স্বেচছাসেবী মহিলা েহমহির মসযে অনু দান হবিরণ
নীহিমালা’ ২০১১

মহিলা ও হিশু হবষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাসদি েরকার
জানু য়াহর ২০১১

মু খ বন্ধ
মহিলা হবষয়ক অহযদপ্তসর হনবহন্ধি স্বেচ্ছাসেবী মহিলা েহমহিগুসলাসক অনু দান প্রদান কার্যক্রম পশ্চাদপদ নারী েমাজসক
অর্যননহিকভাসব োবলম্বী করার লসযে েরকারী প্রসচষ্টােমূসির অনেিম। স্বদসির কমযযম অর্চ আহর্যক েঙ্গহিিীন মহিলাসদর
আয়বযযণমূ লক উন্নয়ন কমযকাসে অাংিগ্রিসণর মাযেসম আিমহনভয রিীল করার লসযে মহিলা েহমহি েমূসির মসযে প্রহিবছর েরকারী
অনু দান হবিরন করা িয়। ১৯৭৮ েন স্বর্সক প্রচহলি এ অনুদান হবিরণ কার্যক্রম েফলভাসব দহরদ্র নারীসদর কলোসণ অবদান রাখসছ।

অনু দাসনর অসর্যর োসর্ েদেেসদর চাাঁদা, েহমহির উৎপাহদি দ্রবোহদ হবক্রয় লব্দ অর্য, োংহিষ্ট এলাকার গনেমানে বেহিবসগযর
োিার্ে এবাং স্থানীয়ভাসব োংগৃ িীি েম্পদ েমন্বসয় েহমহি েদেেসদর আত্মহনভয রিীল িসি োিার্ে কসর। েরকারী এ অনু দান, েহমহির
ভাল কাসজর মূলোয়ণ এবাং েহমহির উসেখসর্াগে কমযকাসের অবদাসনর েীকৃহি হিোসব গণে িয়।

হবসিষ অনুদাসনর অর্য েহমহির েদেেসদর মসযে ঘূ ণযায়মান ঋণ িিহবল হিোসব পহরচাহলি িয় । ঋসণর অসর্য, িাকেবজী ও
মৎেে চাষ, িাাঁে-মু রগী ও গবাদী পশু পালন, খই, মু হি, হপঠা, চানাচুর, আচার, প্রস্ত্তিকরণ, জাল ও উল বু নন, বাাঁি-স্ববসির
দ্রবোহদ,স্বমামবাহি,স্বখলনা,স্বঠাাংগা, ওয়ালমোট, নকিী কাাঁর্া তিরীেি হবহবয কাসজর মাযেসম েহমহির েদেেগণ োবলম্বী িসয় জীবনর্াত্রার
মান উন্নয়ন করসি পাসরন। এ ছািাও এর মাযেসম েহমহির েদেেগণ েোহনটারী লোট্রিন বেবিার, প্রার্হমক োস্থে পহরচর্যা এবাং স্বছসল
স্বমসয়সদর স্কুসল স্বপ্ররণেি োমাহজক উন্নয়নমূ লক কমযকাসে বোপক অাংি গ্রিণ করার েুসর্াগ পাসবন।
স্বদসির দহরদ্র ও পশ্চাদপদ নারী েমাজসক কমযযম ও আত্মহনভয রিীল করার উসেসিে মহিলা হবষয়ক অহযদপ্তসরর মাযেসম
স্বেচছাসেবী মহিলা েহমহির মসযে অনু দান বন্টসনর জনে প্রণীি এ নীহিমালাটি পর্ হনসদয িক িসব বসল আমার হবশ্বাে। নীহিমালা
প্রণয়ন, পহরমাজযন,পহরবযযন কাসজ বাাংাালাসদি মহিলা কলোণ পহরষদ (বামকপ) এর স্বর্ েকল েদেে োংহিষ্ট রসয়সছন িাঁাাসদর
েকলসক জানাই আন্তহরক যনেবাদ।

বাাংলাসদি েহচবালয়
ঢাকা।
জানু য়াহর ২০১১

েহচব
মহিলা ও হিশু হবষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাসদি েরকার
মহিলা ও হিশু হবষয়ক মন্ত্রণালয়
স্বেচছাসেবী মহিলা েহমহির মসযে অনু দান হবিরণ নীহিমালা ;
১।

নাম
এ নীহিমালা ‘‘স্বেচছাসেবী মহিলা েহমহির মসযে অনুদান হবিরণ নীহিমালা’’ ২০১১ নাসম অহভহিি িসব।

২।

স্বেচ্ছাসেবী মহিলা েহমহিিঃ স্বেচ্ছাসেবী মহিলা েহমহি বলসি মহিলা হবষয়ক অহযদপ্তসরর হনবহন্ধি
স্বদসির নারী েমাসজর কলোসণ হনসয়াহজি স্বেচ্ছাসেবী মহিলা েহমহি, োংগঠন বা োংস্থাসক বু ঝাসব।

৩।

অনু দাসনর উৎেিঃ েরকারী মঞ্জুরী ।

৪।

অনু দাসনর উসেশ্েঃ
৪.১

মহিলাসদর োংগঠিি কসর েহমহি গঠসনর মাযেসম দলগিভাসব কাজ করসি উৎোহিি করা ;

৪.২

হনবন্ধনকৃি মহিলা স্বেচছাসেবী েহমহিেমূ িসক অনুদান প্রদান কসর দহরদ্র োমী পহরিেিা, হবযবা,
অহববাহিিা ও প্রহিবন্ধী মহিলাসদর উন্নয়সনর মাযেসম পহরবার ও েমাসজর উন্নয়ন োযন করা ;

4.3
4.4

অনু দাসনর অর্য দ্বারা েহমহির েদেেসদর হবহভন্ন আয়বযযণমূ লক েযমিা বৃ হি ;
মহিলাসদর েসচিনিা বৃ হি ও আত্মহনযভযরিীল করার মাযেসম েু খী ও েমৃি েমাজ গঠন;
৪.৫ আহর্যক েিার্িা প্রদান কসর দহরদ্র অর্চ কমযযম মহিলাসদরসক উন্নয়ন কমযকাসে েম্পৃ ি করা

৫। অনু দাসনর স্বেণী হবভাগঃ
৫.১

োযারণ অনু দান
েহমহি কিৃযক বাস্তবাহয়ি/েম্পাহদি কার্যক্রসমর উপর হভহত কসর োযারন অনু দাসনর জনে েহমহি হনবযাচন করা িসব।

৫.২ হবসশ্ষ অনু দান
ঘূ ণযায়মান িিহবল হিোসব ঋণ কার্যক্রম পহরচালনার েযমিা/দযিা েম্পন্ন, হনজে কার্যালয়/জায়গা/ঘর এ পহরচাহলি
েহমহিেমূ সির মসযে মাহিলাসদর আয়বযযক কার্যক্রম পহরচালনায় হবসিষ অনু দান হবিরণ করা িসব। এ অনু দান স্বকবল
ঘূ নযায়মান ঋণ িিহবল হিোসব বেবিার করসি পারসব;
৫.৩

স্বেচছাযীন অনু দান
েহমহির প্রসয়াজনীয় আহর্যক েচছলিা না র্াকায় কার্যক্রম বেিি িওয়ার আিাংকা স্বদখা হদসল অর্বা মন্ত্রী/ প্রহিমন্ত্রী

মসিাদসয়র হবসবচনায় র্ু হিোংগি প্রিীয়মান িসল স্বে স্বযসত্র োংহিষ্ট েহমহি স্বেচ্ছাযীন অনুদান প্রাহপ্তর জনে হবসবহচি িসব।
৬.

অনু দান প্রাহির স্ব াগেিা ও শ্িত াবলীঃ

৬.১

োযারণ অনু দানঃ

৬.১.১

েহমহির হিোসব হনবন্ধসনর স্বময়াদকাল ২ বছর পূ ণয িসি িসব ;

৬.১..২ অনু দাসনর জনে েকল েহমহিসক হনযযাহরি ফরসম (পহরহিষ্ট ‘ক’) ৩ (হিন) প্রস্থ আসবদন হনযযাহরি িাহরসখর মসযে
স্বজলা/উপসজলা মহিলা হবষয়ক কমযকিয ার কার্যালসয় দাহখল করসি িসব।
৬.১.৩ অদযিা দুনীহি ও অবেবস্থাপনায় এবাং মহিলা হবষয়ক অহযদপ্তর প্রদত যুদ্র ঋণ কমযেূচীর আওিায় ঋণ স্বখলাপী
হিসেসব অহভর্ু ি েহমহি অনু দান প্রাহপ্তর জনে স্বর্াগে িসব না।
৬.১.৪

হবসদিী প্রহিষ্ঠান/ দািা োংস্থার হনকট িসি অনুদান প্রাপ্ত েহমহি অনু দান প্রদাসনর জনে হবসবহচি িসব না।

৬.১.৫

মহিলাসদর কলোণ ও উন্নয়নমূ লক কমযেূচীর বেহয়ি অসর্যর কমপসয ১০% ভাগ েহমহি/প্রহিষ্ঠাসনর হনজে িিহবল
িসি হমটাসি পারসব স্বে যরসনর েহমহিসক অগ্রাহযকার স্বদওয়া িসব।

৬.১.৬

অেম্পূ ণয আসবদনপত্র বাহিল বসল গণে িসব।

৬.২

হবসশ্ষ অনু দানঃ

৬.২.১

োযারণ অনু দান প্রাহপ্তর েকল স্বর্াগেিা ও িিয াবলী প্রসর্াজে।

৬.২.২

েহমহির কার্যক্রসমর মাসনর হভহতসি ১ (এক) বৎেসরর বেবযাসন হবসিষ অনু দান প্রদান করা স্বর্সি পাসর।

৬.২.৩

মহিলা হবষয়ক অহযদপ্তরাযীন প্রকসের আওিায় ঋণপ্রাপ্ত েহমহিসক স্বে চলমান বছসর হবসিষ অনু দাসনর জনে েু পাহরি
করা র্াসব না;

৬.২.৪

হবসিষ অনুদান প্রাহপ্তর জনে েহমহির কার্যালয় হনজে জায়গায়/ঘসর পহরচাহলি িসি িসব।

৬.৩

স্বেচ্ছাযীন অনু দানঃ

৬.৩.১

েহমহি হিসেসব হনবন্ধসনর স্বময়াদকাল কমপসয ১ (এক) বৎের পু ণয িসি িসব।

৬.৩.২

৬.১ উপ অনুসচ্ছসদর ৬.১.২ স্বর্সক ৬.১.৬ পর্যন্ত অনোনে িিয াবলী প্রসর্াজে।

৬.৩.৩ প্রহিষ্ঠান/োংস্থার আসবদসনর হভহতসি স্বর্াগেিা র্াচাইপূ বযক মাননীয় মন্ত্রী/প্রহিমন্ত্রীর হনসদয িনা স্বমািাসবক স্বেচ্ছাযীন
অনু দান প্রদান করা িসব।
৭। অনু দাসনর জনে েহমহি হনবত াচন
৭.১ স্বেচ্ছাসেবী মহিলা েহমহি েমুসির মসযে অনু দান হবিরসণর লসযে আসবদন পত্র োংগ্রসির জনে প্রহি বছর জু লাই/
আগষ্ট মাসে মহিলা হবষয়ক অহযদপ্তর িসি কমপসয ২টি বহুল প্রচাহরি জািীয় তদহনক পহত্রকা, বাাংলাসদি স্ববিার ও
স্বটহলহভিসন এবাং মহিলা হবষয়ক অহযদপ্তসরর Website এ হবজ্ঞহপ্ত প্রচার করসি িসব।
৭.২

আসবদনপসত্রর ফরম অহযদপ্তসরর Website এ ডাউন স্বলাড করা র্াসব। এছািাও স্বজলা/উপসজলা মহিলা হবষয়ক
কমযকিয ার কার্যালয় িসি আসবদন ফরম োংগ্রি করা র্াসব।

7.3

প্রহিষ্ঠান োংস্থার পূ রণকৃি আসবদনপত্র ৩ (হিন) ফদয ৩০ স্বেসেম্বসরর মসযে োংহিষ্ট স্বজলা/উপসজলা মহিলা হবষয়ক
কমযকিয ার কার্যালসয় জমা হদসি িসব। েকল আসবদনপসত্র মাননীয় মন্ত্রী/োংেদ েদেে/বামকপ েদেে/জািীয় মহিলা
োংস্থার স্বচয়ারমোন/উপসজলা স্বচয়ারমোন/মহিলা ভাইে স্বচয়ারমোন /উপসজলা হনবযািী অহফোর এর েুপাহরি র্াকসি িসব।

7.4

উপসজলায় প্রাপ্ত োযারণ ও হবসিষ অনু দাসনর আসবদনপত্র েমূ ি স্বজলা/উপসজলা মহিলা হবষয়ক কমযকিয া কিৃযক প্রািহমক
র্াচাই বাছাইসয়র পর উপসজলা কহমটির হবসবচনার জনে উপস্থাপন করা িসব। স্বজলা/উপসজলা মহিলা হবষয়ক কমযকিয া
প্রসয়াজসন েহমহি েমূসির কার্যক্রম েসরজহমসন পহরদিযন করসবন। উপসজলা কহমটি ৩১স্বি অসটাবসরর মসযে স্বজলা কহমটির
হনকট েু পহরি স্বপ্ররণ করসব।

7.5

উপসজলা িসি প্রাপ্ত আসবদনপত্র েমূ ি স্বজলা মহিলা হবষয়ক কমযকিয া কিৃযক র্াচাই অসন্ত স্বজলা কহমটির হনকট
অনুসমাদসনর জনে স্বপি করসি িসব। স্বজলা কহমটি আসবদনপত্র েমু ি র্াচাই বাছাই করসব এবাং োযারণ অনু দাসনর
আসবদনপত্র েমু ি ক খ ও গ স্বেনীসি স্বেনীহবনোে করি বাাংলাসদি মহিলা কলোণ পহরষদ (বামকপ) এর েদেে েহচব
মিপহরচালক মহিলা হবষয়ক অহযদপ্তর বরাবসর ৩০ নসভম্বসরর মসযে (পহরহিষ্ট -খ) স্বপ্ররণ করসবন।

স্বেণী হবনোসের স্বেসে হনসনাক্ত হবষয়গুসলা অনু েরণ করা িসবঃ
‘ক’ স্বেণীঃ নারীর যমিায়ন প্রহিযণ, আয়বযযক কমযেূচী, নারী হিযা, নারী োস্থে, আইনগি েিায়িা ও পরামিয (কাউসেহলাং,হলগোল
এইড,োহলিী) কমযেূচীর মসযে ৩টির অহযক কমযেূচী চালু রসয়সছ এমন েহমহি।
‘খ’ স্বেণীঃ নারীর যমিায়ন প্রহিযণ, আয়বযযক কমযেূচী, নারী হিযা, নারী োস্থে, আইনগি েিায়িা ও পরামিয (কাউসেহলাং, হলগোল
এইড, োহলিী) কমযেূচীর মসযে নূ েনিম ৩টি কমযেূচী চালু রসয়সছ এমন েহমহি ।
‘গ’’ স্বেণীিঃ নারীর যমিায়ন প্রহিযণ, আয়বযযক কমযেূচী,নারী হিযা, নারী োস্থে, আইনগি েিায়িা ও পরামিয (কাউসেহলাং হলগোল
এইড,োহলিী) কমযেূচীর মসযে নেনেিম ১টি কমযেূচী চালু রসয়সছ এমন েহমহি ।
৭.৬

প্রহি স্বজলা স্বর্সক হবসিষ অনুদাসনর জন কমপসয ৫টি েহমহির আসবদন পহরহিষ্ট ‘গ’ ছসক স্বপ্ররণ করসি িসব।

৭.৭

আসবদনপত্র র্াচাই বাছাই এর জনে বাাংলাসদি মহিলা কলোণ পহরষদ (বামকপ) প্রসয়াজসন উপকহমটি গঠন করসবন।

৭.৮

বাাংলাসদি মহিলা কলোন পহরষদ (বামকপ) এর েদেে েহচব, মিাপহরচালক, মহিলা হবষয়ক অহযদপ্তর স্বজলা কহমটির হনকট
িসি প্রাপ্ত েু পাহরিকৃি আসবদনেমুি র্াচাই বাছাই কসর প্রহিসবদনেি বাাংলাসদি মহিলা কলোন পহরষদ (বামকপ) এর উপ
কহমটির হনকট উপস্থাপন করসবন। উপকহমটি ৩০ হডসেম্বসরর মসযে অনু দান প্রাহপ্তর স্বর্াগে েহমহির খেিা িাহলকা প্রস্ত্তি
কসর বাাংলাসদি মহিলা কলোন পহরষদ (বামকপ) এর হনকট স্বপ্ররণ করসবন।

৭.৯

বাাংলাসদি মহিলা কলোন পহরষদ (বামকপ) উপকহমটি কিৃযক প্রণীি খেিা িাহলকা পর্যাসলাচনা কসর অনুদানপ্রাপ্ত েহমহি
েমূ সির িাহলকা ৩০স্বি জানুয়াহরর মসযে চূিান্ত করসবন।

৭.১০

মহিলা ও হিশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় আসবদন প্রহক্রয়াকরসণর েময়েীমা প্রসয়াজসন বৃ হি করসি পারসব।

৮।

অনু দান হবিরণ পদ্ধহিঃ

৮.১

স্বজলা কমযকিয াসক বরােপত্র প্রাহপ্তর ৭(োি) হদসনর মসযে উপসজলা মহিলা হবষয়ক কমযকিয ার হনকট স্বচকেি িাহলকার
োংহিষ্ট অাংি স্বপ্ররণ করসি িসব।

8.2

স্বজলা/উপসজলা মহিলা হবষয়ক কমযকিয াসক র্র্ার্র্ আনু ষ্ঠাহনকিার মাযেসম ৩০ স্বি এহপ্রল িাহরসখর মসযে

প্রহিষ্ঠান/োংেিার েভাসনত্রীসক স্বচক প্রদান করসি িসব।
হবসিষ অনুদানপ্রাপ্ত েহমহিসক ১৫০/- টাকার ষ্টোসম্পর উপর হনযযাহরি অঙ্গীকারনামা (পহরহিষ্ট-চ) দাহখসলর পর স্বচক

8.3

প্রদান করসি িসব।
োযারণ ও স্বেচ্ছাযীন অনু দানপ্রাপ্ত প্রহিটি প্রহিষ্ঠান/োংস্থার হনকট িসি ৫.০০ (পাঁ াাচ) টাকা মূসলের রাজে ষ্টোসম্পর

8.4

উপর স্বচসকর প্রাহপ্ত েীকার পত্র গ্রিণ করসি িসব। প্রহিটি স্বচসকর প্রাহপ্ত েীকার পত্র ও স্বচক হবিরসণর প্রহিসবদন
স্বজলা িসি অহযদপ্তসরর স্বরহজসেিন িাখায় ৩১ স্বি স্বমর মসযে অবিেই স্বপ্ররণ করসি িসব।
৮.৫

অবেহয়ি অর্য বৎের স্বিসষ স্বেজারী চালাসন েরকারী স্বকাষাগাসর জমা করসি িসব।

৯।

অনু দাসনর অর্ত বেবিারঃ

৯.১

োযারণ ও স্বেচ্ছাযীন অনু দানঃ

৯.১.১

প্রাপ্ত অনু দাসনর কমপসয ৭৫% আয় বযযক খাসি এবাং অনু িয ২৫% প্রোিহনক খাসি বেয় হনবযাি করসি পারসব।

৯.২

হবসশ্ষ অনু দানঃ

৯.২.১

স্বকান েহমহি র্হদ পূ সবয গ্রিণকৃি ঋণ েফলভাসব বেবিার কসর র্াসক স্বেসযসত্র ঐ েহমহিসক অগ্রাহযকার হভহতসি হবসিষ
অনু দান প্রদান করা স্বর্সি পাসর।
হবসিষ অনু দান প্রাপ্ত েহমহি কিৃযক প্রসিেক মহিলার স্বযসত্র ঋসনর পহরমান েসববযাচ ১০,০০০/-(দি িাজার )টাকা দলগি

৯.২.২

স্বযসত্র েসববযাচ ৪০,০০০/-(চহেি িাজার) টাকা প্রদান করা র্াসব ।
৯.২.৩

ঋসণর অসর্য র্াসি অহযক োংখেক দহরদ্র মহিলা উপকৃি িন, স্বে লসযে ঋণ পহরসিাসযর েময় েীমা ১(এক) বৎের হনযযারন
করসি িসব । িসব কমযেূযচীর েফলিার হভহতসি েময় েীমা স্বজলা কহমটি কিৃযক আসরা ১(এক) বছর বহযযি করা র্াসব ।
অনু দান প্রদান কার্যক্রম েু ষ্ঠুভাসব পহরচালনার জনে েহমহি কিৃযপয মাইসক্রাসক্রহডট স্বরগুসলটারী অর্হরটির হবহয অনু র্ায়ী

৯.২.৪

বাৎেহরক েসববযাচ ১০% েরলিাসর োহভয ে চাজয আদায় করসি পারসব ।
১০। মহিলা েহমহিেমূ সির মসযে অনু দান হবিরসণর লসেে কহমটিেমূ িঃ
১০.১ উপসজলা কহমটি
ক্রিঃ নাং
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

উপসজলা কহমটি
উপসজলা হনবযািী অহফোর
উপসজলা জািীয় মহিলা োংস্থার স্বচয়ারমোন (র্হদ র্াসক)
উপসজলা েমবায় কমযকিয া
উপসজলা েমাজসেবা কমযকিয া
উপসজলা র্ু ব উন্নয়ন কমযকিয া
উপসজলা পেী উন্নয়ন কমযকিয া
উপসজলা হিোব রযণ কমযকিয া

েভাপহি
েদেে
েদেে
েদেে
েদেে
েদেে
েদেে

8.

উপসজলা মহিলা হবষয়ক কমযকিয া
(েদর উপসজলাসি স্বজলা মহিলা হবষয়ক কার্যালসয়র স্বপ্রাগ্রাম অহফোর )

েদেে েহচব

উপসজলা কহমটির কা ত পহরহযঃ
উপসজলা পর্যাসয় েহমহির প্রাপ্ত আসবদনপত্র র্াচাই বাছাইপূ বযক েুপাহরিেি ৩১ অস্বটাবসরর মসযে স্বজলা কহমটির েুপাহরি স্বপ্ররণ ।
১০.২ স্বজলা কহমটি
ক্রিঃনাং
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

স্বজলা কহমটি
স্বজলা প্রিােক
স্বচয়ারমোন,স্থানীয় জািীয় মহিলা োংস্থা
স্বজলা েমবায় কমযকিয া
উপ-পহরচালক, েমাজসেবা অহযদপ্তর
উপ-পহরচালক, র্ু ব উন্নয়ন অহযদপ্তর
উপ-পহরচালক, বাাংলাসদি পেী উন্নয়ন স্ববাডয
উপসজলা মহিলা হবষয়ক কমযকিয া (েকল)
স্বজলা হিোব রযণ কমযকিয া
স্বজলা মহিলা হবষয়ক কমযকিয া

েভাপহি
েদেে
েদেে
েদেে
েদেে
েদেে
েদেে
েদেে
েদেে েহচব

স্বজলা কহমটির কা ত পহরহয
স্বজলা/উপসজলার েকল পর্যাসয়র প্রহিষ্ঠান/ োংেিার আসবদন পত্র েমূ ি অনু দান হবিরসণর িিয াবলী স্বমািাসবক র্াচাই বাছাই
পূ বযক েু পাহরিেি প্রহি বৎের ৩০ নসভম্বসরর মসযে মিা পহরচালক ,মহিলা অহযদপ্তর ও েদেে েহচব বাাংলাসদি মহিলা কলোন
পহরষদ উপকহমটি বরাবর স্বপ্ররণ ।
১১।

িদারহক ও মূ লোয়ণঃ

১১.১

হবসিষ অনুদান প্রাপ্ত প্রহিটি েহমহি পহরহিষ্ট-‘ঘ’ ছসক তত্রমাহেক প্রহিসবদন োংহিষ্ট স্বজলা/উপসজলা মহিলা হবষয়ক কমযকিয ার
কার্যালসয় রপ্ররণ করসব এবাং স্বজলা/উপসজলা কার্যালয় পহরহিষ্ট ‘ঙ’ ছসক উি প্রহিসবদন োংরযন করসব এবাং
িার হরসপাটয েদেে েহচব বাাংলাসদি মহিলা কলোন পহরষদ(বামকপ) বরাবর স্বপ্ররণ করসব ।

১১.২

হবসিষ অনুদাসনর অর্য একটি পৃ র্ক বোাংক হিোসব েহমহির েভাসনত্রী/স্বকাষাযেয এবাং েম্পাহদকার স্বর্ৌর্ োযসর পহরচালনা করসি
িসব । িসব স্বকাষাযেয অবিেই র্াকসি িসব ।

১১.৩

বাাংলাসদি মহিলা কলোণ পহরষসদর েদেেবৃ ন্দ স্বর্ স্বকান েময় অনু দানপ্রাপ্ত েহমহির কার্যক্রম পহরদিযন করসি পারসব।

১১.৪

োযারন ও স্বেচ্ছাযীন অনুদাসনর অর্য খরসচর হববরনী ৩১স্বি জু লাই এর মসযে স্বজলা/উপসজলা মহিলা হবষয়ক কমযকিয ার কার্যালসয়
দাহখল করসি িসব ।

১১.৫

উপসজলা মহিলা হবষয়ক কমযকিয া পহরহিষ্ট ‘গ’ স্বমািাসবক হবসিষ অনুদান প্রাপ্ত েহমহির হিোসবর োংরযন করসবন । হিহন হবসিষ
অনু দাসনর জনে আসবদনকারী প্রহিষ্ঠানেমূ ি েসরজহমসন পহরদিযন কসর প্রহিসবদন স্বজলা কহমটি বরাবসর স্বপ্ররণ করসবন ।
উপসজলা মহিলা হবষয়ক কমযকিয ার অনু পহস্থহিসি স্বজলা মহিলা হবষয়ক কমযকিয া এ দাহয়ত্ব পালন করসবন ।

পহরহশ্ষ্ট-‘ক’

অর্য বছর...........................
বাাংলাসদশ্ মহিলা কলোণ পহরষদ িইসি বাহষত ক এককালীন োযারণ/হবসশ্ষ অনু দান প্রাহির আসবদন ফমত ।
১।

োংস্থার নামিঃ...........................................................................................................
(েনদপত্র অনু র্ায়ী স্পষ্টভাসব হলখসি িসব)।

২।

পূ ণয ঠিকানািঃ
গ্রাম/রাস্তা নাং.........................................ইউহনয়ন/ওয়াডয.................................
ডাকঘর ......................... উপসজলা ............................ স্বজলা .......................
দূরালাপনী নম্বর (র্হদ র্াসক) ................................................................................

৩।

েহমহি চালু করার িাহরখিঃ..................................................................................

৪।

েনদপত্র নাং ...................................হনবন্ধসনর িাহরখ ..............................
নবায়সনর িাহরখ.............

৫।

েহমহির কার্যক্রসমর এলাকােমূ ি .........................................................

৬।

চলহি কমযেূচীর হববরন......................................................................................
..........................................................................................................

৭।

চাহিদার পহরমাণ

৮।

বাাংলাসদি মহিলা কলোণ পহরষদ িসি প্রাপ্ত অনু দাসনর হববরণিঃ
োযারণ

ািঃ.......................................

হবসিষ

স্বেচ্ছাযীন

অর্য বছর

(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
৯।

অনে স্বকান েরকারী বা স্ববেরকারী প্রহিষ্ঠান/দািা োংস্থা স্বর্সক প্রাপ্ত োিাসর্ের হববরণ (বৎেরওয়ারী)
প্রাপ্ত োিার্ে

১০।

অর্য বছর

৮ ও ৯নাং ক্রহমসক বহণযি িসি ৪ বছসরর অহযককাল েময় অনু দান স্বপসয় র্াকসল প্রহিষ্ঠাসনর শুরু িসি কি
বৎেসর স্বমাট কি টাকা অনুদান স্বপসয়সছন িার পহরমানিঃ..............................................

১১।

১২।

োংস্থার হনবযাহচি বিয মান কার্যকরী পহরষদ েদেেসদর হনসে বহণযি ছক অনুোসর হভন্ন পািায় িাহলকা োংর্ুি করসি িসবিঃ
নাম পদবী ও ঠিকানা

হনবযাচসনর
িাহরখ

জন্ম িাহরখ ও
হিযাগি স্বর্াগেিা

১

২

৩

৪

েমাজ কলোণ
মূ লক কাসজর
অহভজ্ঞিা
৫

হনেবহণযি হবষসয় োংহযপ্ত হববরণ োংসর্াজন করসি িসবিঃ
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(চ)
(ছ)
(জ)
(ঝ)

১৩।

ক্রহমক
নাং

োংস্থার উসেিে
পূ বযবিী বৎেসরর কার্যক্রম ও বাহষযক হরসপাটয দাহখল করসি িসব ।
বিয মান বৎেসরর চালু কমযেূচী ।
আগামী বছসর কাসজর পহরকেনা ।
হনবন্ধসনর েনদপত্র ও নবায়ন কাসডযর েিোহয়ি ফসটাকহপ।
স্বজলা/উপসজলা মহিলা হবষয়ক কমযকিয া কিৃযক েসরজহমসন পহরদিযন।
পূ সবয প্রাপ্ত অনু দাসনর বেবিার োংক্রান্ত েসরজহমসন মূ লোয়ন প্রহিসবদন।
এ র্াবৎ েম্পাহদি কাসজর হববরণ।
অনু দাসনর অর্য স্বর্ কাসজ বেবিার করা িসব িার হববরণ।

হনসের ির্োবলী োংসর্াজন করসি িসব
(ক) েরকার অনুসমাহদি কমযকিয া বা োংস্থার দ্বারা েহমহির ২(দুই) বছসরর আয় বেসয়র হিোব (অহডট) প্রহিসবদন ।
(খ) োযারন েদেে কিৃযক অনুসমাহদি চলহি আহর্যক বৎেসরর বাসজট হববরণী ।
(গ) হবসিষ অনুদাসনর স্বযসত্র স্বজলা/উপসজলা মহিলা হবষয়ক কমযকিয ার েসরজহমসন পহরদিযন প্রহিসবদন ।
(ঘ) হবসিষ অনু দাসনর স্বযসত্র েহমহির হনজে জায়গা/ঘসরর মাহলকানার েপসয দহললপত্র।

স্বঘাষণাপত্র
আমরা োংস্থার েভাসনত্রী/ োযারণ েম্পহদকা/স্বকাষাযেযা এ মসময স্বঘাষণা করহছ স্বর্, উপসর বহণযি ির্োবলী েম্পূ ণয েিে। আমরা
আরও স্বঘাষণা করহছ স্বর্,মহিলা হবষয়ক অহযদপ্তর কিৃযক বরােকৃি অনুদান োংক্রান্ত অহপযি র্াবিীয় িিয াবলী স্বমসন চলসি বাযে র্াকব। এ
ছািাও অাংগীকার করহছ স্বর্, স্বকান হমর্ো ির্ে পহরসবিন কহরহন বা স্বকান েিে স্বগাপন কহরহন।

স্বকাষাযেযার োযর ও
িাহরখেি নামাহস্কি েীল

োযারণ েম্পাহদকার োযর ও
িাহরখেি নামাহস্কি েীল

েভাসনত্রীর োযর ও
িাহরখেি নামাহস্কি েীল

(1) েহমহির কার্যক্রম েম্পসকয উপসজলা/স্বজলা মহিলা হবষয়ক কমযকিয ার মিামি

স্বজলা/উপসজলা মহিলা হবষয়ক কমযকিয া
মহিলা হবষয়ক অহযদপ্তর

............................ উপসজলা/উপসজলা ।
(নাম ও েীল)

ছক - খ

স্বজলা ..........................
স্বজলা কহমটি কিৃযক োযারন অনু দাসনর জনে েু পাহরিকৃি স্বেচ্ছাসেবী মহিলা েহমহির িাহলকািঃস্বজলার নাম..................................উপসজলার নাম.......................................অর্যবছর......................

ক্রিঃনাং

েহমহির নাম
স্বরহজসেিন নম্বর ও
িাহরখ

েহমহির
বিয মান
েদেে
োংখো

চলহি অর্য
বৎেসরর
কমযেূচী

েহমহির শুরু িসি
গি অর্য বছর পর্যন্ত
বামকপ িসি প্রাপ্ত
অনু দান

অহডট
প্রহিসবদন
আসছ হকনা

েু পাহরিকৃি
অনু দাসনর
পহরমান/স্বেণী

স্বজলা
কহমটির
েু পাহরি

মন্তবে

৫

৬

৭

৮

ক)অর্য বৎের

খ)টাকার পহরমান

১

২

স্বজলা প্রিােক
............................স্বজলা

৩

৪

স্বজলা মহিলা হবষয় কমযকিয া
............................স্বজলা

পহরহশ্ষ্ট-‘গ’

স্বজলা কহমটি কিৃযক ঘূ ণযায়মান িিহবল হিোসব বেবিাসরর হনহমত হবসিষ অনু দাসনর জনে েুপাহরিকৃি
স্বেচ্ছাসেবী মহিলা েহমহির িাহলকা ।

ক্রিঃ
নাং

প্রহিষ্ঠান/
োংস্থার
নাম,পূ ণয
ঠিকানা,
স্বরহজসেিন
নাং ও
িাহরখ

প্রহিষ্ঠান/
োংস্থার
কার্যক্রম
(হভহজহড,ড
হিউ টিহে,ও
অনোনে

বিয মান
েদেে
োংখো

চলহি বছসর
চালু
কমযেূচীর
(স্বেসডর)
নাম
ও
প্রহিযার্ীর
োংখো

হনবন্ধসনর
শুরু স্বর্সক
এ পর্যন্ত
উপকার
স্বভাগীর
োংখো

পূ বযবিী
অর্য
বছসরর
আয় বেয়,
বোাংসকর
েবযসিষ
হস্থহি
(টাকায়)

চলহি শুরু স্বর্সক
অর্য
এ পর্যন্ত প্রাপ্ত
বছসরর অনু দান
আয়
বেসয়র
হিোব
(টাকায়

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

স্বজলা প্রিােক
.........................স্বজলা

এনহজও
ভুি
হকনা/অনে
স্বকান
দািা
োংস্থা
কিৃযক
র্াকসল স্বকান
কার্যক্রম
বামকপ অনোনে
চালু
আসছ
হকনা
র্াকসল
নাম ও
হববরন
৯
১০
১১

স্বজলা মহিলা হবষয়ক কমযকিয া
.............................. স্বজলা

অত্র
দপ্তসরর
স্বকান
প্রকেভূ
ি
হকনা,

স্বজলা
কহমটির
মিামি

১২

পহরহশ্ষ্ট- ঘ
অনু দানপ্রপ্ত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা েহমহি কিৃযক উপসজলা কার্যালসয় স্বপ্রহরিবে হবসিষ অনু দান োংক্রান্ত তত্রমাহেক প্রহিসবদন
োংস্থার নাম

অর্য বছরেময়কাল

ক্রিঃ
নাং

হববরণ

বিয মান
মাে

আজ

ক্রিঃ

পর্যন্ত

নাং

হববরণ

বিয মান
মাে

১।

পূ বয স্বজরিঃ

১।

ঋণ হবিরসণর পহরমানিঃ

২।

প্রাপ্ত অনু দাসনর পহরমান

২।

ঋণ গ্রহিিার োংখোিঃ

৩।

ঋণ আদায় আেলিঃ

৩।

হবসিষ অনুদান প্রাপ্ত েহমহির
োংখোিঃ

৪।

ঋসণর ১০% োহভয ে চাজয
আদায়িঃ

৪।

বোাংক চাজয কিয নিঃ

৫।

বোাংক েু দিঃ

৫।

অনোনেিঃ

৬।

অনোনেিঃ

স্বমাট-

স্বমাট-

উদ্বৃত
েবযসমাট-

েভাসনত্রীর োযর ও েীল

েম্পাহদকার োযর ও েীল

আজ
পর্যন্ত

পহরহশ্ষ্ট-‘ ঙ’
হবসিষ অনুদান োংক্রান্ত তত্রমাহেক প্রহিসবদন (স্বজলা/উপসজলা মহিলা হবষয়ক কমযকিয ার কার্যালসয় োংরযণ করসব)

ক্রিঃ
নাং

১

হবসিষ

ঋসণর

কময

অনু দান (ঘূ ণযায়মান অর্য
িিহবল) প্রাপ্ত কলোণ
মূ লক
েহমহির নাম
কাসজ
বেবহৃি
িসচছ
হকনা

েূ চীর

২

৩

নাম

৪

হনয়হমি
ঋসণর
হকহস্ত
পহরসিায
কারীর
োংখো

৫

অহনয়হমি
ঋসণর হকহস্ত

অনাদায়ী ঋণ গ্রিীিার
োংখো

পহরসিাযকা
রীর

বিয মান

আজ
পর্যন্ত

অনাদায়ী টাকার
পহরমান
বিয মান

মন্তবে

আজ
পর্যন্ত

োংখো

৬

৭

৮

স্বজলা/উপসজলা মহিলা হবষয়ক কমযকিয ার োযর

৯

পহরহশ্ষ্ট- ‘চ’
গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাসদি েরকার
মহিলা ও হিশু হবষয়ক মন্ত্রণালয়
১।

(অঙ্গীকারনামা)
স্বেচ্ছাসেবী প্রহিষ্ঠান েহমহির নাম........................................................................................

২।

ঠিকানা................................................................................................

৩।

েনদপত্র নম্বর ও িাহরখ.....................................................................................................

আমরা হনেোযরকারীগণ এ মসময অঙ্গীকার করহছ স্বর্, বাাংলাসদি মহিলা কলোন পহরষদ (বামকপ) কিৃযক
.........................................অর্য বছসর মঞ্জুরীকৃি ..........................টাকা (কর্ায়) ................................
হনসেবহনযি কমযেূচীর জনে আমরা র্র্ার্র্ভাসব বেয় করব
(১)
(২)
(৩)
(৪)
আমরা আসরা অঙ্গীকার করহছ স্বর্,
(ক) উসেহখি নারী উন্নয়ন কমযেূচীর উপর বেহয়ি অসর্যর কমপসয ২৫% ভাগ অর্য প্রহিষ্ঠান/োংস্থার হনজে িিহবল
িসি হমটাসি বাযে র্াকব।
(খ) স্বজলা/উপসজলা মহিলা হবষয়ক কমযকিয া/অহডট ফাময কিৃযক েম্পূ ণয অহডট হরসপযাসটর কহপ হনয়হমি স্বজলা / উপসজলা
মহিলা হবষয়ক কমযকিয া বরাবসর দাহখল করসি বাযে র্াকব । োংগঠসনর োমহগ্রক কাজ েরকাসরর দাহয়ত্ব প্রাপ্ত কমযকিয া/বামকপ
েদেে দ্বারা পহরদিযসনর বেবস্থা রাখব।
(গ) অনু দাসনর অর্য স্বর্ উসেসিে স্বনয়া িসয়সছ িার বাইসর অনে স্বকান খাসি বেয় করব না। এর বেিেয় ঘঠসলা বা অনে স্বকান
খাসি বেয় বা আত্মোৎ িসল আমরা বেহিগি এবাং স্বর্ৌর্ভাসব দায়ী র্াকব। েহমহি/োংস্থার বাহষযক কমযেূচীর প্রহিসবদন ও আয়
বেসয়র হিোসবর অনু হলহপ স্বজলা/উপসজলা মহিলা হবষয়ক কমযকিয া বরাবসর দাহখল করসি বাযে র্াকব।

েভাসনত্রীর োযর ..............................
নামিঃ ............................................
িাহরখিঃ ........................................
নামহিি েীলিঃ

েম্পাহদকার োযর...............................
নামিঃ .............................................
িাহরখিঃ .............................................
নামাহিি েীলিঃ

অনু দান হবিরণকারী কমযকিয ার প্রহিোযর
োযরিঃ ....................................
পদবীিঃ .......................................
উপ-পহরচালক (স্বরহজঃ) এর দাহয়ত্ব ও কিত বেঃ
স্বেচ্ছাসেবী মহিলা েহমহির হনবন্ধন োংক্রান্ত র্াবিীয় কাসজর মহনটহরাং এর দাহয়ত্ব পালন।
হনবন্ধনকৃি মহিলা েহমহির পহরচালনা োংক্রান্ত নীহি,পহরদিযন, পরীহবযণ ও হনয়ন্ত্রণ ইিোহদ হবষসয় কার্যকরী বেবস্থা গ্রিন।
মহিলা হবষয়ক অহযদপ্তসরর হনয়ন্ত্রণাযীন মহিলা স্বেচ্ছাসেবী েহমহিগুসলার উন্নয়ন কমযেূচীর অগ্রগহি েম্পসকয মূলোয়ন।
মহিলা স্বেচ্ছসেবী েহমহি েমূসির জনে বাৎেহরক অনু দান বরাসের প্রস্তাব, বাসজট তিরী ও স্বচক হবিরসণর র্াবিীয় কার্যক্রম
গ্রিণ।
বাাংলাসদি মহিলা কলোণ পহরষসদর (বামকপ) মূ লকহমটির হনকট বাৎেহরক অনু দান হবিরণ োংক্রান্ত েভার অনু ষ্ঠান এবাং
েভার কার্যহববরনী উপস্থাপন।
বাৎেহরক অনু দান হবিরণ স্বিসষ অবেহয়ি অর্য েরকারী স্বকাষাগাসর জমা।
েহমহির হবরুসি আনীি অহভসর্াগ িদসন্তর মাযেসম উপর্ু ি েু পাহরি স্বপি।
মহিলা হবষয়ক অহযদপ্তসরর অমীমাাংহেি কাজেমূ ি হনষ্পহতর জনে মহিলা ও হিশু হবষয়ক মন্ত্রণালসয় স্বপ্ররসণর েমন্বয়কারীর
দাহয়ত্ব পালন।
েহমহি পহরদিযন এবাং েহমহির েমেো েমাযানকসে র্র্ার্র্ বেবস্থা গ্রিণ।
উিযিন কিৃযপয কিৃযক অহপযি স্বর্ স্বকান দাহয়ত্ব পালন।

েিকারী-পহরচালক (স্বরহজঃ) এর দাহয়ত্ব ও কিত বেঃ
বাাংলাসদি স্বেচ্ছাসেবী মহিলা োংগঠনগুসলার হনবন্ধন কার্যক্রম োংক্রান্ত র্াবিীয় েরকারী আইন কানু ন,হবহযহবযান,
পহরবযযন, পহরমাজযন ও নীহিমালা প্রণয়ন োংক্রান্ত হবষয় কিৃযপসযর হনসদিয স্বমািাসবক উপস্থাপন ও বেবস্থা গ্রিণ।
মাঠ পর্যাসয়র দপ্তর ও হনবন্ধীি মহিলা েহমহি গুসলার উন্নয়ন কমযেূচীর বাস্তবায়ন ও অগ্রগহির মূ লোয়নেি পহরদিযন ও
পরীহবযণ োংক্রান্ত প্রহিসবদন স্বপ্ররণ।
কিৃযপসযর হনসদয সি হনয়ন্ত্রণাযীন দপ্তর ও েহমহিগুসলাসি হবহভন্ন অহফে আসদি স্বপ্ররণ।
হনবন্ধীি মহিলা স্বেচ্ছাসেবী েহমহি েমূ সির মসযে আসবদসনর স্বপ্রহযসি অনু দান বরাে ও স্বচক হবিরসণর র্াবিীয় কার্যক্রম
গ্রিণ।
স্বরহজসেিন িাখার মাহেক কার্যক্রসমর উপর প্রহিসবদন পহরকেনা িাখায় স্বপ্ররণ।
কিৃযপসযর হনসদয সি হবহভন্ন প্রহিষ্ঠান ও মন্ত্রণালয় স্বর্সক আগি পসত্রর হবষসয় স্বনাট উপস্থাপন,খেিা তিরী ও
প্রসয়াজনীয় বেবস্থা গ্রিণ।
কিৃযপসযর হনসদয সি মাঠ পর্যাসয় দপ্তর ও েচ্ছাসেবী হনবন্ধীি মহিলা েহমহিগুসলার হবহভন্ন েমেো োংক্রান্ত পসত্রর হবষসয়
স্বনাট উপস্থাপন ও প্রসয়াজনীয় পদসযপ গ্রিণ। িাসদর জনে কলোণকর কমযেূচী গ্রিণ।
কিৃযপসযর হনসদয িনা স্বমািাসবক অিয বছসরর শুরুসি এবাং েমাহপ্তসি স্বরহজসেিন িাখা কিৃযক প্রস্ত্তিকৃি বাসজট
পহরষসদর েভায় উপস্থাপন অনুসমাদসনর জনে এবাং প্রসয়াজনীয় বেবস্থা গ্রিন।
উযযিন কিৃযপয কিৃযক অহপযি স্বর্ স্বকান দাহয়ত্ব পালন।

স্বপ্রাগ্রাম অহফোর (স্বরহজঃ) এর দাহয়ত্ব ও কিত বেঃ
কিৃযপসযর হনসদয ি অনু র্ায়ী বাাংলাসদসির স্বেচছাসেবী মহিলা োংগঠনগুসলার হনবন্ধন কার্যক্রম োংক্রান্ত র্াবিীয় েরকারী
আইন কানু ন, হবহয হবযান ও নীহিমালা প্রণয়সন চাহিদামি উপস্থাপন।
মাঠ পর্যাসয়র দপ্তর ও হনবন্ধীি মহিলা েহমহি গুসলার উন্নয়ন কমযেূচীর বাস্তবায়ন ও অগ্রগহির মূ লোয়ন। পহরদিযন ও
পরীহবযণ োংক্রান্ত প্রহিসবদন স্বপ্ররণ।
কিৃযপসযর হনসদয সি হবহভন্ন অহফে আসদি স্বপ্ররসণর বেবস্থা গ্রিণ।
হনবন্ধীি মহিলা স্বেচছাসেবী েহমহি েমূ সির মসযে আসবদসনর স্বপ্রহযসি অনু দান বরাে এবাং স্বচক হবিরসণর র্াবিীয় কার্যক্রম
গ্রিণ
স্বরহজসেিন িাখার মাহেক কার্যক্রসমর উপর প্রহিসবদন দাহখল।
অনোনে গুরুত্বপূ ণয দপ্তর ও মন্ত্রণালসয়র চাহিদার স্বপ্রহযসি হবহভন্ন যরসণর পসত্রর হবষসয় স্বনাট উপস্থাপন েহমহির িাহলকা
প্রস্ত্তি ও কিৃযপসযর হনসদয িমি স্বপ্ররসণর বেবস্থা গ্রিণ।
মাঠ পর্যাসয় দপ্তর ও স্বেচছাসেবী হনবন্ধীি মহিলা েহমহিগুসলার হবহভন্ন েমেো োংক্রান্ত পসত্রর হবষসয় স্বনাট উপস্থাপন ও
কিৃযপসযর হনসদয ি মি বেবস্থা গ্রিণ।
কিৃযপসযর িাৎযহনক হনসদয সি অহফসের জরুরী কাজ েমূ ি েম্পন্ন করণ।

কমযকিয া/কমযচারীসদর েহিি স্বর্াগাসর্াগ োংক্রান্ত ির্ে
স্বরহজসেশ্ন শ্াখা

ক্রিঃনাং

নাম ও পদবী

1. স্বজবু ন নািার স্ববলা
উপ-পহরচালক (স্বরহজিঃ ও জনপ্রকািঃ)
2. স্বমািঃ োকাওয়াৎ স্বিাসেন িালু কদার
েিকারী পহরচালক
3. িািানা পারভীন
স্বপ্রাগ্রাম অহফোর
4. কাজী িায়লা রাববী
অহফে েিকারী কাম কহম্পউটার অপাসরটর
5. নাজমু ন নািার
অহফে েিকারী কাম কহম্পউটার অপাসরটর
6. জাহকয়া স্ববগম
ডু হিসকটিাং স্বমহিন অপাসরটর
7. মমিাজ স্ববগম
এম এল এে এে
8. হজসিন্দ্র নার্ েরকার
এম এল এে এে

স্বফান নাং

ই-স্বমইল

০১৮১৭৭৪৮৪৯১

Zebun. bela @
Yahoo.com.

৯৩৩২৩২০ (অহফে)
০১৭১৬৪১৭৯৯৭
০১৯২৪৯৩০৮৬৫
৯৬১৫৫৪৮ (বাো)
০১৬৭৪৪৬৩২৪৬
০১৭১৭৩১৪০১৪
৯৩৫৫৯৭৯ (বাো)
০১৯১৩৫১৭১৯৫
০১১৯১৮৩৪২৪৭

CURRICULAM VITA

Photo

Name

:

Zebun Nahar Bela.

Designation

:

Deputy Director

Department

:

Department of women affairs

Date of Birth

:

10/12/1956

Birth place

:

Comilla.

Maritial Statue

:

Married.

Date of marriage

:

13/03/1985

Spouse Name

:

Mohammad Nazrul Islam.

Spouse Statue

:

Business.

N0. of children

:

Two

Permanent Address

:

P.T.I Road, Kaliajuri, Comilla.

Present Address (With phone &

:

4/26,Salimullah Road, Mohammadpur,

cell))

Dhaka.
Phone- 01817748491

E-mail Address

:

zebun.bela @yahoo.com.

Religion

:

Islam.

Educational Qualification

:

B.A (Hons), M.A (Bengali letareture)

Training in Country

:

TOT, GAD, Proverty Alleviation etc.

Training Overseas Country

:

Improvement of the status of women
Japan.

Hobbies

:

Reading Books, Listening music.

Countries Visited

:

Karachi, Japan, Newyork.

Others

:

N/A.

CURRICULAM VITA
Photo

Name

: MD. SAKAWAT HOSSAIN TALUKDAR

Designation

: Assistant Director.

Department

: Department of women affairs.

Date of Birth

:

16/05/1965

Birth place

:

Netrakona.

Maritial Statue

:

Married.

Date of marriage

:

11/11/2000

Spouse Name

:

Sayeda Rifat Mahbub.

Spouse Statue

:

Lecturar, Eden College, Dhaka.

N0. of children

:

One.

Permanent Address

:

Vill+Po- Chandrapur,
Upzila- Barhatta, Dist- Netrakona.

Present Address (With phone &

:

cell))

360, free school street, Hatirpul,
Dhaka. Phone- 01716417997,
9332320(office).

E-mail Address

:

-

Religion

:

Islam.

Educational Qualification

:

M.s.s.

Training in Country

:

-

Training Overseas Country

:

-

Hobbies

:

Travelling.

Countries Visited

:

58 District.

Others

:

-

CURRICULAM VITA

Photo
Name

:

SHAHANA PERVIN.

Designation

:

Programme officer.

Department

:

Department of women affairs

Date of Birth

:

07/07/1973

Birth place

:

Faridpur.

Maritial Statue

:

married.

Date of marriage

:

24/04/1998

Spouse Name

:

S. M. SHAMIM

Spouse Statue

:

Assistant Proffesor, Bangabandhu
College, Pallabi, Dhaka.

N0. of children

:

Two

Permanent Address

:

House no 37, Road No 1/1,
Bus stand para, Meherpur.

Present Address (With phone &

:

cell))

18/2 Green road Staff Quarter,
Dhaka. phone- 01924930865
9615548 (Res)

E-mail Address

:

-

Religion

:

Islam.

Educational Qualification

:

B.A

Training in Country

:

GAD.

Training Overseas Country

:

-

Hobbies

:

Reading Books & Listening Song.

Countries Visited

:

-

Others

:

-

