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ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়াধীন ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তরযয উন্নয়ন ও যাজস্ব কাম যক্ররভয 

আওতায় আগষ্ট/২০১৯ ভারয ারনাগাদ তথ্যাহদ 
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২. 

 

ঐ হকরায-হকরাযী ক্লাফ স্থান। 

 মভয়াদকার : জানুয়াহয ২০১৮-হডরম্বয ২০২০ 

            ৫৫১৫৬.২৭ 

           : ভারজয হফহবন্ন স্তরযয প্রাহিক 

ও অায় হকরায-হকরাযীরদয মজন্ডায মফইজড 

বারয়াররন্প প্রহতরযারধ ক্ষভ কযা প্রকল্পটিয 

উরেশ্য। 

-                             

                     ।   

 ৩২৫       ঠ           ।  

 

৩. 

ঐ 

মানাইমুড়ী,কারীগঞ্জ,আড়াইাজায ও ভঠফাড়ীয়া 

উরজরায় মেহনিং মন্টায ও মারষ্টর হনভ যাণ। 

মভয়াদকার : জুরাই ২০১৪- জুন ২০১৯ 

           - ৪৭৭৫.২০ 

           :  ১৮-৩৫          

                              

                                  

                                 

                । 

৫০                                 
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              (   )         

     । 

 

৪. ঐ ২০                      প্রকল্প। 

মভয়াদকার : ভাচ য ২০১৬-মপব্রুয়াহয ২০২১ 
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 ২১/৮/২০১৯                   

           । 
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    ) 

      

১. ২ ৩ ৪ ৫ 

           - ৫৯৮৮.৪৯৮  

           : হনম্নহফত্ত ও ভধ্যহফত্ত মেণীয 

কভ যজীফী ভারয়রদয হশুরদয (৬ ভা মথরক ৬ 

ফছয) হনযাদ হদফাকারীন মফা প্রদান। 

 ২০    -                /২০১৯ 

                      ৭৬   । 

 

৫. ঐ গাজীপুয মজরায কারীগঞ্জ উরজরায় কভ যজীফী 

ভহরা মারের হনভ যাণ ও হশু হদফামত্ন মকন্দ্র 

স্থান প্রকল্প।রভয়াদকার : জুরাই ২০১৬- জুন 

২০১৯ 

           - ১৭২৬.২৯ 

          :                       

                            । 

১৫ জন  হশু হদফামত্ন মকরন্দ্র ১৬ জন হশু বহতয 

রয়রছ এফিং হশু বহতয কাম যক্রভ চরভান 

যরয়রছ।  

 মারেরর মফাড যায  বহতয পযভ       

কাম যক্রভ চরভান যরয়  । 

 

 

৬. ঐ হভযপুয ও হিরগাঁও কভ যজীফী ভহরা মারষ্টর 

উর্ধ্যমূিী ম্প্রাযন প্রকল্প। 

মভয়াদকার : জুরাই ২০১৬- জুন ২০১৯ 

           - ৩৯৩৭.৫৫ 

                                    

          । 

- 

 

      ও                             

      । 

                             

     । 

 

 

 

 

০৭. ঐ 

নীররক্ষত কভ যজীফী নতুন ভহরা মারের  হনভ যাণ 

এফিং মদরয হফহবন্ন মজরায় হফদ্যভান মারের 

মূরয অহধকতয  উন্নয়ন । 

মভয়াদকার : জুরাই ২০১৭-জুন ২০২০) 

           -  ৩৫৯৭.৪৮ 

          :                   
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-           ও                ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮. ঐ Advancement of Women’s 

Rights. 

মভয়াদকার : নরবম্বয ২০১৭-হডরম্বয ২০২০ 
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-

০৯. 

ঐ Accelerating Action  to end 

Child Marriage in 

Bangladesh.  

        - (১)          ও    ৭২           

                   Complain 

Box             । 
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১. ২ ৩ ৪ ৫ 

মভয়াদকার : নরবম্বয ২০১৭- অরটাফয ২০১৯ 

           -  ৪৩৪.৮৭ 

           :                -         

                    ও               

                                  

                                    । 

(২)        ৭২                   

                                

                           । 

(৩)  ২০১৯-২০          : ৫৪.৩৩    

    ।  

(৪)           :  ২১.৫৭        ।  

(৫)       -২০১৯           : ১৫.২১ 

        ।  

 

১০.  ষ্টাফহররভন্ট অপ কহভউহনটি নাহ যিং হডহি 

কররজ এট ঢাকা পয মকায়াহরটি এডুরকন টু 

উইরভন ইন নাহ যিং। 

মভয়াদকার : (     ২০১৭-জুন ২০২০) 

            :২২১২.২৬ 
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১১. ঐ National Resilience 

Programme 
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ক্র: 

নিং 

কাম যক্রভ প্রকল্প, কভ যসূহচ ও কাম যক্রভ উকাযরবাগীয 

িংখ্যা 

(প্রহতরফদনাহধনভার) 

অিগহত/হ্রা/বৃহি/হফরয়াজন/ 

িংরমাজন/ভিব্য (মহদ থারক) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২. যাজস্ব 

ফারজরটয 

কভ যসূহচ। 

১. দুঃস্থ ভহরা উন্নয়ন 

(হবহজহড) কভ যসূহচ 

 

১০,৪০,০০০ 

(দ রক্ষ 

চহি 

াজায)   । 

 ২০১৯-২০২০                      ৪৯২          

১০ ৪০ ০০০                                      

জুরাই/ -        ২০১৯ ম যি ৬      ভারয ১ ৮৭ ২০০ 

মভুঃটন িাদ্য (চার) ফযাে ও উক্ত িারদ্যয হযফণ ব্যয় ফাফদ= 

১৪ ৪৭৫১৫১৮                                  

       ঠ                              ঠ        

                                               

           ।   

 

  ২. কভ যজীফী ল্যাকরটটিিং 

ভাদায ায়তা তহফর 

কভ যসূহচ 

 

- ২০১৯-২০ অথ যফছরয ২,৭৫,০০০                   

                        ৮০০ -             

২৬৪                                            

   ।   

 

  ৩. দহযদ্র ভা'য জন্য 

ভাতৃত্বকার বাতা প্রদান 

কভ যসূহচ 

 

৭,৭০,০০০ 

জন 

২০১৮-১৯ অথ যফছরয বাতারবাগীয িংখ্যা ৭,৭০,০০০ জন এফিং 

জনপ্রহত ভাহক বাতায হযভাণ ৮০০.০০ টাকা। ২০১৯-২০ 

অথ যফছরয বাতা ফাফদ ৭৩৯,২০,০০,০০০.০০   (াতত 

উনচহি মকাটি হফ রক্ষ) টাকা ফযাে আরছ।  

 

৪. মড-মকয়ায কভ যসূহচ 

মফনুয়াযা িাতুন 

 

২২৭৬ জন হনম্নহফত্ত ও ভধ্যহফত্ত মেনীয কভ যজীফী ভারয়রদয হশুরদয (৬ ভা 

মথরক ৬ ফছয) কার ৮:৩০ ঘটিকা মথরক হফকার ৫:৩০ ঘটিকা 

ম যি হনযাদ হদফাকারীন মফা প্রদান কযা য়।  

ঢাকা মজরায় ২৫টি, ১৮টি মজরায় ১৮টি ফ যরভাট ৪৩টি মড-

মকয়ায মন্টারয কাম যক্রভ হযচাহরত রে।  

 

৫.ভহরা মস্বোরফী ভাজ 

কল্যান মকন্দ্রমূরয অনুকূরর 

অনুদান হফতযণ। 

 

৫০২৩ টি। ২০১৭-২০১৮ অথ য ফছরযয তুরনায় ২০১৮-২০১৯ অথ য ফছরয 

৩৮১টি হভহত ও ৭৮,৯০,০০০/- (আটাত্তয রক্ষ নব্বই াজায) 

টাকা অনুদারনয হযভান বৃহি মরয়রছ। 

২০১৮-২০১৯ অথ যফছরয ৫০২৩ টি মস্বোরফীহভহতয ভরধ্য নয় 

মকাটি পঁয়লহি রক্ষ পঁচাহ াজায টাকা) অনুদান হফতযণ কযায 

হিাি  রয়রছ। 

 

৬.ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তরযয 

আওতায় হযচাহরত ০৭টি 

কভ যজীফী ভহরা মারেররয 

ভাধ্যরভ কভ যজীফী ভহরারদয 

হনযাদ আফান সুহফধা 

প্রদান। 

১২৫০ জন  যাজস্ব িাতভুক্ত ঢাকাস্থ ০৩টি কভ যজীফী ভহরা মারেররয 

হটিংখ্যা ৮৯৩টি (রগেহট) এফিং স্ব-অথ যায়রন হযচাহরত 

ঢাকায ফাইরযয ০৪টি মজরা য চিিাভ, যাজাী,খুরনা ও 

মরারয কভ যজীফী ভহরা মারেররয হটিংখ্যা ৫২১ টি। মভাট 

১৩৭০ টি মফাড যায হরটয হফযীরত আগষ্ট ২০১৯ ভার মভাট 

উকাযরবাগী কভ যজীফী ভহরা মফাড যারযয িংখ্যা ১২৫০ জন। 

 

  ০৭. কভ যযত ভহরা গারভ যন্ট 

েহভকরদয আফারনয জন্য 

মারের হনভ যাণ, ফড় 

আশুহরয়া, াবায, ঢাকা। 

৭৫ জন চরহত ভার ০৬ জন মফাড যায মারের তযাগ করযন এফিং ০৪ জন 

মফাড যায মারেরর উরঠন। এ কাম যক্ররভয আওতায় ৭২০ জন 

মফাড যারযয আফান সুহফধা যরয়রছ। 
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ক্র: 

নিং 

কাম যক্রভ প্রকল্প, কভ যসূহচ ও কাম যক্রভ উকাযরবাগীয 

িংখ্যা 

(প্রহতরফদনাহধনভার) 

অিগহত/হ্রা/বৃহি/হফরয়াজন/ 

িংরমাজন/ভিব্য (মহদ থারক) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.ভহরারদয আত্ন-

কভ যিংস্থারনয জন্য ক্ষুদ্রঋণ 

কাম যক্রভ। 

 

৪২৭ জন এই কভ যসূচীটি ৬৪টি মজরায আওতাধীন  ৪৮৮টি উরজরায় 

ফাস্তফাহয়ত রে। 

 ২০০৩-০৪ রত ২০১৯-২০ অথ যফছয ম যি ঘূণ যায়ভান 

হররফ ক্রভপুহঞ্জতবারফ মভাট হফতযণ ১৩৪.২৬ (একত 

মরচেৌহি মকাটি ছাহব্ব রক্ষ) টাকা এফিং মভাট আদায় 

১০৩.৪১ (একত হতন মকাটি একচহি রক্ষ) টাকা। 

 উকাযরবাগীয িংখ্যা ১৩৩৪১৮ জন। 

 আদারয়য ায=৭৭.০২% 

০৩  যাজস্ব 

ফারজরটয 

আওতায় 

অন্যান্য 

কাম যক্রভ 

 

১.হনফন্ধনকৃত ভহরা 

হভহতহবহত্তক ব্যহতক্রভী 

ব্যফায়ী উরদ্যাগ  (জহয়তা-

ফান্দযফান)।  

২৫০ জন                                   ৪            

          ।                    ।  

 

২.গাজীপুয মজরায কারীগঞ্জ 

উরজরায় নাযী উরদ্যাক্তারদয 

হযচারনায় ভহরা 

হফনীরকন্দ্র (জহয়তা-

কারীগঞ্জ) 

-       -                                     

                                         ।  

                    । 

 

 ৩.অধুনালুপ্ত হছটভররয 

নাযীরদয জন্য ইউহনয়ন 

ম যারয় মফহক আইটি/ 

আইহটি হরটারযহ ও 

নাযীযজীফন মািায ভান 

উন্নয়ন হফলরয় প্রহক্ষণ 

কভ যসূহচ। 

৬৫ জন         ও                     ৪৩২      

                 । 

 

  ৪. াওড় এরাকায সুহফধা 

ফহিত নাযীয অথ যননহতক ও 

াভাহজক ক্ষভতায়রনয জন্য 

আয় ও কভ যিংস্থান বৃহি  

কভ যসূহচ 

মভয়াদকার: ২০১৮-১৯ রত 

২০১৯-২০ 

মভাট প্রাক্কহরত ব্যয়: 

৬২৩.৩৬ রক্ষ টাকা 

১8৪০ জন 

নাযী 

      ২০১৯      ১৪৮০                         

     ও                                      । 

 ১৪৮০                    ২                    

          ও                   ।  

      ২০১৯      ৩৬০                         

                                । 

 ৩৬০                   ১৫                     

ও                           ।   

  ৪.কাহযগহয প্রহক্ষরণয 

ভাধ্যরভ এহতভ ও অায় 

হকরাযীরদয জীফনভান 

উন্নয়রনয ররক্ষয একারডহভক 

এফিং আফাহক বফন হনভ যাণ, 

সুনাভগঞ্জ। 

_ এ কভ যসূহচ রত ১২৫ জন এহতভ ও অায় হকরাযী আফান 

সুহফধা প্রহক্ষণ সুহফধা ারফ। 

বফন  হনভ যাণ চরভান। 

 

 

  

 

 

 

৫.আধুহনক পযান হডজাইন 

ইউহনট স্থান (অযাহজতা) 

মভয়াদ:২০১৬-১৭ রত 

২০১৮-১৯ অথ যফছয।   

- নাযী উরদ্যাক্তারদয ১০টি মেরড প্রহক্ষণ প্রদান করয তারদয 

উৎাহদত রেয আধুহনকায়ন কযা রফ। 

                      ও                      । 
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ক্র: 
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কাম যক্রভ প্রকল্প, কভ যসূহচ ও কাম যক্রভ উকাযরবাগীয 
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িংরমাজন/ভিব্য (মহদ থারক) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

  ক. হফক্রয় ও প্রদ যনী মকন্দ্র 

অিংগনা। 

 

৪২ 

জন নাযী 

উরদ্যাক্তা 

(ভারাভার 

যফযাকাযী) 

 

ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তযাধীন হফক্রয়  ও প্রদ যনী মকন্দ্র অিংগনায 

ভাধ্যরভ ভহরা হভহত/দ:স্থ ভহরা/নাযী উরদ্যাক্তারদয 

উৎাহদত  স্তহল্পজাত   ভারাভার হফক্ররয়য ভাধ্যরভ মদব্যাী 

নাযী উরদ্যাক্তারদয অথ যননহতকবারফ স্বাফরম্বী কযা য়।  

২৬    ২০১৯           ১ ১৭ ১৯৫ -।                 

                                                    

  । 

  ি.ভহরা ায়তা কভ যসূহচ 

 

 ভহরা ায়তা কভ যসূচীয নাযী হনম যাতন প্রহতরযাধ মররয 

ভাধ্যরভ ৬টি হফবাগীয় রয (ঢাকা, চিিাভ, যাজাী, খুরনা, 

ফহযার ও হররট) হনম যাতারনয হকায নাযীরদয অহবরমাগ 

িণ, ক্ষদ্বরয়য শুনানী িণও াযস্পাহযক আররাচনায হবহত্তরত 

াহযফাহযক ম্পকয পুনুঃস্থান, িারনয বযণরালণ আদায়, 

মদনরভাযানা ও মিাযরাল আদায় ফধযরণয আইহনায়তা 

মদয়া য়। হনম যাহতত নাযীরদয ায়তায জন্য ৬টি হফবাগীয় 

রয হযচাহরত মল্টায মারভ হনম যাহতত নাযী ও হশুরদয 

অনুধ য ১ ফছয আেয়ন ফধযরণয সুরমাগ এফিং হক্ষা ও 

প্রহক্ষরণয ব্যফস্থা িণ কযরছ। এছাড়া ভহরা ায়তা 

কভ যসূহচয আওতায় ভহরা ায়তা মকরন্দ্রয ভাধ্যরভ হনম যাহতত ও 

আেয়ীন নাযীরদয হফনা িযরচ ০৬ ভা ম যি দ’টি িান ১২ 

ফছরযয নীরচ আেয়, িাদ্য, ফস্ত্র, হচহকৎা প্রহক্ষণ 

পুনফ যারনয ব্যফস্থা িণ কযা য়।  

 

নাযী হনম যাতন প্রহতরযাধ মর        -

৪১  

     -

৮০  

                         ০৭    

    ০২    

                   ৩১    

    ২১    

              ৮,০৩,৫০০ 

    । 

 গ. চাকুযী হফহনরয়াগ তথ্য মকন্দ্র: 

 

 

 

 

 

০২ টি ভহরা হফলয়ক অধীদপ্তযাধীন চাকুযী হফহনরয়াগ তথ্যরকরন্দ্র ১৫/- 

(রনয) টাকায হফহনভরয় হহক্ষত, স্বল্পহহক্ষত, দক্ষ, অদক্ষ 

চাকুযী প্রতযাী নাযীরদয নাভ হনফন্ধনপূফ যক হফহবন্ন প্রহতষ্ঠারন 

তারদয উমৄক্ত শূন্য রদয হফযীরত আরফদনি মপ্রযণ করয 

চাকুযী প্রাহপ্তরত রমাহগতা প্রদান কযা য় এফিংযকায কতৃযক 

প্রদত্ত মগরজরটড ১০% এফিংনন-মগরজরটড ১৫% নাযী মকাটা 

পূযরণয হফলয়টি ম যরফক্ষণ কযা য়। 

 

আগষ্ট/২০১৯ ভার তথ্য মকন্দ্র রত হনফহন্ধত নাযী ০৬ জন, 

হফহবন্ন প্রহতষ্ঠারন মপ্রহযত হনফহন্ধত নাযীয আরফদনরিয িংখ্যা 

০৮টি ও িংহিষ্ট প্রহতষ্ঠারন মপ্রহযত আরফদনরিয িংখ্যা ০২টি।  

 ঘ. ফাল্যহফফা প্রহতরযাধ 

হফলয়ক। 

 

৭০ জন হশু ফাল্যহফফা রত হযিান মরয়রছ এভন হশুরদয নাভ ও ঠিকানা 

ম্বহরত মজরা / উরজরা রত প্রাপ্ত তথ্য িংকরন করয 

প্রাহনক ভন্ত্রণাররয় প্রহতভার মপ্রযণ কযা রে ।  

 ঙ. ভানফ াচায মযাধ িংক্রাি 

 
 

 

১,১২,৮৮৮ 

জন 

ভানফ াচায প্রহতরযারধ মজরা ও উরজরা ভহরা হফলয়ক 

কভ যকতযাগণ হনয়হভতবারফ উকাযরবাগীরদয রচতন করযন। এ 

কর কভ যসুহচয তথ্য িংিপূফ যক হন্নরফহত আকারয প্রহতরফদন 

প্রহতভার প্রাহনক ভন্ত্রণাররয়য ভাধ্যরভ স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণাররয় 

মপ্রযণ কযা রে ।  

 চ.অটিজভ হফলরয় রচতনতা 

বৃহি। 

 

৪৫০৫৯ জন ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তরযয প্রহক্ষণ একারডভী কতৃযক 

আরয়াহজত প্রহক্ষণ কভ যসুহচয ভাধ্যরভ এ ম যি ২৩৭ জন মজরা 

ও উরজরা ভহরা হফলয়ক কভ যকতযারদয অফহতকযরনয 

ব্যফস্া িণ কযা রয়রছ ।  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ 

  ছ. জাতীয় ভহরা ও হশুউন্নয়ন 

হযলদ (NCWCD) । 

 

ভাহক 

প্রহতরফদন 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফািংরারদ যকারযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

বাহতরত্ব ১১/০২/২০১৫ তাহযরি অনুহষ্ঠত জাতীয় ভহরা ও হশু 

উন্নয়ন হযলদ(NCWCD) এয বায হিািমুরয ফাস্তফায়ন 

অিগহতয (হফস্তাহযত) প্রহতরফদন প্রাহনক ভন্ত্রণাররয় প্রহতভার 

মপ্রযণ কযা য় ।  

 জ.কভ যরক্ষরি মমেৌন য়যানী 

মযাধ হফলয়ক। 

 

২৬ টি বা 

অনুহষ্ঠত 

রয়রছ। 

কভ যরক্ষরি মমেৌন য়যানী মযারধ ভাভান্য আদাররতয াইরকাট য 

হফবারগ দারয়যকৃত যীট হটিন এয আররারক অি অহধদপ্তরয 

গত ২৪/১০/২০১০ তাহযরি ০৯ (নয়) দস্য হফহষ্ট একটি 

Complaint কহভটি গঠন কযা রয়রছ। ভহরা হফলয়ক 

অহধদপ্তরযয নীচ তরায় একটি অহবরমাগ ফাক্স যািা রয়রছ 

মমিারন অহবরমাগকাযী মভেৌহিক ও মটহররপারন হকিংফা হরহিত 

অহবরমাগ প্রদান কযরত াযরফ। Complaint কহভটিয বা 

দই ভা য য অনুহষ্ঠত য়।  ৬৪টি মজরায় উহযচাররকয 

কাম যাররয় Complaint কহভটি গঠন কযা রয়রছ। 

 প্রহক্ষণ    

 (ক) 

উন্নয়ন 

প্রকরল্পয 

আওতায় 

১. উরজরা ম যারয় 

ভহরারদয জন্য আয়- ফধ যক 

প্রহক্ষণ কভ যসূচী (আইহজএ)। 
 

 

 ২১১২৫জন  ৪২৬                     ৬        ২১১২৫     

                      ।  

 ৬১                  ও                  

(                              ও                  

            )      ৪         ১৮৩০          ৮  

                              ৩        ২৪০     

                      । 

 মানাইমুড়ী,কারীগঞ্জ,আড়াই

াজায ও ভঠফাড়ীয়া 

উরজরায় মেহনিং মন্টায ও 

মারষ্টর হনভ যাণ। 

 

৫০     

                                         

   ,        ৬                          ।  

                                              

        ।  

 

 (ি) 

কভ যসূহচয 

আওতায় 

১.ভহরারদয জন্য 

জীহফকায়রনয প্রহক্ষণ 

হবহত্তক দক্ষতা WTC 

কভ যসূহচ, ভহফঅ, ঢাকা। 

৬৩০০ জন আধুহনক গারভ যন্ট, মভাভফাহত ততযী,রা-হ ততযী, মটইরাহযিং, 

কাযচুহ, হফউটিহপরকন, মভাফাইর মপান াহব যহিং, িাদ্য 

প্রহক্রয়াজাতকযণ, কাগরজয প্যারকট ততযী, হকরচন গারড যহনিং (রম 

মকান ৫টি হফলরয় প্রহক্ষণ য়)। 

  ২. দুঃস্থ ভহরা উন্নয়ন 

(হবহজহড) কভ যসূহচ  

 

১০,৪০,০০০ 

(দ রক্ষ 

চহি াজায) 

   

 ২০১৯-২০২০                      ৪৯২          

১০ ৪০ ০০০                                        

                        ও                   

                                        ৪৫৭  

                            ও              

                                           ঠ 

                                              

                             ।     
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১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 ৩. কভ যজীফী ল্যাকরটটিিং 

ভাদায ায়তা তহফর 

কভ যসূহচ 

 

২,৫০,০০০ 

জন 

উকাযরবাগীরদয প্রহক্ষরণয জন্য হফহজএভইএ ওহফরকএভইএ 

 ৪৪০টি িংস্থায ারথ  চুহক্ত ম্পন্ন  রয়রছ।হফহজএভইএ 

ওহফরকএভইএ  চুহক্তফি িংস্থা কতৃযক উকাযরবাগীরদয 

রচতনতামূরক প্রহক্ষণ কাম যক্রভ চরভান। 

 ৪. দহযদ্র ভা'য জন্য 

ভাতৃত্বকার বাতা প্রদান 

কভ যসূহচ 

৭০০০০০ 

জন 

এনহজও/হহফও হনফ যাচন করয ইউহনয়নওয়াযী প্রহক্ষণ প্রদান 

কযা রে। চুহক্তফি এনহজও/হহফও িংহিষ্ট মজরা, উরজরা 

ভহরা হফলয়ক কভ যকতযা এফিং উরজরা প্রারনয াহফ যক 

রমাগীতা ও অিংিরণয ভাধ্যরভ প্ররতযক বাতারবাগীরদযরক 

পুহষ্ট, ফাল্যহফফা প্রহতরযাধ, হফফা ও জন্-মৃতুয হনফন্ধন, 

প্রাথহভক স্বাস্থয, ভা ও হশু স্বাস্থয, হযফায হযকল্পনা, হশু 

রারন াররন ভারয়য ভূহভকা, আযহরহিহনিং, অটিহষ্টক হশুয 

মত্ন ও Neuro Disorder ইতযাহদ হফলরয় 

রচতনতামূরক প্রহক্ষণ প্রদান কযা য়। 

 

পরর তাযা পুহষ্ট ও স্বাস্থয হফলরয় রচতন ওয়ায ভাধ্যরভ 

ব্যহক্তগত, াহযফাহযক ও াভাহজকবারফ উকৃত রয়রছন এফিং 

ক্রভান্বরয় ভা ও হশু মৃতুযয ায হ্রা ারে। 

MIS Software ব্যফায করয ডাটা এহি কযায জন্য 

হফবাগীয় ও মজরা ম যারয় কর মজরা, উরজরা ভহরা হফলয়ক 

কভ যকতযা ও িংহিষ্ট কভ যচাযীরদয প্রহক্ষণ মদওয়া রয়রছ।ভি 

মদর কর বাতারবাগীয ডাটা এহি মল রয়রছ।  

 (গ) যাজস্ব 

ফারজরটয 

আওতায় 

জাতীয় ভহরা প্রহক্ষণ ও 

উন্নয়ন একারডভী 

 

২২ জন 

০৬ জন 

০৭ জন 

১।দহজয হফজ্ঞান 

২। ব্লক, ফাটিক এন্ড টাইডাই 

৩। এভব্রয়ডাযী 

 মফগভ মযারকয়া প্রহক্ষন 

মকন্দ্র, ভয়ভনহিং(আফাহক) 

 

২৫ জন 

২৫ জন 

৫৯ জন 

২০ জন 

১।াউজ হকহিং এন্ড মকয়ায হগহবিং 

২।হফউটিহপরকন 

৩। আধুহনক গারভ যন্ট, (অনাফাহক) 

৪। কহম্পউটায 

  ভহরা কৃহল প্রহক্ষণ মকন্দ্র, 

হজযারফা, াবায, ঢাকা 

(আফাহক)। 

 

০৮ জন 

১৫ জন 

১৫ জন 

২০ জন 

- জন 

১। ভারুভ ও তজফ চালাফাদ 

২।মহষ্ট্র এন্ড মফকাযী মপ্রাডাট 

৩।মে মভহকিং এন্ড মটইরাহযিং  

৪। মফহক কহম্পউটায  

৫। টি যকারচায এন্ড না যাযী 

 

ীদ মি পহজরাতুনরনছা 

মুহজফ ভহরা প্রহক্ষণ 

একারডভী, হজযানী,গাজীপুয 

(আফাহক) 

 

১৫ জন 

১৭ জন 

৫৫ জন 

২৩ জন 

২৫ জন 

১০০ জন 

১। হফউটিহপরকন 

২। মভাফাইর মপান াহব যহিং 

৩। কহম্পউটায অহপ এহিরকন 

৪। মে মভহকিং  

৫। ইন্ডহষ্ট্রয়ার সুইিংরভহন অারযটয এন্ড মভইনরটরনন্প 

৬। Underprivileged Childrens 

Educational Programs 

(UCEP)Bangladesh 
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ক্র: 

নিং 

কাম যক্রভ প্রকল্প, কভ যসূহচ ও কাম যক্রভ উকাযরবাগীয 

িংখ্যা 

(প্রহতরফদনাহধনভার) 

অিগহত/হ্রা/বৃহি/হফরয়াজন/ 

িংরমাজন/ভিব্য (মহদ থারক) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

ভহরা স্তহল্প ও কৃহল 

প্রহক্ষণ মকন্দ্র, হদনাজপুয 

(আফাহক) 

 

২০ জন 

৩০ জন 

১০ জন 

১। আধুহনক গারভ যন্ট, 

২। মে মভহকিং এন্ড মটইরাহযিং 

৩। মফহক কহম্পউটায 

ভহরা কৃহল প্রহক্ষণ মকন্দ্র, 

ফারগযাট (আফাহক) 

 

২০ জন 

৪০ জন 

৪০ জন 

১।  হফউটিহপরকন 

২। কহম্পউটায অহপ এহিরকন 

৩। মে মভহকিং এন্ড মটইরাহযিং 

 gv- v‡Zgv  ivt  

gwnjv cÖwkÿY I 

  œq  Kg‡ ø·  

mvwiqvKvw›`       

(      ) 

১২ জন 

০৭ জন 

১৩ জন 

১। কনহজউভায ইররকেহনক্স 

২। ভটয াইরকর াহব য মভকাহনক্স 

৩।  ইররকহেহয়ান 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভানফম্পদ উন্নয়ন  প্রহক্ষণ 

মকন্দ্র, যাজাী (আফাহক)। 

-             প্রহক্ষণ। 

 িাভীণ ভহরারদয কৃহল 

হবহত্তক প্রহক্ষন মকন্দ্র 

হজযানী,গাজীপুয(অনাফাহক) 

১৫             ও        । 

  ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তযাধীন 

১৩৬টি উরজরায় উরজরা 

ভহরা হফলয়ক কভ যকতযায 

কাম যাররয়য ভহরা প্রহক্ষণ 

মকন্দ্র। 

৪০৮০ জন দহজয হফজ্ঞান, এভব্রয়ডাযী। 

 ঘ)কভ যকতযা

ও কভ যচাযী। 

ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তরযয 

প্রধান কাম যাররয়য 

কভ যকতযারদয প্রহক্ষণ। 

১৭৪ জন ২০১৯-২০২০ হবহজহড চরক্র াযারদরয ৯৬টি উরজরায় হবহজহড 

কভ যসূহচয আওতায় যাই পটি যহপরকন কাম যক্ররভ উকাযরবাগী 

ভহরারদয ভরধ্য পুহষ্ট চার (পটি যপাইড যাই) হফতযণ কযা রে।      

 অন্যান্য 

কাম যক্রভ 

(প্রহতরফদনা

হধন ভারয 

কর 

কাম যক্ররভয 

ফণ যনা) 

দুঃস্থ ভহরা উন্নয়ন (হবহজহড) 

কভ যসূহচ  

 

- ২০১৯-২০২০                      ৯৬          

                ও                           

                                               

             ।     

                                             ।  

 

 

 

 

 

হফহবন্ন 

জাতীয় ও 

আিজযাহতক 

হদফ 

উদমান 

ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তরযয 

আওতায় ২০১৮-২০১৯ অথ য 

ফছরয যকাযী হনরদ যনায় 

জাতীয় মাক হদফ, জাতীয় 

কন্যা হশু হদফ, মফগভ 

মযারকয়া হদফ ও মফগভ 

মযারকয়া দক হফতযণ, ভান 

হফজয় হদফ, আিজযাহতক নাযী 

হদফ, জাতীয় হশু হদফ, ভান 

স্বাধীনতা হদফ, ভা হদফ 

ইতযাহদ হদফ মূ মথারমাগ্য 

ভম যাদায় উদমান কযা ময়রছ।  

- ১৫ই আগে’ ২০১৯ জাহতয হতা ফঙ্গফন্ধু মি মুহজবুয 

যভারনয ৪৪ তভ াাদাত ফাহল যকী ও জাতীয় মাক হদফ 

উদমান কযা রয়রছ। এ উররক্ষ ১৫ই আগে ধানভহন্ড ৩২ 

নম্বরয কারর ভাহযচারক ভরাদরয়য মনতৃরত্ব ভহরা হফলয়ক 

অহধদপ্তরযয কভ যকতযা ও কভ যচাযীরদয ক্ষ মথরক ফঙ্গফন্ধুয 

প্রহতকৃহতরত  পুষ্পস্তফক অ যন কযা য় এফিং দয কাম যাররয় 

মকাযআন িতভ ও মদায়া ভাহপররয আরয়াজন কযা য়। ২০ম 

আগে এ উররক্ষ অি দপ্তরয আররাচনা বা, মদায়াভাহপর 

এফিং ফঙ্গফন্ধু হফলয়ক কহফতা আবৃহত্ত ও হচিািংকন প্রহতরমাগীতায় 

হফজয়ীরদয ভরধ্য পুযষ্কায হফতযণ কযা য়। 
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  “মি াহনায 

ফাযতা 

নাযী-পুরুল ভতা” 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফািংরারদ যকায 

ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তয 

৩৭/৩, ইস্কাটন গারড যন মযাড, ঢাকা। 

www.dwa.gov.bd 

 

স্মাযক নিং-৩২.০১.০০০০.০০১.১৬.৬৭৬.১৯-                                       তাহযিুঃ   /০৯/২০১৯ হি: 

 

 

হফলয় : ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণাররয়য আওতাধীন ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তরযয কাম যক্রভ ম্পহকযত 

তথ্যাহদ ারনাগাদকযণ। 

 

সূিুঃ  ৩২.০০.০০০০.০৪২.১৬.০০৭.১৮-২১৫ তাহযিুঃ ১৩.০৬.২০১৯ হিুঃ। 

 

উমৄ যক্ত হফলয় ও সূরিয মপ্রহক্ষরত ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়াধীন ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তরযয 

আগষ্ট /২০১৯ ভারয কাম যক্ররভয ারনাগাদ তথ্য যফতী প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা িরণয জন্য এতদিংরগ মপ্রযণ 

কযা ররা। 

 

িংমৄহক্তুঃ ০৯ (নয়) াতা। 

 

 

                                                                                                               

হচফ 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ফািংরারদ হচফারয়, ঢাকা। 

 

দৃহষ্ট আকল যণ: অহতহযক্ত হচফ (হশু ও ভন্বয়)। 

 

               

                ভাহযচারক (অহত        ) 

ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তয,  

মপানুঃ ০২-৪৮৩১৯১৪৯ 

 

 

অনুহরহুঃ (জ্ঞাতারথ য/কাম যারথ য) 

 

০১। হহনয়য কাযী হচফ (ভন্বয় ািা), ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়,ফািংরারদ হচফারয়, ঢাকা।  

০২। িংহিষ্ট কভ যকতযা, ওরয়ফ াইরট  প্রকারয জন্য, ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তয, ঢাকা। 

০৩।  অহপ কহ ।  

 

 


