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gwnjv welqK Awa`ßi Gi cUf~wg
RvZxq Dbœq‡bi g~j †¯ªvZavivq bvix‡K m¤ú„³KiY I bvixi mvwe©K ¶gZvqb wbwðZ Kiv mylg Dbœq‡bi
GKwU Acwinvh© c~e© kZ©| G Dcjw× †_‡K RvwZi RbK 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|

cªwZôv
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 GKv‡Wgx‡K 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|

রূপকল্প (Vision)
বজন্ডাি িিিার্ির্িক িিাজ প্রর্িষ্ঠা ও সুিক্ষা।
অর্িলক্ষয (Mission)
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gwnjv welqK Awa`ß‡ii Kvh©µg/Kg©m~wP
Av_©-mvgvwRK Dbœqb, mvgvwRK myi¶v I ¯^v¯’¨ m‡PZbZv
m‡PZbZv e„w× I ‡RÛvi mgZv g~jK Kvh©µg
gvbe m¤ú` Dbœqb I AvZ¥-Kg©ms¯’vb
`vwi`ª we‡gvPb I Kg©ms¯’vb m„wó
bvix I wkï wbh©vZb cÖwZ‡iva
cÖvwZôvwbK myweavw` I ‡mev cÖ`vb

Av_©-mvgvwRK Dbœqb, mvgvwRK myi¶v I ¯^v¯’¨ m‡PZbZv

wfwRwW Kg©m~wP
f~wgKvt
wfwRwW Kg©m~wP gwnjv I wkky welqK gš¿Yvj‡qi AvIZvq evsjv‡`‡ki MÖvgxY `yt¯’ gwnjv‡`i Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b
ev¯ÍevwqZ GKwU Ab¨Zg mvgvwRK wbivcËvg~jK Kg©m~wP, hv m¤ú~Y©iƒ‡c Av_© -mvgvwRKfv‡e `yt¯’ cwievi we‡klZ: gwnjv‡`i
Rxebgvb Dbœq‡b KvR K‡i| AwZ `wi`ª gwnjv‡`i Dbœqb ¯’vqx‡Z¡i Rb¨ GB Kg©m~wPi Av&IZvq cÖwZ 2(`yB) eQi †gqv`x
wfwRwW P‡µ mviv‡`ke¨vcx 10,40,000 (`k jÿ Pwjøk nvRvi) Rb `yt¯’ gwnjv gvwmK 30 †KwRi e¯ÍvRvZ Lv`¨ (Pvj)
mvnv‡h¨i cvkvcvwk Dbœqb c¨v‡KR †mevi AvIZvq wbe©vwPZ GbwRIÕi gva¨‡g Rxeb`ÿZv Dbœqbg~jK cÖwk¶Y Ges
Avqea©bg~jK cÖwkÿY †c‡q _v‡K| ZvQvov, DcKvi‡fvMxMY mÂq e¨e¯’vcbvi AvIZvq gv‡m 200/- UvKv mÂq Rgv K‡i
_v‡K, hv ÿz`ª e¨emv cwiPvjbvi Rb¨ cÖviw¤¢K gyjab MVb wn‡m‡e KvR K‡i| 2001-2008 ch©šÍ wRIwe I wek¦ Lv`¨
Kg©m~wPi ‡hŠ_ mn‡hvwMZvq wfwRwW DcKvi‡fvMx‡`i Lv`¨ I cÖwkÿY mnvqZv cÖ`vb Kiv nq| 2009-2010 Pµ n‡Z
wfwRwW Kvh©µg GKKfv‡e gwnjv I wkï welqK gš¿Yvj‡qi gva¨‡g eZ©gv‡b 64wU †Rjvi 492wU Dc‡Rjvi 4567 wU
BDwbq‡b cwiPvwjZ n‡”Q|
Kg©m~wPi jÿ¨ I D‡Ïk¨:
jÿ¨: evsjv‡`‡ki `vwi`ªcxwoZ Ges `yt¯’ MÖvgxY gwnjv‡`i Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi BwZevPK Dbœqb Kiv, hv‡Z Zviv we`¨gvb
Lv`¨ wbivcËvnxbZv Ges wb¤œ mvgvwRK gh©v`vi Ae¯’vb‡K mdjfv‡e AwZµg K‡i Pig `vwi`ª ¯Í‡ii Dc‡ii Ae¯’v‡b/ ¯Í‡i
wU‡K _vKvi mÿgZv AR©b Ki‡Z cv‡i|
D‡Ïk¨: MÖvgxY `y:¯’ cwievimg~‡ni ‰`bw›`b Lv`¨ Pvwn`v c~i‡Y mnvqZv Kiv Ges wecYb‡hvM¨ `ÿZv e„w×K‡í cÖwkÿ‡Yi
my‡hvM m„wó Kiv, mÂ‡qi gva¨‡g wewb‡qv‡Mi cÖviw¤¢K g~jab msMÖ‡ni Rb¨ DrmvwnZ Kiv Ges FY cÖvwß‡Z my‡hvM cÖ`v‡bi
gva¨‡g DcvR©bÿg K‡i M‡o †Zvjv Ges Pjgvb Dbœqb Kg©m~wP My‡jv‡Z AšÍf~©w³Ki‡Yi Rb¨ †hvM¨ K‡i †Zvjv|
2019-2020 A_© eQ‡i wfwRwW Kg©m~wPi ev¯ÍevwqZ উবেখ ব াগ্য Kvh©µg t
ev‡RUeivÏt 2019-2020 A_© eQ‡i Abybœqb ev‡R‡U Lv`¨ eivÏ, cwienY e¨q, e¨e¯’vcbv e¨q, Avc¨vqb e¨q, Ab¨vb¨
e¨q Ges Dbœqb c¨v‡KR ‡mevi AvIZvq cÖwk¶Y e¨q eve` wfwRwW Lv‡Z †gvU 171984.17 (GK nvRvi mvZkZ Ewbk
†KvwU Pzivwk jÿ m‡Z‡iv nvRvi) jÿ UvKv eivÏ cvIqv ায় এবং me©‡gvU e¨q= 168543.79 (GK nvRvi QqkZ
cuPvwk †KvwU †ZZvwjøk jÿ EbAvwk nvRvi) jÿ টাকা|
Lv`¨ mnvqZv t ২০19-২০20র্ির্জর্ি চবেি আওিায় ২০19-২০20 অর্ িবছবি 10,40,000 (`k jÿ Pwjøk nvRvi) Rb
wfwRwW DcKvi‡fvMx gwnjv‡K gvwmK 30 †KwR nv‡i 3,74,400 ‡gt Ub Pvj weZib Kiv n‡q‡Q Ges wbe©vwPZ 456wU
GbwRIÕi gva¨‡g Avqea©K I `ÿZv Dbœqbg~jK cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|

ভিভিভি উপকারভিাগী ভির্ বাচি

ভিভিভি কািব ভর্তরণ

ভিভিভি কািবধারী উপকারভিাগী মভিলা

30 †KwRi e¯Ívq wfwRwW Lv`¨ weZiY Kvh©µg

cÖwk¶Yt
wfwRwW Kg©m~wPi AvIZvq MÖvgxY `wi`ª gwnjv‡`i 09wU gwWD‡ji gva¨‡g Rxeb `ÿZv I RxweKv wbe©vnwfwËK cÖwkÿY cÖ`vb Kiv
nq, hvi gva¨‡g DcKvi‡fvMx‡`i‡K GKw`‡K †hgb mvgvwRKfv‡e m‡PZb Kiv n‡”Q, Ab¨w`‡K GB bvix‡`i ÿz`ª D‡`¨v³v wn‡m‡e
M‡o †Zvjvi Rb¨ Drcv`bgyLx Kg©Kv‡Û m¤ú„³ Kiv n‡”Q|

K) Rxeb `¶Zv Dbœqbg~jK cÖwk¶Y t Avq †ivRMv‡ii Rb¨ †hgb `ÿZv jv‡M, †Zgwb Rxeb I cwi‡ek cwiw¯’wZi m‡½ Lvc
LvB‡q Pjvi Rb¨ bvbvwea Ávb I `ÿZvi cÖ‡qvRb nq; hv‡K Rxeb `ÿZv e‡j AwfwnZ Kiv nq| DcKvi‡fvMx gwnjv‡`i cÖwkÿY
cÖ`v‡bi Rb¨ wbe©vwPZ I Pzw³e× GbwRI gwnjv welqK Awa`ßi KZ…©K mieivnK…Z cÖwkÿY gwWDj Abyhvqx wfwRwW DcKvi‡fvMx
gwnjv‡`i m‡PZbZv e„w×g~jK cÖwkÿY cÖ`vb Ki‡e| wbe©vwPZ cÖwZwU wfwRwW DcKvi‡fvMx gwnjv (100%) 2 (`yB) ermi †gqv`x
wfwRwW P‡µ 46 N›Uvi (13 w`b) AvbyôvwbK m‡PZbZv e„w×g~jK †gŠwjK cÖwkÿY Ges 17.30 N›Uvi (7w`b) wi‡d«kvm© cÖwkÿY
MÖnY Ki‡e| Rxeb `¶Zv Dbœqbg~jK cÖwk¶‡Yi D‡Ïk¨ n‡”Q AwZ `wi`ª I `wi`ª gwnjv‡`i Rxeb-RxweKvi gvb Dbœqb Kiv|
†gŠwjK cÖwkÿ‡Y wewfbœ wel‡qi Dci m‡PZb Kiv nq, hv `„wófw½ cwieZ©b Ges AvPiY cwieZ©b I cÖvZ¨vwnK Rxe‡b Zvi cÖ‡qvM
NUv‡Z BwZevPK f~wgKv cvjb Ki‡e| Rxeb `ÿZv cÖwkÿ‡Yi welqt 1) wfwRwW Kg©m~wP, e¨w³MZ ¯^v¯’¨ I cwi¯‹vi-cwi”QbœZv 2)
`y‡h©vM e¨e¯’vcbv I Rjevqy cwieZ©‡bi cÖfve 3) gv I wkï ¯^v¯’¨, Lv`¨ I cywó 4) bvixi ÿgZvqb 5) GBPAvBwf/GBWm Ges
gv`K I ZvgvKRvZ `ª‡e¨i cÖfve|

wfwRwW Kg©m~wPi AvIZvq Rxeb `¶Zvg~jK cÖwkÿY Kvh©µg

L) Avq e„w×g~jK `¶Zv Dbœqb cÖwk¶Y: Avq e„w×g~jK `ÿZv Dbœqb cÖwkÿ‡Yi D‡Ïk¨ n‡jv wfwRwW DcKvi‡fvMx gwnjv‡`i
`¶Zv Dbœq‡bi Rb¨Pzw³e× GbwRIÕi gva¨‡g cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv|wbe©vwPZ cÖwZwU wfwRwW DcKvi‡fvMx gwnjv (100%) cÖ_‡g
Kgc‡¶ 42 N›Uvi AvbyôvwbK †gŠwjK cÖwk¶Y Ges wØZxq ch©v‡q d‡jvAvc wnmv‡e 21 N›Uvi wi‡dªkvm© cÖwk¶Y MÖnY Ki‡e| Avq
e„w×g~jK `¶Zv Dbœqb cÖwk¶‡Yi gva¨‡g AwZ `wi`ª I `wi`ª gwnjv‡`i Avqe„w×g~jK Kg©m~wPi mv‡_ m¤ú„³ K‡i Zv‡`i RxebRxweKvi gvb Dbœqb I AvZ¥wbf©ikxj K‡i M‡o †Zvjv| wfwRwW DcKvi‡fvMxMY D‡`¨v³v Dbœqb I e¨emv e¨e¯’vcbvmn wbw`©ó Avq
e„w×g~jK Kv‡Ri Dci aviYv cv‡e Ges wbR¯^ `ÿZv/Pvwn`vi wfwË‡Z GKwU e¨emv cwiKíbv Ki‡e| cÖwkÿ‡Yi welqt 1) D‡`¨v³v
Dbœqb 2) †`kx gyiMx I nuvm cvjb 3) evoxi cv‡k meR¡x Pvl 4) Miæ I QvMj cvjb|

mÂqt wfwRwW DcKvi‡fvMx gwnjvMY mÂq e¨e¯’vcbv Kvh©µ‡gi AvIZvq gv‡m 200/- UvKv nv‡i Zv‡`i wbR¯^ GKvD‡›U
mÂq Rgv iv‡L, hv ÿz`ª e¨emv cwiPvjbvq cÖviw¤¢K g~jab wn‡m‡e KvR K‡i|
wfwRwW Kg©m~wPi AvIZvq ivBm dwU©wd‡Kkb Kvh©µg t
wek¦Lv`¨ Kg©m~wPi KvwiMix mn‡hvwMZvq me©cÖ_g KzwoMÖvg †Rjvi m`i Dc‡Rjvq cvBjU Kvh©µg wn‡m‡e wfwRwW DcKvi‡fvMx
gwnjv‡`i AbyK~‡j ivBm dwU©wd‡Kkb Kvh©µg ïiæ nq, hv av‡cav‡c e„w× †c‡q eZ©gv‡b mviv‡`‡k 110wU Dc‡Rjvq m¤úªmvwiZ
n‡q‡Q| GB Kvh©µ‡gi gva¨‡g wfwRwW DcKvi‡fvMx gwnjv‡`i cywói Afve `~i Kivi Rb¨ cvBjU Kvh©µg wn‡m‡e eZ©gv‡b mvaviY
Pv‡ji mv‡_ 06wU gvB‡µv wbD‡Uª›U (wfUvwgb G, we1, we12, Avqib, dwjK GwmW, wRsK) wgkÖY c~e©K cywó Pvj cÖ¯ÍZ K‡i
(dwU©dvBWivBm) weZiY Kiv n‡”Q| ivBm dwU©wd‡Kkb Kvh©µ‡gi gva¨‡g wfwRwW KvW©avix gwnjvi cwievi mg~‡ni m`m¨e„›` Z_v
gwnjv, wkï I eq¯‹‡`i Afve RwbZ Acywói Dcv`v‡bi cwigvY K‡g Avm‡e|

wfwRwW Kg©m~wPi AvIZvq ivBm dwU©wd‡Kkb Kvh©µg

Kg©m~wPi bvg t `yt¯’ gwnjv Dbœqb Kg©m~wP (wfwRwW)
2019-2020 A_© eQ‡ii ms‡kvwaZ বাবজট eiv‡Ïi e¨q weeiYx t
(jÿ UvKvq)
µt
bs
1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|

LvZ/DcLv‡Zi
†KvWbs
bvg
3722101 ÎvYKvh© (Pvj)
3221106 cwienb e¨q
3231301 cÖwkÿY e¨q
3221109 e¨e¯’vcb ve¨q
‡c‡Uªvj, I‡qj
3243101
GÛ jyweª‡K›U
3211106 Avc¨vqb e¨q
3255105 Ab¨vb¨ gwbnvix
3256103 e¨envh© `ªe¨vw`
3258101 ‡gvUihvb
3258103 Kw¤úDUvi
me©‡gvU =
K_vq t =

2019-2020
‡gvU eivÏ
163897.63
2895.04
4059.80
940.20

2019-2020
QvoK…Z eivÏ
162262.64
2895.03
3043.24
188.31

15.00

6.96

6.96

8.04

3.00
132.00
30.00
8.00
3.50
171984.17

2.33
115.92
26.00
1.75
1.62
168543.79

2.33
115.92
26.00
1.75
1.62
168543.79

0.67
16.08
4.00
6.25
1.88
3440.38

GK nvRvi mvZkZ
Ewbk †KvwU Pzivwk
jÿ m‡Z‡iv nvRvi

GK nvRvi QqkZ
cuPvwk †KvwU
†ZZvwjøk jÿ
EbAvwk nvRvi

2019-2020
2019-2020
‡gvU e¨q
DØ„Ë/AwZwi³
162262.64
1634.99
2895.03
0.01
3043.24
1016.56
188.31
751.89

GK nvRvi QqkZ
cuPvwk †KvwU
†ZZvwjøk jÿ
EbAvwk nvRvi

‡PŠwÎk †KvwU
Pwjøk jÿ
AvUwÎk nvRvi

gšÍe¨
A_© eQi †k‡l
Lv‡`¨i cÖK…Z
g~j¨ wbiƒcbc~e©K
e¨‡qi wnmve
cÖ`vb Kivi Rb¨
gnvcwiPvjK,
Lv`¨ Awa`ßi
eivei cÎ †cÖiY
Kiv n‡e| cÎ
cÖvwß mv‡c‡ÿ
Lv‡`¨i cÖK…Z
e¨‡qi wnmve
†cÖiY Kiv n‡e|
e¨‡qi nvi
98%|

Kg©Rxex j¨vK‡UwUs gv`vi mnvqZv Znwej
cwiwPwZ : gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjqvaxb gwnjv welqK Awa`ßi KZ…©K cwiPvwjZ Kg©Rxex j¨vK‡UwUs gv`vi mnvqZv
Znwej Kg©m~wP mvgvwRK wbivcËvg~jK Kvh©µ‡gi AvIZvq ¸iæZ¡c~Y© ‡mdwU ‡bU Kg©m~wP | G Kg©m~wPi Aax‡b
DcKvi‡fvMx n‡”Q kni I kniZjxi ¯’vqx `y:¯’ Kg©Rxex Ges wewRGgBG I we‡KGgBG Gi AvIZvq ‡cvlvK KviLvbvq
Kg©iZ `y»`vqx/Mf©eZx gv| hv‡`i eqm 20 eQ‡ii D‡×©, gvwmK Avq 5,000 UvKv †_‡K 7,000 UvKv ch©šÍ A_ev
0.005 ‡Wwmgj Gi Kg ev Ab¨ †Kv‡bv Av‡qi Drm bvB Ggb gwnjv‡`i †K fvZv cÖ`vb Kiv nq| †Rjv/ Dc‡Rjv
ch©v‡q DcKvi‡fvMx wbe©vPb KwgwUi gva¨‡g DcKvi‡fvMx wbe©vPb Kiv n‡q _v‡K|

cÖv_wgKfv‡e Kg©m~wP-wU 2010-11 A_©eQ‡i Pvjy Kiv nq| †`‡ki 61wU †Rjv m`i¯’ wmwU K‡c©v‡ikb I
wewRGgBG I we‡KGgBG Gi wbe©vwPZ Mv‡g©›Umn Kg©Rxex DcKvi‡fvMxi msL¨v wQj 67500 Rb| gv_vwcQz
gvwmK fvZvi cwigvb wQj 350/-UvKv| †gvU ev‡RU wQj 28,35,00,000/- (AvUvk †KvwU cuqwÎk jÿ )
UvKv| µgvš^‡q eQi eQi ev‡R‡U DcKvi‡fvMx msL¨v I fvZvi nvi e„w× Kiv n‡q‡Q|
eZ©gv‡b A_©vr 2019-20 A_©eQ‡i 64wU †Rjv m`i¯’ 12wU wmwU K‡c©v‡ikb Ges 64wU †Rjv m`‡i I Dc‡Rjv
chv©qmn †gvU 336wU †cŠimfvq 2,43,000 Rb Ges wewRGgBG 132wU †cvkvK KviLvbvi 16,000 Rb Ges
we‡KGgBG Gi 128wU †cvkvK KviLvbvi 16,000 Rbmn me©‡gvU 2,75,000 DcKvifvMx RbcÖwZ gvwmK
800/-(আটশি) UvKv K‡i Avw_©K ‡mevi cvkvcvwk m‡PZbZvg~jK cÖwkÿY †mev MÖnY K‡i‡Q|
fvZvi A‡_©i eivÏ I weZiY :
A_©-eQi
2010-11
2011-12
212-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20

DcKvi‡fvMxi
gvwmK fvZvi
msL¨v
cwigvY (UvKv)
67,500
350
77,600
350
77,625
350
85,802
400
1,00,000
500
1,20,000
500
1,80,300
500
2,00,000
500
2,50,000
800
2,75,000
800

eivÏK…Z fvZvi
cwigvY (jÿ UvKvq)
28,35.00
32,59.20
32,60.25
41.18.50
60,00.00
72,00.00
108,18.00
120,00.00
240,00.00
264,00.00

weZiYK…Z fvZvi
cwigvY (jÿ UvKvq)
28,35.00
32,59.20
32,60.25
41,18.50
60,00.00
72,00.00
108,18.00
120,00.00
240,00.00
264,00.00

cÖwkÿY: Kg©m~wPÕi AvIZvq DcKvi‡fvMx‡`i cÖwZw`b 3 N›Uv K‡i gv‡m `yB w`b Pzw³e× GbwRI Ges wewRGgBG I
we‡KGgBG Gi gva¨‡g gv I wkïi ¯^v¯’¨ m‡PZbZvg~jK cÖwkÿY cÖ`vb Kiv nq|

fwel¨r cwiKíbv: gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjqvaxb
gwnjv welqK Awa`ßi KZ…©K cwiPvwjZ `wi`ª gvÕi Rb¨
gvZ…Z¡Kvj fvZv cÖ`vb Kg©m~wP I Kg©Rxex j¨vK‡UwUs
gv`vi mnvqZv Znwej Kg©m~wP `yÕwU‡K GKwÎZ K‡i
GbGmGmGm Gi wb‡`©kbv Abyhvqx gv I wkï mnvqZv
Kg©m~wP ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ MZ 2018-19 A_© eQ‡i 7wU
wefv‡Mi 7wU Dc‡Rjvq Ges XvKv wefv‡Mi MvRxcyi wmwU
K‡c©v‡ikb GjvKvq wewRG‡gBG Gi 3wU I we‡KGgBG
Gi 3wU †cvkvK KviLvbvq cixÿvg~jKfv‡e gv I wkï
mnvqZv Kg©m~wP ev¯Íevqb ïiæ n‡q‡Q| 2019-20 A_©eQ‡i AviI 18wU †Rjv/Dc‡Rjvmn 25wU
‡Rjv/Dc‡Rjvq G Kg©m~wP ev¯ÍevwqZ n‡”Q| Kg©m~wPÕi mdjZvi wfwË‡Z ch©vqµ‡g mviv‡`‡k gv I wkï mnvqZv Kg©m~wP
ev¯ÍevwqZ n‡e| cixÿvg~jKfv‡e ev¯Íevqbvaxb G Kg©m~wPÕi gva¨‡g DcKvi‡fvMx‡`i wbKU n‡Z cÖwZgv‡m Ab-jvB‡b
Ave`b MÖnY, DcKvi‡fvMx wbe©vPb Ges fvZv cÖ`vb Kiv n‡”Q| RvwZmsN wek^ Lv`¨ Kg©m~wP G Kvh©µgv ev¯Íevq‡b
KvwiMwi mnvqZv cÖ`vb Ki‡Q|
Qwe‡Z DcKvi‡fvMxMY Kv‡W©i gva¨‡g fvZv D‡Ëvjb Ki‡Qb|

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

RwqZv A‡š^l‡Y evsjv‡`k
1|
Kvh©µ‡gi bvg : ÒRwqZv A‡š^l‡Y evsjv‡`kÓ kxl©K Kvh©µg|
2|
Kvh© GjvKv : mgM« evsjv‡`k|
3|
ev¯ÍevqbKvj : ivR¯^ ev‡R‡Ui AvIZvq c«wZ eQi 25 b‡f¤^i n‡Z 10 wW‡m¤^i ch©šÍ AvšÍR©vwZK bvix wbh©vZb
c«wZ‡iva c¶ Ges ‡eMg ‡iv‡Kqv w`em D`hvc‡bi Ask wn‡m‡e RwqZv A‡š^l‡Y evsjv‡`k kxl©K Kg©m~wP ev¯Íevqb Kiv
nq|
৪।
৫।

অর্ ি-বছি :
ি উৎি:
আর্র্ক
ের্িক নং
১.

৬।

২০১৯-২০
বিাট টাকা
(লক্ষ টাকায়)
১৩০.০০
(এক বকাট র্ত্রশ লক্ষ)

র্জওর্ব
(লক্ষ টাকায়)
১৩০.০০
(এক বকাট র্ত্রশ লক্ষ)

প্রকল্প িািায্য
(লক্ষ টাকায়)
-

দািা িংস্থাি নাি

িন্বব্য

-

-

কা িেবিি িংর্ক্ষপ্ত র্ববিণ:
লক্ষয ও উবিশ্য:
 িিাবজি র্বর্িন্ন বক্ষবত্রি জর্য়িাবদি র্চর্িি কবি িাবদি র্া র্ িম্মান, স্বীকৃর্ি ও অনুবপ্রিণা প্রদান কবি
িিাবজি আপািি নািীবদি িবে আস্থা সৃর্ি কিা এবং িাঁবদি জর্য়িা িবি অনুপ্রাণীি কিা;
 নািীি অগ্র াত্রায় িকল প্রর্িবন্ধকিা বিাকাববলা কবি জর্য়িাবদি অগ্রিি িওয়াি পর্ সুগি কিা, ফলশ্রুর্িবি
বজন্ডাি িিিার্ির্িক িিাজ র্বর্নিিাবণি িােবি বদবশি সুষি উন্নয়ন ত্বিার্ন্বি কিা;

আন্তজিার্িক নািী র্ন িািন প্রর্িবিাি পক্ষ ও ববগি বিাবকয়া র্দববিি মূল বচিনাি িাবর্ িংগর্ি বিবখ ÒRwqZv A‡š^l‡Y evsjv‡`kÓ
kxl©K কিিসূর্চ পর্িচার্লি িয়।

নীর্িিালাি আবলাবক ৫ট কযাটাগর্ি:
১. অর্ িননর্িকিাবব িাফল্ অজিনকািী নািী;
২. র্শক্ষা ও চাকুিীি বক্ষবত্র িাফল্ অজিনকািী নািী;
৩. িফল জননী নািী;
৪. র্ন িািবনি র্বিীর্ষকা মুবছ বফবল নতুন উবযাি জীবন শুরু কবিবছন ব নািী; এবং
৫. িিাজ উন্নয়বন অিািান্য অবদান বিবখবছন ব নািী।
বাস্তবায়ণ বকৌশল :
 প্রবিযক ইউর্নয়ন পর্িষদ বচয়ািম্যাবনি বনতৃবত্ব ইউর্নয়ন পর্িষদ স্ব স্ব ইউর্নয়বন এবং ওয়ািি কাউর্িলিগণ স্ব স্ব
ওয়াবিি ব্যাপক প্রচাি ও অনুিন্ধাবনি িােবি র্বর্িন্ন কযাটাগিীবি আববদনপত্র আিবান কিবব। প্রাপ্ত আববদনপত্র
িমূি ইউর্নয়ন কর্িটি িােবি াচাই বাছাই পূব িক প্রর্িট কযাটাগিীবি ইউর্নয়বনি বরেষষ্ঠ একজন কবি র্নব িার্চি
RwqZvি প্রস্তাব িিযার্য়ি ছর্ব ও জীবনবৃিান্ত িি উপবজলায় বপ্রিণ।
 উপবজলা র্নব িািী অর্ফিাবিি বনতৃবত্ব উপবজলা প িাবয়ি একট কর্িট ইউর্নয়ন প িায় এবং ওয়ািি প িায় িবি
প্রাপ্ত প্রস্তাবগুবলাি িিযিা ও বস্তুর্নষ্ঠিা াচাই কবি ৫ট কযাটাগিীবি একজন কবি বরেষষ্ঠ RwqZvি প্রস্তাব
জীবনবৃিান্ত এবং প্রদি িবথ্যি িিযিা ও বস্তুর্নষ্ঠিা িিবকি প্রিযয়ন ও প্রর্িস্বাক্ষিিি বজলা প্রশািবকি র্নকট
বপ্রিণ কিা িয়।
 বজলা প্রশািবকি বনতৃবত্ব বজলা প িাবয় গঠিি একট কর্িট িকল উপবজলা িবি প্রাপ্ত প্রবিযক কযাটাগিীি
প্রস্তাবগুবলাি িিযিা াচাই কবি বজলাি বরেষষ্ঠ একজন RwqZv (প্রবিযক কযাটাগিীবি) প্রস্তাব িংর্ক্ষপ্ত জীবন বৃিান্ত
প্রদি িবথ্যি িিযিা ও বস্তুর্নষ্ঠিা িিবকি প্রিযয়ন ও প্রর্িস্বাক্ষিিি র্বিাগীয় কর্িশনাবিি র্নকট বপ্রিণ কিা
িয়।
 র্বিাগীয় প িাবয় ৫ জন বরেষষ্ঠ জর্য়িা র্নব িাচবনি জন্য র্বচািকিন্ডলী র্বিাগীয় কর্িট িবি প্রাপ্ত ১০ জন জর্য়িাি
িার্লকা িবি িম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠাবন উপর্স্থি দশিবকি িািবন ৫ জন বরেষষ্ঠ জর্য়িা র্নব িাচন কিববন এবং িাঁবদি
িম্মাননা প্রদান কিা িবব।
৭।

২০১৮-১৯ অর্ ি-বছবি অগ্রগর্ি:
৮ ট র্বিাবগি ৬৪ ট বজলা িবি ইউর্নয়ন প িাবয় ৬৯৭৫ জবনি আববদন পাওয়া ায়। পিবিীবি াচাই-বাছাইবয়ি িােবি
উপবজলা প িাবয় ২২৭৫ জন, বজলা প িাবয় ৩২০ জন এবং র্বিাগীয় প িাবয় ৪০ জন জর্য়িা র্নব িাচন কিা িয়। র্বিাগীয়
প িাবয় র্নব িার্চি ৪০ জন জর্য়িাি িে িবি ৫ কযাটাগিীবি ৫ জন জর্য়িাবক জািীয় প িাবয় র্নব িাচন কিা িয়।
২০১৯-২০ অর্ ি-বছবি অগ্রগর্ি:
উপবজলা প িাবয় জর্য়িা র্নব িাচন িিন্ন িবয়বছ। বজলা প িাবয় প্রর্েয়ািীন।
২০১৮-১৯ অর্ ি বছবিি র্বিাগীয় প িাবয় র্নব িার্চি ৪০ জন জর্য়িাি িে িবি জািীয় প িাবয় ৫ কযাটাগর্িবি ৫ জন
র্নব িার্চি জর্য়িাবক আন্তজার্িিক নািী র্দবি-২০২০ এ িংবি িনা প্রদান কিা িবয়বছ।

র্চত্র: আন্তজিার্িক নািী র্দবি/২০২০ উদ াপনকাবল র্বিাগীয় প িাবয় র্নব িার্চি ৪০ জন জর্য়িাি িে িবি জািীয় প িাবয় ৫ কযাটাগর্িবি ৫ জন
জর্য়িাবক িংবি িনা প্রদাবনি ছর্ব।

-----------

weµq I cÖ`k©bx ‡K›`« ÔA½bvÕ
f~wgKv :
RvZxq Dbœq‡bi g~j‡¯ªvZavivq bvix‡K m¤ú„³KiY &I A_©‰bwZK Kg©Kv‡Û bvixi AskMÖn‡bi j‡ÿ¨ gwnjv welqK
Awa`ßivaxb weµq I cÖ`k©bx †K›`ª ÓA½bvÓ cÖwZwôZ nq| bvix D‡`¨v³v m„wó‡Z ÿz`ª ÿz`ª bvix D‡`¨v³v‡`i Drcvw`Z
I mieivnK…Z cb¨ mvgMÖx weµq I evRviRvZ Ki‡b mnvqZv Kivi gva¨‡g bvixi Kg©ms¯’vb m„wó,`vwi`ª we‡gvPb,‡eKvi
I Amnvq gwnjv‡`i Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó Kiv weµq I cÖ`k©bx †K›`ª A½bvi jÿ¨|

j¶¨ I D‡Ïk¨ :
 bvix D‡`¨v³v ‰Zix Kiv I ¶y`« ¶y`« bvix D‡`¨v³v‡`i wbR¯^ Drcvw`Z cY¨ evRviRvZ I weµ‡qi
mnvqZv Kiv|
 Dbœq‡bi g~j ‡m«vZavivq bvix‡K m¤ú…³ K‡i bvixi Av_©-mvgvwRK Dbœqb mva‡bi gva¨‡g bvixi ¶gZvqb c«wZôv
Kiv|
 ÔA½bvÕi gva¨‡g bvixiv Avqea©K Kv‡R m¤ú…³ n‡j bvix I cyiæ‡li ‰elg¨ n«vm cv‡e Ges bvixi ¶gZvqb I
‡`‡ki `vwi`« we‡gvPb n‡e|
gvjvgvj msM«n :
 gwnjv D‡`¨v³v‡`i ¯^-Kg©ms¯’v‡bi Rb¨ e¨w³MZ D‡`¨v‡M ‰ZixK…Z gvbm¤§Z `«e¨vw`|
 gwnjv welqK Awa`ß‡ii mKj ‡Rjv/Dc‡Rjv Kvh©vjq Gi c«wk¶Yc«vß gwnjv‡`i ‰ZixK…Z gvbm¤§Z
hy‡Mvc‡hvMx DbœZgv‡bi `«e¨vw`|
 gwnjv welqK Awa`ß‡ii wbeÜxZ gwnjv mwgwZi m`m¨‡`i ‰ZixK…Z gvbm¤§Z `«e¨vw`|
g~j¨ wba©vib I weµq :
hvPvB-evQvB KwgwU KZ©…K ‡h me `«e¨vw` M«n‡bi Rb¨ mycvwik Kiv nq ïaygvÎ ‡mB me `«‡e¨i µq g~‡j¨i
mv‡_ 5% gybvdv ‡hvM K‡i `«e¨vw`i weµq g~j¨ wba©vib Kiv nq|
 gvjvgvj cvKv iwk‡`i gva¨‡g weµq Kiv nq|
 gvjvgvj GK`‡i weµq Kiv nq, ‡Kvb Ae¯’v‡ZB evKx‡Z weµq Kiv nq bv Ges wewµZ gvj ‡dir ‡bqv
nq bv|
 ÔA½bvÕ ‡_‡K wewµZ `«e¨vw` eve` c«vß A_© wbw`©ó wbq‡g c«wZw`b e¨vs‡K A½bvi 2wU GKvD‡›U
c…_Kfv‡e Rgv ‡`qv nq|

wej cwi‡kva :
A½bvi gva¨‡g weµqK…Z gvjvgv‡ji wej A½bvi `vwqZ¡c«vß Kg©KZ©v Ges mnKvix cwiPvjK (gv‡K©wUs) Gi ‡hŠ_
¯^v¶‡i A½bvi IqvwK©s K¨vwcUvj wnmve n‡Z A/C payee ‡P‡Ki gva¨‡g mswkøó c«wZôvb/mwgwZ/e¨w³‡K
cwi‡kva Kiv nq|
A½bvq hv cvIqv hv‡”Q :
A½bvq DbœZ gv‡bi wewfbœ iKg ‡eWKfvi, bK&kx Kvu_v, nv‡Z KvR Kiv kvox, KvR Kiv _ªxwcm,mvavib kvox,
‡cwU‡KvU, eøvDR, wewfbœ wWRvB‡bi bvbv mvB‡Ri e¨vM, cvm©, ‡Zvqv‡j,‡eex ‡Zvqv‡j, wbDeY© Rvgv,‡bcx,‡eex Kvu_v,
jwÛ« e¨vM, wewfbœ wWRvB‡bi Kykb Kfvi, µ‡ki ‡Uwej g¨vU, iæwUi Szwo, Avqib Kfvi, wK‡Pb G‡cÖvb, BZ¨vw`
hy‡Mvc‡hvMx gvjvgvj cvIqv hvq|

201৯-২০২০ A_©eQ‡i A½bvi Avw_©K Ae¯’v


২০1৯-২০২০

A_© eQ‡i A½bvi gva¨‡g gwnjv D‡`¨v³v‡`i mieivnK…Z ১৩,১৯,২৭৫/- UvKvi gvjvgvj weµq

Kiv n‡q‡Q|


২০১৯-২০২০

A_© eQ‡i A½bvi gva¨‡g weµqK…Z A‡_©i 5% gybvdv ৬৫,৫৮৩/৪৮ UvKv A_©eQi ‡k‡l Pvjv‡bi
gva¨‡g miKvix ‡KvlvMv‡i Rgv ‡`qv n‡q‡Q|
 ২০১৯-২০২০ A_© eQ‡i A½bvi gva¨‡g D‡`¨v³v‡`i mieivnK…Z gvjvgv‡ji wej eve` ১৩,০৯,৯১৪/- UvKvi
†PK D‡`¨v³v‡`i weZiY Kiv n‡q‡Q|
A½bvi mvdj¨ :
gwnjv welqK Awa`ßivaxb weµq I c«`k©bx ‡K›`« ÔA½bvÕ bZyb bZyb D‡`¨v³v m…wó Ki‡Q hviv A½bvq
gvjvgvj mieivn K‡i Avw_©Kfv‡e ¯^vej¤^x n‡”Q | Gfv‡eB A½bv bvix Dbœqb bxwZgvjv ev¯Íevqb Ki‡Q Ges ‡UKmB
Dbœqb j¶¨gvÎv(GmwW wR) AR©‡b I miKv‡ii evwl©K Av‡q m¤ú…³ n‡”Q|

†mjvB †gwkb
wbeÜbK…Z gwnjv mwgwZ, `yt¯’ I cÖwkwÿZ bvix‡`i Avqea©K Kg©Kv‡Û mnvqZvi D‡Ï‡k¨ cÖwZeQi gwnjv
welqK Awa`ß‡ii AvIZvq †mjvB †gwkb µq Kiv nq Ges we`¨gvb bxwZgvjvi Av‡jv‡K †mjvB †gwkb weZiY Kiv
nq| gwnjv welqK Awa`ß‡ii AvIZvq 2020 mvj ch©šÍ †gvU 25,109 wU cv-PvwjZ †mjvB †gwkb µq Kiv n‡q‡Q Ges
`wi`ª I `yt¯’ gwnjv‡`i Kg©ms¯’v‡bi Rb¨ Zv weZiY Kiv n‡”Q| ZvQvov PjwZ 2019-2020 A_© eQ‡i 3 (wZb) †KvwU
UvKvi ৪১০৯ ট †mjvB †gwkb µq কিা n‡q‡Q| hv cÖkvmwbK gš¿Yvjq n‡Z eiv‡Ïi wRI cÖvwß mv‡c‡ÿ `wi`ª I `yt¯’
gwnjv‡`i Kg©ms¯’v‡bi Rb¨ weZiY Kiv n‡”Q|

†¯^”Qv‡mex gwnjv mwgwZ wbeÜb, wbqš¿Y I Aby`vb weZiY msµvšÍ Z_¨

RvZxq ch©v‡q bvix‡K Dbœq‡bi g‚j‡mÖvZavivq m¤ú…³ K‡i BwZevPK cwieZ©b Avbq‡b gwnjv welqK Awa`ß‡ii
f‚wgKv Acwimxg| bvix Dbœq‡b gvV ch©v‡q miKv‡ii ev¯ÍevqbKvix cÖwZôvb wn‡m‡e gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjqvaxb
gwnjv welqK Awa`ßi 64wU †Rjv Ges 430 wU Dc‡Rjvq miKvi KZ©…K M…nxZ bvix Dbœqb msµvšÍ wewfbœ Dbœqb
Kvh©µg/Kg©m‚wP ev¯Íevqb Kiv n‡”Q | Zb¥‡a¨ Z…Yg‚j ch©v‡qi gwnjv‡`i mvwe©K Dbœqb I `vwi`ª¨ wbimb K‡í Ges
Zv‡`i‡K Av_©-mvgvwRKfv‡e ¯^vej¤^x K‡i M‡o Zzj‡Z †¯^”Qv‡mex gwnjv mwgwZmg‚n ¸iæZ¡c‚Y© f‚wgKv cvjb Ki‡Q| gwnjv
welqK Awa`ß‡ii †Rjv Kg©KZ©v‡`i gva¨‡g †¯^”Qv‡mex gwnjv mwgwZ wbeÜb Kiv nq|
gwnjv welqK Awa`ß‡i wbewÜZ †¯^”Qv‡mex gwnjv mwgwZ¸‡jv‡K Abz`vb cÖ`vb Kvh©µg cðv`c` bvix
mgvR‡K A_©‰bwZKfv‡e ¯^vej¤^x Kivi j‡¶¨ 1978 mvj †_‡K Abz`vb weZiY Kvh©µg mdjfv‡e `wi`Ö bvix‡`i Kj¨v‡Y
Ae`vb ivL‡Q| ZviB avivevwnKZvq 2019-2020 A_© eQ‡i †¯^”Qv‡mex gwnjv mwgwZ mg‚‡ni g‡a¨ wb‡¤œ ewY©Z Abz`vb
cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|

mvaviY Abz`vbt
†kªYxi aiY
K †kªYxfy³ mwgwZ
L †kªYxfy³ mwgwZ
M †kªYxfy³ mwgwZ

UvKvi nvi
40,000/30,000/25,000/†gvU

mwgwZi msL¨v
800wU (800×40,000)
1000wU (1000×30,000)
1400wU (1400×25,000)

3200wU mwgwZ

UvKvi cwigvb
3,20,00,000/3,00,00,000/3,50,00,000/9,70,00,000/-

we‡kl Abz`vbt
2019-2020 A_© eQ‡i 128 wU mwgwZ‡K 50,000/- UvKv nv‡i (128× 50,000/-)=64,00,000/- (‡PŠlwÆ j¶)
UvKv we‡kl Abz`vb weZiY Kiv n‡q‡Q|

‡¯^”Qvaxb Abz`vbt
2019-2020 A_© eQ‡i gvbbxq gš¿x KZ…©K †¯^”Qvaxb Aby`vb wnmv‡e 35,00,000/- (cuqwÎk jÿ) UvKv weZiY Kiv
n‡q‡Q|

দর্িদ্র িা’ি জন্য িাতৃত্বকাল িািা প্রদান কি িসূর্চ
1.
2.
3
4.
5.
6.

7.

8.

৯.

Kg©m~wPi bvg
:
ev¯ÍevqbKvj
:
2019-2020 A_© erm‡ii
fvZv †fvMxi msL¨v
:
2019-2020 A_© erm‡ii :
eivÏ
Kg© GjvKv
:
Kg©m~wPi D‡Ïk¨
:

`wi`ª gvÕi Rb¨ gvZ„Z¡Kvj fvZv cª`vb Kg©m~Px
RyjvB 2007- n‡Z ïiæ n‡q Pjgvb i‡q‡Q |
7,70,000 Rb
763,27,00,000/- (mvZ kZ †ZlwÆ †KvwU mvZvk j¶) UvKv|

64wU †Rjv I 493wU Dc‡Rjv |
K) দর্িদ্রয িা ও র্শশু মৃতুয হ্রাি
L) wkïi 1000w`‡bi cywó wbwðZ Kiv|
M ) Mf©ve¯’vq DbœZ cywó Dcv`vb MªnY e„w×|
N) cªme I cªme DËi †mev e„w×|
O)gvZ„`y» cv‡bi nvi e„w×|
P) BwcAvBI cwievi cwiKíbv Mªn‡Yi nvi e„w×|
Q) Rb¥ wbeÜb DৎmvwnZ Kiv|
R) weevn wbeÜb DØy×KiY|
Kg©m~wPi Kvh©µg
:
1| cªwZ fvZv‡fvMx cQ›`mn †gvevBj GKvD‡›Ui g‡a¨ gvwmK 800/-UvKv
nv‡i 3 eQi fvZv cª`vb
2| fvZv‡fvMx‡K wkïi cwiPh©v,¯^v¯’¨, wUKv I Rxeb `¶Zv gyjK cªwk¶Y
cª`vb|
bZyb DcKvi‡fvMx
:
K) Kg©m~wPi we`¨gvb bxwZgvjv I †cªwiZ wb‡`©kbv AbymiY Ki‡Z n‡e;
wbe©vP‡bi Aek¨Kxq
L) DcKvi‡fvMxi eqm 20 †_‡K 35 eQi;
kZ©vejx
M) cª_g A_ev wØZxq Mf©ve¯’v n‡Z n‡e;
N) DcKvi‡fvMxi RvZxq cwiPqcÎ Avewk¨K;
O) cª‡Z¨K DcKvi‡fvMxi wbR wbR cQ‡›`i mwµq Ab-jvBb e¨vsK A_ev
†gvevBj e¨vsK (weKvk/i‡KU/wkDiK¨vk) wnmv‡e n‡e;
P) cª‡Z¨K DcKvi‡fvMxi wbR¯^ †gvevBj bv¤^vi _vK‡Z n‡e|
G2P (Government to person) : gvwmK 800/-(AvUkZ) UvKv nv‡i DcKvi‡fvMx‡K Zvi cQ›`mn wbR¯^
c×wZ‡Z fvZv cÖ`vb
Ab-jvBb e¨vsK A_ev †gvevBj e¨vs‡Ki gva¨‡g G2P (Government to
person) c×wZ‡Z fvZv cÖ`vb Kiv nq|

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

gv I wkï mnvqZv Kg©m~Px
1.

Kg©m~Pxi bvg

:

gv I wkï mnvqZv Kg©m~Px
(RvZxq mvgvwRK wbivcËv †KŠkj 2015 wb‡`©kbv Abyhvqx we`¨gvb gvZ…Z¡Kvj fvZv
I Kg©Rxex j¨vK‡UwUs gv fvZv Kg©m~wPi mgwš^Z Ges DbœZ ms¯‹iY)

2. ev¯ÍevqbKvj

:

RyjvB 2018 n‡Z ïiæ n‡q Pjggvb i‡q‡Q|

3. Kg© GjvKv

:

8 wU wefv‡Mi 25 wU Dc‡Rjv Ges MvRxcyi ‡Rjvi we‡RGgBG I we‡KGgBG
AvIZvaxb Mv‡g©›Um mgyn |

4.

:

`wi`ª¨ Mf©eZx gv I ¯^í Av‡qi Kg©Rxwe gv‡qi Mf©KvjxY hZœ †_‡K ïiæ K‡i wkïi
R‡b¥i cÖ_g MyiæZ¡c~Y© 1000 w`‡b wkïi ¯^v¯’¨, cywó I eyw×e„wËK weKv‡k Ae`vb ivLv|

:

1. cÖwZwU BDwbqb I Iqv‡W© Kg©m~wPi D‡Ïk¨ Ges AšÍ©f~w³ m¤ú‡K© e¨vcK cÖPvi
cÖPviYv Pj‡e|
2. Mf©aviY wbwðZ nIqv gvÎ `wi`ª¨ I ¯^í Av‡qi cwiev‡ii gv‡q‡`i AbjvB‡b BDwbqb Z_¨ †mev †K‡›`ªi gva¨‡g cÖwZ gv‡m Kg©m~wP‡Z wbewÜZ
n‡eb|
3. myweav‡fvMx gv cÖwZgv‡m Zvi cQ›`bxq gva¨‡g 800/- (AvUkZ) UvKv
Avw_©K mnvqZv 36 gvm ZviGKvD‡›U cv‡eb|
4. G mgq Zviv 4wU ANC m¤úbœ Kiv‡eb | Mf©Kvjxb mg‡qi ¯^v¯’ †mev I hZœ
cv‡eb, wUKv ,wkïi cÖviw¤¢K weKvk ,gv‡qi ey‡Ki `ya, cywó I cwi¯‹vi
cwi”QbœZv welqK m‡PZbZvq wbqwgZ AskMÖn‡Yi my‡hvM cvv‡eb|
5. wkïi R‡b¥i ci GB Kg©m~wPi Awa‡b mywea‡fvMx Avw_©K mnvqZ vcv‡eb Ges
4wU PNC m¤úbœ Ki‡eb|
6. wkïi R‡b¥i 45 w`‡big‡a¨ Rb¥ wbeÜb Ki‡eb Ges DwÏcbvg~jK ‰kke
Kvjxb hZœ wbwðZ Ki‡eb , ey‡Ki `ya, cywó welqK m‡PZbZvq AskMÖn‡Yi
my‡hvM cvv‡eb|
7. Mf©eZx gv I Zvi cwiev‡ii m`m¨‡`i Rb¨ gv I wkïi cywó I hZœ m¤úwK…Z
AvPib cwieZ©b Avbq‡bi cÖwkÿ‡Yi Av‡qvRb Kiv n‡e|

Kg©m~Pxi D‡Ïk¨

5. Kg©m~Pxi Kvh©µg I
cÖwkÿ‡Yi welq

6. bZyb DcKvi‡fvMx
wbe©vP‡bi Aek¨Kxq
kZ©vejx

7. G2P (Government
to person) c×wZ‡Z
fvZv cÖ`vb

K) Kg©m~wPi we`¨gvb bxwZgvjv I †cªwiZ wb‡`©kbv AbymiY Ki‡Z n‡e;
L) DcKvi‡fvMxi eqm 20 †_‡K 35 eQi;
M) cª_g A_ev wØZxq Mf©ve¯’v n‡Z n‡e;
N) DcKvi‡fvMxi RvZxq cwiPqcÎ Avewk¨K;
O) cª‡Z¨K DcKvi‡fvMxi wbR wbR cQ‡›`i mwµq Ab-jvBb e¨vsK A_ev
†gvevBj e¨vsK (weKvk/i‡KU/wkDiK¨vk) wnmv‡e n‡e;
P) cª‡Z¨K DcKvi‡fvMxi wbR¯^ †gvevBj bv¤^vi _vK‡Z n‡e|
:

gvwmK 800/-(AvUkZ) UvKv nv‡i DcKvi‡fvMx‡K Zvi cQ›`mn wbR¯^ AbjvBb e¨vsK A_ev †gvevBj e¨vs‡Ki gva¨‡g G2P (Government to person)
c×wZ‡Z fvZv cÖ`vb Kiv nq|

Annex: Snaps of Some Important Moments of Mother and Child Benefit Prog

Honorable guests at the launching ceremony of Mother and Child Benefit Programme.

Pregnant women are visiting the Union Digital Center
regularly to enroll in the programme

Pregnant women and mothers are attending a nutrition
session in their courtyard

A beneficiary just received her allowance
to buy nutritious food for herself and her
baby

m‡PZbZv e„w× I †RÛvi mgZvg~jK Kvh©µg

cwiexÿY, mgš^q I m‡PZbZv m„wó
bvix AwaKvi I bvixi ÿgZvq‡b mgv‡R e¨vcKfv‡e Av‡jvwPZ wewfbœ Bmy¨i Dci BwZevPK g‡bvfve I m‡PZbZv m„wói j‡ÿ¨
gwnjv welqK Awa`ßi KZ…©K m‡PZbZv kvLvi gva¨‡g wewfbœ Kvh©µg ev¯ÍevwqZ nq| †hgb-evj¨weevn cÖwZ‡iva,Kg©‡¶‡Î
†hŠb nqivbx †iva, gvbe cvPvi cÖwZ‡iva, MYcwien‡b bvix wbMÖn †iva I AwURg welqK Kvh©µg ev¯ÍevwqZ Kiv nq|
1| evj¨weevn cÖwZ‡iva t evsjv‡`k miKvi RvwZms‡Ni †NvwlZ MDG Gi 8wU jÿ¨gvÎvi g‡a¨ evj¨weevn I cywói Afve
kZfvM c~iY Ki‡Z mÿg nqwb| d‡j 2015-2030 mv‡ji Rb¨ †NvwlZ SDG5 G D‡jøwLZ jÿ¨gvÎv c~i‡b miKvi
evj¨weevn wb‡iv‡a e¨vcK ¸iæZ¡ w`‡q wewfbœ Kvh©µg MÖnY K‡i‡Q| ZviB avivevwnKZvq gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjqvaxb
gwnjv welqK Awa`ßi wb¤œwjwLZ Kvh©µg MÖnY K‡i‡Q|

 gvbbxq cÖavbgš¿xi AvšÍR©vwZK m¤úK© welqK Dc‡`óvi mfvcwZ‡Z¡ evj¨weevn wb‡iva msµvšÍ GKwU KwgwU i‡q‡Q|
GB KwgwUi wm×všÍ Abyhvqx mgv‡Ri mvaviY gvby‡li gv‡S we‡kl K‡i gwnjvmn ¯‹zj K‡jR, gv`ªvmvi QvÎ wkÿK I
gmwR‡`i Bgvg‡`i m‡PZbZv m„wói j‡ÿ¨ †Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡q wewfbœ mfv,†mwgbvi, DVvb ˆeVK Ges AewnZKiY
mfv, Av‡jvPbv mfvmn gvbeeÜb Kiv| GQvov Awa`ß‡i AbywôZ wewfbœ †Uªwbs †cÖvMÖv‡g D³ wel‡q m‡PZbZvg~jK
cÖwkÿb cÖ`vb Kiv nq|
 evj¨weevn cov‡bv n‡e bv g‡g© KvRx I cy‡ivwnZ‡`i wbKU †_‡K A½xKvi bvgv MÖnY,wfwWI cÖ`k©bx, BZ¨vw` Kvh©µg
ev¯ÍevwqZ nq|
 gvV ch©vq n‡Z evj¨weevn †iv‡ai Z_¨ mwbœ‡ewkZ K‡i cÖwZgv‡m gš¿Yvj‡q cÖwZ‡e`b †cÖib I msiÿb Kiv nq|
 RyjvBÕ19 n‡Z RybÕ20 ch©šÍ ‡gvU 1191 Rb wkï evj¨weevn n‡Z cwiÎvY †c‡q‡Q| D³ wkï‡`i bvg I wVKvbv †Rjv
/Dc‡Rjv n‡Z cÖvß Z_¨ mwbœ‡ewkZ K‡i cÖwZgv‡m cÖwZ‡e`b gš¿Yvj‡q †cÖib I msiÿb Kiv nq|
2| Kg©‡¶‡Î †hŠb nqivbx †iva t
 Kg©‡¶‡Î †hŠb nqivbx †iv‡a gnvgvb¨ Av`vj‡Zi nvB‡KvU© wefv‡M `v‡qiK…Z ixU wcwUkb Gi Av‡jv‡K gwnjv welqK
Awa`ß‡i GKwU Complaint KwgwU i‡q‡Q|
 Awa`ß‡ii `ß‡ii bxP Zjvq GKwU Awf‡hvM ev· ivLv n‡q‡Q| msiwÿZ ev·wUi Ae¯’vb m¤ú‡K© mKj‡K Rvbv‡bvi
j‡ÿ¨ fe‡bi cÖwZ Zjvq †QvU wb‡`©kK wPý m¤^wjZ †evW© ¯’vcb Kiv n‡q‡Q|
 Awf‡hvMKvix wjwLZfv‡e Awf‡hvM cÖ`vb Ki‡Z cv‡ib|
 Complaint KwgwUi mfv cªwZ `yB gvm ci ci AbywôZ nq|
 64wU †Rjvi DccwiPvj‡Ki Kvh©vj‡q Complaint KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q|
3| AwURg welqK t
 gwnjv welqK Awa`ß‡i AwURg I wbD‡iv-‡W†fjc‡g›Uvj wWRG¨vwewjwU welqK GKwU †mj MVb Kiv n‡q‡Q|
 gwnjv welqK Awa`ßi KZ©„K ev¯ÍevwqZ wfwRwW Kg©m~wP, wK‡kvi-wK‡kvix K¬ve Kg©m~wPi cÖwkÿY gwWDjmn Ab¨vb¨
mvgvwRK wbivcËvg~jK Kg©m~wPi DcKvi‡fvMx‡`i Rb¨ Av‡qvwRZ cÖwkÿY Kg©m~wPi DVvb ˆeV‡K AwURg welqwU AšÍf©~³
Kiv n‡q‡Q|

 gwnjv welqK Awa`ß‡ii cÖwkÿY GKv‡Wgx KZ…©K Av‡qvwRZ cÖwkÿY Kg©mywPi gva¨‡g G ch©šÍ 237 Rb †Rjv I
Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v‡`i AewnZKiY Kiv n‡q‡Q|
 11 I 12 Zg wek¦ AwURg m‡PZbZv w`em cvjb Dcj‡ÿ m`i Kvh©vjqmn 64wU †Rjv Ges 492wU Dc‡Rjv Kvh©vjq,
‡W †Kqvi †m›Uvi,gwnjv †nv‡ój 03 (wZb) w`be¨vcx bxj evwZ cÖ¾¦jb Kiv nq |

4| gvbe cvPvi cÖwZ‡iva t
 gvbe cvPvi cÖwZ‡iv‡a †Rjv I Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©vMY wbqwgZfv‡e Av‡jvPbv mfv I DVvb ˆeV‡Ki
gva¨‡g DcKvi‡fvMx‡`i m‡PZbZv e„w× K‡ib| gvV ch©vq n‡Z D³ Z_¨ mwbœ‡ewkZ K‡i cÖwZgv‡m cÖwZ‡e`b gš¿Yvj‡q
†cÖib I msiÿb Kiv nq|
 gvbe cvPvi cÖwZ‡iva m¤ú‡K© RyjvBÕ19 n‡Z RybÕ20 ch©šÍ 17,785wU DVvb ˆeV‡Ki gva¨‡g 9,95,099 Rb
DcKvi‡fvMx‡K m‡PZb Kiv nq |
5| RvZxq gwnjv I wkï Dbœqb cwil` (NCWCD) msµvšÍt
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii gvbbxq cÖavbgš¿xi mfvcwZ‡Z¡ 11/02/2015 Zvwi‡L AbywôZ RvZxq gwnjv I wkï
Dbœqb cwil` (NCWCD) Gi mfvi Kvh©weeiYxi wm×v‡šÍi ev¯Íevqb AMÖMwZi (we¯ÍvwiZ) cÖwZ‡e`b cÖkvmwbK gš¿Yvj‡q
cÖwZgv‡m †cÖiY Kiv nq| cieZx© mfv AvnŸv‡bi Rb¨ gš¿Yvj‡q cÖ¯Íve Kiv n‡q‡Q|
6| MYcwien‡b bvix wbMÖn †iva msµvšÍ :
 MYcwien‡b bvix‡`i wbMÖn cÖwZ†iv‡a RbMb‡K m‡PZb Kivi j‡ÿ¨ 5wU †køvMvb m¤^wjZ 5wU is‡qi wóKvi¸wj
64wU †Rjvi †Rjv I Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©vMY wb‡`©kbv Abyhvqx evm Uvwg©bvj, jÂNvU Ges RbmgvMg ¯’v‡b
¯’vbxq cÖkvm‡bi mn‡hvMxZvq cÖ`k©b K‡ib|
7| gvbbxq cÖavbgš¿xi †kL nvwmbvi we‡kl D‡`¨vM Ges eª¨vwÛs Kvh©µg welqK:
 Ó†kL nvwmbvi we‡kl D‡`¨vMÓ Ges eª¨vwÛs Kvh©µg wel‡q AÎ Awa`ß‡i weMZ 04/10/17 Zvwi‡L 09 (bq) m`m¨
wewkó GKwU KwgwU MVb Kiv nq|
 m`i Kvh©vj‡qi g~j dU‡K jvBwUs Gi gva¨‡g Ó‡kL nvwmbvi eviZv bvix - cyiæl mgZvÓ ‡køvMvbwU e½eÜzi Rb¥kZ
evwl©Kx Dcj‡ÿ wewfbœ `~j©f wPÎ wfwWI LED ¯Œx‡b, cÖ`k©b Kiv n‡q‡Q|
 Awa`ßi Ges †Rjv-Dc‡Rjv n‡Z †cÖwiZ mKj e¨vM,‡dvìvi, wPwV c‡Î Ó‡kL nvwmbvi eviZv bvix -cyiæl mgZvÓ
‡køvMvbwU †jLv eva¨Zvg~jK Kiv nq|
---------------------

wewfbœ w`em D`&&hvcb
নািী উন্ন ়বন ব্যাপক জনিবচিনিা সৃর্িি লবক্ষয প্রচাি িােবিি ভূর্িকা অিযন্ত গুরুত্বপূণ ি। ির্িলা র্বষ ়ক অর্িদপ্তবিি িােবি
িািার্জক জনিবচিনিা বৃর্িকবল্প নািী ইসুযর্ির্িক ও গুরুত্বপুরণ ি র্বষয়ার্দ তৃণমূল প িাবয়ও গণিােবি প্রচাি কিা িবয় র্াবক।
জািীয় প িাবয় এবং িদি কা িালয় িি ৬৪ট বজলা ও বজলািীন উপবজলা, র্বর্িন্ন প্রর্শক্ষণ বকন্দ্র ও ির্িলা িিায়িা কিিসূচী
িমূবি র্বর্িন্ন জািীয় ও আন্তজিার্িক র্দবি িমূি উদ াপন কিা িয়।

১৫ আগি জার্িি র্পিা বঙ্গবন্ধু বশখ মুর্জবুি িিিান এি শািাদাৎ বার্ষ িকী ২০১৯
স্বািীনিাি িিান স্থপর্ি জার্িি র্পিা বঙ্গবন্ধু বশখ মুর্জবুি িিিান এি শািাদাৎ বার্ষ িকীবি ির্িলা র্বষয়ক অর্িদপ্তি পর্িবাি
গিীিিাবব বশাকািি। জার্িি র্পিাি প্রর্ি গিীি রেষিা র্নববদন কবি ির্িলা র্বষয়ক অর্িদপ্তি পর্িবাি, প্রিান কা িালয় িি
৬৪ বজলা ও ৪২৯ ট উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিাি কা িালবয় জািীয় কিিসূর্চি িাবর্ িািঞ্জস্য বিবখ র্বর্িন্ন কিির্সূচি
আবয়াজন কবি। ির্িলা র্বষয়ক অর্িদপ্তবিি প্রিান কা িালবয় র্নম্নবর্ণ িি অনুষ্ঠানিালাি আবয়াজন কিা িয়।

১৫ আগস্ট সূব াদ িবয়ি িাবর্ িাবর্ ির্িলা র্বষ ়ক অর্িদপ্তি িববন জািীয় পিাকা অি িনর্িি িাখা িয়।
১৫ আগি িকাল ৭টা৩০.১০ বর্বক ৩০.য় বকািআনখার্ন, ১ র্ির্নট র্নিবিা পালন,কিিকিিাকিিচািীবদি কাবলা ব্যাজ িািন ও /
বদায়া িাির্ফবলি আবয়াজন কিা িয়। জার্িি র্পিা বঙ্গবন্ধু বশখ মুর্জবুি িিিাবনি প্রর্িকৃর্িবি ির্িলা র্বষ ়ক অর্িদপ্তবিি
পক্ষ বর্বক পুরষ্পস্তবক অপিন কিা ি ়।
১৬ আগি ঢাকাস্থ র্শশু র্দবা ত্ন বকবন্দ্রি র্শশুবদি িবে বঙ্গবন্ধু র্বষয়ক কর্বিা আবৃর্ি ও র্চত্রাংকন প্রর্িব াগীিায় র্বজয়ীবদি
িবে পুরিষ্কাি র্বিিন কিা িয় এবং বঙ্গবন্ধুি জীবন ও কিির্বষয়ক আবলাচনা িিা অনুর্ষ্ঠি িয়।
উক্ত অনুষ্ঠাবন প্রিান অর্ির্র্ি আিন অলংকৃি কবিন ির্িলা ও র্শশু র্বষয়ক িন্ত্রণালবয়ি িাননীয় প্রর্িিন্ত্রী ফর্জলাতুন বনিা
ইর্িিা এির্প এবং র্ববশষ অর্ির্র্ র্িবিবব উপর্স্থি র্ছবলন ির্িলা ও র্শশু র্বষয়ক িন্ত্রণালবয়ি ির্চব কািরুন নািাি এবং
অনুষ্ঠাবন িিাপর্িত্ব কবিন ির্িলা র্বষ ়ক অর্িদপ্তবিি িিাপর্িচালক জনাব বদরুন বনছা।

RvZxq Kb¨v wkï w`em
‘‘জািীয় কন্যা র্শশু র্দবি’’ উদ াপন উপলবক্ষ আবলাচনা িিা, িানব বন্ধন, িযালী ও ির্িলা র্বষয়ক অর্িদপ্তবি
কিিিি কিিকিিা ও কিিচািীবদি ২০১৯ িাবল অনুর্ষ্ঠি এিএির্ি ও এইচএির্ি পিীক্ষায় র্জর্পএ-৫ প্রাপ্ত িন্তানবদি এক
িংবি িনা অনুষ্ঠাবনি আবয়াজন কিা িয় । উক্ত অনুষ্ঠাবন প্রিান অর্ির্র্ র্িবিবব উপর্স্থি র্ছবলন ির্িলা ও র্শশু র্বষ ়ক

িন্ত্রণালবয়ি িাননীয় প্রর্িিন্ত্রী ফর্জলাতুন বনিা ইর্িিা এির্প এবং অনুষ্ঠাবন িিাপর্িত্ব কবিন ির্িলা র্বষয়ক অর্িদপ্তবিি
িিাপর্িচালক জনাব বদরুন বনছা।

অনুষ্ঠাবন র্জর্পএ -৫ প্রাপ্ত িন্তানবদি িাবে বেি ও বিৌজন্য উপিাি র্িবিবব প্রাইজবন্ড প্রদান কিা িয়। এছাি়া ‘‘জািীয় কন্যা
র্শশু র্দবি’’ উপলবক্ষ বজলা, উপবজলা প িাবয় স্থানীয় প্রশািবনি িাবর্ িিন্বয় কবি কিিসূর্চ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কিা িয়।

†eMg †iv‡Kqv w`em
নািী র্শক্ষা িম্প্রিািণ ও নািী মুর্ক্তি অগ্রদূি ববগি বিাবকয়াি স্মৃর্িি প্রর্ি রেষিা জার্নবয় ির্িলা র্বষয়ক অর্িদপ্তি ৯
র্িবিম্বি ২০১৯ িার্িখ ববগি বিাবকয়া র্দবি ২০১৯ উদ াপন কবি। ির্িলা ও র্শশু র্বষয়ক িন্ত্রণালবয়ি উবযাবগ িকাল
১০:০০ টায় ওিিানী স্মৃর্ি র্িলনায়িবন ববগি বিাবকয়া পদক ২০১৯ প্রদান অনুষ্ঠাবনি আবয়াজন কিা িয়। অনুষ্ঠাবনি প্রিান
অর্ির্র্ র্িবিবব উপর্স্থি র্ছবলন গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদশ িিকাবিি িাননীয় প্রিানিন্ত্রী, জনবনত্রী বশখ িার্িনা। র্ববশষ অর্ির্র্
র্ছবলন ির্িলা ও র্শশু র্বষয়ক িন্ত্রণালবয়ি িাননীয় প্রর্িিন্ত্রী ফর্জলাতুন বনিা ইর্িিা এির্প, উপর্স্থি র্ছবলন ির্িলা ও র্শশু
র্বষয়ক িন্ত্রণালবয়ি ির্চব কািরুন নািাি।

অনুষ্ঠাবনি প্রিান অর্ির্র্ গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদশ িিকাবিি িাননীয় প্রিানিন্ত্রী, জনবনত্রী বশখ িার্িনা নািীি অগ্র াত্রায়
অবদাবনি জন্য ৫ জন র্বর্শি নািীবক (পাঁচ)‘ববগি বিাবকয়া পদক ২০১৯’ িম্মাননা প্রদান কবিন। আবলাচনা বশবষ
িাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবনি আবয়াজন কিা িয়।

িাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবনি র্কছু র্চত্রিঃ

16 wW‡m¤^i gnvb weRq w`em
‘‘িিান র্বজ ় র্দবি’’ ২০১৯ উদ াপন উপলবক্ষ ির্িলা র্বষয়ক অর্িদপ্তি িবন আবলাকিজ্জায় ির্জ্জি কিা িয় এবং প্রিান
কা িালবয় র্দবিট উদ াপন উপলবক্ষ ির্িলা র্বষয়ক অর্িদপ্তবিি িার্িপািপািি িলা৫) ) িলরুবি আবলাচনা িিা ও
িাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবনি আবয়াজন কিা িয়।

এছাি়া ির্িলা র্বষয়ক অর্িদপ্তবিি িাঠ প িাবয় বজলা এবং বজলািীন উপবজলায় জািীয় কিিসূর্চি আবলাবক স্থানীয়
প্রশািবনি িাবর্ িিন্বয় কবি র্বর্িন্ন কিিসূর্চি আবয়াজন কিা িয়।

AvšÍR©vwZK bvix w`em
আন্তজিার্িক নািী র্দবি নািী িিাবজি অর্িকাি প্রর্িষ্ঠাি বক্ষবত্র এক অনন্য র্দন। র্া র্ ি িাদাি িাবর্ র্দবিট উদ াপন
উপলবক্ষ ির্িলা র্বষয়ক অর্িদপ্তবিি উবযাবগ ০৬ িাচ ি ২০২০ িার্িখ িকাল ১০ র্ির্নট বর্বক ঢাকাস্থ ৩০:জািীয় শিীদ
র্িনাবি িিকািী ও ববিিকািী প্রর্িষ্ঠাবনি অংশগ্রিবণ িানববন্ধন কিিসূর্চ অনুর্ষ্ঠি িয়।
উক্ত িানববন্ধন কিিসূচীবি প্রিান অর্ির্র্ র্িবিবব উপর্স্থি র্ছবলন ির্িলা ও র্শশু র্বষ ়ক িন্ত্রণালবয়ি িাননীয় প্রর্িিন্ত্রী জনাব
ফর্জলাতুন বনিা ইর্িিা এির্প। আিও উপর্স্থি র্ছবলন ির্িলা ও র্শশু র্বষয়ক িন্ত্রণালবয়ি ির্চব জনাব কাজী িওশন
আক্তাি, ির্িলা র্বষয়ক অর্িদপ্তবিি িিাপর্িচালক জনাব পািিীন আকিাি (বগ্রি-১), পর্িচালক জনাব ফখরুল কর্বি।
৮ িাচ ি িকাল ১০:০ টায় ওিিানী স্মৃর্ি র্িলনায়িবন আবলাচনা িিা, িাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান ও ০৫ (পাঁচ)জন জর্য়িাবক জর্য়িা
িম্মাননা প্রদান কিা িয়। উক্ত অনুষ্ঠাবন প্রিান অর্ির্র্ র্িবিবব উপর্স্থি র্ছবলন গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদশ িিকাবিি িাননীয়
প্রিানিন্ত্রী জনবনত্রী বশখ িার্িনা । িিাপর্িত্ব কবিন িাননীয় প্রর্িিন্ত্রী জনাব ফর্জলাতুন বনিা ইর্িিা এির্প, ির্িলা ও র্শশু
র্বষয়ক িন্ত্রণালয়। র্ববশষ অর্ির্র্ র্িবিবব উপর্স্থি র্ছবলন Shoko Ishikawa Country Representative, UN
women.

স্বাগি িাষণ প্রদান কবিন িাননীয় ির্চব জনাব কাজী িওশন আক্তাি ির্িলা ও র্শশু র্বষয়ক িন্ত্রণালয়। এছাড়াও
িিাপর্িচালক পািিীন আকিাি (বগ্রি-১) িি িকল প িাবয়ি কিিকিিা ও কিিচািী, ঢাকা বজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিাি
কা িালবয়ি আওিািীন র্বর্িন্ন ির্ির্িি বনত্রীবৃি ও িদস্যবৃি অংশগ্রিণ কবিন। বাংলাবদবশি ৬৪ ট বজলা ৪২৯ট উপবজলায়
িানববন্ধন, িযালী, আবলাচনা িিা, বির্িনাি, বস্বচ্ছায় িক্তদান ইিযার্দ কিিসূর্চি আবয়াজন কিা িয়। িকল বরেষণী বপশাি িানুষ
এ কিিসূর্চবি অংশগ্রিণ কবিন।

17 gvP© RvwZi RbK e½eÜz †kL gywReyi ingvb Gi Rb¥w`em I RvZxq wkï w`em
১৭ িাচ ি জার্িি র্পিা বঙ্গবন্ধু বশখ মুর্জবুি িিিান এি জন্মর্দন ও জািীয় র্শশু র্দবি ২০২০ উদ াপন উপলবক্ষ ির্িলা
র্বষয়ক অর্িদপ্তি কতৃকি জার্িি র্পিা বঙ্গবন্ধু বশখ মুর্জবুি িিিাবনি প্রর্িকৃর্িবি পুরস্পস্তবক অপিণ কিা িয়। এছাড়া জািীয়
পিাকা উবিালন এবং অর্িদপ্তি িবন আবলাকিজ্জায় ির্জ্জি কিা িয়।

এছাড়াও বাংলাবদবশি ৬৪ ট বজলা ৪২৯ ট উপবজলা এবং ৭ট প্রর্শক্ষণ বকবন্দ্র জািীয় কিিসূর্চি িাবর্ িািঞ্জস্য বিবখ
র্দবিট উদ াপন কিা িয় ।

26 gvP© gnvb ¯^vaxbZv I RvZxq w`em
‘‘২৬ িাচ ি িিান স্বািীনিা ও জািীয় র্দবি’’ ২০২০ উদ াপন উপলবক্ষ ির্িলা র্বষয়ক অর্িদপ্তি িবন আবলাকিজ্জায়
ির্জ্জি কিা িয়। িিান স্বািীনিা ও জািীয় র্দবি ২০২০ উদ াপন উপলবক্ষ ির্িলা র্বষয়ক অর্িদপ্তবিি িাঠ প িাবয় বজলা
এবং বজলািীন উপবজলায় জািীয় কিিসূর্চি আবলাবক স্থানীয় প্রশািবনি িিায়িায় র্বর্িন্ন কিিসূর্চি আবয়াজন কিা িয়।

ÔgvÕ w`em
কবিানা কার্লন (বকার্িি-১৯) িিবয় িিাববশ স্থর্গি র্াকায় িা র্দবি ২০২০ উদ াপন কিা িম্ভব িয়র্ন।

gvbe m¤ú` Dbœqb I AvZ¥-Kg©ms¯’vb

RvZxq gwnjv cÖwk¶Y I Dbœqb GKv‡Wgx
RvZxq Dbœq‡bi c~e©kZ© A_©bxwZi g~j†¯ªvZavivq bvixi AskMÖnY wbwðZ Kiv| ZvB bvixi †UKmB mvwe©K Dbœq‡b
cÖwkÿ‡Yi †Kv‡bv weKí †bB| gwnjv welqK Awa`ßivaxb RvZxq gwnjv cÖwkÿY I Dbœqb GKv‡Wgxi AvIZvq AÎ
`ß‡ii mywekvj Kg©KvÛ myôyfv‡e ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ cÖavb Kvh©vjq, †Rjv I Dc‡Rjv Kvh©vjq, mKj Pjgvb Kg©m~wP‡Z
Kg©iZ Kg©KZv© I Kg©Pvix‡`i †ckvMZ gvb Ges Kg© `ÿZv e„w×i Rb¨ cÖwkÿY cÖ`vb K‡i _v‡K| GQvov Z…Yg~ j ch©v‡q
m¦í wkwÿZ, `y:¯’ gwnjv‡`i g‡a¨ m‡PZbZv e„w×i gva¨‡g A_©‰bwZK Kg©Kv‡Û bvixi AskMÖnY wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ gwnjv
welqK Awa`ß‡ii cÖavb Kvh©vjqmn †Rjv I Dc‡Rjv Kvh©vj‡q gwnjv cÖwkÿY †K›`ª Ges 07wU †Rjvq AvevwmK cÖwkÿY
†K‡›`ª cÖwkÿY Kvh©µg cwiPvwjZ n‡”Q| 2019-2020 A_© eQ‡i me©‡gvU 34888Rb‡K `ÿZv Dbœqb Ges e„wËg~jK
cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
AbvevwmK cÖwkÿY :
1| cÖavb Kvh©vjq
Kg©KZv© Kg©Pvix‡`i `ÿZv Dbœqb cÖwkÿY : gwnjv welqK Awa`ßi KZ…©K M„nxZ Kvh©µg myôyfv‡e ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨
Kg©iZ Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i Rb¨ wewfbœ wel‡q cÖwkÿ‡Yi Av‡qvRb Kiv nq| 2019-2020 A_© eQ‡i 854 Rb Kg©KZv©
I Kg©Pvix‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
e„wËg~jK cÖwkÿY : m¦í wkwÿZ †eKvi bvix KZ…©K wd cÖ`v‡bi gva¨‡g 04(Pvi) gvm †gqv‡` `wR© weÁvb, GgeªqWvix,
eøK-evwUK GÛ UvBWvB †Uª‡W cÖwkÿY cÖ`vb Kiv nq|2019-2020 A_© eQ‡i 113 Rb cÖwkÿY MÖnY K‡i‡Q|
Kw¤úDUvi cÖwkÿY †K›`ª : AÎ `ß‡ii 9g Zjvq Aew¯’Z m¤ú~Y© kxZvZc wbqwš¿Z DbœZgv‡bi j¨ve 04(Pvi) gvm †gqv‡`
cÖwkÿY ‡Kvm© cwiPvwjZ nq| 2019-2020A_© eQ‡i 47 Rb cÖwkÿY MÖnY K‡i‡Q|
2| ‡Rjv I Dc‡Rjv gwnjv cÖwkÿb †K›`ª (WTC)
MÖvgxY gwnjv‡`i AvZ¥Kg©ms¯_vb m„wói j‡ÿ¨ gwnjv welqK Awa`ß‡ii AvIZvq cwiPvwjZ gwnjv cÖwkÿY †K›`ª
(WTC) GKwU ¸iæZ¡c~Y© Kg©m~wP| 64 †Rjvi 136wU Dc‡Rjvq G cÖwkÿY cwiPvwjZ n‡”Q| cÖwkÿ‡Yi †gqv` 3 gvm|
†Rjv ch©v‡q 100 Rb Ges Dc‡Rjv ch©v‡q 30 Rb ¯^í wkwÿZ Ges `y:¯’ gwnjv‡`i ¯’vbxq Pvwn`vi wfwË‡Z †gvgevwZ
ˆZix, †kvwcP ˆZix, `wR© weÁvb, weDwUwd‡Kkb, †gvevBj mvwf©wms, bvm©vix, †eKvix, c¨v‡KU ˆZix, AvaywbK Mv‡g©›Um,
GgeªqWvix, Lv`¨ cÖwµqvRvZKiY, Kw¤úDUvi wel‡q cÖwkÿY cÖ`vb Kiv nq| cÖwkÿYv_x©‡`i ˆ`wbK 100 UvKv nv‡i 03
gv‡m m‡e©v”P 6000 (Qq) nvRvi UvKv cÖwkÿY fvZv cÖ`vb Kiv nq
AvevwmK c«wk¶Y †K›`« :
‡`‡ki mvwe©K Dbœq‡b gwnjv‡`i AskM«nY AvR `…k¨gvb| bvixi `¶Zv Dbœqb Ges ¶gZvq‡bi j‡¶¨ gwnjv welqK
Awa`ßivaxb 07wU †Rjvq 07wU AvevwmK Ges 01 wU AbvevwmK c«wk¶Y †K‡›`ª cÖwkÿY Kvh©µg cwiPvwjZ n‡”Q|
†`‡ki ¯^í wkw¶Z gwnjv‡`i K…wl c«wk¶Ymn wewfbœ †U«‡W wbivc` Avevmb I bvix evÜe cwi‡e‡k c«wk¶Y c«`vb Kiv
nq| c«wk¶‡Yi †gqv` 03 gvm| c«wk¶Y PjvKvjxb †nv‡÷‡j webv Li‡P _vKv I LvIqvi e¨e¯’vmn Rbc«wZ gv‡m 300/(wZbkZ) UvKv fvZv c«`vb Kiv nq|
1| knx` †kL dwRjvZy‡bœQv gywRe gwnjv c«wk¶Y GKv‡Wgx, wRivbx, MvRxcyi |
bvixi `¶Zv I ¶gZvq‡b GB cÖwkÿY GKv‡Wgx ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv †i‡L Avm‡Q| †`‡ki wewfbœ †Rj n‡Z AvMZ 18-35
ermi eqmx gwnjv‡`i weDwUwd‡Kkb, †gvevBj †dvb mvwf©wms, Kw¤úDUvi Awdm Gwcø‡Kkb , †W«m †gwKs GÛ †UBjvwis
Ges BÛvwó«qvj myBs ‡gwkb Acv‡iUi GÛ †gBb‡U‡bÝ †U«‡W c«wk¶Y c«`vb Kiv nq| mKj †U«W KvwiMwi wk¶v †ev‡W©i
mv‡_ Gwdwj‡q‡UW| 2019-2020A_© eQ‡i 424 Rb c«wk¶Y M«nY K‡i‡Q|

gwnjv welqK Awa`ßi Ges UCEP Bangladesh Gi †hŠ_ D‡`¨v‡M G c«wk¶Y †K‡›`« Readymade
Garments ( RMG) welqK c«wk¶Y Kvh©µg cwiPvwjZ n‡”Q| c«wk¶‡Yi †gqv` 03 gvm Ges c«‡Z¨K e¨v‡P 100
Rb K‡i 2019-2020 A_©eQ‡i 300 Rb c«wk¶Y_©x‡K cÖwkÿY c«`vb Kiv n‡e| c«wk¶Y c«vß‡`i UCEP
Bangladesh PvKyixi e¨e¯’v K‡ib|
2| M«vgxY gwnjv‡`i K…wlwfwËK c«wk¶Y †K›`«, wRivbx, MvRxcyi (AbvevwmK)
K…wl †¶‡ÎI bvix mgvR wcwQ‡q †bB| G c«wk¶Y †K‡›`« gwnjv‡`i mgwš^Z K…wl I gvQ Pvl wel‡q c«wk¶Y c«`vb Kiv nq|
c«wZ e¨v‡P 15 Rb‡K c«wk¶Y c«`vb Kiv nq| 2019-2020 A_© eQ‡i 45 Rb c«wk¶Y M«nY K‡i‡Q|
3| gwnjv K…wl c«wk¶Y †K›`« mvfvi, wRiv‡ev, XvKv
‡`‡ki wewfbœ †Rjv †_‡K AvMZ c«wk¶Yv_©xiv GLv‡b gvkiæg I ‰Re Pvlvev`, †có«x GÛ †eKvix †cªvWv±, †W«m †gwKs GÛ
†UBjvwis, †ewmK Kw¤úDUvi Ges nw©U©KvjPvi GÛ bvm©vix wel‡q nv‡Z Kj‡g c«wk¶Y M«nY K‡i _v‡K|‡có«x GÛ †eKvix
†cªvWv± †U«WwU KvwiMwi wk¶v †ev‡W©i mv‡_ Gwdwj‡q‡UW| 2019-2020 A_© eQ‡i 178Rb c«wk¶Y M«nY K‡i‡Q|
4| †eMg †iv‡Kqv c«wk¶Y †K›`«, w`NviKv›`v, gqgbwmsn
bvix RvMi‡Yi AM«`~Z †eMg †iv‡Kqv kvLvIqvZ †nv‡m‡bi bv‡g 1995 mv‡j w`NviKv›`v, gqgbwmsn G †eMg †iv‡Kqv
c«wk¶Y †K›`« c«wZôv Kiv nq| G †K‡›`« nvDR wKwcs GÛ †Kqvi wMwfs, weDwUwd‡Kkb, †W«m ‡gwKs GÛ †UBjvwis
(AvevwmK, AbvevwmK) Ges Kw¤úDUvi Awdm Gwcø‡Kkb †U«‡W ZvwË¡K I e¨envwiK c«wk¶‡Yi gva¨‡g c«wk¶Yv_©x‡`i
`¶ Rbkw³iƒ‡c M‡o Zyj‡Z ¸iæZ¡c~Y© Ae`vb ivL‡Q| weDwUwd‡Kkb †U«WwU KvwiMwi wk¶v †ev‡W©i « mv‡_
Gwdwj‡q‡UW| 2019-2020A_© eQ‡i 510 Rb c«wk¶Y M«nY K‡i‡Q |
5| gwnjv K…wl c«wk¶Y BÝwUwUDU, †gv‡ojMÄ, ev‡MinvU
Lyjbv wefv‡Mi ev‡MinvU †Rjvi †gv‡ojMÄ Dc‡Rjv‡Z G c«wk¶Y †K›`« Aew¯’Z| G †K‡›`« weDwUwd‡Kkb, Kw¤úDUvi
Awdm Gwcø‡Kkb, †W«m ‡gwKs GÛ †UBjvwis †Uª‡W c«wk¶Y c«`vb Kiv nq| 3wU †U«WB KvwiMwi wk¶v †ev‡W©i mv‡_
Gwdwj‡q‡UW| 2019-2020A_© eQ‡i 245 Rb c«wk¶Y M«nY K‡i‡Q |
6| gwnjv n¯Íwkí Ges K…wl c«wk¶Y †K›`«, w`bvRcyi
G c«wk¶Y †K‡›`« AÎ AÂ‡j ¯^í wkw¶Z Ges wkw¶Z bvix‡`i c«wk¶Y c«`vb Kiv nq| G †K‡›`« AvaywbK Mv‡g©›Um, †W«m
‡gwKs GÛ †UBjvwis Ges †ewmK Kw¤úDUvi †U«‡W c«wk¶Y c«`vb Kiv nq| †W«m ‡gwKs GÛ †UBjvwis †U«WwU KvwiMwi
wk¶v †ev‡W©i mv‡_ Gwdwj‡q‡UW| 2019-2020 A_© eQ‡i 180 Rb c«wk¶Y M«nY K‡i‡Q |
7| gv-dv‡Zgv (ivt) gwnjv c«wk¶Y Dbœqb Kg‡c · mvwiqvKvw›`, e¸ov
bvixi `¶Zv e…w× I Dbœqb K‡í e¸ov †Rjvaxb mvwiqvKvw›` Dc‡Rjvq gv-dv‡Zgv (ivt) gwnjv c«wk¶Y Dbœqb Kg‡cø·
¯’vcb Kiv n‡q‡Q| G †K‡›`« KbwRDgvi B‡j±«wb· gUi mvB‡Kj mvwf©m †gKvwb· Ges B‡jw±«wkqvb †U«‡W c«wk¶Y
c«`vb Kiv nq| gUi mvB‡Kj mvwf©m †gKvwb· †U«WwU KvwiMwi wk¶v †ev‡W©i mv‡_ Gwdwj‡q‡UW n‡q‡Q| 20192020A_© eQ‡i 193 Rb c«wk¶Y M«nY K‡i‡Q|
8| gvbe m¤ú` Dbœqb c«wk¶Y †K›`«, mcyiv, ivRkvnx
ivRkvnx †Rjvi m`i Dc‡Rjvi mcyivq ¯’vcb Kiv n‡q‡Q gvbe m¤ú` Dbœqb c«wk¶Y †K›`«| GLv‡b gwnjv welqK
Awa`ßi KZ©…K wbeÜbK…Z †¯^”Qv‡mex gwnjv c«wZôv‡bi †bZ…e…‡›`i m¶gZv e…w×i j‡¶¨ G †K›`«wU we‡klvwqZ K‡i M‡o
†Zvjv n‡q‡Q| c«wk¶‡Yi †gqv` 05 w`b| c«wZ e¨v‡P 60 Rb‡K c«wk¶Y c«`vb Kiv nq| 2019-2020A_© eQ‡i 659
Rb c«wk¶Y M«nY K‡i‡Q|

GQvov G c«wk¶Y †K‡›`« 05 w`b †gqv‡` gwnjv welqK Awa`ß‡ii 3q †k«Yx Kg©Pvix‡`i ÷vd Dbœq b welqK c«wk¶Y
†Kvm© cwiPvwjZ nq|

¯§viYx
(RyjvB 2019 - Ryb 20২০)
c«wk¶Y/D‡`¨vMx ms¯’vi
bvg
RvZxqgwnjvc«wk¶Y I
DbœqbGKv‡Wgx, gwnjv
weqqK Awa`ßiXvKv|

c«wk¶‡Yi welq

Avmb
msL¨v

‡Kv‡m©i
msL¨v

`y‡h©vM †gvKv‡ejv c«wk¶Y
B-dvBwjs c«wk¶Y
B-dvBwjs wi‡d«mvm© c«wk¶Y
wcwcG 2006 I wcwc Avi-2008 c«wk¶Y
ï×vPvi c«wk¶Y
G,wc,G cÖwkÿY
AvaywbK Awdm e¨e¯’vcbv c«wk¶Y
¸W Mf‡b©Ý c«wk¶Y

D‡`¨v³v Dbœqb cÖwkÿK cÖwkÿY

Ab¨vb¨ c«wZôvb

AvBb welqK cÖwkÿY
wkóvPvi I `vßwiK AvPviY welqK c«wk¶Y
Gm.wW.wR welqK cÖwkÿY
PvKzwi wewa, QzwU wewa I †cbkb wewa
Lv`¨ wfwËK cywó welqK (TOT) c«wk¶Y
Gender Based Sex Selection (GBSS) c«wk¶Y
National Conference on Skills and Future of Work c«wk¶Y
Innovation and Change Management c«wk¶Y
Public Procurement Management c«wk¶Y
E-nothi Online Training course
Fundamental Traning Course.
Management Skill for Project Executive c«wk¶Y
Demographic Dividend in Bangladesh are we
Prepored Course c«wk¶Y
Nutritional Status Indicator welqK c«wk¶Y
Capacity Building Training for the Officials
of the Ministry of Commerce on the Trade
Related issues welqK c«wk¶Y
র্ববদশ প্রর্শক্ষণ
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1| `wR© weÁvb
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Awa`ßivaxb 64wU
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welqK Kg©KZ©vi
Kvh©vj‡qi gwnjv
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1|mgwš^Z K…wl I grm¨ Pvl
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1| gvkiæg I ‰Re Pvlvev`
2|‡cwó« GÛ †eKvix †c«vWv±
3|‡W«m †gwKs GÛ †UBjvwis
4| †ewmK Kw¤úDUvi
5| nwU©KvjPvi GÛ bvm©vix
1|nvDR wKwcs GÛ †Kqvi wMwfs
2|weDwUwd‡Kkb
3| †W«m †gwKs GbW †UBjwis (AvevwmK, AbvevwmK)
4| Kw¤úDUvi Awdm Gwcø‡Kkb
1| AvaywbK Mv‡g©›Um,
2| †W«m †gwKs GÛ †UBjvwis
3| †ewmK Kw¤úDUvi
1| weDwUwd‡Kkb
2| Kw¤úDUvi Awdm Gwcø‡Kkb
3| †W«m †gwKs GÛ †UBjvwis
1| KbwRDgvi B‡jKU«wb·
2| gUi mvB‡Kj mvwf©m †gKvwb·
3| B‡jKwU«wkqvb
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1| weDwUwd‡Kkb
2| †gvevBj †dvb mvwf©wms
3| Kw¤úDUvi Awdm Gwcø‡Kkb
4| †W«m †gwKs GÛ †UBjvwis
5| BÛwó«qvj myBs‡gwkb Acv‡iUi GÛ †gBb‡U‡bÝ
6| Readymade Garments ( RMG)

4wU

4wU

4wU

4wU

4wU

1| †¯^”Qv‡mwe gwnjv †bZ…e„‡›`i mÿgZv welqK cÖwkÿY

59 Rb
50 Rb
178 Rb
77 Rb
60 Rb
300 Rb
45 Rb

23 Rb
44 Rb
45 Rb
58 Rb
08 Rb
75 Rb
75 Rb
180 Rb
180 Rb
60 Rb
90 Rb
30 Rb
45 Rb
107 Rb
76 Rb
79Rb
38 Rb
53 Rb
659 Rb

Dc‡gvU=
AvaywbK Mv‡g©›Um, ‡gvgevwZ ‰Zix, ‡kv-wcm ‰Zix, ‡UBjvwis,
100
KviPywc, weDwUwd‡Kkb, †gvevBj †dvb mvwf©wms, Lv`¨
c«wµqvRvZKiY, KvM‡Ri c¨v‡KU ‰Zix, wK‡Pb Mv‡W©wbs(‡h †Kvb
5wU wel‡q c«wk¶Ynq)
`wR© weÁvb, Gge«qWvix

AskM«nbKvixi
msL¨v

30

4wU

2894Rb
18900 Rb

4wU

12240 Rb

Dc‡gvU=
me©‡gvU=

31140 Rb
34888 Rb

`vwi`ª¨ we‡gvPb I Kg©ms¯’vb m„wó

gwnjv‡`i AvZ¥-Kg©ms¯’v‡bi Rb¨ ¶z`ªFY Kvh©µg
ির্িলা র্বষয়ক অর্িদপ্তি কতৃক
ি পর্িচার্লি ‘‘ির্িলাবদি আত্ম-কিিিংস্থাবনি জন্য ক্ষুদ্রঋণ কা িেি-এি িােবি দিঃস্থ
ও অিিায় ির্িলাবদি িাবে ক্ষুদ্রঋবণি অর্ ি র্বিিণ কিা িবয় র্াবক। ঋবণি অর্ ি র্দবয় দিঃস্থ ও অিিায় ির্িলাবদি র্বর্িন্ন
আয়বি িক কিিসূর্চ ব িন-বিলাই বির্শন েয়, গরু-ছাগল ও িাঁি-মুিগী পালন, ক্ষুদ্র ব্যবিা, িৎস্য চাষ, নাি িািী ইিযার্দ কাজ
কবি স্বয়ংিম্পূণ ি িবয়বছ। ২০০৩-০৪ অর্ ি বছি বর্বক ২০১৯-২০২০ অর্ ি বছি প িন্ত বদবশি ৬৪ট বজলাি আওিািীন ৪৮৮ট
উপবজলায় ক্ষুদ্রঋণ কা িেি বাস্তবার্য়ি িবচ্ছ। এ কা িেবিি িােবি শুরু িবি চলর্ি অর্ ি বছি প িন্ত ১৩৭৪৬১ জন দিঃস্থ ও
অিিায় ির্িলাি িবে ঘূণ িায়িানাকাবি ১৩৭৮৪.৬০ (একশি িাঁইর্ত্রশ বকাট চুিার্শ লক্ষ ষাট িাজাি) টাকা র্বিািণ কিা
িবয়বছ।
‘‘ির্িলাবদি আত্ম-কিিিংস্থাবনি জন্য ক্ষুদ্রঋণ কা িেি-এি ২০১৯-২০২০ অর্ ি বছবিি অগ্রগর্িি িথ্য র্নবম্ন প্রদি িল।
(লক্ষ টাকায়)

প্রর্িষ্ঠাবনি নাি

অর্ ি বছি

বিাট
বিাি

বিাট র্বিিণ

বিাট আদায়

আদাবয়ি
িাি

উপকািবিাগী

িন্তব্য

‘‘ির্িলাবদি
আত্মকিিিংস্থাবনি
জন্য ক্ষুদ্রঋণ
কা িেি’’

২০১৯২০২০

৩০০.০০

৩৭৭.০৮

৭৩৪.০৩

১৯৪.৬৬%

৪৪৭০ জন

২০১৯-২০২০ অর্ ি
বছবিি র্বিিবণি
বচবয় আদায় ববশী
িওয়ায় (েিপুরর্ঞ্জি
র্বিিণ িবি আদায়)
আদাবয়ি িাি ববশী
িবয়বছ।

-----------PvKzix wewb‡qvM Z_¨ †K›`ª
(Employment Information Center)
কার্ বক্রভমর ভর্র্রণ:
মভিলা ভর্ষয়ক অভধদপ্তরাধীি চাকুরী ভর্ভিভয়াগ তথ্য ককভে ভিভিত-স্বল্পভিভিত, দি-অদি চাকভরপ্রতযািী িারীভদর িাম
ভির্ন্ধিপূর্ বক ভর্ভিন্ন প্রভতষ্ঠাভি শূন্য পভদর ভর্পরীভত তাভদর আভর্দিপত্র কপ্ররণ করা িয়। চাকুরী ভর্ভিভয়াগ তথ্য ককভের
মাধ্যভম চাকভরপ্রতযািী িারীভদর চাকভরপ্রাভপ্তভত সিভর্াভগতা প্রদাি করা িয়।
ক্র:িং কার্ বক্রম
1।
ভির্ভন্ধত িারীর সংখ্যা-০৯ িি
২।
৩।
৪।

সময়কাল
জুলাই ২০১৯- জুি ২০২০

ভর্ভিন্ন প্রভতষ্ঠাভি কপ্রভরত ভির্ভন্ধত িারীর আভর্দিপভত্রর
সংখ্যা-০৯টি আভর্দিপত্র
কর্ সকল প্রভতষ্ঠাভি ভির্ভন্ধত মভিলাভদর আভর্দিপত্র কপ্ররণ
করা িভয়ভে তার সংখ্যা-০৩টি প্রভতষ্ঠাি
চাকভরপ্রাভপ্তর তথ্যপ্রদািকারী িারীর সংখ্যা-০ িি
-------------

মন্তব্য

bvix I wkï wbh©vZb cÖwZ‡iva Kvh©µg

bvix wbh©vZb cÖwZ‡iva ‡mj
gwnjv welqK Awa`ß‡ii AvIZvq 1986 mv‡j wbh©vZ‡bi wkKvi bvix‡`i AvBbMZ civgk© I mnvqZv
cÖ`v‡bi j‡¶¨ 1 Rb AvBb Kg©KZ©vi mgš^‡q 4wU c` wb‡q gwnjv welqK Awa`ß‡ii cÖavb Kvh©vj‡q bvix
wbh©vZb cÖwZ‡iva ‡m‡ji Kvh©µg ïiæ nq| 1986 mv‡j bvix wbh©vZb cÖwZ‡iva Kvh©µg †Rjv gwnjv welqK
Kg©KZ©vi Kvh©vjq I Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©vi Kvh©vj‡q m¤cÖmvwiZ nq| BDwbqb ch©v‡qI bvix wbh©vZb
cÖwZ‡iva KwgwU MVb Kiv nq|
bvix I wkï wbh©vZb cÖwZ‡iva KwgwU Ges cÖwZ‡iva †mj KvVv‡gv
cÖavb Kvh©vjq

gweA bvwbcª ‡mj

‡Rjv bvix I wkï wbh©vZb cÖwZ‡iva KwgwU
‡mj
Dc‡Rjv bvix I wkï wbh©vZb cÖwZ‡iva KwgwU
KwgwU

BDwbqb bvix I wkï wbh©vZb cÖwZ‡iva KwgwU
‡mj

gwnjv mnvqZv Kg©m~wP

bvix wbh©vZb
cÖwZ‡iva †mj

gwnjv mnvqZv †K›`ª

PvKzix wewb‡qvM
Z_¨ †K›`ª

weµq I cÖ`k©bx
†K›`ª, A½bv

gwnjv mnvqZv Kg©m~wP
gwnjv mnvqZv Kg©m~Px bvix wbh©vZb c«wZ‡iva ‡m‡ji gva¨‡g 6 wU wefvMxq kn‡i (XvKv, PU«M«vg, ivRkvnx, Lyjbv ewikvj I
wm‡jU) wbh©vZ‡bi wkKvi bvix‡`i AvBwb mnvqZv c«`vb Kivi cvkvcvwk Avk«qnxb bvix‡`i Avk«qmyweav c«`vb K‡i c«wk¶Y
c«`v‡bi gva¨‡g AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi e¨e¯’v K‡i _v‡K|
K) bvix wbh©vZb cÖwZ‡iva †mj:
GB †m‡ji gva¨‡g †`‡ki `y:¯’, Amnvq,wbh©vwZZ gwnjv‡`i webv Li‡P AvBbMZ mnvqZv †`qv nq| KvDÝwjs Gi gva¨‡g
wbh©vZ‡bi wkKvi wewfbœ ai‡Yi cvwievwiK weev` wggvskv, cvwievwiK m¤úK© cybt¯’vcb, ¯¿x I mšÍv‡bi fiY‡cvlY Av`vq,
ZvjvKcÖvß gwnjv‡`i †`b‡gvni, mšÍv‡bi fiY‡cvlY Av`v‡qi gva¨‡g gwnjv‡`i AvBbMZ mnvqZv cÖ`vb Kiv nq| KvDwÝwjs Gi
gva¨‡g †h mKj Awf‡hvM wb®úwË Kiv m¤¢e nq bv wbh©vwZZvi c‡ÿ †m‡ji AvBbRxwei gva¨‡g Av`vj‡Z gvgjv cwiPvjbv Kiv
nq| RyjvB/19-Ryb/20 ch©šÍ †gvU 999 Rb bvix‡K AvBwb mnvqZv cÖ`vb Kiv nq|

L) AvkÖq ‡K›`«t
AvkÖq †K‡›`ªi gva¨‡g wbh©vwZZv I AvkÖqnxb gwnjv‡`i webv Li‡P 6(Qq) gvm ch©šÍ (AbyaŸ© 12 eQ‡ii `ywU mšÍvbmn) AvkÖq cÖ`vb,
webvg~‡j¨ Lv`¨, e¯¿, wPwKrmv I cÖv_wgK wkÿv cÖ`vbmn mgv‡R cybe©vm‡bi j‡ÿ¨ †K‡›`ª Ae¯’vbKvjxb webv Li‡P wewfbœ †Uª‡Wi
Dci cÖwkÿY cÖ`vb Kiv nq| RyjvB/19-Ryb/20 ch©šÍ †gvU 236 Rb bvix‡K AvkÖqmn Ab¨vb¨ myweavw` cÖ`vb Kiv nq|
Kvh©µ‡gi w¯’i wPÎ

mgvRKj¨vb Kg©KZ©v ïbvbx wb‡”Qb

AvBbMZ civgk© w`‡”Qb mnKvix cwiPvjK
(‡K.‡W)

AvBbRxex ev`x‡K ‡`b‡gvnivbvi UvKv eywS‡q
w`‡”Qb

Avk«qµ‡›`« Ae¯’vbiZ ‡evW©vi‡`i mv‡_ AvBbRxwe

`v¤úZ¨ Rxeb cybiz×vi Kiv n‡”Q

Avk«q‡K‡›`«i wkï KY©vi

gwnjv, wkï I wK‡kvix †ndvRZx‡`i wbivc` Avevmb ‡K›`ª, MvRxcyi
১.

কিিসূর্চি নাি

:

gwnjv, wkï I wK‡kvix †ndvRZx‡`i wbivc` Avevmb ‡K›`ª, MvRxcyi

২.

িন্ত্রণালয়র্বিাগ/

ির্িলা ও র্শশু র্বষয়ক িন্ত্রণালয়।

৩.

বাস্তবায়নকািী িংস্থা

:
:

৪.

অবস্থান

:

গাজীপুরি বজলািীন জয়বদবপুরি উপবজলাি বিাগিখাল বিৌজায় র্নজস্ব িবন।

৫.

অবস্থানকািী
বিফাজিীবদি িিণ

:

৬.

বকবন্দ্রি িািন ক্ষিিা

:

৭.

উবিশ্য

:

৮.

প্রদি বিবা িমূি

:

৯.

জনবল

:

১০.

বিফাজিীবদি অবস্থান

:

মূলি আদালি িবি বপ্রর্িি র্বর্িন্ন িািলাি র্িকটি ,বাড়ী িবি পালায়ন) বিফাজিীগণ/
িািাবনা বকবন্দ্র বিফাজিী র্িিাবব অবস্থান (িিযা িািলাি স্বাক্ষী ও অন্যান্য িািলা ,িষ িন ,
কবিন।
আদালি িবি বপ্রর্িি ১০০ জন বিফাজিীি িািন ক্ষিিা এ বকবন্দ্রি িবয়বছ। র্িন িলা
র্বর্শি িিবিটিী িববনি ২য় ও তৃিীয় িলায় িব িবিাট ২০ ট রুবি ০৫ জন কবি বিিিাবন
বিাট ১০০ জন বিফাজিী অবস্থাবনি সুব াগ িবয়বছ।
 বিফাজিী ির্িলা র্শশু ও র্কবশািীবদি র্বচািকালীন িিবয় ,র্নিাপদ আরেষবয়ি ব্যবস্থা
কিা।
 র্বনা মূবল খাযর্শক্ষা ও র্ববনাদবনি ব্যবস্থা কিা। ,র্চর্কৎিা ,বব ,
 র্নি িার্িি শুনানীি র্দবন র্নিাপিাি িাবর্ বকাবট ি িার্জি কিা এবং বকাট ি িবি আবািন
বকবন্দ্র বফিি আনা।
 আরেষয়কালীন িিবয় িাবদি দক্ষ জনিিবদ উন্নীি কিাি লবক্ষয িবচিনিা বৃর্ি কিা।
 বকবন্দ্র অবস্থানকালীন িিবয় শার্িিীক ও িানর্িক র্চর্কৎিা িি িম্ভব্য আইনগি
িিায়িা প্রদান কিা ।
 ির্িলা ও র্শশুবদি িানবার্িকাি িমুন্নি িাখা।
 আদালি কতৃক
ি বপ্রর্িি বিফাজিীবদি র্বচাি চলাকালীন িিবয় আবািন বকবন্দ্র
আরেষবয়ি ব্যবস্থা কিা িয়।
 র্নি িার্িি শুনানীি র্দবন র্নজস্ব ানবািবন প িাপ্ত পুরর্লশ প্রিিা িি র্নিাপিাি িাবর্
বকাবট ি িার্জি কিা এবং বকাট ি িবি আবািন বকবন্দ্র বফিি আনা িয়।
 আবািন বকবন্দ্র অবস্থানকালীন িিবয় র্বনা মূবল্ খাযর্শক্ষা ও ,র্চর্কৎিা ,বব ,
র্ববনাদবনি ব্যবস্থা কিা িয়।
 র্ববশষ র্ববশষ র্দববি বিফাজিীবদি র্ববশষ খাবাি পর্িববশন কিা িয়।
 আরেষয়কালীন িিবয় িাবদি দক্ষ জনিিবদ উন্নীি কিাি লবক্ষয বিলাই প্রর্শক্ষণ প্রদান
কিা িয়।
 বিফাজিীবদি কাউবির্লং এি িােবি িবচিনিা বৃর্ি ও িানর্িক র্চর্কৎিাি ব্যবস্থা
কিা িয়।
প্রকল্প কালীন র্নবয়াগকৃি ০২ জনজন ০৯বপ্রষবন র্নযুক্ত ির্িলা র্বষয়ক অর্িদপ্তবিি ,
জন জনবল নািা ০৯কিিচািী এবং আউট বিার্ি িং এি িােবি র্নবয়াগকৃি /কিিকিিা
আবািন বকন্দ্রট পর্িচার্লি িবচ্ছ।
প্রকল্পকালীন িিয় িবি জুন ২০২০/প িন্ত বিাট ২০২৭ জন বিফাজিীবক আরেষয় ,বব ,খায ,
-২০১৯র্শক্ষা এবং প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা িবয়বছ। ,র্চর্কৎিা২০ অর্ ি ২০১৯/বছবিি জুলাই/িবি জুন২০২০ প িন্ত ৫২ জন নতুন বিফাজিী আগিন ঘবটবছ। অত্র বকবন্দ্র ২০১৯ ২০২০,জন বিফাজিীবক আরেষয় ৩০-২৫ড় অর্বি ছবি প্রর্িিাবি গখাযর্শক্ষা এবং ,র্চর্কৎিা ,বব ,
প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা িবয়বছ।

ির্িলা র্বষয়ক অর্িদপ্তি।

cÖvwZôvwbK myweavw` I †mev cÖ`vb

Kg©Rxex gwnjv‡`i Rb¨ †nv‡÷j
¯§viYx
২০১৯-২০২০ অর্ িবছবি ির্িলা র্বষয়ক অর্িদপ্তবিি কিিজীবী ির্িলা বিাবস্টল এি িথ্য (৩০ জুন ২০২০ প িন্ত):
িন্ত্রণালয়/
র্বিাগ

১
ির্িলা
র্বষয়ক
অর্িদপ্তি

ে:
নং

২

িািার্জক
র্নিাপিা
কিিসূর্চি
িিণ
৩
কিিজীবী
ির্িলা
বিাবস্টল

প্রর্িববদনািীন বছি (২০১৯-২০২০)
সুর্বিাবিাগী ব্যর্ক্ত/পর্িবাি/প্রর্িষ্ঠাবনি িংখ্যা

৪
১| ৭ট কিিজীবী ির্িলা বিাবস্টবল বিাট র্িট
িংখ্যা-১,৪১৪ট (বগস্ট র্িটিি)।
২০১৯-২০২০ অর্বি ছবি ৭ট কিিজীবী ির্িলা
বিাবস্টবল সুর্বিাবিাগী ব্যর্ক্তি িংখ্যা-১,২৫১
জন।
২। কিিিি ির্িলা গাবিিন্টি রেষর্িকবদি
আবািবনি জন্য বিাবস্টল র্নিিাণ, বড় আশুর্লয়া,
িািাি, ঢাকা শীষ িক প্রকবল্পি আ্ওিায় র্নর্িিি
গাবিিন্টি কিিজীবী ির্িলা বিাবস্টল, বখজুিবাগান,
বড় আশুর্লয়া, িািাি, ঢাকা এি র্িট িংখ্যা৭২০ট ।
২০২১৯-২০২০ অর্বি ছবি বিাবস্টল সুর্বিাবিাগী
ব্যর্ক্তি িংখ্যা-১৬২জন।

আর্র্কি িংবেষ
(লক্ষ টাকায়)
আয়
ব্যয়
৫
৬
১৮৮.৫১

পূব িবিী বছি
(২০১৮-২০১৯)
আর্র্কি িংবেষ
(লক্ষ টাকায়)
আয়
ব্যয়
৭
৮

১৩২.০০ ২২১.৫৭

৬.৯৪

-

৬.৮৭

২০২.৭১

-

Kg©Rxex gv‡q‡`i wkï‡`i Rb¨ w`evhZœ †K›`ª
Kg©Rxex gwnjv‡`i wkï‡`i (6 gvm †_‡K 6 eQi ch©šÍ) w`evhZœ †mev cÖ`v‡bi gva¨‡g gv‡q‡`i ¯^ -¯^ Kg©¯’‡j
wbwð‡šÍ KvR Kivi my‡hvM cÖ`v‡bi D‡Ï‡k¨ gwnjv welqK Awa`ßi wkï w`evhZœ †K›`ª cwiPvjbv Ki‡Q| GB †K‡›`ª mKvj
8t30 †_‡K we‡Kj 5t30 Uv ch©šÍ †mev cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K|
‡mevi aiY t
wkï‡`i cwi”Qbœ ivLv, cÖv_wgK ¯^v¯’¨ cwiPh©v, wkï‡`i mylg Lvevi (mKv‡ji bv¯Ív, `ycy‡ii Lvevi Ges we‡K‡ji
bv¯Ív) cÖ`vb, cÖvK-¯‹zj wkÿv cÖ`vb, Bb‡Wvi †Ljvayjv I wPËwe‡bv`‡bi myweav cÖ`v‡bi cvkvcvwk Zv‡`i wkóvPvi,
cwi‡ek I ¯^v¯’¨ msµvšÍ Ávb cÖ`vb| GLv‡b wkï‡`i‡K gvZ…‡¯œ‡n jvjb cvjb Kiv n‡q _v‡K| GQvov, wPËwe‡bv`‡bi
Rb¨ wUwf i‡q‡Q|
ivR¯^ Lv‡Z `yÕai‡Yi †gvU 43wU wkï w`evhZœ †K›`ª i‡q‡Q|
K) wb¤œweË wkï w`evhZœ †K›`ªt wb¤œweË wkï w`evhZœ †K›`ª ivR¯^ Lv‡Z cwiPvwjZ n‡”Q|
L) ga¨weË wkï w`evhZœ †K›`ªt ga¨weË wkï w`evhZœ †K›`ª ivR¯^ Lv‡Z cwiPvwjZ n‡”Q|

µt
bs

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

20)

‡K‡›`ªi bvg I wVKvbv

ev‡RU
2019-2020
‡gvU eivÏ
‡gvU e¨q

Kj¨vYcyi wkï w`evhZœ †K›`ª
১৯,৪১,০৯,০০০/- ১৫,৪৫,১৩,২০০/evwo bs-5/3, †ivW bs- 13, Kj¨vYcyi, wgicyi, XvKv|
†gvnv¤§`cyi wkï w`evhZœ †K›`ª
1/6-G, eøK-we, jvjgvwUqv, XvKv|
AvwRgcyi wkï w`evhZœ †K›`ª
AvwRgcyi Awdmvm© K‡jvbx, AvwRgcyi, XvKv
gMevRvi wkï w`evhZœ †K›`ª
553, bqv‡Uvjv †ivW, eo gMevRvi, XvKv|
ivgcyiv wkï w`evhZœ †K›`ª 167/G, Iqvc`v †ivW, cwðg ivgcyiv,
XvKv|
hvÎvevox (wLjMvuI) wkï w`evhZœ †K›`ª
wLjMvuI ÷vd †KvqvUvi (Ifvieªx‡Ri bx‡P) XvKv|
dwi`vev` wkï w`evhZœ †K›`ª
19 jvj‡gvnb †cvÏvi †jb, AvBwR †MU, XvKv|
Kvgiv½xiPi wkï w`evhZœ †K›`ª, 49, AvjxbMi, ‡Pqvig¨vb evox,
eoMÖvg, Kvgiv½xiPi, XvKv|
U½x wkï w`evhZœ †K›`ª
Awfhvb-10, 3bs †PivMAvjx gvZei †ivW `wÿY AvDPcvov, U½x,
MvRxcyi|
bvivqbMÄ wkï w`evhZœ †K›`ª
126/11, DËi Pvlvov , Pvbgvix, bvivqbMÄ|
‡dbx wkï w`evhZœ †K›`ª
‡nvwìs bs 313, Gm, Gm Gm, †K †ivW, †dbx|
gqgbwmsn wkï w`evhZœ †K›`ª
†PŠayix g¨vbmb, 69 AvKzqv, gqgbwmsn|
we-evwoqv wkï w`evhZœ †K›`ª
1329, nvB g¨vbmb (2q Zjv) KvDZjx, we-evwoqv|
dwi`cyi wkï w`evhZœ †K›`ª
Pi cwðg †Ucv‡Lvjv, dwi`cyi|
h‡kvi wkï w`evhZœ †K›`ª
85bs nvRx gnmxb †ivW, †jvb Awdm cvov, h‡kvi|
Kzwóqv wkï w`evhZœ †K›`ª
44 m¨vi BKevj †ivW, †KvUcvov, Kzwóqv|
cvebv wkï w`evhZœ †K›`ª, ‡iv‡gbv K‡UR, †nvwìs-148, mviv
†ivW, ‰cjvbcyi, cvebv|
e¸ov wkï w`evhZœ †K›`ª
dzjevox, evox bs-1860 ZvjZjv, e¸ov|
Kzwgjøv wkï w`evhZœ †K›`ª
G¨vW‡fv‡KU Kv‡kg Gi evox, cyivZb †gŠjfxcvov, PKevRvi,
Kywgjøv|
w`bvRcyi wkï w`evhZœ †K›`ª, 121/1996, jvjevM, w`bvRcyi|

Avmb
msL¨v
৮০

‡mev
cÖ`v‡bi
msL¨v
(Rb)
৬৮

৮০

৫৯

৮০

৫৫

৮০

৭২

৮০

৬২

৮০

৫৭

৮০

৭০

৮০

৬২

৮০

৭৫

৮০

৭৫

৮০

৭৫

৮০

৭৫

৮০

৫৩

৮০

৭৬

৮০

৬২

৮০

৫৮

৮০

৬৬

৮০

৭৩

৮০

৬৪

৮০

৬৫

µt
bs
21)

‡K‡›`ªi bvg I wVKvbv

22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)

43)

ev‡RU
2019-2020

kÖxg½j wkï w`evhZœ †K›`ª, 11/we, k¨vgjx AvevwmK GjvKv,
kÖxg½j, †gŠjfx evRvi|
PUªMÖvg wkï w`evhZœ †K›`ª, evox bs-24, †ivW bs-2, bvwmivev`
nvDwRs †mvmvBwU PUªMÖvg|
ivRkvnx wkï w`evhZœ †K›`ª, mcyiv, ivRkvnx|
Lyjbv wkï w`evhZœ †K›`ª, 5, †k‡i evsjv †ivW,Lyjbv|
ewikvj wkï w`evhZœ †K›`ª, K‡jR †ivW, ewikvj|
wm‡jU wkï w`evhZœ †K›`ª, bqv moK, wm‡jU|
wgicyi-10 wkï w`evhZœ †K›`ª,evwo bs-1196, c~e© gwbcyi, XvKv|
mvfvi wkï w`evhZœ †K›`ª, ‡g‡n`x c¨v‡jm, 7/1eøK-G, IqvW© bs9, bvgv †MÛv, mvfvi, XvKv|
wRMvZjv wkï w`evhZœ †K›`ª, †ivW bs-1, cøU bs-5, †dÝx
nvDwRs wRMvZjv, nvRvixevM, XvKv|
‡Wgiv wkï w`evhZœ †K›`ª, gvZeei evox, fvsMv †cÖm, †Wgiv
†ivW, hvÎvevox, XvKv|
Av`vei wkï w`evhZœ †K›`ª, evwo bs- 53/54, †ivW bs- 16,
mwbweo nvDwRs, Av`vei, XvKv|
evÇv wkï w`evhZœ †K›`ª,1105, wLjevwoi‡UK, evÇv, XvKvMveZjx wkï w`evhZœ †K›`ª, G/55, Zq K‡jvbx, jvjKzwV, wgicyi
gvRvi †ivW, MveZjx, XvKv
নাখালপাড়া wkï w`evhZœ †K›`ª, প্রিানিন্ত্রী কা িালয় িংলগ্ন msjMœ
(msm` m`m¨‡`i evmfeb) Kÿ bs-21 I 22, bvLvjcvov,
XvKv|, নাখালপাড়া, XvKv
cøvwbs Kwgkb wkï w`evhZœ †K›`ª,cøvwbs Kwgkb PZ¡i, AvMviMvuI,
ivRvievM wkï w`evhZœ †K›`ª,ivRvievM cywjk jvBb, XvKv|
DËiv wkï w`evhZœ †K›`ª,evwo-6/G,†ivW-2/we,†m±i-11, DËiv,
mwPevjq wkï w`evhZœ †K›`ª,feb bs-10, evsjv‡`k mwPevjq,
AvwRgcyi wkï w`evhZœ †K›`ª,AvwRgcyi Awdmvm© K‡jvbx, XvKv|
GwRwe wkï w`evhZœ †K›`ª XvKv,M¨v‡iR wewìs, 3q Zjv, GwRwe,
XvKv|
wLjMvuI wkï w`evhZœ †K›`ª
wLjMvuI ÷vd †KvqvUvi (Ifvi weª‡Ri bx‡P) , XvKv|
wgicyi wkï w`evhZœ †K›`ª, †UvjvievM, wgicyi,XvKv|
gweA wkï w`evhZœ †K›`ª
7g Zjv, 37/3 B¯‹vUb Mv‡W©b †ivW, gweA, XvKv|
১৯,৪১,০৯,০০০/- ১৫,৪৫,১৩,২০০/-




Avmb
msL¨v
৮০
৬০

‡mev
cÖ`v‡bi
msL¨v
৭১
(Rb)
৫৯

৬০
৬০
৬০
৬০
৫০
৫০

৫৭
৬০
৫৯
৫৬
৪৫
৫০

৫০

৫০

৫০

৫০

৫০

৫০

৫০
৫০

৫০
৫০

৫০

৩৪

50
50
50
50
৫০
৫০

41
33
38
55
32
43

৫০

42

৫০
৫০

৪3
3২

২৮৩০

২৪17

ivR¯^ Lv‡Z cwiPvwjZ ga¨weË 10wU w`evhZœ †K‡›`ªi gvwmK Pvu`v 500/- UvKv ; fwZ© wd 500/- UvKv|
ivR¯^ Lv‡Z cwiPvwjZ 33wU wb¤œweË wkï w`evhZœ †K‡›`ªi gvwmK Pvu`v 100/- UvKv ; fwZ© wd 100/- UvKv|

Dbœqb cÖKí mn Ab¨vb¨ Kvh©µg

gwnjv welqK Awa`ß‡ii 2019-2020 A_© eQ‡ii Pjgvb Dbœqb c«Kí mg~‡ni Z_¨vw`
cÖK‡íi bvg t Dc‡Rjv ch©v‡q gwnjv‡`i Rb¨ Avqea©K (AvBwRG) cÖwkÿY cªKí
cÖK‡íi †gqv` t Rvbyqvwi-2017 n‡Z wW‡m¤^i-2020
cÖK‡íi ms‡kvwaZ e¨q t 28322.60 jÿ UvKv
cÖK‡íi D‡Ïk¨t
 `wi`ª I myweav ewÂZ (16-45 eQi) gwnjv‡`i cÖwkÿ‡Yi
gva¨‡g `ÿZv e„w× I AvZœwbf©ikxj Rbkw³‡Z iæcvšÍi K‡i
`vwi`ª‡gvPb I Dbœq‡bi g~j †¯ªvZavivq m¤ú„³ Kiv|
 cÖwkÿYv_x©‡`i Rb¨ Kv‡Ri †ÿÎ I Drcvw`Z cY¨ ev †mev
wecb‡Yi my‡hvM ˆZix Ges gvB‡µv †µwWU †cÖvMÖv‡gi mv‡_
ms‡hvM ¯’vcb Kiv|
 `wi`ª-myweav ewÂZ gwnjv‡`i AwaKvi I my‡hvM-myweav
m¤ú©‡K m‡PZbZv e„w× Kiv|
cÖKí GjvKv t mgMÖ evsjv‡`k , 426 wU Dc‡Rjv, 64 wU †Rjv,8 wU wefvM
cÖwkÿY©v_xi msL¨v t cÖKí †gqv‡` †gvU 2,17,440 Rb bvix cÖwk¶Y cv‡e| Ryb/2020 ch©šÍ †gvU 160810 Rb `wi`ª I
myweav ewÂZ (16-45 eQi) gwnjv‡`i cÖwkÿY m¤úbœ n‡q‡Q|
A_©‰bwZK AMÖMwZ t
 2019-2020 A_©eQ‡i GwWwc eivÏ 9072.00 jÿ UvKv|
 2019-2020 A_©eQ‡i AviGwWwc eivÏ 10972.00 jÿ UvKv|
 2019-2020 A_©eQ‡i †gvU e¨q 8208.76 jÿ UvKv (74.82%)। cÖK‡íi ïiæ ‡_‡K Ryb/2020 ch©šÍ
µgcywÄZ e¨q 18678.93 jÿ UvKv (65.95%)।
-------------cÖK‡íi bvg: wK‡kvi-wK‡kvix K¬ve ¯’vcb cÖKí
cÖK‡íi †gqv`: wWwcwc Abyhvqx GwcÖj 2018- 31 wW‡m¤^i 2020 ZvwiL ch©šÍ wbav©iY Kiv n‡q‡Q|
cÖK‡íi †gvU eivÏ: 55156.27 jÿ UvKv|

cÖK‡íi cÖavb D‡Ïk¨
mgv‡Ri wewfbœ ¯Í‡ii cÖvwšÍK wK‡kvi wK‡kvix‡`i evj¨ weevn cÖwZ‡iva I †RÛvi †eBRW fv‡qv‡jÝ cÖwZ‡iv‡a mÿg Kiv
Ges Sexual & Reproductive Health and Rights (SRHR) wel‡q m‡PZbZv e„w×g~jK wewfbœ cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g Zv‡`i
Ae¯’vb‡K `„p Kiv| †mB mv‡_ K¬v‡ei gva¨‡g wewfbœ m„Rbkxj I mvs¯‹…wZK Kvh©µ‡gi g‡a¨ w`‡q wK‡kvi wK‡kvix‡`i
m¤ú‡K© my`„p Kivi gva¨‡g mgv‡R BwZevPK cwieZ©b Avbvqb Kiv|

Avw_©K AMÖMwZt
01| 2018-19 A_© eQ‡i GwWwc eivÏ : 1324.00 jÿ UvKv, e¨‡qi cwigvb: 118788800.00 UvKv
e¨‡qi nvi
: 89.72%
02| 2019-20 A_© eQ‡i AviGwWwc eivÏ: 12371.81823 jÿ UvKv, e¨‡qi cwigvb : 1529.56358 jÿ UvKv
e¨‡qi nvi
: 12.36%



cÖK‡íi Rbej KvVv‡gv :
cÖKí cwiPvjK (†cÖl‡Y)
Dc-cÖKí cwiPvjK (†cÖl‡Y)
mnKvix cÖKí cwiPvjK (mivmwi wb‡qvM )
‡cÖvMÖvg Awdmvi (mivmwi wb‡qvM )
wnmve iÿK (mivmwi wb‡qvM )
Awdm mnKvix Kvg Kw¤úDUvi Acv‡iUi
(mivmwi wb‡qvM )
wdì mycvifvBRvi (Pzw³wfwËK wb‡qvM)
‡RÛvi cÖ‡gvUi (‰`wbKwfwË‡Z)
msMxZ wkÿK (‰`wbKwfwË‡Z)
Ave„wË wkÿK (‰`wbKwfwË‡Z)
WªvBfvi (AvDU‡mvwm©s)
Awdm mnvqK (AvDU‡mvwm©s)
cwi”QbœKg©x (AvDU‡mvwm©s)

1 Rb
1 Rb
1 Rb
1 Rb
2 Rb
2 Rb

Kg©iZ
Kg©iZ
k~b¨
k~b¨
Kg©iZ
Kg©iZ

128 Rb
1095 Rb
4883 Rb
4883 Rb
3 Rb
3 Rb
1 Rb

Kg©iZ (95 Rb)
Kg©iZ (1084 Rb)
Kg©iZ (2922 Rb)
Kg©iZ (2814 Rb)
k~b¨
k~b¨
k~b¨


cÖK‡íi g~j Kvh©µg
:
1) cÖK‡íi AvIZvq †`‡ki 64 †Rjvi 492 wU Dc‡Rjvq 4883 wU (4550 wU BDwbqb I 330 wU †cŠimfv) wK‡kvi
wK‡kvix K¬ve ¯’vcb Kiv|
2) 2,946 Rb (cÖwZ Dc‡Rjvq 2 Rb K‡i 3 eQ‡i) bvix D‡`¨v³v ˆZix Kiv Ges Zv‡`i‡K 3 w`b e¨vwc m¨vwbUvix
UvI‡qj cÖ¯‘Z KiY wel‡q †gŠwjK cÖwkÿY cÖ`vb I 1 w`‡bi Kg©kvjvi Av‡qvRb|
3) K¬ve cwiPvjbvi gva¨‡g 4,39,470Rb wK‡kvi wK‡kvix‡`i‡K K¬v‡ei AvIZvq G‡b wewfbœ wel‡q m‡PZbZvg~jK
cÖwkÿY I Zv‡`i `ÿZv Dbœqb|
4) cÖK‡íi AvIZvq 4883 Rb m½xZ wkÿK, 4883 Rb Ave„wË wkÿK, 1095 Rb †RÛvi cÖ‡gvUvi I 128 Rb wdì
mycvifvBRvi wb‡qvM cÖ`vb|
5) cÖwZK¬v‡e 1 (GK) Rb K‡i 4553 Rb gwnjv BDwc m`m¨ I 330 Rb gwnjv KvDwÝji K¬ve †Kv-AwW©‡bUi
wn‡m‡e wb‡qvM cÖ`vb|
6) RvZxq w`em D`hvcb (21 †k ‡deªyqvwi, 17 gvP©, 26 †k gvP©, 15 AvM÷ I 16 wW‡m¤^i)|
7) RvZxq ch©v‡q 3 evi (cÖwZ eQ‡i 1 evi) wK‡kvi-wK‡kvix †mwgbv‡ii Av‡qvRb|
8) wK‡kvi-wK‡kvix K¬v‡ei m`m¨‡`i wb‡q †Uwjwfkb P¨v‡b‡j cÖwZ gv‡m 2 wU Abyôvb cÖPvi|
9) Dc‡Rjv ch©v‡q eQ‡i 1 evi mvs¯‹…wZK I µxov cÖwZ‡hvwMZvi Av‡qvRb|
10) cÖKí †gqv‡` 03 wU G·‡cvRvi wfwR‡Ui Av‡qvRb (kÖxjsKv/fviZ/gvjØxc/gvj‡qwkqv/_vBj¨vÛ/wmsMvcyi/
wdwjcvBb/ K‡¤^vwWqv/wf‡qZbvg)|
11) cÖwZwU K¬v‡e ev`¨hš¿ wnmv‡e (1wU nvi‡gvwbqvg I 1†mU Zejv) Ges cøvw÷K g¨vU 1wU, eyK †mjd 1wU, †nvqvBU
†evW© 1wU, wcb †evW© 1wU, mvBb †evW© 1wU, wmwjs d¨vb ( cÖwZ K¬v‡e 2wU), †Uwej I †Pqvi (cøvw÷K)-(2+6)= 8 wU ,
dvBj K¨vwe‡bU 1wU, ÷xj Avjwgiv 1wU|
 cÖK‡íi AMÖMwZ Ryb 2020 ch©šÍ :
 1 Rb cÖKí cwiPvjK I 1 Rb Dc-cÖKí cwiPvjK wb‡qvM cÖ`vb|
 2 Rb wnmve iÿK wb‡qvM cÖ`vb|
 2 Rb Awdm mnvKvix Kvg Kw¤úDUvi Acv‡iUi wb‡qvM cÖ`vb|
 128 Rb wdì mycvifvBRvi wb‡qvM cÖ`vb|











1095 Rb †RÛvi †cÖv‡gvUvi wb‡qvM cÖ`vb|
2922 Rb m½xZ wkÿK wb‡qvM cÖ`vb|
2814 Rb Ave„wË wkÿK wb‡qvM cÖ`vb|
4883 Rb K¬ve †Kv-AwW©‡bUi wb‡qvM |
4883 wU cÖv_wgK we`¨vjq wbe©vPb (K¬ve cwiPvjbvi Rb¨)|
1,46,490 Rb K¬ve m`m¨ wbe©vPb|
K¬ve ch©v‡q AvmevecÎ cÖ`vb (2018-19 A_©eQi)|
cÖKí Awd‡mi Rb¨ AvmevecÎ µq (2018-19 A_©eQi)|
1 wU Rxc I `yB wU gvB‡µvevm µq|

 wK‡kvi-wK‡kvix K¬v‡ei w¯’iwPÎ

:

বাগজানা র্কবশাি-র্কবশািী ক্লাববি িদস্যিমূি

র্ফল্ড সুপািিাইজািিি কুিািখালী র্কবশাি-র্কবশািী ক্লাববি িদস্যবৃি

পঞ্চগড় বজলাি সুদক্ষ িঙ্গীি র্শক্ষক ও ক্লাব িদস্যবদি গান পর্িববশন

জািীি জনক বঙ্গবন্ধু বশখ মুর্জবুবিি জন্মশি বার্ষ ির্ক অনুষ্ঠাবন ক্লাব
িদস্যবদি ি্্ ালী

িিান র্বজয় উপলবক্ষয ক্লাব িদস্যবদি অনুর্ষ্ঠি প্যাবিি কা িেি

র্ফল্ড সুপািিাইজাি, বজন্ডাি বপ্রাবিাটাি ও ক্লাব িদস্যিি বাল্র্ববাি
প্রর্িবিাি

র্কবশাি-র্কবশািী ক্লাববি আবৃর্ি র্শক্ষবকি ক্লাব পর্িচালনা

নকলা উপবজলাি একট ক্লাববি িদস্যবদি একাংশ

-------------------c«K‡íi bvgt ÔÔ‡mvbvBgyox, KvjxMÄ, AvovBnvRvi, gVevoxqv Dc‡Rjvq †U«wbs †m›Uvi I †nv‡÷j wbg©vYÕÕ
kxl©K c«Kí|
01| c«Kí GjvKvt
µwgK bs
01|
02|
03|
04|

‡Rjvi bvg
‡bvqvLvjx
MvRxcyi
bvivqYMÄ
wc‡ivRcyi

Dc‡Rjvi bvg
‡mvbvBgyox
KvjxMÄ
AvovBnvRvi
gVevoxqv

02| c«Kí cwiPvj‡Ki bvg, †dvb I B-‡gBj b¤^it
bvgt †gvt Aveyj Kv‡kg, †dvbt 02-48313582, 01711586062 (‡gvevBj),
B-‡gBjt abulkashem812@gmail.com
03| ev¯Íevqb Kvjt K) ïiæt RyjvBÕ 2014 L) mgvßt RybÕ 2021|
04| ev¯ÍevqbKvix ms¯’vt gwnjv welqK Awa`ßi, 37/3, B¯‹vUb Mv‡W©b †ivW, XvKv|
05| c«K‡íi A_©vqbt
‡gvU
(j¶
UvKvq)
5249.70

wRIwe
(j¶
UvKvq)
5249.70

cÖKí mvnvh¨
(j¶
UvKvq)
0

µgcywÄweZ AM«MwZ
(ïiæ †_‡K RybÕ 2020 ch©šÍ)
gvU
3940.14

Avw_©K
3940.14

ev¯Íe
75.05%

Avw_©K AM«MwZ
(RyjvB 2019- RybÕ 2020)
‡gvU
250.28

Avw_©K
250.28

ev¯Íe
4.77%

06| c«K‡íi D‡Ïk¨t
K) `xN© †gqv`x D‡Ïk¨t
01| e…wËg~jK gwnjv c«wk¶Y †K›`« ¯’vc‡bi gva¨‡g AbM«mi bvix‡`i Rxebgvb Dbœqb;
02| bvix‡`i Kg©g~Lx Kv‡R bvbvwea my‡hvM m…wói gva¨‡g wewfbœ Dbœqbg~jK Kg©Kv‡Û AskM«nY wbwðZ KiY;
03| Kg©wfwËK c«wk¶‡Yi gva¨‡g PvKyix‡Z c«‡e‡ki †hvM¨ K‡i †Zvjv;
04| Z…Yg~j bvix‡`i webvg~‡j¨ e…wËg~jK AvevwmK c«wk¶Y c«`vb;
05| ¯^-Kg©ms¯’vb m…wó|
L) ¯^í †gqv`x D‡Ïk¨t
01| c«_g 3q eQ‡i c«wk¶Y Kvg-‡nv‡÷j feb wbg©vY m¤úbœ Kiv;
02| evwl©K 800 Rb c«wk¶Yv_©x bvix‡`i wbivc` Avevm‡bi e¨e¯’v wbwðZ Kiv;
03| AwaK Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m…wó Kiv
04| c«wk¶‡Yi gva¨‡g c«wk¶Yv_©x‡`i AvZ¥Kg©ms¯’vb I PvKyix jv‡f mnvqZv Kiv;

`vZv
ms¯’vi
bvg

07| c«K‡íi Aaxb Kvh©µgmg~‡ni AM«MwZ (RyjvB 2019-Ryb-2020):
µ:
bs
01|

02|
03|
04|

‡K‡›`«i bvg

AM«MwZ

knx` g‡qRDwÏb
e…wËg~jK AvevwmK
c«wk¶Y †K›`«
AvovBnvRvi e…wËg~jK
AvevwmK c«wk¶Y †K›`«
‡mvbvBgyox e…wËg~jK
AvevwmK c«wk¶Y †K›`«
gVevoxqv e…wËg~jK
AvevwmK c«wk¶Y †K›`«

6Zjv feb wbg©vY m¤úbœ KiZ: febwU D‡Øvab Kiv n‡q‡Q Ges D‡Øva‡bi ci Gwc«jÕ 2018 wL«. †_‡K
3(wZb) gvm †gqv`x c«wk¶Y Kvh©µg ïiæ Kiv n‡q‡Q| gvP©Õ 2020 ch©šÍ 2wU †Uª‡W 344 Rb cÖwkÿYv_©x
cÖwkÿY MÖnY K‡i‡Q|
fe‡bi wbg©vY KvR m¤úbœ n‡q‡Q| wbwg©Z feb MYc~Z© Awa`ßi n‡Z ey‡S †bqvi Rb¨ ¯’vbxq cÖkvm‡bi
mgš^‡q KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q| eZ©gvb †KvwfW cwiw¯’wZ ¯^vfvweK n‡j feb ey‡S †bqv n‡e|
fe‡bi wbg©vY KvR m¤úbœ n‡q‡Q| GK cv‡k¦i« evDÛvix Iqvj I g~j †MBU wbg©vY KvR Pjgvb i‡q‡Q|
eZ©gvb †KvwfW cwiw¯’wZ ¯^vfvweK n‡j feb ey‡S †bqv n‡e|
fe‡bi wbg©vY KvR m¤úbœ n‡q‡Q| ¯’vbxq cÖkvm‡bi mgš^‡q MwVZ KwgwUi gva¨‡g feb ey‡S †bqv n‡q‡Q|
jebv³ GjvKvq weï× cvwbi Afve _vKvq my‡cq cvwbi Rb¨ wifvi Am‡gvwmm (RO) cø¨v›U ¯’vc‡bi KvR
Pjgvb| eZ©gvb †KvwfW cwiw¯’wZ ¯^vfvweK n‡j cÖwkÿY Kvh©µg ïiæ Kiv n‡e|

08| DcKvi‡fvMxi msL¨vt
K) 04wU c«wk¶Y †K‡›`« eQ‡i 3gvm †gqv`x 4wU c«wk¶Y †Kvm© cwiPvwjZ n‡e; hvi gva¨‡g evwl©K (50 Rb x 4 e¨vP x
04‡K›`ª) = 800 Rb wn‡m‡e 03 eQ‡i 2,400 Rb bvix c«wk¶Yv_©x c«wk¶Y MÖnY Ki‡Z cvi‡e|
(L) DcKvi‡fvMxi mvgvwRK/cvwievwiK/Avw_©K cwieZ©b (c«Kí mgvcbv‡šÍ):






RvZxq A_©‰bwZK Kg©Kv‡Û gwnjv‡`i AskM«nY e…w× cv‡e;
bvix Dbœqb I bvixi ¶gZvqb n‡e;
Kg©ms¯’vb m…wó n‡e;
AbM«mi bvix mgvR‡K Dbœq‡bi g~j †k«vZavivq m¤ú…³Ki‡Yi Rb¨ Z…Yg~j bvix‡`i webvg~‡j¨ e…wËg~jK AvevwmK
c«wk¶Y cÖ`v‡bi d‡j `ÿ gvbe m¤ú` wn‡m‡e M‡o DV‡e| d‡j PvKyixi evRv‡i c«‡e‡ki my‡hvM cv‡e|
 bvix‡`i Kg©g~Lx Kv‡R bvbvwea my‡hvM m…wói gva¨‡g wewfbœ Dbœqbg~jK Kg©Kv‡Û AskMÖnY e„w× cv‡e| †UªW-wfwËK
c«wk¶Y c«`v‡bi gva¨‡g Kg©‡¶‡Î c«‡e‡ki †hvM¨ wn‡m‡e M‡o DV‡e|
09| c«Kí ev¯Íevq‡b mgm¨v P¨v‡jÄ mg~n:

 AvBevm++ Abyhvqx wWwWwc‡Z DwjøwLZ A_©‰bwZK †Kv‡Wi gva¨‡g Kvh©µg cwiPvjbv m¤¢e bq weavq AvšÍtLvZ
mgš^q Kiv c«‡qvRb|
10| mgm¨v †gvKv‡ejvq c`‡¶cmg~nt

 cÖK‡íi †gqv` RyjvB 2020 n‡Z Ryb 2021 ch©šÍ e¨q e„w× e¨wZ‡i‡K 1 eQi †gqv` e„w×i gš¿Yvjq n‡Z Aby‡gv`b cvIqv
†M‡Q| GQvov cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨ Abyhvqx cÖwkÿ‡Yi jÿ¨gvÎv c~i‡Yi j‡ÿ¨ w÷qvwis KwgwUi wm×všÍ †gvZv‡eK e¨q
e„w× e¨wZ‡i‡K cÖK‡íi †gqv` 2 eQi e„w×i Rb¨ cwiKíbv Kwgk‡b cÖ¯Íve †cÖiY Kiv n‡q‡Q|
11| c«Kí ev¯ÍevqbKvjxb Qwet

‡mvbvBgyox, AvovBnvRvi I gVevoxqv AvevwmK
c«wk¶Y †K›`« D‡Øvab

Awa`ß‡ii Kg©KZ©vMY MvRxcyi cÖwkÿY †K›`ª cwi`k©bKv‡j
cÖwkÿYv_©x‡`i mv‡_

wbwg©Z gVevoxqv AvevwmK c«wk¶Y †K›`«

cÖwkÿYiZ cÖwkÿYv_©x

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

প্রকবল্পি নািিঃ ২০ ট র্শশু র্দবা ত্ন বকন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
১
২
৩

৪
৫

৬
৭

প্রকল্প ব্যয়
অবর্ িি উৎি
প্রকবল্পি অবস্থান

৫৯৮৮.৪৯৮(ঊনষাট বকাট আটার্শ লক্ষ ঊনপঞ্চাশ িাজাি আটশি) টাকা।
বাংলাবদশ িিকাি।
বিাট ২০ট র্শশু র্দবা ত্ন বকন্দ্র। ঢাকা িিানগিীবি ১০ট: িানির্ন্ড, ির্ির্েল, র্নব িাচন কর্িশন
ির্চবালয়, আগািগাঁও, িাবয়িবাজাি, কািওয়ান বাজাি, মুগদা, িিাখালী, আশুর্লয়া, িাবয়দাবাদ, পেবী।
ঢাকাি বার্িবি ১০ট: িংপুরি, বগাপালগঞ্জ, গাজীপুরি, নওগাঁ, গাইবান্ধা, বিালা, কক্সবাজাি, টাঙ্গাইল,
বনায়াখালী, চাঁদপুরি।
বাস্তবায়নকাল
িাচ ি ২০১৬ িবি বফব্রুয়ািী ২০২১ প িন্ত।
প্রকবল্পি উবিশ্য  র্নম্নর্বি ও িের্বি বরেষণীি কিিজীবী িাবয়বদি স্ব-স্ব কিিস্থবল র্নর্িবন্ত কাজ কিাি সুব াগ দাবনি
লবক্ষয িাবদি ৬িাি বর্বক ৬ বছি বয়বিি র্শশুবদি র্দবাকালীন বিবা প্রদান।
 র্শশুবদি র্া র্ শার্ির্িক, িানর্িক ও িািার্জক র্বকাবশি জবন্য এিব র্শশুবক-সুষি খাবাি প্রদান,
ইর্পআই প্রর্িবষিকিি প্রার্র্িক স্বাস্থয পর্িচ িা প্রদান, প্রাক-প্রার্র্িক র্শক্ষা প্রদান এবং ইনবিাি
বখলাধুলা ও র্চির্ববনাদবনি সুব াগদান।
উপকািবিাগী
বিাট ১১৭০ জন র্শশু এবং িিিংখ্যক িা।
২০১৯-২০ অর্ ি  ২০১৯-২০ অর্ ি বছবি প্রকবল্পি অনুকূবল ১১৫৯.০০ লক্ষ টাকা বিাি বদওয়া িয়। িন্মবে ৯৪৩.৬৭
বছবিি অগ্রগর্ি
লক্ষ টাকা ব্যয় িবয়বছ।
 ২০ট বি-বকয়াি বিন্টাি চালু িবয়বছ।
 বিাট ির্িিকৃি র্শশুি িংখ্যা ১০৯১ জন।

ির্ির্েল বি-বকয়াি বিন্টাি

কাওিান বাজাি বি-বকয়াি বিন্টাি

িাবয়ি বাজাি বি-বকয়াি বিন্টাি

িানির্ন্ড বি-বকয়াি বিন্টাি

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

cÖK‡íi bvg: MvRxcyi ‡Rjvi KvjxMÄ Dc‡Rjvq Kg©Rxex gwnjv ‡nv‡÷j wbg©vY I wkï w`evhZœ ‡K›`« ¯’vcb
D‡Ïk¨: A_©‰bwZK Kg©Kv‡Û bvix‡`i AwaKnv‡i wb‡qvwRZ ivLvi ‡¶‡Î mnvqZv `v‡bi Rb¨ ¯^í Li‡P Kg©Rxex bvix‡`i wbivc`
Avevm‡bi e¨e¯’v Kiv Ges wkï‡`i w`evKvjxb ‡mev cÖ`vb Kiv|
cÖK‡íi ‡gqv` t g~j: RyjvB 2016 ‡_‡K Ryb 2019, ms‡kvwaZ: RyjvB 2016 ‡_‡K Ryb 2020

cÖKí GjvKv t

MvRxcyi ‡Rjvi KvjxMÄ Dc‡Rjv|

‡gvU DcKvi‡fvMx t 124 Rb Kg©Rxex bvix Ges 20 Rb wkï|
cÖK‡íi cÖv°jb e¨q t g~j: 1726.00 j¶ UvKv, ms‡kvwaZ: 1915.028 j¶ UvKv|
ev¯Íevqb AMÖMwZ
 Qq Zjv wf‡Zi Dci Qq Zjv Kg©Rxex gwnjv ‡nv‡÷j I wkï w`evhZœ ‡K›`ª feb wbg©vY Kiv n‡q‡Q|
 wkï w`evhZœ ‡K›`« Ges Kg©Rxex gwnjv ‡nv‡÷j Pjgvb i‡q‡Q|
Avw_©K AMÖMwZ
 2019-20 A_©eQ‡i AviGwWwc‡Z ‡gvU eivÏ 233.73 j¶ UvKv|
 2019-20 A_© eQ‡ii Ryb/2020 ch©šÍ e¨q 134.62 j¶ UvKv hv AviGwWwci eiv‡Ïi 63.28%|
 cÖK‡íi ïiæ n‡Z Ryb/2020 ch©šÍ µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ 1794.62 j¶ UvKv hv g~j cÖKí cÖv°jb e¨‡qi 94%|
 cÖK‡íi ‡fŠZ AMÖMwZ 100%|

wP‡Î cÖxwZjZv Kg©Rxex gwnjv ‡nv‡÷j I wkï w`evhZœ ‡K›`ª:

†nv‡÷j fe‡bi Af¨šÍixY Ask I wkï w`evhZœ †K‡›`ªi ‡cø-MªvDÛ

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

cÖK‡íi bvg: wgicyi I wLjMvuI Kg©Rxex gwnjv †nv‡÷j EaŸ©g~Lx m¤úªmviY cÖKí
cÖK‡íi
bvg
wgicyi I
wLjMvuI
Kg©Rxex
gwnjv
†nv‡÷j
EaŸ©g~Lx
m¤úªmviY
cÖKí

cÖK‡íi ‡gqv`
cÖKí
Kvj
GjvKv
RyjvBÕ2016
wgicyi
n‡Z RybÕ2021 I
ch©šÍ|
wLjMuvI

cÖK‡íi
†gvU eivÏ
4469.55
jÿ

2019-20 A_© eQ‡ii Z_¨
eivÏ
e¨wqZ A_© Ae¨wqZ A_©
2088.41
608.00
1480.41
jÿ
jÿ
jÿ

(1g ms‡kvwaZ
RyjvB 2016
n‡Z Ryb 2020
ch©šÍ)
(2q ms‡kvwaZ
RyjvB 2016
n‡Z Ryb 2021
ch©šÍ)|

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

gšÍe¨
wLjMvuI t
1| evwn‡i cøvóv‡ii KvR Pjgvb
2| UvBjm Gi KvR Pjgvb|
3| RjQv‡`i KvR m¤úbœ|
4| bx‡Pi Pvi †d¬v‡ii m¨vwbUvix
cvBc jvB‡bi wi‡bv‡fk‡bi KvR
Pjgvb|
wgicyit
1| UvBjm Gi KvR Pjgvb|
2| ev_iæ‡gi Iqv‡ji UvBj‡mi
KvR Pjgvb
3|MÖxj I _vB Møvm jvMv‡bvi KvR
m¤úbœ n‡q‡Q|
cÖK‡íi †fŠZ AMÖMwZ 75%|
wbg©vY‡k‡l 558 Rb Kg©Rxex bvix
¯^íg~‡j¨ Avevmb myweav cv‡e|

cÖK‡íi bvg: bxj‡ÿZ Kg©Rxex bZzb gwnjv †nv‡÷j wbg©vY Ges †`‡ki wewfbœ †Rjvq we`¨gvb Kg©Rxex gwnjv
†nv‡÷j mg~‡ni AwaKZi Dbœqb
bxj‡ÿZ
Kg©Rxex
bZzb
gwnjv
†nv‡÷j
wbg©vY Ges
†`‡ki
wewfbœ
†Rjvq
we`¨gvb
Kg©Rxex
gwnjv
†nv‡÷j
mg~‡ni
AwaKZi
Dbœqb

RyjvBÕ2017
XvKv,
3597.48
n‡Z RybÕ2020 PÆMÖvg,
jÿ
ch©šÍ|
ivRkvnx,
Lyjbv,
(1g ms‡kvwaZ h‡kvi
RyjvB 2017
n‡Z
Ryb
2021 ch©šÍ)

1001.00
jÿ

634.08jÿ

366.92
jÿ

1| bxj‡ÿZ Kg©Rxex gwnjv
†nv‡÷j K¤úvD‡Û 10 Zjv bZzb
†nv‡÷j feb wbg©vb Kiv n‡j 245
Rb Kg©Rxex bvix Avevmb myweav
cv‡e|
2| ivRkvnx, PÆMÖvg,Lyjbv Ges
h‡kvi
we`¨gvb
†nv‡÷‡ji
AeKvVv‡gvMZ Dbœqb Kiv n‡j
†nv‡÷‡j Ae¯’vbiZ bvix‡`i
Avevm‡bi gvbMZ Dbœqb n‡e|
3| ivRkvnx, PÆMÖvg Ges h‡kvi
we`¨gvb †nv‡÷‡ji AeKvVv‡gvMZ
Dbœqb 100%|
bxj‡ÿZ †nv‡÷jt
1| g¨vU dvD‡Ûk‡bi Gi KvR
m¤úbœ|
2| wi‡UBwbs Iqv‡ji KvR Pjgvb|
3| 2q Zjvi Qv` XvjvB I 3q
Zjvi Kjvg XvjvB|
4| MÖvDÛ †d¬v‡ii Qv` XvjvB
5| lô Zjvi Qv` XvjvB|
6| 5g Zjvq weªK IqvK© KvR
Pjgvb|

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

cÖK‡íi bvgt Òbvwm©s wel‡q gwnjv‡`i Rb¨ XvKvq KwgDwbwU bvwm©s wWMÖx K‡jR ¯’vcbÓ
cÖK‡íi cÖ¯ÍvweZ e¨q t ‡gvU t 2212.26 jÿ UvKv, wRIwe t 1250.26 jÿ UvKv, cÖZ¨vkx ms¯’v t 962.00 jÿ UvKv
ev¯ÍevqbKvj

t RyjvB 2017 n‡Z Ryb 2020

cÖK‡íi D‡Ïk¨ t RvZxq I AvšÍRv©wZK ch©v‡q `ÿ †mweKvi Pvwn`vc~iY Ges ¯^v¯’¨‡mev Dbœq‡bi j‡ÿ¨ AvšÍRv©wZK
gv‡bi †mweKv ˆZix| cÖKíwU gwnjv‡`i Rb¨ †`‡k-we‡`‡k Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó Ki‡e|
cÖK‡íi m¤¢ve¨ djvdj

t

 cÖwZeQi 50 Rb QvÎx weGmwm bvwm©s wel‡q Aa¨q‡bi my‡hvM cv‡e;
 `ÿ Ges wkwÿZ bvm©‡`i wbKU n‡Z †ivMxiv DbœZgv‡bi †mev cv‡e;
 bvwm©s wel‡q wWwMÖcÖvß hyev-gwnjv‡`i Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó n‡e;
 nvmcvZvj/wK¬wbKmg~‡n bv‡m©i mieivn e„wØƒ cv‡e;
 †ivMx-bvm© Ges Wv³vi-bv‡m©i AbycvZ e„wØƒi gva¨‡g AwaK msL¨K †ivMx †mev cv‡e;

cÖKí fe‡bi Av‡jvK wPÎ
প্রকভল্পর িামঃ Advancement of Women’s Rights প্রকল্প (কাভরগভর )
১

প্রকভল্পর উভেশ্য

২

প্রকল্প পভরচালভকর িাম, পদভর্,
কেভলভ াি/কমার্াইল িম্বর ও
ই-কমইল িম্বর

:

মভিলাভদর সমঅভধকার প্রভতষ্ঠা এর্ং িারীর িমতায়ভণর মাধ্যভম িারী ও কমভয়
ভিশুর প্রভত কিন্ডারভিভিক সভিংসতা প্রভতভরাধ করা।
িারভমি িািীি
উপপভরচালক, ভিভিভি (প্রকল্প পভরচালভকর অভতভরক্ত দাভয়ত্ব)
adsharmin1@gmail.com

৩

কমাে প্রাক্কভলত ব্যয়

:

ক) ভিওভর্: -

৪

প্রকভল্পর কময়াদ

:

িভিম্বর ২০১৭ িভত ভিভসম্বর ২০২০ পর্ বন্ত

৫

জুি 2020 পর্ বন্ত ক্রমপুভিভুত ব্যয়
(আভথকব ও র্াস্তর্) অগ্রগভত

:

276.61 লি োকা
অগ্রগভত- আভথকব ৪১% ও র্াস্তর্ ৬০%

৬

প্রকল্প এলাকা

:  িামালপুর, কক্সর্ািার, র্গুড়া ও পটুয়াখালী কিলা এর্ং কিলাধীি
উপভিলাসমূি।
 দূভর্ বাগ প্রর্ণ ২২টি কিলা (চাভিদা অনুর্ায়ী)

৭

কার্ বক্রম

:  ইউভিয়ি, উপভিলা ও কিলা পর্ বাভয় NNPC ভমটিং

খ) বর্ভদভিক/সংস্থা: ৬৬৭.২২ লি োকা

 Universal Periodic Review (UPR) update করণ

 National Action Plan NAP-VAWএর Monitoring &
Evaluation (M&E) এর খসড়া কেমওয়াকব করা িভয়ভে।
 ভিয়ভমত ক্লাস্টার ও সার্-ক্লাস্টার ভমটিং করা।
 “িারীর প্রভত সভিংসতা” ভর্ষভয় ঝুভকপূণ ব ২২টি কিলার ব্যর্স্থাপিা কভমটির
সংভিস্ট এিভিওভদর UNFPA-এর Umbrella NGO’র মাধ্যভম প্রভিিণ
প্রদাি।
 দুভর্ বাগকালীণ সমভয় িরুরী িারীভদর Dignity kit/Medical kit সরর্রাি
করা।
 িারীভদর প্রভত Social Behavior পভরর্ বতভি কাি করা।
 িারী ভির্ বাতি প্রভতভরাভধ কর াভরল ভসভস্টম চালু করা।
 িারী ভির্ বাতি প্রভতভরাভধ প্রচার প্রচারণা, ইতযাভদ।
৮

অগ্রগভত

:  ইউভিয়ি, উপভিলা ও কিলা পর্ বায় 182টি NNPC টি সিা ও িাতীয় পর্ বাভয়
কমবিালা মাধ্যভম NNPC গাইি লাইভির খসড়া প্রস্তুত করা িভয়ভে।
 Universal Periodic Review (UPR) update করভণ Draft

Final

িভয়ভে, র্া মন্ত্রণালভয় প্রভক্রয়াধীি।।

 National Action Plan
NAP-VAWএর Monitoring &
Evaluation (M&E) এর খসড়া কেমওয়াকব করা িভয়ভে। ককাভিি-19 এর
কারভণ পরর্তী কার্ বক্রম স্থভগত রভয়ভে।
 “দুভর্ বাগ িারীর প্রভত সভিংসতা” ভর্ষভয় ঝুভকপূণ ব ২২টি কিলার ব্যর্স্থাপিা
কভমটির সংভিস্ট এিভিওভদর প্রভিিণ কদয়া িভয়ভে।
Na t i o n a l

UP R

Wo r k s h o p

প্রকভল্পর িাম:

NATIONAL RESILIENCE PROGRAMME (DWA Part)

উবযাগী িন্ত্রণালয়: ির্িলা ও র্শশু র্বষয়ক িন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকািী িংস্থা:
ির্িলা র্বষয়ক অর্িদপ্তি
কার্িগর্ি িিায়িায়:
UN Women
প্রকভল্পর কময়াদ:
িানুয়ারী ২০১৮ – মাচ ব ২০২১
প্রকভল্পর লিয:
কিন্ডার সংভর্দিিীল দুভর্ বাগ ব্যর্স্থাপিা এর্ং ঝুভুঁ ক অর্ভিভতমূলক উন্নয়ভির মাধ্যভম র্াংলাভদভির কেকসই
উন্নয়ি ও ভরভিভলভয়ন্স বৃভিকরণ ।
প্রকভল্পর উভেশ্য:
দুভর্ বাগ ব্যর্স্থাপিায় িারীর কিতৃত্ব ও িমতায়ি ভিভিতকরভণর মাধ্যভম ভরভিভলভয়ন্স বৃভিকরণ ।
প্রকভল্পর কমাে ব্যয় (ককাটি োকায় ) কমাে: ২৮৬২.৩৬ লি োকা, ভিওভর্ : ২৫৮.৯৮ লি োকা, প্রকল্প সািায্য:২৬০৩.৪২ লি োকা

প্রকল্প এলাকা:
কিলা
খুলিা
ঘূভি বঝড় প্রর্ণ
এলাকা

কক্সর্ািার
সাতিীরা

র্ন্যা
এলাকা
কমাে

িামালপুর
কুভড়গ্রাম
কিলা - ৫

উপভিলা
কয়রা
দাভকাপ
চভকাভরয়া
কেকিা
মুভন্সগি (শ্যামিগর)
কাভলগি
ইসলামপুর
কদওয়ািগি
কুভড়গ্রাম সদর
ভচলমারী
উপভিলা - ১০

ইউভিয়ি
দভিণ কর্দকািী; মভিশ্বরীপুর
সুতারখালী; কামারভখালা
সুরািপুর; কাকাড়া
সার্রাং; কেকিা সদর
মুভন্সগি; পদ্মপুকুর
কৃষ্ণিগর; চম্পাফুল
কর্লগাো; ভচিাডুভল
পাররাম রামপুর; চর আমখাওয়া
র্াত্রাপুর; পাঁচগােী
অষ্টমীরচর; িয়ারিাে
ইউভিয়ি - ২০

প্রকভল্পর ২০১৯-২০২০ অথ ব র্েভর কার্ বক্রম সমূি
 দব িাগ র্বষয়ক স্থায়ী আবদশাবলীবি (SOD) বজন্ডাি িিৃক্তকিণ সুপার্িশিমূি গৃিীি িবয়বছ এবং SOD বি ‘বজন্ডাি
িংববদনশীলিা’ র্বষয়ক র্নবদ ির্শকা অন্তর্ভিক্ত িবয়বছ।
 দব িাগ ঝর্ুঁ ক হ্রািকিবণ Sex Age and Disability Disaggregated Data (SADDD) িথ্য িংগ্রবিি নীর্িিালা
প্রণয়বনি কা িেি (BBS) কতৃক চূড়ান্ত কিা িবয়বছ।
 ির্িলা ও র্শশু র্বষয়ক িন্ত্রণালয় কতৃক প্রণীি ‘Gender Responsive Guideline for Design and Review of
Development Projects 2009’

িালনাগাদ কিাি কা িেি চলবছ।

 LGED এি প্রকল্পিমূি বজন্ডাি িংববদনশীল কিাি লবক্ষয বজন্ডাি িাকিাি তিিীি প্রর্েয়া কা িেি চূড়ান্ত প িাবয়।
 ২৭০০ জন র্বপদাপন্ন নািীবদি দব িাবগি প্রস্তুর্ি এবং বটকিই জীর্বকায়ন প্রর্শক্ষণ প্রদাবনি লবক্ষয উপবিাগকািী র্নব িাচন কিা
িবয়বছ।
 ২৭০০ জন র্বপদাপন্ন উপকািবিাগী নািীবদি দব িাগ প্রস্তুর্ি এবং নািী বনতৃত্ব র্বষয়ক প্রর্শক্ষক ির্িউল চূড়ান্ত কিা িবয়বছ।
 ২৭০০ জন র্বপদাপন্ন উপকািবিাগী নািীবদি Public Health in Emergency িথ্যর্দিমূি দব িাগ প্রস্তুর্ি র্বষয়ক প্রর্শক্ষক
ির্িউবল অন্তির্ভক্ত কিা িবয়বছ।
 NRP প্রকল্প এলাকায় ৫৬ট স্থানীয় প িাবয়ি নািী িংগঠন (women led CSO) র্নব িাচন কিা িবয়বছ। িাি িবে ২৩ট
নািী িংগঠনবক COVID 19 এ কিণীয় র্বষয়িমূি র্নবয় online এ প্রর্শক্ষণ প্রদাবনি কা িেি শুরু িবয়বছ ।
 িাঠ প িাবয় নািীবদি চার্িদা র্নরুপবনি জন্য Cyclone Amphan এবং COVID 19 এি উপি Rapid Gender
Analysis

প্রস্তুি কিা িবয়বছ।

 প্রর্শক্ষণ প্রর্িষ্ঠান BBC Media Action িাঠ প িাবয় িবচিনিা বৃর্িি লবক্ষয Gender Impact on COVID
19 র্বষয়ক ৬ট audio visual তির্িি কা িেি চূড়ান্ত কবিবছ।
 দব িাগ ব্যবস্থাপনা কর্িট, ঘূর্ণ িেড় প্রস্তুর্ি কিিসূচী (র্ির্পর্প) বস্বচ্ছাবিবক ও বন্যা প্রস্তুর্ি কিিসূচী (এফর্পর্প) বস্বচ্ছাবিবকবদি
দব িাগ বাবস্থাপনায় বজন্ডাি িংববদনশীলিা র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ প্রদাবনি লবক্ষয প্রর্শক্ষন ির্িউল চূড়ান্ত কিা িবয়বছ।
 িাঠ প িাবয়ি িংর্েি কিিকিিা এবং বস্বাচ্ছাবিবকবদি (DWA & DDM) প্রকল্প িিবকি অর্বর্িিকিণ প্রকল্প বাস্তবায়বন
িাবদি র্ভর্িকা এবং বজন্ডাি িংববদনশীলিা র্বষবয় TOT প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা িবয়বছ।

প্রকবল্পি নাি:“Accelerating Action to End Child Marriage in Bangladesh ”

উবিশ্য : র্কবশািী র্ববার্িি –অর্ববার্িি বিবয়বদি জন্য র্বর্নবয়াগ ও িির্ িনবৃর্ি এবং এই িির্ িবনি উপকার্িিা দৃশ্যিান
কবি
বাল্র্ববাবিি বিাকাববলায় কবিিি গর্ি বাড়াবনা।
বাস্তবায়ন কাল:নবিম্বি ২০১৭ িবি র্িবিম্বি ২০২০ প িন্ত।
প্রকল্প এলাকা

: বগুড়া ও জািালপুরি বজলা।

বিাট উপকািবিাগী : ৪,৩২০জন র্কবশািী।
প্রকবল্পি প্রাক্কলন ব্যয়: ৫৪৩.২০ লক্ষ টাকা।
(খ) প্রর্িববদনািীন অর্ ি বছবি উবেখব াগ্য কা িাবলী:
১) বজন্ডাি প্রবিাটািবদি পেী উন্নয়ন একাবিিী, বগুড়াবি ৭র্দন এবং ব্রাক বিন্টাি, িয়িনর্িংি-এ ৭র্দন ব্যার্প আবার্িক
প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা িবয়বছ।
২) ব ৌন িয়িার্ন প্রর্িবিাবি ৭২ট িাের্িক র্বযালবয় ব ৌন িয়িার্ন প্রর্িবিাি কর্িট গঠন/ির্েয় এবং িদস্যবদি প্রর্শক্ষণ
প্রদাবনি কাজ বশষ িবয়বছ।
৩) ৭২ট র্কবশািী র্িবিাি ি বিন্টাবি িংর্েি স্কুবলি নাবি িাইন ববাি ি স্থাপন কিা িবয়বছ।
৪) ৭২ট র্কবশািী র্িবিাি ি বিন্টাবি পিািশি/ অর্িব াগ বাক্স স্থাপন কিা িবয়বছ।
৫) বজলা প িাবয় অবর্িিকিণ িিা প্রর্িিাবি অনুর্ষ্ঠি িবচ্ছ।
৬) ৭২ট র্কবশািী বিন্টাবি ববগি বিাবকয়া র্দবি এবং16 days Activism ২০১৯ উদ াপন কিা িবয়বছ।
৭) গি ২৯/১০/২০১৯িার্িবখ র্বিাগীয় প্রকল্প মূল্ায়ন কর্িটি ( DSPEC ) িিা কিা িবয়বছ এবং RTAPP অনুবিাদন
িবয়বছ। প্রকবল্পি RTAPP অনু ায়ী িকল কা িেি চলিান িবয়বছ।
আর্র্ িক অগ্রগর্ি : (ক) ২০১৯-২০ অর্ ি বছবি বিাি ২৬৩.০০ লক্ষ টাকা। অবমুক্ত িবয়বছ ১৩০.৯০ লক্ষ টাকা,ব্যয় িবয়বছ
১২২.৪২ লক্ষ টাকা। আর্র্ িক অগ্রগর্ি ৯৪%।
(খ) বিবেম্বি ২০১৮ বর্বক জুন ২০২০ প িন্ত UNFPA কতৃক
ি অর্ ি অবমুক্ত িবয়বছ ২৭৩.১২ লক্ষ টাকা। ব্যয়
িবয়বছ ২৪৩.৬২ লক্ষ টাকা। া অবমুক্তকৃি অবর্ িি ৮৯.২০%

PHOTOS:

SADDD Workshop held in BBS Auditorium jointly
org. by NRP DWA Part and UN Women.

Workshops on finalizing Gender Marker for
Infrastructure for LGED jointly organized by NRP
DWA part and UN Women held in 2019.

Project Implementation committee (PIC) meeting held in 2019

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

cÖK‡íi bvg: Bb‡fó‡g›U K‡¤úv‡b›U di fvjbv‡iej MÖæc ‡W‡fjc‡g›U (AvBwmwfwRwW) 2q ch©vqÓ c«Kí
cUf~wg : gwnjv I wkï welqK gš¿bvj‡qi AvIZvq gwnjv welqK Awa`ßi KZ…©K ev¯Íevqbvaxb Ó Bb‡fó‡g›U K‡¤úv‡b›U
di fvjbv‡iej MÖæc ‡W‡fjc‡g›U (AvBwmwfwRwW) 2q ch©vqÓ c«KíwU RyjvB 2019 †_‡K Ryb 2022 †gqv‡` MÖnb Kiv
n‡q‡Q| cÖKíwUi Ab¨Zg K‡¤úv‡b›U n‡”Q; cÖwkÿY cÖ`vbmn GKKvjxb bM` mnvqZv cÖ`vb, hvi gva¨‡g AwZ `wi`ª
gwnjv‡`i `vwi`ª gyw³ NU‡e| cÖKíwU Pjgvb wfwRwW Kvh©µ‡gi P¨v‡jÄmg~n `~wiKi‡Y mnvqZv Ki‡e| Rvbyqvix 2015
n‡Z wW‡m¤^i 2018 ch©šÍ AvBwmwfwRwWÕi cvBjwUs cÖKí mdjfv‡e ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q| mdjZvi wkÿYxq welqmg~n wb‡q
wØZxq ch©v‡q AvBwmwfwRwW cÖKíwUi cÖYxZ Kvh©µg we¯Í…Z AvKv‡i ev¯Íevq‡b mvnvh¨ Ki‡e| GB wewb‡qvM cÖK‡íi
AvIZvq 10 jÿ AwZ `wi`ª wfwRwW gwnjvi ga¨ n‡Z 1 jÿ wfwRwW gwnjv‡K DcKvi‡fvMx wnmv‡e evQvB Kiv n‡”Q|
cÖKí GjvKv wbe©vP‡b weweGm,wek^e¨vsK Ges wek^Lv`¨ Kg©m~Pxi Rwic Ges DcKvi‡fvMx wbe©vP‡b weweGm Gi 2015
mv‡ji GBP AvB B Gm (HIES) 2015 Gi mv‡f© Abymib Kiv n‡q‡Q| wbe©vwPZ Dc‡Rjv mg~n wbe©vP‡b b`xfvsMb
GjvKv, Pi GjvKv, hvbevnb ¯^íZv Ges AKvh©Ki ‡hvMv‡hvM e¨e¯’v, AwaK †eKviZ¡ Ges eb¨v,Liv,mvB‡K¬vb Ges
U‡b‡©WvcÖeb GjvKv‡K we‡ePbv Kiv n‡q‡Q| Pjgvb AvBwmwfwRwW cÖK‡í Avqea©K Kvh©µ‡gi Dci cÖwkÿY cÖ`v‡bi
gva¨‡g `wi`ª gwnjv‡`i RxebhvÎvi gvb e„w× cv‡e| m‡e©vcwi G †cÖvMÖv‡gi AvIZvq GK jÿ AwZ `wi`ª gwnjvi `vwi`ª
gyw³ NU‡e|
c«K‡íi bvg : Bb‡fó‡g›U K‡¤úv‡b›U di fvjbv‡iej MÖæc ‡W‡fjc‡g›U (AvBwmwfwRwW) 2q ch©vq c«Kí |

c«K‡íi ‡gvU eivÏ : 31727.26 j¶ UvKv; wRIwe: 30053.38 j¶ UvKv, wcG: 1673.88 j¶ UvKv|
c«K‡íi ‡gqv`: RyjvB 2019 Bs ‡_‡K Ryb 2022 Bs |
c«K‡íi D‡Ïk¨:
1| AwZ `wi`« gwnjv‡`i Ges Zv‡`i cwievi‡K ¯’vqxfv‡e AwZ `vwi`«Zv ‡_‡K DËi‡b mnvqZv Kiv|
¯^í ‡gqv`x:
2| Lv`¨ wbivcËv AR©‡b 100000 AwZ `wi`« wfwRwW gwnjv I Zv‡`i cwievi‡K wfwRwW P‡µi AvIZvq Lv`¨ mnvqZvi
gva¨‡g †UKmB Rxebhvc‡bi my‡hvM m„wó Kiv|
3| 100000 AwZ `wi`« wfwRwW gwnjv I Zv‡`i cwievi‡K A_©‰bwZK ÿgZvq‡bi gva¨‡g m¤ú` ˆZixi my‡hvM m„wó Kiv
I D‡`¨v³v wnmv‡e †`‡ki A_©‰bwZK Dbœqb cÖwµqvq Ask cÖn‡bi my‡hvM ‰Zix K‡i †`qv|
4| 100000 wfwRwW DcKvi‡fvMx gwnjv I Zv‡`i cwievi‡K cywóKi Lvevi MÖn‡bi Af¨vm ˆZix Kiv|
5| Ávb I AwfÁZvi mgš^‡qi gva¨‡g cÖKí e¨e¯’vcbvi `ÿZv I Kvh©KvwiZvi Dbœqb mvab K‡i AwZ `wi`ª gwnjv I
Zv‡`i cwievi‡K ‡UKmB mvgvwRK wbivcËv Kg©m~wP‡Z iæcvšÍi Kiv|
D‡`¨vMx gš¿bvjq: gwnjv I wkï welqK gš¿bvjq|
Dbœqb mn‡hvMx ms¯’v : wek¦ Lv`¨ Kg©m~wP|
ev¯ÍevqbKvix ms¯’v: gwnjv welqK Awa`ßi I wek¦ Lv`¨ Kg©m~wP|
Kg©GjvKv: 64‡Rjvi 64 Dc‡Rjv|
2019-2020 A_© erm‡ii AviGwWwc eivÏ: 2218.65 j¶ UvKv; wRIwe: 2000.90 j¶ UvKv; wcG: 217.75 j¶
UvKv|
2019-2020 A_© erm‡ii e¨q: 185.33 j¶ UvKv; wRIwe: 0.00 j¶ UvKv; wcG: 185.33 j¶ UvKv|
2020-2021 A_© erm‡ii GwWwc eivÏ: 5267.00 j¶; wRIwe: 4700.00 j¶ UvKv; wcG: 567.00 j¶ UvKv|
--------------------

cÖK‡íi bvg: DcK~jxq Rb‡Mvôxi, we‡klZ bvix‡`i Rjevqy cwieZ©bRwbZ jeYv³Zv †gvKv‡ejvq Awf‡hvRb
mÿgZv e„w×KiYÓ kxl©K cÖKí
cÖK‡íi bvg

cÖK‡íi ‡gqv`
Kvj

cÖKí GjvKv

cÖK‡íi †gvU
eivÏ
wRIwe
(wcG)
DcK~jxq
RvbyqvixÕ2019 Lyjbv
‡gvURb‡Mvôxi,
n‡Z wW‡m¤^i (`v‡Kvc,Kqiv, 27686.71
we‡klZ
Õ2024 ch©šÍ| cvBKMvQv
jÿ|
bvix‡`i
Dc‡Rjv) Ges
Rjevqy
mvZÿxiv †Rjv wRIwecwieZ©bRwbZ
(Avkvïwb I 6716.00
jeYv³Zv
k¨vg
bMi jÿ|
†gvKv‡ejvq
Dc‡Rjv)
Awf‡hvRb
(wcGmÿgZv
20970.71
e„w×KiYÓ
jÿ)
kxl©K cÖKí

2019-20 A_© eQ‡ii Z_¨
gšÍe¨
eivÏ
e¨wqZ A_© Ae¨wqZ A_©
wRIwe
wRIwe
wRIwe
(wcG)
(wcG)
(wcG)
200.00
7.71jÿ
192.29
1| cÖ‡R± Gwiqv nvwi‡Kb
jÿ
(607.57
jÿ
Avçvb Gi Bg‡c±
(2600.00 jÿ)
(1992.43) A¨v‡mm‡g›U Kiv n‡q‡Q|
jÿ)
2| cÖ‡R± Gwiqvq KvR
Kivi
Rb¨
GbwRI
wm‡jKkb
cÖwµqvwU
dvBbvj Kiv n‡q‡Q|
3| cÖ‡R± Gi mKj
wb‡qvM cÖwµqv m¤úbœ Kivi
ch©v‡q DbœxZ Kiv n‡q‡Q|

ির্িলা র্বষয়ক অর্িদপ্তি কতৃক
ি বাস্তবায়নািীন ‘‘র্নবন্ধনকৃি ির্িলা ির্ির্ি র্ির্িক ব্যর্িেিী ব্যবিায়ী উবযাগ
(জর্য়িা- বািিবান)” শীষ িক কিিসূর্চি জুন ২০২০ প িন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি :

১। কিিসূর্চি বিয়াদ

:

২০১৬-১৭ অর্ ি বছি িবি ২০১৯-২০ অর্ ি বছি প িন্ত (িংবশার্িি)।

২। বিাট প্রাক্কলন ব্যয়

:

৭৮৯.০০ লক্ষ টাকা

৩। ২০১৯-২০ অর্ ি বছবি বিাি

:

২৮২.০০ লক্ষ টাকা, (অনাবার্িক িবন খাবি বিাি: ২৭৭.০০ লক্ষ টাকা
ব্যবস্থাপনা ব্যয়: ৫.০০ লক্ষ টাকা)

৪। ২০১৮-১৯ অর্ ি বছবি বিাি

:

৩২৬.০০ লক্ষ টাকা

৫। ২০১৭-১৮ অর্ ি বছবি বিাি
৬। জুন/২০২০ প িন্ত েিপুরর্ঞ্জি ব্যয়

:

৩৫১.০০ লক্ষ টাকা
৭৬৬.৭৫৬৫৪ লক্ষ টাকা (বিাট বিাবিি ৯৯%)

৭। জুন/২০২০ প িন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি

:

নািী উবযাক্তা প্রর্শক্ষণ :
কিিসূর্চ বিয়াবদ বিাট ৫০০ জন নািী উবযাক্তাবক কার্িগর্ি দক্ষিা বৃর্ি ও
ব্যবিা ব্যবস্থাপনাি উপি প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা িবয়বছ।

নািী উবযাক্তাবদি ব্যবিায় উনুিকিণ :
স্থানীয়িাবব নািী উবযাক্তাবদি ির্ির্ির্ির্িক িংগঠিি কবি ব্যবিায়
উনুিকিবণি জন্য র্বর্িন্ন িিা, কিিশালা ও বিলাি ব্যবস্থা কিা িবয়বছ ।

র্বপণী বকন্দ্র র্নিিাণ :
1।

2।

3।

4।
5।

6।
7।

র্বপনী বকবন্দ্রি র্নিিাণ কাজ িিন্ন কিা িবয়বছ। অর্ি শীঘ্রই র্বপনী বকন্দ্র
ির্িলা র্বষয়ক অর্িদপ্তিবক িস্তান্তি কিা িবব িবিি এলর্জইর্ি িবি জানাবনা
িবয়বছ।
কিিসূর্চ বিয়াবদ ৫০০ জন নািী উবযাক্তাবক ব্যবিা ব্যবস্থাপনা ও
কার্িগিী দক্ষিা বৃর্ি প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা িবয়বছ। প্রর্শর্ক্ষি নািীবদি িাবে
বদাকান বিাবিি কা িেি অব্যািি িবয়বছ।
বািিবান বজলায় নািী উবযাক্তাবদি ির্ির্ি র্ির্িক িংগঠিি কিা এবং
ব্যবিায় উনুি কিাি জন্য র্নয়র্িিিাবব স্থানীয় প িাবয় িিাি ব্যবস্থা কিা
িবয়বছ।
স্থানীয় কর্িটি িােবি বদাকান বিাি, র্বপণীবকবন্দ্রি ব্যবস্থাপনা ও
পর্িচালনাি জন্য অনুবিার্দি নীর্িিালা র্বিিণ কিা িবয়বছ ।
নীর্িিালা অনু ায়ী র্বপণী বকবন্দ্রি বদাকান বিাি ও ব্যবস্থাপনা
িংোন্ত কাজ িিবন্নি জন্য উপপর্িচালক, ির্িলা র্বষয়ক অর্িদপ্তি বক পত্র
বদয়া িবয়বছ।
প্রচাি-প্রচািণা িংোন্ত ব্রুর্শউি, শর্পং ব্যাগ ইিযার্দ প্রস্তুি কিা িবয়বছ ।
বার্ষ িক কিিপর্িকল্পনা অনু ায়ী কিিসূর্চি িকল কাজ কিিসূর্চি বিয়াবদি
িবে িফলিাবব িিাপ্ত িবয়বছ।

--------------------------কিিসূর্চি নাি t “িাওি এলাকাি সুর্বিা বর্ঞ্চি নািীি অর্নি নর্িক ও িািার্জক ক্ষিিায়বনি জন্য আয় ও
কিিিংস্থান বৃর্ি কিিসুর্চ”
উবিশ্য

t িাওি এলাকাি সুর্বিা বর্ঞ্চি নািী বগাষ্ঠীি আয় ও কিিিংস্থান বৃর্িি িােবি
িাবদি জীবনিান উন্নয়বনি জন্য িািিান বীজিলা ও র্বষমুক্ত িবর্জ চাষ
প্রর্শক্ষণ,িাঁি প্রর্িপালন, প্রদান কবি নািী পুররুষ তবষম্যিীন পর্িববশ সৃর্িি িােবি
নািীি অর্ িননর্িক ও িািার্জক ক্ষিিায়ণ।
বাস্তবায়নকাল
t জুলাই ২০১৮ িবি জুন ২০২০ প িন্ত।
কিিসূর্চ এলাকা
t সুনািগঞ্জ, ির্বগঞ্জ, ব্রাক্ষ্মণবার্ড়য়া, র্কবশািগঞ্জ ও বনত্রবকানা বজলাি র্নব িার্চি ২৮ট
উপবজলা।
বিাট উপকািবিাগী
t ২৮০০ জন ির্িলা।
কিিসূর্চি প্রাক্কলন ব্যয়
t ৬২৩.৩৬ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০২০ অর্ ি বছবিি t ২২৩.১২ লক্ষ টাকা।
বাবজট
২০১৯-২০২০ অর্ ি বছবি t ৯৬০ জন ির্িলা।
উপকাি বিাগীি িংখ্যা
উবিশ্য
িাওি এলাকাি সুর্বিা বর্ঞ্চি নািী বগাষ্ঠীি আয় ও কিিিংস্থান বৃর্িি িােবি
িাবদি জীবনিান উন্নয়বনি জন্য িািিান বীজিলা ও র্বষমুক্ত িবর্জ চাষ প্রর্শক্ষণ,
িাঁি প্রর্িপালন, প্রদান কবি নািী পুররুষ তবষম্যিীন পর্িববশ সৃর্িি িােবি নািীি
অর্ িননর্িক ও িািার্জক ক্ষিিায়ণ।
লক্ষয
সুনািগঞ্জ, ির্বগঞ্জ, ব্রাহ্মণবার্ড়য়া, র্কবশািগঞ্জ ও বনত্রবকানা বজলাি িাওি অধুযর্ষি
এলাকায় আগাি বন্যাি ফবল বছবি একটিাত্র উৎপার্দি ফিল বন্যাি িাি বর্বক
মুক্ত কিা ও উক্ত এলাকাি র্পর্ছবয় পড়া নািী জনবগাষ্ঠীবক প্রর্শক্ষবণি িােবি আয়
ও কিিিংস্থাবনি ব্যবস্থা কিা।

কিিএলাকা
ের্িক
বজলাি নাি
নং
১
সুনািগঞ্জ
২
৩

ির্বগঞ্জ
ব্রাহ্মণবার্ড়য়া

৪
৫

র্কবশািগঞ্জ
বনত্রবকানা

উপবজলাি নাি
র্বশ্বম্ভিপুরি, ছািক, র্দিাই, িিিপাশা, বদায়ািাবাজাি,
জগন্নার্পুরি, জািালগঞ্জ, িাো, সুনািগঞ্জ িদি, দর্ক্ষন
সুনািগঞ্জ এবং িাবিিপুরি
বার্নয়াচং, আজর্ির্িগঞ্জ, এবং লাখাই
নার্িিনগি,
নবীনগি,
িিাইল,
আশুগঞ্জ,
ব্রাহ্মণবার্ড়য়া িদি এবং বাঞ্চািািপুরি
অিগ্রাি, র্নকলী, র্িঠািইন এবং ইটনা
খার্লয়াজুর্ড়, কলিাকািা, িদন এবং বিািনগঞ্জ
বিাট উপবজলাি িংখ্যা

উপবজলাি
িংখ্যা
১১ ট
৩ট
৬ট
৪ট
৪ট
২৮ ট

২০১৯-২০২০ অর্ ি বছবি বাস্তব অগ্রগর্ি t
০১ জুন ২০২০ প িন্ত ৪৮ট প্রর্শক্ষবণি িােবি ৯৬০ জন নািীবক
িািিান বীজিলা তিিী ও র্বষমুক্ত িবর্জ চাষ এবং উন্নি
জাবিি িাঁি প্রর্িপালন র্বষবয় প্রর্শক্ষণ বদয়া িবয়ছ।
০২ জুন ২০২০ প িন্ত ৩৮ট প্রর্শক্ষবণি িােবি ৭৬০ জন নািীবক
িািিান বীজিলা তিিী ও র্বষমুক্ত িবর্জ চাষ র্বষবয় প্রর্শক্ষণ
বদয়া িবয়ছ।
০৩ জুন ২০২০ প িন্ত ৭৬০ জন নািীি প্রবিযকবক ২ট কবি িািিান
বীজিলা তিিীি ববি ও বীজ প্রদান কিা িবয়বছ।
০৪ জুন ২০২০ প িন্ত ১০ট প্রর্শক্ষবণি িােবি ২০০ জন নািীবক
উন্নি জাবিি িাঁি প্রর্িপালবনি র্বষবয় প্রর্শক্ষণ বদয়া িবয়বছ।
০৫ জুন ২০২০ প িন্ত ২০০ জন নািীি প্রবিযকবক ১৫ ট কবি উন্নি
জাবিি িাঁি ও িাঁবিি খাবাি প্রদান কিা িবয়বছ।
০৬ জুন ২০২০ প িন্ত বকন্দ্রীয় প িাবয় অবর্িিকিণ কিিশালা অনুর্ষ্ঠি
িবয়বছ।
০৭ জুন ২০২০ প িন্ত ২০১৯-২০ অর্ ি বছবিি কিিপর্িকল্পনা অনু ায়ী
িকল কাজ িিন্ন িবয়বছ।

২০১৯-২০২০ অর্ ি বছবি
আর্র্ িক অগ্রগর্ি

t ৩০ জুন ২০২০ প িন্ত অর্ ি অবমুক্ত িবয়বছ ২২৩.১২ লক্ষ টাকা। ব্যয় িবয়বছ
২১৯.৯৬ লক্ষ টাকা। া অবমুক্তকৃি অবর্ িি ৯৮.৫৮%।

২০১৯-২০২০ অর্ ি বছবিি পর্িকল্পনা অনু ায়ী িকল কা িেি িফল িাবব িিন্ন িবয়বছ।
----------------

Kg©m~wPi bvg t wK‡kvix ¯^v¯’¨ myiÿvq I bvixi A_©‰bwZK ÿgZv m„wó‡Z m¨v‡bUvix UvI‡qj cÖ¯‘ZKiY I
weZiY kxl©K Kg©m~wP|
01|

‡gqv`

t RyjvB 2018 n‡Z Ryb 2020 ch©šÍ|

02|

‡gvU e¨q cÖv°jb

t 494.36 jÿ UvKv|

03| g~j jÿ¨

05| DcKvi‡fvMxi msL¨v

t Kg©m~wPwUi g~j jÿ¨ n‡”Q evsjv‡`‡ki 32wU †Rjvi 128wU ¯‹z‡ji
25,600 Rb wK‡kvix‡K webvg~‡j¨ m¨v‡bUvix b¨vcwKb mieivn Kivi
gva¨‡g Zv‡`i cÖRbb ¯^v¯’¨ I e¨w³MZ cwi”QbœZv Dbœqb Kiv Ges ¯’vbxq
ch©v‡q cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g 256 Rb bvix D‡`¨v³v m„wó Kiv|
t Z…Yg~j ch©v‡q bvix D‡`¨v³v m„wói gva¨‡g evsjv‡`‡ki wK‡kvix I
gwnjv‡`i‡K m¨v‡bUvix b¨vcwKb e¨env‡i DØy×KiY I e„w×KiY, hv
Zv‡`i cÖRbb ¯^v¯’¨ I e¨w³MZ cwi”QbœZv (Personal hygiene)
Dbœq‡b D‡jøL¨‡hvM¨ f~wgKv ivL‡e|
t 25600 Rb wK‡kvix

06| Kg©m~wPi GjvKv

t 32wU †Rjv

07|

t

bvix D‡`¨v³v m„wói gva¨‡g evsjv‡`‡ki 32wU †Rjvq (m`‡i 2wU ¯‹zj
Ges myweavewÂZ I cÖZ¨šÍ AÂ‡j 1wU Dc‡Rjvi 2wU ¯‹zj) 128wU
¯‹z‡ji 25600 Rb wK‡kvix‡K webvg~‡j¨ 6,14,400 (Qq jÿ ‡PŠÏ
nvRvi PvikZ) m¨v‡bUvix b¨vcwKb Gi c¨v‡KU mieivn Kiv|

08| 2020-21 A_© eQ‡ii
jÿgvÎv

t

52.19 jÿ UvKv|

09| AMÖMwZ

t

32wU †Rjvi 128wU ¯‹z‡ji 25600 Rb wK‡kvixi gv‡S webvg~‡j¨
m¨v‡bUvix b¨vcwKb weZiY Kvh©µg Pjgvb Av‡Q|

10|

t

Kg©m~wPwU ev¯ÍevwqZ n‡j 25,600 Rb wK‡kvix cÖRbb¯^v¯’¨ I e¨w³MZ
cwi”QbœZv m¤ú‡K© m‡PZb n‡e| 128 Rb ¯‹zj wkÿKMY-‡K cÖRbb
¯^v¯’¨, e¨w³MZ cwiQbœZv m¤ú‡K© cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡e| 256 Rb
cÖwkwÿZ bvix D‡`¨v³v ˆZwi n‡e, G‡Z Zv‡`i AvZ¥Kg©ms¯’vb m„wói
gva¨‡g Zv‡`i mvgvwRK, cvwievwiK I Avw_©K Ae¯’vi cwieZ©b NU‡e|

04|

D‡Ïk¨

g~j Kvh©µg

Kg©m~wP MÖn‡Yi ci
DcKvi‡fvMx‡`i mvgvwRK/
cvwievwiK/ Avw_©K Ae¯’vi
cwieZ©b

gwnjv wecbx ‡K›`« (RwqZv-KvjxMÄ) Kg©m~wP
Kg©m~wPi bvg

: MvRxcyi ‡Rjvi KvjxMÄ Dc‡Rjvq bvix D‡`¨v³v‡`I cwiPvjbvq gwnjv wecbx ‡K›`«
(RwqZv-KvjxMÄ) Kg©m~wP|

D‡Ïk¨: ÒMvRxcyi ‡Rjvi KvjxMÄ Dc‡Rjvq bvix D‡`¨v³v‡`i cwiPvjbvq gwnjv wecbx ‡K›`« (RwqZv- KvjxMÄ)Ó
Kg©m~wPi ¯’vcb, ‡fŠZ AeKvVv‡gvMZ Dbœqb I ‡mŠ›`h© ea©‡bi gva¨‡g bvix D‡`¨v³v‡`i Drcvw`Z cY¨/wecYb e¨e¯’v
kw³kvjxKiY|

Kg©m~wP GjvKv : MvRxcyi †Rjvi KvjxMÄ Dc‡Rjv|
ev¯Íevqb AM«MwZ :



fe‡bi 5g Zjvi Qv` XvjvB m¤úbœ n‡q‡Q Ges cvwU©k‡bi KvR Pj‡Q|
4_© Zjvi cøv÷v‡ii KvR Pjgvb i‡q‡Q|

Avw_©K AM«MwZ:



2019-2020 A_©eQ‡i ‡gvU eivÏ 258.50 j¶ UvKv|
2019-2020 A_©eQ‡i Ryb/2020 ch©šÍ e¨q n‡q‡Q 203.37 j¶ UvKv |

wPÎ: wbg©vYvaxb feb

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

bvix D‡`¨v³v m…Rb I AvZ¥-Kg©ms¯’v‡bi j‡¶¨ eûg~Lx cvURvZ cY¨ Drcv`bÓ Kg©m~wP
Kg©m~wPi bvg: ÒbZyb bvix D‡`¨v³v m…Rb I AvZ¥-Kg©ms¯’v‡bi j‡¶¨ eûg~Lx cvURvZ cY¨ Drcv`bÓ Kg©m~wP
D‡Ïk¨:
 eûgyLx cvURvZ cY¨ Drcv`b I evRviRvZKi‡Y bZyb c«R‡b¥i bvix D‡`¨v³v‡`i KvwiMix `¶Zv Dbœq‡bi
j‡¶¨ c«wk¶Y c«`vb Kiv|

Kg©m~wP GjvKv :
 gqgbwmsn, ‡bÎ‡Kvbv, Rvgvjcyi, ‡kicyi I dwi`cyi ‡Rjv m`‡i Kg©m~wP Kvh©µg cwiPvwjZ n‡”Q|
‡gvU DcKvi‡fvMx
: 4950 Rb (c«wZ e¨v‡P 30 Rb K‡i 30×165wU) |

wP‡Î Kg©m~wPi AvIZvq ‡U«wbs Kvh©µg:

ev¯Íevqb AM«MwZ :
 Kg©m~wPi AvIZvq 55 e¨vP c«wk¶Y Kvh©µg Ryb/ 2020 Gi g‡a¨ m¤úbœ Kiv n‡q‡Q|
 B‡Zvg‡a¨ 1650 Rb (55 e¨vP ×30 Rb) c«wk¶Yv_©x‡`i c«wk¶Y c«`vb Kiv n‡q‡Q|

Avw_©K AM«MwZ:
 2019-2020 A_©eQ‡i ‡gvU eivÏ 143.90 j¶ UvKv|
 2019-2020 A_©eQ‡i Ryb/2020 ch©šÍ e¨q n‡q‡Q 140.11 j¶ UvKv hv eiv‡Ïi 97.37% |
-----------

কমবসূভচর িাম : অধুিালুপ্ত ভেেমিভলর িারীভদর িন্য ইউভিয়ি পর্ বাভয় কর্ভসক আইটি/আইভসটি ভলোভরভস এর্ং
িারীর িীর্ির্াত্রার মাি উন্নয়ি ভর্ষভয় প্রভিিণ প্রদাি কমবসূভচ
মন্ত্রণালয়/ভর্িাগ

: মভিলা ও ভিশু ভর্ষয়ক মন্ত্রণালয়

র্াস্তর্ায়িকারী সংস্থা

: মভিলা ভর্ষয়ক অভধদপ্তর

কময়াদ

: এভপ্রল ২০১৮ িভত জুি ২০২০ পর্ বন্ত।

কমাে ব্যয় প্রাক্কলি

: 536.00 লি োকা

2020-21 অথ ব র্েভর র্রাে
2020-21 অথ ব র্েভর লিমাত্রা

: 147.81 লি োকা (উন্নয়ি র্াভিে)
: 259 িি উপকারভিাগীভক প্রভিিণ প্রদাি।

অভথ বর উৎস

: ভিওভর্

মূল লিয

: কর্ভসক আইটি/আইভসটি কলোভরভস ভর্ষভয় প্রভিিভণর মাধ্যভম কদভির ভপভেভয় থাকা
িারী কগাষ্ঠীভক দি িিিভক্তভত রূপান্তভরত করা এর্ং কদভির উন্নয়ভির ধারা অব্যািত
রাখার মাধ্যভম কদিভক একটি উচ্চ মধ্যম আভয়র কদভি উন্নীত করা।

উভেশ্যঃ

: রংপুর ভর্িাভগর অধুিালুপ্ত ১১১ ভেেমিভলর িারীভদর কর্ভসক আইটি /আইভসটি
কলোভরভস তথা কভম্পউোর ও িারীর িীর্ির্াত্রার মাি উন্নয়ি ভর্সভয় প্রভিিভণর
মাধ্যভম িভর্ষ্যভত কমবসংস্থাি সৃভষ্টর মাধ্যভম গ্রামীণ িারী-ভিশুভদর িীর্ি মাভির
কমৌভলক অভধকার ভিভিত করা।

উপকারভিাগীর সংখ্যা

:

কমবসূভচ এলাকা

: রংপুর ভর্িাভগর 4 টি কিলা কুভড়গ্রাম, লালমভিরিাে, িীল ামারী ও পঞ্চগভড়র কমাে

976 িি িারী (ন্যযনিি এসএসভস পাি ভির্ বাভচত)

মূল কার্ বক্রম

অগ্রগভত

৯টি উপভিলার অধুিালুপ্ত ১১১ টি ভেেমিল।
পঞ্চগড়: সদর, কর্াদা ও কদর্ীগি উপভিলা
িীল ামারী:ভিমলা উপভিলা।
কুভড়গ্রাম: ফুলর্াভড়য়া ও ভুরুঙ্গামারী উপভিলা।
লালমিভরিাে কিলা: সদর, িাতভর্ান্ধা ও পােগ্রাম উপিভলা।
:  উপকারভিাগীভদর আইটি/আইভসটি প্রভিিণ প্রদাি (অিলাইি ও অপলাইি)
 িারীর িীর্ির্াক্রার মািউন্নয়ি ভর্ষভয় প্রভিিণ প্রদাি।
 প্রভিিণ কিভষ ইউভিয়ি তথ্য কসর্া ককভে কভম্পউোর ক্লার্ গঠি।
:  কুভড়গ্রাম, লালমভিরিাে, িীল ামারী ও পঞ্চগড় কিলার 705
উপকারভিাগীভক প্রভিিণ কদওয়া িভয়ভে।

িি

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

jvB‡eªix
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 ¸iæZ¡c~b© 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|

gwnjv welqK Awa`ßi
ev‡RU eivÏ I e¨q weeiYx
(nvRvi UvKvq)

µwgK
bs
01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|

Kvh©µg

2019-20 A_© 2019-20 A_© Ae¨wqZ A_©
eQ‡ii
eQ‡ii
ev‡RU eivÏ
e¨q
32,47,00
23,99,55
8,47,45
44,69,60
38,57,06
6,12,54
97,69,00
90,04,69
7,64,31

cÖavb Kvh©vjq
†Rjv Kvh©vjq mg~n
Dc‡Rjv মভিলা ভর্ষয়ক Kg©KZ©vi
Kvh©vjq mg~n
cÖwkÿY ‡K›`ª mg~n
gwnjv mnvqZv Kg©m~Px mg~n
Kg©Rxwe gwnjv †nv‡ój mg~n
w`evhZœ †K›`ª mg~n
মভিলা, wkï wK‡kvix I †ndvRZx†`i
wbivc` Avevmb †K›`ª, MvRxcyi
‡gvU=

10,88,00
5,73,47
3,51,00
19,41,09
83,60

9,42,67
4,82,40
3,14,08
15,45,12
70,20

1,45,33
91,07
36,92
3,95,97
13,40

215,22,76

186,15,77

29,06,99

†cbkb
gv‡mi bvg
RyjvB/2019
AvMó/2019
বিবেম্বি/2019
অবটাবি/2019
নবিম্বি/2019
র্িবিম্বি/2019
জানু ়ািী/2020
বফব্রুয়ািী/2020
িাচ ি/2020
এর্প্রল/2020
বি/2020
জুন/2020
me©‡gvU

1g †kÖYx
00
01
00
00
00
00
01
03
03
00
00
01
09

2q †kÖYx
00
00
00
00
00
01
00
00
01
00
00
00
02

3q †kÖYx
01
00
00
00
00
00
01
00
00
00
00
01
03

4_© †kÖYx
01
00
00
00
00
00
00
02
00
00
00
01
04

‡gvU
02
01
00
00
00
01
02
05
04
00
00
03
18

gšÍe¨
2019-20 A_© eQ‡ii
wb®úbœ †cbkb weeiYx

AwWU AvcwË I wb®úwË msµvšÍ ¯§viYx
(01 RyjvB 2019 n‡Z 30 Ryb 2020 ch©šÍ)
(j¶ UvKvq)
gš¿Yvjq
/ms¯’vi
bvg

AwWU AvcwËi
msL¨v

UvKvi
cwigvb
(j¶
UvKvq)

1

2

3

eªWkxU
Rev‡ei
msL¨v

wb®úwËK…Z AwWU
AvcwË
msL¨v
UvKvi
cwigvb
(j¶
UvKvq)

Awb®úbœ AwWU AvcwË
msL¨v

gšÍe¨

UvKvi
cwigvb
(j¶
UvKvq)

4

5

6

7

8

9

19wU

3wU

19.35

16wU

5498.86

ivR¯^ Lv‡Zi Awb®úbœ AwWU AvcwËmg~n (AwM«g c¨viv)
wb®úwËi j‡¶¨ 20/11/2019 Zvwi‡L gwnjv I wkï
welqK gš¿Yvj‡q AbywôZ wÎ-c¶xq AwWU mfvq 6wU
AwWU AvcwË wb®úwËi wel‡q Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q|
Zb¥‡a¨ 4wU AvcwË wb®úwËi mycvwik Kiv n‡q‡Q| AwWU
Awa`ß‡i wb®úwËi Kvh©µg cÖwµqvaxb i‡q‡Q|
31/03/2020 Zvwi‡L ivR¯^ Lv‡Zi mvavib c¨vivi
Awb®úbœ 11wU AwWU AvcwË wØ-c¶xq mfvi gva¨‡g
wb®úwËi e¨e¯’v M«nY Kivi j‡¶¨ wØ-c¶xq mfv Avnev‡bi
wm×všÍ _vK‡j I eZ©gvb K‡ivbv fvBivm Gi Kvi‡Y mfvwU
AbywôZ nq bvB| Z‡e `ªæZB mfvwU AbywôZ nIqvi Rb¨
wm×vš ÍcvIqv hv‡e|
Entity Wide MTBF AwW‡Ui AvIZvq 2014-17
mv‡ji DÌvwcZ 7wU AwWU AvcwËi g‡a¨ 1wU (Aby‡”Q`3.1.6) wb®úwË n‡q‡Q| evKx ¸‡jv wb®úwËi Rb¨ AwWU
Awd‡mi Rev‡ei Av‡jv‡K e«WkxU Reve gwnjv I wkï
welqK gš¿Yvj‡q ‡c«iY Kiv n‡q‡Q|
Dbœqb Lv‡Zi 192wU Awb®úbœ AwWU AvcwË wb®úwËi
j‡¶¨ cwiPvjK g‡nv`‡qi mfvcwZ‡Z¡ 7/11/2019
Zvwi‡L AwWU ch©v‡jvPbv mfv AbywôZ n‡q‡Q| mfvq
`vwqZ¡ c«vß Kg©KZ©v‡`i AwWU AvcwË wb®úwËi j‡¶¨
`ªæZB e«WkxU Reve c«gvbKmn mieivn Kivi Rb¨
wb‡`©‡ki ‡c«w¶‡Z ÔÔM«vgxY gwnjv‡`i Rb¨ Kg©ms¯’vb m…wó
c«K‡íiÓ 13wU AwWU AvcwËi e«WkxU Reve AwWU
Awa`ß‡i ‡c«i‡Yi ‡c«w¶‡Z 5wU mn ‡gvU 6wU AvcwË
wb®úwË n‡q‡Q| evKx¸‡jv wb®úwËi Rb¨ AwWU Awa`ß‡i
‡hvMv‡hvM Ae¨vnZ Av‡Q| Ab¨vb¨ c«K‡íi AwWU AvcwËi
e«WkxU Reve msM«‡ni KvR Pjgvb| kxN«B wØ-c¶xq I
wÎ-c¶xq mfvi gva¨‡g wb®úwËie¨e¯’v ‡bIqvn‡e|

gwnjv welqK Awa`ßi
ivR¯^

19wU

5518.21



Dbœqb

192wU

22907.59

192wU

6wU

17.41

186w
U

22890.18

wefvMxq gvgjv msµvšÍ Z_¨
2019 - 2020 A_© eQ‡i wefvMxq gvgjv MVb t
µt bs
01.

gvgjv b¤^i
201

Awfhy‡³i bvg, c`ex I Kg©¯’j
Rbve ZvbwRbv gvKmy`
Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v
evDdj, cUzqvLvjx

Awf‡hvM MV‡bi ZvwiL
06/11/2019

gšÍe¨

cÖvß `Ûv‡`k

`Ûv‡`k
cÖ`v‡bi ZvwiL
22/12/2019

2019 - 2020 A_© eQ‡i wefvMxq gvgjv wb¯úbœ t
µtbs
01.

Awfhy‡³i bvg, c`ex I Kg©¯’j
Rbve †gvt AvdRvj †nv‡mb
Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v
AvUNwiqv, cvebv|

Awf‡hv‡Mi welq
Mv‡Qi Wvj KvUv

wZi¯‹vi `Û cÖ`vb

gwnjv welqK Awa`ß‡ii Kvh©vjq m¤cÖmviY
1984 mv‡j †`‡ki e„nËi 22wU †Rjv Ges 136 wU _vbv wb‡q Gi Kvh©µg ïiæ nq| 1990 mv‡j
gwnjv welqK cwi`ßi‡K Awa`ß‡i DbœxZ Kiv nq| cieZx©‡Z 1998 mv‡j 42wU †Rjv I 100wU Dc‡Rjv
Ges ZrcieZx© mg‡q Av‡iv (80+80+34)=194 wU Dc‡Rjvq Awa`ß‡ii Kvhv©jq ¯’vc‡bi Aby‡gv`b
cvIqv hvq| eZ©gv‡b 64 wU †Rjv I 430 wU Dc‡Rjvq gwnjv Dbœqb msµvšÍ Kvh©µg cwiPvwjZ n‡q Avm‡Q|
িাছাড়া আবিা ২ট নতুন উপবজলাি অনুবিাদন িবয়বছ। াি বিটআপ প্রর্েয়ািীন।

m¤cÖmvwiZ Rbej
gwnjv welqK cwi`ßi MVbKv‡j Rbej wQj 977 Rb| cieZx©‡Z bZzb 42wU †Rjv Ges 294 wU Dc‡Rjv
gwnjv welqK Kg©KZ©vi Kvh©vjq ¯’vc‡bi Aby‡gv`b cvIqv hvq| GQvov Awa`ßivaxb 23wU Dbœqb cÖKí ivR¯^
Lv‡Z ¯’vbvšÍ‡ii †cÖw¶‡Z eZ©gv‡b Aby‡gvw`Z c‡`i msL¨v 3600 wU|

Z_¨ I †hvMv‡hvM

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
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`‡ki msweav‡b mvgvwRK ¶gZv cÖwZôvi Dci ¸iæZ¡ †`qv n‡q‡Q| G †`‡ki
mxwgZ cÖvK…wZK m¤ú` Ges eûj gvbe m¤ú‡`i Kvh©Ki e¨envi wbwðZ K‡i g~j¨‡eva mÂv‡ii †¶Î Z_¨ I
†hvMv‡hvM cÖhyw³ me‡P‡q Kvh©Ki f~wgKv ivL‡Z cv‡i| Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ m¤úªmviY Ges eûg~Lx
e¨env‡ii gva¨‡g ¯^”Q , `vqe× I Revew`wnZvg~jK miKvi cÖwZôv Kiv, `¶ gvbe m¤ú` Dbœqb wbwðZ Kiv
Ges 2021 mv‡ji g‡a¨ †`k‡K ga¨g Av‡qi †`k Ges wÎk erm‡ii g‡a¨ DbœZ †`‡ki mvwi‡Z DbœxZ Ki‡Yi
RvZxq j¶ AR©‡b mnvqK f~wgKv cvj‡bi iƒcKí we‡ePbvq eZ©gvb miKvi wWwRUvj evsjv‡`k Movi A½xKvi
K‡i‡Qb|
†m A½xKvi ev¯Íevq‡b miKv‡ii Ab¨vb¨ cÖwZôv‡bi cvkvcvwk gwnjv welqK Awa`ßiI AMÖYx f~wgKv
cvjb K‡i Avm‡Q| gwnjv welqK Awa`ß‡ii gvV ch©v‡qi Kvh©µg‡K Av‡iv †eMevb I MwZkxj Kivi Rb¨
gvV ch©v‡qi Awdmmg~‡n Kw¤úDUvi mieivn Kiv n‡”Q| m`i Kvh©vj‡q AvBwmwU †mj ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| G
Qvov Awa`ß‡ii Kvh©µg Ges Gi ¸iæZ¡c~Y© bvMwiK †mevmg~n Dbœqb mn‡hvMx, M‡elK I Ab¨vb¨ gva¨‡gi
Kv‡Q †cŠu‡Q †`qvi Rb¨ GKwU I‡qe mvBU I B-†gBj †Lvjv n‡q‡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¯^v_© mswkøó Z_¨ cÖ`v‡bi wbwgË Z_¨ Kwgk‡bi wb‡`©kbv
Abyhvqx gwnjv welqK Awa`ß‡ii cÖavb Kvh©vj‡q 01wU 64 wU †Rjv Kvh©vj‡q 64 wU Ges 419 wU Dc‡Rjv
Kvh©vj‡q 419 wU 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  ‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v
†Rjv ch©v‡q t
 ‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v
 gnvcwiPvjK, gwnjv welqK Awa`ßi
XvKv

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (AviwUAvB)
Avcxj A_wiwU

-

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (AviwUAvB)
Avcxj A_wiwU

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 Zv mieivn KivB Z_¨ cÖ`vb BDwb‡Ui g~j D‡Ïk¨|
2| evwl©K cÖwZ‡e`b cÖYqb, cÖKvk I weZiY|
3| জািীয় শুিাচাি বকৌশল কিি-পর্িকল্পনা ও অগ্রগর্ি পর্িবীক্ষবণি বাস্তবায়ন অগ্রগর্িি লবক্ষয ¯^-cÖ‡Yvw`Z Z_¨ cÖKvk
wb‡`©wkKv nvjbvMv`KiY I I‡qe mvB‡U cÖKvk|
4| gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq KZ…©K PvwnZ gwnjv welqK Awa`ß‡ii Kvh©vejx m¤úwK©Z Z_¨vw` wewfbœ mgq
†cÖiY Kiv|
4| †Rjv/Dc‡Rjv †_‡K cÖvß ˆÎgvwmK wi‡cvU Gi wfwË‡Z evrmwiK cÖwZ‡e`b ˆZix Kiv I Z_¨ Kwgk‡b
†cÖiY Kiv|
5| gwnjv welqK Awa`ß‡ii I‡qe mvB‡U nvjbvMv` Z_¨ mieivn Kiv|

Z_¨ cÖ`vb BDwb‡U ‡hvMv‡hvM gvngy`v †eMg
`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (AviwUAvB)
DccwiPvjK (‡iwR: I Rbms‡hvM)
gwnjv welqK Awa`ßi, XvKv|
‡gvevBj t 01817645700
B-‡gBj t mahmudadwaad@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 khaledamukti7@gmail.com

* m`i Kvh©vjq I ‡Rjv/Dc‡Rjv Kg©KZ©v‡`i bvg, †Uwj‡dvb b¤^i evwl©K cÖwZ‡e`b I‡qe mvBU
www.dwa.gov.bd G cvIqv hv‡e|

dig ÔKÕ

Z_¨ cÖvwßi Av‡e`bcÎ
eivei
..............................................
.............................................. (bvg I c`ex)
I
`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v
..............................................(`ß‡ii bvg I wVKvbv)
1. Av‡e`bKvixi bvg

t

wcZvi bvg

t

gvZvi bvg

t

eZ©gvb wVKvbv

t

¯’vqx wVKvbv

t

†Uwj‡dvb /†gvevBj b¤^i

t

‡ckv

t

2. wK ai‡bi Z_¨ †c‡Z AvMÖnx
(cÖ‡qvR‡b AwZwi³ KvMR e¨envi Kiæb)

t

3. †Kvb c×wZ‡Z Z_¨ †c‡Z AvMÖnx

t

(Qvcv‡bv/d‡UvKwc/wjwLZ/ B-‡gBj/d¨v·/wmwW)

4. Z_¨ MÖnYKvixi bvg I wVKvbv

t

5. cÖ‡hvR¨ †¶‡Î mnvqZvKvixi bvg I wVKvbv t
Av‡e`‡bi ZvwiL t -----------------

Av‡e`bKvixi ¯^v¶i

dig ÔLÕ
(wewa 5 `ªóe¨)

Z_¨ mieiv‡ni AcviMZvi †bvwUk
Av‡e`b c‡Îi m~Î b¤^i t

ZvwiL t

cÖwZ
Av‡e`bKvixi bvg t........................................................................
wVKvbv t...........................................................................................
welq t Z_¨ mieiv‡n AcviMZv m¤ú‡K© AewnZKiY|
wcÖq g‡nv`q,
Avcbvi ...................................................Zvwi‡Li Av‡e`‡bi wfwË‡Z cÖvw_©Z Z_¨ wb‡¤œv³ Kvi‡Y
mieivn Kiv m¤¢e nBj bv, h_v t1|
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................|
2|
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................|
3|
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................|

(..............................................)

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi bvg t
c`ex t
`vßwiK mxj

dig ÔMÕ
(wewa 6 `ªóe¨)

Avcxj Av‡e`b
eivei
..............................................
.............................................. (bvg I c`ex)
I
Avcxj KZ…©cÿ
..............................................(`ß‡ii bvg I wVKvbv)
1| AvcxjKvixi bvg I wVKvbv (†hvMv‡hv‡Mi mnR
gva¨gmn)
2| Avcx‡ji ZvwiL

t

t

&
3| †h Av‡`‡ki weiæ‡× Avcxj Kiv nBqv‡Q Dnvi
Kwc (hw` _v‡K)

t

4| hvnvi Av‡`‡ki weiæ‡× Avcxj Kiv nBqv‡Q
Zvnvi bvgmn Av‡`‡ki weeiY (hw` _v‡K)

t

5| Avcx‡ji msw¶ß weeiY

t

6| Av‡`‡ki weiæ‡× ms¶yä nBevi KviY
(msw¶ß weeiY)

t

7| cÖvw_©Z cÖwZKv‡ii hyw³/wfwË

t

8| AvcxjKvix KZ©„K cÖZ¨qb

t

9| Ab¨ †Kvb Z_¨ hvnv Avcxj KZ©„c‡¶i m¤§y‡L
Dc¯’vc‡bi Rb¨ AvcxjKvix B”Qv †cvlY K‡ib|

t

AvcxjKvixi ¯^v¶i

dig ÔNÕ
(wewa 8 `ªóe¨)

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)
1|

(2)
wjwLZ †Kvb WKz‡g‡›Ui Kwc mieiv‡ni
Rb¨ ( g¨vc, bKkv, Qwe, Kw¤úUvi
wcÖ›Umn)

(3)
G-4 I G 3 gv‡ci KvM‡Ri †¶‡Î cÖwZ c„ôv 2 (`yB)
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

3|

‡Kvb AvBb ev miKvix weavb ev wb‡`©kbv
Abyhvqx KvD‡K mieivnK…Z Z‡_¨i †¶‡Î

4|

g~‡j¨i wewbg‡q weµq‡hvM¨ cÖKvkbvi †¶‡Î cÖKvkbvq wba©vwiZ g~j¨|

(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¨|
webvg~‡j¨|

Z‡_¨i g~j¨ cwi‡kv‡ai Rb¨ Pvjvb †KvW bs 1-3301-0001-1807

dig-ÔKÕ
(cÖweavb-3 (1) `ªóe¨)

Awf‡hvM `v‡q‡ii dig
Awf‡hvM bs..................................................................................|
1|

Awf‡hvMKvixi bvg I wVKvbv (†hvMv‡hv‡Mi
mnR gva¨gmn)

t---------------------------------------------

2| Awf‡hvM `vwL‡ji ZvwiL

t-------------------------------------------

3| hvnvi weiæ‡× Awf‡hvM Kiv nBqv‡Q Zvnvi
bvg I wVKvbv

t-------------------------------------------

4| Awf‡hv‡Mi msw¶ß weeiY (cÖ‡qvR‡b Avjv`v
KvMR mwbœ‡ek Kiv hvB‡e)

t--------------------------------------------

5| ms¶zäZvi KviY ( hw` †Kvb Av‡`‡ki weiæ‡×
Awf‡hvM Avbqb Kiv nq †mB ‡¶‡Î Dnvi Kwc
mshy³ Kwi‡Z nB‡e)

t-------------------------------------------

6| cÖvw_©Z cÖwZKvi I Dnvi †hŠw³KZv

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 ¯^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,2020

cUf~wg t RvZxq Dbœq‡bi g~j †¯ªvZavivq 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 †gŠwjK 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¯ÍevqbKvix 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,2020 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
2| msÁvmg~n t
ÔZ_¨Õ A_© Z_¨ cÖ`vb BDwbUÕ A_© Ab¨ cÿ ÔKwgkbÕ A_©© Ôgš¿YvjqÕ A_© ÔKZ©„c¶Õ A_© Ô`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©Õ I ÔweKí
`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©Õ A_© -

22/06/2020
Z_¨ AwaKvi AvB‡b cÖ`Ë Z‡_¨i msÁv Abymv‡i G `ß‡ii †¶‡Î cÖ‡hvR¨
welqmg~n;
gwnjv welqK Awa`ßi I Aaxb¯Í mKj `ßimg~n (Dc‡Rjv ch©vq ch©šÍ)
KZ©…K Z_¨ cÖKv‡ki j‡¶¨ MwVZ Z_¨ cÖ`vbKvix BDwbU;
Z_¨ cÖKvkKvix KZ©„cÿ e¨ZxZ cÖKvwkZ Z‡_¨i mv‡_ RwoZ Ab¨ †Kvb cÿ;
Z_¨ Kwgkb
gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq
cÖwZwU Z_¨ cÖ`vb BDwbU Gi Awdm cÖavb KZ…©c¶ wnmv‡e we‡ewPZ
n‡eb;
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 †KŠkj|

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, †KŠkj 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¯Í `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

5|

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;

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





cÖ¯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›`ª
gwnjv, wkï I wK‡kvix †ndvRZx‡`i wbivc` Avevmb †K›`ª, MvRxcyi

12| AvevwmK/AbvevwmK









cÖwkÿY †K›`ª mg~n t

knx` †kL dwRjvZz‡bœQv gywRe gwnjv cÖwkÿY GKv‡Wgx
†eMg †iv‡Kqv cÖwk¶Y †K›`ª, gqgbwmsn
gwnjv n¯Í wkí I K…wl cÖwkÿY †K›`ª, w`bvRcyi
gwnjv n¯Í 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)

*
*
*
*

¶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›`ª ÔA½bvÕ
†mjvB †gwkb weZib msµvšÍ Z_¨

wK‡kvi-wK‡kvix K¬ve ¯’vcb cÖKí
15| `vwi`ª we‡gvPb I AvZ¥Kg©ms¯’vb t

16| m‡PZbZv e„w× I †RÛvi mgZvg~jK Z_¨ t

*
*
*

DVvb ˆeVK, Kg©kvjv/†mwgbvi
wewfbœ RvZxq I AvšÍR©vwZK w`em mg~n D`hvcb
bvix cyiæ‡li ˆelg¨ `~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¯Íevqb 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¯^v_© 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©‡fŠgZ¡ 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|

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_¨ cÖ`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
KvRx iIkb Av³vi
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
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- khaledamukti7@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|

cvifxb AvKZvi
gnvcwiPvjK (‡MÖW-1)
gwnjv welqK Awa`ßi,XvKv
‡dvb bs-48319149

B-mvwf©m
i~cKí 2021 ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ cÖavbgš¿xi Kvh©vj‡qi GUzAvB ‡cÖvMÖvg I gwš¿cwil` wefv‡Mi mn‡hvwMZvq B-mvwf©m kvLv n‡Z I‡qe mvBU nvj
bvMv `KiY I †mvm¨vj wgwWqv (Facebook) cwiPvjbvmn evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ (APA) ev¯Íevqb, B-dvBwjs Kvh©µg ev¯ÍevwqZ nq| I‡qe
mvBU wbqwgZ nvjbvMv` Kiv n‡”Q|

gwnjv welqK Awa`ß‡ii I‡qe mvBU
†mvm¨vj wgwWqv wnmv‡e DwaDhaka bv‡g gwnjv welqK Awa`ß‡ii †dmeyK Ges †dmeyK Gi AvIZvq †dmeyK †cR Pvjy i‡q‡Q|

gwnjv welqK Awa`ß‡ii ‡dmeyK
Ab¨vb¨ `ß‡ii b¨vq gwnjv welqK Awa`ßiI cÖwZeQi evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ (GwcG) ¯^vÿwiZ n‡”Q I evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³i Av‡jv‡K
Kvh©m¤úvw
`Z n‡”Q| ২০জুলাই, 2020 Dc cwiPvjK gwnjv welqK Awa`ß‡ii mv‡_ gnv cwiPvjK, gwnjv welqK Awa`ßi এবং gnv cwiPvjK,
gwnjv welqK Awa`ßi এর সাথে সচিব মথিাদয় মচিলা ও চিশু চবষয়ক মন্ত্রণালথয়র সাথে evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ ¯^vÿwiZ nq|

evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ ¯^vÿi
Ab¨vb¨ `ß‡ii b¨vq gwnjv welqK Awa`ß‡ii gvV ch©v‡qi Kg©KZ©vMb wefvMxq ch©v‡qi 5 w`‡bi cÖwkÿY †k‡l wewfbœ D™¢vebx D‡`¨vM MÖnY
K‡i‡Qb| gvV ch©v‡qi Kg©KZ©v KZ©„K M„nxZ ৬wU D™¢vebx D‡`¨vM eZ©gv‡b mgMÖ †`‡k ev¯ÍevwqZ n‡”Q|

B‡bv‡fkb †kv‡Kwms
eZ©gv‡b gwnjv welqK Awa`ß‡ii m`i Kvh©vjqmn 64 wU †Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©vi Kvh©vjq Ges 292wU Dc‡Rjv gwnjv welqK
Kg©KZ©vi Kvh©vj‡q B-dvBwjs Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q| GQvovI B-dvBwjs Kvh©µ‡gi cÖwkÿY Ae¨vnZ i‡q‡Q|

B-dvBwjs cÖwkÿY

†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: িং
1.
2.
3.

িাম
পারিীি আকতার

পদর্ী
মিাপভরচালক (কগ্রি-১)

ক াি
48319149

িাওলাদার কমাঃ রভকবুল র্ারী

পভরচালক (যুগ্ম-সভচর্)

৯৩৩৬০৬৩

ভরদা খািম

উপ-পভরচালক (ম্যাভিভেে)

0248316492

4.

বসয়দা করাভকয়া কিসভমি

উপ-পভরচালক (অথ)ব

5.

আয়িা ভসভেকী

উপ-পভরচালক (প্রিাসি)

৫৮৩১০৭৭০

6.

কর্নুয়ারা খাতুি

উপ-পভরচালক (ভদর্ার্ত্ন)

৯৩৫১১৯৬

7.

মািমুদা কর্গম

৮৩৫০২৯৮

8.

কামরুি িািার

উপ-পভরচালক (ভরভিঃ ও
িিঃ)
উপ-পভরচালক(পভরঃ ও মূল্াঃ)

58310298

9.

িারভমি িািীি

উপ-পভরচালক (ভিভিভি)

02৯৩৩১২৭৭

উপ-পভরচালক (সভচতিতা)

48313582

10. কমাঃ আবুল কাভিম
করভিিা আরজু লািলী

উপ-পভরচালক (প্রভিিণ)

12. িাভসিা আখতার খািম

সিকারী পভরচালক (অথ)ব

13. কমাসাম্মৎ মািমুদা সুলতািা

সিকারী পভরচালক (প্রিাসি)

৯৩৬১৪৬১

সিকারী পভরচালক (প্রিাসি০২)
কমবসূভচ পভরচালক (মাতৃত্বকাল
িাতা)
সিকারী পভরচালক ( ভরভপাে ব)

৮৩১১৭৭৯

সিকারী পভরচালক (প্রভিিণ)

৫৮৩১২৩৫০

11.

14.

শািীফা আখিাি জািান

15. রুভর্িা গভি
16. িািীদ সুলতািা
17.

কমাসাম্মাৎ িািিাি খািম

18. পারিীি আক্তার
19. িারভমি আরা

সিকারী পভরচালক (ভরভি: ও
িিসংভর্াগ)
সিকারী পভরচালক(ভিাভসয়ার)

20. লাখিানা লাকী

িিকািী পর্িচালক (ক্ষুদ্রঋণ)

৯৩৬২৭০৮

কমার্াইল ও ই-কমইল
০১৭৩৩২১৭৯৯৪
pakhter@gmail.com
০১৭১১১৬১১১৮
rokibul.33.bari@gmail.com
01726077055
faridazafrin7@gmail.com
01৭১৫১১৬১১৩
srjesmin66@gmail.com
01715-816589
ayeshanargis04@gmail.com

০১৭১৮-৭৮৪২১৫
daycare.dwa@gmail.com
01817645700
mahmudadwaad@gmail.com
০১৭১১১৬১৬১৯
quamrunnahar62@gmail.com
০১৭৩১৫১৯০৫৫
adsharmin1@gmail.com
01711586062
Ddawareness.dwa@gmail.com
০১৭১১৯০০১৮৮
dwa.ddtr@yahoo.com
01715112206
aktherhasina71@gmail.com
০১৭১৬৯৮৫৮২৪
smahmud2@gmail.com
০১৭১৫৬৩৬৫৫০
akhter_sharifa@yahoo.com
০১৭১২৫৮০৪৯৬
rubinaghani88@gmail.com
০১৭১৬৩৭৩৯৬২
nahid.dwa.dhaka@gmail.com

০১৭১৬৩৩৯১১২
mkshahnaj@gmail.com
01771899911
pervin771@gmail.com

029344245

ারিািা আখতার

গভর্ষিা কমবকতবা (পভরকল্পিা)

22. িান্নাতুল ক রভদৌস

গভর্ষিা কমবকতবা (পভরকল্পিা)

23. *বসয়দা কুদভসয়া িািভরি

সিকারী পভরচালক (ভিভিভি)

০২৯৩৩১২৭৭

*
24. বশবিলী আিম্মদ

িিকািী পর্িচালক (র্ির্জর্ি)

০২৯৩৩১২৭৭

21.

র্াসা

০১৭৮৫৮১৭০৮৭
Sharminara1972@gmail.com
০১৭২৭৯৩৩৪৩৩
llakhsana@yahoo.com
০১৯১১২৮৫৫০০
farhanaakhtar_09@yahoo.com
০১৯১৬৮১৯২৮২
ferdousjannat2019@gmail.co
m
০১৭১৬৪৮৮১৩৩
sayedaqudsianahrin@gmail.com

০১৫৫২-৪৭২৯৪১
shehely.a@gmail.com

ক্র: িং

িাম
ব
25. িাভগস সুলতািা (কির্া)
26. ি. িামীমা আক্তার
27. িা: িাসুদা বিাবিন খান

বির্িবকল অর্ফিাি

28. ‡gvt mvKvIqvr †nv‡mb ZvjyK`vi

সিকারী পভরচালক (সংসদ)

29. কমাঃ মঞ্জুর আলম

সিকারী পভরচালক (মূল্ায়ি)

০১৭১১৩৬১৩৪০
alam_monzur@yahoo.com

30. কমাঃ মভির্র রিমাি

সিকারী পভরচালক (অভিে)

31. †gvnv¤§` Kvgvj †nv‡mb

সিকারী পভরচালক
(পভরকল্পিা)

০১৭১২০২০৪৬৭
mojibdwa@gmail.com
01920950152
kamalmkh@gmail.com

32. কমাঃ িামাল উভেি ভূইয়া

সিকারী পভরচালক (র্ািঃ ও
ল্াকঃ)

33. কমাঃ ভিলাল উভেি

সিকারী পভরচালক

34.

ািভমদা আভিি

সিকারী পভরচালক (ভিভিভি)

36. সাভর্িা িাসরীি

সিকারী পভরচালক (প্রভিিণ)

37. িাসরীি সুলতািা

সিকারী পভরচালক (ভদর্ার্ত্ন)

38. বিািবন নাজনীন আিা
39. কািরুন নািাি

িিকািী পর্িচালক (র্দবা ত্ন)

40. আিা রায়

সিকারী পভরচালক (মাভকবটিং)

আভিো আ ভরাি

42. ভর্ভর্ তহুরা
43. কমাঃ সাইদুর রিমাি
44.

ইয়াসমীি আখতার

58311384

০১৬৮২১৬২২২৫
bmjamal301063@gmail.com
01757302826
jilalmis@yahoo.com

029359681

িিকািী পর্িচালক (বক:বি:)

সিকারী পভরচালক
(িিসংভর্াগ)
সিকারী পভরচালক (পরীভর্িণ
সমন্বয় ও সভচতিতা)
গভর্ষিা কমবকতবা (পুভষ্ট),
প্রভিিণ
সমন্বয়কারী

র্াসা

01864977450
Shameema964@gmail.com
০১৫৫২৪৬০০৬০
dr.masudakhan@yahoo.com
01716417997

সিকারী পভরচালক (প্রভিিণ)

35. কমাঃ আল আভমি ভূঞা

41.

ক াি

কমার্াইল ও ই-কমইল
01716608684
pddcdwa@gmail.com

পদর্ী
সিকারী পভরচালক (২০টি কিককয়ার)
M‡elYv I gwbUwis Kg©KZ©v

৯৩৪২৬৪৭

01731306366
fahmida25may@yahoo.com
01818211763
aminbhuiyan716@gmail.com
01917428227
sabina71.dwa@gmail.com
01814456471
nasrindwa@gmail.com
০১৩০০৪২১৯৬৪
01911036381
kamrun.nahar71@yahoo.com
01768017637
asharoy661@gmail.com
01712175678
anisatoufiq@gmail.com
০১৭১৬-৩৯১৬৫৭
bibitahura@gmail.com
01714634339
Saidurrahmandwa2017@gmail
.com
০১৭২০৫১৭০৩১
eakhter62@gmail.com

45. আভ

া খুরিীদ িািাি

কপ্রাগ্রাম অভ সার (প্রভিিণ)

01715006296
afifa.dwa@gmail.com

ক্র: িং
িাম
46. মভিবিা ইয়াসভমি
47.

িািািা পারিীি

পদর্ী
কপ্রাগ্রাম অভ সার(ই- াইভলং)

কপ্রাগ্রাম অভ সার (অভিে)

49. বিািবন লায়লা

কপ্রাগ্রাম অভ সার

50. মুক্তা পারিীি

সংযুক্ত: উপভিলা মভিলা
ভর্ষয়ক কমবকতবা
কপ্রাগ্রাম অভ সার (ভিভিভি)

52. নুরুভন্নো করর্া
53. কমাভিবদা খািম
54. িাভিদ সুলতািা
55. মািমুদা আক্তার
56. খাভলকুন্নািার
57. িার্লয়া বিৌসুিী খান

58. রায়িািা আিিার স্বণ বা
59. নাজনীন বফিবদৌি িজুিদাি
60. িান্তা চযাোিী

কপ্রাগ্রাম অভ সার (মাতৃত্বকাল
িাতা)
কপ্রাগ্রাম অভ সার (ভদর্ার্ত্ন)
কপ্রাগ্রাম অভ সার (২০টি
ভদর্ার্ত্ন ককে স্থাপি প্রকল্প)
কপ্রাগ্রাম অভ সার ( প্রিাসি)
কপ্রাগ্রাম অভ সার (পরীভর্িণ
সমন্বয় ও সভচতিতা)
কপ্রাগ্রাম অভ সার (চাকুভর
ভর্ভিভয়াগ তথ্য ককে) অভত:
িীভর্কায়ণ প্রকল্প
কপ্রাগ্রাম অভ সার (প্রিাসি)
কপ্রাগ্রাম অভ সার
(ল্াকভেটিংমাদার সিায়তা
কমবসূভচ)
কপ্রাগ্রাম অভ সার(এভপএ)

61. বিাছা: নার্িিা খাতুন

কপ্রাগ্রাম অভ সার (মাতৃত্বকাল
িাতা)

62. বিাছা: জান্নাতুন বফিবদৌি

বপ্রাগ্রাি অর্ফিাি (মূল্া:)

63. তিয়দা নািিীনা পািিীন

বপ্রাগ্রাি অর্ফিাি (পর্িকল্পনা
শাখা)

64. শািীিা আখিাি খানি

বপ্রাগ্রাি অর্ফিাি (মূল্া:)

65. খাভলদা খাতুি (মুভক্ত)

(কভম্পউোর প্রভিিক)
ভর্কল্প তথ্য কমবকতবা
পুভলি ইন্সভপক্টর

66. করাভকয়া কর্গম

র্াসা

কমার্াইল ও ই-কমইল
01712550143
marzina95@gmail.com
01721646884
shahanapervin097@gmail.com
০১৮১৫২২৭৮৮৯
a.nargis977@gmail.com
০১৯১৪-৯৫০৯৩৩
liala01114@gmail.com
০১৭৯৭০৯৩৩৩০
muktaparvine157@gmail.com

কপ্রাগ্রাম অভ সার (বির্জবেশন)

48. নার্গিি আক্তাি

51. আভয়িা আক্তার

ক াি

029331277

০১৭৯৭২৬১৬৯৭
ayshaakter190@gmail.com
০১৫২১৩২৭৪৬৩
rabaaminul@gmail.com
০১৭১১২৩৫৩৪৩
morshedawahed@gmail.com
০১৬৭৪৯৮২৬৩৩
pddcdwa@gmail.com
০১৭১২২৬৭২৮৫
mahmuda.mita007@gmail.co
m
01718558633
khalaqunnaher@yahoo.com
০১৮১৬৭৬৫৭২৯
Daliafaridpur01@gmail.c
om
01715815853
jefry.du@yahoo.com
০১৫৩৬১৫৩৫০১
০১৭১৫৬৫৬৪৪৪
shantachaterjee17@gmail.com
০১৫৫৩-৪৭৩৬১৯
nasimakhatun0667@gmail.co
m
০১৭৪০-৯০২৫৮৬
jannatunferdoush2000@gmail.
com
০১৭১১৩৮৪৬৯৫
syedanasrina.parvin@gmail.co
m
০১৫৫২৪৬৩৪৫৪
shamimaakhtershapna@yahoo
.com
০১৫৫২৪৩১৮২৫
khaledamukti7@gmail.com
01915225179
rokeya.dwa@gmail.com

ক্র: িং
িাম
67. কমাঃ আব্দুল কুদ্দুস

পদর্ী
সিকারী কপ্রাগ্রামার

ক াি

68. কমা: আব্দুল অদুদ

প্রিাসভিক কমবকতবা

৯৩৫৫৮০৮

69. গীতা কদ

প্রিাসভিক কমবকতবা

৯৩৪৫৬২৫

70. মাভিক কুমার সািা

উপ-সিকারী প্রভকৌিলী

71.

ারিািা আ ভরাি

72. কমাঃ িামীম আিসাি
73. রমিাি কিাভসি খাি
74.

কমাঃ আব্দুস শুকুর িাওলাদার

লাইভেরীয়াি
প্রিাঃ কাম-ভিসার্ রিণ
কমবকতবা
প্রিাঃ কাম-ভিসার্ রিণ
কমবকতবা
ভিসার্ রিণ কমবকতবা

75. িাভিদ সুলতািা (ইিা)

সমাি কল্াণ কমবকতবা

76. কমাভমিা রিমাি

সমাি কল্াণ কমবকতবা

77.

তুভিিা খাতুি

ভসভিয়র ইন্সোক্টর (ভেি)

78. িািািাি পারিীি

ভসভিয়র ইন্সোক্টর (ভেি)

79. ভর্লভকে াভতমা

ভসভিয়র ইন্সোক্টর (ভেি)

80. মুো: মাভিদা খাতুি

ভসভিয়র ইন্সোক্টর (ভেি)

81. িািীি সুলতািা

ভসভিয়র ইন্সোক্টর (ভেি)

82. খাভদিা খাতুি

ভসভিয়র ইন্সোক্টর (ভেি)

র্াসা

কমার্াইল ও ই-কমইল

৮৩২
১৮৪৩

০১৭১২০৩১৮৫৯
kaddus2010@gmail.com
০১৮১৮৪০৭০৮৮
kaziwadud29@gmail.com
০১৭২০০৫২৩২৯
gitadey1964@gmail.com
০১৬৭২৩২৩০৩১
shaonbluze@gmail.com
০১৯১১২৬৯৬০০
farhanaafroze21@gmail.com
০১৮১৮৩৫১১২৯
shameemahasan646@gmail.com

০১৭৩২৭১৩০৭৫
ramjan.hossain13@gmail.com
০১৭১২৫28815
sukur.dwa@gmail.com
01704888040
eva.dwa@gmail.com
০১৮১৭৪৪২২৬২
momena.dwa@gmail.com
০১৭৭৪০০১০৯৮
Tuhinakhatun1974@gmail.com
০১৭১৬৬৫৩৬৮৩
shanajparvin1968@gmail.com
০১৭১৫৮১১৩২৫
fatamabilkish@gmail.com
01776096651
mazedadwa@gmail.com
০১৭১১৪৫১০৭৫
Shahinsultana17@yahoo.com
০১৭২০১০০৩৫২
Kahdizakhatun349@gmail.com

AvevwmK cÖwkÿY †K‡›`ªi Kg©KZ©v‡`i bvg, c`ex Ges †dvb b¤^i
1.

†gv:†gvL‡jQzi ingvb
(`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v)
2.
‡gvt †gvRv‡¤§j †nv‡mb
DccwiPvjK
3. gwnjv K…wl cÖwk¶Y †K›`ª, wRiv‡ev, mvfvi, wgby cvifxb (`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v)
XvKv
4. gvbe m¤ú` Dbœqb cÖwk¶Y †K›`ª, ivRkvnx
AvRMi Avjx (`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v)
5.

knx` †kL dwRjvZzb-‡bQv gywRe gwnjv
cÖwk¶Y GKv‡Wgx, wRivbx, MvRxcyi
†eMg †iv‡Kqv cÖwk¶Y †K›`ª, gqgbwmsn

gwnjv K…wl cÖwk¶Y †K›`ª, ev‡MinvU

6. gwnjv n¯Íwkí I K…wl cÖwk¶Y †K›`ª, w`bvRcyi
7.

gv dv‡Zgv (iv:) gwnjv cÖwk¶Y I Dbœqb
Kg‡cø·, mvwiqvKvw›`, e¸ov

01711059807
09163626/
01552395073
01712195659
0721-761939/
01552382069

gwbiæb bvnvi (`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v)

01993417248

‡gvt†gvi‡k` Avjx Lvb
DccwiPvjK, w`bvRcyi
‡gvt kwn`yj Bmjvg
DccwiPvjK, e¸ov

053165043/
01776866716
01711-781840

AbvevwmK cÖwkÿY †K‡›`ªi 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©v‡`i bvg, c`ex, †dvb b¤^i I B-‡gBj
µ:
bs
1
1
2

3

4
5

‡nv‡÷‡ji bvg, wVKvbv
2
bvg: bxj‡¶Z Kg©Rxex gwnjv ‡nv‡÷j
wVKvbv: 2 bs eveycyiv, bxj‡¶Z, XvKv|
bvg: bIqve dqRy‡bœQv Kg©Rxex gwnjv
‡nv‡÷j, wVKvbv: ‡UvjvievM, 2bs ‡MBU,
wgicyi-1, XvKv|
bvg: ‡eMg ‡iv‡Kqv Kg©Rxex gwnjv ‡nv‡÷j
wVKvbv: e K#G, c U bs-7, wLjMvuI,
XvKv|
bvg: Kg©Rxex gwnjv ‡nv‡÷j, PÆM«vg|
wVKvbv: Pv›`MvuI AvevwmK GjvKv, PÆM«vg|
bvg: Kg©Rxex gwnjv ‡nv‡÷j, Lyjbv|
wVKvbv: eqiv, Lyjbv|

6

bvg: Kg©Rxex gwnjv ‡nv‡÷j, ivRkvnx|
wVKvbv: wejwmgjv, ivRkvnx|

7

bvg: Kg©Rxex gwnjv ‡nv‡÷j, h‡kvi|
wVKvbv: ‡fvjv U¨vsK ‡ivW, h‡kvi|

8

bvg: Mv‡g©›Um Kg©Rxex gwnjv ‡nv‡÷j
wVKvbv: ‡LRyievMvb, eo Avïwjqv, mvfvi,
XvKv|

‡nv‡÷j mycv‡ii bvg, c`ex
3
mv‡eKyb bvnvi
‡nv‡÷j mycvi, g~jc`: DccwiPvjK
Qvwgbv nvwdR
‡nv‡÷j mycv‡ii `vwqZ¡c«vß Kg©KZ©v
g~jc`-Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v
iv‡nbyi ‡eMg, ‡nv‡÷j mycvi,
g~jc`: mnKvix cwiPvjK
‡iv‡Kqv ‡eMg, ‡nv‡÷j mycvi
g~jc`: mnKvix cwiPvjK
bvwM©m dv‡Zgv Rvwgb
DccwiPvjK, DccwiPvj‡Ki Kvh©vjq,
Lyjbv I ‡nv‡÷j mycvi (AwZt `vt¡)
‡di‡`Šm ivweqv
‡nv‡÷j mycvi c‡`i wecix‡Z Kg©iZ
g~jc`-Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v
mwKbv LvZyb
DccwiPvjK, DccwiPvj‡Ki Kvh©vjq,
h‡kvi I ‡nv‡÷j mycvi (AwZt `vt¡)
kvwn`v Av³vi
‡nv‡÷j mycv‡ii `vwqZ¡c«vß Kg©KZ©v
g~jc`-Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v

বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল আইর্ি
4
01757407332/58615852
hostelnilkhet@gmail.com
01715126001/8051171
mkmhostel@gmail.com
01712060465/47219895
brkm.hostel@yahoo.com
01711825164/031-672455
dwactghostel@gmail.com
01712530465/041-762890
dwaokhulna@gmail.com
01758507707/0721-670331
kmh.dwa.rajshahi@gmail.com
01716210588/0421-61184
kmhjessore1987@gmail.com
0167-4027745
ashuliahostel@gmail.com

ঢাকা ভর্িাগ এর উপপভরচালক, কপ্রাগ্রাম অভ সার ও উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবাভদর িথ্যার্দ:
েিঃ
নং
১

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

কিিকিিাি নাি ও পদবী

বজলা/ উপবজলাি নাি/
কিিস্থল

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল

২

৩

৬

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
ঢাকা
উপপর্িচালবকি কা িালয়,
ঢাকা
সািার

9117083/০১৭১৬-০১৪৪৪৯

ঢাকা
ফাবিিা জহুিা
উপপর্িচালক
ফাবিিা বফিবদৌিী
বপ্রাগ্রাি অর্ফিাি (উপবজলা ির্বক)
খাভলদা আক্তার িািাি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা ( ভপ,ও)
কসভলিা খািম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
িামীমা সুলতািা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
সাভদয়া আ ভরি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
রভিমা কর্গম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
িারায়ণগি
কার্িজা ইয়াির্িন
উপপর্িচালক
বপ্রাগ্রাি অর্ফিাি
(মূলপদ: উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা)
িাভ িা কর্গম, উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক
কমবকতা,(খাদ্য ভিরাপিািীি প্রকল্প)
িািমা আক্তার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
বিািাম্মৎ বিিানা ববগি
উপবজলা ির্িলা র্বষয় কিিকিিা
আঞ্জুিান আিা
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
মুভন্সগি
শূন্য
উপপর্িচালক
আবলয়া বফিবদৌিী, বপ্রাগ্রাি অর্ফিাি অর্ি: দা:
আবলয়া বফিবদৌিী
বপ্রাগ্রাি অর্ফিাি,(মূলপদ: উির্বক)
িিজান আিা
উপবজলা ির্িলা র্বষয় কিিকিিা
বিলীিা খাতুন
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

ধামরাই
ককরািীগি
ির্ার্গি
কদািার

নািায়নগঞ্জ

9117083
01556-316862
7742888
01718-531069
06222-71211/01732-713076
selina.khanam13@gmail.com
০২-৭৭৬৬০০২/০১৭১৮-০৩৪০১৪
uwakeranigonj@gmail.com
06223-56103/01914-139981
sadia_pacifie@yahoo.com
06225-56126/০১৭১৮-১৪৪১৯৭
begum rahima3@gmail.com
7631600/Fax- 0691-9716406
01819-190221

নািায়নগঞ্জ
রুপগঞ্জ
বিানািগাঁও
বিি
আড়াইিাজাি

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
মুভন্সগি
উপপর্িচালবকি কা িালয়,
মুভন্সগি
গজার্িয়া
বলৌিজং

01712-469923
06725-56065
06723-56017
01716-943947
7661233
01712-285531
02-7616026
01712-119373
02-7311810/Fax-0691-62104
01919-518448
alayaferdousy@gmail.com
0691-62810/01919-518448
alayaferdousy@gmail.com
01711-158488
uwaogazaria@gmail.com
02-7625234/01715-880190

uwaolouhajang@gmail.com

েিঃ
নং

কিিকিিাি নাি ও পদবী

বজলা/ উপবজলাি নাি/
কিিস্থল

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল

২

৩

৬

বিািািঃ গুল িাওশান র্ফিবদৌি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
শািীিা আক্তাি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

শ্রীনগি

02-7627001/01720-300777

১

18.
19.
20.

21.

22.

23.

কান্তা পাল
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
গািীপুর
শািনাজ আক্তাি
উপপর্িচালক (অ: দা:)(মূলপদ:উির্বক, কার্লগঞ্জ,
গাজীপুরি)
র্শর্িনা আক্তাি
বপ্রাগ্রাি অর্ফিাি
িািিীি আ ভরাি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয় কমবকতবা

uwaofficer@gmail.com
টঙ্গীবাড়ী

02-7618245/01715-301869

uwatongibari@gmail.com
র্িিাজর্দখান

02-7628104/01712-111816

uwasirajdimunshi@gmail.com
উপপর্িচালবকি কা িালয়,
গাজীপুরি
উপপর্িচালবকি কা িালয়,
নািায়নগঞ্জ
শ্রীপুরি

০১৮১৯-৯৫২৯১৯/৪92৭৩১৬২
Fax-02-9261499
dwaogazipur18@gmail.com
০১৯৫৫-৬৭৩২৫৭/৪92৭৩১৬২
Fax-02-9261499
dwaogazipur18@gmail.com
02-9200864/01718-599742
uwaosree@gmail.com

24.

ফািিানা ইিলাি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

কার্লয়ানকি

02-9203102/01778-052584
kaliakairuwao@gmail.com

25.

নাির্িন আকিাি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
শািনাজ আক্তাি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

কাপার্িয়া

01712-942638
uwaokapasia@gmail.com
০২-৯২০৭০৬৭/০১৮১৯-৯৫২৯১৯
Fax-06823-51122
uwaokaligonjg@gmail.com

26.

27.

28.

29.
30.

নির্িংদী
বির্লনা আক্তাি
উপ-পর্িচালক (চ: দা:)
শর্িিলা িাঈদ বিৌিী
বপ্রাগ্রাি অর্ফিাি
(িংযুক্ত:উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা)
বিািািঃ নার্গিি আক্তাি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

কালীগঞ্জ

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
নির্িংদী
উপপর্িচালবকি কা িালয়,
নির্িংদী
িবনািিদী

বজর্িন সুলিানা
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
রুিানা আক্তাি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

ববলাববা

32.

বিিানা পািিীন
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

পলাশ

33.

বিাছািঃ বিাকিানা র্বলর্কি

র্শবপুরি

31.

িায়পুরিা

9463115/Fax-0628-63395
01711-971838
dwaonarnindi@gmail.com
9463115/Fax-0628-63395
০১৭২১-০৬৩৯২১
dwanar1 4 @gmail.com
06253-88063/০১৮১৭-৫৯৮২৭২
nargisakteruwao.na@gmail.com
01716-846359
zerinuwaobelabo@gmail.com
০১৭৩২-৩১২১৮৯/06255-56107
rumanaakter76@gmail.com
09424-71096/০১৭১২-০০১৯৩২
uwaopaoash@gmail.com
01718-322540

েিঃ
নং

কিিকিিাি নাি ও পদবী

বজলা/ উপবজলাি নাি/
কিিস্থল

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল

২

৩

৬

১

উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

34.

35.

36.

র্কবশািগঞ্জ
বিািঃ িামুন-অি ির্শদ
উপ-পভরচালক (চ: দা:)
গ্রািীন প্রকল্প
শান্তা চযাটাজী
বপ্রাগ্রাি অর্ফিাি
(িংযুক্ত: িদি কা িালয়)
শািসুন্নািাি িাির্িন
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

bilkis1976@gmail.com
উপপর্িচালবকি কা িালয়,
র্কবশািগঞ্জ
উপপর্িচালবকি কা িালয়,
র্কবশািগঞ্জ
তিিব

37.

র্দলরুবা আক্তাি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

কুর্লয়ািচি

38.

বিিানা আক্তাি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
(ও.মূলপদিঃ র্প ,
নাির্িন সুলিানা
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
স্বপি কুমার দি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
(মূলপদ-কপ্রাগ্রাম অভ সার)
আছিা আক্তাি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
শাির্িন সুলিানা সুর্ি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
িািমুদা সুলিানা
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

বার্জিপুরি

39.
40.
41.
42.
43.

কটয়াদী
পাকুর্িয়া
বিাবিনপুরি
কর্িিগঞ্জ
িাড়াইল

44.

বিািঃ নুি নবী
উপবজলা ির্ব কিিকিিা

অিগ্রাি

45.

র্বলর্কি নািাি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
শুন্য
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
(অর্ি: দা:- আিিা আক্তাি, উির্বকা, বিাবিনপুরি)
অনুিা ভর্শ্বাস
উমভর্ক ,(সংযুক্ত: িভয়তা াউভন্ডিি)
)অর্ি: দা: বিািঃ নুি নবী, উির্বক, অিগ্রাি)
মাভিকগি
নািিীন সুলিানা
উপপর্িচালক

র্নকলী

46.
47.

48.

র্িঠািইন

0941-61886/Fax-0941-55613
01710-282546
dwakishoreganj@gmail.com
0941-61886/Fax-0941-55613
০১৭১৫-৬৫৬৪৪৪
dwakishoreganj@gmail.com
09424-71096/01718-534909
uwaovhariab4811@gmail.com
09429-56108/01675-938866
dwaokuliarchar@gmail.com
01919-738737
uwaobajitpur@gmail.com
09428-56110/০১৭১৭-০৪৮১৬১
uwaokatiabi@gmail.com
09433-56090/০১৮১৯-৭৪৩৯০০
uwaopakundia@gmail.com
01718-289752
uwaohossainpur@gmail.com
০১৭১৬-৫৮২৫৩৩
uwaokarim@gmail.com
09434-75138/০১৭৩৯-৬৯৩৩৯২
mahumuda.sultana164@gmail.c
om
02-9466463/০১৮৪০-১৯১৪১৩
uwaoaustagram@gmail.com
01816-253223
uwaonikly@gmail.com
01718-289752
uwaomithamoin@gmail.com

ইটনা

01716-888840
uwaoitna@gmail.com

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
িার্নকগঞ্জ

7710899/01717-210574
Fax-0651-61615

েিঃ
নং

কিিকিিাি নাি ও পদবী

বজলা/ উপবজলাি নাি/
কিিস্থল

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল

১

২

৩

৬

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
িার্নকগঞ্জ

momanikganj@gmail.com
7710395/01552-344052
rintyratin@gmail.com

49.
50.
51.

ি. জীবুন নািাি
বপ্রাগ্রাি অর্ফিাি
(মূলপদ: উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
িালা বড়াল
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

ির্িিািপুরি

িওশন আিা
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
বিশিা আক্তাি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

র্িংগাইি

53.

মুিছার্লিা ববগি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

বদৌলিপুরি

54.

বিািািঃ আকর্লমুন বনছা
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

িাঁটুর্িয়া

55.

পািিীন ববগি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

র্ঘওি

52.

56.

57.
58.
59.

60.

টাঙ্গাইল
নাজনীন সুলিানা
উপ-পর্িচালক (চ: দা:)
শািীন রুবা আক্তাি
কপ্রাগ্রাম অভ সার,(মূলপদ:উমভর্ক
শাির্িন র্ির্িকা
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
র্শল্পী বদ
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
িালিা ববগি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

র্শবালয়

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
টাংগাইল
উপপর্িচালবকি কা িালয়,
টাংগাইল
বািাইল
বদলদয়াি

নাগিপুরি

61.

বদওয়ান খায়রুন নািাি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

কার্লিািী

62.

র্ফবিাজা আক্তাি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

ির্খপুরি

63.

িাসভরি সুলতািা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

র্িজিাপুরি

64.

িািমুদা খাতুন

ঘাটাইল

7728038/০১৭১৬-২১৬৬৮৮
malabaraalwao@gmail.com
০১৭১২-৬০৫২২৫
uwaosingair@gmail.com
7716173/01717-731414
uwaoshibaloy@gmail.com
7715026/01715-615360
uwaosaturia.manikganj@gmail.c
om
7725083/01718-128077
uwaodaulatpur123@gmail.com
7727114/01718-659343
uwaoghiormanik@gmail.com
০১৭১৫-৬০৯১৭৬
0921-63592/Fax-0921-54001
nazneensultanadwa@gmail.com
0981-63414
০১৭১৫-৫৯১৬১২
০৯২২২৫৬০৪৩/০১৬৮৪-২৭৭৩৬০
sharminsiddiqua@gmail.com
01716-534476
dey7@gmail.com
uwaodelduar@gmail.com
09233-73222/01716-637952
uwaonagarpur@gmail.com
salmabegum@gmail.com
09227-74054/01711-393520
kalihatiuwao@gmail.com
09232-56229/01712-447887
uwao.sakhipur.bd@gmail.com
09229-56207/01711-467075
uwaomizapur@gmail.com
09225-56009/01937-312531

েিঃ
নং

কিিকিিাি নাি ও পদবী

বজলা/ উপবজলাি নাি/
কিিস্থল

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল

২

৩

৬

১

উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

01907-312531
uwaghtail@gmail.com
mahudakhatun14@gmail.com

65.

আর্িনা ববগি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

িধুপুরি

66.

নার্ছিা খাতুন
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
কর্ণকা ির্েক
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

িনবাড়ী

িাপিী শীল
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

বগাপালপুরি

67.

68.

69.

70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.

ফর্িদপুরি
িাশউদা বিাবিন
উপ-পর্িচালক (চিঃ দািঃ)
বিািানা খাতুন
বপ্রাগ্রাি অর্ফিাি
(িংযুক্ত: বি-বকয়াি বিন্টাি, উিিা, ঢাকা।
শূণ্য
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
(বস্বচ্ছায় অবিি আববদন কবিবছন)
কাকিী দি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
)মূলপদ: বপ্রাগ্রাি অর্ফিাি)
শািানা কাকলী
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
(খায র্নিাপিা প্রকল্প)
ইলা িানী কুন্ড
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
সুিাইয়া খাতুন
উপবজলা ির্ব কিিকিিা
(র্শক্ষা ছুটবি)
লায়লা িিিান
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

77.

িারভমি আক্তার
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

78.

বফিবদৌি আিা ির্ল
উপবজলা ির্িলা র্বষয় কিিকিিা

ভূয়াপুরি

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
ফর্িদপুরি
উপপর্িচালবকি কা িালয়,
ফর্িদপুরি
নগিকািা

09228-56376/01715-404775
uwaogopalpur@gmail.com
01718-648033
nasima.uwao7@gmail.com
09223-56185/01714-828759
ubhuapur@gmail.com
konikamollick@gmail.com
09226-75010/01718-902623
tapashi.shil@gmail.com
0631-63503/Fax-0631-01713
01715-140230
faridpurdwa@gmail.com
0631-63503/Fax-0631-01713
০১৯১২-৯৮৭৫৯৯
faridpurdwa@gmail.com
06327-656146

আলফািাংগা

01743-071991/01839-478821
kotidatta@gmail.com

ববায়ালিািী

06324-56555/01712-733587
shahanakakoliuwao@gmail.com

িাংগা

01715-187372
ilauwao@gmail.com
০১৭৭৯১৭০৫৪৬
06326-56099

িধুখালী
িদিপুরি

06328-75326/01715-655348
laliauwao@gmail.com

চিিদ্রািন

06325-56063/01787-167304
sharmindu1737@gmail.com
০১৭১৯-৯০৬৯৫৪
ferdusaraboloi77@gmail.com

িালর্া

েিঃ
নং

কিিকিিাি নাি ও পদবী

বজলা/ উপবজলাি নাি/
কিিস্থল

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল

১

২

৩

৬

0641-66065/Fax-0641-65400
017৭৬১৫৮৩৩৬
uwaorajbari@gmail.com
0641-66065/Fax-0641-65400
01740-901833
z.u.rahman214@gmail.com
06422-56057/01716-793181
thamidakhanon5@gmail.com

িাজবাড়ী
79.

ন্যবি িফুিা বফিবদৌি
উপ-পর্িচালক(চ: দা:)

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
িাজবাড়ী

80.

মুিাম্মদ ভিয়াউর রিমাি
কপ্রাগ্রাম অভ সার

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
িাজবাড়ী

81.

িির্িদা খানি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
(িংযুক্ত : ির্িলা ও র্শশু র্কবশািী বিফাজিী
আবািন বকন্দ্র, গাজীপুরি)
বিািঃ আিঃ ছালাি র্ির্িকী
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

82.

বার্লয়াকার্ি

বগায়ালি

83.

এি এ নািাি
উপবজলা ির্ব কিিকিিা

84.

তুভিিা সুলতািা
উপভিলা মভর্ কমবকতবা,(মূলপদ-কপ্রাগ্রাম অভ সার)
শিীয়িপুরি

85.

খার্দজাতুন আছিা
উপ-পর্িচালক

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
শিীয়িপুরি

86.

এ.কি.
কর এম করিাউল ভর্ি আিোর
কপ্রাগ্রাম
িা অভ সার
(মূলপদ: সিকারী পভরচালক)
কিবুি িািার িাভগসব
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(ভিরািী গািীপুর প্রকভল্প সংযুক্ত)
(অভতভরক্ত দাভয়ত্ব-উপপভরচালক)
বিা: আফজাল বিাবিন
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
রুর্জনা খানি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
শিীয়িপুরি

90.

িাছর্লিা আক্তাি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

বিদিগঞ্জ

91.

াভতমা িাভিয়াি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
বগাপালগঞ্জ
বিািঃ আজিীি বিাবিন

িামুিযা

87.

88.
89.

92.

পাংশা

কালুখালী

06423-56355/01718-737264
uwaogoalanda@gmail.com
০১৭৩৩-৫৮৭৯৩৩/06424-75104
pangshauwao@gmail.com
naherms@gmail.com
017255-68936/০১৯২৭-৭০০৯২৭
tuhinasultana3@gmail.com
0601-55954/Fax-0601-614766
01733-763356
-----------@gmail.com

বগািাইিিাট

01711-187513
uwaogoshairhat.bd@gmail.com

জার্জিা

০১৭১৫-৮৬৯৩৭২
afzalhossain4954@gmail.com
06015-9202
rozinakhanamdwa@gmail.com
01717-111366
0602-256224/01717-805005
taslima2005akter@gmail.com
0602-356331/০১৮৪০-১৯৫৮১৩
fatemanahian3@gmail.com

নর্ড়য়া

িাজবাড়ী

Fax-0668-6685471

েিঃ
নং
১

93.
94.
95.
96.

97.

কিিকিিাি নাি ও পদবী

বজলা/ উপবজলাি নাি/
কিিস্থল

২

৩

উপ-পভরচালক (চ: দা:)
গ্রািীণ প্রকল্প
কমাভিবদা মমতাি
কপ্রাগ্রাম অভ সার
(সংযুক্ত: কি-ককয়ার কসন্টার, ভরদার্াদ)
ফািজানা খান বিার্নয়া
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
(মূলপদিঃ বপ্রাগ্রাি অর্ফিাি)
বিািঃ শর্িদল ইিলাি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
(খায র্নিাপিা প্রকল্প)
শ্রীিয়ী বাগচী
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
(খায র্নিাপিা প্রকল্প)
আিািনা িানী কিিকাি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল
৬

01715-251091/6685075
dwaogpj@gmail.com
িাজবাড়ী
কার্শয়ানী

06652-56248/০১৭১৬-৪৮৪৪৭৬
nuzima21@gmail.com

িকসুদপুরি

06653-56301/01712-122935
uwamuksudpur@gmail.com

বকাটালীপাড়া

06653-56313/01716-241229
sirmoyeebagchi1971@gmail.co
m
01716-980630/06655-56659
karmakerpuspa71@gmail.com

টুঙ্গীপাড়া

িাদািীপুরি
98.

99.
100.

িাববকুন নািাি
উপপর্িচালক, (িংযুক্ত-নীলবক্ষি কিিজীবী ির্িলা
বিাবিল), (অর্ি: দা: িানজব উপবজলা ির্িলা
র্বষয়ক কিিকিিা)
বকয়া দাি
বপ্রাগ্রাি অর্ফিাি
িািমুদা আক্তাি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

101.

িার্িদা খাতুন
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

102.

ফর্িদা ইয়াির্িন
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
(বকয়াি এ িংযুক্ত-ঢাকা িদি কা িালয় বি)
(অর্ি: দা: িানজব উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক
কিিকিিা)

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
িাদািীপুরি

০১৭৫৭-৪০৭৩৩২ (িাববকুন নািাি)
01716-633092

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
িাদািীপুরি
িানজি

01634-333777
keyabashdu@yahoo.com
06623-56315/01716-633092
mahmudaakter975@yahoo.com
06624-56373/01716-414334
uwao.shibchar@gmail.com
06622-56150/01727-329732

র্শবচি
কালর্কর্ন

ময়মিভসংি ভর্িাগ এর উপপভরচালক, কপ্রাগ্রাম অভ সার ও উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবাভদর িথ্যার্দ:
েিঃ
নং
১

কিিকিিাি নাি ও পদবী

বজলা/ উপবজলাি নাি/
কিিস্থল
২

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল

উপপভরচালক

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
িয়িনর্িংি

091-67823/Fax-091-53077
01৯৮২-৯১৯৬৬৩
ferdoushi.begum121@gmail.com

2.

kvigxb kvnvRv`x
Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
িয়িনর্িংি

3.

করিািা আক্তার খাতুি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

তারাকান্দা

091-67823/01912-810982
dwa.mymensiangh@gmail.com
01712-564864
rakhatun171@gmail.com
০৯০২৯-৬৪০০২/01716-479775
rashidarahman09@gmail.com
০১৭১৬-৮২৭৪৯৭/09028-75184
hasinazaman9197@gmail.com
09023-73095/01711-072224
raynnurhoq@gmail.com
09033-56111/01718-096976
--------01961351525
poornimakabiraj@gmail.com
09026-56212/01855-788349
setu1991123@gmail.com
০৫৫২৩৭৫১১৯-/০১৭১৫-৩৩৪৯৭৬
uwaogafargaon@gmail.com
09022-56017/01914-524957
jahida429@gmail.com
09024-56141/01725-912220
begumsultana709@gmail.com

৩

৬

িয়িনর্িংি
1.

বফিবদৌিী ববগি

ববগি িার্শদা িিিান
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

িাভসিা িামাি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
িাসরীি পারিীি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
আরমািা িক
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
পূভণ বমা কভর্রাি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কগাভল িান্নাত কসতু
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
খাভলদা আক্তার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
িাভিদা ক রভদৌসী
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
সুলতািা কর্গম আকন্দ
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতব
মূল পদ- কপ্রাগ্রাম অভ সার
মুভক্ত রািী রায়
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
মূল পদ- কপ্রাগ্রাম অভ সার
ভরক্তা কর্গম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

িান্দাইল
মুক্তাগাো
ফুলর্াড়ীয়া
ফুলপুর
কধার্াউড়া
িালুয়াঘাে
গ রগাঁও
িালুকা
কগৌরীপুর
ভত্রিাল

09032-56125/01731-331505
trishaluwao2019@gmail.com

ঈশ্বরগি

09027-56188/Fax-09027-56150
01819-434386
dwa.iss.myn@gmail.com

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
বনত্রবকানা।

01843-936619/0981-63414

জািালপুরি
15.

শূণ্য
কািরুন্নািাি, উির্বক, ইিলািপুরি

Fax-0981-63307

dddwajamalpur@gmail.com

উপপভরচালক (অভত: দা:)
(মূলপদ: উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা)

16.

RvbœvZyb bvnvi

XvKv

0981-63414

েিঃ
নং
১
17.
18.

কিিকিিাি নাি ও পদবী
৩
‡cÖvMÖvg Awdmvi
পারিীি আখতার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(সংযুক্ত আর্াসি ককে, গািীপুর)
কািরুন্নািাি

বজলা/ উপবজলাি নাি/
কিিস্থল
২

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল

wmwU K‡c©v‡ikb
মাদারগি

naher.jannatun2015@gmail.com
09825-56060/01716-618785
uwaomadargonj@gmail.com

ইসলামপুর

01843-936619
uwaoislampur@gmail.com
01724-287538
rani.du71@gmail.com
09822-56188/01712-679796
uwabokshiganj@gmail.com
09825-65182/01728-067489
uwaomelandah.01@gmail.com
01716-331753
nazninshaila79@gmail.com

উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

19.
20.
21.
22.

নূভর াভতমা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
সাভর্িা ইয়াসভমি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমভিরুভন্নো মভি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
িায়লা িািিীি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

কদওয়ািগি
র্কিীগি
কমলান্দি

৬

বনত্রবকাণা
23.

শূণ্য

রভিমা আিার, কপ্রাগ্রাম অভ সার
উপপভরচালক (অভত: দা:)
24.

iwngv Av³vi
‡cÖvMÖvg Awdmvi

25.

আব্দুর করৌ সরকার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(খাদ্য ভিরাপিা প্রকল্প)
রুমািা রিমাি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
মাসুমা মমতাি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমাভিবদা খািম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(সংযুক্ত কি-ককয়ার, সদর কার্ বালয়, ঢাকা)
পভপ রািী তালুকদার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

26.
27.
28.
29.

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
বনত্রবকানা।

0951-61630/017200-29809
wares.ali444@gmail.com

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
বনত্রবকানা।

0951-61630/017200-29809
rahimaakter560@gmail.com
09522-740249/01718-664454
abdurroofsaker71@gmail.com

আেপাড়া
কমািিগি
মদি
ককন্দুয়া
কলমাকান্দা

30.

কানু লাল চাকী
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

পূর্ বধলা

31.

িাসভরি িািাি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
বসয়দা িাসরীিা পারিীি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
াভতমা তুি-কিািরা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

র্ারিাো

32.
33.

বশিপুরি

খাভলয়াজুরী
ব
দূগাপুর

01722-024377

rumonarahmanoutcask@gmail.com
0১95১-৪৯৯৩৫১/09522-740249
masumamomttaz@gmail.com
09528-56053/01711-235343

popi783623@gmail.com
01789-783623/09527-56108
09532-56114/01552-471063
01990-703020
kanu.dwa@gmail.com
09523-56047/০১৮৬৪-০৫৫৮৪৯
jahannasrin997@gmail.com
01711-384695
nasirnadwa1975@gmail.com
09525-56331/০১৬৭২-৩৬৬৭৬৭
shamal1990@gmail.com

েিঃ
নং
১

কিিকিিাি নাি ও পদবী
৩

বজলা/ উপবজলাি নাি/
কিিস্থল
২

বিািঃ লুৎফুল কবীি
উপ-পভরচালক (চ: দা:)
গ্রািীণ প্রকল্প

34.

35.

37.
38.
39.

৬
01911-064506/0931-61082
Fax-0931-61562

kabirdwa68@gmail.com

কলারা ইয়ােভমি
কপ্রাগ্রাম অভ সার
(মূলপদ-উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা)
করামািা ইয়াসমীি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
াভতমাতুজ্জহুরা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
সাভিদা আরভ ি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
শূণ্য
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

36.

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল

ভঝিাইগাতী

0931-61082/01717-073774
uwaofloar9@gmail.com

িকলা

09324-73144/01747-744455
rumanaju2014@gmail.com
09325-56084/০১৭১৭-০৯৯৮৯৫
uwaosreebordi@gmail.com
09324-73144/01716-520824
shajedadwa@gmail.com
09322-74117

শ্রীর্দী
িাভলতার্াড়ী
ভঝিাইগাতী

চট্টগ্রাম ভর্িাগ এর উপপভরচালক, কপ্রাগ্রাম অভ সার ও উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবাভদর
িথ্যার্দ:
েিঃ
নং
১
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

কিিকিিাি নাি ও পদবী
২
চট্টগ্রাম
িািবী বড়ুয়া
উপপর্িচালক

বজলা/ উপবজলাি
নাি/কিিস্থল
৩
উপপর্িচালক এি
কা িালয়, চট্টগ্রাি

শূন্য
‡cÖvMÖvg Awdmvi
ভদলরুর্া কর্গম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কাভিি াভতমা কমৌসুমী
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
িািমুি িািার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কসাভিয়া সভ
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
রাভর্য়া কচৌধুরী
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
গীতা কচৌধুরী
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
এস.এম. ভিন্নাত সুলতািা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
সাভকরা িরী

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল
৬
01818-228233/031-652909
Fax-031-0635272

031-652909
টিকেভড়
সাতকাভিয়া
সীতাকুন্ড
রাঙ্গুভিয়া
আভিায়ারা
চন্দিাইি
কর্ায়ালখালী
র্াঁিখালী

০১৮১৯-০০৯১৮৮
dwafatikcharictg@gmail.com
০৩১-৬৩০৬১৯/০১৯৫৬-৯৬৮৩৬৬
kanizfatema800@gmail.com
০১৭১২-১৮০৭৫৭
nnuwaoshitakunda@gmail.com
০৩০২৫-৫৬০৩৩/০১৭১১-২৭১০৩১
sonia.shafi92@gmail.com
০১৭১১-০৭৭৪১৩
uwao.anwara@gmail.com
০৩০৩৩-৫৬২০৭/০১৭১১-৩৪২৬৮৯
uwaochandanaish@gmail.com
০৩০২৮-৫৬০৬৮/০১৮২৩-৫১৫১৫০
smzinnatsultana@gmail.com
০৩০৩৭৫-৬০৫২

েিঃ
নং
১

কিিকিিাি নাি ও পদবী
২

বজলা/ উপবজলাি
নাি/কিিস্থল
৩

উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

bxZv PvKgv

কলািাগড়া

12.

উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
আফবিাজা বজির্িন
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

িােিািারী

14.
15.

16.
17.

কমভির আ ভরাি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
িািািাি আক্তার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কিাসভি আরা খাতুি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(সংযুক্ত: কি-ককয়ার কসন্টার, ঢাকা)
এস.এম. ভিন্নাত সুলতািা, উমভর্ক কর্ায়ালখালী
অভতভরক্ত দাভয়ত্ব
আকভলমা সুলতািা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
তািভমিা তামান্না
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

৬
০১৭১৬-৫৯৮৬২০
sakerasharif@gmail.com
uwaobanskhali@gmail.com
০৩০৩৪-৫৬৩২৬/01309-350429
uwaolohagaractg@gmail.com

11.

13.

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল

01309-350429

uwaobu@gmail.com
মীরসরাই

০৩০২৪-৫৬২৩২/০১৭৩২-৮৫০২৯৮
meherafroz30@gmail.com
০৩০৩৫-৫৬১৫৫/01778-743500
uwaopatiyactg1@gmail.com
০১৭১৫-৩১৩৩৬৭ (ভিাসভি আরা)
uwaosandwipgovbd@gmail.com

পটিয়া
সন্দ্বীপ

রাউিাি

০১৭১৯-৪২৮১০৭
aklimaniru@gmail.com
০১৮৬৮-০০০৭২৮
tamannaazhar1@gmail.com

কণ বফুভল

কক্সবাজাি
18.

সুেত ভর্শ্বাস
উপপভরচালক (চ: দা:)

উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
কক্সর্ািার

19.

শূন্য
কপ্রাগ্রাম অভ সার
ভিভরি ইসলাম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমািাম্মদ িওকত কিাভসি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(খাদ্য ভিরাপিা প্রকল্প)
উভম্ম সুরাইয়া আভমি
উপভিলা মভর্ কমবকতবা
কমািাঃ আলমগীর কভর্র
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(খাদ্য ভিরাপিা প্রকল্প)
কমাোম্মৎ িাভর্র্া িািাি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
শূন্য
রামু উপভিলা মভর্ কমবকতবা অভতঃ দাঃ
শূন্য
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
কক্সর্ািার
উভখয়া

0341-63218/01718-426892
Fax-0341-63233

cox123dwa@yahoo.com
20.
21.

22.
23.

24.
25.
26.

বনায়াখালী

কেকিা

রামু
কপকুয়া

চভকাভরয়া
কুতুর্ভদয়া
মভিিখালী

০৩৪২৭-৫৬০১৪/০১৮১৯-৬৩০৭৯৪
shirinislam78@gmail.com
০৩৪২-৭৫০৯৫
০১834-679697
showkotuwao@gmail.com
০১৮৪৫-৬৭৭৪১১
suraya.amin.02@gmail.com
01843-603059
uwaoalamgir@gmail.com
০৩৪২২-৫৬৫৩২/০১৭৪৬-৭৭৭৫৩৭
habibajahan76@gmail.com
০৩৪১৬-৪০৫১৪৬

েিঃ
নং
১
27.

কিিকিিাি নাি ও পদবী
২
শূন্য
উপপভরচালক, কামরুি িািার, উমভর্ক
কসািাইমুড়ী অভতভরক্ত দাভয়ত্ব

28.

j²x ivYx kxj
‡cÖvMÖvg Awdmvi

29.

এ.টি.এম কমাভিতুল ইসলাম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
করিমা আক্তার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতা
কামরুি িািার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
বসয়দ িহুর আিম্মদ
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(খাদ্য ভিরাপিা প্রকল্প)
কমাঃ েভ উল্লাি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয় কমবকতবা
মািমুদা আক্তার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(সংযুক্ত: প্রধাি কার্ বালয়, ঢাকা।
চন্দি চক্রর্তী
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(খাদ্য ভিরাপিা)
শূন্য
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(চন্দি চক্রর্তী, উমভর্ক, কভর্রিাে অভত: দা:)

30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

বজলা/ উপবজলাি
নাি/কিিস্থল
৩
উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
কিায়াখালী

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল
৬
০১৮১৫-৪৭৬৭৯৯/0321-61690
Fax-0321-610690

uwaosonaimuri@gmail.com
উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
কিায়াখালী
সুর্ণ বচর
কর্গমগি
কসািাইমুড়ী
চােভখল

কসির্াগ
ককাম্পািীগি

0321-61690/01716-947927
uwanoakhali2013@gmail.com
০১৭১০-২১৮৮৮৯
mahitsohag@gmail.com
০৩২১৫২০২৬/016756-78857
akterreshma13@gmail.com
০৩২২৭-৫১০২০/০১৮১৫-৪৭৬৭৯৯
uwaosonaimuri@gmail.com
০১৭১২-১৪৬১৫৯
০৩২২২-৭৫০০৯
uwachatkhail@gmail.com
০৩২২৫-৫৬০২২/০১623-036734
safiulla88888@gmail.com
০১৭১২-২৬৭২৮৫/০৩২২৩-৫৬২৬৮
mahmuda.mita007@gmail.com

কভর্রিাে

০১৭১৬-৩৯৩২২৫
cchakraborty71@gmail.com

িাভতয়া

০৩২২৪-৫৫৬০১৭

ক িী
শূন্য
উপপভরচালক
িােরীি আক্তার উপমভর্ক দাগিভূইয়া অভত: দা:

উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
ক িী

01818-228233/0331-62001

‡gvt Bw`ªm Djøvn
‡cÖvMÖvg Awdmvi
িােরীি আক্তার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
িাভগসব আক্তার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
ভমভসস করিািা কর্গম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
ক িী
দাগিভূইুঁ য়া

0381-55363/০১৮৭১-২১১২২৪

42.

িীি িার্িন বাশাি র্লিা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয় কমবকতবা

পরশুরাম

43.

কমাভমিা কর্গম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

োগলিাইয়া

37.

38.
39.
40.
41.

কসািাগািী
ফুলগািী

Fax-0331-61404

edrise1977@gmail.com
০৩৩২৩-৭৯২১৫/০১৯১৪-৬১৫২৬৬
nasrin071@gmail.com
০১৫৫২-৩৮৪৯১০
uwaosonagazi@gmail.com
০৩৩২৬-৭৭২০৬/০১৭৩২-০৬১৭০৫
০১৭৮৭-৭৭২৮০৮
০৩৩২৪-৫৬২০৬/০১৭৭১-৪৪৫০৮৩
tarinbasher.ng@gmail.com
০৩৩২৫-৭৮৫০৭/০১৫৫৩-৩৭৭৭৪২
০১৫৫৩-৩৭৭৭৫২

েিঃ
নং
১

কিিকিিাি নাি ও পদবী
২

বজলা/ উপবজলাি
নাি/কিিস্থল
৩

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল
৬
momenadhaka@gmail.com

লক্ষীপুরি
44.
45.
46.
47.
48.
49.

শূন্য
সুলতািা কিাভর্দা খািম, উমভর্ক, রামগভত
উপপভরচালক এর অভত: দা:)
লায়লা আঞ্জুমাি িানু
কপ্রাগ্রাম অভ সার
সুলতািা কিাভর্দা খািম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
ভিউলী আক্তার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমািাম্মদ কমারভিদ আলম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(খাদ্য ভিরাপিা)

উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
লিীপুর
উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
লিীপুর
রামগভত
রায়পুর

0381-62363/০১৭১২-৫১৭৫৫১

jmk.laxmipur@gmail.com
0381-62363

০১৭১২-৫১৭৫৫১
jmk.laxmipur@gmail.com
০১৮১৪-৭৩১৬৫৬

কমলিগর

০১৭৭১-২৯৪৭৫৬
mai.aiwmg@rawankwawu

রামগি

০৩৮২৪৭৫৩৬৫০১৭৯৪৬৬৪৮৩৯uocwlirim@aiwmgamai

র্িফাি আিা সুর্ি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

কুভমল্লা
50.

কসভলিা আক্তার
উপপভরচালক

উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
কুভমল্লা

51.

কমাো: কাভিি তাভিয়া
কপ্রাগ্রাম অভ সার
(মূলপদ:উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা)
কাভিি াভতমা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
কুভমল্লা

53.

বীর্র্ িানী চেবিী
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

কচৌেগ্রাম

54.

রভিমা কর্গম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

ভততাস

55.

িাভকয়া কর্গম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

দাউদকাভন্দ

56.

সালমা ইয়াসভমি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

কদর্ীদ্বার

57.

খাভদিা আক্তার মুক্তা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

িাঙ্গলভকাে

58.

আ ভরািা কর্গম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

র্রুড়া

59.

াভতমা কিািরা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

বুভড়চং

52.

চাভন্দিা

01716-768090/081-76057
Fax-081-60303 / 60304
comilladwao@gmail.com
০১৯১৬-২৬৬৫৩৩/081-76057
Fax-081-60303 / 60304
kaniz.tazia@gmail.com
০১৮৫৭-৮৮৭৯৫৯/০৮০২২-৫৬৩০৮
dwaochandina@gmail.com
০৮০২-০৫৬৩১০/০১৯১৩-১৮৯২৯৮
uwaochanuddagram@gmail.com
০১৭১৫-৮৬৭৬৭৩
uwao.titas@gmail.com
08023-55496/01791-013447
uwaodaudkndi@gmail.com
০১৭১৯-০৯৪৭৯৫/০৮০২৪-৫৩২০০
debidwaruwao@gmail.com
08033-66220/০১৬৮৭-৩১৯২৯৩
uwaonangalkot@gmail.com
০৮০২৭-৫২০৬৯/০১৯১২-২৬৫৮২৬
uwaobarura@gmail.com
০৮০২৯-৫৬১৯৯/০১৭১৭-৩৩৫৮৩৫
uwaoburichang@gmail.com

েিঃ
নং
১

কিিকিিাি নাি ও পদবী
২

বজলা/ উপবজলাি
নাি/কিিস্থল
৩

60.

লুৎ া ইয়ােভমি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয় কমবকতবা

োহ্মণপাড়া

61.

পারিীি আক্তার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

মুরাদিগর

62.

লায়লা পারিীি িািার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

মভিািরগি

63.

প্রভতিা রায়
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

কমঘিা

64.

মািসী পাল
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

লাকসাম

65.

তািজুমা পারিীি লুিা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

সদর (দভিণ)

66.

কমাসাঃ িাভেমা আক্তার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

কিামিা

67.

কমাঃ রভ কুল ইসলাম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

লালমাই

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল
৬
০৮০২-৮৩৬০৩৭/০১৭১৭-৪৯৩৪৫৪
uwao.brahmanpara@gmail.com
০৮০২-৬৫৬৪১৫
০১৭১১-০৭৮৪৯২
uwaomurad2017@gmail.com
০১৭৮২-০৪৬২৬৯
uwao.mona2017@gmail.com
০১৯১৪-০৫৫৩৩৯
meghna.wao@gmail.com
০৮০৩২-৫১১২৮
01558-382491
dwa.laksamoffice@gmail.com
০৮০৮২-৫৭১১১/০১৭৫৬-২১১০১৭
uwaosadarsouth@gmail.com
০১৮১৮-৭২৪৭২৩
uwaohomna@gmail.com
০১৮২২-৩২৭৭০৯
uwaolalmai@gmail.com

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
68.

69.

িালিা আিবিদ
বজলা ির্ব কিিকিিা

উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
োহ্মণর্াড়ীয়া

01711-981628/0851-58480

kwidv LvZzb
‡cÖvMÖvg Awdmvi

উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
োহ্মণর্াড়ীয়া

0851-58480/01717-439466
sarifajaman64@gmail.com
০৮৫২-৫৭৫৩৬২/০১৭১৫-৭৯৯২৭২
womanaffairsnabinagar@gmail.co
m
০১৯১৫-০৭৫৯৬৭
uwaobijoynagar@gmail.com
০৮৫২৭-৫৬২৩৬/০১৭১৫-৩৯২১১৯
uwaosarail@gmail.com
০৮৫২২-২৫১৪৮/০১৭৩১-১৬২৩০৩
uwaoakhaura@gmail.com
০৮৫২৬-৫৬০৬৩/০১৭৪২৪১৩২৩৫
bigbishu1970@gmail.com
০৮৫২-৪৭৩১৪০/০১৯২৫-২৬৬৭২৭
rounaq.farzana@gmail.com
০৮৫২৮-৭৪০০২
01720-980994
wao80994@gmail.com

(g~jc` DgweK)

70.

কিসভমি আরা কর্গম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

ির্ীিগর

71.

ভিরূপা কিৌভমক
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমাোঃ াভতমা আক্তার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
করৌিক আরা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
ভর্শ্বভিৎ দাস
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
রওিক ারিািা রুর্া
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
তােভলমা আক্তার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

ভর্িয়িগর

72.
73.
74.
75.
76.

সরাইল
আখাউড়া
িাভসরিগর
কসর্া
আশুগি

Fax-0341-63263/ 63200
b.bariadwa@gmail.com

েিঃ
নং
১
77.

কিিকিিাি নাি ও পদবী
২
রাভর্য়া সুলতািা ইিা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(মূলপদ-কপ্রাগ্রাম অভ সার)

বজলা/ উপবজলাি
নাি/কিিস্থল
৩
র্াঞ্চারামপুর

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল
৬
taslimaakter@gmail.com
০১৫৫৮-৮০৬৩৮৬
uwaobancharampur@gmail.com

চাঁদপুর
78.

রাভ য়া ইকর্াল
উপপভরচালক (চলভত দাভয়ত্ব)

79.

সাভিবয়া আ ভরি
কপ্রাগ্রাম অভ সার

80.

মাকছুদা আক্তার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
সািভিদা মজুমদার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমািাম্মদ আব্দুল আউয়াল খন্দকার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(মূলপদ-কপ্রাগ্রাম অভ সার)

81.
82.

উপপভরচালক এর
কার্ বালয়, চাঁদপুর
উপপভরচালক এর
কার্ বালয়, চাঁদপুর
ভরদগি
িািীগি
িািরাভস্ত

83.

মৃণার্লনী কিিকাি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

কচুয়া

84.

আভমিা কর্গম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
মূল পদ-ভপ.ও
কািী ইসরাত িামাি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

মতলর্ (দভিণ)

োভমিা িাভ ি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(সংযুক্ত: ভমরপুর কিাভস্টল)
সাভিবয়া আ ভরি, কপ্রাগ্রাম অভ সার অভত:দা:

িাইমচর

85.
86.

মতলর্ (উির)

01624-368772/0841-63303
Fax-0841-63425

ddchandpur2007@gmail.com
0361-62384/01554-330200
sharjia.dwa@gmail.com
০৮৪২২-৬৪২৫৪/০১৮১৬-১৭৭৩০০
uwao.faridgonj@gmail.com
০৮৪২৪-৭৫০৫৩/০১৭২৩-২৯০২২৭
uwao.hajigonj@gmail.com
০৮৪২৭-৫৬০২৭/০১৭১২-১৯২২৩৪
khandakerabdulawal@gmail.com
০৮৪২৫-৫৬২০৯
01815-227592
uwaokachua1990@gmail.com
০৮৪২৬-৫৬১৪৭/০১৭১৪-২৩৭৮১৮
uwaomatlabsouth@gmail.com
০৮৪২৮-৫১০২১/০১৭১৪-৭৩০৪৩৩
isratzaman000@gmail.com
০৮১৩-০৫০৪৫৭/০১৭১৫-১২৬০০১

রাঙ্গামাটি
87.

কিাসভি আরা কর্গম

রাঙ্গামাটি

উপপভরচালক

0351-62398/01716-021464
Fax-0351-63020

dwaoranga@gmail.com
শূন্য
কপ্রাগ্রাম অভ সার
সুস্মীতা খীসা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
রাঙ্গামাটি
র্রকল

90.

ভরভি চাকমা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

কাপ্তাই

91.

ভসভথ চাকমা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

রািস্থলী

88.
89.

০১৫৫০-৬০৭৫৬৩
susmitakhisa.sk@gmail.com
০১৫৫৬-৫৪১২১৩
rinichakma90@gmail.com
01556-541213

েিঃ
নং
১

কিিকিিাি নাি ও পদবী
২

বজলা/ উপবজলাি
নাি/কিিস্থল
৩

92.

কভিকা চাকমা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

ভর্লাইেভড়

93.

তরুি চাকমা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(খাদ্য ভিরাপিা প্রকল্প)
ধীমাি চাকমা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(খাদ্য ভিরাপিা প্রকল্প)
শূন্য
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
তরুি চাকমা উমভর্ক কাউখালী অভতভরক্ত দাভয়ত্ব
শূন্য
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
ভরভি চাকমা উমভর্ক কাপ্তাই অভতভরক্ত দাভয়ত্ব
শূন্য
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
ধীমাি চাকমা উমভর্ক জুরােভড় অভতভরক্ত দাভয়ত্ব

কাউখালী

94.
95.
96.
97.

জুরােভড়

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল
৬
shitichakma2012@gmail.com
০১৮১৮-৯৬৭৫৪৭
kanikachakma03@gmail.com
০১৫৫৬-৫৪৯৫৪৮
jactarun@gmail.com
০১৫৫৬-৭০০২০২
dhimanchakma1971rmt@gmail.com

লংগাদু
িাভিয়ারচর
র্াঘাইেভড়

খাগড়ােভড়
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

বিািঃ ির্িউিীন আিবিদ
উপপভরচালক

খাগড়ােভড়

শূন্য
কপ্রাগ্রাম অভ সার
কমাঃ িািাঙ্গীর আলম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(খাদ্য ভিরাপিা প্রকল্প)
কমাঃ কামরুল ইসলাম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমাঃ ওর্ায়দুল িক
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(খাদ্য ভিরাপিা প্রকল্প)
কমাসাম্মৎ িাভেিা আক্তার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
মভিকা র্ড়ুয়া
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
অনুকা খীসা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
িািাি-ই-গুলিাি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
ভমস ভিিা চাকমা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয় কমবকতবা

খাগড়ােভড়

র্ান্দরর্াি

0371-61772
Fax-0371-61674

moheuddin1971@gmail.com
রামগড়
মাভিকেভড়
মাটিরাঙ্গা
গুইমারা
পািেভড়
দীভঘিালা
মিালেভড়

০১৭১৬-১৮৬২৯৯
jahangirtn@gmail.com
০১৫৫৭-৬৫৫২৮০
uwaomanikchari@gmail.com
01822-074161
uwaomati5@gmail.com
০১৫৫৩-২৪৪১৪৪
udwaguimara183@gmail.com
০১৫৫০-৬০৫৯৩৯
uwaopan2000@gmail.com
০১৫৫৬-৭৭০৩২০
anukakhisa@yahoo.com
০১৯১১-৬৯৭৫৫৭/০১৮১১-৫৭০৮৫৭
gulshan.wc@gmail.com

লিীেভড়

০১৫৫৪-৩৪৭৫৭৯
gina.dwa@gmail.com

েিঃ
নং
১

কিিকিিাি নাি ও পদবী
২

বজলা/ উপবজলাি
নাি/কিিস্থল
৩

108.

আভতয়া কচৌধুরী
উপপভরচালক (চ: দা:)

উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
র্ান্দরর্াি

109.

শূন্য
উপপভরচালক কপ্রাগ্রাম অভ সার এর অভত:দা:
আমাতুি িহুরা
উমভর্ক (সংযুক্ত সদর কার্ বালয়)
উপপভরচালক অভতভরক্ত দাভয়ত্ব
শূন্য,উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
উপপভরচালক অভতভরক্ত দাভয়ত্ব
শূন্য,উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
সুপি চাকমা উমভর্ক, রুমা অভতভরক্ত দাভয়ত্ব
সুপি চাকমা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(খাদ্য ভিরাপিা প্রকল্প)
আয়িা আক্তার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(সংযুক্ত সদর কার্ বালয়)
সুপি চাকমা উমভর্ক, রুমা অভতভরক্ত দাভয়ত্ব
শূণ্য উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
উপপভরচালক অভতভরক্ত দাভয়ত্ব

উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
র্ান্দরর্াি
লামা

110.
111.
112.
113.
114.

115.

1.

৬
০১৭১৫-৭০৩২৩৬/0361-62384
Fax-0361-62590
chowbhuryatia937@gmail.com
0361-62384
Fax-0361-62590

০৩৬১-৬২২৬৮
০১৭৬৮-৬৮৮১৭৩

আলীকদম

০৩৬১-৬২২৯৮

করায়াংেভড়

০৩৬১-৬২২৩৮

রুমা

০১৫৫৬-৫৩৯৮৬৫
uwaoruma@gmail.com

থািভচ

০৩৬১-৬২২৪৭

িাইিযংেভড়

০৩৬১-৬২২৪০
০৩৪১-৬৪০৭১

কিসভমি আরা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

সাভিলা পারিীি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
িািিীি ক রদাউস মজুমদার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(সংযুক্ত-কি ািভত ককে, গািীপুর)।

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল

িরীয়তপুর
লামা

০১৬৪৬-৩০৩০৮৪
০৩৬১-৬২২৬৮
০১৭১৫-৮৪৯৫৮২
০১৮৬৮-৬৫০৬৩২

রাউিাি

র্িবলট ভর্িাগ এর উপপভরচালক, কপ্রাগ্রাম অভ সার ও উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবাভদর িথ্যার্দ:
েিঃ
নং
১

কিিকিিাি নাি ও পদবী
৩

বজলা/ উপবজলাি
নাি/কিিস্থল
২

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল
৯

ভসভলে কিলা
1.

িাভিিা আক্তার

উপপভরচালক (চ: দা:)
2.

শূন্য

3.

কপ্রাগ্রাম অভ সার
তাভিয়া আক্তার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
ভসভলে
উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
ভসভলে
দভিণ সুরমা

0821-713502/Fax-0821-710204
০১৭২৬-৫৩৫০২০
dwasylhet@gmail.com
dwasylhet@gmail.com
০৮২১৮-৪১৬৪১/01675-261821
tania.tabassum70@gmail.com

েিঃ
নং
১
4.
5.

6.

7.
8.
9.

কিিকিিাি নাি ও পদবী
৩

বজলা/ উপবজলাি
নাি/কিিস্থল
২

তাসভলমা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
লুৎফুন্নািার খািম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(িভয়তা াউভন্ডিি ঢাকায় সংযুক্ত)
তাসভলমা, উমভর্ক কগায়াইঘাে অভতভরক্ত দাভয়ত্ব
কগৌরাঙ্গ চে মন্ডল
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

কগায়াইিঘাে

র্দরুি িািার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কিসভমি আক্তার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
ভির্লী আভতকা ভতভন্ন

ভর্শ্বিাথ

বিন্তাপুর

র্ালাগি

ক ঞ্চুগি
ককাম্পািীগি

উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
10.

উভম্ম িাভর্র্া

ভর্য়ািীর্ািার

উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
11.
12.

13.

14.

কসৌভমত্র কমবকার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(খাদ্য ভিরাপিা প্রকল্প)
রায়িািা আিিার স্বণ বা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
সংযুক্ত-সদর কার্ বালয়
কসৌভমত্র কমবকার, উমভর্ক িভকগি অভতভরক্ত দাভয়ত্ব
খাভদিা খাতুি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

িভকগি

াভিমা খািম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

ওসমাভিিগর

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল
৯
০৮২২৮-৫৬০৪২/০১৭২০৯৬০৯৯৪gowainghatdwa@gmail.com
০৮২২৯-৫৬১৭২
০১৭৪৯-৮১৯৪২২
Lutfun.wa@gmail.com
০৮২২২-৫৬১২৩/০১৭১৮-২৮৪৭৮৯
gourangomondol.1973@
gmail.com
০৮২২৪-৫৬০৮/০১৭৩৩-৭১৬৪৪০
uwaobiswanath@gmail.com
০৮২২৬-৫৬২০৪/০১৭২১-৬১৬৮৬০
uwaofenchuganj@gmail.com
০৮২২৫-৫৬০৫৫/০১৭৪৫৩৭৭৭৬০
uwaocompaniganjsyl@gmail.com
shibliatika@gmail.com
uwaobianibazar@gmail.com
০৮২২৩-৫৬০২৭/01912752178
০৮২৩২-৫৬৯৩৬/০১৭১১২৮৪১৫৭uwaozakiganj@gmail.com

কািাইঘাে

০৮৫২৩-৫৬০৩৪/০১৭১৫৮১৫৮৫৩
Jefry.du@yahoo.com
uwakanaighat@gmail.com

কগালাপগি

০১৭১৫-২৮২১৩৮/০৮২২৭৫৬৪২৬uwaogolapganj@gmail.com
০১৭৫৭-০৪৭১০০
uwao.osmaninagarl@gmail.com

িভর্গি
15.

16.
17.
18.
19.
20.

বিািঃ িািবুবুল আলি
উপ-পভরচালক (চ: দা:)
MIS
শূন্য
কপ্রাগ্রাম অভ সার
নুসরাত ক রদৌসী
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কুভিভলকা সরকার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
ভপয়ারা কর্গম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
শূন্য
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
িভর্গি

01712-069525/0831-53190
dwahabiganj@gmail.com

alam.dwa@gmail.com
উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
িভর্গি
ির্ীগি (পুরাতি)

০৮৩২৮-৫৬২৫১/০১৮১৮-৩৪৩০৬৮
nabiganjuwao@gmail.com

আিমীভরগি
(পুরাতি)
লাখাই
র্াভিয়াচং

০৮৩২২-৫৬০৯৮/01728-053232
uwaajnirik@gmail.com

০৮৩২৬-৫৬০২১/০১৭১২-৯০৩৩৮২
piarabagum@gmail.com
08324-56186/০১৭১৫-৮৬৯৩৭২

েিঃ
নং
১
21.
22.
23.
24.

কিিকিিাি নাি ও পদবী
৩
(ভপয়ারা কর্গম, উমভর্ক লাখাই অভতভরক্ত দা:)
িান্নাত সুলতািা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
ািভমদা ইয়াসভমি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
পািিীন আক্তাি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
শূন্য
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
( ািভমদা ইয়াসভমি, উমভর্ক চুিারুঘাে অভতভরক্ত দা:)

বজলা/ উপবজলাি
নাি/কিিস্থল
২
মাধর্পুর

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল
৯
08327-56167/0171১-০০১১১৯
uwaomadhabpur@gmail.com

চুিারুঘাে

08325-56175/০১৭১৮-৭২৩৯৫০
fahmidauwao2005@gmail.com

র্াহুর্ল

08323-56079/01732-060459
------

িাভিস্তাগি

সুিামগি কিলা
25.

26.

বিািঃ আর্নসুি িিিান
উপপভরচালক (চ: দা:)

গ্রামীণ
শূন্য
কপ্রাগ্রাম অভ সার

উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
সুিামগি

01718-463483/0871-62652
Fax-0871-61602

dwa.sunamgonj@gmail.com
উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
সুিামগি

27.

ফািিানা ইয়াির্িন
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
(িংযুক্ত-বি-বকয়াি বিন্টাি, বাড্ডা, ঢাকা)।

িগন্নাথপুর

০৮৭২৭-৫৬১৭৪/০১৭১৭২৫০৭৫৬-

28.

শূণ্য
কমাঃ িািাঙ্গীর কিাভসি, উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক
কমবকতবা, ভর্শ্বম্ভরপুর এর অঃ দাঃ
লাকসািা লাকী
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(সংযুক্ত-সদর কার্ বালয়, ঢাকা)
কমাোঃ িান্নাতুি ক রভদৌস
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(সংযুক্ত সদর কার্ বালয়, ঢাকা)।
শূণ্য
কমাঃ িািাঙ্গীর কিাভসি, উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক
কমবকতবা, ভর্শ্বম্ভরপুর এর অঃ দাঃ
কমাঃ িািাঙ্গীর কিাভসি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
িাভিদা আক্তার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(সংযুক্ত- আশুভলয়া কিাভষ্টল প্রকল্প, ঢাকা)
কমাঃ িািাঙ্গীর কিাভসি, উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক
কমবকতবা, ভর্শ্বম্ভরপুর এর অঃ দাঃ
শূন্য
কমাঃ িািাঙ্গীর কিাভসি, উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক
কমবকতবা, ভর্শ্বম্ভরপুর এর অঃ দাঃ
শূন্য
কমাঃ িািাঙ্গীর কিাভসি, উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক

তাভিরপুর

০১৭১৮-২৫৩২৬৫
০৮৭৩২-৫৬০১৩

কদায়ারার্ািার

০১৭২৭-৯৩৩৪৩৩

29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.

01740-902586
hwkkwlrkcouaarij2000@gmail.com

ধমবপািা
ভর্শ্বম্ভরপুর
োতক

01722-227904
uwao64@gmail.com
০১৬৭৪-০২৭৭৪৫
akthershahiba1974@gmail.com

িাল্লা
িামালগি

০৮৭২৮-৫৬০৩৪

েিঃ
নং
১
36.

কিিকিিাি নাি ও পদবী
৩
কমবকতবা, ভর্শ্বম্ভরপুর এর অঃ দাঃ
শূন্য
কমাঃ িািাঙ্গীর কিাভসি, উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক
কমবকতবা, ভর্শ্বম্ভরপুর এর অঃ দাঃ

বজলা/ উপবজলাি
নাি/কিিস্থল
২

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল
৯

দভিণ সুিামগি

কমৌলিীর্ািার কিলা
37.

র্িকারুন বনছা
উপপভরচালক (চ: দা:)

উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
কমৌলিীর্ািার

38.

িামসুন্নািার

উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
কমৌলিীর্ািার

০১৭১৫-৪২০১৫৯/0861-53783
Fax-0861-52966

dwao.moulvibazar@gmail.com
কপ্রাগ্রাম অভ সার
39.
40.
41.

42.
43.
44.

কসভলিা ইয়াসভমি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কিাসভি আরা তালুকদার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কিসভমি আরা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(সংযুক্ত: িভয়তা াউভন্ডিি)

কুলাউড়া

িাভিদা আক্তার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
িািিীি সুলতািা িািাি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(ভলভয়ি এ আভেি),(উপপভরচালক (চ: দা: অভত: দা: )
মধুেন্দা দাস
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

শ্রীমঙ্গল

রািিগর
র্ড়ভলখা

জুড়ী
কমলগি

০১৭৩৫-১২৬৩১৯/0861-53783
Fax-0861-52966

dwao.moulvibazar@gmail.com
০৮৬২৪-৫৬৬০৬/০১৭১৭-০২৪৬৯০
uwaokulaura49@gmail.com
০৮৬২৫-৭৫৫০৯/০১৭১২-১২২১০৫
uwaorajnagar@gmail.com
০৮৬২২-৫৬৪৭৭/০১৭১১-২৮৯৫০৪

০৮৬২৬-৭১৬০৫/০১৯১১-৭৪৮৯৭০
uwao.sreemangal@gmail.com
01715-238883
uwaojuri@gmail.com
০৮৬২৩-৫৬১৩৩/০১৯১৪-২৪৯২৪৯
uwaokamalganj@gmail.com

রািিািী ভর্িাগ এর উপপভরচালক, কপ্রাগ্রাম অভ সার ও উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবাভদর িথ্যার্দ:
েিঃ
নং
১

কিিকিিাি নাি ও পদবী
২

বজলা/ উপবজলাি
নাি/ কিিস্থল
৩

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল
৬

রািিািী কিলা
শবনি র্শর্িন
উপপভরচালক

উপপভরচালক এর
কার্ বালয়, রািিািী

2.

কমাসাম্মাৎ রাভিদা পারিীি

3.

†cÖvMÖvg Awdmvi
(g~j`c t DgweK)
িারভমি িাপলা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমাোঃ ভিমুল ভর্ল্লাি সুলতািা

উপপভরচালক এর
কার্ বালয়, রািিািী

1.

4.

কগাদাগাড়ী
পর্া

0721-761736/01714-229666
Fax-0721-774685

rajshahi.dwao@gmail.com
০১৭২৪-৮৪১২৫১
rajshahi.dwao@gmail.com
rashedfearvin7@gmail.com
০৭২২৫-৫৬২৯০/০১৭১২-৫০২২৩৩
godagari.uwao@gmail.com
০৭২১৮-৬১৪১২/০১৭১৫-২৯৭৪৬১

েিঃ
নং
১
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

কিিকিিাি নাি ও পদবী
২
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
মািফুিা কর্গম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
াভতমা খাতুি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
পঙ্কি কুমার দাস
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(খাদ্য ভিরাপিা প্রকল্প)
র্ন্দিা সািা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমাোঃ মািবুর্া সুলতািা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমাোঃ িাভলয়া পারিীি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
এ.ভক.এম ওয়াভিদুজ্জামাি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(খাদ্য ভিরাপিা প্রকল্প)

বজলা/ উপবজলাি
নাি/ কিিস্থল
৩
চারঘাে
তাভিার
র্াঘা
ব
দুগাপুর
কমািিপুর
পুঠিয়া
র্াঘমারা

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল
৬
uwaopabarajshahi@gmail.com
০৭২২৩-৫৬১২২/০১৭১৬-০২৯১১৭
uwaocharghatraj2@gmail.com
০৭২২৯-৫৬০২৪/০১৭৩৩-২৫৭২৭৮
tanoreuwao@gmail.com
০৭২৩৩-৫৬১১০/০১৭১২-৯৯০৭৬৫
uwaobagha71@gmail.com
০৭২২৪-৫৬১৪৬/01717-339749
uwaodurgapurraj@gmail.com
০৭২২৬-৫৬০৮২/01837-254900
uwao.mhonpur@gmail.com
০৭২২৮-৫৬৩৩০/০১৭09-005658
dwaoputhia@gmail.com
০৭২২২-৫৬১২৭/০১৭১২-৮৫৮৭৫১
uwaobagmara@gmail.com
wzaman1969@gmail.com

িাভোর
12.

ভরদা ইয়াসভমি
উপপভরচালক

উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
িাভোর

0771-66646/০১৭১৫-২৭২৫৮৭
Fax-0771-62499
dwaonatore@gmail.com

13.

কমাো: িাসিা িািাি
কপ্রাগ্রাম অভ সার

উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
িাভোর

0771-66646/01717-218697
Fax-0771-62499
dwaonatore@gmail.com

14.
15.
16.
17.
18.

19.

িীলা িাভ য়া
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমাোঃ ভিলু া ইয়াসভমি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
শূন্য
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমাো: সুভম আক্তার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
ভিভরি আখতার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

লালপুর

কমাোঃ িাভিনুর খাতুি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

িলিাঙ্গা

গুরুদাসপুর
র্াঘাভতপাড়া
ভসংড়া
র্ড়াইগ্রাম

০৭৭২৫-৭৫২২১/০১৭১১-০১৪১৭৮
uwalalput@gmail.com
০৭৭২৪-৭৪১৬২/০১৭১৫-৯৩২৬৭২
uwaogurudaspur@gmail.com
০৭৭২২-৭২০৭৮
uwaobagatipara@gmail.com
০৭৭২৬-৬৩১০৮/০১৭৪৪-৩২০১১৫
sumiuwao@gmail.com
০৭৭২৩-৫৬০৮১/০১৭১৬-৩০৩৩৯৯
uwaoboraigram.natore16@gmail.c
om
০১৭২২-০৪৫২৩৪
uwaonoldanga@gmail.com

চাঁপাইির্ার্গি
20.

বিািািঃ িার্িদা আখিাি
উপপর্িচালক (চ: দা:)

উপপভরচালক এর
কার্ বালয়, চাঁপাইির্ার্গি

01716-311565/0781-55648
Fax-0781-55576
dwao.cnj@gmail.com

21.

উভম্ম সুমাইয়া

উপপভরচালক এর

0781-55648/০১৭৯৭-৭২২১২১

েিঃ
নং
১

কিিকিিাি নাি ও পদবী

বজলা/ উপবজলাি
নাি/ কিিস্থল
৩

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল

কপ্রাগ্রাম অভ সার

কার্ বালয়, চাঁপাইির্ার্গি

Fax-0781-55576

কমাোঃ মািমুদা সুলতািা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(সদর কার্ বাল,সংযুক্ত)
র্রুি কুমার পাল, উমভর্ক কগামস্তাপুর অভতভরক্ত দাভয়ত্ব
প্রিাতী মািাভতা
উপভিলা মভর্ কমবকতবা
কমাসাঃ রভিমা রওিাক
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
র্রুি কুমার পাল
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

কিালািাে

২

৬
barshaummasumaya@gmail.com

22.

23.
24.
25.

িাভচাঁল
ভির্গি
কগামস্তাপুর

০১৭১৬-৯৮৫৮২৪/০৭৮২২-৫৬০২৭
uwaobholahat@gmail.com
০৭৮২৩-৭৪০১৭/01718-201912
uwaonachole@gmail.com
০৭৮২৫-৭৫৩০৬/01785-661726
uwaoshibgonj@gmail.com
০৭৮২৩-৭৪০১৭
01719-404004
uwaogomastapur@gmail.com

পার্িা
26.

উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
িারভমি িািীি
পার্িা
উপপভরচালক (সংযুক্ত- সদর কার্ বালয়, ঢাকা)।
(‡gvmvt KvwbR AvBwib Rvnvb, ‡cÖvMÖvg Awdmvi DccwiPvj‡Ki

০১৭৩১৫১৯০৫৫/01712344753(র্পও)
0731-65884/Fax-0731-66224
pabnadwa@gmail.com

AwZwi³ `vwqZ¡)

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

‡gvmvt KvwbR AvBwib Rvnvb
‡cÖvMÖvg Awdmvi
কমাোঃ িাভিিা সুলতািা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
িািমুি িািার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(সংযুক্ত-কমবিীর্ী মভিলা কিাভষ্টল, ভখলগাঁও, ঢাকা)
িাসিাৎ িািাি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
আ িাল কিাভসি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
রামকৃষ্ণ পাল
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
িান্নাতুল ক রভদৌস লার্িী
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
রুভর্িা কর্গম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
আ সার আলী মন্ডল
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
পার্িা
ঈশ্বরদী
সাভথয়া
িাঙ্গুড়া
আেঘভরয়া
ভরদপুর
সুিািগর

01711669838/0731-65884
Fax-0731-66224

pabnadwa@gmail.com
০১৭১২-৩৪৪৭৫৩/০৭৩২৬-৬৩৫৪৪
unao.ishwardi@gmail.com
০৭৩২৭-৫৬১৭৪/01718062436
rubina.bera@gmail.com
০৭৩২-৮৫৬১০৩/০১৭৩৪-৬৩৭০৭৪
uwaobhangura@gmail.com
০৭৩২২-৫৬০৩১/০১৭১২-৯৪৭৪৯০
dwa.pabatahoria@gmail.com
০৭৩২৫-৫৮০৩১/০১৭১৮-৫৯৪১৭৭
uwaofaridpurpabana@gmail.com
০৭৩২৯-৫৬৩০৮/০১৭৩২-৬৪৮৪৭২
jannatulferdousdu@gmail.com

কর্ড়া
চােভমাির

০৭৩৩২-৫৪১০২/০১৭১৮-০৬২৪৩৬
rubina.bera@gmail.com
01786-817722
unaochatmohar@gmail.com

ভসরািগি
36.

কাভিি াভতমা
উপপভরচালক (চ: দা:)

উপপভরচালক এর কার্ বালয়,
ভসরািগি

dvwngv Avj Avkivd

উপপভরচালক এর কার্ বালয়,

0751-62303
Fax-0751-63901/০১৭৪৫-৪৬৬৫৯৩

kanizfatimamuktii@gmail.com
37.

0751-62303/01718-031842

েিঃ
নং
১
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

কিিকিিাি নাি ও পদবী
২
‡cÖvMÖvg Awdmvi
করভর্কা সুলতািা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমাোঃ করখামভি পারিীি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
ভচত্রা রািী সািা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমাোঃ খাভদিা িােভরি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
খন্দকার মাক্বামাম মািমুদা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কাম্মীর সুলতািা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমাসাঃ কসভলিা পারিীি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমািাম্মদ িামীম িাভিদ তালুকদার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(খাদ্য ভিরাপিা প্রকল্প)

বজলা/ উপবজলাি
নাি/ কিিস্থল
৩
ভসরািগি
উল্লাপাড়া
িািিাদপুর
কািীপুর
রায়গি
তারাি
কর্লকুভচ
কামারখন্দ
কচৌিালী

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল
৬
fahimaalasraf@gmail.com
০৭৫২৯-৫৬৪২/০১৭৯০-৪০৫৫৪৪
rebecasultana28@gmail.com
০৭৫২৭-৪০৫৯/০১৭১০-৮১৬১৯৭
rmony301@gmail.com
০৭৫২৫-৫৬১৯২/০১৭১৮-৫৮৪৫১৫
dwachittra@gmail.com
০৭৫২৬-৫৬২৭৮/০১৭১২-২২০২৭০
kdnasrin@gmail.com
০১৮৬৫-৮৩৮৩০১/০৭৫২৮-৫৬১০২
------------01747-782898
mekashmir@gmail.com
০৭৫২৪-৫৬০৫৫/01717-422866
selina.wao.@gmail.com
০১৭১৭--৮৪৯২২৪
shaminzahid.uwao@gmail.com

িওগাঁ
46.

ইিিাি জািান
উপপর্িচালক (চ: দা:)

উপপভরচালক এর
কার্ বালয়, িওগাঁ

47.

wiZv ivbx cvj
‡cÖvMÖvg Awdmvi

উপপভরচালক এর
কার্ বালয়, িওগাঁ

48.

কমায়াভজ্জম কিাভসি প্রামাভণক
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
ভিলু ার ইয়াসভমি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমাোঃ মািমুদা সুলতািা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমাোঃ িাভিিা আকতার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
আভমিা খাতুি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

আত্রাই

কমাোঃ িাভর্র্া খাতুি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমাঃ সুলতাি মািমুদ
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

কপারিা

কমাঃ ভমিানুর রিমাি
উপভিলা মভর্ কমবকতবা
(খাদ্য ভিরাপিা প্রকল্প)

ধামুইরিাে

49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.

ভিয়ামতপুর
র্দলগােী
রািীিগর
মিাভদর্পুর

সাপািার

0741-62493/Fax-0741-52299
01712-512435
dwanawgaon@gmail.com
01743-634946
০৭৪২২-৭১০৫২/০১748-911154
uwaoatrai@gmail.com
০৭৪২-৭৫৬০৭৫/০১৭৫১-৬৮১৬8৭
uwaoniamotpur@gmail.com
০৭৪২৩-৫৬০৫৭/০১৭৬২-৭৫৪২২৮
mahmudauwao@gmail.com
07433-56055/০১৭৭৬-০২০০৬৭
০৭৪২৬-৭৬০৫৮/০১৮১৬-৩২২৫৪৫
uwaomohabevpur1@gmail.com
০৭৪২৯-৫৬০৪১০১780-680321
uwaoporsha@gmail.com
০৭৪৩২-৭৪০৮৩/০১৭১২-৫৭৪০০৫
sultanuwao@gmail.com
০৭৪২৪-৫৬০৯২/০১৭১৯-৫৫০৫৫১
mizan.uwao@gmail.com

েিঃ
নং
১
56.
57.

কিিকিিাি নাি ও পদবী
২
মভিারিি পাল
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
এস,এম, িলুর রিমাি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(খাদ্য ভিরাপিা প্রকল্প)

বজলা/ উপবজলাি
নাি/ কিিস্থল
৩
পত্নীতলা

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল
৬
০৭৪২৮-৬৩০৯৩/০১৭৩৬-৫৬৯১১২
uwaopatnitala@gmail.com
০১৭১১-০১৫৪৩২/০৭৪২৫-৬২০৪৬
frahman030@gmail.com

মান্দা

র্গুড়া
58.

বিািঃ শর্িদল ইিলাি
উপপভরচালক (চ: দা:)

গ্রামীণ

উপপভরচালক এর
কার্ বালয়, র্গুড়া

59.

লায়লুি িািমা কর্গম
কপ্রাগ্রাম অভ সার

উপপভরচালক এর
কার্ বালয়, র্গুড়া

60.

িািিীি আক্তার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(মূলপদঃ ভপ.ও)
কমাোঃ অভল া খাতুি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
ZvwÄgv AvLZvi

সাভরয়াকাভন্দ

61.
62.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

কমাোঃ িাভিদা সুলতািা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমাঃ আিরা আলী
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(খাদ্য ভিরাপিা প্রকল্প)
কমাো: সুলতািা আকতার র্ানু
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমাোঃ খাভলদা ইয়াসভমি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
িািিীি আকতারী
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমাঃ ারুক আিভমদ
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
মািফুিা খাতুি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
সুর্ীর কুমার পাল
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

Fax-051-78030

bogra.dwao@gmail.com
০১৭১১-০৩৯১৭৭
lailunnazma@gmail.com
০৫০২৮-৫৬১৫৫/০১৭২৭-৪০০০৭১
uwaosariakandi@gmail.com

গার্তলী
কািালু

উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
63.

051-66236/01711-781840

ভির্গি
ধুিে
কসািাতলা
িভন্দগ্রাম
িািািািপুর
(মাভঝরা)
আদমভদঘী
ধুপচাভচয়া
কিরপুর

০৫০২৫-৭৫১২২/01731-410722
alifashova87@gmail.com
০৫০২৬-৫৬০৭৬/01711-197262
tanzima.uwao@gmail.com
০৫০৩৩-৬১০৬৮/০১৭18-487798
uwaoshibganjbogura@gmail.com
০৫০২৩-৫৬২৩৯/০১৭১০-৭৯০৮৪০
uwaodhunat@gmail.com
০৫০৩২-৭৯১১২/০১৭১২-২২৬৭১৬
sultana.z175@gmail.com
০৫০২৭-৭৬১৪৫/০১৭১৭-১০১৩৭৫
nandigram.uwao@gmail.com
০৫১-৮২১০০/01716-478678
uwaosb@gmail.com
০৭৪১-৬৩৮৩/০১৭১২-৯৫৯৫৮২
uwao.adamdighi@gmail.com
০৫০২৪-৫১০৪০/০১৮১৬-৩৪৯২৪৯
uwadupchanchia@gmail.com
০১৭১৭-৮৬১১৮৫
uwaosherpur@gmail.com

িয়পুরিাে
71.

72.
73.

কর্গম িার্বনা ইয়াির্িন
উপপভরচালক

কমাঃ মাইনুল িক

উপপভরচালক এর
কার্ বালয়, িয়পুরিাে

‡cÖvMÖvg Awdmvi

উপপভরচালক এর
কার্ বালয়, িয়পুরিাে

কমাসা: লায়লা িাসরীি িািাি

কালাই

0571-63465/01911-645091
Fax-0571-62294

dwaojaypurhat@gmail.com
0498-62935/01917-178783

dwaojaypurhat@gmail.com
০৫৭২৫-৫৬০৯৩/০১৭১১-৪০০৫৩৬

েিঃ
নং
১

কিিকিিাি নাি ও পদবী
২

বজলা/ উপবজলাি
নাি/ কিিস্থল
৩

উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
74.
75.

76.

1.

কমাঃ ওর্ায়দুর রিমাি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমাসাঃ িওভিি আরা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(মূলপদঃ ভপ.ও)
ভরতা রািী পাল
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কামারখন্দ

৬
lailanasrinjahan@gmail.com
uwao.kalai@gmail.com
০৫৭১-৭৫২৩৭/01712-037949
obaidurmd@gmail.com
০৫৭২৩-৫৬০৬০/01712-998782
dwaokhetlal@gmail.com

পাঁচভর্ভর্
কিতলাল

আভক্কলপুর

আ ভরািা আক্তার ভিমু
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(ভিিা ছুটিভত আভেি)

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল

০৫৭২২-৬৪০২০/০১৭১৪-২০৮৯২৪
uwaoakkelpuroffice@gmail.com

গািীপুর

০১/০১/১৯৮১

০৭৫২৪-৫৬০৫৫
০১৭১১-৪৬৩৩১৭

রংপুর ভর্িাভগর উপপভরচালক, কপ্রাগ্রাম অভ সার ও উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবাভদর িথ্যার্দ:
েিঃ
নং
১

কিিকিিাি নাি ও পদবী
৩

বজলা/ উপবজলাি
নাি/ কিিস্থল
২

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল
৬

িংপুরি
1.

কর্গম কাওসার পারিীি
উপপভরচালক

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

িার্ববা বিবলন
‡cÖvMÖvg Awdmvi
কমাোঃ মভল্লকা পারিীি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমৌসুমী আখতার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
করভর্কা ইয়াসমীি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কর্গম মািমুদা কর্গম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
িািিাি ারিািা আ ভরাি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
নুভরি কাউসার িািাি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমাোঃ কসভলায়ারা কর্গম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

উপপভরচালক
কার্ বালয়, িংপুরি

এর

উপপভরচালক
কার্ বালয়, িংপুরি

এর

ভমঠাপুকুর
গংগাচড়া
কাউভিয়া
র্দরগি
তারাগি
পীরগি
পীরগাো

0521-62404
01716-070402/Fax-0521-64806
01719-161930
habibahellen@gmail.com
০১৭১৬৫২১৬৫৫-/০৫২২৫৫৬১২৯uwaomitharang@gmail.com
05223-56022/01705-899883
mousumiuwao81@gmail.com
05224-56021/01715-272155
rebekawao@gmail.com
০৫২২২৫৬২০৪-/01715-270637
dwabadarganj@gmail.com
০৫২২৮৫৬০১০-/০১৭১৮৩৬৫২৩৯farhana.shanaz@gmail.com
01720-৫৫১০৭৬/০৫২২৭৫৬০০৩nureshkj1@gmail.com
0522656040/01710-919014
saloara60@gmail.com

গাইবান্ধা
10.

ববগি নার্গিি জািান
উপপর্িচালক (চ: দা:)

উপপভরচালক এর
কার্ বালয়,

01722-093656/0541-61734
DC Fax-0541-61486

gaibandhadwao@gmail.com

েিঃ
নং
১
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

কিিকিিাি নাি ও পদবী
৩
‡gvt Avey mvC` †nv‡mb
‡cÖvMÖvg Awdmvi
কমাোঃ কিবুি কিো
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
িািিাি আক্তার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমাোঃ িান্নাতুল ক রভদৌস
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
নুর আক্তার র্ানু
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(সংযুক্ত: কি-ককয়ার কসন্টার, র্গুড়া)
কমা: আবু সাঈদ কিাভসি, কপ্রাগ্রাম অভ সার অভতভরক্ত
দাভয়ত্ব
বিাছা: পার্পয়া সুলিানা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমাো: সুভম কায়সার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

বজলা/ উপবজলাি
নাি/ কিিস্থল
২

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল

উপপভরচালক এর
কার্ বালয়,
কগাভর্ন্দগি

01721-794301
uwaogaibandhasadar@gmail.com
01712-765699
zebun1967@gmail.com
০৫৪২৫৫৬০০৯-/০১৭২০৩৫৮৪৯০shahanazakther78@gmail.com
০৫৪২৪৫৬০৫৭/০১৭২৫-৮২৪১৪৬
palashbariuwao@yahoo.com
০৫৪২৬৫৬১৬০-/01721-794301
uwaosaghata@gmail.com

সাদুল্লাপুর
পলাির্াড়ী
সাঘাো

ফুলেভড়
সুন্দরগি

৬

০৫৪২২৫৬০৩২-/০১৭১৫-৫৪৬১৬৮
uwao.phulchari.218@gmail.com
০১৭৩৭-৫৯৮৩৯১
uwaosundarganj@gmail.com

কুর্ড়গ্রাি
18.

19.
20.
21.

22.

23.
24.

25.

শূণ্য
উপপভরচালক
কর্গম িািািা আক্তার, উমভর্ক, উভলপুর অভতভরক্ত
দাভয়ত্ব
RqšÍx ivbx
‡cÖvMÖvg Awdmvi

উপপভরচালক এর
কার্ বালয়, কুভড়গ্রাম

0581-61904/Fax-0581-61614
০১৭১৬-২৭৪৯৭১
dwakurigram@gmail.com

উপপভরচালক এর
কার্ বালয়, কুভড়গ্রাম

0581-61904/Fax-0581-61614

কমাোঃ ভিন্নাতারা ইয়াসভমি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
ভমনু পারিীি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(সংযুক্ত-ভিরাভর্া, সািার, ঢাকা)
পর্ি কুমার সরকার, উমভর্ক করৌমারী
অভতভরক্ত দাভয়ত্ব
mvjgv cvifxb
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(Lv`¨ wbivcËv cÖKí)
(সংযুক্ত-মভিলা সিায়তা কমবসূভচ, রািিািী)
কমাোঃ ভিন্নাতারা ইয়াসভমি, উমভর্ক িাভগশ্বরী
অভতভরক্ত দাভয়ত্ব
পর্ি কুমার সরকার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
িািভরিা িািাি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(মূলপদ-কপ্রাগ্রাম অভ সার)
সভখিা খাতুি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

িাভগশ্বরী

০৫৮২৬৫৬০১৮-/০১৭১৮৯১০৫৬৬uwao.nag@gmail.com
০৫৮২২৫৬১০৬-/০১৭২৫০১৮০৫৫-

রাভির্পুর

ভুরুঙ্গামারী

করৌমারী
রািারিাে

ভচলমারী

০১৭১৪-৫১৫৯৭১

০৫৮২৩৫৬০২৮-/০১৭১৮৯১০৫৬৬uwaobhurungamari@gmail.com

০১৭১১-০১৫৪৩২/০১৭২৫০১৮০৫৫pabankumar099@gmail.com
০৫৮২৭৫৬০৫৪-/০১৭৪৩৯৬৯৬৫০
uwo.rajarhatkurigram@gmail.com
০৫৮২৫৫৬০২৯-/০১৭১৮৮০১২৭১uwaochilmari@gmail.com

েিঃ
নং
১

কিিকিিাি নাি ও পদবী
৩

বজলা/ উপবজলাি
নাি/ কিিস্থল
২

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল
৬

26.

কসাভিলী পারিীি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

ফুলর্াড়ী

০৫৮২৫৫৬০২২-/Fax-০৫৮২৫৫৬০২৩০১৭২৪-৯১৩৯৩০
uwaofullkuri@gmail.com

27.

কর্গম িািািা আক্তার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

উভলপুর

০১৭১৬-২৭৪৯৭১

28.

নীলফািািী

29.

নুরুন্নািার িািিাদী
উপপভরচালক (অ: দা:)

30.
31.
32.
33.
34.
35.

শূন্য
বপ্রাগ্রাি অর্ফিাি
কর্গম নুরুন্নািার িািিাদী
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমাসাম্মৎ সাভর্কুন্নািার
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
পূিবী িানী িায়
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(মূলপদ-কপ্রাগ্রাম অভ সার)
শূন্য, উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কর্গম নুরুন্নািার িািিাদী, উমভর্ক বসয়দপুর অভতভরক্ত
দাভয়ত্ব
িাভগসব আক্তার, উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা,
(সদর কার্ বালয়, ঢাকায় সংযুক্ত)
পূিবী িানী িায়, উমভর্ক িলঢাকা অভতঃ দাঃ

uwa.ulipur@gmail.com
উপপভরচালক এর
কার্ বালয়, িীল ামারী
উপপভরচালক এর
কার্ বালয়, িীল ামারী
বসয়দপুর
ভকভিারগি
িলঢাকা

0551-61604/০১৭১৬-৮১৯২৯৬
Fax-0551-61548

nilphamaridwa@gmail.com
0551-61604/Fax-0551-61548
০৫৫২৬৭৩০১৪-/০১৭১৬-৮১৯২৯৬
uwaosaidpur@gmail.com
০৫৫২৫৫৬০৪১-/০১৭১৬৩৮৭৩৬১uwaosheme@gmail.com
০১৭80-688514
uwojaldhaka@gmail.com

কিামার

05523-75119/০১৭১৬-৮১৯২৯৬
nilpharmaridwa@gmail.com

ভিমলা

০৫৫২২৫৬০০২-/০১৮১৫২২৭৮৮৯dimlaudao@gmail.com

লালির্নিিাট
36.

উপ-পভরচালক

উপপভরচালক এর
কার্ বালয়, লালমভিরিাে

37.

bvwQgv cvifxb
‡cÖvMÖvg Awdmvi

উপপভরচালক এর
কার্ বালয়, লালমভিরিাে

38.

কমাো: রভিদা খাতুি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
লায়লা আকতার র্ানু
কপ্রাগ্রাম অভ সার
সার্ভরিা লাকী
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
শূন্য, উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
সার্ভরিা লাকী, উমভর্ক, পােগ্রাম অভত: দাভয়ত্ব

আভদতমারী

39.
40.
41.

কর্গম সালমা িািাি

কাভলগি
পােগ্রাম
িাতীর্ান্ধা

0591-61734/Fax-0591-61409
01711-283773
dwaolalmonirhat@gmail.com
0591-61734/01725-021602
nasima80prvin@gmail.com
০৫৯২২৫৬০৭৩-/০১৭৩১-৪৮৬১৩৯
uwaoaditmari@gmail.com
০১৭১০-৯১৮৮২০/০৫৯২৪৫৬০৬২uwaokaligonjlalmoirhat@gmail.com
0592-556155/01732-943615
uwaopatgram52@gmail.com
05923-56167/01732-943615
uwaopatgram52@gmail.com

র্দনাজপুরি
42.

বিািঃ বিাবশিদ আলী খান
উপ-পভরচালক (চ: দা:)

উপপভরচালক এর
কার্ বালয়, ভদিািপুর

01199-467608/0531-65043
Fax-0531-65875

dwaodnj@gmail.com

েিঃ
নং
১
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

কিিকিিাি নাি ও পদবী
৩
শুন্য
কপ্রাগ্রাম অভ সার
ািভমদা ইসলাম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(খাদ্য ভিরাপিা প্রকল্প)
কমাোঃ জুভলখা খাতুি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(ককয়ার অভ সার-মূলপদঃ কি )
আ সািা কমাস্তারী
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
ভিভর্ভদতা দাস
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমাোঃ ারিািা ইয়াসভমি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
রুিা পারিীি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
শূন্য
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
ভরতা মন্ডল
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
করভর্কা সুলতািা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমািাররত িািাি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয় কমবকতবা
রীতা লস্কর
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
শূণ্য, উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
ভরতা মন্ডল, উমভর্ক, ফুলর্াড়ী অভতভরক্ত দাভয়ত্ব

বজলা/ উপবজলাি
নাি/ কিিস্থল
২
উপপভরচালক এর
কার্ বালয়, ভদিািপুর
ভর্রল

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল
৬
0531-65043
Fax-0531-65875

০১৭১২-৭৫৫২১৫
uwaobirol@gmail.com

কর্াচাগি

01712-755215
julakha.dwa@gmail.com

কািাভরাল

০৫৩২৩৭২২০৫-/০১৭১৫৩১৫০৬৭kaharoleuwao@gmail.com
01712-592821
nds2821@gmail.com
01714-513833
uwaokhansama@gmail.com
01716-6645163
runaparvin68@gmail.com
uwaoparboti@gmail.com

র্ীরগি
খািসামা
ভচভররর্ন্দর
পার্ বতীপুর
ফুলর্াড়ী
ভর্রামপুর
কঘাড়াঘাে

01711-989937
mrita369@gmail.com
01712-111326
dwaodnj@gmail.com
01761-190545
uwaoghoraghat@gmail.com

িাভকমপুর

01714-526624
uwaohakimpur@gmail.com

ির্ার্গি

01711-989937
mrita369@gmail.com

ঠাকুিগাঁও
56.

র্িবিি বিাকিানা বানু িার্বব
উপপভরচালক

উপপভরচালক এর
কার্ বালয়, ঠাকুিগাঁও

wbiÄb Kzgvi
‡cÖvMÖvg Awdmvi
কমাঃ আবু কর্লাল ভেেীক
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(মূলপদ- কপ্রাগ্রাম অভ সার)
আভর্দা সুলতািা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

উপপভরচালক এর
কার্ বালয়, ঠাকুিগাঁও
র্াভলয়ািাংগী

60.

খন্দকার িাভকিা ভর্িভত িভর
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

পীরগি

61.

িভর া আক্তার িািাি

িভরপুর

57.
58.
59.

01724-510367/0561-53464
Fax-0561-64806/ 53601
wao.thakurgaon@gmail.com

0741-62493/01719-536997
nironjon.po.thak@gmail.com

০৫৬২২৫৬০৪২01712-305201
uwaobaliadangithak@gmail.com

রািীিংককল

০৫৬২৫৫৬১১৪০১৭১৯-১০৪৫৫৯
uwao.rani.thak@gmail.com

০৫৬২৪৫৬৩৩৫০১৭১৮০১৭৩২৯uwao.pirganj.thakur@gmail.com

০৫৬২৩৫৬০২২-

েিঃ
নং
১

কিিকিিাি নাি ও পদবী

বজলা/ উপবজলাি
নাি/ কিিস্থল
২

৩
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(সংযুক্ত-সদর কার্ বালয়, ঢাকা)
কমাঃ আবু কর্লাল ভেেীক, উমভর্ক র্াভলয়ািাংগী
অভতভরক্ত দাভয়ত্ব

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল
৬
uwaobaliadangithak@gmail.com

পঞ্চগড়
62.
63.
64.
65.
66.

67.

কর্গম রুখিানা িিিাজ
উপপভরচালক

উপপভরচালক এর
কার্ বালয়, পঞ্চগড়

k~Y¨
‡cÖvMÖvg Awdmvi
শ্রী করুিা কান্ত রায়
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা )চ: দা:)
কমাোঃ মভরয়ম খািম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কিাসভি লায়লা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
শ্রী করুিা কান্ত রায় উমভর্ক কততুভলয়া অভতভরক্ত
দাভয়ত্ব
শূণ্য
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
কমাোঃ মভরয়ম খািম, উমভর্ক কর্াদা অভতভরক্ত দাভয়ত্ব

উপপভরচালক এর
কার্ বালয়, পঞ্চগড়
কততুভলয়া

০৫৬৫৫৭৫০৬২-/০১৭১৮৭৪৩৭৭৯-

কর্াদা

০৫৬৫৩৫৬১৯৫-/০১৭১৬৫৫৮৮৮৯-

িাভিদ সুলতািা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(সংযুক্ত-সদর কার্ বালয়, ঢাকা)

ভুরুঙ্গামারী

ক রভদৌস রাভর্য়া
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
সংযুক্তঃ মাির্ সম্পদ উন্নয়ি প্রভি)িণ ককে ,
(রািিািী

ফুলর্াড়ী

01558-325477/0568-61264
Fax-0568-61225
dwao.pan@gmail.com

0568-61264
Fax-0568-61225
kkroy0407@gmail.com
waoboda1979@gmail.com

আভোয়ারী

০৫৬৫২৫৬০৩৬০১৭১৮৭৪৩৭৭৯০১৯১৪-৯৫০৯৩৩(কিাসভি লায়লা)
uwaoatwari@gmail.com

কদর্ীগি

০৫৬৫৪৫৬০৫০১৭১৬৫৫৮৮৮৯waoboda1979@gmail.com

-

-

িওগাঁ

০৫৮২৩৫৬০২৮০১৭১৮৯১০৫৬৬uwaobhurungamari@gmail.com
০৫৮২৫৫৬০২২Fax-০৫৮২৫৫৬০২৩০১৯১৪১৩৪৮৩২-

খুলিা ভর্িাগ এর উপপভরচালক, কপ্রাগ্রাম অভ সার ও উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবাভদর িথ্যার্দ:
েিঃ
নং

কিিকিিাি নাি ও পদবী

বজলা/ উপবজলাি নাি/
কিিস্থল

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল

১

৩

২

৯

খুলিা
1.

িাভগসব াভতমা িাভমি
উপপভরচালক

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
খুলনা

2.

সাভিয়া আ ভরি ভসেীভক
কপ্রাগ্রাম অভ সার

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
খুলনা

041-720453/01712-530465
Fax-041-425211
dwaokhulna@gmail.com
nargisfatema@hotmail.com
০১৭১৬-৫৮৩০২৯
saziaafren1980@gmail.com

েিঃ
নং

কিিকিিাি নাি ও পদবী

বজলা/ উপবজলাি নাি/
কিিস্থল

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল

১

৩

২

৯

3.

উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
ারিািা ইয়াসভমি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

ফুলতলা

4.

র্বপাশা বদবী িনু
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

ভদঘভলয়া

5.

িািমুল িক
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
(খাদ্য ভিরাপিা প্রকল্প)
তাভিরা খাতুি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
রীিা মজুমদার
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
িাভস রািী রায়
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

কতরখাদা

9.

সুরাইয়া ভসেীকা
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

দাভকাপ

10.

কমাঃ মভিরুজ্জামাি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
(খাদ্য ভিরাপিা প্রকল্প)

পাইকগাো

11.

বিশিা আক্তাি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

কয়রা

6.
7.
8.

রুপসা
ডুমুভরয়া
র্টিয়াঘাো

০৪১-৭০১০৫৫/০১৭১৬-৬৪৪২৩৪
farhanalipi7@gmail.com
01711-736406/০১৯১৫-৮৮৫২৫৬
০৪১-৮৯০১৮৪
tanupipasha@gmail.com
০৪০২৯-৫৬০২৯/01739-057642
uwaoterokhadakhulna@gmail.com
০৪১৮-০০৩৯৮/০১৭২৮-৮৮৫৫৩১
uwaofficerrupsha@gmail.com
৪০২৫-৫৬১০০/01711-236429
uwadumuria@gmail.com
০৪০২২-৫৬০৭৮/01551-610581
01917-766031
uwabatiaghata@gmail.com
০৪০২৩-৫৬০৬১/০১৭১১-৪৫০১৪৮
০১৮১৭-৪০৭৩৪১
suraiyafiroz@gmail.com
০৪০২৭-৫৬০৫২
০১৭১৮-৮৬৮৬৯৭
uwaopaikgacha@gmail.com
০৪০২৬-৫৬০৫২/01769-921348
reshmaaktarrumi43@gmail.com

র্াভগরিাে
12.

িািনা বিনা
উপ-পভরচালক

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
বাবগিিাট

০১৭১১-৪৪৮৯১১/0468-63439
Fax-0468-62391
dwao.bager@gmail.com

13.

g‡bvqviv Lvbg
‡cÖvMÖvg Awdmvi
g~jc`: Dc†Rjv gwe Kg©KZ©v
কর্গম িািমুি িািার
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
ির্িীতা দি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
বাবগিিাট

0468-63439/01718-003243
khanammanowara@gmail.com

ইিরৎ িািাি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
রুিীয়া আকতার
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
কমাোঃ সুভমতাই ইয়াসভমি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

কমাংলা

কমাঃ িাভ জুর রিমাি

ভচতলমারী

14.
15.
16.
17.
18.
19.

কচুয়া
রামপাল

কমাল্লািাে
ভকরিাে

০১৯৮১-১৯৭৩২৬/০৪৬৫৪-৫৬০৫৩
uwaokachuabager@gmail.com
০৪৬৫-৭৫৬০৭৬/০১৭১৬-২৪৫৩৮৮
Fax- ০৪৬৫৮-৭৩৩৩৮
uwaorampalbager2017@gmail.com
০৪৬৫৮-৭৩২৫৫
০৪৬৫৫-৫৬১০১/০১৭৩৩-৭৭৯০৪৮
uwaomollahata@gmail.com
০৪৬৫৩-৫৬০১৮/০১৯১১-০১১৬৯৯
Fax-০৪৬৫৩-৫৬২২৩
uwaofakirhat@gmail.com
০৪৬৫২-৫৬০৬৮/০১৭১১-৫৭৩৯২২

েিঃ
নং

কিিকিিাি নাি ও পদবী

বজলা/ উপবজলাি নাি/
কিিস্থল

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল

১

৩

২

৯

20.
21.

উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
(খাদ্য ভিরাপিা প্রকল্প)
আলমগীর কিাভসি আকি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
কমািাম্মদ আব্দুল িাই
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

hafizwao@gmail.com
কমাভড়লগি
িরিভখালা

০৪৬৫৬-৫৬১৭২/০১৭১৬-৪৪২৩৮৬
uwao.morrelganj@gmail.com
০৪৬৫৯-৫৬১৩৬/০১৭১৪-২৩৯১৭১
abdulhyenur@gmail.com

সাতিীরা
22.

এ বক এি শর্ফউল আ ি
উপ-পভরচালক (চ: দা:), (M.I.S)

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
িািক্ষীিা

23.

াভতমা িহুরা
কপ্রাগ্রাম অভ সার
(উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা )
িািমুি িািার
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
িাসভরি িািাি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
িািক্ষীিা

নুরুি িািার আক্তার
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
মূলপদঃ ভপ, ও
কমাঃ সাইদুল ইসলাম
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
(মুলপদ-কপ্রাগ্রাম অভ সার )
িাভরদ ভর্ি িভ ক
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
অণ বা চক্রর্তী
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

কলাভরায়া

24.
25.
26.
27.
28.
29.

তালা
কদর্িাো

আিাশুভি

শ্যামিগর
কালীগি

0761-63500/Fax-0791-62450
01711-448860
dwaosatkhira@yahoo.com
০১৭১৬-৮০১৩৪৫
fatema801345@gmail.com
০৪৭৩২-৭২০৭৩/০১৯৪২-৪৩৯১৫৮
uwaotala@gmail.com
০৪৭২৭-৫৬১৫৪/Fax-0471-65813
০১৭২১-৬৮৬৭৮৯
nasrinj08@gmail.com
০৪৭২৪-৭৫৩৮২/০১৭১২-৯৫০৬৬৫
uwaokalaroasatkhira@gmail.com
০৪৭২২-৫৬০৫৪
০১৭২০-০০২৮৬৫
saidulislamuwao@gmail.com
01515-678921
sharidpxc2@gmail.com
০৪৭২৫-৫৬০৩৯/01731-525886
arnadu2010@gmail.com

র্ভিার
30.

সভকিা খাতুি
উপপভরচালক

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
বশাি

31.

িালিা খাতুন
বপ্রাগ্রাি অর্ফিাি

32.

কাভিি াভতমা কি া
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
কমাোঃ উভম্ম সালমা আক্তার

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
বশাি
অিয়িগর

33.

কচৌগাো

উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
34.

(মূলপদ-কপ্রাগ্রাম অভ সার)
রুপালী রািী
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

ককির্পুর

35.

িািাি ই-গুলিাি

িািবা

01716-210588/01925-224926
0421-65409/Fax-0421-73000
dwaojessore@gmail.com
০১৭১২-১৯৮৬৩২
programmeofficer0@gmail.com
04222-71560/০১৭২৭-২০৮৭৯০
uwaoabhaynagar@gmail.com
০১৭১৬-৫৯১০৩৪
০৪২২৪-৫৬০২৩
uwaochawgacha@gmail.com
০১৭৩৬-৯৩৬৮১৪/০৪২২২-৭১৫৬০
Fax-0422656213
uwaokeshabpur90@gmail.com
০৪২২৮-৭৬১৩২/০১৭১৮-০৪৪৯৯৯

েিঃ
নং

কিিকিিাি নাি ও পদবী

বজলা/ উপবজলাি নাি/
কিিস্থল

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল

১

৩

২

৯

36.
37.
38.

উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
কমৌসুমী আক্তার
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
রািকুমার পাল
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
(খাদ্য ভিরাপিা প্রকল্প)
িাসভরি আখতার সুলতািা
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

মভিরামপুর
র্াঘারপাড়া

uwaosharsha@gmail.com
০৪২২৭-৭৮১৭৪/০১৭১৩-৯১৭৯৪৩
uwaomousumi@gmail.com
04223-56030/০১৭১২-৫৫৩৬6৪
uwaobagherpara231017@gmail.com

ভঝকরগাো

০৪২২৫-৭১৭১৩/০১৭২৭-২৯৬১৬৬
uwaojikorgacha@gmail.com

শূণ্য
উপপভরচালক
(তমান্নাি খন্দকার, উমভর্ক অভতভরক্ত দাভয়ত্ব)

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
কুর্িো

071-62523/Fax-071-62316

40.

gwR©bv LvZzb
‡cÖvMÖvg Awdmvi
(wmweI cÖKí)

উপপভরচালভকর কার্ বালয়,
কুভমল্লা

41.

রুর্ী আক্তার
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
তমান্নাি খন্দকার
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
ক রভদৌস িািিীি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
িান্নাতুল ক রভদৌস
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
মূল পদঃ ভপ, ও
ইিরৎ িািাি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

কখাকসা

কুভষ্টয়া
39.

42.
43.
44.
45.

ভমরপুর
কুমারখালী
কিড়ামারা

কদৌলতপুর

০১৭১১-৩৬৭৭৮০
dwaokushtia@gmail.com
071-62523/Fax-071-62316
01711-469554\
dwaokushtia@gmail.com
০৭০২৪-৫৬০১১/০১৭২৬-০৯৯৫২৮
rubiakter170@gmail.com
০৭০২৬-৫৬১২৬/০১৭১১-৩৬৭৭৮০
u.w.a.omirpurkushtia@gmail.com
০১৭২৪-১৩৬৪২৮/০৭০২৫-৭৬১১২
uwakumarkhali@gmail.com
০৭০২২-৭১০০৩
০১৮১৮-৭১৮১৪৪
jannatulfc@gmail.com
০৭০২৩-৭৫২২৮/০১৭৪১-২৪৭৮৮০
waodpur@gmail.com

িড়াইল
46.

বিািঃ আর্নছুি িিিান
উপপভরচালক (চিঃ দািঃ)
গ্রািীন প্রকল্প

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
নড়াইল

47.

শূন্য
কপ্রাগ্রাম অভ সার
কমৌসুমী রািী মজুমদার

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
নড়াইল
কলািাগড়া

48.
49.

উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
িার্লয়া বিৌসুিী খান
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
(িংযুক্ত- িদি কা িালয়, ঢাকা)

কাভলয়া

0481-63270/01911-150778
Fax-0481-62300/ 63010
dwao.narail@gmail.com
০৪২৮২-৩৫৬৩৬২/০১৭১৮-৬২৩১৩১
uwao.loha@gmail.com
০৪৮২২-৫৬০৫৬
Fax-04822-56061

০১৮১৬-৭৬৫৭২৯
dwao.narail@gmail.com

উপপভরচালক অর্ির্িক্ত দার্য়ত্ব

কমভিরপুর
50.

শূন্য

উপপর্িচালবকি

0761-63500

েিঃ
নং

কিিকিিাি নাি ও পদবী

বজলা/ উপবজলাি নাি/
কিিস্থল

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল

১

৩

২

৯

51.
52.

উপপভরচালক
কমাোঃ িাভসমা খাতুি, উমভর্ক, গাংিী
উপপভরচালক এর অভতভরক্ত দাভয়ত্ব

কা িালয়, কমভিরপুর

শূন্য
‡cÖvMÖvg Awdmvi

উপপর্িচালবকি
কা িালয়, কমভিরপুর

কমাোঃ িাভসমা খাতুি

গাংিী

উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
53.

কমাঃ তাজুল ইসলাম

মুভির্িগর

উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

Fax-0791-62450

০১৭১৯-৬৬২৫৭১
uwaogangni@gmail.com

০৭৯২২-৭৫৩৭৪/০১৭১৯-৬৬২৫৭১
uwaogangni@gmail.com
০৭৯২৩-৭৪০৭৫/০১৯১৬-১০৪৬৯০
০১৭১৫-৮৫৬৪০৭
tajulislam4690@gmail.com

মাগুরা কিলা
54.

শূন্য
উপপভরচালক
অভিতা মভল্লক, উমভর্ক, িাভলখা উপপভরচালক
এর অভতভরক্ত দাভয়ত্ব

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
িাগুিা

55.

AvÄygvb Aviv gvngy`v
‡cÖvMÖvg Awdmvi

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
িাগুিা

অভিতা মভল্লক

িাভলখা

56.

উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
57.

কমাো: তািভমিা আ ভরাি

ভিভরিা খাতুি

01712-136177

dwao.magura@gmail.com
০৪৮৫-৩৫৬১০৩/০১৭১৬-৭২২১৫৪

uwaoshalikha2015@gmail.com
শ্রীপুর

উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
58.

0488-62849
Fax-0488-62400
০১৭১৬-৭২২১৫৪
dwao.magura@gmail.com

কমািাম্মদপুর

উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

০৪৮৫৪-৫৬১২৬/০১৯৬৩৪৮৩৮৭১
uwaosreepur@gmail.com
০৪৮৫২-৭৫১৫২/০১৯১৩-১৭০৭২১
uwaomohammadpur@gmail.com

চুয়ািাঙ্গা কিলা
59.

আব্দুল আওয়াল
উপপভরচালক (চ: দা:)
গ্রািীন প্রকল্প

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
চুয়ািাঙ্গা

60.

শূন্য
কপ্রাগ্রাম অভ সার
কমাঃ কসভলম করিা

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
চুয়ািাঙ্গা
িীর্ি িগর

61.

উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
(মূলপদ-কপ্রাগ্রাম অভ সার)

62.

কিাসভি িািাি
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

দামুড়হুদা

63.

কর্গম মাকসুরা িান্নাত

আলমিাঙ্গা

0761-63500/Fax-0485-62727
01711-042446
dwaochua@yahoo.com
০৭৬২৪-৭৫০৭৫
০১৯২৩-৮৭০৬৯২
uwaojibannagar@gmail.com
০৭৬২৩-৫৬০০৪/01710-340848
uwaodamurhuda@gmail.com
০১৭1২-984232/০৬২২-৫৬২১৩

েিঃ
নং

কিিকিিাি নাি ও পদবী

বজলা/ উপবজলাি নাি/
কিিস্থল

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ই-বিইল

১

৩

২

৯

উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

uwaoalomdanga@gmail.com

ভঝিাইদি কিলা
64.

কমাসা: র্নলুফাি িিিান
উপপভরচালক

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
র্েনাইদি

65.

কখান্দকার িরী া আক্তার
কপ্রাগ্রাম অভ সার, (মূলপদ-উির্বক

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
র্েনাইদি

66.

কমাসা:তাসভলমা কর্গম

কালীগি

০৪৫২৩-৫৬০০৪/০১৭১২-৪২৪৭৭৮
taslimatasu2008@gmail.com

উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
67.

মুভন্স ভ ভরািা সুলতািা

ককােচাঁদপুর

০৪৫২৪-৬৫০৫৮/01918-617833
feroza.uwao78@gmail.com

মভিিপুর

০৪৫২৫-৫৬৫৩২
01716-803636
shaiful211975@gmail.com
০৪৫২৬-৫৬০০৭/০১৭১৮-৮৬৩১২৩
reshma.uwao@gmail.com

উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
68.
69.

কমাঃ সাইফুল ইসলাম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
(খাদ্য ভিরাপিা প্রকল্প)
করিমা খািম

বিলকুপা

উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
70.

কমাোঃ ভিলা কর্গম
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

1.

তািভমিা আক্তার
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
(ভিিা ছুটিভত আভেি)

0451-62450/Fax-0451-62604
01712-555147
dwaojhenaidah@gmail.com
০১৭১২-৪৭৬৫১৫
kh.sharifa@gmail.com

িভরিাকুন্ডু

০৪৫২২-৭৪০১৬/০১৭৯৬-৪৭৬৩১১
TNO Fax-০৫৮২৫-৫৬০২৩
shilabegum6@gmail.com
িরভসংদী

০১৭১৬-৭৫৮৬৬৬

র্ভরিাল ভর্িাগ এর উপপভরচালক, কপ্রাগ্রাম অভ সার ও উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবাভদর িথ্যার্দ:
েিঃ
নং

কিিকিিাি নাি ও পদবী

বজলা/ উপবজলাি নাি/
কিিস্থল

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ইবিইল

১

৩

২

৬

বর্িশাল বজলা
1.
2.

র্দলািা খানি
উপপর্িচালক (চ: দা:)
িওশন আিা ববগি
‡cÖvMÖvg Awdmvi

3.
4.

জািানািা পািিীন
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা
শূন্য

উপপর্িচালবকি
কা িালয়, বর্িশাল
উপপর্িচালবকি
কা িালয়, বর্িশাল
বগৌিনদী

0431-64675/Fax-0431-52541
dwaobaris@ yahoo.com

০১৭১৪-৪৯২৬৩১
0431-64675/Fax-0431-52541
rowshaanarabegum07@gmail.com

০৪৩২২-৫৬২৩৩
jahanarawao05@gmail.com

বিবিিীগঞ্জ

০৪৩২৫-৫৬০৬২/০১৯১৫-১৬৭০৮৩

েিঃ
নং
১

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

কিিকিিাি নাি ও পদবী
৩
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
(খাি িামীম পারভিি, উির্বক, র্িজলা অর্ি:
দা:)
বিািািঃ বদৌলাতুবন্নছা নাজিা
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
র্দপীকা িানী বিন
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
কাজী ইিিাি জািান
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
খাি িামীম পারভিি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা,
(খাদ্যভিরাপিা)
বিৌর্িিা নাজনীন
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
(মূলপদিঃ বপ্রাগ্রাি অর্ফিাি)
র্িবিি শািীিা ইয়াছর্িন
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
শািিীন আফবিাজ
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

বজলা/ উপবজলাি নাি/
কিিস্থল

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ইবিইল

২

৬

আনগলোড়া

০৪৩২৩-৫৬৩৯০/০১৮১৮-৩৮৩০৩২
daulatunnesa67@gmail.com

বানািীপাড়া

০১৭১৬-৭৯৫৯৩৮/০৪৩৩২-৫৬১২২
dipikasen2005@gmail.com

উর্জিপুরি
র্িজলা

০৪৩২৯-৫৬০৬২/০১৭১২-৭৮৯১৬৯
kishratuwao@gmail.com
০৪৩২৪-৫৬০৪৫/০১৭২০-৪৬২৪৯১
ksparvez1970@gmail.com

বাবকিগঞ্জ

০৪৩২৮-৭৪০৭৮
০১৫৫২-৪২৭৯৬৫
mnazneen59@gmail.com

বাবুগঞ্জ

০৪৩২৭-৭৩০০৫/০১৭১৫-০৬৬৮২৫
shamimadolly21@gmail.com

মূলাদী

০১৭১৮-৩৫৫৭৬৬
sharin.afrose1966@gmail.com

বিগুনা বজলা
12.

কমভিরুি িািার মুভন্ন
উপ-পভরচালক (চ: দা:)

উপপর্িচালবকি
কা িালয়, বিগুনা

13.

আফবিাজা সুলিানা
বপ্রাগ্রাি অর্ফিাি

উপপর্িচালবকি
কা িালয়, বিগুনা

শািীনুি ববগি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা (মূলপদিঃ
র্প.ও)

ববিাগী

15.

উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
মূলপদ-কপ্রাগ্রাম অভ সার

বািনা

16.

শূন্য, উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
আফবিাজা সুলিানা, বপ্রাগ্রাি অর্ফিাি অর্ির্িক্ত
দার্য়ত্ব
মুক্তা পািিীন
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
(িংযুক্ত-িদি কা িালয়, ঢাকা)
শািীনুি ববগি উির্বক, ববিাগী অর্ির্িক্ত
দার্য়ত্ব
শূণ্য, উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

আিিলী

০৪৪৫২-৫৬১৫৭

িালিলী

০১৭২০-৮০০৪৬২

পার্িঘাটা

০৪৪৫৫-৭৫১০৬

14.

17.

18.

কর্গম িা ভরি িািাি উির্বক, বািনা অর্ির্িক্ত
দার্য়ত্ব

0448-62929/Fax-0448-62486
০১৮১৮-৪১৩০২৫
dwabarguna.gov@gmail.com

০১৭৬১-৫৫১২৯৫
uwaobargunasadar@gmail.com

০৪৪৫৪-৫৬১৪২/০১৭২০-২১৭৬৬৮
uwaobetagibarguna@gmail.com
০৪৪৫৩-৫৬০৭১/01760-423445
uwaobamna@gmail.com

েিঃ
নং

কিিকিিাি নাি ও পদবী

বজলা/ উপবজলাি নাি/
কিিস্থল

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ইবিইল

১

৩

২

৬

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
র্পবিাজপুরি

0461-63085/০১৭১২-৩০২৭৪৪
Fax-0461-62429

র্পবিাজপুরি বজলা
19.

বিািঃ জার্কি বিাবিন
উপপভরচালক (চ: দা:)

20.

শূন্য
কপ্রাগ্রাম অভ সার

21.

বিাছািঃ নুিিাৎ জািান

pirojpurdwa@gmail.com

স্বরূপকাঠী (বনছািাবাদ)

উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

22.

ির্নকা আক্তাি

িঠবাড়ীয়া

23.

উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
কমা: আব্দুল ওিার্ িাওলাদার
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

িান্ডার্িয়া

24.

বিািািঃ আবনায়ািা বিাবিান

নার্জিপুরি

uwaobhanda@gmail.com

উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

25.

নূভর িান্নাত ক রদৌসী
উপভিলা মভিলা ভর্ষয়ক কমবকতবা

26.

শূন্য, উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

০৪৬২৭-৫৬০৩০/০১৭১৯-৪০১৪০১
jahanwao@gmail.com
০৪৬২৫-৭৫৪০৮/০১৭৩৬-৩৪১৪২৬
manikaaktar1987@gmail.com
০৪৬২৩-৫৬০৭৩/০১719-083322

ইন্দুিকার্ন
(র্জয়ানগি)
কাউখালী

০৪৬২৬-৭৪০৮৬/০১৭৩১-৩৫৬৮৫২
anowarasobhan786@gmail.co
m
01786-197720/০৪৬২২৫৬০১৩uwaoindurkani@gmail.com
০৪৬২৪-৫৬১৩৬

কমা: আব্দুল ওিার্ িাওলাদার উমভর্ক, িান্ডাভরয়া
অভতঃদাঃ

োলকাঠী বজলা
27.

বিািঃ আলিাফ বিাবিন
উপ-পভরচালক (চ: দা:) (M.I.S)

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
োলকাঠি

০১৭৭৫-৮৭৯৭৯৩/Fax-049863426
jhalokathidwa@gmail.com

28.
29.

নাছিীন আক্তাি
বপ্রাগ্রাি অর্ফিাি
নাঈমুন্নািাি

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
োলকাঠি
নলর্ছট

উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

30.

বিািা: উবম্ম আয়শা র্িিীকা
র্িবিি আবনায়ািা ববগি

jhalokathidwa@gmail.com

04953-74167/০১৭৩৫-৬৩৩৩৩২
naieemoonnahar@gmail.com

িাজাপুরি

উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

31.

Fax-0498-63426/০১৭২৬-১৮৪৯০৮

০৪৯৫৪-৬৫২০৫/01716-264876
uwaorajapur@gmail.com

কাঠার্লয়া

উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

০৪৯৫২-৫৬০৬৭/০১৭১৭-১৯৫৭১০
anowarabegum650@gmail.com

বিালা বজলা
32.

বিািঃ ইকবাল বিাবিন
উপপর্িচালক (অ: দা:)
(মূলপদ: উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা)

33.
34.

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
বিালা

0488-62849

dwabhola@gmail.com

চাবিলী ববগি
বপ্রাগ্রাি অর্ফিাি

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
বিালা

বিািঃ ইকবাল বিাবিন

বদৌলিখান

উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা খায র্নিাপিা )

০১৭১৪-৩৪০৭১১
0488-62849/01717-731419
chamalibegum1981@gmail.com

০৫৯২৪-৫৬২৫০/০১৭১৪-৩৪০৭১১
iqbauluwao@gmail.com

েিঃ
নং

কিিকিিাি নাি ও পদবী

বজলা/ উপবজলাি নাি/
কিিস্থল

বটর্লবফান, বিাবাইল নম্বি ও ইবিইল

১

৩

২

৬

35.

(প্রকল্প
রূপকুিাি পাল

িজুমুর্িন

উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

36.

িবিন্দ্র নার্ র্বশ্বাি

uwaotazumuddin@gmail.com

চিফযাশন

০৪৯২৩-৭৪০৫৭/০১৭১৮-৬৫৬৬১৭
romendra86@gmail.com
০১৭৪৯-৭১৫৫৮১/০৪৯২৫-৭৫৪৯৮

উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

37.

কমাঃ নুর ির্ী, উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
(মূলপদ- কপ্রাগ্রাম অভ সার )

লালবিািন

38.

শূন্য, উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

ববািিানউর্িন

dwalalmohan@gmail.com

(কমাঃ নুর ির্ী, উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা,
ববািিানউর্িন অর্ির্িক্ত দার্য়ত্ব)

39.

শূন্য, উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
(রূপকুিাি পাল, উির্বক , িজুমুর্িন অর্ির্িক্ত
দার্য়ত্ব)

০৪৯২৭-৫৬০২৫/০১৭১০-৮১০৭৬৪

িনপুরিা

০৪৯২২-৫৬৩৩৪
uwaobu@gmail.com
০৪৯২৬-৫৬০২২

পটুয়াখালী বজলা
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

শার্িদা ববগি,উপপর্িচালক (অর্ির্িক্ত দার্য়ত্ব)
(মূলপদ:উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা)

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
পটুয়াখালী

িাবর্িয়া িাববর্িন বাঁিন
বপ্রাগ্রাি অর্ফিাি
র্শর্িন সুলিানা
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা

উপপর্িচালবকি কা িালয়,
পটুয়াখালী
র্িজিাগঞ্জ

কার্নজ িার্জিয়া
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
বজির্িন আক্তাি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
িাছর্লিা আখিাি
উপবজলা ির্িলা র্বষয়ক কিিকিিা
শূন্য,উপবজলা ির্ব কিিকিিা
(র্শর্িন সুলিানা, উির্বক, র্িজিাগঞ্জ অর্ির্িক্ত
দার্য়ত্ব)
শূন্য, উপবজলা ির্ব কিিকিিা
(িাছর্লিা আখিাি, উির্বক, কলাপাড়া অর্িিঃ
দার্য়ত্ব)
শার্িদা ববগি
উপবজলা ির্ব কিিকিিা

বাউফল
দশর্িনা
কলাপাড়া
গলার্চপা

0441-62385/01712-867541

bsahida74@gmail.com
01556466890
sabriasasaberin@gmail.com
04426-75207/০১৭৫২-৫৬৫৬০৩
sshirin793@gmail.com
০৪৪২২-৫৬৩০৭/০১৭৭৭-৮৭৭৮৬৭
kanizmarzia@gmail.com
০১৭৬৭-৪০৬৩৪৬/০৪৪২৩-৫৬২৭৮
jesmin3074@gmail.com
০৪৪২৫-৫৬৩৮৫/০১৭২০-৪৯৪৭৩৪
dwakalapara@gmail.com
০৪৪২৪-৫৬২৪০

িাংগাবালী
দির্ক

০৪৪২৭-৫৬৩০২/01712-867541
bsahida74@gmail.com
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cÖ_g cvZv
Avgv‡`i m¤ú‡©K
 BwZnvm, jÿ¨ I D‡Ïk¨
 mvsMVwbK KvVv‡gv
 GKbR‡i Kvh©µg
 Rbej
 RvZxq bvix Dbœqb bxwZ 2011
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