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প্রথম অধ্যায়
প্রভাব মূল্যায়ন কার্ যক্রমমর আওতায় গৃহীত প্রকমের বববরণ
১.১. প্রকল্পের পটভূমি
বাাংলামেশ সরকার আথ য-সামাবিক উন্নয়মন নারীর অাংশগ্রহণ বনবিত করমত অঙ্গীকারাবদ্ধ। বতযমামন পর্ যাপ্ত
বেবার্ত্ন ককন্দ্র সুববধা না থাকার কারমণ কেমশর, ববমশষ কমর ঢাকা মহানগরীমত কমযমেমে নারীর অাংশগ্রহণ
বনবিত করা কষ্টসাধ্য হময় পমেমে। এিন্য সরকার বেবার্ত্ন কসবামক আইবন কাঠামমার মমধ্য এমনমে। আইন
অনুর্ায়ী কর্খামন চবিশ িমনর কববশ নারী কমযরত আমেন এবাং র্ামের েয় বেমরর বনমচ সন্তান আমে, কসখামন
বেবার্ত্ন ককন্দ্র রাখা বাধ্যতামূলক করা হময়মে। সরকার ১৯৯১ সামল বনম্নববত্ত কেণীর কমযিীবী মবহলামের
বশশুমের িন্য বেবার্ত্ন ককন্দ্র প্রবতষ্ঠার একটি প্রকে হামত কনয়। এই প্রকমের আওতায় কেশজুমে দুই পর্ যাময় ১২টি
বেবার্ত্ন ককন্দ্র স্থাবপত হময়মে, কর্গুমলা এখন চলমান আমে। পবরসাংখ্যান পর্ যামলাচনা করমল কেখা র্ায়, অবিস,
কল কারখানা এবাং উন্নয়ন খামত কমযিীবী নারী/মা-মের সাংখ্যা উচ্চহামর বৃবদ্ধ পামে, ববমশষ কমর ঢাকা
মহানগরীমত। এই পবরবস্থবতমত সরকার বনম্নববত্ত কেণীর কমযিীবী মবহলামের বশশুমের (৬ মাস কথমক ৬ বের)
িন্যও বেবার্ত্ন ককন্দ্র প্রবতষ্ঠার প্রময়ািনীয়তা অনুভব কমর। এর পবরমপ্রবেমত মবহলা ও বশশু ববষয়ক মন্ত্রণালময়র
অধীনস্থ মবহলা ববষয়ক অবধেপ্তর বনম্নববত্ত ও মধ্যববত্ত কেণীর কমযিীবী মবহলামের বশশুমের িন্য ১৯৯৭ সামলর
জুলাই মামস কমযিীবী মবহলামের িন্য বেবার্ত্ন কসবা নামম একটি প্রকমের কাি শুরু কমর।
পরবর্তীল্পর্ত, কিমজীবী মবহলামের অমিক চামিদা পূরণকল্পে, উন্নয়ন বাল্পজট থেল্পক বনম্নববত্ত কেণীর কমযিীবী
মবহলামের বশশুমের িন্য ১৪টি মদবাযত্ন থকন্দ্র স্থাপল্পনর িাধ্যল্পি এই কিমসূমচ থজলা পয মাল্পয় সম্প্রসামরর্ত করা িয়।
িমিলা ও মিশু মবষয়ক িন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ২৫-১০-২০০৫ র্তামরল্পের সভায় জরুমর মভমিল্পর্ত
বনম্নববত্ত এবাং মধ্যববত্ত কেণীর কমযিীবী মবহলামের বশশুমের িন্য বেবার্ত্ন ককন্দ্র স্থাপমনর বসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বসদ্ধান্ত কমাতামবক বনম্নববত্ত ও মধ্যববত্ত কেণীর কমযিীবী মবহলামের বশশুমের িন্য বেবার্ত্ন ককন্দ্র স্থাপমনর দুটি
পৃথক প্রকে (বিবপবপ) প্রণয়ন করা হয় এবাং অনুমমােমনর িন্য পবরকেনা কবমশমন কপ্ররণ করা হয়। পবরকেনা
কবমশন প্রকে দুটি পরীো বনরীোর পর মতামত কেয় কর্, এ দুটি প্রকে একই ধরমনর, একটি বনম্নববত্ত এবাং
অন্যটি মধ্যববত্ত কেণীর কমযিীবী মবহলামের বশশুমের িন্য। সুতরাাং পবরকেনা কবমশন এ দুটি প্রকে একেীত
কমর “বনম্নববত্ত ও মধ্যববত্ত কেণীর কমযিীবী মবহলামের বশশুমের িন্য বেবার্ত্ন কমযসূবচ” শীষ যক প্রকেটি ২০০৬২০০৭ অথ য বেমরর বাবষ যক উন্নয়ন পবরকেনায় অন্তর্ভযক্ত কমর। পবরকেনা কবমশমনর বনমে যশনা কমাতামবক প্রকে
দুটি “বনম্নববত্ত ও মধ্যববত্ত কেণীর কমযিীবী মবহলামের বশশুমের িন্য বেবার্ত্ন কমযসূবচ” নামম একীকরণ করা
হয়। এটি একটি কসবামূলক প্রকে, র্ার িন্য প্রকমের কময়াে ৫ বের প্রস্তাব করা হয়। কমাট ১১টি বেবার্ত্ন ককমন্দ্রর
মমধ্য ৭টি বনম্নববত্ত কেণীর কমযিীবী মবহলামের বশশুমের িন্য এবাং ৪টি মধ্যববত্ত কেণীর কমযিীবী মবহলামের
বশশুমের িন্য। প্রবতটি বেবার্ত্ন ককমন্দ্র ৫০ িন বশশু থাকমত পারমব। ১১টি বেবার্ত্ন ককমন্দ্রর অবস্থান হমব ঢাকা
মহানগরীর কাোকাবে সাভারসহ ঢাকা কমমরাপবলটন বসটির ১১টি স্থামন। স্থান বনব যাচন কবমটির মাধ্যমম বেবার্ত্ন
ককমন্দ্রর স্থান বনব যাচন করা হমব। স্থান বনব যাচন কবমটি বেবার্ত্ন ককমন্দ্রর স্থান বনব যাচমনর সময় ববমবচনা করমব
কর্, এলাকাটি কমযচঞ্চল/ব্যবসা স্থল বকনা, এলাকাটির পবরমবশ বশশু-বান্ধব এবাং কর্াগামর্াগ ব্যবস্থা ভাল বকনা।
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বেবার্ত্ন ককন্দ্রগুমলা সকাল ৮:৩০ বমিঃ কথমক ববকাল ৫:৩০ বমিঃ পর্ যন্ত বনম্নববত্ত ও মধ্যববত্ত কেণীর কমযিীবী
মবহলামের বশশুমের (৬ মাস কথমক ৬ বের) িন্য বনরাপে বেবার্ত্ন কসবা প্রোন করমব। বনম্নববত্ত ও মধ্যববত্ত
কেণীর কমযিীবী মবহলামের বশশুমের বনরাপে বেবার্ত্ন কসবা প্রোমনর মাধমম তামের কমযস্থমল বনবব যমে কাি
করার সুববধামথ য বেবার্ত্ন ককন্দ্রগুমলা প্রবতষ্ঠা করা হময়মে। এোো বেবার্ত্ন ককন্দ্রগুমলা বশশুমের পর্ যাপ্ত শারীবরক
ও মানবসক বৃবদ্ধ/ববকাশ-এর লমেে পুবষ্ট সমৃদ্ধ খাবার, িার্স্য এইি, প্রাক-প্রাথবমক বশো, গৃহাভেন্তমর কখলাধুলা
ও ববমনােমনর ব্যবস্থা করমব।
১.২. প্রকল্পের সংমিপ্ত পমরমচমর্ত
িমিলা মবষয়ক অমিদপ্তর বনম্নববত্ত ও মধ্যববত্ত কেণীর কমযিীবী মবহলামের বশশুমের (৬ মাস কথমক ৬ বের)
িন্য বনরাপে বেবার্ত্ন কসবা প্রোমনর লমেে ঢাকা মহানগরীমত ১১টি বশশু বেবার্ত্ন ককন্দ্র পবরচালনা করমে। এর
মমধ্য ৭টি বনম্নববত্ত কেণীর কমযিীবী মবহলামের বশশুমের িন্য পবরচাবলত হমে, এগুমলা বাড্ডা, আোবর,
বিগাতলা, কিমরা, গাবতলী, বমরপুর-১০ এবাং সাভার এলাকায় অববস্থত। বাবক ৪টি মধ্যববত্ত কেণীর কমযিীবী
মবহলামের বশশুমের িন্য পবরচাবলত হমে, এগুমলা উত্তরা, রািারবাগ, পবরকেনা কবমশন চত্বর এবাং
নাখালপাো এলাকায় অববস্থত। এই ১১টি বশশু বেবার্ত্ন ককন্দ্র ২০০৯-২০১৬ (সাংমশাবধত) সময়কামল বিওবব
অথ যায়মন বাস্তবাবয়ত হয়। প্রকমের সাংবেপ্ত পবরবচবত বনমে সবন্নমবশ করা হল:
১. প্রকমের নাম

বনম্নববত্ত ও মধ্যববত্ত কেণীর কমযিীবী মবহলামের বশশুমের িন্য
বেবার্ত্ন কমযসূবচ

২. সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়

মবহলা ও বশশু ববষয়ক মন্ত্রণালয়

৩. বাস্তবায়নকারী সাংস্থা

মবহলা ববষয়ক অবধেপ্তর

৪. প্রকে এলাকা

ববভাগ

ঢাকা

এলাকা

বাড্ডা, আোবর, কিমরা, গাবতলী, বিগাতলা,
রািারবাগ, উত্তরা, পবরকেনা কবমশন চত্বর,
বমরপুর- ১০ এবাং সাভার

মূল

সাংমশাবধত

ক) কমাট

১৫৬০.৫০ লাখ

১৬৫০.০০ লাখ

খ) সরকাবর

১৫৬০.৫০ লাখ

১৬৫০.০০ লাখ

গ) প্রকে অনুোন

--

--

৫. প্রকে ব্যয় (টাকা)

ঘ) প্রকৃত ব্যয়
৬. বাস্তবায়ন কময়াে

১৬২৫.৭১ লাখ (৯৮.৫২%)
কময়াে

মূল

জুলাই ২০০৯ কথমক জুন ২০১৪

প্রথম বার সাংমশাবধত

জুলাই ২০০৯ কথমক জুন ২০১৬
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১.৩. প্রকমের সামবগ্রক উমেশ্য
বনম্নববত্ত ও মধ্যববত্ত কেণীর কমযিীবী মবহলামের বশশুমের (৬ মাস কথমক ৬ বের) িন্য বনরাপে বেবার্ত্ন কসবা
প্রোন করা।
প্রকমের সুবনবে যষ্ট উমেশ্য
১. কমযিীবী মাময়মের ৬ মাস কথমক ৬ বের বয়সী বশশুমের বেবার্ত্ন কসবা প্রোন, র্ামত তারা তামের কমযমেমে
বনবিমন্ত মমনামর্াগ সহকামর কাি করমত পামরন।
২. বশশুমের উপযুক্ত শারীবরক, মানবসক ও সামাবিক ববকাশ বনবিত করার লমেে তামেরমক সুষম খাবার,
প্রাথবমক স্বাস্থে কসবা, প্রাক-প্রাথবমক বশো ও গৃহাভেন্তমর কখলাধুলা ও ববমনােন সুববধা প্রোন করা।
১.৪. প্রকমের মূল কার্ যক্রমসমূহ
• ৬ মাস কথমক ৬ বের বয়সী বশশুমের িন্য বেবার্ত্ন কসবা প্রোন করা;
• ৬ মাস কথমক ৬ বের বয়সী বশশুমের র্থার্থ পুবষ্টকর সুষম খাদ্য প্রোন করা;
• ৬ মাস কথমক ৬ বের বয়সী বশশুমের প্রাথবমক বচবকৎসা ও স্বাস্থে কসবা এবাং স্বাস্থে ও পবরস্কারপবরেন্নতা ববষয়ক বশো প্রোন করা;
• ৬ মাস কথমক ৬ বের বয়সী বশশুমের প্রাক-প্রাথবমক বশো প্রোন করা;
• ৬ মাস কথমক ৬ বের বয়সী বশশুমের গৃহাভেন্তমর কখলা এবাং ববমনােমনর সুমর্াগ-সুববধা বনবিত করা;
• বাবেমত বশশুর কসবা-র্ত্ন এবাং ব্যবক্তগত পবরস্কার-পবরেন্নতা সম্পমকয বশশুর মা/পবরচর্ যাকারীমের
সমঙ্গ সভা করা ।
১.৫. োবয়ত্ব পালনকারী প্রকে পবরচালকগমণর নাম ও োবয়ত্বকাল
ক্রি
নাি
নং
১. িামসনা িমর্তন
২.

কাজী থজবুল্পন্নছা

৩.

থেরল্পদৌসী থবগি

৪.

থিাোঃ আবু র্তাল্পলব

পদবী
প্রকে পমরচালক
(উপ পমরচালক)
প্রকে পমরচালক
(উপ সমচব)
প্রকে পমরচালক
(মসমনয়র সিকারী
সমচব)
প্রকে পমরচালক
(উপ সমচব)
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দাময়ল্পের
প্রকৃমর্ত
েন্ডকালীন

দাময়েকাল
থযাগদান
বদমল
২৯/১০/২০০৯ ০৪/০৩/২০১০

পূণ মকালীন

০৪/০৩/২০১০ ১৩/০৮/২০১৪

েন্ডকালীন

১৩/০৮/২০১৪ ১৫/০৯/২০১৪

পূণ মকালীন

১৫/০৯/২০১৪ ৩০/০৬/২০১৬

১.৬. মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র মনল্পয়ামজর্ত কিমকর্তমা ও কিমচারীল্পদর মিিাগর্ত থযাগ্যর্তা
ক্রমিক নং রাজস্ব োল্পর্তর কিী
মিিাগর্ত থযাগ্যর্তা
১
থে-থকয়ার অমেসার
িাস্টাস ম
২
৩
১
২
৩
৪

মিিক কাি কমিউটার অপাল্পরটর
স্বাস্থূ মিিক
আউটল্পসামস মং এর িাধ্যল্পি মনল্পয়াগকৃর্ত কিী
আয়া
কুক
গাে ম
মিনার
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ন্যূনর্তি এইচএসমস ও কমিউটার মবষল্পয় দি
ন্যূনর্তি এইচএসমস ও স্বাস্থূ মবষল্পয় মেল্পলািা
অষ্টি থেণী
অষ্টি থেণী
পঞ্চি থেণী
পঞ্চি থেণী

বিতীয় অধ্যায়
প্রকমের প্রভাব মূল্যায়ন কার্ যক্রমমর কার্ য পদ্ধবত
২.১. ভূবমকা
আইএমইবি প্রেত্ত টামযস অি করিামরন্স (ToR) এর আমলামক এবাং প্রকে েবললাবে পর্ যামলাচনা কমর পরামশযক
েল সমাপ্ত প্রকেটির প্রভাব মূল্যায়ন কার্ য পদ্ধবত বনণ যয় কমরমে। সমীো পদ্ধবতর ককৌশল ও কার্ যক্রম ToR-এ
ববণ যত পরামশযমকর োবয়ত্ব ও কার্ য পবরবধর উপর বভবত্ত কমরই প্রণীত হময়মে।
২.২. প্রভাব মূল্যায়ল্পনর উল্পেশ্য
এই প্রভাব মূল্যায়ন সিীিার মূল উল্পেশ্য িল, “মনম্নমবি ও িধ্যমবি থেণীর কমযিীবী িমিলাল্পদর মিশুল্পদর জন্য
মদবাযত্ন কিমসূমচ” িীষ মক সিাপ্ত প্রকল্পের উল্পেশ্য কর্তটুকু অজমন িল্পয়ল্পছ এবং বাস্তবায়ল্পনর থিল্পে বাঁিাসমূি
কর্তটুকু সিািান করল্পর্ত সিি িল্পয়ল্পছ।
প্রভাব মূল্যায়ল্পনর সুমনমদ মষ্ট উল্পেশ্যসমূি
• প্রকল্পের থকৌিল ও উল্পেশ্যসমূি এবং েলােল ও কায মকামরর্তা মচমির্ত ও মূল্যায়ন করা;
• প্রকল্পের সিদ ব্যবিার ও েলােল অজমল্পন সেলর্তার থিল্পে থযসব বাঁিা ও সিস্যার সম্মুেীন িল্পয়ল্পছ,
থসগুল্পলা মচমির্ত ও মূল্যায়ন করা;
• মেমজটাল বাংলাল্পদি গড়ার থিল্পে এই প্রকে মক িরল্পনর এবং কর্তটুকু সিায়ক মছল, র্তা মচমির্ত করা;
• প্রকল্পে জন অংিগ্রিল্পণর পয মায় পমরিাপ করা এবং প্রকল্পের লিূ অজমল্পন জন অংিগ্রিণ পয মাপ্ত মছল
মকনা র্তা মূল্যায়ন করা;
• প্রকল্পের সুেল, প্রকে এলাকা এবং এর বাইল্পরর প্রর্তূামির্ত উপকারল্পভাগীল্পদর কাল্পছ কর্তটুকু থপৌৌঁল্পছল্পছ
র্তা পয মাল্পলাচনা ও মূল্যায়ন করা;
• চলিান বাস্তবাময়র্ত কায মক্রল্পির অগ্রগমর্ত সেলভাল্পব প্রিাণসি পমরিাল্পপর জন্য মবমভন্ন স্থান থেল্পক
সিামদর্ত কায মক্রল্পির র্তথ্য সংগ্রি করা;
• দামলমলক প্রিাণসি কায ম সিাদল্পন থকান মবচ্যূমর্ত/দুব মলর্তা োকল্পল র্তা তুল্পল িরা, যা কায মক্রি
বাস্তবায়ল্পনর সঠিক থকৌিল মনি মারল্পণ সিায়র্তা করল্পব।
২.৩. পরামশযক প্রবতষ্ঠামনর কার্ য পবরবধ (টামযস অি করিামরন্স অনুর্ায়ী)
ক. প্রকমের কময়াে, ব্যয়, বাস্তবায়মনর সময়, পটভূবম ও উমেশ্য বিবপবপ/আরবিবপবপ অনুর্ায়ী বরাে ও খরচ
হময়মে বকনা তা পর্ যামলাচনা করা।
খ. প্রকমের সাবব যক অগ্রগবত ও কমম্পামনন্ট বভবত্তক বাস্তবায়ন (মভৌত ও আবথ যক) তথ্য সাংগ্রহ, পর্ যামলাচনা ও
ববমিষণ এবাং কলখবচে ও সারবণর মাধ্যমম তথ্য উপস্থাপন করা।
গ. প্রকমের সিলতা পবরমাপ করমত অগ্রগবত পর্ যামলাচনা করা এবাং মন্তমব্যর মাধ্যমম গৃহীত পেমেপগুমলার
বণ যনা কেয়া।
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ঘ. প্রকমের মালামাল ও কসবা ক্রময়র কেমে ববদ্যমান বপবপএ ২০০৬ ও বপবপআর ২০০৮ কমমন েরপে
আহবান করা হময়মে বকনা তা পরীো ও পর্ যামলাচনা করা।
ঙ. প্রকমের আওতায় কর্সব মালামাল, িনবল, কসবা ও রেণামবেণ সাবভযস ক্রয় করা হময়মে, তার গুণগত
মান পরীো করা।
চ. ককান কারমণ প্রকে বাস্তবায়ন ববলবিত হময়মে বক না, তা পরীো ও কারণ অনুসন্ধান করা (এটি আবথ যক,
অেেতা, মালামাল ককনা, কর্ ককান কারমণ হমত পামর)।
ে. প্রকমের প্রাসবঙ্গকতা ববমিষণ করা এবাং প্রধান কার্ যক্রমগুমলার কার্ যকাবরতা তমথ্যর বভবত্তমত ও সিল ঘটনা
ববমিষমণর মাধ্যমম তুমল ধরা।
ি. বববভন্ন পর্ যমবেমণর মাধ্যমম প্রাপ্ত তথ্যসমূহ পর্ যামলাচনা ও ব্যাখ্যা ববমিষণ করা।
ঝ. প্রকমের শবক্তশালী বেকগুমলার পাশাপাবশ দুব যলতা, সম্ভাবনা ও ঝবুঁ কপূণ য বেকগুমলা ববমিষণ করা। আমরা
নতুন নতুন বক সুমর্াগ ততবর হমত পামর কসগুমলা তুমল ধরা।
ঞ. প্রকমের সম্ভাব্য সমাবপ্ত পবরকেনা ব্যাখ্যা ও মতামত প্রোন করা।
ট. প্রকমের কার্ যক্রম অন্য ককান প্রকমের কার্ যক্রমমর অনুরূপ বা বভন্ন বকনা তা পর্ যামলাচনা করা।
ি. কামির পবরমাণগত ও গুণগত বেকসমূহ অনুমমাবেত বিবপবপ ও আরবিবপবপ কমমন হময়মে বক না তা র্াচাই
করা।
ঢ. এলাকায় একই ধরমনর কার্ যক্রমমর সামথ প্রকে কার্ যক্রমমর তুলনা করা।
ন. সামবগ্রকভামব পর্ যমবেণ ও পর্ যামলাচনার বভবত্তমত সুপাবরশ প্রোন করা।
প. আইএিইমে প্রদি প্রাসমিক ও অন্যান্য কায মাবলী সিাদন করা।
২.৪. থভৌগমলক কভাল্পরজ
ঢাকা মসটি কল্পপাম ল্পরিন ও পার্শ্মবর্তী সাভার এর থযসব এলাকায় মদবাযত্ন থকন্দ্র স্থাপন ও পমরচালনা করা িল্পয়ল্পছ,
ঐসব প্রকে বাস্তবায়ন এলাকায় প্রভাব মূল্যায়ন পমরচালনা করা। এলাকাগুল্পলা িল- বাড্ডা, আদাবর, থেিরা,
গাবর্তলী, মিরপুর-১০, মজগার্তলা, রাজারবাগ, উিরা, পমরকেনা কমিিন চের, নাোলপাড়া এবং সাভার।
২.৫. বেবার্ত্ন ককমন্দ্রর কসবা মূল্যায়ন পবরবধ
প্রভাব মূল্যায়মনর আওতায় বনম্নবলবখত ববষময় তথ্য সাংগ্রহ করা হময়মে➢ বশশুর বনরাপত্তা ও বনরাপমে থাকা (র্ারা বেবার্ত্ন ককমন্দ্র থামক);
➢ ব্যবক্তগত পবরস্কার পবরেন্নতা ও বাথরুম/টয়মলট সুববধা;
➢ খাবামরর ব্যবস্থা- বরাে কমাতামবক পবরমাণ ও গুণগতমান;
➢ বেবার্ত্ন ককমন্দ্রর পবরমবশ (মখালা-মমলা, আমলা-বাতাস, বনরাপে, দূষণমুক্ত, অবস্থান)
➢ িার্স্ এইি ও প্রাথবমক স্বাস্থে কসবা;
➢ প্রাক-প্রাথবমক বশো সুববধা;
➢ বশশু ও তামের মা’কের সামথ বেবার্ত্ন ককমন্দ্রর কসবা প্রোনকারীমের আচরণ;
➢ বশশুমের শারীবরক, মানবসক ও সামাবিক ববকামশর লমেে গৃহাভেন্তমর কখলাধুলা ও ববমনােমনর ব্যবস্থা।
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২.৬. প্রভাব মূল্যায়ন কার্ য পদ্ধবত
২.৬.১. ককৌশলগত পদ্ধবত
প্রভাব মূল্যায়মনর িন্য প্রকমের উমেশ্য এবাং টামযস অি করিামরন্স-এ উবিবখত কমযপবরবধর আমলামক সকল
কার্ যক্রম পবরচালনা করা হময়মে। প্রকমের উমেশ্য ববমবচনায় বনময় সমীোর ককৌশলগত পদ্ধবত বনধ যারণ করা
হময়মে। প্রভাব মূল্যায়ন সমীোর উমেশ্য অিযমন বতন ধরমনর ককৌশল অবলিন করা হময়মে, র্থা:
১) ববদ্যমান েবললাবে পর্ যামলাচনার (মিস্ক বরবভউ) মাধ্যমম তথ্য সাংগ্রহ;
২) িবরমপর মাধ্যমম সাংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য সাংগ্রহ;
৩) মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবা পয মল্পবিণ ও নমেপে যাচাই।
২.৬.২. মবল্পেষণগর্ত কাঠাল্পিা
প্রভাব মূল্যায়ল্পন, মনি মামরর্ত মনল্পদ মিকসমূল্পির সাল্পে সংগমর্ত থরল্পে প্রাপ্ত র্তথ্য-উপাি এিনভাল্পব স্তর মবন্যাস করা
িল্পয়ল্পছ যাল্পর্ত র্তল্পথ্যর পমরসংখ্যানগর্ত মবল্পেষণ সঠিকভাল্পব সিন্ন িয়। প্রাপ্ত র্তথ্যসমূি এিএস এূাল্পেল
সেটওয়ূার ব্যবিার কল্পর োটা এমি এবং যোযে পমরসংখ্যান পদ্ধমর্তর িাধ্যল্পি র্তথ্য মবল্পেষণ করা িল্পয়ল্পছ।
২.৬.৩. সমীোর ধারণা
প্রভাব মূল্যায়ন সিীিার র্তথ্য সংগ্রি ও মবল্পেষল্পণর জন্য টািমস অে থরোল্পরন্স-এ প্রদি গাইেলাইন অনুসরণ
করা িল্পয়ল্পছ। সিীিার সকল কায মক্রি পয মায়ক্রল্পি ও ক্রিানুসাল্পর সিাদন করা িল্পয়ল্পছ। প্রকল্পের প্রভাব
মূল্যায়ল্পনর কাজ মনি মামরর্ত সিল্পয় সিন্ন করার লল্পিূ মকছু মকছু কাজ একই সিল্পয় যুল্পগাপৎভাল্পব সিাদন করা
িল্পয়ল্পছ। কায মক্রি সিাদল্পনর মবমভন্ন িাপ ও পয মায় মনল্পম্ন বণ মনা এবং সারমণ-২.১ এ প্রদিমন করা িল।
১ি িাপ:
এই িাল্পপ সিীিা দল্পলর মূল সদস্যগণ (থকার টিি থিম্বারস) পমরকেনা সভায় মিমলর্ত িল্পয় সিীিা সিাদল্পনর
পমরকেনা প্রণয়ণ কল্পরন। প্রকে সংমেষ্ট মবমভন্ন দমললামদ ও প্রমর্তল্পবদন পয মাল্পলচনা কল্পর প্রকে ও সিীিা সিল্পকম
প্রােমিক িারণা লাভ করা িয়। সিীিার জন্য মনল্পদ মিক মনব মাচন, র্তল্পথ্যর উৎস মচমির্তকরণ, নমুনার আকার
মনি মারণ এবং মবমভন্ন প্রশ্নিালা, গাইেলাইন ও থচকমলস্ট প্রণয়ন করা িয়। প্রারমিক প্রমর্তল্পবদন প্রণয়ন কল্পর
আইএিইমে-থর্ত দামেল করা িয়।
২য় িাপ:
এই িাল্পপ িাঠ পয মাল্পয়র র্তথ্য-উপাি সংগ্রল্পির জন্য প্রল্পয়াজনীয় থলাকবল মনল্পয়াগ ও র্তাল্পদর র্তামিক ও ব্যবিামরক
প্রমিিণ প্রদান করা িয়। প্রণীর্ত েসড়া টুলসসমূি িাঠ পয মাল্পয় পরীিা কল্পর প্রল্পয়াজনীয় সংল্পিািন করা িয়।
েসড়া টুলসসমূি (প্রশ্নিালা, গাইেলাইন ও থচকমলস্ট) সিল্পকম পমরকেনা িন্ত্রণালল্পয়র বাস্তবায়ন পমরবীিণ ও
মূল্যায়ন মবভাগ (আইএিইমে) কর্তক
ম প্রদি ির্তাির্ত ও পরািিম থিার্তাল্পবক প্রল্পয়াজনীয় সংল্পিািনপূব মক টুলসসমূি
চূড়ান্ত করা িয়। িাঠ পয মাল্পয় র্তথ্য-উপাি সংগ্রল্পির পমরকেনা প্রণয়ন ও টিি সদস্যল্পদর দাময়ে বন্টন করা িয়।
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৩য় িাপ:
এই িাল্পপ র্তথ্য সংগ্রিকারীগণ িাঠ পয মায় থেল্পক পমরকেনা থিার্তাল্পবক র্তথ্য-উপাি সংগ্রি কল্পরন। সুপারভাইজার
ও থকার টিি থিম্বারগণ র্তথ্য সংগ্রিকারীল্পদর কাজ র্তদারমক এবং প্রল্পয়াজনীয় সিল্পযামগর্তা প্রদান কল্পরন। ১১টি
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মিশুল্পদর (৩-৬ বছর) সাল্পে থেলা, মুে মিটার (িামস ও দুোঃে/থগািরা মুে এর ছমব) ও ছমব
অঙ্কল্পনর িাধ্যল্পি র্তাল্পদর ির্তাির্ত ও প্রমর্তমক্রয়া সংগ্রি করা িয়। প্রকে পমরচালক এর দপ্তল্পরর মুখ্য র্তথ্যদার্তাল্পদর
সািাৎকার গ্রিণ করা িয় এবং ২টি থবসরকামর মিশু মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর অবস্থা ও থসবা পয মাল্পলাচনা করা িয়।
৪ে ম িাপ:
এই িাল্পপ িাঠ পয মায় থেল্পক সংগৃিীর্ত র্তথ্য-উপাি এ থকান ভুল-ত্রুটি োকল্পল র্তা সংল্পিািন করা িল্পয়ল্পছ। সংগৃিীর্ত
র্তথ্য-উপাি সংল্পিািল্পনর পর থসগুল্পলা সাংল্পকমর্তক নাম্বামরং (থকামেং) করা িল্পয়ল্পছ এবং থস অনুযায়ী কমিউটাল্পর
িারণ করা িল্পয়ল্পছ। সংগৃিীর্ত র্তথ্য-উপািসমূল্পির পমরসংখ্যামনক মবল্পেষণ করা িল্পয়ল্পছ এবং প্রাপ্ত েলােল সারমণ
ও থলেমচে আকাল্পর প্রমর্তল্পবদল্পন সংযুক্ত করা িল্পয়ল্পছ।
৫ি িাপ:
এই পয মাল্পয় প্রাপ্ত েলােল্পলর উপর মভমি কল্পর েসড়া প্রমর্তল্পবদন প্রণয়ন কল্পর আইএিইমে-থর্ত দামেল করা িয়।
স্থানীয় পয মাল্পয় কিমিালা পমরচালনা করা িয়। েসড়া প্রমর্তল্পবদন থটকমনকূাল কমিটির সভায় উপস্থাপন করা িয়।
প্রাপ্ত ির্তাির্ত ও সুপামরল্পির মভমিল্পর্ত প্রমর্তল্পবদন সংল্পিািন কল্পর মস্টয়ামরং কমিটির সভায় উপস্থাপল্পনর জন্য ২য়
েসড়া প্রমর্তল্পবদন প্রস্তুর্ত করা িয়। মস্টয়ামরং কমিটির সুপামরল্পির মভমিল্পর্ত চূড়ান্ত েসড়া প্রমর্তল্পবদন প্রণয়নপূব মক
জার্তীয় কিমিালায় উপস্থাপন করা িয়। কিমিালা িল্পর্ত প্রাপ্ত ির্তাির্ত ও সুপামরল্পির মভমিল্পর্ত চূড়ান্ত প্রমর্তল্পবদন
প্রণয়ন করা িল্পয়ল্পছ।
২.৭ সিীিা পদ্ধমর্ত
টািমস অে থরোল্পরন্স থিার্তাল্পবক র্তথ্য সংগ্রি ও মবল্পেষল্পণর জন্য প্রভাব মূল্যায়ন সিীিার নকিা প্রণয়ন করা
িল্পয়ল্পছ। মূল্যায়ল্পনর উল্পেশ্য ও িরন মবল্পবচনা কল্পর অমিকাংি র্তথ্য িাঠ পয মায় থেল্পক সংগ্রি করা িল্পয়ল্পছ।
মূল্যায়ন সিীিায় মনম্নমলমের্ত পদ্ধমর্তসমূি অনুসরণ করা িল্পয়ল্পছ:
- থেস্ক মরমভউ: প্রকল্পের েকুল্পিন্টসমূি থযিন- প্রকে প্রস্তাবনা, প্রমর্তল্পবদনসমূি, থসবা প্রদান মনল্পদ মমিকা
কিম-পমরকেনা, প্রকে সিামপ্ত প্রমর্তল্পবদন এবং অন্যান্য সংমেষ্ট েকুল্পিন্টসমূি।
- কাঠাল্পিাবদ্ধ প্রশ্নপল্পের িাধ্যল্পি বর্তমিান ও প্রাক্তন উপকারল্পভাগী িা/অমভভাবক এবং থসবা গ্রিণ কল্পরন
নাই এিন সিাবনািয় িা/অমভভাবকল্পদর সািাৎকার।
- মুখ্য র্তথ্যদার্তার/ল্পসবা প্রদানকারীল্পদর সািাৎকার।
- বর্তমিান উপকারল্পভাগী িা/অমভভাবকল্পদর সাল্পে থোকাস গ্রুপ আল্পলাচনা।
- আউটল্পসামস মং এর িাধ্যল্পি মনল্পয়াগপ্রাপ্ত কিী/থসবা প্রদানকারীল্পদর সাল্পে থোকাস গ্রুপ আল্পলাচনা।
- প্রকে পমরচালল্পকর দপ্তল্পরর মুখ্য র্তথ্যদার্তাল্পদর সািাৎকার।
- মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবা পয মল্পবিণ।
- নমেপে যাচাই।
- থকস স্টামে।
- মিশুল্পদর (৩-৬ বছর) সাল্পে থসিন।
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সমীোটি বতনটি পমব য সম্পন্ন করা হময়মে, এগুমলা হল- প্রস্তুবত পব য, সমীো পবরচালন পব য এবাং সমীো
প্রবক্রয়াকরণ (উপাত্ত ববমিষণ ও প্রবতমবেন ততবর) পব য। বতনটি পমব যর কািসমূহ বনমম্নর সারবণ-২.১ এ
উপস্থাপন করা হল।
সারমণ- ২.১: সিীিা নকিা

সিীিা নকিা
(Study Design)

প্রস্তুমর্ত পব ম

সমীো পবরচালন পব য

সমীো প্রবক্রয়াকরণ পব য

সমীো েল সাংগঠিতকরণ

িাঠ পয মাল্পয় প্রশ্নপে প্রাকযাচাই

র্তথ্য-উপাি পরীিা ও
থকামেং

দায়-দাময়ে বন্টন

প্রশ্নপে চূড়ান্তকরণ

র্তথ্য-উপাি এমি ও
প্রমক্রয়াকরণ

প্রকে সংমেষ্ট দমললামদ
সংগ্রি ও অধ্যয়ন

িাঠ পয মাল্পয় সিীিা
পমরচালনা
প্রশ্নপল্পের িাধ্যল্পি
সািাৎকার গ্রিণ

নমুনার আকার মনণ ময়

র্তথ্য সংগ্রি টুলস প্রণয়ন

সল্পরজমিল্পন পমরদিমন ও
প্রর্তূিকরণ
মুখ্য র্তথ্যদার্তার
সািাৎকার (থক.আই.আই)

র্তথ্য মবল্পেষণ

েসড়া প্রমর্তল্পবদন প্রণয়ন

চূড়ান্ত েসড়া প্রমর্তল্পবদন
প্রণয়ন
জার্তীয় কিমিালা

থোকাস গ্রুপ আল্পলাচনা
(এে.মজ.মে)
র্তথ্য সংগ্রিকারীল্পদর
প্রমিিণ

থকস স্টামে ও মিশুল্পদর
সাল্পে থসিন
স্থানীয় পয মাল্পয় কিমিালা
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চূড়ান্ত প্রমর্তল্পবদন প্রণয়ন

২.৮. নমুনার আকার
ক) নমুনায়ন
টািমস অে থরোল্পরন্স অনুযায়ী পমরিাণগর্ত ও গুণগর্ত উভয় প্রকার র্তথ্য-উপাল্পির মভমিল্পর্ত প্রকল্পের প্রভাব
মূল্যায়ন করা িল্পয়ল্পছ। পমরিাণগর্ত র্তথ্য-উপাল্পির জন্য মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর উপকারল্পভাগী (বর্তমিান ও প্রাক্তন)
িা/অমভভাবক-থদর মনকট থেল্পক র্তথ্য সংগ্রল্পির জন্য আদিম পমরসংখ্যামনক রীমর্ত অনুসরণ কল্পর উিরদার্তাগল্পণর
নমুনা আকার মনি মারণ করা িল্পয়ল্পছ।
ে) নমুনার আকার মনণ ময়
ে-১) উপকারল্পভাগীর নমুনা সংখ্যা
এই সিীিা বা মূল্যায়ল্পনর জন্য Single Stage Stratified Sampling ব্যবিার করা িল্পয়ল্পছ। থযোল্পন প্রমর্তটি
থসবা থকন্দ্রল্পক দুটি কল্পর Stratum মিল্পসল্পব গণ্য করা িল্পয়ল্পছ।
বর্তমিাল্পন ২০১৭ সাল্পলর থসবা গ্রিণকারীল্পদর একটি ও ২০১৭ সাল্পলর আল্পগর থসবা গ্রিণকারীল্পদর একটি, যোক)
ে)

প্রকল্পের শুরু থেল্পক ২০১৬ সাল্পলর মেল্পসম্বর পয মন্ত থসবা গ্রিণকারী মিশুর সংখ্যা ৪,২৫০ জন।
২০১৭ সাল্পলর জানুয়ারী থেল্পক মেল্পসম্বর পয মন্ত থসবা গ্রিণকারী মিশুর সংখ্যা ৪৭৯ জন।

নমুনার আকার মনি মারল্পণর জন্য ৯৫% Confidence Level ব্যবহৃর্ত িল্পয়ল্পছ, যার জন্য Z. Score এর িান
১.৯৬
Margin of error (e) ± 6 িরা িল্পয়ল্পছ।
Z 2 * (p) * (1-p)

সূে-

n=
e2

Z=Z
value (e.g. 1.96 for 95% confidence level)
p = Desired proportion of population parameters 0.50 used for sample size needed
e = Margin of error 0.06 = ± 6%

(1.96)2 * (0.5) * (1-0.5)
So

n=
(0.06)2

we get, n = (1.96)2 x (0.5) x (0.5) / (0.06)2 = 267 ∫ 275

So, 275 mothers were interviewed
Source of statistical reference: Sampling Techniques – William G. Cochran

ে-২) কল্পিাল গ্রুল্পপর (যারা থসবা গ্রিণ করল্পছন না ও থবসরকামর মদবাযত্ন থকন্দ্র) নমুনা সংখ্যা
মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলার আল্পিপাল্পি বসবাসকারী কিমজীবী িমিলা যাল্পদর ৬ বছল্পরর মনল্পচ মিশু আল্পছ মকন্তু মদবাযত্ন
থকল্পন্দ্রর থসবা গ্রিণ করল্পছন না এিন সিাবনািয় ৫৫ জন (থকন্দ্র প্রমর্ত ৫ জন × ১১ থকন্দ্র) িা/অমভভাবক-এর
সািাৎকার গ্রিণ করা িল্পয়ল্পছ। এছাড়া ২টি থবসরকামর মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর র্তথ্য সংগ্রি করা িল্পয়ল্পছ। এ দুটি মদবাযত্ন
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থকন্দ্র িল- ঢাকার থিািাম্মদপুল্পর অবমস্থর্ত থবসরকামর সংস্থা ফুলমক দ্বারা প্রমর্তমির্ত এবং আগা োন োউল্পন্ডিন
এর সিায়র্তায় পমরচামলর্ত একটি মদবাযত্ন থকন্দ্র এবং আদাবল্পর অবমস্থর্ত ‘থসন্টার থজান ের থেমস্টটিউট মচলল্পেন’
পমরচামলর্ত একটি মদবাযত্ন থকন্দ্র।
গ) গুণগর্ত র্তল্পথ্যর নমুনা
১) মুখ্য র্তথ্যদার্তার সািাৎকার (KII)
প্রমর্তটি মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর উপমস্থর্ত থে থকয়ার অমেসার, মিিক কাি কমিউটার অপাল্পরটর এবং স্বাস্থূ মিিকএর সল্পি মনমদ মষ্ট থচকমলস্ট ব্যবিার কল্পর মনমবড় আল্পলাচনার িাধ্যল্পি র্তথ্য সংগ্রি করা িল্পয়ল্পছ। প্রকে
পমরচালল্পকর কায মালল্পয়র উপ-পমরচালক (মদবাযত্ন), সিকারী পমরচালক এবং এূােমিন এূান্ড একাউন্টস
অমেসার-এর মনকট থেল্পক থচকমলস্ট ব্যবিার কল্পর মনমবড় আল্পলাচনার িাধ্যল্পি র্তথ্য সংগ্রি করা িল্পয়ল্পছ।
২) থোকাস গ্রুপ আল্পলাচনা (FGD)
থসবা গ্রিণকারী িা/অমভভাবকল্পদর মনকট থেল্পক গুণগর্ত র্তথ্য সংগ্রল্পির জন্য প্রমর্তটি থকল্পন্দ্রর থসবা গ্রিণকারী
িা/অমভভাবকল্পদর একটি দল্পলর (৬-৮ জন) সল্পি থচকমলস্ট অনুসরণ কল্পর থোকাস গ্রুপ আল্পলাচনা করা িল্পয়ল্পছ।
প্রমর্তটি মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র আউটল্পসামস মং এর িাধ্যল্পি মনল্পয়াগপ্রাপ্ত ৯জন কিীর/থসবাদানকারীর পদ আল্পছ।
আউটল্পসামস মং এর িাধ্যল্পি মনল্পয়াগপ্রাপ্ত এসব কিীর ির্তাির্ত, প্রমর্তমক্রয়া ও সুল্পযাগ-সুমবিা সিমকমর্ত র্তথ্য
সংগ্রল্পির জন্য, প্রমর্তটি থকল্পন্দ্র উপমস্থর্ত আউটল্পসামস মং কিীল্পদর সল্পি থোকাস গ্রুপ আল্পলাচনা পমরচালনা করা
িয়।
৩) থকস স্টামে
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর উপকারল্পভাগী মিশু এবং িা/অমভভাবকল্পদর জীবনযাোর উপর প্রকল্পের প্রভাব এবং মদবাযত্ন
থকল্পন্দ্রর থসবা ও থসবা প্রদানকারীল্পদর কাল্পজর িান সিমকমর্ত র্তথ্য সংগ্রল্পির জন্য প্রমর্তটি মদবাযত্ন থকন্দ্রমভমিক
একটি কল্পর থিাট ১১টি থকস স্টামে সিন্ন করা িয়।
৪) মিশুল্পদর সাল্পে মিেমিয়া (Interaction)
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র অবস্থানকারী মিশুল্পদর ভাল লাগা, িন্দ লাগা, প্রমর্তমক্রয়া এবং মিশুল্পদর িানমসক মবকাি ও প্রাকপ্রােমিক মিিার অগ্রগমর্ত সিমকমর্ত র্তথ্য সংগ্রল্পির জন্য মিশুল্পদর সাল্পে Interactive Session পমরচালনা করা
িয়। ১০টি সরকামর ও ১টি থবসরকামর মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মিশুল্পদর (৩-৬ বছর) সাল্পে মুে মিটার (িামস ও
দুোঃে/থগািরা মুে এর ছমব) এর িাধ্যল্পি মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মক মক র্তাল্পদর ভাল লাল্পগ এবং মক মক ভাল লাল্পগ না
বা োরাপ লাল্পগ, র্তা পয মাল্পলাচনা করা িয়। থেলা, মলেন, ছমব অঙ্কন ও ছড়া বলার িাধ্যল্পি র্তাল্পদর িানমসক
মবকাি এবং প্রাক-প্রােমিক মিিার অগ্রগমর্ত যাচাই করা িয়।
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২.৯. প্রকার অনুসামর তথ্যোতার প্রকৃবত ও সাংখ্যা এবাং তথ্য সাংগ্রমহর পদ্ধবত ও উপকরণ
ক্রম

পদ্ধবত ও তথ্যোতা/গ্রুপ

ইমভন্ট/
এলাকা

তথ্যোতার
সাংখ্যা

কমাট
তথ্যোতা

ব্যবহৃত টুলস/উপকরণ

- প্রশ্নপমের মাধ্যমম ৩/৪ িন
মুখ্য তথ্যোতা কমযকতযার
সাোৎকার
- তথ্য, করকি য (মালামাল ও কসবা
ক্রয়, প্রবক্রয়া অনুসরণ,
অন্যান্য করকি য) পরীো
- সাোৎকার কাঠামমাবদ্ধ প্রশ্নপে
- মালামাল, কসবা, উপকরণ ও
র্ন্ত্রপাবত এর মান এবাং তথ্য ও
করকি য র্াচাই কচকবলর্স্
- পর্ যমবেণ

১.

প্রকে পবরচালমকর েপ্তমরর মুখ্য
তথ্যোতার সাোৎকার

১

০৩/০৪

০৩/০৪

২.

প্রশ্নপমের মাধ্যমম বেবার্ত্ন ককমন্দ্রর
মুখ্য তথ্যোতার (মি ককয়ার
অবিসার, বশেক, স্বাস্থে বশেক)
সাোৎকার এবাং কচকবলর্স্ ও
পর্ যমবেমণর মাধ্যমম নবথপে ও
কসবা পরীো ও পর্ যমবেণ
বনম্নববত্ত ও মধ্যববত্ত কেণীর
কমযিীবী মবহলা/ অবভভাবকমের
সামথ মুমখামুবখ সাোৎকার
বনম্নববত্ত ও মধ্যববত্ত কেণীর
কমযিীবী মবহলা/ অবভভাবকমের
সামথ এিবিবি
আমগ বেবার্ত্ন ককমন্দ্রর কসবা গ্রহণ
কমরমেন এমন অবভভাবকমের
সাোৎকার
বেবার্ত্ন ককমন্দ্রর কাোকাবে কথমকও
র্ারা এর কসবা বনমেন না, এমন
অবভভাবকমের সাোৎকার
মিশুল্পদর সল্পি থসিন
ককস র্স্াবি সাংগ্রহ

১১

০৩

৩৩

১১

২০

২২০

কাঠামমাবদ্ধ প্রশ্নপে

১১

৮-১০

১০০

এিবিবি কচকবলর্স্

১১

৫

৫৫

কাঠামমাবদ্ধ প্রশ্নপে

১১

৫

৫৫

কাঠামমাবদ্ধ প্রশ্নপে

১১
১১

৮/১০
১

১০০
১১

মুে মিটার, থেলা, ছমব অঙ্কন
ককস র্স্াবি গাইিলাইন

৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.

মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মিশুরা ছড়া বলল্পছ
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২.১০. SWOT ববমিষণ
প্রকে পবরকেনা ও মূল্যায়মনর একটি আধুবনক অনুসঙ্গ হমে SWOT ববমিষণ। এই প্রকমের প্রভাব মূল্যায়মনর
িন্য প্রকেটির সবলতা (Strength), দুব যলতা (Weakness), সুমর্াগ (Opportunity) ও ঝবুঁ ক (Threat)
ববমিষণ করা হময়মে।
বতযমান সমীোর িন্য বনম্নবলবখত ককৌশমল SWOT ববমিষণ করা হময়মে।
সবলতা
প্রকে বাস্তবায়মন প্রকমের অভেন্তরীণ সবল বেকসমূহ, কর্মন- আরবিবপবপ, বেবার্ত্ন
(Strength)
ককমন্দ্রর অবস্থান, পবরমবশ, সুমর্াগ-সুববধা, কসবার মান, কসবাোনকারীমের জ্ঞান ও েেতা,
ব্যবস্থাপনা, মবনটবরাং ও িন অাংশগ্রহণ ববমিষণ করা হময়মে।
দুব যলতা
প্রকে বাস্তবায়মন প্রকমের অভেন্তরীণ দুব যল বেকসমূহ, র্া কাবিত িলািল অিযমন
(Weakness)
সীমাবদ্ধতা বহমসমব কাি কমর, কর্মন- চাবহো বনরূপণ না করা, েরপে আহ্ববান প্রবক্রয়া
ও কাবরগরী কামির েেতার অভাব, সময়মত আবথ যক ও উপকরণ কর্াগান না থাকা,
কসবাোতামের প্রময়ািনীয় েেতা বৃবদ্ধর উমদ্যাগ না থাকা, কমীমের কময-অসন্তুবষ্ট, িলপ্রসূ
তত্বাবধামনর ঘাটবত, ইতোবে ববষয় বচবিত ও ববমিষণ করা হময়মে।
সুমর্াগ
প্রকমের বাইমরর িোক্টরগুমলার মমধ্য কর্গুমলা প্রকমের িন্য নতুন সম্ভাবনা সৃবষ্ট কমর
(Opportunity) বকাংবা কর্গুমলা সঠিকভামব ব্যবহার, বনয়ন্ত্রণ বা চালনা করমত পারমল ভববষ্যমত আমরা
কববশ/ভাল িলািল পাওয়া কর্মত পামর; কসই সুমর্াগসমূহ বচবিত ও ববমিষণ করা হময়মে।
ঝবুঁ ক (Threat) প্রকমের বাইমরর িোক্টরগুমলার মমধ্য কর্গুমলা প্রকমের বাস্তবায়ন ও অিযন ব্যাহত অথবা
প্রকমের িন্য সম্ভাব্য হুমবক সৃবষ্ট কমর বা ভববষ্যমত করমত পামর; এমন বকছু থাকমল তা
বনণ যয় করা হময়মে।
২.১১ সমীো ব্যবস্থাপনা
২.১১.১ তথ্য সাংগ্রহকারী বনময়াগ ও প্রবশেণ
র্তথ্য সংগ্রল্পির জন্য ১০ জন র্তথ্য সংগ্রিকারী ও ২ জন সুপারভাইজার মনল্পয়াগ করা িয়। র্তথ্য সংগ্রিকারীল্পদর
ন্যূনর্তি মিিাগর্ত থযাগ্যর্তা এইচ.এস.মস এবং
র্তথ্য সংগ্রিকারী মিল্পসল্পব কিপল্পি দুই বছর
কাজ করার অমভজ্ঞর্তা মনি মারণ করা িয়।
সুপারভাইজারল্পদর জন্য ন্যূনর্তি মিিাগর্ত
থযাগ্যর্তা গ্রাজুল্পয়ট এবং সুপারভাইজার মিল্পসল্পব
কিপল্পি মর্তন বছর কাজ করার অমভজ্ঞর্তা
মনি মারণ করা িয়। র্তথ্য সংগ্রিকারী ও
সুপারভাইজারল্পদর দুই মদল্পনর র্তামিক ও
ব্যবিামরক প্রমিিণ প্রদান করা িয়।
র্তথ্য সংগ্রিকারীল্পদর প্রমিিল্পণর উল্পদ্বািনী অনুিাল্পন বক্তব্য রােল্পছন
প্রমিিণ পমরচালনা কল্পরন টিি লীোর ও আে ম- আইএিইমে-র পমরবীিণ ও মূল্যায়ন িাো-৭ এর িিাপমরচালক
সািামজক মবল্পিষজ্ঞ। প্রমিিল্পণর উল্পদ্বািনী
অনুিাল্পন প্রিান অমর্তমে ও মবল্পিষ অমর্তমে মিল্পসল্পব উপমস্থর্ত মছল্পলন আইএিইমে-র পমরবীিণ ও মূল্যায়ন িাো৭ এর িিাপমরচালক জনাব থিািাম্মদ রমেকুল ইসলাি এবং মূল্যায়ন কিমকর্তমা জনাব থিাোঃ থিলাল োন।
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২.১১.২ র্তথ্য সংগ্রি
১০ জন র্তথ্য সংগ্রিকারী ৫টি দল্পল মবভক্ত িল্পয় ১১টি মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর র্তথ্য-উপাি সংগ্রি কল্পরন। র্তথ্য
সংগ্রিকারীগণ প্রশ্নপে ব্যবিার কল্পর বর্তমিাল্পন মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবাগ্রিণকারী, পূল্পব ম থসবা গ্রিণ কল্পরল্পছন এবং
সিাবনািয় মকন্তু থসবা গ্রিণ কল্পরন না এিন িা/অমভভাবকল্পদর সািাৎকার গ্রিণ কল্পরল্পছন। গুণগর্ত র্তথ্য
সংগ্রল্পির জন্য প্রমর্তটি থকল্পন্দ্রর বর্তমিাল্পন থসবাগ্রিণকারী িা/অমভভাবক-থদর সাল্পে এেমজমে পমরচালনা কল্পরল্পছন।
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবা প্রদানকারী মুখ্য কিমকর্তমাল্পদর সািাৎকার গ্রিণ কল্পরল্পছন। প্রমর্তটি থকল্পন্দ্রর আউটল্পসামস মং
এর িাধ্যল্পি মনল্পয়াগপ্রাপ্ত কিীল্পদর সাল্পে এেমজমে
পমরচালনা কল্পরল্পছন। এছাড়া মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর
কায মক্রি ও থসবা পয মল্পবিণ এবং নমেপে যাচাই
কল্পরল্পছন। আে ম-সািামজক
মবল্পিষজ্ঞ ও
পমরসংখ্যানমবদ মদবাযত্ন
থকল্পন্দ্রর মিশুল্পদর (৩-৬ বছর বয়সী) সাল্পে থসিন
পমরচালনা কল্পরল্পছন এবং প্রকে পমরচালল্পকর
দপ্তল্পরর মুখ্য কিমকর্তমাল্পদর সাল্পে ির্তমবমনিয় ও
প্রল্পয়াজনীয় নমেপে যাচাই কল্পরল্পছন।
২.১১.৩ সিীিা ও উপাল্পির িান মনয়ন্ত্রণ

র্তথ্য সংগ্রিকারী মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবাগ্রিণকারী একজন িা
এর সািাৎকার গ্রিণ কল্পরল্পছন

িাঠ পয মাল্পয় র্তথ্য সংগ্রল্পির সিয় প্রমর্তটি প্রশ্নপে
ও থচকমলস্ট সঠিকভাল্পব পূরণ করা িল্পয়ল্পছ মকনা র্তা সুপারভাইজারগণ পরীিা কল্পর থদল্পেল্পছন। দদবচয়ল্পনর
িাধ্যল্পি, পূরণকৃর্ত ৫% প্রশ্নপে ও থচকমলস্ট পূরল্পণর পরই যাচাই কল্পর থদল্পেল্পছন। প্রশ্নপে ও থচকমলস্ট পূরল্পণ
থকান প্রকার ভুল-ত্রুটি পমরলমির্ত িল্পল র্তা সিািাল্পনর জন্য প্রল্পয়াজনীয় পদল্পিপ গ্রিণ কল্পরল্পছন। টিি লীোর
সামব মকভাল্পব র্তথ্য সংগ্রি প্রমক্রয়া পমরবীিণ ও প্রল্পয়াজনীয় মনল্পদ মিনা প্রদান কল্পরল্পছন।
২.১১.৪ উপাি প্রমক্রয়াকরণ ও মবল্পেষণ
কমিউটাল্পরর িাধ্যল্পি উপাি প্রমক্রয়াকরণ সিন্ন করা িল্পয়ল্পছ। সংগৃিীর্ত র্তথ্য-উপাি মনয়ির্তামন্ত্রকভাল্পব পমরশুদ্ধ
কল্পর কমিউটাল্পর এমির িাধ্যল্পি থরকে ম করা িল্পয়ল্পছ। উপাি প্রমক্রয়াকরল্পণর জন্য MS Excel ব্যবিার করা
িল্পয়ল্পছ। যোযে থটবুল্পলিল্পনর সািাল্পে প্রমক্রয়াকৃর্ত উপাি ও েলােল সারমণ, থলেমচে ও চাট ম আকাল্পর উপস্থাপন
করা িল্পয়ল্পছ এবং থসগুল্পলা সিীিার মবল্পেষণ ও ব্যাখ্যার জন্য প্রমর্তল্পবদল্পনর যোস্থাল্পন ব্যবিার করা িল্পয়ল্পছ।
২.১১.৫ প্রমর্তল্পবদন প্রস্তুর্তকরণ
সংগৃিীর্ত র্তথ্য-উপাি প্রমক্রয়াকরল্পণর পর প্রল্পয়াজনীয় মবল্পেষণসি প্রমর্তল্পবদন প্রস্তর্ত করা িল্পয়ল্পছ। টািমস অে
থরোল্পরন্স থিার্তাল্পবক প্রারমিক প্রমর্তল্পবদন প্রস্তুর্ত ও দামেল করার পর প্রেি েসড়া প্রমর্তল্পবদন প্রণয়ন করা
িল্পয়ল্পছ। প্রেি েসড়া প্রমর্তল্পবদল্পনর উপর সংমেষ্ট কমিটির ির্তাির্ত ও সুপামরি-এর আল্পলাল্পক মদ্বর্তীয় েসড়া
প্রমর্তল্পবদন প্রণয়ন করা িল্পয়ল্পছ। মদ্বর্তীয় েসড়া প্রমর্তল্পবদন জার্তীয় কিমিালায় উপস্থাপন করা িয়। কিমিালার
ির্তাির্ত ও সুপামরি মবল্পবচনায় মনল্পয় আইএিইমে-র সল্পি পরািিমক্রল্পি চূড়ান্ত প্রমর্তল্পবদন প্রণয়ন করা িল্পয়ল্পছ।
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তৃতীয় অধ্যায়
প্রকে বাস্তবায়ন মবল্পেষণ
৩.১. Exit plan Analysis
প্রকল্পের মেমপমপল্পর্ত ‘‘Prospect of the Project after Completion’’ অনুল্পেদ সংযুক্ত করা িল্পয়ল্পছ
যা ‘‘Exit plan’’ মিল্পসল্পব মবল্পবচনা করা যায়। এই অনুল্পেল্পদ কিমসূমচর ভমবষ্যৎ মক িল্পব, র্তা মবস্তামরর্ত ব্যাখ্যা
বা পমরকেনা থনই, র্তল্পব কিমসূমচ ভমবষ্যল্পর্ত রাজস্ব োর্ত থেল্পক পমরচামলর্ত িল্পব র্তার উল্পেে আল্পছ।
এোল্পন উল্পেে আল্পছ থয, এই কিমসূমচ অল্পনকটা স্থায়ী িরল্পনর থসবা প্রদান কিমসূমচ, যা কিমজীবী িমিলাল্পদর
সন্তানল্পদর মদল্পনর থবলায় থসবা প্রদাল্পনর িাধ্যল্পি নারীর িির্তায়ল্পন অবদান রােল্পছ। কিমসূমচটি প্রকল্পের িাধ্যল্পি
শুরু িল্পলও পরবর্তীল্পর্ত িমিলা মবষয়ক অমিদপ্তল্পরর আওর্তায় বাংলাল্পদি সরকাল্পরর রাজস্ব োল্পর্ত মনল্পয় পমরচালনা
করার কো বলা িল্পয়ল্পছ। এ ব্যাপাল্পর প্রল্পয়াজনীয় থলাকবল্পলর জন্য পদ সৃমষ্ট করা িল্পব এবং সরকামর মনয়ি
অনুযায়ী মনল্পয়াগ থদয়া িল্পব। প্রকে থিষ িওয়ার ছয় িাস পূল্পব মই রাজস্ব োল্পর্ত পমরবর্তমল্পনর জন্য সকল প্রমক্রয়া
সিন্ন করার কো উল্পেে আল্পছ। কিমসূমচর কায মক্রি সাঠিকভাল্পব বাস্তবায়ন ও িমনটমরং িল্পব িিাপমরচালক ও
উপ-পমরচালক (মদবাযত্ন) এর র্তিাবিাল্পন। প্রকল্পের থিয়াদ থিল্পষ সিস্ত প্রমক্রয়া িমিলা মবষয়ক অমিদপ্তল্পরর
িাধ্যল্পি বাস্তবায়ন, পমরদিমন ও িমনটমরং করা িল্পব।
২০১৬ সাল্পল প্রকল্পের থিয়াদ থিষ িল্পলও কায মক্রি চলিান আল্পছ। প্রিানিন্ত্রীর অনুল্পিাদল্পন অে ম িন্ত্রণালল্পয়র
“অর্তূাবশ্যকীয় ব্যয়” বরাল্পে িমিলা মবষয়ক অমিদপ্তর রাজস্ব োর্ত থেল্পক প্রাপ্ত থোক বরাল্পে প্রকল্পের ব্যয়
থিটাল্পনার অনুল্পিাদন রল্পয়ল্পছ। থস থিার্তাল্পবক িমিলা মবষয়ক অমিদপ্তল্পরর অিীল্পন “থোক বরাে” এর িাধ্যল্পি
প্রকল্পের কায মক্রি পমরচামলর্ত িল্পে। কিমসূমচর কায মক্রি বাস্তবায়ন ও িমনটমরং িল্পে িমিলা মবষয়ক অমিদপ্তল্পরর
অিীল্পন। প্রকল্পের অল্পনকগুল্পলা কল্পিাল্পনন্ট বা োর্ত আল্পছ। র্তন্মল্পধ্য মর্তন িরল্পনর কিীল্পদর (মদবাযত্ন কিমকর্তমা,
স্বাস্থূ মিিক ও মিিক) থবর্তন ভার্তামদ, থকন্দ্র পমরচালনা মবল্পিষ কল্পর োবার সরবরাি এবং অন্যান্য দদনমন্দন
েরচ রাজস্ব োর্ত থেল্পক বিন করা িল্পে।

৩.২. প্রকল্পের কায মক্রি আউটল্পসামস মং
প্রকল্পের ২ টি বড় িরল্পনর কায মক্রি আউটল্পসামস মং এর িাধ্যল্পি বাস্তবাময়র্ত িল্পে।
১) োবার সরবরাি: ১১ টি মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র োবাল্পরর িালািাল সরবরাল্পির জন্য আউটল্পসামস মং এর িাধ্যল্পি
ঠিকাদার মনল্পয়াগ থদয়া িল্পয়ল্পছ। ঠিকাদার বা সরবরািকারী প্রমর্তিানগুল্পলা সরকামর ক্রয়নীমর্ত অনুসরণ কল্পর
মনল্পয়াগ থদয়া িল্পয়ল্পছ। সরবরািকারী প্রমর্তিানগুল্পলা থকন্দ্রগুল্পলাল্পর্ত মনয়মির্ত র্তামলকা অনুযায়ী োবার সরবরাি
কল্পর োল্পক। সািারণর্ত সরবরািকারী প্রমর্তিানগুল্পলা মনমদ মষ্ট োবারসমূি দদমনক ও সাপ্তামিক মভমিল্পর্ত সরাবারাি
কল্পর োল্পক। মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর দাময়েপ্রাপ্ত কিী সরবরািকৃর্ত িালািাল ও োদ্যদ্রল্পব্যর িান এবং পমরিাণ
যাচাইপূব মক গ্রিণ কল্পর োল্পকন।
২) কিী মনল্পয়াগ বা সরবরাি: চার (৪) িরল্পনর কিী মনল্পয়াগ ও ব্যবস্থাপনার জন্য “যমুনা থসেগাে ম” থকািানীল্পক
দরপে আহ্ববান ও মুক্ত প্রমর্তল্পযামগর্তার িাধ্যল্পি মনল্পয়াগ থদয়া িল্পয়ল্পছ। কিীরা যোক্রল্পি আয়া, কুক, মিনার ও
গাে ম। সিীিায় জানা যায় থয, অল্পনক থকল্পন্দ্রই মকছু কিীর পদ শূন্য রল্পয়ল্পছ। আউটল্পসামস মং এর িাধ্যল্পি
মনল্পয়াগপ্রাপ্ত কিীল্পদর িল্পধ্য অসল্পন্তাষ পমরলমির্ত িল্পয়ল্পছ। মবল্পিষ কল্পর গর্ত নয় িাস যাবৎ থবর্তন না পাওয়ায়
এবং থকান প্রকার ছুটি থভাগ করল্পর্ত না পারায় এই অসল্পন্তাষ সৃমষ্ট িল্পয়ল্পছ।
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৩.৩. সিল্পদর যোযে ব্যবিার
৩.৩.১. মদবাযত্ন থকন্দ্র ব্যবিার ও থলাকবল
প্রকেকালীন সিল্পয় মনি মামরর্ত ১১টি মদবাযত্ন থকন্দ্র থেল্পক ৫,০০০ জন মিশুল্পক থসবা প্রদান করার কো োকল্পলও
উক্ত সিল্পয় ৪,২৫০ জন মিশুল্পক থসবা থদয়া িল্পয়ল্পছ। উক্ত ১১টি মদবাযত্ন থকন্দ্র পমরচালনার জন্য অনুল্পিামদর্ত
পল্পদর সংখ্যা ১৩২ টি (প্রমর্তটি থসন্টাল্পরর ১২ জন কিী X ১১টি থসন্টার), োকল্পলও প্রকৃর্ত পল্পি পদাময়র্ত পল্পদর
সংখ্যা ১১২টি। এই সকল মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র সাপ্তামিক ছুটি ছাড়া একজন পদাময়র্ত কিী গল্পড় প্রমর্তমদন ৩.৭২ জন
মিশুল্পক থসবা প্রদান কল্পরন। িধ্যি আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর মিশুল্পদর জন্য ৪টি থে থকয়ার থসন্টার-এ থসবা
প্রদাল্পনর িার আল্পরা কি, যমদও মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবার িার যাচাই কল্পর থদেল্পল থদো যায়, এ সকল থকল্পন্দ্রর
সুল্পযাগ সুমবিা মনম্ন আল্পয়র িমিলাল্পদর মিশুল্পদর মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর তুলনায় থবমি। িধ্যি আল্পয়র মদবাযত্ন
থকন্দ্রগুল্পলাল্পর্ত মিশুল্পদর জন্য থরমজল্পেিন মে ৫০০ টাকা এবং িামসক মে বাবদ ৫০০ টাকা মদল্পর্ত িয়। মনম্ন
আল্পয়র মদবাযত্ন থকন্দ্র গুল্পলাল্পর্ত মিশুল্পদর থরমজল্পেিন মে িল্পে ১০০ টাকা এবং িামসক মে ১০০ টাকা।
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থলাকবল
ক্রি
নং

মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র থসবা প্রদানকারীর
সংখ্যা

১
২
৩

রাজস্ব োল্পর্তর কিী
মদবাযত্ন থকন্দ্র কিমকর্তমা
মিিক কাি কমিউটার অপাল্পরটর
স্বাস্থূ মিিক
আউটল্পসামস মং কিী

৪
৫
৬
৭

আয়া
রাঁধুনী
পমরেন্ন কিী
মনরাপিা কিী
থিাট
সব মল্পিাট

িধ্যি আল্পয়র িাল্পয়ল্পদর
মিশুল্পদর জন্য মদবাযত্ন থকন্দ্র
(থিাট =৪)
অনুল্পিামদর্ত
৪
৪
৪
১৬
৮
৪
৮

কিমরর্ত শুন্য
৪
৫ +১
৪
১৩
৭
৪
৫

৩
১
৩

মনম্ন আল্পয়র িাল্পয়ল্পদর মিশুল্পদর িন্তব্য
জন্য মদবাযত্ন থকন্দ্র
(থিাট =৭)
অনুল্পিামদর্ত
৭
৭
৭

কিমরর্ত শুন্য
৭
৭
৫
২

২৮
১৪
৭
১৪

২২
১১
৭
১২

৬
৩
০
২

৪৮
৪১
৭
৮৪
অনুল্পিামদর্ত =১৩২, কিমরর্ত =১১২, শুন্য=২০

৭১

১৩

চ্যমক্ত অনুযায়ী জনবল সরবরািকারী প্রমর্তিাল্পনর দাময়ে িল িানব সিদ সরবরাি এবং সুল্পযাগ সুমবিা মনমির্ত
করা। এ মবষল্পয় ির্ত মবমনিয় সভা ও উিরদার্তাল্পদর সাল্পে আল্পলাচনা কল্পর মনম্ন মলমের্ত র্তথ্যগুল্পলা উল্পঠ এল্পসল্পছ।
-

আউটল্পসামস মং কিীরা গর্ত আগস্ট ২০১৭ থেল্পক থবর্তন পাল্পেন না।
আউটল্পসামস মং কিীরা থকান প্রমিিণ পায়মন।
আউটল্পসামস মং কিীল্পদর জন্য থকান িানব সিদ মবমিিালা থনই।
আউটল্পসামস মং কিীরা থকান ছুটি থভাগ করল্পর্ত পাল্পরন না (অমজমর্ত ছুটি, ঐমেক/অসুস্থর্তাজমনর্ত ছুটি,
িার্তেকালীন ছুটি)।
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৩.৩.২. সরবরাি ব্যবস্থাপনা
প্রকেটির দির্তা যাচাই করার জন্য, িালািাল ও উপকরণ সরবরাি মূল্যায়ন করা িল্পয়ল্পছ। মূল্যায়ন টিি প্রকে
পমরচালক এর অমেস থেল্পক মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র সরবরািকৃর্ত িালািাল ও উপকরল্পণর র্তামলকা সংগ্রি কল্পরল্পছন, এই
র্তামলকায় মনল্পম্ন বমণ মর্ত র্তথ্যগুল্পলা পমরলমির্ত িয়:
থবমির ভাগ িালািাল ও উপকরণ প্রকল্পের শুরুল্পর্ত একবার সরবরাি করা িল্পয়ল্পছ। অল্পনক উপকরণই নষ্ট, অল্পনক
উপকরণ থিরাির্ত করা প্রল্পয়াজন এবং অল্পনক িালািাল নতুন সরবরাি করা প্রল্পয়াজন, মকছু িালািাল মনয়মির্ত
সরবরাি করা প্রল্পয়াজন। পমরেন্নর্তার জন্য ব্যবহৃর্ত িালািাল মনয়মির্ত সরবরাি করা দরকার, কারণ এগুল্পলা
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর পমরেন্নর্তা মনমির্ত কল্পর। োবাল্পরর িালািালও মূল্যায়ন করা িল্পয়ল্পছ, োদ্যদ্রব্য সিয়ির্ত
সরবরাি করা িয় এবং িানও ভাল। সরবরািকারী প্রমর্তিান অনুল্পিামদর্ত র্তামলকা থিার্তাল্পবক োদ্যদ্রব্য ও
িালািাল মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র ঠিকির্ত (পমরিাণ ও সিয়) সরবরাি কল্পর।
৩.৩.৩. মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মিশুল্পদর োবাল্পরর রুটিন
বার
রমববার
থসািবার
িিলবার
বুিবার
বৃিস্পমর্তবার

সকাল
দুপুর
দুি+পাউরুটি/মুমড় ভার্ত+োল+আলু+
িাক+মুরগী+থলবু
দুি-সুমজ
ভার্ত+োল+আলু+
সবমজ+মেি+থলবু
দুি-থসিাই
ভার্ত+োল+আলু+
সবমজ+িাছ
দুি+পাউরুটি/মুমড় ভার্ত+োল+আলু+
িাক+মুরগী+থলবু
দুি-সুমজ
সবমজমেচ্যমর+
মেি+থলবু

মবকাল
থকক ও কলা/কিলা/র্তরমুজ/আি
মবস্কুট ও আল্পপল/থেঁল্পপ/কিলা/কাঁঠাল
জুস ও কলা/থেঁল্পপ/আি/আঙ্গুর
ওল্পয়োর ও আঙ্গুর/আল্পপল/আি/র্তরমুজ
মবস্কুট ও কলা/কিলা/থেঁল্পপ/আঙ্গুর/কাঁঠাল

মবোঃদ্রোঃ িাল্পস একমদন উন্নর্ত োবার (থপালাও এবং মুরগীর িাংস) োওয়াল্পনা িয়।
লিূ করা যাল্পে থয, মিশুল্পদর োবার র্তামলকায় িিলবার মবকাল্পল জুস রাো িল্পয়ল্পছ। আিাল্পদর থদল্পি থযসব
থবার্তল বা প্যাল্পকটজার্ত জুস পাওয়া যায় থসগুল্পলার িান এবং এসব জুস মিশুল্পদর জন্য কর্তটুকু স্বাস্থূসম্মর্ত, র্তা
প্রশ্নমবদ্ধ। র্তাই মিশুল্পদর োদ্য র্তামলকায় জুস রাোর মবষয়টি কর্তপম ল্পির মবল্পবচনার দাবী রাল্পে।
৩.৩.৪. ক্রয় পমরকেনা ও সেলর্তা
প্রভাব মূল্যায়নকারী দল্পলর র্তথ্য সংগ্রিকারী এবং দলল্পনর্তা প্রকল্পের ক্রয় প্রমক্রয়া মূল্যায়ন কল্পরন। র্তারা এই
ব্যবস্থার মবল্পিষ কল্পর, ক্রয় পমরকেনার থকৌিল এবং দরপে প্রমক্রয়ার নমেপে যাচাই বাছাই কল্পরন এবং পদ্ধমর্ত
অনুসরল্পণর প্রমর্তল্পবদন মূল্যায়ন কল্পরন। োবার সরবরািকারী প্রমর্তিাল্পনর ক্রয় প্রমক্রয়া এবং ক্রয় এর মবষয়
মবল্পিষভাল্পব েমর্তল্পয় থদো িয়। সকল ক্রয় মপমপএ-২০০৬/মপমপআর-২০০৮ এর মনয়ি থিল্পন সিন্ন করা িল্পয়ল্পছ।
প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত এবং ক্রয় ব্যবস্থাপনার নমেপে যোযেভাল্পব সংরিণ করা িল্পয়ল্পছ এবং র্তা ভাল অবস্থায়
রল্পয়ল্পছ।
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৩.৩.৫. প্রকল্পের অনুল্পিামদর্ত বাল্পজট ও ব্যয়
ক্রি
নং
(১)

অে মননমর্তক
থকাে
(২)
৪৫০১
৪৬০১
৪৭০০
৪৭৬৫

কমযকতযামের থবর্তন
কমযচারীল্পদর থবর্তন
ভার্তামদ
যার্তায়ার্ত

১২ জন
২১ জন
৩৩ জন
৩৩ জন

ব্যয় (লি টাকায়)
১ি সংল্পিামির্ত (অনুল্পিামদর্ত)
ব্যয়
থিাট
(৫)
(৬)
৫৯.৪০
৫৯.৪০
৫৪.১০
৫৪.১০
৯০.৫৮
৯০.৫৮
১.৭০
১.৭০

৪৮০৩
৪৮০৬
৪৮১৬
৪৮১৯
৪৮২১
৪৮২২
৪৮২৩
৪৮২৭
৪৮২৮

ইনকাি-ট্যাে
অমেস ভাড়া
থটমলল্পোন
পামন
মবদুূৎ
গ্যাস জ্বালামন
থপল্পরাল ও লুূমিল্পকন্ট
মুদ্রণ ও প্রকািনা
থষ্টিনারী, সীল ও স্টূাি

০২ জন
১০ টি
১৬ টি
১০ টি
১০ টি
১০ টি
১ টি
থোক
থোক

.৯০
৯৫.০০
১৩.০০
২,৮০
৯.৬০
২.১৫
১০.০০
১২.০০
৪.৯৩

.৯০
৯৫.০০
১৩.০০
২,৮০
৯.৬০
২.১৫
১০.০০
১২.০০
৪.৯৩

৪৮৩১
৪৮৩৪
৪৮৩৬
৪৮৪০
৪৮৫১
৪৮৬২
৪৮৭০
৪৮৭৫
৪৮৮৩

মিিা উপকরণ
থেলার সািগ্রী
মিশু ও চতুে ম থেণীর কিমচারীর জন্য থপািাক
প্রমিিণ (ইন-সামভস)
অমনয়মির্ত মিিক
টিকা ও ঔষি
মিশুল্পদর োবার
টয়ল্পলমরজ
সম্মানী

থোক
থোক
২৫০০ জন
১১টি
৯৩ জন
থোক
২৫০০ জন
থোক
থোক

৬.০০
৯.০০
১৭.৫০
৫.১০
২২২.৪৮
৪.০০
২০৯.২২
১২.০০
৬.৫৮

৬.০০
৯.০০
১৭.৫০
৫.১০
২২২.৪৮
৪.০০
২০৯.২২
১২.০০
৬.৫৮

অনুিান/উৎসব (মচি মবল্পনাদন)
িায়ামরং চাজম (গাড়ী ভাড়া)
অদৃশ্য ব্যয়
অন্যান্য ব্যয়
থিরাির্ত (যন্ত্রপামর্ত ও সরঞ্জািামদ)

থোক
১ টি
থোক
থোক
১১ টি

থিাটরযান (বাইসাইল্পকল)
যন্ত্রপামর্ত ও অন্যান্য সরঞ্জাি
আসবাবপে

১১ টি
থোক
থোক

৮.০০
২৪.০০
৪.০০
১১৫.৬১
২.০০
১০০১.৬৫
০.৬৫
২৭.৫৬
৪০.২৪

৮.০০
২৪.০০
৪.০০
১১৫.৬১
২.০০
১০০১.৬৫
০.৬৫
২৭.৫৬
৪০.২৪

অন্যান্য
অন্যান্য (থক্রাকামরজ)

থোক
থোক

৬.০০
১.৫০
১০৭৭.৬০

৬.০০
১.৫০
১০৭৭.৬০

৪৮৯০
৪৮৯৩
৪৮৯৮
৪৮৯৯
৪৯১৬
উপ-থিাট (রাজস্ব):
৬৮০৭
৬৮১৩
৬৮২১
৬৮৫১
৬৮৫১

অংল্পগর নাি

পমরিাণ

(৩)

(৪)

সব মল্পিাট
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৩.৩.৬. োর্ত অনুযায়ী অগ্রগমর্ত (সংল্পিামির্ত প্রকে অনুল্পিাদন অনুযায়ী)
কাল্পজর প্রকার (প্রকে প্রস্তাবনা
অনুযায়ী) ও অে মননমর্তক থকাে
১

ইউমনট

লিূিাো (প্রকে প্রস্তাবনা
অনুযায়ী)
আমে মক
পমরিাণ
৩
৪

২

প্রকৃর্ত উন্নয়ন
আমে মক
৫

৭

(ক) রাজস্ব োর্ত থেল্পক:
কিমকর্তমাল্পদর থবর্তন-৪৫০০

১২ ব্যমক্ত

-

১২ ব্যমক্ত

কিমচারীল্পদর থবর্তন-৪৬০০

২৪ ব্যমক্ত

৩০০.৩২

২৪ ব্যমক্ত

২৭৯.৩০ ২৩ ব্যমক্ত

এলাউঞ্চ/ভার্তা-৪৭০০
ইনকাি ট্যাে-৪৮০৩
বামড় ভাড়া-৪৮০৬
থটমলল্পোন মবল-৪৮১৬

৮ নং
১৫ নং

১১৬.০০
১০.৫৫

৮ নং
১৫ নং

১২১.১৭ ৮ নং
৯.৭৪ ১৫ নং

পামন মবল-৪৮১৯

৮ ইউমনট

৬.৪৩

৮ ইউমনট

৬.৮৩ ৭ ইউমনট

মবদুূৎ মবল-৪৮২১

৮ ইউমনট

১২.১৪

৮ ইউমনট

১১.০২ ৮ ইউমনট

গ্যাস মবল-৪৮২২
যানবািল্পনর জন্য জ্বালামন/গ্যাস ৪৮২৩
প্রচারণা, মূল্যায়ন, প্রকািনা৪৮২৭

৮ ইউমনট
১ ইউমনট

৪.১২
১০.৫০

৮ ইউমনট
১ ইউমনট

৪.২৮ ৮ ইউমনট
১০.৩৪ ১ ইউমনট

মূল্য বৃমদ্ধ

থোক

১৮.০০

থোক

১৯.১৩ থোক

একামিকবার
মনল্পয়াগ এবং
থটন্ডার মবঞ্জমপ্ত
েরচ ২০১৪২০১৫

থস্টিনারী-৪৮২৭

থোক

৭.০০

থোক

৬.৮০ থোক

মিিা উপকরণ-৪৮৩১

১১ ইউমনট

৮.০০

১১ ইউমনট

৭.৭০ ১১ ইউমনট

থেলার সািগ্রী-৪৮৩৪

১১ ইউমনট

১২.০০

১১ ইউমনট

১১.৯৯ ১১ ইউমনট

থপািাক-৪৮৩৬ (মিশুল্পদর এবং
চতুে ম থেণীর কিমচারীল্পদর)
দির্তা উন্নয়ন প্রমিিণ-৪৮৪০

১১ ইউমনট

১৫.৯৯

১১ ইউমনট

১৫.৯৮ ১১ ইউমনট

১২ ইউমনট ৬.৫০

১২ ইউমনট

৬.৪৮ ১২ ইউমনট

অমনয়মির্ত েমিক-৪৮৫১

১০১ ব্যমক্ত

৫৭৪.২৩

১০১ ব্যমক্ত

৫৭১.৬৭ ১০১ ব্যমক্ত

ওষুি পে-৪৮৬২

১১ ইউমনট

৫.০০

১১ ইউমনট

৫.০০ ১১ ইউমনট

টিএ/মেএ-৪৭৬৫

৩৬ ব্যমক্ত

১.৫০

৩৬ ব্যমক্ত

১.৩১ ৩৬ ব্যমক্ত

মিশুল্পদর জন্য োবার-৪৮৭০

৪২৫০
২৫৫.৫২
ব্যমক্ত
১২ ইউমনট ১৫.৯০

৪২৫০ ব্যমক্ত

২৫৪.২২ ৪২৫০ ব্যমক্ত

১২ ইউমনট

১৫.৬২ ১২ ইউমনট

থোক

থোক

১০.১৯ থোক

টয়ল্পলমরস-৪৮৭৫
সম্মানী (মরল্পসাস ম পারসন,
প্রমিিক, থচয়ারম্যান, কমিটির
সদস্যবৃন্দ)-৪৮৮৩

১০.০০
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-

পমরিাণ
৬

পাে মল্পকূর
কারণ (+-)

১২ ব্যমক্ত

ভাড়া বৃমদ্ধ

অমর্তমরক্ত
মনল্পয়াগ
পমরিা,
মপআইমস,
মস্টয়ামরং
কমিটির সভা

মরমক্রল্পয়িন-৪৮৯০

১১ ইউমনট

১০.০০

১১ ইউমনট

গাড়ী ভাড়া-৪৮৯৩

১ ইউমনট

৩৭.৪৫

১ ইউমনট

অমনি মামরর্ত েরচ ও অন্যান্য৪৮৯৮
অন্যান্য েরচ (থরকমসন, বামলি,
পদ মা, পাল্পপাি, ম্যাট, লামস্টক
থলারম্যাট, টিসুূ, টল্পয়ল্পলট টিসুূ,
মেল্টার, রেলাইট, বাল্ব, গাি,
আইকা, ইন্টারল্পনট এবং মেস
মবল, ইর্তূামদ
সংরিণ ব্যয় (থিমিনামরজ,
ইকুইপল্পিন্ট)-৪৯১৬

থোক

৪.০০

থোক

৪.০০ থোক

থোক

১২৩.০০

থোক

১২৩.৯৪ থোক

১২ ইউমনট ৩.০০

১২ ইউমনট

উপ-থিাট (থরমভমনউ
১৫৬৭.১৫
কল্পিাল্পনন্ট)
(ে) কূামপটাল কল্পিাল্পনন্ট:
১১ ইউমনট ১.৫০
থক্রাকামরজ-৬৮০০
যানবািন-১১ (বাইসাইল্পকল)১৩ ইউমনট ০.৮৫
৬৮০৭
থিমিনামরজ এবং ইকুইপল্পিন্ট
১২ ইউমনট ৩৩.০০
(কমিউটার, ল্যাপটপ,
িামল্টমিমেয়া, স্কূানার, কূাল্পিরা,
মিজ, থটমলমভিন,
মেমভমে থলয়ার, এয়ার কমন্ডিনার
এবং আইমপএস, ইর্তূামদ)৬৮১৩

২.৮৭ ১২ ইউমনট

১১ ইউমনট

১.৫০ ১১ ইউমনট

১৩ ইউমনট

০.৭৫ ১৩ ইউমনট

১২ কমিউটার
২ েল্পটাকমপয়ার,
ল্যাপটপ,
িামল্টমিমেয়া,
স্কূানার,
কূাল্পিরা,
১১ মিজ,
থটমলমভিন,
১১ ওল্পয়ট থিমিন,
১১ মেমভমে
থলয়ার, ১ এয়ার
কমন্ডিনার এবং
১১ আইমপএস

১২ ইউমনট ৪১.০০

১২ ইউমনট

অন্যান্য (থক্রাকামরজ, ব্যানার,
ইর্তূামদ)-৬৮৫১

১২ ইউমনট ৬.৫০

১২ ইউমনট

৮২.৮৫
১৬৫০.০০

৩৫.২৮ ১ ইউমনট

১৫৪৪.৬১

আসবাবপে এবং মবছানা-৬৮২১

উপ-থিাট (কূামপটাল
কল্পিাল্পনন্ট)
সব মল্পিাট (ক+ে+গ+ঘ)=

৯.৭৫ ১১ ইউমনট

৩২.০৮ ১২কমিউটার,
২ েল্পটাকমপ
থিমিন,
ল্যাপটপ,
িামল্টমিমেয়া,
স্কূানার,
কূাল্পিরা,
১১ মিজ,
থটমলমভিন,
১১ ওল্পয়ট
থিমিন,
১১মেমভমে
থলয়ার, ১ এয়ার
কমন্ডিনার এবং
১১আইমপএস
৪০.৫৮ ১২ ইউমনট
৬.১৯ ১২ ইউমনট
৮১.১০

১০০%

১৬২৫.৭১

20

৯৮.৫২%

৩.৩.৭. প্রকল্পের বছর মভমিক ব্যয়
আমে মক বছর
২০০৯-২০১০
২০১০-২০১১
২০১১-২০১২
২০১২-২০১৩
২০১৩-২০১৪
২০১৪-২০১৫
২০১৫-২০১৬
থিাট

বরাে (লাে টাকায়) প্রকৃর্ত ব্যয় (লাে টাকায়)
২৪.৮০
২৪.৮০
১৭৩.৫৪
১৭৩.৫৪
২২৩.৯৪
২২৩.৯৪
২২৩.০০
২২৩.০০
৩১০.৩৪
২৫৩.০০
৩৩১.২৩
৩১৫.৩৭
৩৬৩.১৫
৪১২.০৬
১৬৫০.০০
১৬২৫.৭১

৩.৩.৮. মেমপমপ সংল্পিািন
মেমপমপ পয মাল্পলাচনা করল্পল থদো যায় থয, প্রকল্পের শুরুল্পর্ত ১০টি থে-থকয়ার থসন্টার ১ জুলাই ২০০৯ সাল থেল্পক
৩০থি জুন ২০১৪ সাল পয মন্ত বাস্তবায়ন করার পমরকেনা মনল্পয় ‘‘মনম্নমবি ও িধ্যমবি থেণীর কিমজীবী িমিলাল্পদর
মিশুল্পদর জন্য মদবাযত্ন কিমসূমচ” নাল্পি প্রকে শুরু করা িয় এবং বাল্পজট িরা িয় ১০৭৭.৬০ লি টাকা। পরবর্তীল্পর্ত
একই সাল্পল উক্ত প্রকেটি ১ টি থে-থকয়ার থসন্টার (পমরকেনা কমিিন চেল্পর) বৃমদ্ধ ও বাস্তবায়ন কাল ২ বছর
বৃমদ্ধ কল্পর ১ জুলাই ২০০৯ সাল থেল্পক ৩০থি জুন ২০১৬ সাল পয মন্ত পুনমনি মারণ করা িয় এবং বাল্পজট ১০৭৭.৬০
লি টাকা থেল্পক বৃমদ্ধ কল্পর ১৬৫০.০০ লি টাকায় উন্নীর্ত কল্পর অনুল্পিাদন থদয়া িয়।
প্রকল্পের অিীল্পন ব্যয়
মূল্যায়ন দল্পলর সদস্যরা ‘‘মনম্নমবি ও িধ্যমবি থেণীর কিমজীবী িমিলাল্পদর মিশুল্পদর জন্য মদবাযত্ন কিমসূমচ”
প্রকল্পের প্রকে পমরচালল্পকর অমেল্পস থযল্পয় সকল থকনাকাটা প্রমক্রয়া পয মল্পবিণ কল্পরন। প্রকল্পের ব্যয় পয মাল্পলাচনা
করল্পল থদো যায় থয, প্রকে থিল্পষ ১৬৫০.০০ লি টাকা বরাল্পের মবপরীল্পর্ত ১৬২৫.৭১ লি টাকা ব্যয় িল্পয়ল্পছ,
যা বরাল্পের প্রায় ৯৮.৫২%। ব্যল্পয়র িার সল্পন্তাষজনক এবং বছরওয়ারী ও োর্তওয়ারী ব্যয় মবল্পেষণ করল্পল থদো
যায় থয, সঠিক সিল্পয় এবং সঠিক প্রমক্রয়া অনুসরণ কল্পর প্রকল্পের ব্যয় মনব মাি করা িল্পয়ল্পছ। অে কল্পয়কটি োল্পর্ত
সািান্য ব্যয় কি থবমি কল্পর সিন্বয় করা িল্পয়ল্পছ যা খুবই সির্ত মছল। প্রকে পমরচালল্পকর কায মালয় এবং মদবাযত্ন
থকন্দ্র সল্পরজমিল্পন পমরদিমনকাল্পল থদো থগল্পছ থয, ক্রল্পয়র োর্তওয়ারী আইল্পটি থকনাকাটার প্রমক্রয়া যোযেভাল্পব
অনুসরণ ও ক্রয়কৃর্ত সরঞ্জাজাি/িালািাল থরমজস্টাল্পর নমেভুক্ত করা িল্পয়ল্পছ এবং মবদ্যিান আল্পছ।
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চতুে ম অধ্যায়
সিীিার গুণগর্ত মবল্পেষণ
৪.১ থোকাস গ্রুপ আল্পলাচনা (এেমজমে)
৪.১.১ িাল্পয়ল্পদর সাল্পে থোকাস গ্রুপ আল্পলাচনা
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর উপকারল্পভাগী িাল্পয়ল্পদর সাল্পে থোকাস গ্রুপ আল্পলাচনায় র্তারা বল্পলন থয, এোল্পন ভমর্তমর প্রমক্রয়া
খুবই সিজ। ১০০ টাকা থরমজল্পেিন মে মদল্পয় মনম্ন আল্পয়র এবং ৫০০ টাকা থরমজল্পেিন মে মদল্পয় িধ্যি আল্পয়র
িাল্পয়রা র্তাল্পদর মিশুল্পদর মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র ভমর্তম করল্পর্ত পাল্পরন, আর িামসক মে যোক্রল্পি ১০০ ও ৫০০ টাকা।
সুল্পযাগ সুমবিার ব্যাপাল্পর র্তারা বল্পলন থয, এোল্পন সুল্পযাগ সুমবিা অল্পনক ভাল। উভয় থেণীর িাল্পয়রা জানান এোল্পন
োবাল্পরর িান, পমরস্কার পমরেন্নর্তা ও ঘুিাল্পনার পমরল্পবি ভাল। িধ্যি আল্পয়র িাল্পয়রা বল্পলন মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র
মিশুল্পদর থেলার জন্য পয মাপ্ত উন্মুক্ত জায়গা থনই। র্তারা আল্পরা বল্পলন থয, এোল্পন র্তাল্পদর মিশুল্পদর রাোর েল্পল
র্তাল্পদর মিশুল্পদর আচারল্পণ ইমর্তবাচক পমরবর্তমন এল্পসল্পছ, থযিন র্তারা বড়ল্পদর সম্মান কল্পর, আদব-কায়দা ও
মনয়িানুবমর্তমর্তা সঠিকভাল্পব মিল্পেল্পছ। এক কোয়, র্তারা মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবার ব্যাপাল্পর সন্তুমষ্ট প্রকাি কল্পরন।
উপকারল্পভাগীল্পদর আমে মক ও সািামজক
জীবল্পন মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর প্রভাব সিল্পকম
জানল্পর্ত চাওয়া িল্পল মনম্ন আল্পয়র িাল্পয়রা
জানান থয, এোল্পন র্তাল্পদর মিশুল্পদরল্পক রাোর
েল্পল র্তারা কাজ করার জন্য পয মাপ্ত সিয় পান
এবং একামিক কাজ করল্পর্ত পাল্পরন েল্পল
র্তাল্পদর আয় বৃমদ্ধ থপল্পয়ল্পছ। আয় বৃমের েল্পল
র্তারা র্তাল্পদর পমরবাল্পর আমে মক সিল্পযামগর্তা
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর উপকারল্পভাগী িাল্পয়ল্পদর সাল্পে থোকাস গ্রুপ আল্পলাচনা
বৃমদ্ধ করল্পর্ত থপল্পরল্পছন, যার কারল্পণ র্তাল্পদর
সািামজক িয মাদা বৃমদ্ধ থপল্পয়ল্পছ। সব মল্পিষ র্তাল্পদর প্রর্তূািা সিল্পকম জানল্পর্ত চাওয়া িল্পল র্তারা বল্পলন থয, থযল্পিতু
র্তারা কিমস্থল্পল সপ্তাল্পি থকবল শুক্রবার (সরকামর চাকমরজীবী ব্যর্তীর্ত) ছুটি পান মকন্তু মদবাযত্ন থকন্দ্র শুক্রবার ও
িমনবার বন্ধ োল্পক, এল্পর্ত কল্পর িমনবার র্তাল্পদর মিশুল্পদর রােল্পর্ত মবল্পিষ সিস্যা িয়। র্তাই র্তারা দামব কল্পরল্পছন
থয, মদবাযত্ন থকন্দ্র থযন িমনবারও থোলা োল্পক। অন্যমদল্পক যারা বাসাবামড় ও দদমনক মভমিল্পর্ত কাজ কল্পরন
র্তাল্পদর সাপ্তামিক ছুটি ও বল্পন্ধর মদল্পনও কাজ করল্পর্ত িয়, েল্পল র্তাল্পদর দামব মবল্পিষ ছুটি ছাড়া অন্য মদনগুল্পলাল্পর্ত
মদবাযত্ন থকন্দ্র থোলা রাো দরকার।
৪.১.২ আউটল্পসামস মং কিীল্পদর সাল্পে থোকাস গ্রুপ আল্পলাচনা
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর আউটল্পসামস মং কিীল্পদর সাল্পে আল্পলাচনা কল্পর উন্মুক্ত প্রল্পশ্নর িাধ্যল্পি র্তাল্পদর সুমবিা ও সিস্যাবলী
জানল্পর্ত চাওয়া িয়। র্তারা প্রেল্পিই জানান থয, র্তারা গর্ত নয় িাস যাবর্ত (আগস্ট ২০১৭ থেল্পক) থবর্তন পান না।
র্তার পল্পরও র্তারা আন্তমরকভাল্পব থসবা প্রদান কল্পর যাল্পেন। র্তারা আল্পরা জানান থয, দদমনক প্রল্পয়াজনীয় দ্রব্যসািগ্রী
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মনয়মির্ত সরবরাি না করায় র্তারা কামির্ত িাল্পনর থসবা মদল্পর্ত পারল্পছন না। থযিন পমরস্কার করার সািগ্রী, কাপড়
থচাপড় ইর্তূামদ মনয়মির্ত সরবরাি
করা িয় না। আউটল্পসামস মং
কিীরা জানান থয, দীঘ মমদন পর
র্তারা র্তাল্পদর থবর্তন থপল্পলও
মবমভন্ন অজুিাল্পর্ত র্তাল্পদর থবর্তন
িল্পর্ত টাকা কর্তমন করা িয়।
র্তাল্পদর পমরল্পবমির্ত থসবার িান
সিল্পকম জানল্পর্ত চাওয়া িল্পল
র্তারা বল্পলন থয, আমে মক সংকট
োকা সল্পিও র্তারা সল্পব মাচ্চ িাল্পনর
থসবা প্রদান কল্পর যাল্পেন। র্তারা
আল্পরা জানান থয, থকান িরল্পনর
আউটল্পসামস মং এর িাধ্যল্পি মনল্পয়াগপ্রাপ্ত কিীল্পদর সাল্পে থোকাস গ্রুপ আল্পলাচনা
ছুটি র্তারা থভাগ করল্পর্ত পাল্পরন না।
ছুটি কাটাল্পল র্তাল্পদর থবর্তন থেল্পক টাকা কর্তমন করা িয়। সব মল্পিষ র্তাল্পদর দামব সিল্পকম জানল্পর্ত চাওয়া িল্পল র্তারা
জানান থয, র্তাল্পদর চাকুরী স্থায়ীকরণসি র্তারা থযন মনয়মির্ত থবর্তন পান এবং সকল িরল্পনর সুল্পযাগ সুমবিা থভাগ
করল্পর্ত পাল্পরন, থযিন ছুটি, ভার্তা, থবানাস, ইর্তূামদ।
আউটল্পসামস মং কিীল্পদর থবর্তন থেল্পক অে ম থকল্পট রাো
থোকাস দল আল্পলাচনার সিয় আউটল্পসামস মং কিীরা বল্পলন থয, র্তারা গর্ত আগস্ট ২০১৭ থেল্পক র্তাল্পদর িামসক
থবর্তন পাল্পেন না। র্তারা আল্পরা উল্পেে কল্পরন থয, র্তাল্পদর প্রমর্ত িাল্পসর থবর্তন থেল্পক এমজমব েরচ বাবদ ৫০০
টাকা িাল্পর থকািানী কর্তক
ম থকল্পট রাো িয়। এছাড়া ৮-৯ িাস পল্পর এককালীন থবর্তন প্রদাল্পনর সিয় বড়
অংল্পকর টাকা কর্তমন কল্পর, থযিন ২০১৭ সাল্পল থবর্তন গ্রিল্পণর সিয় কিীপ্রমর্ত ২০,০০০ টাকা থকািানীল্পক প্রদান
করল্পর্ত িল্পয়ল্পছ। এছাড়াও মবমভন্ন েরল্পচর নাল্পি একামিকবার র্তাল্পদর মনকট থেল্পক টাকা থনয়া িল্পয়ল্পছ। থযিন
কিীপ্রমর্ত একবার ৩,০০০ টাকা, আর একবার ১,২০০ টাকা প্রদান করল্পর্ত িল্পয়ল্পছ। এভাল্পব মবমভন্ন সিল্পয়
থকািানী কর্তক
ম অমর্তমরক্ত অে ম আদায় করা িয়, থবর্তন িীল্পট থবর্তল্পনর অংক থপমন্সল্পল থলো োল্পক এবং প্রমর্তবাদ
করল্পল চাকুরী থেল্পক বরোস্ত করার হুিমক প্রদান করা িয়। সুিু র্তদল্পন্তর িাধ্যল্পি র্তাল্পদর সিস্যাসমূি যাচাই কল্পর
যোযে ব্যবস্থা গ্রিল্পণর জন্য র্তারা অনুল্পরাি জামনল্পয়ল্পছন।

৪.২. মুখ্য র্তথ্যদার্তার সাল্পে আল্পলাচনা
মূল্যায়ন কাল্পজ অন্যান্য পদ্ধমর্তর সাল্পে মুখ্য র্তথ্যদার্তাল্পদর সাল্পে আল্পলাচনা করা িল্পয়ল্পছ। এই প্রকল্পের প্রকে
পমরচালক এর দপ্তল্পরর উপ পমরচালক (মদবাযত্ন), সিকারী পমরচালক এবং এূােমিন ও মেন্যান্স কিমকর্তমা এর
সাল্পে মুখ্য র্তথ্যদার্তা মিল্পসল্পব আল্পলাচনা করা িল্পয়ল্পছ। আল্পলাচনায় থয মবষয়গুল্পলা মবল্পিষভাল্পব স্থান পায় এবং
সুপামরিসমূি মনল্পম্ন উপস্থাপন করা িল।
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ক) প্রকে পমরচালক এর কায মালল্পয়র কিমকর্তমাল্পদর িল্পর্ত প্রকল্পের উল্পেশ্য উল্পেেল্পযাগ্য িাল্পর বাস্তবায়ন সিব
িল্পয়ল্পছ। মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলা মনম্ন ও িধ্যি আল্পয়র িমিলাল্পদর অবস্থার উন্নয়ল্পন অবদান থরল্পেল্পছ। সিয়ির্ত
মদবাযত্ন থকন্দ্র প্রমর্তিা ও
কায মকরী করা ও মনয়মির্তভাল্পব
মদবাযত্ন থকন্দ্র চালু রাো,
িানসম্মর্ত োবারসি অন্যান্য
থসবা অব্যাির্ত রাো প্রকল্পের
উল্পেশ্য বাস্তবায়ল্পনর সেলর্তা
মনল্পদ মি কল্পর।
প্রকল্পের মনি মামরর্ত উল্পেশ্যসমূি
সঠিকভাল্পব বাস্তবায়ন করা
িল্পয়ল্পছ। মকছু মকছু থিল্পে িল্পন
িল্পয়ল্পছ সিদ প্রল্পয়াজল্পনর
তুলনায় থবমি মছল, থযিন থকন্দ্র
পমরকেনা কমিিন চেল্পর অবমস্থর্ত মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থে থকয়ার অমেসাল্পরর
সািাৎকার গ্রিণ করল্পছন আে ম-সািামজক মবল্পিষজ্ঞ
পমরচালনার জন্য প্রল্পয়াজনীয়
থলাকবল। আবার মকছু মকছু থিল্পে সিল্পদর পমরিাণ প্রল্পয়াজল্পনর তুলনায় কি মছল। মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র পমরচালনার
জন্য ব্যবস্থাপনা ভাল মছল, মকন্তু সিন্বল্পয়র ব্যাপাল্পর মকছুটা ঘাটমর্ত মছল, থযিন বরাল্পের থিল্পে আউটল্পসামস মং
স্টােল্পদর সিয়ির্ত থবর্তন না পাওয়া। প্রকে থিয়াদ থিল্পষ, দদনমন্দন প্রল্পয়াজনীয় দ্রব্যসািগ্রীর মনয়মির্ত সরবরাি
না োকা। দদনমন্দন েরচ থিটাল্পনার জন্য থকন্দ্র পয মাল্পয় থকান ব্যবস্থা না োকা।
প্রকল্পের িমক্তিালী মদকগুল্পলার িল্পধ্য অন্যর্তি বলা যায় সরকাল্পরর সিে মন ও সিল্পযামগর্তা, সরকামর স্থাপনায়
িধ্যি আল্পয়র িমিলাল্পদর মিশুল্পদর জন্য মদবাযত্ন থকন্দ্র প্রমর্তিার জন্য প্রল্পয়াজনীয় জায়গা বরাে ও কিমজীবী
িমিলাল্পদর আগ্রি। প্রকল্পের সুল্পযাগ ও সিাবনার িল্পধ্য অন্যর্তি িল সরকার এই প্রকেটি রাজস্ব োল্পর্ত স্থানান্তল্পরর
উল্পদ্যাগ গ্রিণ কল্পরল্পছ। এই প্রকল্পের িাধ্যল্পি বাংলাল্পদি সরকাল্পরর অন্যান্য মবভাল্পগর সাল্পে সিন্বল্পয়র িাধ্যল্পি
উপকৃর্ত িওয়ার সুল্পযাগ মছল, যমদও এই সুল্পযাগ খুব থবমি কাল্পজ লাগাল্পনা যায়মন।
প্রকল্পের দুব মল মদকগুল্পলার িল্পধ্য মছল কিী ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্পের আমে মক ব্যবস্থাপনা। আমে মক ব্যবস্থাপনার
দুব মলর্তার কারল্পণ আউটল্পসামস মং কিীরা মনয়মির্ত থবর্তন পাল্পেন না। প্রকল্পের উল্পেেল্পযাগ্য থর্তিন ঝমৌঁ ক মছল না।
কারণ এিরল্পনর থসবার পয মাপ্ত চামিদা রল্পয়ল্পছ এবং কিমসূমচল্পর্ত কমিউমনটি থেল্পক সিে মন পাওয়া যায়।
প্রকল্পের ভাল মদকগুল্পলার অল্পনক মকছুই চলিান থনই, যার েল্পল মবমভন্ন সিস্যা সৃমষ্ট িল্পে। থযিন মিিা
উপকরল্পণর অভাল্পব িানসম্মর্ত মিিা প্রদান সিব িল্পে না। মকছু দবদুূমর্তক ও ইল্পলরমনকস সরঞ্জাি অল্পকল্পজা
োকার কারল্পণ থকল্পন্দ্রর কাজ িানসম্মর্তভাল্পব করা সিব িল্পে না। মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলা সরকামর স্থায়ী কাঠাল্পিার
িল্পধ্য আনার প্রমক্রয়া শুরু িল্পয়ল্পছ। থযল্পিতু এটা ‘‘সািামজক থসবা” থসল্পিতু সরকাল্পরর আমে মক সিল্পযামগর্তা ছাড়া
থকন্দ্র চলিান রাো সিব নয়।
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৪.৩. থকস স্টামে
থকন্দ্রমভমিক একটি কল্পর থিাট ১১টি থকস সংগ্রি ও স্টামে করা িয়। থকস স্টামের জন্য মদবাযত্ন থকন্দ্র,
উপকারল্পভাগী মিশু, উপকারল্পভাগী কিমজীবী িমিলা, থে থকয়ার অমেসার, মিিক কাি কমিউটার অপাল্পরটর,
স্বাস্থূ মিিক, সাল্পপাট ম স্টাে-ল্পক থকস মিল্পসল্পব মবল্পবচনা কল্পর র্তথ্য সংগ্রি ও মবল্পেষণ করা িয়। নমুনা মিল্পসল্পব
একটি থকস স্টামে মনল্পচ সংযুক্ত করা িল।
থকসষ্টামে- রাল্পবয়া থবগি ও গাবর্তলী মিশু মদবাযত্ন থকন্দ্র
মনম্নমবি পমরবাল্পর জন্ম গ্রিণ করা একটি থিল্পয় মিশু আেসানা। ফুটফুল্পট আেসানার বয়স যেন দুই বছর র্তেন
র্তার ভাই আেসার এর জন্ম িয়। অসেল পমরবাল্পর আয় বলল্পর্ত যা থবাঝায় র্তা িল বাবার থছাট্ট চাল্পয়র থদাকান।
থসোল্পন চা সি অন্যান্য থছাটোট োবার মজমনস থযিন মবস্কুট, থকক,মবমভন্ন মচপস, জুস, থছাট থছাট থেলনা এবং
মসগাল্পরট ইর্তূামদ পাওয়া যায়। প্রেিমদল্পক চাল্পয়র থদাকাল্পন থর্তিন িালািাল উঠাল্পর্ত পারল্পর্তন না র্তাই থেঁচা
মবমক্রও কি িল্পর্তা। িা,বাবা, স্ত্রী, দুই সন্তাল্পনর ভরণ থপাষল্পণর েরচ, ইর্তূামদ মিমলল্পয় সংসার েরচ বিন করল্পর্ত
আেসানার বাবার অল্পনক কষ্ট িল্পর্তা। এই মনল্পয় র্তার বাবা-িাল্পয়র িল্পধ্য প্রায়ই ঝগড়া িল্পর্তা। একপয মাল্পয়
আেসানার িা আেসানা ও আেসারল্পক থেল্পল, ওই সংসার থছল্পড় চল্পল যায় এবং আর মেল্পর আল্পসমন। েবর
শুল্পন আেসানার দাদী থদল্পির বামড় থেল্পক চল্পল এল্পলন। মর্তমন খুবই বুমদ্ধিমর্ত নারী। বামড় থেল্পক এল্পস মর্তমন থছল্পলর
বউল্পয়র সল্পি থযাগাল্পযাগ করার থচষ্টা করল্পলন মকন্তু থকান লাভ িল না। র্তেন মর্তমন এই দুল্পির মিশু নামর্ত
নার্তমনল্পক
মনল্পয়
দুমিন্তায় পল্পড়ন। মক
করল্পবন বুল্পঝ উঠল্পর্ত
পারমছল্পলন না। এিন
মদল্পিিারা অবস্থায় এক
প্রমর্তল্পবিীর
কাল্পছ
জানল্পর্ত
পারল্পলন
গাবর্তলী সরকামর মিশুমদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর কো।
কোটা র্তার থবি িল্পন
িল্পর। মকন্তু থকাোয়
রােল্পবন মনল্পজর নাবালক
বংিিরল্পদর?
থসটা
কর্তটা মনরাপদ? থক
মকভাল্পব
থনল্পব
ব্যপারটা? র্তা মনল্পয় থবি
মদ্বিা দ্বল্পন্দ মছল্পলন
মর্তমন। মকন্তু এক সিয়
থদেল্পলন এছাড়া র্তার আর থকান পেই থনই। র্তাই মনল্পজর থছল্পলল্পক সাল্পে মনল্পয়ই মর্তমন থগল্পলন মিশু মদবাযত্ন
থকল্পন্দ্র। মগল্পয় থদেল্পলন এোল্পন দু’মর্তন জন অমেসার আল্পছন, গাে ম, আয়া এবং রান্নার থলাকও আল্পছ। মিশুল্পদর
োবার ও নাস্তা থদয়া িয়, থেলনা, টিমভ এবং পড়াশুনার ব্যবস্থাও আল্পছ। মিশুল্পদর ঘুিাল্পনার ব্যবস্থা আল্পছ এবং
প্রস্রাব পায়োনা পমরষ্কার করার ব্যবস্থা আল্পছ, এছাড়া প্রােমিক মচমকৎসার ব্যবস্থাও আল্পছ। একটা মিশুর
সারামদল্পন যা যা দরকার র্তার সবই আল্পছ এোল্পন এবং মনরাপিার মনিয়র্তাও থপল্পলন। ওই মদনই মর্তমন মচন্তা
করল্পলন এোল্পনই র্তাঁর নামর্ত নার্তমনল্পক ভমর্তম করাল্পবন এবং থসইির্ত ভমর্তম করাল্পলন। এভাল্পব মদন গমড়ল্পয় সপ্তাি
র্তারপর িাস চল্পল থযল্পর্ত লাগল্পলা। আেসানার বাবাও মনমিল্পন্ত ব্যবসায় িল্পনাল্পযাগ মদল্পর্ত পারল্পছন।
এেন আেসানার বয়স নয় বছর এবং র্তার ভাই আেসাল্পরর বয়স সার্ত বছর। ওরা এেন আর মিশু-মদবাযত্ন
থকল্পন্দ্র যায়না, স্কুল্পল যায়। যেন আেসানার দাদীর সাল্পে কো িমেল, র্তেন মর্তমন বারবার এই মিশু মদবাযত্ন
থকল্পন্দ্রর প্রমর্ত কৃর্তজ্ঞর্তা জানান এবং বল্পলন মিশু মদবাযত্ন থকন্দ্রটি না োকল্পল আিার এই নামর্ত নার্তমন দুল্পটাল্পক
মকভাল্পব বড় করর্তাি র্তা জামননা। সরকাল্পরর এই কায মক্রি থযন চালু োল্পক এবং আল্পরা থবমি থবমি সুমবিা বমঞ্চর্ত
িানুষ থযন এই সুমবিা পায় এই থদায়াই কমর আোির কাল্পছ।
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৪.৪. মিশুল্পদর সাল্পে মিেমিয়া (Interaction)
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র অবস্থানকারী মিশুল্পদর ভাল লাগা, িন্দ লাগা, প্রমর্তমক্রয়া এবং মিশুল্পদর িানমসক মবকাি ও প্রাকপ্রােমিক মিিার অগ্রগমর্ত সিমকমর্ত র্তথ্য সংগ্রল্পির জন্য মিশুল্পদর সাল্পে Interactive Session পমরচালনা করা
িয়। ১০টি সরকামর ও ১টি থবসরকামর মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মিশুল্পদর (৩-৬ বছর) সাল্পে মুে মিটার (িামস ও দুোঃে/
থগািরা মুে এর ছমব), থেলা, ছড়া বলা, মলেন
ও ছমব অঙ্কন-এর িাধ্যল্পি র্তাল্পদর প্রমর্তমক্রয়া
যাচাই করা িয়। ১১টি থসিল্পন থিাট ৯৬ জন
মিশু অংিগ্রিণ কল্পর, এদর িল্পধ্য ৫৩ জন থছল্পল
মিশু এবং ৪৩ জন থিল্পয় মিশু। মুে মিটাল্পরর
িাধ্যল্পি মিশুল্পদর ভাল লাগা িন্দ লাগা সিল্পক,ম
র্তাল্পদর প্রমর্তমক্রয়া িল: ভাল লাল্পগ- বন্ধুল্পদর
সাল্পে থেলল্পর্ত, টিমভ থদেল্পর্ত (থযোল্পন সচল
আল্পছ), থেলনা সািগ্রী মনল্পয় থেলল্পর্ত, ছমব
মিেমিয়া থসিল্পন মিশুরা ছমব আঁকল্পছ
আঁকল্পর্ত, গে শুনল্পর্ত, আপারা আদর করল্পল,
ভাল োবার মদল্পল, ইর্তূামদ। োরাপ লাল্পগ- সারািণ ঘল্পর বন্দী োকল্পর্ত িয় বাইল্পর থেলার সুল্পযাগ থনই, বড় মিশুরা
িারল্পল, টিমভ নষ্ট োকায়, থেলনা সািগ্রী কি িওয়ায় সবাই থেলার সুল্পযাগ না পাওয়ায়, আপারা বকা মদল্পল বা
িারল্পল (মকছু মিশু অমভল্পযাগ কল্পরল্পছ-দুষ্টুমি করল্পল, থসবা প্রদানকারীরা মিশুল্পদর িারির কল্পরন), ছমব আঁকার
সুল্পযাগ কি, সারা িাল্পস একই
িরল্পনর োবার, ইর্তূামদ। ছড়া বলা,
ছমব অঙ্কন ও থলোর িাধ্যল্পি
মিশুল্পদর িানমসক মবকাি এবং
প্রাক-প্রােমিক মিিার অগ্রগমর্ত
যাচাই করা িয়। এল্পর্ত থদো যায়
অমিকাংি মিশুর প্রাক-প্রােমিক
মিিার অগ্রগমর্ত থবি দুব মল।
অমিকাংি মিশুরা অির, সংখ্যা,
বণ ম, মনল্পজর নাি মলেল্পর্ত পাল্পর না
এবং রং মচমির্ত করল্পর্ত পাল্পর না।
মিশুরা র্তাল্পদর আঁকা ছমব প্রদিমন করল্পছ
র্তল্পব মকছু মিশু সকাল্পল স্কুল্পল যায়
এবং স্কুল ছুটির পল্পর অমভভাকরা র্তাল্পদরল্পক মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র থরল্পে যান। র্তাল্পদর মিিার অগ্রগমর্ত থবি ভাল।

৪.৫. স্িানীয় পয মাল্পয় কিমিালা
প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ল্পনর জন্য স্িানীয় পয মাল্পয় আদাবর এলাকায় ২৯ থি এমপ্রল ২০১৮ র্তামরল্পে একটি
কিমিালার আল্পয়াজন করা িয়। উক্ত কিমিালায় মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র থযসব মিশুরা থসবা গ্রিণ কল্পর র্তাল্পদর িা ও
অমভভাবকল্পদর, মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র থয সব মিশুরা থসবা গ্রিণ কল্পর না র্তাল্পদর অমভভাবকল্পদর, স্থানীয় গণ্যিান্য
ম স এর ব্যবস্থাপক ও থবসরকামর
ব্যমক্তল্পদর, মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর স্টাে, স্থানীয় ব্যবসায়ী প্রমর্তিান মবল্পিষ কল্পর গাল্পিন্ট
ভাল্পব পমরচামলর্ত মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর কিমকর্তমাল্পদর আিন্ত্রণ জানাল্পনা িয়।
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সভায় আইএিইমে-র পমরবীিণ ও মূল্যায়ন থসক্টর-৭ এর িিাপমরচালক জনাব থিািাম্মদ রমেকুল ইসলাি এবং
পমরচালক জনাব থিাোঃ রমেকুল আলি। িমিলা ও
মিশু মবষয়ক িন্ত্রণালল্পয়র উপ-প্রিান জনাব িািামুদ
আলী ও আইএিইমে-র মূল্যায়ন কিমকর্তমা জনাব
থিলাল োন উপমস্থর্ত মছল্পলন। সভায় মদবাযত্ন থকন্দ্র
পমরচালনার সেলর্তা, দুব মলর্তা ও মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর
উন্নয়ন মনল্পয় মবস্তামরর্ত
আল্পলাচনা িয়। আল্পলাচনায় মনম্নমলমের্ত মবষয়গুল্পলার
উপর আল্পলাকপার্ত করা িয়।
(ক) অমভভাবক ও িাল্পয়রা আদাবর ও মজগার্তলা
স্িানীয় পয মাল্পয় আল্পয়ামজর্ত কিমিালায় বক্তব্য রােল্পছন
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর অবস্থান সিথকম বল্পলন থয, থকল্পন্দ্রর
আইএিইমে-র পমরবীিণ ও মূল্যায়ন থসক্টর-৭ এর
অবস্থান এলাকার িধ্যবর্তী স্থাল্পন িল্পল আল্পরা ভাল
িিাপমরচালক জনাব থিািাম্মদ রমেকুল ইসলাি
িল্পর্তা এবং সিল্পজ যার্তায়ার্ত করা থযর্ত। থকল্পন্দ্র
পয মাপ্ত থোলাল্পিলা জায়গা না োকায় মিশুরা থেলাধুলা করল্পর্ত পাল্পরনা। থকল্পন্দ্রর পমরল্পবি ভাল, মকন্ত পমরষ্কার
পমরেন্নর্তায় আল্পরা িল্পনাল্পযাগ থদয়া দরকার। মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র পমরল্পবমির্ত োবাল্পরর পমরিাণ ও িান সল্পন্তাষজনক।
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র িাল্পয়রা র্তাল্পদর মিশুল্পদর রােল্পর্ত থপল্পর সন্তুষ্ট ও মনমিল্পন্ত কাজ করল্পর্ত পাল্পরন।
(ে) অমভভাবকগণ মিশুল্পদর স্বাস্থূ থসবা বা পমরচয মা মনল্পয় বল্পলন থয, মিশুরা অসুস্থ িল্পয় পড়ল্পল কিমজীবী িমিলারা
কাল্পজ থযল্পর্ত পাল্পরন না, কারণ মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র স্বাস্থূ থসবার ব্যবস্থা থনই বা অন্য থকান প্রমর্তিাল্পনর সাল্পে থকান
মলংল্পকজ থনই। স্বাস্থূ থসবার ব্যবস্থা করার জন্য অমভভাবকগণ সুপামরি কল্পরন ।
(গ) মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর সিয়সূমচ মনল্পয় অমভির্ত থদন থয, মদবাযত্ন থকন্দ্র যমদ সকাল ৭:০০ টায় থোলা িয় এবং
মবল্পকল ৬:০০ টায় বন্ধ করা িয়, র্তািল্পল মনম্ন আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর মবল্পিষ কল্পর যারা বাসাবামড়ল্পর্ত
গৃিকিী মিসাল্পব কাজ কল্পরন বা গাল্পিমন্টস এ কাজ কল্পরন র্তাল্পদর জন্য সুমবিা িয়। র্তারা আল্পরা বল্পলন থয,
সাপ্তামিক ছুটির মদন ও সরকামর ছুটির মদল্পন মদবাযত্ন থকন্দ্র বন্ধ োকায় র্তারা সন্তানল্পদর মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র পাঠাল্পর্ত
পাল্পরন না এথর্ত র্তাল্পদর কাল্পজর িমর্ত িয়। র্তারা এ মবষয়গুল্পলা আগািীল্পর্ত মবল্পবচনার জন্য অনুল্পরাি জানান ।

স্িানীয় পয মাল্পয় আল্পয়ামজর্ত কিমিালায় প্রভাব মূল্যায়ন সিীিার মূল
েলােল উপস্থাপন করল্পছন সিীিা দল্পলর আে ম-সািামজক মবল্পিষজ্ঞ
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(ঘ) সভায় উপমস্থর্ত মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর
আউটল্পসামস মং কিীরা বল্পলন থয, র্তারা গর্ত
নয় িাস যাবর্ত থবর্তন পাল্পেন না। এছাড়া
থবর্তন প্রদাল্পনর সিয় মবমভন্ন েরল্পচর নাল্পি
টাকা কর্তমন করা িয়। র্তারা বাৎসমরক,
ঐমেক বা অসুস্থর্তা জমনর্ত থকান প্রকার
ছুটি থভাগ করল্পর্ত পাল্পরন না। এিনমক
িার্তেকালীন ছুটিও থভাগ করল্পর্ত পাল্পরন
না। র্তারা চাকুরী স্থায়ীকরণসি চাকুরী
মবমি দর্তমরর ব্যাপাল্পর সুপামরি কল্পরন।

(ঙ) সভায় উপমস্থর্ত মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর স্থায়ী ও রাজস্ব োল্পর্তর কিমকর্তমা ও কিীরা বল্পলন থয, মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর
অমিকাংি দবদুূমর্তক ও ইল্পলকরমনকস সরঞ্জাি মবল্পিষ কল্পর থটমলমভিন, কমিউটার, মপ্রন্টার নষ্ট। থেলার
সরঞ্জাি, মবছানাপে, বই পুস্তক, স্বাস্থূ মিিা উপকরণ প্রকল্পের শুরুল্পর্ত একবারই সরবরাি করা িল্পয়মছল, যার
অল্পনকগুল্পলা এেন ব্যবিাল্পরর অনুপল্পযাগী। প্রােমিক স্বাস্থূ থসবার উপকরণ সি ওষুি পল্পের সরবরাি থনই।
দদনমন্দন পমরস্কার-পমরেন্নর্তার জন্য প্রল্পয়াজনীয় িালািাল ও থস্টিনারী দ্রব্য সরবরাি অমনয়মির্ত এবং দদমনক
ব্যয় মনব মাল্পির থকান ব্যবস্থা থনই। মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর কিমকর্তমারা র্তাল্পদর আয়ন-ব্যয়ন িির্তা প্রামপ্তর ব্যাপাল্পর
অনুল্পরাি কল্পরন ।
(চ) সভায় থবসরকামর মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর একজন পমরচালক বল্পলন, সরকার মদবাযত্ন থকন্দ্র পমরচালনার জন্য আইন
প্রণয়ন করল্পর্ত পাল্পর এবং থবসরকামর সংস্থাল্পক মদবাযত্ন থকন্দ্র পমরচালনার দাময়ে প্রদান করল্পর্ত পাল্পর। সরকামর
পয মাল্পয় থকান প্রমিিল্পণর আল্পয়াজন করা িথল থবসরকামর পয মাল্পয়র মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর কিীল্পদর উক্ত প্রমিিল্পণ
অন্তভুমমক্তর জন্য মর্তমন অনুল্পরাি জানান।
(ছ) সভায় উপমস্থর্ত সুিীজন ও সরকামর কিমকর্তমাগণ মনম্নমলমের্ত মবষয়গুল্পলার উপর আল্পলাকপার্ত কল্পরন: িমিলা
মবষয়ক অমিদপ্তল্পরর ঢাকা িিল্পর থযল্পিতু মনজস্ব থকান জায়গা থনই, থসল্পিতু মসটি কল্পপাম ল্পরিল্পনর স্বাস্থূ থকন্দ্র বা
কমিউমনটি থসন্টার গুল্পলাল্পর্ত মদবাযত্ন থকন্দ্র পমরচালনা করার উল্পদ্যাগ থনয়া থযল্পর্ত পাল্পর। মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর কায মক্রি
প্রচাল্পরর জন্য স্থানীয় পয মাল্পয় মিটিং আল্পয়াজন এবং মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র “মসটিল্পজন চাট মার” সম্বমলর্ত থবাে ম স্থাপন করা
থযল্পর্ত পাল্পর।

রাজিানীর আদাবল্পর আল্পয়ামজর্ত স্িানীয় পয মাল্পয়র কিমিালায় উপমস্থর্ত অংিগ্রিণকারীল্পদর একাংি
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পঞ্চি অধ্যায়
প্রকল্পের থকন্দ্র মভমিক পয মাল্পলাচনা
ঢাকা িিল্পর প্রমর্তমির্ত মনম্নমবি ও িধ্যমবি থেণীর কিমজীবী িমিলাল্পদর মিশুল্পদর জন্য মদবাযত্ন কিমসূমচর প্রভাব
মূল্যায়ন সিীিার ১১টি মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর সংমিপ্ত মববরণ মনল্পচ আলাদা আলাদা ভাল্পব তুল্পল িরা িল:

৫.১. আদাবর মদবাযত্ন থকন্দ্র
“আদাবর মদবাযত্ন থকন্দ্র” ঢাকার আদাবল্পর বামড় নং-৫৩/৫৪, থরাে নং- ১৬, সুমনমবড় িাউমজং, োলপাড়
এলাকায় ৬র্তলা ভবল্পনর ২য় র্তলায় অবমস্থর্ত। অবস্থাল্পনর মদক মবল্পবচনায় এই থকন্দ্রটি আদাবর এর পমিি প্রাল্পন্ত
অবমস্থর্ত, িধ্যবর্তী স্থাল্পন িল্পল উপকারল্পভাগীল্পদর জন্য সুমবিাজনক িল্পর্তা। এই মদবাযত্ন থকন্দ্রটি মনম্ন আল্পয়র
িমিলাল্পদর মিশুল্পদর জন্য প্রমর্তমির্ত। লিূিাোর সাল্পে সিমর্ত থরল্পে এোল্পন বর্তমিাল্পন ভমর্তমকৃর্ত মিশুর সংখ্যা ৫০
জন। বর্তমিাল্পন এোল্পন ২ জন স্থায়ী কিমকর্তমা এবং আউটল্পসামস মং এর িাধ্যল্পি মনল্পয়াগপ্রাপ্ত ৮ জন কিী রল্পয়ল্পছন।
থকল্পন্দ্রর থসবার িান থিাটামুটি ভাল। এই থকল্পন্দ্র োবাল্পরর িান থিাটামুটি। মিিা উপকরণ, স্বাস্থূ মিিার
উপকরণ, কাপড়-থচাপড়, থেলনা সািগ্রী, ইর্তূামদ মনয়মির্ত সরবরাি না োকায় উপযুক্ত থসবা মদল্পর্ত সিস্যা িল্পে।
এই থকল্পন্দ্র মিশুল্পদর জন্য পয মাপ্ত থেলার জায়গা থনই। এই মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর একটি বড় সিস্যা িল এোল্পন স্থায়ী
কিমকর্তমা এবং আউটল্পসামস মং এর িাধ্যল্পি মনল্পয়াগপ্রাপ্ত কিীল্পদর িল্পধ্য িানমসক দ্বন্দ্ব রল্পয়ল্পছ, যার প্রভাব মিশুল্পদর
উপল্পর পল্পড়। এই মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মিজ, লাইট, েূান বাল্পদ আর সকল ইল্পলকরমনকস িালািাল নষ্ট।

৫.২. মজগার্তলা মদবাযত্ন থকন্দ্র
“মজগার্তলা মদবাযত্ন থকন্দ্র” ঢাকার িাজারীবাল্পগ, থরাে নং-১, লট-৫, ভুইৌঁ য়া থস্টট, িাজারীবাগ, থবড়ীবাঁি এলাকায়
৬র্তলা ভবল্পনর ২য় র্তলায় অবমস্থর্ত। মজগার্তলা মদবাযত্ন থকন্দ্র, মজগার্তলায় অবমস্থর্ত িওয়ার কো োকল্পলও এটি
িাজারীবাল্পগ অবমস্থর্ত। এই মদবাযত্ন থকন্দ্রটি মনম্ন আল্পয়র িমিলাল্পদর জন্য প্রমর্তমির্ত। অবস্থাল্পনর মদক মবল্পবচনা
করল্পল, এই মদবাযত্ন থকন্দ্রটি ভাল অবস্থাল্পন থনই। বর্তমিাল্পন এই মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র ভমর্তমকৃর্ত মিশুর সংখ্যা ৫০ জন।
এোল্পন ৩ জন স্থায়ী কিমকর্তমা এবং আউটল্পসামস মং এর িাধ্যল্পি মনল্পয়াগপ্রাপ্ত ৭ জন কিী রল্পয়ল্পছন। এই থকল্পন্দ্র
মিিা উপকরণ, স্বাস্থূ মিিার উপকরণ, কাপড় থচাপড়, থেলনা সািগ্রী, ইর্তূামদ মনয়মির্ত সরবরাি না োকায়
উপযুক্ত থসবা মদল্পর্ত সিস্যা িল্পে। এই থকল্পন্দ্র মিশুল্পদর জন্য পয মাপ্ত থেলার জায়গা থনই। এই মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর
মিজ, লাইট, েূান বাল্পদ আর সকল ইল্পলকরমনকস িালািাল নষ্ট। এোল্পনর আসবাব সািগ্রীর অবস্থা োরাপ।

৫.৩. গাবর্তলী মদবাযত্ন থকন্দ্র
“গাবর্তলী মদবাযত্ন থকন্দ্র” বামড় নং-৫৫/এ, লালকুঠি বড় িসমজদ, িাজার থরাে, মিরপুর-১ এলাকায় ৫র্তলা
ভবল্পনর মনচ র্তলায় অবমস্থর্ত। এই মদবাযত্ন থকন্দ্রটি মনম্ন আল্পয়র িমিলাল্পদর মিশুল্পদর জন্য প্রমর্তমির্ত। মদবাযত্ন
থকন্দ্রটি অবস্থাল্পনর মদক মবল্পবচনা করল্পল, ভাল অবস্থাল্পন রল্পয়ল্পছ। র্তল্পব এই থকল্পন্দ্রর একটি বড় সিস্যা িল এই
বামড়টি পুরার্তন িওয়ায় এোল্পন স্যাঁর্তস্যাঁল্পর্ত অবস্থা মবরাজ করল্পছ। বর্তমিাল্পন এই মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র ভমর্তমকৃর্ত মিশুর
সংখ্যা ৫০ জন। এোল্পন ৩ জন স্থায়ী কিমকর্তমা এবং আউটল্পসামস মং এর িাধ্যল্পি মনল্পয়াগপ্রাপ্ত ৮ জন কিী রল্পয়ল্পছন।
১জন আয়াল্পক রাল্পয়র বাজার মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র বদলী করা িল্পয়ল্পছ। থকল্পন্দ্র টিমভ আল্পছ, র্তল্পব মেমভমে নষ্ট এবং মেস
কাল্পনকিন থনই, র্তাই মিশুরা কাটু মন থদেল্পর্ত পাল্পর না। এই থকল্পন্দ্র োবাল্পরর িান থিাটামুটি। এই থকল্পন্দ্র মিিা
উপকরণ, স্বাস্থূ মিিার উপকরণ, কাপড়-থচাপড়, থেলনা সািগ্রী, ইর্তূামদ মনয়মির্ত সরবরাি না োকায় উপযুক্ত
থসবা মদল্পর্ত সিস্যা িল্পে। এই থকল্পন্দ্র মিশুল্পদর জন্য পয মাপ্ত থেলার জায়গা থনই। এই মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মিজ,
লাইট, েূান বাল্পদ আর সকল ইল্পলকরমনকস িালািাল নষ্ট। এোল্পন সরবরািকৃর্ত আসবাবপল্পের অবস্থা
মনম্নিাল্পনর।
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৫.৪. সাভার মদবাযত্ন থকন্দ্র
“সাভার মদবাযত্ন থকন্দ্র” ঢাকার সাভাল্পর বামড়-৭/১, ব্লক-এ, ওয়াে ম-৯, থগন্ডা এলাকায় ৬র্তলা ভবল্পনর মনচ র্তলা
ও ২য় র্তলায় অবমস্থর্ত। এই মদবাযত্ন থকন্দ্রটি মনম্ন আল্পয়র িমিলাল্পদর মিশুল্পদর জন্য প্রমর্তমির্ত। বর্তমিাল্পন এই
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র ভমর্তমকৃর্ত মিশুর সংখ্যা ৪৯ জন। বর্তমিাল্পন এোল্পন ২ জন স্থায়ী কিমকর্তমা এবং আউটল্পসামস মং এর
িাধ্যল্পি মনল্পয়াগপ্রাপ্ত ৮ জন (আয়া- ৪ জন, কুক- ১ জন, গাে ম- ২ জন ও মিনার- ১ জন) কিী রল্পয়ল্পছন। এই
থকল্পন্দ্র মিিা উপকরণ, স্বাস্থূ মিিার উপকরণ, কাপড়-থচাপড়, থেলনা সািগ্রী, ইর্তূামদ মনয়মির্ত সরবরাি না
োকায় উপযুক্ত থসবা মদল্পর্ত সিস্যা িল্পে। এই থকল্পন্দ্র মিশুল্পদর জন্য পয মাপ্ত থেলার জায়গা রল্পয়ল্পছ। এই মদবাযত্ন
থকল্পন্দ্রর মিজ, টিমভ, লাইট, েূান বাল্পদ আর সকল ইল্পলকরমনকস িালািাল নষ্ট রল্পয়ল্পছ। এোল্পনর আসবাবপল্পের
অবস্থা থিাটামুটি।

৫.৫. থেিরা মদবাযত্ন থকন্দ্র
“থেিরা মদবাযত্ন থকন্দ্র” থেিরার কাজলা ভািা থপ্রস, িার্তবর গমল, থেিরা এলাকায় ৫র্তলা ভবল্পনর ২য় র্তলায়
অবমস্থর্ত। এই মদবাযত্ন থকন্দ্রটি মনম্ন আল্পয়র িমিলাল্পদর মিশুল্পদর জন্য প্রমর্তমির্ত। বর্তমিাল্পন এই মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র
ভমর্তমকৃর্ত মিশুর সংখ্যা ৫০ জন। মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থে-থকয়ার অমেসার, মিিক কাি কমিউটার অপাল্পরটর এবং
স্বাস্থূ মিিক মর্তনজনই িার্তেকালীন ছুটিল্পর্ত আল্পছন। বর্তমিাল্পন মেলগাঁও মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থে-থকয়ার অমেসার
এই থকল্পন্দ্রর অমর্তমরক্ত দাময়ে পালন করল্পছন এবং মর্তমন সপ্তাল্পি দু’মদন এই থকল্পন্দ্র আল্পসন। বর্তমিাল্পন এোল্পন
আউটল্পসামস মং এর িাধ্যল্পি মনল্পয়াগপ্রাপ্ত ৭ জন কিী রল্পয়ল্পছন। এই থকল্পন্দ্র মিিা উপকরণ, স্বাস্থূ মিিার উপকরণ,
কাপড় থচাপড়, থেলনা সািগ্রী, ইর্তূামদ মনয়মির্ত সরবরাি না োকায় উপযুক্ত থসবা মদল্পর্ত সিস্যা িল্পে। এই
থকল্পন্দ্র মিশুল্পদর জন্য পয মাপ্ত থেলার জায়গা থনই। এই মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মিজ, লাইট, েূান বাল্পদ আর সকল
ইল্পলকরমনকস িালািাল নষ্ট, আসবাবপল্পের অবস্থাও োরাপ।

৫.৬. মিরপুর-১০ মদবাযত্ন থকন্দ্র
“মিরপুর-১০ মদবাযত্ন থকন্দ্র” মিরপুর এর বামড় নং-১১৯৬ পূব ম িমনপুর, মিরপুর-২ এলাকায় ৬র্তলা ভবল্পনর মনচ
র্তলায় অবমস্থর্ত। অবস্থাল্পনর মদক মবল্পবচনা এই থকন্দ্রটি সুমবিাজনক অবস্থাল্পন থনই, অল্পনক মভর্তল্পর অবমস্থর্ত। এই
মদবাযত্ন থকন্দ্রটি মনম্ন আল্পয়র িমিলাল্পদর মিশুল্পদর জন্য প্রমর্তমির্ত। এোল্পন বর্তমিাল্পন ভমর্তমকৃর্ত মিশুর সংখ্যা ৪০
জন। ১ জন আয়া থবর্তন না পাওয়ায় বামড় ভাড়া মদল্পর্ত পাল্পর নাই, র্তাই বামড়ওয়ালা িালপে থরল্পে থসই আয়াল্পক
বামড় থেল্পক থবর কল্পর মদল্পয়ল্পছ। েল্পল ঐ আয়া চাকুরী থছল্পড় চল্পল থগল্পছন। মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থে থকয়ার অমেসার
এবং দুজন মিিকই িার্তেকালীন ছুটিল্পর্ত রল্পয়ল্পছন। এই থকল্পন্দ্র মিিা কায মক্রি থনই বলল্পলই চল্পল। থকল্পন্দ্রর
থরমজস্টার োর্তায় মিশুল্পদর জন্ম র্তামরে এবং িা বা থকান অমভভাবল্পকর সাল্পে থযাগাল্পযাগ করার থোন নাম্বার
থলো থনই। থকল্পন্দ্র মিশুল্পদর উপমস্থমর্তর িার খুব কি। এই থকল্পন্দ্রর পমরষ্কার-পমরেন্নর্তার অবস্থা োরাপ এবং
োবার প্রল্পয়াজল্পনর তুলনায় কি থদয়া িয়। মিশুল্পদর থদেল্পলই অপুমষ্টর প্রিাণ থদো যায়। মিিা উপকরণ, স্বাস্থূ
মিিার উপকরণ, কাপড়-থচাপড়, থেলনা সািগ্রী, ইর্তূামদ মনয়মির্ত সরবরাি না োকায় উপযুক্ত থসবা মদল্পর্ত
সিস্যা িল্পে। এই থকল্পন্দ্র মিশুল্পদর জন্য পয মাপ্ত থেলার জায়গা থনই। এই মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মিজ, লাইট, েূান
বাল্পদ আর সকল ইল্পলকরমনকস িালািাল নষ্ট, েল্পল থসবা প্রদাল্পন সিস্যা িল্পে।

৫.৭. বাড্ডা মদবাযত্ন থকন্দ্র
“বাড্ডা মদবাযত্ন থকন্দ্র” বাড্ডার মেলবামড় থটল্পক ১১০৫ নম্বর ৬র্তলা বামড়র মনচ র্তলায় অবমস্থর্ত। োরিানা
আক্তার, উপল্পজলা িমিলা মবষয়ক কিমকর্তমা, বাড্ডা মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থে-থকয়ার অমেসার পল্পদ দাময়ে পালন
করল্পছন। মর্তমন ছাড়া একজন মিিক কাি কমিউটার অপাল্পরটর এবং একজন স্বাস্থূ মিিক মনল্পয়ামজর্ত আল্পছন।
স্বাস্থূ মিমিকা বর্তমিাল্পন থিটারমনটি লীল্পভ আল্পছন। এই মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র শুধুিাে মনম্নমবি কিমজীবী িাল্পয়ল্পদর
মিশুল্পদর রাো িয়। এই থকন্দ্র বর্তমিাল্পন ভমর্তমকৃর্ত মিশুর সংখ্যা ৫০ জন, যাল্পদর বয়স ১০ িাস থেল্পক ৫ বৎসর ৬
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িাস এবং ৪ জন মিশু িাক স্কুল ও িাদ্রাসায় পল্পড়। এই মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র মিশুল্পদর থসবা থদয়ার জল্পন্য আউটল্পসামস মং
এর িাধ্যল্পি মনল্পয়াগপ্রাপ্ত ৯ জন কিী (আয়া- ৪জন, কুক- ২জন, গাে ম- ২জন ও মিনার- ১জন) রল্পয়ল্পছন। মিিা
উপকরণ,স্বাস্থূ মিিার উপকরণ, কাপড়-থচাপড়, থেলনা সািগ্রী, ইর্তূামদ মনয়মির্ত সরবরাি না োকায় উপযুক্ত
থসবা মদল্পর্ত সিস্যা িল্পে। এই থকল্পন্দ্র মিশুল্পদর জন্য পয মাপ্ত থেলার জায়গা থনই। এই মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মিজ ,লাইট,
েূান বাল্পদ আর সকল ইল্পলকরমনকস িালািাল নষ্ট, েল্পল থসবা প্রদাল্পন সিস্যা িল্পে।

৫.৮. পমরকেনা কমিিন মদবাযত্ন থকন্দ্র
“পমরকেনা কমিিন মদবাযত্ন থকন্দ্র” পমরকেনা কমিিন চেল্পর জনর্তা ব্যাংক সংলগ্ন ভবল্পনর মনচ র্তলায়
অবমস্থর্ত। অবস্থাল্পনর মদক মবল্পবচনায় এই থকন্দ্রটি খুব সুমবিাজনক অবস্থাল্পন রল্পয়ল্পছ। এই মদবাযত্ন থকন্দ্রটি িধ্যি
আল্পয়র িমিলাল্পদর মিশুল্পদর জন্য প্রমর্তমির্ত। বর্তমিাল্পন এই থকল্পন্দ্র ভমর্তমকৃর্ত মিশুর সংখ্যা ৪০ জন। মদবাযত্ন থকন্দ্র
ভাল পমরষ্কার-পমরেন্ন এবং িীর্তার্তপ মনয়মন্ত্রর্ত। বর্তমিাল্পন এোল্পন ৩ জন স্থায়ী কিমকর্তমা ও ৭ জন আউটল্পসামস মং
কিী রল্পয়ল্পছন। মিিা উপকরণ, স্বাস্থূ মিিার উপকরণ, কাপড়-থচাপড়, থেলনা সািগ্রী, ইর্তূামদ মনয়মির্ত
সরবরাি না োকায় উপযুক্ত থসবা মদল্পর্ত সিস্যা িল্পে। এই থকল্পন্দ্র মিশুল্পদর জন্য পয মাপ্ত থেলার জায়গা রল্পয়ল্পছ।
এই মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মিজ, টিমভ, লাইট, েূান বাল্পদ আর সকল ইল্পলকরমনকস িালািাল নষ্ট, েল্পল থসবা প্রদাল্পন
সিস্যা িল্পে। এই মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর আসবাবপে ভাল আল্পছ।

৫.৯. নাোলপাড়া মদবাযত্ন থকন্দ্র
“নাোলপাড়া মদবাযত্ন থকন্দ্র” নাোলপাড়ার সংসদ সদস্য ভবন এর মনচ র্তলায় অবমস্থর্ত। অবস্থাল্পনর মদক
মবল্পবচনায় এই থকন্দ্রটি সুমবিাজনক অবস্থাল্পন রল্পয়ল্পছ। এই মদবাযত্ন থকন্দ্রটি িধ্যি আল্পয়র িমিলাল্পদর মিশুল্পদর
জন্য প্রমর্তমির্ত। এই মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র বর্তমিাল্পন ভমর্তমকৃর্ত মিশুর সংখ্যা ৪০ জন (১৭ জন থছল্পল ও ১৩ জন থিল্পয়)।
যাল্পদর বয়স ৭ িাস থেল্পক ৫ বৎসর ৫ িাস এবং ১১ জন স্কুল্পল পল্পড়। মিিা উপকরণ, স্বাস্থূ মিিার উপকরণ,
কাপড়-থচাপড়, থেলনা সািগ্রী, ইর্তূামদ মনয়মির্ত সরবরাি না োকায় উপযুক্ত থসবা মদল্পর্ত সিস্যা িল্পে। এই
থকল্পন্দ্র মিশুল্পদর জন্য পয মাপ্ত থেলার জায়গা রল্পয়ল্পছ, র্তল্পব মিশুল্পদর ঘল্পরর বাইল্পর থেলার সুল্পযাগ থদয়া িয় না। এই
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মিজ, লাইট, েূান বাল্পদ আর সকল ইল্পলকরমনকস িালািাল নষ্ট, েল্পল থসবা প্রদাল্পন সিস্যা
িল্পে। এই মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর আসবাবপে ভাল আল্পছ।

৫.১০. রাজারবাগ পুমলি লাইন মদবাযত্ন থকন্দ্র
“রাজারবাগ পুমলি লাইন মদবাযত্ন থকন্দ্র” রাজারবাগ পুমলি লাইন এর অভূন্তল্পর িমিলা পুমলি ব্যারাক ৪র্তলা
ভবল্পনর মনচ র্তলায় অবমস্থর্ত। অবস্থাল্পনর মদক মবল্পবচনায় এই থকন্দ্রটি খুব সুমবিাজনক অবস্থাল্পন রল্পয়ল্পছ। এই
মদবাযত্ন থকন্দ্রটি িধ্যি আল্পয়র িমিলাল্পদর মিশুল্পদর জন্য প্রমর্তমির্ত। এোল্পন বর্তমিাল্পন ভমর্তমকৃর্ত মিশুর সংখ্যা ৩৬
জন (২৩ জন থছল্পল ও ১৩ জন থিল্পয়)। বর্তমিাল্পন এোল্পন ৩ জন স্থায়ী ও ৮ জন আউটল্পসামস মং কিী রল্পয়ল্পছন।
মিিা উপকরণ, স্বাস্থূ মিিার উপকরণ, কাপড়-থচাপড়, থেলনা সািগ্রী, ইর্তূামদ মনয়মির্ত সরবরাি না োকায়
উপযুক্ত থসবা মদল্পর্ত সিস্যা িল্পে। এই থকল্পন্দ্র মিশুল্পদর জন্য পয মাপ্ত থেলার জায়গা রল্পয়ল্পছ, র্তল্পব মিশুল্পদর ঘল্পরর
বাইল্পর থেলার সুল্পযাগ থদয়া িয় না। এই মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মিজ, লাইট, েূান বাল্পদ আর সকল ইল্পলকরমনকস
িালািাল নষ্ট, েল্পল থসবা প্রদাল্পন সিস্যা িল্পে। এই মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর আসবাবপে ভাল আল্পছ।
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৫.১১. উিরা মদবাযত্ন থকন্দ্র
“উিরা মদবাযত্ন থকন্দ্র” উিরার বামড় নং-৬/এ, থরাে নং-২/মব, থসক্টর-১১-থর্ত ৬র্তলা ভবল্পনর ২য় র্তলায়
অবমস্থর্ত। অবস্থাল্পনর মদক মবল্পবচনায় এই থকন্দ্রটি সুমবিাজনক অবস্থাল্পন িল্পলও আবামসক এলাকা িওয়ায়
কিমল্পিে কি। এই মদবাযত্ন থকন্দ্রটি িধ্যি আল্পয়র িমিলাল্পদর মিশুল্পদর জন্য প্রমর্তমির্ত িল্পলও থকন্দ্রটিল্পর্ত উভয়
থেণীর কিমজীবী িমিলাল্পদর মিশুরা অবস্থান করল্পছ। এই থকল্পন্দ্রর অমিকাংি মিশু একটি থবসরকামর মিিা
প্রমর্তিান এবং একটি থবসরকামর িাসপার্তাল্পলর কিমজীবী িমিলাল্পদর সন্তান। আইন থিার্তাল্পবক ঐ দুটি প্রমর্তিাল্পনর
মনল্পজল্পদরই মদবাযত্ন থকন্দ্র োকার কো। বর্তমিাল্পন এই থকল্পন্দ্র ভমর্তমকৃর্ত থিাট মিশুর সংখ্যা ৩৯ জন। থকল্পন্দ্র
মিশুল্পদর উপমস্থমর্তর িার থবি কি। মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মিশুল্পদর থসবা থদয়ার জল্পন্য থিাট ৪ জন স্থায়ী কিমকর্তমা ও
৮ জন আউটল্পসামস মং কিী রল্পয়ল্পছন। এোল্পন দুজন মিিক কাি কমিউটার অপাল্পরটর কিমরর্ত আল্পছন, র্তল্পব
মিিা কায মক্রল্পির িান ভাল নয়। মিিা উপকরণ, স্বাস্থূ মিিার উপকরণ, কাপড়-থচাপড়, থেলনা সািগ্রী, ইর্তূামদ
মনয়মির্ত সরবরাি না োকায় উপযুক্ত থসবা মদল্পর্ত সিস্যা িল্পে। এই থকল্পন্দ্র মিশুল্পদর জন্য পয মাপ্ত থেলার জায়গা
থনই। এই মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মিজ ,লাইট, েূান বাল্পদ আর সকল ইল্পলকরমনকস িালািাল নষ্ট, েল্পল থসবা প্রদাল্পন
সিস্যা িল্পে।

মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবাকিীরা মিশুল্পদর ছমব অঙ্কল্পন সিল্পযামগর্তা করল্পছন
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৫.১২. মদবাযত্ন থকন্দ্র মভমিক বাস্তবায়ন অবস্থা ও গুণগর্ত িান
৫.১২.১ িধ্যি আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর মিশুল্পদর জন্য মদবাযত্ন থকন্দ্র:
ক্রি
নং

িধ্যি আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর মিশুল্পদর জন্য মদবাযত্ন থকন্দ্র
আসবাবপে, যন্ত্রপামর্ত এবং উপকরণসমূি

নাোলপাড়া

রাজারবাগ

পমরকেনা
কমিিন

উিরা

১.

আসবাবপে

ভাল

ভাল

ভাল

ভাল

২.

থটমলমভিন

োরাপ

ভাল

ভাল

ভাল

৩.

মেমভমে

োরাপ

োরাপ

োরাপ

ভাল

৪.

ইউমপএস/আইমপএস

োরাপ

োরাপ

োরাপ

োরাপ

৫.

িীজ

ভাল

ভাল

ভাল

ভাল

৬.

কমিউটার

োরাপ

োরাপ

োরাপ

োরাপ

৭.

মপ্রন্টার

োরাপ

োরাপ

োরাপ

োরাপ

৮.

মিিা উপকরণ

থিাটামুটি

থিাটামুটি

থিাটামুটি

থিাটামুটি

৯.

স্বাস্থূ ও মিিা সািগ্রী

থিাটামুটি

থিাটামুটি

থিাটামুটি

থিাটামুটি

১০.

প্রােমিক মচমকৎসা বে

োরাপ

োরাপ

োরাপ

োরাপ

১১.

থেলার সািগ্রী

থিাটামুটি

থিাটামুটি

থিাটামুটি

থিাটামুটি

১২.

কাপড়-থচাপড়

ভাল

ভাল

ভাল

থিাটামুটি

১৩.

মদবায্ত্ত্ন থকল্পন্দ্রর অবস্থান

ভাল

ভাল

ভাল

ভাল

১৪.

যোসিল্পয় োদ্য সরবরাি

ভাল

ভাল

ভাল

ভাল

১৫.

মদবাযত্ন থকন্দ্র শুরু ও বল্পন্ধর সিয়

থিাটামুটি

ভাল

ভাল

থিাটামুটি

১৬.

োল্পদ্যর িান ও পমরিাণ

ভাল

ভাল

ভাল

ভাল

১৭.

মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর পমরল্পবি ও পমরেন্নর্তা

ভাল

ভাল

ভাল

থিাটামুটি

১৮.

মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মনরাপিা

ভাল

ভাল

ভাল

ভাল

১৯.

বােরুি ও রান্নাঘর-এর পমরেন্নর্তা

থিাটামুটি

থিাটামুটি

থিাটামুটি

থিাটামুটি

২০.

থেলা ও ঘুিাল্পনার পয মাপ্ত জায়গা

ভাল

ভাল

ভাল

ভাল
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৫.১২.২. মনম্ন আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর মিশুল্পদর জন্য মদবাযত্ন থকন্দ্র:
ক্রি
নং
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.
১৮.
১৯.
২০.

আসবাবপে, যন্ত্রপামর্ত এবং
উপকরণসমূি
আসবাবপে
থটমলমভিন
মেমভমে
ইউমপএস/আইমপএস
িীজ
কমিউটার
মপ্রন্টার
মিিা উপকরণ
স্বাস্থূ ও মিিা সািগ্রী
প্রােমিক মচমকৎসা বে
থেলার সািগ্রী
কাপড়-থচাপড়
মদবায্ত্ত্ন থকল্পন্দ্রর অবস্থান
যোসিল্পয় োদ্য সরবরাি
মদবাযত্ন থকন্দ্র শুরু ও বল্পন্ধর সিয়
োল্পদ্যর িান ও পমরিাণ
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর পমরল্পবি ও
পমরেন্নর্তা
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মনরাপিা
বােরুল্পির ও রান্নাঘল্পরর পমরেন্নর্তা
থেলা ও ঘুিাল্পনার পয মাপ্ত জায়গা

আদাবর

মনম্ন আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর মিশুল্পদর জন্য মদবাযত্ন থকন্দ্র
বাড্ডা
মজগার্তলা থেিরা
মিরপুর গাবর্তলী

থিাটামুটি
োরাপ
োরাপ

থিাটামুটি
ভাল
ভাল

োরাপ
ভাল
োরাপ

থিাটামুটি
োরাপ
োরাপ

োরাপ
োরাপ
োরাপ

োরাপ
োরাপ
োরাপ

ভাল
ভাল
োরাপ

োরাপ
ভাল
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
ভাল
োরাপ
ভাল
থিাটামুটি

োরাপ
ভাল
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
থিাটামুটি
থিাটামুটি
ভাল
োরাপ
ভাল
ভাল

োরাপ
ভাল
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
থিাটামুটি
োরাপ
ভাল
োরাপ
ভাল
ভাল

োরাপ
ভাল
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
ভাল
োরাপ
ভাল
থিাটামুটি

োরাপ
ভাল
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
ভাল
োরাপ
ভাল
থিাটামুটি

োরাপ
ভাল
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
ভাল
োরাপ
ভাল
থিাটামুটি

োরাপ
ভাল
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
োরাপ
থিাটামুটি
থিাটামুটি
থিাটামুটি
ভাল
োরাপ
ভাল
ভাল

ভাল
থিাটামুটি
থিাটামুটি

ভাল
ভাল
ভাল

ভাল
থিাটামুটি
ভাল

ভাল
ভাল
থিাটামুটি

ভাল
ভাল
োরাপ

ভাল
ভাল
োরাপ

ভাল
ভাল
ভাল

উমেমের্ত পয মল্পবিণ থেল্পক প্রর্তীয়িান িয় থয, মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর োদ্য সরবরাল্পির িান খুবই ভাল। মকন্তু অন্যান্য
থসবার গুণগর্ত িান আিানুরূপ ভাল নয়। মকছু মকছু থিল্পে মবল্পিষ কল্পর স্বাস্থূ মিিা উপকরণ, স্বাস্থূ পমরচয মা,
মিিা উপকরল্পণর অপ্রতুলর্তা অেবা পুনসরবরাি না োকায় থসবা প্রদান মবমির্ত িল্পে। পয মল্পবিণকাল্পল থদো
যায় থয, পমরস্কার পমরেন্ন করার উপকরণ মনয়মির্ত সরবরাল্পির ঘাটমর্তর জন্য মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর পমরস্কার
পমরেন্নর্তা ব্যাির্ত িল্পে। প্রকল্পের শুরুল্পর্ত মবছানাপে, মবছানার চাদর, পদ মা, ইর্তূামদ সরবরাি করা িল্পয়ল্পছ;
যা অমিক ব্যবিাল্পর পুরার্তন বা ব্যবিার অনুপল্পযাগী িল্পয় পল্পড়ল্পছ। অমিকাংি দবদুূমর্তক ও ইল্পলরমনকস
িালািাল মবল্পিষ কল্পর থটমলমভিন, কমিউটার, মপ্রন্টার অল্পকল্পজা িল্পয় রল্পয়ল্পছ। ইল্পলরমনকস িালািাল ও
অন্যান্য উপকরণ পুনসরবরাি বা থিরািল্পর্তর অভাল্পব মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র গুণগর্ত থসবা প্রদান করা যাল্পে না।
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সাভার

ষি অধ্যায়
প্রভাব মূল্যায়ন েলােল
৬.১. মদবাযত্ন থকন্দ্র স্থাপল্পনর প্রাসমিকর্তা ও ব্যামপ্ত
৬.১.১. ঢাকা িির এলাকায় মদবাযত্ন থকন্দ্র স্থাপল্পনর পটভূমি ও থযৌমক্তকর্তা
প্রকমের বশমরানাম কথমক এটি প্রতীয়মান হয় কর্, ঢাকা শহমরর বনম্নববত্ত ও মধ্যববত্ত কেণীর কমযিীবী মবহলামের
অথ যননবতক সেমতা বৃবদ্ধ ও িীবনর্াোর মান উন্নয়নকমে বেবার্ত্ন ককন্দ্র স্থাপন করা হয়। মবহলা ও বশশু ববষয়ক
অবধেপ্তর দুটি বৃহৎ উমেশ্যমক সামমন বনময় বনম্ন ও মধ্যম আময়র কমযিীবী মাময়মের েয় বেমরর কম বয়সী
সন্তানমের লালন-পালমন সহমর্াবগতা করার লমেে এই বেবার্ত্ন ককন্দ্রসমূহ স্থাপন কমর। র্ামত কমর তামের
সন্তামনরা বনরাপত্তার সামথ বেবার্ত্ন ককমন্দ্র থাকাকালীন সমময় মাময়রা বনবিমন্ত কাি করমত পামরন এবাং
অমথ যননবতক কমযকামে অবোন রাখার সামথ সামথ তারাও লাভবান হমত পামরন। অপর বেমক এই বেবার্ত্ন ককন্দ্র
ব্যবস্থায় বশশুরা কর্ন সঠিক পুবষ্টকর খাবার, বনরাপে আবাসন, স্বাস্থে পবরচর্ যাসহ প্রাক-প্রাথবমক বশোর মাধ্যমম
কবমে উঠমত পামর। উপকারমভাগী িনমগাবষ্ঠর মমধ্য প্রভাব মূল্যায়মনর মাধ্যমম কসই ববষয়টি র্মথষ্ট গুরুত্বপূণ য
ভামব উমঠ এমসমে।
র্বেও, এই প্রকমের আওতায় মবহলা ও বশশু ববষয়ক অবধেপ্তর কতৃক
য ঢাকা শহমর পবরচাবলত ১১ টি বেবার্ত্ন
ককন্দ্র শহমরর বববভন্ন প্রামন্ত অববস্থত এবাং বনম্ন ও মধ্যম আময়র মবহলামের চাবহোর তুলনায় খুবই অপ্রতুল।
অপর বেমক ঢাকা শহমরর পুরাতন অাংমশ ককানও বেবার্ত্ন ককন্দ্র কনই। পুরাতন ঢাকা সহ কর্সকল কময-এলাকায়
বেবার্ত্ন ককন্দ্র কনই, কসখামন এই ককন্দ্র স্থাপমনর প্রময়ািনীয়তার কথা বমলমেন অমনক কমযিীবী মবহলা ও
সমামির কনতৃস্থানীয় ব্যবক্তবগ।য
মদবাযত্ন থকন্দ্র প্রমর্তিার প্রাসমিকর্তা মনরূপল্পনর জন্য প্রভাব মূল্যায়ল্পন উিরদার্তাল্পদর মিিা, আয়, থপিা, ইো,
ইর্তূামদল্পক গুরুে থদয়া িল্পয়ল্পছ। নমুনার সূোনুসাল্পর সব মল্পিাট ২২০ জন মনম্ন ও মধ্যম আময়র মবহলা, র্ারা তামের
সন্তানমের বেবার্ত্ন ককমন্দ্র রামখন তামের বনকট কথমক প্রশ্নপমের মাধ্যমম উত্তর সাংগ্রহ করা হয়। এোো ৫৫ িন
মবহলা র্ারা পূমব য বেবার্ত্ন ককন্দ্র ব্যবহার কমরেন এবাং ৫৫ িন মবহলা র্ারা তামের সন্তানমের বেবার্ত্ন ককমন্দ্র
রামখন না তামের বনকট কথমক উত্তর সাংগ্রহ করা হময়মে। বববভন্ন উিরদার্তা, মুখ্য উিরদার্তা, ও ককন্দ্র পবরচালনা
কমীমের বনকট কথমক প্রাপ্ত তমথ্য প্রতীয়মান হয় কর্, মবহলা ও বশশু ববষয়ক অবধেপ্তর কতৃক
য পবরচাবলত বেবার্ত্ন
ককন্দ্র খুবই সমময়াপমর্াগী এবাং গুরুত্বপূণ য র্া কমযিীবী মবহলামের ববমশষ উপকামর আসমে।
৬.১.২. উিরদার্তাল্পদর বয়স
সমীোয় এটা প্রতীয়মান হময়মে কর্, উভয় েমলর উত্তরোতা মবহলারা উপািযনেম বয়মসর প্রবতবনবধত্ব কমরন
বা এই বয়স ককাটায় অবস্থান কমরন। এই বয়সই তামেরমক অথ যননবতক ভামব স্বাবলিী হওয়ার কেমে প্রভাব
কিমল, এটি এই প্রকমের উমেশ্য ও প্রাসবঙ্গকতার সামথ সামঞ্জস্যপূণ য। মধ্যম আময়র মবহলামের মমধ্য ৬৩.৭০%
মবহলা এবাং বনম্ন আময়র মবহলামের মমধ্য ৩১.৪০% একই বয়স সীমার (২৯-৩৮ বের) মমধ্য। অপরবেমক বনম্ন
আময়র মবহলামের মমধ্য ৫৯.৩০%, ১৮-২৮ বের বয়স সীমার মমধ্য।
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১৮ থেকে ২৮ ২৯ থেকে ৩৮ ৩৯ থেকে ৪৮ ৪৯ থেকে ৫৮
বছর
বছর
বছর
বছর
মিযম আয়

২.১০%

০.০০%

১.৪০%

০.০০%

৫.৭০%

১৬.৩০%

৩১.৪০%

৫৯.৩০%
২০.০০%

১০০.০০%
৯০.০০%
৮০.০০%
৭০.০০%
৬০.০০%
৫০.০০%
৪০.০০%
৩০.০০%
২০.০০%
১০.০০%
০.০০%

৬৩.৭০%

থলেমচে- ৬.১: উিরদার্তাল্পদর বয়স

৫৯ বছকরর
অধিে

ধিম্ন আয়

৬.১.৩. উিরদার্তাল্পদর মিিা
প্রভাব মূল্যায়ল্পন উভয় দল্পলর উিরদার্তাল্পদর মিিার িাল্পরর অবস্থান মবল্পবচনায় থদো থগল্পছ থয, মনম্ন আল্পয়র প্রায়
অল্পি মক িমিলা স্বে মিমির্ত (২৬.৪% পঞ্চি থেণী পাি, ২১.১% ৬ষ্ট থেণী থেল্পক দিি থেণী পাি) এবং িধ্যি
আল্পয়র প্রায় অল্পি মক িমিলা উচ্চ মিমির্ত (২০% স্নার্তক এবং ৪১.২% স্নার্তল্পকাির)। মনম্ন আল্পয়র িমিলাল্পদর
িল্পধ্য ২০% িমিলার থকান অির জ্ঞান থনই এবং ১৫% িমিলা খুবই সািান্য অির জ্ঞান সিন্ন (স্বাির করল্পর্ত
পাল্পরন)।
সারমণ- ৬.১: উিরদার্তাল্পদর মিিার িার (ির্তাংি)
মিিার স্তর
অের জ্ঞানহীন
১ি থেল্পক ৪ে ম থেণী

িধ্যি আয়
৬.৩%

মনম্ন আয়
২০.০%

থিাট
১৫.০%

পঞ্চি থেণী পাি
৬ষ্ট থেল্পক নবি থেণী
এসএসবস

১.৩%
১.৩%
৬.২%
১২.৫%

১৫.০%
২৬.৪%
২২.১%
৬.৪%

১০.০%
১৭.৩%
১৬.৪%
৮.৬%

এইচএসবস
স্নাতক
স্নাতমকাত্তর
কমাট উত্তরোতার সাংখ্যা

১১.৩%
২০.০%
৪১.২%
৮০

৪.৩%
২.৯%
২.৯%
১৪০

৬.৮%
৯.১%
১৬.৮%
২২০
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থলেমচে- ৬.২: উিরদার্তাল্পদর মিিার স্তর (গড় িার)
১০০.০০%
৯০.০০%
৮০.০০%
৭০.০০%

৪১.২০%
২.৯০%

২০.০০%

ধিম্ন আয়

২.৯০%

মিযম আয়

১১.৩০%
৪.৩০%

২২.১০%

১২.৫০%
৬.৪০%

১০.০০%

৬.২০%

২০.০০%

১.৩০%

৩০.০০%

১.৩০%
১৫.০০%

৪০.০০%

৬.৩০%
২০.০০%

৫০.০০%

২৬.৪০%

৬০.০০%

০.০০%

৬.১৬.১.৪ উিরদার্তাল্পদর থপিা
উিরদার্তাল্পদর থপিা পয মাল্পলাচনা করল্পল থদো যায় থয, গল্পড় সল্পব মাচ্চ ৪২.৩% কিমজীবী িমিলা চাকমরজীবী।
সল্পব মাচ্চ ৪২.৩% গৃিকল্পিম মনল্পয়ামজর্ত এবং গল্পড় িাে ৫.৯% কিমজীবী িমিলা গাল্পিমন্টস কিী মিল্পসল্পব কাজ
করল্পছন (থলেমচে- ৬.৩)। মনম্ন আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর িল্পধ্য সল্পব মাচ্চ ৪৮.৬% গৃিকল্পিম মনল্পয়ামজর্ত এবং
িধ্যি আল্পয়র িমিলাল্পদর িল্পধ্য সল্পব মাচ্চ ৮১.৩% চাকমরজীবী (সারমণ- ৬.২)।
থলেমচে- ৬.৩: উিরদার্তাল্পদর থপিা
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সারমণ- ৬.২: উিরদার্তাল্পদর থপিা (ির্তাংি)
থপিা

ির্তাংি
মনম্ন আয়
১.৪%
৯.৩%
৪৮.৬%
৮.৬%
৮.৬%
২০.০%
২.১%
১.৪%
১৪০

িধ্যি আয়
০.০%
০.০%
৩.৮%
৩.৮%
১.৩%
৮১.৩%
১০.০%
০.০%
৮০

মবক্রয় কিী
েবমক / বনমযাণকমী
গৃহকমী / আয়া
ব্যবসা
গামমযন্টস কমী
চাকমর
কপশাগত / বশেক / িাক্তার / ইবঞ্জবনয়ার / উবকল
েিী
কমাট উত্তরোতার সাংখ্যা

থিাট
০.৯%
৫.৯%
৩২.৩%
৬.৮%
৫.৯%
৪২.৩%
৫.০%
০.৯%
২২০

উপযু মক্ত থলেমচে ও সারমণ মবল্পেষণ করল্পল থদো যায় থয, মনম্ন ও িধ্যি আল্পয়র বেবার্ত্ন ককমন্দ্রর উপকারমভাগী
মবহলারা ককান না ককান কপশায় বনময়াবিত অতএব তারা কমযিীবী মবহলা। িলািল কথমক প্রতীয়মান হয় কর্,
সরকার কর্ উমেমশ্য বেবার্ত্ন ককন্দ্র প্রবতষ্ঠা কমরমে তা িলপ্রসুু্ হময়মে।

মিযম আয়

০.০০%

৮.৮০%

২.১০%

৪৩.৪০%

১৫.০০%

৩৩.৮০%

৪০.৭০%

৭.৮০%

২৮.৬০%

৬.৩০%

১৩.৬০%

১০০.০০%
৯০.০০%
৮০.০০%
৭০.০০%
৬০.০০%
৫০.০০%
৪০.০০%
৩০.০০%
২০.০০%
১০.০০%
০.০০%

০.০০%

৬.১.৫. উিরদার্তাল্পদর আয়
সিীিায় থদো থগল্পছ, মনম্ন আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর িল্পধ্য ৪০.৭ ির্তাংি িমিলা রল্পয়ল্পছন যাল্পদর িামসক আয়
৫,১০০/= থেল্পক ১০,০০০/= টাকার িল্পধ্য। অন্যমদল্পক িধ্যি আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর িল্পধ্য ৪৩.৮ ির্তাংি
িমিলা রল্পয়ল্পছন যাল্পদর িামসক আয় ২০,১০০/= টাকা থেল্পক ৫০,০০০/= টাকার িল্পধ্য।
থলেমচে- ৬.৪: উিরদার্তাল্পদর িামসক আয়

ধিম্ন আয়

উপযু মক্ত থলেমচে কথমক প্রতীয়মান হয় কর্, মনম্ন ও িধ্যি আল্পয়র িমিলাল্পদর িামসক আয় সুস্পষ্ট, যা মনম্ন ও
িধ্যি আল্পয়র িমিলাল্পদর জন্য মদবাযত্ন থকন্দ্র প্রমর্তিার প্রাসমিকর্তাল্পক থজারাল্পলা কল্পর। মদবাযত্ন থকন্দ্র প্রমর্তিা
ও র্তার ব্যবিার িমিলাল্পদর আল্পয়র উপর মক প্রভাব থেল্পলল্পছ র্তা ৬.১.১৩ ক্রমিল্পক থলেমচে-৬.৯ এ থদোল্পনা
িল্পয়ল্পছ।
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৬.১.৬. মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর অবস্থান
প্রভাব মূল্যায়ল্পনর সিয় এটি পমরলমির্ত িয়ল্পছ মকছু মদবাযত্ন থকন্দ্র, পমরচালনা প্রমর্তিান ও স্থানীয় র্তদারককারী
কর্তক
ম অমর্তমরক্ত িল্পনাল্পযাগ ও সিায়র্তা পাল্পে। যার িল্পধ্য রাজারবাগ মদবাযত্ন থকন্দ্র রাজারবাগ পুমলি লাইন এর
অভূন্তল্পর অবমস্থর্ত, পমরকেনা কমিিন মদবাযত্ন থকন্দ্র পমরকেনা কমিিন চেল্পর অবমস্থর্ত, নাোলপাড়া মদবাযত্ন
থকন্দ্র প্রিানিন্ত্রীর কায মালয় এর কাছাকামছ অবমস্থর্ত। ঢাকা শহমর মধ্যম আময়র মবহলামের বশশুমের িন্য পৃথক
মদবাযত্ন থকন্দ্র স্থাপমনর প্রময়ািনীয়তা অপবরহার্ য, তমব তা পৃথক "মেণীকরণ" এর মাধ্যমম র্থার্থ ব্যবস্থাপনা,
তবষম্যহীন এবাং সমান দৃবষ্টমকাণ কথমক পবরচাবলত হওয়া যুবক্তযুক্ত। কর্মন শুধুমাে মধ্যম আময়র বা সম্পূণ যরূমপ
মনম্ন আময়র মবহলামের বশশুমের িন্য পৃথক মদবাযত্ন থকন্দ্র স্থাপন করা।
মনম্ন আময়র মবহলামের প্রায় ৯৮ ির্তাংি উিরদার্তা জামনল্পয়ল্পছন থয মদবাযত্ন থকন্দ্রটি র্তাল্পদর জন্য সুমবিাজনক
ৌঁ থবর করার জন্য সিজ)। র্তল্পব থবমিরভার কিমজীবী িমিলা র্তাল্পদর মিশুল্পদর
স্থাল্পন অবমস্থর্ত (থপৌৌঁছাল্পনা এবং খুল্পজ
এসকল মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র রাো মনরাপদ এবং সুমবিাজনক িল্পন কল্পরন, থস কারল্পণ দূরল্পের মবষয়টি র্তারা মবল্পবচনায়
থনন না। িধ্যি আল্পয়র িমিলাল্পদর থিল্পে থপ্রমির্ত মভন্ন, মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলা র্তাল্পদর কিমল্পিল্পের চেল্পর বা কাল্পছই
অবমস্থর্ত।
থলেমচে- ৬.৫ এবং থলেমচে- ৬.৬: মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর অবস্থান এবং সিল্পজ যার্তায়াল্পর্তর সুমবিা
দিবাযত্ন কেন্দ্রের অবস্থান (সুদবধা
জনে স্থান্দ্রন)

সহন্দ্রজ দিবাযত্ন কেন্দ্রে যাওয়া যায়

মিযম আয়

৫.০০%

১.৪০%

৫.০০%

মিযম আয়

ধিম্ন আয়
হ্যা

৯৯.৩০%

৯৫.০০%

৯৮.৬০%

৯৫.০০%

িা

০.৭০%

ধিম্ন আয়
হ্যা

িা

সারমণ- ৬.৩: উিরদার্তাল্পদর দৃমষ্টল্পর্ত মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর অবস্থান
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর অবস্থান (সুমবিাজনক স্থাল্পন)
িূাঁ
না
সিল্পজ মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র যাওয়া যায়
িূাঁ
না

িধ্যি আয়
৯৫.০%
৫.০%
িধ্যি আয়
৯৫.০%
৫.০%

মনম্ন আয়
৯৮.৬%
১.৪%
কি আয়
৯৯.৩%
০.৭%

থিাট
৯৭.৩%
২.৭%
থিাট
৯৭.৭%
২.৩%

৬.১.৭ মদবাযত্ন থকন্দ্র ব্যবিাল্পরর থযৌমক্তকর্তা
মদবাযত্ন থকন্দ্র ব্যবিারকারী কিমজীবী িমিলাল্পদর জন্য থোলা প্রশ্ন মছল থকন র্তারা এটা ব্যবিার করল্পর্ত চান।
থবমির ভাগ উিরদার্তা র্তাল্পদর ির্তাির্ত প্রদাল্পনর থিল্পে বল্পলন, এোল্পন র্তাল্পদর মিশুল্পদর ভাল পমরল্পবি এবং ভাল
োবার পমরল্পবিল্পনর িাধ্যল্পি যত্ন থনয়া িয়। র্তাছাড়া এোল্পন মিশুরা মনরাপদ এবং মনরাপিার িল্পধ্য োল্পক। েল্পল
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র্তারা দুমিন্তামুক্ত োকল্পর্ত পাল্পরন। মনম্নমবি থেণীর িমিলারা অমিক/একামিক কাজ করল্পর্ত পাল্পরন এবং থবমি
আয়ও করল্পর্ত পাল্পরন, যার দ্বারা র্তাল্পদর পমরবার এবং মবল্পিষ কল্পর মিশুরাও উপকৃর্ত িয়।
৬.১.৮. মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর সিয়কাল
মদবাযত্ন থকন্দ্র সকাল সাল্পড় আটটা থেল্পক মবল্পকল সাল্পড় পাঁচটা পযন্তম থোলা োল্পক। িধ্যি আল্পয়র িাল্পয়রা র্তাল্পদর
অমেস সিল্পয়র সাল্পে সিমর্ত থরল্পে মদবাযত্ন থকন্দ্র থোলা রাোর বর্তমিান সিল্পয়র পল্পি ির্তাির্ত মদল্পয়ল্পছন।
অপরমদল্পক কি আল্পয়র িাল্পয়রা আল্পরা অমিক সকাল্পল মদবাযত্ন থকন্দ্র থোলার পল্পি। গৃিপমরচামরকা মিল্পসল্পব কাজ
কল্পরন এিন িাল্পয়রা সাকল ৭ টা থেল্পক মবল্পকল ৬ টা পয মন্ত থোলা রাোর পল্পি। যাল্পর্ত কল্পর র্তারা আল্পগ কাজ
ম স েূাক্টরীল্পর্ত কাজ করল্পর্ত
শুরু করল্পর্ত পাল্পরন মকম্বা মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র সন্তানল্পক থরল্পে সকাল ৮টার পূল্পব ম গাল্পিন্ট
থযল্পর্ত পাল্পরন। সাপ্তামিক বন্ধ ও সরকামর ছুটির মদনগুল্পলাল্পর্ত মদবাযত্ন থকন্দ্র বন্ধ োকল্পলও মনম্ন আল্পয়র িাল্পয়ল্পদর
কাল্পজ থযল্পর্ত িয় েল্পল ঐ মদনগুল্পলাল্পর্ত র্তারা সন্তান রাো ও র্তার মনরাপিা মনল্পয় সিস্যার সম্মুেীন িন।

মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবাকিীরা মিশুল্পদর সাল্পে গে বলল্পছন

৬.১.৯. মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবাসমূি
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবাসমূল্পির মবষল্পয় উিরদাল্পদর কাল্পছ একামিক উির সম্বমলর্ত থোলা প্রশ্ন কল্পর ির্তাির্ত জানল্পর্ত
চাওয়া িয়। মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবাসমূি সিমল্পক িাল্পয়ল্পদর জ্ঞান ও িারণা জানার জন্য একামিক উির সম্বমলর্ত
থোলা প্রশ্ন করা িয়, র্া সাংমেমপ সারবণ-৬.৪ এর মাধ্যমম ব্যাখ্যা করা হল।
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সারমণ- ৬.৪: উিরদার্তাল্পদর দৃমষ্টল্পর্ত মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবা: (একাবধক প্রবতবক্রয়া)
থসবা
আবাসন
খাদ্য
র্ত্ন

িধ্যি আয়
৯৩.৮%
৯৭.৫%
৮৫.০%

মনম্ন আয়
৯০.০%
৯৯.৩%
৯৫.০%

থিাট
৯১.৪%
৯৮.৬৫
৯১.৪%

থিৌচাগার ব্যবিার
কগাসল
পবরেন্নতা
ঘুি

৭১.৩%
৭৭.৫%
৮৩.৮%

৮৭.৯%
৯২.১%
৮৭.৯%

৮১.৮৫
করামনা হয়না
৮৬.৮%
৮৬.৪%

প্রাক-প্রাথবমক বশো
থেলাধুলা
ববমনােন
সাাংস্কৃবতক কমযকাে
স্বাস্থেমসবা / টিকা
স্বাস্থে বশো
শৃিলা
থিাট উিরদার্তার সংখ্যা

৬০.০%
৭৩.৮%
৫৮.৮%
৩৫.০%
১৮.১%
৩০.০%
৫২.৫%
৮০

৮৩.৬%
৯৩.৬%
৭৯.৩%
৬২.১%
৪৫.০%
৬৫.৭%
৬৯.৩%
১৪০

৭৫.০%
৮৬.৪%
৭১.৮%
৫২.৩%
৩৫.৫%
৫২.৭%
৬৩.২%
২২০

৬.১.১০. মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর উপল্পযামগর্তা
িমিলা মবষয়ক অমিদপ্তর কর্তক
ম ২০১৬-১৭ অে ম বছল্পরর বামষ মক প্রমর্তল্পবদল্পন প্রকামির্ত র্তল্পথ্যর উপর মভমি কল্পর
১১টি মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র থিাট ৫৫০ জন মিশু রাোর ব্যবস্থা রল্পয়ল্পছ (প্রমর্তটি থকল্পন্দ্র ৫০ জন)। আসন সংখ্যার
মবপরীল্পর্ত মদবাযত্ন থকন্দ্র ব্যবিাল্পরর িার মনল্পম্মাক্ত সারমণ ও থলেমচল্পের িাধ্যল্পি তুল্পল িরা িল।
সারমণ- ৬.৫: মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর আসন সংখ্যা এবং ভমর্তমকৃর্ত মিশুর সংখ্যা
মদবাযত্ন থকন্দ্র

প্রকেকালীন সিল্পয়
আসন সংখ্যা ভমর্তমকৃর্ত মিশুর সংখ্যা

সিীিাকালীন সিল্পয়
%

ভমর্তমকৃর্ত মিশুর সংখ্যা

%

িধ্যি আল্পয়র িাল্পয়ল্পদর মিশুর জন্য
মদবাযত্ন থকন্দ্র- রাজারবাগ, পমরকেনা
কমিিন, নাোলপাড়া ও উিরা

২০০

১৪২

৭১%

১৫১

৭৫.৫%

মনম্ন আল্পয়র িাল্পয়ল্পদর মিশুর জন্য
মদবাযত্ন থকন্দ্র- বাড্ডা, সাভার, মিরপুর১০, গাবর্তলী, আদাবর, মজগার্তলা ও
থেিরা ।

৩৫০

৩৪৬

৯৯%

৩২৮

৯৩.৭%
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িারি ক্ষমতা (#)

৯৮
৭৮
৫০

৭৮
৪৬

৫০

১০০
৭০
৫০

১০০
৫৬

৫০

৮০
৫০

ভধতি (%)

৩৩

১০০

৫০

৭০

১০০
৮০

২৮

৫০

৭২
৬১
৫০
৭৮

৫০

৮০
৬৩

৫০

৫০

১০০
৯০
৮০
৭০
৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০

৭২
৬৯

থলেমচে- ৬.৭: মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর আসন সংখ্যা এবং সিীিাকালীন সিল্পয় থসবা গ্রিণকারী মিশু ও উপমস্থমর্তর িার

উপধিধত (%)

সারমণ- ৬.৬: মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থিাট আসন সংখ্যা ও থসবা গ্রিণকারী মিশু ও উপমস্থমর্তর িার
কূাটাগরী

মদবাযত্ন থকন্দ্র

র্তামরে

িধ্যমবি থেণীর
কিমজীবী
িমিলাল্পদর
মিশুল্পদর জন্য

পমরকেনা কমিিন চের
নাোলপাড়া
রাজারবাগ পুমলি লাইন
উিরা
থিাট/গড় (%)
আদাবর
মজগার্তলা
মিরপুর-১০
গাবর্তলী
বাড্ডা
থেিরা
সাভার
থিাট/গড় (%)

১১/০৪/২০১৮
১১/০৪/২০১৮
১২/০৪/২০১৮
১৬/০৪/২০১৮

মনম্নমবি থেণীর
কিমজীবী
িমিলাল্পদর
মিশুল্পদর জন্য

২৯/০৩/২০১৮
০৮/০৪/২০১৮
০৩/০৪/২০১৮
১০/০৪/২০১৮
১৫/০৪/২০১৮
১৭/০৪/২০১৮
১৮/০৪/২০১৮

আসন সংখ্যা, ভমর্তম ও উপমস্থমর্ত
আসন সংখ্যা
ভমর্তম
উপমস্থমর্ত
৫০
৩৬ (৭২%)
২৫ (৬৯%)
৫০
৪০ (৮০%)
২৫ (৬২.৫%)
৫০
৩৬ (৭২%)
২২ (৬১%)
৫০
৩৯ (৭৮%)
১১ (২৮%)
২০০
১৫১ (৭৫.৫%)
৮৩ (৫৫%)
৫০
৫০ (১০০%)
৪০ (৮০%)
৫০
৫০ (১০০%)
৩৫ (৭০%)
৫০
৪০ (৮০%)
১৩ (৩২.৫%)
৫০
৫০ (১০০%)
২৮ (৫৬%)
৫০
৫০ (১০০%)
৩৫ (৭০%)
৫০
৩৯ (৭৮%)
১৮ (৪৬%)
৫০
৪৯ (৯৮%)
৩৮ (৭৭.৫%)
৩৫০
৩২৮ (৯৩.৭%) ২০৭ (৬৩%)

মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলাল্পর্ত আসন সংখ্যা, মিশু ভমর্তম এবং মিশুল্পদর ১মদল্পনর (সারমণল্পর্ত উমেমের্ত র্তামরল্পে) উপমস্থমর্ত
পয মাল্পলাচনা করল্পল থদো যায়, িধ্যমবি থেণীর কিমজীবী িমিলাল্পদর মিশুল্পদর জন্য থয ৪টি মদবাযত্ন থকন্দ্র আল্পছ
থসোল্পন আসন সংখ্যার তুলনায় মিশু ভমর্তমর িার কি (৭৫.৫%)। অপরমদল্পক ভমর্তমকৃর্ত মিশুল্পদর িল্পধ্য গড়
উপমস্থমর্ত ৫৫%, র্তল্পব উিরা থকল্পন্দ্রর উপমস্থমর্ত িাে ২৮%। মনম্নমবি থেণীর কিমজীবী িমিলাল্পদর মিশুল্পদর জন্য
থয ৭টি মদবাযত্ন থকন্দ্র আল্পছ থসোল্পন আসন সংখ্যার তুলনায় মিশু ভমর্তমর িার ৯৩.৭% এবং ভমর্তমকৃর্ত মিশুল্পদর
িল্পধ্য গড় উপমস্থমর্ত ৬৩%। র্তল্পব, মিরপুর-১০ এবং থেিরা থকল্পন্দ্রর উপমস্থমর্ত অল্পি মল্পকরও কি, যোক্রল্পি ৩২.৫%
এবং ৪৪.৬%।
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মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র মিশুল্পদর প্রাক-প্রােমিক মিিা:
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র ভমর্তমকৃর্ত ৩-৬ বছল্পরর মিশুল্পদর জন্য প্রাক-প্রােমিক মিিা কায মক্রি পমরচালনা করা িয়। মদবাযত্ন
থকল্পন্দ্রর মিিক রুটিন িামেক প্রাক-প্রােমিক মিিা প্রদান কল্পরন। মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র বর্তমিাল্পন ভমর্তমকৃর্ত মিশুল্পদর
িাল্পয়ল্পদর এবং পূল্পব ম মিশু ভমর্তম কল্পরমছল্পলন এিন িাল্পয়ল্পদর এ মবষল্পয় প্রশ্ন করা িল্পয়মছল।
সারমণ- ৬.৭: মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র প্রাক-প্রােমিক মিিা গ্রিণকারী মিশুর সংখ্যা
থসবা গ্রিণকারী
সংখ্যা প্রাক-প্রােমিক মিিা গ্রিণকারী
িধ্যি আল্পয়র কিমজীবী িমিলা যাল্পদর ৩-৬ বছল্পরর মিশুরা ৩৭
৩৭ (১০০%)
বর্তমিাল্পন মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবা গ্রিণ কল্পর।
িধ্যি আল্পয়র কিমজীবী িমিলা যাল্পদর ৩-৬ বছল্পরর মিশুরা ২০
১৮ (৯০%)
পূল্পব ম মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবা গ্রিণ কল্পরল্পছ।
মনম্ন আল্পয়র কিমজীবী িমিলা যাল্পদর ৩-৬ বছল্পরর মিশুরা ৯১
৭৯ (৮৬%)
বর্তমিাল্পন মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবা গ্রিণ কল্পর।
মনম্ন আল্পয়র কিমজীবী িমিলা যাল্পদর ৩-৬ বছল্পরর মিশুরা ৩৫
৩২ (৯১%)
পূল্পব ম মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবা গ্রিণ কল্পরল্পছ।
থিাট
১৮৩ ১৬৬ (৯১%)
সারমণ- ৬.৭ মবল্পেষণ করল্পল থদো যায় মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র থসবাগ্রিণকারী ৩-৬ বছর বযসী মিশুল্পদর িল্পধ্য ৯১%
মিশু মদবাযত্ন থকন্দ্র থেল্পক প্রাক-প্রেমিক মিিা থপল্পয়ল্পছ। র্তল্পব, পরবর্তী প্রল্পশ্নর উিল্পর থবমিরভাগ িা/অমভভাবক
প্রাক-প্রেমিক মিিার িান মনল্পয় অসন্তুমষ্ট প্রকাি কল্পরল্পছন।
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র প্রােমিক স্বাস্থূ পমরচয মা ও প্রমর্তল্পষিক টিকা প্রদান:
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র ভমর্তমকৃর্ত ৬ িাস-২ বছল্পরর মিশুল্পদর িাল্পয়ল্পদর প্রশ্ন করা িল্পয়মছল থয র্তাল্পদর সন্তাল্পনরা সঠিক
সিল্পয় সঠিক মনয়ল্পি প্রমর্তল্পষিক টিকা থপল্পয়ল্পছন মকনা। এই প্রশ্ন করার উল্পেশ্য মছল প্রকল্পের লিিাো পূরণ
িল্পয়ল্পছ মকনা র্তা যাচাই করা। উিরদার্তাল্পদর ির্তাির্ত থেল্পক মনম্নরূপ র্তথ্য পাওয়া যায়:
সারমণ- ৬.৮: মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মিশুল্পদর টিকাদাল্পনর িার
থসবা গ্রিণকারী
সংখ্যা
সঠিক সিল্পয় মিশুর টিকাদান
িধ্যি আল্পয়র কিমজীবী িমিলা যাল্পদর ৬ িাস-২ বছল্পরর ৬৫
৬৫ (১০০%)
মিশুরা বর্তমিাল্পন মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবা গ্রিণ কল্পর।
কিমজীবী িমিলা যাল্পদর ৬ িাস-২ বছল্পরর মিশুরা পূল্পব ম
৫৫
৫২ (৯৪%)
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবা গ্রিণ কল্পরল্পছ।
মনম্ন আল্পয়র কিমজীবী িমিলা যাল্পদর ৬ িাস-২ বছল্পরর
১৫৮
১৫৩ (৯৭%)
মিশুরা বর্তমিাল্পন মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবা গ্রিণ কল্পর।
সব মল্পিাট
২৭৮
২৭০ (৯৭%)
প্রকল্পেল্পর উল্পেশ্য থিার্তাল্পবক মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর অন্যর্তি কাজ িল্পে মিশুল্পদর প্রমর্তল্পষিক টিকা প্রদাল্পনর ব্যাপাল্পর
িাল্পয়ল্পদর সল্পচর্তন করা। সারমণ- ৬.৮ এ উমেমের্ত সংখ্যা ও িার থদল্পে প্রর্তীয়িান িয় থয, প্রায় সকল মিশুই
প্রমর্তল্পষিক টিকা থপল্পয়ল্পছ। এই িার জার্তীয় অজমন থেল্পক থবমি ও বাংলাল্পদি সরকাল্পরর জার্তীয় টিকাদান
কিমসূমচর সােল্পল্যর সাল্পে সিাে মক।
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৬.১.১১ মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবার িান
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর িান সিল্পকম িারণা জানল্পর্ত উিরদার্তাল্পদর কাল্পছ প্রশ্ন করা িয়। থসবা গ্রিণকারীল্পদর মনকট
থেল্পক “সন্তুমষ্টর িাো যাচাই থস্কল’’ এর িাধ্যল্পি ির্তাির্ত গ্রিণ করা িয়। উপকারল্পভাগীল্পদর উির এবং সন্তমষ্টর
িাো সারমণ- ৬.৭-এ সমন্নল্পবি করা িল, যা থেল্পক মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর িান সিল্পকম জানা যাল্পব।
সারমণ- ৬.৯: মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবার িান
বেবার্ত্ন ককমন্দ্রর কসবার মান

বেবার্ত্ন ককমন্দ্র কর্ খাবার পবরমবশন করা হয়,
তার মান ককমন?
বেবার্ত্ন ককমন্দ্র বশশুমের কলখাপোর সুমর্াগসুববধা ককমন?
বেবার্ত্ন ককমন্দ্র বশশুমের কখলাধুলা ও ববমনােনএর সুমর্াগ-সুববধা ককমন?
বেবার্ত্ন ককমন্দ্র বশশুমের ববোম ও ঘুমামনার
সুমর্াগ-সুববধা ককমন?
বেবার্ত্ন ককমন্দ্র বশশুমের স্বাস্থে কসবা ও স্বাস্থে
বশোর সুমর্াগ-সুববধা ককমন?
বেবার্ত্ন ককমন্দ্র বশশুমের কর্ কসবা-র্ত্ন প্রোন করা
হয়, তার মান ককমন?
বেবার্ত্ন ককমন্দ্র বশশুমের বনয়ম-শৃিলা বশোর
মান ককমন?
বেবার্ত্ন ককমন্দ্রর পবরস্কার-পবরেন্নতার মান
ককমন?
বেবার্ত্ন ককমন্দ্রর টয়মলট সুববধা ককমন?

বর্তমিাল্পন বেবার্ত্ন ককমন্দ্রর থসবা
গ্রিণকারী িমিলা
(থিাট উির দার্তা=২২০)
ভাল
থিাটামুটি োরাপ
৮৫.০%
১৪.৫%
০.৫%

পূল্পব ম বেবার্ত্ন ককমন্দ্রর
থসবা গ্রিণকারী িমিলা
(থিাট উির দার্তা=৫৫)
ভাল
থিাটামুটি োরাপ
৮৫.৪% ১০.৯% ৩.৬৩%

৫৬.৪%

৩৮.৬%

৫.০%

৮২.৩%

১১.৪%

৬.৩%

৬৮.৬%

২৮.৬%

২.৭%

৭৫.৮%

২০.১%

৪.১%

৮৪.১%

১৫.৯%

-

৬৯.২%

২৫.৪%

৫.৪%

৫৫.৫%

৩৬.৪%

৮.২%

৫০.২%

৪২.৩%

৭.৫%

৪৩.২%

৫০.৫%

৬.৪%

৬৬.২%

৩১.৩%

২.৫%

৬০.৫%

৩৭.৭%

১.৮%

৭২.৩%

২৫.৯%

১.৮%

৮০.৯%

১৮.৬%

০.৫%

৬০.৩%

৩৭.৪%

২.৩%

৮২.৩%

১৭.৭%

-

৮০.১%

১৫.৩%

৪.৬%

সারমণ- ৬.৯ মবল্পেষণ কল্পর থদো যাল্পে, উপকারল্পভাগী কিমজীবী িমিলারা (বর্তমিান এবং অর্তীল্পর্তর ব্যবিারকারী)
োদ্য, ঘুিাল্পনা, টয়ল্পলট ব্যবিার, বশশুমের যত্ন, শৃিলা, পমরেন্নর্তা এবং প্রিািন এর মবষল্পয় সন্তুমষ্ট প্রকাি
কল্পরল্পছন। মকন্তু ৫৬.৪ ির্তাংি উপকারল্পভাগী মিিা মনল্পয় এবং ৫৫.৫ ির্তাংি স্বাস্থূ থসবা মবষল্পয় সন্তুষ্ট নন।
অে মাৎ এ দুটি মবষল্পয় মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবা র্তাল্পদর মনকট সল্পন্তাষজনক নয়। মদবাযত্ন থকন্দ্র পয মল্পবিণ, থোকাস
গ্রুপ আল্পলাচনা, মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর কিীল্পদর সাল্পে আল্পলাচনা এবং আইএিইমে ও িমিলা মবষয়ক িন্ত্রণালল্পয়র
প্রমর্তমনমিল্পদর উপমস্থমর্তল্পর্ত উপকারল্পভাগীল্পদর সাল্পে সভা কল্পর মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবা সিল্পকম পুনমূল্যায়ন করা
িয়। এ সিয় র্তথ্য সংগ্রিকারীগণ কর্তক
ম থকন্দ্র পমরদিমন এবং মবমভন্ন উিরদার্তার সািাৎকার থেল্পক প্রাপ্ত র্তথ্য
উপাি থিয়ার করা িয়। উপকারল্পভাগীগণ প্রাপ্ত র্তথ্য উপাল্পির সাল্পে একির্ত থপাষণ কল্পরন।
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থলেমচে- ৬.৭: মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবার িান সিল্পকম িাল্পয়ল্পদর ির্তাির্ত

১৭.৭০%

টয়কেট সুধবিা

১৮.৬০%

পধরস্কার-পধরচ্ছন্নতার মাি

স্বািয থসবা ও স্বািয ধিক্ষার সুক াগ-সুধবিা
১৫.৯০%

ধবশ্রাম ও ঘুমাকিার সুক াগ-সুধবিা

৮৪.১০%

২৮.৬০%

থখোিুো ও ধবকিাদি-এর সুক াগ-সুধবিা

৬৮.৬০%

৩৮.৬০%
৫৬.৪০%

থেখাপড়ার সুক াগ-সুধবিা

খারাপ

৬০.৫০%

৫০.৫০%
৪৩.২০%
৩৬.৪০%
৫৫.৫০%

প্রদাি েরা থসবা- কের মাি

০.০০%

৮০.৯০%
৩৭.৭০%

ধিয়ম-িৃঙ্খো ধিক্ষার মাি

খাবাকরর মাি

৮২.৩০%

১৪.৫০%

৮৫.০০%

২০.০০% ৪০.০০% ৬০.০০% ৮০.০০% ১০০.০০%
থমাটামুটি

ভাে

৬.১.১২. মদবাযত্ন থকন্দ্র ব্যবিাল্পরর িাধ্যল্পি কিমজীবী িমিলাল্পদর সািামজক সুমবিা
মদবাযত্ন থকন্দ্র ব্যবিাল্পরর িাধ্যল্পি কিমজীবী িমিলারা মক মক সুমবিা পাল্পেন, জানল্পর্ত চাইল্পল র্তারা মবমভন্ন রকি
উির বা ির্তাির্ত প্রদান কল্পরন যা সারমণ- ৬.১০ এ সমন্নল্পবিন করা িল্পয়ল্পছ। র্তাল্পদর প্রাপ্ত সুমবিামদর িল্পধ্য
উল্পেেল্পযাগ্য িল্পে- র্তারা দুমিন্তামুক্ত োকল্পর্ত পাল্পরন (৯৯.৫%), র্তাল্পদর বশশুরা থকল্পন্দ্র মনরাপল্পদ োল্পক
(৯৮.২%), বশশুরা পুমষ্টকর োবার পায় (৯২.৩%), বশশুরা থেলাধুলা এবং মবল্পনাদল্পনর সুল্পযাগ পায় (৬৬.৮%)।
প্রায় ৫০% উিরদার্তার িল্পর্ত বশশুরা সাংস্কৃমর্তক কিমকাল্পন্ড অংিগ্রিল্পণর সুল্পযাগ পায়।
সারমণ- ৬.১০: মদবাযত্ন থকন্দ্র ব্যবিাল্পরর িাধ্যল্পি কিমজীবী িমিলাল্পদর সািামজক সুমবিা
কিমজীবী িাল্পয়ল্পদর সুমবিা
আবম বনবিমন্ত কমযমেমে কাি করমত পাবর
বশশুমক সারাবেন বনরাপমে রাখমত পাবর
আমার সন্তান পুবষ্টকর খাবার কখমত পামর
আমার আয় বৃবদ্ধ কপময়মে
আমার সন্তান পেমত ও বলখমত বশমখমে
আমার সন্তান কখলাধুলায় অাংশ বনমত পামর
সাাংস্কৃবতক কমযকামে অাংশ বনমত পামর
আমার সন্তান বনয়ম শৃিলা বশমখমে
আমার সামাবিক মর্ যাো বৃবদ্ধ কপময়মে
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িধ্যি আল্পয়র
১০০%
৯৮.৮%
৮২.৫%
৩৫.০%
৪৭.৫%
৪৫.০%

মনম্ন আল্পয়র
৯৯.৩%
৯৭.৯%
৯৭.৯%
৮৮.৪%
৭৫.০%
৭৯.৩%

থিাট
৯৯.৫%
৯৮.২%
৯২.৩%
৬৯.১%
৬৫.০%
৬৬.৮%

৩২.৫%
৫১.৩%
৩৬.৩%

৬০.০%
৭০.০%
৭০.৭%

৫০.০%
৬৩.২%
৫৮.২%

থলেমচে- ৬.৮: মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবার েল্পল িাল্পয়ল্পদর সািামজক সুমবিা
বেবার্ত্ন ককন্দ্র ব্যবহামরর মাধ্যমম কমযিীবী মবহলামের সামাবিক সুববধা
ধিম্ন আকয়র

মিযম আকয়র

সামাধজে ম িাদা বৃধি থপকয়কছ

৩৬.৩০%

৭০.০০%
৫১.৩০%
৬০.০০%

সোি ধিয়ম িৃঙ্খো ধিখকছ
সাংস্কৃ ধতে েমিোকে অংি ধিকত পাকর

৩২.৫০%

সোি থখোিুো অংি ধিকত পাকর

৪৫.০০%

সোি পড়কত ও ধেখকত ধিকখকছ

৪৭.৫০%

আমার আয় বৃধি থপকয়কছ

৭০.৭০%

৩৫.০০%

সোি পুধিের খাবার থখকত পাকর

৭৯.৩০%
৭৫.০০%
৮৮.৪০%
৮২.৫০%

৯৭.৯০%
৯৭.৯০%
৯৮.৮০%
৯৯.৩০%
১০০.০০%

ধিশুকে সারাধদি ধিরাপকদ রাখকত পাধর
ধিধিকে েমিকক্ষকে োজ েরকত পাধর

৬.১.১৩. মদবাযত্ন থকন্দ্র ব্যবিাল্পরর েল্পল কিমজীবী িমিলাল্পদর অে মননমর্তক সুমবিা
কিমজীবী িমিলাল্পদর মজজ্ঞাসা করা িল্পয়মছল, মদবাযত্ন থকন্দ্র ব্যবিার র্তাল্পদর আয় মকভাল্পব বামড়ল্পয়ল্পছ। এ থিল্পে
িধ্যি আল্পয়র এবং মনম্ন আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর উির আলাদা। এই প্রকল্পের মূল উল্পেশ্য মছল মনম্ন এবং
িধ্যি আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর সিায়র্তা করা। কাল্পজই প্রকল্পের মিল্পরানাল্পির িল্পধ্যই এই প্রল্পশ্নর উির মনমির্ত;
আর র্তা িল্পে- িধ্যি আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর মবল্পেষণ িল- র্তারা দুমিন্তামুক্ত ভাল্পব কাজ করল্পর্ত পাল্পরন,
িানমসক িামন্তর েল্পল অসুস্থর্তা ও মচমকৎসা েরচ কল্পিল্পছ আর সন্তাল্পনর পমরচয মাকারীর জন্য েরচ করল্পর্ত িল্পে
না, েল্পল আয় বৃমদ্ধ থপল্পয়ল্পছ। অন্যমদল্পক মনম্নমবি কিমজীবী িমিলাল্পদর বক্তব্য- র্তারা এেন অমিক/একামিক কাজ
করল্পর্ত পারল্পছন, েল্পল আয় বৃমদ্ধ থপল্পয়ল্পছ।
সারমণ- ৬.১১: মদবাযত্ন থকন্দ্র ব্যবিার পূব মবর্তী এবং পরবর্তী সিল্পয় কিমজীবী িমিলার আয় বৃমদ্ধর তুলনামূলক মচে
বশশু মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র ভমর্তম িওয়ার পূল্পব মর আয়

মাবসক আয়
িধ্যি আল্পয়র কিমজীবী িমিলা
মনম্ন আল্পয়র কিমজীবী িমিলা

গড় আয়
মধ্য আয়
বশশু মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র ভমর্তম িওয়ার পল্পরর আয়
গড় আয়
মধ্য আয়

১৯,৭১৮.৬৪
১৪,০০০.০০
িধ্যি আয়
২৬,৫৭৭.২৭
২১,৫০০.০০

৭,৯১৩.৭৭
৫,২৫০.০০
মনম্ন আয়
১৩,৪৯২.৭৫
৯,০০০.০০

সারমণ- ৬.১১-এ থদো যাল্পে থয, মদবাযত্ন থকন্দ্র ব্যবিার পূব মবর্তী এবং পরবর্তী সিল্পয় মনম্ন আল্পয়র কিমজীবী
িমিলাল্পদর আয় থবল্পড়ল্পছ ৭০% থযোল্পন িধ্যি আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর আয় থবল্পড়ল্পছ ২৯%। এই মচল্পের
আল্পলাল্পক মনোঃসল্পন্দল্পি বলা যায়, মদবাযত্ন থকন্দ্র ব্যবিাল্পরর সুল্পযাগ গ্রিল্পণর িাধ্যল্পি কিমজীবী িমিলাল্পদর প্রর্তূি
বা পল্পরািভাল্পব আয় বৃমদ্ধ থপল্পয়ল্পছ।
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১৫০০০.০
১০০০০.০

৫০০০.০

৯০০০.০

২০০০০.০

১৩৪৯২.৮

২১৫০০.০

২৫০০০.০

৫২৫০.০

১০০০০.০

০.০

২৬৫৭৭.৩

৩০০০০.০

৭৯১৩.৮

১৫০০০.০

১৪০০০.০

২০০০০.০

১৯৭১৮.৬

থলেমচে- ৬.৯: মদবাযত্ন থকন্দ্র ব্যবিার পূব মবর্তী এবং পরবর্তী সিল্পয় কিমজীবী িমিলার আয় বৃমদ্ধর তুলনামূলক মচে

৫০০০.০
মিযম আয়
গড় আয়

০.০

ধিম্ন আয়

মিযম আয়

মিয আয়

গড় আয়

ধিম্ন আয়
মিয আয়

৬.১.১৩. মদবাযত্ন থকন্দ্র ব্যবিাল্পরর িাধ্যল্পি মিশুল্পদর িানসম্মর্ত মিিার প্রভাব
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র মিশুরা ভমর্তমর পূল্পব ম মিশুল্পদর পড়াশুনার অবস্থা মক মছল এবং ভমর্তমর পর থকান অবস্থায় এল্পসল্পছ
র্তার একটি তুলনামূলক মচে পাওয়া থগল্পছ।
মিশুল্পদর সামব মক উন্নয়ল্পনর থিল্পে িানসম্মর্ত মিিা এবং মিিাক্রি অর্তূন্ত জরুমর। মিশুল্পদর মিিা দিিব থেল্পকই
শুরু িয়। মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর িান সম্মর্ত মিিা নানা রকি উপাদান দ্বারা প্রভামবর্ত। উদািরণ স্বরূপ, থেণী কল্পির
অভূাস (থযিন-মিিা উপকরণ, কায মক্রি, সংগঠির্ত করা, ইর্তূামদ), মিিক-মিশুল্পদর সিকম (থযিন- মিিল্পকর
সিল্পবদনা, আন্তমরকর্তা, মিশুল্পদর সাল্পে মিিল্পকর ঘমনষ্ট সিকম দর্তমর, মিশু-বান্ধব পমরল্পবি, ইর্তূামদ), মিিল্পকর
থযাগ্যর্তা (মিিার িান এবং প্রমিিল্পণর স্তর), ইর্তূামদ। মনল্পম্নর ১০ নম্বর থটমবল্পল উন্নয়ল্পনর থিে এবং পমরবল্পর্তনম র
একটি থলেমচে তুল্পল িরা িল্পয়ল্পছ।
সারমণ- ৬.১২: মিশুল্পদর িান সম্মর্ত মিিার প্রভাব
উপকারল্পভাগী
িধ্যি আল্পয়র কিমজীবী িমিলা
যাল্পদর ৩ বছর -৬ বছর বয়ল্পসর
মিশুরা মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবা গ্রিণ
কল্পর।
থিাট -৩৭
মনম্ন আল্পয়র কিমজীবী িমিলা
যাল্পদর ৩ বছর -৬ বছর বয়ল্পসর
মিশুরা মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবা গ্রিণ
কল্পর।
থিাট -৯১

মিিার উপল্পর প্রভাব মবস্তারকারী মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র ভমর্তম
মিশুল্পদর দির্তা সমূি
িওয়ার পূল্পব মর অবস্থা

মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র ভমর্তম
িওয়ার পল্পরর অবস্থা

পেমত পারা
েো/কববতা আবৃবত্ত করমত পারা

২৪.৩%
২৪.৩%

৫৮.৫%
৭৭.৩%

বলখমত পারা
সাংখ্যা বলমত পারা
সাংখ্যা বলখমত পারা
পেমত পারা
েো আবৃবত্ত করমত পারা
বলখমত পারা

১৮.৯%
২৭.০%
১৬.২%
১৬.৫%
১৪.৩%
১৩.৭%

২৮.৪%
৪৯.১%
৪১.১%
৫২.৪%
৬৯.০%
২১.৫%

সাংখ্যা বলমত পারা
সাংখ্যা বলখমত পারা

২২.২%
৫.৫%

৪৩.৪%
২৮.১%
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মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মদক থেল্পক থসবা প্রদাল্পনর মবমভন্ন সিস্যা োকল্পলও (থযিন: মিিা সিায়ক উপকরল্পণর অভাব,
মিিল্পকর প্রল্পয়াজনীয় প্রমিিল্পণর অভাব) মকছু মকছু থিল্পে মিশুরা বই পড়া, সংখ্যা বলা, ছড়া বলা, ইর্তূামদ
দির্তা অজমন করল্পর্ত থপল্পরল্পছ। র্তল্পব, এল্পদর অল্পনল্পক স্কুল/িাদ্রাসায় পল্পড় এবং ছুটির পল্পর মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র আল্পস।
র্তাই পমরবর্তমল্পনর থিল্পে মবদ্যালয় ও মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর ভূমিকা বা অবদান পৃেকভাল্পব যাচাই করা যায়মন।
মদবাযত্ন থকন্দ্র পয মল্পবিল্পণর উপাি থিার্তাল্পবক, থকল্পন্দ্র মিিার মবষল্পয় যোযে িল্পনামনল্পবি করা িয় না। থকল্পন্দ্র
একজন সাব মিমণক “মিিক কাি কমিউটার অপাল্পরটর”োকল্পলও মিিা উপকরণ ও প্রল্পয়াজনীয় প্রমিিল্পণর
অভাল্পব মর্তমন যোযে মিিা প্রদান করল্পর্ত পাল্পরন না, যমদও মিশুল্পদর িানসম্মর্ত মিিা প্রদান করা র্তার দাময়ে।
অন্য দুজন রাজস্ব োল্পর্তর কিী (থে থকয়ার অমেসার এবং স্বাস্থূ মিিক) োকল্পলও, র্তাল্পদর দাময়ে নয় িল্পন
কল্পর র্তারা মিিার সাল্পে সিৃক্ত িন না। মকছু থকল্পন্দ্র “মিিক কাি কমিউটার অপাল্পরটর”পদটি োমল আল্পছ
বা মর্তমন ছুটিল্পর্ত আল্পছন। থসবা প্রদানকারীল্পদর মচন্তা ও সিন্বল্পয়র অভাল্পব মিিা কায মক্রি ঠিকির্ত পমরচামলর্ত িয়
না।
উপযু মক্ত পয মাল্পলাচনা থেল্পক বলা যায়, মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র মিশুল্পদর িানসম্মর্ত মিিা মনমির্ত করার জন্য অমিক
িল্পনাল্পযাগী িওয়া দরকার। এর জন্য মিিা উপকরণ সরবরাি করা, মিিকল্পদর পয মাপ্ত এবং মবল্পিষ প্রমিিল্পণর
ব্যবস্থা করা; যাল্পর্ত মিশুরা প্রাক-প্রােমিক মিিা সঠিকভাল্পব থপল্পর্ত পাল্পর। এছাড়া মিিা কায মক্রি সঠিকভাল্পব
র্তদারমক এবং িমনটমরং করা জরুমর।
৬.১.১৫. মিশুল্পদর িানমসক উন্নয়ল্পন মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর প্রভাব
থয সকল কিমজীবী িমিলা র্তাল্পদর মিশুল্পদর (৩ বছর থেল্পক ৬ বছর বয়সী) মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র রাল্পেন, র্তাল্পদরল্পক
মিশুর থিিা মবকাি এবং িানমসক উন্নয়ল্পনর থিল্পে মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর অবদান সিল্পকম প্রশ্ন করা িল্পল র্তারা জানান,
র্তাল্পদর মিশুল্পদর থিিা মবকাল্পির থিল্পে থকল্পন্দ্রর ভুমিকা ইমর্তবাচক। এই মিশুল্পদর থকন্দ্র ব্যবিাল্পরর পূল্পব মর এবং
পল্পরর র্তথ্য তুল্পল িরা িল্পয়ল্পছ যা থেল্পক এ মবষল্পয় একটি স্বে িারণা পাওয়া যাল্পব। র্তথ্য সংগ্রিকারীগণ মিশুর
িাল্পয়ল্পদর সাল্পে র্তাল্পদর বাসায় মগল্পয় মিশুর সািল্পন র্তথ্য সংগ্রি কল্পরল্পছন। কাল্পজই র্তারাও মিশুল্পদর আচরণ,
সম্মান করা এবং অন্যান্য সািামজক কল্পোপকেন থেল্পকও এ মবষল্পয় স্বে িারণা থপল্পয়ল্পছন এবং পমরমস্থমর্ত
পয মল্পবিণ কল্পরল্পছন। মিশুল্পদর িল্পধ্য পমরবর্তমল্পনর িরন দৃশ্যিান যা সারমণ- ৬.১৩ থেল্পক প্রর্তীয়িান। মবমভন্ন র্তথ্য
এটা প্রিাণ মদল্পে থয, মিশুরা থকন্দ্র থেল্পক র্তাল্পদর িানমসক ও বুমদ্ধমভমিক উন্নয়ল্পন সিায়র্তা পাল্পে। মিশুরা থকল্পন্দ্র
অবস্থানকালীন সিল্পয় মকছু মুক্ত সিয় পাওয়া র্তাল্পদর অমিকার। এই মুক্ত সিল্পয় র্তারা থযন থেলাধুলা, মচোঙ্কন,
ছড়া বলা, গে বলা, সংগীর্ত চচ মা, ইর্তূামদ কিমকাল্পন্ড অংিগ্রিণ করল্পর্ত পাল্পর। মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র মিশুরা এসব চচ মা
করার সুল্পযাগ পায়।
সািামজক থিল্পে মিশুল্পদর উন্নয়ন িল্পে মিশুরা মবমভন্ন মবষয় সিল্পকম জানল্পর্ত পারল্পছ এবং মবমভন্ন মবষল্পয় িারণা
পাল্পে এবং মনল্পজল্পদর িল্পধ্য র্তা রপ্ত করল্পছ। থযিন-বড়ল্পদর সম্মান করা, অন্যল্পদর সাল্পে মিল্পলমিল্পি োকা, থেলা
করা, ইর্তূামদ মবষল্পয় র্তারা িারণা লাভ করল্পছ। এই িরল্পনর কাল্পজ আয়াল্পদর ভুমিকা উল্পেে করার ির্ত, যারা
মিশুল্পদর সাল্পে সকাল থেল্পক থকন্দ্র বন্ধ িওয়া পয মন্ত োল্পকন। েল্পল মিশুল্পদর যোযে িানমসক মবকাি ও উন্নয়ন
মনমির্ত করল্পর্ত িল্পল আয়াল্পদর প্রল্পয়াজনীয় প্রমিিণ প্রদান করা অর্তূন্ত জরুমর।
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সারমণ- ৬.১৩: মিশুল্পদর িানমসক উন্নয়ল্পন মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর প্রভাব
থসবা গ্রিণকারী

িানমসক উন্নয়ল্পন প্রভাব মবস্তারকারী
মিশুল্পদর দির্তাসমূি
িধ্যি আল্পয়র কিমজীবী স্পষ্ট কমর কথা বলমত/উত্তর বেমত পারা
িমিলা যাল্পদর ৩ বছর - ভালভামব সমিাধন করমত পারা
৬ বছর বয়ল্পসর মিশুরা বেমের প্রবত সম্মান কেখামনা
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবা
ককান ববষময় িানার আগ্রহ
গ্রিণ কল্পর।
ককান বকছু কেখমল/শুনমল তা বলমত পারা
থিাট -৩৭
সঠিকভামব প্রশ্ন করমত পারা
বনমি খাবার কখমত পারা
টয়মলট ব্যবহার করমত পারা
মনম্ন আল্পয়র কিমজীবী
স্পষ্ট কমর কথা বলমত/উত্তর বেমত পারা
িমিলা যাল্পদর ৩ বছর - ভালভামব সমিাধন করমত পারা
৬ বছর বয়ল্পসর মিশুরা বেমের প্রবত সম্মান কেখামনা
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবা
ককান ববষময় িানার আগ্রহ
গ্রিণ কল্পর।
ককান বকছু কেখমল/শুনমল তা বলমত পারা
থিাট -৯১
সঠিকভামব প্রশ্ন করমত পারা
বনমি খাবার কখমত পারা
টয়মলট ব্যবহার করমত পারা

মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র ভমর্তম মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র ভমর্তম
িওয়ার পূল্পব মর অবস্থা িওয়ার পল্পরর অবস্থা
১৩.৫%
৭১.৯%
৩১.২%
৭৮.৪%
২৫.৭%
৭৫.৭%
৪৮.১%
৬৩.৮%
১৩.৫%
৩৩.৮%
২৩.৭%
৭৪.৯%
১২.৭%
৩৮.৪%
৩০.৮%
২২.০%
২৮.৮%

৮৩.৮%
৭৮.৪%
৭৭.৮%
৮৭.৯%
৭৮.০%

২৩.১%
৩০.৮%
২১.০%

৭৯.০%
৩৫.৬%
৬১.৬%

১৯.৮%
১৫.৪%

৮৩.৫%
৮২.৪%

৬.১.১৬. স্বাস্থূ এবং ব্যমক্তগর্ত পমরেন্নর্তার থিল্পে মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর প্রভাব
মদবাযত্ন থকন্দ্র মিশুল্পদর স্বাস্থূ সম্মর্ত পমরল্পবি সিল্পকম মিিা দান কল্পর। েল্পল মিশুরা ব্যমক্তগর্ত পমরেন্নর্তার
মবষয় সিল্পকম অবমির্ত িল্পয় র্তার অনুিীলন করল্পছ। েল্পল মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর িল্পধ্যই এ মবষল্পয় চচ মা সিল্পকম র্তারা
অভূস্ত িল্পে, এিনমক এই মিিা র্তারা বামড়ল্পর্ত মগল্পয়ও প্রল্পয়াগ করল্পছ।
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সারমণ- ৬.১৪: স্বাস্থূ এবং ব্যমক্তগর্ত পমরেন্নর্তার থিল্পে মদবাযত্ন থকন্দ্রর প্রভাব
থসবা গ্রিণকারী
িধ্যি আল্পয়র কিমজীবী
িমিলা যাল্পদর ৩ বছর -৬
বছর বয়ল্পসর মিশুরা
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবা
গ্রিণ কল্পর।
থিাট -৩৭
মনম্ন আল্পয়র কিমজীবী
িমিলা যাল্পদর ৩ বছর -৬
বছর বয়ল্পসর মিশুরা
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবা
গ্রিণ কল্পর।
থিাট -৯১

স্বাস্থূ উন্নয়ল্পনর প্রভাব মবস্তারকারী
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র ভমর্তম মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র ভমর্তম
মিশুল্পদর দির্তাসমূি
িওয়ার পূল্পব মর অবস্থা িওয়ার পল্পরর অবস্থা
খাওয়ার আমগ সাবান বেময় হাত কধোঁয়া
১৬.২ %
৯১.৯%
টয়মলট ব্যবহামরর সময় স্যামেল পরা
৩৩.৫ %
৯১.৯%
টয়মলট ব্যবহামরর পর সাবান বেময় হাত কধোঁয়া
৮.১ %
৬৮.৪%
বনয়বমত েোঁত ব্রাশ করা
১০.৮ %
৭৮.৪ %
বনয়বমত চুল আঁচোমনা
২.৭ %
৬০.৩ %
পবরস্কার পবরেন্ন থাকা
১৫.৪ %
৬৬.৫ %
খাওয়ার আমগ সাবান বেময় হাত কধোঁয়া
টয়মলট ব্যবহামরর সময় স্যামেল পরা
টয়মলট ব্যবহামরর পর সাবান বেময় হাত কধোঁয়া
বনয়বমত েোঁত ব্রাশ করা
বনয়বমত চুল আঁচোমনা

১৭.৬ %
২৩.১ %
১৩.২ %
১৬.৫ %
৪.৪ %

৯০.১ %
৮৩.৪ %
৮৯.০%
৭৬.৭%
৪৭.১%

পবরস্কার পবরেন্ন থাকা

১৪.৩ %

৫৭.৯%

উপল্পরর ৬.১৪ নম্বর সারমণ থেল্পক এটা দৃশ্যিান থয, মিশুরা মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র স্বাস্থূ এবং ব্যমক্তগর্ত পমরেন্নর্তা
সিল্পকম যল্পেষ্ট মিিা পাল্পে এবং র্তা থকল্পন্দ্র এবং বামড়ল্পর্ত প্রল্পয়াগ করল্পছ এ মবষল্পয় মিশুল্পদর িাল্পয়ল্পদর মনকট
থেল্পকও যল্পেষ্ট ভাল সাড়া পাওয়া যায় বল্পল মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর কিীরা উল্পেে কল্পরল্পছন। র্তথ্য সংগ্রিকারীল্পদর
পয মল্পবিল্পণও এ র্তথ্য উল্পঠ এল্পসল্পছ।
৬.১.১৭. মিশুল্পদর মনয়িানুবর্তী জীবন গঠল্পন মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর প্রভাব
মদবাযত্ন থকন্দ্র মিশুল্পদর মনয়িানুবর্তী জীবন গঠন করল্পর্ত এবং র্তার চচ মা করল্পর্ত মিিা মদল্পয় োল্পক এবং মদবাযত্ন
থকল্পন্দ্র থসই িরল্পনর একটি পমরল্পবি র্তারা দর্তমর করল্পছ। মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রই মিশুল্পদর মনয়িানুবর্তীর্তার অনুিীলন
করাল্পনা িল্পয় োল্পক।
সারমণ- ৬.১৫: মিশুল্পদর মনয়িানুবর্তী জীবন গঠল্পন মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর প্রভাব
থসবা গ্রিণকারী
িধ্যি আল্পয়র কিমজীবী
িমিলা যাল্পদর ৩ বছর -৬
বছর বয়ল্পসর মিশুরা
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবা
গ্রিণ কল্পর, থিাট -৩৭
মনম্ন আল্পয়র কিমজীবী
িমিলা যাল্পদর ৩ বছর -৬
বছর বয়ল্পসর মিশুরা
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবা
গ্রিণ কল্পর, থিাট -৯১

মনয়িানুবর্তী জীবন গঠল্পন প্রভাব মবস্তারকারী
মিশুল্পদর দির্তাসমূি
সময়মত ঘুমামত র্াওয়া/ঘুম কথমক ওঠা
সময়মত খাবার খাওয়া
সময়মত কগাসল করা
সময়মত কখলমত র্াওয়া ও বিমর আসা
বনমির িামা-কাপে, কখলনা গুবেময় রাখা
সময়মত ঘুমামত র্াওয়া ও ঘুম কথমক ওঠা
সময়মত খাবার খাওয়া
সময়মত কগাসল করা
সময়মত কখলমত র্াওয়া ও বিমর আসা
বনমির িামা-কাপে, কখলনা গুবেময় রাখা
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মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র ভমর্তম মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র ভমর্তম
িওয়ার পূল্পব মর অবস্থা িওয়ার পল্পরর অবস্থা
৮.১%
৮৬.৫%
১০.৮%
৮৬.৫%
১৩.৫%
৬৪.৯%
২১.০%
৫৯.৫%
২১.০%
৪১.৪%
১৪.৩%
৮৩.৫%
১৬.৫%
৮৩.৪%
১৪.৩%

৬৫.৮%

৭.৭%
১.১%

৬১.৪%
৩৪.৯%

৬.১৫ নং সারমণ থেল্পক থদো যাল্পে মিশুরা মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র আসার পর র্তাল্পদর মনয়িানুবর্তীর্তা অল্পনক গুণ থবল্পড়ল্পছ
যা র্তাল্পদর িাল্পয়রাও অকপল্পট স্বীকার কল্পরল্পছন। মিশুরা এেন এিন মকছু কাজ করল্পর্ত পাল্পর বা অনুিীলন করল্পর্ত
পাল্পর যা র্তারা পূল্পব ম করল্পর্ত পারর্ত না অেবা পূল্পব ম থসটা জানর্ত না। মবল্পিষ কল্পর োবার আল্পগ সাবান মদল্পয় িার্ত
থিাঁয়া, স্যাল্পন্ডল পাল্পয় মদল্পয় টয়ল্পলল্পট যাওয়া, টয়ল্পলট ব্যবিাল্পরর পর সাবান মদল্পয় িার্ত থিাঁয়া, সিয়ির্ত ঘুিাল্পর্ত
যাওয়া, এসব মবষল্পয় র্তাল্পদর িল্পধ্য র্তাৎপয মপূণ ম পমরবর্তমন সংগঠির্ত িল্পয়ল্পছ।
৬.১.১৮. মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর স্থাময়ে:
সরকামর মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলা মবল্পিষ ভতুমম ক দ্বারা পমরচামলর্ত। যমদও সরকামর মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলার মনবন্ধন মে
এবং িামসক মে ঠিক করা রল্পয়ল্পছ। মকন্তু এই িার তুলনামূলক ভাল্পব থবি কি। িধ্যি আল্পয়র িমিলাল্পদর মিশুল্পদর
থিল্পে মনবন্ধন মে িল্পে ৫০০ টাকা এবং িামসক মে ৫০০ টাকা। অপরমদল্পক মনম্ন আল্পয়র িমিলাল্পদর মিশুল্পদর
থিল্পে মনবন্ধন মে ১০০ টাকা এবং িামসক মে ১০০ টাকা। মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলার অবস্থা মবল্পবচনা করল্পল থবাঝা
যায় থয মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলা আয় বামড়ল্পয় এবং কিমকাল্পন্ডর েরচ কমিল্পয় থটকসই করা সিব। থবমিরভাগ
উিরদার্তা জানান থয, থসবার মবপরীল্পর্ত র্তারা মিশু রাোর জন্য মদবায্ত্ত্ন থকন্দ্রল্পক িামসক ও মনবন্ধন মে বাবদ থয
অে ম পমরল্পিাি কল্পরন র্তা র্তাল্পদর জন্য খুবই িানানসই এবং এই অে ম পমরল্পিাি করল্পর্ত র্তাল্পদর থকান সিস্যার
সম্মুেীন িল্পর্ত িয় না। এিনমক র্তারা আল্পরা থবমি েরচ করল্পর্ত রাজী যাল্পর্ত র্তাল্পদর মিশুরা আল্পরা উচ্চ িাল্পনর
থসবা থপল্পর্ত পাল্পর।
মূল্যায়ল্পন প্রাপ্ত েলােল মনল্পদ মি কল্পর থয, প্রকল্পের পমরকেনা ও বাস্তবায়ন োমনকটা দুব মল। থকান স্থানীয়
ব্যবস্থাপনা কমিটি থনই থযোল্পন স্থানীয় কমিউমনটির থলাকজন এবং র্তাল্পদর প্রমর্তমনমিগণ মদবায্ত্ত্ন থকল্পন্দ্রর
ব্যবস্থাপনায় অংিগ্রিণ করল্পর্ত পাল্পরন। মদবায্ত্ত্ন থকল্পন্দ্রর থসবাপ্রদানকারীল্পদর স্থানীয় জনসািারল্পণর কাল্পছ থকান
প্রকার দায়বদ্ধর্তা থনই। থসবা গ্রিণকারী িাল্পয়ল্পদর িামসক সভার মনয়ি োকল্পলও অল্পনক থকল্পন্দ্র মনয়মির্ত/ঠিকির্ত
মিটিং অনুমির্ত িয় না। কদামচৎ মিটিং অনুমির্ত িল্পলও নমেকরল্পণর মবষয়টি থবি দুব মল বল্পল প্রর্তীয়িান িল্পয়ল্পছ।
প্রভাব মূল্যায়নকারী দল্পলর র্তথ্য সংগ্রিকারীগণ কল্পয়ক জন িাল্পয়র কাল্পছ জানল্পর্ত চান র্তারা কেল্পনা মদবায্ত্ত্ন
থকল্পন্দ্রর থসবার িান মনল্পয় থকন্দ্র পমরচালনাকারী কিমকর্তমার কাল্পছ অমভল্পযাগ কল্পরল্পছন মকনা। িাল্পয়রা জানান
থিৌমেকভাল্পব কেনও দু একটি মবষয় তুল্পল িরল্পলও থকান সুেল না পাওয়ায় এবং মিশুর মনরাপিার মবষয়
মবল্পবচনায় থরল্পে এ মবষল্পয় থর্তিন থজারাল্পলা ভুমিকা রাো সিব িয়মন।
৬.১.১৯. অন্যান্য সংস্থার মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবা প্রদাল্পনর তুলনামূলক অবস্থা
প্রভাব মূল্যায়নকারী দল্পলর র্তথ্য সংগ্রিকারীগণ ঢাকা িিল্পরর থবসরকামর সংস্থা কর্তক
ম পমরচামলর্ত মদবাযত্ন
থকল্পন্দ্রর থসবার িান ও অবকাঠাল্পিাগর্ত অবস্থান, িানবসিদ, মিিা, উপকরণ সরবরাি ইর্তূামদ অবল্পলাকন
কল্পরন। র্তাল্পদর পয মল্পবিণ মূল্যায়ন এর িাধ্যল্পি এটা উল্পঠ আল্পস থয, র্তারা সরকার পমরচামলর্ত এবং থবসরকামর
পয মাল্পয়র িল্পধ্য একটি তুলনামূলক মচে তুল্পল আল্পনন, যাল্পর্ত বর্তমিান প্রকল্পের দুব মল ও সবল মদক ফুল্পট উল্পঠল্পছ।
থিািাম্দপুল্পর অবমস্থর্ত থবসরকারী সংস্থা ফুলমক দ্বারা প্রমর্তমির্ত এবং আগা োন োউল্পন্ডিন এর সিায়র্তায় একটি
মদবাযত্ন থকন্দ্র পমরচামলর্ত িয়। মনম্ন আল্পয়র িমিলাল্পদর কো মবল্পবচনায় থরল্পে এই থকন্দ্রটির লিূিাো ৩০ জন
মিশুল্পক থসবা প্রদান করা, যাল্পদর বয়স ৬ িাস থেল্পক ৬ বছর, র্তল্পব থকন্দ্রটিল্পর্ত বর্তমিাল্পন ৩৮ জন মিশু ভমর্তম আল্পছ
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এবং পয মল্পিল্পণর মদন ২১ জন মিশু উপমস্থর্ত মছল। মদবাযত্ন থকন্দ্র সপ্তাল্পি ৬মদন সকাল সাল্পড় ৭টা থেল্পক মবকাল
৫টা পয মন্ত মবমভন্ন প্রকার থসবা প্রদান করা িয়, যার িল্পধ্য অন্যর্তি িল মচোংকন, থেলাধুলা, টয়ল্পলল্পটর ব্যবস্থা,
প্রাক-প্রােমিক মিিা, মবল্পনাদন, সাংস্কৃমর্তক কিমকান্ড এবং স্বাস্থূ পরীিা ও মচমকৎসা থসবা। এই থকন্দ্র থেল্পক
মিশুল্পদর থকান প্রকার োবার সরবরাি করা িয় না, মিশুল্পদর িাল্পয়রা সকাল্পল মিশুল্পদর জন্য োবার মদল্পয় যান।
থকন্দ্র গুল্পলাল্পর্ত থেলাধুলার জন্য যল্পেষ্ট জায়গা থনই। থকন্দ্রগুল্পলাল্পর্ত ২ জন পমরচয মাকরী এবং ১ জন মিিক কাজ
কল্পরন। স্থানীয় ৫জন গণ্যিান্য ব্যমক্ত সিন্বল্পয় একটি থকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা িল্পয়ল্পছ। এই থকল্পন্দ্রর
ভমর্তম মে ৫০ টাকা এবং িামসক থবর্তন ১০০ টাকা। প্রভাব মূল্যায়নকারী দল্পলর র্তথ্য সংগ্রিকারীগণ এই থকল্পন্দ্র
মিশু রাল্পেন এিন কল্পয়কজন িা’থক ফুলমকর মদবাযত্ন থকন্দ্র এবং থসবা মনল্পয় প্রশ্ন করল্পল িাল্পয়রা জানান থসবা
এবং েরচ মনল্পয় র্তারা সন্তুষ্ট মকন্তু র্তাল্পদর িল্পর্ত মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলা সপ্তাল্পি ৭ মদন এবং ছুটির মদনগুল্পলাল্পর্তও থোলা
রাো দরকার।
থবসরকামরভাল্পব পমরচামলর্ত ঢাকার আদাবল্পর অবমস্থর্ত ‘থসন্টার থজান ের থেমস্টটিউট মচলল্পেন’ একটি মদবাযত্ন
থকন্দ্র পমরচালনা কল্পর। এই মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রটি প্রমর্তমির্ত িয় পমরর্তূক্ত নারীর মিশুল্পদর থসবা প্রদান করার জন্য।
এই থসন্টাল্পর ৬ িাস থেল্পক ৫ বছর বয়সী মিশুল্পদর জন্য ২০ টি মসল্পটর ব্যবস্থা আল্পছ। এোল্পন মবোি এর ব্যবস্থা,
োবার, প্রাক-প্রােমিক মিিা, থেলাধুলা, টয়ল্পলট, মবল্পনাদন, সাংস্কৃমর্তক কিমকান্ড এবং মচমকৎসা থসবা প্রদান
করা িয়। থসন্টাল্পরর ব্যবস্থাপক একজন োক্তার, থযটা র্তাল্পদরল্পক একটা মবল্পিষ সুমবিা প্রদান কল্পর। থসন্টার
ব্যবস্থাপক মনল্পজই মিশুল্পদর স্বাস্থূ থসবা প্রদান কল্পরন। এই থকল্পন্দ্র িাে ২ জন কিী ২০ জন মিশুর থদোশুনা
কল্পরন। যার গড় আনুপামর্তক িার ১০ জন মিশুর জন্য ১ জন থসবাকিী। উক্ত থকল্পন্দ্রর থরমজল্পেিন মে ২০০ টাকা
এবং িামসক মে ৫০০ টাকা।
যমদও থবসরকামরভাল্পব পমরচামলর্ত এই থকন্দ্রগুল্পলা সরকামর থকল্পন্দ্রর সাল্পে তুলনীয় নয়, র্তবুও েরচ মবল্পবচনায়
আনল্পল এই থে থকয়ার থসন্টারগুল্পলা মনম্ন আল্পয়র নারীল্পদর জন্য অমর্ত প্রল্পয়াজনীয়। থসন্টারগুল্পলা কমিউমনটির
িাল্পঝ অবমস্থর্ত িওয়ায়, এই থসন্টারগুল্পলার সুমবিা খুব সিল্পজই পাওয়া সিব। প্রভাব মূল্যায়ন দল্পলর িল্পর্ত
থকন্দ্রগুল্পলাল্পর্ত আসন সংখ্যার অমিক মিশু রাোর সুল্পযাগ আল্পছ। থকন্দ্রগুল্পলা ব্যয় সােয়ী পন্থা অনুসরণ কল্পর এবং
মিশুল্পদর িানমসক মবকাি ও প্রাক-প্রােমিক মিিার ব্যবস্থা িানসম্মর্ত।
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সরকামর ও থবসরকামর মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর তুলনামূলক মচে:
ক্রি
থিে
সরকামর মদবাযত্ন থকন্দ্র
১.
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর সিয় সপ্তাল্পি ৫মদন সকাল ৮:৩০ মিমনট
সূমচ
থেল্পক মবকাল ৫:০০ টা পয মন্ত থোলা
োল্পক।
২.
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মিশুল্পদর মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মিশুল্পদর জরুরী
স্বাস্থূ থসবা প্রদান
স্বাস্থূ থসবা প্রদান এবং স্বাস্থূ
পরীিার জন্য থকান িাসপার্তাল বা
মিমনক এর সাল্পে থরোল্পরল মলংল্পকজ
থনই।
৩. মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর
মনম্নমবি ও িধ্যমবি থেণীর কিমজীবী
উপকারল্পভাগী
িমিলারা
মদবাযত্ন
থকল্পন্দ্রর
উপকারল্পভাগী।
৪.
থসবা প্রদানকারীর সংখ্যা প্রমর্তটি থকল্পন্দ্র ১২ জন থসবা
প্রদানকারীর পদ আল্পছ।

৫.

৬.

৭.

মিশুল্পদর িানমসক মবকাি
ও িানসম্মর্ত প্রাকপ্রােমিক মিিার জন্য
প্রমিিণ ও উপকরণ
ব্যয় সােয়

থকন্দ্র ব্যবস্থাপনায় থসবা
গ্রিণকারীল্পদর অংিগ্রিণ

মিিকল্পদর প্রল্পয়াজনীয় প্রমিিণ এবং
পয মাপ্ত মিিা উপকরল্পণর অভাব
পমরলমির্ত িল্পয়ল্পছ।

থবসরকামর মদবাযত্ন থকন্দ্র
সপ্তাল্পি ৬মদন সকাল ৭:৩০ মিমনট
থেল্পক মবকাল ৫:০০ টা পয মন্ত থোলা
োল্পক।
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মিশুল্পদর জরুরী
স্বাস্থূ থসবা প্রদান এবং স্বাস্থূ
পরীিার জন্য িাসপার্তাল বা মিমনক
এর সাল্পে থরোল্পরল মলংল্পকজ আল্পছ।
মনম্নমবি থেণীর কিমজীবী িমিলা,
মবল্পিষ কল্পর ইনেরিাল থসক্টল্পর
কিমরর্ত িমিলারা উপকারল্পভাগী।
১ জন মিমিক (মযমন থকন্দ্র প্রিান
মিল্পসল্পব দাময়ে পালন কল্পরন) এবং ২
জন পমরচয মাকারী থসবা প্রদান কল্পরন।
প্রমর্ত ১০ জন মিশুর জন্য ১ জন থসবা
প্রদানকারী।
মিশুল্পদর িানমসক মবকাি ও
িানসম্মর্ত প্রাক-প্রােমিক মিিার
জন্য কিীল্পদর প্রল্পয়াজনীয় প্রমিিণ
এবং পয মাপ্ত মিিা উপকরণ আল্পছ।
থকন্দ্রগুল্পলাল্পর্ত থসবার িান ঠিক থরল্পে
ব্যয় সােয়ী পন্থা অনুসরণ করা িয়।

থকন্দ্রগুল্পলাল্পর্ত থসবার িান ঠিক থরল্পে
ব্যয় সােয় এর মবষয় মবল্পবচনা করা
িয় না।
থকন্দ্র ব্যবস্থাপনায় থসবা
থসবা গ্রিণকারীল্পদর ও স্থানীয়
গ্রিণকারীল্পদর থকান অংিীদামরে
গণ্যিান্য ব্যমক্তল্পদর সিন্বল্পয় থকন্দ্র
থনই।
ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা িয়।
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সপ্তি অধ্যায়
প্রকল্পের SWOT মবল্পেষণ
৭.১. SWOT মবল্পেষণ পদ্ধমর্ত
প্রভাব মূল্যায়নকাল্পল প্রকেটির সবলর্তা (Strengths), দুব মলর্তা (Weaknesses), সুল্পযাগ/সিাবনা
(Opportunities) ও ঝমৌঁ ক (Threats) মচমির্ত করার জন্য দুভাল্পব এটি মবল্পবচনা করা িল্পয়ল্পছ।
১) প্রকে পয মাল্পয়র SWOT (Project-level SWOT), এবং
২) প্রকে-পরবর্তী মবল্পেষণিিী SWOT (Post-Project SWOT)
প্রকে পয মাল্পয়র SWOT যুমক্তসির্ত প্রকে পমরকেনায় সািাে কল্পর এবং সঠিক মসদ্ধান্ত গ্রিল্পণ সিায়র্তা কল্পর।
মকন্তু এই প্রকে প্রণয়নকাল্পল সুমনমদ মষ্ট মবল্পেষল্পণর থকান প্রিাণ পাওয়া যায়মন। প্রকে-পরবর্তী SWOT মবল্পেষণ
প্রকল্পের বর্তমিান ও ভমবষ্যর্ত প্রভাব মূল্যায়ল্পন সািাে কল্পর এবং প্রল্পয়াজনীয় ভমবষ্যৎ প্রল্পয়ামগক মদকমনল্পদ মিনা/
পরািিম প্রদান কল্পর।
৭.২. প্রকল্পের SWOT মবল্পেষণ ও মদক মনল্পদ মিনার সারাংি
সিীিাদল মবমভন্ন সূল্পে ও সল্পরজমিল্পন প্রাপ্ত র্তল্পথ্যর মভমিল্পর্ত প্রকে পয মাল্পয়র ও প্রকে-পরবর্তী উভয় প্রকার
SWOT মবল্পেষণ কল্পরল্পছ এবং প্রল্পয়াজনীয় মদকমনল্পদ মিনা প্রদান করা িল্পয়ল্পছ, যার সারাংি সারমণ- ৭.১ এ
থযৌেভাল্পব সংল্পিল্পপ থদোল্পনা িল্পয়ল্পছ। পরবর্তী অধ্যায়গুল্পলাল্পর্ত মবষয়গুল্পলা আল্পরা মবস্তামরর্তভাল্পব আল্পলাচনা করা
িল্পয়ল্পছ।
সারমণ-৭.১: প্রকল্পের SWOT মবল্পেষণ ও মদক মনল্পদ মিনার সারাংি

সবলতা (Strength)

দুব যলতা (Weakness)

- মনম্ন ও িধ্যি আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর জন্য
িমিলা মবষয়ক অমিদপ্তর কর্তক
ম মদবাযত্ন থকন্দ্র
প্রমর্তিা করা।
- একটা সুন্দর পমরল্পবল্পি মিশুল্পদর থবল্পড় ওঠার
মনিয়র্তা দান।
- মদবাযত্ন থকন্দ্র ব্যবিাল্পর মনম্ন ও িধ্যি আল্পয়র
কিমজীবী িমিলাল্পদর এবং স্থানীয় পয মাল্পয়র থলাকজল্পনর
আগ্রি ও মনম্ন আল্পয়র িমিলাল্পদর জন্য র্তাল্পদর
এলাকায় মদবাযত্ন থকন্দ্র প্রমর্তিা করা।
- মদবাযত্ন থকন্দ্র পমরচালনার জন্য পয মাপ্ত সংখ্যক
কিীর পদায়ন, উপকরণ এবং প্রকে থিয়াল্পদ
প্রল্পয়াজনীয় িালািাল/উপকরণ সঠিক সিল্পয় ক্রয় ও
সরবরাি।
-িধ্যি আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর জন্য সরকামর
কায মালল্পয় বা চেল্পর মদবাযত্ন থকন্দ্র স্থাপন করা।
-প্রকল্পের বাল্পজট পয মাপ্ত ও সল্পন্তাষজনক।

- প্রকল্পের এমেট লান না োকার কারল্পণ মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর
কায মক্রি মবমির্ত িল্পে।
- থবইজলাইন সাল্পভম ও মেমজমবমলটি স্টামে করা িয়মন।
- প্রকল্পের অন্তভুমক্ত মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর স্থান মনব মাচন
সঠিকভাল্পব না করা এবং ভাড়া বামড়ল্পর্ত থকন্দ্র স্থাপন।
- মদবাযত্ন থকন্দ্র থোলা ও বন্ধ িওয়ার সিয়সূমচ মনম্ন
আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর কাল্পজর সিল্পয়র সাল্পে
সািঞ্জস্যপূণ ম নয়।
- কিীল্পদর দির্তা উন্নয়ন প্রমিিথণর অভাব।
- আউটল্পসামস মং থকািানী মনব মাচল্পন জটিলর্তা।
- আউটল্পসামস মং কিীল্পদর মনয়মির্ত থবর্তন প্রদাল্পন সিস্যা।
- প্রকে পরবর্তী সিল্পয় থকন্দ্র পমরচালনার জন্য পয মাপ্ত
বাল্পজট না োকা।
- পুরার্তন ও ব্যবিার অনুপল্পযাগী িালািাল থিরািল্পর্তর ও
প্রমর্তস্থাপল্পনর ব্যবস্থা না োকা।
- মদবাযত্ন থকন্দ্র পমরচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অপ্রতুল
পয মল্পবিণ ও িমনটমরং।
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সুমর্াগ (Opportunity)
- স্বাস্থূ িন্ত্রণালল্পয়র অিীন মবমভন্ন
স্বাস্থূ থকল্পন্দ্র এবং অন্যান্য সংমেষ্ট
িন্ত্রণালল্পয়র স্থাপনায় মদবাযত্ন থকন্দ্র
স্থাপন করার সুল্পযাগ।
- মদবাযত্ন থকন্দ্র সিল্পকম প্রচারণার
জন্য র্তথ্য িন্ত্রণালয় ও মিমেয়ার
সাল্পে অংিীদামরে সৃমষ্টর সুল্পযাগ।
- প্রাক-প্রােমিক মিিা এবং স্বাস্থূ
থসবা প্রদাল্পন অংিীদামরে সৃমষ্টর
সুল্পযাগ।
-আইন থিার্তাল্পবক থযসব প্রমর্তিাল্পন
মদবাযত্ন থকন্দ্র োকার কো থসোল্পন
থসবা সৃমষ্টর সুল্পযাগ।

ঝবুঁ ক (Threat)
- মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবা সিল্পকম
গুজব ও ভুল িারণা থনমর্তবাচক
প্রভাব দর্তমর করল্পর্ত পাল্পর।
- ব্যাপকভাল্পব ভতুমম ককৃর্ত সরকামর
োন্ড/সিে মন তুল্পল মনল্পল মদবাযত্ন
থকন্দ্র বন্ধ িল্পয় থযল্পর্ত পাল্পর।
- মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর জন্য উপযুক্ত
ভাড়া বামড় না পাওয়ার কারল্পণ
প্রর্তূামির্ত থসবা প্রদান মবমির্ত িল্পর্ত
পাল্পর।
- আউটল্পসামস মং থকািানীর
অব্যবস্থাপনার কারল্পণ মদবাযত্ন
থকল্পন্দ্রর থসবা প্রদান মবমির্ত িল্পর্ত
পাল্পর।

সুমর্াগ- সবলতা ববষয়ক বেক
বনমে যবশকা
- স্থায়ী মদবাযত্ন থকন্দ্র স্থাপল্পনর
জন্য সরকামর/মসটি কল্পপাম ল্পরিন
এর ভূমি ও স্থাপনা ব্যবিার করার
জন্য প্রল্পচষ্টা থনয়া থযল্পর্ত পাল্পর।
- থবসরকামর/ব্যবসা প্রমর্তিাল্পনর
সল্পি থযৌে উল্পদ্যাল্পগ মদবাযত্ন থকন্দ্র
কায মক্রি পমরচালনা করার উল্পদ্যাগ
থনয়া থযল্পর্ত পাল্পর।
-আইন থিার্তাল্পবক থযসব
প্রমর্তিাল্পন মদবাযত্ন থকন্দ্র োকার
কো থসোল্পন থসবা সৃমষ্টর উল্পদ্যাগ
থনয়া থযল্পর্ত পাল্পর।
- মদবাযত্ন থকন্দ্র এর প্রচারণার
জন্য র্তথ্য িন্ত্রণালয় ও মিমেয়ার
সাল্পে অংিীদামরে সৃমষ্টর সুল্পযাগ
সৃমষ্ট করা, যাল্পর্ত থকল্পন্দ্রর প্রচারণা
ও থকন্দ্র ব্যবিাল্পরর িার বৃমদ্ধ পায়।
ঝবুঁ ক- সবলতা ববষয়ক বেক
বনমে যবশকা
- থযল্পিতু স্থানীয় পয মাল্পয়র
থলাকল্পদর মদবাযত্ন থকন্দ্র
ব্যবিাল্পরর আগ্রি ও সিে মন
রল্পযল্পছ, থসল্পিতু স্থানীয় পয মাল্পয়র
থলাকজল্পনর সিে মল্পন ও
সিল্পযামগর্তায় গুজব বা থনমর্তবাচক
িারণা দূর করা থযল্পর্ত পাল্পর।
- কিীল্পদর কাল্পজর প্রমর্ত
আন্তমরকর্তা রল্পয়ল্পছ, যমদ কিীল্পদর
মিশু যল্পত্নর ওপর আল্পরা প্রমিিণ
থদয়া যায় র্তািল্পল থসবার িান
বাড়ল্পল, মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর প্রমর্ত
মপর্তািার্তার আগ্রি বাড়ল্পব।
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সুমর্াগ-দুব যলতা ববষয়ক বেক
বনমে যবশকা
- বয়স উপল্পযাগী মিিা উপকরণ ও
থেলনা সরবরাথির জন্য স্পন্সর/
থোনার পাওয়ার সুল্পযাগ সৃমষ্ট করা,
যাল্পর্ত স্পন্সর/ল্পোনারল্পদর কাছ থেল্পক
উপকরণ পাওয়া থযল্পর্ত পাল্পর।
- সরকামর প্রমিিণ প্রমর্তিাল্পনর সাল্পে
অংিীদামরে দর্তমর করা। যা মদবাযত্ন
থকথন্দ্রর কিীল্পদর প্রল্পয়াজনীয় প্রমিিণ
লাল্পভ সািাে করল্পব। এল্পিল্পে মিশু
একাল্পেিীসি অন্যান্য সংস্থার সাল্পে
থযাগাল্পযাগ করা থযল্পর্ত পাল্পর।
-মদবাযত্ন থকন্দ্র পমরচালনা, ব্যবস্থাপনা
ও িমনটমরং থজারদার কল্পর মদবাযত্ন
থকল্পন্দ্রর থসবার িান বাড়াল্পনা থযল্পর্ত
পাল্পর।

ঝবুঁ ক-দুব যলতা ববষয়ক বেক বনমে যবশকা
- আউটল্পসামস মং মভমিল্পর্ত কিমরর্ত
স্টােল্পদর চাকুমর এবং থবর্তন প্রামপ্ত
অমনয়মির্ত িওয়ার কারল্পণ মদবাযত্ন
থকল্পন্দ্রর মিশুল্পদর ও র্তাল্পদর মনল্পজল্পদর
পমরবাল্পরর উপর থনমর্তবাচক প্রভাব
থেলল্পর্ত পাল্পর।
- আউটল্পসামস মং কিীল্পদর থবর্তন
মনয়মির্তভাল্পব প্রদাল্পনর ব্যবস্থা,
প্রমিিণ, কিীল্পদর চাকুরী মবমি, ছুটি ও
অন্যান্য অর্তূাবশ্যকীয় মবষল্পয়র
মনিয়র্তা ও উন্নয়ন করা, যা কিীল্পদর
প্রল্পণাদনা মিল্পসল্পব কাজ করল্পব। এই
মবষয়গুল্পলা পরবর্তী প্রকে প্রণয়ল্পনর
সিয় মবল্পিষভাল্পব লিূ রাো
প্রল্পয়াজন।

৭.৩. SWOT- সবলর্তা (Strengths), দুব মলর্তা (Weaknesses), সুল্পযাগ (Opportunities) ও ঝমৌঁ ক (Threats)
SWOT (সবলর্তা, দুব মলর্তা, সুল্পযাগ এবং ঝমৌঁ ক) িল এক িরল্পনর মবল্পেষণ পদ্ধমর্ত যার িাধ্যল্পি থকান প্রমর্তিান বা
প্রকে কায মক্রি-এর অভূন্তরীন এবং বামিূক িমক্ত/সবলর্তা, দুব মলর্তা, সুল্পযাগ এবং ঝমৌঁ কসমূি খুল্পৌঁ জ থবর করা িয়
এবং কামির্ত সেলর্তা অজমল্পনর মনমিল্পি প্রল্পয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়। থসই আল্পলাল্পক মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর
SWOT মবল্পেষল্পণর িাধ্যল্পি সামব মক পমরমস্থমর্ত তুল্পল িল্পর প্রল্পয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রিল্পণর সুপামরি করা িল।
৭.৩.১. প্রকল্পের সবল মদকসমূি (Strengths)
✓ কিমজীবী িমিলাল্পদর জন্য বাংলাল্পদি সরকাল্পরর সিল্পযামগর্তামূলক িল্পনাভাব।
✓ মনম্ন ও িধ্যি আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর সািামজক িয মাদা বৃমদ্ধর জন্য িমিলা মবষয়ক অমিদপ্তর
কর্তক
ম মদবাযত্ন থকন্দ্র প্রমর্তিা করা।
✓ মদবাযত্ন থকন্দ্র পমরচালনার জন্য পয মাপ্ত সংখ্যক কিীর পদায়ন।
✓ প্রকে থিয়াল্পদ উপকরণ এবং প্রল্পয়াজনীয় িালািাল সঠিক সিল্পয় ক্রয় ও সরবরাি।
✓ একটা সুন্দর পমরল্পবল্পি মিশুল্পদর থবল্পড় ওঠার মনিয়র্তা দান।
৭.৩.২. প্রকল্পের দুব মল মদকসমূি (Weaknesses)
✓ প্রকে পমরকেনায় দুব মলর্তা মছল মবল্পিষ কল্পর প্রকে থিয়াদ থিল্পষ দদনমন্দন প্রল্পয়াজনীয় মজমনসপল্পের
জন্য েরচ/ব্যয় মনব মাি করার থিল্পে।
✓ মদবাযত্ন থকন্দ্র থোলা ও বন্ধ িওয়ার সিয়সূমচ মনম্ন আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর কাল্পজর সিল্পয়র সাল্পে
সািঞ্জস্যপূণ ম নয়।
✓ কিীল্পদর দির্তা উন্নয়ন প্রমিিথণর অভাব।
✓ মিিা সািগ্রী, স্বাস্থূ মিিা উপকরণ, মবছানাপে, কাপড়-থচাপড়সি পমরষ্কার পমরেন্ন করার উপকরণ
ও প্রল্পয়াজনীয় িালািাল মনয়মির্ত সরবরাল্পির ঘাটমর্ত।
✓ স্বাস্থূ মিিকল্পদর জন্য সিায়ক চাট ম ও উপকরল্পণর ঘাটমর্ত।
✓ দবদুূমর্তক ও ইল্পলকরমনকস যন্ত্রপামর্তর রিণাথবিথণর ঘাটমর্ত।
✓ মদবাযত্ন থকন্দ্র পমরচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অপ্রতুল পয মল্পবিণ ও িমনটমরং।
৭.৩.৩. প্রকল্পের সুল্পযাগ সমূি (Opportunities)
✓ স্থায়ী মদবাযত্ন থকন্দ্র স্থাপল্পনর জন্য সরকামর/মসটি কল্পপাম ল্পরিন এর ভূমি ও স্থাপনা ব্যবিার।
✓ থবসরকামর সংস্থা/ব্যবসা প্রমর্তিাল্পনর সল্পি থযৌে উল্পদ্যাল্পগ মদবাযত্ন থকন্দ্র কায মক্রি পমরচালনা।
✓ মদবাযত্ন থকন্দ্র ব্যবিাল্পর মনম্ন ও িধ্যি আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর আগ্রি।
✓ স্থানীয় পয মাল্পয়র থলাকজল্পনর মদবাযত্ন থকন্দ্র প্রমর্তিা ও পমরচালনার ব্যাপাল্পর আগ্রি।
✓ প্রাক-প্রােমিক মিিা এবং স্বাস্থূ থসবা প্রদাল্পন অংিীদামরল্পের সুল্পযাগ।
✓ বয়স উপল্পযাগী মিিা উপকরণ ও থেলনা সরবরাথির জন্য স্পন্সর/ল্পোনার পাওয়ার সুল্পযাগ।
✓ মদবাযত্ন থকথন্দ্রর প্রচারণার জন্য র্তথ্য মবভাগ ও মিমেয়ার সাল্পে অংিীদামরল্পের সুল্পযাগ।
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৭.৩.৪. প্রকল্পের ঝমৌঁ কসমূি (Threats)
✓ মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবা সিল্পকম গুজব ও ভুল িারণা থনমর্তবাচক প্রভাব দর্তমর করল্পর্ত পাল্পর।
✓ আউটল্পসামস মং মভমিল্পর্ত কিমরর্ত স্টােল্পদর চাকুমর এবং থবর্তন প্রামপ্ত অমনয়মির্ত িওয়ার কারল্পণ মদবাযত্ন
থকল্পন্দ্রর মিশুল্পদর ও র্তাল্পদর মনল্পজল্পদর পমরবাল্পরর উপর থনমর্তবাচক প্রভাব থেলল্পর্ত পাল্পর।
✓ ব্যাপকভাল্পব ভতুমম ককৃর্ত সরকামর োন্ড/সিে মন তুল্পল মনল্পল মদবাযত্ন থকন্দ্র বন্ধ িল্পয় থযল্পর্ত পাল্পর।
✓ রাজস্ব োল্পর্তর কিীল্পদর সাল্পে আউটল্পসামস মং কিীল্পদর মবদ্যিান িানমসক দ্বন্দ মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবার
উপর থনমর্তবাচক প্রভাব থেলল্পর্ত পাল্পর।
✓ মদবাযত্ন থকন্দ্র সিল্পকম স্থানীয় িানুল্পষর িল্পধ্য অপ্রতুল প্রচারণা মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবা সিল্পকম
থনমর্তবাচক িারণার প্রসার ঘটাল্পর্ত পাল্পর।
✓ আউটল্পসামস মং থকািানীর অব্যবস্থাপনার কারল্পণ মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবা মবমির্ত িল্পর্ত পাল্পর।
৭.৪. SWOT- এর মদকমনল্পদ মিনা
৭.৪.১ SWOT- এর সুমর্াগ- সবলতা ববষয়ক বেকবনমে যবশকা
- মনম্ন ও িধ্যি আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর জন্য প্রমর্তমির্ত মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র পয মাপ্ত জনবল্পলর কারল্পণ প্রকল্পের
কায মক্রি সুসিন্ন িল্পয়ল্পছ। এই জনবল সুচারুভাল্পব ব্যবিার করার জন্য মবল্পিষ কল্পর মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবার িান
উিল্পরাির বৃমদ্ধর লল্পিূ মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র কিমরর্ত কিীল্পদর জন্য মনয়মির্ত প্রমিিল্পণর ব্যবস্থা রাো প্রল্পয়াজন।
- মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবার িান আল্পরা বৃমদ্ধ কল্পর ঢাকা িিরসি সারা বাংলাল্পদল্পি আল্পরা থবমি সংখ্যক মদবাযত্ন
থকন্দ্র প্রমর্তিা কল্পর, থবমি সংখ্যক মিশুল্পদরল্পক থসবা প্রদাল্পনর িাধ্যল্পি থসবাগ্রিীর্তাল্পদর কাল্পছ এই প্রকে আল্পরা
থবমি আকষ মণীয় করা থযল্পর্ত পাল্পর।
- মদবাযত্ন থকন্দ্র সরকাল্পরর মনজস্ব ভবল্পন প্রমর্তিা করার জন্য যোযে কর্তপম ি মবষয়টি মবল্পবচনা করল্পর্ত পাল্পর।
- আউটল্পসামস মং কিীল্পদর সিস্যা সিািাল্পনর জন্য যোযে কর্তপম ি মবষয়টি মবল্পবচনা করল্পর্ত পাল্পর।
৭.৪.২. SWOT- এর সুমর্াগ-দুব যলতা ববষয়ক বেকবনমে যবশকা
- ভমবষ্যল্পর্ত অনুরূপ প্রকে পমরকেনার সিয় যোযে Exit Plan োকা উমচৎ। প্রকল্পের সিাব্যর্তা যাচাই
(আমে মক, সািামজক), মিশুল্পদর উপর মিিার িানমসক প্রভাব যাচাই ও Baseline Study করা প্রল্পয়াজন;
এল্পর্ত প্রকে থটকসই (sustainable) ও সেল িওয়ার সিাবনা থবল্পড় যাল্পব।
- ভমবষ্যল্পর্ত অনুরূপ প্রকে বাস্তবায়ল্পনর সিল্পয় WBS (Work Breakdown Structure), Project
Scheduling (Critical Path Method) ইর্তূামদ প্রকে ব্যবস্থাপনা থকৌিল ব্যবিার করা প্রল্পয়াজন।
৭.৪.৩. SWOT- এর ঝবুঁ ক- সবলতা ববষয়ক বেকবনমে যবশকা
- ভমবষ্যল্পর্ত অনুরূপ প্রকে বাস্তবায়ল্পনর সিল্পয় আউটল্পসামস মং কিীল্পদর জন্য সুমনমদ মষ্ট চাকুমর মবমি আল্পছ ও যোযে
প্রল্পয়াগ িয় এিন থকািানী মনব মাচন করা যুমক্তযুক্ত িল্পব। থসবাগ্রিীর্তাল্পদর মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর প্রমর্ত আল্পরা থবমি
আগ্রিী কল্পর থর্তালার জন্য র্তাল্পদরল্পক মনল্পয় ওয়াকমিল্পপর আল্পয়াজন করা এবং মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর পাল্পি মসটিল্পজন
চাট মার স্থাপন করা দরকার। মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর কায মক্রি যোযে িমনটমরং এর আওর্তায় আনা প্রল্পয়াজন, অন্যোয়
এই প্রকল্পের িাধ্যল্পি কামির্ত েলােল পাওয়া যাল্পব না।
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৭.৪.৪ SWOT- এর ঝমৌঁ ক-দুব যলতা ববষয়ক বেকবনমে যবশকা
- মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর সামব মক থসবার িান বৃমদ্ধর লল্পিূ কিমজীবী িাল্পয়ল্পদর অমেস/কাল্পজর সিল্পয়র সাল্পে মিল থরল্পে
মদবাযত্ন থকন্দ্র থোলা ও বল্পন্ধর সিয়সূমচ মনি মারণ করা থযল্পর্ত পাল্পর।
- মনম্ন আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর থযল্পিতু িমনবাল্পরও কিমস্থল্পল থযল্পর্ত িয়, র্তাই র্তাল্পদর কিম মদবল্পসর সাল্পে মিল
থরল্পে মদবাযত্ন থকন্দ্র িমনবারও থোলা রাো থযল্পর্ত পাল্পর।
- মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবার িান উন্নর্ত করার লল্পিূ মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র থপটি কূাি-এর ব্যবস্থা রাো থযল্পর্ত পাল্পর।
- সল্পব মাপমর মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর আল্পরা সািামজক গ্রিণল্পযাগ্যর্তা বৃমদ্ধর লল্পিূ থসবা গ্রিণকারীল্পদর প্রমর্তমনমিে থরল্পে
থকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠল্পনর পদল্পিপ গ্রিণ করা থযল্পর্ত পাল্পর।

মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মিশুরা সকাল্পলর নাস্তা োল্পে
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অষ্টি অধ্যায়
সিীিার পয মল্পবিণ ও সুপামরি
৮.১. পয মল্পবিণসমূি:
সিীিার িাধ্যল্পি প্রাপ্ত উল্পেেল্পযাগ্য পয মল্পবিণসমূি মনল্পম্ন সমন্নল্পবি করা িল:
১) প্রকল্পের থবজলাইন জমরপ:
প্রকল্পের শুরুল্পর্ত থবজলাইন জমরপ করা িয় নাই। থয কারল্পণ প্রকল্পের অজমন পমরিাল্পপর জন্য থকান তুলনা করা
সিব িয়মন। প্রভাব মূল্যায়ল্পনর জন্য মিশুল্পদর মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র ভমর্তমর পূল্পব মর অবস্থা ও পল্পরর অবস্থা তুলনা করা
িল্পয়ল্পছ।
২) মেমপমপ-থর্ত সুস্পষ্ট এমেট লান নাই:
প্রকে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ল্পন সীিাবদ্ধর্তা পমরলমির্ত িয়, মেমপমপ-থর্ত এ প্রকল্পের সুস্পষ্ট এমেট লান নাই।
Prospect of the project after completion োকল্পলও, যোযে উল্পদ্যাল্পগর অভাল্পব প্রকে থিল্পষ
মকভাল্পব কায মক্রি চলিান রাো যাল্পব, থস ব্যাপাল্পর সুমনমদ মষ্ট পমরকেনা প্রণয়ন করা িয়মন। প্রকল্পের থিয়াদ জুন
২০১৬ থিষ িল্পলও মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলা রাজস্ব োল্পর্ত অন্তভুমক্ত িয়মন। েল্পল, মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলা চালু োকল্পলও,
মিশুরা পমরপূণ ম সুল্পযাগ সুমবিা পাল্পে না। প্রকে থিয়াদ ২০০৯-২০১৬ অে ম বছর িল্পলও, আরমেমপমপ পয মাল্পলাচনা
কল্পর থদো যায় প্রকেটি অনুল্পিাদন িল্পয়ল্পছ ২০১১ সাল্পল। প্রকল্পের সুেল ও সুমবিাগুল্পলা মবল্পবচনা কল্পর সরকার
মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলাল্পক রাজস্ব োল্পর্ত স্থানান্তর কল্পরল্পছ। মকন্তু এই স্থানান্তর প্রমক্রয়া খুবই িীরগমর্ত সিন্ন িওয়ায়
প্রকে থেল্পক িধ্যি ও মনম্ন আল্পয়র কিমজীবী িমিলারা কামির্ত সুমবিা পাল্পেন না।
৩) মদবাযত্ন থকন্দ্র ব্যবিার:
সিীিার পয মল্পবিল্পণ থদো যায় িধ্যি আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর থচল্পয় মনম্ন আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর
মদবাযত্ন থকন্দ্র ব্যবিাল্পরর িার থবমি। চামিদার তুলনায় মনম্ন আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর মিশুল্পদর জন্য মদবাযত্ন
থকল্পন্দ্রর সংখ্যা অল্পনক কি।
৪) মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর নাি মনি মারণ:
“মনম্নমবি ও িধ্যমবি থেণীর কিমজীবী িমিলাল্পদর মিশুল্পদর জন্য মদবাযত্ন কিমসূমচ” নাল্পি প্রকল্পের আওর্তায়
মনম্নমবি ও িধ্যমবি উভয় থেণীর কিমজীবী িমিলাল্পদর জন্য মদবাযত্ন থকন্দ্র স্থামপর্ত িওয়ায়, উপকারল্পভাগীল্পদর
িল্পধ্য মদ্বিা-দ্বন্দ পমরলমির্ত িল্পয়ল্পছ। অল্পনল্পক িারণা কল্পরন এোল্পন উভয় থেণীর কিমজীবী িমিলাল্পদর মিশুল্পদর
রাো যায়, েল্পল মদ্বিামন্বর্ত িল্পয় পল্পড়ন, মর্তমন র্তার মিশুল্পক এোল্পন রােল্পবন মকনা। উপকারল্পভাগীগণ িল্পন কল্পরন
থযল্পকান একটি নাি োকল্পল র্তাল্পদর বুঝল্পর্ত সুমবিা িয়।
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৫) মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর সিয়সূমচ:
মদবাযত্ন থকন্দ্র থোলা ও বন্ধ িওয়ার সিয়সূমচ মনম্ন আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর কাল্পজর সিল্পয়র সাল্পে
সািঞ্জস্যপূণ ম নয়। মদবাযত্ন থকন্দ্র সপ্তাল্পি পাঁচমদন কায মক্রি পমরচালনা কল্পর এবং ছুটির মদনগুল্পলাল্পর্ত বন্ধ োল্পক।
ম স কিী, গৃি
মনম্ন আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর জন্য মবল্পিষ কল্পর যারা অনানুিামনক থসক্টর থযিন গাল্পিন্ট
পমরচামরকা এবং মদনিজুর, র্তাল্পদর জন্য এ ব্যবস্থা উপল্পযাগী নয়।
৬) মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র মিশুল্পদর সংখ্যা:
প্রমর্তটি থকল্পন্দ্র গল্পড় থয সংখ্যক মিশুল্পদর থসবা প্রদান করা িয় র্তা থিাট েরল্পচর অনুপাল্পর্ত খুবই কি। উদািরণ
মিল্পসল্পব তুল্পল িরা যায়, সব মল্পিাট ১২ জন স্টাে (৩ জন রাজস্ব এবং ৯ জন আউটল্পসামস মং) গল্পড় ৪৪ জন মিশুল্পক
মদবাযত্ন থসবা প্রদান করল্পছ। এিনমক িধ্যি আল্পয়র থকন্দ্রগুল্পলাল্পর্ত মিশু রাোর িার আল্পরা কি, েল্পল স্টাল্পের
মবপরীল্পর্ত থসবা প্রদাল্পনর িার থবি কি।
৭) মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মিশুল্পদর বয়স:
মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলায় ৬ বছর বয়ল্পসর উল্পবম মিশুল্পদরল্পক রাো না যাওয়ায় অল্পনক কিমজীবী িা সিস্যায় পল্পড়ন।
মবল্পিষ কল্পর প্রােমিক স্তর/মবদ্যালল্পয় থযসব মিশুরা পল্পড়, র্তাল্পদর স্কুল সিয় কি। েল্পল স্কুল সিল্পয়র পল্পর র্তাল্পদর
থকাোয় রােল্পবন, এটি মনল্পয় িাল্পয়রা সিস্যায় পল্পড়ন। পৃেক মিেট কল্পর এসব মিশুর জন্য মদবাযত্ন সুমবিা
প্রদাল্পনর জন্য কিমজীবী িমিলারা দাবী জামনল্পয়ল্পছন।
৮) মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর স্থান:
মনম্ন আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর জন্য মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলা ভাড়াকৃর্ত বাসায় প্রমর্তমির্ত। ঢাকায় বাসা ভাড়া
ব্যয়বহুল, বামড়র িামলকগণ মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর জন্য বামড় ভাড়া মদল্পর্ত আগ্রিী নন এবং ভাড়া বামড়র জায়গাও
সীমির্ত। এর েল্পল মিশুরা থেলাধুলা করার জন্য পয মাপ্ত স্থান পায় না। এছাড়া ভাড়া বামড়ল্পর্ত মিশু-বান্ধব মদবাযত্ন
থকন্দ্র স্থাপল্পনর ব্যাপাল্পর অল্পনক অন্তরায় রল্পয়ছ।
৯) মিশুল্পদর মিিা, স্বাস্থূ থসবা ও মবল্পনাদন ব্যবস্থা:
প্রাক-প্রােমিক মিিা, প্রােমিক স্বাস্থূ থসবা ও থেলাধুলার উপকরণ সরবরাি বন্ধ োকায় মিশুল্পদর মবকাি বাঁিাগ্রস্ত
িল্পে, লঙ্ঘন িল্পে র্তাল্পদর অমিকার। দদমনক পমরস্কার-পমরেন্নর্তার জন্য প্রল্পয়াজনীয় উপকরণ মনয়মির্ত সরবরাি
না োকায় মিশুরা স্বাস্থূ ঝমৌঁ কর িল্পধ্য অবস্থান করল্পছ। মচমকৎসা বা স্বাস্থূ থসবা পাওয়ার মবষয়টি িাল্পয়ল্পদর জন্য
অল্পনক উল্পদ্বল্পগর কারণ বল্পল সিীিায় পমরলমির্ত িয়। প্রােমিক মচমকৎসা বল্পে প্রল্পয়াজনীয় ঔষিপে থনই। স্বাস্থূ
মিিল্পকর শুধু স্বাস্থূ মিিাই থদয়ার কো থিমেল্পকল মচমকৎসা প্রদান করা র্তার দাময়ে নয়। থকান মিমনক, োক্তার
বা স্বাস্থূ থসবা প্রমর্তিাল্পনর সাল্পে থরোল্পরল মলংল্পকজ না োকার কারল্পণ থকান মিশু অসুস্থ বা আির্ত িল্পল মচমকৎসা
থসবা থদয়া সিব িয়না।
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১০) মিশুল্পদর মনরাপিা:
আন্তজমামর্তক মিশু অমিকার সনদ এবং মিশু আইন, ২০১৩ এর আল্পলাল্পক মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলাল্পর্ত মিশুর মনরাপিা
ও সুরিার মবষয় মবল্পবচনা করা িয় না। মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র মিশুল্পদর মনরাপিা ও সুরিা অল্পনকাংল্পিই আউটল্পসামস মং
কিীল্পদর ওপর মনভমরিীল। এসব অস্থায়ী কিীল্পদর ওপর িমিলা মবষয়ক অমিদপ্তল্পরর থকান মনয়ন্ত্রণ থনই বলল্পলই
চল্পল, অন্যমদল্পক মনল্পয়াগকারী থকািানীর অমনয়ি এসব কিীল্পদর থকািলর্তা/নিনীয়র্তা নষ্ট কল্পর মদল্পে, যার
প্রভাব মিশুল্পদর সাল্পে র্তাল্পদর আচরণল্পক প্রভামবর্ত করল্পর্ত পাল্পর। আউটল্পসামস মং কিীল্পদর মিশু মনরাপিা ও সুরিার
মবষল্পয় ন্যূনর্তি প্রমিিণ থনই। মজগার্তলা (থকন্দ্র িাজারীবাল্পগ) ও থেিরা-র ির্ত ঝমৌঁ কপূণ ম এলাকায় িাে ১জন
কল্পর গাে ম মনরাপিার দাময়ে পালন করল্পছন। সল্পব মাপমর, মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলা মসমস কূাল্পিরা দ্বারা মনয়মন্ত্রর্ত নয়।
১১) কিী ব্যবস্থাপনা:
মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলাল্পর্ত কিী ব্যবস্থাপনায় যল্পেষ্ট দুব মলর্তা পমরলমির্ত িল্পয়ল্পছ। প্রমর্তটি থকল্পন্দ্র সরকামর ৩জন কিীর
পদ আল্পছ (থে থকয়ার অমেসার, মিিক কাি কমিউটার অপাল্পরটর এবং স্বাস্থূ মিিক)। প্রেির্ত মিিক কাি
কমিউটার অপাল্পরটর এবং স্বাস্থূ মিিক, এই দুটি পদ োকার থজারাল্পলা থকান থযৌমক্তকর্তা থনই। যোযে
প্রমিিণ োকল্পল একজন মিিকই একটি থকল্পন্দ্রর ১০/১৫ জন ৩-৬ বছর বয়সী মিশুর প্রাক-প্রােমিক মিিা
প্রদান করল্পর্ত পাল্পরন। একটি থকল্পন্দ্র কমিউটাল্পর থয পমরিাণ কাজ র্তা থে থকয়ার অমেসার মনল্পজই করল্পর্ত
পাল্পরন, কমিউটার অপাল্পরটর প্রল্পয়াজন িয় না। মিরপুর-১০ এবং বাড্ডা থকল্পন্দ্রর মর্তনজন সরকামর কিী দীঘ মমদন
যাবর্ত ছুটিল্পর্ত আল্পছন (িার্তেকালীন/অন্যান্য)। েল্পল থকন্দ্র দুটি মূলর্ত চালাল্পেন আউটল্পসামস মং কিীরা। উিরা
থকল্পন্দ্র, থযোল্পন মিশুল্পদর উপমস্থমর্ত কি, থসোল্পন দুজন মিিক কিমরর্ত আল্পছন। অন্যমদল্পক থকান থকান থকল্পন্দ্র
একজনও মিিক থনই। কিীল্পদর কাল্পজর িল্পধ্য সিন্বয়িীনর্তা পমরলমির্ত িল্পয়ল্পছ।
১২) দদনমন্দন ব্যয় মনব মাি:
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর দদনমন্দন কায মক্রি থযিন- পমরস্কার পমরেন্ন করার জন্য উপকরণ, থছাট োট থিরাির্ত থযিনদবদুূমর্তক পাো, থস্টিনারী ক্রয়, ইর্তূামদ থিটাল্পনার জন্য আনুষমিক েরচ র্তাৎিমণকভাল্পব মনব মাি করা যায় না।
মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলার থপটি কূাি না োকায় উক্ত সিস্যা সৃমষ্ট িল্পে।
১৩) মসটিল্পজন চাট মার:
অল্পনক স্থানীয় থলাকজন ও কিমজীবী িমিলারা মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবা সিল্পকম অবগর্ত ও সল্পচর্তন নয়। মদবাযত্ন
থকল্পন্দ্রর িল্পধ্য এবং এর পার্শ্মবর্তী স্থাল্পন মদবাযত্ন থকন্দ্র সিল্পকম মসটিল্পজন চাট মার থনই। কমিউমনটির অংিগ্রিণ ও
দায়বদ্ধর্তা না োকায় মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলার কিম সম্প্রসারণ ও থসবা গ্রিল্পণর থিল্পে এর প্রভাব পড়ল্পর্ত পাল্পর।
১৪) আউটল্পসামস মং কিীল্পদর সিস্যা:
আউটল্পসামস মং কিীরা অল্পনক অসন্তুমষ্ট মনল্পয় কাজ করল্পছন। আউটল্পসামস মং থকািানীর থকান চাকুরী মবমিিালা
থনই। কিীরা থকান ছুটি থভাগ করল্পর্ত পাল্পরন না, মনয়মির্ত থবর্তন পান না এবং থবর্তন প্রদাল্পনর সিয় মবনা কারল্পণ
টাকা কর্তমন করা িয়। কিীরা আগস্ট ২০১৭ থেল্পক িামসক থবর্তন পান না। চ্যমক্তবদ্ধ থকািানীর মবরুল্পদ্ধ শুরু থেল্পক
কিীল্পদর মনয়মির্ত থবর্তন প্রদান না করা এবং চাকুরী মবমিিালা অনুসরণ না করার অমভল্পযাগ রল্পয়ল্পছ।
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১৫) কিীল্পদর দির্তা উন্নয়ন প্রমিিণ:
আধুমনক যুল্পগ চাইল্ড থকয়ার একটি প্রল্পেিনাল সামভমস, এটি পমরচালনার জন্য দি জনবল প্রল্পয়াজন। মদবাযত্ন
থকল্পন্দ্রর কিীল্পদর কাল্পজর সাল্পে সিমকমর্ত গুণগর্ত থসবা প্রদান মনমির্ত করার জন্য থকল্পন্দ্রর সকল কিীল্পদর
প্রল্পয়াজনীয় প্রমিিণ থনই। আউটল্পসামস মং মভমিল্পর্ত কিমরর্ত স্টােল্পদর িল্পধ্য মিশু সল্পচর্তনর্তা মবষল্পয় দরকারী জ্ঞান
ও দির্তার অভাব মিশুল্পদর োওয়াল্পনা ও স্বাস্থূমবমি অনুিীলন ইর্তূামদর ঘাটমর্ত থদো থগল্পছ। এছাড়া র্তাল্পদর িল্পধ্য
আন্তব্যমক্তক থযাগাল্পযাগ এবং মিশু িনস্তেসি যোযে রান্না ও পুমষ্ট জ্ঞাল্পনর ঘাটমর্ত পমরলমির্ত িল্পয়ল্পছ।
১৬) কায মকরী িমনটমরং:
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর িমনটমরং ব্যবস্থা অর্তূন্ত অপ্রতুল ও দুব মল বল্পল পমরলমির্ত িল্পয়ল্পছ। প্রকে থিয়াদ থিল্পষ মনম্নমবি
থেণীর কিমজীবী িমিলাল্পদর মিশুল্পদর জন্য পমরচামলর্ত ৭টি মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর একটিও িমিলা অমিদপ্তর বা িমিলা
মবষয়ক িন্ত্রণালল্পয়র থকান কিমকর্তমা কর্তক
ম িমনটমরং এর থকান র্তথ্য বা থরকে ম পাওয়া যায়মন। থে থকয়ার
অমেসারগল্পণর ভাষ্যিল্পর্ত, থকান কিমকর্তমা র্তাল্পদর মদবাযত্ন থকন্দ্র মভমজট কল্পরন নাই।
১৭) কমিউমনটির অংিগ্রিণ:
মদবাযত্ন থকন্দ্র পমরচালনায় কমিউমনটির থকান অংিগ্রিণ থনই। স্থানীয় পয মাল্পয় অমভভাবক প্রমর্তমনমি ও গণ্যিান্য
ব্যমক্ত সিন্বল্পয় মদবাযত্ন থকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা িয় না। অমভভাবকল্পদর সাল্পে মনয়মির্ত সভা আল্পয়াজন
এবং অন্যান্য সািামজক উল্পদ্যাগও পমরলমির্ত িয়মন।

৮.২. সুপামরিিালা
মনম্নমবি ও িধ্যমবি থেণীর কিমজীবী িমিলাল্পদর জন্য মদবাযত্ন কিমসূমচ-র প্রভাব মূল্যায়ন সিীিার র্তথ্য-উপাি
মবল্পেষল্পণর িাধ্যল্পি প্রাপ্ত সীিাবদ্ধর্তা উিরল্পণর লল্পিূ মনল্পম্নাক্ত সুপামরিসমূি থপি করা িল:
১) থবইজলাইন জমরপ:
পরবর্তীল্পর্ত থকান প্রকে বাস্তবায়ল্পনর আল্পগ থবইজলাইন জমরপ করা দরকার, এল্পর্ত প্রকল্পের অজমন পমরিাপ ও
মূল্যায়ন করা সিজ িল্পব।
২) সুস্পষ্ট এমেট লান:
ভমবষ্যল্পর্ত থকান প্রকে বাস্তবায়ল্পনর আল্পগ মেমপমপ-থর্ত সুস্পষ্ট এমেট লান অন্তভুমক্ত করা প্রল্পয়াজন। সরকার
মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলা প্রকে আওর্তা থেল্পক কায মক্রল্পি রূপান্তমরর্ত করার উল্পদ্যাগ গ্রিণ কল্পরল্পছ, এমেট লান োকল্পল
এই প্রমক্রয়া দ্রুর্তর্তার সাল্পে সিন্ন করা থযর্ত।
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৩) মদবাযত্ন কিমসূমচ সম্প্রসারণ:
িধ্যি আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর থচল্পয় মনম্ন আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর মদবাযত্ন থকন্দ্র ব্যবিাল্পরর িার ও
প্রল্পয়াজনীয়র্তা অল্পনক থবমি। সরকার িির বা নগর এলাকায় থযোল্পন মনম্ন আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর সংখ্যা
থবমি থসোল্পন আল্পরা অমিক মদবাযত্ন থকন্দ্র প্রমর্তিা করার উল্পদ্যাগ গ্রিণ করল্পর্ত পাল্পর।
৪) মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর নাি মনি মারণ:
আগািীল্পর্ত মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর নািকরণ এর থিল্পে, একই নাল্পির আওর্তায় উভয় থেণীর জন্য মদবাযত্ন থকন্দ্র না
কল্পর, িধ্যি আল্পয়র অেবা মনম্ন আল্পয়র কিমজীবী িমিলাল্পদর মিশুল্পদর জন্য মদবাযত্ন থকন্দ্র করা থযল্পর্ত পাল্পর।
৫) মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর সিয়সূমচ:
মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলা শুরু ও বন্ধ িওয়ার সিয়সূমচ পমরবর্তমন কল্পর কিমজীবী িমিলাল্পদর চামিদা ও প্রল্পয়াজনীয়র্তার
সাল্পে সািঞ্জস্যপূণ ম করা দরকার। মদবাযত্ন থকন্দ্র সকাল ৭:০০ টার িল্পধ্য থোলা ও মবল্পকল ৬:০০ টায় বন্ধ করা
প্রল্পয়াজন। আয়া ও গাে মল্পদর কাল্পজর সিয় পুনমন মি মারণ কল্পর ২ জন আয়া ও ১ জন গাে ম সকাল ৭:০০ টা থেল্পক
মবকাল ৩:০০ টা এবং ২ জন আয়া ও ১ জন গাে ম সকাল ১০:০০ টা থেল্পক মবকাল ৬:০০ টা পয মন্ত কাজ করার
িাধ্যল্পি মবষয়টি সিন্বয় করা থযল্পর্ত পাল্পর। সরকার মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলা থোলা রাোর কিম-মদবল্পসর মবষয়টিও
পুনমব মল্পবচনা করল্পর্ত পাল্পর। মদবাযত্ন থকন্দ্র িমনবারসি সপ্তাল্পি ৬ মদন থোলা রাোর ব্যবস্থা গ্রিণ করা প্রল্পয়াজন।
৬) মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র মিশুল্পদর সংখ্যা:
প্রমর্তটি মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র মিশুল্পদর সংখ্যা বৃমদ্ধ করা থযল্পর্ত পাল্পর। এল্পিল্পে সরকার লিূিাো পুনমন মি মারণ করল্পর্ত
পাল্পর। মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর সামব মক ব্যবস্থাপনা ও স্টােল্পদর কিম-পমরমি সংল্পিািন করা থযল্পর্ত পাল্পর, যাল্পর্ত মবদ্যিান
জনবল ব্যবিার কল্পর অমিক সংখ্যক মিশুল্পক থসবা প্রদান করা যায়।
৭) মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মিশুল্পদর বয়স:
মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলায় ৬ বছর বয়ল্পসর থবমি মিশুল্পদরল্পক রাো িয় না, েল্পল কিমজীবী িাল্পয়রা সিস্যায় পল্পড়ন।
র্তাই পৃেক ব্যবস্থার আওর্তায় ৬ বছর বয়ল্পসর ঊল্পবম প্রােমিক মবদ্যালল্পয় অধ্যয়নরর্ত মিশুল্পদরল্পক স্কুল সিল্পয়র
আল্পগ/পল্পর মদবাযত্ন থকল্পন্দ্র রাোর মবষল্পয় প্রিাসমনক মসদ্ধান্ত গ্রিণ প্রল্পয়াজন।
৮) মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর স্থান:
থযল্পিতু িমিলা মবষয়ক অমিদপ্তল্পরর মনজস্ব থকান জমি বা ভবন থনই, থসল্পিল্পে ভমবষ্যল্পর্ত মসটি কল্পপমাল্পরিল্পনর
স্থানীয় ওয়াে ম কমিিনাল্পরর অমেস ভবল্পন বা কমিউমনটি থসন্টাল্পরর সাল্পে অেবা স্বাস্থূ িন্ত্রণালল্পয়র অিীন মবমভন্ন
স্বাস্থূ থকল্পন্দ্র এবং অন্যান্য সংমেষ্ট িন্ত্রণালল্পয়র স্থাপনায় সুমবিাজনক স্থাল্পন মদবাযত্ন থকন্দ্র স্থাপন করার উল্পদ্যাগ
গ্রিণ করা থযল্পর্ত পাল্পর। এছাড়া প্রােমিক মবদ্যালল্পয়র সাল্পে বা কাছাকামছ মদবাযত্ন থকন্দ্র স্থাপন করল্পল
উপকারল্পভাগী ও মিশুল্পদর জন্য সুমবিা িল্পব।
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৯) মিশুল্পদর মিিা, স্বাস্থূ থসবা ও মবল্পনাদল্পনর জন্য পদল্পিপ:
নষ্ট িল্পয় যাওয়া উপকরণ ও সািগ্রী থিরািল্পর্তর পদল্পিপ গ্রিণ করা প্রল্পয়াজন। পমরস্কার পমরেন্নর্তার উপকরণ
মনয়মির্তভাল্পব সরবরাি এবং ব্যবিার অনুপল্পযাগী সািগ্রী পমরবর্তমন কল্পর নতুন সািগ্রী সরবরাি করা প্রল্পয়াজন।
গুণগর্ত িাল্পনর মিিা থদয়ার জন্য মিিা সািগ্রী ও মিিা সিায়ক উপকরল্পণর সরবরাি অব্যাির্ত রাো দরকার।
গুণগর্ত িাল্পনর স্বাস্থূ থসবা প্রদান করার জন্য প্রল্পয়াজনীয় ঔষিপেসি প্রােমিক মচমকৎসা বে এবং অন্যান্য স্বাস্থূ
মিিা উপকরল্পণর অব্যাির্ত সরবরাি মনমির্ত করা দরকার। মনকটবর্তী থকান মিমনক বা িাসপার্তাল এর সাল্পে
থরোল্পরল মলংল্পকজ দর্তরীর িাধ্যল্পি অসুস্থ বা আির্ত মিশুল্পক অমর্তদ্রুর্ত মচমকৎসা থসবা প্রদাল্পনর পদল্পিপ গ্রিণ
করা থযল্পর্ত পাল্পর।
১০) মিশুল্পদর মনরাপিা:
আন্তজমামর্তক মিশু অমিকার সনদ এবং মিশু আইন, ২০১৩ এর আল্পলাল্পক মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলাল্পর্ত মিশুর মনরাপিা
ও সুরিার মবষয় মবল্পবচনা করা অর্তীব জরুমর। থসবা প্রদাকারী কিীল্পদর মিশু মনরাপিা ও সুরিার মবষল্পয়
প্রল্পয়াজনীয় প্রমিিণ থদয়া দরকার। মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলা জরুরী মভমিল্পর্ত মসমস কূাল্পিরা দ্বারা মনয়মন্ত্রর্ত করা
প্রল্পয়াজন।
১১) কিী ব্যবস্থাপনা:
থয থকান কায মক্রল্পির সেলর্তা অল্পনকোমন মনভমর কল্পর সুিু কিী ব্যবস্থাপনার উপর। কিীল্পদর পদায়ন, দাময়ে
মনি মারণ, বন্টন ও কাল্পজর সিন্বয় না োকল্পল কামির্ত েলােল অজমন সিব িয় না। মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর উল্পেশ্য
সেলভাল্পব অজমল্পনর জন্য সুিু কিী ব্যবস্থাপনা নীমর্তিালা প্রণয়ন ও যোযেভাল্পব অনুসরণ করা প্রল্পয়াজন।
১২) দদনমন্দন ব্যয় মনব মাি:
দদনমন্দন ব্যয়/েরচ মনব মাল্পির জন্য মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলাল্পর্ত থপটি কূাি এর ব্যবস্থা রাো দরকার।
১৩) মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মসটিল্পজন চাট মার:
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর সািল্পন বা পার্শ্মবর্তী স্থাল্পন মদবাযত্ন থকন্দ্র সিল্পকম মসটিল্পজন চাট মার স্থাপন কল্পর, মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর
থসবা সিল্পকম স্থানীয় জনগণল্পক সল্পচর্তন করা প্রল্পয়াজন।
১৪) আউটল্পসামস মং স্টাে:
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর ির্ত মবল্পিষ থসবাদানকরী প্রমর্তিাল্পনর জন্য আউটল্পসামস মং এর মভমিল্পর্ত কিী মনল্পয়াল্পগর মবষল্পয়
প্রিাসমনক মসদ্ধান্ত প্রল্পয়াজন। আউটল্পসামস মং এর মভমিল্পর্ত কিী মনল্পয়াগ করল্পর্ত িল্পল, মবল্পিষ নীমর্তিালা প্রণয়ন
করা প্রল্পয়াজন। আউটল্পসামস মং থকািানী মনল্পয়াল্পগর থিল্পে র্তাল্পদর স্টােল্পদর জন্য িানব সিদ মবমিিালা ও মিশু
সুরিা নীমর্তিালা আল্পছ মকনা এবং র্তা যোযেভাল্পব প্রল্পয়াগ িয় মকনা, র্তা মবল্পবচনা করা প্রল্পয়াজন।
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১৫) কিীল্পদর যোযে প্রমিিল্পণর ব্যবস্থা:
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর স্টােল্পদর র্তাল্পদর সংমেষ্ট কাল্পজর জন্য যোযে প্রমিিল্পণর ব্যবস্থা করা দরকার যাল্পর্ত র্তারা
র্তাল্পদর থপিাগর্ত দির্তা ও জ্ঞান বৃমদ্ধর িাধ্যল্পি গুণগর্ত থসবা প্রদান করল্পর্ত পাল্পরন। আউটল্পসামস মং মভমিল্পর্ত কিমরর্ত
স্টােল্পদরও প্রমিিণ প্রদাল্পনর িাধ্যল্পি র্তাল্পদর দির্তা বৃমদ্ধ করার পদল্পিপ গ্রিণ করা প্রল্পয়াজন।
১৬) মদবাযত্ন থকন্দ্র িমনটমরং:
প্রমিিণ ও িাল্পর্ত কলল্পি মিিার সাল্পে সাল্পে মনমবড় র্তিাবিাল্পনর িাধ্যল্পি মদবাযত্ন থকন্দ্রগুল্পলার িমনটমরং ব্যবস্থা
িমক্তিালী করার পদল্পিপ গ্রিণ করা প্রল্পয়াজন।
১৭) কমিউমনটির অংিগ্রিণ:
কমিউমনটির অংিগ্রিণ ও দায়বদ্ধর্তা বাড়াল্পর্ত স্থানীয় পয মাল্পয় অমভভাবক প্রমর্তমনমি ও গণ্যিান্য ব্যমক্ত সিন্বল্পয়
মদবাযত্ন থকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা থযল্পর্ত পাল্পর। অমভভাবকল্পদর সাল্পে মনয়মির্ত মিটিং এবং অন্যান্য
সািামজক উল্পদ্যাগ এর িাধ্যল্পি মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর থসবাল্পক আল্পরা িমক্তিালী ও গ্রিণল্পযাগ্য করা থযল্পর্ত পাল্পর।
১৮) স্পন্সরল্পদর সিল্পযামগর্তা গ্রিণ:
মদবাযত্ন থকল্পন্দ্রর মিশুল্পদর জন্য প্রল্পয়াজনীয় মিিা উপকরণ ও থেলাধুলার সািগ্রীর জন্য স্পন্সরল্পদর বা দার্তা
সংস্থার সিল্পযামগর্তা গ্রিণ করা থযল্পর্ত পাল্পর।

৮.৩. উপসংিার
প্রকেটি ঢাকা িিল্পরর কিমজীবী িমিলাল্পদর জন্য সুেল বল্পয় আনল্পর্ত সিি িল্পয়ল্পছ। কিমজীবী িমিলা ও র্তাল্পদর
মিশুল্পদর জীবল্পনর উপর এই প্রকে খুবই ইমর্তবাচক প্রভাব থেল্পলল্পছ। কিমজীবী িমিলারা র্তাল্পদর সন্তানল্পদর একটি
মনরাপদ স্থাল্পন থরল্পে কাল্পজ যাওয়ার সুল্পযাগ থপল্পয়ল্পছ। মিশুল্পদর সুন্দর পমরল্পবি উপল্পভাগ করার পািাপামি
িানমসক মবকাি এবং আচার আচরল্পণও পমরবর্তমন এল্পসল্পছ। মিিা এবং ব্যমক্তগর্ত পমরস্কার-পমরেন্নর্তা রিার
ব্যাপাল্পরও মিশুল্পদর িল্পধ্য উল্পেেল্পযাগ্য পমরবর্তমন লিূ করা থগল্পছ। অপর মদল্পক মিশুল্পদর দির্তারও উন্নয়ন িল্পে
এবং মিষ্টাচার, সদাচার এসব মবষল্পয়ও মিিা পাল্পে।
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