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ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৫২২.২৭.০০১.২০.৮৭ তািরখ: 
০৭ অে াবর ২০২০

২২ আি ন ১৪২৭

িবষয়: নারীনারী  ওও  িশিশ   িনযাতনিনযাতন  িতেরাধিতেরাধ  কেকে   জলাজলা, , উপেজলাউপেজলা  ওও  ইউিনয়নইউিনয়ন  পযােয়পযােয়  নারীনারী  ওও  িশিশ   িনযাতনিনযাতন
িতেরােধিতেরােধ  কিমিটরকিমিটর  কায মকায ম  আেরাআেরা  জারদারজারদার  করতকরত: : সামািজকসামািজক  আে ালনআে ালন  গেড়গেড়  তালাতালা  সংেগসংেগ।।

সূ : ( ১) মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র ারক ন র:
৩২.০০.০০০০.০৩৭.০৬(১১).০১৪.১৬.২৯৪ তািরখ: ১৬.১১.২০১৬। 
(২) মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র ারক ন র:
৩২.০০.০০০০.০৩৭.০৬(১১).০১৪.১৬.২৯৫ তািরখ: ১৬.১১.২০১৬। 
(৩) মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র ারক ন র: ৩২.০০.০০০০.০৩৭.০৬.০২০.১৫.৬৫৭
তািরখ: ১১.০৫.২০১৫।

        উপযু  িবষেয় জানােনা যাে  য, স িত দেশর িবিভ  ােন নারী ও িশ  িনযাতেনর ঘটনা
আশংকাজনকভােব বিৃ  পেয়েছ। এই সম  অপরােধর সােথ স ৃ  ব ি েদর িব ে  আইনা গ ব ব া

হণ করা সে ও অপরােধর মা া কাি তমা ায় কমেছ না। 

০২।       নারী ও িশ  িনযাতন িতেরাধকে  সরকার দঢ়ৃ িত । নারী ও িশ  িনযাতেনর িবচােরর
জ  িবেশষ াইবু নাল ব  আেগ থেকই কাযকর আেছ। অপরােধর িবচােরর পাশাপািশ নারী ও িশ
িনযাতন িতেরাধকে  জলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন পযােয় নারী ও িশ  িনযাতন িতেরাধ কিমিটও
দীঘিদন হেত কাযকর আেছ। বতমান উি িখত ি ত িবেবচনায় এই িতন কিমিট কায ম আরও
 জারদার করা েয়াজন।

০৩।       আ জািতক ও জাতীয় ি ত  িবেবচনায় নারী ও িশ  িনযাতন শেূণ র কাঠায় নািমেয় আনার
লে   জলা,  উপেজলা ও ইউিনয়ন পযােয়  নারী ও িশ  িনযাতন িতেরাধ কিমিট আেরা উেদ াগী ও
কাযকর ভিূমকা পালন করেব মেম সরকার ও জনগণ ত াশা কের।

০৪।      এমতাব ায়, নারী ও িশ  িনযাতন িতেরােধ  সূ  ারক েয় গিঠত জলা, উপেজলা ও
ইউিনয়ন কিমিটর  কায ম আেরা জারদারপবূক  তা সামািজক আে ালেন পিরণত করার েয়াজনীয়
পদে প হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

৭-১০-২০২০

িবতরণ :
১) জলা শাসক (সকল)

তৗিহদ ইলাহী
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৪৭১২৪৩৬২

১



২) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল) ফ া : ৯৫৭৩৫৩৩
ইেমইল: cjme_sec@cabinet.gov.bd

ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৫২২.২৭.০০১.২০.৮৭/১(১৩) তািরখ: ২২ আি ন ১৪২৭
০৭ অে াবর ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ধানম ীর মখু  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজগাঁও
২) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ
৩) িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ
৪) সিচব, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৫) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
৬) মি পিরষদ সিচেবর একা  সিচব (উপসিচব), মি পিরষদ িবভাগ।
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তৗিহদ ইলাহী 

িসিনয়র সহকারী সিচব
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