
F:\Mowca\Halnagad Totho\Halnagat-October2018.docx 1 

 

  “শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেে িরকার 

মসহলা সবষয়ক অসিেপ্তর 

৩৭/৩, ইস্কাটন গাদড েন শরাড, ঢাকা। 

www.dwa.gov.bd 

 
স্মারক নাং-৩২.০১.০০০০.০০১.১৬.৪৭০.১৮-                                        তাসরখঃ            /১১/২০১৮ 

 

 
সবষয় :  মসহলা ও সেশু সবষয়ক মন্ত্রণালদয়র কার্ েক্রম িম্পসকেত তথ্যাসে হালনাগােকরণ।  
 

সূত্রঃ  ৩২.০০.০০০০.০৪২.১৬.০০৭.১৮-২১, তাসরখঃ ২৯.০১.২০১৮ সরঃ। 

 

 
উপর্য েক্ত সবষয় ও সূদত্রর শপ্রসিদত মসহলা ও সেশু সবষয়ক মন্ত্রণালয়ািীন মসহলা সবষয়ক অসিেপ্তদরর 

অদটাবর/২০১৮ মাদির কার্ েক্রদমর হালনাগাে তথ্য পরবতী প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য এতেিাংদগ শপ্ররণ 

করা হদলা।  

 

 

িাংর্যসক্তঃ ------ পাতা। 

 
 

িসিব 

মসহলা ও সেশু সবষয়ক মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেে িসিবালয়, ঢাকা। 

 

দৃসি আকষ েন: অসতসরক্ত িসিব (সেশু ও িমন্বয়)। 
 

(কাজী রওেন আক্তার) 

মহাপসরিালক (অসতসরক্ত িসিব) 

শ ানঃ ০২-৪৮৩১৯১৪৯ 

 

 

অনুসলসপঃ (জ্ঞাতাদথ ে/কার্ োদথ ে) 

 
০১। সিসনয়র িহকারী িসিব (িমন্বয় োখা), মসহলা ও সেশু সবষয়ক মন্ত্রণালয়,বাাংলাদেে িসিবালয়, ঢাকা।  

০২। িাংসিি কম েকতো, ওদয়ব িাইট প্রকাদের জন্য, মসহলা সবষয়ক অসিেপ্তর, ঢাকা। 

০৩।  অস ি কসপ ।   
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বিষয় :  মবিলা ও বিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র কার্ যক্রম সম্পবকযত তথ্যাবি িালনাগািকরণ।  

 

 

 মবিলা বিষয়ক অবিিপ্তয়রর জুলাই/২০১ ৮ মায়সর কার্ যক্রয়মর িালনাগাি প্রবতয়িিন প্রস্তুত করা িয় ।এই 

প্রবতয়িিনটি মন্ত্রণালয়য় প্রপ্ররয়নর পূয়ি য  পরীক্ষা  করার জন্য এ সংক্রান্ত কবমটির বনকট প্রপ্ররণ করা প্রর্য়ত পায়র । 

উয়েখ্য কবমটির আিিায়ক অবতবরক্ত পবরচালক ময়িািয় প্রবিক্ষয়ণ থাকায় পবরচালক ময়িািয়য়র বনকট প্রস্তুতকৃত 

প্রবতয়িিন উপস্থাপন করা িয়লা।  
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মবিলা ও বিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ািীন মবিলা বিষয়ক অবিিপ্তয়রর অয়টাির/ ২০১৮ মায়সর কার্ যক্রম সম্পবকযত 

িালনাগাি তথ্যাবি: 

 

ক্র: 

নাং 

কার্ েক্রম প্রকল্প, কম েসূসি ও কার্ েক্রম উপকারদ াগীর 

িাংখ্যা  

(প্রসতদবেনাসিন 

মাদি) 

অগ্রগসত/হ্রাি/বৃসি/সবদয়াজন/ 

িাংদর্াজন/ মন্তব্য (র্সে থাদক)  

১.  উন্নয়ন প্রকল্প  

  
 

১. উপয়জলা পর্ যায়য় মবিলায়ির 

জন্য আয়- িি যক প্রবিক্ষণ কম যসূচী 

(আইবজএ)। 

শময়াে: জানুয়ারী ২০১৭-সডদিম্বর ২০১৯ 

 অনুদমাসেত প্রাক্কলন ব্যয়-

২৫০৫৬.২২ 

েস কুজ্জামান  

প্রকল্প পবরচালক (যুগ্ম সবচি) 

প্র ান: ০১৭১১-৫৯৪৯৫৪ 

 

১৯২০০ জন  এ প্রকয়ল্পর  উয়েশ্য আয়বি েক কাদজর প্রসেিণ 

প্রোদনর মাধ্যদম েসরদ্র, অনগ্রির নারীদের 

আত্মসন েরেীল ও েি মানব িম্পদে পসরণত হদত 

িহায়তা করা। 

 ৬৪ টি শজলায় ইদলকসিকযাল ও ইদলকিসনক 

ইকুইপদমন্ট শিদড ১ম ব্যাদি ৬৪×৩০=১৯২০ জন 

এবাং ৮টি সব াগীয় েহদর শমাটর ড্রাইস াং শিদড 

১ম ব্যাদি ৩০×৮=২৪০ জন প্রসেিণাথী প্রসেিণ 

সুষ্ঠু াদব িম্পন্ন হদয়দে।  

 ৬৪ টি শজলায় ইদলকসিকযাল ও ইদলকিসনক 

ইকুইপদমন্ট  (কসম্পউটার িাস েসিাং এন্ড 

সরদপয়াসরাং,শমাবাইল িাস েসিাং এন্ড সরদপয়াসরাং ও 

মাইদক্রাওদ ন) এবাং ৮টি সব াগীয় েহদর শমাটর 

ড্রাইস াং শিদড ২য় ব্যাদির প্রসেিণ ১লা শিদেম্বর/ 

২০১৮ শুরু হদয়দে। 

 ৪২৬ উপদজলায় সবস ন্ন শিদড ১ম ও ২য় ব্যাদির 

৩৪০৮০ জদনর প্রসেিণ সুষ্ঠু াদব িম্পন্ন হদয়দে। 

 ৪২৬ উপদজলায় সবস ন্ন শিদড ৩য় ব্যাদির প্রসেিণ 

১লা অদটাবর ২০১৮ শত শুরু হদয়দে। 

 প্রকদল্পর ক্রমপুসিত অগ্রগসত ১৭.৫৫%। 

  ২. নাবলতািাড়ী উপয়জলায় 

কম যজীিী মবিলা প্রিায়েল কাম 

প্রেবনং প্রসন্টার স্থাপন। 

শময়াে:জুলাই২০১২- জুন ২০১৯ 

অনুদমাসেত  প্রাক্কলন ব্যয়-

২২৬৭.৪২ (২য় িাংদোসিত) 

প্রমাোঃ আইনুল কিীর 

প্রকল্প পবরচালক (অবত:সবচি) 
 

প্র ান: ০১৫৫২-৩২৫৩৫৫ 
 

 

৬০ জন  প্রকয়ল্পর  উয়েশ্য প্রবিক্ষণ গ্রিয়ণর মাধ্যয়ম প্রাবন্তক 

সুবিিা িবিত ও অনগ্রসর নারীয়ির িাবরদ্র-

বিয়মাচন, সামাবজক এিং প্রাবতষ্ঠাবনক ঝুঁবক 

হ্রাসকরয়ণর মাধ্যয়ম সমায়জ কম যজীিী মবিলায়ির 

প্রবতষ্ঠা লায়ে সিায়তা করা। কাবরগবর ও 

বৃবিমূলক প্রবিক্ষয়ণর মাধ্যয়ম নারীয়ির আথ য-

সামাবজক অিস্থার উন্নয়ন করা। 

 কম েপসরকল্পনা শমাতাদবক প্রসেিণ কার্ েক্রম 

িলদে। 

 প্রকল্পটির ৬টি শিড র্থাঃ হটি েকালিার/ নাি োরী, 
কৃসষ র্ন্ত্রপাসত শমরামত, খাদ্য প্রসক্রয়াকরণ, 

ইদলকিসনক এযাদিম্বসলাং, ইদলকসিসেয়ান ও 

ইন্ডাসিয়াল সুইাং শমসেন অপাদরটর শিদড প্রসেিণ 

িলমান রদয়দে। শিডিমূহ বাাংলাদেে কাসরগরী 

সেিা শবাড ে কর্তেক অনুদমাসেত।  

 শিডিমূদহ আবািন সুসবিািহ (১০ জন 

অনাবাসিক) প্রসত ব্যাদি ৬০ জন প্রসেিণাথীদক 

প্রসেিণ শেয়া হদে।  বতেমাদন বেদর শমাট ২৪০ 

জন প্রসেিণাথী ৪টি ব্যাদি প্রসেিণ সুসবিা 

পাদেন। 
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ক্র: 

নাং 

কার্ েক্রম প্রকল্প, কম েসূসি ও কার্ েক্রম উপকারদ াগীর 

িাংখ্যা  

(প্রসতদবেনাসিন 

মাদি) 

অগ্রগসত/হ্রাি/বৃসি/সবদয়াজন/ 

িাংদর্াজন/ মন্তব্য (র্সে থাদক)  

 জানুয়ারী ২০১৫ হদত শিদেম্বর ২০১৮ পর্য্নন্তে (১ম 

ব্যাি হদত ১৫তম ব্যাি) শমাট ৭৭০ জন 

প্রসেিণাথী প্রসেিণ গ্রহণ কদরদেন।  

 প্রকদল্পর ক্রমপুসিত অগ্রগসত ৭১.৬০%। 

  ৩. বকয়িার-বকয়িারী ক্লাি স্থাপন। 

জানুয়াবর ২০১৮-বিয়সম্বর ২০২০ 

অনুয়মাবিত ব্যয় ৫৫১৫৬.২৭ 

বিকাি চন্দ্র বসকিার 

প্রকল্প পবরচালক (যুগ্ম-সবচি) 

শ ান: ০১৭১-১৩০৭২৫৪ 

 

 

  িমাদজর সবস ন্ন স্তদরর প্রাসন্তক ও অিহায় 
সকদোর-সকদোরীদের শজন্ডার শবইজড  াদয়াদলন্স 

প্রসতদরাদি িিম করা প্রকল্পটির উদেশ্য।  

 কম েপসরকল্পনা অনুর্ায়ী প্রকদল্পর কার্ েক্রম শুরু 
হদয়দে। 

 ৪৫৫০টি ইউসনয়ন এবাং ৩৩০টি শপৌরি ায় শমাট 
৪৮৮০টি ক্লাব স্থাপদনর মাধ্যদম ৪,৩৯,৪৬০ জন 

উপকারদ াগীদক প্রসেিণ প্রোন করা হদব।  

  ৪.প্রসানাইমুড়ী, কালীগঞ্জ, 

আড়াইিাজার ও মঠিাড়ীয়া 

উপয়জলায় প্রেবনং প্রসন্টার ও 

প্রিায়েল বনম যাণ। 

শময়াে: জুলাই ২০১৪- জুন ২০১৯ 

অনুদমাসেত  প্রাক্কলন ব্যয়- 

৪৭৭৫.২০ 

প্রমাোঃ আবুল কায়িম 
 

 

প্রকল্প পবরচালক (উপপবরচালক) 

প্র ান: 01711586062 

৫০ জন  এ প্রকয়ল্পর উয়েশ্য ১৮-৩৫ িৎসয়রর সুবিিািবিত 

অিক্ষ মবিলায়ির বনরাপি আিাসয়নর মাধ্যয়ম 

প্রবিক্ষণ প্রসিা প্রিান কয়র িক্ষ মানি সম্পি 

বিয়সয়ি গয়ড় প্রতালা এিং জীিনমান উন্নয়ন করা। 

 কালীগঞ্জ প্রকয়ন্দ্রর ৬ তলা েিন বনম যাণ সম্পন্ন 

িয়য়য়ে এিং জুলাই ২০১৮ প্রত ২য় ব্যায়চর প্রবিক্ষণ 

কার্ যক্রম শুরু িয়য় প্রসয়েম্বর ২০১৮ প্রত সমাপ্ত 

িয়য়য়ে। অয়টাির ২০১৮ প্রথয়ক ৩য় ব্যায়চর 

প্রবিক্ষণ শুরু িয়ি। 

 প্রসানাইমুবড়, আড়াইিাজার, মঠিাবড়য়া প্রকয়ন্দ্র ৩য় 

তলার োি ঢালাইয়য়র কাজ সম্পন্ন িয়য়য়ে।  

 প্রকদল্পর ক্রমপুসিত অগ্রগসত ৬০.৮৩%।  

   ৫.২০টি বিশু বিিার্ত্ন প্রকন্দ্র স্থাপন 

প্রকল্প। 

শময়াে:মাি ে ২০১৬-শ ব্রুয়াসর ২০২১ 

অনুদমাসেত  প্রাক্কলন ব্যয়- 

৫৯৮৮.৪৯ 

প্রমাোঃ আব্দুর রায়িি খান 
 

প্রকল্প পবরচালক (উপ-সবচি) 

প্র ান: ১৯৯৮৬-৪৮৭০৯৪ 

 

 

৭৩৮ জন 

 

  প্রকয়ল্পর  উয়েশ্য বনম্নবিি ও মধ্যবিি প্রেণীর 

কম যজীিী মায়য়য়ির বিশুয়ির (৬ মাস প্রথয়ক ৬ 

িের) বনরাপি বিিাকালীন প্রসিা প্রিান। 

 বিিার্ত্ন প্রকয়ন্দ্রর বিশুয়ির র্থার্থ িারীবরক, 

মানবসক ও সামাবজক বিকায়ির জন্য সুষম খািার 

প্রিান, ইবপআই প্রবতয়ষিকসি প্রাথবমক স্বাস্থয 

পবরচর্ যা প্রিান, প্রাক-স্কুল বিক্ষা প্রিান এিং 

ইনয়িার প্রখলাধুলা ও বচিবিয়নািয়নর সুয়র্াগিান 

করা িয়। 

 ২০১৮-১৯ অথ যিেয়র এবিবপয়ত িরাে  ১১৭৪.০০  

লক্ষ টাকা। প্রি-প্রকয়ার প্রসন্টার সমূয়ির জন্য িাড়ী 

োড়া িরায়ের কাজ প্রিষ পর্ যায়য়। প্রসয়েম্বর 

২০১৮ ময়ধ্য সকল প্রি প্রকয়ার প্রসন্টায়রর কার্ যক্রম 

শুরু িয়ি। িতযময়ন ১২টি প্রি-প্রকয়ার প্রসন্টার 

কার্ যক্রম পবরচালনা করয়ে। 

 িানমবি, রামপুরা, মবতবিল প্রি-প্রকয়ার প্রসন্টায়র 

৫০ জন কয়র ১৫০ জন এিং িাকী ১৭টি প্রি-

প্রকয়ার প্রসন্টায়র ৬০জন কয়র ১০২০ জনসি প্রমাট 

১১৭০ জন বিশু প্রকল্প প্রময়ায়ি বিিাকালীন  প্রসিা 

পায়ি। পািাপাবি সমসংখ্যাক মা উপকৃত িয়িন। 
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ক্র: 

নাং 

কার্ েক্রম প্রকল্প, কম েসূসি ও কার্ েক্রম উপকারদ াগীর 

িাংখ্যা  

(প্রসতদবেনাসিন 

মাদি) 

অগ্রগসত/হ্রাি/বৃসি/সবদয়াজন/ 

িাংদর্াজন/ মন্তব্য (র্সে থাদক)  

 এোড়া কম যপবরকল্পনা অনুর্ায়ী প্রকয়ল্পর অন্যান্য 
কার্ যক্রম িাস্তিায়ন করা িয়ে। 

 প্রকয়ল্পর ক্রমপুবঞ্জত অগ্রগবত ১১.০১%। 

  ৬. গাজীপুর প্রজলার কালীগঞ্জ 

উপয়জলায় কম যজীিী মবিলা 

প্রিায়েল বনম যাণ ও বিশু বিিার্ত্ন 

প্রকন্দ্র স্থাপন। 

শময়াে:জুলাই২০১৬- জুন/২০১৯ 

অনুদমাসেত  প্রাক্কলন ব্যয়- 

১৭২৬.২৯ 

 ারিানা আখতার 
 

প্রকল্প পবরচালক  

শ ান: ০১৯১১-২৮৫৫০০ 

 

- 

প্রকদল্পর  উদেশ্য কম েজীবী নারীদের আবািন সুসবিা 

এবাং সেশুদের সেবার্ত্ন প্রোন। 

 প্রকদল্পর আওতায় ৬ তলা  াউদন্ডেদনর উপর ৬ 
তলা শহাদেল  বন সনম োণ করা হদে। শহাদেদল 

১৩০ জন  শবাড োর আবাসিক সুসবিা পাদবন এবাং 

একই  বদন ২০ জন সেশুর জন্য শড-শকয়ার 

শিন্টাদরর ব্যবস্থা রদয়দে। 

  প্রকল্প  বদনর সনম োণ কাজ িমাপ্ত হদয়দে এবাং  
২০/১০/২০১৮ তাসরদখ মাননীয় প্রসতমন্ত্রী কর্তেক 

প্রকদল্পর উদবািন করা হদয়দে। 

 প্রকদল্পর ক্রমপুসিত অগ্রগসত ৭০.৬৬%। 

  ৭. বমরপুর ও বখলগাঁও কম যজীিী 

মবিলা প্রিায়েল উর্ধ্যমূখী সম্প্রসারন 

প্রকল্প। 

শময়াে:জুলাই,২০১৬- জুন ২০১৯ 

অনুদমাসেত প্রাক্কলন  ব্যয়- 

৩৯৩৭.৫৫ 
 

োহনওয়াজ সেলরুবা খান 

প্রকল্প পসরিালক (উপ-িসিব) 
 

প্র ান:01711483365 

- 

 

এ প্রকদল্পর  উদেশ্য কম েজীবী নারীদের আবািন 

সুসবিা প্রোন। 

 সমরপুদর সবদ্যমান ৩ তলা শহাদেল  বদনর উপর 
১০ তলা এবাং সখলগাঁও শহাদেল  বদনর ৪ তলার 

উপর ১০ তলা শহাদিল  বন সনম োণ করা হদে। 

 সমরপুর শহাদেদল ৩৭৪ জন এবাং সখলগাঁও 
.০শহাদেদল ১৮৪ জন শমাট ৫৫৮ জন শবাড োর 

আবািদনর সুসবিা পাদবন। 

সমরপুদর সনসম েতব্য  বদনর ৮ম তলার োদের ঢালাই 

িম্পন্ন হদয়দে। সখলগাঁও প্রকল্প  বদনর ১০ম তলার 

োে ঢালাই িম্পন্ন হদয়দে। 

 প্রকদল্পর ক্রমপুসিত অগ্রগসত ৩২.৬২%। 

  ৮. নীলদিত কম েজীবী নতুন মসহলা 

শহাদেল সনম োণ এবাং শেদের সবস ন্ন 

শজলায় সবদ্যমান শহাদেল িমূদহর 

অসিকতর  উন্নয়ন । 

শময়াে:জুলাই ২০১৭-জুন ২০২০) 
 

[ 

 

অনুদমাসেত প্রাক্কলন ব্যয় ৩৫৯৭.৪৮৩ 

োহনওয়াজ সেলরুবা খান 
 

প্রকল্প পসরিালক (উপ-িসিব) 

শ ান:০১৭১১-৯৩১৯৯ 

-  অথ েননসতক কম েকাদন্ড  সনদয়াসজত নারীদের 

অসিকহাদর িহায়তা োদনর জন্য স্বল্প খরদি 

কম েজীবী নারীদের সনরাপে আবািদনর ব্যবস্থা 

করা এ প্রকদল্পর  উদেশ্য । 

 নীলদিত কম েজীবী শহাদেদলর সনম োণ কার্ েক্রম 

িম্পােদনর জন্য পুরাতন রান্নাঘর, োপাখানা, 

বাি বন ইতযাসে অপিারদণর অনুমসত শিদয় 

িসিব, মসহলা ও সেশু সবষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর 

পত্র শপ্ররণ করা হদয়দে। র্দোর এবাং িট্টগ্রাদম 

সবদ্যমান কম েজীবী মসহলা শহাদেদলর ৯৫%  

 অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন কার্ েক্রম িম্পন্ন হদয়দে। 

খুলনা এবাং রাজোহীদত সবদ্যমান কম েজীবী মসহলা 

শহাদেদলর অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন কার্ েক্রম িম্পন্ন 

করার জন্য সনম োণ কার্ েক্রম িলমান রদয়দে 

 নীলদিত কম েজীবী শহাদেদলর ১১/১০/২০১৮ 

তাসরদখ মাননীয় প্রসতমন্ত্রী কর্তেক স সিপ্রস্তর স্থাপন 

করা হদয়দে। 

 প্রকদল্পর ক্রমপুসিত অগ্রগসত ২০%। 
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ক্র: 

নাং 

কার্ েক্রম প্রকল্প, কম েসূসি ও কার্ েক্রম উপকারদ াগীর 

িাংখ্যা  

(প্রসতদবেনাসিন 

মাদি) 

অগ্রগসত/হ্রাি/বৃসি/সবদয়াজন/ 

িাংদর্াজন/ মন্তব্য (র্সে থাদক)  

 

  ৯. Advancement of 

Women’s Rights 
শময়াে:নদ ম্বর২০১৭-সডদিম্বর ২০২০ 

অনুদমাসেত প্রাক্কলন  ব্যয়-  

৬৭৭.২২ 

পার ীন সুলতানা 
 

 

প্রকল্প পসরিালক (উপপসরিালক) 

শ ান:০১৭৮৪-৬২৭৫৭২ 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 প্রকয়ল্পর  উয়েশ্য মসহলাদের িমঅসিকার প্রসতষ্ঠা 

এবাং নারী িমতায়দনর মাধ্যদম নারী ও শমদয় 

সেশুর প্রসত শজন্ডার স সিক সনর্ োতন ও সনপীড়ন 

প্রসতদরাি করা। 

 প্রকদল্পর ১ম সপআইসি ি া  আগি/২০১৮ মাদি 
অনুসষ্ঠত হদয়দে।  

 আগি/২০১৮ মাদি জামালপুর শজলায় VAW 

Sub-cluster ি া অনুসষ্ঠত হদয়দে। 

 ঢাকায় VAW –NAP Consultation 

কম েোলা ১৮/০৯/২০১৮ তাসরদখ অনুসষ্ঠত হদয়দে। 

 ২৩/০৯/২০১৮ তাসরদখ UPR হালনাগাদের জন্য 

পটুয়াখালীদত কম েোলা অনুসষ্ঠত হদয়দে। 

 বগুড়ায় ২০/১০/২০১৮ তাসরদখর মদধ্য UPR 

কম েোলা অনুসষ্ঠত হদব। 

 ১৯/১০/২০১৮ ও ২০/১০/২০১৮ তাসরদখ 

কক্সবাজাদর জীসবকায়দন কার্ েক্রম িাসহো র্ািাই 

হয়। 

 প্রকদল্পর ক্রমপুসিত অগ্রগসত ৩.৩৪% 

  ১০. Accelerating Action  

to end Child Marriage in 

Bangladesh 
শময়াে:নদ ম্বর ২০১৭- অদটাবর 

২০১৯ 

অনুদমাসেত  প্রাক্কলন ব্যয়-  

৪৩৪.৮৭ 

জান্নাতুল শ রদেৌি 
 

 

প্রকল্প পসরিালক 

শ ান: ০১৯১৬-৮১৯২১২ 

- 

 

 এই প্রকদল্পর উদেশ্য সকদোরীরা বাল্য সববাদহর ঝুঁসক 

মুক্ত শেেব অসতবাসহত করদব এবাং তারা সুস্থ ও 

সনরাপে সেিা, শর্ৌনতা, িম্পকে গঠন/সববাহ ও 

িন্তান জন্মোদনর সিিান্ত গ্রহদণর িিমতা িহ 

জীবদনর এক পর্ োয় শথদক অন্য পর্ োদয় উিীণ ে হদত 

পারদব। 

 কম েপসরকল্পনা অনুর্ায়ী অন্যান্য কার্ েক্রম িলমান। 

 প্রকদল্পর আওতায় জামালপুর শজলায় ইনদিপেন 
কম েোলা অনুসষ্ঠত হদয়দে। 

 সকদোরী সরদিাি ে শিন্টার স্থাপদনর জন্য শজন্ডার 
শপ্রাদমাটার সনদয়াদগর লদিয জামালপুর ও বগুড়া 

শজলার স্থানীয় পসত্রকায় সবজ্ঞসপ্ত প্রকাে করা হদয়দে। 

 শজন্ডার শপ্রাদমাটারদের প্রসেিণ প্রোদনর লদিয 
মসডউল চুড়ান্তকরদণর জন্য ১৪/১০/১৮ এবাং 

১৫/১০/১৮ তাসরদখ িের কার্ োলদয় কম েোলা 

অনুসষ্ঠত হদয়দে।  

 প্রকদল্পর ক্রমপুসিত অগ্রগসত ১৬.৪৩%। 

  ১১. িাবসলেদমন্ট অ  কসমউসনটি 

নাসি োং সডসগ্র কদলজ এট ঢাকা  র 

শকায়াসলটি এডুদকেন টু উইদমন ইন 

নাসি োং। 

(জুলাই ২০১৭-জুন ২০২০) 

অনুদমাসেত ব্যয়:২২১২.২৬ 

শমাঃ আতাউর রহমান 

প্রকল্প পসরিালক(যুগ্ম-সবচি) 

- প্রকল্পটি ২৯/০৮/২০১৮ তাসরদখ প্রোিসনক অনুদমােন 

লা  কদর। প্রকল্পটির প্রকল্প পসরিালক শর্াগোন 

কদরদে। 

প্রসতবের ৫০ জন োত্রী নাসি োং সডগ্রী কদলদজ  সতের 

সুদর্াগ পাদব। 
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ক্র: 

নাং 

কার্ েক্রম প্রকল্প, কম েসূসি ও কার্ েক্রম উপকারদ াগীর 

িাংখ্যা  

(প্রসতদবেনাসিন 

মাদি) 

অগ্রগসত/হ্রাি/বৃসি/সবদয়াজন/ 

িাংদর্াজন/ মন্তব্য (র্সে থাদক)  

 

শমাবা: ০১৭১১৫০০৮০৩০ 

 

  ১২.National Resilince 

Programme. 
(জানুয়ারী ২০১৮-মাি ে ২০২১) 

অনুদমাসেত ব্যয়:২৮৩৪.৬৭ 

প্রকল্প পসরিালক 

শমাঃ আতাউর রহমান 

শমাবা: ০১৭১১৫০০৮০৩০ 

 

- প্রকল্পটি ১২/০৮/২০১৮ তাসরদখ মাননীয় মন্ত্রী, 

পসরকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তেক অনুদমাসেত হদয়দে। 

২৬/০৮/২০১৮ তাসরদখ প্রোিসনক অনুদমােন লা  

কদর। প্রকল্পটির প্রকল্প পসরিালক শর্াগোন কদরদেন। 

েীঘ্রই প্রকল্প কার্ েক্রম আরম্ভ হদব। 

 

২. রাজস্ব 

বাদজদটর 

কম েসূসি। 

১. দোঃস্থ মবিলা উন্নয়ন (বেবজবি) 

কম যসূবচ 

প্রমাোঃ আবুল কায়িম (উপপবরচালক) 
 

প্র ান:01711586062 

১০,০০০০০ 

(েে লি)  

বতেমান ২০১৭-২০১৮ স সজসড িদক্র (জানুয়ারী/২০১৭ 

হদত সডদিম্বর/২০১৮ পর্ েন্ত) ১০,০০০০০ (েে লি) 

স সজসড উপকারদ াগী মসহলাদের মাসিক ৩০ শকসজ 

প্যাদকটজাত খাদ্য (িাল) িহায়তা প্রোদনর পাোপাসে 

প্রসেিণ প্যাদকজ শিবা (প্রসেিণ, িঞ্চয়, ঋণ) প্রোন 

করা হদে।  

  ২. কম যজীিী ল্যাকয়টটিং মািার 

সিায়তা তিবিল কম যসূবচ 

জামাল উবেন ভুইয়া  

কম যসুবচ পবরচালক। 

প্র ান:0168216226 

২,৫০,০০০ 

জন 

২০১৮-১৯ অথ ে বেদর নতুন বৃসি প্রাপ্ত ৫০,০০০ 

(পঞ্চাে হাজার) জন উপকারদ াগীর বরাে সব াজন 

অনুদমাসেত হদয়দে । নতুন উপকারদ াগী সনব োিন 

প্রসক্রয়ািীন। 

  ৩. িবরদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল 

োতা প্রিান কম যসূবচ 

এ .প্রজ .এম প্ররজাউল আলম 

কম যসুবচ পবরচালক 

প্র ান: 0191666567 

৭০০০০০ 

জন 

২০১৭-১৮ অথ ে বেদর ৬০০০০০ জন   াতাদ াগী সেল 

র্া বৃসি শপদয় ২০১৮-১৯ অথ ে বেদর  ৭০০০০০ জদন 

উসন্নত হদয়দে এবাং জনপ্রসত মাসিক  াতা ৫০০.০০ 

টাকা হদত ৮০০.০০ টাকায় উসন্নত করা হদয়দে। 

২০১৮-১৯ অথ ে বেদর  াতা বাবে ৬৭২,০০,০০,০০০ 

(েয়েত বাহাির শকাটি) টাকা বাদজট বরাে আদে।  

  ৪. প্রি-প্রকয়ার কম যসূবচ 

ইউবরিা সাঈি 

উপ-পবরচালক (অবত: িাবয়ত্ব) 

প্র ান: ০১৭১১-৮৬৯১১৪ 

২৬৩২ জন বনম্নবিি ও মধ্যবিি প্রেনীর কম যজীিী মায়য়য়ির 

বিশুয়ির (৬ মাস প্রথয়ক ৬ িের) সকাল ৮:৩০ ঘটিকা 

প্রথয়ক বিকাল ৫:৩০ ঘটিকা পর্ যন্ত বনরাপি বিিাকালীন 

প্রসিা প্রিান করা িয়।  

ঢাকা প্রজলায় ২৫টি, ১৮টি প্রজলায় ১৮টি সি যয়মাট 

৪৩টি প্রি-প্রকয়ার প্রসন্টায়র কার্ যক্রম পবরচাবলত িয়ে।  

  ৫. মবিলা প্রস্বোয়সিী সমাজ 

কল্যান প্রকন্দ্রসমূয়ির অনুকূয়ল 

অনুিান বিতরণ 

পারেীন সুলতানা (উপ-পবরচালক) 

প্র ান: ০১৭৮৪৬২৭৫৭২ 

৪৬৪২টি 

িসমসত 

২০১৭-২০১৮ অথ ে বেদর ৪৬৪২টি শস্বোদিবী মসহলা 

িসমসতর মদধ্য ৮,৮৬,৯৫,০০০/- (আট শকাটি সেয়াসে 

লি পঁিানব্বই হাজার) টাকা অনুোন সবতরদণর 

সিিান্ত গ্রহণ করা হদয়দে। 

  ৬.মবিলা বিষয়ক অবিিপ্তয়রর 

আওতায় পবরচাবলত ০৭টি কম যজীিী 

মবিলা প্রিায়েয়লর মাধ্যয়ম 

কম যজীিী মবিলায়ির বনরাপি 

আিাসন সুবিিা প্রিান। 

িািনওয়াজ বিলরুিা খান 
 

অবত: পবরচালক (উপ-সবচি) 

১৩২৭ জন ৭টি কম যজীিী মবিলা প্রিায়েয়ল ১৩৭০টি প্রিাি যার 

বসয়টর বিপরীয়ত অয়টাির/ ২০১৮ মায়স প্রমাট 

উপকারয়োগী কম যজীিী মবিলা প্রিাি যায়রর সংখ্যা 

১৩২৭ জন। 
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ক্র: 

নাং 

কার্ েক্রম প্রকল্প, কম েসূসি ও কার্ েক্রম উপকারদ াগীর 

িাংখ্যা  

(প্রসতদবেনাসিন 

মাদি) 

অগ্রগসত/হ্রাি/বৃসি/সবদয়াজন/ 

িাংদর্াজন/ মন্তব্য (র্সে থাদক)  

প্র ান: ০১৭১১-৯৩১৯৯৩  

 

 

  ৭. মবিলায়ির আত্ন-কম যসংস্থায়নর 

জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্ যক্রম 

কম যসূবচ  পবরচালক 

বজলাল উবেন 
 

প্র ান:01757302826 

৫৩৫  

জন 

এই কম যসূচীটি ৬৪টি প্রজলার আওতািীন ৪৮৮টি 

উপয়জলায় িাস্তিাবয়ত িয়ে। ২০০৩-০৪ িয়ত ২০১৮-

১৯ অথ য িের পর্ যন্ত ঘূণ যায়াকায়র ক্রমপুবঞ্জতোয়ি প্রমাট 

বিতরণ ১২৫.১০৪৮ (একিত পঁবচি প্রকাটি িি  লক্ষ 

আটচবেি িাজার) টাকা এিং প্রমাট আিায়  

৯৫.৮৫২০ (পঁচানব্বই  প্রকাটি পচাবি   লক্ষ বিি 

িাজার) টাকা । 

উপকারয়োগীর সংখ্যা = ১২৮০৪৯ জন। 

আিায়য়র িার =৭৬.৬২% 

৩. রাজস্ব 

বাদজদটর 

আওতায় 

উন্নয়ন 

কম েসূসি 

১.বনিন্ধনকৃত মবিলা সবমবতবেবিক 

ব্যবতক্রমী ব্যিসায়ী উয়যাগ  

(জবয়তা-িান্দরিান)।  

প্রক্কলন ব্যয় :৭৮৯.০০ 

পারেীন সুলতানা 
 

কম যসূবচ  পবরচালক(উপ-পবরচালক) 

প্র ান: ০১৭৮-৪৬২৭৫৭২ 

২৫০  

জন 

মবিলা বিপনী প্রকন্দ্র বনম যাণ কাজ চলমান রয়য়য়ে। 

২৫০ জন নারী উয়যাক্তায়ক চাবিিা বেবিক প্রবিক্ষণ 

প্রিয়া িয়য়য়ে। নীবতমালা প্রণয়য়নর কাজ চলমান। 

িাকী ২৫০জন নারী উয়যাক্তায়ক প্রবিক্ষণ প্রিয়ার 

লয়ক্ষয উপকারয়োগী বনি যাচয়নর কাজ চলমান রয়য়য়ে। 

কম যপবরকল্পনা অনুর্ায়ী অন্যান্য কাজ চলমান রয়য়য়ে। 

  ২.গাজীপুর শজলার কালীগি 

উপদজলায় নারী উদদ্যাক্তাদের 

পসরিালনায় মসহলা সবপনী শকন্দ্র 

(জসয়তা-কালীগি)  

প্রময়াি: ২০১৭-১৮ িয়ত ২০১৯-২০ 

অথ যিের।   

সুলতানা রাবজয়া 

কম যসূবচ পবরচালক(উপপবরচালক) 

প্রমািা: 01711-480271 
প্রাক্কলন ব্যয়: ৭৮২.০০ লক্ষ টাকা।  

৫০০  

জন 

গাজীপুর প্রজলার কালীগঞ্জ উপয়জলায় ৫০০ জন নারী 

উয়যাক্তায়ির পবরচালনায় মবিলা বিপনী প্রকন্দ্র 

(জবয়তা-কালীগঞ্জ) কম যসূবচর আওতায় বিপনী প্রকন্দ্র 

স্থাপয়নর লয়ক্ষয বনম যাণ কায়জর িরপত্র আিিান করা 

িয়য়য়ে। কম যসূবচ িাস্তিায়য়নর লয়ক্ষয স্থানীয় িাস্তিায়ন, 

ব্যিস্থাপনা, পবরচালনা ও মবনটবরং কবমটির সো 

অনুবষ্ঠত িয়য়য়ে। ২০/১০/২০১৮ তাবরখ মাননীয় মন্ত্রী 

কতৃযক কম যসূচীর বেবিপ্রস্তর স্থাপন করা িয়য়য়ে। 

  ৩. অধুনালুপ্ত সেটমহদলর নারীদের 

জন্য ইউসনয়ন পর্ োদয় শবসিক 

আইটি/ আইসিটি সলটাদরসি ও 

নারীর জীবন র্াত্রার মান উন্নয়ন 

সবষদয় প্রসেিণ কম েসূসি। 

শমা: আল আসমন ভূঞা 

কম েসূসি পসরিালক  
 

শ ান: ০১৮১৮-২১১৭৬৩  

শময়াে: এসপ্রল ২০১৮ হদত  জুন 

২০২০ পর্ েন্ত 

শমাট বরাে: ৫৩৬.০০ লি টাকা। 

১০০ 

 জন 

৫টি ব্যাদির ১০০ জন নারীর প্রসেিণ িলমান। 

 

 

  ৪.কাবরগবর প্রবিক্ষয়ণর মাধ্যয়ম 

এবতম ও অসিায় বকয়িারীয়ির 

জীিনমান উন্নয়য়নর লয়ক্ষয 

একায়িবমক এিং আিাবসক েিন 

বনম যাণ, সুনামগঞ্জ 

বজলাল উবেন । 

_ এ কম যসূবচ িয়ত ১২৫ জন এবতম ও অসিায় বকয়িারী 

আিাসন সুবিিাসি প্রবিক্ষণ সুবিিা পায়ি। 

েিন  বনম যাণ চলমান। 
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ক্র: 

নাং 

কার্ েক্রম প্রকল্প, কম েসূসি ও কার্ েক্রম উপকারদ াগীর 

িাংখ্যা  

(প্রসতদবেনাসিন 

মাদি) 

অগ্রগসত/হ্রাি/বৃসি/সবদয়াজন/ 

িাংদর্াজন/ মন্তব্য (র্সে থাদক)  

কম যসূবচ  পবরচালক 

প্র ান:01757302826  

প্রময়াি: জানুয়ারী ২০১৬ িয়ত জুন 

২০১৮ । 

প্রাক্কলন ব্যয়: ৪৫৪.৫৩ লক্ষ টাকা। 

 

  

 

 

৫.আধুবনক  যািন বিজাইন ইউবনট 

স্থাপন (অপরাবজতা) 

প্রময়াি: ২০১৬-১৭ িয়ত ২০১৮-১৯ 

অথ যিের।   

প্রাক্কলন ব্যয়: ৫৭৭.০০ লক্ষ টাকা।  

 বরিা খানম 

কম যসূবচ পবরচালক ও উপ-

পসরিালক (ম্যাসজদেট) 

প্র ান: 017১5-৪০১১০২ 

- নারী উয়যাক্তায়ির ১০টি প্রেয়ি প্রবিক্ষণ প্রিান কয়র 

তায়ির উৎপাবিত পয়ের আধুবনকায়ন করা িয়ি। 

৪. রাজস্ব 

িায়জয়টর 

আওতায় 

কার্ যক্রম 

ক. বিক্রয় ও প্রিি যনী প্রকন্দ্র অংগনা। 

ইয়াসমীন আখতার  

িাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা  

প্র ান:০১৭৪৪৬২৭৫৭২ 

৩৮ 

 জন  

 

মবিলা বিষয়ক অবিিপ্তরািীন বিক্রয়  ও প্রিি যনী প্রকন্দ্র 

অংগনার মাধ্যয়ম মবিলা সবমবত/দ:স্থ মবিলা/নারী 

উয়যাক্তায়ির উৎপাবিত  িস্তবিল্পজাত   মালামাল 

বিক্রয়য়র মাধ্যয়ম প্রিিব্যপী নারী উয়যাক্তায়ির 

অথ যননবতকোয়ি স্বািলম্বী করা িয়।  

  খ. মবিলা সিায়তা কম যসূবচ 

প্রমাোঃ িামীম আিসান 
 

বিসাি রক্ষক কম যকতযা 

প্র ান: ০১৮১৮-৩৫১১২৯ 

১৩৭ জন 

শহ াজতী। 

মবিলা সিায়তা কম যসূচীর নারী বনর্ যাতন প্রবতয়রাি 

প্রসয়লর মাধ্যয়ম ৬টি বিোগীয় িিয়র (ঢাকা, চট্টগ্রাম, 

রাজিািী, খুলনা, িবরিাল ও বসয়লট) বনর্ যাতায়নর 

বিকার নারীয়ির অবেয়র্াগ গ্রিণ, পক্ষদ্বয়য়র শুনানী 

গ্রিণ ও পারস্পাবরক আয়লাচনার বেবিয়ত পাবরিাবরক 

সম্পকয পুনোঃস্থাপন, সন্তায়নর েরণয়পাষণ আিায়, 

প্রিনয়মািরানা ও প্রখারয়পাষ আিায়সি সিিরয়ণর 

আইবনসিায়তা প্রিয়া িয়। সনর্ োসতত নারীদের 

িহায়তার জন্য ৬টি সব াগীয় েহদর পসরিাসলত 

শেল্টার শহাদম সনর্ োসতত নারী ও সেশুদের অনুি ে ১ 

বের আশ্রয়নিহ িবিরদণর সুদর্াগ এবাং সেিা ও 

প্রসেিদণর ব্যবস্থা গ্রহণ করদে এোড়া মসহলা িহায়তা 

কম েসূসির আওতায় মসহলা িহায়তা শকদন্দ্রর মাধ্যদম 

সনর্ োসতত ও আশ্রয়হীন নারীদের সবনা খরদি ০৬ মাি 

পর্ েন্ত দু’টি িন্তানিহ )১২ বেদর র নীদি(  আশ্রয়, খাদ্য-

বস্ত্র, সিসকৎিা প্রসেিণিহ পুনব োিদনর ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা হয়।  

  গ. চাকুরী বিবনয়য়াগ তথ্য প্রকন্দ্র: 

িািনওয়াজ বিলরুিা খান 

অবত: পবরচালক (উপ-সবচি) 
 

প্র ান:০১৭১১-৯৩১৯৯৩  

 

১১  

জন  

মসহলা সবষয়ক অিীেপ্তরািীন িাকুরী সবসনদয়াগ তথ্য 

শকদন্দ্র ১৫/- (পদনর) টাকার সবসনমদয় সেসিত, স্বল্প 

সেসিত, েি, অেি িাকুরী প্রতযােী নারীদের নাম 

সনবন্ধনপূব েক সবস ন্ন প্রসতষ্ঠাদন তাদের উপর্যক্ত শূন্য 

পদের সবপরীদত আদবেন পত্র শপ্ররন কদর িাকুরী 

প্রাসপ্তদত িহদর্াসগতা প্রোন করা হয়। এবাং িরকার 

কর্তেক প্রেি শগদজদটড ১০% এবাং ননদগদজদটড 

১৫% নারী শকাটা পূরদনর সবষয়টি পর্ েদবিন করা 

হয়।  
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ক্র: 

নাং 

কার্ েক্রম প্রকল্প, কম েসূসি ও কার্ েক্রম উপকারদ াগীর 

িাংখ্যা  

(প্রসতদবেনাসিন 

মাদি) 

অগ্রগসত/হ্রাি/বৃসি/সবদয়াজন/ 

িাংদর্াজন/ মন্তব্য (র্সে থাদক)  

  ঘ. বাল্যসববাহ প্রসতদরাি সবষয়ক। 

সসয়িা মাসুিা ইসলাম  
 
 

উপ-পবরচালক  

প্র ান:01749-286047 

১৬৪ জন  বাল্যসববাহ হদত পসরত্রান শপদয়দে এমন সেশুদের নাম 

ও ঠিকানা িম্বসলত শজলা / উপদজলা হদত প্রাপ্ত তথ্য 

িাংকলন কদর প্রোিসনক মন্ত্রণালদয় প্রসতমাদি শপ্ররণ 

করা হদে । 

 

 

  ঙ. মানব পািার শরাি িাংক্রান্ত 

সসয়িা মাসুিা ইসলাম  
 

উপ-পবরচালক  

প্র ান:01749-286047 

১,১৮,৮৪৯ 

জন  

মানব পািার প্রসতদরাদি শজলা ও উপদজলা মসহলা 

সবষয়ক কম েকতোগণ সনয়সমত াদব উপকারদ াগীদের 

িদিতন কদরন। এ িকল কম েসুসির তথ্য িাংগ্রহপূব েক 

িসন্নদবসেত আকাদর প্রসতদবেন প্রসতমাদি প্রোিসনক 

মন্ত্রণালদয়র মাধ্যদম স্বরাে মন্ত্রণালদয় শপ্ররণ করা 

হদে । 

  ি.অটিজম সবষদয় িদিতনতা বৃসি। 

সসয়িা মাসুিা ইসলাম  
[ 

উপ-পবরচালক  

প্র ান:01749-286047 

২৪,৫৬৭ জন  মসহলা সবষয়ক অসিেপ্তদরর প্রসেিণ একাদডমী কর্তেক 

আদয়াসজত প্রসেিণ কম েসুসির মাধ্যদম এ পর্ েন্ত ২৩৭ 

জন শজলা ও উপদজলা মসহলা সবষয়ক কম েকতোদের 

অবসহতকরদনর ব্যবস্হা গ্রহণ করা হদয়দে ।  

  ে. জাতীয় মসহলা ও সেশু উন্নয়ন 

পসরষে (NCWCD) ।  

সসয়িা মাসুিা ইসলাম 

 উপ-পবরচালক  
[ 

প্র ান:01749-286047 

মাসিক 

প্রসতদবেন 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেে িরকাদরর মাননীয় 

প্রিানমন্ত্রীর ি াপসতদে ১১/০২/২০১৫ তাসরদখ 

অনুসষ্ঠত জাতীয় মসহলা ও সেশু উন্নয়ন পসরষে 

(NCWCD) এর ি ার সিিান্তিমুদহর বাস্তবায়ন 

অগ্রগসতর (সবস্তাসরত) প্রসতদবেন প্রোিসনক মন্ত্রণালদয় 

প্রসতমাদি শপ্ররণ করা হয় ।  
  জ. কম েদিদত্র শর্ৌন হয়রানী শরাি 

সবষয়ক। 

সসয়িা মাসুিা ইসলাম  

উপ-পবরচালক  
 

প্র ান:01749-286047 

৫টি ি া 

অনুসষ্ঠত 

হদয়দে। 

কম েদিদত্র শর্ৌন হয়রানী শরাদি মহামান্য আোলদতর 

হাইদকাট ে সব াদগ োদয়রকৃত রীট সপটিেন এর 

আদলাদক অত্র অসিেপ্তদর গত ২৪/১০/২০১০ তাসরদখ 

০৯ (নয়) িেস্য সবসেি একটি Complaint 

কসমটি গঠন করা হদয়দে। মসহলা সবষয়ক অসিেপ্তদরর 

নীি তলায় একটি অস দর্াগ বাক্স রাখা হদয়দে শর্খাদন 

অস দর্াগকারী শমৌসখক ও শটসলদ াদন সকাংবা সলসখত 

অস দর্াগ প্রোন করদত পারদব। Complaint 

কসমটির ি া দুই মাি পর পর অনুসষ্ঠত হয়। 

Complaint কসমটি একটি অস দর্াগ তেন্ত কার্ ে 

িম্পােন কদরদেন। অস র্যক্ত কম েিারীদক একিাপ 

সনম্ন টাইমদস্কদল শবতন নাসমদয় োসস্ত প্রোন করা হয়।  

৬৪টি শজলা মসহলা সবষয়ক কম েকতোর কার্ োলদয় 

Complaint কসমটি গঠন করা হদয়দে। 

 প্রবিক্ষণ    

 (ক) উন্নয়ন 

প্রকয়ল্পর 

আওতায় 

১. উপয়জলা পর্ যায়য় মবিলায়ির 

জন্য আয়- িি যক প্রবিক্ষণ কম যসূচী 

(আইবজএ)। 
 

প্রকল্প  শময়াে: ২০১৭-সডদিম্বর ২০১৯ 

অনুদমাসেত প্রাক্কলন ব্যয়-২৫০৫৬.২২ 

েস কুজ্জমান 

প্রকল্প পসরিালক ((যুগ্ম-সবচি) 

 প্র ান:01711905828 

১৯২০০ জন ৪২৬টি উপদজলা ১১টি শিদড,৬৪টি শজলায় 

ইদলকসিকযাল ও ইদলকিসনক ইকুইপদমন্ট এবাং ৮টি 

সব াগীয় েহদর শমাটর ড্রাইস াং শিদড প্রসেিণ 

প্রোদনর লদিয িহদর্াগী িাংস্থা সনব োিদনর কাজ 

িম্পন্ন হদয়দে। 

মাি ে ২০১৮ হদত ৬৪ শজলায় ও ৮টি সব াগীয় েহদর 

প্রসেিণ প্রোন শুরু হদয়দে। 

এ প্রকদল্পর আওতায় ২১৭৭১৭ জন প্রসেিণ সুসবিা 

পাদব। 
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ক্র: 

নাং 

কার্ েক্রম প্রকল্প, কম েসূসি ও কার্ েক্রম উপকারদ াগীর 

িাংখ্যা  

(প্রসতদবেনাসিন 

মাদি) 

অগ্রগসত/হ্রাি/বৃসি/সবদয়াজন/ 

িাংদর্াজন/ মন্তব্য (র্সে থাদক)  

  ২. নাসলতাবাড়ী উপদজলায় 

কম েজীবী মসহলা শহাদিল কাম 

শিসনাং শিন্টার স্থাপন। 

শমাঃ আইনুল কবীর 

প্রকল্প পসরিালক (অসত: িসিব) 

শ ান: ০১৫৫২-৩২৫৩৫৫ 
 

জুলাই২০১২- জুন ২০১৯ 

অনুদমাসেত ব্যয়-২২৬৭.৪২ 

(২য়িাংদোসিত) 

 

৬০ জন প্রকল্পটির ৫টি শিড র্থাঃ হটি েকালিার/ নাি োরী, কৃসষ 

র্ন্ত্রপাসত শমরামত, খাদ্য প্রসক্রয়াকরণ, ইদলকিসনক 

এযাদিম্বসলাং ও ইদলকসিসেয়ান শিদড প্রসেিণ িলমান 

রদয়দে। ৫টি শিদড আবািন সুসবিািহ প্রসত ব্যাদি ৫০ 

জন প্রসেিণাথীদক প্রসেিণ শেয়া হদে। বেদর শমাট 

২০০ জন প্রসেিণাথী প্রসেিণ সুসবিা পাদেন। 

জানুয়ারী ২০১৫ হদত শিদেম্বর ২০১৮ পর্য্নন্তে (১ম ব্যাি 

হদত ১২তম ব্যাি) শমাট ৬০০ জন প্রসেিণাথী 

প্রসেিণ গ্রহণ কদরদেন।  

প্রকদল্পর ক্রমপুসিত অগ্রগসত ৬০.৮৩%।  

 (খ) 

কম যসূবচর 

আওতায় 

১. মসহলাদের জন্য জীসবকায়দনর 

প্রসেিণ স সিক েিতা WTC 

কম েসূসি, মসবঅ, ঢাকা। 

পার ীন সুলতানা   

উপ-পবরচালক  

প্র ান:০১৭৮-৪৬২৭৫৭২ 

৬৩০০ আধুসনক গাদম েন্টি, শমামবাসত শতরী,শো-সপি শতরী, 

শটইলাসরাং, কারচুসপ, সবউটিস দকেন, শমাবাইল 

শ ানিাস েসিাং, খাদ্য প্রসক্রয়াজাতকরণ, কাগদজর 

প্যাদকট শতরী, সকদিন গাদড েসনাং (শর্ শকান ৫টি সবষদয় 

প্রসেিণ হয়) 

  ২. দোঃস্থ মবিলা উন্নয়ন (বেবজবি) 

কম যসূবচ  

প্রমাোঃ আবুল কায়িম 

উপ-পবরচালক 

প্র ান:01711586062 

১০,০০০০০ 

(েে লি)  

বতেমাদন ২০১৭-২০১৮ স সজসড িদক্রর আওতায় 

১০,০০,০০০ জন স সজসড উপকারদ াগী মসহলাদক 

সনব োসিত ৪১৪টি  এনসজও’র মাধ্যদম আয়বি েক ও 

েিতা উন্নয়নমূলক প্রসেিণ  প্রোন করা হদে। নতুন 

২০১৮-২০১৯ অথ েবেদর জুলাই/২০১৮ হদত সডদিম্বর/ 

২০১৮ পর্ েন্ত ৬ (েয়) মাদির খাদ্য (িাল) ও পসরবহন 

ব্যয় মাঠ পর্ োদয় শপ্ররন করা হদয়দে এবাং প্রসত মাদি 

খাদ্য (িাল) সবতরণ কার্ েক্রম িলমান রদয়দে।    

  ৩. কম যজীিী ল্যাকয়টটিং মািার 

সিায়তা তিবিল কম যসূবচ 

জামাল উবেন ভুইয়া 

কম যসুবচ পবরচালক 

প্র ান:0168216226 

২,৫০,০০০  

জন 

প্রসেিদণর জন্য সনদয়াগকৃত এনসজওদের চুসক্তর 

শময়াে ৩০ জুন-২০১৮ তাসরখ শেষ হদয়দে। ২০১৮ -

২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ িদক্রর জন্য নতুন এনসজও 

চূড়ান্ত সনব োিন  প্রসক্রয়ািীন।  

  ৪. িবরদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল 

োতা প্রিান কম যসূবচ 

এ .প্রজ .এম প্ররজাউল আলম 

কম যসুবচ পবরচালক 

প্র ান:0191666567 

৬০০০০০ 

জন 

এনসজও/সিসবও সনব োিন কদর ইউসনয়ন ওয়ারী 

প্রসেিণ প্রোন করা হদে। চুসক্তবি এনসজও/ সিসবও 

িাংসিি শজলা, উপদজলা মসহলা সবষয়ক কম েকতো 

এবাং উপদজলা প্রোিদনর িাসব েক িহদর্াগীতা ও 

অাংেগ্রহদণর মাধ্যদম প্রদতযক  াতাদ াগীদেরদক পুসি, 

বাল্যসববাহ প্রসতদরাি, সববাহ ও জন্ম-মৃতুয সনবন্ধন, 

প্রাথসমক  স্বাস্থয, মা ও সেশু স্বাস্থয, পসরবার 

পসরকল্পনা, সেশু লালন পালদন মাদয়র ভূসমকা, আরসল 

সিসনাং, অটিসিক সেশুর র্ত্ন ও Neuro 

Disorder ইতযাসে সবষদয় িদিতনতা মূলক  

প্রসেিন প্রোন করা হয়।   

 

 দল তারা পুসি ও স্বাস্থয সবষদয় িদিতন হওয়ার 

মাধ্যদম ব্যসক্তগত, পাসরবাসরক ও িামাসজক  াদব 

উপকৃত হদয়দেন এবাং ক্রমান্বদয় মা ও সেশু মৃতুযর হার 

হ্রাি পাদে। 
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ক্র: 

নাং 

কার্ েক্রম প্রকল্প, কম েসূসি ও কার্ েক্রম উপকারদ াগীর 

িাংখ্যা  

(প্রসতদবেনাসিন 

মাদি) 

অগ্রগসত/হ্রাি/বৃসি/সবদয়াজন/ 

িাংদর্াজন/ মন্তব্য (র্সে থাদক)  

MIS Software ব্যবহার কদর  াতাদ াগীর 

ডাটাএসি করার জন্য িের কার্ োলদয়র কম েকতো,  

শজলা ও উপদজলা মসহলা সবষয়ক কম েকতোদের 

িমন্বদয় ToT টিম গঠন করা হদয়দে। ইদতামদধ্য 

অদনক শজলা উপদজলাকম েকতো ও কম েিারীদের 

প্রসেিণ িমাপ্ত হদয়দে।  

 (গ) রাজস্ব 

িায়জয়টর 

আওতায় 

জাতীয় মবিলা প্রবিক্ষণ ও উন্নয়ন 

একায়িমী 

উপ-পবরচালক  

পারেীন সুলতানা 

প্র ান: ০১৭৮-৪৬২৭৫৭২ 

প্রিান কার্ োলয় মসহলা সবষয়ক 

অসিেপ্তর, ঢাকা 

৩০ জন 

০৯ জন 

১৫জন 

১। েসজে সবজ্ঞান 

২। ব্লক, বাটিক এন্ড টাইডাই 

৩। এমব্রয়ডারী 

  শবগম শরাদকয়া প্রসেিন শকন্দ্র, 

ময়মনসিাংহ (আবাসিক) 

প্রমা: প্রমাজায়েল িক । 

উপ-পবরচালক 
 

শ ান:01552-395073 

১২ জন 

২৮ জন 

৫৫ জন 

১। হাউজ সকসপাং এন্ড শকয়ার সগস াং 

২। সবউটিস দকেন 

৩। আধুসনক গাদম েন্টি, (অনাবাসিক) 

  মসহলা কৃসষ প্রসেিন শকন্দ্র, 

সজরাদবা, িা ার, ঢাকা (আবাসিক) 

শমাঃ আ জাল শহাদিন 

োসয়েপ্রাপ্ত কম েকতো 

শ ান: ০১৭১৫৮৬৯৩৭২ 

১১ জন 

১৫ জন 

১০ জন 

১০ জন 

০২ জন 

১। মােরুম ও শজব িাষাবাে 

২।শপসে এন্ড শবকারী শপ্রাডাট 

৩।শড্রি শমসকাং এন্ড শটইলাসরাং 

৪। শবসিক কসম্পউটার 

৫। হটি েকালিার এন্ড নাি োরী 

  েহীে শেখ  সজলাতুন শনো মুসজব 

মসহলা প্রসেিণ একাদডমী, সজরানী, 

গাজীপুর (আবাসিক) 

প্রজবুন প্রনো নাবগ যস 
 

োসয়েপ্রাপ্ত কম েকতো 

শ ান: 01711-187513 

১৯ জন 

১০ জন 

৪৪ জন 

১৩ জন 

১২ জন 

১। সবউটিস দকেন 

২। শমাবাইল শ ান িাস েসিাং 

৩। কসম্পউটার অস ি এসিদকেন 

৪। শড্রি শমসকাং- 

৫। ইন্ডসেয়াল সুইাংদমসেন অপাদরটর এন্ড 

শমইনদটদনন্স 

৬। শলোর অপাদরটর 

  মসহলা হস্তসেল্প ও কৃসষ প্রসেিণ 

শকন্দ্র, সেনাজপুর 

(আবাসিক) 

শমা: শমারদেে আলী খান 

োসয়েপ্রাপ্ত কম েকতো 

শ ান: ০৫৩১৬৫০৪৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০ জন 

৩০ জন 

১০ জন 

 

১। আধুসনক গাদম েন্টি, 

২। শড্রি শমসকাং এন্ড শটইলাসরাং 

৩। শবসিক কসম্পউটার 

  মসহলা কৃসষ প্রসেিণ ইন্সটিটিউট, 

বাদগরহাট (আবাসিক) 

ডা: শমা: মুখদলছুর রহমান । 

োসয়েপ্রাপ্ত কম েকতো 

শ ান:০১৭১১ -০৫৯৮০৭  

৩০ জন 

৪০ জন 

৬০ জন 

১।  সবউটিস দকেন 

২। কসম্পউটার অস ি এসিদকেন 

৩। শড্রি শমসকাং এন্ড শটইলাসরাং 
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ক্র: 

নাং 

কার্ েক্রম প্রকল্প, কম েসূসি ও কার্ েক্রম উপকারদ াগীর 

িাংখ্যা  

(প্রসতদবেনাসিন 

মাদি) 

অগ্রগসত/হ্রাি/বৃসি/সবদয়াজন/ 

িাংদর্াজন/ মন্তব্য (র্সে থাদক)  

  gv-dv‡Zgv (ivt) gwnjv cÖwkÿY 

I Dbœqb Kg‡cø·, mvwiqvKvw›`, 

e¸ov| (আবাসিক) বগুড়া 

োসয়েপ্রাপ্ত কম েকতো 

শ ান : ০১৭১১৭৮১৮৪০ 

 

 

 

১৫ জন 

০৭ জন 

১১ জন 

১। কনসজউমার ইদলকিসনক্স 

২। মটর িাইদকল িাস েি শমকাসনক্স 

৩।  ইদলকসিসেয়ান 

  মানবিম্পে উন্নয়ন  প্রসেিণ শকন্দ্র, 

রাজোহী (আবাসিক)। 

আজগর আলী (ো:প্রা:) 

শ ান: ০১৭২১৭৬১৯৩৯ 

 

১২০ জন ১।িম্বসলত সবকাে প্রসেিণ 

  গ্রামীণ মসহলাদের কৃসষ স সিক 

প্রসেিন শকন্দ্র সজরানী, গাজীপুর 

(অনাবাসিক) 

প্রজবুন প্রনো নাবগ যস 
 

োসয়েপ্রাপ্ত কম েকতো 

শ ান:01711-187513 

১৫ 

 

১। িম্বসলত কৃসষ ও মৎি িাষ 

  মসহলা সবষয়ক অসিেপ্তরািীন 

১৩৬টি উপদজলায় উপদজলা মসহলা 

সবষয়ক কম েকতোর কার্ োলদয়র 

মসহলা প্রসেিণ শকন্দ্র 

৪০৮০ েসজে সবজ্ঞান, এমব্রয়ডারী 

 ঘ) কম যকতযা ও 

কম যচারী। 

মসহলা সবষয়ক অসিেপ্তদরর প্রিান 

কার্ োলদয়র কম েকতোদের প্রসেিণ। 

৮৪ জন - 

 

 অন্যান্য 

কার্ যক্রম 

(প্রবতয়িিনাবিন 

মায়সর সকল 

কার্ যক্রয়মর 

িণ যনা) 

দুঃস্থ মসহলা উন্নয়ন (স সজসড) 

কম েসূসি  

উপ-পবরচালক 

প্রমাোঃ আবুল কায়িম 

প্র ান:01711586062 

 

- ক) স সজসড কম েসূসির আওতায় উপকারদ াগী 

মসহলাদের পুসির অ াব দূর করার জন্য পাইলট 

কার্ েক্রম সহিাদব বতেমাদন ৩৫টি উপদজলায় িািারণ 

িাদলর িাদথ ৬টি মাইদক্রা  সনউদিন্ট (স টাসমন A, 

B1, B12, আয়রন,  সলক এসিড, সজাংক) 

সমশ্রণপূব েক পুসিিাল প্রস্তত কদর ( টি ে াইড রাইি) 

সবতরণ করা হদে। এোড়া, সবশ্বখাদ্য কম েসূসি 

িহদর্াসগতায় আরও ১৫টি উপদজলায় এই কার্ েক্রম 

বাস্তবাসয়ত হদে।    

খ) ই-মসনটসরাং-এর মাধ্যদম এনসজও’শের প্রসেিণ 

কার্ েক্রম সনয়সমত মসনটসরাং করা হদে ।    

 

গ) www.dwa.gov.bd সেদরানাদম স সজসড 

ি টওয়যার ব্যবহাদরর মাধ্যদম আগামী ২০১৯-২০২০ 

িদক্র স সজসড উপকারদ াগী বাোই/ সনব োিন প্রসক্রয়ার 

অাংে  সহদিদব গত ২২/১০/২০১৮ ও ২৩/১০২০১৮ 

তাসরদখ গাজীপুর শজলার কালীগি এবাং কাসলয়ানকর 

উপদজলায় িদরজসমদন বাড়ী বাড়ী পসরেে েন করা 

হদয়দে।  

ঘ) অন্যান্য কার্ েক্রম িলমান রদয়দে।  

 

 

http://www.dwa.gov.bd/

