গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
মহিলা হবষয়ক অহিেপ্তর
৩৭/৩, ইস্কাটন গাদড েন ররাড, ঢাকা।

নাগহরক রসবা
হসটিদজন চাট োর
1. হিশন ও হমশন
হিশনঃ রজন্ডার সমতা আনয়দন নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন।
হমশনঃ নারীর অহিকার প্রহতষ্ঠা এবাং সকল রক্ষদে অাংশগ্রিণ হনহিত করার মাধ্যদম ক্ষমতায়ন ও উন্নয়দনর
2. রসবা প্রোন ও প্রহত

নারী উন্নয়ন ও রজন্ডার সমতা আনায়দন মহিলা হবষয়ক অহিেপ্তর হমদলহনয়াম রডদিলপদমন্ট রগাল (MDG)
র্ েক্রম ও কমেসূহচ গ্রিণ ও বাস্তবায়ন করদে । মহিলা হবষয়ক অহিেপ্তর রেদক প্রদেয় রসবা ও কমেসূহচ সমূদির হববরণ:
ক্রহমক
নাং
১
১।

২।
৩।
ক্র: নাং
৪।
(ক)

রসবার নাম
২
েহরদ্র ও দঃস্থ মহিলাদের
আ কমেসাংস্থাদনর জন্য
রসলাই রমহশন হবতরণ

রসবা প্রোন পদ্ধহত
৩
প্রশাসহনক মন্ত্রণালদয়র হজও প্রাহপ্তর পর প্রিান
কার্ োলয় ও রজলা মহিলা হবষয়ক কমেকতোর
কার্ োলদয়র মাধ্যদম হবতরণ করা িয়।

কমেকতোদের এহসআর
ণ (রডাহসয়ার শাখা)
হবহিন্ন িরদণর প্রহতদবেন
প্রস্ত্তত
রসবা প্রোদনর স্থান

সকল কমেকতোদের এহস আর গুদলা হবহি
রমাতাদবক র্োর্েিাদব
ণ করা িয়।
হনি োহরত েদকর মাধ্যদম প্রশাসহনক মন্ত্রণালদয়
রপ্ররণ
রসবার
রসবা প্রোন পদ্ধহত
নাম
জাতীয় মহিলা প্রহশক্ষণ ও প্রহশক্ষণ জাতীয় ও স্থানীয় পহেকায় হবজ্ঞহপ্ত
উন্নয়ন একাদডমী, প্রিান
প্রকাশ।
কার্ োলয়, মহিলা হবষয়ক
হ স প্রোদনর মাধ্যদম অনাবাহসক
অহিেপ্তর, ঢাকা।
প্রহশক্ষণ
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প্রদয়াজনীয় কাগজ পে
প্রাহপ্তস্থান
৪
প্রশাসহনক মন্ত্রণালয়

(PRSP)

প্রশাসন শাখা-১

রসবার মূল্য এবাং
পহরদশাি পদ্ধহত
৫
হজওর হনি োহরত শতে
রমাতাদবক প্রদয়াজনীয়
কাগজ পে সরবরাদির
পর রসলাই রমহশন
হবতরণ করা িয়।
প্রদর্াজয নয়

প্রশাসন শাখা-১

প্রদর্াজয নয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপে এবাং
প্রাহপ্তর স্থান
আদবেদনর জন্য মহিলা
হবষয়ক অহিেপ্তদরর প্রিান
কার্ োলদয়র ৪ে ে তলায় প্রহশক্ষণ
রকন্দ্র রেদক হনি োহরত রম
হবনামূদল্য সরবরাি করা িয়

রসবার মূল্য এবাং
পহরদশাি পদ্ধহত
িহতে হ ১৩০/-(একশত
হেশ) টাকা ও
কশনমাহন ২০০/(দইশত) টাকা
(র রৎদর্াগ্য) নগে
পহরদশািদর্াগ্য
1

ও
রসবা প্রোন সময় সীমা
৬
হজও জারীর তাহরখ
িদত পরবতী ৩(হতন)
মাস পর্ ে ।

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কমেকতো (নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল)
৭
মাজীয়া নাজনীন
উপ-পহরচালক (প্রশাঃ ও অে ে)
র ান নম্বর-র ানঃ ৫৮৩১০৭৭০
রমাবাঃ ০১৭১০-৪৪৭৮৩৩

চাহিোকৃত সমদয়র
মদধ্য
হনি োহরত সমদয়র মদধ্য
রসবা প্রোদনর
সময়সীমা
৪(চার) মাস রময়ােী
প্রহশক্ষণ

োহয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো
(নাম, পেবী,র ান নম্বর ও ই-রমইল)
জাহকয়া ইয়াসহমন রজায়াে োর
উপপহরচালক(প্রহশক্ষণ)
র ানঃ ৯৩৬২৭০৮
ই-রমইলঃ dwa.ddtr@yahoo.com

ক্রহমক
রসবার নাম
নাং
১
২
ক্র: নাং রসবা
রসবাপ্রোদনর
প্রোদনরস্থান
স্থান
৪।
(খ)

৪।
(গ)

৪।
(ঘ)

রসবা প্রোন পদ্ধহত

৩
রসবার
রসবা প্রোন
পদ্ধহতপদ্ধহত
রসবার নাম
রসবা প্রোন
নাম
মহিলা
হবষয়ক প্রহশক্ষণ স্থানীয়িাদব হবহিন্ন সরকারী েপ্তদরর
অহিেপ্তরািীন ৬৪টি রজলায়
রনাটিশদবাদড ে হবজ্ঞহপ্ত প্রকাশ। সম্পূণ ে
রজলা মহিলা হবষয়ক
হবনা খরদচ অনাবাহসক প্রহশক্ষণ
কমেকতোর
কার্ োলদয়র
মহিলা প্রহশক্ষণ রকন্দ্র।
মহিলা
হবষয়ক প্রহশক্ষণ স্থানীয়িাদব হবহিন্ন সরকারী েপ্তদরর
অহিেপ্তরািীন
১৩৬টি
রনাটিশদবাদড ে হবজ্ঞহপ্ত প্রকাশ। সম্পূণ ে
উপদজলায় উপদজলা মহিলা
হবনা খরদচ অনাবাহসক প্রহশক্ষণ
হবষয়ক কমেকতোর কার্ োলদয়
মহিলা প্রহশক্ষণ রকন্দ্র
শিীে রশখ হজলাতুন রনো প্রহশক্ষণ জাতীয় ও স্থানীয় পহেকায় হবজ্ঞহপ্ত
মুহজব মহিলা প্রহশক্ষণ
প্রকাশ। সম্পূণ ে হবনা খরদচ আবাহসক
একাদডমী, হজরানী, গাজীপুর
প্রহশক্ষণ

প্রদয়াজনীয় কাগজ পে
প্রাহপ্তস্থান
৪
প্রদয়াজনীয়
প্রদয়াজনীয়কাগজপে
কাগজপেএবাং
এবাং
প্রাহপ্তর
প্রাহপ্তরস্থান
স্থান
আদবেদনর জন্য হনি োহরত
রম সাংহিষ্ট প্রহশক্ষণ রকন্দ্র
িদত হবনামূদল্য সরবরাি করা
িয়

রসবার মূল্য এবাং
পহরদশাি পদ্ধহত
৫
রসবার
রসবারমূল্য
মূল্যএবাং
এবাং
পহরদশাি
পহরদশািপদ্ধহত
পদ্ধহত
হবনা মূদল্য প্রহশক্ষণ
প্রোন করা িয়।

রসবা প্রোন সময় সীমা
৬
রসবা
রসবাপ্রোদনর
প্রোদনর
সময়সীমা
সময়সীমা
৩(হতন) মাস রময়ােী
প্রহশক্ষণ

সাংহিষ্ট রজলা মহিলা হবষয়ক কমেকতো

আদবেদনর জন্য হনি োহরত
রম সাংহিষ্ট প্রহশক্ষণ রকন্দ্র
িদত হবনামূদল্য সরবরাি করা
িয়

হবনা মূদল্য প্রহশক্ষণ
প্রোন করা িয়।

১(এক) বৎসর রময়ােী
প্রহশক্ষণ

সাংহিষ্ট উপদজলা মহিলা হবষয়ক কমেকতো

পহেকায় প্রকাহশত হবজ্ঞাহপ্তর
চাহিো অনুর্ায়ী সাো কাগদজ
আদবেন করদত িয়।

হবনা মূদল্য প্রহশক্ষণ
প্রোন করা িয়।

২(দই)/৩(হতন) মাস
রময়ােী প্রহশক্ষণ

৪।
(ঙ)

রবগম ররাদকয়া প্রহশক্ষণ প্রহশক্ষণ
রকন্দ্র, ময়মনহসাংি

জাতীয় ও স্থানীয় পহেকায় হবজ্ঞহপ্ত
প্রকাশ। সম্পূণ ে হবনা খরদচ আবাহসক
প্রহশক্ষণ

পহেকায় প্রকাহশত হবজ্ঞাহপ্তর
চাহিো অনুর্ায়ী সাো কাগদজ
আদবেন করদত িয়।

হবনা মূদল্য প্রহশক্ষণ
প্রোন করা িয়।

৩(হতন) মাস রময়ােী
প্রহশক্ষণ

৪।
(চ)

মহিলা কৃহষ প্রহশক্ষণ রকন্দ্র , প্রহশক্ষণ
হজরাদবা, সািার, ঢাকা।

জাতীয় ও স্থানীয় পহেকায় হবজ্ঞহপ্ত
প্রকাশ। সম্পূণ ে হবনা খরদচ আবাহসক
প্রহশক্ষণ

পহেকায় প্রকাহশত হবজ্ঞাহপ্তর
চাহিো অনুর্ায়ী সাো কাগদজ
আদবেন করদত িয়।

হবনা মূদল্য প্রহশক্ষণ
প্রোন করা িয়।

৩(হতন) মাস রময়ােী
প্রহশক্ষণ

৪।
(ে)

মহিলা িস্তহশল্প ও কৃহষ প্রহশক্ষণ
প্রহশক্ষণ রকন্দ্র, হেনাজপুর
(আবাহসক ও অনাবাহসক)

জাতীয় ও স্থানীয় পহেকায় হবজ্ঞহপ্ত
প্রকাশ। সম্পূণ ে হবনা খরদচ আবাহসক
প্রহশক্ষণ

পহেকায় প্রকাহশত হবজ্ঞাহপ্তর
চাহিো অনুর্ায়ী সাো কাগদজ
আদবেন করদত িয়।

হবনা মূদল্য প্রহশক্ষণ
প্রোন করা িয়।

২(দই) মাস ময়ােী
প্রহশক্ষণ

ক্র: নাং

রসবা প্রোদনর স্থান

রসবা প্রোন পদ্ধহত

প্রদয়াজনীয় কাগজপে এবাং

রসবার
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রসবার মূল্য এবাং
2

রসবা প্রোদনর

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কমেকতো (নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল)
৭
োহয়ত্বপ্রাপ্তকমে
কমে
োহয়ত্বপ্রাপ্ত
কক
তেতে
াা
(নাম,পেবী,র
পেবী,র ানাননম্বর
নম্বরওওই-রমইল)
ই-রমইল)
(নাম,

ইউহরো সাইে
োহয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো
রমাবাইলঃ ০১৭১১৮৬৯১১৪
E-mail:
academyzirani@yahoo.com
মািবুবুর রহশে
সিকারী পহরচালক
রমাবাইলঃ ০১৭১২২৫৭৩৫৬
E-mail:
brtcdwamym@gmail.com
রমাঃ আ জাল রিাদসন
োহয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো
রমাবাইলঃ ০১৭১২৯৪৭৪৯০
E-mail: atcdwa@gmail.com
ররাখসানা বানু িাবীব
রজলা মহিলা হবষয়ক কমেকতো, হেনাজপুর
রমাবাইলঃ ০১৭২৪৫১০৩৬৭
E-mail:
roksanabanuhabib2003@gmail.
com
োহয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো

ক্রহমক
নাং
১
৪।
(জ)

রসবার নাম

রসবা প্রোন পদ্ধহত

২

৩

নাম
মহিলা কৃহষ প্রহশক্ষণ প্রহশক্ষণ
ইন্সটিটিউট, বাদগরিাট

জাতীয় ও স্থানীয় পহেকায় হবজ্ঞহপ্ত
প্রকাশ। সম্পূণ ে হবনা খরদচ আবাহসক
প্রহশক্ষণ

প্রদয়াজনীয় কাগজ পে
প্রাহপ্তস্থান
৪
প্রাহপ্তর স্থান
পহেকায় প্রকাহশত হবজ্ঞাহপ্তর
চাহিো অনুর্ায়ী সাো কাগদজ
আদবেন করদত িয়।

রসবার মূল্য এবাং
পহরদশাি পদ্ধহত
৫
পহরদশাি পদ্ধহত
হবনা মূদল্য প্রহশক্ষণ
প্রোন করা িয়।

৬
সময়সীমা
৩(হতন) মাস রময়ােী
প্রহশক্ষণ

হবনা মূদল্য প্রহশক্ষণ
প্রোন করা িয়।

৩(হতন) মাস রময়ােী
প্রহশক্ষণ

৪।
(ঝ)

মা- াদতমা (রাঃ) মহিলা প্রহশক্ষণ
প্রহশক্ষণ
ও উন্নয়ন
কমদেক্স,
সাহরয়াকাহি,
বগুড়া।

জাতীয় ও স্থানীয় পহেকায় হবজ্ঞহপ্ত
প্রকাশ। সম্পূণ ে হবনা খরদচ আবাহসক
প্রহশক্ষণ

পহেকায় প্রকাহশত হবজ্ঞাহপ্তর
চাহিো অনুর্ায়ী সাো কাগদজ
আদবেন করদত িয়।

৪।
(ঞ)

মানব সম্পে উন্নয়ন প্রহশক্ষণ প্রহশক্ষণ
রকন্দ্র, রাজশািী

সম্পূণ ে হবনা খরদচ আবাহসক
প্রহশক্ষণ

প্রিান কার্ োলয় িদত
প্রহশক্ষণােী মদনানয়ন প্রোন
করা িয়।

৫।

দঃস্থ মহিলা উন্নয়ন
(হিহজহড) কমেসূহচ

হিহজহড কমেসূহচর আওতায় প্রহত ২(দই) বৎসর
বা ২৪ মাস রময়ােী হিহজহড চদক্র রেদশর সকল
উপদজলায় হনব োহচত অহতেহরদ্র মহিলাদেরদক
খাদ্য সিায়তার পাশাপাহশ হনব োহচত এনহজও’র
মাধ্যদম জীবনেক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রহশক্ষণ এবাং
রটকসই আয়বি েক কমেকাদন্ডর প্রহশক্ষণ রসবা
প্রোন করা িয়।
■ ইউহনয়ন হিহজহড বাোই কহমটি ও উপদজলা
হিহজহড কহমটির মাধ্যদম রেদশর োহরদ্র
হচহিতকরণ ম্যাপ (VAM) অনুর্ায়ী অহতেহরদ্র
মহিলাদের হিহজহড কমেসূহচদত অমত্মর্ভেক্ত করা
িয়।
■ উপদজলা পর্ োদয় হিহজহড কমেসূহচর সাহব েক
বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা উপদজলা হনব োিী
অহ সাদরর তত্ত্বাবিাদন উপদজলা মহিলা হবষয়ক
কমেকতোর মাধ্যদম পহরচাহলত িয়। হিহজহড
উপকারদিাগী বাোই/হনব োচন নীহতমালা ও
অন্যান্য প্রহক্রয়া অনুসরদণ প্রদতযক উপদজলায়
উপকারদিাগী হিহজহড মহিলা বাোই/ হনব োচন
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সাংহিষ্ট উপদজলা মহিলা
কমেকতোর কার্ োলয়, সাংহিষ্ট
ইউহনয়ন পহরষে কার্ োলয়।
মহিলা হবষয়ক অহিেপ্তর, সের
কার্ োলয়, ঢাকা।

রসবা প্রোন সময় সীমা

হবনা মূদল্য প্রহশক্ষণ
প্রোন করা িয়।

-

উপকারদিাগী মহিলা
বাোই/
হনব োচদনর
প্রােহমক
তাহলকার
‘েক’ এবাং তাহলকার
চুড়ান্ত ‘েক’ হবনামূদল্য
প্রোন করা িয়।

২৪ মাস

3

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কমেকতো (নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল)
৭
(নাম, পেবী,র ান নম্বর ও ই-রমইল)
ড.রমাঃ রমাখদলছুর রিমান
োহয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো
রমাবাইলঃ ০১৭১১০৫৯৮০৭
E-mail:
m.rahman_1974@yahoo.com
রমাঃ শহিদল ইসলাম
রজলা মহিলা হবষয়ক কমেকতো, বগুড়া
রমাবাইলঃ ০১৭১১৭৮১৮৪০
E-mail:
shahidulislam67@yahoo.com
রমাঃ আজগর আলী
সিকারী পহরচালক
রমাবাইলঃ ০১৫৫২৩৮২০৬৯
E-mail: asgorak@yahoo.com
রমাঃআবুল কাদশম
উপ-পহরচালক (হিহজহড), মহিলা হবষয়ক অহিেপ্তর,
ঢাকা।
র ানঃ ৯৩৩১২৭৭
ই-রমইলabulkashem812@gmail.com

ক্রহমক
নাং
১

রসবার নাম

রসবা প্রোন পদ্ধহত

২

৩

প্রদয়াজনীয় কাগজ পে
প্রাহপ্তস্থান
৪

রসবার মূল্য এবাং
পহরদশাি পদ্ধহত
৫

 মাতৃত্বকাল িাতা শাখা,
মহিলা হবষয়ক অহিেপ্তর
ঢাকা ।
 রজলা, উপদজলা মহিলা
হবষয়ক কমেকতোর কার্ োলয়
(সকল) ।
 ইউহনয়ন পহরষে
কার্ োলয়(সকল)।
 এোড়া মহিলা হবষয়ক
অহিেপ্তদরর ওদয়ব সাইট
রেদক সকল তথ্য পাওয়া
র্াদব।

হবনা মূদল্য

রসবা প্রোন সময় সীমা

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কমেকতো (নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল)

৬

৭

করা িয়।
৬।

েহরদ্র মা’র জন্য
মাতৃত্বকাল িাতা প্রোন
কমেসূহচ

৭।

কমেজীবী
ল্যাকদটটিাং এ কমেসূহচ বা য়ন নীহতমালা অনুর্ায়ী
৫০০/-টাকা
মহিলাহবষয়ক
অহিেপ্ত‡ii মাহসক
মাোর সিায়তা তিহবল পহরচালনা করা িয়। সরকার কতৃেক প্রহত
িাদর প্রোন করা িয়।
m`i Kvh©vjq|
কমেসূহচ
অে েবেদরর বাদজদট উপকারদিাগীদের কাড ে
রজলা I উপদজলা পর্ োদয়র এ স্থানাšÍi করা িয়।
সাংখ্যা ও িাতার িার হনি োরণ করা িয়।
উপকারদিা
মহিলা হবষয়ক কমেকতোর 
গীগণ রচদকর মাধ্যদম
কাড ে সাংখ্যা ৬৪টি রজলা সেরস্থ হসটি কদপোদরশন কার্ োলয় ।
ও রপৌরসিা এবাং উপদজলা পর্ োদয়র
 হবহজএমএইএ ও হবদকএমইএ তাদের হনজ হনজ
অযাকাউন্ট িদত িাতার
রপৌরসিাসি হবহজএমএইএ ও হবদকএমইএ এর
।
অে ে উদতালন কদর
গাদমেন্টস কারখানার জন্য হবিাজন করা িয়।
োদক।

উক্ত কাড ে সাংখ্যার হবিাজন ও সরকার কতৃেক
হনি োহরত িাতার পহরমান বাসত্মবায়ন ও
মহনটহরাং কহমটি এবাং হিয়াহরাং কহমটি
KZ©„K চুড়াšÍ অনুদমােন করা িয়।

 েহরদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল িাতা প্রোন
কমেসূহচর আওতায় প্রহত ২ বের বা ২৪ মাস
রময়ােী চদক্র সকল উপদজলায় হনব োহচত
েহরদ্র গিেবতী মহিলাদের িাতা প্রোন করা
িয়। িাতাদিাগী মহিলাদের হশশু ও মাতৃ
মৃতুয িার কমাদনাসি উন্নত পুহষ্টকর খাদ্য
গ্রিণ ও জীবন র্াোর মান উন্নয়দনর জন্য
হনব োহচত এনহজও/হসহবও’র মাধ্যদম জীবন
েক্ষতা উন্নয়ন মূলক প্রহশক্ষণ প্রোন।
 প্রিান কার্ োলয় িদত ইউহনয়ন ওয়ারী
িাতাদিাগীর হবিাজন প্রস্তুত কদর প্রশাসহনক
মন্ত্রণালদয় অনুদমােন ক্রদম রজলা, উপদজলা
কহমটিদত রপ্ররণ করা িয়।
 ইউহনয়ন পর্ োদয় মাতৃৃ্ত্বকাল িাতা কহমটি ও
উপদজলা মাতৃত্বকাল িাতা কহমটির মাধ্যদম
চূড়ান্তিাদব হনব োচন কদর অহত েহরদ্র গিেবতী
মহিলাদের িাতা প্রোদনর অন্তের্ভক্ত করা িয়।
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২৪ মাস (অে ে বের
হিসাদব প্রহত জুলাই
মাস রেদক)


cÖ‡Z¨K
উপকারদিাগী জীবদন
একবার ২(দই) বেদরর
জন্য সরকার কতৃেক
হনি োহরত
িাদর
মাোহপছু নগে অে ে ও
এনহজও এর মাধ্যদম
উপকারদিাগী মা ও
তাদের হশশুর স্বাস্থয
ও পুহষ্ট সম্পহকেত
সদচতনতামূলক
cÖwkÿY ‡c‡q
_v‡K ।

এ.রজ.এমদরজাউল আলম হবন আনোর
সিকারী পহরচালক
র ান নাং: ৮৩১১৭৭৯
ইদমইল-rezauldwa@yahoo.com

রমা: জামালু DwÏb র্ভইূঁ য়া
কমেসূহচ পহরচালক
কমেজীবী ল্যাকদটটিাং মাোর সিায়তা তিহবল কমেসূহচ।
র ান নাং -0258311384
০১৬৮২১৬২২২৫
Emailbmjamal301063@gmail.com

ক্রহমক
নাং
১
৮।

৯।

রসবার নাম

রসবা প্রোন পদ্ধহত

২
মহিলাদের
আত্মকমেসাংস্থাদনর জন্য
ক্ষুদ্রঋণ কার্ েক্রম

৩
বতেমান নীহতমালা অনুর্ায়ী প্রশাসহনক মন্ত্রণালয়
িদত বরাদ্দ প্রাহপ্ত সাদপদক্ষ প্রাপ্ত বরাদ্দ রজলা ও
উপদজলায় রপ্ররণ করা িয়। ৬৪টি রজলার
আওতািীন ৪৭৩টি উপদজলায় মহিলা হবষয়ক
কমেকতোর কার্ োলয় িদত হনি োহরত রম পূরণ
পূব েক উপকারদিাগী হনব োচন কদর জনপ্রহত
৫,০০০/- টাকা রেদক সদব োচ্চ ১৫,০০০/- টাকা
পর্ ে ঋণ হবতরণ করা িয়।

কমেজীহব মহিলা রিাদিল,
কমেসূহচ।

প্রদয়াজনীয় কাগজ পে
প্রাহপ্তস্থান
৪
১। আদবেন রম
২। জন্ম সনে
৩। ৩ কহপ পাসদপাট ে সাইজ
েহব
৪। ওয়াড ে কহমশনার কতৃেক
স্থায়ী
নাগহরকতার সাটিহে দকট
৫। নন জুহডহশয়াল িযাম্প

প্রাহপ্তর স্থান:
রজলা/উপদজলা মহিলা হবষয়ক
কমেকতোর কার্ োলয়।
মহিলা হবষয়ক অহিেপ্তদরর আওতায় পহরচাহলত ৭ রিাদিদল সীট প্রাহপ্তর জন্য
টি কমেজীহব মহিলা রিাদিল এর মাধ্যদম কমেজীহব হনি োহরত আদবেন রম। সীট
মহিলাদের স্বল্পমূদল্য সামহয়কিাদব ৩ (হতন) বের বরাদ্দ প্রাহপ্তর পর চুহক্তপে।
সমদয়র জন্য হনরাপে আবাসন প্রোন করা িয়।
ওদয়ব সাইট ও
সাংহিষ্ট
কতৃেপদক্ষর কমেজীহব মহিলা
রিাদিল এর অহ স চলাকালীন
(৯.০০-৫..০০) িদত।
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রসবার মূল্য এবাং
পহরদশাি পদ্ধহত
৫
১। আদবেন রম
হবনামূদল্য
হবতরণ করা িয়।
২। হতন কহপ েহব= ১০০
টাকা
৩। িযাম্প
=৩০০
টাকা
রমাট মূল্য= ৪০০
টাকা
উপকারদিাগী কতৃেক
পহরদশাহিত।
আদবেন রদমর মূল্য,
সীট িাড়া, জামানত,
খাবাদরর কূপদনর মূল্য,
অন্যযন্য
আনুষহিক
হ স (প্রহতটি কমেজীহব
মহিলা
রিাদিদলর
অবস্থান, সীদটর িরণ ও
খাবাদরর মাদনর হিন্নতা
অনুর্ায়ী হ স হনি োহরত
িয়) রহশদের মাধ্যদম
টাকা গ্রিণ করা িয়।
রাজস্ব
খাদত
স্থানান্তহরত ঢাকাস্থ ০৩
টি কমেজীহব মহিলা
রিাদিল
(নীলদক্ষত,
হমরপুর, হখলগাঁও) এর
আোয়কৃত সমুেয় অে ে
রেজারী
চালাদনর
মাধ্যদম
সরকারী
5

রসবা প্রোন সময় সীমা

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কমেকতো (নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল)

৬
৭
প্রহত অে ে বেদরর ৬৪টি রজলার আওতািীন ৪৭৩টি উপদজলার রজলা/
বরাদ্দ প্রাহপ্ত সাদপদক্ষ উপদজলা মহিলা হবষয়ক কমেকতো
রজলা/
উপদজলায়
সুহবিাজনক সমদয়র
মদধ্য সদব োচ্চ ১ রেদক
৩ মাদসর মদধ্য (বন্যা,
প্রাকৃহতক দূদর্ োদগর
কারদণ ঋণ হবতরণ
হবলহম্বত িদত পাদর।)

ও
* সীট বরাদ্দ প্রাহপ্তর
জন্য
োহখলকৃত
আদবেদনর সময়কাল অহতহরক্ত পহরচালক
িদত ০১(এক) মাস।
র ান: ০২৯৩৩২৩৭৪
* সীট বরাদ্দ প্রাহপ্তর
পর
৩
(হতন) রমাবাইল: ০১৭১১৯৩১৯৯৩
বেরকাল।
E mail :
dilruba1993@yahoo.com

ক্রহমক
নাং
১

১০।

রসবার নাম

রসবা প্রোন পদ্ধহত

২

৩

হশশু হেবার্ত্ন রকন্দ্র

হশশুদের সম্পুন ে মাতৃদসণদি লালন পালন
করা িয়।
সুষম খাবার প্রোন।

প্রদয়াজনীয় কাগজ পে
প্রাহপ্তস্থান
৪

রসবার মূল্য এবাং
পহরদশাি পদ্ধহত
৫
রকাষাগাদর জমা প্রোন
করা িয়।
অপর ৪ টি কমেজীহব
মহিলা
রিাদিল
(রাজশািী,
চট্টগ্রাম,
খুলনা, র্দশার) স্বঅে োয়দন
পহরচাহলত
িওয়ায় সীট িাড়া খাত
িদত আোয়কৃত সমুেয়
অে ে এসকল কমেজীহব
মহিলা রিাদিলসমূদির
পহরচালনা খাদত ব্যয়
করা িয়।
প্রহত হশশুর িহতে হ
৫০০/- (পাঁচশত) টাকা।
মাহসক চাঁো ৫০০/(পাঁচশত) টাকা।

হশশু িহতের জন্য হশশুর জনম
সনদের সতযাহয়ত কহপ, হশশু
ও হপতা-মাতার প্রদতযদকর দই
কহপ পাসদপাট ে সাইদজর
প্রােহমক স্বাস্থয পহরচর্ ো প্রোন।
েহবসি হনি োহরত
রদম
আদবেন করদত িদব।
হশশু িহতে হ ও মাহসক
চাঁো সাং
রড-রকয়ার
ইনদডার রখলাধুলা ও হচতহবদনােদনর সুহবিা আদবেন রম সাং
রড- অহ সাদরর
হনকট
প্রোন।
রকয়ার রসন্টাদর হবনামুদল্য পহরদশাি করদত িয়।
পাওয়া র্াদব *।
হশশুদের সুস্বাদস্থযর জন্য রকন্দ্র পহরস্কার
পহরচ্ছন্ন রাখা এবাং হশশুদের পহরচ্ছন্নতার
অিযাস গদড় রতালা।
৪-৬ বের বয়দসর হশশুদের েহব রেদখ
রজ্ঞান ও েহব আঁকা রশখাদনা।
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রসবা প্রোন সময় সীমা

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কমেকতো (নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল)

৬

৭

আসন খাহল সা
রমাঃ আবদস সাতার রমা
আদবেদনর
সাদে উপ-পহরচালক (হেবার্ত্ন)
সাদেই
রড-রকয়ার হশশু হেবার্ত্ন কমেসূচী, মহিলা হবষয়ক অহিেপ্তর, ঢাকা।
রসন্টাদর হশশু িহতে র ানঃ ৯৩৫১১৯৬
করা িয় ।
ই-রমইলঃ
সরকারী কমে হেবদস asmolla2013@gmail.com
সকাল ৮-৩০ ঘটিকা
ও
িদত হবকাল ৫-৩০ সাংহশস্নষ্ট রড-রকয়ার অহ সার *।
ঘটিকা পর্ ে হশশুদের
রসবা প্রোন করা িয়।

ক্রহমক
রসবার নাম
নাং
১
২
১১।
তথ্য অহিকার আইন ২০০৯

রসবা প্রোন পদ্ধহত
৩
রসবা গ্রিণকারীর সরাসহর আদবেন ( যাক্স, ইরমইল ) এবাং বাহষ েক প্রহতদবেন প্রকাশ।

প্রদয়াজনীয় কাগজ পে
প্রাহপ্তস্থান
৪
তথ্য প্রোন ইউহনট

রসবার মূল্য এবাং
রসবা প্রোন সময় সীমা
পহরদশাি পদ্ধহত
৫
৬
1) হলহখতদকান ডকুদমন্ট সরবরাদির
অনুদরাি প্রাহপ্তর
জন্য তাহরে

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কমেকতো (নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল)
৭
মািমুো রবগম

(ম্যাপ, নকশা, েহব, কহম্পউটার হপ্রন্ট এর রক্ষদে এ-৪ ও এ-৩ মাদপর কাগদজরÿÿরে
িইদত অনহিক ২০
োহয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো (আরটিআই)
প্রহত পৃষ্ঠা ২ টাকা িাদর

(হবশ) কার্ েহেবস তথ্য

এবাং তদূর্ধ্ে সাইদজর

প্রোদনর সাদে অন্য

রক্ষদে প্রকৃত মূল্য

শাখার সাংহশস্নষ্টতা

০২-৫৮৩১১১১৫

োকদল ৩০ (হেশ)
1) হডস্ক, হসহড ইতযাহেদত তথ্য
সরবরাদির রক্ষদে -আদবেনকারী
কার্ েহেবস ।
কতৃেক হডস্ক, হসহড ইতযাহে
সরবরাদির রক্ষদে হবনা মূদল্য
এবাং তথ্য সরবরািকারী কতৃেক
হডস্ক, হসহড ইতযাহে সরবরাদির
রক্ষদে প্রকৃত মূল্য
৩)রকান আইন বা
সরকারী হবিান বা
হনদে েশনা অনুর্ায়ী
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mahmudadwaad @gmail.com

খাদলো খাতুন
হবকল্প তথ্য কমেকতো
০১৫৫২-৪৩১৮২৫
khaledamukti7@gmail.com

ক্রহমক
নাং
১

রসবার নাম

রসবা প্রোন পদ্ধহত

২

৩

প্রদয়াজনীয় কাগজ পে
প্রাহপ্তস্থান
৪

রসবার মূল্য এবাং
পহরদশাি পদ্ধহত
৫
কাউদক সরবরািকৃত

রসবা প্রোন সময় সীমা

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কমেকতো (নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল)

৬

৭

তদথ্যর রক্ষদে - হবনা
মূদল্য
৪) মূদল্যর হবহনমদয়
হবক্রয়দর্াগ্য
প্রকাশনারদক্ষদে প্রকাশনার হনি োহরত মূল্য।
১২।

১৩।

হকদশার-হকদশারী ক্লাব

-১১ রেদক ১৮বেদরর ৩০জন (২০জন হকদশারী ও
১০জন হকদশার) ক্লাদবর সেস্য হিদসদব হনব োহচত
করা। আে ে সামাহজক হেক রেদক হপহেদয় োকা
০৭টি পহরবাদরর হকদশার হকদশারীদের ক্লাদবর সেস্য
িওয়ার রক্ষদে অগ্রাহিকার রেয়া।

হবনামূদল্য

চলমান
(সারা বৎসর ব্যাপী)

০৭টি হবিাদগর
রজলা
র্োঃ রগাপালগঞ্জ,
চুয়াডািা, ঠাকুরগাঁও,
হসরাজগঞ্জ,
রমৌলিীবাজার, ঝালকাঠি,
রািামাটি এর ৪৪টি
উপদজলার প্রহতটি
ইউহনয়ন।

-হপয়ার হলডারদের জীবন েক্ষতামূলক প্রহশক্ষণ
প্রোদনর মাধ্যদম সদচতন করা িয়।

মহিলা, হশশু ও হকদশারী
রি াজতীদের
হনরাপে

 আোলত কতৃেক রপ্রহরত রি াজতীদের গাজীপুর রজলািীন জয়দেবপুর মূলত আোলত িদত আোলত
হবচার চলাকালীন সমদয় আবাসন রকদন্দ্র উপদজলার রমাগরখাল রমৌজায়। রপ্রহরত হবহিন্ন মামলার আবাসন
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জাহকয়া ইয়াসহমন রজায়াে োর
উপপহরচালক(প্রহশঃ)
র ানঃ ৯৩৬২৭০৮
ও সাংহিষ্ট রজলা ও উপদজলা কমেকতোগণ

কতৃেক আ দরাজা আইনুন নািার, রিাদিল সুপার
রকন্দ্র রমাবাইল নম্বর:

ক্রহমক
নাং
১

রসবার নাম
২
আবাসন রকন্দ্র, গাজীপুর।

রসবা প্রোন পদ্ধহত

প্রদয়াজনীয় কাগজ পে
প্রাহপ্তস্থান
৪

৩
আশ্রদয়র ব্যবস্থা করা িয়।
 হনি োহরত শুনানীর হেদন হনজস্ব র্ানবািদন
পর্ োপ্ত পুহলশ প্রিরা সি হনরাপতার সাদে
রকাদট ে িাহজর করা এবাং রকাট ে িদত আবাসন
রকদন্দ্র র রত আনা িয়।

রসবার মূল্য এবাং
পহরদশাি পদ্ধহত
৫
হিকটিম/রি াজতীগণ
(বাড়ী িদত পালায়ন,
িারাদনা, িষ েন, িতযা
মামলার স্বাক্ষী ও
অন্যান্য মামলা) রকদন্দ্র
রি াজতী
হিসাদব
অবস্থান কদরন।

রসবা প্রোন সময় সীমা

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কমেকতো (নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল)

৬
রি াজতীদের রপ্ররণ ০১৭৫৫৫০২৯১৩
এবাং
আোলদতর
হনদে েদশ আবাসন রকন্দ্র
িদত রি াজতীদের
হরহলজ প্রোন করা
িয়।

৭

 আবাসন রকদন্দ্র অবস্থানকালীন সমদয় হবনা
মূদল্য খাদ্য, বস্ত্র, হচহকৎসা, হশক্ষা ও
হবদনােদনর ব্যবস্থা করা িয়।
 আশ্রয়কালীন সমদয় তাদের েক্ষ জনসম্পদে
উন্নীত করার লদক্ষয সদচতনতা বৃহদ্ধ করা
িয়।

১৪।

নারী হনর্ োতন প্রহতদরাি রসল
ও মহিলা সিায়তা রকন্দ্র

 রি াজতীদের কাউদন্সহলাং এর মাধ্যদম
সদচতনতা বৃহদ্ধ ও মানহসক হচহকৎসার
ব্যবস্থা করা িয়।
 অসিায় হনর্ োহতত মহিলাদের হবনা খরদচ
আইনগত পররামশে প্রোন ।
 হনর্ োহতত ও অসিায় নারীদের অহিদর্াগ
গ্রিণ এবাং
আইনী সিায়তা োন।
 বােী ও হববােী পদক্ষর মদধ্য
সাহলশ/কাউহন্সহলাং এর মাধ্যদম পাহরবাহরক
সকল হবদরাি হমমাাংসা করা।
 পাহরবাহরক হনর্ োতদনর হশকার নারীদের
িরণ রপাষন আোদয়র ব্যবস্থা করা।
 হনর্ োহতত ও তালাক প্রাপ্ত নারীদের রেদমাির
আোদয়র ব্যবস্থা করা।
 নাবালক সন্তাদনর রখারদপাষ আোদয়র
ব্যবস্থা করা।
 রর্ৌতুক প্রোদক হনরুৎসাহিত করা।
 বাল্য হববাি হনদরাদির পদক্ষয কাজ করা।
 হবনা খরদচ রসদল হনদয়াহজত আইনজীবীর
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প্রদয়াজনীয় কাগজপে :
,
,
,
/
,

:
*
হববােী পদক্ষর িাহজর
করার জন্য ৩
, ১টি
ররহজ: রনাটিশ এবাং
সাংহিি োনায় ৩ টি
রনাটিশ প্রোন করা
িয়।
জন্য সময়সীমা
১৫
কার্ োহেবস ।

:
*

।

প্রাহপ্তর স্থান :
*
,(
-১০১),
ষ
, ৩৭/৩,
,
।

* আবাসন রকদন্দ্র
9

(
),
নারী হনর্ োতন প্রহতদরাি রসল
: ৯৩৬১৪৯২
: ০১৫৫২৩৯৭৯৯৬
: ferdousi_rijvi@yahoo.com
( :
-৯১৩৫১৯৯

:)

ক্রহমক
নাং
১

রসবার নাম

রসবা প্রোন পদ্ধহত

২






১৫।

৩
মাধ্যদম আোলদত মামলা পহরচালনা করা।
মামলার দলা-আপ।
পহেকায় প্রকাহশত নারী হনর্ োতন সাংক্রান্ত
ঘটনার তথ্য সাংরক্ষন এবাং দলা-আপ।
হনর্ োহতত ও আশ্রয়িীন নারীদের হবনা খরদচ
৬ (েয়) মাস পর্ েন্ত (দ’টি সন্তানসি অনুি ে ১২
বেদরর নীদচ) সিায়তাদকদন্দ্র আশ্রয় প্রোন।
সিায়তাদকদন্দ্র আহশ্রত নারী ও হশশুদের
হবনামূদল খাদ্য, বস্ত্র, হচহকৎসা ও প্রােহমক
হশক্ষা প্রোন।
সমাদজ পূন েবাসদনর লদক্ষয সিায়তা রকদন্দ্র
অবসস্থানকালীন সমদয় নারীদের হবনা খরদচ
প্রহশক্ষণ প্রোন।

দঃস্থ মহিলা ও হশশু ১। রজলা মদনানয়ন
কহমটির মাধ্যদম
সািায্য তিহবল
আদবেন পে র্াচাই বাোই কদর সুপাহরশসি
রবাড ে অব োহষ্টর উপকহমটির হনকট রপ্ররন
কদরন।
২। উপকহমটি সুপাহরশ হবদবচনা এবাং অদে ের
পহরমান হনি োরন কদর রবাড ে অব োহির
হনকট রপ্ররন কদরন।
৩। রবাড ে অব োহষ্ট চুড়া অনুদমােন প্রোন
কদরন।
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প্রদয়াজনীয় কাগজ পে
প্রাহপ্তস্থান
৪
*
১/৬- ,

রসবার মূল্য এবাং
পহরদশাি পদ্ধহত
৫

:
:- ,
,
।

রসবা প্রোন সময় সীমা

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কমেকতো (নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল)

৬
সদব োচ্চ ৬ মাস অবস্থান
করদত পারদব।

৭

,

রজলা/উপদজলা
মহিলা
হবষয়ক কমেকতোর কার্ েলয়,
সের কার্ োলয় মহিলা
হবষয়ক অহিেপ্তর ঢাকা।

১। জ হর রক্ষদে
রবাদড ের অনুদমােন
সাদপদক্ষ র্োক্রদম
সিাপহত ৫,০০০/(পাঁচ িাজার) টাকা
এবাং সি-সিাপহত
৩,০০০/-(হতনিাজার)
টাকা
পর্ ে
অ বতীকালীন সািায্য
প্রোন
করদত
পারদবন;জ হর রক্ষদে
২।
মিাপহরচালক,
মহিলা
হবষয়ক
অহিেপ্তর ও সেস্যসহচব
রবাদড ের
অনুদমােন সাদপদক্ষ
এককালীন ২০০০/(দই িাজার) টাকা
অে ে সািায্য করদত
10

উপ-কহমটি প্রহত ৬ মাজীয়া নাজনীন
মাদস
নুযনতম উপ-পহরচালক (প্রশাঃ ও অে ে)
১(এক) বার সিায় র ান নম্বর-র ানঃ ৫৮৩১০৭৭০
হমহলত িদবন এবাং
রমাবাঃ ০১৭১২-৭০৯৯৭৭
নীহতমালার
ও
আদলাদক সািাদয্যর রমাঃ জামাল উহদ্দন র্ভইয়া (োহয়ত্ব প্রাপ্ত কমেকতো)
জন্য
প্রাপ্ত
সিকারী পহরচালক
আদবেনসমূি র্াচাইর ান-৫৮৩১১৩৮৪
বাোই কদর আহে েক
রমাবাঃ ০১৬৮২১৬২২২৫
সািায্য
হবতরণ
করদবন

ক্রহমক
নাং
১

রসবার নাম

রসবা প্রোন পদ্ধহত

২

৩

প্রদয়াজনীয় কাগজ পে
প্রাহপ্তস্থান
৪

রসবার মূল্য এবাং
পহরদশাি পদ্ধহত
৫

পারদবন।
৩। উপ-কহমটি
একজন আদবেনকারীর জন্য সদব োচ্চ
১৫,০০০/-(পদনর
িাজার) টাকা পর্ ে
এককালীন সািাদয্যর
সুপাহরশ
করদত
পারদবন।
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রসবা প্রোন সময় সীমা

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কমেকতো (নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল)

৬

৭

