
“ ািত ািনক ডিলভারী ি ও
খাবার বিড় প-আউেটর হার কমােনা ”

িমেসস নািসমা ইয়াসিমন, িপএএ
উপেজলা পিরবার পিরক না কমকতা

মাবাইল: ০১৭১৯ ৯৭০৪৭৫
ইেমইল: ufpokushtia@gmail.com
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উপকারেভাগী: 

গভ ©বতী: ৩৪১৬ জন

খাবার বিড় হণকারী: ৩৯৬৮৬ জন

ি য়া সদর উপেজলা ১৪ ইউিনয়ন



কে র নাম ািত ািনক ডিলভারী ি ও খাবার বিড়র প আউেটর হার কমােনা।
ক ণয়নকারীর ত

(নাম, পদবী, মাবাইল, ইেমইল)
নািসমা ইয়াসিম িপএএ
উপেজলা পিরবার পিরক না অিফসার, ০১৭১৯৯৭০৪৭৫, ufpokushtia@gmail.com

কে র ধরণ ( 
িশ ণ/ িনজ
উে ােগ)

ক র
তািরখ

বা বায়েনর
সময়সীমা

পিরক না অ যায়ী
কে র কােজর

অ গিতর িববরণ

ক বা বায়েনর
আিথক সহায়তা
দানকারী
িত ােনর নাম

ক বা বায়েন
চ ােল স হ

এ পয হীত কায েমর
বণন া

ইেনােভশন ক
টি ং এর পর ি য়া
সদর উপেজলা ১৪
ইউিনয়েন পাইলট
ক রি েকশন
হে ।

অে াবর/ 
২০১৭

ন/ ২০১৮
( ৯ মাস) 
বতমােন
রি েকশন
চলমান

• সবা দান কারীেদর
সােথ মতিবিনময়
সভা।

• ক াসেকিডং সভা।
• খাবার বিড় হণ
কারী ও প আউট
িচি ত করণ।

• গভ ©বতী মােয়েদর
সবা আপেডট করা।

পিরবার পিরক না
অিধদ র ও
উপেজলা পিরষদ, 
ি য়া সদর, 
ি য়া

• বা বায়নকারী
দেলর আ িরকতার
অভাব।

• ৪ ইউিনয়েন
পিরবার ক াণ
পিরদিশকার পদ

।
• ৮৩ জন পিরবার
ক ান সহকারীর
মে ৫০ জন
কম ©রত।

• ৩ ইউিনয়েন
এফিপআই পদ

• জ ার বষ
• সং ার।

ক াসেকিডং সভা, 
ডাটােবজ তরী, িত
ইউিনয়েন থকভােব
কম ©পিরক না তরী, উঠান
বঠক,  া মান চলিচ
দশনী, িক ©ণ মা
িচি ত করণ এবং
মাবাইেলর মা েম
গভবত মা ও খাবার বিড়
হণকারীেদর মে

চািহদা অ যায়ী
যাগােযাগ রাখা।
গভবতী মােয়েদর ভেয়স
ােসেজর মা েম

সেচতন করা।
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েয়াজনীয় স দ কাথা হেত পাওয়া যােব

খাত িববরন অথ

জনবল থক কান জনবেলর েয়াজন
নই।

ব গত াপটপ , মেডম িবভাগীয় ভােব সরবরাহ ত

অ া

মাি িমিডয়া ি ন, 
ভেয়স এসএমএস,
মাবাইল িরচা©জ বাবদ

৫০০০/-
২০০০০০/-( আ মািনক)
৫০০X ১৪X ১২= ৮৪০০০/-

পিরবার পিরক না অিধদ র থেক
পাওয়া যেত পাের

সােকিচং করার জ েয়াজনীয়
উপকরণ, িলফেলট, ফ ন ও

শনারী

৫০০০০/- পিরবার পিরক না অিধদ র থেক
পাওয়া যেত পাের

গভ ©বতী মা ও র দাতােদর
রে র িপং িনন©য় িশ ণ ও

েয়াজনীয় ই ইপেম য়

১৫০০০০/- ানীয় সরকােরর িনি খাত থেক
পাওয়া গেছ

মাট খরচ:- ৪৮৯০০০/- ( ায়)



Mf©eZx gv I Lveviewo MÖnYKvix Ges WªcAvDU‡`i †gvevBj bsmn WvUv‡eR ˆZwi|

‡mevMÖnYKvix‡`i gvwëwgwWqv e¨venv‡ii gva¨‡g DVvb ˆeVK K‡i m‡PZb Kiv (gv‡m 4 evi)|

Mf©eZx gv‡q‡`i ‡Kv_vq, †Kvb mg‡q, †K 

†mev w`‡e Zv †gvevB‡ji gva¨‡g Rvwb‡q

†`Iqv|

‡gvevB‡ji gva¨‡g Lveviewo MÖnYKvix Lveviewo

wbqgvbyhvqx Lv‡”Q wKbv Zv mßv‡nGKevi Rvwb‡q

†`Iqv| †Kvb Amyweav n‡”Q wKbv Zvi wdWব াক
†bIqv|

Awa`ßi I Dc‡Rjv

cwil` †_‡K ¨
cÖ‡qvRbxq

mn‡hvMxZv MÖnb

‡mevMÖnYKvix‡`i wbKU

†mev cª̀ vbKvix‡`i

‡gvevBj b¤^i †`evi

wm×všÍ I cÖ‡qvR‡b

†hvMv‡hvM Kivi Rb¨

m‡PZb Kiv|



ewoLvevi ci †Kvb cvk©¦cÖwZwµqv ev

ewodzwi‡q †M‡j †mevcÖ̀ vbKvix‡K ª̀æZ

†dvb Kivi e¨vcv‡i †mevMÖnxZv‡K

m‡PZb Kiv|

B-Kwjs I B KvDwÝwjs (†gvevBj

†dv‡bi gva¨‡g) †mev cÖ̀ vbKiv I 

†mevMÖnxZv Ges †mev cÖ̀ vbKvixi

g‡a¨ †hvMv‡hvM e„w× Kiv| ভেয়স
ম ােসজ দান।

SzwKc~Y© gv wPwýZKib I †idvi

Kiv I cÖ‡qvR‡b Zv‡`i mv‡_ †_‡K 

mn‡hvMxZv Kiv

Kg©m~Px‡Z AvšÍwiK nevi Rb¨(OWN) 
Dc‡Rjv chv©‡qi Awdmvie„›` 

(UFPO, MO-MCHFP,) gv‡m

Kgc‡¶ ỳBevi mswøó BDwbq‡b †h‡q

†mev cÖv`vbKvix‡`i mv‡_ gZwewbgq| 

mfv Kivi wm×všÍ MÖnY|



মাইলে ান এক িভ ক করেব অে াবর/১৭ নেভ র/১৭ িডেস র/১৭ জা য়ারী/ ১৮
আেলাচনা সভা সকল সবা দানকারী ও

পারভাইজারেদর সােথ সভা
UFPO,
MO (MCHFP)

২৬/১০/২০১৭

খাবার বিড় হনকারী ও
পআউট িচি ত করন সহ
ত সং হ

ডাটােবজ তির ।
(ফরেমট তির)

সকল FPI, FWA স ন মাস

ক াসেকিডং সভা জলা এবং উপেজলা পযােয়র
অিফসার ও াফেদর িনেয় ।

UFPO ০৭/১২/২০১৭

িত ইউিনয়েন থক
থক ভােব মাইলে ান ও
এক িভ িনধা ©রণ

িত ইউিনয়েন সকল কমী © দর
িনেয় কে র িবষয় িনেয়
আেলাচনা সম া, সমাধান এবং
মাইলে ান ও এক িভ িনধা ©রণ

UFPO স ন মাস স ন মাস

গভবতী মােয়েদর তািলকা
আপেডট করা

অিধদ েরর সফটওয়ার বহার
কের ডাটা আপেডট ও আপেলাড
করা ।

সকল
FPI

নবায়ন চলমান নবায়ন চলমান নবায়ন চলমান নবায়ন চলমান



মাইলে ান এক িভ ক করেব ফ য়ারী/১৮ মাচ ©/১৮ এি ল/১৮ ম/১৮ ন/১৮
আেলাচনা সভা সকল সবা দানকারী ও

পারভাইজারেদর সােথ সভা
UFPO,
MO (MCHFP)

- - - - -

খাবার বিড় হনকারী ও
পআউট িচি ত করন
সহ ত সং হ

ডাটােবজ তির ।
(ফরেমট তির)

সকল FPI চলমান চলমান চলমান চলমান চলমান

ক াসেকিডং সভা জলা এবং উপেজলা পযা © য়র
অিফসার ও াফেদর িনেয় ।

UFPO - - - - -

িত ইউিনয়েন থক
থক ভােব মাইলে ান ও
এক িভ িনধা ©রণ

িত ইউিনয়েন সকল কমী © দর
িনেয় কে র িবষয় িনেয়
আেলাচনা সম া, সমাধান এবং
মাইলে ান ও এক িভ িনধা ©রণ

UFPO

গভবতী মােয়েদর তািলকা
আপেডট করা

অিধদ েরর সফটওয়ার বহার
কের ডাটা আপেডট ও আপেলাড
করা ।

সকল
FPI

নবায়ন চলমান নবায়ন
চলমান

নবায়ন
চলমান

নবায়ন
চলমান

নবায়ন চলমান



মাইলে ান এক িভ ক করেব অে াবর/
১৭ নেভ র/১৭ িডেস র/১৭ জা য়ারী/ ১৮

টােগট পেদর িনেয়
উঠান বঠক ও কমশালা

তরী ত িভিডও ি প
ও আই িপিস ল
আেরাও বিশ উ ত
করা।

UFPO
FPI

িডেস র মােসর
শষ স ােহ ২
ােন  িভিডও
দশনী

িত মােস ৪ কের
মাি িমিডয়ার
মা েম  িভিডও দশনী,
িত মােস ২ কের
উঠান বঠক। ( িত
ইউিনয়েন)

গভবতী মা ও গভে ার
মােয়র জ ল অব ায়
ও খাবার বিড়র
পাশপিতি য়ার
াব াপনা

জ ল গভবতী ও
গভে ার মা িচি ত ও
রফার।

FWV,
SACMO,
FWA

চলমান চলমান চলমান চলমান

ফেলাআপ ও িফড াক
িনি ত করন

মাবাইেলর মা েম UFPO,
MO
(MCHFP)

চলমান চলমান চলমান চলমান



মাইলে ান এক িভ ক করেব ফ য়ারী/১৮ মাচ ©/১৮ এি ল/১৮ ম/১৮ ন/১৮
টােগট
পেদর িনেয়

উঠান বঠক ও
কমশালা

তরী ত িভিডও
ি প ও আই
িপিস ল
আেরাও বিশ
উ ত করা।

UFPO
FPI,

িত মােস ৪
কের
মাি িমিডয়ার
মা েম  িভিডও
দশনী, িত
মােস ২ কের
উঠান বঠক।
( িত
ইউিনয়েন)

িত মােস ৪
কের মাি িমিডয়ার
মা েম  িভিডও
দশনী, িত
মােস ২ কের
উঠান বঠক।
( িত
ইউিনয়েন)

িত মােস ৪
কের মাি িমিডয়ার
মা েম  িভিডও
দশনী, িত মােস
২ কের উঠান
বঠক। ( িত
ইউিনয়েন)

িত মােস ৪
কের
মাি িমিডয়ার
মা েম  িভিডও
দশনী, িত
মােস ২ কের
উঠান বঠক।
( িত
ইউিনয়েন)

িত মােস ৪
কের

মাি িমিডয়ার
মা েম  িভিড
ও দশনী, 
িত মােস ২
কের উঠান

বঠক।
( িত
ইউিনয়েন)

গভবতী মা ও
গভে ার মােয়র
জ ল অব ায়
ও খাবার বিড়র
পাশপিতি য়ার
াব াপনা

জ ল গভবতী ও
গভে ার মা
িচি ত ও
রফার।

FWV,
SACMO,
FWA

চলমান চলমান চলমান চলমান চলমান

ফেলাআপ ও
িফড াক
িনি ত করন

মাবাইেলর
মা েম

UFPO,
MO
(MCHFP)

চলমান চলমান চলমান চলমান চলমান



মাইলে ান এক িভ ক করেব অে াবর/১৭ নেভ র/১৭ িডেস র/১৭ জা য়াির/১৮

া ন পিরবার
পিরক না কমী © ও া
িবভােগর সহেযাগীতা
হণ

ইউিনেট
অবসর া কমী ©, া
কমী © ও িসএইচিসিপ এর
মা েম গভ©বতী
মােয়েদর ত ও সবা
দান

FPI
FWA 
(অিতির
দািয় া )

চলমান চলমান

মিনটিরং ও পারিভশন মাবাইেলর মা েম ও
িফ পিরদশ©ন কের।

UFPO,
MO
(MCHFP)
FPI

চলমান
ি য়া

চলমান
ি য়া

চলমান ি য়া চলমান ি য়া

গভবতী মা ও র
দাতােদর রে র প
িনন ©য়

উপেজলা পিরষেদর
িনিদ খাত থেক
েয়াজনীয় ব া হণ

উপেজলা
চয়ার ান,

UNO,
UFPO

গভ©বতী ও গেভা© র
মােয়েদর ভেয়স
এসএমএস দান

অিধদ ের ভেয়স
এসএমএস এর জ
িবসেনস েপাজাল

UFPO ১২/১২/২০১৭



মাইলে ান এক িভ ক করেব ফ /১৮ মাচ ©/১৮ এি ল/১৮ ম/১৮ ন/১৮

া ন পিরবার
পিরক না কমী© ও
া িবভােগর
সহেযাগীতা হণ

ইউিনেট অবসর া
কমী, া কমী© ও
িসএইচিসিপ এর মা েম
গভ ©বতী মােয়েদর ত ও
সবা দান

FPI
FWA 
(অিতির
দািয় া )

চলমান চলমান চলমান চলমান চলমান

মিনটিরং ও
পারিভশন

মাবাইেলর মা েম ও
িফ পিরদশ©ন কের।
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