন কযা ডয়ডছ। 

  ৫.নাযী ও হশু াচায  

   বযাধকডল্প উঠান বফঠক 

 

 

৬. দহজয হফজ্ঞান ও এভব্রয়ডাযী 

 

৬৪ বজরা, ৫০ উডজরা ও েধান কাম যারয়  

৫৮ টি 

 

 

 

 
 

৩৪৪৮ েন 

(৪ মাস জময়াভদ) 

ংস্থায ৬৪ টি বজরা াখা ও ৫০ টি উডজরা াখায় 

নাযী ও হশু াচায বযাধকডল্প বভাট ৫৮ টি উঠান 

বফঠডকয ভােডভ ১ ,৭৩২ জন ভহরাডক নাযী ও হশু 

াচায বযাডধ  ডচতন কযা ডয়ডছ। 

 

 

৩৪৪৮ েন 

(৪ মাস জময়াভদ) 

৪ েহক্ষণ ১.    

(ক) উন্নয়ন েকডল্পয 

অওতায় 

২.   

(খ) কভ যসূচীয অওতায় ৩.                        - 

 

- - 

(গ) যাজস্ব ফাডজডটয 

অওতায় 

৪.   - - 

(খ) - - - 

(ঘ) কভ যকতযা/কভ যচাযী ৫. - - - 

৫ ন্যান্য কাম যক্রভ 

(েহতডফদনাহধন ভাডয 

কর কাম যক্রডভয ফণ যনা)  

১.   

২.   

৩.   

৪.   

৫.   
 

 


