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                                                                                                                                                                                           মাননীি প্রর্িমন্ত্রী  

          মর্িলা ও র্শশু র্বষিক মন্ত্রণালি  

                                                                                                                   গণপ্রজািন্ত্রী বা লাবদশ সরকার  

বাণী  

মর্িলা ও র্শশু র্বষিক মন্ত্রণালবির আওিাধীন জর্িিা ফাউবেশবনর ২০২০-২০২১ অর্ ি বছবরর বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকাবশর 

উবযাগবক আর্ম স্বাগি জানাই। এই বার্ষ িক প্রর্িববদবনর মাধ্যবম জর্িিা ফাউবেশবনর সকল  কার্ িক্রম ও অগ্রগর্ি সম্পবকি সম্যক 

ধারনা পাওিা র্াবব।বদবশর আর্ ি-সামার্জক উন্নিবনর পূব িশিি নারীর কম িস স্থান ির্া নারীর অর্ িননর্িক ক্ষমিািন ।জার্ির র্পিা 

বঙ্গবন্ধু কশখ মর্জবুর রিমান র্ছবলন বাঙার্ল নারীবদর ক্ষমিািবণর পর্র্কৃৎ। স্বাধীনিা উত্তর বা লাবদবশ জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু 

কশখ মর্জবুর রিমান কদবশর সুষম উন্নিবনর স্বাবর্ ি র্লঙ্গসমিার অপর্রসীম গুরুত্ব অনুধাবন কবরর্ছবলন। ১৯৭২ সাবল গণপ্রজািন্ত্রী 

বা লাবদবশর স র্বধাবনর ২৭ ও ২৮অনুবেবদ রাষ্ট্র ও গণজীববনর সব পর্ িাবি নারীবদর সমঅর্ধকাবরর র্নশ্চিিা কদওিা িি এব  

নারী ও অনগ্রসর  জনবগাষ্ঠীর উন্নিবন রাবষ্ট্রর র্ববশষ র্বধান প্রণিবনর ক্ষমিাও স বর্াজন করা িি । 

বঙ্গবন্ধু কশখ মর্জবুর রিমাবনর আদশ ি অনুসরণ কবরই  বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীি প্রধানমন্ত্রী কশখ িার্সনা সব পর্ িাবি নারীর 

সমঅ শগ্রিন সুস িি ও কার্ িকর করার জন্য র্নরলসভাবব কাজ কবর র্াবেন। নারীর অর্ িননর্িক ক্ষমিািবনর মাধ্যবম র্লঙ্গ 

সমিার্ভর্ত্তক সমাজ র্বর্নম িান প্রর্ক্রিা ত্বরার্িি করবি ২০১১’র ১৬ই নবভম্বর , মাননীি প্রধানমন্ত্রী কশখ িার্সনা জর্িিা কার্ িক্রবমর 

উববাধন কবর জর্িিার ফলক উবমাচন কবরন। ব্যবসা অঙ্গবন কদবশর নারী সমাবজর সম্মানজনক কম িস স্থান ও জীর্বকািবনর 

সুবর্াগবক অবার্রি করবি মাননীি প্রধানমন্ত্রী ক াষণা কবরন “-বর্ জর্িিা আজবক আমরা ঢাকাি চালু করলাম, পর্ িািক্রর্মকভাবব 

কজলা-উপবজলাি এব  র্র্র্ভশনাল কির্ ককািার্ িাবরও আমরা করবি র্ার্ে”--।  

নারী উবযাক্তাবদর সক্ষমিা বৃর্ি ও বহুমূখী ব্যবসাি উবযাগ গ্রিবণর জন্য জর্িিা ফাউবেশন , জর্িিা ফাউবেশবনর সক্ষমিা 

র্বর্নম িান প্রকল্প ও জর্িিার খাযজাি ব্যবসা শর্ক্তশালী কম িসূচীর মাধ্যবম নারী উবযাক্তাবদর ফযাশন র্র্জাইন, উব্যাক্তা উন্নিন, 

ই-কমাস ি, প্যাবকর্জ , ফুর্ প্রবসর্স , কুর্ক , কর্-বকিার, কার ড্রাইর্ভ , ই-জর্িিা প্লার্ফম ি, চারু ও কারুপবের নকশা উন্নিন 

ইিযার্দ র্বষবি প্রর্শক্ষণ প্রদান করা িবে। ধানমর্ের রাপা প্লাজাি চালুকৃি “জর্িিা র্বপণন” ককবে ১০০ টি ষ্টবল তৃণমূবলর নারী 

উবযাক্তাবদর উৎপার্দি পে র্বপণন ও প্রদর্শ িি িবে। ই-জর্িিা অনলাইন মাবকির্ কপ্লসটি অনন্য এক উব্যাগ।  প্রযুর্ক্ত শুধু িথ্য 

ও কসবা প্রার্িবকই সিজ কবর না-স্বাছিা ও জবাবর্দর্িরও কক্ষত্র প্রসার্বি কবর ।প্রান্তীক ও তৃণমূবলর নারী উবযাক্তাবদর িথ্য প্রযুর্ত্ত  

আগ্রিী ও দক্ষ কবর তুলবি িবব। আর্ম আশা কর্র, নারী উবযাক্তাবদর মাধ্যবম উৎপার্দি ও প্রর্ক্রিাজাি বাজারর্ভর্ত্তক র্বর্ভন্ন 

ধরবনর গুণগি ও নান্দর্নক মানসম্পন্ন আকষ িনীি পে কদবশর অভযন্তবর এব  অদূর ভবষ্যবি কদবশর গর্ে কপর্রবি র্ববদবশও কপ ৌঁবছ 

র্াবব।  

নারী উন্নিবনর স্বপ্নদ্রস্টা মাননীি প্রধানমন্ত্রীর অর্ভপ্রাি অনুসাবর রাজধানীর ঢাকার গুরুত্বপূণ ি এলাকা ধানমর্েবি বিিমান সরকাবরর 

র্ববশষ আনুকূবে জর্িিা ফাউবেশন কতৃিক প্রাি একর্ব া জর্মবি  র্নম িাবনর প্রস্তুর্ি চলবছ কদবশর নারী উবযাক্তা উন্নিন ও র্বকাশ 

সাধবনর জন্য কভীি অবকাাাবমাগি সুর্বধার্দ সম্বর্লি“ জর্িিা র্াওিার” । 

জর্িিা ফাউবেশবনর কার্ িক্রম সম্প্রসারবণর উবযাগ কনিা িবিবছ। লালমাটিিাস্থ র্র্জাইন কসন্টার, গাজীপুবর র্জরানীস্থ শিীদ কশখ 

ফর্জলাতুবনছা মুর্জব প্রর্শক্ষণ একাবর্মী চালু করা িবিবছ। ঢাকা ব্যিীি ৭টি র্বভাগীি শিবর জর্িিা র্াওিার র্নম িাবণর জন্য 

সরকার কতৃক ০১ (একর্ব া) কবর ভূর্ম বরা্ করা িবিবছ। 

প্রকার্শি এই প্রর্িববদনটি জর্িিা ফাউবেশবনর সামর্গ্রক কার্ িক্রবমর প্রর্িের্ব। প্রর্িববদনটি স কলন ও প্রকাশনার সাবর্ স র্িষ্ট 

সকলবক অর্ভনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। 

জি বা লা, জি বঙ্গবন্ধু 

বা লাবদশ র্চরজীবী কিাক। 

 

 

 

(ফর্জলাতুন কনসা ইর্ন্দরা, এমর্প)  



 

     

  

                                                                                                                                                                              

সর্চব   

 মর্িলা ও র্শশু র্বষিক মন্ত্রণালি  

                                                                                                                                  গণপ্রজািন্ত্রী বা লাবদশ সরকার  

বাণী  

“জর্িিা” একটি স গ্রামী ও র্বজিী নারীর প্রিীকী র্চত্র। মর্িলা ও র্শশু র্বষিক মর্ন্ত্রণালি এর অর্ধনস্থ চারটি  উই স মর্িলা 

র্বষিক অর্ধদির, জািীি মর্িলা স স্থা, বা লাবদশ র্শশু একাবর্মী এব  জর্িিা ফাউবেশন। SDG-২০৩০ এর লক্ষয অজিবন 

কদবশর তৃনমূল পর্ িাি কর্বক জািীি পর্ িাবি নারী ও র্শশুবদর উন্নিবন র্বর্ভন্ন কার্ িক্রম বাস্তবািবন র্নরলসভাবব কাজ কবর র্াবে। 

আর্ম জর্িিা ফাউবেশবনর ২০২০-২০২১ অর্ ি-বছবরর বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকাবশর উব্যাগ গ্রিণবক স্বাগি জানাই। বার্ষ িক 

প্রর্িববদবনর প্রকাশনাি জর্িিা ফাউবেশবনর কার্ িক্রম ও উন্নিন র্চত্র প্রস্ফুটিি কিাক এর্াই প্রিযাশা। 

মাননীি প্রধানমন্ত্রী কশখ িার্সনার র্নবদ িবশ স র্বধাবনর ২৭, ২৮, ২৯, ৬৫ অনুবেবদ নারীর অর্ধকার প্রর্িষ্ঠাি শ্রিাশীল িবি 

বা লাবদশ সরকার নারীর র্শক্ষা, নারীর কম িস স্থান, নারী উব্যাক্তা সৃর্ষ্ট, ববষম্য হ্রাস, নারীর র্নরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদাবনর লবক্ষয 

র্বর্ভন্ন কার্ িক্রম বাস্তবািন কবর র্াবে এব  নারীর অর্ িননর্িক, সামার্জক, প্রশাসর্নক ও রাজননর্িক ক্ষমিািবনর র্বষিগুবলার 

প্রর্ি সবব িাচ্চ গুরুত্ব আবরাপ কবরবছ।   

২০১১ সাবলর ১৬ নবভম্ববর মাননীি প্রধানমন্ত্রী কশখ িার্সনা নারী সমাবজর অর্ িননর্িক ক্ষমিািনমূখী একটি উবযাবগর সূচনা কবরন 

“জর্িিা” নামকরবনর মাধ্যবম। র্ির্ন ব্যবসা অঙ্গবন নারীসমাজবক র্বজবির স্বপ্ন কদর্খবিবছন এব  পর্ িািক্রবম র্বভাগ, কজলা, 

উপবজলাি স্বপ্ন প্রর্িষ্ঠা করার র্বষিটি উবেখ কবরবছন। অর্ঙ্গকার বাস্তবািবনর জন্য “জর্িিা ফাউবেশন”একটি স্থািী প্রর্িষ্ঠান 

র্িসাবব কাজ কবর র্াবে। জর্িিা ফাউবেশবনর সবব িাচ্চ নীর্ি র্নধ িারনী পর্রষদ কবার্ ি অব গভণ িরস এর র্সিাবন্ত র্ভশন, র্মশন ও 

কক শলগি উব্শ্য সমূি বাস্তবািন করবছ।   

ঢাকাি জর্িিা ফাউবেশবনর সদর দির ও নারীবদর পে ও কসবা র্বপণন প্লার্ফবম ির প্রবিাজবন অিযাধুর্নক ও ব্যর্িক্রমধমী বাবরা 

িলা র্বর্শষ্ট একটি র্াওিার র্নম িাবনর কাজ শুরু িবিবছ। জর্িিা ফাউবেশবনর সক্ষমিা র্বর্নম িাণ প্রকবল্পর আওিাি ২০২৩ সাল 

নাগাদ ২৮ িাজার নারী উবযাক্তা বিরী করা জর্িিা ফাউবেশবনর একটি মিান ব্রি। জর্িিা ফাউবেশবনর উবযাক্তা এব  কদবশর 

সকল স্তবরর নারীরা উবেযখবর্াগ্য পর্রমান যুগপবর্াগী প্রর্শক্ষণ  গ্রিবনর মাধ্যবম র্নবজবদর সমৃি কবর কদবশর অর্ িননর্িক  উন্নিন 

ত্বরার্িি করবি র্ববশষ ভূর্মকা পালবন সক্ষম িবে। কবরানা মিামারী কালীন সমবি অর্ িননর্িক চাকা সচল রাখার র্ববশষ উবযাগ, 

অনলাইন ব্যবসা পর্রচালনা, জর্িিা ফাউবেশবনর অিযন্ত সুর্চর্ন্তি উপবর্াগী পদবক্ষপগুবলার মবধ্য UNDP ও 

Ekushop:a2i এর সিবর্াগীিাি আনন্দবমলা প্লার্ফবম ি জর্িিা কণ িার একটি উদ্ভাবনী উবযাগ ও কসবা সিজীকরন কর্খাবন 

নারী উবযাগক্তাগন পে প্রদশ িন ও র্বপণন করবছ। ই-জর্িিা প্লার্ফবম ি উবযাক্তাবদর ব্যবসা র্র্র্জর্ালাইবজশন করা িয়েছে র্ার 

মাধ্যবম অনলাইন কমলা করা সম্ভব এব  কদশ র্ববদবশ পে র্বপণন সম্ভব িবব।  

মুর্জববষ ি উপলবক্ষয বঙ্গবন্ধু নারীবদর প্রর্ি কসানার বা লা গড়ার কর্ইরূপ আহ্বান কবরর্ছবলন কসই ভাবনাবক র্চর্ত্রি কবর ‘নারী 

মুর্ক্তর পর্র্কৃি বঙ্গবন্ধু’ শীষ িক একটি অর্র্ও র্ভজুিাল র্কুবমন্টারী র্নম িাণ ও গববষণা পত্র প্রস্তুি করার পদবক্ষপ কনিা িবিবছ। 

রাজননর্িক কচিনা ও কদশবপ্রম র্ভর্ত্তক র্কুবমন্টরী র্নম িাবণর মিান উবযাগ কনিা িবিবছ র্ার ফবল এবদবশর ইর্িিাস সমৃি িবব। 

জর্িিা ফাউবেশন বঙ্গবন্ধুর রাজননর্িক কচিনার প্রকাশনাসমূি স গ্রবি মিান দার্িত্ব পালন করবছ।  

রাপা প্লাজার জর্িিা র্বপণন ককে, জর্িিা ফুর্ ককার্ ি, জর্িিা ফাউবেশন অর্ফস, সব িত্র একটি সুর্নপুণ, সুশৃঙ্খল, বশর্ল্পক, 

আধুর্নকিা র্বরাজমান কর্খাবন কর্াগ্য ব্যবস্থাপনা ও পর্রচালনা দৃশ্যমান।   

জর্িিা ফাউবেশন ২০২০-২০২১ অর্ িবছবরর বার্ষ িক প্রর্িববদনটি স র্িস্ট কম িকিিা কম িচারীবদর কপ্ররণার উৎস র্িবসবব কাজ 

করবব। জর্িিা ফাউবেশবনর সকল নারী উবযাক্তা এব  কম িকিিা কম িচারী বৃবন্দর প্রর্ি আন্তর্রক অর্ভনন্দন ও শুবভো রইল। 

বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকাশনার সাবর্ স র্িষ্ট সকলবক আমার আন্তর্রক ধন্যবাদ জানাই। 

 

(য় া: সাইদুল ইসলা ) 



 

 

 

     

 

       ব্যবস্থাপনা পর্রচালক 

            জর্িিা ফাউবেশন 

       মর্িলা ও র্শশু র্বষিক মন্ত্রণালি 

 

বাণী  

মর্িলা ও র্শশু র্বষিক মন্ত্রণালিাধীন জর্িিা ফাউবেশবনর সার্ব িক ব্যবস্িাপনাি প্রর্ম বাবরর মবিা বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকার্শি 

িবি র্াবে কজবন আর্ম খুব আনর্ন্দি এব  এটি একটি প্রশ সনীি উবযাগ । 

জর্িিা এক অদম্য প্রিযবির উপাখ্যান। বা লাবদবশর মাননীি প্রধানমন্ত্রী কশখ িার্সনা নারীর অর্ িননর্িক ক্ষমিািবনর র্ভি 

মজবুিকরবণর লবক্ষয ২০১১ সাবলর ১৬ নবভম্বর জর্িিার কার্ক্রবমর শূভ উবিাধন কবরন । এরই ধারাবার্িকিাি অজস্র 

প্রর্িব্ধকিাবক সর্রবি র্ার্পি জীববনর কবাার বাস্তবিাি আমাবদর সমাবজর অস খ্য নারীবদর ভাগ্য পর্রবিিবনর পাবশ কর্বকবছ 

জর্িিা ফাউবেশন । সামার্জক উন্নিন ও অর্ িননর্িক গর্িশীলিা আনিবন  নারীবদর অগ্রর্াত্রাবক কবগবান, স্বীকৃর্ি প্রদান  কবর 

নারী উবযাক্তা বিরী ও দক্ষিা উন্নিবন জর্িিা ফাউবেশন র্নরলসভাবব কাজ কবর র্াবে ।  জর্িিা ফাউবেশবনর মাধ্যবম সমাবজর 

র্পর্ছবি পরা ও অববির্লি  অর্চ কম িসফল নারীবদর কম িকাে প্রদশ িবনর একটি বড় প্লার্ফম ি িবলা ই-জর্িিা মাবকির্বপ্লস র্া কদবশর 

কর্ ককান প্রান্ত কর্বক নারীরা আত্নমর্াদার সাবর্ জীবন জীর্বকা পর্রচালনা করার সুবর্াগ সৃর্ষ্ট কবর র্দবিবছ এব  জর্িিা আজ এক 

অনুবপ্ররণার নাম। জয়েতা ফাউছেশছনর সক্ষ তা য়িয়ন মাণ প্রকছের  াধ্যছ  নারী উছযাক্তাছের ফযাশন য়িজাইন, য়ি-য়কোর, কার 

ড্রাইয় িং,ই-ক াস ম ইতযায়ে য়িষছে প্রয়শক্ষণ প্রোন করা হছেছে। জয়েতা ফাউছেশছনর কাযক্র  সম্প্রসারছণর লছক্ষয ৭টি য়ি াগীে 

সেছর য়ি াগীে জয়েতা টাওোর য়ন মাণ এর উছযাগ গ্রহন করা হছেছে।  বা লাবদবশর তৃণমূছলর সফল নারী উছযাক্তাছের অগ্রগর্ি  

আজ র্বশ্বব্যাপী স্বীকৃি।   

আর্ম এই উছযছগর সাছে সিংয়িষ্ট সকলবক জানার্ে আমার আন্তর্রক অর্ভনন্দন। কসই সাবর্ এ উছযছগর সার্ব িক সফলিা কামনা 

করর্ছ ।  

 

 

(আফছরাজা খান)  

 

 

 

 

 

 

 

বার্ষ িক প্রর্িববদন (২০২০-২১) প্রণিন ও প্রকাশনা কর্মটি  

 

সার্ব িক িত্ত্বাবধাবন 



 

 আফবরাজা খান, ব্যবস্থাপনা পর্রচালক, জর্িিা ফাউবেশন   

 

বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণিন ও প্রকাশনা কর্মটি  

ক্রর্মক 

ন  

নাম ও পদবী  কর্মটিবি অবস্থান  

১ মুিাম্মদ আর্রফুল ইসলাম, পর্রচালক (উপসর্চব), জর্িিা ফাউবেশন  আহ্বািক 

২ কমাছাংঃ রার্ফকা সুলিানা , সিকারী ম্যাবনজার  সদস্য 

৩ কমািাম্মদ আফজাল কমাো, সিকারী ম্যাবনজার  সদস্য 

৪ কজসর্মন আরা, উপবজলা মর্িলা র্বষিক কম িকিিা  সদস্য  

৫ সবুজ দাস, সিকারী ব্যবস্থাপক     সদস্য 

৬ মনীষা নুসরাি, সিকারী ব্যবস্থাপক   সদস্য-সর্চব 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সূর্চপত্র 

ক্রর্মক ন  প্রর্ম অধ্যাি পৃষ্ঠা ন   

১ পর্রর্চর্ি  ১ 

২ রূপকল্প ও অর্ভলক্ষয  ১ 



 

৩ কক শলগি উব্শ্য   ১ 

৪ গান  ১ 

৫ চলমান প্রকল্পসমূি  ২ 

৬ চলমান কম িসূর্চ   ২ 

 

ক্রর্মক ন  র্বিীি অধ্যাি  পৃষ্ঠা ন  

১ জর্িিা ফাউবেশবনর কম িকিিা/কম িচারীবদর স খ্যা ৩ 

২ 
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৩ জর্িিা ফাউবেশবনর শাখাসমূি  ৩ 

৪ জর্িিা ফাউবেশবনর শাখার কার্ িক্রম  ৪  

৫ জর্িিা ফাউবেশবনর চলমান প্রকল্পসমূবির পর্রর্চর্ি  ১৮ 

৬ জর্িিা র্াওিার র্নম িাণ প্রকল্প ১৮ 

৭ জর্িিা ফাউবেশবনর সক্ষমিা র্বর্নম িাণ প্রকল্প  ২০  

 

ক্রর্মক ন  ৩ে অধ্যাি  পৃষ্ঠা ন  

১ ২০২০-২০২১- জর্িিা ফাউবেশন কতৃিক গৃিীি কার্ িক্রমসমূি ২১  

২ জর্িিা ফাউবেশবনর সক্ষমিা র্বর্নম িাণ প্রকল্প কতৃিক ২০২০-২১ অর্ িবছবর গৃিীি কার্ িক্রমসমূি ২৬ 

৩ জর্িিা র্াওিার র্নম িাণ প্রকল্প কতৃিক ২০২০-২১ অর্ িবছবর গৃিীি কার্ িক্রমসমূি  ২৭ 
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1 

 

প্রর্ম অধ্যাি  

 

পর্রর্চর্ি 

নারীর অর্ িননর্িক ক্ষমিািবনর লবক্ষয নারীবক র্বর্ভন্ন ধরবনর ব্যবসা উবযাবগ সম্পৃক্ত িওিার সুবর্াগ ও সিািিাদাবনর জন্য ১৬ 

নবভম্বর, ২০১১ সাবল মাননীি প্রধানমন্ত্রী কশখ িার্সনা জর্িিার শুভ উববাধন কবরন। কদবশর নারীসমাজবক ব্যবসা উবযাবগ সম্পৃক্ত 

কবর নারীবদর সম্মানজনক জীর্বকািবন প্রবিাজনীি সমর্ িন ও সিবর্ার্গিা করার জন্য জর্িিা ফাউবেশবনর সৃর্ষ্ট। জর্িিার 

উববাধনী অনুষ্ঠাবন মাননীি প্রধানমন্ত্রী কশখ িার্সনা স্বিংঃস্ফূিিভাবব ক াষণা কবরন, ‘…কর্ জর্িিা আজ আমরা ঢাকাি চালু 

করলাম, পর্ িািক্রর্মকভাবব কজলা উপবজলা এব  র্র্র্ভশনাল কির্ ককািার্ িাবরও আমরা করবি র্ার্ে।’ িারই ধারাবার্িকিাি, 

জর্িিা র্াওিার র্নম িাণ প্রকবল্পর আওিাি বিিমান সরকার কতৃিক প্রদানকৃি ঢাকার ধানমর্েস্থ বার্ড়ংঃ ৪০৫/র্ব (পুরািন),২০/এ 

(নতুন), করার্ংঃ ২৭ (পুরািন), ১৬ (নতুন)কি প্রাি ১র্ব া (১৯.৯০ কাাা) ভূর্মর উপর ১২ িলা জর্িিা র্াওিার র্নম িাবণর কার্ িক্রম 

চলবছ। ইর্িমবধ্য মাননীি প্রধানমন্ত্রী কতৃিক জর্িিা র্াওিাবরর খসড়া নকশা অনুবমার্দি িবিবছ। এছাড়াও সরকার কদবশর প্রর্িটি 

র্বভাগীি সদবর ঢাকার অনুরূপ জর্িিা র্াওিার র্নম িাবণর জন্য ১ (এক) র্ব া কবর বার্ণর্জযক জর্ম প্রিীকীমূবে বরা্ কবরবছন।     

 

রূপকল্প ও অর্ভলক্ষয   

রূপকল্পংঃ  নারীর অর্ িননর্িক ক্ষমিািন 

 

অর্ভলক্ষযংঃ  নারীর অর্ িননর্িক ক্ষমিািবনর লবক্ষয নারী উবযাক্তা উন্নিন ও কদশব্যাপী নারীবান্ধব র্বপণন কনর্ওিাকি 

বির্রকরণ।  

 

কক শলগি উব্শ্য   

ক) নারীর অর্ িননর্িক ক্ষমিািবন একটি র্ববশষার্িি প্রর্িষ্ঠান র্িবসবব জর্িিা ফাউবেশবনর সক্ষমিা বৃর্ি করা; 

খ) জর্িিা ফাউবেশবনর আওিাি কম িরি তৃণমূল পর্ িাবির নারী উবযাক্তা সর্মর্িসমূবির ব্যবসা অনুকূল প্রার্িষ্ঠার্নক 

সক্ষমিা বৃর্ি করা;  

গ) সকল প্রবিাজনীি সিািিা কসবা প্রদান ও ব্যবসা অনুকূল পর্রববশ সৃজনসি নারীবান্ধব কভ ি বাজার কাাাবমা গবড় 

কিালা; 

 ) বহুমূখী ব্যবসা উবযাবগর জন্য নারীবদরবক সক্ষম ও দক্ষ কবর গবড় কিালা;      

ঙ) নতুন নতুন পে উদ্ভাবন/উৎপাদবন সিািিা করা। 

গান 

 মাননীি প্রধানমন্ত্রী কশখ িার্সনার র্দক র্নবদ িশনাি মর্িলা র্বষিক অর্ধদিবরর আওিাি বাস্তবািবনর জন্য কফব্রুিার্র 

২০১১ কর্বক জুন ২০১৩ কমিাবদ “নারী উবযাক্তা উন্নিন প্রিাস কম িসূর্চ”র কার্ িক্রম শুরু িি। নারী উবযাক্তাবদর জন্য 

‘মর্িিসী’ র্বপণন ককেটিবক পরবিীবি “জর্িিা” নামকরণ করা িি।     

 পরবিীকাবল মর্িলা ও র্শশু র্বষিক মন্ত্রণালবির মাননীি প্রর্িমন্ত্রীর সভাপর্িবত্ব অনুর্ষ্ঠি এক সভাি কম িসূর্চ কর্বক 

ফাউবেশবন রূপান্তবরর র্বর্ভন্ন র্দক র্নবদ িশনা কদওিা িি। পর্ িািক্রবম কম ১৫, ২০১৩ ও জুলাই ০৭, ২০১৩ িার্রবখ 

অনুর্ষ্ঠি সভাি র্বস্তার্রি আবলাচনাপূব িক সব িসম্মর্িক্রবম ফাউবেশন গাবনর জন্য Memorandum of Association 

and Rules and Regulations চূড়ান্ত করা িি।    

 জর্িিা ফাউবেশন Societies Registration Act-1860 এর আওিাি একটি অলাভজনক ও স্বশার্সি প্রর্িষ্ঠান 

র্িবসবব বার্ণজয মন্ত্রণালবির আওিাধীন Joint Stock Companies and Firms এ র্নবন্ধনকৃি।  
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 Memorandum of Association and Rules and Regulations অনুর্ািী নীর্ি র্নধ িারণী কর্বক বাস্তবািন 

পর্ িন্ত র্বর্ভন্ন স্তবর ৪ টি এর্ির্কউটিভ বর্র্ (Executive Body) কাজ কবর।  

 কজনাবরল কাউর্িল 

 কবার্ ি অব গভন িরস   

 এর্ির্কউটিভ কর্মটি  

 অপাবরশনাল কসর্ আপ  

 Memorendum of Association and Rules and Regulations অনুর্ািী জর্িিা ফাউবেশবনর কবার্ ি অব 

গভন িরস জর্িিা ফাউবেশবনর নীর্ি র্নধ িারবণর সবব িাচ্চ কতৃিপক্ষ। 

 মর্িলা ও র্শশু র্বষিক মন্ত্রণালবির দার্িবত্ব র্নবিার্জি মন্ত্রী/প্রর্িমন্ত্রী পদার্ধকার ববল ২৯ সদস্য র্বর্শষ্ট কবার্ ি অব 

গভন িরস এর কচিারপাস িন।   

চলমান প্রকল্পসমূি    

  “জর্িিা র্াওিার র্নম িাণ” প্রকল্প  

  “জর্িিা ফাউবেশবনর সক্ষমিা র্বর্নম িাণ” প্রকল্প  

 

চলমান কম িসূর্চ    

জর্িিা-র খাযজাি ব্যবসা শর্ক্তশালীকরণ কম িসূর্চংঃ  

 

র্িন বছর কমিার্দ খাযজাি ব্যবসা শর্ক্তশালীকরণ কম িসূর্চটির কমিাদ ৩০ জুন ২০১৯ িার্রখ কশষ িবি র্াি। পরবিী 

সমবি ২০১৯-২০ এব ২০২০-২১ অর্ িবছবরর জন্য No Cost Extension করা িি।  
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র্বিীি অধ্যাি   

ক.১ জর্িিা ফাউবেশবনর কম িকিিা/কম িচারীবদর স খ্যাংঃ  

অনুবমার্দি পদ পূরণকৃি পদ শূন্যপদ 

 

৩৩  

 

২৩ 

 

১০ 

কমার্              ৩৩ ২৩ ১০ 
 

ক.২ শূন্যপবদর র্বন্যাসংঃ   

অর্ির্রক্ত 

সর্চব/িদুর্ধ্ি 

পদ 

কজলা 

কম িকিিার পদ 

অন্যান্য ১ম 

কশ্রর্ণর পদ  

২ি কশ্রর্ণর পদ ৩ি কশ্রর্ণর 

পদ 

৪র্ ি কশ্রর্ণর পদ কমার্ 

০ ০ ১০ ০ ০ ০ ১০ 

 

জর্িিা ফাউবেশবনর ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১  অর্ িবছবর বরা্কৃি অর্ ি ও ব্যবির পর্রমাণ   

 

 ২০১৯-২০ অর্ িবছবর মূল বরা্ংঃ 6,20,00,000/- র্াকা  

২০১৯-২০ অর্ িবছবরর প্রকৃি ব্যিংঃ 6,05,62,504.1/- র্াকা  

অব্যর্িি অবর্শষ্ট অর্ িংঃ 14,37,495.9/- র্াকা    

 ২০২০-২১ অর্ িবছবর মূল বরা্ংঃ 6, ৮৬,00,000/- র্াকা   

২০২০-২১ অর্ িবছবরর প্রকৃি ব্যিংঃ  ৬, ৭২, ৫৫, ৭১২/- র্াকা    

অব্যর্িি অবর্শষ্ট অর্ িংঃ  ১৩, ৪৪,২৮৮/- র্াকা     

 

জর্িিা ফাউবেশবনর শাখাসমূি  

 প্রশাসন শাখা  

 সমিি শাখা  

 বাবজর্, ও অর্র্র্ শাখা  

 আর্র্ িক ব্যবস্থাপনা শাখা  

 আইর্সটি শাখা 

 পর্রকল্পনা, উন্নিন ও গববষণা শাখা  

 এম আই এস  

 র্বপণন ও সম্প্রসারণ শাখা  

 প্রবমাশন শাখা  

 কারুর্শল্প শাখা  

 ফযাশন/র্র্জাইন শাখা  

 প্রর্শক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নিন শাখা  

 আইন শাখা  

 ক্রি ও ভাণ্ডার ব্যবস্থাপনা শাখা   
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জর্িিা ফাউবেশবনর র্বর্ভন্ন শাখার কার্ িক্রম  

প্রশাসন শাখার কার্ িক্রম 

১. কম িকিিা/ কম িচারীবদর মবধ্য কম িবন্টন, আঞ্চর্লক ও অভযন্তরীণ বদলী। 

২. জনবল কাাাবমা র্নধ িারণ, প্রস্তুি ও প্রবিাজনীি অনুবমাদবনর ব্যবস্থাকরণ। 

৩. কম িকিিা/ কম িচারবদর র্নবিাগ, পবদান্নর্ি, র্সবলকশন কগ্রর্ ও উচ্চির কবিন কেল প্রদান। 

৪. কম িকিিা/ কম িচারীবদর বার্ষ িক কগাপনীি প্রর্িববদন কপ্ররণ ও স রক্ষণ।  

৫. কম িকিিা/ কম িচারীবদর ব্যর্ক্তগি নর্র্, কর্াগদান, ছাড়পত্র ও ছুটি। 

৬. র্সটিবজন চার্ িার প্রস্তুি ও প্রকাশ।  

৭. কম িকিিা-কম িচারীবদর  কপনশন মঞ্জুরী ও র্পআরএল িার্লকা িালনাগাদকরণ। 

৮. আঞ্চর্লক কার্ িালিসমূবির কম িকিিা/কম িচারীবদর কম িবন্টন। 

৯. আঞ্চর্লক কার্ িালিসমূবির কম িকিিা/কম িচারীবদর র্নবিাগ, পবদান্নর্ি, ছুটি। 

১০. জর্িিা র্বপণন কলারসমূবির জনবল ব্যবস্থাপনা। 

১১. জর্িিা ফাউবেশন ও আঞ্চর্লক কার্ িালবির জনবল র্নবিাগ। 

১২. আউর্বসার্স ি  এর মাধ্যবম জনবল র্নবিাগ। 

১৩. র্নবিাগ কর্মটি গান। 

১৪. জর্িিা ফাউবেশবনর জন্য পরামশ িক র্নবিাগ। 

১৫. কম িকিিা ও কম িচারীবদর কপশাগি অসদাচারণ, অপরাধ ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা।  

১৬. অর্ফস কেস বরা্ স ক্রান্ত কাজ এব  কম িকিিা/ কম িচারীবদর কক্ষ বরা্। 

১৭. র্চঠি-পত্র গ্রিণ ও কপ্ররণ। 

১৮. ড্রাইভারবদর ছুটি ও অন্যান্য র্বষি। 

১৯. ক্রি কর্মটি ও অন্যান্য কর্মটি গান। 

২০. গাড়ীর জ্বালানী ইসুয, র্বল পর্রবশাধ ও লগ বর্ি স রক্ষণ। 

২১. কম িকিিাবদর অর্ফবস র্ািািাি স ক্রান্ত র্ানবািন ব্যবস্থাপনা। 

২২. কর্ম্পউর্াবর ইন্টারবনর্ স বর্াগ ও আবার্সক কর্র্লবফাবন এ.র্র্.এস.এল. স বর্াগ। 

২৩. অর্ফবসর ভাড়া, সার্ভ িস চাজি, র্বদুযৎ র্বল, পার্ন র্বল, গ্যাস র্বল ও ইন্টারবনর্ র্বল পর্রবশাধ। 

২৪. প্রবিাজবন র্ববশষ অনুষ্ঠাবনর জন্য গাড়ী, স্থান ভাড়া করা। 

২৫. কতৃিপক্ষ কতৃিক সমি সমি প্রদত্ত অন্যান্য কার্ িাবলী। 

 

জনবল ব্যবস্থাপনা, র্নবিাগ স ক্রান্ত কার্ িক্রম,কম িকিিা-কম িচারীবদর কম িবণ্টন, বদলী, পবদান্নর্ি, ছুটি, শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা, কর্মটি 

গান, সরাসর্র ক্রি ব্যিীি সকল প্রকার ক্রি কার্ িক্রম সম্পাদন, র্ানবািন ব্যবস্থাপনাসি অর্ফস স্টযাবর্লশবমন্ট স ক্রান্ত সকল 

প্রকার কার্ িক্রম প্রশাসন শাখা সম্পাদন কবর র্াবক। প্রশাসন শাখা কম িকিিা-কম িচারী, নারী উবযাক্তা ও সাধারণ নাগর্রকবদর 

সুর্বধাবর্ ি র্সটিবজন চার্ িার প্রস্তুি ও প্রকাবশর প্রবিাজনীি ব্যবস্থা গ্রিণ কবর র্াবক। এছাড়াও প্রশাসন শাখা কতৃিক গাড়ী ব্যবস্থাপনা, 

গাড়ীর জ্বালানী ইসুয, র্বল পর্রবশাধ ও লগ বর্ি স রক্ষণ, কম িকিিাবদর অর্ফবস র্ািািাি স ক্রান্ত র্ানবািন ব্যবস্থাপনা, 

কর্ম্পউর্াবর ইন্টারবনর্ স বর্াগ ও আবার্সক কর্র্লবফাবন এ.র্র্.এস.এল. স বর্াগ, অর্ফবসর ভাড়া, সার্ভ িস চাজি, র্বদুযৎ র্বল, পার্ন 

র্বল, গ্যাস র্বল ও ইন্টারবনর্ র্বল পর্রবশাধ স ক্রান্ত কার্ িক্রম সম্পন্ন করা িি। র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালি, দির স স্থা ও অন্যান্য প্রর্িষ্ঠান 

িবি আগি র্চঠি/র্াক গ্রিণ, এব  র্াক করর্জস্ট্রার ব্যবস্থাপনার কার্ িক্রম প্রশাসন শাখা কতৃিক গৃিীি িি। এছাড়াও কতৃিপক্ষ কতৃিক 

সমি সমি প্রদত্ত অন্যান্য কার্ িাবলী সম্পাদন করা িি।     
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অর্ ি ও বাবজর্ শাখার কার্ িক্রম 

১. জর্িিা ফাউবেশবনর রাজস্ব বাবজর্ প্রণিন ও র্বওর্জবি উপস্থাপন। 

২. মধ্যবমিাদী বাবজর্ কাাাবমা (এমটির্বএফ) প্রণিন। 

৩. স বশার্ধি বাবজর্ প্রণিন, অর্ ি উপবর্াজন। 

৪. অব্যর্িি অবর্ ির র্িসাব স গ্রি, সমিি এব  অর্ ি র্বভাবগ ও র্সএও অর্ফবস কপ্ররণ। 

৫. বার্ষ িক আর্র্ িক প্রর্িববদন প্রণিন। 

৬. ব্যা ক র্িসাব স রক্ষণ।  

৭. কযাশ বই স রক্ষণ।  

৮. আিন ব্যিন কম িকিিা র্িবসবব দার্িত্ব পালন। 

৯. িাৎক্ষর্ণক ব্যি র্নব িাবির জন্য ইমবপ্রস্ট ফাে (Imprest Fund) স রক্ষণ ও ব্যবির সমিিকরণ।  

১০. প্রধান র্িসাব রক্ষণ কম িকিিার কার্ িালবির সাবর্ র্াবিীি আি ব্যবির র্িসাব র্রকনর্সর্লবিশন। 

১১. কম িকিিা/কম িচারীবদর কবিন র্নধ িারন, কবিন র্বল/ ভ্রমণ র্বলসি অন্যান্য সকল র্বল প্রণিন ও পাবসর ব্যবস্থা গ্রিণ। 

১২. অর্জিি ছুটির স রক্ষণ এব  সাধারণ ভর্বষ্য িির্বল এর বাৎসর্রক র্িসাব প্রদান, ভর্বষ্যৎ িির্ববলর অর্গ্রম গ্রিণ। 

১৩. জািীি ও আন্তজিার্িক অনুষ্ঠানার্দর ব্যি র্নব িাবির জন্য র্বল প্রণিন, অনুবমাদন এব  ব্যি সমিি।   

১৪. কম িকিিা / কম িচারীবদর কপনশন ও আনুবিার্ষক এর র্িসাব।  

১৫. রাজস্ব ও উন্নিন বাবজবর্র অর্র্র্ র্নষ্পর্ত্তবি র্বপক্ষীি ও র্ত্রপক্ষীি সভা আহ্বানসি প্রবিাজনীি কার্ িক্রম গ্রিণ। 

১৬. অর্র্র্ স ক্রান্ত পাবর্লক একাউন্টস কর্মটি ও র্সএর্জ অর্ফবসর সাবর্ কর্াগাবর্াগ, সভাি কর্াগদান এব  প্রর্িববদন কপ্ররণ। 

১৭. সরকারী অর্র্র্ টিমবক সার্ব িক সিবর্ার্গিা করা। 

১৮. কতৃিপক্ষ কতৃিক সমি সমি প্রদত্ত অন্যান্য কার্ িাবলী।  
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সমিি শাখার কার্ িক্রম 

 

১. ফাউবেশবনর কবার্ ি অব গভন িরস সভা অনুষ্ঠান ও কার্ িক্রবমর বাস্তবািন। 

২. মার্সক সমিি সভা অনুষ্ঠান ও কার্ িক্রম বাস্তবািন। 

৩. মাননীি প্রধানমন্ত্রীর প্রর্িশ্রুর্ি ও র্নবদ িশনা বাস্তবািন। 

৪. জািীি স সবদর প্রবনাত্তর, স সদীি স্থািী কর্মটিবি কপ্রর্রিব্য প্রর্িববদন।  

৫. মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাবগ কপ্রর্রিব্য মার্সক, বত্রমার্সক ও বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রস্তুি ও কপ্ররণ।  

৬.ফাউবেশবনর কম িকাবের মার্সক, বার্ষ িক ও ০৫ বছবরর িথ্যার্দ স গ্রি এব  মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাবগ প্রর্িববদন কপ্ররণ। 

৭. ফাউবেশন সম্পর্কিি মর্ন্ত্রপর্রষবদর র্সিান্ত বাস্তবািন অগ্রগর্ির প্রর্িববদন স গ্রি ও কপ্ররন। 

৮.জািীি স সবদর অর্ধববশবন মিামান্য রাষ্ট্রপর্ি কতৃিক প্রবদি ভাষবণ অন্তভূর্ক্তির জন্য িথ্যার্দ মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাবগ কপ্ররণ; 

৯. অন্যান্য মন্ত্রণালি কতৃিক চার্িি মিামি/িথ্যার্দ সরবরাি। 

১০. মিান স্বাধীনিা ও জািীি র্দবস এব  র্বজি র্দবসসি সকল জািীি র্দবসসমূি পালন। 

১১. ফাউবেশবনর বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রস্তুিকরণ। 

১২. কতৃিপক্ষ কতৃিক সমি সমি প্রদত্ত অন্যান্য কার্ িাবলী। 

 

জর্িিা ফাউবেশবনর Memorandum of Associations and Rules of Regulation অনুর্ািী বছবর জর্িিা ফাউবেশবনর 

কবার্ ি অব গভন িরস (BOG) এর কমপবক্ষ ৩টি সভা অনুর্ষ্ঠি িবি িবব। জর্িিা ফাউবেশবনর কবার্ ি অব গভন িরস সভা আবিাজন, 

সভার কার্ ির্ববরণী প্রণিন ও স র্িষ্ট কার্ িক্রম সমিি শাখা কতৃিক কম িকিিা সম্পাদন কবর।   

 

এছাড়া ফাউবেশবনর মার্সক সমিি সভা আবিাজন ও কার্ ির্ববরণী প্রণিন এব  প্রশাসর্নক মন্ত্রণালবির সমিি সভার জন্য িথ্য 

কপ্ররণ সমিি শাখার কার্ িক্রম। সমিি শাখা মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাবগ কপ্রর্রিব্য মার্সক, বত্রমার্সক ও বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রস্তুি ও কপ্ররণ 

কবর, জািীি স সবদর প্রবনাত্তর কপ্ররণ, স সদীি স্থািী কর্মটিবি কপ্রর্রিব্য প্রর্িববদন প্রস্তুি ও কপ্ররণ এব  ফাউবেশবনর 

কম িকাবের মার্সক, বার্ষ িক ও ০৫ বছবরর িথ্যার্দ স গ্রি এব  মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাবগ প্রর্িববদন কপ্ররণ সম্পর্কিি কার্ িাবলী সম্পাদন 

কবর।   

 

এছাড়া জািীি স সবদর অর্ধববশবন মিামান্য রাষ্ট্রপর্ি কতৃিক প্রবদি ভাষবণ অন্তভূর্ক্তির জন্য মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাবগ িথ্যার্দ কপ্ররণ 

কবর। সমিি শাখা মিান স্বাধীনিা র্দবস, র্বজি র্দবস, নারী র্দবসসি সকল জািীি র্দবসসমূি পালন কবর এব  জর্িিা 

ফাউবেশবনর র্বর্ভন্ন অনুষ্ঠান উৎসবার্দ উদর্াপন স ক্রান্ত কার্ িক্রম সম্পাদন কবর। সমিি শাখা জর্িিা ফাউবেশবনর বার্ষ িক 

প্রর্িববদন প্রস্তুি ও প্রকাশ কবর। এছাড়াও কতৃিপক্ষ কতৃিক সমি সমি প্রদত্ত অন্যান্য কার্ িাবলী সম্পাদন কবর।        
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র্বপণন ও সম্প্রসারণ শাখার কার্ িক্রম  

 

১. নারী উবযাক্তাবদর জন্য কদশব্যাপী একটি আলাদা নারীবান্ধব র্বপণন কনর্ওিাকি গবড় কিালা। 

২. নারীবান্ধব র্বপণন কনর্ওিাকি গ্রাম কর্বক শির অবর্ধ, উৎপাদন কর্বক র্বপণন পর্ িন্ত আলাদা সাপ্লাই কচইন গবড় তুবল নারীবদর 

সক্ষমিা বৃর্ির মাধ্যবম কচইবনর র্বর্ভন্ন পর্ িাবি িাবদরবক অর্ িননর্িকভাবব র্নবিার্জি করা। 

৩. সকল প্রবিাজনীি সিািিা কসবা প্রদান ও ব্যবসা অনুকূল পর্রববশ সৃজনসি নারীবান্ধব কভ ি বাজার কাাাবমা গবড় কিালা। 

৪. বহুমূখী ব্যবসা উবযাবগর জন্য নারীবদর প্রবিাজনীি সক্ষমিা ও দক্ষিা বৃর্ি।  

৫. নারী উবযাক্তাবদর জন্য আঞ্চর্লক, কজলা, র্বভাগীি ও আন্তজিার্িক পর্ িাবি কমলার আবিাজন।  

৬. আন্তজিার্িক বার্ণজয কমলার আবিাজন। 

৭. বা লাবদবশ প্রচর্লি ও র্বলুি প্রাি িস্তর্শল্প ও কারুর্শল্পজাি পে ও এ সকল পবের সাবর্ জর্ড়ি নারী উবযাক্তা অবিষণ ও 

িাবদর উন্নিবন কার্ িক্রম গ্রিণ। 

৮. জর্িিা র্বপণন ককেসমূবি উবযাক্তাবদর মবধ্য স্টল বরা্করণ। 

 ৯. জর্িিার প্রচার স ক্রান্ত অন্যান্য র্াবিীি কার্ িক্রম।   

১০. কতৃিপক্ষ কতৃিক সমবি সমবি প্রদত্ত অন্যান্য কার্ িাবলী।   

 

উন্নিবনর মূল কস্রাি-ধারাি নারী উবযাক্তাবদর অন্তর্ভ ির্ক্ত এব  নারীর অর্ িননর্িক ক্ষমিািন র্নর্শ্চিকরবণর লবক্ষয নানার্বধ উবযাগ 

গ্রিণ করা জর্িিা ফাউবেশবনর অন্যিম প্রধান কাজ। এ স ক্রান্ত উবেখবর্াগ্য কার্ িক্রমসমূিংঃ নারী উবযাক্তাবদর ব্যবসার্িক 

কম িকাবণ্ড উৎসার্িিকরবণর লবক্ষয নতুন উবযাক্তা অবিষণ কার্ িক্রম, নারী উবযাক্তাবদর জন্য আলাদা নারীবান্ধব র্বপণন কনর্ওিাকি 

গবড় তুলবি পদবক্ষপ গ্রিণ, বহুমূখী ব্যবসা উবযাবগর জন্য নারীবদর প্রবিাজনীি সক্ষমিা ও দক্ষিা বৃর্ির লবক্ষয ফযাশন র্র্জাইন 

খাযপে প্রস্তুি সি নানার্বদ প্রর্শক্ষণ পর্রচালনার জন্য কভ ি অবকাাাবমাগি সুবর্াগ সুর্বধা বির্রকরণ, নারী উবযাক্তাবদরবক 

খাযপবের প্রস্তুি প্রণালী ও এ র্বষবি ব্যবসার্িক দক্ষিা বৃর্ির লবক্ষয বা লাবদশ পর্ ির্ন কবপ িাবরশবনর সাবর্ একার্ধক প্রর্শক্ষণ 

ককাস ি পর্রচালনা করা িবিবছ র্বপণন শাখা কতৃিক।  নারীবান্ধব বা লা খাবাবরর আধুর্নক ফুর্ ককার্ ি স োর এব   খাযপবের 

ব্যবসা সম্প্রসারবণর লবক্ষয নানা উবযাগ গ্রিণ, উবযাক্তাবদর ব্যবসার্িক প্রসাবরর জন্য বার্নজয কমলাসি র্বর্ভন্ন কমলাি অ শগ্রিণ 

করার প্রবিাজনীি ব্যবস্থা গ্রিণ, নারী উবযাক্তাবদর নতুন ব্যবসা উবযাগ নাস িার্র ব্যবসা পর্রচালনার জন্য প্রবিাজনীি ব্যবস্থা গ্রিণ 

কবরবছ র্বপণন ও সম্প্রসারণ শাখা। উবযাক্তাবদর ব্যবসার্িক কার্ িক্রম সির্জকরবণর লবক্ষয জর্িিা অযাপস চালু করা িবিবছ। 

উবযাক্তাবদর ব্যবসার এব  পবের প্রচাবরর জন্য নানার্বধ কার্ িক্রম গ্রিণ এব  জর্িিা র্বপণন ককবেসমূবি উবযাক্তাবদর মবধ্য 

স্টল বরা্করণ স ক্রান্ত কাজ র্বপণন ও সম্প্রসারণ শাখা সম্পাদন কবর।    
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প্রবমাশন শাখার কার্ িক্রম  

১. জর্িিা ফাউবেশবনর আওিাি কম িরি তৃণমূল পর্ িাবির নারী উবযাক্তা সর্মর্িসমূবির ব্যবসানুকূল প্রার্িষ্ঠার্নক সক্ষমিা বৃর্ি 

করা। 

২. সৃজনশীল ভাবনা উৎসার্িিকরণসি কপশাগি মান উন্নিবন চার্িদা-র্ভর্ত্তক প্রর্শক্ষণ প্রদাবনর মাধ্যবম অব্যিিভাবব কসবার 

গুণগি মান উন্নিবনর ব্যবস্থা করা। 

৩. কসবার গুণগি মান উন্নিবন নারী উবযাক্তাসি সকল কস্টক কিাল্ডারবদর মিামি গ্রিণ করা। 

৪. নারী উবযাক্তাবদর কপশাদার্রত্ব ও সৃজনশীলিার উন্নিবন উৎসাি প্রদান করা। 

৫. সকল ধরবনর সৃজনশীল ধ্যান ধারণা উৎসার্িি করা। 

৬. সৃজনশীল ধ্যান ধারণা বাস্তবািবন সুফল কপবল স র্িষ্ট ব্যর্ক্ত/দলবক পুরস্কৃি করা। 

৭. জর্িিার অনলাইন ব্যবসা সম্পর্কিি র্াবিীি কার্ িক্রম। 

৮. কতৃিপক্ষ কতৃিক সমবি সমবি প্রদত্ত অন্যান্য কার্ িাবলী।  

জর্িিা ফাউবেশবনর প্রচার স ক্রান্ত কার্ িক্রম প্রবমাশন শাখা কতৃিক সম্পন্ন করা িি। জর্িিা ফাউবেশন এব  জর্িিার ব্র্যার্ে  

অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নারী উবযাক্তাবদরবক সকল ধরবনর সৃজনশীল ধ্যান ধারণাি উৎসার্িি করা এব  কস অনুর্ািী প্রবিাজনীি 

পদবক্ষপ গ্রিণ করা, সৃজনশীল ধ্যান ধারণা বাস্তবািবন সুফল কপবল স র্িষ্ট ব্যর্ক্ত/দলবক পুরস্কৃি করা, নারী উবযাক্তাবদর 

কপশাদার্রত্ব ও সৃজনশীলিার উন্নিবন উৎসাি প্রদান করার মাধ্যবম জর্িিার ব্র্যার্ে  করা, র্বর্ভন্ন কস্টকবিাল্ডার র্ক বা অন্যান্য 

প্রর্িষ্ঠাবনর সাবর্ স যুক্ত িবি জর্িিার প্রচার ও প্রসাবর কাজ করা প্রবমাশন শাখার কার্ িক্রম। এছাড়াও প্রবমাশন শাখা কতৃিপক্ষ 

কতৃিক সমবি সমবি প্রদত্ত অন্যান্য কার্ িাবলী সম্পাদন কবর।   

 

এম আই এস শাখার কার্ িক্রম 

 

১. জর্িিা ফাউবেশবনর প্রকাশনা স ক্রান্ত র্াবিীি কার্ িক্রম পর্রচালনা, সম্পাদন। 

২. জর্িিা ফাউবেশবনর প্রধান বািিাসমূি অন্যান্য সরকারী প্রর্িষ্ঠান ও জনগবনর মবধ্য সম্প্রচাবরর ব্যবস্থাকরণ। 

৩. গণমাধ্যমগুবলার সবঙ্গ জর্িিার প্রচার র্বষবি কাজ করার জন্য কর্াগাবর্াগ এব  কম িসম্পকি স্থাপন করা। 

৪. জর্িিার ব্রর্শউর এব  র্নউজ কলর্ার বিরী ও র্বিরণ। 

৫. কতৃিপক্ষ কতৃিক সমবি সমবি প্রদত্ত অন্যান্য কার্ িাবলী। 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

আইর্সটি শাখার কার্ িক্রম 

১. ফাউবেশবনর ওবিবসাইর্ িালনাগাদ করন।  

২. ফাউবেশবনর কম িকিিা / কম িচারীগবণর র্নবিাগ এব  কপশাগি িথ্য স গ্রি এব  িালনাগাদকরণ। 

৩. ফাউবেশবনর কম িকিিা / কম িচারীগবণর জন্য  র্নির্মি সফর্ওিার কর্ম্পউর্ার প্রর্শক্ষণ ককাস ি এর আবিাজন। 

৪. নতুন কর্ম্পউর্ার প্রযুর্ক্ত (সফর্ওিার) সম্পবকি কম িকিিা / কম িচারীবদরবক অবর্িিকরণ ও প্রর্শক্ষণ আবিাজন। 

৫. কর্ম্পউর্ার স ক্রান্ত বই, জান িাল, ম্যাগার্জন, নীর্িমালা, প্রভৃর্ি স গ্রি প্রর্িপালন। 

৬. ইবনাবভশন টিম এর সাবর্ কর্াগাবর্াগ রক্ষা ও প্রবিাজনীি কার্ িক্রম গ্রিবণর সিািিা প্রদান। 

৭. িথ্য অর্ধকার আইবনর আওিাধীন র্াবিীি কার্ িক্রম পর্রচালনা। 

৮. অর্ভবর্াগ প্রর্িকার ব্যবস্থা (GRS) বাস্তবািন। 

৯. জািীি শুিাচার বকশল (NIS) বাস্তবািন। 

১০. উত্তম চচ িাসমূবির (best practices) বাস্তবািন। 

১১. ই-নর্র্ স ক্রান্ত কার্ িক্রম। 

১২. বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্ত প্রণিন, সম্পাদন, বাস্তবািন ও মর্নর্র্র । 

১৩. কতৃিপক্ষ কতৃিক সমি সমি প্রদত্ত অন্যান্য কার্ িাবলী। 

জর্িিা ফাউবেশবনর আইর্সটি শাখা জর্িিা ফাউবেশবনর ওবিবসাইর্ িালনাগাদ কবর। ইবনাবভশন স ক্রান্ত প্রবিাজনীি কার্ িক্রম 

সম্পাদন কবর। ইবনাবভশন টিম এর সাবর্ কর্াগাবর্াগ রক্ষা ও প্রবিাজনীি কার্ িক্রম গ্রিবণর সিািিা প্রদান কবর। এছাড়াও িথ্য 

অর্ধকার আইবনর আওিাধীন র্াবিীি কার্ িক্রম পর্রচালনা, অর্ভবর্াগ প্রর্িকার ব্যবস্থা (GRS) বাস্তবািন, জািীি শুিাচার 

বকশল (NIS) বাস্তবািন, উত্তম চচ িাসমূবির (best practices) বাস্তবািন এব  ই-নর্র্ স ক্রান্ত কার্ িক্রমবাস্তবািন কবর। 

কর্ম্পউর্ার স ক্রান্ত বই, জান িাল, ম্যাগার্জন, নীর্িমালা, প্রভৃর্ি স গ্রি প্রর্িপালন ও নতুন কর্ম্পউর্ার প্রযুর্ক্ত (সফর্ওিার) সম্পবকি 

কম িকিিা/ কম িচারীবদরবক অবর্িিকরণ ও প্রর্শক্ষণ আবিাজন করা উক্ত শাখার কার্ িক্রম। এছাড়াও কতৃিপক্ষ কতৃিক সমবি সমবি 

প্রদত্ত অন্যান্য কার্ িাবলী আইর্সটি শাখা সম্পাদন কবর। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্ িবছবরর বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্ত প্রণিন, 

সম্পাদন, বাস্তবািন ও মর্নর্র্র  কার্ িক্রম আইর্সটি শাখা কতৃিক বাস্তবার্িি িবিবছ।   

 

 

আর্র্ িক ব্যবস্থাপনা শাখার কার্ িক্রম  

১. ক্ষুদ্রঋণ নীর্িমালা প্রণিন ও িালনাগাদকরণ। 

২. র্বপণন ককে ও ফুর্ ককাবর্ ির ভাড়া আদাি, ব্যা বক জমা ও র্িসাব সমিি স ক্রান্ত ব্যবস্থাপনা। 

৩. উবযাক্তাবদর প্রবণাদনা স ক্রান্ত কার্ িক্রম । 

৪. র্সর্ কযার্পর্াল ব্যবস্থাপনা ।  

৫. অর্জিি ছুটির স রক্ষণ এব  সাধারণ ভর্বষ্য িির্বল এর বাৎসর্রক র্িসাব প্রদান, ভর্বষ্যৎ িির্ববলর অর্গ্রম গ্রিণ।  
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প্রবণাদনা ঋণ র্বিরন: 

কবরানা ভাইরাস জর্নি (ককার্ভর্-১৯) পর্রর্স্থর্িবি কদবশর অর্ িননর্িক ক্ষর্ি কমাকাববলাি মাননীি প্রধানমন্ত্রী গি ০৫ এর্প্রল ২০২০ 

িার্রবখ কুটির, অর্িক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝার্র (র্সএমএসএমই) খাবির জন্য ২০,০০০ (র্বশ িাজার) ককাটি র্াকার প্রবণাদনা প্যাবকজ 

ক াষণা কবরন। মাননীি প্রধানমন্ত্রী ক ার্ষি আর্র্ িক প্রবণাদনা প্যাবকবজর আওিাি ঋণ প্রদাবনর লবক্ষয জর্িিা র্বপণন ককবের 

ক্ষর্িগ্রস্ত নারী উবযাক্তাবদর অববদন এর আিবান করা িি। আববদনকৃি নারী উবযাক্তাবদর লক র্াউন  পর্রর্স্থর্িবি ব্যবসা ক্ষর্ির 

কর্া র্বববচনা কবর অগ্রণী ব্যা ক র্লংঃ এর মাধ্যবম ঋণ প্রদাবনর ব্যবস্থা করা িি। অগ্রণী ব্যা ক র্লংঃ এর কমািাম্মদপুর ও ধানমর্ে 

শাখা িবি ২০২০-২১ অর্ িবছবর জর্িিা র্বপণন ককবের ক্ষর্িগ্রস্ত ৩০ জন নারী উবযাক্তার মবধ্য ৫ (পাঁচ) লক্ষ র্াকা িাবর ঋণ প্রদান 

করা িি। 

মাননীি প্রধানমন্ত্রী ক ার্ষি আর্র্ িক প্রবণাদনা প্যাবকবজর আওিাি কুটির, অর্িক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝার্র উবযাক্তা, র্ববশষ কবর পেী ও 

প্রার্ন্তক পর্ িাবির উবযাক্তারা কার্ঙ্খি মাত্রাি ঋণ প্রাি িির্ন- এমন বাস্তবিার কপ্রর্ক্ষবি সরকার পেী এলাকার প্রার্ন্তক জনবগাষ্ঠীর 

জীবনমান উন্নিবন কুটির, অর্িক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝার্র র্শল্পখািবক লক্ষয কবর ঋণদান কার্ িক্রম সম্প্রসারবণর জন্য ১৫০০ (পবনর শি) 

ককাটি র্াকার নতুন প্রবণাদনা প্যাবকজ ক াষণা কবর। উক্ত প্যাবকবজর আওিাি জর্িিা ফাউবেশবনর জন্য কমার্ ৫০ (পঞ্চাশ) ককাটি 

র্াকা বরা্ রাখা িি, র্ার মবধ্য অর্ ি র্বভাবগর র্সিান্ত অনুর্ািী জর্িিা ফাউবেশন উক্ত র্াকা নারী উবযাবক্তাবদর অনুকূবল ঋণ 

র্িবসবব র্বিরবণর লবক্ষয উবযাগ ও পর্রকল্পনা গ্রিণ কবর। জর্িিা ফাউবেশবনর র্নজস্ব ককান  ঋণ কম িসূর্চ কনই। জর্িিা ফাউবেশবনর 

পর্রচালক পষ িবদর (BOG) ১৭ িম  সভাি ‘ঋণ র্বিরণ নীর্িমালা’ অনুবমাদবনর পর উক্ত নীর্িমালা অনুর্ািী এব  ব্যা বকর 

প্রর্ির্নর্ধবৃবন্দর সাবর্ সম্পার্দি চুর্ক্ত (MOU) এর মাধ্যবম ঋণ র্বিরণ প্রর্ক্রিা শুরু কবর।   

সারাবদশ কর্বক কবরানাি ক্ষর্িগ্রস্ত কুটির, অর্িক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝার্র পর্ িাবির ৯৯ জন নারী উবযাক্তার মাবঝ গি ২০২০-২১ অর্ িবছর 

উক্ত ১০ (দশ) ককাটি র্াকা ঋণ র্বিরণ সম্পন্ন কবর।  

জর্িিা ফাউবেশন কতৃিক উক্ত প্রবণাদনা ঋণ র্বিরণ এর কক্ষবত্র কর্ র্বষিগুবলা উবেখ করা র্ািংঃ 

 লক্ষয: কবরানা মিামার্র (ককার্ভর্-১৯) পর্রর্স্থর্িবি কদবশর অর্ িননর্িক পুনরুিার ত্বরার্িিকরণ এব  পেী এলাকার প্রার্ন্তক 

জনবগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নিন। 

 উব্শ্য: কবরানার কারবণ ক্ষর্িগ্রস্ত গ্রামীণ ও প্রার্ন্তক পর্ িাবির অর্িক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝার্র নারী উবযাক্তাবদর অনুকূবল 

সিজশবিি, স্বল্পসুবদ এব  স্বল্প সমবির মবধ্য ঋণ র্বিরবণর মাধ্যবম িাবদর ব্যবসা চালু, সম্প্রসারণ ও কর্কসই করা। 

ঋণ প্রার্ির জন্য কর্াগ্যিা, ঋবণর পর্রমাণ, সুবদর িার ও কমিাদ  

ঋণ প্রার্ির জন্য কর্াগ্যিা: কবরানা মিামার্রর কারবণ গ্রামীণ এব  প্রার্ন্তক পর্ িাবির ক্ষর্িগ্রস্ত অর্িক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝার্র নারী উবযাক্তা, 

র্ববশষ কবর র্ারা- 

 জর্িিা ফাউবেশবন করর্জবষ্ট্রশনকৃি নারী উবযাক্তা 

 মর্িলা ও র্শশু র্বষিক মন্ত্রণালবির আওিাধীন দির/স স্থাি করর্জবষ্ট্রশনকৃি নারী উবযাক্তাগণ  

 সরকাবরর প্রর্ম দফার প্রবণাদনার আওিাি ঋণপ্রাি িনর্ন এধরবণর নারী উবযাক্তা 

 অগ্রার্ধকারর্ভক্ত এসএমই সাব-কসটর এব  ক্লাস্টাবরর সাবর্ স র্িষ্ট নারী উবযাক্তা (ভযালু কচইবনর আওিার্ভক্ত নারী 

উবযাক্তা)     

 পশ্চাদপদ অঞ্চল, ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠী, শারীর্রকভাবব অক্ষম নারী উবযাক্তা এব   

 কদবশর র্বর্ভন্ন অঞ্চবল অবর্স্থি কের্বর্র্, এসএমই এবসার্সবিশন, নারী উবযাক্তা স গান, নার্সব, নারী উবযাক্তা র্নবি কাজ 

কবর এধরবণর সরকার্র-কবসরকার্র স স্থাসি কজলা ও উপবজলা প্রশাসবনর সুপার্রশকৃি নারী উবযাক্তা ইিযার্দ। 

 

ঋবণর পর্রমাণ: গ্রািক পর্ িাবি ঋবণর পর্রমাণ ন্যযনিম ৫০ ( পঞ্চাশ) িাজার র্াকা িবি সবব িাচ্চ ৫০ ( পঞ্চাশ) লক্ষ র্াকা পর্ িন্ত। 
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            ঋবণর প্রকৃর্ি ও উব্শ্য: কবরানাভাইরাস পর্রর্স্থর্িবি ক্ষর্িগ্রস্ত অর্িক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝার্র নারী উবযাক্তাবদর ব্যবসা চালু, 

পর্রচালনার জন্য চলর্ি মূলধনী ঋণ এব  র্কর্স্তর্ভর্ত্তক ঋণসি  মূলধনী র্ন্ত্রপার্ি স গ্রি এব  ব্যবসার সম্প্রসারবণর উব্বশ্য ঋণ 

র্বিরণ করা। 

গ্রািক পর্ িাবি সুবদর িার: গ্রািক পর্ িাবি ঋবণর সুবদর িার িবব সবব িাচ্চ ৪%, র্া ক্রমহ্রাসমান র্স্থর্ি (র্রর্র্উর্স  ব্যাবলি) পির্িবি 

র্িসাবািন িবব। ব্যা ক নারী উবযাক্তাবদর র্নকর্ িবি এ িাবরর অর্ধক সুদ আদাি করবি পারবব না। 

গ্রািক পর্ িাবি ঋণ পর্রবশাবধর কমিাদ: গ্রািক পর্ িাবি ঋণ পর্রবশাবধর সমিসীমা িবব সবব িাচ্চ ২ (দুই) বছর, র্া ৬ (ছি) মাবসর কগ্রস 

র্পর্রির্সি সবব িাচ্চ ১৮ (আাার) টি সমান মার্সক র্কর্স্তবি আদাি/পর্রবশাধবর্াগ্য িবব। িবব ব্যা কার-কাস্টমার সম্পবকির র্ভর্ত্তবি 

সবব িাচ্চ ২৪ (চর্িশ) টি সমান মার্সক র্কর্স্তবি পর্রবশাধ করা র্াবব।  

র্ববশষ অগ্রার্ধকার: ঋবণর গ্রািক র্নব িাচন ও ঋণ র্বিরবণর কক্ষবত্র গ্রামীন ও প্রার্ন্তক নারী উবযাক্তাবদর র্ববশষ অগ্রার্ধকার প্রদান করা 

িবব।  

       

সীর্ কযার্পর্াল  

গণপ্রজািন্ত্রী বা লাবদশ সরকাবরর মাননীি প্রধানমন্ত্রী কশখ িার্সনা র্লঙ্গসমিার্ভর্ত্তক সমাজ র্বর্নম িাবণর এক অনন্য প্রিীক । আর 

নারীর অর্ িননর্িক ক্ষমিািবনর মাধ্যবমই র্লঙ্গ সিার্ভর্ত্তক সমাজ র্বর্নম িাণ প্রর্ক্রিা িরার্িি করা সম্ভব। দক্ষ মানব সম্পদ 

র্নর্শ্চি করণ, সামার্জক ন্যািপরািনিা বৃর্ি, ২০২১ সাবলর মবধ্য কদশবক মধ্যম আবির কদবশ উন্নীিকরণ, ২০৩০ সাবলর মবধ্য 

SDG (sustainable development goals) অজিন এব  ২০৪১ সাবলর মবধ্য উন্নি কদবশর সার্রবি 

বা লাবদশবক উন্নীি করবণ সরকার দৃঢ় প্রর্িশ্রুর্িবি। এরই ধারাবার্িকিাি নারীর প্রর্ি র্ববশষ অগ্রার্ধকার র্বববচনার কবর নারীর 

অর্ িননর্িক ক্ষমিািনবক র্নর্শ্চিকরবণর প্রিযবি কদবশর নারী সমাবজর উন্নিবনর লবক্ষয জর্িিা ফাউবেশনবক আর্র্ িকভাবব 

স্বাবলম্বী করার জন্য মাননীি প্রধানমন্ত্রী ১০০ (একশি) ককাটি র্াকা সীর্ কযার্পর্াল প্রদাবনর প্রর্িশ্রুর্ি প্রদান কবরবছন। এর মবধ্য 

জর্িিা ফাউবেশনবক ইবিামবধ্য ৪০ (চর্েশ) ককাটি র্াকা প্রদান করা িবিবছ, অবর্শষ্ট ৬০ (ষার্) ককাটি র্াকা প্রদান প্রর্ক্রিাধীন 

রবিবছ। সীর্ কযার্পর্াল র্িসাবব প্রাি ও ভর্বষ্যবি প্রাপ্য র্াকার র্নরাপদ ও সবব িাত্তম ব্যবিার র্নর্শ্চি করার লবক্ষয র্সর্ কযার্পর্াল 

ব্যবস্থাপনার একটি কর্মটি গান করা িবিবছ। উক্ত কর্মটি সীর্ কযার্পর্াল িির্ববলর র্িসাব স রক্ষণ কবর র্াবক।  

কবার্ ি অব গভন িরস (BOG) এর পূব িানুবমাদন সাবপবক্ষ জর্িিা ফাউবেশন উক্ত সীর্ কযার্পর্াবলর লভযা বশর ৮০% (আর্শ শিা শ) 

ব্যি করবি পাবর এব  অবর্শষ্ট ২০% (র্বশ শিা শ) সীর্ কযার্পর্াবল আসল র্িবসবব অন্তর্ভ িক্ত িি। সীর্ কযার্পর্াল ব্যবস্থাপনা 

কর্মটি কতৃিক িির্ববলর র্বর্নবিাগ, আি ও ব্যবির র্িসাব র্নর্দ িষ্ট সমিাবন্ত প্রর্িববদন প্রস্তুি কবর প্রবিাজন কমািাববক কসই 

প্রর্িববদন কবার্ ি অব গভন িরস (BOG) ও সরকাবরর র্নকর্ দার্খল কবর র্াবক।    

জর্িিা র্বপণন ককবের স্টল ভাড়াংঃ 

ধানমর্েস্থ রাপা প্লাজার ৪র্ ি ও ৫ম িলাি অবর্স্থি জর্িিা র্বপণন ককে ও জর্িিা ফুর্বকার্ ি এর উবযাক্তা সর্মর্িগুবলা কর্বক 

মাত্র ৫০০০/- র্াকা িাবর প্রর্ি মাবস স্টল ভাড়া আদাি কবর জর্িিা ফাউবেশন। আদািকৃি ভাড়া “জর্িিা নারী উবযাক্তা উন্নিন 

প্রিাস” নাবম আই.এফ.আইর্স (IFIC) ব্য বকর সঞ্চিী র্িসাবটিবি জমা করা িি।  
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প্রর্শক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নিন শাখার কার্ িক্রম 

 

১. কম িকিিাবদর কদবশ (অভযন্তরীণ) ভ্রমণ ও প্রর্শক্ষণ ।  

২. কম িকিিাবদর র্ববদশ ভ্রমণ/ প্রর্শক্ষবনর জন্য অর্গ্রম অর্ ি উবত্তালন ও সমিিকরণ। 

৩. কম িকিিা/ কম িচারীবদর স্থানীি প্রর্শক্ষবনর জন্য প্রর্শক্ষণ র্ফ বাবদ অর্ ি ছাড়করণ। 

৪. র্ববদশ ভ্রমণ ও প্রর্শক্ষণ স ক্রান্ত র্রবপার্ ি র্রর্ান ি গ্রিণ ও কক্ষত্রমি কপ্ররণ। 

৫. জািীি কসর্মনার, ওিাকিশপ, র্সবম্পার্জিাম ও সবম্মলবন প্রর্ির্নর্ধ কপ্ররণ। 

৬. জািীি কসর্মনার, ওিাকিশপ, র্সবম্পার্জিাম ও সবম্মলন আবিাজন। 

৭. র্র্জাইন কসন্টার ব্যবস্থাপনা। 

৮. র্জরানী প্রর্শক্ষণ ককবের ব্যবস্থাপনা। 

৯. এর্পএ অনুর্ািী প্রর্শক্ষণ কযাবলোর প্রস্তুিকরণ। 

১০. প্রর্শক্ষণ কযাবলোর অনুর্ািী প্রর্শক্ষণ কার্ িক্রম পর্রচালনা। 

১১. কতৃিপক্ষ কতৃিক সমি সমি প্রদত্ত অন্যান্য কার্ িাবলী।  

প্রর্শক্ষণ শাখা কম িকিিা, কম িচারী ও নারী উবযাক্তাবদর জন্য প্রর্শক্ষবণর ব্যবস্থা কবর। এই শাখা এর্পএ অনুর্ািী প্রর্শক্ষণ কযাবলোর 

প্রস্তুি কবর এব  কস অনুর্ািী বাস্তবািন কবর।   কম িকিিাবদর কদবশ (অভযন্তরীণ) ভ্রমণ ও প্রর্শক্ষণ, কম িকিিাবদর র্ববদশ ভ্রমণ/ 

প্রর্শক্ষবনর জন্য অর্গ্রম অর্ ি উবত্তালন ও সমিিকরণ, কম িকিিা/ কম িচারীবদর স্থানীি প্রর্শক্ষবনর জন্য প্রর্শক্ষণ র্ফ বাবদ অর্ ি 

ছাড়করণ, র্ববদশ ভ্রমণ ও প্রর্শক্ষণ স ক্রান্ত র্রবপার্ ি র্রর্ান ি গ্রিণ ও কক্ষত্রমি কপ্ররণ প্রর্শক্ষণ শাখার কার্ িক্রম। প্রর্শক্ষণ শাখা 

প্রর্শক্ষণ কযাবলোর অনুর্ািী প্রর্শক্ষণ কার্ িক্রম পর্রচালনা কবর। এছাড়াও কতৃিপক্ষ কতৃিক সমি সমি প্রদত্ত অন্যান্য কার্ িাবলী 

সম্পাদন কবর।  

 

পর্রকল্পনা উন্নিন ও গববষণা শাখার কার্ িক্রম 

 

১. বার্ষ িক উন্নিন কম িসূর্চ/ স বশার্ধি বার্ষ িক উন্নিন কম িসূর্চর্ভক্ত প্রকল্প বাস্তবািন। 

২. বববদর্শক সািায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূি বাস্তবািন। 

৩. র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালি ও স স্থাবক উন্নিন প্রকল্প সম্পর্কিি িথ্য প্রদান। 

৪. জর্িিা নারী উবযাক্তা উন্নিন পর্রকল্পনা, কম িসূচী প্রণিন, গ্রিন ও বাস্তবািন। 

৫. আইএমইর্র্’কি ‘আইএমইর্র্-০৫ ও ক্রি স ক্রান্ত অগ্রগর্ি’র র্রবপার্ ি কপ্ররণ। 

৬. উন্নিন প্রকবল্পর মার্সক পর্ িাবলাচনা সভা/ প্রকল্প বাস্তবািন কর্মটির সভা অনুষ্ঠান। 

৭. পঞ্চ বার্ষ িকী পর্রকল্পনা বাস্তবািন। 

৮. উন্নিন কম িকাে স ক্রান্ত র্বষবি বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণিবন িথ্য সরবরাি। 

৯. কপ্রর্ক্ষি পর্রকল্পনা ও সিস্রাব্দ উন্নিন লক্ষযমাত্রা (SDG) স র্িষ্ট র্াবিীি কার্ িক্রম সম্পাদন। 
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১০. প্রকল্পসমূি র্াচাই-বাচাইপূব িক পর্রকল্পনা কর্মশবন কপ্ররণ কার্ িক্রম গ্রিণ ও ফবলা-আপকরণ। 

১১. এর্র্র্প/ আরএর্র্র্পর্ভক্ত প্রকল্পসমূবির মার্সক ও বত্রমার্সক র্িসাব র্ববরণী অর্ ি র্বভাগসি স র্িষ্ট সকলবক কপ্ররণ। 

১২. র্বভাগীি/ আঞ্চর্লক কার্ িালি স্থাপন স ক্রান্ত প্রকল্প গ্রিণ ও বাস্তবািন। 

১৩. র্বভাগীি ভবন র্নম িাবনর জন্য জর্ম অর্ধগ্রিন ও র্নম িানকাজ িদারর্ক। 

১৪. জর্িিা র্াওিার র্নম িাণ প্রকল্প বাস্তবািন। 

১৫. জর্িিা ফাউবেশবনর সক্ষমিা র্বর্নম িাণ প্রকল্প বাস্তবািন। 

১৬. জার্িস  / ইউএনর্র্র্প/ ইউর্নবসফ/ ইউএসএফর্পএ সি সকল আন্তজিার্িক স স্থা স ক্রান্ত কার্ িক্রম সম্পাদন। 

১৭. নারীর অর্ িননর্িক ক্ষমিািবন একটি র্ববশষার্িি প্রর্িষ্ঠান র্িবসবব জর্িিা ফাউবেশবনর সক্ষমিা বৃর্িকরণ। 

১৮. কতৃিপক্ষ কতৃিক সমি সমি প্রদত্ত অন্যান্য কার্ িাবলী। 

অসেল ও অসিাি কম িক্ষম নারীবদর জন্য জর্িিা ফাউবেশন নতুন উবযাক্তা বিরী ও িাবদর ব্যবসার্িক কক্ষবত্র সিািিা করার 

লবক্ষয গৃিীি কার্ িক্রমগুবলা ঢাকা র্বভাগসি পর্ িািক্রবম ৮ র্বভাবগর র্বভাগীি জর্িিাবদর মাধ্যবম কজলা ও উপবজলা পর্ িাবি র্বস্তৃি 

িবব, র্াবি তৃণমূল গ্রামীণ নারীগণ ব্যাপক পর্রসবর উবযাক্তাি পর্রণি িওিার একটি বড় প্লযার্ফম ি পাববন। এটি গ্রামীণ নারীবদর 

আর্ ি-সামার্জক উন্নিন ও ক্ষমিািবন র্ববশষ ভূর্মকা রাখবব।  

সরকার জর্িিা র্াওিার র্নম িাবণর লবক্ষয ঢাকার ধানমর্েবি ১ র্ব া জর্ম প্রিীকী মূবে বরা্ প্রদান কবরবছ। ঢাকা ছাড়াও অন্য 

৭টি র্বভাবগও প্রবিযকটিবি ঢাকার অনুরূপ জর্িিা র্াওিার র্নম িাবণর লবক্ষয প্রিীকী মূবে ১ র্ব া জর্ম প্রদান কবরবছ।  ইর্িমবধ্য 

ঢাকার জর্িিা র্াওিার র্নম িাবণর কার্ িক্রম শুরু িবিবছ। জর্িিা র্াওিার র্নম িাবনর জন্য খুলনা, রাজশািী, বর্রশাল, মিমনর্স ি, 

চট্টগ্রাম, র্সবলর্ ও র পুর র্বভাবগও গৃিািন ও গণপূিি মন্ত্রনালি কতৃিক বরা্কৃি জর্ম অর্ধগ্রিন করা িবিবছ এব  বরা্কৃি 

জর্মর লীজ দর্লল সম্পাদবনর জন্য এ পর্ িন্ত ৫টি র্বভাগীি সদবর অবর্স্থি জর্ম পর্রদশ িন করা িবিবছ এব  সম্ভাব্যিা র্াচাই ( 

Feasibility study) ও র্র্র্পর্প (DPP) প্রণিন করার জন্য প্রবিাজনীি কার্ িক্রম গ্রিণ করা িবিবছ।    

পর্রকল্পনা শাখা বার্ষ িক উন্নিন কম িসূর্চ/ স বশার্ধি বার্ষ িক উন্নিন কম িসূর্চর্ভক্ত প্রকল্প বাস্তবািন স ক্রান্ত কার্ িক্রম গ্রিণ কবর। 

জর্িিা র্াওিার র্নম িাণ প্রকল্প বাস্তবািন এব  জর্িিা ফাউবেশবনর সক্ষমিা র্বর্নম িাণ প্রকল্প বাস্তবািন উক্ত শাখার কার্ িক্রম। 

র্বভাগীি ভবন র্নম িাবনর জন্য জর্ম অর্ধগ্রিন ও র্নম িানকাজ িদারর্ক ও র্বভাগীি/ আঞ্চর্লক কার্ িালি স্থাপন স ক্রান্ত প্রকল্প 

গ্রিণ ও বাস্তবািন স ক্রান্ত প্রবিাজনীি কার্ িক্রম পর্রকল্পনা, উন্নিন ও গববষণা শাখার কার্ িক্রম। এছাড়া এর্র্র্প/ আরএর্র্র্পর্ভক্ত 

প্রকল্পসমূবির মার্সক ও বত্রমার্সক র্িসাব র্ববরণী অর্ ি র্বভাগসি স র্িষ্ট সকলবক কপ্ররণ ও জার্িস  / ইউএনর্র্র্প/ ইউর্নবসফ/ 

ইউএসএফর্পএ সি সকল আন্তজিার্িক স স্থা স ক্রান্ত কার্ িক্রম উক্ত সম্পাদন কবর।  

র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালি ও স স্থাবক উন্নিন প্রকল্প সম্পর্কিি িথ্য প্রদান, আইএমইর্র্’কি ‘আইএমইর্র্-০৫ ও ক্রি স ক্রান্ত অগ্রগর্ি’র 

র্রবপার্ ি কপ্ররণ, উন্নিন প্রকবল্পর মার্সক পর্ িাবলাচনা সভা/ প্রকল্প বাস্তবািন কর্মটির সভা অনুষ্ঠান, কপ্রর্ক্ষি পর্রকল্পনা ও সিস্রাব্দ 

উন্নিন লক্ষযমাত্রা (SDG) স র্িষ্ট র্াবিীি কার্ িক্রম সম্পাদন এব  প্রকল্পসমূি র্াচাই-বাচাইপূব িক পর্রকল্পনা কর্মশবন কপ্ররণ 

কার্ িক্রম গ্রিণ ও ফবলা-আপকরণ স ক্রান্ত কার্ িক্রম উক্ত শাখার কার্ িক্রম।   

 

 

 

 



14 
 

ফযাশন র্র্জাইন শাখার কার্ িক্রম 

 

১. সমি উপবর্াগী পবন্যর  র্র্জাইন বির্রকরণ।  

২. র্বর্ভন্ন উৎসব এব  ঋতুবক ককে কবর অগ্রীম কপাষাক র্র্জাইনকরণ এব  আগ্রিী উবযাক্তাবদর উক্ত কপাষাক  বির্র করার 

সিবর্ার্গিা প্রদান ।  

৩. উবযাক্তাবদর সমি উপবর্াগী র্র্জাইন প্রর্শক্ষবনর জন্য উৎসািদান ও মবনানিন। 

৪. র্র্জাইন এব  কসম্পর্ল  বির্রবি প্রবিাজণীি উপকরন স গ্রবির ব্যবস্থা করন। 

৫. পবন্যর ককািার্লটি এব  পন্য মান উন্নিবন সার্ব িক দার্িত্ব পালন। 

৬. উবযাক্তা ও পন্য মান উন্নিবন প্রবিাজন র্নর্রবখ প্রর্শক্ষবণর জন্য র্সবলকশন এব  প্রর্শক্ষণ শাখাবক অবর্িিকরন। 

৭. র্র্জাইন কসন্টার এর সাবর্ সমর্িিভাবব কাজ করা। 

৮. কতৃিপক্ষ কতৃিক সমি সমি প্রদত্ত অন্যান্য কার্ িাবলী। 

 

জর্িিা’র নারী উবযাক্তাবদর জন্য র্বর্ভন্ন উৎসব এব  ঋতুবক ককে কবর অগ্রীম কপাশাক র্র্জাইনকরণ এব  আগ্রিী উবযাক্তাবদর  

উক্ত কপাশাক বির্রবি সিািিা করা ফযাশন র্র্জাইন শাখার অন্যিম একটি কাজ। এছাড়া সমি উপবর্াগী পবের র্র্জাইন বির্র 

এব  উবযাক্তাবদর সমি উপবর্াগী র্র্জাইন প্রর্শক্ষবনর জন্য উৎসাি প্রদান ও প্রর্শক্ষবণর জন্য নারী উবযাক্তাবদর মবনানিন, 

র্র্জাইন এব  স্যাম্পল  বির্রবি প্রবিাজনীি উপকরণ স গ্রবির ব্যবস্থাকরণ, পবের ককািার্লটি ও পবের মান উন্নিবন সার্ব িক 

দার্িত্ব পালন এব  উবযাক্তা ও পবের মান উন্নিবন প্রবিাজবনর র্নর্রবখ প্রর্শক্ষবণর জন্য র্সবলকশন এব  প্রর্শক্ষণ শাখাবক 

অবর্িিকরণ, সারা কদবশর সম্ভাবনামি নারী উবযাক্তাবদর উক্ত কের্ র্বষবি এব  ফযাশন র্র্জাইন র্বষবি সম্যক ধারণা প্রদান 

করার জন্য প্রবিাজনীি ব্যবস্থা গ্রিণ ও প্রর্শক্ষবণর প্রবিাজনীি ব্যবস্থা গ্রিণ উক্ত শাখার কার্ িক্রম। এছাড়াও ফযাশন র্র্জাইন শাখা 

লালমাটিিাি অবর্স্থি জর্িিা র্র্জাইন কসন্টাবরর সাবর্ সমর্িিভাবব কাজ কবর র্াবে। ফযাশন র্র্জাইন শাখা ফযাশন র্র্জাইন 

স ক্রান্ত র্াবিীি কার্ িক্রম সম্পন্ন কবর এব  কতৃিপক্ষ কতৃিক সমি সমি প্রদত্ত অন্যান্য কার্ িাবলী সম্পাদন কবর।  

২০২০-২১ অর্ িবছবর প্রর্শক্ষণ শাখার সাবর্ সমর্িিভাবব এই শাখার িত্ত্বাবধাবন র্নবনাক্ত কার্ িক্রম সম্পন্ন িবিবছ।   

 জর্িিা নারী উবযাক্তাবদর জন্য িাবদর উৎপার্দি পবের কর্ভলপবমন্ট র্বষিক প্রর্শক্ষণ । 

 জর্িিা নারী উবযাক্তাবদর জন্য ফযাশন র্র্জাইন কম িশালা । 

 বা লাবদবশর সব িস্তর কর্বক উবযাক্তা সৃর্ষ্টর লবক্ষয দরখাস্ত আিবাবনর মাধ্যবম নারীবদর ফযাশন র্র্জাইন র্বষিক 

প্রর্শক্ষণ প্রদান ।  

 উবযাক্তাবদর সমিউপবর্াগী পবন্যর র্র্জাইন বির্রবি সাব িক্ষর্নক সিািিা প্রদান । 

 পন্য ও কসবার গুনগি ও নান্দর্নক মান র্নিন্ত্রবনর জন্য জর্িিা ফাউবেশবনর কম িকিিাবদর সক্ষমিা উন্নিবন ‘র্বক্রি 

পর্রবসবা ও র্বক্রি ককবের পর্রচর্ িা ও র্বক্রি ককবের কস ন্দর্ ি বধ িবন কক শলগি প্রর্ক্রিা’ র্বষিক প্রর্শক্ষণ ।  

 জর্িিা ফাউবেশবনর কম িকিিাবদর উৎপাদন ব্যবস্থাপনাি সমি এর সঠিক ব্যাবিার ও পর্রকল্পনা র্বষিক প্রর্শক্ষণ ।  

 উচ্চমাবনর উবযাক্তা বির্রবি কক শলগি ব্যবস্থাপনাি প্রর্ক্রিাগি পর্রকল্পনা র্বষিক প্রর্শক্ষণ প্রদান ।  
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কারুর্শল্প শাখার কার্ িক্রম  

১. কারুর্শল্পজাি পে র্নব িাচন, পে মান উন্নিনমূলক কাজ। 

২. উবযাক্তাবদর সাবর্ প্রিযক্ষভাবব পে উৎপাদন ও উন্নিবনর জন্য কাজ করা। 

৩. পবন্যর গুনগি মাবনান্নিন করার পরামশ ি দান, অঞ্চল কভবদ র্বখ্যাি ও ঐর্িিযবািী পন্য ও উবযাক্তার অনুসন্ধান এব  িা 

জর্িিাি সম্পৃক্তকরন।  

৪. উবযাক্তা ও পন্য মান উন্নিবন প্রবিাজন র্নর্রবখ প্রর্শক্ষবণর জন্য র্নব িাচন এব  প্রর্শক্ষণ শাখাবক অবর্িিকরন। 

৫. কারুর্শল্প সম্পর্কিি সকল িথ্য স গ্রি ও স রক্ষণ।  

৬. র্র্জাইন কসন্টার এর সাবর্ সমর্িিভাবব কাজ করা। 

৭. ফাউবেশবনর অনুষ্ঠাবনর জন্য ব্যানার, কার্ ি ইিযার্দর র্র্জাইন। 

৮. কতৃিপক্ষ কতৃিক সমি সমি প্রদত্ত অন্যান্য কার্ িাবলী। 

জর্িিা ফাউবেশবনর কারুর্শল্প শাখা কদবশর প্রার্ন্তক অঞ্চবলর িস্ত ও কারুর্শল্পীবদর সকল িথ্য স গ্রি ও স রক্ষণ কবর পবের 

গুনগি মান উন্নিন করার পরামশ ি দান করার পাশাপার্শ অঞ্চলবভবদ ও ঐর্িিযবািী পে উবযাক্তাবদর অনুসন্ধান এব  িা জর্িিাি 

সম্পৃক্তকরবণ সবচষ্ট র্াবক। কারুর্শল্পজাি পে র্নব িাচন, পবের মান উন্নিবন উবযাক্তা কারুর্শল্পীর সাবর্ প্রিযক্ষভাবব পে উৎপাদবন 

সিািিা, প্রর্শক্ষবণর ব্যবস্থা ইিযার্দ কার্ িাবলী কারুর্শল্প শাখা সম্পাদন কবর র্াবক।  

লালমাটিিাস্থ র্র্জাইন কসন্টাবর র্বর্ভন্ন প্রর্শক্ষবণর আবিাজন ও বাস্তবািবন সিািিা করা ও কার্রগর্র র্বর্ভন্ন র্বষবি িদারর্ক 

করা। 

জর্িিা ফাউবেশবনর নতুন উবযাক্তা বির্রর লবক্ষয র্বর্ভন্ন র্বশ্বর্বযালবির কারুর্শল্পীবদর প্রর্শক্ষবণর আবিাজন ও বাস্তবািন এই 

শাখা কবর র্াবক।   

ফাউবেশবনর র্বর্ভন্ন অনুষ্ঠানার্দর প্রচার প্রকাশনামূলক কার্ িক্রম বাস্তবািবন কারুর্শল্প শাখা সিবর্াগীিা কবর র্াবক। জর্িিা 

ফাউবেশবনর র্বর্ভন্ন অনুষ্ঠাবনর ছর্ব ও  র্ভর্র্ও আকিাইভ কবর র্াবক।   

 

আইন শাখার কার্ িক্রম  

১. অন্যান্য মন্ত্রণালি/র্বভাবগর সাবর্ আইনী র্বষবি সমম্বি।  

২. র্বর্ভন্ন আদালবি মামলাসমূি পর্রচালনা।  

৩. র্বযমান আইন যুগ উপবর্াগী করার উবযাগ।  

৪. আইবনর আওিাি গঠিি র্বর্ভন্ন কর্মটির কার্ িক্রম িদারর্ক।  

৫. অমীমা র্সি র্বষি র্নষ্পর্ত্তর লবক্ষয র্র্ার্র্ পদবক্ষপ গ্রিণ। 

৬. সমির্ভর্ত্তক প্রর্িববদন প্রণিন করি: সমম্বি সভাি উপস্থাপন। 

৭. আইন/নীর্িমালা ও র্বর্ধমালা প্রণিন।  

৮. অর্ধদিবরর কম িকিিা/ কম িচার্র কতৃিক আদালবি দাবিরকৃি মামলার কার্ িাবলী।  

৯.  কতৃিপক্ষ কতৃিক সমি সমি প্রদত্ত অন্যান্য কার্ িাবলী। 
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“জর্িিা ফাউবেশন”-র্দ কসাসাইটি করর্জবষ্টশন এযাট ১৮৬০ এর আওিাি “করর্জস্টার অব জবিন্ট স্টক ককাম্পানী এে ফাম িসমূবির 

পর্রদির কতৃিক ০৩/১০/২০১৩ িার্রবখ অলাভজনক প্রর্িষ্ঠান র্িসাবব র্নবর্ন্ধি িি (No-S-11756) ।   

জর্িিা ফাউবেশবনর অর্ভষ্ঠ র্ভশন, র্মশন ও উব্যশাবলী অজিবন সঠিক মানব সম্পদ স গ্রি, উন্নিন, রক্ষণ, স রক্ষন, প্রবনাদনা 

ও জবাবর্দর্িিার মাধ্যবম মানব সম্পবদর দক্ষ ও কার্ িকর ব্যবিার র্নর্শ্চিকরবণর জন্য মানবসম্পদ নীর্িমালা-২০১৭ এব  

জর্িিা অর্ ি সম্পবদর দক্ষ ও কার্ িকর ব্যবিার র্নর্শ্চিকরবণর জন্য আর্ ি ব্যবস্থাপনা নীর্িমালা-২০১৭    প্রণিন করা িবিবছ।  

র্বর্ভন্ন প্রকার আইন স ক্রান্ত িথ্য স গ্রি  স রক্ষণ, অর্ভবর্াগ গ্রিণ, র্নের্ত্তর ব্যবস্থা, মামলা পর্রচালনার র্বষবি স র্িষ্ঠ শাখাি 

কর্াগাবর্াগ, প্রশাসর্নক মন্ত্রণালবি িথ্যপ্রদান ও র্নবদ িশনা গ্রিণ এব  এিদর্বষবি আইন শাখা কাজ করবছ।  

বিিমাবন জর্িিা ফাউবেশবনর সম্পদ বৃর্ি পাওিাি এর আইনী র্ভর্ত্ত শর্ক্তশালীকরণ,জর্িিা ফাউবেশন কতৃিক অর্জিি সম্পর্ত্তর 

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, স্বািত্তশার্সি ও নারী উন্নিবন সিািিাদান প্রর্িষ্ঠান র্িসাবব জর্িিা ফাউবেশনবক স্থার্িত্ব প্রদাবনর জন্য জর্িিা 

ফাউবেশন আইন,২০১৯” (খসড়া) প্রণিনপূব িক প্রশাসর্নক মন্ত্রনালবি কপ্ররণ করা িবিবছ।        

জর্িিা ফাউবেশবনর জন্য আউর্বসার্স  পির্িবি ১৭ জন জনবল স গ্রবির র্বরুবি সরকাবরর মর্িলা ও র্শশু র্বষিক মন্ত্রণালবির 

সর্চব, মর্িলা র্বষিক অর্ধদিবরর মিাপর্রচালক, জর্িিা ফাউবেশবনর ব্যবস্থাপনা পর্রচালক সি  অন্যান্যবদর র্ববাদী কবর 

“বাবিাবোপ র্লর্মবর্র্ নামীি একটি প্রর্িষ্ঠান মিামান্য সুপ্রীম ককাবর্ ির িাইবকার্ ি র্বভাবগ একটি র্রর্ র্পটিশন দার্খল কবর (র্রর্ 

র্পটিশন ন -১৮৪০০/২০১৭)।    

বাবিাবোপ র্লর্মবর্র্ প্রর্িষ্ঠানটি ইর্িপূবব ি পর্রকল্পনা  মন্ত্রণালিাধীন বাস্তবািন পর্রবীক্ষন ও মূোিন র্বভাগ (IMED 

DIVISION) এর কসন্টাল প্রর্কউবমন্ট কর্কর্নকযাল ইউর্নর্ (CPTU) বরাববর অর্ভবর্াগ দাবির করবল উক্ত প্রর্িষ্ঠাবনর প্রর্িকূবল 

এব  জর্িিা ফাউবেশবনর অনুকূবল রাি িি। জর্িিা ফাউবেশন, মর্িলা ও র্শশু র্বষিক মন্ত্রনালবির আওিাধীন একটি প্রর্িষ্ঠান 

র্িসাবব মামলাটি এর্র্ন ি কজনাবরল অর্ফবসর মাধ্যবম স র্িষ্ট আদালবি পর্রচালনার জন্য মন্ত্রনালবির র্সিান্ত কমািাববক সর্লর্সর্র 

উই - এ প্রবিাজনীি িথ্য ও কাগজপত্র কপ্ররণ করা িি। বিিমাবন র্রর্ র্পটিশন মামলাটি মিামান্য সুর্প্রম ককাবর্ ির িাইবকার্ ি র্বভাবগ 

র্বচারাধীন আবছ।   

 

ক্রি ও ভাোর শাখার কার্ িক্রম 

 

১. বাৎসর্রক Procurement Plan  প্রস্তুিকরণ। 

২. কস্টাবর সকল প্রকার মালামাল গ্রিণ ও র্বিরণ, র্িসাব স রক্ষণ, স্টক করর্জস্টার স রক্ষণ। 

৩. সকল প্রকার ক্রি ও কমরামি।  

৪. গাড়ী, ফযাি, ফবর্াকর্পিার, কর্ম্পউর্ার, এর্স, র্প্রন্টার ক্রি ও টিওএেই ভূক্তকরণ।  

৫. সকল প্রকার দাওিাি কার্ ি, ঈদ কার্ ি, নবববষ ির কার্ ি এব  র্ভর্জটি  কার্ ি প্রস্তুিকরণ। 

৬. কম িকিিাবদর আবার্সক ও দাির্রক কর্র্লবফান স বর্াগ ও র্বল পর্রবশাধ। 

৭. সকল কম িকিিা ও কম িচারীবদর বা লাবদশ সর্চবালি কর্র্লবফান র্নবদ ির্শকা সরবরাি। 

৮. কম িকিিাবদর দাির্রক কর্র্লবফান কমরামি ও সরবরাি।  

৯. কম িকিিাবদর নাম, কক্ষ, কর্র্লবফান ও ইন্টারকম নম্বর সম্বর্লি িার্লকা িালনাগাদকরণ। 

১০. ভূর্ম কর পর্রবশাধ। 

১১. স বাদপত্র সরবরাি,বই ক্রি এব  র্বল পর্রবশাধ। 
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১২. পুরািন মালামাল র্নলাবম র্বক্রি।  

১৩. Foundation এর চার্ব স রক্ষণ। 

১৮. কতৃিপক্ষ কতৃিক সমি সমি প্রদত্ত অন্যান্য কার্ িাবলী। 

 

অবর্ ির উৎবসর র্ভর্ত্তবি স গ্রি ও ক্রি ব্যবস্থাপনা কার্ িক্রম পর্রচার্লি িবে। সরকারী উৎস িবি প্রাি অর্ ি ব্যবির কক্ষবত্র সরকার 

র্নধ িার্রি ক্রি নীর্িমালা অনুসরন কবর সকল সম্পবদর মওজুদ করর্জস্টাবর স রক্ষণ করা িি। ক্রি ও  ভাোর শাখা বার্ষ িক ক্রি 

পর্রকল্পনা প্রস্তুি , অর্ফস ব্যসস্থাপনার র্নিযপ্রবিাজনীি সামগ্রী ক্রবির পাশাপার্শ মুর্জব শিবষ ি উপলবক্ষয জর্িিা ফাউবেশবনর 

সকল নারী উবযাক্তা এব  কম িকিিা কম িচারীবদর মাবঝ বঙ্গবন্ধুর রাজননর্িক কচিনা র্ভর্ত্তক প্রকাশনা (১) কারাগাবরর করাজনামচা, 

(২) অসমাি আত্মজীবনী র্বিরবণর লবক্ষয ক্রি করা িি। জর্িিা ফাউবেশন বঙ্গবন্ধুর বােকাল, কারাগাবরর বন্দী জীবন, ভ্রমন 

অর্ভজ্ঞিাসি উবেখবর্াগ্য বইগুবলা ( ১) আমার কদখা নিা চীন (২) কারাগাবরর করাজনামচা (৩) অসমাি আত্মজীবনী (৪) কশখ 

মুর্জব আমার র্পিা (৫) র্নব িার্চি প্রবন্ধ (৬) রচনাসমগ্র পার্ ি ১ ও ২ (৭) বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কম ি (৮) বঙ্গবন্ধুর র্বখ্যাি ভাষণ (৯) 

বঙ্গবন্ধুর িিযাকাে (১০) কদশ রিন (১১) র্ারা কভার এবনর্ছল (১২) উষার দুিাবর (১৩) একাত্তবরর র্দনগুর্ল (১৪) একাত্তবরর র্চঠি, 

ক্রিপূব িক জর্িিা লাইবব্রর্রবি স রক্ষণ করা িবিবছ।  

 

ক্রি ও ভাোর শাখা বার্ষ িক র্ভর্ত্তবি প্রবিযক স্থািী সম্পবদর অপচি র্নধ িারণ ও র্িসাব স রক্ষণ করবছ। বার্িল ও অবকবজা সম্পদ 

র্নলাবম র্বর্ক্র করা িবি র্াবক। সম্পবদর মজুদ করর্জস্টাবর স রক্ষণ করা িবে।  
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জর্িিা ফাউবেশবনর চলমান প্রকল্পসমূবির পর্রর্চর্ি 

জর্িিা র্াওিার র্নম িাণ প্রকল্প 

 

প্রকবল্পর নাম 

জর্িিা র্াওিার র্নম িাণ প্রকল্প 

মর্িলা ও র্শশু র্বষিক মন্ত্রণালবির অধীন ‘জর্িিা ফাউবেশন’ কতৃিক বাস্তবািনাধীন ‘জর্িিা র্াওিার র্নম িাণ’ শীষ িক প্রকল্পটি 

এর্প্রল ২০১৮ িবি র্র্বসম্বর ২০২৩ কমিাবদ ১৬৮.৩৯ ককাটি (একশি আর্ষর্ট্ট ককাটি ঊনচর্েশ লক্ষ) র্াকা প্রাক্কর্লি ব্যবি 

বাস্তবার্িি িবে। এ অনন্য উবযাবগর স্বপ্নদ্রষ্টা মাননীি প্রধানমন্ত্রীর অর্ভপ্রাি অনুসাবর কদবশর নারী  উবযাক্তাবদর উন্নিন ও র্বকাশ 

সাধবনর জন্য ঢাকার গুরুত্বপূণ ি এলাকা ধানমর্েবি সরকাবরর র্ববশষ আনুকূবে ‘জর্িিা ফাউবেশন’ বরাবর প্রাি এক র্ব া জর্মবি 

প্রবিাজনীি কভ ি অবকাাাবমাগি সুর্বধার্দ সম্বর্লি ২টি কবজবমন্টসি ১২ িলা র্বর্শষ্ট ‘জর্িিা র্াওিার র্নম িাণ’ প্রকবল্পর মূল 

উব্শ্য। 

লক্ষযমাত্রাংঃ  র্নর্ম িিব্য জর্িিা র্াওিাবর- 

ক) কদবশর নারী উবযাক্তাবদর উৎপার্দি ও প্রর্ক্রিাজাি র্বর্ভন্ন ধরবনর বাজার চার্িদা র্ভর্ত্তক পে এব  কসবা র্বপণবনর কভ ি 

অবকাাাবমাগি সুর্বধা র্াকবব। 

খ) নারী উবযাক্তা উন্নিবন জ্ঞানর্ভর্ত্তক, দক্ষিার্ভর্ত্তক ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা র্ভর্ত্তক প্রর্শক্ষবণর জন্য কভ ি অবকাাাবমাগি 

সুর্বধার্দ র্াকবব। 

গ) প্রর্শক্ষণার্ী নারী উবযাক্তাবদর জন্য ভববন Break Out Room (র্বশ্রাম কক্ষ) র্াকবব। 

 ) জর্িিা ফাউবেশবনর সদর দির পর্রচালনার উপবর্াগী কভ ি অবকাাাবমাগি সুর্বধার্দ র্াকবব। 

ঙ) র্শশু র্দবার্ত্ন ককে, নারীবদর জন্য র্জমবনর্সিাম, বাচ্চাবদর জন্য সুইর্ম  পুল (আি বধ িক) ও অন্যান্য র্ববনাদন সুর্বধা 

সম্বর্লি কজোর স ববদনশীল কভ ি অবকাাাবমাগি সুর্বধার্দ র্াকবব। 

চ) িা’ছাড়া জর্িিা ফাউবেশবনর আি অজিবনর জন্য মার্িপারপাস িলসি আনুষর্ঙ্গক কভ ি সুর্বধার্দ র্াকবব। 

ছ) কদবশর প্রাি অবধ িক জনবগাষ্ঠী নারীর সার্ব িক ক্ষমিািবনর মূিি প্রিীক র্িবসবব কদবশর রাজধানী শির ঢাকাি র্বর্াপযুক্ত 

স্থাপিয বশলীসি ‘জর্িিা র্াওিার’িবব নারী উবযাক্তা উন্নিবনর প্রবিাজনীি সকল কভ ি সুর্বধার্দ সম্বর্লি পর্রববশ ও 

প্রর্িবন্ধীবান্ধব একটি আইকর্নক স্থাপনা। 

জ) সব িপর্র দর্ক্ষণ এর্শিা অঞ্চবল নারীর অর্ িননর্িক ক্ষমিািনমূখী এ অনন্য উবযাবগর ‘ জর্িিা ’ নামকরবণর সার্ িক 

প্রর্িফলন জর্িিা র্াওিাবরর স্থাপিয ও র্নম িাণ বশলীবি প্রস্ফুটিি িবব। ফলশ্রুর্িবি এ স্থাপনাটি কদবশর নারীসমাজবক এক 

একজন ‘জর্িিা’ িবি র্নরন্তর অনুবপ্ররণা ও আস্থা কজাগাবব।  

 প্রকবল্পর জনবলংঃ  

১) প্রকল্প পর্রচালক                   ০১ জন  

২) র্িসাব রক্ষক                       ০১ জন  

৩) কর্ম্পউর্ার অপাবরর্র            ০১ জন 

৪) ড্রাইভার                             ০২ জন 

৫) অর্ফস সিািক                     ০২ জন 
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ভবন সম্পর্কিি িথ্যার্দংঃ 

স বশার্ধি প্রাক্কর্লি মূে : ১৬৮.৩৯ ককাটি র্াকা 

র্নম িাবণর কমিাদকাল : এর্প্রল ২০১৪-র্র্বসম্বর ২০২৩ 

ফাউবেশন  : ২টি কবজবমন্টসি ১২ িলা ভবন 

কলার এর্রিা  : ১২৯৬৭৭.৭১ বগ িফুর্ 

ভূর্ম   : ২০ কাাা  

ধরন   : বার্ণর্জযক (অনাবার্সক) 

কযার্াগর্র   : সুবপর্রির 

অন্যান্য সুর্বধার্দ  : ৫টি র্লফর্, ৫ কজাড়া এবেবলর্র 

  ১৫০০ ককর্ভএ সাব কস্টশন 

  ৫০০ ককর্ভএ কজনাবরর্র 

  ৫৫০ র্ন এর্স (VRF), ৫০টি কার পার্কি   

 

 

“জর্িিা র্াওিার”   

 



20 
 

৫) কর্ম্পউর্ার অপাবরর্র            ০২ জন 

৬) ড্রাইভার                             ০১ জন  

৭) অর্ফস সিািক                     ০৪ জন 

৮) ম্যাবসঞ্জার                           ০১ জন 

৯) ক্লিনার                               ০১ জন  

 

জর্িিা ফাউবেশবনর সক্ষমিা র্বর্নম িাণ প্রকল্প 

 

প্রকবল্পর নাম 

 

জর্িিা ফাউবেশবনর সক্ষমিা র্বর্নম িাণ প্রকল্প  

 

প্রকবল্পর মূল লক্ষয ও উব্শ্য  

 

প্রকল্পটির মূল লক্ষয িবে জর্িিা ফাউবেশনবক একটি অনন্য র্ববশষার্িি প্রর্িষ্ঠান র্িবসবব র্বর্নম িাণ করা র্াবি 

এটি বহুমুখী ব্যবসা উবযাবগ বর্ধ িষ্ণু অর্ িননর্িক সম্পৃক্তিার মাধ্যবম কদবশর নারী জনবগাষ্ঠীর জীবন-মান উন্নিবন 

এব  ক্রমািবি িাবদরবক অর্ িননর্িকভাবব স্বাবলম্বী কবর গবড় তুলবি পাবর। 

 

সুর্নর্দ িষ্ট উব্শ্যসমূি 

 

 জর্িিা ফাউবেশনবক প্রার্িষ্ঠার্নক, কার্রগর্র ও অর্ িননর্িকভাবব সক্ষম ও স্বাবলম্বী  কবর কিালা র্াবি 

এটি নারী উবযাক্তা সর্মর্ি (WEAs)/ ব্যর্ক্ত নারী উবযাক্তাবদরবক (IWEs) বহুমুখী ব্যবসা উবযাগ 

সফল ও ফলপ্রসূভাবব পর্রচালনা করবি সক্ষম কবর গবড় তুলবি পাবর।  

 

 পর্ িািক্রবম ২৮,০০০ এর অর্ধক নারীবক সম্পৃক্ত কবর নারী উবযাক্তা সর্মর্ি (WEAs)/ ব্যক্লি নারী 

উদ্যািাদ্ের (WEAs)/ বহুর্বধ ব্যবসা উবযাবগর সক্ষমিা উন্নিন করা।  

 

 

 প্রকবল্পর কমিাদংঃ জানুিার্র ২০১৯ কর্বক র্র্বসম্বর ২০২৩ পর্ িন্ত   

 প্রকবল্পর প্রাক্কর্লি ব্যিংঃ ২৬২৯৯.৪৫০ লক্ষ র্াকা    

  

প্রকবল্পর জনবলংঃ 

১) প্রকল্প পর্রচালক                   ০১ জন    

২) র্পএ প্রকল্প পর্রচালক             ০১ জন 

৩) র্িসাব রক্ষক                       ০১ জন   

৪) প্রর্কউরবমনর্                       ০১ জন  

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

তৃিীি অধ্যাি 

২০২০-২০২১ 

জর্িিা ফাউবেশন কতৃিক গৃিীি কার্ িক্রমসমূি 

 

 ই-জর্িিা প্লযার্ফম িংঃ   

জর্িিা ফাউবেশবনর নারী উবযাক্তাবদর ব্যবসা কার্ িক্রমবক অনলাইন মাধ্যবম চালু করার জন্য এব  িাবদর ব্যবসাবক আবরা 

সম্প্রসার্রি করার লবক্ষয ই-জর্িিা (অনলাইন প্লযার্ফম ি) চালু করা িবিবছ। জর্িিা ফাউবেশবনর নারী  উবযাক্তাগণ জর্িিা 

র্বপণন ককবের পাশাপার্শ ই-জর্িিা’র মাধ্যবমও িাবদর ব্যবসা পর্রচালনা করবি পারববন। এছাড়াও সারাবদবশর নারী 

উবযাক্তাগণ ই-জর্িিা ওবিবসাইবর্ র্নবন্ধবনর মাধ্যবম িাবদর ব্যবসা পর্রচালনা করবি পারববন। পে কর্র্লভারী স ক্রান্ত কসবাসি 

অন্যান্য র্বর্ভন্ন সুর্বধা এই প্লযার্ফবম ি র্বযমান রবিবছ।  

 

 জর্িিা এযাপসংঃ  

জর্িিা ফাউবেশন নারী উবযাক্তাবদর ব্যবসাবি সিবর্ার্গিা করার জন্য কর্ কিটি সমবিাপবর্াগী পদবক্ষপ গ্রিণ কবরবছ 

জর্িিা এযাপস িার মবধ্য অন্যিম। জর্িিা এযাপস জর্িিা নারী উবযাক্তাবদর কসবা স ক্রান্ত কনাটির্ফবকশন র্ভর্ত্তক র্বমুখী প্রকল্প। 

জর্িিা ফাউবেশন কতৃিক বাস্তবার্িি জর্িিা এযাপস টি বা লা ভাষাি পর্রচার্লি িবব এব  এর মাধ্যবম নারী উবযাক্তারা কর্ 

সুর্বধাগুবলা পাবব িা র্ননরূপংঃ 

 র্নবন্ধন 

 উবযাক্তাবদর কপ্রাফাইল 

 প্রর্শক্ষবণল জন্য আববদন 

 র্বজ্ঞর্ি/ক াষণা 

 মিামি/পরামশ ি 

 ভাড়া স ক্রান্ত িথ্য 

 জর্িিা সম্পর্কিি িথ্য 

 

 ক্ষুদ্র ঋণ সিািিাংঃ 

কবরানা ভাইরাস জর্নি (ককার্ভর্-১৯) পর্রর্স্থর্িবি কদবশর অর্ িননর্িক ক্ষর্ি কমাকাববলাি মাননীি প্রধানমন্ত্রী গি ০৫ এর্প্রল 

২০২০ িার্রবখ অন্যান্য খাবির পাশাপার্শ কুটির, অর্িক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝার্র (র্সএমএসএমই) খাবির জন্য ২০,০০০ (র্বশ িাজার) 

ককাটি র্াকার প্রবণাদনা প্যাবকজ ক াষণা কবরন। কবরানার মিামারীবি ক্ষর্িগ্রস্থ উবযাক্তাবদর কবশীর ভাগই পূ ৌঁর্জশুে িবি পবর। 

িাবদরবক নতুনভাবব ঘুবর দাঁড়াবনার জন্য মাননীি প্রধানমন্ত্রী কতৃক ক ার্ষি প্রবনাদনা প্যবকবজর আওিাি নারী উবযাক্তাবদর ক্ষুদ্র 

ঋন প্রদাবনর জন্য ব্যবস্থা  গ্রিন করা িবিবছ। সরকার ক ার্ষি প্রবণাদনা প্রার্ির জন্য ৩০ জন নারী উবযাক্তা আববদন করবল অগ্রণী 

ব্যা ক িবি কমার্ ১,৩৯,৪৯,০০০/- (এক ককাটি উনচর্েশ লক্ষ উনপঞ্চাশ িাজার র্াকা) প্রবণাদনা কপবিবছন।  
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উক্ত প্রবণাদনার আওিাি কুটির, অর্িক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝার্র উবযাক্তা, র্ববশষ কবর পেী ও প্রার্ন্তক পর্ িাবির উবযাক্তারা কার্ঙ্খি মাত্রাি 

ঋণ প্রাি িির্ন- এমন বাস্তবিার কপ্রর্ক্ষবি সরকার পেী এলাকার প্রার্ন্তক জনবগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নিবন কুটির, অর্িক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও 

মাঝার্র র্শল্পখািবক লক্ষয কবর ঋণদান কার্ িক্রম সম্প্রসারবণর জন্য ১৫০০ (পবনর শি) ককাটি র্াকার নতুন প্রবণাদনা প্যাবকজ ক াষণা 

কবর। উক্ত প্যাবকবজর আওিাি জর্িিা ফাউবেশবনর জন্য কমার্ ৫০ (পঞ্চাশ) ককাটি র্াকা বরা্ রাখা িি, র্ার মবধ্য অর্ ি র্বভাবগর 

র্সিান্ত অনুর্ািী ২০২০-২১ অর্ িবছবর ১০ (দশ) ককাটি র্াকা এব  ২০২১-২২ অর্ ি বছবরর জন্য ৪০ (চর্েশ) ককাটি র্াকা র্বিরণ করা 

িবব। এ অনুর্ািী অর্ ি র্বভাবগর ২৩ কফব্রুিার্র ২০২১ িার্রবখর প্রজ্ঞাপন ন -০৭.১০১.০২০.০৩.০৯.০০৪.২০২০-৩৩৮ সরকার্র আবদশ 

বারা অর্ ি র্বভাবগর  অধীন “১০৯০১০১-১২০০০১০০০-৩৯১১১১২- অপ্রিযার্শি ব্যি” খাি িবি চলর্ি অর্ িবছবর র্ববশষ অনুদান 

র্িবসবব ১০ (দশ) ককাটি র্াকা জর্িিা ফাউবেশবনর  অনুকূবল বরা্ করা িবিবছ। 

জর্িিা ফাউবেশন ২০২০-২১ অর্ িবছবরর ৩০ জুন এর মবধ্য উক্ত ১০ (দশ) ককাটি র্াকা নারী উবযাবক্তাবদর অনুকূবল ঋণ র্িবসবব 

র্বিরবণর লবক্ষয উবযাগ ও পর্রকল্পনা গ্রিণ কবরবছ। জর্িিা ফাউবেশবনর র্নজস্ব ককান  ঋণ কম িসূর্চ কনই। িাই অ শীদার ব্যা বকর 

মাধ্যবম এ ঋণ র্বিরণ করার র্সিান্ত গৃিীি িি। এ লবক্ষয অ শীদার ব্যা বকর সাবর্ চুর্ক্ত স্বাক্ষর্রি িবিবছ এব  িারা চুর্ক্ত অনুর্ািী 

ঋণ র্বিরণ কার্ িক্রম শুরু কবরবছ। 

 মুর্জব বষ ি উদর্াপন  

 মুর্জববষ ি উদর্াপন উপলবক্ষ জর্িিা ফাউবেশন কতৃিক জর্িিা নারী উবযাক্তাবদর শুবভো উপিার র্িবসবব জার্ির র্পিা 

বঙ্গবন্ধুর কলখা “অসমাি আত্মজীবনী’’, “কারাগাবরর করাজনামচা” ও “আমার কদখা নিাচীন” নামক র্িনটি 

আত্মজীবনীমূলক বই নারী উবযাক্তাবদর এব  কম িকিিাবদর মাবঝ র্বিরণ করা িবিবছ। 

 জর্িিা নামক অনন্য উবযাবগর স্বপ্নদ্রষ্টা মাননীি প্রধানমন্ত্রী কশখ িার্সনার অর্ভপ্রাি অনুসাবর কদবশর নারী উবযাক্তাবদর 

উন্নিন ও র্বকাশ সাধবনর জন্য কদবশর রাজধানী ঢাকার গুরুত্বপূণ ি এলাকা ধানমর্েবি বিিমান সরকাবরর র্ববশষ 

আনুকূবে জর্িিা ফাউবেশন কতৃিক প্রাি এক র্ব া জর্মবি র্নর্ম িি িবব জর্িিা র্াওিার। মুর্জববষ ি উদর্াপন কক আবরা 

স্মরনীি কবর রাখবি নারী উবযাক্তাবদর অনুবপ্ররণা ও আস্থার জর্িিা র্াওিার এর র্নম িাণ কাজ ২০২১ সাবল শুরু করার 

প্রস্তুর্ি চলবছ। 

 ১৭ ই মাচ ি ২০২১ িার্রবখ জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু কশখ মুর্জবুর রিমান এর ১০১ িম জমবার্ষ িকী উদর্াপন উপলবক্ষয 

জর্িিা ফাউবেশবন আবলাচনা সভার আবিাজন করা িি। 

 বা লাবদবশর নারী উবযাক্তাবদর র্নবি জর্িিা ফাউবেশবনর কার্ িক্রমবক র্বশ্ববাসীর কাবছ সুপর্রর্চি কবর কিালার লবক্ষয 

এব  জর্িিা ফাউবেশবনর প্রর্িষ্ঠাবার্ষ িকী উদর্াপন উপলবক্ষ ১৬ নবভম্বর, ২০২১ িার্রবখ কদবশর এব  কদবশর 

র্বর্শষ্টজনবদর র্নবি একটি কসর্মনার আবিাজন করা িবব, কর্খাবন বা লাবদবশ নারীর অবস্থান, নারীর ক্ষমিািন এব  

নারী উবযাক্তাবদর র্নবি জর্িিা ফাউবেশবনর কার্ িক্রম তুবল ধরা িবব। 

 মুর্জববষ ি উদর্াপন এর অ শ র্িবসবব জর্িিা ফাউবেশন অনলাইন মাবকিটি  ব্যবস্থা চালু কবরবছ র্া ই-জর্িিা প্লার্ফম ি 

নাবম পর্রর্চি। এ প্লার্ফবম ির মাধ্যবম জর্িিা নারী উবযাক্তাবদর পাশাপার্শ সারা কদবশর নারী উবযাক্তারা িাবদর 

উৎপার্দি পে প্রদশ িন এব  র্বক্রবির ব্যবস্থা করবি পারবব।  
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 ৭টি র্বভাগীি সদবর জর্িিা র্াওিার র্নম িাণ প্রকল্পংঃ  

জর্িিা ফাউবেশন কতৃিক ৭টি র্বভাগীি সদবর জর্িিা র্াওিার র্নম িাবণর জন্য প্রবিাজনীি প্রস্তুর্িমূলক কার্ িক্রম গ্রিণ করা 

িবিবছ। প্রকবল্পর Feasibility Study এব  DPP প্রণিবনর কাজ চলমান রবিবছ। 

 

 কম িকিিাবদর প্রর্শক্ষণংঃ 

জর্িিা ফাউবেশন ও এর আওিাধীন ২ টি প্রকবল্পর কম িকিিা ও কম িচারীবদর র্নবনাক্ত র্বষবি প্রর্শক্ষণ প্রদান করা িবিবছংঃ 

 র্পর্পআর-২০০৮ (স বশাধনীসি) এব  নর্র্ ব্যবস্থাপনা, কনার্ র্লখন ও পত্র র্লখন এর উপর প্রর্শক্ষণ কম িশালা। 

 ই-ফাইর্ল  স ক্রান্ত অনলাইন কম িশালা। 

  জািীি শুিাচার কক শল, সরকারী কম িচারী আচরন র্বর্ধমালা-১৯৭৯ ও অন্যান্য র্বষবির উপর প্রর্শক্ষণ কম িশালা ।  

 সর্চবালি র্নবদ িশমালা-২০১৪, কর্কসই উন্নিন লক্ষযমাত্রা র্বষবির উপর প্রর্শক্ষণ কম িশালা।   

 কজোর স ববদনশীলিা ও র্শষ্টাচার র্বষবির উপর প্রর্শক্ষণ কম িশালা।   

 কবরানা প্রর্িবরাবধ সবচিনিা বৃর্ির লবক্ষয প্রর্শক্ষণ কম িশালা । 

 আর্র্ িক ব্যবস্থাপনা র্বষিক প্রর্শক্ষণ কম িশালা । 

 সুশাসন র্বষিক প্রর্শক্ষণ কম িশালা । 

 র্নধ িার্রি ছুটি র্বর্ধমালা -১৯৫৯, ভর্বষ্য িির্বল র্বর্ধমালা-১৯৭৯ ও অন্যান্য র্বষবির উপর প্রর্শক্ষণ কম িশালা। 

 উদ্ভাববন সক্ষমিা বৃর্ির লবক্ষয ২র্দবনর প্রর্শক্ষণ কম িশালা। 

 উদ্ভাবন কসবা সিজীকরবণ সক্ষমিা বৃর্ির লবক্ষয ২র্দবনর প্রর্শক্ষণ কম িশালা। 

 দূনীর্ি প্রর্িবরাধ র্বষিক প্রর্শক্ষণ কম িশালা। 

 নারী উবযাক্তাবদর উন্নিবন প্লযার্ন  র্বষিক প্রর্শক্ষণ কম িশালা।  

 

 নারী উবযাক্তাবদর প্রর্শক্ষণংঃ 

জর্িিা নারী উবযাক্তাবদরবক র্বর্ভন্ন গ্রুবপ ভাগ কবর প্রর্শক্ষবনর ব্যবস্থা করা িি। এবদর মবধ্য র্ারা খাযজাি ব্যবসার সাবর্ 

জর্ড়ি িাবদরবক প্রবফশনাল ফুর্ কেইনারবদর বারা প্রর্শক্ষন প্রদান করা িি এব  র্ারা িস্তজাি র্শবল্পর সাবর্ জর্ড়ি িাবদর 

কদবশর র্বর্ভন্ন র্বশ্বর্বযালবির কারুর্শল্প র্বষবির অধ্যাপক বৃবন্দর বারা নকশা উন্নিন র্বষিক প্রর্শক্ষণ প্রদান করা িবিবছ। জর্িিা 

ফাউবেশন ও এর আওিাধীন দু’টি প্রকবল্পর আওিাি এখন পর্ িন্ত কমার্ ১৮৬৩ জন নারী উবযাক্তাবক প্রর্শক্ষণ প্রদান করা িবিবছ।  

এ সকল প্রর্শক্ষবণর মবধ্য রবিবছংঃ   

 জর্িিা ফাউবেশবনর নারী উবযাক্তাবদর জন্য উৎপার্দি পবের কর্বভলপবমন্ট র্বষিক প্রর্শক্ষণ কম িশালা । 

 ফযাশন র্র্জাইন র্বষিক কম িশালা (চলমান)।  

 অনলাইবন ব্যবসা ব্যবস্থাপনা দক্ষিা বৃর্ির র্বষবি প্রর্শক্ষণ কম িশালা ।   

 ই-জর্িিা প্লযার্ফম ি র্বষিক প্রর্শক্ষণ কম িশালা।  

 চারু ও কারু কলা পবের নকশা উন্নিন র্বষিক প্রর্শক্ষণ কম িশালা। 
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 ব্র্যাক ইউর্নভ িার্সটির ব্র্যাক আইইর্র্ িবি কর্-ককিার/চাইল্ড ককিার র্বষিক অনলাইন প্রর্শক্ষণ কম িশালা। উক্ত 

প্রর্শক্ষবন মর্িলা র্বষিক অর্ধদিবরর আওিাি পর্রচার্লি কর্ ককিার কসন্টাবর কম িরি কম িকিিাবদর প্রর্শক্ষবণর 

উবযাগ কনওিা িবিবছ।    

 বিিমান কবরানা পর্রর্স্থর্িবি জর্িিা নারী উবযাক্তাবদর ই-কমাস ি: সুবর্াগ, সম্ভাবনা ও চযাবলঞ্জ শীষ িক প্রর্শক্ষণ 

কম িশালা। 

 জর্িিা র্বপণন ককে ও ফুর্ ককাবর্ ি POS & Barcode System প্রবিিনংঃ 

র্র্র্জর্াল যুবগ বাজার ব্যবস্থার একটি অিযাবশ্যকীি র্সবস্টম পবিন্ট অফ কসলস (POS) । স্টক ম্যাবনজ করা, সমি বাঁর্চবি 

কার্ িকরী ভাবব র্বক্রি কার্ িক্রম চালাবি POS এর র্বকল্প কনই। রাপা প্লাজা কি অবর্স্থি জর্িিা র্বপণন ককে এব  ফুর্ ককার্ ি 

কক জর্িিা উবযাক্তা কদর র্বক্রি সিজীকরবণর জন্য এব  র্র্র্জর্াইবজশন এর লবক্ষয আমরা পবিন্ট অফ কসলস র্সবস্টম এর 

আওিাি আনা িবিবছ। 

POS ব্যবিাবরর মাধ্যবম র্ননর্লর্খি সুর্বধাগুবলা পাওিা র্াবব: 

১. র্বক্রি প্রর্ক্রিা সিজ িবব, 

২. র্বক্রি কমীর কাজ সিজ িবব, 

৩. সমি বাঁচবব 

৪. কক্রিা নগদ র্াকা ছার্ াও কার্ ি এ কপবমন্ট র্দবি পারবব 

৫. র্ববক্রিার ইনবভন্টর্র ম্যাবনজবমন্ট এব  র্িসাব রক্ষণ সিজ এব  কলান প্রর্ক্রিাি গ্রিণবর্াগ্য িবব। 

৬. সকল পে Fixed Price এ র্বক্রি করা িবব। 

 র্বক্রি ককবে নান্দর্নক স্টল বির্রংঃ 

জর্িিা নারী উবযাক্তাবদর উৎপার্দি ও প্রর্ক্রিাজাি গুনগি ও নান্দর্নক মানসম্পন্ন পে বাজারজাি করার জন্য এব  কদশব্যাপী 

একটি নারী বান্ধব র্বপণন কনর্ওিাকি গবড় কিালার জন্য ঢাকার প্রাণবকে ধানমর্ে-২৭ এর রাপা প্লাজাি অবর্স্থি জর্িিা র্বপণন 

ককেটি স োর কবর নান্দর্নক স্টল বির্র করা িবিবছ। 

 ফুর্ ককার্ ি পুন ির্বন্যাস  

জর্িিার খাযজাি ব্যবসা শর্ক্তশালীকরণ কম িসূর্চর আওিাি রাপা প্লাজার ৫ম িলাি অবর্স্থি জর্িিা ফুর্ ককাবর্ ির স োর করা 

িবিবছ। ফুর্বকার্ িটি গি ১৮/৭/২০২১ িার্রবখ মর্িলা ও র্শশু র্বষিক মন্ত্রণালবির মাননীি প্রর্িমন্ত্রী ফর্জলাতুন কনসা ইর্ন্দরা, 

এমর্প উববাধন কবরন।  এ ফুর্ ককার্ িটিবি একটি অিযাধুর্নক র্কবচন বিরী করা িবিবছ। ফুর্ ককার্ িটির ব্যর্িক্রমধমী নান্দর্নক 

কস ন্দর্ ি কক্রিা আকষ িণ করবব ববল আশা করা র্াি।   
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 কসলাই কমর্শন র্বিরনংঃ 

৮ই আগস্ট, ২০২০, বঙ্গমািা কশখ ফর্জলাতুবন্নসা মুর্জব এর ৯০ িম জমর্দন উপলবক্ষ মাননীি প্রর্িমন্ত্রী কতৃিক জর্িিা 

ফাউবেশবনর নারী উবযাক্তাবদর জন্য ৫২টি এব  জর্িিা ফাউবেশন কতৃক পর্রচার্লি র্র্জাইন কসন্টাবর ১০টি সি কমার্ ৬২টি 

কসলাই কমর্শন র্বিরণ করা িবিবছ।  

 

 জর্িিার কফইসবুক কপইজংঃ 

জর্িিার কফইসবুক কপইজটি এর্টভর্ল পর্রচালনা করা িবে। বিিমাবন এই কপইজটির মাধ্যবম জর্িিা ফাউবেশন ও নারী 

উবযাক্তাবদর র্বর্ভন্ন কার্ িক্রবমর িথ্য প্রকাশ করা িবে। জর্িিা ফাউবেশবনর প্রবমাশনাল কাবজ এটি ব্যাপকভাবব সিািিা করবছ। 

এ কপইজটিবি বিিমাবন ২৮,৩৭৪ জন ফবলািার আবছন। 

 জর্িিা নাস িারীংঃ 

কবরানা পর্রর্স্থর্িবি কম িিীন িবি পড়া নারী র্ববশষিংঃ গৃিকমীবদর স্বর্নভ ির কবর তুলবি ধানমর্ে ২৭ ন  করাবর্ জর্িিা 

র্াওিার র্নম িাবণর জন্য বরা্কৃি ১ র্ব া জর্মবি ভববনর র্নম িাণ কাজ শুরু িওিার পূব ি পর্ িন্ত সমিকাবল ২০-২৫ জন কম িিীন 

নারীবদর বারা ২২ র্র্বসম্বর ২০২০ িার্রখ িবি জর্িিা নাস িারীর কার্ িক্রম পর্রচালনা করা িি। 

 জর্িিা র্পাা উৎসবংঃ 

জর্িিা খাযজাি ব্যবসা শর্ক্তশালীকরণ কম িসূর্চর আওিাি গি ২৫ কফব্রুিারী,২০২১ িবি ২৭ কফব্রুিারী, ২০২১ র্িন র্দন 

ব্যাপী “জর্িিা র্পাা উৎসব-২০২১” উদর্ার্পি িি।  
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২০২০-২১ অর্ িবছবর প্রকল্প / কম িসূর্চসমূি কতৃিক গৃিীি কার্ িক্রম   

 

(১) জর্িিা ফাউবেশবনর সক্ষমিা র্বর্নম িাণ প্রকল্পংঃ  

 

িালনাগাদ ও সব িবশষ অগ্রগর্িংঃ 

 

 ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট র্নবিাগ করা িবিবছ ।  

 কদশব্যাপী কজলার্ভর্ত্তক প্রর্সি ও ব্যবসা সম্ভাবনামি পে এব  কারুর্শল্প ম্যার্প  ও ব্রার্ে  এর লবক্ষয বা লাবদশ 

পর্রস খ্যান বুযবরা (BBS) এর সাবর্ জর্িিা ফাউবেশবনর সক্ষমিা র্বর্নম িাণ প্রকবল্পর কর্ র্ চুর্ক্তসাক্ষর করা িি । চুর্ক্তর 

কমিাদ ১ কসবেম্বর ২০২১ িবি ৩১ র্র্বসম্বর ২০২২ ।  

 জর্িিা র্র্পার্ িবমন্টাল কষ্টার স্থাপবনর জন্য রাজধানীর ধানমর্ে -২৭ নম্বর করাবর্ ৫৪৪৫.০০ েিার ফুর্ জািগাি র্নম িান 

কাজ চলমান ।  

 জর্িিা র্র্জাইন কসন্টাবর নারী উবযাক্তাবদর র্র্জাইন র্বষিক কেশাল প্রর্শক্ষণ চলমান । 

 জর্িিা ফাউবেশন কার্ িালবি কম িকিিা/কম িচারীবদর এব  নারী উবযাক্তাবদর র্বর্ভন্ন র্বষবি প্রর্শক্ষন চলমান  

 নারী উবযাক্তাবদর কপ্রার্াট কর্ভলপবমন্ট র্বষবি প্রর্শক্ষণ চলমান ।  

 RwqZv bvix D‡`¨v³v m„wói j‡ÿ¨ Kvi WªvBwfs wel‡q weAviwUর্সÕi gva¨‡g c ÖwkÿY cÖ`v‡bi Rb¨ mviv‡`‡ki 

gwnjv‡`i wbKU n‡Z Av‡e`b AvnŸvb Kiv n‡j ২৭৭ Rb gwnjv প্রর্শক্ষণ গ্রিবণর জন্য Av‡e`b K‡i‡Qb| এ পর্ িন্ত 

প্রর্ি ব্যাবচ ২০ জন কবর কমার্ ৪০ জনবক কার-ড্রাইর্ভ  র্বষবি এক মাবসর প্রর্শক্ষণ কদিা িবিবছ এব  বিিমাবন ২ টি 

ব্যাবচ ৪০ জন মর্িলা প্রর্শক্ষণ গ্রিণ করবছন এব  কর্-ককিার র্বষবি ৮ টি কসশবন কমার্ ১৬০ জন প্রর্শক্ষন গ্রিন কবরবছন 

। 

 এ প্রকবল্পর আওিাি আলাদা আলাদা ভাবব র্বক্রিকমী, উবযাক্তা ও কম িকিিা-কম িচারীবদর র্বর্ভন্ন কেবর্ প্রর্শক্ষবণর 

ব্যবস্থা করা িবিবছ। এর মবধ্য ৪টি প্রর্শক্ষবনর মাধ্যবম কমার্ ৭৮ জন র্বক্রিকমী, ৪৪টি প্রর্শক্ষবনর মাধ্যবম কমার্ ৯৩৬ 

জন উবযাক্তা এব  ৪১ টি প্রর্শক্ষবনর মাধ্যবম কমার্ ৭৬৭ জন কম িকিিা-কম িচারীবদর প্রর্শক্ষণ প্রদান করা িবিবছ। 

 

প্রকবল্পর আর্র্ িক অগ্রগর্ি:  

 ২০২০ – ২১ অর্ িবছবর ব্যিংঃ  ৭৭২.০০ লক্ষ র্াকা  
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 (২) জর্িিা র্াওিার র্নম িাণ প্রকল্পংঃ 

অগ্রগর্িংঃ  

ক) পর্রকল্পনা মন্ত্রণালি কতৃিক গি ২৯/০৪/২০২১ িার্রবখ প্রকবল্পর আরর্র্র্পর্প অনুবমার্দি িি। প্রকবল্পর প্রাক্কর্লি মূে র্ছল 

১৫৪২৪.৭৫ লক্ষ র্াকা এব  আরর্র্র্পর্প কি স বশার্ধি প্রাক্কর্লি মূে র্ছল ১৬৮৩৯.৭৪ লক্ষ র্াকা। 

খ) গণপূিি অর্ধদির কতৃিক গি ১৫/০২/২০২১ িার্রবখ জর্িিা র্াওিার র্নম িাবণর জন্য পুন:দরপত্র আহ্বান করা িি এব  সব ির্নন 

দরদািাবক র্নব িাচন করা িবিবছ।  

গ) গণপূিি রক্ষণাববক্ষণ র্বভাগ কতৃিক ভবন র্নম িাবণর জন্য ঠিকাদার প্রর্িষ্ঠানবক গি ০৩/৮/২০২১ িার্রবখ কার্ িাবদশ প্রদান করা 

িবিবছ। 

 ) গি ১২/০৮/২০২১ িার্রবখ ঠিকাদার প্রর্িষ্ঠানবক জর্মর দখল িস্তান্তর করা িি। 

ঙ) জর্িিা র্াওিার র্নম িাবণর কার্ িক্রম শুরু করা িবিবছ।  

 

 

িালনাগাদ/সব িবশষ অগ্রগর্ি 

 

 নকশা অনুবমাদন:  

                       র্নর্ম িিব্য র্াওিাবরর স বশার্ধি নকশা ইবিামবধ্য মন্ত্রণালি কতৃিক ৩০/০৯/২০২০ িার্রবখ 

অনুবমার্দি িবিবছ। 

 নকশা কভটি :  

স্থাপিয অর্ধদির কতৃিক স বশার্ধি নকশা ১৫/১১/২০২০  িার্রবখ কভটি করণ সম্পন্ন িবিবছ। 

 র্র্র্পর্প স বশাধন:  

 পর্রকল্পনা কর্মশন কতৃিক ২৯/০৪/২০২১ িার্রখ আরর্র্র্পর্প অনুবমার্দি িি। 

 

 প্রকবল্পর কমিাদ বৃর্ি:   

এর্প্রল ২০১৮ কর্বক র্র্বসম্বর ২০২৩ পর্ িন্ত।                      

 

প্রকবল্পর আর্র্ িক অগ্রগর্ি: 

২০১৮ – ১৯ অর্ িবছবর ব্যিংঃ  ১১৮.৪৪  লক্ষ র্াকা 

২০১৯ – ২০ অর্ িবছবর ব্যিংঃ ৮১.৮৪  লক্ষ র্াকা  

২০২০ – ২১ অর্ িবছবর ব্যিংঃ ১২৭.১৩ লক্ষ র্াকা  
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সি মছশষ সিংছশায়িত নকশা অনুযােী য়নয় মতব্য জয়েতা টাওোর  
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(৩) জর্িিা’র খাযজাি ব্যবসা শর্ক্তশালীকরণ কম িসূর্চর িালনাগাদ িথ্যংঃ  

জর্িিা’র খাযজাি ব্যবসা শর্ক্তশালীকরণ কম িসূর্চর আওিাি জর্িিা ফুর্ ককার্ ি এর উবযাক্তাবদর র্বর্ভন্ন কযার্াগর্রবি প্রর্শক্ষণ 

প্রদান করা িবিবছ। 

 ক) জর্িিার খায ব্যবসার সাবর্ জর্ড়ি উবযাক্তা এব  খাযপবের প্রর্শক্ষণ র্নবি সাবলর্ম্ব িবি চাি এমন আগ্রিী নারী 

উবযাক্তাবদর র্নবি বা লাবদশ পর্ ির্ন কবপ িাবরশবন কুর্ক  এে কবর্ক  শীষ িক প্রর্শক্ষণ ককাস ি পর্রচার্লি িি। প্রর্ি ব্যাবচ ২০ জন 

কবর প্রর্শক্ষনার্ী র্নবি ১২টি ব্যাচ সম্পন্ন িবিবছ।  

(কম িসূর্চবি ৩০০ জবনর প্রর্শক্ষণ কদিার র্বষবি উবেখ র্াকবলও প্রর্শক্ষণ প্রাি বা উপকার কভাগীর স খ্যা প্রাি ৫২০ জন) 

 খ) রাপা প্লাজার ৫ম িলার জর্িিা ফুর্ ককার্ ি কক বা লা খাবাবরর আধুর্নক ফুর্ ককার্ ি বিরীর জন্য কম িসূর্চর অর্ িািবন 

স োর কাজ করা িবিবছ। 

 

কম িসূর্চর কমিাদ গি ৩০ জুন, ২০২১ িার্রখ কশষ িি।   
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৪ে ম অধ্যাি   

২০২০-২১ অর্ িবছবর জর্িিা ফাউবেশন কতৃিক পার্লি গুরুত্বপূণ ি র্দবসসমূি  

 

 ৮ই আগস্ট, ২০২০, বঙ্গমািা কশখ ফর্জলাতুবন্নসা মুর্জব এর ৯০ িম জমর্দন উপলবক্ষ মাননীি প্রর্িমন্ত্রী কতৃিক 

জর্িিা ফাউবেশবনর নারী উবযাক্তাবদর জন্য ৫২টি এব  জর্িিা ফাউবেশন কতৃক পর্রচার্লি র্র্জাইন কসন্টাবর 

১০টি সি কমার্ ৬২টি কসলাই কমর্শন র্বিরণ করা িবিবছ। 

 ১৫ আগস্ট, ২০২০ িার্রবখ জািীি কশাক র্দবস উপলবক্ষ জর্িিা ফাউবেশবনর কম িকিিা কম িচারীগণ  জার্ির র্পিা 

বঙ্গবন্ধু কশখ মুর্জবুর রিমাবনর প্রর্িকৃর্িবি পুষ্পস্তবক অপ িণ কবরন।      

 ১৬ নবভম্বর, ২০২০ িার্রখ জর্িিা ফাউবেশবনর ৯ম প্রর্িষ্ঠাবার্ষ িকী উদর্াপন করা িি।    

 ১৭ ই মাচ ি ২০২১ িার্রবখ জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু কশখ মুর্জবুর রিমান এর ১০১ িম জমবার্ষ িকী উদর্াপন উপলবক্ষয 

জর্িিা ফাউবেশবন আবলাচনা সভার আবিাজন করা িি। 

 মুর্জববষ ি উদর্াপন উপলবক্ষ জর্িিা ফাউবেশন কতৃিক জর্িিা নারী উবযাক্তাবদর শুবভো উপিার র্িবসবব জার্ির 

র্পিা বঙ্গবন্ধুর কলখা “অসমাি আত্মজীবনী’’, “কারাগাবরর করাজনামচা” ও “আমার কদখা নিাচীন” নামক র্িনটি 

আত্মজীবনীমূলক বই নারী উবযাক্তাবদর এব  কম িকিিাবদর মাবঝ র্বিরণ করা িবিবছ। 
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২০২০-২১ অর্ িবছবর জর্িিা 

ফাউবেশন কতৃিক আবিার্জি 

র্বর্ভন্ন অনুষ্ঠাবনর  ছর্ব 
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            মাননীি প্রধানমন্ত্রী কশখ িার্সনা ২০১১ সাবলর ১৬ নবভম্বর জর্িিা’র শুভ উববাধন কবরন।  
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মর্িলা ও র্শশু র্বষিক মন্ত্রণালবির মাননীি প্রর্িমন্ত্রী ফর্জলাতুন কনসা ইর্ন্দরা এমর্প মবিাদি জর্িিা ফুর্ ককাবর্ ির উববাধন 

কবরন ও জর্িিা র্বপণন ককে পর্রদশ িন কবরন। 
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মর্িলা ও র্শশু র্বষিক মন্ত্রণালবির সর্চব জনাব সাবিদুল ইসলাম জর্িিা ফাউবেশবনর অর্ফস পর্রদশ িন কবরন ও জর্িিা অযাপস 

এর শুভ উববাধন কবরন। এসমি জর্িিা ফাউবেশবনর ব্যবস্থাপনা পর্রচালক সর্চব মবিাদি কক ফুবলল শুবভো জানান। 
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মুর্জববষ ি উদর্াপন উপলবক্ষ জর্িিা ফাউবেশন কতৃিক জর্িিা নারী উবযাক্তাবদর শুবভো উপিার র্িবসবব জার্ির র্পিা 

বঙ্গবন্ধুর কলখা “অসমাি আত্মজীবনী’’, “কারাগাবরর করাজনামচা” ও “আমার কদখা নিাচীন” নামক র্িনটি আত্মজীবনীমূলক 

বই নারী উবযাক্তাবদর এব  কম িকিিাবদর মাবঝ র্বিরণ করা িবিবছ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উবযাক্তাবদর সাবর্ সাব িক্ষর্ণক কর্াগাবর্াগ স্থাপন ও অর্ফর্সিাল প্রবিাজনীি িথ্য আদান-প্রদাবনর জন্য ‘জর্িিা অযাপস’ চালু 

করা িি। 

 

 

জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু কশখ মুর্জবুর রিমাবনর ১০১িম জমবার্ষ িকী ও জািীি র্শশু র্দবস উদর্াপন 
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জর্িিা নারী উবযাক্তাবদর অনলাইন ব্যবসা সম্প্রসারণ এর লবক্ষয ই-জর্িিা ওবিবসাইর্ চালু করা িি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উবযাক্তাবদর সাবর্ সাব িক্ষর্ণক কর্াগাবর্াগ স্থাপন ও অর্ফর্সিাল প্রবিাজনীি িথ্য আদান-প্রদাবনর জন্য ‘জর্িিা অযাপস’ চালু 

করা িি।  
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জর্িিা ফাউবেশবনর ৯ম প্রর্িষ্ঠাবার্ষ িকীর অনুষ্ঠাবন মর্িলা ও র্শশু র্বষিক মন্ত্রণালবির মাননীি প্রর্িমন্ত্রী মবিাদবির পক্ষ িবি 

উবযাক্তাবদর মাবঝ কসলাই কমর্শন র্বিরণ কবরন জর্িিা ফাউবেশবনর ব্যবস্থাপনা পর্রচালক জনাব আফবরাজা খান। 

 

 

 

জর্িিা ফাউবেশবনর ৯ম প্রর্িষ্ঠাবার্ষ িকী অনুষ্ঠাবন জর্িিা ফাউবেশবনর কম িকিিাবৃন্দ 
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ফযাশন র্র্জাইন কম িশালার সমাপনী অনুষ্ঠাবন প্রর্শক্ষণার্ীবদর মাবঝ সাটি ির্ফবকর্ র্বিরণ কবরন জর্িিা ফাউবেশবনর  

ব্যবস্থাপনা পর্রচালক জনাব আফবরাজা খান।  

ফযাশন র্র্জাইন কম িশালাি অ শগ্রিণকারী 

উবযাক্তাবদর কপ্রার্াট কর্বভলপবমন্ট কপ্রাগ্রাবম নারী 

উবযাক্তাবদর বির্রকৃি কপাশাক পর্রদশ িন করবছন 

মর্িলা ও র্শশু র্বষিক অর্ধদিবরর মিাপর্রচালক 

(বগ্রর্-১০) জনাব রাম চে সািা।   
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জর্িিা ফাউবেশবনর নারী উবযাক্তাবদর 

জন্য আবিার্জি প্রর্শক্ষণ অনুষ্ঠাবন জািীি 

মর্িলা স স্থার কচিারম্যান জনাব কচমন 

আরা বিিব, জর্িিা ফাউবেশবনর 

কম িকিিাবৃন্দ ও নারী উবযাক্তাগণ  

 

  

নারী উবযাক্তাবদর র্বর্ভন্ন 

কেবর্ প্রর্শক্ষণ কশবষ িাবদর 

মাবঝ সনদ র্বিরণ করা িি। 
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ফযাশন র্র্জাইন কম িশালাি অ শগ্রিণকারী নারী উবযাক্তাবদর কার্ িক্রবমর র্চত্র 
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ফযাশন র্র্জাইন কম িশালা এব  ক্রযাফর্স স ক্রান্ত কম িশালাি অ শগ্রিণকারী নারী উবযাক্তাবদর কার্ িক্রবমর  র্চত্র 
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নান্দর্নক ও আধুর্নক সাবজ সর্িি জর্িিা ফুর্বকার্ ি ও ক্রযাফর্স কজাবনর খের্চত্র 
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         নান্দর্নক ও আধুর্নক সাবজ সর্িি জর্িিা ফুর্বকার্ ি ও ক্রযাফর্স কজাবনর খের্চত্র 
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জর্িিা ফাউবেশবনর কার্ িালবি “বঙ্গবন্ধু গ্যালারী” 

 

জর্িিা ফাউবেশবনর কার্ িালবি ‘ওবিটি  কজান’ 
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জর্িিা নারী উবযাক্তাবদর উৎপার্দি খাযপে ও 

র্পাাপুর্ল র্নবি ‘জর্িিা র্পাা উৎসব ২০২১’ 

আবিাজন করা িি।  

কবরানা মিামারীবি মাননীি প্রধানমন্ত্রী কতৃিক ক ার্ষি প্রবণাদনা প্যাবকবজর 

আওিাি নারী উবযাক্তাবদর ব্যা বকর মাধ্যবম ঋণ সিািিা প্রদান করা িি  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জয়েতা ফাউছেশন ও বা লাবদশ পর্ ির্ন কবপ িাবরশন কতৃিক য়যৌে াছি পর্রচার্লি কের্ন  ইন কুর্ক  অযাে কবর্ক  শীষ িক ১০ 

(দশ) র্দবনর প্রর্শক্ষণ কম িসূচীবি অ শগ্রিণ কবর জর্িিা ফুর্ ককাবর্ ির নারী উবযাক্তাগণ। (র্চত্রংঃ উববাধনী অনুষ্ঠাবন ব্যবস্থাপনা 

পর্রচালক জনাব আফবরাজা খান ও র্বর্শষ্ট অর্ির্র্বৃন্দ) 

জর্িিা নাস িারীর উববাধন অনুষ্ঠান 

জর্িিা ফাউবেশবনর চলর্চ্চত্র উৎসব ২০২১ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কশখ িার্সনার বারিা 

নারী পুরুষ সমিা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  জর্িিা ফাউবেশন  

মর্িলা ও র্শশু র্বষিক মন্ত্রণালি 

গণপ্রজািন্ত্রী বা লাবদশ সরকার  

 

ঠিকানাংঃ কনকর্ ি রিযাল ককার্ ি ভবন (৬ষ্ঠ িলা), ২৭৫/র্জ, করার্ ন ংঃ ১৬ (নতুন), ধানমর্ে, ঢাকা- ১২০৯।  
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