mgvR‡mev Awa`dZi KZ…©K cwiPvwjZ ধফধবন্ন কাম যক্রসভয
াঁচ ফছসযয (২০০৯ সত ২০১৩) াপল্য ধচত্র।
1. ভূমিকা:
mgvR‡mev Awa`dZi †`‡ki Ab¨Zg e„nËg RvwZ MVbg~jK cÖwZôvb| evsjv‡`k kZKiv 80 Rb †jvK cjøx GjvKvq
emevm K‡i| †`‡ki Av_©mvgvwRK †cÖ¶vc‡U cjøx Rb‡Mvôxi Ae¯’vb wbgœ ch©v‡q weivRgvb| ZvQvov, kni GjvKvI
`vwi`ª¨mxgvi bx‡P Aew¯’Z Rb‡Mvôxi msL¨vI Kg bq| G mKj Rb‡Mvôxi Av_©mvgvwRK Z_v Rxebgvb Dbœq‡bi Rb¨
mgvR‡mev Awa`dZi `xN©w`b hver eûgvwÎK Kg©m~wP ev¯Íevqb K‡i Avm‡Q| mgvRKj¨vY gš¿Yvj‡qi Aaxb mgvR‡mev
Awa`dZi cjøx I kni GjvKvi `yt¯’, `wi`ª, Ae‡nwjZ, AbMªmi I my‡hvM myweav ewÂZ Rb‡Mvôx †hgb: f~wgnxb K…lK,
†eKvi hyeK-hyeZx, wkï-wK‡kvi, GwZg, feNy‡i, eq¯‹, weaev I ¯^vgx cwiZ¨³v `y¯’ gwnjv, cÖwZeÜx Ges Ab¨vb¨ cÖvwšÍK
Rb‡Mvôx †hgb wnRov, †e‡`, `wjZ I nwiRb m¤úª`v‡qi `vwi`ª¨we‡gvPbmn mvgvwRK wbivcËv cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ wewfbœgyLx
Kg©m~wP cwiPvjbv K‡i Avm‡Q| ZvQvov G Awa`dZi wkï, cÖwZeÜx I AwUw÷K e¨w³i AwaKvi myiÿvq D‡jøL‡hvM¨
Kg©m~wP ev¯Íevqb Ki‡Q|
RvwZi RbK e½eÜy †kL gywReyi ingv‡bi m¦‡cœi †mvbvi evsjv wewbg©v‡Yi j‡¶¨ eZ©gvb miKv‡ii wbe©vPbx cÖwZkÖæwZ
†gvZv‡eK iæcKí 2021 (Vission 2021) ev¯Íevq‡b mgvRKj¨vY gš¿Yvj‡qi Aaxb mgvR‡mev Awa`dZi cwiPvwjZ
Kg©m~wP †eMevb Kivi cÖ‡Póv Ae¨vnZ †i‡L‡Q|
এছাড়াও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যিাত্রা, মিশু অমধকার সনদ ১৯৮৯, প্রমিবন্ধী ব্যমিদদর অমধকার সনদ ২০০৬ বাস্তবায়b Ges
সরকাদরর মনব বাচনী প্রমিশ্রুমিদি ঘ ামিি ¸iæZ¡c~Y© welq ev¯Íevqb, প্রমিবন্ধী w³i AwaKvi I
আইন 2013 ও
cÖwZeÜx myiÿv
আই 2013 বাস্তবvqb করা, থমিশুদদর পুনব বাসন Kivi মনরলস প্রদচষ্ঠা
অব্যাহি ঘরদেদছ।
j‡qi wbqš¿Yvaxb mgvR‡mev Awa`dZi eZ©gvb miKv‡ii
5
।
5
।
২.০ mgvR‡mev Awa`dZ‡ii AvBb, wewagvjv, Kvh©µgwfwËK bxwZgvjv, প্রাধনক কভযকvÐ, তথ্য প্রমৄধিয ম্প্রাযণ,
আ-সফা কাম যক্রভ I wewfbœ Kvh©µ‡gi 5(cvuP) eQ‡ii(2009 n‡Z 2013) mvdj¨wPÎ wb‡¤œ ch©vqµ‡g ewb©Z n‡jv :
২.১

ধফধবন্ন কাম যক্রসভয য প্রণীত অআন  নীধতভারা ম্পধকযত
২.১.১

আই

০১. প্রধতফন্ধী ব্যধিফসগযয ক্ষভতায়ন  ধধকায প্রধতষ্ঠায রসযে জাধতংঘ সঘাধলত প্রধতফন্ধী ব্যধিফসগযয
ধধকায নসদয াসথ ঙ্গধত সযসে ‘প্রধতফন্ধী ব্যধিয ধধকায  সুযক্ষা অআন ২০১৩’ প্রণয়ন;
০২. ধনউসযা-সেসবরসভন্টার প্রধতফন্ধী ব্যধিয ধধকায সুযক্ষায ধনধভত্ত ‘ধনউসযা-সেসবরসভন্টার প্রধতফন্ধী
সুযক্ষা ট্রাস্ট অআন ২০১৩’ প্রণয়ন;
০৩. জাধতংঘ ধশু নদ ফা ফায়সন  ধশু সুযক্ষা এফং ধধকায ধনধিত কযায জন্য ‘ধশু অআন ১৯৭৪’
যধত কসয ‘ধশু অআন ২০১৩’ প্রণয়ন;
০৪. ‘বফঘুসয  ধনযাশ্রয় ব্যধি (পুনফ যান) অআন ২০১১ প্রণয়ন;
০৫. ‘সেচ্ছাসফী ভাজকল্যাণ ংস্থামূ (ধনফন্ধন  ধনয়ন্ত্রণ) ধ্যাসদ ১৯৬১’ মৄসগাসমাগী কযায কাজ
চরভান;
২.১.২
ও
০১. ‘
2013’
;
০২. ‘ভাজসফা ধধদপতয সগসজসেে কভযকতযা এফং নন-সগসজসেে কভযচাযী) ধনসয়াগ ধফধধভারা, ২০১৩’
প্রণয়ন;
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২.১.৩
০১. টিজভ ন্যান্য প্রধতফন্ধী ধক্ষাথীসদয ধক্ষাব্যফস্থায থ সুগভ কযায রসক্ষে ‘প্রধতফন্ধী ম্পধকযত
ভধিত ধফসল ধক্ষা নীধতভারা ২০০৯’ প্রণয়ন;
০২. ‘এধতভ  প্রধতফন্ধী সছসরসভসয়সদয জন্য কাধযগধয প্রধক্ষণ সকসেয ফা ফায়ন নীধতভারা ২০১৩’ প্রণয়ন;
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
২.২

‘ ভাজসফা (RSS) কাম যক্রভ ফা ফায়ন’ নীধতভারা মৄসগাসমাগী কসয প্রণয়ন;
‘ফয়স্কবাতা কাম যক্রভ ফা ফায়ন’ নীধতভারা মৄসগাসমাগী কসয প্রণয়ন;
‘ধফধফা  োভী ধযতেি দুস্থ ভধরা বাতা কাম যক্রভ ফা ফায়ন’ নীধতভারা মৄসগাসমাগী কসয প্রণয়ন;
‘এধেদগ্ধ  প্রধতফন্ধীসদয ব্যধিসদয পুনফ যান কাম যক্রভ ফা ফায়ন’ নীধতভারা মৄসগাসমাগী কসয প্রণয়ন।

েসমাগ্য প্রাধনক কভযকাসেয াপল্যধচত্র
01. তথ্য ধধকায অআন ২০০৯ এয অসরাসক ভাজকল্যাণ ভন্ত্রনারয় ধনয়ন্ত্রনাধীন কর দপ্তয/ংস্থায়
দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভযকতযা ধনসয়াগ প্রদান কযা সয়সছ। মায পর ধতসত জনগসণয তথ্য প্রাধপ্ত ধনধিত
;
যনা
02. ভধন্ত্রধযলদ ধফবাসগয ধনসদ
নুমায়ী জনপ্রান কাসজয গধতীরতা, উদ্ভাফনী দক্ষতা বৃধি এফং নাগধযক
সফা প্রদান প্রধক্রয়া দ্রম্নত  জীকযসণয ন্থা উদ্ভাফন  চচ যায রসক্ষে ভাজসফা ধধদপতসযয
Innovation Team গঠন কযা সয়সছ। Innovation Team এয কাম যক্রভ চরভান;
03. ভধন্ত্রবা বফঠসক প্রধত ফছয ২ জানুয়াধয জাতীয় ভাজসফা ধদফ উদমাসনয ধফলয়টি নুসভাদন কযা য়। স
সভাতাসফক প্রধতফছয মথাসমাগ্য ভম যাদায় ধদফটি ারন কযা সচ্ছ ;
04. ভাজসফা ধধদপতসযয উন্নয়ন, ম্প্রাযণ  অদৄধনকায়ন ীল যক প্রকসেয অতায় ভাজসফা বফন ৭ তরা
সত ম্প্রাযণ কসয ১০ তরা
কযা সয়সছ। ভাজসফা বফন ম্প্রাযসণয কাজ ম্পন্ন য়ায় কাসজয
সুষ্ঠু ধযসফ ধনধিত সয়সছ;
05. ভাজসফা ধধদপতসযয ভাঠ ম যাসয়য কাম যক্রভ গধতীর কযায ধনধভত্ত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয নুসভাদনক্রসভ
নফসৃষ্ট ৪২ সজরায ভসধ্য ১৪ সজরায় ভাজসফা ধধদপতসযয সজরা ভাজসফা কাম যারসয়য জন্য ১৪টি জী
গাড়ী ক্রয় কযা সয়সছ। ফতযভান থ যফছসয অসযা ১৪টি জী গাড়ী ক্রসয়য কাজ চরভান যসয়সছ। আ
আ ও ১৪
;
06. ভাজসফা ধধদপতসযয কর কভযসূধচ ফহুর প্রচাসযয জন্য ‘কাসছয ভানুল’ ীল যক েকুসভন্টাযী প্রকা কযা
সয়সছ। মা সজরা উসজরা কাম যারসয়য ভাধ্যসভ প্রচাসযয ব্যফস্থা কযা সয়সছ;
07. ভাজসফা ধধদপতয কর্তযক ধযচাধরত কভযকাসেয ফহুর প্রচায  জনগণসক ফধতকযসণয ধনধভত্ত ৩৩টি
সজরায় ধফরসফাে য স্থান কযা সয়সছ;
08. তাছাড়া কর কভযকা ’য গ্রগধত ফহুর প্রচায  জনগণসক ফধতকযসণয ধনধভত্ত ভাজসফা ধদফ ২০১৪
ধচত্র তথ্য ‘ভাজ উন্নয়সন দীপ্ত প্রতেয়’ ীল যক ধয়য প্রকা কযা সয়সছ। তাছাড়া কাম যক্রসভয
য ধরপসরে, সাষ্টায  সুবেধনয়য এফং ধফধবন্ন জাতীয়  অন্তজযাধতক ধদফ উরসক্ষ ধনয়ধভত ধয়য
প্রকা কযা সয় থাসক;
09. কর কভয ’য গ্রগধতয ধচত্র তথ্য ২০১৪ াসরয
প্রকা কযা সয়সছ;
10. ভাজসফা ধধদপতসযয ১৪টি ভাপ্ত উন্নয়ন প্রকে  প্রকসেয জনফর যাজেোসত স্থানা য কযা সয়সছ;
11. দধযদ্রসযাগীসদয ধচধকৎা সফা প্রদাসনয রসক্ষে াাতার ভাজসফা কাম যক্রভ ম্প্রাযণ কসয ৪১৯ টি
উসজরা সরথ
সযাগী কল্যাণ ধভধত গঠন  ধনফন্ধন প্রদান কসয াাতার ভাজসফা কাম যক্রভ
ধযচাধরত সচ্ছ;
য
১২. ভাজসফা ধধদপতসযয াংগঠধনক কাঠাসভা (গাসনাগ্রাভ)
নতুনবাসফ প্রণয়সনয কাজ চরভান যসয়সছ।

২.৩

তথ্য প্রমৄধিয ম্প্রাযণ, আ-সফা কাম যক্রভ
01.

ও

ও

ই

,

আ

;
02. ICT কাম যক্রসভয অতায় ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় ধনয়ন্ত্রনাধীন ভাজসফা ধধদপতসযয কর কাম যারয়মূস
কধম্পউোয, ধেধজট্যার কোসভযা, ধপ্রন্টায  ভসেভ আন্টাযসনে সুধফধা ধনধিত কযা সয়সছ;
03.
ভন্ত্রণারয় ধনয়ন্ত্রনাধীন ভাজসফা ধধদপতসয ধনজে সোসভআনভুি আ-সভআর একাউন্ট ব্যফায
;
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04. ধনয়ন্ত্রণাধীন কর দপ্তয  ংস্থায় ধপ সোসভসন ধেধজোর নধথ নভফয চালু ফাংরা আউধনসকাে
ব্যফাসয প্রধক্ষণ প্রদান;
05. এ টু অআ কভযসূধচয অতায় ন্যাানার সয়ফ সাে যার সেভ য়াসকযয অধঙ্গসক ভাজকল্যাণ ভন্ত্রনারয়
ধনয়ন্ত্রণাধীন ভাজসফা ধধদপতসযয সজরা  উসজরায ভসধ্য কাসনধিধবটি সয়ফাআে চালুয কাম যক্রভ
চরভান;
06. ভাজকল্যাণ ভন্ত্রনারয় ধনয়ন্ত্রণাধীন ভাজসফা ধধদপতসয ধনজে ICT ল্যাফ স্থান কসয কভযকতযা 
কভযচাযীসদয প্রধক্ষণ প্রদান কযা সয়সছ;
07. প্রধতফধন্ধতা নািকযণ জধয কভযসূধচয অতায় Database Software বতধযয কাজ চলিান;
08. ধএধধফ প্রকসেয অতায় দুস্থ ধশুসদয Database Software প্রস্ত্ত্ততকযসণয কাজ চরিান;
09. স্কায প্রকসেয অতায় ভধিত Management Information System চরভান

;

10. Data ংয
জন্য ফাংরাসদ কধম্পউোয কাউধিসর োোসফআজ াবযায স্থান
;
11. ভাজসফা ধধদপতয কর্তযক ধযচাধরত কর কাম যক্রসভয উয কভযকতযাসদয াযস্পধযক ভতধফধনভসয়য
ভাধ্যসভ উদ্ভূত ভস্যায ভাধান  বধফষ্যৎ কভযন্থা ধনধ যাযসণ ায়ক ধসসফ ভাজসফা গ চালু কযা সয়সছ।

সমাজসসবা অধিদফতসেে
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ভাজসফা ধধদপতসযয ধফধবন্ন কাম যক্রসভয াঁচ ফছসযয (২০০৯ সত ২০১৩) াপল্য ধচত্র

:
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৩.০ ভাজসফা ধধদপতয:
কভযকাসেয
ধফলয়

ধযভাণগত
৩

৫(াঁচ) ফছসযয জযন (২০০৯-২০১৩)
গুণগত
৪

১
২
ভাধজক ধনযাত্তা কভযসূধচ :
০১.
ফয়স্ক বাতা
ফয়স্ক বাতা সবাগীয ংখ্যা ২০ রক্ষ সথসক
২৭ রক্ষ ২২ াজায ৫০০ এফং ভাধক
কাম যক্রভ
বাতায ধযভাণ ২৫০ োকা সথসক ৩০০
োকায় উন্নীত কযা সয়সছ।
২০০৮-০৯ থ যফছসয এ োসত ফাসজে ফযাদ্দ
ধছর ৬০০.০০ সকাটি োকা মা ম যায়ক্রসভ
বৃধি কসয ২০১৩-১৪ থ যফছসয ৯৮০.১০
সকাটি োকায় উন্নীত কযা সয়সছ।
০২.

ধফধফা  োভী
ধযতেিা দুস্থ
ভধরা বাতা

ধফধফা বাতা সবাগীয ংখ্যা ১০ রক্ষ ১২
াজাসয এফং বাতায ধযভাণ ৩০০ োকায়
উন্নীত কযা সয়সছ।
২০০৮-০৯ থ যফছসয এ োসত ফাসজে ফযাদ্দ
ধছর ২৭০.০০ সকাটি োকা মা ম যায়ক্রসভ
বৃধি কসয ২০১৩-১৪ থ যফছসয ৩৩১.২০
সকাটি োকায় উন্নীত কযা সয়সছ।

ভাজসফা ধধদপতসযয ধফধবন্ন কাম যক্রসভয াঁচ ফছসযয (২০০৯ সত ২০১৩) াপল্য ধচত্র

ফতযভাসন বাতাসবাগীসদয
নাসভ ব্যাংক ধাফ খুসর
বাতায থ য ধযসাধ
িধত চালু কযা সয়সছ।

ফতযভাসন বাতাসবাগীসদয
নাসভ ব্যাংক ধাফ খুসর
বাতায থ য ধযসাধ
িধত চালু কযা সয়সছ।

কাঠাসভাগত
৫

কাম যক্রভ সুষ্ঠু ফাস্তফায়সন ভধনেয কযায জন্য
দয কাম যারসয় বাতা সর গঠন কযা সয়সছ।
বাতাসবাগীসদয োো সফআজ প্রণয়সনয
কাম যক্রভ চরভান যসয়সছ।
নীধতভারা মৄসগাসমাগী কযা সয়সছ।
ফয়স্কবাতা কাম যক্রভটি ধফঅআধেএ কর্তযক
মূল্যায়ন কযা সয়সছ, মূল্যায় প্রধতসফদসনয
য ধবধত্ত কসয কাম যক্রভটি ধধকতয
কাম যকয কযায প্রধক্রয়া চরভান যসয়সছ।
কাম যক্রভ সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন  ভধনেয কযায জন্য
দয কাম যারসয় বাতা সর গঠন কযা সয়সছ।
বাতাসবাগীসদয োো সফআজ প্রণয়সনয
কাম যক্রভ চরভান যসয়সছ।
নীধতভারা মৄসগাসমাগী কযা সয়সছ।
কাম যক্রভটি ধধকতয সুষ্ঠুবাসফ ফাস্তফায়সনয
র ভধরা  ধশু ধফলয়ক ভন্ত্রণারয়
সথসক ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারসয় স্থানা য কযা
সয়সছ।
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াপসল্যয
ায

পূফ যফতী ফছসযয তুরনামূরক ধফফযণী

৬

৭

ধফগত াঁচ
ফছসয
বাতা
ধফতযসণ
প্রায়
১০০%
াপল্য
ধজযত
সয়সছ।

বাতাসবাগীসদয নাসভ ব্যাংক ধাফ খুসর
বাতায থ য ধযসাধ কযা কাম যক্রসভ
েচ্ছতা এসসছ।
বাতাসবাগীসদয োো সফআজ প্রণয়সনয
কাম যক্রভ গ্রণ কযা সয়সছ।
BIDS কর্তযক কাম যক্রভ মূল্যায়ন ম্পন্ন
কযা সয়সছ।
বাতাসবাগীয ংখ্যা  ফযাদ্দ বৃধি কযায়
বাতা কাম যক্রভ ম্প্রাধযত সয়সছ।
ধফগত ৫ ফছসয এ কাসত ফাসজে ৬৩%
বৃধি কযা সয়সছ।
কাম যক্রসভয েচ্ছতা  জীকযসণয জন্য
বাতাসবাগীসদয নাসভ ব্যাংক ধাফ খুসর
বাতায থ য ধযসাধ কযা সচ্ছ।
বাতাসবাগীসদয োো সফআজ প্রণয়সনয
কাম যক্রভ গ্রণ কযা সয়সছ।
বাতাসবাগীয ংখ্যা  ফযাদ্দ বৃধি কযায়
বাতা কাম যক্রভ ম্প্রাধযত সয়সছ।
ধফগত ৫ ফছসয এ োসত ফাসজে ৩৫%
বৃধি কযা সয়সছ।

কভযকাসেয
ধফলয়
১
০৩.

২
চছর
প্রধতফন্ধী বাতা

০৪.

প্রধতফন্ধী
ধক্ষাথীসদয
জন্য ধক্ষা
উবৃধত্ত

৫(াঁচ) ফছসযয জযন (২০০৯-২০১৩)
ধযভাণগত
গুণগত
কাঠাসভাগত
৩
৪
৫
চছর প্রধতফন্ধী বাতা সবাগীয ংখ্যা ২
ফতযভাসন বাতাসবাগীসদয কাম যক্রভ সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন  ভধনেয কযায জন্য
রক্ষ সথসক ৩ রক্ষ ১৪ াজায ৬০০ এফং
নাসভ ব্যাংক ধাফ খুসর বাতা সর গঠন কযা সয়সছ।
ভাধক বাতায ধযভাণ ২৫০ োকা সথসক
বাতায থ য ধযসাধ
বাতাসবাগীসদয োো সফআজ প্রণয়সনয
৩৫০ োকায় উন্নীত কযা সয়সছ।
িধত চালু কযা সয়সছ। কাম যক্রভ চরভান যসয়সছ।
এ োসত ২০০৮-০৯ থ যফছসয ফযাদ্দকৃত
নীধতভারা মৄসগাসমাগী কযা সয়সছ।
৬০.০০ সকাটি োকা সত ম যায়ক্রসভ বৃধি
কসয ২০১৩-১৪ থ যফছসয ১৩২.১৩ সকাটি
োকায় উন্নীত কযা সয়সছ।

াপসল্যয
ায

কাম যক্রভ সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন  ভধনেয কযায জন্য
দয কাম যারসয় বাতা সর গঠন কযা সয়সছ।
বাতাসবাগীসদয োো সফআজ প্রণয়সনয
কাম যক্রভ চরভান যসয়সছ।
নীধতভারা মৄসগাসমাগী কযা সয়সছ।

ধফগত চায
ফছসয
বাতা
ধফতযসণ
প্রায়
১০০%
াপল্য
ধজযত
সয়সছ।

প্রধতফন্ধী ধক্ষাথীসদয জন্য ধক্ষা উবৃধত্ত
সবাগীয ংখ্যা ১৩ াজায সথসক ২০,৪৮২
জসন উন্নীত কযা সয়সছ।
উবৃধত্তয ায: প্রাথধভক স্তয-৩০০ োকা,
ভাধ্যধভক স্তয-৪৫০ োকা, উচ্চ ভাধ্যধভক
স্তয-৬০০ োকা উচ্চতয স্তয-১০০০ োকা।
এ োসত ২০০৮-০৯ থ যফছসয ফযাদ্দকৃত
৬.০০ সকাটি োকা সত ম যায়ক্রসভ বৃধি
কসয ২০১৩-১৪ থ যফছসয ৯.৭০ সকাটি
োকায় উন্নীত কযা সয়সছ।

ভাজসফা ধধদপতসযয ধফধবন্ন কাম যক্রসভয াঁচ ফছসযয (২০০৯ সত ২০১৩) াপল্য ধচত্র

উবৃধত্ত গ্রণকাযীসদয
ধনধ যাধযত ব্যাংক ধাফ
সত সচসকয ভাধ্যসভ
উবৃধত্তয থ য ধযসাধ
কযা য়।
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৬

পূফ যফতী ফছসযয তুরনামূরক ধফফযণী
৭
কাম যক্রসভয েচ্ছতা  জীকযসণয জন্য
বাতাসবাগীসদয নাসভ ব্যাংক ধাফ খুসর
বাতায থ য ধযসাধ কযা সচ্ছ।
বাতাসবাগীসদয োো সফআজ প্রণয়সনয
কাম যক্রভ চরভান।
ভাধক বাতায ধযভান ৩০০ োকা সত
৩৫০ োকায় উন্নীত কসয কাম যক্রভ
গধতীর সয়সছ।
বাতাসবাগীয ংখ্যা  ফযাদ্দ বৃধি কযায়
বাতা কাম যক্রভ ম্প্রাধযত সয়সছ।
ধফগত ৫ ফছসয এ োসত ফাসজে ১২০%
বৃধি কযা সয়সছ।
কাম যক্রসভয েচ্ছতা  জীকযসণয জন্য
বাতাসবাগীসদয োো সফআজ প্রণয়সনয
কাম যক্রভ গ্রণ কযা সয়সছ।
বাতাসবাগীয ংখ্যা  ফযাদ্দ বৃধি কযায়
বাতা কাম যক্রভ ম্প্রাধযত সয়সছ।
ধফগত ৫ ফছসয এ োসত ফাসজে ৬২%
বৃধি কযা সয়সছ।

কভযকাসেয
ধফলয়
১
০৫.

২
প্রাধভত্মক
জনসগাষ্ঠীয
উন্নয়ন:
ধজড়া
জনসগাষ্ঠীয
জীফনভান
উন্নয়ন কভযসূধচ

৬.

সফসদ, দধরত
 ধযজন
ম্প্রদাসয়য
জীফনভান
উন্নয়ন কভযসূধচ

৫(াঁচ) ফছসযয জযন (২০০৯-২০১৩)
ধযভাণগত
গুণগত
কাঠাসভাগত
৩
৪
৫
ধজড়া জনসগাষ্ঠীসক প্রাথধভক  কাধযগধয
ফধণ যত ফছসয এ কভযসূধচয এ কভযসূধচ ফাস্তফায়সনয পসর ধজড়া
ধক্ষা, প্রধক্ষণ প্রদান কসয দক্ষ জনধিসত ভাধ্যসভ ৪ স্তসয ১৩৫ জন জনসগাষ্ঠীয ভসধ্য ধনসজসদয বাগ্য উন্নয়সন
রূান্তয কযায উসদ্দসে ২০১২-২০১৩
ধজড়া ধক্ষাথীসক ধক্ষা অাফাসদয ঞ্চায সয়সছ।
সভয়াদকাসর াআরে ধসসফ সদসয ৭টি
উবৃধত্ত এফং ১৮ ফছয ফা ধনধজসদয ধধক্ষত  প্রধধক্ষত কসয ভাসজ
সজরা মথাক্রসভ ঢাকা, চট্টগ্রাভ, ধদনাজপুয,
তদুর্ধ্য ৩৫০ জন
প্রধতধষ্ঠত কসয গসড় সতারায ধফলসয় উৎা
টুয়াোরী, খুরনা, ফগুড়া  ধসরসে এ
ধজড়াসক দক্ষতা উন্নয়ন রক্ষনীয়।
কভযসূধচ ফাস্তফায়ন কযা য়।
প্রধক্ষণ প্রদান কযা য়।
কভযসূধচয পর ফাস্তফায়সনয পসর ২০১৩২০১৪ থ যফছসয ফ যসভাে ২১টি সজরায় এ
কাম যক্রভ ম্প্রাযণ কযা য়।
সফসদ, দধরত  ধযজন ম্প্রদাসয়য
ফধণ যত ফছসয এ কভযসূধচয এ কভযসূধচ ফাস্তফায়সনয পসর সফসদ, দধরত 
জনসগাষ্ঠীসক ধক্ষা  প্রধক্ষণ প্রদান কসয
ভাধ্যসভ ৪ স্তসয ৮৭৫ জন ধযজন জনসগাষ্ঠীয ভসধ্য ধনসজসদয বাগ্য
দক্ষ জনধিসত রূান্তয কযায উসদ্দসে
সফসদ, দধরত  ধযজন
উন্নয়সন অাফাসদয ঞ্চায সয়সছ।
২০১২-২০১৩ সভয়াদকাসর াআরে ধসসফ ধক্ষাথীসক ধক্ষা উবৃধত্ত ধনধজসদয ধধক্ষত  প্রধধক্ষত কসয ভাসজ
সদসয ৭টি সজরা মথাক্রসভ ঢাকা, চট্টগ্রাভ,
এফং ৫০ ফছয ফা তদুর্ধ্য
প্রধতধষ্ঠত কসয গসড় সতারায ধফলসয় উৎা
ধদনাজপুয, টুয়াোরী, মসায, নগাঁ 
২১০০ জন সফসদ, দধরত
রক্ষণীয়।
ধফগঞ্জ এ কভযসূধচ ফাস্তফায়ন কযা য়।
 ধযজন ব্যধিসক
ভাধক ৩০০ োকা াসয
কভযসূধচয পর ফাস্তফায়সনয পসর ২০১৩বাতা প্রদান কযা য়।
২০১৪ থ যফছসয ফ যসভাে ২১টি সজরায় এ
কাম যক্রভ ম্প্রাযণ কযা য়।

ভাজসফা ধধদপতসযয ধফধবন্ন কাম যক্রসভয াঁচ ফছসযয (২০০৯ সত ২০১৩) াপল্য ধচত্র
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াপসল্যয
ায
৬
--

--

পূফ যফতী ফছসযয তুরনামূরক ধফফযণী
৭
ফতযভান যকায কর্তযক প্রা ক এ
জনসগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়সন গৃীত এ
কভযসূধচ ধজড়াসদয জীফনব্যফস্থায অমূর
ধযফতযন অনায সথ গ্রণী ভূধভকা
যােসছ।
২০১২-২০১৩ থ যফছসযয ন্যায় ২০১৩২০১৪ থ যফছসয গৃীত এ কভযসূধচ অসযা
পরপ্রসূ সফ এফং ধজড়াসদয ধধক্ষত 
প্রধধক্ষত কসয ভাজ উন্নয়সনয
মূরসরাতধাযায় ম্পৃি কযা ম্ভফ সফ।
ফতযভান যকায কর্তযক প্রাধভত্মক এ
জনসগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়সন গৃীত এ
কভযসূধচ সফসদ, দধরত  ধযজন
ব্যধিসদয জীফনব্যফস্থায অমূর ধযফতযন
অনায সথ গ্রণী ভূধভকা ারন কযসছ।
২০১২-২০১৩ থ যফছসযয ন্যায় ২০১৩২০১৪ থ যফছসয গৃীত এ কভযসূধচ অসযা
পরপ্রসূ সফ এফং সফসদ, দধরত 
ধযজনসদয ধধক্ষত  প্রধধক্ষত কসয
ভাজ উন্নয়সনয মূরসরাতধাযায় ম্পৃি
কযা ম্ভফ সফ।

কভযকাসেয
ধফলয়
১
২
ক্ষুদ্রঋণ কভযসূধচ :
০৭.
ল্লী
ভাজসফা
কাম যক্রভ
(অযএএ)

০৮.

য
ভাজসফা
কাম যক্রভ
(আউধধে)

ধযভাণগত
৩

৫(াঁচ) ফছসযয জযন (২০০৯-২০১৩)
গুণগত
৪

কাঠাসভাগত
৫

াপসল্যয
ায

পূফ যফতী ফছসযয তুরনামূরক ধফফযণী

৬

৭

ল্লী ভাজসফা কাম যক্রভ (অযএএ) এয
অতায় ৩,৮৩,৭৪০টি ধযফাসযয ভসধ্য
ক্ষুদ্র ঋণ ধসসফ ১৫৫ সকাটি ৫৩ রক্ষ ৬০
াজায োকা ধফধনসয়াগ  পুন:ধফধনসয়াগ
কযা সয়সছ।
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ধনসদ যস ক্ষুদ্রঋণ
কাম যক্রভ সজাযদাযকযসণয জন্য ২০১১-১২
সত ২০১৩-১৪ থ যফছসয ১০০ সকাটি
োকা ফযাদ্দ ায়া ধগসয়সছ।

ক্ষুদ্র ঋসণয ভাধ্যসভ
রক্ষেভুি দধযদ্র জনসগাষ্ঠী
অথ য-াভাধজক উন্নধত
াধধত সয়সছ।
এ কাম যক্রসভয অতায়
২০৪৭০ জনসক প্রধক্ষণ
 উদ্বুিকযসণয ভাধ্যসভ
উকৃত সয়সছ।

কাম যক্রভ ফাস্তফায়সনয পসর ল্লী এরাকায
ায়  ধফন্ন ব্যধিসদয ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান
কসয  প্রধক্ষসণয ভাধ্যসভ অত্মধনবযযীর
কসয উন্নয়সনয মূর সরাতধাযায় ম্পৃি কযা
সচ্ছ।
কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন নীধতভারা মৄসগাসমাগী
কযায় ভাঠ ম যাসয় কাম যক্রসভয েচ্ছতা
ধনধিত কযা সয়সছ।

অদাসয়য
ায
৮৯%।

পূফ যফতী ফছসযয তুরনায় ১,৮৫,৯২৭টি
ধযফাসযয ভসধ্য ক্ষুদ্রঋণ ধাসফ ৪৭
সকাটি ১ রক্ষ োকা সফী ধফধনসয়াগ 
পুন:ধফধনসয়াগ কযা সয়সছ।
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ধনসদ যস এোসত
ধতধযি ফযাদ্দকৃত থ য সুদমুি ক্ষুদ্রঋণ
কাম যক্রভসক পূসফ যয তুরনায় ধধক
সফগফান কসযসছ।

য ভাজসফা কাম যক্রভ(আউধধে) এয
অতায় ৩৭,৭৩৪ টি ধযফাসযয ভসধ্য ক্ষুদ্র
ঋণ ধসসফ ১১ সকাটি ৩৪ রক্ষ োকা
ধফধনসয়াগ  পুন:ধফধনসয়াগ কযা সয়সছ।

ক্ষুদ্র ঋসণয ভাধ্যসভ
রক্ষেভুি দধযদ্র জনসগাষ্ঠী
অথ য-াভাধজক উন্নধত
াধধত সয়সছ।
এ কাম যক্রসভয অতায় ৭
রক্ষ ৯০ াজায জনসক
প্রধক্ষণ  উদ্বুিকযসণয
ভাধ্যসভ উকৃত সয়সছ।

য ভাজসফা কাম যক্রভ (আউধধে)
ফাস্তফায়সনয পসর য এরাকায ায় 
ধফন্ন ব্যধিসদয ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কসয 
প্রধক্ষসণয ভাধ্যসভ অত্মধনবযযীর কসয
উন্নয়সনয মূর সরাতধাযায় ম্পৃি কযা সচ্ছ।

অদাসয়য
ায
৮৯%।

য ভাজসফা কাম যক্রভ (আউধধে)
এয অতায় ক্ষুদ্রঋণ  প্রধক্ষসণয পসর
য এরাকায ায়  ধফন্ন
ব্যধিসদয অথ য-াভাধজক ফস্থা
ধযফতযন সয়সছ।
কাম যক্রভ সজাযদায কযায জন্য ফাস্তফায়ন
নীধতভারা মৄসগাসমাগী কযায কাজ
চরভান যসয়সছ।

ভাজসফা ধধদপতসযয ধফধবন্ন কাম যক্রসভয াঁচ ফছসযয (২০০৯ সত ২০১৩) াপল্য ধচত্র
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কভযকাসেয
ধফলয়
১
০৯.

২
ল্লী ভার্তসকে
কাম যক্রভ
(অযএভধ)

১০.

এধেদগ্ধ 
প্রধতফন্ধী
ব্যধিসদয
পুনফ যান
কাম যক্রভ

৫(াঁচ) ফছসযয জযন (২০০৯-২০১৩)
ধযভাণগত
গুণগত
কাঠাসভাগত
৩
৪
৫
ল্লী ভার্তসকে কাম যক্রভ(অযএভধ) এয
ক্ষুদ্র ঋসণয ভাধ্যসভ
ল্লী ভার্তসকে কাম যক্রভ (অযএভধ)
অতায় ভধরাসদয অত্মধনবযযীর কযায
রক্ষেভুি দধযদ্র জনসগাষ্ঠী ফাস্তফায়সনয পসর রøx এরাকায ায়
রসক্ষে ৩১৮ টি উসজরায় ৫৯,২৫৫টি
অথ য-াভাধজক উন্নধত
 ধফন্ন ভধরাসদয ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কসয 
ধযফাসযয ভসধ্য ক্ষুদ্র ঋণ ধসসফ ১৭ সকাটি াধধত সয়সছ।
প্রধক্ষসণয ভাধ্যসভ অত্মধনবযযীর কসয
১২ রক্ষ োকা ধফধনসয়াগ  পুন:ধফধনসয়াগ
উন্নয়সনয মূর সরাতধাযায় ম্পৃি কযা সচ্ছ।
এ কাম যক্রসভয অতায়
কযা সয়সছ।
২৭৪৪৩ জনসক প্রধক্ষণ
তাছাড়া, সছাে ধযফায গঠসন রক্ষেভুি
 উদ্বুিকযসণয ভাধ্যসভ
ভধরাসদয দরীয় বায় ধনয়ধভত উদ্বুিকযণ উকৃত সয়সছ।
কযা য়।
এধেদগ্ধ  প্রধতফন্ধী ব্যধিসদয পুনফ যান
কাম যক্রসভয অতায় ৫৩২৬৭ টি ধযফাসযয
ভসধ্য ৬৪ সকাটি ৫৩ রক্ষ োকা ধফতযণ
কযা সয়সছ।

াভাধজক ফক্ষয় প্রধতসযাধ কাম যক্রভ :
১১.
ধকসায/ধকসা ৩ টি ধকসায/ধকসাযী উন্নয়ন সকে (েঙ্গী,
যী উন্নয়ন
গাজীপুয  পুসরযাে, মসায (ফারক) এফং
সকে
সকানাফাড়ী, গাজীপুয (ফাধরকা)) ৫০০ টি
অসনয ভসধ্য ৫৬৮ জন ধনফাী যসয়সছ।
ধনফাীসদয ভাধক ভাথাধছু ফযাসদ্দয
ধযভাণ ২০০০ োকা।

ভাজসফা ধধদপতসযয ধফধবন্ন কাম যক্রসভয াঁচ ফছসযয (২০০৯ সত ২০১৩) াপল্য ধচত্র

াপসল্যয
ায

পূফ যফতী ফছসযয তুরনামূরক ধফফযণী

৬
অদাসয়য
ায
৮৮%।

৭
ল্লী ভার্তসকে কাম যক্রভ (অযএভধ)এয
অতায় ক্ষুদ্রঋণ  প্রধক্ষসণয পসর
গ্রাসভয ায়  ধফন্ন ভধরাগণ
অত্মধনবযযীর সচ্ছ।
রক্ষেভুি ভধরা সুধফধাসবাগীগণ
োফরভফী য়ায় গ্রাভীণ থ যনীধতয
উয আধতফাচক প্রবাফ ড়সছ।

এ কভযসূধচয অতায়
এধেদগ্ধ  প্রধতফন্ধী
ব্যধিগণ সনসকআ ঋণ
গ্রণ কসয অত্মধনবযযীর
সয়সছন।

কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন নীধতভারা মৄসগাসমাগী
কসয এধপ্রর ২০১০ সত নতুন নীধতভারায
অসরাসক কভযসূধচ ফাস্তফায়ন কযা সচ্ছ।

অদাসয়য
ায
৬২%।

পূফ যফতী ফছসযয তুরনায় ৪৮৬৩টি
ধযফাসযয ভসধ্য ক্ষুদ্রঋণ ধাসফ ১২
সকাটি ৩৯ রক্ষ ৭৭ াজায োকা সফী
পুন:ধফধনসয়াগ কযা সয়সছ।
ভাঠম যাসয় এ কাম যক্রভ সজাযদাযকযণ
এফং ফাস্তফায়সন ধনসয়াধজত কভযচাধযসদয
উৎাধত কযায জন্য সশ্রষ্ঠ
ভাজকভীসদয পুযস্কৃত কযায কাজ
চরভান যসয়সছ।

ধনফাীযা সকসেয ধনধফড়
ধযচম যায় প্রধক্ষণ গ্রণ
কসয যাধমুি বাসফ
ভাসজ প্রধতধষ্ঠত য়ায
সুসমাগ াসচ্ছ।

যকাসযয াঁচ ফছসয ৫৫৮৭ জনসক
াধযফাধযক  াভাধজকবাসফ পুনফ যান কযা
সয়সছ।

--

পূফ যফতী ফছসযয তুরনায় এ সকসেয
ধনফাীসদয ভাথাধছু ভাধক বযণসালণ
ব্যয় ১৫০০/- োকা সত ২০০০/- োকায়
উন্নীত কযা সয়সছ।
াধযফাধযক  াভাধজকবাসফ পুনফ যান
কযায় াভাধজক ফক্ষয়সযাধ কযা সচ্ছ।
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কভযকাসেয
ধফলয়
১
১২.

২
যকাধয অশ্রয়
সকে

১৩.

াভাধজক
প্রধতফন্ধী
সভসয়সদয
প্রধক্ষণ 
পুনফ যান সকে

১৪

ভধরা 
ধশু-ধকসাযী
সপাজতীসদয
ধনযাদ
অফান সকে
(সপ সাভ)

৫(াঁচ) ফছসযয জযন (২০০৯-২০১৩)
ধযভাণগত
গুণগত
কাঠাসভাগত
৩
৪
৫
৬টি বফঘুসয প্রধক্ষণ  পুনফ যান সকসে
বফঘুসয ব্যধিসদয
কাম যক্রভ সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন, েচ্ছতা 
১৯০০ অসন ৪৫২ জন ধনফাী যসয়সছ।
জীফনভান উন্নয়সনয
জফাফধদধতা ধনধিত কযায ধনধভত্ত
সকসে ফধস্থত ধনফাীসদয বযণ সালণ,
ধনধভত্ত সকসে সযসে
‘‘বফঘুসয  ধনযাশ্রয় ব্যধি (পুনফ যান)
ধচধকৎা  াধাযণ ধক্ষায জন্য ভাধক
প্রধক্ষসণয ভাধ্যসভ
অআন, ২০১১’’ প্রণয়ন কযা সয়সছ।
ভাথাধছু ফযাদ্দকৃত সথ যয ধযভাণ ২০০০ ১৩৫০ জনসক াভাধজক
োকা।
 াধযফাধযকবাসফ
পুনফ যান কযা সয়সছ।
৬ টি াভাধজক প্রধতফন্ধী সভসয়সদয প্রধক্ষণ ধনফাীযা প্রধক্ষণ গ্রণ
যকাসযয াঁচ ফছসয ৪৩০ জনসক
কসয ধনসজসদয ধধকায াধযফাধযক  াভাধজকবাসফ পুনফ যান কযা
 পুনফ যান সকে ৬০০ টি অসনয ভসধ্য
যক্ষা  োফরম্বী কযায
১৫১ জন ধনফাী যসয়সছ। ধনফাীসদয
সয়সছ।
সুসমাগ াসচ্ছ।
ভাধক ভাথাধছু ফযাদ্দ ২০০০ োকা।
৬ টি সপ সাভ ৩০০ টি অসনয ভসধ্য
৩১১ জন ধনফাী যসয়সছ। ধনফাীসদয
ভাধক ভাথাধছু ফযাসদ্দয ধযভাণ ২০০০
োকা।

ভাজসফা ধধদপতসযয ধফধবন্ন কাম যক্রসভয াঁচ ফছসযয (২০০৯ সত ২০১৩) াপল্য ধচত্র

ধনফাীযা সকসেয ধনধফড়
ধযচম যায় ধনসজসদয
ধধকায কসয ধনযাদ
অফাসনয সুসমাগ
াসচ্ছ।

যকাসযয াঁচ ফছসয ৩৩৬৯ জনসক
াধযফাধযক  াভাধজকবাসফ পুনফ যান কযা
সয়সছ।
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াপসল্যয
ায
৬
--

--

--

পূফ যফতী ফছসযয তুরনামূরক ধফফযণী
৭
সকসে ফধস্থত ধনফাীসদয বযণ সালণ,
ধচধকৎা  াধাযণ ধক্ষায জন্য ভাধক
ভাথাধছু ফযাদ্দকৃত সথ যয ধযভাণ বৃধি
কসয ২০০০ োকায় উন্নীত কযা সয়সছ।
াধযফাধযক  াভাধজকবাসফ পুনফ যান
কযায় াভাধজক ফক্ষয়সযাধ কযা সচ্ছ।
পূফ যফতী ফছসযয তুরনায় এ সকসেয
ধনফাীসদয ভাথাধছু ভাধক বযণসালণ
ব্যয় ১৫০০/- োকা সত ২০০০/- োকায়
উন্নীত কযা সয়সছ।
াধযফাধযক  াভাধজকবাসফ পুনফ যান
কযায় াভাধজক ফক্ষয়সযাধ কযা সচ্ছ।
পূফ যফতী ফছসযয তুরনায় সপ সাভ
সকসেয ধনফাীসদয ভাথাধছু ভাধক
বযণসালণ ব্যয় ১৫০০/- োকা সত
২০০০/- োকায় উন্নীত কযা সয়সছ।

কভযকাসেয
ধফলয়
১
১৫.

২
প্রসফন এে
অপোয
সকয়ায
কাম যক্রভ

৫(াঁচ) ফছসযয জযন (২০০৯-২০১৩)
ধযভাণগত
গুণগত
কাঠাসভাগত
৩
৪
৫
প্রসফন এে অপোয সকয়ায কাম যক্রসভয
কাযাগাসযয বেন্তসয
অপোয সকয়ায াধবযসয ভাধ্যসভ ১০,১৯৪
অতায় ১১৮৯ জনসক প্রসফসন মুধি
কাযাফধিসদয াধাযণ
জনসক ভাসজ ধফধবন্নবাসফ পুনফ যান কযা
প্রদান ভাসজ পুনযায় একীভূত কযা
ধক্ষা, ধভীয় ধক্ষা,
সয়সছ।
সয়সছ।
সরাআ প্রধক্ষণ,
াধযফাধযক  াভাধজকবাসফ পুনফ যান
ফাঁসফত, গাভছা বুনন,
যাধীসক প্রথভফাসযয ভত অত্মসুধিয
কযায় াভাধজক ফক্ষয়সযাধ কযা সচ্ছ।
সঠাংগা বতযী ধফধবন্ন
সুসমাগ ধদসয় দাধয়ত্বীর নাগধযক ধসসফ
প্রধক্ষণ প্রদান কসয দক্ষ
প্রধতষ্ঠায জন্য সদসয ৬৪ সজরায় ৬৪ টি
কসয সতারা সচ্ছ।
যাধী ংসাধন  পুনফ যান ধভধতসত
জাতীয় ভাজকল্যাণ ধযলসদয ভাধ্যসভ
০১(এক) সকাটি োকা নুদান প্রদান কযা
সয়সছ।

ধশু ধকসায উন্নয়ন ধফলয়ক কাম যক্রভঃ
১৬.
যকাধয ধশু ৮৫ টি(সছসর ৪৩ টি, সভসয় ৪১ টি এফং ধভশ্র
১ টি) যকাধয ধশু ধযফাসয ১০৩০০টি
ধযফায
অসন ধনফাী ংখ্যা ৯৪৪৫ জন।
ধনফাীসদয প্রধতারসনয জন্য ভাধক
ভাথাধছু ফযাসদ্দয ধযভাণ ২০০০ োকা।

ভাজসফা ধধদপতসযয ধফধবন্ন কাম যক্রসভয াঁচ ফছসযয (২০০৯ সত ২০১৩) াপল্য ধচত্র

এধতভ দুস্থ ধশুযা
যকাধয ধশু ধযফাসয
ধক্ষা, বযণসালণ 
ধচধকৎা সফা গ্রণ কসয
শৃঙ্খধরত সয় ধনসজসদয
োফরম্বী কযায সুসমাগ
াসচ্ছ।

যকাধযবাসফ প্রধতাধরত ধনফাীসদয ভসধ্য
৬৩৩১ জন ধনফাীসক াভাধজক 
াধযফাধযকবাসফ পুনফ যান কযা সয়সছ।
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াপসল্যয
ায
৬

--

পূফ যফতী ফছসযয তুরনামূরক ধফফযণী
৭
এ কাম যক্রভ ফাস্তফায়সনয পসর যাধীসক
প্রথভফাসযয ভত অত্মসুধিয সুসমাগ ধদসয়
দাধয়ত্বীর নাগধযক ধসসফ প্রধতষ্ঠায
কযা এফং াভাধজক ফক্ষয়সযাধ
জতয সচ্ছ।
প্রসফন এে অপাোয সকয়ায কাম যক্রসভয
ভাধ্যসভ াধযফাধযক  াভাধজকবাসফ
পুনফ যান কযায় াভাধজক ফক্ষয়সযাধ
কযা সচ্ছ।

পূফ যফতী ফছসযয তুরনায় যকাধয ধশু
ধযফাসযয ধনফাীসদয ভাথাধছু ভাধক
বযণসালণ ব্যয় ১৫০০/- োকা সত
২০০০/- োকায় উন্নীত কযা সয়সছ।
াধযফাধযক  াভাধজকবাসফ পুনফ যান
কযায় ভাজ উন্নয়সন ায়ক ভূধভকা
যােসছ।

কভযকাসেয
ধফলয়
১
১৭.

২
সছােভধণ
ধনফা (০ সত
৭ ফছয)

১৮.

ধদফাকারীন
ধশু মত্ন সকে
(ঢাকায
অধজভপুসয)

১৯.

দুস্থ ধশুসদয
প্রধক্ষণ 
পুনফ যান সকে

৫(াঁচ) ফছসযয জযন (২০০৯-২০১৩)
ধযভাণগত
গুণগত
কাঠাসভাগত
৩
৪
৫
৬ ধফবাসগ ৬ টি সছােভধণ ধনফাস ৬০০ টি
ধনফাীসদয সকসেয
যকাসযয াঁচ ফছসয ২১৭ জনসক
ধনধফড় ধযচম যায় ভাসজ াধযফাধযক  াভাধজকবাসফ পুনফ যান কযা
অসনয ভসধ্য ২১৭ জন ধনফাী যসয়সছ।
ধনসজসদয ধধকায ধনসয় সয়সছ।
ধনফাীসদয ভাধক ভাথাধছু ফযাসদ্দয
জীফন প্রধতষ্ঠা কযায
ধযভাণ ২০০০ োকা।
সুসমাগ াসচ্ছ।

াপসল্যয
ায
৬
--

ধদফাকারীন ধশু মত্ন সকসে (অধজভপুয,
ঢাকা) ৫০টি অন ৩৪ জন ধনফাী যসয়সছ।
ধনফাীসদয ভাধক ভাথাধছু ফযাসদ্দয
ধযভাণ ১২৫০ োকা।

ধনফাীযা সকসেয ধনধফড়
ধযচম যায় ভাসজ
ধনসজসদয ধধকায ধনসয়
জীফন প্রধতষ্ঠা কযায
সুসমাগ াসচ্ছ।

যকাসযয াঁচ ফছসয ১০৮ জনসক
াধযফাধযক  াভাধজকবাসফ পুনফ যান কযা
সয়সছ।

--

দুস্থ ধশুসদয প্রধক্ষণ  পুনফ যান সকে
৩টি। ৭৫০টি অসনয ভসধ্য ৪৫৮ জন
ধনফাী যসয়সছ। ধনফাীসদয ভাধক
ভাথাধছু ফযাসদ্দয ধযভাণ ২০০০ োকা।

ধনফাীযা সকসেয ধনধফড়
ধযচম যায় প্রধক্ষণ গ্রণ
কসয ধনসজসদয ধধকায
যক্ষা  োফরম্বী কযায
সুসমাগ াসচ্ছ।

যকাসযয াঁচ ফছসয ১৪৬৩ জনসক
াধযফাধযক  াভাধজকবাসফ পুনফ যান কযা
সয়সছ।

--

ভাজসফা ধধদপতসযয ধফধবন্ন কাম যক্রসভয াঁচ ফছসযয (২০০৯ সত ২০১৩) াপল্য ধচত্র

11

পূফ যফতী ফছসযয তুরনামূরক ধফফযণী
৭
পূফ যফতী ফছসযয তুরনায় ‘সছােভধণ
ধনফা’ এয ধনফাীসদয ভাথাধছু ভাধক
বযণসালণ ফযাদ্দ ১৫০০/- োকা সত
২০০০/- োকায় উন্নীত কযা সয়সছ।
াধযফাধযকবাসফ পুনফ যান কযায় ধশু
অআন ২০১৩ সভাতাসফক ধশু ধধকায
 সুযক্ষা ধনধিত কযা সচ্ছ।
পূফ যফতী ফছসযয তুরনায় ‘ধদফাকারীন
ধশু মত্ন সকে’ এয ধনফাীসদয
ভাথাধছু ভাধক বযণসালণ ফযাদ্দ
৭৫০/- োকা সত ১২৫০/- োকায় উন্নীত
কযা সয়সছ।
এ সকসে ধশুসদয ধদফাকারীন সফা
প্রদান কসয ধশু অআন ২০১৩ সভাতাসফক
ধশু ধধকায  সুযক্ষা ধনধিত কযা
সচ্ছ।
পূফ যফতী ফছসযয তুরনায় ধনফাীসদয
ভাথাধছু ভাধক বযণসালণ ব্যয়
১৫০০/- োকা সত ২০০০/- োকায়
উন্নীত কযা সয়সছ।
াধযফাধযকবাসফ পুনফ যান কযায় ধশু
ধধকায  সুযক্ষা ধনধিত কযা সচ্ছ।।

কভযকাসেয
ধফলয়
১
২০.

২
সফযকাধয
এধতভোনায
ধনফাীসদয
জন্য
কোধসেন
গ্রান্ট

৫(াঁচ) ফছসযয জযন (২০০৯-২০১৩)
ধযভাণগত
গুণগত
কাঠাসভাগত
৩
৪
৫
কোধসেন গ্রোন্ট প্রাপ্ত ৩,৪৩৯টি
যকাসযয াাাধ
১,৯৮,৫৪০ জন ধনফাীসক াভাধজক 
কোধসেন গ্রোন্ট প্রাপ্ত
াধযফাধযকবাসফ পুনফ যান কযা সয়সছ।
ধনফন্ধনকৃত সফযকাধয এধতভোনায়
ধনফন্ধনকৃত
৩,৪৩৯টি
৫৯,৩৭৯ জন ধনফাীসক ৬৩ রক্ষ োকা
সফযকাধয এধতভোনা
কোধসেন গ্রান্ট প্রদান কযা সচ্ছ।
এধতভ ধশুসদয
প্রধতারন কসয ভাজ
ধফধনভযাসণ দাধয়ত্ব ারন
কযায সুসমাগ সচ্ছ।

প্রধতফন্ধী উন্নয়ন ধফলয়ক কাম যক্রভঃ
২১.
ভধিত দৃধষ্ট
৬৪ সজরায় ৬৪ টি ভধিত দৃধষ্ট প্রধতফন্ধী
প্রধতফন্ধী ধক্ষা ধক্ষা সকসে ৬৪টি অসনয ভসধ্য ফতযভাসন
কাম যক্রভ
২৮৬ জন ধনফাী যসয়সছ। ধনফাীসদয
ভাধক ভাথাধছু ফযাসদ্দয ধযভাণ ২০০০
োকা।

াপসল্যয
ায
৬
--

পূফ যফতী ফছসযয তুরনামূরক ধফফযণী
৭
পূফ যফতী ফছসযয তুরনায় সফযকাধয
এধতভোনায ধনফাীসদয ভাথাধছু
ভাধক কোধসেন ফযাদ্দ ৭০০/- োকা
সত ১০০০/- োকায় উন্নীত কযা সয়সছ।
এ কাম যক্রভ ফাস্তফায়সন যকাসযয
াাাধ সফযকাধয ংস্থাসক
উৎাধত  ায়তা কযা সচ্ছ।

ধনফাীযা সকসেয ধনধফড়
ধযচম যায় ধ 
প্রধক্ষণ গ্রণ কসয
ধনসজসদয ধধকায যক্ষা
 োফরম্বী কযায সুসমাগ
াসচ্ছ।

যকাসযয াঁচ ফছসয ১১২ জনসক
াধযফাধযক  াভাধজকবাসফ পুনফ যান কযা
সয়সছ।

--

পূফ যফতী ফছসযয তুরনায় ভধিত দৃধষ্ট
প্রধতফন্ধী ধক্ষা সকসেয ধনফাীসদয
ভাথাধছু ভাধক বযণসালণ ব্যয়
১৫০০/- োকা সত ২০০০/- োকায়
উন্নীত কযা সয়সছ।

২২.

যকাধয দৃধষ্ট
প্রধতফন্ধী
ধফদ্যারয়

৫ টি যকাধয দৃধষ্ট প্রধতফন্ধী ধফদ্যারয় ৩৪০
টি অসনয ভসধ্য ২০১ জন ধক্ষাথী
যসয়সছ। ধনফাীসদয ভাধক ভাথাধছু
ফযাসদ্দয ধযভাণ ২০০০ োকা।

ধনফাীযা ধফদ্যারসয়
ধক্ষা  প্রধক্ষণ গ্রণ
কসয ধনসজসদয ধধকায
যক্ষা  োফরম্বী কযায
সুসমাগ াসচ্ছ।

যকাসযয াঁচ ফছসয ৯১৩ জনসক
াধযফাধযক  াভাধজকবাসফ পুনফ যান কযা
সয়সছ।

--

পূফ যফতী ফছসযয তুরনায় দৃধষ্ট প্রধতফন্ধী
ধফদ্যারয় সকসেয ধনফাীসদয ভাথাধছু
ভাধক বযণসালণ ব্যয় ১৫০০/- োকা
সত ২০০০/- োকায় উন্নীত কযা সয়সছ।

২৩.

ভানধক
প্রধতফন্ধী
ধশুসদয
প্রধতষ্ঠান

চট্টগ্রাসভয যাউপাফাসদ ভানধক প্রধতফন্ধী
ধশুসদয প্রধতষ্ঠান ৫০ টি অসনয ভসধ্য ৬৫
জন ধক্ষাথী যসয়সছ। ধনফাীসদয ভাধক
ভাথাধছু ফযাসদ্দয ধযভাণ ২০০০ োকা।

ধনফাীযা প্রধক্ষণ গ্রণ
কসয ধনসজসদয ধধকায
যক্ষা  োফরম্বী কযায
সুসমাগ াসচ্ছ।

যকাসযয াঁচ ফছসয ৩১ জনসক
াধযফাধযক  াভাধজকবাসফ পুনফ যান কযা
সয়সছ।

--

পূফ যফতী ফছসযয তুরনায় ভানধক
প্রধতফন্ধী ধশুসদয প্রধতষ্ঠান কসেয
ধনফাীসদয ভাথাধছু ভাধক বযণসালণ
ব্যয় ১৫০০/- োকা সত ২০০০/- োকায়
উন্নীত কযা সয়সছ।

ভাজসফা ধধদপতসযয ধফধবন্ন কাম যক্রসভয াঁচ ফছসযয (২০০৯ সত ২০১৩) াপল্য ধচত্র
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কভযকাসেয
ধফলয়

৫(াঁচ) ফছসযয জযন (২০০৯-২০১৩)
ধযভাণগত
গুণগত
কাঠাসভাগত
৩
৪
৫
১ টি জাতীয় দৃধষ্ট প্রধতফন্ধী প্রধক্ষণ সকে
ধনফাীযা প্রধক্ষণ গ্রণ
যকাসযয াঁচ ফছসয ৪৯ জনসক াধযফাধযক
কসয ধনসজসদয ধধকায  াভাধজকবাসফ পুনফ যান কযা সয়সছ।
৫০ টি অসনয ভসধ্য ৪ জন প্রধক্ষণাথী
যক্ষা  োফরম্বী কযায
যসয়সছ। ধনফাীসদয ভাধক ভাথাধছু
সুসমাগ াসচ্ছ।
ফযাসদ্দয ধযভাণ ২০০০ োকা।

াপসল্যয
ায

পূফ যফতী ফছসযয তুরনামূরক ধফফযণী

৬

৭
পূফ যফতী ফছসযয তুরনায় জাতীয় দৃধষ্ট
প্রধতফন্ধী প্রধক্ষণ সকসেয ধনফাীসদয
ভাথাধছু ভাধক বযণসালণ ব্যয়
১৫০০/- োকা সত ২০০০/- োকায়
উন্নীত কযা সয়সছ।

১
২৪.

২
জাতীয় দৃধষ্ট
প্রধতফন্ধী
প্রধক্ষণ সকে

২৫.

ফাক  শ্রফণ
প্রধতফন্ধী
ধফদ্যারয়

৭টি ফাক  শ্রফণ প্রধতফন্ধী ধফদ্যারয় ৬২০
টি অসনয ভসধ্য ৪১১ জন ধক্ষাথী যসয়সছ।
ধনফাীসদয ভাধক ভাথাধছু ফযাসদ্দয
ধযভাণ ২০০০ োকা।

ধনফাীযা ধফদ্যারসয়
ধক্ষা  প্রধক্ষণ গ্রণ
কসয ধনসজসদয ধধকায
যক্ষা  োফরম্বী কযায
সুসমাগ াসচ্ছ।

যকাসযয াঁচ ফছসয ৯৩৫ জনসক
াধযফাধযক  াভাধজকবাসফ পুনফ যান কযা
সয়সছ।

---

পূফ যফতী ফছসযয তুরনায় ফাক  শ্রফণ
প্রধতফন্ধী ধফদ্যারয় সকসেয ধনফাীসদয
ভাথাধছু ভাধক বযণসালণ ব্যয়
১৫০০/- োকা সত ২০০০/- োকায়
উন্নীত কযা সয়সছ।

২৬.

াযীধযক
প্রধতফন্ধী
ব্যধিসদয
বৃধত্তমূরক
প্রধক্ষণ সকে

২টি াযীধযক প্রধতফন্ধী ব্যধিসদয বৃধত্তমূরক
প্রধক্ষণ সকে ২১৫ টি অসনয ভসধ্য ৪৭
জন প্রধক্ষণাথী যসয়সছ। ধনফাীসদয ভাধক
ভাথাধছু ফযাসদ্দয ধযভাণ ২০০০ োকা।

ধনফাীযা প্রধক্ষণ গ্রণ
কসয ধনসজসদয ধধকায
যক্ষা  োফরম্বী কযায
সুসমাগ াসচ্ছ।

যকাসযয াঁচ ফছসয ২১৬ জনসক
াধযফাধযক  াভাধজকবাসফ পুনফ যান কযা
সয়সছ।

--

পূফ যফতী ফছসযয তুরনায় াযীধযক
প্রধতফন্ধী ব্যধিসদয বৃধত্তমূরক প্রধক্ষণ
কসেয ধনফাীসদয ভাথাধছু ভাধক
বযণসালণ ব্যয় ১৫০০/- োকা সত
২০০০/- োকায় উন্নীত কযা সয়সছ।

ভাজসফা ধধদপতসযয ধফধবন্ন কাম যক্রসভয াঁচ ফছসযয (২০০৯ সত ২০১৩) াপল্য ধচত্র
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--

কভযকাসেয
ধফলয়
১
২৭.

২
প্রধতফধন্ধতা
নািকযণ
জধয

৫(াঁচ) ফছসযয জযন (২০০৯-২০১৩)
ধযভাণগত
গুণগত
কাঠাসভাগত
৩
৪
৫
ফাংরাসদস প্রধতফন্ধী জনসগাষ্ঠীয
প্রধতফন্ধী ব্যধিফসগযয
এ জধয কভযসূধচ ম্মন্ন সর প্রধতফন্ধীসদয
ক্ষভতায়ন  ধধকায
জন্য ফাস্তফম্মত কভযধযকেনা প্রণয়য কসয
ধযফায/ব্যধিয ংখ্যা ধনধ যাযণ, সদস
প্রধতষ্ঠায
রসক্ষে
তাসদয ধধকায  সুযক্ষা কযা জতয
দৃেভান  দৃেভান প্রধতফধন্ধতা
জাধতংঘ সঘাধলত
সফ।
নািকযণ  ধনফন্ধন এফং ধযচয়ত্র
প্রধতফন্ধী ব্যধিফসগযয
প্রধতফন্ধী ব্যধিসদয প্রধত ভাসজয
প্রদান কসয ফাস্তফম্মত ধযকেনা প্রণয়সনয ধধকায নদ ফাস্তফায়সন
সনধতফাচক দৃধষ্টবংধগয ধযফতযন সফ।
জন্য সদব্যাী ১ জুন ২০১৩ সথসক তথ্য
এ জধয কাম যক্রভ
কাসযা প্রধত বফলম্য নয়, কসরয প্রধত
ংগ্রসয কাজ শুরু কযা য়। এ ম যন্ত ৫৬৪ গুরুত্বপূণ য ভূধভকা যােসফ। ভধধকায ধনধিত কসয ধেধজোর
টি আউধনসেয ভাধ্যসভ ১৬,৪৭,০০৫ জন
তাছাড়া প্রধতফন্ধী
ফাংরাসদ ধনভযাসণয থ সুগভ সফ।
জনসগাষ্ঠীয ধধকায
প্রধতফন্ধী ব্যধি জধযস ন্তভুযি সয়সছ
ংগৃীত তথ্য Database Software এ
ধনধিত কযায রসক্ষে
এফং োিায কর্তযক ৮,৮৬,৬১৪ জন
ংযক্ষণ কসয তাসদয জন্য ফাস্তফ উসমাগী
প্রণীত ‘প্রধতফন্ধী ব্যধিয
জধযকৃত প্রধতফন্ধী ব্যধিয প্রধতফধন্ধতা
কভযসকৌর ধনধ যাযণ কযা ম্ভফ সফ।
ধধকায  সুযক্ষা অআন
ধনধ যাযণ কযা সয়সছ । ফাদড়া প্রধতফন্ধী
২০১৩’ ফাস্তফায়ন
ব্যধিসক জধযভুিকযণ, প্রধধক্ষত
জতয সফ।
োিায/কনারট্যান্ট কর্তযক জধযভুি
জধযসয তথ্যাধদ কর
প্রধতফন্ধী ব্যধিয প্রধতফধন্ধতায ধযন  ভাত্রা প্রাধনক ভন্ত্রণারসয়য
ধনরূণ ছধফ ধাযণ এফং নরাআনধবধত্তক ব্যফায উসমাগী সফ
পযভ এয ভাধ্যসভ োো এধিয কাজ চরভান এফং ফাস্তফম্মত
কভযধযকেনা প্রণয়ন
যসয়সছ।
কযা ম্ভফ সফ।
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৬
এ ম যন্ত
জধযসয
প্রাথধভক
তথ্য
ংগ্রসয
কাজ
ম্পন্ন
সয়সছ।

৭
ফতযভাসন প্রধতফধন্ধতা নািকযণ জধয
কভযসূধচ সুষ্ঠু ম্পাদসনয রসক্ষে এ ম যন্ত
৬৪ জন ভাষ্টায সট্রআনায, ৩৬৬৩ জন তথ্য
ংগ্রকাযী, ৬০৫ জন োিায/
কনারট্যান্ট এফং ৫৪৮ জন োো এধি
াসযোযসক প্রধক্ষণ প্রদান কযা
সয়সছ।
ধফবাগধয় ম যাসয় ধফধবন্ন স্তসযয ১৭৬৯
জন কভযকতযা ৫৬২ টি উসজরা/য
ভাজসফা কাম যাযসয় ফধতকযণ বা
নুষ্ঠান কযা সয়সছ।
প্র ফন্ধী ব্যধিয ধধকায যক্ষায়
ফাস্তফম্মত কভযধযকেনা প্রণয়সন এ
জধয কাম যক্রভ গুরুত্বপূণ য ভূধভকা যােসফ।

কভযকাসেয
ধফলয়
১
২৮.

২
কৃধত্রভ ংগ
উৎাদন সকে

২৯.

সেআর সপ্র

৩০

ধস্টক াভগ্রী
উৎাদন সকে

৫(াঁচ) ফছসযয জযন (২০০৯-২০১৩)
ধযভাণগত
গুণগত
কাঠাসভাগত
৩
৪
৫
গাজীপুসযয েঙ্গীস্থ আঅধধএআচ সকসে
াযীধযক প্রধতফন্ধী
‘কৃধত্রভ ংগ উৎাদন সকে’ সত উৎাধদত
‘কৃধত্রভ ংগ উৎাদন সকে’ স্থাধত। এ
ব্যধিসদয ব্যফায
কৃধত্রভ ংগমূ াযীধযক প্রধতফন্ধী
সকসে উৎাধদত কৃধত্রভ ংগ াযীধযক
উসমাগী  গুণগত ভান
ব্যধিসদয ভসধ্য ধফতযণ কযায় তাযা
প্রধতফন্ধী ব্যধিসদয ভসধ্য ধফনামূসল্য ফা
ধনধিত কসয এ সকসেয
োবাধফক চরাসপযায় সুসমাগ াসচ্ছ।
হ্রাকৃতমূসল্য যফযা কযা সয় থাসক।
উৎাধদত কৃধত্রভ
ংগমূ প্রধতফন্ধী
ব্যধিসদয ধফনামূসল্য ফা
হ্রাকৃত মূসল্য সদয়া য়
দৃধষ্ট প্রধতফন্ধী ধক্ষাথীসদয সেআর িধতসত েআর সপ্রসয ভাধ্যসভ
সেআর পুস্তক প্রধতফন্ধী ধফদ্যারসয় যফযা
ধক্ষাদাসনয জন্য গাজীপুয সজরায েঙ্গীস্থ
মূধদ্রত পুস্তক ধফনামূসল্য
কযায় ধক্ষাথীযা ধনসজসদয সুনাগধযক
আঅধধএআচ সকসে স্থাধত সেআর সপ্রসয দৃধষ্ট প্রধতফন্ধী ধফদ্যারসয়
ধসসফ গসড় সতারায সুসমাগ াসচ্ছ। মা
ভাধ্যসভ মূধদ্রত পুস্তক ধফনামূসল্য দৃধষ্ট
যফযা কযায়
াভাজ কাঠাসভা উন্নয়সন গ্রায়ন ভূধভকা
প্রধতফন্ধী ধফদ্যারসয় যফযা কযা সয়
ধফদ্যারয়মূস ধক্ষায
যােসছ।
থাসক।
ভান বৃধি সসয়সছ।
গাজীপুসযয েঙ্গীস্থ আঅধধএআচ সকসে
এ
ভাধ্যসভ
প্রধক্ষণপ্রাপ্ত প্রধতফন্ধী ব্যধিসদয ভাধ্যসভ
প্রধতফন্ধী কল্যাণ ট্রাসস্টয অতায় স্থাধত
উৎাধদত
াভগ্রী
ধস্টক াভগ্রী উৎাদন  ফাজাযজাত কযায়
বভত্রী ধে সকসে প্রধক্ষণপ্রাপ্ত প্রধতফন্ধী
গুনগত ভান যক্ষা কযায়
তাসদয কভযক্ষভ কসয সতারা সচ্ছ।
ব্যধিসদয ভাধ্যসভ
ক াভগ্রী সমভন:
তায ব্যফায বৃধি
ফারধত, জগ, ভগ, ফদনা, , োঙ্গায
সসয়সছ।
উৎাদন কযা য়।
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৬

৭
পূফ যফতী ফছসযয তুরনায় এ সকসেয
উৎাধদত ভারাভাসর গুণগত ভান বৃধি
কযা সচ্ছ।

--

--

পূফ যফতী ফছসযয তুরনায় এ সকসেয
উৎাধদত সেআর পুস্তসকয উসমাধগতা
ধনধিত কযা সচ্ছ।
প্রধতফন্ধী ধক্ষাথীসদয ভসধ্য ধক্ষা গ্রসণ
ধধক উৎা ধযরধক্ষত সচ্ছ।

--

পূফ যফতী ফছসযয তুরনায় এ সকসেয
উৎাধদত
াভগ্রীয গুনগতভান
যক্ষা কযায় ব্যফায বৃধি সসয়সছ।
প্রধতফন্ধী ব্যধিযা ধধকাসয োফরম্বী
য়ায সুসমাগ াসচ্ছ।

কভযকাসেয
ধফলয়
১
৩১.

২
ধভনাসযর/ধরং
ধকং য়াোয

সফামূরক কাম যক্রভঃ
৩২.
াাতার
ভাজসফা
কাম যক্রভ

৫(াঁচ) ফছসযয জযন (২০০৯-২০১৩)
ধযভাণগত
গুণগত
কাঠাসভাগত
৩
৪
৫
গাজীপুসযয েঙ্গীস্থ আঅধধএআচ সকসে
এ
য ভাধ্যসভ
এ
যভাধ্যসভ উৎাধদত ধভনাসযর/
প্রধতফন্ধী কল্যাণ ট্রাসস্টয অতায় স্থাধত
উৎাধদত ধভনাসযর/
ধরংধকং য়াোয এয ধফধক্রত থ য
ধভনাসযর/ধরংধকং য়াোয
স্থান
ধরংধকং য়াোয এয
প্রধতফন্ধীসদয কল্যাসণ ব্যফায কযায় তাসদয
কযা য়। তোদৄধনক সভধন ধযবা য
গুণগতভান ধনধিত কযায় ভসধ্য প্রচুয উৎা বৃধি সসয়সছ এফং তাসদয
সভাধ িধতসত বদধনক ৫০০০ ধরোয এয ব্যফাসযয ধযধধ
কভযক্ষভ কসয সতারা সচ্ছ।
উৎাদন ক্ষভতা ম্পন্ন এ
য ভাধ্যসভ
বৃধি াসচ্ছ।
সফাতরজাতকৃত য়াোয ‘মুিা’ নাসভ
ফাজাযজাত কযা য়। এ
অয়
প্রধতফন্ধীসদয কল্যাসণ ব্যয় কযা সয় থাসক।

াাতার ভাজসফা কাম যক্রসভয
অতায় ১৭,৭৮,৮৩৯ জন দধযদ্র
সযাগীসক ধচধকৎা সফা প্রদান কযা
সয়সছ।
দধযদ্র সযাগীসদয ধচধকৎা সফা প্রদাসনয
ধনধভত্ত ৫০৯টি যকাধয, সফযকাধয
সভধেসকর কসরজ/ াাতার 
উসজরা োস্থে কভসøসয গঠিত সযাগী
কল্যাণ ধভধতসক জাতীয় ভাজকল্যাণ
ধযলদ সত ১০ সকাটি ১৮ রক্ষ ৬০
াজায োকা নুদান প্রদান কযা সয়সছ।
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াাতার ভাজসফা
কাম যক্রসভয অতায়
সফামূরক কভযকাসেয
ভাধ্যসভ দধযদ্র  ায়
সযাগীসদয ধচধকৎা সফা
প্রদান ধনধিত কযা সচ্ছ।

াাতার ভাজসফা কাম যক্রসভয অতায়
সফামূরক কভযকাে ম্প্রাযণ কসয ৪১৯টি
উসজরা সরথ্ কভসøসয সযাগী কল্যাণ
ধভধত গঠন  ধনফন্ধন প্রদান কসয কাম যক্রভ
ধযচারনা কযা সচ্ছ।
াাতার ভাজসফা কাম যক্রভ মৄসগাসমাগী
 গধতীর কযায জন্য ‘াাতার
ভাজসফা কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন নীধতভারা’
নুসভাদন কযা সয়সছ।
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৬

৭
পূফ যফতী ফছসযয তুরনায় এ
উৎাধদত ধভনাসযর/ধরংধকং য়াোয
গুনগতভান যক্ষা কযায় ব্যফায বৃধি
সসয়সছ।
প্রধতফন্ধী ব্যধিযা পূসফ যয তুরনায়
ধধকাসয োফরম্বী য়ায সুসমাগ
াসচ্ছ।

--

--

পূফ যফতী ভসয়য ৯১ টি াাতার
ভাজসফা কাম যক্রভ ম্প্রাযণ কসয
৪১৯টি উসজরা সরথ্
এ সযাগী
কল্যাণ ধভধত গঠন  ধনফন্ধন প্রদান
কসয কাম যক্রভ ধযচারনা কযা সচ্ছ।

কভযকাসেয
ধফলয়
১
৩৩.

২
সেচ্ছাসফী
ংস্থা ধনফন্ধন
 ধনয়ন্ত্রণ
কাম যক্রভ

৫(াঁচ) ফছসযয জযন (২০০৯-২০১৩)
ধযভাণগত
গুণগত
কাঠাসভাগত
৩
৪
৫
১৯৬১ াসর সেচছাসফী ভাজকল্যাণ
সম কর ংস্থা ধনষ্ক্রীয়  সেচ্ছাসফী ভাজকল্যাণ ংস্থামূ
ংস্থা (ধনফন্ধন  ধনয়ন্ত্রণ) ১৯৬১
গঠনতন্ত্র ধযন্থী কাসজ
(ধনফন্ধন  ধনয়ন্ত্রণ) ধ্যাসদ, ১৯৬১
ধ্যাসদসয অতায় ভাজসফা
ধরপ্ত ধছর স কর
মৄসগাসমাগী কযায কাজ চরভান ;
ধধদপতয সত ধফগত চায ফছসয ৬৪
ংস্থায শুনানী গ্রসণয
ং ষ্ট ধফধধ, ১৯৬২ ংসাধনপূফ যক ধনফন্ধন
সজরা সত ৬৭১৯টি সেচ্ছাসফী প্রধতষ্ঠান
ভাধ্যসভ এ ভন্ত্রণারসয়য
ধপ ২,০০০/- সথসক বৃধি কসয ৫,০০০/ধনফন্ধন প্রদান কযা সয়সছ।
নুসভাদন গ্রণ কসয ১০
োকায় উন্নীত কযা সয়সছ;
াজায ৮২৭টি ংস্থা
উ
এ মাফত ধনফধন্ধত ংস্থায ংখ্যা
ধফলুধপ্ত কযা সয়সছ।
৬২ াজায ৪৫৭ টি।

াপসল্যয
ায
৬
--

পূফ যফতী ফছসযয তুরনামূরক ধফফযণী
৭
ধনফন্ধন ধপ ২,০০০/- সথসক বৃধি কসয
৫,০০০/- োকায় উন্নীত কযায় কাম যক্রসভয
কাঠাসভাগত উন্নয়ন াধধত সয়সছ।
সেচ্ছাসফী ংস্থায কাম যক্রভ ভাজ
উন্নয়সন যকাসযয াাাধ ায়ক
ভূধভকা াধরত সচ্ছ।
ধনষ্ক্রীয়  গঠনতন্ত্র ধযন্থী কাসজ ধরপ্ত
ংস্থা ধফলুপ্ত কযায কাম যক্রভ গ্রণ কযায়
েচ্ছতা  জফাফধদধতা ধনধিত কযা
সচ্ছ|

৩৪.

ধবক্ষাবৃধত্তসত
ধনসয়াধজত
জনসগাষ্ঠীয
পুনফ যান 
ধফকে
কভযংস্থান

ধবক্ষাবৃধত্ত ধনযসন ধবক্ষুক জধয এফং
প্রধক্ষসণয ভাধ্যসভ তাসদয পুনফ যাসনয
ধনধভত্ত ২০০৯-২০১০ থ য ফছসয
‘ধবক্ষাবৃধত্তসত ধনসয়াধজত জনসগাধষ্টয
পুনফ যান  ধফকে কভযংস্থান’ ীল যক
কভযসূধচয ফাস্তফায়ন কাজ শুরু কযা য়।
ঢাকা ভানগযীসক ১০টি বাসগ বাগ কসয
একআ ধদসন জধয কাজ ধযচারনা কযা
য়। তায ভসধ্য ভয়ভনধং সজরায় ৩৭
জনসক  জাভারপুয সজরায় ২৯ জনসক
পুনফ যান কযা সয়সছ।

ভাজসফা ধধদপতসযয ধফধবন্ন কাম যক্রসভয াঁচ ফছসযয (২০০৯ সত ২০১৩) াপল্য ধচত্র

পুনফ যাধত ৬৬ জন ব্যধি
াভাধজক 
াধযফাধযকবাসফ
োবাধফক জীফনমান
কযসছ।

কভযসূধচয সুপর প্রচাযণায পসর ধবক্ষাবৃধত্ত
ম্পসকয ংধøষ্টসদয ভসধ্য সনধতফাচক
প্রবাফ ধযরধক্ষত সচ্ছ।
কভযসূধচয পর ফাস্তফায়সনয পরশ্রুধতসত
ধবক্ষাবৃধত্ত সা ধনকে বধফষ্যসত ভাজ
সত দূযীভূত সফ।
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ঢাকা ভানগযীসত ১০ টি ধবঅআধ
এরাকাসক ধবক্ষুকমুি সর তায প্রবাফ
ভাসজয কর সক্ষসত্র ধযরধক্ষত সফ।
ফতযভাসন ঢাকা সযয ধফভান ফিয,
সাসের সানাযগাঁ, সাসের রূপুী
ফাংরা, সাসের সযধেন, সফআরী সযাে,
কুেননধতক সজান  দুতাফা
এরাকামূসক প্রাথধভকবাসফ ধবক্ষুকমুি
কযায কাজ চরভান যসয়সছ।

কভযকাসেয
ধফলয়
১
২
প্রধক্ষণ ধফলয়কঃ
৩৫.
জাতীয়
ভাজসফা
একাসেধভ
ভাজসফা
বফন,
অগাযগাঁ,
ঢাকা

ধযভাণগত
৩

৫(াঁচ) ফছসযয জযন (২০০৯-২০১৩)
গুণগত
৪

কাঠাসভাগত
৫

াপসল্যয
ায

পূফ যফতী ফছসযয তুরনামূরক ধফফযণী

৬

৭

জাতীয় ভাজসফা একাসেধভয ভাধ্যসভ
ধফধবন্ন সশ্রণীয সভাে ১৬২১ জন কভযকতযাসক
দক্ষতা উন্নয়নমূরক প্রধক্ষণ প্রদান কযা
সয়সছ।

প্রধক্ষণ কভযসূধচয
ভাধ্যসভ কভযকতযাসদয
সাগত কাসজয ভান
উন্নয়ন, ব্যফস্থানা,
প্রাধনক  অধথ যক
কভযদক্ষতা বৃধি সসয়সছ।

প্রধধক্ষত কভযকতযাগণ তাসদয প্রধক্ষণরব্দ
জ্ঞাসনয ভাধ্যসভ রক্ষভুি জনসগাষ্ঠীয সফা
প্রাধপ্ত ধনধিত কযসছ।

১০০%

৩৬.

অঞ্চধরক
প্রধক্ষণ সকে
(৬ ধফবাসগ ৬
টি)

অঞ্চধরক প্রধক্ষণ সকসেয ভাধ্যসভ ৪০টি
প্রধক্ষণ সকাস যয ভাধ্যসভ সভাে ১৬৫৯ জন
৩য়  ৪থ য সশ্রণীয কভযচাধযসক দক্ষতা
উন্নয়নমূরক প্রধক্ষণ প্রদান কযা সয়সছ।

প্রধক্ষণ কভযসূধচয
ভাধ্যসভ কভযচাধযসদয
সাগত কাসজয ভান
উন্নয়ন, ব্যফস্থানা 
কভযদক্ষতা বৃধি সসয়সছ।

প্রধধক্ষত কভযচাযীগণ তাসদয প্রধক্ষণরব্দ
জ্ঞাসনয ভাধ্যসভ রক্ষভুি জনসগাষ্ঠীয সফা
প্রাধপ্ত ধনধিত কযসছ।

১০০%

৩৭.

অআধটি ল্যাফ

ভজসফা ধধদপতসযয ভাজসফা বফসন
২০১৩ াসর অআধটি ল্যাফ স্থান কসয
কভযকতযা  কভযচাধযসদয প্রধক্ষণ প্রদান
কযায় এ সক্ষসত্র প্রধধক্ষত জনফর বৃধি
সসয়সছ।

অআধটি ধফলসয় প্রধক্ষণ
প্রদান কযায় কভযকতযা 
কভযচাধযসদয ভসধ্য এ
ধফলয়ক জ্ঞান বৃধি াসচ্ছ।

ভাজসফা বফসন একটি ধযীধরত কসক্ষ
অআধটি ল্যাফ স্থান কযায় প্রধক্ষণ প্রদান
 গ্রসণয সক্ষসত্র উদ্দীনা বৃধি সসয়সছ।

--
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জাতীয় ভাজসফা একাসেধভয ভাধ্যসভ
কভযকতযাসদয দক্ষতা উন্নয়নমূরক
প্রধক্ষণ প্রদান পূফ যফতী ফছসযয তুরনায়
প্রধক্ষণ প্রাপ্ত কভযকতযায ংখ্যা ৬৩৫ জন
বৃধি সসয়সছ।
অআধটি ধফলয়ক, তথ্য অআন-২০০৯,
ধশু অআন-২০১৩, এধঅয ধরেন 
বুধনয়াধদ প্রধক্ষণ ন্যান্য প্রধক্ষণ
প্রদাসন কভযকতযাসদয দক্ষতা বৃধি াসচ্ছ।
অঞ্চধরক প্রধক্ষণ সকসেয ভাধ্যসভ
ফতযভান যকাসযয ৫ ফছসয ৪০টি
প্রধক্ষণ সকাস যয ভাধ্যসভ ১৬৫৯ জনসক
প্রধক্ষণ প্রদান কযা সয়সছ।
পূফ যফতী ফছসযয তুরনায় প্রধক্ষণ প্রাপ্ত
কভযচাধযয ংখ্যা ২০০ জন বৃধি সসয়সছ।
অআধটি ধফলয়ক প্রধক্ষসণ ন্তভুযি কযা
সয়সছ।
ধেধজোর ফাংরাসদ ধনভযাণ  ভাজ
উন্নয়সনয সক্ষসত্র এ ধধদপতসযয অআধটি
ল্যাফ গুরুত্বপূণ য ভূধভকা ারন কযসছ।

৩.১ ভাজসফা ধধদপতয কর্তক
য ধযচাধরত  ফাস্তফাধয়ত ফতযভান যকাসযয ৫(াঁচ) ফছসযয উন্নয়ন প্রকে ফাস্তফায়সন াপল্য ধচত্র:
ক্রধভক

কভযকাসেয ধফলয়

১

২

৩৮.

াসাে য াধবযস
সপ্রাগ্রাভ পয
বারনাসযফর 
(এএধধবধজ)

ধযভাণগত
৩

৫(াঁচ) ফছসযয জযন (২০০৯-২০১৩)
গুণগত
৪

প্রকেটিয প্রাক্কধরত ব্যয় ২০০০.০০ রক্ষ
োকা। এয ম্পুন য থ য ধজধফ োসতয।
প্রকেটি জুরাআ/২০০৯ সথসক শুরু সয়
জুন/২০১০ ভাস ভাপ্ত সয়সছ।
ক. ২০০৯-২০১০ থ য ফছসয ১৭৫০০ জন
চা শ্রধভকসদয ভাসঝ ৬ সকাটি ৮৯ রক্ষ
১৬ াজায ১০০ ত োকায োদ্য
ায়তা প্রদান কযা সয়সছ।
ে. ২০০৯-২০১০ থ য ফছসয ৫০,০০০
জন ধর
ছাত্র-ছাত্রীসদয ১০০০
োকা াসয সভাে ৫ সকাটি োকায
অধথ যক ায়তা প্রদান কযা সয়সছ।
গ. ২০০৯-২০১০ থ য ফছসয ১০০০০ জন
যাভকৃষ্ণ ধভন, সফৌি ধফায, ভঠ, সোর
 ধভনাযী ছাত্রসদয জন্য ১০০০ োকা
াসয সভাে ১ সকাটি োকা অধথ যক
ায়তা প্রদান কযা সয়সছ।
ঘ. ২০০৯-২০১০ থ য ফছসয ৪৩টি ধফধবন্ন
ধভীয় প্রধতষ্ঠাসনয ফকাঠাসভা উন্নয়ন 
ংস্কাসযয ধনধভসত্ত সভাে ১ সকাটি ৯৫
রক্ষ োকায অধথ যক ায়তা প্রদান কযা
সয়সছ।
ঙ. ২০০৯-২০১০ থ য ফছসয ১০০০ জন
কোিায সযাগীসদয ভাসঝ ৫০০০০ োকা
াসয সভাে ৫ সকাটি োকায অধথ যক
ায়তা প্রদান।
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কাঠাসভাগত
৫

ফছসযয ধতন ভা চা শ্রধভকগণ সফকায থাসকন ঐ
ভয় তাসদযসক োদ্য াভগ্রী ায়তা কসয
তাসদয ধনতে প্রসয়াজনীয় দ্রব্যাধদয বাফ পূযণ
কযা সয়সছ।
ধর
ছাত্রসদয ভাসঝ অধথ যক েচ্ছরতা
ধপসয এসসছ।
যাভকৃষ্ণ ধভন, সফৌি ধফায, ভঠ, সোর 
ধভনাযী ছাত্রসদয ভাসঝ অধথ যক েচ্ছরতা ধপসয
এসসছ।
সদসয ধভীয় প্রধতষ্ঠাসনয ফকাঠাসভা উন্নয়ন 
ংস্কায কযায় জনভসন েধত্ম ধপসয এসসছ।
ঠিক ভসয় কোিায সযাগীসদয ধচধকৎা
কযাসনা ম্ভফ সয়সছ।
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সদসয ধভীয়
প্রধতষ্ঠাসনয
ফকাঠাসভা উন্নয়ন
 ংস্কায কযা
সয়সছ।

াপসল্য
পূফ যফতী ফছসযয তুরনামূরক ধফফযণী
য ায
৬
৭
১০০% প্রকেটিয ১০০% কাজ জুন ২০১০ এ
ভাপ্ত সয়সছ।
প্রকেটি ফাস্তফায়সনয পসর চা শ্রধভকসদয
জীফনভান উন্নত সয়সছ।
ধর
, যাভকৃষ্ণ ধভন, সফৌি
ধফায, ভঠ, সোর  ধভনাযী ছাত্রসদয
ভাসঝ অধথ যক েচ্ছরতা ধপসয এসসছ।
ঠিক ভসয় কোিায সযাগীসদয ধচধকৎা
কযাসনা ম্ভফ সয়সছ।

ক্রধভক
১
৩৯.

কভযকাসেয ধফলয়
২
াসাে য াধবযস পয
ধদ বারনাসযফর গ্রু
(এএধবধজ)

ধযভাণগত
৩

৫(াঁচ) ফছসযয জযন (২০০৯-২০১৩)
গুণগত
৪

প্রকেটিয প্রাক্কধরত ব্যয় ২০০০.০০ রক্ষ
োকা। এয ম্পুণ য থ য ধজধফ োসতয।
প্রকেটি ধেসম্বয/২০১১ সথসক শুরু সয়
জুন/২০১৩ ভাস ভাধপ্তয জন্য ধনধ যাধযত
ক. ২০১১-২০১২ থ য ফছসয ১০০০০ জন
চা শ্রধভকসদয ভাসঝ ৩ সকাটি ৮১ র
৬৪ াজায ৪০০ ত োকায োদ্য
ায়তা প্রদান কযা সয়সছ।
ে. ২০১১-২০১২ থ য ফছসয ১৫০০০ জন
ধররøvসফাধেং ছাত্রসদয ভাসঝ ১০০০
োকা াসয সভাে ১ সকাটি ৫০ রক্ষ
োকায অধথ যক ায়তা প্রদান কযা
সয়সছ।
গ. ২০১১-২০১২ থ য ফছসয ১৫০০ জন
যাভকৃষ্ণ ধভন, সফৌি ধফায, ভঠ, সোর
 ধভনাযী ছাত্রসদয জন্য ১০০০ োকা
াসয সভাে ১৫ রক্ষ োকায অধথ যক
ায়তা প্রদান কযা সয়সছ।
ঘ. ২০১১-২০১২ থ য ফছসয ১৮৭টি
ধফধবন্ন ধভীয় প্রধতষ্ঠাসনয ফকাঠাসভা
উন্নয়ন  ংস্কাসযয ধনধভসত্ত সভাে ১
সকাটি ২৬ রক্ষ ৭৫ াজায ১ ত ৭২
োকায অধথ যক ায়তা প্রদান কযা
সয়সছ।
ঙ. ২০১১-২০১২ থ য ফছসয ৬০০ জন
কোিায সযাগীসদয ভাসঝ ৫০ ঞ্চা
াজায োকা াসয সভাে ৩ সকাটি োকায
অধথ যক ায়তা প্রদান কযা সয়সছ।

ভাজসফা ধধদপতসযয ধফধবন্ন কাম যক্রসভয াঁচ ফছসযয (২০০৯ সত ২০১৩) াপল্য ধচত্র

কাঠাসভাগত
৫

ফছসযয ধতন ভা চা শ্রধভকগণ সফকায থাসকন ঐ
ভয় তাসদযসক োদ্য াভগ্রী ায়তা কসয
তাসদয ধনতে প্রসয়াজনীয় দ্রব্যাধদয বাফ পূযণ
কযা সয়সছ।
ধর
ছাত্রসদয ভাসঝ অধথ যক েচ্ছরতা
ধপসয এসসছ।
যাভকৃষ্ণ ধভন, সফৌি ধফায, ভঠ, সোর 
ধভনাযী ছাত্রসদয ভাসঝ অধথ যক েচ্ছরতা ধপসয
এসসছ।
সদসয ধভীয় প্রধতষ্ঠাসনয ফকাঠাসভা উন্নয়ন 
ংস্কায কযায় জনভসন েধত্ম ধপসয এসসছ।
ঠিক ভসয় কোিায সযাগীসদয ধচধকৎা
কযাসনা ম্ভফ সয়সছ।
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সদসয ধভীয়
প্রধতষ্ঠাসনয
ফকাঠাসভা উন্নয়ন
 ংস্কায কযা
সয়সছ

াপসল্য
পূফ যফতী ফছসযয তুরনামূরক ধফফযণী
য ায
৬
৭
১০০% প্রকেটি গ্রগধত ১০০% ধজযত সয়সছ।
পূফ যফতী ফছসযয তুরনায় প্রকেটি
ফাস্তফায়সনয পসর চা শ্রধভকসদয
জীফনভান উন্নত সয়সছ।
ধর
, যাভকৃষ্ণ ধভন, সফৌি
ধফায, ভঠ, সোর  ধভনাযী ছাত্রসদয
ভাসঝ অধথ যক েচ্ছরতা ধপসয এসসছ।
ঠিক ভসয় কোিায সযাগীসদয ধচধকৎা
কযাসনা ম্ভফ সয়সছ।

ক্রধভক
১
৪০.

৪১.

কভযকাসেয ধফলয়
২

ধযভাণগত
৩

৫(াঁচ) ফছসযয জযন (২০০৯-২০১৩)
গুণগত
৪

কাঠাসভাগত
৫

সে পধজরাতুসন্নছা
মুধজফ সভসভাধযয়ার
ধফসলাধয়ত াাতার
এে নাধ যং কসরজ ধনভযাণ

প্রকেটিয প্রাক্কধরত ব্যয় ধছর
২১৫৩৩.৮৪ রক্ষ োকা এয ভসধ্য ধজধফ
োসত ১৬৯৩৮.০২ র োকা এফং
ংস্থায ফদান ৪৫৯৫.৮২ রক্ষ োকা।
প্রকেটি জানুয়াধয/২০১০ সথসক
জুন/২০১৪ সভয়াসদ ম্পন্ন সয়সছ।

োস্থেসফা প্রদাসনয রসক্ষে ভাসজয দাধযদ্র জনগণ
ধফসালাধয়ত ধফসলত: ভধরা ধশু, টিধস্টক, এফং
প্রধতফন্ধীসদয জন্য ২৫০ য্যা ধফধষ্ট অদৄধনক
ধফসলাধয়ত াাতার ধনভযাণ।
গ্রাজুসয়ে 
না য বতযীয জন্য একটি
অদৄধনক নাধ যং কসরজ স্থান।
কভ
৩০% দধযদ্র  দুস্থ সযাগীসদয ভসধ্য
ধফনামূসল্য ধচধকৎা প্রদান কযা।

Construction of
Bangladesh
Mohila Samity
Complex
Building for the
Underprivileged
Women in the
Society

প্রকেটিয প্রাক্কধরত ব্যয় ধছর ২৪৮০.৯৪ রক্ষ
োকা। এয ভসধ্য ধজধফ োসত ১৪৫৯.৭৮
রক্ষ োকা এফং ংস্থায ফদান ১০২১.১৬
রক্ষ োকা।
প্রকেটি জুরাআ/২০১১ সথসক জুন/২০১৪
সভয়াসদ ফাস্তফায়সনয জন্য প্রধক্রয়াধীন।

ক) নাযী  ধশু উন্নয়সনয কাম যক্রভমূ উন্নত ধযসফস
ফাস্তফায়ন;
ে) প্রধক্ষসণয ভাধ্যসভ ভধরাসদয ধযফাসযয অয়বৃধি 
েধনবযয কসয সতারা;
গ) প্রজনন োস্থে  ঝঁধকপূণ য োস্থে সফা প্রদান;
ঘ) ভধরাসদয োস্থে, াভাধজক, অআনগত এফং ভাভধয়ক
ধফলসয় ভধরাসদয জনসচতনতা সৃধষ্ট;
ঙ) নগ্রয ভধরাসদয ধফনামূসল্য বসকনার সট্রধনং প্রদান,
োক্ষযতা কভযসুচী, কধম্পউটিং  আংসযজী বালা ধক্ষাদান 
তাসদযসক কভযজগসত ন্তভুযি কযা;
চ) সধফকাসদয উন্নত অআটি প্রধক্ষণ এফং প্রসপনার
দক্ষতা বৃধদ্দয জন্য প্রধক্ষণ প্রদান; এফং
ছ) াধযফাধযক অআন  াঁচায সযাসধ অআনী ায়তা
প্রদান।

ভাজসফা ধধদপতসযয ধফধবন্ন কাম যক্রসভয াঁচ ফছসযয (২০০৯ সত ২০১৩) াপল্য ধচত্র
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৫০৫৭২ ফ:ধভ:
ধফধষ্ট ২৫০ য্যা
ধফধষ্ট অদৄধনক
াাতার এফং
গ্রাজুসয়ে 
না যসদয
অদৄধনক কসরসজয
ফকাঠাসভা এফং
েযসভেযী বফন
ধনভযাণ কাজ ম্পন্ন
কযা সয়সছ।
য
৬২২৫০ ফগপৄে
ধফধষ্ট ৫তরা বফন
(২টি সফআজসভন্ট)
ধনভযাণ কাজ ম্পন্ন
কযা সয়সছ।

াপসল্য
পূফ যফতী ফছসযয তুরনামূরক ধফফযণী
য ায
৬
৭
১০০% প্রকেটি গ্রগধত ১০০% ধজযত সয়সছ।
প্রকেটি ফাস্তফায়সনয পসর ভাসজয দাধযদ্র
জনগণ ধফসলত: ভধরা ধশু, টিধস্টক, এফং
প্রধতফন্ধীসদয কভসক্ষ ৩০% সযাগীসদয ভসধ্য
ধফনামূসল্য ধচধকৎা সফা প্রদান কযা সচ্ছ।

১০০%

প্রকেটি ফাস্তফায়সনয পসর প্রজনন োস্থে  ঝঁধকপূণ য
োস্থে সফা প্রদান, সধফকাসদয উন্নত অআটি প্রধক্ষণ
এফং প্রসপনার দক্ষতা বৃধদ্দয জন্য প্রধক্ষণ প্রদান 
াঁচায সযাসধ অআনী ায়তা প্রদান কযা সচ্ছ।

ক্রধভক
১
৪২.

৪৩.

৪৪.

কভযকাসেয ধফলয়
২

ধযভাণগত
৩

৫(াঁচ) ফছসযয জযন (২০০৯-২০১৩)
গুণগত
৪

Expansion and
Development of
PROYASH at
Dhaka
Cantonment

প্রকেটিয প্রাক্কধরত ব্যয় ৫১৬১.০৭ রক্ষ োকা
এয ভসধ্য ধজধফ োসত ৩০৯৪.৬০ রক্ষ োকা
এফং ংস্থায ফদান ২০৬৬.৪৭ রক্ষ োকা।

আনধস্টটিউে পয
টিধস্টক ধচসেন এে
ফস্দাআে, ল্ড সাভ
এে টিএন ভাদায
চাআল্ড ধোর
(ংসাধধত)

প্রকেটিয প্রাক্কধরত ব্যয় ধছর সভাে
১২৫০.০০ রক্ষ োকা এয ভসধ্য ধজধফ
োসত ৯১২.০০ রক্ষ োকা এফং ংস্থায
ফদান ৩৩৮.০০ রক্ষ োকা।

ঢাকা কধভউধনটি
াাতার ভপ্রাযন
 অদৄধনকায়সনয
ভাধ্যসভ আিটিটিউে
ফ কধভউধনটি এে
পোধভধর সরথ
ধিারীকযণ

প্রকেটিয প্রাক্কধরত সভাে ব্যয় ধছর
২২৯৫.০০ রক্ষ োকা এয ভসধ্য ধজধফ
১২৯৭.০০ রক্ষ োকা এফং ংস্থায
ফদান ৯৯৮.০০ রক্ষ োকা।

প্রকেটি সিাফয, ২০১১ সত জুন ২০১৪
সভয়াসদ ফাস্তফায়সনয জন্য ধনধ যাধযত।

প্রকেটি জানুয়াধয, ২০০৯-জুন, ২০১২সভয়াসদ ভাপ্ত সয়সছ।

প্রকেটি জুরাআ ২০০৮-জুন, ২০১১সভয়াসদ ভাপ্ত সয়সছ।

ভাজসফা ধধদপতসযয ধফধবন্ন কাম যক্রসভয াঁচ ফছসযয (২০০৯ সত ২০১৩) াপল্য ধচত্র

াপসল্য
পূফ যফতী ফছসযয তুরনামূরক ধফফযণী
য ায
৬
৭
টিজভ এফং
৫০%
প্রকেটিয ফকাঠাসভায কাজ গত থ য
প্রধতফন্ধী ধশুসদয
ফছসয ৪০% গ্রগধত াধধত সয়ধছর।
চরধত থ য ফছসয ১০০% ম্পন্ন কযায
ধক্ষা এফং প্রধক্ষণ
প্রসচষ্টা ব্যাত যসয়সছ।
বফন ধনভযাণ।
কাঠাসভাগত
৫

ক) ঢাকা কোন্টনসভন্ট ফধস্থত প্রয়াসয ধফদ্যভান
সুধফধাধদয ম্প্রাযণ  উন্নয়ন;
ে) সম কর ধশু  মৄফসদয ধফসল ধক্ষা
প্রসয়াজন তাসদয প্রধক্ষসণয ভাধ্যসভ মথামথ
উন্নয়ন; এফং
গ) সম কর ধশুসদয ধফসল মসত্নয প্রসয়াজন
তাসদয ধফলসয় সচতনতা এফং উমৄি ধযসফ
সৃধষ্ট এফং ধযফাসযয াসথ পুনফ যান কযা।
ভা  ধশুসদয ধচধকৎায ভান উন্নয়ন। প্রসূধত
সফা  ধনযাদ ভত্মান প্রফ সফায ভাধ্যসভ
ভার্ত মৃতুে, নফজাতক মৃতুে  ধশু মৃতুেয ায
হ্রা কযা। প্রজনন োস্থে সচতনতা সৃধষ্ট। ৩০%
গযীফ সযাগীসক ধে ধচধকৎা সফা দান। ১০০
য্যা ধফধষ্ট একটি াাতার ধনভযাণ।
মুমুল য সযাগীসদয জন্য জরুযী সকয়ায আউধনে গঠন
কযা, গবযফতী ভা  ধত ঝুধকপূণ য নফজাতসকয
জরুযী ধচধকৎায জন্য পৃথক য়াে য বতযী কযা,
ধফদ্যভান ১০০ য্যা ধফধষ্ট াাতারসক ২৫০
য্যায় উন্নীতকযণ এফং প্রসয়াজনীয় অদৄধনক
মন্ত্রাধত যফাযসয ভাধ্যসভ াসযন
ধথসয়োযসক উন্নীতকযণ, সযাগ ধনণ যয়  অদৄধনক
ধচধকৎা সফা প্রদাসনয জন্য সভধেসকর মন্ত্রাধত
ংগ্র কযা, াাতাসর অগত ৩০% সযাগীসক
ধফনামূসল্য ধচধকৎা  োস্থেসফা প্রদান কযা।
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প্রকেটি ৮তরা
ধবসত্তয উয ৪তরা
বফসনয ধনভযাণ কাজ
ম্পন্ন সয়সছ।

১০০%

প্রকেটি ফাস্তফায়সনয পসর ভা  ধশুসদয
ধচধকৎায ভান উন্নয়ন, প্রসূধত সফা 
ধনযাদ ভত্মান প্রফ, ভার্ত, নফজাতক 
ধশু মৃতুেয ায হ্রা কসয ৩০% গযীফ
সযাগীসক ধে ধচধকৎা সফা দান।

াাতার বফন
ফকাঠাসভা ধনভযাণ
সয়সছ।

১০০%

প্রকেটি ফাস্তফায়সনয পসর মুমুল য সযাগীসদয
জন্য জরুযী সকয়ায আউধনে গঠন, গবযফতী ভা
 ধত ঝুধকপূণ য নফজাতসকয জরূযী
ধচধকৎায সুসমাগ, সযাগ ধনণ যয়  অদৄধনক
ধচধকৎা সফা প্রদাসনয জন্য সভধেসকর
মন্ত্রাধত ংগ্র কসয ৩০% সযাগীসক
ধফনামূসল্য ধচধকৎা  োস্থেসফা প্রদান
কযা সচ্ছ।

ক্রধভক
১
৪৫.

৪৬.

কভযকাসেয ধফলয়
২

ধযভাণগত
৩

৫(াঁচ) ফছসযয জযন (২০০৯-২০১৩)
গুণগত
৪

ন্যানার াে য
পাউসেসন
াাতার এে ধযাচ য
আনধস্টটিউে এয
ফধধফ যবাগ, যীক্ষা 
পুনফ যান সকে
ম্প্রাযণ
(ংসাধধত)

প্রকেটিয প্রাক্কধরত ব্যয় ধছর ২০৭৪.০০
রক্ষ োকা এয ভসধ্য ধজধফ োসত
১০৮১.২০ রক্ষ োকা এফং ংস্থায
ফদান ৯৯২.৮০ রক্ষ োকা।

াধবযস পয ধচরসরন
এে ধযস্ক (ংসাধধত)
(স্কায)

প্রকেটিয প্রাক্কধরত ব্যয় সভাে ৮৯৭৬.০০
রক্ষ োকা এয ভসধ্য ৮৮৯২.০০ রক্ষ
োকা প্রকে াায্য ধজধফ ৮৪.০০ রক্ষ
োকা।

প্রকেটি জুরাআ, ২০০৬-জুন, ২০১১সভয়াসদ ভাপ্ত সয়সছ।

প্রকেটিয ফাস্তফায়ন কার জানুয়াধয
২০০৯ সত ধেসম্বয, ২০১৪ ম যন্ত
সভয়াসদ ভাধপ্তয জন্য ধনধ যাধযত।

ভাজসফা ধধদপতসযয ধফধবন্ন কাম যক্রসভয াঁচ ফছসযয (২০০৯ সত ২০১৩) াপল্য ধচত্র

কাঠাসভাগত
৫

াপসল্য
পূফ যফতী ফছসযয তুরনামূরক ধফফযণী
য ায
৬
৭
প্রকেটি
ফাস্তফায়সনয
পসর
কাধে যয়াক
১০০%

কাধে যয়াক সযাগীসদয জন্য াাতার ধনভযাণ,
ফধঃধফবাগ চালু। কারায েরায, আসকা, এযসয,
আটিটি, অরট্রাসনাগ্রাভ, প্যাথরধজ আতোধদ
যীক্ষায মথামথ ব্যফস্থা। কাধে যয়াক সযাগীসদয
পুনফ যান কযা। কাধে য বাকুরায সযাসগয ঠিক
ধযভা  প্রধতসযাসধয ব্যফস্থা। ৩০% গযীফ
সযাগীসদয ধফনামূসল্য ধচধকৎা প্রদান।

প্রকেটি ৯০০০
য
ফগধভোয
(৩য় 
৪থ য তরা ধনভযাণ)
একটি সফসভন্ট
সলায ৪থ য তরা
বফন ধনভযাণ
সয়সছ।

ধশু অআন-২০১৩ নুাসয ধশূসদয
ভসনাাভাধজক সুযক্ষা এফং ধধকায ধনধিত
কযা। থ ধশুসদয ধক্ষা প্রধক্ষণ এফং
পুনফ যাসনয ভাধ্যসভ ভাসজ পুনফ যাধত কযা।
এধতভ এফং ধতা ভাতায সস্দ ফধঞ্চত ধশুসদয
পুনফ যাধত কযা। ভাজসফা ধধদপতয এফং
ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারসয়য কভযকতযা/ কভযচাযীসদয
প্রধক্ষণ  ক্ষভতা বৃধিকযণ এফং ম্যাসনজসভন্ট
আনপযসভন ধসস্টভ চালু কযন।
এ প্রকসেয অতায় ২১০০ জন ধশুসক সফা
প্রদাসনয ব্যফত্মা যসয়সছ। এ মাফত ১৮১৮ জন
ধশুসক সন্টাসয বধতয কযা সয়সছ এফং ৯০৪ জন
ধশুসক তাসদয ধযফাসয পুনঃএকীকযণ কযা
সয়সছ।

প্রকেটি ফাস্তফায়সনয ৮০%
পসর ধশূসদয
ভসনাাভাধজক
সুযক্ষা এফং
ধধকায ধনধিত
কসয তাসদয ভাসজ
সুনাগধযক ধসসফ
গসড় সতারায সক্ষসত্র
ায়ক ভূধভকা
যােসছ।
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সযাগীসদয ধচধকৎা সফা প্রদান 
কাধে যয়াক সযাগীসদয পুনফ যাসনয সক্ষসত্র
ভূধভকা যােসছ। কাধে য বাকুরায সযাসগয
ঠিক ধযভা  প্রধতসযাসধয ব্যফস্থা
৩০% গযীফ সযাগীসদয ধফনামূসল্য ধচধকৎা
প্রদান।

প্রকেটি ফাস্তফায়সনয পসর ধশু অআন২০১৩ নুাসয ধশূসদয ভসনাাভাধজক
সুযক্ষা এফং ধধকায ধনধিত কযা, থ
ধশুসদয ধক্ষা প্রধক্ষণ এফং পুনফ যাসনয
ভাধ্যসভ ভাসজ পুনফ যাধত কযা, এধতভ
এফং ধতা ভাতায সস্দ ফধঞ্চত ধশুসদয
পুনফ যাধত কযসত ায়ক ভূধভকা যােসছ।

