
 

এক নজরে ধর্মীয় ও আর্ থ-সার্মাজজক প্রেক্ষাপরে পুরোজিত ও 

প্রসবাইতরেে েক্ষতাবৃজিকেণ েকল্প: 

 

 উরযাগী র্মন্ত্রণালয়/জবভাগ : ধর্ম থ জবষয়ক র্মন্ত্রণালয় 

 বাস্তবায়নকােী সংস্থা (সংস্থাসমূি) : জিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

 পজেকল্পনা কজর্মশরনে সংজিষ্ট জবভাগ : আর্ থ-সার্মাজজক অবকাঠারর্মা জবভাগ 

 েকরল্পে উরেশ্য ও লক্ষযর্মাত্রা : 

 ধর্মীয় ও আর্ থ-সার্মাজজক প্রেক্ষাপরে জিন্দু ধর্মীয় পুরোজিত ও প্রসবাইতরেে জিন্দু আইন ও 

পূজা পিজত, ভূজর্ম আইন আইজসটি ও জিজজোল বাংলারেশ, সার্মাজজক মূল্যরবাধ, কৃজষ ও 

বনায়ন, গবাজে পশুপালন এবং খাযপুজষ্ট ও স্বাস্থযরসবা ইতযাজে জবষরয় েজশক্ষরণে  র্মাধ্যরর্ম 

৪১,২১৬ জরনে েক্ষতা ও প্রনতৃত্বোরনে সক্ষর্মতা বৃজি কো; 

 ধর্মীয় জ্ঞান বৃজিে জন্য েজশক্ষণার্ীরেেরক পুরোজিত েপ থণ ও গীতা বই জবতেণ কো; 

 েকরল্পে কার্ থক্রর্ম পজেচালনাে জন্য ঢাকায় েধান কর্ থালয়সি ১৮টি প্রজলা অজিস েজতষ্ঠা 

কো; 

 পুরোজিত ও প্রসবাইতরেে র্মাধ্যরর্ম সর্মারজ ননজতক শৃঙ্খলা এবং ধর্মীয় ও র্মানজবক মূল্যরবাধ 

সৃজষ্টে র্মাধ্যরর্ম র্মােক, দুনীজত ও সন্ত্রাসবারেে জবরুরি সরচতন কো এবং আন্ত:ধর্মীয় 

সম্প্রীজতে র্মরনাভাব গরে প্রতালা। 

 েকরল্পে বাস্তবায়নকাল : ক) শুরুে তাজেখ    : ০১ জুলাই ২০২০জি: 

    : খ) সর্মাজিে তাজেখ : ৩০ জুন ২০২৩জি: 

 

 েকরল্পে োক্কজলত ব্যয় (লক্ষ োকায়) : প্রর্মাে         :  ৪৯৯৯.৫৭ লক্ষ োকা। 

 অফিস স্থাফিত হবে- 

ক্রর্ম অজিসস্থ প্রজলাে নার্ম অধীনস্থ প্রজলাে নার্ম 

১ প্রিি অজিস ঢাকা সর্মগ্র বাংলারেশ (সকল প্রজলা) 

২ ঢাকা প্রজলা অজিস ঢাকা, গাজীপুে, র্মাজনকগঞ্জ ও োঙ্গাইল 

৩ ব্রাহ্মণবােীয়া  ব্রাহ্মণবােীয়া, জকরশােগঞ্জ, িজবগঞ্জ  

৪ নেজসংেী প্রজলা অজিস নেজসংেী, নাোয়নগঞ্জ, মুজিগঞ্জ 

৫ িজেেপুে প্রজলা অজিস িজেেপুে, োজবােী, জিনাইেি ও র্মাগুো 

৬ প্রগাপালগঞ্জ প্রজলা অজিস প্রগাপালগঞ্জ, র্মাোেীপুে, নোইল ও শেীয়তপুে  

৭ র্ময়র্মনজসংি প্রজলা অজিস র্ময়র্মনজসংি, জার্মালপুে, প্রশেপুে ও প্রনত্ররকানা 

৮ চট্টগ্রার্ম প্রজলা অজিস চট্টগ্রার্ম, কক্সবাজাে ও প্রিনী 

৯ োঙ্গার্মাটি প্রজলা অজিস োঙ্গার্মাটি, খাগোছজে ও বান্দেবান 

১০ কুজর্মল্লা প্রজলা অজিস কুজর্মল্লা, চাঁেপুে, লক্ষ্মীপুে, প্রনায়াখালী  

১১ জসরলে প্রজলা অজিস জসরলে, সুনার্মগঞ্জ ও প্রর্মৌলভীবাজাে 

১২ েংপুে প্রজলা অজিস েংপুে, গাইবান্ধা, কুজেগ্রার্ম ও লালর্মজনেিাে 

১৩ জেনাজপুে প্রজলা অজিস জেনাজপুে, ঠাকুেগাঁও, নীলিার্মােী ও পঞ্চগে 

১৪ োজশািী প্রজলা অজিস োজশািী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ ও নারোে 

১৫ বগুো প্রজলা অজিস বগুো, জসোজগঞ্জ, পাবনা ও জয়পুেিাে  

১৬ খুলনা প্রজলা অজিস খুলনা, বারগেিাে, র্রশাে ও সাতক্ষীো 



১৭ কুজষ্টয়া প্রজলা অজিস কুজষ্টয়া, চুয়ািাঙ্গা ও প্রর্মরিেপুে 

১৮ বজেশাল প্রজলা অজিস বজেশাল, প্রভালা ও িালকাঠি  

১৯ বেগুনা প্রজলা অজিস বেগুনা, পটুয়াখালী ও জপরোজপুে 

 

 েকরল্পে েজশক্ষরণে িলািলসমূি জনম্নরূপ (Outcome):  

 

 েজশক্ষরণে র্মাধ্যরর্ম পুরোজিত ও প্রসবাইতো জনজ জনজ এলাকায় ধর্মীয় সম্প্রীজত ও সিাবস্থান 

এবং ভ্রাতৃত্বরবাধ জাগ্রত কেরত ভূজর্মকা পালন কেরব; 

 েজশক্ষরণে র্মাধ্যরর্ম পুরোজিত ও প্রসবাইরেে প্রনতৃত্ব েোরনে সক্ষর্মতা বৃজি পারব; 

 পুরোজিত ও প্রসবাইতো েজশক্ষণ লব্ধজ্ঞান র্মজন্দরে আগত েশ থনার্ীরেে র্মারি েচারেে র্মাধ্যরর্ম 

জনসরচতনতা সৃজষ্ট করে প্রেশ ও জাজতে উৎকষ থ সাধন কেরব; 

 পুরোজিত ও প্রসবাইতো েজশক্ষরণ সিলভারব অংশগ্রিণ করে েশংসা পত্র অজথন কেরবন র্া 

তারেে জনজ জনজ এলাকায় সার্মাজজকভারব স্বীকৃজত েোন কেরব; 

 েজশক্ষরণ পুরোজিত েপ থন, গীতা বই েোরনে িরল পুরোজিত ও প্রসবাইতরেে ধর্মীয় জ্ঞান বৃজি 

পারব; 

 জিন্দু আইন ও পূজা পিজত জবষয়ক েজশক্ষরণে র্মাধ্যরর্ম জবজভন্ন পূজা পাব থরনে একটি সব থজন 

স্বীকৃত পূজা পিজত েজতজষ্ঠত িরব র্াে িরল পূজাে জনয়র্মকানুন সঠিকভারব র্মানুষ জানরত 

পােরবন; 

 ভূজর্ম আইন, আইজসটি ও জিজজোল বাংলারেশ শীষ থক েজশক্ষরণে িরল পুরোজিত ও 

প্রসবাইতো জজর্মে োগ নম্বে, খজতয়ান, নার্ম জাজে, ভূজর্ম প্রেকি থ ও প্রেজজরেশন সম্পরকথ 

জানারত পােরবন এবং অন্যরক জানরত সািায্য কেরবন। এছাো আইজসটি জবষরয় 

জ্ঞানাজথরনে র্মাধ্যরর্ম তাো জিজজোল বাংলারেশ গঠরন গুরুত্বপূন থ ভূজর্মকা পালন কেরবন; 

 সার্মাজজক মূল্যরবারধে উপে েজশক্ষণ জনরয় পুরোজিত ও প্রসবাইতো বাল্যজববাি প্রোধ, 

ইভটিজজং প্রোধ, প্রর্ৌতুরকে শাজস্ত, র্মােরকে কুিল ও েজতকাে, সন্ত্রাস েজতরোধ, নােী ও 

পুরুষ নবষম্য প্রোধ এবং সার্মাজজক ন্যায় জবচাে েজতষ্ঠায় প্রজাোরলা ভূজর্মকা পালন কেরবন; 

 গবাজে পশুপালন জবষরয় েজশক্ষরণে িরল পুরোজিত ও প্রসবাইতো গরু, ছাগল, প্রভো পালন ও 

পজেচর্ থা পিজত, িাঁস মুেগী পজেচর্ থা, র্মাছ চাষ ও বাজােজাতকেণ সম্পরকথ জানরবন এবং 

অন্যরক জানরত সিায়তা কেরবন। গবােী পশুপালন করে জকভারব স্বাবলম্বী িওয়া র্ায় প্রস 

জবষরয় পুরোজিত ও প্রসবাইতো অন্যরেেরক জেক জনরে থশনা েোন কেরবন; 

 কৃজষ ও বনায়ন জবষরয় েজশক্ষরণে র্মাধ্যরর্ম পুরোজিত ও প্রসবাইতো িটি থকালচাে , বাজেে 

আজঙ্গনায় বাগান, প্রর্মৌর্মাজছ পালন পিজত, ঔষজধ গারছে গুনাগুন ও উপকাজেতা এবং 

পজেরবরশে ভােসাম্য েক্ষায় বৃক্ষরোপরনে গুরুত্ব সম্পরকথ জানরবন এবং কৃজষকাজ করে 

কস থসংস্থারনে সুরর্াগ সৃজষ্ট কোে জবষরয় জানরত অন্যরেেরক সিারর্াজগতা কেরবন; 

 খাযপুজষ্ট ও স্বাস্থযরসবা জবষয়ক েজশক্ষণ পুজষ্টকে খায, র্মারয়ে দুরধে পুজষ্টগুন, পজেবারেে 

োর্জর্মক জচজকৎসা, বৃি বয়রস স্বারস্থযে র্ত্ন, েজনন স্বাস্থয, ইজসজি (Early Childhood 

Development) ও ইজপআই (Expanded Program on Immunization) 

সম্পরকথ পুরোজিত ও প্রসবাইতরেে ধােণা সুস্পষ্ট িরব। েজশক্ষণলব্ধ জ্ঞারনে র্মাধ্যরর্ম পুরোজিত 

ও প্রসবাইতো প্রর্র্মন জনরজ উপকৃত িরবন, প্রতর্মন অন্যরেেরকও এ সকল জবষরয় সরচতন 

কেরত পােরবন; 

 

 

 



 েকরল্পে আউেপুে (Output): 

 পুরোজিত ও প্রসবাইতরেে জবজভন্ন জবষরয়ে উপে  বছে জভজিক েজশক্ষণ লক্ষযর্মাত্রাে তথ্য জনম্নরূপ: 

বছে জভজিক ব্যাচ সংখ্যা 
েজশক্ষণার্ীে 

সংখ্যা 
র্মন্তব্য 

২০২০-২১ ৩২৪টি ৮,১০০ জন েজত ব্যারচ ২৫ জন করে এক একটি জবষরয়ে উপে 

েজশক্ষণ েোন কো িরব। পুরোজিত ও প্রসবাইতরেে 

ব্যাচ আলাো করে েোন কো িরব। েজশক্ষরণে 

জবজভন্ন জবষয় প্রর্র্মন:- 

 ১। জিন্দু আইন ও পূজা পিজত 

 ২। সার্মাজজক মূল্যরবাধ  

৩। ভূজর্ম আইন, আইজসটি ও জজজিোল বাংলারেশ  

৪। গবাজে পশু পালন  

৫। কৃজষ ও বনায়ন ও  

৬। খাযপুজষ্ট ও স্বাস্থযরসবা। তাছাো পুরোজিত ও 

প্রসবাইতরেে ধর্মীয় পুস্তক প্রর্র্মন:- পুরোজিত েপ থণ 

ও গীতা েোন কো িরব। 

২০২১-২২ ৮৬৪ টি ২১,৬০০ জন 

২০২২-২৩ ৩৪৮ টি ৮,৭০০ জন 

প্রর্মাে = ১,৫৩৬ টি ৩৮,৪০০ জন 

 

 

 বছে জভজিক পুরোজিত ও প্রসবাইতরেে ভাতা েোরনে পজের্মাণ: 

 

বছে জভজিক 
 ভাতাে পজের্মাণ 

(লক্ষ োকায়) 

পুরোজিত ও প্রসবাইতরেে 

সংখ্যা 
র্মন্তব্য 

২০২০-২১ ১৩৪.৪০ োকা ১,৬০০ জন ৬৪ প্রজলায় প্রর্মাে ১,৬০০ জন পুরোজিত 

ও প্রসবাইতরেে র্মাজসক ৭০০ োকা 

করে েজত জতন র্মাস পেপে ভাতা 

েোন কো িরব। র্ারত তাো পুরোজিত 

প্রপশায় প্রর্রক জনরজরক স্বাবলম্বী করে 

তুলরত পারে। 

২০২১-২২ ১৩৪.৪০ োকা ১,৬০০ জন 

২০২২-২৩ ১৩৪.৪০ োকা ১,৬০০ জন 

প্রর্মাে = ৪০৩.২০ োকা ১,৬০০ জন 

 

 

 টিওটি প্রকাস থ, টিওটি জেরেসাস থ ও ইররািাক্টেী প্রকাস থ: 

 

বছে জভজিক জবষরয়ে নার্ম ব্যাচ সংখ্যা 
েজশক্ষণার্ীে 

সংখ্যা 
র্মন্তব্য 

২০২০-২১ 
টিওটি প্রকাস থ ৪ টি ১২৮ জন টিওটি েজত ব্যারচ ৩২ জন এবং 

জেরেশাস থ ব্যারচও ৩২ জন করে 

পুনোয় েজশক্ষণ েোন কো িরব। েজত 

প্রজলায় জবজভন্ন সেকাজে েিরেে 

কর্ম থকতথা, টিওটি ও অন্যান্য ব্যজিরেে 

জনরয় ৪০ জন করে একটি অবজিতকেণ 

সভা/ইররািাক্টেী প্রকাস থ  েজশক্ষণ 

অনুজষ্ঠত িরব প্রর্ন পুরোজিত ও 

প্রসবাইত েজশক্ষণ িলেসূ িয়। 

ইররািাক্টেী প্রকাস থ ৬৪ টি ২৫৬০ জন 

২০২১-২২ টিওটি জেরেশাস থ ২ টি ৬৪ জন 

২০২২-২৩ টিওটি জেরেশাস থ ২ টি ৬৪ জন 

                              প্রর্মাে = ৭২ টি ২,৮১৬ জন 



    

 েকরল্পে আওতায় কার্ থক্রর্মসমূি: 

 ৩৮,৪০০ জন পুরোজিত ও প্রসবাইতরক েজশক্ষণ েোন কো িরব।  

 ১২৮ জন পুরোজিত ও প্রসবাইতরেেরক ঢাকায় টিওটি েজশক্ষণ েোন কো িরব এবং 

েকরল্পে সর্ময়কারল তারেেরক জেরেসাস থ েজশক্ষণ েোন কো িরব। 

 ইররািাক্টেী প্রকাস থ িে প্রট্রইনাে অজিসাস থ প্রকারস থ ৬৪ টি ব্যারচে র্মাধ্যরর্ম ২,৫৬০ জনরক 

েজশক্ষণ সম্পন্ন কো িরব।  

 েজশক্ষরণ অংশগ্রিণকােী েজশক্ষণার্ীরেে র্মরধ্য পুরোজিতরেেরক ৬,৪০০টি পুরোজিত েপ থণ 

ও প্রসবাইতরেেরক ৬,৪০০ টি গীতা বই জবতেণ কো িরব।  

 টিওটি েজশক্ষরণ ৪টি ব্যারচ অংশগ্রিণকােীরেে জন্য ১২৮টি পুরোজিত েপ থণ ও ১২৮টি গীতা 

বই জবতেণ কো িরব। 

 েজশক্ষরণ অংশগ্রিণকােী েরতযক েজশক্ষণার্ীরক ব্যাগ, প্রপন, প্যাি, খাবাে, সম্মানী, 

আবাসন জি ও েশংসাপত্র েোন কো িরব। 

  

সর্মগ্র বাংলারেরশে ৬৪ প্রজলায় প্রর্মাে ৩৮,৪০০ জন পুরোজিত ও প্রসবাইতরেে জিন্দু আইন ও পূজা পিজত, 

সার্মাজজক মূল্যরবাধ, খাযপুজষ্ট ও স্বাস্থযরসবা, ভূজর্ম আইন, আইজসটি ও জিজজোল বাংলারেশ, কৃজষ ও বনায়ন ও 

গবাজে পশু পালন এ ছয়টি জবষরয় েজশক্ষরণে আওতায় আনা িরব। এই উরেরশ্য ১৮৪৪.২৩ লক্ষ োকা ব্যয় 

কো িরব। েজশক্ষক েজশক্ষণ, েজশক্ষকরেে জেরেশাস থ প্রকাস থ ও ইররািাক্টেী প্রকারস থে জন্য ব্যয় ধো িরয়রছ 

১৪০.৩২ লক্ষ োকা। অত্র েকরল্পে েজশক্ষরণ েজশক্ষক জিরসরব র্াকরবন জবজভন্ন র্মন্ত্রণালরয়ে কর্ম থকতথাবৃন্দ, 

সম্মাজনত ট্রাজস্টগণ, প্রজলা েশাসরকে কার্ থালরয়ে কর্ম থকতথাবৃন্দ, উপরজলা জনব থািী অজিসারেে কার্ থালরয়ে 

কর্ম থকতথাবৃন্দ, জসজভল সাজথন কার্ থালরয়ে কর্ম থকতথা/জচজকৎসকবৃন্দ, জজথ প্রকারে থে এযািরভারকে, োজনসম্পাে 

অজধেিরেে কর্ম থকতথাবৃন্দ, কৃজষ সম্প্রসােণ অজধেিরেে কর্ম থকতথাবৃন্দ, পুবরাফহতবের প্রফিক্ষণ প্রোবের জন্য 

ফেবিষাফিত জ্ঞােসম্পন্ন প্রফিক্ষক, িফিতের্ গ, সুশীল সর্মারজে েজতজনজধগণ, র্মাধ্যজর্মক স্কুল, করলজ ও 

জবশ্বজবযালরয়ে জশক্ষক/েভাষক/অধ্যাপকবৃন্দ, েযুজিজবে ও অন্যান্য সেকাজে অজিরসে কর্ম থকতথাবৃন্দ এবং 

অত্র েকরল্পে কর্ম থকতথা ও কনসালরেন্ট/জুজনয়ে কনসালরেন্টবৃন্দ ।   

 


