
  



কৃতজ্ঞতা স্বীকার  

নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্যালয়ের এম.এস.ডিলু (মাস্টার অফ নসাশ্যাল ওোর্ক ) এর প্রথম িয়ষকর এর্টি গুরুত্বপূর্ক জদ্র্ হল 

জফল্ড ওোর্ক । এই গয়িষর্ার র্ািটি সুন্দর ভায়ি সমূ্পর্ক র্রার িেয আজম আমার আন্তজরর্ শ্রদ্ধা ও রৃ্তজ্ঞতা িাোই নেতাজি 

সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্যালয়ের এম.এস.ডিলু জিভায়গর অধ্যাপর্ র্লযার্ কুমার সােযাল, অধ্যাজপর্া র্স্তুরী জসেহা এিং অধ্যাপর্ 

ময়োজিত গড়াই এর জের্ট। যায়দ্র পথ জেয়দ্ক জশ্র্া ছাড়া এই গয়িষর্াটি িাস্তজির্ রূপ লাভ র্রয়ত পারত ো। 

 

            এছাড়াও গবেষণার কাজটি সমূ্পণণ করবে যায়দ্র সাহায্য নিবেনি তারা হয়লে ডাাঃ সুকুমার পাল নয্জে “এনু্ড্রজপল্লী সসন্টার 

ফর ইনন্টবেবেড সডভলপবেন্ট (অযাজসড)” সম্পয়র্ক  আমায়দ্র জিস্তাজরত ির্কো জদ্য়েয়ছে। হষণেঞু্জরী িন্দা নয্নি “উদ্যমী ইজিো 

ফাউয়িশ্ে” সম্পয়র্ক  জিস্তাজরত আয়লাচো র্য়রয়ছে। সসাো োইনে নয্নি “সেুজ সংঘ ” সম্পয়র্ক  জিস্তাজরত েণণিা নিবেবিি। এছাড়া  

সুয়েনু্দ িযাঙ্ক, নয্নি “ চাইল্ডলাইি ইনিো ফাউবিশি ” সম্পয়র্ক  আোবির সােবি জিস্তাজরত আয়লাচো র্য়রয়ছে। এিাড়া যার োম 

উয়েে র্রয়তই হে জতজে হয়লে ডঃ নসামসিে মুোজী নয্নি আোবির রাবজযর কবরািা পনরনিনে সম্পয়র্ক  নেস্তানরে আবলাচিা 

র্য়রয়ছে। সবেণাপনর কৃেজ্ঞো জািাই সসই সকল েযনিবির য্াবির কাি সেবক েেয সংেহ িা করবল সকাি ভাবেই গবেষণার 

কাজটিবক পূণণোর রূপ নিবে পারোে িা।  

                         উপজরউক্ত িযজক্তিয়গকর আন্তজরর্ পথ প্রদ্শ্কে ছাড়া র্েেই গয়িষর্া র্ািটি সুসম্পন্ন হত ো এিং গয়িষর্াটির   

সাফয়লযর পূর্কতা ও  অধ্রা নথয়র্ নযত। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

সূচীপত্র 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্রমিক 

সংখ্যা 
মিষয়িস্তু পৃষ্ঠা 

বিভাগ – ক 

১.         এনু্ড্রজপল্লী সসন্টার ফর ইমন্টগ্রেগ্রেড সডভলপগ্রিন্ট(অ্যামসড) 

 

১-৩ 

২. উদ্যিী ইমিয়া ফাউগ্রিশন   

 

৪-৫ 

৩. সিুজ সংঘ 
 

৬-৮ 

৪. চাইল্ডলাইন ইমিয়া ফাউগ্রিশন ৯-১০ 

মিভাগ – খ্ 

৫. আমার এলাকার কররানা পবরবিবির বিিরণ ১১-১৩ 

মিভাগ – গ 

৬.             একটি জাতীয় স্তগ্ররর সি-সরকারী সংস্থা )এনমজও( - 

 চাইল্ড ইন মনড ইনমিটিউে )মসমন(  

 

১৪-১৬ 

৭.             একটি আন্তজজ াবিক স্তররর বি-সরকারী সংিা (এনবজও)-  

                                    বসভ দ্যা বিলরেন 

 

১৭-১৯ 



মিভাগ–ক 

    এনু্ড্রজপল্লী সসন্টার ফর ইমন্টগ্রেগ্রেড সডভলপগ্রিন্ট(অ্যামসড) 

• সংস্থার নাি : এনু্ড্রজপল্লী সসন্টার ফর ইনন্টবেবেড সডভলপবেন্ট(অ্যানসড)।    

  

• সংস্থাপগ্রনর সাল : এই সংিা ১৯৯৭ সাবল শানিনিবকেবি প্রনেনিে হবেনিল।    

   

• কার্য মনিযাহী পমরচালক : সুকুমার পাল        

  

• সরমজগ্রেশন প্রমক্রয়া : এই সংিা সনেনে নিেন্ধি আইি, ১৮৬১ এর অ্ধীবি ১৯৯৭ সাবল নিেনিে হবেজছল। 

                                 সরনজবেশি িম্বর - এস/৮৯৬১২।       

  

• সংস্থার ঐমতহামসক পেভূমি : অ্যানসড ১৯৯৭ সাবল পনিেেবের শানিনিবকেবি প্রনেনিে হবেনিল। এর সির িফের 

শানিনিবকেবির এনু্ড্রজপল্লীবে অ্েনিে। এই সংগঠবির পনরকল্পিাটি শুরু হবেনিল য্খি একিল েনু্ধ য্ারা সাোনজক 

কাবজর সাবে যু্ি নিল। যারা অ্পুনি, িনরদ্র, েনিে এেং সাোনজকভাবে নপনিবে পড়া সলাকবির উন্নেি করার নসিাি 

নিবেনিল। নেশ্বভারেী নেশ্বনেিযালবের অ্ধযাপক এেং নশক্ষানেিবির সহােোে কাজ শুরু হে। এই সংিা প্রানিক সম্প্রিাে 

এেং এর জিগণবক স্বােলম্বী ও আত্ম-সম্মানিে কবর োিুষবক  ক্ষেোনেে কবর।   

 
• সংস্থার মিশন: অ্ংশেহর্েূলক পিনের োধযবে স্ব-নিভণ র োেীণ সম্প্রিাবের নেকাশ করা, প্রানিক ও দুেণল সম্প্রিােবক 

ক্ষেোেবির ধারণা নিবে জীেি, জীনেকা ও আেণ সাোনজক অ্েিার উন্ননের সুবয্াগ প্রিাি র্রা, নসই সমস্ত নশশুবির 

সহােো করা য্াবে োরা একটি সুখী এেং স্বািযকর শশশে কাোবে পাবর এেং ভাল, িানেত্বশীল িাগনরক হবে পাবর। 
  

• সংস্থার মভশন: প্রানিক ও দুেণল সম্প্রিাবের সলাকবির স্বােলম্বী ও আত্ম-সম্মানিে কবর োবির ক্ষেোেি করা। 

 

• পমরচালক পষযদ্ এিং কিীিৃন্দ :   

অ্যানসবডর পনরচালিা পষণি নেশ্বভারেী নেশ্বনেিযালবের উন্নেিকাবয্ণ ব্রেী সপশািার কেী এেং নশক্ষানেিবির সেন্ববে 

গঠিে। এই সংিার পনরচালিা পষণবির গঠি হল নিম্নরূপ:  

র্) ডঃ সুকুোর পাল  -  সম্মািীে সপ্রনসবডন্ট                 ে) ডঃ সভালািাে েিল  -  ভাইস সপ্রনসবডন্ট 

গ) সিেিারােি সেজ -  সনচে ও প্রধাি কায্ণনিেণাহী          ঘ) চনিো োগ -  যু্গ্ম সনচে 

ঙ) রেীিিাে সকাবল -  সকাষাধযক্ষ ো সেজারার             চ)  আবলাক ভট্টাচায্ণ -  কায্ণনিেণাহী সিসয 

ি) রঞ্জি কনেরাজ -  কায্ণনিেণাহী সিসয                          জ) সসৌগে ভট্টাচায্ণ - কায্ণনিেণাহী সিসয 

 

           সংস্থার  কিীিৃন্দ :  

 সপ্রনসবডন্ট, সনচে, সকাষাধযক্ষ, সপ্রাবজক্ট সকানডণ বিের, সহ-বপ্রাবজক্ট সকানডণ বিের, নহসােরক্ষক,    

             ১০ জি নশক্ষক ো নশনক্ষকা, ১০ জি সোজ কেী, ৭ জি পনরষ্কার কেী।        

১ 

 



                                                                                                                     

• সহগ্রর্াগী অ্ংশীদ্ার :  

➢ কিবেঞ্জা এনপবকাবপল ইোনলোিা (নসইআই) িাবে  ইোনলর একটি আিজণ ানেক সংিা ২০১৬  সাল সেবক 

“সুন্দরেবির উপকূলীে অ্িবল খাবিযর জিয জল: ভারে ও োংলাবিশ”  িাবে প্রকবল্প অ্েণােি কবর   আসবি। 

➢ েেণ োবি নেশ্বভারেী নেশ্বনেিযালে োবির েূলযোি পরােশণ এেং অ্নভজ্ঞো নিবে অ্যানসবডর প্রকল্পগুনলবে 

সহােো করবি। 

➢ নজআইবজড/স্বািয নেভাগ, পনিেেে সরকার। 

➢ সযার রেি োো োস্ট। 

➢ পনরবেশ েন্ত্রালে, ভারে সরকার। 

 

• আমথযক সংস্থান : অ্যানসড নেনভন্ন আনেণক িাো, আিজণ ানেক ও জােীে সংিা ,সহেেী পৃিবপাষবকর কাি সেবক 

আনেণক সংিাি সপবে োবক। 

 

• প্রকগ্রের অ্ঞ্চল িা অ্পাগ্ররশনাল এমরয়া: উত্তর ২৪ পরগিার নহজলগঞ্জ ব্লবকর সােটি োে পিাবেে অ্িবল অ্যানসড  

কাজ কবর োবক।  

 

• সংস্থার মিমভন্ন কিযসূমচর মিিরণ :          

   
➢ দুগ্রর্যাগ িযিস্থাপনা: এই সংিা প্রাকৃনেক দুবয্ণাগ ো অ্নেোরী সয্েি আেলা, আম্ফাি ও সকানভবডর সেবে সম্প্রিাবে 

নেনভন্ন ত্রাণ কায্ণ পনরচালিা কবর। এিাড়াও এই সংিা ক্ষনেেিবির নিরাপি আশ্রে, জল, খািয, স্বািয পনরবষো ইেযানি   

সেৌনলক সুনেধাগুনল প্রিাি কবর। 

 

➢ মশশু সুরক্ষা প্রকে: েেণ োবি উত্তর চনিশ পরগিার নহংগলগঞ্জ ব্লবকর সয্াবগশগঞ্জ, সগানেন্দকেী ও কালীেলা িাবে 

নেিটি োে পিাবেবে অ্যানসড স্পিসরনশপ প্রকল্প োস্তোেি কবরবি। প্রকল্পটি প্রধািে দুটি উপািািগুনলর উপর দৃনি 

নিেি কবর, ো হল স্বািয এেং নশক্ষা। 

     

➢ জীমিকার কিযসূমচ: খাবিযর জিয জল নশবরািাবে জীনেকা নিেণাহ প্রকল্পটি কৃনষবক্ষবত্র জবলর সহজলভযো নিনিে 

কবরবি এেং িনরদ্রবির নেনভন্ন আবের সুবয্াগ পাওোর জিয জীনেকার নেকল্প উপাে সরেরাহ কবরবি।  

 

➢ নানুর ব্লগ্রকর ১৫৭টি মিদ্যালগ্রয় হাত স ায়ার প্রকে : নজআইবজড এেং নজওডনব্লউনেএর সহােোে অ্যানসড ২০০৪ 

সাবল িািুর ব্লবকর ১৫ টি প্রােনেক নেিযালবে িে োবসর নেবশষ হাে সধাোর উপকানরো সম্পবকণ  প্রচার চালাে। 

 

• োগ্রগযে গ্রুপ: স্বািয, পুনি, নশক্ষা এেং আোসি পনরবষো অ্যাবেবস শহুবর ও োেীণ অ্িবল প্রানিক জিবগািীর সেেণি 

করার পাশাপানশ অ্েণনিনেক অ্েিার উন্ননে করবে যু্েসোজবক সাোনজক, সাংকৃনেক এেং পনরবেশগে 

নিোকলাপগুনল সংগঠিে করবে উৎসানহে করা।  

 

২ 

 



• প্রকে এিং সপ্রাোি : এই সংিা সরসনকউ সেনিং অ্যাি সহল ে আযনসসবেিস সেনিং, এডুবকশি অ্যাি নরসাচণ , 

লকডাউি চলাকালীি কবরািা পনরনিনেবে নশশুবির নশক্ষার জিয সিাে গ্রুপ গঠবির িরুণ স্টানড সসন্টার শেনর , 

কবরািা পনরনিনেবে নমন্টাল এেং এডুবকশিাল সয্েি সয্াগা এেং সিাে গ্রুপ স্টানড গঠি কবরনিল।  

  

• সংস্থার কিযপদ্ধমত ও নীমত: 

➢ সকস ওোকণ : দুবয্ণাবগ পীনড়ে েযনিবির সহােো ,সাফবলযর কানহিী। 

➢ সগািী কেণ: স্বনিভণ র িল গঠি , কৃষকবির িল গঠি ইেযানি। 

➢ সেনি কেণ: সম্প্রিাবের সলাবকবির সাবে আবলাচিা, নেনভন্ন সগািীর জিয প্রনশক্ষণ ইেযানি। 

➢ সোজ কেণ গবেষণা। 

 

❖ নীমত 

দুবয্ণাগ েযেিাপিার নেিটি সেৌনলক নেষে – 

১. দুবয্ণাবগর প্রনেনিো – সক্ষেো েৃনি, িল গঠি , সবচেিো ইেযানি দুবয্ণাবগর আবগ প্রস্তুনে য্ো সেবে সিওো। 

২. দুবয্ণাগ প্রস্তুনে – সনরবে সিওো, স্বািয, সেৌনলক সুবয্াগসুনেধাগুবলা এেং খাোর নিনিেকরণ দুবয্ণাগ এলাকাে। 

৩. প্রশেি – ভূনের ক্ষে েযেিা, কাঠাবোগে নিক, িিণ ো েযেিা ইেযানির েবো দুবয্ণাগ প্রশেি অ্িবলর প্রকৃে        

কারণগুবলা প্রবোজি এেং এটি হ্রাস করা। 

 

 

----------------------------------------------- 
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                                 উদ্যিী ইমিয়া ফাউগ্রিশন 

• সংস্থার নাি : উিযেী ইনিো ফাউবিশি        

   

• সংস্থাপগ্রনর সাল : এই সংিা সোবজর সুনেধােনিে যু্েকবির িক্ষো অ্বন্বষণ কবর োবির জীনেকা নিেণাহ এেং উন্নে 

জীেিয্াপবির সয্াগয কবর সোলার েহৎ উবেশয নিবে ১৯৯৯ সাবল কনম্পউোর প্রনশক্ষণ সকি নহবসবে য্াত্রা শুরু 

কবরনিল। ২০০৫ সাবল উিযেী কনম্পউোর প্রনশক্ষণ সকি  স্নােক ও োনস্ট কেৃণ ক এর ভনেষযৎ নিধণারবণর জিয উিযেী 

ইনিো ফাউবিশি গঠিে হবেনিল। 
 

• কার্য মনিযাহী পমরচালক : হষণেঞু্জরী িন্দা        

     

• সরমজগ্রেশন প্রমক্রয়া: ইনিোি োস্ট অ্যাক্ট, ১৯৬১ অ্িুসাবর নিেনন্ধে। এই োস্টটি অ্িুবেি ১২-এর অ্ধীবি নিেনন্ধে 

হবেবি এেং অ্িুিাবির অ্বেণর ৫০% হাবর কর িাবড়র জিয আেকর আইি, ১৯৬১,এর ৮০ নজ এর অ্ধীবি অ্িুবোিি 

লাভ কবরবি। 

সরনজবেশি িম্বর- নডআইটি(ই)নেএলআর/৮০নজ/৫৩/এএনেটিনে৪৭৪০এে/আনইও(ই)-১ নভওএল ২০১০-১১ 
 

• সংস্থার ঐমতহামসক পেভূমি : উিযেী ইনিো ফাউবিশি  িনক্ষণ কলকাোর নপ্রন্স আবিাোর শাহ সরাবড অ্েনিে 

একটি  সেসরকারী নশক্ষােূলক সংিা সয্টি সোবজর সুনেধােনিে যু্েকবির িক্ষো অ্বন্বষণ কবর োবির জীনেকা নিেণাহ 

এেং উন্নে জীেিয্াপবির সয্াগয কবর সোলার েহৎ উবেশয নিবে ১৯৯৯ সাবল কনম্পউোর প্রনশক্ষণ সকি নহবসবে য্াত্রা 

শুরু কবরনিল।       

    

• সংস্থার মিশন:িীঘণিােী জীনেকা অ্জণ বির জিয সুনেধােনিেবির ক্ষেোেি করা। 

   

• সংস্থার মভশন:এই সংিা সোবজ নকবশার এেং নকবশারীবির নশক্ষা, ক্ষেোেি এেং অ্েণনিনেক স্বনিভণ রোর উবেবশয 

োর প্রোস, শ্রে ও সম্পি নেনিবোগ করাে নেশ্বাস করা। 

 

• পমরচালক পষযদ্ এিং কিীিৃন্দ: এই সংিা প্রধািে নিজ নিজ সক্ষবত্র স্বপ্রনেনিে নকিু সপশািার কেী দ্বারা গঠিে সোডণ  

ওফ োনস্ট দ্বারা পনরচানলে হে। ইউ.টি.এফ-এর অ্িযািয কেীেৃন্দ হল নিম্নরূপ- 

সোডণ  ওফ োনস্ট 

        ক)  নিেণাহী পনরচালক                  ঘ) নহসােরক্ষক 

        খ)  সপ্রাোে অ্নফসার                  ঙ) নফল্ড ওোকণ ার                                                                                                  

        গ)  অ্যাকাউন্টস অ্নফসার            চ) অ্নফস সহকারী/অ্িযািয 

                                           

         

• সহগ্রর্াগী অ্ংশীদ্ার : ক) ইউনিচােণ খ) স্মাইল ফাউবিশি গ) শুকোরা ঘ) হাোর সকাোড ফাউবিশি। 

 

৪ 



 

• আমথযক সংস্থান: উিযেী ইনিো ফাউবিশি নেনভন্ন আনেণক িাো, আিজণ ানেক ও জােীে সংিা সহেেী পৃিবপাষকবির 

কাি সেবক আনেণক সংিাি সপবে োবক। সয্মে - ঊিযেী পাবেণ্ট েনড, ইউএসএ, স্মাইল ফাউবিশি, সলাকাল ফাি, 

ইউনিচােণ ইেযানি।            

• সংস্থার মিমভন্ন কিযসূমচর মিিরণ :  

 উেযেী ইনিো ফাউবিশি উিযেী কনম্পউোর প্রনশক্ষণ সকিটিবক (ইউনসটিনস)সেেণি কবর।প্রনশক্ষণ সকিটির েূল   

পনরবষোগুনল হল-            

❖ িযিহামরক কমিউোর প্রমশক্ষণ: ইউনসটিনস নিম্ননেত্ত সম্প্রিাবের নকবশার-নকবশারীবির জীনেকা অ্জণ বির উপবয্াগী 

কনম্পউোর সম্পনকণ ে িক্ষো লাবভর সুবয্াগ সরেরাহ কবর। নশক্ষােীরা োইবিাসফ্ট অ্নফস, ইবেল সয্াগাবয্াগ, 

ইন্টারবিে অ্িুসন্ধাি সকৌশল, ওবেেবপবজর সেনসক নডজাইি এেং এইচটিএেএল নশবখ োবক।   

  

❖ কমিউোর মশক্ষক প্রমশক্ষণ: ইউনসটিনসর স্নােক য্ারা কনম্পউোর নশক্ষক নহসাবে িক্ষোর নেকাশ করবে চাি োরা 

েেণ োি ইউনসটিনস নশক্ষকবির োধযবে পনরচানলে একটি প্রনশক্ষণ সকাসণ নিবে পাবরি।  

❖ লাইফ মিল সকাসয: ঐনেক লাইফ নকল সকাসণটি নশক্ষােীবির েবধয সসই িক্ষোগুনলর  নেকাশ ঘোে য্া নশক্ষােীবির 

কেণবক্ষবত্র এেং োবির শিিনন্দি জীেবি উভে সক্ষবত্রই সহােো করবে। 

 

❖ সপাগ্রকন ইংমলশ ক্লাস: সস্পাবকি ইংনলশ ক্লাসটি ইউনসটিনস কনম্পউোর প্রনশক্ষণ সকাবসণ একটি ঐনেক সংবয্াজি। 

এটি নশক্ষােীবির কনম্পউোর সম্পনকণ ে িক্ষোর সাবে সাবে োবির ইংবরনজবে সােলীলভাবে কো েলার ক্ষেোর 

উবল্লখবয্াগযভাবে উন্ননে সাধি কবর। 

• প্রকে এিং সপ্রাোি: নশশু সুরক্ষা িীনে, সজিার িীনে, োিে সম্পি িীনে, আনেণক িীনে, োনসক চলাকাবল স্বািয 

সম্পনকণ ে েযেিাপিা, োিনসক  সুিো, সজিার নরবসাসণ সসন্টার। 

➢ সপ্রাোি : 

            েযেহানরক কনম্পউোর প্রনশক্ষণ, কনম্পউোর নশক্ষবকর প্রনশক্ষণ, জীেি এেং সফ্ট নকল সকাসণ, সস্পাবকি ইংনলশ ক্লাস। 

 

• সংস্থার কিযপদ্ধমত : 

           ক) সকস ওোকণ    খ) সগািী কেণ   গ) সেনি কেণ    ঘ) সসাশাল অ্যাকশি    ঙ) সোজ কলযাণ 

❖ সংস্থায় কিযরত সিাজ কিীগ্রদ্র দ্ক্ষতা ও বিমশষ্ট্য 

            সহেনেণো, সয্াগাবয্াগ, সংগঠি পনরচালিা করার িক্ষো, সনহষু্ণো,  সপশািারীত্ব প্রনে প্রনেশ্রুনেেি োকা, পক্ষসেেণি।  

----------------------------------------------- 
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                               সিুজ সংঘ 

• সংস্থার নাি : সেুজ সংঘ          

        

• সংস্থাপগ্রনর সাল : সেুজ সংবঘর সূচিা হে পনিেেবের িনক্ষণ চনিশ পরগিা সজলার িন্দকুোরপুর োবে ১৯৫৪ 

সাবল শুরু হওো একটি সাোনজক ক্লাবের োধযবে।       

          

• কার্জ বনিজাহী পবরিালক : নসামা মাইজত        

       

• সরমজগ্রেশন প্রমক্রয়া : সংিাটি পনিেেে সনেনে নিেন্ধকরণ আইবির, ১৯৬১ অ্ধীবি ১৯৯৫ সাবল নিেনন্ধে হবেবি।  

এই সংিাটি নেবিশী অ্েিাি (নিেন্ত্রণ)আইি ১৯৭৬ ও আেকর আইবির(১৯৬১) ১২ িম্বর ধারার অ্ধীবিও নিেন্ধভুি। 

সরনজবেশি িম্বর - এস/১৬৯৭৯।         

   

• সংস্থার ঐমতহামসক পেভূমি : সেুজ সংঘ একটি সেসরকারী উন্নেি সংিা, সয্টি পনিেেবের িনক্ষণ চনিশ পরগিা 

সজলার িন্দকুোরপুর োবে ১৯৫৪ সাবল শুরু হে একটি সাোনজক ক্লাবের োধযবে। এই সংিা শীঘ্রই সুন্দরেি ে-দ্বীবপ 

প্রকৃনের সখোল ও িিীর সজাোর ভাোর খােবখোনলপিা সহয কবর েসোসকারী সম্প্রিাবের কলযাণ সাধি করবে উবিযাগী 

হবে ওবঠ কারণ এই অ্িবল উন্নেি কাবয্ণর য্বেি ঘােনে জছল। সেুজ সংঘ িনক্ষণ ২৪ পরগিা সজলার েেুরাপুর, 

পােরপ্রনেো, সাগর, োরুইপুর, সসািারপুর, জেিগর প্রেে ও কুলনপ উন্নেি ব্লক এেং আনলপুরদুোর সজলার কুোরোে 

ব্লক, নেধািিগর সপৌরসভা, সল্টবলক নসটি এেং কলকাো সপৌর কবপণাবরশি অ্িবল সনিেভাবে কাজ কবর োবক।

            

  

• সংস্থার মিশন: িািীে সরকার কেৃণ ক প্রিত্ত পনরবষোনির একীকরবণর দ্বারা  ক্ষেোেি, নশক্ষা, েেয ইেযানির 

পনরকাঠাবোর উন্নেি, স্বািযবসো সরেরাহ এেং অ্েণনিনেক স্বনিভণ রোর োধযবে প্রানিক ও দুেণল েযনিবির জীেবির 

োবির িীঘণবেোিী উন্নেি।          

   

• সংস্থার মভশন: এেি একটি সোজ গবড় সোলা সয্খাবি সেস্ত সলাবকর সোি অ্নধকার োকবে এেং সে সলাক সোি 

সুবয্াগ পাবে। 

 

• পমরচালক পষযদ্ এিং কিীিৃন্দ :  

  শ্রী নশেশঙ্কর নগনর - সম্মািীে সপ্রনসবডন্ট                          শ্রী ভবেশ চি েিল - সকাষাধযক্ষ   

  শ্রী সারানিনু্দ েযািানজণ  - ভাইস সপ্রনসবডন্ট                        শ্রীেেী সিনে রানি জািা – কায্ণনিেণাহী সিসয         

              শ্রী আনু্সোি িাস - সনচে                                              ডঃ এস.নপ.নসংহরাে – কায্ণনিেণাহী সিসয 
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সংস্থার  কিীিৃন্দ :  

             শ্রী োিস কুোর চিেেী -  নসনিের সপ্রাোে অ্নফসার                     

             শ্রী অ্রুিাভ িাস - সম্পি একত্রীকরণ ও োনহযক সম্পকণ  নেভাবগর প্রধাি 

             শ্রী সাজবলনু্দ সিে -  নসনিের নফিান্স সকাঅ্নডণ বিের       

             শ্রীেনে সসাো োইনে – আিনলক েযেিাপক  

             শ্রী সসৌনেত্র জািা - অ্যাকাউন্টস অ্নফসার 

 

• সহগ্রর্াগী অ্ংশীদ্ার :   

(িাতীে ও আন্তিক াজতর্ অ্ংশীিার)  

এসইউএএস এডুবকশািাল সডভলপবেণ্ট,আোরলযাি, চাইল্ডলাইি ফাউবিশি,েুম্বই, স্মাইল ফাউবিশি,িোনিনল্ল,   

িাোডণ ,কলকাো, নকভা,োনকণ ি যু্িরাষ্ট্র, িনক্ষণ ২৪ পরগিা সজলা পনরষি, চযানরটিস এইড ফাউবিশি, িোনিনল্ল, রাজয 

স্বািয ও পনরোর কলযাণ,পনিেেে সরকার, ২৪ পরগিা (ি:) স্বািয ও পনরোর কলযাণ, পনিেেে সরকার, জােীে স্বািয 

নেশি ইেযানি। 

 

• আমথযক সংস্থান: সেুজ সংঘ নেনভন্ন আনেণক িাো, আিজণ ানেক ও জােীে সংিা ,সহেেী পৃিবপাষবকর কাি সেবক 

আনেণক সংিাি সপবে োবক। 

 

• সংস্থার মিমভন্ন কিযসূমচর মিিরণ :          

  
➢ স্বাস্থয ও পুমষ্ট্: সেুজ সংঘ সয্ সে অ্িবল কাজ কবর সসখাবি স্বািযবসোর পনরনিনে খুে আশাজিক িে। এই সংিা 

সম্প্রিােগুনলর স্বািযবসোেূলক সুবয্াগ-সুনেধা, আনেণক অ্েিার উন্ননে করবে সাহায্য কবর।   

       

➢  মশক্ষা ও মশশু সুরক্ষা:েনিে সম্প্রিােগুনলবে, নশশুরা প্রােশই অ্েযি কঠিি পনরনিনের েুবখােুনখ হে। এই সংিার 

নিোকলাপগুনলর েূল লক্ষয হল নেবশষ েবিাবয্াগ এেং য্বের প্রবোজি এেি দুেণল নশশুবির নশক্ষাগে সহােো 

সরেরাহ এেং নশশুবির সুরক্ষা েযেিা সুনিনিে করা। 

     

➢ জীমিকা ও িমহলাগ্রদ্র ক্ষিতায়ন:এই সংিা সম্প্রিােগুনলর সাবে োবির নিজস্ব জীনেকা নিধণারবণর নেকল্পগুনল 

সাফবলযর সাবে পনরচালিা করার এেং োবির খািয সুরক্ষা উন্নে করার োধযবে োবির ভনেষযে সেৃনি োড়াবিার জিয 

কাজ কবর।এই সংিার নিোকলাপগুনল েনহলাবির ক্ষেোেবির উপরও সজার সিে য্াবে োরা নিবজরা জীনেকা 

নিেণাবহর োধযবে উপাজণ ি করবে পাবর।  
  

➢ এই সংস্থার অ্নযানয কার্যক্রি :  

িল ও স্বািযেযেিা, সিেওোনকণ ং এেং অ্যাডবভাবকনস, জরুরী অ্েিা ও ত্রাণ, কযাপানসটি নেনল্ডং। 

• োগ্রগযে গ্রুপ :  

✓ সােযো - সেস্ত োিুষবক সোি আচরণ করা উনচে, এেং েণণ, ধেণ, নলে ো সাোনজক পেভূনে নিনেণবশবষ সকািও 

েযনির সাবে শেষেয করা উনচে িে। 

✓ শ্রিা - সকল কেী, সুনেধাবভাগী এেং সস্টকবহাল্ডারবির সেণিা শ্রিার সাবে নচনকৎসা করবে প্রনেশ্রুনেেি। 

✓ স্বেো - সেণিা স্বে ও সৎ পিনেবে পনরচালিা করবে প্রনেশ্রুনেেি। 
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• প্রকে এিং সপ্রাোি : 

সেুজ সংঘ সরকানর সেস্ত প্রকল্প েহণ কবর োবক এেং সরকানর প্রকল্প গুনল সাধারণ োিুষ এর কাবি সপৌবি সিে। 

১. স্বািয ও পুনি:-  

সিুি সংঘ এর্টি নিসরর্ারী হাসপাতাল, স্বর্কলতা সিুি নসিা সদ্ে প্রজতষ্ঠা র্য়রয়ছ, হাসপাতালটি শ্রম র্ক্ষ, 

অপায়রশ্ে জথয়েটার, ফামকাজস, পযাথলজি, ইউএসজি ও নরজডওলজি ইউজেয়টর পাশ্াপাজশ্ ওজপজড এিং আইজপজড উভে 

সুজিধ্া জদ্য়ে সজিত রয়েয়ছ।  

২. নশক্ষা এেং নশশু সুরক্ষা :-  

সিুি সংঘ েন্দকুমারপুয়র তার জেিজিত অজফয়স এর্টি আিাজসর্ সু্কল পজরচালোর নচষ্টা র্য়রজছল। এোয়ে 

আিাজসকবির থার্ার িযিস্থা রয়েয়ছ এিং জশ্শুরা এই সু্কয়ল থাসক এিং পড়ায়শ্াো র্য়র।  

৩. জবলর সযানিোইনজং এেং হাইনজি :- 

সিুি সংঘ তার চলমাে এলার্ার সু্কলগুজলয়র্ জেরাপদ্ পােীে িল এিং হাত নধ্াোর নস্টশ্ে সহ সু্কল সযাজেটাজর ব্লর্ 

জেমকায়র্র িেয পৃথর্ সযাজেটাজর লযাট্রিে এিং প্রস্রায়ির চলমাে জল সুজিধ্াসহ িালর্ ও িাজলর্ায়দ্র িেয প্রস্রাি, িিক য 

জেজিের্রর্ জিে ইতযাজদ্ সহােতা প্রদ্াে র্য়রয়ছ।  

 

• সংস্থার কিযপদ্ধমত:  

ক) সকস ওোকণ    খ) সগািী কেণ    গ) সেনি কেণ     ঘ) সোজ কলযাণ 
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                                চাইল্ডলাইন ইমিয়া ফাউগ্রিশন 

• সংস্থার নাি : চাইল্ডলাইি ইনিো ফাউবিশি        

  

• সংস্থার প্রমতষ্ঠাতার নাি : সজরু নেনলবোনরো        

    

• সংস্থাপগ্রনর সাল : এই সংিা ১৯৯৬ সাবল জুি মায়স েুম্বাইবে প্রনেনিে হবেনিল।    

    

•  কার্জ বনিজাহী পবরিালক : শ্রী সুবখনু্দ েযাঙ্ক        

  

• সরমজগ্রেশন প্রমক্রয়া : চাইল্ডলাইি ইনিো ফাউবিশি ভারবে সসাসাইটিস সরনজবেশি অ্যাক্ট  ১৮৬০, িযা সোবম্ব 

পােনলক োস্ট আক্ট ১৯৫০ এেং ফবরি কনিনেউশি সরগুবলশি আক্ট ১৯৭৬ আইবির আওোে নিেনন্ধে। ২৮/০৫/১৯৯৯ 

সাবল এই সংিার নিেন্ধীকরণ হ্ে। সরনজবেশি িম্বর – সসাসাইটিস সরনজবেশি ১৮৬০ িম্বর ৭১৭/১৯৯৯। 

                 

• সংস্থার ঐমতহামসক পেভূমি :  চাইল্ডলাইি সেণপ্রেে ১৯৯৬ সাবলর জুি োবস োো ইিনস্টটিউে অ্ফ সসাসযাল 

সাবেবন্সস (টিআইএসএস) েুম্বাইবের পনরোর ও নশশু কলযাণ নেভাবগর নফল্ড অ্যাকশি প্রকল্প নহসাবে শুরু কবর। 

টিআইএসএবসর েৎকালীি অ্ধযানপকা নেবসস সজরু নেনলবোনরো এটি প্রনেিা কবরনিবলি। নেবসস নেনলবোনরো 

সরলবস্টশিগুনলবে ো েুম্বাইবের িাইে সশল্টাবর অ্েিািরে োচ্চাবির সাবে আলাপচানরো শুরু কবরনিবলি।  আবস্ত  

আবস্ত, সঙ্কবে োকা নশশুরা োর সাবে রাে ও নিবির সয্ সকািও সেে সয্াগাবয্াগ করবে শুরু কবর।  
   

• সংস্থার মিশন: নশশুবির লক্ষয অ্ভানেে প্রনেটি সিাবির কাবি সপৌৌঁিাবিা এেং োবির অ্নধকার এেং সুরক্ষা নিনিে 

করা। এই সংিা চারটি নসস েবডবলর নভনত্তবে কাজ কবর োবক সয্েি - কাবিক্ট, কযাোনলজ, সহবয্ানগো এেং 

সয্াগাবয্াগ। 

• সংস্থার মভশন: একটি নশশু-োন্ধে জানে য্া সেস্ত োচ্চার অ্নধকার এেং সুরক্ষার নিিেো সিে। 

  

• পমরচালক পষযদ্ এিং কিীিৃন্দ :    

 

পবরিালনা পর্জদ্      

            শ্রী রাম নমাহে জমশ্র - সভাজধ্পজত, সসবিোনর,  মজহলা ও জশ্শু উন্নেে মন্ত্রর্  

            অেুরাধ্া এস. ছাগজত - যুগ্ম-সজচি, মজহলা ও জশ্শু উন্নেে মন্ত্রর্ 

             এ. কুন্দে - মুেয সজচি, মহারাষ্ট্র সরর্ার। 

৯ 

 



 

িযিস্থাপনায় 

                 ডঃ আঞ্জাইো পাজিজর - এজিজর্উটিভ জডয়রক্টর              সবিাষ নজ. সক. নেন্জ - অ্যাডভাইসর এইচ.আর  

                 নেকাশ পুেরাি - সহড নরবসাবসণস েুনেলাইবজশি             সন্দীপ নেত্র – সহড ই.আর.আর.নস. 

 

• সহগ্রর্াগী অ্ংশীদ্ার : সেযভারেী, ভারে সরকার, সেনলবয্াগাবয্াগ নেভাগ, আিজণ ানেক সংিা, সস্বোবসেী 

সংিা, একাবডনেক ইিনস্টটিউে, কবপণাবরে সসক্টর।       

    

• আমথযক সংস্থান: ১০০% আনেণক সংিাি ভারে সরকাবরর  মজহলা ও জশ্শু উন্নেে মন্ত্রর্ দ্বারা প্রিাি করা হে। 

   

• প্রকগ্রের অ্ঞ্চল িা অ্পাগ্ররশনাল এমরয়া: সারা ভারবে নেনভন্ন অ্িল জুবড় চাইল্ডলাইি ইনিো ফাউবিশি 

কাজ কবর োবক।           

  

• সংস্থার মিমভন্ন কিযসূমচর মিিরণ :         

  

❖ ১০৯৮ এর কল করুন - সয্ সকাি নশশু ো সংনিি প্রাপ্ত েেক চাইল্ডলাইবির সহল্পলাইি িম্ববর ডাোল করবে পাবরি, 

য্া রাে নিি চালু োবক। 

❖ চাইল্ডলাইন উপগ্রদ্ষ্ট্া সিাডয - কনেটির সিেৃবত্ব সজলা প্রশাসক এেং স্বািয ও নশক্ষা নেষেক সজলা কেণকেণ াসহ অ্িযািয 

সিসয রবেবিি।অ্িযািয এিনজওগুনল সজলার কেণসূনচর উন্নেবি উেীপিা সজাগাে। 

❖ সরলওগ্রয়র চাইল্ডলাইন :২০১৫-১৬ সাবল, একটি অ্িিয উবিযাবগর সূত্রপাে ঘবে এেং একটি প্রানেিানিক প্রনিো 

নহসাবে সরলবস্টশিগুনলবে চাইল্ডলাইি সহল্প সডক ো সহােো সকি িাপি করা হবেনিল। 

❖  অ্নযানয কার্যক্রি 

 নশশু শ্রে, নশশুবির ওপর অ্েযাচার ও অ্পেযেহার, সয্ৌি নিয্ণােি ,নশশু পাচার, োলয নেোহ ইেযানি েন্ধ করার   কায্ণিে 

কবর োবক।  

 

• োগ্রগযে গ্রুপ : প্রনেটি কল গুরুত্বপূণণ য্নিও চাইল্ডলাইবি প্রনেটি কল জরুনর িে, েবে নশশু ো প্রাপ্তেেকবির 

সয্ সকািও কল  গুরুত্ব সহকাবর সিওো হে। নশশুবির সেসযাটি সিাি করবে এেং সোধাি গঠবি সহােো 

করাই এই সংিার েূল লক্ষয।  

• প্রকে এিং সপ্রাোি : অঙ্গেওোজড় নসিা প্রর্ল্প, িাতীে ক্র্যাঞ্চ প্রর্ল্প, জর্য়শ্ারী নময়েয়দ্র িেয প্রর্ল্প, জশ্শু সুরক্ষা, 

প্রর্ল্প পুষাে অজভযাে, নিটি িাাঁ চাও নিটি পড়াও নযািো, ওোে স্টপ নসন্টার জস্কম, মজহলা নহল্পলাইে প্রর্ল্প  ইেযানি। 

 

• সংস্থার কিযপদ্ধমত:  

       ক) সকস ওোকণ    খ) সগািী কেণ    গ) সেনি কেণ     ঘ) সাোনজক উবিযাগ    ঙ) সোজ কলযাণ 

----------------------------------------------- 
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মিভাগ–খ্ 

আরলািয বির্য়:- আমার এলাকার কররানা পবরবিবির বিিরণ: 

• ভূবমকা: 

 র্য়রাো ভাইরাস এর্টি সংিামর্ ভাইরাস য্া ২০১৯ সায়ল জডয়সম্বর মায়সর চীয়ের হুবপই প্রয়দ্য়শ্র ইউহাি শ্হয়র প্রেে সিখবে 

পাওো োে। কবরািা ভাইরাস িলয়ত ভাইরায়সর এর্টি নশ্রর্ীয়র্ নিাঝাে নযগুজল স্তেযপােী প্রার্ী এিং পাজেয়দ্রয়র্ আক্র্মর্ র্য়র। 

এই মারর্ ভাইরাস চীে নদ্শ্ নথয়র্ ইউয়রাপ মহায়দ্য়শ্র জিজভন্ন নদ্শ্, উত্তর আয়মজরর্া মহায়দ্শ্, এনশো মহায়দ্শ্ সহ আি নগাটা 

নেবশ্ব ছজড়য়ে পয়ড় এর্ মহামারীর আকার ধারর্ র্য়রয়ছ। আমায়দ্র নদ্শ্ ভারয়ত, ২০২০ সায়লর নফব্রুোরী মায়স প্রথম র্য়রাো 

আক্র্ায়ন্তর েির পাওো যাে। 

• কররানা সম্পরকজ  এলাকািাসীর ধারণা: 

 আজম অপরাজিতা জিশ্বাস, হাওড়া নিলার জশ্িপুর এলার্াে ৩৩ েম্বর ওোয়ডক র জেিাসী। মাচক  মায়স যেে নর্ানভবডর জিষেটি মােুয়ষর 

ময়ধ্য ছজড়য়ে পড়ল তেে আমার এলার্ার মােুষয়দ্র প্রজতজক্র্ো জছল জমশ্র। নযমে- এর্দ্ল মােুষ এই মারাত্মর্ ভাইরাস এর জিষে 

িাোর পর জেয়িরা সতর্ক  হয়ে জগয়েজছল। ইমায়িক জি ছাড়া তারা িাজড়র িাইয়র নিয়ড়ায়তা ো, েুি প্রয়োিয়ে িাজড়র িাইয়র 

নিয়ড়ায়লই মাস্ক পয়ড় নিয়ড়াত। আর এর্দ্ল মােুষ এই জিষেটিয়র্ েুিই হালর্া ভায়ি জেয়েজছল। মাস্ক নতা দূয়রর র্থা তারা রাস্তাে 

প্রয়োিে ছাড়া নিয়ড়াত, চায়ের নদ্ার্ায়ে সিাই জময়ল আড্ডা জদ্ত। এই সমস্ত মােুষ নভয়িজছল নয এই ভাইরাসটি সাধ্ারর্ ফু্ল িা 

নসাোে ফু্লর মতে।  তাই তারা মারর্ ভাইরাসটিয়র্ গুরুত্ব সহর্ায়র নদ্য়েজে। এই সমে আমায়দ্র এলার্াে র্য়রাোর প্রভাি  ো 

থার্াে িেিীিে স্বাভাজির্ জছল। 

• লকডাউন িলাকালীন এলাকািাসীর প্রবিবিয়া: 

 নদ্য়শ্ র্সরাো আক্র্ায়ন্তর সংেযা িাড়য়ত থার্াে আমায়দ্র নদ্য়শ্র মােেীে প্রধ্ােমন্ত্রীর জেয়দ্ক য়শ্ ১৭ ই মাচক  িেতা র্ারনফউ খুেই 

সফলভায়ি আমায়দ্র এলার্ার মােুষিে পালে র্য়রজছল। এই জদ্ে নর্উ িাজড়র িাইয়র নিয়রােজে। নদ্ার্াে, িািার নোয়লজে, 

য্ািোহি পজরয়ষিা িি জছল শুধু্মাত্র ইমাসজণ জি পজরয়ষিা িাড়া। এরপর শুরু হে দ্ফাে দ্ফাে লর্ডাউে। ২৫ সশ মাচক  সেবক ৩১বশ 

সে পযকন্ত সারা সিশ লর্ডাউে নিল। লকডাউবির প্রেে নিবক এলার্ার মােুষিে খুেই ভীে জছল। সমস্ত অজফস, জশ্ক্ষাপ্রজতষ্ঠাে, 

সিাকাি-োজার, জসয়েমা হল, নরয়স্তারা, মজন্দর, মসজিদ্, সামাজির্ অেুষ্ঠাে, কারখািা, যােিহে পজরয়ষিা িি র্য়র নদ্ওো হে। 

সরর্ায়রর জেয়দ্ক শ্ মত আমার এলার্াে প্রজতটি জশ্ক্ষাপ্রজতষ্ঠাে অেলাইে ক্লাস চালু র্য়র। সেস্ত সরর্াজর ও নিসরর্াজর র্মকচারীরা 

ঘয়র িয়সই “ওোর্ক  ফেণ সহাে” এর দ্বারা তায়দ্র অজফজসোল র্াি সম্পন্ন র্রয়ত থায়র্। অ্নের্ মােুষ এই লর্ডাউয়ের র্ারয়র্ 

তারা তায়দ্র র্াি হারাে। সংক্র্মর্ এড়ায়ত পুজলশ্ র্তৃক র্ আমায়দ্র এলার্াে নচনিে নকিু েুনিখািার নদ্ার্ায়ের ও ওষুয়ধ্র 

নদ্ার্ায়ের োম ও নফাে োম্বার তায়দ্র ওয়েিসাইয়ট ও প্রনেটি িাজড়য়ত নপ াঁয়ছ নদ্ে,যায়ত র্য়র আমার এলার্ার মােুষিে জেতয 

প্রয়োিেীে জিজেস ও ওষুধ্ ঘয়র িয়সই যায়ত পাে। জর্ন্তু তা সয়েও জর্ছু মােুষ এইসি জিজধ্-জেয়ষধ্ ভাঙয়ত শুরু র্য়র। সর্াল 

হয়তই পুজলয়শ্র নচাে এজড়য়ে অযথা িমায়েত র্রয়ত শুরু র্য়র । জর্ন্তু আমায়দ্র রায়িয র্য়রাো আক্র্ায়ন্তর সংেযা িাড়য়ত থার্াে 

মােেীো মুেযমন্ত্রী িুে মাস পযকন্ত সমস্ত র্েয়টেয়মন্ট নিাসি পুিরাে লকডাউি নঘাষর্া র্য়র। 
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• সরকার ও প্রশাসরনর ভূবমকা:  

 এলার্ার মােুয়ষর সমসযাগুজল এর্টু জশ্জথল র্রার িেয সরর্ার ও প্রশাসি জময়ল জর্ছু সমাধ্াে িার র্য়র। িাজড়য়ত জেতযপ্রয়োিেীে 

জিজেসপত্র নপ াঁয়ছ নদ্ওোর িদ্য়ল এর্টি জেজদ্ক ষ্ট সমে নিাঁয়ধ্ নদ্ওো হে। যায়ত এলার্ার মােুষিে নদ্ার্ায়ে জগয়ে প্রয়োিেীে 

জিজেস জর্েয়ত পায়র। প্রজতটি নদ্ার্ায়ের সাময়ে চক জদ্য়ে নগাল দ্াগ নর্য়ট জদ্য়েজছল যায়ত  নসাশ্যাল জডসয়টি সিাই নময়ে চয়ল। 

নরশ্ে নদ্ার্াে নথয়র্ জিোমূয়লয চাল ও গম নদ্ওো হয়েজছল। নপ রসভা নথয়র্ মায়ঝ ময়ধ্যই মাইজর্ং র্রা হত য্াবে এলার্ার 

মােুষ সতর্ক  থায়র্ এিং র্সরািা আিেবণর জিজধ্-জেয়ষধ্ সুস্ঠভাবে নময়ে চয়ল।  নপ রসভা নথয়র্ সপ্তাবহ দুই জদ্ে ধ্য়র আমায়দ্র 

এলার্াে সযানিোইজ র্রয়ত আসে যায়ত আমায়দ্র এলার্া িীিারু্মুক্ত থায়র্। এছাড়া প্রজতটি িাজড়য়ত মাক ও সযাজেটাইিার 

নিবেনিল। নপ রসভা নথয়র্ আোবির ওোয়ডক  “আয়সকজের্ অ্যালিাম ৩০” জিোমূয়লয প্রদ্াে র্রা হে য্াবে কবরািার সয়ঙ্গ লড়াই 

র্রার িেয আমায়দ্র শ্রীয়র ইনেউনিটি শ্জক্ত িৃজদ্ধ পাে।  

• বেচ্ছারসিী সংিার ভূবমকা:  

জর্ছু সংস্থা আমায়দ্র এলার্াে এয়স দুস্থ মােুষয়দ্র মাস্ক, সযাজেটাইিার, চাল, ডাল, আলু ইতযাজদ্  জদ্য়ে সাহাযয  র্য়রজছল।   

আমায়দ্র এলার্াে  জর্ছু ক্লাি রক্তদ্াে জশ্জির আয়োিে র্য়রজছল যায়ত র্য়রাো আক্র্ান্ত নরাগীয়দ্র রক্ত জদ্য়ে প্রার্ িাাঁ চায়ো 

যাে। 

• এলাকার কররানা আিারন্তর সংখ্যা : 

হাওড়া নিলাে র্য়রাো আক্র্ায়ন্তর সংেযা নিজশ্ থার্া সয়েও সপৌরসভা সেবক জািা সগবি নয আমায়দ্র এলার্াে ৪০ িে 

মােুষ র্সরাো আক্র্ান্ত হয়েয়ছ। এলার্াে নর্াে আক্র্াসির মৃতুয হেজে। আমায়দ্র এলার্াে লর্ডাউে এর প্রথম জদ্সক র্সরািা 

আক্র্ায়ন্তর হজদ্শ পাওো যােজে। তয়ি যতই নশনেল হবেবি েেই র্য়রাো আক্র্ান্ত এর সংেযা োড়বে নদ্ো নগয়ছ।  আমার 

এলার্ার মােুষিে সেসেে কবরািা আক্র্ান্ত ও তায়দ্র পজরিায়রর সিসমে পায়শ্ জছল। র্য়রাো আক্র্ান্তসির কাউবক সহাে 

সকাোবরিোইি এিং যায়দ্র নিজশ্ সমসযা নদ্ো জদ্য়েয়ছ তায়দ্র হসজপটায়ল ভজতক  র্রা হে। এলাকাোসীরা র্সরািা আক্র্ান্ত 

পজরিায়রর প্রজত সকউ অমােজির্ আচরর্ র্য়রজে িরং সাহায়যযর হাত িাজড়য়ে জদ্য়েনিল।     

• আনলরকর পরিিী পর্জারয় এলাকািাসীর প্রবিবিয়া: 

 আিলর্ হিার পর মােুষয়দ্র আয়গর তুলোে সেকণ তা অয়ের্ র্য়ম নগয়ছ। জর্ছু জর্ছু মােুষ মাক ছাড়াই িািার নদ্ার্াে 

র্রয়ছ, সযনিোইজাবরর সো সকাি কোই সিই। জর্ন্তু জর্ছু সংেযর্ মােুষ নযমে িেস্ক ও িাচ্চারা োক ও সযাজেটাইিার 

সঠির্ভায়ি িযিহার র্রয়ছ এিং ইমায়িক জি ছাড়া তায়দ্রয়র্ আর িাজড়র িাইয়র নিয়ড়ায়ত সিখা যায়ে ো। তয়ি মােুয়ষর ময়ধ্য 

ভে ো ভীজত জিষেটি চয়ল নগয়ছ নসটি আর িলার অয়পক্ষা রায়ে ো। যােিহে পজরয়ষিা চালু হওোে মােুষ তায়দ্র অজফস 

নযয়ত পারয়ছ, এলার্াে িযিসােীরা তায়দ্র নদ্ার্াে েুলয়ত সপনরসি। এলার্ার জশ্ক্ষাথীরা টিউশ্জে য্াওো শুরু র্য়রসি, সয়িয 

হয়লই নরসু্টয়রয়ন্ট জভড় নদ্ো জদ্য়ে, ফুটপায়তর োিারও নেয়ত নদ্ো যায়ে। 
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• আমার মিামি:  

মােুষ যজদ্ সয়চতে ো হে তাহয়ল আমরা এই মহামারীয়র্ রুেয়ত পারয়িা ো।  আমায়দ্র সরর্ার, পুজলশ্, ডািার, সাফাই 

র্মকচারীরা আমায়দ্র অয়ের্ সাহাযয র্য়রয়ছে। এই মহামারী পজরজস্থজতয়ত সমায়ির মােুষয়র্ পয়িটিভ, উদ্ার ও পারস্পজরর্ 

সহােতামুেী থার্া েুিই প্রয়োিে যা আমায়দ্র এলার্াে  লক্ষয র্রা নগয়ছ। মােুষয়র্ মােুয়ষর পায়শ্ থার্য়ত হয়ি। আমায়দ্র 

এলার্াে র্য়রাোর প্রভাি থার্ার িেয নসাসাইটি অয়ের্ সয়চতে হয়েয়ছ। সিাই মুয়ে মাক পড়য়ছ, নসাশ্যাল জডসয়টি, 

সযাজেটাইিার এর িযিহার র্য়রয়ছ। এর্ র্থাে িলা যাে আমার এলার্াে িহু পজরিতক ে এয়সয়ছ।  আমায়দ্র এলার্া  অেয 

এলার্ার তুলোে র্ম আক্র্ান্ত হয়েয়ছ এিং সরর্ারয়র্ সিকদ্া আমরা পায়শ্ নপয়েজছ।  আমায়দ্রয়র্ র্য়রাোর জিজধ্জেয়ষধ্গুজল 

আয়রা ভায়লাভায়ি  মােয়ত হয়ি তয়িই আমরা র্য়রাোয়র্ হারায়ত পারয়িা।  

 

----------------------------------------------- 
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মিভাগ–গ 

           একটি জাতীয় স্তগ্ররর সি-সরকারী সংস্থা (এনমজও)- 

 চাইল্ড ইন মনড ইনমিটিউে (মসমন) 

• সংস্থার নাি : চাইল্ড ইি নিড ইিনস্টটিউে (নসনি)        

  

• সংস্থার প্রমতষ্ঠাতার নাি : ডাঃ সেীর িারােণ সচৌধুরী   

       

• সংস্থাপগ্রনর সাল : এই সংিা ১৯৭৪ সাবল পনিেেবের কলকাো শহবর প্রনেনিে হবেনিল। 

 

• সরমজগ্রেশন প্রমক্রয়া: নসনি ভারবে সসাসাইটিস সরনজবেশি অ্যাক্ট এেং ফবরি কনিনেউশি সরগুবলশি আইবির আওোে 

নিেনন্ধে সেসরকারী সংিা। ১৯৭৫ সাবল এই সংিার নিেন্ধীকরণ হ্ে।    

 

• ওরয়িসাইট: ডিলু ডিলু ডিলু.জসজে-ইজিো.ওআরজি       

  

• সংস্থার ঐমতহামসক পেভূমি :  নসনি ১৯৭৪ সাবল পনিেেবের কলকাো শহবর প্রনেনিে হবেনিল। সত্তবরর িশবকর 

সগাড়ার নিবক এই  সংিা নশশু েৃেুযর হার হ্রাস করার উবেবশয পুনিহীি এেং অ্সুি নশশুবির নচনকৎসা শুরু কবর।  আনশর 

িশবকর সগাড়ার নিবক, নসনি ইনিোি কাউনন্সল অ্ফ সেনডবকল নরসাচণ , ভারবের নিউট্রিশি ফাউবিশি এেং কািাডার 

আিজণ ানেক উন্নেি গবেষণা সকবির সাবে অ্ংশীিানরত্ব প্রনেিার লবক্ষয সয্ৌে গবেষণা প্রকল্প শুরু কবরনিল। 

 

• সংস্থার মিশন: নশশু ও নকবশার-নকবশারীরা য্াবে োবির স্বািয, পুনি, নশক্ষা, সুরক্ষা এেং অ্ংশেহবণর অ্নধকার অ্জণ ি 

করবে পাবর ও সম্প্রিাে য্াবে  োবির কলযাণ সাধবি িানেত্বশীল হে ো সুনিনিে করা। 

  

• সংস্থার মভশন: একটি েনু্ধত্বপূণণ এেং প্রনেনিোশীল সম্প্রিাে সয্খাবি নশশু এেং নকবশার-নকবশারীবির প্রনেভার সমূ্পণণ  

নেকাশ ঘেবে। 

 

• পমরচালক পষযদ্ এিং কিীিৃন্দ : নসজেয়ত প্রাে ১,৯০০ এর সেনশ কেী কাজ কবর। অ্নধকাংশ, এটি প্রনশনক্ষে 

সম্প্রিােনভনত্তক কেীবির উপর নিভণ র কবর, সম্মাবির নভনত্তবে ো সস্বোবসেক নহসাবে অ্েিাি রাবখ। 
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নসজের পনরচালিা পষণি     

          ডাঃ সেীর িারােণ সচৌধুরী -  সসবিোনর এেং নডবরক্টর                   ডাঃ োিবেিিাে রাে - সেম্বার, গভনিণং েনড 

          সপ্রাবফসর কলযাণ শংকর েিল -  সপ্রনসবডন্ট                             ডাঃ চারুলো েযািানজণ  - সেম্বার, গভনিণং েনড 

           শ্রীেেী সুিন্দা সোস -  সেম্বার,  গভনিণং েনড                               সপ্রাবফসর সসৌগে রাে - সেজারার, গভনিণং েনড 

 

• সহগ্রর্াগী অ্ংশীদ্ার: নসনি নেনভন্ন আনেণক িাো সয্েি ভারে সরকার এেং রাজয সরকার, জানেসংবঘর সংিাগুনল, 

আিজণ ানেক, জােীে এেং নদ্বপানক্ষক োস্ট এেং ফাউবিশি, কবপণাবরশি, েযনি এেং নসনির সেেণি সগািীগুনলর কাি সেবক 

োর আনেণক সংিাি সপবে োবক।  

❖ জাতীয় অ্ংশীদ্ার:  

নিস্টাি সেনডবকল অ্যাবসানসবেশি অ্ফ ইনিো িোনিনল্ল, কলকাো নেশ্বনেিযালে, েবিানেজ্ঞাি নেভাগ, কযােনলক ত্রাণ 

পনরবষো, কলকাো, পনিেেে, নসইএসনস, চাইল্ডলাইি ইনিো ফাউবিশি, কলকাো, পনিেেে,পিাবেে ও পল্লী 

উন্নেি নেভাগ, পনিেেে সরকার, কুল নশক্ষা নেভাগ ইেযানি। 

 

❖ আন্তজয ামতক অ্ংশীদ্ার : 

  সসন্টার ফর নডনজজ কবিাল অ্যাি নপ্রবভিশি, আেলান্টা, োনকণ ি যু্িরাষ্ট্র, চাইল্ডবহাপ, ইউ.বক, নসনি হলযাি, 

                  নসনি,ইোনল, নসনি, ইউ.বক, নসনি, োনকণ ি যু্িরাষ্ট্র, আিজণ ানেক উন্নেি নেভাগ ইেযানি। 

 

• আমথযক সংস্থান: নসনি নেনভন্ন আনেণক িাোবির সেবক প্রােনেকভাবে ভারে সরকার এেং রাজয সরকারগুনল, জানেসংবঘর 

সংিাগুনল, আিজণ ানেক, জােীে এেং নদ্বপানক্ষক োস্ট এেং ফাউবিশি, কবপণাবরশি, েযনি এেং নসআইএিআই সেেণি 

সগািীগুনলর কাি সেবক আনেণক সংিাি সপবে োবক। 

 

• সংস্থার মিমভন্ন কিযসূমচর মিিরণ :         

  
❖ মশক্ষা  

সুনেধােনিে নশশুবির োিসম্মে নশক্ষা প্রিাবির জিয এেং পুনিকর ও অ্িযািয স্বািযবসো সম্পনকণ ে সেসযা সোধাবির 

জিয একটি আিুিানিক নশক্ষার সহােো প্রনেিা করা, োনলকাভুি োচ্চাবির ধবর রাখার নেষেটি নিনিে করার জিয 

নব্রজ সকাবসণর োধযবে ও ত্বনরে সশখার পিনের োধযবে প্রনেকাবরর সহােো প্রিাি করা, োচ্চাবির কাউবন্সনলং 

সহােো করা, নশশু এেং োবির নপোোোবির সংবেিিশীল কেণসূচী নিনিে কবর েযনিত্ব নেকাশ, আত্মনেশ্বাস েৃনি, 

আচরণ ও নশিাচার, স্বািয ও স্বািযনেনধ, প্রজিি স্বািয, েূলযবোধ এেং সাোনজক উবদ্বগ েবো সাপ্তানহক নভনত্তবে লাইফ 

নকল নশক্ষা প্রিাি করাই নিল নসনির অ্িযেে উবেশয।   

❖ স্বাস্থয  

নসনি েনিে সম্প্রিােগুনলবক স্বািযবসো পনরবষোগুনলর য্োয্ে লাভ ওঠাবিার জিয েেয, জ্ঞাি এেং ক্ষেো অ্জণ বি 

সহােো কবর। সোিরালভাবে,এই সংিা স্বািযবসো সরেরাহকারীবির সয্েি সরকারী প্রেে সানরর কেী ও আশা কেীবির 

জােীে স্বািয নেশবির নিবিণ শ অ্িুসাবর কায্ণকর স্বািযবসো এবজন্ট নহসাবে কাজ করবে প্রনশক্ষণ সিে।  
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❖ সুরক্ষা 

আনশর িশবকর সশবষর নিক সেবক এই সংিা  রাস্তাে োস করা, পালাবিা, নিবখাৌঁ জ, সয্ৌি ও শারীনরকভাবে নিয্ণানেে,োলয 

নেোবহর ঝুৌঁ নকবে কুল ড্্রপ আউে ো অ্িয ধরবণর সনহংসোর নশকার নশশুবির সাবে কাজ করবি।  

 

❖ পুমষ্ট্  

নসনির চূড়াি লক্ষয হল জীেিচবির গুরুত্বপূণণ সেেকাবল উপযু্ি পুনি নিনিে করার োধযবে নশশুবির  পূণণ শারীনরক 

এেং োিনসক েৃনি এেং নেকাশ সুনিনিে করা। । 

 

❖ অ্নযানয কার্যক্রি 

নসনি আম্ফাি এেং সকানভড ১৯ এর সেে সাধারর্ োিুষবির পাবশ িানড়বে নিল। 

 

• োগ্রগযে গ্রুপ: এই সংিা আিজণ ানেক ও জােীে স্তবরর  অ্নভজ্ঞো ও িনরদ্র োিুবষর সাবে কাজ করার অ্নভজ্ঞো সেবক 

নশক্ষা েহবণর োধযবে নিম্ন পনরবষো প্রাপ্ত োেীণ ও শহুবর অ্িবল োবির কেণপিনে সেণিা উন্নে করবে সচিা কবর।  

 

• প্রকে এিং সপ্রাোি : 

❖ নেড সড নেল - কলকাো প্রােনেক কুল কাউনন্সল- এেনডএে নেভাগ। 

❖ ঝাড়খবে নশশু ও েনহলাবির সুরক্ষা নেষেক উবিযাগ। 

❖ নশোলিহ সস্টশবি এেং োর আবশ পাবশ োকা নশশুবির অ্নধকার রক্ষা করা। 

 

• সংস্থার কিযপদ্ধমত:  উন্নেবির জিয নসনি অ্নধকার-নভনত্তক পিনে অ্েলম্বি কবরবি। নসনির অ্নধকার-নভনত্তক পিনের লক্ষয 

হল নশশু অ্িুকুল সম্প্রিাে গবড় সোলা সয্খাবি  পনরোর, কুল, োিা, সাোনজক এেং অ্িযািয েযেিা, স্বািয, পুনি, নশক্ষা এেং 

সকল ধরবণর সশাষণ এেং সনহংসো সেবক সুরক্ষার সক্ষবত্র নশশুবির অ্নধকারবক সুরক্ষা সিওো এেং সম্মাি পূরবণর জিয 

প্রনেশ্রুনেেি হবে। েূল অ্নধকারী নহসাবে, নশশু এেং েনহলাবির োবির জীেবি প্রভাে সফবল এেি নসিাি েহবণ অ্ংশ নিবে 

অ্িুপ্রানণে করা হে। 

 

 

----------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

১৬ 



 একটি আন্তজজ াবিক স্তররর বি-সরকারী সংিা (এনবজও)  

বসভ দ্যা বিলরেন 

• সংস্থার নাি : নসভ দ্যা জচলয়েে 

 

• সংস্থার প্রমতষ্ঠাতার নাি : এগ্লানন্টি সজি, ডবরানে েুকসেি      
            

• সংস্থাপগ্রনর সাল : এই সংিা ১৯১৯ সাবল ১৫ই এনপ্রল, লিি যু্িরাবে প্রনেনিে হবেনিল। 

 

• সরমজগ্রেশন প্রমক্রয়া : ইংলযাি এিং ওয়েলস ২১৩৮৯০ ; এসজস০৩৯৫৭০; এইি: ০৬-০৭২৬৪৮৭ 

 

• ওরয়িসাইট: ডিলু ডিলু ডিলু.নসভ দ্যা জচলয়েে.সিে       

  

• সংস্থার ঐমতহামসক পেভূমি : প্রাে একশে েির আবগ, প্রেে নেশ্বযু্বির সোনপ্তর সাবে সাবে এগ্লানন্টক সজি িাবে 

এক েনহলা একটি আবন্দালি শুরু কবরনিবলি য্া নিল নেশ্বজুবড় সেণানধক প্রানিক ও সুনেধােনিে নশশুবির কণ্ঠ - সসভ 

নচলবড্রি ফাি। ভারবের কলকাোে একটি নশশু কলযাণ সকি এই সংিার দ্বারা সেনেণে নিল। সসভ িযা নচলবড্রি “োল 

রক্ষা ভারে” িাবে সসভ িযা নচলবড্রি ইন্টারিযাশিাল অ্যালাবেবন্সর স্বেন্ত্র ভারেীে সিসয নহসাবে কাজ শুরু কবর। 
 

• সংস্থার মিশন: নশশুবির উন্নেবির উবেবশয নেশ্বেযপী সয্ কেণসূনচ চলবি োবে যু্গািকারী পনরেেণ ি আিা ও োবির 

জীেবি আশু ও িােী পনরেেণ ি নিবে আসা। 
 

• সংস্থার মভশন: একটি নেশ্ব সয্খাবি প্রনেটি নশশুর সেৌঁবচ োকার, সুরক্ষার, নেকাবশর এেং অ্ংশেহবণর অ্নধকার আবি।  
 

• পমরচালক পষযদ্ এিং কিীিৃন্দ :  

বিশ্বিযাপী বিাডজ  

ক) রোেণ  গুড  -  ইন্টানরে সোডণ  সচোর  

খ) জুি ওহ  -  সসভ নচলবড্রি সকানরো সোবডণ র সচোরেযাি 

             গ) োোরা ইঙ্গ্োে - ওোিারেযাি েম্পসবি সগ্লাোল সচোরেযাি     

             ঘ) আেহ ফাজহ - অযাে ইন্টারসায়ভক  অ-জেিকাহী পজরচালর্ এিং জেরীক্ষা র্জমটির নচোরমযাে 

 

কার্য মনিযাহী দ্ল  

➢ ইেগার আজশ্ং - নসভ জচলয়েে ইন্টারেযাশ্োয়লর জচফ এজিজর্উটিভ অজফসার (জসইও) 

১৭ 



 

 ভারেীে সক্ষএ 

ক) িীপক কাপুর – সচোরেযাি                              গ) হারপাল নসং                                

 খ) রাজীে কাপুর – সেজারার                                ঘ) নেরাই চযাোনজণ                              
 

• সহগ্রর্াগী অ্ংশীদ্ার :  

❖ করবপাবরে অ্ংশীিার 

      েুলগানর, নজএসবক, েবন্দল ইন্টারিযাশিাল, স্টযািাডণ  চাোডণ  েযাংক, এগি সজবহিার, সেশনফল্ডস, ব্রুকহস ইেযানি 

❖ প্রযু্নি অ্ংশীিার 

 আটলাজসোে, নিএেনল, ভাটিক য়িাসলা, ইয়ভায়িাে, নিটিআই, নিফাইআর ইেযানি 

❖ ভারেীে সক্ষএ 

      সশাভিা ভারেীো, আরুি পুনর, নেশ্বিােি আিন্দ 

 

• আমথযক সংস্থান: ইউ.এস.এ.আই.নড, োরনস করপ্স, সলভ, নেে 

 

• সংস্থার মিমভন্ন কিযসূমচর মিিরণ: িাোবির সহােোে সসভ িযা নচলবড্রি ভারবের ১৯ টি রাবজয ৫৯ টি কেণসূনচ 

পনরচালিা করবি। সকেলোত্র োর িাোবির সহােোে সসভ িযা নচলবড্রি ২০০৮ সাল সেবক ১.২২ সকাটিরও সেনশ 

ভারেীে নশশুবির জীেবি আেূল পনরেেণ ি আিবে সক্ষে হবেবি । পনরসংখযাি েলবি  প্রনেনিি এই সংিা ২৫৭২ 

নশশুর জীেবি পনরেেণ ি নিবে আবস। এই সংিার প্রকল্পগুনলবক পাৌঁ চটি নেষেনভনত্তক অ্িবল ভাগ করা য্াে:  নশশু 

সুরক্ষা , স্বািয ও পুনি, নশক্ষা, োিনেক প্রনেনিো, নশশুবকনিক নেপয্ণবের ঝুৌঁ নক হ্রাস, নশশু িানরদ্রয। 
 

• োগ্রগযে গ্রুপ: নসভ িযা জচলয়েে প্রজতজষ্ঠত হয়েজছল দ্বয়ের র্িয়ল পড়া জশ্শুয়দ্র সুরক্ষার িেয এিং োরা আিও এই 

র্াি চাজলয়ে যাসে। ২০১৯ সায়ল,োরা ৬৪ টি নদ্য়শ্ িরুজর অিস্থার সোকানেলা কবরবি।  িরুজর অিস্থাে োরা িাচ্চায়দ্র 

জেরাপদ্ স্থায়ে সপৌবি সিে, যায়ত তারা জেরাপদ্ নিাধ্ র্য়র। সুরজক্ষত আইেী িযিস্থার মাধ্যয়ম তায়দ্র যত্ন নেওো হে এিং 

যেেই সম্ভি হে তায়দ্র পজরিায়রর সায়থ পুেরাে জমজলত র্রা হে। োরা পজরিারগুজলয়র্ তায়দ্র িীিে পুেনিমকায়র্ সহােতা 

র্রার িেয িরুজর ত্রার্ এিং স্বাস্থযয়সিা, ময়ো-সামাজির্ সহােতা, স্থােী সু্কল এিং েগদ্ অেুদ্ােও নিবে োবক।  

 

• কার্জ বনিজাহী বেত্র:আনেস আোো, আফগানিস্তাি, আলবেনিো, আবেণনিো, অ্বেনলো, োংলাবিশ, ভুোি, েনলনভে, 

ব্রাবসলস, েুনকণ িা ফাবসা, কবম্বানডো, কািাডা, চীি, কলনম্বো, সডিোকণ , ভারে, ইেযানি।  

 

• প্রকে এিং সপ্রাোি: নশশু সুরক্ষার িীনে, সয্ৌি সশাষণ এেং অ্পেযেহাবরর িীনে, আচরণনেনধ, হেরানিবরাধী, ভে 

সিখাবিা ও হুেনক সিওো িীনে। 

 

১৮ 

 



 

➢ সপ্রাোি:  

❖ নশক্ষা 

সংিা নিরাপি এেং প্রাক নেিযালবের পনরবেশ শেনর করবে, োচ্চাবির সুস্বাদু ও স্বািযকর রাখবে এেং নশক্ষার 

উপকরণগুনল ঘবর ঘবর নিবে য্াওোর জিয সম্প্রিােগুনলর সাবে কাজ কবর োবক।  

 

❖ সুরক্ষা 

নশশুবির উচ্চের ঝুৌঁ নকবে সফাকাস করা, োলযনেোবহর জিয োধয করা সেবেবির, ঝুৌঁ নকপূণণ কাবজর পনরনিনেবে োধয 

হবে ো নশশু শসিয নহসাবে নিবোগপ্রাপ্ত যু্েক-যু্েেী সহ নশশুবির নিরাপি িাবি আশ্রে সিওো এেং েবিা-সাোনজক 

সহােো পাওোর নেষেটি নিনিে করার জিয কাজ কবর এই সংিা। 

  

• সংস্থার কিযপদ্ধমত ও নীমত: 

      ক) সকস ওোকণ    খ) সগািী কেণ    গ) সেনি কেণ     ঘ) সাোনজক উবিযাগ    ঙ) সোজ কলযাণ 

      এই সংিা েযনি সুরক্ষা িীনে অ্েলম্বি কবর। 

 

----------------------------------------------- 
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