
 

 

 

 

   

   
   

 

  
   

 

 

 

 

 

  



  



ফার্ল িক প্রর্তবফদন 

২০২১-২০২২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয 

ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

 

 



ফার্ল িক প্রর্তবফদন 

২০২১-২০২২ 

 

ার্ফ িক তত্ত্বাফধানঃ  ভার্যচারক 

ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয, ঢাকা 

 

ম্পাদনাঃ   র্যচারক 

   ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয, ঢাকা 

 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রণয়ন  প্রকানা কর্ভটঃ 

১। অয়া র্র্িকী, উর্যচারক (র্যকল্পনা  ভল্যায়ন), ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয, ঢাকা। 

২। ভাভৄদা বফগভ, উর্যচারক (যীর্ফক্ষণ, ভম্বয়  বচতনতা), ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয, ঢাকা। 

৩। বফনুয়াযা খাতুন, উর্যচারক (র্দফামত্ন), ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয, ঢাকা। 

৪। সয়দা বযাবকয়া বজর্ভন, উর্যচারক (বযর্জঃ জনংবমাগ), দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (অযটঅআ),  

    তথ্য প্রদান আউর্নট, ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয, ঢাকা। 

৫। বভাাম্মদ কাভার বাবন, কাযী র্যচারক (র্যকল্পনা), ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয, ঢাকা। 

৬। খাবরদা খাতুন, র্ফকল্প দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (তথ্য প্রদান আউর্নট), কর্ম্পউটায প্রর্ক্ষক, ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয। 

 

গ্রন্থনা    t তথ্য প্রদান আউর্নট 

প্রচ্ছদ  র্ডজাআন  t খাবরদা খাতুন, কর্ম্পউটায প্রর্ক্ষক 

        ংভেক্তঃ র্ফকল্প দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা,তথ্য প্রদান আউর্নট, ঢাকা।  

অবরাকর্চত্র   t  বভাঃ অর্ফদ বাবন খান, অবরাকর্চত্র গ্রাক   

প্রকাকার   t  ২০২১-২০২২ 

প্রকানায়   t  ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয 

      ৩৭/৩, আস্কাটন গাবড িন বযাড, ঢাকা। 

 

ভদ্রবণ   t 
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kÖ×vÄwj 

 

RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb 

জাতীয় উন্নয়বনয ভরবরাতধাযায় নাযীবদয মৃ্পক্তকযণ  নাযীয ার্ফ িক 

ক্ষভতায়ন র্নর্িত কযা সুলভ উন্নয়বনয একট র্যাম ি নফ িতি। এ উরর্ি 

বথবক জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভান ফাংরাবদবয ংর্ফধাবন নাযী 

 নৄরুবলয ভর্ধকায র্নর্িত কবযন  স্বাধীনতা ভেবি র্নম িাতবনয র্কায  

ক্ষর্তগ্রস্ত নাযী ভাবজয নৄনফ িাবনয জন্য ১৯৭২ র্িষ্টাবেয ১৮ বপব্রুয়ার্য 

ফাংরাবদ নাযী নৄনফ িান বফাড ি গঠন কবযন। যফতীবত ১৯৭৪ র্ি: জাতীয় 

ংবদ অআন াবয ভাধ্যবভ নাযী নৄনফ িান বফাড িবক ফাংরাবদ নাযী নৄনফ িান 

 কল্যাণ পাউবেবন রূান্তর্যত কযা য়। ভবয়য থ র্যক্রভায় মা অজ 

“ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয”। ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারবয়য অতাধীন 

ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয ‘বখ ার্নায ফাযতা নাযী-নৄরুল ভতা’ এআ বলাগানবক 

াভবন র্নবয় নাযী উন্নয়বন র্ফর্বন্ন উন্নয়নভরক কভ িকাে ফাস্তফায়ন কবয মাবচ্ছ। 

উন্নয়বনয এআ বপ্রক্ষাবট াযা ফাংরাবদবয নাযী ভাজ জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু 

বখ ভৄর্জবুয যভানবক র্ফনম্র শ্রিায় স্মযণ কযবছ। 



  



পর্জরাতুন বনা আর্িযা এভর্ 

প্রর্তভন্ত্রী 

ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাবদ যকায     

 
 

 

জাতীয় উন্নয়বনয নফ িতি থ িনীর্তয ভরবরাতধাযায় নাযীয ংগ্রণ র্নর্িত কযা। জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভান এঁয 

বনতৃবত্ব অভযা ববয়র্ছ স্বাধীন াফ িববৌভ ফাংরাবদ। ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভান নাযীয উন্নয়ন, ক্ষভতায়ন  ভর্ধকাযবক প্রর্তর্িত 

কযায জন্য ১৯৭২ াবর ংর্ফধাবনয ২৭  ২৮ নুবচ্ছবদ কর নাগর্যকবক অআবনয দৃর্ষ্টবত ভান এফং যাষ্ট্র  গণজীফবনয ফ িস্তবয 

নাযী-নৄরুবলয ভর্ধকাবযয র্নিয়তা প্রদান কবযবছন। ভানফ ম্পদ উন্নয়বনয ভাধ্যবভ উন্নত জার্ত গঠবন নাযীবদয বফগফান বয় ঠায 

জন্য অস্থাবাজন প্রর্তিান র্ববফ কাজ কবয মাবচ্ছ ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারবয়য ধীন ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয। ভর্রা র্ফলয়ক 

র্ধদপ্তবযয ার্ফ িক কাম িক্রভ  গ্রগর্ত র্ফলবয় ২০২১-২০২২ থ ি ফছবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকাবয উবযাগবক অর্ভ স্বাগত জানাআ।  

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বখ ার্নায বনতৃবত্ব গবে উবঠবছ নাযী উন্নয়বনয কভ ি-র্যবফ। এ কভ ি র্যবফব উদ্বুি বয় নাযীযা ার্ভর বয়বছ 

উন্নয়বনয ভরবরাতধাযায়। নাযীয যাজননর্তক, থ িননর্তক  াভার্জক ক্ষভতায়বনয রবক্ষে ফতিভান যকাবযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 

জনবনত্রী বখ ার্নায ফর্রি  ভবয়াবমাগী দবক্ষবয পবর নাযীয গ্রগর্ত অজ দৃশ্যভান। মা র্ফবেয কাবছ বযার ভবডর। র্ফর্বন্ন 

যকার্য নীর্ত  বকৌর গ্রণ এফং তা ফাস্তফায়বনয বক্ষবত্র বজোয ংবফদীরতা গুরুবত্বয াবথ র্ফবফচনা কযায় ভাজর্বর্িক ভাজ 

প্রর্তিায় উবেখবমাগ্য গ্রগর্ত ার্ধত বয়বছ। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বখ ার্নায ফর্রি বনতৃত্ব  ফদাবনয অন্তিজার্তক স্বীকৃর্তস্বরু 

প্লাবনট ৫০:৫০ চোর্িয়ান, র্ র্ি, এবজন্ট ফ বচঞ্জ এয়াড ি, াউথ-াউথ, রাআপটাআভ কর্ির্ফউন পয উআবভন এভায়াযবভন্ট 

োয়াড ি  এর্ডর্জ গ্রগর্ত নৄযস্কাবয ভূর্লত বয়বছন। 

ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয় নাযীয র্ধকায প্রর্তিা, নাযীয ক্ষভতায়ন  ভংীদার্যত্ব র্নর্িত কযায ভাধ্যবভ ২০৩০ াবরয 

ভবধ্য বটকআ উন্নয়ন রক্ষেভাত্রা জিন  ২০৪১ াবরয ভবধ্য উন্নত ভি ফাংরাবদ গেবত ফি র্যকয। অথ ি-াভার্জক উন্নয়ন, 

াভার্জক সুযক্ষা  স্বাস্থে বচতনতা, বচতনতা বৃর্ি নাযী   র্শু র্নম িাতন প্রর্তবযাধ, ফাল্যর্ফফা বযাধ, বজোয ংবফদনীর ফাবজট, 

ভানফ ম্পদ উন্নয়বনয রবক্ষে দার্যদ্র র্ফবভাচন  অত্ম-কভ িংস্থান সৃর্ষ্ট,  াভার্জক র্নযািা বফষ্টনীভরক কভ িসূর্চ, প্রার্তিার্নক সুর্ফধার্দ 

 বফা প্রদান এয রবক্ষে ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয়  র্ফর্বন্ন কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন কযবছ। নাযী  র্শুবদয বফা প্রদাবনয জন্য বভাট 

১৪ট য়ান-স্ট ক্রাআর্ বন্টায,  ৪৭ট বজরা দয াাতার  ২০ট উবজরা স্বাস্থে কভবপ্লবে ৬৭ট য়ান-স্ট ক্রাআর্ বর 

স্থান, নাযী  র্শু র্নম িাতন প্রর্তবযাধ এফং ফাল্যর্ফফা প্রর্তবযাবধ ২৪ ঘন্টা টরাআন বফা ১০৯ চালূ কযা বয়বছ। এছাো নাযী  র্শুয 

উন্নয়ন  সুযক্ষা এফং অআনী ায়তা প্রদাবনয জন্য ার্যফার্যক র্ংতা (প্রর্তবযাধ  সুযক্ষা) অআন,২০১০; র্ডর্েযাআবফার্নউর্িক 

এর্ড (র্ডএনএ) অআন, ২০১৪; ফাল্য র্ফফা র্নবযাধ অআন, ২০১৭; বমৌতুক র্নবযাধ অআন, ২০১৮; জাতীয় নাযী উন্নয়ন নীর্ত, ২০১১; 

জাতীয় র্শু নীর্ত, ২০১১; র্শু প্রাযর্িক র্ফকাব ভর্িত নীর্ত, ২০১৩; নাযী  র্শু র্নম িাতন দভন (ংবাধন) অআন, ২০২০; র্শু 

র্দফামত্ন বকন্দ্র অআন, ২০২১ প্রণয়ন কযা বয়বছ মায অবরাবক কভ ির্যকল্পনা ফাস্তফার্য়ত বচ্ছ।   

২০২১-২০২২ থ ি ফছবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদবন ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয চরভান কাম িক্রভ তুবর ধযা বয়বছ। তথ্যফহুর এআ ফার্ল িক 

প্রর্তবফদন প্রণয়বন ার্ফ িক ব্যফস্থানায াবথ জর্েত করবক অন্তর্যক ধন্যফাদ জানাআ। 

জয় ফাংরা, জয় ফঙ্গফন্ধু, ফাংরাবদ র্চযজীফী বাক।    

 

 

পর্জরাতুন বনা আর্িযা এভর্ 

  



 

 

  



বভাঃ াানুজ্জাভান কবোর 

র্চফ 

ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাবদ যকায    

   

 

বম বকান বদবয গ্রগর্ত  উন্নয়বনয ন্যতভ ার্তয়ায বরা দক্ষ ভানফম্পদ। ফাংরাবদবয বভাট জনবগার্িয বধ িবকয 

বফী নাযী  র্শু। ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয় এআ র্ফার জনবগার্িবক ভানফ ম্পদ র্ববফ সতযীয জন্য কাজ কবয মাবচ্ছ। 

ফতিভাবন নাযীযা ম্পৃক্ত বয়বছ উন্নয়বনয ভরবরাতধাযায়। জাতীয় উন্নয়বনয র্যাম ি নুলঙ্গ র্ববফ নাযী-নৄরুল ভতা র্নর্িতকযণ 

 নাযীয ক্ষভতায়বনয ভাধ্যবভ বজোয ভতা র্বর্িক সুলভ উন্নয়বনয রবক্ষে ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয র্নযরবাবফ কাজ কবয মাবচ্ছ। 

ভানফ ম্পদ উন্নয়ন, দার্যদ্র র্ফবভাচন  কভ িংস্থাবনয সৃর্ষ্টয রবক্ষে ফাস্তফায়ন কযবছ র্ফর্বন্ন প্রকল্প  কভ িসূর্চ। এযআ 

ধাযাফার্কতায় াযাবদব উবজরা ম িাবয় ভর্রাবদয জন্য অয়ফধ িক প্রর্ক্ষণ (অআর্জএ) প্রকল্প, র্কবায-র্কবাযী িাফ স্থান প্রকল্প, 

অআর্র্বর্জর্ড প্রকল্প, ২০ট র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র স্থান প্রকল্প, ভা  র্শুয নৄর্ষ্ট এফং র্শুয বুর্ি বৃর্িক র্ফকাব ায়তায রবক্ষে ভা  

র্শু ায়তা কভ িসূর্চ, দঃস্থ ভর্রাবদয অত্মকভ িংস্থান এয জন্য ক্ষুদ্রঋণ কভ িসূর্চ ফাস্তফার্য়ত বচ্ছ । এছাো কভ িজীফী নাযীবদয  র্নযাদ 

অফান সুর্ফধা প্রদাবনয জন্য অবছ কভ িজীফী  ভর্রা বাবস্টর। ায় নাযীবদয অআনী ায়তা বদয়ায জন্য অবছ ভর্রা ায়তা 

বকন্দ্র  নাযী র্নম িাতন প্রর্তবযাধ বর। দঃস্থ ভর্রাবদয খায র্নযািা র্নর্িত কযবণ ব্যাত অবছ র্বডর্িউর্ফ (VWB) কভ িসূর্চ। 

প্রার্ন্তক নাযীবদয অত্মকভ িংস্থাবনয রবক্ষে বস্বচ্ছাবফী ভর্রা র্ভর্ত বযর্জবেন  নুদান প্রদান কাম িক্রভ। নাযীবদয স্বাফরম্বী কযায 

রবক্ষে অফার্ক-নাফার্ক প্রর্ক্ষণ বকবন্দ্রয ভাধ্যবভ ভেবগাবমাগী র্ফর্বন্ন বিবড প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়, বমভন-কর্ম্পউটায  বভাফাআর 

ার্ব ির্ং, াউজ র্কর্ং  বড-বকয়ায, খায প্রর্ক্রয়াজাতকযণ, বে বভর্কং, ভারুভ চাল, র্ফউটর্পবকন, পোন র্ডজাআর্নং, 

আবরকির্নক োবম্বর্রং এফং নাযী উবযাক্তা উন্নয়ন প্রর্ক্ষণ। জীফন ংগ্রাবভ পর নাযীবদয বদয়া বচ্ছ জর্য়তা ম্মাননা। র্ফর্বন্ন 

বক্ষবত্র পর নাযীবদয বফগভ বযাবকয়া দক প্রদান কযা বচ্ছ। এছাো জীফবনয প্রর্তকূর র্যর্স্থর্ত বভাকাবফরা কবয স্বপ্নজয়ী ভা’বদয 

‘স্বপ্নজয়ী ভা’ ম্মাননা প্রদান কযা বচ্ছ।  একআ াবথ ফাল্যর্ফবয়, বমৌতুক  নাযীয প্রর্ত র্ংতা প্রর্তবযাবধ র্যচার্রত বচ্ছ র্ফর্বন্ন 

বচতনতাভরক কাম িক্রভ। বকার্বড-১৯ র্যর্স্থর্তবত নরাআন প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ চালু র্ছর। াযা বদব এ প্রর্তিাবনয কর প্রকায 

কাম িক্রভ ংক্রান্ত তথ্যার্দ মতদয িফ উমু্মক্ত  তথ্য প্রার্প্তবত উৎার্ত কযায রবক্ষে তথ্য প্রদান আউর্নট গঠন কযা বয়বছ। 

বটকআ উন্নয়ন রক্ষেভাত্রায অবরাবক গৃর্ত কভ ির্যকল্পনা নুমায়ী যকাবযয মাফতীয় দবক্ষ পর কযবত ভর্রা র্ফলয়ক 

র্ধদপ্তয ফির্যকয। ফহুভার্ত্রক কাম িক্রভ ম্বর্রত এআ প্রর্তবফদন নাযী উন্নয়বন যকাবযয অন্তর্যকতা  প্রবচষ্টা ম্পবকি ংর্িষ্ট 

করবক ফর্ত কযবত ক্ষভ বফ ফবর অভায র্ফো। ২০২১-২০২২ থ িফছবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন ভানফ ম্পদ উন্নয়ন  নাযীয 

ক্ষভতায়বন ংর্িষ্ট কবরয ভবধ্য বপ্রযণায উৎ র্াবফ কাজ কযবফ ফবর প্রতোা কর্য। 

র্যববল ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রণয়বনয াবথ ম্পৃক্ত ফাআবক র্বনিন  ধন্যফাদ জানাআ। 

 

 
 
 

 

(বভাঃ াানুজ্জাভান কবোর) 

  



 

 

 

  



      পর্যদা াযবীন 

ভার্যচারক 

ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয 

 

 
 

ফাংরাবদবয বভাট জনংখ্যায বধ িক নাযী। এআ র্ফার জনবগািীয উন্নয়ন ত্বযার্িত কযায রবক্ষে প্রবয়াজন নাযীয ক্ষভতায়ন। 

তাআ নাযীয ক্ষভতায়ন,  প্রার্ন্তক জনবদয নগ্রয নাযীবদয উন্নয়বনয ভরবরাতধাযায় ম্পৃক্তকযণ এফং বফ িার্য একট সুলভ 

অথ িাভার্জক উন্নয়নভখী ভাজ  বদ গঠবন র্নযর কাজ কবয মাবচ্ছ ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারবয়য অতাধীন ভর্রা র্ফলয়ক 

র্ধদপ্তয। 
 

জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভান উরর্ি কবযর্ছবরন বদবয বধ িবকয বফী জনবগািী তথা নাযীবদয বভধা  

কভ িদক্ষতাবক উৎাদনভৄখী কাবজ ম্পৃক্ত কযবত না াযবর ার্ফ িক উন্নয়ন িফ নয়। এ দ িনবক ফাস্তফায়বনয রবক্ষে র্তর্ন ১৯৭২ াবর 

প্রণীত ংর্ফধাবন নাযী-নৄরুল ভতায ধাযাট ভেক্ত কবযন। বআ বথবক এবদবয নাযী-উন্নয়বনয মাত্রা শুরু। াম্প্রর্তক ভবয় ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী বখ ার্নায নাযীফান্ধফ নীর্ত  গর্ণত কল্যাণধভী কাম িক্রবভয পবর ব গ্রমাত্রা বফগফান বয়বছ ফহুগুবণ, র্ফকর্ত বয়বছ 

ফহু ভাত্রায়। তাযআ পরশ্রুর্তবত ভকারীন র্ফবে ফাংরাবদ র্যণত বয়বছ নাযী উন্নয়বনয বযার ভবডর র্ববফ, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ভূর্লত 

বয়বছন ফহু নর্িত র্বধায়।  
 

নাযী-উন্নয়ন  র্শুবদয কল্যাবণ যকাবযয াপবল্যয গর্ফ িত ংীদায ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয। নাযীয প্রর্ত কর প্রকায 

সফলম্য র্ফবরাকযতঃ বজোয ভতার্বর্িক ভাজ র্ফর্নভ িাবণ ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয় প্রণীত উন্নয়ন কভ িসূর্চ ফাস্তফায়ন কবয 

চবরবছ এ র্ধদপ্তয। যকাবযয াভার্জক সুযক্ষা ফরবয়য অতায় র্যচার্রত দঃস্থ ভর্রাবদয খায-র্নযািা র্নর্িতকযবণ র্বর্জর্ড 

কাম িক্রভ VWB (Vulnerable Women Benefit) বপ্রাগ্রাবভ রু র্নবয়বছ, অআর্র্বর্জর্ড প্রকল্প (আনববস্টবভন্ট কবম্পাবনন্ট পয 

বারনাবযফর গ্রু বডববরবভন্ট বপ্রাগ্রাভ), ভা  র্শু ায়তা কভ িসূর্চ প্রভৃর্ত ফাস্তফায়ন বচ্ছ এ র্ধদপ্তবযয ভাধ্যবভআ। 
 

গ্রাভীণ জনবদয দর্যদ্র নাযীবদয থ িননর্তক কাম িক্রবভ ম্পৃক্ত  স্বাফরম্বী কবয বতারায বক্ষবত্র এ প্রর্তিাবনয ভূর্ভকা 

াভান্য। নাযীয উন্নয়বন গবে ঠা বস্বচ্ছাবফী নাযী ংগঠনভবয র্নফন্ধন, র্নফ িার্চত র্ভর্তভবয নুকূবর নুদান প্রদান, 

প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ নাযীবদয  দক্ষতা বৃর্ি কযা, ণ্য উৎাদবন বমার্গতা প্রদান, উৎার্দত ণ্য র্ফনবণয জন্য ফাজায-ংবমাগ স্থান 

কযা-প্রভৃর্ত র্ফলবয় র্নিায াবথ কবয চবরবছ ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয। 
 

এ র্ধদপ্তবযয ধীবনআ ভর্রা বাবস্টরভবয ভাধ্যবভ কভ িজীফী নাযীবদয র্নযাদ অফান সুর্ফধা বদয়া, র্দফামত্ন বকবন্দ্রয 

ভাধ্যবভ কভ িজীর্ফ ভাবয়বদয র্শুবদয র্দফাকারীন বফা প্রদান প্রভৃর্ত র্যচার্রত বচ্ছ। এ ছাো নাযী র্নম িাতন প্রর্তবযাধ  অআনী 

ায়তা প্রদান, উবজরা ম িাবয় ভর্রাবদয অয়ফধ িক কাম িক্রবভয জন্য প্রর্ক্ষণ প্রদান, র্কবায-র্কবাযী িাফ র্যচারনায ভাধ্যবভ 

নাযীফান্ধফ অগাভী প্রজন্ গবে বতারা- আতোর্দ  ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয উবেখবমাগ্য কভ িকাবেয ং।  
 

এ র্ধদপ্তবযয তত্ত্বাফধাবন াযাবদব ছর্েবয় থাকা ‘জর্য়তা’বদয র্নফ িাচন  ম্মাননা প্রদান র্ধদপ্তবযয একট উবেখবমাগ্য 

কাজ। ‘অন্তজিার্তক নাযী র্দফ’,     ‘স্বপ্নজয়ী ভা   ’ ম্মাননা প্রদান ‘বফগভ বযাবকয়া র্দফ’, ’জাতীয় কন্যা র্শু র্দফ’ ারন কযা য় এ 

র্ধদপ্তবযয ভাধ্যবভ। র্ধদপ্তবযয তত্ত্বাফধাবন র্যচার্রত াভর্গ্রক কাম িক্রবভয ভাধ্যবভ বদবয র্ফনৄর ংখ্যক নাযীয বাগ্য র্যফতিন 

বমভন বয় চবরবছ, বতভনআ উৎাদনভৄখী কাম িক্রবভ তাবদয র্ফনৄর উর্স্থর্ত বদবয অথ ি-াভার্জক বক্ষবত্র এবনবছ দৃশ্যভান আর্তফাচক 

র্যফতিন। 
 

প্রর্তিানটয র্ফনৄর কাম িক্রভ, বফা প্রদান ির্ত, াংগঠর্নক কাঠাবভা  জনফর, ব্যফস্থানা, র্যচারনা, র্িান্ত গ্রণ 

প্রর্ক্রয়া, প্রার্নক  অর্থ িক ক্ষভতা মাফতীয় তথ্যাফরী ম্পবকি ফ িাধাযবণয জানায র্ধকায যবয়বছ। র্ধদপ্তবযয  কাম িক্রবভয 

স্বচ্ছতা  জফাফর্দর্তা র্নর্িতকযবণ তথ্য র্ধকায অআন, ২০০৯ এয ৬(৩) ধাযা বভাতাবফক তথ্য প্রদান আউর্নট গঠন কযা বয়বছ, 

র্নয়র্ভত ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রণয়ন  প্রকা কযা বচ্ছ। উবজরা, বজরা  দয কাম িারয় প্রর্তট স্তবযয কাম িক্রভ ংক্রান্ত তথ্য উন্ুক্ত 

কবয জনগবণয তথ্য প্রার্প্তয র্ফলয়ট র্নর্িত কযা বচ্ছ। এ রবক্ষে ২021-২০22 থ ি ফছবযয উন্নয়ন এফং যাজস্ব কভ িসূর্চয র্ফস্তার্যত তথ্য 

এ প্রর্তবফদবন র্ন্নবফর্ত বয়বছ, মা জনগবণয তথ্য চার্দা নযবণ ায়ক বফ ফবর অর্ভ প্রতোা কর্য।  
 

প্রর্তবফদনট প্রণয়ন   প্রকাবয াবথ ংর্িষ্ট কর কভীবক অন্তর্যক র্বনিন  ধন্যফাদ জানার্চ্ছ। 

 

 

(পর্যদা াযবীন) 
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ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয এয টভূর্ভ 

 

জাতীয় উন্নয়বনয ভরবরাতধাযায় নাযীবক মৃ্পক্তকযণ  নাযীয ার্ফ িক ক্ষভতায়ন র্নর্িত কযা সুলভ উন্নয়বনয একট 

র্যাম ি নফ িতি। এ উরর্ি বথবক জার্তয জনক ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভান ফাংরাবদবয ংর্ফধাবন নাযী  নৄরুবলয 

ভর্ধকায র্নর্িতকযণ  স্বাধীনতা ভেবি র্নম িাতবনয র্কায  ক্ষতর্গ্রস্ত নাযী ভাবজয নৄনফ িাবনয জন্য ১৯৭২ র্িষ্টাবেয 

১৮ বপব্রুয়ার্য ফাংরাবদ নাযী নৄনফ িান বফাড ি গঠন কবযন। যফতীবত ১৯৭৪ র্ি: জাতীয় ংবদ অআন াবয ভাধ্যবভ নাযী 

নৄনফ িান বফাড িবক ফাংরাবদ নাযী নৄনফ িান  কল্যাণ পাউবেবন রূান্তর্যত কযা য়। মা  র্ফর্বন্ন ধা র্তক্রভ  কবয অজ 

ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয। 

প্রর্তিা 

1972   evsjv‡`k bvix cybe©vmb †evW© MVb Kiv nq| 

1974   bvix cybe©vmb †evW©‡K bvix cybe©vmb I Kj¨vY dvD‡Ûk‡b  

     DbœxZKiY Kiv nq| 

1984   evsjv‡`k bvix cybe©vmb I Kj¨vY dvD‡Ûkb, gwnjv welqK †Kvl 

     Ges RvZxq gwnjv Dbœqb একাবডর্ভবক GKxf~Z K‡i gwnjv welqK 

   cwi`ßi MVb Kiv nq| 

1990   gwnjv welqK cwi`ßi‡K gwnjv welqK Awa`ß‡i DbœxZ Kiv nq| 

 

রূকল্প (Vision) 

 

বজোয ভতার্বর্িক ভাজ প্রর্তিা  সুযক্ষা। 

 

র্বরক্ষে (Mission) 

 

নাযী  র্শুয র্ধকায প্রর্তিা এফং ক্ষভতায়ন উন্নয়বনয ভরধাযায় নাযীবদয মৃ্পক্তকযণ। 
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       অথ ি-াভার্জক উন্নয়ন, াভার্জক সুযক্ষা  স্বাস্থে বচতনতা  

  



 

 

বারনাবযফর উআবভন বফবনর্পট (র্বডর্িউর্ফ) কাম িক্রভ 

ভূর্ভকা: 

 

র্বডর্িউর্ফ (নবফ িয র্বর্জর্ড) কাম িক্রভ ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারবয়য অতায় ফাংরাবদবয গ্রাভীণ স্বচ্ছর ভর্রাবদয অথ ি-

াভার্জক উন্নয়বন ফাস্তফার্য়ত একট ন্যতভ াভার্জক র্নযািাভরক কাম িক্রভ, মা ম্পূণ িরূব অথ ি-াভার্জকবাবফ স্বচ্ছর র্যফায 

র্ফবলত: ভর্রাবদয জীফনভান উন্নয়বন কাজ কবয। র্ত দর্যদ্র ভর্রাবদয উন্নয়ন স্থায়ীবত্বয জন্য এআ কাম িক্রবভয অতায় প্রর্ত ২(দআ) 

ফছয বভয়ার্দ র্বডর্িউর্ফ চবক্র বদব্যাী ১০,৪০,০০০ (দ রক্ষ চর্ে াজায) জন স্বচ্ছর ভর্রা ভার্ক ৩০ বকর্জয ফস্তাজাত খায 

(াধাযন চার/নৄর্ষ্ট চার) াাবেয াাার্ উন্নয়ন প্যাবকজ বফায অতায় র্নফ িার্চত এনর্জ’য ভাধ্যবভ জীফনদক্ষতা উন্নয়নভরক 

প্রর্ক্ষণ এফং অয়ফধ িকভরক প্রর্ক্ষণ ববয় থাবক। তাছাো, উকাযববাগীগণ ঞ্চয় ব্যফস্থানায অতায় প্রর্ত ভাব ২০০/- টাকা 

ঞ্চয় জভা কবয থাবক, মা ক্ষুদ্র ব্যফা র্যচারনায জন্য প্রাযর্িক ভরধন গঠন র্ববফ কাজ কবয। ২০০১-২০০৮ র্ি: ম িন্ত র্জর্ফ  

র্ফে খায কভ িসূর্চয বমৌথ বমার্গতায় র্বডর্িউর্ফ (নবফ িয র্বর্জর্ড) উকাযববাগীবদয খায  প্রর্ক্ষণ ায়তা প্রদান কযা য়। ২০০৯-

২০১০ চক্র বত র্বডর্িউর্ফ (নবফ িয র্বর্জর্ড) কাম িক্রভ এককবাবফ ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারবয়য ভাধ্যবভ ফতিভাবন ৬৪ট বজরায 

৪৯২ট উবজরায ৪৫৭০ট আউর্নয়বন র্যচার্রত বচ্ছ।   

 

কাম িক্রবভয রক্ষে  উবিশ্য:  

 

রক্ষে:  
 

ফাংরাবদবয দার্যদ্রীর্েত এফং স্বচ্ছর গ্রাভীণ ভর্রাবদয অথ ি-াভার্জক ফস্থায আর্তফাচক উন্নয়ন কযা, মাবত তাযা র্ফযভান খায 

র্নযািাীনতা এফং র্নম্ন াভার্জক ভম িাদায ফস্থানবক পরবাবফ র্তক্রভ কবয চযভ দার্যদ্রে স্তবযয উবযয ফস্থাবন/স্তবয টবক 

থাকায ক্ষভতা জিন কযবত াবয। 

 

উবিশ্য: 

   

গ্রাভীণ স্বচ্ছর র্যফাযভবয সদনর্িন খায চার্দা নযবণ ায়তা কযা এফং র্ফণনবমাগ্য দক্ষতা বৃর্িকবল্প প্রর্ক্ষবণয সুবমাগ সৃর্ষ্ট 

কযা, ঞ্চবয়য ভাধ্যবভ র্ফর্নবয়াবগয প্রাযর্িক ভরধন ংগ্রবয জন্য উৎার্ত কযা, ঋণ প্রার্প্তবত সুবমাগ প্রদাবনয ভাধ্যবভ উাজিনক্ষভ 

কবয গবে বতারা এফং চরভান উন্নয়ন কভ িসূর্চ গুবরাবত ন্তভূ ির্ক্তকযবণয জন্য বমাগ্য কবয গবে বতারা।   
 

২০২১-২০২২ থ িফছবয র্বডর্িউর্ফ কাম িক্রবভয অতায় ফাস্তফার্য়ত উবেখবমাগ্য র্ফলয়ঃ 

 
 

ফাবজট ফযাি: 
 

২০২১-২০২২ থ িফছবয ংবার্ধত ফাবজবট খায ফযাি, র্যফণ 

ব্যয়, ব্যফস্থানা ব্যয়, অপ্যায়ন ব্যয়, ন্যান্য ব্যয় এফং উন্নয়ন 

প্যাবকজ বফায অতায় প্রর্ক্ষণ ব্যয় ফাফদ র্বডর্িউর্ফ খাবত বভাট 

১৮৩৮৪৬.৭৬ (এক াজায অটত অটর্ত্র বকাট বছচর্ে রক্ষ 

াতলর্ি াজায) রক্ষ টাকা ফযাি ায়া মায় এফং ফ িবভাট ব্যয়  

১৮৩১৬৪.৩৫ (এক াজায অটত একর্ত্র বকাট বচৌলর্ি রক্ষ 

পঁয়র্ত্র াজায) রক্ষ টাকা।  
 

খায ায়তা:  

২০২১-২০২২ র্বডর্িউর্ফ চবক্রয অতায় ২০২১-২০২২ থ িফছবয ১০,৪০,০০০ (দ রক্ষ চর্ে াজায) জন র্বডর্িউর্ফ উকাযববাগী 

ভর্রাবক ভার্ক ৩০ বকর্জ াবয ৩,৭৪,৪০০ বভ: টন চার র্ফতযণ কযা বয়বছ এফং র্নফ িার্চত ৩৪৮ট এনর্জ’য ভাধ্যবভ অয়ফধ িক  

দক্ষতা উন্নয়নভরক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। 

 

প্রর্ক্ষণ:  
 

র্বডর্িউর্ফ কভ িসূর্চয অতায় গ্রাভীণ দর্যদ্র ভর্রাবদয ০৯ট ভর্ডউবরয ভাধ্যবভ জীফন দক্ষতা  জীর্ফকা র্নফ িার্বর্িক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা 

য়, মায ভাধ্যবভ উকাযববাগীবদযবক একর্দবক বমভন াভার্জকবাবফ বচতন কযা বচ্ছ, ন্যর্দবক এআ নাযীবদয ক্ষুদ্র উবযাক্তা র্ববফ গবে 

বতারায জন্য উৎাদনভৄখী কভ িকাবে ম্পৃক্ত কযা বচ্ছ। 
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বকন্দ্রীয় ভিয় কর্ভটয বা র্যবয়বন্টন কভ িারা| 

  
র্বডর্িউর্ফ কাড িধাযী উকাযববাগী ভর্রা।  ৩০ বকর্জয ফস্তায় র্বডর্িউর্ফ কাম িক্রবভয অতায় খায র্ফতযণ। 

 

ক) জীফন দক্ষতা উন্নয়নভরক প্রর্ক্ষণ:  

অয় বযাজগাবযয জন্য বমভন দক্ষতা রাবগ, বতভর্ন জীফন  র্যবফ র্যর্স্থর্তয বঙ্গ খা খাআবয় চরায জন্য নানার্ফধ জ্ঞান  দক্ষতায 

প্রবয়াজন য়; মাবক জীফন দক্ষতা ফবর র্বর্ত কযা য়। উকাযববাগী ভর্রাবদয প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয জন্য র্নফ িার্চত  চুর্ক্তফি এনর্জ 

ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয কতৃিক যফযাকৃত প্রর্ক্ষণ ভর্ডউর নুমায়ী র্বডর্িউর্ফ উকাযববাগী ভর্রাবদয বচতনতা বৃর্িভরক প্রর্ক্ষণ 

প্রদান কবয । র্নফ িার্চত প্রবতেক র্বডর্িউর্ফ উকাযববাগী ভর্রা (১০০%) ২ (দআ) ফৎয বভয়ার্দ র্বডর্িউর্ফ চবক্র ৪৬ ঘন্টায (১৩ র্দন) 

অনুিার্নক বচতনতা বৃর্িভরক বভৌর্রক প্রর্ক্ষণ এফং ১৭.৩০ ঘন্টায (৭র্দন) র্যবো ি প্রর্ক্ষণ গ্রণ কবয থাবক। জীফন দক্ষতা উন্নয়নভরক 

প্রর্ক্ষবণয উবিশ্য বচ্ছ র্ত দর্যদ্র  দর্যদ্র ভর্রাবদয জীফন-জীর্ফকায ভান উন্নয়ন কযা। বভৌর্রক প্রর্ক্ষবণ র্ফর্বন্ন র্ফলবয়য উয বচতন 

কযা য়, মা দৃর্ষ্টবর্ঙ্গ এফং অচযণ র্যফতিন  প্রাতের্ক জীফবন তায প্রবয়াগ ঘটাবত আর্তফাচক ভূর্ভকা ারন কবয থাবক। জীফন দক্ষতা 

উন্নয়নভরক প্রর্ক্ষবণয র্ফলয়ভ র্নম্নরূ:  
 

 
 

 
 

                                             র্চত্র: র্বডর্িউর্ফ কাম িক্রবভয অতায় জীফন দক্ষতাভরক প্রর্ক্ষণ কামক্রিভ। 
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     ১. র্বডর্িউর্ফ কাম িক্রভ, ব্যর্ক্তগত স্বাস্থে  র্যষ্কায-র্যচ্ছন্নতা 

  ২. দবম িাগ ব্যফস্থানা  জরফায়ু র্যফতিবনয প্রবাফ  

  ৩. ভা  র্শু স্বাস্থে, খায  নৄর্ষ্ট  

  ৪. নাযীয ক্ষভতায়ন  

   ৫. এআচঅআর্ব/এআড এফং ভাদক  তাভাকজাত দ্রবব্যয প্রবাফ 



 

 

খ) অয় বৃর্িভরক দক্ষতা উন্নয়ন প্রর্ক্ষণ:  
 

অয় বৃর্িভরক দক্ষতা উন্নয়ন প্রর্ক্ষবণয উবিশ্য বরা র্বডর্িউর্ফ উকাযববাগী ভর্রাবদয দক্ষতা উন্নয়বনয জন্য চুর্ক্তফি এনর্জ’য 

ভাধ্যবভ প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা। র্নফ িার্চত প্রবতেক র্বডর্িউর্ফ উকাযববাগী ভর্রা (১০০%) প্রথবভ কভবক্ষ ৪২ ঘন্টায অনুিার্নক 

বভৌর্রক প্রর্ক্ষণ এফং র্দ্বতীয় ম িাবয় পবরাঅ র্ববফ ২১ ঘন্টায র্যবো ি প্রর্ক্ষণ গ্রণ কবয থাবক। অয় বৃর্িভরক দক্ষতা উন্নয়ন 

প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ র্ত দর্যদ্র  দর্যদ্র ভর্রাবদয অয়বৃর্িভরক কভ িসূর্চয াবথ ম্পৃক্ত কবয তাবদয জীফন-জীর্ফকায ভান উন্নয়ন  

অত্মর্নবিযীর কবয গবে বতারা। এতদ্বেতীত র্বডর্িউর্ফ উকাযববাগী ভর্রাগণ প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ উবযাক্তা উন্নয়ন  ব্যফা 

ব্যফস্থানা র্নর্দ িষ্ট অয় বৃর্িভরক কাবজয উয ধাযণা ববয় থাবক এফং র্নজস্ব দক্ষতা/চার্দায র্বর্িবত একট ব্যফা র্যকল্পনা 

কবয থাবক। অয় বৃর্িভরক দক্ষতা উন্নয়ন প্রর্ক্ষবণয র্ফলয় ভ র্নম্নরূ:  

 

 

 

 অয় বৃর্িভরক প্রর্ক্ষণ কামক্রিভ 

ঞ্চয়:  
 

 

র্বডর্িউর্ফ উকাযববাগী ভর্রাগণ ঞ্চয় ব্যফস্থানা কাম িক্রবভয 

অতায় ভাব ২০০/- টাকা াবয তাবদয র্নজস্ব একাউবন্ট ঞ্চয় জভা 

যাবখ, মা ক্ষুদ্র ব্যফা র্যচারনায় প্রাযর্িক ভরধন র্ববফ কাজ কবয। 

 

র্বডর্িউর্ফ কাম িক্রবভয অতায় যাআ পট ির্পবকন কাম িক্রভ:  

 

র্ফেখায কভ িসূর্চয কার্যগর্য বমার্গতায় ফ িপ্রথভ কুর্েগ্রাভ বজরায দয উবজরায় াআরট কাম িক্রভ র্ববফ র্বডর্িউর্ফ 

উকাযববাগী ভর্রাবদয নুকূবর যাআ পট ির্পবকন কাম িক্রভ শুরু য়, মা ধাব ধাব বৃর্ি ববয় ফতিভাবন াযাবদব ভর্রা  র্শু 

র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয় কতৃিক ১৭০ট  র্ফেখায কভ িসূর্চয বমার্গতায় ১৯ট ফ িবভাট ১৮৯ট উবজরায় ম্প্রার্যত বয়বছ। এআ 

কাম িক্রবভয ভাধ্যবভ র্বডর্িউর্ফ উকাযববাগী ভর্রাবদয নৄর্ষ্টয বাফ দূয কযায জন্য াআরট কাম িক্রভ র্ববফ ফতিভাবন াধাযণ চাবরয 

াবথ ০৬ট ভাআবক্রা র্নউবিন্ট (র্বটার্ভন এ, র্ফ১, র্ফ১২, অয়যন, পর্রক এর্ড, র্জংক) র্ভশ্রণনফ িক নৄর্ষ্টচার প্রস্তত কবয (পট িপাআড 

যাআ) র্ফতযণ কযা বচ্ছ। যাআ পট ির্পবকন কাম িক্রবভয ভাধ্যবভ র্বডর্িউর্ফ কাড িধাযী ভর্রায র্যফাযভবয দস্যবৃি তথা ভর্রা, 

র্শু  ফয়স্কবদয বাফজর্নত নৄর্ষ্টয উাদাবনয র্যভাণ কবভ অবফ।  
 

 

 

 
র্বডর্িউর্ফ কাম িক্রবভয অতায় যাআ পট ির্পবকন কাম িক্রভ। 
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   ১. উবযাক্তা উন্নয়ন 

   ২. বদর্ ভৄযর্গ  াঁ ারন  

   ৩. ফার্েয াব ফর্জ চাল  

   ৪. গরু  ছাগর ারন 



 

 

 

Kg©m~wPi bvg:  বারনাবযফর উআবভন বফবনর্পট (র্বডর্িউর্ফ) কাম িক্রভ 

২০২১-২০২২ থ িফছবযয ংবার্ধত ফাবজট ফযাবিয ব্যয় র্ফফযণী: 

 

(রক্ষ টাকায়) 

ক্র: 

নং 

বকাড নং খাত/উখাবতয নাভ ২০২১-২০২২ 

থ িফছবযয বভাট ফযাি 

২০২১-২০২২ 

থ িফছবযয ছােকৃত 

ফযাি 

২০২১-২০২২ 

থ িফছবযয বভাট ব্যয় 

২০২১-২০২২ 

থ িফছবযয 

উদ্বিৃ/র্তর্যক্ত 

ভন্তব্য 

1. 3722101 ত্রাণ কাম ি (চার) 172166.94 176940.17 176940.17 - 4773.23 ২০২১-২০২২ থ িফছবযয 

াযাবদব ভাঠ ম িাবয় খাবযয 

(চার) প্রকৃত ব্যবয়য র্াফ (বভ: 

টন  ভল্য) এফং নৄর্ষ্ট চার 

কাম িক্রবভ কাবণ ির  র্ভশ্রণ ব্যবয়য 

প্রকৃত র্াফ প্রদাবনয জন্য 

ভার্যচারক, খায র্ধদপ্তয 

ফযাফয ত্র বপ্রযণ কযা বয়বছ। 

খায র্ধদপ্তয বত ত্র প্রার্প্ত 

াববক্ষ ত্রাণ কাম ি খাবত এফং 

ব্যফস্থানা ব্যয় খাবত নৄর্ষ্ট 

কাম িক্রবভয জন্য ব্যর্য়ত বথ িয 

প্রকৃত র্াফ প্রদান কযা বফ।  

 

উবেখ্য বম, থ ি ভন্ত্রণারয় বত 

প্রাপ্ত ২০২১-২২ থ িফছবযয 

ফাবজট প্রর্ত বভ: টন চাবরয 

থ িননর্তক ভল্য ৪৭২৫৮.৬৬১/- 

টাকা র্াবফ বভাট ব্যর্য়ত 

খাবযয ভল্য বদখাবনা বয়বছ। 

2. 3221106 র্যফন ব্যয়   2895.04 2895.04 2895.04 0.00 

3. 3231301 প্রর্ক্ষণ ব্যয় 4250.00 2799.27 2799.27 1450.73 

4. 3221109 ব্যফস্থানা ব্যয় 4342.89 366.92 366.92 3975.97 

5. 3243101 ববিার, বয়র এে লুর্িবকন্ট 15.00 8.89 8.89 6.11 

6. 3211106 অপ্যায়ন ব্যয়  3.30 2.42 2.42 0.88 

7. 3255105 ন্যান্য ভর্নাযী   132.00 121.00 121.00 11.00 

8. 3256103 ব্যফাম ি দ্রব্যার্দ  30.00 25.65 25.65 4.35 

9. 3258101 বভাটযমান  8.00 2.78 2.78 5.22 

10. 3258103 কর্ম্পউটায  3.50 2.21 2.21 1.29 

    ফ িবভাট = 183846.67 183164.35 183164.35 682.32 

  কথায় = 

এক াজায অটত 

অটর্ত্র বকাট বছচর্ে 

রক্ষ াতলর্ি াজায 

টাকা। 

এক াজায অটত 

একর্ত্র বকাট বচৌলর্ি 

রক্ষ পঁয়র্ত্র াজায 

টাকা।  

এক াজায অটত 

একর্ত্র বকাট বচৌলর্ি 

রক্ষ পঁয়র্ত্র াজায 

টাকা। 

ছয় বকাট র্ফযার্ 

রক্ষ ফর্ত্র াজায 

টাকা। 

        

 

 

 



 

 

কভ িজীফী ল্যাকবটটং ভাদায ায়তা তর্ফর কভ িসূর্চ 

 

ভূর্ভকা: 

একট সুস্থ ফর প্রজন্ গঠবনয রবক্ষে ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয যাজস্বখাবতয থ িায়বন য ঞ্চবর ‘কভ িজীফী ল্যাকবটটং ভাদায 

ায়তা তর্ফর কভ িসূর্চ’ ফাস্তফায়ন কযবছ।২০১০ -১১ থ ি ফছয বত শুরু য়া এ কভ িসূর্চয অতায় দর্যদ্র কভ িজীফী গব িফতী  

দগ্ধদায়ী ভা’বদযবক যকায র্নধ িার্যত াবয বাতা প্রদাবনয াাার্ র্শুয ঠিক র্যচম িায় ভা’বদয ভূর্ভকা, র্শু স্বাস্থে, খায  

নৄর্ষ্টভান আতোর্দ র্ফলবয় বচতনতাভরক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। মা যকাবযয াভার্জক র্নযািাভরক বফষ্টনী (Social Safety-

net) কাম িক্রবভয ন্যতভ কভ িসূর্চ। 

 

রক্ষে  উবিশ্য: 

 বটকআ উন্নয়ন রক্ষভাত্রা (SDG)জিন;  

 ভা  র্শুয ভতুোয হ্রা; 

 ভা  র্শুয খায  নৄর্ষ্ট র্নর্িতকযণ; 

 সুস্থ  ফর প্রজন্ গঠন; 

 দার্যদ্রতা র্নযন; 

 জীফনভান উন্নয়ন। 

 

কভ িসূর্চ এরাকা : 

 ফতিভাবন ঢাকা, নাযায়ণগঞ্জ, গাজীনৄয  চিগ্রাবভ ফর্স্থত র্ফর্জএভআএ এয ৩৯১ট এফং র্ফবকএভআএ এয ১১৯ট ফ িবভাট 

(৩৯১+১১৯)=৫১০ট বাাক কাযখানায় এফং বজরা  উবজরা ম িাবয় ৩৩৯ট র্ট কব িাবযন/ বৌযবায় কভ িসূর্চয 

কাম িক্রভ ফাস্তফার্য়ত বচ্ছ।  

প্রার্নক ব্যফস্থানা : 

 ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারবয়য ধীবন ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয ভাধ্যবভ কভ িসূর্চট ফাস্তফার্য়ত বচ্ছ। 

 এ কভ িসূর্চট র্যচারনা  ফাস্তফায়বনয রবক্ষে ৪ট কর্ভট যবয়বছ। মথা: (১) র্স্টয়ার্যং কর্ভট, (২) ফাস্তফায়ন  ভর্নটর্যং 

কর্ভট (৩) উবজরা কর্ভট (৪) বজরা কর্ভট । 

 বজরা  উবজরা ভর্রা র্ফলয়ক কভ িকতিাগণ এআ কভ িসূর্চয ফাস্তফায়ন র্নর্ফেবাবফ ম িবফক্ষণ  র্যফীক্ষণ কবয থাবকন। 

 

কভ িসূর্চ’য ফাবজট  :  

 কভ িসূর্চয চরর্ত ফছবযয বভাট ফাবজট : ২৭৬,৬৫,০০,০০০ (দআত র্ছয়ািয বকাট পঁয়লর্ি রক্ষ) টাকা। 

 উকাববাগীয বাতা ফাফদ ফযাি: ২৬৬,০৪,০০,০০০ (দআত বছলর্ি বকাট চায রক্ষ) টাকা। 

 প্রর্ক্ষণফাফদ ফযাি ১০,৩৮,৫০,০০০ (দ বকাট অটর্ত্র রক্ষ ঞ্চা াজায) টাকা। 

 

উকাযববাগীয ংখ্যা  বাতা প্রদান ির্ত  : 

 ফতিভাবন কভ িসূর্চয বভাট উকাযববাগীয ংখ্যা ২,৭৭,১২৫ জন। 

 জনপ্রর্ত ভার্ক বাতায র্যভাণ  ৮০০ (অটত) টাকা । 

 একজন উকাযববাগী একাধাবয ৩ (র্তন) ফছয বাতা াবচ্ছন। 

 কভ িসূর্চ’য উকাযববাগীবদয ডাটাবফজ কযায জন্য একট MIS প্রস্তুত কযা বয়বছ। উক্ত MIS ব্যফায কবয গত ২০১৮-

১৯ থ ি ফছয বত  G2P ির্তবত উকাযববাগীবদয র্নজ ছবিয নরাআন ব্যাংক র্াফ/ বভাফাআর  এবজন্ট ব্যাংক 

র্াবফ  EFT  এয ভাধ্যবভ বাতায থ ি প্রদান কযা বচ্ছ। 

  



 

 

প্রর্ক্ষণ : 

 দার্যদ্রে র্নযন, ভা  র্শু ভতুোয হ্রা, ভাতৃদগ্ধ াবনয ায বৃর্ি, খায  নৄর্ষ্ট ায়তা প্রদান, গবিাফস্থায় এফং প্রফ  

প্রবফািয বফা বৃর্ি, র্শুয ঠিক র্যচম িা, র্শুয প্রাযর্িক র্ফকা, র্শুয টজভ  প্রর্তফন্ধকতা ম্পবকি ভা’বদয জ্ঞান 

প্রদান, ফাল্যর্ফফা বযাবধ বচতনতা বৃর্ি, স্বাস্থে র্যচম িা,  আর্অআ  র্যফায র্যকল্পনা, র্শুয খায  নৄর্ষ্ট  এফং জীফন 

ভান উন্নয়ন আতোর্দ র্ফলবয় বচতনতাভরক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। 

 

 উকাযভবাগীভদয বাতা প্রদান ংক্রান্ত তথ্য বফফযণী : 

   ফাবজবট বঘার্লত কাম িক্রভ/র্যকল্পনা/গ্রগর্ত  
থ িফছয উকাযববাগী

য ংখ্যা 

ফযাি 

ভাথার্ছু 

ায 

(ভার্ক) 

বাতা 

প্রদাবনয 

চক্র 

উকাযববাগী

য বাতা ফাফদ 

প্রাপ্ত ফযাি 

 (১ফছবয) 

রক্ষ টাকায় 

উকাযববাগীয 

বাতায থ ি 

র্ফতযণ 

(১ফছবয) 

রক্ষ টাকায় 

বভাট ফাবজট 

ফযাি 

রক্ষ টাকায় 

ফ িবল গ্রগর্ত 

২০০৯-১০ - -  - -  এ থ িফছবয কভ িসূর্চট চালু 

কযা য় নাআ। 

২০১০-১১ ৬৭৫০০  ৩৫০/- ২ফছয ২৮৩৫.০০ ২৮৩৫.০০ ২৮৯৪.৯৫ এ থ িফছবয কভ িসূর্চট শুরু 

কযা বয়বছ।  
২০১১-১২ ৭৭৬০০ ৩৫০/- ২ফছয ৩২৫৯.২০ ৩২৫৯.২০ ৩৪১০.৮৭ কাড ি ংখ্যা ১০১০০ বৃর্িকযা 

বয়বছ ।  

২০১২-১৩ ৭৭৬২৫ ৩৫০/- ২ফছয ৩২৬০.২৫   ৩২৬০.২৫   ৩৪২৪.৩৩ কাড ি ংখ্যা ২৫ বৃর্ি কযা 

বয়বছ । 
২০১৩-১৪ ৮৫৮০২ ৪০০/- ২ফছয ৪১১৮.৪৯ ৪১১৮.৪৯ ৪২৯৯.৪৭ কাড ি ংখ্যা ৮১৭৭ জন বৃর্ি 

কযা বয়বছ 

২০১৪-১৫ ১০০০০০ ৫০০/- ২ফছয ৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ৬৪৮৩.০০ কাড ি ংখ্যা ১৪১৯৮ জন বৃর্ি 

কযা বয়বছ 
২০১৫-১৬ ১২০০০০ ৫০০/- ২ফছয ৭২০০.০০ ৭২০০.০০ ৭৬৩১.৩০ কাড ি ংখ্যা ২০০০০ জন বৃর্ি 

কযা বয়বছ । ২০১৬-১৭ ১৮০৩০০ ৫০০/- ২ফছয ১০৮১৮.০০  ১০৮১৮.০০  ১১৩৬৮.০০ ২০১৬-১৭ থ িফছবয     

৬০৩০০ জন উকাযববাগী 

বৃর্ি কযা বয়বছ।   

২০১৭-১৮ ২০০০০০ ৫০০/- ২ফছয ১২০০০.০০   ১২০০০.০০   ১২৮০০.০০ ২০১৭-১৮ থ িফছবয ১৯৭০০ 

জন উকাযববাগী বৃর্ি কযা 

বয়বছ।   

২০১৮-১৯ ২৫০০০০ ৮০০/- ৩ফছয ২৪০০০.০০  ২৪০০০.০০  ২৪৮৮৭.৫৮ ২০১৮-১৯ থ িফছবয ৫০,০০০ 

জন উকাযববাগী বৃর্ি কযা 

বয়বছ।  

২০১৯-২০ ২৭৫০০০ ৮০০/- ৩ফছয ২৬৪০০.০০   ২৬৪০০.০০   ২৭৪২৮.০৮ ২০১৯-২০ থ িফছবয ২৫,০০০ 

জন উকাযববাগী বৃর্ি কযা 

বয়বছ।  

২০২০-২১ ২৭৫০০০ ৮০০/- ৩ফছয ২৬৪০০.০০   ২৬৪০০.০০   ২৭৪২৮.০৮ উকাযববাগী বৃর্ি কযা য় 

নাআ।  

২০২১-২২ 

 

২৭৭১২৫ ৮০০/- ৩ফছয ২৬৪০৪.০০   ২৬৪০৪.০০   ২৭৬৬৫.০০ ২০২১-২২  থ িফছবয ২১২৫জন 

উকাযববাগী বৃর্ি কযা 

বয়বছ।   

 

  



 

 

 ভা  র্শু ায়তা কভ িসূর্চয অতায় বাতা র্ফতযণ প্রর্তবফদন।  

 

থ িফছয উকাযববাগীয

ংখ্যা ফযাি 

ভাথার্ছু ায 

(ভার্ক) 

বাতা 

প্রদাবনয 

চক্র 

উকাযববাগীয বাতা ফাফদ প্রাপ্ত 

ফযাি  (১ফছবয) 

রক্ষ টাকায় 

উকাযববাগীয বাতায 

থ ি র্ফতযণ (১ফছবয) 

রক্ষ টাকায় 

ভন্তব্য  

২০১৮-১৯ ১০০০  ৮০০ ৩ফছয  ৯৬০০০০০ ৯৬০০০০০  

২০১৯-২০ ২০০০ ৮০০ ৩ফছয ১৯২০০০০০ ১৯২০০০০০  

২০২০-২১ ৫০০০ ৮০০ ৩ফছয ৪৮০০০০০০ ৪৮০০০০০০  

২০২১-২২ ১৫০০০ ৮০০ ৩ফছয ১৪৪০০০০০০ ১৪৪০০০০০০  

 

শুরু বত এ ম িন্ত বভাট বাতা প্রাপ্ত উকাযববাগীয ংখ্যা: ৭,৫৮,৪০২ জন। 

 

 

         ২০১৯-২০ থ িফছবয টাঙ্গাআর বজরা দযস্থ বৌযবায়  

         উকাযববাগীগণ বভাফাআর ফাংক বথবক জনপ্রর্তর্নর্ধয 

         উর্স্থর্তবত বাতায থ ি গ্রবণয ছর্ফ। 

 

 

যাজফার্ে বজরা দযস্থ বৌযবায় ১৯২০ থ িফছবয বভাফাআর 

ব্যাংক র্াফ বখারায ছর্ফ। 

 

 

বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা: ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয কতৃিক ফাস্তফায়নাধীন দর্যদ্র ভা’য জন্য ভাতৃত্বকারীন বাতা প্রদান এফং কভ িজীফী 

ল্যাকবটটং বাতা প্রদান এ দ’ট কভ িসূর্চবক একর্ত্রত কবয NSSS (National Social Security Strategy)এয 

র্নবদ িনা নুমায়ী ভা  র্শু ায়তা কভ িসূর্চ ফাস্তফায়বনয রবক্ষে গত ২০১৮-১৯ থ ি-ফছয বত ৭ট র্ফবাবগয ৭ট উবজরা এফং 

গাজীনৄয র্ট কব িাবযন এরাকায র্ফর্জএভআএ এয র্নর্দ িষ্ট ৩ট এফং র্ফবকএভআএ এয র্নর্দ িষ্ট ৩ট কাযখানায় ভাতৃত্বকারীন  

ল্যাকবটটং কভ িসূর্চয উন্নত ংস্কযণ (Improvement Maternity & Lactating Mother Allowance-IMLMA) 

র্নবদ ির্কা নুমায়ী ভা  র্শু ায়তা কভ িসূর্চ ফাস্তফার্য়ত বচ্ছ। ফতিভান ২০২১-২০২২ থ ি-ফছবয ২ট র্ট কব িাবযন  ৪১ট 

বৌযবায় এফং র্ফর্জএভআএ র্ফবকএভআএ এয ৬ট র্নর্দ িষ্ট বাাক কাযখানায় ভা  র্শু ায়তা কভ িসূর্চ ফাস্তফার্য়ত বচ্ছ। ম িায়ক্রবভ 

বদবয কর বজরা/উবজরায়  ভা  র্শু ায়তা কভ িসূর্চ ফাস্তফার্য়ত বফ। 

ভা  র্শু ায়তা কভ িসূর্চয ভাধ্যবভ প্রর্ত ভাব উকাযববাগীবদয র্নকট বত নরাআবন অবফদন গ্রণ, উকাযববাগী র্নফ িাচন এফং 

বাতা প্রদান কযা বচ্ছ। র্ফে খায কভ িসূর্চ (World Food Programme)এ কাম িক্রভ ফাস্তফায়বন কার্যগর্য ায়তা প্রদান 

কযবছ।  

------------------- 



 

 

RwqZv A‡š̂l‡Y evsjv‡`k 
 

1| Kvh©µ‡gi bvg : ÒRwqZv A‡š̂l‡Y evsjv‡`kÓ kxl©K Kvh©µg| 

2| Kvh© GjvKv : ভগ্র evsjv‡`k| 

3| ev Í̄evqbKvj : ivR¯^ ev‡R‡Ui AvIZvq প্রর্ত eQi 25 b‡f¤^i n‡Z 10 wW‡m¤^i ch©šÍ AvšÍR©vwZK bvix wbh©vZb 

প্রর্তবযাধ c¶ Ges ‡eMg ‡iv‡Kqv w`em D`hvc‡bi Ask wn‡m‡e RwqZv A‡šl̂‡Y evsjv‡`k kxl©K Kg©m~wP ev¯Íevqb Kiv nq|  

৪। থ ি-ফছয : ২০২১-২২ 

৫। অর্থ িক উৎ: 

 ক্রর্ভক নং বভাট টাকা 

(রক্ষ টাকায়) 

র্জর্ফ 

(রক্ষ টাকায়) 

প্রকল্প াাে 

(রক্ষ টাকায়) 

দাতা ংস্থায নাভ ভিব্য 

 ১. ১৩০.০০ 

(এক বকাট র্ত্র রক্ষ) 

১৩০.০০ 

(এক বকাট র্ত্র রক্ষ) 

- - - 

 
 

কাম িক্রবভয ংর্ক্ষপ্ত র্ফফযণ:  

 

 রক্ষে  উবিশ্য: 

 ভাবজয র্ফর্বন্ন বক্ষবত্রয জর্য়তাবদয র্চর্িত কবয তাবদয মথামথ ম্মান, স্বীকৃর্ত  নুবপ্রযণা প্রদান কবয ভাবজয 

অাভয নাযীবদয ভবধ্য অস্থা সৃর্ষ্ট কযা এফং তাঁবদয জর্য়তা বত নুপ্রার্ণত কযা;  

 নাযীয গ্রমাত্রায় কর প্রর্তফন্ধকতা বভাকার্ফরা কবয জর্য়তাবদয গ্রয য়ায থ সুগভ কযা, পরশ্রুর্তবত বজোয 

ভতার্বর্িক ভাজ র্ফর্নভ িাবণয ভাধ্যবভ বদবয সুলভ উন্নয়ন ত্বযার্িত কযা; 

 অন্তজিার্তক নাযী র্নম িাতন প্রর্তবযাধ ক্ষ  বফগভ বযাবকয়া র্দফবয ভর বচতনায াবথ ংগর্ত বযবখ গতানুগর্তকতায 

উববি উবঠ র্দফগুবরা মথামথ বাবফ উদমান কযা। 

 

নীর্তভারায অবরাবক ৫ট কোটাগর্য:                               
 

১. থ িননর্তকবাবফ াপল্য জিনকাযী নাযী;  

২. র্ক্ষা  চাকর্যয বক্ষবত্র াপল্য জিনকাযী নাযী;  

৩. পর জননী নাযী;   

৪. র্নম িাতবনয র্ফবীর্লকা ভৄবছ বপবর নতুন উবযাবভ  

    জীফন শুরু কবযবছন বম নাযী; এফং  

৫. ভাজ উন্নয়বন াভান্য ফদান বযবখবছন বম নাযী। 

 

ফাস্তফায়ণ বকৌর : 

 

 প্রবতেক আউর্নয়ন র্যলদ বচয়াযম্যাবনয বনতৃবত্ব আউর্নয়ন র্যলদ স্ব স্ব আউর্নয়বন এফং য়াড ি কাউর্ন্পরযগণ স্ব স্ব য়াবড ি ব্যাক 

প্রচায  নুন্ধাবনয ভাধ্যবভ র্ফর্বন্ন কোটাগর্যবত অবফদনত্র অহ্বান কযবফ। প্রাপ্ত অবফদনত্রভ আউর্নয়ন কর্ভটয ভাধ্যবভ 

মাচাআ ফাছাআ নফ িক প্রর্তট কোটাগর্যবত আউর্নয়বনয বশ্রি একজন কবয র্নফ িার্চত ভর্রায প্রস্তাফ তোর্য়ত ছর্ফ  জীফনবৃিান্ত  

উবজরায় বপ্রযণ। 

 উবজরা র্নফ িাী র্পাবযয বনতৃবত্ব উবজরা ম িাবয়য একট কর্ভট আউর্নয়ন ম িায় এফং য়াড ি ম িায় বত প্রাপ্ত প্রস্তাফগুবরায 

তেতা  ফস্তুর্নিতা মাচাআ কবয প্রবতেক কোটাগর্যবত একজন কবয বশ্রি ভর্রায প্রস্তাফ জীফনবৃিান্ত এফং প্রদি তবথ্যয তেতা 

 ফস্তুর্নিতা ম্পবকি প্রতেয়ন  প্রর্তস্বাক্ষয বজরা প্রাবকয র্নকট বপ্রযণ কযবফ। 

 বজরা প্রাবকয বনতৃবত্ব বজরা ম িাবয় গঠিত একট কর্ভট কর উবজরা বত প্রাপ্ত প্রবতেক কোটাগর্যয প্রস্তাফগুবরায তেতা 

মাচাআ কবয বজরায বশ্রি একজবনয (প্রবতেক কোটাগযীবত) প্রস্তাফ  ংর্ক্ষপ্ত জীফন বৃিান্ত প্রদি তবথ্যয তেতা  ফস্তুর্নিতা 

ম্পবকি প্রতেয়ন  প্রর্তস্বাক্ষয র্ফবাগীয় কর্ভনাবযয র্নকট বপ্রযণ কযবফ। 

 র্ফবাগীয় ম িাবয় ৫ জন বশ্রি জর্য়তা র্নফ িাচবনয জন্য র্ফচাযকভেরী র্ফবাগীয় কর্ভট বত প্রাপ্ত ১০ জন জর্য়তায তার্রকা বত 

ম্মাননা প্রদান নুিাবন উর্স্থত দ িবকয াভবন ৫ জন বশ্রি জর্য়তা র্নফ িাচন কযবফন এফং তাঁবদয ম্মাননা প্রদান কযা বফ। 



 

 

জর্য়তাবদয ম্মানী: 

 ২০১৫-১৬ বত ২০১৯-২০ থ িফছয ম িন্ত ২০২০-২১ থ িফছয বত 

জাতীয় ম িাবয় র্নফ িার্চত জর্য়তাবক ম্মাননা স্বরূ (ক) বক্রস্ট     (খ) 

নদত্র (গ) ৫০,০০০/- (ঞ্চা াজায) টাকায বচক 

এফং (ঘ) উিযীয় প্রদান কযা য়। 

র্নফ িার্চত জর্য়তাবক ম্মাননা স্বরূ (ক) বক্রস্ট      

(খ) নদত্র (গ) ১,০০,০০০/- (এক রক্ষ) টাকায 

বচক এফং (ঘ) উিযীয় প্রদান কযা য়। 
 

র্ফবাগীয় ম িায় র্নফ িার্চত জর্য়তাবক ম্মাননা স্বরূ (ক) বক্রস্ট (খ) 

নদত্র (গ) চূোন্ত র্নফ িার্চত ৫ জনবক ১০,০০০/- (দ 

াজায) টাকা এফং কর ংগ্রণকাযী বক ২,০০০/- 

(দআ াজায) টাকায বচক প্রদান কযা য়। 

র্নফ িার্চত জর্য়তাবক ম্মাননা স্বরূ (ক) বক্রস্ট (খ) 

নদত্র (গ) চূোন্ত র্নফ িার্চত ৫ জনবক ২৫,০০০/- 

(পঁর্চ াজায) টাকা এফং কর ংগ্রণকাযী বক 

৫,০০০/- (াঁচ াজায) টাকায বচক প্রদান কযা য়। 

বজরা ম িায় জর্য়তা র্নফ িাচবনয নুিান অবয়াজবনয জন্য 

১৫,০০০/- টাকা ফযাি বদয়া য়। 

জর্য়তা র্নফ িাচবনয নুিান অবয়াজবনয জন্য 

১৫,০০০/- টাকা ফযাি বদয়া য়। 

উবজরা ম িায় জর্য়তা র্নফ িাচবনয নুিান অবয়াজবনয জন্য 

১০,০০০/- টাকা ফযাি বদয়া য়। 

জর্য়তা র্নফ িাচবনয নুিান অবয়াজবনয জন্য 

১০,০০০/- টাকা ফযাি বদয়া য়। 

 

গ্রগর্ত: 

 ২০১৩-১৪ থ িফছয বত ২০২০-২১ থ িফছয ম িন্ত উবজরা ম িাবয় ১৮,০১৩ জন, বজরা ম িাবয় ২,৫৬০ জন, র্ফবাগীয় ম িাবয় ৩০৫ 

জন এফং জাতীয় ম িাবয় ৩০ জন জর্য়তাবক ম্মাননা প্রদান কযা বয়বছ।   

 ২০২০-২১ থ িফছবযয ৮ট র্ফবাবগয ৬৪ট বজরা বত উবজরা ম িাবয় ২০৯০ জন, বজরা ম িাবয় ৩২০ জন এফং র্ফবাগীয় ম িাবয় 

৪০ জন জর্য়তাবক র্নফ িাচন কযা য়। র্ফবাগীয় ম িাবয় র্নফ িার্চত ৪০ জন জর্য়তায ভবধ্য বত জাতীয় ম িাবয় ৫ কোটাগর্যবত ৫ জন 

র্নফ িার্চত জর্য়তাবক অন্তজিার্তক নাযী র্দফ-২০২২ এ ংফধ িনা প্রদান কযা বয়বছ।  

 ২০২১-২২ থ িফছবয উবজরা  বজরা ম িাবয় জর্য়তা র্নফ িাচন ম্পন্ন বয়বছ। র্ফবাগীয় ম িাবয় জর্য়তা র্নফ িাচন প্রর্ক্রয়াধীন। 

 

 
 

  

  
 



 

 

র্ফক্রয়  প্রদ িনী বকন্দ্র,‘ঙ্গনা’ 

 

ভূর্ভকা: 

জাতীয় উন্নয়বনয ভর বরাতধাযায় নাযীবক ম্পৃক্তকযন  থ িননর্তক কভ িকাবে নাযীয ংগ্রবণয রবক্ষে ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয 

ধীবন  ১৯৮৬ াবর  র্ফক্রয়  প্রদ িনী বকন্দ্র ঙ্গনা প্রর্তর্িত য়।  ২০০১ ার বথবক ঙ্গনা ম্পূণ িরূব যাজস্ব ফাবজবট ন্তভূ িক্ত য়।  

ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তযাধীন র্নফন্ধনকৃত বস্বচ্ছাবফী ভর্রা র্ভর্ত/এককবাবফ উৎার্দত  যফযাকৃত ণ্যাভগ্রী ফাজাযজাতকযণ 

এফং র্ফক্রবয় ায়তা প্রদাবনয ভাধ্যবভ নাযীবদয অর্থ িকবাবফ স্বাফরম্বী কবয গবে বতারাআ ঙ্গনায রক্ষে। 

 

 

 

   
    

রক্ষে  উবিশ্য : 

 নাযী উবযাক্তা সতর্য কযা  ক্ষুদ্র  নাযী উবযাক্তাবদয র্নজস্ব উৎার্দত ণ্য ফাজাযজাত  র্ফক্রবয়য ায়তা কযায ভাধ্যবভ 

নাযীবদয অর্থ িকবাবফ স্বাফরম্বী কযা। 

 ঙ্গনায ভাধ্যবভ বদব্যাী নাযীয কভ িংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ষ্ট কযা। 

 নাযী  নৄরুবলয সফলম্য হ্রা কযা, নাযীয ক্ষভতায়ন তথা বদবয দার্যদ্রে র্ফবভাচবন ায়তা কযা। 

 

ভারাভার ংগ্র: 

 ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয কর বজরা/উবজরা কাম িারয় এয প্রর্ক্ষণপ্রাপ্ত ভর্রাবদয সতর্যকৃত ভানম্মত ভেবগাবমাগী 

ণ্যাভগ্রী। 

 ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয র্নফর্ন্ধত ভর্রা র্ভর্তয দস্যবদয  সতর্যকৃত ভানম্মত ণ্যাভগ্রী। 

 ভর্রা উবযাক্তাবদয স্ব-কভ িংস্থাবনয জন্য ব্যর্ক্তগত উবযাবগ সতযীকৃত ভানম্মত ণাভগ্রী। 

 

ভল্য র্নধ িাযন  র্ফক্রয়: 

মাচাআ ফাছাআ কর্ভট কতৃিক বম ফ দ্রব্যার্দ গ্রবনয জন্য সুার্য কযা য় শুদৄভাত্র বআ ফ দ্রবব্যয ক্রয়ভবল্যয াবথ ৫% ভৄনাপা বমাগ 

কবয দ্রব্যার্দয র্ফক্রয়ভল্য র্নধ িাযণ কযা য়। 

 

 ভারাভার াকা যর্বদয ভাধ্যবভ র্ফক্রয় কযা য়। 

 ভারাভার একদবয র্ফক্রয় কযা য়, র্ফর্ক্রত ভার বপযত বনয়া য় না। 

 ঙ্গনায র্ফক্রয়রি থ ি  র্ফর্ধ বভাতাবফক ব্যাংবকয  ২ট র্াবফ জভা বদয়া য়। 



 

 

  

  
 

র্ফর র্যবাধ: 

ঙ্গনায ভাধ্যবভ র্ফক্রয়কৃত ভারাভাবরয র্ফর ঙ্গনায দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা,  র্তর্যক্ত র্যচারক, ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয এফং 

কাযী র্যচারক (ভাবকিটং) এয বমৌথ স্বাক্ষবয ঙ্গনায য়ার্কিং কোর্টার র্াফ বত A/C Payee বচবকয ভাধ্যবভ ংর্িষ্ট 

প্রর্তিান/র্ভর্ত/ব্যর্ক্তবক র্যবাধ কযা য়। ভৄনাপায থ ি প্রর্ত থ িফছয ববল বিজার্য চারাবনয ভাধ্যবভ যকার্য বকালাগাবয  জভা 

বদয়া  য়। 

২০২১-২০২২ থ ি ফছবয ঙ্গনায অর্থ িক ফস্থা 

 ২০২১-২০২২ থ িফছবয ঙ্গনায ভাধ্যবভ ভর্রা উবযাক্তাবদয যফযাকৃত ১০,৪৪,৬৮০/-(দ রক্ষ চুয়ার্ে াজায ছয়ত 

অর্) টাকায ভারাভার র্ফক্রয় কযা  বয়বছ। 

 ২০২১-২০২২ থ িফছবয ঙ্গনায ভাধ্যবভ র্ফক্রয়কৃত বথ িয ৫% ভৄনাপা  ৪৭,৮৩৮/৪০ (াতচর্ে াজায অটত অটর্ত্র 

টাকা চর্ে য়া)  থ িফছয ববল চারাবনয ভাধ্যবভ যকার্য বকালাগাবয জভা বদয়া বয়বছ। 

 ২০২১-২০২২ থ িফছবয ঙ্গনায ভাধ্যবভ উবযাক্তাবদয যফযাকৃত ভারাভাবরয র্ফর ফাফদ  ৯,৫৫,৫৬৯/- (নয় রক্ষ ঞ্চা 

াজায াঁচত ঊনিয) টাকায বচক উবযাক্তাবদয প্রদান কযা বয়বছ। 

 

ঙ্গনায় মা ায়া মাবচ্ছ : 
 

ঙ্গনায় উন্নত ভাবনয র্ফর্বন্ন যকভ বফডকবায,  নকঁী কাঁথা, াধাযণ কাঁথা,  াবতয কাজ কযা ার্ে, র্ফর্বন্ন ধযবনয উন্নত 

ার্ে, াধাযন ার্ে, াবতয কাজ কযা র্ি র্, িক র্ি র্, র্প্রবন্টয উন্নত র্ি র্, ফাটক র্ি র্, টুর্, য়ান র্, বটবকাট, 

িাউজ,  র্ফর্বন্ন র্ডজাআবনয াবরায়ায, াঞ্জার্ফ, লুর্ঙ্গ, নাভাবজয র্জাফ, ডাআর্নং যানায ম্যাট, র্ফর্বন্ন র্ডজাআবনয ব্যাগ, া ি, রর্ি ব্যাগ, 

ক্রবয বটর্ফর ম্যাট, কুন কবায, রুটয ঝুর্ে, অয়যন কবায, য়ার বকট, ভার্যয কবায, কাজকযা কট, সুর্ত ম্যার্ে, র্রবনন ম্যার্ে, 

কাপতন, র্নউফন ি র্নভা, র্নউফন ি বনী, বফর্ফ কাঁথা, বফর্ফ বতায়াবর, বফর্ফ বফড, র্ফর্বন্ন ফয়বয র্শু বাাক আতোর্দ ভেবগাবমাগী 

ভারাভার  ায়া মায়।      

ঙ্গনায াপল্য: 

ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তযাধীন র্ফক্রয়  প্রদ িনী বকন্দ্র ঙ্গনা এর্এ (ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত) ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ নতুন 

নতুন উবযাক্তা সৃর্ষ্ট কযবছ মাযা  ঙ্গনায় ভারাভার যফযা কবয অর্থ িকবাবফ স্বাফরম্বী  অত্মর্নবিযীর বচ্ছ।  এবাবফআ ঙ্গনা 

যার্য নাযী উন্নয়বন, বটকআ উন্নয়ন রক্ষেভাত্রা (এর্ডর্জ) জিবন  যকাবযয ফার্ল িক অবয় ম্পৃক্ত বচ্ছ। 



 

 

বস্বচ্ছাবফী ভর্রা র্ভর্ত র্নফন্ধন  নুদান র্ফতযণ  
 

 

টভূর্ভঃ   ১৯৬১ বনয ৪৬নং র্ড িন্যান্প নুমায়ী বস্বচ্ছাবফী ভাজকল্যাণ প্রর্তিানভবয বযর্জবেন  র্নয়ন্ত্রবণয ব্যফস্থা চালু 

কযা য়। এ র্ড িন্যান্প নুমায়ী শুরু বত ভাজকল্যাণ র্ধদপ্তয ভর্রা ভাজকল্যাণ প্রর্তিানভবয র্নফন্ধন  র্নয়ন্ত্রণ কবযবছ । 

১৯৭৮ বনয ৫আ এর্প্রর র্ফজ্ঞর্প্ত নং র্-এ/ভর্ফ-৪৬৫/৭৭-২৪০-১৯৬১ এয বপ্রর্ক্ষবত ভর্রা বস্বচ্ছাবফী ভাজকল্যাণ ংস্থাভ 

(বযর্জর্ষ্ট্রকযণ  র্নয়ন্ত্রণ) ধ্যাবদ (১৯৬১ াবরয ৪৬ নং ধ্যাবদ) এয ক্ষভতাফবর ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয শুদৄভাত্র ভর্রাবদয দ্বাযা 

গঠিত ভর্রাবদয জন্য বস্বচ্ছাবফী ভর্রা প্রর্তিানভবক র্নফন্ধন, র্নয়ন্ত্রণ এফং র্ভর্তভবয ভবধ্য ফার্ল িক নুদান র্ফতযণ কবয 

অবছ। স্মাযক নং- কভর্ফভ/া-ভর্ফ-১/৬ (৪)/৮৯/৬১,তাং- ৩০/৪/৮৯  অবদ ফবর ১৯৮৯ ার বত ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয ৬৪ 

বজরায উর্যচারকগবণয ভাধ্যবভ বস্বচ্ছাবফী ভর্রা র্ভর্ত র্নফন্ধন কযা য়। ভগ্র ফাংরাবদব ফতিভাবন  র্নফর্ন্ধত র্ভর্তয ংখ্যা 

প্রায় ২০৩৫৭ট ।  

 

নুদান প্রদানঃ 
বদবয অর্থ িক ঙ্গর্তীন কভ িক্ষভ ভর্রাবদয অয়ফধ িনভরক উন্নয়ন কভ িকাবে র্ধক ংখ্যায় ংগ্রণ  তাবদয 

অত্মর্নবিযীর কযায রবক্ষে ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয ভাধ্যবভ র্নফন্ধনকৃত ভর্রা র্ভর্ত ভবয ভবধ্য ফাৎর্যক নুদান র্ফতযণ 

কযা বয় থাবক।  

 

নুদান প্রদাবনয উবিশ্য  

(ক)   অর্থ িক াাবেয ভাধ্যবভ অর্থ িক ঙ্গর্তীন কভ িক্ষভ ভর্রাবদযবক উন্নয়নভরক কভ িকাবে ম্পৃক্ত  তাবদয অত্নর্নব িযীর 

কযা; 

(খ)   র্নফন্ধনকৃত ভর্রা বস্বচছাবফী  প্রর্তিান/ংস্থাবক নুদাবনয ভাধ্যবভ দঃস্থ, স্বাভী র্যতেক্তা, র্ফধফা, র্ফফার্তা  প্রর্তফর্ন্ধ 

ভর্রাবদয উন্নয়ন তথা র্যফায  ভাবজয উন্নয়ন াধন কযা ;  

(গ)   স্থানীয় ভর্রাবদয ংগঠিত কবয প্রর্তিান/ংস্থা গঠবনয ভাধ্যবভ একবত্র দরগতবাবফ কাজ কযবত  উৎার্ত কযা; 

 (ঘ)  নুদাবনয বথ িয ভাধ্যবভ দস্যবদযবক র্ফর্বন্ন অয়ফধ িনভরক প্রর্ক্ষণ কভ িসূর্চ র্যচারনা এফং বচতনতা বৃর্িভরক 

প্রর্ক্ষণ প্রদান। এবত ভর্রাবদয একর্দবক অত্মর্ন িব িযীর কযা িফ ন্য র্দবক াভার্জক কভ িকাে র্ফলবয় বচতনতা বৃর্িয 

ভাধ্যবভ সুখী  ভি ভাজ গঠন এফং ভাবজ  ভম িাদা কাবয সুিযবাবফ ফফাব র্ধক ায়তা কযা।  

(ঘ)     ঘূণ িায়ভান ঋণ তর্ফর র্াবফ ঋণ র্ফতযবণয রবক্ষে র্ফবল নুদান প্রদান কযা; 

বস্বচ্ছাবফী ভর্রা র্ভর্ত এফং র্ভর্তয ভবধ্য ২০২১-২০২২ থ িফছবযয নুদান র্ফতযণ ংক্রান্তঃ 

ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবয র্নফর্ন্ধত বস্বচ্ছাবফী ভর্রা র্ভর্তগুবরাবক নুদান প্রদান কাম িক্রভ িাদদ নাযী ভাজবক থ িননর্তকবাবফ 

স্বাফরম্বী কযায রবক্ষে ১৯৭৮ ার বথবক নুদান র্ফতযণ কাম িক্রভ পরবাবফ  দর্যদ্র নাযীবদয কল্যাবণ ফদান যাখবছ। তাযআ 

ধাযাফার্কতায় ২০২১-২০২২ থ িফছবয বস্বচ্ছাবফী ভর্রা র্ভর্ত ভবয ভবধ্য র্নবম্ন ফর্ণ িত নুদান প্রদান কযা বয়বছ। 

  



 

 

াধাযণ নুদানঃ 

           ২০২১-২০২২ থ িফছবয ৩৫৮২ট র্ভর্তবক র্নম্নফর্ণ িত াবয ১০,৬৭,৩০,০০০/- (দ বকাট াতলর্ি রক্ষ র্ত্র াজায)টাকা 

াধাযণ নুদান র্ফতযণ কযা বয়বছ।  

বশ্রর্ণয ধযণ টাকায ায র্ভর্তয ংখ্যা টাকায র্যভান 

ক   বশ্রর্ণভূক্ত র্ভর্ত ৪০,০০০/- ৮২০ট (৮২০X ৪০,০০০) ৩,২৮,০০,০০০/- 

খ   বশ্রর্ণভূক্ত র্ভর্ত ৩০,০০০/- ৯৭৬ট  (৯৭৬X৩০,০০০) ২,৯২,৮০,০০০/- 

গ   বশ্রর্ণভূক্ত র্ভর্ত ২৫,০০০/- ১৭৮৬ট  (১৭৮৬X ২৫,০০০) ৪,৪৬,৫০,০০০/- 

                                                  বভাট ৩৫৮২ট র্ভর্ত ১০,৬৭,৩০,০০০/- 

 

র্ফবল নুদানঃ   
২০২১-২০২২ থ িফছবয ১২৬ ট র্ভর্তবক ৫০,০০০/- টাকা াবয (১২৬ X ৫০,০০০/-) =৬৩,০০,০০০/- (বতলর্ি রক্ষ)  

টাকা র্ফবল নুদান র্ফতযণ কযা বয়বছ। 

 

বস্বচ্ছাধীন নুদানঃ  
২০২১-২০২২ থ িফছবয ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী কতৃিক বস্বচ্ছাধীন নুদান র্াবফ ৫০,০০,০০০/- (ঞ্চা রক্ষ) টাকা র্ফতযণ  

কযা বয়বছ। 

 

বস্বচ্ছাবফী ভর্রা র্ভর্ত এফং র্ভর্তয ভবধ্য ২০২১-২০২২ থ িফছবযয বচক র্ফতযবণয ছর্ফ- 

 

  

  

 

  



 

 

ভা  র্শু ায়তা কভ িসূর্চ 

 

 

কভ িসূর্চ র্যর্চর্ত: ভা  র্শু ায়তা কভ িসূর্চ (Mother and Child Benefit Programme) ভর্রা  র্শু 

র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয়াধীন ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয কতৃিক ফাস্তফার্য়ত যকাবযয একট ন্যতভ গুরুত্বনণ ি াভার্জক র্নযািা কভ িসূর্চ। 

কভ িসূর্চট গ্রাভীণ এরাকায দর্যদ্র গব িফতী ভাবয়বদয জন্য ভাতৃত্বকারীনবাতা এফং য এরাকায কভ অবয়য কভ িজীফী ভাবয়বদয জন্য 

ল্যাকবটটং ভাদায ায়তা তর্ফর কভ িসূর্চয একট ভর্িত  উন্নত ংস্কযণ। 

 

জাতীয় াভার্জক র্নযািা বকৌবর (এনএএএ) র্নবদ ির্ত জীফন চক্রর্বর্িক কাঠাবভায (Life Cycle Frame work) 

অতায় ভাতৃগবি থ িাৎ ০ বথবক ৪ ফছয ফয় ম িন্ত র্শুয নৄর্ষ্টয চার্দা, ভবনা-াভার্জক এফং বুর্িবৃর্িক র্ফকাবয উয গুরুত্ব র্দবয় 

এআ কভ িসূর্চয রূবযখা প্রণয়ন কযা বমবছ। 

 

কভ িসূর্চয ার্ফ িক উবিশ্য: গবিফতী ভাবয়য গব িকারীন মত্ন বথবক শুরু কবয র্শুয জবন্য প্রথভ গুরুত্বনণ ি ১০০০ র্দন  ৪ ফছয ফয় ম িন্ত 

র্শুয নৄর্ষ্ট চার্দা নযণ  বুর্িবৃর্িক র্ফকা। 

 

কভ িসূর্চয সুর্নর্দ িষ্ট উবিশ্য: 

 

* গবিফতী ভা  র্শুয স্বাস্থে  নৄর্ষ্ট র্নবদ িবকয (খায তার্রকায় সফর্চত্রে, ম িাপ্ত কোরর্য গ্রণ আতোর্দ) উন্নয়ন; 

* ফয়বয তুরনায় কভ উচ্চতায র্শু ফা খফ িকায় র্শুয ংখ্যা হ্রা; 

* উচ্চতায তুরনায় কভ জবনয র্শু ফা কৃকায় র্শুয ংখ্যা হ্রা; 

* র্শুয বুর্িবৃর্িক র্ফকা ত্বযার্িত কযা; 

 



 

 

কভ িসূর্চয সুর্ফধার্দ:দর্যদ্র  ায় র্যফাবযয ২০ বথবক ৩৫ ফছয ফয়ী গব িফতী ভা শুদৄ প্রথভ  র্দ্বতীয় বফ িাচ্চ দ'জন ন্তাবনয জন্য 

এআ কভ িসূর্চয অতায় ফতিভাবন ৩৬ ভা ৮০০ টাকা াবয বাতা াবচ্ছন। প্রর্ত ভাব বাতা প্রদাবনয াাার্ গব িফতী ভাবয়য নৄর্ষ্ট, মত্ন 

এফং র্শুয নৄর্ষ্ট, ভবনা-াভার্জক  বুর্িবৃর্িক র্ফকা র্ফলবয় নুর্িত উঠান সফঠবক র্নয়র্ভত ংগ্রণ কযবত াযবফন। 

 

বাতাববাগী ফাছাআ  বাতা বপ্রযণ প্রর্ক্রয়া:কভ িসূর্চয অতায় ব্যাক প্রচাযণায ভাধ্যবভ বাতাববাগীয অবফদন প্রর্ক্রয়া উন্ুক্ত যাখা 

বয়বছ। বাতা ায়ায উবমাগী দর্যদ্র, তদর্যদ্র  স্বল্প অবয়য র্যফাবযয গব িফতী ভা প্রবয়াজনীয় তথ্য (জাতীয় র্যচয়ত্র, গবিধাযণ 

বফাকাড ি, র্নজস্ব একাউন্ট তথ্য) প্রর্ত ভাব ংর্িষ্ট আউর্নয়ন র্যলদ/ বৌযবা, র্ট কব িাবযন এফং র্নর্দ িষ্ট গাবভ িন্ট কাযখানা বথবক 

নরাআবন থফা তথ্য বফা কাযীগবণয ভাধ্যবভ ফার্ডবত ফব অবফদন কযবত াবযন। 

 

অবফদনটম মথামথ কতৃিবক্ষয ভাধ্যবভ প্রর্ত ভাব র্নর্দ িষ্ট ভবয়য ভবধ্য নরাআবন মাচাআ-ফাছাআ, সুার্য এফং চূডান্ত নুবভাদন বয় 

থাবক। প্রর্ক্রয়াট নরাআবন একট Management Information System (MIS) এয ভাধ্যবভ াভার্জক র্নযািায 

বকন্দ্রীয় ডাটাবফবজয াবথ ংভেক্ত কযা বয়বছ মায পবর বাতাববাগী যার্য র্জটুর্ প্রর্ক্রয়ায় বভাফাআর একাউন্ট ফা ংর্িষ্ট ব্যাংক বত 

তায বাতায থ ি উবিারন কযবত াবযন। 

 

প্রতোর্ত পরাপর: কভ িসূর্চট স্বল্পবভয়াদ র্ফযভান নৄর্ষ্ট র্ফবলতঃ কভজবনয র্শু, খফ িকায় এফং কৃকায় র্শুয ংখ্যা কর্ভবয় 

অনবত এফং দীঘ িবভয়াবদ র্শুয বুর্িবৃর্িক র্ফকাব ফদান যাখবফ। ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয় এআ কভ িসূর্চটয ভধ্য র্দবয় রূকল্প 

২০৪১ এ ফর্ণ িত একট ভি  উন্নত বদবয কার্িত রবক্ষে বৌৌঁছাবনায জন্য অন্তিজার্তক র্যভেবর প্রর্তবমাগী ক্ষভ বর্ফষ্যৎ ভানফ 

ম্পদ সতর্যবত যকাযবক ায়তা কযবফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বরাআ বভর্ন 

ায়, দঃস্থ  প্রর্র্ক্ষত নাযীবদয অয়ফধ িক কভ িকাবে ায়তায উবিবশ্য প্রর্তফছয ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয 

অতায় বরাআ বভর্ন ক্রয় কযা য়। ২০২১-২২ থ ি ফছবয ৪.০০ (চায) বকাট টাকায় ৪,৫১২ ট া-চার্রত বরাআ বভর্ন 

ক্রয় কযা বয়বছ। র্ফযভান নীর্তভারায অবরাবক বরাআ বভর্ন র্ফতযণ কযা য়। ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবয অতায় ২০২১ 

ার ম িন্ত বভাট ৩৩,৭৩০ ট া-চার্রত বরাআ বভর্ন র্ফতযণ কযা বয়বছ। উবেখ্য বম, ২০২২-২৩ থ ি ফছবয মন্ত্রার্ত 

নুদান খাবত ৪.০০ (চায) বকাট টাকা ফযাি ায়া বগবছ, মা দ্বাযা বরাআ বভর্ন ক্রয় কযা বফ।   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচতনতা বৃর্ি  বজোয ভতাভরক কাম িক্রভ 

  



 

 

র্যফীক্ষণ, ভিয়  বচতনতা সৃর্ষ্ট 

 

নাযী র্ধকায  নাযীয ক্ষভতায়বন ভাবজ ব্যাকবাবফ অবরার্চত র্ফর্বন্ন আসুেয উয আর্তফাচক ভবনাবাফ  বচতনতা সৃর্ষ্টয রবক্ষে 

ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয কতৃিক বচতনতা াখায ভাধ্যবভ র্ফর্বন্ন কাম িক্রভ ফাস্তফার্য়ত য়। 

 

১। ফাল্যর্ফফা প্রর্তবযাধ :  

ফাংরাবদ যকায জার্তংবঘয বঘার্লত MDG এয ৮ট রক্ষেভাত্রায ভবধ্য ফাল্যর্ফফা  নৄর্ষ্টয বাফ তবাগ নযণ কযবত ক্ষভ 

য়র্ন। পবর ২০১৫- ২০৩০ াবরয জন্য বঘার্লত SDG5 এ উবের্খত রক্ষেভাত্রা নযবন যকায ফাল্যর্ফফা র্নবযাবধ ব্যাক গুরুত্ব র্দবয় 

র্ফর্বন্ন কাম িক্রভ গ্রণ কবযবছ। তাযআ ধাযাফার্কতায় ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয়াধীন ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয র্নম্নর্রর্খত কাম িক্রভ 

গ্রণ কবযবছ। 

 

 ফাল্য র্ফফা র্নবযাধ অআন’২০১৭  ফাল্যর্ফফা র্নবযাধ র্ফর্ধভারা-২০১৮ ফাস্তফায়বনয রবক্ষে জাতীয়, বজরা, উবজরা  আউর্নয়ন 

ম িাবয় ফাল্যর্ফফা প্রর্তবযাধ কর্ভট গঠন কযা বয়বছ । উক্ত কর্ভটয ভাধ্যবভ ফাল্য র্ফফা ফবন্ধ ভাঠ ম িাবয়য (বজরা  

উবজরায়) ংর্িষ্ট কভ িকতিাগণ (বজরা প্রাক, উর্যচারক, উবজরা র্নফ িাী র্পায, উবজরা ভর্রা র্ফলয়ক কভ িকতিা  

থানা বাযপ্রাপ্ত কভ িকতিা) র্ক্রয় ভূর্ভকা ারন কবযন। 

 বজরা  উবজরা ম িাবয় উঠান সফঠক, অবরাচনা বা, য োরী  র্ফফা র্নফন্ধন ফাধ্যতাভরক কযবত বচতনতাভরক প্রচাযনা  

ভর্নটর্যং কাম িক্রভ ব্যাত যবয়বছ। 

 ভর্রা র্ফলয়ক কভ িকতিাবদয ভাধ্যবভ র্নফর্ন্ধত র্ভর্ত, াভার্জক সুযক্ষা কভ িসূর্চবত (র্বর্জর্ড,ল্যাকবটটংভাদায ায়তা তর্ফর 

কভ িসূর্চ,দর্যদ্র ভা’য জন্য ভাতৃত্বকার বাতা প্রদান কভ িসূর্চ) উকাযববাগী ভর্রাবদযবক ফাল্যর্ফফাবয কুপর ম্পবকি বচতন কযা 

য়। 

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয অন্তজিার্তক ম্পকি র্ফলয়ক উবদষ্টায বার্তবত্ব ফাল্যর্ফফা র্নবযাধ ংক্রান্ত কর্ভটয র্িান্ত নুমায়ী 

ভাবজয াধাযণ ভানুবলয ভাবঝ র্ফবল কবয ভর্রা স্কুর কবরজ, ভাদ্রাায ছাত্র র্ক্ষক  ভর্জবদয আভাভবদয বচতনতা 

সৃর্ষ্টয রবক্ষে বজরা  উবজরা ম িাবয় র্ফর্বন্ন বা, উঠান সফঠক, ফর্তকযণ বা, অবরাচনা বা  ভানফফন্ধন কযা য়। 

 ভাঠ ম িায় বত ফাল্যর্ফফা বযাবধয তথ্য র্ন্নবফর্ত কবয প্রর্তভাব ভন্ত্রণারবয় প্রর্তবফদন বপ্রযণ  ংযক্ষন কযা য়। 

২। কভ িবক্ষবত্র বমৌন য়যানী বযাধ: 

 কভ িবক্ষবত্র বমৌন য়যার্ন বযাবধ ভাভান্য অদারবতয াআবকাট ি র্ফবাবগ দাবয়যকৃত যীট র্টন এয অবরাবক ভর্রা র্ফলয়ক 

র্ধদপ্তবয একট Complaint কর্ভট যবয়বছ। 

 র্ধদপ্তবযয নীচ তরায় একট র্ববমাগ ফাে যাখা বয়বছ। ংযর্ক্ষত ফােটয ফস্থান ম্পবকি করবক জানাবনায রবক্ষে বফবনয 

প্রর্ত তরায় বছাট র্নবদ িক র্চি ম্বর্রত বফাড ি স্থান কযা বয়বছ। র্ববমাগকাযী র্রর্খত,বভৌর্খক  বটর্রবপাবন র্ববমাগ প্রদান 

কযবত াবযন। 

 Complaint কর্ভটয বা প্রর্ত র্তন ভা য য নুর্িত য়। 

 কভ িস্থবর বমৌন য়যার্ন প্রর্তবযাবধ ভাভান্য াআবকাট ি কতৃিক প্রদি নীর্তভারায অবরাবক দয কাম িারয়, ৬৪ট বজরা  বজরাধীন 

উবজরা কাম িারবয় Complaint কর্ভট যবয়বছ। 

 



 

 

 

৩। টজভ র্ফলয়ক : 

টজভ  র্নউবযা-বডববরবভন্টার র্ডজএোর্ফর্রট র্ফলবয় উর্যচারক (বজরা)  উবজরা ভর্রা র্ফলয়ক 

কভ িকতিাগণ র্নয়র্ভতবাবফ বচতনতাভরক উঠান সফঠক  র্ফর্বন্ন াভার্জক সুযক্ষা কভ িসূর্চয ভাধ্যবভ 

উকাযববাগীবদয বচতনতা বৃর্ি কবযন। 

 

৪। ভানফ াচায প্রর্তবযাধ: 

ভানফ াচায প্রর্তবযাবধ উর্যচারক (বজরা )  উবজরা ভর্রা র্ফলয়ক কভ িকতিাগণ র্নয়র্ভতবাবফ অবরাচনা 

বা  উঠান সফঠবকয ভাধ্যবভ উকাযববাগীবদয বচতনতা বৃর্ি কবযন। 

৫। জাতীয় ভর্রা  র্শু উন্নয়ন র্যলদ (NCWCD) ংক্রান্তঃ 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বার্তবত্ব নুর্িত জাতীয় ভর্রা  র্শু উন্নয়ন র্যলদ (NCWCD) এয বায র্িান্ত 

ফাস্তফায়ন গ্রগর্ত প্রর্তবফদন প্রার্নক ভন্ত্রণারবয় প্রর্তভাব বপ্রযণ কযা য়। যফতী বা অহ্বাবনয জন্য 

ভন্ত্রণারবয় প্রস্তাফ কযা বয়বছ। 

৬। ভৄর্জফ ফল ি উদমাবনয রবক্ষ গৃীত কাম িক্রভভ: 

জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভাবনয জন্ত ফার্ল িকী উদমান উরবক্ষে ত্র াখা কতৃিক র্নম্নর্রর্খত 

কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন কযা য়। 

 ভৄর্জফ ফবল িয বরাবগা ব্যফায র্নবদ িনা প্রদান, কর র্প অবদব ভৄর্জফ ফবল িয বরাবগাট ব্যফায র্নর্িতকযণ। 

 র্ধদপ্তযাধীন কর কাম িারবয়য জন্য করভ, বনাট প্যাড প্রস্তুত কযা য়। 

 ভৄর্জফ ফল ি ম্বর্রত বকাটর্ন সতযী  র্ফতযণ কযা য়। 



 

 

র্ফর্বন্ন র্দফ উদমান 

নাযী উন্নয়বন ব্যাক জনবচতনতা সৃর্ষ্টয রবক্ষে প্রচায ভাধ্যবভয ভূর্ভকা তেন্ত গুরুত্বনণ ি। ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয ভাধ্যবভ 

াভার্জক জনবচতনতা বৃর্িকবল্প নাযী আসুের্বর্িক  গুরুত্বনৄণ ি র্ফলয়ার্দ তৃণভর ম িাবয় গণভাধ্যবভ প্রচায কযা বয় থাবক। জাতীয় 

ম িাবয় এফং দয কাম িারয়  ৬৪ট বজরা  বজরাধীন উবজরা, র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষণ বকন্দ্র  ভর্রা ায়তা কভ িসূর্চভব র্ফর্বন্ন 

জাতীয়  অন্তজিার্তক র্দফ ভ উদমান কযা য়। 
 

১৫ অগষ্ট  জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভান এয াাদাৎ ফার্ল িকী  জাতীয় বাক র্দফ 

     স্বাধীনতায ভান স্র্ত জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভাবনয াাদাত ফার্ল িকীবত ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয র্যফায 

গবীযবাবফ বাকাত। জার্তয র্তায প্রর্ত গবীয শ্রিা র্নবফদন কবয ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িারয় ৬৪ বজরা  

বজরাধীন উবজরাগুবরায  ভর্রা র্ফলয়ক কভ িকতিায কাম িারবয় জাতীয় কভ িসূর্চয াবথ াভঞ্জস্য বযবখ র্ফর্বন্ন  কভ িসূর্চয অবয়াজন 

কবয। ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িারবয় র্নম্নফর্ণ িত নুিানভারায অবয়াজন কযা য়। 

 ১৫ অগস্ট সূবম িাদবয়য াবথ াবথ ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয বফবন জাতীয় তাকা ধ িনর্ভত যাখা। 

 কার ৬:৩০ র্ভর্নবট প্রার্নক ভন্ত্রণারবয়য াবথ একর্ত্রত বয় ধানভর্ে ৩২ নং েবকয ফঙ্গফন্ধু স্মৃর্ত মাদঘবয জার্তয 

র্তা ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভাবনয প্রর্তকৃর্তবত নৄষ্পস্তফক  িণ। 

 ১৫ অগস্ট র্দবনয শুরুবত ১০ জন ভারানা কতৃিক বকাযঅন খতভ  বদায়াভার্পর এয অবয়াজন কযা য়। 
 

 

 

জাতীয় কন্যা র্শু র্দফ  

 

       ৩০ ববন্ফম্বয ২০২১ জাতীয় কন্যা র্শু র্দফ উদমান কযা য়। এ উরবক্ষ র্ধদপ্তবযয (দয কাম িারয়) কভ িকতা/কভ িচাযীবদয 

কন্যা র্শুবদয ভিবয় যচনা প্রর্তবমার্গতা  র্চত্রাঙ্কন প্রর্তবমার্গতায অবয়াজন কযা য় ।  

 



 

 

জাতীয় কন্যা র্শু র্দফ উদমান উরবক্ষে অবয়ার্জত যচনা  র্চত্রাংকন প্রর্তবমার্গতায় ংগ্রণকাযীবদয ভবধ্য নৄযষ্কায র্ফতযণ 

কযা য়। নৄযস্কায র্ফতযণ নুিাবন প্রধান র্তর্থ র্ববফ উর্স্ত র্ছবরন ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী 

পর্জরাতুন বনা আর্িযা এভর্, র্ফবল র্তর্থ র্ববফ উর্স্ত র্ছবরন বভা: াবয়দর আরাভ, র্চফ, ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

এফং বার্ত র্ববফ উর্স্ত র্ছবরন ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয ভার্যচারক  যাভ চন্দ্রর দা। 

 

 

বফগভ বযাবকয়া র্দফ  

   

    নাযী র্ক্ষা ম্প্রাযণ  নাযী ভৄর্ক্তয গ্রদূত বফগভ বযাবকয়ায স্মৃর্তয প্রর্ত শ্রিা জার্নবয় ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয ৯ র্ডবম্বয ২০২১ 

তার্যখ বফগভ বযাবকয়া র্দফ ২০২১ উদমান কবয। ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারবয়য উবযাবগ কার ০৯:৩০ টায় ভানী স্মৃর্ত 

র্ভরনায়তবন  বফগভ বযাবকয়া দক ২০২১ প্রদান নুিাবনয অবয়াজন কযা য়। নুিাবনয প্রধান র্তর্থ র্ববফ বাচু িয়ার্র উর্স্থত 

র্ছবরন গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাবদ যকাবযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী, জনবনত্রী বখ ার্না। বার্তত্ব কবযন ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক 

ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী পর্জরাতুন বনা আর্িযা এভর্, উর্স্থত র্ছবরন ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারবয়য র্চফ বভা: াবয়দর 

আরাভ। নুিাবনয প্রধান র্তর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাবদ যকাবযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী, জনবনত্রী বখ ার্না নাযীয গ্রমাত্রায় 

ফদাবনয জন্য ৫ (াঁচ) জন ভর্য়ী নাযীবক ‘বফগভ বযাবকয়া দক ২০২১’ ম্মাননা প্রদান কবযন। 

 

 



 

 

 
 

ভান র্ফজয় র্দফ 

 

১৬আ র্ডবম্বয ‘‘ভান র্ফজয় র্দফ’’ ২০২১ উদমান উরবক্ষে ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয বফন অবরাকজ্জায় র্জ্জত কযা য় এফং 

প্রধান কাম িারবয় র্দফট উদমান উরবক্ষে ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয ভার্িাযা ররুবভ (৫ভ তরা) অবরাচনা বা  াংস্কৃর্তক 

নুিাবনয অবয়াজন কযা য়। র্দফ উদমাবনয ং র্ববফ ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয দয কাম িারয় এফং  ভাঠ ম িাবয় বজরা / 

উবজরায় জাতীয় কভ িসূর্চয অবরাবক স্ানীয় প্রাবনয াবথ ভিয় কবয কভ িসূর্চয অবয়াজন কযা য়।   

যম কর যেরায় ভবরা ায়তা যকন্দ্র,নাযী যপােবত যকন্দ্র, অফাবক প্রবক্ষণ যকন্দ্র এফং বশু বদফামত্ন যকন্দ্র যভয়ভে য 

কর যেরায় ১6/১২/২০২১ তাবযভে উন্নতভাভনয োফায বযভফন কযা য়। 

 

 

  



 

 

অন্তজিার্তক নাযী র্দফ 

 

অন্তজিার্তক নাযী র্দফ নাযী ভাবজয র্ধকায প্রর্তিায বক্ষবত্র এক নন্য র্দন। ৮ ভাচ ি কার ৯:৩০ টায় ভানী স্মৃর্ত 

র্ভরনায়তবন অন্তজিার্তক নাযী র্দফ  জর্য়তা ম্মাননা প্রদান নুিান নুর্িত য়।  । উক্ত নুিাবন প্রধান র্তর্থ র্ববফ উর্স্থত 

র্ছবরন গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাবদ যকাবযয ভাননীয় র্ক্ষাভন্ত্রী ডা. দীনৄভর্ন, এভর্ । বার্তত্ব কবযন ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী জনাফ 

পর্জরাতুন বনা আর্িযা এভর্, ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয়। র্ফবল র্তর্থ র্ববফ উর্স্থত র্ছবরন  র্ভ গীতাঞ্জরী র্ং, 

Head of  Office, UN Women. উক্ত নুিাবন নাযীয ক্ষভতায়ন  উন্নয়বন র্ফবল ভূর্ভকা ারবন ৫ট  কোটাগর্যবত 

৫জন পর নাযীবক জর্য়তা ম্মাননা প্রদান কযা বয়বছ। 

  
  

  

 

জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভান এয জন্ত ফার্ল িকী উদমান  

 

জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভান এঁয জন্ত ফার্ল িকী উদমান উরবক্ষে ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয কতৃিক বম, ভস্ত 

কভ িসূর্চ গ্রণ  ফাস্তফায়ন কযা য়, বগুবরা বরা : 

 ‘নাযী উন্নয়বন নীর্ত ায়তা: ফঙ্গফন্ধুয বাফনা বথবক অজবকয ফাস্তফতা’ র্বযাণাবভ একট গবফলণাত্র প্রস্তুত কযা 

বয়বছ। 

 র্ফন্দু বথবক র্ন্ধুঃ ‘জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু কতৃিক ১৯৭২ াবর গঠিত ফাংরাবদ  নাযী ননফ িান বফাড ি বথবক অজবকয 

ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয়  ধীনস্  দপ্তয ংস্াভ’ এ র্ফলবয় একট ডকুবভন্টযী সতযী কযা বয়বছ। 



 

 

 নাযীয ক্ষভতায়বন ‘দ:স্  িাদদ নাযীবদয কল্যাবণ যকায প্রদি অর্থ িক  ফস্তুগত বমার্গতা: ‘ফঙ্গফন্ধুয বাফনা 

 অজবকয ফাস্তফতা’ এ র্ফলবয়  গত  ১৫/০৩/২০২২ তার্যবখ ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয ৫ভ তরায ভার্িাযা 

ররুবভ বর্ভনায  অবরাচনা বায অবয়াজন কযা য়। 

 ভর্রা  র্ফলয়ক র্ধদপ্তবয জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভান  ফঙ্গভাতা বফগভ পর্জরাতুন বনছা এঁয ভৄেযার 

স্ান এফং র্ধদপ্তবযয ৫ভ তরায় ফঙ্গফন্ধুয ৭ ভাবচ িয বালবণয বটযাবকাটা স্ান কযা বয়বছ।   

 ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয বফবনয র্নচ তরায় ভৄর্জফ কণ িায সতযী কযা বয়বছ। 

 

  

জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভান এয জন্ত ফার্ল িকী নুিান  

  

জাতীয জনবকয ভৄেযার উবন্াচন  নৄষ্পস্তফক  িন ২০২২ 
 

  
৭ ভাবচ িয বটযাবকাটা উবন্াচন ২০২২    ফঙ্গভাতায  ভৄেযার উবন্াচন  নৄষ্পস্তফক  িন ২০২২ 

 



 

 

১৭ ভাচ ি জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয এয জন্ফার্ল িকী  জাতীয় র্শু র্দফ 

১৭ ভাচ ি জার্তয জনক ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভাবনয জন্ফার্ল িকী  জাতীয় র্শু র্দফ উদমান উরবক্ষে ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবয 

স্ার্ত জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভান এঁয প্রর্তকৃর্তবত নৄষ্পস্তফক  িণ কযা য়। এছাো ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবয 

জন্ফার্ল িকী উদমান উরবক্ষে বকক কাটা, অবরাচনা বা  াংস্কৃর্তক নুিাবনয অবয়াজন কযা য়। র্দফ উদমান উরবক্ষে 

ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয বফন অবরাক জ্জায় র্জ্জত কযা য়। 

 

 

জাতীয জনবকয জন্ত ফার্ল িকী নুিান ২০২২ 

ভান স্বাধীনতা  জাতীয় র্দফ 

 

২৬ ভাচ ি ভান স্বাধীনতা  জাতীয় র্দফ’ ২০২২ উদমান উরবক্ষে ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয বফন অবরাকজ্জায় র্জ্জত 

কযা য়। ভান স্বাধীনতা  জাতীয় র্দফ ২০২২ উদমান উরবক্ষে ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয ভাঠ ম িাবয় বজরা  

বজরাধীন উবজরায় জাতীয় কভ িসূর্চয অবরাবক স্থানীয় প্রাবনয াবথ ভিয় কবয র্ফর্বন্ন কভ িসূর্চয অবয়াজন কযা য়।  

স্বাধীনতায সুফণ িজয়ন্তী উদমান 

 

ভান স্বাধীনতায সুফণ িজয়ন্তী উদমান উরবক্ষে নাযী ভৄর্ক্তবমািাবদয ম্মাননা প্রদান 



 

 

ভান স্বাধীনতায সুফণ িজয়ন্তী উদমান উরবক্ষে ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয বথবক বম ভস্ত কাম িক্রভ গ্রণ কযা য় বগুবরা বরা:  

 ১৫ বপব্রুয়াযী ২০২২ তার্যবখ ভগ্র বদব্যাী নাযী ভৄর্ক্তবমািাবদয মথামথ ম্মান  প্রদ িবনয জন্য ংফধ িনা প্রদাবনয অবয়াজন কযা 

য়। বকন্দ্রীয়বাবফ ংফধ িনায অবয়াজন কযা য় ভার্ন স্মৃর্ত র্ভরনায়তবন । 

 ২৬ ভাচ ি ২০২২ ভান স্বাধীনতা  জাতীয় র্দফ উদমান উরবক্ষে দয কাম িারয় বজরা/উবজরা কাম িারবয় অবরাচনা বা  

জাতীয় কভ িসূর্চয াবথ াভঞ্জস্য বযবখ র্ফর্বন্ন কভ িসূর্চ গ্রণ কযা য়। 

 

ভা র্দফ 

 

 

াযা র্ফবে বভ ভাবয ২য় যর্ফফায মথাবমাগ্য ভম িাদায় র্ফে ভা’ র্দফ উদমার্ত বয় থাবক। এআ ধাযাফার্কতায় 

ফাংরাবদব যকার্য  বফযকার্যবাবফ র্দফট উদমান কযা য়। র্ফে ভা’র্দফ উদমান উরবক্ষে ভর্রা র্ফলয়ক 

র্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িারবয় কার ১১:০০ টায় র্ধদপ্তবযয ভার্িাযা ররুবভ (৫ভ তরা) অবরাচনাবা  াংস্কৃর্তক 

নুিাবনয অবয়াজন কযা য়। এ নুিাবন র্ফর্বন্ন বজরা  উবজরা বথবক র্নফ িার্চত ১২জন ‘স্বপ্নজয়ী’ ভা বক ম্মাননা প্রদান 

কযা য়। নুিাবন প্রধান র্তর্থয অন রংকৃত কবযন ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারবয়য র্চফ ড.ভৄম্মদ অবনায়ায 

বাবন ারাদায। বার্তত্ব কবযন ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয ভার্যচারক পর্যদা াযবীন। 

 

 

রাআবির্য 

 
 gwnjv welqK Awa`ß‡ii Rbms‡hvM kvLvq mshy³ jvB‡eªwi‡Z msM„nxZ wewfbœ AvBb welqK (PvKzix 

wewaweavb, bvix wbh©vZb cÖwZ‡iva msµvšÍ AvBb), cÖwkÿY welqK, Kw¤úDUvi, ‡RÛvi msµvšÍ Z_¨ m¤^wjZ 

eB cy¯ÍK gwnjv Dbœqbg~jK Kvh©µ‡g গুু্রুত্বনণ ি Ae`vb ivL‡Z mÿg n‡”Q| wewfbœ ‡mevg~jK cÖwZôvb, wewfbœ 

K‡jR/wek¦we`¨vj‡qi QvÎ/QvÎx‡`i Pvwn`v †gvZv‡eK Z_¨ cÖ`vb Kiv nq|   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভানফ ম্পদ উন্নয়ন  অত্ম-কভ িংস্থান  

  



 

 

জাতীয় ভর্রা প্রর্ক্ষণ  উন্নয়ন একাবডর্ভ 

একট বদবয সুলভ উন্নয়বন নাযীয ংগ্রণ একান্ত র্যাম ি। বদবয বভাট জনংখ্যায বধ িকআ নাযী। এআ র্ফার জনবগািীয িাফনা 

 কভ িদক্ষতাবক উৎাদনভৄখী কাবজ ম্পৃক্ত কবয বটকআ উন্নয়বনয বীষ্ট রক্ষে জিবন ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয র্নযর্ফর্চ্ছন্নবাবফ কাজ 

কযবছ। জাতীয় ভর্রা প্রর্ক্ষণ  উন্নয়ন একাবডর্ভ ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয এআ সুর্ফার কভ িকাে ফাস্তফায়বন এফং কাম িক্রবভয 

গর্তীরতা অনয়বন র্নবয়ার্জত প্রধান কাম িারয়, বজরা  উবজরা কামারয়, কর চরভান কভ িসূর্চবত কভ িযত কভ িকতিা  কভ িচার্যবদয 

বাগত ভান এফং কভ িদক্ষতা বৃর্িয রবক্ষে দক্ষতা উন্নয়ন প্রর্ক্ষণ প্রদান কবয থাবক। নাযীয ার্ফ িক উন্নয়বন দক্ষতায বকাবনা র্ফকল্প 

বনআ। অয নাযীয ার্ফ িক উন্নয়বন থ িননর্তক ক্ষভতায়ন তেন্ত গুরুত্বনণ ি ভূর্ভকা ারন কবয। ব র্ফবফচনায় তৃণভৄর ম িাবয় স্বল্প র্র্ক্ষত, 

দঃস্থ ভর্রাবদয কভ িদক্ষতা  বচতনতা বৃর্িয ভাধ্যবভ থ িননর্তক কভ িকাবে নাযীয ংগ্রণ র্নর্িত কবয স্বাফরম্বী কযায রবক্ষে 

ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িারয় বজরা  উবজরা কাম িারবয় ভর্রা প্রর্ক্ষণ বকন্দ্র এফং ০৭ট বজরায় ০৭ ট অফার্ক  

০১ নাফার্ক প্রর্ক্ষণ বকবন্দ্র প্রর্ক্ষণ র্যচার্রত বচ্ছ। বমখাবন ভর্রাবদয অয়ফধ িক  কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বচ্ছ।  

নাফার্ক প্রর্ক্ষণ : 

১। প্রধান কাম িারয় :  

কভ িকতিা  কভ িচার্যবদয দক্ষতা উন্নয়ন প্রর্ক্ষণ: দক্ষতা উন্নয়বন প্রর্ক্ষবণয বকান র্ফকল্প বনআ। ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয কতৃিক গৃীত 

কাম িক্রভ সুিুবাবফ ফাস্তফায়বনয রবক্ষে কভ িযত কভ িকতিা-কভ িচার্যবদয জন্য র্ফর্বন্ন র্ফলবয় প্রর্ক্ষবণয অবয়াজন কযা য়। ২০২১-২০২২ 

থ ি ফছবয ৫৫৬ জন কভ িকতিা  কভ িচাযীবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। 

 

বৃর্িভরক প্রর্ক্ষণ :  

স্বল্প র্র্ক্ষত বফকায নাযীবদয স্বাফরম্বী কযায রবক্ষে ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয দয কাম িারয় ০৩ ট বিবড বৃর্িভরক প্রর্ক্ষণ প্রদান 

কযা য়। ০৪(চায) ভা বভয়াদী এ প্রর্ক্ষবণ দর্জি র্ফজ্ঞান, এভিয়ডার্য, িক-ফাটক এে টাআ-ডাআ বিবড প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ চালু যবয়বছ। 

২০২১-২০২২ থ ি ফছবয ৫৪ জন প্রর্ক্ষণ গ্রণ কবযবছন। বকার্বড-১৯ বাআযা ংক্রভবণয কাযবণ ২০২১-২২ থ িফছবয ০১ ট ববন 

প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ র্যচারনা কযা িফ য়র্ন।   

কর্ম্পউটায প্রর্ক্ষণ বকন্দ্র :  

এ দপ্তবযয ৯ভ তরায় ফর্স্থত ম্পূণ ি ীতাতা র্নয়র্ন্ত্রত উন্নতভাবনয ল্যাফ ০৪(চায) ভা বভয়াদী প্রর্ক্ষণ বকা ি র্যচার্রত য়। ২০২১-

২০২২ থ িফছবয ১৫ জন প্রর্ক্ষণ গ্রণ কবযবছন। 

২। উবজরা ভর্রা প্রর্ক্ষণ বকন্দ্র (WTC) 

গ্রাভীণ ভর্রাবদয অত্মকভ িংস্থান সৃর্ষ্টয রবক্ষে ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয অতায় র্যচার্রত ভর্রা প্রর্ক্ষণ বকন্দ্র (WTC) একট 

গুরুত্বনণ ি কভ িসূর্চ। ৬৪ বজরায ১৩৬ ট উবজরায় এ প্রর্ক্ষণ র্যচার্রত বচ্ছ। প্রর্ক্ষবণয বভয়াদ ৩ ভা। উবজরা ম িাবয় ৩০ জন 

স্বল্প র্র্ক্ষত এফং দ:স্থ ভর্রাবদয দর্জি র্ফজ্ঞান র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। ২০২১-২০২২ থ ি ফছবয ১৬,২৩০ জন প্রর্ক্ষণ গ্রণ 

কবযবছন।  প্রর্ক্ষণাথীবদয সদর্নক ১০০ টাকা াবয বাতা প্রদান কযা য়। 



 

 

অফার্ক প্রর্ক্ষণ বকন্দ্র : 

বদবয ার্ফ িক উন্নয়বন ভর্রাবদয ংগ্রণ অজ দৃশ্যভান। নাযীয দক্ষতা উন্নয়ন এফং ক্ষভতায়বনয রবক্ষে ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তযাধীন 

০৭ট বজরায় ০৭ট অফার্ক এফং ০১ ট নাফার্ক প্রর্ক্ষণ  বকবন্দ্র প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ র্যচার্রত বচ্ছ। বদবয স্বল্প র্র্ক্ষত 

ভর্রাবদয কৃর্ল প্রর্ক্ষণ র্ফর্বন্ন বিবড র্নযাদ অফান  নাযী ফান্ধফ র্যবফব প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। প্রর্ক্ষণ চরাকারীন 

প্রর্ক্ষণাথীবদয বাবস্টবর র্ফনা খযবচ থাকা  খায়ায সুব্যফস্থা অবছ। 

১। ীদ বখ পর্জরাতুবন্নছা ভৄর্জফ ভর্রা প্রর্ক্ষণ একাবডভী, র্জযানী, গাজীনৄয  

 

  

পর্জরাতুন বনা আর্িযা (এভর্), প্রর্তভন্ত্রী, ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয় কতৃিক  ীদ বখ পর্জরাতুবন্নছা ভৄর্জফ ভর্রা প্রর্ক্ষণ একাবডর্ভ, র্জযানী গাজীনৄয এ ফঙ্গভাতা বফগভ 

পর্জরাতুবন্নছা ভৄর্জফ এয ভয োবর নৄিস্তফক  িন, ীদ র্ভনায উবধনাধন  বৃক্ষ বযান । 

 

নাযীয ার্যফার্যক, াভার্জক  যাজননর্তক ভম িদায জন্য প্রবয়াজন নাযীয দক্ষতা  ক্ষভতায়ন। অয এ জন্য প্রবয়াজন থ িননর্তক 

ক্ষভতায়ন। এফ কাম িক্রবভ গুরুত্বনণ ি ফদান যবখন ফঙ্গভাতা ীদ বখ পর্জরাতুবন্নছা ভৄর্জফ । ীদ বখ পর্জরাতুবন্নছা ভৄর্জফ এয 

নাবভ র্জযানী, গাজীনৄয এ ১৯৯৮ বন প্রর্ক্ষণ একাবডর্ভ প্রর্তর্িত য়। বদবয র্ফর্বন্ন বজরা বথবক অগত ১৮-৩৫ ফৎয ফয়ী 

ভর্রাবদয র্ফউটর্পবকন, বভাফাআর বপান ার্ব ির্ং, কর্ম্পউটায র্প এর্প্লবকন, বে বভর্কং এে বটআরার্যং এফং আোর্ষ্ট্রয়ার সুআং 

বভর্ন াবযটয এে বভআনবটবনন্প বিবড প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। ফর্ণ িত বিডভব ৩ভাব বভয়ার্দ। প্রর্ক্ষণ কারীন প্রবতেক 

প্রর্ক্ষণাথীয থাকা, খায়া  প্রর্ক্ষণ উকযণ যকায বথবক ফন কযা য় এফং প্রর্ত ব্যাবচয প্রর্ক্ষণ ভার্প্তয য প্রবতেক 



 

 

প্রর্ক্ষণাথীবক বাতা র্ববফ ৯০০(নয়ত) টাকা প্রদান কযা য়। কর বিড কার্যগর্য র্ক্ষা বফাবড িয াবথ এর্পর্রবয়বটড। ২০২১-২০২২ 

থ ি ফছবয ৪ট ব্যাবচ ৩৫৮ জন প্রর্ক্ষণ গ্রণ কবযবছন। 

 

ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয এফং বফযকার্য প্রর্তিান UCEP এয বমৌথ উবযাবগ এ প্রর্ক্ষণ বকবন্দ্র আোর্িয়ার সুআং বভর্ন াবযন 

র্ফলয়ক প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ র্যচার্রত য়। ০৩ ভা বভয়াদী এ প্রর্ক্ষবণ ফছবয ৫০০ জনবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। প্রর্ক্ষণ প্রাপ্তবদয 

ংর্িষ্ট প্রর্তিাবনয ভাধ্যবভ চাকর্য ব্যফস্থা কযা বয় থাবক। জানুয়াযী/২০২২ UCEP এয াবথ MOU এয ভাধ্যবভ আের্ষ্ট্রয়ার 

সুআংবভর্ন াবযটয এে বভআনবটবনন্প বিডট নৄনযায় চালু বর ২০২১-২০২২ থ িফছবয ১৩৬ জন প্রর্ক্ষণ গ্রণ কবযন। 

২। গ্রাভীণ ভর্রাবদয কৃর্লর্বর্িক প্রর্ক্ষণ বকন্দ্র, র্জযানী, গাজীনৄয (নাফার্ক) 

কৃর্ল বক্ষবত্র নাযীয ফদান নস্বীকাম ি। কভ িক্ষভ নাযীয ভবধ্য কৃর্লকাবজ ফবচবয় বফর্ নাযী র্নবয়ার্জত। পবরয প্রাক ফন প্রর্ক্রয়া 

বথবক শুরু কবয পর উবিারন, ফীজংযক্ষণ, প্রর্ক্রয়াজাতকযণ এভন র্ক র্ফণন ম িন্ত বনক কাজ নাযী এককবাবফআ কবয থাবকন। 

ফরা চবর কৃর্ল  এয উখাবতয ভরচার্রকার্ক্ত নাযী। কৃর্ল বক্ষবত্র নাযীয ক্ষভতা বৃর্িয জন্য এ প্রর্ক্ষণ বকবন্দ্র ভর্রাবদয ভর্িত 

কৃর্ল  ভাছ চাল র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। প্রর্ত ব্যাবচ ১৫ জনবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। এআ প্রর্তিানট ১৯৯২ বন মাত্রা শুরু 

কবয। প্রর্ত ব্যাবচ ১৫ জন কবয ০৩ ভা বভয়াবদ ফছবয ০৪ট ব্যাবচ প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। প্রর্ক্ষণ চরাকারীন প্রবতেক প্রর্ক্ষণাথীবক 

সদর্নক ১০০/-(একত) টাকা াবয বাতা প্রদান কযা য়। ২০২১-২০২২ থ িফছবয ৫০ জন প্রর্ক্ষণ গ্রণ কবযবছন। 

৩। ভর্রা কৃর্ল প্রর্ক্ষণ বকন্দ্র, র্জযাবফা, াবায, ঢাকা 

 

পর্জরাতুন বনা আর্িযা (এভর্), প্রর্তভন্ত্রী, ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয় কতৃিক  ভর্রা কৃর্ল প্রর্ক্ষণ বকন্দ্র র্জযাবফা, াবায, ঢাকা র্যদ িন। 

 

ভর্রাবদয কৃর্লকাবজ অবযা বফর্ উন্নত কযায রবক্ষে াবায র্জযাবফাবত র্ফগত ১৯৮৫ বন এআ প্রর্ক্ষণ বকন্দ্রট স্থার্ত য়। বদবয 

র্ফর্বন্ন বজরা বথবক অগত প্রর্ক্ষণাথীযা এখাবন ভারুভ  সজফ চালাফাদ, বর্ে এে বফকার্য বপ্রাডাক্ট, বে বভর্কং এে বটআরার্যং, 

বফর্ক কর্ম্পউটায এফং র্্ট িকারচায এে না িার্য র্ফলবয় াবত করবভ প্রর্ক্ষণ গ্রণ কবয থাবকন। বষ্ট্রী এে বফকাযী বপ্রাডাক্ট বিডট 

কার্যগর্য র্ক্ষা বফাবড িয াবথ এর্পর্রবয়বটড। ০৩ ভা ব্যার্ ৫ট বিবড ফছবয ০৪ ট ব্যাবচ প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। প্রবতেক 

প্রর্ক্ষণাথীয থাকা, খায়া  প্রর্ক্ষণ উকযণ যকায বথবক ফন কযা য় এফং প্রর্ত ব্যাবচয প্রর্ক্ষণ ভার্প্তয য প্রবতেক 

প্রর্ক্ষণাথীবক বাতা র্ববফ ৯০০(নয়ত) টাকা প্রদান কযা য়। এ প্রর্ক্ষণ প্রর্তিান বথবক ২০২১-২০২২ থ ি ফছবয ২২২ জন প্রর্ক্ষণ 

গ্রণ কবযবছন। ১৯৯১ বন প্রর্তিানট যাজস্ব খাবত স্থানান্তর্যত য়। 
 

৪। বফগভ বযাবকয়া প্রর্ক্ষণ বকন্দ্র, র্দঘাযকািা, ভয়ভনর্ং 

নাযী জাগযবণয গ্রদূত বফগভ বযাবকয়া াখায়াত বাবন। র্তর্ন নাযী-নৄরুবলয ভকক্ষতায ভের্ক্ত র্দবয় নাযীয থ িননর্তক, াভার্জক  

যাজননর্তক স্বাফরর্ম্বতা জিন কবয ভ-র্ধকায প্রর্তিায় অহ্বান জার্নবয়বছন। অয িাৎদ নাযীবক স্বাফরম্বী কবয বতারায জন্য নাযী 

জাগযবণয গ্রদূত বফগভ বযাবকয়া াখায়াত বাববনয নাবভ ১৯৯৫ াবর র্দঘাযকািা, ভয়ভনর্ং এ বফগভ বযাবকয়া প্রর্ক্ষণ বকন্দ্র 

প্রর্তিা কযা য়। 



 

 

 

এ বকবন্দ্র াউজ র্কর্ং এে বকয়ায র্গর্বং, র্ফউটর্পবকন, বে বভর্কং এে বটআরার্যং (অফার্ক, নাফার্ক) এফং কর্ম্পউটায 

র্প এর্প্লবকন বিবড তার্ত্ত্বক  ব্যফার্যক প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ প্রর্ক্ষণাথীবদয দক্ষ জনর্ক্তরূব গবে তুরবত গুরুত্বনণ ি ফদান 

যাখবছ। র্ফউটর্পবকন বিডট কার্যগর্য র্ক্ষা বফাবড িয এয াবথ এর্পর্রবয়বটড। ০৩ ভা বভয়ার্দ প্রর্ত ব্যাবচ ০৪ ট বিবড অন ংখ্যা 

১৫০। ফছবয ০৪ ট ব্যাবচ প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। প্রবতেক প্রর্ক্ষণাথীয থাকা, খায়া  প্রর্ক্ষণ উকযণ যকায বথবক ফন কযা য় 

এফং প্রর্ত ব্যাবচয প্রর্ক্ষণ ভার্প্তয য প্রবতেক প্রর্ক্ষণাথীবক বাতা র্ববফ ৯০০(নয়ত) টাকা প্রদান কযা য়। ২০২১-২০২২ থ ি 

ফছবয ৪৪৫ জন প্রর্ক্ষণ গ্রণ কবযবছন । 

৫। ভর্রা কৃর্ল প্রর্ক্ষণ আন্পটটউট, বভাবেরগঞ্জ, ফাবগযাট 

কথায় অবছ Agriculture is the pioneer of all 

culture and Women is the pioneer of 

Agriculture। জাতীয় কর্ফ কাজী নজরুর আরাবভয কর্ফতায়- 

স্যবক্ষত্র উফ িয বরা, নৄরুল চারার ার, নাযী বআ ভাবঠ স্য বযার্য়া 

কর্যর সুশ্যাভর। দক্ষতায াবথ এ কাজ কযায রবক্ষে খুরনা র্ফবাবগয 

ফাবগযাট বজরায বভাবেরগঞ্জ উবজরাবত এ প্রর্ক্ষণ বকন্দ্রট প্রর্তিা 

কযা য়। এ প্রর্ক্ষণ বকন্দ্রট ২০০০ বন প্রর্তর্িত য়। এ বকবন্দ্র 

র্ফউটর্পবকন, কর্ম্পউটায র্প এর্প্লবকন, বে বভর্কং এে 

বটআরার্যং বিবড প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। 

 

 

 

৩ট বিডআ কার্যগর্য র্ক্ষা বফাবড িয াবথ এর্পর্রবয়বটড। 

প্রবতেক প্রর্ক্ষণাথীয থাকা, খায়া  প্রর্ক্ষণ উকযণ 

যকায বথবক ফন কযা য় এফং প্রর্ত ব্যাবচয প্রর্ক্ষণ 

ভার্প্তয য প্রবতেক প্রর্ক্ষণাথীবক বাতা র্ববফ 

৯০০(নয়ত) টাকা প্রদান কযা য়। প্রর্ত ব্যাবচ ১০০ জন কবয 

০৩ ভা বভয়াবদ ফছবয ০৪ট ব্যাবচ প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। 

২০২১-২০২২ থ ি ফছবয ৩৭০ জন প্রর্ক্ষণ গ্রণ কবযবছন । 

 

৬। ভর্রা স্তর্ল্প এফং কৃর্ল প্রর্ক্ষণ বকন্দ্র, র্দনাজনৄয 

 



 

 

র্দনাজনৄয ঞ্চবর স্বল্প র্র্ক্ষত এফং র্র্ক্ষত নাযীবদয প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয জন্য ২০০৪ বন এ প্রর্ক্ষণ বকন্দ্রট প্রর্তর্িত য় এফং ২০১২ 

বন যাজস্বখাবত স্থানান্তর্যত য়। এ বকবন্দ্র অদৄর্নক গাবভ িন্ট, বে বভর্কং এে বটআরার্যং এফং বফর্ক কর্ম্পউটায বিবড প্রর্ক্ষণ প্রদান 

কযা য়। বে বভর্কং এে বটআরার্যং বিডট কার্যগর্য র্ক্ষা বফাবড িয াবথ এর্পর্রবয়বটড। প্রবতেক প্রর্ক্ষণাথীয থাকা, খায়া  

প্রর্ক্ষণ উকযণ যকায বথবক ফন কযা য় এফং প্রর্ত ব্যাবচয প্রর্ক্ষণ ভার্প্তয য প্রবতেক প্রর্ক্ষণাথীবক বাতা র্ববফ 

৯০০(নয়ত) টাকা প্রদান কযা য়। ফছবয ০৪ট ব্যাবচ ৬০ জন কবয ০৩ ভা বভয়াবদ ০৩ট বিবড প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। ২০২১-

২০২২ থ ি ফছবয ২৪০ জন প্রর্ক্ষণ গ্রণ কবযবছন । 

৭। ভা-পাবতভা (যাঃ) ভর্রা প্রর্ক্ষণ উন্নয়ন কভবপ্লে ার্যয়াকার্ি, ফগুো 

নাযীয দক্ষতা বৃর্ি  উন্নয়ন কবল্প ফগুো বজরাধীন ার্যয়াকার্ি উবজরায় ভা-পাবতভা (যাঃ) ভর্রা প্রর্ক্ষণ উন্নয়ন কভবপ্লে ২০০০ 

বন স্থান কযা বয়বছ। ২০০৬ বন এট যাজস্বখাতভুক্ত য়। 

 

এ বকবন্দ্র কনর্জউভায আবরক্ট্রর্নে ভটয াআবকর ার্ব ি বভকার্নে এফং আবরর্ক্ট্রর্য়ান বিবড প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। প্রবতেক 

প্রর্ক্ষণাথীয থাকা, খায়া  প্রর্ক্ষণ উকযণ যকায বথবক ফন কযা য় এফং প্রর্ত ব্যাবচয প্রর্ক্ষণ ভার্প্তয য প্রবতেক 

প্রর্ক্ষণাথীবক বাতা র্ববফ ৯০০(নয়ত) টাকা প্রদান কযা য়। প্রর্ত ব্যাবচ ৫০ জন কবয ০৩ ভা বভয়াবদ ফছবয ০৪ট ব্যাবচ প্রর্ক্ষণ 

প্রদান কযা য়। বফযকার্য প্রর্তিান UCEP এয  াবথ MOU এয ভাধ্যবভ র্তনট বিবড প্রর্ক্ষণ র্যচার্রত য়। জানুয়াযী/২০২২ 

বথবক ননযায় MOU এয ভাধ্যবভ র্তনট বিবড প্রর্ক্ষণ  চালু য়। এ প্রর্তিান বথবক ২০২১-২০২২ থ ি ফছবয ৮০ জন প্রর্ক্ষণ গ্রণ 

কবযবছন । 

৮। ভানফ ম্পদ উন্নয়ন প্রর্ক্ষণ বকন্দ্র, নৄযা, যাজাী 

 

৩য় বশ্রর্ণ কভ িচার্যবদয স্টাপ উন্নয়ন র্ফলয়ক প্রর্ক্ষণ         ক্ষভতা বৃর্িয প্রর্ক্ষবণয গ্রু াযপভ ি                         ক্ষভতা বৃর্িয প্রর্ক্ষবণয াংস্কৃর্তক ন্ধো 

যাজাী বজরায দয উবজরায নৄযায় ভানফ ম্পদ উন্নয়ন প্রর্ক্ষণ বকন্দ্রট ২০০১ বন স্থান কযা বয়বছ এফং ২০০৮ এয জুরাআ 

ভা বত যাজস্বখাবত স্থানান্তয য়। এখাবন ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয কতৃিক র্নফন্ধনকৃত বস্বচ্ছাবফী ভর্রা প্রর্তিাবনয বনতৃবৃবিয 

ক্ষভতা বৃর্িয রবক্ষে ভেবগাবমাগী প্রর্ক্ষণ প্রাদন কযা য়। প্রর্ক্ষবণয বভয়াদ ০৫ র্দন। ০৫ র্দন ব্যাী প্রর্ক্ষবণ প্রবতেক প্রর্ক্ষণাথীয 

থাকা, খায়া  প্রর্ক্ষণ উকযণ যকায বথবক ফন কযা য় এফং প্রর্ত ব্যাবচয প্রর্ক্ষণ ভার্প্তয য প্রবতেক প্রর্ক্ষণাথীবক 

মাতায়াত বাতা প্রদান কযা য়। ফছবয ১৪ ব্যাবচ ৬০জন কবয প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। ২০২১-২০২২ থ ি ফছবয ৩৫৫ জন প্রর্ক্ষণ গ্রণ 

কবযবছন। 

এছাো এ প্রর্ক্ষণ বকবন্দ্র ০৫ র্দন বভয়াবদ ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয ৩য় বশ্রর্ণ কভ িচাযীবদয স্টাপ উন্নয়ন র্ফলয়ক প্রর্ক্ষণ বকা ি 

র্যচার্রত য়। ২০২১-২০২২ থ ি ফছবয ৩৪ জন প্রর্ক্ষণ গ্রণ কবযবছন । 



 

 

স্মাযণী 

 (জুরাআ ২০২১ বথবক জুন ২০২২) 
 

প্রর্ক্ষণ/ উবযাগী ংস্থায নাভ প্রর্ক্ষবণয র্ফলয় অন 

ংখ্যা 

বকাব িয 

ংখ্যা 

ংগ্রণকাযীবয 

ংখ্যা 

জাতীয় ভর্রা প্রর্ক্ষণ  

উন্নয়ন একাবডর্ভ, ভর্রা 

র্ফলয়ক র্ধদপ্তয, ঢাকা 

             

   

   

   

র্ র্ এ ২০০৬ এফং র্ র্ অয ২০০৮ 

র্ফলয়ক প্রর্ক্ষণ  

 ০১ ব্যাচ ২৫ জন 

 আ-পাআর্রং র্যবো ি/র্ড-পাআর্রং র্ফলয়ক 

প্রর্ক্ষণ  

 ০৬ ব্যাচ ১৫০জন 

 জাতীয় শুিাচায বকৌর কভ ির্যকল্পনা  

এর্এ র্ফলয়ক প্রর্ক্ষণ  

 ০২ ব্যাচ ৪৭ জন 

এ .র্ড.র্জ র্ফলয়ক প্রর্ক্ষণ   ০১ ব্যাচ ২৫ জন 

দবম িাগ বভাকাবফরা  ব্যফস্থানা প্রর্ক্ষণ  ০২ ব্যাচ ৫০ জন 

 অদৄর্নক র্প ব্যফস্থানা প্রর্ক্ষণ  ০১ ব্যাচ ২৫ জন 

চাকর্য র্ফধানাফরী র্ফলয়ক প্রর্ক্ষণ  ০১ ব্যাচ ২৫ জন 

 অআন র্ফলয়ক প্রর্ক্ষণ   ০১ ব্যাচ ২৫ জন 

উবযাক্তা উন্নয়ন প্রর্ক্ষক প্রর্ক্ষণ    ০১ ব্যাচ ২৫ জন 

র্ষ্টাচায  দাপ্তর্যক অচযণ র্ফলয়ক   ০৩ ব্যাচ ৭৫ জন 

 প্রর্ভত দাপ্তর্যক বালা র্ফলয়ক প্রর্ক্ষণ:  ০২ ব্যাচ ৫০ জন 

পাউবেন প্রর্ক্ষন  ০২ (ভা 

বভয়াদ) 

২৪ জন 

                                                              উবভাট= ৫৪৬ জন 

ন্যান্য প্রর্তিান স্বাস্থে  বফা র্ফবাগ, স্বাস্থে  র্যফায 

কল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

  ০৪ জন 

নৄবরন াআন্প র্ফবাগ, ঢাকা র্ফের্ফযারয় ০৬ জন 

উবভাট= ১০ জন 

প্ররধান কাম িারয়, ভর্রা র্ফলয়ক 

র্ধদপ্তয, ঢাকা 

১। দর্জি র্ফজ্ঞান ১৫ ০৩ট ২৭ জন 

২। িক, ফাটক এে টাআডাআ ১৫ ০৩ট ১৩ জন 

৩। এভিয়ডার্য ১৫ ০৩ট              ১৪ জন 

Computer Basic ( MS Word, 

Excel & Power point) 

 ০৩ট              ১৫ জন 

উবভাট= ৬৯ জন 

ীদ বখ পর্জরাতুবন্নছা ভৄর্জফ 

ভর্রা প্রর্ক্ষণ একাবডভী, 

র্জযানী, গাজীনৄয 

(অফার্ক) 

১। র্ফউটর্পবকন ৩০ ০৪ট ৩৮ জন 

২। বভাফাআর বপান ার্ব ির্ং ১০ ০৪ট ৫৭ জন 

৩। কর্ম্পউটায র্প এর্প্লবকন ৬০ ০৪ট ১৮৮ জন 

৪। বে বভর্কং এে বটআরার্যং ৩০ ০৪ট ৪৬ জন 

৫। আের্ষ্ট্রয়ার সুআংবভর্ন াবযটয এে 

বভআনবটবনন্প 

৩০ ০৪ট              ২৯ জন 

 

৬। UCEP এয াবথ MOU এয 

ভাধ্যবভ আের্ষ্ট্রয়ার সুআংবভর্ন াবযটয 

এে বভআনবটবনন্প ( UCEP এয াবথ 

MOU এয জানুয়াযী/২০২২ বথবক বিডট 

নৄনযায় চালু য়) 

১২৫ ০৪ ট ১৩৬ জন 

 

  



 

 

প্রর্ক্ষণ/ উবযাগী ংস্থায নাভ প্রর্ক্ষবণয র্ফলয় অন 

ংখ্যা 

বকাব িয 

ংখ্যা 

ংগ্রণকাযীবয 

ংখ্যা 

গ্রাভীণ ভর্রাবদয কৃর্ল র্বর্িক 

প্রর্ক্ষন বকন্দ্র র্জযানী,গাজীনৄয 

)নাফার্ক((  

১। ম্বর্রত কৃর্ল  ভৎস্য চাল ১৫ ০৪ট              ৫০ জন 

ভর্রা কৃর্ল প্রর্ক্ষন বকন্দ্র, 

র্জযাবফা, াবায, ঢাকা 

)অফার্ক(  

১। ভারুভ  সজফ চালাফাদ ১০    ০৪ট ৩৫ জন 

২। বর্ষ্ট্র এে বফকার্য বপ্রাডাক্ট ১৫ ০৪ট ৫২ জন 

৩। বে বভর্কং এে বটআরার্যং ১৫ ০৪ট ৫৫ জন 

৪। বফর্ক কর্ম্পউটায ২০ ০৪ট ৮০ জন 

৫। ট িকারচায এে না িার্য - - - 

বফগভ বযাবকয়া প্রর্ক্ষন বকন্দ্র,  

ভয়ভনর্ং (অফার্ক) 

১। াউজ র্কর্ং এে বকয়ায র্গর্বং ২৫ ০৪ট ৪৫ জন 

২। র্ফউটর্পবকন ২৫ ০৪ট ৫৭ জন 

৩। অদৄর্নক গাবভ িন্ট, নাফার্ক ৫০ ০৪ট ১৬৭ জন 

৪। কর্ম্পউটায র্প এর্প্লবকন ৫০ ০৪ট            ১৭৬ জন 

ভর্রা স্তর্ল্প  কৃর্ল প্রর্ক্ষণ 

বকন্দ্র, র্দনাজনৄয (অফার্ক)  

 

১। অদৄর্নক গাবভ িন্ট, ২০ ০৪ট ৮০ জন 

২। বে বভর্কং এে বটআরার্যং ৩০ ০৪ট ১২০ জন 

৩। বফর্ক কর্ম্পউটায ১০ ০৪ট ৪০ জন 

ভর্রা কৃর্ল প্রর্ক্ষণ 

আন্পটটউট,ফাবগযাট 

)অফার্ক(  

১।  র্ফউটর্পবকন ২০ ০৪ট ৭২ জন 

২। কর্ম্পউটায র্প এর্প্লবকন ৪০ ০৪ট ১৫৪ জন 

৩। বে বভর্কং এে বটআরার্যং ৪০ ০৪ট             ১৪৪ জন  

ভা পার্তভা (যা:)ভর্রা প্রর্ক্ষণ 

 উন্নয়ন কভবপ্লে,ার্যয়াকার্ি, 

ফগুো (র্তনট বিবডআ UCEP 

এয াবথ MOU এয ভাধ্যবভ 

জানুয়াযী/২০২২ বথবক নৄনযায় 

চালু য়) 

১। কনর্জউভায আবরকির্নে  ২০ ০৪ট              ৩০ জন 

২। ভবটায াআবকর ার্ব ি  ১০ ০৪ট              ১৬ জন 

৩।  আবরকর্ির্য়ান  ২০ ০৪ট              ৩৪ জন 

ভানফম্পদ উন্নমন প্রর্ক্ষণ 

বকন্দ্র, যাজাী  (অফার্ক) 

১। বস্বচ্ছাবফী ভর্রা বনতৃবৃবিয স্বক্ষভতা 

র্ফকা প্রর্ক্ষণ (টাবগ িট র্ছর ৩৬০ জন) 

  ৩৫৫ জন 

  

২। র্ধদপ্তবযয বজরা   উবজরা ভর্রা 

র্ফলয়ক কভ িকতিায কাম িারবয়য ৩য়  ৪থ ি 

বশ্রণীয কভ িচার্যবদয দক্ষতা উন্নয়ন প্রর্ক্ষণ  

  ৩৪ জন 

 উবভাট= ২,২৯০ জন 

ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয ৬৪ 

বজরাধীন ১৩৬ ট উবজরায় 

উবজরা ভর্রা র্ফলয়ক 

কভ িকতিায কাম িারবয়য ভর্রা 

প্রর্ক্ষণ বকন্দ্র 

দর্জি র্ফজ্ঞান  ৩০ জন         ০৪ট ১৬,২৩০ জন 

 উবভাট= ১৬,২৩০ জন 

 ফ িবভাট= ১৯,১৪৫ জন 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দার্যদ্রে র্ফবভাচন  কভ িংস্থান সৃর্ষ্ট  

  



 

 

ভর্রাবদয অত্ম-কভ িংস্থাবনয জন্য ক্ষুদ্রঋণ কাম িক্রভ 

 

রক্ষে  উবিশ্যঃ দর্যদ্র  ায় ভর্রাবদয ঋণ প্রদাবনয ভাধ্যবভ দার্যদ্রে র্ফবভাচন  অত্ম-কভ িংস্থাবনয  সুবমাগ সৃর্ষ্ট কযা। বদবয 

ফবর্রত  ফর্ঞ্চত ভর্রা জনবগার্িয অত্মবচতনতা বৃর্ি, তাবদয র্ধকায ংযক্ষণ  উৎাদনীরতায র্দক উবন্াচন কবয 

তাবদযবক অত্ম-র্নব িযীর কবয গবে বতারাআ এ কাম িক্রবভয প্রকৃত রক্ষে  উবিশ্য। ভর্রাযা ঋবণয থ ি র্দবয় র্ফর্বন্ন অয়ফধ িক কভ িসূর্চ 

বমভন বরাআ বভর্ন ক্রয়, গরু-ছাগর  াঁ-ভৄযর্গ ারন, ক্ষুদ্র ব্যফা, ভৎস্য চাল, না িার্য আতোর্দ কাজ কবয জীর্ফকা র্নফ িা কবয 

থাবক। এছাো এ ঋণ কভ িসূর্চয ভাধ্যবভ ভর্রাবদয জীফনমাত্রায ভান উন্নয়বনয প্রবয়াজনীয় কাম িক্রভ বমভন- স্যার্নটার্য ল্যার্িন ব্যফায, 

বছবর-বভবয়বদয স্কুবর বপ্রযণ, জন্ র্নফন্ধন, জন্ র্নয়ন্ত্রণ, প্রাথর্ভক স্বাস্থে র্যচম িা, র্শুবদয বযাগ প্রর্তবলধক টকা আনবজকন প্রদান, 

র্ফশুি ার্ন ান, বমৌতুক  ফাল্যর্ফফা র্নবযাধ আতোর্দ র্ফলবয় বচতন কযা বয় থাবক। মায ভাধ্যবভ তৃণভর ম িায় বথবক নাযীয 

ক্ষভতায়ন ফাস্তাফর্য়ত বচ্ছ। 

 

র্ফফযণঃ ‘‘ভর্রাবদয অত্ম-কভ িংস্থাবনয জন্য ক্ষুদ্রঋণ কাম িক্রভ’’ কভ িসূর্চট ২০০৩-০৪ বত ২০২১-২০২২ থ ি ফছয ম িন্ত বদবয ৬৪ট 

বজরায অতাধীন ৪৮৯ট উবজরায় ফাস্তফার্য়ত বচ্ছ। ২০০৩-০৪ বত ২০২১-২০২২ থ ি ফছবযয জুন/২০২২ ম িন্ত বভাট ফযাি 

৫৭২৮.২০ রক্ষ (াতান্ন বকাট অটা  রক্ষ র্ফ াজায) টাকা। উক্ত টাকা ক্রভনৄর্ঞ্জতবাবফ ঘূণ িায়ভান অকাবয ১৫৭৮৩.২৫  রক্ষ 

(একত াতান্ন বকাট র্তযার্ রক্ষ পঁর্চ াজায) টাকা ১,৫১,৭৮১ জন দর্যদ্র  ায় ভর্রায ভবধ্য  র্ফতযণ কযা বয়বছ এফং 

বভাট অদায় বয়বছ ১২৫১৪.১৫ রক্ষ  (একত পঁর্চ বকাট বচৌি রক্ষ বনয াজায) টাকা। অদাবয়য ায ৭৯.২৯%।  

  

‘‘ভর্রাবদয অত্ম-কভ িংস্থাবনয জন্য ক্ষুদ্রঋণ কাম িক্রভ-এয ২০২১-২০২২  থ ি ফছবযয গ্রগর্তয তথ্য র্নবম্ন প্রদি র। 

    (রক্ষ টাকায়) 

প্রর্তিাবনয নাভ থ ি ফছয বভাট 

ফযাি 

বভাট 

র্ফতযণ 

বভাট 

অদায় 

অদাবয়য 

ায 

উকাযববাগী ভন্তব্য 

‘‘ভর্রাবদয অত্ম-

কভ িংস্থাবনয জন্য ক্ষুদ্রঋণ 

কাম িক্রভ’’ 

২০২১-

২০২২ 

৩০০.০০ ৮৮১.৫৪ ৭৮৯.৫০ ৮৯.৫৬% ৬৪২০ জন 

 

 

 

চাকুযী র্ফর্নবয়াগ তথ্য বকন্দ্র 

(Employment Information Center)  

 
কাম যক্রভভয বফফযণ:  

ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তযাধীন চাকুযী র্ফর্নবয়াগ তথ্য বকবন্দ্র র্র্ক্ষত-স্বল্পর্র্ক্ষত, দক্ষ-দক্ষ চাকুর্য প্রতোী নাযীবদয নাভ 

র্নফন্ধননফ িক র্ফর্বন্ন প্রর্তিাবন শূন্য বদয র্ফযীবত তাবদয অবফদনত্র বপ্রযণ কযা য়। চাকুযী র্ফর্নবয়াগ তথ্য বকবন্দ্রয 

ভাধ্যবভ চাকুর্য প্রতোী নাযীবদয চাকুযী প্রার্প্তবত বমার্গতা প্রদান কযা য়। 
 

ক্র:নং  কাম যক্রভ ভয়কার ভন্তব্য 

1। বনফবিত নাযীয ংখ্যা  - ১১ েন   জুরাআ ২০2১- জুন ২০২২২   

২। বফববন্ন প্রবতষ্ঠাভন যপ্রবযত বনফবিত নাযীয অভফদন ভেয 

ংখ্যা - ০০ 

৩।  যম কর প্রবতষ্ঠাভন বনফবিত ভবরাভদয অভফদন ে যপ্রযণ 

কযা ভয়ভে তায ংখ্যা - ০০ 

৪। চাকুবয প্রাবিয তথ্য প্রদানকাযী নাযীয ংখ্যা - ০০ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নাযী  র্শূ র্নম িাতন প্রর্তবযাধ কাম িক্রভ  
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ভর্রা ায়তা কভ িসূর্চ 

বদবয দ:স্থ, ায়  র্নম িার্তত নাযীবদয অআনগত ায়তা প্রদান   র্নযাদ অশ্রয় প্রদান এফং র্ফর্বন্ন বিবড প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয 

ভাধ্যবভ নাযীবদয অত্মকভ িংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ষ্টয রবক্ষে বদবয ৬ ট (ঢাকা, চিগ্রাভ, যাজাী, খুরনা, ফর্যার  র্বরট) র্ফবাগীয় 

বয ভর্রা ায়তায  কাম িক্রভ র্যচার্রত বচ্ছ।  এয ধীবন  ২ ধযবণয বফা যবয়বছ। 

ক) অআর্ন ায়তা (নাযী র্নম িাতন প্রর্তবযাধ বর) : 

 

ত্র ববরয ভাধ্যবভ দ:স্থ, ায়  র্নম িার্তত ভর্রাবদয র্ফনা খযবচ অআনগত যাভ ি  

প্রদান, কাউর্ন্পর্রং এয ভাধ্যবভ র্নম িাতবনয র্কায নাযীবদয র্ফর্বন্ন ধযবনয ার্যফার্যক কর 

র্ভভাংা াধন, ার্যফার্যক ম্পকি নৄন:স্থান, স্ত্রী  ন্তাবনয বযনবালণ অদায়  

তারাকপ্রাপ্ত ভর্রাবদয বদনবভায, ন্তাবনয বযণবালণ অদাবয়য ভাধ্যবভ ভর্রাবদয 

অআনগত ায়তা প্রদান কযা য়। কাউর্ন্পর্রং এয ভাধ্যবভ বম কর র্ববমাগ র্নষ্পর্ি কযা 

িফ য় না, র্নম িার্তত ভর্রাবদয বক্ষ ববরয অআনজীর্ফয ভাধ্যবভ অদারবত ভাভরা 

র্যচারনা কযা য়। 

 

খ) অশ্রয় প্রদান (ভর্রা ায়তা বকন্দ্র): 

 এআ বকবন্দ্রয ভাধ্যবভ র্নম িার্তত  অশ্রয়ীন ভর্রাবদয র্ফনা খযবচ র্ববমাগ/ভাভরা 

র্নষ্পর্ি না য়া ম িন্ত ৬ (ছয়) ভা, র্ফবল প্রবয়াজবন ভার্যচারক, ভর্রা র্ফলয়ক 

র্ধদপ্তয ভবাদবয়য নুবভাদনক্রবভ ৩ ভা এফং ভন্ত্রণারবয়য নুবভাদনক্রবভ অবযা ৩ 

(র্তন) ভা বভাট ১ (এক) ফছয নুধ ি ১২ ফছবযয দট ন্তান অশ্রয় প্রদান কযা য়। 

াাার্ র্ফনাভবল্য তাবদয খায, ফস্ত্র, র্চর্কৎা  প্রাথর্ভক র্ক্ষা প্রদান  ভাবজ 

নৄনফ িাবনয রবক্ষে বকবন্দ্র ফস্থানকারীন র্ফনা খযবচ র্ফর্বন্ন বিবড (বরাআ, কাটং, উর র্নটং 

 এভিয়ডার্য) প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। 
 

        ফাস্তফ গ্রগবত (জুরাআ/২১-জুন/২২ ম যন্ত) 

ভাভয নাভ অআবন 

ায়তা 

অদায়কৃত থ য অশ্রয় 

প্রদান 

 ভাভয নাভ অআবন 

ায়তা 

অদায়কৃত থ য অশ্রয় 

প্রদান 

জুরাআ/২১ 30 ১,৩২,০০০/- 33  োনু/২২ 75 ১০,৯৬,০০০/- 23 

অগষ্ট/২১ 5৭ ৮,৮৪,৪০০/- 32  যপব্রুয়াবয/২২ 109 ১৪,৩১,৫০০/- 17 

যভেম্বয/২১ 83 ১০,০৯,৯০০/- 40  ভাচ য/২২ 61 ৫,৯৭,৪০০/- 13 

ভটাফয/২১ 122 ৫,৫৯,০০০/- 13  এবপ্রর/২২ 46 ১২,১০,৫০০/- 17 

নভবম্বয/২১ 120 ১১,০৮,০০০/- 16  যভ/২২ 47 ১৮,৩৩,৫০০/- 18 

বডভম্বয/২১ 78 ১৪,৬৫,৯০০/- 27  জুন/২২ 77 ১৭,৪৮,০০০/- 22 

যভাট ৪৯০ ৫১,৫৯,২০০/ ১৬১  যভাট ৪১৫ ৭৯,১৬,৯০০/ ১১০ 
 

(ক) যরে বচে (জুরাআ/২১-বডভম্বয/২১) (ে) যরে বচে (োনুয়াযী/২২-জুন/২২) 
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gwnjv, wkï I wK‡kvix †ndvRZx‡`i wbivc` Avevmb ‡K›`ª, MvRxcyi 

 

১. কভ িসূর্চয নাভ : ভর্রা, র্শু  র্কবাযী বপাজর্তবদয র্নযাদ অফান বকন্দ্র, গাজীনৄয। 

২. ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ : ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয়। 

৩. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয। 

৪. ফস্থান : গাজীনৄয বজরাধীন জয়বদফনৄয উবজরায বভাগযখার বভৌজায় র্নজস্ব বফন।  

৫. থ িফছয : ২০২১-২০২২ 

৬. ফযাি : ৯৩.৬৮ (র্তযানব্বআ রক্ষ অটলর্ি াজায) টাকা, উৎ:র্জর্ফ 

৭. ফস্থানকাযী 

বপাজতীবদয ধযণ 

: ভরত অদারত বত বপ্রর্যত র্ফর্বন্ন ভাভরায র্বকটভ/বপাজর্তগণ (ফার্ে বত ারায়ন, 

াযাবনা, ধল িণ, তো ভাভরায াক্ষী  ন্যান্য ভাভরা) বকবন্দ্র বপাজর্ত র্াবফ ফস্থান 

কবযন। 

৮. বকবন্দ্রয ধাযন ক্ষভতা  : অদারত বত বপ্রর্যত ১০০ জন বপাজর্তয ধাযন ক্ষভতা এ বকবন্দ্রয যবয়বছ। র্তন তরা র্ফর্ষ্ট 

ডযবভটর্য বফবনয ২য়  তৃতীয় তরায় ফ িবভাট ২০ট রুবভ ০৫ জন কবয ফতিভাবন বভাট ১০০ 

জন বপাজর্ত ফস্থাবনয সুবমাগ যবয়বছ।  

৯. উবিশ্য :  বপাজর্ত ভর্রা, র্শু  র্কবাযীবদয র্ফচাযকারীন ভবয় র্নযাদ অশ্রবয়য ব্যফস্থা 

কযা। 

 র্ফনাভবল্য খায, ফস্ত্র, র্চর্কৎা, র্ক্ষা  র্ফবনাদবনয ব্যফস্থা কযা। 

 র্নধ িার্যত শুনার্নয র্দবন র্নযািায াবথ বকাবট ি ার্জয কযা এফং বকাট ি বত অফান 

বকবন্দ্র বপযত অনা। 

 অশ্রয়কারীন ভবয় তাবদয দক্ষ জনম্পবদ উন্নীত কযায রবক্ষে বচতনতা বৃর্ি কযা। 

 বকবন্দ্র ফস্থানকারীন ভবয় াযীর্যক  ভানর্ক র্চর্কৎা  িব্য অআনগত ায়তা 

প্রদান কযা । 

 ভর্রা  র্শুবদয ভানফার্ধকায ভৄন্নত যাখা। 

১০. প্রদি বফা ভ :  অদারত কতৃিক বপ্রর্যত বপাজর্তবদয র্ফচায চরাকারীন ভবয় অফান বকবন্দ্র অশ্রবয়য 

ব্যফস্থা কযা য়। 

 র্নধ িার্যত শুনার্নয র্দবন র্নজস্ব মানফাবন ম িাপ্ত নৄর্র প্রযা  র্নযািায াবথ বকাবট ি 

ার্জয কযা এফং বকাট ি বত অফান বকবন্দ্র বপযত অনা য়। 

 অফান বকবন্দ্র ফস্থানকারীন ভবয় র্ফনাভবল্য খায, ফস্ত্র, র্চর্কৎা, র্ক্ষা  

র্ফবনাদবনয ব্যফস্থা কযা য়। 

 র্ফবল র্ফবল র্দফব বপাজর্তবদয র্ফবল খাফায র্যবফন কযা য়। 

 অশ্রয়কারীন ভবয় তাবদয দক্ষ জনম্পবদ উন্নীত কযায রবক্ষে বরাআ প্রর্ক্ষণ প্রদান 

কযা য়। 

 বপাজর্তবদয কাউবন্পর্রং এয ভাধ্যবভ বচতনতা বৃর্ি  ভানর্ক র্চর্কৎায ব্যফস্থা কযা 

য়।  

১1. গ্রগর্ত : প্রকল্পকারীন ভয় ২০০৩ বত অগস্ট/২০২১ ম িন্ত বভাট ২১৩১ জন বপাজর্তবক অশ্রয়, 

খায, ফস্ত্র, র্চর্কৎা, র্ক্ষা এফং প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। ২০২১-২২ থ িফছবযয 

জুরাআ/২০২১ বত জুন/২০২২ ম িন্ত ৯৫ জন নতুন বপাজর্ত অগভন ঘবটবছ। ফতিভাবন বকবন্দ্র 

৩০ জন বপাজর্ত ফস্থান কযবছ। ঢাকা  অবাবয র্ফর্বন্ন বজরায ভাভান্য অদারবত 

অফান বকবন্দ্র ফস্থানযত বপাজর্তবদয ভাভরা র্যচার্রত বচ্ছ।  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     প্রার্তিার্নক সুর্ফধা  বফা প্রদান  

  



 

 

কভ িজীফী ভর্রা বাবস্টর 

 

থ িননর্তক কভ িকাবে র্ধকাবয নাযীবদয ম্পৃক্তকযবণয রবক্ষে ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয়াধীন ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয 

অতায় র্যচার্রত কভ িজীফী ভর্রা বাবস্টবরয ভাধ্যবভ কভ িজীফী ভর্রাবদয র্নযাদ অফান বফা প্রদান কযা বচ্ছ।  

কভ িযত ভর্রা গাবভ িন্ট শ্রর্ভকবদয জন্য র্নর্ভ িত বাবস্টর কভ িজীফী ভর্রাবদয অফান সুর্ফধা প্রদাবন ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক 

ভন্ত্রণারবয়য অতাধীন ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয কতৃিক ৮ট কভ িজীফী ভর্রা বাবস্টর র্যচার্রত বচ্ছ। কভ িজীফী ভর্রা বাবস্টরভ; 

ঢাকা, চিগ্রাভ, যাজাী, খুরনা  মবাবয ফর্স্থত।  

প্রংগত, ২০২১-২০২২ থ িফছবয ০৮ট কভ িজীফী ভর্রা বাবস্টবর বগস্ট র্ট বভাট র্ট ংখ্যা ১,৭৫৩ট এফং ১,৭৪২ জন কভ িজীফী 

ভর্রাবক অফান বফা প্রদান কযা বয়বছ। 

কভ িজীফী ভর্রাবদয র্শুবদয জন্য র্দফামত্ন বকন্দ্র: 

কভ িজীফী ভর্রাবদয র্শুবদয (৬ভা বথবক ৬ফছয ম িন্ত) র্দফামত্ন বফা প্রদাবনয ভাধ্যবভ ভাবয়বদয স্ব-স্ব কভ িস্থবর র্নর্িবন্ত 

কাজ কযায সুবমাগ প্রদাবনয উবিবশ্য ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র র্যচারনা কযবছ। এআ বকবন্দ্র কার ৮:৩০ বথবক 

র্ফবকর ৫:৩০ টা ম িন্ত (যকার্য ছুটয র্দন ব্যর্তত) বফা প্রদান কযা বয় থাবক।  

 

বফায ধযণ: 

 র্শুবদয র্যচ্ছন্ন যাখা, প্রাথর্ভক স্বাস্থে র্যচম িা, র্শুবদয সুলভ খাফায (কাবরয নাস্তা, দনৄবযয খাফায এফং র্ফবকবরয নাস্তা) 

প্রদান, প্রাক-স্কুর র্ক্ষা প্রদান, আনবডায বখরাদৄরা  র্চির্ফবনাদবনয সুর্ফধা প্রদাবনয াাার্ তাবদয র্ষ্টাচায, র্যবফ  স্বাস্থে 

ংক্রান্ত জ্ঞান প্রদান। এখাবন র্শুবদযবক ভাতৃবস্দব রারন ারন কযা বয় থাবক। এছাো, র্চির্ফবনাদবনয জন্য টর্ব যবয়বছ।  

 

যাজস্ব খাবত দ’ধযবণয বভাট ৪৩ট র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র যবয়বছ। 

 

ক) র্নম্নর্ফি র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র : র্নম্নর্ফি র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র যাজস্ব খাবত র্যচার্রত বচ্ছ। 

খ) ভধ্যর্ফি র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র : ভধ্যর্ফি র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র যাজস্ব খাবত র্যচার্রত বচ্ছ। 

(ংক ভ তক টাকায়) 

ক্র: 

নং 

বকবন্দ্রয নাভ বকবন্দ্রয ঠিকানা ফাবজট 

২০২১-২০২২ 

অন 

ংখ্যা 

বফা প্রদাবনয 

ংখ্যা (জন) 

ভন্তব্য  

বভাট ফযাি বভাট ব্যয় 

১) কল্যাণনৄয র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র ফার্ে নং-৫/৩, বযাড নং- ১৩, 

কল্যাণনৄয, র্ভযনৄয, ঢাকা। 

৩০,৭০,১৭৬ ২৫,২৫,৯২৫ ৮০ ৩৪  

২) বভাাম্মদনৄয র্শু র্দফামত্ন 

বকন্দ্র 

১/৬-এ, িক-র্ফ, রারভাটয়া, ঢাকা। ৮০ ৩৪ 

৩) অর্জভনৄয র্নম্নর্ফি র্শু 

র্দফামত্ন বকন্দ্র 

অর্জভনৄয র্পা ি কবরানী, 

অর্জভনৄয, ঢাকা। 

৮০ ৩০ 

৪) ভগফাজায র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র ৫৫৩, নয়াবটারা বযাড, ফে 

ভগফাজায, ঢাকা। 

৮০ ৩৮ 

৫) যাভনৄযা র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র ১৬৭/এ, য়াদা বযাড, র্িভ 

যাভনৄযা, ঢাকা। 

৮০ ২৮ 

৬) মাত্রাফােী (র্খরগাঁ) র্শু 

র্দফামত্ন বকন্দ্র 

র্খরগাঁ নৄন িফান এরাকা ‘এ’ 

বজান (১১নং যকার্য স্টাপ 

বকায়াটায দর্ক্ষণ াব) র্খরগাঁ, 

৮০ ১৭ 



 

 

ক্র: 

নং 

বকবন্দ্রয নাভ বকবন্দ্রয ঠিকানা ফাবজট 

২০২১-২০২২ 

অন 

ংখ্যা 

বফা প্রদাবনয 

ংখ্যা (জন) 

ভন্তব্য  

বভাট ফযাি বভাট ব্যয় 

ঢাকা। 

৭) পর্যদাফাদ র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র ২১/র্ফ, ফাাদযবরন, পর্যদাফাদ, 

শ্যাভনৄয, ঢাকা। 

৮০ ৬০ 

৮) কাভযাঙ্গীযচয র্শু র্দফামত্ন 

বকন্দ্র 

৪৯, ফেগ্রাভ, অরীনগয, বচয়াযম্যান 

ফােী, বচৌযাস্তা, কাভযাঙ্গীযচয, 

ঢাকা। 

৮০ ৩৮ 

৯) টঙ্গী  র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র ৩নং বচযাগঅরী ভাতফয বযাড 

দর্ক্ষন  অউচাো, টঙ্গী, গাজীনৄয। 

৮০ ৬৬ 

১০) নাযায়ণগঞ্জ র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র ১২৬/১১, উিয চালাো , চানভাযী, 

নাযায়ণগঞ্জ। 

৮০ ৪৭ 

১১) বপনী র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র বার্ডং নং ২১৩, এ, এ, বক 

বযাড, বপনী। 

৮০ ৭২ 

১২) ভয়ভনর্ং র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র  বচৌদৄযী  ম্যানন, ৬৯, অকুয়া, 

ভয়ভনর্ং। 

৮০ ৪৬ 

১৩) র্ফ-ফার্েয়া র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র ফার্ে নং-৫০১, ভাদাযল্যাে াউজ, 

ভধ্যাো, র্ফ-ফার্েয়া। 

৮০ ৫৮ 

১৪) পর্যদনৄয র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র আয়ার্ছন েক, ৮৫ বাট ি রর্ক্ষনৄয, 

বকাতয়ারী, পর্যদনৄয। 

৮০ ৫৫ 

১৫) মবায র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র বজ/১২, বক্টয-৭, নতুন উয, 

মবায। 

৮০ ৩১ 

১৬) কুর্ষ্টয়া র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র র্ঝনাআদ বযাড, নফ ি ভজভনৄয, 

ািাভ ফাজায (দারু বপা), 

কুর্ষ্টয়া। 

৮০ ৩০ 

১৭) াফনা র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র বার্ডং-১৩৬/১, বফদা ফাগান, 

সল্যাননৄয, াফনা। 

৮০ ৪৩ 

১৮) ফগুো র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র ফােী নং-১৮৫৮, াং-নেরফােী দ: 

াো, ফকুরতরা, ফগুো। 

৮০ ৬৫ 

১৯) কুর্ভো  র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র এোডববাবকট কাবভ এয ফােী, 

নৄযাতন বভৌরবীাো, চকফাজায, 

কুর্ভো। 

৮০ ২০ 

২০) র্দনাজনৄয র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র বার্ডং নং-১২১/১৯৬৯, রারফাগ, 

র্দনাজনৄয। 

৮০ ৬৫ 

২১) শ্রীভঙ্গর র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র ১৭/র্ফ, শ্যাভরী অফার্ক এরাকা, 

শ্রীভঙ্গর, বভৌরবী ফাজায। 

৮০ ২০ 

২২) চিগ্রাভ র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র ফােী নং-৬১, বযাড নং-০১, 

বভাবভনফাগ অফার্ক এযাকা, 

াভজাযফাগ, াঁচরাআ, চিগ্রাভ। 

৬০ ৩০ 

২৩) যাজাী র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র বার্ডং নং-৯২, নতুন বষ্টর্ডয়াভ 

বযাড, যাজাী। 

৩০,৭০,১৭৬ ২৫,২৫,৯২৫ ৬০ ৬৩  

২৪) খুরনা র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র ৫ নং ববয ফাংরা বযাড, খুরনা। ৬০ ৫৫ 

২৫) ফর্যার র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র র্ফ এভ, কবরজ বযা, ফর্যার। ৬০ ২৯ 

 

২৬) র্বরট র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র বার্ডং নং-১৩৪৯-০৫, অর্জজ 

কবটজ, বফক-২৩, যায়নগয, 

র্বরট। 

৬০ ৪১ 

২৭) র্ভযনৄয-১০ র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র ফার্ে নং-১১৯৬, নফ ি ভর্ননৄয, ৫০ ৩২ 



 

 

ক্র: 

নং 

বকবন্দ্রয নাভ বকবন্দ্রয ঠিকানা ফাবজট 

২০২১-২০২২ 

অন 

ংখ্যা 

বফা প্রদাবনয 

ংখ্যা (জন) 

ভন্তব্য  

বভাট ফযাি বভাট ব্যয় 

র্ভযনৄয-২, ঢাকা। 

২৮) াবায র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র বভবদী প্যাবর, ৭/১ িক-এ, 

য়াড ি নং-৯, নাভা বগো, াবায, 

ঢাকা। 

৫০ ৩৩ 

২৯) র্জগাতরা র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র বার্ডং নং-০৫, বযাড নং-০৪, 

ঝাউচয ফাজায, াজাযীফাগ, 

র্জগাতরা, ঢাকা। 

৫০ ৩৪ 

৩০) বডভযা র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র খাজা টায়ায, বার্ড িং নং-২০০, 

াজী নার্য উর্িন, ১নং বগআট, 

কাজরাযাে, বডভযা বযাড, বাঙ্গা 

বপ্র, মাত্রাফােী, ঢাকা। 

৫০ ২৫ 

৩১) অদাফয র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র ফার্ে নং- ৫৩/৫৪, বযাড নং-১৬, 

সুর্নর্ফে াউর্জং, অদাফয, ঢাকা। 

৫০ ৪২ 

৩২) ফাড্ডা র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র ১১০৫, র্খরফার্েযবটক, ফাড্ডা, 

ঢাকা। 

৫০ ৩৬ 

৩৩) গাফতরী র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র এ/৫৫, তৃতীয় কবরানী রারকুঠি, 

র্ভযনৄয ভাজায বযাড, গাফতরী, 

ঢাকা। 

৫০ ৪৭ 

৩৪) নাখারাো র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র প্রধানভন্ত্রীয কাম িারয় ংরগ্ন (ংদ 

দস্যবদয ফাবফন কক্ষ নং-২১  

২২), নাখারাো, ঢাকা। 

৫০ ২৮ 

৩৫) প্লার্নং কর্ভন র্শু র্দফামত্ন 

বকন্দ্র 

প্লার্নং কর্ভন, অগাযগাঁ, ঢাকা। ৫০ ৩৩ 

৩৬) যাজাযফাগ র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র যাজাযফাগ নৄর্র রাআন, ঢাকা। ৫০ ১৮ 

৩৭) উিযা র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র ফার্ে নং-৬/এ, বযাড নং-২/র্ফ,     

বক্টয-১১, উিযা, ঢাকা। 

৫০ ২১ 

৩৮) র্চফারয় র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র বফন নং-১০, ফাংরাবদ র্চফারয়, 

ঢাকা। 

৫০ ৫৩ 

৩৯) অর্জভনৄয র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র 

(ভধ্যর্ফি) 

অর্জভনৄয র্পা ি কবরানী, 

ঢাকা। 

৫০ ১০ 

৪০) এর্জর্ফ র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র গ্যাবযজ র্ফর্ডং, ৩য় তরা, এর্জর্ফ, 

ঢাকা। 

৫০ ১২ 

৪১) র্খরগাঁ র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র র্খরগাঁ নৄন িফান এরাকা ‘এ’ 

বজান (১১নং যকার্য স্টাপ 

বকায়াটায দর্ক্ষণ াব) র্খরগাঁ, 

ঢাকা। 

৫০ ২৮ 

৪২) র্ভযনৄয র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র বটারাযফাগ, র্ভযনৄয-১, ঢাকা 

(বডিা বভর্ডকোর কবরবজয 

াব)। 

৫০ ৩২ 

৪৩) ভর্ফ র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র ৭ভ তরা, ৩৭/৩ আস্কাটন গাবড িন 

বযাড, ভর্ফ, ঢাকা। 

৫০ ২৫ 

 ৩০,৭০,১৭৬ ২৫,২৫,৯২৫ ২৮৩০ ১,৬২৪  
 

 যাজস্ব খাবত র্যচার্রত ভধ্যর্ফি ১০ট র্শু র্দফামত্ন বকবন্দ্রয ভার্ক চাঁদা ৫০০/- টাকা , বর্তি র্প ৫০০/- টাকা। 

 যাজস্ব খাবত র্যচার্রত ৩৩ট র্নম্নর্ফি র্শু র্দফামত্ন বকবন্দ্রয ভার্ক চাঁদা ১০০/- টাকা , বর্তি র্প ১০০/- টাকা। 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উন্নয়ন প্রকল্প  ন্যান্য কাম িক্রভ  

 

  

 



 

 

ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয ২০২১-২০২২ থ ি ফছবযয চরভান উন্নয়ন প্রকল্প ভ 

1। প্রকবল্পয নাভঃ “উবজরা ম িাবয় ভর্রাবদয জন্য অয়ফধ িক (অআর্জএ) প্রর্ক্ষণ (২য় ংবার্ধত) প্রকল্প” 

প্রকবল্পয কভ ি এরাকাঃ ভগ্র ফাংরাবদ  

 ৪৩১ট উবজরা ম িাবয় (প্রর্তট উবজরায় ২ (দআ) ট কবয বিড)। 

 ৬৪ ট বজরা ম িাবয় (প্রর্তট বজরায় ০১ (এক) ট কবয বিড)। 

 ৮ট র্ফবাগীয় ম িাবয় (০১ (এক) ট বিড বভাটয োআর্বং)। 

 

প্রকবল্পয উবিশ্যঃ 

ভর উবিশ্যঃ দর্যদ্র  সুর্ফধাফর্ঞ্চত (১৬-৪৫ ফছয) ভর্রাবদয প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ দক্ষতা বৃর্ি  অত্নর্নবিযীর জনর্ক্তবত রূান্তয 

কবয দার্যদ্র র্ফবভাচন  উন্নয়বনয ভর বরাতধাযায় ম্পৃক্ত কযা। প্রকল্প বভয়াবদ ৩,৮১,২৫০ জন ভর্রাবদয প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা। 

 

র্নর্দ িষ্ট উবিশ্যঃ 

 ৩,৮১,২৫০ জন দর্যদ্র  সুর্ফধা ফর্ঞ্চত (১৬-৪৫ ফছয) ভর্রাবদয অয়ফধ িক প্রর্ক্ষণ প্রদান এফং ভাআবক্রা বক্রর্ডট বপ্রাগ্রাবভয াবথ 

ংবমাগ স্থান।  

 প্রর্ক্ষণাথীবদয জন্য কাবজয বক্ষত্র  উৎার্দত ণ্য ফা বফা র্ফনবণয সুবমাগ সতর্ত। 

 দর্যদ্র-সুর্ফধা ফর্ঞ্চত ভর্রাবদয র্ধকায  সুবমাগ-সুর্ফধা ম্পিবক বচতনতা বৃর্ি কযা । 

 

প্রকবল্পয কাম িক্রভঃ“উবজরা ম িাবয় ভর্রাবদয জন্য অয়ফধ িক (অআর্জএ) প্রর্ক্ষণ (২য় ংবার্ধত) প্রকল্প” এয ভাধ্যবভ বদবয দর্যদ্র 

 সুর্ফধা ফর্ঞ্চত (১৬-৪৫ ফছয) ভর্রাবদয ০৩ (র্তন) ভা ব্যাী প্রর্ত উবজরায় ০২ (দআ) ট বিবড ২৫+২৫=৫০ জন এফং বজরা  

র্ফবাগীয় ম িাবয় প্রর্ত ব্যাবচ ৩০ জন ভর্রাবদয র্নবন্াক্ত বিবড প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য় এফং প্রর্ক্ষণ ভানাবন্ত প্রর্ক্ষণাথীবদয সদর্নক 

উর্স্থর্তয র্বর্িবত (প্রর্তর্দন ২০০ টাকা কবয) ৬০ কভ ির্দফব ফ িবভাট ১২,০০০ টাকা প্রর্ক্ষণ বাতা প্রদান কযা য়।    

 

অআর্জএ প্রকবল্পয প্রর্ক্ষণ বিবডয তার্রকাঃ 

ক্রঃ নং  বিবডয নাভ  ভন্তব্য 

১। পোন র্ডজাআন উবজরা ম িাবয় (প্রর্ত 

উবজরায় ০২ট কবয বিড) ২। র্ফউটর্পবকন 

৩। বার্ভ ি কবম্পাস্ট, ভারুভ  বভৌচাল 

৪। তযর্ঞ্জ  স্তর্ল্প 

৫। র্ক্রস্টার বা র্ছ  বডবকাবযবটড বকবের বভর্কং (বভাভফার্ত) 

৬। নেড প্রবর্ং 

৭। বফর্ফ বকয়ায  াউজ র্কর্ং 

৮। কর্ম্পউটায ার্ব ির্ং এে র্যবয়ার্যং  বভাফাআর ার্ব ির্ং এে র্যবয়ার্যং বজরা বয (০১ট কবয বিড) 

৯। কর্ম্পউটায োর্প্লবকন বপ্রাগ্রাভ 

১০। বভাটয োআর্বং র্ফবাগীয় বয (০১ট কবয বিড) 

 

প্রকবল্পয বভয়াদ: জানুয়ার্য-২০১৭ বথবক র্ডবম্বয-২০২২। 

 

প্রকবল্পয ২য় ংবার্ধত প্রাক্কর্রত ব্যয়: ৫৯১০৩.২৮ রক্ষ টাকা। 

 

প্রকবল্পয ফাস্তফ গ্রগর্তঃ 

 ২০২১-২০২২ থ ি ফছবয ৪৩১ ট উবজরা  ৮ ট র্ফবাগীয় বয ফ িবভাট ৮৪,৮৫৫ জন ভর্রাবদয প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা 

বয়বছ।  



 

 

 প্রকবল্পয শুরু বত জুন-২০২২ ম িন্ত ফ িবভাট ৩,০৯,৪৩০ (র্তন রক্ষ নয় াজায চাযত র্ত্র) জন ভর্রাবদয প্রর্ক্ষণ প্রদান 

কযা বয়বছ। ফাস্তফ গ্রগর্ত  ৮১.১৬%। 
 

 জুরাআ-২০২২ বত ববন্ফম্বয-২০২২ ববন ৪৩১ট উবজরায় কাবর ১৬তভ  র্ফকাবর ১৭তভ ব্যাবচয প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ 

াভার্জক দূযত্ব  স্বাস্থের্ফর্ধ বভবন এফং ৮ট র্ফবাগীয় বয BRTC এয ভাধ্যবভ বভাটয োআর্বং বিবডয ১০ভ ব্যাবচয 

প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ।  

 

 

 অআর্জএ প্রকল্প বত প্রর্ক্ষণ র্নবয় প্রায় ৪০,০০০ (চর্ে াজায) জন ভর্রা উবিোক্তা সতর্য বয়বছ। তাযা র্ফর্বন্ন প্রর্তিাবন 

কভ িযত অবছ এফং র্নবজবদয ফার্েবত বথবক কাজ কবয র্নবজবদয অত্মর্নবিযীর কবয গবে তুরবছ। 
 

 

 

প্রকবল্পয অর্থ িক গ্রগর্ত:  

 ২০২১-২০২২ থ ি ফছবয অযএর্ডর্বত বভাট ফযাি র্ছর ১৬৩৫৬.০০ রক্ষ টাকা। জুন-২০২২ ম িন্ত ব্যয় বয়বছ 

১৫২১২.৩৭ রক্ষ টাকা মা অযএর্ডর্ ফযাবিয ৯৩.০১%। 

 প্রকবল্পয শুরু বথবক জুন-২০২২ ম িন্ত ব্যয় বয়বছ ৪২২১২.৫৩ রক্ষ টাকা।  মা প্রকল্প ব্যবয়য ৭১.৪২%।   

  

ঢাকা বজরা ম িাবয়য বরস্  র্ডবপ্ল বন্টায উবদ্বাধন কবযন ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী পর্জরাতুন 

বনা আর্িযা, এভর্। 

প্রর্ক্ষণপ্রাপ্ত উবযাবক্তাবদয সতর্য ণ্যাভগ্রী র্যদ িন কবযন ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী পর্জরাতুন 

বনা আর্িযা, এভর্। 

  
ঢাকা র্ফবাগীয় ম িাবয় ভটয োআর্ব িং বিবড প্রর্ক্ষণ প্রাপ্ত প্রর্ক্ষণাথীবদয ভাবঝ 

ভার্যচারক  প্রকল্প র্যচারক কতৃিক প্রর্ক্ষণ বাতায বচক প্রদান। 

বনত্রবকানা বজরা বয স্থার্ত বরস্ এে র্ডবপ্ল বন্টায র্যদ িন কবযন ভার্যচারক  

র্যচারক ভবাদয় 

  

বনত্রবকানা বজরা বয স্থার্ত বরস্ এে র্ডবপ্ল বন্টায। কুর্ভো বজরায রারভাআ উবজরায় র্ফউটর্পবকন বিবডয ব্যফার্যক প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ। 



 

 

২। cÖK‡íi bvg: wK‡kvi-wK‡kvix K¬ve ’̄vcb cÖKí 

জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄর্জবুয যভাবনয অদব ি বানায ফাংরা গোয ন্যতভ র্ক্ত অভাবদয বর্ফষ্যৎ প্রজন্, মাযা 

অজবকয এআ র্কবায র্কবাযী। নেযন্ত িাফনায় বযনৄয র্কবায র্কবাযীবদয ভান ভৄর্ক্ত ভেবিয বচতনা, বদবপ্রভ, সনর্তক র্ক্ষা, 

শৃিরা  দার্য়ত্ববফাবধ উজ্জীর্ফত য়ায দীক্ষা প্রদান কযবর ক্রভঃগ্রযভান দম্য ফাংরাবদ বফ অগাভী র্ফবেয র্ফস্ময়। 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বখ ার্নায র্নবদ িনায় তরুণ প্রজন্বক ভেবগাবমাগী কবয গবে বতারায রবক্ষে র্কবায র্কবাযী িাফ 

স্থান প্রকল্প র্নযরবাবফ কাজ কবয মাবচ্ছ। 

 

র্কবায র্কবাযী িাফ স্থান প্রকবল্পয উবিশ্যঃ 

ভাবজয র্ফর্বন্ন স্তবযয প্রার্ন্তক র্কবায র্কবাযীবদয ফাল্য র্ফফা প্রর্তবযাধ  বজোয বফআজড বাবয়াবরন্প প্রর্তবযাধ কযা এফং 

Sexual & reproductive Health and Rights (SRHR) র্ফলবয় বচতনতা বৃর্িভরক র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ তাবদয 

ফস্থানবক দৃঢ় কযা। বআ াবথ িাবফয ভাধ্যবভ র্ফর্বন্ন সৃজনীর  াংস্কৃর্তক কাম িক্রবভয ভধ্য র্দবয় র্কবায র্কবাযীবদয ম্পকিবক 

সুদৃঢ় কযায ভাধ্যবভ ভাবজ আর্তফাচক র্যফতিন অনয়ন কযা। 

 

র্কবায র্কবাযী িাফ স্থান প্রকবল্পয রক্ষেভঃ 

১। ফাল্য র্ফফা প্রর্তবযাধকযা। 

২। Sexual & reproductive Health and Rights (SRHR)এফং Gender Based Violence  (GBV) র্ফলয়ক ঝুৌঁর্ক হ্রা 

কযা। 

৩। ১০-১৯ ফছয ফয়ী এবডাবরাবন্ট আয়ংবদয ভধ্য SRHR / GBV প্রর্তত কযায রবক্ষে নুকূর  ফন্ধুত্বনণ ি র্যবফ সৃর্ষ্ট কযা। 

৪। ১০-১৯ ফছয ফয়ী র্কবায র্কবাযীবদয ভবনা-াভার্জক অচযণ, এবক-বযয প্রর্ত শ্রিাীর ম্পকি, ভভবনাবাফান্ন,  

   SRHR প্রর্ততকযবণ দক্ষতা উন্নীতকযণ এফং GBV প্রর্তবযাবধ র্ফর্বন্ন ধযবণয বচতনতাভরক ব্যফস্থা গ্রণ কযা। 

৫। িাবফয  ভাধ্যবভ র্কবায-র্কবাযীবদয র্ফর্বন্ন সৃজনীর, গঠনভরক  াংস্কৃর্তক কাম িক্রবভয প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা এফং র্ফর্বন্ন 

     প্রর্তবমার্গতায অবয়াজন কযা। এছাো কোযাবট প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বফ। 

৬। িাফ র্বর্িক র্ফর্বন্ন াংস্কৃর্তক কাম িক্রবভয ভাধ্যবভ র্কবায র্কবাযীযা ন্ত্রাফাদ, ভাদকার্ক্ত, ভাজ র্ফবযাধী কভ িকাে বথবক  

    র্নবজবদয ভৄক্ত যাখা ন্যবদয জন্য নুকযণীয় দৃষ্টান্ত স্থান কযা। 

৭। প্রকবল্পয অতায় ৪৮৮৩ট িাফ স্থান কযা বফ এফং িাবফয ভাধ্যবভ প্রকল্প বভয়াবদ ৪৩৯৪৭০ জন র্কবায  র্কবাযীবক সুর্ফধা 

    প্রদান কযা বফ। 

৮। প্রকবল্পয অতায় ২৯৫২ জন নাযী উবযাক্তা সতর্য কযা বফ। 

 

র্কবায-র্কবাযী িাফ স্থান প্রকবল্পয কাম িক্রভঃ 

ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারবয়য অতায় ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয ধীবন র্কবায-র্কবাযী িাফ স্থান প্রকবল্পয অতায় 

াযাবদব প্রর্তট আউর্নয়ন  প্রর্তট বৌযবায় একট কবয ফ িবভাট ৪৮৮৩ট  (৪৫৫৩ট আউর্নয়ন  ৩৩০ট বৌযবা) র্কবায-

র্কবাযী িাফ স্থান কযা বয়বছ। প্রর্তট িাবফ ৩০ জন দস্য থাকবফ। এযভবধ্য ২০জন র্কবাযী  ১০জন র্কবায যবয়বছ।  

এ িাবফয ভাধ্যবভ িাফ দস্যবদযবক ফাল্য র্ফফা প্রর্তবযাধ  বজোয বফআজড বাবয়াবরন্প প্রর্তবযাধ, প্রজনন স্বাস্থে  র্ধকায, জন্ 

র্নফন্ধন, র্ফফা র্নফন্ধন, বমৌতুক, আবটর্জং, র্শু র্ধকায, নাযী র্ধকায, বজোয র্বর্িক সফলম্য, বমৌন র্নম িাতন  র্নীেন প্রর্তবযাধ, 

র্যফায র্যকল্পনা, ভাদকার্ক্ত, নাযী  র্শু াচায প্রর্তবযাধ, অআর্ন ায়তা প্রদান, এআচ অআর্ব/এআড প্রর্তবযাধ, ব্যর্ক্তগত 

র্নযািা আতোর্দ র্ফলবয় প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ র্কবায-র্কবাযীবদয বচতনতা বৃর্ি কযা বফ। বআ াবথ িাবফয ভাধ্যবভ র্ফর্বন্ন 

সৃজনীর  াংস্কৃর্তক কাম িক্রবভয ভধ্য র্দবয় র্কবায-র্কবাযীবদয ম্পকিবক সুদৃঢ় কযায ভাধ্যবভ ভাবজ আর্তফাচক র্যফতিন 

অনয়বন র্ফর্বন্ন কভ িসূর্চ প্রকল্প কাম িক্রবভয ভবধ্য ন্তভু িক্ত যবয়বছ। 



 

 

 র্কবায র্কবাযী িাফ স্থান প্রকবল্পয িাফ গঠন ংক্রান্ত তথ্যাফরীঃ 

ক্রর্ভকনং র্ফবাবগয নাভ বভাট বজরা উবজরায 

ংখ্যা 

আউর্নয়বনয 

ংখ্যা 

বৌযবায 

ংখ্যা 

িাবফয ংখ্যা ভন্তব্য 

১ ঢাকা 13 88 ৮৮২ ৬৩ 945  

২ চিগ্রাভ 11 103 ৯৫০ ৬৩ 1013  

৩ ফর্যার 6 42 ৩৫৬ ২৬ 38২  

৪ র্বরট 4 40 ৩৩৬ ২০ 356  

৫ যাজাী 8 67 ৫৬৬ ৬২ 628  

৬ যংনৄয 8 58 ৫৩৪ ৩২ 566  

৭ খুরনা 10 59 ৫৮০ ৩৬ 61৬  

৮ ভয়ভনর্ং 4 35 ৩৪৯ ২৮ 377  

বভাট ৬৪ ৪৯২ ৪৫৫৩ ৩৩০ ৪৮৮৩  

 

র্কবায র্কবাযী িাফ স্থান প্রকবল্পয গ্রগর্ত ভঃ 

১।র্কবায-র্কবাযী িাফ স্থান প্রকবল্পয অতায় াযাবদব প্রর্তট আউর্নয়ন  প্রর্তট বৌযবায় একট কবয ফ িবভাট ৪৮৮৩ট 

 (৪৫৫৩ট আউর্নয়ন  ৩৩০ট বৌযবা) র্কবায-র্কবাযী িাফ স্থান কযা বয়বছ। 

২। প্রর্তট িাবফয অফাফত্র ভ ক্রয় ম্পন্ন কবয িাবফ বপ্রযণ কযা বয়বছ। 

৩। িাফ কাম িক্রভ র্যচারনায জন্য বজোয বপ্রাবভাটায, ংগীত র্ক্ষক এফং অবৃর্ি র্ক্ষক র্নবয়াগ প্রদান ম্পন্ন কযা বয়বছ। 

৪। র্কবায র্কবাযী িাফ স্থান প্রকবল্পয অতায় ১,৪৬,৪৯০ জন র্কবায র্কবাযীবদয সুর্ফধা প্রদান কযা বয়বছ এফং ফতিভাবন 

    ১,৪৬,৪৯০ জন র্কবায র্কবাযীবদয সুর্ফধা প্রদান কযা  বচ্ছ। 

৫। িাফ কাম িক্রভ র্যদ িবনয জন্য প্রকবল্পয অতায় ১ট র্জ  ২ট ভাআবক্রাফা ক্রয় কযা বয়বছ। 

৬। িাবফয াংস্কৃর্তক উকযণ (াযবভার্নয়াভ  তফরা) ক্রয় ম্পন্ন কবয িাবফ বপ্রযণ কযা বয়বছ। 

৭। িাফ ভবয জন্য ক্রীো াভগ্রী ক্রয় ম্পন্ন কবয িাবফ বপ্রযণ কযা বয়বছ। 

৮। অউটবার্ িং ির্তবত ৩ জন র্প ায়ক, ৩ জন োআবায  ১ জন র্যচ্ছন্ন কভী র্নবয়াগ প্রদান কযা বয়বছ। 

৯। বজোয বপ্রাবভাটাযবদয জন্য ১০৯৫ ট ফাআাআবকর ক্রয় ম্পন্ন কবয উবজরা ভর্রা র্ফলয়ক কভ িকতিা ফযাফয বপ্রযণকযা বয়বছ। 

১০। িাবফয প্রচায প্রচাযণায জন্য ডকুবভন্টার্য সতর্য কযা বয়বছ এফং র্ফর্বন্ন র্ভর্ডয়ায ভাধ্যবভ প্রচায কযা বয়বছ। 

১১। র্কবায র্কবাযী িাফ ভব প্রর্ক্ষণ ভর্ডউর  িাফ র্নবদ ির্কা বপ্রযণ কযা বয়বছ। 

১২। র্কবায র্কবাযী িাফ স্থান প্রকবল্পয ভাধ্যবভ প্রর্তর্নয়ত ফাল্যর্ফফা বযাধ কযা বচ্ছ। 

১৩।িাফর্বর্িক র্ফর্বন্ন াংস্কৃর্তক কাম িক্রবভয ভাধ্যবভ র্কবায র্কবাযীযা ন্ত্রাফাদ, ভাদকার্ক্ত, ভাজ র্ফবযাধী কভ িকাে বথবক 

র্নবজবদয ভৄক্ত যাখা ন্যবদয জন্য নুকযণীয় দৃষ্টান্ত স্থান কযা বচ্ছ। 

১৪। র্কবায র্কবাযীবদয নৄর্ষ্টয কথা র্ফবফচনা কবয (প্তাব দআর্দন িাফ চরাকারীন) তাবদয উন্নত ভাবনয নাস্তা প্রদান কযা বচ্ছ। 

১৫। র্কবায র্কবাযী িাফ স্থান প্রকবল্প কভ িযত বজোয বপ্রাবভাটাযবদয (TOT) প্রর্ক্ষণ প্রদান ম্পন্ন বয়বছ। 

১৬। নাযী উবযাক্তাবদয প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয কাজ ম্পন্ন বয়বছ। 

১৭। র্কবায র্কবাযী িাফ স্থান প্রকবল্প কভ িযত র্পড সুাযবাআজাযবদয িাফ কাম িক্রভ র্যদ িবনয জন্য বভাটযাআবকর  প্রদাবনয 

কযা বয়বছ। 

১৮। র্কবায র্কবাযীবদয কোযাবট বে প্রদান কযা বয়বছ এফং কোযাবট প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ চরভান অবছ। 

১৯। িাবফয বযর্জস্টাযবুক, িাফ দস্যবদয অআর্ড কাড ি  নদত্র প্রদান কযা বয়বছ। 

  



 

 

র্কবায-র্কবাযী িাফ স্থান প্রকবল্পয অর্থ িক গ্রগর্তভ র্নম্নরূঃ জুন-২০২২ ম িন্ত 

 প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্যয়ঃ          ৫৫১৫৬.২৭ (রক্ষটাকা) ম্পূণ ি র্জর্ফ। 

 ব্যার্য়তথ িঃ    ১৮১২১.৬৯ (রক্ষটাকা)    

 ব্যয়বমাগ্য থ িঃ    ৩৭০৩৪.৫৮ (রক্ষটাকা) 

 প্রকবল্পয অর্থ িক গ্রগর্তঃ   ৩২.৮৫% 

 প্রকবল্পয ফাস্তফ গ্রগর্তঃ   ৫০.০০% (প্রায়) 

 

২০১৮-২০১৯ থ িফছবযয গ্রগর্ত (অর্থ িক)                                          রক্ষ টাকায় 

 ফযাি ফভৄর্ক্ত ব্যয় ফযাবিয% জুরাআ/১৮ বথবক জুন ১৯ ম িন্ত 

ক্রভনৄর্ঞ্জত গ্রগর্ত 

বভাট ১৩২৪.০০ ১৩২৪.০০ ১১৮৭.৮৯ ৮৯.৭২ ৮৯.৭২% 

র্জর্ফ ১৩২৪.০০ ১৩২৪.০০ ১১৮৭.৮৯ ৮৯.৭২ ৮৯.৭২% 
 

  

২০১৯-২০২০ থ িফছবযয গ্রগর্ত (অর্থ িক)                        রক্ষ টাকায় 

 ফযাি 

(RADP) 

ফভৄর্ক্ত ব্যয় ফযাবিয% জুরাআ/১৯ বথবক জুন ২০ ম িন্ত 

ক্রভনৄর্ঞ্জত গ্রগর্ত 

বভাট ১২৩৭১.৮১ ১২৩৭১.৮১ ১২৭৩.৮০ ১০.৩০% ১০.৩০% 

র্জর্ফ ১২৩৭১.৮১ ১২৩৭১.৮১ ১২৭৩.৮০ ১০.৩০% ১০.৩০% 
 

  

 ২০২০-২০২১ থ িফছবযয গ্রগর্ত (অর্থ িক)                                                   রক্ষটাকায় 

 ফযাি 

 

ফভৄর্ক্ত (১৫% 

ংযক্ষণ নফ িক) 

ব্যয় ফভৄক্তকৃত  

টাকায % 

বভাট ফযািকৃত 

টাকায % 

জুরাআ/২০২০ বথবক জুন/২০২১ 

ম িন্ত ফভৄক্তকৃত টাকায  

ক্রভনৄর্ঞ্জত গ্রগর্ত 

বভাট ৬২৪৫.০০ ৫৩০৮.০০ ৪৮৪৩.০০ ৯১.২৪ ৭৭.৫৫ ৯১.২৪ % 

র্জর্ফ ৬২৪৫.০০ ৫৩০৮.০০ ৪৮৪৩.০০ ৯১.২৪ ৭৭.৫৫ ৯১.২৪ % 

  

২০২১-২০২২ থ িফছবযয গ্রগর্ত (অর্থ িক)                                    রক্ষ টাকায় 

 ফযাি ফভৄর্ক্ত ব্যয় ফযাবিয% জুরাআ/২০২১ বথবক 

জুন/২০২২ 

 ম িন্ত ক্রভনৄর্ঞ্জত গ্রগর্ত বভাট ১২৪৭৯.০০ ১২৪৭৯.০০ ১১৮১৭.০০ ৯৪.৭০% ৯৪.৭০% 

র্জর্ফ ১২৪৭৯.০০ ১২৪৭৯.০০ ১১৮১৭.০০ ৯৪.৭০% ৯৪.৭০% 
 

   

  

র্কবায র্কবাযী িাফ স্থান প্রকবল্প ২০২১ র্ি: র্ফজয় র্দফ উদমান। র্কবায র্কবাযীবদয কোযাবট র্ফলয়ক প্রর্ক্ষণ প্রদান। 



 

 

  

র্কবায র্কবাযীবদয অবৃর্ি র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ প্রদান। স্বাস্থের্ফর্ধ বভবন র্কবায র্কবাযীবদয িাবফ ংগ্রণ। 

 

৩। প্রকভেয নাভঃ ‘‘যানাআমুড়ী, কারীগঞ্জ, অড়াআাোয, ভঠফাড়ীয়া উভেরায় যেবনং যন্টায ও যাভের বনভ যাণ’’  
 

 

প্রকল্প এরাকাঃ  বজরায নাভ উবজরায নাভ 

বনায়াখারী  বানাআভৄেী 

গাজীনৄয   কারীগঞ্জ 

নাযায়ণগঞ্জ  অোআাজায 

র্বযাজনৄয  ভঠফােীয়া 

 

প্রকল্প র্যচারবকয নাভ, বপান  আ-বভআর নম্বযঃ  

 

নাভঃ বভাঃ অবুর কাবভ,  

বপানঃ ০২-৪৮৩১৩৫৮২, ০১৭১১৫৮৬০৬২ (বভাফাআর),  

আ-বভআরঃ abulkashem812@gmail.com 

 

ফাস্তফায়ন কারঃ   ক) শুরুঃ জুরাআ’ ২০১৪ খ) ভাপ্তঃ জুন’ ২০২৩। 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ  ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয, ৩৭/৩, আস্কাটন গাবড িন বযাড, ঢাকা। 

 

প্রকবল্পয থ িায়নঃ  

  

যভাট(রক্ষ 

টাকায়) 

বেওবফ 

(রক্ষ 

টাকায়) 

প্রকে 

াায্য 

(রক্ষ 

টাকায়) 

ক্রভপুবঞ্জবফত গ্রগবত  

(শুরু যথভক জুন’২০২২ ম যন্ত) 

অবথ যক গ্রগবত 

(জুরাআ’২০2১- জুন’২০২২) 

দাতা 

ংস্থায 

নাভ 

যভাট অবথ যক ফাস্তফ যভাট অবথ যক ফাস্তফ  

৫২৪৯.৭০ ৫২৪৯.৭০ ০ 4৭১৩.৭৮ 4৭১৩.৭৮ 8৯.৭9% ৪৫১.0৭ ৪৫১.0৭ ৮.৫৯%  

 

প্রকবল্পয উবিশ্যঃ 

ক) দীঘ ি বভয়াদী উবিশ্যঃ  

০১। বৃর্িভরক ভর্রা প্রর্ক্ষণ বকন্দ্র স্থাবনয ভাধ্যবভ নগ্রয নাযীবদয জীফনভান উন্নয়ন; 

০২। নাযীবদয কভ িভৄখী কাবজ নানার্ফধ সুবমাগ সৃর্ষ্টয ভাধ্যবভ র্ফর্বন্ন উন্নয়নভরক কভ িকাবে ংগ্রণ র্নর্িত কযণ; 

০৩। কভ ির্বর্িক প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ চাকর্যবত প্রবফবয বমাগ্য কবয বতারা; 

০৪। তৃণভর নাযীবদয র্ফনাভবল্য বৃর্িভরক অফার্ক প্রর্ক্ষণ প্রদান; 

০৫। স্ব-কভ িংস্থান সৃর্ষ্ট। 

 



 

 

খ) স্বল্প বভয়াদী উবিশ্যঃ  
 

০১। প্রথভ ৩য় ফছবয প্রর্ক্ষণ কাভ-বাবস্টর বফন র্নভ িাণ ম্পন্ন কযা;  

০২। ফার্ল িক ৮০০ জন প্রর্ক্ষণাথী নাযীবদয র্নযাদ অফাবনয ব্যফস্থা র্নর্িত কযা; 

০৩। র্ধক কভ িংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ষ্ট কযা 

০৪। প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ প্রর্ক্ষণাথীবদয অত্মকভ িংস্থান  চাকর্য রাবব ায়তা কযা; 

 

প্রকবল্পয ধীন কাম িক্রভ ভবয গ্রগর্ত (জুরাআ ২০২১-জুন-২০২২): 

প্রকবল্পয অতায় ৪ট প্রর্ক্ষণ প্রর্তিান ফাংরাবদ কার্যগর্য র্ক্ষা বফাবড িয োর্পর্রবয়ন ভূক্ত বয়বছ। 

National Technical and Vocational Qualification Framework 

(NTVQF) অতায় Level- 1, 2  3 এয র্বরফা নুমায়ী প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বচ্ছ। বভ’ ২০২২ ম িন্ত 

১৪৫৯ জন প্রর্ক্ষণাথী প্রর্ক্ষণ গ্রণ কবযবছ। ফতিভাবন ২৬০ জন প্রর্ক্ষণাথীয প্রর্ক্ষণ চরবছ।বকন্দ্র র্বর্িক 

প্রর্ক্ষণ গ্রগর্ত র্নম্নরূ: 

কারীগঞ্জ বকবন্দ্র 

ক) বর্স্ট এে বফকার্য বপ্রাডাকন-৩৬০ জন 

খ) সুআংবভর্ন াবযন- ৩৬৪ জন 

৭২৪ জন 

বানাআভৄেী বকবন্দ্র 

ক) কর্ম্পউটায াবযন-১০০ জন 

খ) সুআংবভর্ন াবযন- ১৪৫ জন 

২৪৫ জন 

অোআাজায বকবন্দ্র 

ক) কর্ম্পউটায াবযন-১০০ জন 

খ) সুআংবভর্ন াবযন-১৪৫ জন 

২৪৫ জন 

ভঠফােীয়া বকবন্দ্র 

ক) কর্ম্পউটায াবযন- ১০০ জন 

খ) সুআংবভর্ন াবযন- ১৪৫ জন 

২৪৫ জন 

 

উকাযববাগীয ংখ্যাঃ  

ক) ০৪ ট প্রর্ক্ষণ বকবন্দ্র ফছবয ৩ ভা বভয়ার্দ ৪ট প্রর্ক্ষণ বকা ি র্যচার্রত বফ; মায ভাধ্যবভ ফার্ল িক (৫০ জন ০৪বকন্দ্র)=৮০০ জন 

র্ববফ ০৩ ফছবয ২,৪০০ জন নাযী প্রর্ক্ষণাথী প্রর্ক্ষণ গ্রণ কযবত াযবফ। 

 

(খ) উকাযববাগীয াভার্জক/ার্যফার্যক/অর্থ িক র্যফতিন (প্রকল্প ভানাবন্ত): 

 জাতীয় থ িননর্তক কভ িকাবে ভর্রাবদয ংগ্রণ বৃর্ি াবফ; 

 নাযী উন্নয়ন  নাযীয ক্ষভতায়ন বফ; 

 কভ িংস্থান সৃর্ষ্ট বফ; 

 নগ্রয নাযী ভাজবক উন্নয়বনয ভর বরাতধাযায় ম্পৃক্তকযবণয জন্য তৃণভর নাযীবদয র্ফনাভবল্য বৃর্িভরক অফার্ক 

প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয পবর দক্ষ ভানফ ম্পদ র্ববফ গবে উঠবফ। পবর চাকর্যয ফাজাবয প্রবফবয সুবমাগ াবফ। 

 নাযীবদয কভ িভৄখী কাবজ নানার্ফধ সুবমাগ সৃর্ষ্টয ভাধ্যবভ র্ফর্বন্ন উন্নয়নভরক কভ িকাবে ংগ্রণ বৃর্ি াবফ। বিড-র্বর্িক 

প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয ভাধ্যবভ কভ িবক্ষবত্র প্রবফবয বমাগ্য র্ববফ গবে উঠবফ। 

 

  



 

 

প্রকল্প ফাস্তফায়বন ভস্যা চোবরঞ্জ ভ: প্রবমাজে নয় 

 

ভস্যা বভাকাবফরায় দবক্ষভঃ প্রবমাজে নয় 

 

c«Kí ev¯ÍevqbKvjxb Qwet 

 

   
অড়াআাোয বৃবিমূরক ভবরা প্রবক্ষণ 

যকন্দ্র 

ভঠফাড়ীয়া বৃবিমূরক ভবরা প্রবক্ষণ 

যকন্দ্র 

ীদ ভভয়েউবিন অফাবক বৃবিমূরক 

ভবরা প্রবক্ষণ যকন্দ্র 

  
  

  

প্রবক্ষণযত প্রবক্ষণাথী 

 
 

  

  

যকা য চরাকারীন বফববন্ন কাম যক্রভ 

 



 

 

৪। প্রকবল্পয নাভঃ ২০ ট র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র স্থান প্রকল্প। 
 

থ িননর্তক বকাড নম্বয : ২২৪০২৬৬০০ 

ফাস্তফায়নকার : ভাচ ি/২০১৬ বত বপব্রুয়ার্য/২০২১ 

প্রকল্প নুবভাদবনয তার্যখ : ১০/১০/২০১৬ 

ফাস্তফায়ন কাম িক্রভ শুরু : ১৫/১২/২০১৬ 

বভাট প্রাক্কর্রত ফাবজট : ৫৯৮৮.৪৯৮ রক্ষ টাকা 

প্রকবল্পয ১ভ ংবাধন নুবভাদবনয তার্যখ : ০৮/০৭/২০২১ 

ংবার্ধত প্রকবল্পয বভাট প্রাক্কর্রত ফাবজট : ৬৮৮৬ .৪৯৮ রক্ষ টাকা  

ংবার্ধত প্রকবল্পয ফাস্তফায়নকার : ভাচ ি/২০১৬ বত বপব্রুয়ার্য/২০২৩ 

তর্ফবরয উৎ : ফাংরাবদ যকায 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয 

 

র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্রভ   

ঢাকা বজরায র্বতবয ১০ট বকন্দ্র ঢাকা বজরায ফার্বয ১০ট বকন্দ্র 

 

ফাংরাবদ যকার্য কভ ি কর্ভন র্চফারয় )অগাযগাঁ( , ভূর্ভ বফন )বতজগাঁ( , 

ফাংরাবদ ম িটন কব িাবযন (ভাখারী),র্ফর্অআর্ বফন (ভর্তর্ঝর), 

ধানভর্ে, যাবয়যফাজায, কাঁঠার ফাগান, ভৄগদা, েক বফন  অশুর্রয়া। 

 

টাঙ্গাআর, বগাারগঞ্জ, গাজীনৄয, যংনৄয, 

গাআফান্ধা, নগাঁ, বনায়াখারী, চাঁদনৄয, কেফাজায 

 ববারা।  

 

১. প্রকবল্পয রক্ষে : কভ িজীফী নাযীবদয স্ব -স্ব কভ িবক্ষবত্র র্নর্িবন্ত কাজ কযায ায়তা  প্রদাবনয রবক্ষে র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র স্থান  

র্যচারনা। 

২. প্রকবল্পয উবিশ্য 

২.১ কভ িজীফী নাযীয ৪ ভা বথবক ৬ ফছয ফয়ী র্শুবদয র্দফাকারীন র্যচম িা। 

২.২ র্শুবদয মথামথ াযীর্যক, ভানর্ক  াভার্জক র্ফকাবয জন্য সুলভ খাফায, প্রাথর্ভক স্বাস্থে বফা, প্রাক-প্রাথর্ভক 

র্ক্ষা প্রদান আনবডায বখরাদৄরা  র্চির্ফবনাদবনয সুবমাগদান। 
 

৩. রক্ষেভূক্ত র্শুয ংখ্যা :  প্রর্তট র্শু র্দফামত্ন বকবন্দ্র ৬০ জন কবয বভাট ১২০০ জন র্শু। 

৪. ২০২১ - ২০২২ থ ি ফছবযয গ্রগর্ত 

২০২১-২০২২ থ ি ফছবয প্রকবল্পয নুকূবর অযএর্ডর্বত ১৪৪০.০০ রক্ষ টাকা ফযাি বদয়া য়। তন্বধ্য ১০৪৬.৫৪ রক্ষ টাকা 

ব্যয় বয়বছ। শুরু বত জুন/২২ ম িন্ত ক্রভনৄর্ঞ্জত ব্যয় ৪২৯০.৫৫ রক্ষ টাকা মা বভাট প্রাক্কর্রত ব্যবয়য ৬২.৩০%।     

 

 

 

 

র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র, কাঁঠারফাগান  র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র, ভূর্ভবফন র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র, ভর্তর্ঝর র্শু র্দফামত্ন বকন্দ্র, যকাযী 

কভ ি-কর্ভন র্চফারয় 

 



 

 

৫। প্রকবল্পয নাভঃ “ভাদাযীনৄয বজরায র্ফচয উবজরায় ভর্রা প্রর্ক্ষণ বকন্দ্র কাভ বাবস্টর র্নভ িাণ” প্রকল্প  

 

উবিশ্য 

 ভাদাযীনৄয বজরায র্ফচয উবজরায় নগ্রয স্বল্পর্র্ক্ষত নাযীবদয অফার্ক প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ থ িননর্তকবাবফ স্বাফরম্বী বত 

ায়তা কযা। 

 কভ িজীফী নাযীবদয র্নযাদ বাবস্টর সুর্ফধা প্রদান কযা। 

 র্শুবদয বড-বকয়ায বন্টায সুর্ফধা প্রদান কযা। 

প্রকবল্পয বভয়াদ 

 জুরাআ ২০২০ বথবক জুন ২০২৩ র্ি:। 

প্রকল্প এরাকা 

 ভাদাযীনৄয বজরায র্ফচয উবজরা।  

বভাট উকাযববাগী (বফন র্নভ িাণ ববল) 

 প্রর্ক্ষণ বকন্দ্র: ২৪০ জন প্রর্ক্ষণাথী। 

 বাবস্টর: ৫৪ জন নাযী। 

 বড-বকয়ায বন্টায: ২৫ জন র্শু। 

 

২০২১-২০২২ থ িফছবযয ফাস্তফায়ন গ্রগর্ত 

 ৩য় তরায ছাদ ঢারাআ ম্পন্ন বয়বছ। 

 ৪থ ি তরায করাভ কার্স্টং ম্পন্ন বয়বছ। 

 ১ভ তরায প্লাস্টাবযয কাজ ম্পন্ন বয়বছ এফং ২য় তরায প্লাস্টাবযয কাজ চরভান যবয়বছ। 

২০২১-২০২২ থ িফছবযয অর্থ িক গ্রগর্ত 

 ২০২১-২০২২ থ িফছবয অযএর্ডর্ ফযাি ৭৬৫.০০ রক্ষ টাকা। 

 জুন ২০২২ র্ি:ম িন্ত ব্যয় ৩৩৪.৮১ রক্ষ টাকা (৪৩.৭৭%)। 

র্চত্রঃ ভাদাযীনৄয বজরায র্ফচয উবজরায় ভর্রা প্রর্ক্ষণ বকন্দ্র কাভ বাবস্টর র্নভ িাণ প্রকল্প 
 

 

 

 



 

 

৬। প্রকবল্পয র্বযানাভ: নীরবক্ষত কভ িজীফী নতুন ভর্রা বাবস্টর র্নভ িাণ  এফং বদবয র্ফর্বন্ন বজরায় র্ফযভান  

   কভ িজীফী ভর্রা বাবস্টর  ভবয  র্ধকতয উন্নয়ন প্রকল্প। 

 

প্রকবল্পয ারনাগাদ তথ্য  

০১। প্রকবল্পয নাভ : নীরবক্ষবত কভ িজীফী নতুন ভর্রা বাবস্টর র্নভ িাণ এফং বদবয র্ফর্বন্ন বজরায় 

র্ফযভান কভ িজীফী ভর্রা বাবস্টর ভবয র্ধকতয উন্নয়ন প্রকল্প 

০২। ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয নাভ : ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয়। 

০৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয। 

০৪। প্রকল্প র্যচারবকয নাভ, দর্ফ, 

বটর্রবপান/বভাফাআর নম্বয  আ-বভআর 

নম্বয 

: সয়দা বযাবকয়া বজর্ভন 

উ-র্যচারক (থ ি) 

বভাফাআর-০১৭১৫-১১৬১১৩, আ-বভআর-srjesmin66@gmail.com 

০৫। ফাস্তফায়নকার : জুরাআ ২০১৭-জুন ২০২০ ম িন্ত। 

র্যকল্পনা কর্ভন কতৃিক বভয়াদ বৃর্ি-জুরাআ ২০১৭-জুন ২০২১ র্ি: ম িন্ত। 

১ভ ংবার্ধত-জুরাআ ২০১৭-জুন ২০২২ র্ি: ম িন্ত। 

০৬।  নুবভার্দত ব্যয় : ৩৬৬৯.৯৪ রক্ষ টাকা। (ংবার্ধত) 

র্জর্ফ-৩৬৬৯.৯৪  রক্ষ টাকা। র্এ- নাআ। 

০৭। ২০২১-২২ থ ি ফছবযয ফযাি : ১২৫০.০০ রক্ষ টাকা। 

০৮। ২০২১-২২ থ ি ফছবযয এর্প্রর’২২ ম িন্ত 

ফভৄর্ক্ত 

: ১২৫০.০০ রক্ষ টাকা। 

০৯। ২০২১-২২ থ ি ফছবযয জুন’২২ ম িন্ত 

ব্যয় 

: ১১৯৪.৫০ রক্ষ টাকা। 

১০। ২০২১-২২ থ ি ফছবযয জুন’২২ ম িন্ত 

ববৌত গ্রগর্ত 

: ৯৫.৫৬% 

১১।  প্রকল্প শুরু বথবক ২০২১-২২ থ ি 

ফছবযয জুন’২২ ম িন্ত ক্রভনৄর্ঞ্জত ব্যয় 

: ৩৫৯১.৮১ রক্ষ টাকা। 
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১২। প্রকবল্পয উবিশ্য : থ িননর্তক কভ িকাবে নাযীবদয র্ধকাবয র্নবয়ার্জত যাখায বক্ষবত্র ায়তা 

দাবনয জন্য  স্বল্প খযবচ ২৪৫ জন কভ িজীফী নাযীবদয র্নযাদ অফাবনয 

ব্যফস্থা কযা। 

১৩। প্রকবল্পয এরাকা : ঢাকা, যাজাী, খুরনা ,মবায এফং চিগ্রাভ বজরা। 

১৪।  সুর্নর্দ িষ্ট রক্ষেভ : ১। নীরবক্ষবত নতুন ১০ তরা বফন র্নভ িাণ। 

২। যাজাী, মবায, খুরনা এফং চিগ্রাভ কভ িজীফী বাবস্টবরয ফকাঠাবভা 

বভযাভত  ংস্কায কাজ ।  

১২। ফাস্তফ গ্রগর্ত : ১। নীরবক্ষবত নতুন ১০০ বাগ কাজ ভাপ্ত বয়বছ। 

২। যাজাী, মবায, খুরনা এফং চিগ্রাভ কভ িজীফী বাবস্টবরয ফকাঠাবভা 

বভযাভত  ংস্কায কাজ বল এফং কতৃিবক্ষয র্নকট স্তান্তয কযা বয়বছ। 

১৩। প্রকবল্পয জনফর : ০৯ জন । কর জনফর র্নবয়াগ প্রর্ক্রয়া ম্পন্ন বয়বছ। আবতাভবধ্য জনফবরয 

দ সৃজন এফং স্থানা জনফর যাজস্বখাবত স্থানান্তবযয প্রস্তাফ বপ্রযণ কযা 

বয়বছ। 
 

--------------- 

৭। প্রকবল্পয নাভঃ Accelerating Action to End Child Marriage in Bangladesh’ প্রকল্প। 

 

 উবযাগী ভন্তণারয় : ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

 ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয 

 ফাস্তফায়ন কার          : নববম্বয ২০১৭ বত র্ডবম্বয ২০২১  

 প্রকবল্পয বভাট ব্যয় : বভাট:  ৫৪৩.২০ রক্ষ টাকা 

র্জর্ফ: -, প্রকল্প াাে: ৫৪৩.২০ ( UNFPA ) 

 প্রকল্প এরাকা            : ফগুো  জাভারনৄয বজরা। 

 বভাট উকাযববাগী : ৪,৩২০ জন র্কবাযী। 

 প্রকবল্পয উবিশ্য : র্কবাযী র্ফফার্ত –র্ফফার্ত বভবয়বদয জন্য র্ফর্নবয়াগ  ভথ িন বৃর্ি এফং এআ ভথ িবনয 

উকার্যতা দৃশ্যভানকবয ফাল্য র্ফফাবয বভাকাবফরায় কবভ িয গর্ত ফাোবনা। 

 ফাস্তফায়ন  গ্রগর্ত: 

 

: ১. প্রকল্প এরাকায় ফগুো  জাভারনৄয বজরায় যকার্য প্রাথর্ভক র্ফযারবয় ৭২ট র্কবাযী র্যবা ি 

বন্টায স্থান কযা বয়বছ। 

২.র্কবাযী র্যবা ি বন্টায র্যচারনায জন্য ৩৬জন বজোয প্রবভাটায র্নবয়াগ কযা বয়বছ। পরবাবফ তাযা 

র্কবাযী র্যবা ি বন্টাযগুবরা র্যচারনা কযবছ। 

৩. জীফন দক্ষতা এফং কর্ম্পউটায র্যচারনায উয বজোয প্রবভাটাযবদয প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। 

৪. বমৌন য়যার্ন প্রর্তবযাবধ ৭২ট ভাধ্যর্ভক র্ফযারবয় বমৌন য়যার্ন প্রর্তবযাধ কর্ভট গঠন/র্ক্রয় এফং 

দস্যবদয প্রর্ক্ষণ প্রদান  কযা বয়বছ। 

৫. প্রর্তট র্কবাযী র্যবা ি বন্টাবয ংর্িষ্ট স্কুবরয নাবভ াআন বফাড ি স্থান কযা বয়বছ। 

৬. প্রর্তট র্কবাযী র্যবা ি বন্টাবয যাভ ি, র্ববমাগ ফাে স্থান কযা বয়বছ। 

৭. উদ্বাফনী বমাগাবমাগ ভাধ্যবভ এোডববাবকর্ বা কযা বয়বছ। 

৮. COVID-19 চরাকারীন ভবয় যকার্য স্বাস্থে র্ফর্ধ নুযন কবয াভার্জক দূযত্ব ফজায় বযবখ স্কুবরয 

ভাবঠ, স্কুবরয ফাযািায়, কখবনা কখবনা গাছ তরায় বন র্যচারনা কযা বয়বছ। 

৯. COVID-19 ভভয় র্কবাযী র্যবা ি বন্টায স্থার্ত এরাকায় ফাল্য বফফা এফং নাযী বনম যাতন ফা নাযীয 

প্রবত বংতায ঘটনা ঘটভর ভবরা ও বশু বফলয়ক ভন্ত্রণারভয়য যটার বি টরাআন নম্বয ১০৯ এ যপান কযায 

েন্য যেন্ডায প্রভভাটাভদয ভাধ্যভভ ব্যাকবাভফ প্রচায কযা ভে।  

অর্থ িক গ্রগর্ত : (ক) ২০২১-২০২২ থ ি ফছবয ফযাি ১০৫.৭৬রক্ষ টাকা।  

 জুরাআ ২০২১ বত র্ডবম্বয ২০২১ ম িন্ত ব্যয় ১০৫.৭৬ রক্ষ টাকা।  

অর্থ িক গ্রগর্ত ১০০%। 

(খ) প্রকল্প শুরু বথবক র্ডবম্বয ২০২১ ম িন্ত ক্রভনৄর্ঞ্জত ব্যয়  ৫৪৩.২০ রক্ষ টাকা। 

     অর্থ িক গ্রগর্ত ১০০%। 



 

 

৮। প্রকবল্পয নাভ: National Resilience Programme (DWA Part) 

উবযাগী ভন্ত্রণারয়:  ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয়   

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা:  ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয 

কার্যগর্য ায়তায়:  UN Women 

প্রকবল্পয বভয়াদ:  জানুয়ার্য ২০১৮ –র্ডবম্বয ২০২২ 

প্রকবল্পয রক্ষে: বজোয ংবফদনীর দবম িাগ ব্যফস্থানা এফং ঝুৌঁর্ক ফর্তভরক উন্নয়বনয ভাধ্যবভ ফাংরাবদবয বটকআ 

উন্নয়ন  র্যর্জর্রবয়ন্প বৃর্িকযণ । 

 

প্রকবল্পয উবিশ্য: দবম িাগ ব্যফস্থানায় নাযীয বনতৃত্ব  ক্ষভতায়ন র্নর্িতকযবণয ভাধ্যবভ র্যর্জর্রবয়ন্প বৃর্িকযণ । 

প্রকবল্পয বভাট ব্যয় (বকাট টাকায়) বভাট:   ৩৪১৬.৫৫ রক্ষ টাকা 

    র্জর্ফ :  ২৫৮.৯৪ রক্ষ টাকা   

    প্রকল্প াাে: ৩১৫৭.৬১ রক্ষ টাকা 

প্রকল্প এরাকা: 

 

ঘূর্ন িঝে প্রফণ 

এরাকা 

বজরা উবজরা আউর্নয়ন 

খুরনা 
কয়যা  দর্ক্ষণ বফদকাী; ভবেযীনৄয 

দাবকা  সুতাযখারী; কাভাযবখারা 

কেফাজায 
চবকার্যয়া সুযাজনৄয; কাকাো 

বটকনাপ  াফযাং; বটকনাপ দয 

াতক্ষীযা 
শ্যাভনগয  ভৄর্ন্পগঞ্জ; দ্মনৄকুয 

কার্রগঞ্জ  কৃষ্ণনগয; চম্পানের 

ফন্যা  

এরাকা 

জাভারনৄয 
আরাভনৄয  বফরগাছা; র্চনাডুর্র 

বদয়ানগঞ্জ র্চকাজানী; চয অভখায়া 

কুর্েগ্রাভ 

কুর্েগ্রাভ দয  মাত্রানৄয; াঁচগাছী 

র্চরভাযী  ষ্টভীযচয; যানীগঞ্জ 

বভাট বজরা - ৫ উবজরা - ১০ আউর্নয়ন - ২০  

 

প্রকবল্পয ২০২১-২০২২ থ ি ফছবযযগ্রগর্ত: 

নীর্তভারা, বকৌরত্র, কভ িন্থা প্রণয়ন 

 ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয় কতৃিক প্রণীত ‘Gender Responsive Guideline for Design and 

Review of Development Projects 2009’ ম িাবরাচনায র্নর্ভবি Policy advocacy brief সতর্য  

নুবভাদন। 

 LGED এয প্রকল্পভ বজোয ংবফদনীর কযায রবক্ষে বজোয ভাকিায সতর্য  নৄস্তাকাবয প্রকা। 

 Sex,age disability disaggregated disaster data র্ফলয়ক Protocol Guideline প্রণয়ন কযা 

বয়বছ। 

 জাতীয় দবম িাগ ব্যফস্থানা র্যকল্পনা২০২১-২০২৫ (National Plan for Disaster Management) বজোয 

ংবফদনীর কযা বয়বছ। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্ষভতা বৃর্িকযণ 

 াতক্ষীযা  কেফাজায বজরায ২৭০০ জন র্ফদান্ন নাযীবক দবম িাগ নফ ি প্রস্তুর্ত, নাযী বনতৃত্ব, ০৫ট অয়বৃর্িভরক কাম িক্রভ 

র্ফলয়ক প্রর্ক্ষণ ভর্ডউবরয উয  প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। 

 ২৭০০ জন র্ফদান্ন নাযীবক ১৫,০০০/- টাকায বপ্রাডাকটব এোবট -এয থ ি র্ফতযণ কযা বয়বছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ৫৬ট স্থানীয় ম িাবয়য নাযী ংগঠন র্নফ িাচন কবয ২৩৮ জনবক দবম িাগ প্রস্তুর্ত, দবমাগ ি ব্যফস্থানায় বজোয ংবফদনীরতা, 

জরফায়ু র্যফতিন ংক্রান্ত ৯ট ভর্ডউবরয উবয প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। 

 ১২৮৮ দবম িাগ ব্যফস্থানা কর্ভট, ৩৩১ ঘূর্ণ িঝে প্রস্তুর্ত কভ িসূর্চ (র্র্র্)বস্বচ্ছাবফক  ২৩৯ ফন্যা প্রস্তুর্ত কভ িসূচী 

(এপর্র্)বস্বচ্ছাবফকবদয দবম িাগ ব্যফস্থানায় বজোয ংবফদনীরতা এফং public health emergency র্ফলয়ক 

প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LGED র্নর্ভ িত ফকাঠাবভা বজোয ংবফদনীর কযায রবক্ষে বজোয ভাকিায -এয উয ২৫ জন LGED কভ িকতিাবদয 

প্রর্ক্ষণ প্রদান। 

 জাতীয় এফং স্থানীয় ম িাবয় ৭৬ জন াংফার্দক Media Sensitization on Gender Responsive 

Resilience র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ গ্রণ কবযবছন। 

 NRP (DWA Part) -এয End Line Surveyম্পন্ননফ িক প্রর্তবফদন প্রস্তুত। 

 প্রকবল্পয কাম িক্রভ ভল্যায়ন (programme evaluation)ম্পন্ন। 

 ২১ র্ডবম্বয ২১ র্ডবম্বয ২০২১ তার্যবখ ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয ভাঠ ম িাবয়য কভ িকতিাবদয প্রকবল্পয কামক্রিবভয গ্রগর্ত, 

কভ িকতিাবদয র্বজ্ঞতা, প্রকবল্পয পরাপর বটকআকযবণয কভ িন্থা এফং ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয কভ িকতিাবদয ভূর্ভকা 

র্ফলয়ক কভ িারায নুর্িত বয়বছ। 

াপল্যভ ংকরন  প্রচায 

 প্রকবল্পয াপল্যভ ংকরন এফং প্রচাবযয রবক্ষে কাম িক্রবভয প্রাভাণ্যর্চত্র (Video documentary, Photo & 

story book) ম্পাদনা কর কাম িক্রভ ম্পন্ন। 

 ভাঠ ম িাবয় বচতনতা বৃর্িয রবক্ষে COVID 19 এয প্রস্তুর্তভরক এফং Gender Impact on COVID র্ফলয়ক 

৬ট audio visual এফং াআবিান নফ িবা ম্পর্কিত ১২ট audio visual প্রস্তুত কযা বয়বছ। ঘূর্ণ িঝে প্রফণ এরাকায 

১৪৫৫০ ভানুবলয ভাবঝ ৭ট কর্ভউর্নট বযর্ড, ৬ট স্থানীয় ম িাবয়য নাযী ংগঠন, ২৯ট এনর্জ ভাধ্যবভ প্রচায কযা বয়বছ। 

 প্রকবল্পয অতায় COVID gender analysis report, policy brief and info graphicপ্রণয়ন কযা 

বয়বছ। 

 বদবয উিয  উিয-নফ িাঞ্চবর ২০২২ াবরয াম্প্রর্তক ফন্যায় নাযীবদয উয প্রবাফ র্ফলবয়Rapid gender 

analysis কযা বয়বছ। 

 বকার্বড ১৯  ম্প্রর্তক দবম িাগ বভাকাবফরায় দবম িাগ ব্যফস্থানা কর্ভটভব নাযীয ভূর্ভকা  চোবরঞ্জ -এয উয স্টার্ড 

র্যচারনা কযা বয়বছ। 

 “Untold Tales of Women Champions in Climate Change”  র্বযানাবভ ঢাকা র্ফের্ফযারবয়য াবথ 

বমৌথ উবযাবগ ৭ভ ফার্ল িক গবফলণা বম্মরন অবয়াজন কযা বয়বছ। 

-------------------- 

  



 

 

৯। প্রকবল্পয নাভঃ অআর্র্বর্জর্ড ২য় ম িায় প্রকবল্পয তথ্য  

 

টভূর্ভ : ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রনারবয়য অতায় ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয কতৃিক ফাস্তফায়নাধীন ” আনববস্টবভন্ট কবম্পাবনন্ট পয 

বারনাবযফর গ্রু বডববরবভন্ট (অআর্র্বর্জর্ড) ২য় ম িায়” প্রকল্পট জুরাআ ২০১৯ বথবক জুন ২০২২ বভয়াবদ গ্রণ কযা বয়বছ। 

প্রকল্পটয ন্যতভ কবম্পাবনন্ট বচ্ছ; প্রর্ক্ষণ প্রদান এককারীন নগদ ায়তা প্রদান, মায ভাধ্যবভ র্ত দর্যদ্র ভর্রাবদয দার্যদ্রে 

ভৄর্ক্ত ঘটবফ। প্রকল্পট চরভান র্বর্জর্ড কাম িক্রবভয চোবরঞ্জভ দূযীকযবণ ায়তা কযবফ। জানুয়াযী ২০১৫ বত র্ডবম্বয ২০১৮ ম িন্ত 

অআর্র্বর্জর্ড’য াআরটং প্রকল্প পরবাবফ ফাস্তফার্য়ত বয়বছ। পরতায র্ক্ষণীয় র্ফলয়ভ র্নবয় র্দ্বতীয় ম িাবয় অআর্র্বর্জর্ড 

প্রকল্পটয প্রণীত কাম িক্রভ র্ফস্তৃত অকাবয ফাস্তফায়বন াাে কযবফ। এআ র্ফর্নবয়াগ প্রকবল্পয অতায় ১০ রক্ষ  ৪০ াজায র্ত দর্যদ্র 

র্বর্জর্ড ভর্রায ভধ্য বত ১ রক্ষ র্বর্জর্ড ভর্রাবক উকাযববাগী র্াবফ ফাছাআ কযা বচ্ছ। 

প্রকল্প এরাকা র্নফ িাচবন র্ফর্ফএ,র্ফেব্যাংক এফং র্ফেখায কভ িসূর্চয জর্য এফং উকাযববাগী র্নফ িাচবন র্ফর্ফএ এয ২০১৫ াবরয 

এআচঅআআএ (HIES) ২০১৫ এয াবব ি নুযন কযা বয়বছ। র্নফ িার্চত উবজরা ভ র্নফ িাচবন নদী বাঙন এরাকা, চয এরাকা, 

মানফান স্বল্পতা এফং কাম িকয বমাগাবমাগ ব্যফস্থা, র্ধক বফকাযত্ব এফং ফন্যা, খযা, াআবিান এফং টবন িবডাপ্রফন এরাকাবক র্ফবফচনা 

কযা বয়বছ। চরভান অআর্র্বর্জর্ড প্রকবল্প অয়ফধ িক কাম িক্রবভয উয প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয ভাধ্যবভ দর্যদ্র ভর্রাবদয জীফনমাত্রায ভান 

বৃর্ি াবফ। বফ িার্য এ বপ্রাগ্রাবভয অতায় এক রক্ষ র্ত দর্যদ্র ভর্রায দার্যদ্র ভৄর্ক্ত ঘটবফ। 

প্রকবল্পয নাভ : আনববষ্টবভন্ট কবম্পাবনন্ট পয বারনাবযফর গ্রু বডববরবভন্ট (অআর্র্বর্জর্ড) ২য় ম িায় প্রকল্প । 

প্রকবল্পয বভাট ফযাি : ৩১৭২৭.২৬ রক্ষ টাকা; (র্জর্ফ: ৩০০৫৩.৩৮ রক্ষ টাকা, র্এ: ১৬৭৩.৮৮ রক্ষ টাকা)। 

প্রকবল্পয বভয়াদ: জুরাআ ২০১৯ আং বথবক জুন ২০২২ আং 

প্রকবল্পয উবিশ্য:  

১। র্ত দর্যদ্র ভর্রাবদয এফং তাবদয র্যফাযবক স্থায়ীবাবফ র্ত দার্যদ্রতা বথবক উিযবণ ায়তা কযা। 

স্বল্প বভয়াদী:   

২। খায র্নযািা জিবন ১০০০০০ র্ত দর্যদ্র র্বর্জর্ড ভর্রা  তাবদয র্যফাযবক র্বর্জর্ড চবক্রয অতায় খায ায়তায ভাধ্যবভ 

    বটকআ জীফনমাবনয সুবমাগ সৃর্ষ্ট কযা। 

৩। ১০০০০০ র্ত দর্যদ্র র্বর্জর্ড ভর্রা  তাবদয র্যফাযবক থ িননর্তক ক্ষভতায়বনয ভাধ্যবভ ম্পদ সতর্যয সুবমাগ সৃর্ষ্ট কযা   

     উবযাক্তা র্াবফ বদবয থ িননর্তক উন্নয়ন প্রর্ক্রয়ায় ং প্রবণয সুবমাগ সতযী কবয বদয়া। 

৪। ১০০০০০ র্বর্জর্ড উকাযববাগী ভর্রা  তাবদয র্যফাযবক নৄর্ষ্টকয খাফায গ্রবনয বো সতর্য কযা। 

৫। জ্ঞান  র্বজ্ঞতায ভিবয়য ভাধ্যবভ প্রকল্প ব্যফস্থানায দক্ষতা  কাম িকার্যতায উন্নয়ন াধন কবয র্ত দর্যদ্র ভর্রা  তাবদয 

    র্যফাযবক বটকআ াভার্জক র্নযািা কভ িসূর্চবত রুান্তয কযা। 

 

উবযাগী ভন্ত্রনারয়: ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয়। 

উন্নয়ন বমাগী ংস্থা : র্ফে খায কভ িসূর্চ। 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা: ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয  র্ফে খায কভ িসূর্চ। 

কভ ি এরাকা: ৬৪ বজরায ৬৪ উবজরা। 

উকাযববাগীবদয প্রাপ্য উকযণ/সুর্ফধা (আননৄট):- 

o  ১,০০,০০০/-ভর্রা জনপ্রর্ত প্রর্তভাব র্রভেক্ত ব্যাবগ ৩০.৩০ বকর্জ নৄর্ষ্ট চার । 

o  র্নর্ফে প্রর্ক্ষণ (জীফন দক্ষতা এফং উবযাক্তা উন্নয়ন  অয়ফধ িনভরক প্রর্ক্ষণ) র্নফ িার্চত এনর্জয ভাধ্যবভ। 

o  প্রর্ক্ষণ ববল সুর্ফধাববাগী এক রক্ষ ভর্রা প্রবতেবক এককারীন ২০,০০০/- (র্ফ াজায) টাকা অর্থ িক নুদান াবফ, মা তাবদয 

র্নজ ব্যাংক র্াবফ আবরকির্নক িান্পপায বফ।  

প্রকবল্পয ফাস্তফ গ্রগর্ত : 

১।  ১০০০০০ উকাযভবাগী বনফ যাচন ম্পন্ন কযা ভয়ভে। 

২।  প্রকে ংবিষ্ট কর যেরা ও উভেরা কভ যকতযাভদয বনভয় প্রকভেয কাম যক্রভ বফলয়ক ও বযভয়ভন্টন ম্পন্ন কযা ভয়ভে। 

৩। উভেরা ম যাভয়য ংবিষ্ট কভ যকতযা, আউবনয়ন বযলদ যচয়াযম্যান ও উকাযভবাগীভদয বনভয় আনভন ওয়াকয কযা ভয়ভে। 

৪। প্রকভেয ফাস্তফায়ন বনভদ যবকা প্রস্তুতকযণ ও ভাঠ ম যাভয় বফতযণ ম্পন্ন কযা ভয়ভে। 

৫। অআববববেবড উকাযভবাগীভদয ভাভে কাড য বফতযণ এয রভক্ষে অআববববেবড কাড য মুদ্রনপূফ যক ভাঠ ম যাভয় যপ্রযণ কযা ভয়ভে। 

৬। অআববববেবড উকাযভবাগীভদয প্রবক্ষণ প্রদাভনয রভক্ষে প্রবক্ষণ ভবডউর প্রস্তুত কযা ভয়ভে। 

৭। প্রকভেয কাম যক্রভ সুষ্ঠুবাভফ ফাস্তফায়ভনয েন্য প্রকে বযচারভকয কাম যারয় স্থান কযা ভয়ভে। 

৮। প্রস্তুতকৃত প্রবক্ষণ ভবডউরমূভয উয ভাোয যেআনাযভদয প্রবক্ষণ ম্পন্ন কযা ভয়ভে। 



 

 

৯। প্রকভেয বডববভত বফববন্ন ধযভনয াভঞ্জস্যতা দূবযকযভণয রভক্ষে  DPECবভটং কযা ভয়ভে। এফং DPEC বভটংএয 

ভাধ্যভভ গৃীত বদ্ধান্ত নুমায়ী প্রাবনক ভন্ত্রণারয় কর্তযক বডবব ংভাধন কযা ভয়ভে। 

প্রকবল্পয অর্থ িক গ্রগর্ত : 

২০২১-২০২২ থ ি ফৎবযয ংবার্ধত এর্ডর্ ফযাি: ১১২৩.০০ রক্ষ; র্জর্ফ: ২০৪.০০ রক্ষ টাকা; র্এ: ৯১৯.০০ রক্ষ টাকা।    

২০২১-২০২২ থ িফৎবযয নন: ংবার্ধত এর্ডর্ফযাি: ১০৫৬.০০ রক্ষ; র্জর্ফ: ১৩৭.০০ রক্ষ টাকা; র্এ: ৯১৯.০০ রক্ষ টাকা।    

২০২১-২২থ ি ফৎবযয জুরাআ/২১ বথবক জুন /২২ম িন্ত ব্যয় :৯২০.২৫৫ রক্ষ টাকা ; র্জর্ফ: ৭৫.১১৫ রক্ষ টাকা; র্এ: ৮৪৫.১৪ রক্ষ 

টাকা। 

প্রকল্প শুরু বথবক জুন/২২ ম িন্ত বভাট ব্যয়:১৬৪১.৭৬৩ রক্ষ টাকা ; র্জর্ফ: ৮৭.৫১৮ রক্ষ টাকা; র্এ: ১৫৫৩.৫০ রক্ষ টাকা। 
 

প্রকভেয চরভান ও ববফষ্যৎ কাম যক্রভ: 

১। প্রকভেয ভাঠ ম যাভয়য কাম যক্রভ ভবনটবযংএয েন্য গাবড় বাড়াকযণ।  

২। উকাযভবাগীভদয প্রবক্ষণ প্রদাভনয রভক্ষে এনবেও বনফ যাচন। 

৩। এনবেও কভ যকতযাভদয প্রভয়ােনীয় প্রবক্ষণ প্রদান। 

৪। উকাযভবাগীভদয গ্রু গঠন। 

৫।উকাযভবাগীভদয ব্যাংক একাউভন্ট নগদ নুদান যপ্রযভনয রভক্ষে থ য ভন্ত্রণারয়, প্রাবনক ভন্ত্রণারয়, অআফা এয ংবিষ্ট 

কভ যকতযাভদয ভন্বভয় বভটং পূফ যক তৎযফতী কাম যক্রভ গ্রণ। 

৬। ভাঠ ম যাভয় প্রবক্ষণ কাম যক্রভ বনবফড় ভবনটবযং। 

 

১০। প্রকবল্পয নাভ: DcK~jxq Rb‡Mvôxi, we‡klZ bvix‡`i Rjevqy cwieZ©bRwbZ jeYv³Zv †gvKv‡ejvq  

    Awf‡hvRb mÿgZv e„w×KiYÓ kxl©K cÖKí 

 

 ক) ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয নাভ : ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয়। 

 

 

 খ) ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয  জনস্বাস্থে প্রবকৌর র্ধদপ্তয 
 

 গ) উন্নয়ন বমাগী ংস্থা : UNDP  ফাংরাবদ র্প 
 

 ঘ) থ িায়বন : গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাবদ যকায  Green Climate Fund 
 

 ঙ) ফাস্তফায়নকার : ১ জানুয়ার্য ২০১৯- ৩১ র্ডবম্বয ২০২৪ 
 

 চ) নুবভার্দত ব্যয় : বভাট-২৭৬৮৬.৭১ রক্ষ টাকা, র্জর্ফ-৬৭১৬.০০  রক্ষ টাকা। 

র্এ-২০৯৭০.৭১ রক্ষ টাকা। 

 

 ছ) প্রকবল্পয এরাকা : খুরনা বজরায দাবকা, কয়যা  াআকগাছা উবজরা  এফং াতক্ষীযা 

বজরায অাশুর্ন  শ্যাভনগয উবজরা । 

 জ) প্রকবল্পয উবিশ্য 

 

 

 

: ফাংরাবদবয উকূরীয় এরাকায় ফফাযত জরফায়ু র্যফতিবন ক্ষর্তগ্রস্থ 

জনবগািী, র্ফবল কবয নাযীবদয জরফায়ু র্যফতিনজর্নত   রফণাক্ততায ঝুর্ক 

প্রভন  র্ববমাজন ক্ষভতা বৃর্ি কবয সুবয় ার্নয প্রাপ্যতা এফং 

জীর্ফকায ভান উন্নয়ন কযা। 

 ঝ) 

 

 

প্রকল্প র্যচারবকয 

নাভ,দফী,বভাফাআর  আ-

বভআর  

 

: বভা: আকফার বাবন 

ভেগ্ র্চফ 

বভাফাআর-০১৭১১-২০০২২৬ 

আ-বভআর-iqbal.hussain30@gmail.com 

২। প্রকবল্পয অর্থ িক গ্রগর্ত :   

 ক) ২০২১-২২ থ ি ফছবযয 

ফযাি 

: ৬৮৯০.২৫ রক্ষ টাকা,র্জর্ফ-১৭৩৫.০৪ রক্ষ টাকা। 

র্এ-৫১৫৫.২১ রক্ষ টাকা। 

 

 খ) ২০২১-২২ থ ি ফছবযয 

জুন’২২ ম িন্ত ব্যয় 

: ৬৭৯৯.৮২ রক্ষ টাকা, র্জর্ফ-১৬৪৪.৬১ রক্ষ টাকা। 

র্এ-৫১৫৫.২১ রক্ষ টাকা। 

 

 গ) ২০২১-২২ থ ি ফছবয : ৯৮%  

mailto:ই-মেইল-iqbal.hussain30@gmail.com


 

 

প্রকবল্পয অর্থ িক গ্রগর্ত 

 ঘ) প্রকল্প শুরু বথবক ২০২১-২২ 

থ ি ফছবযয জুন’২২ ম িন্ত 

ক্রভনৄর্ঞ্জত ব্যয় 

: ১০৫০৫.২৫ রক্ষ টাকা। 

র্জর্ফ-১৯১০.৪০ রক্ষ টাকা। 

র্এ-৮৫৯৪.৮৫ রক্ষ টাকা। 

 

 ঙ) শুরু বত ২০২১-২২ থ ি 

ফছবযয জুন’২২ ম িন্ত 

অর্থ িক গ্রগর্ত 

: ৩৭.৯৪%  

 

৩। 

প্রকবল্পয সুর্নর্দ িষ্ট কাম িক্রভ: 

 

   

 ক) প্রকল্প এরাকায ৪৩,০০০ জন নাযীবক জীর্ফকা ায়তা, প্রর্ক্ষণ  উকযণ প্রদান । র্নফ িার্চত জীর্ফকা ভ 

বচ্ছ (১)কাঁকো চাল (২)কাঁকো না িাযী (৩)জরচাল(Hydroponics) (৪) ভর্িত জরচাল 

(Aquageophonics)(৫)কাঁকো  ভাবছয খায প্রর্ক্রয়াজাতকযণ (৬)গৃস্থার্র ম িাবয় ফর্জ চাল (৭)র্তর চাল 

এফং (৮) রফণাক্ত র্ঞ্চু না িার্য । 

 খ) প্রর্ক্ষণাথীবদয ংঘফি কবয ১০১৭ ট জীর্ফকায়ন দর/র্ভর্ত গঠন এফং র্ফণন ব্যফস্থায় র্রংবকজ সৃর্ষ্ট কযা। 

 গ) কর্ভউর্নট র্বর্িক উবযাক্তা সতর্য, ণ্য ফাজাযজাতকযণ  জ বতি ব্যাংক ঋবণয জন্য বমার্গতা কযা। 

 ঘ) ভাজ র্বর্িক ভর্নটর্যং এয ব্যফস্থা কযা। 

 ঙ) ১০১ ট নফ ি তকীকযণ নাযীদর গঠন, প্রর্ক্ষণ  উকযণ প্রদান কযা। 

 চ) 

ছ) 

জ)       

১৩,৩০৮ ট র্যফাযর্বর্িক বযআন য়াটায াযবর্স্টং র্বস্টভ স্থান কযাস্থান কযা। 

২২৮ট কর্ভউর্নট  ১৯ ট প্রর্তিানর্বর্িক বযআন য়াটায াযববর্স্টং র্বস্টভস্থান কযা। 

৪১ট নৄকুযর্বর্িক ার্ন বাধনাগায র্নভ িাণ। 

 ঝ) ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয় এফং ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয  নাযী উন্নয়বন ংর্িষ্ট ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/দপ্তয 

ভ বত ৪০৫ জন কভ িকতিা, জনস্বাস্থে প্রবকৌর র্ধদপ্তবযয ১২০ জন কভ িকতিা উচ্চ ভাধ্যর্ভক র্ক্ষাথী 

(র্কবায-র্কবাযী) ১৫০০ জন এফং নানুিার্নক ১৫০০ জন র্ক্ষাথীবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বফ। 

 

 

৪। 

 

প্রকবল্পয ফাস্তফ গ্রগর্ত 

 

: 

  

 ১) প্রকল্প এরাকায় জনশুভার্য (Census) এয ভাধ্যবভ ৬৬,৫৮৯ট 

র্যফাবযয তথ্য র্ফবিলণ কবয প্রকবল্পয উকাযববাগী র্নফ িাচবনয 

কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা বয়বছ। 

 

 

  

২) 

 

জনশুভার্য বথবক প্রাপ্ত তথ্য র্ফবিলণ কবয ার্ন  জীর্ফকা ংবয 

জন্য নথক সুর্ফধাববাগীয তার্রকা সতর্য কবয আউর্নয়ন র্যলবদয 

বনাট বফাবড ি প্রদ িণ কযা বয়বছ। প্রাপ্ত  অর্ি/র্ববমাগ 

উবজরা ম িাবয় গঠিত র্ববমাগ র্নযন (GRM)কর্ভটয 

ভাধ্যবভ র্নষ্পর্ি কবয চুোন্ত উকাযববাগী র্নফ িাচন কযা বয়বছ। 

 

 ৩) ১০২০ট জীর্ফকায়ন দর গঠন কযা বয়বছ। তন্বধ্য ৪৫১ট দরবক 

প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। এফং ২৬৬ট দরবক জীর্ফকা উকযণ 

ায়তা (input) প্রদান কযা বয়বছ। 

 

    



 

 

 

 

 

 

৪) ক্ষুদ্র নৃবগািীয ন্তভূ ির্ক্ত র্যকল্পনায (Indigenous 

People’s plan) খো প্রণয়ন কযা বয়বছ। 

 

 ৫) প্রকল্প এরাকায  ভাজ র্বর্িক কর খাফায ার্নয উৎ 

(১০৯৪ট) জর্য কযা বয়বছ  ফাস্তফায়ন বমাগ্য /িাব্য ৪৯৩ট 

স্থানা র্নফ িাচন কযা বয়বছ। 

 

 ৬) খুরনা এফং াতক্ষীযা বজরায় ২৪ট কর্ভউর্নট  প্রার্তিার্নক 

বযআন য়াটায াযবর্স্টং র্বস্টভ াআরটং (ক্ষুদ্রাকাবয) কাম িক্রভ 

ম্পন্ন কযা বয়বছ। ভর্রা  র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় 

প্রর্তভন্ত্রী ভবাদবয়য উর্স্থর্তবত ১ট প্রর্তিানর্বর্িক বযআন 

য়াটায াযববর্স্টং র্বস্টভ কর্ভউর্নটয র্নকট স্তান্তয কযা 

বয়বছ।  

 

 ৭) ১৩,২৭৩ ট র্যফায র্বর্িক বযআন য়াটায াযববর্স্টং র্বস্টভ 

স্থান কযা বয়বছ। 

 

 ৮) প্রকবল্পয অতায় ংর্িষ্ট ৫ ট উবজরায় রাআবর্রহুড 

কবম্পাবনবন্টয ৯ ট ব্যাবচয প্রর্ক্ষক প্রর্ক্ষণ (ToT) ম্পন্ন কযা 

বয়বছ। 

 

 ৯) ২৫৩৭৩ জন উকাযববাগীয ব্যাংক র্াফ বখারা বয়বছ। তাবদয 

ভবধ্য ২৩২৫৫ জনবক জীর্ফকা ায়তা র্ববফ-EFT এয ভাধ্যবভ 

৮২৪.৮৫ রক্ষ টাকা প্রদান কযা বয়বছ। 

 

  

১০) 

প্রকল্প এরাকায ১০১ ট য়াবড ি ১০১ ট নফ ি তকীকযণ নাযী দর 

গঠন কযা বয়বছ। 

 

 ১১) প্রকবল্পয অতায় শুরু বত ২০২১-২২ থ ি ফছয ম িন্ত ৩ ব্যাচ 

ফ িবভাট ৭৫ জন কভ িকতিাবক Gender-Climate Nexus: 

Towards Equitable and Inclusive 

Transformation র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। 

 

 



 

 

gwnjv welqK Awa`ßi 

ev‡RU eivÏ I  e¨q weeiYx  

                                                                                              (াোয টাকায়) 

µwgK 

bs 

Kvh©µg ev‡RU eivÏ 

2021-22 

ms‡kvwaZ ev‡RU 

eivÏ 

2021-22 

e¨q 

2021-22 

Ae¨wqZ A_© 

01|  cÖavb Kvh©vjq 

 

27,64,96 29,28,39 25,33,55 3,94,84 

02| ‡Rjv Kvh©vjq mg~n 

 

47,20,53 47,59,03 43,28,41 4,30,62 

03|  Dc‡Rjv Kvh©vjq mg~n 

 

107,73,35 107,84,71 98,36,21 9,48,50 

04|  cÖwk¶Y †K›`ª mg~n 

 

13,28,06 12,02,58 10,32,13 1,70,45 

05| gwnjv mnvqZv †K›` ªmg~n 

 

6,26,63 6,42,95 5,33,47 1,09,48 

06|  Kg©Rxwe gwnjv †nv‡ój mg~n 

 

3,70,38 3,65,70 3,31,86 33,84 

07| w`evhZœ †K› ª̀ mg~n 

 

20,74,14 19,82,17 16,08,03 3,74,14 

08| ভবরা, wkï I wK‡kvix  wbivc` 

†ndvRZx †K› ª̀, MvRxcyi 

93,68 94,02 76,61 17,41 

 me©‡gvU 227,51,73 227,59,55 202,80,27 24,79,28 

 

 

†cbkb  

ভাবয নাভ ১ভ বশ্রণী ২য় বশ্রণী  ৩য় বশ্রণী  ৪থ ি বশ্রণী ফ িবভাট ভন্তব্য 

জুরাআ/২০২১ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ২০২১-২০২২ থ ি 

ফছবযয র্নষ্পন্ন বনন 

বকবয র্ফফযণ 

অগস্ট/২০২১ ০০ ০০ ০০ ০১ ০১ 

ববন্ফম্বয/২০২১ ০১ ০০ ০১ ০১ ০৩ 

বক্টাফয/২০২১ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ 

নববম্বয/২০২১ ০০ ০০ ০১ ০০ ০১ 

র্ডবম্বয/২০২১ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ 

জানুমাযী/২০২২ ০০ ০০ ০১ ০১ ০২ 

বপব্রুয়াযী/২০২২ ০০ ০০ ০০ ০২ ০২ 

ভাচ ি/২০২২ ০২ ০০ ০০ ০২ ০৪ 

এর্প্রর/২০২২ ০১ ০০ ০০ ০৩ ০৪ 

বভ/২০২২ ০২ ০১ ০০ ০০ ০৩ 

জুন/২০২২ ০০ ০০ ০১ ০০ ০১ 

ফ িবভাট ০৬ ০১ ০৪ ১০ ২১  
 



 

 

AwWU AvcwË I wb®úwË msµvšÍ ¯§viYx  

২.১ র্ডট অর্ি ংক্রান্ত তথ্য (০১ জুরাআ ২০২১ বথবক ৩০ জুন ২০২২ ম িন্ত) 

    (বকাট টাকায়) 

ভন্ত্রণারয়/ংস্থা

য নাভ 

ক্রভনৄর্ঞ্জত র্ডট 

অর্ি 

অগত র্ডট অর্ি ফ িবভাট 

র্ডট 

অর্িয 

ংখ্যা 

ফ িবভাট 

টাকায 

র্যভান 

(বকাট টাকায়) 

িডীট 

জফাবফয 

ংখ্যা 

র্নষ্পর্িকৃত র্ডট অর্ি র্নষ্পন্ন র্ডট অর্ি ভন্তব্য 

ংখ্যা টাকায 

র্যভান 

(বকাট 

টাকায়) 

ংখ্যা টাকায 

র্যভান 

(বকাট টাকায়) 

ংখ্যা টাকায 

র্যভান 

(বকাট 

টাকায়) 

ংখ্যা টাকায 

র্যভান 

(বকাট টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয 

যাজস্ব ৬০ট ৭৩.৩৬২০ 

 

২১ট ১৬.৩৬১৬ ৮১ট ৮৯.৭২৩৬ 

 

৬৫ট ১৬ট ম্পূণ ি 

১০ট 

অংর্ক 

 

০.৩৭৫৫ ৬৫ট ৮৯.৩৪৮১  ভবরা বফলয়ক বধদিভযয যােস্ব োভতয ফবষ্ট 

বনষ্পন্ন বডট অবি বনষ্পবিয রভক্ষে ারনাগাদ 

প্রভানক ব্রডীট েফাফ যপ্রযণ পূফ যক দ্রুতআ বি-

ক্ষীয়/বে-ক্ষীয় বায ভাধ্যভভ বনষ্পবিয উভযাগ 

গ্রণ কযা ভফ।   

উন্নয়ন ৪৮ট ৪৬.০৯৩০ 

 

৯ট ৩৪.০০৯০ ৫৭ট ৮০.১০২০ 

 

৪৭ট ৫ট 

ম্পুণ য 

৮ট 

অংবক 

 

০.৩৯৯৮  ৫২ট ৭৯.৭০২২  ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয উন্নয়ন খাবতয র্নষ্পন্ন 

র্ডট অর্ি র্নষ্পর্িয রবক্ষে িডীট জফাফ ারনাগাদ 

প্রভানক র্ডট র্ধদপ্তবয বপ্রযণ নফ িক দ্রুতআ র্দ্ব-

ক্ষীয়/র্ত্র-ক্ষীয় বায ভাধ্যবভ র্নষ্পর্িয উবযাগ গ্রণ 

কযা বফ। 

 

 



 

 

২.২ র্ডট র্যবাবট ি গুরুতয/ফে যকবভয বকান জার্রয়ার্ত/থ ি অত্মাৎ,র্নয়ভ ধযা বে থাকবর বফ বক ভবয তার্রকা: 

 
 

ক্রর্ভক 

নং 
র্নযীক্ষায 

ন 
নুবচছদ নং অর্িয ংর্ক্ষপ্ত র্ফফযণ জর্েত টাকায 

র্যভান 
ফতিভান ফস্থা 

১. ২০১২-

২০১৩ 

০১ 

(র্গ্রভ) 

যকায বনধ যাবযত ায ভক্ষা কভ 

াভয এফং যকান যকান যক্ষভে অয়কয 

কতযন না কযায় যকাভযয 

৪,৫৫,১৫১.৯০ টাকা অবথ যক ক্ষবত। 

১৪৯৯১৩.৪০ বডট বধদিভযয ফ যভল ভন্তভব্যয অভরাভক ব্রডীট েফাফ প্রস্তুত পূফ যক 

পুনযায় প্রাবনক ভন্ত্রণারভয় যপ্রযভণয ভাধ্যভভ দ্রুত বে-ক্ষীয় বায 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা ভফ। 

২. ২০১২-১৩ ০২ 

(বগ্রভ) 

থ য াো 

যকায বনধ যাবযত ায ভক্ষা কভ 

াভয এফং যকান যকান যক্ষভে বোট 

কতযন না কযায় যকাভযয 

1,63,402.০০  যােস্ব ক্ষবত । 

৬০৬৪২.০০ বডট বধদিভযয ফ যভল ভন্তভব্যয অভরাভক ব্রডীট েফাফ প্রস্তুত পূফ যক 

পুনযায় প্রাবনক ভন্ত্রণারভয় যপ্রযভণয ভাধ্যভভ দ্রুত বে-ক্ষীয় বায 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা ভফ। 

৩. ২০১২-১৩ ০৫ 

(বগ্রভ) 

প্রান-১ 

ফ যবনম্ন দযদাতাভক কাম যাভদ না বদভয় 

ভফ যাচ্চ দযদাতাভক কাম যাভদ যদওয়ায় 

যকাভযয যােস্ব ক্ষবত।                                                                                                                                                                            

৩৮,০৩,৫১৮.০০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              বডট বধদিভযয ফ যভল ভন্তভব্যয অভরাভক ব্রডীট েফাফ প্রস্তুত পূফ যক 

পুনযায় প্রাবনক ভন্ত্রণারভয় যপ্রযভণয ভাধ্যভভ দ্রুত বে-ক্ষীয় বায 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা ভফ। 

৪. ২০১৫-১৬ ১১ 

(বগ্রভ) 

ক্ষুদ্রঋণ 

যেরাব ঋভণয থ য অদায় না কযায় 

ংস্থায অবথ যক ক্ষবত। 

১৯,৪৮,৫৯,০০০.০০ বডট বধদিভযয ফ যভল ভন্তভব্যয অভরাভক ব্রডীট েফাফ প্রস্তুত পূফ যক 

পুনযায় প্রাবনক ভন্ত্রণারভয় যপ্রযভণয ভাধ্যভভ দ্রুত বে-ক্ষীয় বায 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা ভফ। 

৫. ২০১৮-১৯ 04 

(বগ্রভ) 

ক্ষুদ্রঋণ 

উৎাদনমূেী কভ যকাভন্ড দঃস্থ 

ভবরাভদয ম্পৃক্তকযভণয রভক্ষে 

ঘৃণ যায়ভান ঋণ তবফর ভত গ্রণকৃত 

থ য বফতযণ না কভয ব্যাংভক দীঘ য বদন 

মাফৎ েভা যাো। 

১৫,৮৭,৯৮৭.০০ বডট বধদিভযয ফ যভল ভন্তভব্যয অভরাভক ব্রডীট েফাফ প্রস্তুত পূফ যক 

পুনযায় প্রাবনক ভন্ত্রণারভয় যপ্রযভণয ভাধ্যভভ দ্রুত বে-ক্ষীয় বায 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা ভফ। 

৬. ২০১৮-১৯ 05 

(বগ্রভ)  

ক্ষুদ্রঋণ 

যােস্বোভত স্থানান্তবযত েনংখ্যা 

কাম যক্রভ ভাি উন্নয়ন প্রকে এয 

তবফর ভত গ্রনকৃত যেরাী থ য 

অদায় না কযা এফং ঋণ বফতযণ না 

কভয ব্যাংভক দীঘ যবদন মাফৎ েভা 

যাো।  

১৬,৪২,৫৪৪.০০ বডট বধদিভযয ফ যভল ভন্তভব্যয অভরাভক ব্রডীট েফাফ প্রস্তুত পূফ যক 

পুনযায় প্রাবনক ভন্ত্রণারভয় যপ্রযভণয ভাধ্যভভ দ্রুত বে-ক্ষীয় বায 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা ভফ। 

৭. ২০১৮-১৯ 20 

(বগ্রভ) 

বকভায 

বকভাযী ক্লাফ 

প্রচায ও বফজ্ঞান ফাফদ বযভাবধত 

বফর ভত অয়কয কতন য না কযায় 

এফং কভ কতন য কযায় যকাভযয 

অবথ যক ক্ষবত।  

3440.০০ বডট বধদিভযয ফ যভল ভন্তভব্যয অভরাভক ব্রডীট েফাফ প্রস্তুত পূফ যক 

পুনযায় প্রাবনক ভন্ত্রণারভয় যপ্রযভণয ভাধ্যভভ দ্রুত বে-ক্ষীয় বায 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা ভফ। 



 

 

ক্রর্ভক 

নং 
র্নযীক্ষায 

ন 
নুবচছদ নং অর্িয ংর্ক্ষপ্ত র্ফফযণ জর্েত টাকায 

র্যভান 
ফতিভান ফস্থা 

প্রকে 

৮. ২০১৯-২০ ০১ 

(বগ্রভ) 

অআবেএ 

প্রকে 

যফাপ্রদানকাযী ঠিকাদাভযয বফর ভত 

বোট কভ কতযন কযায় যকাভযয 

অবথ যক ক্ষবত। 

১,১৯,৯১,২১৫.০০ বডট বধদিভযয ফ যভল ভন্তভব্যয অভরাভক ব্রডীট েফাফ প্রস্তুত পূফ যক 

পুনযায় প্রাবনক ভন্ত্রণারভয় যপ্রযভণয ভাধ্যভভ দ্রুত বে-ক্ষীয় বায 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা ভফ। 

৯. ২০১৯-২০ ০২ 

(বগ্রভ) 

অআবেএ 

প্রকে 

প্রকভেয মূর ব্যাংক বাভফ টাকা না 

যযভে পৃথক একাউভন্ট থাকা 

অউটভাব যং কাভেয ব্যবয়ত টাকা 

যকাবয যকালাগাভয েভা কযা য়বন । 

৭৯,৫৪,৮৪৯.০০ বডট বধদিভযয ফ যভল ভন্তভব্যয অভরাভক ব্রডীট েফাফ প্রস্তুত পূফ যক 

পুনযায় প্রাবনক ভন্ত্রণারভয় যপ্রযভণয ভাধ্যভভ দ্রুত বে-ক্ষীয় বায 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা ভফ। 

১০. ২০১৯-২০ ১০ 

(বগ্রভ) 

াওয 

এরাকায 

সুবফধা ফবিত 

কভ যসূবচ 

প্রবক্ষণ কাম যক্রভভ ম্মানী এফং 

মাতায়াত বাতা বতবযক্ত বযভাধ 

কযায় অবথ যক ক্ষবত। 

৩৫,৫৯,০০০.০০ বডট বধদিভযয ফ যভল ভন্তভব্যয অভরাভক ব্রডীট েফাফ প্রস্তুত পূফ যক 

পুনযায় প্রাবনক ভন্ত্রণারভয় যপ্রযভণয ভাধ্যভভ দ্রুত বে-ক্ষীয় বায 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা ভফ। 

১১. ২০১৯-২০ ১১ 

(বগ্রভ) 

াওয 

এরাকায 

সুবফধা ফবিত 

কভ যসূবচ 

প্রবক্ষকভদয অফাবক বাতা প্রদান 

কযায় অবথ যক ক্ষবত। 
১১,০৬,০০০.০০ বডট বধদিভযয ফ যভল ভন্তভব্যয অভরাভক ব্রডীট েফাফ প্রস্তুত পূফ যক 

পুনযায় প্রাবনক ভন্ত্রণারভয় যপ্রযভণয ভাধ্যভভ দ্রুত বে-ক্ষীয় বায 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা ভফ। 

১২. ২০১৯-২০ ১৩ 

(বগ্রভ) 

াওয 

এরাকায 

সুবফধা ফবিত 

কভ যসূবচ 

প্রবক্ষাথীভদয বযভিভভন্ট ও দপুভযয 

োফায ফাফদ বনধ যাবযত ায ভক্ষা 

বধক াভয ব্যয় কযায় অবথ যক ক্ষবত। 

৬,৭৫,৮৪০.০০ বডট বধদিভযয ফ যভল ভন্তভব্যয অভরাভক ব্রডীট েফাফ প্রস্তুত পূফ যক 

পুনযায় প্রাবনক ভন্ত্রণারভয় যপ্রযভণয ভাধ্যভভ দ্রুত বে-ক্ষীয় বায 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা ভফ। 

১৩. ২০১৯-২০ ১৪ 

(বগ্রভ) 

াওয 

যবভনায/কনপাভযভে 

ংগ্রনকাযীভদযভক বনধ যাবযত ায 

ভক্ষা বধক াভয ম্মানী প্রদান 

১,২৯,০০০.০০ বডট বধদিভযয ফ যভল ভন্তভব্যয অভরাভক ব্রডীট েফাফ প্রস্তুত পূফ যক 

পুনযায় প্রাবনক ভন্ত্রণারভয় যপ্রযভণয ভাধ্যভভ দ্রুত বে-ক্ষীয় বায 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা ভফ। 



 

 

ক্রর্ভক 

নং 
র্নযীক্ষায 

ন 
নুবচছদ নং অর্িয ংর্ক্ষপ্ত র্ফফযণ জর্েত টাকায 

র্যভান 
ফতিভান ফস্থা 

এরাকায 

সুবফধা ফবিত 

কভ যসূবচ 

কযায় যকাভযয অবথ যক ক্ষবত। 

১৪. ২০১৯-২০ ১৫ 

(বগ্রভ) 

প্রান-১ 

চুবক্ত যভাতাভফক ৪১০৯ট া-চাবরত 

যরাআ যভবন যফযা না কযা ভেও 

ঠিকাদাযভক বযভাধ কযায় অবথ যক 

ক্ষবত। 

২,৯৯,৯৫,৭০৪.০০ বডট বধদিভযয ফ যভল ভন্তভব্যয অভরাভক ব্রডীট েফাফ প্রস্তুত পূফ যক 

পুনযায় প্রাবনক ভন্ত্রণারভয় যপ্রযভণয ভাধ্যভভ দ্রুত বে-ক্ষীয় বায 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা ভফ। 

১৫. ২০১৯-২০ ১৬ 

(বগ্রভ) 

প্রান-১ 

যষ্টাভয ২৫ট কবম্পউটায ও ২১৮২ট 

া-চাবরত যরাআ যভবন ভজুদ থাকা 

ভেও পুনযায় বফপুর বযভাণ 

বকম্পউটায ও া-চাবরত যরাআ 

যভবন ক্রয় যকাবয ভথ যয চয়। 

১,৯২,৭৮৬০৮.০০ বডট বধদিভযয ফ যভল ভন্তভব্যয অভরাভক ব্রডীট েফাফ প্রস্তুত পূফ যক 

পুনযায় প্রাবনক ভন্ত্রণারভয় যপ্রযভণয ভাধ্যভভ দ্রুত বে-ক্ষীয় বায 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা ভফ। 

১৬. ২০১৯-২০ ২৬ 

(বগ্রভ) 

ধুনালুি 

বেটভর 

প্রবঃ কভ যসূবচ 

যকা য যকা-বড যভনটয এয ম্মানী 

বাতা ও মাতায়াত বাতা বতবযক্ত 

বযভাধ কযায় অবথ যক ক্ষবত।  

3,19,500.০০ বডট বধদিভযয ফ যভল ভন্তভব্যয অভরাভক ব্রডীট েফাফ প্রস্তুত পূফ যক 

পুনযায় প্রাবনক ভন্ত্রণারভয় যপ্রযভণয ভাধ্যভভ দ্রুত বে-ক্ষীয় বায 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা ভফ। 

১৭. ২০১৯-২০ ৩১ 

(বগ্রভ) 

বেটভর 

প্রবঃ কভ যসূবচ 

যকাযী অভদ উভক্ষা কভয 

প্রবক্ষকভদয যাবেমান বাতা প্রদান 

কযায় অবথ যক ক্ষবত।  

২,৬৮,৮০০.০০ বডট বধদিভযয ফ যভল ভন্তভব্যয অভরাভক ব্রডীট েফাফ প্রস্তুত পূফ যক 

পুনযায় প্রাবনক ভন্ত্রণারভয় যপ্রযভণয ভাধ্যভভ দ্রুত বে-ক্ষীয় বায 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা ভফ। 

  



 

 

wefvMxq gvgjv msµvšÍ Z_¨ 

২০২১-২০২২ থ ি ফছবযয র্ফবাগীয় ভাভরা গঠনঃ 

 

µt bs gvgjv b¤^i Awfhy‡³i bvg, c`ex I Kg©¯’j Awf‡hvM MV‡bi ZvwiL gšÍe¨ 

01. ২০৪ জনাফ বভা: অাদজ্জাভান 

র্াফ যক্ষক কাভ বক্রর্ডট সুায বাআজায 

উবজরা ভর্রা র্ফলয়ক কভ িকতিায 

কাম িারয়, বগাাআযাট,যীয়তনৄয।  

১০/১১/২০২১ - 

02. ২০৫ জনাফ বভা: নাজভৄর অান 

র্প কাযী কাভ কর্ম্পউটায 

ভৄদ্রাক্ষর্যক,উর্যচারবকয কাম িারয়, ভর্রা 

র্ফলয়ক র্ধদপ্তয,ফযগুনা। 

১৯/০১/২০২২ - 

 

২০২১-২০২২ থ ি ফছবযয র্ফবাগীয় ভাভরা র্নিন্নঃ 

 

µtbs Awfhy‡³i bvg, c`ex I Kg©¯’j Awf‡hv‡Mi welq cÖvß `Ûv‡`k `Ûv‡`k cÖ`v‡bi 

ZvwiL 

01. জনাফ বভা: র্ভজানুয যভান  

র্প ায়ক, ভর্রা র্ফলয়ক 

র্ধদপ্তয, প্রধান কাম িারয়,ঢাকা। 

থ ি অত্মাৎ কযা চাকুর্য বত ফযখাস্ত ২৩/১২/২০২১ 

 

 

জনাফ বভা: র্ভজানুয যভান ভূআয়া 

গােী চারক, ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয, 

দয কাম িারয়, ঢাকা। 

ননুবভার্দতবাবফ 

কভ িস্থবর নুর্স্থত 

থাকা 

র্তযস্কায দে ০৮/০৩/২০২২ 

 

 

    

 

  



 

 

ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয জনফর ংক্রান্ত তথ্য 

 

১. ১ কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয ংখ্যা (যাজস্ব ফাবজবট): 
 

ংস্থায স্তয নুবভার্দত 

দ 
নযণকৃত দ শূন্যদ ফছযর্বর্িক 

ংযর্ক্ষত 

(র্যবটননকৃত) 

স্থায়ী দ 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ      

র্ধদপ্তয/ংস্থাভ/ংভেক্ত 

র্প 
(বভাট দ ংখ্যা) 

ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয 

৩৫৫৮ ট ২৩৫৬ ট ১২০২ ট ১৩৫৩ ট ১২০২ ট শূন্য বদয ভবধ্য 

উন্নয়ন প্রকল্প বত যাজস্ব 

খাবত স্থানান্তর্যত দ, 

সৃজনকৃত দ  বপ্রলবণ 

নযণবমাগ্য দ যবয়বছ। 

বভাট      

 

১. ২ শূন্য বদয র্ফন্যাঃ 

 
র্তর্যক্ত 

র্চফ/তদর্ধধ ি দ 
বজরা কভ িকতিায 

দ 
ন্যান্য ১ভ 

বশ্রর্ণয দ 
২য় বশ্রণীয 

দ 
৩য় বশ্রর্ণয 

দ 
৪থ ি বশ্রর্ণয 

দ 
বভাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- ৪১ট *৬৮ট ১৮ট ৪৯৮ট **৫৭৭ট ***১২০২ ট শূন্য 

বদয র্ফস্তার্যত তথ্যার্দ 

ংরাগ-১, ২,৩,৪ 

 

* ১ভ বশ্রণীয ন্যান্য ৬৮ট শূন্য বদয ভবধ্য বাবস্টর সুাবযয ১৮ট দ শূন্য অবছ। শূন্য দগুর্র বাবস্টর র্নভ িাণ াববক্ষ 

নযণবমাগ্য।  

** ৪থ ি বশ্রণীয র্প ায়ক এয ৪১৭ট শূন্যবদ র্নবয়াগ প্রর্ক্রয়া চরভান যবয়বছ। 

 

১. ৩ ন্যান্য বদয তথ্য 

প্রর্তবফদনাধীন ফছবয উন্নয়ন ফাবজট বথবক যাজস্ব ফাবজবট 

স্থানান্তর্যত বদয ংখ্যা 

প্রর্তবফদনাধীন ফছবয উন্নয়ন ফাবজট বথবক যাজস্ব ফাবজবট 

স্থানান্তবযয জন্য প্রর্ক্রয়াধীন বদয ংখ্যা 

১ ২ 

- - 

 
১. ৪ র্নবয়াগ/বদান্নর্ত প্রদান: 

 
প্রর্তবফদনাধীন ফছবয বদান্নর্ত নতুন র্নবয়াগ প্রদান ভন্তব্য 

কভ িকতিা কভ িচাযী বভাট কভ িকতিা কভ িচাযী বভাট 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০৬ ৩৩ ৩৯ - - - - 

 

ংরাগ-১ 



 

 

১ভ বশ্রর্ণয শূন্য দ। 

ক্রঃ নং বদয নাভ দ ংখ্যা ভন্তব্য 

যার্য বদান্নর্ত বপ্রলণ বভাট 

প্রকল্প যাজস্ব প্রকল্প যাজস্ব 

১ র্তর্যক্ত র্যচারক - - ০১ - - ০১ট প্রকল্প বত সৃজনকৃত দ  

২ উর্যচারক (ম্যার্জবেট) - - - - ০৫ ০৫ট ভর্রা ায়তা কভ িসূর্চ 

র্ফবাগীয় ম িাবয় ৫ট দ বপ্রলবণ 

র্নবয়াগবমাগ্য। 

৩ উর্যচারক - - - ৪১ - ৪১ট বদান্নর্তয ভাধ্যবভ নযণ বমাগ্য। 

তাযভবধ্য ১৫ জন চরর্ত দার্য়বত্ব 

যবয়বছ। 

৪ বাবস্টর সুায - ১৪ - ০৪ - ১৮ট বাবস্টর র্নভ িান াববক্ষ শূন্য 

দ  নযণবমাগ্য। ফতিভাবন ০৫ট 

বাবস্টর র্নর্ভ িত অবছ। যার্য 

র্নবয়াগবমাগ্য ০১ট বদ 

র্এর্ কতৃিক সুার্যবয 

বপ্রর্ক্ষবত র্নবয়াগ বয়বছ। 

৫ অআনজীফী ৪ - - - - ৪ট প্রকল্প বত যাজস্বখাবত 

স্থানান্তর্যত দ। দট স্থায়ী। 

স্থায়ী না য়ায় র্নবয়াগ বদয়া 

মাবচ্ছ না। 

৬ অআন কভ িকতিা ১ - - - - ১ ট দট যাজস্বখাবত সৃজনকৃত 

৭ কাযী র্যচারক ৪ - ০৮ ০৪ - ১৬ট যার্য র্নবয়াগবমাগ্য ০১ট 

বদ র্এর্ কতৃিক সুার্যবয 

বপ্রর্ক্ষবত র্নবয়াগ বদয়া বয়বছ। 

প্রকল্প বত স্থানান্তর্যত দগুর্র 

স্থায়ী না য়ায় নযবণয 

দবক্ষ বনয়া য় নাআ। ফর্ষ্ট 

দগুর্র বদান্নর্তয ভাধ্যবভ 

নযণবমাগ্য। 

৮ উবজরা ভর্রা র্ফলয়ক 

কভ িকতিা 

- ১২ - - - ১২ট যার্য র্নবয়াবগয জন্য ১২ট 

দ শূণ্য বয়বছ। 

৯ বপ্রাগ্রাভ র্পায ৪ - - - - ০৪ট - 

১০ বভর্ডবকর র্পায  ০৫ - - - ০৫ট প্রকল্প বত যাজস্বখাবত 

স্থানান্তর্যত দ। স্থায়ী না 

য়ায় র্নবয়াগ বদয়া মাবচ্ছ না। 

১১ নৄর্র আন্পবক্টয - - - - ০১ ০১ট বপ্রলবণ  নযণবমাগ্য 

১২ প্রর্ক্ষক ০১ - - - - ০১ট প্রকল্প বত যাজস্বখাবত 

স্থানান্তর্যত দ। স্থায়ী না 

য়ায় র্নবয়াগ বদয়া মাবচ্ছ না। 

বভাট = ১৪ ৩১ ০৯ ৪৯ ০৬ ১০৯ ট  

 

ংরাগ-২ 



 

 

২য় বশ্রর্ণয শূন্য দ।  

 

ক্রঃ নং বদয নাভ দ ংখ্যা ভন্তব্য 

যার্য বদান্নর্ত বপ্রলণ বভাট 

প্রকল্প যাজস্ব প্রকল্প যাজস্ব 

১ প্রবফন র্পায - ০১ - - - ০১ট ০৩/০৭/২০১৮ 

তার্যবখ র্এর্বত 

চার্দা ত্র বপ্রযণ 

কযা বয়বছ। বমাগ্য 

প্রাথী না ায়ায় 

র্এর্ কতৃিক 

সুার্য কযা য় 

নাআ। 

২ কাযী গবফলণা কভ িকতিা - ০২ - - - ০২ট ০৩/০৭/২০১৮ 

তার্যবখ র্এর্বত 

চার্দা ত্র বপ্রযণ 

কযা বয়বছ। বমাগ্য 

প্রাথী না ায়ায় 

র্এর্ কতৃিক 

সুার্য কযা য় 

নাআ। 

৩ র্র্নয়য আন্পিাক্টয(বিড) - ০৬ - - - ০৬ট ০৩/০৭/২০১৮ 

তার্যবখ র্এর্বত 

চার্দা ত্র বপ্রযণ 

কযা বয়বছ। বমাগ্য 

প্রাথী না ায়ায় 

র্এর্ কতৃিক 

সুার্য কযা য় 

নাআ। 

 প্রার্নক কভ িকতিা - - - ০২  ০২ বদান্নর্ত জর্নত 

কাযবণ শূণ্য বয়বছ 

 রাআবির্যয়ান - ০১ - - - ০১ বদান্নর্ত জর্নত 

কাযবণ শূণ্য বয়বছ 

৪ প্রার্নক কাভ- র্াফ যক্ষণ 

কভ িকতিা 

 ০১ - - - ০১ ট ভতুে জর্নত কাযবণ 

দট শূণ্য বয়বছ। 

৫ র্াফ যক্ষণ কভ িকতিা - - - ০১ - ০১ট বদান্নর্তয কাম িক্রভ 

চরভান। 

৬ বড-বকয়ায র্পায ০৩ - - - - ০৩ট সৃজনকৃত  

স্থানান্তর্যত দ। 

ফযজর্নত কাযবণ 

শূণ্য। 

৭ ভাজ কল্যাণ কভ িকতিা ০১ - - - - ০১ট সৃজনকৃত দ 

বভাট ০৪ ১১ - ৩ - ১৮ ট  

 

ংরাগ-৩ 



 

 

৩য় বশ্রর্ণয শূন্য দ।  

ক্রঃনং বদয নাভ দ ংখ্যা ভন্তব্য 

যার্য বদান্নর্ত বপ্রলণ বভাট 

প্রকল্প যাজস্ব প্রকল্প যাজস্ব 

১ প্রধান কাযী - - - - - - - 

২ াঁট র্রর্কায - ০২ - - - ০২ ট ১ট সৃজনকৃত।  

০১ট দ শূণ্য যবয়বছ। 

৩ র্াফ যক্ষক - - ০৩ - - ০৩ ট বদান্নর্তয কাম িক্রভ 

চরভান। 

৪ বিড আন্পিাক্টয ০৪ ১০৮ - - - ১১২ ট র্নবয়াবগয কাম িক্রভ চরভান 

৫ প্রর্ক্ষক ৪৬ - - - - ৪৬ ট যাজস্বখাবত স্থানান্তর্যত  

সৃজনকৃত দ ।  

৬ বড-বকয়ায আনচাজি - ২৮ - - - ২৮ ট যার্য র্নবয়াবগয জন্য 

২৭ট দ শূণ্য বয়বছ। 

৭ বষ্টায র্কায - - ০১ ০১ - ০২ ট ১ট দ প্রকল্প বত 

সৃজনকৃত এফং 

বদান্নর্তবমাগ্য ১ট বদ 

কভ িযত র্পডাযবমাগ্য 

কভ িচাযী ফতিভাবন র্পডায 

বমাগ্যতা জিন না কযায় 

বদান্নর্ত বদয়া মাবচ্ছ না। 

৮ আন্পিাক্টয ২ - - - - ০২ ট প্রকল্প বত যাজস্ব খাবত 

স্থানান্তর্যত। 

৯ বষ্টায র্কায-কাভ-র্ফক্রয় 

কাযী 

- - - ১৫ - ১৫ ট বদান্নর্ত প্রাপ্তগণ বমাগদান 

কবযন নাআ। 

১০ উচ্চভান কাযী - - ০২ - - ০২ ট - 

১১ র্াফ যক্ষক-কাভ-উচ্চভান 

কাযী 

- - - - - - - 

১২ াঁট ভৄদ্রাক্ষর্যক ০৫ - - ৩ - ০৮ ট ০৮ট দ শূণ্য যবয়বছ। 

১৩ র্াফ যক্ষক-কাভ-বক্রর্ডট 

সুাযবাআজায 

৫১ - - - - ৫১ ট যাজস্বখাবত স্থানান্তর্যত  

সৃজনকৃত দ । 

১৪ কর্ম্পউটায াবযটয ০৪ - - - - ০৪ ট যাজস্বখাবত স্থানান্তর্যত  

সৃজনকৃত দ । 

১৫ র্প কাযী-কাভ-

কর্ম্পউটায ভৄদ্রাক্ষর্যক 

৩০ ৮৪ - ৪৩ - ১৫৭ ট র্প কাযী কাভ-

কর্ম্পউটায ভৄদ্রাক্ষর্যক শূন্য 

বদয ভবধ্য  ৪৩ট 

বদান্নর্তবমাগ্য দ। 

যার্য র্নবয়াবগয জন্য 

৬০ট শূণ্য বদয র্ফজ্ঞর্প্ত 

বদয়া বয়বছ। 

১৬ অআন কাযী র্রগ্যার 

এর্ট্যান্ট 

২     ২ ট যাজস্বখাবত স্থানান্তর্যত  

সৃজনকৃত দ । 

১৭ কোর্য়ায - - - ০১ - ০১ ট বদান্নর্তবমাগ্য ১ট বদ 



 

 

ক্রঃনং বদয নাভ দ ংখ্যা ভন্তব্য 

যার্য বদান্নর্ত বপ্রলণ বভাট 

প্রকল্প যাজস্ব প্রকল্প যাজস্ব 

কভ িযত র্পডাযবমাগ্য 

কভ িচাযী ফতিভাবন র্পডায 

বমাগ্যতা জিন না কযায় 

বদান্নর্ত বদয়া মাবচ্ছ না। 

 

১৮ র্ফক্রয় কাযী ১ - - - - ০১ ট প্রকল্প বত যাজস্বখাবত 

স্থানান্তর্যত দ। ঐ 

১৯ র্াফ যক্ষক-কাভ-কোর্য়ায ২ - - - - ০২ ট ঐ 

২০ ডাটাএর্ি াবযটয ০১ - - - - ০১ ট প্রকল্প বত যাজস্বখাবত 

স্থানান্তর্যত দ। দট স্থায়ী 

না য়ায় র্নবয়াগ বদয়া 

মাবচ্ছ না। 

২১ আবরর্ক্ট্রর্য়ান ০১ - - - - ০১ ট ঐ 

২২ বাবস্টর বভিন ০২ - - - - ০২ ট ঐ 

২৩ বভিন ০২ - - - - ০২ ট ঐ 

২৪ কাযী বাবস্টর সুায ০২ - - - - ০২ ট ঐ 

২৫ কাযী বিড প্রর্ক্ষক ০১ - - - - ০১ ট ঐ 

২৬ গােীচারক ০৭ ০৭ - - - ১৪ ট ০৭ ট দ প্রকল্প বত 

স্থানান্তর্যত  ০৭ট দ 

যাজস্বখাবত শূণ্য যবয়বছ। 

২৭ র্র্ক্ষকা ০২ - - - - ০২ ট প্রকল্প বত যাজস্বখাবত 

স্থানান্তর্যত দ। দট স্থায়ী 

না য়ায় র্নবয়াগ বদয়া 

মাবচ্ছ না। 

২৮ কর্ন্টবজন্ট বিড আন্পিাক্টয ১২ - - - - ১২ ট  র্ফলুপ্ত বমাগ্য শূণ্যদ 

২৯ কাযী র্র্ক্ষকা ০৮ - - - - ০৮ ট প্রকল্প বত যাজস্বখাবত 

স্থানান্তর্যত  সৃজনকৃত দ 

৩০ স্বাে কাযী-কাভ-র্র্ক্ষকা ১২ - - - - ১২ ট ঐ 

৩১ বড-বকয়ায আনচাজি কাভ : 

বভিন 

১ - - - - ০১ ট ঐ 

৩২ বফঞ্চ কাযী কাভ-ভৄদ্রাক্ষর্যক ২ - - - - ০২ ট ঐ 

বভাট ২০০ ২২৯ ০৬ ৬৩ - ৪৯৮ ট  

 

 

ংরাগ-৪ 



 

 

৪থ ি বশ্রর্ণয শূন্য দ। 

ক্রঃ নং বদয নাভ দ ংখ্যা ভন্তব্য 

যার্য বদান্নর্ত বপ্রলণ বভাট 

প্রকল্প যাজস্ব প্রকল্প যাজস্ব 

১ ডুর্প্লবকটং বভর্ন াবযটয - - - - - -  

২ র্প ায়ক ৫৫ ৪১৭ - - - ৪৭২ ট ৪১৭ ট শূণ্য বদ 

যার্য র্নবয়াবগয 

জন্য র্ত্রকায়  

র্ফজ্ঞর্প্ত প্রকা কযা 

বয়বছ। র্নবয়াগ 

প্রর্ক্রয়া চরাভান। 

৩ দাবযায়ান/গাড ি/র্নযািা প্রযী ৪৬ - - - - ৪৬ ট প্রকল্প বত 

যাজস্বখাবত 

স্থানান্তর্যত দ। 

দট স্থায়ী না 

য়ায় র্নবয়াগ বদয়া 

মাবচ্ছ না। 

৪ অয়া ১৬ - - - - ১৬ ট ঐ 

৫ সুআায/র্িনায ০৭ - - - - ০৭ ট সৃজনকৃত 

৬ ফাবুর্চ ি/কুক/ার্চকা ১৬ ০৩ - - - ১৯ ট যাজস্ব  প্রকবল্পয 

১৯ট দ শূণ্য 

৭ কাযী ফাবুর্চ ি/ভারর্চ ০৪ - - - - ০৪ ট প্রকল্প বত 

যাজস্বখাবত 

স্থানান্তর্যত দ। 

দট স্থায়ী না 

য়ায় র্নবয়াগ বদয়া 

মাবচ্ছ না। 

৮ ভার্র/গাবড িনায ০১ - - - - ০১ ট ঐ 

৯ বার্ি কভী ০৬ - - - - ০৬ ট ঐ 

১০ র্রপট াবযটয ০১ - - - - ০১ ট ঐ 

১১ কৃর্ল কভী ০১ - - - - ০১ ট ঐ 

১২ শু ারন কভী ০২ - - - - ০২ ট ঐ 

১৩ োচাযী এবটনবডন্ট ০১ - - - - ০১ ট ঐ 

১৪ বয়টায ০১ - - - - ০১ ট ঐ 

বভাট ১৫৭ ৪২০ - - - ৫৭৭ ট  

 

ফ িবভাট (১০৯+১৮+৪৯৮+৫৭৭)=১২০২ ট 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তথ্য  বমাগাবমাগ 



 

 

Z_¨ I †hvMv‡hvM 

gwnjv welqK Awa`ßi 

I‡qe mvBU t www.dwa.gov.bd 

B-‡gBj t dwadhaka@gmail.com 
 

Z_¨ cÖ`vb BDwbU 
  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাবদবয ীর্ভত প্রকৃর্তক ম্পদ  র্ফার ভানফ ম্পবদয কাম িকয ব্যফায র্নর্িত কযবত 

ভরবফাধ ঞ্চাবযয বক্ষবত্র, তথ্য  বমাগাবমাগ প্রভের্ক্ত ফবচবয় গুরুত্বনণ ি ভূর্ভকা যাখবত াবয। স্বচ্ছ, দায়ফি  

জফাফর্দর্তাভরক যকায প্রর্তিাকবল্প দক্ষ ভানফ ম্পদ উন্নয়ন র্নর্িত কযা এফং উন্নত বদবয াযীবত 

উন্নীতকযবণয জাতীয় রক্ষে জিবন র্ডর্জটার ফাংরাবদ গোয ঙ্গীকায অজ ভবয়য বক্ষা। ব ঙ্গীকায 

ফাস্তফায়বন অয বফগফান  গর্তীর কযায জন্য ভাঠ ম িাবয়য র্পভব কর্ম্পউটায যফযা কযা বচ্ছ। দয 

কাম িারবয় অআট বর স্থান, বয়ফাআট  আবভআর বখারা বয়বছ। বমবতু গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাবদবয ংর্ফধাবন 

র্চন্তা-র্ফবফক  ফাক-াধীনতা নাগর্যকবদয ন্যতভ বভৌর্রক র্ধকায র্ববফ স্বীকৃত ববতু জনগবণয ক্ষভতায়বনয 

জন্য তথ্য র্ধকায র্নর্িত কযা তোফশ্যক। ব রবক্ষে যকাযী স্বায়ত্বার্ত  ংর্ফর্ধফি ংস্থা এফং যকাযী  

র্ফবদর্ থ িায়বন সৃষ্ট ফা র্যচার্রত বফযকাযী ংস্থায স্বচ্ছতা  জফাফর্দর্তা র্নর্িত কযবণয রবক্ষে অআন  র্ফর্ধ 

প্রণয়ন কযা ভীর্চন  প্রবয়াজনীয় র্ববফ র্ফবফর্চত বয় অবছ। 

†m A½xKvi ev Í̄evq‡b miKv‡ii Ab¨vb¨ cÖwZôv‡bi cvkvcvwk gwnjv welqK Awa`ßiI AMÖYx f~wgKv 

cvjb  K‡i Avm‡Q|G‡Z GKw`‡K gwnjv welqK Awa`ß‡ii Kvh©µg Ges Gi ¸iæZ¡c~b© bvMwiK †mev m¤ú‡K© 

Avcvgi RbmvaviY, Dbœqb mn‡hvMx, M‡elK I wewfbœ gva¨g AewnZ n‡Z m¶g n‡e| Aciw`‡K gvV ch©v‡qi 

mv‡_ m`i Kvh©vjq Ges cÖkvmwbK gš¿Yvj‡qi †hvMv‡hvM mnR I Z¡ivwš^Z n‡e| 

RbM‡Yi Z_¨ AwaKvi ev¯ÍevqbK‡í Rb¯v̂_© mswkøó Z_¨ cÖ`v‡bi wbwgË Z_¨ Kwgk‡bi wb‡ ©̀kbv 

Abyhvqx gwnjv welqK Awa`ß‡ii cÖavb Kvh©vjয় 64wU †Rjv  বজরাধীন Dc‡Rjvগুবরাবত Z_¨ cÖ`vb BDwbU 

MVb Kiv n‡q‡Q| Z_¨ cÖ`vb Kvh©µg Ae¨vnZ Av‡Q|  

Dc‡Rjv ch©v‡q t  

 Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v    -  `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (AviwUAvB) 

 ‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v    -   Avcxj A_wiwU 

†Rjv ch©v‡q t 

 উর্যচারক,gwnjv welqK Kg©KZ©v   -  `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (AviwUAvB) 

 gnvcwiPvjK, gwnjv welqK Awa`ßi  -   Avcxj A_wiwU 

XvKv  

 

mailto:dwadhaka@gmail.com


 

 

m`i Kvh©vj‡q t 

 DccwiPvjK (†iwR: I Rbms‡hvM)    -  `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (AviwUAvB) 

 Kw¤úDUvi cÖwkÿK      -  weKí `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v  

 mwPe, gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq   -  Avcxj  A_wiwU 

evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

Z_¨ Kwgkb t 

 Rbve giZzRv Avng`    -  cÖavb Z_¨ Kwgkbvi 

Z_¨ Kwgkb 

cÖZœZË feb (3q Zjv) 

Gd-4/G, AvMviMvuI cÖkvmwbK GjvKv,†k‡i evsjv bMi, XvKv-1207 

B‡gBj: cic@infocom.gov.bd,  †dvb : 9113900, 8181218,8181219, d¨v· : 9110638 

www.infocom.gov.bd 
 

 

gwnjv welqK Awa`ß‡ii m`i Kvh©vj‡qi Z_¨ cÖ`vb BDwbU G wb‡¤œv³ Kvh©µg Ae¨vnZ Av‡Q| h_v t 

1| Z_¨ AwaKvi AvBb, 2009 Gi Av‡jv‡K gwnjv welqK Awa`ß‡ii Z_¨ cÖevn RbM‡Yi Kv‡Q mnRjf¨ I Z_¨ 

AwaKvi wbwðZ Kiv Ges PvwnZ Z_¨vw` Abyhvqx Zথ্য mieivn KivB Z_¨ cÖ`vb BDwb‡Ui g~j D‡Ïk¨|  
 

2| evwl©K cÖwZ‡e`b cÖYqb, cÖKvk I weZiY| 

3| ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত (APA) ফাস্তফায়বনয রবক্ষে ¯̂-cÖ‡Yvw`Z Z_¨ cÖKvk wb‡ ©̀wkKv nvjbvMv`KiY I I‡qe 

mvB‡U cÖKvk| 

4| তথ্য র্ধকায র্ফলবয় ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত (APA) ফাস্তফায়বনয রবক্ষে সত্রভার্ক,লান্র্ক  ফাৎর্যক 

গ্রগর্ত প্রর্তবফদন প্রস্তুত নফ িক প্রার্নক ভন্ত্রণারবয় বপ্রযণ এফং বয়ফ াআবট প্রকা কযা।   

৫। তথ্য প্রদান আউর্নবটয ারনাগাদকৃত তথ্য বয়ফ াআবট যফযা কযা।  

 

Z_¨ cÖ`vb BDwb‡U ‡hvMv‡hvM – 
 

সয়দা বযাবকয়া বজর্ভন 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (AviwUAvB) 

DccwiPvjK (‡iwR: I Rbms‡hvM)   

gwnjv welqK Awa`ßi, XvKv| 

‡gvevBj t 01৭১৫১১৬১১৩ 

B-‡gBj t srjesmin66@gmail.com 
 

Lv‡j`v LvZzb (gyw³) 

weKí `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v  

Kw¤úDUvi cÖwkÿK   

Z_¨ cÖ`vb BDwbU  

gwnjv welqK Awa`ßi, XvKv| 

‡gvevBj t 01552431825 

B-‡gBj t khaledamukti1@gmail.com 

 

* ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয দয কাম িারয়  ৬৪ বজরায উর্যচারকগবণয নাভ, বভাফাআর নম্বয  আ-বভআর 

ঠিকানা ফার্ল িক প্রর্তবফদবন (I‡qe mvBU www.dwa.gov.bd ) বদয়া অবছ।  

mailto:cic@infocom.gov.bd
http://www.infocom.gov.bd/
http://www.dwa.gov.bd/


 

 

পযভ ‘ক’ 

তথ্য প্রার্প্তয অবফদনত্র 

[তথ্য র্ধকায (তথ্য প্রার্প্ত ংক্রান্ত) র্ফর্ধভারায র্ফর্ধ ৩ দ্রষ্টব্য] 

ফযাফয 

.............................................. 

.............................................. (নাভ  দফী) 

 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

..............................................(দপ্তবযয নাভ  ঠিকানা) 

 

১.অবফদনকাযীয নাভ    :.............................................................. 

   র্তায নাভ     : ............................................................. 

   ভাতায নাভ     : .............................................................. 

   ফতিভান ঠিকানা     : .............................................................. 

   স্থায়ী ঠিকানা       : .............................................................. 

   পোে,আ-বভআর,বটর্রবপান  বভাফাআর নম্বয (মর্দ থাবক) : .............................................................. 

২.র্ক ধযবনয তথ্য     : 

   (প্রবয়াজবন র্তর্যক্ত কাগজ ব্যফায করুন) 

 

 

 

 

 

৩.  বকান ির্তবত তথ্য ববত  অগ্রী    :............................................................ 

    (ছাাবনা/পবটাকর্/র্রর্খত/ আ-বভআর/পোে/র্র্ড) 

৪.  তথ্য গ্রণকাযীয নাভ  ঠিকানা     :............................................................ 

৫.  প্রবমাজে বক্ষবত্র ায়তাকাযীয  নাভ  ঠিকানা  :............................................................ 

 

 

 

অবফদবনয তার্যখ  -----------------       অবফদনকাযীয স্বাক্ষয 

 

[তথ্য র্ধকায (তথ্য প্রার্প্ত ংক্রান্ত) র্ফর্ধভারা, ২০০৯ এয ৮ ধাযা নুমায়ী তবথ্যয ভল্য র্যবাধবমাগ্য। 



 

 

পযভ ‘খ’ 

(র্ফর্ধ ৫ দ্রষ্টব্য) 

 

তথ্য যফযাবয াযগতায বনাট 

 

অবফদন বত্রয সূত্র নম্বযঃ       তার্যখঃ.............................. 

প্রর্ত  

অবফদনকাযীয নাভঃ........................................................................ 

ঠিকানাঃ....................................................................................... 

র্ফলয়ঃ তথ্য যফযাব াযগতা ম্পবকি ফর্তকযণ। 

র্প্রয় ভবাদয়, 

 

অনায .......................................তার্যবখয অবফদবনয র্বর্িবত প্রার্থ িত তথ্য র্নবম্নাক্ত কাযবণ যফযা কযা 

িফ আর না, মথা ঃঃ- 

১। 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................। 

২। 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................। 

৩। 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

..........................................। 

 

 

(..............................................) 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায নাভঃ 

দফীঃ 

দাপ্তর্যক ীর  



 

 

পযভ ‘গ’ 

অীর অবফদন 

[তথ্য র্ধকায (তথ্য প্রার্প্ত ংক্রান্ত) র্ফর্ধভারায র্ফর্ধ ৬ দ্রষ্টব্য] 

ফযাফয 

.............................................. 

.............................................. (নাভ  দফী) 

 

অীর কতৃিক্ষ 

..............................................(দপ্তবযয নাভ  ঠিকানা) 

 

১।  অীরকাযীয নাভ  ঠিকানা (বমাগাবমাবগয জ   :............................................................ 

     ভাধ্যভ) 

 

২।  অীবরয তার্যখ      :............................................................ 

 

৩। বম অবদবয র্ফরুবি অীর কযা আয়াবছ উায   :............................................................ 

     কর্ (মর্দ থাবক) 

৪।  মাায অবদবয র্ফরুবি অীর কযা আয়াবছ   :............................................................ 

     তাায নাভ অবদবয র্ফফযণ (মর্দ থাবক) 

৫।  অীবরয  ংর্ক্ষপ্ত র্ফফযণ    :............................................................ 

 

 

 

 

৬।  অবদবয র্ফরুবি ংক্ষুি আফায কাযণ    :............................................................ 

      (ংর্ক্ষপ্ত র্ফফযণ) 

৭।  প্রার্থ িত প্রর্তকাবযয ভের্ক্ত/র্বর্ি    :............................................................ 

৮।  অীরকাযী কতৃিক প্রতেয়ন    :............................................................ 

৯।  ন্য বকান তথ্য মাা অীর কতৃিবক্ষয মু্মবখ   :............................................................ 

      উস্থাবনয জন্য অীরকাযী আচ্ছা বালণ কবযন। 

 

 

অবফদবনয তার্যখ  -----------------       অবফদনকাযীয স্বাক্ষয 

  



 

 

dig ÔNÕ 

(wewa 8 ª̀óe¨) 

 Z_¨ cÖvwßi Aby‡iva wd Ges Z‡_¨i g~j¨ wba©viY wd  

 

Z_¨ mieiv‡ni †¶‡Î  wb¤œ †Uwe‡ji Kjvg (2) G DwjøwLZ Z‡_¨i Rb¨ Dnvi wecix‡Z Kjvg (3) G DwjøwLZ nv‡i †¶ÎgZ Z_¨ 

cÖvwßi Aby‡iva wd Ges Z‡_¨i g~j¨ cwi‡kva‡hvM¨ nB‡e, h_v t- 

‡Uwej 

µwgK 

bs 

Z‡_¨i weeiY Z_¨ cÖvwßi Aby‡iva wd/Z‡_¨i g~j¨ 

(1) (2) (3) 

1| wjwLZ †Kvb WKz‡g‡›Ui Kwc mieiv‡ni Rb¨     

( g¨vc, bKkv, Qwe, Kw¤úUvi wcÖ›Umn) 

G-4 I G 3  gv‡ci KvM‡Ri †¶‡Î cÖwZ c„ôv 2 ( ỳB) UvKv 

nv‡i Ges Z`yaŸ© mvB‡Ri KvM‡Ri †¶‡Î cÖK…Z g~j¨| 

2|  wW¯‥, wmwW BZ¨vw`‡Z Z_¨ mieiv‡ni †¶‡Î (1) Av‡e`bKvix KZ©„K wW¯‥, wmwW BZ¨vw` mieiv‡ni 

†¶‡Î webv g~‡j¨; 

(2) Z_¨ mieivnKvix KZ©„K wW¯‥, wmwW BZ¨vw` 

mieiv‡ni †¶‡Î Dnvi cÖK…Z g~j¨| 

 

3| ‡Kvb AvBb ev miKvix weavb ev wb‡ ©̀kbv Abyhvqx 

KvD‡K mieivnK…Z Z‡_¨i †¶‡Î 

webvg~‡j¨| 

 

4| g~‡j¨i wewbg‡q weµq‡hvM¨ cÖKvkbvi †¶‡Î cÖKvkbvq wba©vwiZ g~j¨| 

 

Z‡_¨i g~j¨ cwi‡kv‡ai Rb¨ Pvjvb †KvW bs 1-3301-0001-1807 



 

 

dig-ÔKÕ 

Awf‡hvM `v‡q‡ii dig 

[তথ্য র্ধকায (র্ববমাগ দাবয়য  র্নষ্পর্ি ংক্রান্ত) প্রর্ফধানভারায প্রর্ফধান-৩(১) দ্রষ্টব্য] 

 

ফযাফয 

প্রধান তথ্য কর্ভনায 

তথ্য কর্ভন 

এপ-৪/এ, অগাযগাঁ প্রার্নক এরাকা 

ববয ফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 

 

Awf‡hvM bs..................................................................................| 

1| Awf‡hvMKvixi bvg I wVKvbv (†hvMv‡hv‡Mi   t---------------------------------------------  

    mnR gva¨gmn)  

2| Awf‡hvM `vwL‡ji ZvwiL      t------------------------------------------- 

3| hvnvi weiæ‡× Awf‡hvM Kiv nBqv‡Q Zvnvi   t------------------------------------------- 

    bvg I wVKvbv 

4| Awf‡hv‡Mi msw¶ß weeiY (cÖ‡qvR‡b Avjv`v  t-------------------------------------------- 

     KvMR mwbœ‡ek Kiv hvB‡e) 

 

 

 

5| ms¶zäZvi KviY ( hw` †Kvb Av‡`‡ki weiæ‡×   t-------------------------------------------   

   Awf‡hvM Avbqb Kiv nq †mB ‡¶‡Î Dnvi Kwc  

     mshy³ Kwi‡Z nB‡e) 

6| cÖvw_©Z cÖwZKvi I Dnvi †h․w³KZv   t------------------------------------------- 

 

7| Awf‡hv‡M DwjøwLZ e³‡e¨i mg_©‡b cÖ‡qvRbxq  t-------------------------------------------- 

     KvMR c‡Îi eY©bv (Kwc mshy³ Kwi‡Z nB‡e) 

mZ¨cvV 

 Avwg/Avgiv GB g‡g© njdc~e©K †NvlYv Kwi‡ZwQ †h, GB Awf‡hv‡M ewY©Z Awf‡hvMmg~n Avgvi Ávb I wek¦vm g‡Z 

mZ¨| 

 

(mZ¨cvVKvixi ¯̂v¶i) 



 

 

dig-ÔLÕ 

(cÖweavb -5(1) `ªóe¨) 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k mieKvi 

Z_¨ Kwgkb 

‡k‡i evsjv bMi, XvKv| 

 

mgb 

cÖwZ          ZvwiLt---------------------- 

------------------------------------- 

------------------------------------- 

------------------------------------- 

 ‡h‡nZz Awf‡hvMKvix ----------------------------- (bvg I wVKvbv)-----------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avcbvi/ 

Avcbv‡`i weiæ‡× Z_¨ AwaKvi AvBb,2009 Gi aviv 25 Gi Aaxb -----------------------------------bs Awf‡hvM `v‡qi 

Kwiqv‡Qb Ges Z_¨ Kwgkb Awf‡hv‡Mi welqwU wb¯úwË Ki‡Yi D‡Ï‡k¨  MÖnY Kwiqv‡Q, †m‡nZz GZØviv Avcbv‡K/Avcbv‡`i‡K 

AvMvgx ---------------------------- ZvwiL ------------- NwUKvq Z_¨ Kwgkb Awd‡m nvwRi nBqv e¨w³MZfv‡e A_ev 

g‡bvbxZ AvBbRxexi  gva¨‡g  AvbxZ  Awf‡hv‡Mi (Awf‡hv‡Mi Kwc mshy³) Reve `vwLj Ges ïbvbx‡Z AskMÖnY Kwievi Rb¨ 

mgb  Rvix Kiv nBj| 

AviI D‡jøL Kiv hvB‡Z‡Q †h, DwjøwLZ Zvwi‡L Avcwb/Avcbviv Abycw¯’Z _vwK‡j Avcbv‡`i Abycw¯’wZ‡ZB Awf‡hvM 

ïbvbx Kwiqv wb¯úwË Kiv nB‡e| 

 

 

  Z_¨ Kwgk‡bi Av‡`kµ‡g 

Kwgk‡bi mxj‡gvni       (Kg©KZ©vi bvg, c`ex I ¯v̂¶i) 

  



 

 

dig-‘গ’ 

 [প্রর্ফধান-৬ দ্রষ্টব্য] 

 

জফাফ 

 

 

তথ্য কর্ভবনয Awf‡hvM bs..................................................................................| 

 

 

1| Awf‡hvMKvixi bvg I wVKvbv    t---------------------------------------------  

      

2| র্বভেবক্তয নাভ  ঠিকানা     t------------------------------------------- 

3| র্ববমাবগয ভর র্ফলয়ফস্তু (ংর্ক্ষপ্ত অকাবয)   t------------------------------------------- 

 

4| জফাবফয ংর্ক্ষপ্ত র্ফফযণ (প্রবয়াজবন অরাদা KvMR  t-------------------------------------------- 

     mwbœ‡ek Kiv hvB‡e) 

5| জফাবফয ভথ িবন প্রবয়াজনীয় কাগজবত্রয ফণ িনা  t-------------------------------------------   

(Kwc mshy³ Kwi‡Z nB‡e) 

 

mZ¨cvV 

 Avwg/Avgiv GB g‡g© njdc~e©K †NvlYv Kwi‡ZwQ †h, GB জফাবফ ফর্ণ িত জফাফভ Avgvi Ávb I wek¦vm g‡Z mZ¨| 

 

(mZ¨cvVKvixi ¯̂v¶i) 



 

 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

gwnjv welqK Awa`ßi 

Z_¨ cÖ`vb BDwbU 

37/3 B¯‥vUb Mv‡W©b †ivW, XvKv| 

I‡qe mvBU t  www.dwa.gov.bd 

B-‡gBj t dwadhaka@gmail.com 
 
 

¯̂-cÖ‡Yvw`Z Z_¨ cÖKvk wb‡ ©̀wkKv,2021 

 

cUf~wg t RvZxq Dbœq‡bi g~j † ª̄vZavivq bvix‡K m¤ú„³KiY I bvixi mvwe©K ¶gZvqb wbwðZ Kiv mylg Dbœq‡bi 

GKwU Acwinvh© c~e©kZ©| G Dcjw× †_‡K RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb evsjv‡`‡ki msweav‡b bvix I 

cyiæ‡li mgAwaKvi wbwðZ K†ib I ¯̂vaxbZv hy‡× wbh©vZ‡bi wkKvi I ¶wZMÖ ’̄ bvix mgv‡Ri cybe©vm‡bi Rb¨ 1972 

m‡bi 18 †deªæqvwi evsjv‡`k bvix cybe©vmb †evW© MVb K‡ib| cieZ©x‡Z 1974 m‡b RvZxq msm‡` AvBb cv‡ki 

gva¨‡g bvix cybe©vmb †evW©‡K evsjv‡`k bvix cybe©vmb I Kj¨vY dvD‡Ûk‡b iƒcvšÍwiZ Kiv nq| hv  wewfbœ avc 

AwZµg  K‡i AvR gwnjv welqK Awa`ßi| gwnjv welqK Awa`ßi Zvi wbR¯̂ ‣ewkó¨ I g~j¨‡ev‡a gnxqvb| GB 

Awa`ßi gwnjv I wkï welqK gš¿Yvj‡qi mv‡_ mgš^q K‡i Gi jÿ I D‡`k¨ ev¯ÍevwqZ Ki‡Q| 

jÿ¨ t MYcÖRvZš¿x evsjv‡`‡ki msweav‡b  wPšÍv, we‡eK I evK ¯̂vaxbZv bvMwiK‡`i Ab¨Zg †g․wjK AwaKvi wn‡m‡e 

¯̂xK…Z Ges Z_¨ cÖvwßi  AwaKvi Gi Awe‡”Q`¨ Ask| miKvwi, ¯̂vqZ¡kvwmZ, mswewae× ms ’̄v  Ges miKvwi ev we‡`kx 

A_©vq‡b m„ó ev cwiPvwjZ wewfbœ ms ’̄vi ¯̂”QZv I Revew`wn cÖwZôvi gva¨‡g mykvmb wbwðZKi‡Yi Rb¨ cÖYxZ Z_¨ 

AwaKvi AvBb, 2009 evsjv‡`‡k Aeva Z_¨ cÖevn Ges bvMwiK‡`i Z‡_¨ cÖ‡ekvwaKvi wel‡q GK bZzb w`M‡šÍi m~Pbv 

K‡i‡Q|  

D‡Ïk¨ t gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjqvaxb gwnjv welqK Awa`ßi ev Í̄evqbKvix cÖwZôvb wnmv‡e bvixi Dbœqb I 

¶gZvq‡b 64 wU †Rjv I †Rjvaxb Dc‡Rjv Kvh©vj‡qi gva¨‡g miKvi KZ…©K M„nxZ bvix Dbœqb mswkøó Kvh©µg gvV 

ch©v‡q ev¯Íevqb Kiv| 

‡hŠw³KZv t gwnjv I wkï welqK gš¿Yvj‡qi Aaxb gwnjv welqK Awa`ß‡ii Kvh©µg, †mev cÖ`vb c×wZ, 

mvsMVwbK KvVv‡gv I Rbej, e¨e ’̄vcbv, cwiPvjbv, wm×všÍ MÖnY cÖwµqv, cÖkvmwbK I Avw_©K ÿgZvmn hveZxq 

Z_¨vejx m¤ú©‡K cÖ‡Z¨K bvMwi‡Ki Rvbvi AwaKvi i‡q‡Q Ges Gi ¯̂”QZv I Revew`wnZv cÖwZôvi Rb¨ GwU AZxe 

¸iæZ¡c~Y©| gwnjv welqK Awa`ß‡ii Z_¨ cÖevn RbM‡Yi Kv‡Q mnRjf¨ Kiv Ges RbM‡Yi Z_¨ AwaKvi wbwðZ 

KiYv‡_© Z_¨ cÖ`vb BDwbU MVbmn Z_¨ AwaKvi AvBb 2009 Gi 6(1) avivi weavb g‡Z gwnjv welqK Awa`ßi 

wb¤œewY©Z Z_¨ cÖKvk Kivi A½xKvi e¨³ Ki‡Q|  

1| wb‡ ©̀wkKvi wfwË t 

wk‡ivbvg  t G wb‡`©wkKv Z_¨ AwaKvi AvBb, 2009 Abymv‡i ¯̂-cÖ‡Yvw`Z Z_¨ cÖKvk wb‡`©wkKv,2021 bv‡g  

       AwfwnZ n‡e|   

 

cÖYqbKvix KZ©„cÿ  t gnvcwiPvjK, gwnjv welqK Awa`ßi, XvKv| 
 

Aby‡gv`bKvix KZ©„cÿ  t gnvcwiPvjK, gwnjv welqK Awa`ßi, XvKv| 

Aby‡gv`‡bi ZvwiL  t 21/12/2021 

http://www.dwa.gov.bd/
mailto:dwadhaka@gmail.com


 

 

2| msÁvmg~n t  

ÔZ_¨Õ A_© -   Z_¨ AwaKvi AvB‡b cÖ`Ë Z‡_¨i msÁv Abymv‡i G `ß‡ii †¶‡Î cÖ‡hvR¨ 

          welqmg~n;  

Z_¨ cÖ`vb BDwbUÕ A_© -     gwnjv welqK Awa`ßi I Aaxb Í̄ mKj `ßimg~n (Dc‡Rjv ch©vq ch©šÍ) KZ©…K 

Z_¨ cÖKv‡ki j‡¶¨ MwVZ Z_¨ cÖ`vbKvix BDwbU; 

Ab¨ cÿ - Z_¨ cÖKvkKvix KZ©„cÿ e¨ZxZ cÖKvwkZ Z‡_¨i mv‡_ RwoZ Ab¨ †Kvb cÿ; 

ÔKwgkbÕ A_© © -        Z_¨ Kwgkb 

Ôgš¿YvjqÕ A_© -              gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq 
 

ÔKZ©„c¶Õ A_© -        cÖwZwU Z_¨ cÖ`vb BDwbU Gi Awdm cÖavb KZ…©c¶ wnmv‡e we‡ewPZ  

     n‡eb; 

Ô`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©Õ I ÔweKí         

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©Õ A_© -  Z_¨ AwaKvi AvB‡bi AvIZvq wb‡qvMcÖvß Z_¨ cÖ`vbKvix Kg©KZv©, weKí 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©I Gi AšÍf~©³ n‡eb;   
   

ZAAv, 2009 -   Z_¨ AwaKvi AvBb 2009 
 

ZAwe, 2009 -   Z_¨ AwaKvi (Z_¨ cÖvwß msµvšÍ) wewagvjv, 2009 

  

¯̂cÖ‡Yvw`Z Z_¨ cÖKvk -  Z_¨ gš¿Yvjq, Z_¨ Awa`ßi Ges gš¿Yvj‡qi AvIZvf~³ ms ’̄v I Awdm mg~‡ni 

Z_¨ GB wb‡`©wkKvq wb‡`©wkZ gvb`Û I c×wZ Abymv‡i ¯̂cÖ‡Yvw`Z n‡q cÖKvk I 

cÖPvi; 

 

RvZxq ï×vPvi †KŠkj -     gwš¿cwil` wefvM, evsjv‡`k miKvi KZ©„K M„nxZ RvZxq ï×vPvi †K․kj| 

 

3) Z‡_¨i †kªYxwefvM t 

K) ‡¯”̂Qvq cÖKvk‡hvM¨ Z_¨ t gwnjv welqK Awa`ß‡ii MVb I cUf~wg, mvsMVwbK KvVv‡gv I Rbej, ms ’̄vi 

Kvh©cwiwa, †mev cÖ`v‡bi wbqgvejx, Avw_©K eivÏ I Avq-e¨‡qi Z_¨, wewa-weavb, bxwZ, †K․kj I cwiKíbv, wm×všÍ I 

wm×všÍ MÖnY cÖwµqv, wb‡qvM, µq I Pzw³ msµvšÍ Z_¨, cÖKvkbv I Z_¨ jv‡fi AwaKvi msµvšÍ Z_¨ BZ¨vw` ‡¯”̂Qvq 

cÖKvk‡hvM¨ Z‡_¨i AšÍfy©³ n‡e|  

  L) cÖKvk‡hvM¨ bq Giƒc Z_¨ t Kg©KZv©-Kg©Pvix‡`i GwmAvi/GdwWAvi, e¨vsK wnmve, Av`vj‡Z wePvivaxb I 

wb‡lavÁvcÖvß welq, Z`šÍvaxb welq Ges e¨w³MZ Z_¨ mswkøó KZ©„cÿ/e¨w³i AbzgwZ e¨ZxZ cÖKvk Kiv n‡e bv| 

G‡ÿ‡Î Z_¨ AwaKvi AvB‡bi 7 avivi weavbvejx AbymiYxq n‡e|  

         M) AvswkK cÖKvk‡hvM¨ Z_¨: G‡¶‡Î Z_¨ AwaKvi AvBb, 2009 Gi 9(9) Dcavivi weavbvejx AbymiYxq 

n‡e| 

         N) GQvovI Z_¨ msi¶Y I e¨e ’̄vcbv cªweavbgvjv Abyhvqx G Awa`ßi I Aaxb Í̄ `ßimg~‡n msiw¶Z mKj 

bw_ 4wU ‡kªYx‡Z wef³ Ki‡Z n‡e|  



 

 

4) Z_¨ msMÖn I e¨e¯’vcbv t mswkøó mKj kvLv Kg©KZv© KZ…©K cÖKvk‡hvM¨ mKj Z‡_¨i Abywjwc Z_¨ cÖ`vbKvix 

BDwb‡U wbqwgZ †cÖiY wbwðZ Ki‡Z n‡e| Z_¨ AwaKvi AvBb, GZ`msµvšÍ wewa weavb I G wb‡`©wkKvi Av‡jv‡K 

cÖ`Ë `vwqZ¡ wbqwgZ miKvwi `vwqZ¡ wnmv‡e we‡ewPZ n‡e|  

5) Z_¨ nvjbvMv` Ki‡Yi mgqmxgv t I‡qemvB‡Ui Z_¨ cÖwZ mßv‡n cixÿv Ki‡Z n‡e Ges †Kvb cwieZ©b 

cÖ‡qvRb n‡j nvjbvMv` Ki‡Z n‡e| wmwU‡Rb PvU©vi cÖwZ Qq gvm ci ci cixÿv K‡i cwieZ©b _vK‡j nvjbvMv` 

Ki‡Z n‡e| evwl©K cÖwZ‡e`b cÖwZ eQi RyjvB gv‡m cÖKvk Ki‡Z n‡e| G j‡ÿ¨ GwcÖj gvm n‡Z Kvh©µg ïiæ Ki‡Z 

n‡e|  

6) Z_¨ cÖKv‡ki gva¨g t I‡qemvBU, evwl©K cÖwZ‡e`b, wbDR‡jUvi, †bvwUk †evW©, wmwU‡Rb PvU©vi, wjd‡jU/eyK‡jU, 

†cÖm I wgwWqv wiwjR/Kbdv‡iÝ, msev`cÎ, GmGgGm †g‡mR, nvW© Kwc evBÛvi c×wZ‡Z Z_¨ cÖKvk Kiv hv‡e| 

†Kvb Z_¨ †Kvb gva¨‡g cÖKvk Kiv n‡e Zv Z_¨ cÖ`vbKvix BDwbU wba©viY Ki‡Z cvi‡e|  

7) Z_¨ cÖKv‡ki fvlv/gva¨g t hZ`~i m¤¢e evsjvq Z_¨ cÖKvk I mieivn Ki‡Z n‡e| I‡qemvBU Ges 

wbDR‡jUv‡ii †ÿ‡Î evsjv I Bs‡iwR Dfq fvlvq cÖKvk I cÖPvi Kiv hv‡e| I‡qemvBU cÖwgZ mdUIq¨v‡i cÖKvk 

Ki‡Z n‡e hv‡Z wbqwgZ nvjbvMv` Kiv hvq Ges mn‡R cÖ‡ek Kiv hvq|  

8) Z‡_¨i g~j¨ wba©viY t I‡qemvB‡U cÖKvwkZ Z_¨ webvg~‡j¨ WvDb‡jvW‡hvM¨ n‡e| webvg~‡j¨ weZi‡Yi Rb¨ 

cÖ ‘̄ZK…Z cÖKvkbv webvg~‡j¨ weZiY Ki‡Z n‡e| Z‡e weµ‡qi Rb¨ cÖ ‘̄ZK…Z Z‡_¨i Rb¨ cÖK…Z g~j¨ Av`vq Ki‡Z 

n‡e| Z_¨ gš¿Yvjq KZ…©K RvixK…Z Z_¨ AwaKvi (Z_¨ cÖvwß msµvšÍ) wewagvjv, 2009 Gi dig ÔNÕ G wba©vwiZ nv‡i 

Z‡_¨i g~j¨ Av`vq Ki‡Z n‡e| Av`vqK…Z A_© `ªæZZvi mv‡_ ‡UªRvix Pvjvb  †KvW  bs-1-3301-0001-1807 G Rgv 

w`‡Z n‡e Ges Z_¨ Kwgk‡b eQi †k‡l cÖwZ‡e`b †cÖiY Ki‡Z n‡e|  

9) Aby‡iv‡ai †cÖw¶‡Z Z_¨vw` mieivn t Z_¨ AwaKvi AvBb, 2009 Gi 8 avivi weavbvejx mv‡c‡¶ cÖvß 

Aby‡iv‡ai †cÖw¶‡Z 9 avivi weavbvejx AbymiYµ‡g `vwqZ¡cÖvß Z_¨ cÖ`vbKvix Kg©KZ©v wba©vwiZ mgq mxgvi g‡a¨ 

hvwPZ Z_¨vw` mieivn Ki‡eb A_ev AcviMZvi †¶‡Î Av‡e`bKvix‡K h_vh_ †bvwUk cÖ`v‡bi gva¨‡g AewnZ 

Ki‡eb| Z_¨ cÖ`vb msµvšÍ Z_¨vw` I‡qe mvB‡U Avc‡jvW Ki‡Z n‡e| 

10) Avcxj cÖwµqv t `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi wm×v‡šÍ †Kvb e¨w³ ms¶yä n‡j Z_¨ AwaKvi AvBb, 2009 Gi 24 aviv 

Abyhvqx D³ `ß‡ii Ae¨ewnZ EaŸ©Zb Awd‡mi cÖkvmwbK cÖav‡bi wbKU Avcxj `v‡qi Kiv hv‡e| Avcxj Kg©KZ©vi 

Av‡`k Abyhvqx `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v Z_¨ mieivn Ki‡eb| Ab¨w`‡K Avcxj KZ„©c‡¶i Av‡`‡k ms¶yä e¨w³ Z_¨ 

AwaKvi AvBb, 2009 Gi 25 aviv Abyhvqx Z_¨ Kwgk‡b Awf‡hvM `v‡qi Ki‡Z cvi‡eb|  

gwnjv welqK Awa`ßi I Aaxb¯’ `ßi mg~‡ni Kg©Kv‡Û AwaKZi ¯̂”QZv wbwðZ Kivi I Revew`wn 

cÖwZôvi j‡ÿ¨ Awa`ßi wb‡¤œv³ Z_¨vw` ¯^-cÖ‡Yvw`Zfv‡e cÖKvk Ki‡e t 

1| cÖvwZôvwbK Z_¨ t 

 AvBbMZ wfwË 

 Af¨šÍixY cÖweavbgvjv 

 Kvh©vejx Ges ¶gZv 

2| Awa`ßi m¤úwK©Z Z_¨ t 

 mvsMVwbK KvVv‡gv 

 Rbej 

 `vwqZ¡vejx 



 

 

 wmwU‡Rb PvU©vi 

 Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i Z_¨ 

 wefvMxq gvgjv msµvšÍ Z_¨ 

 Aemi msµvšÍ Z_¨ 

 Kg©KZ©v‡`i bvg, †Uwj‡dvb b¤^i I B-‡gBj 

3| cwiPvjbv msµvšÍ Z_¨ t 

 cwiKíbvmg~n 

 AvBb/wewagvjv/cªwewagvjv/ bxwZgvjv/wb‡`©wkKv/cwicÎ BZ¨vw` 

 Kvh©µgmg~n I Kvh©cÖYvjx 

 cÖwZ‡e`b I weeiYx 

 gwbUwis Ges g~j¨vqb 

 `vßwiK Kv‡R e¨eüZ `wjjcÎ I DcvËmg~n 

4| wm×všÍ I AvBb mg~n t 

 RbMY‡K mivmwi cÖfvweZ K‡i Ggb wm×všÍ I Kvh©mg~n : `wjjc‡Îi †h me Z_¨ I `wjjc‡Îi wfwË‡Z wm×všÍ mg~n I Kvh©mg~n 

M„nxZ n‡q‡Q †m me D‡jøLmn RbMY‡K mivmwi cÖfvweZ K‡i Ggb wm×všÍ I Kvh©µg; 

5| cÖKvkbv msµvšÍ Z_¨ t  

 cÖKvwkZ cÖKvkbv mg~‡ni Z_¨ I webvg~‡j¨ me©mvavi‡bi Rb¨ cwi`k©b‡hvM¨ cÖKvkbv 

 wmwU‡Rb PvU©vi 

 bvix Dbœqb bxwZ 

 evwl©K cÖwZ‡e`b 

 cyw¯ÍKv/cÖPvicÎ,wjd‡jU, eªwkDi, ‡cvóvi,wewfbœ dig 

 jvB‡eªwii eB‡qi ZvwjKv 

 Z_¨ AwaKvi msµvšÍ Z_¨vejx 

6| Avw_©K Z_¨t 

 cȪ ÍvweZ ev‡RU 

 cÖK…Z Avq Ges e¨q msµvšÍ (†eZb I fvZv mnKv‡i) Z_¨ 

 Ab¨vb¨ A_© m¤ú©Kxq Z_¨vejx 

 wbix¶v cÖwZ‡e`b I wbix¶vi Reve 

7| Db¥y³ mfv msµvšÍ Z_¨t  

 mfv msµvšÍ Z_¨ (Kg©kvjv, †mwgbvi) 

 Db¥y³ mfv Ges mfvq AskMÖnY c×wZ Ges cÖZ¨vwkZ djvdj 

8| wm×všÍ MÖnY I AskMÖnY t 

 wm×všÍ MÖnY cÖwµqv msµvšÍ Z_¨ 

 wm×všÍ  MÖn‡Y RbM‡bi civgk© MÖnY I RbM‡bi AskMÖnY c×wZ Ges cÖZ¨vwkZ djvdj 

9| µq cÖwµqv msµvšÍ Z_¨t 

 miKvix µq msµvšÍ we¯ÍvwiZ weeiY, ‣ewkó¨ Ges `icÎmg~‡ni wm×v‡šÍi djvdj 

 Dbœqb cªKê Gi µq cÖwµqv msµvšÍ  Z_¨vw` 

 Pzw³i Abywjwc I Pzw³ m¤úv`b cÖwZ‡e`b 

10| msiw¶Z Z_¨vejxt 

 WvUv‡eB‡Ri ZvwjKv Ges WvUv‡eB‡R msiw¶Z Z_¨mg~‡ni eY©bv 

 B- mvwf©m 

 AbjvBb, I‡qe mvBU cwi`k©b BZ¨vw` 



 

 

 msiw¶Z bw_mg~‡ni m~wP A_ev †iwRóvi 

11| RbM‡Yi Rb¨ cÖ‡`q Avevmb †mev mg~n t 

 Kg©Rxex gv‡q‡`i wkï‡`i Rb¨ w`evhZœ †K›`ª 

 Kg©Rxex gwnjv †nv‡ój 

 gwnjv mnvqZv †K› ª̀ 

 gwnjv, wkï I wK‡kvix †ndvRZx‡`i wbivc` Avevmb †K› ª̀, MvRxcyi  

12| AvevwmK/AbvevwmK cÖwkÿY †K› ª̀ mg~n t 

 knx` †kL dwRjvZz‡bœQv gywRe gwnjv cÖwkÿY GKv‡Wgx   

 †eMg †iv‡Kqv cÖwk¶Y †K›`ª, gqgbwmsn 

 gwnjv n Í̄ wkí I K…wl cÖwkÿY †K›`ª, w`bvRcyi 

 gwnjv n Í̄ wkí I K…wl cÖwkÿY †K›`ª,  ivRkvnx 

 gwnjv K…wl cÖwkÿY †K›`ª , wRiv‡ev, mvfvi 

 gwnjv  K…wl cÖwkÿY BbwówUDU, ev‡MinvU 

 gv Ôdv‡Zgv (ivt) gwnjv cÖwkÿY I Dbœqb Kg‡cø·, mvwiqvKvw›`  

 RvZxq gwnjv cÖwkÿY I Dbœqb GKv‡Wgx 

13| bvix wbh©vZb cÖwZ‡iva t 

 bvix wbh©vZb cÖwZ‡iva †mj/KwgwU 

 ‡m‡ji gva¨‡g cÖ`Ë AvBbMZ †mev cÖ`vb 

 bvix wbh©vZb msµvšÍ gvgjv cwiPvjbv 

 myweav †fvMx‡`i ZvwjKv 

14| mvgvwRK wbivcËv I myiÿv msµvšÍ Z_¨ t 

 Lv`¨ wbivcËv (wfwRwW) 

 `wi`ª gvi Rb¨ gvZ…Z¡Kvj fvZv 

 Kg©Rxex j¨vK‡UwUs gv`vi mnvqZv Znwej 

 Dc‡Rjv ch©v‡q gwnjv Avqea©K Kg©m~wP (AvBwRG) 

 wK‡kvi-wK‡kvix K¬ve ’̄vcb cÖKí 

15| `vwi ª̀  we‡gvPb I AvZ¥Kg©ms ’̄vb t 

* ¶y`ªFY eivÏ, weZiY c×wZ  I Av`vq Ges DcKvi†fvMxi msL¨v  

* PvKzix wewb‡qvM Z_¨ †K›`ª  

* weµq I cÖ`k©bx †K› ª̀ ÔA½bvÕ 

* †mjvB †gwkb weZib msµvšÍ Z_¨ 

16| m‡PZbZv e„w× I †RÛvi mgZvg~jK Z_¨ t 

* DVvb •eVK, Kg©kvjv/†mwgbvi 

* wewfbœ RvZxq I AvšÍR©vwZK w`em mg~n D`hvcb 

* bvix  cyiæ‡li •elg¨ ~̀ixKiY I †RÛvi  mgZv Avbqb 

17| gwnjv mwgwZ wbeÜb I wbqš¿Y t 

* wbeÜbK…Z gwnjv mwgwZi ZvwjKv/Z_¨ 

* evwl©K Aby`vb weZiY, evwl©K Aby`vb weZiY bxwZgvjv I c×wZ 

18| Dbœqb cÖKí msµvšÍ Z_¨ t 

* Dbœqb cÖK‡íi ZvwjKv, ‡gqv`, eivÏ I ev Í̄evqb AMÖMwZ 

19| Z_¨ msiÿY m¤úwKZ Z_¨ t 



 

 

   hveZxq Z‡_¨i K¨vUvjM Ges Bb‡W¯‥ 

   Z_¨ Dcv‡Ë msiwÿZ Z‡_¨i weeiY (†bvUkxU e¨ZxZ) 

20| Z_¨ AwaKvi msµvšÍ Z_¨ t 

  Z_¨ Rvbvi Rb¨ Av‡e`b c×wZ (Av‡e`b, Avwcj Ges Awf‡hvM dig) 

  `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v, weKí `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v Ges Avcxj KZ©„c‡ÿi †hvMv‡hvM msµvšÍ Z_¨ 

  Z‡_¨i Rb¨ Av‡e`bKvix e¨w³i bvg, wVKvbv I Av‡e`‡bi ZvwiLmn welq e ‘̄i eY©bv 

  Av‡e`‡bi eZ©gvb Ae ’̄v 

21| Avcxj msµvšÍ Z_¨ t 

 Avcx‡ji djvdj 

 Z_¨ Kwgk‡b `vwLjK…Z Awf‡hvMmg~n  

 Z_¨ Kwgk‡bi PzovšÍ Av‡`k 

 22| Rb¯v̂_© mswk¬ó Z_¨ t 

  Rb¯^v_© mswkøó Ab¨vb¨ ‡h †Kvb Z_¨ 
 

23| B‡jKUªwbK gva¨‡g cÖ`Ë WvDb‡jvW/wcÖ›U‡hvM¨ Z‡_¨i ZvwjKv t 

 gwnjv welqK Awa`ß‡ii B-‡gBj t  dwadhaka@gmail.com I‡qe mvBU t www.dwa.gov.bd 

24| ‡h mKj Z_¨vw` cªKvk Kiv hv‡e bv t 

 †bvUkx‡Ui d‡UvKwc  

 Kg©KZv©-Kg©Pvix‡`i GwmAvi/GdwWAvi, e¨vsK wnmve  

 Av`vj‡Z wePvivaxb I wb‡lavÁvcÖvß welq, Z`šÍvaxb welq  

 e¨w³MZ Z_¨ mswkøó KZ©„cÿ/e¨w³i AbzgwZ e¨ZxZ  

 wbivcËv, ALÛZv I mve©‡f․gZ¡ cÖwZ ûgwK 

 we‡`kx miKv‡ii wbKU n‡Z cÖvß †Mvcbxq Z_¨ BZ¨vw` cÖKvk Kiv hv‡e bv| 

 

GQvovI Z_¨ AwaKvi AvB‡bi 7 avivi weavbvejx AbymiYxq n‡e| 

25| gwnjv welqK Awa`ßi n‡Z Ab¨ †Kvb Z_¨ cÖvwßi  Rb¨ KiYxq welqmg~n t 

25.1 Z‡_¨i Rb¨ Av‡e`b t 

gwnjv welqK Awa`ßi †h †Kvb Z_¨ cÖvwßi Rb¨ `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi eive‡i Av‡e`b Ki‡Z n‡e; 

1) wba©vwiZ di‡g Z_¨ AwaKvi (Z_¨ cÖvwß msµvšÍ wewagvjv,2009) Gi wewa 3 g‡Z dig ÔKÕ Z_¨ cÖvwßi Av‡e`b Ki‡Z 

n‡e;  

2) wjwLZfv‡e ev B‡jKUªwbK gva¨‡g ev B-†gB‡ji gva¨‡g Z‡_¨i Rb¨ Av‡e`b Ki‡Z n‡e; 

3) wbav©wiZ dig cvIqv bv †M‡j wb¤œewY©Z  welqmg~n D‡jøL K‡i mv`v KvM‡R ev B‡jUªwbK wgwWqv ev B-†gB‡j Av‡e`b 

Kiv hv‡e- 

 Av‡e`bKvixi bvg, wVKvbv, †dvb b¤̂i, d¨v· bs, B-†gBj wVKvbv; 

 ‡h Z‡_¨i Rb¨ Av‡e`b Kiv n‡q‡Q Dnvi wbf©~j I ¯úó eY©bv| 

 ‡Kvb c×wZ‡Z Z_¨ †c‡Z AvMÖnx Zvi eY©bv A_©vr cwi`k©b K‡i, Abywjwc †bqv, †bvU ev Ab¨  †h †Kvb Aby‡gvw`Z 

c×wZ| 
 

mailto:dwadhaka@gmail.com
http://www.dwa.gov.bd/


 

 

25.2  `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi `vwqZ¡ I Kg©cwiwa t 

`vwqZ¡cÖvß Z_¨ cÖ`vb Kg©KZ©v Z_¨ AwaKvi AvB‡bi 8(1) avivi Aax‡b Aby‡iva cÖvwßi ci 9 avivi weavbg‡Z 20 Kvh©w`e‡mi g‡a¨ 

Aby‡ivaK…Z Z_¨ mieivn Ki‡eb| 

 GKvwaK Z_¨ cÖ`vb BDwbU ev KZ©„c‡ÿi mswkøóZv _vK‡j 30 w`‡bi g‡a¨ Z_¨ mieivn Ki‡eb| 
 

 `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v †Kvb Kvi‡Y Z_¨ cÖ`v‡b AcviM n‡j wZwb †m AcviMZvi KviY D‡jøL K‡i wbav©wiZ di‡g Z_¨ 

AwaKvi (Z_¨ cÖvwß msµvšÍ  wewagvjv, 2009)Gi wewa 5 g‡Z dig ÔLÕ( Z_¨  mieiv‡ni AcviMZvi †bvwUk) 10 

Kg©w`e‡mi g‡a¨ Aby‡ivaKvix‡K AeMZ Ki‡eb| 

 Z‡_¨i Rb¨ Av‡e`bKvix e¨w³‡K Z‡_¨i Rb¨ wba©vwiZ wdm/g~j¨ (Z_¨ cÖvwß msµvšÍ wewagvjv, 2009) Gi wewa 8 g‡Z 

dig ÔNÕ (Z_¨ cÖvwßi Aby‡iv‡a `vwqZ¡cÖvß Z_¨ cÖ`vbKvix Kg©KZ©v Z‡_¨i g~j¨ wba©viY Ki‡e) cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 

Av`vqK…Z A_© `ªæZZvi mv‡_ ‡UªRvix Pvjvb  †KvW  bs-1-3301-0001-1807 G Rgv w`‡Z n‡e Ges Z_¨ Kwgk‡b 

eQi †k‡l cÖwZ‡e`b †cÖiY Ki‡Z n‡e| 

 

25.3  weKí `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi `vwqZ¡ I Kg©cwiwa t `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi Abycw ’̄wZ‡Z  weKí `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v Zvi 

`vwqZ¡ cvjb Ki‡eb Ges Z_¨ AwaKvi AvB‡b `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi mswkøó `vwq‡Z¡ mnvqZv Ki‡eb| 

26. Avcxj `v‡qi t 

‡Kvb e¨w³ Z_¨ AwaKvi AvB‡bi 9 avivi Dcaviv (1), (2) ev wba©vwiZ mgqmxgvi g‡a¨ Z_¨ jv‡f e¨_© n‡j ev `vwqZ¡cÖvß Z_¨ cÖ̀ vb 

Kg©KZ©vi †Kvb wm×v‡šÍ msÿzä n‡j; 

 wm×všÍ cÖvwßi 30 w`‡bi g‡a¨ wba©vwiZ di‡g (dig ÔMÕ Avcxj Av‡e`b (Z_¨ AwaKvi (Z_¨ cÖvwß msµvšÍ) wewagvjvi 

wewa 6 †gvZv‡eK) Avcxj KZ©„c‡ÿi wbKU Avcxj Kiv hv‡e| 

 Avcxj KZ…©cÿ hyw³m½Z Kvi‡Y G mgqmxgv e„w× Ki‡Z cvi‡eb| 

 Avcxj KZ…©cÿ Avcxj Av‡e`b cÖvwßi cieZ©x  15 w`‡bi g‡a¨ Avcxj Av‡e`bKvix‡K Aby‡ivaK…Z Z_¨ mieiv‡ni Rb¨ 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v‡K wb‡ ©̀k cÖ`vb Ki‡eb A_ev Avcxj Av‡e`bwU MÖnY‡hvM¨ bv n‡j LvwiR K‡i w`‡eb| 

 Z_¨ cÖ`v‡bi Rb¨ Avcxj KZ©cÿ KZ©„K wb‡ ©̀wkZ n‡j `vwqZ¡cÖvß Z_¨ cÖ`vbKvix Kg©KZ©v 9 avivi weavb g‡Z  wba©vwiZ 

mgqmxgvi g‡a¨ h_vm¤¢e `ªæZZvi mv‡_ Aby‡ivaK…Z Z_¨ mieivn Ki‡eb| 

27. Awf‡hvM `v‡qi t  

‡Kvb e¨w³ wb¤œwjwLZ Kvi‡Y wba©vwiZ di‡g Z_¨ Kwgk‡b cÖavb Z_¨ Kwgkbvi eive‡i Awf‡hvM Ki‡Z cvi‡eb; dig ÔKÕ Awf‡hvM 

`v‡qi dig Z_¨ AwaKvi (Awf‡hvM `v‡qi I wb¯úwË msµvšÍ) cÖweavbgvjvi cÖweavb 3(1)|  

 aviv 13 Gi Dcaviv (1) D‡jøwLZ  Kvi‡Y Z_¨ cÖvß bv n‡j; 

 aviv 24 Gi Aaxb Avcx‡ji  wm×v‡šÍ msÿzä n‡j; 

 aviv 24 G D‡jøwLZ mgqmxgvi g‡a¨ Z_¨ cÖvß bv n‡j; 

 Z_¨ Kwgkb hyw³msMZ Kvi‡Y Awf‡hvM `v‡q‡ii mgqmxgv AwZµvšÍ n‡jI Awf‡hvM MÖnY Ki‡Z cvi‡eb; 

 Kwgk‡b Awf‡hvM Kiv n‡j Z_¨ Kwgkb aviv 25 †gvZv‡eK e¨e¯’v MÖnY Ki‡eb; 

 `v‡qiK…Z Awf‡hvM cÖgvwYZ n‡j Z_¨ Kwgkb aviv 27 G weavbg‡Z e¨e¯’v MÖnY Ki‡Z cvi‡eb| 



 

 

28| cieZ©x wb‡`©k bv †`qv ch©šÍ gwnjv welqK Awa`ß‡ii cÖavb Kvh©vj‡qi Z_¨ cÖ`vb BDwb‡Ui `vwqZ¡cÖvß Z_¨  

cÖ`vbKvix Kg©KZ©v, weKí `vwqZ¡cÖvß Z_¨ cÖ`vbKvix Kg©KZ©v I Avcxj KZ…©c‡ÿi weeiY t 

 

Avcxj KZ©„cÿ 

†gvt mv‡q`yj Bmjvg 

mwPe 

gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq 

evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

‡dvb t 9545012 

d¨v· t 9540892 

www.mowca.gov.bd 
 

 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 

gvngy`v †eMg 

DccwiPvjK †iwR: I Rbms‡hvM) 

gwnjv welqK Awa`ßi 

37/3, B¯‥vUb Mv‡W©b †ivW, XvKv| 

†gvevBj t 01817645700 

B-‡gBj- mahmudadwaad@gmail.com 

www.dwa.gov.bd 

 weKí `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 

Lv‡j`v LvZzb 

Kw¤úDUvi cÖwkÿK  

gwnjv welqK Awa`ßi 

37/3, B¯‥vUb Mv‡W©b †ivW, XvKv| 

†gvevBj t 01552431825 

B-‡gBj- khaledamukti1@gmail.com 

www.dwa.gov.bd 

 

  

G wb‡`©wkKv Awej‡¤ ̂Kvh©Ki n‡e Ges gwnjv welqK Awa`ß‡ii cÖavb Kvh©vjqmn Aaxb ’̄ mKj `ßi KZ©„K Abym„Z 

n‡e| 

 

 

 

 

  

http://www.mowca.gov.bd/


 

 

B-mvwf©m 

 ‘স্মাট ি ফাংরাবদ ২০৪১’ প্রর্তিায রবক্ষে প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয়য এটুঅআ বপ্রাগ্রাভ  ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগয 

বমার্গতায় আ-ার্ব ি াখা বত বয়ফ াআট ারনাগাদকযণ  বাস্যার র্ভর্ডয়া (Facebook) র্যচারনা 

ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত (APA) ফাস্তফায়ন, আ-পাআর্রং কাম িক্রভ ফাস্তফার্য়ত য়। বয়ফ াআট র্নয়র্ভত ারনাগাদ 

কযা বচ্ছ।  

 

ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয বয়ফ াআট 

বাস্যার র্ভর্ডয়া র্াবফ  DwaDhaka নাবভ ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয বপবুক এফং  বপবুক এয অতায় 

বপবুক বজ চালু যবয়বছ। DWA Officer’s Group নাবভ WhatsApp গ্রু যবয়বছ। 

 

 ন্যান্য দপ্তবযয ন্যায় ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তয প্রর্তফছয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত (এর্এ) স্বাক্ষর্যত বচ্ছ  

ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্তয অবরাবক কাম িম্পার্দত বচ্ছ। ১৪জুন/২০২২ ভাঠ ম িাবয়য উর্যচারকবদয াবথ ভা 

র্যচারক, ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত স্বাক্ষর্যত য়। 



 

 

 
ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত স্বাক্ষয 

 

 ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয ভাঠ ম িাবয়য কভ িকতিাগন ২ র্দবনয প্রর্ক্ষণ ববল র্ফর্বন্ন উধনাফনী উবযাগ গ্রণ 

কবযবছন। ভাঠ ম িাবয়য কভ িকতিা কতৃিক গৃীত ৩ ট উধনাফনী উবযাগ ভর্িত কবয ‘‘সুযর্ক্ষত ফয়:র্ন্ধকার” 

নাবভউধনাফনী উবযাগ ফতিভাবন র্কবায-র্কবাযী িাবফয ভাধ্যবভ ভগ্র বদব ফাস্তফার্য়ত বচ্ছ। 

 

উধনাফনী উবযাগ ংক্রান্ত কভ িারা 

ফতিভাবন ভর্রা র্ফলয়ক র্ধদপ্তবযয দয কাম িারয় ভাঠ ম িাবয়য ৬৪ ট উর্যচারবকয কাম িারয় এফং ৪৯২ট 

উবজরা ভর্রা র্ফলয়ক কভ িকতিায কাম িারবয় আ-পাআর্রং কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ।  

 

আ-পাআর্রং/র্ড-নর্থপ্রর্ক্ষণ 

  



 

 

†mev I Z‡_¨i Rb¨ †hvMv‡hvM 

gwnjv welqK Awa`ß‡ii cÖavb Kvh©vj‡qi Kg©KZ©v‡`i bvg, c`ex I ‡dvb b¤̂i 

             (†R¨ôZvi wfwË‡Z bq) 

ক্র: নং নাভ  দফী  যপান ফাা যভাফাআর ও আ-যভআর 

1.  পবযদা াযবীন  ভাবযচারক   48319149  48319149 

mona.pervin@yahoo.com  

2.  ভভনায়াযা আযাত বযচারক (যুগ্ম-বচফ)  58310629  ০১৭৫৯৯৭৬৫৯৯ 

meshrat18@gmail.com  

3.  াবরা র্ফনবত র্যাজ বতবযক্ত বযচারক 

(উবচফ)  

৪৮৩২০৩৭৪  ০১৭20800164 

lipyadmn@gmail.com  

4.  পবযদা োনভ উবযচারক (ম্যাবেভেট) 48316492  01726077055 

faridazafrin7@gmail.com  
5.  যভাঃ অবুর কাভভ 

 

উবযচারক (প্রান)  ৫৮৩১০৭৭০ 

 

 01711586062 

 

6.  যফনুয়াযা োতুন উবযচারক (বদফামত্ন) 022222211

96 

 ০১৭১৮-৭৮৪২১৫ 

daycare.dwa@gmail.com  
7.  ভামুদা যফগভ উবযচারক (বযঃ 

ভন্বয় ও ভচতনতা) 

  01817645700 

mahmudadwaad@gmail.com  

8.  অয়া ববিকী উবযচারক  (বযঃ ও 

মূল্যাঃ) 

58310298  01715-816589 
ayeshanargis04@gmail.com    

9.  সয়দা যযাভকয়া যেবভন উবযচারক  

(ভযবেঃ ও েনঃ) 

55138035  01৭১৫১১৬১১৩ 

srjesmin66@gmail.com  
10.  াযবভন াীন উবযচারক (বববেবড) ৯৩৩১২৭৭  ০১৭৩১৫১৯০৫৫ 

adsharmin1@gmail.com  
11.  যফগভ ারভা োান উবযচারক (ভা ও বশু 

ায়তা কভ যসূবচ) 

  ০১৭১১২৮৩৭৭৩  

s.jaahan786@gmail.com  
12.  বভাঃ ভর্উিীন অবভদ উবযচারক (থ য)   moheuddin1971@gmail.com  

13.  বযর্জনা অযজু রাবরী উবযচারক (প্রবক্ষণ) 22222270

8 

 ০১৭১১৯০০১৮৮ 

dwa.ddtr@yahoo.com  
14.  পাযানা অেতায গভফলনা কভ যকতযা 

(বযকেনা) 

  ০১৯১১২৮৫৫০০ 

farhanaakhtar_09@yahoo.com  

15.  োন্নাতুর যপযভদৌ গভফলনা কভ যকতযা 

(বযকেনা) 

  ০১৯১৬৮১৯২৮২ 

ferdousjannat2019@gmail.com  

16.  াবনা অেতায োনভ কাযী বযচারক (থ য) 22222273

1 

 01715112206 

aktherhasina7@gmail.com  
17.  পাভতভা যপযভদাী 

 

কাযী বযচারক 

(প্রান) 

৪৮৩১৪৬৯১  ০১৫৫৬৩১৬৮৬২ 

fatemaferdousy16@gmail.com  

18.  াযীপা অখতায জাান  কাযী বযচারক 

(প্রা:২) 

  ০১৭১৫৬৩৬৫৫০ 

dwagrs2020@gmail.com  
19.  রুবফনা গবন কভ যসূবচ বযচারক (ভা ও 

বশু ায়তা কভ যসূবচ) 
৮৩১১৭৭৯  ০১৭১২৫৮০৪৯৬ 

rubinaghani89@gmail.com  
20.  নাীদ সুরতানা কাযী বযচারক  

(ঙ্গনা ) 

  ০১৭১৬৩৭৩৯৬২ 

nahid.dwa.dhaka@gmail.com  

21.  যভাাম্মাৎ ানাে োনভ  কাযী বযচারক 

(প্রবক্ষণ) 

৫৮৩১২৩৫০  ০১৭১৬৩৩৯১১২ 

mkshahnaj@gmail.com  
22.  াযবীন অক্তায কাযী বযচারক  

(প্রবক্ষণ) 
  01771899911 

pervin771@gmail.com  
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ক্র: নং নাভ  দফী  যপান ফাা যভাফাআর ও আ-যভআর 

23.  াযবভন অযা কাযী বযচারক 

(ভডাবয়ায) 
  ০১৭৮৫৮১৭০৮৭ 

Sharminara1972@gmail.com  
24.  রাখানা রাকী কাযী র্যচারক  

(ক্ষুদ্রঋণ) 

9344245  ০১৭২৭৯৩৩৪৩৩ 

llakhsana@yahoo.com  
25.  সয়দা নাযীনা াযবীন বপ্রাগ্রাভ র্পায 

(বচতনতা) 

  ০১৭১১৩৮৪৬৯৫ 

syedanasrina.parvin@gmail.com  
26.  যভভরুভন্নো ভবন কাযী বযচারক     ০১৭২৮০৬৭৪৮৯ 

monsha1972@gmail.com  

27.  াানা অক্তায কাযী বযচারক     ০১৭১৬২৭৪৯৭১ 

shahanaadp22@gmail.com  

28.  যভোন অযা কাযী বযচারক     ০১৭১১১৫৮৪৮৮ 

Ramjan.ara.mukti1971@gmail.com  

29.  যেবভন অযা উভবফক (বযঃ ও মূল্যাঃ)   ০১৭১১২৮৯৫০৪ 

jessy.dwa@gmail.com  

30.  সয়দা কুদবয়া নাবযন কাযী বযচারক 

(বববেবড) 
৯৩৩১২৭৭  ০১৭১৬৪৮৮১৩৩ 

sayedaqudsianahrin@gmail.com  

31.  ভবেযনা আয়াবভন যপ্রাগ্রাভ বপায  

(আ-পাআবরং 

  01712550143 

marzina95@gmail.com  

32.  নাবগ য সুরতানা (যেফা) যপ্রাগ্রাভ বপায  

(বয:,ভ: ও ভচতনতা) 

  01716608684 

zebanuha@gmail.com  

33.  ববরী অম্মদ কাযী র্যচারক 

(র্বর্জর্ড) 

৯৩৩১২৭৭  ০১৫৫২-৪৭২৯৪১ 

shehely.a@gmail.com  
34.  ড. াভীভা অক্তায M‡elYv I gwbUwis 

Kg©KZ©v 

  01864977450 

Shameema964@gmail.com  
35.  ডা: ভাসুদা বাবন খান বভর্ডবকর র্পায   ০১৫৫২৪৬০০৬০ 

dr.masudakhan@yahoo.com  

36.  ‡gvt mvKvIqvr †nv‡mb 

ZvjyK`vi 

কাযী বযচারক 

(ংদ) 

  01716417997 

37.  যভাঃ ভঞ্জুয অরভ কাযী বযচারক 

(মূল্যায়ন) 

  ০১৭১১৩৬১৩৪০ 

alam_monzur@yahoo.com  

38.  যভাঃ ভবেফয যভান কাযী বযচারক  

(বডট) 
  ০১৭১২০২০৪৬৭ 

mojibdwa@gmail.com  
39.  †gvnv¤§` Kvgvj †nv‡mb কাযী বযচারক 

(বযকেনা)  

  01920950152 

kamalmkh@gmail.com  

40.  যভাঃ বেরার উবিন কাযী বযচারক (বয:, 

ভন্বয় ও ভচতনতা) 

  01757302826 

jilalmis@yahoo.com  
41.  পাবভদা অবেে কাযী বযচারক  

(প্রবক্ষণ) 
  01731306366 

fahmida25may@yahoo.com  
42.  যভাঃ অর অবভন ভূঞা কাযী বযচারক  

 (যড-যকয়ায) 
9359681  01818211763 

aminbhuiyan716@gmail.com  
43.  াবফনা নাযীন কাযী বযচারক  

(প্রবক্ষণ) 
  01917428227 

sabina71.dwa@gmail.com  
44.  নাযীন সুরতানা কাযী বযচারক  

(বদফামত্ন) 
  01814456471 

nasrindwa@gmail.com  
45.  কাভরুন নাায কাযী র্যচারক 

(বক:বড:) 

  01911036381  

kamrun.nahar71@yahoo.com  
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ক্র: নং নাভ  দফী  যপান ফাা যভাফাআর ও আ-যভআর 

46.  যভাভ যদা োনভ যপ্রাগ্রাভ বপায 

(বদফামত্ন) 
  ০১৭১১২৩৫৩৪৩ 

morshedawahed@gmail.com  
47.  নাবদ সুরতানা যপ্রাগ্রাভ বপায (প্রবক্ষণ)   ০১৬৭৪৯৮২৬৩৩ 

nsultana.dwa09@yahoo.com  
48.  অা যায় কাযী বযচারক 

(যাভের) 

  01768017637 

asharoy661@gmail.com  
49.  অবনো অপভযাে কাযী বযচারক 

(েনংভমাগ) 

58311115  01712175678 

anisatoufiq@gmail.com  

50.  বফবফ তহুযা কাযী বযচারক 

(বযর্জবষ্ট্রন) 

  ০১৭১৬-৩৯১৬৫৭ 

bibitahura@gmail.com  

51.  ডার্রয়া বভৌসুভী খান কাযী বযচারক 

(প্রান) 
  ০১৮১৬৭৬৫৭২৯ 

Daliafaridpur01@gmail.com  

52.  নুরুভন্নো যযফা যপ্রাগ্রাভ বপায 

(ভার্তত্বকার বাতা) 

  ০১৫২১৩২৭৪৬৩ 

rabaaminul@gmail.com  
53.  যভাঃ াআদয যভান গভফলনা কভ যকতযা (পুবষ্ট), 

প্রবক্ষণ 

  01714634339 

Saidurrahmandwa2017@gmail.com  

54.  ভামুদা অক্তায কাযী বযচারক  

( প্রান) 

  ০১৭১২২৬৭২৮৫ 

mahmuda.mita007@gmail.com  
55.  োভরকুন্নাায  কাযী বযচারক (যীঃ 

ভন্বয় ও ভচতনতা) 
  01718558633 

khalaqunnaher@yahoo.com  

56.  াানা াযবীন  যপ্রাগ্রাভ বপায 

(বযর্জবষ্ট্রন) 
  01721646884 

shahanapervin097@gmail.com  
57.  নার্গ ি অক্তায যপ্রাগ্রাভ বপায (বডট)   ০১৮১৫২২৭৮৮৯ 

a.nargis977@gmail.com     
58.  মুক্তা াযবীন যপ্রাগ্রাভ বপায (ক্ষুদ্রঋণ)   ০১৭৯৭০৯৩৩৩০ 

muktaparvine157@gmail.com  

59.  পর্যদা আয়ার্ভন যপ্রাগ্রাভ বপায 

(বদফামত্ন) 

  ০১৭২৭৩২৯৭৩২ 

faridalinta175@gmail.com  

60.  াভীভা অখতায খানভ কাযী বযচারক 

(ভল্যা:) 

  ০১৫৫২৪৬৩৪৫৪ 

shamimaakhtershapna@yahoo.co
m  

61.  অভয়া অক্তায  যপ্রাগ্রাভ বপায 

(বববেবড) 
9331277  ০১৭৯৭২৬১৬৯৭ 

ayshaakter190@gmail.com  
62.  বাবন রায়রা  যপ্রাগ্রাভ বপায 

( যড-যকয়ায) 

  ০১৯১৪-৯৫০৯৩৩ 

liala01114@gmail.com  
63.  বভাব িদা ভভতাজ যপ্রাগ্রাভ বপায    ০১৫৫২৩২৭২৯২ 

momtaz221@gmail.com  

64.  নাজনীন বপযবদৌ ভজুভদায যপ্রাগ্রাভ বপায (ল্যাকভটটং 

ভাদায ায়তা কভ যসূবচ) 

  ০১৫৩৬১৫৩৫০১ 

65.  বভাছা: নার্ভা খাতুন যপ্রাগ্রাভ বপায 

(ভার্তত্বকার বাতা) 

  ০১৫৫৩-৪৭৩৬১৯ 

nasimakhatun0667@gmail.com  
66.  বভাছা: জান্নাতুন বপযবদৌ বপ্রাগ্রাভ র্পায 

(র্যকল্পনা) 

  ০১৭৪০-৯০২৫৮৬ 

jannatunferdoush2000@gmail.com  

67.  অভাতুজ বজাযা যপ্রাগ্রাভ বপায 

(েনংভমাগ) 

  ০১৭৬৮৬৮৮১৭৩ 

ananyakabir@gmail.com  

68.  যায়ানা অোয স্বণ যা যপ্রাগ্রাভ বপায (প্রান)   01715815853 

jefry.du@yahoo.com  
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ক্র: নং নাভ  দফী  যপান ফাা যভাফাআর ও আ-যভআর 

69.  প্রীর্তরতা ফাআন যপ্রাগ্রাভ বপায    ০১৭১৭২২০৪৬০ 

pritilata713@gmail.com  

70.  ান্তা চোটােী যপ্রাগ্রাভ বপায (এবএ)   ০১৭১৫৬৫৬৪৪৪ 

shantachaterjee17@gmail.com  
71.  যভা: অব্দুর দদ প্রাবনক কভ যকতযা ৯৩৫৫৮০৮  ০১৮১৮৪০৭০৮৮ 

kaziwadud29@gmail.com  
72.  পাযানা অপভযাে কাযী বযচারক 

(ভল্যা:), রাআভব্রযী  

  ০১৯১১২৬৯৬০০ 

farhanafroze21@gmail.com  

73.  গীতা যদ  কাযী বযচারক 

(প্রান) 
 4৮৩২১৮৪

৩ 

০১৭২০০৫২৩২৯ 
gitadey1964@gmail.com  

74.  বফরবকে পাভতভা কাযী বযচারক  

(প্রবক্ষণ) 
  ০১৭১৫৮১১৩২৫ 

fatamabilkish@gmail.com  

75.  তুবনা োতুন কাযী বযচারক  

(প্রবক্ষণ) 
  ০১৭৭৪০০১০৯৮ 

Tuhinakhatun1974@gmail.com  

76.  মুো: ভাভেদা োতুন কাযী বযচারক  

(প্রবক্ষণ) 
  01776096651 

mazedadwa@gmail.com  

77.  যভাঃ অব্দুর কুদ্দু  কাযী যপ্রাগ্রাভায   ০১৭১২০৩১৮৫৯ 

kaddus2010@gmail.com 

78.  ভাবনক কুভায াা উ-কাযী প্রভকৌরী   ০১৬৭২৩২৩০৩১ 

shaonbluze@gmail.com  

79.  োভরদা োতুন বফকে তথ্য কভ যকতযা 

তথ্য প্রদান আউবনট 

  ০১৫৫২৪৩১৮২৫, ০১৬৮৬০০৯০২০ 

khaledamukti1@gmail.com  
80.  যভাঃ াভীভ অান প্রাঃ কাভ-বাফযক্ষণ 

কভ যকতযা 
  ০১৮১৮৩৫১১২৯ 

shameemahasan646@gmail.com  

81.  যভোন যাভন োন প্রাঃ কাভ-বাফ যক্ষণ 

কভ যকতযা 

  ০১৭৩২৭১৩০৭৫ 

ramjan.hossain13@gmail.com  
82.  যভাঃ অব্দু শুকুয াওরাদায বাফ যক্ষণ কভ যকতযা   ০১৭১২৫28815 

sukur.dwa@gmail.com  

83.  নাবদ সুরতানা (আবা) ভাে কল্যাণ কভ যকতযা   01704888040 

eva.dwa@gmail.com  

84.  যভাভভনা যভান  ভাে কল্যাণ কভ যকতযা   ০১৮১৭৪৪২২৬২ 

momena.dwa@gmail.com  
85.  আনভতোফ অভনায়ায ভাে কল্যাণ কভ যকতযা   ০১৯১৬০৬৯৫ 

entekhabanwar1970@gmail.com  

86.  াানাে াযবীন  ববনয়য আেোটয (ভেড)   ০১৭১৬৬৫৩৬৮৩ 

shanajparvin1968@gmail.com  
87.  াীন সুরতানা ববনয়য আেোটয (ভেড)   ০১৭১১৪৫১০৭৫ 

Shahinsultana17@yahoo.com  
88.  োবদো োতুন  ববনয়য আেোটয (ভেড)   ০১৭২০১০০৩৫২ 

Kahdizakhatun349@gmail.com  
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AvevwmK cÖwkÿY †K‡› ª̀i Kg©KZ©v‡`i bvg, c`ex Ges †dvb b¤̂i 

1. knx` †kL dwRjvZzb-‡bQv gywRe gwnjv cÖwk¶Y 

GKv‡Wgx, wRivbx, MvRxcyi  

 সুযাআয়া খাতুন 

 

০১৭৭৯১৭০৫৪৬ 

2. †eMg †iv‡Kqv cÖwk¶Y †K›`ª, gqgbwmsn ‡gvt gvneyeyi iwk` 

DccwiPvjK (AwZ:`v:) 

09163626/ 

01987-920468 

3. gwnjv K…wl cÖwk¶Y †K›`ª, wRiv‡ev, mvfvi, XvKv wgby cvifxb (`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v) 01712195659 

4. gvbe m¤ú` Dbœqb cÖwk¶Y †K›`ª, ivRkvnx AvRMi Avjx (`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v)  

 

0721-761939/ 

01552382069 

5. gwnjv K…wl cÖwk¶Y †K›`ª, ev‡MinvU †gv:†gvL‡jQzi ingvb 

 (`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v) 

01711059807 

6. gwnjv n Í̄wkí I K…wl cÖwk¶Y †K›`ª, w`bvRcyi ‡gvt†gvi‡k` Avjx Lvb 

DccwiPvjK, w`bvRcyi 

053165043/ 

01776866716 

7. gv dv‡Zgv (iv:) gwnjv cÖwk¶Y I Dbœqb Kg‡cø·, 

mvwiqvKvw›`, e¸ov 

রাআরা াযবীন নাায 

 

০১৭৮২০৪৬২৬৯ 

 

AbvevwmK cÖwkÿY †K‡› ª̀i Kg©KZ©vi bvg, c`ex Ges †dvb b¤̂i 

1. MÖvgxb gwnjv‡`i Rb¨ K…wlwfwËK cÖwkÿY †K›`ª, 

wRivbx, MvRxcyi 

‡Reyb bvnvi bvwM©m (`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v)  

 

01711187513 

 

Kg©Rxex gwnjv ‡nv‡÷j mg~‡ni Kg©KZ©vM‡bi bvg, c`ex, †dvb b¤̂i I B-‡gBj 

µ: 

bs 

‡nv‡÷‡ji bvg, wVKvbv ‡nv‡÷j mycv‡ii bvg, c`ex  বভাফাআর নম্বয  আ-বভআর অআর্ড                                

1 2 3 4 

1 e½gvZv †eMg dwRjvZzb †bQv gywRe Kg©Rxex 

gwnjv ‡nv‡÷j, bxj‡¶Z, XvKv| 

mv‡eKyb bvnvi 

‡nv‡÷j mycvi, g~jc`: DccwiPvjK 

01757407332/58615852 

hostelnilkhet@gmail.com 

2 bIqve dqRy‡bœQv Kg©Rxex gwnjv ‡nv‡÷j 

‡UvjvievM, 2bs ‡MBU, wgicyi-1, XvKv|                         

Qvwgbv nvwdR 

‡nv‡÷j mycv‡ii `vwqZ¡c«vß Kg©KZ©v  

g~jc`-Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v 

01715126001/58056269 

 mkmhostel@gmail.com  

 

3 ‡eMg ‡iv‡Kqv Kg©Rxex gwnjv ‡nv‡÷j 

e:#G, c: bs-7, wLjMvuI, XvKv| 

iv‡nbyi ‡eMg, ‡nv‡÷j mycvi, 

g~jc`: mnKvix cwiPvjK 

01712060465/47219895 

brkm.hostel@yahoo.com  

4 Kg©Rxex gwnjv ‡nv‡÷j, PÆM«vg| 

Pv›`MvuI AvevwmK GjvKv, PÆM«vg|                                                                                      

‡iv‡Kqv ‡eMg, ‡nv‡÷j mycvi 

g~jc`: mnKvix cwiPvjK 

01711825164/031-672455 

dwactghostel@gmail.com    

5 Kg©Rxex gwnjv ‡nv‡÷j, Lyjbv| 

eqiv, Lyjbv|               

নফনীতা দি 

 

বভাফাআর-০১৭১৬২৪৫৩৮৮ 

dwaokhulna@gmail.com  

6 Kg©Rxex gwnjv ‡nv‡÷j, ivRkvnx|                                     

wejwmgjv, ivRkvnx|                                     

‡di‡`․m ivweqv 

‡nv‡÷j mycvi c‡`i wecix‡Z Kg©iZ 

g~jc`-Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v 

01758507707/0721-670331 

kmh.dwa.rajshahi@gmail.com  

7 ‡fvjv U¨vsK ‡ivW, h‡kvi|                                                                অর্নছুয যভান, উর্যচারক 

   বাবস্টর সুায (:দা:) 

বভাফাআর-০১৭৯১১১৫০৭৭৮ 

dwaojessore@gmail.com  

8 Mv‡g©›Um Kg©Rxex gwnjv ‡nv‡÷j 

eo Avïwjqv, mvfvi, XvKv| 

kvwn`v Av³vi 

‡nv‡÷j mycv‡ii `vwqZ¡c«vß Kg©KZ©v 

g~jc`-Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v 

0167-4027745 

ashuliahostel@gmail.com  

৯ প্রীর্তরতা Kg©Rxex gwnjv ‡nv‡÷j 

কারীগঞ্জ, গাজীনৄয। 

পাযানা পর্যদ ০১৭৪৭৩৫৩৩৫০ 

farhana.chitra89@gmail.com    

mailto:hostelnilkhet@gmail.com
mailto:mkmhostel@gmail.com
mailto:brkm.hostel@yahoo.com
mailto:dwactghostel@gmail.com
mailto:dwaokhulna@gmail.com
mailto:kmh.dwa.rajshahi@gmail.com
mailto:dwaojessore@gmail.com
mailto:ashuliahostel@gmail.com
mailto:farhana.chitra89@gmail.com


 

 

৮ট বফবাভগয উবযচারকগভণয যটবরভপান/ভভাফাআর নম্বয এফং আ-যভআর এোভে 

 
ক্রঃ 

নং 
ফতিভান কভ িস্থর নাভ  দফী যভাফাআর, যপান ও আ-যভআর এোভে 
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  ঢাকা র্ফবাগ  

1.  ঢাকা পাভতভা েহুযা 

উ-বযচারক  

9117083/01716-014449 

dhakadwa@gmail.com  

2.  নাযায়নগঞ্জ বভাাম্মদ ভাবুবুর অরভ 
উবযচারক  

7631600/ 01712-069525 

dwanarayanganj54@gmail.com 
3.  গাজীনৄয ানাজ অক্তায, উভর্ফক, কারীগঞ্জ 

উবযচারক এয বতবযক্ত দাবয়ত্ব 
০১৮১৯-৯৫২৯১৯/9252195 

dwaogazipur18@gmail.com  

4.  ভৄর্ন্পগঞ্জ অবরয়া বপযবদৌী, বপ্রাগ্রাভ 

র্পায(ভৄরদ: উভর্ফক) 
উবযচারক (বত: দা:) 

0691-62810/01919-518448 

alayaferdousy@gmail.com  

5.  নযর্ংদী বর্রনা অক্তায 
উ-র্যচারক (চ: দা:) 

9463115/01711971838 

dwaonarnindi@gmail.com 

6.  র্কবাযগঞ্জ বভাঃ ভাভৄন-য যর্দ 
উবযচারক (চ: দা:)  গ্রাভীন প্রকল্প 

0941-61886/01710-282546 

dwakishoreganj@gmail.com  

7.  ভার্নকগঞ্জ নাযীন সুরতানা 
উর্যচারক  

7710899/01717-210574 

momanikganj@gmail.com 

8.  টাঙ্গাআর কবণকা ভবিক 

উভবফক, ভধুপুয 

উবযচারক এয বতবযক্ত দাবয়ত্ব 

০১৭১৪৮২৮৭৫৯/0921-63592 

tangaildwa@gmail.com 

9.  পর্যদনৄয ভাউদা বাবন 
উ-র্যচারক (চঃ দাঃ) 

0631-63503/01715140230 

faridpurdwa@gmail.com 
10.  যাজফােী বভাঃ অজভীয বাবন 

উ-বযচারক (চ: দা:) গ্রাভীণ প্রকল্প   
01715-251091/0641-66065 

uwaorajbari@gmail.com 

11.  যীয়তনৄয যার্পয়া আকফার 
উর্যচারক (চ: দা:) 

0601-55954/01624-368772 

dwaoshariatpur59@gmail.com 

12.  বগাারগঞ্জ বভাঃ অরতাপ বাবন 
উবযচারক (চ: দা:)  (M.I.S) 

6685075/01552-419748 

dwaogpj@gmail.com 

13.  ভাদাযীনৄয  াবফকুন নাায উ-র্যচারক(ংভেক্ত 

কভ িজীফী ভর্রা বাবস্টর, নীরবক্ষত, ঢাকা 

(র্ত: দার্য়ত্ব ভাভৄদা অক্তায,উভর্ফক, 

যানজয) 

০১৭১৬৬৩৩০৯২/0661-61807 

mahmudaakter975@yahoo.com  

 

 

  ভয়ভনর্ং র্ফবাগ  

14.  ভয়ভনর্ং বপযবদৌী বফগভ 
উবযচারক 

091-67823/০১৯৮২৯১৯৬৬৩ 

ferdoushi.begum121@gmail.com  

15.  জাভারনৄয কাভরুন্নাায, উভবফক,আরাভপুয  

উ-বযচারক এয বতবযক্ত দাবয়ত্ব 

0981-63414/০১৮৪৩৯৩৬৬১৯ 

dddwajamalpur@gmail.com  

16.  বনত্রবকাণা নাজনীন সুরতানা 
উর্যচারক (চ: দা:) 

0951-61630/০১৭১৫-৬০৯১৭৬ 

nazneensultanadwa@gmail.com  

17.  বযনৄয বভাঃ লুৎনের কফীয 01911-064506/0931-61082 

mailto:dhakadwa@gmail.com
mailto:dwanarayanganj54@gmail.com
mailto:dwaogazipur18@gmail.com
mailto:alayaferdousy@gmail.com
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ক্রঃ 

নং 
ফতিভান কভ িস্থর নাভ  দফী যভাফাআর, যপান ও আ-যভআর এোভে 
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উবযচারক (চ: দা:) গ্রাভীণ প্রকল্প kabirdwa68@gmail.com 

  চিগ্রাভ র্ফবাগ  

18.  চিগ্রাভ ভাধফী ফড়ুয়া 
উবযচারক 

01818-228233/0331-62001 

dwaochittagong@gmail.com  

19.  কেফাজায সুিত র্ফো  
উবযচারক (চ: দা:) গ্রাভীণ প্রকল্প  

0341-63218/01718-426892 

cox123dwa@yahoo.com  

20.  খাগোছর্ে বভাঃ ভর্উিীন অবভদ 

উবযচারক 
০১৭৪১১৭৪৩৭৮/0371-61772 

moheuddin1971@gmail.com  

21.  ফািযফান অবতয়া যচৌধুযী 

উবযচারক (চ: দা:) 

০১৭১৫-৭০৩২৩৬/0361-62384 

chowbhuryatia937@gmail.com 

22.  যাঙ্গাভাট যাভন অযা যফগভ 

উবযচারক 

0351-62398/01716-021464 

dwaoranga@gmail.com 

23.  বনায়াখারী কাভরুন নাায, উভবফক, যানাআমুবড় 

উবযচারক এয বতবযক্ত দাবয়ত্ব 

0321-61690/01815-476799 

uwaosonaimuri@gmail.com  

24.  রক্ষীনৄয সুরতানা যোভফদা োনভ, উভবফক, যায়পুয 

উবযচারক এয বতবযক্ত দাবয়ত্ব 
0381-62363/০১৭১২৫১৭৫৫১ 

jmk.laxmipur@gmail.com  

25.  বপনী নােবযন অক্তায, উভবফক, দাগনভূ ূঁআয়া, যপনী।  

উবযচারক এয বতবযক্ত দাবয়ত্ব 
০১৯১৪৬১৫২৬৬ 

nasrin071@gmail.com  

26.  কুর্ভো কার্নজ তার্জয়া, বপ্রাগ্রাভ র্পায, ভরদ 

উভর্ফক,  

উবযচারক এয বতবযক্ত দাবয়ত্ব 

০১৯১৬২৬৬৫৩৩/081-76057 

comilladwao@gmail.com  

 

27.  িাহ্মণফােীয়া র্বকারুন বনছা 

উবযচারক (চ:  দা:) 

0861-53783/01715420159 

b.bariadwa@gmail.com 
28.  চাঁদনৄয অভভনা যফগভ, উভবফক, ভতরফ উিয, 

চাঁদপুয,  উ-বযচারক এয বতবযক্ত দাবয়ত্ব 

০১৭১৪২৩৭৮১৮/0841-63303 

ddchandpur2007@gmail.com  

  র্বরট র্ফবাগ  

29.  র্বরট যভাোঃ াবনা অক্তায 

উ-বযচারক (চ: দা:) 

0821-713502/০১৭২৬-৫৩৫০২০ 

shahinauwao@gmail.com     

30.  বভৌরবীফাজায াভদা অক্তায , উভবফক, শ্রীভঙ্গর 

উবযচারক এয বতবযক্ত দাবয়ত্ব 

০১৯১১৭৪৮৯৭০ 

dwao.moulvibazar@gmail.com  

31.  সুনাভগঞ্জ এ.বজ.এভ বযজাউর অরভ র্ফন অনছায 
উবযচারক (চ: দা:) (ব বফ ও) 

০১৯১৬৬৬৫৬৬৭/0871-62652 

dwa.sunamgonj@gmail.com  

32.  র্ফগঞ্জ রুভানা অক্তায, উভবফক, চুনাযঘাট 

উবযচারক (বত: দা:)  
০১৭৩২৩১২১৮৯/0831-53190 

dwahabiganj@gmail.com 

  খুরনা র্ফবাগ  

33.  খুরনা ানা বনা 
উবযচারক 

041-720453/০১৭১১-৪৪৮৯১১ 

nargisfatema@hotmail.com 

34.  ফাবগযাট নাজভৄন নাায,  উভর্ফক, কচুয়া  

উবযচারক এয বতবযক্ত দাবয়ত্ব 

০১৯৮১১৯৭৩২৬/0468-63439 

dwao.bager@gmail.com  

35.  াতক্ষীযা এ বক এভ র্পউর অমভ 
উবযচারক (চ: দা:) (M.I.S) 

0471-63945/01711-448860 

dwaosatkhira@yahoo.com  
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36.  মবায বভাঃ অর্নছুয যভান 
উবযচারক (চঃ দাঃ) গ্রাভীন প্রকল্প 

01911-150778/0421-65409 

dwaojessore@gmail.com  

37.  র্ঝনাআদ যভাা: র্নলুপায যভান 

উবযচারক 
0451-62450/01712-555147 

dwaojhenaidah@gmail.com 

38.  কুর্ষ্টয়া নূবয নেযা বপযবদৌ 
উর্যচারক(চ: দা:) 

017৭৬১৫৮৩৩৬ /071-62523 

dwaokushtia@gmail.com  

39.  নোআর যভৌসুভী যাণী ভজুভদায, যপ্রাগ্রাভ বপায 

উবযচারক এয দাবয়ভত্ব 
0481-63270/০১৭১৮৬২৩১৩১ 

dwao.narail@gmail.com  

40.  চুয়াডাঙ্গা ভাকসুযা োন্নাত উভবফক, অরভডাংগা, 

উবযচারক এয বতবযক্ত দাবয়ত্ব 
0761-63500/০১৭১২৯৮৪২৩২ 

dwaochua@yahoo.com  

41.  বভবযনৄয নীরা ার্পয়া, উভবফক, গাংনী,   

উবযচারক এয বতবযক্ত দাবয়ত্ব 

0761-63500/০১৭১১০১৪১৭৮ 

uwaogangni@gmail.com  

42.  ভাগুযা অব্দুর অয়ার 
উবযচারক (চ: দা:)গ্রাভীন প্রকল্প 

0488-62849/01711-042446 

dwao.magura@gmail.com  

  ফর্যার র্ফবাগ  

43.  ফর্যার বদরাযা োনভ 

উ-বযচারক (চ: দা:) 

0431-64675/০১৭১৪-৪৯২৬৩১ 

dwaobaris@yahoo.com    

44.  ফযগুনা যভভরুন নাায মুবন্ন  

উ-বযচারক (চ: দা:) 

0448-62929/০১৮১৮-৪১৩০২৫ 

dwabarguna.gov@gmail.com  

45.  র্বযাজনৄয বভাঃ জার্কয বাবন 
উ-বযচারক (চ: দা:)  

01712-302744/0461-63085 

dwapirojpur.govbd@yahoo.com 

46.  ঝারকাঠি যভাা: উভম্ম অয়া বিীকা, 

ভবফক,যাোপুয, উ-বযচারক এয বত:দা: 
০১৭১৬২৬৪৮৭৬/0498-62935 

jhalokathidwa@gmail.com 

47.  ববারা যভা: আকফার যাভন, উভবফক,ভদৌরতোন 

উবযচারক এয বতবযক্ত দাবয়ত্ব 

০১৭১৪৩৪০৭১১/0491-62206 

dwabhola@gmail.com 

48.  টুয়াখারী ববযন সুরতানা, উভবফক, গরাবচা 

উবযচারক এয বতবযক্ত দাবয়ত্ব 

0441-62385/০১৭৫২৫৬৫৬০৩ 

bsahida74@gmail.com 

  যাজাী র্ফবাগ  

49.  যাজাী ফনভ র্র্যন 

উবযচারক  
0721-761736/01714-229666 

rajshahi.dwao@gmail.com 

50.  চাঁাআনফাফগঞ্জ বভাছাঃ ার্দা অখতায 
উ-র্যচারক (চ: দা:) 

01716-311565/0781-55648 

dwao.cnj@gmail.com 

51.  নাবটায াযর্ভন ারা, বপ্রাগ্রাভ র্পায 

উবযচারক এয বতবযক্ত দাবয়ত্ব 

০১৭১২৫০২২৩৩/0771-66646 

dwaonatore@gmail.com   

52.  াফনা াযর্ভন াীন 
উর্যচারক (ংভেক্ত দয কাম িারয়) 

কার্নজ অআর্যন জাান,বপ্রাগ্রাভ র্পায 

উ-বযচারক এয বতবযক্ত দাবয়ত্ব 

০১৭১১৬৬৯৮৩৮(ব ও)/0731-65884 

pabnadwa@gmail.com  

53.  র্যাজগঞ্জ কাবনে পাভতভা 

উবযচারক (চ: দা:) 

0751-62303/০১৭৪৫-৪৬৬৫৯৩ 

kanizfatimamuktii@gmail.com 

54.  ফগুো বভাঃ র্দর আরাভ 051-66236/01711-781840 
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উবযচারক (চ: দা:) গ্রাভীণ bogra.dwao@gmail.com 

55.  নগাঁ আযাত জাান  
উর্যচারক (চ: দা:) 

0741-62493/017১2৫১২৪৩৫ 

dwanawgaon@gmail.com 

56.  জয়নৄযাট যফগভ ার্ফনা আয়ার্ভন 
উবযচারক 

0571-63465/01911-645091 

dwaojaypurhat@gmail.com 

  যংনৄয র্ফবাগ  

57.  যংনৄয যফগভ কাওায াযবীন 

উবযচারক  
0521-62404/01716-070402 

dwarangpru@gmail.com  

58.  গাআফান্ধা বফগভ নার্গ ি জাান 
উর্যচারক (চ: দা:) 

01722-093656/0541-61734 

gaibandhadwao@gmail.com 

59.  কুর্েগ্রাভ যভাো: যেবুন যনো উভবফক, নাভগশ্বযী 

উবযচারক এয বতবযক্ত দাবয়ত্ব 

০১৭১২৭৬৫৬৯৯/0581-61904 

dwakurigram@gmail.com  
60.  নীরপাভাযী বভাঃ অর্নসুয যভান 

উবযচারক (চ: দা:)গ্রাভীণ 

01718-463483/0551-61604 

nilphamaridwa@gmail.com  
61.  রারভর্নযাট যফগভ ারভা োান,উ-বযচারক (ংযুক্ত 

দয কাম যারয়), যাবদা োতুন 

উভবফক,অবদতভাযী (বত:দা:) 

0591-61734/01711-283773 

dwaolalmonirhat@gmail.com 
যাবদা োতুন:  ০১৭৩১৪৮৬১৩৯ 

62.  র্দনাজনৄয বভাঃ বভাব িদ অরী খান 
উবযচারক (চ: দা:) (ায়তা) 

০১৭৭৬৮৬৬৭১৬/0531-65043 

dwaodnj@gmail.com  
63.  ঠাকুযগাঁ বভাছা: র্জন্নাতাযা আয়ার্ভন, উভর্ফক, 

ীযগঞ্জ, ঠাকুযগাঁ,উ-বযচারক (বত:দা:) 
01724-510367/0561-53464 

wao.thakurgaon@gmail.com 

64.  ঞ্চগে এ বক এভ য়ার্দজ্জাভান,উভর্ফক, বফাদা  

উবযচারক এয বতবযক্ত দাবয়ত্ব 
০১৭১৮৯১০৫৬৬/0568-61264 

dwao.pan@gmail.com 
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