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জজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমার কার্ মালয়, হিদরাজপুর  িহরেশ মন প্রহতদবেন 

 

 আহম গত ১৮/১১/২০১৮ হরিঃ তাহরখ সকাল ১০.০০ টায় জজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমার 

কার্ মালয়,হিদরাজপুর িহরেশ মন কহর। িহরেশ মনকাদল জজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমা (অিঃোিঃ) ও উদিজলা মহিলা 

হবষয়ক কম মকতমা জনছারাবাে নূসরাৎ জািানসি অন্যান্য কম মকতমা/কম মিারী উিহিত জেদক িহরেশ মন কাদজ সিায়তা 

কদরন। জজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমা সালমা জািান বহি: বাাংলাদেশ ছুটি হনদয় ভারদত হগদয়দছ মদম ম জানা জগল। 

এছাড়া িহরেশ মনকাদল ভান্ডাহরয়া, নাহজরপুর এবাং ইন্দুরকানী উিদজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমাগণ উিহিত হছদলন। 

সকল উিদজলা কম মকতমাদের সাদে িলমান হভহজহি কার্ মক্রম এবাং আগামী ২০১৯-২০২০ িদক্রর উিকারদভাগীর 

হনব মািদনর অগ্রগহতর সম্পদকম মত হবহনময় করা িয় । িরহেন হিদরাজপুর সের উিদজলার শাংকরিাশা ইউহনয়দনর 

হভহজহি কার্ মক্রম সরজহমদন িহরেশ মন করা িয়। িহরেশ মনকাদল জজলা অহিদস সাংরহিত/ব্যবিার্ ম হবহভন্ন জরহজষ্টার 

জেখা জগল। কযাশ বহিসি অন্যান্য জরহজষ্টাদরর সাংরিণ মান ভাদলা। জরহজষ্টার সমূি িালনাগাে করা িদয়দছ। 

িহরেশ মনকাদল হনম্নবহণ মত তথ্যাহে িাওয়া জগল: 

[ 

০১। জনবল সাংক্রান্ত তথ্য: 

 

            জজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমার কার্ মালদয়র অনুদমাহেত জনবল কম মকতমা ২ জন এবাং কম মিারী ৪ জন। একটি 

কম মকতমার িে তো জপ্রাগ্রাম অহিসার এর িে শূন্য আদছ। এছাড়া জজলাধীন নাহজরপুর উিদজলা মহিলা হবষয়ক 

কম মকতমার কার্ মালদয়র অহিস সিকারী কাম-কহম্পউটার অিাদরটর এর িে শুন্য রদয়দছ। 

 

সুিাহরশ : শূন্য িে পূরদণর জন্য মিািহরিালক, মহিলা হবষয়ক অহধেপ্তর এর দৃহষ্ট আকষ মণ করা িদলা এবাং 

উক্ত িেসমূি পূরদণর জন্য উদ্ধৃতন কতৃিদির সাদে জর্াগাদর্াগ অব্যািত রাখদত জজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমাদক 

িরামশ ম জেয়া িদলা। 

 

০২। অহিস ভবন সাংক্রান্ত: 

[ 

             জজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমার হনজস্ব অহিস ভবন জনই। হিদরাজপুর জজলা শিদর েশ নীদড়র গহলদত 

একটি বহুতল ভবদনর নীি তলা ও ১ম তলা ( Gound Floor & 1st Floor ) ভাড়া হনদয় অহিদসর ও প্রহশিদণর 

কাজ িলদছ। গহলটি এত সাংকীণ ম জর্ একটি গাহড় ঢুকদল িাশ হেদয় একটি হরক্সাও প্রদবশ করদত িাদরনা। তাছাড়া 

বাহড়টিদক জেখদল মদন িয়না জর্ এখাদন জকান অহিস আদছ। ভাড়াকৃত ভবদনর ১ম তলার একটি কদি জজলা মহিলা 

হবষয়ক কম মকতমা সালমা জািান একাকী (single) বসবাস কদরন বদল জানা জগল। অহিদসর কি জকান কম মকতমার 

কতৃমক ব্যহক্তগত বসবাদসর জন্য ব্যবিার করা হবহধ সম্মত নয়। হবষয়টি তেন্ত কদর উক্ত কম মকতমার  হবরুদে ব্যবিা গ্রিণ 

করা প্রদয়াজন। জজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমার কার্ মালদয়র হনজস্ব ভবন হনম মাদণর প্রদয়াজদন ৩৩ শতক খাস জহম 

িাওয়ার জন্য জজলা প্রশাসক, হিদরাজপুর এর সাদে জর্াগাদর্াগ করা িদে মদম ম জানা র্ায়।  

 

সুিাহরশ : শিদরর একটি প্রশস্ত রাস্তার িাদশ অহিদসর প্রদয়াজদন বাহড় ভাড়া জনওয়ার জন্য জজলা মহিলা 

হবষয়ক কম মকতমাদক িরামশ ম জেয়া িদলা। একই সাদে হনজস্ব ভবন হনম মাদণর জন্য খাস জহম িাওয়ার জন্য প্রদিষ্টা 

অব্যািত রাখদত িদব । অহিদসর জন্য ভাড়াকৃত ভবদনর একটি কি জজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমা সালমা জািান 

কতৃমক ব্যহক্তগত ব্যবিার হবষয়টি তেন্ত পূব মক তাঁর হবরুদে হবহধ জমাতাদবক ব্যবিা গ্রিণ করার জন্য মিািহরিালক, 

মহিলা হবষয়ক অহধেপ্তর-জক অনুদরাধ করা িদলা।   
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০৩। হভহজহি কম মসূহি:  

[ 

২০১৭-১৮ হভহজহি িদক্র হিদরাজপুর জজলায় ৫১ টি ইউহনয়দন কাি ম সাংখ্যা ১২,৩০২ টি। ২০১৮-১৯ অে ম 

বছদরর বরাদ্দ জেদক অদটাবর/১৮ ির্ মন্ত হভহজহি খাদ্য শস্য হবতরণ সম্পন্ন িদয়দছ। আগামী ২০১৯-২০ হভহজহি িদক্রর 

উিকারদভাগী বাছাইদয়র জন্য আদবেনিত্র অনলাইদনর মাধ্যদম সাংগ্রদির কাজ িলমান রদয়দছ।      

 

সুিাহরশ : আদবেনিত্র সাংগ্রদির কাজ দ্রুত সম্পন্ন কদর র্ািাইপূব মক হনধ মাহরত সমদয়র মদধ্য তাহলকা চূড়ান্ত 

করদত িদব। 

 

৪।  েহরদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রোন কম মসূহি: 

[[] 

          এ কম মসূহির আওতায় ২০১৭-১৮ অে ম বছদর  হিদরাজপুর জজলায় জমাট উিকারদভাগীর সাংখ্যা ৬,৬৯৬ জন।  

উক্ত   উিকারদভাগীদের  স্ব-স্ব নাদমর ব্যাাংক হিসাদব জানুয়াহর /১৮ িদত জুন /১৮ ির্ মন্ত ৬ মাদসর জন প্রহত  ৩,০০০/- 

(হতন িাজার) টাকা কদর ভাতার অে ম ব্যাাংক এযািভাইদসর মাধ্যদম ছাড় করা িদয়দছ।   

 

সুিাহরশ : ভাতাদভাগীদের অে ম ছাদড়র কাজ দ্রুত সম্পন্ন করদত িদব। 

 

০৫। কম মজীবী ল্যাকদটটিাং মাোর সিায়তা তিহবল কম মসূহি :   

 

              কম মজীবী ল্যাকদটটিাং মাোর সিায়তা তিহবল কম মসূহির আওতায়  হিদরাজপুর জিৌরসভায় ৮৫০ জন, 

স্বরুিকাঠী জিৌরসভায় ৪০০ জন,মঠবাহড়য়া জিৌরসভায় ৪০০ জন ও ভান্ডাহরয়া জিৌরসভায় ৪০০ জন সব মদমাট 

হিদরাজপুর জজলায়  উিকারদভাগী  ২,০৫০ জন। উক্ত ২,০৫০ জন উিকারদভাগীর জানুয়াহর /১৮ িদত জুন /২০১৮হরিঃ 

মাস ির্ মন্ত ৬ মাদসর জন প্রহত ৩,০০০/- (হতন িাজার) টাকা কদর ভাতার অে ম উিকারদভাগীর স্ব-স্ব নাদমর ব্যাাংক 

হিসাদব ব্যাাংক এযািভাইস এর মাধ্যদম অে ম ছাড় করা িদয়দছ।  ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অে ম বছদর হিদরাজপুর 

জিৌরসভায় ১২০০ জন এবাং স্বরুিকাঠী জিৌরসভায় ৫০ জন  উিকারদভাগী হনব মািন প্রহক্রয়া সম্পন্ন িদয়দছ । মঠবাহড়য়া 

জিৌরসভায় ৪০০ জন উিকারদভাগী হনব মািন প্রহক্রয়াধীন রদয়দছ। 

সুিাহরশ : উিকারদভাগী বাছাইদয়র কাজ দ্রুত সম্পন্ন করদত িদব। 

 

০৬। মহিলাদের আত্ম-কম মসাংিাদনর জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্ মক্রম: 

          গ্রামীণ মহিলাদের আত্ম-কম মসাংিাদনর জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্ মক্রদমর আওতায় শুরু জেদক এ ির্ মন্ত হিদরাজপুর 

জজলায় ১,৮৯০ জন দিঃি মহিলাদক ১,৯৯,৪৮,০০০/- (এক জকাটি হনরানব্বই লি আটিহিশ িাজার) টাকা ঋণ প্রোন 

করা িদয়দছ। ঋণ আোয় িদয়দছ  ১,৫৫,৩৫,৩৬৬/- (এক জকাটি িঞ্চান্ন লি িয়হত্রশ িাজার হতনশত জছষহি) টাকা। 

মাঠ ির্ মাদয়  অনাোয়ী রদয়দছ  ৪৪,১২,৬৩৪/- (চুয়াহিশ লি বার িাজার ছয়শত জিৌহত্রশ) টাকা। 

সুিাহরশ : অনাোয়ী  ঋণ আোয় কার্ মক্রম জজারোর করদত িদব। 

 

০৭। নারী ও হশশু হনর্ মাতন প্রহতদরাধ ও বাল্য হববাি হনদরাধ সাংক্রান্ত হবষয়: 

 

হিদরাজপুর জজলায় নারী ও হশশু হনর্ মাতন প্রহতদরাদধ এবাং বাল্য হববাি হনদরাদধ উঠান ববঠক ও আদলািনা 

সভা অব্যািত আদছ। প্রহতদবেন অনুসাদর জজলা ও উিদজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমার কার্ মালদয়র মাধ্যদম ২০১৭-

২০১৮ অে ম বছদর ৩৪৩ টি উঠান ববঠক করা িদয়দছ। উিকারদভাগীর সাংখ্যা ১৩,১০৩ জন। বাল্য হববাি বন্ধ করা 

িদয়দছ ১০ টি। 

 

সুিাহরশ : নারী ও হশশু হনর্ মাতন প্রহতদরাদধ এবাং বাল্য হববাি হনদরাদধ উঠান ববঠক ও আদলািনা সভা অব্যািত রাখদত 

িদব। 
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০৮। জজলা ও উিদজলা ির্ মাদয় মহিলাদের প্রহশিণ:   

 

  হিদরাজপুর জজলায় জজলা ির্ মাদয় জীহবকায়দনর জন্য মহিলাদের েিতা হভহিক প্রহশিণ কম মসূহির আওতায় 

৫টি জিি রদয়দছ। র্ো- জেস জমহকাং এন্ড জটইলাহরাং, ব্লক বাটিক এন্ড হপ্রহটাং, সাটি মহিদকট ইন হবউটিহিদকশন, জসাহিি 

এন্ড িযাহন্ড ক্রািটস্ জমহকাং এবাং ফুি জপ্রাদসহসাং এন্ড হপ্রজারদভশন । প্রহত জিদি ২০ জন কদর জমাট ১০০ জন 

প্রহশিনােী ভহতম করা িদয়দছ। তাদের প্রহশিণ কার্ মক্রম িলমান আদছ। উক্ত জিি সমূদির প্রহশিণ ক্লাস জেখা জগল। 

প্রহশিনােীদের উিহিহতর িার সদন্তাষজনক। এ কম মসূহির শুরু জেদক এ ির্ মন্ত এ জজলার ৯৫০ জন নারীদক প্রহশিণ 

প্রোন করা িদয়দছ। নাহজরপুর ও ভান্ডাহরয়া উিদজলায় আধুহনক েহজমহবজ্ঞান জিদি ৩০ জন কদর ০৩ মাস জময়াদে 

প্রহশিণ প্রোন কার্ মক্রম িলমান রদয়দছ মদম ম জানা র্ায়।  

‘উিদজলা ির্ মাদয় মহিলাদের জন্য আয়বধ মক প্রহশিণ (আইহজএ)’ প্রকদের আওতায়  জজলা সেদর জমাবাইল 

সাহভহসাং জিদি ০৬ মাস জময়াদে ৩০ জন কদর প্রহশিণ প্রোন কার্ মক্রম রদয়দছ র্া জবসরকারী প্রহতষ্ঠান Bioscope 

Limited িহরিালনা করদছ মদম ম জানা জগল। Bioscope Limited কতৃমক িহরিাহলত উক্ত প্রহশিদণর জন্য 

জকান ঘর ভাড়া জনয়া িয়হন, জজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমার কার্ মালদয় উক্ত প্রহশিণ িলদছ মদম ম এ অহিদসর 

কম মিারীগণ জানান। তদব উক্ত প্রহশিদণর জন্য আলাো জকান কি জেখা জগল না। জর্ কদি জসাহিি এন্ড িযাহন্ড 

ক্রািটস্ জমহকাং এ প্রহশিণ িলদছ, জস একই কদিই জমাবাইল সাহভহসাং হবষয় প্রহশিণ জেয়ার জন্য একজন প্রহশিক-

জক ও ৮ জন প্রহশিনােী-জক িাওয়া জগল। প্রহশিদণর এ ধরণ জেদখ প্রহশিণটি র্োর্েভাদব প্রোন করা িদে না মদম ম 

প্রতীয়মান িয়।  

 

  সুিাহরশ : প্রহশিণ কার্ মক্রদমর মহনটহরাং জজারোর করদত িদব। 

[] 

০৯। জসলাই জমহশন সাংক্রান্ত:  

 

          মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় জেদক মাননীয় সাংসে সেস্যদের নাদম বরাদ্দকৃত জসলাই জমহশন জজলা 

মহিলা হবষয়ক কম মকতমার কার্ মালয় িদত হবতরণ করা িয়। ২০১৭-১৮ অে ম বছদর  মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

জেদক মাননীয় সাংসে সেস্যদের নাদম বরাদ্দকৃত ১৫ টি জসলাই জমহশন িাওয়া হগদয়দছ। হকন্তু জমহশন হবতরদণর জন্য 

মন্ত্রণালয় িদত বরাদ্দিদত্রর তাহলকা না িাওয়ায় হবতরণ করা সম্ভব িয় নাই। 

 

সুিাহরশ : বরাদ্দিদত্রর তাহলকা িাওয়ায় ির জসলাই জমহশন হবতরণ কার্ মক্রম দ্রুত সম্পন্ন করদত িদব । 

 

১০। জস্বোদসবী মহিলা সহমহতসমূি : 

 

           হিদরাজপুর জজলায় জমাট হনবহন্ধত জস্বোদসবী মহিলা সহমহতর সাংখ্যা ২৪৭টি। তাদের মদধ্য জেদক ২০১৭-১৮ 

অে ম বছদর ৫৫ টি সহমহতর অনুকূদল ১০,৯০,০০০/- টাকা অনুোন হবতরদনর  লদিয বরাদ্দ িাওয়া র্ায়।র্ািা হবতরণ 

প্রহক্রয়াধীন। 

 

সুিাহরশ : র্োসময় অনুোন হবতরণ এবাং জস্বোদসবী মহিলা সহমহতসমূদির  কার্ মক্রম িহরবীিণ করদত িদব।  

 

 

 

 



-৪- 

 

১১। সাহব মক মন্তব্য :  

 

 

               জজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমার কার্ মালয়, হিদরাজপুর এর প্রশাসহনক ও প্রহশিণ কার্ মক্রম সদন্তাষজনক। 

তদব ‘উিদজলা ির্ মাদয় মহিলাদের জন্য আয়বধ মক প্রহশিণ (আইহজএ)’ প্রকদের আওতায় জজলা ির্ মাদয় জবসরকাহর 

সাংিা Bioscope Limited কতৃমক িহরিাহলত প্রহশিণ কার্ মক্রম র্োর্েভাদব িহরিাহলত িদে না মদম ম প্রতীয়মান 

িয়। এছাড়া জজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমা সালমা জািান কতৃমক অহিদসর একটি কি ব্যহক্তগত বসবাদসর জন্য 

ব্যবিাদরর হবষয়টি তেন্ত পূব মক ব্যবিা গ্রিণ করা প্রদয়াজন।  

 

সাংযুক্ত : িহরেশ মন ও প্রহশিদণর ছহব ০২ (দই) িে ম। 

 

 

   (দমা: ইকবাল জিাদসন) 

           যুগ্মসহিব 

 

 

 

        নাং- ৩২.০০.০০০০.০৫৭.২৫.০১৬.১৮-২২৭ 
                                                

তাহরখিঃ 

   ১৪ অগ্রিায়ণ, ১৪২৫ 

  ২৮ নদভম্বর ২০১৮ 

 

অনুহলহি (সেয় জ্ঞাতাদে ম ও কার্ মাদে ম) : 

 

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

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

৩। মিািহরিালক, মহিলা হবষয়ক অহধেপ্তর, ঢাকা। 

৪। প্রকে িহরিালক,‘উিদজলা ির্ মাদয় মহিলাদের জন্য আয়বধ মক প্রহশিণ (আইহজএ), প্রকে, মহিলা হবষয়ক অহধেপ্তর, ঢাকা। 

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

৬। হসহনয়র সিকারী প্রধান (প্লাউ) ও APA জিাকাল িদয়ট কম মকতমা,মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

 ৭। জজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমা, হিদরাজপুর। 

 

 

    (দমা: ইকবাল জিাদসন) 

            যুগ্মসহিব 

        ৯৫৭০৬৫৭  

 

 

 

 



হিদরাজপুর  জজলা িহরেশ মদনর কদয়কটি ছহব 

 

 

জজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমা (অ: ো:) সি উিদজলা 

মহিলা হবষয়ক কম মকতমাদের সাদে িহরেশ মনকারী 

জজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমার কার্ মালদয়র জিি 

প্রহশিকদের সাদে িহরেশ মনকারী 

  

জজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমার কার্ মালদয় একই কদি  

জসাহিি ও িযাহন্ড ক্রািটস্ এবাং আইহজএ প্রকদের 

আওতায় জমাবাইল সাহভ মহসাং প্রহশিণ 

হিদরাজপুর সের উিদজলার শাংকরিাশা ইউহনয়দনর 

হভহজহি কার্ মক্রম িহরেশ মদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



হিদরাজপুর  জজলা িহরেশ মদনর কদয়কটি ছহব 

 

 

 

জজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমার কার্ মালদয়র প্রহশিণােীদের 

ব্লক-বাটিক এন্ড হপ্রহটাং হবষদয় প্রহশিণ গ্রিণ  

জজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমা সালমা জািান 

অহিদসর এই কদি (তালা বে) বসবাস কদরন 

 

 

হিদরাজপুর শিদরর একটি সাংকীণ ম গহলর মদধ্য জজলা মহিলা 

হবষয়ক কম মকতমার কার্ মালয় 

জজলা মহিলা হবষয়ক কম মকতমার কার্ মালয়, 

হিদরাজপুর এর প্রদবশিে 

 

 


