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মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা হিষয়ক অহধদপ্তরেে উন্নয়ন ও োজস্ব কার্ যক্ররমে 

আওতায় হিরেম্বে ২০১৯ মারেে িালনাগাদ তথ্যাহদ 

 

দপ্তর/সংস্থার নাম: মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তর।  প্রহিবিদনািীন মাস হিবসম্বর /২০১৯ িাহরখ: ০২/০১/২০২০ 

  লক্ষ টাকায় 

ক্র: 

নং 

কার্ যক্রম প্রকল্প, কম যসূহি ও কার্ যক্রম উপকারব াগীর 

সংখ্যা 

(প্রহিবিদনাহিন 

মাবস) 

অগ্রগহি 

১. ২ ৩ ৪ ৫ 

1।  উন্নয়ন প্রকল্প 

 

উপবেলা পর্ যাবয় মহিলাবদর েন্য আয়- িি যক 

প্রহিক্ষণ কম যসূিী (আইহেএ)।  

 মময়াদকাল: োনুয়ারী       

২০১৭-হিবসম্বর ২০২০ 

 অনুবমাহদি ব্যয়-২৮৩২২.৬০ (সংবিাহিি)  

প্রকরেে উরেশ্য : আয়িি যক কাবের প্রহিক্ষণ 

প্রদাবনর মাধ্যবম দহরদ্র, অনগ্রসর নারীবদর 

আত্মহন যরিীল ও দক্ষ মানি সম্পবদ পহরণি 

িবি সিায়িা করা। প্রকবল্পর মাধ্যবম ২,১৭,৪৪০ 

েন নারীবক প্রহিক্ষণ প্রদান করা িবি। 

২৩০৯৫ েন  ৪২৬টি উপবেলায় হিহ ন্ন মেবি ৭ম ব্যাবির 

(অবটাির-১৯ িবি হিবসম্বর-১৯ পর্ যন্ত) 

২১০২৫ েবনর প্রহিক্ষণ কার্ যক্রম সুষ্ঠু াবি 

সম্পন্ন িবয়বে।    

 ৬১টি মেলায় ইবলহিকযাল ও ইবলিহনক্স 

ইক্যযইপবমন্ট (কহম্পউটার সাহ যহসং এন্ড 

হরবপয়াহরং ও মমািাইল সাহ যহসং এন্ড 

হরবপয়াহরং) মেবি ৫ম ব্যাবির (অবটাির-১৯ 

িবি হিবসম্বর-১৯ পর্ যন্ত) ১৮৩০ েবনর এিং 

৮টি হি াগীয় িিবর মটর ড্রাইহ ং মেবি ৫ম 

ব্যাবির (অবটাির-১৯ িবি হিবসম্বর-১৯ 

পর্ যন্ত) ২৪০ েবনর প্রহিক্ষণ কার্ যক্রম সুষ্ঠু াবি 

সম্পন্ন িবয়বে।   

2।  ঐ হকবিার-হকবিারী ক্লাি স্থাপন। 

মময়াদকাল : োনুয়াহর ২০১৮-হিবসম্বর ২০২০ 

অনুবমাহদি ব্যয় ৫৫১৫৬.২৭ 

প্রকরেে উরেশ্য : সমাবের হিহ ন্ন স্তবরর প্রাহন্তক 

ও অসিায় হকবিার-হকবিারীবদর মেন্ডার মিইেি 

 াবয়াবলন্স প্রহিবরাবি সক্ষম করা প্রকল্পটির 

উবেশ্য। 

৬৬৯৫ েন  প্রকবল্পর মাঠপর্ যায় িবি হিল্ড সুপার াইোর, 

সঙ্গীি হিক্ষক ও আবৃহি হিক্ষকবদর শূন্য 

পবদর িাহলকা সংগ্রি করা িবয়বে।  

 হিল্ড সুপার াইোরবদর হিবসম্বর মাবসর 

মিিন আইিাবসর মাধ্যবম উপপহরিালক, 

মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তর িরাির মপ্ররণ করা 

িবয়বে। 

3।  

ঐ 

মসানাইমুড়ী,কালীগঞ্জ,আড়াইিাোর ও মঠিাড়ীয়া 

উপবেলায় মেহনং মসন্টার ও মিাবেল হনম যাণ। 

মময়াদকাল : জুলাই ২০১৪- জুন ২০১৯ 

অনুবমাহদি ব্যয়- ৪৭৭৫.২০ 

প্রকরেে উরেশ্য :  ১৮-৩৫   িৎেরেে 

সুহিধািহিত অদক্ষ মহিলারদে হনোপদ 

আিােরনে মাধ্যরম প্রহিক্ষণ সেিা প্রদান করে 

দক্ষ মানি েম্পদ হিরেরি গরে সতালা এিং 

জীিনমান উন্নয়ন কো। 

২৯৪ েন  ০৪টি প্রহিক্ষণ সকরেে মরধ্য কালীগঞ্জ 

সকরেে প্রহিক্ষণ কার্ যক্রম চলমান। হতনমাে 

সময়াদী সকারে য ৫০ জন প্রহিক্ষণার্থী ০২টি 

সেরি প্রহিক্ষণ গ্রিণ কেরে। প্রহতরিদনকালীন 

মাে পর্ যন্ত ২৯৪ জন 

প্রহিক্ষণার্থী/উপকাের াগী প্রহিক্ষণ সপরয়রে। 

 সোনাইমুেী প্রহিক্ষণ সকরেে িাউন্ডােী ওয়াল 

হনম যারণে লরক্ষে ওয়াকয অি যাে/কার্ যারদি 

প্রদান কো িরয়রে। 

মঠিােীয়া প্রহিক্ষণ সকরে (RO) প্লান্ট 

স্থাপরনে ব্যরয়ে প্রাক্কলন জনস্বাস্থে প্ররকৌিল 

অহধদপ্তে িরত পাওয়া সগরে। 

4।  ঐ ২০টি হিশু হদিার্ত্ন মকন্দ্র স্থাপন প্রকল্প। 

মময়াদকাল : মাি য ২০১৬-মিব্রুয়াহর ২০২১ 

অনুবমাহদি ব্যয়- ৫৯৮৮.৪৯৮  

প্রকরেে  উরেশ্য: হনম্নহিি ও মধ্যহিি মেণীর 

৫৫ েন  হিরেম্বে ২০১৯ পর্ যন্ত  হতযকৃত ১১১৮ জন 

হিশু এিং েমেংখ্যক উপকাের াগী মা। 

 ২০টি সি-সকয়াে সেন্টারে হিরেম্বে ২০১৯ 

মারে  নতুন হিশু  হতয ৫৫ জন। 



E/Sha/Halnagad 

 

ক্র: 

নং 

কার্ যক্রম প্রকল্প, কম যসূহি ও কার্ যক্রম উপকারব াগীর 

সংখ্যা 

(প্রহিবিদনাহিন 

মাবস) 

অগ্রগহি 

১. ২ ৩ ৪ ৫ 

কম যেীিী মাবয়বদর হিশুবদর (৬ মাস মেবক ৬ 

িের) হনরাপদ হদিাকালীন মসিা প্রদান। 

5।  ঐ গােীপুর মেলার কালীগঞ্জ উপবেলায় কম যেীিী 

মহিলা মিাবেল হনম যাণ ও হিশু হদিার্ত্ন মকন্দ্র 

স্থাপন প্রকল্প। 

মময়াদকাল : জুলাই -২০১৬- জুন -২০২০ 

অনুবমাহদি ব্যয়- ১৯১৫.০২৮ 

প্রকরেে উরেশ্য: কম যজীিী নােীরদে আিােন 

সুহিধা এিং হিশুরদে হদিার্ত্ন প্রদান। 

৬০ েন  সিারেল  িন ২৪/১২/২০১৯ তাহেরে 

হপিহিউহি কর্তযক মহিলা হিষয়ক 

অহধদপ্তরেে অনুকূরল িস্তান্তে কো িরয়রে। 

 হিশু হদিার্ত্ন মকবন্দ্র ২০ েন হিশু  হিয 

রবয়বে।  

 মিাবেবল ৪০ েন মিাি যার  হিয রবয়বে। 

 মিাি যার  হিযর িরম হিিরণ কার্ যক্রম িলমান 

রবয়বে। 

6।  ঐ হমরপুর ও হখলগাঁও কম যেীিী মহিলা মিাবেল 

উর্ধ্যমূখী সম্প্রসারন প্রকল্প। 

মময়াদকাল : জুলাই ২০১৬- জুন ২০১৯ 

অনুবমাহদি ব্যয়- ৩৯৩৭.৫৫ 

প্রকরেে উরেশ্য: এ প্রকরেে  উরেশ্য কম যজীিী 

নােীরদে আিােন সুহিধা প্রদান। 

-  হেলগাঁও সিারেরলে ওয়াল টাইলে  

লাগারনাে কাজ চলমান । 

 হমরপুর মিাবেবলর িাোন্দাে গ্রীল ও পাহনে 

লাইরনে কাজ চলমান । 

7।  ঐ 

নীলবক্ষি কম যেীিী নতুন মহিলা মিাবেল  হনম যাণ 

এিং মদবির হিহ ন্ন মেলায় হিদ্যমান মিাবেল 

সমূবির অহিকির  উন্নয়ন । 

মময়াদকাল : জুলাই ২০১৭-জুন ২০২০ 

অনুবমাহদি ব্যয়-  ৩৫৯৭.৪৮ 

প্রকরেে উরেশ্য: অে যননহিক কম যকাবন্ড  

হনবয়াহেি নারীবদর অহিকিাবর সিায়িা দাবনর 

েন্য স্বল্প খরবি কম যেীিী নারীবদর হনরাপদ 

আিাসবনর ব্যিস্থা করা এ প্রকরেে  উরেশ্য । 

-  ২য় িলার োদ ঢালাই ও ৩য় িলার কলাম 

ঢালাই িলমান। 

8।  ঐ Advancement of Women’s 

Rights. 

মময়াদকাল : নব ম্বর ২০১৭-হিবসম্বর ২০২০ 

অনুবমাহদি ব্যয়-  ৬৭৭.২২ 

প্রকরেে  উরেশ্য: মহিলাবদর সমঅহিকার 

প্রহিষ্ঠা এিং নারী ক্ষমিায়বনর মাধ্যবম নারী ও 

মমবয় হিশুর প্রহি মেন্ডার হ হিক হনর্ যািন ও 

হনপীড়ন প্রহিবরাি করা। 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 ৪টি মেলায় (মেলা, উপবেলা ও ইউহনয়ন 

পর্ যাবয়) NNPC স া অনুহষ্ঠি িবয়বে-

৬টি। 

 মেলা পর্ যাবয় NNPC গাইি লাইবনর 

খসড়া প্রস্তুি করবণ কার্ যক্রম কম যিালা-৩টি। 

 সদর কার্ যালবয় NNPC এর কার্ যক্রম 

মোরদারকরণ হিষয়ক কম যিালা-১টি। 

NAP-VAW এর Monitoring & 

Evaluation (M&E) tools 

প্রস্তুিকরবণ লাইন হমহনহি এর সাবে 

মিাকাসগ্রুপ স া। 

9।  ঐ Accelerating Action  to end 

Child Marriage in 

Bangladesh.  

৪৩২০েন  প্রকবল্পর আওিায় িগুড়া মেলার ২৫েন 

এিং োমালপুর মেলার ১১েন মমাট ৩৬েন 

মেন্ডার মপ্রাবমাটারবদর েীিন-েীহিকা এিং 
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ক্র: 

নং 

কার্ যক্রম প্রকল্প, কম যসূহি ও কার্ যক্রম উপকারব াগীর 

সংখ্যা 

(প্রহিবিদনাহিন 

মাবস) 

অগ্রগহি 

১. ২ ৩ ৪ ৫ 

মময়াদকাল : নব ম্বর ২০১৭- অবটাির ২০১৯ 

অনুবমাহদি ব্যয়-  ৪৩৪.৮৭ 

প্রকরেে  উরেশ্য: হকবিারী হিিাহিি-অহিিাহিি 

মমবয়বদর েন্য হিহনবয়াগ ও সমে যন বৃহি এিং 

এই সমে যবনর উপকাহরিা দৃশ্যমান কবর িাল্য 

হিিাবির মমাকাবিলায় কবম যর গহি িাড়াবনা। 

দুবর্ যাগ ঝুহক হ্রাস হিষয়ক আিাহসক প্রহিক্ষণ 

০৮/১২/২০১৯ িাহরখ িবি ১৪/১২/২০১৯ 

িাহরখ পর্ যন্ত ব্রাক মসন্টার, ময়মনহসংি-এ 

সমাপ্ত িবয়বে। 

 হিবসম্বর ২০১৯ মাবসর ব্যয়: ১৬.৬৪ লক্ষ 

টাকা। জুলাই ২০১৯  িবি হিবসম্বর ২০১৯ 

পর্ যন্ত ক্রমপুহঞ্জি অগ্রগহি ৭৭.০৯ লক্ষ টাকা। 

10।  ঐ National Resilience 

Programme 

মময়াদকাল : (োনুয়ারী ২০১৮-মাি য ২০২১) 

অনুবমাহদি ব্যয়: ২৮৩৪.৬৭ 

প্রকরেে উরেশ্য : মটকসই মানি ও অে যননহিক 

উন্নয়ন, নারী পুরুবষর সমিা ও দূবর্ যাবগর ঝুহক 

হ্রাস করণ প্রকবল্পর মূখ্য উবেশ্য। 

 

-  মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তযক 
প্রণীি ‘Gender Responsive 

Guideline for Design and 

Review of Development 

Projects 2009’ িালানাগাদ করার 

লবক্ষয ১২ হিবসম্বর ২০১৯ িাহরবখ একটি 

কম যিালা িাংলাবদি পহরকল্পনা কহমিন-এ 

অনুহষ্ঠি িয়।  

 ১৯ হিবসম্বর ২০১৯ িাহরবখ BBS কর্তযক 

আবয়াহেি Sex, Age, Disability, 

Disaster desegregated 

data (SADDD) এর protocol ও 

guideline প্রণয়বনর কম যিালা অনুহষ্ঠি 

িয়। 

 ১৯ হিবসম্বর ২০১৯  িাহরবখ সংহিে 

মন্ত্রণালবয়র প্রহিহনহিবদর সাবে 

Disaster impact 

Assessment (DIA) কম যকাঠাবমা 

সংযুক্তকরণীয় হিষয়ক কম যিালা অনুহষ্ঠি 

িয়। 

 প্রহিক্ষণ প্রহিষ্ঠান Women 

Environment and 

Development Organisation 

(WEDO) কর্তযক ২৭০০ হিদাপন্ন নারী 

হনি যািন িাহলকা চুড়ান্ত । 

 ২১-২৫ হিবসম্বর ২০১৯ িাহরবখ প্রহিক্ষণ 

প্রহিষ্ঠান Bangladesh Disaster 

Preparedness Centre 

(BDPC) মকহন্দ্রয় পর্ যাবয় মহিলা হিষয়ক 

অহিদপ্তর, দুবর্ যাগ ব্যিস্থাপনা অহিদপ্তর এিং 

সাইবক্লান হপ্রপাি যবনস মপ্রাগ্রাম (হসহপহপ) এর 

হনি যাহিি কম যকিযাবদর প্রহিক্ষণ প্রদান 

কবরবে। 
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২. রােস্ব 

িাবেবটর 

কম যসূহি। 

১. দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন 

(হ হজহি) কম যসূহচ 

 

১০,৪০,০০০ 

(দি লক্ষ 

িহিি 

িাোর) েন। 

 ২০১৯-২০২০ হ হেহি িবক্র সারাবদবির ৪৯২টি উপবেলায় 

১০,৪০,০০০ (দি লক্ষ িহিি িাোর) উপকারব াগীর অনুকূবল 

জুলাই/ - হিবসম্বর/২০১৯ পর্ যন্ত ৬ (েয়) মাবসর ১,৮৭,২০০ 

মমেঃটন খাদ্য (িাল) িরাে ও উক্ত খাবদ্যর পহরিিণ ব্যয় িািদ= 

১৪.৪৭৫১৫১৮ (মিৌে মকাটি সািিহিি লক্ষ একান্ন িাোর 

পাঁিিি আঠার) মকাটি টাকার ব্যয় িরাে আবদি মাঠ পর্ যাবয় 

হিিরবণর েন্য মপ্ররণ করা িবয়বে এিং খাদ্য হিিরণ কার্ যক্রম 

সম্পন্ন িবয়বে। োনুয়ারী- জুন ২০২০ পর্ যন্ত ৬ মাবসর ১,৮৭,২০০ 

মমেঃটন খাদ্য (িাল) িরাে আবদি ইহিমবধ্য মাঠপর্ যাবয় মপ্ররণ 

করা িবয়বে। 

 

  ২. কম যজীিী ল্যাকরটটিং 

মাদাে েিায়তা তিহিল 

কম যসূহচ 

 

২,৭৫,০০০ 

েন। 

২০১৯-২০ অে যিেবর বৃহিপ্রাপ্ত ২৫০০০ সি ২,৭৫,০০০ েন 

উপকারব াগীর মবধ্য   G2P পিহিবি প্রহিেবনর মাবস 

৮০০/- টাকা হিবসবি ইএিটি পিহিবি ৬৫০২৬ েনবক 

মমাট ১৫,৫৯,৪৮,০০০(পবনর মকাটি ঊনষাট লক্ষ আটিহিি 

িাোর) টাকা  ািা প্রদান করা িবয়বে। 

 

  ৩. দহেদ্র মা'ে জন্য 

মার্তত্বকাল  াতা প্রদান 

কম যসূহচ 

 

৭,৭০,০০০ 

েন 

২০১৯-২০ অে যিেবর  ািাব াগীর সংখ্যা ৭,৭০,০০০ েন এিং 

েনপ্রহি মাহসক  ািার পহরমাণ ৮০০.০০ টাকা। ২০১৯-২০ 

অে যিেবর  ািা িািদ ৭৩৯,২০,০০,০০০.০০  (সািিি উনিহিি 

মকাটি হিি লক্ষ) টাকা িরাে আবে।  

 

৪. সি-সকয়াে কম যসূহচ 

সিনুয়াো োতুন 

 

২৩৪৭ জন হনম্নহিত্ত ও মধ্যহিত্ত সেনীে কম যজীিী মারয়রদে হিশুরদে (৬ মাে 

সর্থরক ৬ িেে) েকাল ৮:৩০ ঘটিকা সর্থরক হিকাল ৫:৩০ ঘটিকা 

পর্ যন্ত হনোপদ হদিাকালীন সেিা প্রদান কো িয়।  

ঢাকা সজলায় ২৫টি, ১৮টি সজলায় ১৮টি েি যরমাট ৪৩টি সি-

সকয়াে সেন্টারে কার্ যক্রম পহেচাহলত িরে।  

 

৫.মহিলা সস্বোরেিী েমাজ 

কল্যান সকেেমূরিে অনুকূরল 

অনুদান হিতেণ। 

 

৪৮৩১ টি। ২০১৭-২০১৮ অে য িেবরর তুলনায় ২০১৮-২০১৯ অে য িেবর 

১৮৯টি সহমহি ও ৫৯,৭০,০০০/- (ঊনষাট লক্ষ সির িাোর) 

টাকা অনুদাবনর পহরমান বৃহি মপবয়বে। 

 

৬.মহিলা হিষয়ক অহধদপ্তরেে 

আওতায় পহেচাহলত ০৭টি 

কম যজীিী মহিলা সিারেরলে 

মাধ্যরম কম যজীিী মহিলারদে 

হনোপদ আিােন সুহিধা 

প্রদান। 

১২৬২ েন।        োজস্ব োতভুক্ত ঢাকাস্থ ০৩টি কম যজীিী মহিলা সিারেরলে 

হেটেংখ্যা ৮৯৩টি (রগেহেটেি) এিং স্ব-অর্থ যায়রন পহেচাহলত 

ঢাকাে িাইরেে ০৪টি সজলা িিে চট্টগ্রাম, োজিািী,খুলনা ও 

র্রিারে কম যজীিী মহিলা সিারেরলে হেটেংখ্যা ৫২১ টি। সমাট 

১৪১৪ টি সিাি যাে হেরটে হিপেীরত হিরেম্বে ২০১৯ মারে সমাট 

উপকাের াগী কম যজীিী মহিলা সিাি যারেে েংখ্যা ১২৬২ জন। 

 

  ০৭. কম যেত মহিলা গারম যন্টে 

েহমকরদে আিােরনে জন্য 

সিারেল হনম যাণ, িে 

আশুহলয়া, ো াে, ঢাকা। 

৮৯ েন চলহত মারে ০৭ জন সিাি যাে সিারেল তোগ করেন এিং ১১ জন 

সিাি যাে সিারেরল উরঠন। এ কার্ যক্ররমে আওতায় ৭২০ জন 

সিাি যারেে আিােন সুহিধা েরয়রে 
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8.মহিলারদে আত্ন-

কম যেংস্থারনে জন্য ক্ষুদ্রঋণ 

কার্ যক্রম। 

 

২৫০ েন এই কম যসূিীটি ৬৪টি মেলার আওিািীন  ৪৮৮টি উপবেলায় 

িাস্তিাহয়ি িবে। 

 ২০০৩-০৪ িবি ২০১৯-২০ অে যিের পর্ যন্ত ঘূণ যায়মান 

হিবসবি ক্রমপুহঞ্জি াবি মমাট হিিরণ ১৩৫.৪৪ (একিি 

পঁয়হিি মকাটি চুয়াহিি লক্ষ) টাকা এিং মমাট আদায় 

১০৬.১০(একিি েয় মকাটি দি লক্ষ) টাকা। 

 উপকারব াগীর সংখ্যা ১৩৪৫৮০ েন। 

 আদাবয়র িার=৭৮.৩৪% 

০৩  রােস্ব 

িাবেবটর 

আওিায় 

অন্যান্য 

কার্ যক্রম 

 

১.হনিন্ধনকৃত মহিলা 

েহমহতহ হত্তক ব্যহতক্রমী 

ব্যিোয়ী উরযাগ  (জহয়তা-

িান্দেিান)।  

- 
1। ২০১৮-১৯ অে য িেবর ২৫০ েন এিং ২০১৭-১৮ অে য 

িেবর ২৫০ েন মমাট ৫০০ েন নারী উবদ্যাক্তাবদর  

িাহিদা হ হিক কাহরগহর দক্ষিা বৃহি ও ব্যিসা 

ব্যিস্থাপনার উপর প্রহিক্ষণ প্রদান করা িবয়বে। 

 

2। স্থানীয় াবি নারী উবদ্যাক্তাবদর সহমহিহ হিক সংগঠিি 
কবর ব্যিসায় উদ্বুিকরবণর েন্য হিহ ন্ন স া, কম যিালা 

ও মমলার ব্যিস্থা করা িবয়বে। 

 

3। ৬ িলা হ বির উপর ৪ িলা হিহিে হিপহণ মকবন্দ্রর 
ষ্ট্রাকিারাল কাে সম্পন্ন িবয়বে। হিটিংস এর কাে 

িলবে।  িবনর প্লাোর মিষ িবয়বে। বিদুহিক কাে 

এিং স্যাহনটাহর কাে িলমান। সীমানা প্রািীরর 

দরপবির কাে সম্পন্ন িবয়বে। হিবসম্বর ২০১৯ এর 

মবধ্য হিপনী মকন্দ্র মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তরবক িস্তান্তর 

করবি িবি মবম য এলহেইহি িবি োনাবনা িয়।  

 

4। হিপণী মকবন্দ্রর মদাকান, িাইল্ড কন যার, ক্লািঘর/অহিস 

ঘর, মাহিপারপাস িলরূম, ফুি কন যার, ২টি 

ইন্সবপকিন কক্ষ ইিযাহদর  মিবকাবরিবনর েন্য 

আসিািপি ও সরঞ্জাম ক্রয় করা িবয়বে । 

 

5। স্থানীয় কহমটির মাধ্যবম মদাকান িরাে, হিপণীবকবন্দ্রর 
ব্যিস্থাপনা ও পহরিালনা  সংক্রান্ত অনুবমাহদি 

নীহিমালা মুদ্রবনর কাে সম্পন্ন করা িবয়বে ।  

নীহিমালা অনুবমাদন িবয়বে। 

 

6। নীহিমালা অনুর্ায়ী হিপণী  মকবন্দ্রর  মদাকান িরাে ও 
ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত কাে সম্পবন্নর েন্য উপপহরিালক, 

মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তর মক পি মদয়া িবয়বে।  

 

7। প্রিার-প্রিারণা সংক্রান্ত ব্রুহিউর, িহপং ব্যাগ ইিযাহদ 

প্রস্তুি করা িবয়বে । 

 

২.গােীপুর মেলার কালীগঞ্জ 

উপবেলায় নারী উবদ্যাক্তাবদর 

পহরিালনায় মহিলা 

-  কম যসূিীর আওিায় হনম যাণ কার্ যক্রম িলবে। অগ্রগহি 

৪০% 

 ২৫০ েন নারী উবদ্যাক্তাবক প্রহিক্ষণ প্রদান করা 
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হিপনীবকন্দ্র (েহয়িা-

কালীগঞ্জ) 

িবয়বে। 

 

 ৩.অধুনালুপ্ত হেটমিবলর 

নারীবদর েন্য ইউহনয়ন 

পর্ যাবয় মিহসক আইটি/ 

আইহসটি হলটাবরহস ও নারীর 

েীিন র্ািার মান উন্নয়ন 

হিষবয় প্রহিক্ষণ কম যসূহি। 

১০০ েন   মমাট ৬০৫ েনবক প্রহিক্ষণ মদয়া িবয়বে । 

 

  ৪.“িাওে এলাকাে সুহিধা 

িহিত নােীে অর্থ যননহতক ও 

োমাহজক ক্ষমতায়রনে জন্য 

আয় ও কম যেংস্থান বৃহি” 

কম যসূহচ 

সময়াদকাল: ২০১৮-১৯ িরত 

২০১৯-২০ 

সমাট প্রাক্কহলত ব্যয়: 

৬২৩.৩৬ লক্ষ টাকা 

১৪৮০ জন 

নােী 

 হিবসম্বর  ২০১৯ এর মবধ্য আরও ১০টি প্রহিক্ষবণর মাধ্যবম 

২০০ েন নারীবক প্রহিক্ষণ প্রদান কবর ২০১৮-২০১৯ অে য 

িেবরর িাহষ যক পহরকল্পনা অনুর্ায়ী ১০০  াগ কাে সম্পন্ন 

করা িবি। 

 হিবসম্বর  ২০১৯ পর্ যন্ত ৯২টি প্রহিক্ষবণর মাধ্যবম ১৮৪০ েন 

নারীবক  াসমান িীেিলা বিরী ও হিষমুক্ত সিহে িাষ 

এিং উন্নি োবির িাঁস প্রহিপালন হিষবয় প্রহিক্ষণ মদয়া 

িবয়বে। 

 হিবসম্বর  ২০১৯  পর্ যন্ত ৭৪টি প্রহিক্ষবণর মাধ্যবম ১৪৮০ েন 

নারীবক  াসমান িীেিলা বিরী ও হিষমুক্ত সিহে িাষ 

হিষবয় প্রহিক্ষণ মদয়া িবয়বে। 

 হিবসম্বর  ২০১৯ পর্ যন্ত ১৪৮০ েন নারীর প্রবিযকবক ২টি 

কবর  াসমান িীেিলা বিরীর মিি ও িীে প্রদান করা 

িবয়বে। 

 হিবসম্বর ২০১৯ পর্ যন্ত ১৮টি প্রহিক্ষবণর মাধ্যবম ৩৬০ েন 

নারীবক উন্নি োবির িাঁস প্রহিপালবনর হিষবয় প্রহিক্ষণ 

মদয়া িবয়বে এিং জুন ২০১৯ পর্ যন্ত ৩৬০ েন নারীর 

প্রবিযকবক ১৫ টি কবর উন্নি োবির িাঁস ও িাঁবসর খািার 

প্রদান করা িবয়বে।   

 

  ৪.কাহেগহে প্রহিক্ষরণে 

মাধ্যরম এহতম ও অেিায় 

হকরিােীরদে জীিনমান 

উন্নয়রনে লরক্ষে একারিহমক 

এিং আিাহেক  িন হনম যাণ, 

সুনামগঞ্জ। 

_ এ কম যসূহচ িরত ১২৫ েন এহতম ও অেিায় হকরিােী আিােন 

সুহিধােি প্রহিক্ষণ সুহিধা পারি।  িন  হনম যাণ চলমান। 

  

 

 

 

৫.আধুহনক ফ্োিন হিজাইন 

ইউহনট স্থাপন (অপোহজতা) 

সময়াদ:২০১৬-১৭ িরত 

২০১৮-১৯ অর্থ যিেে।   

৫০০ জন কম যসূচীে আওতায় প্রহিক্ষণ কার্ যক্রম শুরু িরয়রে। নর ম্বে ২০১৯ 

মাে সর্থরক ০৭ টি সজলায় ১০টি সেরিে উপে প্রহিক্ষণ কার্ যক্রম 

চলমান েরয়রে। প্রহত ব্যারচ ৫০ জন প্রহিক্ষণার্থী প্রহিক্ষণ 

পারেন। 

  ক. হিক্রয় ও প্রদি যনী সকে 

অংগনা। 

 

৪২ 

েন নারী 

উবদ্যাক্তা 

(মালামাল 

সরিরািকারী) 

 

মহিলা হিষয়ক অহধদপ্তোধীন হিক্রয়  ও প্রদি যনী সকে অংগনাে 

মাধ্যরম মহিলা েহমহত/দ:স্থ মহিলা/নােী উরযাক্তারদে 

উৎপাহদত  িস্তহিেজাত   মালামাল হিক্ররয়ে মাধ্যরম সদিব্যাপী 

নােী উরযাক্তারদে অর্থ যননহতক ারি স্বািলম্বী কো িয়।  

 নর ম্বে পর্ যন্ত হিক্রয় ৩৮,০৮৬/ টাকা।  মুনাফ্াে টাকা প্রহত 

অর্থ যিেে সিরষ েেকােী সকাষাগাে িাংলারদি ব্যাংরক জমা সদয়া 
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িয়। 

 

  ে.মহিলা েিায়তা কম যসূহচ 

 

 মহিলা েিায়তা কম যসূচীে নােী হনর্ যাতন প্রহতরোধ সেরলে 

মাধ্যরম ৬টি হি াগীয় িিরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, োজিািী, খুলনা, 

িহেিাল ও হেরলট) হনর্ যাতারনে হিকাে নােীরদে অহ রর্াগ 

গ্রিণ, পক্ষদ্বরয়ে শুনানী গ্রিণ ও পােস্পাহেক আরলাচনাে 

হ হত্তরত পাহেিাহেক েম্পকয পুনুঃস্থাপন, েন্তারনে  েণরপাষণ 

আদায়, সদনরমািোনা ও সোেরপাষ আদায়েি েিধেরণে আইহন 

েিায়তা সদয়া িয়। হনর্ যাহিি নারীবদর সিায়িার েন্য ৬টি 

হি াগীয় িিবর পহরিাহলি মিিার মিাবম হনর্ যাহিি নারী ও 

হিশুবদর অনুি য ১ িের আেয়নসি সিিরবণর সুবর্াগ এিং হিক্ষা 

ও প্রহিক্ষবণর ব্যিস্থা গ্রিণ করবে। এোড়া মহিলা সিায়িা 

কম যসূহির আওিায় মহিলা সিায়িা মকবন্দ্রর মাধ্যবম হনর্ যাহিি ও 

আেয়িীন নারীবদর হিনা খরবি ০৬ মাস পর্ যন্ত দু’টি সন্তানসি ১২ 

িেবরর নীবি আেয়, খাদ্য, িস্ত্র, হিহকৎসা প্রহিক্ষণসি 

পুনি যাসবনর ব্যিস্থা গ্রিণ করা িয়।  

নােী হনর্ যাতন প্রহতরোধ সেল অহ বর্াগ-

৬৭টি 

হনষ্পহি-

৮৯টি 

আেয় মকবন্দ্রর নতুন মিাি যার মা ০৬ েন 

হিশু ০৬ েন 

অিস্থানরি মিাি যার মা ৪৯ েন 

হিশু ৩১েন 

সদনরমািে আদায় ৩,৮৯,৯০০/  

 গ. চাকুেী হিহনরয়াগ তথ্য সকে: 

 

 

 

 

 

০২ টি মহিলা হিষয়ক অিীদপ্তরািীন িাক্যরী হিহনবয়াগ িথ্যবকবন্দ্র ১৫/- 

(পবনর) টাকার হিহনমবয় হিহক্ষি, স্বল্পহিহক্ষি, দক্ষ, অদক্ষ 

িাক্যরী প্রিযািী নারীবদর নাম হনিন্ধনপূি যক হিহ ন্ন প্রহিষ্ঠাবন 

িাবদর উপযুক্ত শূন্য পবদর হিপরীবি আবিদনপি মপ্ররণ কবর 

িাক্যরী প্রাহপ্তবি সিবর্াহগিা প্রদান করা িয় এিংসরকার কর্তযক 

প্রদি মগবেবটি ১০% এিংনন-মগবেবটি ১৫% নারী মকাটা 

পূরবণর হিষয়টি পর্ যবিক্ষণ করা িয়। 

 ঘ. িাল্যহিিাি প্রহিবরাি 

হিষয়ক। 

 

৭৭ েন হিশু িাল্যহিিাি িবি পহরিাণ মপবয়বে এমন হিশুবদর নাম ও ঠিকানা 

সম্বহলি ৪৬টি মেলা িবি প্রাপ্ত িথ্য সংকলন কবর প্রিাসহনক 

মন্ত্রণালবয় প্রহিমাবস মপ্ররণ করা িবে ।  

 ঙ. মানি পািার মরাি সংক্রান্ত 

 
 

 

১১০৫০২েন 

 

 

 

 

 

মানি পািার প্রহিবরাবি মেলা ও উপবেলা মহিলা হিষয়ক 

কম যকিযাগণ হনয়হমি াবি উপকারব াগীবদর সবিিন কবরন। এ 

সকল কম যসুহির িথ্য সংগ্রিপূি যক সহন্নবিহিি আকাবর প্রহিবিদন 

প্রহিমাবস প্রিাসহনক মন্ত্রণালবয়র মাধ্যবম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয় 

মপ্ররণ করা িবে ।  

 ি.অটিেম হিষবয় সবিিনিা 

বৃহি। 

 

৪০৯৭৪ েন মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তবরর প্রহিক্ষণ একাবিমী কর্তযক 

আবয়াহেি প্রহিক্ষণ কম যসুহির মাধ্যবম এ পর্ যন্ত ২৩৭ েন মেলা 

ও উপবেলা মহিলা হিষয়ক কম যকিযাবদর এ হিষবয় 

অিহিিকরবণর ব্যিস্িা গ্রিণ করা িবয়বে ।  

 
  ে. োিীয় মহিলা ও হিশুউন্নয়ন 

পহরষদ (NCWCD) । 

 

মাহসক 

প্রহিবিদন 

 

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাবদি সরকাবরর মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর 

স াপহিবে ১১/০২/২০১৫ িাহরবখ অনুহষ্ঠি োিীয় মহিলা ও হিশু 

উন্নয়ন পহরষদ(NCWCD) এর স ার হসিান্তসমুবির িাস্তিায়ন 

অগ্রগহির (হিস্তাহরি) প্রহিবিদন প্রিাসহনক মন্ত্রণালবয় প্রহিমাবস 

মপ্ররণ করা িয় ।  

 ে.কম যবক্ষবি মর্ৌন িয়রানী 

মরাি হিষয়ক। 

 

৩১ টি স া 

অনুহষ্ঠি 

িবয়বে। 

কম যবক্ষবি মর্ৌন িয়রানী মরাবি মিামান্য আদালবির িাইবকাট য 

হি াবগ দাবয়রকৃি রীট হপটিিন এর আবলাবক অি অহিদপ্তবর 

গি ২৪/১০/২০১০ িাহরবখ ০৯ (নয়) সদস্য হিহিে একটি 

Complaint কহমটি গঠন করা িবয়বে। মহিলা হিষয়ক 

অহিদপ্তবরর নীি িলায় একটি অহ বর্াগ িাক্স রাখা িবয়বে 

মর্খাবন অহ বর্াগকারী মমৌহখক ও মটহলবিাবন হকংিা হলহখি 
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অহ বর্াগ প্রদান করবি পারবি। Complaint কহমটির স া 

দুই মাস পর পর অনুহষ্ঠি িয়।  ৬৪টি মেলায় উপপহরিালবকর 

কার্ যালবয় Complaint কহমটি গঠন করা িবয়বে। 

 প্রহিক্ষণ    

 (ক) 

উন্নয়ন 

প্রকরেে 

আওতায় 

১. উপরজলা পর্ যারয় 

মহিলারদে জন্য আয়- িধ যক 

প্রহিক্ষণ কম যসূচী (আইহজএ)। 
 

 

 ২৩০৯৫েন  ৪২৬টি উপবেলায় হিহ ন্ন মেবি ৭ম ব্যাবির (অবটাির-১৯ 

িবি হিবসম্বর-১৯ পর্ যন্ত) ২১০২৫ েবনর প্রহিক্ষণ কার্ যক্রম 

সুষ্ঠু াবি সম্পন্ন িবয়বে। 

 

    ৬১টি মেলায় ইবলহিকযাল ও ইবলিহনক্স ইক্যযইপবমন্ট 

(কহম্পউটার সাহ যহসং এন্ড হরবপয়াহরং ও মমািাইল সাহ যহসং 

এন্ড হরবপয়াহরং) মেবি ৫ম ব্যাবির (অবটাির-১৯ িবি 

হিবসম্বর-১৯ পর্ যন্ত) ১৮৩০ েবনর এিং ৮টি হি াগীয় িিবর 

মটর ড্রাইহ ং মেবি ৫ম ব্যাবির (অবটাির-১৯ িবি হিবসম্বর-

১৯ পর্ যন্ত) ২৪০ েবনর প্রহিক্ষণ কার্ যক্রম সুষ্ঠু াবি সম্পন্ন 

িবয়বে।   

 মসানাইমুড়ী,কালীগঞ্জ,আড়াই

িাোর ও মঠিাড়ীয়া 

উপবেলায় মেহনং মসন্টার ও 

মিাবেল হনম যাণ। 

 

৫০ জন  ০৪টি প্রহিক্ষণ সকরেে মরধ্য কালীগঞ্জ সকরেে প্রহিক্ষণ 

কার্ যক্রম চলমান। হতনমাে সময়াদী সকারে য ৫০ জন 

প্রহিক্ষণার্থী ০২টি সেরি প্রহিক্ষণ গ্রিণ কেরে। 

প্রহতরিদনকালীন মাে পর্ যন্ত ২৯৪ জন 

প্রহিক্ষণার্থী/উপকাের াগী প্রহিক্ষণ সপরয়রে। 

 

 (ে) 

কম যসূহচে 

আওতায় 

১.মহিলাবদর েন্য 

েীহিকায়বনর প্রহিক্ষণ 

হ হিক দক্ষিা WTC 

কম যসূহি, মহিঅ, ঢাকা। 

৬৩০০ েন আধুহনক গাবম যন্টস, মমামিাহি বিরী,বিা-হপস বিরী, মটইলাহরং, 

কারচুহপ, হিউটিহিবকিন, মমািাইল মিান সাহ যহসং, খাদ্য 

প্রহক্রয়াোিকরণ, কাগবের প্যাবকট বিরী, হকবিন গাবি যহনং (বর্ 

মকান ৫টি হিষবয় প্রহিক্ষণ িয়)। 

 

  ২. দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন 

(হ হজহি) কম যসূহচ  

 

১০,৪০,০০০ 

(দি লক্ষ িহিি 

িাোর) েন 

 ২০১৯-২০২০ হ হেহি িবক্র সারাবদবির ৪৯২টি উপবেলায় 

১০,৪০,০০০ (দি লক্ষ িহিি িাোর) উপকারব াগীবদর মবধ্য 

মিসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (এনহেও) কর্তযক প্রহিক্ষণ প্যাবকে 

মসিা (প্রহিক্ষণ, সঞ্চয়, ঋণ) কার্ যক্রম সম্পাহদি িবে। । এোড়া, 

মাঠ পর্ যাবয় হ হেহি উপকারব াগীবদর প্রবিযবকর হনে হনে 

নাবম ১০/- টাকার সঞ্চয়ী একাউন্ট মখালার কার্ যক্রম িলমান 

রবয়বে। ২৪/১২/২০১৯ িাহরবখ মিাপহরিালক, মহিলা হিষয়ক 

অহিদপ্তবরর স াপহিবে হ হেহি কার্ যক্রম িাস্তিায়বন িলমান 

হিহ ন্ন সমস্যা হিহিিকরণ, উদু্ভি সমস্যার সম্ভাব্য সমািাবনর 

হিষবয় আবলািনা এিংআবলািনার উপর হ হি কবর পরিিী 

কার্ যক্রম গ্রিবণর হনহমি ৩২ টি মেলার উপ-পহরিালকবদর 

সমন্ববয় ” হ হেহি মপ্রাগ্রাম হরহ উ ওয়াকযিপ” অনুহষ্ঠি িয়।  

 

 ৩. কম যজীিী ল্যাকরটটিং 

মাদাে েিায়তা তিহিল 

কম যসূহচ 

 

২,৭৫,০০০ 

েন 

উপকারব াগীবদর প্রহিক্ষবণর েন্য হিহেএমইএ ওহিবকএমইএ 

সি ৪৪০টি সংস্থার সাবে  চুহক্ত সম্পন্ন  িবয়বে।হিহেএমইএ ও 

হিবকএমইএ সি চুহক্তিি সংস্থা কর্তযক উপকারব াগীবদর 

সবিিনিামূলক প্রহিক্ষণ কার্ যক্রম িলমান। 

 ৪. দহেদ্র মা'ে জন্য 

মার্তত্বকাল  াতা প্রদান 

কম যসূহচ 

৭০০০০০ 

েন 

চুহক্তিি এনহেও/হসহিও’র মাধ্যবম মেলা, উপবেলা মহিলা 

হিষয়ক কম যকিযা এিং উপবেলা প্রিাসবনর সাহি যক 
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সিবর্াগীিা ও অংিগ্রিবণর মাধ্যবম প্রবিযক 

 ািাব াগীবদরবক পুহে, িাল্যহিিাি প্রহিবরাি, হিিাি ও 

েন্ম-মৃতুয হনিন্ধন, প্রােহমক  স্বাস্থয, মা ও হিশু স্বাস্থয, 

পহরিার পহরকল্পনা, হিশু লালন পালবন মাবয়র ভূহমকা, 

আরহল হিহনং, অটিহেক হিশুর র্ত্ন ও Neuro 

Disorder ইিযাহদ হিষবয় সবিিনিা মূলক  প্রহিক্ষন 

প্রদান করা িয়।   
 

িবল িারা পুহে ও স্বাস্থয হিষবয় সবিিন িওয়ার মাধ্যবম 

ব্যহক্তগি, পাহরিাহরক ও সামাহেক  াবি উপকৃি িবয়বেন 

এিং ক্রমান্ববয় মা ও হিশু মৃতুযর িার হ্রাস পাবে। 
 

MIS Software  ব্যিিাবরর কবর িাটা এহি করার 

েন্য হি াগীয় ও মেলা পর্ যাবয় সকল মেলা, উপবেলা 

মহিলা হিষয়ক কম যকিযা ও সংহিে কম যিারীবদর প্রহিক্ষণ 

মদওয়া িবয়বে। সমগ্র মদবি সকল  ািাব াগীর িাটা এহি 

মিষ িবয়বে।  

৭টি উপবেলায় Improved Maternity and 

Lactating Mother  অে যাৎ মা ও হিশু সিায়িা 

কম যসূহির আওিায়  ািাব াগী হনি যািন, প্রহিক্ষণ (স্বাস্থয ও 

পুহে) ও  ািা হিিরণ কার্ যক্রম িলমান। িিযমাবন ২০১৯-

২০ অে য িেবর ৬৬টি উপবেলায় এই কার্ যক্রম িালু করা 

িবয়বে। 

 (গ) োজস্ব 

িারজরটে 

আওতায় 

প্রধান কার্ যালয় মহিলা 

হিষয়ক অহধদপ্তে,ঢাকা। 

 

২০ েন 

০৫ েন 

১২ েন 

১।দহেয হিজ্ঞান 

২। ব্লক, িাটিক এন্ড টাইিাই 

৩। এমব্রয়িারী 

 

 মিগম মরাবকয়া প্রহিক্ষণ 

মকন্দ্র, ময়মনহসংি(আিাহসক) 

 

১৩ েন 

২০ েন 

৬০ েন 

৫০ েন 

১।িাউে হকহপং এন্ড মকয়ার হগহ ং 

২।হিউটিহিবকিন 

৩। আধুহনক গাবম যন্টস, (অনািাহসক) 

৪। কহম্পউটার 

  মহিলা কৃহষ প্রহিক্ষণ মকন্দ্র, 

হেরাবিা, সা ার, ঢাকা 

(আিাহসক)। 

 

০৮ েন 

১৩ েন 

০৯ েন 

১৯ েন 

- েন 

১। মািরুম ও বেি িাষািাদ 

২।মপহষ্ট্র এন্ড মিকারী মপ্রািাট 

৩।মড্রস মমহকং এন্ড মটইলাহরং  

৪। মিহসক কহম্পউটার  

৫। িটি যকালিার এন্ড নাস যারী 

 

িিীদ মিখ িহেলাতুনবনো 

মুহেি মহিলা প্রহিক্ষণ 

একাবিমী, হেরানী,গােীপুর 

(আিাহসক) 

 

১৪ েন 

১৭ েন 

৫৫ েন 

২৩ েন 

১৪ েন 

- 

৯৮ েন 

 

১। হিউটিহিবকিন 

২। মমািাইল মিান সাহ যহসং 

৩। কহম্পউটার অহিস এহপ্লবকিন 

৪। মড্রস মমহকং  

৫। ইন্ডহষ্ট্রয়াল সুইংবমহিন অপাবরটর এন্ড মমইনবটবনন্স 

৬। মলদার অপাবরটর 

৬। Underprivileged Childrens 

Educational Programs 

(UCEP)Bangladesh 
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মহিলা িস্তহিল্প ও কৃহষ 

প্রহিক্ষণ মকন্দ্র, হদনােপুর 

(আিাহসক) 

 

২০ েন 

৩০ েন 

১০ েন 

১। আধুহনক গাবম যন্টস, 

২। মড্রস মমহকং এন্ড মটইলাহরং 

৩। মিহসক কহম্পউটার 

মহিলা কৃহষ প্রহিক্ষণ মকন্দ্র, 

িাবগরিাট (আিাহসক) 

 

১৭ েন 

৩৯ েন 

৩৩ েন 

১।  হিউটিহিবকিন 

২। কহম্পউটার অহিস এহপ্লবকিন 

৩। মড্রস মমহকং এন্ড মটইলাহরং 

 gv-dv‡Zgv (ivt) gwnjv 

cÖwkÿY I Dbœqb Kg‡cø·, 

mvwiqvKvw›`,বগুড়া 

(আবাসিক) 

২০ েন 

১০ েন 

২০ েন 

১। কনহেউমার ইবলকেহনক্স 

২। মটর সাইবকল সাহ যস মমকাহনক্স 

৩।  ইবলকহেহিয়ান 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মানিসম্পদ উন্নয়ন  প্রহিক্ষণ 

মকন্দ্র, রােিািী (আিাহসক)। 

১২০ েন সক্ষমিা হিকাি প্রহিক্ষণ। 

 গ্রামীণ মহিলাবদর কৃহষ 

হ হিক প্রহিক্ষণ মকন্দ্র 

হেরানী,গােীপুর(অনািাহসক) 

১৫েন সমহন্বি কৃহষ ও মাে িাষ। 

  মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তরািীন 

১৩৬টি উপবেলায় উপবেলা 

মহিলা হিষয়ক কম যকিযার 

কার্ যালবয়র মহিলা প্রহিক্ষণ 

মকন্দ্র। 

৪০৮০ েন দহেয হিজ্ঞান, এমব্রয়িারী। 

 ঘ)কম যকতযা

ও কম যচােী। 

মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তবরর 

প্রিান কার্ যালবয়র 

কম যকিযাবদর প্রহিক্ষণ। 

   ৭২ েন - 

 অন্যান্য 

কার্ যক্রম 

(প্রহতরিদনা

হধন মারেে 

েকল 

কার্ যক্ররমে 

িণ যনা) 

দুেঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (হ হেহি) 

কম যসূহি  

 

- ২০১৯-২০২০ হ হেহি িবক্র সারাবদবির ৯৬টি উপবেলায় 

হ হেহি কম যসূহির আওিায় রাইস িটি যহিবকিন কার্ যক্রবম 

উপকারব াগী মহিলাবদর মবধ্য পুহে িাল (িটি যিাইি রাইস) 

হিিরণ করা িবে।  

গি ২২/১২/২০১৯ এিং২৩/১২/২০১৯ িাহরখ হিশ্বখাদ্য কম যসূিীর 

সিবর্াহগিায় হ হেহি কম যসূহির আওিায়  Advancgng 

Rice Fortification:Annual Review and 

2020 Planning Workshop অনুহষ্ঠি িয়।  

 

 

 

 

 

হিহ ন্ন 

জাতীয় ও 

আন্তজযাহতক 

হদিে 

উদর্াপন 

মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তবরর 

আওিায় ২০১৮-২০১৯ অে য 

িেবর সরকারী হনবদ যিনায় 

োিীয় মিাক হদিস, োিীয় 

কন্যা হিশু হদিস, মিগম 

মরাবকয়া হদিস ও মিগম 

মরাবকয়া পদক হিিরণ, মিান 

হিেয় হদিস, আন্তেযাহিক 

নারী হদিস, োিীয় হিশু 

হদিস, মিান স্বািীনিা হদিস, 

মা হদিস ইিযাহদ হদিস সমূি 

র্োবর্াগ্য মর্ যাদায় উদর্াপন 

করা িবয়বে।  

- ৯ই হিবসম্বর ২০১৯ ওসমানী স্মৃহি হমলনায়িবন মিগম মরাবকয়া 

হদিস ও মিগম মরাবকয়া হদিস ও মিগম মরাবকয়া পদক প্রদান 

করা িবয়বে। এ হদিস উদর্াপন উপলবক্ষয গণপ্রোিন্ত্রী 

িাংলাবদি সরকাবরর মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর উপহস্থহিবি ০৫ েন 

মহিয়সী নারীবক মিগম মরাবকয়া পদবক ভূহষি করা িয়। 

 

১৬ হিবসম্বর মিান হিেয় হদিস উদর্াপন উপলবক্ষয মহিলা 

হিষয়ক অহিদপ্তবরর ০৫ িলায় আবলািনা স া ও সাংস্কৃহিক 

অনুষ্ঠাবনর আবয়ােন করা িয়। এবি মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তবরর 

কম যকিযা-কম যিারীরা অংিগ্রিণ কবরন। 
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