উদ্ভাবনী উদ্যাগ : (1৩/০৯/২০১৮)
শিদ্ ানাম

: না ী ক্ষমতায়ন, মানবতা উন্নয়ন

সমস্যা শববৃশত :
সমস্যা : স্বামী পশ তযাক্তা, শবধবা ও তালাকপ্রাপ্তা মশিলা া না ী শনর্ যাতন, মানব পাচা , পশততাবৃশি ও আত্মিতযা সি শবশিন্ন
ধ দ্ে শনর্ যাতদ্ন শিকা িয়। অন্যশিদ্ক তাদ্ি সন্তান া শিশু শনর্ যাতন, শিশু পাচা , অননশতক কার্ যকলাপ, মািকাসক্ত ও সন্ত্রাসী
িওয়া ঝুশকদ্ত থাদ্ক/ সুদ্র্াগ অদ্নক ববিী র্া একটি অগ্রসমান াদ্ে উন্নয়নদ্ক বাধাগ্রস্থ কদ্ ।
কা ে : পশ বা ও সমাদ্ে অবদ্িশলত স্বামী পশ তযাক্তা, শবধবা ও তালাকপ্রাপ্ত অসিায় মশিলা া স্বামী বাশি বথদ্ক শিশু সন্তান
সি শবতাশিত িদ্য় বৃদ্ধ বাবা/ িাইদ্ি বাশিদ্ত আশ্রয় পায় না। সন্তান সি তা া িাসমান অবস্থায় থাদ্ক। অদ্নদ্ক আশ্রয় বপদ্লও
শিশু সন্তানসি মানদ্বত েীবন র্াপন কদ্ । র্া প্রিাব পদ্ি সন্তানদ্ি ববদ্ি উঠা উপ । শিক্ষা, স্বাস্থয ও সমাদ্ে অন্যান্য
সুদ্র্াগ সুশবধা বথদ্ক তা া িয় বশিত। মশিলাদ্ি শনেস্ব বতমন বকান আয় ব ােগা থাদ্ক না। সমাে তাদ্ি দ্ক বিাশি স্বাবস্ত
কদ্ । সমাদ্ে তাদ্ি বকান মর্ যািা বা সম্মান থাদ্ক না।

সমাধাদ্ন উপায় :
টিম গঠনপূ্বক কময এলাকা শচশিত কদ্ শবধবা তালাকপ্রাপ্তা ও স্বামী পশ তযাক্তা মশিলাদ্ি ডাটাদ্বে ততশ ক া। অসিায়
মশিলাদ্ি শবশিন্ন ধ দ্ে আয়বধ যক প্রশিক্ষে প্রিান সি ক্ষুদ্র উদ্যাক্তা ততশ কদ্ বিয়া। এ ফদ্ল তাদ্ি শিশুদ্ি সুশিক্ষা লাি
শনশিত িদ্ব।
পদ্ব য প্রদ্সস ম্যাপ :
শুরু
টিম গঠন
একটি গ্রাম/ ইউশনয়ন বাোই

প বতী প্রদ্সস ম্যাপ
শুরু
টিম গঠন সম্পন্ন িদ্য়দ্ে
একটি গ্রাম বাোই ক া িদ্য়দ্ে
ডাটাদ্বে ততশ সম্পন্ন িদ্য়দ্ে

ডাটাদ্বে ততশ
িল/সশমশত গঠন
মশিলাদ্ি সাদ্থ মতশবশনময়
চাশিিা শনরুপে
চাশিিা শিশিক শলংদ্কে স্থাপন, প্রশিক্ষে, ঋে প্রিান, উক েে প্রিান
মশনটশ ং ও ফদ্লাআপ (প্রশিক্ষে, ঋে প্রিান ইতযাশি
বিি

িল গঠন সম্পন্ন িদ্য়দ্ে
মশিলাদ্ি সাদ্থ মতশবশনময় িদ্য়দ্ে
চাশিিা শনরুপে িদ্য়দ্ে
চাশিিা শিশিক শলংদ্কে স্থাপন ও প্রশিক্ষে সমাপ্ত িদ্য়দ্ে, ঋে
প্রিান ও উপক ে প্রিান প্রশিয়াধীন
মশনটশ ং ও ফদ্লাআপ (প্রশিক্ষে, ঋে প্রিান ইতযাশি) চলমান

বিি

প্রতযাশিত ফলাফল (TCV) :
আইশডয়া বাস্তবায়দ্ন প শবধবা, স্বামী পশ তযাক্তা ও তালাকপ্রাপ্তা মশিলা া র্া া সমাদ্ে ববাঝা/শনগৃিীত তা া অথ যননশতকিাদ্ব
স্বাবলম্বী িদ্য় সমাদ্ে সম্মাদ্ন সাদ্থ বাঁচদ্ত পা দ্ব। মশিলাদ্িদ্ অথ যননশতকিাদ্ব আত্মশনিযলিীল ক া মাধ্যদ্ম তাদ্ি
সন্তানদ্ি সুনাগশ ক শিসাদ্ব গদ্ি বতালা সুদ্র্াগ সৃশি িদ্ব। তাদ্ি শিশু াও আ িিেন স্বািাশবক শিশু মত স্বািাশবক
পশ দ্বদ্ি ববদ্ি উঠদ্ত পা দ্ব । বিদ্ি উন্নয়দ্ন ভূশমকা ব দ্ে তা া িদ্ত পা দ্ব বিদ্ি উন্নয়দ্ন একেন গশব যত অংিীিা ।
ইশতমদ্ধ্য সাতেন মশিলা প্রশিক্ষে গ্রিে কদ্ আয়বধ যক কাদ্ে সাদ্থ সম্পৃক্ত িদ্য়দ্ে।
সিদ্র্াশগতায় : a2i
বাস্তবায়নকা ী : ফাদ্তমা েহু া, বেলা মশিলা শবিয়ক কমযকতযা (উপ-পশ চালক), মশিলা শবিয়ক অশধিপ্ত , মাগু া

ফাদ্তমা েহু া
উপ-পশ চালক
মশিলা শবিয়ক অশধিপ্ত
মাগু া
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