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নাং- ৩২.০০.০০০০.০২১.১৬.০৩১.১৮-৩৪৮                                                                                                                                 তাহরখঃ 
    ২৬  ভাদ্র, ১৪২৫ 

  ১০ সসদেম্বর, ২০১৮ 

 
 

হবষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তকৃ মহিলা ও  হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় পহরেশনৃকাদল অনুহিত সভার হসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রহতশ্রুহতর ও প্রধানমন্ত্রীর কার্াৃলয় িদত প্রাপ্ত ‘সাংহিপ্ত ছদক’ অগ্রগহত প্রহতদবেন সপ্ররণ। 
 

সূত্রঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্াৃলয় পত্র সাংখ্যা- ০৩.০০.২৬৯০.০৭৮.৩৬.০০২.১০(অাংশ-৩)-১৭৭, তাাং-৩০জুলাই ২০১৮ হরঃ 

 
 
 

        উপযুক্ত হবষদয় সূদত্রর বরাদত হনদেশৃক্রদম জানাদনা র্াদে সর্, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

গত ১০ জুলাই ২০১৪ তাহরদখ এ মন্ত্রণালয় পহরেশনৃকাদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রেত্ত হনদেশৃনার আগষ্ট/২০১৮ মাদসর 

বাস্তবায়ন অগ্রগহত প্রহতদবেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৫ অদটাবর ২০১৫ তাহরদখ কুহিগ্রাম সরকারী কদলজ মাদে ‘হশশুদের 

সখলাধুলার জন্য ধরলা সসতুর পাদি একটি হশশু পাক ৃ ততরীর’ প্রহতশ্রুহত ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তকৃ গত ২৯ মাি,ৃ ২০১৮ 

তাহরদখ োকুরগাঁও সজলা সফরকাদল প্রেত্ত প্রহতশ্রুহতর িালনাগাে প্রহতদবেন এবাং প্রধানমন্ত্রীর কার্াৃলয় িদত প্রাপ্ত হনধাৃহরত 

‘সাংহিপ্ত ছক’-এর তথ্যাহে এতেসাংদগ পরবতী প্রদয়াজনীয় কার্াৃদথ ৃসপ্ররণ করা িদলা।  
 

সাংযুক্তঃ বণনৃামদত  ৬(ছয়) পাতা।    

                                                                                           স্বািহরত/- 

                                                                                                                        ১০/৯/২০১৮ 
                        

 

            ( সমা: ইকবাল সিাদসন) 
            উপসহিব 

                                          ৯৫৪০১০৭ 
 

হসহনয়র সহিব 
প্রধানমন্ত্রীর কার্াৃলয় 
পুরাতন সাংসে ভবন, ঢাকা। 
 

দৃহষ্ট আকষণৃ- জনাব জাজরীন নািার, পহরিালক -১১ 
 

 
 

 
অনুহলহপঃ 
 

১। পহরিালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্াৃলয়, পুরাতন সাংসে ভবন, ঢাকা। 
২।  সহিদবর একান্ত সহিব,মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয়,ঢাকা। (সহিব মদিােদয়র সেয় অবগহতর জন্য) 
৩। হসহনয়র সিকারী সহিব(সমন্বয়), মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

৪। সপ্রাগ্রামার, মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 
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মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 
প্রশাসন-৩ শাখা 

 
 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তকৃ মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় পহরেশনৃকাদল প্রেত্ত হনদেশৃনা বাস্তবায়ন 

অগ্রগহতর িালনাগাে তথ্য: 
 

হনদেশৃনা প্রোদনর স্থান ও তাহরখঃ মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয়, ১০ জুলাই ২০১৪ 

প্রহতদবেন প্রস্তুদতর তাহরখঃ  04.০9.২০১৮ সরিঃ  
 

 

[ 

ক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হনদেশৃনা বাস্তবায়দন গৃিীত ব্যবস্থা ও অগ্রগহতর তথ্য 

১. সর্ সকল মন্ত্রণালদয়র সভাকি সছাট, বৃিৎ পহরসদর সভা 

অনুিাদনর জন্য সস সকল মন্ত্রণালয় অন্যান্য  মন্ত্রণালদয়র 

বৃিৎ সভাকি ব্যবিার করদত পাদর। 

সনর্দ েেনাটি বাস্তবাসিত। 
 

হনদেশৃনা অনুর্ায়ী সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালদয়র সাদথ সমন্বয় কদর সভাকি ব্যবিার 

করা িদে। এছািা এ হবষদয় তথ্য মন্ত্রণালদয়র ১৫ জানুয়াহর, ২০১৫ তাহরদখর পত্র 

নাং-১৫.০০.০০০০.০১৪.১৮.০৩১.১৩.৮১/১(৫) সমাতাদবক িাহিোর হভহত্তদত তথ্য 

মন্ত্রণালদয়র সভাকি ব্যবিাদরর অনুমহত পাওয়া হগদয়দছ। 

২. েহরদ্র মহিলাদের খাদ্য হনরাপত্তা কমসৃূহির (হভহজহি) 

আওতায় িাউল/ আটা সুিভুাদব হবতরদণর সুহবধাদথ ৃ৫০ 

সকহজ বস্তার পহরবদত ৃ৩০ সকহজ পহরমাদপর বস্তা ততরীর 

জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়-সক অনুদরাধ করদত িদব। 

সনর্দ েেনাটি বাস্তবাসিত। 
 

এ সবষর্ি খাদ্য মন্ত্রণালর্ির ২২ জানুিাসর, ২০১৫ তাসরর্খর পত্র নং- 

১৩.০০.০০০০.০৪৭.০৭.০০২.১৪/১১ শমাতার্বক খাদ্য অসিদপ্তরর্ক সনর্দ েেনা শদিা 

হি এবং শি শমাতার্বক বতেমার্ন ৫০ শকসজ পসরমার্পর পসরবর্তে       ৩০ শকসজ 

পসরমার্প মসহলা সবষিক অসিদপ্তর, মসহলা ও সেশু সবষিক মন্ত্রণালি নামাংসকত 

বস্তাি দসরদ্র মসহলার্দর সভসজসি কম েসূসির আওতাি িাউল/আটা সবতরণ করা হর্ে।      
  [[[                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

৩. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হনজস্ব উদদ্যাদগ সগাপালগঞ্জ সজলায় 

প্রহতহিত হশশু আশ্রয় সকন্দ্রটি মহিলা ও হশশু হবষয়ক 

মন্ত্রণালদয়র ও হশশু একাদিমীর কমসৃূহিদত অন্তর্ভকৃ্ত 

করদত িদব। 

সনর্দ েেনাটি বাস্তবাসিত। 
 

শগাপালগঞ্জ শজলাস্থ ‘শেখ রার্িল দু:স্থ সেশু প্রসেক্ষণ ও পুনব োিন শকন্দ্র’টি প্রিানমন্ত্রীর 

কার্ োলি এর ১১ এসপ্রল, ২০১৬ তাসরর্খর পত্র নং-০৩.৩২. 

০০০০.০৭৮.৪৮.০১১.১৬.৮১(২) শমাতার্বক িমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালর্ির সনিন্ত্রনািীর্ন 

রর্ির্ে এবং তা বাস্তবাসিত হর্ে। 

৪. হশশুদের উন্নয়দনর জন্য ঢাকা শিদরর ভাসমান 

পথহশশুদের জহরপ কদর একটি তাহলকা প্রস্ত্ত্তত করদত 

িদব। 

সনর্দ েেনাটি বাস্তবাসিত। 
 

ঢাকা েহর্রর ভািমান পথ সেশুর্দর জসরপ করত: তাসলকা প্রনিন করা হর্ির্ে। 

এোড়া মসহলা ও সেশু সবষিক মন্ত্রণালর্ির আওতাি ‘পথসেশু এবং ঝুসকর্ত থাকা 

সেশুর্দর পুনবাি েন’’ েীষ েক একটি প্রকল্প হর্ত শনিা হর্ির্ে । র্ার সিসপসপ প্রনিন 

করা হর্ির্ে। 

৫. মহিলা হবষয়ক অহধেপ্তদরর ৩টি প্রকল্প র্থা- ১) 

কমজৃীবী মহিলা সিাদেল (িট্টগ্রাম, রাজশািী, খুলনা ও 

র্দশার), ২) মহিলা হবষয়ক অহধেপ্তদরর সের েপ্তদরর 

কহিউটার প্রহশিণ সকন্দ্র এবাং সের েপ্তদরর 

কহিউটার প্রহশিণ সকন্দ্র শহক্তশালীকরণ ও সজলা 

পর্াৃদয় ৫টি কহিউটার প্রহশিণ ইউহনট স্থাপন প্রকল্প, 

৩) হভহজহি-ইউহপ প্রকদল্পর বােপিা জনবল রাজস্বখাদত 

স্থানান্তদরর প্রস্তাব পুনরায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ 

করদত িদব। 

সনর্দ েেনাটি বাস্তবাসিত। 
 

বসণ েত ৩টি িমাপ্ত উন্নিন প্রকর্ল্পর জনবর্লর পদ রাজস্বখার্ত সৃজর্নর প্রস্তার্বর 

শপ্রসক্ষর্ত ১টি প্রকল্প তথা VGD-UP প্রকর্ল্পর কার্ েক্রম িলমান না থাকাি বাকী ২টি 

প্রকল্প র্থা- (১) কম েজীবী মসহলা শহার্েল (িট্টগ্রাম, রাজোহী, খুলনা ও র্র্োর) (২) 

মসহলা সবষিক অসিদপ্তর্রর প্রিান কার্ োলর্ির কসিউটার প্রসেক্ষণ শকন্দ্র 

েসিোলীকরণ প্রকর্ল্পর রাজস্বখার্ত পদ সৃসির জন্য ১৬/০৫/২০১৮ তাসরর্খর 

জনপ্রোিন মন্ত্রণালর্ি িব ের্েষ তথ্যাসদ শপ্ররণ করা হি। জনপ্রোিন মন্ত্রণালি তার্দর 

০৫/০৬/২০১৮ তাসরর্খর ১৫৮ নং স্মারর্ক মসহলা সবষিক অসিদপ্তর হর্ত শপ্রসরত 

তথ্য ঘাটসতর কারণ উর্েখ পূব েক স্বিং িম্পূণ ে প্রস্তাবটি শেরত শদন। অত:পর 

জনপ্রোিন মন্ত্রণালর্ির িাসহদার আর্লার্ক প্রর্িাজনীি িকল তথ্যিহ স্বিং িম্পূণ ে 

প্রস্তাব শপ্ররর্ণর জন্য ২০/০৬/২০১৮ তাসরর্খর ১৫১ নং স্মারর্কর মাধ্যর্ম 

মহাপসরিালক, মসহলা সবষিক অসিদপ্তর’শক অনুর্রাি করা হর্লও অদ্যাবসি শকান 

তথ্যাসদ পাওিা র্ািসন।   



৬. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তকৃ অনুদমাহেত রাজস্বখাদত 

স্থানান্তহরত ১৩টি প্রকদল্পর এস.আর.ও জারীকরদণর 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রিণ করদত িদব। 

সনর্দ েেনাটি বাস্তবাসিত। 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তকৃ অনুদমাহেত রাজস্বখাদত স্থানান্তহরত ১৩টি প্রকদল্পর 

এস.আর.ও জারীর হবষদয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ৫ সসদেম্বর ২০১৬ তাহরদখ 

এস.আর.ও নাং ২৮২ সমাতাদবক ১২টি প্রকদল্পর অনুকূদল এস.আর.ও জারী কদর এবাং 

এতেসাংক্রান্ত সরকাহর সগদজট প্রকাহশত িদয়দছ। উদেখ্য অবহশষ্ট ১টি প্রকল্প অথাৃv 

‘গ্রামীন মহিলা উন্নয়ন’ শীষকৃ সমাপ্ত প্রকল্পটি ১৯৯৭ সাল এর পূদব ৃশুরু িয়। প্রকল্পটি 

জুলাই১৯৯৪ সথদক শুরু িদয় ৩০ জুন ২০০৯ সময়াদে সিন্ন িয়। ফদল ইদতামদে অথ ৃ

মন্ত্রণালদয়র ০৩ সফব্রুয়াহর, ২০১১ তাহরদখর  পত্র নাং-০৭.১০৯.০২০.০৩. ৩০.০১১. 

২০১০-৪২ সমাতাদবক প্রকল্পটি রাজস্ব খাদত স্থানান্তহরত িদয়দছ। 

৭. মহিলা উদদ্যাক্তাদের পণ্য হবপণদনর জন্য গঠিত জহয়তার 

অনুকূদল বরাদ্দপ্রাপ্ত ধানমহিস্থ বাহিটির েখল িস্তান্তর 

ত্বরাহন্বত করার লদিে প্রধানমন্ত্রীর কার্াৃলদয় সাংহিষ্ট 

শাখা িদত উদদ্যাগ গ্রিণ করদত িদব। 

সনর্দ েেনাটি বাস্তবাসিত। 

 

মসহলা উর্দ্যািার্দর জন্য সবপনর্নর জন্য গঠিত ‘জসিতার’ নার্ম বরাদ্দকৃত 

িানমসিস্থ ৪০৫/সব (পুরাতন) ২০/এ (নতুন) িড়ক নং-২৭ (পুরাতন) ১৬ (নতুন) 

িানমসি আবাসিক এলাকা, ঢাকাস্থ বাসড়টির দখলভার গত ১০/০৫/২০১৫ তাসরর্খ 

জসিতা োউর্িেন অনুকূর্ল হস্তান্তর করা হর্ির্ে। 

 

আরও উর্েখ্য শর্, উি বরাদ্দকৃত বাসড়িহ প্রাি এক সবঘা জসম জসিতা োউর্িের্নর 

অনুকূর্ল অসিগ্রহণ প্রসক্রিা িিন্ন করা হর্ির্ে। জসিতা োউর্িের্নর বরাদ্দকৃত 

জািগাি সনজস্ব ভবন সনম োনার্থ ে ‘জসিতা টাওিার’ িংক্রান্ত সিসপসপ প্রনিন করা 

হর্ির্ে র্া একর্নর্ক অনুর্মাদর্নর জন্য অর্পক্ষািীন রর্ির্ে। 

 
 

৮. বাাংলাদেশ সহিবালদয় অবহস্থত হশশু হেবার্ত্ন সকদন্দ্রর 

সম্প্রসারণ ও অন্যান্য সভৌত সুহবধাহে বৃহদ্ধর প্রদয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রিদণর জন্য গৃিায়ণ ও গণপূত ৃ মন্ত্রণালদয় পত্র 

হলখদত িদব। 

সনর্দ েেনাটি বাস্তবাসিত। 

 

গত ১০/০৭/২০১৪ তাসরর্খ এ মন্ত্রণালি পসরদে েনকার্ল প্রদত্ত মাননীি প্রিানমন্ত্রীর 

িদি সনর্দ েেনার পসরর্প্রসক্ষর্ত বাংলার্দে িসিবালি অবসস্থত সেশু সদবার্ত্ন শকর্ন্দ্রর 

প্রর্িাজনীি িংস্কার কাজ িিন্ন করা হর্ির্ে।  

 

উর্েখ্য িসিবালর্ির সেশু সদবার্ত্ন শকর্ন্দ্রর আিন িংখ্যা ৫০টি। িসিবালর্ি কম েজীবী 

মার্ির্দর িংখ্যা বৃসি পাওিাি বতেমার্ন এ শকর্ন্দ্রর িাসহদা অসিকহার্র শবর্ড়র্ে। এ 

কারর্ন িসিবালর্ির অভযন্তর্র ৫ ও ৬ নং ভবর্নর মার্ে উত্তর পূব ে শকার্ন অবসস্থত 

োঁকা জািগাি আর্রা একটি শি-শকিার শিন্টার স্থাপর্নর অনুমসত প্রদার্নর জন্য 

গৃহািন ও গণপূতে মন্ত্রণালির্ক গত ২৮/০৯/২০১৬ তাসরর্খ অনুর্রাি করা হি। 

তvশপ্রসক্ষর্ত প্রিান প্রর্কৌেলী, গনপূতে সবভাগ হর্ত জানাি শর্, িসিবালর্ির মিসজর্দর 

পার্বে টিন শিি ভবন শভর্ে সনসম েতব্য বহুতল ভবর্ন সেশু সদবার্ত্ন শকর্ন্দ্রর ব্যবস্থা 

রাখা হর্ব। এোড়া সবদ্যমান সেশু সদবার্ত্ন শকর্ন্দ্রর িম্প্রিারর্ণর িম্ভাব্যতাও র্ািাই 

করা হর্ে। 

 

৯. পাবতৃে হতনটি সজলার সর্ সকান একটি সজলায় জহয়তা-র 

শাখা খুলদত িদব।. 

   

সনর্দ েেনাটি বাস্তবাসিত। 

 
 

মাননীি প্রিানমন্ত্রীর সনর্দ েেনা অনুর্ািী পাব েতয শজলা বান্দরবান এ ‘জসিতার’ োখা 

শখালার উর্দ্যাগ গ্রহণ করা হি। মসহলা সবষিক অসিদপ্তর কর্তেক বাস্তবাির্নর লর্ক্ষয 

‘সনবসিত মসহলা িসমসত সভসত্তক ব্যসতক্রমী ব্যবিািী উর্দ্যাগ’ (জসিতা-বান্দরবান) 

েীষ েক কম েসূিীর আওতাি বান্দরবান পাব েতয শজলাি মসহলা সবপনী শকর্ন্দ্র স্থাপর্নর 

জন্য শজলার ‘শমঘলা’ পর্ েটন এলাকাি ০.২০ (সবে েতক) একর জসম মহা-

পসরিালক, মসহলা সবষিক অসিদপ্তর, ঢাকা এর নার্ম ‘প্রসতকী মূর্ল্য’ বর্ন্দাবস্ত 

পাওিা সগর্ির্ে। মসহলা ও সেশু সবষিক মন্ত্রণালর্ির মাননীি প্রসতমন্ত্রী ১২ শেব্রুিাসর 

২০১৬ তাসরখ কম েসূসির সভসত্ত প্রস্তর স্থাপন কর্রন। বতেমার্ন কম েসূিীটি ৭.৭৯ লক্ষ 

টাকা ব্যর্ি অনুর্মাসদত হর্ির্ে এবং এলসজইসি এর প্রস্তুতকৃত স্থাপতয নকো অনুর্ািী 

সনম োন কাজ শুরু হর্ির্ে। এোড়া উর্দ্যািার্দর প্রসেক্ষণ শদিার জন্য প্রস্তুসত িলর্ে। 

 



১০. হসহসমপুর শীষকৃ হশশুদতাষ িলহিত্রটি বাাংলাদেশ 

সটহলহভশদন হনয়হমত প্রিাদরর ব্যবস্থা হনদত িদব। 

 

সনর্দ েেনাটি বাস্তবাসিত। 

 

সিসিমপুর েীষ েক সেশুর্তাষ িলসিত্রটি বাংলার্দে শটসলসভের্ন সনিসমত প্রিার্রর জন্য 

বাংলার্দে শটসলসভেন কর্তেপক্ষর্ক গত ০৫/১২/২০১৭ তাসরর্খ পত্র নং-

৩২.০০.০০০০.০৫৭.২০.০১৪.১১.২১৯ শমাতার্বক অনুর্রাি করা হি। শি শমাতার্বক 

বাংলার্দে শটসলসভেন (সবটিসভ)-শত সিসিমপুর েীষ েক িলসিত্র’টি িপ্তার্হ ৪(িার) বার 

প্রিার করা হর্ে। অথ োv প্রসত শুক্রবার ১বার প্রিার এবং প্রসত েসনবার, মংগলবার ও 

বৃহষ্পসতবার ১ বার কর্র পুন:প্রিার করা হর্ে। 
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তকৃ প্রেত্ত প্রহতশ্রুহত বাস্তবায়ন অগ্রগহতর িালনাগাে তথ্য: 
 

হনদেশৃনা প্রোদনর স্থান ও তাহরখঃ  কুহিগ্রাম সরকারী কদলজ মাে (১৫ অদটাবর, ২০১৫) 

প্রহতদবেন প্রস্তুদতর তাহরখঃ  02.০8.২০১৮ সরিঃ  
 

[ 

ক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রহতশ্রুহত বাস্তবায়দন গৃিীত ব্যবস্থা ও অগ্রগহতর তথ্য 

১. 
 

সেশুর্দর শখলাধুলার জন্য িরলা শিতুর 

পার্ড় একটি সেশু পাকে ততরী করা হর্ব। 

 

সেশু পাকে ততরী িিসকেত কাজটি মসহলা ও সেশু সবষিক মন্ত্রণালর্ির কার্ ে-

পসরসির এখসতিারভুি নর্হ। তা স্থানীি িরকার, পেী উন্নিন ও িমবাি 

মন্ত্রণালর্ির স্থানীি িরকার সবভার্গর কার্ েক্রমভূি। 

 

 মাননীি প্রিানমন্ত্রীর ১৫/১০/২০১৫ তাসরখ কুসড়গ্রাম শজলা িেরকার্ল 

কুসড়গ্রাম কর্লজ মার্ে অনুসিত জনিভার ভাষর্ণ প্রসতশ্রুসত প্রদান 

কর্রন শর্, ‘িরলা শিতুর পার্ড় সেশুর্দর শখলাধুলার জন্য একটি সেশু 

পাকে ততরী করা হর্ব’।  
 

 মাননীি প্রিানমন্ত্রীর উি প্রসতশ্রুসত বাস্তবাির্নর সনসমর্ত্ত শজলা প্রোিক 

কুসড়গ্রাম কর্তেক গত ২৪/০১/২০১৬ তাসরর্খর পত্র নং-০৫.৪৭.৪৯০০. 

০০৪.০৬.০১০.২০১৬-৪৮ শমাতার্বক প্রর্িাজনীি কার্ েক্রম গ্রহর্ণর জন্য 

স্থানীি িরকার সবভাগ, স্থানীি িরকার, পেী উন্নিন ও িমবাি 

মন্ত্রণালি-শক পত্র শদিা হি। পরবতীর্ত কার্জর িারাবাসহকতাি স্থানীি 

িরকার সবভাগ বরন শপৌর-১ োখা হর্ত গত ০৮/০২/২০১৭ তাসরর্খর 

পত্র নং-৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৪৭.০০৫.১৬-১৮৩ শমাতার্বক ভূসম 

মন্ত্রণালর্ি পত্র শদিা হি। 

 

 ইর্তামর্ধ্য কুসড়গ্রাম শপৌরিভার গত ১৪/০৬/২০১৬ তাসরর্খর পত্র নং-

৪৬.৪৭.৪৯০০.০৭১.০১০.০০১.২০১৬-৩৭৯ শমাতার্বক এতদসবষর্ি 

প্রর্িাজনীি অথ ে প্রাসপ্তর সনশ্চিতা ও অসিগ্রহনকৃত জসমর্ত সেশু পাকে 

সনম োন সবষর্ি কুসড়গ্রাম শপৌরিভার  মাননীি শমির এর িম্মসতপত্র 

পাওিা র্াি। িব ের্ের্ষ এ সবষর্ি শজলা প্রোিক কুসড়গ্রাম এর পত্র 

২৪/৪/২০১৭ তাসরর্খর পত্র নং- ৩১.৪৭.৪৯.০০.০০৮. ০২.১১৭.১৭-২০৬ 

শমাতার্বক অসিগ্রহনকৃত জসমর্ত প্রস্তাসবত সেশু পাকে সনম োর্ন শকান 

আইনগত জঠিলতা শনই মর্ম ে মতামত সদর্ি ভূসম মন্ত্রণালর্ি পত্র শদিা 

হি। 

 

 বতেমার্ন মাননীি প্রিানমন্ত্রী প্রদত্ত উি সেশু পাকে সনম োন িিসকেত 

প্রসতশ্রুসতটি বাস্তবাির্ন স্থানীি িরকার সবভার্গর অিীর্ন কুসড়গ্রাম শজলা 

প্রোিক ও কুসড়গ্রাম শপৌরিভা কার্ োলি শর্ৌথভার্ব কাজ কর্র র্ার্ে। 

 

 

 



মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

প্রশাসন-৩ শাখা 
 
 
 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তকৃ প্রেত্ত প্রহতশ্রুহত বাস্তবায়ন অগ্রগহতর িালনাগাে তথ্য: 
 

হনদেশৃনা প্রোদনর স্থান ও তাহরখঃ  োকুরগাঁও সজলা সফরকাদল প্রেত্ত প্রহতশ্রুহত (২৯ মাি,ৃ ২০১৮) 

প্রহতদবেন প্রস্তুদতর তাহরখঃ  02.০8.২০১৮ সরিঃ  
 

[ 

ক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রহতশ্রুহত বাস্তবায়দন গৃিীত ব্যবস্থা ও অগ্রগহতর তথ্য 

[ 

১. 

 

কম েজীবী মসহলা শহার্েল স্থাপন। 

   

উর্েসখত প্রসতশ্রুসতর শপ্রসক্ষর্ত জানার্না র্ার্ে শর্, মসহলা ও সেশু সবষিক 

মন্ত্রণালিািীন মসহলা সবষিক অসিদপ্তর কর্তেক বাস্তবাির্নর জন্য প্রস্তাসবত শজলা 

পর্ োর্ি “মসহলা সবষিক অসিদপ্তর্রর কমর্েক্স সনম োণ ২ি পর্ োি” প্রকর্ল্পর ১২টি 

শজলার মর্ধ্য োকুরগাঁও শজলাও অন্তভূ েি রর্ির্ে।  

কমর্েক্স ভবন সনম োর্ণর জন্য ইর্তামর্ধ্য শজলা প্রোির্কর কার্ োলি হর্ত ০.৩৭ 

একর জসমর প্রস্তাব পাওিা সগর্ির্ে। উি কমর্েক্স ভবর্ন ৫০ আিন সবসেি 

কম েজীবী মসহলা শহার্ের্লর িংস্থান রর্ির্ে। োকুরগাঁও শজলাি কমর্েক্স ভবন 

সনম োর্ণর লর্ক্ষয স্থাপতয নকোর জন্য গত ০৩/১২/২০১৭ তাসরর্খ স্থাপতয 

অসিদপ্তর্র পত্র শদিা হর্ির্ে। শি শপ্রসক্ষর্ত স্থাপতয অসিদপ্তর হর্ত গত 

২০/০৫/২০১৮ তাসরর্খ িংসিি শজলার সনব োহী প্রর্কৌেলী, গণপূতে সবভাগ বরাবর 

সিসজটাল িার্ভ েম্যাপ শপ্ররর্ণর জন্য পত্র শদিা হর্ির্ে। সিসজটাল িার্ভ েম্যাপ দ্রুত 

গসতর্ত প্রাসপ্তর জন্য সনব োহী প্রর্কৌেলীর্দর িার্থ শর্াগার্র্াগ অব্যাহত রর্ির্ে।  

এোড়া, োকুরগাঁও শজলাি এ মন্ত্রণালিািীন জাতীি মসহলা িংস্থার সনজস্ব ১০(দে) 

েতাংে জসম রর্ির্ে। শজলা পর্ োর্ি জাতীি মসহলা িংস্থার সনজস্ব জসমর্ত ভবন 

সনম োর্ণর পসরকল্পনা রর্ির্ে। সনসম েতব্য ভবর্ন কম েজীবী মসহলা শহার্েল এর িংস্থান 

রাখা হর্ির্ে।  

 

 

 

  



 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালদয়র আওতাধীন মহিলা হবষয়ক অহধেপ্তর, জাতীয় মহিলা সাংস্থা ও বাাংলাদেশ 

হশশু একাদিমীর  িালনাগাে তথ্যাহে : 

 

মন্ত্রণালয়/হবভাগ 

(েপ্তর/সাংস্থাসি) 

প্রহতশ্রুহি্/ 

হনদেশৃনা 

(সাংখ্যা) 

বাস্তবাহয়ত 

(সাংখ্যা) 

প্রহতশ্রুহত/হনদেশৃনা বাস্তবায়ন সাংহিষ্ট প্রকল্প 

 

মন্তব্য 

হিহপহপ 

প্রণয়ন করা 

িদয়দছ 

(সাংখ্যা) 

হিহপহপ 

প্রণয়ন করা 

িয়হন 

(সাংখ্যা) 

পহরকল্পনা কহমশদন 

হিহপহপ অনুদমােদনর 

অদপিায় আদছ 

(সাংখ্যা) 

হিহপহপ 

অনুদমাহেত 

(সাংখ্যা) 

মহিলা ও হশশু 

হবষয়ক 

মন্ত্রণালয় 

প্রহতশ্রুহত -২ 

 

হনদেশৃনা-১০ 

 

- 

 

১০ 

 

১ ১ - ০১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২টি 

প্রহতশ্রুহতর মদে কুহিগ্রাম 

সজলা হশশু পাক ৃ ততরী 

সিহকতৃ  প্রহতশ্রুহতটি এ 

মন্ত্রণালয় সিহকতৃ নয় 

হবষয়টি স্থানীয় সরকার, 

পেী উন্নয়ন ও সমবায় 

মন্ত্রণালদয়র স্থানীয় সরকার 

হবভাদগর কার্কৃ্রদমর  

আওতাভুক্ত। 

 

 

 


