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 ১. ভূসমিো  

দোসিদ্র্য সিপমোিন ও িোমোসিি উন্নয়পনি িোিীয় লক্ষয অিটপনি রধোনিম উপোদোনগুপলোি এিটি  ল িোমোসিি সনিোপত্তো। সর্িিই উন্নয়ন অভীষ্ট 

(এিসিসি) অিটপনি অন্যিম িোসলিোশসি স পিপিও গুরুেপূণ ট ভূসমিো িোখপি িোমোসিি সনিোপত্তোমূলি িম টসূসিগুপলো। দোসিদ্র্য সিপলোপ (অভীষ্ট 

১); ক্ষুধোি অিিোন এিাং খোয সনিোপত্তো ও উন্নি পুসষ্টমোন অিটন (অভীষ্ট ২); সুস্বোস্থয ও িল্যোণ সনসিি িিো (অভীষ্ট ৩); গুণগি মোনিম্পন্ন 

সশক্ষোি সনিয়িো রদোন (অভীষ্ট ৪); সিন্ডোি িমিো অিটন (অভীষ্ট ৫); পূণ টোঙ্গ ও উৎপোদনশীল িম টিাংস্থোন এিাং সশোভন িম টসুপর্োগ সৃসষ্ট (অভীষ্ট 

৮); অন্তর্ভ টসিমূলি, সনিোপদ, অসভঘোিি নশীল এিাং সর্িিই নগি ও িনিিসি গপে সিোলো (অভীষ্ট ১১); এিাং িলিোয়ু পসিিিটন ও এি রভোি 

সমোিোপিলোয় িরুসি িম টব্যিস্থো গ্র ণি  (অভীষ্ট ১৩) রোয় রসিটি সর্িিই উন্নয়ন অভীপষ্টি আওিোধীন সিসভন্ন লক্ষযমোত্রো অিটপনি গুরুেপূণ ট 

অনুষঙ্গ স পিপি িোি িিপি িিল নোগসিপিি িন্য িোর্ টিি িোমোসিি সনিোপত্তো। িোাংলোপদশ িিিোি িোিীয়ভোপি উপযুি এিটি িোমোসিি 

সনিোপত্তো ব্যিস্থো িোস্তিোয়পন অঙ্গীিোিিদ্ধ। এ ব্যিস্থোি মোধ্যপম িোমোসিি সনিোপত্তোমূলি িম টসূসিি পসিসধ ও আওিো ক্রমোন্বপয় িোসেপয় সদপশি 

দসিদ্র্ ও ঝৌঁসিগ্রস্ত িি নোগসিিপদিপি এিটি সুিক্ষো িলপয়ি আওিোয় সনপয় আিো  পি। এই রসিশ্রুসিটিি আপিিটি গুরুেপূণ ট সদি  ল এটি 

নোিীপদি িন্য রিযোশো ও িম্ভোিনোি নতুন দ্বোি উপমোিন িপি। িোিণ দসিদ্র্, ঝৌঁসিগ্রস্ত ও অিপ সলি এিাং সিযমোন উন্নয়ন ব্যিস্থোি সুফল  পি 

িসঞ্চি িনপগোষ্ঠীি অসধিোাংশই নোিী। সর্িিই উন্নয়ন অভীষ্ট অিটপনি তিসিি রসিশ্রুসিি পসিপূিপণ িোাংলোপদশ িিিোি িোিীয় িোমোসিি 

সনিোপত্তো সিৌশল (এনএিএিএি) অনুপমোদন িপিপে। সিসভন্ন িয়িস্তি ও ঝৌঁসিি মোত্রো অনুিোপি িিল নোগসিপিি িন্য ন্যযনিম ি োয়িোি 

সনিয়িো সিধোন িপি এ সিৌশল, সনসিি িপি ‘সপসেপয় িপি নো সিউ’। 

 

১.১ িোিীয় িোমোসিি সনিোপত্তো সিৌশল িাংসিষ্ট সিন্ডোি নীসিি পর্ভূসম 

িোাংলোপদসশ নোিীিো িপঠোি পসিশ্রমী; অর্ি সিন্ডোি তিষম্যমূলি সনয়মনীসি ও রর্োি িোিপণ অসধিোাংশ আর্ ট-িোমোসিি সূিপি িোিো পুরুপষি 

তুলনোয় সপসেপয় আপে। এ সপসেপয় র্োিোি আপিিটি মূল িোিণ  ল িিোইপি িোমোসিি সনিোপত্তো সিিোি আওিোয় সনপয় আিপি নো পোিো। এটি 

রমোসণি সর্, দোসিদ্র্য, িম টিাংস্থোন, মোনি উন্নয়ন, সনিোপত্তো ও অসভঘোিি নশীলিোি  সিসভন্ন সক্ষপত্র নোিী-পুরুষ তিষম্য িসমপয় আনপি এিটি 

সুগঠিি িোমোসিি সনিোপত্তো ব্যিস্থো গুরুেপূণ ট ভূসমিো িোখপি পোপি। অিশ্য এটিও সিোধগম্য সর্ সিিল এিটি সু-িাংজ্ঞোসয়ি িোমোসিি সনিোপত্তো 

সিৌশপলি উপসস্থসিই িি নোিীপদি িন্য িমোনভোপি এি সুফলপভোপগি সনিয়িো রদোন িপিনো। নোিীিো সর্ন সিপিিনোি িোইপি সর্পি নো র্োয় 

িো সনসিি িিপি এিটি ব্যোপিসভসত্তি ও িমসন্বি এিাং সিন্ডোি িাংপিদনশীল িোিীয় িোমোসিি সনিোপত্তো ব্যিস্থোি পোশোপোসশ রপয়োিন  পি 

স্বোস্থয ও সশক্ষো খোপি িম্পূিি পসিপষিো। এিন্য আিও রপয়োিন  পি নোিী-পুরুষ তিষম্য হ্রোি ও নোিীি িোমোসিি ক্ষমিোয়পনি রসি সিপশষ 

সিোি সদপয় রস্তুি ি োয়ি িোমসষ্টি অর্ টননসিি নীসিমোলোি। নোিী ও পুরুপষি অিস্থো ও অিস্থোনগি তিষম্য দূি িিপিও সিন্ডোি তিষম্য এিাং 

নোিীি ক্ষমিোয়পনি মি সিষয়গুসলি উপি সিোি সদওয়ো অপসি োর্ ট। িোমোসিি সনিোপত্তোি সক্ষপত্র সিন্ডোি িাংসিষ্ট সিষয়গুপলোি গুরুে স্বীিোি 

িপি িোাংলোপদশ িিিোি িোিীয় িোমোসিি সনিোপত্তো সিৌশপলি এিটি সিন্ডোি সনিীক্ষো (gender diagnostic) পসিিোলনোি উপযোগ 

গ্র ণ িপি। এ সনিীক্ষোি পিোমশ ট সেল: নোিী িীিনিপক্রি রসিটি পর্ টোপয় সিন্ডোি িমিোি রিধ টন গুরুপেি িপঙ্গ সিপিিনোয় সনয়ো। আপলোিয নীসিটি 

িোিীয় িোমোসিি সনিোপত্তো িাংসিষ্ট এিটি সিন্ডোি নীসিি অপসি োর্ টিোি সিষপয় নীসি-সনধ টোিিপদি স্বীকৃসিি রোমোণ্য দসলল। এই নীসি 

িীিনিপক্রি সিসভন্ন পর্ টোপয় নোিীপদি সিন্ডোি সভসত্তি িোস দোি রসি সিপশষ গুরুে সদপয় সিন্ডোি িাংসিষ্ট সিষয়গুপলোপি িপিিনভোপি সিপিিনোয় 

সিপখ িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিি নিশো রণয়ন এিাং িোস্তিোয়পন পসিিল্পনোসিদ ও নিশোিোিপদিপি পর্সনপদ টশনো রদোন িিপি। 
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২. পসিসস্থসিগি সিপিষণ 

ি স্রোব্দ উন্নয়ন লক্ষয (এমসিসি) -এি অসধিোাংশ লক্ষযমোত্রো অিটপন অিোধোিণ কৃসিপেি িন্য িোাংলোপদশ আন্তিটোসিি স্বীকৃসি লোভ িপিপে। 

এমসিসিি িফল পসিিমোসপ্তি পোশোপোসশ ২০১৫ িোপল িোাংলোপদশ অিটন িপিপে সনম্ন মধ্যম আপয়ি সদপশি মর্ টোদো। অন্যোন্য আিও সিষপয়ি 

িোপর্ সশক্ষো সক্ষপত্র সিন্ডোি িমিো আনয়ন, িোর্ টিি পসিিোি পসিিল্পনো এিাং সস্থসিশীল অর্ টননসিি রবৃসদ্ধ এ অিটপনি পপর্ শসিশোলী ভূসমিো 

সিপখপে। গি সিন দশি ধপি দোসিদ্র্য সিপমোিপন উপেখপর্োগ্য অগ্রগসি িপিও দোসিদ্র্য এখনও ব্যোপিভোপি সিিোিমোন। অন্যোন্য অসভঘোিি  

িলিোয়ু পসিিিটনিসনি রোকৃসিি দুপর্ টোপগি ফপল রোয়শঃই দোসিদ্র্য পসিসস্থসিি অিনসি ঘপর্। এখনও রোয় ২ সিোটি মোনুষ িিম দোসিপদ্র্যি মপধ্য 

িপয়পে এিাং িোপদি এিটি উপেখপর্োগ্য অাংশ নোিী। িোপিই িোমোসিি সনিোপত্তো সিষয়টি সদপশি িন্য সর্মন অিযোিশ্যি; নোিীপদি িন্য িো 

আিও সিসশ অপসি োর্ ট। 

২.১ িোিীয় সরক্ষোপর্ 

স্বোধীনিোি পি সর্পি িিিোি সনিস্ব অর্ টোয়পনি পোশোপোসশ উন্নয়ন ি পর্োগীপদি পৃষ্ঠপপোষণোয় সিসভন্ন িোমোসিি সুিক্ষোমূলি রিল্প িোলু িপিপে। 

রোর্সমিভোপি িাংির্িোলীন ি োয়িো ও খোয ি োয়িোি মোধ্যপম শুরু  ওয়ো এিি িোর্ টক্রম ক্রমোন্বপয় িীিনিপক্রি সিসভন্ন পর্ টোপয় উদ্ভূি ঝৌঁসি 

সনিিনমূলি িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিপি রূপোন্তসিি  য়। ঝৌঁসিগ্রস্ত িনপগোষ্ঠীি উন্নয়ন (সভসিসি), সিধিো ও িয়স্ক ভোিো, মোতৃেিোলীন ভোিো 

এিাং সমপয়পদি িন্য সশক্ষো উপবৃসত্তি মি নোিী ি োয়ি িম টসূসিগুপলো িোলু িিো  পয়পে এিাং ক্রপম িোপদি আওিো বৃসদ্ধ সপপয়পে। সিসনপয়োগ িিো 

 পয়পে িোমোসিি ি োয়িোি পোশোপোসশ িোমোসিি পসিপষিোয়। িোলক্রপম খোয ি োয়িোি পসিিপিট রিসলি  পচ্ছ অসধিিি িোর্ টিি নগদ অর্ ট 

ি োয়িো। এেোেো, সিিিিোসি িাংস্থোি (এনসিও) ক্ষুদ্র্ঋণ এিাং িোমোসিি ক্ষমিোয়নমূলি িোর্ টক্রমগুপলো িিিোসি উপযোপগি িম্পূিি স পিপি 

রভূি অিদোন িোখপে। সিগি িেিগুসলপি িোমোসিি সনিোপত্তো খোপি গৃ ীি িম টসূসিি িাংখ্যো ও িিিোসি িিোপেি পসিমোণ ক্রমোন্বপয় সিপেপে। 

এই িম টসূসিগুপলো সশক্ষো, স্বোস্থয ও িল্যোণ এিাং দুপর্ টোগ ব্যিস্থোপনো খোপিি উন্নয়পন গুরুেপূণ ট ি োয়ি ভূসমিো পোলন িপিপে; সিন্তু এিি িম টসূসিি 

আওিো এখনও সিশ িীসমি। আি এ পর্ভূসমপিই রণীি  পয়পে িোিীয় িোমোসিি সনিোপত্তো সিৌশল। িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিি আওিো ও 

পসিসধি ক্রমিম্প্রিোিণ িপিও অপনি সক্ষপত্রই এপদি রূপোন্তিমূলি রভোি দৃসষ্টগ্রো য  য়সন। উপিোিপভোগীপদি ক্ষমিোয়ন ও রোপ্ত সুসিধোি 

সর্িিস িোি সিিোপি এিি িম টসূসি িিম দোসিদ্র্য সর্পি উত্তিপণ িীসমি ভূসমিো িোখপি সপপিপে। 

২.১.১ নোিীি অিস্থো ও অিস্থোনগি পসিসস্থসি এিাং িোমোসিি সনিোপত্তোি রপয়োিনীয়িো 

িোাংলোপদপশ িনিাংখ্যোি এিটি িে অাংশ গ্রোমোঞ্চপল িোি িপি এিাং িীসিিোি িন্য কৃসষি ওপি সনভ টি িপি র্োপি। কৃসষ শ্রমশসিি এিটি অাংশ 

গঠিি  য় নোিীপদি অাংশগ্র পণ, সিন্তু রোয়শঃই এ অাংশগ্র ণ  য় অন্যোন্য পোসিিোসিি দোয়সেভোপিি মি সিনো পোসিশ্রসমপি। উৎপোদনশীল িম্পপদ 

নোিীপদি অসভগম্যিো ও সনয়িণ অিযন্ত িীসমি। সিন্ডোি-সভসত্তি শ্রম সিভোিপনি িোিপণ নোিীপদি দীঘ ট িময় িোপপক্ষ িপঠোি পসিশ্রপমি িোি 

িিপি  য়। নোিী িতৃটেোধীন দসিদ্র্ পসিিোিগুপলো রোয়শঃই সেঁপি র্োিোি সমৌসলি উপোদোনগুপলো সর্পি িসঞ্চি  য়। িীসিিোিটনমূলি িোপি 

সনপয়োসিি র্োিপলও এখনও নোিীপদিপদি পোসিিোসিি পর্ টোপয় িনোিন রর্োগি ভূসমিো পোলন িপি সর্পি  পচ্ছ। এেোেো রোকৃসিি দুপর্ টোগ, পুরুষ 

অসভিোিন, আসর্ টি অিচ্ছলিো, িোমোসিি সনয়মনীসিি ক্রমসিিিটন এিাং অন্যোন্য িোিপণ িীসিিো সনি টোপ ি ধিপন সর্ পসিিিটন সদখো সদয়, িোি 

ফপলও নোিীিো অসিসিি দোসয়েভোি গ্র পণ িোধ্য  য়। 

 

গি সিন দশি ধপি উন্নয়ন ও অর্ টননসিি িম টিোপণ্ড  নোিীি অাংশগ্র ণ ক্রমশ দৃসষ্টগ্রো য  পচ্ছ এিাং এিই িমোন্তিোপল মোনি উন্নয়ন সূিিগুপলোপি 

িোসধি  পয়পে লক্ষযণীয় অগ্রগসি। বৃসদ্ধ সপপয়পে অ-কৃসষ িোর্ টক্রপম নোিীপদি অাংশগ্র ণ। আন্তিটোসিি শ্রমিোিোপিও সিসভন্ন মোত্রোয় দক্ষিোিম্পন্ন 

িোাংলোপদসশ নোিী শ্রসমপিি উপসস্থসি িোেপে; এই শ্রমশসি অিদোন িোখপে সদপশি আর্ টিোমোসিি উন্নয়পনও। অিশ্য শ্রমিোিোপিি পিিসিটি 

িোস দো, রযুসিগি অগ্রগসি, িোমসষ্টি-অর্ টননসিি অিস্থো ও িনসমসিি রূপোন্তপিি িোিপণ  তিসিি অর্ টননসিি িোিোিিণ ও িাংসিষ্ট শ্রমিোিোপি 

সর্ পসিিিটন ঘপর্পে িোি িপঙ্গ খোপ খোইপয় সনয়োর্ো নোিী শ্রসমিপদি িন্য নতুন িযোপলঞ্জ স পিপি আসিভূ টি  পয়পে। নোিী শ্রসমিপদি িন্য 

আপিিটি অসুসিধোিনি িোিণ  ল রোয়শঃই িোিো অরোসিষ্ঠোসনি খোপিি িমী স পিপি সনপয়োসিি র্োপি। এেোেো ম্যোনুফযোিিোসিাং িো সিিো 
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খোপিি সনম্নিম ধোপপি শ্রসমি স পিপি িো অদক্ষ অসভিোিী িমী স পিপি িোিো সিোন ধিপনি িোমোসিি সনিোপত্তো সুসিধোি আওিোয় র্োপিনো 

িলপলই িপল। িিম আি োওয়োিসনি দুপর্ টোপগি িোপল নোিী ও সমপয়িো মৃতুয, িঞ্চনো এিাং  য়িোসনি ঝৌঁসিি মপধ্য র্োপি।     

নোিীিো সিসভন্ন ধিপনি ঝৌঁসি এিাং ঝৌঁসিগ্রস্তিোি মুপখোমুসখ  য়; এগুপলোি সিছু সিন্ডোি সনসদ টষ্ট এিাং অন্যোন্য সক্ষপত্র িো রর্োগি  সিন্ডোি তিষম্য 

দ্বোিো রভোসিি। িোল্যসিিো , পসিিযোি  ওয়ো, সর্ৌতুি এিাং সিন্ডোিসভসত্তি সনপীেপনি মি ক্ষসিিি ও তিষম্যমূলি ঘর্নোগুপলোি উৎি মূলি 

সমপয়পদি উপি সেপলপদি অগ্রোসধিোি সদিোি িনোিন কুিাংস্কোি র্ো িমোপিি গভীপি সরোসর্ি। তশশিিোল সর্পিই সমপয়পদি িঞ্চনো শুরু  য়; 

পুসষ্ট, সিোগ রসিপিোধ (টিিোদোন), স্বোস্থয, সশক্ষো ও দক্ষিো অিটনি  মোনসিি ও শোিীসিি সিিোশ িাংসিষ্ট রোয় রসিটি সক্ষপত্রই নোিীিো িঞ্চনোি 

সশিোি  য়। সিিোশিোলীন এ িঞ্চনোি রভোি পপে িোপদি িমগ্র িীিনব্যোপী; শ্রমিোিোপি রপিশ, সশোভন িোপিি সুপর্োগ এিাং স্বোস্থযপিিো রোসপ্ত 

রসিটি সক্ষপত্রই এই সনসিিোিি রভোপিি ফলোফল লক্ষয িিো র্োয়।     

 

রোপ্তিয়স্ক নোিীপদি িস দোি রসি নিি নো সদওয়ো, সর্মন গভ টোিস্থোয় রপয়োিনীয় পুসষ্ট, িম টস্থপল সশশু পসিির্ টো এিাং মোতৃেিোলীন রর্পত্নি 

িাংকুলোন নো র্োিোি িোিপণ ব্যসি স পিপি নোিীি ক্রমসিিোশ িোধোরোপ্ত  য়, ব্য ি  য় উন্নয়ন িম টিোপণ্ড  িোপদি অাংশগ্র ণ। ফলশ্রুসিপি ব্যসি, 

পসিিোি এিাং সদপশি উপি রসিকূল রভোি পপে। উচ্চ মোতৃ মৃতুয োি, পোসিিোসিি িস াংিিোি িোমোসিি গ্র ণপর্োগ্যিো, ক্রমিধ টমোন সর্ৌন 

 য়িোসনি ঘর্নো, ঘপি-িোইপি সনপীেন, অসভিোিী নোিীি রসি িস াংিিো, িম্পদ ও অসধিোপিি দোসিপি অক্ষমিো, িলোিপলি িীমোিদ্ধিো এিাং 

িলিোয়ু পসিিিটন িাংসিষ্ট সলঙ্গ সভসত্তি ঝৌঁসি, দক্ষিো ও সশক্ষোি অিটপন ঘোর্সি ইিযোসদ সিষয়গুসল নোিীপদি িঞ্চনো এিাং িোমোসিি 

সনিোপত্তো ীনিোি এি দুষ্টিপক্রি সভিপি আিদ্ধ িপি সফপল। এিপিি রভোি িপয়পে সনসদ টষ্ট সিছু খোপি নোিী শ্রসমিপদি িম টিাংস্থোন িীমোিদ্ধ িপি 

িোখোি মোপেও; সর্মন অনোনুষ্ঠোসনি খোি, তিসি সপোষোি খোি, স্বল্পমজুসিি কৃসষ শ্রম, সিনোপোসিশ্রসমপিি গৃ স্থোলী িোি এিাং সদপশ ও সিপদপশ 

গৃ স্থোলীি িোি। সুপর্োপগি এই তিষম্য আনুষ্ঠোসনি িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসি সর্পি নোিীপদি িসঞ্চি িপি, সনম টোণ িপি অসধিিি িঞ্চনোি 

পর্।   

২.২ দোসিদ্র্য, সিন্ডোি ও িোমোসিি সনিোপত্তোি আন্তঃিম্পিট 

িোমোসিি সনিোপত্তো দোসিদ্র্য ও ঝৌঁসি হ্রোপিি এিটি রধোন িোসলিোশসি। সদপশি সমোর্ িনিাংখ্যোি অপধ টিই নোিী ও সমপয়; দোসিদ্র্য সিপমোিন, 

অর্ টননসিি রবৃসদ্ধ অিটন এিাং িোমোসিি উন্নয়ন সনসিি িিোি লপক্ষয িিল উন্নয়ন সূিপি নোিী-পুরুপষি ব্যিধোন িসমপয় আনো অপসি োর্ ট। 

শুধুমোত্র িোমোসিি সনিোপত্তো িো উন্নয়ন অপন্বষোি উপিোিপভোগী স পিপি নয়; িিাং দোসিদ্র্য সিপমোিপন অিদোন িোখোি মি িক্ষম ব্যসি স পিপি 

নোিীপদিপি গপে তুলপি  পি। এি িন্য রপয়োিন  পি সিন্ডোি িমিো ও নোিীি মোনিোসধিোপিি রসি রিসলি দৃসষ্টভসঙ্গ, সনয়ম-নীসি ও রর্োি 

পসিিিটন। অন্যসদপি িম-মর্ টোদোি মোনুষ স পিপি সিপে উঠিোি সক্ষত্র রস্তুপিি িন্য নোিীপদি িন্য দিিোি  পি মোনি উন্নয়ন িাংসিষ্ট সিষয়িমূ  

সর্মন, স্বোস্থয, সশক্ষো, দক্ষিো অিটন ইিযোসদ সক্ষপত্র িমর্ টন ও ি োয়িো। িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসি এই রসক্রয়োটিপি ি িিি িিপি পোপি। 

র্সদও িোমোসিি সনিোপত্তো মোপনই নোিীপদি ি িোি ক্ষমিোয়ন নয়, িপি এটি নোিীপদি িম্পপদ অসভগম্যিো, িোপদি উৎপোদনশীল িক্ষমিোি 

উন্নয়ন এিাং সিদ্ধোন্ত গ্র ণ ক্ষমিোি সিিোশ ঘর্োয় এিাং ক্ষমিোয়পনি পর্ সুগম িপি।      

 

িোমোসিি সুিক্ষো িম টসূসি র্সদ সিন্ডোি িাংপিদনশীল  য়, িপি এটি ব্যসিি পুপিো িীিনিক্র জুপে ি োয়িো রদোন িপি; ি িিি িপি নোিীি 

িোমোসিি ও অর্ টননসিি ক্ষমিোয়ন রসক্রয়োপি। নোিী ও সমপয়পদিপি লক্ষয িপি তিসি িোাংলোপদপশি িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিগুপলো িোপদি 

ঝৌঁসিগ্রস্তিো িমোপি, িীসিিোি উন্নয়পন এিাং সিোন সিোনটি িোপদি ক্ষমিোয়ন সর্মন, সিদ্ধোন্ত গ্র পণ অাংশগ্র ণ, আত্মসিিোি গপে সিোলো, নোিীি 

মি রিোপশি সুপর্োগ ও রসিসনসধে িিোি ক্ষমিো তিসি এিাং ি োয়িো িপি শ্রমিোিোপি সর্োগদোপন। এিম্পসিটি গপিষণোও সুপোসিশ িপি সর্, 

সর্িি সিষয় নোিীি অর্ টননসিি অগ্রগসি সনপিোধ িপি, শ্রমিোিোি িাংসিষ্ট অসধিোি  পি িসঞ্চি িপি এিাং িোি মোনি উন্নয়ন িাংসিষ্ট সিিোশ 

ব্য ি িপি সিগুপলোি  সিন্ডোি-িাংসিষ্ট রসিিন্ধিিোগুপলো সিপিিনোয় সনপি  পি িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিগুপলোপি।    

 

নোিীি ক্ষমিোয়ন উন্নয়ন অপন্বষোি সিোন ি িোি রসক্রয়ো নয়, িবুও সিশ সিছু িম টসূসি ইসিিোিি িম্ভোিনো সদসখপয়পে। শিটিোপপক্ষ িো সনঃশিট 

নগদ আসর্ টি ি োয়িোি মি িম টসূসি ও পসিপষিোগুসল নোিী ও সশশুপদি স্বোস্থয, পুসষ্ট, সমপয়পদি সশক্ষো, নোিীি জ্ঞোপনি পসিসধ, অর্ টননসিি 

স্বোধীনিো, আত্মসিিোি, শ্রমিোিোপি সর্োগদোন এিাং পসিিোপি ও িমোপি িোপদি সিদ্ধোন্ত গ্র ণ ক্ষমিোি উপি ইসিিোিি রভোি সফপলপে। দসিদ্র্ ও 

ঝৌঁসিগ্রস্ত  িনপগোষ্ঠীি আসধিোাংশই নোিী; িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসি নোিী, সশশু, রোপ্তিয়স্ক িম টক্ষম ব্যসি, রিীণ ব্যসি এিাং রসিিন্ধী ব্যসি, 
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সিসভন্ন নৃিোসিি ও অন্যোন্য ঝসিগ্রস্ত িনপগোষ্ঠীি িন্য ন্যযনিম ি োয়িোি সনিয়িো রদোন িপি এিাং ি িিি িপি িোপদি ক্ষমিোয়ন-

িম্ভোিনোপি। ক্ষুদ্র্-অর্ টোয়ন এিাং িম টসৃিনমূলি সিছু িম টসূসিও নোিীি ক্ষমিোয়পন ি োয়িো িপিপে। নোিীি ক্ষমিোয়পনি উপি রভোি 

িম টসূসিপভপদ সভন্ন  পি পোপি; এিটি িম টসূসি এপক্ষপত্র িির্ো ভূসমিো িোখপি িো সনভ টি িপি মূলি নোিীি ক্ষমিোয়ন রসক্রয়োপি সিন্দ্র িপি 

িোপদি নিশো রণয়ন ও িোস্তিোয়পনি উপি। িোপিই সর্িি িোিপণ নোিীি অর্ টননসিি অগ্রগসি, শ্রমিোিোপি রপিশোসধিোি এিাং মোনি উন্নয়ন 

ব্য ি  য় সিগুপলোি  সিন্ডোি-িাংসিষ্ট অন্যোন্য রসিিন্ধিিোগুপলোপি সিপিিনোয় সনপি  পি িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিি নিশো রণয়ন ও 

িোস্তিোয়পন এিাং নোিীপদি িন্য িোপদি সনপিি িীিন ও িীসিিোি উপি স্বসনয়িণ রসিষ্ঠোি পর্ সুগম িিপি  পি। নোিীপদি লক্ষয িপি িম টসূসি 

গ্র পণি পোশোপোসশ িমসধি গুরুে সদপয় িিল িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিি মূল ধোিোয় এিটি সিন্ডোি-দশ টপনি উপসস্থসি সনসিি িিপি  পি। 

িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিগুপলো দোসিদ্র্য সিপমোিন িোঠোপমো ও িোমসষ্টি-অর্ টননসিি নীসিি পসিমণ্ডপলি মপধ্যই পসিিোসলি  য়। সুিিোাং, 

িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসি রণয়ন ও দোসিদ্র্য সিপমোিপনি এিটি মূল উপোদোন স পিপি সিন্ডোি িাংসিষ্ট সিষয়গুপলোি উপসস্থসিও অিযোিশ্যি। 

২.৩ সিন্ডোি ও িোমোসিি সনিোপত্তো সিষয়ি িোিীয় উপযোগ 

িোাংলোপদশ িিিোি িোি অিীপিি অসভজ্ঞিোি আপলোপি দোসিদ্র্য সিপমোিন এিাং ঝৌঁসি হ্রোপিি িন্য িোমোসিি সনিোপত্তো রদোপন রসিশ্রুসিিদ্ধ। 

এিটি মধ্যম আপয়ি সদশপি সর্িি িযোপলঞ্জ সমোিোপিলো িিপি  য় সিিি সিষপয়ও িিিোি িপিিন। সিন্ডোি-সভসত্তি িঞ্চনো সিোধ এিাং নোিীি 

ক্ষমিোয়পনি পর্ সুগম িিপণও িিিোি অঙ্গীিোিিদ্ধ। িিিোপিি রধোন রধোন উন্নয়ন নীসি ও সিৌশপল এ রসিশ্রুসিি রসিফলন সদখো র্োয়। 

রূপিল্প ২০২১ এিাং সরসক্ষি পসিিল্পনোয় (২০১০-২০২১) এিটি দোসিদ্র্য মুি, িমিোসভসত্তি রবৃসদ্ধ সনভ টি, সশক্ষো ও স্বোস্থযপিিো রোসপ্তি সনিয়িো 

িম্পন্ন ও িলিোয়ু পসিিিটপন ি নশীল িোাংলোপদপশি পর্নিশো রদশ টন িিো  পয়পে। িোিীয় িোমোসিি সনিোপত্তো সিৌশল (এনএিএিএি), 

িোিীয় নোিী উন্নয়ন নীসি ২০১১ এিাং িপ্তম পঞ্চিোসষ টি পসিিল্পনোয় (২০১৬-২০২০) িোমোসিি উন্নয়ন, িোমোসিি সনিোপত্তো এিাং সিন্ডোি িমিো 

িাংসিষ্ট সিৌশল ও িম টব্যিস্থো গ্র ণ িিো  পয়পে। 

২.৩.১ িোাংলোপদপশি িোিীয় িোমোসিি সনিোপত্তো সিৌশল (এনএিএিএি) 

িোিীয় িোমোসিি সনিোপত্তো সিৌশপলি দীঘ টপময়োসদ রূপিল্প  ল "িোাংলোপদপশি িিল (িোমোসিি সনিোপত্তো সুসিধো লোপভি) সর্োগ্য নোগসিপিি 

িন্য এমন এিটি অন্তর্ভ টসিমূলি িোমোসিি সনিোপত্তো ব্যিস্থো গপে সিোলো র্ো িোর্ টিিভোপি দোসিদ্র্য ও অিমিো রসিপিোধ ও সমোিোপিলো িিপি 

পোপি এিাং ব্যোপিিি মোনি উন্নয়ন, িম টিাংস্থোপনি সুপর্োগ সৃসষ্ট ও অর্ টননসিি রবৃসদ্ধ অিটপন ভূসমিো িোখপি পোপি।" এ সিৌশপলি উপেশ্য  ল 

িমপপদি অসধিিি দক্ষ ও িোর্ টিি ব্যি োি সনসিি িিোি মোধ্যপম সিিোরদোন ব্যিস্থোপি শসিশোলী িপি ক্রমোন্বপয় এিটি অসধিিি 

অন্তর্ভ টসিমূলি িোমোসিি সনিোপত্তো ব্যিস্থো রসিসষ্ঠি িিো র্ো িমোপিি দসিদ্র্ ও িি টোসধি ঝৌঁসিগ্রস্ত িদস্যপদিপি অগ্রোসধিোি সদপয় িীিনিপক্রি 

সিসভন্ন পর্ টোপয় আসিভূ টি ঝৌঁসিগুপলো িোর্ টিিভোপি সমোিোপিলো িিপি িক্ষম।    

  

িোিীয় িোমোসিি সনিোপত্তো সিৌশপল এিটি িোমোসিি উন্নয়ন িোঠোপমো (এিসিএফ) অন্তটর্ভি িিো  পয়পে। মোনি উন্নয়ন সুপর্োগ, আসর্ টি অন্তর্ভ টসি, 

নোিীি ক্ষমিোয়ন, িোমোসিি অন্তর্ভ টসি, পসিপিপশি সুিক্ষো ও িলিোয়ু পসিিিটন ব্যিস্থোপনো, দুপর্ টোগ ব্যিস্থোপনো, অিিোঠোপমো উন্নয়ন এিাং সিপশষ 

িোস দোিম্পন্ন ব্যসি সর্মন, রিীণ ও সিধিোপদি সনিোপত্তো সনসিি িিোি মোধ্যপম দোসিদ্র্য সনিিপনি  িিিোসি উপযোগিমূ  এ িোঠোপমোি আওিোয় 

িমসন্বি িিো  পয়পে।   

 

এনএিএিএি এি মোধ্যপম িোাংলোপদশ এিটি িীিন-িক্র সভসত্তি িোমোসিি সনিোপত্তো ব্যিস্থো গ্র ণ িপিপে। িন্যোসশশুি  িিল সশশুপদিপি 

িোমোসিি সনিোপত্তো ব্যিস্থোি আওিোয় সনপয় আিোি সিষপয় এ সিৌশল িদ্ধপসিিি। িম টক্ষম িয়পিি িিল ঝৌঁসিগ্রস্ত নোিীপদি ি োয়িো সনসিপি 

এপি িপয়পে সুস্পষ্ট সনপদ টশনো। এ সিৌশল দসলপল রিীণপদি িন্য িম টসূসি, িিপলি িন্য স্বোস্থয ি োয়িো এিাং রসিিন্ধী ব্যসিি  অন্যোন্য ঝৌঁসিগ্রস্ত 

িনপগোষ্ঠীি ি োয়িোপি অগ্রোসধিোি রদোন িিো  পয়পে।    

 

সনিোপত্তো সিষ্টনীি িীমোিদ্ধ ধোিণো সর্পি সিি  পয় এপি িম টিাংস্থোন নীসি, িোমোসিি সিমো এিাং অন্যোন্য মোনি উন্নয়নমূলি পদপক্ষপগুপলোপি 

অন্তর্ভ টি িিোি মোধ্যপম এনএিএিএি িোমোসিি সনিোপত্তোি পসিসধপি িম্প্রিোসিি িপিপে র্ো ২০২১ ও িৎপিিসিটিোপলি মধ্যম আপয়ি 
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িোাংলোপদপশি িপঙ্গ িঙ্গসিপূণ ট। এ সিৌশপলি লক্ষয  পচ্ছ আয়-নিষম্য িসমপয় আনো এিাং মোনি উন্নয়ন রসক্রয়োপি শসিশোলী িিোি মোধ্যপম উচ্চ 

রবৃসদ্ধপি অিদোন িোখো। এ ধোিোয় এ সিৌশপল এিটি িমসন্বি ঝৌঁসিগ্রস্ত নোিী ি োয়িো  (সভিসিউসি) িম টসূসিি রস্তোি িিো  পয়পে। 

২.৩.২ িোিীয় নোিী উন্নয়ন নীসি, ২০১১ 

িোিীয় নোিী উন্নয়ন নীসি, ২০১১ িোাংলোপদপশি নোিীপদি অগ্রগসি িোধপনি এিটি পূণ টোঙ্গ পসিিোঠোপমো রদোন িপি। এ নীসিি উপেশ্য  ল অন্যোন্য 

আিও সিষয়ি  নোিী ও পুরুপষি িম অসধিোি রসিষ্ঠো িিো; নোিীি সনিোপত্তো ও সনিোপদ িীিন সনসিি িিো; নোিীি আর্ টিোমোসিি, িোিননসিি, 

রশোিসনি ও আইনী ক্ষমিোয়ন; নোিীপদিপি সশসক্ষি এিাং দক্ষ মোনি িম্পদ স পিপি গপে সিোলো; দোসিপদ্র্যি িিল সর্পি নোিীপি মুি িিো; 

নোিীি স্বোস্থয ও পুসষ্ট সনসিপি পদপক্ষপ গ্র ণ; উপযুি আশ্রয়ণ এিাং িোিস্থোপনি সক্ষপত্র নোিীপি অগ্রোসধিোি রদোন; রোকৃসিি দুপর্ টোগ এিাং িাংঘোি 

এি সশিোি নোিীপদি পুনি টোিন; রসিিন্ধী নোিী এিাং িাংখ্যোলঘু ও নৃিোসিি িনপগোষ্ঠীর্ভি নোিীি অসধিোি সনসিি িিোি লপক্ষয িোসি টি ি োয়িো 

রদোন; সিধিো, রিীণ, পসিিযিো, এিোিী ও সনঃিন্তোন নোিীি সনিোপত্তোি ব্যিস্থো; এিাং নোিীপদি উন্নয়পনি িন্য রপয়োিনীয় ি োয়ি সিিোি 

ব্যিস্থো িিো। 

 

এই নীসিপি সিধিো, রিীণ, গভটিিী, দুগ টি ও রসিিন্ধী নোিীপদিপি লক্ষয িপি গৃ ীি িোমোসিি সনিোপত্তো সিষ্টনী িম টসূসিি আওিোয় িিম দসিদ্র্য 

নোিীপদিপি অন্তর্ভ টি িিোি আন্তসিি রসিশ্রুসি সলসপিদ্ধ এিাং ঝৌঁসিগ্রস্তপদি িন্য খোয ি োয়িো িম টসূসি অব্যো ি িোখোি অঙ্গীিোি িপয়পে। 

এিইিোপর্ নীসিটি দসিদ্র্ নোিীপদিপি দক্ষিোবৃসদ্ধমূলি িম টিোপণ্ড সনযুি িিো, উৎপোদনশীল িম টিোণ্ড ও িম্প্রিোিণ সিিো িোর্ টক্রপম অাংশগ্র পণি 

সুপর্োগ সৃসষ্ট, িম টস্থপল সশশু রর্ত্ন সিিোি ব্যিস্থো িিো, স্বোস্থযপিিো রদোন, সিপনোদন, িলিোয়ু পসিিিটন ও দুপর্ টোগ সমোিোপিলোি িন্য রস্তুসি, এিই 

িোিসিি িন্য িমোন মজুসি সনসিি িিো এিাং কৃসষখোপি নোিীপদি মজুসি তিষম্য দূি িিোি িন্য অঙ্গীিোিিদ্ধ। নোিীপদি িমগ্র িীিনব্যোপী পুসষ্ট 

ও স্বোস্থয সনসিি িিো এিাং নগিিোিী ও িম টিীসি নোিীপদি িমস্যোি িমোধোন িিোও এ নীসিি লক্ষযর্ভি। রকৃিপপক্ষ এই নীসিমোলোটি নোিী ও 

সমপয়পদি (িোসলিো) িযোপলঞ্জগুপলো সমোিোপিলো িিো এিাং সিন্ডোি িমিো সনসিপিি লপক্ষয উন্নয়ন পসিিল্পনো রণয়ন ও িোস্তিোয়পন সনযুি িিপলি 

িন্য এিটি সদি সনপদ টশনোমূলি দসলল। 

 

২.৩.৩ িোিীয় উন্নয়ন িোঠোপমো: িপ্তম পঞ্চিোসষ টি পসিিল্পনো 

িোাংলোপদশ িিিোি িিটমোপন িপ্তম পঞ্চিোসষ টি পসিিল্পনো িোস্তিোয়ন িিপে। এ পসিিল্পনোি লক্ষয  ল অন্তটর্ভসিমূলি ও সর্িিই রবৃসদ্ধ এিাং 

নোগসিিপদি ক্ষমিোয়ন সনসিি িিো। এ পসিিল্পনোয় ব্যোপিিি মোনি উন্নয়ন, িম টিাংস্থোপনি সনিয়িো এিাং উচ্চিি রবৃসদ্ধ অিটনি  দোসিদ্র্য 

এিাং তিষম্য সিোপধ িোমোসিি সনিোপত্তোি আওিো িম্প্রিোিণ, উপিোিপভোগী সনি টোিন পদ্ধসি ও িোপদি সদোিপগোেোয় এ সুসিধো সপৌৌঁপে সদিোি 

রসক্রয়োি দক্ষিো বৃসদ্ধি উপি সিোি সদওয়ো  পয়পে। এ দসলপল সশশু, িম টক্ষম, রিীণ ও নোিীি  সপসেপয় পেো িনপগোষ্ঠীপি িোমোসিি সনিোপত্তো 

িম টসূসিি আওিোয় সনপয় আিোি সনপদ টশনোও িপয়পে। নোিীি  সিসভন্ন িোমোসিি ও নৃিোসিি সশ্রসণর্ভি অি োয় ও ঝৌঁসিগ্রস্ত িনপগোষ্ঠীি িোমোসিি 

অন্তটর্ভসিি  িোপদিপি দোসিদ্র্যমুি  পি ি োয়িো িিো, িোপদি িন্য পুসষ্টমোনিম্পন্ন খোপযি িিিিো  সনসিি িিো, িম টিাংস্থোন সৃসষ্ট এিাং মোনি 

িম্পদ উন্নয়নমূলি ি োয়িো-িমর্ টনও এ পসিিল্পনোি লক্ষযর্ভি। সিন্ডোি ও আর্ ট-িোমোসিি অিস্থোন সনসি টপশপষ িিল সশশুপদি সিিোশ এিাং 

অসধিোি সনসিি িিো িপ্তম পঞ্চিোসষ টি পসিিল্পনোি রোসধিোি িোসলিোয় িপয়পে। সশক্ষো, খোয ও পুসষ্ট, িম সনিন্ধন, সশশুি রসি িস াংিিো, 

িোল্যসিিো  এিাং সশশু শ্রম সনপিোধি  সশশুি ক্ষমিোয়ন ও সুিক্ষোি িন্য খোিসভসত্তি িোর্ টক্রপমি পোশোপোসশ রপয়োিন সিন্ডোি-িাংপিদনশীল 

িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসি। ক্ষুদ্র্ নৃপগোষ্ঠীর্ভি িাংখ্যোলঘু িম্প্রদোপয়ি িন্য িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিি পসিিল্পনো িিো  পয়পে িোিণ িোিোও 

অি োয়ে এিাং ঝৌঁসিি িমু্মখীন  পয় র্োপি।  

 

িপ্তম পঞ্চিোসষ টি পসিিল্পনোি সিন্ডোি সিৌশল নোিীি ক্ষমিোয়পনি এিটি িোঠোপমো রদোন িপি র্ো মোনি দক্ষিোি উন্নসি, অর্ টননসিি সুসিধো বৃসদ্ধ, 

নোিীি মি রিোপশি সুপর্োগ ও রসিসনসধে িিোি ক্ষমিো িোেোপনো এিাং নোিীপদি িন্য এিটি অনুকূল পসিপিশ সৃসষ্টি  রস্তোিনো রদোন িপি। এ 

লপক্ষয রস্তোসিি িম টিোপণ্ডি মপধ্য িপয়পে মোনি উন্নয়নমূলি সুপর্োপগ অসভগম্যিো, উৎপোদনশীল িম্পপদি উপি সনয়িণ ও অসধিোি, সুিক্ষো ও 

অসভঘোিি নশীলিো িোেোপনো, তিষম্যমূলি িোমোসিি মোনদপণ্ডি পসিিিটন এিাং সিদ্ধোন্ত গ্র ণ রসক্রয়োয় অাংশগ্র ণ বৃসদ্ধ। এেোেো এ িোঠোপমোয় 

িস াংিিো  পি মুসি, সশোভন িোি, আসর্ টি অন্তর্ভ টসি, সিন্ডোি তিষম্য সনপিোধী ও দোসিদ্র্য-িাংসিষ্ট সিন্ডোি দৃসষ্টভসঙ্গ িাংিসলি িোমোসিি সনিোপত্তো 
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সনসিি িিোি সিষপয়ও সিপশষ সিোি সদয়ো  পয়পে। এইিি সদি সিপিিনোয় সিপখ িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিি নিশো রণয়ন এিাং িোস্তিোয়ন 

িপ্তম পঞ্চিোসষ টি পসিিল্পনোি লক্ষয অিটপন অিদোন িোখপি এিাং ভূসমিো িোখপি সর্িিই উন্নয়ন অভীষ্ট িোস্তিোয়পনও।  
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৩. সিন্ডোি িমিো এিাং িোমোসিি সনিোপত্তোি িযোপলঞ্জিমূ  

সিন্ডোি িমিো আনয়ন এিাং ক্ষমিোয়ন সনসিি িিো সিোন ি ি িোি নয় এিাং এগুপলো অিটপনি পপর্ িহুসিধ িযোপলঞ্জ সমোিোপিলো িিপি  পি। 

এই িযোপলঞ্জগুপলো িীিনিপক্রি সিসভন্ন পর্ টোপয় সশশু ও নোিীি িন্য সনসদ টষ্ট পসিপষিোগুসলি আওিো িম্পসিটি  পি পোপি, আিোি সিছু  পি পোপি 

সিন্ডোি সিষয়ি সনয়ম-নীসি ও রর্ো িাংসিষ্ট। এেোেো িযোপলঞ্জগুপলো  পি পোপি িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিি নিশো রনয়ণ এিাং িম টিোণ্ড 

িোস্তিোয়পনি িোপর্ িম্পসিটি; িম্পপদি িীমোিদ্ধিোও  পি পোপি অন্যিম িযোপলঞ্জ। 

 

িম্পদ এিাং আওিো িাংসিষ্ট িযোপলঞ্জ:  

িীসমি আওিো এিাং িোসলিোি  িি িয়পিি নোিীপদি িন্য িোশ্রয়ী ও ি িলভয মোনিম্মি রর্ত্নপিিোি অরতুলিোি িোিপণ িোি টিনীন সমৌসলি 

অপসি োর্ ট স্বোস্থযপিিো রদোন িোধোগ্রস্ত  পি পোপি। িোমোসিি সনিোপত্তোি রপয়োিন িপয়পে এমন সশশু এিাং রোপ্তিয়স্ক িনিাংখ্যোি তুলনোয় িম টসূসিি 

িীসমি আওিো, উপিোিপভোগী িনোিিিণ ও ি োয়িো-পিিোি িিিিো  রসক্রয়োগি িমস্যোি িোিপণ িমোপিি উপযুি ব্যসিগণ সুসিধোরোসপ্তপি 

অসুসিধোি িমু্মখীন  ন। অপনি িময় িম্পপদি িীমোিদ্ধিোি িোিপণ িম টসূসিি সুফল দূিিিী স্থোপন িিিোিিি রোসন্তি ও নৃিোসিি িনপগোষ্ঠীি 

িদস্য এিাং ঝৌঁসিগ্রস্ত নোিী ও িোসলিোপদি িোপে সপৌৌঁেোপি পোপি নো। নগি িনিাংখ্যোি দ্রুি বৃসদ্ধ িোমোসিি সনিোপত্তো পসিপষিোি সক্ষপত্র অসিসিি 

িোস দো সৃসষ্ট িিপে, র্ো সনির্ ভসিষ্যপি পূিণ িিো িম্ভি  পিনো িপল রিীয়মোন  য়।  

 

িোমোসিি সনিোপত্তোয় রপিশোসধিোপি রর্োগি সনয়ম-নীসি ও সিন্ডোিসভসত্তি িযোপলঞ্জ:  

নোিী ও সমপয়পদি (িোসলিোপদি) রসি রর্োগিভোপি রিযোসশি আিিণ ও িমোপি িোপদি ভূসমিো সিষপয় রিসলি ধ্যোন-ধোিণোি িোিপণ িোমোসিি 

সনিোপত্তো এিাং নোিীি ক্ষমিোয়ন িোধোগ্রস্ত  পি পোপি। গৃ স্থোসল িাংসিষ্ট দোসয়ে, িন্তোন িমদোন, রর্ত্ন িম ট, িীমোিদ্ধ গসিসিসধ, সিদ্ধোন্ত গ্র পণ িম 

অাংশগ্র পণি ফপল িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিপি নোিীপদি অাংশগ্র ণ ব্যো ি  পি পোপি। দোসিদ্র্য, িোল্যসিিো , গভটধোিণ িো গো টস্থয ও রর্ত্ন 

িপম ট সনয়সিি িিোি িন্য রোয়শঃই সমপয়পদিপি স্কুল সর্পি েোসেপয় সনয়ো  য় র্োি সিরূপ রভোি পপি নোিীপদি সশক্ষো ও দক্ষিো অিটন এিাং 

ক্ষমিোয়ন রসক্রয়োয়। িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিি িাংসিষ্ট রিযোশো িো শিটোিসল নোিীি িন্য অসিসিি িোপিি িোপ সৃসষ্ট িিপি পোপি, িোপদিপি 

িময় ব্যিস্থোপনোগি িীমোিদ্ধিোি িমু্মখীন িিপি পোপি এিাং িোপদিপি সঠপল সদপি পোপি পোসিিোসিি িস াংিিোি ঝৌঁসিি সদপি। নোিী রধোন 

পসিিোপি গৃ স্থোসল িোর্ টোিসল িম্পোদপনি িন্য র্পর্ষ্ট পসিমোণ সলোিিল নো র্োিোি ফপল িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসি সর্পি উপকৃি  িোি সুপর্োগ 

িপম সর্পি পোপি। িোমসিি ও পদ্ধসিগি সিসচ্ছন্নিো পসিপষিোগুসলি সুসিধো গ্র পণ নোিীপদিপি িোধোগ্রস্ত িপি, িোপদি আত্মসিিোি িসমপয় সদয়, 

িোপদিপি অি োয় ও ঝৌঁসিগ্রস্ত িপি সিোপল এিাং নোিী ও সমপয়পদি উচ্চসশক্ষো গ্র ণ িো িোপদি শ্রমিোিোপি অাংশগ্র ণ িোধোগ্রস্ত িপি। এিি 

িোিপণই এিাং র্খন পুরুষিো িোপদি িমর্ টপন িক্ষম  য়নো িো এসগপয় আপিনো, নোিীিো িখন িোমোসিি সনিোপত্তো ি োয়িোি অপন্বষপণ উৎিোস ি 

 য়। তিধব্য, পসিিযি  ওয়ো িো বৃদ্ধ িয়ি ি োয়িোিোিী ও রর্ত্ন রদোনিোিী স পিপি ভূসমিো পোলপনি সক্ষপত্র নোিীপি িোপপি মপধ্য সফপল সদয় 

এিাং এিইিোপর্ িোসেপয় সদয় িোপদি িন্য িমর্ টন-ি োয়িোি রপয়োিনীয়িো। ঘপি ও িোইপি িস াংিিোি উচ্চ োিও িোমোসিি সনিোপত্তো ি োয়িোি 

িোস দো িোসেপয় সদপি পোপি। িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসি িম্পপিট নো িোনোি ফপলও নোিীিো এ রসক্রয়োি অাংশীদোি  পি এিাং এি সুসিধো  পি 

িসঞ্চি  পি পোপি। 

 

ক্ষমিোয়ন িাংসিষ্ট িম টসূসিি নিশো রণয়ন ও পসিিোলন িাংক্রোন্ত িযোপলঞ্জ:  

িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিি নিশো রনয়ণ ও িোস্তিোয়ন রসক্রয়োি িোিপণও সিন্ডোি িমিো ও ক্ষমিোয়পনি রিযোসশি ফলোফল অিটন ব্য ি 

 পি পোপি। র্সদ িম টসূসিি নিশো রণয়পন সিন্ডোি িমিো িো ক্ষমিোয়ন উপেশ্য স পিপি গৃ ীি নো  য় এিাং উত্তিণ পসিিল্পনো ও রূপোন্তি-িম্ভোিনো 

সিপিিনোয় নো িোখো  য় িপি এি ফলোফল সর্িিই নোও  পি পোপি। নগদ  স্তোন্তি িম টসূসিি িোপর্ উৎপোদনশীল অন্তর্ভ টসিি দুি টল িাংপর্োগ, 

িম্পপদি উপি সনয়িপণি সিষয়টিপি সিোি নো সদওয়ো, িোমোসিি ক্ষমিোয়পনি িপঙ্গ অরতুল িাংপর্োগও িম্ভোব্য ফলোফলপি িীমোিদ্ধ িপি সদপি 

পোপি। স্বিি ব্যসিিিো স পিপি সিপিিনোি পসিিপিট নোিীপদি মো িো স্ত্রী স পিপি র্োসিি দৃসষ্টভসঙ্গ িোপদি আত্মসিিোি িসমপয় সদয় এিাং ব্য ি 

িপি িোপদি িম্ভোিনোি সিিোশ। িিম দোসিদ্র্য  পি উত্তিপণি িন্য পসিপূিি ি োয়িোি অভোি, মোনি উন্নয়নমূলি িোর্ টক্রপমি স্বল্পিো, 

ক্ষমিোয়পনি রিযোসশি ফলোফল সনণ টপয় শসিশোলী পসিিীক্ষপণি অভোিও এিটি অন্যিম িযোপলঞ্জ। দুপর্ টোগ িোেো দোন রসক্রয়োয় সিন্ডোি 

দৃসষ্টপিোপণি অনুপসস্থসিও নোিীপদি ঝৌঁসি এিাং অি োয়ে িোসেপয় সদপি পোপি। িোমোসিি সনিোপত্তো ি োয়িো িাংসিষ্ট শিটগুসলও নোিীি িমপয়ি 
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সিোেো বৃসদ্ধ িিপি পোপি। পসিিল্পনো ও িোস্তিোয়পন সনযুি িমীপদি িক্ষমিোি অভোিও িোমোসিি সনিোপত্তো ব্যিস্থোি মোধ্যপম সিন্ডোি িমিো 

আনয়পনি এিটি রধোন িযোপলঞ্জ। এেোেোও নগি দোসিদ্র্য এিাং রপদয় ি োয়িোি স্বল্পমূল্যও রিযোসশি ফলোফল অিটপনি িন্য িোধো  পয় উঠপি 

পোপি। 
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৪. সিন্ডোি নীসিি লক্ষয, উপেশ্য, মূলনীসি ও অগ্রোসধিোি 

িোাংলোপদশ িাংসিধোপনি নোিী, নৃিোসিি িনপগোষ্ঠী ও িাংখ্যোলঘু িম্প্রদোপয়ি িমিো সিষয়ি সিধোনিমূপ ি উপি সভসত্ত িপি এই নীসিটি রণীি 

 পয়পে। এিইিোপর্ নীসিটি রূপিল্প ২০২১, িোিীয় নোিী উন্নয়ন নীসি, িোিীয় িোমোসিি সনিোপত্তো সিৌশল, িপ্তম পঞ্চিোসষ টি পসিিল্পনো, সর্িিই 

উন্নয়ন এপিন্ডো এিাং িোাংলোপদশ িিিোপিি অন্যোন্য রোিসঙ্গি অঙ্গীিোিপি সিপিনোয় সিপখপে। এই নীসি অনুিোপি সদপশি িোমোসিি সনিোপত্তো 

িম টসূসিগুপলো তিসি  পি রসিিক্ষোমূলি, রসিপিোধমূলি, উত্তিণমূলি এিাং রূপোন্তিমূলি উপোদোপনি িমন্বপয়। এিি িম টসূসিি চূেোন্ত লক্ষয  পি 

দসিদ্র্ উপিোিপভোগী, সিপশষ িপি নোিী ও সমপয়পদি সক্ষপত্র ক্ষমিোয়পনি ইসিিোিি রূপোন্তি-িম্ভোিনোি িপি টোচ্চ িদ্বযি োি। সুশীল িমোি ও ব্যসি 

খোপিি অাংশগ্র ণ ও পিোমপশ ট িমৃদ্ধ  িোি পোশোপোসশ এটি িোস দো িাংসিষ্ট সদি, অসভপর্োগ সনষ্পসত্ত এিাং রসিসক্রয়োজ্ঞোপন পদ্ধসিপি সিোিদোি 

িিপি। সিিো-সুসিধোি আওিো ও পসিসধি ক্রমিম্প্রিোিপণি মোধ্যপম সদপশি িিল নোিী ও পুরুষপি িোপদি িমগ্র িীিনিোলব্যোপী এিটি 

িোি টিনীন িোমোসিি সনিোপত্তো  ব্যিস্থোি আওিোয় সনপয় আিো  পি। সনসিি িিো  পি িিল সমৌসলি িোস দোি পূণ ট সর্োগোন, মোনি উন্নয়ন 

সুপর্োপগি রিধ টন এিাং িোমোসিি ক্ষমিোয়ন। এই নীসিি িোর্ টিি িোস্তিোয়পনি িন্য রপয়োিন  পি পসিিল্পনো, িোস্তিোয়ন, িমন্বয় এিাং িিোিধোন 

িাংসিষ্ট অাংশীিন ও অাংশীরসিষ্ঠোনগুপলোি সিসভন্ন স্তি ও মোত্রোয় অাংশগ্র ণ। 

৪.১ সিন্ডোি নীসিি লক্ষয ও উপেশ্য 

স্বোধীনিোি পি সর্পি িিিোি সনিস্ব অর্ টোয়পনি পোশোপোসশ উন্নয়ন ি পর্োগীপদি পৃষ্ঠপপোষণোয় সিসভন্ন িোমোসিি সুিক্ষোমূলি রিল্প িোলু িপিপে। 

রোর্সমিভোপি িাংির্িোলীন ি োয়িো ও খোয ি োয়িোি মোধ্যপম শুরু  ওয়ো এিি িোর্ টক্রম ক্রমোন্বপয় িীিনিপক্রি সিসভন্ন পর্ টোপয় উদ্ভূি ঝৌঁসি 

সনিিনমূলি িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিপি রূপোন্তসিি  য়। ঝৌঁসিগ্রস্ত িনপগোষ্ঠীি উন্নয়ন (সভসিসি), সিধিো ও িয়স্ক ভোিো, মোতৃেিোলীন ভোিো 

এিাং সমপয়পদি িন্য সশক্ষো উপবৃসত্তি মি নোিী ি োয়ি িম টসূসিগুপলো িোলু িিো  পয়পে এিাং ক্রপম িোপদি আওিো বৃসদ্ধ সপপয়পে। সিসনপয়োগ িিো 

 পয়পে িোমোসিি ি োয়িোি পোশোপোসশ িোমোসিি পসিপষিোয়। িোলক্রপম খোয ি োয়িোি পসিিপিট রিসলি  পচ্ছ অসধিিি িোর্ টিি নগদ অর্ ট 

ি োয়িো। এেোেো, সিিিিোসি িাংস্থোি (এনসিও) ক্ষুদ্র্ঋণ এিাং িোমোসিি ক্ষমিোয়নমূলি িোর্ টক্রমগুপলো িিিোসি উপযোপগি িম্পূিি স পিপি 

রভূি অিদোন িোখপে। সিগি িেিগুসলপি িোমোসিি সনিোপত্তো খোপি গৃ ীি িম টসূসিি িাংখ্যো ও িিিোসি িিোপেি পসিমোণ ক্রমোন্বপয় সিপেপে। 

এই িম টসূসিগুপলো সশক্ষো, স্বোস্থয ও িল্যোণ এিাং দুপর্ টোগ ব্যিস্থোপনো খোপিি উন্নয়পন গুরুেপূণ ট ি োয়ি ভূসমিো পোলন িপিপে; সিন্তু এিি িম টসূসিি 

আওিো এখনও সিশ িীসমি। আি এ পর্ভূসমপিই রণীি  পয়পে িোিীয় িোমোসিি সনিোপত্তো সিৌশল। িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিি আওিো ও 

পসিসধি ক্রমিম্প্রিোিণ িপিও অপনি সক্ষপত্রই এপদি রূপোন্তিমূলি রভোি দৃসষ্টগ্রো য  য়সন। উপিোিপভোগীপদি ক্ষমিোয়ন ও রোপ্ত সুসিধোি 

সর্িিস িোি সিিোপি এিি িম টসূসি িিম দোসিদ্র্য সর্পি উত্তিপণ িীসমি ভূসমিো িোখপি সপপিপে। 

৪.১.১ লক্ষয 

নোিী ও সমপয়পদিপি (িোসলিোপদিপি) দোসিদ্র্য  পি উত্তিপণ ি োয়িো িিো এিাং রূপোন্তিমূলি ও সিন্ডোি িাংপিদনশীল িোমোসিি সনিোপত্তো 

ব্যিস্থোি মোধ্যপম ঝৌঁসি ও ঝৌঁসিগ্রস্তিো (ভঙ্গুিিো) হ্রোপিি মোধ্যপম িোপদি ক্ষমিোয়ন সনসিি িিো। 

৪.১.২ নীসিি উপেশ্য 

নীসিি উপেশ্যগুপলো  ল:  

• সিন্ডোি িমিোি (নোিী-পুরুষ িমিো) রিোি ও নোিীি ক্ষমিোয়ন সনসিপি িোর্ টিি অিদোন িোখপি িোাংলোপদপশি িোমোসিি সনিোপত্তো 

িম টসূসিগুপলোপি অসধিিি িক্ষম িপি সিোলো।    

• িিল িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিি নিশো রণয়ন, িোস্তিোয়ন ও পসিিীক্ষপণ এিটি সিন্ডোি দৃসষ্টপিোণ (পিন্ডোি সলন্স) অন্তটর্ভি িিোি 

মোধ্যপম নোিী-পুরুষ ব্যিধোন (পিন্ডোি ব্যিধোন) িসমপয় আনো।   

• িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিি নিশো রনয়ণ এিাং িোস্তিোয়পন সিন্ডোি দৃসষ্টভসঙ্গি রপয়োপগ নীসিসনধ টোিি, িম টসূসি রনয়ণিোিী, 

িোস্তিোয়নিোিী এিাং মূল্যোয়নিোিীপদিপি উৎিোস ি িিো।  
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• স্বিিভোপি ও িমোপিি িদস্য স পিপি সিসভন্ন সগোষ্ঠী ও িনপপদি নোিীপদি সিন্ডোি সভসত্তি িোস দোি সিষয়টি সনসিি িিোি মোধ্যপম 

িীিনিক্র জুপে িোপদি ঝৌঁসি এিাং অি োয়ে িমোপনোি ব্যিস্থো গ্র ণ িিো। 

 

৪.২ সদি সনপদ টশনোমূলি মূলনীসি 

এই নীসিটি িোি টিনীন মোনিোসধিোপিি মূলনীসিি রসি শ্রদ্ধোশীল এিাং সলঙ্গ, িোসি, িণ ট, ধম ট এিাং িমস্থোপনি সভসত্তপি কৃি িি ধিপনি তিষম্য 

এিাং পক্ষপোিমূলি আিিপণি সিরুপদ্ধ অিস্থোন িপি। এটি নোিী-পুরুষ িমিোি (পিন্ডোি িমিোি) ধোিণোগুসলি িোপর্ও িোমঞ্জস্যপূণ ট। িোমোসিি 

সনিোপত্তো িম টসূসিি নিশো রণয়ন এিাং িোস্তিোয়পন সিন্ডোি িমিো সিষয়টিি অন্তর্ভ টসিিপল্প সনপম্নোি মূলনীসিগুসল সনধ টোসিি  পয়পে। 

৪.২.১ সিন্ডোি িমিোি রিোি: সিন্ডোি সিষয়টিপি িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসি রণয়ন রসক্রয়োি মূলধোিোয় 

আনয়ন 

িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিগুপলোি মূলধোিোয় র্োিপি এিটি সিন্ডোি িাংসিষ্ট দৃসষ্টপিোণ এিাং এিি িম টসূসিপি সিিি উপোদোপনি িাংপিষ ঘর্োন 

 পি সর্গুপলো সিন্ডোি িমিো অিটপন ও এি রিোপি গুরুেপূণ ট রভোি িোপখ। রসিিন্ধী ব্যসি, িাংখ্যোলঘু, নৃিোসিি ও ঝৌঁসিগ্রস্ত িনপগোষ্ঠীি িদস্যি  

িোস দো সিপিিনোয় নোিী ও পুরুষ সর্ন িমমোত্রোি সুসিধো লোভ িপি সিসিষপয় সিপশষ মনপর্োগ সদওয়ো  পি। এলপক্ষয িোমোসিি সনিোপত্তো এিাং 

িোমোসিি ি োয়িোি িিিিো  রসক্রয়োয় এিটি সিন্ডোি িাংপিদনশীল সিৌশল রপয়োপগি রপয়োিন  পি। নোিীি গৃ স্থোসল িাংসিষ্ট দোসয়েোিসলি 

পোশোপোসশ ঝৌঁসিগ্রস্তিোি মোত্রো সিপিিনোয় সনপয়, নোিীি িোপিি ভোি নো িোসেপয় ও িময়-িাংির্ পসিসস্থসিি অিনমন নো ঘটিপয় এিাং সশশু ও 

রিীণ রর্পত্ন সিন্ডোিসভসত্তি ি োয়িো সনসিি িপি িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিি নিশো রনয়ণ এিাং িোস্তিোয়ন িিো  পি। রপদয় ি োয়িো গ্র পণ 

নোিীপদি র্পর্ষ্ট পসিমোণ অসভগম্যিো িপয়পে সিনো সিসিষয়টিও সিপিিনোয় িোখো  পি। নোিী ও সমপয়পদি (িোসলিোপদি) সুিক্ষো এিাং সনিোপত্তোও 

সনসিি িিো  পি। িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিি িোস্তিোয়ন ও পসিিীক্ষপণ ব্যিহৃি  পি সিন্ডোি-িাংপিদনশীল উপোয়-উপিিণ। িোমোসিি 

সনিোপত্তোি সক্ষপত্র নোিীিো সিিল ক্ষসিগ্রস্ত িো ি োয়িো গ্র ণিোিী নয়, অিদোনিোিী স পিপিও সর্ িোি গুরুেপূণ ট ভূসমিো িপয়পে িো রিোশিপল্প 

িাংসিষ্ট দসলল ও মোনদপণ্ড সিন্ডোি িাংপিদনশীল শব্দ এিাং ভোষো ব্যি োি িিো  পি। 

৪.২.২ নোিী ও সমপয়পদি (িোসলিোপদি) ক্ষমিোয়ন: অসধিোিসভসত্তি পদ্ধসি এিাং রূপোন্তিমূলি িোমোসিি 

সনিোপত্তো 

নোিীি ক্ষমিোয়ন, অসধিোি িাংিক্ষণ এিাং নোিী িীিনিোপলি সিসভন্ন পর্ টোপয় রূপোন্তি-িম্ভোিনো িোগিপণি লপক্ষয িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসি 

িোস্তিোয়পন অসধিোিসভসত্তি পদ্ধসি গ্র ণ িিো  পি। মো, স্ত্রী অর্িো পসিিোপিি রর্ত্ন রদোনিোিী স পিপি শুধুমোত্র ব্যি োসিি িোস দোগি সদি 

সিপিিনোয় নো সনপয় নোিীপদিপি পূণ ট অসধিোিিাংিসলি স্বিি ব্যসিিিো স পিপি গণ্য িিো  পি। িম টসূসিি নিশো রণয়ন ও িোস্তিোয়পন নোিীি 

ক্ষমিোয়ন, ন্যোয়সিিোপি অসভগম্যিো, িণ্ঠস্বি (মি রিোপশি অসধিোি) ও রসিসনসধে িিো ক্ষমিো, সনতৃে এিাং সিদ্ধোন্ত গ্র পণ অাংশগ্র পণ ি োয়ি 

উপোদোনগুপলো সিপিসিি  পি। িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসি উৎপোদনশীল িম্পদ ও স্বীয় িীিপন উপি সনয়িণ রসিষ্ঠোয় নোিীপদিপি ি োয়িো 

িিপি। এই িম টসূসিগুসল সিিলমোত্র নোিীপদি ি পি দৃসষ্টগ্রো য ব্যি োসিি িোস দো নয় িিাং সিন্ডোি তিষম্য সনিিন এিাং ক্ষমিোয়ন সনসিিমূলি 

দূিদশী ও িমসধিগুরুেিো ী সিৌশলগি সিষয় সিপিিনোয় িোখপি। 

৪.২.৩ িোমোসিি সনিোপত্তো িাংসিষ্ট সিদ্ধোন্ত গ্র ণ রসক্রয়োয় অাংশগ্র ণ 

সনপিপদি ব্যি োসিি ও সিৌশলগি িোস দো িনোিিিণ ও িো পূিপণি উপোয় অপন্বষপণি রসক্রয়োয় নোিী ও সমপয়পদি অাংশগ্র ণ সনসিি িিপি 

িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিগুপলো। দসিদ্র্য পসিিোিগুপলোি সনয়সমি অাংশগ্র ণ এিোসধি সিষয়পি ি িিি িিপি। অাংশগ্র ণমূলি িোস দো 

িনোিিিণ, রপয়োিনীয় িপেি সর্োগোন, অনুপরিণোমূলি িমর্ টন-ি োয়িো, আিিণ-পসিিিটনগি সর্োগোপর্োগ পদ্ধসি সিষপয় দসিদ্র্ পসিিোিগুপলোি 

িপিিনিো সনসিি  পি। ফলশ্রুসিপি িোপদি িন্য সুগম  পি সিযমোন সুপর্োগ-সুসিধো ও পসিপষিো রোসপ্তি পর্। িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিগুপলো 

িোস দোগি সদি সিষপয় িপিিনিো সনম টোপণি পোশোপোসশ িিোিসদস িোি অপন্বষো সৃিপনও ি োয়িো িিপি। িোমোসিি সনিোপত্তোি  অন্যোন্য 

িোমোসিি সিদ্ধোন্ত গ্র পণ নোিী ও সমপয়পদি অাংশগ্র ণ সনসিপি সুপর্োগ ও িক্ষমিো সনম টোপণও ভূসমিো িোখপি এই িম টসূসিগুপলো। 
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৪.২.৪ সিন্ডোি সভসত্তি িোমোসিি সনিোপত্তোি িন্য িম্পূিিিো এিাং অাংশীদোসিে সনসিি িিো 

সিন্ডোি িমিোি িন্য সুিঙ্গি িোমোসিি সনিোপত্তো ব্যিস্থোি িোস্তিোয়ন সনসিি িিোি লপক্ষয এই নীসি অন্তর্ভ টসি ও িমন্বয় এিাং িম্পূিিিোি 

সিষপয় সিোি রদোন িপি। এেোেোও এই নীসি উপিোিপভোগী নোিী ও সমপয়পদি (িোসলিোপদি) িম্ভি িপি টোচ্চ সুফল রদোপন িোমোসিি সনিোপত্তো 

িম টসূসিগুপলো খোিসভসত্তি সিসভন্ন কুশীলপিি ভূসমিো সিপিিনোয় িোপখ এিাং িিিোসি ও সিিিিোসি উপযোগিমূপ ি িপঙ্গ অাংশীদোসিে ও 

িম্পূিিিোপি উৎিোস ি িপি। এই িম টসূসিগুপলো নোিী ও সমপয়পদি সিিো সদওয়োি লপক্ষয ি পর্োসগিো ও পোিস্পসিি িমর্ টন বৃসদ্ধ িিপি এিাং 

তদ্বিিো এেোপি খোিসভসত্তি উন্নয়ন িম টসূসিি িোপর্ িমন্বয় িোধন িিপি। সিন্ডোি িমিো আনয়ন এিাং িোমোসিি ও পোসিিোসিি পর্ টোপয় নোিীি 

িীিনিক্রসভসত্তি িোস দো পূিপণ ি োয়ি িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসি িাংসিষ্ট িিল উপযোপগি মপধ্যও িমন্বয় িোধন িিো  পি। 

৪.২.৫ সিন্ডোি িাংপিদনশীল িোমোসিি সনিোপত্তো িন্য দক্ষিো এিাং িক্ষমিো তিসি 

এই নীসিি সক্ষপত্র, উপিোিপভোগী নোিীি  িোমোসিি সনিোপত্তোি িিল অাংশীিপনি িযোপলঞ্জ সমোিোপিলোি এিটি িলমোন রসক্রয়ো স পিপি র্োিপি 

িক্ষমিো সনম টোণ। স্বিি, রোসিষ্ঠোসনি এিাং িোমোসিি স্তপি িক্ষমিো সনম টোণ িাংসিষ্ট সিষয় এপি অন্তর্ভ টি  পি। নোিী ও সমপয়পদি ব্যসিগি 

পর্ টোপয়ি িক্ষমিো তিসিি সক্ষপত্র জ্ঞোনবৃসদ্ধ, িীিন ও বৃসত্তমূলি দক্ষিো, িীিনব্যোপী সিসভন্ন িযোপলঞ্জ সমোিোপিলোি দক্ষিো, উন্নয়ন রসক্রয়োি সুু্সিধো 

গ্র ণ, িে ও পসিপষিোয় অসভগম্যিো, িম্পদ ও স্বীয় িীিপনি সনয়িণ গ্র ণ িাংসিষ্ট ি োয়িো অন্তর্ভ টি  পি। িলিোয়ু পসিিিটন এিাং রোকৃসিি 

দুপর্ টোগ িসনি িাংির্ি  সর্ সিোন সিপদ ও অসভঘোি সমোিোপিলো এিাং ঘুপি দাঁেোপনোি ক্ষমিো গপে তুলপিও ি োয়িো িিো  পি। রোসিষ্ঠোসনি 

পর্ টোপয়, সিন্ডোি-িাংপিদনশীল িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসি রনয়ণ ও পসিিোলনো এিাং িোপদি ফলোফল সনসিি িিোি িক্ষমিো বৃসদ্ধ িিো  পি। 

িোাংলোপদশ পসিিল্পনো িসমশন, অর্ ট মিণোলয়, িোস্তিোয়ন পসিিীক্ষণ ও মূল্যোয়ন সিভোগ (আইএমইসি) ও িোাংলোপদশ পসিিাংখ্যোন বুযপিো 

(সিসিএি) ি  সিসভন্ন মিণোলয় ও িাংস্থোি িম টিিটোপদিপি িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসি রণয়ন ও পসিিীক্ষপণি িন্য সিন্ডোি িাংসিষ্ট সিপিষণী 

ক্ষমিো বৃসদ্ধি উপি সিোি রদোন িিো  পি। িোমোসিি পর্ টোপয়, ব্যসি ও িিিোসি খোপিি অাংশীগণ, পসিপষিো রদোনিোিী িাংস্থো, স্থোনীয় িিিোি, 

সুশীল িমোি ও িসমউসনটিি িক্ষমিো বৃসদ্ধ িিো  পি সর্ন িোিো নোিী-পুরুষ িমিো ও নোিীি ক্ষমিোয়ন সিষপয় িাংপিদনশীল  য়। 

৪.২.৬ পসিিীক্ষণ ও উন্নীিিিণ এিাং সর্িিই ফলোফপল সিসনপয়োগ 

সিন্ডোি িমিো িাংসিষ্ট ফলোফল পসিিীক্ষপণ সিসনপয়োপগি মোধ্যপম এিাং ইসিিোিি ফলদোয়ী িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিি আওিো ও পসিসধ 

িম্প্রিোিপণি মোধ্যপম অসিটি িফলিোি সর্িিস িো সনসিি িিো  পি। িিল িোমোসিি সনিোপত্তো রিল্প িো িম টসূসিি পসিিীক্ষণ পদ্ধসিপি এিাং 

িোস্তিোয়ন পসিিীক্ষণ ও মূল্যোয়ন সিভোগ (আইএমইসি), মিণোলয় ও নোগসিি উপযোপগি মোধ্যপম সিন্ডোি িমিো ও নোিীি ক্ষমিোয়ন িম্পসিটি 

ফলোফল পর্ টপিক্ষপণ এ মূলমিণোি রসিফলন ঘর্োপনো  পি। সলঙ্গগি পসিিয় দ্বোিো সিভোসিি এিটি সনভ টিপর্োগ্য িেভোন্ডোি (পির্োপিি) সনম টোণ, 

ক্ষমিোয়ন িাংসিষ্ট সূিি িাংজ্ঞোসয়ি িিো এিাং িেব্যিস্থোপনো পদ্ধসি (এমআইএি) ব্যি োপিি মোধ্যপম ফলোফল ধোিণ, উপিোিপভোগী সনি টোিন 

ও সিসিিিিণ, অাংশগ্র ণ, িিোিধোন ও অসভপর্োগ রসিিোি ব্যিস্থোি স্বচ্ছ পদ্ধসি এিাং এিোসধি উৎি সর্পি িপেি তিধিো র্োিোই িিোি সিষয় 

অন্তর্ভ টি িিো  পি িোসি টি পসিিীক্ষণ ব্যিস্থোয়। উত্তম দৃষ্টোন্ত স পিপি স্বীকৃি পদ্ধসিগুপলোি ব্যি োি িোেোপনো  পি এিাং ফলোফপলি সর্িিস িো 

িিোয় িোখপি অন্তর্ভ টি  পি এিটি ফপলোআপ রসক্রয়ো। 

৪.২.৭ িম্পপদি সর্োগোন 

িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিগুপলো সিন্ডোি িমিো িাংসিষ্ট ও ক্ষমিোয়নমূলি উপোদোন ও িম টিোপণ্ডি অর্ টোয়ন সনসিি িিপি। িোিীয় িোমোসিি 

সনিোপত্তো সিৌশপলি (এনএিএিএি) আওিোধীন সিন্ডোিপিসন্দ্রি িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিি অর্ টোয়ন এই নীসিি লক্ষয অিটপনি িন্য গুরুেপূণ ট। 

িিিোপিি সনিস্ব উৎি সর্পি িিোপেি পোশোপোসশ উন্নয়ন অাংশীদোি, সিিিিোসি খোি ও সুশীল িমোপিি িাংগঠনগুপলোি িপঙ্গ সর্ৌর্ অর্ টোয়ন 

সনসিি িিো  পি।  

 

৪.৩ নীসিি অগ্রোসধিোি 

এই অাংপশ এিগুচ্ছ নীসিগি রোসধিোি িাংিসলি  পয়পে। িোিীয় িোমোসিি সনিোপত্তো সিৌশপলি (এনএিএিএি) সিষয়সভসত্তি ক্লোস্টোিগুসলি 

(র্র্ো, িোমোসিি ি োয়িো, খোয সনিোপত্তো ও দুপর্ টোগ ি োয়িো; িোমোসিি সিমো ; শ্রম/িীসিিোয়ন, মোনি উন্নয়ন ও িোমোসিি ক্ষমিোয়ন) িোপর্ 
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িঙ্গসি সিপখ িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিি মোধ্যপম নোিীি িোস দো পূিণ এিাং সিন্ডোি িমিো রিোপিি িন্য সনপম্ন িসণ টি সক্ষত্রগুসলপি অগ্রোসধিোি 

রদোন িিো  পি। িি টোসধি ঝৌঁসিগ্রস্ত নোিীপদি খোয ও আপয়ি সনিোপত্তো এিাং শ্রমিোিোপি অাংশগ্র পণি সুপর্োপগি সিষয়গুপলো সনসিি িিোই  পি 

মূল উপেশ্য। 

৪.৩.১ খোয সনিোপত্তো ও পুসষ্ট 

খোয মোনুপষি রধোনিম সমৌসলি অসধিোি এিাং এসিষয়টি সিপিিনোয় সনপয় ক্ষুধো, অপুসষ্ট এিাং সিোগব্যোসধি রপিোপ রসিপিোপধ িোমোসিি 

সনিোপত্তো িম টসূসিি মোধ্যপম িিল িয়পিি নোিী ও সশশুপদি িন্য পোসিিোসিি পর্ টোপয় খোয সনিোপত্তো সনসিি িিো  পি। ফিপলি ক্ষসি, রোকৃসিি 

দুপর্ টোগ, অন্যোন্য অসভঘোি এিাং সিিোিে িসনি খোয িাংির্ সনিিপনি উপযোগ গ্র ণ িিো  পি। িোপিি সিসনমপয় খোপযি মপিো খোয সনিোপত্তো 

িম টসূসি িো সভসিসি’ি মপিো উন্নয়নমূলি িম টসূসি িোলু িোখো িো িম্প্রিোিণ এিাং  সখোলো িোিোপি সিক্রয় (ওপপন মোপিটর্ সিলি) ও ফুি িোপি টি 

মপিো িম খিপি খোয রদোন িো দুপর্ টোপগ ত্রোণ রদোন মূলি িোর্ টক্রম সনসিি িিো  পি। দসিদ্র্পদি িন্য পুসষ্ট সনসিি িিোি উপেপশ্য খোয 

ি োয়িো িম টসূসিগুসল ক্রমোন্বপয় খোযমোন উন্নয়ন িম টসূসিপি রূপোন্তসিি িিো  পি; িিটমোপন সর্মন আইসিসভসিসি িম টসূসিি মোধ্যপম িোপলি 

পুসষ্টমোপনি উন্নয়ন ঘর্োপনো  পচ্ছ। 

৪.৩.২ নোিী ও সমপয়পদি িন্য মোনি উন্নয়ন মূলি ি োয়িো 

মধ্যম আপয়ি সদপশ উত্তিপণি গুরুেপূণ ট অনুষঙ্গ  পি পোপি অন্তর্ভ টসিমূলি মোনি উন্নয়ন সর্খোপন রপিযি নোগসিি রবৃসদ্ধ ও িোমোসিি উন্নয়পন 

িোখপি পোপি রভূি অিদোন। িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসি িোস্তিোয়পনি মোধ্যপম স্বোস্থয, সশক্ষো, দক্ষিোি  অন্যোন্য অসধিোি ও সুপর্োগরোসপ্ত সনসিি 

িিোি মোধ্যপম সমপয় (িোসলিো) ও নোিীপদি দোসিদ্র্য ও তিষম্য হ্রোপিি রপিষ্টো সনয়ো  পি। দসিদ্র্ ও ঝৌঁসিপি র্োিো নোিীপদি ক্ষমিোয়পন িিিোি 

মোনি উন্নয়ন ও উপযোগ ি োয়িো অব্যো ি িোখপি। নোিী ও সশশুপদি িন্য পুসষ্ট, স্বোস্থযপিিো, সশক্ষো এিাং িক্ষমিো অিটপনি সুপর্োগ সনসিি িিো 

 পি। িি িয়পিি নোিীপদি িন্য সশক্ষো অিটন ও িম্পন্ন িিো এিাং িোশ্রয়ী স্বোস্থযপিিোি সুসিধোি রদোপনি সিষপয় অগ্রোসধিোি সদওয়ো  পি। 

৪.৩.৩ িীসিিোয়ন মূলি িম টিোণ্ড, িম্পদ, আয় ও ি োয়িোপিিোয় অসভগম্যিো 

িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিি মোধ্যপম নোিীপদি িন্য িীসিিোয়ন মূলি িম টিোপণ্ড অাংশগ্র পণি সুপর্োগ, আয়-পিোিগোি, আপয়ি সনিোপত্তো, 

িমোপিশপনি মোধ্যপম উৎপোদনমুখী দক্ষিো, নগদ অর্ ট িো িম্পদ ি োয়িো ও রসশক্ষণ, িম্প্রিোিণি  অন্যোন্য পসিপষিো রদোপনি ব্যিস্থো গ্র ণ 

িিো  পি। আত্মিম টিাংস্থোন সৃসষ্ট, উপযোিোসুলভ গুণোিসল ও দক্ষিোি সিিোশ এিাং উৎপোদনশীল িম্পপদ অসভগম্যিো সনসিি িিোি মোধ্যপম 

িীসিিোয়পনি সুপর্োগ তিসি িিো  পি। ি োয়িো িম টসূসিগুপলোপি িময়, গসিশীলিো, সিসধসনপষধ এিাং নোিী ও িোসলিোপদি সনিোপত্তোি  সিন্ডোি-

সভসত্তি রসিিন্ধিিোিমূ  সিপিিনোয় সনয়ো  পি। দসিদ্র্িম পসিিোপিি, দূিিিী স্থোপন িিিোিিি এিাং িাংখ্যোলঘু ও নৃিোসিি িম্প্রদোয়ি  

ঝৌঁসিপি র্োিো অন্যোন্য িনপগোষ্ঠীর্ভি নোিীপদিপি িোাংস্কৃসিিভোপি উপযুি, অ-রর্োগি ও সর্িিই িীসিিোয়পন ি োয়িো িিোি সিষয়টিপি 

অগ্রোসধিোি সদওয়ো  পি এিাং িোপদিপি এমনভোপি িক্ষম িপি সিোলো  পি সর্ন িোপদি আি িোমোসিি ি োয়িোি উপি সনভ টিশীল নো  পি  য়। 

সর্িিই সুসিধো এিাং িম্পপদি উপি সনয়িণি  িিম দোসিদ্র্য সর্পি উত্তিপণি পসিিল্পনোিাংিসলি িম টসূসিি নিশো রনয়পণি উপি সিোি সদওয়ো 

 পি। 

৪.৩.৪ শ্রমিোিোপি িসক্রয় অাংশগ্র পণ রপণোদনো 

সদশীয় ও আন্তিটোসিি শ্রমিোিোপি নোিীি িসক্রয় অাংশগ্র পণ রপয়োিনীয় উপযোগ গ্র ণ িিো  পি। শ্রমঘন গণপূিট িোপি সনপয়োসিি িিোি মোধ্যপম 

িি টোসধি ঝৌঁসিগ্রস্ত নোিীপদিপি শ্রমিোিোপি রপিপশ রোসধিোি সদওয়ো  পি। িম টসৃিন মূলি িম টসূসি, সশক্ষোনসিসশ, সনপয়োগ ি োয়িো, িমমজুসি, 

িপিিন িোধোিণ ও মোতৃেিোলীন ছুটি, দক্ষিোি সিিোশ, অিিিভোিোি  অন্যোন্য সুপর্োগ সনসিি িপি িোমোসিি সনিোপত্তো ি োয়িো রদোন িিো 

 পি। সদপশ ও সিপদপশ শ্রমিোিোপিি িোস দো অনুর্োয়ী নোিী ও সমপয়পদি দক্ষিো বৃসদ্ধপি ি োয়িো িিো  পি। িম টিীসি নোিীপদি িন্য সশোভন 

িম টসুপর্োগ ও িম টপসিপিশ তিসি িিো  পি। এলপক্ষয নোিীপদি সিপশষ িোস দোগুপলো, সর্মন সশশু রর্ত্ন, সিপনোদন, পোসন ও স্যোসনপর্শন, মোতৃে, 

সনিোপদ িোপিি পসিপিশ, সনিোপদ গমনোগমন, িোপদি িোমোসিি ও পোসিিোসিি মূল্যপিোপধি রসি শ্রদ্ধোশীলিো, স্বোস্থযপিিো এিাং সিিোিে ও 

অসুস্থিো িসনি সিমো ইিযোসদ সিপিিনোয় িোখো  পি। সিিিিোসি খোি, সনপয়োপগ ি োয়িোিোিী রসিষ্ঠোন, সনপয়োগদোিো, সুশীল িমোি ও শ্রম 

আমদোসনিোিি সদপশি িপঙ্গ সর্ৌর্ভোপি িরুণ রিম, নোিী ও ঝৌঁসিগ্রস্ত িনপগোষ্ঠীপি শ্রমিোিোপি অাংশগ্র পণি পর্ সুগম িিো  পি। 
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৪.৩.৫ উৎপোদনশীল আসর্ টি অন্তর্ভ টসি 

নোিী ও সমপয়পদি আসর্ টি অন্তর্ভ টসি এিটি রোসধিোিরোপ্ত সিষয়। িিিোি এ সিষপয় এিটি পূণ টোঙ্গ ও িমসন্বি ি োয়িো রদোন ব্যিস্থো (সিটুসপ: 

িিিোি সর্পি িিোিসি ব্যসি পর্ টোপয়) সনম টোণ িিপি  এিাং এমন িি সস্কম িোলু িিপি সর্গুপলোপি নোিীি অাংশগ্র ণ ি ি  পি। নোিী ও সমপয় 

সিপশষ িপি অি োয় ও সনম্ন আপয়ি িনপগোষ্ঠী এিাং রিোিী শ্রসমিপদিপি িোশ্রয়ী মূপল্য রপয়োিনীয় আসর্ টি পসিপষিো (ক্ষুদ্র্ঋণ, ব্যোাংি  পি 

অর্ টোয়ন, িঞ্চয় সিিো, সশক্ষো ঋণ) রদোন িিো  পি। এেোেো নোিীপদি িন্য রোসিষ্ঠোসনি অর্ টোয়ন রসক্রয়ো ও িাংসিষ্ট িে রোসপ্ত ি ি িিো  পি। 

৪.৩.৬ িোমোসিি ক্ষমিোয়পন ি োয়িো 

িোমোসিি সনিোপত্তোি মোধ্যপম নোিীপদি িোমোসিি ক্ষমিোয়ন রসক্রয়োয় ি োয়িো িিো  পি। আনুষ্ঠোসনি ও অনোনুষ্ঠোসনি এিাং ব্যি োসিি সশক্ষোি 

মোধ্যপম নোিীি আত্মসিিোি, জ্ঞোন, সশক্ষণ, সৃিনশীলিো এিাং পসিিিটন ব্যিস্থোপনোি িক্ষমিোি উন্নয়ন ঘর্োপনো  পি। মিরিোপশি ক্ষমিো ও 

রসিসনসধেশীলিো বৃসদ্ধপি এিাং ন্যোয়সিিোপিি সুপর্োগ লোপভ নোিী তমত্রী অিটপন ি োয়িো িিোি মোধ্যপম সনসিিোসিি িোমোসিি সনয়মনীসি ও 

রর্োি পসিিিটন ও নোিীি ক্ষমিোয়ন সনসিি িিো  পি। সিন্ডোিসভসত্তি িস াংিিো সনমূ টল িিো এিাং নোিী ও পুরুপষি কৃসত্রমভোপি আপিোসপি সভন্ন 

সভন্ন ভূসমিোি  রর্োগি সনয়ম-নীসিি পসিিিটপন সেপল ও পুরুষপদিপি অাংশগ্র ণ সনসিি িিো। দোসয়েরোপ্ত ব্যসিপদি দোয়িদ্ধিো সনসিি িিপি 

নোিীপদি িসক্রয় িিোি িন্য গ্রুপ গঠন, সনর্ওয়োসিটাং, পসিপষিো িাংক্রোন্ত িে এিাং পসিপষিো রদোনিোিীি িোপর্ িাংপর্োগ রসিষ্ঠোি সিষয়গুপলো 

অগ্রোসধিোি পোপি। নোিী সনতৃপেি িাংস্থোন, িে ও অনুশীলপন ি োয়িো িিো  পি। রপর্োিযপক্ষপত্র সিিিিোসি খোি ও নোিী অসধিোি িাংস্থোগুসলি 

ি পর্োসগিো িোওয়ো  পি। 

৪.৩.৭ শ িোঞ্চপলি নোিীপদি িোপে সপৌৌঁেোপনো 

শ িোঞ্চপলি নোিী ও সমপয়িো গ্রোমীণ নোিী ও সমপয়পদি সর্পি সভন্নিি িযোপলঞ্জ সমোিোপিলো িপি র্োপি। শ পি িিিোিিি নোিী ও সমপয়পদি 

িোস দো পূিপণি সক্ষপত্র সনিোপত্তো ও সুিক্ষো, শ্রমিোিোপি রপিপশ ি োয়িো, গৃ োয়ণ ও আশ্রয়ণ, স্বোস্থয, পোসন, স্যোসনপর্শন, পুসষ্ট ইিযোসদ সিষয়পি 

গুরুে সদওয়ো  পি। সশশু রর্ত্ন, গমনোগমন ও পসিি ন, আপলোসিি িেি, শ িোঞ্চপল িিিোিিোিী নোিীি রসি িস াংিিো হ্রোি, ন্যোয়সিিোি এিাং 

শ্রম অসধিোপিি সনিয়িো রদোপনি সিষপয় সিপশষ মপনোপর্োগ সদওয়ো  পি। শ পিি নোিীপদি অন্তর্ভ টসিি উপেপশ্য িোমোসিি সিমো িম টসূসিি 

আওিো িম্প্রিোসিি িিো  পি। 

৪.৩.৮ িোমোসিি সিমো পদ্ধসিি আওিো িম্প্রিোিণ 

িোমোসিি ি োয়িো, সিপশষ িপি সর্গুপলো বৃদ্ধ িয়ি, রসিিসন্ধিো, সিিোিে এিাং মোতৃেিোলীন ঝৌঁসিি সিপিীপি সুিক্ষো রদোন িপি র্োপি এমন 

িি িম টসূসি গ্রোম ও নগপিি িিল রপর্োিয নোিী ও সমপয়পদি িন্য িম্প্রিোসিি িিো  পি। িয়স্ক ভোিো, অি োয়ে ও রসিিসন্ধিো িাংসিষ্ট ভোিো, 

মুসিপর্োদ্ধো ভোিোি মপিো সিপশষ ভোিো, অসভঘোি ও অসুস্থিোি সিপিীপি সিমোি সক্ষপত্র নোিীপদি রোসধিোি সনসিি িিো  পি। শ ি এলোিোি 

িোমোসিিভোপি সিসচ্ছন্ন সগোষ্ঠীি নোিী ও সমপয়পদি িন্য িম টসূসিি আওিো িম্প্রিোসিি িিো  পি। বৃদ্ধ িয়ি, রসিিসন্ধিো, সিিোিে এিাং মোতৃে 

িাংসিষ্ট ঝৌঁসিি সিরুপদ্ধ সুিক্ষো সনসিপিি লপক্ষয এমন এিটি িোমোসিি সিমো  ব্যিস্থো িোলু িিো র্ো মোনুষপি িোপদি সনিস্ব িোমোসিি সনিোপত্তোয় 

সিসনপয়োগ িিপি িো োয্য িিপি। 

৪.৩.৯ িরুসি অিস্থোি িন্য রস্তুসি এিাং অসভঘোি ি নশীলিো তিসি 

সদপশি িলিোয়ু ঝৌঁসিরিণ অঞ্চপলি নোিী ও সমপয়ি  অন্যোন্যপদিপি সিপশষ িপি রোকৃসিি দুপর্ টোগিসনি সিপর্ টয়িোপল িরুসি অিস্থোি িন্য 

রস্তুি িিোি উপি সিপশষ সিোি সদওয়ো  পি। িোৎক্ষসণি ত্রোণ ি োয়িো রদোন েোেোও  রস্তুসি, সর্িিই িীিনর্োত্রোি সুপর্োগ, ঝৌঁসি ব্যিস্থোপনো, 

পুনি টোিন এিাং রিযোসশি  স্তপক্ষপ সনসিি িিো  পি। দুপর্ টোগ ব্যিস্থোপনো িম্পসিটি সিসভন্ন প্ল্যোর্ফপম ট ও সিদ্ধোন্ত গ্র পণ নোিী ও সমপয়পদি 

অাংশগ্র ণ সনসিি িিো  পি। িাংির্পূণ ট মোতৃে ও দুপর্ টোপগি সশিোি ব্যসিপদি িন্য রপয়োিনোনুর্োয়ী স্বোস্থযগি ও মনস্তোসিি-িোমোসিি ি োয়িো 

রদোপনি ব্যিস্থো িিো  পি। িস াংিিো,  য়িোসন ও িাংঘোিি  অন্যোন্য অসভঘোপিি সক্ষপত্র নোিী ও সমপয়পদি িন্য রসিপিোধ মূলি ও অন্যোন্য 

ি োয়িো-িমর্ টপনি ব্যিস্থো িিপি  পি।  
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৪.৪ নীসিগি রসিশ্রুসি এিাং িম টব্যিস্থো 

এই নীসি নোিী ও সমপয় (িোসলিো) ি  িিোি িীিপনি িিগুপলো পর্ টোপয় িোমোসিি সনিোপত্তো রদোপন, ঝৌঁসিপূণ ট ও অি োয় অিস্থোয় সর্মন 

রসিিসন্ধিোয়, দুপর্ টোপগ ও মোতৃেিোপল ি োয়িোিপল্প এিাং নোিী-অিদমনমূলি রর্োগি িোমোসিি সনয়মনীসিি পসিিিটন ঘটিপয় নোিীি ক্ষমিোয়ন 

সনসিি িিপি রসিজ্ঞোিদ্ধ। এই নীসিপি নোিী ও সমপয়পদি (িোসলিোপদি) পূণ টোঙ্গ মোনিোসধিোি সনসিি িিোি, মোনি উন্নয়নমূলি পসিপষিোয় 

নোিীপদি অসভগম্যিো রদোন এিাং সলঙ্গ, অিস্থো ও অিস্ োন, িোসি, ধম ট িো শোিীসিি িোমেট সনভ টি িিধিপনি তিষম্য ও কুিাংস্কোি সনমূ টপলি 

লক্ষয সনধ টোিণ িিো  পয়পে। এই নীসিি আপলোপি সৃষ্ট িম টসূসিপি এমন িি ি োয়িো অন্তর্ভ টি র্োিপি, সর্গুপলো স্বল্প, মধ্যম ও দীঘ ট সময়োপদ রভোি 

সফলপি িক্ষম  পি। রোর্সমি পর্ টোপয় সমৌসলি পসিপষিো সনসিি িপি ক্রপম িম টসূসিি আওিো ও পসিসধি সক্ষপত্র সিযমোন পোর্ টিয িসমপয় আনো, 

ক্ষমিোয়ন ও িল্যোণ সনসিি িিো, রসিপিোধমূলি ও রিধ টনমূলি িম টব্যিস্থো িোলু িিো, িোস দোগি সদিগুপলোপি িাং ি িিো এিাং পসিপশপষ 

িিোি িন্য এিটি রূপোন্তিমূলি ও িোি টিনীন িীিনিক্রসভসত্তি িোমোসিি সনিোপত্তো ব্যিস্থোি রসিষ্ঠো িিো। 

৪.৪.১ নীসিগি রসিশ্রুসি ১: সশশুপদি িন্য ি োয়িো 

উপেশ্য: িোমোসিি অিস্থো ও অিস্থোন সনসি টপশপষ িিল সশশু, িোলি, িোসলিো সর্ন সশক্ষো, স্বোস্থয, দক্ষিো ও জ্ঞোন অিটপনি মোধ্যপম এিিন 

পসিপূণ ট মোনুষ স পিপি গপে উঠপি পোপি িোি সুপর্োগ িপি সদওয়ো এিাং িোপদিপি রোপ্তিয়স্ক  িোি িন্য র্র্োর্র্ভোপি রস্তুি িপি সিোলো।  

 

সশশুপদিপি সনপম্নোি িোমোসিি সনিোপত্তোমূলি সিিো রদোন িিো  পি -     

ি) িিল সশশুি িম সনিন্ধন সনসিি িিো। 

খ) িিল সশশুি টিিো রদোন সনসিি িিো এিাং িি সশশুপি সভর্োসমন িম্পূিি ও পুসষ্ট িম টসূসিি আওিোয় সনপয় আিো।  

গ) িিল স্কুপল ‘সিযোলয় স্বোস্থয িম টসূসি’ি রিিটন িো িম্প্রিোিণ। 

ঘ) সিন্ডোি িমিো সনসিি িপি রোর্সমি ও মোধ্যসমি সিযোলপয় অধ্যয়নিি দসিদ্র্ ও ঝৌঁসিগ্রস্ত পসিিোপিি িিল সশশু ও সিপশোি সিপশোিীপদি 

িন্য উপবৃসত্ত িোর্ টক্রম অব্যো ি িোখো।  

ঙ) দূিিিী ও দুগ টম অঞ্চল ও িনপপদি সমপয় এিাং সিযোলয়গুপলোি রসি সিপশষ মপনোপর্োগি  সমপয়পদিপি স্কুপল ধপি িোখো, সশক্ষোিীিন িমোপ্ত 

িিো এিাং সশক্ষোপিোপোপনি পিিিী ধোপপ িোপদি উত্তিণ সনসিি িিোি িন্য সমপয়পদি িন্য সনসদ টষ্ট উপবৃসত্ত িোর্ টক্রম িোলু িোখো।  

ি) িোল্যসিিো  এিাং সশশুপদি গভ টধোিণ রসিপিোপধি িন্য রপয়োিনীয় সিিো এিাং িপিিনিোমূলি িোর্ টক্রপমি িম্প্রিোিণ।   

ে) দসিদ্র্ িনপদর্ভি সিযোলপয়ি সশশুপদি িন্য পসিপূিি খোয-রদোন িম টসূসিি রিলন িো িম্প্রিোিণ।  

ি) পসিিযি এিাং অনোর্ সশশুপদি িন্য সশক্ষো ও স্বোস্থয সুসিধোি  আশ্রয়ণ এিাং ি োয়িো রদোন িোর্ টক্রপমি িম্প্রিোিণ।    

ে) দুগ টম িনপদিোিী সশশুপদি িন্য টিিো রদোন, সশশু স্বোস্ য, পুসষ্ট, পোসন িিিিো  এিাং স্যোসনপর্শন সিষয়ি িিিিো গি সদি িাংসিষ্ট 

িোর্ টক্রপমি িম্প্রিোিণ ও িাংিধ টন।  

ঞ) সশক্ষো রসিষ্ঠোপন সমপয়পদি উপসস্থসি এিাং এি ধোিোিোস িিো সনসিি িিোি িন্য িোসেপি, স্কুপল িো স্কুপল র্োিোয়োপিি পপর্ সিন্ডোি সভসত্তি 

িস াংিিো এিাং সর্ৌন  য়িোসন সর্পি সমপয়পদি সুিক্ষো সনসিি িিো।  

র্) সমপয়পদি আত্মসিিোি বৃসদ্ধ ও সনতৃপেি গুণোিসল সিিোশ িাংসিষ্ট সশক্ষো রদোন।  

ঠ) স্কুপল সমপয়পদি ব্যসিগি পসিির্ টো সিষপয় সশক্ষো রদোন এিাং িোইিোি িস াংিিোি  রযুসি সনভ টি সনপীেন সিষপয় িোপদিপি িপিিন িপি 

সিোলো এিাং এিি সর্পি মুি র্োিোি সিৌশল সশখোপনো।  

ি)  ঘপি িোইপি িি ধিপনি িস াংিিো, িাংঘোি ও সনপীেন  পি িি সশশুি সুিক্ষো সনসিি িিো।   

ঢ) সেপল (িোলি) ও সমপয়পদি (িোসলিো) সুসনসদ টষ্ট িোস দোি সিষপয় সখয়োল িোখো; সিপশষি সিযোলয়, সখলোধুলো ও িোাংস্কৃসিি পসিমণ্ডপল িোপদি 

ব্যসিগি পসিির্ টো, সনিোপত্তো, পোসন িিিিো  ইিযোসদি সুব্যিস্থো র্োিো িরুসি।  

ণ) খোিসভসত্তি িম টসূসিি মোধ্যপম সিযোলয়গুসলপি (সিপশষি িক্ষণশীল অঞ্চপল) নোিী সশক্ষপিি রোপ্যিো সনসিি িিো  

ি) সশক্ষোরসিষ্ঠোপন মোনিম্মি স্যোসনর্োসি সুসিধোি ব্যিস্থো িিো এিাং সমপয়পদিপি (িোসলিো) িিঃিক্র িাংসিষ্ট স্বোস্থযসিসধমোলো িম্পপিট িপিিন 

িপি সিোলো।   

র্) অসভভোিি, সিপশোি-সিপশোিী ও যুিোপদিপি সশক্ষো িমোসপ্তি সুফল িম্পপিট িপিিন িিোি লপক্ষয সশক্ষো, রসশক্ষণ ও িোমোসিি িপিিনিো 

বৃসদ্ধমূলি িোর্ টক্রম গ্র ণ।   
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দ) সশশু সিিো  সিাংিো অিোল গভ টধোিপনি সশিোি সমপয়িো র্োপি সিিসিি পি আিোি সশক্ষোিীিন শুরু িিপি পোপি সি লপক্ষয পুনঃরপিশ 

নীসিমোলোি পর্ টোপলোিনো ও রপয়োগ।   

ধ) িস াংিিো, পোসিিোসিি সিাংিো িোমোসিি িাংঘোি অর্িো রোকৃসিি দুপর্ টোপগি সশিোি সশশুপদি িন্য স োপস্টল, আশ্রয়পিন্দ্র এিাং পিোমশ টপিিো 

সনসিি িিো। 

ন) রোপ্তিয়স্ক  ওয়োি রস্তুসি সনওয়ো এিাং অিোল গভ টধোিন সিোধিপল্প সমপয় ও সেপলপদি সর্ৌন ও রিনন স্বোস্ য এিাং অসধিোপিি সিষপয় উপযুি 

সশক্ষো রদোন।  

প) স্কুল িমোপনী পিীক্ষোি পূপি ট িো পপি সর্ িমস্ত সিপশোসি স্কুপলি িোইপি আপে িোপদি িন্য সুসনসদ টস্ট িম টসূসি (দক্ষিো, ক্ষুদ্র্ঋণ, িঞ্চয় ইিযোসদ) 

এিাং শ্রমিোিোপি রপিপশি রস্তুসি সনওয়োি িন্য সিপশোসি মোপয়পদি িন্য সুসনসদ টষ্ট িম টসূসি রনয়ণ ও িোস্তিোয়ন।  

ফ) িিল সিলোয় অ-রিসলি ব্যিিো িমূপ ি  িন্য সমপয়পদি িোসিগসি ও বৃসত্তমূলি সশক্ষোি সুপর্োগ বৃসদ্ধ িিো। রপয়োিপন সশক্ষোনিীশ স পিপি 

িোপদি িাংযুসিি ব্যিস্থো িিো।   

ি) রসিিন্ধী সশশু এিাং রোসন্তি ও নৃিোসিি িনপগোষ্ঠীি সশশুপদি (পেপল ও সমপয়পদি) িন্য অন্তর্ভ টসিমূলি এিাং ি িলভয সশক্ষো সনসিি িিো। 

৪.৪.২ নীসিগি রসিশ্রুসি ২: িপম টোপপর্োগী িয়পি ি োয়িো 

উপেশ্য: সশোভন িোি ও আপয়ি সুপর্োগ সৃসষ্ট এিাং অনুকূল িম টপসিপিশ সৃিপনি মোধ্যপম িপম টোপপর্োগী িয়পিি িি নোিীপি শ্রমিোিোপি রপিপশি 

িন্য িক্ষম িপি সিোলো। এিন্য িিিোি সনম্নসলসখি উপযোগিমূ  গ্র ণ িিপি: 

 

ি) আত্মিম টিাংস্থোনি  সিসভন্ন খোপি িম টিাংস্থোপনি সুপর্োগ সৃসষ্ট িিোি মোধ্যপম অর্ টননসিি িম টিোণ্ড এিাং আয় সিোিগোিমূলি ও উৎপোদনশীল 

িোর্ টক্রপম অাংশগ্র পণি সুপর্োগ তিসি িপি সদওয়ো।  

খ) িিোি িন্য সশোভন িোপিি সুপর্োগ সৃসষ্টিোিী অরিসলি ও উদীয়মোন খোিি  সিসভন্ন সক্ষপত্র দক্ষিো অিটন ও সিিোপশ িোিীয় ও আন্তিটোসিি 

পর্ টোপয় নোিীপদি িন্য পর্ টোপ্ত সুপর্োগ সৃসষ্ট িিো।       

গ) ক্ষমিোয়ন এিাং দোসিদ্র্য  পি উত্তিপণি লপক্ষয শ্রমঘন গণপূিট িম টসূসিগুপলোপি নোিীপদিপি সনপয়োসিি িিো। 

ঘ) নোিীি ক্ষমিোয়নমূলি খোযসভসত্তি িম টিাংস্থোন এিাং ি োয়িো িম টসূসিগুপলোপি নগদ অর্ টোয়ন সভসত্তি িোর্ টক্রপম রূপোন্তপিি সক্ষপত্র পুসষ্টিাংসিষ্ট 

সিষয়োিসল সিপিিনোয় িোখো।  

ঙ) আনুষ্ঠোসনি খোপিি িমীপদিপি সিিোিে, অসুস্থিো, মোতৃে এিাং দুঘ টর্নোিসনি সিমোি আওিোয় সনপয় আিোি সিষয়টি সনসিি িিো। 

ি) সেোর্ ও িে শ িগুপলোপি িম টিীিী ও িম টিন্ধোনী নোিীপদি িন্য আিোিন, আশ্রয়, স োপস্টল, িিসমর্সি ইিযোসদ সুসিধোি সৃিন ও িম্প্রিোিণ।  

ে) উপযোিোসুলভ দক্ষিো এিাং আসর্ টি ব্যিস্থোপনো সিষপয় র্র্োর্র্ সশক্ষণ-রসশক্ষপণি মোধ্যপম আয় ও িম্পপদি উপি সনয়িণ রসিষ্ঠো িিপি 

নোিীপদিপি রস্তুি িপি সিোলো।   

ি) আত্মিম টিাংস্থোপনি লপক্ষয ক্ষুদ্র্ঋপণি আওিো বৃসদ্ধ িপি এিাং রোর্সমি পু ৌঁসিগঠপন ি ি রোসিষ্ঠোসনি ঋণসুসিধো রদোপনি মোধ্যপম নোিীপদি 

আসর্ টি অন্তর্ভ টসি সনসিি িিো। 

ে) ঝৌঁসিপি র্োিো সিিোি নোিীপদি (সিধিো, িোলোিরোপ্তো, সনঃস্ব, এিি মো এিাং সনঃিঙ্গ সিিোি নোিী) িন্য আয় ি োয়িোি পসিমণো ও আওিো 

িোেোপনো এিাং িোপদিপি শ্রমিোিোপি অাংশগ্র পণ ি োয়িো িিো। 

ঞ) কৃসষ ও দক্ষিোমূলি পসিপষিোি, িঞ্চয়, আয় সিোিগোি ও িোিোি িপিিনিো তিসিি লপক্ষয নোিীপদি িন্য িম্প্রিোিণ সিিোি পসিসধ সিস্তৃি 

িিো।   

র্) পুরুপষি িমোন্তিোপল নোিীি অসধিিি অন্তর্ভ টসি, িম টিাংস্ োপনি সক্ষপত্র ও িোধোিণভোপি শ্রমিোিোপি নোিী ও পুরুপষি িমমোত্রোি দৃশ্যমোনিো ও 

মিরিোপশি িমোন সুপর্োগ িাংসিষ্ট শ্রমিোিোি নীসিি রসিধোনিমূপ ি িোস্তিোয়ন সনসিি িিো। 

ঠ)  োইপিোপর্ টি সনপদ টশনো অনুর্োয়ী এিই ধিপনি িমপর্ টোপয়ি িোপিি িন্য িমোন সিিন, পোসন ও স্যোসনপর্শন সুসিধো, মোতৃে ও স্বোস্থয িাংসিষ্ট 

সুসিধো, সশশু রর্ত্ন ও অিিোশ এিাং সর্ৌন  য়িোসন ও িস াংিিো সর্পি সুিক্ষো সনসিি িিোি মোধ্যপম িিোি িন্য সিপশষ িপি নোিীপদি িন্য 

িম টপসিপিপশি উন্নয়ন ঘর্োপনো।    

ি) অনোনুষ্ঠোসনি খোপিি িোপিি সক্ষপত্র িি টসনম্ন মজুসিি মোনদণ্ড সনধ টোিপণি িম্ভোব্যিো র্োিোই িপি সদখো।  
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ঢ) িোশ্রয়ী ও মোন িম্পন্ন সশশু ও রিীণ রর্ত্ন সিিো রোসপ্ত সনসিপিি লপক্ষয এিটি স্বল্পব্যয়সিসশষ্ট রর্ত্ন অর্ টনীসি গপে সিোলো। িোর্ টিিভোপি 

নোিীপদি শ্রমশসিপি অাংশগ্র ণ বৃসদ্ধ ও নোিীপদি িম টঘন্টো হ্রোপিি উপেপশ্য িমোিসভসত্তি অর্িো িলমোন রর্ত্ন সিন্দ্র গঠপনি িম্ভোিনো খসিপয় 

সদখো।  

ণ) সিপশষি নোিীপদি সক্ষপত্র রপর্োিয িম টস্ পল িাংসিষ্ট িিল  য়িোসনি সক্ষপত্র আইসন ি োয়িো ও অসভপর্োগ রসিিোি ব্যিস্থো শসিশোলী িিোি 

িম টপদ্ধসি গ্র ণ। 

ি) দক্ষ ও অদক্ষ শ্রসমি এিাং সপশোিীিী স পিপি আন্তিটোসিি শ্রমিোিোপি নোিীি অাংশগ্র ণ বৃসদ্ধি িন্য নীসিমোলো রণয়ন ও িম টব্যিস্থো গ্র ণ, 

িোপদি িন্য উন্নি িম টপসিপিশ সৃসষ্ট এিাং িোপদি অসধিোি িাংিক্ষণ।   

র্) িস াংিিো, রসিিসন্ধিো, অসুস্থিো, োঁর্োই অর্িো মৃতুযি  সিসভন্ন সিষপয় রিোিী নোিী িমীপদি ি োয়িোি িন্য স ল্পপিস্ক রসিষ্ঠো িিো এিাং 

সিফ-প োম, পিোমশ টপিিো, আইসন ি োয়িো, মঞ্জুসিভোিো, রিযোিিটন ও পুনি টোিনপিিোি ব্যিস্থো িিো। 

৪.৪.৩ নীসিগি রসিশ্রুসি ৩: গভ টধোিণ ও মোতৃে 

উপেশ্য: িীিনিোপলি এই গুরুেপূণ ট পর্ টোপয় নোিীপদি সুস্থ ও সনিোপদ িোখো এিাং সুস্বোপস্থযি অসধিোিী ভসিষ্যৎ রিপমি িম ও সিপে ওঠোি 

স্বোপর্ ট ি োয়িো িিো। সনম্নসলসখি ি োয়িোগুপলো রদোন িিো  পি:  

 

ি) িমস্ত গভ টিিী নোিীপদি টিিো রদোন ও পুসষ্ট ি োয়িো সনসিি িিো এিাং পসিিোি ও িমোপি এ সিষয়ি িপিিনিো তিসি িিো। 

খ) দসিদ্র্িম নোিীপদি িন্য মোতৃস্বোস্থয ভোউিোি িম টসূসি িোলু িোখো ও এি িম্প্রিোিণ।    

গ) রিনন স্বোস্থযপিিো ও সনিোপদ রিি সুসিধো িম্প্রিোিপণি িন্য অাংশীদোসিে সুদৃঢ় িিো এিাং ধোত্রীপিিো বৃসদ্ধ িিো।  

ঘ) সনপয়োগদোিো ি পর্োপগ নোিীপদি িন্য সিনো সরসময়োপম সিাংিো স্বল্প সরসময়োপম মোতৃেিোলীন সিমো/রর্পত্নি ব্যিস্ ো িোলু িিোি সিষয়টি খসিপয় 

সদখো।   

ঙ) রিনন স্বোস্থয সিষয়ি পদপক্ষপিমূ  িোলু িোখো েোেোও মোতৃমৃতুয হ্রোপিি িন্য সিসভন্ন িম টব্যিস্থো গ্র ণ িিো এিাং এইিআইসভ/ এইিি ও 

অন্যোন্য িাংক্রমণ সিোপধ নোিী ও সমপয়পদি (িোসলিোপদি) স্বোস্ য-রর্ত্ন সনসিি িিো। 

ি) রসূসি  িোি িোিপণ/মোতৃেিোপল িোকুসি  োিোপনো রসিপিোধিপল্প ব্যসি খোপিি সনপয়োগদোিোপদি উপি নিিদোসি িোর্ টক্রম শসিশোলী িিো। 

ে) সলঙ্গ পূি টসনধ টোিণ রযুসিি অপব্যি োি সনপিোধ এিাং ভ্রূণ  িযো রসিপিোধ সনসিি িিো। 

 

৪.৪.৪ নীসিগি রসিশ্রুসি ৪: বৃদ্ধ িয়ি এিাং রিীণ রর্ত্ন 

উপেশ্য: রিীণ নোিীপদি িন্য িীসিিো, রর্ত্ন এিাং স্বোপস্থযপিিো সনসিি িিো।  

  

ি) িয়স্ক ভোিোি আওিো িম্প্রিোিণ ও ি োয়িোি পসিমোণ বৃসদ্ধ িিো এিাং মুসিপর্োদ্ধো নোিী এিাং ঝৌঁসিগ্রস্ত ও নৃিোসিি সগোষ্ঠীর্ভি ও দুগ টম অঞ্চপল 

িিিোিিি রিীণ নোিীপদি রসি সিপশষ সখয়োল িোখো। 

খ) িিিোসি িম টিোিীপদি িন্য অিদোনমূলি অিিি ভোিো িোলু িোখো। 

গ) পিীক্ষোমূলিভোপি িম অিদোপনি িো সিনো অিদোপনি িয়স্ক ভোিো রদোপনি ব্যিস্থো রসিষ্ঠোি িন্য ব্যসিখোপিি  সনপয়োগদোিোপদি িোপর্ িোি 

িিোি িন্য িম টসূসি গ্র ণ িিো। 

ঘ) িিল  োিপোিোপল ভতুটসি সদপয় িম খিপি িয়স্ক নোগসিিপদি স্বোস্থযপিিো রদোন এিাং িম খিপি পসিি ন এি ব্যিস্থো িিোি িম্ভোিনো র্োিোই 

িিো। 

 ঙ) িয়স্ক স্বোস্থযপিিো ও পসিির্ টো সিন্দ্র িম্প্রিোিণ িিো এিাং িয়িিসনি রসিিসন্ধিো ও সিোগব্যোসধ সর্মন সিপমনসশয়ো, আলপেইমোি’ি এি 

মপিো সিোপগ রপয়োিনীয় রর্ত্নপিিো রদোন।  

ি) সপশো ও িোকুসিি ধিন (আনুষ্ঠোসনি িো অনোনুষ্ঠোসনি) সনসি টপশপষ িিল নোগসিপিি িন্য িম খিপি িো ভতুটসি সদপয় সিিিিোসি খোপিি 

সস্বচ্ছোসভসত্তি সপনশন ব্যিস্থো রসিষ্ঠোি সিসভন্ন উপোয়িমূ  পর্ টোপলোিনো িিো। 
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৪.৪.৫ নীসিগি রসিশ্রুসি ৫: িোশ্রয়ী স্বোস্থযপিিো 

উপেশ্য: ঝৌঁসিপি র্োিো িিল নোিীপি সুলভ ও িোশ্রয়ী রোর্সমি ও িীিনিক্রসভসত্তি স্বোস্ যপিিো রদোন এিাং সিন্ডোি িাংসিষ্ট স্বোস্ য ঝৌঁসি এিাং 

িস াংিিো, দুপর্ টোগ, দুঘ টর্নোি িসনি ঝৌঁসিিমূপ ি সমোিোপিলো সনসিি িিো। 

  

ি) সিপশষ অনগ্রিি নোিী, পুরুষ, সমপয় এিাং সেপলি  িিপলি িল্যোপণি িন্য স্বোস্থয ও পুসষ্ট সিষয়ি সিযমোন িম টসূসিি  িোস্তিোয়ন ও িম্প্রিোিণ 

সনসিি িিো।   

খ) নোিী ও সমপয়পদি িন্য গৃ ীি অন্যোন্য খোি সভসত্তি িম টসূসিি (পর্মন পোসন, স্যোসনপর্শন, খোয, কৃসষ, দক্ষিো, িম্প্রিোিণপিিো ইিযোসদ) 

আওিো বৃসদ্ধ িিো। 

গ) িস াংিিোি সশিোি ব্যসিপদি িন্য িিল িিিোসি  োিপোিোল এিাং িসমউসনটি সক্লসনিগুসলপি িরুসি স্বোস্থযপিিোি সুসিধো স্ োপন ও 

িম্প্রিোিণ িিো। উপপিলো পর্ টোপয় ওয়োন-স্টপ ক্রোইসিি সিন্টোপিি (ওসিসি) সিিো সিস্তৃি িিো। 

ঘ) স্থোনীয় পর্ টোপয় রপয়োিনীয় স্বোস্থযপিিো সনসিি িিো।  

নোিী িাংগঠনগুসলপি িম্পৃি িপি সিোগব্যোসধ ও মৃতুযি ঘর্নোিসলি ধোিো-রিণিোি পুঙ্খোনুপুঙ্খ সিপিষপণি উপি সভসত্ত িপি অপসি োর্ ট 

স্বোস্থযপিিোগুপলোপি সুিাংজ্ঞোসয়ি িিো।    

ঙ) দুগ টম অঞ্চপল পসিিোি পসিিল্পনো সিিোি িোস দো পূিণ িিো। 

ি) স্তন ও িেোয়ু িযোন্সোপিি মপিো সুসনসদ টষ্ট নোিী সিসন্দ্রি ঝৌঁসিিমূপ ি উপি সিোি সদপয় িিোি িন্য িীিনব্যোপী িোশ্রয়ী স্বোস্ যপিিো ব্যিস্থো 

সিোিদোি িিো। 

ে) মুসিপর্োদ্ধোপদি মি সিপশষ সশ্রসণর্ভি ব্যসিপদি িন্য িীিনব্যোপী িোশ্রয়ী স্বোস্ যপিিো ব্যিস্থো িিো।  

ি) সিযমোন নোিী ও ও সশশু-িোন্ধি  োিপোিোপলি সিিোি িম্প্রিোিণ।  

ি) সিপশোি সিপশোসিপদি িন্য িমসন্বি সর্ৌন ও রিনন স্বোস্থয সিিো সনসিি িিো। 

ে) অরসিষ্ঠোসনি শ্রসমি এিাং দসিদ্র্ পসিিোপিি মপিো িোদ পেো সগোষ্ঠীি িন্য স্বল্প খিপিি স্বোস্থয সিমো িম টসূসিি আওিো িম্প্রিোিণ। 

ঞ) নোিী ও সমপয়পদি িন্য স্বোস্থযপিিো ও পুসষ্টি গুরুপেি সিষপয় িপিিনিো িম টসূসি সিোিদোি িিো। 

৪.৪.৬ নীসিগি রসিশ্রুসি ৬: িস াংিিো সর্পি সুিক্ষো, সিন্ডোি িাংসিষ্ট ভূসমিো এিাং িোমোসিি 

সনয়মনীসিি পসিিিটন 

উপেশ্য: নোিী-অিদমনমূলি রর্োগি িোমোসিি সনয়মনীসিি ও নোিী ও পুরুপষি ভূসমিো পসিিিটপন রভোি িোখো এিাং নোিী-পুরুষ িমিোি রিোি।   

   

ি) নোিী ও সমপয়পদি অসভন্ন মর্ টোদোি নোগসিি স পিপি গণ্য িিোি সিষপয় অনুরোসণি িিোি লপক্ষয এিাং নোিীি সিরুপদ্ধ িস াংিিো, িোল্যসিিো  

এিাং সিন্ডোি সভসত্তি িস াংিিোি সিরুপদ্ধ রিোিমোধ্যমিমূ  ব্যি োি িপি গণিপিিনিো তিসিপি রিোি-রিোিণো িোপিি িম্প্রিোিণ।  

খ) সিলো ও উপপিলো পর্ টোপয় ‘ওয়োনস্টপ িাংির্ সমোিোপিলো সিন্দ্র’ স্থোপনি  সিন্ডোি সভসত্তি িস াংিিো সনপিোপধ রপয়োিনীয় ব্যিস্থো গ্র ণ; 

আশ্রয় সিন্দ্র স্ োপন;  োিপোিোপল ও স্থোনীয় পর্ টোপয় মোনসিি আঘোি সনিোময়ী পিোমশ টপিিো রদোন; সিন্ডোি সভসত্তি ও পসিিোি সিসন্দ্রি িস াংিিো 

এিাং িোমোসিি ও সপিোমোিো িাংসিষ্ট অপিোধ ও মোনিপোিোি এিাং মোনিোসধিোি লঙ্ঘনমূলি অন্যোন্য সনপীেপনি সশিোি ও উদ্ধোিকৃিপদিপি 

আইসন ি োয়িো, পুনি টোিন ও পুনিোয় অন্তর্ভ টসি মূলি সিিো রদোন।   

গ) িোি টক্ষসণি সর্োগোপর্োগ সিন্দ্র ( র্লোইন), ওয়োনস্টপ িাংির্ সমোিোপিলো সিন্দ্র, আইসন ি োয়িো ও আইসন ি োয়িো ি সিল, আশ্রয়ণ ও 

পুনি টোিন সিিোি  অন্যোন্য রিসলি সিিোি সিষপয় ব্যোপি রিোি।  

ঘ) নোিীপদি িম্পসত্ত, উত্তিোসধিোি, সিপয়ি সনিন্ধন, শ্রম অসধিোি এি সিষপয় ি োয়ি িম টসূসিি িোস্তিোয়ন এিাং নোিী অসধিোি ও নোিীি রসি 

িস াংিিো িাংসিষ্ট আইনিমূপ ি রপয়োগ সিোিদোি িিো। উি সিষয়িমূপ ি িমর্ টপন গণমোধ্যম, সশক্ষো পোঠ্যক্রম এিাং িোমোসিি িপিিনিোমূলি 

িম টিোপণ্ডি ি োয়িো গ্র ণ িিো।  

ঙ) নোিী ও সমপয়পদি িোমোসিি সনিোপত্তো সনসিি িিোি লপক্ষয িোমোসিি-দোয়িদ্ধিোি সনর্ওয়োিট তিসি িিপি িক্ষম িম টসূসি  গ্র ণ উৎিোস ি 

িিো।  
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ি) আইসন সশক্ষো িম টসূসি রিলন িিো এিাং আইসন ি োয়িো ও সিিো রদোন ি  সিিোি ব্যিস্ োয় নোিী ও সমপয়পদি িপিিনিো এিাং অসভগম্যিো 

বৃসদ্ধ িিোি িন্য পর্ টোপ্ত িে রিো  সনসিি িিো। 

ে) সনতৃে রদোনিোিী অিস্থোপন নোিীপদি স্বল্প-উপসস্থসিি ধোিো িসমপয় আনোি লপক্ষয িীসিিোয়ন, িোমোসিি সনিোপত্তো এিাং অন্যোন্য দোসিদ্র্য 

সিপমোিন খোপিি সনতৃপেি সক্ষপত্র নোিীপদি রসিসনসধে সনসিি িিো। 

ে) সর্ িমস্ত িম টসূসি অরিসলি িম টিোপণ্ড  নোিী ও সমপয়পদি অাংশগ্র ণ উৎিোস ি িপি এিাং িোপদি ফলরসু ও সনতৃস্থোনীয় ভূসমিোি রিোি 

ঘোর্োয় এিাং গৃ স্থোলী ও  রর্ত্ন িপম ট নোিী-পুরুপষি সর্ৌর্ অাংশগ্র ণ বৃসদ্ধ িপি এমন িি িম টসূসিি িম্প্রিোিণ। 

ে) সিন্ডোি িোন্ধি এিাং সনিোপদ পসিি ন ব্যিস্ ো এিাং নোিীপদি িলোিল, গমনোগমন ও িনিোপর্ ট নোিীপদি অাংশগ্র পণ ি োয়িো িিো। 

৪.৪.৭ নীসিগি রসিশ্রুসি ৭: নোিী এিাং িাংখ্যোলঘু, নৃিোসিি ও অন্যোন্য রোসন্তি িনপগোষ্ঠীর্ভি নোিীপদি 

িন্য ি োয়িো 

উপেশ্য: রসিিন্ধী ব্যসি ও অন্যোন্য রোসন্তি িনপগোষ্ঠীি সমৌসলি অসধিোি এিাং িোপদি উন্নয়ন ও সনতৃপেি সুপর্োগ সনসিি িিো। িিল ধিপনি 

রসিিন্ধী ব্যসি, নৃিোসিি এিাং িোমোসিিভোপি রোসন্তি িনপগোষ্ঠীি (পর্ৌনিমী, দসলি, এইিআইসভ/এইিি সিোগী, তৃিীয় সলঙ্গ, সিলিন্দী 

ইিযোসদ) সক্ষপত্র এই সিিোিমূ  রপর্োিয  পি।  

 

ি) রসিিন্ধী সশশু, িম টপপোপর্োগী িয়পিি রোপ্তিয়স্ক ব্যসি ও রিীণ ব্যসিপদি িন্য গৃ ীি িোমোসিি ি োয়িো িম টসূসিি িম্প্রিোিণ সর্ন িিল 

সর্োগ্য সমপয় ও সেপল এিাং পুরুষ ও নোিী ক্রমোন্বপয় এ সুসিধোি আওিোয় িপল আপি। ি োয়িো রদোন রসক্রয়োয় িোপদি অসভগম্যিোি সিষয়টিও 

সিপিিনোয় িোখপি।  

খ) িাংসিষ্ট িাংস্থোি িোপর্ আপলোিনোক্রপম সশক্ষো, দক্ষিো এিাং সিদ্ধোন্ত গ্র পণ রসিিন্ধী ব্যসি, নৃিোসিি িাংখ্যোলঘু এিাং রোসন্তি িনপগোষ্ঠীি 

অাংশগ্র পণি সুপর্োগ তিসি িিো।  

গ) রসিিন্ধী নোিী এিাং িিল নৃিোসিি ও রোসন্তি িনপগোষ্ঠীি নোিীপদি অসধিোি সনসিি িিোি লপক্ষয রপয়োিনীয় পিোমশ ট, িপিিনিো এিাং 

রিোি রিোিণো সিোিদোি িিো।   

ঘ) রসিিসন্ধিো পিিিী িমপয় িো বৃদ্ধ িয়পি সুিক্ষো সনসিপি নৃিোসিি ও রোসন্তি িনপগোষ্ঠীর্ভি ব্যসিপদি িন্য িীিন সিমো  এিাং  রসিিসন্ধিো 

সিমো গ্র পণ উৎিোস ি িিো।    

ঙ) সিোগোক্রোন্ত রসিিন্ধী ব্যসি এিাং অন্যোন্য রোসন্তি িনপগোষ্ঠীি িদপস্যি পসিিোিপি ি োয়িো রদোন।     

ি) িিল সিলোি রসিিন্ধী নোিী ও সমপয়পদি (িোসলিোপদি) িন্য িোসিগসি ও বৃসত্তমূলি রসশক্ষপণি সুপর্োগ তিসি িিো।   

ে) গুরুিি রসিিন্ধী সশশুি  রোসন্তি িনপগোষ্ঠীি সশশুপদি িন্য সশশু ি োয়িোপিসন্দ্রি িোমোসিি ি োয়িো সনসিি িিো। 

ি) নোিী ও সমপয়পদি (িোসলিোপদি) িন্য সিপশষ সুসিধোি  শোিীসিি ও মোনসিি রসিিন্ধী ব্যসিপদি সিসিৎিো ি োয়িো রদোপনি উপেপশ্য 

িিল সিলোয় রসিিন্ধী সিিো এিাং ি োয়িো সিপন্দ্রি আওিো িম্প্রিোিণ।   

ে) িিল সশক্ষো রসিষ্ঠোন,  োিপোিোল ও িিিোসি রসিষ্ঠোপন রসিিন্ধীিোন্ধি অিিোঠোপমো, অিলম্বন-িোঠোপমো এিাং পসিি পনি ব্যিস্থো িপি 

রসিিন্ধী ব্যসিপদি িলোিল ও গমনোগমন ি ি িিো। 

ঞ) িম টিীিী রসিিন্ধী নোিী এিাং রসিিন্ধী সশক্ষোর্ীপদি িন্য িি সিলোয় রপয়োিনীয় সুসিধোি  স োপস্টল এি ব্যিস্থো িিো এিাং রোসন্তি িনপগোষ্ঠীি 

িিল নোিী ও সমপয়পদি রপিশোসধিোি সনসিি িিো।   

র্) মোনসিি িো শোিীসিি রসিিন্ধী সশশুপদি সপিো মোিো এিাং স্কুপলি সশক্ষিপদি ঈশোিোয় ির্ো িলোি ভোষো,  আিিণ পসিিিটন ও সর্োগোপর্োগমূলি  

রসশক্ষণ রদোন।    

ঠ) দসিদ্র্ পসিিোির্ভি িিল ধিপনি রসিিন্ধী ব্যসিপদি িন্য ি োয়ি র্িপোসিি ব্যিস্থো িিো। 

ি) সিলিন্দী নোিী, সর্ৌনিমী ও এইিআইসভ আক্রোন্ত নোিীি  রোসন্তি নোিীপদি িন্য দক্ষিো, িপিিনিো ও িমর্ টন ি োয়িো সনসিি িিো। 

৪.৪.৮ নীসিগি রসিশ্রুসি ৮: িলিোয়ু পসিিিটন িসনি ও অন্যোন্য অসভঘোি ও ঝৌঁসিি সিরুপদ্ধ ি নশীলিো 

তিসি 

উপেশ্য: িলিোয়ু পসিিিটপনি রসিকূল রভোি ও অন্যোন্য অসভঘোি  পি নোিী ও সমপয়পদিপি (িোসলিোপদিপি) িক্ষো িিো। 
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ি) দুপর্ টোগ রস্তুসি, দুপর্ টোগ ব্যিস্থোপনো এিাং িসমউসনটিসভসত্তি িলিোয়ু পসিিিটন িাংসিষ্ট অসভপর্োিন সিষপয় সিন্ডোি িাংপিদনশীল িম টসূসিপি 

ি োয়িো সদওয়ো, র্ো নোিী ও সমপয়পদি (িোসলিোপদি) িন্য উপিোিী  পি। িলিোয়ু পসিিিটপনি সিন্ডোিসভসত্তি িম টপসিিল্পনো িোস্তিোয়ন।  

খ) পুরুষ ও নোিী, সিপশষ িপি রোসন্তি অর্িো ঝৌঁসিপি র্োিো িনপগোষ্ঠীি নোিীপদি িন্য দুপর্ টোগ রস্তুসি এিাং আগোম িিিটিোিটো রদোন সিষয়ি 

িম টিোপণ্ডি রনয়ণ ও িোস্তিোয়ন িিো। আগোম িিিটিোিটো, রস্তুসি, িোৎক্ষসণি িরুসি ি োয়িো ও পুনি টোিন িোপি িোপদিপি িম্পৃি িিো এিাং 

িোপদি িে, সশক্ষো ও সশখোি সুপর্োপগ অসভগম্যিো সনসিি িিো। 

গ) ঝৌঁসিি উৎি এিাং নোিী ও সমপয়পদি (িোসলিোপদি) রপয়োিপনি (খোয, আয়, িে, রসশক্ষণ, িম্পপদি সুিক্ষো, সশক্ষো, সনিোপত্তো, পুসষ্ট এিাং 

মোতৃ স্বোস্থয ইিযোসদ) সদপি লক্ষয সিপখ নোিীপিসন্দ্রি দুপর্ টোগ পূি টিিী পসিিল্পনো, দুপর্ টোপগ িোেো রদোন এিাং পুনরুদ্ধোি িম টসূসি িোস্তিোয়নি  দুপর্ টোগ 

রস্তুসি এিাং িোেো রদোপন নোিী ও সমপয়পদি (িোসলিোপদি) িক্ষমিো বৃসদ্ধ িিো।    

ঘ) দুপর্ টোগ ঝৌঁসি এিাং িলিোয়ু পসিিিটন ব্যিস্থোপনো সিষয়ি সিদ্ধোন্ত গ্র ণ রসক্রয়োি িিল পর্ টোপয় এিাং সিসভন্ন িসমটিপি নোিীপদিপি অন্তর্ভ টি 

িিো। 

ঙ) িলিোয়ু অসভপর্োিনশীল কৃসষ, অিিোঠোপমো এিাং পুনঃিনোয়ন িম টসূসিপি নোিীি  ঝৌঁসিপি র্োিো িনপগোষ্ঠীপি সনপয়োসিি িিো, র্োপি িপি 

িোপদি দুপর্ টোগিসনি ঝৌঁসি এিাং িীসিিো িাংসিষ্ট ক্ষসি হ্রোি পোয়। 

ি) িম্ভোব্য েপে পেো, িোল্যসিিো  এিাং  য়িোসন রসিপিোপধ িলিোয়ুগি দুপর্ টোপগি পপি র্ি দ্রুি িম্ভি সশশুপদি, সিপশষ িপি সমপয়পদি সিযোলপয় 

রিযোিিটন সনসিি িিো। 

ে) কৃসষ িোি িো আিিন সনম টোপণি উপেপশ্য ৫০ শিোাংশ খোি িসম িিোেি  উৎপোদনশীল িম্পদ ও িম্পসত্তপি নোিীি অসধিোি সনসিি িিো।   

ি) অসভপর্োিন সিষয়ি িীসিিোমূলি রসশক্ষণ এিাং িলিোয়ু ঝৌঁসিপূণ ট অঞ্চপল পণ্য উৎপোদন ও সিপণপনি উপি রসশক্ষণ রদোন িিো।  

ে) নোিীি অর্ টননসিি সস্থসিশীলিো সনম টোণ এিাং সস্থসিশীল িীসিিোয় (পর্মন িম্পপদি উপি অসধিোি ও সনয়িণ রসিষ্ঠোয়) অাংশগ্র ণ এিাং 

রস্তুসিপি নোিী ও সশশুপদিপি ি োয়িো িিো। 

র্) দুপর্ টোগিোপল আশ্রয়স্ পল, িোসেপি এিাং এলোিোয় সনিোপদ পোসন এিাং স্বোস্থযিম্মি ও সনিোপদ র্য়পলপর্ি রোপ্যিো সনসিি িিো। 

ঠ) সনিোপত্তো, অর্ টননসিি উপপর্োসগিো ও সুিক্ষো সিষপয় িপিিনিোি  সনিোপদ জ্বোলোনীি (গ্যোি, সিদুযৎ ও নিোয়নপর্োগ্য জ্বোলোনী) িিিিো  

সনসিি িিো।   

ি) দুপর্ টোগিোপল এিাং দুপর্ টোগ পিিিী িমপয় িস াংিিো ও  য়িোসন সর্পি নোিী ও সমপয়পদিপি (িোসলিোপদিপি) িক্ষো িিো এিাং রপয়োিনীয় 

মনস্তোসিি ি োয়িো রদোন িিো। 

ঢ) নোিী, সমপয়, সেপল, রসিিন্ধী ব্যসি এিাং ঝৌঁসিপি র্োিো অন্যোন্য িনপগোষ্ঠীি অাংশগ্র ণ সনসিি িপি মপনোিোমোসিি পিোমশ ট ও পুনি টোিন 

ি োয়িোি  িোৎক্ষসণি িরুসি িোেো রদোনমূলি িম টিোণ্ড িোস্তিোয়ন িিো এিাং দুপর্ টোপগ ক্ষসিগ্রস্ত নোিী ও সশশুপদি সিসিি িিো।  

ণ) নোিী ও সশশুপদি আত্ম-সুিক্ষোি সুপর্োগ বৃসদ্ধ িিো (সনিোপদ আিোিন সনম টোণ, সনিোপদ স্থোপন িিসি স্থোপন)। 

ি) আশ্রয়পিন্দ্র এিাং অিিোঠোপমোগুসলপি নোিী, সমপয়, রিীণ এিাং গভ টিিী নোিীপদি িন্য রপয়োিনীয় সিপশষ সুসিধোগুপলো সনসিি িিো । 

র্) ন্যযনিম িল্যোণ (পুসষ্টমোন, শোিীসিি ও মোনসিি স্বোস্থয, মপনোিল) সনসিি িপি দুপর্ টোগ ব্যিস্থোপনো িম টসূসিগুপলো শসিশোলী িিো। 

দ) দুপর্ টোগ পিিিী ি োয়িো ও পুনরুদ্ধোপিি িোর্ টক্রম এমনভোপি রনয়ণ এিাং িোস্তিোয়ন িিো, সর্ন সিগুপলো নোিীপদি িোপে িমোনভোপি সপৌৌঁপে 

এিাং িোপদি সুসনসদ টষ্ট িোস দো পূিণ িিপি পোপি।  
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৫ রোসিষ্ঠোসনি ও িোস্তিোয়ন িোঠোপমো 

এই নীসি িোস্তিোয়পনি রোর্সমি দোসয়ে িিিোপিি উপি ন্যস্ত। সিন্দ্রীয় িিিোি, স্থোনীয় িিিোি, সুশীল িমোপিি িাংগঠন  এিাং সিিিিোসি 

খোপিি মপধ্য এিটি ি পর্োসগিোমূলি রসিষ্ঠোসনি িোঠোপমো এিাং অাংশীদোসিে গপে সিোলোি মোধ্যপম এই দোসয়ে পোসলি  পি। 

৫.১ সিসভন্ন রসিষ্ঠোন এিাং িোস্তিোয়ন রসক্রয়োয় এপদি ভূসমিো, ক্লোস্টোি (গুচ্ছ) ইিযোসদ 

িোিীয় পর্ টোপয় িিোিধোন এিাং ি োয়িো-িমর্ টন  

িোিীয় িোমোসিি সনিোপত্তো সিৌশল অনুর্োয়ী িোিীয় পর্ টোপয় নীসিমোলো িমন্বপয়ি দোসয়ে মসিপসিষদ সিভোপগি সনতৃেোধীন িোমোসিি সনিোপত্তো 

িম টসূসি িাংক্রোন্ত সিন্দ্রীয় ব্যিস্থোপনো িসমটিি (সিএমসি) উপি অসপ টি। িোাংলোপদশ পসিিল্পনো িসমশপনি িোধোিণ অর্ টনীসি সিভোপগি দোসয়ে 

 পি পসিিোলনগি রসমিমোন সিষপয় িোসিগসি ও রোপয়োসগি  িোসি টি সদিসনপদ টশনো রদোন, রোিসঙ্গি িে িাংগ্র , সিন্যোি ও সিিিণ এিাং 

সিন্ডোি দৃসষ্টপিোপণি আপলোপি িোমোসিি সনিোপত্তো সিষয়ি অগ্রোসধিোি ও রিণিো সিসিি িিো। িোাংলোপদশ পসিিাংখ্যোন বুযপিো সলঙ্গগি পসিিয় 

অনুর্োয়ী সিভোসিি িে-উপোত্ত িাংগ্রপ  এিাং সিন্ডোিপিসন্দ্রি অগ্রগসি রসিপিদন উপস্থোপনোয় ি োয়িো িিপি।  

িোস্তিোয়ন 

িোিীয় পর্ টোয়: সিসভন্ন মিণোলয়, সিভোগ, দপ্তি ও িাংস্থো স্ব স্ব খোপিি সরক্ষোপর্ এিাং িাংসিষ্ট মিণোলপয়ি িম টিণ্টন অনুর্োয়ী এই নীসি অনুর্োয়ী  

িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিি নিশো রনয়ণ ও িোস্তিোয়পন িোপদি িিণীয়িমূ  ব্যোখ্যো িিপি এিাং পসিিীক্ষণ িম্পোদন ও ফলোফল অিটন 

সনিি িিপি। সিসভন্ন মিণোলয় ও ক্লোস্টোপিি িোমোসিি সনিোপত্তো সফোিোল পপয়ন্টগণ সনসিি িিপিন সর্, সিন্ডোি িমিোি রিোপি নীসিগি 

মূলনীসিিমূ  অনুসৃি  পচ্ছ এিাং নীসিগি রসিশ্রুসি পূিপণ িম টসূসিগুপলো র্র্োর্র্ অিদোন িোখপে। সিসভন্ন মিণোলপয়ি িম ট পসিিল্পনোয় সিন্ডোি 

দৃসষ্টভসঙ্গি অন্তর্ভ টসি সনসিি িিো  পি এিাং িম টসূসিি রূপোন্তিমুখী-িম্ভোিনো িোপি লোসগপয় সিন্ডোি িাংসিষ্ট সিৌশলগি উপেশ্য পূিপণি লক্ষয 

সনধ টোিণ িিো  পি। িম টসূসি িাংসিষ্ট িিধিপনি অসিটি ফলোফল, পসিিীক্ষণ ও অিস িিিপণ সলঙ্গগি পসিিয় দ্বোিো সিভোসিি িে এিাং সিন্ডোি 

সিপিষণ এি ব্যি োি সনসিি িিো  পি। 

স্থোনীয় পর্ টোয়: স্থোনীয় পর্ টোপয় সিলো রশোিন, সিলো পসিষদ, সপৌিিভো, স্থোনীয় িিিোি, িাংসিষ্ট মিণোলপয়ি দপ্তিগুপলোি িোপর্ অাংশীদোসিপেি 

সভসত্তপি সিসিি সূিিগুসলি উপি সভসত্ত িপি ফলোফল অিটপনি িন্য িমন্বয় িোধন িিো  পি। 

অাংশীদোসিে: িম টসূসিি িোস্তিোয়ন ও পসিিীক্ষপণ এিাং তৃণমূল পর্ টোপয় দক্ষিো সনম টোপণ সুশীল িমোপিি িাংগঠনগুপলোি ি পর্োসগিো আহ্বোন িিো 

 পি। িপিিনিো বৃসদ্ধ, রসশক্ষণ, আইসন ি োয়িো এিাং ি োয়ি-পিিো, িিিিো  ও িোমোসিি িাং সিি িন্য নোিী িাংগঠনিমূ , গণমোধ্যম এিাং 

সিিিিোসি িাংস্ োিমূ পি িোপি লোগোপনো  পি। 

িপপ টোপির্ িোমোসিি দোয়িদ্ধিোি (সিএিআি) িোর্ টরণোলী ও সদিসনপদ টশনোি আপলোপি সিিিিোসি খোপিি অাংশগ্র ণ অপন্বষণ, িমন্বয় ও সনিীক্ষণ 

িিো  পি। সিএিআি এি মোধ্যপম সর্ন সিন্ডোি িমিো এিাং নোিীি ক্ষমিোয়ন সিোিদোি  য়, সিিন্য সিযমোন সদিসনপদ টশনোি পর্ টোপলোিনো িিো 

 পি। 
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৫.২ িম টসূসিিমূপ ি সিন্ডোিপিসন্দ্রি নিশো রণয়ন, পর্ টোপলোিনো ও পসিিীক্ষণ 

সনপদ টসশিো 

িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিিমূপ ি নিশো রণয়ন, পর্ টোপলোিনো ও পসিিীক্ষপণি িন্য সনপদ টসশিো রস্তুি িিো  পি এিাং িিল মিণোলয় ও িাংস্থোয় 

সিিিণ িিো  পি। িম টপসিিল্পনো তিসি, িম টসূসি/ রিপল্পি নিশো রণয়ন, অনুপমোদন রসক্রয়োিিণ এিাং পসিিীক্ষপণ এ সনপদ টসশিোি ব্যি োি 

িোধ্যিোমূলি িিো  পি। ন্যযনিম অন্তর্ভ টসিি উপেপশ্য সিন্ডোি সিসন্দ্রি এিগুচ্ছ সূিি সিসিি িিো  পি এিাং সনপদ টসশিোগুসলপি িসন্নপিসশি িিো 

 পি সর্ন িি িম টসূসিি অনুপমোদন এিাং ফলোফল মূল্যোয়ন রসক্রয়ো এিই ধিপনি  য়। ফলোফল পসিমোপপি িন্য িোস্তি িোস দোি পোশোপোসশ 

সিৌশলগি সিন্ডোি স্বোর্ ট িাংসিষ্ট সূিি ব্যিহৃি  পি। সিন্ডোি িোপির্ সূিিি  িোধোিণ সূিি িনোিিিপণ পসিিল্পনো মিণোলয় এিাং অর্ ট 

মিণোলয় সর্ৌর্ভোপি িোি িিপি এিাং মস লো ও সশশু সিষয়ি মিণোলয় সিন্ডোি দৃসষ্টভসঙ্গ িসন্নপিশপন ি োয়িো রদোন িিপি। 

৫.৩ পসিিিটন ব্যিস্থোপনো 

এই নীসি িফল িোস্তিোয়পনি িন্য ব্যোপি পসিিপি নোনোসিধ পসিিিটপনি রপয়োিন  পি িপল ধপি সনওয়ো র্োয়। িোমোসিি সনিোপত্তো 

িম টসূসিিমূপ ি মোধ্যপম ক্ষমিোয়ন সনসিপি শুধুমোত্র উপিোিপভোগীপদি সক্ষপত্র নয় সিসভন্ন স্তপি এ িম টসূসিগুপলোপি আিিণ পসিিিটন রসক্রয়োি 

উেীপপন িক্ষম  পি  পি। িোিীয় রবৃসদ্ধ এিাং সর্িিই উন্নয়ন অভীষ্ট অিটপনি িন্য নীসি সনধ টোিি, সিিো রদোনিোিী এিাং অাংশীদোিপদিপি 

রূপোন্তিমূলি িোমোসিি সনিোপত্তোি গুরুে স্বীিোি িপি সনপি  পি। সর্ িমস্ত রিযোসশি পসিিিটপনি ব্যিস্থোপনোি রপয়োিন  পি িপল ধপি সনওয়ো 

র্োয়, সিগুপলোি মপধ্য িপয়পে ঝৌঁসিপি র্োিো নোিীপদি অন্তর্ভ টসিি সিষপয় মোনসিিিোি পসিিিটন, ক্ষমিোয়ন এিাং উত্তিণমূলি মূল িোমোসিি 

সনিোপত্তো িম টসূসিিমূ পি শসিশোলী িিো এিাং সর্িিই উন্নয়ন অভীষ্ট অিটন রপিষ্টোি অাংশ স পিপি সিন্ডোি সিসন্দ্রি িোমোসিি সনিোপত্তোি 

সিষয়টিপি সিপিিনো িিোি িন্য িম টসূসিিমূ  এিাং সিিো রদোনিোিীপদি মধ্যিোি ি পর্োসগিো এিাং পসিপূিণ রসক্রয়ো সিোিদোি িিো।  

িোমোসিি সনিোপত্তো িাংসিষ্ট সুপর্োগ-সুসিধোয় অাংশগ্র ণ ও অন্তর্ভ টসি এিাং এিি সুসিধো রদোপনি দোসয়পে সনপয়োসিি ব্যসিপদি িিোিসদস িো 

সিষপয় নোগসিিপদিপি িপিিন িিোি লপক্ষয িোপদি িন্য আিিণগি পসিিিটন সিষয়ি রিোি-রিোিণো ও সর্োগোপর্োপগি আওিোয় সনপয় আিপি 

 পি। িমপয়ি রপয়োিপন উদ্ভূি নতুন এিাং উদীয়মোন িোমোসিি সনিোপত্তোি িোস দো পূিণ িাংসিষ্ট রসিশ্রুসিিও রপয়োিন  পি িপল সিোধ  য়। 

৫.৪ িম্পপদি সর্োগোন 

এই নীসিি অধীপন সিন্ডোি িমিোি  রিোি িাংসিষ্ট রসিশ্রুসি পূিণিপল্প এিটি িাং ি, িমসন্বি ও িোমঞ্জস্যপূণ ট িোমোসিি সনিোপত্তো ব্যিস্থোি 

রপয়োিন। িোপিই সুসনসদ টষ্ট িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসি েোেোও রপয়োিন  পি খোি সভসত্তি িম টসূসিি পসিপূিি িমর্ টন। সুশীল িমোি ও 

সিিিিোসি খোপিি মপধ্য পোিস্পসিি অাংশীদোসিে ও িমন্বয় িোধপনি রপিষ্টো সনয়ো  পি। এি ফপল িোমোসিি ি োয়িো িো িম টসৃিনমূলি 

িম টসূসিিমূপ ি িপঙ্গ উৎপোদনশীল, িোমোসিি ও আসর্ টি অন্তর্ভ টসিমূলি িম টসূসিগুপলোি িাংপর্োগ িোসধি  পি। আর্ ট-িোমোসিি উন্নয়পনি িোপর্ 

িোমঞ্জস্যপূণ ট সিন্ডোি িমসন্বি িোমোসিি সনিোপত্তোমূলি সিিোিমূ পি সর্িিই িিোি উপেপশ্য উন্নয়ন ি পর্োগীপদি ি োয়িোয় পর্ টোপ্ত ি সিল 

সনসিি িিো  পি। িিোিসি নোিী, সমপয় (িোসলিো) এিাং অন্যোন্য উপিোিপভোগীপদি িোপে িম্পদ স্থোনোন্তপিি িন্য িোর্ টিিী, স্বচ্ছ ও 

িিোিসদস িোমূলি পদ্ধসি (ইপলিট্রসনি উপোপয় িিিোি সর্পি ব্যসি পর্ টোপয় িম্পদ  স্তোন্তি) ব্যি োি িিো  পি। রপয়োিনীয় দ্র্ব্যোসদি পসিিপিট 

ক্রমোন্বপয় নগদ অর্ ট ি োয়িোমূলি ব্যিস্থোি রিলন ঘর্োপনো  পি; এি ফপল নোিীিো আসর্ টি ব্যিস্থোপনো, িোিোি ও ব্যোাংসিাং ব্যিস্থো এিাং নগদ 

সলনপদপনি সিষপয়ি িোপর্ পসিসিি  পি।   
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৬ সিন্ডোি নীসিি পসিিীক্ষণ ও মূল্যোয়ন 

িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসিগুপলো সর্পি নোিীপদি সুসিধো সনসিি িিপি সিিলমোত্র সিন্ডোি-িাংপিদনশীল নিশো তিসশষ্টযই র্পর্ষ্ট নয়; এি িন্য 

আিও রপয়োিন  পি িোর্ টিি সুসিধো িিিিো  ব্যিস্থো এিাং শসিশোলী পসিিীক্ষণ পদ্ধসি। অাংশগ্র ণমূলি পর্ টপিক্ষণ ব্যিস্থো িম টসূসিগুপলোি 

ইসিিোিি রভোি এিাং সিন্ডোি িাংপিদনশীলিোি রিধ টন ঘর্োপি পোপি। অন্যোন্য সদপশ িম টপক্ষপত্র স্বোস্থয এিাং সনিোপত্তোি সিষপয় সুশীল িমোপিি 

িাংগঠনগুসলি সনতৃপে িোমোসিি সনিীক্ষণ িফল দৃষ্টোন্ত সিপখপে; এি ফপল নোিীপদি অাংশগ্র পণি  োি, মজুসি ও িিোিধোনমূলি পপদ নোিীি 

অন্তর্ভ টসি বৃসদ্ধ সপপয়পে। 

৬.১ সিন্ডোি নীসিি িোস্তিোয়ন পসিিীক্ষণ: সিন্দ্রীয় ব্যিস্থোপনো িসমটি এিাং 

অাংশীগপণি ভূসমিো 

মসিপসিষদ িসিপিি িভোপসিপে িোমোসিি সনিোপত্তো িম টসূসি িোস্তিোয়নিোিী িি মিণোলপয়ি িসিপিি রসিসনসধপে গঠিি ‘িোমোসিি সনিোপত্তো 

িম টসূসি িাংক্রোন্ত সিন্দ্রীয় ব্যিস্থোপনো িসমটি (সিএমসি)’ এই  নীসিি িোস্তিোয়ন িদোিসি িিপি এিাং সিোনও অসভপর্োগ র্োিপল িোি রসিিোি 

ও সনষ্পসত্ত িিপি। িোিীয় িোমোসিি সনিোপত্তো সিৌশল অনুর্োয়ী গঠিি সিষয়সভসত্তি ক্লোস্টোি িমন্বয়িোিী মিণোলয়ি  িোমোসিি সনিোপত্তো 

িম টসূসি িোস্তিোয়নিোিী িিল মিণোলয় িম টসূসিি সিন্ডোি িমিো িাংসিষ্ট ফলোফপলি মূল্যোয়ন িিপি এিাং সিএমসি িিোিি এ সিষয়ি রসিপিদন 

দোসখল িিপি।  

িোস্তিোয়ন পসিিীক্ষণ ও মূল্যোয়ন সিভোগ (আইএমইসি) িোপদি িম টসূসি মূল্যোয়ন রসক্রয়োয় সিন্ডোি দৃসষ্টপিোণ অন্তর্ভ টি িিপি এিাং এ িাংসিষ্ট 

সূিি ব্যি োি িিপি।  

উপপিলো ও সিলো িমন্বয় িসমটি সুশীল িমোপিি িাংগঠন িমূপ ি িোপর্ সর্ৌর্ভোপি মোঠ পর্ টোপয় উপিোিপভোগী সনি টোিন ও িনোিিিণ রসক্রয়ো 

ও িম টসূসিি িোস্তিোয়ন িদোিসি িিপি। 

৬.২ নীসি িোস্তিোয়ন পর্ টোপলোিনো 

নীসিটি অনুপমোদন লোপভি পি রসিিেি এি িোস্তিোয়ন পর্ টোপলোিনো িিো এিাং এ সিষয়ি রসিপিদন রস্তুি িিো  পি। িোমোসিি সনিোপত্তো 

িম টসূসি িোস্তিোয়নিোিী িিল মিণোলয় নীসি িোস্তিোয়পনি অগ্রগসি িম্পপিট রসিপিদন রস্তুি িিপি; এ রসক্রয়োি িমন্বপয়ি দোসয়পে র্োিপি 

িাংসিষ্ট ক্লোস্টোপিি সলি-মিণোলয়। রসিপিদনগুসল সিএমসিপি উপস্থোপন িিো  পি। িমিোমসয়ি িোমোসিি সনিোপত্তোি ব্যিস্থোি িপঙ্গ নীসিটিি 

িঙ্গসি র্োিোইপয়ি উপেপশ্য পাঁি িেি পপি এি রোিসঙ্গিিো পর্ টোপলোিনো িিো  পি এিাং রপয়োিন িোপপপক্ষ এটি  োলনোগোদ িিো  পি। 

  



  

  

 

27 

27 

শব্দপিোষ ও পসিভোষো 

ইসিিোিি পদপক্ষপ িলপি সিোেোয় িমোপিি িোসি টি উন্নয়পনি লপক্ষয অনগ্রিি িনপগোষ্ঠীি অগ্রোসধিোি ও দৃশ্যমোনিো সনসিি িপি এিাং িোপদি 

স্বোর্ ট িাংিক্ষপণি মোধ্যপম িোপদি রসি সিিোিমোন তিষম্য দূি িিোি িন্য গৃ ীি এিগুচ্ছ িোর্ টরণোসল ও পদপক্ষপ।    

 

রর্ত্নিম ট িলপি সনভ টিশীল সশশু, রিীণ ব্যসি, অসুস্  সিাংিো রসিিন্ধী ব্যসিপদি িন্য ঘপি সিাংিো রর্ত্ন সিপন্দ্র সর্ধিপনি রর্ত্নপিিো রদোন িিো 

 য় িোপদিপি সিোেোয়। রর্ত্নিপম ট িমোনভোপি অাংশগ্র ণ এিাং িিোি িন্য রর্ত্নপিিোি ব্যিস্থো র্োিো নোিী-পুরুষ িমিোি িপঙ্গ উপেখপর্োগ্যভোপি 

িম্পসিটি। সুলভ ও িোশ্রয়ী, মোনিম্মি রর্ত্নপিিোি অভোি এিাং এিোপি নোিী ও পুরুপষি অিম অাংশগ্র পণি সিষয়টি িিোিসি সনসিিোিি রভোি 

সফপল িোমোসিি, অর্ টননসিি, িোাংস্কৃসিি ও িোিননসিি পসিমণ্ডপল নোিীি অাংশগ্র ণ িোমপেটি উপি।   

 

উন্নয়ন  পলো এমন এিটি রসক্রয়ো র্োি মোধ্যপম িমোপিি িদস্যিো িোপদি িীিন মোপনি সর্িিই উন্নসিি লপক্ষয িম্পদ স্ োনোন্তি ও ব্যিস্থোপনোি 

িন্য ব্যসিগি এিাং রোসিষ্ঠোসনি িোমেট বৃসদ্ধ িপি র্োপি। িমোপিি দূিদসশ টিো, িম্পপদি রোপ্যিো এিাং ব্যি োিপর্োগ্য উপোয়, সিৌশল ও পদ্ধসিি 

উপি উন্নয়ন রসক্রয়ো এিাং এি ফলোফল সনভ টি িপি। সিন্ডোি িমিো উন্নয়ন উৎিোস ি িিোি িন্য সিন্ডোি সভসত্তি িোধোিমূ  সমোিোপিলোি সিষ্টো 

িিো এিাং িমিোপি উৎিো  সদওয়ো দিিোি/রপয়োিন। 

 

ক্ষমিোয়ন িলপি সিোেোয় সনিস্ব িীিপনি উপি সনয়িণ সনওয়োি িন্য নোিী ও পুরুষ সর্ িমস্ত পদপক্ষপ সনপয় র্োপি সিগুপলোি রসক্রয়ো এিাং 

ফলোফল বুেোয় (পর্মন: সনপিপদি িিণীয় সনধ টোিণ, দক্ষিো অিটন, আত্মসিিোি বৃসদ্ধ, িমস্যোি িমোধোন এিাং আত্মসনভটিশীলিো গপে সিোলো)। 

শ্রম সিভোিনি  সিন্ডোি িম্পপিটি রূপোন্তি রসক্রয়োয় নোিীি ক্ষমিোয়ন এিটি অিযোিশ্যিীয় উপোদোন। এই রসক্রয়ো িীিন রণোলীি সিৌশলগি 

িোেোই রসক্রয়োয় নোিীি িোমেট িোেোপনোি মোধ্যপম অিদমন এিাং তিষপম্যি িোঠোপমোগি, পদ্ধসিগি ও অন্তসন টস ি িোিণিমূ  সমোিোপিলো িপি।  

 

সিন্ডোিোয়ন িলপি সিন্ডোি িাংসিষ্ট সিষয়-সিপিিনো ও উপদ্বগিমূ  ির্োয়, িোপি ও পর্ টোপলোিনোয় আত্তীিিপণি রসক্রয়োপি বুেোয়। 

 

সুপর্োপগি িমিো িলপি সনপয়োগদোিো ও সিিো রদোনিোিী িতৃটি িমআিিণি  সনপয়োপগি সুপর্োগ, সিিো ও িম্পপদ রপিশোসধিোি এিাং অসভগম্যিো 

লোপভি সুপর্োপগ িমিো অিটপনি িন্য রপয়োিনীয় মোনিোসধিোি অিটপনি রপিষ্টোপি সিোেোয়।  

 

সিন্ডোি িলপি িোমোসিিভোপি গঠিি ভূসমিো ও িম্পিট, ব্যসিপেি তিসশষ্টয, দৃসষ্টভসঙ্গ, আিিণ, মূল্যপিোধ, তুলনোমূলি ক্ষমিো ও রভোিপি 

সিোেোয় র্ো িমোি িতৃটি নোিী ও পুরুপষি িন্য সভন্ন সভন্ন ভোপি আপিোসপি  য়। নোিী ও পুরুপষি তিসিি পসিিয় (সলঙ্গ) সিনগি ও িোস যি 

তিসশপষ্টযি উপি সভসত্ত িপি সনধ টোিণ িিো  য়। সিন্তু সিন্ডোি এমন এিটি অসিটি পসিিয় র্ো ক্রমোন্বপয় সশখোপনো  য়, িমপয়ি িোপর্ পসিিসিটি 

 য় এিাং এিই িাংস্কৃসিি মপধ্য ও িাংস্কৃসিপভপদ সভন্ন সভন্ন রূপপ সদখো সদয়। সিন্ডোি এিটি িম্পিটগি পোসিভোসষি শব্দ। এি দ্বোিো নোিী িো 

পুরুষপি নয় িিাং িোপদি মধ্যিোি িম্পিটপি সনপদ টশ িিো  য়।  

 

সিন্ডোি সিপিষণ এমন এিটি পদ্ধসিগি রসক্রয়ো র্োি মোধ্যপম নোিী ও পুরুপষি উপি উন্নয়ন, নীসিমোলো, িম টসূসি ও আইন িোনুন এি সভন্ন সভন্ন 

রভোি পর্ টপিক্ষণ িিো র্োয়। এই সিষয়টি রোর্সমি ভোপি িাংসিষ্ট িনপগোষ্ঠীি সলঙ্গগি পসিিপয়ি সভসত্তপি সিভোসিি উপোত্ত এিাং 

সিন্ডোিিাংপিদনশীল িে িাংগ্রপ ি উপি সিোি সদয়। সিন্ডোি সিপিষণ সিইিি সিসিধ উপোয়িমূপ ি পিীক্ষণ িম্পন্ন িপি র্োপি সর্গুপলোপি নোিী 

ও পুরুষ িোপদি সনপিপদি ও অন্যপদি রপয়োিপন সিযমোন ভূসমিো, িম্পিট এিাং রসক্রয়ো পসিিিটপনি সিৌশল সনধ টোিণ িপি র্োপি।   

 

সিন্ডোি িপিিনিো  ল জ্ঞোপনি সিই স্তি র্ো নোিী ও পুরুপষি ভূসমিো ও িম্পপিটি পোর্ টিয সনপদ টশ িপি এিাং িীভোপি এই ফলোফল ক্ষমিোি 

িম্পিট, অিস্ োন, সুপর্োগ সুসিধো ও রপয়োিপনি উপি রভোি সফপল িো বুেপি িো োয্য িপি। 

 

সিন্ডোি তিষম্য িলপি সলঙ্গগি পসিিপয়ি উপি সভসত্ত িপি সিোন ব্যসিি রসি সভন্ন ধিপনি আিিণ িিো সিোেোয়। 
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শ্রপমি সিন্ডোি সিভোিন  ল এিটি িোসি টি িোমোসিি ধোিো সর্খোপন সিন্ডোিগি ধোিণোি উপি সভসত্ত িপি নোিীপদিপি এি ধিপনি এিাং 

পুরুষপদিপি অন্য আপিি ধিপনি ভূসমিো রদোন িিো  য়। এই সিপভদ অসিটি দক্ষিোি সভসত্তপি নো িপি সলঙ্গগি পসিিপয়ি  সভসত্তপি িিো 

 য়।   

 

সিন্ডোি িমিো এই ধোিণো সদয় সর্, নোিী ও পুরুষ সনসি টপশপষ মোনিিোসিি িিল িদস্য িোপদি ব্যসিগি িোমপেটি উন্নয়ন ঘর্োপি িমোন অসধিোি 

ধোিণ িপি এিাং সিন্ডোি িাংসিষ্ট রর্োগি মপনোভোি, সিন্ডোি ভূসমিো সিষপয় অনমনীয় ধোিণো ও কুিাংস্কোি এি িোধ্যিোধিিো সপসিপয় িোপদি 

সনিস্ব পেন্দ সনধ টোিণ িিপি পোপি। সিন্ডোি িমিো িলপি বুেোয় সর্ নোিী ও পুরুপষি সভন্ন সভন্ন আিিণ, আিোঙ্ক্ষো এিাং িোস দো িমোনভোপি 

সিপিসিি, মূল্যোসয়ি ও সুসিধোরোপ্ত  য়। এি মোপন এই নয় সর্ নোিী ও পুরুষপি এিই ধিপনি  পয় সর্পি  পি, সিন্তু িোপদি  অসধিোি, দোসয়ে 

এিাং সুপর্োগ সুসিধো নোিী সিাংিো পুরুষ স পিপি িম সনওয়োি উপি সনভ টি িিপি নো।   

 

সিন্ডোি ন্যোয্যিো িলপি সিোেোয় নোিী ও পুরুপষি রসি িোপদি স্ব স্ব িোস দো অনুর্োয়ী সুসিিোি মূলি আিিণ িিো বুেোয়। িম ধিপনি আিিণ 

সিাংিো অসধিোি, সুপর্োগ সুসিধো, িোধ্য িোধিিো এিাং সুপর্োগ এি সক্ষপত্র িমোন স পিপি পসিগসণি  য় এমন ধিপনি সভন্ন আিিণও সিন্ডোি 

ন্যোয্যিোি অন্তর্ভ টি  পি পোপি। উন্নয়ন সরক্ষোপপর্ সিন্ডোি ন্যোয্যিোি লক্ষয অিটপনি িন্য রোয়শঃই নোিীপদি ঐসি োসিি এিাং িোমোসিি 

অনগ্রিিিোি ক্ষসিপূিপণ রপয়োিনীয় পদপক্ষপ গ্র ণ িিপি  য়।   

 

সিন্ডোি ব্যিধোন (নোিী-পুরুষ ব্যিধোন) িলপি সিিলমোত্র নোিী ও পুরুপষি স্বোভোসিি পোর্ টিয বুেোয় নো, িিাং িোপদি আর্ ট-িোমোসিি অিস্ োপনি 

সর্ সিোন সরক্ষোপপর্ সিিোিমোন পোর্ টিযপি বুেোয়। নোিী ও পুরুপষি িন্য িমোিিতৃটি আপিোসপি সভন্ন সভন্ন ভূসমিো সর্পিই এ ব্যিধোপনি উদ্ভি 

 য়।   

 

সিন্ডোি সিষয়টিপি মূলধোিোয় আনয়ন িলপি লক্ষয সনভ টি এিটি রসক্রয়োপি বুেোয় সর্র্ো স্বীিোি িপি সনয় সর্ সিসশিভোগ রসিষ্ঠোন িপিিন ও 

অিপিিনভোপি পুরুষপদি স্বোর্ ট িক্ষো িপি র্োপি। এ রসক্রয়ো রসিষ্ঠোনিমূ পি সিন্ডোি দৃসষ্টভসঙ্গ গ্র পণি মোধ্যপম রূপোন্তপি উৎিোস ি িপি র্োপি। 

এ রসক্রয়ো সিদ্ধোন্ত গ্র পণ নোিীপদি পূণ ট অাংশগ্র ণ উৎিোস ি িপি, উন্নয়পনি রোন্তিীমো সর্পি নোিীপদি উন্নয়পনি সিপন্দ্র সনপয় আপি এিাং িিল 

পর্ টোপয় ও িিল সক্ষপত্র গৃ ীি পসিিসল্পি িোর্ টিলোপপ, আইন িোনুপন, নীসিমোলোয় সিাংিো িম টসূসিপি নোিী ও পুরুপষি উপি এিাং নোিী ও পুরুষ 

িতৃটি িমোন রভোি ও িাংসিষ্টিো সনসিি িপি।   

 

সিন্ডোি দৃসষ্টভসঙ্গ িলপি এমন এিটি িোর্ টরণোলী ও পর্পসিক্রমোপি সিোেোয় র্োি চূেোন্ত লক্ষযই  পলো নোিী ও পুরুপষি মপধ্য ন্যোয্যিো এিাং িমিো 

আনয়ন িিো।  

 

সিন্ডোি নীসি িলপি সিোন রসিষ্ঠোপনি সিযমোন নীসিমোলোি আওিোয় এি িো এিোসধি সুসনসদ টষ্ট সিষপয় নীসি সনধ টোিিগণ িতৃটি রদত্ত িম টপন্থো 

সনপদ টশমূলি মূলনীসিিমূ পি বুেোয় র্ো এি িোর্ টক্রপমি মূলধোিোয় সিন্ডোি সিষয়টিপি িমসন্বি িপি। এ নীসি সিন্ডোি সিষয়টিপি মূলধোিোয় 

আনয়পনি উপেপশ্য রোসিষ্ঠোসনি িোঠোপমো, িম টিণ্টন, ব্যিস্থোপনোগি িোর্ টোিসল, সিৌশল ও সনপদ টশনোও রদোন িপি।   

 

সিন্ডোি িম্পিট িলপি ক্ষমিোি ভোগোভোসগ, সিদ্ধোন্ত গ্র ণ, িম্পপদ অসভগম্যিো, রোসধিোি, অসধিোি, সুপর্োগ সুসিধো, শ্রমসিভোিন, পসিিোপি ও 

িমোপি  তুলনোমূলি ভূসমিো রভৃসি সিষয় িাংসিষ্ট িোমোসিিীিিণ রসক্রয়োয় নোিী ও পুরুষ িতৃটি অসিটি িম্পিটপি বুেোয়। সিন্ডোি িম্পপিটি 

সিপিষণগি সদি  ল এটি নোিীপদিপি পুরুষপদি সর্পি সিসচ্ছন্নভোপি সদখোি দৃসষ্টভসঙ্গ পোপে সদয়। 

 

সিন্ডোি ি োনুভূসিশীল িলপি এমন এিটি পসিিল্পনো রসক্রয়োপি বুেোয় র্ো িোমোসিিভোপি আপিোসপি নোিী ও পুরুপষি মধ্যিোি কৃসত্রম পোর্ টিয 

দূি িিোি িন্য রপয়োিনীয় িম টসূসি ও নীসি সভসত্তি পদপক্ষপ গ্র ণ িপি।  
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সিন্ডোি িাংপিদনশীল িলপি নোিী ও পুরুপষি িোস দোগি পোর্ টিযি  িোমোসিিভোপি সৃষ্ট পোর্ টপিযি সিষপয় জ্ঞোপনি সিযমোন অিস্থো, এধিপনি 

পোর্ টিয সর্পি উদ্ভূি িমস্যোিমূ  িনোি িিো, সিোেো এিাং সিগুপলো িমোধোপনি রপয়োিনীয় পদপক্ষপ সনপি উি জ্ঞোপনি ব্যোি োিপি বুেোয়। 

সিন্ডোি িাংপিদনশীল িলপি মোনুপষি এমন মোনসিিিোও বুেোয় সর্খোপন িোিো সিন্ডোি সভসত্তি তিষম্যপি মোনিোসধিোি অিটপন িোধোরদোনিোিী 

উপোদোন স পিপি স্বীিোি িপি সনয় সিাংিো এ সিষপয় িপিিন র্োপি।   

 

সিন্ডোি িাংসিষ্ট রর্োগি মপনোভোি িলপি শ্রম ও আিিণ রিযোশোি সক্ষপত্র িোমোসিিভোপি গঠিি সিন্ডোি সিভোিন অনুর্োয়ী নোিী ও পুরুপষি 

সনসদ টষ্ট ভূসমিোি সিষপয় গণমোধ্যপম, িাংিোদপপত্র সিাংিো সশক্ষোপক্ষপত্র অসিিি সিত্রোয়ন িিোপি বুেোয়। সিন্ডোি ভূসমিোি সিষপয় সিোন ব্যসিি 

রকৃসিগি দোসয়ে এিাং িোমোসিি রিযোশোি মধ্যিোি সিভ্রোসন্তও সিন্ডোি সস্টসিওর্োইসপাং এি অন্তর্ভ টি। 

 

ব্যি োসিি সিন্ডোি িোস দো  ল িোমোসিিভোপি িাংজ্ঞোসয়ি ভূসমিোি আওিোয় সর্পিও নোিী িতৃটি সিসিি আশু রপয়োিনীয়িো। এই িোস দোিমূ  

িোধোিণিঃ িীিনরণোলীি িাংসিষ্ট সিষয়িমূ  সর্মন পোসনি রোপ্যিো, স্বোস্থযপিিো এিাং িম টিাংস্ োন ইিযোসদি অপর্ টোপ্তিোি িোপর্ িম্পসিটি। 

ব্যি োসিি সিন্ডোি িোস দো সিন্ডোি সভসত্তি শ্রম সিভোিন সিাংিো িমোপি নোিীপদি অধঃস্তন অিস্ োনপি সমোিোপিলো িপি নো। 

 

অন্তভূ টসিমূলি িম টসূসি িলপি এমন ধিপনি িম টসূসিপি সিোেোয় সর্খোপন সভন্ন সভন্ন অিস্থো ও অিস্থোপনি এিাং িনপগোষ্ঠীি  ব্যসিগণ 

উপিোিপভোগী, সিিো রদোনিোিী এিাং সিদ্ধোন্ত গ্র ণিোিী স পিপি অাংশ সনপয় র্োপি। অন্তভূ টসিমূলি িম টসূসি শুধুমোত্র সিসিধ মোনুষিনপি সিিো 

রদোন িপি নো। িিাং  িম্প্রদোয় ও সলঙ্গ সনসি টপশপষ িিপলি দৃসষ্টভসঙ্গ ও অিদোন মূল্যোয়ন িপি র্োপি এিাং িম টসূসি রণয়ন ও িোস্তিোয়পন িোপদি 

িোস দো, িম্পদ ও মিোমি িম্পৃি িপি। এেোেো অন্তভূ টসিমূলি রসিষ্ঠোনিমূ  সিসভন্ন অিস্থো ও অিস্থোপনি িমী সনপয়োগ সদয় এিাং িিল 

িোসিিিো ও দূিিিী িনপগোষ্ঠীপি সিিো রদোন িপি।  

 

মোনি উন্নয়ন  ল িনগপণি স্বোধীনিো ও সুপর্োপগি িম্প্রিোিণ এিাং িল্যোণ রিধ টপনি এিটি রসক্রয়ো। মোনি উন্নয়ন দৃসষ্টপিোপণি সিন্দ্রস্থপল িপয়পে 

‘িোমেট’ িাংসিষ্ট ধোিণো। এিটি িোিগভট ও অর্ টপূণ ট িীিন লোপভি মূল উপিিণ  পচ্ছ িোমেট (মোনুষ িী  পি িোয় িো িী িিপি িোয়)। রোয় িিোি 

িোপে গুরুেি  সমৌসলি িোমপেটি মপধ্য িপয়পে: সুস্বোস্থয ও পুসষ্ট, সশক্ষো ও দক্ষিো, জ্ঞোপনি িগপি অসভগম্যিো এিাং ঐস ি িীিন র্োত্রোি সশোভন 

মোন। িীিপনি পসিপূণ টিোি িন্য আিও সর্ িমস্ত িোমপেটি রপয়োিন িোি মপধ্য িপয়পে িীিপনি উপি রভোি সিস্তোিিোিী সিদ্ধোন্ত গ্র ণ রসক্রয়োয় 

অাংশগ্র পণি সুপর্োগ, আিোিগি পসিপিপশি উপি সনয়িণ, িস াংিিো সর্পি মুি র্োিো, িোমোসিি শ্রদ্ধোরোসপ্ত এিাং অিিোশ ও সিপনোদপনি সুপর্োগ। 

িোমপেটি সিিোশ (িো িাংপিোিন) ঘপর্ ব্যসিি সনিস্ব রপিষ্টোয়, রসিষ্ঠোপনি রভোপি িো িোমোসিি পসিমণ্ডল দ্বোিো।                

 

সলঙ্গগি পসিিয় অনুর্োয়ী সিভোসিি উপোত্ত িলপি বুেোয় সিন্ডোি সিপিষণ িিোি িন্য অর্িো নোিী ও পুরুপষি উপি সভন্ন সভন্ন রভোি পসিমোপ 

িিোি িন্য সলঙ্গগি পসিিপয়ি সভসত্তপি সিভি ও িসিি উপোত্ত।   

 

িোমোসিি সনিোপত্তো িলপি সিোেোয় ি োয়িোি রপয়োিন িপয়পে এমন ব্যসিপদিপি ি োয়িো সদওয়ো, িোপদিপি ন্যযনিম আপয়ি সনিয়িো সদওয়ো, 

অসভঘোি ও িাংির্ দুগ টি মোনুপষি দোসিপদ্র্য পুনিোয় সনমিন সিোপধ িমসন্বি ও পূণ টোঙ্গ িোমোসিি সনিোপত্তো সিষ্টনীি ব্যিস্থো িিো, িিোি িন্য 

এমন এিটি অন্তভূ টসিমূলি ব্যিস্থো তিসি িিো র্ো িোর্ টিিভোপি দোসিদ্র্য ও অিমিোি সমোিোপিলো ও রসিপিোধ িিপি এিাং বৃ ত্তি মোনি উন্নয়পন, 

িম টিাংস্ োপন ও অর্ টননসিি রবৃসদ্ধপি ভূসমিো িোখপি।   

 

সিৌশলগি সিন্ডোি িাংসিষ্ট িোস দো অধঃস্তন িোমোসিি অিস্ োপন র্োিোি ফলোফল স পিপি নোিীপদি দ্বোিো সিসিি  পয় র্োপি। সিষয়টি শ্রমশসিি 

সিন্ডোি সিভোিনগি ক্ষমিো ও সনয়িণ এিাং সনয়ম-নীসি ও ভূসমিোি রর্োগি িাংজ্ঞোপি িযোপলঞ্জ িপি। সরক্ষোপর্ অনুর্োয়ী সিৌশলগি সিন্ডোি 

িোস দো সভন্ন  পি পোপি এিাং উত্তিোসধিোপি িমিো, আইনগি অসধিোি, পোসিিোসিি িস াংিিো, িমোন মজুসি ও সনি শিীপিি উপি নোিীি 

অসধিোপিি মি সিষয়গুপলো এপি অন্তর্ভ টি  পি পোপি।   
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িণ্ঠস্বি ও রসিসনসধে িলপি বুেোয় িোিনীসিি  ব্যসিগি ও িোমোসিি পসিমণ্ডপল সিদ্ধোন্তগ্র ণিোিী স পিপি নোিীি ভূসমিো এিাং নোিী সনতৃপেি 

রিোি। নোিী ও সমপয়পদি (িোসলিোপদি) অসধিোপিি সিষপয় পসিিসিটি দৃষ্টভসঙ্গ, সনপিপদি অসধিোপিি সিষপয় নোিীপদি িসধ টি জ্ঞোন ও 

দিিষোিসষি ক্ষমিো বৃসদ্ধ, পুরুষ ও সেপলপদি মপধ্য নোিী-অসধিোি রসিষ্ঠোি সিষপয় সিোধগম্যিো ও ি োয়িোও এ ধোিণোি অন্তর্ভ টি। 

 



 

 

 


