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বফলয় :  ভবরা ও বশু বফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়য কাম যক্রভ ম্পবকযত তথ্যাবদ ারনাগাদকযণ।  

 

 

 ভবরা বফলয়ক অবধদপ্তয়যয জুন/২০১ ৮ ভায়য কাম যক্রয়ভয ারনাগাদ প্রবতয়ফদন প্রস্তুত কযা য়।  এই 

প্রবতয়ফদনটি ভন্ত্রণারয়য় প্রপ্রযয়নয পূয়ফ য  যীক্ষা  কযায জন্য এ ংক্রান্ত কবভটিয আফায়য়ক বনকট প্রপ্রযপ্রণয জন্য 

নবথ প্র কযা য়রা।  
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ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়াধীন ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তরযয  জুন/২০১৮ ভার কাম যক্রভ ম্পহকযত 

ারনাগাদ তথ্যাহদ: 
  

ক্র: 

নং 

কাম যক্রভ প্রকল্প, কভ যসূহচ ও কাম যক্রভ উকাযরবাগীয ংখ্যা 

(প্রহতরফদনাহধন ভার) 

অগ্রগহত/হ্রা/বৃহি/হফরয়াজন/ 

ংরমাজন/ ভন্তব্য (মহদ থারক)  

১.  উন্নয়ন 

প্রকল্প  

  
 

১. উয়জরা ম যায়য় ভবরায়দয 

জন্য আয়- ফধ যক প্রবক্ষণ কভ যসূচী 

(আইবজএ)। 
মভয়াদ: ২০১৭-হডরম্বয ২০১৯ 

 অনুরভাহদত প্রাক্করন ব্যয়-

২৫০৫৬.২২ 

প্রকল্প বযচারক (যুগ্ম বচফ) 

প্রভাোঃ ারুন উজ-জাভান ভূইয়া 

প্রপান:01711905828 

 

১৯২০০জন।   এ প্রকরল্প ৪২৬টি উরজরায় হফহবন্ন 

মেরড এহপ্রর ২০১৮ রত প্রহক্ষণ 

প্রদারনয কাজ শুরু রয়রছ।  

 ৬৪ টি মজরায় ইররকহেকযার ও 

ইররকেহনক ইকুইরভন্ট এফং ৮টি 

হফবাগীয় রয মভাটয ড্রাইহবং মেরড 

প্রহক্ষণ ভাচ য ২০১৮ মথরক শুরু রয়রছ।  

 কভ যহযকল্পনা অনুমায়ী প্রকরল্পয 

অন্যান্য কাম যক্রভ শুরু কযা রয়রছ। 

 প্রকরল্পয ক্রভপুহজজত অগ্রগহত 

৮.১৩%। 

  ২. নাবরতাফাড়ী উয়জরায় 

কভ যজীফী ভবরা প্রায়ের কাভ 

প্রেবনং প্রন্টায স্থান। 

মভয়াদ:জুরাই২০১২- জুন ২০১৯ 

অনুরভাহদত  প্রাক্করন ব্যয়-

২২৬৭.৪২ (২য় ংরাহধত) 

প্রকল্প বযচারক (যুগ্ম বচফ) 

প্রভাোঃ আইনুর কফীয 

প্রপান: ০১৫৫২-৩২৫৩৫৫ 

 

ফতযভারন ১৪ তভ ব্যারচয 

৫০ জন প্রহক্ষণাথীয 

প্রহক্ষণ কাম যক্রভ চরভান। 
 

 কভ যহযকল্পনা মভাতারফক প্রহক্ষণ 

কাম যক্রভ চররছ। 

 প্রকল্পটিয ৫টি মেড মথাাঃ 

টি যকারচায/না যাযী, কৃহল মন্ত্রাহত 

মভযাভত, খাদ্য প্রহক্রয়াকযণ, 

ইররকেহনক এযারম্বহরং ও 

ইররকহেহয়ান মেরড প্রহক্ষণ চরভান 

যরয়রছ। মেডমূ  ফাংরারদ কাহযগযী 

হক্ষা মফাড য কর্তযক অনুরভাহদত।  

 মভাট ৫টি মেরড আফান সুহফধা প্রহত  

ব্যারচ ৫০ জন প্রহক্ষণাথীরক প্রহক্ষণ 

মদয়া রে। ফছরয  মভাট ২০০ জন 

প্রহক্ষণাথী ৪টি ব্যারচ প্রহক্ষণ  সুহফধা 

ারেন। 

 ১৪ তভ ব্যারচয ৫০ জন প্রহক্ষণাথীয 

প্রহক্ষণ কাম যক্রভ চরভান। 

 জানুয়াযী ২০১৫ রত ভাচ য ২০১৮ র্য্নন্তয 

(১ভ ব্যাচ রত ১৩ভ ব্যাচ) মভাট ৬৫০ 

জন প্রহক্ষণাথী প্রহক্ষণ গ্রণ 

করযরছন।  

 জানুয়াযী ২০১৮ য়ত ৪থ য তরা য়ত 

৬ষ্ঠ তরা মন্ত উধ যমুখী ম্প্রাযয়ণয 

রয়ক্ষে বনভ যাণ কাজ চরভান। 
 

  ৩. ঞ্চা য্যা বফবে ভবরা ও 

বশু ডায়ায়ফটি, এয়ডাবক্রন ও 

প্রভটাফবরক াাতার স্থান, 

উত্তযা, ঢাকা।  

মভয়াদ:জুরাই ২০১৪- ভাচ য২০১৮ 

অনুরভাহদত প্রাক্করন   ব্যয়- 

২৬৩৩.৬৩ (১ভ ংরাহধত) 
 

প্রকল্প বযচারক  

প্রভাোঃ প্রগারাভ বকফবযয়া ভূ ূঁইয়া 

প্রপান:01711807629 

 

টুয়াখারী ও ফযগুনা 

মজরায় অফহিত এ 

উরেরে গঠিত ক্লাফ মূ 

রত প্রাপ্ত উকাযরবাগী 

  এটি একটি কাহযগযী ায়তা প্রকল্প। 

প্রকল্পটিয ংরাহধত টিহহ মভাতারফক 

কাম যক্রভ ফাস্তফাহয়ত রয়রছ।  

  প্রকল্পটিয কভ যএরাকায় ১৫০টি 

ক্লায়ফয ভাধ্যয়ভ বকয়ায-বকয়াযীয়দয 

য়চতনতামূরক প্রবক্ষণ প্রমভন-প্রজনন 

স্বাস্থে, প্রজডায ভতা, নাযীয প্রবত 

বংতা প্রবতয়যাধমূরক বফববন্ন প্রবক্ষণ 

প্রদান কযা য়য়য়ে। 

  প্রকল্পটিয প্রভয়াদ বডয়ম্বয ২০১৭ 

ভায় ভাপ্ত য়য়য়ে। 
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ক্র: 

নং 

কাম যক্রভ প্রকল্প, কভ যসূহচ ও কাম যক্রভ উকাযরবাগীয ংখ্যা 

(প্রহতরফদনাহধন ভার) 

অগ্রগহত/হ্রা/বৃহি/হফরয়াজন/ 

ংরমাজন/ ভন্তব্য (মহদ থারক)  

  ৪.প্রানাইমুড়ী, কারীগঞ্জ, 

আড়াইাজায ও ভঠফাড়ীয়া 

উয়জরায় প্রেবনং প্রন্টায ও 

প্রায়ের বনভ যাণ। 

মভয়াদ: জুরাই ২০১৪- জুন ২০১৯ 

অনুরভাহদত  প্রাক্করন ব্যয়- 

৪৭৭৫.২০ 
 

প্রকল্প বযচারক (উবযচারক) 

প্রভাোঃ আবুর কায়ভ 

প্রপান:01711586062 

 

-  ২০১৭-১৮ অথ যফছরয আযএহডহ ফযাে 

১৩২.০০ রক্ষ টাকা।  

 াাতার বফরনয হনভ যাণ কাজ ভাপ্ত 

রয়রছ। ভাচ য ২০১৮ম য ন্ত ক্রভপুহিভূত 

ফাস্তফ অগ্রগহত ৯৯.৬৪%। 

 প্রকল্পটিয প্রভয়াদ ভাচ য ২০১৮ ভায় 

ভাপ্ত য়য়য়ে। 

 াাতারটি চালু রর ৫০ জন মযাগী 

ইনরডারয এফং ১০০০ জন ভহরা ও 

হশু আউটরডারয মফা ারফন। 

 ীঘ্রই াাতারটিয আনুষ্ঠাবনক 

উয়বাধন য়ফ। 

  ৫. ন্যানার াট য পাউরেরন 

নার য মারের িান। 
মভয়াদ:জুরাই ২০১৫- জুন ২০১৮ 

অনুরভাহদত  প্রাক্করন ব্যয়- 

২১০২.৩৪ 

হজওহফ-১২৫৮.৪০ 
 

প্রকল্প বযচারক  

প্রভাোঃ আব্দু প্রাফান ভূ ূঁইয়া  

প্রপান: 01552410501 

 

কারীগঞ্জ প্রকয়েয প্রথভ 

ব্যায়চয ৫০ জয়নয 

প্রবক্ষণ চরভান। 

কারীগঞ্জ প্রকেটিয়ত এবপ্রর ২০১৮ য়ত 

প্রবক্ষণ কাম যক্রভ শুরু কযা য়য়য়ে। ২০১৭-১৮ 

অথ যফেয়য প্রকয়ল্পয আযএবডবয়ত ফযাদ্দ  

১৪৯৬.০০ রক্ষ টাকা। কারীগঞ্জ প্রকয়েয কর 

পাবন যচায, প্রক্রাকাবযজ, প্রখরায াভগ্রী,বিজ, 

প্রটবরববন প্রেয়ডয কর মন্ত্রাবত ক্রয় 

কযা য়য়য়ে। যাবয বনয়য়ায়গ-০৬ জন এফং 

চুবিবববত্তক বনয়য়াগ-০৪ জন প্রভাট ১০ জয়নয 

বনয়য়াগ প্রবক্রয়া ম্পন্ন য়য়য়ে। প্রকয়ল্পয 

অন্যান্য প্রকয়েয বনভ যাণ কাজ চরভান। 

   ৬.২০টি বশু বদফামত্ন প্রকে স্থান 

প্রকল্প। 

মভয়াদ:ভাচ য ২০১৬-মপব্রুয়াহয ২০২১ 

অনুরভাহদত  প্রাক্করন ব্যয়- 

৫৯৮৮.৪৯ 
 

প্রকল্প বযচারক (উ-বচফ) 

প্রভাোঃ আব্দুয যায়দ খান 

প্রপান: ৫৫১৩৮৫৪০ 

 

 

-  ২০১৭-১৮অথ যফছরয আযএহডহরত ফযাে  

৩৪২.০০  রক্ষ টাকা।  

 ন্যানার াট য পাউরেন বফরনয ৯ 

তরা মথরক ১২ তরা ম যন্ত  নার য 

মারের হনভ যাণ কাজ চররছ।  

 প্রকল্প কাম যক্রভ ম্পন্ন রর ১৫০ জন 

মযাগী াফ যক্ষহণক মফা ও আউটরডায 

সুহফধা ২০০ জন না য আফান 

সুহফধা ারফন।  

 কভ যহযকল্পনা মভাতারফক ঠিক ভরয় 

কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন কযা রে। 
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ক্র: 

নং 

কাম যক্রভ প্রকল্প, কভ যসূহচ ও কাম যক্রভ উকাযরবাগীয ংখ্যা 

(প্রহতরফদনাহধন ভার) 

অগ্রগহত/হ্রা/বৃহি/হফরয়াজন/ 

ংরমাজন/ ভন্তব্য (মহদ থারক)  

  ৭. গাজীপুয প্রজরায কারীগঞ্জ 

উয়জরায় কভ যজীফী ভবরা 

প্রায়ের বনভ যাণ ও বশু বদফামত্ন 

প্রকে স্থান। 

মভয়াদ:জুরাই ২০১৬- জুন ২০১৯ 

অনুরভাহদত  প্রাক্করন ব্যয়- 

১৭২৬.২৯ 

কভ যসুবচ বযচারক :পাযানা 

আখতায 

প্রপান:01911-285500 

জুন/২০১৮ রতমড-মকয়ায 

মন্টারয হশুরদয 

হদফাকারীন মফা প্রদান 

কযা রফ।   
 

 ২০১৭-১৮ অথ যফেয়য আযএবডবয়ত ফযাদ্দ  

৮৫৪.০০  রক্ষ টাকা। প্রড-প্রকয়ায প্রন্টায 

মূয়য জন্য ফাড়ী বাড়া ফযায়দ্দয কাজ প্রায় 

প্রল ম যায়য়। ধানভবড, যাভপুযা, ভবতবির প্রড-

প্রকয়ায প্রন্টায়য ৫০ জন কয়য ১৫০ জন এফং 

ফাকী ১৭টি প্রড-প্রকয়ায প্রন্টায়য ৬০জন কয়য 

১০২০ জন প্রভাট ১১৭০ জন বশু প্রকল্প 

প্রভয়ায়দ বদফাকারীন  প্রফা ায়ফ। াাাব 

ভংখ্যাক ভা উকৃত য়ফন। 

কভ যবযকল্পনা অনুমায়ী প্রকয়ল্পয কাম যক্রভ 

ফাস্তফায়ন কযা য়ে। 

  ৮. বভযপুয ও বখরগাঁও কভ যজীফী 

ভবরা প্রায়ের উর্ধ্যমূখী ম্প্রাযন 

প্রকল্প। 

মভয়াদ:জুরাই ২০১৬- জুন ২০১৯ 

অনুরভাহদতপ্রাক্করন  ব্যয়- 

৩৯৩৭.৫৫ 
 

উ-বযচারক 

াীন সুরতানা 

প্রপান:01711483365 

 

- 

 প্রকরল্পয আওতায় ৬ তরা পাউরেরনয 

উয ৬ তরা মারের বফন হনভ যাণ 

কযা রে। মারেরর ১৩০ জন  মফাড যায 

আফাহক সুহফধা ারফন এফং একই 

বফরন ২০ জন হশুয জন্য মড-মকয়ায 

মন্টারযয ব্যফিা যরয়রছ। 

প্রকল্প বফরনয ফাইরযয প্লাোরযয কাজ 

মল রয়রছ। মপটি ট্াংরকয কাজ 

ম্পন্ন। এছাড়া অবযন্তযীণ যাস্তা, মগইট 

হনভ যাণ ও ফাউোহযয কাজ চররছ। 

  ৯. নীররক্ষত কভ যজীফী নতুন ভহরা 

মারের  হনভ যাণ এফং মদরয 

হফহবন্ন মজরায় হফদ্যভান মারের 

মূরয অহধকতয  উন্নয়ন । 
মভয়াদ:জুরাই ২০১৭-জুন ২০২০) 
 

[ 

 

অনুরভাহদত প্রাক্করন  ব্যয় 

৩৫৯৭.৪৮৩ 
 

প্রকল্প হযচারক (উ-হচফ) 

ানওয়াজ হদররুফা খান 

মপান:০১৭১১-৯৩১৯৯ 

 

 

- 

 

 হভযপুরয হফদ্যভান ৩ তরা মারের 

বফরনয উয ১০ তরা এফং হখরগাঁও 

মারের বফরনয ৪ তরায উয ১০ 

তরা মারের বফন হনভ যাণ কযা রে। 

 হভযপুয মারেরর ৩৭৪ জন এফং 

হখরগাঁও মারেরর ১৮৪ জন মভাট ৫৫৮ 

জন মফাড যায আফারনয সুহফধা ারফন। 

 বভযপুয়য বনবভ যতব্য বফয়নয ৪থ য প্রথয়ক 

৬ষ্ঠ তরায োয়দয ঢারাই ম্পন্ন 

য়য়য়ে। হখরগাঁও প্রকল্প বফরনয ৫ভ 

প্রথয়ক ৭ভ তরায োয়দয ঢারাই ম্পন্ন 

য়য়য়ে। 
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ক্র: 

নং 

কাম যক্রভ প্রকল্প, কভ যসূহচ ও কাম যক্রভ উকাযরবাগীয ংখ্যা 

(প্রহতরফদনাহধন ভার) 

অগ্রগহত/হ্রা/বৃহি/হফরয়াজন/ 

ংরমাজন/ ভন্তব্য (মহদ থারক)  

  ১০. Advancement of 

Women’s Rights 

মভয়াদ:নরবম্বয২০১৭-হডরম্বয 

২০২০ 

অনুরভাহদত প্রাক্করন  ব্যয়-  

৬৭৭.২২ 
 

প্রকল্প হযচারক 

াযবীন সুরতানা 

মপান:০১৭৮৪-৬২৭৫৭২ 

 

- ২৩/০১/২০১৮ তাবযয়খ  প্রকল্প বযচারক 

প্রমাগদান কয়যয়েন। প্রধান প্রয়কৌরী ফযাফয 

বনভ যাণ কাজ ফাস্তফায়ন কযায জন্য ইবতভয়ধ্য 

ত্র প্রদয়া য়য়য়ে।নীরয়ক্ষত কভ যজীফী প্রায়েয়র 

প্রায়ের সুায, কাযী প্রায়ের সুায়যয 

পুযাতন আফান, পুযাতন োাখানা, পুযাতন 

যান্নাঘয অাযয়ণয ায়ব য বযয়াট য প্রবতস্বাক্ষয 

প্রদান পূফ যক ফ যাী প্রয়কৌরী, নগয গণপূতয 

বফবাগ ফযাফয প্রপ্রযণ কযা য়য়য়ে। 
 

  ১১. Accelerating Action  

to end Child Marriage in 

Bangladeshমভয়াদ:নরবম্বয 

২০১৭- অরটাফয২০১৯ 

অনুরভাহদত  প্রাক্করন ব্যয়-  

৪৩৪.৮৭ 

 

প্রকল্প হযচারক 

নাভ: জান্নাতুর মপযরদৌ 

মপান: ০১৯১৬-৮১৯২১২ 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 এই প্রকরল্পয উরেে ভহরারদয  ভ-

অহধকায প্রহতষ্ঠা এফং নাযীরদয 

ক্ষভতায়রনয ভাধ্যরভ নাযী ও মভরয় 

হশুয প্রহত মজোয হবহিক হনম যাতন ও 

হনহড়ন প্রহতরযাধ কযা। 

 প্রকয়ল্পয অনুকূয়র  ব্যাংক বাফ প্রখারা 

য়য়য়ে। LOU স্বাক্ষয য়য়য়ে। 
১৩.০০ রক্ষ টাকা যাবয   

ইউএনএপব-এয প্রডস্ক প্রথয়ক ২০১৭-

১৮ অথ যফেয়য ব্যয় য়য়য়ে।  

২. যাজস্ব 

ফারজরটয 

কভ যসূহচ। 

১. দোঃস্থ ভবরা উন্নয়ন (বববজবড) 

কভ যসূবচ 

উ-বযচারক 

প্রভাোঃ আবুর কায়ভ 

প্রপান:01711586062 

 

- 

 

 এই প্রকরল্পয উরেে হকরাযীযা  ফাল্য 

হফফারয ঝুঁহক মুক্ত শফ অহতফাহত 

কযরফ এফং তাযা সুি ও হনযাদ 

হক্ষা, মমৌনতা, ম্পকয গঠন/হফফা ও 

ন্তান জন্মদারনয হিান্ত গ্ররণয 

ক্ষভতা  জীফরনয এক ম যায় মথরক 

অন্য ম যারয় উিীন রত াযরফ। 

 প্রকয়ল্পয অনুকূয়র  ব্যাংক বাফ প্রখারা 

য়য়য়ে। LOU স্বাক্ষয য়য়য়ে। এোড়া 

প্রকল্প কাম যক্রয়ভয জন্য ৭২ টি ল্যাট 

ক্রয় কযা য়য়য়ে। 
  ২. কভ যজীফী ল্যাকয়টটিং ভাদায 

ায়তা তবফর কভ যসূবচ 

কভ যসুবচ বযচারক 

জাভার উবদ্দন ভুইয়া  

প্রপান:0168216226 

- প্রকল্পটি একরনক কর্তযক ০৩/০৪/২০১৮ 

তাহযরখ অনুরভাদন রয়রছ। এখরনা 

প্রাহনক হজও াওয়া মায়হন। প্রকল্প 

হযচারক মমাগদান করযরছন। 

 

  ৩. প্রড-প্রকয়ায কভ যসূবচ 

উ-বযচারক (অবত: দাবয়ত্ব) 

সয়দা ভাসুদা ইরাভ  

প্রপান:01749-286047 

২৭৫২ জন হনম্নহফি ও ভধ্যহফি মেনীয কভ যজীফী ভারয়রদয 

হশুরদয (৬ ভা মথরক ৬ ফছয) কার ৮:৩০ 

ঘটিকা মথরক হফকার ৫:৩০ ঘটিকা ম যন্ত 

হনযাদ হদফাকারীন মফা প্রদান কযা য়।  

ঢাকা মজরায় ২৫টি, ১৮টি মজরায় ১৮টি 

ফ যরভাট ৪৩টি মড-মকয়ায মন্টারয কাম যক্রভ 

হযচাহরত রে।  
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ক্র: 

নং 

কাম যক্রভ প্রকল্প, কভ যসূহচ ও কাম যক্রভ উকাযরবাগীয ংখ্যা 

(প্রহতরফদনাহধন ভার) 

অগ্রগহত/হ্রা/বৃহি/হফরয়াজন/ 

ংরমাজন/ ভন্তব্য (মহদ থারক)  

  ৪. ভবরা প্রস্বোয়ফী ভাজ 

কল্যান প্রকেমূয়য অনুকূয়র 

অনুদান বফতযণ 

উ-বযচারক 

াীন সুরতানা 

প্রপান:01711483365 

২০১৬-২০১৭ অথ য ফছরয 

৪৩৪৮টি মস্বোরফী 

ভহরা হভহতয  ভরধ্য 

৮,৩৭,৮০,০০০/- (আট 

মকাটি াঁইহি রক্ষ আহ 

াজায) টাকা অনুদান 

হফতযণ কযা রয়রছ। 

২০১৭-২০১৮ অথ য ফছরয ৪৬৪২টি মস্বোরফী 

ভহরা হভহতয ভরধ্য ৮,৮৬,৯৫,০০০/- (আট 

মকাটি হছয়াহ রক্ষ পঁচানব্বই াজায) টাকা 

অনুদান হফতযরণয হিান্ত গ্রণ কযা রয়রছ। 

  ৫.ভবরা বফলয়ক অবধদপ্তয়যয 

আওতায় বযচাবরত ০৭টি 

কভ যজীফী ভবরা প্রায়েয়রয 

ভাধ্যয়ভ কভ যজীফী ভবরায়দয 

বনযাদ আফান সুবফধা প্রদান। 

অবত: বযচারক (উ-বচফ) 

ানওয়াজ বদররুফা খান 

প্রপান:০১৭১১-৯৩১৯৯৩  

  ১৩০১ জন  ৭টি কভ যজীফী ভবরা প্রায়েয়র ১৩৭০টি 

প্রফাড যায বয়টয বফযীয়ত জুন ২০১৮ ভায় 

প্রভাট উকাযয়বাগী কভ যজীফী ভবরা 

প্রফাড যায়যয ংখ্যা -১৩০১ জন।  

  

গত প্রভ ২০১৮ ভায় ৭টি কভ যজীফী ভবরা 

প্রায়েয়র উকাযয়বাগী কভ যজীফী ভবরা 

প্রফাড যায়যয ংখ্যা বের  -১২৭৫ জন।   

   ৬. ভবরায়দয আত্ন-কভ যংস্থায়নয 

জন্য ক্ষুদ্রঋণ কাম যক্রভ 

কভ যসূবচ  বযচারক 

বজরার উবদ্দন 

প্রপান:01757302826 

৭১৩ জন এই কভ যসূচীটি ৬৪টি প্রজরায আওতাধীন  

৪৮৮টি উয়জরায় ফাস্তফাবয়ত য়ে। 

২০০৩-০৪ য়ত ২০১৭ -১৮ অথ য ফেয়যয 

প্রভ/২০১৮ ভা ম যন্ত ঘূণ যায়াকায়য ক্রভপুবঞ্জত  

বায়ফ প্রভাট বফতযণ ১১৯.৮৭৪০ (একত 

উবন প্রকাটি াতাব রক্ষ চবি াজায) টাকা 

এফং প্রভাট আদায় ৯২.৯৫৯৭ (বফযানব্বই 

প্রকাটি পঁচানব্বই রক্ষ াতানব্বই  াজায) 

টাকা। উকাযয়বাগীয ংখ্যা  ১২৪৯৯০ জন। 

 আদায়য়য ায =৭৭.৫৫% 

৩. যাজস্ব 

ফারজরটয 

আওতায় 

উন্নয়ন 

কভ যসূহচ। 

৭.বনফন্ধনকৃত ভবরা 

বভবতবববত্তক ব্যবতক্রভী ব্যফায়ী 

উয়যাগ  (জবয়তা-ফান্দযফান)।  

কভ যসূবচ  বযচারক 

াযবীন সুরতানা 

প্রপান: ০১৭৮৪ -৬২৭৫৭২  

 প্রভাট ২৫০ জন নাযী 

উয়যািায়দয  প্রবক্ষণ 

প্রদান কযা য়ে।।  

ফান্দযফান াফতযে প্রজরা য়য ম যটন 

এরাকায় ভবরা বফনী প্রকে স্থান , প্রবৌত 

অফকাঠায়ভাগত উন্নয়ন ও প্রৌন্দম য ফধ যয়নয 

ভাধ্যয়ভ  নাযী উয়যািায়দয বভবত বববত্তক  

ংগঠিত কয়য তায়দয উৎাবদত ণ্য/বফণন 

ব্যফস্থা বিারীকযণ। 

এরবজবড এয ভাধ্যয়ভ বনভ যাণ কাজ ফাস্তফায়ন 

য়ে। ২৫০ জন নাযী উয়যািায 

কাবযগযীওদক্ষতা ব্যফস্থানা প্রবক্ষণ  চরয়ে।  

 

   ৮.বফগঞ্জ প্রজরায সুবফধা ফবঞ্চত 

নাযীয জীফন দক্ষতা উন্নয়য়নয জন্য 

য়চতনতা বৃবি।  

প্রভয়াদ: ২০১৪-১৫ য়ত ২০১৭-১৮ 

অথ যফেয।   

প্রাক্করন ব্যয়: ৪৯৬.০০ রক্ষ টাকা। 

১ টি টিউফওরয়র  ২৭টি 

ল্যাহেন িান। 
 

 ৬৬০০ জন  উকাযরবাগীরক রচতনতা 

মূরক প্রহক্ষণ প্রদান কযা রয়রছ। 

 ৬২ টি টিউফওরয়র ও ৫৩২ টি ল্যাহেন িান 

ম্পন্ন রয়রছ। 

  ৯.কাবযগবয প্রবক্ষয়ণয ভাধ্যয়ভ 

এবতভ ও অায় বকয়াযীয়দয 

জীফনভান উন্নয়য়নয রয়ক্ষে 

একায়ডবভক এফং আফাবক বফন 

বনভ যাণ, সুনাভগঞ্জ 

_ এ কভ যসূবচ য়ত ১২৫ জন এবতভ ও অায় 

বকয়াযী আফান সুবফধা প্রবক্ষণ সুবফধা 

ায়ফ। 
বফন  বনভ যাণ চরভান। 
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ক্র: 

নং 

কাম যক্রভ প্রকল্প, কভ যসূহচ ও কাম যক্রভ উকাযরবাগীয ংখ্যা 

(প্রহতরফদনাহধন ভার) 

অগ্রগহত/হ্রা/বৃহি/হফরয়াজন/ 

ংরমাজন/ ভন্তব্য (মহদ থারক)  

প্রভয়াদ: জানুয়াযী ২০১৬ য়ত জুন 

২০১৮ । 
প্রাক্করন ব্যয়: ৪৫৪.৫৩ রক্ষ টাকা। 

  

 

 

 

১০.আধুহনক পযান হডজাইন 

ইউহনট িান (অযাহজতা) 

প্রভয়াদ: ২০১৬-১৭ য়ত ২০১৮-১৯ 

অথ যফেয।   

প্রাক্করন ব্যয়: ৫৭৭.০০ রক্ষ টাকা।  

_ 

 

প্রভাট ৫০০ জন নাযী ১০টি কোটাগযীয়ত 

প্রবক্ষণ সুবফধা ায়ফ। 

  ১১.গাজীপুয মজরায কারীগি 

উরজরায় নাযী উরদ্যাক্তারদয 

হযচারনায় ভহরা হফনী মকন্দ্র 

(জহয়তা-কারীগি)  

প্রভয়াদ: ২০১৭-১৮ য়ত ২০১৯-২০ 

অথ যফেয।   

প্রাক্করন ব্যয়: ৭৮২.০০ রক্ষ টাকা।  

 

 

প্রভাট ৫০০ জন নাযী 

উয়যািায়দয  প্রবক্ষণ 

প্রদান কযা য়ফ।  

 বনভ যাণ কাজ শুরু কযায জন্য ীঘ্রই দযত্র 

আহ্বানকযা য়ফ। 

  ১২. গ্রাভীণ নাযী উরদ্যাক্তারদয 

দক্ষতা হফকা প্রহক্ষণ (উরজরা 

ম যারয়) কভসূহচ 

মভয়াদ : ভাচ য/২০১৫-জুন/২০১৮ 

ম যন্ত ফযাে : ৬৭২.৫৭ 

(ংরাহধত) 

কভ যসুবচ বযচারক : 

পাযানা আখতায 

প্রপান:01911-285500  

৪৩ব্যায়চ ১২৯০ জন 

তৃণমূর নাযী উয়যািায়ক 

প্রবক্ষণ প্রদান কযা 

য়য়য়ে। 

কভ যসূবচয ভাধ্যয়ভ প্রভাট ৮৩৭০ জন তৃণমূর 

নাযী উয়যািায়ক প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়য়য়ে। 

৪. যাজস্ব 

ফায়জয়টয 

আওতায় 

কাম যক্রভ 

ক. প্ররাই প্রভবন বফতযণ 

কাযী বযচারক (প্রান) 

াযবভন াীন 

প্রভাফা: ০১৭৩১৫১৯০৫৫ 

১৩৬০টি প্ররাই প্রভবন 

বফতযণ কযা য়। 

 

২০১৬-২০১৭ অথ য ফেয়য ভাচ য/২০১৮ ম যন্ত  

২৫৬০টি প্ররাই প্রভবয়নয ভয়ধ্য ১৩৬০টি 

বফতযণ কযা য়য়য়ে। 

 

খ. বফক্রয় ও প্রদ যনী প্রকে অংগনা। 
দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা  

ইয়াভীন আখতায 

প্রপান:০১৭৪৪৬২৭৫৭২ 

 

 

 

৩৫ জন নাযী উরদ্যাক্তা 
 

(ভারাভার যফযাকাযী) 

 

জুন/২০১৮ ম যন্ত বফক্রয় :  

১,৮৯,৬৫০/- 

 

 

 

ভবরা বফলয়ক অবধদপ্তযাধীন বফক্রয়   ও 

প্রদ যনী প্রকে অংগনায ভাধ্যয়ভ ভবরা 

বভবত/দ:স্থ ভবরা/নাযী উয়যািায়দয 

উৎাবদত  স্তবল্পজাত   ভারাভার বফক্রয়য়য 

ভাধ্যয়ভ প্রদব্যী নাযী উয়যািায়দয 

অথ যননবতকবায়ফ স্বাফরম্বী কযা য়। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গ. ভবরা ায়তা কভ যসূবচ 

বাফ যক্ষক কভ যকতযা 

প্রভাোঃ াভীভ আান 

প্রপান: ০১৮১৮-৩৫১১২৯ 

 

৯০ জন মপাজতী। 

ভবরা ায়তা কভ যসূচীয নাযী বনম যাতন 

প্রবতয়যাধ প্রয়রয ভাধ্যয়ভ ৬টি বফবাগীয় য়য  

(ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাজাী, খুরনা, ফবযার 

ওবয়রট) বনম যাতায়নয বকায নাযীয়দয 

অববয়মাগ গ্রণ , ক্ষবয়য়য শুনানী গ্রণ   ও 

াযস্পাবযক আয়রাচনায বববত্তয়ত াবযফাবযক 

ম্পকয পুনোঃস্থান , ন্তায়নয বযণয়ালণ 

আদায়, প্রদনয়ভাযানা ও প্রখাযয়াল আদায় 

ফধযয়ণয আইবনায়তা প্রদয়া য় । 
হনম যাহতত নাযীরদয ায়তায জন্য ৬টি 
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ক্র: 

নং 

কাম যক্রভ প্রকল্প, কভ যসূহচ ও কাম যক্রভ উকাযরবাগীয ংখ্যা 

(প্রহতরফদনাহধন ভার) 

অগ্রগহত/হ্রা/বৃহি/হফরয়াজন/ 

ংরমাজন/ ভন্তব্য (মহদ থারক)  

হফবাগীয় রয হযচাহরত মল্টায মারভ 

হনম যাহতত নাযী ও হশুরদয অনুধ য ১ ফছয 

আেয়ন ফধযরণয সুরমাগ এফং হক্ষা ও 

প্রহক্ষরণয ব্যফিা গ্রণ কযরছ এছাড়া ভহরা 

ায়তা কভ যসূহচয আওতায় ভহরা ায়তা 

মকরন্দ্রয ভাধ্যরভ হনম যাহতত ও আেয়ীন 

নাযীরদয হফনা খযরচ ০৬ ভা ম যন্ত দু’টি 

ন্তান (১২ ফছরযয নীরচ)  আেয়, খাদ্য-ফস্ত্র, 

হচহকৎা প্রহক্ষণ পুনফ যারনয ব্যফিা গ্রণ 

কযা য়।  

ঘ. চাকুযী বফবনয়য়াগ তথ্য প্রকে: 

অবত: বযচারক (উ-বচফ) 

ানওয়াজ বদররুফা খান 

প্রপান:০১৭১১-৯৩১৯৯৩  

 

১।হনফহিত নাযীয ংখ্যা 

– ০২ জন 

 

২।হফহবন্ন প্রহতষ্ঠারন 

মপ্রহযত হনফহিত    নাযীয 

আরফদন রিয ংখ্যা - 

০৭টি আরফদন ি। 

 

৩। মপ্রহযত আরফদন 

রিয প্রহতষ্ঠারনয ংখ্যা- 

০১ টি প্রহতষ্ঠান। 

 

৪।চাকুযী প্রাহপ্তয তথ্য 

প্রদান কযা নাযীয ংখ্যা 

– ০ জন 

 

ভহরা হফলয়ক অধীদপ্তযাধীন চাকুযী 

হফহনরয়াগ তথ্য মকরন্দ্র ১৫/- (রনয) টাকায 

হফহনভরয় হহক্ষত, স্বল্প হহক্ষত, দক্ষ, অদক্ষ 

চাকুযী প্রতযাী নাযীরদয নাভ হনফিনপূফ যক 

হফহবন্ন প্রহতষ্ঠারন তারদয উমৄক্ত শূন্য রদয 

হফযীরত আরফদন ি মপ্রযন করয চাকুযী 

প্রাহপ্তরত রমাহগতা প্রদান কযা য়। এফং 

যকায কর্তযক প্রদি মগরজরটড ১০% এফং 

ননরগরজরটড ১৫% নাযী মকাটা পূযরনয 

হফলয়টি ম যরফক্ষন কযা য়।  
   

ঙ. ফাল্যহফফা প্রহতরযাধ হফলয়ক । ১৬৯ জন হশু ফাল্যহফফা 

রত হযিান মরয়রছ । 

ফাল্যহফফা রত হযিান মরয়রছ এভন 

হশুরদয নাভ ও ঠিকানা ম্বহরত মজরা / 

উরজরা রত প্রাপ্ত তথ্য ংকরন করয 

প্রাহনক ভন্ত্রণাররয় প্রহতভার মপ্রযণ কযা 

রে । 

চ. ভানফ াচায মযাধ ংক্রান্ত ১৩৫৫টি উঠান শফঠরকয 

ভাধ্যরভ ৮৮,৮২৮ জন 

উকাযরবাগীরক রচতন 

কযা য় । 

ভানফ াচায প্রহতরযারধ মজরা ও উরজরা 

ভহরা হফলয়ক কভ যকতযাগণ হনয়হভতবারফ 

উকাযরবাগীরদয রচতন করযন। এ কর 

কভ যসুহচয তথ্য ংগ্রপূফ যক হন্নরফহত 

আকারয প্রহতরফদন প্রহতভার প্রাহনক 

ভন্ত্রণাররয়য ভাধ্যরভ স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণাররয় মপ্রযণ 

কযা রে । 

ছ.অটিজভ হফলরয় রচতনতা বৃহি। কর প্রহক্ষণ কাম যক্ররভ 

হনউরযারডরবল্পরভন্টার 

প্রহতফিী সুযক্ষা োে 

আইন,২০১৩ এফং 

প্রহতফিী ব্যহক্তয অহধকায 

ও যক্ষা আইন,২০১৩ 

হফলয়গুররা  

অন্তর্ভ যক্তকযরণয জন্য ৬৪ 

মজরা ভহরা হফলয়ক 

কভ যকতযা, উ-হযচারক 

ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তরযয প্রহক্ষণ 

একারডভী কর্তযক আরয়াহজত প্রহক্ষণ 

কভ যসুহচয ভাধ্যরভ এ ম যন্ত ২৩৭ জন মজরা ও 

উরজরা ভহরা হফলয়ক কভ যকতযারদয 

অফহতকযরনয ব্যফস্া গ্রণ কযা রয়রছ । 
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(প্রহতরফদনাহধন ভার) 

অগ্রগহত/হ্রা/বৃহি/হফরয়াজন/ 

ংরমাজন/ ভন্তব্য (মহদ থারক)  

(কর), প্রকল্প হযচারক 

(কর) ও কভ যসূহচ 

হযচারক (কর) মক ি 

মপ্রযণ কযা রয়রছ। 

জ. জাতীয় ভহরা ও হশু উন্নয়ন 

হযলদ (NCWCD) ।  

         ভাহক 

প্রহতরফদন। 
 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরারদ যকারযয ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয বাহতরে ১১/০২/২০১৫ তাহযরখ 

অনুহষ্ঠত জাতীয় ভহরা ও হশু উন্নয়ন হযলদ ( 

NCWCD ) এয বায হিান্তমুরয ফাস্তফায়ন 

অগ্রগহতয (হফস্তাহযত) প্রহতরফদন প্রাহনক 

ভন্ত্রণাররয় প্রহতভার মপ্রযণ কযা য় । 

ঝ. কভ যরক্ষরি মমৌন য়যানী মযাধ 

হফলয়ক। 

Complaint কহভটি 

২৫টি বা অনুহষ্ঠত 

রয়রছ। 

কভ যরক্ষরি মমৌন য়যানী মযারধ ভাভান্য 

আদাররতয াইরকাট য হফবারগ দারয়যকৃত যীট 

হটিন এয আররারক অি  অহধদপ্তরয গত 

২৪/১০/২০১০ তাহযরখ ০৯ (নয়) দস্য হফহে  

একটি Complaint কহভটি গঠন কযা 

রয়রছ। ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তরযয নীচ 

তরায় একটি অহবরমাগ ফাক্স যাখা রয়রছ 

মমখারন অহবরমাগকাযী মভৌহখক ও মটহররপারন 

হকংফা হরহখত অহবরমাগ প্রদান কযরত 

াযরফ। Complaint কহভটিয বা দুই 

ভা য য অনুহষ্ঠত য়। Complaint 

কহভটি একটি অহবরমাগ তদ ন্ত কাম য ম্পাদন 

করযরছন। অহবমৄক্ত কভ যচাযীরক একধা হন ম্ন 

টাইভরেরর মফতন নাহভরয় া হস্ত প্রদান কযা 

য়।  ৬৪টি মজরা ভহরা হফলয়ক কভ যকতযায 

কাম যাররয় Complaint কহভটি গঠন কযা 

রয়রছ। 

 প্রবক্ষণ    

 (ক) 

উন্নয়ন 

প্রকয়ল্পয 

আওতায় 

১. উয়জরা ম যায়য় ভবরায়দয 

জন্য আয়- ফধ যক প্রবক্ষণ কভ যসূচী 

(আইবজএ)। 
 

প্রকল্প বযচারকমভয়াদ: ২০১৭-

হডরম্বয ২০১৯ 

 অনুরভাহদত প্রাক্করন ব্যয়-

২৫০৫৬.২২ 

 (উ-বচফ) 

প্রভাোঃ ারুন উজ জাভান  

প্রপান:01711905828 

১৯২০০ জন  ৪২৬টি উরজরা ১১টি মেরড, ৬৪টি মজরায় 

ইররকহেকযার ও ইররকেহনক ইকুইরভন্ট 

এফং ৮টি হফবাগীয় রয মভাটয ড্রাইহবং 

মেরড প্রহক্ষণ প্রদারনয ররক্ষয রমাগী 

ংিা হনফ যাচরনয কাজ ম্পন্ন রয়রছ। 

 ভাচ য ২০১৮ রত ৬৪ মজরায় ও ৮টি 

হফবাগীয় রয প্রহক্ষণ প্রদান শুরু 

ময়রছ। 

 এ প্রকরল্পয আওতায় ২১৭৭১৭ জন 

প্রহক্ষণ সুহফধা ারফ। 

  

 

  ২. নাহরতাফাড়ী উরজরায় 

কভ যজীফী ভহরা মারের কাভ 

মেহনং মন্টায িান। 

প্রকল্প হযচারক (মৄগ্ম-হচফ) 

মভাাঃ আইনুর কফীয 

মপান: ০১৫৫২-৩২৫৩৫৫ 

৫০ জন  কভ যহযকল্পনা মভাতারফক প্রহক্ষণ 

কাম যক্রভ চররছ।  

 প্রকল্পটিয ৫টি মেড মথাাঃ টি যকারচায/  

না যাযী, কৃহল মন্ত্রাহত মভযাভত, খাদ্য 

প্রহক্রয়াকযণ, ইররকেহনক এযারম্বহরং ও 
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ক্র: 

নং 

কাম যক্রভ প্রকল্প, কভ যসূহচ ও কাম যক্রভ উকাযরবাগীয ংখ্যা 

(প্রহতরফদনাহধন ভার) 

অগ্রগহত/হ্রা/বৃহি/হফরয়াজন/ 

ংরমাজন/ ভন্তব্য (মহদ থারক)  

 

জুরাই২০১২- জুন ২০১৯ 

অনুরভাহদত ব্যয়-২২৬৭.৪২ 

(২য়ংরাহধত) 

 

ইররকহেহয়ান মেরড প্রহক্ষণ চরভান 

যরয়রছ। ৫টি মেরড আফান সুহফধা প্রহত 

ব্যারচ ৫০ জন প্রহক্ষণাথীরক প্রহক্ষণ 

মদয়া রে। ফছরয মভাট ২০০ জন 

প্রহক্ষণাথী প্রহক্ষণ সুহফধা ারেন। 

 জানুয়াযী ২০১৫ রত হডরম্বয ২০১৭ র্য্নন্তয  

(১ভ ব্যাচ রত ১২তভ ব্যাচ ) মভাট ৬০০ 

জন প্রহক্ষণাথী প্রহক্ষণ গ্রণ করযরছন।  

 জানুয়াযী ২০১৮ রত ৪থ য তরা রত ৬ষ্ঠ 

তরা মন্ত উধ যমুখী ম্প্রাযরণয ররক্ষয 

হনভ যাণ কাজ চরভান। 

 (খ) 

কভ যসূবচয 

আওতায় 

১. ভহরারদয জন্য জীহফকায়রনয 

প্রহক্ষণ হবহিক দক্ষতা WTC 

কভ যসূহচ, ভহফঅ, ঢাকা।  
কভ যসূবচ বযচারক 

জাবকয়া ইয়াবভন প্রজায়াদ যায 

প্রপান: ০১৫৫২-৪৩৪০২৩ 

৩২০০ আধুহনক গারভ যন্ট, মভাভফাহত শতযী,মা-হ 

শতযী, মটইরাহযং, কাযচুহ, হফউটিহপরকন, 

মভাফাইর মপানাহব যহং, খাদ্য 

প্রহক্রয়াজাতকযণ, কাগরজয প্যারকট শতযী, 

হকরচন গারড যহনং (মম মকান ৫টি হফলরয় 

প্রহক্ষণ য়) 

 

 

 

 

 

 

  ২. দোঃস্থ ভবরা উন্নয়ন (বববজবড) 

কভ যসূবচ  

উ-বযচারক 

প্রভাোঃ আবুর কায়ভ 

প্রপান:01711586062 

১০,০০০০০ (দ রক্ষ) ফতযভারন ২০১৭-২০১৮ অথ যফছরয ২০১৭-২০১৮ 

হবহজহড চরক্রয আওতায়  ১০,০০,০০০ জন 

হবহজহড উকাযরবাগী ভহরারক হনফ যাহচত 

৪১৪টি  এনহজও’য ভাধ্যরভ আয়ফধ যক ও 

দক্ষতা উন্নয়নমূরক প্রহক্ষন প্রদান কযা রে।  

 ৩. কভ যজীফী ল্যাকয়টটিং ভাদায 

ায়তা তবফর কভ যসূবচ 

কভ যসুবচ বযচারক 

জাভার উবদ্দন ভুইয়া 

প্রপান:0168216226 

২,০০,০০০ জন হফরজএভইএ ও হফরকএভইএ  ২২৪টি 

প্রহতস্ঠান  ২,০০,০০০জন উকাযরবাগীরদয  

প্রহক্ষণ  প্রদান কারজ হনরয়াহজত যরয়রছ ।  

  ৪. দবযদ্র ভা'য জন্য ভাতৃত্বকার 

বাতা প্রদান কভ যসূবচ 

কভ যসুবচ বযচারক 

এ .প্রজ .এভ প্রযজাউর আরভ 

প্রপান:0191666567 

৬০০০০০ জন ৪৮২টি এনহজও/হহফও হনফ যাচন করয 

কভ যএরাকায়  ইউহনয়ন ওয়াযী রচতনতা 

মূরক প্রহক্ষণ প্রদান কযা রে। চুহক্তফি 

এনহজও/হহফও ংহিে মজরা, উরজরা 

ভহরা হফলয়ক কভ যকতযা এফং উরজরা 

প্রারনয াহফ যক রমাহগতা ও 

অংগ্ররণয ভাধ্যরভ প্ররতযক 

বাতারবাহগরদয পুহে, ফাল্যহফফা 

প্রহতরযাধ, হফফা ও জন্ম-মৃতুয হনফিন, 

প্রাথহভক  স্বািয, ভা ও হশু স্বািয, 

হযফায হযকল্পনা, হশু রারন াররন 

ভারয়য ভূহভকা, আযহর হিহনং, অটিহেক 

হশুয মত্ন ও Neuron Disorder 

ইতযাহদ হফলরয় রচতনতা মূরক  প্রহক্ষন 

প্রদান কযা য়।   
 

 

 (গ) যাজস্ব জাতীয় ভবরা প্রবক্ষণ ও উন্নয়ন ২০ জন  
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ক্র: 

নং 

কাম যক্রভ প্রকল্প, কভ যসূহচ ও কাম যক্রভ উকাযরবাগীয ংখ্যা 

(প্রহতরফদনাহধন ভার) 

অগ্রগহত/হ্রা/বৃহি/হফরয়াজন/ 

ংরমাজন/ ভন্তব্য (মহদ থারক)  

ফায়জয়টয 

আওতায় 

একায়ডভী 

উ-বযচারক 

জাবকয়া ইয়াবভন প্রজায়াদ যায 

প্রপান: ০১৫৫২-৪৩৪০২৩ 

প্রধান কাম যারয় ভহরা হফলয়ক 

অহধদপ্তয, ঢাকা 

০৯ জন 

১০ জন 

১। দহজয হফজ্ঞান 

২। ব্লক, ফাটিক এে টাইডাই 

৩। এভব্রয়ডাযী 

  মফগভ মযারকয়া প্রহক্ষন মকন্দ্র, 

ভয়ভনহং (আফাহক) 

উ-বযচারক 

প্রভা: প্রভাজায়ের ক । 

মপান:01552-395073 

৩২ জন 

১৬ জন 

৫৩ জন 

১। াউজ হকহং এে মকয়ায হগহবং 

২। হফউটিহপরকন 

৩। আধুহনক গারভ যন্ট, (অনাফাহক) 

  ভহরা কৃহল প্রহক্ষন মকন্দ্র, 

হজযারফা, াবায, ঢাকা (আফাহক) 

দাহয়েপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

মভাাঃ আপজার মারন 

মপান: ০১৭১৫৮৬৯৩৭২ 

০৭জন 

০৭ জন 

১০ জন 

০৯ জন 

- 

১। ভারুভ ও শজফ চালাফাদ 

২।রহষ্ট্র এে মফকাযী মপ্রাডাট 

৩।রড্র মভহকং এে মটইরাহযং 

৪। মফহক কহম্পউটায 

৫। টি যকারচায এে না যাযী 

  gv-dv‡Zgv (ivt) gwnjv cÖwkÿY 

I Dbœqb Kg‡cø·, mvwiqvKvw›`, 

e¸ov|(আফাহক) 

০৬ জন 

০৭ জন 

৩৭ জন 

২০ জন 

 

- 

১। কনহজউভায ইররকেহনক্স 

২। ভটয াইরকর াহব য মভকাহনক্স 

৩।  ইররকহেহয়ান 
 

 ঘ)কভ যকতযা

ও কভ যচাযী। 

ীদ মখ পহজরাতুন মনছা মুহজফ 

ভহরা প্রহক্ষণ একারডভী, হজযানী, 

গাজীপুয (আফাহক) 

দাহয়েপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

ইউহযদv াঈদ 

মপান: ০১৭১১ -৮৬৯১১৪ 

 

২০ জন 

৩০ জন 

১০ জন 

 

১। হফউটিহপরকন 

২। মভাফাইর মপান াহব যহং 

৩। কহম্পউটায অহপ এহপ্লরকন 

৪। মড্র মভহকং- 

৫। ইেহষ্ট্রয়ার সুইংরভহন অারযটয এে 

মভইনরটরনন্স 

৬। মরদায অারযটয 

 

 

   

ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তযাধীন ৬৪টি 

মজরায় মজরা ভহরা হফলয়ক 

কভ যকতযায কাম যাররয়য ভহরা 

প্রহক্ষণ মকন্দ্র, 

২০ জন 

৩০ জন 

৩০ জন 

 

আধুহনক গারভ যন্ট, মভাভফাহত শতযী, মা-হ 

শতযী, মটইরাহযং, কাযচুহ, হফউটিহপরকন, 

মভাফাইর মপান াহব যহং, খাদ্য প্রহক্রয়াজাতকযণ, 

কাগরজয প্যারকট শতযী, হকরচন গারড যহনং (মম মকান 

৫টি হফলরয় প্রহক্ষণ য়)। 

  ভানফম্পদ উন্নয়ন  প্রহক্ষণ মকন্দ্র, 

যাজাী (আফাহক)। 

৯ জন 

৭ জন 

১০ জন 

১। ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তয কর্তযক হনফহিত 

ংগঠন মুরয মনিীবৃরেয ক্ষভতা হফকা 

ীল যক প্রহক্ষণ। 

  গ্রাভীণ ভহরারদয কৃহল হবহিক 

প্রহক্ষন মকন্দ্র হজযানী,গাজীপুয 

(অনাফাহক) 

১৩ জন ১।ম্বহরত কৃহল ও ভr চাল 

 

  ভহরা কৃহল প্রহক্ষণ ইন্সটিটিউট, 

ফারগযাট (আফাহক) 

দাহয়েপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

ডা: মভা: মুখররছুয যভান । 

মপান:০১৭১১ -০৫৯৮০৭  

৫৮ জন ১।  হফউটিহপরকন 

২। কহম্পউটায অহপ এহপ্লরকন 

৩। মড্র মভহকং এে মটইরাহযং 

  গ্রাভীণ ভহরারদয কৃহল হবহিক ৬৪০০ ১। ম্বহরত কৃহল ও ভৎ চাল 
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ক্র: 

নং 

কাম যক্রভ প্রকল্প, কভ যসূহচ ও কাম যক্রভ উকাযরবাগীয ংখ্যা 

(প্রহতরফদনাহধন ভার) 

অগ্রগহত/হ্রা/বৃহি/হফরয়াজন/ 

ংরমাজন/ ভন্তব্য (মহদ থারক)  

প্রহক্ষন মকন্দ্র হজযানী, গাজীপুয 

(অনাফাহক) 

দাহয়েপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

প্রজবুন প্রনো নাবগ য 

মপান:01711-187513 

 

 

  ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তযাধীন 

১৩৬টি উরজরায় উরজরা ভহরা 

হফলয়ক কভ যকতযায কাম যাররয়য 

ভহরা প্রহক্ষণ মকন্দ্র 

৪০৮০ দহজয হফজ্ঞান, এভব্রয়ডাযী 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  গ্রাভীণ নাযী উয়যািায়দয দক্ষতা 

বফকা প্রবক্ষণ (উয়জরা ম যায়য়) 

কভসূবচ 

পাযানা আখতায 

কভ যসুবচ বযচারক : 

প্রপান:01911285500 

৬৪ টি প্রজরায ১৫৫টি 

উয়জরায় প্রভাট 6450 

জন তৃণমূর নাযী 

উয়যািায়ক প্রবক্ষণ 

প্রদান কযা য়য়য়ে। 

কভ যসূবচয ভাধ্যয়ভ প্রভাট 6450 জন তৃণমূর 

নাযী উয়যািায়ক প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়য়য়ে। 

৫. 

 

 

অন্যান্য 

কাম যক্রভ 

(প্রবতয়ফদ

নাবধন 

ভায়য 

কর 

কাম যক্রয়ভয 

ফণ যনা) 

ক. প্রযাবঙ্গা উন্নয়ন ংক্রান্ত:  
 
 

উ-বযচারক 

প্রভাোঃ আবুর কায়ভ 

প্রপান:01711586062 

 

 ক) প্রায় ১০ (দ) রক্ষ মযাহঙ্গা কক্সফাজায 

মজরায উহখয়া-মটকনারপ অফিান কযায 

কাযরণ উহখয়া ও মটকনারপয িানীয় 

অহধফাীরদয জন্য ৪০ (চহি) াজায 

অহতহযক্ত হবহজহড কাড য ফযাে ংক্রান্ত 

প্রস্তাফটি াভাহজক হনযািা কভ যসূহচ ংক্রান্ত 

ভহন্ত্রবা কহভটিয বায় উিারনয জন্য 

প্রস্তাফ কযা রয়রছ।  

খ) হবহজহড কভ যসূহচয আওতায় উকাযরবাগী 

ভহরারদয পুহেয অবাফ দূয কযায জন্য 

াইরট কাম যক্রভ হারফ ফতযভারন ৩৫টি 

উরজরায় াধাযণ চাররয ারথ ৬টি ভাইরক্রা  

হনউরেন্ট ( হবটাহভন A, B1, B12, আয়যন, 

পহরক এহড , হজংক) হভেণপূফ যক পুহেচার 

প্রস্তত করয (পটি যপাইড যাই ) হফতযণ কযা 

রে ।    

গ) গত ২৯ /০৫/২০১৮ হরাঃ তাহযখ হবহজহড 

কভ যসূহচয ২০১৭ -২০১৮ অথ যফছরয ফাহল যক 

‘মকন্দ্রীয় ভন্বয় কহভটি’য বা ভহরা হফলয়ক 

অহধদপ্তরযয র রুরভ (৫ভ তরা ) ভহরা ও 

হশু হফলয়ক ভন্ত্রণাররয়য ভাননীয় প্রহতভন্ত্রীয 

বাহতরে অনুহষ্ঠত য়।  

 

 

 


