
1. আ�য়ণ-২ �ক� উপকারেভাগী �িশ�ণ নীিতমালা 
আ�য়ণ-২ (দাির� িবেমাচন ও পনব বা্ন) �ক� হে� বাংলােদশ ্রকােরর অ�তম দাির� িবেমাচন �ক�। এ �কে� 
পনব বাি্ত পিরবারবগ ব ্মবায় ্িমিত গতেনর মা েম দল দ হেব এবং ্মবায় িবভােগ িনবিিত হেব। ্িমিতর ্দর ও 
তােদর পিরবােরর �া�বয়� ্দরেদরেক িবিভ�  িবষেয়র উপর ��-েময়াদী/দীঘ ব-েময়াদী �িশ�ণ �দােনর মা েম 
্ামািজকভােব ্েচতন ও দ� জনশিদ িহে্েব গেড় েতালা হেব। �� েময়াদী �িশ�েণ আেছ ০৩ (িতন) িদেনর 
ওিরেয়ে�শন ে�া�াম এবং দীঘ বেময়াদী �িশ�েণ আেছ িবিভ� িবষেয়র উপর ১৪ িদন েময়াদী েপশািভি�ক �িশ�ণ। 
েপশািভি�ক �িশ�ণ �দােনর লে�য  ব উ�য়ন অিঅদ�র ও আ�য়ণ �কে�র মে  ১১/০৩/২০০৩ ি�ঃ তািরেখ একি 
্মেঝাতা �ারক �া�িরত হয়। আ�য়ণ-২ �কে�র উপকারেভাগীেদর অিঅকাংশ িনর�র  হওয়ার ে�ি�েত �িশ�েণর 
ে�ে� তাি�ক �িশ�েণর েচেয় �বহািরক �িশ�েণর উপর গুর আেরাপ করা বাবনীয়। এ �কে�র মা েম ২,৪২,০০০ 
জন উপকারেভাগীেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 
 

েময়াদকাল �িয়ত টাকার পিরমাণ �িশ�ণািথ বর ্ংংা 

১৯৯৭ – ২০০২   

২০০২ – ২০১০   

২০১০ – ২০১৫ (েফ�য়াির পয র্ )   

 
 
�িশ�েণর উে��াবলী 
(১)   “আ�য়ণ-২” �কে�র উপকারেভাগীেদর দ� জনশিদ ও ্াবল�ী িহে্েব গেড় েতালা 
(২)   েবকারর দরীকরণ ও কম ব্ ংসান নিস 
(৩)   পনব বাি্তেদর �মতায়ন  
(৪)   ্ামািজক ্েচতনতা বিি 
(৫)   েনতর িবকােশ ্হায়তা �দান 
(৬)   ্বেয়র আ�হ নিস ও  লঅন গতেন ্হায়তা �দান 
(৭)   �াথিমক �াসয পিরচচ বা িবষেয় ্েচতনতা নিস 
(৮)   িশশেদর �িতেরাঅেচাা মারাাক েরাগ�ািঅ, উহা �িতেরােঅর িবিভ� িকা এবং অ�া� িবষেয় ্েচতনতা নিস 
(৯)   ব�েরাপেনর �েয়াজনীয়তা এবং  সু পিরেবশ র�া ্�েকব ্েচতনতা নিস 
(১০)  �া�বয়�েদর আয়বঅ বক কম বকাো ্�দৃকরেণর মাঅেম আাকম ব্ ংসােন উউুি করা 
 ্েচতনতা নিস 
(১১) পনব বাি্তেদর পিরবার ক াণ, জন্ংংা বিির  কল ও পিরবােরর ্দর ্ংংা ্ীিমত পচ বােয় রাখার �াপাের। 
(১২) ্�ম দ�িতেদর পিরবার পিরক�নার িবিভ� পিিত �হেণ উউুিকরণ ও আ�য়ণ-২ �কে� পনব বাি্তেদর জন্ংংা 
িনয়�ণ। 
(১৩)  পনব বাি্তেদর ্ংগংতকরণ, ্ংগতন �বসাপনা ও পিরচালনা ইতযািদ িবষেয় �িশি�ত করা 
(১৪)  বােয়াাা্/িবক� �ালানী িবষেয় �িশ�ণ �দান। 



(১৫)  ্কল িশশর (৬-১১ বছর) িব�ালয় গমন িনি�তকরণ এবং বয়� িশ�ার মা েম িনর�রতা দরীকরণ 
 
েকৗশল/কাচ ব্ ম  
(১) “আ�য়ণ-২” �কে� পনব বাি্ত পিরবারবেগ বর �া�বয়� মিহলা ও পুষ ্দরেদর �িশ�ণ �দােনর িনিম� উপেজলা 
্মবায় অিক্ােরর মা েম �িশ�ণাথ�র তািলকা ��ত করা হেব।  
(২)  �িশ�ণাথ�র িশ�াগত েচাাতা , বয়্ ও পেব বর েপশাগত অিভিতা এবং সানীয় �েয়াজন ইতযািদ িবেবচনা কের 
�িশ�েণর িবষয় চড়াা করা হেব। 
(৩) �িশ�ণ িবষেয়র �াি� ও গুরা�্াের �িশ�েণর েময়াদ িনঅ বারণ করা হেব (তেব ওিরেয়ে�শন ে�া�াম 
আবি�কভােব ্বার জ� ৩ িদেনর হেব এবং েকান েপশািভি�ক �িশ�ণ েকা্ ব ১৪ িদেনর কম হেল একািঅক েকাে্ বর 
মা েম �েতযকেক ১৪ িদেনর েপশািভি�ক �িশ�ণ িদেত হেব ; তা একাাভােব ্�ব নাহেল উপকারেভাগীর ৈদিনকভাতা 
৮০/- টাকা িহ্াব কের ্ংি�স খােত চালােনর মা েম েকরৎ িদেত হেব)। 
(৪) ্ংি�স উপেজলা ্মবায় কম বকতবা  ৩ িদেনর ওিরেয়ে�শন  ে�া�াম পিরচালনা করেবন এবং 
১৪ িদেনর �ােকজ �িশ�ণ ্ংি�স ্হকারী পিরচালক/ ব উ�য়ন কম বকতবা পিরচালনা করেবন। 
(৫) �কে�র উপকারেভাগীেদর কিতপয় ্াঅারণ িবষেয় ্েচতনা নিসর জ� পুষ ও মিহলােদর েচৗথ �িশ�েণর �বসা 
করা হেব।  
(৬) �েয়াজেন উপেজলা  ব উ�য়ন কম বকতা িবক� �িশ�েকর �বসা করেবন। 
(৭) দ�তা উ�য়েনর জ� �িশ�েণর অরণ িবেবচনা কের �েয়াজনীয় ে�ে� পুষ ও মিহলােদর আলাদা �িশ�েণর �বসা 
করা হেব। েকান পিরবােরর ১ জন ্দর েচ ে�েড �িশ�ণ পােব অ� ্দরেক ে্ ে�েড �িশ�ণ েদয়া চােব না। এেত 
েপশার ৈবিচ�যকরণ ্�ব হেব।  
 
(৮)  িনর�রতা দরীকরেণর জ� বয়� িশ�ার �বসা করা হেব। এ �াপাের চথা্�ব �াথিমক ও  গণিশ�া িবভােগর 
্হায়তা �হণ করা হেব। 
(৯) আ�য়ণ-২ �কে�র আওতায় পনব বাি্তেদর পিরবার পিরক�না িবষেয় ্েচতনতা নিস ও িবিভ� পিরবার 
পিরক�না পিিতর    ্হায়তা �দান করা হেব। 
(১০)  উপেজলা পচ বােয়র কম বক্তবাগণ আ�য়ণ-২ �কে�র �িশ�ণ কম ব্ চীর উেউাঅনী ও ্মাপনী অ�সােন উপিসত 
থাকেবন। 
(১১)  �কে�র ্ােথ ্ংি�স অ�া� অিকে্র কম বকতবাগণ িবিঅ েমাতােবক �িশ�ণ কাচ ব্ ম পচ বেব�ণ করেত পারেবন। 
(১২) পনব বাি্ত পিরবারবেগ বর অসম ে�ণী বা তদিব পা্ ্দরেদরেক �েদয় েপশািভি�ক �িশ�েণর বাইেরও  ব উ�য়ন 
অিঅদ�েরর মা েম বি� লক �িশ�ণ ও ওণ �দােনর ে�ে� অ�ািঅকার েদয়া েচেত পাের। 
 
েবই্লাইন ্ােভ ব  
আ�য়ণ-২ �কে� পনব বাি্তেদর �িশ�ণ ও আথ ব-্ামািজক কম ব্ চী �হেণর পেব ব �ক� এলাকায় েবই্লাইন ্ােভ ব 
পিরচালনা করা হেব। ্ােভ ব িরেপােট ব �িতকিলত ত ািদর িভি�েত উপকারেভাগীেদর জ� িবিভ� কম ব্ চী/পিরক�না 
�হণ করা হেব। উপেজলা ্মবায় কম বকতবা উপেজলা িনব বাহী অিক্ােরর ্ােথ পরামশ ব্ েম েবই্লাইন ্ােভ ব পিরচালনা 
করেবন।  আ�য়ণ-২ এলাকা ও পনব বাি্ত পিরবার এর ত ািদ দই �েস ্ং�হ করা হেব। এক �েস উপেজলা পচ বােয় 
�বহােরর জে�  উপেজলা িনব বাহী অিক্ােরর কাচ বালেয় ্ংর�ণ করা হেব এবং অপর �স �ক� পিরচালক , আ�য়ণ-২ 
�ক�, �অানম�ী কাচ বালয় বরাবের ে�রণ করেত হেব। 



 
 
িতন িদেনর ওিরেয়ে�শন েকাে্ ব  �িশ�েণর িবষয় 
�কে�র উপকারেভাগীেদর জ� আ�য়ণ-২ �কে�র উে�� এবং এর কাচ বাবলী িবষেয় ৩ (িতন) িদেনর ওিরেয়ে�শন 
েকাে্ বর �বসা করা হেব চা উপেজলা িনব বাহী অিক্ােরর �বসাপনায় ্�� হেব। উপেজলা ্মবায় কম বকতবা এ �িশ�ণ 
পিরচালনা করেবন। �িশ�েণর িবষয়্ হ িনন�প পঃ 
(১) আ�য়ণ-২ �ক� ্ ¤পেকব ্সক অারণা দান 
(২) আ�য়ণ-২ ্মবায় ্িমিত গতন ও জীবনচা�ার মােনা�য়ন  
(৩)   �াথিমক �াসয পিরচচ বা ও পিস  
(৪)   �িতেরাঅেচাা েরাগ�ািঅ ও এর িকাদান  
(৫) ে্িনেটশন  
(৬) পিরবার পিরক�না পিিত �হণ  
(৭) ওণ �হণ , �বহার ও পিরেশাঅ 
(৮) ব�েরাপণ ও পিরচচ বা  
(৯) নারী ও িশশ িনচ বাতন �িতেরাঅ ও েচৗযক িনেরাঅ  
(১০) �বহািরক আইন ্ �েকব ্েচতনতা 
(১১) পিরেবশ উ�য়ন ্ �েকব ্েচতনতা 
(১২) �াথিমক িশ�া ও বয়� িশ�া ্�েকব ্েচতনতা  
 
দ�তা উ�য়েনর জ� ১৪ িদেনর েপশািভি�ক �িশ�ণ েকাে্ বর িবষয়ঃ 
েবজলাইন ্ােভ বর উপর িভি� কের ্হকারী পিরচালক/উপেজলা  ব উ�য়ন কম বকতবা আ�য়ণ-২ �কে� পনব বাি্ত 
পিরবােরর �া� বয়� ্কল নারী ও পুষ ্দেরর েচাাতা , দ�তা, সানীয় চািহদা ইতযািদ িবেবচনা কের তােদর জ� 
েপশািভি�ক �িশ�ণ কম ব্ িচ �ণয়ন করেবন। উপেজলা টা�েকাে্ বর অ�েমাদন্েম �িশ�ণাথ�র তািলকা চড়াা করেত 
হেব। েপশািভি�ক �িশ�ণ কম ব্ িচ িকি তাি�ক িকি �বহািরক বা হােত কলেম িশ�া অরেনর হেত পাের। এ �িশ�েণর 
 ল ল�য হেব �িশ�ণ �দােনর মা েম �িতি �িদেক এমনভােব গেড় েতালা চােত িতিন আ�য়ণ-২ �ক� েথেক �া� 
ওণ ্ংকভােব �বহার কের িনেজর আয় বাড়ােত এবং জীবনমান উ�য়েন ্মথ ব হন। উপেজলা িনব বাহী কম বকতবা ে�িনং 
ে�া�াম �বসাপনার  ল দািয়ের থাকেবন। িননবিণ বত িবষয়্ েহ এ �িশ�ণ �দান করা েচেত পােরঃ 

(১)  ির িশ� 
(২) মৎর চাষ 
(৩) না্ বারী 
(৪) হ�িশ� 
(৫) মৎিশ� 
(৬) ে্লাই, েপাশাক ৈতরী ও দিজবর কাজ ইতযািদ 
উপেরাদ �েড্হ েমাট ৩২ ে�েড  বিঅােভাগীদের �শি�ণ দেয়া হেয় থাক। 
 



উে�িখত েপশা্ হ ছাড়াও সানীয় চািহদার িভি�েত েচ েকান িবষেয়র উপর �িশ�ণ েদয়া েচেত পাের।  ব উ�য়ন 
অিঅদ�র কতবক আেরািপত   �তম অসম ে�ণী পাশ ্দরেদরেক �িশ�ণ েদয়ার িবষয়ি আ�য়ণ-২ �কে�র ে�ে� 
�েচাজয হেবনা।  ব উ�য়েনর উপেজলা িভি�ক টােগ বটও এে�ে� �েচাজয হেবনা।   

�িশ�ণ বােজট 
সানীয় পচ বােয় �িশ�ণ ে�া�ােমর জ� ্হকারী পিরচালক/উপেজলা  ব উ�য়ন কম বকতবা/উপেজলা ্মবায় অিক্ার 
�ােকজ ে�া�াম িভি�ক বােজট ও কম ব্ িচ ��ত কের উপেজলা আ�য়ণ-২ �ক� বা�বায়ন “উপেজলা টা�েকা্ ব” এর 
অ�েমাদন্েম �ক� পিরচালক , আ�য়ণ-২ �ক� , �অানম�ীর কাচ বালয় বরাবর ে�রণ করেবন। �ক� পিরচালক , 
আ�য়ণ-২ �ক�, বােজট ও কম ব্ িচ অ�েমাদন পব বক �েয়াজনীয় অথ ব উপেজলা িনব বাহী অিক্ার তথা ্ভাপিত , উপেজলা 
আ�য়ণ-২ �ক� বা�বায়ন টা�েকা্ ব বরাবর ছাড়করেণর �বসা করেবন। 
 
�িশ�ণ ভাতা 
জন�িত �িশ�ণাথ�র �িশ�ণ �য় ্েব বাা ১৫০০/- টাকার মে  ্ীমাবি েরেখ �িশ�েণর বরা� �দান করা হেব। 
ওিরেয়ে�শন ে�া�াম এবং িবেশষ �িশ�ণ ে�া�ােম অংশ�হণকারী �িশ�ণাথ�রা �িশ�েণর িদেন কম বহীন/আয়হীন 
থাকেবন িবঅায় তােদর �েতযকেক �িত �িশ�ণ িদেনর জ� ৮০ (আিশ) টাকা কের ৈদিনক ভাতা �দান করা হেব। 
�িশ�কেদর �িত অিঅেবশেনর (দই ঘ�া) জ� কমপে� ২০০/- টাকা হাের ্�ানী ভাতা �দান করা হেব। 
 
�পিভি�কঃ একক/�িতসােনর �িশ�ণ                                                                                          
�িশ�ণ �পিভি�কভােব অথবা িবেশষ অরেনর েপশার ে�ে� এককভােব �দান করা েচেত পাের। আবার ঐ িবেশষ েপশায় 
দ� েকান �িদ বা �িতসােনর ্ােথ �িশ�ণাথ�েক ্ং দ কের েদয়া েচেত পাের। েচমন নািপত (ে�ৗরকাচ ব) , ওেয়ি�ং, 
ৈবদযিতক িমিীর কাজ , েমাটর্াইেকল েমরামত , ্াইেকল েমরামত ইতযািদ। এ অরেণর �িশ�েণর ে�ে� �িশ�ণ 
�দানকারী �িদ বা �িতসান ৈদিনক হাের �িশ�ণ ভাতা (সানীয়ভােব িনঅ বািরত হেব) �া� হেবন। �পিভি�ক �িশ�েণর 
ে�ে� �েপ �িশ�ণাথ�র ্ংংা ০৫ েথেক ৩০ জন পচ বা করা চােব।  
 
�িশ�ণ সান 
আ�য়ণ-২ �ােম অথবা উপেজলার েচ েকান সােন অথবা  ব উ�য়ন অিকে্ এই �িশ�ণ অ�িসত হেত পাের। তেব 
�িশ�েণর সান এমন জায়গায় হওয়া বাবনীয় েচখােন �িশ�ণাথ�গণ িবেশষ কের মিহলারা ্হেজই উপিসত হেত পাের। 
�িশ�ণ সােনর জ� েকান �কার ভাড়া �দান করা হেব না। উপেজলা িনব বাহী অিক্ার িনজ উে�ােগ �িশ�ণ সােনর 
�বসা করেবন। 
�িশ�ক 
েকান িবেশষ ে�েড দ� �িদ �িশ�ক িহে্েব কাজ করেত পারেবন। এ ে�ে� �িশ�েকর িশ�াগত েচাাতার েচেয় 
্ংি�স ে�েড দ�তােক অিঅক গুর িদেত হেব। উপেজলা  ব উ�য়ন অিকে্র উপ দ কম বকতবা/কম বচারীগণও �িশ�ক 
িহে্েব কাজ করেত পারেবন এবং িবিঅ েমাতােবক �িশ�ক ভাতা �হণ করেত পারেবন।   
 
�িশ�ণ �েয়র িহ্াব 
�িতি ে�িনং েকা্ ব ্মাি�র ১৫ িদেনর মে  উপেজলা ্মবায় কম বকতবা/্হকারী পিরচালক/উপেজলা  ব উ�য়ন কম বকতবা 
�েয়র িহ্াব উপেজলা আ�য়ণ-২ �ক� বা�বায়ন টা�েকাে্ বর কােছ অ�েমাদেনর জ� েপশ করেবন। উপেজলা িনব বাহী 



অিক্ার এ�প িহ্াব �াি�র ১৫ িদেনর মে  উপেজলা আ�য়ণ-২ �ক� বা�বায়ন ‘টা�েকা্ ব’ এর ্ভা আহবান 
করেবন। এ ্ভায় �য় অ�েমািদত হেল এত দ ্ং্াা কাগজ (উপেজলা ্মবায় কম বকতবা/্হকারী পিরচালক/উপেজলা 
 ব উ�য়ন কম বকতবা ও উপেজলা িনব বাহী অিক্ার কতবক �া�িরত) ও ্ভার কাচ বিববরণী চথাশীী �ক� পিরচালক , 
আ�য়ণ-২ �ক�, �অানম�ীর কাচ বালয় বরাবের ে�রণ করেবন।   
�িশ�ণ েশেষ �েয়র ভাউচােরর এক কিপ িনরী�ার জ� উপেজলা ্মবায় কম বকতবা/্হকারী পিরচালক /উপেজলা  ব 
উ�য়ন কম বকতবার অিকে্ ্ংর�ণ করেত হেব। অ� কিপ িবল ্মসেয়র জ� উপেজলা িহ্াবর�ণ অিকে্ জমা িদেত 
হেব।  
�িশ�েণা�র   ায়ন 
�িতি �িশ�ণ  া্ ্মাি�র পর �িশ�ক �িশ�নাথ�েদর   ায়ন করেবন এবং উপেজলা িনব বাহী অিক্ার িনেজই এর 
তদারিক করেবন। �িশ�ণ িননমােনর মেন হেল ্ংি�স উপেজলা  ব উ�য়ন কম বকতবাগণ দায়ী থাকেবন। �িশ�ণ েশেষ 
ে�ড উে�খপব বক ্কল �িশ�ণাথ�েদরেক ্নদপ� �দােনর �বসা করেত হেব। ওণ �দােনর ে�ে� এই ্নদপ� �বহার 
করা েচেত পাের। 
 
িবিভ� ম�ণালয়/দ�েরর মা েম �িশ�ণ 
িবিভ� ম�ণালয়/দ�র  তােদর িবভাগীয় নীিতমালা অ�্রণপব বক পনব বাি্তেদরেক �িশ�ণ �দান করেত পারেব। 
অ�িদেক, আ�য়ণ-২ �ক� েথেকও তােদর মা েম �িশ�ণ কম ব্ িচ বা�বায়ন করা চােব। ম�ণালয়/দ�র্ হঃ 

• ্মাজক াণ ম�ণালয় 

• মিহলা ও িশশ িবষয়ক ম�ণালয়/ 

• �াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয় 

• িব.আর.িড.িব ও 

•  ব উ�য়ন অিঅদ�র  
 

েব্রকারী ্ংসার মা েম �িশ�ণ �দান 
েব্রকারী ্ংসা্ হ তােদর িনজ� ্�েদ পনব বাি্তেদরেক �িশ�ণ �দােনর কম ব্ িচ �হণ করেত পারেব। তেব এ 
�িশ�ণ কম ব্ িচ ্�েকব “আ�য়ণ-২ �ক� কতবপে�র পব ব অ�মিত িনেত হেব”। 

 


