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েয কারেণ
আমরা আজ সমেবত

সহsাb unয়ন লkয্ aর্জেন bয্াক
pিত িত - সরকাির uেদয্ােগর সmরকূ ভূিমকা পালন eবং aংশgহণমলূক
কারয্kম পিরচালনা, scতা o জবাবিদিহতা িনি তকরণ

agগিত-িববরণ



আমরা যােদর কােছ pিত িতবd …

লিkত জনেগাি

unয়ন সহেযাগী



রপূকl
eমন eকিট পিৃথবী েযখােন েকানpকার েশাষণ o ৈবষময্ থাকেব না eবং pিতিট মানেুষর িনজs
সmাবনা িবকােশর সেুযাগ থাকেব।

লkয্
আমােদর লkয্ হেc দািরdয্, aিশkা, বয্ািধ eবং সামািজক aিবচার দরূীভূত কের দিরd মানষু
eবং জনেগা ীর kমতায়েনর পথেক pশs করা। সংগঠেনর িবিভn uেদয্ােগর িবsার ঘিটেয়
aর্থৈনিতক o সামািজক কর্মসচূীর মাধয্েম iিতবাচক পিরবর্তন আনা eবং সমােজর সকল নারী o
পরুষুেক তােদর সmাবনা o সামর্থয্ িবকােশ সkম কের েতালাo আমােদর লkয্।

মলূয্েবাধ
সজৃনশীলতা o udাবনী মেনাভাব, সততা o িন া, সারব্জনীনতা, কারয্কািরতা



bয্ােকর সামিgক দিৃ ভ ী –
দািরdয্ িবেমাচেনর পূর্ণা মেডল

• kdঋণু কর্মসচূী
• দিরd-aিভমখূী বািণিজয্ক uেদয্াগ

• aিত-দিরdয্ কর্মসচূী
• কৃিষ o খাদয্ িনরাপtা

• সামািজক kমতায়ন

• েজnার, জািsস en

ডাiভারিসিট

• মানবািধকার eবং আiন

সহায়তা

• িশkা
• sাsয্

• দেুরয্াগ বয্বsাপনা



bয্ােকর সামিgক দিৃ ভ ী –
দািরdয্ িবেমাচেনর পূর্ণা মেডল

মানবািধকার eবং

আiন সহায়তা

সামািজক

kমতায়ন

পিরেবশগত

sািয়tশীলতা

িশkা

aর্থৈনিতক

kমতায়ন

sাsয্

খাদয্ িনরাপtা



সহsােbর unয়ন লkয্ aর্জেন সরকাির uেদয্াগেক সহায়তা করেত

bয্ােকর সmরকূ ভূিমকা



লkয্: জনসংখয্ার 29% দািরdয্সীমার িনেচ

aর্জন: জনসংখয্ার 31.5% দািরdয্সীমার িনেচ

eক নজের 2010

7578 gামসংগঠেনর 140000

বর্গাচাষীেক ঋণ, unত কৃিষ pযিুk

o uপকরণ pদান

আiলা uপdত o িসডর িবপরয্s

eলাকার 12500 জনেক আির্থক o

pযিুkগত সিুবধা pদান

80, 000 aিত দিরd পিরবারেক

সmদ aনদুান o বয্বsাপনা

pিশkণ eবং িবনামেূলয্ sাsয্েসবা

pদান করা হেয়েছ, যার আির্থক

মলূয্ pিতজেন 22,000 টাকা

কৃিষ গেবষণা iuিনট িভেয়তনাম,
আি কা o চায়না েথেক 3িট dত

বর্ধনশীল o uc ফলনশীল ধােনর

বীজ eেনেছ, যা েথেক pিত েহkের

5.5 – 6 টন ফসল পাoয়া যােব

সmkৃ bয্াক কর্মসূচী -
কৃিষ o খাদয্ িনরাপtা, kdঋণু কর্মসূচী, aিত-দিরdয্
কর্মসূচী, মানবািধকার eবং আiন সহায়তা

pধান কারয্kমসমহূ

1.kdঋণু কর্মসচূী eবং bয্াক েসাশয্াল enারpাiজসমেূহর মাধয্েম কর্মসংsান, বয্বসায়ী
uেদয্াkােদর সংগঠন o তােদর পণয্ বাজারজাতকরেণ সmাবয্ সমসয্ার সমাধােন সহায়তা pদান
2.ফসেলর মান unয়ন o ৈবিচt আনয়েন কৃষকেক সmkৃ কের dত বর্ধনশীল জাত, eবং বনয্া,
kরা o লবণাk পািনেত চাষাবােদর uেপােযাগী বীেজর সহজলভয্তা িনি তকরণ
3.119িট uপেজলা o 6িট েপৗরসভার বিs eলাকায় Infant and Young Child 
Feeding কর্মসচূীর মাধয্েম মােয়েদর pচিলত ধয্ান-ধারনার পিরবর্তন কের 0-2 বছেরর
িশশেুদর বেুকর দেুধর পাশাপািশ aনয্ানয্ পিু কর খাবার েদয়া িনি ত কের সsুভােব েবেঁচ থাকার o
িবকিশত হoয়ার সেুযাগ বিৃdকরণ
4.দিরdpবণ eলাকার aিত দিরd পিরবার শনাk কের তােদর সmদ aনদুান o তার বয্বsাপনায়
সহায়তা pদান

ERADICATE EXTREME 
POVERTY & HUNGER1



লkয্: 100% িশশরু pাথিমক িবদয্ালেয় ভির্ত িনি তকরণ; eবং 100% িশশরু 5ম ে নী

পরয্n িশkা িনি তকরণ

aর্জন: 97% িশশরু pাথিমক িবদয্ালেয় ভির্ত িনি ত; eবং 95% িশশরু 5ম ে নী পরয্n

িশkা িনি ত

eক নজের 2010

bয্াক uপানু ািনক pাiমারী িবদয্ালেয়র িশkার্থীসংখয্া 621,00
(61.27% েমেয়) েত unীত

bয্াক িp-pাiমারী িবদয্ালেয়র 329,000 িশkার্থীর মলূধারার

pাথিমক িবদয্ালেয় sানাnর

pাথিমক িশkা সমাপনী পরীkায় aংশgহণকারী bয্াক িশkার্থীেদর

পােশর হার 99.5%, 1ম িবভােগ utীর্ণ 73%
Education for Ethnic Children কমর্সচূীর

মাধয্ম ে◌ 47,405 আিদবাসী িশশরু িশkাবয্বsা সিুনি ত

সmkৃ bয্াক কর্মসূচী - িশkা

pধান কারয্kমসমহূ

1.pতয্n a েলর আিদবাসী o pিতবnী িশশেুদর কােছ িশkার

সেুযাগ েপৗছােনা

2.pাথিমক sলু েথেক িশkার্থীেদর ঝের পরা েরােধ uেদয্াগ

gহণ

3.েপশাগত unয়ন pিশkণ, Mentoring Program o
কিmuটার বয্বহােরর মাধয্েম িশkার মান unয়ন

ACHIEVE UNIVERSAL 
PRIMARY EDUCATION
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লkয্: মাধয্িমক িবদয্ালেয় েজnার সমতা িনি তকরণ; eবং 50% নারীর aর্থৈনিতক

কর্মকােn aংশgহণ িনি তকরণ

aর্জন: মাধয্িমক িবদয্ালেয় েজnার সমতা aির্জত; eবং 29% নারীর aর্থৈনিতক

কর্মকােn aংশgহণ িনি ত

eক নজের 2010

53 েজলায় 11278 পlীসমােজর 7,50,000 নারীর
kমতায়ন eবং বয্িkক o সামািজক পিুজ গঠেন সহায়তা pদান
1,10,126 জন নারীেক আiিন িশkা eবং ফেতায়ার িবরেুধ রায় aর্জন
3000 েজnার জািsস eডুেকটর o 1200 pেমাটার সামািজক

pচিলত ধয্ান-ধারণা পিরবর্তেনর জনয্ কাজ করেছ
‘েমেয়েদর জনয্ িনরাপদ নাগিরকt’ কর্মসচূীর আoতায় pকােশয্

েযৗন হয়রািন েরাধকেl 60িট sেলরু েমেয় িশkার্থীেদর সেচতন
করা

সmkৃ bয্াক কর্মসূচী -
িশkা, সামািজক kমতায়ন, মানবািধকার o আiন সহায়তা, েজnার জািsস o

ডাiভারিসিট, eেdােকিস ফর েচi

pধান কারয্kমসমহূ

1.পlীসমােজর মাধয্েম নারীেদরেক সংগিঠত কের আtিব াসী o
pাপয্ aিধকার সmের্ক সেচতন করা
2.sানীয় সরকারী কারয্kেম কারয্করী aংশgহণ িনিশতকরেণ
নারীেদর kমতায়েন সহায়তা pদান
3.িকেশারীেদর সামািজক o aর্থৈনিতক kমতায়েন সহায়তা pদান
4.েজnার সমতা আনয়ন eবং েজnার িভিtক সিহংসতা েরাধ
কারয্kম gহণ

PROMOTE GENDER  
EQUALITY  & EMPOWER 
WOMEN
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pধান কারয্kমসমহূ
1.69,000 gাম ে◌ sাsয্েসিবকােদর
মাধয্ম ে◌ িশশেুদর জনয্ িটক ◌া o িভটািমন e
সরবরাহ ে◌ সহায়ত ◌া pদান
2.িশশেুদর pসব পরবর্তী পিরচরয্া িনিশতকরণ
3.sাsয্িবিধ িনি তকরেণ sানীয় পরয্ােয় aংশgহণমূলক কারয্kম
gহণ

eক নজের 2010

6িট েপৗরসভার শহরা েলর বিsেত নবজাতক
িশশ ◌ু মতৃুয্র হার pত ি◌ হাজার
জীিবত জn ে◌ 13 জন

4িট েজলার gামা েল নবজাতক িশশ ◌ু
মতৃুয্র হার pত ি◌ হাজার জীিবত
জn ে◌ 25 জন

4িট েজলার gামা েল িশশ ◌ু মতৃুয্র হার
pত ি◌ হাজার জীিবত জn ে◌ 32 জন

95% িশশেুক িটকা pদান সmn

লkয্:
• 5 বছেরর কম বয়স◌ী িশশ ◌ু মতৃুয্র হার pত ি◌ হাজার জীিবত

জn ে◌ 48 জন
• িশশ ◌ু মতৃুয্র হার pত ি◌ হাজার জীিবত জn ে◌ 31 জন

• নবজাতক িশশ ◌ু মতৃুয্র হার pত ি◌ হাজার জীিবত জn ে◌ 25 জন
aর্জন:
• 5 বছেরর কম বয়স◌ী িশশ ◌ু মতৃুয্র হার pত ি◌ হাজার জীিবত

জn ে◌ 65 জন
• িশশ ◌ু মতৃুয্র হার pত ি◌ হাজার জীিবত জn ে◌ 52 জন
• নবজাতক িশশ ◌ু মতৃুয্র হার pত ি◌ হাজার জীিবত জn ে◌ 37 
জন

সmkৃ bয্াক কর্মসূচী

sাsয্ eবং পানীয় জল, পয়ঃিন াশন o sাsয্িবিধ কর্মসূচী
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লkয্:
• মাতৃমতৃুয্র হার 144 (pিত হাজার জীিবত িশশু জেn)
•িsl বার্থ aয্ােটেnn 75% (pেতক দmিতর জনয্)
aর্জন:
• মাতৃমতৃুয্র হার 194 (pিত হাজার জীিবত িশশু জেn)
• িsl বার্থ aয্ােটেnn 26% (pেতক দmিতর জনয্)

eক নজের 2010
মা, নবজাতক o িশশsুাsয্ pকেlর

আoতায় শহেরর বিs eলাকায়ঃ

6 িসিট কের্পােরশেনর 6 িমিলয়ন মানষুেক

েসবা pদান

398িট েডিলভারী েসnার

8300 িট সফল েডিলভারী

176,000 pসিূতেক গর্ভকালীন েসবা pদান

সmkৃ bয্াক কর্মসূচী – sাsয্

pধান কারয্kমসমহূ

1.মা, নবজাতক o িশশsুাsয্ pকেlর কারয্kম
সmpসারণ
2.িবিভn sাsয্েসবা, েযমন, জররুী িসজািরয়ান
িবভাগ, নবজাতক পিরচরয্া, iেলk-কাির্ডogাম o
আlাসেনাgাম িনি তকরণ
3.pিতেরাধমলূক o pিতেষধকমলূক sাsয্েসবা pদান
pচলন
4.িমডoয়াiফ pিশkণ pদান
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লkয্: িটিব েরাগী শনাkকরেণর হার 70%; সsুতার হার 85%
ময্ােলিরয়া ি েটড মশািরর বয্বহার 90%

aর্জন: িটিব েরাগী শনাkকরেণর হার 73%
ময্ােলিরয়া ি েটড মশািরর বয্বহার 90%

eক নজের 2010

িটিব কেnাল েpাgামঃ

কর্মসূচীর আoতাভুk মানেুষর স য্া 91 িমিলয়েন unীত

িটিব েরাগী শনাkকরেণর হার 78%
95,124 িটিব আkাn েরাগীেক িচিক

�
সা pদান, 92% েরাগী সsু

ময্ােলিরয়া কেnাল েpাgামঃ

কর্মসূচীর আoতাভুk মানেুষর স য্া 4িট েজলায় 1.8 িমিলয়ন

19,982 েরাগীেক িচিক
�
সা pদান

500,000 ময্ােলিরয়া ি েটড মশাির িবতরণ

সmkৃ bয্াক কর্মসূচী - sাsয্, eডেভােকিস ফর েচi

pধান কারয্kমসমহূ

1.42 েজলার 297িট uপেজলা o 6িট িসিট

কের্পােরশেনর আংিশক eলাকায় িটিব কেnাল কর্মসূচী

পিরচালনা

2.sাsয্েসিবকােদর মাধয্েম িটিব আkাn েরাগীেদর

শনাkকরণ o 6 মাস িনয়িমত ঔষধ েসবন

িনি তকরণ

3.ময্ােলিরয়া আkাn 3িট পারব্তয্ েজলা o 10িট

eনেডিমক েজলায় ি েটড মশাির িবতরণ

COMBAT HIV/AIDS, 
MALARIA & OTHER 
DISEASES
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লkয্: িনরাপদ পািনর বয্বহার 89%; unত সয্ািনটারীবয্বsার বয্বহার 70%
aর্জন: িনরাপদ পািনর বয্বহার 86%; unত সয্ািনটারীবয্বsার বয্বহার 54%

eক নজের 2010

8.5 মানেুষর জনয্ িনরাপদ পািনর বয্বsা

6.62 িমিলয়ন মানষু unত সয্ািনটারীবয্বsা

বয্বহার করেছ

2500 aিত দিরd পিরবার o 40 িট pাথিমক

িবদয্ালেয় িবনামেূলয্ সয্ািনটারী লয্াি ন pদান

38.8 িমিলয়ন মানষুেক sাsয্সরুkা িবষয়ক

িশkা pদান

সmkৃ bয্াক কর্মসূচী - পানীয় জল, পয়ঃিন াশন o sাsয্িবিধ কর্মসূচী, দেুরয্াগ
বয্বsাপনা, পিরেবশ o জলবায়ু পিরবর্তন

pধান কারয্kমসমহূ

1.আের্সিনক uপdত o লবণাk পািনর eলাকায় িনরাপদ পািনর

সহজলভয্তা িনি তকরণ

2.িবিভn জনেগা ীর জনয্ িনরাপদ পািন o sাsয্ সরুkা িনি তকরেণ

সেচতনতামলূক কারয্kম gহণ

3.আiলা uপdত eলাকায় িবিভn দেুরয্াগ পরবর্তী পনুরব্াসন কারয্kম

gহণ, েযমন, বাসsান, িনরাপদ পািনর বয্বsা, িবকl কর্মসংsান

ENSURE ENVIRONMENTAL 
SUSTAINABILITY
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eক নজের 2010

720,000 নারীেক $130 MM kdঋণু pদান

19,000 kdু o মাঝাির িশlেক $32 MM kdঋণু িদেয় সহায়তা

111,000 কৃষক pিশkণpাp eবং 1000 কৃিষ সmpসারণ কর্মী কর্তৃক সহায়তাpাp

25,000 েপািl ভয্ািkেনটর o 273 আরিটিফিশয়াল iনেসিমেনশন কর্মী িনযkু

14,000 sাsয্েসিবকা pায় 2 MM েক েসবা pদান করেছ

“sয্ােটিজক পার্টনারিশপ eিgেমn”-eর জনয্ pধান unয়ন সহেযাগীেদর সােথ bয্ােকর আেলাচনায় agগিত

pধান কারয্kমসমহূ

1.eিশয়া, আি কা o সাuথ আেমিরকার 9িট েদেশ bয্ােকর কর্মসূচী সmpসারণ –
আফগািনsান o uগাnায় bয্াক সরব্বহৃ

�
unয়ন সংsা

2.দাতােদর কাছ েথেক সংগহৃীত aের্থ aনয্নয্ েদেশ বাংলােদেশর aিভjতার আেলােক

unয়ন কর্মকাn পিরচালনা

3.গেবষণা, pিশkণ o imয্াk মিনটিরং-eর েkেt আnর্জািতক সংsাসমেূহর সােথ েযৗথ

uেদয্াগ gহণ

A GLOBAL 
PARTNERSHIP FOR 
DEVELOPMENT
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bয্ােকর ভিবষয্ত ভাবনা
kdঋণু কর্মসচূী

kdঋণgহীতােদরু জনয্ sাsয্েসবা িনি তকরেণর জনয্ পরীkামূলকভােব আির্থক সহায়তা pদান

gাম সংগঠেনর kমতায়েনর জনয্ 10-25িট েজলায় কারয্kম সmpসারণ

কৃিষ কর্মসূচী
িসড্ সারিটিফেকশন eেজিnর মাধয্েম 3 ধরেনর dত বর্ধনশীল ধােনর বীজ বাজারজাতকরণ

বর্গাচাষী unয়ন pকেlর মাধয্েম ‘মাiেkা-kপ iনসয্oর ◌্যাn’ মেডল pরব্তন

ম াপীিড়ত eলাকায় চাষাবােদর uপেযাগী সহনশীল জােতর বীেজর dত সরবরাহ িনি তকরণ

uপkলীয় eলাকায় েযসব a েলর পািন লবণাk েসখােন সূরয্মূখী চােষর মাtা বিৃd

aিত-দিরdয্ কর্মসূচী - আiলা uপdত eলাকাসমূহ eবং িসেলট েজলায় aিত দিরd কর্মসূচীর সmpসারণ

sাsয্ কর্মসূচী
sাsয্েসবা কর্মীেদর দkতা বিৃd o নতুন দk কর্মীদল িনেয়ােগর মাধয্েম sাsয্েসবার িবsার

sাsয্েসবায় pযিুkর pচলন - েসবা pদােনর pধান মাধয্ম িহেসেব েমাবাiল েফান বয্বহার করা

kdু sাsয্ বীমা pদােনর মাধয্েম sাsয্েসবায় িনরিবিcn আির্থক বয্বsাপনা িনি তকরণ

িশkা কর্মসূচী
িসেলট a েল uপানু ািনক pাথিমক িশkা কারয্kেমর িবsার

কিmuটারিভিtক িশkার uপকরণ ৈতরী eবং েমধািবকাষ o েমnিরং কর্মসূচীর িবsার



bয্ােকর ভিবষয্ত ভাবনা

দেুরয্াগ বয্বsাপনা, পিরেবশ o জলবায়ু পিরবর্তন েমাকােবলা কর্মসচূী
ট ী েপৗরসভা eলাকায় শহরা েলর আবর্জনা বয্বsাপনার জনয্ কর্মসূচী বাsবায়ন

শহরা েলর বিs o িসেলট a েল িনরাপদ পািন o sাsয্সরুkা কারয্kম িবsার

সামািজক kমতায়ন কর্মসচূী
েমৗলিভবাজাের কিমuিনিট েরিডo কারয্kম শরুু

পlীসমােজর কারয্kমেক সmpসািরত কের িকেশার-িকেশারী o যবুসমাজেক anর্ভুkকরণ

েজnার, জািsস en ডাiভারিসিট
‘েমেয়েদর জনয্ িনরাপদ নাগিরকt’ কর্মসূচী শহরা েল সmpসারণ

চারিট uপেজলায় েজnার কর্মসূচী েজারদার কের eর কারয্kম মূলয্ায়েনর uেদয্াগ gহণ

নতুন িদক িনের্দশনা
সহsাb unয়ন লkয্ aর্জেন িপিছেয় থাকা িনরব্ািচত uপেজলাসমূেহ সমিnত কারয্kম gহণ

ঢাকার বিsবাসী o পথিশশেুদর জনয্ সমিnত কারয্kম gহণ

unয়ন কর্মসিূচর েkেt তথয্ pযিুkর আেরা anর্ভুিk

তরণু সmpদােয়র জনয্ যেুগাপযগুী কর্মসিূচ pণয়ন



দীর্ঘেময়াদী আির্থক sািয়tশীলতার জনয্

দিরd-aিভমখূী বািণিজয্ক uেদয্াগ

3. বািণিজয্ক uেদয্াগসমহূ েথেক pাp udtৃ aের্থর

সাহােযয্ unয়নমূলক কর্মকােn দাতােদর uপর

িনর্ভরশীলতা hাসকরণ।

দিরd-aিভমূখী বািণিজয্ক uেদয্াগ eকিট বয্বসািয়ক মেডল যা

বািণিজয্ক সংsাসমেুহর সামািজক দািয়tশীলতা িনি ত কের।

eধরেনর uেদয্াগ জনিহতকর eবং লাভজনক কর্মকােnর মােঝ

ভারসাময্ sাপেনর েচ া কের।

দিরd-aিভমূখী বািণিজয্ক uেদয্াগ eকিট বয্বসািয়ক মেডল যা

বািণিজয্ক সংsাসমেুহর সামািজক দািয়tশীলতা িনি ত কের।

eধরেনর uেদয্াগ জনিহতকর eবং লাভজনক কর্মকােnর মােঝ

ভারসাময্ sাপেনর েচ া কের।

sার্থােnষণ আদর্শবাদ
sািয়tশীলতা

সামািজক

uেদয্াগ

বািণিজয্ক

uেদয্াগ

সিঠক ভারসাময্

আমােদর লkয্ঃ

1. দিরd-aিভমূখী uেদয্াগসমূহেক সংগিঠত কের

বািণিজয্ক সংেযাগেসতুর সমসয্া দরূীকরণ o সmদ

o েমর u
�
পাদনশীলতা বৃ্িd aটুট রাখা।

uেlখেযাগয্ uেদয্াগঃ bয্াক েপালি , bয্াক

িফশািরজ, bয্াক িফড িমলস।

2. বহৃদাকার বািণিজয্ক uেদয্ােগ িবিনেয়ােগর মাধয্েম

দিরdেদর জনয্ কর্মসংsান সিৃ করা। uেlখেযাগয্

uেদয্াগঃ আড়ং, আেয়াডাiজড সl inািs।



eক নজের েসাশয্াল enারpাiজ

Items Dairy & 
food

Poultry 
farm

Seed 
enterprise

Gross revenue 155.6 44.4 88.0

Total cost 142.3 38.9 78.0

Material cost
121.9

32.4 38.9

Operating cost
20.4

6.5 15.4

Net surplus 13.3 5.5 10.0 

Surplus as % of 
total cost

9.3 14.1 12.8

• eক নজের

– লােভর a al িকn সামািজক

aবদান বহুমখুী

– লােভর পেুরাটাi আেস unয়ন

কর্মসিূচ চালােত aথবা uেদয্াগ

আেরা সmpসািরত করেত

– bয্াক-েক িনেজর পােয় দঁাড়ােত

সহায়তা কের



pে াtর পরব্
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