মিণোলয়ন্ত্রভন্ত্রিক উদ্ভোবনী উক্যোক্গর
য
স্কেলআপ/স্করন্ত্রিক্কশন বোস্তবোয়ন অগ্রগন্ত্রি ন্ত্রবষয়ক পর্োক্লোচনো
১৪ অক্টোবর ২০১৮, মন্ত্রিপন্ত্ররষদ সভোকক্ষ, মন্ত্রিপন্ত্ররষদ ন্ত্রবভোগ
মন্ত্রিলো ন্ত্রবষয়ক অন্ত্রিদপ্তর, মন্ত্রিলো ও ন্ত্রশশু ন্ত্রবষয়ক মিণোলয়

ইক্নোক্ভশন স্কশোক্কন্ত্রসিং কমশয োলোর সোরসিংক্ক্ষপ
• ইক্নোক্ভশন স্কশোক্কন্ত্রসিং এর িোন্ত্ররখঃ ২৯ জুন ২০১৬
• নোগন্ত্ররক স্কসবোয় উদ্ভোবনী পোইলট উক্যোক্গর সিংখ্োঃ মিণোলয়/অন্ত্রিদপ্তর পর্ যোক্য় (সিংখ্ো)...মোঠপর্ যোক্য়: ৩০ টি
কমযশোলোয় উপস্থোন্ত্রপি/স্কশোক্কন্ত্রসিংকৃি স্কমোট পোইলট উক্যোক্গর সিংখ্োঃ ১২ টি
স্কেলআক্পর (সোরোক্দক্শ) জন্য
ন্ত্রচন্ত্রিি আইন্ত্রিয়োর সিংখ্োঃ

স্করন্ত্রিক্কশক্নর (আঞ্চন্ত্রলক ভোক্ব) জন্য
ন্ত্রচন্ত্রিি আইন্ত্রিয়োর সিংখ্োঃ

পুনরোয় পোইলটিিং এর জন্য ন্ত্রচন্ত্রিি
আইন্ত্রিয়োর সিংখ্োঃ

উদ্ভোবকগণ কর্তক
য পোইলটিিং চলমোন
(স্কর্গুন্ত্রল পরবিী স্কশোক্কন্ত্রসিং এ
সম্ভোবিয পুন যন্ত্রবক্বচনো করো িক্ব)
উক্যোগ সিংখ্োঃ

৬ টি

৬ টি

৪ টি

০৯ টি

• গৃন্ত্রিি ন্ত্রসদ্ধোন্ত বোস্তবোয়ক্নর জন্য কমযপন্ত্ররকল্পনো প্রণয়নকোলঃ মোচ য-জুলোই/২০১৬ এবিং জুলোই-ন্ত্রিক্সম্বর/২০১৭
• গৃন্ত্রিি ন্ত্রসদ্ধোন্ত বোস্তবোয়নকোলঃ জুলোই/২০১৭-জুন/২০২২ এবিং চলমোন।

স্কেলআপ বোস্তবোয়ন: ন্ত্রসদ্ধোন্ত,অগ্রগন্ত্রি ও পরবিী পন্ত্ররকল্পনো
আইন্ত্রিয়োর
ন্ত্রশক্রোনোম

১.
বয়ঃসন্ত্রিক্ি
ন্ত্রকক্শোরীক্দর
প্রজনন
স্বোক্স্থযর
সুরক্ষো

স্কশোক্কন্ত্রসিং-এ স্কেলআপ
বোস্তবোয়ন করোর জন্য গৃন্ত্রিি
ন্ত্রসদ্ধোন্ত :
জোিীয় পর্ যোক্য়

বোস্তবোয়ন অগ্রগন্ত্রি/
বিযমোন অবস্থো

 প্রেন্ত্রমক ভোক্ব খুলনোর  খুলনোর ৮টি উপক্জলোয় •
ডুমুন্ত্ররয়ো
উপক্জলোয়
স্কুল, কক্লজ, মোধ্যন্ত্রমক
বোস্তবোন্ত্রয়ি িয়।
ন্ত্রবযোলয়,
মোদ্রোসো
 স্কেল আপ বোস্তবোয়ক্নর
ন্ত্রকক্শোরীক্দর
স্কক
জন্য
খুলনোর
৮টি
প্রজনন
স্বোস্থয
সক্চিনিো
মূলক
উপক্জলোয়
এবিং
প্রন্ত্রশক্ষণ স্কদয়ো িক্য়ক্ে।
পর্ যোয়ক্রক্ম সোরোক্দক্শর
 বিযমোক্ন আইন্ত্রিয়োটি •
প্রন্ত্রিটি
প্রকল্প আকোক্র গ্রিণ
ইউন্ত্রনয়ন/স্কপৌরসভোয়
করো িক্য়ক্ে।
বোস্তবোয়ক্নর ন্ত্রসদ্ধোন্ত িয়।

কিজন সুন্ত্রবিোক্ভোগী (ন্ত্রসটিক্জনস)
পোইলটিিং ও স্কেলআপ স্কেক্ক সুন্ত্রবিো
স্কপক্য়ক্ে

স্কেলআপ আইন্ত্রিয়ো
স্কেক্ক পরবিীক্ি কিজন
সুন্ত্রবিোক্ভোগী (ন্ত্রসটিক্জনস)
স্কসবো পোক্ব বক্ল প্রিযোশো

খুলনোর ডুমুন্ত্ররয়ো উপক্জলোর
•
খন্ত্রন যয়ো মোধ্যন্ত্রমক ন্ত্রবযোলক্য়র ৬ষ্ঠ
িক্ি ১০ম স্কেন্ত্রণ পর্ যন্ত ২৫০ জন
ন্ত্রকক্শোরী প্রজনন স্বোস্থয সম্পক্কয
সক্চিন িক্য়ক্ে এবিং িোক্দর স্কক
২ প্যোক্কট কক্র স্যোক্নটোরী প্যোি
ন্ত্রবনো মূক্ে স্কদয়ো িক্য়ক্ে।
•
খুলনো স্কজলোর ৮ টি উপক্জলোয়
প্রোয় ২০,০০০ জন ন্ত্রকক্শোরী
উপক্রোক্ত সুন্ত্রবিো স্কপক্য়ক্ে।

পরবিী
পন্ত্ররকল্পনো/
করণীয়

ন্ত্রকক্শোর- ন্ত্রকক্শোরী
ক্লোক্বর
মোধ্যক্ম
৭৩২৪৫০
জন মধ্য স্কময়োদী
ও দীর্ য
ন্ত্রকক্শোর-ন্ত্রকক্শোরী
স্কময়োদী
স্কক সুন্ত্রবিো প্রদোন
করো িক্ব।
মন্ত্রনটন্ত্ররিং
প্রকক্ল্পর অওিোয় করো িক্ব।
৪,৯১০ জন নোরী
উক্যোক্তো তিরী িক্ব।

স্কেলআপ
বোস্তবোয়ন/
সম্পন্ন করোর
সুন্ত্রনন্ত্রদ যষ্ট মোস বো
সময়

ন্ত্রিক্সম্বর /২০২০

স্কেলআপ বোস্তবোয়ন: ন্ত্রসদ্ধোন্ত,অগ্রগন্ত্রি ও পরবিী পন্ত্ররকল্পনো
আইন্ত্রিয়োর
ন্ত্রশক্রোনোম

স্কশোক্কন্ত্রসিং-এ
স্কেলআপ
বোস্তবোয়ন করোর
জন্য গৃন্ত্রিি ন্ত্রসদ্ধোন্ত
:
জোিীয় পর্ যোক্য়

২.
স্কস্বচ্ছোক্সবীক্দর
মোধ্যক্ম
ক্লোব
গঠন
কক্র সোরোক্দক্শ
ন্ত্রকক্শোর
বোস্তবোয়ক্নর
ন্ত্রকক্শোরীক্দর
ন্ত্রসদ্ধোন্ত গৃিীি িয়।
মোনন্ত্রসক ন্ত্রবকোশ
সোিন
ও
ক্ষমিোয়ন

বোস্তবোয়ন অগ্রগন্ত্রি/
বিযমোন অবস্থো

কিজন সুন্ত্রবিোক্ভোগী
(ন্ত্রসটিক্জনস) পোইলটিিং ও
স্কেলআপ স্কেক্ক সুন্ত্রবিো
স্কপক্য়ক্ে

স্কেলআপ আইন্ত্রিয়ো স্কেক্ক
পরবিীক্ি কিজন
সুন্ত্রবিোক্ভোগী (ন্ত্রসটিক্জনস)
স্কসবো পোক্ব বক্ল প্রিযোশো

 ৭ টি স্কজলোয় ৩৭৯ টি ন্ত্রকক্শোর প্রকক্ল্পর
আওিোয়
 ৭ টি স্কজলোর ৩৭৯ টি
ন্ত্রকক্শোরী ক্লোব গঠন করো িক্য়ক্ে।
ন্ত্রকক্শোর- ন্ত্রকক্শোরী ক্লোক্বর
ন্ত্রকক্শোর-ন্ত্রকক্শোরী
 বিযমোক্ন আইন্ত্রিয়োটি প্রকল্প আকোক্র
মোধ্যক্ম ৭৩২৪৫০ জন
ক্লোক্বর ১১,৩৭০ জন
গ্রিণ করো িক্য়ক্ে।
ন্ত্রকক্শোর-ন্ত্রকক্শোরী
স্কক
ন্ত্রকক্শোর-ন্ত্রকক্শোরী
 প্রকক্ল্পর আওিোয় ৩৩০ টি
সৃজনশীল
কমযকোক্ে
প্রজনন স্বোস্থয সম্পক্কয
স্কপৌরসভো ও ৪৫৫৩ টি ইউন্ত্রনয়ন সি
সম্পৃক্ত করো, প্রজনন
সক্চিন িক্য়ক্ে, এবিং
স্কমোট ৪৮৮৩ টি ন্ত্রকক্শোর- ন্ত্রকক্শোরী
স্বোস্থয সম্পক্কয সক্চিন
সৃজনশীল
কমযকোক্ে
ক্লোব গঠক্নর কোর্ যক্রম গি
করো এবিং স্কচঞ্জ এক্জন্ট
সম্পৃক্ত িক্য়ক্ে।
২২/০৯/১৮ িোন্ত্ররক্খ শুরু িক্য়ক্ে।
ন্ত্রিক্সক্ব গক্ে স্কিোলো।

পরবিী
পন্ত্ররকল্পনো/
করণীয়

মধ্য স্কময়োদী
ও দীর্ য
স্কময়োদী
মন্ত্রনটন্ত্ররিং
করো িক্ব।

স্কেলআপ
বোস্তবোয়ন/
সম্পন্ন করোর
সুন্ত্রনন্ত্রদ যষ্ট মোস
বো সময়

ন্ত্রিক্সম্বর ২০২০

স্করন্ত্রিক্কশন বোস্তবোয়ন: ন্ত্রসদ্ধোন্ত,অগ্রগন্ত্রি ও পরবিী পন্ত্ররকল্পনো
আইন্ত্রিয়োর
ন্ত্রশক্রোনোম

স্কশোক্কন্ত্রসিং-এ
স্করন্ত্রিক্কশন বোস্তবোয়ন
করোর জন্য গৃন্ত্রিি
ন্ত্রসদ্ধোন্ত : আঞ্চন্ত্রলক
পর্ যোক্য় (ন্ত্রবভোগ/স্কজলো/
উপক্জলো)

বোস্তবোয়ন অগ্রগন্ত্রি/
বিযমোন অবস্থো এবিং স্ককোন স্ককোন স্থোক্ন
এটি স্করন্ত্রিক্কশন িক্চ্ছ

কিজন সুন্ত্রবিোক্ভোগী
(ন্ত্রসটিক্জনস) পোইলটিিং
ও স্করন্ত্রিক্কশন স্কেক্ক
সুন্ত্রবিো স্কপক্য়ক্ে

স্করন্ত্রিক্কশন আইন্ত্রিয়ো
স্কেক্ক পরবিীক্ি
কিজন সুন্ত্রবিোক্ভোগী
(ন্ত্রসটিক্জনস) স্কসবো
পোক্ব বক্ল প্রিযোশো

পরবিী পন্ত্ররকল্পনো/
করণীয়

স্করন্ত্রিক্কশন
বোস্তবোয়ন/
সম্পন্ন করোর
সুন্ত্রনন্ত্রদ যষ্ট মোস
বো সময়

• ২০১৪-১৫ অে য বেক্র স্কশষ
• সোিক্ষীরো স্কজলোর
• ৪০ টি অন্ত্রিক
িক্য়ক্ে।
কোন্ত্রলগঞ্জ
• নোরী ও ন্ত্রশশু ন্ত্রনর্ যোিন প্রন্ত্রিক্রোি
ঝন্ত্রকপূণ য পন্ত্ররবোর কুন্ত্রমল্লো/র্ক্শোর/সোি
উপক্জলোয় প্রেম
সক্চিন
ও ক্ষীরো/কুন্ত্রেগ্রোম সি
এবিং র্োরো ন্ত্রনর্ যোিক্নর ন্ত্রশকোর
১.
পোচোর
পোইলটিিং
সকল
িক্য়ক্ে িোক্দর স্কক স্বোবলম্বী করো
অে যননন্ত্রিকভোক্ব সীমোন্তবিী
প্রন্ত্রিক্রোক্ি
পোচোর ঝন্ত্রুঁ কক্ি
িক্য়ক্ে।
ন্ত্রিক্সম্বর
িক্য়ক্ে।
আত্ম-ন্ত্রনভযরশীল
স্কজলোয় ও স্কজলোিীন
ঝন্ত্রুঁ কপূণ য
েোকো পন্ত্ররবোক্রর
পন্ত্ররবোর
িক্য়ক্ে।
উপক্জলো সমূক্ির
• স্কজলো/উপক্জলো • কুন্ত্রমল্লো/র্ক্শোর/সোিক্ষীরো/কুন্ত্রে
/২০২০
িোটো স্কবইজ করো।
ন্ত্রচন্ত্রিিকরণ ও
ঝন্ত্রুঁ কপূণ য
গ্রোম স্কজলো ও স্কজলোিীন • ২২ টি পন্ত্ররবোর সকল
পর্ যোক্য়
স্কসবো প্রদোন
স্কক স্ববলম্বী করো পন্ত্ররবোর স্কক স্কসবো
উপক্জলো সমূক্ির স্করন্ত্রিক্কশন
স্করন্ত্রিক্কশন
প্রদোন করো।
িক্চ্ছ।
িক্য়ক্ে।
করোর ন্ত্রসদ্ধোন্ত
গৃন্ত্রিি িয়।

স্করন্ত্রিক্কশন বোস্তবোয়ন: ন্ত্রসদ্ধোন্ত,অগ্রগন্ত্রি ও পরবিী পন্ত্ররকল্পনো
আইন্ত্রিয়োর
ন্ত্রশক্রোনোম

স্কশোক্কন্ত্রসিং-এ
স্করন্ত্রিক্কশন বোস্তবোয়ন
করোর জন্য গৃন্ত্রিি
ন্ত্রসদ্ধোন্ত : আঞ্চন্ত্রলক
পর্ যোক্য় (ন্ত্রবভোগ/স্কজলো/
উপক্জলো)

বোস্তবোয়ন অগ্রগন্ত্রি/
বিযমোন অবস্থো এবিং স্ককোন স্ককোন স্থোক্ন
এটি স্করন্ত্রিক্কশন িক্চ্ছ

•

২.
“মোর্তত্বকো
লীন
ভোিোক্ভোগী স্কজলো/উপক্জলো পর্ যোক্য়
স্কদর স্বোস্থযস্করন্ত্রিক্কশন করোর
সক্চিনিো
ও আয়বি যক ন্ত্রসদ্ধোন্ত গৃন্ত্রিি িয়।
প্রন্ত্রশক্ষণ
এবিং
কমযসিংস্থোন
সৃন্ত্রষ্ঠ।

•

সোিক্ষীরো স্কজলোর আশোশুন্ত্রন •
উপক্জলোর কোদোকোটি ইউন্ত্রনয়ক্ন
৬/১১/২০১৪ িোন্ত্ররক্খ শুরু এবিং
ন্ত্রিক্সম্বর/২০১৬ স্কশষ িক্য়ক্ে।
সোিক্ষীরো স্কজলোর সকল উপক্জলো
সি
ঢোকো/নরোয়নগঞ্জ/
মুন্ত্রিগঞ্জ/গোজীপুর/নরন্ত্রসিংদী/মোন্ত্রনক
গঞ্জ/ন্ত্রকক্শোরগঞ্জ/ময়মনন্ত্রসিংি/টোিংগো
ইল/জোমোলপুর/স্কনক্রোক্কোনো/স্কশরপুর
/ফন্ত্ররদপুর/রোজবোেী
•
/শরীয়িপুর/মোদোরীপুর/স্কগোপোলগঞ্জ/
ন্ত্রসক্লট/িন্ত্রবগঞ্জ/সুনোমগঞ্জ/স্কমৌলভীবো
জোর স্কজলো ও স্কজলোিীন উপক্জলো
সমূক্ি স্করন্ত্রিক্কশন িক্চ্ছ।

কিজন সুন্ত্রবিোক্ভোগী (ন্ত্রসটিক্জনস)
পোইলটিিং ও স্করন্ত্রিক্কশন স্কেক্ক
সুন্ত্রবিো স্কপক্য়ক্ে

সোিক্ষীরো স্কজলোর আশোশুন্ত্রন
উপক্জলোর
কোদোকোটি
ইউন্ত্রনয়ক্নর
৩০ জন
উপকোরক্ভোগীক্দর
সমন্বক্য়
মন্ত্রিলো সিংগঠন তিরী এবিং
মন্ত্রিলো ন্ত্রবষয়ক অন্ত্রিদপ্তক্রর
স্করন্ত্রজক্েশন স্কদয়ো িক্য়ক্ে। এ সব
উপকোরক্ভোগীরো
সিংগঠক্নর
আওিোয় স্বোবলম্বী িক্য়ক্ে।
স্করন্ত্রিক্কশনকৃি ২১টি স্কজলোর
৯০,৫২৩
জন
উপকোরীক্ভোগীক্দরক্ক উক্ল্লন্ত্রখি
সুন্ত্রবিো স্কপক্য়ক্েন।

স্করন্ত্রিক্কশন আইন্ত্রিয়ো
স্কেক্ক পরবিীক্ি
কিজন সুন্ত্রবিোক্ভোগী
(ন্ত্রসটিক্জনস) স্কসবো
পোক্ব বক্ল প্রিযোশো

স্করন্ত্রিক্কশনকৃি ২১টি
স্কজলোর
সকল
মোর্তত্বকোলীন
ভোিোক্ভোগীক্দর স্বোস্থযসক্চিনিো
ও
আয়বি যক প্রন্ত্রশক্ষণ
এবিং কমযসিংস্থোন সৃন্ত্রষ্ঠ
করো িক্ব।

পরবিী
পন্ত্ররকল্পনো/
করণীয়

বোকী স্কজলো
সমূক্ি
পর্ যোয়ক্রক্ম
স্করন্ত্রিক্কশন
আইন্ত্রিয়োটি
বোস্তবোয়ন
করো িক্ব।

স্করন্ত্রিক্কশন
বোস্তবোয়ন/
সম্পন্ন করোর
সুন্ত্রনন্ত্রদ যষ্ট মোস বো
সময়

কোমযসূন্ত্রচ চলমোন
েোকো কোলীন
সময়।

স্করন্ত্রিক্কশন বোস্তবোয়ন: ন্ত্রসদ্ধোন্ত,অগ্রগন্ত্রি ও পরবিী পন্ত্ররকল্পনো
আইন্ত্রিয়োর
ন্ত্রশক্রোনোম

৩.
উপক্জলো
নোরী
ন্ত্রনর্ যোিন
প্রন্ত্রিক্রোি
স্কসক্লর
কোর্ যক্রম
বৃন্ত্রদ্ধকরক্ন
সমন্ত্রষ্টগি
উক্যোগ

স্কশোক্কন্ত্রসিং-এ স্করন্ত্রিক্কশন
বোস্তবোয়ন করোর জন্য
গৃন্ত্রিি ন্ত্রসদ্ধোন্ত : আঞ্চন্ত্রলক
পর্ যোক্য় (ন্ত্রবভোগ/স্কজলো/
উপক্জলো)

স্কজলো/উপক্জলো পর্ যোক্য়
স্করন্ত্রিক্কশন করোর ন্ত্রসদ্ধোন্ত
গৃন্ত্রিি িয়।

বোস্তবোয়ন অগ্রগন্ত্রি/
বিযমোন অবস্থো এবিং স্ককোন স্ককোন
স্থোক্ন এটি স্করন্ত্রিক্কশন িক্চ্ছ

কিজন সুন্ত্রবিোক্ভোগী (ন্ত্রসটিক্জনস)
পোইলটিিং ও স্করন্ত্রিক্কশন স্কেক্ক
সুন্ত্রবিো স্কপক্য়ক্ে

 ন্ত্রিনোইদি স্কজলোর স্ককোটচাঁদপুর •
উপক্জলোর
৬/১০/২০১৪
িোন্ত্ররক্খ
শুরু
এবিং
ন্ত্রিক্সম্বর/২০১৬ স্কশষ িক্য়ক্ে।
 ন্ত্রিনোইদি স্কজলোর সকল
উপক্জলো
সি
খুলনো/ •
বোক্গরিোট/সোিক্ষীরো/র্ক্শোর/
কুন্ত্রষ্টয়ো/নেোইল/মোগুরো/স্কমক্িরপু
র/চুয়োিোঙ্গো/রোজশোিী/নোক্টোর/
চাঁপোইনবোবগঞ্জ/পোবনো/ন্ত্রসরোজগ
ঞ্জ/নওগাঁ/বগুেো/জয়পুরিোট
স্কজলো ও স্কজলোিীন উপক্জলো
সমূক্ি স্করন্ত্রিক্কশন িক্চ্ছ।

ন্ত্রিনোইদি স্কজলোর স্ককোটচাঁদপুর
উপক্জলোর ৫৫০০ জন নোরী
স্কক সক্চিন করো িক্য়ক্ে এবিং
৬২ জন ন্ত্রভকটিম স্কক সিোয়িো
প্রদোন করো িক্য়ক্ে।
স্করন্ত্রিক্কশনকৃি ১৭টি স্কজলো ও
স্কজলোিীন সকল উপক্জলোয়
নোরী ন্ত্রনর্ যোিন প্রন্ত্রিক্রোি
স্কসক্লর সোিোয্য প্রোন্ত্রপ্ত সকল
ন্ত্রনর্ যোন্ত্রিি নোরীক্ক চোন্ত্রিদো
অনুসোক্র সিোয়িো প্রদোন করো
িক্য়ক্ে।

স্করন্ত্রিক্কশন আইন্ত্রিয়ো
স্কেক্ক পরবিীক্ি কিজন
সুন্ত্রবিোক্ভোগী (ন্ত্রসটিক্জনস)
স্কসবো পোক্ব বক্ল প্রিযোশো

স্করন্ত্রিক্কশনকৃি ১৭ টি
স্কজলো
ও
স্কজলোিীন
উপক্জলো সমূক্ির নোরী
ন্ত্রনর্ যোিন প্রন্ত্রিক্রোি স্কসক্লর
কোর্ যক্রম বৃন্ত্রদ্ধ কক্র
ন্ত্রনর্ যোন্ত্রিি নোরীক্ক িোর
চোন্ত্রিদো অনুসোক্র সিোয়িো
প্রদোন করো ।

পরবিী
পন্ত্ররকল্পনো/
করণীয়

বোকী স্কজলো
সমূক্ি
পর্ যোয়ক্রক্ম
স্করন্ত্রিক্কশন
আইন্ত্রিয়োটি
বোস্তবোয়ন
করো িক্ব।

স্করন্ত্রিক্কশন
বোস্তবোয়ন/ সম্পন্ন
করোর সুন্ত্রনন্ত্রদ যষ্ট
মোস বো সময়

২০২১

স্করন্ত্রিক্কশন বোস্তবোয়ন: ন্ত্রসদ্ধোন্ত,অগ্রগন্ত্রি ও পরবিী পন্ত্ররকল্পনো
আইন্ত্রিয়োর
ন্ত্রশক্রোনোম

৪.
স্কস্বচ্ছোক্সবী
নোরী
সিংগঠক্নর
সদস্যক্দর
আে য
সোমোন্ত্রজক
উন্নয়ন

স্কশোক্কন্ত্রসিং-এ
বোস্তবোয়ন অগ্রগন্ত্রি/
স্করন্ত্রিক্কশন
বিযমোন অবস্থো এবিং স্ককোন স্ককোন স্থোক্ন এটি
বোস্তবোয়ন করোর
স্করন্ত্রিক্কশন িক্চ্ছ
জন্য গৃন্ত্রিি ন্ত্রসদ্ধোন্ত
: আঞ্চন্ত্রলক পর্ যোক্য়
(ন্ত্রবভোগ/স্কজলো/
উপক্জলো)

স্কজলো/উপক্জলো
পর্ যোক্য় পোইলটিিং
করোর ন্ত্রসদ্ধোন্ত
গৃন্ত্রিি িয়।

কিজন সুন্ত্রবিোক্ভোগী (ন্ত্রসটিক্জনস)
পোইলটিিং ও স্করন্ত্রিক্কশন স্কেক্ক সুন্ত্রবিো
স্কপক্য়ক্ে

স্করন্ত্রিক্কশন আইন্ত্রিয়ো
স্কেক্ক পরবিীক্ি কিজন
সুন্ত্রবিোক্ভোগী (ন্ত্রসটিক্জনস)
স্কসবো পোক্ব বক্ল প্রিযোশো

 খুলনো স্কজলোর ন্ত্রদঘুন্ত্রলয়ো, রুপসো এবিং  খুলনো স্কজলোর ন্ত্রদঘুন্ত্রলয়ো, রুপসো
স্কিরখোদো উপক্জলোয় এন্ত্রপ্রল/২০১৬
এবিং স্কিরখোদো উপক্জলোয় ১২০ •
শুরু এবিং জুন/২০১৬ স্কশষ িক্য়ক্ে।
জন স্কস্বচ্ছোক্সবী নোরী সিংগঠক্নর
 খূলনো স্কজলোর সকল উপক্জলো সি
সদস্যক্দর স্কক চোন্ত্রিদো ন্ত্রভন্ত্রিক
রিংপুর/গোইবোিো/কুন্ত্রেগ্রোম/নীলফোমোরী
প্রন্ত্রশক্ষণ প্রদোন করো িক্য়ক্ে এবিং
/লোলমন্ত্রনরিোট/ন্ত্রদনোজপুর/পঞ্চগে/ঠো
প্রন্ত্রশক্ষণ স্কশক্ষ ঋণ প্রদোন কক্র
কুরগাঁও/চট্টগ্রোম/কক্সবোজোর/স্কনোয়োখোলী
স্বোম্বলম্বী করো িক্য়ক্ে।
/স্কফনী/লক্ষীপুর/কুন্ত্রমল্লো/ব্রোহ্মণবণবোেীয়ো/ • বিযমোক্ন প্রন্ত্রশক্ষণ প্রোপ্ত সদস্যরো
চাঁদপুর/রোঙোমোটি
কমী ন্ত্রিক্সক্ব অন্য সিংগঠক্নর
/খোগেোেন্ত্রে/বোন্দরবোন/বন্ত্ররশোল/বরগু
সদস্যক্ক প্রন্ত্রশক্ষণ প্রদোন করক্ে।
নো/ন্ত্রপক্রোজপুর/িোলকোঠি/স্কভোলো/পটুয়ো • ঐ সিংগঠক্নর সভোক্নরী সফল •
খোন্ত্রল স্কজলো ও স্কজলোিীন উপক্জলো
উক্যোক্তো ন্ত্রিক্সক্ব প্রন্ত্রিন্ত্রষ্ঠি
সমূক্ি স্করন্ত্রিক্কশন িক্চ্ছ
িক্য়ক্ে।

স্করন্ত্রিক্কশনকৃি ২৬টি
স্কজলো ও স্কজলোিীন
উপক্জলো
সমূক্ির
স্কস্বচ্ছোক্সবী
নোরী
সিংগঠক্নর সদস্যক্দর
স্কক প্রন্ত্রশক্ষণ ও ঋণ
প্রদোক্নসর মোধ্যক্ম
আে য - সোমোন্ত্রজক
উন্নয়ন করো িক্ব।
সফল উযোক্তো তিরী
করো িক্ব।

পরবিী
পন্ত্ররকল্পনো/
করণীয়

বোকী স্কজলো
সমূক্ি
পর্ যোয়ক্রক্ম
স্করন্ত্রিক্কশন
আইন্ত্রিয়োটি
বোস্তবোয়ন
করো িক্ব।

স্করন্ত্রিক্কশন
বোস্তবোয়ন/
সম্পন্ন করোর
সুন্ত্রনন্ত্রদ যষ্ট মোস
বো সময়

২০২১

স্করন্ত্রিক্কশন বোস্তবোয়ন: ন্ত্রসদ্ধোন্ত,অগ্রগন্ত্রি ও পরবিী পন্ত্ররকল্পনো
আইন্ত্রিয়োর
ন্ত্রশক্রোনোম

স্কশোক্কন্ত্রসিং-এ স্করন্ত্রিক্কশন
বোস্তবোয়ন করোর জন্য
গৃন্ত্রিি ন্ত্রসদ্ধোন্ত : আঞ্চন্ত্রলক
পর্ যোক্য় (ন্ত্রবভোগ/স্কজলো/
উপক্জলো)

বোস্তবোয়ন অগ্রগন্ত্রি/
বিযমোন অবস্থো এবিং স্ককোন
স্ককোন স্থোক্ন এটি
স্করন্ত্রিক্কশন িক্চ্ছ

কিজন সুন্ত্রবিোক্ভোগী (ন্ত্রসটিক্জনস)
পোইলটিিং ও স্করন্ত্রিক্কশন স্কেক্ক সুন্ত্রবিো
স্কপক্য়ক্ে

 প্রেন্ত্রমক ভোক্ব খুলনোর
৮টি
ডুমুন্ত্ররয়ো উপক্জলোয়  খুলনোর
•
উপক্জলোয়
স্কুল,
বোস্তবোন্ত্রয়ি িয়।
কক্লজ,
মোধ্যন্ত্রমক
 স্কেল
আপ
৫.
ন্ত্রবযোলয়,
মোদ্রোসো
বোস্তবোয়ক্নর
জন্য
বয়ঃসন্ত্রিক্ি
ন্ত্রকক্শোরীক্দর
স্কক
খুলনোর
৮টি
ন্ত্রকক্শোরীক্দ
প্রজনন
স্বোস্থয
র প্রজনন
উপক্জলোয়
এবিং
সক্চিনিো
মূলক
স্বোক্স্থযর
পর্ যোয়ক্রক্ম
প্রন্ত্রশক্ষণ স্কদয়ো িক্য়ক্ে।
সুরক্ষো
সোরোক্দক্শর প্রন্ত্রিটি  বিযমোক্ন আইন্ত্রিয়োটি •
ইউন্ত্রনয়ন/স্কপৌরসভোয়
প্রকল্প আকোক্র গ্রিণ
বোস্তবোয়ক্নর ন্ত্রসদ্ধোন্ত
করো িক্য়ক্ে।
িয়।

স্করন্ত্রিক্কশন আইন্ত্রিয়ো
স্কেক্ক পরবিীক্ি কিজন
সুন্ত্রবিোক্ভোগী (ন্ত্রসটিক্জনস)
স্কসবো পোক্ব বক্ল প্রিযোশো

খুলনোর ডুমুন্ত্ররয়ো উপক্জলোর
•
খন্ত্রন যয়ো মোধ্যন্ত্রমক ন্ত্রবযোলক্য়র ৬ষ্ঠ
িক্ি ১০ম স্কেন্ত্রণ পর্ যন্ত ২৫০ জন
ন্ত্রকক্শোরী প্রজনন স্বোস্থয সম্পক্কয
সক্চিন িক্য়ক্ে এবিং িোক্দর স্কক
২ প্যোক্কট কক্র স্যোক্নটোরী প্যোি
ন্ত্রবনো মূক্ে স্কদয়ো িক্য়ক্ে।
•
খুলনো স্কজলোর ৮ টি উপক্জলোয়
প্রোয় ২০,০০০ জন ন্ত্রকক্শোরী
উপক্রোক্ত সুন্ত্রবিো স্কপক্য়ক্ে।

ন্ত্রকক্শোরন্ত্রকক্শোরী
ক্লোক্বর
মোধ্যক্ম
৭৩২৪৫০
জন
ন্ত্রকক্শোর-ন্ত্রকক্শোরী স্কক
সুন্ত্রবিো প্রদোন করো
িক্ব।
প্রকক্ল্পর
অওিোয়
৪,৯১০ জন নোরী
উক্যোক্তো তিরী িক্ব।

পরবিী
পন্ত্ররকল্পনো/
করণীয়

মধ্য স্কময়োদী ও
দীর্ য স্কময়োদী
মন্ত্রনটন্ত্ররিং করো
িক্ব।

স্করন্ত্রিক্কশন
বোস্তবোয়ন/ সম্পন্ন
করোর সুন্ত্রনন্ত্রদ যষ্ট
মোস বো সময়

ন্ত্রিক্সম্বর ২০২০

স্করন্ত্রিক্কশন বোস্তবোয়ন: ন্ত্রসদ্ধোন্ত,অগ্রগন্ত্রি ও পরবিী পন্ত্ররকল্পনো
আইন্ত্রিয়োর
ন্ত্রশক্রোনোম

স্কশোক্কন্ত্রসিং-এ স্করন্ত্রিক্কশন
বোস্তবোয়ন করোর জন্য
গৃন্ত্রিি ন্ত্রসদ্ধোন্ত : আঞ্চন্ত্রলক
পর্ যোক্য় (ন্ত্রবভোগ/স্কজলো/
উপক্জলো)

বোস্তবোয়ন অগ্রগন্ত্রি/
বিযমোন অবস্থো এবিং স্ককোন স্ককোন
স্থোক্ন এটি স্করন্ত্রিক্কশন িক্চ্ছ

কিজন সুন্ত্রবিোক্ভোগী
(ন্ত্রসটিক্জনস) পোইলটিিং
ও স্করন্ত্রিক্কশন স্কেক্ক
সুন্ত্রবিো স্কপক্য়ক্ে

স্করন্ত্রিক্কশন আইন্ত্রিয়ো স্কেক্ক
পরবিীক্ি কিজন সুন্ত্রবিোক্ভোগী
(ন্ত্রসটিক্জনস) স্কসবো পোক্ব বক্ল
প্রিযোশো

পরবিী
পন্ত্ররকল্পনো/
করণীয়

 ৭ টি স্কজলোয় ৩৭৯ টি ন্ত্রকক্শোর ৭ টি স্কজলোর ৩৭৯
ন্ত্রকক্শোরী ক্লোব গঠন করো
 প্রকক্ল্পর আওিোয় ন্ত্রকক্শোর৬.
টি
ন্ত্রকক্শোরন্ত্রকক্শোরী ক্লোক্বর মোধ্যক্ম
িক্য়ক্ে।
স্কস্বচ্ছোক্সবীক্দর
ন্ত্রকক্শোরী ক্লোক্বর
৭৩২৪৫০ জন ন্ত্রকক্শোর- মধ্য স্কময়োদী
 বিযমোক্ন আইন্ত্রিয়োটি প্রকল্প
মোধ্যক্ম ক্লোব
১১,৩৭০
জন
ও দীর্ য
ন্ত্রকক্শোরী স্কক সৃজনশীল
আকোক্র গ্রিণ করো িক্য়ক্ে।
গঠন
কক্র
সোরোক্দক্শ
বোস্তবোয়ক্নর
ন্ত্রকক্শোর-ন্ত্রকক্শোরী
ন্ত্রকক্শোর
 প্রকক্ল্পর আওিোয় ৩৩০ টি
স্কময়োদী
কমযকোক্ে সম্পৃক্ত করো,
প্রজনন
স্বোস্থয
ন্ত্র
স
দ্ধোন্ত
গৃিীি
িয়।
ন্ত্রকক্শোরীক্দর
প্রজনন স্বোস্থয সম্পক্কয মন্ত্রনটন্ত্ররিং
স্কপৌরসভো ও ৪৫৫৩ টি ইউন্ত্রনয়ন
সম্পক্কয
সক্চিন
মোনন্ত্রসক
সক্চিন করো এবিং স্কচঞ্জ করো িক্ব।
সি স্কমোট ৪৮৮৩ টি ন্ত্রকক্শোরিক্য়ক্ে,
এবিং
ন্ত্রবকোশ সোিন
এক্জন্ট ন্ত্রিক্সক্ব গক্ে
ন্ত্রকক্শোরী ক্লোব গঠক্নর কোর্ যক্রম
ও ক্ষমিোয়ন
সৃজনশীল কমযকোক্ে
স্কিোলো।
গি ২২/০৯/১৮ িোন্ত্ররক্খ শুরু
সম্পৃক্ত িক্য়ক্ে।
িক্য়ক্ে।

স্করন্ত্রিক্কশন
বোস্তবোয়ন/ সম্পন্ন
করোর সুন্ত্রনন্ত্রদ যষ্ট
মোস বো সময়

ন্ত্রিক্সম্বর ২০২০

পুনরোয় পোইলটিিং: ন্ত্রসদ্ধোন্ত,অগ্রগন্ত্রি ও পরবিী পন্ত্ররকল্পনো
আইন্ত্রিয়োর
ন্ত্রশক্রোনোম

স্কশোক্কন্ত্রসিং-এ
পুনরোয় পোইলটিিং
করোর জন্য গৃন্ত্রিি
ন্ত্রসদ্ধোন্ত

আইন্ত্রিয়োটি পুনরোয়
পোইলটিিং স্থোক্নর
নোম

বোস্তবোয়ন অগ্রগন্ত্রি/
বিযমোন অবস্থো

•
•
১. ন্ত্রভন্ত্রজন্ত্রি কমযসূন্ত্রচর
আন্তর্ভযক্ত উপকোরক্ভোগী
আত্ম-সোমোন্ত্রজক
অবস্থোর স্কটকসি
উন্নয়ন।

খুলনো স্কজলোর ফুলিলো
খুলনো স্কজলোর ফুলিলো
উপক্জলোয় দোক্মোদর
উপক্জলোয় দোক্মোদর
ইন্ত্রউনয়ক্ন ৯ নিং ওয়োক্ি য
ইন্ত্রউনয়ক্ন ৯ নিং ওয়োি য
পোইলটিিং করো।

২. ইউন্ত্রনয়ন পর্ যোক্য়
চোন্ত্রিদো
অনুসোক্র
স্বল্পক্মর্োদী
মন্ত্রিলো
প্রন্ত্রশক্ষণ

চুয়োিোঙ্গো
স্কজলোর
দোমুরহুদো
ও
ন্ত্রপক্রোজপুর
স্কজলোর
মঠবোন্ত্রেয়ো উপক্জলোয়
পোইলটিিং করো।

চুয়োিোঙ্গো
স্কজলোর
দোমুরহুদো ও ন্ত্রপক্রোজপুর
স্কজলোর
মঠবোন্ত্রেয়ো
উপক্জলোয়

•

পোইলটিিং স্কশষ িক্য়ক্ে।
৪৭ জন উপকোরক্ভোগীক্ক চোন্ত্রিদো
ন্ত্রভন্ত্রিক প্রন্ত্রশক্ষণ প্রদোন করো িক্য়ক্ে
এবিং িোক্দর উৎপোন্ত্রদি পণ্য
বোজোরজোিকরক্ণর লক্ক্ষয ন্ত্রবক্রয় স্ককন্দ্র
স্থোপন করো িক্য়ক্ে।
বিযমোক্ন ৮৯ জন উপকোরক্ভোগী
িোক্দর উৎপোন্ত্রদি পণ্য ন্ত্রবক্রয় স্ককক্ন্দ্র
সরবরোি করক্ে।

• পোইলটিিং স্কশষ িক্য়ক্ে।
• ৪৭ জন মন্ত্রিলোক্ক স্কসলোই প্রন্ত্রশক্ষণ স্কদয়ো
িক্য়ক্ে এবিং ১ জনক্ক স্কসলোই স্কমন্ত্রশন প্রদোন
করো িক্য়ক্ে।
• প্রন্ত্রশক্ষণ কোর্ যক্রম চলমোন রক্য়ক্ে।

কিজন সুন্ত্রবিোক্ভোগী
(ন্ত্রসটিক্জনস) পুনরোয়
পোইলটিিং কৃি আইন্ত্রিয়ো
স্কেক্ক সুন্ত্রবিো স্কপক্য়ক্ে

৪৭ জন

৪৭ জন প্রন্ত্রশক্ষণ এবিং ১
জনক্ক স্কসলোই স্কমন্ত্রশন প্রদোন
করো িক্য়ক্ে।

পরবিী পন্ত্ররকল্পনো/
করণীয়

অন্য এলোকোয় পুনরোয়
পোইলটিিং করো।

অন্য এলোকোয় পুনরোয়
পোইলটিিং করো।

পুনরোয় পোইলটিিং
সম্পন্ন করোর
সুন্ত্রনন্ত্রদ যষ্ট মোস বো
সময়

২০১৯-২০ চক্র

২০২০

পুনরোয় পোইলটিিং: ন্ত্রসদ্ধোন্ত,অগ্রগন্ত্রি ও পরবিী পন্ত্ররকল্পনো
আইন্ত্রিয়োর ন্ত্রশক্রোনোম

৩. স্কটকসি উন্নয়ন ও
মন্ত্রিলোক্দর
আত্মকমযসিংস্থোক্নর জন্য
ক্ষুদ্রঋণ কোর্ যক্রম।

৪.
আন্তঃন্ত্রবভোগীয়
সমন্বক্য়র
মোধ্যক্ম
মোর্তত্বকোল
ভোিো
প্রদোন সিজীকরণ ও
ন্ত্রনরোপদ
প্রসব
ন্ত্রনন্ত্রিিকরণ

স্কশোক্কন্ত্রসিং-এ
পুনরোয় পোইলটিিং
করোর জন্য গৃন্ত্রিি
ন্ত্রসদ্ধোন্ত

ন্ত্রিনোইদি স্কজলোর
িন্ত্ররনোকুে
উপক্জলোয়
পোইলটিিং করো।

আইন্ত্রিয়োটি
পুনরোয়
পোইলটিিং
স্থোক্নর নোম

ন্ত্রিনোইদি
স্কজলোর
িন্ত্ররনোকুে
উপক্জলোয়

বোস্তবোয়ন অগ্রগন্ত্রি/
বিযমোন অবস্থো

•
•

•
•
ন্ত্রসক্লট
স্কজলোর
ন্ত্রসক্লট স্কজলোর
দন্ত্রক্ষণ
সুরমো
দন্ত্রক্ষণ সুরমো
উপক্জলোয়
উপক্জলোয়
পোইলটিিং করো।

পোইলটিিং স্কশষ িক্য়ক্ে।
ন্ত্রিনোইদি স্কজলোর িন্ত্ররনোকুে
উপক্জলোর ৪০ জন স্কক
১০,০০০/- টোকো কক্র ক্ষুদ্রঋণ
প্রদোন করো িক্য়ক্ে। ঋক্ণর
মোধ্যক্ম উপকোরক্ভোগীরো ক্ষুদ্র
ব্যবসোক্য় ন্ত্রনক্য়োন্ত্রজি িক্য়ক্ে।
পোইলটিিং স্কশষ িক্য়ক্ে।
ন্ত্রসক্লট স্কজলোর দন্ত্রক্ষণ সুরমো
উপক্জলোয়
৮৫৮
জন
উপকোরক্ভোগী স্কক মোর্তত্বকোল
ভোিো প্রদোন সিজীকরণ ও
ন্ত্রনরোপদ প্রসব ন্ত্রনন্ত্রিি করো
িক্য়ক্ে।

কিজন সুন্ত্রবিোক্ভোগী (ন্ত্রসটিক্জনস)
পুনরোয় পোইলটিিং কৃি আইন্ত্রিয়ো
স্কেক্ক সুন্ত্রবিো স্কপক্য়ক্ে

৪০ জন

৮৫৮ জন

পরবিী
পন্ত্ররকল্পনো/
করণীয়

অন্য
এলোকোয়
পুনরোয় পোইলটিিং
করো।

অন্য
এলোকোয়
পুনরোয় পোইলটিিং
করো।

পুনরোয় পোইলটিিং
সম্পন্ন করোর
সুন্ত্রনন্ত্রদ যষ্ট মোস বো
সময়

২০২০

কোমযসূন্ত্রচ চলমোন
েোকো কোলীন
সময়।

আউটকোম স্ট্যোন্ত্রি
• গৃন্ত্রিি ন্ত্রসদ্ধোন্তঃ বয়ঃসন্ত্রিক্ি ন্ত্রকক্শোরীক্দর প্রজনন স্বোক্স্থযর সুরক্ষো এবিং স্কস্বচ্ছোক্সবীক্দর মোধ্যক্ম
ক্লোব গঠন কক্র ন্ত্রকক্শোর ন্ত্রকক্শোরীক্দর মোনন্ত্রসক ন্ত্রবকোশ সোিন ও ক্ষমিোয়ন আইন্ত্রিয়ো ২টি
আউটকোম স্ট্যোন্ত্রি করো।
• বিযমোন অগ্রগন্ত্রিঃ বয়ঃসন্ত্রিক্ি ন্ত্রকক্শোরীক্দর প্রজনন স্বোক্স্থযর সুরক্ষো এবিং স্কস্বচ্ছোক্সবীক্দর মোধ্যক্ম
ক্লোব গঠন কক্র ন্ত্রকক্শোর ন্ত্রকক্শোরীক্দর মোনন্ত্রসক ন্ত্রবকোশ সোিন ও ক্ষমিোয়ন আইন্ত্রিয়ো ২টি
আউটকোম স্ট্যোন্ত্রি করো সম্ভব িয়ন্ত্রন।
• স্ককোন সমক্য়র মক্ধ্য আউটকোম স্ট্যোন্ত্রি সম্পন্ন করো িক্বঃ আগোমী ৩ মোক্সর মক্ধ্য আউটকোম
স্ট্যোন্ত্রি সম্পন্ন করো িক্ব।
• মন্ত্রিপন্ত্ররষদ ন্ত্রবভোগ বো এটুআই স্কপ্রোগ্রোম স্কেক্ক ন্ত্রবক্শষ স্ককোন সিোয়িো লোগক্ব ন্ত্রকনো? িযাঁ

ইক্নোক্ভশন স্কশোক্কন্ত্রসিং এবিং ১ ন্ত্রমন্ত্রনক্টর ন্ত্রভন্ত্রিও
উদ্ভোবন পোইলট উক্যোগসমূক্ির পরবিী স্কশোক্কন্ত্রসিং ২০১৭-১৮ অে যবেক্র গৃন্ত্রিি ও বোস্তবোন্ত্রয়ি ০৯ টি উদ্ভোবনী পোইলট উক্যোগসমূক্ির
পন্ত্ররকল্পনো
স্কশোক্কন্ত্রসিং ২০১৮-১৯ অে যবেক্র মন্ত্রিলো ন্ত্রবষয়ক অন্ত্রিদপ্তক্রর বোন্ত্রষ যক উদ্দ্দ্ভোবনী
কমযপন্ত্ররকল্পনো অনুসোক্র সম্পন্ন করো িক্ব।
স্কেলআপ/স্করন্ত্রিক্কশন উক্যোগগুন্ত্রলর উপর ১ ন্ত্রমন্ত্রনট স্কেলআপ/স্করন্ত্রিক্কশন উক্যোগগুন্ত্রলর উপর ১ ন্ত্রমন্ত্রনট ন্ত্রভন্ত্রিও তিন্ত্রর পন্ত্ররকল্পনো
ন্ত্রভন্ত্রিও তিন্ত্রর পন্ত্ররকল্পনো
রক্য়ক্ে। এ লক্ক্ষয একটি কন্ত্রমটি গঠন করো িক্য়ক্ে।

