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জাতীয় মহিলা সংস্থা 
মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়  

www.jms.gov.bd 
 

হসটিজজন চার্ টার 
1. হিিন ও হমিন 
2. হিিন : জজন্ডার সমতাহিহিক সমাজ ও সুরহিত নারী। 
3. হমিন: নারীর িমতায়ন, মানিাহিকার প্রহতষ্ঠা ও উন্নয়জনর মূল িারায় সম্পৃক্তকরণ। 
২.  জসিা প্রদান প্রহতশ্রুহত 
২.১) নাগহরক জসিা 
 

ক্রঃ 

নং 

জসিার নাম জসিা প্রদান পদ্ধহত প্রজয়াজনীয় কাগজপত্র এিং প্রাহি 

স্থান 

জসিার মূল্য এিং পহরজিাি 

পদ্ধহত 

জসিা প্রদাজনর 

সময়সীমা 

দাহয়ত্বপ্রাি কম টকতটা (নাম, পদিী, জ ান 

নম্বর ও ই-জমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ বৃহিমূলক প্রহিিন 

প্রদান 

হিহিন্ন িরজনর আয়িি টক, বৃহিমূলক ও ব্যিিাহরক 

পরীিার মাধ্যজম মহিলাজদর আত্ম-কম টসংস্থান ও 

আয়িি টক কম টকাজন্ড সম্পৃক্ত করার লজিে সংস্থার প্রিান 

কার্ টালয়সি জজলা/উপজজলা পর্ টাজয় হিহিন্ন জেজের 

আওতায় হিহিন্ন প্রহিিণ কার্ টক্রম (জর্মন-এমব্রয়োরী ও 

জসলাই প্রহিিণ,  খাদ্য প্রহক্রয়াজাতকরণ, ব্লক ও িাটিক, 

ইতোহদ) পহরচাহলত িয়।  

িহতট  রম/আজিদন  রম সংস্থা 

ওজয়িসাইর্: 

www.jms.gov.bd 
প্রিান কার্ টালয় এিং 

জজলা/উপজজলা িাখাসমূি 

শুধুমাত্র সংস্থার প্রিান 

কার্ টালজয় হিদ্যমান 

এমব্রয়োরী ও জসলাই 

প্রহিিণ, ব্লক-িাটিক এিং 

চামড়াজাত প্রহিিজনর 

জন্য ৪০০/-জকাস ট হ  জনয়া 

িয় 

আজিদজনর পর ১৫-

৩০ হদজনর মজধ্য 

সিকারী পহরচালক (প্রকল্প) 

জাতীয় মহিলা সংস্থা, 

জ ানঃ ৮৩১৩৭৭৬ 

ই-জমইল-adproject@jms.gov.bd 

জচয়ারম্যান/জজলা ও উপজজলা কম টকতটা 

জাতীয় মহিলা সংস্থা 

২ আর্ ট -সামাহজক 

উন্নয়ন ও সামাহজক 

সুরিা সিজর্াহগতা 

প্রদান 

স্বকম ট সিায়ক ঋণ কার্ টক্রম (মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর হিজিষ 

তিহিল িজত প্রাি অর্ ট দ্বারা পহরচাহলত, (সাহি টস চাজট 

৫%) এর আওতায় দঃস্থ, অসিায়, জিকার ও উজদ্যাগী 

মহিলাজদর আত্ম-কম টসংস্থাজনর লজিে ৫,০০০/- র্াকা -

২০,০০০/- র্াকা পর্ টন্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা িয়। 

আজিদন  রম, জাতীয় মহিলা 

সংস্থাা্র জজলা ও উপজজলা 

কার্ টালয় 

গৃিীত  ঋজণর হিপরীজত 

৫% সাহি টস চাজট জনয়া 

িয়। 

আজিদন প্রাহির ১ 

মাজসর মজধ্য 

পহরদি টন কম টকতটা 

জাতীয় মহিলা সংস্থা 

জ ানঃ ০১৭১১৫৭৯২০১ 

ই-জমইলঃ 

jmskhudrarin@gmail.com 

৩ মহিলাজদর আত্ম 

কম টসংস্থাজনর জন্য 

ক্ষুদ্রঋণ কার্ টক্রম 

পহরচালনা 

মহিলাজদর আত্ম-কম টসংস্থাজনর লজিে ক্ষুদ্রঋণ কার্ টক্রম 

পহরচালনার জন্য জাতীয় মহিলা সংস্থার ৫০ টি উপজজলা 

িাখা এিং ৫৮ টি জজলার সদর উপজজলা িাখা হনজয় জমার্ 

১০৮ টি িাখা অহ জসর মাধ্যজম মার্াহপছু ৫,০০০/- র্াকা 

জর্জক ১৫,০০০/- র্াকা (৫%সাহি টস চাজট-এ) ঋণ হিতরণর 

করা িয়।  

আজিদন  রম, জাতীয় মহিলা 

সংস্থার ৫৮ টি জজলা ও ৫০ টি 

উপজজলা িাখা 

গৃিীত  ঋজণর হিপরীজত 

৫% সাহি টস চাজট জনয়া 

িয়। 

সংহিষ্ট জজলা ও 

উপজজলা জকজের 

দাহয়ত্ব প্রাি 

কম টকতটা। 

সিকারী পহরচালক (অর্ ট) 

জাতীয় মহিলা সংস্থা 

জ ানঃ ৯৩৪১৩৫৭ 

ই-জমইলঃ 

jmskhudrarinho@gmail.com 
জচয়ারম্যান/জজলা ও উপজজলা কম টকতটা, 

জাতীয় মহিলা সংস্থা। 
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৪ গার্ম েন্টস ও 

কারখানার নারী 

শ্রমমকর্ের 

সন্তানর্ের জন্য ডে-

ডকয়ার ডসন্টার 

কম েসূমি (২য় পর্ োয়) 

কম েসূমির আওতায় ১৫ টি ডে-ডকয়ার ডসন্টার্র ৩০ জন 

কর্র মিশুর্ক মেবার্ত্ন ডসবা কার্ েক্রম অব্যাহত রর্য়র্ে। 

১৫ টি ডি- ডকয়ার ডসন্টার 

কম েসূমি গাজীপুর ডজলাে ২টি 

(র্ঙ্গী ও বাসন), কালীগঞ্জ 

উপয়জলাে ১টি, নারােনগঞ্জ 

ডজলাে ১টি (সদর), চট্টগ্রাম 

ডজলাে ৩টি (বহদ্দারহার্, 

হাডলশহর ও অডিয়জন ডমাড়), 

সাভার উপয়জলাে ৩টি 

(ইডপয়জি, কর্ টপাড়া উলাইল ও 

আশুডলো), মাডনকগঞ্জ ডজলাে 

১টি (জাডগর), ঢাকা ডজলাে ২টি 

(য়শওড়াপাড়া/ডমরপুর ও 

বাড্ডা/রামপুরা), কুডমল্লা 

ডজলাে ১টি (ইডপয়জি) ও 

রূপগঞ্জ উপয়জলাে ১টি 

(তারায়বা) ডমার্ ১৫টি স্থায়ন 

কম টসূডচ বাস্তবােন হয়ে 

আসয়ে। 

ডবনা মূয়ে সকাল ৮.০০ ডেয়ক 

রাত ৮.০০ পর্ টন্ত। 

সিকারী পহরচালক (অর্ ট) 

জাতীয় মহিলা সংস্থা 

জ ানঃ ৯৩৪১৩৫৭ 

ইজমইলঃ 

jmskhudrarinho@gmail.com 
জচয়ারম্যান/জজলা ও উপজজলা কম টকতটা,  

জাতীয় মহিলা সংস্থা। 

৫ আমার ইন্টারয়নর্ 

আমার আে 

সংস্থার আওতাে ডজলা ডভডিক মডহলা কডিউর্ার 

প্রহিিণ (৬৪ জজলা) প্রকজল্পর মাধ্যজম কহম্পউর্ার হিষজয় 

প্রহিহিত জমার্ ২,৩০৪ জন নারীজক (৬৪টি জজলায়) ৬ মাস 

জময়াদী হিল্যান্স আউর্জসাহস টং এর উপজর প্রহিিণ প্রদাজনর 

মাধ্যজম আউসজসাস টার ততহর করা। 

প্রর্মত ১ মাস অহেও ও হিহেও পাঠ্যক্রজমর মাধ্যজম 

অনলাইন প্রহিিণ প্রদান করা িজি। পরিতীজত ৬ হদন 

প্রহতটি জজলায় সরাসহর ক্লাজসর মাধ্যজম প্রহিিণ প্রদান 

করা িজি। িাকী ৪ মাস আিারও প্রহিিণ পরিতী 

মহনর্হরং (এক্সাম, ইিাল্যেজয়িন, জরগুলার প্র্যাডিস ইতোহদ) 

অনলাইজনর মাধ্যজম প্রদান করা িজি। 

জাতীে মডহলা সংস্থার 

আওতাধীন ৬৪ ডজলা শাখার 

ডজলা ডভডিক মডহলা 

কডিউর্ার প্রহিিণ প্রকল্প 

ওজয়িসাইর্: 

www.aiaa.gov.bd 

 

সম্পূর্ ট ডবনা মূয়ে  

প্রহিিণ প্রদান করা িয়। 

 

৬ মাস শারডমন আক্তার জাহান 

উপ- পডরচালক 

ও 

কম টসূডচ পডরচালক 

আমার ইন্টারয়নর্ আমার আে 

জাতীে মডহলা সংস্থা 

ড ান: ৮৩৩২১৯৬ 

Email: 

ddjmsbd80@gmail.com 
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৬ নারী হনর্ টাতন 

প্রহতজরাি জসজলর 

মাধ্যজম আইনগত 

সিায়তা প্রদান 

জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রিান কার্ টালয়, ১৪৫, হনউ জিইলী 

জরাে, ঢাকায় নারী হনর্ টাতন প্রহতজরািকজল্প একটি হলগ্যাল 

এইে জসল রজয়জে। সংস্থার পহরচালনা পহরষজদর দই জন 

সদস্য, এক জন আইনজীহি ও সংস্থার এক জন প্রর্ম 

জেণীর কম টকতটার সমন্বজয় ৪ (চার) সদস্য হিহিষ্ট একটি 

কহমটি দ্বারা এই জসজলর কার্ টক্রম পহরচাহলত িয়। প্রাি 

অহিজর্াগ হনজয় সিাজি দই হদন সাহলিী তিঠক অনুহষ্ঠত 

িয়। হনর্ টাহতত দঃস্থ অসিায় মহিলা র্ারা হিচার জপজত 

অসমর্ ট তাজদরজক হিনা খরচায় আইনগত সিায়তা প্রদান 

করা িয়।  

 

নারী হনর্ টাতন প্রহতজরািকজল্প জাতীয় মহিলা সংস্থা প্রহতটি 

জজলায় আইনগত সিায়তা প্রদান করজে। দঃস্থ অসিায় 

হনর্ টাহতত মহিলাগণ জজলা িাখায় আজিদন করজত পাজরন। 

আজিদন  রম, জাতীয় মহিলা 

সংস্থা প্রিান কার্ টালয় ও ৬৪টি 

জজলা িাখা অর্িা সরাসহর 

আজিদন 

 

 

 

 

 

 

 

আজিদন  রম, জাতীয় মহিলা 

সংস্থার জজলা ও উপজজলা 

কার্ টালয় 

হিনামূজল্য জসিা জদয়া িয় 

 

আজিদন প্রাহির ১ 

মাজসর মজধ্য 

 

সিকারী পহরচালক (প্রহিিন, প্রকািনা ও 

উন্নয়ন), 

সদস্য সহচি 

নারী হনর্ টাতন প্রহতজরাি জসল 

জাতীয় মহিলা সংস্থা  

জ ানঃ ৯৩৪৩০০৩ 

ই-জমইলঃ adppub@jms.gov.bd 

এিং জজলা িাখায় সংহিষ্ট কম টকতটাবৃন্দ। 

৭ সজচতনতা 

বৃহদ্ধমূলক কার্ টক্রম 

পহরচালনা 

নারী হনর্ টাতন প্রহতজরাি, নারী ও হিশু পাচার, জর্ৌতুক ও 

িাল্য হিিাি হনজরািকজল্প জনমত গঠজনর লজিে সংস্থার ৬৪ 

টি জজলা এিং ৫০ টি উপজজলা িাখা অহ জসর মাধ্যজম 

সজচতনতা মূলক কার্ টক্রম (উঠান তিঠক) পহরচাহলত িয়। 

প্রজয়াজনীয় তথ্যাহদ জাতীয় 

মহিলা সংস্থাা্র জজলা ও 

উপজজলা কার্ টালজয় পাওয়া 

র্াজি 

হিনামূজল্য জসিা জদয়া িয় 

 

প্রহত ৩ মাস অন্তর সিকারী পহরচালক (প্রহিিন, প্রকািনা ও 

উন্নয়ন), 

সদস্য সহচি 

নারী হনর্ টাতন প্রহতজরাি জসল 

জাতীয় মহিলা সংস্থা  

জ ানঃ ৯৩৪৩০০৩ 

ই-জমইলঃ adppub@jms.gov.bd 

এিং জজলািাখায় সংহিষ্ট কম টকতটাবৃন্দ। 

৮ িিীদ আইহি 

রিমান কম টজীহি 

মহিলা জিাজেল 

সিায়তা প্রদান 

কম টজীহি মহিলাজদর হনরাপদ আিাসন সংকর্ হনরসজন 

সংস্থার প্রিান কার্ টালয়, ১৪৫, হনউ জিইলী জরাে, ঢাকায় 

২০০ আসন হিহিষ্ট িিীদ আইহি রিমান কম টজীহি মহিলা 

জিাজেল পহরচালনা করা িজে। 

সীর্ িরাজের জন্য আজিদন 

 রম সংস্থার প্রিান কার্ টালয় 

ঢাকা 

কি জিজদ মাহসক ৪,০০০-

১৬০০ র্াকা সীর্ িাড়া 

জনয়া িয়। 

আজিদন প্রাহির ১ 

মাজসর মজধ্য 

িিীদ আইহি রিমান কম টজীহি  

মহিলা জিাজেল , 

জিাজেল সুপার, জাতীয় মহিলা সংস্থা 

জ ানঃ ৯৩৫৫৩২৭ 

৯ হিশু হদিা র্ত্ন জকে 

পহরচালনা 

কম টজীহি মাজয়জদর/অহিিািকজদর জন্য তাজদর কার্ টকালীন 

সমজয় হনরাপদ আেজয় হিশুজক রাখার ব্যিস্থা হিজসজি 

সংস্থার প্রিান কার্ টালয়, ঢাকায় ৫০ আসন হিহিষ্ট হিশু হদিা 

র্ত্ন জকজে ১ িের জর্জক ৬ িের িয়সী হিশুজদর হপ্র-স্কুল 

হিিা, িারীহরক ও মানহসক হিকাজির জন্য জখলাধুলা ও 

হচি হিজনাদজনর ব্যিস্থা রজয়জে। সািাহিক ও সরকারী ছুটির 

হদন ব্যতীত প্রহতহদন সকাল ৮.৩০ হম. জর্জক সন্ধ্ো ৬ র্া 

পর্ টন্ত জখালা র্াজক। 

আজিদন  রম সংস্থার প্রিান 

কার্ টালয়,ঢাকা 

মাহসক ৮০০/- িাজর খরচ 

জনয়া িয়। 

আজিদজনর তাহরখ 

িজত ৩ হদজনর মজধ্য 

জকয়ারজর্কার, হিশু হদিা র্ত্ন জকে  

জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকা 

জ ানঃ ৯৩৪৩৫০৫ 
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১০ অহেজর্াহরয়াম ও 

কন াজরন্স রুম 

ব্যিিাজর 

সিজর্াহগতা প্রদান 

জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রিান কার্ টালজয়র ৩য় তলায় ৩০০ 

আসজনর একটি সুহিন্যস্ত িীতাতপ হনয়হন্ত্রত আধুহনক 

অহেজর্াহরয়াম এিং ৭ম তলায় ৬০ আসজনর একটি 

িীতাতপ হনয়হন্ত্রত আধুহনক কন াজরন্স রুম রজয়জে। জর্ 

জকান সিা/জসহমনার/সাংস্কৃহতক অনুষ্ঠান করার জন্য 

অহেজর্াহরয়ামটি তদহনক িাড়ার হিহিজত িরাে প্রদান করা 

িয় । উজেখ্য অত্র িিজন হনরহিহেন্ন হিদেৎ হনহিত করার 

জন্য ৩০০ জকহিএ জজনাজরর্র চালু রজয়জে। 

প্রজয়াজনীয় তথ্যাহদ সংস্থার 

প্রিান কার্ টালয় ঢাকা িজত 

জানা র্াজি। 

অহেজর্াহরয়ামটি তদহনক 

১৫,০০০/- র্াকা িাড়া 

এিং কন াজরন্স রুমটি 

তদহনক ১০,০০০/- র্াকা 

িাড়ায় িরাে প্রদান করা 

িয় 

আজিদজনর তাহরখ 

িজত ৩ হদজনর মজধ্য 

জপ্রাগ্রাম অহ সার, 

জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকা 

জ ানঃ ৯৩৪৫৯৫৬ 

১১ নগর ভিভিক প্রাভিক 

মভিলা উন্নয়ন প্রকল্প 

(2য় পর্ যায়) 

শির অঞ্চললর দভরদ্র, বেকার, ভেিিীন প্রাভিক মভিলালদর 

কাভরগরী ও বৃভিমূলক প্রভশক্ষলের মাধ্যলম কম যক্ষম ও দক্ষ 

জনশভি ভিসালে গলে ব ালার ললক্ষে মভিলালদর অর্ য 

উপাজযন ও আয় ের্ যনমূলক কার্ যক্রম ভিলসলে দক্ষ া 

উন্নয়লনর পাশাপাভশ মভিলালদর উৎপাভদ  পণ্য সামগ্রী 

ভেপেলনর জন্য ঢাকা মিানগরীল  একটি ভেক্রয় ও প্রদশ যনী 

বকন্দ্র চলমান রলয়লে। এই প্রকর্ের আওতায় ঢাকা 

মহানগরীর্ত 10টি প্রমিক্ষণ ডকন্দ্রসহ অন্যান্য ৬৩ ডজলা 

িহর্র অবমিত ৬৩টি ও ২টি উপর্জলায় (ভৈরব ও 

বার্করগঞ্জ) অবমিত ২টি প্রমিক্ষণ ডকন্দ্রসহ ডমাট 75টি 

প্রমিক্ষণ ডকর্ন্দ্রর মাধ্যর্ম ১০টি মবমৈন্ন ডের্ে- (১) ডসলাই ও 

এমব্রয়োরী, (২) ব্লক-বাটিক ও স্ক্রীণ মপ্রন্ট, (৩) নকিী 

কাঁথা ও কাটিিং, (৪) ডপালমে উন্নয়ন, (৫) খাদ্য 

প্রমক্রয়াজাতকরণ ও সিংরক্ষণ, (৬) িামড়াজাত দ্রব্য ততরী, 

(৭) সাবান ও ডমামবামত ততরী, (৮) বাইমডিং ও প্যার্কমজিং, 

(৯) ডমাবাইল সামৈ েমস েিং এবিং (১০) মবউটিমির্কিন ডের্ে 

েক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রমিক্ষণ ডেয়া হর্ে।  

এমপ্রল, ২০১৭ হর্ত ডম ২০১8 মাস পর্ েন্ত 75টি প্রমিক্ষণ 

ডকর্ন্দ্রর মাধ্যর্ম 14063 জন দভরদ্র, বেকার, ভেিিীন 

প্রামন্তক মমহলার্ক েক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রমিক্ষণ প্রোন করা 

হর্য়র্ে। 

অভিভসয়াল কাগজপত্র প্রকলল্পর 

প্রর্ান কার্ যাললয় এেং িভ যর 

িরম ঢাকা মহানগরীর ১০টি 

প্রমিক্ষণ ডকন্দ্র, অন্যান্য ৬৩ 

ডজলা িহর্র অবমিত ৬৩টি ও 

২টি উপর্জলায় (ভৈরব ও 

বার্করগঞ্জ) অবমিত ২টি 

প্রমিক্ষণ ডকন্দ্র িল  সংগ্রি করা 

র্ালে। 

ভেনা মূলে প্রভশক্ষে বদয়া 

িয় এেং প্রভ ভদন 

উপভিভ র জন্য 100/- 

(একিত) টাকা হার্র ৈাতা 

প্রোন করা হয়। 

প্রভশক্ষে বকালস যর 

বময়াদ ৪ মাস। প্রভ  

ব্যালচ সকাল ও 

ভেকাল ভশিলে  

(25+25)= 5০ 

জন মভিলালক 

দক্ষ া  উন্নয়ন- 

মূলক প্রভশক্ষে 

প্রদান করা িয়। 

প্রকল্প পভরচালক 

বিানঃ ৯৩৪৮৪৪৩ 

ই-বমইলঃ nnhena5@gmail.com 

ও সংভিষ্ট বজলায় দাভয়ত্ব প্রাপ্ত 

কম যক যা/লেড প্রভশক্ষকগে। 

১২ কমিউটার অমিস 

এযামির্কিন ডকাস ে 

বতেমান মবর্ে কমিউটার ও তথ্যপ্রযুমি ডর্ ডকার্না ডের্ির 

অথ েভনমতক উন্নয়র্নর অন্যতম মাধ্যম মহর্সর্ব মবর্বমিত। 

বািংলার্ের্ির প্রায় অর্ধ েক জনর্গাষ্ঠী নারী। অথ েভনমতক 

কম েকার্ড নারীর অিংিগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন ডের্ির সামব েক 

অগ্রগমতর অন্যতম িতে। ডস লর্ক্ষয ডের্ির মিমক্ষত ডবকার 

মমহলার্ের অগ্রামধকার প্রোনসহ আগ্রহী োত্রীর্ের 

কমিউটার ও তথ্য ডর্াগার্র্াগ প্রযুমি মবষর্য় প্রমিক্ষণ 

জাতীয় মমহলা সিংিার প্রধান 

কার্ োলয় ও সিংিার মনধ োমরত 

64টি ডজলা িাখা। 

জকাস ট হ  ১০০০/- ডকার্স ের ডময়াে 6 

মাস। প্রমত ব্যার্ি 2 

মিির্ট 50 জন 

কর্র। 

প্রকল্প পহরচালক 

জ ানঃ ৯৩৫৩০৭৮ 

ই-জমইলঃ 

gnnazmul@yahoo.com 

ও সংহিষ্ট জজলায় দাহয়ত্ব প্রাি কম টকতটা 
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প্রোর্নর মাধ্যর্ম কম েসিংিান ও উর্দ্যািা সৃমির লর্ক্ষয 

“ডজলামৈমিক মমহলা কমিউটার প্রমিক্ষণ প্রকে (64 

ডজলা)” গৃহীত হর্য়র্ে। প্রকর্ের আওতায় ডের্ির 64টি 

ডজলায় মিমক্ষত ডবকার মমহলার্ের অগ্রামধকার প্রোনসহ 

আগ্রহী োত্রীর্ের কমিউটার ও তথ্য ডর্াগার্র্াগ প্রযুমি 

মবষর্য় প্রমিক্ষণ ডেয়া হয়। 

১৩  থ্য বসো প্রদান এই প্রকল্প কর্তযক ৪৯০ টি উপলজলায়  থ্যলকন্দ্র প্রভ ষ্ঠা 

কলর  থ্য বসো প্রদান করা িলে। এোো গ্রামীে ও  

উপশিরাঞ্চললর সুভের্ােভঞ্চ  মভিলালদর বদারগোয় 

 থ্যলসো বপৌলে ভদলয়  ার র্লর্াপযুি ব্যেিালরর মাধ্যলম 

মভিলালদর জীেন ও জীভেকার উন্নয়লনর  মাধ্যলম   ালদর  

ক্ষম ায়ন ভনভি  করাই   থ্য আপা: প্রকলল্পর মূল 

উলেশ্য। প্রকল্পটির প্রর্ান কার্ যালয় ঢাকায় জা ীয় মভিলা 

সংিায় অেভি । প্রকর্ের আওতায় ৪৯০ টি তথ্যর্কন্দ্র 

প্রমতষ্ঠা করা হর্ব এবিং সিংমিি তথ্যর্কর্ন্দ্রর মাধ্যর্ম ও 

ডোর টু ডোর মগর্য় ডসবা প্রোন করা হর্ব। ডসখার্ন ০১ 

(এক) জন তথ্যর্সবা কম েকতো ও ০২ (দুই) জন তথ্যর্সবা 

সহকারী তথ্য ডসবা প্রোর্ন মনর্য়ামজত থাকর্বন। 

প্রকলল্পর প্রর্ান কার্ যালয় জা ীয় 

মভিলা সংিা, ঢাকা। 

জসিা প্রদান এখজনা শুরু 

িয়হন। তজি হিনা মূজল্য 

জসিা প্রদান  করা িজি। 

প্রকল্প বময়াদকালীন 

ভনয়ভম  বসো 

প্রদান করা িলে। 

 

প্রকল্প পহরচালক 

জ ানঃ ৮৩৩২১৩৬ 

ই-জমইলঃ 

pd@totthoapa.gov.bd 

১৪ অর্ননহতক 

িমতায়জন নারী 

উজদ্যাক্তাজদর 

হিকাি সািজন 

সিায়তা প্রদান (৩য় 

পর্ টায়) 

অর্ টননহতক িমতায়জন নারী উজদ্যাক্তাজদর হিকাি সািন 

(৩য় পর্ টায়) প্রকজল্পর অিীজন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজিািী, 

খুলনা, িহরিাল ও হসজলর্, রংপুর এিং ময়মনহসংি ০৮ টি 

হিিাজগর ২৬টি জজলার ৩০টি উপজজলার ০৬ টি জেজে 

জর্মন: ১। হিউটিহ জকিন  ২। কোর্াহরং ৩। হিজজনস  

ম্যাজনজজমন্ট ৪। ইজন্টহরয়র হেজাইন এন্ড ইজিন্ট 

ম্যাজনজজমন্ট ৫। হি এন্ড মািরুম কাহিজিিন এিং  োিন 

হেজাইন- এ হিনা মূজল্য প্রহিিণ জদয়া িয়। নারী 

উজদ্যাক্তাজদর দ্বারা উৎপাহদত পণ্য সামগ্রী হিপণজন সিায়তা 

প্রদান করা, নারী উজদ্যাক্তাজদর দিতা উন্নয়ন ও অহিজ্ঞতা 

হিহনমজয়র পািাপাহি তাজদর উৎপাহদত পণ্য সামগ্রী 

হিপণজনর সুজর্াগ সৃহষ্টর লজিে প্রকজল্পর উজদ্যাজগ প্রহিিণ 

জকজের সাজর্ ৩০ টি হিক্রয় ও প্রদি টনী জকে এিং ১০টি 

পাল টার স্থাপন করা। 

জাতীয় মহিলা প্রিান কার্ টালয় 

ও সংস্থার হনি টাহরত ২৯ টি 

উপজজলা অহ স সমুি। 

হিনা মূজল্য প্রহিিন জদয়া 

িয়। 

জকাজস টর জময়াদ ৩ 

মাস প্রহত ব্যাজচ ২ 

হি জর্ ৫০ জন 

প্রকল্প পহরচালক (অহত: সহচি) 

জ ানঃ ৯৩৩৬৪৭১, ৯৩৩৬৪৮৮ 

ই-জমইলঃ anwara77@yahoo.com 

ও সংহিষ্ট জজলায় দাহয়ত্ব প্রাি কম টকতটা 
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২.২) প্রাহতষ্ঠাহনক জসিা 

 

ক্রঃ 

নং 

জসিার নাম জসিা প্রদান পদ্ধহত প্রজয়াজনীয় কাগজপত্র এিং প্রাহি স্থান জসিার মূল্য এিং 

পহরজিাি পদ্ধহত 

জসিা প্রদাজনর 

সময়সীমা 

দাহয়ত্বপ্রাি কম টকতটা (নাম, পদিী, জ ান নম্বর 

ও ই-জমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ প্রকল্প প্রণয়ন, িাস্তিায়ন 

ও সমন্বয় করা 

চাহিদা জমাতাজিক হেহপহপ/টিএহপহপর কহপ, িাজজর্ 

িরােপত্র, িাজজর্ হিিাজন এিং সংহিষ্ট 

চাহিদাপত্র, প্রকল্প সংক্রান্ত প্রহতজিদন। 

সংস্থার প্রকল্প িাখা। 

হিনামূজল্য ৭ হদন সিকারী পহরচালক (প্রকল্প) 

জাতীয় মহিলা সংস্থা, 

জ ানঃ ৮৩১৩৭৭৬ 

ই-জমইল-adproject@jms.gov.bd 

২ উন্নয়ন িাজজজর্র 

আওতায় কম টসূচী প্রণয়ন 

ও িাস্তিায়ন 

হনি টাহরত কম টসূচীর প্রস্তাি অনুজমাদজনর মাধ্যজম কম টসূচীর প্রস্তাি েক এিং সংহিষ্ট 

সনদ/কাগজপত্র। সংস্থার প্রকল্প িাখা। 

হিনামূজল্য ৭ হদন সিকারী পহরচালক (প্রকল্প) 

জাতীয় মহিলা সংস্থা, 

জ ানঃ ৮৩১৩৭৭৬ 

ই-জমইল-adproject@jms.gov.bd 

৩ সংস্থার জজলা ও 

উপজজলা িাখায় কম টরত 

কম টকতটা/কম টচারীজদর 

জপনিন/গ্রোচুজয়টি সংক্রান্ত 

কার্ টক্রম িাস্তিায়ন 

আজিদন প্রাহির জপ্রিজত হনি টাহরত হিহি অনুর্ায়ী হিসাি িাখা হিনামূজল্য ১ মাস সিকারী পহরচালক  

(হিসাি: ও অর্ ট) 

জাতীয় মহিলা সংস্থা 

জ ান : ৯৩৫৪৪৫০ ইজমইল:  

adaccountsjms@yahoo.com 

৪ সংস্থার কম টকতটা/কম টচারী 

হনজয়াগ সংক্রান্ত কার্ টক্রম 

গ্রিণ 

শূন্যপদ/পদ সৃহষ্টর জপ্রিজত মহিলা ও হিশু হিষয়ক 

মন্ত্রণালজয়র অনুজমাদনক্রজম সরকারী হিহি 

হিিান/সংস্থার হনজয়াগ হিহি অনুসরণ কজর তদহনক 

পহত্রকায়/ওজয়ি সাইজে হিজ্ঞাপজনর মাধ্যজম 

সংস্থার প্রিান কার্ টালয়, ওজয়ি সাইে ও 

হনি টাহরত তদহনক পহত্রকায় 

হনি টাহরত হ  

পহরজিাি সাজপজি 

৩ মাস সিকারী পহরচালক (প্রিা) 

জাতীয় মহিলা সংস্থা 

জ ান : ৮৩১১০৩২ 

ইজমইল: 

৫ সংস্থার অহের্ আপহি 

হনষ্পহিজত প্রজয়াজনীয় 

কার্ টক্রম গ্রিণ 

অহের্ চলাকালীন সমজয় সংহিষ্ট প্রহতষ্ঠানজক 

সাহি টক সিজর্াহগতা করা। মন্ত্রণালয়/হসএহজ 

অহ জসর সাজর্ জর্াগাজর্াগ কজর অহনষ্পন্ন অহেজর্র 

হিষজয় হদ্বপিীয়/হত্রপিীয় সিার আজয়াজন করা 

সংহিষ্ট কাগজপত্র/প্রমানপত্র। 

জাতীয় মহিলা সংস্থা। 

হিনামূজল্য ৩ মাস সিকারী পহরচালক  

(হিসাি: ও অর্ ট) 

জাতীয় মহিলা সংস্থা 

জ ান : ৯৩৫৪৪৫০ 

ইজমইল:  

adaccountsjms@yahoo.com 
৬ জাতীয় মহিলা সংস্থার 

কম টকতটা/কম টচারীজদর 

হিরুজদ্ধ আনীত হিিাগীয় 

অহিজর্াগ হনষ্পহিকরণ 

অহিজর্াগ প্রাহির জপ্রহিজত শুনানী, মামলা রুজু, 

অহিজর্াগ গঠন, তদন্ত, হসদ্ধান্ত প্রদান, আপীল এিং 

পরিতী কার্ টক্রম গ্রিণ 

অহিজর্াপত্র, প্রমাণাহদ, কাগজপত্র,  

প্রিাসন িাখা। 

হিনামূজল্য ৩ মাস সিকারী পহরচালক (প্রিা) 

জাতীয় মহিলা সংস্থা 

জ ান :৮৩১১০৩২  

ইজমইল: 

jmsproshason@gmail.com 

৭ সংস্থার িাজজর্ প্রণয়ন ও 

প্রজয়াজনীয় কার্ টক্রম গ্রিণ 

প্রিাসহনক মন্ত্রণালয় ও অর্ ট মন্ত্রণালজয়র সাজর্ 

জর্াগাজর্াজগর মাধ্যজম 

চাহিদাপত্র জাতীয় মহিলা সংস্থা হিনামূজল্য ৩ মাস সিকারী পহরচালক  

(হিসাি: ও অর্ ট) 

জাতীয় মহিলা সংস্থা 

জ ান : ৯৩৫৪৪৫০ 

ইজমইল:  

adaccountsjms@yahoo.com 
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২.২) আিেন্তরীন জসিা 

 
ক্রঃ 

নং 

জসিার নাম জসিা প্রদান পদ্ধহত প্রজয়াজনীয় কাগজপত্র এিং প্রাহি স্থান জসিার মূল্য এিং 

পহরজিাি পদ্ধহত 

জসিা প্রদাজনর 

সময়সীমা 

দাহয়ত্বপ্রাি কম টকতটা (নাম, পদিী, জ ান 

নম্বর ও ই-জমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ লাইজব্ররী জসিা প্রদান জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রিান কার্ টালজয় সাহিতে, 

জীিনী গ্রন্থ, চাকুরী সংহিষ্ট, হিজ্ঞান হিষয়ক 

গ্রন্থািলী, ইসলাহমক গ্রন্থ, জজন্ডার সংহিষ্ট গ্রন্থ, রাষ্ট্র 

হিজ্ঞান, িাংলাজদজির মুহক্তযুদ্ধ ইতোহদসি হিহিন্ন 

হিষজয় প্রায় ৪ িাজার গ্রন্থ সম্বহলত একটি সমৃদ্ধ 

লাইজব্ররী রজয়জে। জর্জকান কম টহদিজস সকাল ৯.০০ 

র্া জর্জক হিজকল ৫.০০ র্া পর্ টন্ত িই পড়ার সুজর্াগ 

রজয়জে। এ োড়াও সংস্থার কম টকতটা/কম টচারীগজণর 

লাইজব্ররীর সদস্য িজয় িই জনয়ার সুজর্াগ আজে। 

প্রজয়াজনীয় তথ্যাহদ সংস্থার প্রিান 

কার্ টালজয় হিদ্যমান লাইজব্ররীজত পাওয়া 

র্াজি। 

হিনা মূজল্য জসিা গ্রিন 

করা র্াজি। 

সদস্য িওয়ার 

আজিদন/প্রস্তাি 

প্রাহির ১৫ হদন। 

প্রহত কম টহদিজস 

সকাল ৯.০০ র্া 

জর্জক হিজকল ৫.০০ 

র্া পর্ টন্ত।  

 

লাইজব্ররীয়ান  

জাতীয় মহিলা সংস্থা 

জ ান :  

ইজমইল: 

২ কম টকতটা/কম টচারীজদর 

জপনিন সংক্রান্ত 

কায়ক্রম িাস্তিায়ন 

আজিদন প্রাহির জপ্রহিজত হনি টাহরত জচক হলষ্ট সংস্থার হিসাি িাখা হিনামূজল্য ১ মাস সিকারী পহরচালক  

(হিসাি: ও অর্ ট) 

জাতীয় মহিলা সংস্থা 

জ ান : ৯৩৫৪৪৫০ 

ইজমইল:  

adaccountsjms@yahoo.com 

 
৩ কম টকতটা/কম টচারীজদর 

ছুটি সংক্রান্ত কার্ টক্রম 

িাস্তিায়ন 

আজিদন প্রাহির জপ্রহিজত আজিদনপত্র ও ছুটির প্রাপ্যতা সনদ, 

প্রিাসন িাখা 

হিনামূজল্য ২-১৫ হদন সিকারী পহরচালক (প্রিা) 

জাতীয় মহিলা সংস্থা 

জ ান : ৮৩১১০৩২ 

ইজমইল: 

৪ সংস্থার আিেন্তরীন 

ক্রয় কার্ টক্রম 

িাস্তিায়ন 

সংস্থার িাহষ টক চাহিদার জপ্রহিজত হিহি অনুর্ায়ী 

ক্রয় 

চাহিদাপত্র 

সংহিষ্ট হিিাগ  

হিনামূজল্য ১৫ হদন জর্জক ১ 

মাস 

সিাকারী পহরচালক 

(সকল িাখা) 

জাতীয় মহিলা সংস্থা 
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৩। অহিজর্াগ ব্যিস্থাপনা পদ্ধহত (GRS) 

 
      জসিা প্রাহিজত অসন্তুষ্ট িজল দাহয়ত্বপ্রাি কম টকতটার সজে জর্াগাজর্াজগ করুন। হতহন সমািান হদজত ব্যর্ ট িজল হনজনাক্ত পদ্ধহতজত জর্াগাজর্াগ কজর আপনার সমস্যা অিহিত করুন। 

 
ক্রঃ নং কখন জর্াগাজর্াগ করজিন জকার্ায় জর্াগাজর্াগ করজিন হনষ্পহির সময়সীমা জর্াগাজর্াজগর ঠিকানা 

১ দাহয়ত্বপ্রাি কম টকতটা সমািান হদজত  

ব্যর্ ট িজল 
জাতীয় মহিলা সংস্থার GRS জ াকাল পজয়ন্ট কম টকতটা  পহরচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা 

জ ানঃ ৯৩৩৩৮৩৩ 

ই-জমইল: - 

২ প্রহতষ্ঠাজনর GRS জ াকাল পজয়ন্ট কম টকতটা 

হনহদ টষ্ট সমজয় সমািান হদজত ব্যর্ ট িজল 

হনি টািী পহরচালক, 

 জাতীয় মহিলা সংস্থা 
 জািানারা পারিীন 

জ ানঃ ৯৩৪২৩৪১ 

ই-জমইলঃ jahanarapervin@yahoo.com 

 
আপনার কাজে আমাজদর প্রতোিা 

 
ক্রহমক নং প্রহতশ্রুহত/কাহিত জসিা প্রাহির লজিে করণীয় 

 
১) হনি টাহরত  রজম সম্পূণ টিাজি পূরণকৃত আজিদন জমা প্রদান 

২) সঠিক মাধ্যজম প্রজয়াজনীয় হ স পহরজিাি করা 

৩) সািাজতর জন্য হনি টাহরত সমজয়র পূজি ট উপহস্থত র্াকা 

 


