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মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়

Ministry of Women and Children Affairs

‘হিশ্বে যা হকছু মিান সৃহি 

হির কল্যাণকর

অশ্বধ েক তার কহরয়াশ্বে নারী, 

অশ্বধ েক তার নর।’

-কাজী নজরুল ইসলাম

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় Ministry of Women And Children Affairs (MoWCA)
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মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় Ministry of Women And Children Affairs (MoWCA)

জাহতর হিতা িঙ্গিন্ধু শিখ মুহজবুর রিমান নারীর সম-অহধকার ও ক্ষমতায়ন

সুসংিতকরশ্বণ ১৯৭২ সাশ্বল গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাশ্বেশ্বির সংহিধাশ্বনর ২৭ ও ২৮ নং

অনুশ্বেশ্বে সকল নাগহরকশ্বক আইশ্বনর দৃহিশ্বত সমান এিং রাষ্ট্র এিং গণজীিশ্বনর

সি েস্তশ্বর নারী-পুরুশ্বষর সম-অহধকাশ্বরর হনশ্চয়তার হিধান সংযুক্ত কশ্বরন। সংহিধাশ্বন

নারী, হিশু এিং অনগ্রসর জনশ্বগাষ্ঠীর উন্নয়শ্বন রাশ্বষ্ট্রর হিশ্বিষ হিধান প্রণয়শ্বনর সুহিধা

ও রাখা িয়।

নারীর রাজননহতক ক্ষমতায়শ্বন সংহিধাশ্বনর ৬৫ (৩) নং অনুশ্বেশ্বে নারীর জন্য জাতীয়

সংসশ্বে ৫০ টি আসন সংরক্ষশ্বণর হিধান রাখা িয় এিং এশ্বক্ষশ্বে ৬৫ (২) অনুশ্বেশ্বে

প্রতযক্ষ ভাশ্বি হনি োহিত ৩০০ আসশ্বন নারীর অংিগ্রিশ্বণ ও শকান িাধা রাখা িয়হন।

প্রধানমন্ত্রী শিখ িাহসনার িাসনামশ্বল ২০১১ সাশ্বল সংহিধাশ্বন িঞ্চেি সংশ্বিাধনীশ্বত ১৯

(৩) নং অনুশ্বেশ্বের আশ্বলাশ্বক জাতীয় জীিশ্বনর সি েস্তশ্বর মহিলাশ্বের অংিগ্রিণ ও

সুশ্বযাশ্বগর সমতা রাষ্ট্র হনহশ্চত করশ্বি মশ্বম ে অঙ্গীকার রশ্বয়শ্বে।
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মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় Ministry of Women And Children Affairs (MoWCA)

নারী শনতৃশ্বে সফলতার স্বীকৃহত হিশ্বসশ্বি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর

সম্মানজনক শলািাল উইশ্বমন হলডারিীি অযাওয়াড ে অজেন 

হভিন:

শজন্ডার সমতা হভহিক সমাজ

ও সুরহক্ষত হিশু

হমিন:

নারী ও হিশুর অহধকার প্রহতষ্ঠা এিং নারীর 

ক্ষমতায়শ্বনর মাধ্যশ্বম তাঁশ্বের সামহগ্রক 

উন্নয়শ্বনর মূল শরাতধারায় সম্পৃক্তকরণ।

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় Ministry of Women And Children Affairs (MoWCA)
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মন্ত্রণালশ্বয়র কায েক্রশ্বমর হভহি (Guiding principles)

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় Ministry of Women And Children Affairs (MoWCA)

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় Ministry of Women And Children Affairs (MoWCA)
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মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালশ্বয়র িাশ্বজট (শকাটি টাকায়)

অর্ ে িের িহরিলন ব্যয় উন্নয়ন ব্যয় শমাট িরাদ্দ

২০১৬-১৭ ১৯৬৫.৬৬ ২০৭.৮৭ ২১৩৭.৫৪

২০১৭-১৮ ২৪০৮.৯৩ ২২৪.২৬ ২৬৩৩.১৯

২০১৮-১৯ ২৯৪৭.৭৯ ৫০৯.৬৪ ৩৪৫৭.৪৩

২০১৯-২০ ৩১২৪.৬২ ৬৬৪.১৫ ৩৭৮৮.৭৮

২০২০-২১ ৩১৮৩.৬১ ৬৭৬.২৯ ৩৮৫৯.৯০
০.

৫০০.

১০০০.

১৫০০.

২০০০.

২৫০০.

৩০০০.

৩৫০০.

৪০০০.

৪৫০০.

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

উন্নয়ন ব্যয়
পরিচলন ব্যয়

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় Ministry of Women And Children Affairs (MoWCA)

মন্ত্রণালয় অহধনস্থ েপ্তর/ সংস্থা

মহিলা হিষয়ক অহধেপ্তর
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মন্ত্রণালয় অহধনস্থ েপ্তর/ সংস্থা

মন্ত্রণালয় অহধনস্থ েপ্তর/ সংস্থা
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মন্ত্রণালয় অহধনস্থ েপ্তর/ সংস্থা

মন্ত্রণালয় অহধনস্থ েপ্তর/ সংস্থা
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিখ িাহসনার হিশ্বিষ উশ্বযাগ ও ব্র্যাহন্ডং

• নারীর ক্ষমতায়ন

‘শিখ িাহসনার িারতা, 

নারী-পুরুষ সমতা’ 

শলাগানটি ব্র্যাহন্ডং হিশ্বসশ্বি মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত েপ্তর/সংস্থার হিঠি, খাম,

প্যাড, শিািাশ্বর ও শফাল্ডাশ্বরর মাধ্যশ্বম প্রিার করা িশ্বে।

• জহয়তা ফাউশ্বন্ডিন:

নারী উশ্বযাক্তাশ্বের ততরী িন্য িাজারজাতকরশ্বণ সিায়তা করা এিং নারীর ক্ষমতায়নশ্বক

ব্র্যাহন্ডংকরশ্বণ ২০১৩ সাশ্বল গঠিত িশ্বয়শ্বে।

• ‘জহয়তা অশ্বেশ্বষশ্বণ িাংলাশ্বেি’

ইউহনয়ন শর্শ্বক হিভাগীয় িয োয় হনি োহিত জহয়তাশ্বের মধ্য শর্শ্বক প্রহত িের আন্তজোহতক নারী

হেিশ্বস ৫টি কযাটাগহরর ৫ জন শেষ্ঠ জহয়তাশ্বক সম্মাননা করা িয়।

মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ েপ্তরসমূশ্বি িলমান প্রকল্প ও কম েসূহিসমূি

মহিলা ও হিশু হিষয়ক 

মন্ত্রণালয়

প্রকল্প ০৪

কম েসূহি ১৩

মহিলা হিষয়ক অহধেপ্তর

প্রকল্প ১২

কম েসূহি ০৬

জাতীয় মহিলা সংস্থা

প্রকল্প ০৬

কম েসূহি ০১

িাংলাশ্বেি হিশু একাশ্বডহম

প্রকল্প ০১

কম েসূহি ০

জহয়তা ফাউশ্বন্ডিন

প্রকল্প ০২

কম েসূহি ০১
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মন্ত্রণালয় কতৃেক িাস্তিায়নাধীন প্রধান প্রকল্পসমূি

হকশ্বিার হকশ্বিারী ক্লাি স্থািন 

িীষ েক প্রকল্প

(৫৫১.৫৬ শকাটি টাকা)

“তথ্য আিাাঃ হডহজটাল িাংলাশ্বেি 

গড়ার লশ্বক্ষয তথ্য শযাগাশ্বযাগ   

প্রযুহক্তর মাধ্যশ্বম মহিলাশ্বের 

ক্ষমতায়ন (২য় িয োয়)” (৫৪৪.৯০ 

শকাটি টাকা)

ইনকাম শজনাশ্বরটিং 

একটিহভটিস অফ উইশ্বমন 

এযাট উিশ্বজলা শলশ্বভল 

(২৮৩.২২ শকাটি টাকা)

নারী হনয োতন প্রহতশ্বরাধকশ্বল্প মাহি-

শসক্টরাল শপ্রাগ্রাম (৪র্ ে িি ে) 

(১১৫.০৭৬ শকাটি টাকা, প্রকল্প

সািায্য: ২৭.৬০ শকাটি টাকা)

Accelerating 

Protection for 

Children (APC) 

(১১৫.০৬ শকাটি টাকা, প্রকল্প

সািায্যাঃ ১০৮.৪০ শকাটি টাকা)

জহয়তা টাওয়ার হনম োণ প্রকল্প

(১৫৪.২৫ শকাটি টাকা )

জহয়তা ফাউশ্বন্ডিশ্বনর

সক্ষমতা হিহনম োণ প্রকল্প

(২৬২.৯৯ শকাটি টাকা)

আইহসহভহজহড (২য় িয োয়) 

প্রকল্প (৩১৭.২৭ শকাটি টাকা)

উিকূলীয় জনশ্বগাষ্ঠীর, হিশ্বিষত

নারীশ্বের, জলিায়ু িহরিতেনজহনত

লিনাক্ততা শমাকাশ্বিলায় সক্ষমতা

বৃহিকরণ প্রকল্প (২৭৬.৮৬ শকাটি

টাকা)

নারীর জন্য আয়িধ েক 

প্রহিক্ষণ

• ০৮টি হিভাগ, ৬৪টি শজলা

এিং ৪২৬টি উিশ্বজলায় 

২,১৭,৪৪০ জন সুহিধািহঞ্চত 

দাঃস্থ মহিলাশ্বক IGA

প্রকশ্বল্পর মাধ্যশ্বম হিহভন্ন 

শেশ্বড প্রহিক্ষণ 

শসলাই শমহিন হিতরণ

• দাঃস্থ ও প্রহিহক্ষত নারীশ্বের 

আয়িধ েক কম েকাশ্বন্ড 

সিায়তার উশ্বদ্দশ্বে ১৯,৭৯০ 

টি শসলাই শমহিন হিতরণ

নারীর সামাহজক ও অর্ েননহতক ক্ষমতায়ন
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নারীর সামাহজক ও অর্ েননহতক ক্ষমতায়ন

েম িাজাশ্বর নারীর অংিগ্রিণ

২০০১ সাশ্বলর ২৪% শর্শ্বক ২০২০

সাশ্বল ৩৬.৪২% এ উন্নীত িশ্বয়শ্বে। 

হিল্প শক্ষশ্বে প্রায় ৪০ লক্ষ এিং 

এককভাশ্বি শিাষাক হিশ্বল্প প্রায় 

৩০ লক্ষ নারী কাজ করশ্বে। 

নারীর সামাহজক ও অর্ েননহতক ক্ষমতায়ন

মাতৃেজহনত ছুটি

• পূণ ে শিতশ্বন মাতৃেজহনত 

ছুটি ২০১১ সাশ্বল ৪ মাস 

িশ্বত ৬ মাশ্বস উন্নীতকরণ।

মাতার নাম যুক্তকরণ

• ২০০৯ সাশ্বল নাগহরকে

আইন সংশ্বিাধন কশ্বর 

নাগহরকে হনধ োরশ্বণ 

হিতার নাশ্বমর িািািাহি 

মাতার নাম যুক্ত করার 

হিধান করা িশ্বয়শ্বে।
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নারীর ক্ষমতায়শ্বন প্রহিক্ষণ

হভহজহড প্রহিক্ষণ

• ২০০৯-১০ অর্ ে িের শর্শ্বক জুন,

২০২০ িয েন্ত হভহজহড 

উিকারশ্বভাগী ৯১.৮০ লক্ষ 

মহিলাশ্বক এনহজও-শের মাধ্যশ্বম 

পুহি, স্বাস্থয, আয়িধ েক ও 

সামাহজক সশ্বিতনতামূলক 

প্রহিক্ষণ প্রোন করা িশ্বয়শ্বে।

মাতৃেকাল ভাতা হিষয়ক 

প্রহমক্ষণ

• ২০০৯-১০ অর্ ে িের শর্শ্বক জুন,

২০২০  িয েন্ত মাতৃেকাল 

ভাতাশ্বভাগী ৪২.৪৬ লক্ষ মহিলাশ্বক 

এনহজও-শের মাধ্যশ্বম স্বাস্থয ও 

পুহি হিষশ্বয় সশ্বিতনতামূলক 

প্রহিক্ষণ প্রোন করা িশ্বয়শ্বে।

ল্যাকশ্বটটিং ভাতা হিষয়ক 

প্রহিক্ষণ

• ২০০৯-১০ অর্ ে িের শর্শ্বক জুন,

২০২০  িয েন্ত ল্যাকশ্বটটিং ভাতা 

প্রাপ্ত ১৬.৩৪ লক্ষ েহরদ্র মাশ্বক 

এনহজও-শের মাধ্যশ্বম স্বাস্থয ও 

পুহি হিষশ্বয় সশ্বিতনতামূলক 

প্রহিক্ষণ প্রোন করা িশ্বয়শ্বে।

নারীর ক্ষমতায়শ্বন প্রহিক্ষণ

জাতীয় মহিলা প্রহিক্ষণ ও উন্নয়ন একাশ্বডহম ও মহিলা হিষয়ক অহধেপ্তর

২০০৯-১০ অর্ ে িের শর্শ্বক জুন, ২০২০ িয েন্ত মহিলা হিষয়ক অহধেপ্তশ্বরর জাতীয় 

মহিলা প্রহিক্ষণ ও উন্নয়ন একাশ্বডহম এিং অন্যান্য আিাহসক/অনািাহসক প্রহিক্ষণ 

প্রহতষ্ঠাশ্বনর মাধ্যশ্বম ২.৭৩ লক্ষ মহিলাশ্বক নারী উন্নয়ন, অর্ েননহতক ক্ষমতায়ন ও 

নারী হনয োতন প্রহতশ্বরাধ, েক্ষতা উন্নয়ন ও হিহভন্ন শেশ্বড কাহরগহর প্রহিক্ষণ  

প্রহিক্ষণ প্রোন করা িশ্বয়শ্বে।

ICVGD প্রকল্প

Investment Component for Vulnerable Group Development 
(ICVGD) প্রকশ্বল্পর আওতায় ৭ শজলার ৮টি উিশ্বজলায় ৮ িাজার উিকারশ্বভাগী 

মহিলাশ্বেরশ্বক স্বািলম্বীকরশ্বণ ব্যিসা িহরিালনার জন্য এককালীন ১৫,০০০ িাজার 

টাকা অনুোন এিং আয়িধ েক কাহরগহর প্রহিক্ষণ শেয়া িশ্বয়শ্বে।
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নারীর ক্ষমতায়শ্বন ক্ষুদ্র ঋণ ও হিশু সিায়তায় সািায্য তিহিল

োহরদ্র হিশ্বমািশ্বন ক্ষুদ্র ঋণ প্রোন:

• শেশ্বির সকল উিশ্বজলায় মহিলাশ্বের আত্ম-কম েসংস্থাশ্বনর জন্য ক্ষুদ্রঋণ কায েক্রশ্বমর

আওতায় ২০০৮-০৯ িশ্বত ২০১৯-২০ অর্ ে িের িয েন্ত ৭৪,৬৩৭ জন দাঃস্থ ও অসিায় মহিলা

ঋণ গ্রহিতার মশ্বধ্য ৫০০০ িশ্বত ১৫০০০ টাকা কশ্বর ৮৫৬৪.৭৮ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্রঋণ হিতরণ

দাঃস্থ মহিলা ও হিশু সািায্য তিহিল

• হনয োহতত, দাঃস্থ ও অসিায় মহিলা ও হিশুশ্বের হিহকৎসা, আইনী সিায়তা ও

আত্নকম েসংস্থানমূলক কাশ্বজর জন্য মন্ত্রণালশ্বয় ২৬.৫০ শকাটি টাকা এিং মহিলা হিষয়ক

অহধেপ্তশ্বর ৩ শকাটি ২১ লক্ষ তিহিল গঠন।

• অসিায়, হনয োহতত ও দাঃস্থ মহিলা ও হিশু সািায্য তিহিশ্বলর আওতায় ২৬.৫০ শকাটি 

টাকার লভযাংি শর্শ্বক ২০০৯-১০ অর্ ে িের শর্শ্বক জুন, ২০২০ িয েন্ত ১৫৬০০ জন 

মহিলাশ্বক সিায়তা প্রোন করা িশ্বয়শ্বে।

 হভহজহড কায েক্রম

• ২০১৮-২০১৯ অর্ ে িেশ্বর হভহজহড

কম েসূহির মাধ্যশ্বম ১০.৪০ লক্ষ দাঃস্থ,

হনয োহতত, অসিায়, েহরদ্র ও তালাক প্রাপ্ত

নারীশ্বের শক ২ িের িক্রকাশ্বর মাশ্বস ৩০

শকহজ িাল প্যাশ্বকটজাত অিস্থায় প্রোন।

• ২০০৯ শর্শ্বক জুন, ২০২০ িয েন্ত শমাট

৯১.৮০ লক্ষ নারী উিকারশ্বভাগীশ্বেরশ্বক এ

হভহজহড কম েসূহির মাধ্যশ্বম িাল প্রোন।

• পুহিিীনতা দূর করার উশ্বদ্দশ্বে ২.২ লক্ষ

হভহজহড উিকারশ্বভাগীশ্বক পুহি িাল

প্রোন।

মন্ত্রণালয় কতৃেক িাস্তিাহয়ত সামাহজক হনরািিা শিিনী
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মা ও হিশু সিায়তা কম েসূহি

মহন্ত্রিহরষে হিভাশ্বগর জাতীয় সামাহজক হনরািিা শকৌিল এর হনশ্বে েিনা মশ্বত মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রনালয়

িলমান মাতৃেকালীন ভাতা ও কম েজীিী ল্যাকশ্বটটিং মাশ্বয়শ্বের ভাতা একহেত ও উন্নত কশ্বর মা ও হিশু

সিায়তা কম েসূহি িালু কশ্বরশ্বে। জুন ২০২০ িয েন্ত শেশ্বির ২৫ টি উিশ্বজলায় এ কম েসূহির িাইলটিং করা িশ্বয়শ্বে।

২০১৯-২০ অর্ েিেশ্বর মাতৃেকাল ভাতা িািে শমাট ৭৬৩.২০ শকাটি এিং ল্যাকশ্বটটিং মাশ্বয়শ্বের ভাতা িািে 

২৭২ শকাটি টাকা ৬ মাশ্বস দই হকহস্তশ্বত ৩ মাস অন্তর অন্তর ইএফটি (EFT- Electronic Fund 

Transfer) এর মাধ্যশ্বম হজটুহি (G2P- Government to Person) িিহতশ্বত শমািাইল 

ওয়াশ্বলট এিং ব্যাংক একাউশ্বের মাধ্যশ্বম হিতরণ করা িশ্বয়শ্বে।

মন্ত্রণালয় কতৃেক িাস্তিাহয়ত সামাহজক হনরািিা শিিনী

মাতৃেকাল ভাতা 

(গ্ররাম্য এলাকা)

২০১৮-২০১৯ অর্ ে িের শর্শ্বক গভেিতী ৭.৭ লক্ষ গ্রামীন 

েহরদ্র মহিলাশ্বের ভাতার িহরমাণ ৫০০ টাকার স্থশ্বল ৮০০ 

টাকা এিং ভাতা প্রোশ্বনর সময়কাল ২ িেশ্বরর িহরিশ্বতে ৩ 

িের করা িশ্বয়শ্বে। 

২০০৯-১০ অর্ ে িের শর্শ্বত জুন, ২০২০ িয েন্ত গভেিতী েহরদ্র 

শমাট ৪২.৪৬ লক্ষ মহিলা শক মা ও হিশুর পুহি ঘাটহত 

হনিারশ্বণ মাতৃেকাল ভাতা প্রোন করা িশ্বয়শ্বে।

ল্যাকশ্বটটিং মা ভাতা 

(িির এলাকা)

২০১৮-২০১৯ অর্ ে িের শর্শ্বক ২.৭৫ লক্ষ িিশ্বরর 

েহরদ্র দগ্ধোয়ী মাশ্বক ভাতার িহরমাণ ৫০০ টাকার 

িহরিশ্বতে ৮০০ টাকা এিং সময় ২ িেশ্বরর িহরিশ্বতে 

ভাতা প্রোশ্বনর সময়কাল ৩ িের করা িশ্বয়শ্বে। ২০১০-

১১ অর্ ে িের শর্শ্বক জুন, ২০২০ িয েন্ত শমাট 

উিকারশ্বভাগী ১৬.৩৪ লক্ষ মাশ্বক ল্যাকশ্বটটিং মা ভাতা 

প্রোন করা িশ্বয়শ্বে।

• ‘তথ্য আিা’

তথ্য প্রযুহক্ত ব্যিিাশ্বরর মাধ্যশ্বম মহিলাশ্বের ক্ষমতায়শ্বনর জন্য মহিলা

ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় ‘তথ্য আিাাঃ হডহজটাল িাংলাশ্বেি গড়ার

লশ্বক্ষয তথ্য ও শযাগাশ্বযাগ প্রযুহক্তর মাধ্যশ্বম মহিলাশ্বের ক্ষমতায়ন’

িীষ েক প্রকল্প িাস্তিায়ন।

নারীর ক্ষমতায়ন ও হডহজটাল িাংলাশ্বেি

উিশ্বজলা িয োশ্বয়র ৪৯০টি তথ্য শকশ্বের মাধ্যশ্বম উঠান

তিঠক ও িাহড় িাহড় গমণ কশ্বর তৃণমূল িয োশ্বয়র নারীশ্বের

হিহভন্ন শসিা প্রোন করা িশ্বে। প্রার্হমক স্বাস্থয শসিা

শযমন- রক্তিাি িরীক্ষা, ওজন িহরমাি, ডায়াশ্বিটিস

িরীক্ষা, হিহভন্ন তথ্য প্রযুহক্ত শসিা শযমন- ইোরশ্বনট

ব্রাউহজং, ই-শমইল, হভহডও কনফাশ্বরহসং, িাকহরর তথ্য,

িরীক্ষার ফলাফল এিং সরকাহর হিহভন্ন শসিা সংক্রান্ত

প্রাহপ্তশ্বত এ তথ্য শকেগুশ্বলা সিায়তা কশ্বর।.

Tatthya Apa.mp4

Tatthya Apa.mp4
Tatthya Apa.mp4
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নারীর ক্ষমতায়ন ও হডহজটাল িাংলাশ্বেি

শজলা হভহিক মহিলা কহম্পউটার প্রহিক্ষণ প্রকল্প:

এর আওতায় সারা শেিব্যািী ৬৪ শজলায় ৩২,৬০৬ জন মহিলাশ্বক তথ্য ও শযাগাশ্বযাগ প্রযুহক্ত হিষশ্বয় িাশ্বত কলশ্বম প্রহিক্ষণ 

প্রোন করা িশ্বয়শ্বে।
জেলা রিরিক করিউটাি প্ররিক্ষণ প্রকল্প.mp4

Marketing Facilities for the Women Entrepreneurs

জহয়তা:

জহয়তা ফাউশ্বন্ডিশ্বনর আওতায় নারীর আহর্ েক ক্ষমতায়শ্বনর লশ্বক্ষয

ঢাকায় ধানমহন্ড এলাকার রািা প্লাজা িহিং মশ্বল 'জহয়তা' নাশ্বম

একটি হিক্রয় ও প্রেি েনী শকে গশ্বড় শতালা িশ্বয়শ্বে। এর মাধ্যশ্বম

সারাশ্বেশ্বির প্রতযন্ত অঞ্চশ্বল ১৮০টি মহিলা সংগঠশ্বনর উৎিাহেত

িণ্যসামগ্রী িাজারজাতকরশ্বণর মাধ্যশ্বম প্রায় ১৪,০০০ নারী স্বািলম্বী

িশ্বয় অর্ েনীহতশ্বত ভূহমকা রাখশ্বে।

অঙ্গনা:

মহিলা সহমহতসমূশ্বির েহরদ্র মহিলাশ্বের ততহর শিাষাক/িণ্য

সামগ্রী হিক্রশ্বয়র মাধ্যশ্বম আহর্ েক সিায়তা প্রোশ্বনর উশ্বদ্দশ্বে

মহিলা হিষয়ক অহধেপ্তশ্বরর সের কায োলশ্বয়র নীিতলায় রাজস্ব

িাশ্বজশ্বটর আওতায় “অঙ্গনা” নাশ্বম হিক্রয় ও প্রেি েনী শকে

িালু করা িশ্বয়শ্বে।

জেলা ভিত্তিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প.mp4
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নারী ও হিশুর হিহকৎসা শসিায় মন্ত্রণালয়

• শসগুনিাহগিায় মহিলা ও হিশু ডায়াশ্বিটিস, এশ্বন্ডাহক্রন ও শমটািহলক িাসিাতাল স্থািন। 

• হমরপুশ্বর ন্যািনাল িাট ে ফাউশ্বন্ডিশ্বন হিশু ও মহিলা কাহড েয়াক ইউহনট স্থািন। 

• উিরায় িঞ্চাি িয্যা হিহিি মহিলা ও হিশু ডায়াশ্বিটিস, এশ্বন্ডাহক্রন ও শমটািহলক 

িাসিাতাল স্থািন।

• হমরপুশ্বর ন্যািনাল িাট ে ফাউশ্বন্ডিশ্বন নাশ্বস েস শিাশ্বেল স্থািন। 

শযৌতুক ও িাল্যহিিাি প্রহতশ্বরাশ্বধ কায েক্রম

• শযৌতুক ও িাল্যহিিাি প্রহতশ্বরাশ্বধ ২৩,৭২৫টি

উঠান তিঠশ্বকর মাধ্যশ্বম ৭,৩৮,০২২ জনশ্বক

সশ্বিতনকরণ করা িশ্বয়শ্বে।

• সরকার ব্যল্যহিশ্বয় হিশ্বরাধী প্রিারণার

অসামান্য অিোন রাখার জন্য The Accolade

Winner Award To End Child Marriage
সম্মাননা অজেন কশ্বরশ্বে।

• ৬৪টি শজলায় িাল্যহিিাি প্রহতশ্বরাশ্বধ মহনটহরং

কায েক্রম িলমান রশ্বয়শ্বে। ২০১৫ িশ্বত জুন

২০২০ িয েন্ত ৭,১৬১ টি িাল্যহিিাি িন্ধ করা

িশ্বয়শ্বে।

5. Fish Bazar 60 Sec_with sub.mp4

5. Fish Bazar 60 Sec_with sub.mp4
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কম েজীিী মহিলা

শিাশ্বেল

৮টি কম েজীিী মহিলা শিাশ্বেশ্বলর

মাধ্যশ্বম ৩২৪৫১ জন কম েজীিী

মহিলাশ্বের শসিা প্রোন

নারী ও হিশুর জন্য অন্যান্য হনরািিা ও সিায়তা কায েক্রম

হিশু হেিাযত্ন শকে

জুন, ২০২০ িয েন্ত কম েজীিী নারীশ্বের 

আহর্ েক ক্ষমতায়শ্বনর জন্য ১১৯ টি শড-

শকয়ার শসোশ্বরর মাধ্যশ্বম ৪৮,৯১৭ 

জন হিশুশ্বের হেিাযত্ম শসিা প্রোন।

Daycare.mp4

নারী ও হিশুর জন্য অন্যান্য হনরািিা ও সিায়তা কায েক্রম

Daycare.mp4
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ির্হিশু পূনি োসন 

কায েক্রম

পূনি োসন শকে ০২ টি

কমলাপুর ও কাওরানিাজার

Other Safety and Support Activities

হকশ্বিার-হকশ্বিারী

ক্লাি

সমাশ্বজর হিহভন্ন স্তশ্বরর প্রাহন্তক ও 

অসিায় হকশ্বিার-হকশ্বিারীশ্বের জীিন 

েক্ষতা বৃহিসি শজন্ডার শিইজড 

ভাশ্বয়াশ্বলস প্রহতশ্বরাশ্বধ করার জন্য 

সকল ইউহনয়ন ও শিৌরসভায় 

৪৮৮৩টি হকশ্বিার-হকশ্বিারী ক্লাি 

প্রহতষ্ঠার মাধ্যশ্বম সমাশ্বজ ইহতিািক 

িহরিতেন আনয়ন করা িশ্বে।

হকশ্বিার-হকশ্বিারী ক্লাি (শিখ িাহসনার উন্নযন়- তকশ্বিাশ্বরর জাগরণ) - Tvc 60 

sec.mp4

নারী ও হিশুর জন্য অন্যান্য হনরািিা ও সিায়তা কায েক্রম

কিশোর-কিশোরী ক্লাব (শেখ হাসিনার উন্নয়ন- কৈশোরের জাগরণ) - Tvc 60 sec.mp4
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শস্বোশ্বসিী মহিলা 

সহমহত

সমগ্র িাংলাশ্বেশ্বি হনিহন্ধত সহমহতর 

সংখ্যা ১৯৯১৯

অনুোন প্রাপ্ত সহমহতর সংখ্যা ৩৫০৩

নারী ও হিশুর জন্য অন্যান্য হনরািিা ও সিায়তা কায েক্রম

হিশু হিকাি শকে

েহরদ্র হিশুশ্বের পুনি োসন করার লশ্বক্ষয 

েয়টি হিশু হিকাি শকে িহরিালনা।

নারী ও হিশুর জন্য অন্যান্য হনরািিা ও সিায়তা কায েক্রম
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হিশু হকশ্বিারী ও মহিলা 

হনরািে শিফাজতী শকে

২০১১ সাল শর্শ্বক গাজীপুশ্বর ১০০ িয্যা 

হিহিি হিশু হকশ্বিারী ও মহিলা

হনরািে শিফাজতী শকে িহরিালনা

নারী ও হিশুর জন্য অন্যান্য হনরািিা ও সিায়তা কায েক্রম

নারী হনয োতন

প্রহতশ্বরাধ শসল

রনর্যারিিা, দ ুঃস্থ ও অসহায় ১২,২৫৭ 
েন মরহলাকক আইনগি পিামিয প্রদান 
কিা হকয়কে।।

নারী ও হিশু হনয োতন প্রহতশ্বরাশ্বধ কায েক্রম 
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নারী সিায়তা 

শকে

ঢাকা, িট্টগ্রাম, রাজিািী, খুলনা, 

িহরিাল ও হসশ্বলট হিভাশ্বগ হনয োহতত 

নারীশ্বের আেয় ও আইনগত সিায়তা 

প্রোশ্বনর জন্য ০৬ টি নারী সিায়তা 

শকে িহরিালনা।

নারী ও হিশু হনয োতন প্রহতশ্বরাশ্বধ কায েক্রম 

ওয়ান-েি ক্রাইহসস 

শসোর ও শসল

হনয োতশ্বনর হিকার নারী ও হিশুশ্বের 

সমহেত শসিা প্রোশ্বনর জন্য ১২টি 

শমহডকযাল কশ্বলজ িাসিাতাশ্বল ওয়ান-

েি ক্রাইহসস শসোর এিং ৬৭টি শজলা/ 

উিশ্বজলা িাসিাতাশ্বল ওয়ান-েি

ক্রাইহসস শসল স্থািন।

নারী ও হিশু হনয োতন প্রহতশ্বরাশ্বধ কায েক্রম 
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জাতীয় ফশ্বরনহসক ও হডএনএ

শপ্রাফাইহলং ল্যািশ্বরটহর

(NFDPL)

২২৩২৭ টি হডএনএ শটে সম্পন্ন

নারী ও হিশু হনয োতন প্রহতশ্বরাশ্বধ কায েক্রম 

েমা কাউশ্বসহলং শসোর

• ন্যািনাল েমা কাউশ্বসহলং শসোর এিং ৮টি হরহজওনাল 

েমা কাউশ্বসহলং শসোশ্বরর মাধ্যশ্বম হনয োতশ্বনর হিকার

নারী ও হিশুশ্বের মশ্বনাসামাহজক কাউহসহলং শসিা প্রোন

• কক্সিাজাশ্বরর উহখয়ায় একটি হরহজওনাল েমা

কাউহসহলং শসোর ও ১১ টি মানহসক স্বাস্থয শসিা শকে 

প্রহতষ্ঠা করা িশ্বয়শ্বে যার মাধ্যশ্বম  ২০১৭ সাল শর্শ্বক 

১০৬৩৮০ জন শরাহিংগা নারী ও হিশুশ্বক মশ্বনাসামাহজক 

কাউহসহলং শসিা প্রোন।

• এ িয েন্ত ১,০৬,৩৮০ জনশ্বক শসিা প্রোন করা িশ্বয়শ্বে।

নারী ও হিশু হনয োতন প্রহতশ্বরাশ্বধ কায েক্রম 
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ন্যািনাল শটাল হি শিল্পলাইন

নারী ও হিশু হনয োতন প্রহতশ্বরাশ্বধ ২০১২ সাল শর্শ্বক

‘১০৯’ িহরিালনা। এর মাধ্যশ্বম শযৌন িয়রানী

প্রহতশ্বরাশ্বধ ও িাল্যহিিাি িশ্বন্ধ ৪০,১১,৩১৬ টি

শফানকল গ্রিণ করা িশ্বয়শ্বে।

নারী ও হিশু হনয োতন প্রহতশ্বরাশ্বধ কায েক্রম 

‘জয়’ শমািাইল অযািস

• হনয োতশ্বনর হিকার নারী ও হিশুশ্বের তাৎক্ষহণক

সিায়তায় ২৯ জুলাই, ২০১৮ সাশ্বল িালু করা িশ্বয়শ্বে।

• এই অযািস-এর মাধ্যশ্বম আক্রান্ত নারী িা হিশু

ন্যািনাল শিল্পলাইন ১০৯, সংহলি শজলার পুহলি সুিার,

শমশ্বোিহলটন এলাকার উি-পুহলি কহমিনার, হনকটস্থ

র্ানা এিং এই অযািশ্বস সংরহক্ষত ৩টি FnF শমািাইল

নম্বশ্বর হভহক্টশ্বমর GPS অিস্থান এিং অহডও ও হভহডও

তথ্য শপ্ররণ করশ্বত িারশ্বিন।

নারী ও হিশু হনয োতন প্রহতশ্বরাশ্বধ কায েক্রম 
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Various Acts, Rules and Action Plans

নারী ও হিশু হনয োতন েমন 

আইন, ২০০০ (সংশ্বিাহধত

২০২০ )

িাহরিাহরক সহিংসতা

(প্রহতশ্বরাধ ও সুরক্ষা) 

আইন, ২০১০

িাহরিাহরক সহিংসতা

(প্রহতশ্বরাধ ও সুরক্ষা) 

হিহধমালা ২০১৩

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীহত 

২০১১
জাতীয় হিশু নীহত ২০১১

নারী উন্নয়শ্বন জাতীয়

কম েিহরকল্পনা ২০১৩
হডএনএ আইন ২০১৪

িাল্যহিিাি হনশ্বরাধ আইন 

২০১৭

শযৌতুক হনশ্বরাধ আইন 

২০১৮

িাল্যহিিাি হনশ্বরাধ 

হিহধমালা ২০১৮

িাল্যহিিাি হনশ্বরাধ আইন 

২০১৭ এর সংহলি 

ধারাসমূি শমািাইল শকাট ে 

আইন ২০০৯ এর 

তফহসলভুক্তকরন

হিশু হেিাযত্ন শকে আইন

২০২০ (মহন্ত্রিহরষশ্বে

অনুশ্বমাহেত))

National Action Plan 
to Prevent Violence 
against Women and 

Children (2018-2030)

হডএনএ হিহধমালা ২০১৮

জাতীয় ও আন্তজোহতক হেিস উেযািন

আন্তজোহতক নারী 

হেিস

০৮ মাি ে
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জহয়তা অশ্বেষশ্বণ 

িাংলাশ্বেি

০৫টি কযাটাগহরশ্বত জাতীয় িয োশ্বয় সম্মননা

• অর্ েননহতকভাশ্বি সাফল্য অজেনকারী নারী

• হিক্ষা ও িাকুরীর শক্ষশ্বে সাফল্য অজেনকারী নারী

• সফল জননী নারী

• হনয োতশ্বনর হিভীহষকা মুশ্বে শফশ্বল নতুন উযশ্বম 

জীিন শুরু কশ্বরশ্বেন শয নারী।

• সমাজ উন্নয়শ্বন অসামান্য অিোন শরশ্বখশ্বেন শয নারী।

জাতীয় ও আন্তজোহতক হেিস উেযািন

জাতীয় হিশু 

হেিস

১৭ মাি ে

জাতীয় ও আন্তজোহতক হেিস উেযািন
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িঙ্গমাতার 

জন্মহেিস

০৮ আগে

জাতীয় ও আন্তজোহতক হেিস উেযািন

হিে হিশু হেিস 

ও 

হিশু অহধকার সপ্তাি

অশ্বক্টাির মাশ্বসর ১ম শসামিার

জাতীয় ও আন্তজোহতক হেিস উেযািন
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শিগম শরাশ্বকয়া 

হেিস 

০৯ হডশ্বসম্বর

জাতীয় ও আন্তজোহতক হেিস উেযািন

শকানহেন একা িয়হনশ্বকা জয়ী পুরুশ্বষর তরিাহর

শপ্ররণা হেয়াশ্বে িহক্ত হেয়াশ্বে হিজয়ী লক্ষী নারী
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সিাইশ্বক ধন্যিাে


