1. আ�য়ণ-২ �ক� উপকারেভাগী �িশ�ণ নীিতমালা
আ�য়ণ-২ (দাির� িবেমাচন ও পুন বর্া) �ক� হে� বাংলােদশ সরকােরর অ�তম দাির� িবেমাচন �ক�। এ �কে�
ব
পুন বর্ািসত পিরবারগর্ সমবায় সিমিত গঠেনর
মা�েম দলভু� হেব এবং সমবায় িবভােগ িনবি�ত হেব। সিমিতর সদ
তােদর পিরবােরর �া�বয়� সদ�েদরেক িবিভ� িবষেয়র উপর ��-েময়াদী/দীঘ র-েময়াদী �িশ�ণ �দােনর মা�েম
সামািজকভােব সেচতন ও দ� জনশি� িহেসেব গেড় েতালা হেব। �� েময়াদী �িশ�েণ আেছ ০৩ (িতন) িদেনর
ওিরেয়ে�শন ে�া�াম এবং দীঘ র্েময়াদী �িশ�েণ আেছ িবিভ� িবষেয়র উপর১৪ িদন েময়াদী েপশািভি�ক �িশ�ণ।
েপশািভি�ক �িশ�ণ �দােনর লে�য্ যুব উ�য়ন অিধদ�র ও আ�য়ণ �কে�র মে১১/০৩/২০০৩ ি�ঃ তািরেখ একিট
সমেঝাতা �ারক �া�িরত হয়। আ�য়ণ-২ �কে�র উপকারেভাগীেদর অিধকাংশ িনর�র হওয়ার ে�ি�েত �িশ�েণর
ে�ে� তাি�ক �িশ�েণর েচেয় �বহািরক �িশ�েণর উপর গুরু� আেরাপ করা বা�নীয় এ �কে�র মা�েম ২,৪২,০০০
জন উপকারেভাগীেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ।
েময়াদকাল

�িয়ত টাকার পিরমাণ

�িশ�ণািথ র্র সং�

১৯৯৭ – ২০০২
২০০২ – ২০১০
র
২০১০ – ২০১৫ (েফ�য়াির পয্)

�িশ�েণর উে��াবলী
(১) “আ�য়ণ-২” �কে�র উপকারেভাগীেদর দ� জনশি� ও সাবল�ী িহেসেব গেড় েতালা
(২) েবকার� দূরীকরণ ও কমর্সং�ান স
(৩) পুন বর্ািসতেদর �মতায়
(৪) সামািজক সেচতনতা বৃি
(৫) েনতৃ� িবকােশ সহায়তা �দা
(৬) স�েয়র আ�হ সৃি� ও মূলধন গঠেন সহায়তা �দ
(৭) �াথিমক �া�য্ পিরচ যর্া িবষেয় সেচতনতা স
(৮) িশশুেদর �িতেরাধেযা� মারা�ক েরাগ�াি, উহা �িতেরােধর িবিভ� িটকা এবং অ�া� িবষেয় সেচতনতা সৃ
(৯) বৃ�েরাপেনর �েয়াজনীয়তা এবং সু�ু পিরেবশ র�া�েকর্ সেচতনতা সৃ
(১০) �া�বয়�েদর আয়বধর্ক কমর্কাে��ৃ�করেণর মাধেম আ�কম্র সং�ােন উ�ু� কর
সেচতনতা সৃি
(১১) পুন বর্ািসতেদর পিরবার ক�, জনসং�া বৃি�র কুফল ও পিরবােরর সদ� সং�া সীিমত পযর্ােয় রাখার �াপ।
(১২) স�ম দ�িতেদর পিরবার পিরক�নার িবিভ� প�িত �হেণ উ�ু�করণ ও আ�য়ণ-২ �কে� পুন বর্ািসতেদর জনসং�
িনয়�ণ।
(১৩) পুন বর্ািসতেদর সংগিঠত, সংগঠন �ব�াপনা ও পিরচালনা ইতয্ািদ িবষেয় �িশি�ত কর
(১৪) বােয়া�াস/িবক� �ালানী িবষেয় �িশ�ণ �দান।

(১৫) সকল িশশুর(৬-১১ বছর) িব�ালয় গমন িনি�তকরণ এবং বয়� িশ�ার মা�েম িনর�রতা দূরীকর
েকৗশল/কাযর্�ম
(১) “আ�য়ণ-২” �কে� পুন বর্ািসত পিরবারবেগর্র �া�বয়� মিহলা ও পুরুষ সদ�েদর �িশ�ণ �দােনর িনিম� উপ
সমবায় অিফসােরর মা�েম �িশ�ণাথ�র তািলকা ��ত করা হেব।
(২) �িশ�ণাথ�র িশ�াগত েযা�তা , বয়স ও পূে বর্র েপশাগত অিভ�তা এবং �ানীয় �েয়াজন ইতয্ািদ িবেবচনা ক
�িশ�েণর িবষয় চূড়া� করা হেব
(৩) �িশ�ণ িবষেয়র �াি� ও গুরু�ানুসাের �িশ�েণর েময়াদ িনধর্ারণ করা (তেব ওিরেয়ে�শন ে�া�াম
আবি�কভােব সবার জ� ৩ িদেনর হেব এবং েকান েপশািভি�ক �িশ�ণ েকাসর্১৪ িদেনর কম হেল একািধক েকােসর্র
মা�েম �েতয্কেক১৪ িদেনর েপশািভি�ক �িশ�ণ িদেত হেব ; তা একা�ভােব স�ব নাহেল উপকারেভাগীর ৈদিনকভাতা
৮০/- টাকা িহসাব কের সংি�� খােত চালােনর মা�েম েফরৎ িদেত হেব)।
(৪) সংি�� উপেজলা সমবায় কমর্কতর্া৩ িদেনর ওিরেয়ে�শন ে�া�াম পিরচালনা করেবন এবং
১৪ িদেনর �ােকজ �িশ�ণ সংি�� সহকারী পিরচালক/যুব উ�য়ন কমর্কতর্া পিরচালনা করে
(৫) �কে�র উপকারেভাগীেদর কিতপয় সাধারণ িবষেয় সেচতনা সৃি�র জ� পুরুষ ও মিহলােদর েযৗথ �িশ�েণর �ব
করা হেব।
(৬) �েয়াজেন উপেজলা যুব উ�য়ন কমর্কতা িবক� �িশ�েকর �ব�া করেব
(৭) দ�তা উ�য়েনর জ� �িশ�েণর ধরণ িবেবচনা কের �েয়াজনীয় ে�ে� পুরুষ ও মিহলােদর আলাদা �িশ�েণর �ব�
করা হেব। েকান পিরবােরর ১ জন সদ� েয ে�েড �িশ�ণ পােব অ� সদ�েক েস ে�েড �িশ�ণ েদয়া যােব না। এেত
েপশার ৈবিচ�য্করণ স�ব হেব।
(৮) িনর�রতা দূরীকরেণর জ� বয়� িশ�ার �ব�া করা হেব। এ �াপাের যথাস�ব �াথিমক ও  গণিশ�া িবভােগর
সহায়তা �হণ করা হেব।
(৯) আ�য়ণ-২ �কে�র আওতায় পুন বর্ািসতেদর পিরবার পিরক�না িবষেয় সেচতনতা সৃি� ও িবিভ� পিরব
পিরক�না প�িতর সহায়তা �দান করা হেব।
(১০) উপেজলা পযর্ােয়র কমর্কর্তর্াগণ -২ �কে�র �িশ�ণ কম্র সূচীর উে�াধনী ও সমাপনী অনু�ােন উপি
থাকেবন।
(১১) �কে�র সােথ সংি�� অ�া� অিফেসর কমর্কতর্াগণ িবিধ েমাতােবক �িশ�ণ কাযর্�ম পযর্েব�ণ করেত পার
(১২) পুন বর্ািসত পিরবারবেগর্র অ�ম ে�ণী তদু�রপাস সদ�েদরেক �েদয় েপশািভি�ক �িশ�েণর বাইেরও যুব উ�য়ন
অিধদ�েরর মা�েম বৃি�মূলক �িশ�ণ ও ঋণ �দােনর ে�ে� অ�ািধকার েদয়া েযেত পাে
েবইসলাইন সােভর্
আ�য়ণ-২ �কে� পুন বর্ািসতেদর �িশ�ণ ও আ-সামািজক কম্র সূচী �হেণর পূেবর্ �ক� এলাকায় েবইসলাইন সা
পিরচালনা করা হেব। সােভর্ িরেপােটর্ �িতফিলত ত�ািদর িভি�েত উপকারেভাগীেদর জ� িবিভ� কমর্/পিরক�না
�হণ করা হেব। উপেজলা সমবায় কমর্কতর্া উপেজলা িনবর্াহী অিফসােরর সােথ পরামশর্�েম েবইসলাইন সােভর্ পিরচ
করেবন। আ�য়ণ-২ এলাকা ও পুন বর্ািসত পিরবার এর ত�ািদ দুই �ে� সং�হ করা হেব। এক �ে� উপেজলা পযর্
�বহােরর জে� উপেজলা িনব র্াহী অিফসােরর কাযর্ালেয় সংর�ণ করা হেব এবং অপর �� �ক� পিরচা , আ�য়ণ-২
�ক�, �ধানম�ী কাযর্ালয় বরাবের ে�রণ করেত হেব

িতন িদেনর ওিরেয়ে�শন েকােসর্  �িশ�েণর িবষ
�কে�র উপকারেভাগীেদর জ� আ�য়ণ-২ �কে�র উে�� এবং এর কাযর্াবলী িবষেয়৩ (িতন) িদেনর ওিরেয়ে�শন
েকােসর্র �ব�া করা হেব যা উপেজলা িন বর্াহী অিফসােরর �ব�াপনায় স�� হেব। উপেজলা সমবায় কমর্কতর্া এ �ি
পিরচালনা করেবন। �িশ�েণর িবষয়সমূহ িন�রূপ
(১) আ�য়ণ-২ �ক� স
¤পেকর্ স�ক ধারণা দা
(২) আ�য়ণ-২ সমবায় সিমিত গঠন ও জীবনযা�ার মােনা�য়ন
(৩) �াথিমক �া�য্ পিরচ যর্া ও প
(৪) �িতেরাধেযা� েরাগ�ািধ ও এর িটকাদা
(৫) েসিনেটশন
(৬) পিরবার পিরক�না প�িত �হণ
(৭) ঋণ �হণ
, �বহার ও পিরেশাধ
(৮) বৃ�েরাপণ ও পিরচ যর
(৯) নারী ও িশশু িনযর্াতন �িতেরাধ ও েযৗতুক িনে
(১০) �বহািরক আইন স �েকর্ সেচতনত
(১১) পিরেবশ উ�য়ন স �েকর্ সেচতনত
(১২) �াথিমক িশ�া ও বয়� িশ�া স�েকর্ সেচতনত
দ�তা উ�য়েনর জ� ১৪ িদেনর েপশািভি�ক �িশ�ণ েকােসর্র িবষয়
েবজলাইন সােভর্র উপর িভি� কের সহকারী পিরচাল/উপেজলা যুব উ�য়ন কমর্কতর্া আ-২ �কে� পুন বর্ািস
পিরবােরর �া� বয়� সকল নারী ও পুরুষ সদে�র েযা� , দ�তা, �ানীয় চািহদা ইতয্ািদ িবেবচনা কের তােদর জ�
েপশািভি�ক �িশ�ণ কম্র সূিচ �ণয়ন করেবন। উপেজলা টা�েফােসর্র অনুেমাদন�েম �িশ�ণাথ�র তািলকা চূড়া�
হেব। েপশািভি�ক �িশ�ণ কম্র সূিচ িকছু তাি�ক িকছু �বহািরক বা হােত কলেম িশ�া ধরেনর হেত পাের। এ �িশ�
মূল ল�য্ হেব �িশ�ণ �দােনর মা�েম �িতিট �ি�েক এমনভােব গেড় েতালা যােত িতিন আ-২ �ক� েথেক �া�
ঋণ সিঠকভােব �বহার কের িনেজর আয় বাড়ােত এবং জীবনমান উ�য়েন সমথর্ হন। উপেজলা িনবর্াহী কমর্কতর্া ে
ে�া�াম �ব�াপনার মূল দািয়ে� থাকেবন। িন�বিণর্ত িবষয়সমূেহ এ �িশ�ণ �দান করা েযেত পা
(১) কুিটর ি
(২) মৎ� চাষ
(৩) নাসর্ার
(৪) হ�িশ�
(৫) মৃৎিশ
(৬) েসলাই, েপাশাক ৈতরী ও দিজর্র কাজ ইতয্া
উপেরা� �েডসহ েমাট ৩২ ে�েড সুবিধােভাগীদের �শি�ণ দেয়া হেয় থাক

উে�িখত েপশাসমূহ ছাড়াও �ানীয় চািহদার িভি�েত েয েকান িবষেয়র উপর �িশ�ণ েদয়া েযেত পাের। যুব উ�য়
অিধদ�র কতৃর্ক আেরািপত  নূ�তম অ�ম ে�ণী পাশ সদ�েদরেক �িশ�ণ েদয়ার িবষয়িট -২ �কে�র ে�ে�
�েযাজয্ হেবনা। যুব উ�য়েনর উপেজলা িভি�ক টােগর্টও এে�ে� �েযাজয্ হেবন
�িশ�ণ বােজট
�ানীয় পযর্ােয় �িশ�ণ ে�া�ােমর জ� সহকারী পিরচাল/উপেজলা যুব উ�য়ন কমর্কত/উপেজলা সমবায় অিফসার
�ােকজ ে�া�াম িভি�ক বােজট ও কম্র সূিচ ��ত কের উপেজলা আ�-২ �ক� বা�বায়ন “উপেজলা টা�েফাসর” এর
অনুেমাদন�েম �ক� পিরচাল , আ�য়ণ-২ �ক� , �ধানম�ীর কাযর্ালয় বরাবর ে�রণ করেবন। �ক� পিরচাল ,
আ�য়ণ-২ �ক�, বােজট ও কম্র সূিচ অনুেমাদন পূবর্ক �েয়াজনীয় অথর্ উপেজলা িনবর্াহী অিফসার তথা , উপেজলা
আ�য়ণ-২ �ক� বা�বায়ন টা�েফাসর্ বরাবর ছাড়করেণর �ব�া করেবন
�িশ�ণ ভাতা
জন�িত �িশ�ণাথ�র �িশ�ণ �য় সেব র্া�১৫০০/- টাকার মে� সীমাব� েরেখ �িশ�েণর বরা� �দান করা হেব।
ওিরেয়ে�শন ে�া�াম এবং িবেশষ �িশ�ণ ে�া�ােম অংশ�হণকারী �িশ�ণাথ�রা �িশ�েণর িদেন কমর্হী/আয়হীন
থাকেবন িবধায় তােদর �েতয্কেক �িত �িশ�ণ িদেনর জ�৮০ (আিশ) টাকা কের ৈদিনক ভাতা �দান করা হেব।
�িশ�কেদর �িত অিধেবশেনর (দুই ঘ�) জ� কমপে� ২০০/- টাকা হাের স�ানী ভাতা �দান করা হেব।
�পিভি�কঃ একক/�িত�ােনর �িশ�ণ
�িশ�ণ �পিভি�কভােব অথবা িবেশষ ধরেনর েপশার ে�ে� এককভােব �দান করা েযেত পাের। আবার ঐ িবেশষ েপশায়
দ� েকান �ি� বা �িত�ােনর সােথ �িশ�ণাথ�েক সংযু� কের েদয়া েযেত পাের। েযমন নািপত(ে�ৗরকাযর) , ওেয়ি�ং,
ৈবদুয্িতক িম�ীর ক , েমাটরসাইেকল েমরামত , সাইেকল েমরামত ইতয্ািদ। এ ধরেণর �িশ�েণর ে�ে� �িশ�ণ
�দানকারী �ি� বা �িত�ান ৈদিনক হাের �িশ�ণ ভাতা (�ানীয়ভােব িনধর্ািরত হে) �া� হেবন। �পিভি�ক �িশ�েণর
ে�ে� �েপ �িশ�ণাথ�র সং�া ০৫ েথেক ৩০ জন পযর্� করা যােব
�িশ�ণ �ান
আ�য়ণ-২ �ােম অথবা উপেজলার েয েকান �ােন অথবা যুব উ�য়ন অিফেস এই �িশ�ণ অনুি�ত হেত পাের। তে
�িশ�েণর �ান এমন জায়গায় হওয়া বা�নীয় েযখােন �িশ�ণাথ�গণ িবেশষ কের মিহলারা সহেজই উপি�ত হেত পাের।
�িশ�ণ �ােনর জ� েকান �কার ভাড়া �দান করা হেব না। উপেজলা িনব র্াহী অিফসার িনজ উে�ােগ �িশ�ণ �ােনর
�ব�া করেবন।
�িশ�ক
েকান িবেশষ ে�েড দ� �ি� �িশ�ক িহেসেব কাজ করেত পারেবন। এ ে�ে� �িশ�েকর িশ�াগত েযা�তার েচেয়
সংি�� ে�েড দ�তােক অিধক গুরু� িদেত হেব। উপেজলা যুব উ�য়ন অিফেসর উপযু� কমর/কমর্চারীগণও �িশ�ক
িহেসেব কাজ করেত পারেবন এবং িবিধ েমাতােবক �িশ�ক ভাতা �হণ করেত পারেবন।
�িশ�ণ �েয়র িহসাব
�িতিট ে�িনং েকাসর্ সমাি�১৫ িদেনর মে� উপেজলা সমবায় কমর্কতর/সহকারী পিরচালক/উপেজলা যুব উ�য়ন কমর্কতর
�েয়র িহসাব উপেজলা আ�য়ণ-২ �ক� বা�বায়ন টা�েফােসর্র কােছ অনুেমাদেনর জ� েপশ করেবন। উপেজলা িনবর্া

অিফসার এরূপ িহসাব �াি�র১৫ িদেনর মে� উপেজলা আ�য়ণ-২ �ক� বা�বায়ন
‘টা�েফাসর’ এর সভা আহবান
করেবন। এ সভায় �য় অনুেমািদত হেল এ দ সং �া� কাগজ (উপেজলা সমবায় কমর্কতর/সহকারী পিরচালক/উপেজলা
যুব উ�য়ন কমর্কতর্া ও উপেজলা িনবর্াহী অিফসার কতৃর্ক ) ও সভার কাযর্িববরণী যথাশী� �ক� পিরচাল
,
আ�য়ণ-২ �ক�, �ধানম�ীর কাযর্ালয় বরাবের ে�রণ করেবন।
�িশ�ণ েশেষ �েয়র ভাউচােরর এক কিপ িনরী�ার জ� উপেজলা সমবায় কমর্কতর/সহকারী পিরচালক /উপেজলা যুব
উ�য়ন কমর্কতর্ার অিফেস সংর�ণ করেত হেব। অ� কিপ িবল সম�েয়র জ� উপেজলা িহসাবর�ণ অিফেস জমা িদে
হেব।
�িশ�েণা�র মূ�ায়
�িতিট �িশ�ণ �াস সমাি�র পর �িশ�ক �িশ�নাথ�েদর মূ�ায়ন করেবন এবং উপেজলা িনবর্াহী অিফসার িনেজই
তদারিক করেবন। �িশ�ণ িন�মােনর মেন হেল সংি�� উপেজলা যুব উ�য়ন কমর্কতর্াগণ দায়ী থাকেবন। �িশ�ণ েশ
ে�ড উে�খপূ বর্ক সফল �িশ�ণাথ�েদরেক সনদপ� �দােনর �ব�া করেত হেব। ঋণ �দােনর ে�ে� এই সনদপ� �বহা
করা েযেত পাের।
িবিভ� ম�ণালয়/দ�েরর মা�েম �িশ�ণ
িবিভ� ম�ণালয়/দ�র তােদর িবভাগীয় নীিতমালা অনুসরণপূবর্ক পুনবর্ািসতেদরেক �িশ�ণ �দান করেত পা
অ�িদেক, আ�য়ণ-২ �ক� েথেকও তােদর মা�েম �িশ�ণ কম্র সূিবা�বায়ন করা যােব। ম�ণালয়/দ�রসমূহ
• সমাজক�াণ ম�ণালয়
• মিহলা ও িশশু িবষয়ক ম�ণাল/
• �াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয়
• িব.আর.িড.িব ও
• যুব উ�য়ন অিধদ�র
েবসরকারী সং�ার মা�েম �িশ�ণ �দান
েবসরকারী সং�াসমূহ তােদর িনজ� স�েদ পুনবর্ািসতেদরেক �িশ�ণ �দােনর কমর্সূিচ �হণ করেত পারেব। ত
�িশ�ণ কম্র সূিচ স�েক“আ�য়ণ-২ �ক� কতৃর্পে�র পূবর্ অনুমিত িনে”।

