
 

আইডিয়াটির  ডিররানাম : ক্ষুদ্র নৃ - গ াষ্ঠী  নারীরের চাডিো ডিডিক প্রডিক্ষণ প্রোন ও স্বাবলম্বী িরে সািয্য করা । 

সমস্যার ডববৃডে : েডরদ্রো,ডিক্ষার অিাব, সামাডিক অসরচেনো, েরের অপ্রত্যুলো,কম মসংস্থারনর সুর া না থাকার ফরল ক্ষুদ্র নৃ - গ াষ্ঠী নারীরা পাডরবাডরক ও 

সামাডি িারব ববষরের স্বীকার িয় ।  ার ফরল এক ডেরক গ মন সামাডিক ডনরাপিার অিাব ঘরে,পাডরবাডরক ডন মােরনর স্বীকার  িয় গসই সারথ গ ৌত্যকসি 

বাল্য ডববাি  ও ডববাি ডবরেরের প্রবণো বৃডি পায় । 

 

সমাধারনর উপায় : 

 ডনব মাডচে এলাকায় ক্ষুদ্র নৃ - গ াষ্ঠী নারীরের  (১৮ - ৫০) োডলকা বেরী ও িাল না াে করণ 

 উক্ত োডলকার ডিডেরি উঠান ববঠরকর মাধ্যরম প্রডিক্ষরণর চাডিো ডনরুপন করা 

 চাডিো ডনরুপন পূব মক  ২০ িরনর গ্রুপ  ঠন 

 প্রডিক্ষরণর ডসডিউল বেরী করণ 

 োরের সুডবধামে স্থারন প্রডিক্ষরণর স্থান ও সময় ডনধ মারণ 

 মডিলা ডবষয়ক অডধেপ্তররর কম মরে প্রডিক্ষক / বেডনক িাো প্রোরনর মাধ্যরম প্রডিক্ষকরের সংডিষ্ট করণ  ও  প্রডিক্ষণ প্রোন 

 প্রডিক্ষণ গিরষ স্বাবলম্বী িওয়ার িন্য প্ররয়ািনীয় পরামি ম ও ঋণ প্রাডপ্তরে সিয়াো প্রোন 

 অন্যান্য েপ্তর বা প্রডেষ্ঠারনর গসবা সমূরির সারথ সংর া  স্থাপন 

 ফরলাআপ 

পূরব মর প্ররসস োপ : আইডিয়াটি নত্যন িওয়ায় পূরব মর প্ররসস োপ নাই । 

নত্যন প্ররসস োপ : 

                                                               নতুন প্রসেে ম্যাপ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ফলাফল : ক্ষুদ্র নৃ - গ াো্ষ্ঠী নারীরের প্রডিক্ষরণর মাধ্যরম সক্ষমো বৃডিসি অথ ম বনডেকিারব সাবলডম্ব  িরব। 

TCV : 

 সময় খরচ  াোয়াে 

আইডিয়া বাস্তবায়রনর আর  ১৬.০০ ঘণ্টা 400/- 4 বার 

আইডিয়া বাস্তবায়রনর পরর 4.00 ঘণ্টা নাই 1 বার 

আইডিয়া বাস্তবায়রনর ফরল গসবাগ্রিীোর প্রেুাডিে  গবডনডফে ১২.০০ ঘণ্টা কম লা রলা নাই ৪ বার  

কম লা রলা 

 

িডবষ্যে পডরকল্পনা : ক্ষুদ্র নৃ -গ াো্ষ্ঠীরের ডিক্ষরণর মাধ্যরম সক্ষমো বৃডি সি অথ ম বনডেক িারব সাবলডম্ব িরব গসই সারথ সামাডিক ডনরাপিা বৃডি 

পারব এবং বাল্য ডববাি, গ ৌত্যক, পাডরবাডরক ডন মােন সি ডববাি ডবরেরের িার হ্রাস পারব । 

েল  ঠন 

গেি ডিডিক প্রডিক্ষণ প্রোন 

ঋরণর িন্য আরবেন গ্রিণ 

উপরিলা কডমটিরে ঋণ অনুরমােন 

 
       ঋণ ডবেরণ 

গিষ 


