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সার-সংক্ষেপ 
 

দক্ষেণ পূর্ ব এক্ষিয়ার একটি উন্নয়নিীল দদি র্াংলাক্ষদি। ১৬ দকাটি জনসংখ্যার এ দদক্ষির নারীর সংখ্যা প্রায় অক্ষধ বক। 

দদক্ষির দ াট জনসংখ্যার প্রায় ৩৪ িতাংি ক্ষিশু। স্বাধীনতার ৫০ র্ছক্ষরর ইক্ষতহাক্ষসর ধারায় ক্ষিো, সংস্কৃক্ষত, অর্ বনীক্ষতসহ 

স াজ ব্যর্স্থায় ব্যাপক উন্নয়ন পক্ষরলক্ষেত হক্ষলও ক্ষুদ্র দ ৌক্ষ াক্ষলক আয়তক্ষনর ক্ষর্িাল জনক্ষ াষ্ঠীর র্াংলাক্ষদক্ষির প্রচক্ষলত 

স াজ ব্যর্স্থা ও সাংস্কৃক্ষতক দ াড়া ীর কারক্ষণ এখনও দদক্ষির ক্ষর্িাল সংখ্যক নারী ও ক্ষিশু অক্ষধকার, ক্ষনরাপত্তা, স্বাস্থয, 

পুক্ষি, ক্ষিো, ক্ষনরাপদ পাক্ষন, পয়ঃক্ষনষ্কািন ইতযাক্ষদ দসর্া দর্ক্ষক র্ক্ষিত হক্ষে। এছাড়াও ক্ষিশু ক্ষর্র্াহ, ক্ষিশু শ্র , ক্ষিশুক্ষদর 

স্কুক্ষল িারীক্ষরক িাক্ষি, পাক্ষরর্াক্ষরক সক্ষহংসতা ইতযাক্ষদর ক্ষিকার হয় নারী ও ক্ষিশুরাই দর্ক্ষি। ক্ষকন্তু র্ািক্ষর্ক জনক্ষ ক্ষতর 

 াষায় নারী এর্ং ক্ষিশুর পশ্চাৎপরতাক্ষক দ ক্ষন ক্ষনক্ষয় কখনই আ াক্ষদর জাতীয় উন্নয়ক্ষনর পূণ বতা আনা সম্ভর্ না। স াক্ষজর 

এ ন পক্ষরক্ষস্থক্ষতর সা ক্ষিক উন্নয়ন এর্ং নারী ও ক্ষিশুক্ষদর অক্ষধকার ক্ষনক্ষশ্চতকরণসহ তাক্ষদর উন্নয়ক্ষনর উক্ষেক্ষে 

 ণসক্ষচতনতা সৃক্ষি কক্ষর ব্যক্ষির স্থায়ী আচরণ সৃক্ষিসহ ইক্ষতর্াচক সা াক্ষজক পক্ষরক্ষর্ি ততক্ষর করার লক্ষেয ১৯৯৬ সাল 

দর্ক্ষক র্াংলাক্ষদি সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যয়ম “ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  কা বক্র ” প্রকল্পটি পক্ষরচালনা 

কক্ষর আসক্ষছ। কা বক্র টির ধারার্াক্ষহক সফলতা এর্ং পক্ষরর্ক্ষতবত সা াক্ষজক দপ্রোপক্ষটর আক্ষলাক্ষক প্রক্ষয়াজনীয়তা প্র াক্ষণত 

হওয়ায় ক্ষর্ক্ষ ন্ন স ক্ষয় প্রকক্ষের দ য়াদ বৃক্ষি করা হক্ষয়ক্ষছ।  ানুক্ষষর চাক্ষহদার কারক্ষণ ক্ষনরক্ষর্ক্ষেন্ন াক্ষর্ চল ান এই প্রকেটি 

ইউক্ষনক্ষসক্ষফর দটকক্ষনকযাল সহক্ষ াক্ষ তায় তথ্য  ন্ত্রণালয় ২০১২ দর্ক্ষক ২০১৭ সাল প বন্ত “ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ন ক্ষর্ষয়ক 

কা বক্র  (৪র্ ব প বায়)” পক্ষরচালনা কক্ষরক্ষছ।  

 

“ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  কা বক্র  (৪র্ ব প বায়)” প্রকক্ষের প্র ার্ মূল্যায়ক্ষনর উক্ষেে ক্ষছল প্রকক্ষের 

উপকারক্ষ া ীক্ষদর  ক্ষে এটি আক্ষদৌ দকাক্ষনা প্র ার্ দফলক্ষত দপক্ষরক্ষছ ক্ষক না, তা প বক্ষর্েণ করা এর্ং দকান ধরক্ষনর স্থায়ী 

প্র ার্ রাখক্ষত সে  হক্ষয়ক্ষছ, দসটা ক্ষনণ বয় করা। একই সাক্ষর্ প্রকক্ষের ব্যর্স্থাপনা এর্ং সী ার্িতাক্ষকও প বক্ষর্েণ করা 

এই ক বকাক্ষের উক্ষেে ক্ষছল,  াক্ষত কক্ষর  ক্ষর্ষ্যক্ষত এ জাতীয় প্রকে পক্ষরকেনা ও র্াির্ায়ক্ষনর দেক্ষে কা বকর সুপাক্ষরি 

প্রদান করা  ায় এর্ং উপকারক্ষ া ীক্ষদর জন্য উন্নত দসর্ার দেে ততক্ষর করা  ায়।  ক্ষর্ষণার উক্ষেেসমূহক্ষক ক্ষর্ক্ষর্চনা 

কক্ষর প্র ার্ মূল্যায়ন কাক্ষজর জন্য  াঠ প বাক্ষয় উপকারক্ষ া ী জনক্ষ াষ্ঠীর কাছ দর্ক্ষক জক্ষরপ প্রশ্ন ালার  ােক্ষ  

পক্ষর াণ ত তথ্য সংিহ করা হক্ষয়ক্ষছ এর্ং প্রকে র্াির্ায়ক্ষনর সাক্ষর্ জক্ষড়ত সংক্ষিি ক বকতবা এর্ং ক্ষর্ক্ষিি জনক্ষ াষ্ঠীর 

কাছ দর্ক্ষক এফক্ষজক্ষি ও দকআইআই  াইিলাইক্ষনর  ােক্ষ  প্রকক্ষের গুণ ত প্র ার্ সম্পক্ষকবত তথ্য সংিহ করা হক্ষয়ক্ষছ। 

এছাড়াও প্রকক্ষের নক্ষর্পে ও ক্ষর্ক্ষ ন্ন দসক্ষকন্ডাক্ষর উৎস দর্ক্ষক দচকক্ষলক্ষের  ােক্ষ  প্রকক্ষের প্র ার্, আক্ষর্ বক অি ক্ষত, 

প্রকক্ষের অনুকূক্ষল র্রাে ও ব্যয় ইতযাক্ষদ সম্পক্ষকব তথ্য ও উপাত্ত সংিহ করা হক্ষয়ক্ষছ। তথ্য সংিক্ষহর দেক্ষে ক্ষনধ বাক্ষরত ১৮টি 

দজলার িহর এর্ং িা  উ য় অিল দর্ক্ষকই তথ্য দনয়া হক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষের উপকারক্ষ া ী ক্ষনর্ বাচক্ষনর দেক্ষে ৬৩০ জন সর্ 

দশ্রক্ষণর  ানুষ ক্ষর্ক্ষর্চনা করক্ষলও ক্ষর্ক্ষিষ ক্ষর্ক্ষর্চনায় ৮৮ জন ১৫-১৯ র্ৎসর র্য়সী ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারীক্ষদরও অন্তর্ভ বি করা 

হক্ষয়ক্ষছ,  ারা প্রকে চলাকালীন ক্ষিশু ক্ষহক্ষসক্ষর্ ক্ষর্ক্ষ ন্ন স্কুল ও সা াক্ষজক কা বক্রক্ষ  অংি ক্ষনক্ষয়ক্ষছক্ষলন।  

 

“ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  কা বক্র  (৪র্ ব প বায়)” প্রকেটির প্রাক্কক্ষলত ব্যক্ষয়র পক্ষর াণ ক্ষছল ২০২২৫.০০ লে 

টাকা। এর  ক্ষে ক্ষজওক্ষর্ ২৮৬৫.০০ লে টাকা এর্ং প্রকে সহায়তা ১৭২৬০.০০ লে টাকা। পরর্তীকাক্ষল তৎকালীন 

পক্ষরক্ষস্থক্ষতর ক্ষর্ক্ষর্চনায় এর্ং চাক্ষহদাক্ষ ক্ষত্তক চূড়ান্ত ক বপক্ষরকেনার র্াির্ায়ক্ষন খরচ হক্ষয়ক্ষছ সর্ বক্ষ াট ৯০৬৩.৯২ লে 

টাকা। 

  

প্রাপ্ত তথ্য উপাক্ষত্তর ক্ষর্ক্ষিষক্ষণ প্রকেটি র্াংলাক্ষদি সরকাক্ষরর একটি অতযন্ত গুরুত্বপূণ ব এর্ং স য় উপক্ষ া ী ক বকাে র্ক্ষল 

প্রতীয় ান হক্ষয়ক্ষছ। মূলত ক্ষর্ ত দুই দিক্ষকর এ ক্ষিক্ষজ ও চল ান দিক্ষকর এসক্ষিক্ষজ তর্ক্ষিক লেয াো অনুসাক্ষর 

র্াংলাক্ষদি সরকাক্ষরর তর্ক্ষিক উন্নয়ন ক বক্ষকৌিক্ষলর সাক্ষর্ সম্মত সূচকসমূক্ষহর অজবক্ষন আক্ষলাক্ষচত প্রকেটি প্রধান হাক্ষতয়ার 

ক্ষহক্ষসক্ষর্ কাজ কক্ষরক্ষছ। তৎকালীন এ ক্ষিক্ষজ লেয াো পূরক্ষণ ক্ষিশু ও নারীর অক্ষধকার, ক্ষিো, স্বাস্থয, শ্রক্ষ র সাক্ষর্ প্রকক্ষের 

সরাসক্ষর সম্পৃক্ষি খ ুঁক্ষজ পাওয়া দ ক্ষছ, দ খাক্ষন সরকাক্ষরর একাক্ষধক  ন্ত্রণালয়ক্ষক প্রতযে সহক্ষ াক্ষ তা প্রদান কক্ষরক্ষছ। 

আক্ষলাচয প্রকক্ষের দ য়াদ ৩০ জুন ২০১৭ স াপ্ত হক্ষলও তার ধারার্াক্ষহক সাফক্ষল্যর মূল্যায়ন এর্ং অক্ষ জ্ঞতাক্ষক কাক্ষজ 

লাক্ষ ক্ষয় চল ান ৫  প বাক্ষয় (২০১৭-২০২১) এসক্ষিক্ষজ অজবক্ষনর ক বক্ষকৌিল ক্ষনধ বারণ করা হক্ষয়ক্ষছ,  া মূলত ৬ই জুলাই 

২০১৭ দর্ক্ষক চল ান তর্ক্ষিক এসক্ষিক্ষজ ধারণায় লেয াো অজবক্ষন সরাসক্ষর ভূক্ষ কা দরক্ষখ আসক্ষছ। 
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আধুক্ষনক  াে  দর্ক্ষক শুরু কক্ষর স্থানীয় প বাক্ষয় ঐক্ষতহযর্াহী প্রক্ষতটি  াে ক্ষকই তথ্য প্রদাক্ষনর জন্য ব্যর্হার কক্ষরক্ষছন 

র্ক্ষল র্াির্ায়নকারীরা প্র াণ উপস্থাপন কক্ষরক্ষছন,  া মূলত উক্ষেি জনক্ষ াষ্ঠীর ক্ষসংহ া ক্ষক দপৌুঁছাক্ষনার পািাপাক্ষি তাক্ষদর 

সক্ষক্রয় অংিিহণক্ষক ক্ষনক্ষশ্চত করক্ষত দপক্ষরক্ষছ। অনুসন্ধানকাক্ষল জনক্ষ াষ্ঠীর  াক্ষে তাক্ষদর ব্যর্হৃত এসর্  ােক্ষ র অক্ষিত্ব 

খ ুঁক্ষজ পাওয়া দ ক্ষছ এর্ং দসসর্ জন ক্ষণর আওতার  ক্ষে এর্ং পছন্দনীয় র্ক্ষল প্রতীয় ান হক্ষয়ক্ষছ। অপরক্ষদক্ষক ক্ষর্তরণকৃত 

তক্ষথ্যর অক্ষিত্ব খ ুঁক্ষজ পাওয়া দ ক্ষছ স্থানীয় জনক্ষ াষ্ঠীর  ক্ষে, দ খাক্ষন নর্ীন ও প্রর্ীণ উ য় দশ্রক্ষণর জনক্ষ াষ্ঠী এসর্ তথ্যক্ষক 

স্মরণ করক্ষত দপক্ষরক্ষছন এর্ং তাক্ষদর জীর্ক্ষনর প্রক্ষয়াজনীয় অংি র্ক্ষল র্ণ বনা কক্ষরক্ষছন।  একাক্ষধক তক্ষথ্যর ব্যর্হার জন ক্ষণর 

ব্যক্ষি ত ও পাক্ষরর্াক্ষরক জীর্ক্ষনর চল ান অ যাস ক্ষহক্ষসক্ষর্ প্রক্ষতফক্ষলত হক্ষয়ক্ষছ। দ  ন পক্ষরর্াক্ষর সর্ার ক্ষনয়  াক্ষফক 

সার্ান ক্ষদক্ষয় হাত দধায়া, অসুস্থ ক্ষিশুক্ষক স্বাস্থযক্ষকক্ষে দনয়া,   বর্তীর দসর্া দকক্ষে  াওয়া, ক্ষিশুক্ষদর স্কুল পক্ষরতযা  না করা 

উক্ষেখক্ষ াগ্য। র্হুক্ষেক্ষেই ইক্ষতর্াচক সা াক্ষজক ক্ষর্িাস ও প্রর্া সৃক্ষির প্র াণ পাওয়া দ ক্ষছ। দ  ন ক্ষিশু ক্ষর্র্াহ প্রক্ষতক্ষরাধ 

করা, ক্ষিশুক্ষদর িাক্ষি না দদয়া, ক্ষিশু শ্র ক্ষক ক্ষনরুৎসাক্ষহত করা ইতযাক্ষদ। সক্ষর্ বাপক্ষর কাঙ্ক্ষিত ক্ষর্ষয়সমূক্ষহর একাক্ষধক সরকাক্ষর  

ও সংস্থাসমূক্ষহর গৃহীত নতুন নীক্ষত ালাক্ষক ক্ষচক্ষিত করা দ ক্ষছ। দ  ন ক্ষিশু ক্ষর্র্াহ আইন সংস্কার, স্কুক্ষল দর্ত পক্ষরহাক্ষরর 

সরকাক্ষর  ক্ষনক্ষদ বিনা, প্রাক-প্রার্ক্ষ ক স্কুল পিক্ষতর প্রচলন, স্কুল স্যাক্ষনক্ষটিন কন বর সৃক্ষি উক্ষেখক্ষ াগ্য। দ  দকাক্ষনা উন্নয়ক্ষনর 

জন্য দ া াক্ষ া  কা বক্রক্ষ  এটিই মূল সাফল্য এর্ং এটিক্ষকই তার স্থায়ী প্র ার্ র্ক্ষল ক্ষর্ক্ষর্চনা করা হয়। 

 

প্রকে র্াির্ায়ক্ষনর ফক্ষল স্কুক্ষল িারীক্ষরক িাক্ষি র্ক্ষন্ধ জাতীয় নীক্ষত ালা িহণ করা হক্ষয়ক্ষছ এর্ং প্রক্ষতটি ক্ষিোক্ষকক্ষে দর্ত 

রাখাসহ দশ্রক্ষণকক্ষে দর্ত দনওয়া র্ন্ধ করার লক্ষেয  ন্ত্রণালয় কর্তবক ক্ষচঠি ক্ষর্তরণ করা হক্ষয়ক্ষছ। ক্ষিশু ক্ষর্র্াহ র্ক্ষন্ধ জাতীয় 

প্রচারণা কা বক্র  িহণ করা হক্ষয়ক্ষছ,  া পরর্তীকাক্ষল র্াংলাক্ষদিক্ষক আন্তবজাক্ষতক পুরস্কার অজবক্ষনর স্বীকৃক্ষতসহ  াননীয় 

প্রধান ন্ত্রীক্ষক পুরস্কাক্ষর ভূক্ষষত কক্ষরক্ষছ। স্থানীয় প বাক্ষয় ক্ষিশু ক্ষর্র্াহ অনুষ্ঠান সম্পাদক্ষন ক্ষর্ক্ষিষ ক্ষর্ক্ষধ-ক্ষনক্ষষধ প্রদান কক্ষর 

স্কুল ক্ষিেকক্ষদর ক্ষিো  ন্ত্রণালয় কর্তবক পে ক্ষর্তরণ, ক্ষর্র্াহ অনুষ্ঠান সম্পাদক্ষন জন্ম ক্ষনর্ন্ধন র্া অন্য দকাক্ষনা জন্ম তাক্ষরক্ষখর 

সনক্ষদর কক্ষপ প্রদি বন র্ােতামূলক করা হক্ষয়ক্ষছ। ক্ষিশু শ্র  র্ন্ধকরক্ষণ জাতীয় প্রচারণা কা বক্র  িহণ করা হক্ষয়ক্ষছ। প্রকে 

কা বক্রক্ষ  স্থানীয় সাংসদ, জন প্রক্ষতক্ষনক্ষধ, দজলা প্রিাসক, ইউএনওসহ অপরাপর সরকাক্ষর  প্রক্ষতষ্ঠানসমূক্ষহর অংিিহণ 

এর্ং কা বসহায়তা এর সম্প্রসারণ এর্ং ফক্ষলর স্থাক্ষয়ক্ষত্ব সৃক্ষিক্ষত ব্যাপক প্র ার্ রাখক্ষত দপক্ষরক্ষছ র্ক্ষল প্রতীয় ান হক্ষয়ক্ষছ। 

 

জনক্ষ াষ্ঠীর ৮৪ % হাত দধায়ায়, ৮১ % ক্ষিশু ক্ষর্র্াহ, ৭৪% জন্ম ক্ষনর্ন্ধন, ৬৮% শুধু াে বুক্ষকর দুধ পান করাক্ষনা এর্ং 

৬৩%   বকালীন দসর্া ক্ষর্ষক্ষয় তথ্য দপক্ষয়ক্ষছক্ষলন র্ক্ষল স্মরণ করক্ষত পাক্ষরন এর্ং এখনও দসগুক্ষলা অনুসরণ কক্ষর চলার 

দচিা কক্ষরন র্ক্ষল তাঁক্ষদর  ত প্রকাি কক্ষরন। 

 

প্রকে পক্ষরচালনায় ব্যর্হৃত  াে সমূক্ষহর  ক্ষে স্থানীয় প বাক্ষয় চলক্ষিে প্রদি বনীর  ােক্ষ  তথ্যপ্রদানক্ষক সর্ বাক্ষধক স্মরণ 

করক্ষত পাক্ষরন ৮১% জনক্ষ াষ্ঠী এর্ং এর ধারায় পরর্তী তথ্য পাওয়ার উৎস ক্ষহক্ষসক্ষর্ ক্ষচক্ষিত  াে সমূহ হক্ষলা উঠান 

তর্ঠক ৭২%, দটক্ষলক্ষ িন ৬৮%, দরক্ষিও ৫৬% এর্ং পর্ নাটক ৫১%। 

 

প্রকক্ষের ক্রয় কা বক্র  ক্ষছল অতযন্ত সীক্ষ ত। দ  স ি ক্রয় অনুক্ষষ্ঠত হক্ষয়ক্ষছ তাক্ষত আরএফক্ষকউ পিক্ষত অনুসরণ করা 

হক্ষয়ক্ষছ। একই সাক্ষর্ ইউক্ষনক্ষসফ তার ক্ষনজস্ব পক্ষলক্ষস অনুসরণ কক্ষর পণ্য ও দসর্া ক্রয় কক্ষর মূল প্রকক্ষে সরর্রাহ ক্ষনক্ষশ্চত 

কক্ষরক্ষছ। দস দ াতাক্ষর্ক ইউক্ষনক্ষসফ এর্ং সরকার উ ক্ষয়ই ক্ষনধ বারক্ষত স ক্ষয় পক্ষরকক্ষেত পক্ষর াক্ষণ, স্বে ও ত্রুটিমুি ক্রয়কা ব 

সম্পাদন কক্ষরক্ষছ। অনুসন্ধানকাক্ষল প্রকক্ষের ক্ষনয়ক্ষ ত অক্ষিট পক্ষরলক্ষেত হক্ষয়ক্ষছ। ফাপাি অক্ষিক্ষটর পািাপাক্ষি ইউক্ষনক্ষসফ 

এর স্পট দচক্ষকং পিক্ষত চল ান ক্ষছল। সরকাক্ষর  এর্ং ইউক্ষনক্ষসফ উ য় পক্ষের অক্ষিক্ষট দকান অক্ষনষ্পন্ন আপক্ষত্ত পাওয়া 

 ায়ক্ষন। 

  

প্রকেটি একাক্ষধক  ন্ত্রণালক্ষয়র MDG সূচক অজবক্ষন প্রতযে ভূক্ষ কা দরক্ষখ দ ক্ষছ এর্ং র্তব াক্ষন SDG সূচক স ন্বক্ষয় 

তার প্র ার্ প্রক্ষতফক্ষলত হক্ষে। প্রকক্ষের দর্জলাইন সাক্ষ ব এর্ং চূড়ান্ত মূল্যায়ক্ষনর তথ্য এর্ং ২০১২, ২০১৮ এর্ং ২০১৯ 

সাক্ষলর BDHS এর তথ্য ক্ষর্ক্ষিষক্ষণ কক্ষতপয় সুক্ষনক্ষদ বি সূচক্ষকর আক্ষলাক্ষক প্রকক্ষের প্র ার্ সুস্পি াক্ষর্ প্রক্ষতফক্ষলত হক্ষয়ক্ষছ। 

তক্ষর্ এসর্ উন্নয়ন শুধু প্রকক্ষের একক ক বফল নয়। চল ান বৃহৎ সরকাক্ষর  এর্ং দর্সরকাক্ষর  উন্নয়ন ক বকাক্ষের স ক্ষন্বত 

অজবন। 

 

প্রকক্ষের অজবন এর্ং প্র ার্ সম্পক্ষকবত ক্ষর্িাক্ষরত সংখ্যাতাক্ষিক উপাত্ত প্রক্ষতক্ষর্দক্ষনর ৩ে অোক্ষয় সারক্ষণ এর্ং িাফক্ষচেসহ 

উপস্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ। উপকারক্ষ া ীক্ষদর সাোৎকার, গুরুত্বপূণ ব ব্যক্ষিক্ষদর সাোৎকার, এফক্ষজক্ষি, অনলাইন ক বিালা, 

স্থানীয় প বাক্ষয় দটক্ষলক্ষফাক্ষন তথ্য সংিহ এর্ং দটকক্ষনকযাল কক্ষ টির প্রার্ক্ষ ক খসড়া প্রক্ষতক্ষর্দক্ষনর প বাক্ষলাচনা ও ক্ষদক 

ক্ষনক্ষদ বিনার পক্ষরক্ষপ্রক্ষেক্ষত পরা ি বকদল ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে সুপাক্ষরিসমূহ উপস্থাপন কক্ষরক্ষছ। 
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িব্দ সংক্ষেপ 

 

ADP  : Annual Development Program 

BDHS  : Bangladesh Demograhpic and Health Survey 

C4D  : Communication for Development 

CAP  : Communication, Advocacy and Partnership  

CEDAW : Convention for the Elimination of All forms of Discrimination 

Against Women  

CRC  : Convention on Rights of the Child  

DCI  : Data Collection Instrument  

DEFF  : Design Effect 

DPP  : Development Project Proposal 

FAPAD : Foreign Aided Project Audit Directorate 

FGD  : Focus Group Discussion 

IMED  : Implementation Monitoring and Evaluation Division  

KII  : Key Informant Interview 

M&E  : Monitoring & Evaluation  

MDGs  : Millennium Development Goals  

PPA  : Public Procurement Act 

PPR  : Public Procurement Rules 

PCR  : Project Completion Report 

RDPP  : Revised Development Project Proposal 

RTPP  : Revised Technical Project Proposal 

SDGs  :  Sustainable Development Goals 

SPSS  :  Statistical Packages for Social Sciences  

SWOT :  Strengths, Weakness, Opportunities, Threats  

ToR  :  Terms of Reference  

TPP  :  Technical Project Proposal  

UNDAF :  United Nations Development Assistance Frame Work 

UNICEF : United Nations Children Fund 
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প্রর্  অোয় 

প্রভাব মূল্যােন কার্ যক্রয়মর আওতাে গৃহীত প্রকয়ল্পর ঙ্ক্ষববরণ 

 

১.১ প্রকক্ষের পটভূক্ষ  

 

স্বাধীন র্াংলাক্ষদক্ষির ৫০ র্ছরপূক্ষতবর প্রাক্কাক্ষল আ াক্ষদর জনসংখ্যার বৃক্ষি ঘক্ষটক্ষছ ক্ষিগুক্ষণরও ক্ষকছু দর্ক্ষি। এই ক্ষর্িাল 

জনক্ষ াষ্ঠীর বৃক্ষির সাক্ষর্ সাক্ষর্ দক্ষরদ্রতার পািাপাক্ষি ব্যাপকতা দপক্ষয়ক্ষছ নানাক্ষর্ধ সা াক্ষজক স স্যা এর্ং অর্ বননক্ষতক 

ক্ষর্পন্নতা। র্হুক্ষর্ধ  ানক্ষর্ক, অর্ বননক্ষতক ও সা াক্ষজক প্রক্ষতকূলতার ক্ষর্ক্ষিষক্ষণ প্রতীয় ান হক্ষয়ক্ষছ দ  এখনও ৪৬% ক্ষিশু 

দাক্ষরদ্রয সী ার ক্ষনক্ষচ র্সর্াস করক্ষছ, ২৩% অক্ষত দক্ষরদ্র এর্ং ৫৯% ক্ষিশুর পক্ষরর্ার এখনও প্রক্ষতক্ষদন ১.০৮ িলার এর 

ক  মূল্য াক্ষনর জীর্ক্ষনাপকরণ ক্রয় করক্ষত পাক্ষর। 

 

 ণপ্রজাতন্ত্রী র্াংলাক্ষদি সরকাক্ষরর তথ্য  ন্ত্রণালক্ষয়র ব্যর্স্থাপনায় এর্ং ইউক্ষনক্ষসক্ষফর কাক্ষর রী ক্ষনক্ষদ বিনা ও অর্ বায়ক্ষন 

১৯৯৬ সাল দর্ক্ষকই ক্ষিশু ও নারীক্ষদর উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  কা বক্রক্ষ র দ ৌর্ প্রকেটি পক্ষরচাক্ষলত হক্ষয় আসক্ষছ। শুরু দর্ক্ষকই 

স ি র্াংলাক্ষদক্ষি পক্ষরচাক্ষলত এই প্রকেটি ক্ষিশু ও নারী অক্ষধকার প্রক্ষতষ্ঠায় ইতঃপূক্ষর্ ব ৩টি প বাক্ষয় ব্যাপক সফলতা লা  

করক্ষত দপক্ষরক্ষছ,  ার প্র াক্ষর্ ৫০ র্ছক্ষরর ব্যর্ধাক্ষন জনসংখ্যা এর্ং সা াক্ষজক স স্যার প্রকৃক্ষত ক্ষিগুণ আকাক্ষর বৃক্ষি দপক্ষলও 

আ াক্ষদর স ি জনক্ষ াষ্ঠীর জীর্ন াক্ষনর উন্নয়ক্ষনর সূচকটি লেণীয় াক্ষর্ উিব া ী।  

 

 ানর্ জীর্ক্ষনর উক্ষেখক্ষ াগ্য ৭টি (ক্ষিো, র্াসস্থান, স্বাস্থয, পুক্ষি, ক্ষনরাপদ পাক্ষন, ব্যক্ষিস্বাস্থয পক্ষরচ বা এর্ং তথ্য) দ ৌক্ষলক 

অক্ষধকাক্ষরর প্রক্ষশ্ন দক্ষরদ্র পক্ষরর্াক্ষরর ক্ষিশুরা সর্ স য়ই স াক্ষজর অন্যান্য দশ্রক্ষণর তুলনায় অক্ষধকারর্ক্ষিত এর্ং অর্ক্ষহক্ষলত। 

এসর্ জীর্ন-ঘক্ষনষ্ঠ সূচকসমূহক্ষক তার উন্নয়ক্ষনর আর্ক্ষেক দেে ক্ষর্ক্ষর্চনা কক্ষরই “ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  

কা বক্র  (৪র্ ব প বায়)” িীষ বক প্রকেটি ২০১২ দর্ক্ষক ২০১৭ দ য়াক্ষদ িহণ করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 

স ক্ষয়র ধারাক্রক্ষ  ক্ষিশু ও নারীর অক্ষধকার এর্ং উন্নয়ক্ষনর প্রক্ষশ্ন তাক্ষদর আইন ত, রাজননক্ষতক, সা াক্ষজক, সাংস্কৃক্ষতক, 

অর্ বননক্ষতক, জনক্ষ ক্ষতক এর্ং পক্ষরক্ষর্ি ত উপাত্তসমূক্ষহর ক্ষর্ক্ষর্চনায় ক্ষনক্ষয় ব্যক্ষি, পক্ষরর্ার ও স াক্ষজর প্রচক্ষলত ক্ষিো, 

সংস্কৃক্ষত ও অ যাক্ষসর আক্ষলাক্ষক স য় উপক্ষ া ী তথ্য, দেতা এর্ং সে তা অজবক্ষনর প্রক্ষয়াজন অনুভূত হয়। সংস্থা দু’টির 

দ ৌর্ অনুসন্ধান কা বক্রক্ষ র  ােক্ষ  স াক্ষজর প্রক্ষয়াজন এর্ং উদ্ভার্নগুক্ষলা ক্ষচক্ষিত কক্ষর জন ক্ষণর চাক্ষহদাক্ষক সর্ বাক্ষধক 

প্রাধান্য ক্ষদক্ষয় স ক্ষয়র সাক্ষর্ সাক্ষর্ ধারার্াক্ষহক প্রকক্ষের ক বপক্ষরকেনা এর্ং র্াির্ায়ন পিক্ষতক্ষতও সংস্কার ও সংক্ষ াজক্ষনর 

প্রক্ষয়াজন অনুভূত হয়।   

 

ক্ষর্ ত ২৪ র্ছক্ষরর পারস্পাক্ষরক অক্ষ জ্ঞতা ও অক্ষজবত দেতার আক্ষলাক্ষক ক্ষনজ ক্ষনজ প্রক্ষতষ্ঠাক্ষনর মূল লেযক্ষক স্মরণ দরক্ষখই 

জাতীয় উন্নয়ক্ষনর সূচক্ষকর আক্ষলাক্ষক স ক্ষয়র সাক্ষর্ উপক্ষ া ী ক বক্ষকৌিল ও কা বক্র ক্ষক ক্ষচক্ষিত কক্ষর একটি উন্নয়ন 

স্থাক্ষয়ত্বিীল স াজ  ঠক্ষনর প্রতযক্ষয় ৪র্ ব পক্ষর্ বর কা বক্রক্ষ র প্রিার্ ও র্াির্ায়ক্ষনর পটভূক্ষ  ততক্ষর হয়। 

 

প্রকক্ষের না     : ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  কা বক্র  (৪র্ ব প বায়) 

 প্রকক্ষের র্াির্ায়ন এলাকা : স ি র্াংলাক্ষদি 

 প্রকক্ষের স য়কাল   : জুলাই ২০১২ দর্ক্ষক জুন ২০১৭ 
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প্রকে র্াির্ায়নকারী সংস্থাসমূহ  

 

এই প্রকক্ষের মূল উক্ষযািা তথ্য  ন্ত্রণালয়,  ণপ্রজাতন্ত্রী র্াংলাক্ষদি সরকার।  

 

সারা দদক্ষি ক্ষিশু ও নারীক্ষদর অক্ষধকার ক্ষনক্ষশ্চক্ষতর জন্য এই ১৯৯৬ সাল দর্ক্ষক প্রকেটি পক্ষরচাক্ষলত হক্ষয় আসক্ষছ। পূর্ বর্তী 

প্রকে দ য়াক্ষদর সফলতা অজবক্ষনর ধারার্াক্ষহকতায় ২০১২-২০১৭ সাল প বন্ত চতুর্ ব প বাক্ষয় প্রকেটি পক্ষরচাক্ষলত হয়। প্রকে 

র্াির্ায়ক্ষন তথ্য  ন্ত্রণালক্ষয়র সাক্ষর্ স ক্ষন্বত াক্ষর্ সহক্ষ া ী ক্ষহক্ষসক্ষর্ কাজ কক্ষর আরও ৮টি সংস্থা। সহক্ষ া ী সংস্থার 

তাক্ষলকাটি ক্ষনম্নরূপ: 

      

(১) র্াংলাক্ষদি দর্তার  

(২) র্াংলাক্ষদি দটক্ষলক্ষ িন 

(৩)  ণক্ষ া াক্ষ া  অক্ষধদপ্তর 

(৪) জাতীয়  ণ াে  ইনক্ষেটিউট 

(৫) র্াংলাক্ষদি চলক্ষিে ও প্রকািনা অক্ষধদপ্তর 

(৬) র্াংলাক্ষদি দপ্রস ইনক্ষেক্ষিউট 

(৭) তথ্য অক্ষধদপ্তর 

(৮) র্াংলাক্ষদি সংর্াদ সংস্থা 

 

 

 

১.২  প্রকক্ষের লেয ও উক্ষেে 

 

আন্তঃব্যক্ষিক, সা াক্ষজক ও  ণ দ া াক্ষ া   ােক্ষ  প্রচারণার িারা দদিব্যাপী ক্ষিশু ও নারী অক্ষধকার ক্ষনক্ষশ্চত করাসহ 

তাক্ষদর জন্য উপক্ষ া ী পক্ষরক্ষর্ি সৃক্ষি কক্ষর সাক্ষর্ বক অর্স্থার উন্নয়ন ঘটাক্ষনাই প্রকক্ষের মূল লেয। প্রকক্ষের লেয অজবক্ষন দ  

স ি দ ৌক্ষলক অনুক্ষ ত ক্ষসিান্তক্ষক ক্ষর্ক্ষর্চনা করা হয়, তা হক্ষলা: 

 

 জাতীয় নীক্ষত ও পক্ষরকেনায় নারী ও ক্ষিশুক্ষদর জন্য দ া াক্ষ া , অযািক্ষ াক্ষকক্ষস এর্ং পাট বনারক্ষিপ ক বসূক্ষচ 

অন্তবভূি করা  াক্ষত ক্ষিশু ও নারী অক্ষধকার সুক্ষনক্ষশ্চত করা সম্ভর্ হয় এর্ং তাক্ষদর জন্য উপক্ষ া ী ক বক্ষকৌিলসমূহ 

প্রাধান্য পায়।  

 ক্ষিশু ও নারী ক্ষর্ষক্ষয় সাংসদ, সুিীল স াজ এর্ং ক্ষচন্তািীল ব্যক্ষির্ বক্ষক সম্পৃি কক্ষর  ানুক্ষষর প্রক্ষয়াজন এর্ং 

চল ান সা াক্ষজক প্রর্ার আক্ষলাক্ষক কা বকর ক বক্ষকৌিল িহণ কক্ষর  ণ াে  দপিাজীক্ষর্ ক্ষণর দেতা ও 

সক্ষচতনতা বৃক্ষি করা এর্ং  ণ আক্ষলাচনা অনুষ্ঠাক্ষনর  ােক্ষ  উক্ষযা সমূক্ষহর প্রক্ষত স র্ বন জানাক্ষনা।  

 উন্নয়ক্ষনর জন্য দ া াক্ষ া  (C4D) কা বক্র  িহক্ষণর  ােক্ষ  ক্ষিো, সুরো, স্বাস্থয, পুক্ষি, পাক্ষন ও পয়ঃক্ষনষ্কািন, 
ব্যক্ষি ত স্বাস্থয পক্ষরচ বা এর্ং জীর্নদেতামূলক কা বার্লীক্ষক উৎসাহদান করা  াক্ষত ক্ষিশু ও নারী অক্ষধকার 

রক্ষেত হয়। 

 

প্রকক্ষের উক্ষেে 

র্াংলাক্ষদক্ষির প্রক্ষতটি ক্ষিশু ও নারীর দ ৌক্ষলক অক্ষধকার ক্ষনক্ষশ্চত করার প্রতযক্ষয়, তাক্ষদর জন্য স্থায়ীত্বিীল উন্নয়ন অজবক্ষন 

উপক্ষ া ী তক্ষথ্যর ক্ষর্তরণ এর্ং ক্ষর্তরণকৃত তথ্য ব্যর্হাক্ষরর  ােক্ষ  ইক্ষতর্াচক অ যাস ও স্থায়ীত্বিীল সা াক্ষজক প্রর্া 

সৃক্ষির উপক্ষ া ী পক্ষরক্ষর্ি ততক্ষরই প্রকেটির মূল উক্ষেে।  
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র্াংলাক্ষদি সরকার এর্ং ইউক্ষনক্ষসক্ষফর দ ৌর্ প্রকেটিক্ষত সা ক্ষিক পক্ষরকেনার মূল উক্ষেেক্ষক ঙ্ক্ষনম্নরূয়প ক্ষস্থর করা হয়: 

 

 জাক্ষতসংক্ষঘর ক্ষিশু অক্ষধকার সনদ (CRC), নারীর প্রক্ষত সর্ বপ্রকার তর্ষম্য ক্ষর্ক্ষলাপকক্ষে গৃহীত সনদ 

(CEDAW), সহস্রাক্ষব্দর উন্নয়ন লেয (MDG’s) এর্ং রূপকে- ২০২১ কাঠাক্ষ ায় ক্ষিশু ও নারীর অক্ষধকার 

রোসহ উন্নয়ন, সুরো এর্ং অংিিহণ সুক্ষনক্ষশ্চত করা; 

  ণ ানুক্ষষর  ক্ষে নারী ও ক্ষিশুর প্রক্ষত ইক্ষতর্াচক সা াক্ষজক দৃক্ষি ক্ষঙ্গ সৃক্ষি করা; 

 ব্যক্ষি ও পাক্ষরর্াক্ষরক প বাক্ষয় জীর্ন রোকারী তথ্য জানাসহ ইক্ষতর্াচক আচরণ ততক্ষরক্ষত উিুি করা। 

 

উক্ষেক্ষখত লেয অজবক্ষন ক্ষনম্নরূপ কক্ষতপয় সহায়ক ক্ষর্ক্ষিষ দকৌিল ত উক্ষেে ক্ষচক্ষিত করা হক্ষয়ক্ষছ: 

 

 প্রচাক্ষরর জন্য  ণ ােক্ষ র নারী ও ক্ষিশু ক্ষর্ষক্ষয় হাল-না াদ জ্ঞান ও দেতা বৃক্ষি করা; 

 ক্ষিশু ও নারী সম্পক্ষকবত ক্ষর্ষক্ষয় তথ্য প্রচাক্ষরর জন্য প্রাক্ষতষ্ঠাক্ষনক  ণ াে /সা াক্ষজক  াে  ও 

দনটওয়াকবসমূক্ষহর সে তা বৃক্ষি করা; 

 ক্ষিশু ও নারীর অক্ষধকার রোর কা বক্রক্ষ  সরকাক্ষরর সরাসক্ষর র্রাে বৃক্ষি প্রক্ষক্রয়ার জন্য অযািক্ষ াক্ষকক্ষস 

কা বক্র  পক্ষরচালনা করা; 

  ণ াে  ও সা াক্ষজক দ া াক্ষ া   ােক্ষ  ক্ষিশুরা ক্ষর্ক্ষিষ কক্ষর ঝুঁক্ষকপূণ ব ও প্রাক্ষন্তক ক্ষিশুরা,  াক্ষত তাক্ষদর 

 তা ক্ষতর প্রক্ষতফলন ঘটাক্ষত পাক্ষর, দসজন্য তাক্ষদর অংিিহক্ষণ স র্ বন দদওয়া; 

 নারী ও ক্ষিশু ক্ষর্ষক্ষয়র প্রধান প্রধান র্াতবার ক্ষর্তরক্ষণ প্রর্া ত এর্ং আধুক্ষনক  াে গুক্ষলার অংিিহণ বৃক্ষি 
করা।   

 

 

প্রকক্ষের দ ৌক্ষিকতা 

উন্নয়ন  ােই স ি জনক্ষ াষ্ঠীর সা ক্ষিক অজবন। ক্ষকন্তু দীঘ বকাক্ষলর পক্ষরক্ষস্থক্ষত এর্ং সা াক্ষজক প্রর্ার ক্ষর্ক্ষর্চনায় আ াক্ষদর 

স াক্ষজর ক্ষিশু ও নারী ক্ষর্ক্ষিষ াক্ষর্ অর্ক্ষহক্ষলত এর্ং র্ক্ষিত। দ ৌক্ষলক অক্ষধকাক্ষরর প্রক্ষশ্ন প্রায়িই নারীরা দজন্ডার তর্ষক্ষম্যর 

ক্ষিকার। নারী ও ক্ষিশুর সা াক্ষজক িক্ষি ও সে তা সর্ স য়ই পক্ষরর্ার এর্ং স াক্ষজ ন ণ্য অর্র্া স র্ বহীন ক্ষহক্ষসক্ষর্ 

ক্ষর্ক্ষর্ক্ষচত। স্বাধীনতার পিাশ র্ছর অক্ষতক্রান্ত হক্ষলও   বর্তী নারী ক্ষকংর্া অসুস্থ ক্ষিশুরা ৫০০  জ দূরক্ষত্ব অর্ক্ষস্থত স্বাস্থয 

দসর্া দকে ক্ষকংর্া ক্ষিো দকক্ষে ক্ষনজস্ব ক্ষসিান্ত র্ক্ষল দপৌুঁছাক্ষত পাক্ষর না। সা াক্ষজক প্রর্া ক্ষকংর্া পাক্ষরর্াক্ষরক সে তার 

প্রক্ষশ্ন প্রায়িই ক্ষিশু ও নারীক্ষক তাক্ষদর অক্ষধকার দর্ক্ষক র্ক্ষিত হক্ষত হয়। ধারার্াক্ষহক এই ইক্ষতহাক্ষসর ব্যতযয় ঘটিক্ষয় সরকাক্ষর  

এর্ং দর্সরকাক্ষর  উন্নয়ন ক বকােগুক্ষলা সারাক্ষদক্ষি ক্ষর্স্তৃত র্াকক্ষলও  র্া র্ তক্ষথ্যর অ াক্ষর্ র্হুসংখ্যক ক্ষিশু ও নারী এসর্ 

সরকাক্ষর উন্নয়ন ক বকাক্ষে সঠিক াক্ষর্ অংি ক্ষনক্ষত পারক্ষছ না। 

সরকাক্ষর দসর্া ও সহক্ষ াক্ষ তা ব্যর্স্থাপনা সর্ বিক্ষর ক্ষর্স্তৃত র্াকক্ষলও দর্ক্ষির া  দেক্ষেই এসর্ তথ্য সঠিক াক্ষর্ না জানার 

কারক্ষণ  ানুক্ষষর  াক্ষে গুজর্ ও ভ্রান্ত ধারণার সৃক্ষি হয়,  া দর্ক্ষক উক্ষেি জনক্ষ াক্ষষ্ঠ দসর্া িহক্ষণর উৎসাহ দদখায় না। দসর্া 

িহক্ষণর দেক্ষে উপযুি তথ্য জানা এর্ং দসর্া দনয়ার  ক্ষনা ার্ ততক্ষর অতযন্ত গুরুত্বপূণ ব। জীর্ন  াক্ষনর উন্নয়ক্ষনর সূচক্ষকর 

ধারায় প্রক্ষতযক ব্যক্ষি এর্ং স াক্ষজর একান্ত অ যাস এর্ং সা ক্ষিক প্রর্া একটি গুরুত্বপূণ ব অোয়। আ াক্ষদর স াক্ষজর 

দীঘ বকালীন অক্ষিো, দাক্ষরদ্রয, সা াক্ষজক কুসংস্কার এর্ং তক্ষথ্যর অ াক্ষর্র কারক্ষণ র্হুক্ষর্ধ দেক্ষেই আ রা কু-অ যাস এর্ং 

কু-প্রর্ার ক্ষিকার। প্রচক্ষলত এসর্ ভ্রান্ত ধারণা এর্ং কু-অ যাক্ষসর পক্ষরর্তবক্ষনর জন্য হালনা াদ আধুক্ষনক তক্ষথ্যর প্রচার এর্ং 

নর্ উদ্ভাক্ষর্ত উপকারী প্রর্ার পক্ষরচয় ঘটিক্ষয় স্থায়ীত্বিীল জাতীয় উন্নয়ন ক্ষনক্ষশ্চত করার জন্য িক্ষিিালী তথ্য প্রর্াহ একটি 

অপক্ষরহা ব কা বক্র ।  
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তথ্য  ন্ত্রণালয় রাষ্ট্রীয় তথ্য প্রর্াক্ষহর জন্য একটি সুক্ষনক্ষদ বি সংস্থা এর্ং ইউক্ষনক্ষসফ সারা ক্ষর্ক্ষিই ক্ষিশুক্ষদর ও ক্ষিশুসম্পৃি 

পক্ষরর্ার ও  াক্ষদর উন্নয়ক্ষন দাক্ষয়ত্বপ্রাপ্ত আন্তজবাক্ষতক সহক্ষ া ী সংস্থা। ক্ষর্ ত ক্ষতনটি প বাক্ষয় অংিীদাক্ষরক্ষত্বর ক্ষ ক্ষত্তক্ষত 

পক্ষরচাক্ষলত কা বক্র সমূক্ষহর সাফক্ষল্যর ধারার্াক্ষহকতা চতুর্ ব পক্ষর্ বর পক্ষরকেনা ও র্াির্ায়ক্ষনর দ ৌক্ষিকতার দাক্ষর্দার।  

 

১.৩ অনুয়মাদন/সংয়শাধন/ফ্রমোদ বৃঙ্ক্ষি 

(লে টাকায়) 
 

অনুক্ষ াদন প বায় দ য়াদ অনুক্ষ াক্ষদত ব্যয় 

দ াট ক্ষজওক্ষর্ ক্ষপএ 

মূল অনুক্ষ াদন ২২/০১/২০১৩ ০১/০৭/২০১২ দর্ক্ষক 

৩০/০৬/২০১৭ 

২০২২৫.০০ ২৮৬৫.০০ ১৭৩৬০.০০ 

সংক্ষিাক্ষধত অনুক্ষ াদন ৩১/০৫/২০১৭ ০১/০৭/২০১২ দর্ক্ষক 

৩০/০৬/২০১৭ 

৯৫০০.০০ ২৩৬০.০০ ৭১৪০.০০ 

 

সারক্ষণ ১ : প্রকক্ষের প্রাক্কক্ষলত ও সংক্ষিাক্ষধত অনুক্ষ াক্ষদত ব্যয় 

 

প্রকল্প পঙ্ক্ষরিালনাে বায়জয়টর সংয়শাধন হয়েয়ে, ঙ্ক্ষকন্তু প্রকল্প ফ্রমোয়দর ফ্রকান সংয়শাধন বা ফ্রমোদ বৃঙ্ক্ষি ঘয়টঙ্ক্ষন। উয়েখ্য 

ফ্রর্ সংয়শাঙ্ক্ষধত বায়জট অনুয়মাদয়নর মাধ্যয়ম প্রকল্পটি র্র্াসময়ে সমাপ্ত করা হে এবং একই উন্নেন সহয়র্াগী সংস্থার 

অর্ যােয়ন জুলাই ২০১৭ ফ্রর্য়ক প্রকয়ল্পর পিম পর্ যাে (২০১৭-২০২১) পঙ্ক্ষরিাঙ্ক্ষলত হয়ে।   

 

 

১.৪ অর্ যােয়নর অবস্থা (মূল/সংয়শাধনঃ এর হ্রাস/বৃঙ্ক্ষির হার) 

 

(লে টাকায়) 

 দ াট ক্ষজওক্ষর্ 

হার 

ইউক্ষনক্ষসফ 

হার 

(টাকা) (টাকা) (টাকা) 

দ াট প্রাক্কক্ষলত ব্যয় ২০২২৫.০০ ২৮৬৫.০০ ১৪.১৭% ১৭৩৬০.০০ ৮৫.৮৩% 

দ াট সংক্ষিাক্ষধত ব্যয় ৯৫০০.০০ ২৩৬০.০০ ২৪.৮৪% ৭১৪০.০০ ৭৫.১৬% 

 

সারক্ষণ ২ : প্রকক্ষের অর্ বননক্ষতক পক্ষরক্ষধ ও ক্ষর্ক্ষনক্ষয়া  হার 

 

 

১.৫ প্রকয়ল্পর প্রধান প্রধান কাজ 

 

প্রকক্ষের আওতায় তথ্য  ন্ত্রণালক্ষয়র অধীন আটটি সংস্থার  ােক্ষ  ক্ষনজ ক্ষনজ দাক্ষয়ত্ব, দেতা ও জনর্ল ব্যর্হার কক্ষর 

 ণ ােক্ষ  ও সা াক্ষজক দ া াক্ষ া  প্রক্ষক্রয়ায় সর্ বিক্ষরর  ানুষক্ষক জীর্ন রোকারী তথ্য সরর্রাহ অব্যাহত রাখার মাধ্যয়ম 

ব্যক্ষি ও পাক্ষরর্াক্ষরক জীর্ক্ষন ইক্ষতর্াচক আচরণ সৃক্ষিক্ষত উিুি করার লক্ষেয প্রকক্ষের দ ৌক্ষলক কা বক্র সমূহক্ষক ক্ষনক্ষম্নাি 

মূল ধারায় ক্ষর্ন্যি করা হক্ষয়ক্ষছ: 
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 দর্ইস লাইন সাক্ষ ব পক্ষরচালনা ও ক্ষর্ষয়ক্ষ ক্ষত্তক তথ্য উপাক্ষত্তর সক্ষন্নক্ষর্ি করা; 

  ণ াে  ও সা াক্ষজক  াে  ব্যর্হার কক্ষর ক্ষর্ষয়ক্ষ ক্ষত্তক জনসক্ষচতনতা সৃক্ষি করা; 

 র্াির্ায়নকারী সংস্থার ক বকতবা ও ক বচারীক্ষদর দেতা ও সে তা বৃক্ষি করা; 

 জাতীয় ও স্থানীয় প বাক্ষয় ক বিালা/ক্ষসক্ষ নার/ তক্ষর্ক্ষন য় স ার আক্ষয়াজন করা; 

 উদ্ভার্নমূলক এর্ং অংিিহণমূলক কা বক্রক্ষ র পক্ষরকেনা ও ইসুযগুক্ষলা পক্ষরচালনা করা; 

 র্াির্ায়নকারী সংস্থাসমূক্ষহর ক বকতবাক্ষদর তর্ক্ষদক্ষিক প্রক্ষিেণ ও অক্ষ জ্ঞতা অজবক্ষনর ব্যর্স্থা করা; 

 ক্ষর্ষয়ক্ষ ক্ষত্তক দ া াক্ষ া  উপকরণ-পক্ষরকেনা, ততক্ষর, ক্ষর্তরণ ও প্রদি বন করা; 

 ক্ষিশুক্ষদর উপক্ষ া ী দ া াক্ষ া  উপকরণ, দ  ন - কার্ট বন, চলক্ষিে, প্রা াণ্য ক্ষচে ইতযাক্ষদর 

পক্ষরকেনা করা এর্ং দসগুক্ষলা ততক্ষর ও ক্ষর্তরণ করা;  

 ক্ষিশু ও নারী সংক্রান্ত ক্ষর্ক্ষ ন্ন ক্ষর্ষয় ক্ষনক্ষয় ক্ষর্ক্ষিষ ক্ষদর্স পালন করা। 

 

এ লক্ষেয র্াির্ায়নকারী সংস্থাসমূহ ক্ষনক্ষম্নাি জাতীয় এর্ং অিলক্ষ ক্ষত্তক কা বক্র সমূহ পক্ষরচালনার জন্য ক্ষচক্ষিত কক্ষরক্ষছ: 

 

  নীঙ্ক্ষত ঙ্ক্ষনধ যারণী মহলসহ স্থানীে জনপ্রঙ্ক্ষতঙ্ক্ষনঙ্ক্ষধ এবং সরকাঙ্ক্ষর ও ফ্রবসরকাঙ্ক্ষর কম যকতযায়দর সফ্রে 

মত ঙ্ক্ষবঙ্ক্ষনমে ও এযািয়ভায়কঙ্ক্ষস; 

  স্থানীয় দনর্তবৃক্ষন্দর ওক্ষরক্ষয়নক্ষটিন; 

  উঠান তর্ঠক; 

  ক্ষিশু দ লা; 

   ণসঙ্গীত; 

  ক্ষ না কার্ট বন প্রদি বনী; 

  চলক্ষিে প্রদি বনী; 

  টিক্ষ  ক্ষসক্ষরয়াল; 

  দটক্ষলক্ষ িন ক্ষপএসএ/ক্ষর্জ্ঞাপন প্রচার; 

  কক্ষর্কা / তথ্য প্রর্াহ/ প্রা ান্য ক্ষচে; 

  ধারার্াক্ষহক দরক্ষিও নাটক সম্প্রচার; 

  দরক্ষিও ক্ষ না কার্ট বন অনুষ্ঠান; 

  দরক্ষিও ক্ষপএসএ/ক্ষর্জ্ঞাপন প্রচার; 

  ক্ষকক্ষিার ক্ষকক্ষিারী দরক্ষিও দশ্রাতা ক্লার্; 

  কুইজ প্রক্ষতক্ষ াক্ষ তা; 

  জনস্বাক্ষর্ ব ক্ষর্জ্ঞাপন; 

  দপাোর / হযান্ড ক্ষর্ল / ছাপা প্রচারপে; 

  পর্ নাটক। 
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প্রকক্ষের দ ৌক্ষলক ক্ষর্ষয়সমূহ 

ক্ষচক্ষিত কা বক্রক্ষ র আওতায় উক্ষেি জনক্ষ াষ্ঠীর ক্ষর্ষয়ক্ষ ক্ষত্তক জ্ঞানবৃক্ষিসহ ব্যক্ষি ত ও পাক্ষরর্াক্ষরক জীর্ক্ষন দ  স ি 

তথ্য জানার ও অ যাস সৃক্ষির  আহ্বান জানাক্ষনা হয়, দসগুক্ষলা হক্ষলা: 
  

  জন্ম ক্ষনর্ন্ধন; 

  িাস তক্ষন্ত্রর দরা /এআরআই/ক্ষনউক্ষ াক্ষনয়া; 

  শুধু  াক্ষয়র দুধ খাওয়া; 

    বর্তী  াক্ষয়র দসর্া; 

  ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারীর স্বাস্থয ও পক্ষরচ বা; 

  সার্ান ক্ষদক্ষয় হাত দধায়া; 

  আক্ষস বক্ষনক মুি /ক্ষনরাপদ পাক্ষন; 

  স্বাস্থযসম্মত পায়খানা; 

  এইচআইক্ষ /এইিস; 

  প্রজননতন্ত্র ও দ ৌনর্াক্ষহত দরা ; 

  ক্ষিশুক্ষদর আঘাত/েক্ষতর ক্ষচক্ষকৎসা; 

  দুক্ষ বা  প্রস্তুক্ষত; 

  ক্ষিশু অক্ষধকার ও ক্ষনরাপত্তা; 

  ক্ষিশু ক্ষর্র্াহ; 

  ক্ষিশু শ্র ; 

  কন্যা ক্ষিশুর অক্ষধকার; 

  ক্ষিশুক্ষদর স্কুক্ষল এর্ং অন্যান্য স্থাক্ষন িারীক্ষরক িাক্ষি; 

  স্কুল দর্ক্ষক েক্ষড় পড়া ক্ষিশু ও ক্ষর্যালয় র্ক্ষহভূ বত ক্ষিো; 

  ক্ষর্ক্ষিষ চাক্ষহদাসম্পন্ন ক্ষিশুক্ষদর অক্ষধকার/সুরো। 

 

 

১.৬ অংগ ঙ্ক্ষভঙ্ক্ষিক ব্যে বরাদ্দ 

(লে টাকায়) 

 

কাক্ষজর ক্ষর্র্রণ (ক্ষপক্ষপ অনু ায়ী) লেয াো  

(ক্ষিক্ষপক্ষপ অনু ায়ী) 

র্াির্ (সংখ্যা) আক্ষর্ বক 

১ ২ ৩ 

জনর্ল ০৮ জন ১০৬.০০ 

 ানর্াহন ০৩ টি ১৬০.০০ 

 ন্ত্রপাক্ষত ১০৯ টি ৯৫.৫০ 

ওয়াকবিপ ৬০ অক্ষধক্ষর্িন ১২৮.০০ 

দপ্রািা  ৮০৯৫৩ সংখ্যক ১৯৪২৬.২৬ 

প্রক্ষিেণ ৭০ অক্ষধক্ষর্িন ৫০.০০ 

ক্ষিো সফর ৩০ জন ৬০.০০ 

পক্ষরর্ীেণ ও মূল্যায়ন (ক্ষফল্ড ক্ষ ক্ষজট) ৬৩ সংখ্যক ৫৬.২৪ 

ও ারক্ষহি কে - ১৪৩.০০ 

ইউক্ষনক্ষসফ - - 

দ াট = - ২০২২৫.০০ 

সারক্ষণ ৩ : প্রকক্ষের অং ক্ষ ক্ষত্তক ব্যয় র্রাে 
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১.৭ প্রকক্ষের জনর্ল ক্ষর্ন্যাস 

প্রকে কা বক্র  পক্ষরকেনায় দুই ধরক্ষনর জনর্ল প্রিার্ করা হয় এর্ং র্াির্ায়ক্ষন দসইরূপ ক বকতবা ও ক বচারীক্ষদর সহায়তা 

দনয়া হয়। প্রকক্ষে দসর্া প্রদানকারী সরকাক্ষরর স্থায়ী জনর্ক্ষলর রূপক্ষরখা ক্ষনম্নরূপ: 

ক বকতবা/ক বচারীর ক্ষর্র্রণ পদর্ী/দ াগ্যতা সরকাক্ষর খাত প্রকে খাত 

ন্যািনাল প্রক্ষজক্ট ক্ষিক্ষরক্টর অক্ষতরি সক্ষচর্ ০১ - 

দিপুটি প্রক্ষজক্ট ক্ষিক্ষরক্টর দিপুটি ক্ষচফ ০১ - 

অযাক্ষসসট্যান্ট প্রক্ষজক্ট ক্ষিক্ষরক্টর উপ-পক্ষরচালক/  

সহকারী পক্ষরচালক 

০৮ - 

দপ্রািা  অক্ষফসার স্নাতক্ষকাত্তর ক্ষিক্ষি - ০১ 

 ক্ষনটক্ষরং অযান্ড ই ালুক্ষয়িন অক্ষফসার স্নাতক্ষকাত্তর ক্ষিক্ষি - ০১ 

ক্ষহসার্রেক স্নাতক - ০১ 

কক্ষম্পউটার অপাক্ষরটর উি  ােক্ষ ক - ০১ 

ড্রাই ার অি  দশ্রক্ষণ ০১ ০১ 

এ এলএসএস অি  দশ্রক্ষণ - ০১ 

 

সারক্ষণ ৪ : প্রকক্ষের জনর্ল ক্ষর্ন্যাস 

 

 

১.৮ ঙ্ক্ষিঙ্ক্ষপঙ্ক্ষপ অনুর্ােী ক্রে কার্ যক্রম 

 

প্যায়কজ 

নং 

ঙ্ক্ষিঙ্ক্ষপঙ্ক্ষপ অনুর্ােী 

পয়ের ঙ্ক্ষববরণ 

একক পঙ্ক্ষরমাণ ক্রে পিঙ্ক্ষত অনুয়মাদনকারী 

কর্তযপে 

অয়র্ যর উৎস প্রাক্কঙ্ক্ষলত 

ব্যে (লে 

টাকাে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ঙ্ক্ষজঙ্ক্ষি-১ কঙ্ক্ষিউটার, 

ল্যাপটপ, ঙ্ক্ষপ্রন্টার 

ইতযাঙ্ক্ষদ ক্রে ও 

সংস্থাপন 

২২ ২২ উন্মুি দরপত্র 

(এনঙ্ক্ষসটি) 

জাতীে প্রকল্প 

পঙ্ক্ষরিালক 

ঙ্ক্ষজওঙ্ক্ষব 

এবং 

ইউঙ্ক্ষনয়সফ 

২৪.৭০ 

ঙ্ক্ষজঙ্ক্ষি-২ ফয়টাকঙ্ক্ষপোর ক্রে 

ও সংস্থাপন 

০৬ ০৬ উন্মুি দরপত্র 

(এনঙ্ক্ষসটি) 

জাতীে প্রকল্প 

পঙ্ক্ষরিালক 

ঙ্ক্ষজওঙ্ক্ষব 

এবং 

ইউঙ্ক্ষনয়সফ 

৮.৫০ 

ঙ্ক্ষজঙ্ক্ষি-৩ অন্যান্য আনুসঙ্ক্ষেক 

র্ন্ত্রপাঙ্ক্ষত সরবরাহ 

৮১ ৮১ উন্মুি দরপত্র 

(এনঙ্ক্ষসটি) 

জাতীে প্রকল্প 

পঙ্ক্ষরিালক 

ঙ্ক্ষজওঙ্ক্ষব 

এবং 

ইউঙ্ক্ষনয়সফ 

৬২.৩০ 

ঙ্ক্ষজঙ্ক্ষি-৪ র্ানবাহন সরবরাহ 

(ঙ্ক্ষজপ-২, 

মাইয়ক্রাবাস-১) 

০৩ ০৩ উন্মুি দরপত্র 

(এনঙ্ক্ষসটি) 

জাতীে প্রকল্প 

পঙ্ক্ষরিালক 

ঙ্ক্ষজওঙ্ক্ষব ১৬০.০০ 

ফ্রমাট  ১১২    ২৫৫.৫০ 

 

সারক্ষণ ৫ : ক্ষিক্ষপক্ষপ অনু ায়ী প্রকক্ষের ক্রয় কা বক্র  
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১.৯ লগ ফ্রেম 

 

সংঙ্ক্ষেপ্ত ঙ্ক্ষববরণী উয়দ্দশ্য র্ািাইফ্রের সূিকসমূহ র্ািাইয়ের মাধ্যম গুরুত্বপূণ য ঙ্ক্ষসিান্তসমূহ 

প্রকয়ল্পর লেয 

গণমাধ্যয়ম প্রিারণা কার্ যক্রয়মর মাধ্যয়ম ঙ্ক্ষশশু ও নারীয়দর 

অবস্থার উন্নঙ্ক্ষত করা ও তায়দর অঙ্ক্ষধকারসমূহ ঙ্ক্ষনঙ্ক্ষিত করা  

 মানসম্মত স্বাস্থযয়সবা, পুঙ্ক্ষিয়সবা, ঙ্ক্ষশো, ঙ্ক্ষনরাপদ 

পাঙ্ক্ষন, পেঃঙ্ক্ষনষ্কাশন ও ব্যঙ্ক্ষিগত পঙ্ক্ষরেন্নতা 

ফ্রসবার প্রঙ্ক্ষত ঙ্ক্ষবয়শষ গুরুত্ব প্রদায়নর মাধ্যয়ম ঙ্ক্ষশশু 

ও নারীয়দর অঙ্ক্ষধকার প্রঙ্ক্ষতষ্ঠা করা  

 নারীর েমতােন ও ঙ্ক্ষবঙ্ক্ষভন্ন সামাঙ্ক্ষজক কায়জ 

নারীয়দর অংশগ্রহয়ণর হার বৃঙ্ক্ষি  

 অনগ্রসর ও প্রাঙ্ক্ষন্তক জনয়গাষ্ঠীর উন্নেন  

 

 প্রকল্প মূল্যােন  

 প্রভাব মূল্যােন  

 

প্রকয়ল্পর উয়দ্দশ্য 

 ঙ্ক্ষসআরঙ্ক্ষস, ঙ্ক্ষসয়িা ফ্রেমওোয়কযর আয়লায়ক সামাঙ্ক্ষজক 

উন্নেন, উন্নতভায়ব টিয়ক র্াকার ফ্রকৌশল রপ্ত, সুরো 

প্রাঙ্ক্ষপ্ত ও সামাঙ্ক্ষজক কায়জ অংশগ্রহয়ণর মাধ্যয়ম নারী ও 

ঙ্ক্ষশশুয়দর অঙ্ক্ষধকার সম্বয়ে মানুয়ষর সামাঙ্ক্ষজক ও 

ব্যঙ্ক্ষিগত আিরণ পঙ্ক্ষরবতযন করা 

 নারী ও ঙ্ক্ষশশু সিঙ্ক্ষকযত সহস্রাব্দ উন্নেন লেযমাত্রা, ষষ্ঠ 

পিবাঙ্ক্ষষ যক পঙ্ক্ষরকল্পনা এবং ঙ্ক্ষভশন-২০২১-এর 

লেযসমূহ অজযন করা  

 গণমাধ্যম ব্যবহার কয়র অযািয়ভায়কঙ্ক্ষস ও সামাঙ্ক্ষজক 

আয়দালয়নর মাধ্যয়ম কার্ যকরী ফ্রর্াগায়র্াগ কম যসূঙ্ক্ষি িালু 

করা এবং অনগ্রসর ও প্রাঙ্ক্ষন্তক জনয়গাষ্ঠীর জন্য 

কঙ্ক্ষমউঙ্ক্ষনটি ফ্ররঙ্ক্ষিওর মাধ্যয়ম কম যসূঙ্ক্ষি িালু করা 

 

 জনগণ অযািয়ভায়কঙ্ক্ষস ও ফ্রর্াগায়র্াগ কার্ যক্রম 

দ্বারা প্রভাঙ্ক্ষবত হয়ব  

 ঙ্ক্ষশশু ও নারী উন্নেন ঙ্ক্ষবষেক কম যসূঙ্ক্ষিগুয়লা গুরুত্ব 

পায়ব 

 ঙ্ক্ষসআরঙ্ক্ষস, ঙ্ক্ষসয়িা, সহস্রাব্দ উন্নেন লেযসমূহ, ষষ্ঠ 

পিবাঙ্ক্ষষ যক পঙ্ক্ষরকল্পনা এবং রূপকল্প ২০২১-এর 

লেযমাত্রাগুয়লা অজযয়ন সহােক হয়ব  

 কঙ্ক্ষমউঙ্ক্ষনটি ফ্ররঙ্ক্ষিও সম্প্রিায়রর মাধ্যয়ম অনগ্রসর 

ও প্রাঙ্ক্ষন্তক জনয়গাষ্ঠীর উন্নেন হয়ব  

 ঙ্ক্ষবঙ্ক্ষভন্ন গয়বষণা প্রঙ্ক্ষতয়বদন  

 ইউঙ্ক্ষনয়সফ কর্তযক ঙ্ক্ষশশুয়দর 

অবস্থান সিঙ্ক্ষকযত বাঙ্ক্ষষ যক 

প্রঙ্ক্ষতয়বদন  

 ঙ্ক্ষফিব্যাক  

 বাঙ্ক্ষষ যক অর্ যননঙ্ক্ষতক সমীো  

 জাতীে ও আন্তযজাঙ্ক্ষতক  পর্ যায়ে 

ঙ্ক্ষসআরঙ্ক্ষস, ঙ্ক্ষসয়িা-এর প্রঙ্ক্ষতশ্রুঙ্ক্ষতর 

সায়র্ একাি র্াকা  

 ঙ্ক্ষশশু ও নারী উন্নেয়ন জাতীে 

পর্ যায়ের কম যসূঙ্ক্ষি অব্যবহত র্াকা  

 UNDAP-র লেযমাত্রা 

অজযয়নর কম যসূঙ্ক্ষিসমূয়হর 

ধারাবাঙ্ক্ষহকতা বজাে র্াকা  

ফলসমূহ:  

 ঙ্ক্ষশশু ও নারীরা তায়দর অঙ্ক্ষধকার সিয়কয সয়িতন 

হয়েয়ে এবং বাংলায়দয়শ নারী ও ঙ্ক্ষশশুয়দর সামাঙ্ক্ষজক 

অবস্থার উন্নঙ্ক্ষত হয়েয়ে  

 ঙ্ক্ষশশু ও নারী উন্নেন ঙ্ক্ষবষেক মান সিন্ন 

অযািয়ভায়কঙ্ক্ষস ও ফ্রর্াগায়র্াগ কার্ যক্রম পঙ্ক্ষরিালনা 

করা  

 প্রঙ্ক্ষতয়বদন পর্ যয়বেণ  

 প্রকয়ল্পর অগ্রগঙ্ক্ষত প্রঙ্ক্ষতয়বদন  

 আইএমইঙ্ক্ষি প্রঙ্ক্ষতয়বদন  

 প্রকল্প বাস্তবােন কঙ্ক্ষমটি’র 

সভার কার্ যঙ্ক্ষববরণী  

 প্রকয়ল্পর কার্ যক্রমগুয়লা সঠিকভায়ব 

সিন্ন হয়েয়ে  

 ঙ্ক্ষশো সফর ও প্রঙ্ক্ষশেণ কম যসূঙ্ক্ষির 

আয়োজন করা হয়েঙ্ক্ষেল  
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 সমায়জ নারী ও ঙ্ক্ষশশুয়দর জ্ঞান ও অযািয়ভায়কঙ্ক্ষস বৃঙ্ক্ষি 

পায়ব। নারী ও ঙ্ক্ষশশুয়দর সাঙ্ক্ষব যক উন্নেয়নর জন্য 

গণমাধ্যয়ম ঙ্ক্ষবষেঙ্ক্ষভঙ্ক্ষিক প্রিারণা কার্ যক্রয়মর জন্য 

অযািয়ভায়কঙ্ক্ষস করয়ব।  

 নারী ও ঙ্ক্ষশশূয়দর উন্নেয়নর জন্য অযািফ্রভায়কঙ্ক্ষসর 

মাধ্যয়ম গণমাধ্যম প্রঙ্ক্ষতষ্ঠানসমূহ/ফ্রনটওোকয এর দেতা 

বৃঙ্ক্ষি ফ্রপয়েয়ে। 

 নারী ও ঙ্ক্ষশশু সিঙ্ক্ষকযত তথ্য প্রিার, ফ্রর্াগায়র্াগ 

কম যকাণ্ড পঙ্ক্ষরিালনাে গণমাধ্যম ব্যঙ্ক্ষিয়দর জ্ঞান ও 

দেতা বৃঙ্ক্ষি ফ্রপয়েয়ে।  

 আরও অয়নক ফ্রবঙ্ক্ষশ সংখ্যক ঙ্ক্ষশশু ঙ্ক্ষবয়শষত প্রাঙ্ক্ষন্তক ও 

অসহাে ব্যঙ্ক্ষিরা গণমাধ্যয়ম অংশগ্রহয়ণর সহােতা 

পায়ব  

 ঙ্ক্ষসআরঙ্ক্ষস, ঙ্ক্ষসয়িা, এমঙ্ক্ষিঙ্ক্ষজ এবং ঙ্ক্ষভশন-২০২১ এর 

নারী ও ঙ্ক্ষশশু উন্নেন ঙ্ক্ষবষেক অনুয়েদসমূয়হর 

বাস্তবােয়নর মাধ্যয়ম লেযসমূহ অজযন করয়ত হয়ব  

 

 নারীয়দর অংশগ্রহণ ঙ্ক্ষনঙ্ক্ষিতকরণ ঙ্ক্ষবষেক 

সয়িতনতা কার্ যক্রম এবং ঙ্ক্ষশশু ও নারীয়দর 

অঙ্ক্ষধকার ঙ্ক্ষনঙ্ক্ষিতকরণ  

  ১৫ টি গুরুত্বপূণ য জীবনতথ্য প্রিার করা  

 গণ প্রিারণা কার্ যক্রয়মর মাধ্যয়ম বাঙ্ক্ষিয়ত ১০ 

অভযায়সর অনুশীলন ঙ্ক্ষবষেক তথ্য প্রিার করা  

 ঙ্ক্ষশশু ও নারীয়দর ঙ্ক্ষবষয়ে রাজননঙ্ক্ষতক ফ্রনর্তবৃদ ও 

নীঙ্ক্ষত ঙ্ক্ষনধ যারকয়দর অংশগ্রহণ  

 সবয়িয়ে বঙ্ক্ষিত জনয়গাষ্ঠীর জন্য স্বাস্থয, পুঙ্ক্ষি, 

ঙ্ক্ষশো, ঙ্ক্ষনরাপদ পাঙ্ক্ষন, পেঃঙ্ক্ষনষ্কাশন ও পঙ্ক্ষরেন্নতা 

ফ্রসবার ন্যেসেত ব্যবহার  

 ঙ্ক্ষরঙ্ক্ষভউ ঙ্ক্ষমটিং  

 ঙ্ক্ষস্টোঙ্ক্ষরং কঙ্ক্ষমটি ঙ্ক্ষমটিং  

 সরকাঙ্ক্ষর  ও প্রকল্প সহােতাকারী 

প্রঙ্ক্ষতষ্ঠায়নর ঙ্ক্ষনকট ফ্রর্য়ক আঙ্ক্ষর্ যক 

সহােতা ঙ্ক্ষনেঙ্ক্ষমত ঙ্ক্ষেল  

 সঠিকভায়ব মঙ্ক্ষনটঙ্ক্ষরং কার্ যক্রম 

পঙ্ক্ষরিালনা করা হয়েয়ে এবং 

প্রয়োজনীে ঙ্ক্ষসিান্ত গ্রহণ করা 

হয়েঙ্ক্ষেল  

কার্ যক্রমসমূহ  

 জনসয়িতনতাবৃঙ্ক্ষিমূলক কার্ যক্রম  

 উদ্ভাবনমূলক ও অংশগ্রহণমূলক কার্ যক্রম 

 িলঙ্ক্ষিত্র ঙ্ক্ষনম যাণ ও প্রদশ যনী  

 গণমাধ্যম কমীয়দর জন্য প্রঙ্ক্ষশেণ কার্ যক্রম আফ্রোজন  

 ঙ্ক্ষবঙ্ক্ষভন্ন ঙ্ক্ষফিার, প্রঙ্ক্ষতয়বদন ও কার্ট যন প্রকাশ করা  

 কম যশালা/ ফ্রসঙ্ক্ষমনার আয়োজন করা  

 ঙ্ক্ষশশু ও নারী ঙ্ক্ষবষেক ঙ্ক্ষবয়শষ ঙ্ক্ষদবস উৎর্াপন  

 ফ্রবইসলাইন সায়ভয পঙ্ক্ষরিালনা করা  

 ঙ্ক্ষনেঙ্ক্ষমত ফ্রপ্রাগ্রাম ততঙ্ক্ষর,  ফ্ররঙ্ক্ষিওয়ত সম্প্রিার/ 

ফ্রটঙ্ক্ষলঙ্ক্ষভশয়ন সম্প্রিারসহ ২৫০টি উদ্ভাবনী এবং 

অংশগ্রহণমূলক কার্ যক্রম পঙ্ক্ষরিালনা  

 ২১টি িলঙ্ক্ষিত্র ততঙ্ক্ষর ও সারায়দয়শর ২১ ফ্রজলাে 

প্রদশ যনী করা  

 গণমাধ্যম কমীয়দর জন্য ২৬৭টি প্রঙ্ক্ষশেণ 

কার্ যক্রম পঙ্ক্ষরিালনা করা  

 ২৮৮০টি ঙ্ক্ষফিার, কার্ট যন ও প্রঙ্ক্ষতয়বদন প্রকাশ করা  

 ৬০টি পঙ্ক্ষরকল্পনা, পর্ যায়লািনা সভা, ওঙ্ক্ষরয়েয়ন্টশন 

কম যশালা/ ফ্রসঙ্ক্ষমনার আয়োজন  

 ৮০টি ঙ্ক্ষবয়শষ ঙ্ক্ষদবস উৎর্াপন  

 ০১টি ফ্রবইসলাইন সায়ভয পঙ্ক্ষরিালনা  

 ফ্রবইসলাইন সায়ভয প্রঙ্ক্ষতয়বদন  

 প্রকল্প অগ্রগঙ্ক্ষত প্রঙ্ক্ষতয়বদন  

 অঙ্ক্ষফঙ্ক্ষসোল ফ্ররকি য 

 উদ্ভাবয়নর তাঙ্ক্ষলকা  

 সঠিক সময়ে প্রকল্পটি গৃঙ্ক্ষহত 

হওোর কারয়ণ সঠিক সময়ে 

পঙ্ক্ষরিাঙ্ক্ষলত হয়েয়ে  

 সরকাঙ্ক্ষর  ও প্রকল্প সহােতাকারী 

প্রঙ্ক্ষতষ্ঠায়নর ঙ্ক্ষনকট ফ্রর্য়ক আঙ্ক্ষর্ যক 

সহােতা ঙ্ক্ষনেঙ্ক্ষমত ঙ্ক্ষেল  

 সঠিকভায়ব মঙ্ক্ষনটঙ্ক্ষরং কার্ যক্রম 

পঙ্ক্ষরিালনা করা হয়েয়ে এবং 

প্রয়োজনীে ঙ্ক্ষসিান্ত গ্রহণ করা 

হয়েঙ্ক্ষেল 

 সঠিক সময়ে জনবল ঙ্ক্ষনয়োগ  
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১.১০ প্রকে এলাকার  ানক্ষচে

 

ক্ষচে ১ : প্রকে এলাকার  ানক্ষচে  
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ঙ্ক্ষদ্বতীে অধ্যাে 

 

প্রভাব মূল্যােন কার্ যক্রয়মর কার্ যপিঙ্ক্ষত (Methodology) 

 

প্র ার্ মূল্যায়ক্ষনর কা বপক্ষরক্ষধ 

 ণপ্রজাতন্ত্রী র্াংলাক্ষদি সরকাক্ষরর তথ্য  ন্ত্রণালয় এর ব্যর্স্থাপনায় এর্ং ইউক্ষনক্ষসক্ষফরকাক্ষর রী ক্ষনক্ষদ বিনা ও অর্ বায়ক্ষন 

দ ৌর্ াক্ষর্ পক্ষরচাক্ষলত “ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  কা বক্র  (৪র্ ব প বায়)” িীষ বক প্রকেটির ১  প বায় র্াির্ায়ন 

শুরু হয় জুলাই ১৯৯৬ দর্ক্ষক জুন ২০০১ দ য়াক্ষদ। পরর্তীক্ষত এই প্রকক্ষের ধারার্াক্ষহকতায় ২য় প বায়, ৩য় প বায় ও ৪র্ ব 

প বায় প্রকে িহণ করা হয় এর্ং র্তব াক্ষন ২০১৭-২০২১ দ য়াক্ষদ এর ৫  প বাক্ষয়র র্াির্ায়ন চল ান রক্ষয়ক্ষছ। 

ইউক্ষনক্ষসক্ষফরকাক্ষি দপ্রািাক্ষ র আওতায় ০১ জুলাই ২০১২ দর্ক্ষক জুন ২০১৭ দ য়াক্ষদ চতুর্ ব প বাক্ষয় “ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ক্ষন 

দ া াক্ষ া  কা বক্র  (৪র্ ব প বায়)” প্রকেটি র্াির্ায়ন করা হক্ষয়ক্ষছল এর্ং ক্ষনধ বাক্ষরত স ক্ষয়র  ক্ষেই প্রকে স াপ্ত করা 

হক্ষয়ক্ষছ।  

 

 ত ৩০ জুন ২০১৭ তাক্ষরক্ষখ চতুর্ ব প বাক্ষয় স াপ্ত প্রকক্ষের আওতায় তথ্য  ন্ত্রণালয় এর্ং এর অধীন ৮টি সংস্থার  ােক্ষ  

সারাক্ষদক্ষি অযািক্ষ াক্ষকক্ষস, সা াক্ষজক দ া াক্ষ া  ও  ণ াে  দ া াক্ষ া  কা বক্র  পক্ষরচালনা করা হয়। ক্ষর্ক্ষ ন্ন সংস্থার 

 ােক্ষ  র্াির্াক্ষয়ত উক্ষেখক্ষ াগ্য দ া াক্ষ া  কা বক্র সমূক্ষহর  ক্ষে ক্ষছল জাতীয় ও স্থানীয় প বাক্ষয় অযািক্ষ াক্ষকক্ষস অনুষ্ঠান, 

আক্ষলাচনা স া, ক বিালা, প্রক্ষিেণ ক বিালা, নাটক,  ান, স্পট, িকুক্ষ ন্টারী, ক্ষর্তকব প্রক্ষতক্ষ াক্ষ তা, কার্ট বন, চলক্ষচে 

প্রদি বনী, পেী সং ীত, উঠান তর্ঠক, র্ক্ষহরাঙ্গন অনুষ্ঠান, ক্ষর্ক্ষিষ ক্ষদর্ক্ষসর উদ াপন, ক্ষিশু দ লা ইতযাক্ষদ। অংিিহণকারী 

৮টি সংস্থা তাক্ষদর ক্ষনজস্ব দেতা, অক্ষ জ্ঞতা এর্ং  াঠ প বাক্ষয়র জনর্ক্ষলর  ােক্ষ  দদক্ষির জন ণক্ষক ক্ষিশু ও নারীক্ষদর 

উন্নয়নমূলক ক্ষর্ক্ষ ন্ন ক্ষর্ষক্ষয় সক্ষচতনতা বৃক্ষিসহ ব্যক্ষি ত ও পাক্ষরর্াক্ষরক জীর্ক্ষন ইক্ষতর্াচক আচরণ সৃক্ষির জন্য ক বসূক্ষচ 

পক্ষরচালনা কক্ষরক্ষছ।  

 

এ প্রসক্ষঙ্গ উক্ষেখ্য দ , পক্ষরকেনা  ন্ত্রণালক্ষয়র অন্ত বত র্াির্ায়ন পক্ষরর্ীেণ এর্ং মূল্যায়ন ক্ষর্ া  (IMED) র্াক্ষষ বক 

উন্নয়নক বসূচীর (ADP) অধীন র্তব ান অর্ ব র্ছক্ষর (২০১৯-২০) স াপ্ত ঐ  প্রকেটির প্র ার্ মূলায়ক্ষনর জন্য ক্ষনর্ বাচন 

কক্ষরক্ষছ।  

 

প্রকক্ষের ক্ষর্ক্ষ ন্ন িকুক্ষ ন্ট অনুসন্ধান কক্ষর এর্ং  াঠ প বাক্ষয় তথ্য সংিহ কক্ষর প্রকক্ষের ক বকাক্ষের কারক্ষণ উক্ষেি 

জনক্ষ াষ্ঠীর ওপর এর কা বকর প্র ার্ অনুসন্ধানক্ষক মূল লেয ক্ষর্ক্ষর্চনা কক্ষর এই  ক্ষর্ষণা ক বকাে পক্ষরচালনা করা হয়। 

 

আন্ত:ব্যক্ষিক, সা াক্ষজক ও  ণ দ া াক্ষ া   ােক্ষ  প্রচারণার িারা দদিব্যাপী ক্ষিশু ও নারী অক্ষধকার ক্ষনক্ষশ্চত করাসহ 

তাক্ষদর জন্য উপক্ষ া ী পক্ষরক্ষর্ি সৃক্ষি কক্ষর সাক্ষর্ বক অর্স্থার উন্নয়ন ঘটাক্ষনাই প্রকক্ষের মূল লেয র্ক্ষল ক্ষর্ক্ষর্ক্ষচত হক্ষয়ক্ষছল। 

দসক্ষেক্ষে মূল্যায়ন ক বকাে মূলত: অনুসন্ধান কক্ষরক্ষছ দ , ঐ স য় পক্ষরচাক্ষলত প্রকেটি তার মূল লক্ষেয কতর্টকু সাফল্য 

লা  কক্ষরক্ষছল এর্ং প্রকে পক্ষরচালনার স ক্ষয় ক্ষক ক্ষক স স্যার সম্মুখীন হক্ষয়ক্ষছল। একই সাক্ষর্ প্রকক্ষের পক্ষরচালনা পিক্ষত 

অনুসন্ধান কক্ষর এর পক্ষরকক্ষেত র্রাে, ব্যয়, ক্রয়, অক্ষিট, জনর্ল, ব্যর্স্থাপনা, দ ৌত কাঠাক্ষ া ক্ষনণ বয় ইতযাক্ষদ ক্ষর্ষয়ও 

অনুসন্ধান করা হয়।  

 

 

প্রকক্ষের লেয অজবক্ষন দ  স ি দ ৌক্ষলক অনুক্ষ ত ক্ষসিান্তক্ষক ক্ষর্ক্ষর্চনা করা হক্ষয়ক্ষছল তা হক্ষলা: 

 

“ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  কা বক্র  (৪র্ ব প বায়)” এই কাজটির উক্ষেে হল এই প্রকক্ষের প্রকে ক ী এর্ং 

র্াির্ায়নকারী প্রক্ষতষ্ঠানসমূক্ষহর সহক্ষ াক্ষ তায় স াপ্ত প্রকেটির লক্ষেযত জনক্ষ াষ্ঠীর ওপর উন্নয়ক্ষনর জন্য দ া াক্ষ া  

কা বক্রক্ষ র ক্ষক ক্ষক প্র ার্ দফক্ষলক্ষছ তার মূল্যায়ন করা। প্রকেটির  ােক্ষ  লক্ষেযত জনক্ষ াষ্ঠীর পাক্ষরর্াক্ষরক ও সা াক্ষজক 

জীর্ক্ষন ক্ষিশু ও নারীক্ষদর প্রক্ষত দৃক্ষি ক্ষঙ্গ পক্ষরর্তবক্ষন দকান ইক্ষতর্াচক পক্ষরর্তবন সাক্ষধত হক্ষয়ক্ষছ ক্ষকনা তা মূল্যায়ন করা । 

প্রিাক্ষর্ত স ীো কাক্ষজর চূড়ান্ত প্রক্ষতক্ষর্দক্ষনর সুপাক্ষরিসমূক্ষহর আক্ষলাক্ষক দাক্ষয়ত্বপ্রাপ্ত  ন্ত্রণালয়/ক্ষর্ া /র্াির্ায়নকারী 
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প্রক্ষতষ্ঠানসমূহ চল ান প্রকেটিক্ষক আরও  ণ ানুক্ষষর চাক্ষহদা উপক্ষ া ী কক্ষর দতালাসহ এর ফল অজবক্ষন সুক্ষনক্ষদ বি 

ক বক্ষকৌিক্ষল িহণ করক্ষত পারক্ষর্। এই স ীো কাক্ষজর সুক্ষনক্ষদ বি উক্ষেেগুক্ষলা ক্ষনম্নরূপ: 

 

 গৃহীত কা বার্লী ক্ষিক্ষপক্ষপ/আরক্ষিক্ষপক্ষপ অনুসাক্ষর পক্ষরচাক্ষলত হক্ষয়ক্ষছল ক্ষকনা তা ক্ষনরীো ও 

প বাক্ষলাচনা করা; 

 প্রকক্ষের পক্ষরচাক্ষলত কা বক্র  উক্ষেি ফল অজবক্ষন কতর্টকু সাফল্য লা  কক্ষরক্ষছল তা ক্ষর্ক্ষিষণ কক্ষর 

প্রকক্ষের উক্ষেি উপকারক্ষ া ীসহ স াজ জীর্ক্ষন এর প্র ার্ মূল্যায়ন করা;  

 দাক্ষয়ত্বপ্রাপ্ত  ন্ত্রণালয়/ক্ষর্ া /র্াির্ায়নকারী সংস্থাসমূক্ষহর জন্য সুক্ষনক্ষদ বি সুপাক্ষরি ালা প্রণয়ন 
করা  াক্ষত ধারার্াক্ষহক াক্ষর্  ক্ষর্ষ্যৎ প্রকে িহক্ষণর দেক্ষে তথ্য ও প্র াণক্ষ ক্ষত্তক ক বক্ষকৌিল 

ক্ষনধ বারণ করা  ায়। 

 

 

২.১ পরামশ যক/পরামশ যক প্রঙ্ক্ষতষ্ঠায়নর কার্ যপঙ্ক্ষরঙ্ক্ষধ (TOR) 

 

(১)  প্রকক্ষের পটভূক্ষ , উক্ষেেসমূহ, অনুক্ষ াদন/সংক্ষিাধন, আক্ষর্ বক সংস্থান ইতযাক্ষদসহ অন্যান্য নক্ষর্সমূহ 

 র্া ক্ষিক্ষপক্ষপ/আরক্ষিক্ষপক্ষপ, প্রকক্ষের ক্ষর্ষক্ষয় সকল স ার ক্ষসিান্তসমূহ, প্রকক্ষের অন্যান্য সূেস্থ 

ক্ষর্ষয়সমূহ এর্ং সকল আক্ষর্ বক প্রাক্কলন প বাক্ষলাচনা করা। 
 

(২) দ ৌত ও আক্ষর্ বক উেীি লেযসমূহ, প্রকক্ষের সকল অংক্ষির দ ৌত ও আক্ষর্ বক অি ক্ষতসমূক্ষহর তথ্য 

সংিহ কক্ষর তা সারণী/চাক্ষট বর  ােক্ষ  উপস্থাপন করা;  
 

(৩) প্রকক্ষের উক্ষেেসমূহ অজবক্ষনর অর্স্থা প বাক্ষলাচনা এর্ং অন্যান্য প্রারক্ষম্ভক প বক্ষর্েণসমূক্ষহর র্ণ বনা 

প্রদান;  
 

(৪) প্রকক্ষের অধীক্ষন সকল  ালা াল, কাজ ও দসর্া ক্রক্ষয়র ক্ষর্ষয় প বাক্ষলাচনা ও ক্ষর্ক্ষিষণ করতঃ 

তৎসম্পক্ষকব ফলার্তবন দদওয়া দ ন, দসগুক্ষলা ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও প্রক্ষর্ধান অনুসাক্ষর করা হক্ষয়ক্ষছ 

ক্ষকনা (ক্ষপক্ষপএ-২০০৬ এর্ং ক্ষপক্ষপআর-২০০৮);  
 

(৫) প্রকোধীক্ষন ক্রয়কৃত  ালা াল, কাজ ও দসর্াসমূহ এর্ং আর্েক  ানর্ সম্পক্ষদর অর্স্থা প বাক্ষলাচনা 

কক্ষর তা অব্যাহত রাখার ক্ষর্ষক্ষয় আক্ষলাকপাত করা;  
 

(৬)  ালা ল ক্রক্ষয় চুক্ষি/ক্ষর্ওক্ষকউ নমুনা সম্পক্ষকবত িতবসমূহ অনুসরণ করা হক্ষয়ক্ষছল ক্ষকনা এর্ং কাজ/ 

 ালা াল/ক্ষসর্া ক্রক্ষয়র স য় দকান প্রকার পরীো/ পক্ষরদি বন করা হক্ষয়ক্ষছল ক্ষকনা তা প বাক্ষলাচনা/ 

ক্ষর্ক্ষিষণ করা;  
 

(৭) অনুক্ষ াক্ষদত ক্রয় পক্ষরকেনা অনুসাক্ষর  ালা াল সংিহ করা হক্ষয়ক্ষছল ক্ষকনা তা ক্ষনধ বারক্ষণর জন্য 

ক্ষিক্ষপক্ষপ/আরক্ষিক্ষপক্ষপ এর ক্রয় পক্ষরকেনা এর্ং ক্রয়কালীন ব্যর্স্থা প বাক্ষলাচনা করা;  

(৮) প্রকে র্াির্ায়ক্ষনর ঝুঁক্ষক দ  ন- অর্ ব ছাক্ষড় ক্ষর্লম্ব, কাজ/ ালা াল/ক্ষসর্া ক্রক্ষয় ক্ষর্লম্ব, ব্যর্স্থাপনা 

অদেতা, স য় এর্ং/ অর্র্া প্রকক্ষের ব্যয় বৃক্ষি ইতযাক্ষদ প বাক্ষলাচনা এর্ং ক্ষর্ক্ষিষণ করা;  
 

(৯) প্রকে সংক্ষিাধন, অর্ ব র্রােকরণ, অর্ ব ছাড়করণ, মূল্য প্রদান ইতযাক্ষদ ক্ষর্ষয়গুক্ষলা প বাক্ষলাচনা এর্ং 

ক্ষর্ক্ষিষণ করা; 

(১০) প্রকে কা বার্লী র্াির্ায়ক্ষন প্রকে পক্ষরচালকসহ প্রকক্ষের অন্যান্য ক বচারী ক্ষণর ক ব সম্পাদন 

ক্ষর্ক্ষিষণ করা; 

(১১) প্রকক্ষের কা বার্লী র্াির্ায়ক্ষন ক্ষর্লম্ব ( ক্ষদ র্াক্ষক) ও তার কারণ ক্ষনণ বয় করা; 
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(১২) প্রকে র্াির্ায়নকাক্ষল প্রকে কর্তবপে কর্তবক প্রণীত অি ক্ষত সম্পক্ষকবত সকল প্রক্ষতক্ষর্দন প বাক্ষলাচনা 

করা; 

 (১৩) প্রকক্ষের কা বার্লীর অি ক্ষত প বাক্ষলাচনা এর্ং কা বার্লী প্রকক্ষের উক্ষেেসমূক্ষহর সক্ষঙ্গ সঙ্গক্ষতপূণ ব 

ক্ষকনা তা ক্ষর্ক্ষিষণ ও তৎসম্পক্ষকব প্রক্ষতর্াতবা (ক্ষফিব্যাক) প্রদান করা;  

 

(১৪) প্রকে কা বার্লীর অর্ বায়ন/র্াির্ায়ক্ষনর সক্ষঙ্গ সংক্ষিি ক্ষর্ক্ষ ন্ন দেক দহাল্ডার ক্ষণর ভূক্ষ কা প বাক্ষলাচনা 

এর্ং ক্ষর্ক্ষিষণ করা;  

 

(১৫) প্রকে র্াির্ায়ক্ষন স স্যা  র্া ক্ষর্লক্ষম্ব অর্ ব ছাড়করণ,  ালা াল, কাজ এর্ং দসর্া ক্রক্ষয় ক্ষর্লম্ব, প্রকে 

ব্যর্স্থাপনার গুণ ত ান এর্ং প্রকক্ষের দ য়াদ সম্প্রসারণ ও ব্যয়বৃক্ষি এর্ং অন্যান্য সংক্ষিি ক্ষর্ষয়ার্লী 

প বাক্ষলাচনা ও ক্ষর্ক্ষিষণ করা;  

 

(১৬) প্রকক্ষের  ােক্ষ  পক্ষরচাক্ষলত কা বার্লীর কা বকাক্ষরতা ও উপক্ষ াক্ষ তা এর্ং সাফল্য ক্ষর্ষক্ষয় প বাক্ষলাচনা 

ও ক্ষর্ক্ষিষণ করা;  

 

(১৭) প্রকক্ষের উক্ষেে অজবন উহার কা বার্লী কতটা প বাপ্ত তা প বাক্ষলাচনা ও ক্ষর্ক্ষিষণ করা;  

 

(১৮) প্রকক্ষের SWOT (সর্লতা, দূর্ বলতা, সুক্ষ া  এর্ং ঝুঁক্ষক) ক্ষর্ক্ষিষণ কক্ষর এর দূর্ বলতা কাটাক্ষনা ও চযাক্ষলঞ্জ 

( ক্ষদ র্াক্ষক) দ াকাক্ষর্লার সুপাক্ষরি প্রদান করা; 

 

(১৯) প্রকে র্াির্ায়ন পরর্তী স ক্ষয় স্থায়ীত্ব ক্ষনক্ষশ্চন্ত করার লক্ষেয এক্ষিট প্ল্যান সম্বক্ষন্ধ প্রক্ষতর্াতবা (ক্ষফিব্যাক) 

প্রদান করা;  

 

(২০) সংিহণকারী কর্তবপক্ষের (আইএ ইক্ষি) চাক্ষহদা দ াতাক্ষর্ক প্রকক্ষের সক্ষঙ্গ সম্পক্ষকবত অন্যান্য কাজ 

সম্পাদন করা। 

 

 

২.২ এলাকা ঙ্ক্ষনব যািন 

 

প্রকেটি র্াংলাক্ষদক্ষির ৬৪টি দজলায় র্াির্াক্ষয়ত হক্ষয়ক্ষছল। ইনক্ষসপিন ক্ষ টিংসহ দটকক্ষনকযাল কক্ষ টি ও ক্ষেয়াক্ষরং কক্ষ টির 

স ার আক্ষলাচনার পরা ি বক্রক্ষ  এই স ীো পক্ষরচালনার জন্য সারাক্ষদক্ষির দ ৌ ক্ষলক অর্স্থান ক্ষর্ক্ষর্চনায় ১৮টি দজলাক্ষক 

ক্ষনর্ বাচন করা হক্ষয়ক্ষছ ( ানক্ষচে সংযুি)।  
 

 

ক্ষর্ া  অনু ায়ী প্রিাক্ষর্ত দজলাসমূহ ক্ষনম্নরূপ: 

 

ক্ষর্ া  নমুনার অন্তর্ভ বি দজলা দজলার সংখ্যা 

িাকা টাঙ্গাইল, রাজর্াড়ী, দ াপাল ঞ্জ, নরক্ষসংদী  ৪ 

চট্টিা  ব্রাহ্মণর্াড়ীয়া, দনায়াখালী, রাঙ্গা াটি, চাঁদপুর ৪ 

খলনা ক্ষেনাইদহ, কুক্ষিয়া, র্াক্ষ রহাট ৩ 

র্ক্ষরিাল র্রগুনা, পর্টয়াখালী ২ 

ক্ষসক্ষলট সুনা  ঞ্জ ১ 

 য় নক্ষসংহ  য় নক্ষসংহ, দনেক্ষকানা ২ 

রংপুর নীলফা ারী, ক্ষদনাজপুর ২ 

দ াট = ১৮ 

 

সারক্ষণ ৬ : ক্ষর্ া  অনু ায়ী প্রিাক্ষর্ত দজলাসমূহ 
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২.৩ প্র ার্ মূল্যায়ন প্রকে এলাকার  ানক্ষচে: 

 

ক্ষচে ২: প্র ার্ মূল্যায়ন প্রকে এলাকার  ানক্ষচে 
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২.৪ নমুনা ঙ্ক্ষনব যািন ও আকার ঙ্ক্ষনধ যারণ 

 

নমুনা ঙ্ক্ষনব যািন  

প্র ার্ মূল্যায়ক্ষনর দেক্ষে দ  সকল ব্যক্ষির সাোৎকার িহণ করা হক্ষয়ক্ষছল তাক্ষদরক্ষক অন্তবভূক্ষির দেক্ষে ক্ষনক্ষম্নাি 

ক্ষর্ষয়গুক্ষলার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হক্ষয়ক্ষছ।  

 ২০১২-২০১৭ সাক্ষলর স াপ্ত প্রকে কা বক্র ক্ষক স্মরণ করক্ষত দপক্ষরক্ষছন 

 র্তব াক্ষন প্রকে এলাকায় র্সর্াস করক্ষছন  

 প্রকক্ষের ক্ষর্ক্ষ ন্ন কা বক্র  দর্ক্ষক দসর্া দপক্ষয়ক্ষছন  

 

দ সকল ব্যক্ষির সাোৎকার িহণ করা হয়ক্ষন 

 প্রকক্ষের আওতায় ক্ষর্তরণকৃত তথ্য স্মরণ করক্ষত পাক্ষরক্ষন  

 ক ব এলাকায় র্সর্াস কক্ষর না 

  ানক্ষসক াক্ষর্ সুস্থ নয়  

 সাোৎকার ক্ষদক্ষত রাক্ষজ নয়  

 

নমুনার আকার ঙ্ক্ষনধ যারণ 
 

প্রার্ক্ষ ক তথ্য উপাত্ত সংখ্যা ত ও গুণ ত পিক্ষত অনুসরণ কক্ষর সংিহ করা হক্ষয়ক্ষছ। গুণ ত তথ্য সংিক্ষহর পিক্ষত ক্ষছল 

মূল তথ্যদাতাক্ষদর জক্ষরপ প্রশ্ন ালার  ােক্ষ  সাোৎকার, দফাকাস গ্রুপ আক্ষলাচনা ও দকইস োক্ষি সংিহ। এছাড়াও 

ক্ষর্ক্ষ ন্ন দক্ষলদ দিাক্ষর্জ সংিহ ও প বক্ষর্েণ করা হক্ষয়ক্ষছ। সংখ্যা ত তথ্য-উপাত্ত একটি কাঠাক্ষ ার্ি প্রশ্নপক্ষের সাহাক্ষ  

প্রকক্ষের সরাসক্ষর উপকারক্ষ া ীক্ষদর ক্ষনকট দর্ক্ষক সাোৎকাক্ষরর  ােক্ষ  সংিহ করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 

এ  ক্ষর্ষণায় ক্ষনর্ বাক্ষচত নমুনাসমূহ দ ন প্রক্ষতক্ষনক্ষধত্বমূলক হয় দসটি ক্ষনক্ষশ্চত করার জন্য একটি ক্ষর্জ্ঞানক্ষ ক্ষত্তক নমুনার 

দকৌিল অনুসরণ করা হক্ষয়ক্ষছ। নমুনার আকার ক্ষনণ বক্ষয় দ  সূে অনুসরণ করা হক্ষয়ক্ষছ তা ক্ষনক্ষম্ন উক্ষেখ করা হক্ষলা।  ারা 

প্রকক্ষের সরাসক্ষর উপকারক্ষ া ী তাক্ষদর নমুনা আকার ক্ষনধ বারক্ষণর জন্য ক্ষনম্নক্ষলক্ষখত পক্ষরসংখ্যাক্ষনক সূে ব্যর্হার করা 

হক্ষয়ক্ষছ। 

 

নমুনা আকার n হক্ষল- 

𝑛 = 
𝑧2 𝑃𝑄

𝑒2
 × 𝑑𝑒𝑓𝑓 

𝑛 হল মূল ক্ষনক্ষদ বিক্ষকর জন্য প্রক্ষয়াজনীয় নমুনার আকার। 

P হল ক্ষনক্ষদ বি ক্ষনক্ষদ বিক্ষকর প্রতযাক্ষিত ক াক্ষরক্ষজর হার। এখাক্ষন P =0.5 এর্ং Q = 1-P = 0.5 

𝑑𝑒𝑓𝑓 ⇒ 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡 এর্ং  ার  ান ধরা হক্ষয়ক্ষছ ২, 𝑒 হল প্রাক্ষন্তক ভ্রাক্ষন্ত র্া Marginal error 

e = 0.05 । এক্ষেক্ষে  

n = 
(1.96)2×0.5×0.5

(0.05)2
× 2 

   = 769 

এর্ং 4% নন-ক্ষরসপন্স দরট ক্ষর্ক্ষর্চনা কক্ষর  

n = 800 
 

উক্ষেখ্য, সূে অনুসাক্ষর সাোৎকাক্ষরর নমুনার সংখ্যা n = ৮০০ হক্ষল তা পক্ষরসংখ্যাক্ষনক াক্ষর্ তাৎপ বপূণ ব হক্ষর্ ক্ষর্ক্ষর্চনা 

কক্ষর ক্ষর্ক্ষ ন্ন ধাক্ষপ তথ্য সংিহ করা হক্ষয়ক্ষছ। 
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দজলাক্ষ ক্ষত্তক নমুনা সংখ্যা ক্ষর্ াজন 

 

নমুনার আকার প্রক্ষতটি দজলায় স হাক্ষর ক্ষর্ াজন কক্ষর দ াট নমুনা ও দজলাক্ষ ক্ষত্তক নমুনা সংিক্ষহর ক্ষর্ াজন ক্ষনম্নরূপ- 

 

নমুনা প্রশ্নপে ধরণ উত্তর দাতা দজলাক্ষ ক্ষত্তক সংখ্যা সর্ বক্ষ াট সংখ্যা 

(ক) উপকারক্ষ া ী  

      সাোৎকার 

নারী ও পুরুষ (১৮ র্ছক্ষরর উক্ষিব) ৩৫ ৬৩০ 

(খ) ক্ষিশু, ক্ষকক্ষিার,  

      ক্ষকক্ষিারী সাোৎকার 

ক্ষিশু, ক্ষকক্ষিার, ক্ষকক্ষিারী (১৫-১৯ র্ছর) ৫ ৯০ 

( ) প্রকে র্াির্ায়নকারী 

ক বকতবা ও ক্ষর্ক্ষিষ 

তথ্যদাতা সাোৎকার 

(KII) 

 

 

প্রকে র্াির্ায়নকারী ক বকতবা/ দজলা তথ্য 

ক বকতবা/ ইউএনও/ দচয়ারম্যান/ ক্ষিো 

অক্ষফসার/ স্বাস্থয ও পক্ষরর্ার পক্ষরকেনা 

ক বকতবা/  ক্ষহলা ক্ষর্ষয়ক ক বকতবা/ 

স্বাস্থযক ী/ ক্ষিেক/ কাজী/ ই া / ওয়াি ব 

কক্ষ িনার/ ইউক্ষনয়ন সদস্য/  ক্ষহলা সদস্য/ 

এনক্ষজও প্রক্ষতক্ষনক্ষধ/ ক্লার্ প্রক্ষতক্ষনক্ষধ ইতযাক্ষদ 

৫ ৯০ 

* প্রক্ষতটি র্াির্ায়কারী সংস্থার প্রধান কা বালক্ষয় ক পক্ষে ১ জক্ষনর সাোৎকার দনয়া 

হক্ষয়ক্ষছ। 

৪৫টি 

 নমুনা সাোৎকার 

৮১০টি  

নমুনা সাোৎকার 

 

সারক্ষণ ৭ : দজলাক্ষ ক্ষত্তক নমুনা সংখ্যা 

 

 াঠ প বাক্ষয় ১৮টি দজলায় সুষ  াক্ষর্ উত্তরদাতা র্ন্টন ক্ষনক্ষশ্চত করার লক্ষেয  ণনাকারীর  ােক্ষ  দ াট ৮১০ জক্ষনর 

সাোৎকার িহণ করা হক্ষয়ক্ষছ এর্ং প্রক্ষতটি দজলায় দ াট ৪৫টি সাোৎকার িহণ করা হক্ষয়ক্ষছ। এছাড়াও প্রিাক্ষর্ত  ক্ষর্ষণা 

পিক্ষত অনুসাক্ষর ৮টি ক্ষনধ বাক্ষরত দজলায় ১টি কক্ষর দ াট ৮টি দলীয় আক্ষলাচনা পক্ষরচালনা করা হয়। উক্ষেখ্য ৪ ধরক্ষনর দলীয় 

আক্ষলাচনা গ্রুক্ষপ ৮-১২ জন কক্ষর তথ্যদাতা উপক্ষস্থত ক্ষছক্ষলন। এফক্ষজক্ষি র্া দলীয় আক্ষলাচনার দলগুক্ষলার ধরণ ক্ষনম্নরূপ: 

 

  

(ক) উপকারক্ষ া ী জনক্ষ াষ্ঠী; 

 (খ) দপিাজীক্ষর্ (সরকাক্ষর ও দর্সরকাক্ষর ক্ষিেক, ই া , কাজী, পুরক্ষহত); 

 ( ) দপিাজীক্ষর্ (সরকাক্ষর ও দর্সরকাক্ষর স্বাস্থয ও স াজক ী); 

 (ঘ) ক্ষনর্ বাক্ষচত জনপ্রক্ষতক্ষনক্ষধ (ইউক্ষপ সদস্য, ওয়াি ব কক্ষ িনার ও স্থানীয় দনর্তবৃন্দ)। 

 

২.৫ তথ্য সংগ্রহ ও ঙ্ক্ষবয়েষণ পিঙ্ক্ষত 

 

তথ্য-উপাত্ত সংিক্ষহর উপকরণ-উৎসসমূহ 

 

 ক্ষর্ষণার মূল পক্ষরসর 

উপাত্ত/তথ্য সংিক্ষহর র্টলস ও উৎসার্ক্ষল 

উপকরণ উৎস 

প্রকে প বাক্ষলাচনা নক্ষর্পে প বাক্ষলাচনা, মূল তথ্যদাতাক্ষদর 

সাক্ষর্ সাোৎকার 

 

প্রকক্ষের নক্ষর্পে, প্রকে ক বকতবাবৃন্দ, 

সংক্ষিি ব্যক্ষির্ ব 

র্াির্ায়ক্ষনর অর্স্থা 

প বাক্ষলাচনা 

নক্ষর্পে প বাক্ষলাচনা, মূল তথ্যদাতাক্ষদর 

সাক্ষর্ সাোৎকার 

প্রকক্ষের নক্ষর্পে, প্রকে ক বকতবাবৃন্দ, 

সংক্ষিি ব্যক্ষির্ ব, প্রকক্ষের 

উপকারক্ষ া ী ণ 
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লেয ও উক্ষেে অজবন 

প বাক্ষলাচনা 

নক্ষর্পে প বাক্ষলাচনা, জক্ষরপ; মুল 

তথ্যদাতাক্ষদর সাোৎকার, দল ত 

আক্ষলাচনা 

 

প্রকক্ষের নক্ষর্পে, প্রকে ক বকতবাবৃন্দ, 

সংক্ষিি ব্যক্ষির্ ব, প্রকক্ষের 

উপকারক্ষ া ী ণ 

আহরণ ক্ষর্ক্ষধ ালা ও 

ক্ষপক্ষপআর মূল্যায়ন 

নক্ষর্পে প বাক্ষলাচনা, মূল তথ্যদাতাক্ষদর 

সাোৎকার,  ােক্ষ ক উপাত্ত সংকলন 

 

প্রকক্ষের নক্ষর্পে, প্রকে ক বকতবাবৃন্দ, 

সংক্ষিি ব্যক্ষির্ ব 

প্রকক্ষের প্রক্ষয়াজনীয়তা 

প বাক্ষলাচনা 

নক্ষর্পে প বাক্ষলাচনা, মূল তথ্যদাতাক্ষদর 

সাোৎকার,  ােক্ষ ক উপাত্ত সংকলন 

 

প্রকক্ষের নক্ষর্পে, প্রকে ক বকতবাবৃন্দ, 

সংক্ষিি ব্যক্ষির্ ব 

আহরক্ষণর গুণ ত ক্ষদক 

মূল্যায়ন 

মূল তথ্যদাতাক্ষদর সাোৎকার, দল ত 

আক্ষলাচনা, ক্ষনক্ষর্ড় সাোৎকার 

 

প্রকে ক বকতবাবৃন্দ, সংক্ষিি ব্যক্ষির্ ব, 

প্রকক্ষের উপকারক্ষ া ী ণ 

র্াির্ায়ক্ষনর ক্ষর্লম্ব ও 

তার কারণ এর্ং ক্ষর্ক্ষেন্ন 

ক্ষর্ক্ষিষণ 

নক্ষর্পে প বাক্ষলাচনা, জক্ষরপ, মূল 

তথ্যদাতাক্ষদর সাোৎকার,  ােক্ষ ক 

উপাত্ত সংকলন 

 

প্রকক্ষের নক্ষর্পে, প্রকে ক বকতবাবৃন্দ, 

সংক্ষিি ব্যক্ষির্ ব 

SWOT ক্ষর্ক্ষিষণ মূল তথ্যদাতাক্ষদর সাোৎকার, দল ত 

আক্ষলাচনা 

 

প্রকে ক বকতবাবৃন্দ, সংক্ষিি ব্যক্ষির্ ব, 

উপকারক্ষ া ী 

আর্ ব-সা াক্ষজক অর্স্থার 

প বাক্ষলাচনা 

নক্ষর্পে প বাক্ষলাচনা, জক্ষরপ, মূল 

তথ্যদাতাক্ষদর সাোৎকার, দল ত 

আক্ষলাচনা, ক্ষনক্ষর্ড় সাোৎকার, দকইস 

োক্ষি, প বক্ষর্েণ 

 

প্রকে ক বকতবাবৃন্দ, সংক্ষিি ব্যক্ষির্ ব, 

প্রকক্ষের উপকারক্ষ া ী ণ 

 

তথ্য সংিক্ষহর পিক্ষত  

উত্তরদাতা ও তথ্য সংিহ প্রশ্নপে 

প্র ার্ মূল্যায়ন কা বক্র  পক্ষরকেনায় সুক্ষনক্ষদ বি উত্তরদাতার কাছ দর্ক্ষক তথ্য সংিহ করা হয়। এক্ষেক্ষে তথ্যদাতা ক্ষছক্ষলন 

প্রকক্ষের উপকারক্ষ া ী ক্ষিশু ও নারী। র্াংলাক্ষদি সরকার এর সুক্ষনক্ষদ বি নীক্ষত ালার আওতায় ক্ষিশুক্ষদর র্য়সসী া ১৮ র্ছর 

প বন্ত। উক্ষেখ্য, সাোৎকার িহক্ষণর জন্য প্রিাক্ষর্ত ক্ষিশু দলটি মূলত ২০১২ দর্ক্ষক ২০১৭ সাল প বন্ত স য়কাক্ষল ক পক্ষে 

১৩ র্ছর র্য়সী ক্ষছল র্ক্ষল ক্ষর্ক্ষর্চনা করা হয়। মূলত: ২০১২-২০১৭ স য়কাক্ষল প্রকক্ষের ক্ষিশু উপকারক্ষ া ী ক্ষহক্ষসক্ষর্ তারা 

সক্ষক্রয় ক্ষছক্ষলন। 

 

প্রক্ষতযকটি উত্তরদাতা দশ্রক্ষণর জন্য সুক্ষনক্ষদ বি প্রশ্নপে প্রণয়ন করা হয়। (নমুনা সংযুি- পক্ষরক্ষিি ‘ক’ দর্ক্ষক ‘ঙ’ প বন্ত) এর্ং 

কা বক্রক্ষ  তাক্ষদর সংক্ষিিতা ক্ষর্ক্ষর্চনা কক্ষর ক্ষর্ক্ষ ন্ন তথ্য সংিহ করা হয়। ক্ষর্ষয়ক্ষ ক্ষত্তক প্র ার্ মূল্যায়ন স ীোর উত্তর 

প্রদানকারী ও প্রশ্নপেসমূহ ক্ষনম্নরূপ: 
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নমুনা প্রশ্নপে ধরণ উত্তর দাতা 

উপকারক্ষ া ী জনক্ষ াষ্ঠীর জন্য 

(পক্ষরক্ষিি-ক) 

নারী ও পুরুষ (১৮ র্ছক্ষরর উক্ষিব) 

উপকারক্ষ া ী ক্ষিশু ও ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারীক্ষদর 

(পক্ষরক্ষিি-খ) 

ক্ষিশু, ক্ষকক্ষিার, ক্ষকক্ষিারী (১৫-১৯ র্ছর) 

র্াির্ায়নকারী সংস্থার ক বকতবাক্ষদর জন্য 

(পক্ষরক্ষিি- ) 

প্রকে র্াির্ায়নকারী ক বকতবা (৮টি র্াির্ায়নকারী প্রক্ষতষ্ঠানসহ তথ্য 

 ন্ত্রণালক্ষয়র ক বকতবাবৃন্দ) 

ক্ষর্ক্ষিষ গুরুত্বপূণ ব তথ্যদাতার জন্য 

(পক্ষরক্ষিি-ঘ) (KII) 

ইউএনও/ দচয়ারম্যান/ ক্ষিো অক্ষফসার/ স্বাস্থয ও পক্ষরর্ার পক্ষরকেনা 

ক বকতবা/  ক্ষহলা ক্ষর্ষয়ক ক বকতবা/ স্বাস্থযক ী/ ক্ষিেক/ কাজী/ 

ই া / ওয়াি ব কক্ষ িনার/ ইউক্ষনয়ন সদস্য/  ক্ষহলা সদস্য/ এনক্ষজও 

প্রক্ষতক্ষনক্ষধ/ ক্লার্ প্রক্ষতক্ষনক্ষধ ইতযাক্ষদ 

উপকারক্ষ া ী ও গুরুত্বপূণ ব ব্যক্ষিক্ষদর দলীয় 

 তা ত আক্ষলাচনার জন্য  

(পক্ষরক্ষিি-ঙ) (FGD) 

উপকারক্ষ া ী জনক্ষ াষ্ঠী/ দপিাজীক্ষর্ (সরকাক্ষর ও দর্সরকাক্ষর ক্ষিেক, 

ই া , কাজী)/ দপিাজীক্ষর্ (সরকাক্ষর ও দর্সরকাক্ষর স্বাস্থয ও 

স াজক ী)/ ক্ষনর্ বাক্ষচত জনপ্রক্ষতক্ষনক্ষধ (ইউক্ষপ সদস্য, ওয়াি ব কক্ষ িনার 

ও স্থানীয় দনর্তবৃন্দ)। 

 

 ক্ষর্ষণা প্রশ্ন ালায় মুি ও র্ি উ য় প্রকার প্রশ্ন সংক্ষ াক্ষজত ক্ষছল। পরা ি বক প্রক্ষতষ্ঠাক্ষনর প্রক্ষিেণপ্রাপ্ত তথ্য সংিহকারী ণ 

প্রক্ষতটি দজলা, উপক্ষজলা ও সংক্ষিি ইউক্ষনয়ন এলাকায় সক্ষরজক্ষ ন সাোৎকার কক্ষর তথ্য সংিহ কক্ষরক্ষছন। প্রক্ষতটি 

সাোৎকাক্ষরর পূক্ষর্ ব উত্তরদাতার দস্বো সম্মক্ষত িহণ করা হক্ষয়ক্ষছল এর্ং তার না  ও পরর্তীক্ষত তার দ া াক্ষ াক্ষ র ঠিকানা 

সংিহ করা হক্ষয়ক্ষছল।  ক্ষর্ষণা কাক্ষজ ব্যর্হৃত তথ্যসমূহ চূড়ান্ত প্রক্ষতক্ষর্দক্ষনর অনুক্ষ াদক্ষনর পর ্ংস কক্ষর দফলা হক্ষর্ 

এর্ং চল ান স ক্ষয় উত্তরদাতার পূণ ব দ াপনীয়তা রো করা হক্ষর্। প্র ার্ মূল্যায়ক্ষনর প্রশ্ন ালা আইএ ইক্ষি কর্তবপক্ষের 

অনুক্ষ াদন সাক্ষপক্ষে চূড়ান্ত করা হয় এর্ং তথ্য সংিহকারীক্ষদর প্রক্ষিেক্ষণর আক্ষয়াজন করা হয়। প্রক্ষিেণ কা বক্রক্ষ র  ান 

ক্ষনয়ন্ত্রণসহ প্রকক্ষের সূচারু র্ণ বনা উপস্থাপক্ষনর উক্ষেক্ষে আইএ ইক্ষি ও র্াির্ায়নকারী সংস্থার উিবতন ক বকতবাক্ষদর সাক্ষর্ 

খসড়া প্রক্ষতক্ষর্দন আক্ষলাচনা করা হয় এর্ং তথ্য সংিক্ষহ তাক্ষদর গুরুত্বপূণ ব ক্ষদক ক্ষনক্ষদ বিনা িহণ করা হয়। 

 

তথ্য সংিহকারী ক্ষনক্ষয়া  ও প্রক্ষিেণ  

স ীোর তথ্য ও উপাক্ষত্তর  ান ক্ষনয়ন্ত্রক্ষণর লক্ষেয সঠিক তথ্য সংিহ,  াঠ প বাক্ষয়র তথ্য  াচাই, প্রক্ষতটি প্রশ্নপক্ষে আলাদা 

আইক্ষি নম্বর প্রদান ও দকাক্ষিং করা এর্ং প্রাপ্ত তথ্য কক্ষম্পউটাক্ষর প্রক্ষর্ি করাক্ষনার উক্ষেক্ষে পরা ি বক প্রক্ষতষ্ঠান কর্তবক 

প্রক্ষিেণপ্রাপ্ত ও অক্ষ জ্ঞ  াঠ প বাক্ষয়র অনুসন্ধানকারী ক্ষনর প্যাক্ষনল দর্ক্ষক সর্ বক্ষ াট ১৮জন  াঠক ী ক্ষনক্ষয়া  দদয়া হয়। 

ক্ষনক্ষয়াক্ষ র দেক্ষে দ  সকল ক্ষর্ষয়সমূহ ক্ষর্ক্ষর্চনা করা হক্ষয়ক্ষছল তা হল- ক্ষিো ত দ াগ্যতা, এই ধরক্ষনর কাক্ষজর অক্ষ জ্ঞতা, 

তথ্য ও উপাত্ত সংিক্ষহর অক্ষ জ্ঞতা, দকআইআই, এফক্ষজক্ষি পক্ষরচালনার অক্ষ জ্ঞতা ইতযাক্ষদ। তাক্ষদরক্ষক তথ্য অনুসন্ধান 

উপকরণ ও  াক্ষঠর কাক্ষ বর ওপর প্রক্ষিেণ প্রদান করা হয়। তাক্ষদর কাক্ষজর পক্ষরক্ষধ এর্ং উপাত্ত সংিক্ষহর পিক্ষতর ওপর 

দুই ক্ষদক্ষনর প্রক্ষিেণ প্রদান করা হয়। প্রক্ষিেণপ্রাপ্ত তথ্য সংিহকারীক্ষদর  াঠ প বাক্ষয়র ক বকাে  ক্ষনটক্ষরং এর্ং প্রক্ষয়াজনীয় 

সুপারক্ষ িন সহক্ষ াক্ষ তা প্রদাক্ষনর জন্য ৪ (চার) জন দে সুপার াইজার ক্ষনক্ষয়াক্ষজত করা হয়। সুপার াইজার ণ পরা ি বক 

প্রক্ষতষ্ঠাক্ষনর ক্ষনয়ক্ষ ত ক ী এর্ং তারা প্রতযাক্ষহক দফানালাক্ষপর  ােক্ষ  দ া াক্ষ া সহ তথ্য সংিহকালীন স ক্ষয় সরাসক্ষর 

 াঠ প বাক্ষয় তথ্য সংিহ প্রক্ষক্রয়া পক্ষরদি বন কক্ষরন।  
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স ীোর জন্য দ াট ৮০৯ জন (৭১৮ টি জক্ষরপ প্রশ্ন ালা ও ৯১ টি মূল তথ্যদাতা) উত্তরদাতার ক্ষনকট দর্ক্ষক প্রশ্নপক্ষের 

সাহাক্ষ  সাোৎকার িহণ করা হক্ষয়ক্ষছ। একজন তথ্য সংিহকারী তদক্ষনক  ক্ষড় ৫ জন উপকারক্ষ া ীক্ষদর তথ্য সংিহ 

কক্ষরক্ষছন। ১৮ জন তথ্য সংিহকারী ১০ ক বক্ষদর্ক্ষসর  ক্ষে উপকারক্ষ া ীক্ষদর ক্ষনকট দর্ক্ষক তথ্য সংিহ কক্ষরক্ষছন। 

সুপার াইজার ণ তথ্যিহণকারীক্ষদর ফক্ষলা-আপ কক্ষরক্ষছন। দকআইআই ও দফাকাস গ্রুক্ষপ আক্ষলাচনার দেক্ষে তথ্য 

সংিহকারী ণক্ষদর সহায়তা কক্ষরক্ষছন।  াতায়াত ও সরকাক্ষর  ছুটি ক্ষর্ক্ষর্চনা কক্ষর সকল তথ্য সংিক্ষহর জন্য দ াট ১৫ 

ক্ষদন স য় প্রক্ষয়াজন হক্ষয়ক্ষছল। 

ক্ষপ্র-ক্ষটে 

ক্ষপ্র-ক্ষটক্ষের স য় র্ভল-ত্রুটি ঘটনাস্থক্ষলই ক্ষচক্ষিত করা হক্ষয়ক্ষছল। তথ্য সংিহকারীক্ষদর ত্রুটিমুি াক্ষর্ প্রশ্নপে পূরক্ষণর প্রক্ষিেণ 

দদয়া ছাড়াও ক্ষক াক্ষর্ র্ভল এড়াক্ষত হয় দস ক্ষর্ষক্ষয় পরা ি ব প্রদান করা হয়। অতঃপর পূরণকৃত প্রশ্নপক্ষের আক্ষলাক্ষক খসড়া 

প্রশ্নপক্ষের ত্রুটি ও দুর্ বলতা সংক্ষিাধন করা হয়। সক্ষর্ বাপক্ষর সংক্ষিাক্ষধত প্রশ্নপক্ষের সাহাক্ষ  তথ্য/উপাত্ত সংিহ করা হয়।  

সাোৎকার িহণ : ক্ষনধ বাক্ষরত প্রশ্নপক্ষের সাহাক্ষ  উত্তরদাতা ক্ষণর সাোৎকার িহণ করা হক্ষয়ক্ষছ। প্রশ্নপক্ষেই উত্তর ক্ষলক্ষপর্ি 

করা হক্ষয়ক্ষছ, প্রক্ষয়াজক্ষন পৃর্ক পৃর্ক কা জ ব্যর্হার করা হক্ষয়ক্ষছ। প্রকে এলাকা সক্ষরজক্ষ ক্ষন পক্ষরদি বন, ক্ষনক্ষর্ড় আক্ষলাচনা, 

এফক্ষজক্ষি ইতযাক্ষদ পক্ষরচালনা করার দেক্ষে সংক্ষিি দচকক্ষলে ও  াইিলাইন অনুসরণ করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 

গুণ ত তথ্য-উপাত্ত সংিহ পিক্ষত 

প্রকক্ষের প্র ার্   ীর াক্ষর্ উপলক্ষির জন্য গুণ ত তথ্য সংিহ ও ক্ষর্ক্ষিষণ করা হক্ষয়ক্ষছ। দ  পিক্ষতগুক্ষলা অনুসরণ কক্ষর 

গুণ ত তথ্য-উপাত্ত সংিহ করা হক্ষয়ক্ষছ তা ক্ষনম্নরূপ:  

 দফাকাস গ্রুপ আক্ষলাচনা (এফক্ষজক্ষি)  

 ক্ষর্ক্ষিষ গুরুত্বপূণ ব তথ্যদাতাক্ষদর সাোৎকার (ক্ষকআইআই)  

 দকইস োক্ষি 

 স্থানীয় প বাক্ষয়র ক বিালা (অনলাইন) 

 

দফাকাস গ্রুপ আক্ষলাচনা (এফক্ষজক্ষি): 

“ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ক্ষন জন্য দ া াক্ষ া  কা বক্র  (৪র্ ব প বায়)” িীষ বক প্রকক্ষের উপকারক্ষ া ীক্ষদর সাক্ষর্ এফক্ষজক্ষি 

পক্ষরচালনার  ােক্ষ  আর্ ব-সা াক্ষজক উন্নয়ন, ক্ষিশু ও নারীক্ষদর সা াক্ষজক সুরো ক্ষনক্ষশ্চত করা, সফলতা, ব্যর্ বতা 

ও এ ক্ষর্ষক্ষয়  ক্ষর্ষ্যৎ ক্ষদক ক্ষনক্ষদ বিনার ব্যাপাক্ষর তথ্য সংিহ করা হক্ষয়ক্ষছ। এসকল এফক্ষজক্ষিক্ষত উপকারক্ষ া ী, 

ক্ষনর্ বাক্ষচত স্থানীয় জনপ্রক্ষতক্ষনক্ষধ, স্থানীয়  ন্য ান্য ব্যক্ষির্ ব অংিিহণ কক্ষরক্ষছন। প্রক্ষতটি এফক্ষজক্ষিক্ষত ৮-১২ জন 

অংিিহণকারী ক্ষছল। দ াট ৮টি এফক্ষজক্ষি পক্ষরচালনা করা হক্ষয়ক্ষছল দ খাক্ষন ৬১ জন পুরুষ ও ২৬ জন  ক্ষহলাসহ 

দ াট ৮৭ জন উপক্ষস্থত ক্ষছক্ষলন। 

তথ্যদাতাক্ষদর সাক্ষর্ ক্ষনক্ষর্ড় আক্ষলাচনা/পরা ি বমূলক তর্ঠক (ক্ষকআইআই): প্রকে র্াির্ায়ক্ষনর দেক্ষে 

প্রক্ষতর্ন্ধকতা, প্রকক্ষের প্র ার্ সমূহ এর্ং সাক্ষর্ বক মূল্যায়ক্ষনর জন্য প্রকে র্াির্ায়নকাক্ষল পূণ ব র্া আংক্ষিক 

দাক্ষয়ত্বপ্রাপ্ত ক বকতবা “ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  কা বক্র  (৪র্ ব প বায়)” িীষ বক প্রকে সংক্ষিি ব্যক্ষির্ ব, 

স্থানীয় জনপ্রক্ষতক্ষনক্ষধ, ক্ষিোক্ষর্দ, স াজক্ষসর্ক, দসর্া প্রদানকারী ব্যক্ষি/সংস্থা প্রমুখ ব্যক্ষির্ক্ষ বর সাক্ষর্ ক্ষনক্ষর্ড় 

সাক্ষর্ আক্ষলাচনার  ােক্ষ  তথ্য অনুসুন্ধান/সংিহ করা হক্ষয়ক্ষছ। দ াট ৮৮ টি দকআইআই করা হক্ষয়ক্ষছ। 
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দকইস োক্ষি  

প্রকক্ষের উপকারক্ষ া ী সাফল্য াঁর্া Case Study এর  ােক্ষ  সংিহ করা হক্ষয়ক্ষছ। উপকারক্ষ া ীক্ষদর  ক্ষে 

 াঁরা প্রকেভূি হক্ষয় ক্ষর্ক্ষিষ সাফল্য অজবন কক্ষরক্ষছন তাক্ষদর সাফল্য াঁর্া জানক্ষত ক্ষক াক্ষর্ তাঁরা সফল হক্ষয়ক্ষছন 

এ ক্ষর্ষক্ষয় প্রকেসহ অন্যান্য ক্ষর্ষয় ক্ষক ভূক্ষ কা দরক্ষখক্ষছ তা জানক্ষত ৬টি দকইস োক্ষি সংিহ করা হক্ষয়ক্ষছ। দকইস 

োক্ষিসমূহ প্রকক্ষের ক্ষনক্ষদ বি দসর্া ও ক বকাক্ষের ওপর ক্ষ ক্ষত্ত কক্ষর সংিহ করা হক্ষয়ক্ষছ এর্ং অে প্রক্ষতক্ষর্দক্ষন 

সংযুি করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 

স্থানীয় প বাক্ষয়র ক বিালা 

 াঠ প বাক্ষয়র তথ্য সংিহ দিক্ষষ পরা ি বক দল প্রার্ক্ষ ক তথ্য উপাত্ত সংকলন কক্ষর  াঠ প বাক্ষয় স্থানীয় ক বিালা 

আক্ষয়াজক্ষনর পক্ষরকেনা র্াকক্ষলও চল ান কক্ষরানা  াইরাস দূক্ষ বাক্ষ র কারক্ষণ পক্ষরর্ক্ষতবত পন্থায় এসর্ প্রার্ক্ষ ক 

তথ্য উপাত্ত ক্ষরক্ষ উ কক্ষর প্রকক্ষের অজবন এর্ং প্রক্ষতর্ন্ধকতাসমূহ ক্ষর্িদ আক্ষলাচনা কক্ষর প্রক্ষতক্ষর্দক্ষনর প্রার্ক্ষ ক 

সুপাক্ষরি সংিহ কক্ষর। পক্ষরর্ক্ষতবত পন্থায় আইএ ইক্ষি’র পরা ি ব ও অনুক্ষ াদনক্রক্ষ  অনলাইক্ষন ই-দ া াক্ষ া  

পিক্ষতক্ষত প্রকক্ষের সংক্ষিি ক বকতবা, আইএ ইক্ষি’র ক বকতবা, পরা ি বক দল এর্ং উপকারক্ষ া ীক্ষদর ক্ষনক্ষয় 

দুইটি পৃর্ক ধাক্ষপ স্থানীয় প বাক্ষয়র ক বিালার পক্ষরপূরক আক্ষলাচনা স া অনুক্ষষ্ঠত হয়। 

 

স ীো ও উপাক্ষত্তর  ান ক্ষনয়ন্ত্রণ 

 াঠ প বাক্ষয় তথ্য সংিক্ষহর স য় সুপার াইজার ণ প্রক্ষতটি প্রশ্নপে,  াইিলাইন ও দচকক্ষলে ঠিক ত পূরণ করা হক্ষয়ক্ষছ 

ক্ষকনা তা পরীো কক্ষর দদখক্ষছন। তদর্চয়ক্ষনর  ােক্ষ  ৫% প্রশ্নপে পূরক্ষণর পর পরই  াচাই করা হক্ষয়ক্ষছ। প্রশ্নপে পূরক্ষণ 

দকান প্রকার র্ভলত্রুটি স াধাক্ষনর স াধাক্ষনর জন্য পদক্ষেপ িহন করা হক্ষয়ক্ষছ। এছাড়া, প্রক্ষতটি প্রশ্নপক্ষে আলাদা আইক্ষি 

নম্বর প্রদান, দকাক্ষিং করা, তথ্য ও উপাত্ত কক্ষম্পউটাক্ষর প্রক্ষর্ি করাক্ষনা এর্ং তথ্য ও উপাত্ত  াচাই করা হক্ষয়ক্ষছ।  

 

তথ্য ও উপাত্ত ক্ষর্ক্ষিষণ পিক্ষত 

প্র ার্ মূল্যায়ক্ষনর ক্ষনক্ষদ বি সংখ্যক ক্ষনক্ষদ বিকসমূক্ষহর সাক্ষর্ সঙ্গক্ষত দরক্ষখ প্রাপ্ত তক্ষথ্যর Input-output framework 

এ ন াক্ষর্ ির ক্ষর্ন্যাস করা হক্ষয়ক্ষছ দ ন তক্ষথ্যর পক্ষরসংখ্যান ত ক্ষর্ক্ষিষণ সঠিক াক্ষর্ সম্পন্ন হয়। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ SPSS 

এর্ং MS Excl িাটাক্ষর্স এর সাহাক্ষ  এক্ষি করা হক্ষয়ক্ষছ এর্ং SPSS এর্ং MS Excel সফটওয়ার ব্যর্হার কক্ষর 

 র্া র্ পক্ষরসংখ্যান পিক্ষতর  ােক্ষ  তথ্য ক্ষর্ক্ষিষণ করা হক্ষয়ক্ষছ এর্ং এর সাহাক্ষ  প্রক্ষক্রয়াকৃত উপাত্ত ও ফল সারক্ষণ, 

দলখক্ষচে ও চাট ব আকাক্ষর উপস্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ এর্ং প্রক্ষতক্ষর্দক্ষনর  র্াস্থাক্ষন ব্যর্হার করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 

সর্লতা-দুর্ বলতা, সুক্ষ া -ঝুঁক্ষক ক্ষর্ক্ষিষণ  

সর্লতা-দুর্ বলতা, সুক্ষ া -ঝুঁক্ষক ক্ষর্ক্ষিষণ একটি দকৌিলক্ষ ক্ষত্তক আধুক্ষনক পন্থা  া প্রকক্ষের প্র ার্ মূল্যায়ক্ষন ব্যর্হার করা 

হক্ষয়ক্ষছ। দকান প্রকক্ষের সর্লতা (Strength), দুর্ বলতা (Weakness), সুক্ষ া  (Opportunity) ও ঝুঁক্ষক 

(Threat) ক্ষচক্ষিত করার  ােক্ষ  ক্ষর্ক্ষিষণ প্রক্ষক্রয়াক্ষক দ ৌক্ষিক করা হয়। এটি প্রকে মূল্যায়নক্ষক অক্ষধকতর অর্ বর্হ 

কক্ষর দতাক্ষল এর্ং  ক্ষর্ষ্যৎ প্রক্ষয়াজনীয় প্রাক্ষয়াক্ষ ক পরা ি ব/ক্ষদক ক্ষনক্ষদ বিনা প্রদান এর্ং সঠিক ক্ষসিান্ত িহক্ষণ সাহা  কক্ষর। 

প্রশ্নপক্ষের ক্ষনধ বাক্ষরত স্থাক্ষন এলক্ষেয প্রশ্ন সক্ষন্নক্ষর্ক্ষিত ক্ষছল এর্ং পািাপাক্ষি এফক্ষজক্ষিক্ষত এসর্ ক্ষর্ষয়াক্ষদ আক্ষলাচনা করা 

হক্ষয়ক্ষছল। 
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এক্ষিট পক্ষরকেনা ক্ষর্ক্ষিষণ  

প্রকক্ষের ফক্ষলর স্থায়ীত্ব প্রদানসহ উপকারক্ষ া ীক্ষদর পরর্তী করণীয় র্া পালনীয় ক্ষর্ষয়টি মূলত: এক্ষিট প্ল্যাক্ষন স্থান 

দপক্ষয়ক্ষছ। এক্ষেক্ষে উপকারক্ষ া ী এর্ং প্রকে র্াির্ায়নকারীক্ষদর তক্ষথ্যর আক্ষলাক্ষক এক্ষিট প্ল্যান র্া প্রকে স াক্ষপ্তকরণ 

কা বসমূহ ও তার ফল র্া স্থায়ীত্ব গুরুত্ব সহকাক্ষর ক্ষর্ক্ষর্চনা করা হয়। দ ক্ষহতু প্রকক্ষের মূল ক বক্ষকৌিল ক্ষছল ক্ষর্ক্ষ ন্ন  ােক্ষ  

তথ্য প্রদান এর্ং জাতীয় ও স্থানীয় প বাক্ষয় অযািক্ষ াক্ষকক্ষস অনুষ্ঠান, দসক্ষেক্ষে এক্ষিট প্ল্যাক্ষনর ক্ষর্ক্ষিষণ প্রক্ষক্রয়ার তথ্য 

প্রদাক্ষনার  ােক্ষ  উপকারক্ষ া ীক্ষদর আচরক্ষণর পক্ষরর্তবক্ষন করনীয় ক্ষর্ষয়াক্ষদ সম্পক্ষকব প বক্ষর্েণ করা হয়।  

কা বকর  পক্ষরকেনা প্রণয়ক্ষনর দেক্ষে দ  ক্ষর্ষয়গুক্ষলার প্রক্ষত অনুসন্ধান চালাক্ষনা হয় তা ক্ষনম্নরূপ:  

 প্রকক্ষের ফল স্থায়ীত্ব প্রদান কক্ষরক্ষছল ক্ষকনা? 

 উপকারক্ষ া ীরা প্রতযাক্ষিত ভূক্ষ কা পালন কক্ষরক্ষছল ক্ষকনা? 

 প্রকক্ষের সা াক্ষজক ও অর্ বননক্ষতক লা  অজবন কক্ষর তা স্বয়ংক্ষক্রয় াক্ষর্ স্থায়ী হক্ষয়ক্ষছ ক্ষকনা?  

 উপকারক্ষ া ী জন ক্ষণর  ক্ষে অংিীদারীত্ব ও আপন কক্ষর দনয়ার  ক্ষনা ার্  ক্ষড় উক্ষঠক্ষছল ক্ষকনা? 

 

ক্রয় ক্ষর্ষয়ক অনুসন্ধান 

এই ক্ষর্ক্ষিষ প্রকেটি তথ্য প্রদাক্ষনর কাক্ষজ ক্ষনক্ষয়াক্ষজত ক্ষছল ক্ষর্ধায় উক্ষেখক্ষ াগ্য দকান  ালা াল ক্রয় র্া ক্ষন বাণ কাজ 

সং ঠিত হয়ক্ষন। তর্াক্ষপ প্রকেটি সম্পূণ ব াক্ষর্ই সরকাক্ষরর পক্ষরচালনাধীন তথ্য  ন্ত্রণালক্ষয়র আওতায় পক্ষরচাক্ষলত হওয়ায় 

এর্ং তথ্য উপকরণ পক্ষরকেনা ও ততক্ষরক্ষত তাক্ষদর ক্ষনজস্ব দেতা ও ব্যর্স্থা র্াকায় প্রকে কা বক্রক্ষ  র্ক্ষহরাঙ্গক্ষন ক্রয় র্া 

ক্ষন বাক্ষণর সুক্ষ া  ক্ষছল অতযন্ত সীক্ষ ত। তর্াক্ষপ কা ব পক্ষরক্ষধ ক্ষর্ক্ষ ন্ন  ালা াল, কাজ এর্ং দসর্া প্রদাক্ষনর ওপর ক্ষর্ক্ষিষ গুরুত্ব 

আক্ষরাপ কক্ষর। প্রকক্ষে দ  সকল ক্ষজক্ষনসপে ক্রয় করা হক্ষয়ক্ষছ তা পরা ি বক দল তথ্য  ন্ত্রণালক্ষয়র সংক্ষিি ক্ষর্ া  দর্ক্ষক 

নক্ষর্সমূহ সংিহ কক্ষর ক্রয় ক্ষর্ষক্ষয় প বাক্ষলাচনা করা হক্ষয়ক্ষছ। এক্ষেক্ষে ক্ষপক্ষপএ-২০০৬ এর্ং ক্ষপক্ষপআর-২০০৮ এর সংক্ষিি 

ধারাগুক্ষলা প বাক্ষলাচনা করা হয়। 

 

প্রকে ঝুঁক্ষক, অর্ ব ছাড় এর্ং অনুক্ষ াদন প্রক্ষক্রয়া ক্ষর্ক্ষিষণ 

প্রকক্ষের ঝুঁক্ষক, অর্ ব ছাড় এর্ং অনুক্ষ াদন প্রক্ষক্রয়া ক্ষচক্ষিত করা এই মূল্যায়ন কা বক্রক্ষ র অন্ত তব। SWOT ক্ষর্ক্ষিষক্ষণ 

প্রকে ঝুঁক্ষক, অর্ ব ছাড় এর্ং প্রকে অনুক্ষ াদক্ষনর ক্ষর্ষয়গুক্ষলা অন্তর্ভ বি করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 
 

তথ্য ও উপাত্ত ক্ষর্ক্ষিষণ পক্ষরকেনা  

সংগৃহীত প্রার্ক্ষ ক তথ্য উপাত্ত ক্ষর্ক্ষিষক্ষণ এসক্ষপএসএস তথ্য ক্ষর্ক্ষিষণ সফটওয়ার ব্যর্হার করা হক্ষয়ক্ষছ। সংখ্যা ত তথ্য 

উপাত্ত ক্ষর্ক্ষিষণ: সংখ্যা ত তথ্য-উপাত্ত ক্ষর্ক্ষিষক্ষণ প্রধানত ইউক্ষন- যাক্ষরক্ষয়ট, র্াই  যাক্ষরক্ষয়ট ক্ষর্ক্ষিষণ পিক্ষত ব্যর্হার করা 

হক্ষয়ক্ষছ। প্রক্ষতটি ধাক্ষপ ক্ষর্ক্ষিষ পক্ষরসংখ্যান দকৌিল ব্যর্হার কক্ষর তথ্য উপাত্ত ক্ষর্ক্ষিষণ করা হক্ষয়ক্ষছ।  
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গুণ ত তথ্য ক্ষর্ক্ষিষণ ধাপসমূহ 

ধাপ ক্ষিক্ষরানা  দাক্ষয়ত্ব 

1.  উপাত্ত সংিহ ক্ষনর্ বাক্ষচত ব্যক্ষির সাোৎকাক্ষরর  ােক্ষ  উপাত্ত সংিহ করা। উপাত্ত সংিক্ষহর 

পিক্ষত ক্ষছল মূল তথ্যদাতাক্ষদর সাক্ষর্ সাোৎকার, দলীয় আক্ষলাচনা (এফক্ষজক্ষি) 

ও ক্ষনক্ষর্ড় সাোৎকার। 

2.  ক্ষিপ্ট প্রস্তুতকরণ সংগৃহীত উপাত্ত ক্ষর্িাক্ষরত দলখা ক্ষিপ্ট আকাক্ষর রূপান্তক্ষরত হক্ষয়ক্ষছ। 

3.  অংিগুক্ষলা ক্ষচক্ষিতকরণ 

ও ক্ষনধ বারণ 

 ক্ষর্ষণার লেয ও উক্ষেের্ক্ষল  ক্ষর্ষণার প্রশ্নর্ক্ষলর সাক্ষর্ প্রাসক্ষঙ্গক াক্ষর্ ক্ষর্ক্ষ ন্ন 

অংক্ষি ক্ষচক্ষিত কক্ষর ক্ষলক্ষখত ক্ষিপ্ট আকাক্ষর পাঠ করা হক্ষয়ক্ষছ, ক্ষর্ক্ষিষণ করা 

হক্ষয়ক্ষছ।  

4.  দকাক্ষিং, এক্ষিটিং ক্ষনধ বাক্ষরত অংিসমূক্ষহর দসক্ষটর  ােক্ষ  দকাক্ষিং, এক্ষিটিং সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ। 

5.  পুনক্ষর্ বক্ষর্চনা নতুন ফল খ ুঁক্ষজ পাওয়া, ক্ষনধ বাক্ষরত অংিসমূক্ষহর দপ্রক্ষেক্ষত ক্ষিপ্টগুক্ষলা প বাক্ষলাক্ষচত 

হক্ষয়ক্ষছ । 

6.  পুনরায় দকাি করা প বাক্ষলাক্ষচত ক্ষিপ্টগুক্ষলাক্ষত  তা ত র্াকক্ষল দকািগুক্ষলা আর্ার দদখা হক্ষয়ক্ষছ। 

নতুন ফক্ষলর দপ্রক্ষেক্ষত দকাক্ষিং, এক্ষিটিং সংক্ষিাক্ষধত হক্ষয়ক্ষছ। 

7.   ণনা গুণ ত উপাত্ত  ণনা অনুসরণ কক্ষর পুনরায় দকাি করা হক্ষয়ক্ষছ। 

8.  হাইরাক্ষকবকযাল দশ্রক্ষণ 

পিক্ষত সৃক্ষি করা 

মূল দক্ষলর সদস্য ক্ষণর ক্ষচন্তা ার্না  ােক্ষ ক ক্ষর্ক্ষিষক্ষণর  ােক্ষ  এরূপ দকাক্ষিং 

পিক্ষত ততক্ষর করা হক্ষয়ক্ষছ। এ পিক্ষতর প্রক্ষয়া  ক্ষর্ক্ষ ন্ন দশ্রক্ষণর  ক্ষে সম্পকব খ ুঁক্ষজ 

পাওয়ার দেক্ষে র্ড় সুক্ষ া  সৃক্ষি কক্ষর। 

9.  দ ক্ষ া ততক্ষর  খন  তা ত ধারণাসমূহ পাওয়া ক্ষ ক্ষয়ক্ষছ এগুক্ষলা ধারণা ক্ষহক্ষসক্ষর্ দলখার জন্য 

অক্ষতক্ষরি উপাত্ত ক্ষহক্ষসক্ষর্ ক্ষর্ক্ষিষণ করার জন্য স্মারকগুক্ষলা অন্তবভূি করা হক্ষয়ক্ষছ। 

10.  সম্পকব পরীেণ উপাত্ত 

প্রদি বন 

সম্পকব পরীেণ প্রক্ষক্রয়া দ ক্ষট্রক্ষির আওতায় আনা হক্ষয়ক্ষছ  া ক্ষকনা দদখায় 

ক্ষক াক্ষর্ ক্ষর্ক্ষ ন্ন ধারণাসমূহ সংযুি হয় অর্র্া হক্ষত পাক্ষর। দকান ফলগুক্ষলা দকান 

কারক্ষণর সাক্ষর্ যুি।  

11.  ফল প্রক্ষতস্থাপন 

ক্ষর্শুক্ষিকরণ 

ক বিালার শুিতা পরীেণ, প্রাসক্ষঙ্গক প্রক্ষক্রয়ায় অংিীজন ও ব্যক্ষির্ক্ষ বর সাক্ষর্ 

ক্ষ টিং এর  ােক্ষ  ফক্ষলর তর্ধতা ক্ষনরূপণ করা হক্ষয়ক্ষছ  

12.  উপসংহাক্ষর উপনীত 

হওয়া 

গুণ ত উপাত্ত ক্ষর্ক্ষিষণ দর্ক্ষক উপসংহার টানা হক্ষয়ক্ষছ। 
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২.৬ সমেঙ্ক্ষভঙ্ক্ষিক কম যপঙ্ক্ষরকল্পনা বাস্তবােন 

 

 

ক্র
ক্ষ 
ক

 

সম্পাক্ষদতব্য কা বাক্ষদর তাক্ষলকা 

কা বক্রক্ষ র স য় ( াস ক্ষ ত্তক) ২০২০ 

জানুয়াক্ষর দফব্রুয়াক্ষর  াচ ব এক্ষপ্রল দ  জুন 

১ IMED এর সংক্ষিি ক বকতবা ক্ষণর সক্ষঙ্গ প্রারক্ষম্ভক আক্ষলাচনা স া                      

২ প্রারক্ষম্ভক তথ্যানুসন্ধান                       

৩  ক্ষর্ষণা কাঠাক্ষ া ক্ষনণ বয়                      

৪ উপাত্ত সংিক্ষহর জন্য িাটা কাক্ষলকিন ইনষু্ট্রক্ষ ন্টস DCI প্রাক্ষপ্তকরণ                      

৫ DCI চূড়ান্তকরণ                       

৬ নমুনা পক্ষরকেনাসহ জক্ষরপ কা ব পক্ষরকেনা জক্ষরপ কা ব প্রস্তুতকরণ                      

৭ দটকক্ষনকযাল কক্ষ টি এর প বাক্ষলাচনার জন্য প্রারক্ষম্ভক প্রক্ষতক্ষর্দন দপিকরণ                      

৮ দটকক্ষনকযাল কক্ষ টি এর স ায় প্রারক্ষম্ভক প্রক্ষতক্ষর্দন প বাক্ষলাচনা                      

৯ ক্ষিয়াক্ষরং কক্ষ টির জন্য সংক্ষিাক্ষধত প্রারক্ষম্ভক প্রক্ষতক্ষর্দন দপিকরণ                      

১০ তথ্য উপাত্ত সংিহকারী  ক্ষনক্ষয়া  ও প্রক্ষিেণ                      

১১ 

  

  

 াঠ জক্ষরপ :                      

ক) অনুসন্ধানকারী ণ কর্তবক উপাত্ত সংিহ                      

খ) উপাত্ত সংিহ পক্ষরদি বন                        

 ) FGD পক্ষরচালনা                      

১২ উপাত্তা ক্ষর্ক্ষিষণ                       

১৩ প্রক্ষতক্ষর্দন ক্ষলখন                      

১৪ প্রর্  খসড়া প্রক্ষতক্ষর্দ ক্ষলখন                       

১৫ দটকক্ষনকযাল কক্ষ টির প বাক্ষলাচনার জন্য প্রর্  খসড়া প্রক্ষতক্ষর্দন দপিকরণ                       

১৬ ক্ষেয়াক্ষরং কক্ষ টির জন্য সংক্ষিাক্ষধত ও পক্ষর াক্ষজবত প্রর্  খসড়া প্রক্ষতক্ষর্দন দপিকরণ                      

১৭ প্রর্  খসড়া প্রক্ষতক্ষর্দন চূড়ান্তকরণ এর্ং অনুক্ষ াদক্ষনর জন্য দপিকরণ                       

১৮ ক বিালার জন্য ক্ষিতীয় খসড়া প্রক্ষতক্ষর্দন দপিকরণ                       

১৯ দটকক্ষনকযাল কক্ষ টির জন্য প্রর্  খসড়া চূড়ান্ত প্রক্ষতক্ষর্দন (র্াংলা ও ইংক্ষরজীক্ষত) দপিকরণ                        

২০ ক্ষেয়াক্ষরং কক্ষ টির জন্য প্রর্  খসড়া চূড়ান্ত প্রক্ষতক্ষর্দন  (র্াংলা ও ইংক্ষরজীক্ষত) (সংক্ষিাক্ষধত ও পক্ষর াক্ষজবত) দপিকরণ   
                     

২১ চূড়ান্ত প্রক্ষতক্ষর্দক্ষনর পক্ষর াক্ষজবত ও সংক্ষিাক্ষধত খসড়া  (র্াংলা ও ইংক্ষরজীক্ষত) অনুক্ষ াদক্ষনর জন্য দপিকরণ  
                     

২২ চূড়ান্ত প্রক্ষতক্ষর্দন (৪০ কক্ষপ র্াংলায় এর্ং ইংক্ষরজীএত ২০ কক্ষপ) দপিকরণ                       
 

সারঙ্ক্ষণ ৮:  প্রভাব মূল্যােন কায়জর সমে পঙ্ক্ষরকল্পনা
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২.৭ প্র ার্ মূল্যায়ক্ষনর ক বক্ষকৌিল 

 

আইএ ইক্ষি কর্তবক পরা ি বক ফা ব ক্ষনক্ষয়াক্ষ র  ােক্ষ  প্রক্ষতর্ছর র্াক্ষষ বক উন্নয়ন ক বসূক্ষচ (এক্ষিক্ষপ) র্ভি উন্নয়ন 

প্রকেসমূক্ষহর  ক্ষে সীক্ষ ত সংখ্যক স াপ্ত প্রকক্ষের প্র ার্ মূল্যায়ন পক্ষরচালনা করা হক্ষয় র্াক্ষক। এর  ােক্ষ   ণপ্রজাতন্ত্রী 

র্াংলাক্ষদি সরকাক্ষরর সকল  ন্ত্রণালয়/ক্ষর্ া  ও সংস্থা কর্তবক র্াির্াক্ষয়ত প্রকক্ষের ফল ও প্রকৃত অর্স্থার তথ্য পাওয়া 

 ায়। স াপ্ত প্রকক্ষের প্র ার্ মূল্যায়ন প্রক্ষতক্ষর্দক্ষনর  ােক্ষ  উন্নয়ন প্রকে র্াির্ায়ক্ষনর ফক্ষল অক্ষজবত অক্ষ জ্ঞতা আইএ ইক্ষি 

সংক্ষিি কর্তবপেক্ষক অর্ক্ষহত কক্ষর র্াক্ষক। এরই ধারার্াক্ষহকতায় আইএ ইক্ষি ২০১৯-২০২০ অর্ ব র্ছক্ষর রাজস্ব র্াক্ষজক্ষটর 

আওতায় তথ্য  ন্ত্রণালক্ষয়র অধীন কর্তবক র্াির্াক্ষয়ত “ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  কা বক্র  (৪র্ ব প বায়)” িীষ বক 

স াপ্ত প্রকেটির প্র ার্ মূল্যায়ক্ষনর উক্ষযা  ক্ষনক্ষয়ক্ষছ। আইএ এইক্ষি’র এ সংক্রান্ত পক্ষরপে অনুসরণ কক্ষর  র্া র্ প্রক্ষক্রয়ার 

 ােক্ষ  “ট্রান্স ম্যাক্ষনজক্ষ ন্ট ক্ষলক্ষ ক্ষটি”দক র্ক্ষণ বত প্রকক্ষের প্র ার্ মূল্যায়ক্ষনর জন্য পরা ি বক প্রক্ষতষ্ঠান ক্ষহক্ষসক্ষর্ ক্ষনক্ষয়া  

ক্ষদক্ষয়ক্ষছ। 

 

“ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  কা বক্র  (৪র্ ব প বায়)” িীষ বক স াপ্ত প্রকক্ষের প্র ার্ মূল্যায়ক্ষনর উক্ষেক্ষে পরা ি বক 

প্রক্ষতষ্ঠাক্ষনর প্রিাক্ষর্ত  ক্ষর্ষণা দকৌিল আইএ ইক্ষি কর্তবপে এর্ং র্াির্ায়নকারী সংস্থার প্রক্ষতক্ষনক্ষধক্ষদর প বাক্ষলাচনার 

প্রক্ষরক্ষপ্রক্ষেক্ষত চূড়ান্ত ক বক্ষকৌিল ক্ষনধ বারণ করা হয়। চূড়ান্ত  ক্ষর্ষণা দকৌিল ক্ষনধ বারক্ষণর দেক্ষে একাক্ষধক স ার  ােক্ষ  

আইএ ইক্ষি কর্তবক উপস্থাক্ষপত টিওআর এর আক্ষলাক্ষক ক বএলাকা, নমুনা, তথ্য সংিহ পিক্ষত, কা বপিক্ষত, প্রক্ষতক্ষর্দন 

প্রস্তুক্ষত ও প্রকাক্ষির ধারা আক্ষলাচনা সাক্ষপক্ষে ক্ষনধ বারণ করা হয়। 

 

আইএ ইক্ষি অনুক্ষ াক্ষদত  ক্ষর্ষণা ধারা র্া  ক্ষর্ষণা তাক্ষিক কাঠাক্ষ া অনুসরণ কক্ষর  াঠ প বাক্ষয় সংগৃহীত প্রার্ক্ষ ক তক্ষথ্যর 

গুণ ত ান ক্ষনক্ষশ্চত করক্ষত সক্ষর্ বাি সতকবতা অর্লম্বন করা হক্ষয়ক্ষছ। তথ্য সংিক্ষহ দ সর্ প্রক্ষয়াজনীয় প্রশ্ন ালা, ফরম্যাট, 

 াইিলাইন প্রস্তুত করা হক্ষয়ক্ষছ দসগুক্ষলার উপক্ষ াক্ষ তা  াঠ প বাক্ষয় ব্যর্হাক্ষরর আক্ষ   াচাই করা হক্ষয়ক্ষছ। এইরূপ তথ্য 

সংিক্ষহর র্টলসমূহ আইএ ইক্ষি’র পরা ি বক্রক্ষ  চূড়ান্ত করা হক্ষয়ক্ষছ। পক্ষর াণ ত তথ্যসমূহ তদর্চয়ক্ষনর  ােক্ষ  ক্ষনধ বাক্ষরত 

উত্তরদাতাক্ষদর ক্ষনকট দর্ক্ষক খানা জক্ষরক্ষপর  ােক্ষ  সংিহ করা হক্ষয়ক্ষছ। গুণ ত তথ্যসমূহ মূল তথ্যদাতাক্ষদর  ােক্ষ  

স্থানীয় প বাক্ষয়র ক বিালা দর্ক্ষক সংিহ করার পক্ষরকেনা র্াকক্ষলও তর্ক্ষিক কক্ষরানা  াইরাস  হা াক্ষরর কারক্ষণ পক্ষরর্ক্ষতবত 

পন্থায় অনলাইক্ষন ক বিালার আক্ষয়াজন করা হয়। আইএ ইক্ষি’র পরা ি বক্রক্ষ  দনেক্ষকানা দজলার ক লাকান্দা উপক্ষজলায় 

আক্ষয়াজক্ষনর পক্ষরর্ক্ষতব অনলাইক্ষন অনুক্ষষ্ঠত ক বিালায় উপক্ষজলা, দজলা-ক্ষর্ া ীয় এর্ং জাতীয় প বাক্ষয়র ব্যক্ষির্ বক্ষক 

সংযুি করা হয়। এক্ষেক্ষে  াঠ প বাক্ষয়র উপকারক্ষ া ী র্াির্ায়নকারী সংস্থার ক বকতবা, তথ্য  ন্ত্রণালক্ষয়র ক বকতবা ও 

 ক্ষর্ষণা সংস্থার পরা ি বকবৃন্দসহ আইএ ইক্ষি’র ক বকতবাবৃন্দ ওয়াকবিক্ষপ অংিিহণ কক্ষরন। অনলাইন ওয়াকবিক্ষপ  াঠ 

প বাক্ষয়র প্রার্ক্ষ ক তথ্য আক্ষলাচনা কক্ষর ব্যাপক আক্ষলাচনার ক্ষ ক্ষত্তক্ষত প্রক্ষতক্ষর্দক্ষনর রূপক্ষরখা ও সুপাক্ষরিসমূক্ষহর প্রারক্ষম্ভক 

খসড়া আক্ষলাচনা করা হয়। 

 

 ক্ষর্ষণা প্রক্ষক্রয়া  

 

প্র ার্ মূল্যায়ণ স ীো সম্পন্ন করার জন্য টা বস অর্ দরফাক্ষরন্স র্া টিওআর এর প্রদত্ত িতবসমূহ অনুসরণ করা হক্ষয়ক্ষছ। 

পক্ষরকক্ষেত সকল কা বক্র  প বায়ক্রক্ষ  সম্পন্ন করা হক্ষ ক্ষছ। তক্ষর্ প্রকেটির প্র ার্ মূল্যায়ক্ষনর কাজটি ক্ষনধ বাক্ষরত স ক্ষয় 

সম্পন্ন করার উক্ষেক্ষে দকান দকান কা বক্র  যু পৎ াক্ষর্ করা হক্ষয়ক্ষছ। কা বক্র  িহক্ষণর ক্ষর্ক্ষ ন্ন ধাপ ও প বায় ক্ষনম্নরূপ: 
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ক্ষর্ক্ষ ন্ন দক্ষললাক্ষদ 

প বাক্ষলাচনা 

 প্র ার্ মূল্যায়ন দক্ষলর সাক্ষর্ আক্ষলাচনা করা, দাক্ষয়ত্ব র্ন্টন করা এর্ং ক বপক্ষরকেনা 
ততক্ষর করা হক্ষয়ক্ষছ।  

 সংক্ষিি প্রকেটির ক্ষর্য ান দক্ষললাক্ষদ ও দিাক্ষর্জ দ  ন: টিক্ষপক্ষপ, আরটিক্ষপক্ষপ, ক্ষর্ক্ষ ন্ন 

প্রক্ষতক্ষর্দন,  ক্ষনটক্ষরং প্রক্ষতক্ষর্দন, দকইসোক্ষি, জক্ষরপ প্রক্ষতক্ষর্দন ইতযাক্ষদ সংিহ ও 

প বাক্ষলাচনা করা হক্ষয়ক্ষছ।  

 র্াির্াক্ষয়ত কাক্ষজর প বাক্ষলাচনা ও ক্ষর্ক্ষিষণ করা হক্ষ ক্ষছ। 

 প্র ার্ মূল্যায়ন কাক্ষজর উক্ষেেসমূহ ও পক্ষরকক্ষেত কা বক্রক্ষ র প বাক্ষলাচনা করা 
হক্ষয়ক্ষছ।  

প্রস্তুক্ষতমূলক কাজ  নমুনা আকার ক্ষনধ বারণ করা হক্ষ ক্ষছ  

 ক্ষর্ক্ষ ন্ন ধরক্ষনর প্রশ্নপে, দচকক্ষলে এর্ং  াইিলাইন ততক্ষর করা হক্ষয়ক্ষছ  

 তথ্য সংিহকারী, সুপার াইজার, িাটা এক্ষি অপাক্ষরটর ক্ষনক্ষয়া  ও প্রক্ষিেণ দদয়া হক্ষয়ক্ষছ  

 প্রশ্নপে ক্ষপ্র দটে করা হক্ষয়ক্ষছ এর্ং ক্ষপ্র দটে এর আক্ষলাক্ষক প্রশ্নপে চূড়ান্ত করা হক্ষয়ক্ষছ 

 প্রারক্ষম্ভক প্রক্ষতক্ষর্দন আইএ ইক্ষিক্ষত উপস্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ এর্ং অনুক্ষ াদন সংিহ করা 
হক্ষয়ক্ষছ 

 

তথ্য ও উপাত্ত 

সংিহ এর্ং  ান 

ক্ষনয়ন্ত্রণ  

  াঠ প বাক্ষয় ক্ষনক্ষদ বি পক্ষরকেনা ও স য়ানু ায়ী সংখ্যা ত ও গুণ ত তথ্য উপাত্ত সংিহ 
(Face to Face interview, KII, FGD) করা হক্ষয়ক্ষছ।  

 সুপার াইজার ন  াঠ প বাক্ষয় তথ্য ও উপাত্ত সংিহকারীক্ষদর কাজ প্রক্ষতক্ষদন তদারক্ষক 

কক্ষরক্ষছ 

 প্রায় ৫% প্রশ্নপে পূরক্ষণর পরপরই  াচাই করা হক্ষয়ক্ষছ  

 লকিাউন পক্ষরক্ষস্থক্ষতর কারক্ষণ অনলাইক্ষন স্থানীয় প বাক্ষয় ক বিালার আক্ষয়াজন করা 
হক্ষয়ক্ষছ  

 

িাটা ব্যর্স্থাপনা    াঠ প বাক্ষয় সংগৃহীত তক্ষথ্যর র্ভলত্রুটি সংক্ষিাধন করা হক্ষয়ক্ষছ 

 উত্তর পক্ষের দকাক্ষিং ও কক্ষম্পউটাক্ষর ধারণ এর্ং পক্ষরসংখ্যাক্ষনক ক্ষর্ক্ষিষণ করা হক্ষয়ক্ষছ  

 প্রাপ্ত ফক্ষলর সারক্ষণ ও দলখক্ষচে ইতযাক্ষদ আকাক্ষর উপস্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ  

 প্রকক্ষের সর্লতা-দুর্ বলতা-সুক্ষ া -ঝুঁক্ষক ইতযাক্ষদ ক্ষর্ক্ষিষণ করা হক্ষয়ক্ষছ 

 এফক্ষজক্ষির ফল ক্ষর্ক্ষিষণ করা হক্ষয়ক্ষছ 

 দকইস োক্ষি ততক্ষর ও ক্ষর্ক্ষিষণ করা হক্ষয়ক্ষছ 

 

প্রক্ষতক্ষর্দন ততক্ষর 

এর্ং উপস্থাপন 

 প্রাপ্ত ফক্ষলর উপর ক্ষ ক্ষত্ত কক্ষর খসড়া প্রক্ষতক্ষর্দন ততক্ষর কক্ষর আইএ ইক্ষি’র ক্ষনকট দাক্ষখল 
করা হক্ষয়ক্ষছ  

 খসড়া প্রক্ষতক্ষর্দক্ষনর উপর  র্াক্রক্ষ  দটকক্ষনকযাল ও ক্ষেয়াক্ষরং কক্ষ টির সুপাক্ষরক্ষির 
ক্ষ ক্ষত্তক্ষত চূড়ান্ত খসড়া প্রক্ষতক্ষর্দন প্রনয়ণপূর্ বক ক বিালায় উপস্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ  

 ক বিালা হক্ষত প্রাপ্ত  তা ত/পরা ি ব/সুপাক্ষরক্ষির আক্ষলাক্ষক চূড়ান্ত প্রক্ষতক্ষর্দন প্রনয়ণ ও 
দাক্ষখল করা 

 চূড়ান্ত প্রক্ষতক্ষর্দনটি ইংক্ষরক্ষজক্ষত অনুর্াদ করা হক্ষয়ক্ষছ  
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 ক্ষর্ষণা পিক্ষতর তাক্ষিক কাঠাক্ষ া 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্ষচে ৩:  ক্ষর্ষণা তাক্ষিক কাঠাক্ষ া 

AvBGgBwW 

wkï I bvix Dbœq‡b †hvMv‡hvM Kvh ©µg (4_© ch©vq) 

cÖviw¤¢K Av‡jvPbv I wUIAvi we‡køl‡Yi 

wfwË‡Z †KŠkj Ges ev Í̄evqb cwiKíbv 

ch©v‡jvPbv 

Lmov cÖkœvewj I MvBWjvBb 

cÖ ‘̄ZKiY 

cvBjU cixÿY 

UªvÝ g v̈‡bR‡g›U 

wjwg‡UW 

 cÖKí ch©v‡jvPbv  

 ev Í̄evqb Ae ’̄vi ch©v‡jvPbv  

 jÿ¨ I D‡Ïk¨ AR©b 

ch©v‡jvPbv 

 AvniY wewagvjv I wcwcAvi 

g~j¨vqY 

 cÖK‡íi cÖ‡qvRbxqZv 

ch©v‡jvPbv  

cÖkœgvjv ms‡kvab, P~ovšÍKiY 

wb‡qvM I cÖwkÿY 

gvV ch©v‡q Rwic 

¸bMZ Z_¨ msMÖn 

 `jMZ Av‡jvPbv 

 g~j Z_¨`vZv‡`i mv‡_ 

mvÿvrKvi 

 wbweo mvÿvrKvi  

 †KBm ÷vwW 

bgybv KvVv‡gv cÖ ‘̄ZKiY 

bgybv wbe©vPb 

Rwic 

cwigvYMZ DcvË I ¸bMZ Z_¨ msMÖn I cÖwµqvKiY 

DcvË I Z_¨ we‡kølY, SWOT we‡kølY I Uªvqv½y‡jkb 

cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b cÖbqY ’̄vbxq Kg©kvjv AvBGgBwWÕi wdWe¨vK 

cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b Aby‡gv`b 

AvBGgBwWÕi wdWe¨vK Lmov cÖwZ‡e`b cÖbqY  RvZxq ch©v‡q Kg©kvjv 

P~ovšÍ cÖwZ‡e`b cÖKvk  
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প্রক্ষতক্ষর্দন প্রণয়ন 

প্র ার্ মূল্যায়ক্ষনর প্রক্ষতক্ষর্দন পস্তুক্ষতক্ষত পরা ি বকদল আইএ ইক্ষি ক্ষনক্ষদ বক্ষিত ছক অনুসরণ কক্ষরক্ষছ।  ক্ষর্ষণা প্রিাক্ষর্ 

পরা ি বকদল তাক্ষিক কাঠাক্ষ া উপস্থাপনসহ প্রারক্ষম্ভক প্রক্ষতক্ষর্দক্ষন এ ক্ষ ব ক্ষর্িাক্ষরত ক বক্ষকৌিল র্ণ বনা কক্ষরক্ষছ। 

অনুক্ষ াক্ষদত প্রারক্ষম্ভক প্রক্ষতক্ষর্দক্ষনর ক বপন্থা অনুসরণ কক্ষর  ক্ষর্ষণা ক বকাে চালাক্ষনা হয় এর্ং ধাপসমূহ অনুসরণ কক্ষর 

 াঠ প বাক্ষয় প্রাপ্ত তথ্য উপাক্ষত্তর ক্ষর্ক্ষিষণ কক্ষর প্রক্ষতক্ষর্দন প্রস্তুত করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 

প্রক্ষতক্ষর্দক্ষন ধারাক্রক্ষ ক াক্ষর্ প্রকক্ষের ক্ষর্র্রণ, মূল্যায়ক্ষনর উক্ষেে,  ক্ষর্ষণার দকৌিক্ষলর ধারা, ফল ক্ষর্ক্ষিষণ, 

সুপাক্ষরি ালা, উপসংহার ইতযাক্ষদ ৮টি পৃর্ক অোক্ষয় উপস্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ। প্রকেটি ক্ষ ন্ন ধারার  ানক্ষর্ক দ া াক্ষ াক্ষ র 

উপকরণ এর্ং  ানুক্ষষর আক্ষর্ ীয় ক্ষর্িাস ও আচরণ দকক্ষেক হওয়ার কারক্ষণ ক্ষিতীয় অোক্ষয় উন্নয়ক্ষনর জন্য দ া াক্ষ া  

ধারণা এর্ং দকৌিল ক্ষনক্ষয় আক্ষলাচনা করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 

প্রক্ষতক্ষর্দক্ষনর মূল ফল ক্ষর্ক্ষিষক্ষণ প্রাপ্ত তথ্য-উপাক্ষত্তর সংখ্যা ত এর্ং গুণ ত আক্ষলাচনার সাক্ষর্ প্রক্ষয়াজনীয় দেক্ষে দরখাক্ষচে 

এর্ং  ানক্ষচক্ষের সংক্ষ াজন করা হক্ষয়ক্ষছ। তথ্য-উপাত্ত ক্ষর্ক্ষিষক্ষণর স য়  র্া র্ প্র াণ উপস্থাপনসহ প্রাপ্ত তক্ষথ্যর 

িহণক্ষ াগ্যতা ক্ষনক্ষশ্চতকরক্ষণর জন্য ক্ষর্ক্ষ ন্ন প্রকািনা, অক্ষফস দ ক্ষ া এর্ং  ক্ষর্ষণা তক্ষথ্যর সাহা  দনয়া হক্ষয়ক্ষছ। 

 

প্রক্ষতক্ষর্দক্ষন ব্যর্হৃত ক্ষর্ক্ষ ন্ন দরফাক্ষরন্স, িাটার দসাস বসমূহ প্রক্ষতক্ষর্দক্ষনর দিষ প বাক্ষয় ‘তথ্য সূে’ অোক্ষয় উক্ষেখ করা 

হক্ষয়ক্ষছ। প্রক্ষতক্ষর্দন প্রস্তুতকাক্ষল পরা ি বকদল প্রকক্ষের মূল পক্ষরকেনা, টিক্ষপক্ষপ, আরটিক্ষপক্ষপ, প্রকে সংক্ষিি প্রক্ষতক্ষর্দন 

অন্যান্য দাপ্তক্ষরক কা বক্র সমূহ প বাক্ষলাচনা কক্ষরক্ষছ। পরা ি বক প্রক্ষতষ্ঠাক্ষনর কা বার্লীর তাক্ষলকা এর্ং ক্ষনধ বাক্ষরত 

স য়কালক্ষক ক্ষর্ক্ষিষ গুরুত্বসহকাক্ষর ক্ষর্ক্ষর্চনা কক্ষর উপস্থাক্ষপত প্রক্ষতক্ষর্দক্ষন সর্গুক্ষলা ক্ষর্ষয়ক্ষক আক্ষলাচনার সক্ষর্ বাি প্রক্ষচিা 

দনয়া হক্ষয়ক্ষছ। 

স ীো কাক্ষজর প্রক্ষতক্ষর্দন ততক্ষরর ধারার্াক্ষহক ক্ষর্র্রণ ক্ষনক্ষম্ন দদয়া হল: 

 আইএ ইক্ষি’র সাক্ষর্ পক্ষরকেনা স া  

 প্রকক্ষের ক্ষর্ক্ষ ন্ন নক্ষর্পে দ  ন: ক্ষিক্ষপক্ষপ, আরক্ষিক্ষপক্ষপ, স াপ্ত প্রক্ষতক্ষর্দন এর্ং  ক্ষনটক্ষরং প্রক্ষতক্ষর্দন 

 প্রশ্ন ালা,  াইিলাইন ও ছক প্রনয়ন চূড়ান্তকরণ  

 প্রারক্ষম্ভক প্রক্ষতক্ষর্দন প্রনয়ণ ও দাক্ষখল  

 প্রারক্ষম্ভক প্রক্ষতক্ষর্দক্ষনর উপর আইএ ইক্ষি’র দটকক্ষনকযাল ও ক্ষেয়াক্ষরং কক্ষ টির  তা ত িহণ ও খসড়া 
প্রক্ষতক্ষর্দন চূড়ান্তকরণ  

 তথ্য সংিহকারীক্ষদর প্রক্ষিেণ প্রদান ও প্রশ্নপক্ষের প্রাক- াচাইকরণ  

  াঠ প বাক্ষয় তথ্য সংিহ ও এর গুণ ত  ান রো  

 প্রকে র্াির্ায়ন প বায় (র্াির্ ও আক্ষর্ বক অি ক্ষত) প বাক্ষলাচনা  

 প্রকক্ষের আওতাধীন ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যার্লীর প বাক্ষলাচনা  

 প্রকে র্াির্ায়ন সংক্রান্ত স স্যার্লী প বাক্ষলাচনা  

 স্থানীয় প বাক্ষয় প্রকে এলাকার উপকারক্ষ া ী ও অংিীজক্ষনর সাক্ষর্ ক বিালার আক্ষয়াজন করা  

 তথ্য ব্যর্স্থাপনা, প্রক্ষক্রয়াকরণ ও ক্ষর্ক্ষিষণ  

 ১  খসড়া প্রক্ষতক্ষর্দন প্রনয়ণ ও উপস্থাপন  

 খসড়া প্রক্ষতক্ষর্দক্ষনর উপর  র্াক্রক্ষ  দটকক্ষনকযাল ও ক্ষেয়াক্ষরং কক্ষ টির সুপাক্ষরক্ষির ক্ষ ক্ষত্তক্ষত চূড়ান্ত খসড়া 
প্রক্ষতক্ষর্দন প্রনয়ণপূর্ বক ক বিালায় উপস্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 স ীো পক্ষরচালনা পিক্ষত 
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প্রাসক্ষঙ্গক নক্ষর্পে প বাক্ষলাচনা 

প্রকক্ষের র্াির্ায়ন দেতা এর্ং অক্ষজবত সাফল্য সম্পক্ষকব সম্যক ধারণা অজবক্ষনর জন্য প্রকক্ষের র্াির্ ও আক্ষর্ বক লেয াো 

ও অি ক্ষতর ক্ষদকসমূহ ক্ষর্ক্ষিষণ করা হক্ষয়ক্ষছ। এই প্রকক্ষের প্রিার্ প্রনয়ন দর্ক্ষক শুরু কক্ষর র্াির্ায়ন প বন্ত সকল 

প্রক্ষতক্ষর্দনসমূহ প বাক্ষলাচনা করা হক্ষয়ক্ষছ। প বাক্ষলাচনার প্রধান উক্ষেে ক্ষছল প্রকক্ষের দ ৌত ও আক্ষর্ বক অি ক্ষতর তুলনা 

করা। এছাড়াও প্রকক্ষের কা বকাক্ষরতায় ত্রুটি-ক্ষর্চুযক্ষত, সফলতা-ব্যর্ বতা ইতযাক্ষদ ক্ষচক্ষিত করা হয়। এ লক্ষেয প্রকক্ষের টিক্ষপক্ষপ, 

আরটিক্ষপক্ষপ, ক্ষপক্ষসআর ও অি ক্ষতর প্রক্ষতক্ষর্দন প বাক্ষলাচনা করা হক্ষয়ক্ষছ। প্র ার্ মূল্যায়ন স ীোর জন্য প্রকক্ষের 

প্রক্ষয়াজনীয় দক্ষললাক্ষদ, তথ্য ও উপাত্ত সংক্ষিি অক্ষফস দর্ক্ষক সংিহ করা হক্ষয়ক্ষছ।  

 ক্ষর্ষণা দল প্রকে সংক্ষিি দক্ষলল দিাক্ষর্জসমূহ সংিহ কক্ষর ক্ষর্ক্ষিষণ কক্ষরক্ষছ। একাক্ষজ  ক্ষর্ষণা সহকারীরা একটি 

ক্ষনধ বাক্ষরত  াইিলাইন অনুসরণ কক্ষর মূল দলক্ষক দক্ষলল দিাক্ষর্জ ও প্রক্ষতক্ষর্দন সংিক্ষহ ও ক্ষর্ক্ষিষক্ষণ সহায়তা কক্ষরক্ষছ। এ 

প বাক্ষয়র কাজ প্রারক্ষম্ভক প্রক্ষতক্ষর্দন জ াদাক্ষনর পর দর্ক্ষকই শুরু হক্ষয়ক্ষছল এর্ং তা প্র ার্ মূল্যায়ক্ষনর প্রক্ষতক্ষর্দন খসড়াকরণ 

প বন্ত চক্ষলক্ষছ।  

প্র ার্ মূল্যায়ন কা বক্রক্ষ র  ক্ষর্ষণা কাক্ষজ ক্ষর্ক্ষিষক্ষণর ক্ষনক্ষ ক্ষত্ত দ সর্ িকুক্ষ ন্ট ব্যর্হার করা হক্ষয়ক্ষছ তা ক্ষনক্ষম্ন সংক্ষেপ্ত 

তাক্ষলকা আকাক্ষর প্রদান করা হল: 

 উন্নয়ন সহায়তা প্রকে প্রিার্না (ক্ষিক্ষপক্ষপ) 

 সংক্ষিাক্ষধত উন্নয়ন সহায়তা প্রকে প্রিার্না (আরক্ষিক্ষপক্ষপ)  

 প্রকে স াপ্ত প্রক্ষতক্ষর্দন (ক্ষপক্ষসআর)  

 র্াির্ায়নকারী সংস্থার র্াৎসক্ষরক ও প্রকে স াপ্ত প্রক্ষতক্ষর্দন  

 আইএ ইক্ষি, র্াির্ায়নকারী সংস্থা কর্তবক প্রকে পক্ষরদি বন প্রক্ষতক্ষর্দন  

  েক্ষ য়াদী প্রক্ষতক্ষর্দনসমূহ 

 আইএ ইক্ষি, পক্ষরকেনা  ন্ত্রণালয়সহ ক্ষর্ক্ষ ন্ন প্রকে স ার দরজুক্ষলিন 
 

সংখ্যা ত ও গুণ ত পিক্ষত 

ক্ষ শ্র পিক্ষতক্ষত  ক্ষর্ষণা পক্ষরকেনা/কা বক্র   

গুণ ত ও সংখ্যা ত ক্ষর্ক্ষিষণ পিক্ষত প্র ার্ মূল্যায়ক্ষনর স স্যা উপলক্ষি করার জন্য একটি কা বকর পিক্ষত। ক্ষ শ্র পিক্ষত 

(সংখ্যা ত ও গুণ ত পিক্ষত) একটি কা বকক্ষর দকৌিল র্া পিক্ষত  া “ক্ষিশু ও নারীর উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  কা বক্র  (৪র্ ব 

প বায়)” প্রকক্ষের প্র ার্ মূল্যায়ক্ষনর জন্য ব্যর্হার করা হক্ষয়ক্ষছ। এক্ষেক্ষে গুণ ত পিক্ষত ব্যর্হার করা হক্ষয়ক্ষছ নীক্ষত 

সম্পক্ষকবত অ যন্তক্ষরর প্র ার্ মূল্যায়ক্ষনর জন্য এর্ং পক্ষর াণ ত পিক্ষত ব্যর্হার করা হক্ষয়ক্ষছ উপকারক্ষ া ীক্ষদর সম্পক্ষকব 

তাক্ষিক পক্ষর াক্ষণর  াক্ষণক্ষতক সংখ্যা পার্ার জন্য। অপরক্ষদক্ষক, ক্ষ শ্র পিক্ষতর  ােক্ষ  সকল ধরক্ষনর  ক্ষর্ষণার প্রক্ষশ্নর 

উত্তর পাওয়া  ায়, ক্ষর্ক্ষিষ কক্ষর গুণ ত ও পক্ষর ান ত উ য় ধরক্ষনর তথ্য ও উপাত্ত সংিহ ও ক্ষর্ক্ষিষণ করার সুক্ষ া  

র্াক্ষক। প্র ার্ মূল্যায়ক্ষন ক্ষ শ্র পিক্ষত ব্যর্হার করার কারণসমূহ-ক্ষর্িাসক্ষ াগ্যতা, সঠিকতা, পূণ বতা, পিক্ষত সিযর্হার, 

প্রাসক্ষঙ্গকতা ইতযাক্ষদ  া িাটাক্ষক এ ক্ষর্ক্ষিি (Embedded Data) ট্রায়াঙ্গুক্ষলিন (Triangulation) করক্ষত 

সহক্ষ াক্ষ তা কক্ষর।  

 

 ক্ষর্ষণা কা বক্রক্ষ  একজন  ক্ষর্ষক ক্ষর্রাজ ান তথ্য ও তি ক্ষর্ক্ষিষণ কক্ষর  ক্ষর্ষণার ধারণা ঠিক কক্ষরন। তথ্য উপাত্ত 

সংিক্ষহর জন্য প্রশ্ন ালা ততক্ষর কক্ষর সংখ্যা ত ও গুণ ত তথ্য উপাত্ত সংিহ কক্ষরন এর্ং তক্ষথ্যর সাক্ষর্ তা ট্রায়াংগুক্ষলিন 

কক্ষর মূল ফল অনুসন্ধান কক্ষরন। অনুসন্ধাক্ষন দ  ফল পাওয়া  ায় তা প্রক্ষক্রয়াকরণ ও পুন:দশ্রক্ষণকরণ কক্ষর চূড়ান্ত ফল 

ক্ষর্ক্ষিষণ কক্ষরন।  
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ক্ষচে ৪: উপাত্ত ও তক্ষথ্যর ট্রায়াংগুক্ষলিন 

 

 

প্র ার্ মূল্যায়ন  ক্ষর্ষণার সী ার্িতা 

 

 আক্ষলাচয প্রকেটির কা বক্রক্ষ র দ য়াদ ক্ষছল ২০১২-২০১৭ সাল প বন্ত। ২০১৭ সাক্ষল প্রকেটি দিষ হক্ষলও প্র ার্ 

মূল্যায়ণ  ক্ষর্ষণাটি পক্ষরচালনা করা হয় ২০২০ সাক্ষল। ইক্ষত ক্ষেই “ক্ষিশু ও নারীর উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  কা বক্র  

(৫  প বায়)” চল ান। ফক্ষল তথ্যদাতাক্ষদর তথ্য প্রদাক্ষনর দেক্ষে তিততার সম্মুখীন হক্ষত হক্ষয়ক্ষছ।  

 দীঘ ব ক্ষর্রক্ষতর পর প্রকক্ষের উপকারক্ষ া ীরা প্রকক্ষের প্র ার্ সম্পক্ষকব সঠিক তথ্য ক্ষদক্ষত ইতিত দর্াধ কক্ষরক্ষছ , 

সর্গুক্ষলা ক্ষর্ষয় সর্ল যুক্ষি আনক্ষত পাক্ষর ক্ষন, তাক্ষদর দর্  দপক্ষত হক্ষয়ক্ষছ ।  

 উন্নয়ক্ষনর জন্য দ া াক্ষ া  ব্যর্স্থা একটি  ানক্ষর্ক ও সা াক্ষজক উন্নয়ন ক্ষর্ষয়ক কা বক্র   ার সাক্ষর্ অক্ষনক ক্ষর্ষয় 

জক্ষড়ত, প্র ার্ মূল্যায়ন কা বক্র  চলাকালীন স ক্ষয় ক্ষর্িজুক্ষড় দকাক্ষ ি-১৯  হা াক্ষর দদখা  ায়,  ার ফক্ষল পুক্ষরা 

দদি লকিাউন কক্ষর দদয়া হয়, ফলস্বরূপ  ক্ষর্ষণা কাজ পক্ষরচালনায় ব্যাঘাত ঘক্ষটক্ষছ।  

  ক্ষদও প্রকেটি প্রায় দুই যু  দর্ক্ষক চল ান ক্ষকন্তু প্রকক্ষের প্র ার্ মূল্যায়ক্ষন পূর্ বর্তী অক্ষ জ্ঞতাক্ষক কাক্ষজ লা াক্ষনা 

হয় ক্ষন ।  

 প্রকক্ষের সাক্ষর্ জক্ষড়ত ব্যক্ষি ণ  ারা প্রকে কা বক্র  র্াির্ায়ক্ষন ক্ষনক্ষয়াক্ষজত ক্ষছক্ষলন তাঁক্ষদর অক্ষনক্ষকই র্দক্ষল হক্ষয় 

দ ক্ষছন অর্র্া চাকুরী দর্ক্ষক অর্সর িহণ কক্ষরক্ষছন তাই  ক্ষর্ষণা কা বক্র  পক্ষরচালনা করক্ষত ক্ষ ক্ষয় অক্ষনক 

গুরুত্বপূণ ব তথ্য পাওয়া  ায় ক্ষন। 

 

 

  

ফলাফল সৃক্ষি 

ক্ষর্রাজ ান তথ্য- উপাত্ত 

পক্ষর াণ ত 

উপাত্ত 

গুণ ত তথ্য 

ট্রায়াংগুক্ষলিন এর্ং 

ক্ষর্ক্ষিষণ 

দশ্রণীকরণ/ 

প্রক্ষক্রয়াকরণ 
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র্ততীে অধ্যাে 

 

ফল পর্ যায়লািনা 

 

৩.১ অি ক্ষত ও অজবন ক্ষর্ক্ষিষণ 

তথ্য  ন্ত্রণালক্ষয়র ক্ষনক্ষদ বিনায় ৮(আট)টি র্াির্ায়নকারী প্রক্ষতষ্ঠাক্ষনর  ােক্ষ   াঠ প বাক্ষয় পক্ষরচাক্ষলত প্রকে কা বক্রক্ষ র 

প্র ার্ মূল্যায়ক্ষনর অনুসন্ধান কা বক্রক্ষ  ১৮টি দজলা দর্ক্ষক তথ্য উপাত্ত সংিহ করা হক্ষয়ক্ষছ। দশ্রক্ষণক্ষ ক্ষত্তক সুক্ষনক্ষদ বি চারটি 

প্রশ্ন ালা ব্যর্হার কক্ষর এর্ং সুক্ষনধ বাক্ষরত আটটি দজলায় এফক্ষজক্ষি আক্ষয়াজক্ষনর  ে ক্ষদক্ষয় অনুসন্ধান কা বক্র  পক্ষরচালনা 

করা হয়। ফল অনুসন্ধাক্ষনর এই ক বকাক্ষন্ড ৬৩০ জন সাধারণ জনক্ষ াষ্ঠী, ৮৮ জন ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারী/তরুণ-তরুণী,   ৭১ 

জন ক্ষর্ক্ষিি না ক্ষরক, ২১ জন র্াির্ায়নকারী সংস্থার ক বকতবার ব্যক্ষি ত সাোৎকারসহ ৮৭ জন ক্ষর্ক্ষ ন্ন দপিাজীক্ষর্ ও 

সা াক্ষজক জনক্ষ াষ্ঠীর উপক্ষস্থক্ষতক্ষত এফক্ষজক্ষি অনুষ্ঠাক্ষনর আক্ষয়াজন করা হয়। 

 

দজলাক্ষ ক্ষত্তক তথ্যদাতার ক্ষর্র্রণ: 
 

নমুনার 

অন্তর্ভ বি 

দজলা 

প্রশ্ন ালা-১ প্রশ্ন ালা-২ প্রশ্ন ালা-৩ প্রশ্ন ালা-৪ এফক্ষজক্ষি 

পুরুষ  ক্ষহলা দ াট পুরুষ  ক্ষহলা দ াট পুরুষ  ক্ষহলা দ াট 
পুরু

ষ 
 ক্ষহলা দ াট পুরুষ  ক্ষহলা দ াট 

টাঙ্গাইল ১৮ ১৭ ৩৫ ২ ৩ ৫ ১ - ১ ৩ ২ ৫ ৬ ৩ ৯ 

রাজর্াড়ী ২২ ১৩ ৩৫ ৩ ২ ৫ ১ - ১ ৩ ১ ৪ - - - 

দ াপাল ঞ্জ ২৭ ৮ ৩৫ ৪ ১ ৫ ১ - ১ ৩ ১ ৪ - - - 

নরক্ষসংদী ৯ ২৬ ৩৫ ১ ৪ ৫ - ১ ১ ৪ - ৪ ৩ ১০ ১৩ 

ব্রাহ্মণর্াড়ীয়া ২৪ ১১ ৩৫ ৩ ২ ৫ ১ - ১ ৩ ১ ৪ - - - 

দনায়াখালী ১৮ ১৭ ৩৫ ৩ ২ ৫ ১ - ১ ৪ - ৪ ৮ ১ ৯ 

রাঙ্গা াটি ১৯ ১৬ ৩৫ - ৫ ৫ ১ - ১ ২ ২ ৪ - - - 

চাঁদপুর ১৭ ১৮ ৩৫ ৫ - ৫ ১ - ১ ৩ ১ ৪ - - - 

ক্ষেনাইদহ ২২ ১৩ ৩৫ ৩ ২ ৫ ১ - ১ ৩ ১ ৪ - - - 

কুক্ষিয়া ২১ ১৪ ৩৫ ৩ ২ ৫ - ১ ১ ৪ - ৪ ৮ ৪ ১২ 

র্াক্ষ রহাট ৩০ ৫ ৩৫ ৩ ২ ৫ ৩ - ৩ ২ ১ ৩ - - - 

র্রগুনা ১৪ ২১ ৩৫ ২ ৩ ৫ ১ - ১ ৪ - ৪ - - - 

পর্টয়াখালী ৭ ২৮ ৩৫ ৩ ২ ৫ ১ - ১ ৩ ১ ৪ ৫ ৪ ৯ 

সুনা  ঞ্জ ২৩ ১২ ৩৫ ৩ ২ ৫ ২ - ২ ৩ - ৩ ১১ ২ ১৩ 

 য় নক্ষসংহ ২৬ ৯ ৩৫ ২ ৩ ৫ ১ - ১ ৩ ১ ৪ ৯ ১ ১০ 

দনেক্ষকানা ১৫ ২০ ৩৫ ২ ৩ ৫ ১ - ১ ৪ - ৪ - - - 

নীলফা ারী ৩১ ৪ ৩৫ ২ ৩ ৫ ১ - ১ ৪ - ৪ - - - 

ক্ষদনাজপুর ১৪ ২১ ৩৫ ৩ - ৩ ১ - ১ ৪ - ৪ ১১ ১ ১২ 

 দ াট  ৩৫৭ ২৭৩ ৬৩০ ৪৭ ৪১ ৮৮ ১৯ ২ ২১ ৫৯ ১২ ৭১ ৬১ ২৬ ৮৭ 

 

সারক্ষণ ৯ : দজলাক্ষ ক্ষত্তক তথ্যদাতার ক্ষর্র্রণ 

 

র্াংলাক্ষদি সরকার পক্ষরচাক্ষলত “ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  কা বক্র  (চতুর্ ব) প বাক্ষয়র প্র ার্ মূল্যায়ন কা বক্রক্ষ  

সর্ বক্ষ াট ৮৯৭ জন উত্তরদাতা  ক্ষর্ষণায় অংিিহণ কক্ষরন। এর  ক্ষে পুরুষ ৬১% এর্ং নারী ৩৯%।  
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ক্ষচে ৫: ক্ষলঙ্গ ক্ষ ক্ষত্তক উত্তরদাতা র্ন্টন 

স ীোয় অংিিহণকারী উত্তরদাতাক্ষদর সাক্ষর্ ব্যর্হৃত জরীপ প্রশ্ন ালা ও তথ্য সংিক্ষহর পিক্ষত অনুসাক্ষর ক্ষনক্ষম্নাি ক্ষচে 

অনু ায়ী ক্ষর্ক্ষিষণ করা  ায়। 

 

ক্ষচে ৬: উত্তরদাতাক্ষদর দশ্রক্ষণক্ষ ক্ষিক ক্ষর্ন্যাস  

ফল  ক্ষর্ষণায় প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তক্ষক তার সংখ্যাতাক্ষিক ও গুণ ত  াক্ষনর ক্ষর্ক্ষিষক্ষণ প্রকক্ষের লেয ও উক্ষেক্ষের সাক্ষর্ 

সঙ্গক্ষত দরক্ষখ উন্নয়ন দ া াক্ষ াক্ষ র মূল ক্ষতনটি ধারায় ক্ষর্ক্ষিষণ করা হক্ষয়ক্ষছ। পািাপাক্ষি  ক্ষর্ষণা ক বকাক্ষের টিওআর 

অনুসরণ কক্ষর প্রকক্ষের র্াির্ায়ন পিক্ষত, ক্রয়, অক্ষিট, ব্যয় র্রাে সংক্রান্ত ক্ষর্ষয়াক্ষদ, অর্ বননক্ষতক ক্ষর্ক্ষিষণ, স ন্বয় ইতযাক্ষদ 

ক্ষর্ষয়াক্ষদ ক্ষর্িদ াক্ষর্ ক্ষর্ক্ষিষণ করা হক্ষয়ক্ষছ। প্রাপ্ত ফল এর্ং দীঘ বস্থায়ী প্র ার্সমূহ পরর্তী ক্ষর্ক্ষিষক্ষণ ছক ও সারক্ষণ অনুসাক্ষর 

আক্ষলাচনা করা হক্ষলা। 

 

সাক্ষর্ বক লেয াো ও অজবন ক্ষর্ক্ষিষণ 

প্রকেটি  ানুক্ষষর তথ্য, ক্ষিো ও আচরণ পক্ষরর্তবন দকক্ষেক ক বকাে পক্ষরচালনা করার আক্ষপক্ষেকতায় এর ফল ক্ষর্ক্ষিষক্ষণ 

মূল লেযসমূহক্ষক ক্ষর্ক্ষর্চনা কক্ষর উন্নয়ক্ষনর জন্য দ া াক্ষ াক্ষ র মূল ধারায় উপস্থাপন করা হক্ষলা। এখাক্ষন প্রাপ্ত ফল ও 

প্রকক্ষের প্র ার্ ক্ষর্ক্ষিষক্ষণর জন্য ক্ষতনটি পৃর্ক ধাক্ষপ আক্ষলাচনা করা হক্ষলা। 

অযািক্ষ াক্ষকক্ষস 

অযািক্ষ াক্ষকক্ষস কা বক্রক্ষ র প্র াক্ষর্ জাতীয় প বাক্ষয় অক্ষজবত সাফল্য এর্ং প্রকাক্ষিত নীক্ষত ালা/ক্ষনক্ষদ বিনাসমূহ: 

(ক)  স্কুক্ষল িারীক্ষরক িাক্ষি র্ক্ষন্ধ জাতীয় নীক্ষত ালা প্রনয়ণ এর্ং দদক্ষির প্রক্ষতটি ক্ষিোক্ষকক্ষে  দর্ত পক্ষরহার 

করার লক্ষেয ঙ্ক্ষশো  ন্ত্রণালয় কর্তবক ক্ষচঠি প্রদান।  

61%

39%

ক্ষলঙ্গ ক্ষ ক্ষত্তক র্ন্টন

পুরুষ 

নারী 

70%

10%

2%

8%

10%

উত্তরদাতাক্ষদর দশ্রক্ষণক্ষ ক্ষত্তক ক্ষর্ন্যাস

উপকারক্ষ া ী জনক্ষ াষ্ঠী 

উপকারক্ষ া ী ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারী 

প্রকে র্াির্ায়নকারী সংস্থার ক বকতবা 

ক্ষর্ক্ষিষ গুরুত্বপূণ ব তথ্যদাতার সাোৎকার 

এফক্ষজক্ষি (উপকারক্ষ া ী) 
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(খ)  ক্ষিশু ক্ষর্র্াহ র্ক্ষন্ধ জাতীয় প্রচারণা কা বক্র  িহণ  া পরর্তীক্ষত  া নারীর ে তায়ক্ষনর র্াির্ক্ষ ক্ষত্তক 

উদাহরণ ততক্ষর কক্ষর এ ক্ষিক্ষজ অজবক্ষন উক্ষেখক্ষ াগ্য ভূক্ষ কা পালনসহ র্াংলাক্ষদিক্ষক আন্তবজাক্ষতক 

পুরষ্কার অজবক্ষনর স্বীকৃক্ষত দদয়।  

( )  স্কুল ক্ষিেকক্ষদর ক্ষিশু ক্ষর্র্াহ অনুষ্ঠান সম্পাদক্ষন ক্ষর্ক্ষিষ ক্ষর্ক্ষধ-ক্ষনক্ষষধ প্রদান কক্ষর ক্ষিো  ন্ত্রণালয় কর্তবক 

পে ক্ষর্তরণ। 

(ঘ)  দ ক্ষকান ক্ষর্র্াহ অনুষ্ঠান সম্পাদক্ষন জন্ম ক্ষনর্ন্ধক্ষনর র্া  অন্য দকান জন্ম তাক্ষরক্ষখর সনক্ষদর কক্ষপ প্রদি বন 

র্ােতামূলক করার সরকাক্ষর  নীক্ষত ালা িহণ এর্ং আইন  ন্ত্রণালয় দর্ক্ষক তার আওতায় 

পক্ষরচালনাধীন কাজীক্ষদর পে দপ্ররণ।  

(ঙ) ক্ষিশুশ্র  র্ন্ধকরক্ষণ জাতীয় প্রচারণা কা বক্র  িহণ এর্ং ক্ষিশু শ্র ক্ষক ক্ষনরুৎসাক্ষহত করার জন্য ক্ষিে 

প্রক্ষতষ্ঠান ও দসর্া সংস্থাসমূক্ষহর প্রধান ফটক্ষক ক্ষনক্ষদ বিনামূলক সাইনক্ষর্াি ব স্থাপন।  

(চ) ক্ষকক্ষিারীক্ষদর প্রজনন স্বাস্থয ক্ষনক্ষশ্চতকরক্ষণ সরকাক্ষর  ও দর্সরকাক্ষর   ােক্ষ ক ও উি  ােক্ষ ক 

স্কুলসমূক্ষহ স্যাক্ষনক্ষটিন কণ বার চালুর নীক্ষত ালা িহণ। 

(ছ)  স্থানীয় প বাক্ষয় ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারী ক্লাক্ষর্র সৃক্ষি এর্ং তথ্য  ন্ত্রণালক্ষয়র আওতাধীন দপ্তরসমূক্ষহর সাক্ষর্ 

কা বকরী সম্পকব দরক্ষখ স্থানীয় প বাক্ষয় উন্নয়ক্ষনর জন্য দ া াক্ষ া  ক বকাক্ষন্ড অংিিহণ। স্থানীয় 

ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারী ক্লার্সমূক্ষহ র্াংলাক্ষদি দর্তার কর্তবক দরক্ষিও দসট এর্ং অন্যান্য কা ব উপকরণসহ 

প্রক্ষিেণ প্রদান। 

(জ)  জাতীয় প বাক্ষয় জরুরী তক্ষথ্যর জন্য হটলাইন চালু এর্ং সারাক্ষদক্ষি এসর্ হটলাইক্ষনর ব্যর্হাক্ষরর ব্যাপক 

উদাহরণ সৃক্ষি। 

(ে)  ক্ষর্ক্ষিষ চাক্ষহদাসম্পন্ন ক্ষিশুক্ষদর মূলধারার স্কুক্ষল  ক্ষতব ক্ষর্ষক্ষয় সরকাক্ষর  নীক্ষত ালা িহণ এর্ং এ  ক্ষ ব 

স্কুলসমূক্ষহ পে দপ্ররণ। 

(ঞ) ক্ষর্ক্ষিষ চাক্ষহদাসম্পন্ন ক্ষিশুক্ষদর উপক্ষ া ী কক্ষর প্রক্ষতটি প্রাই ারী স্কুক্ষল দ ৌত অর্কাঠাক্ষ া ক্ষন বাণ এর্ং 

ফ্ররম্প ক্ষিঁক্ষড়র সংক্ষ াজন। 

(ট)  সকল স্বাস্থয দসর্া দকেসমূক্ষহ দসর্ার তাক্ষলকায় ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারী র্ান্ধর্ দসর্ার উক্ষেখসহ ক্ষসটিক্ষজন 

চাট বার স্থাপন। 

(ঠ)  স্কুল কা বক্রক্ষ  জীর্ন দেতামূলক পাইলট প্রক্ষিেণ শুরুর নীক্ষত ালা িহণ এর্ং এ  ক্ষ ব প্রক্ষয়াজনীয় 

ম্যানুয়াল ততরীসহ প্রক্ষিেকক্ষদর প্রক্ষিেণ সম্পাদন। 

(ি)  সারাক্ষদক্ষি  ার্ত ও ক্ষিশু মৃতুযর হার ক াক্ষনার উক্ষেক্ষে ক্ষর্ক্ষ ন্ন জাতীয় ও আন্তজবাক্ষতক প্রচারণা 

অনুষ্ঠাক্ষনর সংযুি হওয়ার নীক্ষত ত ক্ষসিান্ত িহণ এর্ং  াঠ প বাক্ষয় র্াির্ায়ন। 

(ি) জন্ম ক্ষনর্ন্ধন ক্ষনক্ষশ্চত করার লক্ষেয সরকাক্ষর  আন্ত: ন্ত্রণালক্ষয়র ক্ষসিান্ত িহণ এর্ং একাক্ষধক সরকাক্ষর  

দসর্া ও সহক্ষ াক্ষ তা প্রদাক্ষনর দেক্ষে জন্ম ক্ষনর্ন্ধক্ষনর কক্ষপ প্রদি বন/জ াদান র্ােতামূলক করা।  

(ণ) সারাক্ষদক্ষি ক্ষজও-এনক্ষজও দ ৌর্ উক্ষযাক্ষ  উন্নয়ক্ষনর জন্য দ া াক্ষ া  ক বকাক্ষের ক বক্ষকৌিল ততক্ষর এর্ং 

র্াির্ায়ন।  
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আচরণ পক্ষরর্তবক্ষন ও সা াক্ষজক প্রর্া সৃক্ষিক্ষত দ া াক্ষ া  

(ক) সর্ বাক্ষধক িহণকৃত ও প্র ার্ ক্ষর্িারকারী র্াতবাসমূহ  

 

ক্ষচে ৭: প্রকক্ষের সর্ বাক্ষধক প্র ার্ ক্ষর্িারকারী ৫টি র্াতবা 

৭১৮ জন উপকারক্ষ া ীর কাছ দর্ক্ষক জরীক্ষপর  ােক্ষ  উপাত্ত সংিহ করা হয়,  ার ৬৩০ জন ক্ষছল পূণ বর্য়স্ক 

উপকারক্ষ া ী এর্ং র্াকী ৮৮ জন ক্ষছল ১৫ দর্ক্ষক ১৯ র্ছর র্য়সী ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারী  াঁরা ২০১২-২০১৭ প্রকে 

চলাকালীন স ক্ষয় ক্ষিশু ক্ষহক্ষসক্ষর্ ক্ষর্ক্ষ ন্ন ক বকাক্ষন্ড সরাসক্ষর অংি ক্ষনক্ষয়ক্ষছক্ষলন। উত্তরদাতাক্ষদর সক্ষর্ বাি ৮৪ 

িতাংি হাত দধায়ায়, ৮১ িতাংি ক্ষিশু ক্ষর্র্াহ, ৭৪ িতাংি জন্ম ক্ষনর্ন্ধন, ৬৮ িতাংি শুধু াে বুক্ষকর দুধ পান 

করাক্ষনা এর্ং ৬৩ িতাংি   বকালীন  ত্ন ক্ষর্ষক্ষয় তথ্য দপক্ষয়ক্ষছক্ষলন এর্ং এখনও দসগুক্ষলা  ক্ষন করক্ষত পাক্ষরন 

র্ক্ষল তাঁক্ষদর  ত প্রকাি কক্ষরন। 

 

৬৩০ জন পূণ বর্য়ক্ষস্কর  ক্ষে সক্ষর্ বাি ৫২৯ জন হাত দধায়া, ৫১০ জন ক্ষিশু ক্ষর্র্াহ, ৪৬৬ জন জন্ম ক্ষনর্ন্ধন, ৪২৯ 

জন শুধু াে  াক্ষয়র বুক্ষকর দুধ পান করাক্ষনা এর্ং ৩৯৬ জন   বকালীন  ত্ন ক্ষর্ষক্ষয় তথ্য দদয় এর্ং এসর্ ক্ষর্ষক্ষয় 

তাক্ষদর  ত প্রকাি কক্ষর। এছাড়াও প্রকক্ষের অন্যান্য ক্ষর্ষয়সমূক্ষহর র্াতবা উত্তরদাতারা স্মরণ করক্ষত দপক্ষরক্ষছন 

এর্ং দসসক্ষর্র প্র াক্ষর্ ক্ষর্ক্ষ ন্ন ইক্ষতর্াচক অ যাস দ ক্ষন চলক্ষছন। 

 

১৫ দর্ক্ষক ১৯ র্ছর র্য়সী উত্তরদাতা ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারীক্ষদর  ক্ষে সক্ষর্ বাি ৭৩ জন হাত দধায়া, ৭১ জন ক্ষিশু 

ক্ষর্র্াহ, ৬৫ জন জন্ম ক্ষনর্ন্ধন, ৬০ জন শুধু াে  াক্ষয়র বুক্ষকর দুধ পান করাক্ষনা এর্ং ৫৬ জন   বকালীন  ত্ন 

ক্ষর্ষক্ষয়  ত দদয়। উত্তরদাতাক্ষদর সর্াই অন্যান্য র্াতবাক্ষক স্মরণ দরক্ষখক্ষছন এর্ং ক্ষর্ক্ষ ন্ন অ যাস পালনসহ স াক্ষজ 

অন্যক্ষদর উিুি করক্ষছন র্ক্ষল  ত প্রকাি কক্ষরক্ষছন। 
 

 

 (খ) সর্ বাক্ষধক ব্যর্হৃত  াে সমূহ 

 

 

ক্ষচে ৮: প্রকক্ষে সর্ বাক্ষধক ব্যর্হৃত ৫টি  াে  

৮৪

৮১
৭৪

৬৮
৬৩

হাত দধায়া ক্ষিশু ক্ষর্র্াহ জন্ম ক্ষনর্ন্ধন শুধু াে বুক্ষকর দুধ 

খাওয়া 

  বকালীন  ত্ন 

৮১

৭২
৬৮

৫৬
৫১

চলক্ষিে প্রদি বনী উঠান তর্ঠক দটক্ষলক্ষ িন দরক্ষিও পর্ নটিক 
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প্রকে পক্ষরচালনায় ব্যর্হৃত  াে সমূক্ষহর  ক্ষে স্থানীয় প বাক্ষয় চলক্ষিে প্রদি বণীর  ােক্ষ  তথ্য প্রদানক্ষক 

সর্ বাক্ষধক স্মরণ করক্ষত পাক্ষরন ৮১% জনক্ষ াষ্ঠী এর্ং এর ধারায় পরর্তী তথ্য পাওয়ার উৎস ক্ষহক্ষসক্ষর্ ক্ষচক্ষিত 

 াে সমূহ হক্ষলা উঠান তর্ঠক ৭২%, দটক্ষলক্ষ িন ৬৮%, দরক্ষিও ৫৬% এর্ং পর্ নাটক ৫১%। 

 
 

 

ক্ষচে ৯: ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারীক্ষদর  াে  ব্যর্হাক্ষরর তুলনামূলক ক্ষচে 

 

 

ক্ষচে ১০: ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারীক্ষদর  াে  ব্যর্হাক্ষরর তুলনামূলক ক্ষচে 

 

( ) ক্ষিশুক্ষদর জন্য প্রকক্ষের উপক্ষ াক্ষ তা 

আক্ষলাচয প্রকেটি ক্ষিশুক্ষদর জন্য উপক্ষ াক্ষ  র্া আনন্দদায়ক ক্ষছল ক্ষকনা তা জানক্ষত চাওয়া হক্ষল দসই স ক্ষয় ক্ষিশু-ক্ষকক্ষিার 

ক্ষহক্ষসক্ষর্ অংিিহণকারী উত্তরদাতাক্ষদরর সর্াই এক্ষক অতযন্ত উপক্ষ া ী এর্ং আনন্দদায়ক ক্ষছল র্ক্ষল র্ণ বনা কক্ষরন। 

উপক্ষ া ীতা ও আনক্ষন্দর কারণ ক্ষহক্ষসক্ষর্ ৫৯% প্রকক্ষের  ােক্ষ  অক্ষনক ক্ষকছু ক্ষিখক্ষত দপক্ষরক্ষছ, ১৭% সহক্ষজ প্রকক্ষের 

কা বক্রক্ষ  অংিিহণ করক্ষত ফ্রপয়রয়ে এবং ৮% ঙ্ক্ষবয়নাদনমূলক ঙ্ক্ষেল, ৭% ঙ্ক্ষমনা কার্ট যন উপয়ভাগ করয়ত ফ্রপয়রয়ে বয়ল 

বণ যনা কয়রয়ে।  
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ক্ষচে ১১: প্রকক্ষের ক্ষিশুক্ষদর উপয়র্াগীতার/পেয়দর কারণসমূহ 

 

(ঘ) নারীক্ষদর জন্য প্রকক্ষের উপক্ষ াক্ষ তা 

আক্ষলাচয প্রকেটি নারীক্ষদর জন্য উপক্ষ াক্ষ  র্া আনন্দদায়ক ক্ষছল ক্ষকনা তা জানক্ষত চাওয়া হক্ষল উত্তরদাতাক্ষদর সবাই এয়ক 

তাঁয়দর জন্য উপয়র্াগী এবং আনদদােক ঙ্ক্ষেল বয়ল বণ যনা কয়রন। কারণ ঙ্ক্ষহয়সয়ব তাঁয়দর  ক্ষে ৫৫% ঙ্ক্ষবঙ্ক্ষভন্ন তয়থ্যর 

মায়ধ্যম ব্যঙ্ক্ষিজীবয়ন সুফল দপক্ষয়ক্ষছ, ১৮% নারীরা সহক্ষজ প্রকক্ষের কা বক্রক্ষ  অংিিহণ করক্ষত দপক্ষরক্ষছন, ১০% 

ক্ষিোমূলক ক্ষছল এর্ং ৯% তক্ষথ্যর সাক্ষর্ ক্ষর্ক্ষনাদন লা  কক্ষরক্ষছক্ষলন র্ক্ষল র্ণ বনা কক্ষর।   

 

 

ক্ষচে ১২: নারীক্ষদর উপয়র্াগীতার/পেয়দর কারণসমূহ 

 

ক্ষর্ক্ষিষ গুরুত্বপূণ ব ব্যক্ষিক্ষদর সাোৎকার (KII) দর্ক্ষক প্রাপ্ত তক্ষথ্যর ক্ষর্ক্ষিষণ 

“ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  কা বক্র  (৪র্ ব প বায়)” িীষ বক স াপ্ত প্রকেটির গুরুত্ব ও প্র ার্ প বাক্ষলাচনা করার জন্য 

ক্ষর্ক্ষ ন্ন প বাক্ষয় ক্ষনক্ষদ বি দচকক্ষলক্ষির  ােক্ষ  দ াট ৯২ জন ব্যক্ষির KII অনুক্ষষ্ঠত হয়  ার ৮২% পুরুষ এর্ং ১৮%  ক্ষহলা। 

উত্তরদাতাক্ষদর একটি বৃহৎ অংি চাকুরীর পদর্ী এর্ং দাক্ষয়ক্ষত্বর কারক্ষণ ক্ষনর্ বাক্ষচত হওয়ায় অক্ষপোকৃত দর্ক্ষি সংখ্যক পুরুষ 

অংিিহণ কক্ষরক্ষছন। দ াট উত্তরদাতাক্ষদর িতকরা ক্ষহসার্ ক্ষনক্ষম্নর সারক্ষণক্ষত তুক্ষল ধরা হক্ষলা: 

 

8%
5%

17%

3%
1%

7%

59%

ক্ষিশুরা অক্ষনক ক্ষকছু ক্ষিক্ষখক্ষছ 

ক্ষ শুক্ষদর অংিিহণ সহজ ক্ষছল 

ক্ষিোমূলক কাজ 

সক্ষচতনতার জন্য 

ক্ষ না কার্ট বন দদখক্ষত পায় 

10%

18%

55%

1%
4%

9%
3%

ক্ষিোমূলক কাজ 

সক্ষচতনতা 

নারীক্ষদর জন্য 

এটা সহজ ক্ষছল

নারীরা অক্ষনক ক্ষকছু ক্ষিখক্ষত পায়
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সাোৎকার িহণকারীর ক্ষর্র্রণ দ াট িতকরা হার 

দজলা তথ্য ক বকতবা ৮ ৮.৭০ % 

দচয়ারম্যান ৩ ৩.৩০ % 

স্বাস্থয ক ী ১০ ১০.৮০ % 

ক্ষিেক ২৫ ২৭.২০ % 

ইউক্ষপ দ ম্বার ১৮ ১৯.৬০ % 

এনক্ষজও ক ী ১৪ ১৫.২০ % 

ই া  ও পুরক্ষহত ১৪ ১৫.২০ % 

দ াট = ৯২ ১০০ % 

 

সারঙ্ক্ষণ ১০: KII অংিিহণকারীক্ষদর দপিা/পদর্ী ক্ষ ক্ষত্তক ক্ষর্ক্ষিষণ 

সাোৎকাক্ষর তাক্ষদর প্রশ্ন করা হক্ষয়ক্ষছল ২০১২ দর্ক্ষক ২০১৭ স য়কাক্ষল এই প্রকে দকান কা বক্র  র্া উন্নয়ন সহায়তাকারী 

সা াক্ষজক দ া াক্ষ া  র্া প্রচারণা কা বক্র   ক্ষন করক্ষত পাক্ষরন ক্ষকনা এখাক্ষন সর্ার (১০০%) উত্তরই ক্ষছল তাঁরা এই 

কা বক্র গুক্ষলা  ক্ষন করক্ষত পাক্ষরন। 

কী ইনফরক্ষ ন্ট প্রশ্ন করা হয় ঐ স য় পক্ষরচাক্ষলত ক্ষর্ক্ষ ন্ন প্রচারণা/ক্ষ া াক্ষ া  কা বক্রক্ষ র দকান দকান ক্ষর্ষক্ষয় তাঁরা তথ্য 

দপক্ষয়ক্ষছক্ষলন। উত্তরদাতাক্ষদর  ক্ষে ৯৩.৩৩% উত্তরদাতা র্ক্ষলক্ষছক্ষলন স্বাস্থযসম্মত পায়খানা ব্যর্হার সম্পক্ষকব তারা তথ্য 

দপক্ষয়ক্ষছক্ষলন। ৮৬.৬৭% উত্তরদাতা র্ক্ষলক্ষছক্ষলন তাঁরা জন্মক্ষনর্ন্ধন, ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারীর স্বাস্থয পক্ষরচ বা, সার্ান ক্ষদক্ষয় হাত 

দধায়া, আক্ষস বক্ষনক মুি/ক্ষনরাপদ পাক্ষন পান করা, ক্ষিশুর অক্ষধকার সম্পক্ষকব তারা তথ্য দপক্ষয়ক্ষছক্ষলন; প্রায় ৪০% উত্তর দাতা 

শুধু াে  াক্ষয়র দুধ খাওয়া, ক্ষনউক্ষ াক্ষনয়া,   বর্তী  াক্ষয়র দসর্া, ক্ষিশুর অক্ষধকার ও ক্ষনরাপত্তা, ক্ষিশু ক্ষর্র্াহ, ক্ষিশু শ্র  

সম্পক্ষকব তথ্য দপক্ষয়ক্ষছক্ষলন র্ক্ষল জানান। এইচআইক্ষ /এইিস সম্পক্ষকব ৭৩.৩৩% উত্তরদাতা তথ্য দপক্ষয়ক্ষছক্ষলন। ৬০% 

উত্তরদাতা দূক্ষ বা  পূর্ বর্তী প্রস্তুক্ষত সম্পক্ষকব তথ্য দপক্ষয়ক্ষছক্ষলন। ৫৩.৩৩%  ানুষ ক্ষিশুক্ষদর স্কুক্ষল ও অন্যান্য স্থাক্ষন িারীক্ষরক 

িাক্ষি, স্কুল দর্ক্ষক েক্ষড় পড়া ক্ষিশু ও ক্ষর্যালয় র্ক্ষহভূ বত ক্ষিো ও ক্ষর্ক্ষিষ চাক্ষহদা সম্পন্ন ক্ষিশুক্ষদর আঘাত ও েক্ষতর ক্ষচক্ষকৎসা 

সম্পক্ষকব ৪০% উত্তরদাতা তথ্য দপক্ষয়ক্ষছক্ষলন র্ক্ষল স্বাোৎকাক্ষর জানান। 

সাোৎকাক্ষর তাঁক্ষদর উপক্ষরর ক্ষর্ষয়গুক্ষলা ছাড়াও অন্য দকান ক্ষর্ষয় সাোক্ষত তথ্য দপক্ষয়ক্ষছক্ষলন ক্ষকনা এর্ং উৎস সম্পকব 

জানক্ষত চাওয়া হয়। উত্তরদাতাক্ষদর  ক্ষে ৬২.৫% র্ক্ষলক্ষছল তারা ক্ষর্ক্ষ ন্ন ক্ষর্ষয় সম্পক্ষকব জানক্ষত দপক্ষরক্ষছক্ষলন দ  ন 

জক্ষন্মর ৪৫ ক্ষদক্ষনর  ক্ষে ক্ষিশুর জন্ম ক্ষনর্ন্ধন করক্ষত হক্ষর্। পক্ষরর্াক্ষরর স কলক্ষক ক পক্ষে ৫টি উক্ষেখক্ষ াগ্য স য় সার্ান 

ক্ষদক্ষয় হাত দধায়া, হাত ধুক্ষত হক্ষর্ ইতযাক্ষদ। এই তথ্যগুক্ষলা তারা ক্ষ টিং, উঠান তর্ঠক,  ীনা কার্ট বন, জনস্বাক্ষর্ ব ক্ষর্জ্ঞাপন, 

এনক্ষজও ক ী, টিক্ষ , দরক্ষিও ক্ষর্জ্ঞাপন, ইউক্ষনয়ন পক্ষরষদ, স্বাস্থযক ী, দপাোর, সংর্াদপক্ষে দপক্ষয়ক্ষছক্ষলন র্ক্ষল জানান।  

 াহমুদা আিার, সহকারী ক্ষিেক,  ক্ষিল সরকাক্ষর প্রার্ক্ষ ক ক্ষর্যালয়, টাঙ্গাইল সদর র্ক্ষলন, “ক্ষিেক ক্ষহসাক্ষর্ ছােক্ষদর 

প্রক্ষত আ ার একটা দাক্ষয়ত্ব আক্ষছ। স্বাস্থয সম্মত পায়খানার ব্যর্হার, ক্ষিশু র্য়ক্ষস ক্ষর্র্াহ, ক্ষিশুক্ষদর কক্ষ ব ক্ষনক্ষয়া  এগুক্ষলা র্ক্ষন্ধর 

জন্য এক্ষ ক্ষয় আসাটা সা াক্ষজক কাক্ষজর  ক্ষে পক্ষড়। পাঠ্যপুিক্ষকও ক্ষর্ষয়গুক্ষলা র্লা আক্ষছ। আক্ষ  আ ার ছােক্ষদর-ছােীক্ষদর 

এসর্ ক্ষর্ষক্ষয় পড়াই। সক্ষচতন কক্ষর। এ াক্ষর্ই সা াক্ষজক সক্ষচতনতা ততক্ষর হয়। ছাে-ছােীক্ষদর িারীক্ষরক িাক্ষি সরকাক্ষর  াক্ষর্ই 

ক্ষনক্ষষধ। এটা ঠিক না। এক্ষত ছােক্ষদর  ক্ষন খারাপ প্র ার্ পক্ষড়”। 

 

এই প্রকে চলাকালীন স ক্ষয় ক্ষক ক্ষক ধরক্ষনর প্রচারণা, দ া াক্ষ া  কা বক্র  পক্ষরচাক্ষলত হক্ষয়ক্ষছল দ খাক্ষন তারা অংি 

ক্ষনক্ষয়ক্ষছক্ষলন র্া উপক্ষ া  কক্ষরক্ষছক্ষলন তা জানক্ষত চাওয়া হয়। এই  প্রক্ষশ্নর উত্তর ৪০% উত্তরদাতা দটক্ষলক্ষ িন ক্ষর্জ্ঞাপন, 

৭৩.৩৩% উত্তরদাতা ক্ষ না কার্ট বন, চলক্ষিে প্রদি বনী, দপাোর, হযান্ডক্ষর্ল, ছাপা প্রচারপক্ষের কর্া জানায়। ৬৬.৬৭% 

উত্তরদাতা উঠান তর্ঠক, কার্ট বন প্রদি বনী, টিক্ষ  ক্ষসক্ষরয়াক্ষলর কর্া জানায়। ৬০% উত্তরদাতা স্থানীয় দনর্তবৃক্ষন্দর 

ওক্ষরক্ষয়ক্ষন্টিক্ষনর  ােক্ষ  তথ্য দপক্ষয়ক্ষছক্ষলন র্ক্ষল জানান। দরক্ষিও ক্ষর্জ্ঞাপন প্রচাক্ষরর  ােক্ষ  ৫৩.৩৩% উত্তরদাতা তথ্য 

দপক্ষয়ক্ষছক্ষলন র্ক্ষল জানান। ৪৬.৬৭% উত্তরদাতা পর্নাটক, কুইজ প্রক্ষতক্ষ াক্ষ তার  ােক্ষ  ৪০% উত্তরদাতা ক্ষিশু দ লার 

 ােক্ষ , ৩৩.৩৩% উত্তরদাতা প্রা াণ্য ক্ষচক্ষের  ােক্ষ  তথ্য দপক্ষয়ক্ষছক্ষলন র্ক্ষল সাোৎকাক্ষর জানান। ২৬.৬৭% উত্তরদাতা 

কক্ষর্কা/তথ্য প্রর্াহ, ধারার্াক্ষহক দরক্ষিও নাটক সম্প্রচার এর্ং ২০%  ণসঙ্গীত, ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারীক্ষদর দরক্ষিও দশ্রাতা ক্লার্ 

দর্ক্ষক এই প্রকক্ষের প্রচারণার তথ্য দপক্ষয়ক্ষছক্ষলন র্ক্ষল জানান।  
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সাোৎকাক্ষর তাক্ষদর কাক্ষছ জানক্ষত চাওয়া হয় এ ন দকান ক্ষর্ষয়গুক্ষলা প্রকে চলাকালীন স ক্ষয় তাক্ষদর এলাকার  ানুক্ষষর 

খর্ই প্রক্ষয়াজন ক্ষছল। তাক্ষদর  ক্ষে ৫৬.২৫% উত্তরদাতা র্ক্ষলক্ষছক্ষলন তাক্ষদর প্রক্ষয়াজন ক্ষছল এর্ং ৪৩.৭৫% উত্তরদাতার 

প্রক্ষয়াজন ক্ষছল না র্ক্ষল জানান। উত্তরদাতার ক্ষিশুশ্র , র্াল্যক্ষর্র্াহ, স্বাস্থযসম্মত পায়খানা ব্যর্হার   বর্তী  াক্ষয়র দসর্া, 

ক্ষিশু জক্ষন্মর ৪৫ ক্ষদক্ষনর  ক্ষে জন্ম ক্ষনর্ন্ধন, `y‡h ©vM দ াকাক্ষর্লা ক্ষর্ষয়ক তথ্যার্ক্ষলর প্রক্ষয়াজন ক্ষছল র্ক্ষল জানান।  

ঐ স ক্ষয় এই প্রকক্ষের প্রচারণা কতর্টকু গুরুত্ব/প্র ার্ রাখক্ষত দপক্ষরক্ষছল জানক্ষত চাওয়া হক্ষল ৫৬.২৫% উত্তরদাতা র্ক্ষলক্ষছল 

অতযন্ত Kvh©Ki ও প্র ার্ ক্ষর্িারকারী ক্ষছল। 

দ াঃ কক্ষর্র দহাক্ষসন, কক্ষ িনার, ১ নং ওয়াি ব, পলাি, নরক্ষসংদী র্ক্ষলন, “আ াক্ষদর এলাকায় ক্ষিশুক্ষদর ক্ষর্র্াহ দর্ক্ষি ক্ষছল, 

ক্ষিশুক্ষদর কাক্ষজ দদয়ার হারও ক্ষছল দর্ক্ষি। স্কুক্ষল ছাে-ছােীক্ষদর  ারক্ষধাক্ষরর ঘটনাও ঘটক্ষতা।  ত কক্ষয়ক র্ছক্ষর সক্ষচতনতা 

অক্ষনক দর্ক্ষড়ক্ষছ। এগুক্ষলা এখন ক । নাই র্লক্ষলই চক্ষল। তক্ষর্ ক্ষকছু ক্ষকছু দেক্ষে দছক্ষল-দ ক্ষয়ক্ষদর দ লাক্ষ িা দর্ক্ষড়ক্ষছ। দফসবুক 

আর দ ার্াইক্ষলর কারক্ষণ আক্ষজ র্াক্ষজ ছক্ষর্ দদখার ঘটনা দর্ক্ষড়ক্ষছ। এ ব্যাপাক্ষর কাজ করা দরকার।  াদক্ষকর ক্ষর্রূক্ষি দর্ক্ষি 

দর্ক্ষি কাজ করক্ষত হক্ষর্”। 

 

সাোৎকাক্ষর প্রশ্ন করা হয় এ ন দকান তথ্য, ঘটনা, উদাহরণ তাক্ষদর পক্ষরর্ার র্া এলাকার  ানুষক্ষক ইক্ষতর্াচক আচরণ 

িহক্ষণ প্র াক্ষর্ত কক্ষরক্ষছল। এই প্রক্ষশ্নর উত্তক্ষর তারা র্ক্ষলক্ষছল র্াল্য ক্ষর্ক্ষয় দরাধ, ক্ষিশু শ্র  র্ন্ধ, স্বাস্থযসম্মত পায়খানা ব্যর্হার, 

`y‡h ©vM প্রস্তুক্ষত, ক্ষনরাপদ পাক্ষন পান করা, দ ৌতুক প্রর্া ক্ষর্ক্ষলাপ সংক্রা ক দরা  সম্পক্ষকব সক্ষচতনতা, নারী ক্ষিোর অি ক্ষত 

তাক্ষদর  ক্ষে ইক্ষতর্াচক পক্ষরর্তবন কক্ষরক্ষছল।  

দকান দকান ক্ষর্ষক্ষয় তাক্ষদর এলাকায় এখনও স স্যা আক্ষছ র্ক্ষল তারা  ক্ষন কক্ষরন তা জানক্ষত চাওয়া হয়। উত্তরদাতাক্ষদর 

 ক্ষে ৬২.৫% ক্ষিশু ক্ষর্র্াহ, ৫৬.২৫% ক্ষিশু শ্র , ৩৭.৫% ক্ষিশুক্ষদর িারীক্ষরক িাক্ষি ও নারীক্ষদর ক্ষনরাপত্তা ও অক্ষধকার 

এর্ং ৩১.২৫% ক্ষিশু অক্ষধকার ও ক্ষনরাপত্তা সংক্রান্ত স স্যা সম্পক্ষকব  তা ত প্রদান কক্ষরন। এই স স্যাগুক্ষলা প্রক্ষতকাক্ষর 

তারা সা াক্ষজক সক্ষচতনতা, কক্ষঠার আইন প্রনয়ণ, সক্ষচতনতা বৃক্ষি, এনক্ষজও Kvh©µg দজাড়দার, সুক্ষর্ধা র্ক্ষিত ক্ষিশুক্ষদর 

ক্ষনরাপত্তা প্রদান, নারী অক্ষধকার সম্পক্ষকব সক্ষচতনতা বৃক্ষির Kvh©µg র্াড়াক্ষনার কর্া র্ক্ষলন।  

দনেক্ষকানার ১২ নং তর্রাটি ইউক্ষনয়ক্ষনর ৫নং ওয়াক্ষি বর ইউক্ষনয়ন পক্ষরষদ দ ম্বার দ াঃ হু ায়ুন খান র্ক্ষলন, “আ াক্ষদর 

ইউক্ষনয়ক্ষন দকান র্াল্য ক্ষর্র্াক্ষহর ঘটনা ঘক্ষটনা। আ রা এ ব্যাপাক্ষর খর্ সক্ষচতন। ক্ষিশু ক্ষর্র্াহ আর  ক্ষহলাক্ষদর অক্ষধকার 

 াক্ষত সংরক্ষেত হয় এই প্রকক্ষের ক্ষর্ক্ষ ন্ন প বাক্ষয় এটা ক্ষনক্ষশ্চত করার দচিা করা হয়। আ রাও এ ক্ষর্ষক্ষয় কাজ করক্ষছ”। 

 

উপক্ষরউি স স্যাগুক্ষলা সম্পক্ষকব তারা দসই স ক্ষয় দকান তথ্য দপক্ষয়ক্ষছক্ষলন ক্ষকনা এর্ং দকার্ায় দর্ক্ষক দপক্ষয়ক্ষছক্ষলন জানক্ষত 

চাওয়া হয়। উত্তরদাতাক্ষদর ৮৭.৫% ক্ষিশু ক্ষর্র্াহ, ৬২.৫% ক্ষিশুশ্র , ৪৩.৭৫% ক্ষিশুক্ষদর িারীক্ষরক িাক্ষি, ৫৬.২৫% 

ক্ষিশুক্ষদর অক্ষধকার ও ক্ষনরাপত্তা সম্পক্ষকব তথ্য দপক্ষয়ক্ষছক্ষলন র্ক্ষল জানান। উৎস ক্ষহক্ষসক্ষর্ তারা টিক্ষ , উঠান তর্ঠক, দপাোর, 

প্রা াণ্যক্ষচে, উপক্ষজলা প্রিাসন, ক্ষর্জ্ঞাপন,পক্ষরর্ার পক্ষরকেনা  ন্ত্রণালয় ও স্বাস্থয  ন্ত্রণালয়, সংর্াদপক্ষের  ােক্ষ  পান 

র্ক্ষল জানান।  

প্রকে চলাকালীন স ক্ষয় প্র ার্ ক্ষর্িারকারী তথ্য সম্পক্ষকব জানক্ষত চাওয়া হক্ষল উত্তরদাতারা স্বাস্থযসম্মত পায়খানা ব্যর্হার, 

ক্ষিশুর ক্ষনরাপত্তা, জন্ম ক্ষনর্ন্ধন, র্াল্য ক্ষর্ক্ষয়, সার্ান ক্ষদক্ষয় হাত দধায়া, ক্ষনরাপদ পাক্ষন পান করা, ক্ষিশু শ্র , নারীর অক্ষধকার 

ও ব্যক্ষি ত স্বাস্থয, টিকা প্রদান ইতযাক্ষদ সম্পক্ষকব সর্াইক্ষক জানাক্ষনা।  

সরকাক্ষরর পক্ষরচাক্ষলত Kvh©µgটি নারীক্ষদর জন্য আনন্দদায়ক ক্ষছল ক্ষকনা জানক্ষত চাওয়া হক্ষল সর্াই র্ক্ষলক্ষছক্ষলন 

আনন্দদায়ক ক্ষছল কারণ তারা জানান র্াক্ষড়ক্ষত র্ক্ষস দসর্া িহণ, নারীর স্বাস্থয ক্ষিোর ক্ষর্ক্ষ ন্ন ক্ষদক দিখাক্ষনা, নারীর 

ক বসংস্থান ও ে তায়ন সম্পক্ষকব সক্ষচতন করা হক্ষয়ক্ষছল এই Kvh©ক্রক্ষ র  ােক্ষ ।  

সরকার পক্ষরচাক্ষলত Kvh©µgটি ক্ষিশুক্ষদর জন্য ক্ষক ধরক্ষনর আনন্দদায়ক ক্ষছল জানক্ষত চাওয়া হয়। এর উত্তক্ষর সর্াই জানান 

Kvh©µgটি ক্ষিশুক্ষদর জন্য আনন্দদায়ক ক্ষছল।  
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পক্ষরচাক্ষলত প্রচারণা কা বক্রক্ষ  নারী পুরুক্ষষর স তা রো করা হক্ষয়ক্ষছল ক্ষকনা জানক্ষত চাওয়া হক্ষল ৬২.৫১% উত্তরদাতা 

স তা রো করা হক্ষয়ক্ষছল র্ক্ষল  তা ত প্রদান কক্ষরন।  

কা বক্রক্ষ র  ােক্ষ  ক্ষর্ক্ষিষ চাক্ষহদা সম্পন্ন ক্ষিশুক্ষদর ক্ষক ধরক্ষনর গুরুত্ব দদয়া হক্ষয়ক্ষছল তা জানক্ষত চাওয়া হক্ষল উত্তরদাতাক্ষদর 

৫০% র্ক্ষলক্ষছক্ষলন ক্ষর্ক্ষিষ চাক্ষহদা সম্পন্ন ক্ষিশুক্ষদর গুরুত্ব দদয়া হক্ষয়ক্ষছল।  

সাোৎকাক্ষর জানক্ষত চাওয়া হয় প্রচারণা কা বক্রক্ষ  সা াক্ষজক াক্ষর্ অনিসর জনক্ষ াষ্ঠীক্ষক গুরুত্ব দদয়া হক্ষয়ক্ষছল ক্ষকনা দস 

প্রক্ষশ্নর উত্তক্ষর ৬৮.৭৫% উত্তরদাতা র্ক্ষলক্ষছক্ষলন তাক্ষদর গুরুত্ব দদয়া হক্ষয়ক্ষছল।  

প্রকক্ষের কা বক্র  পক্ষরচালনার ধারার্াক্ষহকতার প্রক্ষয়াজন সম্পক্ষকব জানক্ষত চাওয়া হক্ষল সকক্ষলই এর প্রক্ষয়াজন আক্ষছ র্ক্ষল 

জানান। 

এই প্রকক্ষের সর্ল ক্ষদক সম্পক্ষকব সাোৎকাক্ষর জানক্ষত চাওয়া হক্ষল উত্তরদাতারা র্ক্ষলন, স্বাস্থযসম্মত পায়খানা ব্যর্হার, 

আক্ষস বক্ষনকমুি/ক্ষনরাপদ পাক্ষন পান করা, নারীর উন্নয়ন, পুক্ষির অ ার্ পূরণ, জন্ম ক্ষনর্ন্ধন সম্পক্ষকব সক্ষচতনতা,   বর্তী 

 াক্ষয়র দসর্া ক্ষনক্ষশ্চত, র্াল্য ক্ষর্ক্ষয় দরাধ, সার্ান ক্ষদক্ষয় হাত দধায়া।  

নারী ও ক্ষিশুক্ষদর অক্ষধকার ক্ষনক্ষশ্চক্ষতর দেক্ষে এই প্রকে কা বকরী ভূক্ষ কা পালন কক্ষরক্ষছল।  

সাোৎকাক্ষর এই প্রকক্ষের দুর্ বল ক্ষদক সম্পক্ষকব উত্তরদাতারা প্রকক্ষের দুর্ বল ক্ষদকগুক্ষলা ক্ষহক্ষসক্ষর্ তুক্ষল ধক্ষরন ক্ষনম্ন াক্ষনর 

প্রদি বনী প্রচার, প্রচারণা কা বক্রক্ষ র চচ বা ক ,  াঠ প বাক্ষয় কাক্ষজর স ন্বয়হীনতা,  ক্ষনটক্ষরং এর অ ার্, অনিসর 

জনক্ষ াষ্ঠীর জন্য  াক্ষঠ প্রচারণার অ ার্, প্রক্ষতর্ন্ধী ক্ষিশুক্ষদর দর্াোর  ত কা বক্র  পক্ষরচালনা ইতযাক্ষদ।  

প্রকে চলাকালীন এ ন দকান ক্ষর্ষয়াক্ষদ র্াির্ায়ন করা দ ক্ষল প্রকেটি আরও ফলপ্রসু হত জানক্ষত চাওয়া হক্ষল উত্তরদাতারা 

এলাকায়  াক্ষে  াক্ষে প্রচারণামূলক স া, দরক্ষিও দটক্ষলক্ষ িক্ষন নারী ও ক্ষিশূক্ষদর জন্য আকষ বনীয় দপ্রািা  প্রচার বৃক্ষি, 

প্রকে র্াির্ায়ক্ষন জর্ার্ক্ষদক্ষহতা বৃক্ষি, স্থানীয় দনর্তবৃক্ষন্দর অংিিহণ বৃক্ষি ইতযাক্ষদ ক্ষর্ষয় তুক্ষল ধক্ষরন।  

প্রকে পক্ষরচালনায় প্রক্ষতর্ন্ধকতা/স ন্বয়হীনতা/র্াক্ষহযক প্র ার্  া প্রকক্ষের  ান অজবক্ষন প্র ার্ দরক্ষখক্ষছল জানক্ষত চাওয়া 

হক্ষল তারা ক্ষর্ক্ষ ন্ন চলক্ষিে, সং ীতানুষ্ঠান, ধ বান্ধ ব্যক্ষি, প্রচারণার অ ার্, সীক্ষ ত  াোর প্রক্ষিেণ, দসক্ষ নার আক্ষয়াজন 

ইতযাক্ষদ প্রক্ষতর্ন্ধকতার কর্া র্ক্ষলন।  

পরর্তী প বাক্ষয় প্রকে পক্ষরকেনা ও র্াির্ায়ক্ষনর দেক্ষে নারী ও ক্ষিশুক্ষদর অংিিহক্ষণর সুক্ষ া  বৃক্ষির দেক্ষে ৯৭.৫% 

উত্তরদাতারা প্রক্ষতযক ক্ষিো প্রক্ষতষ্ঠাক্ষন প্রকক্ষের প্রচারণা ক্ষনক্ষশ্চত, ক্ষিশুক্ষদর জন্য ক্ষ ি-দি ক্ষ ল চালু, নারী ও ক্ষিশুক্ষদর জন্য 

ক্ষিোমূলক অনুষ্ঠান প্রচার ইতযাক্ষদ বৃক্ষির পরা ি ব প্রদান কক্ষরন।  

প্রকেটি তার ক্ষস্থরকৃত লেয অজবক্ষনর দেক্ষে কতর্টকু সাফল্য অজবন কক্ষরক্ষছ একান্ত আক্ষলাচনায় জানক্ষত চাওয়া হক্ষল ২৫% 

উত্তরদাতা অতযন্ত  াক্ষলা, ৫৬% উত্তরদাতা  াক্ষলা এর্ং ১৯% উত্তরদাতা সাধারণ  াক্ষনর সাফল্য অক্ষজবত হক্ষয়ক্ষছ র্ক্ষল 

জানান।  

প্রকে চলাকাক্ষল অংিীদারক্ষদর  ক্ষে দকান ধরক্ষনর স ন্বয়হীনতা, দাক্ষয়ক্ষত্বর তদনতা, র্ভল দর্াোবুক্ষে ক্ষছল ক্ষকনা জানক্ষত 

চাওয়া হক্ষল উত্তরদাতাক্ষদর ৮৭.৫% র্ক্ষলক্ষছন দ  প্রকে পক্ষরচালনায় দকান তিততা, র্ভল দর্াোবুক্ষে ক্ষছল না।  

প্রকক্ষের দিষ প বাক্ষয় দকান ক্ষর্ক্ষিষ কা বক্র  অনুক্ষষ্ঠত হক্ষয়ক্ষছল ক্ষকনা জানক্ষত চাওয়া হক্ষল ৮১.৭৫%উত্তরদাতা সুক্ষনক্ষদ বি 

এক্ষিট প্ল্যাক্ষনর দকান ক্ষর্ষয় উক্ষেখ কক্ষরন নাই। ঙ্ক্ষকছু  সংখ্যক উত্তরদাতা উপক্ষজলা প বাক্ষয় এর্ং দজলা প বাক্ষয় ক্ষর্ক্ষিষ 

ব্যক্ষিক্ষদর ক্ষনক্ষয় ক বিালা অনুক্ষষ্ঠত হক্ষয়ক্ষছল র্ক্ষল স্মরণ কক্ষরক্ষছ। প্রকয়ল্প সরকায়রর অন্যান্য ঙ্ক্ষবভায়গর সমন্বে এবং 

সহয়র্াঙ্ক্ষগতা সিয়কয উিরদাতারা স্থানীে ঙ্ক্ষিঙ্ক্ষস, ইউএনও, উপয়জলা/ইউঙ্ক্ষনেন পঙ্ক্ষরষদ, স্বাস্থয ঙ্ক্ষবভাগ, ঙ্ক্ষশো ঙ্ক্ষবভায়গর 

কর্া ঙ্ক্ষবয়শষভায়ব উয়েখ কয়রয়ে। এোিাও বৃহৎ অনুষ্ঠান আয়োজয়ন অন্যান্য এনঙ্ক্ষজওয়দর সহয়র্াঙ্ক্ষগতার ঙ্ক্ষবষেটিও 

উিরদাতারা আয়লািনা কয়রয়েন। 

 

 ক্ষর্ষ্যক্ষত এই প্রকে আরও ফলপ্রসু করার জন্য – সাোৎকাক্ষর তাক্ষদর  তা ত জানক্ষত চাওয়া হক্ষল দ  ক্ষর্ষয়গুক্ষলা 

ক্ষর্ক্ষিষ াক্ষর্ উক্ষেখ করা হয়, তা হক্ষলা :  

(ক) কা বক্রক্ষ  জর্ার্ক্ষদক্ষহতা,  ক্ষনটক্ষরং বৃক্ষি করা;  
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(খ) ক্ষিো প্রক্ষতষ্ঠাক্ষন দসক্ষ নার আক্ষয়াজন বৃক্ষি করা;  

( ) ক্ষর্ক্ষ ন্ন ক্ষ ক্ষিয়ার  ােক্ষ  প্রচারণা বৃক্ষি করা;  

(ঘ) নারীক্ষদর ক বসংস্থান বৃক্ষির জন্য তাক্ষদর ঋণ প্রদাক্ষনর ব্যর্স্থা করা; 

(ঙ) ক্ষর্ক্ষিষ চাক্ষহদাসম্পন্ন ক্ষিশুক্ষদর উপক্ষ া ী অনুষ্ঠান ক্ষন বাণ ও প্রচাক্ষরর ব্যর্স্থা করা;  

(চ) এলাকার দনর্তস্থানীয় ব্যক্ষিক্ষদর স া, দসক্ষ নার, ক বিালায় অংিিহণ করক্ষত উৎসাক্ষহত করা;  

(ছ) ক্ষিশু শ্র  ও র্াল্য ক্ষর্ক্ষয় ক্ষনক্ষরাধ করার জন্য জনসক্ষচতনতা বৃক্ষি করা;  

(জ) স্কুল দর্ক্ষক েক্ষর পক্ষড়  াওয়া ক্ষিশু ও ক্ষর্যালয় র্ক্ষহ বভূত ক্ষিশুক্ষদর ক্ষিো প্রদাক্ষনর ব্যর্স্থা করা;  

(ে) দপাোর, হযান্ডক্ষর্ল, প্রচারপে প্রতযন্ত অিক্ষল প্রচাক্ষরর ব্যর্স্থা িহণ করা ;  

(ঞ) নারী পুরুক্ষষর স তা রোর জন্য আরও দর্ক্ষি প্রচারণা ও কা বক্র  চালাক্ষনার ব্যর্স্থা করা। 

 

এফক্ষজক্ষি স া দর্ক্ষক প্রাপ্ত তক্ষথ্যর ক্ষর্ক্ষিষণ 

“ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  কা বক্র  (৪র্ ব প বায়)” িীষ বক স াপ্ত প্রকক্ষের গুণ ত ক্ষর্ক্ষিষক্ষণর জন্য দদক্ষির আটটি 

দজলায় এফক্ষজক্ষি অনুষ্ঠাক্ষনর আক্ষয়াজন করা হয়। এফক্ষজক্ষিসমূহক্ষত প্রকক্ষের উপকারক্ষ া ীক্ষদর  ে দর্ক্ষক ৮৭ জন 

অংিিহণকারী অংি ক্ষনক্ষয়ক্ষছক্ষলন। অংিিহণকারী ৮৭ জক্ষনর  ক্ষে ৬১ জন পুরুষ এর্ং ২৬ জন নারী। দ াট 

অংিিহণকারীক্ষদর  ক্ষে ২৬ জন ক্ষছক্ষলন গৃক্ষহনী, ১৫ জন ক্ষিেক, ৯ জন ছাে/ছােী, ১৮ জন দপিাজীক্ষর্, ১১ জন ইউক্ষপ 

সদস্য ও ৮ জন এনক্ষজও ক ী। ক্ষর্ক্ষিষক্ষণর সুক্ষর্ধাক্ষর্ ব আক্ষলাচয ফলগুক্ষলা ক্ষনক্ষম্ন র্ণ বনা করা হক্ষলা: 

 

স ায় উপক্ষস্থত ব্যক্ষির্ ব সকক্ষলই ২০১২ দর্ক্ষক ২০১৭ সাল প বন্ত পক্ষরচাক্ষলত নারী ও ক্ষিশুক্ষদর উন্নয়ক্ষন সরকাক্ষরর তথ্য 

প্রচারণা কা বক্র  ক্ষর্ষয়গুক্ষলা  ক্ষন করক্ষত দপক্ষরক্ষছক্ষলন। দ  ন তারা  ক্ষন করক্ষত দপক্ষরক্ষছক্ষলন দ , এই প্রকক্ষে উঠান 

তর্ঠক, ক্ষিশু দ লা,  ণসঙ্গীত, পর্ নাটক, চলক্ষচে প্রদ বিনী, টিক্ষ  ক্ষসক্ষরয়াল, ক্ষ না কার্ট বন, প্রা ান্য ক্ষচে, দটক্ষলক্ষ িন, 

ক্ষর্জ্ঞাপন প্রচার, স্কুক্ষল তথ্য প্রদান, ক্ষর্ক্ষ ন্ন দসক্ষ নাক্ষরর  ােক্ষ  কা বক্র  পক্ষরচাক্ষলত হক্ষয়ক্ষছল। এই প্রকক্ষের কা বক্র  

প্রচাক্ষরর জন্য  াঠ প বাক্ষয় দ  সর্ সংস্থায় সক্ষক্রয় উপক্ষস্থক্ষত ক্ষচক্ষিত করা দ ক্ষছ দসসর্ হক্ষলা, র্াংলাক্ষদি দর্তার, র্াংলাক্ষদি 

দটক্ষলক্ষ িন, দজলা তথ্য অক্ষফস, ইউক্ষনক্ষসফ, ইউক্ষনয়ন পক্ষরষদ ইতযাক্ষদ। 

 

হাত দধায়া, র্াল্য ক্ষর্র্াহ, স্বাস্থযসম্মত পায়খানার ব্যর্হার,   বর্তী  াক্ষয়র  ত্ন, নারী ও ক্ষিশু অক্ষধকার ইতযাক্ষদ সর্ক্ষচক্ষয় 

গুরুত্বপূণ ব তথ্য ক্ষছল র্ক্ষল স াগুক্ষলা দর্ক্ষক জানা  ায়।  

 

র্াল্য ক্ষর্র্াহ ও ক্ষিশুশ্র  র্ক্ষন্ধ পাক্ষরর্াক্ষরক, অর্ বননক্ষতক ও ধ ীয় ক্ষদক দর্ক্ষক স াক্ষজ সংঘষ ব সৃক্ষি কক্ষরক্ষছল র্ক্ষল স ায় প্রায় 

দজলার জন ণই জানান। চলক্ষচে প্রদ বিনী, ক্ষিশুক্ষ লা,  ণসং ীত,  ীনা কার্ট বন, উঠান তর্ঠক, পর্ নাটক, প্রা ান্য ক্ষচে 

ইতযাক্ষদ কা বক্র  দর্ক্ষক পাওয়া তথ্যসমূহ দর্ক্ষি  ক্ষন র্াকক্ষতা র্ক্ষল স ায় অংিিহণকারীরা জানান। তরুণ এর্ং র্য়স্ক 

উ য় দশ্রণীর অংিিহণকারীরা তথ্য প্রর্াহ এর্ং তা স াক্ষজ গৃহীত হওয়ার দেক্ষে ক্ষ না কার্ট বক্ষনর ভূক্ষ কা উক্ষেখ কক্ষরক্ষছন। 

 

অক্ষধকাংি অংিিহণকারী জানান দ ,   বর্তী  াক্ষয়র দসর্া, সার্ান ক্ষদক্ষয় হাত দধায়া, ক্ষনরাপদ পাক্ষন ব্যর্হার, স্বাস্থয সম্মত 

পায়খানার ব্যর্হার, র্াল্য ক্ষর্র্াহ হ্রাস, ক্ষিশু শ্র  র্ন্ধ, ক্ষিশুক্ষদর িাসকি, নারী ও ক্ষিশুক্ষদর অক্ষধকার এর্ং জক্ষন্মর পর 

ক্ষিশুক্ষক  াক্ষয়র দুধ খাওয়াক্ষনা ইতযাক্ষদ সম্পক্ষকবত তথ্য প্রচার করা হক্ষয়ক্ষছল। তাছাড়া ক্ষকছু দজলায় অংিিহণকারী ণ 

ক্ষর্ক্ষিষ চাক্ষহদা সম্পন্ন ক্ষিশুক্ষদর অক্ষধকার, এইচআইক্ষ /এইিস, নারী পুরুক্ষষর স অক্ষধকার, দজন্ডার, প্রক্ষতর্ক্ষন্ধ ক্ষিশুক্ষদর 

ক্ষিোর সুক্ষ া , দূক্ষ বা  পূর্ ব প্রস্তুক্ষত ইতযাক্ষদ ক্ষর্ষক্ষয় তথ্য প্রচার করা হক্ষয়ক্ষছল। 

 

চু ক্ষক আকতার, ছােী, রা  ঞ্জ ইউক্ষনয়ন, দর্   ঞ্জ উপক্ষজলা, দনায়াখালী র্ক্ষলন, “আ রা উঠান তর্ঠক্ষক   বকালীন  ত্ন, 

র্াল্য ক্ষর্র্াহ এর্ং ক্ষক াক্ষর্ প্রক্ষতক্ষদন হাত ধুইক্ষত হয় তা ক্ষনক্ষয় আ রা ক্ষনক্ষজক্ষদর  ক্ষে আক্ষলাচনা করতা । স্কুক্ষল ক্ষ না কার্ট বন 

দদক্ষখক্ষছ। তক্ষর্ এসর্ ব্যাপাক্ষর ক্ষনক্ষজক্ষদর সক্ষচতনতাই র্ড়, উঠান তর্ঠক্ষক এগুক্ষলা ধরাইয়া ক্ষদত।” 
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সরকাক্ষরর পক্ষরচাক্ষলত এই প্রকেটি নারী, ক্ষিশু ও   বর্তী  াক্ষয়ক্ষদর উক্ষেক্ষে পক্ষরচাক্ষলত হক্ষয়ক্ষছল র্ক্ষল স ায় উপক্ষস্থত 

ব্যক্ষি ণ  তা ত প্রদান কক্ষরন। তক্ষর্ ক্ষর্ক্ষ ন্ন কা বক্র  ও স া-সক্ষ ক্ষতক্ষত পুরুক্ষষর অংিিহণ ক্ষছল র্ক্ষল সর্াই অর্ক্ষহত 

কক্ষরক্ষছন। 

 

এই প্রকক্ষের  ােক্ষ  প্রকক্ষের সুক্ষর্ধাক্ষ া ী ও স্থানীয় দলাকক্ষদর  া ও ক্ষিশু অক্ষধকার ক্ষনক্ষশ্চত করা, সার্ান ক্ষদক্ষয় হাত 

দধায়া, র্াল্য ক্ষর্র্াহ র্ন্ধ করা, নর্জাতক ও  ার্তমৃতুয হার ক াক্ষনা, স্বাস্থয সম্মত পায়খানার ব্যর্হার, জন্ম ক্ষনর্ন্ধন, স্বাস্থয 

ও পক্ষরচ বা, নারী ক্ষিো উন্নয়ন, দ ৌতুক প্রর্া ক্ষর্লুপ্তকরণ, ক্ষর্ক্ষিষ চাক্ষহদা সম্পন্ন ক্ষিশুর অক্ষধকার রোর ক্ষর্ষক্ষয় তথ্য প্রদান 

কক্ষরক্ষছ। অংিিহণকারীক্ষদর দর্ক্ষির া ই এসর্ তক্ষথ্যর আক্ষলাক্ষক ক্ষনজস্ব পক্ষরর্ার ও স াক্ষজ এসর্ সম্পক্ষকব নতুন ক্ষিো 

লা  কক্ষরক্ষছন এর্ং অ যাস দ ক্ষন চক্ষলক্ষছন। প্রায় অক্ষধ বক অংিিহণকারী অন্যক্ষদর দ ক্ষন চলার জন্য উপক্ষদি ক্ষদক্ষয়ক্ষছন 

র্ক্ষল জাক্ষনক্ষয়ক্ষছন। 

 

এছাড়াও ক্ষকছু দজলার অংিিহণকারী ক্ষিশুক্ষদর ক্ষর্ক্ষ ন্ন দরাক্ষ র প্রক্ষতক্ষষধক প্রদান এর্ং ক্ষর্ক্ষিষ চাক্ষহদা সম্পন্ন ক্ষিশুক্ষদর 

অক্ষধকার সম্পক্ষকব জ্ঞান লা  কক্ষরক্ষছন র্ক্ষল জানান। 

 

ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ন দ া াক্ষ া  কা বক্র  (৪র্ ব প বায়) প্রকক্ষে পক্ষরচাক্ষলত কা বক্রক্ষ  প্রক্ষতউত্তর র্া  তা ত জানাক্ষনার জন্য 

সুক্ষ া  ক্ষছল র্ক্ষল ক্ষতনটি দজলার অংিিহণকারীর জানান ক্ষকন্তু পাঁচটি দজলায় এই সুক্ষ া  ক্ষছল না র্ক্ষল স ায় উপক্ষস্থত 

ব্যক্ষিরা অক্ষ  ত ব্যি কক্ষরন। 

 

তাসক্ষল া দর্   পর্টয়াখালী দজলার ক্ষ জবা ঞ্জ উপক্ষজলার র্াস কক্ষরন। ক্ষতক্ষন একজন গৃক্ষহনী। স ায় ক্ষতক্ষন র্ক্ষলন, “আক্ষ  

অক্ষনকগুক্ষল উঠান তর্ঠক্ষক উপক্ষস্থত ক্ষছলা ।   বধারণ স ক্ষয় কী কী  ত্ন ক্ষনক্ষত হয় এর্ং কী কী করক্ষত হয় এসর্ শুক্ষনক্ষছ। 

দকন দর্ক্ষি দর্ক্ষি হাত ধুক্ষত হয়, অে র্য়ক্ষস ক্ষর্র্াহ হক্ষল কী কী েক্ষত হয় তাও শুক্ষনক্ষছ। দটক্ষলক্ষ িক্ষনর ক্ষর্জ্ঞাপক্ষনও দদক্ষখক্ষছ। 

সক্ষচতনতা ক্ষনক্ষজর ব্যাপার। দক দকান কাজটা কী াক্ষর্ ক্ষনল এটাই র্ড় কর্া। ক্ষনক্ষজ ক্ষিখক্ষলই অন্যক্ষক পরা ি ব দদয়া  ায়। 

আক্ষ  এটাই কক্ষর।” 

 

দর্ক্ষির া  দেক্ষেই অংিিহণকারীরা ক্ষনরাপদ  ার্তত্ব,  াদক, ই টিক্ষজং, এক্ষসি, সন্ত্রাস ক্ষর্ক্ষিষ চাক্ষহদা সম্পন্ন ক্ষিশুক্ষদর 

ক্ষনক্ষয় আলাদা কা বক্র  পক্ষরচালনার অনুক্ষরাধ জাক্ষনক্ষয়ক্ষছন এর্ং নারীর ক বসংস্থাক্ষনর ব্যর্স্থা করার পরা ি ব ক্ষদক্ষয়ক্ষছন। 

ক্ষকক্ষিারীক্ষদর  াক্ষসক্ষকর স য় প্যাি ব্যর্হার করা ক্ষর্ষক্ষয় তথ্য ক্ষদক্ষল  াক্ষলা হক্ষতা র্ক্ষল উপক্ষস্থত ব্যক্ষির্ ব জানান। 

 

দজন্ডার ক্ষর্ষয়ক আক্ষলাচনা ক্ষনক্ষয় স ার  তা ত ক্ষছল ক্ষ শ্র। ক্ষতনটি দজলার অংিিহণকারীরা ক্ষর্ক্ষ ন্ন স া দসক্ষ নাক্ষর এই 

ব্যাপাক্ষর আক্ষলাচনা করা হক্ষয়ক্ষছল র্ক্ষল উক্ষেখ করক্ষলও অর্ক্ষিি পাঁচ দজলার অংিিহণকারীরা এ ক্ষর্ষক্ষয় দজারক্ষলা  াক্ষর্ 

দকান তথ্য  ক্ষন করক্ষত পাক্ষরন নাই। এ নক্ষক তারা দজন্ডার ক্ষর্ষক্ষয় দকান কা বক্রক্ষ র কর্াও স্মরণ কক্ষরত পাক্ষর নাই। 

 

প্রচারণা কা বক্রক্ষ  ক্ষর্ক্ষিষ চাক্ষহদা সম্পন্ন ক্ষিশুক্ষদর গুরুত্ব দদওয়া হক্ষতা র্ক্ষল সর্গুক্ষলা এফক্ষজক্ষি স ায় উক্ষেখ করা হক্ষয়ক্ষছ। 

ক্ষর্ক্ষিষ চাক্ষহদা সম্পন্ন ক্ষিশুক্ষদর অক্ষধকার প্রক্ষতষ্ঠা, দস্পিাল স্কুক্ষল তাক্ষদর  ক্ষতব,  ণপক্ষরর্হক্ষন তাক্ষদর জন্য ক্ষনধ বাক্ষরত আসন 

ইতযাক্ষদর  ােক্ষ  ক্ষর্ক্ষিষ চাক্ষহদা সম্পন্ন ক্ষিশুক্ষদর গুরুত্ব দদওয়া হক্ষয়ক্ষছ র্ক্ষল স ায় জানাক্ষনা হয়। প্রচারণা কা বক্রক্ষ  

অনিসর ও ক্ষপক্ষছক্ষয় পড়া জনক্ষ াষ্ঠী ক্ষনক্ষয় দকান ক্ষর্ক্ষিষ কা বক্রক্ষ র কর্া অংিিহণকারীরা স্মরণ করক্ষত পাক্ষর নাই।  

 

এই প্রকক্ষের প্রচারণার কা বক্রক্ষ  ক্ষিশু ও নারীক্ষদর অংিিহক্ষণর  র্া র্ সুক্ষ া  ক্ষছল র্ক্ষল স ায় জানাক্ষনা হয়। তক্ষর্ দুই 

একটি দজলায় এর ব্যক্ষতক্র ও দদখা ক্ষ ক্ষয়ক্ষছল র্ক্ষল দসই দজলার দলাকজন স ায় অর্ক্ষহত কক্ষরন। 

 

ক্ষিশু ও  ার্ত মৃতুয হ্রাস, র্াল্য ক্ষর্র্াহ, স্বাস্থয সম্মত পায়খানা ব্যর্হার, ক্ষনরাপদ পাক্ষন পান, সার্ান ক্ষদক্ষয় হাত দধায়া,   বর্তী 

 াক্ষয়র দসর্া, ক্ষিশু ও নারী অক্ষধকার রো ইতযাক্ষদ দেক্ষে নারী ও ক্ষিশুর উন্নয়ক্ষন ভূক্ষ কা দরক্ষখক্ষছল র্ক্ষল স ায় উপক্ষস্থত 

ব্যক্ষির্ ব জানান। ক বকাে পক্ষরচালনায় সরকাক্ষর ও দর্সরকাক্ষর ক্ষর্ াক্ষ র স ন্বয় ও সহক্ষ াক্ষ তাক্ষক ইক্ষতর্াচক র্ক্ষল তুক্ষল 

ধরা হক্ষয়ক্ষছ। স্থানীয় প বাক্ষয় অনুষ্ঠান আক্ষয়াজন ক্ষিো, স্বাস্থয, স াজকল্যাণ ক্ষর্ া সহ স্থানীয় ইউএনও এর্ং ইউক্ষনয়ন 

পক্ষরষক্ষদর সর্ বাত্মক সহক্ষ া ীতাক্ষক প্রিংসা কক্ষর আক্ষলাচনাকারীরা আরও অক্ষধক সরকাক্ষর দপ্তক্ষরর একীভূত হওয়ায় প্রক্ষত 

গুরুু্ত্ব আক্ষরাপ কক্ষরক্ষছন। 
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 ক্ষর্ষ্যৎ পক্ষরকেনা ক্ষহক্ষসক্ষর্ স ায় দ  ক্ষর্ষয়গুক্ষলা জানাক্ষনা  হয়: 

 

(ক) স সা ক্ষয়ক ক্ষর্ষয় দ  ন:  াদক, ই টিক্ষজং, জক্ষঙ্গর্াদ, এক্ষসি সন্ত্রাস ইতযাক্ষদ ক্ষর্ষক্ষয় প্রচার প্রচারণা 

বৃক্ষি করক্ষত হক্ষর্; 

(খ) নারীর ে তায়ক্ষন সর্ রকক্ষ র তথ্য ও উপরকরণ ক্ষদক্ষয় সহায়তা করক্ষত হক্ষর্; 

( ) ক্ষকক্ষিার অপরাধ সম্পক্ষকব প্রচার প্রচারণা বৃক্ষিসহ এর প্রক্ষতক্ষরাক্ষধ কা বক্র  িহণ; 

( ) ক্ষর্ক্ষিষ চাক্ষহদা সম্পন্ন ক্ষিশুক্ষদর জন্য ক্ষর্ক্ষ ন্ন কা বক্র  হাক্ষত দনওয়া  াক্ষত তারা অনুষ্ঠাক্ষন সক্ষক্রয় অংি 

ক্ষনক্ষত পাক্ষর এর্ং তারা এ সংক্রান্ত তথ্য দপক্ষত পাক্ষর; 

(ঘ) সা াক্ষজক দ া াক্ষ া   ােক্ষ  দ  ন দফসবুক, ইউটিউর্ ইতযাক্ষদক্ষত নারী ও ক্ষিশুক্ষদর ক্ষনক্ষয় প্রকক্ষের 

প্রচার প্রচারণা বৃক্ষি করা।  

(ঙ) স্যাক্ষনটাইক্ষজিক্ষনর ব্যর্স্থা বৃক্ষি করক্ষত হক্ষর্; 

(চ) স াক্ষজর  ণ্য ান্য ব্যক্ষিক্ষদর স্বতস্ফূতব  াক্ষর্ এই কা বক্রক্ষ  অংিিহণ করক্ষত উৎসাক্ষহত করক্ষত হক্ষর্। 

(ছ) প্রকক্ষে জক্ষড়ত প্রক্ষতটি সংস্থাক্ষক  াঠ প বাক্ষয় তাক্ষদর কা বক্র  সম্পক্ষকব জানাক্ষত হক্ষর্ এর্ং 

 ণ ানুক্ষষর তাক্ষদর সম্পকব ও সুক্ষ া  র্াড়াক্ষত হক্ষর্। 

(জ) ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারী ক্লার্গুক্ষলাক্ষক আরও সক্ষক্রয় কক্ষর দতালার সাক্ষর্ সাক্ষর্ তাক্ষদর কাক্ষজর দেতা ও 

আিহ র্াড়াক্ষনার জন্য ক্ষনয়ক্ষ ত তথ্য উপকরণ ক্ষর্তরণ করক্ষত হক্ষর্। 

(ে) ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারী এর্ং তরুনক্ষদর সংঘর্ি কক্ষর দূক্ষ বা কালীন দ াকাক্ষর্লার প্রক্ষিেণ ক্ষদক্ষত হক্ষর্। 

 

স্থানীয় ক বিালা দর্ক্ষক প্রাপ্ত তথ্য ক্ষর্ক্ষিষণ 

অনুক্ষ াক্ষদত প্রারক্ষম্ভক প্রক্ষতক্ষর্দক্ষনর প্রিার্না অনুসাক্ষর প্রার্ক্ষ ক তথ্য সক্ষন্নক্ষর্ক্ষির পর দনেক্ষকানা দজলার কল াকান্দা 

উপক্ষজলার স্থানীয় প বাক্ষয়র ক বিালা অনুক্ষষ্ঠত হওয়ার পক্ষরকেনা র্াকক্ষলও চল ান ক্ষর্ি কক্ষরানা  াইরাস দূক্ষ বাক্ষ র 

কারক্ষণ তা র্াির্ায়ন সম্ভর্পর হক্ষয় উক্ষঠক্ষন। পক্ষরক্ষস্থক্ষত ক্ষর্ক্ষর্চনায় আইএ ইক্ষি’র পরা ি ব ও অনুক্ষ াদক্ষনর ক্ষ ক্ষত্তক্ষত ক্ষর্ ত 

৯ দ  ২০২০ অনলাইক্ষন একটি ক্ষর্ক্ষিষ আক্ষলাচনা/ওয়াকবিক্ষপর আক্ষয়াজন করা হয়। অনলাইন ক্ষর্ক্ষিষ ওয়াকবিক্ষপর পর 

একই ক্ষদন একই ধারায় দদক্ষির ক্ষর্ক্ষ ন্ন অিক্ষল (তথ্য সংিহকৃত, ৭টি ক্ষর্ াক্ষ র ৭টি দজলায়) অনলাইন ক্ষ টিং-এ সে  

১৪ জন প্রকক্ষের সুক্ষর্ধাক্ষ া ী অংিিহক্ষণ আর একটি দ ার্াইল দটক্ষলক্ষফান আক্ষলাচনা অনুক্ষষ্ঠত হয়। 

 

দুই ঘন্টাব্যাপী অনুক্ষষ্ঠত ক্ষর্ক্ষিষ অনলাইন ক বিালায় আইএ ইক্ষি’র ক বকতবাবৃন্দ ২ জন, র্াির্ায়নাধীন ক বকতবা ৩ জন, 

তথ্য  ন্ত্রণালক্ষয়র ক বকতবা ২ জন, সাধারণ উপকারক্ষ া ী ২ জন এর্ং পরা ি বক দক্ষলর ৫ জনসহ দ াট ১৪ জন অংিিহণ 

কক্ষরন। ওয়াকবিক্ষপ ৮ জন উপকারক্ষ া ীক্ষক অংিিহক্ষণর আ ন্ত্রণ জানাক্ষনা হক্ষলও অর্ক্ষিিরা  াক্ষন্ত্রক স স্যার কারক্ষণ 

সংযুি হক্ষত পাক্ষরন নাই। উপকারক্ষ া ীক্ষক পরর্তীক্ষত ৭টি ক্ষর্ াক্ষ র ১৪ জন উপকারক্ষ া ীক্ষক ক্ষর্ক্ষিষ াক্ষর্ কাক্ষর রী 

ক্ষনক্ষদ বিনা ক্ষদক্ষয় অপর একটি দ ার্াইল দফান আক্ষলাচনা অনুষ্ঠাক্ষন সংযুি করা হয়। 

 

উ য় আক্ষলাচনা স ায় প্রকক্ষের ইক্ষতর্াচক প্র ার্, প্রক্ষতর্ন্ধকতা এর্ং সম্ভাব্য সুপাক্ষরিসমূহ আক্ষলাচনা করা হক্ষলও প্রর্  

প বাক্ষয় সংক্ষিি ক বকতবা ও র্াির্ায়নকারী প্রক্ষতষ্ঠানসমূক্ষহর অনলাইন ওয়াকবিক্ষপ প্রক্ষতক্ষর্দক্ষনর ধারাক্রক্ষ ক সূক্ষচপক্ষের 

খসড়া আক্ষলাচনা করা হয়। 

 

অনলাইন আক্ষলাচনা প্রিাক্ষর্র ই-দ ইক্ষল একটি সম্ভাব্য প্রক্ষতক্ষর্দক্ষনর সূক্ষচর খসড়া সংযুি করা হক্ষয়ক্ষছল। 

উপকারক্ষ া ীক্ষদর আক্ষলাচনার শুরুক্ষতই পরা ি বকদল অংিিহণকারীক্ষদর প্রকক্ষের সার-সংক্ষেপ এর্ং র্াির্ায়নকারী 

সংস্থার পক্ষরচয় উক্ষেখ কক্ষর প্রকক্ষের লেয এর্ং উক্ষেক্ষের সাক্ষর্ প্রচাক্ষরত দ ৌক্ষলক তথ্যসমূহ স্মরণ কক্ষরক্ষয় দদয়া হয়। 

দটক্ষলক্ষফান আক্ষলাচনায়   
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কুক্ষিয়ার জনার্ আসাদুজ্জা ান র্ক্ষলন, “ক  র্য়ক্ষস দ ক্ষয়ক্ষক ক্ষর্র্াহ দদয়া দ  খারাপ এটা ক  দর্ক্ষি সর্াই এখন জাক্ষন। ক্ষকন্তু 

তারপরও এটা হয় কারণ আ রা দ ক্ষয়ক্ষদর ক্ষনক্ষয় সা াক্ষজক ক্ষনরপত্তার অ াক্ষর্ র্ভক্ষ । আর এ জন্যই দ ক্ষয়ক্ষক অে র্য়ক্ষস 

ক্ষর্র্াহ ক্ষদক্ষত র্াে হই। দ ার্াইল দফান ব্যর্হার কক্ষর তারা এখন অক্ষনক ক্ষকছু জাক্ষন আর্ার অক্ষনক দরকারী কাজও কক্ষর। 

আক্ষ   ক্ষন কক্ষর এসক্ষর্র ব্যর্হার অর্েই র্াড়াক্ষত হক্ষর্ ক্ষকন্তু দসইসাক্ষর্ সা াক্ষজক দ া াক্ষ া   াে গুক্ষলার অপব্যর্হার র্ন্ধ 

করক্ষত হক্ষর্।” 

 

টাঙ্গাইল দজলার জনার্ দ াঃ  াসুদ,“দ ক্ষয়ক্ষদর স্কুক্ষল  াওয়ার সংখ্যা আক্ষ র তুলনায় অক্ষনক দর্ক্ষড়ক্ষছ সুতরাং দ ক্ষয়ক্ষদর 

জন্য স্কুক্ষল আলাদা টয়ক্ষলক্ষটর সংখ্যা র্াড়াক্ষত হক্ষর্।  াক্ষসক চলাকালীন স ক্ষয় স্যাক্ষনটারী প্যাক্ষির ব্যর্হার সম্পক্ষকব সুক্ষ া  

সুক্ষর্ধা র্াড়াক্ষত হক্ষর্।” 

 

পর্টয়াখালীর ক্ষ স পাক্ষখ আখতার তার এলাকার   বকালীন পক্ষরক্ষসর্া ক্ষর্ষক্ষয় সক্ষচতনতা আক্ষ র তুলনায় দর্ক্ষড়ক্ষছ উক্ষেখ কক্ষর 

র্ক্ষলন, “সরকাক্ষর  দহলর্ ক ক্ষপ্ল্ক্ষি এখন িািার র্ক্ষসন,   বকালীন দসর্া ক্ষদক্ষয় র্াক্ষকন।  াঠ ক ীরাও কাজ কক্ষরন।  ীনা 

কার্ট বন, উঠান তর্ঠক, পর্ নাটক খর্ কা বকরী।” 

 

চাঁদুপুক্ষরর জনার্ দ াঃ সা র র্ক্ষলন, “তার এনক্ষজও র্াল্য ক্ষর্র্াহ ক্ষনক্ষরাক্ষধ স্থানীয় সরকাক্ষরর সাক্ষর্ সরাসক্ষর কাজ কক্ষরন। 

এলাকার ক্লার্গুক্ষলাও এ ক্ষর্ষক্ষয় কাজ কক্ষর। কাজীরাও সক্ষচতন। দরক্ষিও-টিক্ষ র তথ্য প্রচাক্ষরর কারক্ষণ এটা দর্ র্ান হক্ষয়ক্ষছ।” 

 

উ য় আক্ষলাচনা/ওয়াকবিপ দর্ক্ষক সংগৃহীত তক্ষথ্যর সার-সংক্ষেপ ক্ষনম্নরূপ: 

  

প্রকে ইক্ষতর্াচক প্র ার্সমূহ 

 

 পূক্ষর্ ব সর্াই খার্ার আক্ষ  এর্ং পায়খানার পক্ষর হাত ধুত, ক্ষকন্তু সর্াই একহাত ধুক্ষতন এর্ং দর্ক্ষির া  

দেক্ষেই সার্ান ব্যর্হার করা হক্ষতা না। প্রকে কা বক্রক্ষ  সংযুি হওয়ার পর সর্াই ক্ষর্ক্ষ ন্ন  াে  দর্ক্ষক 

প্রাপ্ত তথ্য দর্ক্ষক এর দরা  প্রক্ষতক্ষরাক্ষধর তর্জ্ঞাক্ষনক ব্যাখ্যা পায় এর্ং ক্ষন বরক্ষ াগ্য তথ্য ক্ষর্ক্ষর্চনায় তা ক্ষর্িাস 

কক্ষর এর্ং  র্া র্ পন্থায় হাত দধায়ার চচ বা কক্ষর। চল ান কক্ষরানা  াইরাস  হা ারীকাক্ষল তারা এ ক্ষর্ষক্ষয় 

ক্ষনক্ষজরাই সা াক্ষজক পরা ি বদাতার ভূক্ষ কায় অর্তীণ ব হক্ষয়ক্ষছন। 

 

 স াক্ষজর উি ক্ষিক্ষেত িক্ষর র্াল্যক্ষর্র্াক্ষহর দত ন ব্যাপকতা না র্াকক্ষলও  ে  ও ক্ষনম্বক্ষর্ক্ষত্তর স্বে 

ক্ষিক্ষেতক্ষদর  াক্ষে এটি দকান দদাষনীয় ক্ষর্ষয় ক্ষছল না। পক্ষরনক্ষতক্ষত দ ৌতুক,  ার্ত মৃতুয, ক্ষিশু মৃতুয, দীঘ বস্থায়ী 

অপুক্ষি এসর্ প্রক্ষতনয়তই একটি স স্যা ক্ষহক্ষসক্ষর্ স াক্ষজ স্থায়ীত্ব দপক্ষয়ক্ষছল। 

 

প্রকে ক বকাক্ষের ফক্ষল সর্ দশ্রক্ষণর  ানক্ষষর  াক্ষে এর সুফল-কুফল আক্ষলাচনার সুক্ষ া  সৃক্ষি হক্ষয়ক্ষছ, 

 ানুক্ষষর ভ্রাক্ষন্ত দূর হক্ষয়ক্ষছ এর্ং সর্াই র্াল্য ক্ষর্র্াক্ষহর পক্ষরর্ক্ষতব ক্ষনজ ক্ষনজ পক্ষরর্াক্ষর কন্যা ক্ষিশু ও নারীর 

ে তায়ক্ষনর প্রক্ষত অক্ষধক গুরুত্ব ক্ষদক্ষয়ক্ষছ। 

 

 স াক্ষজর সর্ বিক্ষর ক্ষিশুক্ষদর প্রহার একটি সাধারণ ঘটনা ক্ষহক্ষসক্ষর্ ক্ষর্ক্ষর্ক্ষচত হক্ষতা এর্ং স্কুক্ষল দর্ক্ষতর ব্যর্হার 

তনক্ষ ক্ষত্তক ঘটনা ক্ষছল  াে। প্রকে কা বক্রক্ষ র  ােক্ষ  এই  ারাত্মক অ যাসটিক্ষক ক্ষিশুক্ষদর ক্ষর্কাক্ষির দেক্ষে 

একটি ক্ষর্িাল অন্তরায় তুক্ষল ধরা হক্ষতা। পক্ষরর্ার এর্ং স্কুলসমূহ ক্ষর্ষয়টি অনুধার্ন কক্ষর এর্ং ক্ষিো ক্ষর্ া  

স্কুক্ষল দর্ক্ষতর ব্যর্হার র্ন্ধ করার লক্ষেয আক্ষদি প্রদান কক্ষর। পক্ষরনক্ষতক্ষত ক্ষিশুরা স্কুক্ষল দ ক্ষত  য় পাক্ষে না 

এর্ং আনন্দঘন পক্ষরক্ষর্ক্ষি ক্ষিোক্র  পক্ষরচাক্ষলত হক্ষে। ক্ষিেকরা  ানক্ষর্ক গুণার্লী ব্যর্হার কক্ষর ছােক্ষদর 

উিুি করার দেক্ষে অক্ষধক  ক্ষনাক্ষ া ী হক্ষয়ক্ষছন। পক্ষরর্াক্ষর ক্ষিশুক্ষদর ক্ষন বাতন কক্ষ  এক্ষসক্ষছ এক্ষর্ং আক্ষত্মক 

সম্পকব উন্নয়ক্ষন ব্যাপক ভূক্ষ কা দরক্ষখক্ষছ। 
 

 ক্ষিশু শ্র ক্ষক দক্ষরদ্র পক্ষরর্ারগুক্ষলাক্ষত স্বা াক্ষর্ক এর্ং প্রক্ষয়াজনীয়  ক্ষন করা হক্ষতা। অক্ষনক দেক্ষেই পক্ষরর্াক্ষর 
ক্ষিশুক্ষদর কাজ করার ে তাক্ষক দসৌ াগ্য ক্ষহক্ষসক্ষর্ ক্ষর্ক্ষর্চনা করা হক্ষতা। প্রকক্ষের ক্ষর্ক্ষ ন্ন  ােক্ষ র প্রচারণার 

কারক্ষণ এখন সর্াই এর দীঘ বস্থায়ী েক্ষতকর প্র ার্ বুেক্ষত দপক্ষরক্ষছ এর্ং সারা দদক্ষিই ক্ষিশু শ্রক্ষ র প্রচলন 
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কক্ষ  এক্ষসক্ষছ। ক্ষিশুশ্র  আইন আক্ষ  দর্ক্ষকই ক্ষর্রাজ ান র্াকক্ষলও তার  র্া র্ প্রক্ষয়া   র্া র্ ক্ষছল না। 

এেণ উ য় পক্ষে সক্ষচতন হর্ার কারক্ষণ আইক্ষনর র্াির্ায়ন সহজ হক্ষয়ক্ষছ। 
 

 িা ীণ পক্ষরক্ষর্ক্ষি স্কুল ক্ষিেকরা ক্ষর্র্াহ সম্পক্ষকব আক্ষলাচনায় এর্ং ক্ষর্র্াহ সম্পাদক্ষন ক্ষর্ক্ষিষ ভূক্ষ কা 
রাখক্ষতন। তারা প্রায়িই নানান সা াক্ষজক এর্ং আক্ষর্ ীয় কারক্ষণ র্াল্য ক্ষর্র্াক্ষহর প্রিার্ এ াক্ষর্ সম্পাদক্ষনর 

দাক্ষয়ত্ব পালন করক্ষতন। স াক্ষজ তাক্ষদর সম্মান এর্ং ক্ষর্িাস দ াগ্যতার কারক্ষণ সহক্ষজই এসর্ র্াল্য ক্ষর্র্াহ 

অনুক্ষষ্ঠত হক্ষতা। প্রকক্ষের র্হুমুখী প্রচারণার কারক্ষণ স াক্ষজ সর্াই ক্ষর্ষটি অর্ ত হয়। পািাপাক্ষি সরকাক্ষরর 

ক্ষিো  ন্ত্রণালয় দর্ক্ষক এ ক্ষর্ষক্ষয় ক্ষিেক্ষকক্ষদর ক্ষনরুৎসাক্ষহত কক্ষর সরকাক্ষর  পক্ষরপে জাক্ষর করার  ে ক্ষদক্ষয় 

ক্ষিশুক্ষর্র্াহ র্ক্ষন্ধ উক্ষেখক্ষ াগ্য ভূক্ষ কা দনয়া হক্ষয়ক্ষছ। 
 

 প্রকে কা বক্রক্ষ  ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারীক্ষদর আক্ষর্দন িহণ অতযন্ত উপক্ষ া ী ক্ষসিান্ত ক্ষছল। এর কারক্ষণ তাক্ষদর 
দ ধার ক্ষর্কািসহ দনর্তত্বদাক্ষনর সে তা ততক্ষর হক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষে সম্পৃি ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারীরা ক্ষনক্ষজরাই র্াল্য 

ক্ষর্র্াহ প্রক্ষতক্ষরাধ কক্ষরয়া এর্ং স াক্ষজ তাক্ষদর  তা ত ব্যি করা সহ অনর্ধ ক্ষিশু ক্ষর্র্াহ প্রক্ষতক্ষরাক্ষধর জন্য 

হটলাইন ব্যর্হার  কক্ষর প্রিাসন এর্ং পুক্ষলিী সহায়তা দচক্ষয় ক্ষর্র্াহ র্ক্ষন্ধ প্রতযে ভূক্ষ কা দরক্ষখক্ষছ। 

 

 প্রকক্ষের কারক্ষণ ক্ষিশুসমূহ ও  ার্ত মৃতুযর হার কক্ষ ক্ষছ। ক্ষর্ক্ষ ন্ন  ােক্ষ  প্রাপ্ত তক্ষথ্যর কারক্ষণ  াক্ষয়রা এক্ষক 
অপক্ষরর সাক্ষর্ এক্ষর্ষক্ষয় আক্ষলাচনা কক্ষর ক্ষনক্ষজক্ষদর দসর্া িহক্ষণর দেে ততক্ষর কক্ষর। প্রকক্ষের কারক্ষণ  তারা 

দক ক্ষক ধরক্ষনর দসর্া দদয় এর্ং দকার্ায় ক্ষক দসর্া পাওয়া  ায় দস ক্ষর্ষক্ষয় ক্ষনক্ষশ্চত হক্ষয়ক্ষছ। প্রচুর 

অযািক্ষ াক্ষকক্ষস স ার কারক্ষণ স াক্ষজর পুরুষরা এসর্ ক্ষর্ষক্ষয় তথ্য দপক্ষয়ক্ষছ এর্ং নারী ও ক্ষিশুর স্বাস্থয দসর্া 

সম্পক্ষকব পক্ষরর্াক্ষরর ইক্ষতর্াচক ভূক্ষ কা রক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষের কারক্ষণ এখন নারীরা ক্ষনক্ষজক্ষদর এর্ং ক্ষিশুক্ষদর 

প্রক্ষয়াজক্ষন সহক্ষজই স্বাস্থয দকক্ষে দ ক্ষত পাক্ষর।  

 

 প্রকক্ষের ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারীক্ষদর সম্পৃি কক্ষর স্কুল কা বক্রক্ষ র অক্ষ জ্ঞতার আক্ষলাক্ষক ক্ষর্পুল সংখ্যক  াল বস 
স্কুল ও কক্ষলজ ক্ষকক্ষিারীক্ষদর জন্য স্যাক্ষনক্ষটিন কণ বার ততক্ষর কক্ষর তাক্ষদর র্হুক্ষদক্ষনর চল ান স স্যার স াধান 

করা হক্ষয়ক্ষছ। এক্ষত কক্ষর তাক্ষদর প্রজনন স্বাস্থয স স্যা কক্ষ ক্ষয় আনা সহ স্কুল কক্ষলক্ষজ অনুপক্ষস্থক্ষতর হার 

ক াক্ষনা সম্ভর্ হক্ষয়ক্ষছ। 

 

 প্রকক্ষের ক্ষিেণ, প্রক্ষিেণ এর্ং পরা ি বক্ষক কাক্ষজ লাক্ষ ক্ষয় র্হু সংখ্যক স্কুক্ষল এর্ং সা াক্ষজক দকক্ষে সার্ান 

ক্ষদক্ষয় হাত দধায়ার ব্যর্স্থা ততক্ষর করা হক্ষয়ক্ষছ।  

 

 চল ান কক্ষরানা  হা াক্ষরক্ষত র্হু সংখ্যক ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারী/তরুণ-তরুণী প্রকক্ষের ক্ষর্ক্ষ ন্ন তথ্য এর্ং 
প্রক্ষিেণক্ষক কাক্ষজ লাক্ষ ক্ষয় ক্ষনজ ক্ষনজ স াক্ষজ দস্বোক্ষসর্ক্ষকর দাক্ষয়ত্ব পালন কক্ষরক্ষছ। মূলত ক্ষর্ি কক্ষরানা 

 হা ারী ক্ষনয়ন্ত্রক্ষণ এসর্ অ যাস স ি দদিক্ষক উপকৃত কক্ষরক্ষছ র্ক্ষল দৃে ান। 

 

প্রকক্ষের চযাক্ষলঞ্জ র্া সী ার্িতাসমূহ 

 প্রক্ষয়াজক্ষনর তুলনায় ক সংখ্যক উঠান তর্ঠক, স্কুল দপ্রািা , চলক্ষিে প্রদি বক্ষন, কার্ট বন প্রদি বনী ক্ষকংর্া পর্ 
নাটক্ষকর আক্ষয়াজন করা হক্ষয়ক্ষছল। র্াংলাক্ষদক্ষির ক্ষর্িাল জনসম্যাসার কারক্ষণ এসর্ সা াক্ষজক দ া াক্ষ া  

কা বক্র  আরও অক্ষধকহাক্ষর করার প্রক্ষয়াজন ক্ষছল। 

 ক্ষ না কার্ট বন ক্ষিশু ,তরুণ, র্য়স্ক সর্ দশ্রণীর  ানুক্ষষর  াক্ষে জনক্ষপ্রয়তা দপক্ষলও সীক্ষ ত সংখ্যক কার্ট বন 
দদখাক্ষনা হক্ষয়ক্ষছ। প্রক্ষতটি ক্ষর্ষয় ক্ষনক্ষয় আরও অক্ষধক কার্ট বন ক্ষন বাণ ও প্রদি বক্ষনর সুক্ষ া  ক্ষছল। 

 অযািক্ষ াক্ষকক্ষস কা বক্রক্ষ র কারক্ষণ র্হুক্ষর্ধ সরকাক্ষর  আইন ও নীক্ষত ালা প্রণয়ন করা হক্ষলও  াঠ প বাক্ষয় 
এসর্ নতুন নীক্ষত ালার ক্ষর্ষক্ষয় ব্যাপক প্রচারণা অনুষ্ঠান করা  হয় নাই। 

  াঠ প বাক্ষয় পক্ষরচাক্ষলত অনুষ্ঠানসমূক্ষহর পক্ষর াক্ষনর ধারা র্রার্র একই রক  ক্ষছল না। প্রায়সই লা াতর 
অনুষ্ঠান হক্ষয় হঠাৎ কক্ষর দীঘ ব ক্ষর্লক্ষম্বর পর আর্ার অনুষ্ঠান করা হক্ষতা। 

 সা াক্ষজক অনুষ্ঠানসমূক্ষহর পক্ষর াক্ষণর সংখ্যা ক  হওয়ার কারক্ষণ অংিিহণকারীক্ষদর দর্ি দুরক্ষত্ব  াতায়ত 
করক্ষত হক্ষয়ক্ষছ, এ াক্ষর্ অনুষ্ঠানগুক্ষলর  ক্ষে স ক্ষয়র ব্যর্ধান দর্ক্ষি ক্ষছল। 
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সুপাক্ষরিসমূহ: 

আক্ষলাচনা স ায় অংিিহণকারী ণ ক্ষনজ ক্ষনজ অর্স্থান দর্ক্ষক ক্ষর্ক্ষ ন্ন সুপাক্ষরি প্রদান কক্ষরক্ষছন। 

 আরও চলক্ষিে র্ানাক্ষত হক্ষর্ 

 আরও ক্ষ না কার্ট বন র্ানাক্ষত হক্ষর্ 

 র্াল্য ক্ষর্ক্ষয় র্ক্ষন্ধর প্রণয়ন প্রচারণা র্াড়াক্ষত হক্ষর্ 

 আরও দর্ক্ষি ক্ষদন প্রকে চালাক্ষত হক্ষর্ 

 একান্ত দ া াক্ষ াক্ষ র সুক্ষ া  র্াড়াক্ষত হক্ষর্ 

 দ ার্াইল এযাপস ততক্ষর করক্ষত হক্ষর্ 

  সক্ষজক্ষদর হুজুরক্ষদর দপ্রািাক্ষ  যুি করক্ষত হক্ষর্  

 সরর্রাক্ষহর অন্যান্য অক্ষফসক্ষক সাক্ষর্ ক্ষনক্ষয় একে দপ্রািাক্ষ  যুি করক্ষত হক্ষর্ 

 সরকাক্ষরর অন্যান্য অক্ষফসক্ষক সাক্ষর্ ক্ষনক্ষয় একক্ষে দপ্রািা  করক্ষত হক্ষর্ 

  াে ক ী/প্রকে র্াির্ায়নকারীক্ষদর প্রক্ষিেক্ষণর সংখ্যা র্াড়াক্ষত হক্ষর্ 

 ছাপাক্ষনা তথ্য উপরকণ ক্ষর্তরণ করক্ষত হক্ষর্ 

 দফসবুক, ইউটিউর্ যুি করক্ষত হক্ষর্ 

 পর্ নাটক দর্ক্ষি দর্ক্ষি করক্ষত হক্ষর্ 

 ক্ষর্ক্ষিষ ক্ষিশুক্ষদর ক্ষনক্ষয় অনুষ্ঠান করক্ষত হক্ষর্ 

 ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারী ক্লাক্ষর্র সদস্যক্ষদর ভ্র ক্ষনর ব্যর্স্থা করক্ষত হক্ষর্ 

 দছক্ষলক্ষদর আরও দর্ক্ষি অংি ক্ষনক্ষত হক্ষর্ 

  াক্ষে  াক্ষেই প্রকক্ষের অক্ষজবত ফল জন ণক্ষক জানাক্ষত হক্ষর্ 

 নতুন স স্যা ক্ষনক্ষয় কর্া র্লক্ষত হক্ষর্ 

 ই টিক্ষজং,  াদক, জক্ষঙ্গর্াদ, ক্ষকক্ষিার গ্যাং ক্ষনক্ষয় কর্া র্লক্ষত হক্ষর্। 

 

৩.২  ক্রে কার্ যক্রম:  

 

এই ক্ষর্ক্ষিষ প্রকেটি তথ্য প্রদাক্ষনর কাক্ষজ ক্ষনক্ষয়াক্ষজত ক্ষছল ক্ষর্ধায় উক্ষেখক্ষ াগ্য দকান পণ্য ক্রয় র্া ক্ষন বাণ কাজ সং ঠিত 

হয়ক্ষন। প্রকেটি সম্পূণ ব াক্ষর্ই তথ্য  ন্ত্রণালক্ষয়র আওতায় পক্ষরচাক্ষলত হওয়ায় এর্ং তথ্য উপকরণ পক্ষরকেনা ও ততক্ষরক্ষত 

তাক্ষদর ক্ষনজস্ব দেতা ও ব্যর্স্থা র্াকায় প্রকে কা বক্রক্ষ  র্ক্ষহরাঙ্গক্ষনর ক্রয় র্া ক্ষন বাক্ষণর সুক্ষ া  ক্ষছল অতযন্ত সীক্ষ ত। 

তর্াক্ষপ উক্ষেক্ষখত কা ব পক্ষরক্ষধর আক্ষলাক্ষক ক্ষর্ক্ষ ন্ন ক্রয়, অক্ষিট এর্ং দসর্া প্রদাক্ষনর ওপর ক্ষর্ক্ষিষ গুরুত্ব আক্ষরাপ করা হয়। 

প্রকক্ষে দ  সকল পণ্য ও দসর্া ক্রয় করা হক্ষয়ক্ষছ তা পরা ি বক দল তথ্য  ন্ত্রণালক্ষয়র সংক্ষিি ক্ষর্ া  দর্ক্ষক নক্ষর্সমূহ সংিহ 

কক্ষর ক্ষপক্ষপএ-২০০৬ এর্ং ক্ষপক্ষপআর-২০০৮ এর সংক্ষিি ধারাগুক্ষলার আওতায় ক্রয় ক্ষর্ষক্ষয় প বাক্ষলাচনা করা হক্ষয়ক্ষছ। ক্রয় 

কা বক্রক্ষ  প্রকক্ষের পক্ষরকেনা অনু ায়ী সম্পাদনা করা হক্ষয়ক্ষছ এর্ং সরকাক্ষর  ক্ষনয়  নীক্ষত অনুসরণ করা হক্ষয়ক্ষছ র্ক্ষল 

প্রাপ্ত তথ্য দর্ক্ষক জানা দ ক্ষছ। 

প্রকে পক্ষরকেনায় দকান উক্ষেখক্ষ াগ্য পণ্য ক্রয় ক বকাে ক্ষছল না। পািাপাক্ষি তথ্য  ন্ত্রণালক্ষয়র ৮টি ক্ষর্ াক্ষ র  ােক্ষ  

পক্ষরচাক্ষলত ক বকাক্ষন্ড ব্যর্হৃত দ া াক্ষ া  উপকরণসমূহ ক্ষনক্ষজরাই ততক্ষর কক্ষরক্ষছ এর্ং দকান আউটক্ষসাক্ষস বং করা হয়ক্ষন। 

অনুষ্ঠান এর্ং উপকরণ ক্ষন বাক্ষণ  ন্ত্রণালয় র্া প্রক্ষতষ্ঠানসমূক্ষহর সুক্ষনধ বাক্ষরত পন্থা এর্ং ক্রয় ব্যর্স্থাপনা অনুসরণ করা হক্ষয়ক্ষছ। 

স্বা াক্ষর্ক কা বক্র  পক্ষরচালনার তনক্ষ ক্ষত্তক সহক্ষ া ী উপকরণসমূক্ষহর মূল্য ান ক্ষনক্ষদ বি সী ার নীক্ষচ র্াকার কারক্ষণ 

সরকাক্ষর আরএফক্ষকউ নীক্ষত ালা অনুসরণ কক্ষর  ন্ত্রণালক্ষয়র ৫ সদক্ষস্যর সরকাক্ষর  ক বকতবাক্ষদর কক্ষ টির  ােক্ষ  সম্পন্ন 

করা হক্ষয়ক্ষছ। আরএফক্ষকউ অনুসরণ কক্ষর প্রক্ষতটি ক্রয় ক বকাে ঐ সুক্ষনক্ষদ বি র্ৎসক্ষরর পক্ষরকেনা ও র্রাক্ষের সাক্ষর্ 

সঙ্গক্ষতপূণ ব ক্ষছল। 

মুদ্রণ, দ া াক্ষ া   ন্ত্র ও ধারার্াক্ষহক দ া াক্ষ া  উপকরণ ততক্ষর, ক্ষর্তরণ, ক্রয়সমূহ ইউক্ষনক্ষসফ কর্তবক তাক্ষদর ক্ষনজস্ব 

ব্যর্স্থাপনায় সম্পাক্ষদত হক্ষয়ক্ষছ। এক্ষেক্ষে প্রকে দসর্া ও সরর্রাহসমূহ সরকাক্ষর  ক্ষর্ক্ষধ দ াতাক্ষর্ক িহণ, ব্যর্হার ও ক্ষর্তরণ 

কক্ষরক্ষছ। র্াংলাক্ষদি সরকার এর্ং ইউক্ষনক্ষসফ এর  ক্ষে স্থাক্ষপত স ক্ষোতার কারক্ষণ ইউক্ষনক্ষসফ এর অংিীদারীক্ষত্ব 
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পক্ষরচাক্ষলত প্রকেসমূক্ষহ একটি ক্ষনক্ষদ বি সী ার উক্ষ্ব পক্ষরকক্ষেত ক্রয়সমূহ ইউক্ষনক্ষসফ দদিীয় অর্র্া তর্ক্ষদক্ষিক উৎস দর্ক্ষক 

ক্ষনজস্ব ব্যর্স্থাপনায় ক্রয় কক্ষর সরাসক্ষর প্রকক্ষের দকেীয় দপ্তর ক্ষকংর্া  াঠ প বাক্ষয় সরর্রাহ কক্ষর র্াক্ষক। ক্ষনক্ষদ বিনাটি 

ক্ষপক্ষপআর-২০০৮ এ সক্ষন্নক্ষর্ক্ষিত। প্রকক্ষের অর্ বায়ক্ষন ৩টি  াড়ী (২টি জীপ এর্ং ১টি  াইক্ষক্রার্াস) ক্রয় করা হক্ষয়ক্ষছ  ার 

 ক্ষে ২টি  াড়ী প্রকক্ষের পরর্তী ৫  প বাক্ষয় হিান্তর করা হক্ষয়ক্ষছ এর্ং দসখাক্ষন সচল আক্ষছ। ১টি  াড়ী ( াইক্ষক্রার্াস) 

পক্ষরর্হন পুক্ষল হিান্তর করা হক্ষয়ক্ষছ। 

প্রকক্ষের মূল প্রিার্না অনু ায়ী প্রকক্ষের ক্রয় পক্ষরকেনা এর্ং র্াির্ায়ক্ষনর ক্ষচে ক্ষনম্নরূপ: 

(ক) প্রকক্ষের ক্রয় পক্ষরকেনা 

প্যায়কজ 

নং 

ঙ্ক্ষিঙ্ক্ষপঙ্ক্ষপ অনুর্ােী পয়ের 

ঙ্ক্ষববরণ 

একক পঙ্ক্ষরমাণ ক্রে পিঙ্ক্ষত অনুয়মাদনকারী 

কর্তযপে 

অয়র্ যর উৎস প্রাক্কঙ্ক্ষলত 

ব্যে (লে 

টাকাে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ঙ্ক্ষজঙ্ক্ষি-১ কঙ্ক্ষিউটার, ল্যাপটপ, 

ঙ্ক্ষপ্রন্টার ইতযাঙ্ক্ষদ ক্রে ও 

সংস্থাপন 

২২ ২২ উন্মুি দরপত্র 

(এনঙ্ক্ষসটি) 

জাতীে প্রকল্প 

পঙ্ক্ষরিালক 

ঙ্ক্ষজওঙ্ক্ষব 

এবং 

ইউঙ্ক্ষনয়সফ 

২৪.৭০ 

ঙ্ক্ষজঙ্ক্ষি-২ ফয়টাকঙ্ক্ষপোর ক্রে ও 

সংস্থাপন 

০৬ ০৬ উন্মুি দরপত্র 

(এনঙ্ক্ষসটি) 

জাতীে প্রকল্প 

পঙ্ক্ষরিালক 

ঙ্ক্ষজওঙ্ক্ষব 

এবং 

ইউঙ্ক্ষনয়সফ 

৮.৫০ 

ঙ্ক্ষজঙ্ক্ষি-৩ অন্যান্য আনুসঙ্ক্ষেক 

র্ন্ত্রপাঙ্ক্ষত সরবরাহ 

৮১ ৮১ উন্মুি দরপত্র 

(এনঙ্ক্ষসটি) 

জাতীে প্রকল্প 

পঙ্ক্ষরিালক 

ঙ্ক্ষজওঙ্ক্ষব 

এবং 

ইউঙ্ক্ষনয়সফ 

৬২.৩০ 

ঙ্ক্ষজঙ্ক্ষি-৪ র্ানবাহন সরবরাহ 

(জীপ-২, মাইয়ক্রাবাস-১) 

০৩ ০৩ উন্মুি দরপত্র 

(এনঙ্ক্ষসটি) 

জাতীে প্রকল্প 

পঙ্ক্ষরিালক 

ঙ্ক্ষজওঙ্ক্ষব ১৬০.০০ 

ফ্রমাট  ১১২    ২৫৫.৫০ 

 

সারক্ষণ ১১ : ক্ষিক্ষপক্ষপ অনু ায়ী প্রকক্ষের ক্রয় কা বক্র  প্রিার্না 

 

(খ) প্রকক্ষের ক্রয় র্াির্ায়ন 

 

প্যায়কজ 

নং 

ঙ্ক্ষিঙ্ক্ষপঙ্ক্ষপ অনুর্ােী পয়ের 

ঙ্ক্ষববরণ 

একক পঙ্ক্ষরমাণ ক্রে পিঙ্ক্ষত অনুয়মাদনকারী 

কর্তযপে 

অয়র্ যর উৎস প্রাক্কঙ্ক্ষলত 

ব্যে (লে 

টাকাে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ঙ্ক্ষজঙ্ক্ষি-১ কঙ্ক্ষিউটার, ল্যাপটপ, 

ঙ্ক্ষপ্রন্টার ইতযাঙ্ক্ষদ ক্রে ও 

সংস্থাপন 

৩৫ ৩৫ উন্মুি দরপত্র 

(এনঙ্ক্ষসটি) 

জাতীে প্রকল্প 

পঙ্ক্ষরিালক 

ঙ্ক্ষজওঙ্ক্ষব 

এবং 

ইউঙ্ক্ষনয়সফ 

৩৭.০০ 

ঙ্ক্ষজঙ্ক্ষি-২ ফয়টাকঙ্ক্ষপোর ক্রে ও 

সংস্থাপন 

০৪ ০৪ উন্মুি দরপত্র 

(এনঙ্ক্ষসটি) 

জাতীে প্রকল্প 

পঙ্ক্ষরিালক 

ঙ্ক্ষজওঙ্ক্ষব 

এবং 

ইউঙ্ক্ষনয়সফ 

৬.০০ 

ঙ্ক্ষজঙ্ক্ষি-৩ অন্যান্য আনুসঙ্ক্ষেক 

র্ন্ত্রপাঙ্ক্ষত সরবরাহ 

১০৬৬ ১০৬৬ উন্মুি দরপত্র 

(এনঙ্ক্ষসটি) 

জাতীে প্রকল্প 

পঙ্ক্ষরিালক 

ঙ্ক্ষজওঙ্ক্ষব 

এবং 

ইউঙ্ক্ষনয়সফ 

৪৬.২০ 

ঙ্ক্ষজঙ্ক্ষি-৪ র্ানবাহন সরবরাহ 

(জীপ-২, মাইয়ক্রাবাস-১) 

০৩ ০৩ উন্মুি দরপত্র 

(এনঙ্ক্ষসটি) 

জাতীে প্রকল্প 

পঙ্ক্ষরিালক 

ঙ্ক্ষজওঙ্ক্ষব ১৪৪.৬০ 

ফ্রমাট  ১১০৮    ২৩৩.৮০ 

 

সারক্ষণ ১২ : আরক্ষিক্ষপক্ষপ অনু ায়ী প্রকক্ষের প্রকৃত ক্রয় কা বক্র  
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ক্ষিক্ষপক্ষপক্ষত র্ক্ষণ বত ক্রয় পক্ষরকেনা অনু ায়ী ইউক্ষনক্ষসফ ক্ষনজস্ব নীক্ষত ালা অনুসরণ কক্ষর প্রকক্ষের চাক্ষহদা পে অনু ায়ী পণ্য 

ও প্রক্ষয়াজনীয় র্ক্ষহরাঙ্গক্ষনর দসর্া ক্রয় কক্ষরক্ষছ এর্ং সরর্রাহ কক্ষরক্ষছ। এক্ষেক্ষে স ি ক্রয় কা বক্র  স্বে ও ত্রুটিমুি র্ক্ষল 

পক্ষরলক্ষেত হক্ষয়ক্ষছ। 

 

 

র্রাে ও অর্ বক্ষ া ান ক্ষর্ক্ষিষণ  

ক্ষিক্ষপক্ষপ ও খাতওয়ারী আরক্ষিক্ষপক্ষপ প্রার্ক্ষ ক ক্ষর্ক্ষিষক্ষণ প্রকক্ষের র্াির্ লেয াো ও অি ক্ষতর ক্ষচে ক্ষনম্নরূপ াক্ষর্ প্রদক্ষি বত 

হক্ষয়ক্ষছ। উক্ষেখ্য দ , উপস্থাক্ষপত তথ্য এর্ং স ীোয় প্রাপ্ত তক্ষথ্যর ক্ষর্ক্ষিষক্ষণর আক্ষলাক্ষক চূড়ান্ত প্রক্ষতক্ষর্দক্ষন খাতওয়ারী 

র্াির্ অর্স্থার প্রক্ষতফলন এর্ং অি ক্ষত লেয করা দ ক্ষছ। উন্নয়ক্ষনর জন্য দ া াক্ষ া  (C4D) এর লে হক্ষে স্বাস্থয, পুক্ষি, 

পাক্ষন ও পয়:ক্ষনষ্কািন, ক্ষিো এর্ং ক্ষিশু সুরো কা বার্লীসহ র্হুক্ষর্ধ জীর্ন রো ও সুরো আচরক্ষণর  ােক্ষ  উৎসাক্ষহত 

করা  াক্ষত ক্ষিশু ও নারী অক্ষধকার রক্ষেত হয়। ক্ষসফরক্ষি পক্ষরকেনায় দসর্ার চাক্ষহদা সৃক্ষি ও  দসর্াসমূক্ষহর  র্া র্ ব্যর্হার 

ক্ষনক্ষশ্চত কক্ষর ইক্ষতর্াচক সা াক্ষজক আচরণ সৃক্ষি এর মূল উক্ষেে। উক্ষেে র্াির্ায়ক্ষনর জন্য পক্ষরকক্ষেত খাতওয়ারী 

ক বকাে এর্ং দস ত অর্ বায়ন পক্ষরকেনার ছক ক্ষনক্ষম্ন প্রদক্ষি বত হক্ষয়ক্ষছ। 

 

(ক)  প্রকয়ল্পর ফ্রমোদঙ্ক্ষভঙ্ক্ষিক সাঙ্ক্ষব যক অগ্রগঙ্ক্ষত  

ঙ্ক্ষিঙ্ক্ষপঙ্ক্ষপ অনুর্ােী বরাদ্দ 

অর্ যবের 

ঙ্ক্ষিঙ্ক্ষপঙ্ক্ষপ অনুর্ােী 
সব যয়শষ আইঙ্ক্ষিঙ্ক্ষপঙ্ক্ষপ অনুর্ােী আর্ীক বরাদ্দ ও ফ্রভৌত 

লেযমাত্রা 

ফ্রমাট টাকা প্র.সা. 
ফ্রভৌত 

% 
ফ্রমাট টাকা প্র.সা. ফ্রভৌত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২০১২-১৩ ৩৯৫৬.৫০ ৫০৬.২০ ৩৪৫০.৩০ ২০% ২১২৫.২১ ২২৯.০২ ১৮৯৬.১৯ ২০% 

২০১৩-১৪ ৪১০৮.০০ ৫৪২.২০ ৩৫৬৫.৩০ ২০% ১৬৫৩.৯৭ ৩৫৫.৪৩ ১২৯৮.৫৪ ২০% 

২০১৪-১৫ ৪১৬৫.৭০ ৬০০.৭০ ৩৫৬৫.৩০ ২০% ১৯১৫.১৯ ৪৯০.৯৬ ১৪২৪.২৩ ২০% 

২০১৫-১৬ ৪২৪১.৮০ ৫৯৩.২০ ৩৬৪৮.৬০ ২০% ১৮৭২.৭৩ ৫৭০.১৬ ১৩০২.৫৭ ২০% 

২০১৬-১৭ ৩৭৫৩.০০ ৬২২.২০ ৩১৩০.৮০ ২০% ১৯৩২.৯০ ৭১৪.৪৩ ১২১৮.৪৭ ২০% 

ফ্রমাট ২০২২৫.০০ ২৮৬৫.০০ ১৭৩৬০.০০ ১০০% ৯৫০০.০০ ২৩৬০.০০ ৭৪১০.০০ ১০০% 

 

সারক্ষণ ১৩ : ঙ্ক্ষিঙ্ক্ষপঙ্ক্ষপ অনুর্ােী বরাদ্দ 

 

সংয়শাঙ্ক্ষধত ঙ্ক্ষিঙ্ক্ষপঙ্ক্ষপ অনুর্ােী বরাদ্দ ও অগ্রগঙ্ক্ষত 

অর্ যবের 

সংয়শাঙ্ক্ষধত বরাদ্দ ও লেযমাত্রা 

অর্ য োি 

ব্যে ও ফ্রভৌত অগ্রগঙ্ক্ষত 

ফ্রমাট টাকা প্র.সা. 
ফ্রভৌত 

% 
ফ্রমাট টাকা প্র.সা. 

ফ্রভৌত 

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১২-১৩ ৮৭২.০০ ২৭২.০০ ৬০০.০০ ২০% ২৭২.০০ ২১২৫.২১ ২২৯.০২ ১৮৯৬.১৯ ২০% 

২০১৩-১৪ ১৬৫০.০০ ৪৫০.০০ ১২০০.০০ ২০% ৪৫০.০০ ১৬৫৩.৯৭ ৩৫৫.৪৩ ১২৯৮.৫৪ ২০% 

২০১৪-১৫ ১৭০০.০০ ৫০০.০০ ১২০০.০০ ২০% ৫০০.০০ ১৯১৫.১৯ ৪৯০.৯৬ ১৪২৪.২৩ ২০% 

২০১৫-১৬ ১৫৭৫.০০ ৫৭৫.০০ ১০০.০০ ২০% ৫৭৫.০০ ১৮৭২.৭৩ ৫৭০.১৬ ১৩০২.৫৭ ২০% 

২০১৬-১৭ ১৪৫০.০০ ৬৫০.০০ ৮০০.০০ ২০% ৬৫০.০০ ১৪৯৬.৮২ ৬৪১.৯৯ ৮৫৪.৮৩ ২০% 

ফ্রমাট ৭২৪৭.০০ ২৪৪৭.০০ ৪৮০০.০০ ১০০% ২৪৪৭.০০ ৯০৬৩.৯২ ২২৮৭.৫৬ ৬৭৭৬.৩৬ ১০০% 

 

সারক্ষণ ১৪ : সংয়শাঙ্ক্ষধত ঙ্ক্ষিঙ্ক্ষপঙ্ক্ষপ অনুর্ােী বরাদ্দ ও অগ্রগঙ্ক্ষতর ঙ্ক্ষববরণ 
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(খ) প্রকক্ষের অর্ বায়ন 
 

আক্ষলাচয প্রকেটি দ ৌর্ াক্ষর্ র্াংলাক্ষদি সরকার এর্ং ইউক্ষনক্ষসক্ষফর অর্ বায়ক্ষন র্াির্ায়ন করা হক্ষয়ক্ষছ। প্রকেটি ক্ষিক্ষপক্ষপ 

অনু ায়ী দ াট প্রাক্কক্ষলত ২০২২৫.০০ লে টাকার  ক্ষে র্াংলাক্ষদি সরকাক্ষরর অর্দান ২৮৬৫.০০ লে টাকা এর্ং 

ইউক্ষনক্ষসক্ষফরঅনুদান ১৭৩৬০.০০ লে টাকা। পরর্তীক্ষত আরএক্ষিক্ষপক্ষত দ াট প্রাক্কলন ব্যয় ৯৫০০.০০ লে টাকা ক্ষনধ বারণ 

করা হয়  ার  ক্ষে র্াংলাক্ষদি সরকাক্ষরর অর্দান ২৩৬০.০০ লে টাকা এর্ং ইউক্ষনক্ষসক্ষফরঅনুদান ৭১৪০.০০ লে টাকা। 

ক্ষনক্ষম্ন প্রকক্ষের অং ক্ষ ক্ষত্তক র্াির্ ও আক্ষর্ বক অি ক্ষত প্রদান করা হল: 

 

 

 দ াট ক্ষজওক্ষর্ িতকরা হার ইউক্ষনক্ষসফ িতকরা হার 

দ াট প্রাক্কক্ষলত ব্যয় ২০২২৫.০০ ২৮৬৫.০০ ১৪.১৭ ১৭৩৬০.০০ ৮৫.৮৩ 

দ াট সংক্ষিাক্ষধত ব্যয় ৯৫০০.০০ ২৩৬০.০০ ২৪.৮৪ ৭১৪০.০০ ৭৫.১৬ 

 

সারঙ্ক্ষণ ১৫ : প্রকয়ল্পর অর্ যােন 

 

 

প্রকক্ষের অং ক্ষ ক্ষত্তক লেয াো ও অি ক্ষত 

লে টাকায় 

কাক্ষজর ক্ষর্র্রণ (ক্ষপক্ষপ 

অনু ায়ী) 

লেয াো  

(ক্ষিক্ষপক্ষপ অনু ায়ী) 

লেয াো  

(আরক্ষিক্ষপক্ষপ অনু ায়ী) 

র্াির্ অি ক্ষত 

র্াির্ (সংখ্যা) আক্ষর্ বক র্াির্ (সংখ্যা) আক্ষর্ বক র্াির্ (সংখ্যা) আক্ষর্ বক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জনর্ল ০৮ জন ১০৬.০০ ০৮ ১০৩.২০ ০৮ ১০১.৫৪ 

 ানর্াহন ০৩ টি ১৬০.০০ ০৩ ১৪৪.৬০ ০৩ ১৪৪.৬০ 

 ন্ত্রপাক্ষত ১০৯ টি ৯৫.৫০ ১১০৫ ৮৯.২০ ১০৫০ ৩৯.৭৭ 

ওয়াকবিপ ৬০ অক্ষধ: ১২৮.০০ ১৩৭ ৩০২.৫০ ৭০ ১৬৩.৪৯ 

দপ্রািা  ৮০৯৫৩ সং: ১৯৪২৬.২৬ এলএস ৩৮৯০.৫৫ এলএস ৩৮৬৩.৪২ 

প্রক্ষিেণ ৭০ অক্ষধ: ৫০.০০ ২০ ১৫.৭৫ ০৭ ৪.২৫ 

ক্ষিো সফর ৩০ জন ৬০.০০ ১৬ ২০.০০ ১৬ ১৬.৩৪ 

পক্ষরর্ীেণ ও মূল্যায়ন 

(ক্ষফল্ড ক্ষ ক্ষজট) 

৬৩ সং: ৫৬.২৪ ৬৪ ৮১.০০ এলএস ৮২.৩৯ 

ও ারক্ষহি কে - ১৪৩.০০ এলএস ১৫৩.২০ এলএস ১৩৭.৮২ 

ইউক্ষনক্ষসফ - - এলএস ৪৭০০.০০ এলএস ৪৫১০.৩০ 

দ াট = - ২০২২৫.০০ - ৯৫০০.০০ - ৯০৬৩.৯২ 

 

সারঙ্ক্ষণ ১৬: প্রকক্ষের অং ক্ষ ক্ষত্তক লেয াো ও অি ক্ষত 
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ক্ষপক্ষসআর অনু ায়ী প্রকক্ষের অং ক্ষ ক্ষত্তক র্াির্ ও আক্ষর্ বক অি ক্ষত 

(লে টাকায়) 

অং ক্ষ ক্ষত্তক কা বক্র  একক লেয াো  প্রকৃত অি ক্ষত % 

র্াির্ আক্ষর্ বক র্াির্ আক্ষর্ বক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

জনর্ল ৮ জন ৮ ১০৩.২০ ০৮ ৯৮% 

 ানর্াহন ৩ টি ৩ ১৪৪.৬০ ০৩ ১০০% 

 ন্ত্রপাক্ষত ১১০৫ টি ১১০৫ ৮৯.২০ ১০৫০ ৪৫% 

ওয়াকবিপ ১৩৭ অক্ষধ: ১৩৭ ৩০২.৫০ ৭০ ৫৪% 

দপ্রািা  এলএস এলএস ৩৮৯০.৫৫ এলএস ৯৯% 

প্রক্ষিেণ ২০ অক্ষধ: ২০ ১৫.৭৫ ০৭ ২৭% 

ক্ষিো সফর ১৬ জন ১৬ ২০.০০ ১৬ ৮২% 

পক্ষরর্ীেণ ও মূল্যায়ন 

(ক্ষফল্ড ক্ষ ক্ষজট) 

৬৪ সং: ৬৪ ৮১.০০ এলএস ১০১% 

ও ারক্ষহি কে এলএস এলএস ১৫৩.২০ এলএস ৯০% 

ইউক্ষনক্ষসফ এলএস এলএস ৪৭০০.০০ এলএস ৯৬% 

দ াট =  - ৯৫৬৩.২০ - ৯৫% 

 

সারক্ষণ ১৭ : ক্ষপক্ষসআর অনু ায়ী প্রকক্ষের অং ক্ষ ক্ষত্তক র্াির্ ও আক্ষর্ বক অি ক্ষত 

 

 

প্রকে সংক্ষিাধক্ষনর স য় ব্যয় হ্রাস হওয়ার কারণ 

প্রকক্ষের শুরু দর্ক্ষক (১৯৯৬ সাল দর্ক্ষক) ইউক্ষনক্ষসফ অনুদান ক্ষহক্ষসক্ষর্ প্রকক্ষে অর্ বায়ন কক্ষর আসক্ষছ। এরই ধারার্াক্ষহকতায় 

‘৪র্ ব প বায়’ প্রকক্ষের শুরুক্ষত (২০১২ সাক্ষল) ইউক্ষনক্ষসক্ষফর কাক্ষি দপ্রািাক্ষ র আওতায় ক বপক্ষরকেনা িহণ করা হয় এর্ং 

সর্ বক্ষ াট ২০২২৫.০০ লে টাকা ব্যয় ক্ষনধ বারণ কক্ষর প্রকক্ষের ক্ষিক্ষপক্ষপ প্রণয়ন করা হয়।  ার  ক্ষে প্রকে সাহা  খাক্ষত 

১৭৩৬০.০০ লে টাকা এর্ং ক্ষজওক্ষর্ খাক্ষত ২৮৬৫.০০ লে টাকা র্রাে ক্ষনধ বারন করা হয়। প্রকক্ষের অনুক্ষ াদন এর্ং  াঠ 

প বাক্ষয় কা বক্র  শুরুর দেক্ষে ৬  াস ক্ষর্লম্ব পক্ষরলক্ষেত হক্ষয়ক্ষছ  া মূল প্রিার্না দর্ক্ষক দ ৌক্ষিক হাক্ষর ব্যয় হ্রাস ক্ষনক্ষদ বি 

কক্ষরক্ষছ। 

 

প্রকেটি র্াির্ায়ক্ষনর স ক্ষয় প্রক্ষত র্ছর শুরুক্ষত ইউক্ষনক্ষসক্ষফর ক্ষনধ বাক্ষরত Annual Work Plan (AWP) অনু ায়ী 

কা বক্র  ক্ষনধ বারণ করা হয় এর্ং দস অনু ায়ী অর্ ব র্রাে দদয়া হয়। আন্তঃজবাক্ষতক দপ্রোপক্ষটর কারক্ষণ র্াংলাক্ষদক্ষি 

র্সর্াসরত ক্ষিশু ও নারীক্ষদর জীর্ন ান ক্ষর্ক্ষির অক্ষনক দদক্ষির তুলনায়  াক্ষলা হওয়ায় প্রক্ষতর্ছরই র্াংলাক্ষদিস্থ ইউক্ষনক্ষসফ 

এর দ াট র্রাে হ্রাস দপক্ষত র্াক্ষক।  ার ফক্ষল প্রক্ষত র্ছরই শুরুক্ষত AWP প্রণয়ক্ষনর স য় এ ক্ষর্ষয়টি পক্ষরলক্ষেত হয় এর্ং 

র্াির্ায়নকারী সংস্থার অনুকুক্ষল প্রকে সাহা  খাক্ষত অর্ ব র্রাে প্রক্ষতক্ষনয়ত হ্রাস দপক্ষত র্াক্ষক। ফক্ষল প্রকে সাহা  খাক্ষত 

অর্ ব  র্া র্ াক্ষর্ না পাওয়ায় প্রকেটি সংক্ষিাধক্ষনর প্রক্ষয়াজনীয়তা দদখা দদয় এর্ং সর্ বক্ষ াট ৯৫০০.০০ লে টাকা ব্যয় 

পুনঃক্ষনধ বারণ কক্ষর ক্ষিক্ষপক্ষপ সংক্ষিাধন করা হয়।  ার  ক্ষে প্রকে সাহা  খাক্ষত ৭১৪০.০০ লে টাকা এর্ং ক্ষজওক্ষর্ খাক্ষত 

২৩৬০.০০ লে টাকা ক্ষনধ বারণ করা হয়। ক্ষর্ষয়টি পক্ষরকেনা কক্ষ িক্ষনর স্কাইক্ষসায়া  উইং এর প্রকে মূল্যায়ন কক্ষ টির 

স ায় আক্ষলাক্ষচত হক্ষয়ক্ষছ এর্ং প্রকক্ষের উক্ষেে ঠিক দরক্ষখ ব্যয় হ্রাক্ষসর ক্ষসিান্ত গৃহীত হক্ষয়নছ। 

  

ইউক্ষনক্ষসক্ষফর কাক্ষি দপ্রািাক্ষ র প্ল্যান ২০১২-২০১৭ এর ধারায় প্রকে পক্ষরকেনায় ক্ষজওক্ষর্: ইউক্ষনক্ষসক্ষফর অর্ বায়ন প্রিার্ 

১৪:৮৬ দত ক্ষনধ বারণ করা হক্ষলও চূড়ান্ত সংক্ষিাক্ষধত ব্যয় ক্ষনধ বারক্ষণ ক্ষজওক্ষর্ ও ইউক্ষনক্ষসফ এর দ াট ক্ষর্ক্ষনক্ষয়া  ২৫:৭৫ ক্ষস্থর 

করা হয়।  া মূলত সরকাক্ষরর অক্ষধকতর অর্ ব ক্ষর্ক্ষনক্ষয়াক্ষ র পািাপাক্ষি অক্ষধকতর সে তা এর্ং ওনারিীক্ষপর পক্ষরপূরক। 

উক্ষেখ্য প্রকক্ষের ক্ষিক্ষপক্ষপক্ষত অতীর্ জনগুরুত্বপূণ ব এই প্রকক্ষে সরকাক্ষরর র্রাে বৃক্ষির জন্য এযািক্ষ াক্ষকক্ষসক্ষক একটি সহায়ক 

দকৌিল ত উক্ষেে র্ক্ষল র্ণ বনা করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 

 স ক্ষয়র ধারায় আ াক্ষদর অনুন্নত দদক্ষির তাক্ষলকা দর্ক্ষক  ে আক্ষয়র দদক্ষি উত্তীণ ব হওয়ার সাক্ষর্ সাক্ষর্ আন্তজবাক্ষতক 

সহায়তাপুি প্রকেসমূক্ষহ সরকাক্ষরর অক্ষধকতর ক্ষর্ক্ষনক্ষয়া /অংিিহণ এর্ং দপ্রািা  পক্ষরচালনায় ক্ষনজস্ব সম্পক্ষদর, জনর্ক্ষলর 

ও অক্ষ জ্ঞতার ব্যর্হার অর্েই নীক্ষত ক্ষনধ বারণী  হক্ষলর চল ান ক বসূক্ষচর ইক্ষতর্াচক প্র ার্ক্ষক ক্ষনক্ষদ বি কক্ষর। 
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অক্ষিট কা বক্র  ক্ষর্ক্ষিষণ 

২০১২-২০১৩ অর্ বর্ছক্ষরর শুরু দর্ক্ষকই প্রকক্ষের অক্ষিট ক্ষনয়ক্ষ ত সম্পাদন করা হক্ষয়ক্ষছ এর্ং প্রকক্ষের স াক্ষপ্তকাল প বন্ত তা 

ক্ষনয়ক্ষ ত ক্ষছল। ক্ষর্ক্ষ ন্ন অর্ বর্ছক্ষরর অক্ষিক্ষট ক্ষকছু ক্ষকছু সুপাক্ষরক্ষির উক্ষেখ ক্ষছল  া পরর্তী র্ৎসরগুক্ষলাক্ষত পালন করা 

হক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষের দিষ র্ক্ষষ ব চূড়ান্ত ক্ষহসার্ ক্ষনষ্পক্ষত্তকাক্ষল উপস্থাক্ষপত ব্যাখ্যাসমূহ সক্ষন্তাষজনক াক্ষর্ প্রদান করা হক্ষয়ক্ষছল 

এর্ং র্তব াক্ষন ২০১২-২০১৭ দ য়াক্ষদ পক্ষরচাক্ষলত প্রকক্ষে দকান অক্ষিট আপক্ষত্ত অক্ষনষ্পন্ন দনই। 

তর্ক্ষদক্ষিক সাহা পুি প্রকে অক্ষিট অক্ষধদপ্তর (ফাপাি) কর্তবক অক্ষিট পক্ষরচাক্ষলত হক্ষয়ক্ষছ এর্ং তাক্ষদর সুপাক্ষরিসমূহ 

 র্া র্ াক্ষর্ পালন করা হক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষের ক্রয় ও অক্ষিট সম্পক্ষকব  ন্ত্রণালয় ক্ষনয়ক্ষ ত াক্ষর্ আইএ ইক্ষিক্ষক অর্ক্ষহত 

কক্ষরক্ষছ। ফাপাি কর্তবক অক্ষিক্ষটর অক্ষতক্ষরি প্রকক্ষে প্রক্ষত ৬  াস অন্তর ইউক্ষনক্ষসফ এর অক্ষিট (স্পট দচক) ব্যর্স্থা চালু 

ক্ষছল। ইউক্ষনক্ষসক্ষফর অর্ বায়ক্ষনর নীক্ষত অনুসরণ কক্ষর তথ্য  ন্ত্রণালয়, র্াংলাক্ষদি দর্তার, র্াংলাক্ষদি দটক্ষলক্ষ িন, ক্ষিএ ক্ষস 

এর্ং ক্ষন ক্ষকাক্ষত ইউক্ষনক্ষসফ কর্তবক পক্ষরচাক্ষলত ক্ষনয়ক্ষ ত স্পট দচক এ (অক্ষিট) দকান আক্ষর্ বক ত্রুটি র্া অসঙ্গক্ষত পক্ষরলক্ষেত 

হয় নাই। প্রক্ষত পক্ষর্ বর অর্ বায়ন মূল্য ান সী ার নীক্ষচ র্াকার কারক্ষণ র্াসস, ক্ষপআইক্ষর্, ক্ষিএফক্ষপ ও তথ্য অক্ষধদপ্তক্ষর 

ইউক্ষনক্ষসফ এর ক্ষনয়ক্ষ ত স্পটক্ষচক অনুক্ষষ্ঠত হয় নাই। এসর্ সংস্থার অর্ বায়ক্ষনর এর্ং অর্ ব ব্যর্হার প বক্ষর্েণ প্রকক্ষের মূল 

অক্ষিট কা বক্রক্ষ র  ােক্ষ  সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ। 

 

৩.৩ উয়দ্দশ্য অজযন 

 

প্রকক্ষের ক ব পক্ষরকেনা ও অি ক্ষত  

র্াির্ায়নকারী সংস্থাসমূক্ষহর নক্ষর্ প বক্ষর্েণ কক্ষর ক্ষর্ ত প্রকক্ষের দ া াক্ষ া  কা বক্র সমূক্ষহর লেয এর্ং অজবক্ষনর ক্ষনম্নরূপ 

তাক্ষলকা পাওয়া দ ক্ষছ: 

 

পক্ষরকক্ষেত উক্ষেে উক্ষেে অজবন 

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লেয াো (MDG) Ges United 

Nations Development Assistance 

Framework (UNDAF) এর ১ নম্বর ও ৩ নম্বর 

সম্ভসমূক্ষহর আক্ষলাক্ষক ইউক্ষনক্ষসক্ষফর 

Communication, Advocacy and 

Partnership (CAP) ও Communication for 

Development (C4D)  দসকিক্ষনর  ােক্ষ  

সা াক্ষজক দেক্ষে  ানর্ উন্নয়ন, স্বাস্থয, ক্ষিো, পুক্ষি, পাক্ষন, 

স্যাক্ষনক্ষটিন ও হাত দধায়া ইতযাক্ষদ ক্ষর্ষয়সমূক্ষহর উপর 

UNDAF ক্ষনধ বাক্ষরত ২০টি দজলাসহ দদক্ষির অন্যান্য 

সকল দজলায় সক্ষচতনতামূলক কা বক্র  পক্ষরচালনা করা 

হক্ষর্ 

প্রকক্ষের আওতায় ক্ষছন্নমূল ও দক্ষরদ্র ক্ষিশুক্ষদর অর্স্থা 

জনস ক্ষে তুক্ষল ধরার লক্ষেয র্াংলাক্ষদি দর্তাক্ষরর সদর 

দপ্তর ১২টি আিক্ষলক দকে এর্ং র্াংলাক্ষদি 

দটক্ষলক্ষ িক্ষনর  ােক্ষ  অনুষ্ঠান ালা সম্প্রচার করা হয়। 

এছাড়া জাতীয়  ণ াে  ইন্সটিটিউট, র্াংলাক্ষদি দপ্রস 

ইন্সটিটিউট-এর  ােক্ষ  প্রক্ষিেণ প্রদান এর্ং দজলা তথ্য 

অক্ষফক্ষসর  ােক্ষ   াঠ প বাক্ষয় চলক্ষিে প্রদি বনী, পেী 

সং ীত, উঠান তর্ঠক, ক্ষিশু দ লাসহ প্রচারণামূলক ক্ষর্ক্ষ ন্ন 

কা বক্র  পক্ষরচালনা করা হয়। 

ক্ষ িন-২০২১ ইতযাক্ষদর আক্ষঙ্গক্ষক ক্ষিশু ও নারীক্ষদর 

সুন্দর াক্ষর্ দেঁক্ষচ র্াকা, দর্ক্ষড় ওঠা, ক্ষনরাপত্তা ও অংিিহণ 

ক্ষনক্ষশ্চত করক্ষত হক্ষর্। 

তথ্য  ন্ত্রণালক্ষয়র অধীক্ষন ৮টি সংস্থার  ােক্ষ  

 নসক্ষচতনতামূলক কা বক্র  পক্ষরচালনার ফক্ষল র্তব ান 

স াজ দর্ক্ষক ক্ষিশু ও নারীক্ষদর প্রক্ষত তর্ষম্যমূলক আচরণ 

দূরীকরক্ষণর সহায়ক ভূক্ষ কা পালন করক্ষছ। 

জন ক্ষণর ক্ষচন্তা দচতনায় ইক্ষতর্াচক দৃক্ষি ক্ষঙ্গর  ােক্ষ  

সা াক্ষজক ও আচরণ ত পক্ষরর্তবক্ষনর সাক্ষর্ সা ঞ্জস্য দরক্ষখ 

স াক্ষজ র্সর্াসরত ক্ষিশু ও নারীক্ষদর উন্নয়ক্ষন ক্ষ ক্ষিয়া 

দ া াক্ষ া  কা বক্র  দকৌিলপে প্রণয়ন করক্ষত হক্ষর্। 

ক্ষ ক্ষিয়ার  ােক্ষ  স াক্ষজ র্সর্াসরত সকল দশ্রণীর 

 ানুক্ষষর  ক্ষে ইক্ষতর্াচক পক্ষরর্তবন আনা সম্ভর্ হয়।   
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র্াির্ায়নকারী প্রক্ষতষ্ঠানক্ষ ক্ষত্তক কাক্ষজর অি ক্ষত 

  

র্াির্ায়নকারী সংস্থা কা বক্র  

র্াংলাক্ষদি দর্তার  

- পক্ষরকেনা ও প বাক্ষলাচনা ক বিালা ০৯টি 

- ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারী দর্তার দশ্রাতা ক্লার্ সদস্যক্ষদর ক্ষনক্ষয় অনুষ্ঠান ৬৭টি  

- উদ্ভার্নীমূলক অনুষ্ঠান ১১৬৩টি  

- দফান ইন অনুষ্ঠান ১০০৬টি  

- ক্ষর্ক্ষিষ ক্ষদর্ক্ষসর অনুষ্ঠান ৫৬টি  

- ধারার্াক্ষহক অনুষ্ঠান স্বপ্নিানায় আ রা ৫০ পক্ষর্ বর  

- র্ভর্ন  রা আক্ষলা ১৬ পক্ষর্ বর ধারার্াক্ষহক  

- নাটিকা ৫৭৬টি  

- ক্ষফল্ড দর্ইজর্ ক্ষরক্ষপাটি বং ৬১২টি  

- সাোৎকার সহ ক্ষফল্ড দর্ইজ ক্ষরক্ষপাট ব ৮৪৬টি  

- আ রা রক্ষঙ্গন প্রজাপক্ষত ১২ টি আিক্ষলক দকে দর্ক্ষক প্রচার  

- র্ক্ষহরাঙ্গন অনুষ্ঠান ২৫টি  

- ধারার্াক্ষহক নাটক ০২ টি  

- আক্ষ   ীনা র্লক্ষছ ২২৩ পক্ষর্ বর  

র্াংলাক্ষদি দটক্ষলক্ষ িন  

- সপ্তাক্ষহর ৬ক্ষদন ২৫ ক্ষ ক্ষনট কক্ষর ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ন ক্ষর্ষয়ক অনুষ্ঠান সম্প্রচার  

- ক বিালা ১টি  

- নাটক ৪৫টি  

- ক্ষর্ক্ষিষ ক্ষদর্ক্ষসর অনুষ্ঠান ১২টি  

- আ াক্ষদর কর্া ০৬টি  

-  ক্ষর্ষণামূলক আক্ষলাচনা ২০টি  

- স্কুল ক্ষর্তকব প্রক্ষতক্ষ াক্ষ তা ৩৫টি  

- স্পট ১১টি  

- দ ই  দিা ৫টি  

- ১৫ পক্ষর্ বর ধারার্াক্ষহক নাটক  

- ক্ষিশুক্ষদর ক্ষনক্ষয় অনুষ্ঠান ৪টি  

- র্ক্ষহরাঙ্গন অনুষ্ঠান ৫টি  

- ক্ষনউজ ক্ষরক্ষপাটি বং ৭৭টি  

- ক্ষর্ক্ষিষ ক্ষদর্স ক বসূক্ষচ ৫১টি  

- ক্ষনউজ ক্ষরক্ষপাটি বং প্রক্ষিেণ ৪২৪টি  

 ণক্ষ া াক্ষ া  অক্ষধদপ্তর  

- পক্ষরকেনা ক বিালা ০৬টি  

- দ ার্াইল ক্ষফল্ম দিা ১৬৮০৪টি 

- পেী সং ীত ৯৭৩১টি  

-  াইক্ষকং কা বক্র  ১২৪০টি  

- ক্ষিশু দ লা ৫২টি  

- ওক্ষরক্ষয়ক্ষন্টিন ক বিালা ৯৩২টি  

- উঠান তর্ঠক ২০০ টি  

জাতীয়  ণ াে  

ইন্সটিটিউট 

- দর্তার ও টিক্ষ  ক বকতবাক্ষদর ক বিালা ০৫টি  

-  ীনা ক বিালা ১৫টি  

- ক্ষফল্ড প্রযাকটিস ক বিালা ১৫টি  

- খর্র দলখার দকৌিল ১০টি  

- ক্ষিশুক্ষদর অংিহক্ষণ অনুষ্ঠান ক্ষন বাণ ক বিালা ৪৬টি  

- ইসুয দর্ইজি ক বিালা ১৬টি  

- কক্ষ উক্ষনটি দরক্ষিও প্রক্ষ া কক্ষদর ক্ষনক্ষয় ক বিালা ১৩টি  
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র্াংলাক্ষদি দপ্রস 

ইন্সটিটিউট 

- পক্ষরকেনা ক বিালা ০৫টি  

- দজলা প বাক্ষয় সাংর্াক্ষদকক্ষদর ক্ষনক্ষয় ক বিালা ০৪টি  

- ক্ষসআরক্ষস, ক্ষসক্ষিা,  ীনা ক্ষর্ষয়ক ক বিালা ০৫টি  

- ক্ষফচার ও আটি বক্ষকল প্রকাি ৯৯টি  

চলক্ষিে ও প্রকািনা 

অক্ষধদপ্তর  

- পূণ বনদঘ ব চলক্ষিে ক্ষন বাণ ০১টি  

- প্রা াণ্য ক্ষচে ক্ষন বাণ-২০টি 

- চাক া উপজাতীয়  াষায় পূণ বচলক্ষিে িাক্ষর্ং-১টি 

- ৪টি উপজাতীয়  াষায় প্রা াণ্যক্ষচে িাক্ষর্ং-২০টি (৪  াষা x ৫টি) 

তথ্য অক্ষধদপ্তর  

- ক্ষফচার দলখা ৫০৭টি  

- কার্ট বন ততক্ষর ৪২৫টি  

- আটি বক্ষকল দলখা ৩৫৭টি  

- র্ই প্রকাি ০২টি  

র্াংলাক্ষদি সংর্াদ সংস্থা  

- ক্ষফচার দলখা ৩৫৮টি  

- আটি বক্ষকল ৪৩২ টি  

- কার্ট বন ততক্ষর ও প্রকাি ৪২৫টি  

- ক্ষফল্ড ক্ষ ক্ষজট ২০টি দজলায়  

- সংকলন র্ই প্রকাি ০২টি  

 

৩.৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা  

 

‘ঙ্ক্ষশশু ও নারী উন্নেয়ন ফ্রর্াগায়র্াগ কার্ যক্রম (৪র্ য পর্ যাে)’ শীষ যক প্রকয়ল্প সঙ্ক্ষিব, তথ্য মন্ত্রণালে এর সভাপঙ্ক্ষতয়ত্ব ২২ সদয়ের 

‘প্রকল্প ঙ্ক্ষিোঙ্ক্ষরং কঙ্ক্ষমটি’,  যুগ্ম-সঙ্ক্ষিব, তথ্য মন্ত্রণালে এর সভাপঙ্ক্ষতয়ত্ব ২২ সদয়ের ‘প্রকল্প বাস্তবােন কঙ্ক্ষমটি’ এবং যুগ্ম-

সঙ্ক্ষিব, তথ্য মন্ত্রণালে এর সভাপঙ্ক্ষতয়ত্ব ১৮ সদয়ের ‘প্রকল্প মূল্যােন কঙ্ক্ষমটি’ গঠন করা হয়েঙ্ক্ষেল। প্রকল্প ফ্রমোদকালীন 

সময়ে উি কঙ্ক্ষমটিগুয়লা সঙ্ক্ষক্রে ঙ্ক্ষেল এবং ঙ্ক্ষনেঙ্ক্ষমত সভা অনুঙ্ক্ষষ্ঠত হয়েয়ে বয়ল বাস্তবােনকারী কর্তযপয়ের কাে ফ্রর্য়ক তথ্য 

পাওো ফ্রগয়ে। আয়লািয সময়ে প্রকয়ল্পর জাতীে প্রকল্প পঙ্ক্ষরিালক ময়হাদয়ের সভাপঙ্ক্ষতয়ত্ব ‘প্রকল্প বাস্তবােন কঙ্ক্ষমটি’র সভা 

প্রঙ্ক্ষতমায়স একবার কয়র অনুঙ্ক্ষষ্ঠত হয়েয়ে। উয়যাগী মন্ত্রণালয়ের প্রঙ্ক্ষতঙ্ক্ষনঙ্ক্ষধ, বাস্তবােনকারী সংস্থার প্রঙ্ক্ষতঙ্ক্ষনঙ্ক্ষধসহ পঙ্ক্ষরকল্পনা 

কঙ্ক্ষমশন, আইএমইঙ্ক্ষি, ইআরঙ্ক্ষি, অর্ য ঙ্ক্ষবভাগ, কার্ যক্রম ঙ্ক্ষবভাগ, প্রধান ঙ্ক্ষহসাবরেণ কম যকতযা এবং উন্নেন সহয়র্াগী প্রঙ্ক্ষতষ্ঠান 

ইউঙ্ক্ষনয়সয়ফরপ্রঙ্ক্ষতঙ্ক্ষনঙ্ক্ষধগণ সম্মানীত সদে ঙ্ক্ষহয়সয়ব উপঙ্ক্ষস্থত ফ্রর্য়ক প্রকল্প কম য পঙ্ক্ষরকল্পনা ততঙ্ক্ষর, বাস্তবােন ও পঙ্ক্ষরিালনার  

এবং মূল্যােয়নর কায়জ ঙ্ক্ষনেঙ্ক্ষমত মূল্যবান মতামত সুপাঙ্ক্ষরশ প্রদান কয়রয়েন। র্ার ফয়ল প্রকল্পটি সফল বাস্তবােয়ন এবং 

ফ্রদয়শর সকল পর্ যায়ের মানুয়ষর ময়ধ্য ঙ্ক্ষশশু ও নারীয়দর উন্নেনমূলক বাতযা ফ্রপৌয়ে ঙ্ক্ষদয়ত এবং তায়দর আিরণগত পঙ্ক্ষরবতযয়ন 

ইঙ্ক্ষতবািক প্রভাব ফ্রফলয়ত সেম হয়েয়ে। 

 

 

কম যপঙ্ক্ষরকল্পনা 

 

প্রকল্প পঙ্ক্ষরিালনাে তথ্য মন্ত্রণালে এবং ইউঙ্ক্ষনয়সফ ফ্রর্ৌর্ভায়ব ততঙ্ক্ষর কম যপঙ্ক্ষরকল্পনা অনুসরণ কয়রয়ে। অনুয়মাঙ্ক্ষদত ঙ্ক্ষিঙ্ক্ষপঙ্ক্ষপ 

এর কার্ যকাঙ্ক্ষরতার ধারাবাঙ্ক্ষহকতাে প্রঙ্ক্ষতবের ফ্রর্ৌর্ভায়ব মাঠ পর্ যায়ের বাস্তবােনকারী প্রঙ্ক্ষতষ্ঠানসমূয়হর সংঙ্ক্ষেি 

কম যকতযায়দর মতাময়তর ঙ্ক্ষভঙ্ক্ষিয়ত কম যপঙ্ক্ষরকল্পনা নবােয়নর ধারাবাঙ্ক্ষহকতা অনুসরণ করা হয়েয়ে। এময়ম য জাতীে, ঙ্ক্ষবভাগীে 

এবং আিঙ্ক্ষলক পর্ যায়ে প্রঙ্ক্ষতবের কার্ যক্রম প্রঙ্ক্ষতয়বদন পর্ যায়লািনাসহ উদ্ভাবনী কম যকাণ্ড ঙ্ক্ষিঙ্ক্ষিত করার জন্য ওোকযশপ 

অনুষ্ঠায়নর ধারাবাঙ্ক্ষহকতা রো করা হয়েয়ে। এসব ওোকযশয়প বাস্তবােনকারী প্রঙ্ক্ষতটি প্রঙ্ক্ষতষ্ঠায়নর কম যকতযাবৃদসহ 

ইউঙ্ক্ষনয়সফ, পঙ্ক্ষরকল্পনা মন্ত্রণালে এবং অন্যান্য সরকাঙ্ক্ষর  ও ফ্রবসরকাঙ্ক্ষর  ফ্রস্টকয়হাল্ডাররা সঙ্ক্ষক্রেভায়ব অংশগ্রহণ কয়রয়েন। 

বাঙ্ক্ষষ যক কম যপঙ্ক্ষরকল্পনা প্রণেন এবং অনুয়মাদন প্রঙ্ক্ষক্রোর প্রকয়ল্পর ঙ্ক্ষস্টোঙ্ক্ষরং কঙ্ক্ষমটি, বাস্তবােন কঙ্ক্ষমটি এবং মুদ্রােন 

কঙ্ক্ষমটির সদেবৃয়দর অংশগ্রহণসহ গুরুত্বপূণ য ঙ্ক্ষনয়দ যশনা প্রদায়নর ঙ্ক্ষবষেটি মন্ত্রণালয়ের পে ফ্রর্য়ক উয়েখ করা হয়েয়ে। 
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প্রঙ্ক্ষতবের খসিা কম যপঙ্ক্ষরকল্পনা মন্ত্রণালে কর্তযক ঙ্ক্ষরঙ্ক্ষভউ করা হয়েয়ে এবং মন্ত্রণালয়ের পরামশ য সায়পয়ে চূিান্ত করার 

ধারাবাঙ্ক্ষহকতা অনুসরণ করা হয়েয়ে। কম যপঙ্ক্ষরকল্পনা ততঙ্ক্ষরয়ত মাঠ পর্ যায়ের উপকারয়ভাগীয়দর অংশগ্রহয়ণর ঙ্ক্ষবষেটিও 

পঙ্ক্ষরলঙ্ক্ষেত হয়েয়ে। বাঙ্ক্ষষ যক কম যপঙ্ক্ষরকল্পনা প্রণেয়ন স্থানীে বাস্তবােনকারী ও উপকারয়ভাগীয়দর মতামতয়ক গুরুত্ব 

সহকায়র আয়লািনার উয়দ্দয়শ্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের আয়োজনাে মাঠ পর্ যায়ে মতঙ্ক্ষবঙ্ক্ষনমে সভার আয়োজয়নর দৃিান্ত 

পঙ্ক্ষরলঙ্ক্ষেত হয়েয়ে। এসব মতঙ্ক্ষবঙ্ক্ষনমে সভাে প্রকল্প কতর্টকু ফল অজযন করয়ত ফ্রপয়রয়ে ঙ্ক্ষকংবা উপকারয়ভাগীরা স্বােয়দ 

প্রতযাঙ্ক্ষশত ভূঙ্ক্ষমকা পালন করয়ত পারয়েন ঙ্ক্ষকনা ফ্রস ঙ্ক্ষবষয়ে ঙ্ক্ষবস্তাঙ্ক্ষরত আয়লািনা করা হয়েয়ে। সামাঙ্ক্ষজক অজযয়নর ফ্রেয়ত্র 

প্রকয়ল্পর প্রভাব এবং কম যকায়ে জনসিৃঙ্ক্ষিয়ক ঙ্ক্ষনঙ্ক্ষিত করার ফ্রকৌশল সিয়কযও এসব স্থানীে মতঙ্ক্ষবঙ্ক্ষনমে সভাে 

আয়লািনা করা হয়েয়ে এবং তা ফ্রকঙ্ক্ষিে পর্ যায়ে পঙ্ক্ষরকল্পনা প্রণেয়ন প্রস্তাব করা হয়েয়ে। প্রঙ্ক্ষতবের ঙ্ক্ষস্থরকৃত খসিা 

কম যকায়ণ্ডর আয়লায়ক প্রকয়ল্পর বাঙ্ক্ষষ যক বায়জট ততঙ্ক্ষরসহ সরকার ও ইউঙ্ক্ষনয়সয়ফর ঙ্ক্ষনজ ঙ্ক্ষনজ ব্যয়ের পঙ্ক্ষরমাণ ঙ্ক্ষনধ যারণ করা 

হয়েয়ে। এয়েয়ত্র ঙ্ক্ষনধ যাঙ্ক্ষরত ঙ্ক্ষিঙ্ক্ষপঙ্ক্ষপ এর আয়লায়ক উয়েঙ্ক্ষখত খাতয়ক অনুসরণ করা হয়েয়ে।  

 

প্রঙ্ক্ষতবেয়র কম য পঙ্ক্ষরকল্পনা ততঙ্ক্ষরর প্রঙ্ক্ষক্রোে মূল পঙ্ক্ষরকল্পনার অজযন, প্রঙ্ক্ষতবেকতা এবং সুয়র্াগসমূহ ঙ্ক্ষবস্তাঙ্ক্ষরত আলাপ 

আয়লািনার পাশাপাঙ্ক্ষশ উপকারয়ভাগীয়দর বতযমান সময়ের িাঙ্ক্ষহদা এবং প্রমাণঙ্ক্ষভঙ্ক্ষিক কার্ য ফ্রকৌশলয়ক অগ্রাঙ্ক্ষধকার ফ্রদো 

হয়েয়ে। 

 

জনর্ল ও সে তা ক্ষর্ক্ষিষণ 
 

২০১২-১৭ দ য়াদকাক্ষল প্রকক্ষের DPP-ক্ষত প্রিাক্ষর্ত এর্ং প্রকৃত জনর্ক্ষলর দেে দকান ক্ষ ন্নতা পক্ষরলক্ষেত হয়ক্ষন। 

সরকাক্ষর  র্দলীর ধারা অনু ায়ী PD ও DPD পক্ষদ পক্ষরর্তবন স্বা াক্ষর্ক প্রক্ষক্রয়া হক্ষলও সা ক্ষয়ক শূন্যতার কারক্ষণ কখনও 

কখনও কা বসম্পাদক্ষন ক্ষর্লম্বসহ প্রকক্ষের অন্যান্য ক বকতবা-ক বচারীক্ষদর অক্ষতক্ষরি কাক্ষজর চাপ সহয করক্ষত হক্ষয়ক্ষছ। 

 

১৯৯৬ সাল দর্ক্ষক প্রকক্ষের চল ান ধারায় ২০১২ সাল প বন্ত ( প্রর্  অোয়,  ক্রঙ্ক্ষমক ১.৬ এর সারক্ষণ-৩ এ উক্ষেক্ষখত) ০৮ 

জন ক বকতবা-ক বচারী ক্ষনক্ষয়াক্ষজত ক্ষছক্ষলন। উক্ষেখ্য র্তব াক্ষন চল ান ৫  প বাক্ষয় প্রকক্ষের জনর্ল সংখ্যার দকান পক্ষরর্তবন 

আনা হয়ক্ষন। প্রকে আকাক্ষরর তুলনায় ক্ষুদ্র জনর্ক্ষলর পক্ষরচালনাকারী দল মূলত সরকাক্ষরর অন্যান্য দপ্তক্ষরর ক বকতবা-

ক বচারীক্ষদর সম্পৃি কক্ষর প্রকক্ষের কাজ সম্পাদন কক্ষর আসক্ষছ। সরকাক্ষরর সাক্ষর্ ইউক্ষনক্ষসক্ষফর উন্নয়ন সহক্ষ াক্ষ তার 

স ক্ষোতার ধারা অনুসরণ কক্ষর সংক্ষিি র্াির্ায়ন সংস্থার সরকাক্ষর  ক বকতবা-ক বচারী ণ তাক্ষদর প্রচক্ষলত দাক্ষয়ক্ষত্বর 

অক্ষতক্ষরি ক্ষহসাক্ষর্ এসর্ প্রকে কা ব সম্পাদন কক্ষরক্ষছন। এক্ষেক্ষে সরকাক্ষরর অক্ষফস দস্পস, অন্যান্য অর্কাঠাক্ষ া এর্ং 

উপকরণ সহায়তা দনয়া হক্ষয়ক্ষছ। 

 

প্রকক্ষের আওতায় প্রক্ষতটি র্াির্ায়নকারী প্রক্ষতষ্ঠান দর্ক্ষক এযাক্ষসসক্ষটন্ট প্রক্ষজক্ট িাইক্ষরক্টর পদ  বাদার দফাকাল পক্ষয়ন্ট 

সুক্ষনক্ষদ বি ক্ষছল। সংক্ষিি সহকারী প্রকে পক্ষরচালক ণ ক্ষনজ ক্ষনজ সংস্থার রাজস্ব র্াক্ষজক্ষটর অন্তবভূি ক্ষছক্ষলন। ১২-১৭ 

দ য়াদকাক্ষল সহকারী প্রকে পক্ষরচালকক্ষদর দাক্ষয়ত্ব পালনরত অর্স্থায় পাওয়া ক্ষ য়াক্ষছ এর্ং তারা ক্ষনজ ক্ষনজ প্রক্ষতষ্ঠাক্ষনর 

পক্ষে পক্ষরকেনা র্াির্ায়ন এর্ং প্রক্ষতক্ষর্দন ততক্ষরক্ষত সক্ষক্রয় ক্ষছক্ষলন র্ক্ষল প্রক্ষতয় ান হক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষের আক্ষর্ বক ব্যর্স্থাপনায় 

প্রক্ষতটি প্রক্ষতষ্ঠাক্ষনর অযাক্ষসসক্ষটন্ট প্রক্ষজক্ট িাইক্ষরক্টরক্ষদর অর্ বননক্ষতক ব্যয়সহ ক বকাে পক্ষরচালনায় পূণ ব স্বাধীনতা ক্ষছল  া 

এই প্রকক্ষের দীঘ ব ক্ষদক্ষনর অক্ষ জ্ঞতার একটি ইক্ষতর্াচক ফল  া কাক্ষজর  ক্ষতক্ষক তরাক্ষিত কক্ষরক্ষছ। তর্াক্ষপ সারাক্ষদিব্যাপী 

দীঘ বক্ষদন ধক্ষর চল ান এই প্রকক্ষের জনর্ক্ষলর তাক্ষলকায় এ আইএস/এ এন্ডই ক বকতবা না র্াকা প্রকক্ষের ধারার্াক্ষহক 

ক্ষর্ক্ষিষণ ও ক্ষনয়ক্ষ ত লেযক্ষ ক্ষত্তক কা বক্রক্ষ র ক্ষদকক্ষনক্ষদ বিনা প্রদাক্ষনর দেক্ষে দুর্ বলতা র্ক্ষল ক্ষচক্ষিত করা  ায়। দেতা সৃক্ষির 

লক্ষেয অনুক্ষষ্ঠত প্রক্ষিেণ এর্ং অক্ষ জ্ঞতা অজবক্ষনর জন্য ক্ষর্ক্ষদি সফর আক্ষয়াজন করা হক্ষলও ক্ষ ন্ন দপ্তক্ষর অনুক্ষষ্ঠত 

আক্ষলাচনায় জনর্ক্ষলর প্রক্ষয়াজনীয় প্রক্ষিেক্ষণর তুলনায় আক্ষয়াক্ষজত প্রক্ষিেক্ষণর সংখ্যা অতযন্ত ক  র্ক্ষল উক্ষেখ করা হক্ষয়ক্ষছ।  

 

দ ক্ষহতু প্রক্ষতটি দপ্তক্ষর জাতীয় এর্ং  াঠ প বাক্ষয়র ক বকতবা-কা বচারী ণ প্রতযে এর্ং পক্ষরাে াক্ষর্ প্রকে কক্ষ বর অনুষ্ঠান 

আক্ষয়াজক্ষন যুি ক্ষছক্ষলন, দসক্ষেক্ষে দ াট প্রক্ষিেক্ষণর চাক্ষহদা ক্ষছল ক্ষর্িাল। প্রকে শুরুর ক্ষর্লম্ব, অত যক্ষধক অন্যান্য সরকাক্ষর  

কাক্ষজর চাপ এর্ং অর্ ব দ া াক্ষনর স্বেতাক্ষক প্রিাক্ষর্ত সংখ যার দচক্ষয় ক  সংখ্যক প্রক্ষিেণ এর্ং ক্ষিো সফর আ ক্ষয়াজক্ষনর 

কারণ ক্ষহসাক্ষর্ উক্ষেখ করা হক্ষয়ক্ষছ। 
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ক্ষিএ ক্ষস 

প্রকে 

পক্ষরচালক 

অক্ষতরি সক্ষচর্ 

ও 

ন্যািনাল প্রকে পক্ষরচালক 

দিপুটি চীফ 

ও 

উপ-প্রকে পক্ষরচালক 

সহকারী  

প্রকে 

পক্ষরচালক 

সহকারী  

প্রকে 

পক্ষরচালক 

সহকারী  

প্রকে 

পক্ষরচালক 

সহকারী  

প্রকে 

পক্ষরচালক 

সহকারী  

প্রকে 

পক্ষরচালক 

সহকারী  

প্রকে 

পক্ষরচালক 

সহকারী  

প্রকে 

পক্ষরচালক 

টিক্ষর্ ক্ষর্টিক্ষ   

প্রকে 

এনআইএ 

ক্ষসস 

ক্ষিএফক্ষপ

  

ক্ষপআইক্ষর্ 

প্রকে 

ক্ষপআইক্ষি 

প্রকে 

ক্ষর্এসএস 

প্রকে 

সহকারী  

প্রকে 

পক্ষরচালক 

 ক্ষনটক্ষরং এন্ড ই ালুক্ষয়িন অক্ষফসার-০১ 

দপ্রািা  অক্ষফসার-০১ ড্রাই ার-০১ 

প্রকে পক্ষরচালক 

একাউক্ষন্টন্ট-০১ 

কক্ষম্পউটার অপাক্ষরটর-০১ 

ড্রাই ার-০২ 

এ .এল.এস.এস-০১ 

প্রকে প্রিার্নায় ৭০টি প্রক্ষিেণ অক্ষধক্ষর্িন ও ৩০ জক্ষনর ক্ষিো সফক্ষরর উক্ষেখ র্াকক্ষলও  র্াক্রক্ষ  ২০টি প্রক্ষিেণ 

অক্ষধক্ষর্িন ও ১৬ জক্ষনর  একটি দক্ষলর ক্ষিো সফক্ষরর আক্ষয়াজন সম্ভর্পর হক্ষয়ক্ষছল। ইক্ষতা ক্ষে  ণক্ষ া াক্ষ া  অক্ষধদপ্তক্ষরর 

আওতায় সহকারী তর্ য অক্ষফসার পক্ষদ নতুন ক ীর্াক্ষহনী সম্পৃি হক্ষলও স য় ও র্রাক্ষের স্বেতার কারক্ষণ তাক্ষদর প্রক্ষিেণ 

আক্ষয়াজন সম্ভর্ হয়ক্ষন। সংযুি ক বকতবা-ক বচারীক্ষদর চাক্ষহদা  াক্ষফক সম্ভাব্য সর্ার জন্য প্রক্ষিেক্ষণর আক্ষয়াজন করা 

সম্ভর্ হক্ষল তা কাক্ষজর  ক্ষত-বৃক্ষিসহ আরও অক্ষধক জনক্ষ াক্ষষ্ঠর কাক্ষছ তথ্য দপৌুঁছাক্ষনার জন্য সহায়ক হক্ষতা । সক্ষর্ বাপক্ষর এক্ষত 

প্রকক্ষের ক ীক্ষদর দেতা বৃক্ষির  ােক্ষ  কাক্ষজর সক্ষর্ বাি  ান ক্ষনক্ষশ্চত করা দ ত। 

প্রকক্ষের জনর্ল ক্ষর্ন্যাস এর্ং কা বপ্রণালী ক্ষছল ক্ষনম্নরূপ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্ষচে ১৩: প্রকক্ষের জনর্ল ক্ষর্ন্যাস 
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৩.৫ প্রভাব মূল্যােন 

 

ইক্ষতর্াচক প্র ার্সমূক্ষহর তুলনামূলক ক্ষচে 

প্র ার্ মূল্যায়নকারী অনুসন্ধান কা বক্রক্ষ  মূলত: ব্যক্ষি, পক্ষরর্ার এর্ং স াক্ষজর আচরক্ষণর দেক্ষে প্রকক্ষের সূচনার স য় 

দর্ক্ষক র্তব ান স ক্ষয়র পার্ বকযক্ষক মূল ক্ষর্ক্ষর্চনা ক্ষহক্ষসক্ষর্ িহণ করা  ায়। প্রকেটি মূলত: এ ক্ষিক্ষজ এর তর্ক্ষিক লেয াোর 

সাক্ষর্ সঙ্গক্ষত দরক্ষখ র্াংলাক্ষদক্ষির নারী ও ক্ষিশুক্ষদর জীর্ন  াক্ষনর উন্নয়ক্ষনর সূচক ক্ষহক্ষসক্ষর্ র্াংলাক্ষদি সরকাক্ষরর একাক্ষধক 

 ন্ত্রণালয়/ক্ষর্ াক্ষ র অনুকূক্ষল সা াক্ষজক উন্নয়ক্ষনর জন্য ক বকাে পক্ষরচালনা কক্ষরক্ষছ।  

২০১২ দর্ক্ষক র্তব ান স য়কাল প বন্ত কক্ষতপয় সুক্ষনক্ষদ বি উন্নয়ন সূচক্ষকর এই দুই স ক্ষয়র পাথ্যবক্ষকও প্রকক্ষের ক বকাক্ষন্ড 

প্র ার্ ক্ষহক্ষসক্ষর্ ক্ষর্ক্ষর্চনা করা  ায়। উক্ষেখ্য, ব্যাপক উন্নয়ক্ষনর নানাক্ষর্ধ অনুঘটক্ষকর ক্ষর্পরীক্ষত শুধু াে এই প্রকক্ষের 

কা বক্র ক্ষকই এক াে কারণ ক্ষহক্ষসক্ষর্ ক্ষর্ক্ষর্চনা করা  ক্ষদও স ীক্ষচন নয়, তর্াক্ষপ প্রকক্ষের ক বকােক্ষক অর্েই একটি 

উক্ষেখক্ষ াগ্য অর্দান ক্ষহক্ষসক্ষর্ ক্ষর্ক্ষর্চনা করা  ায়।  

 

প্রকয়ল্পর ফ্রবইজ লাইন ও সমাঙ্ক্ষপ্ত প্রঙ্ক্ষতয়বদয়নর ফল অনুসোন কয়র সংঙ্ক্ষেি ঙ্ক্ষবষেসমূয়হর তথ্য প্রবায়হর প্রভাবয়ক 

ঙ্ক্ষনয়ম্নািভায়ব পঙ্ক্ষরলঙ্ক্ষেত হয়েয়ে। 

নং সুচক র্ন বনা  ান 

দর্ইজ 

লাইন, 

২০১২ 

স াক্ষপ্ত 

প্রক্ষতক্ষর্দন, 

২০১৭ 

১ ঙ্ক্ষনরাপদ পাঙ্ক্ষন ঙ্ক্ষনরাপদ পাঙ্ক্ষন পান, সুস্বাস্থয রোর জন্য অপঙ্ক্ষরহার্ য ৯৮.২৫% ১০০% 

২ এইিআইঙ্ক্ষভ/এইিস এইিআইঙ্ক্ষভ/এইিস সিয়কয তথ্য ফ্রপয়েয়েন এবং 

সয়িতনতা ফ্রবয়িয়ে 

৭১.২৫% ৮৯.৭% 

৩ জন্ম ঙ্ক্ষনবেন জয়ন্মর ৪৫ ঙ্ক্ষদয়নর ময়ধ্য জন্মঙ্ক্ষনবেন করার ঙ্ক্ষবষয়ে 

তথ্য ফ্রপয়েয়েন এবং সয়িতনতা ফ্রবয়িয়ে 

৫২% ৬৯.২% 

৪ মার্ত স্বাস্থয  গভযধারয়ণর নূন্যতম সমে ১৯-২১ বৎসর বয়ল তথ্য 

ফ্রপয়েয়েন এবং সয়িতনতা ফ্রবয়িয়ে 

১৯.৫% ৭৪.৬% 

৫ ঙ্ক্ষশশু ঙ্ক্ষববাহ ঙ্ক্ষশশু ঙ্ক্ষববায়হর ঙ্ক্ষবরূপ প্রঙ্ক্ষতঙ্ক্ষক্রো সিয়কয তথ্য 

ফ্রপয়েয়েন এবং সয়িতনতা ফ্রবয়িয়ে 

৮৯.৩৪% ৯৫.৬% 

৬ ক্ষিশুক্ষদর টিকা েেটি টিকা সিয়কয তথ্য ফ্রপয়েয়েন এবং সয়িতনতা 

ফ্রবয়িয়ে 

১০০% ১০০% 

৭ ক্ষিশুক্ষদর িাসকি ঙ্ক্ষশশুয়দর শ্বাসকি/ঙ্ক্ষনউয়মাঙ্ক্ষনো ফ্রদখামাত্র 

হাসপাতায়ল ফ্রনো বা স্বাস্থয কমীর পরামশ য ফ্রনো 

সিয়কয তথ্য ফ্রপয়েয়েন এবং সয়িতনতা ফ্রবয়িয়ে 

৮২.৬৭% ৮৯.২% 

৮ শুধু াে  াক্ষয়র দুধ 

খাওয়া 

৬ মাস পর্ যন্ত ঙ্ক্ষশশুয়ক শুধুমাত্র বুয়কর দুধ 

খাওোয়নার ঙ্ক্ষবষয়ে তথ্য ফ্রপয়েয়েন এবং সয়িতনতা 

ফ্রবয়িয়ে 

৫১.৫৮% ৭১.৪% 

৯ গভযবতী মায়ের র্ত্ন গভযবতী মায়ের র্ত্ন ঙ্ক্ষহয়সয়ব কমপয়ে ৪ বার পরীো 

করায়না ঙ্ক্ষবষয়ে তথ্য ফ্রপয়েয়েন এবং সয়িতনতা 

ফ্রবয়িয়ে 

৮৮% ৯৪.৫% 

 

সারক্ষণ ১৮ :  ফ্রবইজ লাইন ও সমাঙ্ক্ষপ্ত প্রঙ্ক্ষতয়বদয়নর ফয়লর তুলনামূলক ক্ষর্র্রণ 
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ক্ষচে ১৪: ফ্রবইজ লাইন ও সমাঙ্ক্ষপ্ত প্রঙ্ক্ষতয়বদয়নর ফয়লর তুলনামূলক ক্ষচে 

 

BDHS এ প্রকাক্ষিত তথ্য অনু াক্ষয় ২০১২ সাক্ষলর উক্ষেখ্য সূচকসমূক্ষহর ক্ষর্পরীক্ষত ২০১৮ ও ২০১৯ সাক্ষল উক্ষেখ্য 

সূচকসমূক্ষহর দ  স ি ইক্ষতর্াচক পক্ষরর্তবনগুক্ষলার ক্ষচক্ষিত করা হক্ষয়ক্ষছ তার একটি তুলনামূলক অর্স্থা   ক্ষনক্ষচর সারক্ষণ 

এর্ং দলখক্ষচক্ষে প্রকাি করা হক্ষলা:  

নং সুচক র্ন বনা  ান 

২০১২ ২০১৮/২০১৯ 

১ ক্ষিশু মৃতুয 

১.১ ক্ষিশু জন্ম ১৫-৪৯ র্য়সী নারী ণ   বকাক্ষলন স ক্ষয় ৪-র্ার 

পরা ক্ষি বর জন্য ক্ষ ক্ষয়ক্ষছক্ষলন 

২৪.৭ ৬১.৮৬ 

২ বুক্ষকর দুধ খাওয়াক্ষনা 

২.১ নর্জাতকক্ষক বুক্ষকর দুধ 

খাওয়াক্ষনা 

নারী ণ তাঁক্ষদর নর্জাতকক্ষক বুক্ষকর দুধ 

খাওয়ান 

৬৭.১ 

 

৮৪.২৩ 

৩ ক্ষনরাপদ পাক্ষন ও স্যাক্ষনক্ষটিন 

৩.১ ক্ষনরাপদ খার্ার পাক্ষন 

সম্পক্ষকব জ্ঞান 

ক্ষনরাপদ খার্ার পাক্ষন সম্পক্ষকব জ্ঞান রাক্ষখন ৪৭.৯ ৫১.০৩ 

৩.২ ক্ষনরাপদ স্যাক্ষনক্ষটিন 

সম্পক্ষকব জ্ঞান 

ক্ষনরাপদ স্যাক্ষনক্ষটিন সম্পক্ষকব জ্ঞান রাক্ষখন ৪০.৯ ৪৪.৬২ 

৪ ক্ষিো 

৪.১ প্রাই াক্ষর দিষ কক্ষরক্ষছন প্রাই াক্ষর কক্ষরক্ষছন ৪২.১১ ৪৬.১০ 

৪.২  ােক্ষ ক দিষ কক্ষরক্ষছন  ােক্ষ ক কক্ষরক্ষছন ২২.১৫ ২৯.৮৫ 

৫ জন্ম ক্ষনর্ন্ধন 

৫.১ জন্ম ক্ষনর্ন্ধন ৫ র্ছর হওয়ার আক্ষ ই জন্ম ক্ষনর্ন্ধন করা হয় ৩৭.০ ৯৭.১৮ 

৬ র্াল্য ক্ষর্ক্ষয় 

৬.১ ১৫ র্ছক্ষরর আক্ষ  ক্ষর্ক্ষয় 

হক্ষয়ক্ষছল 

১৫-৪৯ র্ছর র্য়সী নারীর িতকরা হার  াক্ষদর 

১৫ র্ছক্ষরর আক্ষ ই ক্ষর্ক্ষয় হক্ষয়ক্ষছল   

২৩.৮ ১৫.৫ 

৬.২ ১৬-১৮ র্ছক্ষরর  ক্ষে ক্ষর্ক্ষয় 

হক্ষয়ক্ষছল 

২০-৪৯ র্ছর র্য়সী নারীর িতকরা হার  াক্ষদর 

১৮ র্ছক্ষরর আক্ষ ই ক্ষর্ক্ষয় হক্ষয়ক্ষছল   

৬২.৮ ৫১.৪ 

০.০০% ২০.০০% ৪০.০০% ৬০.০০% ৮০.০০% ১০০.০০% ১২০.০০%

ক্ষনরাপদ পাক্ষন

এইচআইক্ষ /এইিস

জন্ম ক্ষনর্ন্ধন

 ার্ত স্বাস্থয 

ক্ষিশু ক্ষর্র্াহ

ক্ষিশুক্ষদর টিকা

ক্ষিশুক্ষদর িাসকি

শুধু াে  াক্ষয়র দুধ খাওয়া

  বর্তী  াক্ষয়র  ত্ন

স াক্ষপ্ত প্রক্ষতক্ষর্দন, ২০১৭ দর্ইজ লাইন, ২০১২
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৭ এইচআইক্ষ  সম্পক্ষকব জ্ঞান 

৭.১ এইচআইক্ষ  সম্পক্ষকব 

শুক্ষনক্ষছন 

১৫-২৪ র্ছর র্য়সী নারীর িতকরা হার  ারা 

এইচআইক্ষ  সম্পক্ষকব শুক্ষনক্ষছন 

৬৬.৮ ৬২.০৮ 

৭.২ যুর্া নারীক্ষদর  ক্ষে 

এইচআইক্ষ  প্রক্ষতক্ষরাধ জ্ঞান 

১৫-২৪ র্ছর র্য়সী নারীক্ষদর  ক্ষে এইচ আই 

ক্ষ  প্রক্ষতক্ষরাধ জ্ঞান 

৩৯.১০ ৬২.০০ 

৮ ক্ষিশুশ্র  

৮.১ ক্ষিশু শ্রক্ষ  জক্ষড়ত ৫-১৭ র্ছর র্য়সী ক্ষিশু  ারা শ্রক্ষ  জক্ষড়ত ১২.৯ ৬.৮ 

 

সারক্ষণ ১৯ : BDHS এর আয়লায়ক ইক্ষতর্াচক প্র ার্সমূক্ষহর তুলনামূলক ক্ষর্র্রণ 

 

২০১২ সাল দর্ক্ষক ২০১৭ সাল প বন্ত পক্ষরচাক্ষলত প্রকক্ষের  ােক্ষ  ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ন ক্ষর্ষক্ষয় ব্যক্ষি ত, পাক্ষরর্াক্ষরক ও 

সা াক্ষজক প বাক্ষয় দ সর্ অ যাক্ষসর অনুিীলক্ষনর পক্ষরর্তবন হক্ষয়ক্ষছ তার  ক্ষে সর্ক্ষচক্ষয় দর্ক্ষি পক্ষরর্তবন হক্ষয়ক্ষছ জন্ম ক্ষনর্ন্ধন 

কা বক্রক্ষ । পক্ষরক্ষস্থক্ষতর তুলনামূলক ক   ইক্ষতর্াচক পক্ষরর্তবন হক্ষয়ক্ষছ ক্ষিশু শ্রক্ষ র দেক্ষে।  

 

 

ক্ষচে ১৫: ইক্ষতর্াচক প্র ার্সমূক্ষহর তুলনামূলক ক্ষচে 

 

 

৩.৬ প্রকক্ষের এঙ্ক্ষিট প্ল্যান ও দটকসই ফল 

 

এঙ্ক্ষিট প্ল্যান 
 

প্রকয়ল্পর ঙ্ক্ষিঙ্ক্ষপঙ্ক্ষপয়ত পৃর্কভায়ব এঙ্ক্ষিট প্ল্যান প্রণেন করা ঙ্ক্ষবষয়ে ফ্রকান উয়েখ পাওো র্ােঙ্ক্ষন। তয়ব, উয়যাগী মন্ত্রণালে 

এবং ইউঙ্ক্ষনয়সয়ফরঙ্ক্ষবঙ্ক্ষভন্ন সময়ের ফ্রপ্রাগ্রাম মঙ্ক্ষনটঙ্ক্ষরং-এর সূয়ত্র এবং ঙ্ক্ষনয়দ যশনা প্রদানকারী কঙ্ক্ষমটিসমূয়হর পরামশ যক্রয়ম 

বাস্তবােনকারী প্রঙ্ক্ষতষ্ঠানসমূহ প্রকয়ল্পর অজযনয়ক উপকারয়ভাগীয়দর মায়ে স্থােীত্ব প্রদায়নর উয়দ্দয়শ্য ফ্রশষ বয়ষ য কঙ্ক্ষতপে 

ঙ্ক্ষবয়শষ ওোকযশপ ও স্থানীে পর্ যায়ে জনসংসয়র্ায়গর আয়োজন কয়রয়ে। এ সমস্ত স্থানীে ও আিঙ্ক্ষলক ফ্রর্াগায়র্াগ কার্ যক্রয়ম 

২
৪
.৭

৬
৭
.১

৪
৭
.৯

৪
০
.৯

৪
২
.১
১

২
২
.১
৫ ৩
৭
.

২
৩

.৮

৬
২
.৮

৬
৬

.৮

৩
৯
.১

১
২
.৯

৬
১
.৮
৬

৮
৪
.২
৩

৫
১
.০
৩

৪
৪
.৬
২

৪
৬

.১ ২
৯
.৮
৫

৯
৭
.১
৮

১
৫
.৫

৫
১
.৪

৬
২
.০
৮

৬
২
.

৬
.৮

ক্ষি শু  জন্ম ন র্ জা ত ক ক্ষক

বু ক্ষক র  দু ধ

খা ও য়া ক্ষনা

ক্ষন রা প দ  

খা র্া র  পা ক্ষন

সম্প ক্ষকব জ্ঞা ন

ক্ষন রা প দ  

স্যা ক্ষন ক্ষট ি ন  

সম্প ক্ষকব জ্ঞা ন

প্রা ই  া ক্ষর

দি ষ  

ক ক্ষর ক্ষছ ন

 াে ক্ষ ক

দি ষ  

ক ক্ষর ক্ষছ ন

জন্ম  ক্ষন র্ ন্ধ ন ১ ৫  র্ ছ ক্ষর র  

আ ক্ষ  ক্ষর্ ক্ষয়

হ ক্ষয় ক্ষছ ল

১ ৬ - ১ ৮  

র্ ছ ক্ষর র  

 ক্ষে  ক্ষর্ ক্ষয়

হ ক্ষয় ক্ষছ ল

এ ই চআ ই ক্ষ  

সম্প ক্ষকব

শু ক্ষন ক্ষছ ন

যু র্া  

না রী ক্ষদ র  

 ক্ষে  

এই চআই ক্ষ  

প্র ক্ষত ক্ষরা ধ

জ্ঞা ন

ক্ষি শু  শ্র ক্ষ 

জ ক্ষড় ত

তুলনামূলক তথ্য

২০১২ ২০১৮
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প্রাঙ্ক্ষন্তক পর্ যায়ের উপকারয়ভাগী ও ঙ্ক্ষবঙ্ক্ষশি জনয়গাষ্ঠীর মায়ে কার্ যক্রয়মর অঙ্ক্ষজযত ফলসমূহ তুয়ল ধরা হে এবং 

অংশগ্রহণকারী জনয়গাষ্ঠীয়ক পরবতী পর্ যায়ের কার্ যক্রম শুরু হওোর পূব য পর্ যন্ত প্রিাঙ্ক্ষরত তথ্যসমূহ পারস্পাঙ্ক্ষরকভায়ব 

ঙ্ক্ষবঙ্ক্ষনমে করার এবং অঙ্ক্ষজযত অভযাসসমূহ ধারাবাঙ্ক্ষহকভায়ব প্রঙ্ক্ষতপালয়নর অনুয়রাধ জানায়না হে। এসব অনুষ্ঠায়ন নারী ও 

ঙ্ক্ষশশুর উন্নেনয়ক সয়ব যাি গুরুত্ব ঙ্ক্ষদয়ে ব্যঙ্ক্ষি ও পাঙ্ক্ষরবাঙ্ক্ষরক পর্ যায়ে ইঙ্ক্ষতবািক অভযাসসমূহ প্রঙ্ক্ষতপালয়নর পাশাপাঙ্ক্ষশ এসব 

গুরুত্বপূণ য অজযনয়ক ধয়র রাখার প্রোয়স স্থানীে উয়যায়গ সামাঙ্ক্ষজক আয়দালন সৃঙ্ক্ষির আহ্বান জানায়না হে। র্ায়ত কয়র 

আগামীয়ত প্রিাঙ্ক্ষরত তথ্য এবং প্রদঙ্ক্ষশ যত অভযাসসমূহ ফ্রদয়শর প্রঙ্ক্ষতটি সমায়জ একটি সামাঙ্ক্ষজক প্রর্া ঙ্ক্ষহয়সয়ব গৃহীত হে। 

 

 

প্রকক্ষের সী ার্িতাসমূহ  

 “ক্ষিশু ও নারীক্ষদর উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  কা বক্র  (৪র্ ব প বায়)” িীষ বক প্রকক্ষের প্রার্ক্ষ ক ব্যয় ক্ষনধ বারণ করা হয় 

২০২২৫.০০ লে টাকা। ক্ষকন্তু দাতাক্ষ াষ্ঠীকর্তবক  র্াস ক্ষয় অর্ ব ছাড় না করায় প্রকে ব্যয় কক্ষ ক্ষয় কাক্ষজর পক্ষরক্ষধ 

ক াক্ষনা হয়। ফক্ষল প্রকের্াির্ায়নকারী সংস্থাসমূহ প্রতযন্ত অিক্ষল ক্ষকছু কাজ সম্পন্ন করক্ষত পাক্ষর ক্ষন।  

 প্রকক্ষের আক্ষর্ বক স স্যার কারক্ষণ প্রকেটি চালু হক্ষত ৬  াস দদক্ষর হক্ষয়ক্ষছ  া প্রকক্ষের ক্ষনক্ষদ বি স য়সী াক্ষক 

সংকুক্ষচত কক্ষরক্ষছ এর্ং প্রকে ব্যয় সংক্ষকাচন নীক্ষতর কারক্ষণ ক্ষিশু ও নারীক্ষদর অক্ষধকাক্ষরর র্াতবাগুক্ষলা ব্যাপক াক্ষর্ 

প্রচার করা সম্ভর্ হয় ক্ষন। 

 প্রকক্ষের এক্ষিট প্ল্যান ও ল  দে  র্াকা সক্ষিও  ক্ষনটক্ষরং ও ক্ষরক্ষপাটি বং এর্ং প্রকে মূল্যায়ন কাক্ষজ তা  র্া র্ াক্ষর্ 

অনুসরণ করা হয় ক্ষন  া প্রকক্ষের কা বক্রক্ষ র  ক্ষতক্ষক ক্ষিক্ষর্ল কক্ষরক্ষছল ।  

 প্রকক্ষের শুরু দর্নক দিষ প বন্ত প্রকে পক্ষরচালক্ষকর দ াট ক্ষতনর্ার পক্ষরর্তবন হক্ষয়ক্ষছ ।  

 জাতীয় প বাক্ষয় ক বকতবাক্ষদর  প্রকে পক্ষরদি বক্ষনর ব্যর্স্থা র্াকক্ষলও আিক্ষলক প বাক্ষয় প্রকে পক্ষরদি বক্ষনর ব্যর্স্থা 

ক্ষছল না।  

 প্রকক্ষের আওতায় সকল অনুষ্ঠান প্রচাক্ষরর দেক্ষে  ণ াে  কর্তবক প বাপ্ত সম্প্রচাক্ষরর স য় র্রাে করা হয় ক্ষন  

 প্রকক্ষের আওতায় অনুষ্ঠান ালা সম্প্রচাক্ষরর  দেক্ষে দর্ক্ষির া  দেক্ষেই প্রাই  টাই  ক্ষনর্ বাচন করা  ায় ক্ষন। 

 প্রকেটির আওতায় দর্ি ক্ষকছু দসক্ষ নার, ওয়াকবিপ, প্রক্ষিেণ প্রদান করা হক্ষয়ক্ষছ। উি প্রক্ষিেণ প্রাপ্তরা তাক্ষদর 

প্রক্ষিেণ দেতাক্ষক ক্ষক াক্ষর্ প্রাক্ষয়াক্ষ ক/র্াির্ক্ষেক্ষে কাক্ষজ লাক্ষ ক্ষয়ক্ষছ দস ক্ষর্ষক্ষয় সুক্ষর্ন্যি তথ্য উপাত্ত ও 

ফক্ষলাআক্ষপর অ ার্ রক্ষয়ক্ষছ।  

 আধুক্ষনক সরঞ্জ াক্ষদর অ াক্ষর্ র্াংলাক্ষদি দর্তাক্ষরর অনুষ্ঠান ালা সম্প্রচার ক্ষর্ক্ষিত হক্ষয়ক্ষছ। 

 প্রকক্ষের সাক্ষর্ সংক্ষিি জনর্ক্ষলর প্রক্ষয়াজনীয় সংখ্যক প্রক্ষিেক্ষণর অ াক্ষর্ সম্ভাব্য জনর্লক্ষক সঠিক াক্ষর্ ব্যর্হার 

করা  ায় ক্ষন।  
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িতুর্ য অধ্যাে 

 

সর্লতা, দুর্ বলতা, সুক্ষ া  ও ঝুঁক্ষক ক্ষর্ক্ষিষণ 

 

৪.১ সর্লতা, দুর্ বলতা, সুক্ষ া  ও ঝুঁক্ষক ক্ষর্ক্ষিষণ  

প্রায় দুই যু  স য়কাল  ধক্ষর ধারার্াক্ষহক াক্ষর্ পক্ষরচাক্ষলত এই উন্নয়ক্ষনর জন্য দ া াক্ষ া  কা বক্র টি প্রর্   দর্ক্ষকই 

সারাক্ষদক্ষির স ি জনক্ষ াষ্ঠীর জীর্ন াক্ষনর উন্নয়ক্ষনর ইক্ষতর্াচক ভূক্ষ কা পালন কক্ষর আসক্ষছ। স ক্ষয়র চাক্ষহদাক্ষক সা ক্ষন 

দরক্ষখ এর্ং জাতীয় উন্নয়ন সূচকসমূক্ষহর সাক্ষর্ স ন্বয় দরক্ষখ ক্ষর্ক্ষ ন্ন প বাক্ষয় ক্ষর্ক্ষ ন্ন তথ্য, ক্ষিো ও  ানক্ষর্ক 

আরচক্ষণর/অ যাক্ষসর প্রচার ও প্রসাক্ষরর জন্য কাজ আসক্ষলও সর্স য়ই প্রকেটিক্ষক নানান প্রাক্ষতষ্ঠাক্ষনক প্রক্ষতকূলতার ও 

প্রক্ষতর্ন্ধকতার পািাপাক্ষি ক্ষর্ক্ষ ন্ন সা াক্ষজক অপপ্রচার ও কুসংস্কাক্ষরর সম্মুখীন হক্ষত হক্ষয়ক্ষছ।  

শুরু দর্ক্ষকই উন্নয়ন সহক্ষ া ী সংস্থার অর্ বায়ন এর্ং সরকাক্ষর  দকৌিক্ষলর তিততার  াে ক্ষদক্ষয় চল ান প্রকেটির অক্ষ জ্ঞতা 

এর্ং দেতা অজবক্ষনর  ক্ষর্ি ইক্ষতর্াচক ইক্ষতহাস ততক্ষর হক্ষয়ক্ষছল র্ক্ষল সংক্ষিি সরকাক্ষর  এর্ং দর্সরকাক্ষর   হল অক্ষ  ত 

ব্যি কক্ষরক্ষছ। ক্ষনতযনতুন দ া াক্ষ া  দকৌিক্ষলর উদ্ভার্ন এর্ং দ া াক্ষ া   ােক্ষ   ানুক্ষষর অ যিতার পক্ষরর্তবন সর্স য়ই 

প্রকে পক্ষরচালনাকারীক্ষদর একটি চযাক্ষলক্ষঞ্জর সম্মুখীন কক্ষরক্ষছ। একই সাক্ষর্ প্রজক্ষন্মর ধারা এর্ং উন্নয়ক্ষনর ধারনার 

পক্ষরর্তবনও উক্ষেখক্ষ াগ্য ।  

ক্ষর্ক্ষ ন্ন আক্ষপক্ষেকতায় নারী ও ক্ষিশুর উন্নয়ক্ষনর সংজ্ঞাটিও  ত আড়াই দিক্ষক পক্ষরর্ক্ষতবত হক্ষয়ক্ষছ । দস ক্ষত প্রকক্ষের 

লেযক্ষক মূল উন্নয়ক্ষনর ধারার সাক্ষর্ সম্পৃি করক্ষত সরকার এর্ং দাতাক্ষ াষ্ঠীক্ষকও ক্ষর্ক্ষ ন্ন স ক্ষয় স ন্বয় করক্ষত হক্ষয়ক্ষছ 

দ া াক্ষ া  দকৌিক্ষলর, উপকরক্ষণর এর্ং দেতার। একই সাক্ষর্ প্রক্ষয়াজন পক্ষড়ক্ষছ ক্ষর্ষয়ক্ষ ক্ষত্তক তথ্য ও উপাত্ত সমূক্ষহর 

পুনঃসংস্কার এর্ং নতুন তক্ষথ্যর সক্ষন্নক্ষর্ি।  

তক্ষর্ শুরু দর্ক্ষকই প্রকক্ষের উক্ষেি জনক্ষ াষ্ঠী এর্ং  ানুক্ষষর জীর্ন াক্ষনর উন্নয়ক্ষনর ক্ষর্ষক্ষয় দৃঢ় প্রতযক্ষয়র কারক্ষণ 

 ানর্াক্ষধকার, ক্ষিো, স্বাস্থয, `y‡h ©vM, ক্ষনরাপদ পাক্ষন, পয়ঃক্ষনষ্কািন, ব্যক্ষি ত পক্ষরচ বা এসর্ ক্ষর্ষক্ষয়র ধারার্াক্ষহকতা 

লেযনীয়। তথ্য প্রর্াক্ষহর সক্ষচতনতা সৃক্ষি সহ ইক্ষতর্াচক অ যাস  ক্ষড় দতালার এই দীঘ ব পক্ষরর্তবনিীল প্রক্ষক্রয়ায় 

র্াির্ায়নকারী সংস্থার ক্ষর্ক্ষ ন্ন স ক্ষয়র সফলতা ও সী ার্িতার আক্ষলাচনায় সর্স য়ই প্রকক্ষের সুক্ষনক্ষদ বি স য়ক্ষ ক্ষত্তক 

র্া কা বক্ষ ক্ষত্তক SWOT ক্ষর্ক্ষিষণ একটি গুরুত্বপূণ ব ক্ষর্ষয়  া প্রকক্ষের ধারার্াক্ষহক  াক্ষনান্নয়ক্ষন এর্ং দটকসই ক বক্ষকৌিল 

িহক্ষণ ব্যাপক ভূক্ষ কা রাখক্ষত পারক্ষর্।    

আক্ষলাক্ষচত প্রকক্ষের ৪র্ ব প বাক্ষয়র সঠিক পক্ষরক্ষস্থক্ষত ক্ষর্ক্ষর্চনায় এর সংক্ষিি পক্ষরচালনাকারী এর্ং ক্ষর্ক্ষিষ গুরুত্বপূণ ব 

তথ্যদাতাক্ষদর কাছ দর্ক্ষক প্রাপ্ত উপাক্ষত্তর আক্ষলাক্ষক প্রকক্ষের সর্লতা-দুর্ বলতা-সুক্ষ া  এর্ং ঝুঁক্ষকসমূহক্ষক ক্ষচক্ষিত করা 

হক্ষয়ক্ষছ।  

 

 

 

 

 

 

 

ক্ষচে ১৬: SWOT ক্ষর্ক্ষিষণ 

সবলতা 

Strength 

দুর্ বলতা 

Weakness 

সুক্ষ া  

Opportunity  

ঝুঁক্ষক 

Threat 

SWOT 
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প্রকক্ষের সর্লতা (Strength) 

 ১৯৯৬ সাল দর্ক্ষক পক্ষরচাক্ষলত ক্ষর্ক্ষ ন্ন স য় ও পক্ষরক্ষস্থক্ষতর অক্ষ জ্ঞতার ধারার্াক্ষহকতা।  

 দীঘ বস য় পক্ষরচালনার কারক্ষণ দে জনর্ক্ষলর সৃক্ষি।  

 অক্ষজবত অক্ষ জ্ঞতার আক্ষলাক্ষক ব্যয় ও আক্ষর্ বক ব্যর্স্থাপনাক্ষক দাতাক্ষ াষ্ঠীর কাক্ষছ িহনক্ষ াগ্য কক্ষর দতালার  ােক্ষ  

অর্ বায়ক্ষনর ধারার্াক্ষহকতা র্জায় রাখা।  

 জাতীয় উন্নয়ক্ষনর লেয াো অজবক্ষন একাক্ষধক  ন্ত্রণালক্ষয়র জন্য ক্ষনধ বাক্ষরত সূচকসমূক্ষহর অজবক্ষন প্রতযে ভূক্ষ কা 

রাখা। 

 জাতীয় এর্ং তর্ক্ষিক উন্নয়ক্ষনর ক্ষর্ষয়সমূক্ষহর স কালীন উপস্থাপনার দেতা অজবক্ষনর  ােক্ষ  সরকাক্ষরর 

অপরাপর সংস্থাসমূক্ষহর সাক্ষর্ সম্পকব ততক্ষর এর্ং আন্তঃ ন্ত্রণালয় ঙ্ক্ষভঙ্ক্ষিক একক্ষে কাজ করার সুক্ষ া  সৃক্ষি।  

 একইসাক্ষর্ উক্ষেি জনক্ষ াষ্ঠীর সাক্ষর্ স ান্তরাল ধারায় একান্ত দলীয় এর্ং  ণক্ষ া াক্ষ াক্ষ র উপক্ষ া ী  াে সমূক্ষহ 

স ন্বয় এর্ং পক্ষরচালনা দেতা ।  

 ইউক্ষনক্ষসক্ষফর সাক্ষর্ দীঘ বস ক্ষয়র অক্ষ জ্ঞতার আক্ষলাক্ষক নারী ও ক্ষিশূক্ষদর অিাক্ষধকারক্ষ ক্ষত্তক ক্ষর্ষয়সমূহক্ষক 

ক্ষচক্ষিত করক্ষত পারা এর্ং নারী ও ক্ষিশুর্ান্ধর্ কা বক্র  পক্ষরকেনা ও পক্ষরচালনার দেতা অজবন।  

 জাক্ষতসংঘ ক্ষিশু অক্ষধকার সনদ র্াংলাক্ষদি সরকার কর্তবক স্বীকৃত এর্ং অনুস্বােক্ষরত । 

 স্থানীয় প বাক্ষয় দজলা প্রিাসক, ইউএনও এর্ং স্থানীয় সরকার সদস্যক্ষদর প্রতযে অংিিহণ ও অব্যাহত 
সহক্ষ া ীতা প্রদান।  

 

প্রকক্ষের দুর্ বল ক্ষদকসমূহ (Weakness) 

 দীঘ বস ক্ষয়র অক্ষ জ্ঞতার পরও প্রকক্ষের অনুক্ষ াদন ও অর্ ব ছাড়করক্ষণ দীঘ বসূক্ষেতার কারক্ষণ ক্ষর্লক্ষম্ব প্রকে শুরু 

করা ।  

 ক্ষর্লক্ষম্ব প্রকে শুরু করার কারক্ষণ ক্ষকছু ক্ষকছু কা বক্র  পক্ষরর্ক্ষতবত ও সীক্ষ ত কক্ষর র্াির্ায়ন করা ।  

 ব্যাপক অক্ষ জ্ঞতা র্াকার পক্ষরও সরকাক্ষরর র্রােকৃত অর্ ব অব্যর্হৃত র্াকা এর্ং দাতা দ াষ্ঠীর র্রাক্ষের তুলনায় 

ক  অর্ ব ছাড় করা ।  

 দীঘ বকালীন অংক্ষিদাক্ষরক্ষত্বর প্রকে হক্ষলও ঘন ঘন প্রকে পক্ষরচালক্ষকর পক্ষরর্তবন হওয়া ।  

 একাক্ষধক  ন্ত্রণালক্ষয়র লেয এর্ং উক্ষেে অজবক্ষন সহায়তাদান করক্ষলও আন্তঃ ন্ত্রণালয় সম্পকব স্থাপক্ষন এর্ং 

পারস্পক্ষরক তথ্য-উপাত্ত ক্ষর্ক্ষন ক্ষয় িক্ষিিালী স ন্বয়  ক্ষড় না ওঠা ।  

 প্রকে র্াির্ায়ক্ষন একমুখী প্রক্ষতক্ষর্দন  দপ্ররণ। ক্ষনয়ক্ষ ত  াঠ প বাক্ষয়র প্রক্ষতক্ষর্দনসমূক্ষহর ক্ষর্ক্ষিষণ অনু ায়ী 

 াঠপ বাক্ষয় প্রক্ষতর্াতবা না দদয়া ক্ষকংর্া আন্তঃক্ষর্ া  প্রক্ষতক্ষর্দক্ষনর ফল ক্ষর্ক্ষন য় না করা ।  

 প্রকে পক্ষরকেনায় ফল  ক্ষনটক্ষরং এ  র্া র্ এক্ষিটপ্ল্যান ও ল ক্ষে  ব্যর্হার না করা ।  

  ন্ত্রণালয়গুক্ষলা একসাক্ষর্ কাজ করক্ষলও তাক্ষদর ক্ষ তর িক্ষিিালী স ন্বয়  ক্ষড় ওক্ষঠক্ষন ।  

 

 

প্রকক্ষের সুক্ষ া সমূহ (Opportunities)  

 উন্নয়ন সহক্ষ া ী দ াষ্ঠীর অংিীদাক্ষরত্ব এর্ং সহক্ষ াক্ষ তার ধারাক্ষক চল ান রাখার পািাপাক্ষি নতুন স স্যা, 

উদ্ভার্ন ও দকৌিলসমূহক্ষক ক বপক্ষরকেনায় অন্তবভূি করা।  
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 নারী ও ক্ষিশু উন্নয়ক্ষন সংক্ষিি অন্যান্য উন্নয়ন সহক্ষ া ী সংস্থার উৎসাহ সৃক্ষি করা  াক্ষত জাতীয় উন্নয়ক্ষনর 

সফলতার  াো অক্ষধকতর সুক্ষনক্ষশ্চত করা  ায়।  

 র্াংলাক্ষদক্ষির জনক্ষ ক্ষতক ক্ষর্ক্ষিষক্ষণর আক্ষলাক্ষক ধ ীয় ও সাংস্কৃক্ষতক ক্ষর্িাসক্ষক কাক্ষজ লাক্ষ ক্ষয় অক্ষ নর্ 

ক বক্ষকৌিক্ষলর আক্ষলাক্ষক সর্ বধ ীয় প্রক্ষতষ্ঠানসমূক্ষহর সম্পৃক্ষি ক্ষনক্ষশ্চত করা।  

 প্রকক্ষের ক্ষর্িালতার আক্ষপক্ষেকতায় প্রক্ষতটি র্াির্ায়নকারী সংস্থার ক বকতবা ও ক বচারীক্ষদর জন্য প্রক্ষয়াজনীয় 

দদক্ষি ক্ষর্ক্ষদিী প্রক্ষিেণ আক্ষয়াজনসহ দসসর্ অক্ষ জ্ঞতাক্ষক সুনক্ষশ্চত াক্ষর্ কাক্ষজ লা াক্ষনা।  

 ক্ষর্ া ীয় ও দজলা প বাক্ষয় প্রকে সম্পৃি উন্নয়ন সূচক্ষকর আক্ষলাক্ষক সংক্ষিি সরকাক্ষর  ও দর্সরকাক্ষর  

প্রক্ষতষ্ঠানসমূক্ষহর সাক্ষর্ ক্ষনয়ক্ষ ত ফল ও প্রক্ষতর্ন্ধকতা আক্ষলাচনা কক্ষর কা বক্র ক্ষক অক্ষধকতর  ক্ষতিীল করা।  

 প্রকক্ষের দাক্ষয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূক্ষহর  ক্ষে আন্তঃক্ষর্ া  প্রক্ষতক্ষর্দন ক্ষর্ক্ষন ক্ষয়র  ােক্ষ  পারস্পক্ষরক সুক্ষ া  ও 

সহক্ষ াক্ষ তাক্ষক প্রসাক্ষরত করা।  

 জনক্ষ ক্ষতক ক্ষর্ক্ষিষক্ষণ তরুণক্ষদর দ ধা এর্ং সে তাক্ষক কাক্ষজ লাক্ষ ক্ষয় তাক্ষদর অংিিহণসহ উদ্ভার্নীমূলক 

আধুক্ষনক  ােক্ষ র ব্যর্হার ও উহার ক্ষর্স্তৃক্ষত ঘটাক্ষনা।  

 দ ক্ষহতু আচরণ পক্ষরর্তবন একটি দীঘ বক্ষ য়াক্ষদ কা বক্র  তাই প্রকেটির  ােক্ষ  ক্ষিশু ও নারীক্ষদর উন্নয়ক্ষন আরও 

ধারার্াক্ষহক সুক্ষনক্ষশ্চত কাজ করার সুক্ষ া  রক্ষয়ক্ষছ।  

 সরকাক্ষর  অক্ষফস ব্যর্হার করা হক্ষে, আলাদা দকান দস্পস ব্যর্হার/ াড়া লা ক্ষছ না।  

 

প্রকক্ষের ঝুঁক্ষকসমূহ (Threats)  

  তর্ক্ষিক নীক্ষত ালার পক্ষরর্তবনক্ষক দকে কক্ষর দাতাক্ষ াষ্ঠীর সহুক্ষ াক্ষ তার দেে সংকুক্ষচত হক্ষয়  াক্ষে এর্ং তাই 

নতুন নতুন ক্ষর্ষয়ক্ষ ক্ষত্তক ক্ষর্ক্ষনক্ষয়াক্ষ র পক্ষরকেনা হওয়া প্রয়োজন।  

 স্থানীয় রাজননক্ষতক প্র াক্ষর্র কারক্ষণ দেেক্ষর্ক্ষিক্ষষ কা বক্রক্ষ র  ক্ষত হ্রাস পাওয়া।  

 আন্তঃ ন্ত্রণালক্ষয়র স ন্বয়হীনতার কারক্ষণ প্রকক্ষের লেয াো ক্ষনধ বারণ ও অজবক্ষন প্র ার্ পড়া।  

 প্রকক্ষের অর্ বায়ক্ষন দাতাক্ষ াষ্ঠীর ক্ষর্ক্ষনক্ষয়াক্ষ র হার অতযক্ষধক দর্ক্ষি হওয়ায় দ ক্ষকান পক্ষরক্ষস্থক্ষতক্ষত অনাকাক্ষিত 

পক্ষরক্ষস্থক্ষতসহ ক্ষর্ক্ষনক্ষয়াক্ষ র হার ক ায় ফক্ষল অচলার্স্থার ঝুঁক্ষকক্ষত র্াকা ।  

 তরুণ স াজ  াোক্ষতক্ষরি াক্ষর্ সা াক্ষজক দ া াক্ষ া   ােক্ষ  আসি হক্ষয় পড়ক্ষছ। সা াক্ষজক দ া াক্ষ া  

 ােক্ষ র ক্ষর্ক্ষ ন্ন ক্ষর্ষয় তরুনক্ষদর  ানক্ষসক স্বাস্থযক্ষক ক্ষর্ক্ষিত করক্ষছ । সুস্থ ক্ষর্ক্ষনাদক্ষনর অ াক্ষর্ তরুণরা ক্ষর্পর্ া ী 

হক্ষে  ার ফক্ষল ক্ষর্ক্ষ ন্ন সা াক্ষজক স স্যা ততক্ষর হক্ষে।  
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পিম অধ্যাে 

 

উয়েখয়র্াগ্য ঙ্ক্ষবষয়ে পর্ যায়লািনা ও পর্ যয়বেণ 

 

৫.১  ণক্ষ া াক্ষ া  ও সম্প্রচার 

 

প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত ক্ষর্ক্ষিষক্ষণ স্থানীয় প বাক্ষয় দজলা তথ্য অক্ষফক্ষসর  ােক্ষ  চলক্ষিে ও কার্ট বন প্রদি বন এর্ং দিা চলাকালীন 

স ক্ষয় উপক্ষস্থক্ষত দি বক-দশ্রাতাক্ষদর সাক্ষর্ অংিিহণমূলক তথ্য আক্ষলাচনা ব্যাপক জক্ষনপ্রয়তা লা  কক্ষরক্ষছ জানা দ ক্ষলও 

সক্ষর্ বাি ব্যাক্ষপ্তর প্রচারণা কক্ষরক্ষছ দটক্ষলক্ষ িন এর্ং দরক্ষিও। সক্ষর্ বাি দি বক ব্যাক্ষপ্তর দটক্ষলক্ষ িন  ােক্ষ র ক্ষসংহ া  ক্ষর্টিক্ষ  

কর্তবক প্রচাক্ষরত হক্ষলও একাক্ষধক প্রাইক্ষ ট টিক্ষ  চযাক্ষনক্ষল ক্ষর্ক্ষনাদনমূলক অনুষ্ঠাক্ষনর  ােক্ষ  এর্ং জনস্বাক্ষর্ ব ক্ষর্জ্ঞক্ষপ্ত 

র্াতবাসমূহ প্রচাক্ষরত হক্ষয়ক্ষছ। 

 

অনুষ্ঠান পক্ষরচালনার  ােক্ষ  দটক্ষলক্ষ িন সক্ষর্ বাি সংখ্যক দি বক্ষকর কাক্ষছ দপৌুঁছাক্ষত পারক্ষলও অনুষ্ঠাক্ষনর সংখ্যা এর্ং প্রচার 

স ক্ষয়র পছন্দক্রক্ষ  র্াংলাক্ষদি দর্তাক্ষরর িহণক্ষ াগ্যতা ক্ষছল সক্ষর্ বাি। দটক্ষলক্ষ িক্ষনর  ােক্ষ  প্রকক্ষের আওতায় সকল 

অনুষ্ঠান প্রচাক্ষরর জন্য প্রক্ষয়াজনীয় স ক্ষয়র র্রাে ক্ষনক্ষশ্চত করা সম্ভর্ হয়ক্ষন। একই সাক্ষর্ প্রাই  টাইক্ষ র সম্প্রচারও ক্ষছল 

সীক্ষ ত। স য় র্রাে সংক্রান্ত চযাক্ষলক্ষঞ্জর কারক্ষণ ক্ষর্টিক্ষ র ক্ষকছু অনুষ্ঠান প্রকে দিষ হওয়ার পক্ষর সম্প্রচার করা হক্ষয়ক্ষছ। 

এই কারক্ষণ প্রচাক্ষরত অক্ষনক অনুষ্ঠানই সক্ষর্ বাি দি বক্ষকর কাক্ষছ দপৌুঁছাক্ষত পাক্ষরক্ষন,  া করা দ ক্ষল প্রকক্ষের প্র ার্ আরও 

ক্ষর্স্তৃত ও স্থায়ী হওয়ার সম্ভার্না ক্ষছল। 

 

দর্তার কর্তবপে অনুষ্ঠান ততক্ষর এর্ং সম্প্রচাক্ষর আিক্ষলক দপ্তরসমূক্ষহর সম্পৃক্ষি ঘটাক্ষনার কারক্ষণ অনুষ্ঠানসমূহ  ক্ষর্ি 

 ক্ষতিীল, অংিিহণমূলক এর্ং স ক্ষয়র চাক্ষহদার সাক্ষর্ র্াির্সম্মত ক্ষছল। ক্ষিশু ক্ষকক্ষিারক্ষদর অংিিহক্ষণর কারক্ষণ স্থানীয় 

প বাক্ষয় দরক্ষিও দশ্রাতা ক্লার্  ক্ষড় উক্ষঠক্ষছ,  া স াজকাঠাক্ষ ার অ যন্তক্ষর স্থায়ী প্র ার্ সৃক্ষির সুক্ষ া ক্ষক ক্ষর্স্তৃত কক্ষরক্ষছ। 

 

৫.২ প্রকে পক্ষরদি বন ও পক্ষরর্ীেণ 

 

প্রকে পক্ষরচালনাকালীন স ক্ষয় তথ্য  ন্ত্রণালক্ষয়র উিবতন ক বকতবাবৃন্দ, র্াির্ায়নকারী সংস্থাসমূক্ষহর উিবতন ক বকতবাবৃন্দ 

এর্ং সরকাক্ষরর পক্ষরর্ীেণ ক বকাক্ষন্ড দাক্ষয়ত্ব প্রাপ্ত আইএ ইক্ষি কা বালক্ষয়র উিবতন ক বকতবাবৃন্দ ক্ষর্ক্ষ ন্ন স ক্ষয় প্রকক্ষের 

প্রধান কা বালয়সহ  াঠ প বাক্ষয় ক্ষর্ক্ষ ন্ন দজলা/উপক্ষজলায় প্রকক্ষের কা বক্র  পক্ষরদি বন ও পক্ষরর্ীেণ কক্ষরক্ষছন র্ক্ষল প্রকক্ষের 

ক্ষর্ক্ষ ন্ন প্রক্ষতক্ষর্দক্ষন উক্ষেখ পাওয়া দ ক্ষছ। 

 

এছাড়াও প্রকে ক বকােক্ষক উৎসাক্ষহত করা সহ  াঠ প বাক্ষয় এর সুক্ষনপুণ ও জনকল্যাণমুখী র্াির্ায়ন ক্ষনক্ষশ্চত করার 

উক্ষেক্ষে একাক্ষধক  াননীয়  ন্ত্রী, প্রক্ষত ন্ত্রী এর্ং সংসদ সদস্য ক্ষর্ক্ষ ন্ন প্রকে এলাকা পক্ষরদি বন কক্ষরক্ষছন। ইউক্ষনক্ষসফ এর 

ক্ষসফরক্ষি এর্ং ক্ষসএক্ষপ ক্ষর্ াক্ষ র দাক্ষয়ত্বপ্রাপ্ত ক বকতবাবৃন্দ ক্ষনয়ক্ষ ত প্রকে এলাকায় সফর কক্ষরক্ষছন এর্ং ক্ষর্ক্ষ ন্ন 

প বাক্ষলাচনা ও সুপাক্ষরি ক্ষনজ ক্ষনজ ক্ষর্ া ীয় প্রধানসহ প্রকে র্াির্ায়নকারী সংস্থাসমূহক্ষক অর্ক্ষহত কক্ষরক্ষছ। 

 

প্রকে চলাকলীন স ক্ষয় ইউক্ষনক্ষসফ এর দদিীয় প্রক্ষতক্ষনক্ষধ এর্ং ক্ষসফরক্ষি ও ক্ষসএক্ষপ এর ক্ষর্ া ীয় প্রধান ণসহ একাক্ষধক 

আন্তজবাক্ষতক ক বকতবা ও শুক্ষ োদূত প্রকে এলাকা পক্ষরদি বন কক্ষরক্ষছন এর্ং তাক্ষদর প্রিংসাসূচক  তা ত দাপ্তক্ষরক াক্ষর্ 

অর্ক্ষহত করাসহ জাতীয় ও আন্তজবাক্ষতক, সা াক্ষজক ও  ণ ােক্ষ  প্রকাি কক্ষরক্ষছন। 

 

৫.৩ সুক্ষর্ধার্ক্ষিত/ অনিসর জাক্ষতক্ষ াষ্ঠী এর্ং উপজাক্ষত 

 

প্রকক্ষের একাক্ষধক আিক্ষলক ক বকাক্ষন্ড উপজাতীয় জনক্ষ াষ্ঠীক্ষক সম্পৃি করার তথ্য পাওয়া দ ক্ষছ। পার্ বতয চট্টিাক্ষ র 

রাঙ্গা াটি, উত্তরািক্ষলর ক্ষদনাজপুর, হাওর অিক্ষলর দনেক্ষকানা, জলাভূক্ষ  এলাকা সুনা  ঞ্জ এর্ং উপকূলীয় পর্টয়াখালী 

দজলায় তথ্য সংিহকাক্ষল ক্ষর্ক্ষ ন্ন দূ ব  এলাকার এর্ং উপজাক্ষত দ াষ্ঠীর কা বক্রক্ষ  সম্পৃক্ষির তথ্য প্র াক্ষণত হক্ষয়ক্ষছ। 

প্রকক্ষের আওতায় পার্ বতয অিক্ষলর চারটি  াষায় ক্ষ নাকার্ট বন ততক্ষর করা হক্ষয়ক্ষছ এর্ং স্থানীয়  াষায় ক্ষ র্ক্ষিয়ামূলক 
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সা াক্ষজক অনুষ্ঠান পক্ষরচালনা করা হক্ষয়ক্ষছ। চাক া  াষায় পূণ ব চলক্ষিে িাক্ষর্ংসহ চারটি উপজাতীয়  াষায় ২০টি 

প্রা াণ্যক্ষচে ততক্ষর এর্ং প্রদি বণ করা হক্ষয়ক্ষছ র্ক্ষল র্াির্ায়নকারী সংস্থাসমূহ তথ্য প্রদান কক্ষরক্ষছ। 

 

উপজাতীয় জীর্ন ব্যর্স্থায় প্রদত্ত তথ্য ক্ষকংর্া ব্যর্হৃত  াে  দকান ধরক্ষনর প্রক্ষতর্ন্ধকতা ততক্ষর কক্ষর নাই ক্ষকংর্া তাঁক্ষদর 

ক্ষনজস্ব সংস্কৃক্ষতর সাক্ষর্ দকান সংঘাত ততক্ষর কক্ষর নাই। দেে ক্ষর্ক্ষিক্ষষ দকান দকান ক্ষর্ষক্ষয় তাঁক্ষদর ক্ষনজস্ব ক্ষচন্তা এর্ং 

সা াক্ষজক অ যাস র্াকক্ষলও দদিব্যাপী প্রচারকৃত এস ি ক্ষর্জ্ঞান ক্ষ ক্ষত্তক তথ্য এর্ং রাষ্ট্রীয় ক্ষনয় নীক্ষত র্া নতুন ক্ষনক্ষদ বিনা 

দকান দেক্ষেই তাঁক্ষদর জন্য সংঘাক্ষতর সৃক্ষি কক্ষর নাই। স্থানীয়  াষাক্ষক প্রাধান্য ক্ষদক্ষয় পার্ বতয চট্টিা  অিক্ষল ৪টি উপজাতীয় 

 াষায় তথ্যসমূহ উপস্থাপন করায় তাঁক্ষদর জন্য কা বক্রক্ষ  সংযুি হওয়া সহজতর হক্ষয়ক্ষছল। দদক্ষির অপরাপর স তল 

ভূক্ষ , পার্ বতয ভূক্ষ  ও হাওর অিক্ষল পৃর্ক  াষা ও সংস্কৃক্ষতর অক্ষধকারী জনক্ষ াষ্ঠীর জন্য তাঁক্ষদর উপক্ষ া ী  াষা উপকরণ 

ব্যর্হার কক্ষর আ া ীক্ষত অক্ষজবত ফল বৃক্ষি করাসহ মূল ধারায় এই অতযন্ত প্রক্ষয়াজনীয় জীর্ন দেতামূলক আচরণসমূহ 

সহক্ষজই তাঁক্ষদর স াক্ষজ অ যাস করা সম্ভর্। 

  

পাহাড়ী এলাকায় অনুষ্ঠান পক্ষরচালনা এর্ং সা াক্ষজক তথ্য প্রর্াহ ক্ষনক্ষশ্চত করার লক্ষেয দদক্ষির ক্ষতনটি পার্ বতয দজলায় 

অক্ষতক্ষরি ক্ষতনটি সহকারী তথ্য অক্ষফসাক্ষরর কা বালয় স্থাপক্ষনর  ােক্ষ  সক্ষর্ বাি উপকারক্ষ া ীর কাক্ষছ দপৌুঁছাক্ষনার প্রক্ষচিা 

দনয়া হক্ষয়ক্ষছ। ক্ষর্ক্ষিষ তথ্য অক্ষফসসমূক্ষহ স্থানীয় জনক্ষ াষ্ঠীর  াষা এর্ং সংস্কৃক্ষতর আক্ষলাক্ষক অনুষ্ঠান পক্ষরকেনা ও সিালন 

কক্ষর র্াক্ষক।  

 

অনুষ্ঠান পক্ষরচালনায় দদক্ষির স ি অিক্ষলর উপজাতীয় পৃর্ক অনিসর নৃ-তাক্ষিক জনক্ষ াষ্ঠী ক্ষকংর্া ক্ষর্ক্ষিষ 

সুক্ষর্ধার্ক্ষিতক্ষদর দকান পৃর্ক তাক্ষলকা ততক্ষর করা  ায়ক্ষন। পক্ষরকেনা প্রণয়ন ক্ষকংর্া র্াক্ষজক্ষট দকান আলাদা র্রাে দনই। 

পরর্তী প বায়গুক্ষলাক্ষত এ ক্ষ ব দদক্ষির ক্ষর্রাজ ান দ ৌ ক্ষলক অর্স্থা, দপিাক্ষ াষ্ঠী এর্ং নৃ-তাক্ষিক জনক্ষ াষ্ঠীর ক্ষর্ক্ষর্চনায় 

তাক্ষদর উপক্ষ া ী উপকরণ ব্যর্হার কক্ষর অনুষ্ঠাক্ষনর আক্ষয়াজন করা দ ক্ষত পাক্ষর। 

 

৫.৪ ক্ষন বাণ ও রেণাক্ষর্েণ 
 

 ানর্জীর্ক্ষনর ক্ষিো, ক্ষর্িাস এর্ং আচরণ  ঠনক্ষকক্ষেক এই ব্যক্ষতক্র ধ ী প্রকক্ষে দকান দ ৌত অর্কাঠাক্ষ া ক্ষন বাণ করা 

হয়ক্ষন। প্রকে প্রিার্নায় এর্ং র্াির্ায়ক্ষন দকান অর্কাঠাক্ষ ার সংস্কার, উন্নয়ন ক্ষকংর্া রেণাক্ষর্েক্ষণর কাজ পক্ষরলক্ষেত 

হয়ক্ষন। প্রকক্ষের ব্যর্হৃত অক্ষফস ব্যর্হা ব  ন্ত্রপাক্ষত দ  ন ফক্ষটাকক্ষপয়ার, ক্ষপ্রন্টার, কক্ষম্পউটার, ল্যাপটপ ইতযাক্ষদর 

রেণাক্ষর্েণ ক্ষনয় তাক্ষন্ত্রক াক্ষর্ই সম্পাদন করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 

৫.৫ দকইস োক্ষি 

 

িারীক্ষরক িাক্ষি 

 

আক্ষ  কালা  দিখ দীঘ বক্ষদন ধক্ষর সফলতার সাক্ষর্ কুক্ষিয়া কু ারখালী উপক্ষজলায়  ােক্ষ ক স্কুক্ষল ক্ষিেকতা করক্ষছ। 

দলখাপড়া দিখাক্ষনার পািাপাক্ষি ছােক্ষদর শ্রিা আর  ালর্াসা পাওয়ার জন্য আ াক্ষক  ক্ষর্িই কাজ করক্ষত হয়।  

 

আ াক্ষদর দদক্ষির স্কুলগুক্ষলাক্ষত একস য় ছােক্ষদর িারীক্ষরক িাক্ষি ক্ষছল খর্ই 

সাধারণ ক্ষর্ষয়। দছাট দর্লায় আক্ষ   খন স্কুক্ষল পক্ষড় তখন প্রায়ই কারক্ষণ 

অকারক্ষণ ক্ষিেক্ষকর  ার দখতা । অকারক্ষণ  ার খাওয়ার কারক্ষণ আ ার 

 ক্ষে রা  আর প্রক্ষতক্ষক্রয়া ততক্ষর হক্ষতা।  ানক্ষসক  ন্ত্রণার ক্ষর্ষয়টি ক্ষিেক ণ 

 ার্াক্ষতই ক্ষনত না। র্াক্ষড়ক্ষত  া-র্ার্াক্ষক ক্ষকছুই র্লক্ষত পারতা  না। আক্ষ  

ক্ষনক্ষশ্চত ক্ষছলা  এটা র্লক্ষল উক্ষটা তাঁরা আ াক্ষকই দদাষাক্ষরাপ করক্ষর্। 

ছােক্ষদর িারীক্ষরক িাক্ষি দদর্ার খর্রটি সম্ভর্ত অক্ষ  ার্কক্ষদর জন্য ক্ষছল 

আনক্ষন্দর ক্ষর্ষয়। তাঁরা  ক্ষন করক্ষতা ক্ষিেক্ষকর  ার না দখক্ষল ছাে  ানুষ হয় 

না।   
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আক্ষ   খন ক্ষিেক ক্ষহক্ষসক্ষর্ কাজ শুরু কক্ষর, আক্ষ ও দর্ত হাক্ষতই ক্লাস রুক্ষ  দ তা । এটাই ক্ষছল অক্ষলক্ষখত রীক্ষত। পড়া না 

পারক্ষল আক্ষ  ছােক্ষদর কান ধক্ষরক্ষয় দর্ক্ষি দাড় কক্ষরক্ষয় রাখতা , ক্ষনল িাউন কক্ষরক্ষয় রাখতা । দর্তক্ষদক্ষয়  ারও ক্ষদতা । 

ক্লাস দিক্ষষ ক নরুক্ষ  ক্ষফক্ষর ক্ষ ক্ষয় এ ক্ষনক্ষয় অন্য ক্ষিেকক্ষদর সাক্ষর্ আক্ষলাচনাও করতা । 

 

আ াক্ষদর স্কুক্ষল ক্ষর্ক্ষ ন্ন প্রক্ষতষ্ঠান দর্ক্ষক টি  আক্ষস। তাঁরা ছােক্ষদর িারীক্ষরক িাক্ষি না দদর্ার ক্ষর্ষক্ষয় কর্া র্ক্ষল। ‘ক্ষ না 

কার্ট বন’ দদখায়। আ াক্ষদর সাক্ষর্ আক্ষলাচনা কক্ষর। ওরা চক্ষল দ ক্ষল আ রা ওক্ষদর কর্ার্াতবা ক্ষনক্ষয় ক্ষনক্ষজক্ষদর  ক্ষে হাসাহাক্ষস 

কক্ষর। ওক্ষদর পাত্তা ক্ষদইনা।  

 

এর ক্ষে ক্ষিো  ন্ত্রণালয় দর্ক্ষক ছােক্ষদর িারীক্ষরক িাক্ষি না দদর্ার ক্ষর্ষক্ষয় প্রধানক্ষিেক্ষকর কাক্ষছ একটি সরকাক্ষর পক্ষরপে 

আক্ষস। ছােক্ষদর িারীক্ষরক িাক্ষি দদয়া  াক্ষর্না র্রং ছােক্ষদর বুক্ষেক্ষয় আর  ালর্াসা ক্ষদক্ষয় পড়াক্ষত হক্ষর্ এই ক্ষছল পক্ষরপক্ষের 

 াষা। এক্ষত ছােক্ষদর  ানক্ষসক  ন্ত্রণা র্ন্ধ হক্ষর্। আক্ষ  তখন দছাটক্ষর্লায় ক্ষফক্ষর  াই।  ানক্ষসক  ন্ত্রণার ক্ষর্ষয়টি বুেক্ষত 

পাক্ষর। একক্ষদন এক ছােক্ষক ক্ষজক্ষজ্ঞস কক্ষরক্ষছলা  ‘এই, দর্ত হাক্ষত আ াক্ষক দক ন লাক্ষ  দর?’ ছােটি  ক্ষয়  ক্ষয় র্ক্ষলক্ষছল 

‘স্যার, আপনাক্ষক ক্ষ ক্ষলক্ষনর  ক্ষতা লাক্ষ ’। 
 

এরপর দর্ক্ষক আক্ষ  ছােক্ষদর িারীক্ষরক িাক্ষি দদর্ার ক্ষর্ষয়টি র্ন্ধ কক্ষর দদই। অন্যক্ষদরও এই িারীক্ষরক িাক্ষি দদয়া দর্ক্ষক 

ক্ষর্রত র্াকার পরা ি ব ক্ষদই। 

 

হাত দধায়ার অ যাস 
 

হাতক্ষধায়া একটা তদনক্ষন্দন জরুরী অ যাস। আক্ষ  আক্ষল   াতর্র। এখন দি  দশ্রক্ষণক্ষত পক্ষড়। ক্লাস ফাইক্ষ  র্াকক্ষতই আক্ষ  

আ াক্ষদর দ াপাল ঞ্জ দজলা স্কুক্ষল এই ক্ষর্ষক্ষয় শুক্ষন। তখন আ াক্ষদর স্কুক্ষল দজলা তথ্য ক বকতবার অক্ষফস দর্ক্ষক  াক্ষড় এক্ষস 

হাতক্ষধায়া ও অন্যান্য ক্ষর্ষক্ষয় ‘ক্ষ না কার্ট বন’ দদখাক্ষতা। সন্ধযায় িাক্ষ  দ ার্াইল  াড়ী 

এক্ষন ক্ষসক্ষন া দদখাক্ষতা কী াক্ষর্ হাত ধুক্ষত হয় তাও দদখাক্ষতা। শুধু দ  দদখাক্ষতা 

তা-ইনা আর্ার আক্ষলাচনা কক্ষর বুক্ষেক্ষয়ও ক্ষদত।  

 

র্াইক্ষর দর্ক্ষক র্াসায় ক্ষফরার পর, ঘু  দর্ক্ষক উঠার পর, খাওয়ার আক্ষ , টয়ক্ষলক্ষটর 

পক্ষর হাত দধায়া জরুরী। ক্ষনয়ক্ষ ত হাত দধায়া িাইক্ষরয়া, ক্ষনউক্ষ াক্ষনয়া সহ অক্ষনক 

ধরক্ষনর দরা  হওয়া দর্ক্ষক রো পাওয়া  ায় এ ন তথ্যও দদয়। ক্ষনয়ক্ষ ত হাত 

দধায়ার ফক্ষল িাসতক্ষন্ত্রর সংক্র ণ হর্ার সম্ভার্নাও ৬ দর্ক্ষক ৪৪ িতাংি প বন্ত 

কক্ষ  র্ক্ষল তাঁরা জানায়। ক্ষনয়ক্ষ ত হাতক্ষধায়ার অ যাক্ষসর জন্য অক্ষনক রক  

জীর্াণু এর্ং  হা াক্ষর দর্ক্ষক দেঁক্ষচ  াওয়া সম্ভর্ র্ক্ষলও তাঁরা জানায়। 

এসর্ শুনার আক্ষ  আ ার হাত দধায়ার অ যাস ক ই ক্ষছল। প্রর্  প্রর্  এসর্ কর্া 

শুক্ষন হাসতা  আর  ার্তা  কই আ রা দতা র্ার র্ার হাত ধুই না, আ াক্ষদর দতা ক্ষকছু হয় না। 

 

এরপর দটক্ষলক্ষ িক্ষন আর দরক্ষিওক্ষতও হাত দধা  ার সুফল সম্পক্ষকব শুক্ষন। আক্ষ  ক্ষর্ষয়টি ক্ষনক্ষয়  া’র সাক্ষর্ কর্া র্ক্ষল।  া 

আ াক্ষক এটা ক্ষনয়ক্ষ ত দ ক্ষন চলার উপক্ষদি দদন। আক্ষ  র্ন্ধুক্ষদর সাক্ষর্ও কর্া র্ক্ষল। এখন আক্ষ  জাক্ষন আ ার স্বাস্থয 

অক্ষনক্ষকর দচক্ষয়  াল। কারন আক্ষ  ক্ষনয়ক্ষ ত হাত দধায়ার অ যাসক্ষক রপ্ত কক্ষরক্ষছ।  

 

কক্ষরানার এই  য়ার্হ অর্স্থা দর্ক্ষক র্াঁচার জন্য এখন ক্ষকন্তু এই হাত দধায়াক্ষকই দর্ক্ষি গুরুত্ব দদয়া হক্ষে। আক্ষ  আ ার র্ন্ধু-

র্ান্ধর্, পাড়া প্রক্ষতক্ষর্ক্ষি সর্াইক্ষক ক্ষনয়ক্ষ ত হাত দধায়ার অ যাস  ক্ষড় তুলক্ষত পরা ি ব ক্ষদই।      
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  বকালীন  ত্ন 

 

আ ার না  সুক্ষল ান। ব্রাহ্মণর্াক্ষড়য়া দজলার আক্ষল  ঞ্জ আ ার র্াক্ষড়। 

আক্ষল  ঞ্জ র্াজাক্ষর দছাটখাক্ষটা কাপক্ষড়র ব্যর্সা কক্ষর। ক্ষর্ক্ষয় কক্ষর ২০১৩ 

সাক্ষল। ২০১৪ সাক্ষল আ ার স্ত্রী প্রর্ র্ার   বর্তী হয়। নতুন ব্যর্সা শুরু 

কক্ষরক্ষছ। স্ত্রীর   বর্তী হওয়ায় খর্ খক্ষি তক্ষর্  ত্ন টত্নক্ষনর ব্যাপাক্ষর  াঁ কক্ষর 

নাই।  ার্ক্ষছ এটা আর এ ন ক্ষক! আোহ ই সর্ দদখক্ষর্া। সর্াই র্ক্ষল ‘দতার 

দতা দপায়া র্ার। সুন্দরী র্উ পাইসি, নতুন ব্যর্সা খলছস। ব্যর্সায়  ন দদ। 

এইসর্ স্বাস্থয দকে দটে ক্ষকছু না। র্াক্ষড়ক্ষতই সর্ হইর্’। এখন বুক্ষে, আক্ষ  

র্ভল কক্ষরক্ষছলা । এই র্ভল না করক্ষল আ ার সন্তানটা হারাইক্ষত হইত 

না।এজন্য আক্ষ  এখক্ষনা খর্ কি পাই। ২০১৬ সাক্ষল আ ার স্ত্রী ক্ষিতীয়র্ার 

  বর্তী হর্ার পর এর্ার আ রা আর র্ভল কক্ষরক্ষন। আ ার স্ত্রী প্রর্ র্ার 

  বর্তী হর্ার পর আ রা   বকালীন  ক্ষত্ন র্ভল কক্ষরক্ষছলা । তাই এর্ার 

সরকাক্ষর স্বাস্থয দকক্ষের িািার আপার কর্া ঠিক ঠিক পালন কক্ষরক্ষছ। র্ািা 

জক্ষম্মর আক্ষ  ৬ র্ার স্বাস্থয দকক্ষে পরা ি ব ক্ষনক্ষয়ক্ষছ। ৪ র্ার আক্ষ  ক্ষনক্ষজ স্ত্রীর সক্ষঙ্গ দসর্া দকক্ষে ক্ষ ক্ষয়ক্ষছ এর্ং তাক্ষদর 

পরা ক্ষি বর উপক্ষজলা স্বাস্থয ক ক্ষপ্ল্ক্ষি র্ািার দিক্ষল াক্ষর করা হয়। এজন্যই এর্ার আ রা একটা স্বাস্থযর্ান সন্তান দপক্ষয়ক্ষছ। 

আ ার স্ত্রীও  ািাোহ খর্  াল আক্ষছ। 
 

 

এর্ার সন্তান দনয়ার আক্ষ  দর্ক্ষকই আ রা কসর্া উপক্ষজলা সরকাক্ষর স্বাস্থয ক ক্ষপ্ল্ক্ষি  াই। িািাক্ষরর পরা ি ব দনই। 

িািাক্ষরর পরা ি ব দ ক্ষন চক্ষল। কখন ক্ষজংক এর্ং ফক্ষলক ট্যার্ক্ষলট দখক্ষত হক্ষর্, রুক্ষর্লা আর টিক্ষটনাস  যাকক্ষসন ক্ষনক্ষত 

হক্ষর্ তা অেক্ষর অেক্ষর পালন কক্ষর।   বকালীন স ক্ষয়র চক্ষেি সপ্তাক্ষহর রুটিন, ক্ষনয়  অনু াক্ষয় দচক-আপ,   বকালীন 

পুক্ষি, ওজন ঠিক রাখার জন্য সাধারণ খার্াক্ষরর পািাপাক্ষি ক্ষকছু অক্ষতক্ষরি খার্ার,  ারী ক্ষজক্ষনষপে না দতালা ইতযাক্ষদ সর্ 

পরা ি ব দ ক্ষন চক্ষল।   বকালীন স ক্ষয় আ রা প্রর্  সাত  াক্ষস সাতর্ার এর্ং পরর্তী স ক্ষয় পক্ষনর ক্ষদন পর পর সরকাক্ষর 

স্বাস্থয দকক্ষে  াই। দচক-আপ করাই আর িািাক্ষরর পরা ি ব দনই।     

   
 

সন্তান জক্ষন্মর পর কী াক্ষর্ সন্তাক্ষনর  ত্ন ক্ষনক্ষত হক্ষর্ দস পরা ি বও আ রা দনই এর্ং তা দ ক্ষন চলক্ষছ। আ রা এখন আ াক্ষদর 

আক্ষিপাক্ষির সে  ক্ষর্র্াক্ষহত দম্পক্ষতক্ষকও একই পরা ি ব ক্ষদক্ষয় র্াক্ষক। 

 

 

ক্ষিশু শ্র  

 

আক্ষ  দিফাক্ষল দর্  । আ ার দছক্ষলর র্য়স ১২, তুক্ষহন স োর, এক্ষত । আ ার স্বা ী  ারা দ ক্ষছ আজ প্রায় ২ র্ছর। 

উপায় না দপক্ষয় র্রগুনা দর্ক্ষক এক র্ছর আক্ষ  িাকা এক্ষসক্ষছ। র্াক্ষক কা রাক্ষঙ্গর চর।  াইক্ষয়র সাক্ষর্। আক্ষ  র্াসার্াক্ষড়ক্ষত 

কাজ কক্ষর। অ াক্ষর্র কারক্ষণ দছক্ষলক্ষক পড়াইক্ষত পাক্ষর না। “ ক্ষরক্ষর্র দপালা, দলখাপড়া কইরা ক্ষক করক্ষর্া? দপালা সারাক্ষদন 

ক্ষক কক্ষর, কার লক্ষ  ক্ষ ক্ষি ক্ষকছুই জাক্ষননা। তাই অক্ষর  াইক্ষয়র লক্ষ  কাক্ষ  ক্ষদক্ষছলা । প্ল্াক্ষেক্ষকর কারখানায়। কাজও 

ক্ষিখল আর্ার ইনকা ও হইল। সরকাক্ষরর দলাকজন আ ার কাক্ষছ আইক্ষছল। ওরা বুোইল। পক্ষর শুনলা  ১৪ র্ছক্ষরর ক্ষনক্ষচ 

দকাক্ষনা ক্ষিশুক্ষক কাক্ষজ দদওন  াইক্ষর্া না। আর্ার ১৮ র্ছক্ষরর আক্ষ  ঝুঁক্ষক আক্ষছ এ ন কাক্ষজও দদওন  াইর্ না। প্ল্াক্ষেক্ষকর 

কারখানার কা টায় দতা কি দর্ক্ষি। ১৪ ঘণ্টা কা  করায়।  াক্ষস দদয় হুদা ৮০০ দটকা। এখন অক্ষর প্রাই াক্ষর স্কুক্ষল ক্ষদক্ষছ। 

র্ই-খাতা ক্ষফক্ষর ক্ষদর্। ক্ষর্ক্ষত্তও (উপবৃক্ষত্ত) ক্ষদর্। সরকাক্ষরর দলাকজন ওঁর দদখাশুনা করক্ষর্া। আক্ষ  চাই আ ার দপালািা 

র্াইো র্াকুক, র্ড় দহাক,  ানুষ দহাক। হুনক্ষছ র্াসার্াক্ষড়ক্ষত  ারা কা  কক্ষর দহ র লাই াও সরকার ক্ষকছু করক্ষর্া”।  
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(অন্যান্য তথ্যঃ আ াক্ষদর ক্ষিশুশ্র  নীক্ষত, ২০১০ আক্ষছ, এটা 

র্াির্ায়ক্ষনর জন্য ক্ষর্ক্ষ ন্ন  ন্ত্রণালয় ও উন্নয়ন সহক্ষ া ীরা আক্ষছ। 

জাতীয় ক বপক্ষরকেনাও আক্ষছ। র্াসার্াক্ষড়ক্ষত  ারা কাজ কক্ষর, 

তাক্ষদর কল্যাক্ষণর জন্য একটা নীক্ষত ালা করা হক্ষয়ক্ষছ। ক্ষিশুক্ষদর 

জন্য সর্ কাজই ঝুঁক্ষকপূণ ব। তারপরও ৩৮টি কাজক্ষক দর্ক্ষি ঝুঁক্ষকপূণ ব 

ক্ষহক্ষসক্ষর্ ক্ষর্ক্ষর্চনা করা হক্ষয়ক্ষছ। এই ৩৮টি কাক্ষজ 

ক্ষিশুক্ষদর  দকাক্ষনা াক্ষর্ই ক্ষনক্ষয়া  করা  াক্ষর্ না।ক্ষিশুশ্র  ক্ষনরসক্ষন 

জাক্ষতসংঘ প্রণীত সর্ সনক্ষদ আ াক্ষদর সরকার অনুস্বাের কক্ষরক্ষছ। 

ক্ষিশুশ্র  ক্ষনরসক্ষনর জন্য কতগুক্ষলা পদক্ষেপ ঠিক করা হক্ষয়ক্ষছ। 

এগুক্ষলার  ক্ষে রক্ষয়ক্ষছ নীক্ষতর প্রক্ষয়া , ক্ষিো, স্বাস্থয ও পুক্ষি, 

সা াক্ষজক সক্ষচতনতা,  ক্ষর্ষণা, প্রক্ষিেণ ইতযাক্ষদ। 

 

 

র্াল্য ও ক্ষিশু ক্ষর্ক্ষয় 

 

আ ার না  সাইফুক্ষেন। আক্ষ  এখন কক্ষলক্ষজ পক্ষড়।  খনকার কর্া র্লক্ষছ ওটা ক্ষছল ২০১৬ সাল। আ রা তখন স্কুক্ষল ৯  

দশ্রক্ষনক্ষত পক্ষড়। আ াক্ষদর স্কুক্ষল ক্ষর্ক্ষ ন্ন প্রক্ষতষ্ঠান দর্ক্ষক টি  এক্ষস আ াক্ষদর অে র্য়ক্ষস ক্ষর্ক্ষয়র স স্যা ও এর খারাপ ক্ষদক 

ক্ষনক্ষয় আক্ষলাচনা কক্ষর। ‘ক্ষ না কার্ট বন’ দদখায়। আ াক্ষদর ক্ষনক্ষয় র্াল্য ক্ষর্ক্ষয় কক্ষ টি  ঠন কক্ষর। র্াল্য ক্ষর্ক্ষয় সম্পক্ষকব আ রা 

 াক্ষত অন্যক্ষদর ক্ষিখাক্ষত পাক্ষর এজন্য আ াক্ষদর প্রক্ষিেণ দদয়। দকান ধরক্ষনর র্াল্য ক্ষর্ক্ষয়র ঘটনা দদখক্ষল ক্ষক াক্ষর্ তা 

প্রক্ষতক্ষরাধ করক্ষত হক্ষর্ তা ক্ষিখায়। হঠাৎ একক্ষদন আ রা দদখলা  আ াক্ষদর এক দ ক্ষয় সহপাঠী টানা ১৫ ক্ষদন ক্লাস এ 

অনুপক্ষস্থত। আ রা তাঁর র্াক্ষড়ক্ষত দখাঁজ ক্ষনই। জানক্ষত পাক্ষর তাঁর র্ার্া- া তাঁর ক্ষর্ক্ষয় ঠিক কক্ষরক্ষছ। পরক্ষদন শুক্রর্ার তাঁর 

ক্ষর্ক্ষয়। আ রা আর আ াক্ষদর সহপাঠীর র্য়স  াে পক্ষনর। আ রা তাঁর র্ার্া- া’দক এই র্য়ক্ষস ক্ষর্ক্ষয় না দদর্ার অনুক্ষরাধ 

কক্ষর। আ রা উনাক্ষদর র্াল্য ক্ষর্ক্ষয়র কুফল আর এর খারাপ প্র ার্ সম্পক্ষকব র্ক্ষল। দদক্ষির আইক্ষন দ  ১৮ র্ছক্ষরর আক্ষ  

দকান দ ক্ষয়ক্ষক ক্ষর্ক্ষয় দদয়া  ায়না তাও র্ক্ষল। ক্ষকন্তু ওনারা আ াক্ষদর কর্ার দকান কণ বপাত কক্ষরনক্ষন। আ াক্ষদরক্ষক 

সহপাঠীর সাক্ষর্ দদখা করার অনু ক্ষতও দদনক্ষন। 

 

ক্ষফক্ষর এক্ষস আ রা ক্ষনক্ষজরা প্রর্ক্ষ  ক্ষর্ষয়টি ক্ষনক্ষয় স্কুক্ষলর র্ন্ধুক্ষদর সাক্ষর্ আক্ষলাচনা কক্ষর। স্কুক্ষলর তর্ঠক দিক্ষষ আ রা 

ক্ষর্ষয়টি দজলা প্রিাসন ক বকতবা ও  ণ াে  ক ীক্ষদর জানাক্ষনার ক্ষসিান্ত ক্ষনই। দজলা প্রিাসন ক বকতবাক্ষক জানাক্ষল ক্ষতক্ষন 

অক্ষ ক্ষ া  খক্ষতক্ষয় দদখার জন্য উপক্ষজলা ক্ষনর্ বাহী ক বকতবার দনর্তক্ষত্ব আ াক্ষদর সাক্ষর্ একটি পুক্ষলক্ষির টি  পাঠান। 

 

আ রা রাক্ষত  াক্ষয় হলুক্ষদর অনুষ্ঠাক্ষন হাক্ষজর হই এর্ং প্রার্ক্ষ ক াক্ষর্ তথ্য খক্ষতক্ষয় দদখার পর ম্যাক্ষজক্ষেট ও উপক্ষজলা 

ক্ষনর্ বাহী ক বকতবার উপক্ষস্থক্ষতক্ষত ক্ষর্ক্ষয়টা প্রক্ষতক্ষরাধ কক্ষর। 

 

পক্ষর অর্ে আ রা সহপাঠীর র্ার্া- া’র কাক্ষছ ে া চাই এর্ং দছক্ষল পেক্ষক ক্ষর্ষয়টা বুক্ষেক্ষয় র্ক্ষল।  

 

র্তব াক্ষন আ রা ও আ াক্ষদর কক্ষ টি এলাকার র্াল্য ক্ষর্ক্ষয়র ক্ষর্ষক্ষয় আরও সক্ষচনতা র্াড়াক্ষনার জন্য  াইক্ষকং কক্ষর, 

দপািাক্ষরং কক্ষর।  

 

িাসতক্ষন্ত্রর সংক্রা ণ র্া িাস নালীর প্রদাহ 

 

িাসতক্ষন্ত্রর সংক্রা ণ র্া িাসনাক্ষলর প্রদাহ দরা টা আক্ষ  বুেক্ষত পাক্ষর নাই র্ক্ষল আ াক্ষদর পাঁচ র্ছক্ষরর সন্তানটা আ রা 

প্রায় হারাক্ষতই র্ক্ষসক্ষছলা । আোহ হাক্ষত ধইরা আ ার দছক্ষলটাক্ষক র্াঁক্ষচক্ষয়ক্ষছ। আোহ সহায়। িাসতক্ষন্ত্রর স স্যা সম্পক্ষকব 

আক্ষ  আ ার দত ন দকান ধারণা ক্ষছলনা। তক্ষর্ এই দরা টা সম্পক্ষকব আ াক্ষদর সর্ার ধারণা র্াকা খর্ জরুরী।  

 

িাস নালীর সংক্র ণ র্লক্ষত িাস নালীর সাক্ষর্ জক্ষি ত ক্ষর্ক্ষ ন্ন সংখ্যক দরা ক্ষক দর্াোয়। বুক র্া পাঁজর দিক্ষর্  াওয়া এটার 

সর্ক্ষচক্ষয় খারাপ লেণ। এই লেণ দদখা ক্ষদক্ষল সাক্ষর্ সাক্ষর্ দরা ীক্ষক সরকাক্ষর স্বাস্থয দকক্ষে ক্ষনক্ষত হক্ষর্। িাসতক্ষন্ত্রর প্রদাহ 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%A3


    

পৃষ্ঠা | 66   

র্াংলাক্ষদক্ষি ক্ষিশুমৃতুযর একটি প্রধান কারণ। এক্ষক অযাক্ষকউট দরসক্ষপক্ষরটক্ষর ইনক্ষফকিন র্া িাসতক্ষন্ত্রর সংক্রা ণ র্লা হয়। 

এই দরা  সর্ র্য়ক্ষসর দলাক্ষকর হক্ষত পাক্ষর।   

 

িাসতন্ত্র দুটি অংক্ষি ক্ষর্ ি। উপক্ষরর অংি আর ক্ষনক্ষচর অংি। উপক্ষরর অংক্ষি আক্ষছ নাক আর  লা।ক্ষনক্ষচর অংক্ষি আক্ষছ 

িাসনাক্ষল আর ফুসফুস। িাসনাক্ষলক্ষত সংক্র ণ হয়  াইরাস দর্ক্ষক।  াইরাস সংক্র ণ দর্ক্ষক ইনফুক্ষয়ঞ্জা হয়, ক্ষনউক্ষ াক্ষনয়া 

হয়। প্রর্  ক্ষদক্ষক দদখা দদয় সক্ষদ ব, কাক্ষি আর সাক্ষর্ সক্ষঙ্গ  লায় িব্দ হয়। এস য় বুক র্া পাঁজর দদক্ষর্  াওয়ার ঘটনা ঘক্ষট। 

এস য় ক্ষিশু-ক্ষকক্ষিারক্ষদর  র্া র্ ক্ষচক্ষকৎসা না ক্ষদক্ষল িাসকি ও িরীর নীলা  হক্ষয়  াক্ষর্। এস য় িাস র্ন্ধ এ নক্ষক 

মৃতুযও হক্ষত পাক্ষর।       

 

িাসতক্ষন্ত্রর সংক্রা ণ র্া িাসনাক্ষলর প্রদাক্ষহর প্রর্  ক্ষদক্ষক জ্বর হক্ষর্ পক্ষর হক্ষর্ সক্ষদ ব। শুকক্ষনা ও দর্দনা য় কাক্ষি হক্ষর্ এর্ং 

বুক্ষকর ক্ষনক্ষচ অিাক্ষন্ত লা ক্ষর্। বুক  ারী লা ক্ষর্, সাঁইসাঁই িব্দ হক্ষর্, িাসকি হক্ষর্। িাসনাক্ষল প্রদাক্ষহর জন্য কাক্ষির স য় 

বুক্ষক ব্যর্া হক্ষর্। সা ান্য কফ  হক্ষর্। কফ হক্ষর্ আঠাল এর্ং অক্ষনক স য় রিক্ষ ক্ষশ্রত। এক-দুই ক্ষদন পর কফ  াঢ় হক্ষয় 

 াক্ষর্ এর্ং িাসনাক্ষলক্ষত প্রদাক্ষহর জন্য রিক্ষর্র হক্ষর্। বুক র্া পাঁজর দিক্ষর্  াক্ষর্। এ ন লেণ দদখা ক্ষদক্ষল সাক্ষর্ সাক্ষর্ 

দরা ীক্ষক সরকাক্ষর স্বাস্থয দকক্ষে ক্ষনক্ষত হক্ষর্। 

 

আ াক্ষদর পাঁচ র্ছক্ষরর সন্তাক্ষনর বুক দিক্ষর্ ক্ষ ক্ষয়ক্ষছল। সাক্ষর্ সাক্ষর্ তাক্ষক সরকাক্ষর স্বাস্থয দকক্ষে ক্ষনক্ষয়  াই এর্ং অক্ষনক 

কক্ষি তাক্ষক সাক্ষরক্ষয় তুলক্ষত পাক্ষর।  

 

িাসতক্ষন্ত্রর সংক্রা ণ র্া িাসনাক্ষলর প্রদাহ ক্ষর্ষক্ষয় আ াক্ষদর স্বাস্থয ক ীর পরা ি ব শুনক্ষত হক্ষর্। দরক্ষিও ও দটক্ষলক্ষ িক্ষন এ 

ক্ষর্ষক্ষয় দ  অনুষ্ঠান হয় তা দদখক্ষত হক্ষর্ এর্ং বুেক্ষত হক্ষর্। ক্ষনক্ষজক্ষদর সতকব র্াকক্ষত হক্ষর্ ও অন্যক্ষদর এ ক্ষর্ষক্ষয় সতকব 

করক্ষত হক্ষর্।  

 

  



    

পৃষ্ঠা | 67   

ষষ্ঠ অধ্যাে 

 

সমীোে প্রাপ্ত তয়থ্যর পর্ যয়বেয়ণর ঙ্ক্ষভঙ্ক্ষিয়ত প্রস্তাঙ্ক্ষবত সুপাঙ্ক্ষরশমালা 

 

 

৬.১ সুপাক্ষরি ালা 

 

(১) স ন্বয়:  প্রকল্পটি বহুমাঙ্ক্ষত্রক এসঙ্ক্ষিঙ্ক্ষজ সূিক অজযয়ন একাঙ্ক্ষধক মন্ত্রণালয়ের পয়ে মানুষয়ক তথ্যদান ও অভযাস পালয়নর 

জন্য কাজ কয়র র্ায়ে। আচরণ পক্ষরর্তবন একটি দীঘ বক্ষ য়াক্ষদ প্রক্ষক্রয়া  া অর্েই ঐ ব্যক্ষি র্া দ াষ্ঠীর সা ক্ষিক জীর্ন 

ধারার অন্যান্য উপাদান তর্া ক্ষিো, স্বাস্থয, স্বােরতা, অর্ বননক্ষতক সে তা, সা াক্ষজক অর্স্থান ইতযাক্ষদ ক্ষনয়া ক্ষকর ওপর 

ক্ষন বরিীল। দসক্ষেক্ষে স্থায়ী আচরণ উন্নয়ক্ষনর জন্য সরকাক্ষরর অপরাপর ক্ষর্ া সমূক্ষহর সাক্ষর্ অক্ষধকতর স ক্ষন্বত 

ক বপক্ষরকেনা দনয়া দ ক্ষত পাক্ষর (দ  ন-ক্ষিো, নারী ও ক্ষিশু, স াজকল্যাণ, স্বাস্থয, শ্র , ধ ব, জনপ্রিাসন, স্থানীয় সরকার 

 ন্ত্রণালয় ইতযাক্ষদ)।  

 

(২) উন্নয়ক্ষনর জন্য দ া াক্ষ া  দকৌিল পে: প্রকেটি দুই যুক্ষ র দর্ক্ষি স ক্ষয়র ধারার্াক্ষহকতার ইক্ষতহাস র্াকক্ষলও 

স কালীন পক্ষরর্তবন, উন্নয়ন, উদ্ভার্ন এর্ং সুক্ষ াক্ষ র ক্ষর্ক্ষর্চনায় পরর্তী প বাক্ষয় পক্ষরকেনা িহণ ও র্াির্ায়ক্ষনর দেক্ষে 

ইউক্ষনক্ষসক্ষফর কাক্ষর ক্ষর পরা ি বসহ একটি সাম্প্রক্ষতক উন্নয়ক্ষনর জন্য দ া াক্ষ া  দকৌিলপে ততক্ষর করা দ ক্ষত পাক্ষর। 

 

(৩) ক্ষ না কার্ট বন: স্কুল কা বক্রক্ষ র মূল আকষ বণ এর্ং স্থানীয় প বাক্ষয় তথ্য ক্ষর্তরক্ষণ সক্ষর্ বাি সাফক্ষল্যর ক্ষর্ক্ষর্চনায় স কালীন 

পক্ষরক্ষস্থক্ষত ও নতুন কক্ষর ক্ষচক্ষিত স স্যার আক্ষলাক্ষক নতুন ক্ষ না কার্ট বন ততক্ষরসহ সর্ধরক্ষনর  ােক্ষ  সম্প্রচাক্ষরর উক্ষযা  

দনয়া দ ক্ষত পাক্ষর। 

 

(৪) ধ ীয় দ াষ্ঠীর সম্পিৃকরণ: সারাক্ষদক্ষি মুসল ান জনক্ষ াষ্ঠীর ব্যপক সংখ্যা ক্ষরষ্ঠতা লেয করা দ ক্ষলও র্াংলাক্ষদক্ষির 

স ি জনক্ষ াষ্ঠীর  াক্ষেই ক্ষনজ ক্ষনজ ধ ীয় অনুিাসন এর্ং নীক্ষত চচ বা ব্যপক াক্ষর্ লেযনীয় হওয়ার কারক্ষণ এই ক্ষর্িাল 

জনক্ষ াষ্ঠীর ইক্ষতর্াচক আচরণ ও সা াক্ষজক অনুিাসন প্রক্ষতষ্ঠায় তথ্য  ন্ত্রণালক্ষয়র সু-প্রক্ষিক্ষেত তথ্য ও দ া াক্ষ া কারী 

প্রক্ষতষ্ঠানসমূহ প্রক্ষতটি ধ বক্ষ াষ্ঠীক্ষক আরও অক্ষধকতর সম্পৃি করক্ষত পাক্ষর। 

 

(৫) পুরুক্ষষর অংিিহণ: প্রকে পক্ষরকেনায় সর্ বিক্ষরর পুরুক্ষষর (র্ার্া, যুর্া, ক্ষকক্ষিার) সক্ষক্রয় অংিিহনক্ষক বৃক্ষির লক্ষেয 

অক্ষ নর্ ক বক্ষকৌিল িহণ করা দ ক্ষত পাক্ষর (দ  ন- পুরুক্ষষর অংিিহণমূলক অনুষ্ঠানসহ)। 

 

(৬) ক্ষর্ক্ষিষ চাক্ষহদাসম্পন্ন ক্ষিশু: প্রকে ক ব পক্ষরকেনায় ক্ষর্ক্ষিষ চাক্ষহদাসম্পন্ন ক্ষিশু ও জনক্ষ াষ্ঠীক্ষক অক্ষধকতর গুরুত্ব দদয়া 

প্রক্ষয়াজন। তাক্ষদর ক্ষর্ষক্ষয় কা বক্র  উপস্থাপনাসহ তাক্ষদর সম্পৃি কক্ষর প্রতযে অংিিহণমূলক অনুষ্ঠান পক্ষরচালনা করা 

দ ক্ষত পাক্ষর।  

 

(৭) সুক্ষর্ধা র্ক্ষিত দ াষ্ঠী: প্রকে ক ব পক্ষরকেনায় পাহাড়ী জনক্ষ াষ্ঠীর জন্য খর্ই অে পক্ষরসক্ষর সম্পৃি করা হক্ষলও 

স তক্ষলর উপজাতীয় দ াষ্ঠীসহ অন্যান্য সুক্ষর্ধার্ক্ষিত বৃহত্তর দল দ  ন ক্ষর্ক্ষিষ দপিাজীক্ষর্, র্া ান শ্রক্ষ ক,  াক্ষ বন্টস 

শ্রক্ষ ক, র্ততীয় ক্ষলঙ্গক্ষক অক্ষধকতর গুরুত্ব দদয়া প্রক্ষয়াজন এর্ং অনুষ্ঠান কা বক্র  পক্ষরকেনায় এলাকাক্ষ ক্ষদ ক্ষনজ ক্ষনজ 

তর্ক্ষিিয অনু ায়ী সর্ধরক্ষনর সুক্ষর্ধার্ক্ষিত দ াষ্ঠীক্ষক সম্পৃি করা দ ক্ষত পাক্ষর। 

 

(৮)  ার্তস্বাস্থয:  ার্তস্বাস্থয উন্নয়ক্ষন স্বাস্থয ও পক্ষরর্ার পক্ষরকেনা ক্ষর্ া ক্ষক সম্পৃি কক্ষর আরও উদ্ভার্নী অনুষ্ঠাক্ষনর ততক্ষর 

ও সম্প্রচার করা দ ক্ষত পাক্ষর। জাতীয় এর্ং প্রতযন্ত অিক্ষল   বর্তী ও দুগ্ধদানকারী  াক্ষয়ক্ষদর সক্ষক্রয় এর্ং স ক্ষন্বত 

অংিিহণমূলক অনুষ্ঠান, নর্ উদ্ভাক্ষর্ত তক্ষথ্যর ব্যর্হার প্রদি বন, নতুন স স্যার সাক্ষর্ দ াকাক্ষর্লার উপায় র্ণ বনা, তথ্য এর্ং 

স্বাস্থয ব্যর্স্থায় দসর্ার অক্ষধকার প্রক্ষতষ্ঠায় স্থানীয় ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারী ক্লাক্ষর্র ভূক্ষ কা আক্ষলাচনা ইতযাক্ষদ। 

 



    

পৃষ্ঠা | 68   

(৯) পুক্ষি ও ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারী: প্রকে ক বকাক্ষন্ড পুক্ষি, র্য়:সক্ষন্ধ ক্ষর্ষয়ক র্াতবাক্ষক স্কুল ও উঠান তর্ঠকসহ আরও অক্ষধক 

গুরুত্ব সহকাক্ষর  ণ ােক্ষ  সম্প্রচার করা দ ক্ষত পাক্ষর। নতুন াক্ষর্ প্রকাক্ষিত কক্ষরানা  াইরাক্ষসর  ত সংক্রা ক  হা ারী 

ক্ষনয়ন্ত্রক্ষণ  ক্ষর্ষ্যৎ ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারীর স্বাস্থয দুক্ষ বা  প্রক্ষতক্ষরাক্ষধ প্রস্তুক্ষতমূলক দেতা অজবন, অক্ষ জ্ঞতা আক্ষলাচনা, সা াক্ষজক 

আক্ষন্দালন সৃক্ষির ইক্ষতর্াচক প্রচারণা করা দ ক্ষত পাক্ষর। 

 

(১০) নতুন  াে : স ক্ষয়র আক্ষপক্ষেকতায় তথ্য প্রর্াক্ষহ নতুন  ােক্ষ র অক্ষিত্ব এর্ং ব্যপকতাক্ষক দ ক্ষন ক্ষনক্ষয় সংক্ষিি 

সংস্থাসমূক্ষহর নতুন দেতা অজবক্ষনর পািাপাক্ষি সা ক্ষজক িক্ষর এসক্ষর্র ব্যর্হাক্ষরর সুক্ষ া  সৃক্ষি ও অক্ষ নর্ দকৌিক্ষলর 

উদ্ভার্ন করা দ ক্ষত পাক্ষর (Social Media, Community Radio, Web based interactive 

communication) ।  

 

(১১) আন্ত:সংস্থা ক ব স ন্বয়: প্রায় দুই যু  ধক্ষর চল ান প্রকেটির প বায়ক্ষ ক্ষত্তক সাফক্ষল্যর প বাক্ষলাচনায় এর্ং 

আন্ত:ক্ষর্ া ীয় উন্নয়ন ক্ষনক্ষদ বিক্ষকর স ক্ষন্বত তথ্য প্রর্াক্ষহর দকক্ষেক্ষর্ন্দু হওয়ার কারক্ষণ লেয ও উক্ষেের সাক্ষর্ সম্পৃি 

অপরাপর সরকাক্ষর  ক্ষর্ া সমূক্ষহর অর্ ব ও জনর্ক্ষলর ক্ষর্ক্ষনক্ষয়া  ঘটাক্ষনা দ ক্ষত পাক্ষর। 

 

(১২) দেতা বৃক্ষি: ক্ষিশু ও নারীর চাক্ষহদা দকক্ষেক,  ানসম্পন্ন অনুষ্ঠান পক্ষরকেনা, আক্ষয়াজন, ততরী এর্ং সম্প্রচাক্ষরর 

উক্ষেক্ষে প্রক্ষতটি র্াির্ায়নকারী সংস্থার ক বকতবা-ক বচারীর অক্ষধকতর দেতার উন্নয়ক্ষনর উক্ষযা  দনয়া দ ক্ষত পাক্ষর।  াঠ 

প বাক্ষয় সংক্ষিি প্রক্ষতযক দ া াক্ষ া কারীর উন্নয়ক্ষনর জন্য দ া াক্ষ া  ধারণা এর্ং দকৌিক্ষলর উপর ক্ষর্িাক্ষরত প্রক্ষিেক্ষণর 

আক্ষয়াজন করা দ ক্ষত পাক্ষর।  

 

(১৩) ক্ষর্ া ীয় স ক্ষন্বত  ক্ষনটক্ষরং: প্রক্ষতটি র্াির্ায়নকারী সংস্থার দেতা এর্ং অক্ষ জ্ঞতাক্ষক কাক্ষজ লা াক্ষনার স্বাক্ষর্ ব  াঠ 

প বাক্ষয় নুযনত  ক্ষর্ া ীয় প বাক্ষয় একটি সক্ষক্রয় স ক্ষন্বত কক্ষ টির  ােক্ষ  দ ৌর্ সুপারক্ষ িন ও কা বক্র  ক্ষর্ক্ষিষক্ষণর ব্যর্স্থা 

ততক্ষর করা দ ক্ষত পাক্ষর। তথ্য  ন্ত্রণালক্ষয়র দনর্তক্ষত্ব পক্ষরচাক্ষলত এসর্ কক্ষ টিক্ষত সংক্ষিি  ন্ত্রণালয়/ক্ষর্ া সমূক্ষহর অংি 

র্াকক্ষত হক্ষর্ এর্ং SDG’র আক্ষলাক্ষক ক্ষর্ক্ষিষণ কক্ষর ক বকাক্ষন্ড আন্ত:ক্ষর্ া ীয় সহায়তা ক্ষনক্ষশ্চত করক্ষত হক্ষর্। 

 

 (১৪) জনবল সংয়র্াজন : দীঘ যঙ্ক্ষদন ধয়র পক্ষরচাক্ষলত প্রকেটির ক্ষর্স্তৃক্ষত ক্ষর্িাল এবং ঙ্ক্ষশশু ও নারী উন্নেয়ন তথ্য প্রবায়হ এর 

ভূঙ্ক্ষমকা ইঙ্ক্ষতময়ধ্যই ব্যাপকভায়ব স্বীকৃত। প্রকল্পটি একাঙ্ক্ষধক মন্ত্রণালয়ের পয়ে জাতীে উন্নেয়নর একাঙ্ক্ষধক লেযমাত্রা 

অজযয়ন বঙ্ক্ষলষ্ঠ ভূঙ্ক্ষমকা পালন কয়র আসয়ে। এয়েয়ত্র প্রকল্প দয়ল নূযনতম দুইজন পঙ্ক্ষরবীেণ ও মূল্যােন কম যকতযা র্াকা 

আবশ্যক র্ারা প্রঙ্ক্ষতঙ্ক্ষনেত কার্ যক্রয়মর পঙ্ক্ষরবীেণসহ এর লেযমাত্রা অজযয়নর তদনঙ্ক্ষদন তথ্য-উপাি সংঙ্ক্ষেি দপ্তরসমূয়হ 

ঙ্ক্ষনেঙ্ক্ষমত অবঙ্ক্ষহত করয়ত সেম হয়বন।  

(১৫) প্রক্ষতক্ষর্দক্ষনর প্রক্ষতর্াতবা:  াঠ প বাক্ষয়র প্রক্ষতক্ষর্দনসমূহ ক্ষনয়ক্ষ ত ক্ষর্ক্ষিষণ কক্ষর সংক্ষিি দপ্তরসমূহসহ র্াির্ায়নকারী 

প্রক্ষতষ্ঠানসমূক্ষহর দজলা প বাক্ষয় প্রক্ষত ক্ষতন  াস অন্তর প্রক্ষতর্াতবা দপ্ররণ করা দ ক্ষত পাক্ষর। র্াির্ায়নকারী সংস্থাসমূক্ষহর 

 ক্ষে ক্ষনয়ক্ষ ত াক্ষর্ ক্ষনজ ক্ষনজ কা বক্রক্ষ র তথ্য-উপাত্ত ক্ষর্ক্ষন য় কক্ষর প্রক্ষত ছয়  াস দ য়াক্ষদ স্থানীয় সুক্ষ া , সম্পদ ও 

পক্ষরক্ষস্থক্ষতর আক্ষলাক্ষক জাতীয় ও স্থানীয় প বাক্ষয় অি ক্ষত প বাক্ষলাচনা করার নীক্ষত িহণ করা দ ক্ষত পাক্ষর। 
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৬.২ উপসংহার 

 

সা াক্ষজক, সাংস্কৃক্ষতক ও অর্ বননক্ষতক উন্নয়ক্ষনর  ক্ষতিীল ধারায় চল ান প্রকেটি র্তব ান র্াংলাক্ষদক্ষির রূপকে ২০৪১ এর 

লেয াো অজবক্ষন ব্যাপক ভূক্ষ কা রাখক্ষত সে  হক্ষয়ক্ষছ (তর্াক্ষপ  ানর্ উন্নয়ন একটি চল ান প্রক্ষক্রয়া  া স ক্ষয়র সাক্ষর্ 

সাক্ষর্ চাক্ষহদা এর্ং সরর্রাক্ষহর সুষ্ঠু স ন্বক্ষয়র সাক্ষর্ সম্পক্ষকবত)। 

 

প্রকেটির ধারাক্রক্ষ ক ইক্ষতহাক্ষসর সাক্ষর্ এর ৪র্ ব প বাক্ষয়র র্াির্ায়ক্ষনর ফক্ষল ক্ষিশুর সুরো এর্ং নারীর ে তায়ক্ষন ব্যাপক 

প্র ার্ রাখক্ষত দপক্ষরক্ষছ। দদক্ষির অর্ বননক্ষতক ও কাঠাক্ষ া ত উন্নয়ক্ষনর স ান্তরাক্ষল এটি সারাক্ষদক্ষির সর্ দশ্রক্ষণর  ানুক্ষষর 

 াক্ষে অক্ষধকার সক্ষচতনতা ও আত্ম  বাদা প্রক্ষতষ্ঠা, ইক্ষতর্াচক তনক্ষতক চচ বার সৃক্ষি, স্বাস্থয-পুক্ষি-ক্ষিো অ যাক্ষসর প্রচলনসহ 

স াক্ষজ ক্ষিশু ক্ষর্র্াহ, ক্ষিশু শ্র   ও ক্ষিশু ক্ষন বাতক্ষনর ক্ষর্রূক্ষি সক্ষম্মক্ষলত সা াক্ষজক অঙ্গীকারক্ষক সুপ্রক্ষতক্ষষ্ঠত কক্ষরক্ষছ। 

 

প্রকেটি নারী ও ক্ষিশু দকক্ষেক লেয াো ক্ষনধ বারণ করক্ষলও র্স্তুত সা াক্ষজক প্র ার্ সৃক্ষির কারক্ষণ সর্ দশ্রক্ষণর  ানুষ এর 

দর্ক্ষক ফললা  করক্ষত দপক্ষরক্ষছ। সক্ষর্ বাপক্ষর প্রকে সারাক্ষদক্ষির সর্ দশ্রক্ষণর  ানুক্ষষর  াক্ষে হাল না াক্ষদ তথ্য দপৌুঁছাক্ষনা, 

ক্ষর্িাস সৃক্ষি এর্ং নতুন অ যাস িহক্ষণর আচরণ সৃক্ষির  ে ক্ষদক্ষয় উন্নত জীর্ন ব্যর্স্থা ততক্ষরর পর্ক্ষক সু   কক্ষরক্ষছ। 

 

পরা ি বক দক্ষলর অনুসন্ধান কা বক্র  একাক্ষধক স স্যা/প্রক্ষতকূলতা, দূর্ বলতা এর্ং ফক্ষলর অনিসরতা ক্ষচক্ষিত কক্ষর 

উপকারক্ষ া ী, তথ্য  ন্ত্রণালয়, র্াির্ায়নকারী সংস্থা এর্ং আইএ ইক্ষির সাক্ষর্ পরা ি বক্রক্ষ  ক্ষর্ক্ষ ন্ন প বক্ষর্েক্ষণর ক্ষর্ক্ষিষণ 

এর্ং সুপাক্ষরি ালার খসড়া প্রিার্ কক্ষরক্ষছ। 

 

প্রকেটির ধারার্াক্ষহকতা সুপাক্ষরি কক্ষর পরর্তী প বায়সমূক্ষহ পক্ষরর্ক্ষতবত তর্ক্ষিক উন্নয়নসূচক্ষকর  াপকাঠিক্ষত 

লেয াোসমূহক্ষক এসক্ষিক্ষজ’র আক্ষলাক্ষক উপস্থাপন, ক্ষর্ক্ষিষণ ও সক্ষন্নক্ষর্ি করার সুপাক্ষরি কক্ষরক্ষছ। প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত এর্ং 

প্রকক্ষের দীঘ বস্থায়ী অক্ষ জ্ঞতার আক্ষলাক্ষক পরর্তী প বাক্ষয়র প্রকে প্রিার্নায় সরকাক্ষরর অন্যান্য  ন্ত্রণালক্ষয়র  াঠ প বাক্ষয় 

ক্ষনক্ষর্ড় সংক্ষিিতার সুপাক্ষরি কক্ষরক্ষছ। পরর্তী প বায়সমূক্ষহ প্রকে ততক্ষর অনুক্ষ াদন, অর্ বছাড়করণসহ আন্ত: ন্ত্রণালয়/ 

প্রক্ষতষ্ঠান/ কক্ষ টির  ােক্ষ  স ক্ষন্বত পক্ষরর্ীেক্ষণর উক্ষযা ী ভূক্ষ কা ক্ষনক্ষল তা  াঠ প বাক্ষয় র্াির্ায়ক্ষনর  ক্ষত বৃক্ষিসহ ফক্ষলর 

প্রসারতা লা  করক্ষত ব্যাপক প্র ার্ রাখক্ষর্। স ক্ষন্বত তদারক্ষকর কারক্ষণ নারী, ক্ষিশুসহ সর্ক্ষশ্রক্ষণর  ানুক্ষষর প্রকে কা বক্রক্ষ  

অংিিহণ বৃক্ষি পাক্ষর্। 

 

ফক্ষলর ব্যাপকতা বৃক্ষির লক্ষেয প্রকক্ষের দে জনর্ল সৃক্ষিসহ ক্ষনয়ক্ষ ত ফল প বাক্ষলাচনা এর্ং প্রক্ষতক্ষর্দনসমূহ সংক্ষিি ব্যক্ষি 

ও প্রক্ষতষ্ঠানসমূক্ষহর সাক্ষর্ আক্ষলাচনা ও প্রক্ষতর্াতবা প্রদান অতযন্ত গুরুত্বপূণ ব র্ক্ষল ক্ষচক্ষিত হক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষের অজবনক্ষক স্থায়ী 

করার লক্ষেয এর্ং এর প্র ার্ক্ষক স াজজীর্ক্ষন দটকসই করার লক্ষেয অতযন্ত ব্যক্ষতক্র ধ ী এই  ানর্ ক্ষর্ষয়ক প্রকেক্ষক 

সার্ বেক্ষণক াক্ষর্ই  ানুক্ষষর ক্ষিো, ক্ষর্িাস এর্ং আচরক্ষণর উপর নজর রাখক্ষত হক্ষর্। প্রক্ষয়াজক্ষন নারী, ক্ষিশু ও  ানুষক্ষক 

উন্নয়নসূচক্ষকর আর্ক্ষতব র্দলাক্ষনার জন্য সরকার, প্রক্ষতষ্ঠান এর্ং প্রকক্ষের দসর্াদানকারীক্ষদর ক্ষনজ ক্ষনজ অক্ষ জ্ঞতা, ক্ষর্িাস 

এর্ং ক বক্ষকৌিলক্ষক র্দলাক্ষত হক্ষর্। 
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পক্ষরক্ষিি-ক 

 

 ণপ্রজাতন্ত্রী র্াংলাক্ষদি সরকার 

পক্ষরকেনা  ন্ত্রণালয় 

র্াির্ায়ন পক্ষরর্ীেণ ও মূল্যায়ন ক্ষর্ া । 

 

“ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  কা বক্র  (৪র্ ব প বায়)” স াপ্ত প্রকক্ষের প্র ার্ মূল্যায়ন স ীো 

 

প্রশ্ন ালা-১ 

উপকারক্ষ া ী জনক্ষ াষ্ঠীর জন্য 

 

শুক্ষ ো/আসসালামু আলাইকু । 

আক্ষ  .............................................................,  ণপ্রজাতন্ত্রী র্াংলাক্ষদি সরকাক্ষরর র্াির্ায়ন 

পক্ষরর্ীেণ ও মূল্যায়ন ক্ষর্ া  এর পক্ষে একটি স ীো পক্ষরচালনা করক্ষছ  া তথ্য  ন্ত্রণালয় কর্তবক র্াির্াক্ষয়ত 

“ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  কা বক্র  (চতুর্ ব প বায়)” স াপ্ত প্রকেটির প্র ার্ মূল্যায়ন করক্ষর্ এর্ং স ীোটি 

পক্ষরচালনার জন্য ট্রযান্স ম্যাক্ষনজক্ষ ন্ট ক্ষলক্ষ ক্ষটি-ক্ষক ক্ষনক্ষয়া  করা হক্ষয়ক্ষছ। আক্ষ  ট্রযান্স ম্যাক্ষনজক্ষ ন্ট ক্ষলক্ষ ক্ষটি 

এর পক্ষে আপনার ক্ষনকট দর্ক্ষক ক্ষকছু তথ্য সংিহ করক্ষত আিহী। প্রদত্ত তথ্য শুধু াে  ক্ষর্ষণার কাক্ষজ ব্যর্হৃত 

হক্ষর্ এর্ং তক্ষথ্যর দ াপনীয়তা রো করা হক্ষর্।  

 

এই তথ্য সংিহ কা বক্র  প্রায় এক ঘন্টা স য় ক্ষনক্ষত পাক্ষর। জরীক্ষপ অংিিহক্ষণর জন্য আপনাক্ষক দকান প্রকার 

দজার করা হক্ষর্না এর্ং আপক্ষন দ ক্ষকান প্রক্ষশ্নর উত্তর নাও ক্ষদক্ষত পাক্ষরন। আপক্ষন চাইক্ষল আ রা দ ক্ষকান প্রশ্ন র্াদ 

ক্ষদক্ষয় পরর্তী প্রক্ষশ্ন চক্ষল  ার্। আ রা শুধু াে আপনার দস্বোয় অংিিহণমূলক প্রক্ষশ্নর উত্তরসমূহ ক্ষলক্ষপর্ি করর্।  

আপক্ষন ক্ষক তথ্য প্রদাক্ষন সম্মত আক্ষছন-  হযাঁ   না    (ধন্যর্াদ ক্ষদক্ষয় সাোৎকার দিষ করুন) 

উত্তরদাতার না : দ ার্াইল নম্বর: 

       ক্ষনজস্ব    পাক্ষরর্াক্ষরক    পক্ষরক্ষচত 

উত্তরদাতার ক্ষলঙ্গ:     পুরুষ       নারী উত্তরদাতার র্য়স: ..................... (র্ছর)  

ক্ষিো ত দ াগ্যতা: ………… (সক্ষর্ বাি দশ্রণী)  

িা : উপক্ষজলা: 

দজলা: ক্ষর্ া : 

 

সাোৎকার নম্বর:  সাোৎকার স্থান: 

 

 

সাোৎকার িহক্ষণর তাক্ষরখ:  

 

 

সাোৎকার িহণকারীর না  ও স্বাের 
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১। আপক্ষন ক্ষক ক্ষর্র্াক্ষহত?  হযাঁ   না    

২। ক) উত্তর হযাঁ হক্ষল, সন্তান আক্ষছ ক্ষক?  হযাঁ   না    

 খ) উত্তর হযাঁ হক্ষল, উক্ষেখ করুন (র্য়ক্ষসর ক্র ানুসাক্ষর ক্ষলখন) 

ক্রক্ষ ক ক্ষলঙ্গ র্য়স (র্ছর) ক্ষিো 

    

    

    

    

  

৩। আপনার প্রধান দপিা উক্ষেখ করুন (ক্ষ ক্ষকান একটিক্ষত ( ক্ষচি ক্ষদন) 

 গৃহস্থলী  কৃক্ষষ  ক্ষদন  জুর (অকৃক্ষষ) 

 চাকুরী  ক্ষুদ্র দপিা  ক্ষুদ্র দপিা (কা ার, কু ার, দজক্ষল) 

 কুটির ক্ষিে  হাঁস, মুর ী, পশুপালন,  ৎস্য চাষ  দকান দপিা নাই 

 অন্যান্য উক্ষেখ করুন ..................................................................................... 

 

৪। আপক্ষন ক্ষক ২০১২ দর্ক্ষক ২০১৭ স য়কাক্ষল ক্ষিশু ও নারীর উন্নয়ন ক্ষর্ষয়ক দকান কা বক্র  র্া উন্নয়ন সহায়তাকারী 

সা াক্ষজক দ া াক্ষ া  র্া প্রচারণা কা বক্রক্ষ র কর্া  ক্ষন করক্ষত পাক্ষরন? (ক্ষপ্রার্ করুন) 
 

হযাঁ   না    (উত্তর না হক্ষল সাোৎকার দিষ করুন, ধন্যর্াদ জানান) 

 

৫। ঐ স ক্ষয় পক্ষরচাক্ষলত ক্ষর্ক্ষ ন্ন প্রচারণা/ক্ষ া াক্ষ া  কা বক্রক্ষ র দকান দকান ক্ষর্ষক্ষয় আপক্ষন তথ্য দপক্ষয়ক্ষছক্ষলন 

র্ক্ষল  ক্ষন করক্ষত পাক্ষরন? ( ক্ষচি ক্ষদন, একাক্ষধক উত্তর হক্ষত পাক্ষর) 

ক্ষর্ষয়সমূহ না হযাঁ উৎস 

জন্ম ক্ষনর্ন্ধন    

িাস তক্ষন্ত্রর দরা /এআরআই/ক্ষনউক্ষ াক্ষনয়া    

শুধু াে  াক্ষয়র দুধ খাওয়া    

  বর্তী  াক্ষয়র দসর্া    

ক্ষকক্ষিার ক্ষকক্ষিারীর স্বাস্থয ও পক্ষরচ বা    

সার্ান ক্ষদক্ষয় হাত দধায়া    

আক্ষস বক্ষনক মুি /ক্ষনরাপদ পাক্ষন    

স্বাস্থযসম্মত পায়খানা    

এইচআইক্ষ /এইিস    

প্রজননতন্ত্র ও দ ৌনর্াক্ষহত দরা     

ক্ষিশুক্ষদর আঘাত/েক্ষতর ক্ষচক্ষকৎসা    

দুক্ষ বা  প্রস্তুক্ষত    

ক্ষিশু অক্ষধকার ও ক্ষনরাপত্তা    

ক্ষিশু ক্ষর্র্াহ    

ক্ষিশু শ্র     

কন্যা ক্ষিশুর অক্ষধকার    

ক্ষিশুক্ষদর স্কুক্ষল এর্ং অন্যান্য স্থাক্ষন িারীক্ষরক িাক্ষি    

স্কুল দর্ক্ষক েক্ষড় পড়া ক্ষিশু ও ক্ষর্যালয় র্ক্ষহভূ বত ক্ষিো    

ক্ষর্ক্ষিষ চাক্ষহদাসম্পন্ন ক্ষিশুক্ষদর অক্ষধকার/সুরো    
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৬। দসই স য় উপক্ষরর ক্ষর্ষয়গুক্ষলা ছাড়াও অন্য দকান ক্ষর্ষক্ষয় তথ্য দপক্ষয়ক্ষছক্ষলন র্ক্ষল  ক্ষন করক্ষত পাক্ষরন ক্ষক?   

হযাঁ   না     

 উত্তর হযাঁ হক্ষল তথ্যগুক্ষলা ক্ষক ক্ষক এর্ং দকার্া দর্ক্ষক দপক্ষয়ক্ষছক্ষলন  ন্তব্য করুন (কক্ষয়কটি নমুনা সংযুু্ি) 

তথ্য র্া ক্ষর্ষয়সমূহ  ন্তব্য 

জক্ষন্মর ৪৫ ক্ষদক্ষনর  ক্ষে ক্ষিশুর জন্ম ক্ষনর্ন্ধন করক্ষত হক্ষর্  

িাসকক্ষির কারক্ষণ বুক্ষকর খাঁচা দদক্ষর্ দ ক্ষল র্া ক্ষনউক্ষ াক্ষনয়ার আিাংকা দদখা 

ক্ষদক্ষল ক্ষিশুক্ষদর দ্রুত হাসপাতাক্ষল ক্ষনক্ষত হক্ষর্ 

 

জক্ষন্মর পর পূণ ব ০৬  াস প বন্ত ক্ষিশুক্ষক শুধু াে  াক্ষয়র বুক্ষকর দুধ খাওয়াক্ষত হক্ষর্  

ক্ষিশু জক্ষন্মর ১ ঘন্টার  ক্ষে তাক্ষক িাল দুধ খাওয়াক্ষত হক্ষর্  

পক্ষরর্াক্ষরর সর্াইক্ষক ক পক্ষে ৫টি উক্ষেখক্ষ াগ্য স ক্ষয় সার্ান ক্ষদক্ষয় দুই হাত ধুক্ষত 

হক্ষর্ 

 

দ ক্ষয়ক্ষদর দেক্ষে আইনানু  ক্ষর্ক্ষয়র র্য়স ক পক্ষে ১৮ এর্ং দছক্ষলক্ষদর জন্য ২১ 

র্ছর 

 

ক্ষিশুর স্বাস্থয সুরোয় সর্গুক্ষলা টিকা ক্ষনক্ষত হক্ষর্  

  

  

* উক্ষেক্ষখত তথ্যসমূহ  ক্ষন করক্ষত পারক্ষল উৎস জানুন এর্ং নতুন তথ্য জানাক্ষল উৎসসহ দরকি ব করুন। 

 

৭। দসই স ক্ষয় ক্ষক ক্ষক ধরক্ষনর প্রচারণা/ক্ষ া াক্ষ া  কা বক্র  পক্ষরচাক্ষলত হক্ষয়ক্ষছল র্া আপক্ষন অংি ক্ষনক্ষয়ক্ষছক্ষলন র্া 

উপক্ষ া  কক্ষরক্ষছক্ষলন র্ক্ষল আপক্ষন  ক্ষন করক্ষত পাক্ষরন? ( ক্ষচি ক্ষদন, একাক্ষধক উত্তর হক্ষত পাক্ষর) 

কা বক্র সমূহ হযাঁ না 

স্থানীয় দনর্তবৃক্ষন্দর ওক্ষরক্ষয়নক্ষটিন   

উঠান তর্ঠক   

ক্ষিশু দ লা   

 ণসঙ্গীত   

ক্ষ না কার্ট বন প্রদি বনী   

চলক্ষিে প্রদি বনী   

টিক্ষ  ক্ষসক্ষরয়াল   

দটক্ষলক্ষ িন ক্ষপএসএ/ক্ষর্জ্ঞাপন প্রচার   

কক্ষর্কা / তথ্য প্রর্াহ/ প্রা ান্য ক্ষচে   

ধারার্াক্ষহক দরক্ষিও নাটক সম্প্রচার   

দরক্ষিও ক্ষ না কার্ট বন অনুষ্ঠান   

দরক্ষিও ক্ষপএসএ/ক্ষর্জ্ঞাপন প্রচার   

ক্ষকক্ষিার ক্ষকক্ষিারী দরক্ষিও দশ্রাতা ক্লার্   

কুইজ প্রক্ষতক্ষ াক্ষ তা   

জনস্বাক্ষর্ ব ক্ষর্জ্ঞাপন   

দপাোর / হযান্ড ক্ষর্ল / ছাপা প্রচারপে   

পর্ নাটক   
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৮।  এ ন দকান ক্ষর্ষয়  ক্ষন পক্ষড়, দসস য় ঐ তথ্যগুক্ষলা জানা আপনার খর্ই প্রক্ষয়াজন ক্ষছল? 

হযাঁ   না     

 উত্তর হযাঁ হক্ষল উক্ষেখ করুন- 

তথ্য র্া ক্ষর্ষয়সমূহ  ন্তব্য 

  

  

  

  

 

৯। ঐস য় পক্ষরচাক্ষলত প্রচারনা কা বক্র  নারী ও ক্ষিশুক্ষদর উন্নয়ক্ষন কতর্টকু গুরুত্ব / প্র ার্ রাখক্ষত দপক্ষরক্ষছল র্ক্ষল 

আপক্ষন  ক্ষন কক্ষরন?  

 তা ত সঠিক উত্তক্ষর  ক্ষচি ক্ষদন (একটি  াে) 

অতযন্ত কা বকর ও প্র ার্ ক্ষর্িারকারী ক্ষছল  

কা বকর ও প্র ার্ ক্ষর্িারকারী ক্ষছল  

প্রক্ষয়াজনীয় ক্ষছল  

অে কা বকর ও প্র ার্ ক্ষর্িারকারী ক্ষছল  

কা বকর ও প্র ার্ ক্ষর্িারকারী ক্ষছল না  

 

১০। দসই স য় প্রচাক্ষরত কা বক্রক্ষ র ফক্ষল এ ন দকান তথ্য / ঘটনা / উদাহরণ আপনার জানা আক্ষছ  া আপনাক্ষক র্া 

আপনার পক্ষরর্ারক্ষক ইক্ষতর্াচক আচরণ িহক্ষণ প্র াক্ষর্ত কক্ষরক্ষছল? 

তথ্য / ঘটনা / উদাহরণ ক্ষক ধরক্ষনর প্র ার্ 

  

  

  

  

 

১১। দসই স য় প্রচাক্ষরত সর্ বাক্ষধক প্র ার্ ক্ষর্িারকারী র্া প্রক্ষয়াজনীয় তথ্য দকানটি (সক্ষর্ বাি ক্ষতনটি)  া আপক্ষন এখনও 

 ক্ষন দরক্ষখক্ষছন র্া আপক্ষন ক্ষকংর্া আপনার পক্ষরর্ার অ যাস পালন করক্ষছন?  

ক্রক্ষ ক তথ্য 

  

  

  

  

 

১২। দসই স য় পক্ষরচাক্ষলত সর্ বাক্ষধক প্র ার্ ক্ষর্িারকারী র্া আপনার সর্ক্ষচক্ষয়  াল লা া তথ্য প্রদাক্ষনর  াে  / 

কা বক্র  দকানটি (সক্ষর্ বাি ক্ষতনটি)  া আপক্ষন এখনও  ক্ষন দরক্ষখক্ষছন র্া উপক্ষ া  করক্ষছন?  

ক্রক্ষ ক তথ্য প্রদাক্ষনর  াে  / কা বক্র  
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১৩। সরকাক্ষরর পক্ষরচাক্ষলত কা বক্র টি নারীক্ষদর জন্য আনন্দদায়ক ক্ষছল র্ক্ষল  ক্ষন কক্ষরন?  

 

হযাঁ  দকন………………..…  না    দকন…………………… 

১৪। সরকাক্ষরর পক্ষরচাক্ষলত কা বক্র টি ক্ষিশুক্ষদর জন্য আনন্দদায়ক ক্ষছল র্ক্ষল  ক্ষন কক্ষরন?  

 

হযাঁ  দকন………………..…  না    দকন…………………… 

 

১৫। ঐ স য় পক্ষরচাক্ষলত প্রচারণা কা বক্রক্ষ  অংিিহক্ষণর জন্য নারী ও পুরুক্ষষর স তা রো করা হক্ষয়ক্ষছল ক্ষক? 

 

হযাঁ  ক্ষক াক্ষর্…………..…  না     

 ন্তব্য  ক্ষদ র্াক্ষক …………………… 

 

১৬।  ঐস য় পক্ষরচাক্ষলত প্রচারণা কা বক্রক্ষ  ক্ষর্ক্ষিষ চাক্ষহদাসম্পন্ন ক্ষিশুক্ষদর ক্ষর্ষক্ষয় গুরুত্ব দদয়া হক্ষয়ক্ষছল ক্ষক? 

 

হযাঁ  ক্ষক াক্ষর্…………..…  না     

 ন্তব্য  ক্ষদ র্াক্ষক …………………… 

 

১৭।  ঐস য় পক্ষরচাক্ষলত প্রচারণা কা বক্রক্ষ  সা াক্ষজক াক্ষর্ অনিসর জনক্ষ াষ্ঠীক্ষক গুরুত্ব দদয়া হক্ষয়ক্ষছল ক্ষক? 

 

হযাঁ  ক্ষক াক্ষর্…………..…  না     

 ন্তব্য  ক্ষদ র্াক্ষক …………………… 

 

১৮। আপক্ষন ক্ষক সরকাক্ষরর এ ধরক্ষনর তথ্য প্রচারণা কা বক্র ক্ষক স র্ বন কক্ষর তার ধারার্াক্ষহকতার প্রক্ষয়াজন আক্ষছ 

র্ক্ষল  ক্ষন কক্ষরন? 

 

হযাঁ  দকন………………..…  না    দকন………………… 

 

১৯। এসর্ ক্ষর্ষক্ষয় সরকাক্ষরর তথ্য প্রচারণা কা বক্র  র্তব াক্ষন চল ান আক্ষছ,  ক্ষর্ষ্যক্ষতও চলক্ষর্ র্ক্ষল আিা করা 

 াক্ষে। এরক  একটি ক বকাে  ক্ষর্ষ্যক্ষত আক্ষরা ফলপ্রসু াক্ষর্ চালাক্ষনার জন্য ক্ষক ক্ষক ব্যর্স্থাক্ষদ দনওয়া দ ক্ষত 

পাক্ষর র্ক্ষল আপক্ষন পরা ি ব ক্ষদক্ষর্ন? 

 ক্রক্ষ ক পরা ি ব 

  

  

  

  

  

 

 

 

(সাোৎকার দিষ করুন, ধন্যর্াদ জানান) 
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পক্ষরক্ষিি- খ 

 

 ণপ্রজাতন্ত্রী র্াংলাক্ষদি সরকার 

পক্ষরকেনা  ন্ত্রণালয় 

র্াির্ায়ন পক্ষরর্ীেণ ও মূল্যায়ন ক্ষর্ া । 

 

“ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  কা বক্র  (৪র্ ব প বায়)” স াপ্ত প্রকক্ষের প্র ার্ মূল্যায়ন স ীো 

প্রশ্ন ালা-২ 

 

উপকারক্ষ া ী ক্ষিশু ও ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারীক্ষদর জন্য 

(১৫ র্ছক্ষরর উক্ষিব ক্ষিশু ও ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারীক্ষদর জন্য) 

 

শুক্ষ ো/আসসালামু আলাইকু । 

আক্ষ  .............................................................,  ণপ্রজাতন্ত্রী র্াংলাক্ষদি সরকাক্ষরর র্াির্ায়ন 

পক্ষরর্ীেণ ও মূল্যায়ন ক্ষর্ া  এর পক্ষে একটি স ীো পক্ষরচালনা করক্ষছ  া তথ্য  ন্ত্রণালয় কর্তবক র্াির্াক্ষয়ত 

“ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  কা বক্র  (চতুর্ ব প বায়)” স াপ্ত প্রকেটির প্র ার্ মূল্যায়ন করক্ষর্ এর্ং স ীোটি 

পক্ষরচালনার জন্য ট্রযান্স ম্যাক্ষনজক্ষ ন্ট ক্ষলক্ষ ক্ষটি-ক্ষক ক্ষনক্ষয়া  করা হক্ষয়ক্ষছ। আক্ষ  ট্রযান্স ম্যাক্ষনজক্ষ ন্ট ক্ষলক্ষ ক্ষটি 

এর পক্ষে আপনার ক্ষনকট দর্ক্ষক ক্ষকছু তথ্য সংিহ করক্ষত আিহী। প্রদত্ত তথ্য শুধু াে  ক্ষর্ষণার কাক্ষজ ব্যর্হৃত 

হক্ষর্ এর্ং তক্ষথ্যর দ াপনীয়তা রো করা হক্ষর্।  

 

এই তথ্য সংিহ কা বক্র  প্রায় এক ঘন্টা স য় ক্ষনক্ষত পাক্ষর। জরীক্ষপ অংিিহক্ষণর জন্য আপনাক্ষক দকান প্রকার 

দজার করা হক্ষর্না এর্ং আপক্ষন দ ক্ষকান প্রক্ষশ্নর উত্তর নাও ক্ষদক্ষত পাক্ষরন। আপক্ষন চাইক্ষল আ রা দ ক্ষকান প্রশ্ন র্াদ 

ক্ষদক্ষয় পরর্তী প্রক্ষশ্ন চক্ষল  ার্। আ রা শুধু াে আপনার দস্বোয় অংিিহণমূলক প্রক্ষশ্নর উত্তরসমূহ ক্ষলক্ষপর্ি করর্। 

আপক্ষন ক্ষক তথ্য প্রদাক্ষন সম্মত আক্ষছন-  হযাঁ   না   (ধন্যর্াদ ক্ষদক্ষয় সাোৎকার দিষ করুন) 

উত্তরদাতার না : দ ার্াইল নম্বর: 

                ক্ষনজস্ব    পাক্ষরর্াক্ষরক    পক্ষরক্ষচত 

উত্তরদাতার ক্ষলঙ্গ: পুরুষ /  ক্ষহলা দ ার্াইল: ............................... (অক্ষ  ার্ক) 

র্য়স: ................................. (র্ছর) ক্ষিো ত দ াগ্যতা: …………. (সক্ষর্ বাি দশ্রণী) 

িা : উপক্ষজলা: 

দজলা: ক্ষর্ া : 

 

সাোৎকার নম্বর:  সাোৎকার স্থান: 

 

সাোৎকার িহক্ষণর তাক্ষরখ:  

 

সাোৎকার িহণকারীর না  ও স্বাের 



    

পৃষ্ঠা | 76   

১। র্তব াক্ষন ক্ষক স্কুক্ষল পক্ষড়ন?  হযাঁ   না    

উত্তর হযাঁ হক্ষল, দকান দশ্রণীক্ষত পক্ষড়ন? ......................................................................... 

২। আপক্ষন ক্ষক দসই স ক্ষয় সরকারী াক্ষর্ পক্ষরচাক্ষলত দকান দ া াক্ষ া /তথ্য প্রদান/প্রচারণা কা বক্রক্ষ র কর্া   ক্ষন 

করক্ষত পাক্ষরন  া আপক্ষন শুক্ষনক্ষছক্ষলন/দদক্ষখক্ষছক্ষলন ক্ষকংর্া অংি ক্ষনক্ষয়ক্ষছক্ষলন?    

 হযাঁ   না   (ধন্যর্াদ ক্ষদক্ষয় সাোৎকার দিষ করুন) 

৩। ক্ষক ধরক্ষনর কা বক্রক্ষ  আপক্ষন অংি ক্ষনক্ষয়ক্ষছক্ষলন র্ক্ষল  ক্ষন পক্ষড়? ( ক্ষচি ক্ষদন, একাক্ষধক উত্তর হক্ষত পাক্ষর) 

কা বক্র সমূহ না হযাঁ কারা আক্ষয়াজন কক্ষরক্ষছল 

স্থানীয় দনর্তবৃক্ষন্দর ওক্ষরক্ষয়নক্ষটিন    

উঠান তর্ঠক    

ক্ষিশু দ লা    

 ণসঙ্গীত    

ক্ষ না কার্ট বন প্রদি বনী    

চলক্ষিে প্রদি বনী    

টিক্ষ  ক্ষসক্ষরয়াল    

দটক্ষলক্ষ িন ক্ষপএসএ/ক্ষর্জ্ঞাপন প্রচার    

কক্ষর্কা / তথ্য প্রর্াহ/ প্রা ান্য ক্ষচে    

ধারার্াক্ষহক দরক্ষিও নাটক সম্প্রচার    

দরক্ষিও ক্ষ না কার্ট বন অনুষ্ঠান    

দরক্ষিও ক্ষপএসএ/ক্ষর্জ্ঞাপন প্রচার    

ক্ষকক্ষিার ক্ষকক্ষিারী দরক্ষিও দশ্রাতা ক্লার্    

কুইজ প্রক্ষতক্ষ াক্ষ তা    

জনস্বাক্ষর্ ব ক্ষর্জ্ঞাপন    

দপাোর / হযান্ড ক্ষর্ল / ছাপা প্রচারপে    

পর্ নাটক    
 

৪।  ক্ষর্ক্ষ ন্ন কা বক্রক্ষ র  ােক্ষ  দকান দকান ক্ষর্ষক্ষয় তথ্য প্রচার করা হক্ষতা র্ক্ষল  ক্ষন পক্ষড়? ( ক্ষচি ক্ষদন, একাক্ষধক উত্তর 

হক্ষত পাক্ষর) 

ক্ষর্ষয়সমূহ না হযাঁ  ন্তব্য 

জন্ম ক্ষনর্ন্ধন    

এআরআই/ক্ষনউক্ষ াক্ষনয়া/িাস তক্ষন্ত্রর দরা     

শুধু াে  াক্ষয়র দুধ খাওয়া    

  বর্তী  াক্ষয়র দসর্া    

ক্ষকক্ষিার ক্ষকক্ষিারীর স্বাস্থয ও পক্ষরচ বা    

সার্ান ক্ষদক্ষয় হাত দধায়া    

আক্ষস বক্ষনক মুি /ক্ষনরাপদ পাক্ষন    

স্বাস্থযসম্মত পায়খানা    

এইসআইক্ষ /এইিস    

প্রজননতন্ত্র ও দ ৌনর্াক্ষহত দরা     

ক্ষিশুক্ষদর আঘাত/েক্ষতর ক্ষচক্ষকৎসা    

দুক্ষ বা  প্রস্তুক্ষত    

ক্ষিশু অক্ষধকার ও ক্ষনরাপত্তা    

ক্ষিশু ক্ষর্র্াহ    

ক্ষিশু শ্র     

কন্যা ক্ষিশুর ে তায়ন    

স্কুক্ষল িারীক্ষরক িাক্ষি    

স্কুল দর্ক্ষক েক্ষড় পড়া ক্ষিশু ও ক্ষর্যালয় র্ক্ষহভূ বত ক্ষিো    

ক্ষর্ক্ষিষ চাক্ষহদাসম্পন্ন ক্ষিশু    
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৫। দকান দকান ক্ষর্ষয়ক্ষ ক্ষত্তক তথ্যগুক্ষলা আপনার দর্ক্ষি প্রক্ষয়াজন ক্ষছল/ াল লা ক্ষতা? দকন? (সক্ষর্ বাি ৫টি 

ক্র ানুসাক্ষর র্লুন) 

 

তথ্যসমূহ পছক্ষন্দর 

ক্র  

দকন 

জন্ম ক্ষনর্ন্ধন   

িাস তক্ষন্ত্রর দরা /এআরআই/ক্ষনউক্ষ াক্ষনয়া   

শুধু াে  াক্ষয়র দুধ খাওয়া   

  বর্তী  াক্ষয়র দসর্া   

ক্ষকক্ষিার ক্ষকক্ষিারীর স্বাস্থয ও পক্ষরচ বা   

সার্ান ক্ষদক্ষয় হাত দধায়া   

আক্ষস বক্ষনক মুি /ক্ষনরাপদ পাক্ষন   

স্বাস্থযসম্মত পায়খানা   

এইচআইক্ষ /এইিস   

প্রজননতন্ত্র ও দ ৌনর্াক্ষহত দরা    

ক্ষিশুক্ষদর আঘাত/েক্ষতর ক্ষচক্ষকৎসা   

দুক্ষ বা  প্রস্তুক্ষত   

ক্ষিশু অক্ষধকার ও ক্ষনরাপত্তা   

ক্ষিশু ক্ষর্র্াহ   

ক্ষিশু শ্র    

কন্যা ক্ষিশুর অক্ষধকার   

ক্ষিশুক্ষদর স্কুক্ষল এর্ং অন্যান্য স্থাক্ষন িারীক্ষরক িাক্ষি   

স্কুল দর্ক্ষক েক্ষড় পড়া ক্ষিশু ও ক্ষর্যালয় র্ক্ষহভূ বত ক্ষিো   

ক্ষর্ক্ষিষ চাক্ষহদাসম্পন্ন ক্ষিশুক্ষদর অক্ষধকার/সুরো   

   

 

৬। দকান দকান প্রচারণা কা বক্র  আপনার দর্ক্ষি  জা/  াল লা ক্ষতা? দকন? (সক্ষর্ বাি ৫টি ক্র ানুসাক্ষর র্লুন) 

কা বক্র সমূহ পছক্ষন্দর 

ক্র  

দকন 

স্থানীয় দনর্তবৃক্ষন্দর ওক্ষরক্ষয়নক্ষটিন   

উঠান তর্ঠক   

ক্ষিশু দ লা   

 ণসঙ্গীত   

ক্ষ না কার্ট বন প্রদি বনী   

চলক্ষিে প্রদি বনী   

টিক্ষ  ক্ষসক্ষরয়াল   

দটক্ষলক্ষ িন ক্ষপএসএ/ক্ষর্জ্ঞাপন প্রচার   

কক্ষর্কা / তথ্য প্রর্াহ/ প্রা ান্য ক্ষচে   

ধারার্াক্ষহক দরক্ষিও নাটক সম্প্রচার   

দরক্ষিও ক্ষ না কার্ট বন অনুষ্ঠান   

দরক্ষিও ক্ষপএসএ/ক্ষর্জ্ঞাপন প্রচার   

ক্ষকক্ষিার ক্ষকক্ষিারী দরক্ষিও দশ্রাতা ক্লার্   

কুইজ প্রক্ষতক্ষ াক্ষ তা   

জনস্বাক্ষর্ ব ক্ষর্জ্ঞাপন   

দপাোর / হযান্ড ক্ষর্ল / ছাপা প্রচারপে   

পর্ নাটক   
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৭। এ ন দকান তথ্য, উপক্ষদি  ক্ষন করক্ষত পাক্ষরন  া আপক্ষন ক্ষনক্ষজর জীর্ক্ষন অ যাক্ষস পক্ষরণত কক্ষরক্ষছন? 

তথ্য/অ যাস ক্ষনক্ষজ 

কক্ষর 

ক্ষনক্ষজ কক্ষর ও 

পক্ষরর্ারক্ষক 

করক্ষত র্ক্ষল 

ক্ষনক্ষজ কক্ষর এর্ং 

স াক্ষজর 

অন্যক্ষদর করক্ষত 

র্ক্ষল 

    

    

    

    

    

 

৮। দকান দকান ক্ষর্ষয়ক্ষ ক্ষত্তক তথ্যগুক্ষলা আপক্ষন দসইস য় বুেক্ষত পাক্ষরন নাই ক্ষকংর্া ক  প্রক্ষয়াজনীয় র্ক্ষল  ক্ষন 

হক্ষতা? দকন? (সক্ষর্ বাি ৫টি ক্র ানুসাক্ষর র্লুন) 

তথ্যসমূহ অপছক্ষন্দর ক্র  দকন 

জন্ম ক্ষনর্ন্ধন   

িাস তক্ষন্ত্রর দরা /এআরআই/ক্ষনউক্ষ াক্ষনয়া   

শুধু াে  াক্ষয়র দুধ খাওয়া   

  বর্তী  াক্ষয়র দসর্া   

ক্ষকক্ষিার ক্ষকক্ষিারীর স্বাস্থয ও পক্ষরচ বা   

সার্ান ক্ষদক্ষয় হাত দধায়া   

আক্ষস বক্ষনক মুি /ক্ষনরাপদ পাক্ষন   

স্বাস্থযসম্মত পায়খানা   

এইচআইক্ষ /এইিস   

প্রজননতন্ত্র ও দ ৌনর্াক্ষহত দরা    

ক্ষিশুক্ষদর আঘাত/েক্ষতর ক্ষচক্ষকৎসা   

দুক্ষ বা  প্রস্তুক্ষত   

ক্ষিশু অক্ষধকার ও ক্ষনরাপত্তা   

ক্ষিশু ক্ষর্র্াহ   

ক্ষিশু শ্র    

কন্যা ক্ষিশুর অক্ষধকার   

ক্ষিশুক্ষদর স্কুক্ষল এর্ং অন্যান্য স্থাক্ষন িারীক্ষরক িাক্ষি   

স্কুল দর্ক্ষক েক্ষড় পড়া ক্ষিশু ও ক্ষর্যালয় র্ক্ষহভূ বত 

ক্ষিো 

  

ক্ষর্ক্ষিষ চাক্ষহদাসম্পন্ন ক্ষিশুক্ষদর অক্ষধকার/সুরো   

   

 

৯। এখন আপক্ষন ক্ষিশুক্ষদর জন্য দকান দকান  ােক্ষ /কা বক্রক্ষ  তথ্য ক্ষদক্ষত অক্ষধক গুরুত্ব/পরা ি ব ক্ষদক্ষর্ন? 

ক্রক্ষ ক তথ্য প্রদাক্ষনর  াে  
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১০। ক্ষিশুক্ষদর অনুষ্ঠানগুক্ষলা  জাদার করার জন্য ক্ষক ক্ষক করা দ ক্ষত পাক্ষর? 

ক্রক্ষ ক ক্ষক ক্ষক করা দ ক্ষত পাক্ষর 

  

  

  

  

 

১১। আপক্ষন ক্ষক অনুষ্ঠানগুক্ষলাক্ষত স্বােক্ষন্দ অংিিহণ করক্ষত দপক্ষরক্ষছক্ষলন? 

  হযাঁ    না   (কারণ উক্ষেখ করুন)    

 

১২। প্রচরণা কা বক্রক্ষ  ক্ষর্ক্ষিষ চাক্ষহদাসম্পন্ন ক্ষিশুক্ষদর ক্ষর্ষক্ষয় গুরুত্বসহকাক্ষর তথ্য প্রদান করা হক্ষয়ক্ষছল ক্ষক? 

  হযাঁ    না     

 

 

 

 

(সাোৎকার দিষ করুন, ধন্যর্াদ জানান) 
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পক্ষরক্ষিি-  

 

 ণপ্রজাতন্ত্রী র্াংলাক্ষদি সরকার 

পক্ষরকেনা  ন্ত্রণালয় 

র্াির্ায়ন পক্ষরর্ীেণ ও মূল্যায়ন ক্ষর্ া । 

 

“ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  কা বক্র  (৪র্ ব প বায়)” স াপ্ত প্রকক্ষের প্র ার্ মূল্যায়ন স ীো 

 

প্রশ্ন ালা-৩ (KII) 

 

র্াির্ায়নকারী সংস্থার ক বকতবাক্ষদর জন্য 

 

শুক্ষ ো/আসসালামু আলাইকু । 

 

আক্ষ  .............................................................,  ণপ্রজাতন্ত্রী র্াংলাক্ষদি সরকাক্ষরর র্াির্ায়ন 

পক্ষরর্ীেণ ও মূল্যায়ন ক্ষর্ া  এর পক্ষে তথ্য  ন্ত্রণালয় কর্তবক র্াির্াক্ষয়ত “ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  

কা বক্র  (চতুর্ ব প বায়)” স াপ্ত প্রকেটির (২০১২ দর্ক্ষক ২০১৭) প্র ার্ মূল্যায়ক্ষনর স ীো পক্ষরচালনা করক্ষছ। 

স ীোটি পক্ষরচালনার জন্য ট্রযান্স ম্যাক্ষনজক্ষ ন্ট ক্ষলক্ষ ক্ষটি-ক্ষক ক্ষনক্ষয়া  করা হক্ষয়ক্ষছ। আক্ষ  ট্রযান্স ম্যাক্ষনজক্ষ ন্ট 

ক্ষলক্ষ ক্ষটি এর পক্ষে আপনার ক্ষনকট দর্ক্ষক ক্ষকছু তথ্য সংিহ করক্ষত আিহী। প্রদত্ত তথ্য শুধু াে  ক্ষর্ষণার কাক্ষজ 

ব্যর্হৃত হক্ষর্ এর্ং তক্ষথ্যর দ াপনীয়তা রো করা হক্ষর্।  

 

এই তথ্য সংিহ কা বক্র  প্রায় এক ঘন্টা স য় ক্ষনক্ষত পাক্ষর। জরীক্ষপ অংিিহক্ষণর জন্য আপনাক্ষক দকান প্রকার 

দজার করা হক্ষর্না এর্ং আপক্ষন দ ক্ষকান প্রক্ষশ্নর উত্তর নাও ক্ষদক্ষত পাক্ষরন। আপক্ষন চাইক্ষল আ রা দ ক্ষকান প্রশ্ন র্াদ 

ক্ষদক্ষয় পরর্তী প্রক্ষশ্ন চক্ষল  ার্। আ রা শুধু াে আপনার দস্বোয় অংিিহণমূলক প্রক্ষশ্নর উত্তরসমূহ ক্ষলক্ষপর্ি করর্। 

আপক্ষন ক্ষক তথ্য প্রদাক্ষন সম্মত আক্ষছন-  হযাঁ   না       (ধন্যর্াদ ক্ষদক্ষয় সাোৎকার দিষ 

করুন) 

উত্তরদাতার না  : সংস্থার না : 

উত্তরদাতার ক্ষলঙ্গ:     পুরুষ            ক্ষহলা  পদর্ী:  

দ ার্াইল নম্বর: ক বস্থল: 

 

সাোৎকার নম্বর:  সাোৎকার স্থান: 

 

 

সাোৎকার িহক্ষণর তাক্ষরখ:  

 

 

সাোৎকার িহণকারীর না  ও স্বাের 
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১। ২০১২ দর্ক্ষক ২০১৭ সাল প বন্ত এই প্রকক্ষে আপনার প্রক্ষতষ্ঠান ক্ষক ক্ষক ক বকাে পক্ষরচালনা কক্ষরক্ষছ র্ক্ষল  ক্ষন 

পড়ক্ষছ ক্ষকংর্া জানা আক্ষছ?  

ক্রক্ষ ক কা বক্রক্ষ র না  

(১)  

(২)  

(৩)  

(৪)  

(৫)  

(প্রক্ষয়াজক্ষন অক্ষতক্ষরি পৃষ্ঠা সংক্ষ াজন করুন) 

 

২। ২০১২ দর্ক্ষক ২০১৭ সাল প বন্ত এই প্রকক্ষে আপনার প্রক্ষতষ্ঠান ক্ষক ক্ষক ক্ষর্ষক্ষয় তথ্য প্রদান কক্ষরক্ষছ র্া  ানুষক্ষক 

উিুি কক্ষরক্ষছ?  

ক্রক্ষ ক ক্ষর্ষয়সমূহ র্া ক্ষর্ষয়ক্ষ ক্ষত্তক তথ্যসমূহ  ক্ষর্ষয়সমূহ র্া ক্ষর্ষয়ক্ষ ক্ষত্তক তথ্যসমূহ 

(১)  (৫)  

(২)  (৬)  

(৩)  (৭)  

(৪)  (৮)  

    

(প্রক্ষয়াজক্ষন অক্ষতক্ষরি পৃষ্ঠা সংক্ষ াজন করুন) 

 

৩। ২০১২ দর্ক্ষক ২০১৭ সাল প বন্ত তথ্য  ন্ত্রণালয় পক্ষরচাক্ষলত প্রচারণা কা বক্রক্ষ  নারী ও ক্ষিশুক্ষদর অংিিহক্ষণর 

সুক্ষ া  ক্ষছল ক্ষক? 

 

হযাঁ   না    

 উত্তর হযাঁ হক্ষল ক্ষক াক্ষর্- 

ক্রক্ষ ক দপ্রািাক্ষ র না  

(১)  

(২)  

(৩)  

 

 

৪। ২০১২ দর্ক্ষক ২০১৭ সাল প বন্ত এই প্রকক্ষে আপনার প্রক্ষতষ্ঠাক্ষনর পািাপাক্ষি আর দকান দকান প্রক্ষতষ্ঠান, ক্ষক ক্ষক 

দাক্ষয়ত্ব ক্ষনক্ষয় এই প্রকক্ষে সহক্ষ া ী ক্ষহক্ষসক্ষর্ অংিিহণ কক্ষরক্ষছল র্ক্ষল আপনার জানা আক্ষছ?  

 

ক্রক্ষ ক প্রক্ষতষ্ঠান দাক্ষয়ত্ব 

(১)   

(২)   

(৩)   

(৪)   

(৫)   

(৬)   

(৭)   

   

   

 



 

পৃষ্ঠা | 82   

৫। আপনার প্রক্ষতষ্ঠান কর্তবক র্াির্াক্ষয়ত দকান দকান কা বক্র  সর্ বাক্ষপো আিহ সৃক্ষি করক্ষত দপক্ষরক্ষছল র্ক্ষল  ক্ষন 

কক্ষরন/জাক্ষনন? (ক্র ানুসাক্ষর সক্ষর্ বাি ৩টি র্লুন) 

ক্রক্ষ ক কা বক্র সমূহ দকন? 

(১)   

(২)   

(৩)   

 

৬। আপনার প্রক্ষতষ্ঠান কর্তবক র্াির্াক্ষয়ত দকান দকান কা বক্র  অক্ষপোকৃত ক  আিহ সৃক্ষি করক্ষত দপক্ষরক্ষছল র্ক্ষল 

 ক্ষন কক্ষরন/জাক্ষনন? (ক্র ানুসাক্ষর সক্ষর্ বাি ৩টি র্লুন) 

ক্রক্ষ ক কা বক্র সমূহ দকন? 

(১)   

(২)    

(৩)   

   

 

৭। আপনার প্রক্ষতষ্ঠান কর্তবক প্রচাক্ষরত দকান দকান ক্ষর্ষয়ক্ষ ক্ষত্তক তথ্যসমূহ জন ন সর্ বাক্ষপো আিহ সহকাক্ষর িহণ 

কক্ষরক্ষছল এর্ং ব্যক্ষি জীর্ক্ষন অ যাস ক্ষহক্ষসক্ষর্ পালন কক্ষরক্ষছল র্ক্ষল  ক্ষন কক্ষরন / জাক্ষনন? (ক্র ানুসাক্ষর সক্ষর্ বাি 

৩টি র্লুন) 

ক্রক্ষ ক তথ্যসমূহ দকন? 

(১)   

(২)    

(৩)   

   

 

৮। আপনার প্রক্ষতষ্ঠান কর্তবক প্রচাক্ষরত দকান দকান ক্ষর্ষয়ক্ষ ক্ষত্তক তথ্যসমূহ জন ক্ষণর  ক্ষে অক্ষপোকৃত ক  আিহ 

সৃক্ষি করক্ষত দপক্ষরক্ষছল র্ক্ষল  ক্ষন কক্ষরন/জাক্ষনন? (ক্র ানুসাক্ষর সক্ষর্ বাি ৩টি) 

ক্রক্ষ ক তথ্যসমূহ দকন? 

(১)   

(২)    

(৩)   

   

 

৯। আপনার  ক্ষত এই প্রকক্ষে আর দকান দকান ক্ষর্ষক্ষয় তথ্য প্রদান করা খর্ই জরুরী ক্ষছল? (সক্ষর্ বাি ২টি) 

ক্রক্ষ ক প্রিাক্ষর্ত ক্ষর্ষয়সমূহ 

(১)  

(২)  

  

 

১০। আপনার  ক্ষত এই প্রকে র্াির্ায়ক্ষনর ফক্ষল র্াংলাক্ষদক্ষি নারী ও ক্ষিশু উন্নয়ক্ষন ক্ষক ক্ষক ইক্ষতর্াচক প্র ার্ 

পক্ষড়ক্ষছল?  

ক্রক্ষ ক দপ্রািাক্ষ র না  

(১)  

(২)  

(৩)  

(৪)  
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১১। আপনার পক্ষরচাক্ষলত এই প্রকক্ষের সর্ল ক্ষদক ক্ষক ক্ষক ক্ষছল? 

ক্রক্ষ ক উক্ষেখক্ষ াগ্য ক্ষর্ষয়সমূহ 

(১)  

(২)  

(৩)  

(৪)  

 

১২। আপনার পক্ষরচাক্ষলত এই প্রকক্ষের ক্ষক ক্ষক দূর্ বল ক্ষদক ক্ষচক্ষিত হক্ষয়ক্ষছল? 

ক্রক্ষ ক ক্ষচক্ষিত ক্ষর্ষয়সমূহ 

(১)  

(২)  

(৩)  

 

১৩। প্রকে স ক্ষয় এ ন দকান ক্ষর্ষয়াক্ষদ আপনার নজক্ষর এক্ষসক্ষছল ক্ষকনা  া র্াির্ায়ন করা দ ক্ষল প্রকেটি আরও 

ফলপ্রসু াক্ষর্ র্াির্াক্ষয়ত করা দ ত? ক্ষর্ষয়গুক্ষলা উক্ষেখ করুন : 

ক্রক্ষ ক  ন্তব্য 

(১)  

(২)  

(৩)  

 

১৪। প্রকে কা বক্র  পক্ষরচালনায় দকান প্রক্ষতর্ন্ধকতা/স ন্বয়হীনতা/র্াক্ষহযক প্র ার্ ক্ষচক্ষিত হক্ষয়ক্ষছল ক্ষক  া ক বকাক্ষের 

 ান অজবক্ষন প্র ার্ দফক্ষলক্ষছল?ক্ষর্ষয়গুক্ষলা উক্ষেখ করুন : 

ক্রক্ষ ক  ন্তব্য 

(১)  

(২)  

(৩)  

 

১৫। পরর্তী প বাক্ষয়র প্রকে কা বক্র  প্রণয়ক্ষন ২০১২ দর্ক্ষক ২০১৭ এর  াঠ প বাক্ষয়র অক্ষ জ্ঞতাক্ষক কাক্ষজ লা াক্ষনা 

হক্ষয়ক্ষছল ক্ষক? 
 

হযাঁ   না    

 উত্তর হযাঁ হক্ষল ক্ষক াক্ষর্- 

ক্রক্ষ ক  ন্তব্য 

(১)  

(২)  

(৩)  

(৪)  

 

১৬। প্রকক্ষের ক্ষরক্ষপাটি বং সম্পক্ষকব আপনার  তা ত ক্ষক?  

ক্রক্ষ ক  ন্তব্য  ক্ষচি ক্ষদন 

(১) ক্ষনয়ক্ষ ত ক্ষছল  

(২) অক্ষনয়ক্ষ ত ক্ষছল  

(৩) আরও ক্ষনয়ক্ষ ত হওয়া প্রক্ষয়াজন ক্ষছল  

(৪) প্রক্ষয়াজক্ষনর অক্ষতক্ষরি ক্ষরক্ষপাট ব করক্ষত হক্ষতা  
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১৭। প্রকক্ষের  ক্ষনটক্ষরং সম্পক্ষকব আপনার  তা ত ক্ষক?  

ক্রক্ষ ক  ন্তব্য  ক্ষচি ক্ষদন 

(১) ক্ষনয়ক্ষ ত ক্ষছল  

(২) অক্ষনয়ক্ষ ত ক্ষছল  

(৩) আরও ক্ষনয়ক্ষ ত হওয়া প্রক্ষয়াজন ক্ষছল  

(৪) প্রক্ষয়াজক্ষনর অক্ষতক্ষরি  ক্ষনটক্ষরং করা হক্ষতা  

   

  

১৮।  াঠ প বাক্ষয়র ক্ষরক্ষপাটি বং প্রক্ষতক্ষর্দন ক্ষনয়ক্ষ ত প বাক্ষলাচনার দকান ব্যর্স্থা ক্ষছল ক্ষক? দকান ক্ষফিব্যাক দদওয়া হক্ষতা 

ক্ষক?  

 

হযাঁ   না    

 উত্তর হযাঁ হক্ষল ক্ষক াক্ষর্- 

ক্রক্ষ ক  ন্তব্য 

(১)  

(২)  

(৩)  

 

১৯।  াঠ প বাক্ষয়র কা বক্র  ক্ষনয়ক্ষ ত সুপারক্ষ িনসহ দস ত সহক্ষ াক্ষ তা প্রদাক্ষনর ক্ষনয়ক্ষ ত ব্যর্স্থা ক্ষছল ক্ষক? 

 

হযাঁ   না    

 উত্তর হযাঁ হক্ষল ক্ষক াক্ষর্- 

ক্রক্ষ ক  ন্তব্য 

(১)  

(২)  

(৩)  

 

২০।  প্রকক্ষের আওতায় সংক্ষিি ক বকতবা ও ক বচারীক্ষদর  র্া র্ প্রক্ষিেক্ষণর আক্ষয়াজন করা হক্ষয়ক্ষছল ক্ষক? 

 

হযাঁ   না    

  

উত্তর হযাঁ হক্ষল প্রক্ষিেক্ষণর ক্ষর্র্রণ/ক্ষর্ষয়সমূহ- 

ক্রক্ষ ক ক্ষর্র্রণ/ক্ষর্ষয়সমূহ 

(১)  

(২)  

(৩)  

 

২১।  প্রকে দর্ক্ষক আক্ষয়াক্ষজত প্রক্ষিেক্ষণর চাক্ষহদাক্ষক ক্ষক াক্ষর্ ব্যাখ্যা করক্ষর্ন? 

ক্রক্ষ ক  ন্তব্য  ক্ষচি ক্ষদন 

(১) প্রক্ষয়াজন অনু ায়ী প্রক্ষিেণ আক্ষয়াজন করা হক্ষয়ক্ষছল  

(২) প্রক্ষয়াজক্ষনর দচক্ষয় অক্ষনক দর্ক্ষি আক্ষয়াজন করা হক্ষয়ক্ষছল  

(৩) অতযন্ত সীক্ষ ত  াোয় প্রক্ষিেক্ষণর আক্ষয়াজন করা হক্ষয়ক্ষছল  

(৪) আরও অক্ষধক প্রক্ষিেক্ষণর আক্ষয়াজন করা প্রক্ষয়াজন ক্ষছল  
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২২।  প্রকে দর্ক্ষক আক্ষয়াক্ষজত প্রক্ষিেক্ষণর  ানক্ষক ক্ষক াক্ষর্ ব্যাখ্যা করক্ষর্ন? 

ক্রক্ষ ক  ন্তব্য  ক্ষচি ক্ষদন 

(১) অতযন্ত  াল  াক্ষনর প্রক্ষিেক্ষণর আক্ষয়াজন করা হক্ষয়ক্ষছল  

(২)  াল  াক্ষনর প্রক্ষিেক্ষণর আক্ষয়াজন করা হক্ষয়ক্ষছল  

(৩) সাধারণ  াক্ষনর প্রক্ষিেক্ষণর আক্ষয়াজন করা হক্ষয়ক্ষছল  

(৪) প্রক্ষিেক্ষণর  ান আরও  াল হওয়া প্রক্ষয়াজন ক্ষছল  

   

 

২৩।  প্রকে দর্ক্ষক প্রদত্ত ক্ষর্ক্ষ ন্ন দসর্া ও সরর্রাহ ব্যর্স্থাক্ষক ক্ষক াক্ষর্ উক্ষেখ করক্ষর্ন? 

ক্রক্ষ ক  ন্তব্য  ান র্সান 

(১) প্রকক্ষের র্রাে   

(২) অর্ ব দজা াক্ষনর ধারার্াক্ষহকতা  

(৩) সরর্রাহ পণ্য / উপকরক্ষণর পক্ষর াণ  

(৪) সরর্রাহ পণ্য / উপকরক্ষণর  ান  

(৫) কা বক্র  সম্পাদক্ষনর জন্য প্রদত্ত স য়কাল  

   
 

[দনাট: অতযন্ত  াল=১,  াল=২, সাধারণ  ান=৩, উন্নয়ক্ষনর প্রক্ষয়াজন ক্ষছল=৪,  াল ক্ষছল না=৫] 

 

২৪। পরর্তী প বাক্ষয়র প্রকে পক্ষরকেনা ও র্াির্ায়ক্ষনর দেক্ষে নারী ও ক্ষিশুক্ষদর অংিিহক্ষণর সুক্ষ া  র্াড়াক্ষনার জন্য 

আপনার দকান পরা ি ব আক্ষছ ক্ষক? 

হযাঁ   না    

 উত্তর হযাঁ হক্ষল ক্ষক াক্ষর্- 

ক্রক্ষ ক পরা ি বসমূহ 

(১)  

(২)  

(৩)  

 

২৫।  এই প্রকে পক্ষরকেনায় এর্ং  াঠ প বাক্ষয় পক্ষরচালনায় দজন্ডার স তা ও সাক্ষম্যর ক্ষর্ষয়টি  ক্ষর্ি গুরুত্ব সহকাক্ষর 

ক্ষর্ক্ষর্চনা করা হক্ষয়ক্ষছল ক্ষক? 

হযাঁ   না    

 উত্তর হযাঁ হক্ষল ক্ষক াক্ষর্- 

ক্রক্ষ ক  ন্তব্য 

(১)  

(২)  

(৩)  
 

২৬।  এই প্রকে পক্ষরকেনায় এর্ং  াঠ প বাক্ষয় পক্ষরচালনায় ক্ষর্ক্ষিষ চাক্ষহদাসম্পন্ন ক্ষিশুক্ষদর ক্ষর্ষয়টি  ক্ষর্ি গুরুত্ব 

সহকাক্ষর ক্ষর্ক্ষর্চনা করা হক্ষয়ক্ষছল ক্ষক? 

হযাঁ   না    

 উত্তর হযাঁ হক্ষল ক্ষক াক্ষর্- 

 

ক্রক্ষ ক  ন্তব্য 

(১)  

(২)  

(৩)  
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২৭।  এই প্রকে পক্ষরকেনায় এর্ং  াঠ প বাক্ষয় পক্ষরচালনায় অনিসর ও ক্ষপক্ষছক্ষয় পড়া জনক্ষ াষ্ঠীর ক্ষর্ষয়টি  ক্ষর্ি গুরুত্ব 

সহকাক্ষর ক্ষর্ক্ষর্চনা করা হক্ষয়ক্ষছল ক্ষক? 
 

হযাঁ   না    

 উত্তর হযাঁ হক্ষল ক্ষক াক্ষর্- 

ক্রক্ষ ক  ন্তব্য 

(১)  

(২)  

(৩)  

 

২৮। প্রকে কা বক্র  পক্ষরচালনায় স্থানীয় জনক্ষ াষ্ঠী ও সংস্থাসমূহক্ষক স ক্ষন্বত করা হক্ষয়ক্ষছল ক্ষক? 

 

হযাঁ   না    

 উত্তর হযাঁ হক্ষল ক্ষক াক্ষর্- 

ক্রক্ষ ক  ন্তব্য 

(১)  

(২)  

(৩)  

(৪)  

 

২৯।  প্রকক্ষের অক্ষ জ্ঞতা র্া চাক্ষহদাক্ষক স্মরণ কক্ষর পরর্তী প বাক্ষয়র প্রকে প্রণয়ন ও র্াির্ায়ক্ষনর জন্য ক্ষক ক্ষক পরা ি ব 

ক্ষদক্ষর্ন? 

 

ক্রক্ষ ক পরা ি ব 

(১)  

(২)  

(৩)  

(৪)  

 

৩০।  প্রকক্ষের স াক্ষপ্ত কা বক্র  পক্ষরকেনা ও র্াির্ায়ক্ষন দকান ক্ষর্ক্ষিষ ব্যর্স্থা দনওয়া হক্ষয়ক্ষছল? 

 

হযাঁ   না    

 উত্তর হযাঁ হক্ষল ক্ষক াক্ষর্- 

ক্রক্ষ ক  ন্তব্য 

(১)  

(২)  

(৩)  

 

৩১।  প্রকক্ষের পে দর্ক্ষক দকান ক্ষর্ক্ষিষ তথ্য র্া কা বক্র ক্ষক অক্ষধক গুরুত্ব সহকাক্ষর উপস্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছল ক্ষক? 

 

হযাঁ   না    

 উত্তর হযাঁ হক্ষল ক্ষক ক্ষক- 

ক্রক্ষ ক  ন্তব্য 

(১)  

(২)  

(৩)  
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৩২।  প্রকক্ষের উক্ষেে ও কা বক্র  পক্ষরচালনার দেক্ষে কতর্টকু স ন্বয় হক্ষয়ক্ষছ র্ক্ষল আপক্ষন  ক্ষন কক্ষরন?  

ক্রক্ষ ক  ন্তব্য  ক্ষচি ক্ষদন 

(১) অতযন্ত  াল স ন্বয় রো করা হক্ষয়ক্ষছল  

(২)  াল স ন্বয় রো করা হক্ষয়ক্ষছল  

(৩) আরও অক্ষধক  াোয় স ন্বয় করার প্রক্ষয়াজন ক্ষছল  

(৪) স ন্বয় রো করা হয়ক্ষন  

   

 

৩৩।  প্রকেটি তাঁর ক্ষস্থরকৃত লেয অজবক্ষন কতর্টকু সাফল্য লা  কক্ষরক্ষছল?  

ক্রক্ষ ক  ন্তব্য  ক্ষচি ক্ষদন 

(১) অতযন্ত  াল সাফল্য লা  কক্ষরক্ষছল  

(২)  াল সাফল্য লা  কক্ষরক্ষছল  

(৩) সাধারণ  াক্ষনর সাফল্য লা  কক্ষরক্ষছল  

(৪) আরও অক্ষধক সাফল্য অজবন করা দ ত  

(৫) সাফল্য অজবক্ষন ব্যর্ ব হক্ষয়ক্ষছল  

   

 

৩৪। ২০১২ জুলাই দর্ক্ষক জুন ২০১৭ জুন  াস প বন্ত সারাক্ষদক্ষি “ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  কা বক্র  (চতুর্ ব 

প বায়)” প্রকেটি র্াির্াক্ষয়ত হক্ষয়ক্ষছ। এ প্রকক্ষের অংিীদার ক্ষহক্ষসক্ষর্  াঠ প বাক্ষয় র্াির্ায়ক্ষনর জন্য আপনারা 

ক্ষক ক্ষক  ালা াল দপক্ষয়ক্ষছক্ষলন? 

ক্রক্ষ ক  ালা াক্ষলর ক্ষর্র্রণ সংখ্যা 

(১)   

(২)   

(৩)   

(৪)   

(৫)   

(৬)   

 

৩৫।  প্রকক্ষের ক্ষক দকান ক্রয় নীক্ষত ালা ক্ষছল? 

হযাঁ   না    

উত্তর হযাঁ হক্ষল ক্ষক াক্ষর্ অনুসরণ করা হক্ষতা- 

 

৩৬। প্রকক্ষের পে দর্ক্ষক আপনারা ক্ষক দকান  ালা াল ক্রয় কক্ষরক্ষছক্ষলন? (লে টাকার উপক্ষর) 

হযাঁ   না    

 উত্তর হযাঁ হক্ষল ক্ষক াক্ষর্- 

পণ্য/দসর্া/ক্রয় ক্ষর্র্রণ দরপে আহ্বাক্ষনর 

তাক্ষরখ 

দরপে জ াদাক্ষনর 

তাক্ষরখ 

কা বাক্ষদক্ষির 

তাক্ষরখ 

কা ব সম্পাদক্ষনর 

তাক্ষরখ 

 পক্ষরকক্ষেত     

প্রকৃত     

 পক্ষরকক্ষেত     

প্রকৃত     

 পক্ষরকক্ষেত     

প্রকৃত     
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৩৭। ক্রয় সংক্রান্ত দকান অক্ষ ক্ষ া  র্া আপক্ষত্ত ক্ষছল ক্ষক? (উন্নয়ন সহক্ষ া ী সংস্থা, সরকাক্ষর সংস্থা, অক্ষিটর, দরপে 

অংিিহণকারী র্া প্রকক্ষের ক বকতবা কর্তবক) 

হযাঁ   না    

 উত্তর হযাঁ হক্ষল ক্ষক ধরক্ষনর- 

ক্রক্ষ ক  ন্তব্য 

(১)  

(২)  

(৩)  

 

৩৮।  প্রকক্ষের খাত ক্ষ ক্ষত্তক ব্যয় র্রাে এর্ং প্রকৃত ব্যয় উক্ষেখ করুন? 

ক্রক্ষ ক খাত 
প্রাক্কক্ষলত ব্যয় র্রাে প্রকৃত ব্যয় 

ক্ষজওক্ষর্ ক্ষিক্ষপএ ক্ষজওক্ষর্ ক্ষিক্ষপএ ক্ষজওক্ষর্ ক্ষিক্ষপএ 

(১)        

(২)        

(৩)        

(৪)        

(৫)        

 

৩৯।  প্রকক্ষের আক্ষর্ বক দ া ান ও অক্ষিট ক্ষনয়ক্ষ ত ক্ষছল ক্ষক? 

 

হযাঁ   না    

 উত্তর হযাঁ হক্ষল ক্ষক াক্ষর্- 

ক্রক্ষ ক  ন্তব্য 

(১)  

(২)  

(৩)  

(৪)  

 

৪০। এই প্রকক্ষের কা বক্র  পক্ষরচালনায় অক্ষিট আপক্ষত্ত ক্ষছল ক্ষক? 

 

হযাঁ   না    

 উত্তর হযাঁ হক্ষল ক্ষক াক্ষর্- 

 

অর্ বর্ছর আপক্ষত্তর 

সংখ্যা 

টাকার 

পক্ষর ান 

ক্ষনষ্পক্ষত্তর 

সংখ্যা 

অক্ষনষ্পন্ন আপক্ষত্তর ধরণ 
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৪১।  প্রকক্ষের ক বপক্ষরকেনায় দকান পক্ষরর্তবন সাক্ষধত হক্ষয়ক্ষছল ক্ষক? 

 

হযাঁ   না            জানা দনই  

 উত্তর হযাঁ হক্ষল- 

ক্রক্ষ ক সংক্ষিাধক্ষনর কারণ সংক্ষিাধক্ষনর স য়কাল 

(১)   

(২)   

(৩)   
 

৪২।  প্রকক্ষের ব্যয় পক্ষরকেনা, র্রাে এর্ং প্রকৃত ব্যয় এর  ক্ষে দকান পক্ষরর্তবন সাক্ষধত হক্ষয়ক্ষছল ক্ষক? 

 

হযাঁ   না  

 উত্তর হযাঁ হক্ষল- 

ক্রক্ষ ক পক্ষরর্তবন দকন / কারন 

(১)   

(২)   

(৩)   

 

৪২।  প্রকে র্াির্ায়ক্ষন দকান ক্ষর্লম্ব হক্ষয়ক্ষছল ক্ষক?  

হযাঁ   না    

 উত্তর হযাঁ হক্ষল ক্ষক ধরক্ষনর ও দকন- 

ক্রক্ষ ক ক্ষক ধরক্ষনর দকন 

(১)   

(২)   

(৩)   

(৪)   

 

৪৩।  প্রকে চলাকাক্ষল অংিীদারক্ষদর  ে দকান ধরক্ষনর স ন্বয়হীনতা, দাক্ষয়ক্ষত্বর তিততা, র্ভল দর্াোবুক্ষে লেয করা 

দ ক্ষছ ক্ষক? 

 

হযাঁ   না    

  

উত্তর হযাঁ হক্ষল ক্ষক ধরক্ষনর ও দকন- 

ক্রক্ষ ক ক্ষক ধরক্ষনর দকন 

(১)   

(২)   

(৩)   

 

 

 

(সাোৎকার দিষ করুন, ধন্যর্াদ জানান) 
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পক্ষরক্ষিি-ঘ 

 

 ণপ্রজাতন্ত্রী র্াংলাক্ষদি সরকার 

পক্ষরকেনা  ন্ত্রণালয় 

র্াির্ায়ন পক্ষরর্ীেণ ও মূল্যায়ন ক্ষর্ া । 

 

“ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  কা বক্র  (৪র্ ব প বায়)” স াপ্ত প্রকক্ষের প্র ার্ মূল্যায়ন স ীো 

 

প্রশ্ন ালা-৪ (KII) 

 

ক্ষর্ক্ষিষ গুরুত্বপূণ ব তথ্যদাতার জন্য 

 

শুক্ষ ো/আসসালামু আলাইকু । 

 

আক্ষ  .............................................................,  ণপ্রজাতন্ত্রী র্াংলাক্ষদি সরকাক্ষরর র্াির্ায়ন 

পক্ষরর্ীেণ ও মূল্যায়ন ক্ষর্ া  এর পক্ষে তথ্য  ন্ত্রণালয় কর্তবক র্াির্াক্ষয়ত “ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  

কা বক্র  (চতুর্ ব প বায়)” স াপ্ত প্রকেটির (২০১২ দর্ক্ষক ২০১৭) প্র ার্ মূল্যায়ক্ষনর স ীো পক্ষরচালনা করক্ষছ। 

স ীোটি পক্ষরচালনার জন্য ট্রযান্স ম্যাক্ষনজক্ষ ন্ট ক্ষলক্ষ ক্ষটি-ক্ষক ক্ষনক্ষয়া  করা হক্ষয়ক্ষছ। আক্ষ  ট্রযান্স ম্যাক্ষনজক্ষ ন্ট 

ক্ষলক্ষ ক্ষটি এর পক্ষে আপনার ক্ষনকট দর্ক্ষক ক্ষকছু তথ্য সংিহ করক্ষত আিহী। প্রদত্ত তথ্য শুধু াে  ক্ষর্ষণার কাক্ষজ 

ব্যর্হৃত হক্ষর্ এর্ং তক্ষথ্যর দ াপনীয়তা রো করা হক্ষর্।  

 

এই তথ্য সংিহ কা বক্র  প্রায় এক ঘন্টা স য় ক্ষনক্ষত পাক্ষর। জরীক্ষপ অংিিহক্ষণর জন্য আপনাক্ষক দকান প্রকার 

দজার করা হক্ষর্না এর্ং আপক্ষন দ ক্ষকান প্রক্ষশ্নর উত্তর নাও ক্ষদক্ষত পাক্ষরন। আপক্ষন চাইক্ষল আ রা দ ক্ষকান প্রশ্ন র্াদ 

ক্ষদক্ষয় পরর্তী প্রক্ষশ্ন চক্ষল  ার্। আ রা শুধু াে আপনার দস্বোয় অংিিহণমূলক প্রক্ষশ্নর উত্তরসমূহ ক্ষলক্ষপর্ি করর্। 

আপক্ষন ক্ষক তথ্য প্রদাক্ষন সম্মত আক্ষছন-  হযাঁ   না       (ধন্যর্াদ ক্ষদক্ষয় সাোৎকার দিষ 

করুন) 

উত্তরদাতার না  : সংস্থার না : 

উত্তরদাতার ক্ষলঙ্গ:     পুরুষ            ক্ষহলা  পদর্ী:  

দ ার্াইল নম্বর: ক বস্থল: 

 

 

সাোৎকার নম্বর:  সাোৎকার স্থান: 

 

সাোৎকার িহক্ষণর তাক্ষরখ:  

 

সাোৎকার িহণকারীর না  ও স্বাের 
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১। আপক্ষন ক্ষক ক্ষর্র্াক্ষহত?  হযাঁ   না    

২। ক) উত্তর হযাঁ হক্ষল, সন্তান আক্ষছ ক্ষক?  হযাঁ   না    

 খ) উত্তর হযাঁ হক্ষল, উক্ষেখ করুন (র্য়ক্ষসর ক্র ানুসাক্ষর ক্ষলখন) 

ক্রক্ষ ক ক্ষলঙ্গ র্য়স (র্ছর) ক্ষিো 

    

    

    

  

৩। আপনার দপিা/পক্ষরচয় উক্ষেখ করুন (ক্ষ ক্ষকান একটিক্ষত ( ক্ষচি ক্ষদন) 

 সরকাক্ষর ক বকতবা  দর্সরকাক্ষর ক বকতবা  জনপ্রক্ষতক্ষনক্ষধ 

 ক্ষিেক  কাজী  ই া  

 স্বাস্থযক ী  এনক্ষজওক ী  স াজক্ষসর্ী 

 অন্যান্য উক্ষেখ করুন ..................................................................................... 

 

৪। আপক্ষন ক্ষক ২০১২ দর্ক্ষক ২০১৭ স য়কাক্ষল ক্ষিশু ও নারীর উন্নয়ন ক্ষর্ষয়ক দকান কা বক্র  র্া উন্নয়ন সহায়তাকারী 

সা াক্ষজক দ া াক্ষ া  র্া প্রচারণা কা বক্রক্ষ র কর্া  ক্ষন করক্ষত পাক্ষরন? (ক্ষপ্রার্ করুন) 
 

হযাঁ   না    (উত্তর না হক্ষল সাোৎকার দিষ করুন, ধন্যর্াদ জানান) 

 

৫। ঐ স ক্ষয় পক্ষরচাক্ষলত ক্ষর্ক্ষ ন্ন প্রচারণা/ক্ষ া াক্ষ া  কা বক্রক্ষ র দকান দকান ক্ষর্ষক্ষয় আপক্ষন তথ্য দপক্ষয়ক্ষছক্ষলন 

র্ক্ষল  ক্ষন করক্ষত পাক্ষরন? ( ক্ষচি ক্ষদন, একাক্ষধক উত্তর হক্ষত পাক্ষর) 

ক্ষর্ষয়সমূহ হযাঁ না তক্ষথ্যর উৎস 

জন্ম ক্ষনর্ন্ধন    

িাস তক্ষন্ত্রর দরা /এআরআই/ক্ষনউক্ষ াক্ষনয়া    

শুধু াে  াক্ষয়র দুধ খাওয়া    

  বর্তী  াক্ষয়র দসর্া    

ক্ষকক্ষিার ক্ষকক্ষিারীর স্বাস্থয ও পক্ষরচ বা    

সার্ান ক্ষদক্ষয় হাত দধায়া    

আক্ষস বক্ষনক মুি /ক্ষনরাপদ পাক্ষন    

স্বাস্থযসম্মত পায়খানা    

এইচআইক্ষ /এইিস    

প্রজননতন্ত্র ও দ ৌনর্াক্ষহত দরা     

ক্ষিশুক্ষদর আঘাত/েক্ষতর ক্ষচক্ষকৎসা    

দুক্ষ বা  প্রস্তুক্ষত    

ক্ষিশু অক্ষধকার ও ক্ষনরাপত্তা    

ক্ষিশু ক্ষর্র্াহ    

ক্ষিশু শ্র     

কন্যা ক্ষিশুর অক্ষধকার    

ক্ষিশুক্ষদর স্কুক্ষল এর্ং অন্যান্য স্থাক্ষন িারীক্ষরক িাক্ষি    

স্কুল দর্ক্ষক েক্ষড় পড়া ক্ষিশু ও ক্ষর্যালয় র্ক্ষহভূ বত 

ক্ষিো 

   

ক্ষর্ক্ষিষ চাক্ষহদাসম্পন্ন ক্ষিশুক্ষদর অক্ষধকার/সুরো    
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৬। দসই স য় উপক্ষরর ক্ষর্ষয়গুক্ষলা ছাড়াও অন্য দকান ক্ষর্ষক্ষয় তথ্য দপক্ষয়ক্ষছক্ষলন র্ক্ষল  ক্ষন করক্ষত পাক্ষরন ক্ষক? 

  

হযাঁ   না     
 

 উত্তর হযাঁ হক্ষল তথ্যগুক্ষলা দকার্া দর্ক্ষক দপক্ষয়ক্ষছক্ষলন- 

তথ্য র্া ক্ষর্ষয়সমূহ  ন্তব্য 

জক্ষন্মর ৪৫ ক্ষদক্ষনর  ক্ষে ক্ষিশুর জন্ম ক্ষনর্ন্ধন করক্ষত হক্ষর্  

িাসকক্ষির কারক্ষণ বুক্ষকর খাঁচা দদক্ষর্ দ ক্ষল র্া ক্ষনউক্ষ াক্ষনয়ার আিাংকা 

দদখা ক্ষদক্ষল ক্ষিশুক্ষদর দ্রুত হাসপাতাক্ষল ক্ষনক্ষত হক্ষর্ 

 

জক্ষন্মর পর পূণ ব ০৬  াস প বন্ত ক্ষিশুক্ষক শুধু াে  াক্ষয়র বুক্ষকর দুধ 

খাওয়াক্ষত হক্ষর্ 

 

ক্ষিশু জক্ষন্মর ১ ঘন্টার  ক্ষে তাক্ষক িাল দুধ খাওয়াক্ষত হক্ষর্  

পক্ষরর্াক্ষরর সর্াইক্ষক ক পক্ষে ৫টি উক্ষেখক্ষ াগ্য স ক্ষয় সার্ান ক্ষদক্ষয় দুই 

হাত ধুক্ষত হক্ষর্ 

 

দ ক্ষয়ক্ষদর দেক্ষে আইনানু  ক্ষর্ক্ষয়র র্য়স ক পক্ষে ১৮ এর্ং দছক্ষলক্ষদর 

জন্য ২১ র্ছর 

 

ক্ষিশুর স্বাস্থয সুরোয় সর্গুক্ষলা টিকা ক্ষনক্ষত হক্ষর্  

  

  

 

৭। দসই স ক্ষয় ক্ষক ক্ষক ধরক্ষনর প্রচারণা/ক্ষ া াক্ষ া  কা বক্র  পক্ষরচাক্ষলত হক্ষয়ক্ষছল র্া আপক্ষন অংি ক্ষনক্ষয়ক্ষছক্ষলন র্া 

উপক্ষ া  কক্ষরক্ষছক্ষলন র্ক্ষল আপক্ষন  ক্ষন করক্ষত পাক্ষরন? ( ক্ষচি ক্ষদন, একাক্ষধক উত্তর হক্ষত পাক্ষর) 

কা বক্র সমূহ হযাঁ না 

স্থানীয় দনর্তবৃক্ষন্দর ওক্ষরক্ষয়নক্ষটিন   

উঠান তর্ঠক   

ক্ষিশু দ লা   

 ণসঙ্গীত   

পর্ নাটক   

চলক্ষিে প্রদি বনী   

কার্ট বন প্রদি বনী   

কুইজ প্রক্ষতক্ষ াক্ষ তা   

ক্ষকক্ষিার ক্ষকক্ষিারী দরক্ষিও দশ্রাতা ক্লার্   

ধারার্াক্ষহক দরক্ষিও নাটক সম্প্রচার   

দরক্ষিও ক্ষ না কার্ট বন অনুষ্ঠান   

কক্ষর্কা / তথ্য প্রর্াহ   

কুইজ প্রক্ষতক্ষ াক্ষ তা   

দরক্ষিও ক্ষপএসএ/ক্ষর্জ্ঞাপন প্রচার   

টিক্ষ  ক্ষসক্ষরয়াল   

প্রা াণ্য ক্ষচে   

দটক্ষলক্ষ িন ক্ষপএসএ/ক্ষর্জ্ঞাপন প্রচার   

জনস্বাক্ষর্ ব ক্ষর্জ্ঞাপন   

দপাোর / হযান্ড ক্ষর্ল / ছাপান প্রচারপে   
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৮।  এ ন দকান ক্ষর্ষয়  ক্ষন পক্ষড়, দসস য় ঐ তথ্যগুক্ষলা জানা আপনার এলাকার  ানুক্ষষর খর্ই প্রক্ষয়াজন ক্ষছল? 

 

হযাঁ   না     

 উত্তর হযাঁ হক্ষল উক্ষেখ করুন- 

তথ্য র্া ক্ষর্ষয়সমূহ  ন্তব্য 

  

  

  

  

 

৯। ঐস য় পক্ষরচাক্ষলত প্রচারনা কা বক্র  নারী ও ক্ষিশুক্ষদর উন্নয়ক্ষন কতর্টকু গুরুত্ব / প্র ার্ রাখক্ষত দপক্ষরক্ষছল র্ক্ষল 

আপক্ষন  ক্ষন কক্ষরন?  

 তা ত সঠিক উত্তক্ষর  ক্ষচি ক্ষদন (একটি  াে) 

অতযন্ত কা বকর ও প্র ার্ ক্ষর্িারকারী ক্ষছল  

কা বকর ও প্র ার্ ক্ষর্িারকারী ক্ষছল  

প্রক্ষয়াজনীয় ক্ষছল  

অে কা বকর ও প্র ার্ ক্ষর্িারকারী ক্ষছল  

কা বকর ও প্র ার্ ক্ষর্িারকারী ক্ষছল না  

 

১০। দসই স য় প্রচাক্ষরত কা বক্রক্ষ র ফক্ষল এ ন দকান তথ্য / ঘটনা / উদাহরণ আপনার জানা আক্ষছ  া আপনাক্ষক র্া 

আপনার পক্ষরর্ারক্ষক র্া এলাকার  ানুষক্ষক ইক্ষতর্াচক আচরণ িহক্ষণ প্র াক্ষর্ত কক্ষরক্ষছল? 

তথ্য / ঘটনা / উদাহরণ ক্ষক ধরক্ষনর প্র ার্ 

  

  

  

  

  

 

১১। ক্ষনক্ষচর ক্ষর্ষয়গুক্ষলা র্া এধরক্ষনর আরও অন্য দকান ক্ষর্ষক্ষয় আপনার এলাকায় ক্ষক দকান স স্যা আক্ষছ র্ক্ষল  ক্ষন 

কক্ষরন? এসর্ স স্যায় স্থানীয় াক্ষর্ ক্ষক ক্ষক প্রক্ষতকারমূলক ব্যর্স্থা দনওয়া হয়? 

 

স স্যার ধরণ নাই আক্ষছ প্রক্ষতকার ব্যর্স্থা 

ক্ষিশু ক্ষর্র্াহ    

ক্ষিশু শ্র     

ক্ষিশুক্ষদর িারীক্ষরক িাক্ষি    

ক্ষিশু অক্ষধকার ও ক্ষনরাপত্তা    

নারীক্ষদর ক্ষনরাপত্তা ও অক্ষধকার    
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১২। এসর্ স স্যা র্া আরও অন্য দকান সা াক্ষজক স স্যা সম্পক্ষকব আপক্ষন দসই স ক্ষয় দকান তথ্য দপক্ষয়ক্ষছন ক্ষক? 

দকার্া দর্ক্ষক/ক্ষক াক্ষর্ তথ্য দপক্ষয়ক্ষছন?  

স স্যার ধরণ না হযাঁ তক্ষথ্যর উৎস 

ক্ষিশু ক্ষর্র্াহ    

ক্ষিশু শ্র     

ক্ষিশুক্ষদর িারীক্ষরক িাক্ষি    

ক্ষিশু অক্ষধকার ও ক্ষনরাপত্তা    

নারীক্ষদর ক্ষনরাপত্তা ও অক্ষধকার    

    

    

[দনাট: প্রক্ষয়াজক্ষন ৭ নম্বর প্রশ্ন দর্ক্ষক কা বক্র সমূহ  ক্ষন কক্ষরক্ষয় ক্ষদন] 

১৩। দসই স য় প্রচাক্ষরত সর্ বাক্ষধক প্র ার্ ক্ষর্িারকারী র্া প্রক্ষয়াজনীয় তথ্য দকানটি (সক্ষর্ বাি ক্ষতনটি)  া আপক্ষন এখনও 

 ক্ষন দরক্ষখক্ষছন র্া অ যাস পালন করক্ষছন?  

ক্রক্ষ ক তথ্য 

  

  

  

  

 

১৪। দসই স য় পক্ষরচাক্ষলত সর্ বাক্ষধক প্র ার্ ক্ষর্িারকারী র্া আপনার সর্ক্ষচক্ষয়  াল লা া তথ্য প্রদাক্ষনর  াে  / 

কা বক্র  দকানটি (সক্ষর্ বাি ক্ষতনটি)  া আপক্ষন এখনও  ক্ষন দরক্ষখক্ষছন র্া উপক্ষ া  করক্ষছন?  

ক্রক্ষ ক তথ্য প্রদাক্ষনর  াে  / কা বক্র  

  

  

  

  

 

১৫। সরকাক্ষরর পক্ষরচাক্ষলত কা বক্র টি নারীক্ষদর জন্য আনন্দদায়ক ক্ষছল র্ক্ষল  ক্ষন কক্ষরন?  

 

হযাঁ  দকন………………..…  না    দকন…………………… 

 

১৬। সরকাক্ষরর পক্ষরচাক্ষলত কা বক্র টি ক্ষিশুক্ষদর জন্য আনন্দদায়ক ক্ষছল র্ক্ষল  ক্ষন কক্ষরন?  

 

হযাঁ  দকন………………..…  না    দকন…………………… 

 

১৭। ঐ স য় পক্ষরচাক্ষলত প্রচারণা কা বক্রক্ষ  অংিিহক্ষণর জন্য নারী ও পুরুক্ষষর স তা রো করা হক্ষয়ক্ষছল ক্ষক? 

 

হযাঁ  ক্ষক াক্ষর্…………..…  না     

 

১৮।  ঐস য় পক্ষরচাক্ষলত প্রচারণা কা বক্রক্ষ  ক্ষর্ক্ষিষ চাক্ষহদাসম্পন্ন ক্ষিশুক্ষদর ক্ষর্ষক্ষয় গুরুত্ব দদয়া হক্ষয়ক্ষছল ক্ষক? 

 

হযাঁ  ক্ষক াক্ষর্…………..…  না     
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১৯।  ঐস য় পক্ষরচাক্ষলত প্রচারণা কা বক্রক্ষ  সা াক্ষজক াক্ষর্ অনিসর জনক্ষ াষ্ঠীক্ষক গুরুত্ব দদয়া হক্ষয়ক্ষছল ক্ষক? 

 

হযাঁ  ক্ষক াক্ষর্…………..…  না     

 

২০। আপক্ষন ক্ষক সরকাক্ষরর এ ধরক্ষনর তথ্য প্রচারণা কা বক্র ক্ষক স র্ বন কক্ষর তার ধারার্াক্ষহকতার প্রক্ষয়াজন আক্ষছ 

র্ক্ষল  ক্ষন কক্ষরন? 

 

হযাঁ  দকন………………..…  না    দকন………………… 

 

২১। তথ্যদাক্ষনর এই প্রকক্ষের সর্ল ক্ষদক ক্ষক ক্ষক ক্ষছল? 

ক্রক্ষ ক উক্ষেখক্ষ াগ্য ক্ষর্ষয়সমূহ 

(১)  

(২)  

(৩)  

(৪)  

 

২২। এই প্রকক্ষের ক্ষক ক্ষক দূর্ বল ক্ষদক ক্ষচক্ষিত হক্ষয়ক্ষছল? 

ক্রক্ষ ক ক্ষচক্ষিত ক্ষর্ষয়সমূহ 

(১)  

(২)  

(৩)  

 

২৩। প্রকে স ক্ষয় এ ন দকান ক্ষর্ষয়াক্ষদ আপনার নজক্ষর এক্ষসক্ষছল ক্ষকনা  া র্াির্ায়ন করা দ ক্ষল প্রকেটি আরও 

ফলপ্রসু াক্ষর্ র্াির্াক্ষয়ত করা দ ত? ক্ষর্ষয়গুক্ষলা উক্ষেখ করুন : 

ক্রক্ষ ক  ন্তব্য 

(১)  

(২)  

(৩)  

 

২৪। প্রকে কা বক্র  পক্ষরচালনায় দকান প্রক্ষতর্ন্ধকতা/স ন্বয়হীনতা/র্াক্ষহযক প্র ার্ ক্ষচক্ষিত হক্ষয়ক্ষছল ক্ষক  া ক বকাক্ষের 

 ান অজবক্ষন প্র ার্ দফক্ষলক্ষছল?ক্ষর্ষয়গুক্ষলা উক্ষেখ করুন : 

ক্রক্ষ ক  ন্তব্য 

(১)  

(২)  

(৩)  

 

২৫। পরর্তী প বাক্ষয়র প্রকে পক্ষরকেনা ও র্াির্ায়ক্ষনর দেক্ষে নারী ও ক্ষিশুক্ষদর অংিিহক্ষণর সুক্ষ া  র্াড়াক্ষনার জন্য 

আপনার দকান পরা ি ব আক্ষছ ক্ষক? 

হযাঁ   না    

 উত্তর হযাঁ হক্ষল ক্ষক াক্ষর্- 

ক্রক্ষ ক পরা ি বসমূহ 

(১)  

(২)  

(৩)  
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২৬।  প্রকেটি তাঁর ক্ষস্থরকৃত লেয অজবক্ষন কতর্টকু সাফল্য লা  কক্ষরক্ষছল?  

ক্রক্ষ ক  ন্তব্য  ক্ষচি ক্ষদন 

(১) অতযন্ত  াল সাফল্য লা  কক্ষরক্ষছল  

(২)  াল সাফল্য লা  কক্ষরক্ষছল  

(৩) সাধারণ  াক্ষনর সাফল্য লা  কক্ষরক্ষছল  

(৪) আরও অক্ষধক সাফল্য অজবন করা দ ত  

(৫) সাফল্য অজবক্ষন ব্যর্ ব হক্ষয়ক্ষছল  

   

 

২৭।  প্রকে চলাকাক্ষল অংিীদারক্ষদর  ে দকান ধরক্ষনর স ন্বয়হীনতা, দাক্ষয়ক্ষত্বর তিততা, র্ভল দর্াোবুক্ষে লেয করা 

দ ক্ষছ ক্ষক? 

 

হযাঁ   না    

  

উত্তর হযাঁ হক্ষল ক্ষক ধরক্ষনর ও দকন- 

ক্রক্ষ ক ক্ষক ধরক্ষনর দকন 

(১)   

(২)   

(৩)   

 

২৮। প্রকক্ষের দিষ প বাক্ষয় দকান ক্ষর্ক্ষিষ কা বক্র  অনুক্ষষ্ঠত হক্ষয়ক্ষছল ক্ষক? 

 

হযাঁ   না    

  

উত্তর হযাঁ হক্ষল ক্ষক ধরক্ষনর কা বক্র - 

 ক্রক্ষ ক পরা ি ব 

  

  

  

  

 

২৯। এসর্ ক্ষর্ষক্ষয় সরকাক্ষরর তথ্য প্রচারণা কা বক্র  র্তব াক্ষন চল ান আক্ষছ,  ক্ষর্ষ্যক্ষতও চলক্ষর্ র্ক্ষল আিা করা 

 াক্ষে। এরক  একটি ক বকাে  ক্ষর্ষ্যক্ষত আক্ষরা ফলপ্রসু াক্ষর্ চালাক্ষনার জন্য ক্ষক ক্ষক ব্যর্স্থাক্ষদ দনওয়া দ ক্ষত 

পাক্ষর র্ক্ষল আপক্ষন পরা ি ব ক্ষদক্ষর্ন? 

 ক্রক্ষ ক পরা ি ব 

  

  

  

  

 

 

(সাোৎকার দিষ করুন, ধন্যর্াদ জানান) 
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পক্ষরক্ষিি-ঙ 

 

 ণপ্রজাতন্ত্রী র্াংলাক্ষদি সরকার 

পক্ষরকেনা  ন্ত্রণালয় 

র্াির্ায়ন পক্ষরর্ীেণ ও মূল্যায়ন ক্ষর্ া । 

 

“ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  কা বক্র  (৪র্ ব প বায়)” স াপ্ত প্রকক্ষের প্র ার্ মূল্যায়ন স ীো 

 

FGD পক্ষরচালনার জন্য দচকক্ষলিঃ 

 

দ  দকান প্রকক্ষের মূল্যায়ক্ষনর জন্য FGD একটি অতযন্ত ফলপ্রসু পিক্ষত। এ প্রকেটি মূলতঃ তথ্য প্রদাক্ষনর  ােক্ষ  

ক্ষিশু ও নারীর উন্নয়ক্ষনর জন্য কাজ কক্ষরক্ষছ। মূলতঃ তথ্য ও দসর্া প্রদানকারী এই প্রকে সরকাক্ষর অন্যান্য দসর্া 

সরর্রাহক্ষক িক্ষিিালী কক্ষরক্ষছ এর্ং একটি ইক্ষতর্াচক সা াক্ষজক আচরণ সৃক্ষিক্ষত সহায়তা কক্ষরক্ষছ। তাই এ প্রকে 

সংক্রান্ত FGD ক্ষর্ক্ষিষ সতবকতার সাক্ষর্ পক্ষরচালনা করক্ষত হক্ষর্। ক্ষনক্ষদ বি ৮টি দজলায় একটি কক্ষর দ াট ৮টি 

FGD স া পক্ষরচালনা করা হক্ষর্। 

 

FGD স াটি মূলত ক্ষনর্ বাক্ষচত এলাকার একটি সুক্ষর্ধাজনক স্থান, দ  ন প্রার্ক্ষ ক ক্ষর্যালক্ষয়/ক্ষ লনায়তক্ষন/ক্লাক্ষর্ 

অনুক্ষষ্ঠত হক্ষত পাক্ষর। স ায় দ াট ৮ দর্ক্ষক ১২ জন অংিিহণকারী র্াকক্ষর্ন। এর  ক্ষে ৪ দর্ক্ষক ৬ জন র্াকক্ষর্ন 

এ প্রকক্ষের সুক্ষর্ধাক্ষ া ী  ক্ষহলা  ার আক্ষছ ক্ষিশু সন্তান। র্াকী ৪ দর্ক্ষক ৬ জক্ষনর  ক্ষে র্াকক্ষর্ন স্থানীয় প বাক্ষয়র 

ক্ষনর্ বাক্ষচত পুরুষ প্রক্ষতক্ষনক্ষধ,  ক্ষহলা ক্ষনর্ বাক্ষচত প্রক্ষতক্ষনক্ষধ (দ  ন ইউক্ষপ সদস্য)। অন্যজক্ষনরা এলাকার  ণ্য ান্য ব্যক্ষি 

দ  ন- ক্ষিেক, স্বাস্থয দসর্া ক ী, ই া , সা াক্ষজক দনতা ইতযাক্ষদ। 

 

দ  াক্ষর্ স াটি পক্ষরচালনা করা হক্ষর্ : 

 

১। ক্ষদনেণ ঠিক করা :  ফযাক্ষসক্ষলক্ষটটর  াঠ জরীপ দিক্ষষ স্থানীয় াক্ষর্ আক্ষলাচনা কক্ষর একটি ক্ষদন ঠিক 

করক্ষর্ন। 

 

২। স য় : অনক্ষধক দুই ঘন্টা। (আক্ষলাচনা ও আক্ষয়াজন প্রস্তুক্ষতসহ) 

 

৩। দ নুয :  একটি সুক্ষর্ধাজনক স্থাপনা (দ  ন একটি সরকাক্ষর প্রার্ক্ষ ক ক্ষর্যালয়/ক্ষ লনায়তন/ক্লার্)। 

 

৪। ফযাক্ষসক্ষলক্ষটটর স ায় অংিিহণকারীক্ষদরক্ষক সালা  জাক্ষনক্ষয় পক্ষরক্ষচত হক্ষর্ন। সকলক্ষক তার ক্ষনজ ক্ষনজ 

পক্ষরচয় ক্ষদক্ষর্ন এর্ং অন্যক্ষদর সর্ার সাক্ষর্ পক্ষরক্ষচত করক্ষর্ন। 

 

৫। ফযাক্ষসক্ষলক্ষটর সংক্ষেক্ষপ পরষ্পর FGD’র উক্ষেে র্ণ বনা করক্ষর্ন এর্ং দ াপনীয়তার উক্ষেখসহ উপক্ষস্থত 

সর্ার সম্মক্ষত ক্ষনক্ষশ্চত করক্ষর্ন। 

 

৬। স া পক্ষরচালনার ক্ষনয়  : FGD একটি অংিিহণমূলক  ক্ষর্ষণা পিক্ষত। এখাক্ষন সকক্ষলই র্িব্য 

রাখক্ষর্ন। একজক্ষনর র্িব্য দিষ হক্ষলই দকর্ল অন্যজন র্িব্য রাখক্ষর্ন। 

 

৭। অংিিহণকারীক্ষদর না , ঠিকানা ক্ষলক্ষপর্ি করক্ষর্ন। সকক্ষলর দ ার্াইল নম্বর দরকি ব করক্ষত হক্ষর্। এ 

কাজ করার সুক্ষর্ধাক্ষর্ ব একটি ফরম্যাট দদয়া হক্ষলা। 

 

৮। স ার কা বক্ষর্র্রণী ক্ষলক্ষপর্ি কক্ষর রাখক্ষত হক্ষর্। 
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নমুনা প্রশ্ন: 

(১) দক দক ২০১২ দর্ক্ষক ২০১৭ সাল প বন্ত নারী ও ক্ষিশুক্ষদর উন্নয়ক্ষন সরকাক্ষরর পক্ষরচাক্ষলত তথ্য 

প্রচারণা কা বক্র   ক্ষন করক্ষত পাক্ষরন? 

(২) ক্ষক ক্ষক কা বক্র  পক্ষরচাক্ষলত হক্ষতা? 

(৩) কারা কারা কা বক্র  পক্ষরচালনা করক্ষতা? 

(৪) মূলত ক্ষক ক্ষক ক্ষর্ষক্ষয় তথ্য প্রদান করক্ষতা? 

(৫) কাক্ষদর উক্ষেে কক্ষর এ কা বক্র  পক্ষরচাক্ষলত হক্ষতা? 

(৬) তথ্যগুক্ষলা আ াক্ষদর ক্ষক ক্ষক উপকাক্ষর লা ক্ষতা? 

(৭) এ ন ক্ষক ক্ষক উদাহরণ আক্ষছ (ব্যক্ষি ত, পাক্ষরর্াক্ষরক র্া সা াক্ষজক আচরণ, ক্ষর্িাস, ক বকাে) 

 া আ রা দসই স ক্ষয়র পাওয়া তক্ষথ্যর কারক্ষণ লা  কক্ষরক্ষছ? 

(৮) আ াক্ষদর প্রক্ষতউত্তর (ক্ষফিব্যাক) দদয়ার/ তা ত জানাক্ষনার সুক্ষ া  ক্ষছল ক্ষক? 

(৯) আর ক্ষক ক্ষক ক্ষর্ষক্ষয় তথ্য ক্ষদক্ষল  াল হক্ষতা? 

(১০) এ ন দকান ক্ষর্ষয়/তথ্য আক্ষছ ক্ষক  া আ াক্ষদর স াজ জীর্ক্ষন সংঘক্ষষ বর সৃক্ষি কক্ষরক্ষছল? 

(১১) দকান দকান কা বক্র / াে  সর্ক্ষচক্ষয় দর্ক্ষি  ক্ষন র্াকক্ষতা? 

(১২) দকান দকান ক্ষর্ষক্ষয় তথ্য সর্ক্ষচক্ষয় গুরুত্বপূণ ব ক্ষছল? 

(১৩) প্রচারণা কা বক্রক্ষ  দজন্ডার ক্ষর্ষয়ক আক্ষলাচনা গুরুত্ব দপত ক্ষক? ক্ষক াক্ষর্? 

(১৪) প্রচারণা কা বক্রক্ষ  ক্ষর্ক্ষিষ চাক্ষহদাসম্পন্ন ক্ষিশুক্ষদর কর্া গুরুত্ব দপত ক্ষক? ক্ষক াক্ষর্? 

(১৫) প্রচারণা কা বক্রক্ষ  অনিসর ক্ষপক্ষছক্ষয় পড়া জনক্ষ াষ্ঠীর ক্ষর্ষয় গুরুত্ব দপত ক্ষক? ক্ষক াক্ষর্? 

(১৬) কা বক্রক্ষ  নারী ও ক্ষিশুক্ষদর অংিিহক্ষণর সুক্ষ া  দক ন ক্ষছল? 

(১৭) কা বক্র টি নারী ও ক্ষিশুর উন্নয়ক্ষন ক্ষক ক্ষক ভূক্ষ কা রাখক্ষত দপক্ষরক্ষছল? 

(১৮)  ক্ষর্ষ্যৎ পক্ষরকেনায় দকান দকান ক্ষর্ষয়ক্ষক সর্ বাক্ষধক গুরুত্ব দদয়া উক্ষচৎ? 

 

দল : 

 ক :  ইউক্ষপ দ ম্বার এর্ং সরকাক্ষর দর্সরকাক্ষর সংস্থা প্রক্ষতক্ষনক্ষধ। 

 খ :  ক্ষিেক (সরকাক্ষর ও দর্সরকারী)। 

   :  স্বাস্থয দসর্া দল (সরকাক্ষর ও দর্সরকারী)। 

 ঘ :  স্থানীয় জনক্ষ াষ্ঠী উপকারক্ষ া ী (নারী, পুরুষ, ক্ষিশু, ক্ষকক্ষিার-ক্ষকক্ষিারী। 
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 ণপ্রজাতন্ত্রী র্াংলাক্ষদি সরকার 

পক্ষরকেনা  ন্ত্রণালয় 

র্াির্ায়ন পক্ষরর্ীেণ ও মূল্যায়ন ক্ষর্ া । 

 

“ক্ষিশু ও নারী উন্নয়ক্ষন দ া াক্ষ া  কা বক্র  (৪র্ ব প বায়)” স াপ্ত প্রকক্ষের প্র ার্ মূল্যায়ন স ীো 

 

FGD স ায় অংিিহণকারীক্ষদর তাক্ষলকাঃ 

 

১। স ার স্থানঃ.......................................................................................... 

২। উপক্ষজলাঃ .......................................  দজলাঃ ....................................... 

৩। তাক্ষরখঃ ......................................... 

 

ক্রক্ষ ক 

নং 

না  পদর্ী / সংস্থা দ ার্াইল নম্বর স্বাের 

(১)     

(২)     

(৩)     

(৪)     

(৫)     

(৬)     

(৭)     

(৮)     

(৯)     

(১০)     

(১১)     

(১২)     
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উন্নয়ক্ষনর জন্য দ া াক্ষ া  ধারণা 

 

উন্নয়ক্ষনর জন্য দ া াক্ষ া  ক্ষক 

উন্নয়ক্ষনর জন্য দ া াক্ষ া  (C4D) মূলত একটি সা াক্ষজক ক্ষর্জ্ঞান ক্ষ ক্ষত্তক  ানক্ষর্ক দ া াক্ষ া  দকৌিল দ খাক্ষন ব্যক্ষি র্া 

স াজক্ষক একটি উন্নয়ন ক বসূক্ষচর আওতায় ধারার্াক্ষহক াক্ষর্ তথ্য প্রদানসহ তক্ষথ্যর র্াির্ায়ক্ষন এর্ং ব্যক্ষি ত চচ বায় 

পক্ষরণত করার উপযুি পক্ষরক্ষর্ি ততক্ষরর জন্য পাক্ষরপাক্ষিবক জনক্ষ াষ্ঠী এর্ং প্রক্ষতষ্ঠানসমূক্ষহর স ন্বয় ঘটাক্ষনা হয়।  

মূলত সা াক্ষজক দ াষ্ঠীর ক্ষিো, ক্ষর্িাস এর্ং চল ান অ যাস/আচরণক্ষক প বক্ষর্েণ কক্ষর ক্ষর্রাজ ান অকা বকর এর্ং 

েক্ষতকর ধারণা এর্ং চচ বার ক্ষর্পরীক্ষত ইক্ষতর্াচক পক্ষরর্তবন আনার লক্ষেযই উন্নয়ক্ষনর জন্য দ া াক্ষ া  ক বসূক্ষচ িহণ করা 

হয় ।  

উন্নয়ক্ষনর ধারার্াক্ষহক র্াতবা িহণ কক্ষর দসটাক্ষক ব্যক্ষি ত ও পাক্ষরর্াক্ষরক জীর্ক্ষন র্াির্ায়ন করক্ষল এর্ং সা াক্ষজক প্রর্া 

ক্ষহক্ষসক্ষর্ গৃহীত হক্ষল তাক্ষক এই ক্ষর্ক্ষিষ কা বক্রক্ষ র সফল প্র ার্ র্ক্ষল ক্ষর্ক্ষর্চনা করা হক্ষর্।  

উন্নয়ক্ষনর দ া াক্ষ া  পক্ষরকেনার মূল ক্ষর্ক্ষর্চনাসমূহ 

উন্নয়ক্ষনর জন্য দ া াক্ষ া  (C4D) প্রক্ষক্রয়ার মূলধারাক্ষক ক্ষতনটি সুক্ষনক্ষদ বি দকৌিক্ষল ক্ষর্ক্ষিষণ করা  ায়। এগুক্ষলা হক্ষলা-  

 

(ক) অযািক্ষ াক্ষকক্ষস  

 া  ানুক্ষষর প্রক্ষয়াজন ও অর্স্থাক্ষনর ক্ষর্ক্ষিষক্ষন রাষ্ট্র ও স াক্ষজর নীক্ষতর পক্ষরর্তবন ঘটাক্ষনার সুপাক্ষরি কক্ষর। 

  

(খ) আচরণ পক্ষরর্তবক্ষন দ া াক্ষ া   

 া নতুন তথ্য এর্ং প্র াক্ষণর ক্ষ ক্ষত্তক্ষত ব্যক্ষি র্া পক্ষরর্াক্ষরর ক্ষিো ও ক্ষর্িাক্ষসর পক্ষরর্তবন ঘটায় এর্ং তাক্ষক 

নতুন অ যাস-আচরক্ষণর চচ বায় উিুি কক্ষর। 

 

( ) সা াক্ষজক প্রর্া সৃক্ষিক্ষত সা াক্ষজক  ােক্ষ  দ া াক্ষ া  

 া নতুন তক্ষথ্যর উপস্থাপন, ধারণার উদ্ভার্ন এর্ং সফলতার প্র াণ সৃক্ষির  ে ক্ষদক্ষয় স াক্ষজর সর্ দশ্রক্ষণর 

 ানুক্ষষর আিহ ও অনুক্ষ াদনক্ষক প্রকাি কক্ষর স াক্ষজর প্রর্া ত ধারণার পক্ষরর্তবন ঘটিক্ষয় তাক্ষক চল ান 

স াজ কাঠাক্ষ াক্ষত স্থায়ী প্রর্া ক্ষহক্ষসক্ষর্ প্রক্ষতক্ষষ্ঠত কক্ষর এর্ং সর্ক্ষশ্রক্ষণর  ানুক্ষষর চচ বায় ইক্ষতর্াচক পক্ষরক্ষর্ি 

ততক্ষর কক্ষর। 

  

তথ্য  ন্ত্রণালয় পক্ষরচাক্ষলত উন্নয়ক্ষনর জন্য দ া াক্ষ া  কা বক্রক্ষ র মূল লেয এর্ং উক্ষেেক্ষক সা ক্ষন দরক্ষখ প্রক্ষতটি 

ক বক্ষকৌিক্ষলর স ন্বয় লেয করা  ায়। স ক্ষন্বত দ া াক্ষ া  দকৌিক্ষলর ধারা অনুসরণ কক্ষর প্রকে কা বক্রক্ষ  আন্তঃব্যক্ষিক 

দ া াক্ষ া  ও  ণক্ষ া াক্ষ াক্ষ র উ য় দকৌিলই ব্যর্হার কক্ষর সারা দদক্ষির স ি জনক্ষ াষ্ঠীক্ষক এই কা বক্রক্ষ র আওতায় 

সুক্ষনক্ষশ্চত করা হক্ষয়ক্ষছ।  

 

এছাড়াও প্রকে পক্ষরকেনায় চল ান ধারার উক্ষেখক্ষ াগ্য  াে গুক্ষলা ব্যর্হার কক্ষর উক্ষেি জনক্ষ াষ্ঠীর অংিিহক্ষণর 

ব্যাপকতা লেয করা দ ক্ষছ। সাম্প্রক্ষতক উদ্ভাক্ষর্ত এর্ং র্হুল প্রচক্ষলত ইন্টারক্ষনট ও দটক্ষলক্ষফানক্ষ ক্ষত্তক সা াক্ষজক  দ া াক্ষ া  

 াে  ব্যর্হাক্ষরর সীক্ষ ত আকার লেয করা দ ক্ষলও সা াক্ষজক  ােক্ষ র একান্ত এর্ং ঐক্ষতহযর্াহী স্থানীয় দ া াক্ষ াক্ষ র 

 াে গুক্ষলার সক্ষক্রয়তা লেয করা দ ক্ষছ।  

 

সংযুঙ্ক্ষি-২ 
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DwÏó cÖK‡íi Dbœq‡bi Rb¨ †hvMv‡hvM Kvh©µ‡gi jÿ¨mg~n 

উন্নয়ক্ষনর জন্য দ া াক্ষ া  (C4D) সর্ য়ই একটি লেয ও উক্ষেে ক্ষন বর ক বক্ষকৌিল ।  ানর্ উন্নয়ন তর্া ব্যক্ষি ত, 

পাক্ষরর্াক্ষরক ও সা াক্ষজক িক্ষর প্রক্ষতটি  ানুক্ষষর ক্ষর্িাস এর্ং অ যাসক্ষক অনুসন্ধান কক্ষর সু-অ যাসসমূক্ষহর দজারদারকরণ 

এর্ং র্ভল ও কু-অ যাসসমূক্ষহর ইক্ষতর্াচক পক্ষরর্তবন ঘটাক্ষনাই এই কা বক্রক্ষ র মূল লেয। স ক্ষয়র আক্ষপক্ষেকতায় নতুন 

উদ্ভার্ক্ষনর সংক্ষ াজন ও পুরাতন কুপ্রর্ার ক্ষর্ক্ষলাপ সাধক্ষনর উক্ষেক্ষে ক্ষর্জ্ঞানক্ষ ক্ষত্তক দ া াক্ষ া  প্রক্ষক্রয়ায় হালনা াদ নতুন 

তক্ষথ্যর উপস্থাপনা, নতুন ক্ষিোর ক্ষর্িার, সুঅ যাক্ষসর প্রদি বন এর্ং নতুন নীক্ষত ালার প্রর্তবন উন্নয়ক্ষনর জন্য দ া াক্ষ াক্ষ র 

মূল লেয । সরকাক্ষরর অন্যান্য উন্নয়ন অনুসন্ধান কা বক্র সমূহ অক্ষনকাংক্ষি ক্রয়, দ রা ত ক্ষকংর্া স্থাপনা ক্ষন বর হক্ষলও 

 ানক্ষর্ক িাখার এই অঙ্গটি  ানুক্ষষর জ্ঞান, ক্ষর্িাস ও প্রর্াক্ষক আর্তবন কক্ষরই সক্ষক্রয় র্াক্ষক।  

উক্ষেক্ষখত প্রকক্ষের পক্ষরকেনা ও র্াির্ায়ক্ষন দ সর্ মূল লেযক্ষক ক্ষস্থর করা হক্ষয়ক্ষছ তা মূলত: 

 

(ক) ব্যক্ষি ও স াক্ষজর সক্ষচতনতা সৃক্ষি; 

(খ) দসর্ার চাক্ষহদা ততক্ষরর  ােক্ষ  দসর্া ক্ষর্তরণ ও চাক্ষহদার  ক্ষে পার্ বকয ক াক্ষনা; 

( ) ইক্ষতর্াচক তথ্য ও প্রর্াসমূক্ষহর প্রচারণা এর্ং অনুিীলক্ষনর উৎসাহ প্রদান; 

(ঘ) দনক্ষতর্াচক তথ্য ও প্রর্াসমূক্ষহর ক্ষর্পরীক্ষত েক্ষতকারক তথ্য ও প্র াক্ষণর উপস্থাপন;  

(ঙ) দদক্ষির সা ক্ষিক উন্নয়নসূচকসমূক্ষহর স ন্বয় এর্ং সর্ বিক্ষর প্রচারণা। 

 

উক্ষেি প্রকক্ষে উন্নয়ক্ষনর জন্য দ া াক্ষ া  কা বক্রক্ষ  স ক্ষন্বত র্াির্ায়ন দকৌিল 

 

স ক্ষন্বত র্াির্ায়ন উন্নয়ক্ষনর জন্য দ া াক্ষ া  কা বক্রক্ষ র একটি অপক্ষরহা ব ক বক্ষকৌিল। মূলতঃ  ানুক্ষষর ক্ষিো, সংস্কৃক্ষত 

এর্ং অক্ষ জ্ঞতা তার ব্যক্ষি ত ও সা াক্ষজক আচরণ সৃক্ষিক্ষত ব্যাপক প্র ার্ দফক্ষল। অপরপক্ষে,  ানুক্ষষর র্য়স, ক্ষলঙ্গ, 

দপিা, অর্ বননক্ষতক পক্ষরক্ষস্থক্ষত, সা াক্ষজক পক্ষরক্ষস্থক্ষত সর্স ক্ষয়ই তার ক্ষিো, সংস্কৃক্ষত এর্ং অক্ষ জ্ঞতাক্ষক প্র াক্ষর্ত কক্ষর।  

 

 ানর্ জীর্ক্ষনর র্হুক্ষর্ধ চাক্ষহদার কারক্ষণ আ রা প্রক্ষতক্ষনয়তই ক্ষর্ক্ষ ন্ন প্রক্ষক্রয়া ও প্রক্ষতষ্ঠাক্ষনর  ােক্ষ  তা অজবক্ষন সক্ষচি হই। 

দকান একক প্রক্ষক্রয়া র্া প্রক্ষতষ্ঠান আ াক্ষদর সম্পূণ ব চাক্ষহদার দায়-দাক্ষয়ত্ব র্হন কক্ষর না। অপরপক্ষে, দকান একক 

ক বকাক্ষের  ােক্ষ ও আ াক্ষদর চাক্ষহদার পূণ বতা অসম্ভর্। র্হু াক্ষেক এসর্ চাক্ষহদা ও সরর্রাহক্ষক  ানুক্ষষর উপক্ষ া ী ছক্ষক 

উপস্থাপন এর্ং সিালক্ষনর জন্য পারস্পক্ষরক তথ্য ক্ষর্ক্ষন য় এর্ং উপক্ষ া ী তক্ষথ্যর আক্ষলাক্ষক  কা বক্র  পক্ষরচালনার জন্য 

পারস্পক্ষরক স ন্বয় অপক্ষরহা ব ।  

 

প্রকক্ষের সুক্ষনক্ষদ বি ১১টি আচরণ পক্ষরর্তবক্ষনর ও সা াক্ষজক প্রর্া সৃক্ষির লেযক্ষক সা ক্ষন দরক্ষখ তথ্য  ন্ত্রণালয় একাক্ষধক 

সরকাক্ষর   ন্ত্রণালয়/দপ্তরক্ষক লেয অজবক্ষনর দকৌিলী অংিীদার ক্ষর্ক্ষর্চনা কক্ষর এর্ং দস ত স্থানীয় এর্ং জাতীয় প বাক্ষয় 

র্হুক্ষর্ধ কা বক্র  পক্ষরকেনা এর্ং র্াির্ায়ন করক্ষছ। দকৌিল ত স ন্বক্ষয়র দেক্ষে উক্ষেখক্ষ াগ্য কা বক্র গুক্ষলা ক্ষছল স্কুক্ষল 

অনুষ্ঠান পক্ষরচালনা, সা াক্ষজক দ লার আক্ষয়াজন, উঠান তর্ঠক্ষকর আক্ষয়াজন, স্থানীয় দনর্তবৃক্ষন্দর ওক্ষরক্ষয়ক্ষন্টিন ইতযাক্ষদ 

দ স ি আক্ষয়াজক্ষন ক্ষিো, প্রিাসন, স্বাস্থয, নারী ও ক্ষিশু কল্যাণ এসর্ সংক্ষিি সরকাক্ষর   ন্ত্রণালক্ষয়র সহক্ষ াক্ষ তা দনয়া 

হয়। অপরক্ষদক্ষক জাতীয় উন্নয়ক্ষনর লেয াে অজবক্ষন এর্ং তৎকালীন স ক্ষয় ক্ষর্ি উন্নয়ক্ষনর ক্ষনক্ষদ বিক এ ক্ষিক্ষজ অজবক্ষন 

সরকাক্ষরর অন্যান্য দপ্তরসমূহক্ষক দ  ন নারী ও ক্ষিশু কল্যাণ  ন্ত্রণালয়, ক্ষিো  ন্ত্রণালয়, স্বাস্থয ও পক্ষরর্ার কল্যাণ 

 ন্ত্রণালয়, শ্র   ন্ত্রণালয়সহ অপরাপর প্রক্ষতষ্ঠানসমূক্ষহর  াঠ প বাক্ষয়র তথ্য ক্ষর্তরক্ষণর  ােক্ষ  অে প্রকে উন্নয়ন স ন্বক্ষয় 

মূল ভূক্ষ কা পালন কক্ষরক্ষছ। 
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২০১২ – ২০১৭ দ য়াক্ষদ প্রকে কা বক্রক্ষ র ক্ষচোর্লী 

 

 

 
  

  
  

  

  

  

সংযুঙ্ক্ষি-৩ 
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