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সংেশািধত নীিতমালা
১.০পট িমঃ
১.১। বতমােন বাংলােদেশ মাট জনসং া ১৫,০৯,১০,৪৪৮ জন। ত ে মিহলার সং া ৪৯.৯৪% । ২৪.৬%
লাক দির । এর মে ােম বসবাসরত জনসং া বশী। ১৫-৪৯ বৎসর বয়েসর মিহলার সং া ৫১.২%। এেদর
াথিমক া পিরচযা বই খারাপ। বাংলােদশ বতমােন িন ম ম আেয়র দশ। তরাং বতমান
াপেট
িনরাপদ মা
তথা মা ও িশ াে র িক মাকােবলা সহ মা িশ
র হার াস করা অিত জ রী। এ
াপেট বাংলােদেশ িশ
র হার ২.৩৮% হেত১.৩৭% এ াস পেয়েছ। বতমােন মা কালীন াে র
ধারণা মা মা াে র মে সীমাব নই। মা াে র যে র িবষয় মানবািধকার ও নিতকতার সােথ ঘিন
স ক য় বেল এসব িবষেয়
ােরাপ করা হেয়েছ। (ত ২০১১ সােলর আদম মারী অ যায়ী)
১.২। বাংলােদশ সরকােরর িস া অ যায়ী ভাতােভাগীর সং া, কম এলাকা ও ভাতার পিরমাণ াস- ি করা
হেব। সংগত ২০০৫ সােল িব মা িদবস উপলে
বসরকারী সং া ডর এর উে ােগ দেশ সব থম
পাইলটাকাের অিত দির গভবতী মােয়েদর জ মা কালীন ভাতা দান কম চী
হয়। এর ফল িতেত
২০০৭-০৮ অথ বছের রাজ খাত হেত সরকারীভােব মিহলা িবষয়ক অিধদ র এর মা েম এ কম চী
হয়। সই
থেক কম িচর নাম করন করা হয় ‘‘দির মা’র জ মা কাল ভাতা দান’’ কম িচ। প x অ েলর দির
গভবতী মােয়েদর অসহায়ে র কথা িবেবচনা কের তােদর ঃখ দশা লাঘব, মা ও িশ
হার াস, মা ও িশ
াে র উ য়ন করার উে ে এবং ু সবল ভিব ৎ জে র ত াশায় সরকার মা কাল ভাতার িত
ােরাপ কের ২০০৭-২০০৮ অথ বছেরর বােজেট ১৭.০০ (সেতর কা ) টাকা বরা
দােনর ম িদেয় এ
কম িচর চনা কের। কম িচর
ত ৩০০০ ইউিনয়েনর িত েত ১৫ জন কের মাট ৪৫০০০ (প তাw শ
হাজার) দির গভবতী মােয়েদর েত কেক িত মােস ৩০০.০০(িতনশত) টাকা কের মা কাল ভাতা দান করা
হয়। ২০১৪-১৫ অথ বছের দির গভবতী মােয়েদর মািসক ৫০০.০০(প চশত) টাকা কের সম বাংলােদেশর ৪৫৪৭
ইউিনয়েন ২২০০০০( ই ল িবশ হাজার) ভাতােভাগীেক ১৩২.০০ (একশত বি শ কা ) কা টাকা মা কাল
ভাতা দান করা হয়। ২০১৫-১৬ অথ বছের মা কাল ভাতা বাবদ ১৬৯.৪০ (একশত উনস র কা চিলশ ল )
টাকা সম বাংলােদেশর ৬৪ জলা ও ৪৮৮ উপেজলার অ © গত ৪৫৪৭ ইউিনয়েনর ২৬৪০০০ জন
ভাতােভাগীর জ বরা করা হেয়েছ। িত বছর বােজট বরা ও সরকারী ঘাষণার ি েত ভাতােভাগীর সং া,
ভাতার পিরমাণ ও িশ ণ বাবদ সািভস চােজর পিরমাণ ি করা হয়।
২.০। কম িচর কৗশলগত উে
ক. SDG ১, ৩, ৪, ৫ নং ল

ঃ

অজন িবেশষত মা ও িশ

খ. মা
পােনর হার ি ।
গ. গভাব ায় উ ত ি উপাদান হণ ি ।
ঘ.

সব ব, সব কালীন ও সেবা র সবা ি ।

ঙ. িবিভ

কা দােনর হার ি ।

চ. যৗ ক,তালাক ও বা

িববাহ বণতা রাধ।

ছ. জ িনব ন উৎসািহত করণ।
জ. িববাহ িনব ন উ ু করণ।

হার াস ।

ঝ. বা

িববাহ, িশ ও নারী িনযাতন িতেরাধ।

৩.০। কম িচর নাম ও এলাকা ◌ঃ
‘‘দির মা’র জ মা কাল ভাতা দান’’ কম িচ। সম বাংলােদেশর সকল ইউিনয়ন। সরকােরর িস া
অ যায়ী ভাতােভাগীর সং া, ভাতার পিরমাণ াস- ি করা হেত পাের। মিহলা ও িশ িবষয়ক ম ণালয় অধীন
মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর মা েম কম িচ বা বায়ন করা হে ।
৪.০। বা বায়ন ক প ও বা বায়ন প িত ◌ঃ
মিহলা ও িশ িবষয়ক ম ণালয় দির গভবতী মিহলােদর মে মা কাল ভাতা দান কম িচ বা বায়ন করেছ।
এ বা বায়ন কাজ মিহলা ও িশ িবষয়ক ম ণালেয়র মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর মা েম স
করা হে ।
৪.১। জাতীয় ি য়ািরং কিম ◌ঃ
হত দির মা’র জ মা কাল ভাতা কায ম বা বায়েন নীিত িনধারণ ও িদক িনেদশনা দােনর লে মিহলা ও িশ িবষয়ক
ম নালেয়র সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে এক ি য়ািরং কিম রেয়েছ। মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর মহা পিরচালক উ কিম র
সদ সিচেবর দািয় পালন করেবন।
৪.২ মা কাল ভাতা জাতীয় ি য়ািরং কিম ঃ
১. সিচব, মিহলা ও িশ িবষয়ক ম ণালয়
চয়ার ান
২.
িতিনিধ, অথ িবভাগ
সদ
৩.
িতিনিধ, া ও পিরবার ক াণ ম ণালয়
সদ
৪.
িতিনিধ, িশ া ম ণালয়
সদ
৫.
িতিনিধ, সমাজ ক াণ ম ণালয়
সদ
৬.
িতিনিধ, এনিজও িবষয়ক েরা
সদ
৭.
সদ
িতিনিধ, প x কমসহায়ক ফাউে শন
৮.
িতিনিধ, বাংলােদশ এনিজও ফাউে শন
সদ
৯. পিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ র, ঢাকা
সদ
১০. কম িচ পিরচালক, সংw কম িচ, মিহলা িবষয়ক অিধদ র, ঢাকা
সদ
১১. মহা-পিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ র, ঢাকা
সদ সিচব
৪.৩ মা কাল ভাতা জাতীয় ি য়ািরং কিম র কাযপিরিধ ◌ঃ
ক. মা কাল ভাতা কম িচর নীিতমালা সংেশাধন ও বা বায়ন পেরখা ড়া করণ।
খ.
গভধািরণী মা িনবাচেনর জ েয়াজনীয় ত ািদ সং া ছক ণয়ন।
গ.
মিহলা িবষয়ক অিধদ র হেত কম িচ স িকত v বনা অ েমাদন।
ঘ.
সম বিশ স
সরকােরর অপরাপর সামািজক িনরাপ া কম িচ স েহর মে সম য় সাধেনর উপায় বর করা। ভাতার
ময়াদ ণ হওয়ার পর আয়বধক কম িচর সােথ স ৃ হওয়ার িবষয় অ ািধকার পােব।
ঙ.
এিনিজও স েহর িমকা/অংশ হণ স েক িনেদিশকা ণয়ন।
চ.
কম িচর সামি ক পিরক না, বােজট ও য় মিনটিরং/ ায়ন।
ছ.
দশী/িবেদশী উ য়ন সহেযাগীেদর সােথ যাগােযাগ কের আিথক সহেযািগতা াি র েযাগ ি করা।
জ. কিম বছের অ ত ’ সভা করেব।

৪.৪ মা
ক.
খ.
গ.
ঘ.
ঙ.
চ.
ছ.
জ.

কাল ভাতা বা বায়ন ও মিনটিরং কিম ঃ

মহা-পিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ র, ঢাকা
পিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ র, ঢাকা
িতিনিধ, মিহলা ও িশ িবষয়ক ম ণালয় (সংw উপসিচব)
িতিনিধ, সমাজ সবা অিধদ র
িতিনিধ, সংw কােজ অিভ তা স
এনিজও
িতিনিধ, এনিজও ফাউে শন
কম িচ সংw
া াম অিফসার, মিহলা িবষয়ক অিধদ র
কম িচ সংw সহকারী পিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ র

সভাপিত
সহ সভাপিত
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ -সিচব

৪.৫ মা

কাল ভাতা বা বায়ন ও মিনটিরং কিম র কাযপিরিধঃ

ক.

মা কাল ভাতা বা বায়ন ও মিনটিরং কিম জলা/উপেজলা পযােয় বা বািয়ত কম িচর সািবক সম েয়র
(মিনটিরং/ইভা েয়শনসহ) দািয় পালন করেব।
খ. এনিজও/িসিবও িনবাচন এর যাবতীয়
িত স
করা।
গ. সহেযাগী এনিজও/িসিবও বাছাই ও তােদর কায পিরসর িনধারণ।
ঘ. অথ ছাড়করণ সহ মাঠ পযােয় িবভাজন রেনর েয়াজনীয় ব া হণ।
ঙ. িনবািচত এনিজও/িসিবও এর কায ম মিনটিরং এর ব া (পিরিশ - ২)।
চ. জাতীয় ি য়ািরং কিম র িনেদশনা অ যায়ী অ া যাবতীয় কাযাবলী স
করা।
ছ. কিম বছের অ ত ৪ সভা করেব।
৪. ৬ জলা মা কাল ভাতা কিম ঃ
ক. জলা শাসক
সভাপিত
খ. িসিভল সাজন
সদ
গ. উপেজলা িনবাহী কমকতা (সকল)
সদ
ঘ. উপ পিরচালক সমাজ সবা অিধদ র
সদ
ঙ. উপ পিরচালক পিরবার পিরক না
সদ
চ.
জলা াথিমক িশ া কমকতা
সদ
ছ.
সবা দানকারী এনিজও/িসিবও িতিনিধ
সদ
জ. িনবািচত ভাতােভাগী ২জন ( জলা শাসক ক ক মেনানীত)
সদ
ঝ.
জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা
সদ সিচব
৪.৭ জলা মা কাল ভাতা কিম র কায পিরিধঃ
ক.
জলা/উপেজলায় বা বািয়ত কম িচর তদারিক।
খ.
িনবািচত এনিজও/িসিবও এর কাযাবলী মিনটিরং।
গ.
মা কাল ভাতা কম িচর আওতায় মাঠ পযােয় সকল সম ার সমাধান।
ঘ.
কিম বছের পে ২ সভা করেব।
৪.৮ জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার দািয় াবলীঃ

ক.
খ.
গ.
ঘ.
ঙ.
চ.

জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা জলার আওতাধীন সকল উপেজলার মা কাল ভাতা বা বায়েন সািবক দািয়
অথাৎ সম য়েকর দািয় পালন করেবন।
জলা/উপেজলায় বা বািয়ত কম িচর তদারিক।
িনবািচত সকল এনিজও/িসিবও এর কাযাবলী মিনটিরং।
মা কাল ভাতা কম িচর আওতায় য কান ধরেনর সম া ও সমাধান।
জলায় সদর উপেজলার জ আয়ন য়ন কমকতা িহসােব দািয় পালন।
সদর উপেজলার জ
া াম অিফসার িনবািচত এনিজও/িসিবও’র কায ম মিনটিরং ও পারফরেম িরেপাট
দান।

৫.০ উপেজলা মা কাল ভাতা কিম ঃ
১.
উপেজলা ভাইস চয়ার ান (মিহলা)
২.
উপেজলা িনবাহী অিফসার
৩.
সংw ইউ,িপ চয়ার ান
৪.
উপেজলা া কমকতা
৫.
উপেজলা িশ া কমকতা
৬.
উপেজলা সমাজেসবা কমকতা
৭.
উপেজলা পিরবার পিরক না কমকতা
৮.
সংw উপেজলা াংক িতিনিধ
৯.
িনবািচত ভাতােভাগী ২ জন ( উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক মেনানীত)
১০.
সংw এনিজও/িসিবও িতিনিধ
১১.
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা

উপেদ া
সভাপিত
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ -সিচব

৫.১ উপেজলা মা

কাল ভাতা কিম র কায পিরিধঃ

ক.

উপেজলায় বা বািয়ত কম িচর তদারিক।

খ.
গ.

িনবািচত সকল এনিজও/িসিবও এর কাযাবলী মিনটিরং।

জ.

মা কাল ভাতা দান কম িচর আওতায় উপেজলার মাঠ পযােয় সকল সম ার সমাধান।
ইউিনয়ন কিম ক ক েদয় ভাতােভাগীর তািলকা যাচাই বাছাই বক উপ ভাতােভাগী িনবাচন ড়াম
করা ।
কান অিভেযাগ আপি বা ভাতােভাগী িনবাচন সং াম জ লতা িনরশেন েয়াজনীয় ব া হণ করা।
াংক িহসাব খালা এবং ভাতা িবতরেন উ ত সম া সমাধান।
েত ক ভাতােভাগীেক াংেকর িহসাব ন েরর মা েম ভাতা পিরেশাধ এবং েত ক ভাতােভাগীর
ডাটােবইজ উপেজলা কাযালেয় সংর েণর ব া হণ করার িবষয় তদারক।
এনিজও/িসিবও এর কাজ মিনটিরং।

ঝ.

িতন মােস ১ সভা আেয়াজন তেব িবেশষ েয়াজেন িতন মাস েবই সভা করা যােব।

৫.২

উপ জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার দািয় াবলীঃ

ক.

উপেজলার মা

খ.
গ.

ভাতােভাগী িনবাচেন াপক চার- চারনার ব া হণ।
ভাতােভাগী িনবাচেনর জ ইউিনয়ন কিম র িনকট থেক তািলকা সং হ যাচাই-বাছাই এবং উপেজলা কিম র
িনকট উপ াপন।
অ েমািদত তািলকা অ যায়ী ভাতােভাগী িনবাচন কের মি পিরষদ িবভাগ ক ক জারী ত ডাটােবইজ ফরেম
েয়াজনীয় ত সংর ণ।

ঘ.
ঙ.
চ.
ছ.

ঘ.

ভাতা বা বায়নকারী কমকতা িহসােব সািবক দািয় পালন।

ঙ.

িনবািচত এনিজও/িসিবও এর িশ ণ কায ম সেরজিমেন পযেব ণ করেবন এবং এনিজও/িসিবও’র পারফরেম
িরেপােট এর িতফলন ঘটােনা।

চ.

য কান সম া সমাধােন ইউিনয়ন ও উপেজলা কিম র সহেযািগতায় তাৎ িণক ব া হণ।

ছ.

ভাতােভাগীর ময়াদ শষ হওয়ার ৬ মাস পূেবই ময়াদ উ ীন ভাতােভাগী িনবাচেনর তািলকা েতর জন ইউিনয়ন
কিমিটেক কাযকরী পদে প হেণর জন েয়াজনীয় িনেদশনা িদেব। ৩ মাস পর ফেলাআপ করেব। কান অ গিত না
হেল ৬ মাস অিত া হওয়ার সােথ সােথ ভাতােভাগীর তািলকা উপেজলা কিমিটেত রণ না করেল উপেজলা
কিমিট ভাতােভাগী িনবাচেন পরবতী েয়াজনীয় ব ব া হণ করেব এবং একিট অেপ মান তািলকা ত করেব
যন ভাতােভাগীর সংখ া বৃি হেল সখান থেক িনবাচন করা যায়।
৬ মাস পূেবই সংখ া উে খ পূবক ময়াদ উ ীণ ভাতােভাগী িনবাচেনর জন ইউিনয়ন কিমিটেক েয়াজনীয় পদে প
হেণর জন িদক িনেদশনা প
রন করেব।

জ.

৬.০। ইউিনয়ন মা
১।

২।
৩।
৪।
৫।
৬।

কাল ভাতা কিম ◌ঃ

ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান
সংরি ত মিহলা সদ

সভাপিত
সদ

ইউিনয়ন সমাজ কম , সমাজ সবা কাযালয়
ইউিনয়ন পিরবার পিরক না কম

সদ
সদ

ইউিনয়ন ভহিম সহকারী কমকতা

সদ

াইমারী েলর িশ ক িতিনিধ (উপেজলা িশ া অিফসার ক ক মেনানীত)

সদ

৭।

এনিজও িতিনিধ

সদ

৮।

সংw

সদ - সিচব

৬.১। ইউিনয়ন মা

ইউিনয়ন পিরষেদর সিচব
কাল ভাতা কিম র কাযপিরিধ ◌ঃ

ক. গভধারীিন মা স েক ানীয়ভােব জিরপ এবং ত া স ান ।
খ. ইউিনয়ন মা কাল ভাতা কিম
ল/কেলজ/মা াসার ধান, মসিজেদর ইমাম, ানীয় কাজী এবং
ইউিনয়ন িম সহকারীেদর িনকট হেত বয়স, িববাহ, স v ন সং া, মািসক আয়, স েদর মািলকানা
সং া িনিদ ত সং হ ব ক ানীয়ভােব মাইিকং কের, ওেয়ব সাইেট কাশ কের িনিদ তািরেখ
স া ভাতা াথ েদর উপি িতেত াথিমক বাছাই কাজ স ।
গ. গভধারণ িবষেয় উপেজলা পিরবার পিরক না অিফস বা উপেজলা া কমকতার অিফেসর িনকট হেত
িবনা ে সনদ সং হ।
ঘ. সেরজিমেন পিরদশেনর মা েম া ত ািদ পরী া কের আেবদন ফরম(পিরিশ - ক) রণ বক াথিমক
তািলকা কাশ কের া অনাপি এবং পািরশসহ স া তািলকা জলা/উপেজলা কিম র কােছ
উপ াপন।
ঙ.
াথিমকভােব াথ বাছাই সং া অিভেযােগর িন ি করেব। তেব আপি দখা িদেল তা উপেজলা
কিম েত িন ি র জ
রণ।
চ.

ভাতােভাগীর ময়াদ উ ীণ হওয়ার ৬ মাস পূেবই ইউিনয়ন কিমিট ময়াদ উ ীন ভাতােভাগী িনবাচেনর জন াথিমক
তািলকা েতর েয়াজনীয় ব ব া করেব এবং একিট অেপ মান তািলকাও ত কের রাখেব যন পবিতেত
ভাতােভাগীর সংখ া বৃি হেল উ তািলকা হেত িনবাচন করা যায়।

৭.০। ভাতােভাগীর সং াঃ
ইউিনয়ন পযােয় বসবাসরত ২০-৩৫ বৎসেরর ১ম অথবা ২য় গভধারণকারী হত দির মা’গণ যারা িনে া
ভাতােভাগী হওয়ার শত রণ করেব।
৭.১। ভাতােভাগী হওয়ার শত ও যা তাঃ

ক.
খ.
গ.
ঘ.
ঙ.
চ.
ছ.
জ.
ঝ.

থম বা ি তীয় গভধারণকাল ( য কান একবার)।
বয়স কমপে ২০ বছর বা তার উে তেব ৩৫ বছেরর উে নয়।
মাট মািসক আয় ২০০০/- টাকার িনে ।
দির িতব ী মা অ ািধকার পােবন।
কবল বসত বাড়ী রেয়েছ বা অে র জায়গায় বাস কের।
িনেজর বা পিরবােরর কান িষ জিম, মৎ চােষর জ
র নই।
উপকারেভাগী িনবাচেনর সময় অথাৎ লাই মােস উপকারেভাগীেক অব ই গভবতী থাকেত হেব।
াশনাল আইিড/জ িনব ন থাকেত হেব।
ানীয় কিমউিন ি িনেকর ডা ারী সনদ (গভধারেণর মান প িহসােব) থাকেত হেব।
বিণত শতস েহর মে কউ ক, খ,ছ, জ ও ঝ সহ কমপে ৫(প চ) শত রণ করেল তার নাম াথিমক
তািলকায় অ
হেব।
অিধকতর দির অ ািধকার পােবন।
থম ও ি তীয় গেভর স ান গভাব ায় বা জে র ২( ই) বছেরর মে মারা গেল তীয় গভধারণকােল
ভাতা া হেবন।
একজন ভাতােভাগী জীবেন একবার ২( ই) বৎসর সময়কােলর জ মা কাল ভাতা পােবন।
গভপােতর কারেণ িনিদ চ অস ণ থাকেল িতিন নরায় গভবতী হেল পরবত েত ২( ই) বছেরর
মা ভাতা া হেবন, যিদ অ া শত রণ হেয় থােক।

৮.০। ভাতার ময়াদ, অেথর পিরমাণ ও িবতরণ প িতঃ

ক.
খ.

গ.
ঘ.
ঙ.

িনবািচত গভবতী মা’ ক ২( ই) বছর াপী িত মােস সরকার ক ক িনধািরত হাের ভাতা দান করা হেব।
(সরকােরর িস া মাতােবক ভাতার পিরমাণ াস/ ি হেত পাের) ।
উপেজলা িনব াহী কমকতা ও উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতার যৗথ া ের াংক একাউ পিরচািলত
হেব। তারা ভাতার অথ রা ায় তফিসল াংক এর মা েম ভাতােভাগীর িনিদ াংক িহসােব িবতরণ
করেবন (৬৪ জলার সদর উপেজলায় জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালেয়র া াম অিফসার এ
দািয় পালন করেবন)।
গভধারণ অব ায় গভপাত ঘটেল গভপাত পরবত িতনমাস পয ভাতা অ াহত থাকেব। স ে
অেপ মান তািলকা থেক ন ন কের ভাতােভাগী িনবাচন করেত হেব।
স v ন জ হেণর পর ই বছেরর মে মারা গেল সংw মা ২৪ মাস ণ হওয়ার অবিশ সমেয়র
ভাতা পােবন।
িনবািচত গভবতী মা ই বছেরর মে মারা গেল তার ভাতা দান ব হেয় যােব এবং অ কান গভবতী
মা ন ন কের িনব াচন করা যােব না। তেব িনবািচত গভবতী মােয়র বেকয়া টাকা সংw উপেজলা মিহলা
িবষয়ক কমকতার ত য়ন সােপে বধ উ রািধকারী (স v ন) পােব।

৯.০। অংশ হণকারী এনিজও -র উপ তার শতাবলীঃ
ক. সংw তথা ই ক কম এলাকায় রিজে শন ত এবং নারী ও িশ র া

খ.
গ.
ঘ.
ঙ.

ও ি সং া ,

ঋণ বা অ া

সমাজ গঠন লক কােজ কমপে ৫(প চ) বছেরর অিভ তা থাকেত হেব।
য জলায় কাজ করেত ই ক স জলার রিজে শন থাকেত হেব এবং জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার
ত য়ন প সং
করেত হেব।
জলার যথাযথ ক পে র (মিহলা িবষয়ক অিধদ র/সমাজ সবা/এনিজও েরা) এর হালনাগাদ রিজে শন
থাকেত হেব।
বািষক আিথক িতেবদন ও অিডট িতেবদন (িবগত িতন বছেরর) স‡ v ষজনক তীয়মান হেত হেব।
ণ ল পযােয় কাজ করার অিভ তা থাকেত হেব।

চ.

জলা/উপেজলা পযােয় কাযালয় এবং উপেজলা/ইউিনয়ন পযােয় দ কম বািহনী রেয়েছ এমন এনিজওেক
অ ািধকার দয়া হেব।
ছ. সরকার/ শাসেনর সােথ উ য়ন লক কােজ যৗথ অংশীদািরে র বা স ৃ তার ব অিভ তা থাকেত হেব।
জ. Matching Fund দােন স ম এনিজও অ ািধকার পােব।
ঝ.
৯.১।

য সকল এনিজও ইেতা েব মা
যেত পাের।

কাল ভাতা অ প কায েমর িবষেয় অিভ তােদরেক অ ািধকার দয়া

অংশ হণকারী িসিবও (Community based organization) তথা মিহলা িবষয়ক অিধদ র ক ক রিজে শন ত
ােসবী মিহলা সিমিতর উপ তার শতাবলীঃ

ক. সংw তথা ই ক কম এলাকায় রিজে শন ত এবং নারী ও িশ র া ও ি সং া িবষেয় কাজ করার
আ হ থাকেত হেব।
খ. যথাযথ ক পে র তথা মিহলা িবষয়ক অিধদ র এর রিজে শন থাকেত হেব।
গ. বািষক আিথক িতেবদন ও অিডট িতেবদন (িবগত িতন বছেরর) স‡ v ষজনক তীয়মান হেত হেব।
ঘ.
ণ ল পযােয় কাজ করার অিভ তা স
িসিবওেক অ ািধকার দয়া হেব।
ঙ. উপেজলা/ইউিনয়ন পযােয় দ তা ও আ িরকতার সিহত কাজ করার আ হ থাকেত হেব।
চ. িসেলকশন াি র ১ স ােহর মে কম বািহনীর তািলকা উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালেয় দািখল
করেত হেব।

ছ.

য সকল িসিবও ইেতা েব মা
যেত পাের।

কাল ভাতা অ প কায েমর িবষেয় অিভ

তােদরেক অ ািধকার দয়া

৯.২। অংশ হণকারী এনিজও-র িমকা ◌ঃ

ক.

দির গভধািরনী িনবাচেনর জ

খ.

জনন া সহ জীবন যা ার মােনা য়েন েয়াজনীয় অ া
ণ িবষেয় সেচতনতা ি সহ েয়াজনীয় িশ ণ
দান।
সব বয (ANC), সব পরববত য (PNC) এবং সবকাল য , পিরবার পিরবক না, মা
পান, ি িশ
পিরচযা ইত ািদ স িকত ম েভশনসহ ানীয় া কে র সােথ যাগােযাগ বক া িবষেয় সহেযািগতা দান।
িবধােভাগী পিরবােরর সােথ যাগােযাগ,পিরবী ণ ও উপেজলা কিম েক েয়াজনীয় ত দান।
ভাতা িবতরেণ সহায়তা দান।
ঔষধ, িচিকৎসা, া পরী া ইত ািদ িবষেয় িনিবড় ত াবধানও সহেযািগতা দান ।
ভাতা পরবত সমেয়র জ আ -কমসং ােনর উে ে আব কীয় ে ফলেভাগী পিরবার স হেক ঋণ াি েত
সহেযািগতা দান।
জ িনব ন ও িববাহ িনব েনর িবষেয় মিহলােদর অবিহতকরণসহ িনব েনর জ সংw েদর সােথ যাগােযােগর
জ সহেযািগতা দান।
এনিজওেদর কায ম জলা/উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা তদারিক করেবন এবং এনিজওর কায ম সং া
মতামত অিধদ ের রণ করেবন। মিহলা িবষয়ক অিধদ র এনিজওএর সািভস চাজ দােনর ে ড়া মতামত
দান করেবন।

গ.
ঘ
ঙ.
চ.
ছ.
জ.
ঝ.

৯.৩।

িতেবদনসহ অ ািধকার তািলকা ণয়ন।

অংশ হণকারী িসিবও (Community bassed organization) তথা মিহলা িবষয়ক অিধদ র ক ক
রিজে শন ত
ােসবী মিহলা সিমিতর িমকাঃ

ক.

িসেলকশন াি সােপে

খ.
গ.

দির গভধািরনী িনবাচেনর জ িতেবদনসহ অ ািধকার তািলকা ণয়ন।
জনন া সহ জীবন যা ার মােনা য়েন েয়াজনীয় অ া
ণ িবষেয় সেচতনতা ি সহ েয়াজনীয় িশ ণ
দান।
িবধােভাগী পিরবােরর সােথ যাগােযাগ, পিরবী ণ ও উপেজলা কিম েক েয়াজনীয় ত দান।
ভাতা িবতরেণ সহায়তা দান।
ঔষধ, িচিকৎসা, া পরী া ইত ািদ িবষেয় িনিবড় ত াবধানও সহেযািগতা দান ।

ঘ.
ঙ.
চ.
ছ.
জ.

জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালয় ক ক আেয়ািজত িশ েণ অংশ হণ।

ভাতা পরবত সমেয়র জ আ -কমসং ােনর উে ে আব কীয় ে ঋণ াি েত সহেযািগতা দান।
জ িনব ন ও িববাহ িন েনর িবষেয় মিহলােদর অবিহতকরণসহ িনব েনর জ সংw েদর সােথ যাগােযােগর
জ সহেযািগতা দান।

ঞ. িসিবওর কায ম জলা/উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা তদারিক করেবন এবং িসিবওর কায ম সং া মতামত
অিধদ ের রন করেবন। মিহলা িবষয়ক অিধদ র িসিবওর সািভস চাজ দােনর
৯.৪।

ে

ড়া ত মতামত দান করেবন।

িনেয়াগ ত এনিজও/িসিবও’র সািভস চাজঃ
সফলভােব িশ ণ কায ম স
করেল এবং এ িবষেয় িনধািরত মিনটিরং ফরেমট াি সােপে (যা
ায়ন করার জ
চকিল অ রণ করেত হেব পিরিশ -‘ক’) পারফরেম িরেপাট পাওয়া সােপে িনেয়াগ ত এনিজও িসিবও সরকার ক ক
িনধািরত হাের সািভস চাজ া হেবন।
জলা/উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা া িরত িতেবদেনর িভি েত ৬ মাস পর পর স‡ v ষজনক িতেবদন এর ি েত সািভস
চাজ দান করা হেব। তেব স‡ v ষজনক কাজ মােনর ে িন বিনত শতাবলী এনিজও/িসিবও ক রন করেত হেব। ( ি র তািরখ
হেত সািভস চাজ াি িহসাব করা হেব)◌ঃ

৯.৫।

অংশ হণকারী এনিজও/িসিবও’র সািভস চাজ এর া তার শতাবলী ◌ঃ

ক.
খ.

জলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন কিম র সভায় বা তা লক ভােব উপি ত থেক কিম েক সািবক সহেযািগতা দান করেত হেব।
সবা হীতা ভাতােভাগী মিহলােদর ১০০% িশ ণ দান িনি ত করেত হেব।

গ.

িত ইউিনয়েন

ঘ.

ঙ.
চ.
ছ.
জ.
ঝ.
১০.০।
ক.
খ.

গ.

পে ০৫ িদন িশ ন দান করেত হেব।

ভাতােভাগী িত সদে র সােথ সািবক যাগােযাগ রেখ া , িচিকৎসা, ি িবিভ সেচতনান লক িশ ণ, জ ার, নারী
ষর
সমতা ইত ািদ উ য়ন লক কায মসহ ঋণ দান, আয়বধক ও িবিভ উ য়ন লক কায ম বা বায়েনর সং া ও হার িতেবদেন
উ‡ খ করেত হেব।
ভাতােভাগীেদর ডাটােবজ তরী কের সদর কাযালয়েক হাড ও সফটকিপ দান করেত হেব (পিরিশ -৩)। ভাতােভাগীেদর াংক
একাউ খালার জ সািবক সহেযাগীতা করেত হেব।
াংক িহসাব খালা এবং ভাতা িবতরেনর সময় াংক এ াডভাইজ
েতর কােজ এনিজও/িসিবও িতিনিধেক বা তা লক উপি ত
থেক সািবক সহেযািগতা করেত হেব।
জলা/উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতার চািহদা মাতােবক িবিভ িদবস ও কায মসহ কম িচ সং w কাযাবলী স াদেন
েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করেত হেব।
িশ ণ দােনর হার ৮০% হেল স‡ v ষজনক িবেবচনা করা হেব। স‡ v ষজনক িবেবিচত না হেল িবল দান করা হেব না
(পিরিশ -২)।
ি নামা া েরর ৭ (সাত) কমিদবেসর মে ই সরবরাহ ত পিরক না ছক রন কের (পিরিশ -১) পিরচালক, মিহলা িবষয়ক
অিধদ র বরাবের জমা িদেত হেব।
ভাতােভাগীেদর ত ািদ সংর ণ প িতঃ

জলা/উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা উপেজলা কিম ক ক ড়া ভােব অ েমািদত ভাতা াপকেদর
তািলকা ও আেবদন ফরম সংর ণ করেবন।
রা ায় তফিসল াংেকর মা েম ভাতােভাগীর িনিদ াংক িহসােব ভাতা িবতরণ করা হেব।
দির মা’র জ মা কাল ভাতা িত ৬ মােস একবার উপকারেভাগীেক দান করা হেব। তেব কান অি ম
ভাতা দান করা যােব না।

-: সমা :-

ছিব

খব

নারী উ য়ন ও নারীর মতায়েনর লে দির গভবতী মােয়েদর সহায়তা দােনর জ দির
মা’র জ মা কাল ভাতা দান কম িচ মিহলা ও িশ িবষয়ক ম ণালেয়র মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর
মা েম বাস বািয়ত এক অ তম কায ম। এর মা েম িনি ত হেব নারীর িনরাপদ মা যা নারীর
মৗিলক মানবািধকার। বতমােন বাংলােদেশ মাট জনসং ার ৪৯.৯৪% মিহলা। ত ে ১৫-৪৯ বৎসর
বয়েসর মিহলার সং া ৫১.২%। এেদর মে বশীর ভাগই ােম বসবাস কের। গভবতী এবং িত
মােয়েদর অ তা এবং অসেচতনতার কারেণ িত বছর সবকালীন সমেয় অেনক মা ও িশ
েখ
পিতত হয়। অেনক িশ িডজএ ােবল হেয় জ লাভ কের। অিশি ত, সং ারা , দির ও অবেহিলত
জনেগা ীর মে এ হার কট। অসহায় অবেহিলত জনেগাি েক সাহা করার লে বাংলােদশ সরকােরর
িনজ তহিবল হেত দির গভবতী মােয়েদর সহায়তা দােনর উে ে িনবািচত িত ভাতােভাগী মােক
৫০০.০০ (প চশত) টাকা হাের ভাতা দান করা হয়। সরকােরর িস াম মাতােবক বােজট বরা সােপে
ভাতােভাগীর সং া ও ভাতার অেথর পিরমাণ ভিব েত ি পােব বেল আশা কির।
এ কায েমর মা েম দির মােয়রা মা কালীন আিথক সহেযািগতার পাশাপািশ মা
পােনর
উপকািরতা, গভাব ায় উ ত ি কর খা
হণ, সব ও সেবা র সবা ি ,মা ও িশ
হার াস,
পিরবার পিরক না হণ স িকত ত ািদ, মা ও িশ িনযাতন, যৗ ক, তালাক, িববাহ ও জ িনব ন
িবষেয় সেচতন হওয়ারও েযাগ পাে ন। এ কম িচ গভবতী মা ও িশ
র হার ােস সহায়তা করেছ।
আনে র িবষয় এই য, জািতসংঘ ঘািষত ল মা া অিজত হেয়েছ। এ
াপেট বাংলেদেশ িশ
র হার ২.৩৮% হেত ১.৩৭% এ াস পেয়েছ। এই িস কার ত াবলী ইউিনয়ন, উপেজলা, জলাসহ
মাঠ পযােয় সংিশ
কমকতা, এ সং াম কিম স েহর সভাপিত ও সদ
এবং িনবািচত
এনিজও/িসিবও স েহর জ এই কম িচ বাস বায়েন সহায়ক হেব।
সকেলর সহেযািগতায় সাফ জনক ভােব কম িচ বাস বায়েনর সােথ সােথ মা ও িশ র জীবন
আেরা িনরাপদ এবং মানবতার জয় হউক এই কামনা কির। বসরকারী সহেযাগী সং া সহ ম ণালয় ও
অিধদ েরর য সকল কমকতা এই নীিতমালা ণয়েন ও িস কা কােশ সহেযািগতা কেরেছ তােদরেক
জানাই আম িরক ধ বাদ।

(নািছমা বগম এনিডিস)
সিচব
মিহলা ও িশ িবষয় ম ণালয়
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

বাণী

ছিব

বাংলােদেশ নারী সমােজর সামি ক উ য়েন মিহলা ও িশ িবষয়ক ম ণালয় িবিভ পযােয়
াপক কায ম বাস বায়ন কের চলেছ। বাস বািয়ত কায েমর মে
ভাতা দান’’ কম িচ অ তম। গভবতী এবং
িবষয়ক অিধদ র এক

র

‘‘দির মা’র জ

মা

কাল

িত নারীর মৗিলক উ য়েন সরকাির পযােয় মিহলা

ণ িত ান। মা ও িশ র

হার াস, ি কর খাবার হণসহ গভবতী

নারীর সািব ক উ য়েন মাঠ পযােয় সরকােরর বাস বায়নকারী িত ান িহেসেব মিহলা ও িশ িবষয়ক
ম ণালয়াধীন মিহলা িবষয়ক অিধদ র এর মা েম ৬৪

জলা এবং জলাধীন উপেজলার ইউিনয়ন

পযােয় ২০০৭ সাল থেক কায ম পিরচািলত হেয় আসেছ।
নীিতমালায় চলমান কায েমর উেল খেযা

িদক িনেদশনা স হ

েল ধরা হেয়েছ। যার

যথাযথ েয়াগ ও বাস বায়েনর মা েম সমােজ নারীর অ যা া ও পথচলা আরও ম ণ হেব। সরকার
ক ক হীত এ কায েমর সাফ

আমােদর আেরা উৎসািহত করেছ আগামী িদেনর নারী উ য়ন ও

তায়েনর ত াশা রেণ। কম িচ র সংেশািধত নীিতমালা ণয়ন ও এর সািবক
জিড়ত সকলেক

ব াপনার সােথ

আম িরকভােব ধ বাদ জানাি ।

( মেহর আফেরাজ মিক এমিপ)
িতম ী
মিহলা ও িশ িবষয় ম ণালয়
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

ছিব

েভ াবাণী

নারী উ য়ন ও নারী মতায়েনর লে দির গভবতী মােয়েদর সহায়তা দােনর জা দির মা’র
জ মা কাল ভাতা দান কম িচ মিহলা ও িশ িবষয়ক ম ণালয় তথা মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর
িব মান কম িচ স েহর মে অ তম। গভবতী এবং িত নারীর মৗিলক মানবািধকার েপ িনরাপদ
মা
িনি ত করা এই কায েমর ধান ল । যথাযথ সেচতনতা ও তে র অভােব অেনক ে
গভবতী মােয়র
ঘেট। বাংলােদশ সরকােরর িনজ তহিবল হেত দির গভবতী মােয়েদর সহায়তা
দােনর উে ে িনবািচত িত ভাতােভাগী মােক মািসক ৫০০.০০(প চশত) টাকা হাের ভাতা দান করা
হয়। ভিব েতও এ কায ম স সািরত হেব। বােজট াি সােপে
িত বৎসর ভাতােভাগীর সং া ও
ভাতার অেথর পিরমাণ ি করা হয়।
২০০৫ সােল িব মা িদবস উপলে
বসরকারী সং া ডর এর উে ােগ দেশ সব থম
পাইলটাকাের মা কালীন ভাতা দান কম িচ র হয়। এর ফল িতেত ২০০৭-০৮ অথ বছের
রাজ খাত হেত সরকারীভােব মিহলা িবষয়ক অিধদ র এর মা েম এ কম িচ র হয়।
বতমােন বাংলােদেশ মাট জনসং ার ৪৯.৯৪% মিহলা। ত ে ১৫-৪৯ বৎসর বয়েসর মিহলার
সং া ৫১.২%। এেদর মে বশীর ভাগই ােম বসবাস কের। গভবতী এবং িত মােয়েদর অ তা এবং
অসেচতনতার কারেণ িত বছর সবকালীন সমেয় অেনক মা ও িশ
েখ পিতত হয় অেনক িশ
িতব ী হেয় জ লাভ কের। অিশি ত, সং ারা , দির ও অবেহিলত জনেগা ীর মে এ হার
কট।
এ কায ম বাস বায়েনর মা েম দির মােয়রা মা কালীন আিথক সহেযািগতার পাশাপািশ
মা
পােনর উপকািরতা, গভাব ায় উ ত ি খা
হণ, সব ব , সবকালীন ও সেবা র সবা
ি , পিরবার পিরক না হণ স িকত ত ািদ, যৗ ক িনেরাধ, বা িববাহ ব ও জ িনব ন িবষেয়
সেচতন হওয়ার েযাগ পােবন।
জািতসংঘ ঘািষত ল মা া অিজত হেয়েছ। এ
াপেট বাংলেদেশ িশ
র হার ২.৩৮% হেত
১.৩৭% এ াস পেয়েছ। িব মান নীিতমালা সংেশািধত আকাের কাশ করা হে যােত কের কায ম
আেরা ুভােব স ািদত হয়।
মিহলা িবষয়ক অিধদ র নারীর, আথ-সামািজক উ য়ন ও সামািজক র া, নারী িনযাতন ও নারীর
িত সিহংসতা িতেরাধ, সেচতনতা ি , ািত ািনক েযাগ িবধা ি , নারী- র ষ বষ িবেলাপ ও
সমতা লক কায েমর মা েম জাতীয় পযােয় নারীেক উ য়েনর লধারায় স ৃ করার ে িবিভ
কায ম বাস বায়ন করেছ।
আিম এ কম িচর সািব ক সাফ কামনা করিছ। িব মান নীিতমালা সংেশাধেন ও নঃ কােশ
সহেযািগতা দানকারী সকল কমকতা ও সংিশ েদর জানাই আম িরক ধ বাদ।
(সািহন আে দ চৗ রী)

মহাপিরচালক (অিত:সিচব)
মিহলা িবষয় অিধদ র, ঢাকা।

দির মা’র জ মা

কাল ভাতা ম রীর আেবদনপ
থম অংশ

(আেবদনকারী যথাযথ ােন া র/ পসিহ িদেবন)
বরাবর,
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা

িব: : এনআইিড/জ িনব ন সং

করেত হেব।

....................................................
....................................................

িবষয়ঃ দির মা’র জ মা

পাসেপাট সাইেজর
সত ািয়ত ছিব

কাল ভাতা ম রীর জ আেবদন।

মেহাদয়,
িবনীত িনেবদন এই য, আমার বতমান বয়স .................................. বছর। আিম গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ক ক ঘািষত ৫০০.০০ (প চশত) টাকা হাের মা
ত ািদ আপনার সহা িতশীল িবেবচনার জ

কাল ভাতা াি র জ

আেবদন জানাইেতিছ এবং এই ে িন িলিখত

পশ কিরেতিছ।

ক) নামঃ

খ)

কানাঃ

বতমান কানাঃ

ায়ী কানাঃ

.................................................

........................................................

..................................................

........................................................

.....................................................

........................................................

......................................................

..........................................................
আপনার িব ,
া র/ পসিহঃ
নামঃ

গ)

া গত অব াঃ
(১) থম গভধারণকাল

( েযাজ

(২) িতব ী

৩) বয়স ২০ বছর বা তার উে

ে ত / ক িচ িদন)
ি তীয় গভধারণকাল

ঘ)

আথ- সামািজক অব াঃ
(১) মািসক
২,০০০/- টাকার
নীেচ।

(২) দির
পিরবােরর থম
রাজগারী
মিহলা।

(৩) কবল বসত
বাড়ী রেয়েছ বা
অে র জায়গায়
বাস কের।

(৪) িনেজর বা
পিরবােরর কান
িষ জিম,মৎ
আবােদর জ
র নই।
ঙ) িশ াগত অব া ◌ঃ .........................................

ি তীয় অংশ
ম রকারী ক পে র আেদশ
বগম ........................................................ িপতা/ ামী ......................................................... ক
মািসক ........................... টাকা হাের দির মা’র জ মা

ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান
া র
(সীলেমাহর)

কাল ভাতা ম র করা হেলা।

উপেজলা কিম র সদ সিচব
া র
(সীলেমাহর)

উপেজলা কিম র সভাপিত
া র
(সীলেমাহর)

পিরিশ ‘ক’
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
মিহলা িবষয়ক অিধদ র
৩৭/৩, ই াটন গােডন রাড, ঢাকা।

Website: www.dwa.gov.bd
মিহলা িবষয়ক অিধদ রাধীন ‘‘দির মার জ মা

কাল ভাতা দান’’ কম িচর িশ ণ পযেব ণ সং া চকিল ঃ

জলাঃ
উপেজলা ◌ঃ
এনিজও/িসিবও এর নাম ও কানাঃ

িমক নং
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গ)
ঘ)

পযেব েণর িবষয়
িশ
িশ
িশ
িশ

েণর িবষয়ব
েণর ান ও উপ াপন দ তা
ণ উপকরণ ও প িত
ণ পিরেবশ ও িশ ণ ব াপনা

পযেব ণকারীর নামঃ
পদবীঃ
া রঃ
তািরখঃ

সেবা
২০
২০
২৫
৩৫

ার

া

ার

সাধারণ গাইড লাইনঃ

■

িশ ণ মিনটিরং এ িনধািরত মিনটিরং কমকতা/ িতিনিধ র হেত শষ পযম উপি ত থাকেবন।

■
■

িশ ণ
িত স েক অবিহত হওয়ার জ
িশ ণাথ র তািলকা, উপকরণ ইত ািদ পযেব ণ করেবন। এছাড়া
িশ ণ পিরক না, িশ ণ, ান, সময় স েক জানেত ও পযেব ণ করেত হেব।
মালা, আেলাচনা ইত ািদর মা েম িশ ণাথ গেণর ান েব ও পের িনণয় করেবন।

■

িশ েণর িবষয়ব

■

ড়াম

স েক ফেলাআপ ও পািরশ করেবন।

ার দােনর েব ফেলাআপ িনেয় িশ েণর সােথ আেলাচনা করেত হেব।

পযেব ণকারীর নাম ও সং াঃ
পদবীঃ
তািরখঃ
জলাঃ
উপেজলাঃ
ইউিনয়নঃ
ামঃ

িশ ণ দানকারী সং ার নাম ও কানাঃ
িশ েণর নামঃ
িত ােচ অংশ হণকারীর সং াঃ
ত অংশ হণকারীর সং াঃ

িশ েণর ধরনঃ

াথিমক া

িশ া

পযেব েণর িবষয়ঃ ‘‘ক’’
ক) িশ েণর িবষয় ব ঃ
আেলািচত িবষয় স হ াথিমক া /সেচতনা আয় ি লক িশ ণ কায ম
( িশ ণ মিডউেলর উ‡ িখত িবষয়ব র সােথ সংগিত ণ)

সেচতনতা/ি ল িনং

সেবা
ার
(২০)

া

ার

ম

ঃ

মাট া

ার

পযেব েণর িবষয়ঃ ‘‘খ’’
১।
২।
৩।
৪।

ম

িশ ণ পযা া া সহ িবষয়ব আেলাচনা কেরেছন। া া ও ত উপা
আেলাচনা সি েবিশত কেরেছন
িশ ণ এবং অংশ হণকারীেদর পার িরক স ক ভাল
িশ েকর উপ াপনা িশ ণ উপেযাগী
িশ ক এবং অংশ হণকারীেদর পার িরক যাগােযাগ ত আদান দান
মেনানয়ন ইত ািদ হণেযা
ঃ

মাট া

ঃ

মাট া

৫০% ≤ ৪
ঃ

মাট া

ার

সেবা
ার
(২৫)
১০
৫
৫
৫

া

ার

সেবা
ার
(৩৫)
১৫
৫
৫
১০

া

ার

৫
৫
৫

ার

পযেব েণর িবষয়ঃ ‘‘ঘ’’
পিরেবশ ও ব াপনা
১।
িশ ক সময় ব াপনা কেরেছন
২।
িশ েকর সময় ব াপনা স ক িছল
৩।
িশ ক অংশ হণকারীেদর উপি িত রকড কেরেছন
৪। অংশ হণকারীেদর উপি িত
( ১০০% - ৯০%)=১০
(৯০%- ৭০%) =৮
(৭০% -৫০%) =৬
ম

া

ার

পযেব েণর িবষয়ঃ ‘‘গ’’
িশ ণ প িত ও উপকরণঃ
১।
িশ ণ উপকরণ যমনঃ ি প চাট পা ার,ছিব ইত ািদ পযা
২। পযা বসার জায়গা আেলা, বাতাস, পািন, বাথ ম ব া রেয়েছ
৩। মিডউল অ যায়ী িশ ণ প িত
৪।
িশ ণ কে র পিরেবশ
ম

সেবা
ার
(২০)
৫

ার=

ছিব

েভ া বাণী
নারী উ য়ন ও নারীর তায়েনর লে দির গভ বতী মােয়েদর সহায়তা দােনর জ দির মা’র মা কাল ভাতা
কম িচ মিহলা ও িশ িবষয়ক ম ণালয় তথা মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর িব মান কম িচ স েহর মে অ তম। গভবতী
এবং িত নারীর মৗিলক মানবািধকার েপ িনরাপদ মা িনি ত করা এই কায েমর ধান লÿ◌্য। যথাযথ সেচতনতা
ও তে র অভােব অেনক ÿÿ গভবতী মােয়র
ঘেট। বাংলােদশ সরকােরর িনজ তহিবল হেত দির গভবতী মােয়েদর
সহায়তা দােনর উে ে িনবািচত িত ভাতােভাগী মােক মািসক ৫০০(প চশত) টাকা হাের ২২০০০০ জন মােয়র জ
১৩২.০০ কা টাকা বরা দান করা হেয়েছ এবং ভিব েত ও এই কায ম ◌ৃ. . হেব।বােজট াি সােপÿÿ িত বৎসর
ভাতােভাগীর সং া ি হে ।
এ কায ম বাস বায়েনর মা েম দির মােয়রা মা কালীন আিথক সহেযািগতার পাশাপািশ মা
পােনর
উপকািরতা, গভাব ায় উ ত ি খা হণ, সব ব, সবকালীন ও সেবা র সবা ি , পিরবার পিরক না হণ স িকত
ত ািদ, যৗ ক িনেরাধ, বা িববাহ ব ও জ িনব ন িবষেয় সেচতন হওয়ার ও েযাগ পােবন। এ কম িচ গভবতী মা ও
িশ
র হার ােস কাযকর িমকা রাখেছ।
২০০৫ সােল িব মা িদবস উপলে বসরকারী সং া ডরপ এর উে ােগ দেশ সব থম পাইলটকাের মা কালীন
ভাতা দান কম িচ
হয়। এর ফল িতেত ২০০৭-০৮ অথ বছের রাজ খাত হেত সরকারী ভােব মিহলা িবষয়ক অিধদ র
এর মা েম এ কম িচ হয়।
এক িশ র ি ও াে র স ক উ য়েনর জ
েয়াজন ৬ মাস বয়স পয
মা মােয়র ধ পান ও ৬ মাস
বয়স থেক মােয়র েধর পাশাপািশ ঘের তরী ি কর খাবার দান। জে র ১ ঘ ার মে মােয়র ধ খাওয়ােল নবজাতেকর
র হার শতকার ৩১ ভাগ কেম যায় ৬ মাস পযম
মা মােয়র ধ খাওয়ােল িশ অ হয় না া বান হেয় বড় হয়
এবং িশ
র হার শতকরা ১৩ ভাগ কেম যায় িশ র ৬ মাস বয়েসর পর মােয়র েধর পাশাপািশ ষম ি কর খাবার দয়া
হেল িশ র
র িক আেরা ৬%কেম যায় যা সহ া উ য়ন ল মা MDG অজেন
ণ িমকা রাখেত পাের। এক
দেশর সািবক উ য়ন িনভর কের স দেশর নারী েষর সমতার উপর। আমােদর দেশর জনসং ার অেধক নারী। নারীেক
উ য়ন ি য়া থেক িবি
রেখ এ দেশর আথ সামািজক উ য়ন অস ব নারীর অিধকার িত া ও তােদর ÿমতায়েন
বতমান সরকার িনরলসভােব কাজ কের যাে এবং এ ে বাংলােদশ আজ িবে র কােছ অ করণীয় মেডল।
মিহলা িবষয়ক অিধদ র িমেলিনয়াম ডেভলপেম গাল (MDG) দাির িবেমাচেন কৗশল প , আথ-সামািজক
উ য়ন ও সামািজক রÿ◌া, নারী িনযাতন ও নারীর িত সিহংসতা িতেরাধ, সেচতনতা ি , ািত ািনক েযাগ- িবধািদ,
নারী- র ষ বষ িবেলাপ ও সমতা লক কায েমর মা েম জাতীয় পযােয় নারীেক উ য়েনর লধারায় স ৃ করার
ÿÿ িবিভ কায ম বা বায়ন করেছ।
এ কম িচর ল উে
মা ও িশ া
ি , মা ও িশ
হার াস, জ ও িববাহ রিজে শন ইত ািদ িবষেয়
সেচতনতা ি । এ লÿÿ◌্য িবিভ এনিজও/িসিবওেদর মেনািনত কের যৎসামা সািভস চায দােনর মা েম ইউিনয়ন
পযােয় গভবতী মা’ দর িশÿণ দান করা হয়। ইিত েব িবিভ এনিজও/িসিবও যার যার মত কের িশ ণ িদত। এ সম া
িলেক সমাধােনর লÿÿ◌্য সমি ত আকাের একই প িতেত িশ ণ পিরচালনার জ ১ গাইড লাইন িহসােব িশ ণ
া য়াল
ত করা হেয়েছ। যত র স ব িবিভ িবষয় সংেযাজন বক এক ধারনা লক িশ ণ া য়াল
ত করা
হেয়েছ। কান ল ািম ধরা পেড় তেব তা আমােদর নজের আসেল পরবিতেত সংেশাধন করা হেব। িশÿণ া য়াল যিদ
িশÿক ও িশ ণাথ েদর কােজ আেস তেব আমরা তাথ বেল মেন করেবা।
আিম এই কম িচর সািবক সাফ কামনা করিছ। এই িশÿণ
দানকারী সকল কমকতা ও সংি েদর জানাই আ িরক ধ বাদ।

া য়াল ণয়েন ও ি কা কােশ সহেযািগতা

(সািহন আে দ চৗ রী)
মহাপিরচালক (অিত: সিচব)
মিহলা িবষয়ক অিধদ র, ঢাকা।

পিরিশ -২
দির মা’র জ মা
এনিজও/িসিবও এর নাম ◌ঃ
এনিজও/িসিবও এর কানা ◌ঃ
জলার নাম
উপেজলার নাম
ইউিনয়েনর
সং া

১

◌ঃ
◌ঃ

ভাতােভাগীর
সং া

২

কাল দান কম িচর আওতায় িনবািচত এনিজও/িসিবও এর বা বায়ন িতেবদন

িশ ণ সং া িববরণ
িশ েনর িববরন ও
িদেনর সং া

বা ব (িদন)

শতকরা হার

৩

৪

৫

সভায় উপি িতর
িববরণ
সং া
বা ব
(%)
৬

৭

াংেকর মা েম ভাতা িবতরন
সং া ত াবলী
পিরক না
বা ব
(িদন)
(%)
৮

িতেবদন মাসঃ
সািবক ম

অ া িবষয়াবলী
কায েমর নাম

পিরক না

বা ব

শতকরা হার

স‡ v ষ
জনক

কাজ কের নাই

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

৯
ক)
খ)
গ)
ঘ)

জলা/উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা
সে াষজনক কােজর ে ঃ
ক) িশ ণ সং া শতকরা হার, সভা সং া ত াবলী (%) এবং াংেকর মা েম ভাতা িবতরণ সং া ত াবলী (%) এর গড় হার িনণয় করেত হেব।
খ) সবিন ৮০% হেল স‡ v ষজনক ঝােব।
গ) িশ ণ সং া কােজ ৮০% এর নীেচ হেল স‡ v ষজনক বেল গণনা করা হেব না।

পিরিশ ৩
‘‘দির মা’র জ মা

িমক
নং

১

আইিড নং

২

নাম
বাংলা
৩

ইংের
জী
৪

মাতার
নাম

িপতার
নাম

৫

৬

আব কীয় উপা
জ তািরখ জ
ান
৭

৮

কাল ভাতা দান’’ কম িচর িবধােভাগীেদর ডাটােবজ সং া ত াবলী ফর াট

জাতীয়তা

জ ার

ধম

বতমান
কানা

৯

১০

১১

১২

ায়ী
কানা
১৩

য নােম রে র
পিরিচত
প
১৪

১৫

িশ াগত
যা তা
১৬

ঐি ক উপা
ববািহক অসাম
ত াবলী
১৭

১৮

জাতীস
া
১৯

বাসী
বাংলােদশী
িক-না
২০

বােয়া
মি ক
ত াবলী
২১

