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1. উ াবনী  কে র নাম: সাত ীরা জলার আশা িন উপেজলার কাদাকা  ইউিনয়েন দির  মা’র 

জ  মা কালীন ভাতা ভাগীেদর সংগঠন তরীর মা েম আ  কমসং ান ি করা। 
ানঃ আশা নী, সাত ীরা। 

িববরণঃ কে র কাজ বাস াবায়ন সময় সীমাঃ জা য়ারী’২০১৫- ন’২০১৫। 
পিরক না অ যায়ী কে র কােজর অ গিতর িববরণঃ পিরক না অ যায়ী কে র কােজর অ গিতর িববরণ 
িন  র পঃ- 

 উপেজলা ইেনােভশন ম অিফসার ও সদ েদর িনেয় ০৬/১১/২০১৪   তািরখ সভা করা হেয়েছ। 
 ইউিপ চয়ার ােনর সােথ   পরামশ েম গত ২৯/১১/২০১৪  তািরেখ ভাতা ভাগীেদর সােথ স েয় উ  

করণ ও সিমিত গঠেন অবিহত করণ সভা করা হেয়েছ। 
 যাগােযােগর জ  ডাটা বইজ ত করা হেয়েছ। 
 সিমিত িনব ন করা হেয়েছ। িনব ন নং- জমিবকা /৯৫/১৫ তািরখ ১০/০৬/২০১৫ 
 ভাতা ভাগীেদর িশ ন করােনা হেয়েছ এবং াংক এ াকাউে র মা েম ভাতা পিরেশাধ করা হেয়েছ।   
 গত ১২/০৭/২০১৫ তািরেখ উপেজলা িনবাহী অিফসােরর মা েম আ কমসং ােনর েযাগ ি র জ  

১৫ জনেক িবিভ  আয়বধক কােজ ১০,০০০/- টাকা কের সবেমাট ১,৫০,০০০/- টাকা মিহলা িবষয়ক 
অিধদ েরর ◌ু  ঋণ কম চী থেক দান করা হেয়েছ 

 গত ০৫/০৮/২০১৫ তািরেখ জলা শাসক মেহাদয়, সাত ীরা এর মা েম আ কমসং ােনর েযাগ 
ি র জ  ১৫ জনেক িবিভ  আয়বধক কােজ ১০,০০০/- টাকা কের সবেমাট ১,৫০,০০০/- টাকা মিহলা 

িবষয়ক অিধদ েরর ◌ু  ঋণ কম চী থেক দান করা হেয়েছ।  
ক  বাস বায়েন চ ােল  স হঃ     
ক  বাস বায়েন চ ােল  স হ িন  র পঃ- 

ক) সেচতনতার অভাব 
খ) স য়ী মেনাভােবর অভাব 
গ) আ কম সং ােনর জ  উে াগ না থাকা ও েযােগর অভাব।     

 গত ০৫/০৮/২০১৫ তািরেখ জলা শাসক মেহাদয়, সাত ীরা এর মা েম আ কমসং ােনর েযাগ 
ি র জ  ১৫ জনেক িবিভ  আয়বধক কােজ ১০,০০০/- টাকা কের সবেমাট ১,৫০,০০০/- টাকা মিহলা 

িবষয়ক অিধদ েরর  ঋণ কম চী থেক দান করা হেয়েছ। 
২. উ াবনী কে র নামঃ মা কালীন ভাতা দান কম চী সহজীকরণ। 

ানঃ বায়ালখািল, চ াম। 
িববরণঃ সবার সম াঃ  

 িনধিরত সমেয় কৃত ভাতােভাগী িনবাচন করা যায় না। 

 ভাতােভাগী িনবাচ ন তার অভাব। 
 উপকারেভাগীেদর সময়, খরচ ,  িভিজট বশী লাগা। 
 িশ েণ িশ ণাথ েদর উপি িতর হার কম থাকা। 

সম ার কারণঃ 
 ইউিনয়ন পিরষেদ গভবতী মিহলােদর তািলকা না থাকা। 
 কাড দােনর মা েম ি গতভােব লাভবান হওয়ার আকা া। 
 ভাতােভাগী িনবাচেন অেনক ি  জিড়ত থাকায় ভাতােভাগীেদর সময়, খরচ ও িভিজট বশী লােগ। 
 গভবতী মিহলােদর শািররীক অব া িবেবচনা কের িশ েণর সময় িনধারণ না করা। 
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সম া স িকত িব িত:- ওয়াড ম ারেদর মা েম ভাতােভাগী বাছাই করেত গেল আিথক লনেদন বশী হয়। 
জন ীিত কাজ কের এবং সময় বশী লােগ।  

ইেনােভশনঃ আ ঃিবভাগীয় সম েয়র মা েম মা কালীন ভাতােভাগীেদর  বাছাই করা এবং মাবাইল  
াংিকং এর মা েম ভাতা দান। 
হীত উে ােগর মে  ন ন াক সঃ পিরবার পিরক না িবভাগ এবং া  িবভাগ থেক গভবতীর তািলকা 

সং হ এবং মাবাইল াংিকং এর মা েম ভাতা দান। 
ন ন াক স চা  করার জ  হীত পদে প স হ:- গভবতীর ডাটােবইজ তির এবং হালনাগাদ করা। 
কি উটার অপােরটর িনেয়াগ। ন ন প িতেত িসেলকশন হেল মাবাইল াংেকর মা েম টাকা দােন জ  

াংেকর সােথ আেলাচনা এবং মিহলােদর মাবাইেল একাউ  খালা। 
উে াগ  চা  হওয়ার ফেল া  িবধা:- বা া িনেয় িকংবা গভবতী মিহলােদর ক কের একািধকবার মিহলা 
িবষয়েকর অিফেস এবং াংেক আসেত হেব না। ওয়াড ম ার এবং চৗিকদারেদর টাকা িদেত হেব না। 
৩. উ াবনী কে র নামঃ নারী িনযাতন িতেরােধ জনসেচতনতা ি  এবং সবা দান প িত 
সহজীকরণ। 

ানঃ চৗ াম, িম া। 
িববরণঃ  িচি ত সবার বতমান অব াঃ  

 নারী িনযাতেনর হার কট 
 ম তাকারীেদর দৗরাত  
 নািররা ায় িবচার থেক বি ত। 

সম া র ভহ েভাগীঃ ক  এলাকার িনযািতত নারী। 
সম া র কারণঃ  

 িশ া ও সেচতনতার অভাব 
 নারীর িত নিতবাচক সামািজক ি ভি  ও ধম য় গাড়ামী 
 ষতাি ক সমাজ ব া 
 দাির  
 আইন স েক অ তা 
 আইনী সহায়তা াি র িবষেয় অ তা। 

সমাধানঃ  
 সেচতনতা ি লক কম চী 
 হ  ড  াপন 
 আেবদন ও সবাদান প িত সহজীকরণ। 

ক র ত ািশত ফলাফলঃ  
 সময় খরচ যাতায়াত 
আইিডয়া বা বায়েনর আেগ ২-৩ মাস আ মািনক ৪০০ ৪-৭ বার 
আইিডয়া বা বায়েনর পের ১-২ মাস আ মািনক ২০০ ৩-৪ বারা 
ইিডয়া বা বায়েনর ফেল সবা িহতার  

ত ািশত িবধা 
১ মাস আ মািনক ২০০ ১-৩ বার 

 
কে র হালনাগাদ অব াঃ সবা হীতােদর িবধােথ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালেয় হ  ড  
াপন করা হেয়েছ এবং ইউিনয়ন পযােয় সেচতনতা ি লক সভা করা হেয়েছ। 
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৪. উ াবনী কে র নামঃ বা  িববাহ িতেরাধ ক । 
ানঃ চৗ াম, িম া। 

িববরণঃ  বাংলােদশ এক  উ য়নশীল দশ। িবিভ  ে  আমােদর যমন সফলতা আেছ তমিন িক  থতাও 

আেছ। বা  িববাহ তার মে  অ তম। একমা  বা  িববােহর কারেনই এক  িকেশারীর  ত হওয়ার 

আেগই ঝেড় পেড়। বাংলােদেশ িত ৩  িবেয়র মে  ২ ই হয় বা  িববাহ। িবষয়  উপলি  কের আিম এই 

িবষয়  িনেয় কাজ করেত আ হী হই এবং সমাজ থেক যােত এই সম া  র করা যায় সই চ া করিছ।  
কে র বণনাঃ- িবে র মে  বাংলােদেশ বা  িববােহর হার অত ম  বশী। বা  িববাহ এখন আমােদর দেশর 

এক  ধান সম া। িবেশষ কের ামা েল বা  িববাহ রােধর কাজ  ব ধীর গিতেত এেগাে । ইউিনেসেফর 

এক ত  অ যায়ী বাংলােদেশর ৬৬% িবেয়ই হয় ১৮ বছেরর নীেচ। তার মে  এক তীয়াংশ বািলকারই িবেয় 

হয় ১৫ বছেরর নীেচ। যখােন আইনত ছেলেদর িবেয়র বধ বয়স ২১ এবং মেয়েদর ১৮।  
বা  িববাহ মানব অিধকােরর ল ন । এ  ভািবত কের িকেশারীেদর িশ া, া  ও ক ান এবং দাির  

চ েক িচর ায়ী কের। বা  িববােহর উ  হােরর কারন হল ঐিতহ বাহী  বাংলােদশী থা এবং ধম য় রীিতনীিত। 

বাংলােদেশ িপ তাি ক এবং অসম সমাজ ব া চিলত। এর পাশাপিশ দাির তা বা  িববােহর এক  অ তম 

বড় কারন। িকেশারী মেয়রা তােদর পিরবােরর কােছ ায়ই অথৈনিতক বাঝা িহেসেব িবেবিচত হয় এবং 

যৗ কও বা  িববােহর এক  ধান কারন। ামা েলর িপতা -মাতারা িব াস কেরন য, যিদ তারা দিরেত 

মেয়র িবেয় দন তেব তােদর িবশাল অে র যৗ ক দান করেত হেব তাই তারা তােদর মেয়েদর বা  িববাহ 

দন। যৗ েকর চািহদা িবেয় পরবত  সমেয়ও থাকেত পাের এবং যিদ পিরবার যৗ ক িদেত অ ম হয় তেব 

ফল র প কেনর িবর ে  সিহংসতার ি  হয়। বা  িববােহর আেরক  ল কারন হল িকেশারীেদর িত যৗন 

হয়রািন। বা িববােহর কারেন মেয়রা িশ া হেত ঝেড় পড়েছ এবং তােদর চলাচেলর েযাগ সীমাব  হেয় 

পড়েছ। মা  ৪৫% মেয় মা িমক িব ালেয় যায় এবং ব অ  সং কই িনয়িমত উপি ত থােক। বা  

িববােহর কারেন অ  বয়েসই গভ ধারেনর ঘটনা ঘটেছ। অ  বয়েস গভধারেনর ফেল মেয়রা নানা ধরেনর 

শািররীক সম ার স ুখীন হয়। িনেজও অ ি েত েগ এবং অেনক ে  িতব ী িশ রও জ  দয়। 

অপরিদেক কম বয়েস সম ান জ   দওয়ার কারেন শারীিরক ভােব মেয়  ধীের ধীের বল হেয় পেড় এবং 

ামীর শারীিরক চািহদা যথাযথ ভােব রন করেত থ হয়। ফল িতেত ামী অ  নারীর িত আস  হেয় 

পেড়। পিরবাের নেম আেস অশািম  র  হয় িনযাতন। শষ পিরনিত হয় তালাক অথবা । এই সব কারেন 

িকেশারীরা দ তায় িপিছেয় যায় এবং মবাজাের েবশ করেত পাের না।ফেল তােদর সামািজক মযাদা কেম 

যায় এবং তােদর িবচরন বাধা া  হয় এবং মতা ও মতামত কােশর াধীনতা হারায়।  
বাংলােদেশ ব সীিমত আইন আেছ য েলা বা  িববাহ িতেরাধ করেত পাের। বা  িববােহর ম  িদক 

স েক চারনা এ  িতেরােধর ধান িভি । সেচতনতা বাড়ােত হেল েচ া ও উে াগ বাড়ােত হেব এবং 

সমাজেক িশি ত কের লেত হেব। বা  িববাহ কমােনার জ  স িত িবিভ  পিরক না নওয়া হেয়েছ। 
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থেমই আেছ মেয়েদর  উপ ি  দান । এই পিরক না  অেনকটা সফলভােব িবেয় িবল করন ও মা িমক 

িব ালেয় মেয়েদর উপি িত ি  কেরেছ। িক  এ সকল উে গ নয়া সে ও িপতামাতারা তােদর অ া  বয়  

ক াসম ানেদর িবেয় িদে ন এবং পিরসং ান  হেত জানা  যায় য ১৮ বছেরর িনেচ িববােহর শতকরা হার 

উেল খেযা  ভােব কেমিন।  
আমার কম এলাকা িবরেল বা  িববােহর বনতা অত ম  বশী হওয়ায় আিম এই িবষেয় কাজ করেত 

আ হী হই এবং A2I থেক নাগিরক সবায় উ াবন িবষয়ক ি েণ রং র িবভাগীয় কিমশনার ােরর 

কাযালেয় আিম এই িবষয় ই চ ােল  িহসােব হণ কির। যিদও আমার এই উ াবনী িবষেয় আ িনক ি র 

বহার অত ম  কম তথািপ আমরা এই িবষেয় কাজ কের যিদ সফলতা লাভ করেত পাির তাহেল দেশর 

সািবক িচ  বদেল দয়া স ব।  
বতমােন আমােদর দেশর মাননীয় ধানম ী য়ং এই িবষয় র উপর র  আেরাপ কেরেছন। এই 

এক  িবষেয়র সে   অেনক িল  িবষয়  যমনঃ- িশ া হেত ঝেড় পড়া, মেয়েদর কমে  সং িচত করা, 

চলাচেল বাধা ি , নারী িনযাতন, যৗ ক,মা   ও িশ - ,অ ি  এ েলা ওেতা েতাভােব জিড়ত, তাই 

বা  িববাহ িতেরাধ কের এসব িবষয় মাকােবলা করা স ব। সই কারেণই এই িবষেয় কাজ করার জ  

িনমণিলিখত পদে প েলা হণ কেরিছ। 
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 বা  িববাহ িতেরােধ বাস বািয়ত ও চলমান কায ম স হঃ- 
 িবরল ইউিনয়েনর মা িমক িব ালয় েলার ৬  হেত ১০ম ণী পযম  েত ক ণী হেত ৫ জন কের 

ছা  ছা ী িনেয় দল গঠন এবং এই দেলর সে  েত ক মােস মত িবিনমেয়র মা েম ত  সং হ করা।   

 উপেজলা পযােয় উপেজলার গ মা  ি েদর িনেয় বা  িববাহ িতেরাধ কিম  গঠন। 

 মসিজেদর ইমামেদর িনেয় বা িববাহ িতেরােধ আেলাচনা সভার আেয়াজন।  

 ৩   ােসবী  সংগঠেনর  মা েম  তােদর  গ ত  কিম েলার সােথ বা  িববাহ িতেরােধ তােদর 

িক করণীয় এই িবষেয় তােদর সেচতন করা। 

 ইউিনয়ন  পিরষেদর  াম িলশেদর  মা েম  বা  িববাহ সংঘ ত হওয়ার ত  সং েহর ব া এবং 

এে ে  যারা এই ধরেণর খবর িদেব তােদরেক আিথক েনাদনা দওয়া।  

 ানীয় কাজীেদর িনেয় ২ মাস পর পর আেলাচনা সভার আেয়াজন এবং এই সভায় কাজীরা তােদর 

ববত  ২ মােসর িতেবদন সহ উপি ত হেবন। 

 কাজীেদর ইউিনয়ন পিরষেদ বসার িবষয়  িনি ত করা হেয়েছ।  

 িবিভ   ইউিনয়েনর  কা   ােন  এবং কান  কান  ইউিনয়ন  পিরষেদ  ত   ম ণালেয়র সহায়তায় 

এই িবষেয় েত ক মােস আেলাচনা সভার আেয়াজন, না কার মা েম চারনা, মাইিকং ও িবিভ  

কা  জায়গায় ফ ুন, ানার দশন। 

 েত ক ইউিনয়েনর ওয়াড পযােয় সংিশ  ওয়ােডর র ষ ও মিহলা সদ , ঐ ওয়ােডর কাজী, 

েরািহত ওেমৗলানা, ল-  কেলেজর অ  ও ধান িশ ক (যিদ থােক) রাজৈনিতক ন  এবং 

সংিশ  ওয়ােডর াম িলশ িনেয় বা  িববাহ িতেরাধ ওয়াড কিম  গঠন।  

 ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ানেক সভাপিত এবং সিচবেক সদ  সিচব কের ইউিনয়ন পিরষেদর সকল 

সদ ,কাজী, মৗলানা, েরািহত ও এলাকার গ মা  ি র সম েয়  ইউিনয়ন কিম  গঠন।    

 বতমােন িক  িক  ে  বা  িববাহ িতেরােধর পর যসব নতারা পরবত েত িবেয় দওয়ার ে  

সহায়তা করেছন তােদর নাম সহ পি কায় িতেবদন কাশ। 

 বা  িববােহর িশকার এবং পরবত েত তালাক া  িকেশারীেদর মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর ‘‘ মিহলা 

হস িশ  ও িষ িশ ন ক  ’’ িশ ন দােনর মা েম তােদর ণবাসেনর ব া করা হে ।  

 বতমােন ইউিনয়ন পযােয় য সভা েলার আেয়াজন করা হে  সখােন বা  িববােহর িশকার 

িকেশারীেদর িদেয় বা  িববােহর কারেন তােদর য কর ন পিরনিত হেয়েছ তা সকেলর সামেন েল 

ধরা হে ।  

 এত িক র পরও য সমস  অিভভাবক তােদর মেয়েদর অ  িনেয় িবেয় স  করেছন তােদর 

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর সহায়তায় শািস র ব া করা।  
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৫. উ াবনী কে র নামঃ  ইউিনয়ন পযােয় চািহদা অ সাের েময়াদী মিহলা িশ ণ। 
কে র ানঃ  পার র মদনা ইউিনয়ন, দা ড় দা, য়াডা া। 

িববরণঃ এলাকার মিহলােদর চািহদা সলাই িশ ণ। গত ১০/১১/১৪ ইং তািরেখ দা ড় দা উপেজলা পিরষেদর 
মিহলা ও িশ  উ য়ন ায়ী কিম েত ক  ও ক  এলাকার স াব উপ াপন ও অ েমাদন হয়। তারপর গত 
৩০/১২/১৪ ইং তািরেখ উপেজলা ইেনােভশন কিম েত উ  ক  উপ াপন ও অ েমাদন করা হয়।  
জা য়াির/২০১৫ মােস িশ ন মিডউল তরী বক গত ১৫/০১/১৫ ইং তািরখ সকাল ১০.০০ ঘ কায় মদনা 
ইউিনয়ন পিরষেদ ইউিনয়ন চয়ার ান সহ সকল ইউিপ সদ েদর িনেয় ইেনােভশন আইিডয়ার উপর িম ং কের 
অ  ইউিনয়েনর িশ ণাথ  িনবাচেনর ব া হণ কে  ইউিনয়ন াপী চার/ মাইিকং করা হয়। 
১৯/০১/১৫ ইং তািরেখ দা ড় দা উপেজলা পিরষেদর মিহলা ও িশ  উ য়ন ায়ী কিম র মািসক িম ং এ 
ইেনােভশন আইিডয়া বাস বায়েনর লে  িশ ক িনেয়াগ এবং িশ ণ সং াম  য় অ েমাদেনর স াব 
উপ াপন করা হয়। পরবত েত িশ ক িহসােব মাছাঃ ডািলয়া পারভীন, ামীঃ শখ িমজা র রহমান, ামঃ 
দি ণ চ দ র, ডাকঘরঃ দশনা পৗরসভা, দা ড় দা, য়াডা ােক িনেয়াগ দান করা হয়। 
২৬/০১/২০১৫ ইং তািরেখ পার র মদনা ইউিনয়ন পিরষেদ সলাই িশ েন িশ ণাথ  িনবাচেনর জ  
উপি ত সকল আেবদনকারীর ম  হেত যাচাই/বাছাই কের ২৫জন িশ াথ  িনবাচন করা হয়।  
২৯/০১/১৫ ইং তািরখ দা ড় দা উপেজলা পিরষেদর মািসক সভায় মিহলা ও িশ  উ য়ন ায়ী কিম র িস াম  
অ যায়ী ইেনােভশন আইিডয়া বাস বায়েনর খরচ/ য় অ েমাদেনর িস াম  হীত হয়। 
গত ০১/০২/২০১৫ ইং তািরেখ মদনা ইউিপ কাযালেয় উপেজলা িনবাহী অিফসার, জনাব মাঃ ফির র রহমান, 
ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান ও অ া  িবভােগর কমকতাগেণর উপি িতেত িনবািচত ২৫ জন িশ ণাথ েদর 
িনেয় ৩ (িতন) মাস াপী িশ ণ কায েমর উে াধন করা হয়। ইেতামে  িনমণ া রকারী সহ উপেজলার 
অ া  অিফসার এবং উপেজলা িনবাহী অিফসার, দা ড় দা, য়াডা া উ  ক  কায ম একািধকবার 
পিরদশন কেরন। ইেনােভশন কে র দিজ িব ান িশ েণ ১ম ােচর িশ ণাথ েদর গত ২৯/৪/১৫ ি ঃ 
তািরেখ বহািরক পরী া এবং ৩০/৪/১৫ি ঃ তািরেখ িলিখত পরী ার ম  িদেয় ৩মাস ািপ িশ ণ কায ম 

ু রভােব শষ হয়। ২৫ জন িশ ণাথ  এখন থেক িনজ হােত সকল িজিনসপ  তরী করেত পারেব বেল 
জানায় এবং তােদর অিভ তাল  ান কােজ লািগেয় আেয়র পথ েঁজ িনেত পারেব বেল আশা  কের। উ  
২৫ জন িশ াথ েক উপেজলা পিরষদ, দা ড় দা, য়াডা া এর মা েম সলাই মিশন দান করা হেয়েছ। 
ইেনােভশন আইিডয়া বাস বায়েনর লে  উপেজলা পিরষদ, দা ড় দা, য়াডা ার িস াম  মাতােবক ২য় 

াচ র সলাই িশ ণ কাপাসডা া ইউিনয়ন, দা ড় দা, য়াডা ােত পিরচালনা করা হয়। ২য় াচ েত ৩০ 
জন অসহায়, ঃ  মিহলা িশ াথ  িনেয় গত ১৮/৫/১৫ ি ঃ তািরেখ ৩মাস াপী িশ ণ র  হেয় যথারীিত 
১৩/৮/১৫ ি ঃ তািরেখ সমা  হয়। কাপাসডা া ইউিপ, দা ড় দা, য়াডা ােত িশ ণ া  ৩০জন িশ ণাথ র 
সকলেক উ  ইউিনয়েনর চয়ার ান জনাব মাঃ আ ল কােশম সলাই মিশন দওয়ার আ াস দান কেরেছন। 
উপেজলা পিরষদ, দা ড় দা, য়াডা া এর িস াম  মাতােবক ইেনােভশন আইিডয়া বাস বায়েনর লে  
মিহলােদর সলাই িশ ণ কায েমর ৩য় াচ র িশ ণ ড়ান র ইউিনয়ন, দা ড় দা, য়াডা ােত গত 
২৩/৮/১৫ ি ঃ তািরেখ জনাব মাঃ আিজ র রহমান, চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, দা ড় দা, য়াডা া, 
মাছাঃ ছালমা জাহান, মিহলা ভাইস চয়ার ান, ড়ান র ইউিপ চয়ার ান জনাব মাঃ ইি স আলী সহ ানীয় 

গ মা  ি বেগর উপি িতেত আ ািনক উে াধেনর মা েম র  হেয়েছ। ৩ মাস াপী ৩য় ােচর িশ ণ 
কায ম চলমান রেয়েছ।   
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৬. উ াবনী কে র নামঃ আ ঃিবভাগীয় সম েয়র মা েম মা কাল ভাতা দান কম চীর কাযকারীতা ি  

করা।  

কে র ানঃ  দি ণ রমা, িসেলট। 
 
িববরণঃ  

ত ভাতােভাগী িনবাচন করা যায় না। 
মে া েভাগীেদর দৗরাত  
উপকারেভাগীেদর িসিভ বশী লােগ। 

িশ েণ িশ ণাথ েদরহার কম থােক। 
সম ার কারণঃ  

ইউিনয়েন গভবতী মিহলােদর তািলকা না থাকা। 
কাড দােনর মা েম ি গতভােব লাভবান হওয়ার আকা া। 
ভাতােভাগী িনবাচেন অেনক ি  জিড়ত থাকায় ভাতােভাগীেদর িসিভ বেড় যায়। 
গভবতীেদর শািররীক অব া িবেবচনা  কের িশ েণর সময় িনধারণ না করা। 

ইেনােভশন ও বতমান অব ার অ গিতঃ উপেজলা পিরষদ সভায় আেলাচনা হেয়েছ। সংিস  িবভাগ যমন 
উপেজলা পিরবার পিরক না িবভাগ, উপেজলা া  ও পিরবার পিরক না িবভাগ, ইউিপ চয়ার ানেদর িনেয়  

িত লক সভা কের পাইলট এলাকা িনধারণ করা হেয়েছ। পাইলট এলাকায় ডাটােবইজ সমা  হেয়েছ। 
অিধদ র হেত আেদশ পাওয়ামা   ত উপকারেভাগী িনবাচন করা স ব হেব।  
এছাড়া চলমান কম চীেত য সকল ভাতােভাগী রেয়েছন তােদর াংক একাউ  করার ে  উ  উ বনী 
আইিডয়ােক কােজ লািগেয় ত সমেয় সবা দান স ব হেয়েছ। উ াবনী আইিডয়ার আেলােক তােদরেক 
মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর  িনজ  অথায়েন সেচতনতা লক  িশ ণ দয়া হেয়েছ । িশ ণকােল তােদরেক  

া  ও পিরবার পিরক না অিধদ েরর সে  সংেযাগ ঘ েয় দয়া হেয়েছ যােত িনরাপদ সব িনি ৎ করা 
যায়।  াবটব ও মাি  িমিডয়া েয়র জ  উপেজলা পিরষদ হেত বরা  পাওয়া যায়িন । বরা  না পাওয়া 
গেলও  ইউআইিস (ইউিনয়ন ত  সবা কে ) ক কােজ লািগেয়  িশ ণ দান করা স ব হেব।  
৭. উ াবনী কে র নামঃ িভিজিড কম চীর আওতায় উপকারেভাগীেদর উ তমােনর ( েগাপেযাগী) িশ ণ 

কায ম ।  

কে র ানঃ  লতলা, লনা। 
 
িববরণঃ িভিজিড উপকারেভাগী মিহলারা খা  সহায়তার পাশাপািশ িনধািরত এনিজও ক ক উ য়ন ােকজ  
সবা পেলও িন মােনর িশ েণর কারেন :  মিহলােদর আ -িনভরশীল কের গেড় তালার ল  হত 

হে । এ কারেন সামািজক িনরাপ া ব ার উপর নিতবাচক ভাব পড়েছ এবং :  মিহলারা : ই থেক 
যাে । ফেল তারা চরম দির  অব া থেক বিরেয় এেস তােদর আথ সামািজক অব ার ইিতবাচক পিরবতন 
ঘটােত পারেছ না। এেত এম িড িজ এর অ তম ল  দাির  িবেমাচন হত হে । 
 ইেনােভশনঃ উপেজলা িশ ণ িরেসাস ম সদ েদর মা েম েগাপ িগ িশ ণ দােনর ফেল তর 
( েবর ২ বছর,বতমােন ৬ মাস) সমেয় িভিজিড িবধা থাকা কালীনই উপকারেভাগীেদর াবল ী হওয়ার  

ত করা। 



 

Error! Unknown switch argument. 
 

আপনার হীত উে ােগর মে  ন ন াক সঃ ‘‘ িনভরতার জ  সহায়তাহহএই ল নীিত অ সরেণর জ  
িনজ  উে ােগ চরম দির  অব া হেত বর হেয় আসার ে  উপেজলা িশ ণ িরেসাস ম (উেপজলা িনবাহী 
অিফসােরর ন ে  িষ,মৎ , ািণ স দ,পিরবার-পিরক না,সমাজেসবা, ব উ য়ন ও মিহলা িবষয়ক 
কমকতােদর সম েয়) সদ েদর মা েম উপকারেভাগীেদর িশ ণ ব া উ তকরণ ,সর:/ বসর:ঋণ দান  
কারী িত ােনর সােথ িলংেকজ াপন, ঋণ দান,কমসং ােনর েযাগ ি  ও যথাযথভােব ফেলাআপ যােত 
তারা তােদর বতমান সামািজক অব ানেক সফলভােব অিত ম কের আেরা এক  উপেরর অব ােন েক থাকার 
স মতা অজন করেত পাের এবং সাবল ী হয়। 
 
উে াগ  চা  হওয়ার ফেল া  িবধাঃ  

িশ েণর ধারাবািহকতা র া করায় উপকারেভাগীরা িশ ণ  আ  করেত পারেছ।এবং আয়বধন লক 
কােজ তা েয়াগ করেত পারেছ।ইেতামে  উপকারেবাগীরা জীবন দ তা লক ,দিজ িব ান িশ ণ সমা  
কেরেছ এবং বতমােন চী ও হ িশ  িশ ণ িনে ন । 
 

 
                          ইউিনয়েনর কেহা ার দর সােথ  সভা 
হীত কায েমর বণনাঃ  

 উপেজলা পিরষেদ অবিহতকরণ সভা 
 িশকন িরেসাস ম গঠন। 
 উপেজলা িশ ণ িরেসাস ম সদ েদর িনেয় সভা। 
 মেডল এলাকা িচি ত করণ 
 ক হা ার দর সােথ সভা 
 িশ নাথ  বাছাই স  
 উপকারেভাগীেদর িশ ণ হেণ উ ু  করণ 
  চািহদা িভি ক িশ েণর িবষয িনধারন 
 জীবন দ তা লক ও দিজ িব ান িশ ণ শষ হেয়েছ। 
 চী ও হ িশ  িশ ন চলেছ। 
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৮. উ াবনী কে র নামঃ টকসই উ য়েন মিহলােদর আ কমসং ােনর জ  িশ ন ও ঋণ কায ম।  

কে র ানঃ  গংগাচড়া , রং র। 
 
িববরণঃ িশ েণর িবষয় হে  মসলা (হ দ ও মিরচ ড়া) ি য়াজাতকরণ ও নেটর াগ তরী। ২ িদন 
ময়াদী িশ ণ  পিরচািলত হয় এবং মাট প চ জন উ  িশ েণ অংশ হণ কের। িশ ণাথ েদর মে  

জন িত দশ হাজার টাকা কের ঋণ িবতরণ করা হয়। বতমােন উ  ০৫ জন মিহলা মশলা (হ দ ও মিরচ ড়া) 
ি য়াজাতকরণ ও নেটর াগ তরী করেছন এবং ানীয় বাজাের িবি  করেছন ।উে  , বাজারজাতকরেন 

তােদর ামীরা তােদর সহেযািগতা করেছন। 
 
৯. উ াবনী কে র নামঃ উপেজলা সদের ২০ জন মিহলােদর নকশী ক থা তরী িশ ণ, ঋণ দান ও তা 

বাজারজাতকরণ।  

কে র ানঃ  হিরণা  , িঝনাইদহ। 
 
িববরণঃ িশ েণর মা েম মিহলােদর নকশীক থা বাজারজাতকরেণর জ  শা- ম খালা সখােন ঋণ সহায়তা 

দান করা এবং িবিভ  মা েম যাগােযাগ করা । পিরক না অ যায়ী পেনর জন ামীণ মিহলােদর দড়মােসর 
িশ ণ দয়া হেয়েছ এবং িঝনাইদহ জলায় এক  শা- ম খালা হেয়েছ। ক  বা বায়ন করেছ হিরণা  

উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালয় ক ক িনব ী ত এক  ােসবী মিহলা উ য়ন সং া। ক  
বা বায়েনর ধান চ ােল  হে - নকশীক থা সলাই এবং িশ ণ নয়ার াপাের ামীন মিহলােদর অনা হ ও 
বাজারজাতকরেণর সম া। 
 
 
১০. উ াবনী কে র নামঃ টকসই উ য়েন মিহলােদর আ কমসং ােনর জ  ঋন কায ম ।  

কে র ানঃ  জলঢাকা, নীলফামারী । 
 
িববরণঃ কায ম বাস বায়েন িব মান সম া িল িচি ত কের সমাধানকে  টকসই উ য়েন মিহলােদর 
স ৃ  করার পিরক না হন করাহয়। পিরক না অ যায়ী কম খরেচ ততম সমেয় ভাগািম  পিরেবেশ 
জনগেনর দারেগাড়ায় সরকারী সবা িনি ত করার জ  পিরক না অ যায়ী গত ২২/০১/২০১৫ ইং তািরেখ অ  
উপেজলায় উ াবনী আইিড়য়া বাস বায়েনর লে  ২  ভােগ মাট ১০ জন মিহলােক গর  মাটাতাজাকরণ এবং 
িবেশষ কের মসল া ােকটজাত ও বাজারজাতকরণ িবষেয় িশ ন দান করা হয়। িশ ন দান কেরন অ  
উপেজলার উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা ানী স দ কমকতা , উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, 

িশ ন দােনর পর ঐ িদেনই ১০ জন মিহলার মােঝ =১,০০,০০০/- (এক ল ) টাকার ঋন িবতরণ কের কম 
সমেয়, কম খরেচর িবষয়  িনি ত করা হয়। বতমােন উ াবনী আইিডয়ার পিরক না অ যায়ী মসলা 

ােকটজাত করণ কে  ০৫ জন মিহলা তােদর মসলা ােকট ও বাজারজাতকরেণর মা েম আয় কের তােদর 
িঁজ ি  কেরেছ। গর  মাটাতাজাকরণ কে  ঋন াহীতা মিহলারা তােদর গর  মাটাতাজাকরণ কায ম 

চািলেয় যাে । বাস বায়নাধীন কায ম যথারীিত উপেজলা েমর মিনটিরং ও পযেব ন রেয়েছ। উে াগ র 
সফলতার উপর উ  কায ম স সারন করার পিরক না রেয়েছ। 
 



 

Error! Unknown switch argument. 
 

১১. উ াবনী কে র নামঃ নারী ও িশ  িনযাতন িতেরােধ িঁক ণ পিরবার িচি ত করণ এবং সবা 

দান। 

কে র ানঃ  কািলগ , সাত ীরা। 
 
িববরণঃ িঁক ণ পিরবার িচি ত না কের সকল পিরবােরর জ  একই ধরেণর সেচতনতা কায ম চলমান  
আেছ। সবা িহতার অ তা, দির তা, সং ার, িশ িববাহ, িশ ম, পািরবািরক কলহ, ব িববাহ, অিধক স ান 
ইত ািদ িবষয়েক নারী ও িশ  িনযাতেনর জ  দায়ী করা হেলও নারী ও িশ  িনযাতন িতেরােধর দািয়ে  
িনেয়ািজত সরকারী িত ানস হ তপে  িনে া  সীমাব তা িনেয় কাজ কের- 
১.  এলাকা ও পিরবারিভি ক নারী ও িশ রা িনযাতন এবং এর ধরণ ও কারণ সং া  সং া   

 পিরসং ান নই।  
২. নারী ও িশ  িনযাতন িতেরােধর জ  এলাকািভি ক আলাদা আলাদা কৗশল নই।  
৩. নারীেক াবল ী করার জ  পিরচািলত িশ ণ ও ঋণদান কায মস হ গতা গিতক ও  
দায়সারা গােছর এবং নারী ও িশ  িনযাতন িতেরাধ  কায েমর এসকল কায েমর কাযকর  
কানও যাগ  নই।  

উপেরা  কারেণ নারী ও িশ  িনযাতন িদন ি  পাে  এবং সমাজ ও দশ িত  হে ।   
সম া সমাধােন আইিডয়ার িববরণঃ 

 নারী ও িশ  িনযাতেনর িশকার হয়- এমন িঁক ণ পিরবার িচি ত করার জ   ফম  
িডজাইন বক জিরপ স  করার পর এক  ডাটােবইজ ত করা হেব ।  

 িনিদ  মাপকা র িভি েত িবিভ  েরর (অিধক, ম ম ও কম) িঁক ণ পিরবার  
িচি ত করা হেব।  

 িনবািচত পিরবােরর সদ েদর জ  ৩ িদন াপী উ ু করণ সভা ও আয় বধন লক  
কােজ িনেয়ািজত করার লে  চািহদািভি ক িশ ণ দান করা হেব।  

 িনবািচত পিরবারেক সরকাির- বসরকারী িবিভ  দ েরর সােথ যাগােযাগ কিরেয় ঋণ  
াি েত সহেযািগতা করা হেব।   

 িশ ণ ও ঋণ া েদর কাজ মিনটিরং করা হেব । 
 উৎপািদত প  বাজারজাতকরেণ িবিভ  িত ােনর সােথ িলংেকজ তরীসহ েয়াজনীয়  

সহায়তা করা হেব।  
 পিরবােরর সদ েদর িশ া ও া েসবা িনি ত করার জ  অ া  সরকারী- বসরকারী   

দ েরর সােথ িলংেকজ তরী করা হেব।  
 পিরবােরর অথৈনিতক ি  এবং  পিরবােরর সদ েদর িশ া ও া  সং া  ত ািদ  

িনয়িমত মিনটর করা সহ পরামশ সবা দান করা হেব।  
 তাৎ িণকভােব যাগােযােগর জ  এক  হটলাইন ও অিফিসয়াল ফইজ ক আইিড  

        খালা হেব। 
কে র অ গিতঃ 

ক. নারী ও িশ  িনযাতেনর িশকার হয়- এমন িঁক ণ পিরবার িচি ত করার জ  এক  ফম  
িডজাইন করা হেয়েছ।  
খ. ফম িডজাইন বক এক  ওয়ােডর ৮৪৮  খানার জিরপ কাজ স  করা হেয়েছ। 
গ. িনিদ  মাপকা র িভি েত িবিভ  েরর (অিধক, ম ম ও কম) িঁক ণ পিরবার িচি ত করা  
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হেয়েছ। 
ঘ. িনবািচত ৪০  অিধক িঁক ণ পিরবােরর সদ েদর জ  ৩ িদন াপী সেচতনতা লক ও আয়  
বধন লক িশ ণ 
    দান করা হেয়েছ। 
ঙ. তাৎ িণকভােব যাগােযােগর জ  এক  হটলাইন ও অিফিসয়াল ফইজ ক আইিড খালা  
হেয়েছ।  
চ. ২২  িঁক ণ পিরবােরর মােঝ  ঋণ দান করা হেয়েছ। 
ছ. উৎপািদত প  বাজারজাতকরেণ িবিভ  িত ােনর সােথ িলংেকজ তরীসহ েয়াজনীয় সহায়তা  
করা হে ।  
জ. পিরবােরর সদ েদর িশ া ও া েসবা িনি ত করার জ  অ া  সরকারী- বসরকারী দ েরর  
সােথ িলংেকজ   
     তরী কাজ অ াহত আেছ।  
ঝ.  ঋণ িনেয় আ িনভরশীল ও সেচতন পিরবার নারী ও িশ  িনযাতন বে  য েয়াজনীয়  
পদে প হন কেরেছ তা  
    িতিনয়ত মিনটিরং করা হে । 
 
১২. উ াবনী কে র নামঃ নারী িনযাতন িতেরাধ কায ম  । 

কে র ানঃ  কা াই, রা ামা । 
 
িববরণঃ িচি ত সবার বতমান ব মান সম াস হ হে ঃ- ক)িশ া ও সেচতনাওতার অভাব, খ) দাির , গ) 
আইন স েক অ তা, ঘ) আইনী সহায়তা াি  িবষেয় অ তা, ঙ) ম াওতাকারীেদর দৗরা । সম া  
সমাধােন যসকল কায ম হীত হেব স েলা হে ঃ-সেচতনতা ি  কম চী, হ  ড  াপন এবং আেবদন ও 
সবাদান প িত সহজীকরণ। সেচতনতা ি েত যসকল কায ম নয়া হেয়েছ স েলা হেলাঃ- 

 উ ু করণ সভা 
  িলফেলট িবতরণ  
  িবলেবাড াপন  
  মাি িমিডয়া েজ ের িসিড বহােরর মা েম সেচতনতা ি । 

 
১৩. উ াবনী কে র নামঃ ইউিনয়ন পযােয় চািহদার িভি েত েময়াদী মিহলা িশ ণ। 

কে র ানঃ  কাউখালী, িপেরাজ র। 
 
িববরণঃ কায ম  বাস বায়েনর জ  িশয়ালকাঠী ইউিনয়নেক বাছাই করা হয়। সখােনর অিধকাংশ মিহলােদর 
চািহদা িছল দজ র কাজ  শখা এ জ  উপেজলা পিরষেদর প  থেক ২  মিশন দয়া হয়। এর পের 
আেবদেনর মা েম িশ নাথ   ম িদেয় যাচাই বাছাই ও সা াতকার হন কের ভিত করা হয়। ২৭ জন 

িশ নাথ েক অ  কাযালেয়র িশ ক িদেয় ৩ মাস ময়াদী দিজ িব ােনর উপর িশ ণ দয়া হয়।এবং উ  
িশ েণ যারা ভােলা কেরেছ তােদর ঋণ দান করা হেব যা ি য়াধীন রেয়েছ। 
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১৪. উ াবনী কে র নামঃ উপেজলা নারী িনযাতন িতেরাধ সেলর কায ম। 

কে র ানঃ কাটচ দ র, িঝনাইদহ। 
 
িববরণঃ উপেজলা নারী িনযাতন িতেরাধ সেলর কায ম স েক পক চারণার অভাব থাকা এবং 
এলাকািভি ক নারী িনযাতন িতেরাধ কিম  না থাকায় নারী িনযাতেনর ঘটনা ি  পায়। এখােন ইেনােভশন 
হে -নারী িনযাতন িতেরাধ সেলর সদ  িভক েমর বাড়ীেত উপি ত হেয় েয়াজনীয় পদে প হণ এবং 
অিভ েক মা েভশন ও সতক করা। ইেনােভশন েত ন ন াক স হে - কাজী, ইমাম, ধম য় িশ ক, নারী 
উ য়ন ফারােমর সদ  ও গ মা  ি েদর সম েয় এলাকা িভি ক নারী িনযাতন িতেরাধ কিম  গঠন। 
এলাকা িভি ক কিম র মাে ােম িতেরাধ এবং তােদর তে র িভি েত েয়াজেন উপেজলা নারী িনযাতন 

িতেরাধ সেলর সদ  সেরজিমেন উপি ত হওয়া। এেগ িভক েমর অিভেযােগর িভি েত িতেরাধ সেল 
নানীর জে া ডাকেযােগ উভয় প েক না শ দান করা হেতা এবং নানী হণ করা হেতা। বতমােন 

এলাকািভি ক কিম  গঠন ও িতেরাধ কিম র সেরজিমেন উপি িত িনি ত করা হেয়েছ এবং ডাকেযােগ 
না শ পাঠােনার পাশাপািশ মাবাইল ফােনর মা েমও নানীর তািরখ জানােনা হয়। ফেল সেলর কায ম 

আেগর লনায় অেনকটা সি য় হেয়েছ এবং এলাকািভি ক িতেরাধ কিম  গঠন করার ফেল অ  এলাকায় 
নারী িনযাতেনর হার এেকবাের কেম গেছ।  
 
 
 
১৫. উ াবনী কে র নামঃ সমােজর ইিতবাচক পিরবতেন িকেশার িকেশারীেদর মতায়েনর জ  িকেশার-

িকেশারী াব গঠন। 

কে র ানঃ মাধব র, হিবগ । 
 
িববরণঃ ানীয় ইউিপ সদ  ােসবী মিহলা সিমিতর সহেযাগীতায় অ  উপেজলায় ৭নং জগদীশ র ইউিনয়েন 
এক  ান িনবাচন কের এর এক িকেলািমটার এর ম  থেক ১৫ জন িকেশারী ও ১০ জন িকেশার িনেয় াব 
গঠন করা হেয়েছ। বতমােন ােসবী মিহলা সিমিতর মাে ােম াব  পিরচািলত হে । াব  আরও 

রভােব পিরচালনা করার জ  অথ বরাে র জে া উপেজলা পিরষেদ াব পশ করা হেয়েছ। 
 
১৬. উ াবনী কে র নামঃ নারী িনযাতন িতেরােধ জনসেচতনতা ি  এবং সবা দান প িত সহজীকরণ । 

কে র ানঃ মতলব দি ন,চ দ র। 
িববরণঃ অ  সবা র িব মান বতমান সম া হে - নারী িনযাতেনর হার কট; ম তাকারীেদর দৗরা  এবং 
নারীরা ায় িবচার থেক বি ত। সম া র ল কারণ হে - িশ া ও সেচতনতার অভাব, নারীর িত 
নিতবাচক সামািজক ি ভ ী ও ধম য় গাড়া  ষতাি ক সমাজ ব া, দাির , আইন স েক অ তা ও  

আইনী সহায়তা াি  িবষেয় অ তা। সম া সমাধােন হীত ব াস হ হে - সেচতনতা ি লক কম চী, 
হ  ড  াপন এবং আেবদন ও সবাদান প িত সহজীকরণ। সম া সমাধােন উ াবন লক উে াগস েহর 

মে - হ েড  াপন, আেবদন ও সবাদান প িতসহজীকরন। এই উে ােগর কায ম র  করা হেয়েছ। 
দা িরক িক  তহিবল ও  কমকতা কমচারীেদর সহেযািগতায় হ েড  গঠন করা হেয়েছ।উপেজলা িনবাহী 
কমকতার সহেযািগতায় মাল িমিডয়া েজ ের বা িববাহ, যৗ ক ও নারী িনযাতন সং াম  িসিড বহােরর 
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মা েম সেচতনতা লক অ ােনর আেয়াজন করা হয়।এেত িনি ত জনগন আেগর চেয় কম খরেচ তসমেয় ও 
ভাগাি  পিরেবেশ নারী িনযাতন সং া  সম ার সমাধান পাে । 
১৭. উ াবনী কে র নামঃ আ ঃিবভাগীয় সম েয়র মা েম মা কাল ভাতা দান কম চীর কাযকারীতা 

ি  । 

কে র ানঃ মা ারহাট, বােগরহাট। 
িববরণঃ মা ারহাট উপেজলার িবিভ  ইউিনয়েনর দির  মােয়েদর জ  মা কাল ভাতােভাগীেদর আয়বধক 
কম চী তথা গ ছাগল মাটাতাজাকরণ, উঠােন শাক স ী চাষ, সলাই ইত ািদ িশ ণ দান করা হেয়েছ। 
পাইলট ক  িহসােব যেকান এক  ইউিনয়েনর ০৫ জনেক িনিবড় পযেব েণর এর মা েম ০৩  আলাদা 

েড িশ ণ া  ০৫ জন মিহলােক  ঋণ দান করার ফেল তারা সাবল ী হেয় পিরবােরর অথৈনিতক ি  
আনেত স ম হেব। 
১৭. উ াবনী কে র নামঃ নারী উ য়েনর লে  ইউিনয়ন পযােয় েময়াদী সলাই ও সেচতনতা লক 

িশ ণ । 

কে র ানঃ মঠবাড়ীয়া, িপেরাজ র। 
িববরণঃ িশ ণ  ফ য়ারী, ২০১৫ হেত ম, ২০১৫ পয  মাট ৪ মাস ময়ােদ অ ি ত হয়। ষখালী ইউিনয়ন 
পিরষেদর  মাট ৩০ জন িশ ণাথ  উ  িশ েণ অংশ হণ কের। কম খরেচ, ততম সমেয় ও ভহগাি  
পিরেবেশ ঃ  ও অসহায় মিহলােদর িশ ণ দান করা হয়। মিহলারা কম খরেচ, ততম সমেয় ও 
ভহগাি  পিরেবেশ িশ ণ হণ কের বতমােন মিহলা িবষয়ক অিধদ র থেক ঋণ হণ কের আ  
কমসং ােনর চ া করেছ এবং অ  নারীেদরেকও সেচতন করেছ। 
১৮. উ াবনী কে র নামঃ টকসই উ য়েন মিহলােদর আ কমসং ােনর জ  ঋণ কায ম। 

কে র ানঃ নােগ রী, িড় াম। 
িববরণঃ ক র বা বায়ন এলাকা হে  কামার পাড়া, নােগ রী পৗরসভা। গবািদ প  পালন িবষেয় িশ ণ  

দান করা হেয়েছ। ০৩ িদন ময়ােদ মাট ০১  ােচ িশ ণ  পিরচািলত হেয়েছ। মাট ১১ জন মিহলা এেত 
অংশ হণ কের এবং জন িত  ১৫০০০/- (পেনেরা হাজার টাকা ) হাের  মাট  ১,৬৫,০০০/- (একল  য়ষি  
হাজার টাকা) ঋণ িবতরণ করা হয়। ক  এলাকা সেরজিমন পিরদশেন দখা যায় ঋণ িহতাগন সকেলই 

ক  বা বায়ন করেছ এবং ০৯ (নয়) জেনর ২য় ােচর িশ ণ কায ম ি য়াধীন ।       
১৯. উ াবনী কে র নামঃ ােসবীর মা েম িকেশার-িকেশারী াব গঠন কের তােদর মানিসক িবকাশ 

সাধন ও মতায়ন।  

কে র ানঃ রাজনগর, মৗলভীবাজার । 
িববরণঃ উ  ক র িব মান বতমান সম াস হ হে -  

 ইউ/িপ চয়ার ানগেণর াব গঠেন অনীহা। 
 া লকভােব াব ঘর াপেনর েযাগ কম থাকা। 
 এনিজও ারা াব গঠেন ও িকেশার-িকেশারী িনবাচেন (TCV) বশী লাগা। 

সম া র ল কারণ- 
 অিভভাবকেদর অসেচতনতা  এবং ধম য় বাধা।  
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 িকেশার-িকেশারীেদর ােবর সদ  হেত িদেত অিভভাবকেদর  িনরাপ াহীনতায় ভাগা ।ভাড়া াতীত 
াব ঘর াপেনর েযাগ িদেত অনীহা। 

 ােসবী সাং িতক কম  না পাওয়া এবং অিধকাংশ াব েলা ইউিনয়ন পিরষেদর িভতের হওয়ায় 
পযা  খলার মাঠ না থাকা। 

 এনিজও/িসিবও এর মা েম জরীপ কায স াদন করেত বশী সময় ও অথ য় হয়। 
সম া র সমাধান ি য়া- 

 িকেশার-িকেশারীেদর িনেয় াব গঠেনর ইিতবাচক িবিভ  িদক স েক উ ু করেণর মা েম  
ােসবী তরী করা। 

 য এলাকায় াব গঠন করা হেব সই এলাকার ইউ/িপ চয়ার ান ও সংি  দর িনেয় সভার  
মা েম ােবর ান িনবাচন করা। 

 
 

 ােসবক(িশ ক,জন িতিনিধ, মিহলা সিমিতর সদ ) দর সহেযািগতা  িনেয় জিরেপর মা েম  
 (িনবািচত ান থেক ১ িকেলািমটােরর মে ) িকেশার-িকেশারী িনবাচন করা। 
 িনবািচত িকেশার-িকেশারীেদর িনেয় সভা আহবান ও িপয়ার িলডার িনবাচন। 

স ােহ ১ িদন ল র পের ২ ঘ া কের িকেশার-িকেশারীরা ােব বসেব এবং সামািজক ই   
 (বা  িববাহ, যৗ ক, নারী িনযাতন, ইভ িজং, বয়ঃসি কাল ইত ািদ) ও জীবন দ তা লক িবিভ  

িবষয় আেলাচনা ও উ ু করণ। 
 

 সাং িতক কমকা , িবিভ  খলা লা, িতেযািগতা এবং া িবভাগসহ অ া  দ েরর কমকতা( ব, 
িষ, াণীস দ) িশ েণর মা েম তােদরেক িশি ত ও দ  কের তালা। যার মা েম তােদর 

মানিসক িবকাশ ঘটেব । 
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আইিডয়া বা বায়েনর ফেল সবা হীতার ত ািশত িবধা- 

 িকেশার িকেশারীেদর মােঝ জ ার স িকত ধারনা গেড় উঠেব। 
 সমােজ তােদর মযাদা ি  পােব এবং একই সােথ  তারা সমােজর িবিভ  ইিতবাচক পিরবতন ঘটােত  

(বা  িববাহ, যৗ ক, নারী িনযাতন, ইভ িজং িত িতেরােধ) িমকা রাখেব। 
 িকেশার-িকেশারীরা তােদর শািররীক ও বয়ঃসি কােলর িবিভ  পিরবতন স েক স ক ত  পােব। 
 িশ েণর মা েম সবা হীতারা মতািয়ত হেব এবং তােদর মে  ন ে র িবকাশ ঘটেব। 

 
 

 হীত কায মঃ-  
 ইউিনয়ন পিরষেদর এক  ক  াবঘর িহেসেব িনবাচন। 
 ােসবী িনবাচন ( ধান িশ ক, মহলাল উ  িব ালয়, মন রনগর)। 
 ােসবী ক ক ৩০ জন িকেশার-িকেশারী ও ০২ জন িপয়ার িলডার িনবাচন। 
 কিমউিন  সভা স । 
 ০৩/০৮/২০১৫ ি . তািরেখ াব উে াধন। 
 বতমােন াব  চলামন।  

এতাব ায় বতমােন াব েত স ােহ ২ িদন ( সামবার ও হ িতবার) ল র পের িকেশার-িকেশারীরা বেস। 
ােসবী একজন িকেশারীর মা েম উ  ােবর িপয়ার িলডারেদরেক জীবন দ তা লক সশন  িঝেয় দয়া হয়। িপয়ার 

িলডাররা জীবন দ তা লক িশ ণসহ ােবর অ া  কায ম চািলেয় যাে । ানীয় পযােয় এখন পযম  কান বরা  পাওয়া 
যায়িন তেব বরা  সং েহর জ  চ া করা হে । উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান ও ােসবী 

ধান িশ ক াব  িনয়িমত তদারিক করেছন।   
 
২০. উ াবনী কে র নামঃ িভিজিড কম চীর অ  উপকারেভাগীেদর আথ-সামািজক অব ার টকসই 

উ য়ন িনি তকরণ।  

কে র ানঃ র, মা রা । 
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িববরণঃ িচি ত সবার ধান সম া : 
িভিজিড উপকারেভাগী মিহলারা খা  সহায়তার পাশাপািশ িনধািরত এনিজও ক ক উ য়ন ােকজ  
সবার নােম িন মােনর িশ েণর কারেণ :  মিহলােদর আ -িনভরশীল কের গেড় তালার  

ল  হত হে । এ কারেণ সামািজক িনরাপ া ব ার উপর নিতবাচক ভাব পড়েছ এবং  
:  মিহলারা : ই থেক যাে । ফেল তারা চরম দির  অব া থেক বিরেয় এেস তােদর আথ  

সামািজক অব ার ইিতবাচক পিরবতন ঘটােত পারেছ না। এেত এম.িড.িজ এর অ তম ল   
দাির  িবেমাচন হত হে । 
 
সম া র েভাগী :  
২০-৪৫ বছর বয়স সীমার অ  :  নারী। 
সম া র ল কারণ : 

 অনিভ , বল এবং অ ানীয় এমন এনিজও ।  
 স  িশি ত িশ ক (সেবা  এইচ.এস .িস পাস) 
 িশ েণর মান চািহদামত নয় ।  
 এটােক অ  কম চীর মত মেন করা। (িবেশষত:খয়রািত সাহা ) 
 সংি  এনিজও উপকারেভাগীেদর আ কমসং ােনর জ  কান ঋণ সহায়তা দান কের না।  

সমাধােন ন ন উ াবন : 
‘‘ িনভরতার জ  সহায়তাহহ এই নীিত অ সরেণর জ  িনজ  উে ােগ উপকারেভাগীেদর চরম  
দির  অব া হেত বর হেয় আসার ে  উপেজলা িশ ণ িরেসাস ম (উপেজলা িনবাহী  
অিফসােরর ন ে  িষ, া  ও পিরবার পিরক না, মৎ , ািণ স দ, সমাজেসবা, ব উ য়ন  
ও মিহলা িবষয়ক কমকতােদর সম েয়) সদ েদর মা েম উপকারেভাগীেদর িশ ণ ব া  
উ তকরণ , সরকাির/ বসরকািরঋণ দানকারী িত ােনর সােথ িলংেকজ াপন, ঋণ দান,  
কমসং ােনর েযাগ ি  ও যথাযথভােব ফেলাআপ করা, যােত তারা তােদর বতমান সামািজক  
অব ানেক সফলভােব অিত ম কের আেরা এক  উপেরর অব ােন েক থাকার স মতা অজন  
করেত পাের এবং সাবল ী হয়। 
বা বায়ন অ গিতঃ  
১. পাইলট ক  এলাকা িনধারণ করা হেয়েছ েকাল ইউিনয়ন পিরষদেক। 
২. ০২/১২/২০১৪ তািরেখ উপেজলা িনবাহী অিফসােরর ন ে  িশ ণ িরেসাস ম  গঠন করা  
হেয়েছ। 
৩. ১৫/১২/২০১৪ তািরেখ উপেজলা পিরষেদ ইেনােভশন ক  বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা সভা  
অ ি ত হয়। 
৪. ১৭/১২/২০১৪ তািরেখ েকাল ইউিপ চয়ার ান ও পিরষেদর সদ েদর িনেয় ক  সং া   
সভা অ ি ত। 
৫.৩১/১২/২০১৪ তািরেখ কে র আওতায় িভিজিড উপকারেভাগীেদর সা াতকার হন, বাছাই  
এবং ১০০ জনেক ড়া ভােক িনবাচন করা হেয়েছ। 
৬. থম ধােপ ২৭-০১.২০১৫ হেত ০২.০২.২০১৫ তািরখ পয  উপকারেভাগীেদর িশ ণ দান  

 হয়। 
৭. ি তীয় ধােপ ২২.০২.২০১৫ হেত ২৬.০২.২০১৫ পয  িশ ণ কায ম অ ি ত হেয়েছ 
৮. তীয় ধােপ ২৯.০৩.২০১৫ হেত ০২.০৪.২০১৫ পয  িশ ণ কায ম অ ি ত হেয়েছ। 
৯. তীয় ধােপর িশ েণর সময় উপেজলা ব উ য়ন অিফস হেত উপকারেভাগীেদর মে  ঋণ  

দােনর উে ে  ক িভি ক এই কে র ৪০ জন মিহলােক ওগাভী মাটাতাজাকরণও িবষেয় ৭ িদন  
াপী িবেশষ িশ ণ দান কেরেছ। 

১০. চ থ ধােপ ২৬.০৪.২০১৫ হেত ৩০.০৪.২০১৫ পয  িশ ণ কায ম অ ি ত হেয়েছ। এই  
ধােপর িশ েণর সময় উপেজলা সমাজেসবা অিফসার তার দ র হেত  ঋণ দােণর জ   
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ক  ২০ জন মিহলােক িনবাচন কেরন। 
১১ . প ম ধােপ ১৭.০৫.২০১৫ হেত ২১.০৫.২০১৫ পয  িশ ণ কায ম অ ি ত হেয়েছ।  
১২. ২১.০৫.২০১৫ তািরেখ উপেজলা ব উ য়ন অিফসার তার দ র হেত ঋণ দােনর জ  এই  

কে র ৪০ জন মিহলােক ওগাভী মাটাতাজাকরণও িবষেয় সনদপ  িবতরণ কেরন এবং পরবত েত  
তােদর আেবদেনর ি েত ঋণ িবতরণ করেবন। 
১৩. ২৫.০৫.২০১৫ তািরেখ উপেজলা িনবাহী অিফসােরর অ েমাদন সােপে  উপেজলা সমাজেসবা  
অিফসার তার দ র হেত ২০০০০০/- ( ই ল ) টাকা ক  ২০ জন মিহলােক  ঋণ  

দােণর জ  িস া  হণ কেরন। 
১৪. ষ  ধােপ অথাৎ সবেশষ ধােপ ০৭.০৬.২০১৫ তািরখ হেত ১১.০৬.২০১৫ তািরখ পয  িশ ণ  
কায ম স  হেয়েছ। 
১৫. আগ  ২০১৫ মােস উপেজলা ব উ য়ন অিফসার তার দ র হেত ক   
উপকারেভাগীেদর মে  ায় ৫ ০০০০০/- (প চ ল ) টাকা গাভী মাটাতাজাকরেণর উপর ঋণ  

দান করেবন। 
১৬. আগ  ২০১৫ মােস উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা তার দ র হেত ক   
উপকারেভাগীেদর মে  ায় ২,৫০,০০০/- ( ই ল  প াশ হাজার) টাকা   ঋণ দান  
করেবন। 
১৭.  ঋণ িবতরেণর পর ক  উপকারেভাগীরা আ কেম িনেয়ািজত হেবন এবং তােদরেক  
িনিবড় মিনটিরং এর আওতায় এেন দাির  িবেমাচন ও আয়বধক কেম িনেয়ািজত করেণ সহায়তা  
করা হেব। 
 
ইেনােভশন আইিডয়া বা বায়ন অ গিতর ফলাফল ও পযেব ণ : 
১. জা য়াির ২০১৫ হেত িভিজিডর কম চীর আওতায় পাইলট  েকাল ইউিনয়েনর ১০০ জন  
ঃ  মিহলােক জীবন দ তার উপর র উপেজলা শাসেনর সািবক ত াবধােন িশ ণ কায ম  

স  হেয়েছ। 
২. ৬ মােসর িশ েণর পর িভিজিডর আওতা  ঃ  মিহলারা জীবন দ তার মৗিলক ও  

বহািরক ত , ান ও অিভ তা অজন কেরেছন এবং তারা িনেজেদর  কমসং ান ি  ও সাবল ী  
হবার অ ে রণা পেয়েছন। 
৩. িশ ণ ল  বহািরক ান, ত  ও অিভ তা কােজ লািগেয় তারা দাির  িবেমাচেন িমকা  
রাখেত পারেবন। 
৪. সরকাির ব াপনায়  ঋণ দান কের িনিবড় মিনটিরং এর আওতায় িশি ত  
উপকারেভাগীেদর আয়বধক কােজ িনেয়ািজত করা  হেয়েছ। এেত তােদর দাির  িবেমাচন স ব  
হেব। 
৫. িশ েণর ফেল িশ া, া , ি , ািনেটশন, যৗ ক ও বা িববাহ রাধ, আয়বধক কেম  
িনেয়ািজত ইত ািদ িবষেয় জীবন দ তার মৗিলক ও বহািরক ত  েলা অিজত হেয়েছ এবং তারা  
পালন করেত  কেরেছন। 
৬. ৬ মােসর িশ েণর পর উপকারেভাগী মিহলারা তােদর অিজত অিভ তা ও িশ ণ ল  ত ,  

ান ও অিভ তা   তােদর িতেবশী ও অ া েদর মে  িবিনময় করেছন। এত সমােজ ইিতবাচক  
পিরবতন ঘটেব। 
৭. ইেতাঃমে  িশি ত অেনেক  িঁজ িনেয় আয়বধক কায ম যমন- ছাগল পালন, হাস রগী  
পালন, েরাপন, সবিজ চাষ,  বসা ইত ািদ  কেরেছন। 
৮. িশ ণ া  সকল মিহলারা এখন া  িবিধ মেন চলেছন এবং সমেগা ীয় দর মে   
আচরণগত  পিরবতেন সহায়তাকারী িহেসেব কাজ করেছন। 
৯. ক  মিহলারা সরকাির দ েরর সবা স েক অবগত হেয়েছন এবং সরকাির সবাধম   

িত ােনর সংেগ তােদর িলংেকজ ািপত হেয়েছ। 
১০. িশ ণ া  সকল মিহলারা তােদর স ানেদর লখাপড়ার িত আেরা মেনােযাগী হেয়েছন।  
এখন থেক সকেলই সফল জননী িহেসেব িত া পেত চান এ মেনাভাব তােদর মে  তির হেয়েছ। 
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১১. সেবাপির এই ক  বা বয়েনর মা েম ঃ  মিহলা উ য়ন (িভিজিড) কম চীর য ল  ও  
উে  সটা  অিজত হেব। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


