
স্কেলআপ বাস্তবায়ন: সিদ্ধান্ত,অগ্রগসি ও পরবিী পসরকল্পনা

আইসিয়ার

সিররানাম

স্কিারকসিিং-এ স্কেলআপ

বাস্তবায়ন করার জন্য গৃসিি

সিদ্ধান্ত : 

জািীয় পর্ যারয়

বাস্তবায়ন অগ্রগসি/

বিযমান অবস্থা

কিজন সুসবধার াগী (সিটিরজনি) 

পাইলটিিং ও স্কেলআপ স্কেরক সুসবধা

স্কপরয়রে

স্কেলআপ আইসিয়া

স্কেরক পরবিীরি কিজন

সুসবধার াগী (সিটিরজনি) 

স্কিবা পারব বরল প্রিযািা

পরবিী

পসরকল্পনা/

করণীয়

স্কেলআপ

বাস্তবায়ন/ 

িম্পন্ন করার

সুসনসদ যষ্ট মাি বা

িময়

১.

বয়ঃিসিরি

সকরিারীরদর

প্রজনন

স্বারস্থযর

সুরক্ষা

 প্রেসমক  ারব খুলনার

ডুমুসরয়া উপরজলায়

বাস্তবাসয়ি িয়।

 স্কেল আপ বাস্তবায়রনর

জন্য খুলনার ৮টি

উপরজলায় এবিং

পর্ যায়ক্ররম িারারদরির

প্রসিটি

ইউসনয়ন/স্কপৌরি ায়

বাস্তবায়রনর সিদ্ধান্ত িয়।

 খুলনার ৮টি উপরজলায়

স্কুল, করলজ, মাধ্যসমক

সবদ্যালয়, মাদ্রািা

সকরিারীরদর স্কক

প্রজনন স্বাস্থয

িরেিনিা মূলক

প্রসিক্ষণ স্কদয়া িরয়রে।

 বিযমারন আইসিয়াটি

প্রকল্প আকারর গ্রিণ

করা িরয়রে।

• খুলনার ডুমুসরয়া উপরজলার

খসন যয়া মাধ্যসমক সবদ্যালরয়র ৬ষ্ঠ

িরি ১০ম স্কেসণ পর্ যন্ত ২৫০ জন

সকরিারী প্রজনন স্বাস্থয িম্পরকয

িরেিন িরয়রে এবিং িারদর স্কক

২ প্যারকট করর স্যারনটারী প্যাি

সবনা মূরে স্কদয়া িরয়রে।

• খুলনা স্কজলার ৮ টি উপরজলায়

প্রায় ২০,০০০ জন সকরিারী

উপররাক্ত সুসবধা স্কপরয়রে।

• সকরিার- সকরিারী

ক্লারবর মাধ্যরম

৭৩২৪৫০ জন

সকরিার-সকরিারী

স্কক সুসবধা প্রদান

করা িরব।

• প্রকরল্পর অওিায়

৪,৯১০ জন নারী

উরদ্যাক্তা তিরী িরব।

মধ্য স্কময়াদী 

ও দীর্ য 

স্কময়াদী 

মসনটসরিং 

করা িরব।

সিরিম্বর /২০২০



স্কেলআপ বাস্তবায়ন: সিদ্ধান্ত,অগ্রগসি ও পরবিী পসরকল্পনা

আইসিয়ার

সিররানাম

স্কিারকসিিং-এ 

স্কেলআপ

বাস্তবায়ন করার 

জন্য গৃসিি সিদ্ধান্ত

: 

জািীয় পর্ যারয়

বাস্তবায়ন অগ্রগসি/

বিযমান অবস্থা

কিজন সুসবধার াগী

(সিটিরজনি) পাইলটিিং ও

স্কেলআপ স্কেরক সুসবধা

স্কপরয়রে

স্কেলআপ আইসিয়া স্কেরক

পরবিীরি কিজন

সুসবধার াগী (সিটিরজনি) 

স্কিবা পারব বরল প্রিযািা

পরবিী

পসরকল্পনা/

করণীয়

স্কেলআপ

বাস্তবায়ন/ 

িম্পন্ন করার

সুসনসদ যষ্ট মাি

বা িময়

২.

স্কস্বচ্ছারিবীরদর

মাধ্যরম ক্লাব

গঠন করর

সকরিার

সকরিারীরদর

মানসিক সবকাি

িাধন ও

ক্ষমিায়ন

িারারদরি

বাস্তবায়রনর

সিদ্ধান্ত গৃিীি িয়।

 ৭ টি স্কজলায় ৩৭৯ টি সকরিার-

সকরিারী ক্লাব গঠন করা িরয়রে।

 বিযমারন আইসিয়াটি প্রকল্প আকারর

গ্রিণ করা িরয়রে।

 প্রকরল্পর আওিায় ৩৩০ টি

স্কপৌরি া ও ৪৫৫৩ টি ইউসনয়ন িি

স্কমাট ৪৮৮৩ টি সকরিার- সকরিারী

ক্লাব গঠরনর কার্ যক্রম গি

২২/০৯/১৮ িাসররখ শুরু িরয়রে।

 ৭ টি স্কজলার ৩৭৯ টি

সকরিার-সকরিারী

ক্লারবর ১১,৩৭০ জন

সকরিার-সকরিারী

প্রজনন স্বাস্থয িম্পরকয

িরেিন িরয়রে, এবিং

সৃজনিীল কম যকারে

িম্পৃক্ত িরয়রে।

 প্রকরল্পর আওিায়

সকরিার- সকরিারী ক্লারবর

মাধ্যরম ৭৩২৪৫০ জন

সকরিার-সকরিারী স্কক

সৃজনিীল কম যকারে

িম্পৃক্ত করা, প্রজনন

স্বাস্থয িম্পরকয িরেিন

করা এবিং স্কেঞ্জ এরজন্ট

সিরিরব গরে স্কিালা।

মধ্য স্কময়াদী 

ও দীর্ য 

স্কময়াদী 

মসনটসরিং 

করা িরব।

সিরিম্বর ২০২০



স্করসিরকিন বাস্তবায়ন: সিদ্ধান্ত,অগ্রগসি ও পরবিী পসরকল্পনা

আইসিয়ার

সিররানাম

স্কিারকসিিং-এ 

স্করসিরকিন বাস্তবায়ন 

করার জন্য গৃসিি

সিদ্ধান্ত : আঞ্চসলক

পর্ যারয় (সব াগ/স্কজলা/

উপরজলা)

বাস্তবায়ন অগ্রগসি/

বিযমান অবস্থা এবিং স্ককান স্ককান স্থারন

এটি স্করসিরকিন িরচ্ছ

কিজন সুসবধার াগী

(সিটিরজনি) পাইলটিিং

ও স্করসিরকিন স্কেরক

সুসবধা স্কপরয়রে

স্করসিরকিন আইসিয়া

স্কেরক পরবিীরি

কিজন সুসবধার াগী

(সিটিরজনি) স্কিবা

পারব বরল প্রিযািা

পরবিী পসরকল্পনা/

করণীয়

স্করসিরকিন 

বাস্তবায়ন/ 

িম্পন্ন করার

সুসনসদ যষ্ট মাি

বা িময়

১. পাোর

প্রসিররারধ

ঝুঁসকপূণ য

পসরবার

সেসিিকরণ ও

স্কিবা প্রদান

• িািক্ষীরা স্কজলার 

কাসলগঞ্জ 

উপরজলায় প্রেম 

পাইলটিিং 

িরয়রে। 

• স্কজলা/উপরজলা

পর্ যারয় 

স্করসিরকিন 

করার সিদ্ধান্ত

গৃসিি িয়।

• ২০১৪-১৫ অে য বেরর স্কিষ

িরয়রে।

• নারী ও সিশু সনর্ যািন প্রসিররাধ

এবিং র্ারা সনর্ যািরনর সিকার

িরয়রে িারদর স্কক স্বাবলম্বী করা

িরয়রে।

• কুসমল্লা/র্রিার/িািক্ষীরা/কুসে

গ্রাম স্কজলা ও স্কজলাধীন

উপরজলা িমূরির স্করসিরকিন

িরচ্ছ।

• ৪০ টি অসধক

ঝসকপূণ য পসরবার

িরেিন ও

অে যননসিক ারব

আত্ম-সন যরিীল

িরয়রে।

• ২২ টি পসরবার

স্কক স্ববলম্বী করা

িরয়রে।

কুসমল্লা/র্রিার/িাি

ক্ষীরা/কুসেগ্রাম িি

িীমান্তবিী িকল

স্কজলায় ও স্কজলাধীন

উপরজলা িমূরির

িকল ঝুঁসকপূণ য

পসরবার স্কক স্কিবা

প্রদান করা।

পাোর ঝুঁসকরি

োকা পসরবাররর 

িাটা স্কবইজ করা।

সিরিম্বর 

/২০২০



স্করসিরকিন বাস্তবায়ন: সিদ্ধান্ত,অগ্রগসি ও পরবিী পসরকল্পনা

আইসিয়ার

সিররানাম

স্কিারকসিিং-এ 

স্করসিরকিন বাস্তবায়ন 

করার জন্য গৃসিি

সিদ্ধান্ত : আঞ্চসলক

পর্ যারয় (সব াগ/স্কজলা/

উপরজলা)

বাস্তবায়ন অগ্রগসি/

বিযমান অবস্থা এবিং স্ককান স্ককান স্থারন

এটি স্করসিরকিন িরচ্ছ

কিজন সুসবধার াগী (সিটিরজনি) 

পাইলটিিং ও স্করসিরকিন স্কেরক

সুসবধা স্কপরয়রে

স্করসিরকিন আইসিয়া

স্কেরক পরবিীরি

কিজন সুসবধার াগী

(সিটিরজনি) স্কিবা

পারব বরল প্রিযািা

পরবিী

পসরকল্পনা/

করণীয়

স্করসিরকিন

বাস্তবায়ন/ 

িম্পন্ন করার

সুসনসদ যষ্ট মাি বা

িময়

২.

“মাতৃত্বকা

লীন

 ািার াগী

স্কদর স্বাস্থয-

িরেিনিা

ও আয়বধ যক

প্রসিক্ষণ

এবিং

কম যিিংস্থান

সৃসষ্ঠ।

স্কজলা/উপরজলা পর্ যারয়  

স্করসিরকিন করার 

সিদ্ধান্ত গৃসিি িয়।

• িািক্ষীরা স্কজলার আিাশুসন

উপরজলার কাদাকাটি ইউসনয়রন

৬/১১/২০১৪ িাসররখ শুরু এবিং

সিরিম্বর/২০১৬ স্কিষ িরয়রে।

• িািক্ষীরা স্কজলার িকল উপরজলা

িি ঢাকা/নরায়নগঞ্জ/

মুসিগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিিংদী/মাসনক

গঞ্জ/সকরিারগঞ্জ/ময়মনসিিংি/টািংগা

ইল/জামালপুর/স্কনররারকানা/স্কিরপুর

/ফসরদপুর/রাজবােী

/িরীয়িপুর/মাদারীপুর/স্কগাপালগঞ্জ/

সিরলট/িসবগঞ্জ/সুনামগঞ্জ/স্কমৌল ীবা

জার স্কজলা ও স্কজলাধীন উপরজলা

িমূরি স্করসিরকিন িরচ্ছ।

• িািক্ষীরা স্কজলার আিাশুসন

উপরজলার কাদাকাটি

ইউসনয়রনর ৩০ জন

উপকারর াগীরদর িমন্বরয়

মসিলা িিংগঠন তিরী এবিং

মসিলা সবষয়ক অসধদপ্তররর

স্করসজরেিন স্কদয়া িরয়রে। এ িব

উপকারর াগীরা িিংগঠরনর

আওিায় স্বাবলম্বী িরয়রে।

• স্করসিরকিনকৃি ২১টি স্কজলার

৯০,৫২৩ জন

উপকারীর াগীরদররক উরল্লসখি

সুসবধা স্কপরয়রেন।

স্করসিরকিনকৃি ২১টি

স্কজলার িকল

মাতৃত্বকালীন

 ািার াগীরদর স্বাস্থয-

িরেিনিা ও

আয়বধ যক প্রসিক্ষণ

এবিং কম যিিংস্থান সৃসষ্ঠ

করা িরব।

বাকী স্কজলা

িমূরি 

পর্ যায়ক্ররম 

স্করসিরকিন

আইসিয়াটি

বাস্তবায়ন 

করা িরব।

কাম যসূসে েলমান 

োকা কালীন

িময়।



স্করসিরকিন বাস্তবায়ন: সিদ্ধান্ত,অগ্রগসি ও পরবিী পসরকল্পনা

আইসিয়ার

সিররানাম

স্কিারকসিিং-এ স্করসিরকিন 

বাস্তবায়ন করার জন্য

গৃসিি সিদ্ধান্ত : আঞ্চসলক

পর্ যারয় (সব াগ/স্কজলা/

উপরজলা)

বাস্তবায়ন অগ্রগসি/

বিযমান অবস্থা এবিং স্ককান স্ককান

স্থারন এটি স্করসিরকিন িরচ্ছ

কিজন সুসবধার াগী (সিটিরজনি) 

পাইলটিিং ও স্করসিরকিন স্কেরক

সুসবধা স্কপরয়রে

স্করসিরকিন আইসিয়া

স্কেরক পরবিীরি কিজন

সুসবধার াগী (সিটিরজনি) 

স্কিবা পারব বরল প্রিযািা

পরবিী

পসরকল্পনা/

করণীয়

স্করসিরকিন 

বাস্তবায়ন/ িম্পন্ন

করার সুসনসদ যষ্ট

মাি বা িময়

৩.

উপরজলা

নারী

সনর্ যািন

প্রসিররাধ

স্কিরলর

কার্ যক্রম

বৃসদ্ধকররন

িমসষ্টগি

উরদ্যাগ

স্কজলা/উপরজলা পর্ যারয়  

স্করসিরকিন করার সিদ্ধান্ত

গৃসিি িয়।

 সিনাইদি স্কজলার স্ককাটোঁদপুর

উপরজলার ৬/১০/২০১৪

িাসররখ শুরু এবিং

সিরিম্বর/২০১৬ স্কিষ িরয়রে।

 সিনাইদি স্কজলার িকল

উপরজলা িি খুলনা/

বারগরিাট/িািক্ষীরা/র্রিার/

কুসষ্টয়া/নোইল/মাগুরা/স্কমরিরপু

র/চুয়ািাঙ্গা/রাজিািী/নারটার/

োঁপাইনবাবগঞ্জ/পাবনা/সিরাজগ

ঞ্জ/নওগাঁ/বগুো/জয়পুরিাট

স্কজলা ও স্কজলাধীন উপরজলা

িমূরি স্করসিরকিন িরচ্ছ।

• সিনাইদি স্কজলার স্ককাটোঁদপুর

উপরজলার ৫৫০০ জন নারী

স্কক িরেিন করা িরয়রে এবিং

৬২ জন স কটিম স্কক িিায়িা

প্রদান করা িরয়রে।

• স্করসিরকিনকৃি ১৭টি স্কজলা ও

স্কজলাধীন িকল উপরজলায়

নারী সনর্ যািন প্রসিররাধ

স্কিরলর িািায্য প্রাসপ্ত িকল

সনর্ যাসিি নারীরক োসিদা

অনুিারর িিায়িা প্রদান করা

িরয়রে।

স্করসিরকিনকৃি ১৭ টি

স্কজলা ও স্কজলাধীন

উপরজলা িমূরির নারী

সনর্ যািন প্রসিররাধ স্কিরলর

কার্ যক্রম বৃসদ্ধ করর

সনর্ যাসিি নারীরক িার

োসিদা অনুিারর িিায়িা

প্রদান করা ।

বাকী স্কজলা

িমূরি 

পর্ যায়ক্ররম 

স্করসিরকিন

আইসিয়াটি

বাস্তবায়ন 

করা িরব।

২০২১



স্করসিরকিন বাস্তবায়ন: সিদ্ধান্ত,অগ্রগসি ও পরবিী পসরকল্পনা

আইসিয়ার

সিররানাম

স্কিারকসিিং-এ 

স্করসিরকিন 

বাস্তবায়ন করার 

জন্য গৃসিি সিদ্ধান্ত

: আঞ্চসলক পর্ যারয়

(সব াগ/স্কজলা/

উপরজলা)

বাস্তবায়ন অগ্রগসি/

বিযমান অবস্থা এবিং স্ককান স্ককান স্থারন এটি

স্করসিরকিন িরচ্ছ

কিজন সুসবধার াগী (সিটিরজনি) 

পাইলটিিং ও স্করসিরকিন স্কেরক সুসবধা

স্কপরয়রে

স্করসিরকিন আইসিয়া

স্কেরক পরবিীরি কিজন

সুসবধার াগী (সিটিরজনি) 

স্কিবা পারব বরল প্রিযািা

পরবিী

পসরকল্পনা/

করণীয়

স্করসিরকিন 

বাস্তবায়ন/ 

িম্পন্ন করার

সুসনসদ যষ্ট মাি

বা িময়

৪.

স্কস্বচ্ছারিবী

নারী

িিংগঠরনর

িদস্যরদর

আে য -

িামাসজক

উন্নয়ন

স্কজলা/উপরজলা

পর্ যারয় পাইলটিিং

করার সিদ্ধান্ত

গৃসিি িয়।

 খুলনা স্কজলার সদঘুসলয়া, রুপিা এবিং

স্কিরখাদা উপরজলায় এসপ্রল/২০১৬

শুরু এবিং জুন/২০১৬ স্কিষ িরয়রে।

 খূলনা স্কজলার িকল উপরজলা িি

রিংপুর/গাইবািা/কুসেগ্রাম/নীলফামারী

/লালমসনরিাট/সদনাজপুর/পঞ্চগে/ঠা

কুরগাঁও/েট্টগ্রাম/কক্সবাজার/স্কনায়াখালী

/স্কফনী/লক্ষীপুর/কুসমল্লা/ব্রাহ্মণবণবােীয়া/

োঁদপুর/রাঙামাটি

/খাগোেসে/বান্দরবান/বসরিাল/বরগু

না/সপররাজপুর/িালকাঠি/স্ক ালা/পটুয়া

খাসল স্কজলা ও স্কজলাধীন উপরজলা

িমূরি স্করসিরকিন িরচ্ছ

 খুলনা স্কজলার সদঘুসলয়া, রুপিা

এবিং স্কিরখাদা উপরজলায় ১২০

জন স্কস্বচ্ছারিবী নারী িিংগঠরনর

িদস্যরদর স্কক োসিদা স সিক

প্রসিক্ষণ প্রদান করা িরয়রে এবিং

প্রসিক্ষণ স্কিরষ ঋণ প্রদান করর

স্বাম্বলম্বী করা িরয়রে।

• বিযমারন প্রসিক্ষণ প্রাপ্ত িদস্যরা

কমী সিরিরব অন্য িিংগঠরনর

িদস্যরক প্রসিক্ষণ প্রদান কররে।

• ঐ িিংগঠরনর ি ারনরী িফল

উরদ্যাক্তা সিরিরব প্রসিসষ্ঠি

িরয়রে।

• স্করসিরকিনকৃি ২৬টি

স্কজলা ও স্কজলাধীন

উপরজলা িমূরির

স্কস্বচ্ছারিবী নারী

িিংগঠরনর িদস্যরদর

স্কক প্রসিক্ষণ ও ঋণ

প্রদারনির মাধ্যরম

আে য - িামাসজক

উন্নয়ন করা িরব।

• িফল উদ্যাক্তা তিরী

করা িরব।

বাকী স্কজলা

িমূরি 

পর্ যায়ক্ররম 

স্করসিরকিন

আইসিয়াটি

বাস্তবায়ন

করা িরব।

২০২১



স্করসিরকিন বাস্তবায়ন: সিদ্ধান্ত,অগ্রগসি ও পরবিী পসরকল্পনা

আইসিয়ার

সিররানাম

স্কিারকসিিং-এ স্করসিরকিন 

বাস্তবায়ন করার জন্য

গৃসিি সিদ্ধান্ত : আঞ্চসলক

পর্ যারয় (সব াগ/স্কজলা/

উপরজলা)

বাস্তবায়ন অগ্রগসি/

বিযমান অবস্থা এবিং স্ককান

স্ককান স্থারন এটি

স্করসিরকিন িরচ্ছ

কিজন সুসবধার াগী (সিটিরজনি) 

পাইলটিিং ও স্করসিরকিন স্কেরক সুসবধা

স্কপরয়রে

স্করসিরকিন আইসিয়া

স্কেরক পরবিীরি কিজন

সুসবধার াগী (সিটিরজনি) 

স্কিবা পারব বরল প্রিযািা

পরবিী

পসরকল্পনা/

করণীয়

স্করসিরকিন 

বাস্তবায়ন/ িম্পন্ন

করার সুসনসদ যষ্ট

মাি বা িময়

৫.

বয়ঃিসিরি

সকরিারীরদ

র প্রজনন

স্বারস্থযর

সুরক্ষা

 প্রেসমক  ারব খুলনার

ডুমুসরয়া উপরজলায়

বাস্তবাসয়ি িয়।

 স্কেল আপ

বাস্তবায়রনর জন্য

খুলনার ৮টি

উপরজলায় এবিং

পর্ যায়ক্ররম

িারারদরির প্রসিটি

ইউসনয়ন/স্কপৌরি ায়

বাস্তবায়রনর সিদ্ধান্ত

িয়।

 খুলনার ৮টি উপরজলায় স্কুল,

করলজ, মাধ্যসমক সবদ্যালয়,

মাদ্রািা সকরিারীরদর স্কক

প্রজনন স্বাস্থয িরেিনিা মূলক

প্রসিক্ষণ স্কদয়া িরয়রে।

 বিযমারন আইসিয়াটি প্রকল্প

আকারর গ্রিণ করা িরয়রে।

 সকরিারী স্বাস্থয সুরক্ষায় ও

নারীর অে যননসিক ক্ষমিা

সৃসষ্টরি স্যারনটারী টাওরয়ল

প্রস্তুিকরন ও সবিরণ

কম যসূসে(কম যসূসে পসরোলকঃ

কামরুন্নািার (িিকাসর

পসরোলক)) গ্রিণ করা িরয়রে

র্া বিযমারন েলমান।

• খুলনার ডুমুসরয়া উপরজলার

খসন যয়া মাধ্যসমক সবদ্যালরয়র ৬ষ্ঠ

িরি ১০ম স্কেসণ পর্ যন্ত ২৫০ জন

সকরিারী প্রজনন স্বাস্থয িম্পরকয

িরেিন িরয়রে এবিং িারদর স্কক

২ প্যারকট করর স্যারনটারী প্যাি

সবনা মূরে স্কদয়া িরয়রে।

• খুলনা স্কজলার ৮ টি উপরজলায়

প্রায় ২০,০০০ জন সকরিারী

উপররাক্ত সুসবধা স্কপরয়রে।

• সকরিার- সকরিারী

ক্লারবর মাধ্যরম

৭৩২৪৫০ জন

সকরিার-সকরিারী স্কক

সুসবধা প্রদান করা

িরব।

• প্রকরল্পর অওিায়

৪,৯১০ জন নারী

উরদ্যাক্তা তিরী িরব।

মধ্য স্কময়াদী ও

দীর্ য স্কময়াদী

মসনটসরিং করা

িরব।

সিরিম্বর ২০২০



স্করসিরকিন বাস্তবায়ন: সিদ্ধান্ত,অগ্রগসি ও পরবিী পসরকল্পনা

আইসিয়ার

সিররানাম

স্কিারকসিিং-এ স্করসিরকিন 

বাস্তবায়ন করার জন্য

গৃসিি সিদ্ধান্ত : আঞ্চসলক

পর্ যারয় (সব াগ/স্কজলা/

উপরজলা)

বাস্তবায়ন অগ্রগসি/

বিযমান অবস্থা এবিং স্ককান স্ককান

স্থারন এটি স্করসিরকিন িরচ্ছ

কিজন সুসবধার াগী

(সিটিরজনি) পাইলটিিং

ও স্করসিরকিন স্কেরক

সুসবধা স্কপরয়রে

স্করসিরকিন আইসিয়া স্কেরক

পরবিীরি কিজন সুসবধার াগী

(সিটিরজনি) স্কিবা পারব বরল

প্রিযািা

পরবিী

পসরকল্পনা/

করণীয়

স্করসিরকিন 

বাস্তবায়ন/ িম্পন্ন

করার সুসনসদ যষ্ট

মাি বা িময়

৬.

স্কস্বচ্ছারিবীরদর

মাধ্যরম ক্লাব

গঠন করর

সকরিার

সকরিারীরদর

মানসিক

সবকাি িাধন

ও ক্ষমিায়ন

িারারদরি বাস্তবায়রনর

সিদ্ধান্ত গৃিীি িয়।

 ৭ টি স্কজলায় ৩৭৯ টি সকরিার-

সকরিারী ক্লাব গঠন করা

িরয়রে।

 বিযমারন আইসিয়াটি প্রকল্প

আকারর গ্রিণ করা িরয়রে।

 প্রকরল্পর আওিায় ৩৩০ টি

স্কপৌরি া ও ৪৫৫৩ টি ইউসনয়ন

িি স্কমাট ৪৮৮৩ টি সকরিার-

সকরিারী ক্লাব গঠরনর কার্ যক্রম

গি ২২/০৯/১৮ িাসররখ শুরু

িরয়রে।

 ৭ টি স্কজলার ৩৭৯

টি সকরিার-

সকরিারী ক্লারবর

১১,৩৭০ জন

সকরিার-সকরিারী

প্রজনন স্বাস্থয

িম্পরকয িরেিন

িরয়রে, এবিং

সৃজনিীল কম যকারে

িম্পৃক্ত িরয়রে।

 প্রকরল্পর আওিায় সকরিার-

সকরিারী ক্লারবর মাধ্যরম

৭৩২৪৫০ জন সকরিার-

সকরিারী স্কক সৃজনিীল

কম যকারে িম্পৃক্ত করা,

প্রজনন স্বাস্থয িম্পরকয

িরেিন করা এবিং স্কেঞ্জ

এরজন্ট সিরিরব গরে

স্কিালা।

মধ্য স্কময়াদী 

ও দীর্ য 

স্কময়াদী 

মসনটসরিং

করা িরব।

সিরিম্বর ২০২০


