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িাণী  

 

নারীর অর্ ডননয়তক ক্ষমতািন কেন্ডশর আর্ ড-সামায়জক উন্নিন্ডনর পূি ডশতড। সি ডকান্ডলর সি ডন্ডেষ্ঠ িাঙ্গায়ল স্বাধীন 

িা লান্ডেন্ডশর স্থপয়ত জায়তর য়পতা িঙ্গিন্ধু কশখ মুয়জবুর রিমান য়িন্ডলন নারী মুয়ির পয়র্কৃৎ। য়তয়ন নারী মুয়ির কে 

স্বপ্ন কেন্ডখয়িন্ডলন তা িাস্তিািন্ডনর প্রর্ম ধান্ডপ ১৯৭২ এর স য়িধান্ডনর ২৭ ও ২৮ অনুন্ডেন্ডে রাষ্ট্র ও গণজীিন্ডনর সি ডত্র 

নারীন্ডের সমঅয়ধকান্ডরর কর্া িলা িন্ডিন্ডি এি  নারী ও অনগ্রসর জনন্ডগাষ্ঠীর উন্নিন্ডন রান্ডষ্ট্রর য়িন্ডশষ য়িধান প্রণিন্ডনর 

ক্ষমতাও স ন্ডোজন করা িন্ডিন্ডি।  

 

মাননীি প্রধান মন্ত্রী কশখ িায়সনা নারীর ক্ষমতািন্ডনর লন্ডক্ষয ২০১১ সান্ডলর ১৬ নন্ডভম্বর জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর শুভ 

উন্ডবাধন কন্ডরন। মাননীি প্রধানমন্ত্রী কশখ িায়সনা জয়িতার উন্ডবাধনকান্ডল দৃঢ় য়িন্ডে ক াষণা কন্ডরয়িন্ডলন‘... কে জয়িতা 

আজন্ডক আমরা ঢাকাি িালু করলাম, পে ডািক্রয়মকভান্ডি কজলা-উপন্ডজলা এি  য়র্য়ভশনাল কির্ ককািার্ ডান্ডরও আমরা 

করন্ডত োয়ে...।’ নারীর অর্ ডননয়তক ক্ষমতািন্ডনর পর্ন্ডক সুগম করন্ডত নারীর সম্মানজনক কম ডস স্থান ও ব্যিসা 

উন্ডযাগন্ডক অিায়রত করন্ডত কসয়েনই মাননীি প্রধানমন্ত্রী জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর কাে ডক্রন্ডমর কজলা, উপন্ডজলা ও 

ইউয়নিনসি তৃণমূল পে ডান্ডি সম্প্রসারন্ডণর ক াষণা কন্ডরন। য়তয়ন প্রয়তটি কক্ষন্ডত্র নারীর সমঅ শগ্রিণ, সমমে ডাো ও 

সমঅয়ধকার য়নয়িত করার লন্ডক্ষয য়নরলসভান্ডি কাজ কন্ডর োন্ডেন।  
 

 

নারী উন্ডযািা উন্নিন ও য়িকাশ সাধন্ডনর জন্য রাজধানী ঢাকার ধানময়েন্ডত ০১ (এক) য়ি া জয়মর উপর কভৌত 

অিকাঠান্ডমাগত সুয়িধায়ে সম্বয়লত আইকয়নক “জয়িতা র্াওিার” য়নম ডান্ডণর কাজ িলন্ডি। ইন্ডতামন্ডে মাননীি প্রধানমন্ত্রী 

কশখ িায়সনা গত ০১ য়র্ন্ডসম্বর ২০২১ তায়রন্ডখ জয়িতা র্াওিান্ডরর য়ভয়েপ্রস্তর স্থাপন কন্ডরন্ডিন। মাননীি প্রধানমন্ত্রীর 

অঙ্গীকার অনুোিী সরকার কেন্ডশর প্রয়তটি য়িভাগীি শিন্ডর ঢাকার অনুরূপ জয়িতা র্াওিার য়নম ডান্ডণর জন্য এক য়ি া 

িায়ণয়জযক জয়ম প্রয়তকীমূন্ডে িরাদ্দ কন্ডরন্ডি। ইবিামবে সাতটি য়িভাগীি শিন্ডর জয়ম করয়জন্ডেশন্ডনর কাে ডক্রম সম্পন্ন 

িন্ডিন্ডি এি  অর্িবরই য়িভাগীি শিন্ডরও দ্রুত জয়িতা র্াওিার য়নম ডান্ডণর কাে ডক্রম শুরু িন্ডি।    

 

নারী উন্ডযািান্ডের সক্ষমতা বৃয়ি ও িহুমূখী ব্যিসাি উন্ডযাগ গ্রিন্ডণর জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশন কতৃডক ফযাশন য়র্জাইন, 

উন্ডযািা উন্নিন, ই-কমাস ড, প্যান্ডকয়জ , ফুর্ প্রন্ডসয়স , কুয়ক , কর্-ন্ডকিার, কার ড্রাইয়ভ , িারু ও কারপন্ডের নকশা 

উন্নিন ইতযায়ে য়িষন্ডি প্রয়শক্ষণ প্রোন করা িন্ডে।রাজধানীর রাপা প্লাজাি জয়িতা ফুর্ ককার্ ড, জয়িতা য়র্পার্ ডন্ডমন্টাল 

কটার ও জয়িতা য়িপণন ককন্ডে তৃণমূন্ডলর নারী উন্ডযািান্ডের উৎপায়েত পে য়িপণন ও প্রেয়শ ডত িন্ডে। ই-জয়িতা 

অনলাইন মান্ডকডর্ন্ডপ্লস জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর একটি অনন্য উন্ডযাগ। ফন্ডল প্রযুয়ির কোন্ডণ স্বেতা ও জিািয়েয়িতা 

য়নয়িত কন্ডর ই-কমাস ডন্ডক আন্ডরা কিয়শ প্রসায়রত করার সুন্ডোগ সৃয়ট িন্ডিন্ডি। আয়ম আশা কয়র, নারী উন্ডযািান্ডের 

মােন্ডম উৎপায়েত ও প্রয়ক্রিাজাতকৃত পে গুণগত ও নান্দয়নক মানসম্পন্ন আকষ ডণীি পে কেন্ডশর অভযন্তন্ডর িায়িো 

য়মটিন্ডি অদূর ভয়িষ্যন্ডত কেন্ডশর গয়ে কপয়রন্ডি য়িন্ডেন্ডশও ‡cŠu‡Q  োন্ডি। 
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ময়িলা ও য়শশু য়িষিক মন্ত্রণালন্ডির আওতাধীন জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর ২০২১-২২ অর্ ড িিন্ডরর িায়ষ ডক প্রয়তন্ডিেন 

প্রকান্ডশর উন্ডযাগন্ডক আয়ম স্বাগত জানাই। এই িায়ষ ডক প্রয়তন্ডিেন্ডনর মােন্ডম জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর সকল কাে ডক্রম ও 

অগ্রগয়ত সম্পন্ডকড সম্যক ধারণা পাওিা োন্ডি।   

 

নারী উন্ডযািা সৃয়ট ও তান্ডের ব্যিসা উন্ডযাগন্ডক সিন্ডোয়গতা প্রোন্ডনর মােন্ডম নারীর অর্ ডননয়তক ক্ষমতািন্ডন জয়িতা 

ফাউন্ডেশন্ডনর য়নরলস প্রন্ডিটা অব্যািত র্াকন্ডি এই আশািাে ব্যি করয়ি। 

জিিা লা, জিিঙ্গিন্ধু, িা লান্ডেশ য়িরজীিী কিাক। 

 

 

 

ফয়জলাতুন কনসা ইয়ন্দরা এময়প 
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সয়িি   

 ময়িলা ও য়শশু য়িষিক মন্ত্রণালি  

                                                                                                                            গণপ্রজাতন্ত্রী িা লান্ডেশ সরকার  

 

 

িাণী  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হার্িনার শনতৃবে বাাংলাবদে আজ যুগান্তর ঘবে শগবে। িব িত্র উন্নয়বনর অভূিিব ি প্রাণিাঞ্চল্য। জার্ির র্িিা 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্জবুর রহমান িাঁর জীবনদে িবন নারী পুরুবষর িমিার অির্রিীম গুরুবের গভীরিা অনুধাবন কবরর্েবলন। বঙ্গবন্ধু 

শেখ মুর্জবুর রহমাবনর আদে ি অনুিরণ কবর বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হার্িনা নারীর িমঅাংেগ্রহণ, িমমর্ িাদা ও 

িমঅর্ধকার র্নর্িি করার লবযে র্নরলি কাজ কবর র্াবে।  

২০১১ িাবল ১৬ই নবভম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নারীর অর্ িননর্িক যমিায়বনর লবযে ‘জর্য়িা’ নাবমর একটি উবযাগ সূিনা কবরন। 

“জর্য়িা” এক অদম্য প্রিেবয়র নাম।”জর্য়িা” র্বজয়ী নারীর প্রর্িকী নাম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মহান এই উবযাবগ ‘জর্য়িা’ 

ব্যবিা শযবত্র নারীবদর িফলিা স্বপ্ন শদর্খবয়বেন। আর্ম জর্য়িা ফাউবেেবনর ২০২১-২২ অর্ িবেবর বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকাবের 

উবযাগবক স্বাগি জানাই।  

র্বর্ভন্ন মুখী ব্যবিায়ী উবযাবগ নারী অাংেগ্রহণ উত্তবরাত্তর বৃর্ির মােবম নারীর অর্ িননর্িক যমিায়ন প্রর্িয়া েরার্ম্বি করবণর 

মােবম শজোর িমিা র্ভর্ত্তক িমাজ গবে ওঠবব ববল জর্য়িা ফাউবেেন দৃঢ়ভাবব র্বশ্বাি কবর। জয়িতা ফাউন্ডেশন নারীন্ডের 

ব্যিসা কক্ষন্ডত্র উন্ডযাগ গ্রিণ করার জন্য সকল রকম সিািতা ও সিন্ডোয়গতা প্রোন কশর র্াবক। োর ফন্ডল পুরুন্ডষর তুলনাি 

ব্যিসায়িক কম ডকান্ডে নারীন্ডের য়িযমান পিােপেতা পে ডািক্রন্ডম হ্রাস পাশে। জয়িতা ফাউন্ডেশন নারীন্ডের য়িয়ভন্ন ব্যিসা উন্ডযান্ডগ 

সম্পৃয়ির মােন্ডম নারীন্ডের সম্মানজনক কম ডকান্ডের মােন্ডম তান্ডের সামায়জক মে ডাো বৃয়ি এি  অর্ ডননয়তকভান্ডি স্বািলম্বী িওিার 

সুন্ডোগ সম্প্রসারণ করবে। 

নারী উবযাক্তাবদর ব্যবিা উন্নয়বনর দযিা বৃর্ির জন্য ‘জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর সক্ষমতা য়িয়নম ডাণ প্রকন্ডের আওতাি নারী 

উন্ডযািাশদর ফোেন র্িজাইন, ই-কমাি ি, িারু ও কারু িবের নকো উন্নয়ন, শি-বকয়ার,কার ড্রাইর্বাং,ফুি প্রবির্িাং ইিোর্দ র্বর্ভন্ন 

য়িষন্ডি প্রয়শক্ষণ প্রোন করা হবে। এোোও জর্য়িা র্িজাইন শিন্টার এবাং িাভাবরর র্জরানীবি শেখ ফর্জলাতুবন্নো মুর্জব শের্নাং 

শিন্টাবর অবর্হহি জর্য়িা র্বজবনি ইনর্কউববেন শিন্টাবরও নারী উবযাক্তাবদর প্রর্েযবণর আবয়াজন করা হয়। এবাং জর্য়িা নারী 

উবযাক্তাবদর দ্বারা উৎিার্দি,প্রস্তুিকৃি ও প্রর্িয়াজাি র্বিণনবর্াগ্য িে ও শিবা ববাজারজাি করার লবযে একটি জনর্প্রয় ও 

র্বশ্বািবর্াগ্য ব্র্যাে ইবমজ গবে তুলবব র্া ির্ায়িিবম শদবের িীমানা োর্েবয়  র্ববদবেও ির্রর্ির্ি লাভ করবব ববল আর্ম আো 

কর্র। 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হার্িনা জর্য়িা কার্ িিম উবদ্বাধন কাবল জর্য়িাবক ির্ িায়িবম র্বভাগ, শজলা ও উিবজলায় িম্প্রিার্রি 

কবর িমগ্র শদেব্যািী একটি নারীবান্ধব আলাদা র্বিণন শনেওয়াকি গবে তুলার শর্ প্রর্িস্রুর্ি ব্যক্ত কবরর্েবলন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

শিই প্রর্িশ্রুর্ি বাস্তবায়বনর লবযে প্রর্িটি র্বভাগীয় িদবরর ঢাকার অনুরূি জর্য়িা োওয়ার র্নম িানবণর জন্য এক র্বঘা প্রর্িকীমূবল্য 

বরাদ্দ কবরবে। ৭টি র্বভাগীয় িদবর জর্ম শরর্জবেেন কার্ িিম িম্পন্ন হবয়বে। এবাং ইর্িমবে রাজোহী, ময়মনর্িাংহ ও র্িবলে 

এই র্িনটি র্বভাবগ জর্য়িা োওয়ার র্নম িাবণর অনুবমাদন শিবয়বে। আর্ম এজন্য জর্য়িাবক স্বাগি জানাই। 
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ককায়ভর্-১৯ পয়রয়স্থয়তন্ডত কেন্ডশর অর্ ডননয়তক ক্ষয়ত কমাকান্ডিলাি মাননীি প্রধানমন্ত্রী শঘার্ষি প্রন্ডণােনা প্যান্ডকশজর আওিায়  

জর্য়িা ফাউবেেবনর নারী উবযাক্তা এবাং িারা শদবের নারী উবযাক্তািহ িব িবমাে ৪০৩ জন নারী উন্ডযািাশদর জয়িতা 

ফাউন্ডেশন্ডনর মােন্ডম ১,৩৯,৪৯,০০০/- (এক ককাটি উনিয়িশ লক্ষ উনপঞ্চাশ িাজার র্াকা) প্রন্ডণােনা প্রদান করা হবয়বে।  

 নারী উবযাক্তা সৃর্ি ও িাবদর ব্যবিা উবযাগবক িহবর্ার্গিা প্রদাবনর মােবম নারীর অর্ িননর্িক যমিায়বন জর্য়িা ফাউবেেবনর 

র্নরলি প্রবিিা অব্যাহি র্াকবব ববেূ আর্ম দৃঢ় র্বশ্বাি কর্র। আর্ম জর্য়িা ফাউবেেবনর ২০২১-২০২২ অর্ িবেবরর বার্ষ িক 

প্রর্িববদন প্রকাবের িার্ব িক িফলিা কামনা করর্ে।  

 

 

     শমাোঃ হািানুজ্জামান কবলাল   
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                                                                                                               ব্যিস্থাপনা পয়রিালক 

                       জয়িতা ফাউন্ডেশন 

                    ময়িলা ও য়শশু য়িষিক মন্ত্রণালি 

 

িাণী  

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র আওতাধীন জহয়তা ফাউয়েিন কর্তকৃ ২০২১-২২ অর্িৃছয়রর িাহষকৃ 

প্রহতয়িদন প্রকায়ির উয়যাগয়ক আহম স্বাগত জানাই। আহম দৃঢ়ভায়ি হিশ্বাস কহর যে, প্রহতয়িদনটিয়ত জহয়তা 

ফাউয়েিয়নর পহরহিহত, এর হভিন ও হমিন, ২০২১-২২ অর্িৃছয়রর কােকৃ্রম এিং নারীয়দর ক্ষমতায়য়নর লয়ক্ষে 

এ প্রহতষ্ঠায়নর গৃিীত নানা কমকৃায়ের িাস্তি প্রহতফলন ঘয়েয়ছ।  

আমায়দর জাহতর হপতা িঙ্গিন্ধু যিখ মুহজবুর রিমান তাঁর জীিনদিয়ৃন নারী পুরুয়ষর সমতায়ক অতেহধক গুরুত্ব 

হদয়তন, যেো আমরা সংহিধায়নর ২৮(২) অনুয়েয়দ রাষ্ট্র ও গনজীিয়নর সিসৃ্তয়র নারী পুরুয়ষর সমান অহধকার 

হনহিয়তর মায়ে যদখয়ত পাই। এই অনুয়েদ দ্বারাই হতহন িাংলায়দয়ি নারীর ক্ষমতায়য়নর িক্ত হভত রিনা 

কয়রহছয়লন। জাহতর হপতার সুয়োগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যিখ িাহসনা তাঁর হপতার যস ময়েলয়ক অনুসরণ 

কয়র পহরণত িয়য়য়ছন নারীর ক্ষমতায়য়নর যরাল ময়েল-এ। 

নারীর অর্নৃনহতক ক্ষমতায়য়নর লয়ক্ষে ২০১১ সায়লর ১৬ নয়ভম্বর তাহরয়খ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যিখ িাহসনা 

জহয়তা’র শুভ উয়দ্বাধন কয়রন এিং হিজয়ী নারীর প্রহতকী নাম “জহয়তা” রাখার মাধ্যয়ম এ প্রহতষ্ঠায়নর সাময়ন 

এহগয়য় োওয়ায়ক ত্বরাহিত কয়রন। ১৮৬০ সায়লর Societies Registration Act-এর আওতায় Joint stock 

Companies & Firms এ হনিন্ধনকৃত জহয়তা ফাউয়েিন একটি অলাভজনক ও স্বিাহসত প্রহতষ্ঠান। নারীর 

অর্নৃনহতক ক্ষমতায়ন ও নারীয়ক হিহভন্ন ধরয়নর ব্যিসা উয়যায়গ সমৃ্পক্ত কয়র তায়দর যভৌত, আহর্কৃ ও কাহরগহর 

সিায়তা প্রদানর মাধ্যয়ম সম্মানজনক জীহিকা অজৃয়ন সিয়োহগতা করার জন্যই জহয়তা ফাউয়েিয়নর সৃহি ও 

এর ক্রমহিকাি। 

ঢাকার প্রাণয়কয়ে ধানমহেস্থ রাপা প্লাজায় অিহস্থত জহয়তা হিপণন যকে ‘জহয়তা’, জহয়তা ফুে যকাে,ৃ জহয়তা 

ক্রাফে যজায়ন নারী উয়দাক্তারা তায়দর উৎপাহদত ও প্রহক্রয়াজাত পণ্য হিপণন ও হিক্রয় করয়ছ। িতমৃান সরকার 

ঢাকায় জহয়তা ফাউয়েিয়নর সদর দপ্তর ও নারী উয়দাক্তায়দর পণ্য ও যসিা হিপণয়নর লয়ক্ষে জহয়তা োওয়ার 

হনমাৃয়ণর জন্য জহয়তা ফাউয়েিয়নর অনুকূয়ল ঢাকার অহভজাত এলাকা ধানমহে-২৭ এ প্রায় ১ হিঘা জহম িরাদ্দ 

কয়রন এিং যসখায়ন ইয়তাময়ধ্য জহয়তা োওয়ার হনমাৃণ প্রকয়ের আওতায় ১২তলা হিহিি ‘জহয়তা োওয়ার 

হনমাৃণ’ এর কাজ িলমান রয়য়য়ছ এিং অহতিীঘ্রই এ োওয়ায়রর হনমাৃন কাজ যিষ িয়ি।   

নারীয়দর আর্-ৃসামাহজক অিস্থার পহরিতনৃ এিং তায়দর জন্য অপার সম্ভািনার দুয়ার উন্মুক্ত করয়ত জহয়তা 

ফাউয়েিয়নর সক্ষমতা হিহনমাৃণ প্রকয়ের আওতায় ফোিন হেজাইন, যে-যকয়ার, কার ড্রাইহভং, ই-কমাস,ৃ কারু 

পয়ণ্যর নকিা উন্নয়ন ইতোহদ হিষয়য় জহয়তা ফাউয়েিন ব্যাপক প্রহিক্ষণ প্রদান করা িয়ে। এসি প্রহিক্ষয়ণর 
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মাধ্যয়ম নারী উয়যাক্তারা হনয়জয়দরয়ক উয়যাক্তা হিয়সয়ি প্রহতষ্ঠার পািাপাহি অর্নৃনহতকভায়ি স্বািলম্বী িয়য় 

উঠয়ছ। এছাড়াও জহয়তা হেজাইন যসন্টার ও সাভায়রর হজরানীস্থ যিখ ফহজলাতুয়ন্নছা মুহজি যেহনং যসন্টায়র 

অিহস্থত জহয়তা হিজয়নস ইনহকউয়িিন যসন্টারও নারী উয়যাক্তায়দর প্রহিক্ষয়ণ যিি সয়িি ভূহমকা পালন করয়ছ। 

সারায়দয়ির আত্মপ্রতেয়ী ও সম্ভািনাময়ী নারী উয়যাক্তা ও জহয়তা ফাউয়েিয়নর নারী উয়যাক্তায়দর পণ্য প্রদিনৃ 

ও যদয়ি হিয়দয়ি হিপণয়নর জন্য ‘ই-জহয়তা’ অনলাইন মায়কেৃয়প্লস িালু যিি সাফয়ের সায়র্ কাজ কয়র োয়ে।   

জহয়তা ফাউয়েিন কর্তকৃ গৃিীত সকল কােকৃ্রম সারায়দয়ি ছহড়য়য় যদয়ার জন্য এিং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

অহভপ্রায় অনুোয়ী ঢাকার িাহিয়র ৭টি হিভাগীয় সদয়রও নারী উয়যাক্তায়দর জন্য ঢাকার অনুরূপ জহয়তা োওয়ার 

হনমাৃণ এর প্রয়য়াজনীয় উয়যায়গর অংি হিয়সয়ি ইয়তাময়ধ্য জহম যরহজয়েিয়নর কাজ সম্পন্ন িয়য়য়ছ।   

সয়িাৃপহর আহম আিা কহর, জহয়তা ফাউয়েিয়নর ২০২১-২২ অর্িৃছয়রর িাহষকৃ প্রহতয়িদয়ন জহয়তা 

ফাউয়েিয়নর কমকৃায়ের প্রহতেহি ফুয়ে উয়ঠয়ছ। মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জহয়তা ফাউয়েিয়নর 

নারী উয়যাক্তা উন্নয়য়নর সায়র্ সংহিি সকল দপ্তর, সংস্থা ও প্রহতষ্ঠায়নর কমকৃতাৃ ও কমিৃারীগয়ণর প্রহত র্াকয়লা 

আমার আন্তহরক কৃতজ্ঞতা। পহরয়িয়ষ আহম এই প্রহতয়িদন প্রকায়ির সায়র্ সংহিি সকলয়ক আন্তহরক ধন্যিাদ 

জানাই।  

 

 

                                                                                                             আফয়রাজা খান 
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িায়ষ ডক প্রয়তন্ডিেন (২০২১-২২) প্রণিন ও প্রকাশনা কয়মটি   

 

সায়ি ডক তত্ত্বািধান্ডন 

 আফন্ডরাজা খান, ব্যিস্থাপনা পয়রিালক, জয়িতা ফাউন্ডেশন   

 

 

িায়ষ ডক প্রয়তন্ডিেন প্রণিন ও প্রকাশনা কয়মটি   

   ক্রম নাম ও পেিী কয়মটিন্ডত অিস্থান 
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প্রর্ম অোি  

 

১.১ পয়রয়িয়ত 

র্বগি ২০১১ িাবলর নবভম্বর মাবি িরকাবরর অর্ িায়বন মর্হলা ও র্েশু র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র িত্ত্বাবধাবন মর্হলা র্বষয়ক 

অর্ধদপ্তর ‘নারী উবযাক্তা উন্নয়ন প্রয়াি কম িসূিী’র িরীযামূলকভাবব বাস্তবায়ন শুরু কবর। কম িসূর্িটির শময়াদ র্েল র্িন বের। 

উক্ত কম িসূর্ির আওিায় নারীর অর্ ডননয়তক ক্ষমতািন্ডনর লন্ডক্ষয নারীন্ডক য়িয়ভন্ন ধরন্ডনর ব্যিসা উন্ডযান্ডগ সম্পৃি িওিার সুন্ডোগ 

ও সিািতাোন্ডনর জন্য ১৬ নন্ডভম্বর, ২০১১ সান্ডল মাননীি প্রধানমন্ত্রী কশখ িায়সনা জয়িতার শুভ উন্ডবাধন কন্ডরন।  

 

“জর্য়িা” র্বজয়ী নারীর প্রর্িকী নাম। কেন্ডশর নারীসমাজন্ডক ব্যিসা উন্ডযান্ডগ সম্পৃি কন্ডর নারীন্ডের সম্মানজনক জীয়িকািন্ডন 

প্রন্ডিাজনীি সমর্ ডন ও সিন্ডোয়গতা করার জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর সৃয়ট। নারীমুর্ক্তর একটি মহৎ স্ববপ্নর নামও জর্য়িা। র্ার 

প্রর্িফলন জর্য়িা ফাউবেেবনর শলাবগাবি লযণীয়। জর্য়িার মােবম ঢাকায় নারীবান্ধব র্বিণন ির্রকাঠাবমা গবে তুবল 

তৃণমূবলর নারী উবযাক্তাবদরবক র্নজস্ব উবযাবগ তিরী করা র্বিণনবর্াগ্য িবের প্রদে িন ও র্বিণবনর সুবর্াগ কবর শদয়া হয়। 

কার্ িিমটির ধারাবার্হকিা অক্ষুন্ন রাখার জন্য িরবর্িিবি ২০১৩ িাবল  “জর্য়িা ফাউবেেন” নাবম মর্হলা ও র্েশু র্বষয়ক 

মন্ত্রণালবয়র িহবর্াগী একটি প্রর্িষ্ঠান র্হবিবব গবে শিালা হয়।    

 

জর্য়িা ফাউবেেন ১৮৬০ িাবলর Societies Registration Act, XXI Gi AvIZvq Joint Stock Companies and 

Firms এ র্নবন্ধনকৃি একটি অলাভজনক ও স্বোর্িি প্রর্িষ্ঠান। জর্য়িা ফাউবেেন র্নবজ ব্যবিা কবর না, শদবের নারী 

উবযাক্তাগণ এখাবন জর্য়িা-র প্ল্োেফবম ি প্রিেযভাবব ব্যবিা করবে।      

 

জর্য়িা ফাউবেেন শভৌি অবকাঠাবমাগি সুর্বধার্দিহ নারী উবযাক্তাবদরবক ব্যবিা ির্রিালনায় ও িে উৎিাদবন প্রবয়াজনীয় 

জ্ঞান-দযিা প্রদাবনর লবযে নানা ধরবণর প্রর্েযণ প্রদান কবর। শযত্রর্ববেবষ পু ুঁর্জ শর্াগাবনর শযবত্র ঋণ িহায়িা প্রদান কবর 

র্াবক। জর্য়িা-র ব্র্যাে ভোলু সৃর্ির লবযে জর্য়িা ফাউবেেন িমবয় িমবয় প্রবয়াজনীয় প্রিার প্রিারণার ব্যবস্থা গ্রহণ কবর।  

প্রর্িষ্ঠাবনর শুরুর লবে ির্মর্িবি িাংগঠিি নারী উবযাক্তাগণ িাবদর উৎিার্দি িে এক োবদর নীবি ির্মর্ির্ভর্ত্তক আলাদা 

আলাদা িবল জর্য়িা-র ব্র্যাবে বাজারজাি কবর, িবব বিিমাবন নারী উবযাক্তা ির্মর্ির িাোিার্ে ব্যর্ক্ত নারী উবযাক্তারাও 

জর্য়িা ফাউবেেবনর িাবর্ যুক্ত হবয় িাবদর ব্যবিা ির্রিালনা করবি িাবর।     

 

জর্য়িা ফাউবেেন িারা শদবের নারী উবযাক্তাবদর জন্য ব্যবিা অনুকূল ও নারীবান্ধব ির্রববে সৃর্িবি কাজ কবর। বাজার 

িার্হদার র্নর্রবখ জর্য়িা ফাউবেেন নতুন নতুন ব্যবিার শযত্র উদ্ভাবন ও উদ্ভার্বি ব্যবিািমূবহ শদবের নারীবদরবক িম্পৃক্ত 

করবি র্নরন্তর িবিি র্াবক, র্া নারীর যমিায়বনর কার্ িিমবক িামবন এর্গবয় র্নবি ির্িয় ভূর্মকা রাখবি িাবর। জর্য়িা 

ফাউবেেন ব্যর্ক্ত উবযাক্তা ও নারী উবযাক্তা ির্মর্িগুবলার মােবম িাপ্ল্াই শিইবনর র্বর্ভন্ন ির্ িাবয়ও নারীবক িম্পৃক্ত করার 

মােবম নারীবদর িম্মানজনক জীর্বকায়বনর ব্যবস্থা কবর।   

 

জর্য়িা ফাউবেেবনর মূল উবদ্দশ্য ির্ িায়িবম শদেব্যািী িফল নারী উবযাক্তা গবে তুবল িাবদর মােবম একটি আলাদা 

বাজার ব্যবস্থা (র্বিণন শনেওয়িাক) ও ভোলু শিইন (িাপ্ল্াই শিইন) গবে শিালা। র্িতৃিার্ন্ত্রক িনািন দৃর্িভর্ঙ্গ ও মানর্িকিা 

িমান্ববয় দূর কবর নারীবদর িম্মানজনক জীর্বকা র্নব িাবহর সুবর্াগ সৃর্ির লবযে নারীবদর ব্যবিায় উবযাবগ িম্পৃক্ত করা 

জর্য়িা ফাউবেেবনর জন্য একটি বে িোবলঞ্জ। র্কন্তু শদবের িাাংর্বধার্নক অঙ্গীকার র্হিাবব র্লঙ্গ িমিার্ভর্ত্তক িমাজ 

র্বর্নম িাণ প্রর্িয়াবক েরার্ন্বি করবি জর্য়িা ফাউবেেন িব িদা িবিি, কারণ, শদবের অবধ িক জনবগাষ্ঠীবক শিেবন শফবল 

কখবনা শদবের িার্ব িক উন্নয়ন িম্ভব নয়।    

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হার্িনা জর্য়িা কার্ িিম উবদ্বাধন কাবল িাঁর দূরদৃর্ি ও রাজননর্িক প্রজ্ঞাপ্রসূি স্বিোঃস্ফুিি অঙ্গীকার 

ব্যক্ত কবরর্েবলন শর্, ‘…কে জয়িতা আজ আমরা ঢাকাি িালু করলাম, পে ডািক্রয়মকভান্ডি কজলা উপন্ডজলা এি  য়র্য়ভশনাল 

কির্ ককািার্ ডান্ডরও আমরা করন্ডত োয়ে।’ নারী উদ্যাক্তাদ্ের তৈররকৃৈ পণ্য ও সেবা রবপণন ও রবক্রদ্ের লদ্যে জরেৈা 

টাওোর রনর্ মাদ্ণর জন্য বৈমর্ান েরকার কর্তমক জরেৈা ফাউদ্েশদ্নর অনুকূদ্ল ঢাকার প্রাণদ্কন্দ্র ধানর্রে -২৭ নং সরাদ্ে প্রাে 

১ রবঘা জরর্ বরাদ্দ প্রোন করা হে। র্াননীে প্রধানর্ন্ত্রী সশখ হারেনা গৈ ০১ রেদ্েম্বর ২০২১ ৈাররদ্খ ভার্চ মোরল জরেৈা 

টাওোদ্রর রভরিপ্রস্তর স্থাপন কদ্রদ্েন। জরেৈা টাওোর রনর্ মাণ প্রকদ্ের আওৈাে ১২ৈলা রবরশষ্ট  জরেৈা টাওোদ্রর রনর্ মাণ 

কাজ চলর্ান রদ্েদ্ে।  

  



 
 
 
 
 

2 

র্াননীে প্রধানর্ন্ত্রী সশখ হারেনার অঙ্গীকার অনুযােী,  েরকার সেদ্শর প্ররৈটি রবভাগীে েেদ্রও ঢাকার অনুরূপ জরেৈা টাওোর 

রনর্ মাদ্ণর জন্য এক রবঘা বারণরজেক জরর্ প্ররৈকীমূদ্ে বরাদ্দ কদ্রদ্ে। ইরৈর্দ্ে োৈটি রবভাগীে েেদ্র জরর্ সররজদ্েশদ্নর 

কায মক্রর্ েম্পন্ন হদ্েদ্ে এবং জরেৈা টাওোর রনর্ মাদ্ণর লদ্যে রেরপরপ প্রণেদ্নর কায মক্রর্ প্ররক্রোধীন রদ্েদ্ে। অরৈ শীঘ্র 

রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রার্ রবভাদ্গ জরেৈা টাওোর রনর্ মাদ্ণর কায মক্রর্ শুরু করা হদ্ব। ঢাকার পাশাপারশ সেদ্শর প্ররৈটি রবভাদ্গ 

জরেৈা’র েম্প্রোরণ োরা সেদ্শর নারী উদ্যাক্তাদ্ের ৈাদ্ের ব্যবোে েম্ভাবনার নতুন দুোর উদ্মাচন করদ্ব।     

 

১.২ রূপকে ও অয়ভলক্ষয   

রূপকেংঃ   

           নারীর অর্ িননর্িক যমিায়বনর মােবম র্লঙ্গ িমিার্ভর্ত্তক িমাজ র্বর্নম িাণ প্রর্িয়া েরার্ন্বিকরণ 

 

অয়ভলক্ষযংঃ  

নারীর প্রর্ি র্ববেষ অগ্রার্ধকার র্বববিনা প্রদাবনর মােবম নারীর অর্ িননর্িক যমিায়ন র্নর্িিকরণাবর্ ি- 

 

ক) নারী উবযাক্তাবদর জন্য শদেব্যািী একটি আলাদা নারীবান্ধব র্বিণন শনেওয়াকি গবে শিালা 

 

খ) নারীবান্ধব র্বিণন শনেওয়াকি শকর্িক গ্রাম শর্বক েহর অবর্ধ, উৎিাদন শর্বক র্বিণন ির্ িন্ত আলাদা িাপ্ল্াই 

শিইন গবে তুবল নারীবদর িযমিা বৃর্ির মােবম শিইবনর র্বর্ভন্ন ির্ িাবয় িাঁবদরবক অর্ িননর্িকভাবব র্নবয়ার্জি 

করা।  

 

১.৩ ককৌশলগত উন্ডদ্দশ্য   

ক) নারীর অর্ ডননয়তক ক্ষমতািন্ডন একটি য়িন্ডশষায়িত প্রয়তষ্ঠান য়িন্ডসন্ডি জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর সক্ষমতা বৃয়ি করা; 

খ) জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর আওতাি কম ডরত তৃণমূল পে ডান্ডির নারী উন্ডযািা সয়ময়তসমূন্ডির ব্যিসা অনুকূল প্রায়তষ্ঠায়নক 

সক্ষমতা বৃয়ি করা;  

গ) সকল প্রন্ডিাজনীি সিািতা কসিা প্রোন ও ব্যিসা অনুকূল পয়রন্ডিশ সৃজনসি নারীিান্ধি কভৌত িাজার কাঠান্ডমা গন্ডে 

কতালা; 

 ) িহুমূখী ব্যিসা উন্ডযান্ডগর জন্য নারীন্ডেরন্ডক সক্ষম ও েক্ষ কন্ডর গন্ডে কতালা;      

 

১.৪ গঠন 

 মাননীি প্রধানমন্ত্রী কশখ িায়সনার য়েক য়নন্ডে ডশনাি ময়িলা য়িষিক অয়ধেপ্তন্ডরর আওতাি িাস্তিািন্ডনর জন্য 

কফব্রুিায়র ২০১১ কর্ন্ডক জুন ২০১৩ কমিান্ডে “নারী উন্ডযািা উন্নিন প্রিাস কম ডসূয়ি”র কাে ডক্রম শুরু িি। নারী 

উন্ডযািান্ডের জন্য য়িপণন ককেটিন্ডক “জয়িতা” নামকরণ করা িি।     

 পরিতীকান্ডল ময়িলা ও য়শশু য়িষিক মন্ত্রণালন্ডির মাননীি প্রয়তমন্ত্রীর সভাপয়তন্ডে অনুয়ষ্ঠত এক সভাি কম ডসূয়ি 

কর্ন্ডক ফাউন্ডেশন্ডন রূপান্তন্ডরর য়িয়ভন্ন য়েক য়নন্ডে ডশনা কেওিা িি। পে ডািক্রন্ডম কম ১৫, ২০১৩ ও জুলাই ০৭, ২০১৩ 

তায়রন্ডখ অনুয়ষ্ঠত সভাি য়িস্তায়রত আন্ডলািনাপূি ডক সি ডসম্ময়তক্রন্ডম ফাউন্ডেশন গঠন্ডনর জন্য Memorandum of 

Association and Rules and Regulations চূোন্ত করা িি।    

 জয়িতা ফাউন্ডেশন Societies Registration Act-1860 এর আওতাি একটি অলাভজনক ও স্বশায়সত 

প্রয়তষ্ঠান য়িন্ডসন্ডি িায়ণজয মন্ত্রণালন্ডির আওতাধীন Joint Stock Companies and Firms এ য়নিন্ধনকৃত।  
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 Memorandum of Association and Rules and Regulations অনুোিী নীয়ত য়নধ ডারণী কর্ন্ডক 

িাস্তিািন পে ডন্ত য়িয়ভন্ন স্তন্ডর ৪ টি এয়িয়কউটিভ িয়র্ (Executive Body) কাজ কন্ডর।  

 কজনান্ডরল কাউয়িল 

 কিার্ ড অি গভন ডরস   

 এয়িয়কউটিভ কয়মটি  

 অপান্ডরশনাল কসর্ আপ  

 

 Memorendum of Association and Rules and Regulations অনুোিী জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর কিার্ ড 

অি গভন ডরস জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর নীয়ত য়নধ ডারন্ডণর সন্ডি ডাচ্চ কতৃডপক্ষ। 

 

 ময়িলা ও য়শশু য়িষিক মন্ত্রণালন্ডির োয়িন্ডে য়নন্ডিায়জত মন্ত্রী/প্রয়তমন্ত্রী পোয়ধকার িন্ডল ২৯ সেস্য য়িয়শট কিার্ ড 

অি গভন ডরস এর কিিারপাস ডন।   

 

১.৫ িলমান প্রকেসমূি    

  “জয়িতা র্াওিার য়নম ডাণ” প্রকে  

  “জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর সক্ষমতা য়িয়নম ডাণ” প্রকে  
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য়বতীি অোি   

২. িায়ষ ডক প্রয়তন্ডিেন িক  

মন্ত্রণালি/য়িভান্ডগর নাম- ময়িলা ও য়শশু য়িষিক মন্ত্রণালি            

স স্থার নাম- জয়িতা ফাউন্ডেশন  

প্রয়তন্ডিেনাধীন িির- ২০২১-২২                                    

প্রয়তন্ডিেন প্রস্তুয়তর তায়রখ- অন্ডটাির ২০২২    

প্রশাসয়নক  

২.১ কম ডকতডা/কম ডিারীন্ডের স খ্যাংঃ  

স স্থার স্তর অনুন্ডমায়েত 

পে 

পূরণকৃত 

পে 

শূন্যপে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

মন্ত্রণালি/য়িভাগ 

    

অয়ধেপ্তর/ 

স স্থাসমূি/স যুি 

অয়ফস (ন্ডমার্ 

পেস খ্যা) 

৩৩ ২৩ ১০ জয়িতা ফাউন্ডেশন সাধারণ মন্জজুরী য়িন্ডসন্ডি িরাদ্দকৃত অন্ডর্ ড পয়রিায়লত এি  

২০১৩ সান্ডল জয়িতা ফাউন্ডেশন নান্ডম Society Registration 

Act-1860 এর আওতাি একটি অলাভজনক ও স্বশায়সত প্রয়তষ্ঠান য়িন্ডসন্ডি 

িায়ণজয মন্ত্রণালন্ডির আওতাধীন Joint Stock Companies & 

Firms 

এ য়নিন্ধনকৃত।  

কমার্ ৩৩ ২৩ ১০    

 

২.২ শুন্যপন্ডের য়িন্যাসংঃ   

অয়তয়রি সয়িি/তদুর্ধ্ড পে কজলা কম ডকতডার পে অন্যান্য ১ম কেণীর পে ২ি কেণীর পে ৩ি কেণীর পে ৪র্ ড কেণীর পে কমার্ 

০ ০ ১০  ০ ০ ০ ১০  

 

 

২.৩ য়নন্ডিাগ/পন্ডোন্নয়ত প্রোনংঃ  

প্রয়তন্ডিেনাধীন িিন্ডর পন্ডোন্নয়ত নতুন য়নন্ডিাগ প্রোন মন্তব্য 

কম ডকতডা কম ডিারী কমার্ কম ডকতডা কম ডিারী কমার্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০ ০ ০ ০ ০ ০  
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২.৪ মানিসম্পে  উন্নিন   

কেন্ডশর অভযন্তন্ডর প্রয়শক্ষণ (০১ জুলাই ২০২১ কর্ন্ডক ৩০ জুন ২০২২ পে ডন্ত)   

প্রয়শক্ষণ কম ডসূয়ির কমার্ স খ্যা মন্ত্রণালি এি  আওতাধীন স স্থাসমূি কর্ন্ডক অ শগ্রিণকারীর স খ্যা  

১ ২ 

৪২টি   কমার্ ১০৩৩ জন          

 

২.৫ কসয়মনার/ওিাকডশপ স ক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ কর্ন্ডক ৩০ জুন ২০২১ পে ডন্ত) 

কেন্ডশর অভযন্তন্ডর কসয়মনার/ওিাকডশন্ডপর স খ্যা কসয়মনার/ওিাকডশন্ডপ অ শগ্রিণকারীন্ডের স খ্যা 

১ ২ 

২৯ টি   কমার্ ৭৩২ জন           

  

২.৬ তথ্যপ্রযুয়ি ও কয়ম্পউর্ার স্থাপন  

মন্ত্রণালি/য়িভাগ/ 

স স্থাসমূন্ডি 

কয়ম্পউর্ান্ডরর কমার্ 

স খ্যা 

মন্ত্রণালি/য়িভাগ/ 

স স্থাসমূন্ডি ইন্টারন্ডনর্ 

সুয়িধা আন্ডি য়ক না 

মন্ত্রণালি /য়িভাগ/ 

স স্থাসমূন্ডি োন 

(LAN) সুয়িধা আন্ডি 

য়ক না 

মন্ত্রণালি/য়িভাগ/ 

স স্থাসমূন্ডি ওিান 

(WAN) সুয়িধা আন্ডি 

য়ক না 

মন্ত্রণালি/য়িভাগ/স স্থাসমূন্ডি 

কয়ম্পউর্ার প্রয়শয়ক্ষত জনিন্ডলর 

স খ্যা 

কম ডকতডা কম ডিায়র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২৪টি  িযাঁ না  না ১৩   ৫    

  

 

২.৭  ২০২১-২২ অর্ ড-িিন্ডর সম্পায়েত গুরুেপূণ ড/উন্ডিখন্ডোগ্য কাে ডািলীংঃ    

 জয়িতা র্াওিার য়নম ডাণ প্রকন্ডের আওতাি িতডমান সরকার কতৃডক প্রেে ঢাকার ধানময়েস্থ িায়েংঃ ৪০৫/য়ি 

(পুরাতন),২০/এ (নতুন), করার্ংঃ ২৭(পুরাতন), ১৬ (নতুন)কত প্রাি ১ য়ি া (১৯.৯০ কাঠা) ভূয়মর উপর ১২তলা 

জয়িতা র্াওিার য়নম ডাণ করা িন্ডে। গত ১ য়র্ন্ডসম্বর, ২০২১ তায়রন্ডখ মাননীি প্রধানমন্ত্রী কশখ িায়সনা জয়িতা 

র্াওিান্ডরর য়ভয়ে প্রস্তর স্থাপন কন্ডরন। 

 

 জয়িতা র্াওিান্ডর নারী উন্ডযািান্ডের উৎপায়েত পে য়িপণন সুয়িধার পাশাপায়শ য়শশু য়েিােত্ন ককে, নারীন্ডের 

জন্য য়জমন্ডনয়সিাম, ময়িলা ও য়শশুন্ডের জন্য সুইয়ম  পুল (আিিধ ডক) ও অন্যান্য য়িন্ডনােন সুয়িধা সম্বয়লত 

কজোর স ন্ডিেনশীল কভৌত অিকাঠান্ডমাগত সুয়িধায়ে র্াকন্ডি। তা’িাো জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর আি অজডন্ডনর 

জন্য মায়িপারপাস িলসি আনুষয়ঙ্গক কভৌত সুয়িধায়ে র্াকন্ডি।  
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 ধানময়ের রাপা প্লাজার ৫ম তলাি নারী উন্ডযািান্ডের উৎপায়েত কেশীি খািার িাজারজাতকরন্ডণর জন্য জয়িতা 

ফুর্ ককার্ ড স স্কার করা িন্ডিন্ডি। ১৮/০৭/২০২১ তায়রন্ডখ ময়িলা ও য়শশু য়িষিক মন্ত্রণালন্ডির মাননীি প্রয়তমন্ত্রী 

ফয়জলাতুন কনসা ইয়ন্দরা ফুর্ ককান্ডর্ ডর শুভ উন্ডবাধন কন্ডরন। 

 

 জয়িতা য়িপণন ককে ও ফুর্ ককান্ডর্ ড কক্রতান্ডের কলনন্ডেন্ডনর জন্য POS কময়শন স্থাপন করা িন্ডিন্ডি। 

 

 সরকার কেন্ডশর প্রয়তটি য়িভাগীি সেন্ডর ঢাকার অনুরূপ জয়িতা র্াওিার য়নম ডান্ডণর জন্য ১ (এক) য়ি া কন্ডর 

িায়ণয়জযক জয়ম প্রতীকীমূন্ডে িরাদ্দ কন্ডরন্ডি। ইয়তমন্ডে ৭টি য়িভান্ডগর জয়ম করয়জন্ডেশন্ডনর কাে ডক্রম সম্পন্ন 

িন্ডিন্ডি। 

 

 জয়িতা ফাউন্ডেশন নারী উন্ডযািান্ডের জন্য ফযাশন য়র্জাইন, কপ্রার্াট কর্ন্ডভলপন্ডমন্ট, কর্-ককিার এি  নারীন্ডের 

কার-ড্রাইয়ভ  ইতযায়ে য়িয়ভন্ন য়িষন্ডি প্রয়শক্ষণ প্রোন করন্ডি। ২০২১-২২ অর্ ডিিন্ডরর কমার্ ২৭৭৭ জন নারী 

উন্ডযািান্ডক প্রয়শক্ষণ প্রোন করা িন্ডিন্ডি।        

 

 ১৬ নন্ডভম্বর জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর ১০ম প্রয়তষ্ঠা িায়ষ ডকী উেোপন উপলন্ডক্ষ দুই য়েনব্যায়প অনুষ্ঠান আন্ডিাজন 

করা িি। এ উপলন্ডক্ষ জয়িতা য়িপণন ককন্ডের নারী উন্ডযািান্ডের য়র্জাইনকৃত কপাশান্ডকর ফযাশন কশা’র 

আন্ডিাজন করা িি। ১০ম প্রয়তষ্ঠা িায়ষ ডকী উপলন্ডক্ষয ‘আলপনা গয়তমি’ নান্ডম একটি স্মরয়নকা প্রকাশ করা িি।    

 

 জয়িতা ফাউন্ডেশন ও সারা কেন্ডশর নারী উন্ডযািান্ডের ব্যিসা কাে ডক্রমন্ডক অনলাইন মােন্ডম িালু করার জন্য 

এি  তান্ডের ব্যিসান্ডক আন্ডরা সম্প্রসায়রত করার লন্ডক্ষয গত ২১ কসন্ডেম্বর, ২০২১ তায়রখ ময়িলা ও য়শশু য়িষিক 

মন্ত্রণালন্ডির মাননীি প্রয়তমন্ত্রী ফয়জলাতুন কনসা ইয়ন্দরা এময়প জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর অনলাইন মান্ডকডর্ন্ডপ্লস ‘ই-

জয়িতা’র শুভ উন্ডবাধন কন্ডরন। 

 

 পিী এলাকার প্রায়ন্তক জনন্ডগাষ্ঠীর জীিনমান উন্নিন্ডন কুটির, অয়তক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝায়র য়শেখাতন্ডক লক্ষয কন্ডর 

ঋণোন কাে ডক্রম সম্প্রসারন্ডণর জন্য ক ায়ষত ১৫০০ (পন্ডনর শত) ককাটি র্াকার প্রন্ডণােনা প্যান্ডকন্ডজর আওতাি 

জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর জন্য কমার্ ৫০ (পঞ্চাশ) ককাটি র্াকার মন্ডে ২০২১-২২ অর্ ডিিন্ডর প্রন্ডণােনা প্যান্ডকন্ডজর 

আওতাি জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর নান্ডম িােকৃত ২০ ককাটি র্াকা ব্যা ন্ডকর ৬টি ব্যা ন্ডকর মােন্ডম ২৮৩ জন নারী 

উন্ডযািার মন্ডে ঋণ য়িতরণ করা িন্ডিন্ডি।    
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২.৮ জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর  ২০২১-২২ অর্ িবেবরর বরাদ্দ ও ব্যয় র্নম্নরূিোঃ  

RwqZv dvD‡Ûk‡bi miKvix Aby`v‡bi  2021-22 A_© eQ‡ii eivÏ I e¨q  

A_©‰bwZK †KvW উপ অর্ ডননয়তক 

ককার্  

LvZ  Aby‡gvw`Z ev‡RU                       

2021-22 

cÖK…Z e¨q                      

2021-22 

3631103 

3211104 Avbylw½K Kg©Pvix / cªwZôvb 48,80,000  48,79,068  

3211106 Avc¨vqb e¨q  4,60,000  4,57,148  

 

3211107 hvbevnb e¨envi (Pzw³wfwËK) 12,00,000  11,94,660  

3211111 ‡mwgbvi / Kbdv‡iÝ e¨q  1,00,000  80,683  

3211113 we`y¨r  22,00,000  21,99,697   

3211115 cvwb  4,70,000  4,64,066    

3211117 B›Uvi‡bU/‡U‡j·/d¨v· 2,05,000  2,04,860   

3211119 WvK / Kzwiqvi  3,800    -    

3211120  †Uwj‡dvb / †UwjMÖvd 40,000  23,540   

3211125 cÖPvi য়িজ্ঞাপন †gjv I msjvc 81,50,000  81,37,787  

3211129 Awdm feb fvov ( ivcv cøvRv ) 2,84,83,200  2,84,83,200  

3231301 cÖwkÿণ e¨q   21,85,000  21,83,263  

3243102 M¨vm I R¦vjvwb(Mvwo I ivcv cøvRv) 16,50,000  16,44,938  

3244101 ågণ e¨q    5,00,000   5,00,000   

3255102 মুদ্রণ I িাঁধাই    5,10,000  5,08,473  

3255105 Ab¨vb¨ gwbnvix  20,00,000  19,90,272  

3257105 B‡bv‡fkb  15,00,000  14,08,379  

3257206 m¤§vwb  4,25,000  4,22,154   

3257301 Abyyôvb Drmevw`  22,10,000  22,03,212  

3258105 Ab¨vb¨ েন্ত্রপায়ত I miÄgvw`  6,00,000   5,81,871   

3211125 mvK‚j¨ †eZb  -    -    

3258140 ‡gvUihvb iÿbv‡eÿY e¨q  -    -    

    Dc‡gvU  5,77,72,000  5,75,67,271   

3631108 M‡elbv 

Aby`vb  

3257103 গন্ডিষণা    20,00,000  20,00,000  

3257105 D™¢veb  -                -    

    Dc‡gvU  20,00,000  20,00,000  

3631199  

অন্যান্য Aby`vb  

3821102 f‚wg Dbœqb Ki         -                    -    

3631199 Ab¨vb¨ Aby`vb  1,07,78,000  1,07,15,636  

    Dc‡gvU  1,07,78,000   1,07,15,636  

3632104 feb I 

’̄vcbv wbg©vY 

Aby`vb  

3632104 Ab¨vb¨ feb I ’̄vcbv          -                     -    

me©‡gvU   Dc‡gvU                      -                    -    

  me©‡gvU  7,05,50,000     7,02,82,907  
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২.৯ উন্নিন প্রকে স ক্রান্ত তথ্য    

২.৯.১ উন্নিন প্রকন্ডের অর্ ড িরাদ্দ ও ব্যি স ক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ কর্ন্ডক ৩০ জুন ২০২২পে ডন্ত)  

প্রকন্ডের নাম  প্রয়তন্ডিেনাধীন িিন্ডর 

এয়র্য়পন্ডত কমার্ িরাদ্দ 

(ন্ডকাটি র্াকাি) 

প্রয়তন্ডিেনাধীন িিন্ডর িরান্ডদ্দর য়িপরীন্ডত ব্যন্ডির 

পয়রমাণ ও িরান্ডদ্দর য়িপরীন্ডত ব্যন্ডির শতকরা 

িার 

প্রয়তন্ডিেনাধীন িিন্ডর 

মন্ত্রণালন্ডি এয়র্য়প 

য়রয়ভউ সভার স খ্যা  

১ ২ ৩ ৪ 

জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর 

সক্ষমতা য়িয়নম ডাণ 

প্রকে  

৪০, ০০, ০০, ০০০/- 

(িয়িশ ককাটি) র্াকা 

মাত্র    

৩৮,০০,৭৮,৩০৩/- (আর্য়ত্রশ ককাটি 

আর্াের িাজার য়তনশত য়তন) র্াকা মাত্র। 

ব্যি িার- ৯৫.০১% 

 

১২টি   

জয়িতা র্াওিার 

য়নম ডাণ প্রকে    

৩৯, ১০, ০০, ০০০/- 

(উনিয়িশ ককাটি েশ 

লক্ষ) র্াকা মাত্র  

৩৮,৮৮,১২,০০০/- (আর্য়ত্রশ ককাটি আর্ায়শ 

লক্ষ িার িাজার) র্াকা মাত্র। 

ব্যন্ডির িার- ৯৯.৪৪%  

 

১২টি   

 

 

২.১০ জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর শাখাসমূি   

 প্রন্ডমাশন শাখা  

 আইয়সটি শাখা 

 সমন্বি শাখা  

 প্রশাসন শাখা  

 য়িপণন ও সম্প্রসারণ শাখা  

 িান্ডজর্ ও অয়র্র্ শাখা  

 আয়র্ ডক ব্যিস্থাপনা শাখা  

 কারুয়শে শাখা  

 ফযাশন/য়র্জাইন শাখা   

 প্রয়শক্ষণ ও মানি সম্পে উন্নিন শাখা  

 আইন শাখা  

 ক্রি ও ভাোর ব্যিস্থাপনা শাখা   

 পয়রকেনা, উন্নিন ও গন্ডিষণা শাখা   

 এম আই এস শাখা   
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                                                          তৃতীি অোি 

৩.১ জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর য়িয়ভন্ন শাখার কাে ডক্রম 

 

   প্রন্ডমাশন শাখার কাে ডক্রম  

১. জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর আওতাি কম ডরত তৃণমূল পে ডান্ডির নারী উন্ডযািা সয়ময়তসমূন্ডির ব্যিসানুকূল প্রায়তষ্ঠায়নক সক্ষমতা বৃয়ি 

করা। 

২. সৃজনশীল ভািনা উৎসায়িতকরণসি কপশাগত মান উন্নিন্ডন িায়িো-য়ভয়েক প্রয়শক্ষণ প্রোন্ডনর মােন্ডম অব্যািতভান্ডি কসিার 

গুণগত মান উন্নিন্ডনর ব্যিস্থা করা। 

৩. কসিার গুণগত মান উন্নিন্ডন নারী উন্ডযািাসি সকল কেক কিাল্ডারন্ডের মতামত গ্রিণ করা। 

৪. নারী উন্ডযািান্ডের কপশাোয়রে ও সৃজনশীলতার উন্নিন্ডন উৎসাি প্রোন করা। 

৫. সকল ধরন্ডনর সৃজনশীল োন ধারণা উৎসায়িত করা। 

৬. সৃজনশীল োন ধারণা িাস্তিািন্ডন সুফল কপন্ডল স য়িট ব্যয়ি/েলন্ডক পুরস্কৃত করা। 

৭. জয়িতার অনলাইন ব্যিসা সম্পয়কডত োিতীি কাে ডক্রম। 

৮. কতৃডপক্ষ কতৃডক সমন্ডি সমন্ডি প্রেে অন্যান্য কাে ডািলী।  

 

জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর প্রিার স ক্রান্ত কাে ডক্রম প্রন্ডমাশন শাখা কতৃডক সম্পন্ন করা িি। জয়িতা ফাউন্ডেশন এি  জয়িতার ব্র্যায়ে  

অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নারী উন্ডযািান্ডেরন্ডক সকল ধরন্ডনর সৃজনশীল োন ধারণাি উৎসায়িত করা এি  কস অনুোিী প্রন্ডিাজনীি 

পেন্ডক্ষপ গ্রিণ করা, সৃজনশীল োন ধারণা িাস্তিািন্ডন সুফল কপন্ডল স য়িট ব্যয়ি/েলন্ডক পুরস্কৃত করা, নারী উন্ডযািান্ডের 

কপশাোয়রে ও সৃজনশীলতার উন্নিন্ডন উৎসাি প্রোন করার মােন্ডম জয়িতার ব্র্যায়ে  করা, য়িয়ভন্ন কেকন্ডিাল্ডার য়ক িা অন্যান্য 

প্রয়তষ্ঠান্ডনর সান্ডর্ স যুি িন্ডি জয়িতার প্রিার ও প্রসান্ডর কাজ করা প্রন্ডমাশন শাখার কাে ডক্রম। এিাোও প্রন্ডমাশন শাখা কতৃডপক্ষ 

কতৃডক সমন্ডি সমন্ডি প্রেে অন্যান্য কাে ডািলী সম্পােন কন্ডর।   

 

আইয়সটি শাখার কাে ডক্রম 

 

১. ফাউন্ডেশন্ডনর ওন্ডিিসাইর্ িালনাগােকরণ।  

২. ফাউন্ডেশন্ডনর কম ডকতডা / কম ডিারীগন্ডণর য়নন্ডিাগ এি  কপশাগত তথ্য স গ্রি এি  িালনাগােকরণ। 

৩. ফাউন্ডেশন্ডনর কম ডকতডা / কম ডিারীগন্ডণর জন্য  য়নিয়মত সফর্ওিার কয়ম্পউর্ার প্রয়শক্ষণ ককাস ড এর আন্ডিাজন। 

৪. নতুন কয়ম্পউর্ার প্রযুয়ি (সফর্ওিার) সম্পন্ডকড কম ডকতডা / কম ডিারীন্ডেরন্ডক অিয়িতকরণ ও প্রয়শক্ষণ আন্ডিাজন। 

৫. কয়ম্পউর্ার স ক্রান্ত িই, জান ডাল, ম্যাগায়জন, নীয়তমালা, প্রভৃয়ত স গ্রি প্রয়তপালন। 

৬. ইন্ডনান্ডভশন টিম এর সান্ডর্ কোগান্ডোগ রক্ষা ও প্রন্ডিাজনীি কাে ডক্রম গ্রিন্ডণর সিািতা প্রোন। 
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৭. তথ্য অয়ধকার আইন্ডনর আওতাধীন োিতীি কাে ডক্রম পয়রিালনা। 

৮. অয়ভন্ডোগ প্রয়তকার ব্যিস্থা (GRS) িাস্তিািন। 

৯. জাতীি শুিািার ককশল (NIS) িাস্তিািন। 

১০. উেম িি ডাসমূন্ডির (Best practices) িাস্তিািন। 

১১. ই-নয়র্ স ক্রান্ত কাে ডক্রম। 

১২. িায়ষ ডক কম ডসম্পােন চুয়ি প্রণিন, সম্পােন, িাস্তিািন ও ময়নর্য়র । 

১৩. কতৃডপক্ষ কতৃডক সমি সমি প্রেে অন্যান্য কাে ডািলী। 

জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর আইয়সটি শাখা জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর ওন্ডিিসাইর্ িালনাগাে কন্ডর। জাতীি িা আন্তজডায়তক পে ডান্ডি আইয়সটি  

য়িষিক আইন/ নীয়তমালা/য়িয়ি য়িধান অনুোিী প্রন্ডিাজনীি ব্যিস্থা গ্রিণ, নতুন কয়ম্পউর্ার প্রযুয়ি (সফর্ওিার) সম্পন্ডকড কম ডকতডা 

/ কম ডিারীন্ডেরন্ডক অিয়িতকরণ ও প্রয়শক্ষণ আন্ডিাজন করা ইতযায়ে উি শাখার কাে ডক্রম। ইন্ডনান্ডভশন স ক্রান্ত প্রন্ডিাজনীি কাে ডক্রম 

সম্পােন কন্ডর। ইন্ডনান্ডভশন টিম এর সান্ডর্ কোগান্ডোগ রক্ষা ও প্রন্ডিাজনীি কাে ডক্রম গ্রিন্ডণর সিািতা প্রোন কন্ডর। এিাোও তথ্য 

অয়ধকার আইন্ডনর আওতাধীন োিতীি কাে ডক্রম পয়রিালনা, অয়ভন্ডোগ প্রয়তকার ব্যিস্থা (GRS) িাস্তিািন, জাতীি শুিািার ককশল 

(NIS) িাস্তিািন, উেম িি ডাসমূন্ডির (Best practices) িাস্তিািন এি  ই-নয়র্ স ক্রান্ত কাে ডক্রম িাস্তিািন কন্ডর। কয়ম্পউর্ার 

স ক্রান্ত িই, জান ডাল, ম্যাগায়জন, নীয়তমালা, প্রভৃয়ত স গ্রি প্রয়তপালন ও নতুন কয়ম্পউর্ার প্রযুয়ি (সফর্ওিার) সম্পন্ডকড কম ডকতডা/ 

কম ডিারীন্ডেরন্ডক অিয়িতকরণ ও প্রয়শক্ষণ আন্ডিাজন করা উি শাখার কাে ডক্রম। এিাোও কতৃডপক্ষ কতৃডক সমন্ডি সমন্ডি প্রেে 

অন্যান্য কাে ডািলী আইয়সটি শাখা সম্পােন কন্ডর।  

 

সমন্বি শাখার কাে ডক্রম 

 

১. ফাউন্ডেশন্ডনর কিার্ ড অি গভন ডরস সভা অনুষ্ঠান ও কাে ডক্রন্ডমর িাস্তিািন। 

২. মায়সক সমন্বি সভা অনুষ্ঠান ও কাে ডক্রম িাস্তিািন। 

৩. মাননীি প্রধানমন্ত্রীর প্রয়তশ্রুয়ত ও য়নন্ডে ডশনা িাস্তিািন। 

৪. জাতীি স সন্ডের প্রন্ডনাের, স সেীি স্থািী কয়মটিন্ডত কপ্রয়রতব্য প্রয়তন্ডিেন।  

৫. ময়ন্ত্রপয়রষে য়িভান্ডগ কপ্রয়রতব্য মায়সক, কত্রমায়সক ও িায়ষ ডক প্রয়তন্ডিেন প্রস্তুত ও কপ্ররণ।  

৬.ফাউন্ডেশন্ডনর কম ডকান্ডের মায়সক, িায়ষ ডক ও ০৫ িিন্ডরর তথ্যায়ে স গ্রি এি  ময়ন্ত্রপয়রষে য়িভান্ডগ প্রয়তন্ডিেন কপ্ররণ। 

৭. ফাউন্ডেশন সম্পয়কডত ময়ন্ত্রপয়রষন্ডের য়সিান্ত িাস্তিািন অগ্রগয়তর প্রয়তন্ডিেন স গ্রি ও কপ্ররন। 

৮.জাতীি স সন্ডের অয়ধন্ডিশন্ডন মিামান্য রাষ্ট্রপয়ত কতৃডক প্রন্ডেি ভাষন্ডণ অন্তভূয়িডর জন্য তথ্যায়ে ময়ন্ত্রপয়রষে য়িভান্ডগ কপ্ররণ; 

৯. অন্যান্য মন্ত্রণালি কতৃডক িায়িত মতামত/তথ্যায়ে সরিরাি। 

১০. মিান স্বাধীনতা ও জাতীি য়েিস এি  য়িজি য়েিসসি সকল জাতীি য়েিসসমূি পালন। 

১১. ফাউন্ডেশন্ডনর িায়ষ ডক প্রয়তন্ডিেন প্রস্তুতকরণ। 

১২. কতৃডপক্ষ কতৃডক সমি সমি প্রেে অন্যান্য কাে ডািলী। 
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জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর Memorandum of Associations and Rules of Regulation অনুোিী িিন্ডর জয়িতা 

ফাউন্ডেশন্ডনর কিার্ ড অি গভন ডরস (BOG) এর কমপন্ডক্ষ ৩টি সভা অনুয়ষ্ঠত িন্ডত িন্ডি। জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর কিার্ ড অি গভন ডরস 

সভা আন্ডিাজন, সভার কাে ডয়িিরণী প্রণিন ও স য়িট কাে ডক্রম সমন্বি শাখার কম ডকতডা সম্পােন কন্ডর।    

 

এিাো জর্য়িা ফাউন্ডেশন্ডনর মায়সক সমন্বি সভা আন্ডিাজন ও কাে ডয়িিরণী প্রণিন এি  প্রশাসয়নক মন্ত্রণালন্ডির সমন্বি সভার জন্য 

তথ্য ও িাস্তিািন অগ্রগয়ত প্রয়তন্ডিেন কপ্ররণ সমন্বি শাখার কাে ডক্রম। সমন্বি শাখা ময়ন্ত্রপয়রষে য়িভান্ডগ কপ্রয়রতব্য মায়সক, কত্রমায়সক 

ও িায়ষ ডক প্রয়তন্ডিেন প্রস্তুত ও কপ্ররণ কন্ডর, জাতীি স সন্ডের প্রন্ডনাের কপ্ররণ, স সেীি স্থািী কয়মটিন্ডত কপ্রয়রতব্য প্রয়তন্ডিেন প্রস্তুত 

ও কপ্ররণ এি  ফাউন্ডেশন্ডনর কম ডকান্ডের মায়সক, িায়ষ ডক ও ০৫ িিন্ডরর তথ্যায়ে স গ্রি এি  ময়ন্ত্রপয়রষে য়িভান্ডগ প্রয়তন্ডিেন কপ্ররণ 

সম্পয়কডত কাে ডািলী সম্পােন কন্ডর।    

 

এিাো উি শাখা জাতীি স সন্ডের অয়ধন্ডিশন্ডন মিামান্য রাষ্ট্রপয়ত কতৃডক প্রন্ডেি ভাষন্ডণ অন্তভূয়িডর জন্য ময়ন্ত্রপয়রষে য়িভান্ডগ 

তথ্যায়ে কপ্ররণ কন্ডর। মাননীি প্রধানমন্ত্রীর প্রয়তশ্রুয়ত ও য়নন্ডে ডশনা িাস্তিািন ও অন্যান্য মন্ত্রণালি কতৃডক িায়িত মতামত/তথ্যায়ে 

কপ্ররণ উকয শাখার কাে ডক্রম। সমন্বি শাখা মিান স্বাধীনতা য়েিস, য়িজি য়েিস, নারী য়েিসসি সকল জাতীি য়েিসসমূি পালন 

কন্ডর এি  জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর য়িয়ভন্ন অনুষ্ঠান উৎসিায়ে উেোপন স ক্রান্ত কাে ডক্রম সম্পােন কন্ডর। সমন্বি শাখা জয়িতা 

ফাউন্ডেশন্ডনর িায়ষ ডক প্রয়তন্ডিেন প্রস্তুত ও প্রকাশ কন্ডর। এিাোও কতৃডপক্ষ কতৃডক সমি সমি প্রেে অন্যান্য কাে ডািলী সম্পােন 

কন্ডর। ২০২১-২২ অর্ ডিিন্ডরর িায়ষ ডক কম ডসম্পােন চুয়ি প্রণিন, সম্পােন, িাস্তিািন ও ময়নর্য়র  কাে ডক্রম সমন্বি শাখা কতৃডক 

িাস্তিায়িত িন্ডিন্ডি। এিাোও সমন্বি শাখা কতৃডপক্ষ কতৃডক সমি সমি প্রেে অন্যান্য কাে ডািলী সম্পােন কন্ডর।  

       

প্রশাসন শাখার কাে ডক্রম 

১. কম ডকতডা/ কম ডিারীন্ডের মন্ডে কম ডিন্টন, আঞ্চয়লক ও অভযন্তরীণ িেলী। 

২. জনিল কাঠান্ডমা য়নধ ডারণ, প্রস্তুত ও প্রন্ডিাজনীি অনুন্ডমােন্ডনর ব্যিস্থাকরণ। 

৩. কম ডকতডা/ কম ডিারন্ডের য়নন্ডিাগ, পন্ডোন্নয়ত, য়সন্ডলকশন কগ্রর্ ও উচ্চতর কিতন কস্কল প্রোন। 

৪. কম ডকতডা/ কম ডিারীন্ডের িায়ষ ডক কগাপনীি প্রয়তন্ডিেন কপ্ররণ ও স রক্ষণ।  

৫. কম ডকতডা/ কম ডিারীন্ডের ব্যয়িগত নয়র্, কোগোন, িােপত্র ও ছুটি। 

৬. য়সটিন্ডজন িার্ ডার প্রস্তুত ও প্রকাশ।  

৭. কম ডকতডা-কম ডিারীন্ডের  কপনশন মঞ্জুরী ও য়পআরএল তায়লকা িালনাগােকরণ। 

৮. আঞ্চয়লক কাে ডালিসমূন্ডির কম ডকতডা/কম ডিারীন্ডের কম ডিন্টন। 

৯. আঞ্চয়লক কাে ডালিসমূন্ডির কম ডকতডা/কম ডিারীন্ডের য়নন্ডিাগ, পন্ডোন্নয়ত, ছুটি। 

১০. জয়িতা য়িপণন কলারসমূন্ডির জনিল ব্যিস্থাপনা। 

১১. জয়িতা ফাউন্ডেশন ও আঞ্চয়লক কাে ডালন্ডির জনিল য়নন্ডিাগ। 

১২. আউর্ন্ডসায়স ড  এর মােন্ডম জনিল য়নন্ডিাগ। 

১৩. য়নন্ডিাগ কয়মটি গঠন। 

১৪. জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর জন্য পরামশ ডক য়নন্ডিাগ। 

১৫. কম ডকতডা ও কম ডিারীন্ডের কপশাগত অসোিারণ, অপরাধ ও শৃঙ্খলা ব্যিস্থাপনা।  

১৬. অয়ফস কেস িরাদ্দ স ক্রান্ত কাজ এি  কম ডকতডা/ কম ডিারীন্ডের কক্ষ িরাদ্দ। 

১৭. য়িঠি-পত্র গ্রিণ ও কপ্ররণ। 

১৮. ড্রাইভারন্ডের ছুটি ও অন্যান্য য়িষি। 

১৯. ক্রি কয়মটি ও অন্যান্য কয়মটি গঠন। 

২০. গােীর জ্বালানী ইসুয, য়িল পয়রন্ডশাধ ও লগ িয়ি স রক্ষণ। 
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২১. কম ডকতডান্ডের অয়ফন্ডস োতািাত স ক্রান্ত োনিািন ব্যিস্থাপনা। 

২২. কয়ম্পউর্ান্ডর ইন্টারন্ডনর্ স ন্ডোগ ও আিায়সক কর্য়লন্ডফান্ডন এ.য়র্.এস.এল. স ন্ডোগ। 

২৩. অয়ফন্ডসর ভাো, সায়ভ ডস িাজড, য়িদুযৎ য়িল, পায়ন য়িল, গ্যাস য়িল ও ইন্টারন্ডনর্ য়িল পয়রন্ডশাধ। 

২৪. প্রন্ডিাজন্ডন য়িন্ডশষ অনুষ্ঠান্ডনর জন্য গােী, স্থান ভাো করা। 

২৫. কতৃডপক্ষ কতৃডক সমি সমি প্রেে অন্যান্য কাে ডািলী। 

 

জনিল ব্যিস্থাপনা, য়নন্ডিাগ স ক্রান্ত কাে ডক্রম,কম ডকতডা-কম ডিারীন্ডের কম ডিণ্টন, িেলী, পন্ডোন্নয়ত, ছুটি, শৃঙ্খলা ব্যিস্থাপনা, কয়মটি 

গঠন, সরাসয়র ক্রি ব্যতীত সকল প্রকার ক্রি কাে ডক্রম সম্পােন, োনিািন ব্যিস্থাপনাসি অয়ফস েযািয়লশন্ডমন্ট স ক্রান্ত সকল 

প্রকার কাে ডক্রম প্রশাসন শাখা সম্পােন কন্ডর র্ান্ডক। প্রশাসন শাখা কম ডকতডা-কম ডিারী, নারী উন্ডযািা ও সাধারণ নাগয়রকন্ডের 

সুয়িধান্ডর্ ড য়সটিন্ডজন িার্ ডার প্রস্তুত ও প্রকান্ডশর প্রন্ডিাজনীি ব্যিস্থা গ্রিণ কন্ডর র্ান্ডক। এিাোও প্রশাসন শাখা কতৃডক গােী ব্যিস্থাপনা, 

গােীর জ্বালানী ইসুয, য়িল পয়রন্ডশাধ ও লগ িয়ি স রক্ষণ, কম ডকতডান্ডের অয়ফন্ডস োতািাত স ক্রান্ত োনিািন ব্যিস্থাপনা, 

কয়ম্পউর্ান্ডর ইন্টারন্ডনর্ স ন্ডোগ ও আিায়সক কর্য়লন্ডফান্ডন এ.য়র্.এস.এল. স ন্ডোগ, অয়ফন্ডসর ভাো, সায়ভ ডস িাজড, য়িদুযৎ য়িল, পায়ন 

য়িল, গ্যাস য়িল ও ইন্টারন্ডনর্ য়িল পয়রন্ডশাধ স ক্রান্ত কাে ডক্রম সম্পন্ন করা িি। য়িয়ভন্ন মন্ত্রণালি, েপ্তর স স্থা ও অন্যান্য প্রয়তষ্ঠান 

িন্ডত আগত য়িঠি/র্াক গ্রিণ, এি  র্াক করয়জোর ব্যিস্থাপনার কাে ডক্রম প্রশাসন শাখা কতৃডক গৃিীত িি। এিাোও কতৃডপক্ষ কতৃডক 

সমি সমি প্রেে অন্যান্য কাে ডািলী সম্পােন করা িি।     

 

 

য়িপণন ও সম্প্রসারণ শাখার কাে ডক্রম  

১. নারী উন্ডযািান্ডের জন্য কেশব্যাপী একটি আলাো নারীিান্ধি য়িপণন কনর্ওিাকড গন্ডে কতালা। 

২. নারীিান্ধি য়িপণন কনর্ওিাকড গ্রাম কর্ন্ডক শির অিয়ধ, উৎপােন কর্ন্ডক য়িপণন পে ডন্ত আলাো সাপ্লাই কিইন গন্ডে তুন্ডল নারীন্ডের 

সক্ষমতা বৃয়ির মােন্ডম কিইন্ডনর য়িয়ভন্ন পে ডান্ডি তান্ডেরন্ডক অর্ ডননয়তকভান্ডি য়নন্ডিায়জত করা। 

৩. সকল প্রন্ডিাজনীি সিািতা কসিা প্রোন ও ব্যিসা অনুকূল পয়রন্ডিশ সৃজনসি নারীিান্ধি কভৌত িাজার কাঠান্ডমা গন্ডে কতালা। 

৪. িহুমূখী ব্যিসা উন্ডযান্ডগর জন্য নারীন্ডের প্রন্ডিাজনীি সক্ষমতা ও েক্ষতা বৃয়ি।  

৫. নারী উন্ডযািান্ডের জন্য আঞ্চয়লক, কজলা, য়িভাগীি ও আন্তজডায়তক পে ডান্ডি কমলার আন্ডিাজন।  

৬. আন্তজডায়তক িায়ণজয কমলার আন্ডিাজন। 

৭. িা লান্ডেন্ডশ প্রিয়লত ও য়িলুপ্ত প্রাি িস্তয়শে ও কারুয়শেজাত পে ও এ সকল পন্ডের সান্ডর্ জয়েত নারী উন্ডযািা অন্ডন্বষণ ও 

তান্ডের উন্নিন্ডন কাে ডক্রম গ্রিণ। 

৮. জয়িতা য়িপণন ককেসমূন্ডি উন্ডযািান্ডের মন্ডে েল িরাদ্দকরণ। 

 ৯. জয়িতার প্রিার স ক্রান্ত অন্যান্য োিতীি কাে ডক্রম।   

১০. কতৃডপক্ষ কতৃডক সমন্ডি সমন্ডি প্রেে অন্যান্য কাে ডািলী।    

 

উন্নিন্ডনর মূল করাত-ধারাি নারী উন্ডযািান্ডের অন্তর্ভ ডয়ি এি  নারীর অর্ ডননয়তক ক্ষমতািন য়নয়িতকরন্ডণর লন্ডক্ষয নানায়িধ উন্ডযাগ 

গ্রিণ করা জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর অন্যতম প্রধান কাজ। এ স ক্রান্ত উন্ডিখন্ডোগ্য কাে ডক্রমসমূিংঃ নারী উন্ডযািান্ডের ব্যিসায়িক 

কম ডকান্ডে উৎসায়িতকরন্ডণর লন্ডক্ষয নতুন উন্ডযািা অন্ডন্বষণ কাে ডক্রম, নারী উন্ডযািান্ডের জন্য আলাো নারীিান্ধি য়িপণন কনর্ওিাকড 

গন্ডে তুলন্ডত পেন্ডক্ষপ গ্রিণ, িহুমূখী ব্যিসা উন্ডযান্ডগর জন্য নারীন্ডের প্রন্ডিাজনীি সক্ষমতা ও েক্ষতা বৃয়ির লন্ডক্ষয ফযাশন য়র্জাইন 



 
 
 
 
 

13 

খাযপে প্রস্তুত সি নানায়িধ প্রয়শক্ষন্ডণর ব্যিস্থা গ্রিণ করা, উন্ডযািান্ডের ব্যিসায়িক প্রসান্ডরর জন্য িায়ণজয কমলাসি য়িয়ভন্ন কমলাি 

অ শগ্রিণ করার প্রন্ডিাজনীি ব্যিস্থা গ্রিণ ইতযায়ে য়িপণন ও সম্প্রসারণ শাখার কাে ডক্রম। িা লান্ডেন্ডশ প্রিয়লত ও য়িলুপ্ত প্রাি 

িস্তয়শে ও কারুয়শেজাত পে ও এ সকল পন্ডের সান্ডর্ জয়েত নারী উন্ডযািা অন্ডন্বষণ ও তান্ডের উন্নিন্ডন কাে ডক্রম গ্রিণ, জয়িতা 

য়িপণন ককেসমূন্ডি উন্ডযািান্ডের মন্ডে েল িরাদ্দকরণ একটি গুরুেপূণ ড কাজ। উন্ডযািান্ডের ব্যিসায়িক কাে ডক্রম সিয়জকরন্ডণর 

লন্ডক্ষয জয়িতা অযাপস িালু করা িন্ডিন্ডি। এিাোও কতৃডপক্ষ কতৃডক সমন্ডি সমন্ডি প্রেে অন্যান্য কাে ডািলী য়িপণন ও সম্প্রসারণ 

শাখা কতৃডক িাস্তিায়িত িি।   

 

আয়র্ ডক ব্যিস্থাপনা শাখার কাে ডক্রম  

 

১. ক্ষুদ্রঋণ নীয়তমালা প্রণিন ও িালনাগােকরণ। 

২. য়িপণন ককে ও ফুর্ ককান্ডর্ ডর ভাো আোি, ব্যা ন্ডক জমা ও য়িসাি সমন্বি স ক্রান্ত ব্যিস্থাপনা। 

৩. উন্ডযািান্ডের প্রন্ডণােনা স ক্রান্ত কাে ডক্রম । 

৪. য়সর্ কযায়পর্াল ব্যিস্থাপনা ।  

৫. অয়জডত ছুটির স রক্ষণ এি  সাধারণ ভয়িষ্য তিয়িল এর িাৎসয়রক য়িসাি প্রোন, ভয়িষ্যৎ তিয়িন্ডলর অয়গ্রম গ্রিণ।  

 

প্রন্ডণােনা ঋণ য়িতরণংঃ  

মাননীি প্রধানমন্ত্রী ক ায়ষত আয়র্ ডক প্রন্ডণােনা প্যান্ডকন্ডজর আওতাি কুটির, অয়তক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝায়র উন্ডযািা, য়িন্ডশষ কন্ডর পিী ও 

প্রায়ন্তক পে ডান্ডির উন্ডযািারা কায়ঙ্খত মাত্রাি ঋণ প্রাপ্ত িিয়ন- এমন িাস্তিতার কপ্রয়ক্ষন্ডত সরকার পিী এলাকার প্রায়ন্তক জনন্ডগাষ্ঠীর 

জীিনমান উন্নিন্ডন কুটির, অয়তক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝায়র য়শেখাতন্ডক লক্ষয কন্ডর ঋণোন কাে ডক্রম সম্প্রসারন্ডণর জন্য ১৫০০ (পন্ডনর শত) 

ককাটি র্াকার নতুন প্রন্ডণােনা প্যান্ডকজ ক াষণা কন্ডর। উি প্যান্ডকন্ডজর আওতাি জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর জন্য কমার্ ৫০ (পঞ্চাশ) ককাটি 

র্াকা িরাদ্দ রাখা িি, োর মন্ডে অর্ ড য়িভান্ডগর য়সিান্ত অনুোিী জয়িতা ফাউন্ডেশন উি র্াকা নারী উন্ডযান্ডিান্ডের অনুকূন্ডল ঋণ 

য়িন্ডসন্ডি য়িতরন্ডণর লন্ডক্ষয উন্ডযাগ ও পয়রকেনা গ্রিণ কন্ডর। জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর য়নজস্ব ককান  ঋণ কম ডসূয়ি কনই। জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর 

পয়রিালক পষ ডন্ডের (BOG) ১৭ তম  সভাি ‘ঋণ য়িতরণ নীয়তমালা’ অনুন্ডমােন্ডনর পর উি নীয়তমালা অনুোিী এি  ব্যা ন্ডকর 

প্রয়তয়নয়ধবৃন্ডন্দর সান্ডর্ সম্পায়েত চুয়ি (MOU) এর মােন্ডম ঋণ য়িতরণ প্রয়ক্রিা শুরু কন্ডর।   

ককায়ভর্-১৯ পয়রয়স্থয়তন্ডত কেন্ডশর অর্ ডননয়তক ক্ষয়ত কমাকান্ডিলাি মাননীি প্রধানমন্ত্রী ক ায়ষত প্রন্ডণােনা প্যান্ডকন্ডজর আওতাি 

২০২১-২২ অর্ ডিিন্ডর জয়িতা ফাউন্ডেশনন্ডক ২০ (য়িশ) ককাটি র্াকা ঋণ য়িতরন্ডণর জন্য িরাদ্দ প্রোন করা িি। কিার্ ড অি গভরনন্ডস ডর 

১৭তম সভাি অনুন্ডমায়েত ‘ঋণ য়িতরণ নীয়তমালা’ অনুোিী - ব্র্যাক ব্যা ক, কিয়সক ব্যা ক, ব্যা ক এয়শিা, ওিান ব্যা ক, য়ে 

য়সটি ব্যা ক এি  ঢাকা ব্যা ক কমার্ ৬ টি ব্যা ন্ডকর সান্ডর্ সমন্ডঝাতা চুয়ি স্বাক্ষন্ডরর মােন্ডম ব্যা ক কতৃডক নারী উন্ডযািান্ডের 

মান্ডঝ কমার্ ২০ ককাটি র্াকা ৪% সুন্ডে ২৮৩ জন নারী উন্ডযািার অনুকূন্ডল প্রন্ডণােনা ঋণ য়িন্ডসন্ডি য়িতরণ করা িি। চুয়িকৃত ৬ 

টি ব্যা ন্ডকর মােন্ডম উি ঋণ য়িতরণ করা িি।  

২০২১-২২ অর্ ডিিন্ডরর ঋণ য়িতরণ কাে ডক্রন্ডমর অগ্রগয়ত য়নম্নরূপংঃ  

 

 ব্র্যাক ব্যা ক িন্ডত ১১৩ জন 

 কিয়সক ব্যা ক িন্ডত ৮৩ জন 

 ব্যা ক এয়শিা িন্ডত ৫০ জন 
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 ঢাকা ব্যা ক িন্ডত ২৪ জন  

 য়ে য়সটি ব্যা ক িন্ডত ৮ জন 

 ওিান ব্যা ক িন্ডত ৫ জন  

কমার্ ২৮৩ জন নারী উন্ডযািা প্রন্ডণােনা ঋণ কপন্ডিন্ডিন। 

জয়িতা ফাউন্ডেশন কতৃডক উি প্রন্ডণােনা ঋণ য়িতরণ এর কক্ষন্ডত্র কে য়িষিগুন্ডলা উন্ডিখ করা োিংঃ 

লক্ষয:   

কন্ডরানা মিামায়র (ককায়ভর্-১৯) পয়রয়স্থয়তন্ডত কেন্ডশর অর্ ডননয়তক পুনরুিার েরায়ন্বতকরণ এি  পিী এলাকার প্রায়ন্তক জনন্ডগাষ্ঠীর 

জীিনমান উন্নিন। 

উন্ডদ্দশ্য:  

কন্ডরানার কারন্ডণ ক্ষয়তগ্রস্ত গ্রামীণ ও প্রায়ন্তক পে ডান্ডির অয়তক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝায়র নারী উন্ডযািান্ডের অনুকূন্ডল সিজশন্ডতড, স্বেসুন্ডে এি  

স্বে সমন্ডির মন্ডে ঋণ য়িতরন্ডণর মােন্ডম তান্ডের ব্যিসা িালু, সম্প্রসারণ ও কর্কসই করা। 

ঋণ প্রায়প্তর জন্য কোগ্যতা, ঋন্ডণর পয়রমাণ, সুন্ডের িার ও কমিােংঃ   

ঋণ প্রায়প্তর জন্য কোগ্যতা: কন্ডরানা মিামায়রর কারন্ডণ গ্রামীণ এি  প্রায়ন্তক পে ডান্ডির ক্ষয়তগ্রস্ত অয়তক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝায়র নারী উন্ডযািা, 

য়িন্ডশষ কন্ডর োরা- 

 জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডন করয়জন্ডষ্ট্রশনকৃত নারী উন্ডযািা 

 ময়িলা ও য়শশু য়িষিক মন্ত্রণালন্ডির আওতাধীন েপ্তর/স স্থাি করয়জন্ডষ্ট্রশনকৃত নারী উন্ডযািাগণ  

 সরকান্ডরর প্রর্ম েফার প্রন্ডণােনার আওতাি ঋণপ্রাপ্ত িনয়ন এধরন্ডণর নারী উন্ডযািা 

 অগ্রায়ধকারর্ভি এসএমই সাি-কসটর এি  ক্লাোন্ডরর সান্ডর্ স য়িট নারী উন্ডযািা (ভযালু কিইন্ডনর আওতার্ভি নারী 

উন্ডযািা)     

 পিােপে অঞ্চল, ক্ষুদ্র নৃন্ডগাষ্ঠী, শারীয়রকভান্ডি অক্ষম নারী উন্ডযািা এি   

 কেন্ডশর য়িয়ভন্ন অঞ্চন্ডল অিয়স্থত কের্িয়র্, এসএমই এন্ডসায়সন্ডিশন, নারী উন্ডযািা স গঠন, নায়সি, নারী উন্ডযািা য়নন্ডি কাজ 

কন্ডর এধরন্ডণর সরকায়র-কিসরকায়র স স্থাসি কজলা ও উপন্ডজলা প্রশাসন্ডনর সুপায়রশকৃত নারী উন্ডযািা ইতযায়ে। 

 

ঋন্ডণর পয়রমাণ:  

গ্রািক পে ডান্ডি ঋন্ডণর পয়রমাণ ন্যযনতম ৫০ ( পঞ্চাশ) িাজার র্াকা িন্ডত সন্ডি ডাচ্চ ৫০ ( পঞ্চাশ) লক্ষ র্াকা পে ডন্ত। 

 

          ঋন্ডণর প্রকৃয়ত ও উন্ডদ্দশ্য:  

কন্ডরানাভাইরাস পয়রয়স্থয়তন্ডত ক্ষয়তগ্রস্ত অয়তক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝায়র নারী উন্ডযািান্ডের ব্যিসা িালু, পয়রিালনার জন্য িলয়ত মূলধনী ঋণ 

এি  য়কয়স্তয়ভয়েক ঋণসি  মূলধনী েন্ত্রপায়ত স গ্রি এি  ব্যিসার সম্প্রসারন্ডণর উন্ডদ্দন্ডশ্য ঋণ য়িতরণ করা। 

গ্রািক পে ডান্ডি সুন্ডের িার:  

গ্রািক পে ডান্ডি ঋন্ডণর সুন্ডের িার িন্ডি সন্ডি ডাচ্চ ৪%, ো ক্রমহ্রাসমান য়স্থয়ত (য়রয়র্উয়স  ব্যান্ডলি) পিয়তন্ডত য়িসািািন িন্ডি। ব্যা ক নারী 

উন্ডযািান্ডের য়নকর্ িন্ডত এ িান্ডরর অয়ধক সুে আোি করন্ডত পারন্ডি না। 
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গ্রািক পে ডান্ডি ঋণ পয়রন্ডশান্ডধর কমিাে:  

গ্রািক পে ডান্ডি ঋণ পয়রন্ডশান্ডধর সমিসীমা িন্ডি সন্ডি ডাচ্চ ২ (দুই) িির, ো ৬ (িি) মান্ডসর কগ্রস য়পয়রির্সি সন্ডি ডাচ্চ ১৮ (আঠার) টি 

সমান মায়সক য়কয়স্তন্ডত আোি/পয়রন্ডশাধন্ডোগ্য িন্ডি। তন্ডি ব্যা কার-কােমার সম্পন্ডকডর য়ভয়েন্ডত সন্ডি ডাচ্চ ২৪ (িয়িশ) টি সমান মায়সক 

য়কয়স্তন্ডত পয়রন্ডশাধ করা োন্ডি।  

য়িন্ডশষ অগ্রায়ধকার:  

ঋন্ডণর গ্রািক য়নি ডািন ও ঋণ য়িতরন্ডণর কক্ষন্ডত্র গ্রামীণ ও প্রায়ন্তক নারী উন্ডযািান্ডের য়িন্ডশষ অগ্রায়ধকার প্রোন করা িন্ডি।  

সীর্ কযায়পর্াল  

গণপ্রজাতন্ত্রী িা লান্ডেশ সরকান্ডরর মাননীি প্রধানমন্ত্রী কশখ িায়সনা য়লঙ্গসমতায়ভয়েক সমাজ য়িয়নম ডান্ডণর এক অনন্য প্রতীক । আর 

নারীর অর্ ডননয়তক ক্ষমতািন্ডনর মােন্ডমই য়লঙ্গ সমতায়ভয়েক সমাজ য়িয়নম ডাণ প্রয়ক্রিা তরায়ন্বত করা সম্ভি। েক্ষ মানি সম্পে 

য়নয়িত করণ, সামায়জক ন্যািপরািনতা বৃয়ি, ২০২১ সান্ডলর মন্ডে কেশন্ডক মেম আন্ডির কেন্ডশ উন্নীতকরণ, ২০৩০ সান্ডলর মন্ডে 

SDG (sustainable development goals) অজডন এি  ২০৪১ সান্ডলর মন্ডে উন্নত কেন্ডশর সায়রন্ডত িা লান্ডেশন্ডক উন্নীত 

করন্ডণ সরকার দৃঢ় প্রয়তশ্রুয়তিি। এরই ধারািায়িকতাি নারীর প্রয়ত য়িন্ডশষ অগ্রায়ধকার য়িন্ডিিনার কন্ডর নারীর অর্ ডননয়তক 

ক্ষমতািনন্ডক য়নয়িতকরন্ডণর প্রতযন্ডি কেন্ডশর নারী সমান্ডজর উন্নিন্ডনর লন্ডক্ষয জয়িতা ফাউন্ডেশনন্ডক আয়র্ ডকভান্ডি স্বািলম্বী করার 

জন্য মাননীি প্রধানমন্ত্রী ১০০ (একশত) ককাটি র্াকা সীর্ কযায়পর্াল প্রোন্ডনর প্রয়তশ্রুয়ত প্রোন কন্ডরন্ডিন। এর মন্ডে জয়িতা 

ফাউন্ডেশনন্ডক ইন্ডতামন্ডে ৪০ (িয়িশ) ককাটি র্াকা প্রোন করা িন্ডিন্ডি, অিয়শট ৬০ (ষার্) ককাটি র্াকা প্রোন প্রয়ক্রিাধীন রন্ডিন্ডি। 

সীর্ কযায়পর্াল য়িসান্ডি প্রাপ্ত ও ভয়িষ্যন্ডত প্রাপ্য র্াকার য়নরাপে ও সন্ডি ডােম ব্যিিার য়নয়িত করার লন্ডক্ষয য়সর্ কযায়পর্াল 

ব্যিস্থাপনার একটি কয়মটি গঠন করা িন্ডিন্ডি। উি কয়মটি সীর্ কযায়পর্াল তিয়িন্ডলর য়িসাি স রক্ষণ কন্ডর র্ান্ডক।  

কিার্ ড অি গভন ডরস (BOG) এর পূি ডানুন্ডমােন সান্ডপন্ডক্ষ জয়িতা ফাউন্ডেশন উি সীর্ কযায়পর্ান্ডলর লভযা ন্ডশর ৮০% (আয়শ শতা শ) 

ব্যি করন্ডত পান্ডর এি  অিয়শট ২০% (য়িশ শতা শ) সীর্ কযায়পর্ান্ডল আসল য়িন্ডসন্ডি অন্তর্ভ ডি িি। সীর্ কযায়পর্াল ব্যিস্থাপনা 

কয়মটি কতৃডক তিয়িন্ডলর য়িয়নন্ডিাগ, আি ও ব্যন্ডির য়িসাি য়নয়ে ডট সমিান্ডন্ত প্রয়তন্ডিেন প্রস্তুত কন্ডর প্রন্ডিাজন কমাতান্ডিক কসই 

প্রয়তন্ডিেন কিার্ ড অি গভন ডরস (BOG) ও সরকান্ডরর য়নকর্ োয়খল কন্ডর র্ান্ডক।    

 

কারুয়শে শাখার কাে ডক্রম  

১. কারুয়শেজাত পে য়নি ডািন, পে মান উন্নিনমূলক কাজ। 

২. উন্ডযািান্ডের সান্ডর্ প্রতযক্ষভান্ডি পে উৎপােন ও উন্নিন্ডনর জন্য কাজ করা। 

৩. পন্ডের গুনগত মান্ডনান্নিন করার পরামশ ড োন, অঞ্চল কভন্ডে য়িখ্যাত ও ঐয়তিযিািী পে ও উন্ডযািার অনুসন্ধান এি  তা 

জয়িতাি সম্পৃিকরণ।  

৪. উন্ডযািা ও পন্য মান উন্নিন্ডন প্রন্ডিাজন য়নয়রন্ডখ প্রয়শক্ষন্ডণর জন্য য়নি ডািন এি  প্রয়শক্ষণ শাখান্ডক অিয়িতকরণ। 

৫. কারুয়শে সম্পয়কডত সকল তথ্য স গ্রি ও স রক্ষণ।  

৬. য়র্জাইন কসন্টার এর সান্ডর্ সময়ন্বতভান্ডি কাজ করা। 

৭. ফাউন্ডেশন্ডনর অনুষ্ঠান্ডনর জন্য ব্যানার, কার্ ড ইতযায়ের য়র্জাইন। 

৮. কতৃডপক্ষ কতৃডক সমি সমি প্রেে অন্যান্য কাে ডািলী। 
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জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর কারুয়শে শাখা কেন্ডশর প্রায়ন্তক অঞ্চন্ডলর িস্ত ও কারুয়শেীন্ডের সকল তথ্য স গ্রি ও স রক্ষণ কন্ডর পন্ডের 

গুনগত মান উন্নিন করার পরামশ ড োন করার পাশাপায়শ অঞ্চলন্ডভন্ডে ও ঐয়তিযিািী পে উন্ডযািান্ডের অনুসন্ধান এি  তা জয়িতাি 

সম্পৃিকরন্ডণ সন্ডিট র্ান্ডক। কারুয়শেজাত পে য়নি ডািন, পন্ডের মান উন্নিন্ডন উন্ডযািা কারুয়শেীর সান্ডর্ প্রতযক্ষভান্ডি পে উৎপােন্ডন 

সিািতা, প্রয়শক্ষন্ডণর ব্যিস্থা ইতযায়ে কাে ডািলী কারুয়শে শাখা সম্পােন কন্ডর র্ান্ডক।  

লালমাটিিাস্থ য়র্জাইন কসন্টান্ডর য়িয়ভন্ন প্রয়শক্ষন্ডণর আন্ডিাজন ও িাস্তিািন্ডন সিািতা করা ও কায়রগয়র য়িয়ভন্ন য়িষন্ডি তোরয়ক 

করা। জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর নতুন উন্ডযািা কতয়রর লন্ডক্ষয য়িয়ভন্ন য়িশ্বয়িযালন্ডির কারুয়শেীন্ডের প্রয়শক্ষন্ডণর আন্ডিাজন ও িাস্তিািন 

এই শাখা কন্ডর র্ান্ডক।  ফাউন্ডেশন্ডনর য়িয়ভন্ন অনুষ্ঠানায়ের প্রিার প্রকাশনামূলক কাে ডক্রম িাস্তিািন্ডন কারুয়শে শাখা সিন্ডোগীতা 

কন্ডর র্ান্ডক। জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর য়িয়ভন্ন অনুষ্ঠান্ডনর িয়ি ও  য়ভয়র্ও আকডাইভ কন্ডর র্ান্ডক।  ফাউন্ডেশন্ডনর অনুষ্ঠান্ডনর জন্য ব্যানার, 

কার্ ড ইতযায়ের য়র্জাইন িাোও কতৃডপক্ষ কতৃডক সমি সমি প্রেে অন্যান্য কাে ডািলী উি শাখা িন্ডত সম্পায়েত িি।  

 

ফযাশন য়র্জাইন শাখার কাে ডক্রম 

 

১. সমি উপন্ডোগী পন্ডন্যর  য়র্জাইন কতয়রকরণ।  

২. য়িয়ভন্ন উৎসি এি  ঋতুন্ডক ককে কন্ডর অগ্রীম কপাষাক য়র্জাইনকরণ এি  আগ্রিী উন্ডযািান্ডের উি কপাষাক  কতয়র করার 

সিন্ডোয়গতা প্রোন ।  

৩. উন্ডযািান্ডের সমি উপন্ডোগী য়র্জাইন প্রয়শক্ষন্ডণর জন্য উৎসািোন ও মন্ডনানিন। 

৪. য়র্জাইন এি  কসম্পয়ল  কতয়রন্ডত প্রন্ডিাজণীি উপকরন স গ্রন্ডির ব্যিস্থা করন। 

৫. পন্ডন্যর ককািায়লটি এি  পন্য মান উন্নিন্ডন সায়ি ডক োয়িে পালন। 

৬. উন্ডযািা ও পন্য মান উন্নিন্ডন প্রন্ডিাজন য়নয়রন্ডখ প্রয়শক্ষন্ডণর জন্য য়সন্ডলকশন এি  প্রয়শক্ষণ শাখান্ডক অিয়িতকরন। 

৭. য়র্জাইন কসন্টার এর সান্ডর্ সময়ন্বতভান্ডি কাজ করা। 

৮. কতৃডপক্ষ কতৃডক সমি সমি প্রেে অন্যান্য কাে ডািলী। 

 

জয়িতা’র নারী উন্ডযািান্ডের জন্য য়িয়ভন্ন উৎসি এি  ঋতুন্ডক ককে কন্ডর অগ্রীম কপাশাক য়র্জাইনকরণ এি  আগ্রিী উন্ডযািান্ডের  

উি কপাশাক কতয়রন্ডত সিািতা করা ফযাশন য়র্জাইন শাখার অন্যতম একটি কাজ। এিাো সমি উপন্ডোগী পন্ডের য়র্জাইন কতয়র 

এি  উন্ডযািান্ডের সমি উপন্ডোগী য়র্জাইন প্রয়শক্ষন্ডণর জন্য উৎসাি প্রোন ও প্রয়শক্ষন্ডণর জন্য নারী উন্ডযািান্ডের মন্ডনানিন, 

য়র্জাইন এি  স্যাম্পল  কতয়রন্ডত প্রন্ডিাজনীি উপকরণ স গ্রন্ডির ব্যিস্থাকরণ, পন্ডের ককািায়লটি ও পন্ডের মান উন্নিন্ডন সায়ি ডক 

োয়িে পালন এি  উন্ডযািা ও পন্ডের মান উন্নিন্ডন প্রন্ডিাজন্ডনর য়নয়রন্ডখ প্রয়শক্ষন্ডণর জন্য য়সন্ডলকশন এি  প্রয়শক্ষণ শাখান্ডক 

অিয়িতকরণ, সারা কেন্ডশর সম্ভািনামি নারী উন্ডযািান্ডের উি কের্ য়িষন্ডি এি  ফযাশন য়র্জাইন য়িষন্ডি সম্যক ধারণা প্রোন 

করার জন্য প্রন্ডিাজনীি ব্যিস্থা গ্রিণ ও প্রয়শক্ষন্ডণর প্রন্ডিাজনীি ব্যিস্থা গ্রিণ উি শাখার কাে ডক্রম। এিাোও ফযাশন য়র্জাইন শাখা 

লালমাটিিাি অিয়স্থত জয়িতা য়র্জাইন কসন্টান্ডরর সান্ডর্ সময়ন্বতভান্ডি কাজ কন্ডর োন্ডে। ফযাশন য়র্জাইন শাখা ফযাশন য়র্জাইন 

স ক্রান্ত োিতীি কাে ডক্রম সম্পন্ন কন্ডর এি  কতৃডপক্ষ কতৃডক সমি সমি প্রেে অন্যান্য কাে ডািলী সম্পােন কন্ডর।  
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প্রয়শক্ষণ ও মানি সম্পে উন্নিন শাখার কাে ডক্রম 

 

১. কম ডকতডান্ডের কেন্ডশ (অভযন্তরীণ) ভ্রমণ ও প্রয়শক্ষণ ।  

২. কম ডকতডান্ডের য়িন্ডেশ ভ্রমণ/ প্রয়শক্ষন্ডনর জন্য অয়গ্রম অর্ ড উন্ডোলন ও সমন্বিকরণ। 

৩. কম ডকতডা/ কম ডিারীন্ডের স্থানীি প্রয়শক্ষন্ডনর জন্য প্রয়শক্ষণ য়ফ িািে অর্ ড িােকরণ। 

৪. য়িন্ডেশ ভ্রমণ ও প্রয়শক্ষণ স ক্রান্ত য়রন্ডপার্ ড য়রর্ান ড গ্রিণ ও কক্ষত্রমত কপ্ররণ। 

৫. জাতীি কসয়মনার, ওিাকডশপ, য়সন্ডম্পায়জিাম ও সন্ডম্মলন্ডন প্রয়তয়নয়ধ কপ্ররণ। 

৬. জাতীি কসয়মনার, ওিাকডশপ, য়সন্ডম্পায়জিাম ও সন্ডম্মলন আন্ডিাজন। 

৭. য়র্জাইন কসন্টার ব্যিস্থাপনা। 

৮. য়জরানী প্রয়শক্ষণ ককন্ডের ব্যিস্থাপনা। 

৯. এয়পএ অনুোিী প্রয়শক্ষণ কযান্ডলোর প্রস্তুতকরণ। 

১০. প্রয়শক্ষণ কযান্ডলোর অনুোিী প্রয়শক্ষণ কাে ডক্রম পয়রিালনা। 

১১. কতৃডপক্ষ কতৃডক সমি সমি প্রেে অন্যান্য কাে ডািলী।  

 

প্রয়শক্ষণ শাখা কম ডকতডা, কম ডিারী ও নারী উন্ডযািান্ডের জন্য প্রয়শক্ষন্ডণর ব্যিস্থা কন্ডর। এই শাখা এয়পএ অনুোিী প্রয়শক্ষণ 

কযান্ডলোর প্রস্তুত কন্ডর এি  কস অনুোিী িাস্তিািন কন্ডর। কম ডকতডান্ডের কেন্ডশ (অভযন্তরীণ) ভ্রমণ ও প্রয়শক্ষণ, কম ডকতডান্ডের য়িন্ডেশ 

ভ্রমণ/ প্রয়শক্ষন্ডনর জন্য অয়গ্রম অর্ ড উন্ডোলন ও সমন্বিকরণ, কম ডকতডা/ কম ডিারীন্ডের স্থানীি প্রয়শক্ষন্ডনর জন্য প্রয়শক্ষণ য়ফ িািে 

অর্ ড িােকরণ, য়িন্ডেশ ভ্রমণ ও প্রয়শক্ষণ স ক্রান্ত য়রন্ডপার্ ড য়রর্ান ড গ্রিণ ও কক্ষত্রমত কপ্ররণ প্রয়শক্ষণ শাখার কাে ডক্রম। প্রয়শক্ষণ শাখা 

প্রয়শক্ষণ কযান্ডলোর অনুোিী প্রয়শক্ষণ কাে ডক্রম পয়রিালনা কন্ডর। জাতীি কসয়মনার, ওিাকডশপ, য়সন্ডম্পায়জিাম ও সন্ডম্মলন্ডন 

প্রয়তয়নয়ধ কপ্ররণ, জাতীি কসয়মনার, ওিাকডশপ, য়সন্ডম্পায়জিাম ও সন্ডম্মলন আন্ডিাজন, য়র্জাইন কসন্টার ব্যিস্থাপনা, য়জরানী 

প্রয়শক্ষণ ককন্ডের ব্যিস্থাপনা স ক্রান্ত কাে ডক্রম প্রয়শক্ষন ও মানি সম্পে উন্নিন শাখা িন্ডত িাস্তিায়িত িি। এিাোও উি শাখার 

কম ডকতডা কতৃডপক্ষ কতৃডক সমি সমি প্রেে অন্যান্য কাে ডািলী সম্পােন কন্ডর।  

 

 

আইন শাখার কাে ডক্রম  

১. অন্যান্য মন্ত্রণালি/য়িভান্ডগর সান্ডর্ আইনী য়িষন্ডি সমন্বি।  

২. য়িয়ভন্ন আোলন্ডত মামলাসমূি পয়রিালনা।  

৩. য়িযমান আইন যুন্ডগাপন্ডোগী করার উন্ডযাগ।   

৪. আইন্ডনর আওতাি গঠিত য়িয়ভন্ন কয়মটির কাে ডক্রম তোরয়ক।  

৫. অমীমা য়সত য়িষি য়নষ্পয়ের লন্ডক্ষয ের্াের্ পেন্ডক্ষপ গ্রিণ। 

৬. সমিয়ভয়েক প্রয়তন্ডিেন প্রণিন করত: সমন্বি সভাি উপস্থাপন। 

৭. আইন/নীয়তমালা ও য়িয়ধমালা প্রণিন।  
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৮. অয়ধেপ্তন্ডরর কম ডকতডা/ কম ডিায়র কতৃডক আোলন্ডত োন্ডিরকৃত মামলার কাে ডািলী।  

৯.  কতৃডপক্ষ কতৃডক সমি সমি প্রেে অন্যান্য কাে ডািলী। 

 

“জয়িতা ফাউন্ডেশন”-য়ে কসাসাইটি করয়জন্ডটশন এযাট ১৮৬০ এর আওতাি “করয়জোর অি জন্ডিন্ট েক ককাম্পানী এে ফাম ডসমূন্ডির 

পয়রেপ্তর কতৃডক ০৩/১০/২০১৩ তায়রন্ডখ অলাভজনক প্রয়তষ্ঠান য়িসান্ডি য়নিয়ন্ধত িি (No-S-11756)।   

জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর অয়ভষ্ঠ য়ভশন, য়মশন ও উন্ডদ্দযশািলী অজডন্ডন সঠিক মানি সম্পে স গ্রি, উন্নিন, রক্ষণ, স রক্ষণ, প্রন্ডণােনা 

ও জিািয়েয়িতার মােন্ডম মানি সম্পন্ডের েক্ষ ও কাে ডকর ব্যিিার য়নয়িতকরন্ডণর জন্য মানিসম্পে নীয়তমালা-২০১৭ এি  

জয়িতা অর্ ড সম্পন্ডের েক্ষ ও কাে ডকর ব্যিিার য়নয়িতকরন্ডণর জন্য আর্ ড ব্যিস্থাপনা নীয়তমালা-২০১৭ প্রণিন করা িন্ডিন্ডি।  

য়িয়ভন্ন প্রকার আইন স ক্রান্ত তথ্য স গ্রি  স রক্ষণ, অয়ভন্ডোগ গ্রিণ, য়নেয়ের ব্যিস্থা, মামলা পয়রিালনার য়িষন্ডি স য়িষ্ঠ শাখাি 

কোগান্ডোগ, প্রশাসয়নক মন্ত্রণালন্ডি তথ্যপ্রোন ও য়নন্ডে ডশনা গ্রিণ এি  এতেয়িষন্ডি আইন শাখা কাজ করন্ডি।  

জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর আইন জাতীি স সন্ডে পান্ডশর লন্ডক্ষয ময়ন্ত্রপয়রষে য়িভান্ডগর স ন্ডশাধনীসি খসো পুনরাি প্রশাসয়নক মন্ত্রণালন্ডি 

কপ্ররণ করা িন্ডিন্ডি। জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর এর আইনী য়ভয়ে শয়িশালীকরণ, জয়িতা ফাউন্ডেশন কতৃডক অয়জডত সম্পয়ের সুষ্ঠ ু

ব্যিস্থাপনা, স্বািেশায়সত ও নারী উন্নিন্ডন সিািতা োনকারী প্রয়তষ্ঠান য়িসান্ডি জয়িতা ফাউন্ডেশনন্ডক স্থায়িে প্রোন্ডনর জন্য 

প্রশাসয়নক মন্ত্রনলাি কতৃডক “জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর আইন, ২০২২” (খসো) এর ভাষার ের্ার্ ডতা প্রয়মতীকরন্ডণর য়নয়মে অয়তয়রি 

সয়িি, স স্কার ও গন্ডিষণা অনুয়িভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালি, িরাির কপ্ররণ করা িি।  

জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর জন্য আউর্ন্ডসায়স  পিয়তন্ডত ১৭ জন জনিল স গ্রন্ডির য়িরুন্ডি সরকান্ডরর ময়িলা ও য়শশু য়িষিক মন্ত্রণালন্ডির 

সয়িি, ময়িলা য়িষিক অয়ধেপ্তন্ডরর মিাপয়রিালক, জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর ব্যিস্থাপনা পয়রিালকসি অন্যান্যন্ডের য়িিােী কন্ডর 

“িান্ডিান্ডস্কাপ য়লয়মন্ডর্র্ নামীি একটি প্রয়তষ্ঠান মিামান্য সুপ্রীম ককান্ডর্ ডর িাইন্ডকার্ ড য়িভান্ডগ একটি য়রর্ য়পটিশন োয়খল কন্ডর (য়রর্ 

য়পটিশন ন -১৮৪০০/২০১৭)।    

িান্ডিান্ডস্কাপ য়লয়মন্ডর্র্ প্রয়তষ্ঠানটি ইয়তপূন্ডি ড পয়রকেনা  মন্ত্রণালিাধীন িাস্তিািন পয়রিীক্ষন ও মূোিন য়িভাগ (IMED 

DIVISION) এর কসন্টাল প্রয়কউন্ডমন্ট কর্কয়নকযাল ইউয়নর্ (CPTU) িরািন্ডর অয়ভন্ডোগ োন্ডির করন্ডল উি প্রয়তষ্ঠান্ডনর প্রয়তকূন্ডল 

এি  জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর অনুকূন্ডল রাি িি। জয়িতা ফাউন্ডেশন, ময়িলা ও য়শশু য়িষিক মন্ত্রনালন্ডির আওতাধীন একটি প্রয়তষ্ঠান 

য়িসান্ডি মামলাটি এর্য়ন ড কজনান্ডরল অয়ফন্ডসর মােন্ডম স য়িট আোলন্ডত পয়রিালনার জন্য মন্ত্রনালন্ডির য়সিান্ত কমাতান্ডিক সয়লয়সর্র 

উই - এ প্রন্ডিাজনীি তথ্য ও কাগজপত্র কপ্ররণ করা িি। িতডমান্ডন য়রর্য়পটিশন মামলাটি মিামান্য সুয়প্রম ককান্ডর্ ডর িাইন্ডকার্ ড য়িভান্ডগ 

য়িিারাধীন আন্ডি।   

 

ক্রি ও ভাোর শাখার কাে ডক্রম 

 

১. িাৎসয়রক Procurement Plan  প্রস্তুতকরণ। 

২. কোন্ডর সকল প্রকার মালামাল গ্রিণ ও য়িতরণ, য়িসাি স রক্ষণ, েক করয়জোর স রক্ষণ। 

৩. সকল প্রকার ক্রি ও কমরামত।  

৪. গােী, ফযাি, ফন্ডর্াকয়পিার, কয়ম্পউর্ার, এয়স, য়প্রন্টার ক্রি ও টিওএেই ভূিকরণ।  

৫. সকল প্রকার োওিাত কার্ ড, ঈে কার্ ড, নিিন্ডষ ডর কার্ ড এি  য়ভয়জটি  কার্ ড প্রস্তুতকরণ। 

৬. কম ডকতডান্ডের আিায়সক ও োপ্তয়রক কর্য়লন্ডফান স ন্ডোগ ও য়িল পয়রন্ডশাধ। 
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৭. সকল কম ডকতডা ও কম ডিারীন্ডের িা লান্ডেশ সয়িিালি কর্য়লন্ডফান য়নন্ডে ডয়শকা সরিরাি। 

৮. কম ডকতডান্ডের োপ্তয়রক কর্য়লন্ডফান কমরামত ও সরিরাি।  

৯. কম ডকতডান্ডের নাম, কক্ষ, কর্য়লন্ডফান ও ইন্টারকম নম্বর সম্বয়লত তায়লকা িালনাগােকরণ। 

১০. ভূয়ম কর পয়রন্ডশাধ। 

১১. স িােপত্র সরিরাি,িই ক্রি এি  য়িল পয়রন্ডশাধ। 

১২. পুরাতন মালামাল য়নলান্ডম য়িক্রি।  

১৩. Foundation এর িায়ি স রক্ষণ। 

১৮. কতৃডপক্ষ কতৃডক সমি সমি প্রেে অন্যান্য কাে ডািলী।  

 

অন্ডর্ ডর উৎন্ডসর য়ভয়েন্ডত স গ্রি ও ক্রি ব্যিস্থাপনা কাে ডক্রম পয়রিায়লত িন্ডে। সরকারী উৎস িন্ডত প্রাপ্ত অর্ ড ব্যন্ডির কক্ষন্ডত্র সরকার 

য়নধ ডায়রত ক্রি নীয়তমালা অনুসরণ কন্ডর সকল সম্পন্ডের মওজুে করয়জোন্ডর স রক্ষণ করা িি।  

ক্রি ও  ভাোর শাখা িায়ষ ডক ক্রি পয়রকেনা প্রস্তুত , অয়ফস ব্যসস্থাপনার য়নতযপ্রন্ডিাজনীি সামগ্রী ক্রন্ডির পাশাপায়শ জয়িতা 

ফাউন্ডেশন্ডনর সকল নারী উন্ডযািা এি  কম ডকতডা কম ডিারীন্ডের মান্ডঝ িঙ্গিন্ধুর রাজননয়তক কিতনা য়ভয়েক প্রকাশনা (১) 

কারাগান্ডরর করাজনামিা, (২) অসমাপ্ত আত্মজীিনী য়িতরন্ডণর লন্ডক্ষয ক্রি করা িি। জয়িতা ফাউন্ডেশন িঙ্গিন্ধুর িােকাল, 

কারাগান্ডরর িন্দী জীিন, ভ্রমন অয়ভজ্ঞতাসি উন্ডিখন্ডোগ্য িইগুন্ডলা ( ১) আমার কেখা নিা িীন (২) কারাগান্ডরর করাজনামিা (৩) 

অসমাপ্ত আত্মজীিনী (৪) কশখ মুয়জি আমার য়পতা (৫) য়নি ডায়িত প্রিন্ধ (৬) রিনাসমগ্র পার্ ড ১ ও ২ (৭) িঙ্গিন্ধুর জীিন ও কম ড (৮) 

িঙ্গিন্ধুর য়িখ্যাত ভাষণ (৯) িঙ্গিন্ধুর িতযাকাে (১০) কেশ রতন (১১) োরা কভার এন্ডনয়িল (১২) উষার দুিান্ডর (১৩) একােন্ডরর 

য়েনগুয়ল (১৪) একােন্ডরর য়িঠি, ক্রিপূি ডক জয়িতা লাইন্ডেয়রন্ডত স রক্ষণ করা িন্ডিন্ডি।  

ক্রি ও ভাোর শাখা িায়ষ ডক য়ভয়েন্ডত প্রন্ডতযক স্থািী সম্পন্ডের অপিি য়নধ ডারণ ও য়িসাি স রক্ষণ করন্ডি। িায়তল ও অন্ডকন্ডজা সম্পে 

য়নলান্ডম য়িয়ক্র করা িন্ডি র্ান্ডক। সম্পন্ডের মজুে করয়জোন্ডর স রক্ষণ করা উি শাখার কাে ডক্রম।   

 

পয়রকেনা উন্নিন ও গন্ডিষণা শাখার কাে ডক্রম 

 

১. িায়ষ ডক উন্নিন কম ডসূয়ি/ স ন্ডশায়ধত িায়ষ ডক উন্নিন কম ডসূয়ির্ভি প্রকে িাস্তিািন। 

২. কিন্ডেয়শক সািায্যপুট প্রকেসমূি িাস্তিািন। 

৩. য়িয়ভন্ন মন্ত্রণালি ও স স্থান্ডক উন্নিন প্রকে সম্পয়কডত তথ্য প্রোন। 

৪. জয়িতা নারী উন্ডযািা উন্নিন পয়রকেনা, কম ডসূিী প্রণিন, গ্রিন ও িাস্তিািন। 

৫. আইএমইয়র্’কত ‘আইএমইয়র্-০৫ ও ক্রি স ক্রান্ত অগ্রগয়ত’র য়রন্ডপার্ ড কপ্ররণ। 

৬. উন্নিন প্রকন্ডের মায়সক পে ডান্ডলািনা সভা/ প্রকে িাস্তিািন কয়মটির সভা অনুষ্ঠান। 

৭. পঞ্চ িায়ষ ডকী পয়রকেনা িাস্তিািন। 

৮. উন্নিন কম ডকাে স ক্রান্ত য়িষন্ডি িায়ষ ডক প্রয়তন্ডিেন প্রণিন্ডন তথ্য সরিরাি। 



 
 
 
 
 

20 

৯. কপ্রয়ক্ষত পয়রকেনা ও সিরাব্দ উন্নিন লক্ষযমাত্রা (SDG) স য়িট োিতীি কাে ডক্রম সম্পােন। 

১০. প্রকেসমূি োিাই-িািাইপূি ডক পয়রকেনা কয়মশন্ডন কপ্ররণ কাে ডক্রম গ্রিণ ও ফন্ডলা-আপকরণ। 

১১. এয়র্য়প/ আরএয়র্য়পর্ভি প্রকেসমূন্ডির মায়সক ও কত্রমায়সক য়িসাি য়িিরণী অর্ ড য়িভাগসি স য়িট সকলন্ডক কপ্ররণ। 

১২. য়িভাগীি/ আঞ্চয়লক কাে ডালি স্থাপন স ক্রান্ত প্রকে গ্রিণ ও িাস্তিািন। 

১৩. য়িভাগীি ভিন য়নম ডান্ডনর জন্য জয়ম অয়ধগ্রিন ও য়নম ডানকাজ তোরয়ক। 

১৪. জয়িতা র্াওিার য়নম ডাণ প্রকে িাস্তিািন। 

১৫. জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর সক্ষমতা য়িয়নম ডাণ প্রকে িাস্তিািন। 

১৬. জায়তস  / ইউএনয়র্য়প/ ইউয়নন্ডসফ/ ইউএসএফয়পএ সি সকল আন্তজডায়তক স স্থা স ক্রান্ত কাে ডক্রম সম্পােন। 

১৭. নারীর অর্ ডননয়তক ক্ষমতািন্ডন একটি য়িন্ডশষায়িত প্রয়তষ্ঠান য়িন্ডসন্ডি জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর সক্ষমতা বৃয়িকরণ। 

১৮. কতৃডপক্ষ কতৃডক সমি সমি প্রেে অন্যান্য কাে ডািলী। 

সরকার জয়িতা র্াওিার য়নম ডান্ডণর লন্ডক্ষয ঢাকার ধানময়েন্ডত ১ য়ি া জয়ম িরাদ্দ প্রোন কন্ডরন্ডি। ঢাকা িাোও অন্য ৭টি য়িভান্ডগও 

ঢাকার অনুরূপ জয়িতা র্াওিার য়নম ডান্ডণর লন্ডক্ষয প্রতীকী মূন্ডে ১ য়ি া জয়ম প্রোন কন্ডরন্ডি।  ইয়তমন্ডে ঢাকাস্থ জয়িতা র্াওিার 

য়নম ডান্ডণর কাে ডক্রম শুরু িন্ডিন্ডি।  

ঢাকার অনুরূপ জয়িতা র্াওিার য়নম ডান্ডনর জন্য খুলনা, রাজশািী, িয়রশাল, মিমনয়স ি, িট্টগ্রাম, য়সন্ডলর্ ও র পুর য়িভান্ডগও গৃিািন 

ও গণপূতড মন্ত্রনালি কতৃডক িরাদ্দকৃত জয়ম অয়ধগ্রিন করা িন্ডিন্ডি এি  িরাদ্দকৃত জয়ম করয়জন্ডেশন সম্পন্ন িন্ডিন্ডি। জয়মগুন্ডলার 

সম্ভাব্যতা োিাই ( Feasibility study) করা হবয়বে এবাং য়র্য়পয়প (DPP) প্রণিন্ডনর জন্য প্রন্ডিাজনীি ব্যিস্থা গ্রিণ করা িন্ডে।  

অসেল ও অসিাি কম ডক্ষম নারীন্ডের জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশন নতুন উন্ডযািা কতরী ও তান্ডের ব্যিসায়িক কক্ষন্ডত্র সিািতা করার 

লন্ডক্ষয গৃিীত কাে ডক্রমগুন্ডলা ঢাকা য়িভাগসি পে ডািক্রন্ডম ৮ য়িভান্ডগর য়িভাগীি জয়িতান্ডের মােন্ডম কজলা ও উপন্ডজলা পে ডান্ডি য়িস্তৃত 

িন্ডি, োন্ডত তৃণমূল গ্রামীণ নারীরা ব্যাপক পয়রসন্ডর উন্ডযািা য়িন্ডসন্ডি সম্মানজনক জীয়িকা য়নি ডাি করন্ডত পান্ডর। এটি গ্রামীণ নারীন্ডের 

আর্ ড-সামায়জক উন্নিন ও ক্ষমতািন্ডন য়িন্ডশষ ভূয়মকা রাখন্ডি।  

পয়রকেনা শাখা িায়ষ ডক উন্নিন কম ডসূয়ি/ স ন্ডশায়ধত িায়ষ ডক উন্নিন কম ডসূয়ির্ভি প্রকে িাস্তিািন স ক্রান্ত কাে ডক্রম গ্রিণ কন্ডর। 

জয়িতা র্াওিার য়নম ডাণ প্রকে িাস্তিািন এি  জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর সক্ষমতা য়িয়নম ডাণ প্রকে িাস্তিািন উি শাখার কাে ডক্রম। 

য়িভাগীি ভিন য়নম ডান্ডণর জন্য জয়ম অয়ধগ্রিন ও য়নম ডাণকাজ তোরয়ক ও য়িভাগীি/ আঞ্চয়লক কাে ডালি স্থাপন স ক্রান্ত প্রকে গ্রিণ 

ও িাস্তিািন স ক্রান্ত প্রন্ডিাজনীি কাে ডক্রম পয়রকেনা, উন্নিন ও গন্ডিষণা শাখার কাে ডক্রম। এিাো এয়র্য়প/ আরএয়র্য়পর্ভি 

প্রকেসমূন্ডির মায়সক ও কত্রমায়সক য়িসাি য়িিরণী অর্ ড য়িভাগসি স য়িট সকলন্ডক কপ্ররণ ও জায়তস  / ইউএনয়র্য়প/ ইউয়নন্ডসফ/ 

ইউএসএফয়পএ সি সকল আন্তজডায়তক স স্থা স ক্রান্ত কাে ডক্রম উি সম্পােন কন্ডর।  

য়িয়ভন্ন মন্ত্রণালি ও স স্থান্ডক উন্নিন প্রকে সম্পয়কডত তথ্য প্রোন, আইএমইয়র্’কত ‘আইএমইয়র্-০৫ ও ক্রি স ক্রান্ত অগ্রগয়ত’র 

য়রন্ডপার্ ড কপ্ররণ, উন্নিন প্রকন্ডের মায়সক পে ডান্ডলািনা সভা/ প্রকে িাস্তিািন কয়মটির সভা অনুষ্ঠান, কপ্রয়ক্ষত পয়রকেনা ও সিরাব্দ 

উন্নিন লক্ষযমাত্রা (SDG) স য়িট োিতীি কাে ডক্রম সম্পােন এি  প্রকেসমূি োিাই-িািাইপূি ডক পয়রকেনা কয়মশন্ডন কপ্ররণ 

কাে ডক্রম গ্রিণ ও ফন্ডলা-আপকরণ স ক্রান্ত কাে ডক্রম উি শাখার কাে ডক্রম।   
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এম আই এস শাখার কাে ডক্রম 

 

১. জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর প্রকাশনা স ক্রান্ত োিতীি কাে ডক্রম পয়রিালনা, সম্পােন। 

২. জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর প্রধান িাতডাসমূি অন্যান্য সরকারী প্রয়তষ্ঠান ও জনগন্ডণর মন্ডে সম্প্রিান্ডরর ব্যিস্থাকরণ। 

৩. গণমােমগুন্ডলার সন্ডঙ্গ জয়িতার প্রিার য়িষন্ডি কাজ করার জন্য কোগান্ডোগ এি  কম ডসম্পকড স্থাপন করা। 

৪. জয়িতার েয়শউর এি  য়নউজ কলর্ার কতরী ও য়িতরণ। 

৫. কতৃডপক্ষ কতৃডক সমন্ডি সমন্ডি প্রেে অন্যান্য কাে ডািলী। 

 

জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর প্রকাশনা স ক্রান্ত োিতীি কাে ডক্রম পয়রিালনা ও সম্পােন করা এই শাখার কাজ। জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর 

প্রধান িাতডাসমূি অন্যান্য সরকারী প্রয়তষ্ঠান ও জনগন্ডণর মন্ডে সম্প্রিান্ডরর ব্যিস্থাকরণ, জয়িতার েয়শউর এি  য়নউজ কলর্ার কতরী 

ও য়িতরণ, গণমােমগুন্ডলার সন্ডঙ্গ জয়িতার প্রিার য়িষন্ডি কাজ করার জন্য কোগান্ডোগ এি  কম ডসম্পকড স্থাপন করা উি শাখার 

কাে ডক্রম।  এিাোও কতৃডপক্ষ কতৃডক সমন্ডি সমন্ডি প্রেে অন্যান্য কাে ডািলীও উি শাখা সম্পােন কন্ডর র্ান্ডক।  
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৩.২ জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর িলমান প্রকেসমূন্ডির পয়রয়িয়ত 

 

জয়িতা র্াওিার য়নম ডাণ প্রকে 

 

প্রকন্ডের নাম 

জয়িতা র্াওিার য়নম ডাণ প্রকে 

ময়িলা ও য়শশু য়িষিক মন্ত্রণালন্ডির অধীন ‘জয়িতা ফাউন্ডেশন’ কতৃডক িাস্তিািনাধীন ‘জয়িতা র্াওিার য়নম ডাণ’ শীষ ডক প্রকেটি 

এয়প্রল ২০১৮ িন্ডত য়র্ন্ডসম্বর ২০২৩ কমিান্ডে ১৬৮.৩৯ ককাটি (একশত আর্ষয়ট্ট ককাটি ঊনিয়িশ লক্ষ) র্াকা প্রাক্কয়লত ব্যন্ডি 

িাস্তিায়িত িন্ডে। এ অনন্য উন্ডযান্ডগর স্বপ্নদ্রটা মাননীি প্রধানমন্ত্রীর অয়ভপ্রাি অনুসান্ডর কেন্ডশর নারী  উন্ডযািান্ডের উন্নিন ও য়িকাশ 

সাধন্ডনর জন্য ঢাকার গুরুেপূণ ড এলাকা ধানময়েন্ডত সরকান্ডরর য়িন্ডশষ আনুকূন্ডে ‘জয়িতা ফাউন্ডেশন’ িরাির প্রাপ্ত এক য়ি া জয়মন্ডত 

প্রন্ডিাজনীি কভৌত অিকাঠান্ডমাগত সুয়িধায়ে সম্বয়লত ২টি কিজন্ডমন্টসি ১২ তলা য়িয়শট ‘জয়িতা র্াওিার য়নম ডাণ’ প্রকন্ডের মূল 

উন্ডদ্দশ্য। 

লক্ষযমাত্রাংঃ  য়নয়ম ডতব্য জয়িতা র্াওিান্ডর- 

ক) কেন্ডশর নারী উন্ডযািান্ডের উৎপায়েত ও প্রয়ক্রিাজাত য়িয়ভন্ন ধরন্ডনর িাজার িায়িো য়ভয়েক পে এি  কসিা য়িপণন্ডনর 

কভৌত অিকাঠান্ডমাগত সুয়িধা র্াকন্ডি। 

খ) নারী উন্ডযািা উন্নিন্ডন জ্ঞানয়ভয়েক, েক্ষতায়ভয়েক ও ব্যিসা ব্যিস্থাপনা য়ভয়েক প্রয়শক্ষন্ডণর জন্য কভৌত 

অিকাঠান্ডমাগত সুয়িধায়ে র্াকন্ডি। 

গ) প্রয়শক্ষণার্ী নারী উন্ডযািান্ডের জন্য ভিন্ডন Break Out Room (য়িোম কক্ষ) র্াকন্ডি। 

 ) জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর সের েপ্তর পয়রিালনার উপন্ডোগী কভৌত অিকাঠান্ডমাগত সুয়িধায়ে র্াকন্ডি। 

ঙ) য়শশু য়েিােত্ন ককে, নারীন্ডের জন্য য়জমন্ডনয়সিাম, িাচ্চান্ডের জন্য সুইয়ম  পুল (আি িধ ডক) ও অন্যান্য য়িন্ডনােন 

সুয়িধা সম্বয়লত কজোর স ন্ডিেনশীল কভৌত অিকাঠান্ডমাগত সুয়িধায়ে র্াকন্ডি। 

ি) তা’িাো জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর আি অজডন্ডনর জন্য মায়িপারপাস িলসি আনুষয়ঙ্গক কভৌত সুয়িধায়ে র্াকন্ডি। 

ি) কেন্ডশর প্রাি অন্ডধ ডক জনন্ডগাষ্ঠী নারীর সায়ি ডক ক্ষমতািন্ডনর মূতড প্রতীক য়িন্ডসন্ডি কেন্ডশর রাজধানী শির ঢাকাি 

েন্ডর্াপযুি স্থাপতয কশলীসি ‘জয়িতা র্াওিার’িন্ডি নারী উন্ডযািা উন্নিন্ডনর প্রন্ডিাজনীি সকল কভৌত সুয়িধায়ে সম্বয়লত 

পয়রন্ডিশ ও প্রয়তিন্ধীিান্ধি একটি আইকয়নক স্থাপনা। 

জ) সি ডপয়র েয়ক্ষণ এয়শিা অঞ্চন্ডল নারীর অর্ ডননয়তক ক্ষমতািনমূখী এ অনন্য উন্ডযান্ডগর ‘ জয়িতা ’ নামকরন্ডণর সার্ ডক 

প্রয়তফলন জয়িতা র্াওিান্ডরর স্থাপতয ও য়নম ডাণ কশলীন্ডত প্রস্ফুটিত িন্ডি। ফলশ্রুয়তন্ডত এ স্থাপনাটি কেন্ডশর নারীসমাজন্ডক 

এক একজন ‘জয়িতা’ িন্ডত য়নরন্তর অনুন্ডপ্ররণা ও আস্থা কজাগান্ডি।   
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 প্রকন্ডের জনিলংঃ  

 

১) প্রকে পয়রিালক                   ০১ জন  

২) য়িসাি রক্ষক                       ০১ জন  

৩) কয়ম্পউর্ার অপান্ডরর্র            ০১ জন 

৪) ড্রাইভার                             ০২ জন 

৫) অয়ফস সিািক                     ০২ জন 

 

একনজন্ডর জয়িতা র্াওিার সম্পয়কডত তথ্যায়ে 

 

স ন্ডশায়ধত প্রাক্কয়লত মূেংঃ        ১৬৮.৩৯ ককাটি র্াকা 

কমিােকালংঃ                         এয়প্রল ২০১৮ - য়র্ন্ডসম্বর ২০২৩ 

কলার এয়রিাংঃ                        ১২৯৬৭৭.৭১ িগ ডফুর্ (২ টি কিজন্ডমন্ট সি ১২ তলা ভিন)  

জয়মংঃ                                 ২০ কাঠা 

ভিন্ডনর ধরনংঃ                       িায়ণয়জযক (অনািায়সক) 

ভিন্ডনর কযার্াগয়রংঃ                 সুন্ডপয়রির  

অন্যান্য সুয়িধায়েংঃ                  ৫টি য়লফর্, ৪ কজাো এন্ডস্কন্ডলর্র  

    ১৫০০ককয়ভিা সািন্ডেশন  

    ৫০০ককয়ভএ কজনান্ডরর্র  

    ৫৫০ র্ন এয়স ৪৭টি কার পায়কড   

 

েরপত্র আিিান ও য়নম ডাণ কাজ শুরু 

 

েরপত্র আিিানংঃ                    ১৫ কফব্রুিারী, ২০২১ 

য়নম ডাণ কাজ শুরুংঃ                   ১৪ কসন্ডেম্বর, ২০২১ 

য়নি ডায়িত ঠিকাোয়র প্রয়তষ্ঠানংঃ    িঙ্গ য়িল্ডাস ড য়লয়মন্ডর্র্ 

য়নি ডায়িত স্থাপতয প্রয়তষ্ঠানংঃ       য়সন্ডেম আয়কডন্ডর্টস 

িাস্তিািনকারী প্রয়তষ্ঠানংঃ          গণপূতড অয়ধেপ্তর 
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মাননীি প্রধানমন্ত্রী কতৃডক র্াওিান্ডরর য়ভয়ে প্রস্থর স্থাপন  

 

র্াননীে প্রধানর্ন্ত্রী সশখ হারেনা গৈ ১ রেদ্েম্বর, ২০২১ ৈাররদ্খ ভার্চ মোলী জরেৈা টাওোদ্রর রভরিপ্রস্তর স্থাপন কদ্রন। জরেৈা 

টাওোর রনর্ মাণ প্রকদ্ের আওৈাে বৈমর্ান েরকার কর্তমক প্রেি ঢাকার ধানর্রেস্থ বার িঃ ৪০৫/রব (পুরাৈন),২০/এ (নতুন), সরােিঃ 

২৭ (পুরাৈন), ১৬ (নতুন)সৈ প্রাে ১ রবঘা (১৯.৯০ কাঠা) ভূরর্র উপর ১২ৈলা জরেৈা টাওোর রনর্ মাণ করা হদ্ে। 

 

 

 

মাননীি প্রধানমন্ত্রী কশখ িায়সনা ০১ য়র্ন্ডসম্বর, ২০২১ তায়রখ ভাচুডিালী “জয়িতা র্াওিার” এর য়ভয়েপ্রস্তর স্থাপন কন্ডরন।  

 

 

য়নয়ম ডিমাণ জয়িতা র্াওিান্ডর র্াকন্ডি- 

 

 নারী উন্ডযািান্ডের উৎপায়েত পে ও কসিা য়িপণন্ডনর কভৌত অিকাঠান্ডমাগত সুয়িধা  

 নারী উন্ডযািা প্রয়শক্ষন্ডণর সুয়িধা 

 প্রয়শক্ষনার্ীন্ডের জন্য Break Out Room (য়িোম কক্ষ) 

 জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর য়নজস্ব সের েপ্তর পয়রিালনার সকল সুয়িধায়ে 

 কর্ ককিার কসন্টার, নারীন্ডের য়জমন্ডনয়শিাম, সুইয়ম পুল, ব্যা ক, ফুর্ন্ডকার্ ডসি য়িন্ডনােনমূলক কজোর স ন্ডিেনশীল 

অিকাঠান্ডমাগত সুয়িধায়ে  

 কসয়মনার িল, য়িউটি পাল ডার 

 য়নজস্ব অয়র্ন্ডর্ায়রিাম  

 পয়রন্ডিশ ও প্রয়তিন্ধীিান্ধি “আইকয়নক স্থাপনা” 
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“জয়িতা র্াওিার”   

অগ্রগয়ত (৩০ জুন,২০২২ পে ডন্ত) 

 

আয়র্ ডক অগ্রগয়ত (ব্যি)-  ৪২.১৬ ককাটি র্াকা 

কভৌত অগ্রগয়ত-   ৪৪% 

 

 

য়নম ডাণকাজ সমাপ্তপূি ডক ভিন িস্তান্তর (ওিাকডপ্লযান অনুোিী)  

 

              কসন্ডেম্বর, ২০২৩ 

 

 

র্াওিার য়নম ডান্ডণর িযান্ডলঞ্জসমূি  

 

 ১. য়নধ ডায়রত সমন্ডির মন্ডে য়নম ডাণ কাজ সমাপ্তকরণ  

 ২. মানসম্মত য়নম ডাণকাজ  

 ৩. প্রন্ডিাজনীিও অর্ ড সরিরাি য়নয়িতকরণ  
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সি ডন্ডশষ স ন্ডশায়ধত নকশা অনুোিী য়নয়ম ডতব্য জয়িতা র্াওিার  
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৫) কয়ম্পউর্ার অপান্ডরর্র            ০২ জন 

৬) ড্রাইভার                             ০১ জন  

৭) অয়ফস সিািক                     ০৪ জন 

৮) ম্যান্ডসঞ্জার                           ০১ জন 

৯) রিনার                               ০১ জন  

 

জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর সক্ষমতা য়িয়নম ডাণ প্রকে 

প্রকন্ডের নাম  

              জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর সক্ষমতা য়িয়নম ডাণ প্রকে 

 

প্রকন্ডের মূল লক্ষয ও উন্ডদ্দশ্য  

 

প্রকেটির মূল লক্ষয িন্ডে জয়িতা ফাউন্ডেশনন্ডক একটি অনন্য য়িন্ডশষায়িত প্রয়তষ্ঠান য়িন্ডসন্ডি য়িয়নম ডাণ করা োন্ডত 

এটি িহুমুখী ব্যিসা উন্ডযান্ডগ িয়ধ ডষ্ণু অর্ ডননয়তক সম্পৃিতার মােন্ডম কেন্ডশর নারী জনন্ডগাষ্ঠীর জীিন-মান উন্নিন্ডন 

এি  ক্রমান্বন্ডি তান্ডেরন্ডক অর্ ডননয়তকভান্ডি স্বািলম্বী কন্ডর গন্ডে তুলন্ডত পান্ডর। 

সুয়নয়ে ডট উন্ডদ্দশ্যসমূি 

 জয়িতা ফাউন্ডেশনন্ডক প্রায়তষ্ঠায়নক, কায়রগয়র ও অর্ ডননয়তকভান্ডি সক্ষম ও স্বািলম্বী  কন্ডর কতালা োন্ডত 

এটি নারী উন্ডযািা সয়ময়ত (WEAs)/ ব্যয়ি নারী উন্ডযািান্ডেরন্ডক (IWEs) িহুমুখী ব্যিসা উন্ডযাগ 

সফল ও ফলপ্রসূভান্ডি পয়রিালনা করন্ডত সক্ষম কন্ডর গন্ডে তুলন্ডত পান্ডর।  

 

 পে ডািক্রন্ডম ২৮,০০০ এর অয়ধক নারীন্ডক সম্পৃি কন্ডর নারী উন্ডযািা সয়ময়ত (WEAs)/ ব্যরক্ত নারী 

উদ্যাক্তাদ্ের (WEAs)/ িহুয়িধ ব্যিসা উন্ডযান্ডগর সক্ষমতা উন্নিন করা।  

প্রকন্ডের জনিলংঃ 

১) প্রকে পয়রিালক                   ০১ জন    

২) য়পএ প্রকে পয়রিালক             ০১ জন 

৩) য়িসাি রক্ষক                       ০১ জন   

৪) প্রয়কউরন্ডমনর্                       ০১ জন  

 

 

 প্রকন্ডের কমিােংঃ জানুিায়র ২০১৯ কর্ন্ডক য়র্ন্ডসম্বর ২০২৩ পে ডন্ত   

 প্রকন্ডের প্রাক্কয়লত ব্যিংঃ ২৬২৯৯.৪৫০ লক্ষ র্াকা     
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িতুর্ ড অোি  

২০২১-২০২২ অর্ ডিিন্ডর জয়িতা ফাউন্ডেশন কতৃডক গৃিীত কাে ডক্রমসমূি 

১. জর্য়িা োওয়ার র্নম িাণোঃ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হার্িনা ২০১১ িাবলর ১৬ নবভম্বর জর্য়িার শুভ উবদ্বাধন কবরন। শিই শর্বক নারীর অর্ িননর্িক 

যমিায়বনর লবযে জর্য়িা কাজ কবর র্াবে। বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্ির আওিায় জয়িতা ফাউন্ডেশন’ কতৃডক ‘জয়িতা র্াওিার 

য়নম ডাণ’ শীষ ডক প্রকেটি এয়প্রল ২০১৮ িন্ডত য়র্ন্ডসম্বর ২০২৩ কমিান্ডে ১৬৮.৩৯ ককাটি (একশত আর্ষয়ট্ট ককাটি ঊনিয়িশ লক্ষ) 

র্াকা প্রাক্কয়লত ব্যন্ডি িাস্তিায়িত িন্ডে। িরকার কতৃিক প্রদত্ত ঢাকার ধানমর্েস্থ প্ল্ে-৪০৫/র্ব (পুরািন),২০/এ (নতুন), শরািোঃ 

২৭(পুরািন), ১৬ (নতুন) প্রিীকীমূবল্য প্রায় ১ র্বঘা (১৯.৯০ কাঠা) ভূর্মর উির ১২ িলা জর্য়িা োওয়ার র্নম িাণ করা হবে। গি 

১ র্িবিম্বর, ২০২১ িার্রবখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হার্িনা জর্য়িা োওয়াবরর র্ভর্ত্ত প্রস্তর স্থািন কবরন। জর্য়িা োওয়াবর নারী 

উবযাক্তাবদর উৎিার্দি িে র্বিণন সুর্বধার িাোিার্ে র্েশু র্দবার্ত্ন শকি, নারীবদর জন্য র্জমবনর্িয়াম, মর্হলা ও র্েশুবদর 

জন্য সুইর্মাং পুল (আয় বধ িক) ও অন্যান্য র্ববনাদন সুর্বধা িম্বর্লি শজোর িাংববদনেীল শভৌি অবকাঠাবমাগি সুর্বধার্দ র্াকবব। 

িা’োো জর্য়িা ফাউবেেবনর আয় অজিবনর জন্য মার্িিারিাি হলিহ আনুষর্ঙ্গক শভৌি সুর্বধার্দ র্াকবব। জর্য়িা োওয়ার 

হবব িারা শদবের  নারী উবযাক্তাবদর তির্রকৃি িে র্বিয় ও র্বিণবনর জন্য একটি নারীবান্ধব অবকাঠাবমা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হার্িনা কতৃিক ০১ র্িবিম্বর, ২০২১ িার্রখ ভার্চিয়ালী “জর্য়িা োওয়ার” এর র্ভর্ত্ত প্রস্তর স্থািন। 

 

২. জর্য়িা ফুিবকাে ি উবদ্বাধনোঃ  

 

ধানমর্ের রািা প্ল্াজাস্থ জর্য়িা র্বিণন শকবিে্র ৫ম িলায় নারী উবযাক্তাবদর উৎিার্দি শদেীয় খাবার বাজারজািকরবণর জন্য 

জর্য়িা ফুি শকাে ি স্থািন করা হবয়বে। গি ১৮ জুলাই ২০২১ িার্রবখ মর্হলা ও র্েশু র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র মাননীয় প্রর্িমন্ত্রী 

ফর্জলাতুন শনিা ইর্িরা এমর্ি জর্য়িা ফুিবকাবে ির শুভ উবদ্বাধন কবরন। জর্য়িা ফুিবকাবে ি শদেীয় খাবাবরর িাোিার্ে 

র্ফউেনধমী নানা রকম খাবার িাওয়া র্ায়। এখাবন র্বর্ভন্ন ঋতু ও িমবয়র ির্রবিিবনর িাবর্ র্িঠাপুর্ল, র্মর্ি মোই,মুর্ে, মুের্ক, 

খাঁটি গাওয়া র্ঘ, মধু, মিলািার্ি ইিোর্দ িাওয়া র্ায়।  শদবের র্বর্ভন্ন অঞ্চবলর ঐর্িহেবাহী খাবারও জর্য়িা ফুিবকাবে ি িাওয়া 

র্ায়। এর নাির্নক উিস্থািনা শিিা আকষ িবণর শকির্বদু।  
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গি ১৮ জুলাই ২০২১ িার্রখ মর্হলা ও র্েশু র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র মাননীয় প্রর্িমন্ত্রী ফর্জলাতুন শনিা ইর্িরা, এমর্ি মবহাদয় 

কতৃিক “জর্য়িা ফুি শকাে ি” এর শুভ উবদ্বাধন  

 

৩. দেম প্রর্িষ্ঠাবার্ষ িকী উদর্ািনোঃ   

 

জর্য়িা’র ১০ম প্রর্িষ্ঠাবার্ষ িকী উদর্ািন উিলবযে গি ০৫ ও ০৬ র্িবিম্বর, ২০২১ িার্রবখ প্যান প্যার্ির্ফক শিানারগাঁও 

শহাবেবলর ওবয়র্িি গাবি িন’এ নারী উবযাক্তাবদর তির্রকৃি শিাোক ও গৃহিজ্জা িামগ্রী প্রদে িনী এবাং ফোেন শো অনুষ্ঠাবনর 

আবয়াজন করা হয়।  

জর্য়িা’র ১০ম প্রর্িষ্ঠাবার্ষ িকী উদর্ািন উিলবযে অবয়ার্জি অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্ির্র্ র্হবিবব উির্স্থি র্েবলন, জনাব এম. এ. 

মান্নান এমর্ি, মাননীয় মন্ত্রী, ির্রকল্পনা মন্ত্রণালয় ও িভাির্ি র্েবলন জনাব ফর্জলাতুন শনিা ইর্িরা এমর্ি, মর্হলা ও র্েশু 

র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র মাননীয় প্রর্িমন্ত্রী। র্ববেষ অর্ির্র্ র্হবিবব উির্স্থি র্েবলন, জনাব ফরহাদ শহাবিন এমর্ি, মাননীয় প্রর্িমন্ত্রী, 

জনপ্রোিন মন্ত্রণালয়, জনাব িার্হন আহবম্মদ শিৌধুরী, িাববক িদস্য (ির্িব), ির্রকল্পনা কর্মেন, জনাব শমাোঃ িাবয়দুল ইিলাম, 

ির্িব, মর্হলা ও র্েশু র্বষয়ক মন্ত্রণালয়, জনাব আব্দুর রউফ িালুকদার, র্ির্নয়র ির্িব, অর্ ি র্বভাগ, অর্ ি মন্ত্রণালয়, জনাব কাজী 

রওেন আক্তার, িাববক র্ির্নয়র ির্িব, মর্হলা ও র্েশু র্বষয়ক মন্ত্রণালয়।  

 

জর্য়িা ফাউবেেন এর ১০ম প্রর্িষ্ঠাবার্ষ িকী উিলবযে “আলিনা গর্িময়” নাবম একটি স্মরর্নকা প্রকাে করা হয়। এই স্মরর্নকাি 

জর্য়িা ফাউবেেবনর নারী উবযাক্তাবদর িাফবল্যর ইর্িকর্া, িাবদর সৃর্িকবম ির র্কছু র্নদে িন তুবল ধরা হবয়বে।  

 

দুই র্দনব্যািী অনুষ্ঠাবনর প্রর্ম র্দবন নারী উবযাক্তাবদর তির্রকৃি শিাষাবকর প্রদে িনী করা হয় এবাং র্দ্বিীয় র্দন মূল্যায়বনর 

র্ভর্ত্তবি পুরষ্কার র্বিরণ করা হয়। এোোও অনুষ্ঠাবনর র্দ্বিীয় র্দন নারী উবযাক্তাবদর র্িজাইনকৃি ও তির্রকৃি শিাষাবকর 

ফোেন শো এবাং িাাংস্কৃর্িক িব ি অনুর্ষ্ঠি হয়।  
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জর্য়িা ফাউবেেবনর ১০ম প্রর্িষ্ঠাবার্ষ িকী উদর্ািন অনুষ্ঠাবন পুরষ্কারপ্রাপ্ত নারী উবযাক্তা এবাং র্ববেষ অর্ির্র্বৃি  

 

৪. র্িঠা উৎিব আবয়াজনোঃ 

 

বাাংলাবদবের সূবণ িজয়ন্তী, মুর্জব েিবষ ি এবাং জর্য়িা’র ১০ম প্রর্িষ্ঠাবার্ষ িকী উদর্ািন উিলবযে জর্য়িা ফুিবকাবে ি গি ২৪শে 

র্িবিম্বর, ২০২১ শর্বক ২৭শে র্িবিম্বর, ২০২১ িার্রখ িার র্দন ব্যািী জর্য়িা র্িঠা উৎিব’এর আবয়াজন করা হয়। র্িঠা উৎসন্ডির 

উবদ্বাধন অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অর্ির্র্ র্হবিবব উির্স্থি র্েবলন মর্হলা ও র্েশু র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র মাননীয় প্রর্িমন্ত্রী জনাব ফর্জলাতুন 

শনিা ইর্িরা এমর্ি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ২৪-২৭ র্িবিম্বর, ২০২১ িার্রখ ির্ িন্ত িার র্দনব্যািী ‘জর্য়িা র্িঠা উৎিব’ অনুর্ষ্ঠি হয়।  
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৫. র্িজাইন শিন্টার স্থািনোঃ  

 

নারী উবযাক্তাবদরবক প্রর্ের্যি ও দয উবযাক্তা র্হবিবব গবে শিালার লবযে মর্হলা র্বষয়ক অর্ধদপ্তর এর ঢাকার লালমাটিয়াস্থ 

উি-ির্রিালবকর কার্ িালবয়র ২য় িলার একটি অাংবে জর্য়িা র্িজাইন শিন্টার স্থািন করা হবয়বে, শর্খাবন নতুন নারী 

উবযাক্তাবদর ফোেন র্িজাইন র্বষবয় প্রর্েযণ প্রদান করা হবে।  

 

৬. POS শমর্েন স্থািনোঃ     

 

ধানমর্ের রািা প্ল্াজাস্থ জর্য়িা র্বিণন শকি ও জর্য়িা ফুি শকাবে ি শিিাবদর শলনবদবনর জন্য POS শমর্েন স্থািন করা হবয়বে। 

শিখাবন নগদ োোও শির্ভে ও শির্িে কাি ি ব্যবহার কবর শিিাগণ িে িয় করবি িারববন।    

 

৭. নারী উবযাক্তাবদর প্রর্েযণোঃ    

 

“জর্য়িা ফাউবেেবনর িযমিা র্বর্নম িাণ প্রকল্প” এর মােবম জর্য়িা ফাউবেেন ও িারা শদবের নারী উবযাক্তাবদর ফোেন 

র্িজাইন, শপ্রািাক্ট শিবভলিবমন্ট, শি-বকয়ার, কার-ড্রাইর্ভাং ইিোর্দ র্বর্ভন্ন শেবি প্রর্েযণ প্রদান করা হবে। ২০২১-২২ 

অর্ িবেবরর শমাে ২৭৭৭ জন নারী উবযাক্তাবক র্বর্ভন্ন র্বষবয় প্রর্েযণ প্রদান করা হবয়বে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নারী উবযাক্তাবদর র্নবয় আবয়ার্জি ফোেন র্িজাইন প্রর্েযবণর য়স্থরয়িত্র 

 

৮. জর্য়িা অোিস্ িালুকরণোঃ  

 

জর্য়িা ফাউবেেন নারী উবযাক্তাবদর ব্যবিায় িহবর্ার্গিা করার জন্য জর্য়িা এোিি িালু করা হবয়বে। জর্য়িা এোিি জর্য়িা 

নারী উবযাক্তাবদর শিবা িাংিান্ত শনাটির্ফবকেন র্ভর্ত্তক র্দ্বমুখী অোর্প্ল্বকেন িফেওয়োর। র্ির্জোইবজেবনর এই যুবগ জর্য়িা 

অোিি িালুকরণ হবি িাবর অিেন্ত িমবয়ািবর্াগী একটি িদবযি।  
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উক্ত অোিি এর মােবম নারী উবযাক্তারা শর্ সুর্বধাগুবলা িাবব িা র্নম্নরুিোঃ 

 

 র্নবন্ধন 

 উবযাক্তাবদর শপ্রাফাইল 

 প্রর্েযবণর জন্য আববদন 

 র্বজ্ঞর্প্ত/বঘাষণা 

 মিামি/িরামে ি 

 ভাো িাংিান্ত িথ্য 

 জর্য়িা িম্পর্কিি িথ্য 

 

৯. ‘ই-জর্য়িা’ অনলাইন মাবকিেবপ্ল্ি িালুকরণোঃ   

 

মাননীি প্রধানমন্ত্রী জনন্ডনত্রী কশখ িায়সনা কেন্ডশর সি ডস্তন্ডর য়র্য়জর্াইন্ডজশন্ডনর মােন্ডম ২০৪১ সান্ডলর মন্ডে একটি উন্নত িা লান্ডেশ 

গোর লক্ষয য়নন্ডি এয়গন্ডি োন্ডেন। এরই ধারািায়িকতাি কেশব্যাপী িয়েন্ডি র্াকা জয়িতান্ডের য়র্য়জর্াল সক্ষমতা বৃয়ি, পে য়িপণন্ডন 

য়র্য়জর্াল মােম ব্যিিার এি  ধানময়ের রাপা প্লাজাি অিয়স্থত জয়িতা য়িপণন ককন্ডের নারী উন্ডযািান্ডের পে য়িক্রি ও কলনন্ডেন্ডন 

য়র্য়জর্াইন্ডজশন্ডনর সুয়িধান্ডর্ ড “ই-জয়িতা” অনলাইন মান্ডকডর্ কপ্লস কতয়রর উন্ডযাগ কনিা িি।  

 

জর্য়িা ফাউবেেন ও িারা শদবের নারী উবযাক্তাবদর ব্যবিা কার্ িিমবক অনলাইবন িালু করার জন্য এবাং িাবদর ব্যবিাবক আবরা 

িম্প্রিার্রি করার লবযে গি ২১ শিবেম্বর, ২০২১ িার্রখ মর্হলা ও র্েশু র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র মাননীয় প্রর্িমন্ত্রী ফর্জলাতুন শনিা 

ইর্িরা এমর্ি জর্য়িা ফাউবেেবনর অনলাইন মাবকিেবপ্ল্ি ‘ই-জর্য়িা’র শুভ উবদ্বাধন কবরন। ই-জয়িতা অনলাইন মান্ডকডর্ শপ্ল্বি 

একলক্ষ নারী উন্ডযািা স যুি করার িযমিা রবয়বে। ইন্ডতামন্ডে রাপা প্লাজাি অিয়স্থত জয়িতা য়িপণন ককন্ডের নারী 

উন্ডযািাগণসি িারা শদে হবি নারী উন্ডযািারা ই-জয়িতা প্লযার্ফম ড এ স যুি হবেন।   

 

গি ২১ শিবেম্বর, ২০২১ িার্রখ মর্হলা ও র্েশু র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র মাননীি প্রয়তমন্ত্রী ফর্জলাতুন শনিা ইর্িরা, এমর্ি মবহাদয় 

কতৃডক “ই-জয়িতা”র উন্ডবাধন অনুষ্ঠান্ডনর য়স্থরয়িত্র। 

 

 



 
 
 
 
 

33 

১০. র্বভাগীয় িদবর জর্য়িা োওয়ার র্নম িাবণর লবযে জর্ম শরর্জবেেনোঃ   

 

িরকার শদবের প্রর্িটি র্বভাগীয় িদবর ((রাংপুর, রাজোহী, ময়মনর্িাংহ, বর্রোল, র্িবলে, িট্টগ্রাম, খুলনা) ঢাকার অনুরূি জর্য়িা 

োওয়ার র্নম িাবণর জন্য ১ (এক) র্বঘা কবর বার্ণর্জেক জর্ম প্রিীকীমূবল্য বরাদ্দ প্রদান কবর। বরাদ্দকৃি জর্মগুবলার শরর্জবেেবনর 

কার্ িিম িম্পন্ন হবয়বে। ইর্িমবে োওয়ার র্নম িাবণর লবযে জর্মগুবলার feasibility study িম্পন্ন হবয়বে এবাং র্ির্ির্ি 

তির্রর কার্ িিম িলমান রবয়বে। অর্ি দ্রুি র্ির্ির্ি প্রস্তুর্িিহ অন্যান্য প্রবয়াজনীয় প্রস্তুর্ি িম্পন্ন কবর র্বভাগীয় িদবরও জর্য়িা 

োওয়ার র্নম িাবণর কার্ িিম শুরু করা হবব।  

 

১১. প্রবণাদনা ঋণ র্বিরণোঃ  

 

শকার্ভি-১৯ ির্রর্স্থর্িবি শদবের অর্ িননর্িক যর্ি শমাকাববলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক ায়ষত প্রন্ডণােনা প্যান্ডকন্ডজর আওতাি 

২০২১-২২ অর্ ডিিন্ডর জয়িতা ফাউন্ডেশনন্ডক ২০ (য়িশ) ককাটি র্াকা ঋণ য়িতরন্ডণর জন্য িরাদ্দ প্রোন করা িি। কিার্ ড অি গভরনন্ডস ডর 

১৭তম সভাি অনুন্ডমায়েত ‘ঋণ য়িতরণ নীয়তমালা’ অনুোিী - ব্র্যাক ব্যা ক, কিয়সক ব্যা ক, ব্যা ক এয়শিা, ওিান ব্যা ক, য়ে 

য়সটি ব্যা ক এি  ঢাকা ব্যা ক শমাে ৬ টি ব্যা ন্ডকর সান্ডর্ সমন্ডঝাতা চুয়ি স্বাক্ষন্ডরর মােন্ডম ব্যা ক কতৃডক নারী উন্ডযািান্ডের 

মান্ডঝ শমাে ২০ শকাটি োকা ৪% সুবদ ২৮৩ জন নারী উবযাক্তার অনুকূবল প্রবণাদনা ঋণ র্হবিবব র্বিরণ করা হয়। র্চর্ক্তকৃি ৬ 

টি ব্যাাংবকর মােবম উক্ত ঋণ র্বিরণ করা হয়।  

২০২১-২২ অর্ ডিিন্ডরর ঋণ য়িতরণ কাে ডক্রন্ডমর অগ্রগয়ত য়নম্নরূপংঃ  

 

 ব্র্যাক ব্যাাংক হবি ১১৩ জন 

 শবর্িক ব্যাাংক হবি ৮৩ জন 

 ব্যাাংক এর্েয়া হবি ৫০ জন 

 ঢাকা ব্যাাংক হবি ২৪ জন  

 র্দ র্িটি ব্যাাংক হবি ৮ জন 

 ওয়ান ব্যাাংক হবি ৫ জন  

শমাে ২৮৩ জন নারী উবযাক্তা প্রবণাদনা ঋণ শিবয়বেন। 

 

১২. কম ডকতডান্ডের প্রয়শক্ষণংঃ 

 

জয়িতা ফাউন্ডেশন ও এর আওতাধীন ২ টি প্রকন্ডের কম ডকতডা ও কম ডিারীন্ডের য়নন্ডম্নাি য়িষন্ডি প্রয়শক্ষণ প্রোন করা িন্ডিন্ডিংঃ 

 য়পয়পআর-২০০৮ (স ন্ডশাধনীসি) এি  নয়র্ ব্যিস্থাপনা, কনার্ য়লখন ও পত্র য়লখন এর উপর কম ডশালা। 

 জাতীি শুিািার ককৌশল, সরকারী কম ডিারী আিরন য়িয়ধমালা-১৯৭৯ ও অন্যান্য য়িষন্ডির উপর প্রয়শক্ষণ  

 সয়িিালি য়নন্ডে ডশমালা-২০১৪, কর্কসই উন্নিন লক্ষযমাত্রা য়িষন্ডির উপর প্রয়শক্ষণ কম ডশালা।   

 কজোর স ন্ডিেনশীলতা ও য়শটািার য়িষন্ডির উপর প্রয়শক্ষণ ।   

 কন্ডরানা প্রয়তন্ডরান্ডধ সন্ডিতনতা বৃয়ির লন্ডক্ষয কম ডশালা । 
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 সুশাসন য়িষিক প্রয়শক্ষণ কম ডশালা । 

 য়নধ ডায়রত ছুটি য়িয়ধমালা -১৯৫৯, ভয়িষ্য তিয়িল য়িয়ধমালা-১৯৭৯ ও অন্যান্য য়িষন্ডির উপর প্রয়শক্ষণ কম ডশালা। 

 দূনীয়ত প্রয়তন্ডরাধ য়িষিক প্রয়শক্ষণ কম ডশালা। 

 তথ্য অয়ধকার য়িষিক কম ডশালা। 

 ইন্ডনান্ডভশন স ক্রান্ত প্রয়শক্ষণ। 

 কসিা প্রোন য়িষিক প্রয়শক্ষণ।   

 ৪র্ ড য়শে য়িপ্লন্ডির িযান্ডলঞ্জ কমাকান্ডিলাি করণীি য়িষিক কম ডশালা ইতযায়ে।  
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িঞ্চম অোয়  

২০২১-২২ অর্ ডিিন্ডর জয়িতা 

ফাউন্ডেশন কতৃডক আন্ডিায়জত 

য়িয়ভন্ন অনুষ্ঠান্ডনর  িয়ি 
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মাননীি প্রধানমন্ত্রী কতৃডক জয়িতা র্াওিান্ডরর য়ভয়ে প্রস্থর স্থাপন  
 

  
 

 

       মাননীি প্রধানমন্ত্রী কশখ িায়সনা ০১ য়র্ন্ডসম্বর, ২০২১ তায়রখ ভাচুডিালী “জয়িতা র্াওিার” এর য়ভয়েপ্রস্তর স্থাপন কন্ডরন।  
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ময়িলা ও য়শশু য়িষিক মন্ত্রণালন্ডির মাননীি প্রয়তমন্ত্রী ফয়জলাতুন কনসা ইয়ন্দরা এময়প মন্ডিােি ই-জয়িতা’র শুভ উন্ডবাধন 

কন্ডরন।  

 

জয়িতা নারী উন্ডযািান্ডের অনলাইন ব্যিসা সম্প্রসারণ এর লন্ডক্ষয ই-জয়িতা ওন্ডিিসাইর্ িালু করা িি। 
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ময়িলা ও য়শশু য়িষিক মন্ত্রণালন্ডির মাননীি প্রয়তমন্ত্রী ফয়জলাতুন কনসা ইয়ন্দরা এময়প মন্ডিােি জয়িতা ফুর্ ককান্ডর্ ডর উন্ডবাধন 

কন্ডরন ও জয়িতা য়িপণন ককে ও জয়িতা ফুর্ ককার্ ড ঘুন্ডর কেন্ডখন।  
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ময়িলা ও য়শশু য়িষিক মন্ত্রণালন্ডির ির্িব জনাব শমাোঃ হািানুজ্জামান কবলাল জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর অয়ফস ও রাপা প্লাজাস্থ 

জয়িতা য়িপণন ককে পয়রেশ ডন কন্ডরন।  
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দর্যণ আর্িকার মাননীয় িররাষ্ট্র মন্ত্রী জর্য়িা ফাউবেেন এর অর্ফি এবাং রািা প্ল্াজাস্থ জর্য়িা র্বিণন শকি ির্রদে িন কবরন।  
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মুয়জিিষ ড উেোপন উপলন্ডক্ষ জয়িতা ফাউন্ডেশন কতৃডক জয়িতা নারী উন্ডযািান্ডের শুন্ডভো উপিার য়িন্ডসন্ডি জায়তর য়পতা 

িঙ্গিন্ধুর কলখা “অসমাপ্ত আত্মজীিনী’’, “কারাগান্ডরর করাজনামিা” ও “আমার কেখা নিািীন” নামক য়তনটি আত্মজীিনীমূলক িই 

নারী উন্ডযািান্ডের এি  কম ডকতডান্ডের মান্ডঝ য়িতরণ করা িন্ডিন্ডি।  

 

 

 

মর্হলা ও র্েশু র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র িাবর্ জর্য়িা ফাউবেেবনর ২০২২-২৩ অর্ িবেবরর বার্ষ িক কম িিম্পাদন র্চর্ক্ত স্বাযর 

অনুষ্ঠান।  



 
 
 
 
 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উন্ডযািান্ডের সান্ডর্ সাি ডক্ষয়ণক কোগান্ডোগ স্থাপন ও অয়ফয়সিাল প্রন্ডিাজনীি তথ্য আোন-প্রোন্ডনর জন্য ‘জয়িতা অযাপস’ িালু 

করা িি।  

 

 

রািা প্ল্াজাস্থ জর্য়িা র্বিণন শকবি POS শমর্েন স্থািন 



 
 
 
 
 

43 

জর্য়িার নারী উবযাক্তাবদর মাবে িরকার শঘার্ষি প্রবণাদনা প্যাবকবজর (ঋণ) শিক হস্তান্তর অনুষ্ঠাবনর অাংের্ববেষ  

 

  

জয়িতা য়র্জাইন কসন্টার পয়রেশ ডনরত ময়িলা ও য়শশু য়িষিক মন্ত্রণালন্ডির মাননীি প্রয়তমন্ত্রী ফয়জলাতুন কনসা ইয়ন্দরা এময়প 

মন্ডিােি ।  
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         নারী উন্ডযািান্ডের য়িয়ভন্ন কেন্ডর্ প্রয়শক্ষণ কশন্ডষ তান্ডের মান্ডঝ সনে য়িতরণ করা িি। 

 

 

 

ফযাশন য়র্জাইন কম ডশালার সমাপনী অনুষ্ঠান্ডন প্রয়শক্ষণার্ীন্ডের মান্ডঝ সাটি ডয়ফন্ডকর্ য়িতরণ কন্ডরন জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডনর 

ব্যিস্থাপনা পয়রিালক জনাি আফন্ডরাজা খান।  
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নারী উন্ডযািারা িান্ডত কলন্ডম প্রয়শক্ষণ গ্রিণ করন্ডি।  
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ফোেন র্িজাইন ও শপ্রািাক্ট শিবভলিবমন্ট কম িোলার খের্িত্র   

                                                 

                                                 নারী উবযাক্তাবদর র্িজাইনকৃি শিাোক 
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বাাংলাবদবের র্বর্েি ফোেন আইকন র্বর্ব রাবিল ফোেন র্িজাইন প্রর্েযবণর ৭ম ব্যাবির প্রর্েযণার্ীবদর তির্রকৃি শিাোক 

প্রদে িনী র্ফিা শকবে উবদ্বাধন কবরন।  

 

 

নারী উবযাক্তাবদর প্রর্েযবণর র্স্থরর্িত্র   
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জর্য়িা’র ১০ম প্রর্িষ্ঠাবার্ষ িকী উদর্ািন অনুষ্ঠাবনর খের্িত্র 

 

 

 

 

১৬ নবভম্বর, ২০২১ জর্য়িা’র ১০ম প্রর্িষ্ঠাবার্ষ িকী উদর্ািন উিলবযে আবয়ার্জি দুই র্দনব্যািী অনুষ্ঠাবনর ১ম র্দন উির্স্থি 

অর্ির্র্বৃি নারী উবযাক্তাবদর সৃর্িকম ি িম্বর্লি ‘আলিনা গর্িময়’ বইটির শমােক উবমািন কবরন।    

 

 

১৬ নবভম্বর, ২০২১ জর্য়িা’র ১০ম প্রর্িষ্ঠাবার্ষ িকী উদর্ািন উিলবযে আবয়ার্জি দুই র্দনব্যািী অনুষ্ঠাবনর ২য় র্দন িমািনী 

অনুষ্ঠাবন উির্স্থি অর্ির্র্বৃি  
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১০ম প্রর্িষ্ঠাবার্ষ িকী অনুষ্ঠাবনর িাাংস্কৃর্িক িবব ির একাাংে 
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  ১০ম প্রর্িষ্ঠাবার্ষ িকী অনুষ্ঠাবন নারী উবযাক্তাবদর র্িজাইনকৃি ও তির্রকৃি শিাোক র্নবয় আবয়ার্জি  ফোেন শো এর একাাংে  
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১৬ নবভম্বর, ২০২১ জর্য়িা’র ১০ম প্রর্িষ্ঠাবার্ষ িকী উদর্ািন উিলবযে আবয়ার্জি দুই র্দনব্যািী অনুষ্ঠাবনর ২য় র্দন িমািনী 

অনুষ্ঠাবন উির্স্থি অর্ির্র্বৃবির িাবর্ জর্য়িা ফাউবেেবনর নারী উবযাক্তাগণ  

 

টুর্ঙ্গিাোয় অবর্স্থি িব িকাবলর শেষ্ঠ বাঙ্গালী জার্ির র্িিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্জবুর রহমাবনর িমার্ধবি জর্য়িা ফাউবেেবনর 

কম িকিিাবৃি ও নারী উবযাক্তাগণ ফুল র্দবয় েিা অি িণ কবরন।  
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মর্হলা ও র্েশু র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র মাননীয় প্রর্িমন্ত্রী ফর্জলাতুন শনিা ইর্িরা এমর্ি মবহাদয় ও জর্য়িা োওয়ার র্নম িাণ 

কার্ িিম ির্রদে িন কবরন।  

 

 
জর্য়িা োওয়াবরর র্নম িাণ কাজ িলমান  
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জর্য়িা োওয়াবরর র্নম িাণ কাজ িলমান  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কশখ িায়সনার িারতা 

নারী পুরুষ সমতা 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                জয়িতা ফাউন্ডেশন  

ময়িলা ও য়শশু য়িষিক মন্ত্রণালি 

গণপ্রজাতন্ত্রী িা লান্ডেশ সরকার  

 

ঠিকানাংঃ কনকর্ ড রিযাল ককার্ ড ভিন (৬ষ্ঠ তলা), ২৭৫/য়জ, করার্ ন ংঃ ১৬ (নতুন), ধানময়ে, ঢাকা- ১২০৯।  
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