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নারায়নগঞ্জ সিটি কর্ পাররশন 

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্ পাররশরনর চলমান স্বাস্থ্যরিবা ই স্ আই ্সররবশ ও জলবায়ু ্সরবর্পন এবং আর্ প

িামাজজক প্রকরের ্সরসচসর্ ও আন্তঃ িমন্বয় িভা

ক্রসমক নং ১ ঃঃ প্রাসন্তক জনরগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকে

বাস্তবায়নকারী িংস্থ্া ঃ  UNDP  

মময়াদকাল ঃঃ ২০১৮ – ২০২১  

উরেশয ঃঃ শহরেে দরেদ্র বসরিরি বসবাসেি জনর াষ্ঠীে টেকসই জীরবকা ও জীবনযাত্রাে মান উন্নয়ন কো।

প্রকরের কার্ পক্রম িমূহঃ

১ দারেদ্রমুখী নীরি ও পরেকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়রনে জনয রসটে করপ পারেশরনে সক্ষমিা বৃদ্ধি

২ ন রেে দরেদ্র মানুরেে কায পকেী সং ঠন তিরে ও সক্ষমিা বৃদ্ধি

৩ দরেদ্র মানুরেে ভুরমে টভা দখরেে রনোপত্তা এবং  ৃহ রনম পারন অর্ পায়ন

৪ দরেদ্র বসরিরি জেবায়ু সহনশীে কু্ষদ্র অবকাঠারমা উন্নয়ন

৫ জীবন ও জীরবকাে টেকসই উন্নয়ন রবরশে করে নােীরদে এবং রকরশােীরদে শােীরেক এবং মানরসক উন্নয়রন 

সাহাযয কো 

িামসিক অিগসর্ঃ

প্রার্রমক দে  ঠন ঃ  ১৯০২ টে  

রসরিরস  ঠন ১৮৩ টে সকে রসরিরসে সমন্বরয় োউন টেিারেশন  ঠন কো হরয়রে এবং রনব পাচরনে রভরত্তরি 

একজন সভাপরি রনব পাচন কো হরয়রে  

নােী টনত্রীরদে প্ররশক্ষণ প্রদান ঃ ৯১ টে বযারচ ২৫৪৮ জন

আর্ পসামাদ্ধজক ও পুটি সহায়িা ঃ ৫৯০৫ জন বযারয়ি অর্ পঃ ৪ ০৪ ৪৭ ৫০০ োকা

জেবায়ু সহনশীে কু্ষদ্র ও মাঝারে টভৌি অবকাঠারমা রনম পান ঃ ৮ ২৪ ৪১ ১০২ োকা 

করমউরনটে  ৃহ রনম পাণ / সংস্কাে ঋণ িহরবরেে জনয অদযবরি ২৭৬টে আরবদন গ্রহণ কো হরয়রে  

 

িুসবধারভাগী জনরগাষ্ঠী ঃ  নাোয়ন ঞ্জ , রসদ্ধিে ঞ্জ এবং কদমেসুে  অঞ্চরেে সকে দরেদ্র নােী , রশশু , প্ররিবন্ধী 

এবং জেবায়ু ঝুুঁ রকপূন প এোকায় র্াকা মানুে  

মর্াগারর্াগ ঃঃ  

োউন মযারনজাে  টমা  মাহবুবুে েহমান 

টোন  01716371535 

টমইে  mahbub_du@hotmail.com  

 

mailto:mahbub_du@hotmail.com
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োউন টেিারেশন সভাপরি  সােমা সুেিানা  

টোন  01704095828 

টমইে  Salmasultanancc@gmail.com  

ক্রসমক নং ২ঃঃ সিজজিাল মহলর্ এন্ড মাইরক্রা ইন্সুররন্স

বাস্তবায়নকারী িংস্থ্া ঃঃ UNDP  

মময়াদকাল ঃঃ ২০২১- ২০২২  

রিদ্ধজোে টহের্ এবং মাইররা ইনু্সরেন্স কায পররমে আওিায় প্রকরল্পে প্রার্রমক দরেে সদসয এবং অরিদরেদ্র

১৫৭০০ সদসয এে মরিয ৭০০ অরিদরেদ্র পরেবাে রনরনাক্ত টসবা এবং ইনু্সরেন্স সুরবিা পারবন   

১ টেরেরোরন ২৪ ৭ রচরকৎসরকে পোমশ প

২ বরহরবভপা রচরকৎসা বীমা কাভারেজ সরব পাচ্চ ৭ ৫০০ োকা

৩ হাসপািারে ভরিপ ও রচরকৎসা বীমা কাভারেজ সরব পাচ্চ ২২ ৫০০ োকা

৪ টহের্ রস্কম ভাউচাে টসবা সরব পাচ্চ ৩০০ োকা

৫ জীবন বীমা কাভারেজ সরব পাচ্চ ১৫০০০ োকা

ভরবেযৎ পরেকল্পনা  ১৪টে টসবা প্রদানকােী পােপনাে সংস্থাে (হাসপািাে) সারর্ সমরঝািা স্মােক চুদ্ধক্ত স্বাক্ষে কো  

িুসবধারভাগী জনরগাষ্ঠীঃ ১-২৭ নাম্বাে ওয়ািপ  

টযা ারযা  ঃ   

োউন মযারনজাে  টমা  মাহবুবুে েহমান 

টোন  01716371535 

টমইে  mahbub_du@hotmail.com  

ক্রসমক নং ৩ঃঃ নগর স্বাস্থ্য বযবস্থ্া্না প্রকে

বাস্তবায়নকারী িংস্থ্া ঃঃ Narayanganj City Corporation  

উরেশযঃ প্রারিক জনর াষ্ঠীে স্বাস্থয টসবায় আমো আরে আপনারদে পারশ

১ ন ে মািৃসদন হাসপািাে

স্থ্ান ঃঃ ৯৫ ১ শাহীমসদ্ধজদ টোি বন্দে নাোয়ন ঞ্জ

কার্ পক্রম এসরয়া ঃঃ ১-২৭ নং ওয়ািপ

mailto:Salmasultanancc@gmail.com
mailto:mahbub_du@hotmail.com


3 
 

মিবািমূহ ঃঃ

১ নেমাে টিরেভােী টসবা রসজারেয়ান টিরেভােী টসবা মািৃত্বকােীন টসবা  রভপাত্তে টসবা পরেবাে পরেকল্পনা

টসবা মা ও রশশু স্বাস্থয টসবা ইরপআই টেকা টসবা নবজািরকে েরো টর্োপী এমআে টসবা রিএন্ডরস টসবা

বয় সরন্ধকােীন টসবা

 

নগর স্বাস্থ্য মকন্দ্র িমূহ  

ররমক নং নাম স্থান কায পরম এরেয়া 

(ওয়ািপ) 

রবরশে প্ররয়াজরন 

০১ ন ে স্বাস্থয টকন্দ্র ১

 

৯২ দরক্ষন েক্ষনরখাো

বন্দে নাোয়ন ঞ্জ 

২৪,২৫,২৬,২৭  িা  শাহানা 

সুেিানা  

০১৭৬৮৪৬৪০২৬ 

০২ ন ে স্বাস্থয টকন্দ্র ২ ১৮৯ ১ ট াদনাইে

টচৌিুেী বারি

নাোয়ন ঞ্জ 

১-১২  িা  নারেয়া ইসোম  

০১৬৮১০৬৮৪৭২  

০৩ ন ে স্বাস্থয টকন্দ্র ৩ ২২৮ ৩ আেী আহানদ

চুনকা সিক পদ্ধিম

টদওরভা নাোয়ন ঞ্জ 

১৩,১৪,১৬,১৭,১৮  িা  ট াোম 

টমারশ পদ  

০১৭৭৪৪৩০৫৮৮  

 

মিবািমূহ ঃঃ মািৃত্বকােীন টসবা  রভপাত্তে টসবা পরেবাে পরেকল্পনা টসবা মা ও রশশু স্বাস্থয টসবা ইরপআই

টেকা টসবা নবজািরকে েরো টর্োপী এমআে টসবা রিএন্ডরস টসবা বয় সরন্ধকােীন টসবা 

সবরশষ মিবািমূহঃ  

১ িায়রেয়া এবং ঠান্ডা জরনি টোর ে রচরকৎসা টসবা

২ এমআেরপ টর্রক ১০ কম মুরেয ওেুি রবরয় কো হয়

৩ পযার্েদ্ধজকযাে পেীক্ষা টব সেকােী িায়া নরিরকে িুেনায় ৫০ কম মুরেয কো হয়

৪ আে্রাসরনাগ্রাম টব সেকােী িায়া নরিরকে িুেনায় ৫০ কম মুরেয কো হয়

৫ দি রচরকৎসা টসবা

৬ চকু্ষ টসবা

৭ কাো টেিা জরনি সহ সকে সািােন টোর ে প্রার্রমক টসবা 

িুসবধারভাগী জনরগাষ্ঠীঃ ১-২৭ নাম্বাে ওয়ািপ  

মর্াগারর্াগ ঃঃ  

নাম   িা  টশখ টমাস্তো আেী   

টোন  01716182431  

টমইে  dr.mostofaali81@gmail.com  

mailto:dr.mostofaali81@gmail.com
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ক্রসমক নং ৪ঃঃ আরলা সিসনক  

বাস্তবায়নকারী িংস্থ্া ঃঃ PHD(UNICEF) 

প্রকরের উরেশয ঃঃ দরেদ্র ও প্রারিক জনর াষ্ঠীরদে প্রার্রমক স্বাস্থয টসবা প্রদান কো স্বাস্থয কমীরদে

িারেকাভুক্তকেন এবং টসবা টকন্দ্রগুরেে সব পাঙ্গীন বযাবস্থাপনা রনদ্ধিি কো

মময়াদকাল ঃঃ জেুাই ২০২১ - ৩০ টসরেম্বে ২০২৩  

মলারকশনঃ ২৮ ১ মরহম  াঙু্গেী টোি পদ্ম রসটে প্লাজা ৩ রনচিো রমনা বাজাে োনবাজাে ১৫ নং ওয়ািপ , 

নাোয়ন ঞ্জ

মিবা িমুহ ঃঃ

১ মািৃত্বকােীন যত্ন নবজািরকে পরেচয পা রশশু এবং তকরশাে কােীন টসবা  ভপকােীন এবং প্রসব পেবিী টসবা

২ পুটি টসবা

৩ অ সংরামক টো 

৪ পরেবাে পরেকল্পনা ও সংরামক টো 

৫ টো রনন পরয় েযাবরেেরে টসবা মুত্র প্রস্রাব পেীক্ষা রহরমারলারবন েরক্তে গ্রুপ রনি পােণ ব্লাি সু াে রসরবরস

ইরসদ্ধজ

৬ টকারভি  নটেকা

মিবািহীর্া ঃঃ ৩ জানুয়ারে ২০২২ িারেখ টর্রক ৫ জনু ২০২২ পয পি ৩৪৮২ জনরক সািােন স্বাস্থযরসবা এবং

৬২৭ জনরক েযাব টসবা টদয়া হরয়রে 

িুসবধারভাগী জনরগাষ্ঠীঃ ১-২৭ নাম্বাে ওয়ািপ  

মর্াগারর্াগ ঃঃ  

নাম   টমা  বরদউজ্জামান  

টোন  01722101767 

টমইে  zaman.phd.ehd@gmail.com  

 

ক্রসমক নং ৫ঃঃ NCC-SBE সকিনী িায়ালাইসিি মিন্টার 

বাস্তবায়নকারী িংস্থ্া ঃঃ মিানার বাংলা ফাউরন্ডশন  

উরেশয ঃঃ সল্প খেরচ উন্নিমারনে রকিরন িায়াোইরসস সুরবিা প্রদান কো

মলারকশন ঃঃ ২২৮ ৩ আেী আহানদ চুনকা সিক পদ্ধিম টদওরভা ১৬ নং ওয়ািপ, নাোয়ন ঞ্জ ( ন ে স্বাস্থয

টকন্দ্র ৩)  

mailto:zaman.phd.ehd@gmail.com
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িুরর্াগ িুসবধা িমূহ ঃঃ

১ ৮ টে টিশন

২ প্ররিরদন ২৪ টে িায়াোইরসস কোে সুরবিা

৩ ৩০০০ দ্ধজরপরি আেও প্লান্ট

৪ উন্নি বারয়া টমরিরকে ইদ্ধঞ্জরনয়ারেং েযাব

৫ সকে টো ীরক ৭০০ োকা ভিু পরক টদয়া হরে 

৬ প্ররিরদন ৫০ টো ী টসবা রনরে

৭ ৩ টে িায়াোইরসস ইউরনে

৮ ২৬ টে িায়াোইরসস টমরশন

মিবািহীর্া ঃঃ অরটাবে ২০২১ টর্রক টম ২০২২ পয পি ২১০১ জন টো ী টসবা গ্রহন করেরে 

িুসবধারভাগী জনরগাষ্ঠীঃ ১-২৭ নাম্বাে ওয়ািপ  

মর্াগারর্াগ ঃঃ  

নাম   ইদ্ধঞ্জরনয়াে আে ইমোন সেকাে , রসরনয়ে সহকােী পরেচােক   

টোন  01724241030  

টমইে  imransarker.sbf@gmail.com  

ক্রসমক নং ৬ঃঃ মমর্াময় নারায়নগঞ্জ

বাস্তবায়নকারী িংস্থ্া ঃঃ BSMMU + Ayat Foundation

উরেশয ঃঃ দুোরো য এবং অরনোময়রযা য টোর আরাি টো ীরদে মানরসক কি উপশম কো করমউরনটে

টহামরকয়াে সারভপস প্রদান কো স্থানীয় স্বাস্থযরসবা প্রদানকােীরদে প্ররশক্ষরণে বযাবস্থা এবং এই উরদযা রক টব বান

কো

মময়াদকাল ঃঃ এরপ্রে ২০১৮- জনু ২০২১, পেবিীরি টময়াদ বৃদ্ধি টপরয় ১৪ মাচপ ২০২২ – ১৩ মাচপ ২০২৫  

স্থ্ানঃ ২২৮ ৩ আেী আহানদ চুনকা সিক পদ্ধিম টদওরভা ১৬ নং ওয়ািপ, নাোয়ন ঞ্জ ( ন ে স্বাস্থয টকন্দ্র ৩) 

মিবািমূহঃ

১ আউে পযারশন্ট রিপােপরমন্ট প্ররি শরন এবং বৃহস্পরিবাে

২ টহাম টকয়াে সারভপস

৩ রবনামূরেয পারেবারেক টকয়াের ভােরদে প্ররশক্ষণ প্রদান কো

৪  েীব অসহায় রনরূপায় টো ীরদে খাবাে এবং ওেুরিে বযাবস্থা কো

mailto:imransarker.sbf@gmail.com
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৫ মানরসক কি উপশরমে জনয প্ররশক্ষণ টদয়া

মিবািহীর্াঃ ১২০৪ জন পুরুে ৬১৮ নােী ৫৮৬

িুসবধারভাগী জনরগাষ্ঠীঃ ১-২৭ নাম্বাে ওয়ািপ  

মর্াগারর্াগ ঃঃ  

নাম   িা  টমাস্তো কামাে টচৌিুেী  

টোন  01711125938 

টমইে  

নাম   োয়ো করেম  

টোন  01727300055 

টমইে  Laila.k@ayateducation.com  

 

  

 

ক্রসমক নং ৭ঃঃ MACP Project (Margaret A Cargill Philanthropies)  

বাস্তবায়নকারী িংস্থ্া ঃঃ UNICEF   

উরেশয ঃঃ উদ্ভাবনী টিকাদান পরিসেবা প্রদাসনি ককৌশল বাস্তবায়সনি মাধ্যসম নািায়নগঞ্জ নগিীসে টিকাদান এবং 

প্রাথরমক স্বাস্থ্যসেবা পরিসেবাগুরলসক একীভূে কিা  রবরভন্ন পরেরসবায় রনরয়াদ্ধজি মযারনজােরদে সক্ষমিা বৃদ্ধি কো

এবং কায পকেী ভযাদ্ধিন বযাবস্থাপনা রনদ্ধিি কো

মময়াদকাল ঃঃ টেব্রুয়ারে ২০২২ – এরপ্রে ২০২৩

প্রকে কার্ পক্রম ঃঃ

১ রবদযামান পরেরসবাে প্রাপযিা টিকরহাল্ডাে মযারপংরয়ে মািযরম দুব পেিা মুেযায়ন কো

২ প্ররি ৫০ ০০০ মানুরেে জনয একটে ন ে স্বাস্থয পরেরসবা রনদ্ধিি কো

৩ ওয়ািপ টেরভে করমউরনটে সারপােপ টদয়া

৪ কায পকেী ভযাদ্ধিন বযাবস্থাপনা উন্নয়ন প্লান ২০২০ বাস্তবায়ন কো

৫ রবরভন্ন প্ররশক্ষন ওয়াকপসপ আরয়াজন কো

৬ টেকা গ্রহনকােী প্ররিটে রশশুে ভযাদ্ধিরনশন রারকং কো

৭ পযাোরমরিক এবং অনযানয িােরদে উন্নি প্ররশক্ষরণে বযাবস্থা কো 

িুসবধারভাগী জনরগাষ্ঠীঃ ১-২৭ নাম্বাে ওয়ািপ  

মর্াগারর্াগ ঃঃ  

নাম   িা  োেহানা েহমান  

টোন  01918360143  

টমইে  drfrahman00@gmail.com  

mailto:Laila.k@ayateducation.com
mailto:drfrahman00@gmail.com
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ক্রসমক নং ৮ঃঃ নগর জনস্বাস্থ্য বযবস্থ্া শজিশালীকরন প্রকে 

বাস্তবায়নকারী িংস্থ্া ঃঃ Save The Children 

উরেশযঃ রসটে করপ পারেশরনে স্বাস্থযরসবা প্রদানকােীরদে দক্ষিা বৃদ্ধিরি কারে রে সহায়িা প্রদান কো এবং 

জনস্বাস্থয সম্পরকপি টযরকান সমসযা সমািারন ভুরমকা োখা। এে পাশাপারশ ন েীরি যাো স্বাস্থয খারি টনিৃত্ব রদরেন 

িারদে জনস্বাস্থয রবেরয় আরো সংরবদনশীে করে টিাো  

মময়াদকাল ঃঃ টসরেম্বে ২০২০- টসরেম্বে ২০২২  

প্রকে কার্ পক্রম ঃঃ

১। মসদ্ধজদ রভরত্তক টকারভি ১৯ সরচিনিা মূেক কযারম্পইরনে মািযরম ৫ গুন টবশী জন রনে সরচিনিা বৃদ্ধি

কো হরয়রে 

২। টকারভি ১৯ বুর্ রভরত্তক সযাম্পে কারেকশন কযারম্পইন এে মািযরম ৯১১ জরনে পেীক্ষা কো হরয়রে এবং এে

মরিয ১৬২ জরনে টো শনাক্ত হরয়রে

৩। রবরশজ্ঞরদে জনয ৯ মাে বযাপী আরয়াদ্ধজি প্ররশক্ষরনে জনয নাোয়ণ ঞ্জ রসটে করপ পারেশন এে পক্ষ টর্রক

অংশগ্রহনকােী রনব পাচন ও প্রকরল্পে পাবরেক টহের্ এরপরিরমওেদ্ধজি এে অংশগ্রহণ প্রদ্ধরয়া চেমান েরয়রে 

৪। এ প্রকরল্পে মািযরম নাোয়ণ ঞ্জ রসটে করপ পারেশরনে স্বাস্থয রবভার একটে পাবরেক টহের্ কন পাে রুম বোদ্দ

হরয়রে 

৫। উচ্চ েক্তচাপ ও সু্থেিা পেীক্ষা ও শনাক্তকেণ কম পসূচী সম্পূণ প কো হরয়রে  

িুসবধারভাগী জনরগাষ্ঠীঃ ১-২৭ নাম্বাে ওয়ািপ  

মর্াগারর্াগ ঃঃ  

নাম   িা  টমা  রনজাম আেী  

টোন  01819242485  

টমইে  dr.nizamali007@gmail.com  

 

ক্রসমক নং ৯ঃঃ ঢাকা ফুি সিরেম প্রকে  

বাস্তবায়নকারী িংস্থ্া ঃঃ FAO  

উরেশয ঃঃ কু্ষিা খাদয রনোপত্তা পুটিহীনিা দূেীকেরন ভূরমকা োখা খাদয অপচয় টোি কো রিে েুি টভন্ডে

বযাবস্থাপনা কো ন েকৃরে বাস্তবায়রন সহায়িা কো, কৃেক বান্ধব বাজাে পরেচােনা কো  

মময়াদকাল ঃঃ ১৫ আ ি ২০১৮ – ৩০ জনু ২০২৩  

প্রকে কার্ পক্রমঃ

১। ১৫ নং ওয়ারিপ ২০ টে টহারেেরক রনোপদ খাদয এবং পুটিমান রবেরয় প্ররশক্ষণ প্রদান কো হরয়রে  

২। ২৮ অরটাবে ২০২১ িারেখ ৩২ জন বাবুরচপ মযারনজােরদে প্ররশক্ষণ প্রদান কো হরয়রে  

৩৷ ন ে রভরত্তক খাদযমান মরনেরেং করমটে  ঠন কো হরয়রে  

৪। টশখ োরসে পারকপে পারশ অবরস্থি েুি টভন্ডেরদে প্ররশক্ষন প্রদান কো হরয়রে  

mailto:dr.nizamali007@gmail.com
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৫। ন েকৃরে সম্পরকপ ২৫,২৬,২৭ নং ওয়ারিপে ১২০ জনরক প্ররশক্ষণ এবং ৪ িেরনে বীজ প্রদান কো হরয়রে   

৬। ২৮ জন কসাইরক খাদয রনোপত্তা এবং কীভারব পচনশীে দ্রবয টযমন মাংস স্বাস্থযরবরি টমরন সংেক্ষন কো যায় 

এই বযাপারে প্ররশক্ষন প্রদান কো হরয়রে  

৭। কৃেক বান্ধব বাজাে পরেচােনাে জনয বযাবস্থা গ্রহন কো হরয়রে। ১২ নং ওয়ািপরক প্রার্রমকভারব বাোই কো 

হরয়রে   

৮। খাদযমান মরনেরেং এে েরক্ষয ভরবেযরি খাদয সনদ ( প্রস্তারবি) রনরয় কাজ চেমান েরয়রে  

িুসবধারভাগী জনরগাষ্ঠীঃ ১-২৭ নাম্বাে ওয়ািপ  

মর্াগারর্াগ ঃঃ  

নাম    টমা  আরনায়ারুে ইসোম  

টোন  01861348700  

টমইে  MdAnowarul.Islam@fao.org 

ক্রসমক নং ১০ঃঃ প্লাসেক ্সলসর্ন বযাবস্থ্া্না প্রকে

বাস্তবায়নকারী িংস্থ্া ঃঃ Unilever, UNDP 

উরেরশয ঃঃ ন েীে প্লারিক বজপয সংগ্রহ পৃর্কীকেন  এবং পুন বযাবহাে এে মািযরম শহে পরেেন্ন োখা ,  

প্লারিক বরজপযে অর্ পননরিক গুরুত্ব সম্পরকপ ন েবাসীরক সরচিন কো 

মময়াদকাল ঃঃ ২০২১-২০২৩ 

প্রকে কার্ পক্রম ঃঃ

১ প্লারিক বজপয বযাবস্থাপনা সম্পরকপ ন েবাসীরক সরচিন কোে কাজ চেমান েরয়রে  

২। প্লারিরকে পৃর্কীকেন, পুন বযাবহাে এবং এে অর্ পননরিক গুরুত্ব সম্পরকপ ন েবাসীরক সরচিন কো হরে  

৩। পরেরবশ েক্ষায় প্লারিক বজপয বযাবস্থাপনাে গুরুত্ব সম্পরকপ ন েবাসীরক সরচিন কো হরে 

৪। বিপমারন ২৪২ জন বজপয সংগ্রহকােী ১৫ জন োস্তা রিনাে এবং ৫৩ জন  প্লারিক বজপয পুনরুিারে রনরয়াদ্ধজি

েরয়রে

৫। এই পয পি প্লারিক বজপয সংগ্রহ হরয়রে ১১২ টমটরক েন

৬। প্ররি টকদ্ধজ প্লারিক ৮ োকা ৪০ পয়সা দরে ৩০৪০ োকা ৩১০ জন প্লারিক বজপয সংগ্রহকােীরক টদয়া হরয়রে । 

সব পরমাে প্ররদয় অরর্ পে পরেমান ৯,৪২,৪০০ োকা যা ন েীে রবরভন্ন স্থান টর্রক সং ৃহীি প্লারিক পুন বযাবহাে মূেয।  

৭। বজপয সংগ্রহকােীরদে মরিয ১১৫ জরনে টহের্ ইনু্সরেন্স আরে বারকরদে কোে প্রদ্ধরয়া চেমান েরয়রে  

৮। প্লারিক বজপয বযাবস্থাপনাে জনয ঢাকা এবং নাোয়ন রঞ্জে ৮ জন রবররিাে সারর্ সংরযা স্থারপি হরয়রে 

িুসবধারভাগী জনরগাষ্ঠীঃ ১-২৭ নাম্বাে ওয়ািপ  

মর্াগারর্াগ ঃঃ  

নাম    টমা  মাসুদ োনা  

টোন  01723532660 

টমইে  esdo.masud@gmail.com 

mailto:MdAnowarul.Islam@fao.org
mailto:esdo.masud@gmail.com
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ক্রসমক নং ১১ঃঃ মমসিরকল বজপয বযাবস্থ্া্না প্রকে 

বাস্তবায়নকােী সংস্থা ঃ  Waste Concern  

উরেশয ঃঃ রচরকৎসা বজপয সংগ্রহ এবং যর্াযর্ বযাবস্থাপনাে মািযরম পরেরবশ ঝুুঁ রক হ্রাস কো এবং জনসািােরনে 

মারঝ সরচিনিা তিেী কো 

মময়াদকাল ঃঃ ৫ অরটাবে ২০২০ – ৩০ জনু ২০২২  

স্থ্ানঃ জাে্কুরি িাম্ম্পং পরয়ন্ট, ৯ নং ওয়ািপ 

প্রকে কার্ পক্রম ঃঃ

১। নাোয়ন ঞ্জ রসটে করপ পারেশরনে ১১৪০ জন পরেেন্নকমীরদে প্ররশক্ষন প্রদান কো হরয়রে 

২। টসেটে মাস্ক বুে রবন লাভস সহ অনযানয রনোপত্তা উপকেণ সেবোহ কো হরব  

৩। বজপয সংরশািন প্লাণ্ট স্থাপন কোে প্রদ্ধরয়া চেমান েরয়রে  

৪। রচরকৎসা বজপয রনষ্পরত্তে জনয একটে ইনরসনারেশন প্লান্ট স্থাপন কো হরব  

৫। রবরশে রচরকৎসা বজপয পরেবহন কোে জনয ২ টে শীিািপ রনয়রিি যানবাহন টদয়া হরয়রে  

 

িুসবধারভাগী জনরগাষ্ঠীঃ ১-২৭ নাম্বাে ওয়ািপ  

মর্াগারর্াগ ঃঃ  

নাম    টমা  োরশদুে হাসান টচৌিুেী  

টোন  01723532660 

টমইে  rashedulbupes1@gmail.com  

 

ক্রসমক নং ১২ঃঃ িাইরমি একশন প্লান জলবায় ুিহনশীল নগর ্সরকেনা)  

বাস্তবায়নকারী িংস্থ্া ঃঃ ICLEI - South Asia  

উরেরশয ঃঃ নাোয়ন ঞ্জ শহরে রবদযমান জেবায়ু পরেরবশ প্ররিরবশ েক্ষায় এবং রগ্রন হাউজ  যাস রন পমন টোরি

ন ে সহনশীে জেবায়ু পরেকল্পনা প্রনয়ন এবং রনন কাব পন রন সেণ টোরি রসটে করপ পারেশনরক সহায়িা কো 

মময়াদকালঃ ২০১৭-২০১৯  

প্রকে কার্ পক্রম ঃঃ  

১ রগ্রন হাউজ  যাস ইনরভন্টরে রেরপােপ কো হরয়রে  

২ জেবায়ু ঝুরক এবং দুব পেিা মুেযায়ন রেরপােপ কো হরয়রে  

৩ ন ে সহনশীে জেবায়ু পরেকল্পনা প্রনয়ন কো হরয়রে  

৪ ন েীে চাোিা ২ নং টেে ট ে এবং চাোিায় ৩ টে বায়ুমান রনন পয় যি স্থাপন কো হরয়রে  

mailto:rashedulbupes1@gmail.com
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 চাোিা ২ নং টেের ে  টশখ োরসে পাকপ  

বায়ুে  ি মান (AQI)  ৪৫- ৩৫০+  ৪২- ৩২৭+  ২৩- ৫৭  

মারনে িােিরমযে কােন  নাোয়ন  রঞ্জে প্রাণরকন্দ্র 

, অরিক মানুে এবং 

যানবাহন ,  ারিে কারো 

টিা ুঁয়া , বযাবসা প্ররিষ্ঠান 

টর্রক কাব পন রন পমন, 

পয পাপ্ত  ারেে অভাব  

অরিক মানুে এবং 

যানবাহন ,  ারিে কারো 

টিা ুঁয়া , বযাবসা প্ররিষ্ঠান 

টর্রক কাব পন রন পমন, 

পয পাপ্ত  ারেে অভাব 

প্রচুে পরেমারন বৃক্ষ 

টোপন এবং বাস্তুসংস্থান 

েক্ষায় মাননীয় টময়ে 

মরহাদয় কিৃক  ৃহীি 

উরদয ।  

দেূনরোরি কেনীয়  ন েবাসীে সরচিনিা, 

প্রচুে বৃক্ষ টোপন কো , 

দেূণরোরি সরচি র্াকা , 

বযাস্তিম সমরয় বি  ািী, 

েরে শহরে প্ররবশ কেরি 

রনরেি কো , রেেরনস 

রবহীন  ািী ন রেে 

অভযিরে না চাোরনা  

ন েবাসীে সরচিনিা, 

প্রচুে বৃক্ষ টোপন কো , 

দেূণরোরি সরচি র্াকা , 

বযাস্তিম সমরয় বি  ািী, 

েরে শহরে প্ররবশ কেরি 

রনরেি কো , রেেরনস 

রবহীন  ািী ন রেে 

অভযিরে না চাোরনা 

পরেরবশ এবং জীব 

তবরচত্রয েক্ষায় সবাইরক 

এর রয় আসা , ন েরক 

পরেষ্কাে পরেেন্ন োখা  

 

৫ টযরকান স্থারন বহনরযা য বায়ুমান রনন পয় যি সেবোহ কো হরয়রে  

৬ ২ টে সেকারে ভবরন ১১ ৭৬ রকরোওয়াে ক্ষমিা সম্পন্ন টসাোে স্থাপন কো হরয়রে  

৭ জেবায়ু ঝুুঁ রক রনেসরন সক্ষমিা বৃদ্ধিরি প্ররশক্ষণ প্রদান কো হরয়রে  

ফলাফল ঃঃ

১। বাংোরদরশে প্রর্ম ন েী রহরসরব জেবায়ু পরেকল্পনা প্রনয়ন টযখারন ৯ টে খারি ২৪ িেরনে প্রকরল্পে রবশদ

রববেন েরয়রে যা ন েীরক কাব পনমুক্ত এবং জেবায় ুসহনশীে করে িুেরব 

২। ন েীে সম্ভ্যাবয বায়ু দূেরনে কােন রনন পয় এবং িা প্ররিকারে বযাবস্থা গ্রহন কো  

৩। রগ্রন হাউজ  যাস রন পমন টোরি কায পপিরি প্রনয়ন

৪। টসটেরভরত্তক আবাসন , কমারশ পয়াে, যানবাহন, রশল্প কােখানা , বজপয বযাবস্থা, পারন পরেরশািন) ন েীে

পরেরবশ জেবায়ু উন্নয়রনে েরক্ষয প্রকল্পসমূহ সুরনরদপিভারব উরেখ কো 

৫। ন েীে ঝুরকপূণ পখািগুরো শনাক্তকেন এবং বযাবস্থাপত্র প্রনয়ন কো হরয়রে  

৬। টযরকান স্থারন বহনরযা য বায়ুমান রনন পয় যরিে সাহারযয শহরেে মরিয টযসব রশল্প কােখানা অরিক পরেরবশ 

দেূন কেরে িারদে সহরজ শনাক্ত এবং বযাবস্থা গ্রহন কো যারব 

৭। পরেরবশ েক্ষায় ন েবাসীরক সরচিন কো   

িুসবধারভাগী জনরগাষ্ঠীঃ ১-২৭ নাম্বাে ওয়ািপ  

 

মর্াগারর্াগ ঃঃ  

নাম    দীপক টভৌরমক  

টোন  01832919037 

টমইে  d.bhowmick20@gmail.com 

mailto:d.bhowmick20@gmail.com
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ক্রসমক নং ১৩ঃঃ মকয়ার সগভার মেইসনং ইন্সটিটিউি বাংলারদশ সিআইসব ফাউরন্ডশন

বাস্তবায়নকারী িংস্থ্া ঃঃ CIB Foundation 

মকয়ারসগভার মকারি পর লক্ষ্য ও উরেশয ঃঃ

১ উন্নি কারে রে প্ররশক্ষণ প্রদারনে মািরম বৃি অসুস্থ এবং শােীরেক এবং মানরসক ভারব অক্ষম মানুেরদে

মানসম্পন্ন জীবন যাপরন সহায়িাে জনয দক্ষ টপশাজীরব তিরে কো

২ স্বাস্থয খারি আত্নরনভপেশীে উরদযাক্তা তিরে কো

অনুরমাদনকারী কর্ত প্ ক্ষ্ ঃঃ

১. National Skill Development Authority (NSDA)  

2. Bangladesh Technical Education Board (BTEB)  

মকারি পসশক্ষ্নীয় সবষয়িমূহ ঃঃ

হারি কেরম টবরসক নারস পং টবরসক রেদ্ধজওরর্োরপ টবরসক রনউটরশন োি এইি হাউজরকরপং অটেজম

মযারনজরমন্ট রিরমনরশয়া মযারনজরমন্ট টস্পারকন ইংরেশ

মকারি পর বযাসিকাল এবং ভসর্পর প্ররয়াজনীয় মর্াগযর্াঃ

৬ মাস ৯০০ ঘন্টা

মকাি প সফ ঃঃ ৪০,০০০ োকা ( সব পসাকুরেয)  

বয়িিীমাঃ ১৮ বা িদূর্ধ্ পবয়স

সশক্ষ্াগর্ মর্াগযার্া ঃঃ

১ এসএসরস সমমান এবং সব পরনন দ্ধজরপএ ২ ৫ হরি হরব। রবজ্ঞান রবভা বাঞ্চনীয়

২ উচ্চ মািযরমক টমরিরকে টেকরনােদ্ধজি রিরপ্লামা নারস পং রমিওয়াইোেী হাউজরকরপং এ প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত োত্র

োত্রীরদে অরিরেক্ত সুরযা রহরসরব রবরবরচি হরব

কারজর িুরর্াগ ঃঃ হসরপোে টহাম টকয়াে পুনব পাসন টকন্দ্র পৃরর্বীে রবরভন্ন উন্নি টদশ টযমন কানািা

ইউরোপ আরমরেকা মিয প্রাচয ইিযারদ। সম্প্ররি জাপান ৬০ েক্ষ টকয়াের ভাে টনয়াে বযাপারে আশাবাদ বযাক্ত

করেরে

িুসবধারভাগী জনরগাষ্ঠীঃ ১-২৭ নাম্বাে ওয়ািপ  

মর্াগারর্াগ ঃঃ  

নাম  িা  টমা  বরশদুে ইসোম   

টোন  01711130914 

টমইে  bashid608@gmail.com 

mailto:bashid608@gmail.com

