
উত্তম চচ চার (Best Practices) প্রতিবেদন  

(জুলাই-সেবেম্বর/২০১৮) 

 

উত্তম চচ চা তিবরানাম :  তেদ্যুৎ োশ্রবের জন্য অতিে েমে সিবে লাইট/িুাবনর েকল সুইচ েন্ধ কবর অতিে িুাগ করা। 

 

উত্তম চচ চার তেেরণ: মতিলা ও তিশু তেেেক মন্ত্রণালে গণপ্রজািন্ত্রী োাংলাবদি েরকাবরর মাননীে প্রধানমন্ত্রীর সোনার োাংলা গড়ার 

প্রিুে তনবে অপরাপর কাজ কবর যাবে। েকল কম চকিচা-কম চচারীবদরবক উত্তম চচ চার অাংি তিবেবে তেদ্যুৎ োশ্রবের জন্য অতিে েমে 

সিবে লাইট/িুাবনর েকল সুইচ েন্ধ কবর অতিে িুাগ করা োংক্রান্ত তেেবে অেগি কবর পত্র সদো িবেবে। তেদ্যুৎ োশ্রবের অাংি 

তিবেবে তেতিন্ন েবচিনিামূলক সলাগান েম্বতলি তলিবলট মুদ্রবণর কাজ চলবে। গি ০৬/০৮/২০১৮ ও ০৯/০৮/২০১৮ িাতরবের ৫৪১ 

ও ৫৫৪ নাং স্মারবকর মাধ্যবম তেদ্যুৎ োশ্রবের তেেবে দ্যটি পৃথক ‘অতিে আবদি’ জারী করা িে। 

 

িলািল :   

অতিবের েকল কম চকিচা-কম চচারী অতিে িুাবগর পূবে চ িাবদর তনজ তনজ রুবমর লাইট/িুাবনর েকল সুইচ েন্ধ কবর অতিে 

িুাগ করবে। 

 

প্রমানক েমূি : 

১।   অতিে িুাবগর পূবে চর তির তচত্র  

২।   অতিে িুাবগর েিচমান তির তচত্র 

 

  
উত্তম চচ চা শুরুর পূর্ব চর চচত্রসমূহ 

  
বর্চমার্ের চচত্রসমূহ 

 



মাতৃত্বকাল িািা  কম চসূতচ 

 

উত্তম চচ চা তিবরানাম :  দতরদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল িািা আবেদন িম চ েিজীকরণ ও EFT এর মাধ্যবম G2P তেবেম 

িািা তেিরণ  

 

উত্তম চচ চার তেেরণ :  দতরদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল িািা প্রদান কম চসূতচর আওিাে ৬৪টি সজলার ৪৯২টি উপবজলাে ৪৫৬৫ টি 

ইউতনেবন২০১৮-১৯ অথ চ েের িবি ৩ েেবরর জন্য ৭০০০০০ জন দতরদ্র গিচেিী মাবক মাতেক ৮০০.০০ টাকা িাবর িািা প্রদান করা 

িে। িািা সিাগীবদর আবেদন েিজী করবণর জন্য আবেদন িম চ েিজীকরণ কবর মতিলা তেেেক অতধদপ্তর এর ওবেে োইট এোং 

সজলা/উপবজলা ও োংতিষ্ট অতিবে সপ্ররণ করা িবেবে (কতপ োংযুক্ত)। 

 

 িািাবিাগীবদর িািা েিবজ কম েমবে এোং িািাবিাগীবদর তনজস্ব পেবের তিোবে িািা EFT  এর মাধ্যবম G2P 

পদ্ধতিবি ব্াাংক ও সমাোইল নম্ববর সপ্ররণ করার জন্য কম চসূতচর একটি MIS software অথ চ মন্ত্রণালবের SPFMSP 

প্রকবের েিবযাতগিাে প্রস্তুি করা িবেবে। MIS software ব্েিারকারী সজলা ও উপবজলা মতিলা তেেেক 

কম চকিচা/কম চচারীবদর প্রতিক্ষণ প্রদান করা িবেবে।Software টি http//103.48.16. 6.8080/LM-MIS/Login 

এই ঠিকানাে সদো যাবে। পাইলট আকাবর ২০১৭-১৮ অথ চ েেবর ৬ টি সজলার ৭ টি উপবজলাে ৮৮১১ জন িািাবিাগীর ডাটা এতি ও 

EFT পদ্ধতিবি G2P মাধ্যবম জানুোরী/১৮ িবি জুন/১৮ পয চন্ত ৬ মাবের িািা ব্াাংক একাউন্ট ও MFS ব্েিার কবর তেিরণ 

করা িবেবে।  

 

িলািল :   

(১) ৭টি উপবজলার ৮৮১১ জন িািাবিাগীবক EFT System এ G2P মাধ্যবম িািা  তেিরণ করা িবেবে। 

(২)  গিচেতিী মা'সদর প্রতিক্ষবণর আওিাে তেতিন্ন প্রতিক্ষণ  সদওোর িবল েবচিনিা বৃতদ্ধর মাধ্যবম মা ও   

 তিশু মৃত্যুিার কবমবে। যা জািীে তিোবে/পতরোংখ্যাবন উবেে আবে। মাননীে প্রধান মন্ত্রী জািীোংঘ    

  নারী উন্নেন পুরস্কাবর পুরস্কৃি িবেবেন।  

(৩)  উপবজলা পয চাবে প্রতিক্ষবণ প্রিােবনর েম্পৃক্তিার িবল সুতেধাবিাগীবদর েবচিনিা উত্তবরাত্তর বৃতদ্ধ পাবে। 

 

প্রমানক েমূি : 

১।   প্রতিক্ষণ ও িািা তেিরন তির তচত্র  

২।   প্রতিক্ষণ তির তচত্র। 

৩।   িািা তেিরবনর েতে।   

৪।   অথ চ মন্ত্রী ও মতিলা ও তিশু তেেেক প্রতিমন্ত্রী, অথ চ েতচে, 

মতিতেম েতচে ও অন্যান্য উর্ধ্চিন কম চকিচাবদর েমন্ববে  G2P উবদ্ধাধবনর   তচত্র। 

 

প্রতিক্ষণ ও G2P মাধ্যবম িািা তেিরবণর তকছু তির তচত্র: (িানীে ও সকতিে পয চাে): 

 

 



 
 

  

 
 

 

পতরেীক্ষণ, েমন্বে ও েবচিনিা সৃতষ্ট  িাো 

উত্তম চচ চা তিবরানাম :  োল্য তেোি , সযৌন িেরানী , অটিজম তেেে , নারী ও তিশু পাচার,গন পতরেিবন নারী তনগ্রি সরাবধ েবচিনিা 

বৃতদ্ধ ।  

উত্তম চচ চার তেেরণ :  

োল্য তেোি : 

সজলা/উপবজলা পয চাবে মতিলা তেেেক কম চকিচার কায চালবের মাধ্যবম োল্য তেোি সরাধকবে েিা, সেতমনার, উঠান বেঠক এর দ্বারা 

জনগনবক োল্য তেোি সরাধ তেেবে েবচিন করা িবেবে। িবল ২০১৭-২০১৮ অথ চ েেবর ১০,০৬০ জন তকবিারী োল্য তেোি িবি 

পতরত্রান সপবেবে। 

সযৌন িেরানী : 

কম চবক্ষবত্র সযৌন িেরানী  সরাধকবে অতধদপ্তর ও সজলা/উপবজলা পয চাবে কতমটি গঠন করা িবেবে। তনেতমি সজলা িবি তরবপাট চ পাওো 

যাবে। 

অটিজম তেেে : 

মতিলা তেেেক অতধদপ্তর ও সজলা পয চাবে প্রতিক্ষণ মতডউবল অটিজম তেেেটি অন্তর্ভ চক্ত করা িবেবে। মতিলা তেেেক অতধদপ্তবর ০৫ 

(পাঁচ) েদস্য তেতিষ্ট অটিজম ও তনউবরা সডবিলপবমন্টাল তডজএতেতলটিজ (এনতডতড) তেেেক েমস্যা তনরেনকবে একটি কতমটি গঠন 



করা িবেবে। সজলা পয চাবে উঠান বেঠবক অটিজম তেেেটি অেতিি করা িে। গি ২রা এতপ্রল সথবক ৪ঠা এতপ্রল পয চন্ত ০৩(তিন)তদন 

ব্াপী তেশ্ব অটিজম েবচিনিা তদেে উপলবক্ষ নীল োতি প্রজ্জ্বলন করা িে। 

নারী ও তিশু পাচার: 

 ১৪ িাজার ৫০০টি উঠান বেঠবকর মাধ্যবম ৯,০৪৪,০৮জন উপকারবিাগীবক েবচিন করা িে ।      

গন পতরেিবন নারী তনগ্রি সরাধ তেেেক কম চপতরকেনা : 

গন পতরেিবন নারী তনগ্রি সরাধ তেেবে একটি  কম চপতরকেনা  প্রণেন প্রতক্রোধীন। 

ব্াতডাং তেেেক কায চক্রম : 

ব্াতডাং কায চক্রবমর আওিাে তলিবলট বিরী ও সিাগান েম্বতলি সলো ব্াপক প্রচাবরর জন্য প্রতক্রোধীন আবে। 

 

িলািল :  জনোধারবণর মবধ্য এই েকল তেেবে  েবচিনিা  বৃতদ্ধ সপবেবে ।  

 

তিতজতড িাো 

 

উত্তম চচ চা  তিবরানামঃ    ই-মতনটতরাং। 

 

তেেরণঃ তিতজতড কম চসূতচ োাংলাবদি েরকাবরর েে চবৃিৎ োমাতজক তনরাপত্তামূলক কম চসূতচ। এ কম চসূতচর উবেশ্য িবলা দতরদ্রপীতড়ি 

এোং দ্যঃি গ্রামীন মতিলাবদর োদ্য েিােিা প্রদাবনর পািাপাতি উন্নেন প্যাবকজ সেো প্রদাবনর মাধ্যবম আথ চ োমাতজক অেিার 

ইতিোচক পতরেিচন করা,যাবি িারা তেদ্যমান োদ্য তনরাপত্তািীনিা,পুতষ্টিীনিা,অথ চননতিক তনরাপত্তািীনিা এোং তনম্ন োমাতজক 

অেিানবক েিলিাবে অতিক্রম কবর, চরম দতরদ্র স্তবরর উপবরর অেিাবন টিবক থাকার েক্ষমিা অজচন করবি পাবর। োদ্য েিােিা 

প্রাতপ্তর ২৪ (চতিি) মােকাবল, তিতজতড মতিলারা অনুবমাতদি এনতজও’র মাধ্যবম েেবর (৬৩+৬৩.৩০)=১২৬.৩০ ঘন্টা জীেন দক্ষিা 

ও আে বৃতদ্ধমূলক দক্ষিা বৃতদ্ধর জন্য প্রতিক্ষণ পাে। োরা সদিব্াপী োস্তোতেি এ কায চক্রম মাঠ পয চাবের সজলা ও উপবজলা মতিলা 

তেেেক কম চকিচাগণ োস্তোেন কবরন। প্রতিমাবে সজলা মতিলা তেেেক কম চকিচা ২টি ও উপবজলা মতিলাতেেেক কম চকিচা ৪টি সকি 

মতনটতরাং করার দাতেত্ব তনধ চারণ করা রবেবে। তকন্তু লক্ষুভূক্ত জনবগাষ্ঠীবক সটকেই উন্নেন ধারাে অন্তভূক্ত করবি িবল িাবদর দক্ষ 

মানে েম্পদ তিবেবে গবড় ত্যলবি িবে। এ তেিাল কম চকাড সুষ্ঠুিাবে োস্তোেবনর লবক্ষু েরকার িথা মতিলা তেেেক অতধদপ্তর 

সেেরকারী উন্নেন োংিা এনতজও’র েিােিাে এ কম চকাড োস্তোেন করবে। তিতজতড োস্তোেন নীতিমালাে এনতজও’র কায চক্রম 

িদারতক করােি মূল্যােন করার জন্য তনধ চাতরি িরবমট অনুযােী পারিরবমন্স এুাবেেবমন্ট করা িে। এনতজও’র মাঠ পয চাবের কায চক্রম 

মূল্যােন তরবপাবট চর োবথ োতি চে চাজচ পতরবিাধ করার তেেেটি েরােতর জতড়ি। এোড়া লক্ষুভূক্ত তিতজতড মতিলাগণ েঠিক যথাযথ ও 

তনেতমিিাবে প্রতিক্ষণ পাবে তকনা িা েদর কায চালে িবি েরােতর মতনটতরাং করা েম্ভে িে না তেধাে আধুতনক প্রযুতক্ত ব্েিার কবর 

েবে চাচ্চ সেো প্রাতপ্তর জন্য উত্তম চচ চা তিবেবে ই-মতনটতরাং এর মাধ্যবম এনতজও’র প্রতিক্ষণ কায চক্রম মতনটর করা। ই-মতনটতরাং করার 

জন্য তিতজতড িাো িবি ৪ জন কম চকিচার েমন্ববে মাঠ পয চাবের ৪১৪টি এনতজওর প্রতিক্ষণ ddvgd16@gmail.com 

তিবরানাবম স্কাইপ এবেে/ইবমা/িাইোর এর মাধ্যবম অনলাইবন তিতজতড কায চক্রবমর প্রতিক্ষন ই-মতনটর করা িে।  

িলািল : 

১। ই-মতনটতরাং এ একই োবথ একাতধক এনতজও’র প্রতিক্ষণ কায চক্রম মতনটর করা েম্ভে িবেবে।  

২। ই-মতনটতরাং এর মাধ্যবম েমবের অপচে সরাধ করা েম্ভে িবেবে।  

৩। এনতজও’র জোেতদতিিা তনতিি করা েম্ভে িবেবে।  

৪। মাঠ পয চাবের কম চকিচাবদর োবথ কম চরি এনতজওবদর কাবজর সক্ষবত্র মিাননকু দূর করা েম্ভে িবেবে।  

৫। উপকারবিাগী মতিলাবদর েরােতর অতিমি গ্রিন করা েম্ভে িবেবে।  



৬। তিতজতড কায চক্রবম Time, Cost এোং Visit – এই তিনটি তেেবের যবথাপযুক্ত ব্েিার করা েম্ভে িবে।  

৭। জনেল স্বেিার কারবণ মতনটতরাং কায চক্রবম সয ঘাটতি তেল িা অবনকাাংবি পূরণ করা েম্ভে িবে।     

ই-মতনটতরাং কায চক্রবমর িবল তিতজতড কায চক্রবমর জোেতদতিিা ও স্বেিা অবনকাাংবি তনতিি িবে। এই পদ্ধতির মাধ্যবম পতরচাতলি 

ই-মতনটতরাং উত্তম চচ চার িল তিবেবে গন্য।  

 

কম চজীেী ল্যাকবটটিাং মাদার  েিােিা িিতেল কম চসূতচ 

উত্তম চচ চার তিবরানাম:  

কম চজীেী ল্যাকবটটিাং মাদার  েিােিা িিতেল কম চসূতচর আওিাে উপকারবিাগীবদর িািার অথ চ ইবলকট্রতন তেেবটবম েিবজ 

িানান্তর করা িবে। সাংবক্ষবপ ইএিটি।  
উত্তম চচ চার েণ চনা:  

োমাতজক তনরাপত্তা সেষ্টনীর আওিাে  দাতরদ্রিা এোং মা ও তিশুর পুতষ্টিীনিা লাগে করার জন্য   েরকার কতৃচক  সটকেই সেো 

প্রদান করা িবে। োমাতজক তনরাপত্তা সেষ্টনী কম চসূতচ তিবেবে কম চজীেী ল্যাকবটটিাং মাদার  েিােিা িিতেল কম চসূতচটি ২০১০-২০১১ 

োবল িরু করা িবেবে। ২০১৭-১৮ েের পয চন্ত এ কম চসূতচটি তেতজএমইএ ও তেবকএমইএ েি সজলা/উপবজলা পয চাে ১২টি 

তেটিকবপ চাবরিন ও ৩২৪ টি সপৌরোিাে োস্তোতেি িবে। কম চসূতচ িবি ইবিামবধ্য ২০০০০০জন উপকারবিাগী আতথ চক ও 

েবচিনিামূলক সেো গ্রিণ কবরবে।  ২০১৮-১৯ অথ চেেবর নত্যন ৫০০০০জন উপকারবিাগী যুক্ত িবে। িবল চলতি েের 

উপকারবিাগীর োংখ্যা ২৫০০০০জন। পূে চেিী েের গুবলাবি উপকারিাগীগণ তনজ তনজ ব্াাংক তিোে িবি িািার অথ চ উবত্তালন 

কবরবে। েিচমাবন উপকাবিাগীবদর ডাটবেজ নাবমর িাতলকা বিতর  এোং মাতেক িািার অথ চ েিবজ সপ্ররণ করার লবক্ষ  ইবলকট্রতনক 

পদ্বতি োংবক্ষবপ ইএিটি চালু করার পদবক্ষপ গ্রিণ করা িবেবে। অথ চ মন্ত্রণালবের অধীবন এেতপএিএেতপ প্রকবের কাতরগতর 

েিাবযাতগিাে একটি েিটওেুার বিতর করা িবেবে। উক্ত পদ্বতির মাধ্যবম উপকারবিাগীগণ তনজ সমাোইল ব্াাংক তিোে সথবক 

িািার অথ চ েিবজ উবত্তালন করবি পারবে। উপকারবিাগীবদর উত্তম  সেো সদওোর সক্ষবত্র ইিা একটি উত্তম চচ চা ।  

িলািলঃ 

উক্ত পদ্বতির মাধ্যবম উপকারবিাগীগণ তনজ সমাোইল ব্াাংক তিোে সথবক িািার অথ চ েিবজ উবত্তালন করবি পারবে । 

ক্ষুদ্রঋণ িাো 

উত্তম চচ চার তিবরানাম: োতে চক কম চেম্পাদন চুতক্ত (APA), োস্তোেনই-িাইতলাং, শুদ্ধাচার, ই-বেো/বেো েিজীকরন। 

 

তেেরণ: োতে চক কম চেম্পাদন চুতক্ত (APA) োস্তোেবনর জন্য ‘‘মতিলাবদর আত্ম-কম চোংিাবনর জন্য ক্ষুদ্রঋণ কায চক্রম’ 

এর উপকারবিাগীবদর িাতলকা প্রতি মাবে োংগ্রি পূে চক ৩ মাে অন্তর অন্তর (APA) এর লক্ষুমাত্রা পূরণ করা িে। 

ই-িাইতলাং: তেবশ্বর োবথ িাল তমতলবে এতগবে চলবে তডতজটাল োাংলাবদি । তেগি ২ েৎেবর দাপ্ততরক কাবজ নত্যন প্রযুতক্ত ই-িাইতলাং 

প্রতিক্ষণ ও পতরতচতি এোং দাপ্ততরক েকল নতথ উপিাপবন ই-িাইতলাং ব্েিার তনতিি করা িবেবে। মতিলা তেেেক অতধদপ্তবরর 



অন্যান্য িাোর মি ক্ষুদ্রঋণ িাো ও ই-িাইতলাং এর মাধ্যবম েে ধরবনর নতথ উপিাপন কবর থাবক। নত্যন প্রযুতক্ত গ্রিন ও ব্েিাবরর 

ইতিোচক মানতেকিাই এই িাোে ই-িাইতলাং এর ব্েিার দ্রুি করা িবেবে।তনতদ চষ্ট েমবে প্রতিবেদন প্রণেন ও সপ্ররণ: 

েঠিক কাজ েঠিক েমবে েঠিক তনেবম করা িবে শুদ্ধাচাবরর মূলমন্ত্র। আর এই মূলমন্ত্রবক অনুেরণ কবর ক্ষুদ্রঋণ িাোর মাধ্যবম 

পতরচাতলি েকল  কায চক্রম ও প্রতিবেদন েঠিক ও তনর্ভ চলিাবে েঠিক েমবে বিরী ও সপ্ররণ করা িে। ক্ষুদ্রঋণ কায চক্রম একটি োমাতজক 

তনরাপত্তা সেষ্টনী কায চক্রম। সদবির ৬৪টি সজলার আওিাধীন ৪৮৮টি উপবজলাে ‘‘মতিলাবদর আত্ম-কম চোংিাবনর জন্য ক্ষুদ্রঋণ কায চক্রম” 

এই ক্ষুদ্রঋণ িাো সথবকই মতনটর করা িে। এ কারবণ সজলা/উপবজলা সথবক ঋণ কায চক্রম োংক্রান্ত মাতেক প্রতিবেদন দ্রুিিম েমবে 

েঠিক িাবে সপবে তনতদ চষ্ট েমবে প্রতিবেদন প্রস্তুি করার জন্য তনেতমি সটতলবিাবন সযাগাবযাগ, ই-সমইবল ও ই-িাইবল িথ্য োংগ্রি 

করা িবে থাক। 

েরকাবরর অন্যান্য োমাতজক তনরাপত্তা সেষ্টনী কায চক্রম সেোর মি ‘‘মতিলাবদর আত্ম-কম চোংিাবনর জন্য ক্ষুদ্রঋণ কায চক্রম” এর িরম 

ও অন-লাইবন পাওো যাে। ই-বেো পাওোর এই তেেেটি সজলা উপবজলা মতিলা তেেেক কম চকিচাবদর মাধ্যবম উপকারবিাগীবদর 

অেতিি করা িবেবে।এর িবল উপকারবিাগীরা স্বে েমবে, স্বে ব্বে এোং স্বে োর যািাোবির মাধ্যবম কাাংতেি সেো পাবেন। 

িলািল : 

APA লক্ষুমাত্রা পূরণ, প্রযুতক্ত পতরতচতি ও এর ব্েিাবর ইতিোচক মানতেকিা বিরী, েঠিক কাজ েঠিক েমবে েঠিক তনেবম করার 

মানতেকিা বিরী, স্বে েমবে সেো প্রাতপ্ত তনতিিকরণ। 

 

 

 


