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

আওতায় ফেব্রুয়ােী ২০২০ মারেে িালনাগাদ তথ্যাহদ 

 

দপ্তয/ংস্থায নাভ: ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তয।  প্রহতবফদনাধীন ভা ফপব্রুয়াযী /২০১৯ তাহযখ: ০২/০৩/২০২০ 

 : 

   

          ,        ও                    

     

(            

    ) 

      

১. ২ ৩ ৪ ৫ 

1।           

 

                          আ -      

             (আ    )।  

 ফভয়াদকার:               

২০১৭-       ২০২০ 

            -২৮৩২২.৬০         

(        )। 

           : আ                  

                 ,               

আ          ও                    

              ।             ২,১৭,৪৪০ 

                            । 

৪১৭০     ৪২৬                     ৮  

      (       -২০২০         -

২০২০     ) ২১০০            

                  ।    

 ৬১                  ও         

         (                    

          ও                     

         )      ৬        (       -

২০২০         -২০২০     ) ১৮৩০ 

         ৮                   

            ৬        (       -

২০২০         -২০২০     ) ২৪০ 

                             ।    

2।  ঐ হকবায-হকবাযী ক্লাফ স্থান। 

ফভয়াদকার : জানুয়াহয ২০১৮-হডবম্বয ২০২০ 

            ৫৫১৫৬.২৭ রক্ষ টাকা। 

           : ভাবজয হফহবন্ন স্তবযয 

প্রাহিক ও অায় হকবায-হকবাযীবদয 

ফজন্ডায ফফইজড বাবয়াবরন্প প্রহতবযাবধ ক্ষভ 

কযা প্রকল্পটিয উবেশ্য। 

৬৬৯৫     ২৭/০২/২০২০               

                             ।  

                        

                ,       

        ,           ও আ    

            ,                

                                 

আ                           ।   

3।  

ঐ 

ফানাইমুড়ী,কারীগঞ্জ,আড়াইাজায ও 

ভঠফাড়ীয়া উবজরায় ফেহনং ফন্টায ও ফাবের 

হনভ মাণ। 

ফভয়াদকার : জুরাই ২০১৪- জুন ২০২০ 

(ংবাহধত)। 

           - ৫২৪৯.৭০ রক্ষ টাকা। 

           :  ১৮-৩৫          

                              

আ                                 

                                 

                । 

৩৪৪     ০৪                         

                        । 

       -২০২০         -২০২০      

                     ৫০    

         ০২                 

    ।                       ৩৪৪ 

           /                 

      । 

                               

ও                                

         । 

                            

         (RO)               
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    ) 

      

১. ২ ৩ ৪ ৫ 

আ              ।  

      আ :                ও 

                               

                      । 

4।  ঐ ২০                      প্রকল্প। 

ফভয়াদকার : ভাচ ম ২০১৬-ফপব্রুয়াহয ২০২১। 

           - ৫৯৮৮.৪৯৮ রক্ষ টাকা। 

           : হনম্নহফত্ত ও ভধ্যহফত্ত ফেণীয 

কভ মজীফী ভাবয়বদয হশুবদয (৬ ভা ফথবক ৬ 

ফছয) হনযাদ হদফাকারীন ফফা প্রদান। 

৯৯৬            ২০২০             ৯৯৬    

                            । 

 ২০    -                     

২০২০                    ৮৮   । 

5।  ঐ গাজীপুয ফজরায কারীগঞ্জ উবজরায় কভ মজীফী 

ভহরা ফাবের হনভ মাণ ও হশু হদফামত্ন ফকন্দ্র 

স্থান প্রকল্প। 

ফভয়াদকার : জুরাই -২০১৬- জুন -২০২০ 

(ংবাহধত)। 

           - ১৯১৫.০২৮ রক্ষ টাকা। 

          :                 আ     

                            । 

৫৫জন                  ১৭             

     ।  

         ৩৮                      । 

                                

           । 

6।  ঐ হভযপুয ও হখরগাঁও কভ মজীফী ভহরা ফাবের 

উর্ধ্মমূখী ম্প্রাযন প্রকল্প। 

ফভয়াদকার : জুরাই ২০১৬- জুন ২০১৯ 

জুরাই ২০১৯- জুন ২০২০ (প্রস্তাহফত)। 

           - ৩৯৩৮.০০ রক্ষ টাকা। 

          :                       

        আ               । 

-       ও                     ও 

                । 

                            ও 

                       । 

7।  ঐ 

নীরবক্ষত কভ মজীফী নতুন ভহরা ফাবের  

হনভ মাণ এফং ফদবয হফহবন্ন ফজরায় হফদ্যভান 

ফাবের মূবয অহধকতয  উন্নয়ন । 

ফভয়াদকার : জুরাই ২০১৭-জুন ২০২০ 

           -  ৩৫৯৭.০০ রক্ষ টাকা। 

          :                   

                                       

-                          ৫  

                     । 



 : 

   

          ,        ও                    

     

(            

    ) 

      

১. ২ ৩ ৪ ৫ 

                                  

আ                              । 

8।  ঐ Advancement of Women’s 

Rights. 

ফভয়াদকার : নববম্বয ২০১৭-হডবম্বয ২০২০ 

           -  ৬৭৭.২২ রক্ষ টাকা। 

           :                   

                                   ও 

                                  ও 

                  । 
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                     -০৪ । 

        s e  mee  ng    

  m  p  -১ । 

        ২০২০              ৪ ০৭ 

       । 

9।  ঐ Accelerating Action to end 

Child Marriage in 

Bangladesh.  

ফভয়াদকার : নববম্বয ২০১৭- অবটাফয ২০১৯ 

নববম্বয ২০১৯- হডবম্বয ২০২০ (প্রস্তাহফত)। 

           -  ৪৩৪.৮৭ রক্ষ টাকা। 

           :                -

                             ও       

                                  

                                     

       । 

-        RTAPP              । 

RTAPP                   

           ।  

         ২০২০         : ২২.৫৯ 

        ।      ২০১৯             

২০২০              আ           

৯৯.৬৮        । 

10।  ঐ National Resilience 

Programme 

ফভয়াদকার : (        ২০১৮-ভাচ ম ২০২১) 

           : ২৮৬২.৩৬ রক্ষ টাকা। 
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                     । 
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 ১০         ২০২০        

          ,             

               Gender in 

Humanitarian Action 
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11।  ঐ                                

             (আ         ) ২        

ফভয়াদকার : ১      ২০১৯-৩০    ২০২২ 

           : ৩১৭২৭.২৬        । 

    :                              

                                    

                               ও      

          । 
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                 (২০১৯-২০২০) 

                   ১৫১৮.২৭    

                               

                        । 
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২. যাজস্ব 

ফাবজবটয 

কভ মসূহচ। 

১. দুঃস্থ ভহরা উন্নয়ন (হবহজহড) কভ মসূহচ 

 

১০,৪০,০০০ 

(দ রক্ষ 

চহি 

াজায) 

জন। 

 ২০১৯-২০২০ হবহজহড চবে াযাবদবয 

৪৯২টি উবজরায় ১০,৪০,০০০ (দ রক্ষ 

চহি াজায) উকাযববাগীয অনুকূবর 

জানুয়াযী২০২০/ - জুন/২০২০ম মি ৬ (ছয়) 

ভাবয ১,৮৭,২০০ ফভুঃটন খাদ্য (চার) ফযাে 

আবদ ভাঠ ম মাবয়  ফপ্রযণ কযা বয়বছ এফং 

খাদ্য হফতযণ কাম মেভ চরবছ।  

  ২. কভ মজীফী ল্যাকবটটিং ভাদায ায়তা তহফর 

কভ মসূহচ 

 

২,৭৫,০০০ 

জন। 

২০১৯-২০ অথ মফছবয বৃহিপ্রাপ্ত ২৫০০০  

২,৭৫,০০০ জন উকাযববাগীয ভবধ্য   G2P 

িহতবত প্রহতজবনয ভাব ৮০০/- টাকা 

হববফ ইএপটি িহতবত ৬৫০২৬ জনবক 

ফভাট ৫০ ৯১ ৬১৪০০(    ফকাটি        

রক্ষ       াজায      ) টাকা বাতা 

প্রদান কযা বয়বছ। 

 

  ৩. দহযদ্র ভা'য জন্য ভাতৃত্বকার বাতা প্রদান 

কভ মসূহচ 

 

৭,৭০,০০০ 

জন 

২০১৯-২০ অথ মফছবয বাতাববাগীয ংখ্যা 

৭,৭০,০০০ জন এফং জনপ্রহত ভাহক বাতায 

হযভাণ ৮০০.০০ টাকা। ২০১৯-২০ অথ মফছবয 

বাতা ফাফদ ৭৩৯,২০,০০,০০০.০০  (াতত 

উনচহি ফকাটি হফ রক্ষ) টাকা ফযাে আবছ।  

 

৪. ফড-ফকয়ায কভ মসূহচ 

ফফনুয়াযা খাতুন 

 

২৪৩০ জন হনম্নহফত্ত ও ভধ্যহফত্ত ফেনীয কভ মজীফী ভাবয়বদয 

হশুবদয (৬ ভা ফথবক ৬ ফছয) কার ৮:৩০ 

ঘটিকা ফথবক হফকার ৫:৩০ ঘটিকা ম মি 

হনযাদ হদফাকারীন ফফা প্রদান কযা য়।  

ঢাকা ফজরায় ২৫টি, ১৮টি ফজরায় ১৮টি 

ফ মবভাট ৪৩টি ফড-ফকয়ায ফন্টাবয কাম মেভ 

হযচাহরত বে।  

 

৫.ভহরা ফস্বোবফী ভাজ কল্যান ফকন্দ্রমূবয 

অনুকূবর অনুদান হফতযণ। 

 

৪৮৩১ টি। ২০১৭-২০১৮ অথ ম ফছবযয তুরনায় ২০১৮-

২০১৯ অথ ম ফছবয ১৮৯টি হভহত ও 

৫৯,৭০,০০০/- (ঊনলাট রক্ষ ত্তয াজায) 

টাকা অনুদাবনয হযভান বৃহি ফবয়বছ। 

 

৬.ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তবযয আওতায় 

হযচাহরত ০৭টি কভ মজীফী ভহরা ফাবেবরয 

ভাধ্যবভ কভ মজীফী ভহরাবদয হনযাদ আফান 

সুহফধা প্রদান। 

১২১২ জন। যাজস্ব খাতভুক্ত ঢাকাস্থ ০৩টি কভ মজীফী ভহরা 

ফাবেবরয হটংখ্যা ৮৯৩টি (বগেহট) 

এফং স্ব-অথ মায়বন হযচাহরত ঢাকায ফাইবযয 

০৪টি ফজরা য চট্টগ্রাভ, যাজাী,খুরনা ও 

মবাবয কভ মজীফী ভহরা ফাবেবরয 

হটংখ্যা ৫২১ টি। ফভাট ১৪১৪ টি ফফাড মায 

হবটয হফযীবত ফপব্রুয়াযী ২০২০ ভাব ফভাট 

উকাযববাগী কভ মজীফী ভহরা ফফাড মাবযয 

ংখ্যা ১২১২ জন। 



১ ২ ৩ ৪ ৫ 

  ০৭. কভ মযত ভহরা গাবভ মন্ট েহভকবদয 

আফাবনয জন্য ফাবের হনভ মাণ, ফড় আশুহরয়া, 

াবায, ঢাকা। 

১০৪ জন চরহত ভাব ০৭ জন ফফাড মায ফাবের তযাগ 

কবযন এফং ২০ জন ফফাড মায ফাবেবর উবঠন। 

এ কাম মেবভয আওতায় ৭২০ জন ফফাড মাবযয 

আফান সুহফধা যবয়বছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮.ভহরাবদয আত্ন-কভ মংস্থাবনয জন্য ক্ষুদ্রঋণ 

কাম মেভ। 

 

৩০০ জন এই কভ মসূচীটি ৬৪টি ফজরায আওতাধীন  

৪৮৮টি উবজরায় ফাস্তফাহয়ত বে। 

 ২০০৩-০৪ বত ২০১৯-২০ অথ মফছয 

ম মি ঘূণ মায়ভান হববফ েভপুহঞ্জতবাবফ 

ফভাট হফতযণ ১৩৬০৬.১৬ (একত 

ছহি ফকাটি ছয়রক্ষ ফলার াজায) টাকা 

এফং ফভাট আদায় ১০৮ ১৭৪৫(একত 

আট ফকাটি বতয রক্ষ পঁয়তাহি 

াজায ) টাকা। 

 উকাযববাগীয ংখ্যা ১৩৫৮৮০ জন। 

 আদাবয়য ায=৭৯.৫০% 

০৩  যাজস্ব 

ফাবজবটয 

আওতায় 

অন্যান্য 

কাম মেভ 

 

১.হনফন্ধনকৃত ভহরা হভহতহবহত্তক ব্যহতেভী 

ব্যফায়ী উবদ্যাগ  (জহয়তা-ফান্দযফান)।  

৫০০   -                                 

     ।                     ,      , 

        ,                     ।  

  

              ৫০০                  

              ও                  

                    ।  
 

                                ও 

                               ।   
 

                                   

                               

                                   , 

                   । 
 

                           আ      

         ।   

২  ”                                  

                      ও           ও 

                  । 

 

       ২০১৮-১৯             

২০১৯-২০        

                ৪৯৪ ৩৬        । 

২৫ ৬০০ 

   

        /২০২০     ম মি      

২৫ ৬০০                      

           ও              

     । 

        /২০২০     ম মি      ১৫ 

               ও          

         । 

 ৩২            ২৫৬    

                     ও    

       ও                 

                    । 

 ১২৮                    

                 /২০২০     । 
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৩.গাজীপুয ফজরায কারীগঞ্জ উবজরায় নাযী 

উবদ্যাক্তাবদয হযচারনায় ভহরা হফনীবকন্দ্র 

(জহয়তা-কারীগঞ্জ) 

-     আ     ২২৮ ১২  ২৯ ১৭%  

            ৩০%  

 ২য় তরায াটি মবনয কাজ চরভান। 

 ৩য় তরায ছাদ ঢারাই এয কাজ ম্পন্ন 

বয়বছ। 

 ৪থ ম তরায াটাহযংএয কাজ চরবছ। 

 

 ৪.অধুনালুপ্ত হছটভবরয নাযীবদয জন্য ইউহনয়ন 

ম মাবয় ফফহক আইটি/ আইহটি হরটাবযহ ও 

নাযীয জীফন মািায ভান উন্নয়ন হফলবয় প্রহক্ষণ 

ক     । 

 

            ২০১৮         ২০২০      

           ৫৩৬ ০০        । 

৮৩জন  ফভাট ৭০৫ জনবক প্রহক্ষণ ফদয়া বয়বছ । 

 

 

 

 

 

 

 

  ৫ “াওড় এরাকায সুহফধা ফহিত নাযীয 

অথ মননহতক ও াভাহজক ক্ষভতায়বনয জন্য আয় 

ও কভ মংস্থান বৃহি” কভ মসূহচ। 

 

ফভয়াদকার: ২০১৮-১৯ বত ২০১৯-২০ 

ফভাট প্রাক্কহরত ব্যয়: ৬২৩.৩৬ রক্ষ টাকা। 

২৮০০ জন 

নাযী 

 

1)         ২০২০      ২০০০          

                          ও 

                               

         । 

 

2)         ২০২০      ২০০০           

         ২                       

            ও                

     । 

 

3)         ২০২০        ৫০০     

                                    

                                 

     । 

 

4)         ২০২০        ৫০০            

         ১৫                     

     ও                         

     । 

 

  ৪.কাহযগহয প্রহক্ষবণয ভাধ্যবভ এহতভ ও অায় 

হকবাযীবদয জীফনভান উন্নয়বনয রবক্ষয 

একাবডহভক এফং আফাহক বফন হনভ মাণ, 

সুনাভগঞ্জ। 

_ এ কভ মসূহচ বত ১২৫ জন এহতভ ও অায় 

হকবাযী আফান সুহফধা প্রহক্ষণ সুহফধা 

াবফ। বফন  হনভ মাণ চরভান। 

  

 

 

 

৫.আধুহনক পযান হডজাইন ইউহনট স্থান 

(অযাহজতা) 

ফভয়াদ:২০১৬-১৭ বত ২০১৮-১৯ অথ মফছয।   

৫০০ জন ১ নববম্বয ২০১৯       ফথবক ০৭ টি ফজরায় 

১০টি ফেবডয উয      ৫০০    

প্রহক্ষণাথী                       । 

৭                              , 



১ ২ ৩ ৪ ৫ 

                                   

      ৫০০           ৫        

                                  ও 

       আ    ৫০০               

প্রহক্ষণ                       ।  

  ক. হফেয় ও প্রদ মনী ফকন্দ্র অংগনা। 

 

৪২ 

জন নাযী 

উবদ্যাক্তা 

(ভারাভার 

যফযাকা

যী) 

 

ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তযাধীন হফেয়  ও 

প্রদ মনী ফকন্দ্র অংগনায ভাধ্যবভ ভহরা 

হভহত/দ:স্থ ভহরা/নাযী উবদ্যাক্তাবদয 

উৎাহদত  স্তহল্পজাত   ভারাভার হফেবয়য 

ভাধ্যবভ ফদব্যাী নাযী উবদ্যাক্তাবদয 

অথ মননহতকবাবফ স্বাফরম্বী কযা য়।  

১ ফপব্রুয়াযী-২০২০ ফথবক২০ ফপব্রুয়াযী-২০২০ 

ম মি হফেয় ৬৫,৮৫০ টাকা।  মুনাপায টাকা 

প্রহত অথ মফছয ফবল যকাযী ফকালাগায 

ফাংরাবদ ব্যাংবক জভা ফদয়া য়। 

 

  খ.ভহরা ায়তা কভ মসূহচ 

 

 ভহরা ায়তা কভ মসূচীয নাযী হনম মাতন 

প্রহতবযাধ ফবরয ভাধ্যবভ ৬টি হফবাগীয় বয 

(ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাজাী, খুরনা, ফহযার ও 

হবরট) হনম মাতাবনয হকায নাযীবদয 

অহববমাগ গ্রণ, ক্ষদ্ববয়য শুনানী গ্রণ ও 

াযস্পাহযক আবরাচনায হবহত্তবত াহযফাহযক 

ম্পকম পুনুঃস্থান, িাবনয বযণবালণ 

আদায়, ফদনবভাযানা ও ফখাযবাল আদায় 

ফধযবণয আইহন ায়তা ফদয়া য়। 

হনম মাহতত নাযীবদয ায়তায জন্য ৬টি 

হফবাগীয় বয হযচাহরত ফল্টায ফাবভ 

হনম মাহতত নাযী ও হশুবদয অনুধ ম ১ ফছয 

আেয়ন ফধযবণয সুবমাগ এফং হক্ষা ও 

প্রহক্ষবণয ব্যফস্থা গ্রণ কযবছ। এছাড়া ভহরা 

ায়তা কভ মসূহচয আওতায় ভহরা ায়তা 

ফকবন্দ্রয ভাধ্যবভ হনম মাহতত ও আেয়ীন 

নাযীবদয হফনা খযবচ ০৬ ভা ম মি দ’টি 

িান ১২ ফছবযয নীবচ আেয়, খাদ্য, ফস্ত্র, 

হচহকৎা প্রহক্ষণ পুনফ মাবনয ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা য়।  

নাযী হনম মাতন প্রহতবযাধ ফর অহববমাগ-

৫৯টি 

হনষ্পহত্ত-

৬৬টি 

আেয় ফকবন্দ্রয নতুন ফফাড মায ভা ১০ জন 

হশু ০৮ 

জন 

অফস্থানযত ফফাড মায ভা ৩২ জন 

হশু ১৮জন 

ফদনবভায আদায় ৮,৬৮,৫০০/  

 গ. চাকুযী হফহনবয়াগ তথ্য ফকন্দ্র: 

 

 

 

 

 

০২ টি ভহরা হফলয়ক অধীদপ্তযাধীন চাকুযী হফহনবয়াগ 

তথ্যবকবন্দ্র ১৫/- (বনয) টাকায হফহনভবয় 

হহক্ষত, স্বল্পহহক্ষত, দক্ষ, অদক্ষ চাকুযী 

প্রতযাী নাযীবদয নাভ হনফন্ধনপূফ মক হফহবন্ন 

প্রহতষ্ঠাবন তাবদয উমৄক্ত শূন্য বদয 

হফযীবত আবফদনি ফপ্রযণ কবয চাকুযী 

প্রাহপ্তবত বমাহগতা প্রদান কযা য় 

এফংযকায কতৃমক প্রদত্ত ফগবজবটড ১০% 

এফংনন-ফগবজবটড ১৫% নাযী ফকাটা পূযবণয 



১ ২ ৩ ৪ ৫ 

হফলয়টি ম মবফক্ষণ কযা য়। 

 ঘ. ফাল্যহফফা প্রহতবযাধ হফলয়ক। 

 

৯১ জন 

হশু 

ফাল্যহফফা বত হযিাণ ফবয়বছ এভন 

হশুবদয নাভ ও ঠিকানা ম্বহরত ৪৬টি ফজরা 

বত প্রাপ্ত তথ্য ংকরন কবয প্রাহনক 

ভন্ত্রণারবয় প্রহতভাব ফপ্রযণ কযা বে ।  

 ঙ. ভানফ াচায ফযাধ ংোি 

 

 

 

১৪২৮ 

 

 

 

 

 

ভানফ াচায প্রহতবযাবধ ফজরা ও উবজরা 

ভহরা হফলয়ক কভ মকতমাগণ হনয়হভতবাবফ 

উকাযববাগীবদয বচতন কবযন। এ কর 

কভ মসুহচয তথ্য ংগ্রপূফ মক হন্নবফহত 

আকাবয প্রহতবফদন প্রহতভাব প্রাহনক 

ভন্ত্রণারবয়য ভাধ্যবভ স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারবয় ফপ্রযণ 

কযা বে ।  

 চ.অটিজভ হফলবয় বচতনতা বৃহি। 

 

৬২২০৩ 

জন 

ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তবযয প্রহক্ষণ একাবডভী 

কতৃমক আবয়াহজত প্রহক্ষণ কভ মসুহচয ভাধ্যবভ 

এ ম মি ২৩৭ জন ফজরা ও উবজরা ভহরা 

হফলয়ক কভ মকতমাবদয এ হফলবয় 

অফহতকযবণয ব্যফস্া গ্রণ কযা বয়বছ ।  

 

  ছ. জাতীয় ভহরা ও হশুউন্নয়ন হযলদ 

(NCWCD) । 

 

ভাহক 

প্রহতবফদন 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাবদ যকাবযয ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয বাহতবত্ব ১১/০২/২০১৫ তাহযবখ 

অনুহষ্ঠত জাতীয় ভহরা ও হশু উন্নয়ন 

হযলদ(NCWCD) এয বায 

হিািমুবয ফাস্তফায়ন অগ্রগহতয (হফস্তাহযত) 

প্রহতবফদন প্রাহনক ভন্ত্রণারবয় প্রহতভাব 

ফপ্রযণ কযা য় ।  

 জ.কভ মবক্ষবি ফমৌন য়যানী ফযাধ হফলয়ক। 

 

২৯ টি বা 

অনুহষ্ঠত 

বয়বছ। 

কভ মবক্ষবি ফমৌন য়যানী ফযাবধ ভাভান্য 

আদারবতয াইবকাট ম হফবাবগ দাবয়যকৃত যীট 

হটিন এয আবরাবক অি অহধদপ্তবয গত 

২৪/১০/২০১০ তাহযবখ ০৯ (নয়) দস্য হফহে 

একটি Complaint কহভটি গঠন কযা 

বয়বছ। ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তবযয নীচ 

তরায় একটি অহববমাগ ফাক্স যাখা বয়বছ 

ফমখাবন অহববমাগকাযী ফভৌহখক ও ফটহরবপাবন 

হকংফা হরহখত অহববমাগ প্রদান কযবত াযবফ। 

Complaint কহভটিয বা দই ভা য 

য অনুহষ্ঠত য়।  ৬৪টি ফজরায় 

উহযচারবকয কাম মারবয় Complaint 

কহভটি গঠন কযা বয়বছ। 

 প্রহক্ষণ    

 (ক) উন্নয়ন 

প্রকবল্পয 

আওতায় 

১. উবজরা ম মাবয় ভহরাবদয জন্য আয়- ফধ মক 

প্রহক্ষণ কভ মসূচী (আইহজএ)। 

 

 

 ৪১৭০জন  ৪২৬                     ৮  

     (       -২০২০         -২০২০ 

          ) ২১০০০            

                        । 
 

    ৬১                  ও         



১ ২ ৩ ৪ ৫ 

         (                    

          ও                     

         )      ৬        (        -

২০২০         -২০২০     )১৮৩০ 

         ৮                   

            ৬        (        -

২০২০         -২০২০     ) ২৪০      

                              ।   

 ফানাইমুড়ী,কারীগঞ্জ,আড়াইাজায ও ভঠফাড়ীয়া 

উবজরায় ফেহনং ফন্টায ও ফাবের হনভ মাণ। 

 

৩৪৪ জন  ০৪                         

                        । 

                     ৫০    

         ০২                 

    ।                       ৩৪৪ 

           /                 

      । 

 

 (খ) 

কভ মসূহচয 

আওতায় 

১.ভহরাবদয জন্য জীহফকায়বনয প্রহক্ষণ হবহত্তক 

দক্ষতা WTC কভ মসূহচ, ভহফঅ, ঢাকা। 

৬৩০০ জন আধুহনক গাবভ মন্ট, ফভাভফাহত ততযী,বা-হ 

ততযী, ফটইরাহযং, কাযচুহ, হফউটিহপবকন, 

ফভাফাইর ফপান াহব মহং, খাদ্য 

প্রহেয়াজাতকযণ, কাগবজয প্যাবকট ততযী, 

হকবচন গাবড মহনং (বম ফকান ৫টি হফলবয় 

প্রহক্ষণ য়)। 

 

  ২. দুঃস্থ ভহরা উন্নয়ন (হবহজহড) কভ মসূহচ  

 

১০,৪০,০০০ 

(দ রক্ষ 

চহি 

াজায) জন 

 ২০১৯-২০২০ হবহজহড চবে াযাবদবয 

৪৯২টি উবজরায় ১০,৪০,০০০ (দ রক্ষ 

চহি াজায) উকাযববাগীবদয ভবধ্য 

ফফযকাযী উন্নয়ন ংস্থা (এনহজও) কতৃমক 

প্রহক্ষণ প্যাবকজ ফফা (প্রহক্ষণ, িয়, ঋণ) 

কাম মেভ ম্পাহদত বে। । এছাড়া, ভাঠ 

ম মাবয় হবহজহড উকাযববাগীবদয প্রবতযবকয 

হনজ হনজ নাবভ ১০/- টাকায িয়ী একাউন্ট 

ফখারায কাম মেভ চরভান যবয়বছ। 

ফপব্রুয়াযী/২০২০ ভাব ভাঠ ম মাবয় হবহজহড 

প্রহক্ষণ ংোি ৯টি ভহডউবরয হফলবয় 

হবহজহড কাম মেভ ংোি ৩টি ওয়াকম” 

অনুহষ্ঠত য়।  

 

 ৩. কভ মজীফী ল্যাকবটটিং ভাদায ায়তা তহফর 

কভ মসূহচ 

 

২,৭৫,০০০ 

জন 

উকাযববাগীবদয প্রহক্ষবণয জন্য 

হফহজএভইএ ওহফবকএভইএ  ৪৪০টি ংস্থায 

াবথ  চুহক্ত ম্পন্ন  বয়বছ।হফহজএভইএ ও 

হফবকএভইএ  চুহক্তফি ংস্থা কতৃমক 

উকাযববাগীবদয বচতনতামূরক প্রহক্ষণ 

কাম মেভ চরভান। 
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 ৪. দহযদ্র ভা'য জন্য ভাতৃত্বকার বাতা প্রদান 

কভ মসূহচ 

৭০০০০০ 

জন 

চুহক্তফি এনহজও/হহফও’য ভাধ্যবভ ফজরা, 

উবজরা ভহরা হফলয়ক কভ মকতমা এফং 

উবজরা প্রাবনয াহফ মক বমাগীতা ও 

অংগ্রবণয ভাধ্যবভ প্রবতযক 

বাতাববাগীবদযবক পুহে, ফাল্যহফফা প্রহতবযাধ, 

হফফা ও জন্-মৃতুয হনফন্ধন, প্রাথহভক  স্বাস্থয, 

ভা ও হশু স্বাস্থয, হযফায হযকল্পনা, হশু 

রারন ারবন ভাবয়য ভূহভকা, আযহর হিহনং, 

অটিহেক হশুয মত্ন ও Neuro 

Disorder ইতযাহদ হফলবয় বচতনতা 

মূরক  প্রহক্ষন প্রদান কযা য়।   

 

পবর তাযা পুহে ও স্বাস্থয হফলবয় বচতন 

ওয়ায ভাধ্যবভ ব্যহক্তগত, াহযফাহযক ও 

াভাহজক বাবফ উকৃত বয়বছন এফং 

েভান্ববয় ভা ও হশু মৃতুযয ায হ্রা াবে। 

 

MIS Software  ব্যফাবযয কবয ডাটা 

এহি কযায জন্য হফবাগীয় ও ফজরা ম মাবয় 

কর ফজরা, উবজরা ভহরা হফলয়ক 

কভ মকতমা ও ংহিে কভ মচাযীবদয প্রহক্ষণ 

ফদওয়া বয়বছ। ভগ্র ফদব কর 

বাতাববাগীয ডাটা এহি ফল বয়বছ।  

৭টি উবজরায় Improved 

Maternity and Lactating 

Mother  অথ মাৎ ভা ও হশু ায়তা 

কভ মসূহচয আওতায় বাতাববাগী হনফ মাচন, 

প্রহক্ষণ (স্বাস্থয ও পুহে) ও বাতা হফতযণ 

কাম মেভ চরভান। ফতমভাবন ২০১৯-২০ অথ ম 

ফছবয ৬৬টি উবজরায় এই কাম মেভ চালু কযা 

বয়বছ। 

 (গ) যাজস্ব 

ফাবজবটয 

আওতায় 

প্রধান কাম মারয় ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তয,ঢাকা। 

 

২৪জন 

- জন 

০৭ জন 

১।দহজম হফজ্ঞান 

২। ব্লক, ফাটিক এন্ড টাইডাই 

৩। এভব্রয়ডাযী 

 

 ফফগভ ফযাবকয়া প্রহক্ষণ ফকন্দ্র, 

ভয়ভনহং(আফাহক) 

 

- জন 

২৫ জন 

৬০ জন 

৬০ জন 

১।াউজ হকহং এন্ড ফকয়ায হগহবং 

২।হফউটিহপবকন 

৩। আধুহনক গাবভ মন্ট, (অনাফাহক) 

৪। কহম্পউটায 

 

  ভহরা কৃহল প্রহক্ষণ ফকন্দ্র, হজযাবফা, াবায, 

ঢাকা (আফাহক)। 

 

০৬ জন 

১৪ জন 

১৫ জন 

১। ভারুভ ও তজফ চালাফাদ 

২।ফহষ্ট্র এন্ড ফফকাযী ফপ্রাডাট 

৩।ফে ফভহকং এন্ড ফটইরাহযং  
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১৮ জন 

- জন 

৪। ফফহক কহম্পউটায  

৫। টি মকারচায এন্ড না মাযী 

 

ীদ ফখ পহজরাতুনবনছা মুহজফ ভহরা 

প্রহক্ষণ একাবডভী, হজযানী,গাজীপুয (আফাহক) 

 

১৬ জন 

১০ জন 

৫৩ জন 

২২ জন 

১০জন 

- 

১০০ জন 

 

১। হফউটিহপবকন 

২। ফভাফাইর ফপান াহব মহং 

৩। কহম্পউটায অহপ এহিবকন 

৪। ফে ফভহকং  

৫। ইন্ডহষ্ট্রয়ার সুইংবভহন অাবযটয এন্ড 

ফভইনবটবনন্প 

৬। ফরদায অাবযটয 

৬। Underprivileged 

Childrens Educational 

Programs 

(UCEP)Bangladesh 

ভহরা স্তহল্প ও কৃহল প্রহক্ষণ ফকন্দ্র, হদনাজপুয 

(আফাহক) 

 

২০ জন 

৩০ জন 

১০ জন 

১। আধুহনক গাবভ মন্ট, 

২। ফে ফভহকং এন্ড ফটইরাহযং 

৩। ফফহক কহম্পউটায 

ভহরা কৃহল প্রহক্ষণ ফকন্দ্র, ফাবগযাট 

(আফাহক) 

 

১৫ জন 

৩১ জন 

২৫ জন 

১।  হফউটিহপবকন 

২। কহম্পউটায অহপ এহিবকন 

৩। ফে ফভহকং এন্ড ফটইরাহযং 

 gv-dv‡Zgv (ivt) gwnjv cÖwkÿY I Dbœqb 

Kg‡cø·, mvwiqvKvw›`,ফগুড়া (আফাহক) 

১১ জন 

০৬ জন 

১২ জন 

১। কনহজউভায ইবরকেহনক্স 

২। ভটয াইবকর াহব ম ফভকাহনক্স 

৩।  ইবরকহেহয়ান 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভানফম্পদ উন্নয়ন  প্রহক্ষণ ফকন্দ্র, যাজাী 

(আফাহক)। 

১২০ জন ক্ষভতা হফকা প্রহক্ষণ। 

 গ্রাভীণ ভহরাবদয কৃহল হবহত্তক প্রহক্ষণ ফকন্দ্র 

হজযানী,গাজীপুয(অনাফাহক) 

১৫জন ভহন্বত কৃহল ও ভাছ চাল। 

  ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তযাধীন ১৩৬টি উবজরায় 

উবজরা ভহরা হফলয়ক কভ মকতমায কাম মারবয়য 

ভহরা প্রহক্ষণ ফকন্দ্র। 

৪০৮০ জন দহজম হফজ্ঞান, এভব্রয়ডাযী। 

 ঘ)কভ মকতমা

ও কভ মচাযী। 

ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তবযয প্রধান কাম মারবয়য 

কভ মকতমাবদয প্রহক্ষণ। 

   ৭২ জন - 

 অন্যান্য 

কাম মেভ 

(প্রহতবফদনা

হধন ভাবয 

কর 

কাম মেবভয 

ফণ মনা) 

দুঃস্থ ভহরা উন্নয়ন (হবহজহড) কভ মসূহচ  

 

- ২০১৯-২০২০ হবহজহড চবে াযাবদবয ৯৬টি 

উবজরায় হবহজহড কভ মসূহচয আওতায় যাই 

পটি মহপবকন কাম মেবভ উকাযববাগী 

ভহরাবদয ভবধ্য পুহে চার (পটি মপাইড যাই) 

হফতযণ কযা বে।  

 

 হফহবন্ন ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তবযয আওতায় ২০১৮- -                                
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জাতীয় ও 

আিজমাহতক 

হদফ 

উদমান 

২০১৯ অথ ম ফছবয যকাযী হনবদ মনায় জাতীয় 

ফাক হদফ, জাতীয় কন্যা হশু হদফ, ফফগভ 

ফযাবকয়া হদফ ও ফফগভ ফযাবকয়া দক হফতযণ, 

ভান হফজয় হদফ, আিজমাহতক নাযী হদফ, 

জাতীয় হশু হদফ, ভান স্বাধীনতা হদফ, ভা 

হদফ ইতযাহদ হদফ মূ মথাবমাগ্য ভম মাদায় 

উদমান কযা বয়বছ।  

আ                            । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  


