
সাউথ এশিয়া ওয়াি রেজাল্ট প্রজজক্ট-২ (সফল) প্রকল্প পশেশিশি 

প্রকজল্পে নাম: সাউথ এশিয়া ওয়াি রেজাল্ট প্রজজক্ট-২ 
 

 

১৯৮৮ সাজল বাাংলাজেজিে উত্তোঞ্চল এে উপে শেজয় বজয় যাওয়া বনযায় ক্ষশিগ্রস্থ মানুষজেে সহজযাগীিা প্রোজনে জনয ঠাকুেগা াঁও- এে একেল উন্নয়নকামী যুবক 

এশগজয় আজস। পেবিীকাজল সমাজজে শবজিষি শপশিজয় পড়া জনজগাষ্ঠিে খুব কািাকাশি আসাে কােজন িাো অনুভব কজেন রয একষ্ঠি সাংগষ্ঠঠি কম মপন্থাই পাজে এইসব 

শপশিজয় পড়া জনজগািী সাধােণভাজব এবাং শবজিষি নােীজেে ভাজগযে পশেবিমন কেজি। িাজেে এই আিœ-উপলশি রথজকই ৩ এশপ্রল ১৯৮৮ সাজল ইএসশিও 

বাাংলাজেজিে উত্তোঞ্চজল প্রাশিিাশনক রুপ লাভ কজে।  
 

ইএসশিও শভিন ঃ   পােষ্পশেক রভোজভেমুক্ত একষ্ঠি সমিাশভশত্তক সমাজ প্রশিিা কো। 
 

ইএসশিও শমিন ঃ   বযাপক আয় বদৃ্ধিমূলক কায মক্রম, খােয শনোপত্তা, প্রাথশমক শিক্ষা ও স্বাক্ষেিা, স্বাস্থয ও পুষ্ঠি, মানবাশধকাে ও সুিাসন, পশেজবি উন্নয়ন ইিযাশে 

কম মসিূীে মাধযজম েশেদ্র জনগজণে আয় বদৃ্ধি কজে অথ মননশিক োশেদ্র হ্রাস এবাং মানবীয় সুকুমাে বশৃত্তসমূজহে িিমা ও উৎকষ মসাধন। সাংস্থা িাে এই লজক্ষয েৃঢ় এবাং রস 

জনয কায মকেভাজব মানবাশধকাে পশেশস্থশি উত্তেণ, মানবীয় ময মাো ও নােী  পুরুজষে সমিা শনদ্ধিিকেজণ লশক্ষি জনজগাষ্ঠিে সামাদ্ধজক, অথ মননশিক ও মানবীয় 

গুণাবলীে ক্ষমিায়জন কাজ কেজি। সাশব মকভাজব নােী এবাং শবজিষভাজব শিশুো ইএসশিও’ে কায মক্রজমে মলূ রকন্দ্রশবন্দ।ু সকল ধেজণে রসবায় অশিেশেদ্র মানুজষে 

সুজযাগ ও অশভগমযিা শনদ্ধিি কোই মূল লক্ষয।  
 

অথ মায়জন :  ওয়ািােএইি বাাংলাজেি। 
 

ওয়ািােএইি একষ্ঠি আন্তজমাশিক উন্নয়ন সাংস্থা। বিমমাজন সাো পশৃথবীজি ২৬ ষ্ঠি রেজি ওয়ািােএইি শনোপে পাশন, সযাশনজিিন ও স্বাস্থয আিেণ শনজয় কাজ কজে। 

বাাংলাজেজি ওয়ািােএইি এে কায মক্রম শুরু হয় ১৯৮৬ সাজল। 
 

ওয়ািােএইি শভিন : ওয়ািােএইি পশৃথবীজক এমনভাজব রেখজি িায় রযখাজন সকজলে জনয শনোপে পাশন, সযাশনজিিন ও হাইদ্ধজজনে বযবস্থা আজি।  

ওয়ািােএইি শমিন: ওয়ািােএইি-এে লক্ষয শনোপে পাশন, স্বাস্থযশবশধ আিেণ এবাং সযাশনজিিন বযবস্থা উন্নয়জনে মাধযজম শবজেে েশেদ্র জনজগািীে জীবন মাজনে 

উন্নয়ন কো। ওয়ািােএইি কাজজে ভাল ফলাফজলে জনয এনদ্ধজওজেে সাজথ বাস্তবায়জনে কাজ কজে এবাং শবশভন্ন  পয মাজয় শসিান্তগ্রহণকােীজেে মিামিজক প্রভাশবি 

কজে। 
 

ওয়াি রেজাল্ট প্রকল্প সম্পজকম ধােনা  
 

ওয়াি রেজাল্ট প্রকল্প শিএফআইশি এে অথ মায়ন ও সহজযাশগিায় রকৌিলগি উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা অজমজনে উজেজিয পশেকশল্পি। প্রকল্পষ্ঠি ওয়ািােএইি বাাংলাজেি সহ 

শবশভন্ন আন্তজমাশিক উন্নয়ন সাংস্থা (প্ল্যান বাাংলাজেি, ওজয়জিক) ও অনযানয সাংস্থাে মাধযজম বাস্তবাশয়ি হজে।  
 

প্রকজল্পে রময়ােকাল: 
 

১ এশপ্রল ২০১৭ হজি ৩১ মািম ২০২১ পয মন্ত। আউিপুি রফইজ: জনু ২০১৭ হজি জনু ২০১৯ পয মন্ত। আউিকাম রফইজ: জলুাই ২০১৯ হজি মািম ২০২১ পয মন্ত। 
 

প্রকল্প কম মএলাকা: ঠাকুেগা াঁও সেে উপজজলাে ১৮ ষ্ঠি ইউশনয়ন। যথাক্রজম: আক্িা, আখানগে, আউশলয়াপুে, বাশলয়া, বড়গা াঁও, রবগুনবাড়ী, শিলাোং, রেবীপুে, গজড়য়া, 

জামালপুে, জগন্নাথপেু, রমাহাম্মেপুে, নােগুন, েশহমানপুে, োজাগা াঁও, রুশহয়া পদ্ধিম, োয়পুে ও শুখানপুকুেী। 



 

প্রকজল্পে জনবল: ঠাকুেগা াঁও সেে উপজজলা অশফজস ৯ জন (শপএম-১ জন, মশনিশোং অশফসাে-১ জন, ইদ্ধিশনয়াে-১ জন, ফাইনান্স অশফসাে- ১ জন, কশমউশনষ্ঠি 

রিভলপজমন্ট অশফসাে- ৩ জন, ২ জন সাজপািম স্টাফ) কী স্টাপ বসজবন। ১৮ ষ্ঠি ইউশনয়ন ১৮ ষ্ঠি অশফস থাকজব, প্রশিষ্ঠি অশফজস ৩ জন শহসাজব রমাি ৫৪ জন ইউশনয়ন 

ফযাশসশলজিিে বসজবন। পািাপাশি প্রশিষ্ঠি ইউশনয়জনে ৯ ষ্ঠি ওয়াজিম ৯ জন কজে রমাি ১৬২ জন কশমউশনষ্ঠি ভলাশন্টয়াে থাকজবন। এই প্রকজল্পে রমাি জনবল- ২২৫ 

জন। 
 

প্রকল্প বাস্তবায়ন পয মায়: কম ম এলাকাে কশমউশনষ্ঠি, ওয়ািম, ইউশনয়ন ও উপজজলা সহ রমাি িাে পয মাজয় প্রকল্প বাস্তবাশয়ি হজব। 
 

প্রকজল্পে লক্ষয ঃ   বাাংলাজেজিে উত্তোঞ্চজলে েেীদ্র জনজগাষ্ঠি ও সুশবধা বদ্ধঞ্চি মানুজষে শনোপে পাশন, সযাশনজিিন সুশবধা ও উন্নি স্বাস্থয শবশধ অভযাস িিমা বদৃ্ধি ও 

রিকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা অজমজন সহায়ক ভূশমকা পালন।  
 

প্রকজল্পে উজেিয ঃ  
 

শনোপে পাশন: প্রকল্প এলাকাে িিভাগ জনগন শনোপে পাশনে উৎজসে পাশন পান ও  বযবহাে কেজি। 

সযাশনজিিন: উপকােজভাগী সকল খানা স্বাস্থযসম্মি পায়খানা বযবহাে কেজি, যাে মজধয িিকো ৭৫ ভাগ উন্নি লযাষ্ঠিন বযবহাে কােী। 

স্বাস্থযশবশধ অভযাস: উপকােজভাগী জনজগাষ্ঠি উন্নি হাি  রধৌি কোে অভযাস িিমা কেজি। 

গভন মজমন্ট শসজস্টম: ইউশনয়ন পশেষে িাে এলাকাে ওয়াি কায মক্রম পয মজবক্ষজণ ও সমন্বয় কেজি। 
 

প্রকজল্পে কায মক্রম: 
 

শনোপে পাশন: 

মুল কাজ সমুহ: 

১.১: এলাকা উপজযাগী ওয়ািাে পজয়ন্ট স্থাপন  

১.২: প্রিশলি ওয়ািাে পজয়ন্ট রমোমি ও সাংস্কাে 

১.৩: পাশনে গুনগি মান পেীক্ষা  

১.৪: ত্রত্রমাশসক সভা ও অনযানয কায মক্রজমে মাধযজম রস্টকজহাল্ডােজে সম্পকৃ্ত কেণ  

১.৫: শবে পাশনশেবস উেযাপন  

১.৬: ওয়ািাে পজয়ন্ট রমোমি ও েক্ষণাজবক্ষণ জনয রকয়ােজিকাে ও কশমউশনষ্ঠি রমকাশনকজেে প্রশিক্ষণ  
 

সযাশনজিিন: 

মুল কাজ সমুহ: 

২.১: গনজাগেজনে মাধযজম খানা পয মাজয় লযাষ্ঠিন স্থাপন ও বযবহাে শনদ্ধিি কো  

২.২: অশি েেীদ্র, সুশবধা বদ্ধঞ্চি ও প্রশিবন্ধী মানুষজেে সহজযাশগিাে মাধযজম লযাষ্ঠিন স্থাপন  

২.৩: সযাশনজিিন মাজকমষ্ঠিাং শবষজয় স্থানীয় উজেযাক্তাজেে কযাপাশসষ্ঠি শবদ্ধল্ডাং ও সযাশনজিিন উপকেজণে প্রসাে কেণ  

২.৪: ইউশনয়ন ও উপজজলা পয মাজয় সযাশনজিিন মাস উেযাপন  

২.৫: স্থানীয় পয মাজয় সযাশনজিিন অবস্থা উন্নয়জনে জনয ইউশনয়ন ওয়াি স্টযাদ্ধডাং কশমষ্ঠিে সক্ষমিাে উন্নয়ন  

২.৬: ওয়ািম রলজভল শসশবও গঠন  



 
 

স্বাস্থযশবশধ অভযাস: 

মুল কাজ সমুহ: 

৩.১: হাি রধায়াে অভযাস িিমা  শবষজয় কশমউশনষ্ঠি পয মাজয় কযাজম্পন আজয়াজন  

৩.২: নােী ও এজিাজলজসন্ট রেে সাজথ হাইদ্ধজন শবষজয় শবজিষ কজে সাবান শেজয় হাি রধায়া শবষজয় উঠান ত্রবঠজক আজলািনা  

৩.৩: ওয়ািে্, ইউশনয়ন ও উপজজলা পয মাজয় ওয়াি শবষজয় বহৃৎ পশেসজে প্রিাে/ শেবস উেযাপন  

৩.৪: উপজজলা এবাং কশমউশনষ্ঠি পয মাজয় পপুলাে শথজয়িাে/ িলদ্ধিত্র প্রেি মজনে মাধযজম ওয়াি শবষজয় সজিিনিা বদৃ্ধি 

৩.৫: শবলজবািম এবাং রেয়াল শলখজনে মাধযজম স্বাস্থয শবশধ অভযাস িিমাে িথয প্রিাে  

৩.৬: শবে হািজধায়া শেবস উেযাপন 
 

গভন মজমন্ট শসজস্টম: 

৪.১: উপজজলা পয মাজয় স্থানীয় সেকাে /প্রশিশনশধজেে অাংি গ্রহজনে প্রকল্প অবশহি কেন কম মিালা আজয়াজন  

৪.২: ওয়াি প্রকল্প সমন্বয় কেজন ইউশনয়ন পয মাজয় পশেকল্পনা কম মিালাে আজয়াজন  

৪.৩: ওয়াি শবষয় ও রিকসই উন্নয়ন সম্পজকম সেকােী ও স্থানীয় সেকাে প্রশিশনশধজেে শিখন পশেেি মন  

৪.৪: ওয়াি প্রকল্প বাস্তবায়ন শবষজয় কমী প্রশিক্ষণ এবাং অবশহি কেন  

৪.৫: মাশসক অগ্রগশি পয মাজলািনা সভা। 

৪.৬: আইইশস ও শবশসশস উপকেণ, শনজেমশিকা ও প্রশিক্ষণ মশিউল উন্নয়ন ও মুদ্রন  

৪.৭: ইউশনয়ন ও উপজজলা পয মাজয় স্থায়ী কশমষ্ঠিে সভা  
 

প্রকল্প রথজক প্রাপ্ত সহজযাগীিা: 
 

 উপজজলা অবশহিকেণ কম মিালা- ১ ষ্ঠি। 

 ইউশনয়ন অবশহিকেণ কম মিালা- ১৮ ষ্ঠি। 

 রলাকাল এন্টােজপ্রইনােজক সাজপািম প্রোন- ৩ ষ্ঠি। 

 শবল রবািম স্থাপন- ১৯ ষ্ঠি। 

 রকায়ািমােশল রস্টকজহাল্ডাে শমষ্ঠিাং উপজজলা পয মাজয়- ১৫ ষ্ঠি। 

 ইউশনয়ন ওয়াি স্টযাদ্ধডাং কশমষ্ঠি শমষ্ঠিাং- ৪৩২ ষ্ঠি। 

 ইউশনয়ন ওয়ািসান কশমষ্ঠি শমষ্ঠিাং- ৮৬৪ ষ্ঠি। 

 ইউশনয়ন প্ল্াশনাং ওয়াকমিপ- ১৮ ষ্ঠি। 

 ইউশনয়ন প্ল্াশনাং শমষ্ঠিাং- ১৮ ষ্ঠি। 

 শসশবও পয মাজয় শমষ্ঠিাং- ৬৮০৪ ষ্ঠি। 

 নলকূপ েক্ষ রমকাশনক্স ত্রিেী ও রকয়ােজিকাে প্রশিক্ষণ- ২ বযাি। 

 শনোপে মল বযবস্থাপনাে জনয সযাশনজিিন কমী ত্রিেী ও সহায়িা- ১বযাি। 

 সযাশনজিিন মাজকমষ্ঠিাং এে জনয স্থানীয় উজোক্তা ত্রিেী ও সহায়িা- ১৮ জন। 



 শসশবও শলিােজেে প্রশিক্ষণ- ৭২ বযাি। 

 উপজজলা ইউশনয়ন শভশত্তক শবশভন্ন শেবস উেযাপন- ১৭১ ষ্ঠি। 

 পপুলাে শথজয়িাে প্রেি মন-১০৮ ষ্ঠি। 

 অশি েশেদ্র ও সুশবধাবদ্ধঞ্চিজেে মাজে নলকূপ স্থাপন- ১৮ষ্ঠি। 

 অশি েশেদ্র ও সুশবধাবদ্ধঞ্চিজেে মাজে নলকূপ রমোমি ও রগাড়াপাকা- ২৮২৫ ষ্ঠি। 

 অশি েশেদ্র ও সুশবধাবদ্ধঞ্চিজেে মাজে লযাষ্ঠিন স্থাপন- ৭০০০ রসি। 


