


দূরম যোগ বফলয়ক স্থোয়ী অরদোফরী 

৫.২.৩১.১ ভোজরফো বধদপতয 

ভোজরফো বধদপতয দুরম যোগ ব্যফস্থোনো-ংক্রোন্ত বনম্রবরবিত কোজগুররো ম্পোদন কযরফ: 

ঝুঁবকো কোম যক্রভ 

ক) দুরম যোগ প্রস্তুবত ও োডোদোন কভ যকোরে প্রবতফন্ধী ব্যবি ও সুবফধোফবিতরদয ংগ্রণ বনবিতকযণ; 

ি) বফববন্ন প্রকরেয ভোধ্যরভ দুরম যোগকফবরত প্রবতফন্ধী ও সুবফধোফবিত গ্রুরয দস্যরদয জীবফকো বনফ যোর োয়তো 

প্রদোন;   

গ্) দুরম যোগঝবক ো ও জরুবয োডোদোন কভ যকোরে ভোজরফো বধদপ্তরযয তোবরকোভুি কর এনবজও এফং স্থোনীয় 

ববফওয ংগ্রণ বনবিতকযণ; 

ঘ)  দুরম যোগজবনত কোযরণ ফো ন্য ককোরনো ংকটকোরর এবতভ বশুরদয দ্রুত জবযরয ভোধ্যরভ তথ্যবোেোয ততবয ও 

তোরদয সুযক্ষো ভোনবফক োয়তো বযকেনো প্রণয়ন ও ফোস্তফোয়ন; 

ঙ ) এবতভ ও দুরম যোগকফবরত বশুরদয বযচম যো ও সুযক্ষোয় উরজরো ভোজরফো কভ যকতযো ও আউবনয়ন ভোজকভীরদয 

ভোধ্যরভ কভ যরকৌর বনধ যোযণ ও ফোস্তফোয়রন বনরদ যনো প্রদোন;  

চ) ভন্ত্রণোররময কভ যকতযোরদয বশুরদয ভনঃোভোবজক োয়তো ও সুযক্ষো বশু সুযক্ষো বফলরম কভৌবরক দক্ষতো গরড 

কতোরো;  

ছ)  দুরম যোগ ব্যফস্থোনোয় প্রবক্ষণপ্রোপ্ত কেচ্ছোরফকরদয দুরম যোগকোরর বশু সুযক্ষো বফলরম প্রবক্ষণ প্রদোন; 

জ) দুরম যোগকোরীন প্ররমোজনীয় োভগ্রী, কমভন: বযফোরযয প্ররমোজনীয় বজবনত্র, বক্ষো ও ভনঃোভোবজক োয়তো 

উকযণ ক্রয় এফং কগুররো বনযোদ স্থোরন ংযক্ষণ; 

ঝ)  বফববন্ন দুরম যোগ ব্যফস্থোনো কবভটিরত বধদপ্তরযয প্রবতবনবধয ংগুণ বনবিতকযণ। 

জরুবয োডোদোন 

(১) োডোদোন প্রস্তুবত ম যোয় 

ক) ন্তভু যবিমুরক দুরম যোগ োডোদোন বযকেনো প্রণয়ন; 

ি) প্রবতফন্ধী, প্রফীণ, নোযী ও বশু ংরফদনীর দুরম যোগপ্রস্তুবত, পুনরুদ্ধোয ও পুনফ যোন-কোম যক্রভ ফোস্তফোয়ন ককৌর প্রণয়ন 

এফং ংবিষ্ট বফবোগ ও এনবজওরদয ক্ষভতো ফবদ্ধকযণ; 

গ) প্রবতফন্ধী, প্রফীণ, নোযী ও বশু ংরফদনীর োডোদোন বযকেনো ফছরয এক ফোয ম যোররোচনো কযো এফং কর 

স্তরযয কেকরোল্ডোযরদয রে রমোবগতো ও ভন্বয় ককৌর বনবিতকযণ; 

ঘ) কেচ্ছোরফকরদয দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও োভোবজক সুযক্ষো বফলরম প্রবক্ষণ কদওমো এফং কেচ্ছোরফক দরগুররোরক 

প্ররমোজনীয় মন্ত্রোবত োয়তো প্রদোন; 

ঙ) দুরম যোগপ্রস্তুবত কভ যবযকেনোয ফোস্তফোয়ন প্রবত ফছয ম যোররোচনো কযো এফং কর স্তরযয প্রোবনক কর্তযরক্ষয রে 

বনজে কভ যবযকেনোয ভন্বয়োধন; 

চ) দুরম যোগকোরর এরোকোবববিক ভোজকল্যোণ কভীরদযরক ংগঠিত কযো; 

ছ) ভন্ত্রণোররময একজন কভ যকতযোরক কপোকোর রমন্ট বররফ বচবিত কযো। 

 



(২) তকীকযণ্/াঁবমোবয ম যোয় 

ক) ভোঠ ম যোরময বপ কবভউবনটিয জনোধোযণরদয তকয ফোতযো প্রোবপ্ত ও প্রচোয বনবিতকযণ; 

 

ি) দুরম যোগপ্রস্তুবতরত জনোধোযণরক তকয কযরত ভোঠ কভ যকতযো ও ংগঠরনয ভোধ্যরভ স্থোনীয় প্রোনরক োয়তো 

প্রদোন এফং স্থোনোন্তয বযকেনো ও দ্ধবত ম্পরকয বশু, নোযী, প্রবতফন্ধী ও প্রফীণরদয রচতনতো বৃবদ্ধ কযো; 

গ) প্রবতফন্ধী ব্যবিরদয বনযোদ ও তকয স্থোনোন্তয, ন্ধোন ও উদ্ধোয কোম যক্রভ ফোস্তফোয়ন কযো; 

ঘ) প্রবতফন্ধী ও সুবফধোফবিত গুরয দস্যরদয বনযোদ ও তকয স্থোনোন্তয, ন্ধোন ও উদ্ধোয কোম যক্রভ বনবিত কযরত 

ভোঠ ম যোরময কোধ যোরয়মূর বনরদ যনো জোবয কযো। 

(৩) দুরম যোগ ম যোয় 

ক) দুরম যোগকফবরত এরোকোয় অশ্রয়রকরেকযোরম্প ভোনবক েোস্থযরফো প্রদোন, ট্রভো কোউরেবরংরময জন্য ক্রোআব 

োরোট য কন্টোয স্থোন এফং বফববন্ন কভবডকযোর কররজ ফো োোতোররয কন্টোয কথরক কফো প্রদোন বনবিতকযণ; 

(ি) দুরম যোগকফবরত বশু, নোযী কররয ভরনোোভোবজক োয়তো প্রদোরন তোৎক্ষবনক োয়তোয ব্যোফস্থো গ্রণ, 

প্ররমোজরন ভোজরফো বধদপ্তরযয ভোধ্যরভ ভনঃোভোবজক োডোদোনকোযী বনযুি কযো; 

(গ) ভোনবফক োয়তো ককে বযচোরনো এফং বশুফোন্ধফ স্থোরনয (বএকএ) ব্যফস্থো গ্ররণয জন্য স্থোনীয় যকোয 

কর্তযক্ষ, এনবজও ও স্থোনীয় কেচ্ছোরফক গ্রুরয ভন্বরম স্থোনীয় কর্তযক্ষরক োয়তো প্রদোন; 

(ঘ) ক্ষবতগ্রস্ত এরোকোয এবতভিোনোমূর প্ররমোজনীয় ভোনবফক োয়তো বচবকৎোরফো বনবিতকযণ এফং 

কবভউবনটিরত ফো বফকে বযচম যো ব্যফস্থোয় বশুরদয সুযক্ষো ও ভন্বয় কযো; 

(ঙ) বনয়ন্ত্রনকক্ষ বযচোরনো কযো; 

(চ) উদ্ধোয ও ভোনবফক োয়তো-কোম যক্রভ বযচোরনো কযো এফং নোযী, বশু, প্রফীণ ও প্রবতফন্ধী ব্যবিরদয সুযক্ষো ও ক্ষবত 

বফরফচনোয় কযরি প্রোণোবন ও ক্ষয়ক্ষবত ম্পরকয জবয চোরোরত কভী ও কেচ্ছোরফকরদয বনরদ যনো প্রদোন; 

(ছ) ক্ষবতগ্রস্ত এরোকোমুর প্ররমোজনভরতো ভোজকভী বনরমোবজত কযো এফং বশুরদয সুযক্ষোয় বশুফোন্ধফ স্থোন ও 

কযপোরযর োবব যরয ভন্ধয়োধন। 

পুনফ যোন ও পুনগ যঠন ম যোয় 

ক) ভোনবফক োয়তো ও পুনফ যোন কভ যসূবচরত ংগ্রণ, বফদোন্ন জনরগোষ্ঠীরক ক্ষবতয োত কথরক যক্ষো এফং 

জীবফকো বনফ যোর োয়তো প্রদোন; 

ি) দুগ যত জনরগোষ্ঠীরক সুযক্ষো, পুনফ যোন ও পুনরযকত্রীকযরণ বযফোয ও কবভউবনটিবববিক উরযোগ গ্রণ; 

গ) এবতভ ও বফবচ্ছন্ন বশুযো কমন তোরদয বযফোরযয দো/ককমোযরটকোযরদয রে থোকরত োরয এফং তোরদয 

প্ররমোজনীয় কফোপ্রোবপ্ত বনবিতকযণ; 

ঘ) দুগ যত জনরগোষ্ঠীয প্রতযোফতযন ও পুনফ যোন প্রবক্রমোয ওয ম যরফক্ষণ, প্রবতরফদন এফং যফতী ভরম কদিোরোনো 

কযোয কক্ষরত্র কবভউবনটি যবববিক কফো দ্ধবত প্রবতষ্ঠো কযো; 

ঙ) প্রবতফন্ধী, বফধফো ও বশুয অথ যোভোবজক পুনফ যোরনয বযকেনো প্রণয়ন এফং তো ফোস্তফোয়রনয উরযোগ গ্রণ; 

চ) যকোবয পুনফ যোন কভ যসূবচ এফং ন্যোন্য ংস্থোয ংবিষ্ট কোম যক্রভ ফোস্তফোয়রন রমোবগতো প্রদোন এফং েোবোবফক 

ফস্থো বপরয নো অো ফ যোত্মক কোম যক্রভ চোবররয় মোওয়ো ।   


