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জবদ্যমান সমস্যা

সাধারর্ত শমন্নয়রা শকান্ননা ধরন্নর্র সজহিংসতার স্বীকার হন্নল ভয় এবিং লজ্জায় তারা অজভন্ন ার্ করন্নত পান্নর না। উইন্নমন্স

কন ণান্নরর মাধ্যন্নম নারীবান্ধব পজরন্নবে সৃজির মাধ্যন্নম এর প্রজতকার করা



লক্ষ্য ও উন্নেশ্য

 দাজরদ্র্য দূর করা।

 শিন্ডার সমতা অিণন ।

 উৎপাদনমূলক কম ণসিংস্থান।

 নারীন্নদর ন্যায়জবচার, সকল স্তন্নর কা ণকর, িবাবজদজহ ও অিংেগ্রহর্মূলক প্রজতষ্ঠান র্ন্নে শতালা।



শ ভান্নব কাি করা হয়।

 এ কর্ ণারটি নারীর প্রজত শ ন্নকান্ননা ধরন্নর্র সজহিংসতা বন্ধ ও নারীন্নদর আজথ ণক ভান্নব স্বাবলম্বী করা।

 এ লন্নক্ষ্ কাি করার িন্য উপন্নিলায় জবজভে দপ্তর ও এন জি ও সিংস্থার সান্নথ সমন্বয় কন্নর একটি জবন্নেষ কজমটি করা।

 নারী বান্ধব পজরন্নবে ততরীর মাধ্যন্নম সুজবধাবজিত নারীন্নদর শসবা গ্রহন্নর্ উৎসাহী কন্নর শতালা।

কজমটির সদস্য ও শসবাগ্রহীতার্ন



সুজবধান্নভার্ী…

কুমুজদনী হািিং টিংক আন্নদালন্ননর একিন শনত্রী

জিন্নলন।

কুমুজদনী হািিংন্নক এই কর্ ণান্নরর উন্নদ্যান্নর্ একটি ঘর প্রদান করা হয়।



শসবাগ্রহীতা

নামঃ হাফসা খাতুন

জপতাঃ কািল জময়া

ডাকঘরঃ কৃষ্ণপুর

ইউজনয়নঃ র্াওকাজদয়া

শসবার জববরর্ঃ জতন মান্নসর র্ভণাবস্থায় স্বামী

কর্তণক শমৌজখক তালাক প্রাপ্তা হন্নল এই কর্ ণান্নরর

মাধ্যন্নম তান্নক শসলাই শমজেন প্রদান করা হয় শ ন

জতজন আজথ ণকভান্নব স্বাবলম্বী হন্নত পান্নরন।



সুজবধান্নভার্ী (িাজকন্নরর মা)

প্রজতবন্ধী সন্তান্ননন্নক জনন্নয় খুব অসহায়ভান্নব িীজবকা জনব ণাহ করন্নতন

মুজিব কর্ ণান্নরর মাধ্যন্নম র্াভী প্রদান মুজিব কর্ ণান্নরর মাধ্যন্নম প্রদত্ত র্াভীর দুধ শদাহান্নেন



সুজবধান্নভার্ী (িাজকন্নরর মা)

প্রজতবন্ধী সন্তান্ননন্নক জনন্নয় র্াভীর দুধ জবজির মাধ্যন্নম িীজবকা জনব ণাহ করন্নিন

হাজস মুন্নখ িাজকন্নরর মা উপন্নিলায় দুধ উপহার জহন্নসন্নব জনন্নয়

আন্নসন।

দুধ জবজি কন্নর িীজবকা জনব ণাহ কন্নরন(িাজকন্নরর মা ও িাজকর)



সুজবধান্নভার্ী

(আজিয়া খাতুন)

গৃহহীন অবস্থায় কন্নি জদন  াপন করন্নতন
স্বামীর সান্নথ আজিয়া খাতুন আশ্রয়র্ প্রকন্নে



সেবাগ্রহীতা

শমাসাঃ িহুরা খাতুন

স্বামীঃ মৃত আব্দুর রহমান

গ্রামঃ দোল

ডাকঘরঃ সুসিং

ইউজনয়নঃ দুর্ ণাপুর

শসবার জববরর্ঃ জবধবা িহুরা খাতুন অথ ণ

উপািণন্ননর শকান মাধ্যম না থাকায় কন্নি জদন

 াপন করন্নতন। তান্নক এই কর্ ণান্নরর মাধ্যন্নম র্াভী

িয় কন্নর শদয়া হয় এবিং তা লালন পালন ও দুধ

জবজির মাধ্যন্নম স্বাবলম্বী কন্নর শতালার ব্যবস্থা

গৃহীত হয়।



শসবাগ্রহীতাঃ

শমািাঃ িজরনা খাতুন।

স্বামীঃ শমাঃ আজিবুর রহমান।

গ্রামঃ জপপুলনারী

ডাকঘরঃকুমুদর্ঞ্জ

ইউজনয়নঃ দুর্ ণাপুর

শসবার জববরর্ঃ

জভক্ষ্াবৃজত্তর মাধ্যন্নম িীজবকা জনব ণাহ করন্নতন।

তান্নক এই কর্ ণান্নরর মাধ্যন্নম র্াভী িয় কন্নর শদয়া

হয় এবিং তা লালন পালন ও দুধ জবজির মাধ্যন্নম

স্বাবলম্বী কন্নর শতালার ব্যবস্থা গৃহীত হয়।



শসবাগ্রহীতা…

শসবার জববরর্ঃ

আজিয়া খাতুন্ননর স্বামী োজররীক

প্রজতবন্ধী। তাই আজিয়া জভক্ষ্াবৃজত্তর

মাধ্যন্নম িীজবকা জনব ণাহ কন্নর থান্নক।

তান্নক স্বাবলম্বী কন্নর শতালার উন্নদ্যার্

গৃহীত হয় এ লন্নক্ষ্ তান্নক র্াভী প্রদার্

করার ব্যবস্থা করা হন্নয়ন্নি।

আজিয়া খাতুন ও তার স্বামী



কর্ ণান্নরর শুভ উন্নভাধন



শসবাগ্রহীতান্নদর আজথ ণকভান্নব স্বাবলম্বী কন্নর শতালার িন্য জবজভে উপকরর্ জবতরর্



ধন্যবাদ


