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জজরা প্রান, ফযগুনা  ইউননসপ 

নন্দিনী হাইন্দিন কম মসূচি 

জানিয নিা ফঙ্গফনু্ধ জখ ভুজজফুয যভাসনয জন্প িফানল িকী 

উদমান উরসযে জজরা প্রান, ফযগুনা ও ইউননসপ এয জমৌথ 

উসদোসগ নযচানরি  



 নজিনী াইজজন কভ িূনচয 

কাম িক্রভ 

 

 

 

জফইজরাইন াসবি 

 

 

 

জেননিং 

 

 

 

াইজজন কন িায স্থান 

জজরা ম িাসে টিওটি-৩০ জন 

নযক-ননযকা, ফানরকা ও ফারক জভাি ১২২০ জন 

৩০৫ টি সু্কর ও ভাদযাাে  

নিসম্বয ২০১৯ জথসক জপব্রæোনয ২০২০ ম িন্ত কনারসিন্ট কিৃিক ম্পন্ন 

ম্পন্ন 

৫০%ম্পন্ন 

চরভান 

 

 

 

সচিনিা কাম িক্রভ 
নরপসরি নফিযণ, আইনটি জা, 

ওোকি, অনববাফক ভাসফ, 

সু্কর ভাসফ 

চরভান 



 নজিনী াইজজন কভ িূনচ  
(Total Hygiene Solution) 

ফেঃনন্ধকারীন 
স্বাস্থে নযচম িা 

ভানককারীন 
ফেফস্থানা 

বাসরা ফনু্ধ 
ননফ িাচসন 
কাউসন্ফনরিং 

ফারে নফসে জযাধ 

ুটিকয খাদে 
ফেফস্থানা াভাজজক 

সচিনিা 



অভীষ্ট ক্ষ্য 

 

 নকসায- নকসাযীসদয ফেঃনন্ধকারীন ও ঋিুকারীন স্বাস্থে নযচম িা 

ম্পসকি সচিন কযা ও অবো গস জিারা  

 নযক-ননযকা, অনববাফক ও কভীসদয ফেঃনন্ধকারীন ও 

ঋিৃকারীন স্বাস্থে ম্পসকি সচিন কযা  

 নফদোরসেয নযাথীসদয ঝসয ায ায কনভসে আনা 

 জিকই উন্নেন রযেভাত্রায ৩,৪,৫,৬,১৬,১৭ নিং রযেভূ 

অজিন 
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ক্ষ্যমাত্রা 

 নফদোরসেয নযাথীসদয ঝসয 

ায ায ১০ িািংসয 

ননসচ নানভসে আনা 

 ফায জনে ফেঃনন্ধকারীন ও 

ঋিুকারীন স্বাস্থেসফা 

ননজিি কযা 

 নফদোরসেয কি িািং 

ছাত্রী ঋিুকারীন 

োননিানয নোনকন 

ফেফায কসয?  

 ফেঃনন্ধকারীন স্বাস্থেসফা 

ম্বসন্ধ কি িািং 

নযাথী জাসন? 

 নজিনী াইজজন কন িায 

জথসক কিজন উকৃি 

সে? 

ননসদিক 



িাসগ িি গরুঃ নকসায-নকসাযী (৬ষ্ঠ-১০ভ জেনণ) 

িাইভরাইন 

নিসম্বয ২০১৯-নিসম্বয ২০২১ 

ফযগুনা জজরায ৬টি 

উসজরায ৩০৫ টি ভাধেনভক 
নফদোরে ও ভাদযাা 

িাসগ িি প্রনিষ্ঠানঃ ভাধেনভক নফদোরে ও ভাদযাা 

কাম ি এরাকা  

ZvjZjx 

চিসসম্বর ২০২০ থেসক কসি পয মাসে শুরু করার 
পচরকল্পনা রসেসে। 



নন্দিনী হাইন্দিন কন মার  



নজিনী াইজজন কন িায ফেফস্থানা  

এই াইজজন কন িাযটি িংনিি নযা প্রনিষ্ঠান প্রধাসনয জনিৃসে ও 

নফদোরে ফেফস্থানা কনভটিয যাভ িক্রসভ এফিং নজিনীয দানেসে 

নযচানরি সফ।  উসজরা নযলদ নযা প্রনিষ্ঠাসন নজিনী 

াইজজন কন িায স্থাসনয জনে প্রসোজনীে নদক-ননসদিনা  

ানফ িক ােিা কযসফন।  

 



কভ িূচীয কাসজয নযনধ 

 

জভাি নফদোরে-৩০৫ (সু্কর-১৭৯, ভাদযাা-১২৬) 

জভাি ছাত্র-ছাত্রী: ১০২৩৮৬ জন (ছাত্রী: ৫৩,৯৮৪ ও ছাত্র: ৪৮৫৩১) 

জভাি নযক-ননযকা: ৩,৬৫২জন (ভনরা: ৫৮১ ও ুুল: ৩০৭১) 

জভাি অনপ কাযী: ১,০৭৪জন (ভনরা: ১৭৬ ও ুুল: ৮৯৭) 

জভাি অনোনে প্রাে: ৩০০০ জন (এএভন ও অনববাফক) 



ফাস্তফােন ও ভননিনযিং  

জজরা নজিনী কনভটি  

(জজরা প্রাক ভসাদসেয জনিৃসে) 

উসজরা নজিনী কনভটি  

(উসজরা ননফ িাী কভ িকিিায জনিৃসে) 

ইউননেন নজিনী  কনভটি 

(ইউননেন নযলদ জচোযভোন এয জনিসে ) 

সু্কর নজিনী কনভটি  

(প্রধান নযসকয জনিৃসে) 

২০২১ াসরয য সু্কর নজিনী কনভটি ও স্থানীে যকায প্রনিষ্ঠান কিৃিক নযচানরি সফ। 



প্রনি ভাস নফদোরে জথসক একটি ভানক প্রনিসফদন 

উসজরা ননফ িাী কভ িকিিায কাম িারসে ও উসজরা 

ভাধেনভক নযা কভ িকিিায কাসছ জভা জদো সফ। 

উসজরায ম িাসেয নযসািি কম্পাইর কসয জজরা 

নযা কভ িকিিা একটি নযসািি জজরা প্রাসকয 

ননকি জভা  নদসফন।  

নযসাটিিিং 

উসজরা ভাধেনভক নযা কভ িকিিা উসজরায 
নযসািি জজরা নযা কভ িকিিায ফযাফয জপ্রযণ কযসফন 
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উসজরা ম িাসে ননফ িানচি জযা নজিনী 

গার ি ও জনাসফর ফেসদয  ভধে সি জজরা 

ম িাসে একজনসক জযা নজিনী গার ি ও 

একজনসক জযা জনাসফর ফে জঘালণা কযা 

সফ।  

ফছয জসল উসজরা ম িাসে একজনসক 

জযা নজিনী গার ি ও একজনসক জযা 

জনাসফর ফে জঘালণা কযা সফ।  

এছাাও জজরা ও উসজরা ম িাসে জযা 

ােক নযক,জযা প্রধান নযক,জযা 

ইউএনও,জযা যকাযী কভ িকিা জঘালণা 

কযা সফ।  



নন্দিনী এবং নন্দিনীর গুণাবী|  

প্রসিেক নফদোরে এফিং ভাদ্রাাে একজন ছাত্রীসক নজিনী নসসফ ননফ িানচি কযা 

সেসছ, এই ছাত্রীয বফনিে- 

• িংনিি নযা প্রনিষ্ঠাসনয অিভ অথফা নফভ জেনণয ছাত্রী 

• উনস্থি ফুজিভত্তা ম্পন্ন  

• জনিৃে নদসি যভ  

• দারাী ও স্পিবালী  

• নযক ও নযাথীসদয কাসছ গ্রণসমাগে 

• ছাত্রী ননসজ আগ্রী এফিং এসি িায অনববাফসকয ম্মনি যসেসছ।  



নজিনীয কযণীে 

• ক্লাস ননেনভি উনস্থি থাকা । 

• ভানককারীন নযচম িা নফলসে স্পি ধাযণা রাব কযা এফিং ভানককারীন নযচম িা 

নফলসে াফরীরবাসফ কথা ফরায দযিা অজিন কযা । 

• াইজজন কন িায ম্পসকি নযা প্রনিষ্ঠাসনয কর ছাত্রীসক অফনি কযা এফিং িা 

ফেফাসয কর নযাথীসদয উৎানি কযা । 

• জভসেসদয জনে থৃক রোটেন ও ভানক ফেফস্থানায পোননরটি না থাকসর িংনিি 

সু্কসরয নযকসদয াসথ আসরাচনা কসয ফেফস্থা জনো এফিং ননেনভি রোটেন 

যযণাসফযণ কযায ফেফস্থা কযা। 

• ননেনভি ননসজ াি জধৌি কযা ও অনেসদয জনে ফেফস্থা কযা এফিং িেসরসি াফান 

ননজিি কযা । 

• ‘নজিনী াইজজন কন িায’ ফেফস্থানাে প্রধান নযক ও ােক নযসকয াসথ 

ননেনভি জমাগাসমাগ যাখা । 

 



নজিনীয কযণীে 

• নজিনী াইজজন কন িাসযয উকযণ ফেফাসযয নফলসে ােিা কযা । 

• প্রনি ভাস াইজজন কন িায জথসক ফেফহৃি উকযণ ভূসয একটি প্রনিসফদন বিনয 

কসয প্রনিষ্ঠান প্রধাসনয ননকি জভা দান।  

• নজিনী াইজজন কন িায নযষ্কায-নযেন্ন যাখায ফেফস্থা কযা  

• িেসরি নযষ্কায-নযেন্ন যাখায উসদোগ গ্রণ কযা।  

• সু্কসর োননিানয োি/নোনকন ভজদু ননজিি কযা ও জভসেসদয মথামথ ফেফায 

কযায ুসমাগ টৃি কযা । 

• ছাত্র-ছাত্রীসদয ননসজসদয ভসধে ভানককারীন নযচম িা নফলসে নযায ুসমাগ টৃি 

কযা। 

•  ভানক ম্পসকি ভাসজ নফনবন্ন ধযসনয কুিংস্কায দযূীকযসণ বূনভকা যাখা । 

• বাযচবসে, ইভটিন্দিংসহ  অলাীন কায মক্রম প্রচিসরাসে অগ্রনী ভূচমকা রাখা 

 



ােক নযসকয কযণীে 

• নযা প্রনিষ্ঠাসন নজিনী াইজজন কন িায ফেফাসয ােক 

নযসফ বিনযসি নজিনী ও অনোনে নযকসদয ােিা 

কযা। 

• নজিনী গার ি ও ননফ িানচি ছাত্রসক িাসদয কাম িক্রভ নযচারনাে 

মথামথবাসফ গাইি কযা 

• অনববাফকসদয াসথ নজিনী াইজজন কভ িূনচ ম্পসকি 

আসরাচনা কযা 

• নজিনী াইজন কন িায ফেফস্থানাে প্রধান নযকসক ােিা 
কযা । 



প্রধান নযসকয কযণীে 
• নফদোরসে নজিনী াইজজন কভ িূনচ ফাস্তফােসন ভূখে বূনভকা ারন  কযা  

• নজিনী াইজজন কন িায স্থাসন ােিা কযা । 

• াইজজন কন িাসযয ননযাত্তা ননজিি কযা । 

• াইজজন কন িাসয প্রসোজনীে িংখেক োি ননজিি কযা । 

• উসজরা ভাধেনভক নযা অনপস ভানক প্রনিসফদন জপ্রযণ । 

• উসজরা প্রান ও নযলসদয াসথ জমাগাসমাগ যাখা । 

• নফদোরসেয জেণী কসয ও জেণী কসযয ফাইসয ফেঃনন্ধকারীন স্বাস্থে 
নযচম িা ও ভানককারীন ফেফস্থানা নফলসে নযাথী ও অনববাফকসদয 
সচিন কযসি প্রসোজনীে ফেফস্থা গ্রণ । 

• কভ িূনচয জভোদকার জসল নফদোরসেয নযচারনা নযলসদয ােিাে 
ননজস্ব িত্তাফধাসন নজিনী কভ িূনচসক অফোি যাখা 



ননফ িানচি ছাত্র (জনাসফর ফে) এয কযণীে 

• ফে:নন্ধকারীন নফনবন্ন নযফিিন ম্পসকি ননসজ জানা 
ও স্বাস্থে নফনধ জভসন চরা।  

• ফে:নন্ধকারীন নফনবন্ন নযফিিন ম্পসকি করসক 
অফনি কযা । 

• ফে:নন্ধকারীন ভসে ফেজিগি নযষ্কায-নযেন্নিা 
ম্পসকি করসক সচিন কযা।  

• নজিনী াইজজন কন িায নযষ্কায-নযেন্ন যাখসি 
ােিা কযা।  

• ােক নযসকয াসথ ভন্সেয ভাধেসভ াইজজন 
কন িায ফেফাসযয নযসফ টৃি কযা।  



নফদোরসে নজিনী কনভটিয গঠন ও দানেে 

প্রসিেক নফদোরসে ‘নজিনী গার ি’, ‘ জনাসফর ফে’, 

ােক নযক, প্রধান নযক, নফদোরে 

ভোসনজজিং কনভটিয বানি ও একজন 

অনববাফক প্রনিনননধয ভন্সে ‘নফদোরে নজিনী 

কনভটি’ গটঠি সফ।  

 



নফদোরসে নজিনী কনভটিয গঠন ও দানেে 

নফদোরে নজিনী কনভটিয দানেে সফ- 

• নজিনী াইজজন কন িায যযণাসফযণ ও এয প্রসোজনীে াভগ্রী জমাগাসনয ফেফস্থা 

কযা । 

• ফেফহৃি োননিানয নোনকন/োি মথামথ প্রজক্রোে নিজসাজাসরয ফেফস্থা কযা   

• এসযসত্র   ইনননাসযিয স্থান/গিি কসয ুনসে জপরা/ গবীয গিি কসয ুসি 

জপরা  িনি ফেফায কযা জমসি াসয । 

• নফদোরসেয নযাথীসদয ও অনববাফকসদয ভানককারীন ফেফস্থানা ম্পসকি 

সচিন কযায রসযে জেননিং, নরপসরি নফিযণ, আইনটি জা, ািংসৃ্কনিক কাম িক্রভ, 

নবনিও প্রদ িনী  অনোনে প্রসোজনীে কাম িক্রভ গ্রণ কযা । 

• প্রনি ভাস অগ্রগনি প্রনিসফদন উসজরা ভাধেনভক নযা কভ িকিিা ফযাফয জপ্রযণ । 

• প্রকসেয ননধ িানযি ভসেয সযও এই কভ িূনচ চরভান যাখায রসযে প্রসোজনীে 

ফেফস্থা গ্রণ। 



আভাসদয প্রকানা 



কভ িূনচয নস্থয নচত্র 

সচেতনতা রয্ালি 



কভ িূনচয নস্থয নচত্র 

নজিনী াইজজন কন িায উসবাধন 



কভ িূনচয নস্থয নচত্র 

প্রনযণ কাম িক্রভ 



কভ িূনচয নস্থয নচত্র 

সু্কর ভাসফ 



কভ িূনচয নস্থয নচত্র 

জফইজরাইন াসবি 



কভ িূনচয নস্থয নচত্র 

সচিনিা কাম িক্রভ 



কভ িূনচয নস্থয নচত্র 

নফদোরসে দরগি আসরাচনা 



Avcbvi hw` wKQz Rvbvi _v‡K 

ab¨ev` 


