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ইদনাদেশন আইরিয়া 

 

১। রশদরানামঃ রেরজরি উপকারদোগীদের স্বাস্থ্য সসবা প্রোন। 

 ২।  সমস্যার রববৃরতঃ ৪০-৫০ বছরেে  ভিভিভি উপকােরিাগীরেে মরে স্বাস্থ্য ভবষয়ক সরেতনতা অিাব, প্রোেনাে অিাব  স্বাস্থ্য সসবা 

প্রাভিরত অপ্রতুলতা   অসুস্থ্ থাকায় পেভনি ভেীীলতা  ৃদভধি  বব  পভেবারেে ৃদভধি  বব  পভেবারেে সে্যদরেে  অীাভতি  ৃসভটি, পভেবারে মভিলারেে 

গুরুত্ব না সেয়া। 

৩। সমািাদনর উপায়ঃ  ভবদ্যমান ভনয়রম ভিভিভি তাভলকায় অতি ভুভি কো িরব। .অনুরমাভেত তাভলকা িরত ওয়াি ভ ভিভিক েল গঠণ ও খাদ্য 

ভবতেরণে তাভেখ িানারনা। উপরিলা স্বাস্থ্য েিরেে িািারেে মােরম ভনর্ ভাভেত তাভেরখ স্বাস্থ্যরসবা প্রোন ও খাদ্য  ভবতেণ কো িরব। অভর্ক 

সসবা পাওয়াে িন্য সেকােী/সবসেকােী উৎস সমূরিে ভবষরয় িানারনা িরব। সঠিক সমরয় খাদ্য ভবতেণ ও স্বাস্থ্যরসবা প্রোরনে ভবষরয় 

সেৌভকোরেে মােরম খবো খবে সনয়া িরব। প্ররয়ািরন তারেেরক সমাবাইরল বস,বম,বস সেয়া িরব। সছাট েরল অতি ভু ভভি কোয় সঠিক সমরয় 

ভিভিভি বব  স্বাস্থ্যরসবা বােতামূলক িারব সেয়াে পরে খাদ্য ভবতেণ কো িরব। ফরল গ্রামীণ সমারিে  অসরেতন মভিলারেে স্বাস্থ্য সসবা 

ভনভিত িরব ও স্বাস্থ্য সরেতন কো িরব। .উমভবক,বনভিও ও মভিলা সমম্বােগণ মভনটভে  বে মােরম ভিভিভি মভিলারেে উপভস্থ্ভত| 

৪। পূদব যর প্রদসস ম্যাপ: .ভবভর্ সমাতারবক আরবেন গ্রিণ ও অনুরমােন। ভিভিভি উপকােরিাগীরেে ওয়াি ভিভিক েল গঠণ। মাইভক  ও 

বসবমবস বে মােরম স্বাস্থ্য সসবা ও খাদ্য ভবতেরণে প্রোেণা ।.ওয়াি য  ভিভিক স্বাস্থ্য সসবা ও খাদ্য ভবতেরণে তাভেখ বসবমবস বে মােরম 

িানারনা ,ভনর্ ভাভেত তাভেরখ উপরিলা স্বাস্থ্য েিরেে িািারেে মােরম স্বাস্থ্য সসবা ও স্বাস্থ্য সরেতন কো িরব। .খাদ্য ভবতেরণে সারথ স্বাস্থ্য 

সসবা সেয়া িরব।  

৫। পদরর প্রদসস ম্যাপ: . রেরজরি উপকারদোগীদের অনলাইদন আদবেন গ্রিণ ও অনুদমােন এবাং তাদের িাটাদবজ সাংরক্ষণ করা িয়। ওয়াি য 

রেরিক েল গঠন ।এনরজও কর্তযক সঞ্চয় আোয় ও প্ররশক্ষণ প্রোন। উপদজলা স্বাস্থ্য কম যকতযা কর্তযক ওয়াি য রেরিক স্বাস্থ্য সসবা প্রোন। 

৬ । ফলাফল: .রেরজরি উপকারদোগী মরিলাদের  সঞ্চয় তিরবল গঠদনর প্রবনতা বৃরি,  েলগতোদব কাজ করার মানরসকতা বৃরি সঠিক সমদয় 

খাদ্য শস্য রবতরণ করা, রবনাখরদচ স্বাস্থ্য সসবা পাওয়ায় ইউরনয়ন পররষদে উপরস্থ্রতর িার বৃরি। 

৭। টিরসরে : .ভিভিভি উপকােরিাগীরেে  ৪০-৫০ বয়রসে মভিলারেে প্রভতমারস খাদ্য গ্রিরণে পাীাপাভী উপরিলা স্থ্ানীয় িািারেে মােরম 

স্বাস্থ্য সরেতনতা ৃদভধি  ও স্বাস্থ্যরসবা ভনরত পােরব। সঠিক সমরয় সছাট সছাট েরল খাদ্য ভবতেন ও স্বাস্থ্য সসবা ভনরত পােরব। 

৮। েরবষ্যত পররকল্পনা : রেরজরি মরিলাদের স্বাস্থ্য সসবা উদদ্যাগটি র্রে সব সজলা / উপদজলায় বাতবায়ন করা িয় তদব গ্রামীন অসিায় বয়স্ক 

মরিলাদের স্বাস্থ্য ঝুঁরক কদম র্াদব। পররবাদরর অন্য সেস্যদের উপর রনে যরশীলতা কদম র্াদব। 

৩. মরিলারা স্বতস্ফুতযোদব ইউরনয়ন পররষদে আসা-র্াওয়া করদব এদত কদর সঠিক সমদয় রেরজরি খাদ্য রবতরণ সঠিক সমদয় এবাং বয়স্ক 

মরিলারা রবনা খরদচ স্বাস্থ্য সসবা রনদত উৎসািী িদব। 

 

                                                                                                                                    স্বাঃ 

(কারমজা ইয়াসরমন )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    উপ পররচালক 

                                                                                                                        মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর                                                                                                                                                

     নারায়ণগঞ্জ। 

 

 

mailto:54@gmail.com

