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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

উন্নয়ন-২ শাখা 

বাাংলাদেশ সহিবালয়, ঢাকা। 

www.mowca.gov.bd 

 

উপদজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমার কার্ মালয়, ফহকরিাট, বাদগরিাট  পহরেশ মন প্রহতদবেনঃ 

 

 আহম হনম্নস্বাক্ষরকারী গত ০৫/১২/২০১৮ হরঃ তাহরখ সকাল ১০.০০ টায় উপদজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমার কার্ মালয়, 

ফহকরিাট, বাদগরিাট পহরেশ মন কহর। পহরেশ মনকাদল জজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমা জনাব িাসনাদিনা ও উপদজলা মহিলা হবষয়ক 

কম মকতমা জনাব জমাছাঃ সুহমতাই ইয়াসহমন সি অন্যান্য কম মকতমা/কম মিারী উপহিত জেদক পহরেশ মন কাদজ সিায়তা কদরন। এ অহফদস 

সাংরহক্ষত/ব্যবিার্ ম হবহিন্ন জরহজষ্টার জেখা জগল। কযাশ বহিসি অন্যান্য জরহজষ্টাদরর সাংরক্ষণ মান িাদলা। জরহজষ্টার সমূি িালনাগাে করা 

িদয়দছ। জরহজষ্টার সমূি পর্ মাদলািনা কদর হনদম্নাক্ত তথ্য পাওয়া জগলঃ 

 

০১. জনবল সাংক্রান্ত তথ্যঃ 
 

উপদজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমার কার্ মালদয়র অনুদমাহেত জনবল কম মকতমা ০১ জন এবাং কম মিারী ০৪ জন। পেগুদলা িদলা:  উপদজলা 

মহিলা হবষয়ক কম মকতমা ১ জন, হিসাব রক্ষক কাম জক্রহিট সুপারিাইজার ১ জন, জেি প্রহশক্ষক ১ জন, অহফস সিকারী কাম 

কহিউটার অপাদরটর ১ জন, অহফস সিায়ক ১ জন। এছাড়া আইহজএ প্রকদের জন্য ২ জন আউটদসাহস মাং প্রহশক্ষক রদয়দছ। জকান পে 

শূণ্য জনই। িাহজরা খাতা পর্ মদবক্ষণ কদর জেখা িদলা। সকল কম মকতমা-কম মিারী হনয়হমত অহফস করদছন মদম ম প্রতীয়মান িয়। 

 

সুপাহরশ: কার্ মালদয়র জনবলদক কাদজ লাহগদয় জসবা প্রোন অব্যািত রাখদত িদব। 

 

০২. অহফস িবন সাংক্রান্তঃ 
 

উপদজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমার হনজস্ব অহফস িবন নাই। উপদজলা পহরষদের ২টি কদক্ষ উপদজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমার 

কার্ মালদয়র কার্ মক্রম পহরিাহলত িদে।  তাছাড়া উপদজলা পহরষদের একটি টিনদসদি আধুহনক েহজমহবজ্ঞান ও জসলাই প্রহশক্ষণ কার্ মক্রম 

িলদছ। টিনদসি িবনটি জরাজীণ ম র্ার আশু জমরামত প্রদয়াজন। 
 

সুপাহরশ : আধুহনক েহজম হবজ্ঞান ও জসলাই প্রহশক্ষদণ ব্যবহৃত উপদজলা পহরষদের টিনদসি িবনটি জমরামদতর জন্য উপদজলা পহরষে, 

ফহকরিাট-এর দৃহষ্ট আকষ মণ করা ি’ল। এ হবষদয় উপদজলা জিয়ারম্যান, উপদজলা হনব মািী অহফসার এবাং উপদজলা প্রদকৌশলী এর সদে 

হনয়হমত জর্াগাদর্াগ রাখার জন্য উপদজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমাদক পরামশ ম জেওয়া িল। 

 

০৩। হিহজহি কম মসূহিঃ 

 

২০১৭-১৮হিহজহি িদক্র ফহকরিাট উপদজলায় অনুদমাহেত কাি ম সাংখ্যা ২৯০৮ টি। ২০১৭-২০১৮ হিহজহি িদক্রর ২০১৮-২০১৯ অে ম 

বছদরর বরাদ্দ জেদক নদিম্বর/ ১৮ পর্ মন্ত হিহজহি খাদ্য শস্য হবতরণ সিন্ন িদয়দছ (ফহকরিাট ইউহনয়ন ব্যহতত)। ০৫/১২/২০১৮ তাহরদখ 

ফহকরিাট ইউহনয়দনর হিহজহি িাল হবতরদণর তাহরখ হনর্ মাহরত োকায় উপদজলা হনব মািী অহফসার জমাছা: শািানাজ পারিীন-জক সাদে 

হনদয় হিহজহি িাল হবতরণ কার্ মক্রম পহরেশ মন কহর। সুষ্ঠুিাদব িাল হবতরণ কার্ মক্রম িলদছ মদম ম জেখা জগল। তদব হবতরণকৃত িাদলর 

বস্তার ওজন জকান জকান জক্ষদে ৩০ জকহজর কম িদয়দছ। হবষয়টি খহতদয় জেখা প্রদয়াজন। আগামী ২০১৯-২০২০ হিহজহি িদক্রর 

উপকারদিাগী বাছাইদয়র জন্য আদবেনপে অনলাইদনর মাধ্যদম সাংগ্রদির কাজ িলমান রদয়দছ এবাং গত ২০/১১/২০১৮ তাহরখ পর্ মন্ত 

আদবেদনর হনর্ মাহরত সময়সীমার মদধ্য ফহকরিাট উপদজলায় জমাট ৬১২৯ টি আদবেন অনলাইদন পাওয়া জগদছ মদম ম উপদজলা মহিলা 

হবষয়ক কম মকতমা জানান। একােশ জাতীয় সাংসে হনব মািদনর কারদণ হনব মািন কহমশদনর হনদে মশনামদত নতুন হিহজহি কাদি মর জন্য 

উপকারদিাগী র্ািাই-বাছাইদয়র কাজ বন্ধ রদয়দছ। 
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সুপাহরশ : একােশ জাতীয় সাংসে হনব মািদনর পর প্রাপ্ত আদবেনপেসমূি র্ািাই-বাছাইপূব মক র্োশীঘ্র হিহজহি উপকারদিাগীদের 

তাহলকা চূড়ান্ত করদত িদব। হবতরণকৃত হিহজহি িাদলর বস্তার ওজন জকান জকান জক্ষদে ৩০ জকহজর কম জকন িদে, তার কারণ 

অনুসন্ধান কদর প্রহতকারমূলক ব্যবিা গ্রিদণর জন্য উপদজলা হনব মািী অহফসার ও উপদজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমাদক পরামশ ম জেওয়া 

ি’ল। 

 

০৪। েহরদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল িাতা প্রোন কম মসূহিঃ 

 

এ কম মসূহির আওতায় ২০১৭-১৮ অে ম বছদর  ফহকরিাট  উপদজলায় জমাট উপকারদিাগীর সাংখ্যা ১০৬৪ জন।  উক্ত ১০৬৪ জন  

উপকারদিাগীর স্ব-স্ব নাদমর ব্যাাংক হিসাদব জানুয়াহর/১৮ িদত জুন/১৮ পর্ মন্ত ৬ মাদসর জনপ্রহত  ৩০০০/- (হতন িাজার) টাকা কদর 

িাতার অে ম ব্যাাংক এযািিাইদসর মাধ্যদম ছাড় করা িদয়দছ।  ২০১৮-১৯ অে ম বছর িদত প্রহত ইউহনয়দন ২০ জদনর প্রােহমক তাহলকা 

প্রস্তুদতর কাজ িলদছ।              

 

সুপাহরশ : একােশ জাতীয় সাংসে হনব মািদনর পর নতুন িাতাদিাগী র্ািাই-বাছাইদয়র কাজ সিন্ন করদত িদব। 

 

০৫। মহিলাদের আত্ম-কম মসাংিাদনর জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্ মক্রমঃ 

 

গ্রামীণ মহিলাদের আত্ম-কম মসাংিাদনর জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্ মক্রদমর আওতায় শুরু জেদক এ পর্ মন্ত ফহকরিাট উপদজলা ৩২৯ জন দঃি 

মহিলাদক ঋণ প্রোন করা িদয়দছ। উক্ত ৩২৯ জন দঃি মহিলাদক ৩০,১৫,০০০/-(হেশ লক্ষ পদনর িাজার) টাকা ঋণ প্রোন করা িদয়দছ। 

ঋণ আোয় িদয়দছ  ২১,৫৬,৯৮৫/- (একুশ লক্ষ ছাপ্পান্ন িাজার নয় শত পঁিাহশ) টাকা। মাঠ পর্ মাদয়  অনাোয়ী রদয়দছ  ১০,৩০,৩৬৫/-(েশ 

লক্ষ হেশ িাজার হতন শত পঁয়ষহি) টাকা। তন্মদধ্য অনাোয়ী িলহত ৬,৯১,৮০০/- (ছয় লক্ষ একানব্বই িাজার আট শত) টাকা এবাং 

জখলাপী জময়াে উত্তীণ ম ৩,৩৮,৫৬৫/- (হতন লক্ষ আটহেশ িাজার পাঁিশত পঁয়ষহি) টাকা মাে। 

 

সুপাহরশ : অনাোয়ী  ঋণ আোয় কার্ মক্রম জজারোর করদত িদব। 

 

০৬। উপদজলা পর্ মাদয় মহিলা প্রহশক্ষণ জকন্দ্রসমূিঃ  

  

উপদজলা পর্ মাদয় আধুহনক েহজমহবজ্ঞান ও জসলাই প্রহশক্ষণ কার্ মক্রম িালু আদছ। প্রহত ০৩ মাস অন্তর ৩০ জন মহিলাদক প্রহশক্ষণ প্রোন 

করা িয়। শুরু জেদক এ পর্ মন্ত জমাট ৪৯৪ জনদক প্রহশক্ষণ প্রোন করা িদয়দছ। ‘উপদজলা পর্ মাদয় মহিলাদের জন্য আয়বর্ মক 

প্রহশক্ষণ’(আইহজএ) প্রকদের আওতায়  উপদজলা পর্ মাদয় ০২টি জেদি (হবউটহফদকশন ও ব্লক বাটিক) ২০ জন কদর ০৩ মাস জময়াদে  

জমাট ৪০ জন নারীদক প্রহশক্ষণ প্রোন কার্ মক্রম িলমান রদয়দছ। এহপ্রল/ ১৮ িদত জসদেম্বর/ ১৮ পর্ মন্ত ২ ব্যাদি জমাট ৮০ জনদক প্রহশক্ষণ 

প্রোন করা িদয়দছ। বতমমাদন ৩য় ব্যাি (অদটাবর/১৮ জেদক হিদসম্বর/১৮) িলমান রদয়দছ। প্রহশক্ষণ কার্ মক্রম সদরজহমন পহরেশ মন করা 

ি’ল।  প্রহশক্ষণােীদের উপহিহত সদন্তাষজনক। তদব আইহজএ প্রকদের আউটদসাহস মাং প্রহশক্ষকদের এবাং প্রহশক্ষদণর মান সদন্তাষজনক নয় 

মদম ম প্রতীয়মান িদয়দছ। 

 

সুপাহরশ : প্রহশক্ষণ কার্ মক্রদমর মহনটহরাং জজারোর করদত িদব এবাং প্রহশক্ষদণর মান উন্নীত করদত িদব। 

০৭। নারী ও হশশু হনর্ মাতন প্রহতদরার্ ও বাল্য হববাি হনদরার্ সাংক্রান্ত হবষয়ঃ 

 

নারী ও হশশু হনর্ মাতন প্রহতদরাদর্ এবাং বাল্য হববাি হনদরাদর্ উঠান ববঠক ও আদলািনা সিা অব্যািত আদছ মদম ম জানা জগল। উপদজলা 

মহিলা হবষয়ক কম মকতমার কার্ মালদয়র মাধ্যদম ২০১৭-২০১৮ অে ম বছদর ৬০ টি উঠান ববঠক করা িদয়দছ। উপকারদিাগীর সাংখ্যা ১৮৯০ 

জন। 

 

সুপাহরশ : নারী ও হশশু হনর্ মাতন প্রহতদরাদর্ এবাং বাল্য হববাি হনদরাদর্ উঠান ববঠক ও আদলািনা সিা অব্যািত রাখদত িদব। 
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৮। জস্বোদসবী মহিলা সহমহতসমূি : 

 

      ফহকরিাট  উপদজলায় জমাট হনবহন্ধত জস্বোদসবী মহিলা সহমহতর সাংখ্যা ০৯টি। তাদের মদধ্য জেদক ২০১৭-১৮ অে ম বছদর ০২টি 

সহমহতদক ৪৫,০০০/- টাকা অনুোন করা িদয়দছ। 

 

সুপাহরশ : জস্বোদসবী মহিলা সহমহতসমূি সহক্রয় করাসি তাদের কার্ মক্রম পহরবীক্ষণ করদত িদব।  

 

৯। সাহব মক মন্তব্য :  

 

               উপদজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমা, ফহকরিাট, বাদগরিাট এর প্রশাসহনক ও প্রহশক্ষণ কার্ মক্রম সদন্তাষজনক। তদব উপদজলা 

পর্ মাদয় মহিলাদের জন্য আয়বর্ মক প্রহশক্ষণ (আইহজএ) প্রকদের আওতায় পহরিাহলত  প্রহশক্ষণ কার্ মক্রদমর মান উন্নীত করার জন্য 

পরামশ ম জেয়া ি’ল। 

 

সাংযুক্ত : পহরেশ মদনর ছহব ০২(দই) ফে ম। 

   (ম ো: ইকবোল হ োমেন) 

           যুগ্মেচিব 

 

        নং- ৩২.০০.০000.021.99.035.1৮-২৩৯ 
                                                

তোচিখঃ 

      ০৬ হ ৌষ, ১৪২৫ 

  ২০  চিমেম্বি, ২০১৮ 

অনুচলচ  (েদয় জ্ঞোতোমথ ে ও কোর্ েোমথ ে) : 

 

১। সহিব, মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সহিবালয়, ঢাকা। 

২। অহতহরক্ত সহিব (প্রশাসন / উন্নয়ন ও পহরকেনা),মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

৩। মিাপহরিালক, মহিলা হবষয়ক অহর্েপ্তর, ঢাকা। 

৪। প্রকে পহরিালক,‘উপদজলা পর্ মাদয় মহিলাদের জন্য আয়বর্ মক প্রহশক্ষণ (আইহজএ), প্রকে, মহিলা হবষয়ক অহর্েপ্তর, ঢাকা। 

৫। উপসহিব (সমন্বয়), মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সহিবালয়, ঢাকা। 

৬। উপদজলা হনব মািী কম মকতমা, ফহরবিাট,বাদগরিাট। 

৭। হসহনয়র সিকারী প্রর্ান (প্লাউ) ও APA জফাকাল পদয়ন্ট কম মকতমা,মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

৮। জজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমা, বাদগরিাট। 

৯। উপদজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমা, ফহকরিাট, বাদগরিাট। 

 

    (দমা: ইকবাল জিাদসন) 

            যুগ্মসহিব 

        ৯৫৭০৬৫৭  
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উপদজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমার কার্ মালদয়র কম মকতমা ও 

কম মিারীদের সাদে(দজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমা সদে আদছন)। 

ফহকরিাট ইউহনয়দনর হিহজহি কার্ মক্রম পহরেশ মন। 

(উপদজলা হনব মািী কম মকতমা, ফহকরিাট সদে আদছন) 

 
 

দি মহিলাদের মাদে হিহজহি িাল হবতরণ। হিহজহি িাদলর বস্তার ওজন ২৯.৪৮০ জকহজ। 
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আইহজএ প্রকদের ব্লক-বাটিক হবষদয়র প্রহশক্ষণােীদের সাদে। আইহজএ প্রকদের হবউটিহফদকশন হবষদয়র প্রহশক্ষণােীদের সাদে। 

 

আইহজএ প্রকদের জজলা পর্ মাদয় জমাবাইল সাহি মহসাং হবষদয়র প্রহশক্ষণােীদের সাদে। 

 


