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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

 

বাহষ িক কম িসম্পােন চুহির কার্ িক্রম পহরবীক্ষণ ছক 

অর্ ি বছরঃ……………….. 

১.  েপ্তর/সাংস্থার নামঃ................................................................................................. 

২. জজলা/উপদজলা মহিলা হবষয়ক হবষয়ক কম িকতিার কার্ িালয়ঃ............................................... 

৩. পহরবীক্ষদণর হবষয়সমূি/কার্ িক্রমসমূি/কম িসূচীসমূিঃ 

৩.১ নারীর ক্ষমতায়দন প্রহশক্ষণ কার্ িক্রম সদরজহমদন পহরেশ িন/ই-মহনটহরাং: 

 

ক) প্রহশক্ষদণর জময়াে.................................................................................................. 

খ) প্রহত ব্যাদচ প্রহশক্ষণার্ীর লক্ষযমাত্রা.............................................................................. 

গ) বতিমান ব্যাদচ অাংশগ্রিণকারী প্রহশক্ষণার্ীর সাংখ্যা............................................................ 

ঘ) ড্রপ আউদটর সাংখ্যা................................................................................................ 

ঙ) ড্রপ আউদটর কারন................................................................................................. 

চ) প্রহশক্ষদণ সমস্যাসমূি.............................................................................................. 

ছ) সমাধাদনর পেদক্ষপসমূি........................................................................................... 

 

৩.২ মহিলাদের আত্ম-কম িসাংস্থাদনর জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্ িক্রম হবতরণ সদরজহমদন পহরেশ িন/ই-মহনটহরাং: 

 

ক) ক্ষুদ্র ঋণ হবতরদণ মূল বরাদ্দ...................................................................................... 

খ) ক্ষুদ্র ঋদণর টাকার বতিমান হস্থহত................................................................................. 

গ) মার্াহপছু ঋদণর টাকার পহরমান.................................................................................. 

ঘ)  মার্াহপছু ঋদণর চাহিোর পহরমান................................................................................ 

ঙ) ঋদণর টাকার ব্যবিাদরর খাত..................................................................................... 

চ) ক্ষুদ্র ঋণ প্রাপ্ত উপকারদ াগীর সাংখ্যা............................................................................. 

গ) ক্ষুদ্র ঋণ হবতরদণ সমস্যা.......................................................................................... 

ঘ) সমাধাদনর পেদক্ষপসমূি........................................................................................... 

 

৩.৩ কম িজীবী মহিলাদের হশশুদের হেবার্ত্ন জসবাঃ 

 

ক) হেবার্ত্ন জকদে হশশুর আসন সাংখ্যা.............................................................................. 

খ) বতিমাদন হেবার্ত্ন জকদে হশশুর সাংখ্যা........................................................................... 

গ) হেবার্ত্ন জকদে হশশুদের জন্য হক হক হশক্ষা প্রোদনর হবধান রদয়দছ......................................... 

ঘ) হেবার্ত্ন জকদে হকহক সমস্যা হবদ্যমান.......................................................................... 

ঙ) সমস্যা সমাধাদনর পেদক্ষপসমূি হকহক.......................................................................... 

 



2 

 

৩.৪  কম িজীবী মহিলাদের জিাদেল সুহবধাঃ 

 

ক) কম িজীবী মহিলাদের জিাদেদল জমাট আসন সাংখ্যা............................................................. 

খ) বতিমাদন কম িজীবী মহিলাদের জিাদেদল জবার্ িাদরর সাংখ্যা..................................................... 

গ) জিাদেদল বতিমাদন সমস্যার ধরণ.................................................................................. 

ঘ) সমস্যা সমাধাদনর পেদক্ষপসমূি হকহক.......................................................................... 

 

৩.৫  গ্রামীণ ও উপশিরাÂজলর মহিলাদের তথ্য প্রযুহি জসবা 

 

ক) প্রকদের জমাট কয়টি তথ্য প্রযুহি জসবাদকে স্থাপন করার লক্ষযমাত্রা হনধ িারণ করা িদয়দছ?............. 

খ)  এ পর্ িন্ত জমাট কয়টি তথ্য প্রযুহি জসবাদকে স্থাপন করা িদয়দছ?............................................ 

গ) কতজন মহিলাদক তথ্য প্রযুহি জসবা প্রোন করার লক্ষযমাত্রা রদয়দছ…………….……. 

ঘ) এ পর্ িন্ত জমাট কতজন মহিলাদেরদক তথ্যদসবা প্রোন করা িদয়দছ…………….……… 

ঙ) তথ্য জসবা প্রোদন হক হক সমস্যা িদে……………………………….…….. 

চ) সমস্যা সমাধাদনর পেদক্ষপসমূি হকহক.......................................................................... 

 

৩.৬ হশশু হবকাশ জকে পহরচালনাঃ 

 

ক) জমাট কয়টি হশশু হবকাশ জকে রদয়দছ........................................................................... 

খ)  হশশু হবকাশ জকদে জমাট হশশুর সাংখ্যা.......................................................................... 

গ) হশশু হবকাশ জকে হশশুদের হক হক হবষয় হশক্ষা প্রোদনর ব্যবস্থা রদয়দছ................................... 

ঘ) হবকাশ জকদে হশশুদের হক হক সমস্যা রদয়দছ………………….……………… 

চ) সমস্যা সমাধাদনর পেদক্ষপসমূি হক হক......................................................................... 

ছ) হশশুদের জন্য আর হক হক উন্নত ব্যবস্থা করা জর্দত পাদর..................................................... 

 

৩.৭  হকদশার হকদশারী ক্লাব পহরচালনাঃ 

 

ক) প্রকদের অধীদন জমাট কয়টি হকদশার-হকদশারী ক্লাব স্থাপন করার লক্ষযমাত্রা রদয়দছ….…….. 

খ) এ পর্ িন্ত জমাট কয়টি হকদশার-হকদশারী ক্লাব স্থাপন করা িদয়দছ.............................................. 

গ) হকদশার হকদশারী ক্লাদব হক হক কার্ িক্রম গ্রিণ করা িদয় র্াদক............................................. 

ঘ) হকদশার হকদশারীদের জীবন মান উন্নয়দন এ ক্লাব হক অবোন রাখদছ....................................... 

ঙ) ক্লাব পহরচালনার জক্ষদত্র হক হক সমস্যা/বাধার সম্মুখীন িদত িজে……………….……. 

চ) সমস্যা সমাধাদনর হক হক পদেক্ষদপ গ্রিণ করা িদয় র্াদক.................................................. 

ছ) হকদশার হকদশারী ক্লাব সুচারুরুদপ বাস্তবায়দন আর হক হক ব্যবস্থা করা জর্দত পাদর........................ 
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৩.৮ হশশুর হবকাদশ প্রারহিক হশক্ষা প্রোনঃ 

 

ক) এই জজলায় জমাট কয়টি হশশুর হশক্ষা জকে রদয়দছ……………………………….. 

খ) হশশুদের হশক্ষা োন পদ্ধহত হক হক………………………………………….. 

গ) হশশুর মানহসক হবকাদশ হক হক হশক্ষা প্রোন করা িদয় র্াদক…….………………….. 

ঘ) হশক্ষাোদন হশক্ষদকর করনীয় হক হক……………………………………… 

ঙ) হশশুর মানহসক উন্নয়দনর সদে হপতা-মাতা/অহ  াবদকর আচরণগত পহরবতিদনর হক হক হেক 

হনদে িশনা প্রোন করা িদয় র্াদক……..............................................................….. 

চ) হশশুর প্রারহিক হশক্ষাোদন আর হক হক লক্ষণীয় হবষয়সমূি অনুসরণ করা জর্দত পাদর……… 

 

৩.৯  হ হজহর্ কার্ িক্রম পহরেশ িন/ই-মহনটহরাংঃ 

 

ক) এলাকায় হ হজহর্ উপকারদ াগী হনব িাচন পদ্ধহত হক ……………….……………. 

খ) হ হজহর্ হবতরণকাদল কারা উপহস্থত র্াদক………………………………….. 

গ) হ হজহর্ খাদ্য হবতরদণর সদে আর হক হক কার্ িক্রম গ্রিন করা িদয় র্াদক................................. 

ঘ) দঃস্থ ও অসিায় নারীদের জীবন মান উন্নয়দন হক হক পহরবতিন লক্ষয করা র্ায়……………. 

ঙ) খাদ্য হবতরদণ মাধ্যদম পুহের চাহিো কতটুকু জর্াগান জেয়া সিব িদে…………………. 

চ)  খাদ্য হবতরদণর মাধ্যদম োহরদ্র হবদমাচদন হক ভূহমকা পালন করদছ……………………. 

চ) হ হজহর্ হবতরদণ অহ দর্াগ র্াকদল র্াকদল তা হক হক…………………………….. 

ছ) অহ দর্াগ সমাধাদন হক হক পেদক্ষপ গ্রিণ করা িয়………………………………. 

 

৩.১০ েহরদ্র ও গ িবতী মাদয়দের মাতৃত্বকালীন  াতাঃ 

 

ক) এলাকায় গ িবতী মাদয়দের উপকারদ াগী হনব িাচন পদ্ধহত হক ………………………. 

খ) মাতৃত্বকালীন  াতা হবতরণকাদল জক জক উপহস্থত র্াদক…………………………… 

গ) মাতৃত্বকালীন  াতা হবতরণ ছাড়া আর হক হক কার্ িক্রম গ্রিন করা িদয় র্াদক............................. 

ঘ) দঃস্থ ও অসিায় নারীদের জীবন মান উন্নয়দন হক হক পহরবতিন লক্ষয করা র্ায়……………. 

ঙ) মাতৃত্বকালীন  াতা হবতরদণ মাধ্যদম পুহের চাহিো কতটুকু জর্াগান জেয়া সিব িদে……….... 

চ)  মাতৃত্বকালীন  াতা হবতরদণ মাধ্যদম োহরদ্র হবদমাচদন হক ভূহমকা  পালন করদছ…………. 

চ) মাতৃত্বকালীন  াতা হবতরদণ অহ দর্াগ র্াকদল র্াকদল তা হক হক…………………….. 

ছ) অহ দর্াগ সমাধাদন হক হক পেদক্ষপ গ্রিণ করা িয়………………………………. 

 

৩.১১ শিরাঞ্চদল কম িজীবী মহিলাদের ল্যাকদটটিাং  াতা. 

 

ক) এলাকায় গ িবতী মাদয়দের উপকারদ াগী হনব িাচন পদ্ধহত হক ………………………. 

খ) ল্যাকদটটিাং  াতা হবতরণকাদল জক জক উপহস্থত র্াদক…………………………… 

গ) ল্যাকদটটিাং  াতা হবতরণ ছাড়া আর হক হক কার্ িক্রম গ্রিন করা িদয় র্াদক............................. 

ঘ) দঃস্থ ও অসিায় নারীদের জীবন মান উন্নয়দন হক হক পহরবতিন লক্ষয করা র্ায়……………. 

ঙ) ল্যাকদটটিাং  াতা হবতরদণ মাধ্যদম পুহের চাহিো কতটুকু জর্াগান জেয়া সিব িদে……….... 
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চ)  ল্যাকদটটিাং  াতা হবতরদণ মাধ্যদম োহরদ্র হবদমাচদন হক ভূহমকা  পালন করদছ…………. 

চ) ল্যাকদটটিাং  াতা হবতরদণ অহ দর্াগ র্াকদল র্াকদল তা হক হক…………………….. 

ছ) অহ দর্াগ সমাধাদন হক হক পেদক্ষপ গ্রিণ করা িয়………………………………. 

 

৩.১২ নারী উদদ্যািাদের প্রহশক্ষণ প্রোন তোরহকঃ 

 

ক) নারী উদদ্যািা উন্নয়দন হকহক প্রহশক্ষণ প্রোন করা িয়......................................................... 

খ) প্রহত ব্যাদচ প্রহশক্ষণার্ীর লক্ষযমাত্রা.............................................................................. 

গ) বতিমান ব্যাদচ অাংশগ্রিণকারী প্রহশক্ষণার্ীর সাংখ্যা............................................................ 

ঘ) ড্রপ আউদটর সাংখ্যা................................................................................................ 

ঙ) ড্রপ আউদটর কারন................................................................................................. 

চ) প্রহশক্ষদণ সমস্যাসমূি.............................................................................................. 

ছ) সমাধাদনর পেদক্ষপসমূি........................................................................................... 

জ) এলাকায় হক হক ধরদণর প্রহশক্ষদণর চাহিো রদয়দছ........................................................ 

ঝ) নারী উদদ্যািাদের সমস্যাসমূি হকহক...................................................................... 

 

৪. জজলা মহিলা হবষয়ক কম িকতিার মতামত/সুপাহরশ 

 ১) ………………………………………………………… 

 ২) ………………………………………………………… 

 ৩) ………………………………………………………… 

 

৫. মাঠ পর্ িাদয় কার্ িক্রম বাস্তবায়দন হক হক সমস্যা িদে? 

 

 ১) ……………………………………………….………… 

 ২) …………………………………………….…………… 

 ৩) ………………………………………………………… 

 

৬. সমস্যা সমাধাদন হকহক পেদক্ষপ গ্রিণ করা িদয়দছ?  

1)................................................................................................................... 

2)................................................................................................................... 

3)................................................................................................................... 

 

৭. জজলা/উপদজলা মহিলা হবষয়ক হবষয়ক কম িকতিার মন্তব্যঃ 

1)................................................................................................................... 

2)................................................................................................................... 

3)................................................................................................................... 

  

কম িকতিার নাম ও পেবী 
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স্বাক্ষর ও তাহরখঃ 


