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মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা হিষয়ক অহধদপ্তরেে  এহিল/২০১৮ মারে কার্যক্রম 

েম্পহকয ত িালনাগাদ তথ্যাহদ: 

  

ক্র
: 

নং 

কার্যক্র
ম 

িকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম উপকাের াগীে 

েংখ্যা 
(িহতরিদনাহধন 

মারে) 

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃহি/হিরয়াজন/ 

েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)  

১.  উন্নয়ন 

িকল্প  

  
 

১. উপজেলা পর্যাজে মহিলাজের 

েন্য আে- বর্যক প্রহিক্ষণ কমযসূচী 
(আইহেএ)। 

মমোে: ২০১৭-হিজসম্বর ২০১৯ 

 অন্ুজমাহেত প্রাক্কলন্ বযে-

২৫০৫৬.২২ 

িকল্প পহেিালক (র্গু্ম েহিি) 

মমাোঃ িারুন্ উে-োমান্  

ম ান্:01711905828 

 

১৯২০০জন  ৪২৬টি উপজেলা ১১টি মেজি,৬৪টি 

মেলাে ইজলকহেকযাল ও 

ইজলকেহন্ক ইকুইপজমন্ট এবং ৮টি 

হবভাগীে িিজর মমাটর ড্রাইহভং 
মেজি প্রহিক্ষণ প্রোজন্র লজক্ষয 
সিজর্াগী সংস্থা হন্বযাচজন্র কাে 

সম্পন্ন িজেজে।  
 প্রকল্প মমোজে ২১৭৭১৭ েন্ েহরদ্র 

ও অন্গ্রসর ন্ারীজক প্রহিক্ষণ 

প্রোন্করা িজব । 

 এহপ্রল ২০১৮ িজত ৪২৬ টি 

উপজেলাে ,৬৪ মেলাে ও ৮টি 

হবভাগীে িিজর প্রহিক্ষণ প্রোন্ 

শুরু িজেজে। 

 কমযপহরকল্পন্া অন্ুর্ােী প্রকজল্পর 

অন্যান্য কার্যক্রম শুরু করা 
িজেজে। 
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ক্র
: 

নং 

কার্যক্র
ম 

িকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম উপকাের াগীে 

েংখ্যা 
(িহতরিদনাহধন 

মারে) 

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃহি/হিরয়াজন/ 

েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)  

  ২. ন্াহলতাবাড়ী উপজেলাে 

কমযেীবী মহিলা মিাজেল কাম 

মেহন্ং মসন্টার স্থাপন্। 

মমোে:েলুাই২০১২- েনু্ ২০১৯ 

অন্ুজমাহেত  প্রাক্কলন্ বযে-

২২৬৭.৪২ (২ে সংজিাহর্ত) 

িকল্প পহেিালক (র্গু্ম েহিি) 

মমাোঃ আইন্ুল কবীর 

ম ান্: ০১৫৫২-৩২৫৩৫৫ 

 

 ৫০ জন   কমযপহরকল্পন্া মমাতাজবক প্রহিক্ষণ 

কার্যক্রম চলজে।  

 প্রকল্পটির ৫টি মেি র্থাোঃ 
িটিয কালচার/ন্াসযারী, কৃহি র্ন্ত্রপাহত 

মমরামত, খােয প্রহক্রোকরণ, 

ইজলকেহন্ক এযাজসম্বহলং ও 

ইজলকহেহিোন্ মেজি প্রহিক্ষণ 

চলমান্ রজেজে। ৫টি মেজি 

আবাসন্ সুহবর্াসি প্রহত বযাজচ ৫০ 

েন্ প্রহিক্ষণাথীজক প্রহিক্ষণ মেো 
িজে। বেজর মমাট ২০০ েন্ 

প্রহিক্ষণাথী প্রহিক্ষণ সুহবর্া 
পাজেন্। 

 মেিসমূি বাংলাজেি কাহরগরী 
হিক্ষা মবািয  কতৃয ক অন্ুজমাহেত।  
 

  ৩. পঞ্চাি ির্যা হবহিে মহিলা ও 

হিশু িাোজবটিস, এজডাহক্রন্ ও 

মমটাবহলক িাসপাতাল স্থাপন্, 

উত্তরা, ঢাকা।  

মমোে:েলুাই ২০১৪- মাচয ২০১৮ 

অন্ুজমাহেত প্রাক্কলন্  বযে- 

২৬৩৩.৬৩ (১ম সংজিাহর্ত) 

 

িকল্প পহেিালক  

মমাোঃ মগালাম হকবহরো ভূূঁ ইো 
ম ান্:01711807629 

 

-  ২০১৭-১৮ অথযবেজর এহিহপ বরাদ্দ 

১৫১.০০ লক্ষ টাকা।  

িাসপাতাল ভবজন্র হন্মযাণ কাে সমাপ্ত 

প্রাে। ম ব্রুোরী ২০১৮ পর্যন্ত 

ক্রমপুহিভূত বাস্তব অগ্রগহত ৯৭%। 

হন্মযান্ কাে সমাপ্ত িজল ৫০ েন্ মরাগী 
ইন্জিাজর এবং ১০০০ েন্ মহিলা ও 

হিশু আউটজিাজর স্বাস্থযজসবা পাজবন্। 

  
৪.মসান্াইমুড়ী, কালীগি, 

আড়াইিাোর ও মঠবাড়ীো 
উপজেলাে মেহন্ং মসন্টার ও 

মিাজেল হন্মযাণ। 

মমোে:েলুাই ২০১৪- েনু্ ২০১৯ 

অন্ুজমাহেত  প্রাক্কলন্ বযে- 

৪৭৭৫.২০ 
 

িকল্প পহেিালক (উপ-

পহরচালক) 

মমাোঃ আবুল কাজিম 

ম ান্:01711586062 

 

-  প্রকজল্পর ৪টি মকজের মজর্য 
কালীগি মকজের হন্মযাণ কাে 

সম্পন্ন িজেজে। মসান্াইমুহড়,  

মঠবাড়ীো ও আড়াইিাোর 

মকজের হন্মযাণ কাে চলমান্। 

 হন্মযাণ সমাপ্ত িওোে কালীগি 

মকজের প্রহিক্ষণ শুরুর কার্যক্রম 

প্রহক্রোর্ীন্। 

 েন্বল হন্জোজগর কাে চলমান্। 

 ৪টি মকজে ৫০ আসজন্র মার্যজম 

বেজর ২০০ েন্ কজর মমাট ৮০০ 

েন্ মহিলাজক প্রহিক্ষণ প্রোন্ করা 
িজব। 
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ক্র
: 

নং 

কার্যক্র
ম 

িকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম উপকাের াগীে 

েংখ্যা 
(িহতরিদনাহধন 

মারে) 

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃহি/হিরয়াজন/ 

েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)  

  
৫. ন্যািন্াল িাটয   াউজডিজন্ 

ন্াজসযস মিাজেল স্থাপন্। 

মমোে:েলুাই ২০১৫- েনু্ ২০১৮ 

অন্ুজমাহেত  প্রাক্কলন্ বযে- 

২১০২.৩৪ 

হেওহব-১২৫৮.৪০ 
 

িকল্প পহেিালক  

মমাোঃ আব্দুস মসাবিান্ ভূূঁ ইো  
ম ান্: 01552410501 

 

  

 ন্যািন্াল িাটয   াউজডিজন্র ৯ম 

তলা মথজক ১২ তলা পর্ন্ত ন্াজসযস 

মিাজেল হন্মযাণ করা িজে । 

  প্রকল্প কার্যক্রম সম্পন্ন িজল ১৫০ 

েন্ মরাগী সাবযক্ষহণক মসবা ও 

আউটজিার সুহবর্াসি ২০০ েন্ 

ন্াসয আবাসন্ সহুবর্া পাজব। 

   ৬.২০টি হিশু হেবার্ত্ন মকে 

স্থাপন্ প্রকল্প। 

মময়াদ:মাচয  ২০১৬-ম ব্রুোহর 

২০২১ 

অন্ুজমাহেত  প্রাক্কলন্ বযে- 

৫৯৮৮.৪৯ 
 

িকল্প পহেিালক (উপ-েহিি) 

িবন্ম মমাস্তারী 
ম ান্: 01755958577 

 

 

  ঢাকা মমজোপহলটন্ এলাকার ১০ টি 

মি-মকোর মসন্টার র্ান্মহড, 

মহতহিল,রামপুরা (হবটিহভ 

এলাকা), রাজেরবাোর, কমলাপুর, 

মুগো, মিাখালী, পল্লবী সাজেোবাে, 

আশুহলো সি ঢাকার বাহিজর 

রংপুর মমজোপহলটন্ িির, 

মগাপালগি, গােীপুর, ন্ওগাূঁ, 
গাইবান্ধা, মভালা, কক্সবাোর, 

টাঙ্গাইল, মন্াোখালী ও চাূঁেপুর 

মেলাসি মমাট ২০টি মি-মকোর 

মসন্টার চালরু  কাে প্রহক্রোর্ীন্। 

মি-মকোর মসন্টাজরর  েন্য বাসা 
ভাড়া বরাজদ্দর  কাে মিি পর্যাজে।     

  প্রকজল্পর আওতার্ীন্ মি-মকোর 

মসন্টার সমূজির েন্য েন্বল 

হন্জোজগর  কাে মিি পর্যাজে। 
ইহতমজর্য মি- মকোর অহ সার ও 

সিকারী মপ্রাগ্রামার হন্জোগ মেো 
িজেজে। 
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ক্র
: 

নং 

কার্যক্র
ম 

িকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম উপকাের াগীে 

েংখ্যা 
(িহতরিদনাহধন 

মারে) 

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃহি/হিরয়াজন/ 

েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)  

  ৭. গােীপুর মেলার কালীগি 

উপজেলাে কমযেীবী মহিলা 
মিাজেল হন্মযাণ ও হিশু হেবার্ত্ন 

মকে স্থাপন্। 

মমোে:েলুাই ২০১৬- েনু্ ২০১৯ 

অন্ুজমাহেত  প্রাক্কলন্ বযে- 

১৭২৬.২৯ 

 

কমযেুহি পহেিালক : ারিান্া 
আখতার 

ম ান্:01911285500 

 

 

  প্রকজল্পর আওতাে ৬ তলা 
 াউজডিজন্র উপর ৬ তলা 
মিাজেল ভবন্ হন্মযাণ করা িজে। 

মিাজেজল ১৩০ েন্  মবািয ার 

আবাহসক সুহবর্া পাজবন্ এবং একই 
ভবজন্ ২০ েন্ হিশুর েন্য মি-

মকোর মসন্টাজরর বযবস্থা রজেজে। 

 

 প্রকজল্পর ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার ইজটর 

গাূঁথুহন্র কাে চলজে। প্রকল্প 

ভবজন্র হভতজরর প্লাোজরর কাে 

মিি এবং টাইলস লাগাজন্ার কাে 

চলমান্।   

  ৮. হমরপুর ও হখলগাূঁও কমযেীবী 
মহিলা মিাজেল উর্ধ্যমূখী 
সম্প্রসারন্ 

প্রকল্প। 

মমোে:েলুাই ২০১৬- েনু্ ২০১৯ 

অন্ুজমাহেতপ্রাক্কলন্  বযে- 

৩৯৩৭.৫৫ 

 

উপ-পহেিালক 

িািীন্ সুলতান্া 
ম ান্:01711483365 

 

 

কমযেীবী ন্ারীজের 

আবাসন্ সুহবর্া 
প্রোন্ করা। - 

 হমরপুজর হবেযমান্ ৩ তলা মিাজেল 

ভবজন্র উপর ১০ তলা এবং 
হখলগাূঁও মিাজেল ভবজন্র ৪ তলার 

উপর ১০ তলা মিাজেল ভবন্ 

হন্মযাণ করা িজে। 

 হমরপুর মিাজেজল ৩৭৪ েন্ এবং 
হখলগাূঁও মিাজেজল ১৮৪ েন্ মমাট 

৫৫৮ েন্ মবািয ার আবাসজন্র 

সুহবর্া পাজবন্। 

 হমরপুজর হন্হমযতবয ভবজন্র ৪থয 
তলাে োজের একাংজির ঢালাই 
সম্পন্ন িজেজে। পািাপাহি হখলগাূঁও 

প্রকল্প ভবজন্র ৫ম তলার োে 

ঢালাই িজেজে এবং ৬ষ্ঠ তলার এক 

তৃতীোংি কলাম ঢালাই িজেজে।   

  ৯. ন্ীলজক্ষত কমযেীবী ন্তুন্ 

মহিলা মিাজেল  হন্মযাণ এবং 
মেজির হবহভন্ন মেলাে হবেযমান্ 

মিাজেল সমূজির অহর্কতর  

উন্নেন্ । 

মমোে:েলুাই ২০১৭-েনু্ ২০২০) 

 

অন্ুজমাহেত প্রাক্কলন্  বযে 

৩৫৯৭.৪৮৩ 

 

িকল্প পহেিালক (উপ-েহিি) 

িািন্ওোে হেলরুবা খান্ 

ম ান্:০১৭১১-৯৩১৯৯ 

 

 

  ২৩/০১/২০১৮ তাহরজখ প্রকল্প 

পহরচালক মর্াগোন্ কজরজেন্। 
প্রর্ান্ প্রজকৌিলী বরাবর হন্মযাণ 

কাে বাস্তবােন্ প্রহক্রো করার 

েন্য পত্র মেো িজেজে।  অন্যান্য 
প্রাথহমক আন্ুিাহঙ্গক কাে  করা 
িেজে। 

২৪৫  েন্ কমযেীবী ন্ারীজের আবাসন্ 

সুহবর্া প্রোন্ করা িজব। - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ১০. Advancement of 

Women’s Rights 

মমোে:ন্জভম্বর২০১৭-হিজসম্বর 

২০২০ 

  ম বুোরী/২০১৮ তাহরজখ এহিহপ 

সভাে হসদ্ধান্ত িে মর্, ২টি প্রকল্প 

পৃথক উজদ্দজিয পৃথকভাজব 

অন্ুজমােন্ িজেজে। সুতরং ২টি 
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ক্র
: 

নং 

কার্যক্র
ম 

িকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম উপকাের াগীে 

েংখ্যা 
(িহতরিদনাহধন 

মারে) 

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃহি/হিরয়াজন/ 

েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)  

অন্ুজমাহেত প্রাক্কলন্  বযে-  

৬৭৭.২২ 

 

িকল্প পহেিালক 

পারভীন্ সুলতান্া 
ম ান্:০১৭৮৪-৬২৭৫৭২ 

 

প্রকজল্পর পৃথক বযাংক হিসাব 

মখালার প্রজোেন্ীে বযবস্থা গ্রিণ 

করজত িজব। এহিহপ সভার হসদ্ধান্ত 

প্রকজল্পর  UNFPA মক পজত্রর 

মার্যজম োন্াজন্া িজেজে। 

  ১১. Accelerating Action  to 

end Child Marriage in 

Bangladeshমমোে:ন্জভম্বর 

২০১৭- অজটাবর২০১৯ 

অন্ুজমাহেত  প্রাক্কলন্ বযে-  

৪৩৪.৮৭ 
 

 

িকল্প পহেিালক 

ন্াম: োন্নাতুল ম রজেৌস 

ম ান্: ০১৯১৬-৮১৯২১২ 

 

বগুড়া ও 

োমালপুর মেলার 

হকজিারীরা।  

  মহিলা ওহিশু হবিেক 

মন্ত্রণালের্ীন্ মহিলা হবিেক 

অহর্েপ্তর কতৃক বাস্তবাহেত 

UNFPA এর আহথযক সিােতাে 

পহরচাহলত িজব। LOU  স্বাক্ষজরর  

হসদ্বান্ত িে ন্াই। প্রকল্প পহরচালক 

০৭/০২/২০১৮ তাহরজখ মর্াগোন্ 

কজরজেন্। অন্যান্য আন্িুাহঙ্গক 

কার্যক্রম প্রহক্রোর্ীন্ রজেজে। 

   

২. োজস্ব 

িারজরে
ে 

কমযেূহি 

১. েোুঃস্থ মহিলা উন্নেন্ (হভহেহি) 

কমযসূহচ 

উপ-পহেিালক 

মমাোঃ আবুল কাজিম 

ম ান্:01711586062 

 

১০,০০০০০ (েি 

লক্ষ)  

২০০৯-২০১০ িজত ২০১৫-২০১৬ চক্র 

পর্যন্ত প্রহত ২ (েইু) বের মমোেী 
হভহেহি চজক্র সারা মেজি অহতেহরদ্র 

৭,৫০,০০০  মহিলা হভহেহি খােয ও 

প্রহিক্ষণ সিােতা প্রাপ্ত িজেজেন্। 

বতয মান্ ২০১৭-২০১৮ হভহেহি চক্র 

িজত ১০,০০০০০ (েি লক্ষ) হভহেহি 

উপকারজভাগী মহিলাজের মাহসক ৩০ 

মকহে পযাজকটোত খােয (চাল) 

সিােতা প্রোজন্র পািাপাহি প্রহিক্ষণ 

পযাজকে মসবা (প্রহিক্ষণ, সঞ্চে, ঋণ) 

প্রোন্ করা িজে। 

  ২. কমযেীবী লযাকজটটিং মাোর 

সিােতা তিহবল কমযসূহচ 

কমযেুহি পহেিালক 

োমাল উহদ্দন্ ভুইো 

২,০০,০০০ েন্ উপকারজভাগীর সংখযা ২,০০,০০০ 

েন্। প্রহতমাজস মাথাহপেু ৫০০/- টাকা 
িাজর ৬ মাজস (েলুাই-১৭ িজত মাচয -
১৮) ৬০ মকাটি টাকা ভাতা প্রোন্ 
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ক্র
: 

নং 

কার্যক্র
ম 

িকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম উপকাের াগীে 

েংখ্যা 
(িহতরিদনাহধন 

মারে) 

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃহি/হিরয়াজন/ 

েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)  

ম ান্:0168216226 করা িজেজে। 

  ৩. েহরদ্র মা'র েন্য মাতৃত্বকাল 

ভাতা প্রোন্ কমযসহূচ 

কমযেুহি পহেিালক 

এ .মে .এম মরোউল আলম 

ম ান্:0191666567 

৬০০০০০ েন্ এ কমযসূহচর আওতাে ৬০০০০০ েন্ 

ভাতাজভাগীজক েন্প্রহত মাহসক ৫০০.০০ 

টাকা িাজর ভাতা প্রোন্ করা িে। 
েলুাই/১৭ িজত মাচয / ২০১৮ পর্যন্ত ভাতা 
বাবে ১৮০,০০,০০,০০০.০০ (একিত 

আহি মকাটি) টাকা হবতরন্ করা িজেজে। 
৩ে মকাোটয াজরর ভাতা বাবে 

োন্ুোরী/১৮ িজত মাচয /১৮ পর্যন্ত   

৯০,০০,০০,০০০.০০ (ন্ব্বই মকাটি) 

টাকা মেলা উপজেলা পর্যাজে হবতরন্ 

প্রহক্রোর্ীন্। 
ঢাকা মেলার সাভার উপজেলা, গােীপুর 

মেলার  কাহলোককর ও কাহলগি 

উপজেলা, হকজিারগি মেলার ভভরব 

উপজেলা, মুহিগি মেলার শ্রীন্গর 

উপজেলা, ন্ারােন্গি মেলার 

মসান্ারগাূঁও উপজেলা এবং মগাপালগি 

মেলার টুহঙ্গপাড়া উপজেলা সি মমাট ৭টি 

উপজেলাে Digital Payment 

Architecture অন্ুর্ােী EFT এর 

মার্যজম ভাতা হবতজরন্র প্রস্তুহত চলজে। 

মম /১৮ মাজসর  ২ে সপ্তাি ন্াগাে 

সংহিে ৭টি উপজেলার ৮৮১১েন্ 

উপকারজভাগীজের োন্ুর্ারী/১৮িজত 

মাচয  /১৮ পর্যন্ত ভাতার অথয মপ্ররণ করা 
িজব ।  

  ৪. মি-মকোর কমযসূহচ 

উপ-পহেিালক (অহত: দাহয়ত্ব) 

ভসেো মাসুো ইসলাম  

ম ান্:01749-286047 

২৬৮২ েন্ হন্ম্নহবত্ত ও মর্যহবত্ত মেন্ীর কমযেীবী 
মাজেজের হিশুজের (৬ মাস মথজক ৬ 

বের) সকাল ৮:৩০ ঘটিকা মথজক 

হবকাল ৫:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত হন্রাপে 

হেবাকালীন্ মসবা প্রোন্ করা িে।  

ঢাকা মেলাে ২৫টি, ১৮টি মেলাে 

১৮টি সবযজমাট ৪৩টি মি-মকোর 
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ক্র
: 

নং 

কার্যক্র
ম 

িকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম উপকাের াগীে 

েংখ্যা 
(িহতরিদনাহধন 

মারে) 

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃহি/হিরয়াজন/ 

েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)  

মসন্টাজর কার্যক্রম পহরচাহলত িজে।  

  5. মহিলা মস্বোজসবী সমাে 

কলযান্ মকেসমূজির অন্ুকূজল 

অন্ুোন্ হবতরণ 

উপ-পহেিালক 

িািীন্ সুলতান্া 
ম ান্:01711483365 

২০১৬-২০১৭ অথয 
বেজর ৪৩৪৮টি 

মস্বোজসবী মহিলা 
সহমহতর মজর্য 
৮,৩৭,৮০,০০০/- 

টাকা অন্ুোন্ 

হবতরণ করা 
িজেজে। 

২০১৭-২০১৮ অথয বেজর ৪৬১৫টি 

মস্বোজসবী মহিলা সহমহতর মজর্য 
৮৮৭.০০ লক্ষ টাকা অন্ুোন্ হবতরণ 

করা িজব। কার্যক্রম প্রহক্রোর্ীন্ 

আজে। 

  6.মহিলা হবিেক অহর্েপ্তজরর 

আওতাে পহরচাহলত ০৭টি 

কমযেীবী মহিলা মিাজেজলর 

মার্যজম কমযেীবী মহিলাজের 

হন্রাপে আবাসন্ সুহবর্া প্রোন্। 

অহত: পহেিালক (উপ-েহিি) 

িািন্ওোে হেলরুবা খান্ 

ম ান্:০১৭১১-৯৩১৯৯৩  

১২৮২ েন্  ৭টি কমযেীবী মহিলা মিাজেজল মবািয ার 

হসট সংখযা-১৩৭০টি এবং মগেহসট 

সংখযা-৩৬টি।  

 

১৩৭০টি মবািয ার হসজটর হবপরীজত 

মাচয  ২০১৮ মাজস মমাট 

উপকারজভাগীর সংখযা- ১২৯৯ েন্।  

 

 

  ৭. মহিলাজের আত্ন-কমযসংস্থাজন্র 

েন্য কু্ষদ্রঋণ কার্যক্রম 

কমযেূহি  পহেিালক 

হেলাল উহদ্দন্ 

ম ান্:01757302826 

 

 

৯০১েন্  

 এই কমযসূচীটি ৬৪টি মেলার 

আওতার্ীন্  ৪৮৮টি উপজেলাে 

বাস্তবাহেত িজে।  

 ২০০৩-০৪ িজত ২০১৭-১৮ অথয 
বেজরর মাচয /২০১৮ মাস পর্যন্ত 

ঘূণযাোকাজর ক্রমপুহিত ভাজব মমাট 

হবতরণ ১১৮.১৭৫৮ (একিত 

আঠার মকাটি সজতর লক্ষ আটান্ন 

িাোর) টাকা। মমাট আোে 

৯২.০৪19(হবরান্ব্বই মকাটি চার 

লক্ষ উহন্ি িাোর) টাকা। 
উপকারজভাগীর সংখযা  ১২৩৬৫৫ 

েন্।  আোজের িার =৭৭.৮৯% 

৩
. 

োজস্ব 

িারজরে
ে 

আওতা
য় 
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নং 

কার্যক্র
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িকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম উপকাের াগীে 

েংখ্যা 
(িহতরিদনাহধন 

মারে) 

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃহি/হিরয়াজন/ 

েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)  

উন্নয়ন 

কমযেূহি 

  ৮.হন্বন্ধন্কৃত মহিলা 
সহমহতহভহত্তক বযহতক্রমী 
বযবসােী উজেযাগ  (েহেতা-
বান্দরবান্)।  

কমযেূহি  পহেিালক 

পারভীন্ সুলতান্া 
ম ান্: ০১৭৮৪ -৬২৭৫৭২  

 বান্দরবান্ পাবতয য মেলা িিজর পর্যটন্ 

এলাকাে মহিলা হবপন্ী মকে স্থাপন্, 

মভৌত অবকাঠাজমাগত উন্নেন্ ও 

মসৌন্দর্য বর্যজন্র মার্যজম  ন্ারী 
উজেযাক্তাজের সহমহত হভহত্তক  সংগঠিত 

কজর তাজের উৎপাহেত পণয/হবপণন্ 

বযবস্থা িহক্তিালীকরণ। 

মমাট ৫০০ েন্ ন্ারী উজেযাক্তাজের  

প্রহিক্ষণ প্রোন্ করা িজব।জমাট ৫০০ 

েন্ ন্ারী উজেযাক্তাজের  প্রহিক্ষণ প্রোন্ 

করা িজব। 

 

  9.িহবগি মেলার সহুবর্া বহঞ্চত 

ন্ারীর েীবন্ েক্ষতা উন্নেজন্র 

েন্য সজচতন্তা বহৃদ্ধ।  

মমোে: ২০১৪-১৫ িজত ২০১৭-

১৮ অথযবের।   

প্রাক্কলন্ বযে: ৪৯৬.০০ লক্ষ 

টাকা। 

 

১২ টি টিউবওজেল  

১১০টি লযাহেন্ 

স্থাপন্। 
 

 ৫৪ টি টিউবওজেল ও ৪৯৬ টি 

লযাহেন্ স্থাপন্ সম্পন্ন িজেজে। 
 ৬৬০০ েন্  উপকারজভাগীজক 

সজচতন্তা মূলক প্রহিক্ষণ প্রোন্। 
 ৬৬ টি টিউবওজেল ও ৬৬০ টি 

লযাহেন্ স্থাপন্। 
 

 

  10.কাহরগহর প্রহিক্ষজণর মার্যজম 

এহতম ও অসিাে হকজিারীজের 

েীবন্মান্ উন্নেজন্র লজক্ষয 
একাজিহমক এবং আবাহসক ভবন্ 

হন্মযাণ, সুন্ামগি 

মমোে: োন্ুোরী ২০১৬ িজত েনু্ 

২০১৮ । 

প্রাক্কলন্ বযে: ৪৫৪.৫৩ লক্ষ 

টাকা। 

 এ কমযসূহচ িজত ১২৫ েন্ এহতম ও 

অসিাে হকজিারী আবাসন্ সুহবর্াসি 
প্রহিক্ষণ সহুবর্া পাজব। 

ভবন্  হন্মযাণ চলমান্ 

 

  ১১.আর্ুহন্ক  যািন্ হিোইন্ 

ইউহন্ট স্থাপন্ (অপরাহেতা) 
মমোে: ২০১৬-১৭ িজত ২০১৮-

 মমাট ৫০০ েন্ ন্ারী ১০টি 

কযাটাগরীজত প্রহিক্ষণ সুহবর্া পাজব। 
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ক্র
: 

নং 

কার্যক্র
ম 

িকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম উপকাের াগীে 

েংখ্যা 
(িহতরিদনাহধন 

মারে) 

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃহি/হিরয়াজন/ 

েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)  

১৯ অথযবের।   

প্রাক্কলন্ বযে: ৫৭৭.০০ লক্ষ 

টাকা।  

 

  ১২.গােীপুর মেলার কালীগি 

উপজেলাে ন্ারী উজেযাক্তাজের 

পহরচালন্াে মহিলা হবপন্ী মকে 

(েহেতা-কালীগি)  

মমোে: ২০১৭-১৮ িজত ২০১৯-

২০ অথযবের।   

প্রাক্কলন্ বযে: ৭৮২.০০ লক্ষ 

টাকা।  

 

 

 মমাট ৫০০ েন্ ন্ারী উজেযাক্তাজের  

প্রহিক্ষণ প্রোন্ করা িজব। 

খসড়া ন্কিা প্রণেন্ ও বযে 

প্রাক্কলজন্র কাে চলমান্। 

৪. োজস্ব 

িারজরে
ে 

আওতা
য় 

কার্যক্র
ম 

ক. মসলাই মমহিন্ হবতরণ 

েিকােী পহেিালক (িিােন) 

িারহমন্ িািীন্ 

মমাবা: ০১৭৩১৫১৯০৫৫ 

১৩৬০টি মসলাই 
মমহিন্ হবতরণ 

করা িে। 

 

২০১৬-২০১৭ অথয বেজর মাচয /২০১৮ 

পর্যন্ত  ২৫৬০টি মসলাই মমহিজন্র মজর্য 
১৩৬০টি হবতরণ করা িজেজে। 

 

খ্. বালযহববাি প্রহতজরার্ 

হবিেক। 

উপ-পহেিালরক 

ভসেো মাসুো ইসলাম 

ম ান্:01749286047 

১৭২ েন্ হিশু 

বালযহববাি িজত 

পহরত্রান্ মপজেজে । 

বালযহববাি িজত পহরত্রান্ মপজেজে 

এমন্ হিশুজের ন্াম ও ঠিকান্া সম্বহলত 

মেলা / উপজেলা িজত প্রাপ্ত তথয 
সমহিত কজর প্রিাসহন্ক মন্ত্রণালজে 

প্রহতমাজস মপ্ররণ করা িজে । 

গ. মান্ব পাচার মরার্ সংক্রান্ত 

উপ-পহেিালক 

ভসেো মাসুো ইসলাম 

ম ান্:01749286047 

১১৬৫টি উঠান্ 

ভবঠজকর মার্যজম 

৬৭,৭৯৭ েন্ 

উপকারজভাগীজক 

সজচতন্ করা িে । 

মান্ব পাচার প্রহতজরাজর্ মেলা ও 

উপজেলা মহিলা হবিেক কমযকতয াগণ 

হন্েহমতভাজব উপকারজভাগীজের 

সজচতন্ কজরন্। এ সকল কমযসুহচর 

তথয সংগ্রিপূবযক সহন্নজবহিত আকাজর 

প্রহতজবেন্ প্রহতমাজস প্রিাসহন্ক 

মন্ত্রণালজের মার্যজম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালজে 

মপ্ররণ করা িজে । 
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ক্র
: 

নং 

কার্যক্র
ম 

িকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম উপকাের াগীে 

েংখ্যা 
(িহতরিদনাহধন 

মারে) 

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃহি/হিরয়াজন/ 

েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)  

ঘ. অটিেম হবিজে সজচতন্তা 
বৃহদ্ধ। 

উপ-পহেিালক 

ভসেো মাসুো ইসলাম 

ম ান্:01749286047 

 মহিলা হবিেক অহর্েপ্তজরর প্রহিক্ষণ 

একাজিমী কতৃয ক আজোহেত প্রহিক্ষণ 

কমযসুহচর মার্যজম েলুাই/২০১৭ িজত 

মাচয /২০১৮ পর্যন্ত ২১৬ েন্ মেলা ও 

উপজেলা মহিলা হবিেক কমযকতয াজের 

সজচতন্ করা িজেজে। 

গত০২/০৪/২০১৮িজত ০৪/০৪/২০১৮ 

তাহরখ পর্যন্ত হবশ্ব অটিেম সজচতন্তা 
হেবস পালন্ উপলজক্ষয ০৩ (হতন্) 

হেন্বযাপী সের কার্যালেসি ৬৪টি 

মেলা কার্যালজে এবং ৪৮০টি 

উপজেলাে  ন্ীল বাহত প্রজ্জ্বলন্ করা 
িে । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঙ. হবক্রে ও প্রেিযন্ী মকে 

অংগন্া 
োহেত্বপ্রাপ্ত কমযকতয া  
ইোসমীন্ আখতার 

ম ান্:০১৭৪৪৬২৭৫৭২ 

 

 

 

 

৩৫ েন্ ন্ারী 
উজেযাক্তা 

 

(মালামাল 

সরবরািকারী) 
 

 

 মহিলা হবিেক অহর্েপ্তরার্ীন্ 

হবক্রে  ও প্রেিযন্ী মকে 

অংগন্ার মার্যজম মহিলা 
সহমহত/ে:ুস্থ মহিলা/ন্ারী 
উজেযাক্তাজের উৎপাহেত 

িস্তহিল্পোত   মালামাল 

হবক্রজের মার্যজম মেিবযপী 
ন্ারী উজেযাক্তাজের 

অথযকন্হতকভাজব স্বাবলম্বী 
করা িে। 
 

 এহপ্রল/২০১৮ পর্যন্ত হবক্রে :  

1,২০,৮৪৫/- 

 

 

 মুন্া ার টাকা প্রহত অথযবের 

মিজি সরকারী মকািাগার 

বাংলাজেি বযাংজক েমা মেো 
িে। 

 

 

 

ি. মহিলা সিােতা কমযসূহচ  মহিলা সিােতা কমযসূচীর ন্ারী 
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ক্র
: 

নং 

কার্যক্র
ম 

িকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম উপকাের াগীে 

েংখ্যা 
(িহতরিদনাহধন 

মারে) 

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃহি/হিরয়াজন/ 

েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)  

হিসাব রক্ষক কমযকতয া 
মমাোঃ িামীম আিসান্ 

ম ান্: ০১৮১৮-৩৫১১২৯ 

৫৯েন্ 

মি ােতী। 

হন্র্যাতন্ প্রহতজরার্ মসজলর মার্যজম 

৬টি হবভাগীে িিজর (ঢাকা, চট্টগ্রাম, 

রােিািী, খুলন্া, বহরিাল ওহসজলট) 

হন্র্যাতাজন্র হিকার ন্ারীজের 

অহভজর্াগ গ্রিণ, পক্ষদ্বজের শুন্ান্ী 
গ্রিণ  ও পারস্পাহরক আজলাচন্ার 

হভহত্তজত পাহরবাহরক সম্পকয  
পুন্োঃস্থাপন্, সন্তাজন্র ভরণজপািণ 

আোে, মেন্জমািরান্া ও মখারজপাি 

আোেসি সবর্রজণর আইহন্সিােতা 
মেো িে । হন্র্যহতত ন্ারীজের 

সিােতার েন্য ৬টি হবভাগীে িিজর 

পহরচাহলত মিল্টার মিাজম হন্র্যাহতত 

ন্ারী ও হিশুজের অন্ুর্য ১ বের 

আেেন্সি সবর্রজণর সুজর্াগ এবং 
হিক্ষা ও প্রহিক্ষজণর বযবস্থা গ্রিণ 

করজে এোড়া মহিলা সিােতা 
কমযসূহচর আওতাে মহিলা সিােতা 
মকজের মার্যজম হন্র্যাহতত ও 

আেেিীন্ ন্ারীজের হবন্া খরজচ ০৬ 

মাস পর্যন্ত ে’ুটি সন্তান্সি ) বেজরর ১২
ন্ীজচ(  আেে, খােয-বস্ত্র, হচহকৎসা 
প্রহিক্ষণসি পনু্বযাসজন্র বযবস্থা গ্রিণ 

করা িে। োন্ুোরী/১৭ িজত 

মাচয /২০১৮ পর্যন্ত ন্ারী হন্র্যাতন্ 

প্রহতজরার্ মসজলর মার্যজম ৯৩২টি 

অহভজর্াজগর মজর্য ৮৪৬টি হন্ষ্পহত্ত 

করা িজেজে এবং ১,৫০,৮৫,৪০০/- 

(এক মকাটি পঞ্চাি লক্ষ পূঁচাহি িাোর 

চারিত) টাকা মেন্জমািরান্া বাবে 

আোে করা িজেজে। মহিলা সিােতা 
মকজে ন্তুন্ ভহতয  িজেজে ১৬১ েন্ মা 
এবং ১৪৩ েন্ হিশু। এোড়া সিােতা 
মকজে পূজবয মথজক অবস্থান্ করজে ৬২১ 
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ক্র
: 

নং 

কার্যক্র
ম 

িকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম উপকাের াগীে 

েংখ্যা 
(িহতরিদনাহধন 

মারে) 

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃহি/হিরয়াজন/ 

েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)  

েন্ মা এবং ৫১৭ েন্ হিশু।  
ছ. ক্লাজব সংগঠিত কজর সমাজের 

ইহতবাচক পহরবতয জন্ হকজিার ও 

হকজিারীজের কমযসূহচ  

কমযসূহচ পহরচালক 

োহকো ইোসহমন্ মোোেয ার 

ম ান্: ০১৫৫২-৪৩৪০২৩ 

১১৩৭০ েন্ ৭টি হবভাজগর প্রহতটি মেলাে ৩৭৯টি 

ক্লাব রজেজে। 

ক্লাজব সংগঠিত কজর সমাজের 

ইহতবাচক পহরবতয জন্ হকজিার ও 

হকজিারীজের কমযসূহচ বাস্তবাহেত িজে 

আসজে। ক্লাজবর মমাট সংখযা ১১৩৭০ 

েন্। তজমার্য হকজিার ৩৭৯০েন্। 

হকজিারী ৭৫৮০ েন্। প্রহত ক্লাজব 

সেসয ৩০ েন্। এই ক্লাজব িারীহরক ও 

মান্হসক হবকাজির হকজিার ও 

হকজিারীজের সিােতা এবং 
প্রহতজর্াগীতার মজন্াভাব গজড় উঠার 

লজক্ষয ক্রীড়া প্রহতজর্াগীর আজোেন্ 

করা িে।  

জ. চাকুরী হবহন্জোগ তথয মকে: 

অহত: পহেিালক (উপ-েহিি) 

িািন্ওোে হেলরুবা খান্ 

ম ান্:০১৭১১-৯৩১৯৯৩  

 

১. হন্বহন্ধত 

ন্ারীর সংখযা-০৫ 

েন্। 

২. হবহভন্ন 

প্রহতষ্ঠাজন্ প্রহরত 

আজবেন্ পজত্রর 

সংখযা ২০টি 

৩. প্রহতষ্ঠাজন্ 

মপ্রহরত-০৪টি 

আজবেন্। 

 

 

মহিলা হবিেক অর্ীেপ্তরার্ীন্ চাকুরী 
হবহন্জোগ তথয মকজে ১৫/- (পজন্র) 

টাকার হবহন্মজে হিহক্ষত, স্বল্প হিহক্ষত, 

েক্ষ, অেক্ষ চাকুরী প্রতযািী ন্ারীজের 

ন্াম হন্বন্ধন্পূবযক হবহভন্ন প্রহতষ্ঠাজন্ 

তাজের উপর্ুক্ত িনূ্য পজের হবপরীজত 

আজবেন্ পত্র মপ্ররন্ কজর চাকুরী 
প্রাহপ্তজত সিজর্াহগতা প্রোন্ করা িে। 
এবং সরকার কতৃয ক প্রেত্ত মগজেজটি 

১০% এবং ন্ন্জগজেজটি ১৫% ন্ারী 
মকাটা পূরজন্র হবিেটি পর্যজবক্ষন্ 

করা িে।  
  ঝ. কমযজক্ষজত্র মর্ৌন্ িেরান্ী মরার্ 

হবিেক: 

উপ-পহেিালক 

ভসেো মাসুো ইসলাম 

ম ান্:01749286047 

সের কার্যালজে 

উপ কহমটির ০২ 
টি সভা অন্ুহষ্ঠত 

িজেজে ।  

প্রর্ান্ কার্যালেসি ০৬টি সভা 
অন্ুহষ্ঠত িজেজে। কমযজক্ষজত্র মর্ৌন্ 

িেরান্ী মরাজর্ মিামান্য আোলজতর 

িাইজকাটয  হবভাজগ োজেরকৃত রীট 

হপটিিন্ এর আজলাজক   ০৯ (ন্ে) 

সেসয হবহিে একটি Complaint 

কহমটি মহিলা হবিেকঅহর্েপ্তজর গঠন্ 
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ক্র
: 

নং 

কার্যক্র
ম 

িকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম উপকাের াগীে 

েংখ্যা 
(িহতরিদনাহধন 

মারে) 

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃহি/হিরয়াজন/ 

েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)  

করা িজেজে। মহিলা হবিেক 

অহর্েপ্তজরর ন্ীচ তলাে একটি 

অহভজর্াগ বাক্স রাখা িজেজে মর্খাজন্ 

অহভজর্াগকারী মমৌহখক ও মটহলজ াজন্ 

হকংবা হলহখত অহভজর্াগ প্রোন্ করজত 

পারজব। Complaint কহমটির সভা 
েইু মাস পর পর অন্ুহষ্ঠত িে। 

Complaint ৬৪টি মেলা মহিলা 
হবিেক কমযকতয ার কার্যালজে 

Complaint কহমটি গঠন্ করা 
িজেজে। 

 

 

 
৫. িহিক্ষণ    

 (ক) 

উন্নয়ন 

িকরল্পে 

আওতা
য় 

১. উপজেলা পর্যাজে মহিলাজের 

েন্য আে- বর্যক প্রহিক্ষণ কমযসূচী 
(আইহেএ)। 
 

প্রকল্প পহরচালকজমোে: ২০১৭-
হিজসম্বর ২০১৯ 

 অন্ুজমাহেত প্রাক্কলন্ বযে-

২৫০৫৬.২২ 

 (উপ-েহিি) 

মমাোঃ িারুন্ উে োমান্  

ম ান্:01711905828 

১৯২০০ েন্ 

 ৪২৬টি উপজেলা ১১টি মেজি,৬৪টি 

মেলাে ইজলকহেকযাল ও 

ইজলকেহন্ক ইকুইপজমন্ট এবং ৮টি 

হবভাগীে িিজর মমাটর ড্রাইহভং 
মেজি প্রহিক্ষণ প্রোজন্র লজক্ষয 
সিজর্াগী সংস্থা হন্বযাচজন্র কাে 

সম্পন্ন িজেজে। 
 মাচয  ২০১৮ িজত ৬৪ মেলাে ও 

৮টি হবভাগীে িিজর প্রহিক্ষণ 

প্রোন্ শুরু িজেজে। 
 এ প্রকজল্পর আওতাে ২১৭৭১৭ েন্ 

প্রহিক্ষণ সহুবর্া পাজব। 

 

  ২. ন্াহলতাবাড়ী উপজেলাে 

কমযেীবী মহিলা মিাজেল কাম 

মেহন্ং মসন্টার স্থাপন্। 

িকল্প পহেিালক (র্গু্ম-েহিি) 

মমাোঃ আইন্ুল কবীর 

ম ান্: ০১৫৫২-৩২৫৩৫৫ 
 

েলুাই২০১২- েনু্ ২০১৯ 

অন্ুজমাহেত বযে-২২৬৭.৪২ 
(২েসংজিাহর্ত) 

৫০ েন্ 

 কমযপহরকল্পন্া মমাতাজবক প্রহিক্ষণ 

কার্যক্রম চলজে।  

 প্রকল্পটির ৫টি মেি র্থাোঃ 
িটিয কালচার/ ন্াসযারী, কৃহি 

র্ন্ত্রপাহত মমরামত, খােয 
প্রহক্রোকরণ, ইজলকেহন্ক 

এযাজসম্বহলং ও ইজলকহেহিোন্ মেজি 

প্রহিক্ষণ চলমান্ রজেজে। ৫টি মেজি 

আবাসন্ সুহবর্াসি প্রহত বযাজচ ৫০ 
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ক্র
: 

নং 

কার্যক্র
ম 

িকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম উপকাের াগীে 

েংখ্যা 
(িহতরিদনাহধন 

মারে) 

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃহি/হিরয়াজন/ 

েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)  

 েন্ প্রহিক্ষণাথীজক প্রহিক্ষণ মেো 
িজে। বেজর মমাট ২০০ েন্ 

প্রহিক্ষণাথী প্রহিক্ষণ সুহবর্া 
পাজেন্। 

 োন্ুোরী ২০১৫ িজত হিজসম্বর 

২০১৭ পর্য্নন্তয (১ম বযাচ িজত ১২তম 

বযাচ) মমাট ৬০০ েন্ প্রহিক্ষণাথী 
প্রহিক্ষণ গ্রিণ কজরজেন্।  

 োন্ুোরী ২০১৮ িজত ৪থয তলা 
িজত ৬ষ্ঠ তলা পর্ন্ত উর্যমুখী 
সম্প্রসারজণর লজক্ষয হন্মযাণ কাে 

চলমান্। 
 (খ্) 

কমযেূহি
ে 

আওতা
য় 

‘‘ মহিলাজের েন্য েীহবকােজন্র
প্রহিক্ষণ হভহত্তক েক্ষতা WTC ’’(

কমযসূহচ মহবঅ  ,ঢাকা।  

কমযেূহি পহেিালক 

োহকো ইোসহমন্ মোোেয ার 

ম ান্: ০১৫৫২-৪৩৪০২৩ 

 

 

৩২০০ 

আর্ুহন্ক গাজমযন্টস,মমামবাহত 

ভতরী,মিা-হপস ভতরী,মটইলাহরং, 
কারচুহপ, হবউটিহ জকিন্, মমাবাইল 

ম ান্সাহভয হসং, খােয 
প্রহক্রোোতকরণ, কাগজের পযাজকট 

ভতরী, হকজচন্ গাজিয হন্ং (মর্ মকান্ ৫টি 

হবিজে প্রহিক্ষণ িে) 

 

 

 

 

 

 

 ১. েোুঃস্থ মহিলা উন্নেন্ (হভহেহি) 

কমযসূহচ  

উপ-পহরচালক 

মমাোঃ আবুল কাজিম 

ম ান্:01711586062 

১০,০০০০০ (েি 

লক্ষ) 

বতয মাজন্ ২০১৭-২০১৮ অথযবেজর 

২০১৭-২০১৮ হভহেহি চজক্রর 

আওতাে 10,00,000 Rb wfwRwW 

DcKvi‡fvMx gwnjv‡K wbe©vwPZ 41৪wU  

GbwRIÕi gva¨‡g Avqea©K I `ÿZv 

Dbœqbg~jK cÖwkÿb cÖ`vb করা িজে। 

 ২. কমযেীবী লযাকজটটিং মাোর 

সিােতা তিহবল কমযসূহচ 

কমযেুহি পহেিালক 

২,০০,০০০ েন্ 

হবজেএমইএ ও হবজকএমইএ সি 
২,০০,০০০েন্ উপকারজভাগীজের  

প্রহিক্ষণ  প্রোন্ কাজে হন্জোহেত 
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ক্র
: 

নং 

কার্যক্র
ম 

িকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম উপকাের াগীে 

েংখ্যা 
(িহতরিদনাহধন 

মারে) 

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃহি/হিরয়াজন/ 

েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)  

োমাল উহদ্দন্ ভুইো 
ম ান্:0168216226 

রজেজে ।  

 

 

 

 

 

 

  ৩. েহরদ্র মা'র েন্য মাতৃত্বকাল 

ভাতা প্রোন্ কমযসহূচ 

কমযেুহি পহেিালক 

এ .মে .এম মরোউল আলম 

ম ান্:0191666567 

৬০০০০০ েন্ 

৪৮২টি এন্হেও/হসহবও হন্বযাচন্ কজর 

কমযএলাকাে  ইউহন্েন্ ওোরী 
সজচতন্তা মূলক প্রহিক্ষণ প্রোন্ করা 
িজে। চুহক্তবদ্ধ এন্হেও/ হসহবও প্রজতযক 

ভাতাজভাগীজেরজক পুহে, বালযহববাি 
প্রহতজরার্, হববাি ও েম-মৃতুয হন্বন্ধন্, 

প্রাথহমক  স্বাস্থয, মা ও হিশু স্বাস্থয, 
পহরবার পহরকল্পন্া, হিশু লালন্ পালজন্ 

মাজের ভূহমকা, আরহল হিহন্ং, 
অটিহেক হিশুর র্ত্ন ও Neuron 

Disorder ইতযাহে হবিজে 

সজচতন্তামূলক  প্রহিক্ষন্ প্রোন্ করা 
িে।   
 

 জল তারা পুহে ও স্বাস্থয হবিজে সজচতন্ 

িওোর মার্যজম বযহক্তগত, পাহরবাহরক 

ও সামাহেক ভাজব উপকৃত িজেজেন্ 

এবং ক্রমািজে মা ও হিশু মৃতুযর িার 

হ্রাস পাজে। 
  ৪. “ যািন্ হিোইন্ ইউহন্ট 

(অপরাহেতা) স্থাপজন্র মার্যজম 

ন্ারী উজেযাক্তাজের উৎপাহেত 

পণযসামগ্রীর আর্হুন্কােন্”। 

-  যািন্ হিোইন্ ইউহন্ট 

(অপরাহেতা) স্থাপজন্র মার্যজম তৃণমুল 

পর্যাজের হবহভন্ন ন্ারী উজেযাক্তাজের 

পণযসামগ্রী উৎপােজন্ আর্হুন্কােন্, 

হবপণন্ মসবা ও মেজি হবজেজি বাোর 

বযবস্থা িহক্তিালীকরণ।  

স্থান্ীে  যািন্ হিোইন্ার পরামিযক 

(চুহক্তহভহত্তক এবং খডকালীন্-

স্বল্পকালীন্) হন্জোগ প্রহক্রো চূড়ান্ত 
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ক্র
: 

নং 

কার্যক্র
ম 

িকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম উপকাের াগীে 

েংখ্যা 
(িহতরিদনাহধন 

মারে) 

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃহি/হিরয়াজন/ 

েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)  

পর্যাজে রজেজে। হিঘ্রই প্রহিক্ষণ 

কার্যক্রম শুরু করা িজব।  

 
 (গ) 

োজস্ব 

িারজরে
ে 

আওতা
য় 

োতীে মহিলা প্রহিক্ষণ ও উন্নেন্ 

একাজিমী 
উপ-পহেিালক 

োহকো ইোসহমন্ মোোেয ার 

ম ান্: ০১৫৫২-৪৩৪০২৩ 

প্রর্ান্ কার্যালে মহিলা হবিেক 

অহর্েপ্তর, ঢাকা 

 

২৩ েন্ 

০৮ েন্ 

১১ েন্ 

 

১। েহেয  হবজ্ঞান্ 

২। ব্লক, বাটিক এড টাইিাই 
৩। এমব্রেিারী 

  মবগম মরাজকো প্রহিক্ষন্ মকে, 

মেমন্হসংি (আবাহসক) 

উপ-পহেিালক 

মমা  :িক মমাোজেল  

ম ান্:01552-395073 

২৫ েন্ 

২৫ েন্ 

২৫ েন্ 

১। িাউে হকহপং এড মকোর হগহভং 
২। হবউটিহ জকিন্ 

৩। আর্ুহন্ক গাজমযন্টস, (অন্াবাহসক) 

  মহিলা কৃহি প্রহিক্ষন্ মকে, 

হেরাজবা, সাভার, ঢাকা 
(আবাহসক) 

দাহয়ত্বিাপ্ত কমযকতয া 
মমাোঃ আ োল মিাজসন্ 

ম ান্: ০১৭১৫৮৬৯৩৭২ 

০৮ েন্ 

০৮ েন্ 

১০ েন্ 

১০ েন্ 

১। মািরুম ও ভেব চািাবাে 

২।জপহষ্ট্র এড মবকারী মপ্রািাট 

৩।জড্রস মমহকং এড মটইলাহরং 
৪। মবহসক কহম্পউটার 

৫। িটিয কালচার এড ন্াসযারী 

  িিীে মিখ  হেলাতুন্ মন্ো 
মুহেব মহিলা প্রহিক্ষণ একাজিমী, 
হেরান্ী, গােীপুর 

(আবাহসক) 

দাহয়ত্বিাপ্ত কমযকতয া 
ইউহরেv সাঈে 

ম ান্: ০১৭১১ -৮৬৯১১৪  

          ১০ েন্ 

 ০০ েন্ 

৩৭ েন্ 

২১ েন্ 

  ০০েন্ 

 

     ০৪  েন্ 

১। হবউটিহ জকিন্ 

২। মমাবাইল ম ান্ সাহভয হসং 
৩। কহম্পউটার অহ স এহপ্লজকিন্ 

৪। মড্রস মমহকং- 
৫। ইডহষ্ট্রোল সুইংজমহিন্ অপাজরটর 

এড মমইন্জটজন্ি 

৬। মলোর অপাজরটর 

 

 

  মহিলা িস্তহিল্প ও কৃহি প্রহিক্ষণ 

মকে, হেন্ােপরু (আবাহসক) 

দাহয়ত্বিাপ্ত কমযকতয া 
হমজসস মরাকসান্া বান্ু িাহবব 

২০ েন্ 

৩০ েন্ 

১০ েন্ 

১। আর্ুহন্ক গাজমযন্টস, 

২। মড্রস মমহকং এড মটইলাহরং 
৩। মবহসক কহম্পউটার 
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ক্র
: 

নং 

কার্যক্র
ম 

িকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম উপকাের াগীে 

েংখ্যা 
(িহতরিদনাহধন 

মারে) 

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃহি/হিরয়াজন/ 

েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)  

ম ান্:01724-510367  

  মহিলা কৃহি প্রহিক্ষণ ইিটিটিউট, 

বাজগরিাট (আবাহসক) 

দাহয়ত্বিাপ্ত কমযকতয া 
ি  .মমা :রিমান্ মমাখজলেুর  

ম ান্:০১৭১১ -০৫৯৮০৭  

৩০ েন্ 

৩০ েন্ 

৩০ েন্ 

১।  হবউটিহ জকিন্ 

২। কহম্পউটার অহ স এহপ্লজকিন্ 

৩। মড্রস মমহকং এড মটইলাহরং 

  গ্রামীণ মহিলাজের কৃহি হভহত্তক 

প্রহিক্ষন্ মকে হেরান্ী, গােীপুর 

(অন্াবাহসক) 

দাহয়ত্বিাপ্ত কমযকতয া 
মেবুন্ মন্ো ন্াহগযস 

ম ান্:01711-187513 

১৩েন্ ১। সম্বহলত কৃহি ও মৎস চাি 

  মান্বসম্পে উন্নেন্  প্রহিক্ষণ 

মকে, রােিািী (আবাহসক)। 

দাহয়ত্বিাপ্ত কমযকতয া 
আেগর আলী 
ম ান্:01552-382069 

৫৮ েন্ ১। মহিলা হবিেক অহর্েপ্তর কতৃয ক 

হন্বহন্ধত সংগঠন্ সমুজির মন্ত্রীবৃজন্দর 

সক্ষমতা হবকাি িীিযক প্রহিক্ষণ। 

 

 

 

 

 

  মহিলা হবিেক অহর্েপ্তরার্ীন্ 

১৩৬টি উপজেলাে উপজেলা 
মহিলা হবিেক কমযকতয ার 

কার্যালজের মহিলা প্রহিক্ষণ মকে 

৪০৮০ েন্ েহেয  হবজ্ঞান্, এমব্রেিারী 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  গ্রামীণ ন্ারী উজেযাক্তাজের েক্ষতা 
হবকাি প্রহিক্ষণ (উপজেলা 
পর্যাজে) কমসূহচ 

 ারিান্া আখতার 

কমযসুহচ পহরচালক : 

ম ান্:01911285500 

৬৪ টি মেলার 

১৫৫টি উপজেলাে 

মমাট 6450 েন্ 

তৃণমূল ন্ারী 
উজেযাক্তাজক 

প্রহিক্ষণ প্রোন্ 

করা িজেজে। 

 

কমযসূহচর মার্যজম মমাট 6450 েন্ 

তৃণমূল ন্ারী 
 

 উজেযাক্তাজক প্রহিক্ষণ প্রোন্ করা 
িজেজে। 

 (ঘ) 

কমযক
তয া/ 
কমযিা
েী 

মহিলা হবিেক অহর্েপ্তজরর  

মেলা ও উপজেলা কমযকতয া ও 

কমযচারীজের ই- াইহলং প্রহিক্ষণ। 

২২ েন্ 

 

 

   মেলা ও উপজেলা মহিলা হবিেক 

কমযকতয াজের উজেযাক্তা উন্নেন্ 

প্রহিক্ষণ।    

 

২২ েন্ 

 

- 
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ক্র
: 

নং 

কার্যক্র
ম 

িকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম উপকাের াগীে 

েংখ্যা 
(িহতরিদনাহধন 

মারে) 

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃহি/হিরয়াজন/ 

েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)  

  ৬।  মহিলা হবিেক অহর্েপ্তজরর 

প্রর্ান্ কার্যালজেল কমযকতয াজের 

ন্হথ বযবস্থাপন্া প্রহিক্ষণ। 

২৪েন্   

  মেলা  মহিলা হবিেক 

কমযকতয াজের গুিগভজন্যি 

প্রহিক্ষণ।   

২১েন্   

    মহিলা হবিেক অহর্েপ্তজরর  

মেলা ও উপজেরা মহিলা হবিেক 

কমযকতয াজের Self Esteem”  

িীিযক প্রহিক্ষণ। 

২৩েন্  

  মহিলা হবিেক অহর্েপ্তজরর  

মেলা ও উপজেরা মহিলা হবিেক 

কমযকতয াজের কহমউহন্জকটিভ 

ইংহলি  প্রহিক্ষণ। 

১৫েন্   

  মহিলা হবিেক অহর্েপ্তজরর  

মেলা ও উপজেলা মহিলা হবিেক 

কমযকতয াজের আহথযক বযবস্থাপন্া 
ও হপহপ আর প্রহিক্ষণ। 

২০ েন্ - 

 

 

 

 

৫. অনযানয 
কার্যক্র
ম 

(িহতরি
দনাহধ
ন 

মারেে 

েকল 

কার্যক্র
মমে 

িণযনা) 

ক. মরাহিঙ্গা উন্নেন্ সংক্রান্ত:  

উপ-পহরচালক 

মমাোঃ আবুল কাজিম 

ম ান্:01711586062 

 

  

 

 

ক) প্রাে ১০ (েি) লক্ষ মরাহিঙ্গা 
কক্সবাোর মেলার উহখো-মটকন্াজ  

অবস্থান্ করার কারজণ উহখো ও 

মটকন্াজ র স্থান্ীে অহর্বাসীজের েন্য 
৪০ (চহল্লি) িাোর অহতহরক্ত হভহেহি 

কািয  বরাদ্দ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি 

সামাহেক হন্রাপত্তা কমযসূহচ সংক্রান্ত 

মহন্ত্রসভা কহমটির সভাে উপস্থাপজন্র 

েন্য প্রস্তাব করা িজেজে। 

খ) হভহেহি কমযসূহচর আওতাে 

উপকারজভাগী মহিলাজের পুহের 

অভাব েরূ করার েন্য পাইলট 

কার্যক্রম হিসাজব বতয মাজন্ ৩৫টি 
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ক্র
: 

নং 

কার্যক্র
ম 

িকল্প, কমযেূহি ও কার্যক্রম উপকাের াগীে 

েংখ্যা 
(িহতরিদনাহধন 

মারে) 

অগ্রগহত/হ্রাে/িৃহি/হিরয়াজন/ 

েংরর্াজন/ মন্তিয (র্হদ থ্ারক)  

উপজেলাে সার্ারণ চাজলর সাজথ ৬টি 

মাইরক্রা হনউরেন্ট (হভটাহমন্ A, 

B1, B12, আেরন্,  হলক এহসি, 

হেংক) হমেণপূবযক পুহেচাল প্রস্তত 

কজর ( টিয  াইি রাইস) হবতরণ করা 
িজে । পুহে চাজলর উপজর্াহগতা 
সম্পজকয  অবহিতকরজণর লজক্ষয পুহেচাল 

কার্যক্রমভুক্ত মেলা ও উপজেলার ১৭টি 

মভযন্ুজত গত ০৬/০২/২০১৮ িজত 

২২/৩/২০১৮ তাহরখ পর্যন্ত হবশ্ব খােয 
কমযসূহচর সিজর্াহগতাে স্থান্ীে 

মেকজিাল্ডারজের সমিজে  
 

(মেলা/ উপজেলা প্রিাসন্, উপজেলা 
মচোরমযান্, মেমহবক, উমহবকক, 

ইউহপ মচোরমযান্, এন্হেও প্রহতহন্হর্, 

হবহভন্ন সরকারী কমযকতয াবৃন্দ) 

এযািজভাজকসী কমযিালা অন্ুহষ্ঠত িে। 

 

 

 


