
সেফ সপেসে কিস�োরীসের স�ৌন ও প্রজনন 
স্োসথ্যের প�্যসেক্ষণ ও মলূযেোয়ন েযেেথ্োর টুলকিট





3

সচুি
১. ভূমিকা 7

এই টুলকিটট ট কিন তৈর ী িরা হয়েয়ে? 7

এই টুলকিটট ট িার জন্য তৈর ী িরা হয়েয়ে? 8

এই টুলকিয়ট কি কি অন্তরুভু ক্ত িরা হয়েয়ে? 8

২. পর্য বেক্ষণ এেং িূল্ায়ন এর ন ীতি (PRINCIPLES OF M&E) 11

পরভুয়েক্ষণ এেং মূল্যােন িায়ি েয়ল?  11

পরভুয়েক্ষণ এেং মূল্যােন কিন িরা হে?  11

পকরেৈভু য়নর ৈত্ত্ব 12

৩. মকব�ার ী সুলভ পর্য বেক্ষণ ও িূল্ায়ন পদ্ধতি প্রস্তুিকরন 14

অংশগ্রহণমূলি পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােন পদ্ধকৈর প্রয়োজন ীেৈা 14
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G-DCVAW) এেং কলোনয়নর (Akkar কনটওোিভু  ফর কিয়রলপয়মন্ট, KAFA, ইন্টারন্যাশনাল করসকিউ িকমট ট, 
YNCA, Amel, Terre des Hommes, ABAAD, Mouvement Social, LECORVAW) অসংখ্য ধন্যোে ৈায়ের ইনপুট 
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১. ভূকমিো

এই টুলকিটক্ট সিন তেরী িরো হসয়সে?

কিয়শার ী কময়েয়ের শার ীকরি ও মানটসি সুস্ায়স্্যর 
মূল হয়লা করৌন ও প্রজনন স্াস্্য সম্পকিভু ৈ ৈর্য ও 
কসো পাওো। জরুকর অেস্া কিয়শার ীয়ের ললগি 
করকতিি সহহংসৈার ঝঁুকি েৃহদ্ধ িয়র ও ৈায়েরয়ি 
স্াস্্য ঝঁুকি োহিয়ে কৈায়ল, সশটক্ষৈ হোর সুয়রাগ 
ধ্ংস িয়র এেং োল্যকেোহ ও অিায়ল গরভু ধারণসহ 
অন্যান্য মানোকধিার লঙ্ঘয়নর কেয়ি ধাকেৈ িয়র।১ 
গরভু ােস্া কেলকবিিরণ, কময়েয়ের করৌন সহহংসৈা ও 
কশাষণ হয়ৈ সুরটক্ষৈ রািা, সম্মায়নর সায়র মাটসি 
সামলায়না, কময়েয়ের সু্য়ল পিা কনটচিৈ িয়র, সহিমভু ী 
ও সমজাৈ ীে মানুয়ষর সায়র সমকবিৈ িয়র প্রয়োজন ীে 
েক্ষৈা েৃহদ্ধ িয়র, স্াস্্যসম্মৈরায়ে ও ক্ষমৈার সায়র 
করৌেনয়ি রূপান্তকরৈ িয়র। কসফ কপেস কিয়শার ী 
কময়েয়ের সুরক্ষা ও ক্ষমৈােয়নর এিট ট মূল কিৌশল 
হহয়সয়ে কেশেরায়ে পকরহচৈ কেয়শষরায়ে ৈায়ের িায়ে 
রারা সংিটাপন্ন ও স্ানচু্যৈ।২,৩

মানকেি সাহায়র্যর আয়েেয়নর অংশ হহয়সয়ে নার ী 
ও কিয়শার ীয়ের কসফ কপেসগুয়লায়ি এমনরায়ে 
স্াপন িরা হে করন কসখায়ন কময়েরা শার ীকরি ও 
মানটসিরায়ে সুরটক্ষৈ কোধ িয়র এেং ৈা এিট ট 
কসো ও সুকেধা সরেরায়হর জােগা হহয়সয়ে পকরহচৈ 
হে। WGSS এর মাধ্যয়ম করসে মূল কসোসমূহ এখায়ন 
কেওো হে ৈার ময়ধ্য রয়েয়েঃ

• ললগিকরকতিি সহহংসৈার সশিার মানুষয়ের সাহার্য 
িরা। (এর করৈর রয়েয়ে কিস িমভুীরা, স্াস্্যিমভুীরা, 
আইনজীকে, আইনী সকমকৈ ও পুললশ)

• ময়নাসামাকজি ও কেয়নােনমূলি িারভুক্রম। 
(করমন - কসো োনিারী গ্রুয়পর কসশন, এিজয়নর 
সায়র এিজয়নর পরামশভু, েৃকতিমূলি প্রসশক্ষণ, 
জীেনধারয়ণর িমভুিাডি।)

• ৈর্য ও সয়চৈনৈা েৃহদ্ধ। (উোহরণস্রূপ, কেে্যমান 
স্াস্্য সম্পকিভু ৈ কসোসমূহ ও কিরায়ে ৈা পাওো 
রাে, ঝঁুকি হচহনিৈিরণ ও ৈা িমায়নার উপাে, নারীর 
অকধিার ও জীেন সম্পকিভু ৈ েক্ষৈা।) এেং

• প্রচার ও প্রকৈয়রাধ সম্পকিভু ৈ িারভুক্রম। (কসফটট 
অহিট, কসফটট ম্যালপং ও োসস্ান পরভুয়েক্ষণ।)

ললগি সমৈা ও স্ায়স্্যর উন্নেন প্রিাসশৈ হে কসফ কপেয়স 
কিয়শার ীয়ের সাহার্য িরার মাধ্যয়ম।৪ এিই সায়র 
প্রেসশভুৈ হে কের ীয়ৈ কেয়ে এেং গরভু কনয়রায়ধর ে্যেহার, 
প্রকৈিারমূলি িারভুক্রয়মর মাধ্যয়ম কময়েয়ের কেরুয়দ্ধ 
সহহংসৈা িমায়নার উয়দেয়শ্য কর িারভুক্রম কসফ কপেয়স 
পকরচাললৈ হে ৈার সফলৈা পকরলটক্ষৈ হয়েয়ে রখন 
এিই সায়র SRH সম্পকিভু ৈ ৈর্য ও কসো কেওো হে।৫

এই টুলকিটট ট তৈর ী িরা হয়েয়ে (কলোনন, ইরাি 
ও োংলায়েশ) কৈনট ট মানকেি অেস্া মূল্যােন ও 
পর ীক্ষা িয়র ৈার করয়ি সশক্ষা ও অকরজ্ৈা কনয়ে। 
ফ্প্রাগ্রায়মর িমভুিাণ্ড পরভুয়েক্ষণ িয়র এেং কিয়শার ী 
কময়ে, ৈায়ের অকররােি, কসো প্রোনিার ী ও অন্যান্য 
মূল ে্যটক্তেয়গভুর সায়র আয়লাচনা িয়র এট টই প্রমাটণৈ 
হয়েয়ে কর, WGSS কিয়শার ীয়ের মূল্যোন SRH সম্পকিভু ৈ 
ৈর্য কনওোর জন্য আেশভু স্ান। রখন এটা কেখা হল 
কর, SRH সম্পকিভু ৈ ৈর্য প্রােই WGSS রাগারাসগ িরা 
হে ৈখন কিয়শার ী কময়েয়ের জন্য িারভুক্রয়মর SRH 
উপাোনগুয়লা মূল্যােয়নর মানসম্মৈ ে্যেস্া হেল না। এই 
েলললট ট WGSS এ পকরচাললৈ করৌন ও প্রজনন স্ায়স্্যর 
িারভুক্রয়মর পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােন টুল ও গাইি কেয়ে এই 
শূণ্যস্ান পূরয়ণর কচটিা িরয়ে। 

১. ভূমিকা

১  UNFPA and Save the Children USA, Adolescent Sexual and Reproductive Health Toolkit for Humanitarian Settings: A Companion to the Inter-Agency Field Manual on 
Reproductive Health in Humanitarian Settings (September 2009).

২  K.G. Santhya and S.J. Jejeebhoy, “Sexual and reproductive health and rights of adolescent girls: Evidence from low- and middle-income countries,” Global Public 
Health 10, no. 2 (2015): pp. 189–221.

৩  J. Svanemyr et al., “Creating an enabling environment for adolescent sexual and reproductive health: A framework and promising approaches,” The Journal of 
Adolescent Health: Official Publication of the Society for Adolescent Health and Medicine 56, no. 1 Suppl (January 2015): pp. S7–14.

৪  G. Medhin and A. Erulkar, “Evaluation of a safe spaces program for girls in Ethiopia,” Girlhood Studies 10, no. 1 (2017): pp. 107–125.
৫  K.G. Santhya and S.J. Jejeebhoy, “Sexual and reproductive health and rights of adolescent girls: Evidence from low- and middle-income countries,” Global Public 

Health 10, no. 2 (2015): pp. 189–221.
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এই টুলকিটক্ট িোর জনযে তেরী িরো হসয়সে?

এট ট অনুশ ীলনিার ীয়ের (প্রািট টশনার) জন্য তৈর ী 
িরা হয়েয়ে রারা কসফ কপেয়স কিয়শার ী কময়েয়ের সায়র 
িাজ িয়র। এট ট িারভুক্রয়মর কর কিান পরভুায়ে ে্যেহার 
িরা রায়ে কিন্তু আেশভুরায়ে WGSS - এ িারভুক্রম শুরুর 
আয়গ ফ্প্রাগ্রাম হিজাইন িরার সমে এট ট ে্যেহার িরা 
উহচৈ। এই টুলকিটট ট WGSS - এ অংশ কনওো কিয়শার ী 
কময়েয়ের উপর কনেদ্ধ িরা হয়েয়ে। এট টর গাইয়ির 
মূলন ীকৈ কসফ কপেয়স আসা িম েেস ী কময়ে ও ৈার 
োইয়রও িম েেটসয়ের লক্ষ্য িয়র অন্যান্য িারভুক্রয়মর 
কক্ষশ্রে ে্যেহার িরা করয়ৈ পায়র।

এই টুলকিসট কি কি অন্তভু্য ক্ত িরো হসয়সে?

এই টুলকিটট ট WGSS - এ প্রোন িরা ASRH িারভুক্রম 
কি পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােয়ণর ে্যেস্া তৈর ীর গাইি প্রোন 
িয়র। এখায়ন কর পদ্ধকৈ কেখায়না হয়েয়ে ৈা গাইি িয়র 
কিরায়ে কিয়শার ী কময়েরা স্ৈসু্ৈভু রায়ে এই হিজাইয়নর 
সিল কেয়ি অংশগ্রহণ িরয়ৈ পায়র।(েি ‘এ-১’ কেখুন)। 
প্রয়ৈ্যি ধায়পর জন্য টুল দ্ারা সমটরভুৈ গাইি ে্যেহার 
িরা হে শটক্তশাল ী M & E ে্যেস্া কনটচিৈ িরার জন্য।

েক্স ১. সেফ সপেসে কিস�োর ী সমসয়সের স�ৌন ও প্রজনন স্োসথ্যের SRH িো�্য ক্রম 
প্রসয়োসের জনযে কি প্রসয়োজন?

কিয়শার ী কময়েয়ের SRH ৈর্য ও কসো প্রোন এিট ট কমৌললি অকধিার করট ট কময়েয়ের ও ৈায়ের সম্প্রোয়ের জন্য সুেূরপ্রসার ী 
রূকমিা রাখয়ৈ পায়র। রাইয়হাি, SRH িারভুক্রম চালু িরার জন্য কসফ কপেয়সর প্রয়োগ ক্ষমৈা কেয়েচনাে করয়খ সােধানৈার 
সায়র পকরিল্পনা িরা প্রয়োজন। কনয়্াক্ত প্রয়নের “হাঁ” কোধি উতির কনয়েভু শ িয়র ASRH িারভুক্রম প্রয়োয়গর জন্য সাধারণ 
ে্যেস্া জােগা মৈ রয়েয়েঃ

• কসফ কপেস কি এমনরায়ে তৈর ী িরা হয়েয়ে কর এর করৈর কময়েরা কনয়জয়ের সুরটক্ষৈ ময়ন িয়র? (উোহরণঃ কময়েরা 
কি কসফ কপেয়সর োইয়রর কলািয়ের দ্ারা কেখা ো শুয়ন রাওোর রে োিাই িারভুক্রয়ম অংশ কনয়ৈ পায়র?)

• আপকন কি কিয়শার ী কময়েয়ের এমন সুকেধা কেন রা শুধু ৈায়ের কনয়জয়ের প্রাসকগিি 
কেষেগুয়লা আয়লাচনার সুয়রাগ কেে?

• আপকন কি িারভুক্রয়মর সমে নার ী ও কিয়শার ীয়ের আলাো িরয়ৈ পায়রন? (উোহরণঃ কময়েয়ের জন্য 
আলাো জােগা আয়ে কি?)

• কময়েয়ের জন্য এই কসশনগুললর সুকেধায়রভু আপনার কি পরভু াপ্ত মহহলা িমভু ী রয়েয়ে?

• আপকন কি কিয়শার ী কময়েয়ের জন্য েরাদেিৃৈ সপ্তায়হ এিকেন ো আধা কেন প্রোন িরয়ৈ সক্ষম হন?

• SRH িারভুক্রময়ি সাহার্য িরার জন্য সে নার ী সবিললৈ েল কি রয়েয়ে? (উোহরণ-সামাকজি িমভু ী, ফ্যাটসললয়টটর, 
প্রচার িমভু ী,পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােন অকফসার?)

• কিয়শার ী সুলর কসো ও িাউয়ন্সললং কটিকনি সম্পয়িভু  ্টাফরা প্রসশটক্ষৈ কিনা?
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েক্স ২. নোর ী ও সমসয়সের সেফ সপেে (WGSS) এর মূল কেিকনসে্য �নোঃ

• নেতৃত্ব োর ী ও নেয়েয়ের ক্ষেতােেঃ কসফ কপেয়সর প্রাসকগিিৈা ও অকধিার কনটচিৈ িরার জন্য প্রয়জয়টের পকরিল্পনা, 
প্রয়োগ এেং পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােয়ন নার ী ও কময়েয়ের অন্তরূভু ক্ত িরা হে। 

• ক্ায়েন্ট (েয়কেল)/সহিংসতার শিকার োেুষ নকহ্রিকঃ কসফ কপেস সিল নার ী ও কময়েয়ের জন্য উনু্ক্ত রািা উহচৈ, 
এিই সায়র ৈায়ের ইচ্া, পেন্দ, অকধিার ও মরভু াোয়ি সম্মান িরা উহচৈ। কসফ কপেয়স কনরাপতিা ও কগাপন ীেৈায়ি 
অগ্রাকধিার কেওো উহচৈ।

• নেরাপে ও প্রয়েিয়�াগ্ঃ কনরাপতিা ও কগাপন ীেৈা েজাে করয়খ কসফ কপেস এমন স্ায়ন হয়ৈ হয়ে করট ট নার ী ও কময়েয়ের 
জন্য সহয়জ প্রয়েশয়রাগ্য।

• সোয়ের সংশ্লিষ্টতাঃ কসফ কপেসয়ি অেশ্যই স্াম ী, অকররােি এেং সমায়জর কনৈার েৃট টিরকগিয়ি েুঝয়ৈ হয়ে এেং 
অেশ্যই সমায়জর সমরভুন এিকরেৈ িরয়ৈ হয়ে রায়ৈ নার ী ও কময়েরা কনরাপেরায়ে সিল িারভুক্রয়ম অংশ কনয়ৈ পায়র। 

• সেনবিত ও নেহিন্ন নক্ষত্রনেয়িষঃ িমভুিাডি ও কসোসমূহয়ি নার ী ও কময়েয়ের কেকরন্ন প্রয়োজন ও অকরজ্ৈার সায়র সমকবিৈ 
িরয়ৈ হয়ে এেং কসরায়ে কসো প্রোন িরা উহচৈ হয়ে রা ৈায়ের জ ীেনরারোয়ি সমরভুন িয়র, এিই সায়র করাগ িয়র 
ললগি করকতিি সহহংসৈার প্রকৈয়রাধ ও প্রকৈউতির।

• উপয়�াগ ীতাঃ কসফ কপেয়স ৈায়ের িাঠায়মােদ্ধ িমভুিাণ্ড আর ৈায়ের সাকরভু স এেং সামাকজিৈার সমে, ৈায়ের সংসৃ্কৈ 
এেং েেয়সর সায়র সামঞ্জস্য হে এমন িারভুিলাপ এেং ৈায়ের সাকন্নয়ধ্য রাওোর ময়ধ্য রারসাম্য েজাে রাখা উহচৈ। 
ৈায়ের প্রকৈেন্ ী মহহলা ও কময়েয়ের কেয়শষ চাহহো কেয়েচনা িরা উহচৈ।

উৎসঃ United Nations Populations Fund, Women & Girls Safe Spaces: A Guidance Note based on Lessons Learned from 
the Syria Crisis, 2015. পাওো রায়েঃ https://www.unfpa.org/resources/women-girls-safe-spaces-guidance-note-
based-lessons-learned-syrian-crisis

১. ভূমিকা

https://www.unfpa.org/resources/women-girls-safe-spaces-guidance-note-based-lessons-learned-syrian-crisis
https://www.unfpa.org/resources/women-girls-safe-spaces-guidance-note-based-lessons-learned-syrian-crisis
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েি ১. প�্যসেক্ষণ ও মূলযেোয়ন টুলকিসটর ওভোরকভউ

প্ররুটক্তগৈ সংজ্া এেং পরভুয়েক্ষণ ও 
মূল্যােয়নর সাধারণ পদ্ধকৈ

অংশগ্রহণমূলি পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােয়নর 
প্রয়োজন ীেৈা

কিরায়ে কনি আয়সসয়মন্ট পকরচালনা 
িরয়ৈ হে

পরভুয়েক্ষণ ে্যেস্ার উপাোনসমূহ

মূল্যােন জানায়নার জন্য পরভুয়েক্ষণ 
ে্যেহার িরা

কেকরন্ন রিয়মর মূল্যােন

কিরায়ে মূল্যােয়নর পকরিল্পনা িরয়ৈ হে

কি পকরমাপ িরা হয়ে এেং কিরায়ে 
পকরমাপ িরা হয়ে কসই টসদ্ধান্ত গ্রহন

কি ধরয়নর ৈর্য সংগ্রহ িরয়ৈ হয়ে এেং 
কিরায়ে সংগ্রহ িরয়ৈ হয়ে

মূল্যােয়নর ফলাফল ফ্প্রাগ্রাম কি জানায়না

কিয়শার ী ও কময়েয়ের 
দ্ারা পকরচাললৈ পরভুয়েক্ষণ 

ও মূল্যােন পদ্ধকৈ

এিট ট মানসম্মৈ পরভুয়েক্ষণ 
ে্যেস্া তৈকর িরা

মূল্যােন পদ্ধকৈ  
হিজাইন িরা

মূল্যােন পদ্ধকৈ  
হিজাইন িরা

ৈর্য সংগ্রহ

ৈর্য কেশ্লেষণ ও ফলাফল 
করয়পাটভু  িরা

পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােয়নর 
মূলন ীকৈ েুঝা 

িমভুসূচ ী 
হিজাইন, 
কনর ীক্ষণ এেং 
মূল্যােয়ন 
কিয়শার ী 
কময়েয়ের 
সম্পৃক্ত িরা
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২. প�্যসেক্ষণ এেং মূলযেোয়ন এর নীকে (Principles of M&E)

প�্যসেক্ষণ এেং মূলযেোয়ন িোসি েসল? 

প্রাৈ্যহহি M&E প্রয়োজন ীে ৈর্য সরেরাহ িয়র রায়ৈ 
ফ্প্রাগ্রাম এর মান কেচার িরা রাে এেং সুপাকরশ িরা 
রাে কেসৃ্তৈ প্ররায়ের জন্য কিরায়ে সয়েভুাতিমরায়ে 
ফ্প্রাগ্রায়মর উন্নকৈ ঘটায়না রাে। প�্যয়েক্ষণ েলয়ৈ 
েুঝাে িারভুক্রম সংক্রান্ত ৈর্য কনেকমৈ সংগ্রহ িরা এেং 
কসই ৈর্যয়ি কেশ্লেষণ িয়র িারভুক্রমট টর িারভুক্ষমৈা 
পকরমাপ িরা। িারভুক্রমট টর মাধ্যয়ম িাঙ্ক্ষিৈ পকরেৈভু ন 
গুয়লা অজভু ন িরা সম্ে হয়েয়ে কিনা ৈা কেচার িরার 
পদ্ধকৈই হল েূল্ােে। এিট ট রাল পরভুয়েক্ষণ পদ্ধকৈ 
মূল্যােয়নর সহােি, কিন্তু অকৈকরক্ত ৈর্য সংগ্রহ িরাটাও 
সাধারনরায়ে প্রয়োজন। দ্রুৈৈার সায়র পরভুয়েক্ষণ ও 
মূল্যােন এর টসদ্ধান্ত গ্রহন িরা োঞ্ছন ীে, আেশভু হয়লা 
িারভুক্রয়মর মধ্যেৈভু ী সময়ে িরা। 

প�্যসেক্ষণ এেং মূলযেোয়ন সিন িরো হয়? 

এিট ট িায়জর ফলাফল কেখার অয়নি সুকেধা 
রয়েয়ে। কিরায়ে আমায়ের িারভুক্রমট ট চলয়ে এেং 
কি িরয়ল িারভুক্রয়মর করন্ন করন্ন কেি গুয়লায়ি আয়রা 
শটক্তশাল ী িরা রাে, এিট ট মজেুৈ পরভুয়েক্ষণ ও 
মূল্যােন পদ্ধকৈ কসট ট ৈুয়ল ধয়র। পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােন 
পদ্ধকৈর ফলাফল; কিান পেয়ক্ষপট ট িাজ িয়র আর 
কিান পেয়ক্ষপট ট িাজ িয়র না কসট ট সম্পয়িভু ও আর 
কেশেরায়ে কেয়বের সাময়ন প্রমাণ রায়খ এেং অন্যরে 
অনুরূপ ৈর্য প্রোন িয়র। পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােন পদ্ধকৈ 
ৈহকেল সংগ্রয়হর কক্ষশ্রে সাহার্য িয়র, করয়হৈু োৈারা 
িারভুক্রয়মর প্রমাকনৈ িারভুক্ষমৈা কেয়খ নৈুনরায়ে ো 
পুনরাে োয়নর ে্যাপায়র উৎসাহহৈ হন। সয়েভুাপকর, 
পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােন পদ্ধকৈ সম্ােনা সৃট টি িয়র।

আমরা কনয়্াক্ত প্রনে সমূয়হর উতিরোয়নর মাধ্যয়ম 
পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােন পদ্ধকৈ তৈকর িরয়ৈ পাকরঃ 

	∞ এই িারভুক্রমট ট কি পকরেৈভু ন সাধন িরয়ৈ চাে? 

	∞ কিরায়ে কসই িারভুক্রমট ট িাঙ্ক্ষিৈ 
পকরেৈভু ন অজভু ন িরয়ৈ চাে?

	∞ এইসে পকরেৈভু য়নর কনকেভু টি উয়দেশ্য কি? 

	∞ আমরা কিরায়ে এইসে 
উয়দেশ্য গুয়লা পকরমাপ িরয়ো?

	∞ কিরায়ে ৈর্য সংগ্রহ এেং কেশ্লেষণ িরা হয়ে?

	∞ আমরা রা সশখয়ো ৈা কিরায়ে এই 
িারভুক্রয়মর সহােৈা িরয়ে?

ননাটঃ অধ্যােট ট পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােন এর উপর এিট ট ওরারকরউ কেে। িমভুসূহচর ্টাফ রারা 
মূল্যােন ও পরভুয়েক্ষণ এর আয়গ িখয়না প্রসশক্ষণ পােকন ৈায়ের এখায়ন কেো ন ীকৈমালা এেং 
পকররাষা সশখয়ৈ সমে লাগয়ে। িমভুসূহচ ্টাফ রায়ের প্রারকমি িাজ হয়চ্ মূল্যােন এেং পরভুয়েক্ষণ 
িরা ৈায়ের িায়ে এইসে ৈর্যগুলল অয়নি পকরহচৈ ময়ন হয়ে। সাধারণৈ মূল্যােন ও পরভুয়েক্ষণ ্টাফরা 
কফল্ড ্টাফয়ের সাহার্য িরয়ে এসে ন ীকৈমালা েুঝয়ৈ এেং এসে ন ীকৈমালায়ি কসফ কপেয়স চলমান 
িায়জর সায়র সংরুক্ত িরয়ৈ।

২. পর্যবেক্ষণ এেং িলূ্ায়ন এর নীতি (Principles of M&E)
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পকরেে্য সনর েত্ত্ব

এইসে প্রয়নের উতির কেওোর জন্য, পনরেত্য য়ের তত্ত্ব কি 
ৈা করয়ি আমরা শুরু িরয়ো। পকরেৈভু য়নর ৈত্ত্ব ে্যাখ্যা 
িয়র এিট ট িারভু পদ্ধকৈ কিরায়ে ফলাফল েয়ে আয়ন 
এেং িাঙ্ক্ষিৈ ফল অজভু য়ন সহােৈা িয়র। এটা আমায়ের 
িারভুক্রয়মর িাঙ্ক্ষিৈ ফলাফল ধারণা িরয়ৈ সাহার্য 
িয়র,লক্ষ্য অজভু য়নর প্রয়োজন ীে পদ্ধকৈ কনধভুারণ িরয়ৈ 
সহেৈা িয়র এেং িারভুক্রম সফল হয়চ্ কিনা ৈার 
মাপিাক ঠ তৈকর িয়র। রকেও িারভুক্রমট ট সাজায়নার 
আয়গ পকরেৈভু য়নর ৈত্ত্বয়ি িক ঠন ো অিারভুির ময়ন 
হয়ৈ পায়র, কিন্তু এট ট আমায়ের িারভুক্রয়ম কিান কিান 
কেষে সমূহ অন্তরুভু ক্ত িরা হয়ে ৈা কনধভুারণ িরয়ৈ, 
িারভুক্রয়মর সমেস ীমা কনধভুারণ িরয়ৈ এেং কিান 
ধরয়নর ৈর্য আমায়ের প্রকৈকনেৈ সংগ্রহ িরয়ৈ হয়ে ৈা 
কনধভুারণ িরয়ৈ সহােৈা িয়র।

পাঁচট ট মূল কেষয়ের মাধ্যয়ম পকরেৈভু য়নর 
ৈত্ত্বয়ি অনুধােন িরা রােঃ

• কাঙ্ক্ষিত ফলাফলঃ আমায়ের কনধভুাকরৈ িায়জর অঞ্চয়ল 
স্ায়স্্যর কর মুখ্য পকরেৈভু ন আমরা কেখয়ৈ চাই, কর চূিান্ত 
উয়দেয়শ ASRH িারভুক্রম োস্তোেন িরা হয়চ্।

• আউটকােঃ আমরা আমায়ের ASRH িারভুক্রয়মর মাধ্যয়ম 
জ্ান ও আচরয়ণর কর পকরেৈভু ন আশা িরহে।

• আউটপুটঃ িাঙ্ক্ষিৈ ফল লায়রর জন্য কর সিল কসো ও 
পণ্য সকঠি জােগাে রািা প্রয়োজন।

• কােঃ আউটপুট লায়রর জন্য কর প্ররুটক্তগৈ ও 
সমরভুনমুলি সাহার্য প্রয়োজন।

• ইেপুটঃ িাজ কি সহােৈার জন্য কর কজকনসপরে/সমরভুন 
প্রয়োজন। 

আমরা রখন আমায়ের পকরেৈভু য়নর ৈয়ত্ত্বর ে্যাপায়র 
রাকে, আমরা িাজ িকর কপেন করয়ি, শুরু িকর িাঙ্ক্ষিৈ 
ফলাফল হয়ৈ এেং এট ট অজভু য়নর প্রয়োজন ীে ধায়পর 
ে্যাপায়র হচন্তা িকর। 

প্রকৈট ট ধায়পর মাধ্যয়ম আমরা করটা অজভু য়নর ইচ্া 
রাসখ এই পদ্ধকৈ আমায়ের কসটা হচন্তা িরয়ৈ সাহার্য 
িয়র এেং কহাি ো নাই কহাি এট ট এিট ট রুটক্তরুক্ত 
অনুমান কর প্রকৈটা ধায়পর ফলাফল পয়রর ধাপ হয়ে 
কিনা। আমায়ের পকরেৈভু য়নর ৈত্ত্বয়ি গঠন িরয়ৈ 
এট ট কনয়্াক্তরায়ে সাহার্যিার ী হয়েঃ “ইেপুটস 
এেং একশ্ টহিশ্ টস এর এই কসটট ট পয়র আউটপুট ো 
কসোর ফলাফল স্রূপ আসয়ে, করট ট জনগয়নর এই 
পকরেৈভু য়নর পরয়ি সুগম িয়র কেয়ে অরভুাৎ িাঙ্ক্ষিৈ 
ফলাফয়লও এট ট অেোন রাখয়ে!“

কিয়শার ীয়ের SRH িারভুক্রয়মর এিট ট পকরেৈভু য়নর ৈত্ত্ব 
এমন হয়ৈ পায়র কর, SRH সম্পকিভু ৈ কেষেগুয়লার উপর 
কসফ কপেয়স কিয়শার ীয়ের সাপ্তাহহি অকধয়েশন এেং 
কিয়শার ীয়ের উপয়রাগ ী SRH সাকরভু স করফার িরা হয়ে। 
এই িাজট টর ফলাফল হহয়সয়ে SRH ৈর্য সাকরভু য়সর 
কসশয়ন আসা কিয়শার ীয়ের সংখ্যা অয়নি কেয়ি রায়ে, 
এেং এট ট কিয়শার ীয়ের ময়ধ্য SRH সম্পকিভু ৈ জ্ান, 
আচার আচরন এেং ে্যেহায়রর পকরেৈভু নগুয়লার পর 
আয়রা সুগম িয়র কেয়ে। এই পকরেৈভু নগুয়লা ASRH 
ি্যায়ম্পর উন্নকৈয়ৈ সুেূরপ্রসার ী রূকমিা রাখয়ে। 

আমরা সফলরায়ে িারভুক্রয়মর নিশা স্াপন, োস্তোেন, 
কনর ীক্ষণ এেং মূল্যােন িরার জন্য এই কনয়েভু সশিাট ট 
পয়র কেখয়ৈ পাে, পকরেৈভু য়নর ৈয়ত্ত্বর প্রকৈট ট পরভুায়ে 
পেটিরায়ে সংজ্াকেৈ হওো উহচৈ। অন্য িরাে, আমরা 
অেশ্যই উয়লেখ িরয়ো ASRH কি উন্নৈ িরা েলয়ৈ কি 
কোঝাে রাে, আমরা ি ী ধরয়ণর জ্ান, ময়নারাে এেং 
আচরণ পকরেৈভু ন িরয়ৈ চাই এেং িারভুক্রয়মর ধাপগুলল 
ি ীরায়ে িারভুির হয়ে ৈা। আমরা এটাও ক ঠি িরয়ো 
কর কিরায়ে এই পেয়ক্ষপগুললর প্রকৈট ট মাপা হয়ে এেং 
আমরা ি ীরায়ে সংগৃহ ীৈ ৈর্যগুয়লা কিয়শার ীয়ের রাল 
কসো প্রোয়নর জন্য ে্যেহার িরয়ৈ পাকর।

পরেৈভু ী অধ্যাে কেস্তাকরৈ ে্যাখ্যা িরয়ে পকরেৈভু ন 
ৈয়ত্ত্বর প্রকৈট ট পরভুায়ে আমরা ি ী সম্পন্ন িরয়ৈ চাই ৈা 
ি ীরায়ে কনধভুারণ িরা রাে, এই উয়দেশ্যগুলল ি ীরায়ে 
পকরমাপ িরা রাে এেং িারভুক্রময়ি উন্নৈ িরার জন্য 
সংগৃহ ীৈ ৈর্য ি ীরায়ে ে্যেহার িরা রাে।
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ইনপুট কাজ আউটপুট

নক�া

আউটকাি কাঙ্ক্ষিি ফলাফল

আমায়ের কনধভুাকরৈ 
িায়জর অঞ্চয়ল 
স্ায়স্্যর কর মুখ্য 
পকরেৈভু ন আমরা 
কেখয়ৈ চাই, কর 
চূিান্ত উয়দেয়শ ASRH 
িারভুক্রম োস্তোেন 
িরা হয়চ্।

আমরা আমায়ের 
ASRH িারভুক্রয়মর 
মাধ্যয়ম জ্ান ও 
আচরয়ণর কর 
পকরেৈভু ন আশা 
িরহে।

িাঙ্ক্ষিৈ ফল 
লায়রর জন্য কর 
সিল  কসো ও পণ্য 
সকঠি জােগাে রািা 
প্রয়োজন।

আউটপুট লায়রর 
জন্য কর প্ররুটক্তগৈ ও 
সমরভুনমুলি সাহার্য 
প্রয়োজন।

িাজ কি 
সহােৈার জন্য কর 
কজকনসপরে/সমরভুন 
প্রয়োজন।

েি ২. পকরেে্য ন েসতের প্রণোলী 

২. পর্যবেক্ষণ এেং িলূ্ায়ন এর নীতি (Principles of M&E)



সেফ সপেসে কিস�োরীসের স�ৌন ও প্রজনন 
স্োসথ্যের প�্যসেক্ষণ ও মূলযেোয়ন েযেেথ্োর টুলকিট

14 সচুিসে সফরে

৩. কিস�োরী সলুভ প�্যসেক্ষণ ও মূলযেোয়ন পদ্ধকে প্রস্তুেিরন

অং�গ্রহণমূলি প�্যসেক্ষণ ও মূলযেোয়ন 
পদ্ধকের প্রসয়োজনীয়েো

িারভুক্রয়মর হিজাইন, প্রয়োগ, পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােন 
পদ্ধকৈয়ৈ কিয়শার ীয়ের জহিৈ িরা, সশশুয়ের কমৌললি 
অকধিার প্রচলয়নর প্রকৈফলন।৬ ৈায়ের জহিৈ রািাটা 
শুধুমারে এিট ট কময়ের প্রয়োজয়ন রায়লারায়ে সািা 
কেয়ৈ সাহার্যই িয়র না, এটা কময়েয়েরয়ি পকরেৈভু য়নর 
ে্যাপায়র সাহার্য িরার ক্ষমৈা কেে। কনজস্ পকরহস্কৈ 
এেং প্রয়োজয়ন কিরায়ে সািা কেো সেয়চয়ে রায়লা 
ৈা হচহনিৈ িরার কেয়শষ সক্ষমৈা কিয়শারয়ের রায়ি। 
কনয়জয়ের প্রয়োজন ে্যক্ত িরা ও পকরচে গয়ি কৈালার 
কক্ষশ্রে সাহার্য িরার জন্য কিয়শার ীয়েরয়ি কনরাপে 
এেং উৎপােনমূলি সুয়রাগ প্রোন িরয়ল এট ট 
ৈায়ের অকনরাপে ও ঝঁুকিপূণভু আচরণয়ি রামায়ৈ 
সাহার্য িয়র; পাশাপাসশ ৈায়ের চারপাশ সম্পয়িভু  
সয়চৈন হওোর েক্ষৈা েৃহদ্ধ ও কনৈৃত্ব প্রোয়নর েক্ষৈা 
েৃহদ্ধয়ৈ উৎসাহ কেে।৭

অংশগ্রহণমূলি পদ্ধকৈর করন্নমুখ ী সুকেধা রয়েয়ে, কিন্ত 
শুধু ৈখকন রখন অংশগ্রহণ তনকৈি, সায়দ্ধর ময়ধ্য এেং 
প্রয়োজন ীে। অংশগ্রহণমূলি পদ্ধকৈর সুকেধাগুয়লা 
রাক্রিি ো গ্যারান্ ন্ট রুক্ত নে। অংশগ্রহণ এিট ট 
িায়জর জন্য হয়ে না, এর পকরেয়ৈভু  এটায়ি এরায়ে 
ধয়র কনো হয়ে কর এট ট করন িারভুক্রয়মর হিজাইন, 
পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােয়নর পদ্ধকৈ। অংশগ্রহণমূলি 
পদ্ধকৈয়ৈ কিয়শার ীয়ের সক্ষমৈা েৃহদ্ধর উপাোন রুক্ত 

রািয়ৈ হয়ে রা ৈায়ের েক্ষৈা েৃহদ্ধ িরয়ে, এিই সায়র 
ফ্প্রাগ্রায়ম কেয়শষরায়ে অেোন রাখার অকধিার ী 
হহয়সয়ে অনুরে িরায়ে। 

এই অধ্যাে সাধারণরায়ে কেখায়ে কিরায়ে কিয়শার ীয়ের 
ৈাৎপরভুপূণভুরায়ে অংশগ্রহণ িরায়ৈ হে। এই টুলকিয়টর 
প্রকৈট ট অধ্যায়ে হিজাইন, পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােন 
পদ্ধকৈর কনকেভু টি পরভুায়ে কিয়শার ীয়ের অংশগ্রহয়ণর 
ে্যাপায়র আয়রা কেস্তাকরৈ কনয়েভু শনা আয়ে।

সেভুকন্ হয়লও, সিল ARSH িারভুক্রয়ম অন্তৈপয়ক্ষ 
কনয়্াক্ত তেসশটি্য গুয়লা রািয়ৈ হয়েঃ 

	∞ কিয়শার ীরা ক ঠি িরয়ে কিান কেষেগুয়লা 
ৈারা SRH িারভুক্রয়ম অন্তরুভু ক্ত িরয়ৈ চাে 

	∞ িারভুক্রয়মর অেয়জন্ টের ও সক ঠি কনয়েভু শনা 
কিয়শার ীরা কনধভুারণ িরয়ে

	∞ কিয়শার ীরা িারভুক্রম সম্পয়িভু  
ৈায়ের মন্তে্য প্রিাশ িরয়ে

	∞ পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােন পদ্ধকৈর ফলাফল 
এেং রকেষ্যয়ৈর এিই ধরয়নর িারভুক্রয়ম ৈা 
প্রয়োয়গর ে্যাপায়র কিয়শার ীরা মন্তে্য কেয়ে। 

ননাটঃ কফল্ড ্টাফ এেং M&E ্টাফ েুজয়নর জন্যই অংশগ্রহণমূলি িমভুসূহচ অরো অংশগ্রহণমূলি M&E 
পকরহচৈ হয়ৈ পায়র। কিন্তু M&E প্রটক্রো সকৈ্যিার অয়রভু অংশগ্রহণমূলি কনটচিৈ িরা িক ঠন হয়ৈ 
পায়র এেং কিান এিট ট প্রসয়গি কিরায়ে সেয়চয়ে রায়লারায়ে সম্পন্ন িরা রাে ৈার জন্য েরিার হয়ৈ 
পায়র কিেু রিায়েল এেং এরর। অংশগ্রহণমূলি M&E এর সম্াে্য সুকেধা সম্পয়িভু  সয়চৈনৈা সৃট টি িরার 
মাধ্যয়ম কসফ কপেস গুয়লা অংশগ্রহয়ণর সংসৃ্কৈ অেলবিন িরা শুরু িরয়ৈ পায়র এেং ৈারা কোট কোট 
পকরেৈভু ন আনা শুরু িরয়ৈ পায়র এটা কনটচিৈ িরার জন্য কর কিয়শার ী কময়েরা িারভুক্রয়মর হিজাইন, 
োস্তোেন, পরভুয়েক্ষণ এেং মূল্যােয়নর সায়র সমৃ্পক্ত রািয়ে। 

৬  United Nations General Assembly, Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, United Nations, Treaty Series, vol. 1577, p. 3.
৭  E.J. Ozer and A.A. Piatt. “Adolescent participation in research: Innovation, rationale and next steps,” Innocenti Research Brief, 2017–07, Methods: Conducting 

Research with Adolescents in Low- and Middle-Income Countries, no. 5, UNICEF Office of Research (2017).
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কময়েয়েরয়ি সংটক্ষপ্ত পকরসয়র কনরুক্ত িরার োইয়রও, 
আমরা চাই কর কিয়শার ীয়ের িারভুক্রয়মর মাধ্যয়ম 
আয়লাচনা ও অংশগ্রহণ কনটচিৈ িয়র ফ্প্রাগ্রাম হিজাইন, 
োস্তোেন, পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােয়নর ে্যাপায়র েক্ষৈা 
তৈকরর সুয়রাগ কেো কহাি। পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােন 
েলয়ৈ কি েুঝাে এেং উয়লেসখৈ িারভুক্রয়ম এট ট 
কিন িরা হয়েয়ে ৈা সিল অংশগ্রহণিার ীয়ের 
জানায়ৈ হয়ে।অংশগ্রহণিার ীয়ের ময়ধ্য রারা আয়রা 
সটক্রেরায়ে অংশ গ্রহয়ন ইচু্ি ৈারা কিয়শার ী 
পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােন ট টয়মর অংশ হয়ৈ পারয়ে; রায়ের 
িারভুক্রয়মর কেকরন্ন ধায়প আয়রা োস্তেসম্মৈ িাজ ও 
োকেত্ব কেো করয়ৈ পায়র। কিয়শার ীয়ের পরভুয়েক্ষণ 
ও মূল্যােন পদ্ধকৈয়ৈ রুক্ত িরার জন্য প্রয়োজন ীে 
ধাপসমূহ ৩ নং েয়ক্স কেো হল।

অং�গ্রহণমূলি প�্যসেক্ষণ ও মূলযেোয়ন 
পদ্ধকের নীকেসমূহ

তনকৈি মান পরভুয়েক্ষণ িরা জরুকর রখন কিয়শার ীরা 
ফ্প্রাগ্রাম হিজাইকনং, পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােয়ন অংশ 
কনয়চ্ন। এট ট কস কক্ষশ্রে কেসশ প্রয়রাজ্য রখন কসফ কপেয়স 
ঝঁুকিপূণভু কিয়শার ীয়ের সায়র িাজ িরা হয়ে। পরভুয়েক্ষণ 
ও মূল্যােন চশ্ক্র কিয়শার ীয়ের অংশগ্রহয়ণর প্রকৈট ট 
ধায়প কনয়চর তনকৈি কনেমগুয়লা পালন িরয়ৈ হয়েঃ৮

	∞ সিল অংশগ্রহণিার ীয়ি ৈায়ের অংশগ্রহয়ণর 
ে্যাপায়র পকরষ্ার ধারণা কেয়ৈ হয়ে। এটা 
কনটচিৈ িরুন আপকন অসম্ে িল্পনা 
িরয়েন না এেং সম্াে্য ঝঁুকির ে্যাপায়র 
সেভুো সৈিভু  রািয়েন।

	∞ িারভুক্রমট টর িারণট ট পকরষ্ার িরয়ৈ হয়ে 
এেং খরচ, ক্ষকৈ কিংো সুকেধার কনকময়তি 
অংশগ্রহয়ণর প্ররাে জানায়ৈ হয়ে।

	∞ অংশগ্রহণিার ীয়ের অংশগ্রহণ করন 
অংশগ্রহণিার ীয়ের কিেু উপায়ে সুকেধা কেে; 
হে ৈর্য ও কসো সরেরাহ িয়র অরো েক্ষৈা 
েৃহদ্ধ িয়র কর রকেষ্যয়ৈ সাহার্য িরয়ে।

	∞ অংশগ্রহয়ণর জন্য চুটক্ত সংগ্রহ িরুন 
এেং কনটচিৈ িরুন কর, সমূ্পণভু ৈয়র্যর 
করকতিয়ৈ চুটক্তর শৈভু ােল ী সোই েুঝয়ৈ 
পারয়েন, সায়র করন চুটক্ত কর কিান সময়ে 
প্রৈ্যাহার িরয়ৈ সক্ষম হন। 

	∞ এটা কনটচিৈ িরুন কর অংশগ্রহণিার ীয়ের 
অংশগ্রহণ করন ৈায়ের প্রকৈ কশাষণ ো অন্যাে 
কি নৈুন িয়র চালু না িয়র।

	∞ রারা সেয়চয়ে ঝঁুকিপূণভু ৈায়ের জন্য অকৈকরক্ত 
সােধানৈা অেলবিন িরুন।

	∞ করসে প্রাপ্তেেস্ ে্যটক্ত কিয়শার ীয়ের সায়র 
িাজ িরয়ে ৈায়ের সক ঠি েক্ষৈা রয়েয়ে 
এেং ৈায়ের করন পরভুাপ্তরায়ে ৈোরকি 
িরা হে ৈা কনটচিৈ িরুন।

কিয়শার-কিয়শার ীয়ের িাে করয়ি ৈর্য ো ৈর্য 
সংগ্রহ িরা হয়ল অকৈকরক্ত তনকৈি কেয়েচনার 
ে্যেস্া িরয়ৈ হয়ে। এট ট অধ্যাে ৭- এ আয়রা 
কেস্তাকরৈরায়ে আয়লাহচৈ রয়েয়ে।

তনকৈি কেয়েচনার পাশাপাসশ পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােন 
প্রটক্রোে কিয়শার ীয়ের রুক্ত িয়র অরভুেহ কনকেভু টি 
কনেয়মর সাহায়র্য পকরচালনা িরয়ৈ হয়ে। কটকেল – ১; 
কিয়শার ীয়ের পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােন পদ্ধকৈর মূলন ীকৈ 
এেং প্রয়ৈ্যি মূলন ীকৈয়ৈ কি কি প্রনে কেয়েচনা 
িরা হয়ে ৈার আউট লাইন। 

পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােন পদ্ধকৈ কৈ অংশগ্রহণিার ী 
কিয়শার ীয়ের কনরুক্ত িরার পূয়েভু প্রনে গুয়লা আয়লাচনা 
িরয়ৈ হয়ে, এেং িারভুক্রয়মর মায়ঝ োরোর 
করকরশন কেওো হয়ে এটা কনটচিৈ িরার জন্য কর 
পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােন পদ্ধকৈ ট ট অরভুপূণভু এেং সকৈ্যই 
কিয়শার ীয়ের দ্ারা পকরচাললৈ। 

৩. মকব�ারী সলুভ পর্যবেক্ষণ ও িলূ্ায়ন পদ্ধতি প্রস্তুিকরন

৮  I. Guijt. “Participatory Approaches,” Methodological Briefs: Impact Evaluation No. 5, UNICEF Office of Research, Florence (2014)
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 সটকেল ১. কিস�োরী-িোললে প�্যসেক্ষণ ও মূলযেোয়সনর -এর মূলনীকে৯,১০

অং�গ্রহণ হবে... প্রশ্ন

স্চ্ছ ও েথযেেহুল

• কিশ�োরী এম&ই ফ�োিোল পশেন্টরো কি এই প্রিল্প সম্পশিকে  যশেষ্ট তে্য আশে কি নো এবং তোরো কিভোশব অং�গ্রহণ 
িরশত পোশর ফস কবষশে পকরপূণকে সসদ্োন্ত কনশত সক্ষম?

• তে্যোকি ফয ভোষোে পকরশব�ন িরো হশছে তোরো কি তো বুঝশত সক্ষম?

• তোশিরশি কি কনেম এবং িোকেত্ব সম্পশিকে  স্পষ্টভোশব কবশ্লেষণ িরো হশেশে এবং ফসগুশলো কি তোশির জন্য ফবোধগম্য?

স্েঃসূ্ে্য

• কিশ�োরী এম&ই ফ�োিোল পশেন্টগুশলো কি তোরো অং�গ্রহণ িরশত ইছুেি কিনো ফস কবষশে সসদ্োন্ত কনশত যশেষ্ট তে্য 
এবং সমে ফিওেো হশেশে?

• ফ�োিোল পশেন্টগুশলো কি ফিোন সমে অং�গ্রহণ িরো বন্ধ িরশত পোশর ফিোন প্রিোর ফনকতবোচি পকরণকতর শ�িোর 
নো হশে?

শ্রদ্ধো�ীল
• কিশ�োরী এম & ই ফ�োিোল পশেশন্টর সোশে িোজ িরোর উপোে কি স্োনীে সংস্কৃ কতচচকে োর উপর কবশবচনো িরো এবং 

কনমকেোণ িরো?

• প্রোপ্তবেষ্কশির ফেশি ফ�োিোল পশেন্টসশির অং�গ্রহণিোরীশির প্রকত যেোেকে সম্োন আশে কি?

প্রোসকগিি

• ফয কবষেগুশলো কনশে আশলোচনো ও উশলেখ িরো হশছে ফসগুশলো িী অং�গ্রহণিোরীশির জীবশনর সোশে বোস্তব 
প্রোসকগিিতো আশে?

• কিশ�োরী এম&ই ফ�োিোল পশেন্টরো কি তোশির সোশে প্রোসকগিি নে এধরশনর কনধকেোকরত িোশয অং�গ্রহশণর জন্য 
প্রোপ্তবেস্শির িোে ফেশি ফিোজপ্রিোর চোপ অনুভব িরশে?

কিস�োর-কিস�োরী 
েোন্ধে

• স্ো� বো সংসলেষ্ট িমকেীরো কি কিশ�োরী-বোন্ধব পন্ো এবং পদ্কত প্রশ�ক্ষণ প্রোপ্ত?

• িোজ িরোর পন্ো কি কবকভন্ন বেস ও ক্ষমতোর কিশ�োর-কিশ�োরীশির মশধ্য আত্মকবশ্োস গশ়ে তুলশব?

• সভোর জশন্য কি কিশ�োরী-বোন্ধব জোেগো ব্যবহৃত হে? এই ধরশনর জোেগো কি সব বেশসর কিশ�োরী ও প্রকতবন্ধীশির 
জন্য অং�গ্রহণশযোগ্য?

অন্তভু্য ক্ক্তমূলি
• কবকভন্ন বেশসর ও অবস্োশনর কিশ�োরীশির কি কিশ�োরী এম&ই ফ�োিোল পশেন্ট হহসোশব অং�গ্রহশণর সুশযোগ 

ফিওেো হে?

• ফ�োিোল পশেন্টগুশলো কি তোশির অং�গ্রহশণ ফিোন ধরশনর ববষম্যশবোধ িরশে?

৯  UNICEF. Adolescent and Youth Engagement Strategic Framework, 2017, www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Adolescents/63792683.pdf.
১০  UNICEF Middle East and North Africa Regional Office, Toolkit for Adolescent and Youth Engagement, 2018, www.nolostgeneration.org/sites/default/files/

webform/contribute_a_resource_to_nlg/481/aye_mena-toolkit.pdf.

http://www.nolostgeneration.org/sites/default/files/webform/contribute_a_resource_to_nlg/481/aye_mena-toolkit.pdf
http://www.nolostgeneration.org/sites/default/files/webform/contribute_a_resource_to_nlg/481/aye_mena-toolkit.pdf
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প্রশ�ক্ষণ সমক্থ্যে

• স্ো�রো কি কিশ�োরী-বোন্ধব অং�গ্রহশণ প্রশ�সক্ষত?

• স্ো�শির কি কিশ�োরী এম&ই ফ�োিোল পশেশন্টর অং�গ্রহশণর সুকবধোশেকে পযকেোপ্ত আস্ো এবং িক্ষতো আশে?

• স্ো�শির কি কিশ�োরী-কিশ�োরীশির কনশে িোজ িরোর ফক্ষশ্রে তোশির সক্ষমতো বো়েোশনোর সুশযোগ আশে?

কনরোপে ও 
সংসেেন�ীলেোর 
ঝঁুকিসম্পন্ন

• কিশ�োরী এম&ই ফ�োিোল পশেন্ট অং�গ্রহশণর প্রভোব বো সম্োব্য �লো�ল সম্পশিকে  ওেোকিবহোল/অবহহত?

• ফ�োিোল পশেন্টরো অং�গ্রহশণ কি কনশজশির কনরোপি মশন িশর?

• আপকন ফ�োিোল পশেন্টশির ঝঁুকি ফেশি কনরোপি রোখোর পন্ো এবং উপোে হচহনিত িশরশেন?

• যকি অং�গ্রহশণর সমে ফ�োিোল পশেন্টরো অকনরোপি ফবোধ িশর তোহশল ফিোন সোহোশয্যর জন্য ফিোেোে ফযশত হশব 
তো কি জোশন?

জেোেকেচহেো মূলি
• ব়েরো কি কিশ�োরী এম&ই ফ�োিোল পশেন্টশির মতোমত ও পরোম�কে গুরুত্ব সহিোশর গ্রহণ িশর এবং যোশত তোরো 

অিকৃ তিোযকে নো হে ফসজন্য পযকেোপ্ত ফযৌসতিি সমেকেন প্রিোন িশর?

• ফ�োিোল পশেন্টশিরশি কি তোশির অনুশরোধ ও চোহহিোর কভকতিশত যেোযে প্রকতসরিেো প্রিোন িরো হে?

৩. মকব�ারী সলুভ পর্যবেক্ষণ ও িলূ্ায়ন পদ্ধতি প্রস্তুিকরন
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কিস�োরীসের অথ্যেহ অং�গ্রহসণর সম্োেযে 
েোধোসমুহ

রায়লা আিাঙ্া কনয়েও M&E প্রটক্রোে কিয়শার-
কিয়শার ীয়ের সায়র জহিৈ িরয়ৈ চাইয়লও, এমন 
অসংখ্য প্রকৈেন্িৈা আয়ে রা ৈায়ের সমূ্পণভুরূয়প 

ফ্প্রাগ্রাকমং এর এি ো সে পরভুায়ে অংশগ্রহণ িরয়ৈ 
োধা কেয়ৈ পায়র। কন্ললসখৈ কটকেল M&E প্রটক্রোে 
কিয়শার-কিয়শার ীয়ের সায়র সম্পকিভু ৈ সম্াে্য োধা 
উপস্াপন িয়র, এিই সায়র অরভুপূণভুরায়ে রুক্ত রািার 
জন্য সম্াে্য সমাধান উয়লেখ িয়রঃ

সটকেল ২. কিস�োরী িোললে এম&ই প্রক্রিয়ো কনক্চিে িরোর সম্োেযে েোধোসমুহ এেং সমোধোন

সম্াে্ োরাসিুহ সম্াে্ সিারান

স্ানীয় প্প্রক্ষাপট ও সাংস্কৃ তিক 
রীতিনীতির সম্পবক্য  অপর্যাপ্ত রারণা

কিশ�োরীশির যুতি িরোর পূশবকে অং�গ্রহশণর জোেগোর চোরপোশ�র সোংস্কৃ কতি কনেম সম্পশিকে  জোনোর জন্য 
পকরবোর এবং সমোশজর মোনুষশির সোশে ফিখো িরশত হশব এবং ফসখোশন এম&ই প্রসরিেোর কিশ�োরীশির 
কনযুতি িরশল কি ঝঁুকি রশেশে তো জোনশত হশব।

অং�গ্রহণিলূক প্রটরিয়ায় নসই 
�ট্য কাট গ্রহণ নরটটবি কার্যরিবির ো 
অং�গ্রহণকারীবের নকাবনা সমুেরা ননই

কিশ�োরীশির অং�গ্রহশণ িোযকেরিম এবং অং�গ্রহণিোরীশির কি উশদে�্য রশেশে তো সম্পশিকে  পকরষ্কোর 
হশত হশব। M&E চশ্রির প্রকতসি ধোশপ অং�গ্রহণিোরীশির িতিুিু সম্পকৃতিতো েোিশব তোর সুস্পষ্ট 
পকরিল্পনো িরশত হশব।

মকব�ারীরা িাবের ইনপটু মেবি 
তবিরাবোর কবর, অথো িাবের ইনপবুটর 
িলূ্ নেওয়া হয় না ো মেবেিনায় ননওয়া 
হয় না 

সম্োব্য ক্ষমতোর উৎশসর কিশি নজর কিন এিো কনসচিত িরুন ফয কিশ�োরীশির কনশে িোযকেরিশমর এম&ই 
কনশে ফযসব �্যোসসশলিররো িোজ িরশেন তোরো প্রসরিেো গ্রহণ িরশত সমেকে কিনো এবং কিশ�োরীশির 
স্বতঃসূ্তকে ভোশব অং�গ্রহণ িরোশত ও কনযুতি িরশত জন্য সকিিভোশব প্রশ�ক্ষণপ্রোপ্ত কিনো।

অল্পসংখ্ক মকব�ারী আগ্রহী ো এি&ই 
প্রটরিয়ায় অং�গ্রহণ করবি সক্ষি 

M&E প্রসরিেোশত কিশ�োরীশির অং�গ্রহশণর সম্োব্য সুকবধোসমূহ স্পষ্টভোশব ব্যোখ্যো িরুন। প্রশেোজশন 
উৎসোহ প্রিোশনর জন্য কু্ষদ্র উপহোর ফযমন িলম, ফনোিবুি, নোস্তো অ�োর িরুন।

মিজাইন, োস্তোয়ন, পর্যবেক্ষণ এেং 
িলূ্ায়বনর অন্ পর্যাবয় িবনাবরাগ 
না মেবয় শুরিুাত্র িথ্ সংগ্রবহর সিবয় 
নেওয়া

এম&ই চশ্রির প্রকতসি পযকেোশে অং�গ্রহণিোরীরো কিভোশব সম্পকৃতিতো েোিশব তো স্পষ্টভোশব পকরিল্পনো 
িরুন। পপ্রোগ্রোশমর িমকেীশির অং�গ্রহশণর পকরিল্পনোর প্রকত িোেবদ্ েোিুন, এবং কিশ�োর-
কিশ�োরীশির িোে ফেশি মতোমত কনন, তোরো প্রকতসি পযকেোশে কিভোশব কনশেোকজত হশেশেন।
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েক্স ৩. এিট ট কিস�োর ী চোললত প�্য সেক্ষণ ও মূলযেোয়ন প্রটক্রয়ো শুরু িরোর 
গুরুত্বপূণ্য  পেসক্ষপ েমূহ

• এটা কনটচিৈ িরয়ৈ হয়ে কর কিয়শার ী চাললৈ পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােন পদ্ধকৈর মূলন ীকৈ এেং তনকৈি মূলন ীকৈ সমূহ 
রায়লারায়ে করকরউ িরা হয়েয়ে কিনা কস িমভু ীর মাধ্যয়ম কর িারভুক্রয়ম এেং পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােন পদ্ধকৈ কৈ রুক্ত রািয়ে

• কিয়শার ী পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােন পদ্ধকৈর কফািাল পয়েন্ট এর জন্য টামভুয়সর করফায়রন্স [terms of reference] (TOR) 
তৈর ী িরুন। িারভুক্রয়ম কি প্রয়োজন হয়ে কস কেষয়ে হচন্তা িরুন। এিটু কেসশ েেস ী কিয়শার ীয়ের ৈুলনাে িম 
েেস ীয়ের োকেত্ব করন্ন হয়ে (েক্স ৬ - এ কেখুন)

• কিয়শার ীরা রখন িারভুক্রয়মর জন্য করকজ্টার িয়র, ৈখন ৈায়ের জাকনয়ে কেন এই ফ্প্রাগ্রাম পকরচালনার সয়গি জহিৈ 
রািার সুয়রাগ রয়েয়ে। ৈারা অংশগ্রহণ িরয়ৈ আগ্রহ ী হয়ে কিনা কজজ্াসা িরুন এেং ৈায়ের কনেন্ন ফরম উপর 
ৈায়ের আগ্রয়হর ে্যাপায়র ইকগিৈ কেন।

• পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােয়নর কফািাল পয়েন্ট হহয়সয়ে অংশগ্রহয়ণর আগ্রহ প্রিাশ িরা সিল কিয়শার ীয়ের জন্য এিট ট 
প্রারকমি কমট টং অনুট ঠিৈ িরুন। েলয়ি েুকঝয়ে েলুন আপকন কিন ৈায়ের এিরে িয়রয়েন, এেং রকে ৈারা অংশগ্রহণ 
িয়রন ৈাহয়ল ৈায়ের িাে করয়ি কি আশা িরা হয়ে। অংশগ্রহয়নর ন ীকৈ ে্যাখ্যা িরুন, এেং কনটচিৈ িরুন কর কময়েরা 
ৈায়ের প্রকৈশ্রুকৈর শৈভু ােল ী সমূ্পণভুরূয়প েুঝয়ৈ পায়র এেং ৈারা এটা জায়ন কর, কর কিান সময়ে পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােয়নর 
কফািাল পয়েন্ট হহয়সয়ে অংশগ্রহণ িরা েন্ িরয়ৈ পায়রন।

• করসে কিয়শার ীরা অংশগ্রহণ িরয়ৈ আগ্রহ ী, ৈায়ের সম্মকৈপরে এেং অকররােি/কসোোৈার সম্মকৈ (১৮ েেয়রর িম 
েেস ী কিয়শার ীয়ের জন্য) কনন। ১৮ েেয়রর কিয়শার ীরা এেং েেস্রা, অংশগ্রহয়ণর জন্য ৈায়ের সম্মকৈ কনন। সম্মকৈপরে 
এেং সম্মকৈর ে্যাপায়র আরও ৈয়র্যর জন্য অধ্যাে ৭ কেখুন।

• কিয়শার ী পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােয়নর কফািাল পয়েয়ন্টর জন্য কমট টয়ের প্রারকমি সমেসূচ ী কনধভু ারণ িরুন। পকরয়শয়ষ, 
কফািাল পয়েন্ট িারভুক্রয়ম অংশ কনোর ১৫ কমকনট আয়গ ো ১৫ কমকনট পয়র কেখা িরার সুয়রাগ পায়ে।

• এটা কনটচিৈ িরয়ৈ হয়ে, কর রারা কিয়শার ী পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােয়নর কফািাল পয়েয়ন্টর প্রারকমি কমট টয়ে উপহস্ৈ হয়ৈ 
পায়রনকন কিংো রারা পরেৈভু ীয়ৈ এর সায়র করাগ কেয়ৈ আগ্রহ ী হয়েয়েন ৈায়েরও করন সুয়রাগ কেওো হে।

৩. মকব�ারী সলুভ পর্যবেক্ষণ ও িলূ্ায়ন পদ্ধতি প্রস্তুিকরন
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কিস�োরীসের স�ৌন ও প্রজনন 
স্োথ্যে সম্পকি্য ে প্রসয়োজনীয় িোচহেো 
ও অগ্রোকধিোর কনধ্যোরণ
হিজাইন, পরভুয়েক্ষণ এেং মূল্যােয়নর ময়ধ্য 
কিয়শার ীয়ের জহিৈ িরার প্ররম উপােগুললর ময়ধ্য 
এিট ট হল কর ৈায়ের চাহহো এেং অগ্রাকধিারগুলল 
শুরু করয়ি কনটচিৈ িরা। সূচি হচহনিৈিরণ ও উয়দেশ্য 
কনধভুারণ এর আয়গ এেং কনজ িারভুক্রম শুরু িরার পূয়েভু 
এটা কনধভুারণ িরা িক ঠন কর কময়েরা SRH িারভুক্রয়মর 
মাধ্যয়ম কি অজভু ন িরার আশা িরয়েন। এট ট শুধু 
আমায়ের আরও প্রাসকগিি িারভুক্রম হিজাইন িরার 
অনুমকৈই কেে না এম&ই প্রটক্রোর সাহায়র্য আমায়ের 
কিান ৈর্য সংগ্রহ িরা উহচৈ ৈা কনধভুারণ িরয়ৈ 
সহােৈা িয়র। এই মূল্যােনয়ি এিট ট কেসলাইন 
মূল্যােন হহয়সয়ে সমকবিৈ িরা রাে করট ট কনয়ে 
সাময়ন মূল্যােন হিজাইন ে্যাখ্যা িরার সমে আয়রা 
কেশেরায়ে আয়লাচনা িরা হয়ে। 

কিয়শার ীয়ের প্রয়োজন ও অগ্রাকধিার কনধভুারণ 
ো চাহহো মূল্যােন (কনি এয়সসয়মন্ট), কনয়্াক্ত 
প্রনেসমূয়হর উতির খুজয়েঃ

	∞ কিয়শার ীয়ের এসআরএইচ সম্পকিভু ৈ 
প্রধান হচন্তার কেষেগুয়লা কি?

	∞ েেঃসকন্িাল, করৌন শার ীরকেে্যা, মাটসি, 
গরভু ােস্া এেং প্রসে , পকরোর পকরিল্পনা, STI 
এেং SRH কসোর উৎস সম্পয়িভু  কময়েরা কিান 
ৈর্য সংগ্রহ িরয়ে কসই ৈয়র্যর প্রায়োকরট ট 
কিরায়ে কনধভুারণ িরয়ে? 

	∞ SRH সম্পকিভু ৈ কিান কিান ৈর্য কময়েরা 
নেরাপে নপেস করয়ি সশখয়ৈ চাে?

	∞ কসফ কপেস োিা অন্য কিান জােগাে এস 
আর এই সম্পকিভু ৈ ৈর্য সে করয়ি রায়লা 
রায়ে প্রোন িরা রাে?

	∞ কিান কিান SRH কসো কময়েয়ের প্রয়োজন ো 
কসো সম্পয়িভু  আয়রা জানয়ৈ চান? 

	∞ SRH িারভুক্রয়মর কেিগুয়লায়ৈ কিান 
জনয়গাঠি ীর কমবিাররা রুক্ত রািয়ে?

কিয়শার ী কময়েয়ের অকররােি ো পালিয়ের সায়র 
পরামশভু িরা িক ঠন; এিই সায়র িক ঠন ৈায়ের সায়র 
পরামশভু িরা রারা জনয়গাঠি ীর কসই সিল কমবিার রারা 
কিয়শার ী কময়েয়ের ৈর্য ো কসো প্রান্প্তর ে্যাপায়র 
টসদ্ধান্ত গ্রহণ িয়র। ৈয়ে, িারভুক্রয়মর প্রয়োজন ীেৈা, 
কসইফ কপেস এ পাওো রাে এমন সে কসো সম্পয়িভু  ৈর্য 
রাগারাসগ িরার জন্যও এট ট সুয়রাগ তৈকর িয়র। 

এ. কিস�োর ীসের অং�গ্রহসনর েরঞ্োমেমূহ

• রি ী ললস ্টং 

• অংশগ্রহণমূলি রাহ্কং প্রণাল ী 

• িারভুক্রম হিজাইন লে্যাকনং



21সচুিসে সফরে

৪. কেষয়েস্তু কনধ্যোরণ এেং ইচডিসিটর চিচনিেিরণ

কেষয়েস্তু ও ইচডিসিটসরর প্রসয়োজনীয়েো

িারভুক্রয়মর লক্ষ্য কনধভুারয়ণ কসট ট িৈটুিু সফল ৈা 
েুঝয়ৈ M&E সাহার্য িয়র। SRH িারভুক্রয়মর সফলৈা 
কনধভুারয়ণর প্রয়চটিা িরার আয়গ িারভুক্রম কিান কেষেেস্তু 
অজভু ন িরয়ৈ চায়চ্ এেং কিরায়ে এর অজভু নয়ি পকরমাপ 
িরা হয়ে ৈা আমায়ের প্ররয়ম কনধভুারণ িরয়ৈ হয়ে। 
িারভুক্রয়মর কেষেেস্তু আমরা কিান লক্ষ্ অজভু ন িরয়ৈ 
চাকচ্ কসটার সম্পয়িভু  পকরস্ার ধারণা কেয়ে সায়র সায়র 
এর ইহডিয়কটরসেূি আমায়েরয়ি েলয়ে আমরা ক ঠি 
কিরায়ে ফলাফয়লর কেচার িরয়ো। কিান কেষেেস্তুর 
ইহডিয়িটরসমূহয়ি কেচার িরা হয়ে ৈা কনধভুারণ িরা 
আমায়েরয়ি জানাে কি রিম মূল্যােন িরা হয়ে, করট ট 
েৃহোিার অধ্যাে ৬ - এ আয়লাচনা িরা হয়েয়ে।

কসফ কপেয়স ASRH িারভুক্রয়মর সয়েভুাচ্চ কেষেেস্তু হয়লা 
কিয়শার ীয়ের SRH ৈর্য ও কসোসমূহয়ৈ প্রয়েশাকধিার 
োিায়না, এোিাও কেষেেস্তুগুয়লা পকরেৈভু ন ৈয়ত্ত্বর 
কেকরন্ন ধায়প ক ঠি িরা উহচৈ। এর োইয়র, পকরেৈভু ন 
ৈয়তির কেকরন্ন ধায়পও কেষেেস্তু কনধভুারণ িরয়ৈ হয়ে। 
সাধারণরায়ে িারভুক্রম কিান লক্ষ অজভু ন িরয়ৈ চাে 
কসট ট কেশেরায়ে কেষেেস্তুসমূয়হ অন্তরূভু ক্ত রািা উহচৎ। 
লক্ষসমূহ জোেকেহ ীৈা তৈর ীর এিট ট িারভুির ী 
উপাে হয়ৈ পায়র এেং িারভুক্রম সফল হয়েয়ে কিনা ৈা 
পকরমায়পর শটক্তশাল ী ে্যেস্া হয়ৈ পায়র। কেষেেস্তু 
কনধভুারণ িরার আয়গ এিট ট সাধারণ মূল্যােণ িরা 
প্রয়োজন। কেয়শষ িয়র রখন কেষেেস্তুয়ৈ এিট ট কনকেভু টি 
ফলাফয়লর অংশ েৃহদ্ধর আিাঙ্া িরা হে। 

এট ট অৈ্যন্ত গুরুত্বপূণভু কর িারভুক্রয়মর কেষেেস্তু করন 
প্রয়জয়টের ্টাফ এিাই কনধভুারণ না িয়রন, কিয়শার ী 
কময়েয়ের সায়র সটক্রেরায়ে সংরুক্ত রািা ফ্প্রাগ্রাম 
হিজাইয়নর এই ধায়প কেয়শষরায়ে সংিটপূণভু। জ্ান 
ও কসোসমূয়হ প্রয়েশাকধিার েৃহদ্ধ েলয়ৈ কি কোঝাে 
ৈারা ৈা কেশেরায়ে জানয়ৈ পায়রঃ ৈারা কর ধরয়নর 

ধারণা কপয়ৈ ইচু্ি, কর ধরয়নর কসো ৈারা গ্রহণ িরয়ৈ 
ইচু্ি এেং কিরায়ে িারভুক্রয়মর সফলৈায়ি গণনা িরা 
উহচৎ। চাহহো মূল্যােয়ণর মাধ্যয়ম এই পদ্ধকৈট ট অেহহৈ 
িরা উহচৎ রার পয়র কিয়শার ী কময়েরা কেষেেস্তু ও 
ইহডিয়িটয়রর পরেৈভু ী রূপ কেয়ৈ পায়র। 

কিস�োরীসের স�ৌন ও প্রজনন স্োথ্যে 
িো�্যরিসমর সম্োেযে ইচডিসিটর

প্রয়ৈ্যিট ট কেষেেস্তুয়ৈ এি ো এিাকধি ইহডিয়িটর 
রািয়ৈ হয়ে করট ট এর পনরোপয়ক পেটি িরয়ে। 
ইহডিয়িটরসমূহ আপনার কনয়েভু শি হহয়সয়ে কেয়েহচৈ 
হয়ে রখন M&E পকরচাললৈ হয়ে করয়হৈু ৈারা কনধভুারণ 
িয়র কিান ৈর্য ও উপাতি সংগ্রহ িরা প্রয়োজন। 
পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােণ পদ্ধকৈর মূল অংশ হল এট ট হচন্তা 
িরা কর, কিরায়ে কেষেেস্তু পকরমাপ িরা হয়ে। কনয়্ 
কিেু প্রস্তাকেৈ ইহডিয়িটর রয়েয়ে করগুয়লায়ি প্রয়োজন 
অনুসায়র োিায়ৈ ো গ্রহণ িরয়ৈ হয়েঃ

পদ্ধনতর ইহডিয়কটর ইনপুট এেং করয়সায়সভুর ে্যেহার 
অরো িমভুিায়ডির প্রয়োগ পকরমাপ িয়র। পদ্ধনতর 
ইহডিয়কটরসেূয়ির উোহরয়ণর ময়ধ্য রয়েয়েঃ

	∞ কিয়শার ী কময়েয়ের 
কেওো SRH কসশয়নর সংখ্যা।

	∞ কিয়শার ী কময়েয়ের SRH কসশন 
কেওো কসফ কপেয়সর সংখ্যা।

	∞ িারভুক্রয়ম িরা খরচ।

	∞ িারভুক্রয়ম ্টাফরা রৈ ঘন্টা সমে কেয়েয়ে।

ননাটঃ হয়ৈ পায়র ইকৈময়ধ্যই কসফ কপেয়সর ফ্প্রাগ্রাকমং এেং অনুরূপ করয়পাট টভু ং প্রয়োজয়নর কিেু 
উয়দেশ্য সামঞ্জস্য িরা রয়েয়ে। ASRH িারভুক্রয়মর জন্য আলাোরায়ে উয়দেশ্য এেং ইহডিয়িটর তৈকর 
িরার মাধ্যয়ম এটা কনটচিৈ িরা হে কর অরভুপূণভু িাটাগুয়লা পুয়রা ফ্প্রাগ্রাম সাইয়িল জুয়ি সংগ্রহ িরা 
হয়েয়ে এেং ASRH িারভুক্রমট ট সক ঠি রায়ে চলয়ে। কসইফ কপেয়সর ফ্প্রাগ্রায়মর সায়র সমৈা রাখার 
জন্য M&E ্টাফয়ের সায়র সংয়রাগ করয়খ উয়দেশ্য এেং ইহডিয়িটরগুয়লা তৈকর িরয়ৈ হয়ে।

৪. মেষয়েস্তু মনর্যারণ এেং ইতডিবকটর তিতনিিকরণ
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আউটপুয়টর ইহডিয়কটর িারভুক্রয়ম প্রোন িরা 
কসোসমূহয়ি ও কসোসমূয়হর গুণমানয়ি পকরমাপ িয়র, 
কসোর ফলাফল কি হয়ে কসটা কনয়ে আপকন রা আশা 
িয়রহেয়লন ৈার কচয়ে কসো কিরায়ে কেওো হয়চ্ 
কসকেয়ি ৈারা নজর কেে। আউটপুয়টর ইহডিয়কটয়রর 
উোহরণসমূয়হর ময়ধ্য রয়েয়েঃ

	∞ ৮০ শৈাংয়শর কেশ ী SRH কসশয়ন অংশ 
কনয়েয়েএমন কিয়শার ী কময়ের সংখ্যা।

	∞ িারভুক্রয়ম অংশ গ্রহণিার ী কিয়শার ীয়ের 
কেওো SRH কসোসমূয়হর করফায়রয়ন্সর সংখ্যা।

	∞ কসফ কপেয়স অন্তৈ েুট ট SRH কসশয়ন অংশ 
কনওো কিয়শার ী কময়েয়ের অংশ (পারয়সয়ন্টজ) 
রারা ি্যায়ম্প েসোস িয়র।

	∞ অন্তৈ ৮০ শৈাংশ SRH কসশয়ন অংশ কনওো 
কিয়শার ী কময়েয়ের অংশ (পারয়সয়ন্টজ) রারা 
কসশয়নর গুণমানয়ি ‘রায়লা’ ো ‘েূেভু ান্ত’ 
হহয়সয়ে র ্রাংকিং িয়রয়ে।

ফলাফয়লর সুচক টায়গভুট িরা মানুষয়ের জ্ান, 
ময়নারাে, েক্ষৈা, আগ্রহ এেং আয়েগ পকরমাপ 
িয়র। ASRH িারভুক্রম মূল্যােন িরার জন্য এই 
সুচিসমুহ কেসশ ে্যেহৃৈ হয়ে। ফলাফয়লর সুচয়কর 
উোহরণসমূয়হর ময়ধ্য রয়েয়েঃ 

জ্ান

	∞ জ্ান মূল্যােয়নর গি কস্ার। (িারভুক্রম 
শুরুর আয়গ এেং িারভুক্রম কশষ হোর এি 
মাস পয়র পকরচাললৈ হে)

	∞ জ্ান মূল্যােয়ন অন্তৈ ৮০ শৈাংশ কস্ার 
িরা কময়েয়ের পারয়সয়ন্টজ। (িারভুক্রম 
শুরুর আয়গ এেং িারভুক্রম কশষ হোর এি 
মাস পয়র পকরচাললৈ হে)

	∞ পকরোর পকরিল্পনার অন্তৈ কৈনট ট সক ঠি 
উৎস হচহনিৈ িরয়ৈ পায়র এমন কময়েয়ের 
পারয়সয়ন্টজ (কেসলাইয়ন এেং িারভুক্রম কশষ 
হোর এি মাস পয়র কজয়জ্স িরা হে)

িবনাভাে

	∞ পকরোর পকরিল্পনার পয়ক্ষ অনুিূল ময়নারাে 
কেখায়না কময়েয়ের পারয়সয়ন্টজ (িারভুক্রয়মর 
আয়গ ও িারভুক্রম সম্পন্ন হোর পয়র পর ীটক্ষৈ)

	∞ অকররােি ও কসো প্রোনিার ীর পারয়সয়ন্টজ 
রারা কেবোস িয়র কিয়শার ী কময়েয়ের SRH 
িারভুক্রম ও কসোে প্রয়েশাকধিার রািা 
উহচৈ। (িারভুক্রয়মর আয়গ ও সম্পন্ন হোর 
এি মাস পয়র পর ীটক্ষৈ)

আিরণ

	∞ গৈ ২ মায়সর ময়ধ্য রারা পরভুাপ্ত মাটসি হাইকজন 
চচভু ার করয়পাটভু  িয়র ৈায়ের পারয়সয়ন্টজ

	∞ অংশগ্রহণিার ীর সংখ্যা রারা িারভুক্রয়মর 
শুরুর পর করয়ি ৩ মাস ফ্যাটসয়লটয়রর সায়র 
এিা িাউয়ন্সললং কসশয়ন অংশ কনয়েয়ে

প্রিায়ে ইহডিয়কটরসেূি কর কেশাল সম্প্রোেয়ি 
িারভুক্রমট ট কসো কেে ৈার স্াস্্য ো রায়লা রািার 
উচ্চপেস্ পকরমাপি কি অন্তরুভু ক্ত িয়র। করয়হৈু কসফ 
কপেয়স ASRH িারভুক্রয়মর প্ররায়ের মূল্যােন িরা িক ঠন 
হয়ৈ পায়র এই পকরশ্প্রটক্ষয়ৈ েৃহতির সম্প্রোয়ে সম্াে্য 
ইনহিয়িটয়রর প্ররায়ে েৃট টিপাৈ সাহার্যিার ী হয়ৈ 
পায়র। প্ররায়ের ইহডিয়িটয়রর উোহরয়ণর ময়ধ্য রয়েয়েঃ

	∞ কিয়শার ীয়ের জয়ন্র হার 

	∞ কিয়শার ীয়ের মায়ঝ গরভু কনয়রাধি এর 
প্রসার কেস্তায়রর হার 

	∞ কিয়শার ী কময়েয়ের SRH ৈর্য ও কসো প্রোয়নর 
কেষয়ে সম্প্রোয়ের মানুয়ষর অনুিুল ময়নারাে 
প্রিায়শর পায়সভুয়ন্টজ
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৪. মেষয়েস্তু মনর্যারণ এেং ইতডিবকটর তিতনিিকরণ

প্ররায়ে ইহডিয়িটর পকরমাপ িরার জন্য অয়নি 
উৎয়সর প্রয়োজন হে – আটরভুি, সমে এেং ্টাফয়ের 
ধারণক্ষমৈা। এোিাও এ ধরয়নর পকরেৈভু ন হওোর জন্য 
সমে কনয়ে রায়ি ৈাই ৈারা ইহডিয়িটরগুয়লা এিট ট 
িারভুক্রয়ম সফলৈা ো ে্যরভুৈা কি মাপার জন্য সেয়চয়ে 
কেসশ উপিার ী নাও হয়ৈ পায়র। ৈেুও, এট ট প্ররাে 
কলয়রয়লর ইহডিয়িটর সম্পয়িভু  হচন্তার জন্য সাহার্যিার ী 
হয়ৈ পায়র করট ট আমায়েরয়ি িারভুক্রময়ি আয়রা রায়লা 
িয়র িাঠায়মােদ্ধ িরয়ৈ পায়র এেং পরেৈভু ী কেষেেস্তু 
ও িারভুক্রম তৈকর িরয়ৈ পায়র।

কিেু কিেু প্ররাে কলয়রয়লর সূচয়ি পকরমাপ িরা 
অন্যগুয়লার কচয়ে সহজ হে এেং িারভুক্রয়ম কেষেেস্তুর 
সায়র আরও সরাসকর সম্পিভু রুক্ত হে। উোহরণস্রূপ, 
হেয়ৈা িারভুক্রয়মর চূিান্ত উয়দেশ্য হয়লা কিয়শার ী 
কময়েয়ের SRH ৈর্য ও কসো কেওোর ে্যাপায়র 
সম্প্রোয়ের ময়নারাে পকরেৈভু ন িরা। আমরা এট ট 
পকরমাপ িরয়ৈ পাকর এিট ট ঘয়রাো সায়রভু র মাধ্যয়ম 
করট ট স্াস্্য কসো প্রোনিার ীয়ের সায়র মূল ৈর্য 
সরেরাহিার ীর সাক্ষাৎিায়রর মাধ্যয়ম সরেরাহ িরা 
হে। আরও সহজরায়ে েলা রাে, িারভুক্রয়মর আয়গ ও 
পয়র কিয়শার ীয়ের জন্োয়নর হার পকরমাপ িরা।

কেষেেস্তু ও ইহডিয়িট এর পরেৈভু ী কেয়েচিঃ 

	কেষেেস্তু ও ইহডিয়িট সমূহ ‘SMART’ হওো 
উহচৈঃ Specific (কনকেভু টি), Measurable 
(মাপা রাে এমন), Attainable (অজভু ন ীে), 
Relevant (সামঞ্জস্যপূণভু) and Time-
Bound (সমে দ্ারা আেদ্ধ)। আয়রা ৈয়র্যর 
জন্য কনয়চর েক্স ৪ কেখুন।

	রখনই সম্ে কেষেেস্তু এেং ইহডিয়িটরগুয়লায়ি 
আলাো িরা উহচৈ। উোহরণস্রূপ, রকে 
কসগুয়লা ১০-১৪ েের েেস ী ও ১৫-১৯ েের 
েেস ীয়ের জন্য আলাো িরা হে, কসখায়ন 
প্রকৈট ট গ্রুয়পর জন্য আলাো কেষেেস্তু এেং 
ইহডিয়িটর রািয়ৈ হয়ে।

	ইহডিয়িটরগুয়লা কেষেেস্তুর সায়র 
পকরষ্াররায়ে সংরুক্ত রািা উহচৈ, 
করট ট িারভুপশ্রের এিট ট ধাপ এর সায়র 
পকরষ্াররায়ে রুক্ত রািয়ে।

েক্স ৪. “SMART” পদ্ধতত

“SMART” হয়লা এিট ট প্রচললৈ এশ্ক্রায়নাকম (িয়েিট ট শয়দের অে্যাক্ষর দ্ারা গক ঠৈ শদে) করট ট কেষেেস্তুর কসট টং এেং 
ইহডিয়িটর তৈর ীর কনয়েভু শনা কেওোর জন্য ে্যেহৃৈ হে সংয়ক্ষয়প, কেষেেস্তু ও ইহডিয়িটর হওো উহচৈঃ

S Specific (কনকেভু টি)ঃ িারভুক্রয়ম ‘কি’ এেং ‘কি’ কৈ কেষেেস্তু/ইহডিয়িটর আেদ্ধ রািা উহচৈ।

M Measurable (মাপা রাে এমন)ঃ কেষেেস্তু/ ইনহিয়িটয়রর এমন ক্ষমৈা রািয়ৈ হয়ে করন ৈায়ের গয়েষণা, পরভুয়েক্ষণ, 
কেশ্লেষণ এেং প্রমান িরা রাে।

A Attainable (অজভু ন ীে)ঃ কেষেেস্তু/ইহডিয়িটরয়ি োস্তেসম্মৈ হয়ৈ হয়ে করন ৈায়েরয়ি িারভুক্রময়ি ফলাফল 
হহয়সয়ে অজভু ন িরা রাে।

R Relevant (সামঞ্জস্যপূণভু)ঃ কেষেেস্তু ইহডিয়িটরয়ি কেষেেস্তুর রুটক্তসম্পন্ন পকরমাপি হয়ৈ হয়ে এেং িারভুক্রয়মর িাঙ্ঙ্ৈ 
ফলাফয়লর সায়র সামঞ্জস্যপূণভু হয়ৈ হয়ে।

T Time-bound (সমে দ্ারা আেদ্ধ)ঃ কেষেেস্তু/ইহডিয়িটর সময়ের সায়র সংরুক্ত রািয়ে।
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প�্যসেক্ষণ ও মূলযেোয়সনর িোঠোসমো তেকর

রখন আমরা টসদ্ধান্ত কনয়ে কফয়লহে আমায়ের কেষেেস্তু 
এেং ৈায়ের কিরায়ে পকরমাপ িরা হয়ে ৈা, এখন 
এিট ট অেশ্য িাজ হল পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােন এর 
িাঠায়মা তৈকর িরা। আমায়ের কেষেেস্তু গুয়লা কি, 
কিরায়ে প্রকৈট ট কেষেেস্তুয়ি মাপা হয়ে, মাপার জন্য 

প্রয়োজন ীে ৈর্য কিারাে পাওো রায়ে, আমরা িৈ 
ঘনঘন ৈর্য সংগ্রহ িরে এেং ৈর্য সংগ্রয়হর জন্য কি 
োে ী কসই ৈর্য এই িাঠায়মা সরেরাহ িরয়ে। এিট ট 
কেষেেস্তুর জন্য এিাকধি ইহডিয়িটর রািয়ৈ পায়র ৈাই 
কনটচিৈ িরয়ৈ হয়ে কর প্রকৈট ট ইহডিয়িটয়রর জন্য ৈর্য 
অন্তরুভু ক্ত িরা হয়েয়ে। 

সটকেল ৩. প�্যসেক্ষণ ও মূলযেোয়ন িোঠোসমোর সটম্পসলট 

নলবভল মেষয়েস্তু ইতডিবকটর পমরিাপক তভন্নিার িার্ি সংগ্রবহর 
টরিবকাবয়ন্সি োয়ী নলাকজন

উিোহরণঃ
আউিপুি

SRH ফস�শন অং� 
ফনওেো ফমশেশির 
সংখ্যো বো়েোশনো

অন্তত ৮০ �তোং� 
SRH ফস�শন অং� 
ফনওেো ফমশেশির 
সংখ্যো

ফমোি সংখ্যো উপহস্কতর ফরিরকে

প্রকত ফস�শনর ফনওেো 
হোকজরো; িোযকেরিশমর 
ফ�শষ গণনো িরো ফমোি 
সংখ্যো

ফস�শনর �্যোসসললির

কে. কেষয়েস্তু কনর্য োরণ এেং েূচি তচতনিতিরসণর েরঞ্োম

• সমস্যা গাে (প্রেয়লম স রি)

• অকররােি ও কসো প্রোনিার ী জন্য কফািাস গ্রুপ হিসিাশন গাইি 

• পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােয়নর িাঠায়মা তৈকর
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৫. এিক্ট মোনসম্পন্ন প�্যসেক্ষণ েযেেথ্ো থ্োপন

এিক্ট প�্যসেক্ষণ েযেেথ্ো িী পকরমোপ িসর?

মকনটকরং ো পরভুয়েক্ষণ েলয়ৈ ৈর্য সংগ্রয়হর এিট ট 
কনেকমৈ এেং চলমান প্রটক্রোয়ি কোঝাে, প্রৈ্যাসশৈ 
ফলাফয়লর সায়র এই ফলাফল কেশ্লেষণ এেং 
ৈুলনা িরা হে ঐ ফ্প্রাগ্রায়মর িমভুক্ষমৈা পকরমাপ 
িরার জন্য. এটা কনটচিৈ িরয়ৈ কর, িারভুক্রমট ট 
সক ঠি পয়র োস্তোকেৈ হয়চ্, এেং িারভুক্রয়মর মান 
উন্নেয়নর জন্য পরভুয়েক্ষণ আমায়ের কনরকেকচ্ন্নরায়ে 
কনে্রিণ িরয়ৈ সাহার্য িয়র। 

িারভুক্রময়ি ে্যাপিরায়ে মূল্যােয়নর জয়ন্য চলমান 
পরভুয়েক্ষণ করয়ি সংগৃহ ীৈ ৈর্য ে্যেহার িরা করয়ৈ পায়র 
পায়র। এ করয়ি পকরিল্পনা অনুরাে ী িারভুক্রমট ট িৈটুিু 
োস্তোেন হয়েয়ে এেং িারভুক্রমট ট কিন সফল হয়েয়ে 
ো হেকন ৈার সম্াে্য িারণ, কসইসায়র কিান অপ্রসশৈ 
প্ররায়ের িারণ ে্যাখ্যা িয়র। পকরেৈভু য়নর ৈয়ত্ত্ব কফয়র 
আসয়ল,আমরা পরভুয়েক্ষণ েলয়ৈ েুকঝ কর এট টইেপুট, 
কাে এেং আউটপুট-ৈর্য সংগ্রহিার ী। পরভুয়েক্ষণ 
আমায়ের কনয়্াক্ত প্রয়নের উতির কেয়ৈ সাহার্য িয়রঃ

	∞ এই কা�্যক্রে োস্তোেয়ে ক ী ক ী সম্পে ে্েিার 
করা িয়্ছঃ িৈ টািা খরচ হয়চ্? িারভুক্রয়মর 
জন্য িৈটা সমে উৎসগভু িরা হয়চ্? িারভুক্রয়ম 
কিান ফ্প্রাগ্রাম ্টাফরা অেোন রাখয়েন?

	∞ নকাে কা�্যক্রে গ্রিণ করা িয়্ছঃ SRH কসশয়নর 
কেষেেস্তু কি? প্রকৈ সপ্তায়হ িৈগুয়লা 
SRH কসশন িরা হয়চ্? 

	∞ এই কা�্যক্রে পনরকল্পো অেু�াে ী সম্পন্ন 
িয়েয়েঃ িৈজন কময়ের িায়ে SRH-
এর িারভুক্রমট ট কপৌয়ঁেয়ে? SRH 
কসশনগুয়লা ি ী রাল মায়নর হেল? 

ইনপুট, িাজ, এেং আউটপুট-ৈর্য সংগ্রহয়ি এিট ট 
প্রশ্ক্রো েূল্ােে েলা হে। রকেও ফ্প্রাগ্রাম কিটার কনেকমৈ 
ৈর্য িমভুসূহচ োস্তোেয়নর কেষেট ট জানায়ৈ পায়র, 
িারভুক্রমট ট িারভুির হয়চ্ কি না ৈা মূল্যােয়নর জন্য 
আমায়ের সাধারণরায়ে আয়রা জানয়ৈ হয়ে। পরেৈভু ী 
অধ্যায়ে, আমরা এিট ট ফলাফল ো প্রিাে েূল্ােে-এর 
নিশা ও কনয়েভু শনা প্রোন িরে। 

এিক্ট মোনসম্পন্ন প�্যসেক্ষণ েযেেথ্োর 
উপোেোনসমূহ

েেট ট মূল উপাোন আয়ে রা সিল িমভুসূচ ীয়ৈ 
পরভুয়েক্ষণ িরা উহচৈঃ

	∞ মনবয়াগঃ িারভুক্রয়মর জন্য অংশগ্রহণিার ীয়ের 
কিরায়ে কনেভুাহচৈ এেং কনেকন্ৈ িরা হয়েহেল।

	∞ নপৌছঁাবনাঃ কর সিল পাঠি এই িারভুক্রয়ম 
অংশ গ্রহণ িয়রয়ে ৈায়ের অনুপাৈ

	∞ নিাজ প্রোন করাঃ িারভুক্রয়মর পকরমাণ ো 
সংখ্যা রা প্রোন িরা হয়েয়ে

	∞ নিাজ গকৃহ ীিঃ িারভুক্রম কনয়ে 
অংশগ্রহণিার ীরা কি পকরমান সন্তুটি

	∞ মেশ্বস্তিাঃ িারভুক্রমট টর িৈটুিু পকরিল্পনা 
অনুরাে ী োস্তোকেৈ হয়েয়ে

	∞ প্রসঙ্ঃ িারভুক্রয়মর োইয়রর কেষে েস্তু রা 
ফলাফয়লর প্রয়োগয়ি োধাগ্রস্ িরয়ৈ পায়র

ননাটঃ কফল্ড ্টাফ পরভুয়েক্ষণ িাটা সংগ্রহ িরার সায়র খুে রায়লারায়ে পকরহচৈ হয়ৈ পায়র। উচ্চ মায়নর 
িাটা কনটচিৈ িরার জন্য এটা েুঝা জরুকর কর িাটা কিরায়ে সংগ্রহ িরা হয়েয়ে এেং কিরায়ে কসটা 
সেয়চয়ে রায়লারায়ে ে্যেহার িরা রাে। এই অধ্যােট টয়ৈ রয়েয়ে পরভুয়েক্ষণ পদ্ধকৈর সায়র পকরহচকৈ, 
সায়র রয়েয়ে কিন পরভুয়েক্ষণ এৈটা জরুর ী কসট ট। কিয়শার ী অংশগ্রহয়ণর ন ীকৈমালা প্রয়োয়গর 
মাধ্যয়ম পরভুয়েক্ষণ পদ্ধকৈ তৈকর িরা এেং োস্তোেন িরাটা প্রাে সমে প্ররম পেয়ক্ষপ হে কিয়শার ীয়ের 
অংশগ্রহণ িরয়ৈ কেোর কেয়ি সায়র ৈায়েরয়ি জানায়নার সুয়রাগ হে ফ্প্রাগ্রাকমং সম্পয়িভু ।

৫. একটট িানসম্পন্ন পর্যবেক্ষণ ে্েস্া স্াপন
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কটকেল ৪-এ এর সংজ্া, কি এট ট পকরমাপ িরয়ৈ চাে, 
সম্াে্য োধা এেং প্রস্তাকেৈ সরঞ্জাম এেং পন্া সহ 
প্রকৈট ট কেষয়ের উপর অকৈকরক্ত ৈর্য প্রোন িয়র। 

নিয়�োগ ও প�ৌছঁোয়িো (নিচ)

কনঃসয়ন্দয়হ, এই িারভুক্রয়মরএিট ট উয়দেশ্য হয়লা কসইফ 
কপেয়সর মাধ্যয়ম কসো িরার জন্য আয়রা কময়েয়ের 
SRH ৈর্য এেং করফায়রয়লর মাধ্যয়ম কপৌেঁায়না, কেয়শষ 
িয়র করই কময়েরা সমায়জর ময়ধ্য সেয়চয়ে ঝঁুকিপূণভু 
ো কেকচ্ন্ন। আপনার োস্তে উয়দেশ্য রািয়ৈ পায়র 
এটা কনয়ে কর িৈজন কময়েয়ি িারভুক্রয়ম অন্তরুভু ক্ত 
িরয়েন অরো কনকেভু টি কিেু সামাকজি জনসংখ্যার 
তেসশটি্য রা অংশগ্রহণিার ীয়ের ময়ধ্য উপহস্ৈ 
রািয়ে। কর সমস্ত কময়েয়ের কনয়োগ িরা হে ৈায়ের 
সংখ্যা এেং সামাকজিজনসংখ্যার তেসশটি্য রি্যাি িরা 
গুরুত্বপূণভু, রারা িারভুক্রয়মর জন্য এেং রারা প্রকৈট ট 
অকধয়েশয়ন উপহস্ৈ রায়ি। এই ৈর্যট ট রাল প্রসার 
কিৌশল হিজাইন িরয়ৈ এেং করসিল কময়েরা 
কনেকমৈ কসশন অংশগ্রহণ িরয়ে ৈায়ের উপহস্কৈর 
প্রেণৈাগুয়লা েুঝয়ৈ সাহার্য িরয়ে।

প�োজ প�লিভোনি এবং প্োপ্ত

অংশগ্রহণিার ীয়ের রৈ কেসশ সম্ে কসশয়ন অংশগ্রহণ 
িরা উহচৈ। অকনেকমৈ উপহস্কৈর ফয়ল জ্ান, 
ময়নারাে ো আচরণগুললর িাঙ্ক্ষিৈ পকরেৈভু ন অজভু ন 
িরা আয়রা িক ঠন হয়ে। িম উপহস্কৈ ো উপহস্কৈর 
েুেভুল পরভুয়েক্ষয়ণর ফয়ল িারভুক্রয়মর ফলাফয়ল কিান 
পকরেৈভু ন আসয়লা কি না ৈা মূল্যােন িরা আয়রা 
অয়নি িক ঠন হয়ে। SRH িারভুক্রয়মর ধারাোহহিৈা 
এেং সমেিাল, িমভু ীয়ের ধারণক্ষমৈা, কেে্যমান সম্পে 
কসইসায়র অংশগ্রহণিার ীয়ের পেয়ন্দর উপর কনরভু র 
িরয়ে। কিয়শার ী-কিয়শার ী, ৈায়ের লপৈামাৈা এেং 
অকররােয়ির সয়গি আয়লাচনা িরার মাধ্যয়ম ৈায়ের 
পেন্দ-অপেন্দগুয়লা রৈ ৈািাৈাহি সম্ে কনধভুারণ িরা 
উহচৈ। কেষেেস্তু কনধভুারয়ণ িারভুক্রয়মর ধারাোহহিৈা 
এেং সমেিাল কনধভুারণ সহােি হয়ে। কনকেভু টি 
পকরহস্কৈয়ৈ স ীকমৈ সময়ের জন্য কেকরন্ন পাঠক্রয়মর 
সংটক্ষপ্ত সংস্রণ রয়েয়ে। 

অংশগ্রহণিার ীয়ের সন্তুট টি মূল্যােন এেং SRH কসশয়ন 
প্রেতি ৈয়র্যর গ্রহণক্ষমৈা সমানরায়ে গুরুত্বপূণভু। 
কময়েয়ের চলমান প্রকৈটক্রো প্রোন িরার অনুমকৈ 
এেং ৈর্য প্রোন কিরায়ে উন্নৈ হয়ৈ পায়র ৈা রািা 
প্রয়োজন। উপহস্কৈ কনটচিৈ িরা এেং কসশন শুরুয়ৈ 
পূেভুেৈভু ী কসশন করয়ি কময়েরা কি েুঝয়ৈ কপয়রয়ে এেং 
প্রেতি ৈর্য স্ল্পসময়ে কময়েয়ের স্রণ িরার কনচিেৈা 
মূল্যােন িরয়ৈ সাহার্য িয়র। িারভুক্রয়মর মান েুঝয়ৈ 
কফটসললয়টটরয়ের করাগ্যৈা কনধভুারণ এিট ট গুরুত্বপূণভু 
অংশ এেং এট ট পরভুয়েক্ষয়ণর এিট ট কনেকমৈ অংশ 
হহয়সয়ে িরা উহচৈ। কফটসললয়টটরয়ের লক্ষ্য িরাও 
সক্ষমৈা েৃহদ্ধর এিট ট সুয়রাগ প্রোন িয়র। 

নবশ্বস্ততো এবং প্সঙ্গ

আপকন রখন িারভুক্রয়মর উপরুক্ত সমেিাল এেং 
ধারাোহহিৈা কনধভুারণ িয়র কফলয়েন, ৈখনই SRH 
কসশয়নর প্রিৃৈ কেষেেস্তু কনেভুাচন িরার সমে। চাহহো 
মূল্যােন করয়ি সংগৃহ ীৈ ৈর্য কেকরন্ন অংয়শ ে্যেহার 
িরা করয়ৈ পায়র, এেং কময়েয়ের এিট ট চলমান করকতিয়ৈ 
পরামশভু িরা উহচৈ রায়ৈ আপনার িারভুক্রয়মর কিান 
গুরুত্বপূণভু কেষে োে না রাে। কর কেষয়ে িারভুক্রম প্রয়োগ 
িরা হে ৈা কোঝার সয়গি সয়গি পরভুয়েক্ষণ িরা উহচৈ। 

উোহরণস্রূপ, এিট ট েি ঘটনা ঘয়ট রা কসইফ 
কপেয়সর কনে্রিয়ণর োইয়র এেং কময়েয়ের কসশন 
পকরিল্পনা অনুরাে ী উপহস্ৈ হয়ৈ োধা কেে, ফ্প্রাগ্রাম 
িমভু ীয়ের রকেষ্যয়ৈ আিস্মিিৈার জন্য রালরায়ে 
প্রস্তুৈ হয়ৈ হয়ে। অংশগ্রহণিার ীয়ের জ্ান, ময়নারাে, 
ো আচরণগুললর পকরেৈভু ন োিায়ৈ পায়র এমন 
পকরহস্কৈসমুহ েুঝা গুরুত্বপূণভু। উোহরণস্রুপ, সম্েৈ 
এই ি্যায়ম্পর অন্য এিট ট স্ায়ন কময়েরা এিই ধরয়নর 
ফ্প্রাগ্রাকমংয়ে অংশগ্রহণ িরয়ে। এট ট জানার ফয়ল 
আপনার িারভুক্রয়মর িাঙ্ক্ষিৈ ফলাফয়লর পকরমাপ 
রালরায়ে কোঝার সুয়রাগ হয়ে। 
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৫. একটট িানসম্পন্ন পর্যবেক্ষণ ে্েস্া স্াপন

প�্যসেক্ষসণর েসথযের উৎস

এটা সম্ে কর এিট ট কসইফ কপেয়স ইকৈময়ধ্য এিট ট 
পরভুয়েক্ষণ ে্যেস্া উপহস্ৈ রািয়ে রা উপহস্কৈ, কসো 
সম্পকিভু ৈ এেং অন্যান্য গুরুত্বপূণভু কনয়েভু শি ৈোরকি িয়র। 
ৈাই কেে্যমান ে্যেস্াপনাে িারভুক্রয়মর ৈোরকিগুয়লা 
এিকরেৈ িরার জন্য অয়পক্ষািৃৈ সরল হওো উহচৈ। 
পরভুয়েক্ষয়ণর জন্য ৈয়র্যর মূল উৎয়স অন্তরুভু ক্ত রয়েয়েঃ

	অংশগ্রহণিার ীর কনেন্ন (এেে 
অংিগ্রিণকার ীয়ের আর্য-তানত্ত্বক বেশিষ্ট্ 
নরকর্য  করয়ত ে্েিার করা িে �া আোয়ের 
কা�্যক্রয়ে নেশ্চিত করয়ত সক্ষে িয়ে �ায়ত 
নকাে েল নেন্ছন্ন ো িে)

	উপহস্কৈ ৈাললিাসমূহ (নেেনধিত 
অংিগ্রিণকার ীরা �ায়ত কা�্যক্রয়ে 
অংিগ্রিণ কয়র তা নেশ্চিত করয়ত উপহথিনত 
নের ীক্ষণ করয়ত ে্েহৃত)

	িারভুিলায়পর করিিভু  (SRS নসিয়ের 
নেষেেস্তুর উপর েের রাখা এেং 
কতগুয়লা নসিে সংঘশ্ টত িয়েয়ে)

	কসশয়নর কফিে্যাি/প্রকৈটক্রো (িনেষ্ত 
পপ্রাগ্রানেং উন্নত করয়ত SRH নসিয়ের প্রাসনগিকতা 
ও গুণগত োে পনরোপ করা)

	পরভুয়েক্ষণ সরঞ্জাম এেং নচকললস্ট (িনেষ্ত 
পপ্রাগ্রানেংয়ের উন্ননতসাধয়ের েে্ পপ্রাগ্রাে 
কে্য ীয়ের নসিে এেং োেসম্মত নসিে প্রোে 
করার ক্ষেতা নের ীক্ষণ করা িে) 

টে. মোনেম্মত প�্য সেক্ষণ েযেেথ্োগ্রহসণর েরঞ্োমেমুহ

• অংশগ্রহণিার ীর কনেন্ন

• উপহস্কৈ ৈাললিাসমূহ

• পাঠ পকরিল্পনা

• সন্তুট টি জকরপ (স্যাট টসয়ফিশন সায়রভু )

• ফ্যাটসললয়টটয়রর মূল্যােন

• কেবেস্তৈা পকরমাপি (কফিাললট ট রি্যািার)
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সটকেল ৪. উচ্চমোনসম্পন্ন সফল প�্যসেক্ষণ েযেেথ্ো কনক্চিেিরণ

উপাোন সংজ্া এর িার্বি রা নোঝাবনা নরবি পাবর সারারণ ি্াবলঞ্জ টুল (সিারান)

কনসয়োগ
কিভোশব অং�গ্রহণিোরীশির কনবকেোহচত 
এবং িোযকেরিশমর জন্য কনবকন্ধত িরো 
হশেশে

এই িোযকেরিশমর জন্য িতজন কিশ�োর-কিশ�োরীশি কনশেোগ বো কনবকন্ধত 
িরো হশেহেল?

তোরো কি িোঙ্ক্ষিত বেশসর িল এবং অন্যোন্য আেকে-তোক্বিি ববশ�শষ্ট্যর 
প্রকতকনকধত্ব িশরহেল?

স্ো� সংযুতি িরুন

িোযকেরিশমর জন্য যশেষ্ট কিশ�োর ফমশেশির কনশেোগ নো িরো, অেবো 
শুধুমোরে এিসি কনকিকে ষ্ট জনসংখ্যোতোক্বিি ফমশেশির কনশেোগ িরো, বো 
শুধুমোরে সু্শল, অকববোহহত, কনরোপি স্োন িোেোিোহে বসবোসিোরীশির 
কনশেোগ ফিেো।

স্োশ�র উিোহরণ ফযোগ িরুন

অং�গ্রহণিোরী ফরকজস্োর

প্রসোর ও কনশেোগ কনশিকে শ�িো

করি (সপৌেঁোসনো) ফয সিল পোিি এই িোযকেরিশম অং� গ্রহণ 
িশরশে তোশির অনুপোত

িোশগকেি িরো জনশগোষ্ীর মশধ্য িতজন কিশ�োরী SRH ফস�শন অং�গ্রহণ 
িশর

িুবকেল প্রচোশরর ফিৌ�ল ফযিো সবশচশে ঝঁুকিপূণকে ও কবকছেন্ন 
কিশ�োরীশির কনশেোগ িরোশত পোশর নো

অং�গ্রহণিোরী ফরকজস্োর

হোকজরো ফরকজস্োর

স�োজ প্রেোন িোযকেরিশমর পকরমোণ বো সংখ্যো যো প্রিোন 
িরো হশেশে

িতগুশলো SRH ফস�ন সম্পন্ন হশেশে?

িতগুশলো SRH সম্পকিকে ত কবষে প়েোশনো হশেশে?

সীকমত সংখ্যি কবষে সম্পন হওেো

মূল্যোেশনর কবষেসমুহ িোযকেরিশমর অন্তভুকে তি নে

পোি পকরিল্পনো

কবশ্স্ততো ট্্যোিোর

স�োজ গ্রহন িোযকেরিম কনশে অং�গ্রহণিোরীরো কি 
পকরমোন সন্তুষ্ট

SRH ফস�ন এর ফিোেোললসিশি ফমশেরো কিভোশব ফরসিং কিশেশে?

�্যোসসললির কি তে্য সশন্তোষজনি ভোশব প্রিোন িশরশে?

কবষেবস্তু গুশলো ফমশেশির বো ফমশেশির আগ্রশহর সোশে সম্পকিকে ত নে

ফসবো প্রিোশনর জন্য �্যোসসললির যেোযেভোশব প্রশ�সক্ষত নে

সন্তুসষ্ট জকরপ 

�্যোসসললিশির মূল্যোেন

কফস�ললক্ট 
(কেশ্বস্তেো)

িোযকেরিমসির িতিুিু পকরিল্পনো অনুযোেী 
বোস্তবোকেত হশেশে

িোকরিুলোশমর কনশিকে �নো অনুযোেী SRH ফস�ন িরো হশেশে কি?

িোযকেরিশমর অন্যোন্য উপোিোন সমূহ ফযমন ফর�োশরল িু সোকভকে শসস কি 
পকরিল্পনো ফমোতোশবি প্রশেোগ িরো হশেশে?

িোযকেরিশমর মোন িী হেল?

বোসযিি িোরশণ পকরিল্পনো ফমোতোশবি িমকেিোণ্ড ফেশি কবচু্যকত

িোজ পকরচোলনো িরোর জন্য অপযকেোপ্ত প্রশ�ক্ষণ

কবশ্স্ততো পকরমোপি

লপ্র এবং ফপোস্ সোশভকে

কেষয়েস্তু (িসন্টক্সট)
িোযকেরিশমর বোইশরর কবষে বস্তু যো 
�লো�শলর প্রশেোগশি বোধোগ্রস্ িরশত 
পোশর

ফিোন িোরশণ ফস�ন বোকতল বো কবলকবিত হশেহেল?

এমন ফিোন ব়ে ইশভন্ট কি ঘশিশে ফযসি ফমশেশিরশি পকরিল্পনো 
ফমোতোশবি ভোশব অং�গ্রহণ িরশত বোধো কিশেশে?

এিই ধরশনর অন্য িোযকেরিম কি চলশে ফযখোন ফেশি ফমশেরো অকতকরতি 
তে্য পোশছে?

বোসযিি িোরশণর িোরশণ িোযকেরিশম বোধো

WGSS এর সোশে এিই ধরশনর িোযকেরিশম প্রকতদ্বহ্বিতো
প্রোসকগিি কবশ্লেষণ
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৬. মূলযেোয়ন এর চ�জোইন িরো 

মূলযেোয়ন িী পকরমোপ িসর?

মূল্যােন ক ঠি িয়র কর পকরেৈভু নট ট ইন্টারয়রনশয়নর 
মাধ্যয়ম আসয়ে আশা িরা হয়েহেল কসট ট কসই 
আশাকবিৈ পকরেৈভু নট ট এয়নয়ে কিনা। এট ট 
সাধারণৈ আয়গ করয়ি কনধভুাকরৈ পয়েন্টগুয়লায়ৈই 
হে, ইন্টারয়রনশন চলািাল ীন এেং / অরো 
ইন্টারয়রনশন কশষ হওোর পর হয়ে রায়ি, এেং 
এট টয়ৈ রুট টন মকনটকরং এর করয়িও োিকৈ িাটার 
প্রয়োজন হে। মূল্যােয়নর জট টলৈার উপর কনরভু র 
িয়র অকৈকরক্ত করয়সাসভু এেং ্টাফ কনয়োয়গর েরাদ্ধ 
প্রয়োজন হয়ৈ পায়র রারা ৈর্য সংগ্রহ, কেশ্লেষণ এেং 
করয়পাট টভু ং এ িাজ িরয়ে।

মূল্যােন সাধারণৈ পকরচালনা িরা হে রায়ৈ ফলাফল 
অরো প্রিাে (অরো েুয়টাই) পকরমাপ িরা রাে। এট ট 
আমায়েরয়ি কনয়্াক্ত প্রয়নের উতির কেয়ৈ সাহার্য িয়রঃ

	∞ লক্ষ্য িরা উয়দেশ্যট ট কি 
ইন্টারয়রনশনট ট অজভু ন িয়রয়ে?

	∞ আমায়ের ইন্টারয়রনশয়নর কি কিান 
অকনচ্ািৃৈ পকরণকৈ হেল?

	∞ আমায়ের হস্তয়ক্ষয়পর ফয়ল কি 
পকরেৈভু নগুলল ঘয়টহেল?

	∞ ইন্টারয়রনশনট টয়ি আয়রা কিরায়ে উন্নৈ িরা 
রাে রায়ৈ এটা লক্ষ্য িরা উয়দেশ্য আয়রা রায়লা 
রায়ে অজভু ন িরয়ৈ পায়র?

মূলযেোয়সনর চ�জোইন েোেোই িরো

রৈ দ্রুৈ সম্ে মূল্যােয়নর হিজাইন কেয়েচনা িরা উহচৈ 
এেং েুট ট মুখ্য কেয়েচ্য কেষে হয়লা- কখে িাটা সংগ্রহ 
িরয়ো এেং কার কাে নরয়ক িাটা সংগ্রহ িরয়ো, এই 
টসদ্ধান্তগুলল আমায়েরয়ি েলার সক্ষমৈায়ি প্ররাকেৈ 
িরয়ে কর আমায়ের ইন্টরয়রনশনট ট কনকেভু টি পকরেৈভু ন 
এয়নয়ে কিনা। উোহরণ স্রূপ, করসে কিয়শার ী কময়েরা 
SRH কসশয়ন উপহস্ৈ হেয়লা ৈায়ের িাে করয়ি শুধু 
ইন্টারয়রনশয়নর কশয়ষ িাটা সংগ্রহ িরা হয়লা। ৈখন 
আমরা হেৈ গ্রুপট টর SRH সম্পকিভু ৈজ্ান, ময়নারাে 
এেং আচরণ পকরমাপ িরয়ৈ পারে, কিন্তু আমরা 
এটা জানয়ৈ পারয়োনা কর ইন্টায়রনশয়নর আয়গ 
এেং আমায়ের িাটা সংগ্রহ িরার সময়ের মায়ঝ 
কিায়না পকরেৈভু ন এয়সয়ে কিনা এেং এই পকরেৈভু নট ট 
ইন্টারয়রনশয়ন অংশগ্রহয়ণর ফলাফল কিনা।

পকরেৈভু নগুয়লা আমায়ের ইন্টারয়রনশয়নর ফলাফল 
কিনা ৈা পকরমাপ িরার ২ট ট রায়লা উপাে আয়েঃ

	∞ আমায়ের ইন্টারয়রনশন শুরু হওোর আয়গ 
আংশগ্রহণিার ীয়ের িাে করয়ি িাটা সংগ্রহ 
িয়র (নেসলাইে) এেং সংগ্রহ ইন্টারয়রনশন 
কশষ হওোর পয়র িাটা সংগ্রহ িয়র। (এডিলাইে)

	∞ এিই রিম আয়রিট ট গ্রুপ করয়ি িাটা সংগ্রহ 
িয়র রারা আমায়ের ইন্টারয়রনশয়ন অংশগ্রহণ 
িয়রকন। (একশ্ ট কয়ট্াল অরো কয়ম্পনরসে গ্রুপ) 

ননাটঃ এই অধ্যায়ে রয়েয়ে মূল্যােন ফ্প্রাগ্রাম হিজাইয়নর প্রারকমি কেষেগুয়লা। রকেও এটা হে না কর 
কফল্ড ্টাফরা মূল্যােন হিজাইন িরয়ে কিন্তু মূল্যােন িরা কিন এৈ জরুর ী এেং কি ধরয়নর িাটা 
সংগ্রহ িরয়ৈ হয়ে এটা জানা ফ্প্রাগ্রায়মর োস্তোেয়নর জন্য িাজ িরয়ে এমন সোর জন্য জরুর ী। 
মূল্যােয়নর হিজাইন কনয়ে কফল্ড ্টাফ কের সায়র আয়লাচনা িরা জরুর ী করয়হৈু এটা ASRH িারভুক্রয়মর 
উয়দেয়শ্যর সায়রও সম্পকিভু ৈ। 

৬. িলূ্ায়ন এর মিজাইন করা 
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সাধারণৈ এই েুট ট পন্ার কমশ্রণ আমায়ের সেয়চয়ে 
সক ঠি রায়ে জানাে কর আমায়ের ইন্টারয়রনশয়নর 
ফলাফল সরূপ কিান পকরেৈভু ন হয়েয়ে কিনা। 
করটার মায়ন হয়লা িাটা সংগ্রহ িরা ইন্টারয়রনশয়নর 
শুরুয়ৈ এেং ইন্টারয়রনশন চলািাল ীন এেং কশয়ষ 
কেকরন্ন পয়েয়ন্ট এেং পকরমাপ িরার মাধ্যয়ম রারা 
ইন্টারয়রনশয়ন অংশগ্রহণ িয়রয়ে এেং রারা িয়রকন, 
অেশ্যই এই ধরয়নর মূল্যােন হিজাইয়নর খরচ অয়নি 
কেশ ী, এেং আচরয়ণর পকরেৈভু ন কেখয়ৈ পারার জন্য 
কেসলাইন এেং এডিলাইয়নর ময়ধ্য পরভুাপ্ত সময়ের 
প্রয়োজন হে। কসখায়ন প্রয়োজন সৈিভু  পকরিল্পনা 
মূল্যােয়নর জন্য রায়ৈ ইন্টারয়রনশয়নর শুরুর আয়গ 
ইন্টারয়রনশন গ্রুপ করয়ি িাটা সংগ্রহ িরা কনটচিৈ 
িরা রাে এেং উপরুক্ত িয়ম্পকরসন (ৈুলনা) গ্রুপ 
সনাক্ত িরা রায়ের িাে করয়ি ইন্টারয়রনশন কশয়ষ 
িাটা সংগ্রহ িরয়ৈ হয়ে।

আেশভুরায়ে, তনকৈি হিয়লমা এিায়নার জন্য িয়ম্পকরসন 
(ৈুলনা) গ্রুপট টরও িারভুক্রম গ্রহণ িরা উহচৈ। ফ্প্রাগ্রাম 
্টাফয়ের এটা কনটচিৈ িরা উহচৈ কর কসখায়ন ফ্প্রাগ্রাকমং 
চাললয়ে রাওোর ক্ষমৈা আয়ে রকে মূল্যােয়নর িায়জ 
িয়ম্পকরসন গ্রুপয়ি প্ররয়ম ে্যেহার িরা হে।

মূলযেোয়সনর ফলোফলসি �ক্ক্ত�োলী িরো

োস্তয়ে, প্রােই কিয়স এিট ট মূল্যােন হিজাইন রৈটা 
শটক্তশাল ী হয়ে েয়ল আমরা আশা িকর ৈৈটা হেনা। 
সম্েৈ িারভুক্রম শুরু হয়ে রাওোর পর মূল্যােনট ট 
পকরিল্পনা িরা হে, ৈাই কেসলাইন িাটা সংগ্রহ িরার 
কিান উপাে রায়ি না, অরো কিান োধার িারয়ণ 
িয়ম্পকরসন গ্রুয়পর িাটা সংগ্রহ িরা সম্ে হেনা, রখন 
উপরুক্ত নে, এই সিল কিয়স মূল্যােনয়ি শটক্তশাল ী 
িরার কিেু উপাে রয়েয়ে। রকে কিান কেসলাইন িাটা 
সংগ্রহ িরা না হয়ে রায়ি, এই সমস্ত অংশগ্রহণিার ীয়ের 
কজয়জ্স িরা কর িারভুক্রয়মর ফলাফল সরূপ জ্ান, 
ময়নারাে ও আচরয়ণ কিান পকরেৈভু ন হয়েয়ে কিনা। 
এটা কেয়শষৈ সম্ে গুণগৈ পদ্ধকৈ দ্ারা, করয়হৈু 
অংশগ্রহণিার ীরা আয়রা কেস্তাকরৈ েণভুনা প্রোন 
িরয়ৈ পায়র কর িারভুক্রমট ট কিরায়ে ৈায়ের প্ররাকেৈ 
িয়রয়ে। রকে কিান িয়ম্পকরসন গ্রুপ না রায়ি, রারা 
িারভুক্রয়ম অংশগ্রহণ িয়রয়ে ৈায়ের সায়র সম্প্রোয়ের 
কিয়শার ী কময়েয়ের কেে্যমান ৈয়র্যর ৈুলনা িরা করয়ৈ 
পায়র। আয়রিট ট সহজ পদ্ধকৈ হয়লা নৈুন এিট ট 
অংশগ্রহণিার ী গ্রুপয়ের িাটায়ি ৈুলনা িরার জন্য 
কেসলাইন হহসায়ে ে্যেহার িরা, কর গ্রুপ িারভুক্রমট ট 
সম্পন্ন িয়রয়ে ৈায়ের িাটার সায়র। 

শুধুমোত্র 
িো�্যরিসমর গ্রুপ, 
এডিলোইন �োটো

িো�্যরিসমর ও 
িসম্পকরসন গ্রুপ, 
শুধুমোত্র এডিলোইন 

�োটো

শুধুমোত্র 
িো�্যরিসমর গ্রুপ, 

সেসলোইন ও 
এডিলোইন �োটো

িো�্যরিম ও 
িসম্পকরসন গ্রুপ 

সেসলোইন ও 
এডিলোইন �োটো

িূল্ায়বনর �টতি 
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মূলযেোয়সনর প্রভোসের উপর এিক্ট সনোট

মূলৈ, আমায়ের িারভুক্রয়মর লক্ষ্য হয়চ্ কিয়শার ী 
কময়েয়ের স্াস্্য এেং িল্যাণ এর উপর ে ীঘভুস্াে ী, 
ইকৈোচি প্ররাে তৈর ী িরা। প্রােই, প্ররায়ের 
মূল্যােয়নর উয়লেখ িরা হয়ল কোঝায়না হে ফলাফয়লর 
মূল্যােন। আমায়ের সংজ্া অনুরাে ী, এিট ট প্ররাে 
মূল্যােন পকরমাপ িয়র কর আমায়ের িারভুক্রয়মর 
ফলাফল সরূপ কিয়শার ী কময়েয়ের SRH - এ কিান 
পকরেৈভু ন এয়সয়ে কিনা। আমরা কন্ললসখৈ অধ্যায়ে 
রখন কেখে, এই স্তয়র পকরেৈভু য়নর পকরমাপ িরা 

অকেবোস্য জট টল হয়ৈ পায়র, এেং রয়রটি সমে এেং 
করয়সাসভু (উৎস) এর প্রয়োজন হে। স্াস্্য ফলাফয়লর 
সায়র আমায়ের কনকেভু টি িারভুক্রম কনেন্ন িরা িক ঠন 
হয়ৈ পায়র, করয়হৈু এিই রিম ফ্প্রাগ্রাম এিই সম্প্রোয়ে 
চলমান হয়ৈ পায়র, রার মাধ্যয়ম কিয়শার ী কময়েয়ের 
ময়ধ্য কেকরন্ন ধরয়ণর স্াস্্য ইহডিয়িটয়রর উন্নকৈর 
ফলাফল হয়েয়ে। প্ররায়ের মূল্যােন সেয়চয়ে িায়জর 
হয়ৈ পায়র রকে এিট ট িারভুক্রম এিট ট জােগাে 
অয়নি লবিা সমে পরভুন্ত রায়ি, এেং করই সম্প্রোয়ে 
কসো কেে ৈারা রকে িাটা সংগ্রহ িরয়ৈ কিান েি 
চ্যায়লঞ্জ জাহহর না িয়র।

কি. মূলযেোয়সনর টুলেমুহ

• মূল্যােয়নর কচিলল্ট

• েহি ম্যালপং 

• সম্প্রোয়ের ম্যালপং

• জ্ান, ময়নারাে এেং অনুশ ীলন পকরমাপ িরার জন্য জকরপ

• সেয়চয়ে গুরুত্বপূণভু পকরেৈভু ন পদ্ধকৈ

৬. িলূ্ায়ন এর মিজাইন করা 



সেফ সপেসে কিস�োরীসের স�ৌন ও প্রজনন 
স্োসথ্যের প�্যসেক্ষণ ও মূলযেোয়ন েযেেথ্োর টুলকিট
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৭. েথযেসংগ্রহ

�োটো সংগ্রসহর প্রণোলী 

ৈর্য সংগ্রয়হর জন্য প্রণাল ী ও সরঞ্জাম কনধভুারণ িরা হে 
কি ধরয়নর মূল্যােন আমরা িয়রহে এেং কি ধরয়নর 
ৈর্য আমায়ের েরিার এগুয়লা অেগৈ িরার মাধ্যয়ম। 
পরভুয়েক্ষণ ও মূল্যােয়নর গঠন করয়ি আমায়ের এিটা 
রায়লা আইহিো হয়ে আমায়ের কি ধরয়নর ৈর্য েরিার 
হয়ে ৈা কনয়ে। আমায়ের কনেভুাচন িরা ফলাফলট ট 
পকরমাপ িরয়ৈ, সরঞ্জামগুয়লা োোই িরয়ৈ অরো 
হিজাইন িরয়ৈ সাহার্য িরয়ে। 

ৈর্য সংগ্রহ িরার েুইট ট প্রধান েুট ট পদ্ধকৈ আয়েঃ 
পকরমাণগৈ এেং গুণগৈ। �নিমোণগত প্ণোি ী 
কফািাস িয়র আপনায়ি েলয়ৈ ‘িৈ’, ‘িৈগুয়লা’এেং 
‘কিান স ীমা পরভুন্ত’। ৈর্য সাধারণৈ উপস্াপন িরা হে 
সংখ্যাে এেং/ো শৈাংয়শ। ৈর্য সংগ্রয়হর ধরয়নর ময়ধ্য 
অন্তরুভু ক্ত রয়েয়ে সায়রভু , করকজ্টার, সাকরভু স পকরসংখ্যান 
এেং পরভুয়েক্ষণ কচিলল্ট। গুণগত প্ণোি ী প্রোন 
িয়র অকরজ্ৈার উপলহদে এেং কেবোস। একেয়ি, 
গুণগৈ িাটা সংগ্রয়হর সেয়চয়ে প্রচললৈ ধরয়নর 
অন্তরুভু ক্ত হয়লা কফািাস গ্রুয়পর আয়লাচনা এেং 
গর ীর ইন্টারকরউ গুয়লা।

এই গাইয়ি উপাস্াপন িরা কেসশর রাগ ইহডিয়িটর 
পকরমাণগৈ রায়ে পকরমাপ িরা। রখন ইহডিয়িটয়রর 
প্রিৃকৈ এমন হে, আমরা খুে কেসশ সায়জ্ট িকর রায়ৈ 
গুণগৈ িাটা পকরমাণগৈ িাটার পকরপূরি হে। মূল্যােন 
শুধু িাজট ট িরা হয়েয়ে কিনা কেখার জন্য িরা হেনা, 
এটা েুঝার জন্য িরা হে কস পকরেৈভু ন কিরায়ে এেং 
কিন হয়েয়ে। পকরমাণগৈ এেং গুণগৈ িাটা সংগ্রহ 
এিরে িরার মাধ্যয়মই আমরা এটা িরয়ৈ পারে। 
এটা আমায়েরয়ি আমায়ের িারভুক্রম এর সফলৈা ও 
স ীমােদ্ধৈা সম্পয়িভু  কেস্তাকরৈ হহসাে জানাে এেং 
রকেষ্যয়ৈর িারভুক্রয়ম ি ী ি ী সমবিে িরয়ৈ হয়ে ৈা 
সম্পয়িভু  আমায়ের আরও রায়লারায়ে অেগৈ িয়র।

কিস�োরীসের সথসি েথযেসংগ্রহ 

কিয়শার ীয়ের করয়ি ৈর্য সংগ্রয়হর অনুয়রায়ধর জন্য 
কেয়শষ কেয়েচনার প্রয়োজন, কেয়শষ িয়র রখন করৌন 
ও প্রজনন স্াস্্য সম্পকিভু ৈ সংয়েেনশ ীল কেষে সম্পয়িভু  
কজজ্াসা িরা হয়চ্। কিয়শার ীয়ের িাে করয়ি কিায়না 
ৈর্য সংগ্রহ িরার আয়গ, সম্মকৈ, অনুমকৈ, পকরচেয়গাপন, 
কগাপন ীেৈা এেং ৈর্য জমা সহ তনকৈি কেয়েচনার জন্য 
সৈিভু ৈা প্রোন িরয়ৈ হয়ে।

কয়সেন্ট (অিুমতত)ঃ িনয়সন্ট েলয়ৈ েুঝাে কিেু ঘটার 
জন্য অনুমকৈ কেওোর িরা। গয়েষণাে, অনুমকৈ 
পাওো েলয়ৈ এিজন ে্যটক্ত গয়েষণাে অংশগ্রহয়ণর 
জন্য অনুমকৈ পাওোর আনুঠিাকনি প্রটক্রোয়ি েুঝাে। 
অকধিাংশ ে্যেস্াে, সশশুয়ের (রারা আইকন সংখ্যা 
গকরঠিৈার েেয়স কপৌেঁান কন), গয়েষণাে অংশগ্রহয়ণর 
টসদ্ধান্ত কনয়ৈ ক্ষমৈার অরাে রয়েয়ে এেং আইনৈ 
তেধ, স্ােতিশাটসৈ সম্মকৈপ্রোন িরয়ৈ পায়র না। এর 
পকরেয়ৈভু , এিজন অকররােি ো মা-োোর করয়ি সম্মকৈ 
সশশুর গয়েষণাে অংশগ্রহয়ণর জন্য প্রয়োজন ীে।

এ্যয়সন্ট (সম্মতত)ঃ এ্যয়সন্ট েলয়ৈ কোঝাে “গয়েষণা, 
মূল্যােন ো ৈর্য সংগ্রয়হ ে্যাটক্তয়ের অংশগ্রহয়ণর 
ইচ্া, রারা সম্মকৈ কেওোর জন্য িম েেটস... কিন্তু 
সাধারণরায়ে প্রস্তাকেৈ গয়েষণা, এটার সম্াে্য ঝঁুকি ও 
প্রৈ্যাসশৈ সুকেধা এেং ৈায়ের করয়ি প্রৈ্যাসশৈ িাজ 
কোঝার জন্য রয়রটি েেটস। ১১ সম্মকৈ, সশশুয়ের ও 
কিয়শার ীয়ের, ৈায়ের অংশগ্রহয়ণর উপর মাললিানা 
গ্রহণ িরার ক্ষমৈা এেং ৈারা অংশগ্রহণ িরয়ৈ চাে 
কিনা ৈা কনয়জয়ের টসদ্ধান্ত কনয়ৈ কেে।

রকেও আপনার M&E িমভুিাডিগুয়লা আনুঠিাকনি 
গয়েষণা নাও হয়ৈ পায়র, ৈারপরও সম্মকৈ এেং 
অনুমকৈ পাওো অৈ্যন্ত গুরুত্বপূণভু। এট ট কর শুধু 
অংশগ্রহণিার ীয়ের এেং ৈায়ের োো-মা ও 
অকররােিয়ের গয়েষণার উয়দেশ্য কোঝার ক্ষমৈাই 

ননাটঃ সরাসকর কিয়শার ী কময়েয়ের করয়ি িাটা সংগ্রয়হর িায়জ রারপ্রাপ্ত কফল্ড ্টাফয়ের তনকৈি 
িাটা সংগ্রয়হর ন ীকৈমালা গুয়লা েুঝয়ৈ হয়ে। কফল্ড ্টাফ রাও ইনপুট কেয়ৈ পায়র এেং রুল িরয়ৈ 
পায়র রখন মূল্যােয়নর অংশ হহয়সয়ে শক্ত-সমরভু িাটা সংগ্রহ িরা হে। এই অধ্যােট ট িাটা সংগ্রয়হর 
সায়র সম্পকিভু ৈ মূল ন ীকৈমালা এেং ধারণার সায়র পকরহচকৈ কেয়ে এেং কফল ্টাফয়ের ি্যাপাটসট ট 
োিায়নার এিট ট অংশ হয়ে। 



33সচুিসে সফরে

প্রোন িয়র ৈা নে, এট ট ৈায়ের োকেত্ব কনয়ৈ এেং 
অংশগ্রহয়ণর সম্াে্য ঝঁুকি ও সুকেধাও কেয়েচনা িরয়ৈ 
কেে। লপৈা-মাৈা ো অকররােয়ির িাে করয়ি সম্মকৈ 
পাওো উহচৈ, এিই সায়র উহচৈ অংশগ্রহণিার ীয়ের 
িাে করয়ি সম্মকৈ পাওো (রকে ৈারা ১৮ েেয়রর 
িম হে)। করয়িায়না তথ্য সংগ্রহ শুরু হও�োি আয়গ 
সম্মকৈ এেং অনুমকৈ েুট টই পাওো আেশ্যি। সম্মকৈ 
ো অনুমকৈ কমৌসখি কিংো ললসখৈরায়ে পাওো রাে 
কিনা ৈা কনরভু র িয়র জনসংখ্যার সাক্ষরৈার উপর। 
কিরায়ে এিট ট সম্মকৈ এেং অনুমকৈপরে তৈকর িরয়ৈ 
হে কসই সহােৈা কপয়ৈ অনুমকৈ তৈকরর টুল সম্মকৈ ফমভু 
কনমভুাৈা, কসিশন ই কেখুন।

ন ীকৈসম্মৈ ৈর্য সংগ্রয়হর আয়রিট ট অৈ্যন্ত গুরুত্বপূণভু 
উপাোন হল অজ্োত�নিচ�তো এবং পগো�ি ী�তো 
রক্ষা িরা। অপ্রিাসশৈিার ী অরভু েলয়ৈ েুঝাে কর, 
ে্যটক্তগৈ কেষয়ের (নাম, েসোয়সর স্ান ইৈ্যাকে) কিান 
ৈর্য করন শনাক্ত িরা না রাে। কগাপন ীেৈা েজাে 
রাখার মায়ন হল কর শুধুমারে ৈর্য সংগ্রয়হ জহিৈ কিেু 
ে্যটক্ত পৃরি ে্যাটক্তর প্রকৈটক্রো সনাক্ত িরয়ৈ পায়র; 
এোিাও োইয়রর কিউ করন ে্যাটক্তর প্রকৈটক্রো কনয়ে 
ৈায়ের সায়র রুক্ত হয়ৈ না পায়র কসই কচটিা রািয়ৈ হয়ে। 
এনেকমট ট আর িনকফয়িন্ ন্টোললট ট রক্ষা িরা তনকৈি 
িাটা িায়লিশন এর আয়রিট ট জট টল উপাোন। 
এনেকমট ট েলয়ৈ কোঝাে এমন কিান ৈর্য না কেো রা 
কেয়ে আলাো রায়ে িাউয়ি কচনা রাে (নাম, ক ঠিানা 
ইৈ্যাকে)। িনকফয়িনসশোললট ট রক্ষা িরা েলয়ৈ 
কোঝাে কর শুধুমারে ৈর্য সংগ্রহ এর সায়র সম্পকিভু ৈরাই 
আলাো কেষয়ে ৈায়ের প্রকৈটক্রো শনাক্ত িরয়ৈ পারয়ে 
এেং োইয়রর িায়রা ৈায়ের প্রকৈটক্রোর সায়র সম্পৃক্তৈা 
হওো করয়ি রক্ষা িরয়ৈ পারয়ৈ হয়ে।

সাধারণৈ, কসফ কপেয়স ASRH িারভুক্রয়মর পরভুয়েক্ষণ 
এেং মূল্যােয়নর উয়দেয়শ্য, ৈর্য সংগ্রহ উরে পকরচে এেং 
কগাপন ীেৈা প্রোন িরা উহচৈ। কর কিান ৈর্য সংগ্রহ 
করট ট এিট ট কময়ের ে্যটক্তগৈ ৈর্য (করমন কনেন্ন ফমভু) 
পৃরি রাখা উহচৈ এেং অন্যান্য ৈয়র্যর সায়র পকরষ্ার 
সংয়রাগ রাখা রায়ে না। তথ্য সংিক্ষণ এট ট কনটচিৈ 
িরয়ে কর অন্য কিউ করন ৈর্য অ্যায়ক্সস িরয়ৈ না পায়র। 
িঙ্ম্পউটায়র সংরটক্ষৈ ৈয়র্যর জন্য, কনটচিৈ িরুন কর 
কফাল্ডার এেং ফাইলগুলল পাসওোিভু  দ্ারা সুরটক্ষৈ। 
িাগজ-করকতিি ৈয়র্যর জন্য, ৈালােদ্ধ ড্রোয়রর ো 
ি্যাকেয়নয়ট ফাইলগুলল রাখুন।

�োটো সংগ্রসহর ক্টম গঠন

এিট ট শক্তসমারভুি মূল্যােয়নর িাটা সংগ্রহ িরা 
কিান কোট িাজ নে। এটার জন্য পরভুাপ্ত পকরমাণ 
করয়সাসভু েরিার হে এেং কেসশর রাগ সমে সংগ্রহ 
িরয়ৈ অকৈকরক্ত ্টাফ েরিার হে। এিট ট মূল্যােয়নর 
সফলৈা অয়নি কেসশ কনরভু র িয়র িাটা িায়লিশন 
ট টয়মর োোই, ফ্রিইকনং এেং সুপারকরশয়নর (পরভুয়েক্ষণ) 
উপর। িাটা সংগ্রহিার ী োোই িরার কক্ষশ্রে 
কিেু মূল কেয়েচনা রায়িঃ

	∞ ব�সঃ প্রসয়গির উপর কনরভু র িয়র কিয়শার ী 
কময়েরা ৈায়ের িাোিাহে েেয়সর িায়রা 
সায়র ৈর্য কশোর িরয়ৈ স্াচ্ন্দ কোধ িরয়ৈ 
পায়র। রকে োো-মা, কিোরসগরার অরো 
সম্প্রোয়ের অংশ ীোরয়ের িাটা সংগ্রহ িরয়ৈ 
হে, এই িায়জর জন্য সামান্য েি েেস ী িাটা 
সংগ্রহিার ী সক ঠি হয়ে।কিনা। 

	∞ লিঙ্গঃ িাটা সংগ্রহ রকে কিয়শার ী কময়েয়ের 
িাে করয়ি িরয়ৈ হে ৈয়ে িাটা সংগ্রয়হর 
ট টম মহহলায়ের হওো উহচৈ। িাটা সংগ্রহ রকে 
পুরুষয়ের িাে করয়ি হে করমন োো অরো 
মূল ৈর্যোৈা পুরুষ, ৈয়ে ৈখন পুরুষ িাটা 
সংগ্রহিার ী কনয়োয়গর প্রয়োজন হয়ৈ পায়র।

	∞ বোসস্োয়িি জো�গোঃ আেশভুরায়ে, িাটা 
সংগ্রয়হর ট টয়মর অন্তরুভু ক্ত ে্যটক্তগয়ণর উহচৈ 
সম্প্রোয়ে অেস্ান িরা। 

৭. িথ্সংগ্রহ

১১ UNICEF, Procedure for Ethical Standards in Research, Evaluation, Data Collection and Analysis, New York: United Nations Children’s Fund, 2015,  
https://www.unicef.org/supply/files/ATTACHMENT_IV-UNICEF_Procedure_for_Ethical_Standards.PDF.
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েক্স ৫. িোটো েংগ্রসহর ট টসমর িোসজর কেেরসণর উেোহরণ 

উবদে�্ঃ গয়েষণার িাজ পকরচালনা িরা কিয়শার ী কময়েয়ের উপর ASRH িারভুক্রয়মর প্ররাে কনধভু ারণ িরার জন্য. 

িূখ্ োময়ত্বসিূহ

• অকররােি কিোসগরার এেং অন্যান্য সম্প্রোয়ের সেস্যয়ের ইন্টারকরউ পকরচালনা িরা

• কিয়শার ী কময়েয়ের সায়র গয়েষণার অংশগ্রহণমূলি িায়জ কনৈৃত্ব কেো।

• ফ্রিকনং এেং িাটা সংগ্রয়হর সিল পকরয়পটক্ষৈ সটক্রে অংশগ্রহণ।

• িাটা সংগ্রহ এেং সঞ্চয়ের তনকৈি কনয়েভু শনা কময়ন চলা।

• েরাদে িরা অন্যান্য িাজ গুয়লা সম্পােন িরা।

নরাগ্িা

• ইংয়রকজ এেং কলািাল রাষা সােল ীল রায়ে েলয়ৈ এেং ললখয়ৈ সক্ষম।

• কিয়শার ী কময়েয়ের করৌন এেং প্রজনন স্াস্্য উন্নৈ িরার সাধারন জ্ান এেং অগি ীিার রািা।

• কিয়শার ী কময়েয়ের সায়র িাজ িয়র স্েন্দ কোধ িরা

• খুে রায়লা করাগায়রাগ এেং কফটসললয়টশন এর েক্ষৈা।

• কটিয়নালকজ ে্যেহার িরা (টাইলপং এেং ওোিভু  প্রয়সটসং, কমাোইল কফায়ন িাটা এন্টার িরা)

• সামাকজি কেজ্ান অরো সশক্ষিৈাে রািা (োঞ্ছন ীে)
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৭. িথ্সংগ্রহ

েক্স ৬. েযেোম্পললং (নমুনো)

কসম্পল হয়লা এিট ট জনসংখ্যা রার উয়দেশ্য হয়লা পুয়রা জনসংখ্যার প্রকৈকনকধ হওো। স্যাম্পললং আমায়ের সমে এেং করয়সাসভু োঁচাে 
সোর িাে করয়ি অরো কেসশর রায়গই জয়নর িাে করয়ি িাটা সংগ্রহ না িয়র শুধুমারে িারভুক্রয়ম অংশগ্রহণিার ীয়ের প্রকৈকনকধ 
সােয়সট করয়ি এই ৈর্য রাচাই িরার মাধ্যয়ম।

আপকন কি গুণগৈ নাকি পকরমাণগৈ পদ্ধকৈ ে্যেহার িরয়েন ৈার ওপর ে্যাপিরায়ে কনরভু র িয়র স্যাম্পললং প্রটক্রো পৃরি হয়ে। 
পকরমাণগৈ পদ্ধকৈর জন্য আমায়েরয়ি কনটচিৈ িরয়ৈ হয়ে করন সোর কনেভু াহচৈ হওোর সমান সুয়রাগ রায়ি। সাধারণৈ িৈজন 
অংশগ্রহণিার ী েরিার হয়ে ৈা আমায়ের হহসাে িরয়ৈ হয়ে কমাট জনসংখ্যার উপর কনরভু র িয়র এিোর স্যাম্পল সাইজ কনধভু াকরৈ 
হয়ে রাওোর পয়র অংশগ্রহণিার ী োোই িরার কেকরন্ন রিয়মর পন্া রয়েয়ে। এিট ট প্রকৈকনকধ কর এিট ট স্যাম্পল কসট কনটচিৈ িরার 
সেয়চয়ে রায়লা উপাে হয়লা এয়লায়ময়লা রায়ে স্যাম্পললং পকরচালনার িরা। এটার জন্য প্রয়োজন হে সিল অংশগ্রহণিার ীয়ের 
এিট ট লল্ট এেং লল্ট করয়ি এয়লায়ময়লারায়ে োোই িরা। কসফ কপেস এ ASRH িারভুক্রম মূল্যােন জন্য জট টল স্যাম্পললং পদ্ধকৈ 
ে্যেহার িরার সম্ােনা খুেই িম। িম্প্যাকরসন গ্রুয়পর অংশগ্রহণিার ী পাওোর জন্য এিট ট স্যাম্পলপকরচালনা িরা রয়রটি হয়ে।

গুণগৈ পদ্ধকৈয়ৈ স্যাম্পল সাইজ কনধভু ারণ িরার জন্য সংখ্যা পদ্ধকৈ গুয়লা ে্যেহার িরা হেনা। উয়্া আমরা সম্পৃক্তৈার ধারণা 
িরয়ৈ ময়নায়রাগ কেই। এটা মায়ন হয়চ্ িাটা সংগ্রহ িরয়ৈ রািা রৈক্ষণ আরও িাটা সংগ্রহ ইময়ধ্যই সে কমললয়ে রা লক্ষ্য িরা কগয়ে 
ৈায়ৈ করাগ কেই এিটু ও। এটা আয়গ করয়ি জানা খুেই মুশকিল কর িৈ ৈািাৈাহি এটা হয়ে। এিট ট রায়লা চলকৈ কনেম হয়চ্ প্রাে 
২০ ট ট গয়েষনা িারভুিলাপ পকরচালনা িরা কসটা প্রিৃৈ ইন্টারকরউ কহাি অরো গ্রুয়প আয়লাচনা কহাি। গুণগৈ পদ্ধকৈর জন্য 
অংশগ্রহণিার ী োোই িরার পদ্ধকৈ সমানরূয়প গুরুত্বপূণভু। প্রােই অংশগ্রহণিার ীয়ের োোই িরা হে কনকেভু টি তেসশয়টি্যর কিাটা 
পূরণ িরার জন্য, উোহরণস্রূপ কোট কিয়শার ী কময়ে, েি কিয়শার ী কময়ে, সু্য়লর কিয়শার ী কময়ে, মা/মহহলা কিোরসগরার, োো/
পুরুষ কিোরসগরার ইৈ্যাকে।

স্যাম্পললং পদ্কৈর উপর অকৈকরক্ত কনয়েভু শনা এখায়ন পাওো রায়েঃ

https://betterevaluation.org/en/rainbow_framework/describe/sample

ই. িোটো েংগ্রসহর জনযে েরজ্োম 

• িয়ন্সন্ট ফমভু কনমভুাণ

• ৈর্য কেশ্লেষণ পকরিল্পনা

https://betterevaluation.org/en/rainbow_framework/describe/sample
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৮. �োটো কেশ্লেষণ এেং ফলোফল করসপোট্য ং
�োটো কেশ্লেষসণর ধোপসমূহ

ৈর্য সংগ্রয়হর কিান মূল্যই কনই রকে না ৈা কেশ্লেষণ 
িরা হে এেং ৈা পরেৈভু ীয়ৈ িারভুক্রয়মর পকরেৈভু নগুয়লা 
জানাে। মূল্যােয়নর সমে সংগ্রহ িরা ৈর্য কেশ্লেষণ 
িরার পাঁচট ট মুখ্য ধাপ রয়েয়েঃ 

১. ৈর্য কেশ্লেষয়ণর লে্যান িয়র কৈালা 

২. ৈর্যসমূহ ক্রমানুসায়র সাজায়না 

৩. ৈর্য কেশ্লেষণ 

৪. রিাোগুিয়লশন

৫. ে্যাখ্যা কেওো

এই ধাপগুয়লা পকরমাণগৈ ও গুণগৈ ৈর্য কেশ্লেষণ এেং 
কেকরন্ন রিম মূল্যােয়ন প্রয়োগ িরা হে। এই অধ্যায়ে 
প্রকৈট ট ধাপ কনয়ে আয়লাচনা িরা হয়ে।

প�টো নবশ্লেষণ �নিকল্পিো ততনি কিো

কিরায়ে িাটা ও ৈর্য সাজায়না এেং কেশ্লেষণ িরা 
হে কসট টর উপর কনরভু র িয়র, িাটা সংগ্রয়হর ওপর 
িাটা কেশ্লেষণ পকরিল্পনা প্রসাকরৈ িরা হে। িাটা 
সংগ্রহ ও কেশ্লেষণ এেং সংগৃহ ীৈ ৈয়র্যর ে্যেহায়রর 
উয়দেশ্যও পকরিল্পনাট টর মাধ্যয়ম কেখায়না িরা উহচৈ। 
পকরিল্পনাট ট কিটা সংগ্রহ ও কেশ্লেষণ এেং সংগৃহ ীৈ 
ৈয়র্যর ে্যেহায়রর উয়দেশ্যও সরেরাহ িরা উহচৈ। 
Annex ই-২ কটময়লেট এমন ৈয়র্যর কনয়েভু শনা কেে রা 
কেশ্লেষণ পকরিল্পনার অংশ হওো উহচৈ। কিটা কেশ্লেষণ 
পকরিল্পনার কেিায়শ, সক ঠি কিটা কেশ্লেষয়ণর জন্য 
প্রয়োজন ীে সমেস ীমা রািা জরুর ী। গুণগৈ িাটার 
জন্য এিট ট রায়লা প্রচললৈ কনেম হয়লা প্রয়ৈ্যি ঘন্টা 
করিহিভু ং এর জন্য প্রকৈলললপ ও কেশ্লেষণ িরয়ৈ কৈন 
ঘন্টা সমে ে্যে িরা। 

পকরমাণগৈ কিটা কেশ্লেষণ সমেসায়পক্ষ নাও হয়ৈ 
পায়র, ৈয়ে ফলাফলগুলল কোঝার জন্য এেং ৈায়েরয়ি 
গুণগৈ ৈয়র্যর সায়র সংরুক্ত িরার জন্য রয়রটি 
পকরমাণ প্রয়চটিা েরিার।

তথ্যসমূহ ক্রমোিুসোয়ি সোজোয়িো

এিট ট মূল্যােণ অয়নি ৈর্য উৈ্পন্ন িরয়ৈ পায়র রা 
কেশ্লেষয়ণ অসম্ে েয়ল ময়ন হয়ৈ পায়র। উপাোনগুয়লা 
সংগক ঠৈ িরা জরুর ী রায়ৈ কেশ্লেষণট ট এিট ট সুপেটি 
এেং িাঠায়মাগৈ পদ্ধকৈয়ৈ এসগয়ে করয়ৈ পায়র। 
পকরমাণগৈ কিটার জন্য, Excel এর ময়ৈা সফ্টওে্যার 
সহ সাধারণ ক্রেিসশট ে্যেহার িয়র সমকবিৈ িরা 
করয়ৈ পায়র, ো আরও জট টল কিটার জন্য CSPro এর 
ময়ৈা কিটা প্রয়সটসং সফ্টওে্যায়র কিটা প্রয়েশ িরায়না 
করয়ৈ পায়র। এরপয়র কিটা োোই িরা জরুর ী, রার 
অরভু এন্ ্রিগুয়লা প্রয়োজন ীে হহসায়ে রাচাই িরার জন্য 
ক্রেিসশট ো কিটা এন্ ্রিগুলল সােধানৈার সায়র মূল 
নটরর সায়র পর ীক্ষা িরা।

গুণগৈ কিটা সমকবিৈ িরা কিেুটা চ্যায়লকঞ্জং হয়ৈ পায়র। 
সমস্ত কনাট টাইপ িরা উহচৈ; রকে গয়েষণা িারভুক্রম 
অহিও-করিিভু  িরা রায়ি এেং রকে সমে এেং ক্ষমৈা 
রায়ি ৈয়ে অহিও-করিহিভু ংগুলল প্রকৈলললপ কেওো 
রাল। েলট টয়ি ৈারপয়র কনটচিৈ িরা উহচৈ কর কসশন 
এেং / অরো রিান্সটক্রপশনগুললর কনাটগুললয়ি প্রকৈট ট 
এফকজহি ১ হহসায়ে এিট ট কিাি েরাদে িরা। এিট ট 
কটকেল তৈকর িরা উহচৈ রা প্রকৈট ট প্রকৈলললপর 
(ৈাকরখ, অেস্ান, কগাঠি ী তেসশটি্য, সুকেধারভু ী ইৈ্যাকে) 
জন্য প্রয়োজন ীে ৈর্য সরেরাহ িয়র। এট ট প্রকৈলললপ 
করয়ি গ্রুপ ৈর্য সনাক্তিরণ পৃরি রাখয়ৈ সহােৈা 
িয়র। আমরা রখন কেশ্লেষণ শুরু িকর, কিান প্রকৈলললপ 
পরভুায়লাচনা িরা হয়েয়ে ৈা রি্যাি িরয়ৈ আমরা এই 
কটকেলট ট ে্যেহার িরয়ৈ পাকর।

প�টো নবশ্লেষণ

ৈয়র্যর প্রেণৈা ো কনেশভুনগুলল সনাক্ত িরার জন্য 
কিটা কেশ্লেষণ িরা হে রা মুল্যােয়নর জন্য সংগ্রহ িরা 
হয়েহেল। আমরা কেসশররাগ পকরেৈভু ন ো পারভুি্যগুলল 
কেখয়ৈ আগ্রহ ী- হে িারভুক্রয়মর আয়গ ো পয়র, ো রারা 
িারভুক্রয়ম অংশ কনয়েহেল ৈায়ের ময়ধ্য পারভুি্য এেং রারা 
ৈুলনামূলি গ্রুয়প কেে্যমান (ো উরে)। 

এট ট িরার সহজ উপােগুললর ময়ধ্য এিট ট হল 
ইহডিয়িটরগুয়লার ৈুলনা িরা এট ট কেখার জন্য কর এর 
ময়ধ্য কিায়না লক্ষণ ীে পারভুি্য আয়ে কিনা।
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আয়রা উন্নৈ পকরসংখ্যান কিৌশল রয়েয়ে রা আমায়ের 
কেখয়ৈ কেে কর, পরভুয়েটক্ষৈ পারভুি্যগুয়লা ঘটনাক্রয়ম 
এয়সয়ে নাকি ৈারা আমায়ের িারভুক্রয়মর ফলাফল 
হহয়সয়ে এয়সয়ে। এট ট কনণভুে িরার জন্য কিটা কেশ্লেষয়ণ 
কিেু উন্নৈ েক্ষৈা প্রয়োজন এেং এট ট নিশা পরভুায়ে 
পকরিল্পনা িরা উহচৈ রায়ৈ পরভুাপ্ত সমে এেং উৎস 
েরাদে হে। ‘হাইয়পাটরটসস কটস ্টং’ রা পকরচালনার জন্য 
আপনায়ি সম্েৈ উন্নৈ কিটা কেশ্লেষয়ণ েক্ষ কিানও 
ে্যটক্ত কনয়োগ িরয়ৈ হয়ৈ পায়র।

গুণগৈ ৈর্য কেশ্লেষণ সাধারণৈ কনেশভুন এেং প্রেণৈা 
সনাক্তিরণ উপর প্রাধান্য কেে। এট ট এমন অয়নি টরম 
ো সমস্যার সমাধান সগুক্ত িয়র রা কেকরন্ন সংখ্যি 
অংশগ্রহণিার ী ো েহু সংখ্যি গ্রুপ জুয়ি পুনরােৃকতি 
িয়র। গুণগৈ কেশ্লেষণ পকরচালনা িরা কেশ সমে 
সায়পক্ষ হয়ৈ পায়র, েলগুললর উহচৈ কিটা সংগ্রয়হর 
আয়গ ৈা হহসাে িরা। িয়েিট ট রাল উদৃ্ধকৈ কনেভুাচন 
িরা ো কিেল টরমগুলল শনাক্ত িরা রা আপকন প্রৈ্যাশা 
িয়রহেয়লন ৈা কনটচিৈ িরার ময়ৈা গুণগৈ উপায়তির 
কিেল মারোকৈকরক্ত কেশ্লেষণ না চাললয়ে এর পকরকমৈ 
ে্যেহার িরয়ৈ হয়ে। ররারর গুণগৈ কেশ্লেষয়ণর জন্য 
রকে পরভুাপ্ত সমে না পাওো রাে ৈয়ে কেশ্লেষণ িরার 
সহজৈর পদ্ধকৈ করমন অংশগ্রহণমূলি র্যাহ্কং, েহি 
ম্যালপং ো সম্প্রোে ম্যালপং ে্যেহার িরা সেয়চয়ে রাল।

গুণগৈ কেশ্লেষণ সম্পয়িভু  আরও গাইিলাইন 
পাওো রায়েঃ http://learningstore.uwex.edu/
assets/pdfs/g3658-12.pdf

ট্ো�োঙু্গয়িশি

রিাোগুিয়লশন েলয়ৈ কেকরন্ন উৈ্স করয়ি প্রাপ্ত কিটার 
ৈুলনা কোঝাে। উয়লেখয়রাগ্যরায়ে, রিাোগুিয়লশয়নর 
মাধ্যয়ম পকরমাণগৈ এেং গুণগৈ কিটা কনকেভু টি কনেশভুন 
কিন পাওো সগয়েহেল এেং কিরায়ে ৈা অন্তেৃভু ট টি 
সরেরাহ িরয়ৈ পায়র এেং ৈারা ি ীরায়ে আরও কেসৃ্তৈ 
প্রসয়গি রুক্ত হয়ৈ পায়র - এসে কেষয়ে আয়লািপাৈ 
িয়র। ধরুন, উোহরণস্রূপ, আপনার েলট ট খঁুয়জ কপল, 
রারা িারভুক্রয়ম অংশ কনেকন ৈায়ের ৈুলনাে তিয়শার ী 
কময়েরা রারা িারভুক্রয়ম অংশ কনয়েয়ে ৈারা জাকনয়েয়ে 
ৈারা অয়পক্ষািৃৈ কোট পকরোর চাে। কিন িারভুক্রয়ম 
অংশ কনো কময়েরা কোট পকরোর কচয়েয়ে - এর িারণ 
সন্ান িরয়ৈ সাহার্য িরয়ে গুণগৈ কিটা। 

ব্যোখ্যো

পকরয়শয়ষ, আমরা জানয়ৈ চাই কর আমায়ের কেশ্লেষয়ণর 
ফলাফলগুলল আমায়ের িারভুক্রয়মর উয়দেশ্যগুলল 
অজভু ন িয়রয়ে কি না এেং ক ঠি িৈটুি পরভুন্ত কিয়শার 
কিয়শার ীরা িারভুক্রয়ম উপিৃৈ হয়েয়ে। এোিাও, 
আমায়ের িারভুক্রম ি ী সাহার্য িয়রয়ে ো োধা সৃট টি 
িয়রয়ে এেং রকেষ্যয়ৈর ফ্প্রাগ্রাকমংয়ের জন্য আমরা 
ি ী উন্নকৈ িরয়ৈ পাকর কস সম্পয়িভু  আমায়ের কিেু 
ৈর্য রািা উহচৈ। আমরা রকে মূল্যােয়নর জন্য 
সােধানৈার সায়র পকরিল্পনা িয়র রাকি এেং এিট ট 
সাউডি পরভুয়েক্ষণ ে্যােস্া সায়র সুপেটি কেষেেস্তু এেং 
ইহডিয়িটর তৈকর িয়র রাকি, ৈয়ে এই প্রটক্রোট ট 
ৈুলনামূলিরায়ে সহজ হওো উহচৈ।

প্রােশই, ৈয়ে আমায়ের কেশ্লেষণ করয়ি কিেু ত্রুট ট 
কেখা কেয়ৈ পায়র। সম্েৈ আমরা কেখয়ৈ পাকচ্ কর 
েেস্ কিয়শার ীয়ের জন্য ফলাফলগুলল উন্নৈ হয়েয়ে, 
ৈয়ে িম েেস ী কিয়শার ীরা নে, ো কিেল জ্ান এেং 
েৃট টিরকগি েেয়লয়ে, ৈয়ে আচরয়ণ কিানও পকরেৈভু ন 
হেকন। ে্যাখ্যার প্রটক্রোট টর লক্ষ্য এই অনুসন্ানগুলল 
অনুধােন িরা, এেং গকৈশ ীলৈা ি ী হয়ৈ পায়র 
ৈা কোঝার কচটিা িয়র।

কর কিায়না কনকৈোচি ফলাফয়লর ে্যাখ্যা িরাও 
গুরুত্বপূণভু। রকে িারভুক্রয়মর ফলাফয়ল কিায়না পকরেৈভু ন 
না আয়স, িারভুক্রয়মর শুরু করয়ি কশষ অরো িারভুক্রয়মর 
গ্রুপ ও িয়্রিাল গ্রুয়পর করৈয়র ৈয়ে আমায়ের খঁুয়জ কের 
িরয়ৈ হয়ে কর এমনটা কিন হয়লা। এই অনুসন্ানগুয়লা 
এিইরায়ে ক ঠি অন্যগুয়লার মৈই গুরুত্বপূণভু 
করগুয়লা আমায়ের িারভুক্রয়মর িাজয়ি কেখাে। 
আমায়ের িারভুক্রয়মর কিান কেিগুলল ে্যরভু হয়েহেল 
ৈা কোঝার মাধ্যয়ম আমরা আমায়ের রকেষ্যয়ৈর 
ফ্প্রাগ্রাকমং আয়রা রায়লা িরয়ৈ পাকর।

৮. িাটা মেশ্লেষণ এেং ফলাফল মরবপাট্য ং

http://learningstore.uwex.edu/assets/pdfs/g3658-12.pdf
http://learningstore.uwex.edu/assets/pdfs/g3658-12.pdf
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ফলোফল করসপোট্য  িরো

আপকন কররায়ে আপনার মূল্যােয়নর ফলাফলগুলল 
প্রকৈয়েেন িরয়েন ৈা খুে কেসশ গুরুত্বপূণভু। সম্েৈ 
আপনার প্রকৈঠিায়নর জন্য আপনার অনুসন্ান এেং 
সুপাকরশগুয়লা সংটক্ষপ্ত িরয়ৈ হয়ে, রার জন্য ্ট্যাডিািভু  
গাইয়িন্স সরেরাহ িরা করয়ৈ পায়র। উোহরণস্রূপ, 
অয়নি সংস্ার িায়ে নমুনা রয়েয়ে রা েণভুনা িয়র 
কর ি ীরায়ে ফ্প্রাগ্রাম প্রকৈয়েেন িরা উহচৈ। 
সাধারণৈ, প্রকৈয়েেয়ন পুয়রা প্রকৈয়েেন োিাও 
এিট ট েুই-কৈন পৃঠিার সংটক্ষপ্তসার (এস্ক্সকিউট টর 
সামাকর) অন্তরুভু ক্ত িরা উহচৈ। এিট ট ্ট্যাডিািভু  
আউটলাইন কন্রূপ হয়ৈ পায়রঃ

১. �টভূনম এবং ভূনমকোঃ আপনার িারভুক্রয়মর ফ্প্রক্ষাপট 
ি ী? কসফ কপেসট ট িৈ কেন চালু রয়েয়ে এেং এট ট 
কিান কসো সরেরাহ িয়র?

২. কোর্য ক্রমঃ আপকন কিয়শার ীয়ের জন্য এিট ট SRH 
িারভুক্রম িারভুির িরার টসদ্ধান্ত কনয়েহেয়লন কিন? 
িারভুক্রমট ট ি ী কনয়ে গক ঠৈ হয়েহেল এেং এট ট 
ি ীরায়ে হিজাইন িরা হয়েহেল? কিয়শার কময়েয়ের 
ি ীরায়ে কনয়োগ কেওো হয়েহেল? িারভুক্রয়মর 
কেষেেস্তুগুয়লা ি ী হেল? 

৩. �দ্ধততঃ আপকন কিান ধরয়ণর মূল্যােন িয়রন? 
এিট ট িয়ম্পকরসন গ্রুপ হেল কি? কেসলাইন িাটা 
সংগ্রহ িরা হয়েহেল কি? িাটা সংগ্রয়হর কিান 
পদ্ধকৈ ে্যেহার িরা হয়েহেল?

৪. অংশগ্রহণকোি ীিোঃ কিয়শার ী কময়েয়ের 
তেসশটি্যগুয়লা ি ী রারা িারভুক্রয়ম অংশ কনয়েহেল? 
অন্তরুভু ক্ত হেল না এমন কিান কময়েয়ের গ্রুপ হেল কি? 
রকে ৈাই হে ৈয়ে কিন? রকে মূল্যােয়নর জন্য এিট ট 
িয়ম্পকরসন গ্রুপ রায়ি, ৈয়ে ৈায়ের তেসশটি্যগুয়লা 
(েেস, সশক্ষা, োসস্ান ইৈ্যাকে) িারভুক্রয়ম অংশ কনওো 
ে্যটক্তয়ের করয়ি কি আলাো হে?

৫. অিুসন্োিঃ প্রধান অনুসন্ানগুয়লা ি ী হেল? আপকন 
িারভুক্রয়মর কেষেেস্তুগুয়লা দ্ারা এগুয়লা সংগক ঠৈ 
িরয়ৈ ইচু্ি হয়ৈ পায়রন।

৬. নবশ্লেষণ/ব্যোখ্যোঃ রকেষ্যয়ৈর ফ্প্রাগ্রাকমংয়ের জন্য 
ফলাফলগুলল ি ী কোঝাে? কিেু উপাোন অন্যয়ের 
কচয়ে কেসশ সফল হেল কি? কিন এই অেস্া হয়ৈ পায়র?

৭. সু�োনিশঃ রকেষ্যয়ৈর ফ্প্রাগ্রাকমংয়ের জন্য 
চার-পাঁচট ট এেং ASRH - এ িাজ িরা অন্যান্য 
প্রান্ টেশনারয়ের জন্য সুকনকেভু টি সুপাকরশগুয়লা ি ী ি ী? 
এই সুপাকরশগুলল সম্পােয়নর জন্য কি োেেদ্ধ?

আেশভুরায়ে, প্রকৈয়েেনগুলল চূিান্ত িরা এেং প্রচার 
িরার আয়গ, অনুসন্ান এেং কেশ্লেষণগুয়লা কিয়শার ী 
কময়েয়ের সায়র রাগ িয়র কনওো উহচৈ রারা হস্তয়ক্ষয়প 
অংশ কনয়েহেয়লন, পাশাপাসশ অন্য কিানও মূল 
অংশ ীোরয়ের সায়রও রাগ িরা উহচৈ। কেশ্লেষয়ণ 
অেোন রাখার পাশাপাসশ, কিয়শার ীয়ের ফলাফয়লর 
ে্যাখ্যাট ট সক ঠি কিনা এেং রকে সুপাকরশগুলল ৈায়ের 
প্রয়োজন ীেৈা এেং অগ্রাকধিারগুলল প্রকৈফললৈ িয়র 
কিনা ৈা কনয়ে ৈায়ের এিট ট েক্তে্য রািা উহচৈ। 
কিয়শার ী কময়েরা সম্প্রোয়ের সেস্য এেং অন্যান্য 
ফ্প্রাগ্রায়মর অংশগ্রহণিার ীয়ের সায়র অনুসন্ানগুলল 
রাগ িয়র কনওোর কক্ষশ্রেও অংশ কনয়ৈ পায়র।

চূিান্ত প্রকৈয়েেয়নর পয়র কিয়শার ী ও সম্প্রোয়ের 
সেস্যয়ের উপর আরও গর ীরৈার সায়র প্রকৈয়েেন 
সংঘট টৈ হয়ৈ পায়র। অেশ্যই, করয়পাটভু গুলল স্ান ীে 
রাষাে অনুোে িরা উহচৈ, রকে সম্ে হে এেং 
স্ল্প সাক্ষরৈার জনসংখ্যাে রাগ িয়র কনওোর 
কেিল্প উপােগুয়লা প্রয়োজন ীে হয়ৈ পায়র। নাটি, 
গান, অ্কন এেং গল্প েলার িয়েিট ট উপায়ে 
মূল্যােয়নর ফলাফলগুয়লা সম্প্রোয়ের সেস্যয়ের 
সায়র রাগ িয়র কনওো রাে।

ই. িোটো কেশ্লেষসণর টুলেমূহ 

• কিয়শার ীয়ের কেশ্লেষয়ণর সায়র পকরহচৈিরন

• কিািেুি কটময়লেট
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ছক ৪. পসফ পপেয়স ASRH কোর্যক্রম প্য়�োয়গি ক্ষমতো নির্যোিণ 

কপেস কি এমন রায়ে তৈকর িরা 
হয়েয়ে কর রখন কময়েরা করৈয়র 
ক�ায়ি ৈখন কনরাপে কোধ িয়র? 
(কময়েরা কি কসফ কপেয়সর োইয়রর 
কলািয়ের দ্ারা কেখা ো শুয়ন 
রাওোর রে োিাই িমভুিায়ণ্ড অংশ 
কনয়ৈ পায়র)?

কময়েরা কেখা ও কশানার কগাপন ীেৈা োিা 
সংয়েেনশ ীল কেষয়ে আয়লাচনা িরয়ৈ স্াচ্ন্দ্য 
কোধ িয়র না এেং সম্প্রোয়ের কলািজন কেখয়ৈ ও 
শুনয়ৈ পায়চ্ কসশয়ন কি কনয়ে আয়লাচনা িরা হয়চ্ 
ৈা কময়েয়েরয়ি ঝঁুকির ময়ধ্য কফলয়ৈ পায়র। েো 
িয়র নার ী ও কময়েয়ের কসফ কপেয়সর উপর অধ্যাে 
৯ এর উৎস কেখুন।

কিয়শার ী কময়েরা 
কি কনেকমৈ কসফ 
কপেয়স উপহস্ৈ 
হন?

আপকন কি কনকেভু টি কেন 
ো ঘন্টা েরাদে িরয়ৈ 
পায়রন রখন কিেল 
কিয়শার ী কময়েরা 
কসফ কপেয়স উপহস্ৈ 
রািয়ৈ পায়র?

কসশন সহজৈর 
িরার জন্য কনকেভু টি 
কেন ো ঘন্টার জন্য 
নার ী িমভু ীয়ের েরাদে 
কেওো করয়ৈ পায়র 
কি?

েো িয়র নার ী 
ও কময়েয়ের কসফ 
কপেয়সর উপর অধ্যাে 
৯ এর উৎস কেখুন।

কিয়শার ীয়ের SRH িারভুক্রম প্রয়োগ িরার 
জন্য এই কসফ কপেসট টর সম্াে্য ক্ষমৈা 
রয়েয়ে

েো িয়র নার ী ও 
কময়েয়ের কসফ কপেয়সর 
উপর অধ্যাে ৯ এর উৎস 
কেখুন।

সমায়জর সায়র িাজ িরুন, 
সয়চৈনৈা তৈকর এেং 
অংশগ্রহণিার ীয়ের কনয়োগ 
কেওোর জন্য কফািাল 
পয়েন্ট প্রচার িরুন।

আপকন কি কিয়শার ী কময়েয়ের এমন 
সুকেধা কেন রা ৈায়ের কনয়জয়ের 
প্রাসকগিি কেষেগুয়লা আয়লাচনার 
সুয়রাগ কেে?

আপকন কি িমভুিায়ডির সমে নার ী 
ও কিয়শার ীয়ের আলাো িরয়ৈ 
পায়রন (কময়েয়ের জন্য আলাো 
জােগা আয়ে কি)?

কময়েয়ের জন্য এই কসশনগুয়লা 
সহজৈর িরার জন্য আপনার িায়ে 
পরভু াপ্ত নার ী ্টাফ আয়ে কি?

আপকন কি কিয়শার ী কময়েয়ের জন্য 
উৎসগভুিৃৈ সপ্তায়হ এিকেন ো আধা 
কেন সমে কেয়ৈ সক্ষম?

SRH িারভুক্রময়ি সাহার্য িরার জন্য 
সে নার ী সবিললৈ েল কি রয়েয়ে 
কসখায়ন? (উোহরণ-সামাকজি িমভু ী, 
ফ্যাটসললয়টটর, প্রচার িমভু ী,পরভুয়েক্ষণ 
ও মূল্যােন অকফসার)?

কিয়শার ী সুলর কসো ও িাউয়ন্সললং 
কটিকনি সম্পয়িভু  ্টাফরা প্রসশটক্ষৈ 
কিনা?

নো

নো নো

নো

নো

নো

নো

নো

হোঁ

হোঁ

হোঁ

হোঁ

হোঁ

হোঁ

হোঁ

হোঁ

হোঁ

হোঁ
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এ. মকব�ারীবের অং�গ্রহবনর সরঞ্জািসিহূ

এ.১ঃ ফ্রি লিল্টং (Free Listing)

উসদে�যে ফয মোনিণ্ড কিশে কিশ�োর ফমশেরো ‘প্রজনন স্বোস্্য’ ফবোশঝ তো কনধকেোরণ।

ক্রিসিোসয়ন্সি এেং 
টোইকমং

• িোযকেরিম শুরুর আশগ অব�্যই অনু�ীলন ফ�ষ িরশত হশব 

• এিোকধি গ্রুশপর ফমশেশির সোশে এিো পকরচোলনো িরো যোে এিো কনসচিত িরোর জন্য ফয ‘প্রজনন স্বোশস্্যর’ সব 
ধোরনো ফিেো হশেশে

সময় প্রসয়োজন ৩০-৪০ কমকনি 

প্রসয়োজনীয় সরঞ্োম ফ্ী ললশস্ং �মকে 

ধাপসমুহঃ

১. ৮-১০ জন সমেেয়সর কিয়শার ী কময়েয়ের এিকরেৈ িরণ। (উোহরণঃ ১০-১২, ১৪-১৬, ১৭-১৯ েের েয়েস ী)

২.  েলয়ি জাকনয়ে কেন কর আপকন এমন এিট ট িারভুিলাপ িরয়ৈ রায়চ্ন রা কনরাপে স্ায়ন উপহস্ৈ কময়েয়ের 
জন্য এিট ট প্রিল্প হিজাইন িরয়ৈ সাহার্য িরয়ে।

৩.  করসিল কময়েরা ৈায়ের েেস ী এেং সুস্ আয়ে ৈায়ের সে তেসশটি্য ো গুণােল ীগুয়লা 
কময়েয়েরয়ি ৈাললিা িরয়ৈ েলুন।

৪.  এিট ট টলিপ চাটভু  ো িাগয়জর টুিরার উপর প্রকৈট ট চকররেগৈ তেসশটি্যগুয়লা কররায়ে উয়লেখ িরা 
হে কসরায়ে ললখুন। রকে এিট ট চকররেগৈ তেসশয়টির পুনরােৃকতি িরা হে, ৈাহয়ল প্রকৈোর ৈাললিাে 
কসগুয়লার পায়শ এিট ট িট কেন।

৫.  এিোর এই ৈাললিা সমূ্পণভু হয়ল, েলয়ি েলুন আপকন এখন এিট ট কনকেভু টি ধরয়নর স্াস্্য সম্পয়িভু  জানয়ৈ 
আগ্রহ ী। কময়েয়ের কি ‘প্রজনন স্াস্্য’-এর সয়গি রুক্ত সে কজকনয়সর ৈাললিা িরয়ৈ েলুন।

৬.  ৈায়ের েণভুনা অনুসায়র প্রকৈট ট মন্তে্য ললখুন। এিাকধি োর কিেু েলা হয়ল ৈা উয়লেখ িরুন।

৭.  এিোর ৈাললিা সমূ্পণভু হয়ে কগয়ল কময়েয়ের িায়ে ৈা পয়ি শুনান এেং কজজ্াসা িরুন ৈাললিা করয়ি কিানও 
কিেু োে পয়রয়ে কি না।

৮.  ৈায়ের কজজ্াসা িরয়ৈ পায়রন কর ৈাললিাে এমন কিেু আয়ে কি না রা ৈাললিাে রাখা উহচৈ নে। 
রকেও সেকিেু ৈাললিাে রাখা উহচৈ ৈেুও কময়েরা ‘প্রজনন স্াস্্য’ সম্পয়িভু  ি ী কোয়ঝ ৈা কনয়ে 
আয়লাচনা সৃট টি িরয়ৈ পায়র।
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১০. টুলসিহূ

ন�াট এবং টটপসঃ

• সে িারভুক্রম এেং েলগৈ আয়লাচনার সায়র সায়র, এটা অপকরহারভু কর এমন এিট ট স্ায়ন এই িারভুক্রমগুয়লা িরয়ৈ 
হয়ে করখায়ন কময়েয়েরয়ি োইয়রর কলািজন কেখয়ৈ ো শুনয়ৈ পারয়ে না।

• এই িারভুিলায়পর আয়গ, কেয়শষৈ রকে এট ট আপনার প্ররমোর কময়েয়ের সায়র সাক্ষাৈ হে ৈাহয়ল আইস-
ফ্ব্িায়রর েরিার হয়ৈ পায়র।

• কময়েরা কনকেভু টি কিেু িরা েলয়ৈ ো প্রজনন স্াস্্য সম্পকিভু ৈ কনকেভু টি কিেু কেষে আয়লাচনা িরয়ৈ অস্টস্ত কোধ 
িরয়ৈ পায়র। এই িায়জর আয়গ কনকেভু টি কিেু সাধারন কনেম কসট িরা েরিার ী হয়ৈ পায়র। কিেু গুরুত্বপূণভু সাধারন 
কনেমােল ী অন্তরুভু ক্ত হয়ৈ পায়রঃ কগাপন ীেৈা (এই িায়জর সমে রা েলা হয়েয়ে ৈা অন্যয়ের িায়ে পুনরােৃকতি হয়ে 
না) এেং েয়লর অন্যান্য কময়েয়ের মৈামৈয়ি সম্মান িরা।

• কময়েয়ের ময়ন িকরয়ে কেন কর কিান সক ঠি ো রুল উতির কনই, এেং এই িাজগুয়লা রকেষ্যয়ৈ কসইফ কপেসয়ি 
িারভুক্রম হিজাইন িরয়ৈ সাহার্য িরয়ে।

• কময়েয়ের কিান কনকেভু টি ধারণার িরা উয়লেখ িরয়ৈ উৎসাহহৈ িরয়েন না। কময়েরা রকে ‘প্রজনন স্াস্্য’-এর সায়র রুক্ত 
কিান কিেু ৈাললিারুক্ত না িয়র, ৈাহয়ল এট ট আমায়ের মূল্যোন ৈর্য কেে।
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এ.২ঃ অংশগ্রহণমূিক ি্যোত্কং �দ্ধতত (PRM)

উসদে�যে কিশ�োরী-কিশ�োরীশির জন্য SRH-সম্পকিকে ত অগ্রোকধিোর উশি্যোগ বো শ�ক্ষো পকরমোপ িরো।

ক্রিসিোসয়ন্সি এেং 
টোইকমং

• িোযকেরিম শুরুর আশগ প্রসরিেোসি সম্পন্ন িরুন।

• ফমশেশির এিোকধি গ্রুশপর সশগি ফস�নগুশলো সম্পন্ন িরো ফযশত পোশর, এবং সশচতনতোর গুরুত্বপূণকে কিিসমূহ 
অেবো ফ�খোর প্রধোশন্যর পকরমোপ িরশত �লো�ল সমন্মে িরো ফযশত পোশর।

সময় প্রসয়োজন ১ ঘন্টো

উপিরণ প্রসয়োজন
• PRM তে্য সংগ্রশহর �রম

• কবকভন্ন ধরশনর ১০-১২সি বস্তু (ফযমন, িলম, িোগশজর িুিরো, রোবোর ব্যোন্ড, খোলল জশলর ফবোতল, গোশের রোল, 
পোতো ইত্যোকি)

মূল পদক্ষেপঃ

১. ৮-১০ জন সমেেয়সর কিয়শার ী কময়েয়ের এিকরেৈ িরণ। (উোহরণঃ ১০-১২, ১৪-১৬, ১৭-১৯ েের েয়েস ী)

২. েলয়ি কজজ্াসা িরুন, “প্রজনন স্াস্্য সম্পয়িভু  কৈামায়ের েেয়সর কময়েরা কি সেয়চয়ে কেসশ 
উহদ্গ্ন?” আয়রিট ট কজজ্াসা িরার উপাে হয়লা, “প্রজনন স্াস্্য সম্পয়িভু  কি ধরয়নর ৈর্য কময়েরা 
সেয়চয়ে কেসশ জানয়ৈ চাে?”

৩. ইসু্যগুয়লা কময়েয়ের ৈাললিা িরা হয়ল ৈা কনাট িরুন এেং কনটচিৈ িরুন কর এগুয়লা কময়েরা 
পকরষ্ার িয়র েুয়ঝয়ে।

৪. ৈাললিাট ট সমূ্পণভু হয়ল কসট ট ৈায়ের কনিট পয়ি শুনান এেং কনটচিৈ িরুন কর আপকন কিান 
কিেু োে কেয়ে রান কন।

৫. প্রকৈট ট ইসু্যয়ি কিান েস্তু হহসায়ে সনাক্ত িরয়ৈ েলুন।

৬. এিোর প্রকৈট ট কেষে এিট ট েস্তুর সায়র রুক্ত িরা হয়ল, কময়েরা সেয়চয়ে গুরুত্বপূণভু উয়দ্গ করয়ি িম গুরুত্বপূণভু 
উয়দ্য়গর অনুসায়র েস্তুগুললয়ি সাকজয়ে রাখার জন্য অনুয়রাধ িরুন। অরো কর কেষে করয়ি ৈারা সেয়চয়ে কেসশ 
জানয়ৈ চাে করয়ি কর কেষয়ে ৈায়ের আগ্রহ িম কস অনুসায়র। আপকন এই েলট টয়ি ময়ন িকরয়ে কেয়ৈ পায়রন কর 
কিান কিান েস্তু কিান ইসু্যয়ি কনয়েভু শ িয়র।

৭. সাকরেদ্ধ িরা কশষ হয়ল, ৈায়ের কজজ্াসা িরুন ৈারা কি সাকরর কিান পকরেৈভু ন িরয়ৈ চাে কিনা। কিান কেষয়ে 
কিান ময়ৈর পারভুি্য আয়ে কিনা ৈা কনাট িরুন। কময়েয়েরয়ি েস্তু সাজায়নার সাকর কশষোয়রর মৈ পকরেৈভু ন 
িরয়ৈ স্ুয়রাগ কেন এেং চূিান্ত ফলাফল কনয়চ কনাট িরুন।
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ন�াট এবং টটপসঃ

• এই পদ্ধকৈয়ৈ কেকরন্ন গয়েষণামূলি প্রয়নের মূল্যােন িরা রাে। উোহরণ হহয়সয়ে েলা রাে, কিান 
কেষয়ের কময়েয়ের অনুরূকৈ সেয়চয়ে কেসশ উপয়রাগ ী হেল ৈা কোঝার জন্য িারভুক্রয়মর কশয়ষ এট ট 
ে্যেহার িরা করয়ৈ পায়র।

• কনটচিৈ িরুন কর কেষেগুলল ৈাললিারুক্ত িরা হয়েয়ে ৈা সমস্ত কময়েরা এিই রিম অয়রভু েুঝয়ৈ কপয়রয়ে। এটা 
পেটি িরার জানা প্রয়োজন, এিট ট কময়ে ইসু্যট ট উয়লেয়খর সমে কি েুঝয়ৈা কসট ট জানা।

• আপকন রকে টরি-ললস ্টং িাজট ট সম্পন্ন িয়র রায়িন, ৈাহয়ল আপকন ‘প্রজনন স্াস্্য’-এর কসই সংজ্া উয়লেখ 
িরয়ৈ পায়রন। রকে কসট ট িরা না হে, ৈাহয়ল আপকন এই েলট টয়ি ে্যাখ্যা িরয়ৈ পায়রন কর, প্রজনন স্ায়স্্যর 
দ্ারা, আমরা শর ীয়র কর পকরেৈভু ন ঘটায়ি েুঝাই ৈা হয়চ্ কময়েরা প্রাপ্তেেস্ হয়ে ওঠা এেং কেয়শষ িয়র কময়ে 
করয়ি নার ী হওোর জন্য কর সিল পকরেৈভু ন ঘয়ট, কসইসায়র তেোহহি সম্পিভু , গরভু ােস্া এেং সশশুজন্োন। 
প্রয়োজয়ন ৈায়েরয়ি সংজ্ার সায়র ৈর্য করাগ িরয়ৈ েলয়ৈ পায়রন।

আরও ৈয়র্যর জন্য http://www.cpcnetwork.org/research/methodology/participative-
ranking-methodology/ কেখুন

১০. টুলসিহূ

http://www.cpcnetwork.org/research/methodology/participative-ranking-methodology/
http://www.cpcnetwork.org/research/methodology/participative-ranking-methodology/
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PRM তথ্য সংগ্রয়হি ফম্য

নসক�ন-১ঃ সািামজক এেং পটভূমি িথ্
অনুগ্রহ করে ফাঁকা স্ান পূেণ করুন

আজবকর িামরখ (মেন/িাস/েছর)

ফ্াটসললটবরর নাি

ননাট গ্রহণকারীর নাি

নলাবক�ন

গ্রুবপর সংখ্া

গ্রুবপর মেেরণ (েয়স সীিা, 
বেোতহক অেস্া, কার্যরিবি 

অং�গ্রহণ ইি্ামে)

নসক�ন ২ঃ প্রিমিং প্রশ্ন (একটট মনে্যািন করুন)

এই সমোশজ আপনোর বেশসর ফমশেশির মশধ্য SRH-এর প্রধোন হচন্তো কি?

SRH এর সম্পশিকে  ফমশেরো কি জোনশত সবশচশে আগ্রহী হশব?

গুরুত্বপণূ্য নর মেষয়গুলল তিতনিি করা হবয়বছ
ফ্ী ললস্ঃ ি অরকে োরঃ

ননাটঃ
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এ.৩ঃ কোর্যক্রয়মি িকশো �নিকল্পিো

উসদে�যে ফস�শনর সংখ্যো, ফস�ন সফ্শিোশেন্সি এবং িোযকেরিশমর সমেিোল পকরিল্পনো িরশত হশব।

ক্রিসিোসয়ন্সি এেং 
টোইকমং

• িোযকেরিম শুরুর আশগ ৮-১০জন ফমশেশির িশলর সশগি পরোম�কে িরুন।

• কবকভন্ন বেশসর ফমশেশির িলগুশলোর সোশে পরোম�কে িশর কবকভন্ন বেশসর ফমশেশির চোহহিো কনধকেোরণ িরুন।

সময় প্রসয়োজন প্রকত গ্রুশপ ৬০ কমকনি।

উপিরণ প্রসয়োজন ফস�ন পকরিল্পনো �রম

মূল পদক্ষেপঃ

১.  কসশন লে্যাকনং ফমভু পূরণ িরার জন্য কময়েয়ের প্রয়োজন ীে প্রনে কজজ্াসা িরুন। এসে প্রয়নের ময়ধ্য রািয়ৈ পায়র 
সপ্তায়হর কিান কেনগুললয়ৈ কময়েয়ের সাধারণৈ পাওো রাে, কিান সমেট ট ৈায়ের জন্য সেয়চয়ে রাল হয়ে, 
িয়ৈাটা কনেকমৈ ৈারা সাক্ষাৈ িরয়ৈ ইচু্ি, িৈক্ষণ ৈারা োহির োহহয়র অেস্ান িরয়ৈ পায়র, এেং কিান 
ৈাকরখ পরভুন্ত ৈারা কসইফ কপেয়সর িারভুক্রয়ম উপহস্ৈ হয়ৈ সক্ষম হয়ে।

২.  িমভু ীয়ের প্রাপ্যৈা এেং কময়েয়ের সায়র কেখা িরার জন্য পরভুাপ্ত স্ায়নর প্রাপ্যৈা সংক্রান্ত 
অকৈকরক্ত ৈর্য পূরণ িরুন।

৩.  সপ্তায়হর িেকেন এেং কিান কিান কেন কময়েয়ের উপহস্কৈর সংখ্যা কেসশ হয়ে ৈার অনুপায়ৈ সক ঠি পকরমান 
কসশন সংখ্যা কনণভুে িরুন।

৪.  কিান কেষেগুলল িারার/সম্পন্ন িরা অপকরহারভু ৈা প্রয়োজন ীে মূল্যােন িারভুক্রয়মর (করমন- টরি-ললস ্টং, PRM) 
উপর করকতি িয়র কনাট িরুন।

৫. এিট ট পাঠ পকরিল্পনা এেং পাঠ্যক্রম কনেভুাচন িরয়ৈ কসশন পকরিল্পনা ফমভু ে্যেহার িরুন।

ন�াট এবং টটপসঃ

• িারভুক্রয়মর টরিয়িায়েন্ন্স এেং সমেিাল পকরিল্পনা িরার সমে কেকরন্ন আরভু-সামাকজি জনসংখ্যার 
উপহস্কৈ কনটচিৈ িরুন। এর ময়ধ্য রয়েয়ে কোট ও েি কিয়শার ী কময়ে,সু্লগাম ী ও সু্লকেমুখ ী কময়ে, 
কেোহহৈ ও অকেোহহৈ কময়ে।

• রকেও সে কময়েরা প্রকৈট ট কসশয়ন অংশগ্রহণ িরয়ৈ সক্ষম হয়ে না, লক্ষ্য হয়চ্ কসশন রৈটা সম্ে সহয়জ 
গমণয়রাগ্য িরা, এেং ৈায়ের ে ীঘভু ো অকৈকরক্ত সমে অেস্ান িকরয়ে কময়েয়ের কিান ঝঁুকি তৈকর না িরা।

১০. টুলসিহূ
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পসশি �নিকল্পিো ফিম

নািঃ িামরখঃ

অেস্ান/প্রতিষ্ানঃ অেস্ানঃ

গ্রুপ জনপমরসংখ্ানঃ

সপ্তোয়হি পকোি তেিগুলিয়ত পময়�য়েি সোক্ষোয়ত সবয়চয়� পবশশ উ�তস্ত �োও�ো রো�? (প্য়রোজ্য সবগুয়িোয়ত নটক তেি)

ফসোমবোর

বকৃহস্পক তবোর

রক ববোর

মগিলবোর

শুরিবোর

বুধবোর

�ক নবোর

তেয়িি পকোি সম� পময়�য়েি উ�তস্তত সবয়চয়� পবশশ �োও�ো রো�? (সবগুয়িো প্য়�োগ কয়ি পেখিু)

িোল  
(সিোল ৮িো-১১িো)

অন্যোন্যঃ __________________

সিোল  
(১১িো-২িো)

ক বশিল ২িো ফেশি  
ক বশিল ৫িো

প্তত সপ্তোয়হ কত তেি অনরকোংশ পময়�ই পেখো কিয়ত আগ্রহী?

এি িুই ক তন বো তশতোক ধি

কতক্ষণ অনরকোংশ পময়�য়েি বোত়িি বোতহয়ি থোকয়ত পেও�ো হ�?

২ ঘণ্ােও কম ২-৩ ঘন্া ৩ ঘণ্ােও বেশ ি

কতটুকু সম�কোি অনরকোংশ পময়�িো অংশগ্রহণ কিয়ত �োয়িি?

এি মোশসরও িম সমে

ক তনমোস

এি মোস

চোর মোস বো তোর ফবশ �

িু ‘ মোস

অন্যোন্যঃ __________________

নসইফ নপেবসর কি্যীবের বিারা পরূণ করণীয়

কখি কম্যীিো পময়�য়েি সোয়থ পসশি �নিচোিিো কিয়ত সক্ষম? (সকি তেি এবং সম� নিতে্য ষ্ট করুি)
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পকোি তেি/সময়� রখি নিিো�ে স্োয়ি অি্য গ্রু� কোর্যক্রম সঙ্ঘনটত হ�, তখি কী তকয়শোিী পময়�য়েি সয়ঙ্গ কোর্যকিোয়�ি জি্য জো�গো 
হয়ব িো? (সব তেি এবং সম� নিতে্য ষ্ট করুি)

পসশয়িি প্স্তোনবত সংখ্যো এবং পকি?
(গণনোঃ প্রকত সপ্তোশহ কিশনর সংখ্যো যখন ফমশেরো উপহস্ত েোশি X সপ্তোশহর সংখ্যো)

পময়�য়েি সোয়থ প্োথনমক চোতহেোি মূি্যো�য়িি উ�ি তভনতি কয়ি, েি পথয়ক �োও�ো গুরুত্ব�ূণ্য নবষ�গুলি তক তছি?

পময়�য়েি সোয়থ আয়িোচিোি তভনতিয়ত, আ�নি তক নিতে্য ষ্ট পকোি নবষ� িক্ষ্য কয়িয়ছি রো কোর্যক্রয়ম উয়লেখ কিো উতচত?

অততনিক্ত পিোট

১০. টুলসিহূ
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মে. মেষয়েস্তু মনর্যারণ এেং সিূক তিতনিিকরবণর সরঞ্জাি

নব.১ঃ সমস্যো গোছ (প্বয়িম ট্ট্)

কেষয়েস্তু
• কিশ�োরী ফমশেশির দ্বোরো চোললত SRH সমস্যোর মূল িোরণগুশলো এবং এই সমস্যোর প্রভোবগুলল সনোতি িরো

• িোরণগুশলো এবং প্রভোবগুশলোর কভকতিশত সমোধোনগুলল সনোতি িরআঃ এবং এই সমোধোনগুললর উপর কভকতি 
িশর কবষেবস্তু বতকর িরো

ক্রিসিোসয়ন্সি এেং সময় িোযকেরিশমর জন্য পযকেশবক্ষণ ও মূল্যোেণ িোিোশমো বতকর িরোর আশগ ফব� িশেিসি গ্রুশপর ফমশেশির সোশে পকরচোলনো 
িরো

প্রসয়োজনীয় সময় প্রকত গ্রুশপ ২ ঘন্টো

প্রসয়োজনীয় উপিরণ সলিপ চোিকে , মোিকে োর, শস্কি ফনোি

মূল পদক্ষেপ (সমস্া গাক্ের অ�ুশীল�)ঃ

১.  অংশগ্রহণিার ীয়ের ৈায়ের সম্প্রোয়ের কিয়শার ী কময়েয়ের দ্ারা প্রাপ্ত সমস্যাগুয়লার ৈাললিা িরয়ৈ েলুন। 
তশশে করয়ি করৌেয়ন রূপান্তকরৈ হওোর সমে আপকন স্ায়স্্যর সায়র সম্পকিভু ৈ সমস্যাগুয়লা ো ৈারা কর 
পকরেৈভু নগুয়লার মধ্য কেয়ে সগয়েয়ে কস সম্পকিভু ৈ সমস্যাগুয়লা সম্পয়িভু  কজজ্াসা িয়র কনকেভু টি িরয়ৈ েলয়ৈ 
পায়রন। আপকন PRM এর অনুশ ীলয়নর ফলাফলগুয়লা উয়লেখ িরয়ৈ পায়রন রা ে্যেহৃৈ হয়েহেল কিয়শার ী 
কময়েয়ের SRH সম্পকিভু ৈ চ্যায়লঞ্জ কনধভুারণ িরয়ৈ।

২. অংশগ্রহণিার ীয়ের কফািাস িরার জন্য এি ো েুট ট সমস্যা কজয়জ্স িরুন। কনটচিৈ িরুন কর এগুয়লা এমন 
সমস্যা রা কসফ কপেয়স িারভুক্রয়মর মাধ্যয়ম সমাধান িরা করয়ৈ পায়র।

৩.  িাগজ ো টলিপ চায়টভু র এিট ট েি শ ীয়টর মাঝখায়ন সমস্যাট ট ললখুন। ে্যাখ্যা িরুন কর এই সমস্যাট ট গায়ের 
িায়ণ্ডর ময়ৈা এেং আমরা সমস্যার িারণগুলল (অরভুাৎ সশিিগুলল) এেং কসট টর ি ী ি ী প্ররাে রয়েয়ে ৈা 
খঁুজয়ৈ চাই (অরভুাৎ পাৈা)।

৪.  অংশগ্রহণিার ীয়ের হহসায়ে সমস্যার মূল িারণগুলল কনধভুারণ িরয়ৈ “এই সমস্যাট ট কিন কেে্যমান?” ো “এই 
সমস্যার িারণ ি ী?” ৈা কজয়জ্স িরুন।

৫. অংশগ্রহণিার ীয়ের ‘িারণগুয়লার িারণগুয়লা’ সম্পয়িভু  হচন্তারােনা িরার জন্য উৈ্সাহহৈ িরুন - েটণভুৈ 
প্রকৈট ট িারয়ণ, আপকন কজজ্াসা িরয়ৈ পায়রন নকে কসই সমস্যা ো সমস্যাট ট কেে্যমান। ৈাললিারুক্ত িারণ 
হহসায়ে, এগুয়লা এিট ট স ্টকি কনায়ট ললখুন এেং ৈারা কর সমস্যার সৃট টি িয়র ৈার ন ীয়চ রাখুন।

৬.  অংশগ্রহণিার ীরা ৈাললিারুক্ত িারণগুয়লা কশষ িরার পয়র, ৈারা ি ী রাগ িয়রয়ে ৈা আোর পিুন। 
উোহরণস্রূপ, “সুৈরাং, রকে আকম সক ঠিরায়ে েুঝয়ৈ পাকর, এখায়ন তিয়শার ী কময়েয়ের এিট ট মুয়খামুসখ 
হওোর এিট ট সমস্যা হলও মাটসয়ির সমে পরভুাপ্ত পণ্য কনই। এট ট ৈায়ের োো-মায়ি পণ্য কিনার জন্য অরভু 
কজজ্াসা িরার জন্য লজ্া, এেং পণ্য কিনার জন্য পরভুাপ্ত অরভু না রািার িারয়ণ ঘয়ট। লজ্া হ’ল িারণ োো-
মা সাধারণৈ ৈায়ের িন্যায়ের সায়র েেঃসকন্ কনয়ে আয়লাচনা িয়রন না এেং এখায়ন িায়জর সুয়রাগ স ীকমৈ 
হওোর িারয়ণ লপৈামাৈার পরভুাপ্ত অরভু কনই। কময়েয়ের প্রয়োজন অনুসায়র গায়ের িায়ণ্ড পুনরাে সাজায়না, রুক্ত 
িরয়ৈ ো স ্টকি কনাটগুলল সরায়ৈ েলুন।



51সচুিসে সফরে

৭. অংশগ্রহণিার ীয়ের কজজ্াসা িরুন কর ৈারা হচহনিৈ সমস্যাট টর কিেু প্ররাে ি ী, উোহরণস্রূপ, “এই সমস্যার 
ফয়ল ি ী ঘয়ট?” িারণগুয়লার সায়র হহসায়ে, অংশগ্রহণিার ীয়ের ‘প্ররায়ের প্ররােগুয়লা’ সম্পয়িভু  রােয়ৈ 
উৈ্সাহহৈ িরুন - প্রকৈট ট প্রকৈটক্রোে রা ৈারা জাকনয়েয়ে, আপকন ৈার প্ররােগুলল ি ী ৈা কজজ্াসা িরয়ৈ 
পায়রন। প্রকৈট ট প্ররাে এিট ট স ্টকি কনায়ট ললখুন এেং ৈায়ের িারয়ণর উপয়র রাখুন।

৮.  অংশগ্রহণিার ীরা প্ররােগুলল ৈাললিারুক্ত িরার পয়র, ৈারা ি ী রাগ িয়রয়ে ৈা আোর পিুন এেং এর 
িারণগুললর সায়র এট ট কেখুন। উোহরণস্রূপ, “সুৈরাং, আপকন েলয়েন কর মাটসয়ির সমে পরভুাপ্ত পণ্য না 
রািার অরভু হল কময়েরা অেশ্যই ৈায়ের লপকরেয়ির সমে অপকরষ্ার র্যাগ ে্যেহার িয়র এেং এট ট সংক্রময়ণর 
িারণ হয়ৈ পায়র। কিায়না কময়ে রকে সংক্রকমৈ হে, ৈয়ে কস স্াস্্যয়িয়্রে করয়ৈ না-ও পারয়ৈ পায়র িারণ কস 
খুে লাজুি ো কেব্ৈ।”

মূল পদক্ষেপ (কারণগুক্লাক্ক এবং প্রভাবগুক্লাক্ক ববষয়বস্তুক্ে অ�ুবাদ করা)ঃ

১.  এিোর আপনার িারণগুয়লার ৈাললিা হয়ে কগয়ল, উপাে কের িরার জন্য মারা খাটান, রায়ৈ এিট ট িারভুক্রম 
এগুয়লা সমাধান িরয়ৈ সহােৈা িরয়ৈ পায়র। উোহরণস্রূপ, রকে মাটসয়ির পণ্য না রািার হে লপৈামাৈায়ের 
কিনার জন্য কজজ্াসা িরয়ৈ কেব্ৈ কোধ িরা ৈয়ে আপকন মায়ের সায়র সক ঠি মাটসি স্াস্্যির ে্যেস্াপনার 
কেষয়ে এিট ট কসশন িরয়ৈ চাইয়ৈ পায়রন।

২.  প্রকৈট ট িারণ এেং প্ররায়ের জন্য, অগ্রগকৈ পকরমায়পর জন্য আপকন কিানও কেষেেস্তু এেং এিট ট ইহডিয়িটর 
হিজাইন িরয়ৈ পারয়েন কিনা ৈা কনধভুারণ িরুন।

৩.  অংশগ্রহণিার ীয়ের সায়র ইহডিয়িটরসমূহ তৈকরর জন্য প্রকৈট ট কেষেেস্তুয়ি ি ীরায়ে পকরমাপ িরা হয়ে কস 
সম্পয়িভু  হচন্তারােনা িরুন।

ন�াট এবং টটপসঃ

• কেষেেস্তুসমূহ কনেভুাচন িরার সমে িারভুক্রয়মর সুয়রাগট ট ময়ন রাখয়েন। কৈমকন, ইহডিয়িটরসমূহ হিজাইন িরার 
সমে M&E এর সক্ষমৈা কেয়েচনা িরুন। কিানও স ীকমৈ িারভুক্রয়মর জন্য ো প্ররাে মূল্যােয়নর পকরচালনার 
স ীকমৈ ক্ষমৈা রািা সয়ত্ত্বও িক ঠন-পকরমায়পর প্ররাে-স্তর-কেষেেস্তু কনেভুাচন িরা েুহদ্ধমান হয়ে না।

• িারভুক্রয়ম অংশগ্রহণিার ী সিয়ল সমস্যা গায়ের অনুশ ীলয়ন হচহনিৈ সমস্যাগুলল সম্পয়িভু  সয়চৈন হয়েয়েন ৈা 
কনটচিৈ িরুন এেং ৈায়ের প্রকৈটক্রো ররাসম্ে কেয়েচনা িরুন।

প্রভাে

সিস্া

কারণ

১০. টুলসিহূ



সেফ সপেসে কিস�োরীসের স�ৌন ও প্রজনন 
স্োসথ্যের প�্যসেক্ষণ ও মূলযেোয়ন েযেেথ্োর টুলকিট

52 সচুিসে সফরে

নব.২ঃ অতভভোবক এবং পক�োিনগভোিয়েি জি্য পফোকোস গ্রু� আয়িোচিো গোই�

উসদে�যে
• অকভভোবি এবং ফিেোরশগভোরশির মশধ্য ফসই� ফস্পশস এিসি ASRH িোযকেরিশম বোস্তবোেশনর গ্রহণশযোগ্যতো 

কনধকেোরণ

• অকভভোবি/ফিেোরশগভোরশির জন্য তোশির কিশ�োরী িন্যোর SRH চোহহিোর প্রকত িকৃসষ্টভগিী বুঝো

ক্রিসিোসয়ন্সি এেং 
টোইকমং

িোযকেরিম শুরুর আশগ 10-12 বোবো-মো/ অকভভোবশির িলগুললর সশগি পরোম�কে িরুন।

সময় প্রসয়োজন প্রকত গ্রুশপ ৬০ কমকনি।

উপিরণ প্রসয়োজন • ফ�োিোস গ্রুপ আশলোচনো গোইর

মূল পদক্ষেপঃ

১.  নফাকাস গ্রুপ আয়লাচোে অংিগ্রিয়ণর সম্মনত নেে (টুল ই১ [E1] কেখুন এেং প্রাপ্তেেস্য়ের অংশগ্রহণিার ীয়ের 
জন্য খাপ খাইয়ে কনন)।

২. সরাে অংশগ্রহণিার ীয়ের স্াগৈম জানান। প্রিল্প ও উয়দেশ্য সম্পয়িভু  সংটক্ষপ্ত ে্যাখ্যা কেন। কগাপন ীেৈা সহ 
আয়লাচনার জন্য কিেু তনকৈি সাধারণ কনেম গুয়লা জানান। কজার কেয়ে েলুন কর, অংশগ্রহণিার ীয়ের নামগুয়লা 
িখয়নাই ে্যেহার িরা হয়ে না, এেং আমরা সাধারণৈ সমায়জর কিয়শার ী-কিয়শার ীয়ের সম্পয়িভু  জানয়ৈ চাই, 
ৈায়ের কময়েয়ের ে্যাপায়র কেয়শষ কিেু নে।

৩. অংশগ্রহণিার ীরা ৈায়ের নাম এেং ৈায়ের সংসায়র কিয়শার ী েেয়সর সেস্যয়ের সায়র পকরচে 
িকরয়ে কেোর সুয়রাগ কেন।

আপ�ার আক্লাচ�া করক্ে ব�ক্্াক্ত প্রশ্নগুলল ব্বহার করু�ঃ

১.  প্ররমৈ, আমরা আয়লাচনা িরয়ৈ চাই এই সম্প্রোয়ের কলায়িরা কিরায়ে ‘ৈরুণ’, ‘েেস ১০ হয়ৈ ১৯’ সম্পয়িভু  
হচন্তা িয়র। আপনার েৃট টিয়ৈ, তশশে এেং সাোলিৈার ময়ধ্য কি আলাো কিান ধাপ আয়ে?

• েিরা কি ১৫-১৭ েের েেস ীয়ের করয়ি ১০-১৪ েের েেস ীয়েরয়ি আলাো িয়র কেয়খন?

• কিান ঘটনা এই েলগুয়লার ময়ধ্য পারভুি্য এেং পকরেৈভু ন কনধভুারণ িয়র, করমন কেোহ, অে্যঋৈু/ঋৈুস্াে, 
এি ফ্গ্রি করয়ি অন্য পাস, জন্কেন? 

• কময়েয়ের ৈুলনাে কেয়লয়ের েেয়সর গ্রুপগুয়লা কি করন্ন?

২. েৈভু মায়ন এই সমায়জ ৈরুণয়ের আচরণ ও মৈাময়ৈর উপর সেয়চয়ে উয়লেখয়রাগ্য প্ররাে কি?

• করমনঃ কমহিো? োো-মা? সু্ল? সমিক্ষ (Peers)?
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৩. পকরোয়রর কিান সেস্য ো েিয়ের কনিট কিয়শার ী কময়েরা সাহার্য এেং পরাময়শভুর জন্য করয়ৈ পায়র?

• কময়েয়ের েি হওোর সায়র সায়র কি ৈায়ের সমরভুন এেং পরামশভু পকরেৈভু ন হে?

৪. আমায়ের সন্তানয়ের সয়গি কনকেভু টি কিেু কেষে কনয়ে আয়লাচনা িরা িক ঠন হয়ৈ পায়র। আপকন আপনার কময়ে 
রখন কিয়শার ী করয়ি রুেৈ ী হয়ৈ চয়লয়ে, ৈখন ৈার সায়র আয়লাচনা িরার জন্য কিান কেষেট ট সেয়চয়ে কেসশ 
চ্যায়লকঞ্জং ময়ন হয়েয়ে? 

• আপকন ি ী রায়ে কসনটসট টর কেষেগুলল কনয়ে আয়লাচনা িরয়ৈ কপয়রয়েন, করমন েেঃসকন্িাল? 
ঋৈুস্াে? করৌনৈা এেং সন্তান কনওোর সমে টসদ্ধান্ত রািয়ে? কিান েেয়স আপকন ময়ন িয়রন কর 
আপনার কময়ে এই ধরয়নর কেষে সশখয়ৈ শুরু িরয়ে?

৫. কিানট টয়ি আপকন কসরা পন্া ো িায়ি কসরা মানুষ ময়ন িরয়েন রায়ের করয়ি কময়েরা কিয়শার ী করয়ি করৌেয়ন 
রাওোর পকরেৈভু নগুয়লা সম্পয়িভু  সশখয়ৈ পায়রন?

• এই কেষয়ে ৈাঁয়ের সয়গি িরা েলার জন্য রাল মানুষ কি হয়ে?

• ৈায়ের জন্য এ কেষয়ে কখাঁজ কনয়ৈ সক ঠি জােগা কিারাে? আপকন আপনার কময়েয়ি ৈয়র্যর জন্য 
কিারাে করয়ৈ স্াচ্ন্দ্য কোধ িরয়েন?

• কিারাও কি এমন আয়ে কর কময়েয়ের কসোসমুহ গ্রহণ িরা উহচৈ নে?

• আপনার ঘয়রাো পকরয়েশ করয়ি কি এট ট এখায়ন করন্ন হয়ৈ পায়র? 

৬. ৈরুণরা কিান েেয়স সম্পয়িভু  জিায়নার জন্য প্রস্তুৈ েয়ল আপকন ময়ন িয়রন?

• আপনার কি ময়ন হে এই েেস ৈায়ের জন্য ররারর?

৭. কিান েেয়স এই সমায়জর ৈরুণরা করৌন সম্পয়িভু র কেষয়ে সয়চৈন হয়ে রাে?

• কিরায়ে ৈারা করৌন সম্পিভু  সম্পয়িভু  সয়চৈন হয়ে ওয়ঠ? ৈারা কিারা করয়ি ৈর্য পাে, আর ি ী 
সশখয়ে, ি ীরায়ে কশয়খ? ৈারা কি এমন কিেু সশখয়ৈ পায়র রা আপকন ৈায়ের সায়র আয়লাচনা িরয়ৈ 
অস্টস্তয়োধ িরয়েন না?

• কিান েেসট টয়ি ৈরুণয়ের করৌন সম্পয়িভু র জন্য প্রস্তুৈ েয়ল আপকন ময়ন িয়রন?

• আপনার কি ময়ন হে এই েেস ৈায়ের জন্য ররারর? কিান েেয়স আপকন ময়ন িয়রন কর ৈায়ের করৌন 
সম্পয়িভু র জন্য প্রস্তুৈ হয়ৈ সয়চৈন হওো উহচৈ?

৮. ৈরুণরা করৌন সম্পিভু য়ি কিরায়ে সংজ্াকেৈ িয়র েয়ল আপকন ময়ন িয়রন?

• ৈাঁরা কি নানা ধরয়নর করৌন সম্পয়িভু র ে্যপায়র জায়ন?

• ৈারা কিরায়ে কেকরন্ন ধরয়নর করৌন সম্পয়িভু র ময়ধ্য পারভুি্য িয়র েয়ল আপকন ময়ন িয়রন?

১০. টুলসিহূ
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৯. করন্নৈা আসার পর করয়ি, আপকন ময়ন িয়রন কর রায়ে কেয়ল-কময়েয়ের সম্পিভু  আয়ে 
ৈার কিান পকরেৈভু ন হয়েয়ে?

• এই পকরেৈভু ন কিরায়ে হয়েয়ে?

• এই পকরেৈভু ন কি রাল না খারাপ?

১০. মা/োো হহসায়ে, তিয়শার করয়ি করৌেয়ন ৈরুণ-ৈরুণ ীয়ের রূপান্তয়রর কক্ষশ্রে আপকন কি রূকমিা রায়খন?

• োো-মার সায়র অন্যান্য প্রাপ্তেেস্য়ের এই রূকমিার ৈফাৈ কিরিম হে?

• কিরায়ে আপকন ৈায়ের সায়র সংরুক্ত হয়ৈ চান?

• কিরায়ে আপকন অন্যান্য প্রাপ্তেেস্য়ের এে্যাপায়র জহিৈ হহসায়ে কেখয়ৈ চান? 

• কিয়শার ী করয়ি করৌেয়ন রাওোর সমেট টয়ৈ কিান প্রাপ্তেেস্রা সেয়চয়ে প্ররােশাল ী হয়ৈ পায়র?

• এই িারভুক্রয়ম আসার আয়গ প্রাপ্তেেস্য়ের রূকমিা কিরায়ে এিই ো করন্ন রা পকরেৈভু ন হয়েয়ে?

• কেয়ে হয়ে কগয়ল কনয়জর কময়ের জ ীেয়ন আপনার ি ীরিম রূকমিা আয়ে ময়ন িয়রন? আপকন কিরায়ে 
সন্তান কনোর সম্পকিভু ৈ টসদ্ধান্ত কনয়ে আয়লাচনা িরয়েন?

১১. কি ধরয়নর ৈর্য আপকন আপনার কময়েয়ের রুেৈ ীয়ৈ রুপান্তয়রর সময়ে কেয়ৈ চান? ি ী ধরয়নর সাহার্য?

• আপনার কি এমন কিানও ৈর্য আয়ে রা কময়েয়ের না জানায়না উহচৎ েয়ল আপনার ময়ন 
হে? কিান ধরয়নর সাহার্য?

ন�াট এবং টটপসঃ

• রৈটা সম্ে, কেয়শষ িয়র কফািাস গ্রুয়পর শুরুর কেয়ি, সাধারণ রায়ে প্রনে কজজ্াসা িরুন, উোহরণস্রূপ, 
সমায়জ কিয়শার ী-কিয়শার ীয়ের োো-মা এেং অকররােিয়ের, অংশগ্রহণিার ীয়ের সম্পয়িভু  করন্ন রায়ে।

• সমায়জর সায়র প্রাসকগিিৈা/কমল করয়খ প্রনে পরভুায়লাচনা িরুন, এেং প্রয়োজন হয়ল পকরেৈভু ন আনুন, কেয়শষ 
িয়র, কফািাস গ্রুয়পর োো এেং পুরুষ অকররােিয়ের জন্য। 
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নব.৩ঃ M&E ফ্রিমও�োক্য  

উসদে�যে িোযকেরিশমর উশদে�্য এবং সূচশির এিসি সোমন্গ্রি হচরে ফপশত, এবং কিভোশব সূচি পকরমোপ িরো হশব।

ক্রিসিোসয়ন্সি এেং 
টোইকমং

লক্ষ্য এবং সূচিগুলল সনোতি িরোর পশর কনধকেোরণ িরশত, এবং িোযকেরিশমর শুরু িরোর পূশবকে হচহনিত িরো হশেশে।

সময় প্রসয়োজন ২ ঘন্টো

উপিরণ প্রসয়োজন
• M & E পফ্মওেোিকে  ফিমশলেি

• প্রশেোজন মূল্যোেন িোযকেরিম ফেশি প্রোপ্ত �লো�ল (সফ্-ললশস্ং, PRM, সমস্যোতোললিো)

মূল পদক্ষেপঃ

১. প্রয়োজন মূল্যােয়নর িমভুিায়ণ্ডর উপর করকতি িয়র, পকরেৈভু য়নর এিট ট খসিা ৈত্ত্ব তৈকর িরুন। পকরেৈভু য়নর 
ৈয়ত্ত্বর উপর করকতি িয়র, প্রকৈট ট স্তয়র িংটক্রট উয়দেশ্য হচহনিৈ িরুন (িারভুক্রম, আউটপুট, ফলাফল, এেং 
রকে সম্ে হে প্ররাে)।

২. প্রকৈট ট উয়দেয়শ্যর জন্য, কেশ কিেু মিাটভু  (SMART) ইহডিয়িটর হচহনিৈ িরুন। প্রকৈট ট কনয়েভু শয়ির জন্য, 
কিরায়ে এট ট পকরমাপ িরা হয়ে ৈা কনধভুারণ িরুন, িৈ ঘনঘন এট ট পকরমাপ িরা হয়ে এেং কিটা 
সংগ্রয়হর জন্য কি োে ী রািয়ে।

৩. কসই অনুরাে ী কটকেল পূণভু িরুন, প্রকৈট ট ইহডিয়িটয়রর জন্য এিট ট পৃরি সাকর ে্যেহার িরুন।

ন�াট এবং টটপসঃ

• M & E ফ্রিমওোিভু  তৈকরর পর, সিল িমভুসূহচ িমভু ীয়ের লক্ষ্য, কনয়েভু শি/ইহডিয়িটর, পকরমাপ এেং োকেয়ত্বর 
কেষয়ে সয়চৈন কিনা কনটচিৈ িরুন।

• আপকন কিেু ইহডিয়িটর কনেভুাচন িরয়ৈ পায়রন করগুয়লার উপর করকতি িয়র কিয়শার ী M & E কফািাল 
পয়েন্টয়ি পকরমাপ িরা সহজ হয়ে।

• িারভুক্রয়মর সেয়ক্ষশ্রে এম & ই ফ্রিমওোিভু  হস্র রািা উহচৈ। ৈেুও, রকে এিট ট কনকেভু টি কনয়েভু শি পকরমাপ িরা 
সম্ে না হে, অরো রকে আপকন কিেু কনকেভু টি উয়দেশ্য অপ্রাসকগিি হয়ে রাে, ৈাহয়ল রকেষ্যৈ ফ্প্রাগ্রাকমং এর 
জন্য এিট ট কনাট িরুন। 

১০. টুলসিহূ
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স্যোম্পি M & E ফ্রিমও�োক্য ঃ

স্তর উবদে�্ ইতডিবকটর পমরিাপ রািাইবয়র উপায় সংগ্রবহর 
টরিবকাবয়ন্সি

ে্টতি (গুলল) 
োময়ত্ব�ীল

বেমনঃ
ফলাফল

বেিরন বময়রেে 
উপস্স্তে েংখ্া 
েৃস্ধি

এেআেএইচ 
বেিরন কমপরষে 
৮০% উপস্স্ত 
বমরয়ে েংখ্া

বমাট েংখ্া উপস্স্ততে বেকর্ড

প্রততটট অতিরেিরন 
গৃহীত উপস্স্তত; 
কাে্ডক্ররমে বিরে 
গণনাকৃত বমাট েংখ্া 

বেিন ফ্াটেললটে
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টস. িানসম্মি পর্যবেক্ষণ ে্েস্াগ্রহবণর সরঞ্জািসিহু

ফ্স.১ঃ অংশগ্রহণকোিীি পিনজ্টোি 

উসদে�যে

• SRH িোযকেরিশম অং�শনওোর জন্য কনশেোগ িরো ফমশেশির সংখ্যো তিোরকি িরো

• অং�গ্রহশনর জন্য ফয সব ফমশেশির নোম নসেভুতি িরো হশেশে তোশির সোমোকজি ববশ�ষ্ট্য বুঝো 
(উিোহরণ স্বরূপ, বেস, শ�ক্ষো, বববোহহি অবস্ো, অক্ষমতো অবস্ো)।

• SRH িোযকেরিশম ফমশেশির কনশেোগ ফিেো এবং প্রচোশরর িোজ জোনোশনোর জন্য 

ক্রিসিোসয়ন্সি এেং 
টোইকমং

এিবোর, িোযকেরিশমর শুরুশত

সময় প্রসয়োজন তোললিোভুসতির সমশে প্রশত্যি ফমশের জন্য গ়েপরতো ১০ কমকনি

প্রসয়োজনীয় সরঞ্োম কনবন্ধন �রম

মূল পদক্ষেপঃ

১. কিান আরভু সামাকজি চকররেয়ি রি্যাি িরয়েন কসই টসদ্ধান্ত কনন।

২. প্রকৈট ট কময়েয়ি কনেন্ন িরার সমে এিট ট কনেন্ন নবির কেন। করসে তেসশটি্য সম্পয়িভু  আপকন জানয়ৈ চান 
ৈায়ি ৈা কজয়জ্স িরুন।

ন�াট এবং টটপসঃ 

• আপকন অকৈকরক্ত আরভু-সামাকজি তেসশটি্য রি্যাি িরার িরা েলয়ৈ পায়রন, রকে এটা আপনার 
কেষয়ের সায়র সম্পৃক্ত হে

• এয়ক্সল ক্রেিসশয়ট িাটা ইনপুট কেন। ইনপুট ও কেশ্লেষণয়ি সহজ িরার জন্য ‘হাঁ’ কি ‘১’ ও ‘না’ কি ‘০’ সংয়িৈ 
হহসায়ে ে্যােহার িরয়ৈ পায়রন। 

• কসশয়ন রৈ টসট রয়েয়ে ৈার কচয়ে কেসশ সংখ্যি কময়ে কনেন্ন িরয়ৈ চাইয়ল আলাো কনেন্ন সশট ে্যােহার 
িরুন; অয়পক্ষামান ৈাললিাে িৈজন কময়ে আয়েন ৈা রি্যাি িরার জন্য।

১০. টুলসিহূ



সেফ সপেসে কিস�োরীসের স�ৌন ও প্রজনন  
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অংশগ্রহণকোিী নিবন্ি ফয়ম্যি িমুিো

ফরকজশ্্রে�ন নবির নোম বেস বসবোশসর এলোিো সু্শল যোশছে? বববোহহি 
অবস্ো সন্তোশনর সংখ্যো

সশগি বসবোসিোকর (উভে 
অকভভোবি/এিজন 
অকভভোবি/এিজনও নো)

অক্ষমতোর 
অবস্ো
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ফ্স.২ঃ উ�তস্ততি পিনজ্টোি 

উসদে�যে
• িতজন ফমশে প্রকতসি ফস�শন অং� কনশছে তোর তিোরকি িরো

• ফয সব ফমশেরো ফস�শন অং� কনশছে তোশির সোমোকজি ববশ�ষ্ট্য বুঝো

ক্রিসিোসয়ন্সি এেং 
টোইকমং

প্রশত্যি ফস�শনর শুরুশত উপহস্কত কনশবন; রিমবধকেমোন উপহস্কত হহশসব িরোর জন্য িোযকেরিশমর ফ�শষ 
উপহস্কতর শ�িগুশলো এিকরেত িরুন।

সময় প্রসয়োজন প্রশত্যি ফস�শনর শুরুশত আন্োশজ ৫ কমকনি

প্রসয়োজনীয় সরঞ্োম এশিশন্ডনস শ�ি

মূল পদক্ষেপঃ

১.  িারভুক্রয়ম কর কনেকন্ৈ কময়েরা অংশগ্রহণ িরয়ে ৈায়ের এিট ট লল্ট তৈকর িরুন।

২.  প্রয়ৈ্যি কসশয়নর শুরুয়ৈ এ্যায়টয়ডিন্স কনন এেং োগান কর প্রকৈট ট কময়ে উপহস্ৈ কিনা।

ন�াট এবং টটপসঃ 

• এয়ক্সল ক্রেিসশয়ট ৈয়র্যর ইনপুট কেন। ইনপুট ও কেশ্লেষণয়ি সহজ িরার জন্য ‘উপহস্ৈ’ কি ‘১’ ও ‘উপহস্ৈ নে’ 
কি ‘০’ সংয়িৈ হহসায়ে ে্যেহার িরয়ৈ পায়রন। এর পর আপকন প্রয়ৈ্যি কময়ের ক্রমেকধভুৈ উপহস্কৈ এেং এিট ট 
কনকেভু টি কসশয়ন শৈিরা িৈ শৈাংশ কময়েরা অংশ কনয়েয়ে ৈা হহসাে িরয়ৈ পারয়েন। 

১০. টুলসিহূ
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স্যোম্পি উ�তস্ততি শশট 

নলাবক�ন

ফ্াটসললবটটর

গ্রুপ নম্বর

নস�ন নম্বর

অং�গ্রহণকারীর নাি ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

১৬

১৭

১৮

১৯

২০

= উপহস্ৈ  = অনুপহস্ৈ
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ফ্স.৩ঃ �োঠ �নিকল্পিো

উসদে�যে

• ফস�শনর সংখ্যো ও নবির পকরিল্পনো িরো 

• প্রকতসি ফস�শনর ফিোন কবষেগুশলো প়েোন হশব তো কনকিকে ষ্ট িরো

• প্রকত ফস�শনর আশগ অন্য প্রশেোজনীে বস্তু অেবো অন্য প্রস্তুকতর ব্যোপোশর পকরিল্পনো িরো

ক্রিসিোসয়ন্সি এেং 
টোইকমং

িোযকেরিম শুরুর আশগ পোি পকরিল্পনো িরুন। প্রশেোজন অনুসোশর এসিশি হোলনোগোি িরো ফযশত পোশর কিন্তু 
আসল পকরিল্পনো পকরবতকে শনর িোরণ ফযন ফনোি িরো হে তো কনসচিত িরুন 

সময় প্রসয়োজন ২ ঘণ্ো 

প্রসয়োজনীয় সরঞ্োম
• িোযকেরিশমর পকরিল্পনোর িোশজর �লো�ল

• পোি পকরিল্পনোর ফিম্পশলি 

মূল পদক্ষেপঃ

১. কসশন পকরিল্পনার ফরম পূরণ িরার জন্য প্রয়োজন ীে প্রনে কময়েয়েরয়ি কজয়জ্স িরুন (কসিশন এ.৩ কেখুন) 
এেং কসশয়নর কমাট সংখ্যা গননা িরুন 

২. প্রয়োজন ীেৈা মূল্যােয়নর ফলাফয়লর উপর করকতি িয়র কিান কেষেগুয়লা পিায়না জরুর ী ৈা কনাট িরুন 
(উোহরণ স্রূপ, রি ী ললস ্টং, অংশগ্রহণ মূলি রাহ্কং পদ্ধকৈ/PRM)

৩. ক্রমানুসায়র মহিউয়লর সাহায়র্য ফমভুট ট পূরণ িরুন, সশয়রানাম ও এর করৈয়রর কেষেগুয়লা অন্তরুভু ক্ত িরুন।

৪. এিজন ফ্যাটসললয়টটরয়ি োকেত্ব কেন। আেশভুরায়ে, ওই এিই ফ্যাটসললয়টটর এিট ট গ্রুয়পর 
সিল কসশন প্রয়োগ িরয়েন।

৫. কিায়না প্রয়োজন ীে উপিরণ কনাট িরুন, করমন মািভু ার, টলিপ-চাটভু , ্ট টীিার, হাডিআউট ো 
কপা্ট- ইটস (post-its)।

৬. কফিাললট ট রি্যািারয়ি (কসিশন টস.৬ কেখুন) জানায়নার জন্য পাঠ পকরিল্পনা ে্যেহার িরুন।

ন�াট এবং টটপসঃ

• িারভুক্রম চলািাল ীন সময়ে পাঠ পকরিল্পনা হালনাগাে িরার প্রয়োজন হয়ৈ পায়র ; হে নৈুন সশহিউয়লর জন্য 
অরো নৈুন কসশন অন্তরুভু ক্ত িরার প্রয়োজন হয়ল। কনটচিৈ িরুন পাঠ পকরিল্পনা হালনাগাে িরা হয়ল করন ৈা 
কনাট িরা হে, কফিাললট ট রি্যািারয়ি জানায়নার জন্য। 

১০. টুলসিহূ
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একনট স্যোম্পি �োঠ �নিকল্পিোি পটম্পয়িট

কামরকুলািঃ েয়বসর গ্রুপঃ নলাবক�নঃ

নস�ন # িামরখ সিয় িমিউল মেষয়সিহূ ফ্াটসললবটটর প্রবয়াজনীয় সরঞ্জাি 
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ফ্স.৪ঃ সন্তুফ্ষ্টি সোয়ভ্য

উসদে�যে
• ফস�ন কনশে অং�গ্রহণিোরীর সন্তুসষ্ট কবচোর িরো

• SRH-ফস�নশি কিভোশব আশরো উন্নত িরো যোে তো বুঝো।

ক্রিসিোসয়ন্সি এেং 
টোইকমং

সমূ্পণকে িোযকেরিম জশু়ে প্রশত্যি ফস�শনর ফ�শষ

সময় প্রসয়োজন সোশভকে সি পূরণ িরশত ফমশেশির গ়েপ়েতো ১০ কমকনি লোগশত পোশর

প্রসয়োজনীয় সরঞ্োম সন্তুসষ্টর সোশভকে র �মকে

মূল পদক্ষেপঃ

১. সায়রভু  সমূ্পণভু িরার জন্য প্রকৈ কসশয়নর পয়র ১০ কমকনট ক ঠি িরুন। অংশগ্রহণিার ীয়ের অক্ষরজ্ান 
সম্পন্নৈা কনধভুারণ িরুন। রকে সিল অংশগ্রহণিার ীরাই সশটক্ষৈ হন ৈাহয়ল আপকন স্যাম্পল সায়রভু  ফরম 
ে্যােহার িরয়ৈ পায়রন। 

২. সায়ি্য  ফরয়ের েে্ঃ অংশগ্রহণিার ীয়ের মায়ঝ ফরম কেৈরণ িরুন এেং এট ট পূরন িরার 
জন্য ৫ কমকনট সমে কেন। 

৩.  কে শিশ্ক্ষত গ্রুয়পর েে্ সন্তুশ্ ষ্টর সায়ি্য  ; অপিে-১; রকে প্রয়রাজ্য হে, সন্তুট টি সায়রভু ট ট কজায়র পিা হয়ে এেং রার 
সশক্ষার হার িম ৈার জন্য অন্য কিান অংশগ্রহণিার ী ৈা পূরণ িয়র কেয়েন।

৪.  কে শিশ্ক্ষত গ্রুয়পর েে্ সন্তুশ্ ষ্টর সায়ি্য  ; অপিে-২ঃ রকে উয়লেখয়রাগ্য সংখ্যি অংশগ্রহণিার ীর সশক্ষার হার িম 
রায়ি, ৈাহয়ল আপকন প্রনেগুয়লা কজায়র পিয়ৈ পায়রন এেং প্রকৈট ট অপশয়নর জন্য হাৈ ৈুলয়ৈ েলয়ৈ পায়রন 
(উোহরণ স্রূপ, কসশনট ট চমৎিার হেল, কসশনট ট কমাটামুট ট মায়নর হেল, কসশনট ট খারাপ হেল) ৈারপর 
আপকন কময়েরা ি ী সেয়চয়ে কেসশ পেন্দ িয়রয়ে, ি ী সেয়চয়ে িম পেন্দ িয়রয়ে, পয়রর োয়রর জন্য কি 
পকরেৈভু ন িরা প্রয়োজন ৈা কনয়ে সামান্য আয়লাচনা িরয়ৈ পায়রন।

ন�াট এবং টটপসঃ

• কনটচিৈ িরুন কর কময়েরা করন ে্যােহায়রর আয়গ হাসশমুয়খর অরভু েুয়ঝ, এটা ARSH িারভুক্রয়মর শুরুয়ৈ কিয়শার ী 
কময়েয়ের সায়র প্রারকমি আয়লাচনা ো প্রয়োজন ীেৈা মূল্যােয়নর সময়ে িরা করয়ৈ পায়র। 

১০. টুলসিহূ
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স্যোম্পি সন্তুফ্ষ্ট সোয়ভ্য  ফিম, পবশশ শশক্ষোি হোি সম্পন্ন েয়িি জি্য

িামরখঃ নস�নঃ 

এই পসশয়িি ব্যো�োয়ি পকমি পবোর কিয়ছি?

পকোিনট সবয়চয়� পবশশ �ছন্দ কয়িয়ছি?

পকোিনট সবয়চয়� কম �ছন্দ কয়িয়ছি?

�য়িি বোয়িি জি্য কী �নিবত্য ি কিয়ত চোি?

অি্য পকোিও মন্তব্য?
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ফ্স.৫ঃ ফ্যোফ্সলিয়টটয়িি মূি্যো�ি 

কেষয়েস্তু
• �্যোসসশলশিিশরর িক্ষতো পকরমোপ িরো

• উন্নকতর জোেগোগুশলো এবং ক্ষমতো উন্নেশনর প্রশেোজন সনোতি িরো 

ক্রিসিোসয়ন্সি এেং সময় যতগুশলো ফস�ন উপযুতি, ততগুশলো পকরচোলনো িরো ফযশত পোশর

প্রসয়োজনীয় সময় ফস�শন যতিো সমে লোশগ

প্রসয়োজনীয় উপিরণ মূল্যোেন পরে

মূল পদক্ষেপঃ

১. ফ্যাটসললয়টটর মূল্যােয়নর ফমভু অন্য সেস্যয়ের সায়র পরভুায়লাচনা িরুন এটা কনটচিৈ িরার জন্য কর প্রয়ৈ্যিট ট 
িায়জর জন্য রায়ৈ আপনার সাধারন কোঝাপিা রায়ি।

২. প্রয়োজয়ন ফ্যাটসললয়টটর মূল্যােন ফমভু সংয়শাধন িরুন। আপকন অকৈকরক্ত িাজ করাগ িরয়ৈ পায়রন অরো 
কনকেভু টি িাজ অপসারণ িরয়ৈ পায়রন রকে কসগুয়লা প্রয়রাজ্য না হে।

৩. ফ্যাটসললয়টটরয়ি অেগৈ িরুন কর আপকন এিট ট কসশন লক্ষ্য িরয়েন এেং ৈায়ি েলুন রায়ৈ কস কসশন 
কসরায়েই পকরচালনা িয়র কররায়ে কস সাধারণৈ িয়র রায়ি।

৪. এিট ট সমূ্পণভু কসশয়নর করাগ কেন। এমন এিট ট জােগাে েসুন রায়ৈ কসশন অরো িমভুিায়ণ্ড কেঘ্ন না ঘয়ট।

৫. প্রয়ৈ্যিট ট িায়জর জন্য ফ্যাটসললয়টটর কিমন িাজ িরয়লা কসট ট কচি িরুন অরো কগাল েৃতি কেন। আপকন 
চাইয়ল কনকেভু টি নাবিারট ট কিন কনয়েয়েন কসট ট পকরষ্ার িরার জন্য কনাট ললখয়ৈ পায়রন।

৬. সেকমললয়ে ফ্যাটসললয়টটয়রর ক্ষমৈা সম্পয়িভু  ধারণা তৈকরর জন্য কশয়ষ সে পয়েন্ট করাগ িরুন।

৭. মূল্যােনট ট কনয়ে আয়লাচনা িরার জন্য ফ্যাটসললয়টটয়রর সায়র কেখা িরার সমে ক ঠি িরুন, 
কেয়শষ িয়র ময়নায়রাগ কেন কস িাজগুয়লায়ৈ রায়ৈ কস সেয়চয়ে রায়লা িয়রয়ে এেং কসগুয়লায়ৈ রায়ৈ 
উন্নকৈর প্রয়োজন রয়েয়ে।

ন�াট এবং টটপসঃ 

• মূল্যােন পশ্রের অন্তগভুৈ কনকেভু টি মাপিাক ঠর ওপর কজার কেোর সায়র সায়র, ফ্যাটসললয়টটয়রর পরভুাপ্ত 
ফ্রিকনং পাওো উহচৈ। 

• ফ্যাটসললয়টটরয়ি প্রকৈটক্রো; সেসমে উন্নকৈ িরার জন্য উৎসাহ স্রূপ কেওো উহচৈ। প্রকৈটক্রো প্রোয়নর সমে 
শুধু ৈার কফটসললয়টশন এর েক্ষৈা সমায়লাচনা না িয়র এমনরায়ে কজকনসগুয়লার িাঠায়মা োঁি িরায়েন রায়ৈ 
ৈার ময়ন হে ৈায়ি আয়রা উন্নকৈ িরার সুয়রাগ কেওো হয়চ্।

• ফ্যাটসললয়টটয়রর হায়ৈ ররারভু উৎসগুয়লা কনটচিৈ িরুন রায়ৈ কর সিল জােগাে ৈার উন্নকৈ িরা েরিার কস 
সিল জােগাে কস ৈার ক্ষমৈা োিায়ৈ পায়র।

• আপকন রকে কেয়খন কর ফ্যাটসললয়টটর এমন কিেু িরয়ে রা কময়েয়েরয়ি কেপয়ে কফয়ল, রুল এেং রে্কর ৈর্য 
কেে, ফ্প্রাগ্রায়ম অংশ কনয়ৈ অনুৎসাহহৈ িয়র ৈয়ে কসশন কশষ হওোর সায়র সায়র উপরুক্ত পেয়ক্ষপ কনন। 

১০. টুলসিহূ
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ফ্যোফ্সলিয়টটয়িি মূি্যো�ি ফম্য

পর্যবেক্ষবকর নাি ফ্াটসললবটটবরর নাি

িামরখ স্ান

নস�বনর টলপক (সিহূ)

কাজ ১ ২ ৩ ৪ পবয়ন্ট

এিসি বোস্তকবি শ�ক্ষোর 
পকরশব� স্োপন িরো

রুশমর ফিোশনো পকরবতকে ন ফনই রুমসি পুনরোে সোজোশনো রুমসি পুনরোে সোজোশনো কিন্তু 
তোর চোরপোশ�র ফিোশনো 
পকরবতকে ন ফনই

রুমসি পুনরোে সোজোশনো এবং 
আশ�পোশ�র পকরবতকে ন হশেশে

�োকরকরি ভকগির ব্যবহোর পকরবতকে ন ফনই মুশখর অকভব্যসতি ব্যবহোর মুশখর অকভব্যসতি ব্যবহোর 
এবং অগিভকগির পকরবতকে ন

মুশখর অকভব্যসতি ব্যবহোর এবং 
হোশতর ই�োরো, অগিভকগির এবং 
িণ্ঠস্বশরর পকরবতকে ন

সসরিে শ্রবণ ফিোশনো সসরিে শ্রবণ ফনই সংসক্ষপ্ত উৎসোহমুলি 
বোি্যোংশ�র ব্যবহোর

সংসক্ষপ্ত উৎসোহমুলি 
বোি্যোংশ�র ব্যবহোর, 
পুনঃস্োপন এবং সংসক্ষপ্ত িশর

সংসক্ষপ্ত উৎসোহমুলি 
বোি্যোংশ�র ব্যবহোর, 
পুনঃস্োপন এবং সংসক্ষপ্ত 
িশর,সমস্যো সমোধোন ও সমেকেন 
িশর

ফস�ন গোইশরর ব্যবহোর ফিোশনো ফস�ন গোইর ব্যবহৃত 
হে কন, ফিোশনো উপিরণ প্রস্তুত 
হে কন

ফস�ন গোইর ব্যবহৃত হে 
এবং কিেু উপিরণ প্রস্তুত 
হশেশে

কনেকমত ফস�ন গোইর ব্যবহোর 
িশর, সব উপিরণ প্রস্তুত, 
িখশনো িখশনো িোইমলোইন 
ব্যবহোর িশর

কনেকমত ফস�ন গোইর ব্যবহোর 
িশর, সব উপিরণ প্রস্তুত, এবং 
সবসমে িোইমলোইন ব্যবহোর 
িশর

প্রোসকগিি হশল ফস�শনর সমে 
ফমশেশির িোকেত্ব ফিওেো হে

িখশনো নো শুধুমোরে ফস�ন গোইশর 
কনকিকে ষ্ট িরো হশলই

িখশনো িখশনো, কভন্ন কভন্ন 
ফমশেশিরশি

কনেকমত ও সমোনভোশব 
কবতরণিকৃ ত

প্রশেোজন হশল সকিি উিোহরণ 
এবং ব্যোখ্যো ফিওেো

িখশনো নো িখশনো িখশনো, যখন 
ফস�ন গোইশর কনকিকে ষ্ট িশর 
ফিওেো হে

িখশনো িখশনো, যখন তোরো 
বুঝশত পোশর ফমশেরো অনুসরণ 
িরশে নো

সবসমে, অনুশরোধ জোনোশনো বো 
জোনোশনো ব্যোকতত

ফজোর ফিওেো ফয ফিোনও 
সকিি বো ভুল উতির ফনই (যকি 
সোমঞ্জস্যপূণকে হে)

িখশনো নো মোশঝমোশঝ, যখন ফস�ন 
গোইশর কনকিকে ষ্ট িশর ফিওেো 
হে

িখশনো িখশনো, যখন তোরো 
বুঝশত পোশর ফমশেশির িষ্ট 
হশছে

সবসমে, এমনকি আসন্ন 
আশলোচনোর প্রস্তুকতশতও

ফমশেশিরশি ইকতবোচি বোতকে ো ও 
উৎসোহ প্রিোন িরো

ফিোশনো ইকতবোচি বোতকে ো বো 
উত্সোহ ফনই

ফিবল গোইর অনুযোেী 
ইকতবোচি বোতকে ো সরবরোহ 
িশর

িখশনো িখশনো ফমশেশির 
উত্সোহ প্রিোন িরো হে, 
এমনকি গোইশর নো েোিশলও

সবসমে, ফমশেশির সম্োবনোর 
ব্যোপোশর ক্ষমতোেশনর বোতকে োর 
সোহোশয্য তোশির �সতির উপর 
ফজোর ফিওেো হে

সরোসকর প্রশ্ন নো িশর সোধোরণ 
ভোষো ব্যবহোর িরো (উিোহরন, 
‘আপনোর মত ফমশেরো কি 
ধরশনর সমস্যোর সমু্শখন হন?’)

ধোরোভোকবিভোশব সরোসকর 
ভোষোর ব্যবহোর

শুধুমোরে গোইশরর মশধ্য 
কনকিকে ষ্ট িরো েোিশল 
সোধোরণ ভোষো ব্যবহৃত হে

িখশনো িখশনো সোধোরণ 
ভোষো ব্যবহৃত হে এমনকি 
গোইরসিশত কনকিকে ষ্ট নো হশলও

সবসমে সোধোরণ ভোষো ব্যবহোর 
িরো, প্রোসকগিি হহসোশব

সকিি SRH পকরভোষো ব্যবহৃত 
হে

িখশনো নো শুধুমোরে গোইশরর মশধ্য 
কনকিকে ষ্ট িরো েোিশল সকিি 
পকরভোষো ব্যবহৃত হে

সকিি পকরভোষো ব্যবহৃত 
হে, এমনকি যখন গোইশর নো 
েোিো প্রশশ্নর উতির অেবো তে্য 
ফিওেো হে

কনেকমতভোশব সকিি পকরভোষোর 
গুরুত্বশি ফজোর ফিে এবং 
ধোরণো গুশলো এমন ভোশব ব্যোখ্যো 
িরো হে যোশত ফমশেরো বুঝশত 
পোশর

অং�গ্রহণিোরীশির প্রকতসরিেো 
কিশত উৎসোহ িোন

িখশনো নো মোশঝমোশঝ, গোইশরর মশধ্য 
কনকিকে ষ্ট িরো েোিশল

প্রোেই, এমনকি গোইরসিশত 
কনকিকে ষ্ট নো হশলও

সবসমে এবং ফস�শন 
প্রকতসরিেো কনশে আশলোচনো 
িরো

নিাট পবয়ন্ট

নস্ামরং
১০-২৫ পবয়ন্টঃ উন্নকৈর প্রয়োজন  ২৬-৩৪ পবয়ন্টঃ রায়লা      ৩৫-৪০ পবয়ন্টঃ চমৎিার

উন্নকৈর প্রয়োজন রায়লা রায়লা
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ফ্স.৬ঃ নবশস্ততো তেোিতক (নফ�োলিনট ট্্যোকোি)

উসদে�যে প্রকত ফস�শনর তশে্যর সোরসংশক্ষপ িরো এবং গকতকবকধ নজরিোকরশত রোখো

ক্রিসিোসয়ন্সি এেং 
টোইকমং

প্রকতসি ফস�ন সম্পন্ন হওেোর পর ফ�ষ িরশত হশব

সময় প্রসয়োজন ১০-১৫ কমকনি প্রকত ফস�শন

প্রসয়োজনীয় সরঞ্োম ফস�ন সোমোকর �রম

মূল পদক্ষেপঃ

১. প্রকৈট ট কসশয়নর সমান্প্তর পর, প্ররম কটকেয়ল প্রাসকগিি কেেরণ ললখুন।

২. কর কসশন অনুট ঠিৈ হেকন ৈার জন্য, হদ্ৈ ীে কটকেয়ল কেস্তাকরৈ ললখুন।

৩. িারভুক্রম সম্পন্ন হোর পর ৈর্য গুয়লা কেশ্লেষয়ণর জন্য িরয়ৈ হয়ে। 

ন�াট এবং টটপসঃ

• এিট ট কসশন কিন িরা হে কন ৈার িারন জানার জন্য কেকরন্ন পক্ষয়ি কজয়জ্স িরুন রায়ৈ কি করন্ন হয়ৈ পারয়ৈা 
ৈার সমূ্পণভু হচরে ৈুয়ল ধরা রাে।  

১০. টুলসিহূ



সেফ সপেসে কিস�োরীসের স�ৌন ও প্রজনন  
স্োসথ্যের প�্যসেক্ষণ ও মূলযেোয়ন েযেেথ্োর টুলকিট
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নবশস্ততো তেোিতক (নফ�োলিনট ট্্যোকোি)

কামরকুলািঃ েয়বসর গ্রুপঃ নলাবক�নঃ

নস�বনর #নম্বর এেং 
িামরখ নস�বনর ন্�বরানাি সে মেষয়গুবলা মক 

পড়বনা হবয়বছ? 
রমে না হয়, িবে নকানগুবলা 
এেং নকন হয়মন? অং�গ্রহণকারীর #নম্বর সন্তুটি অং�গ্রহণকারীর #নম্বর ফ্াটসললবটটর িলূ্ায়ন 

নস্ার
োড়তি পর্যবেক্ষণ অথো  
নস�বনর োরা 
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নকাবনা নস�নই মক হয়মন?
(রমে হা ঁহয়, মনবি িথ্ পরূণ করুন)

নস�ন #নম্বর এেং 

পমরকট্ল্পি িামরখ
নস�বনর ন্�বরানাি নস�নগুবলা না হওয়ার কারণসিহূ

নস�নমক পনুরায় ন্�মিউল করা হবয়বছ?রমে হা ঁ

হয়, নকান িামরবখর জন্?

অন্ অমরবে�বন মক নকান মেষয় কাভার করা 

হবয়তছল? রমে হা ঁহয়, নকান নস�বন?
অতিমরতি ননাট/ফবলা-আপ এক�ন

১০. টুলসিহূ



সেফ সপেসে কিস�োরীসের স�ৌন ও প্রজনন 
স্োসথ্যের প�্যসেক্ষণ ও মূলযেোয়ন েযেেথ্োর টুলকিট
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মি. িলূ্ায়বনর টুলসিহু

ত�.১ঃ মূি্যো�য়িি পচকলি্ট

কেষয়েস্তু কনধকেোরণ িরো ফয আপনোর সিমসি িোযকেরিমসি পযকেশবক্ষণ এবং মূল্যোেন িরশত বতকর কিনো

ক্রিসিোসয়ন্সি এেং সময় িোযকেরিমসি পকরিল্পনো িরোর আশগ আশলোচনো িরুন এবং পুশরো সমে ধশর উশলেখ িরুন

প্রসয়োজনীয় সময় পুশরো িোযকেরিম চলোিোলীন এবং M&E প্রসরিেো

প্রসয়োজনীয় উপিরণ মূল্যোেশনর ফচিললস্

ননাটঃ M&E এর সায়র জহিৈ ্টাফয়ের সায়র পকরিল্পনার িায়জ কচিলল্ট ে্যেহার িরুন। কেকরন্ন স্তয়র উয়লেখ িরুন 
রায়ৈ এটা কনটচিৈ িরা রাে কর M&E প্রটক্রোর সেগুয়লা স্তর িরার িরা হয়চ্।

মূি্যো�ি পচকলি্ট 

আপকন কি কিয়শার ী 
কময়েয়ের কি M&E প্রটক্রোর 

সায়র জহিৈ িরার 
উপােগুয়লা শনাক্ত িয়রয়েন? 

• ফ্প্রাগ্রাম হিজাইন, প্রয়োগ এেং মূল্যােয়নর সে ধায়প কি 
কময়েয়ের অরভুপূণভুরায়ে অংশগ্রহয়ণ সমরভুন িরা হয়েয়ে?

আপকন কি প্রয়োজন ীেৈা 
পকরমাপ িয়রয়েন?

• সম্প্রোয়ে কময়েরা সমু্মখ ীন হে এমন মূল SRH-সম্পকিভু ৈ 
চ্যায়লঞ্জগুয়লা কি?

• প্রয়োজন ীেৈার পকরমায়প শনাক্ত িরা চ্যায়লঞ্জ গুয়লার 
ময়ধ্য কিান গুয়লা োস্তকেি কেষেেস্তু করগুয়লা িারভুক্রয়মর 
ফলাফল হহসায়ে অজভু ন িরয়ৈ হয়ে?

আপকন কি িারভুক্রয়মর 
োস্তে কেষেেস্তুগুয়লা হচহনিৈ 

িয়রয়েন?

আপকন কি M&E িাঠায়মা 
তৈকর িয়রয়েন?

• আপনার িায়েই কি অংশগ্রহণিার ীয়ের সম্মকৈ এেং M&E 
িাজগুয়লা পকরচালনা িরার জন্য ্টাফ আয়ে?

আপনার িায়ে কি 
পরভুয়েক্ষয়ণর টসয়্টম রয়েয়ে? 

• কসইফ কপেয়স ি ী কেকরন্ন প্রিায়রর পরভুয়েক্ষণ রয়েয়ে?

• আপকন কি পরভুয়েক্ষয়ণর িারভুিলাপ পকরচালনা িরার 
জন্য পরভুাপ্ত সমে এেং উৎস েরাদে িয়রয়েন?
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আপকন কি এিট ট মূল্যােন 
হিজাইন োোই িয়রয়েন? 

• আপকন কি কেসলাইন িাটা সংগ্রহ িরয়ৈ পারয়েন? 
িয়ম্পকরসন গ্রুপ করয়ি িাটা সংগ্রহ িরয়ৈ পারয়েন?

• আপনার িারভুক্রয়মর সায়র ফলাফয়লর পকরেৈভু ন সংরুক্ত 
িরা কি োস্তকেি?

• আপনার কি পরভুয়েক্ষণ অরো মূল্যােয়নর কিান স্তয়রর 
জন্য অকৈকরক্ত সাহার্যিার ী কনয়োগ িরার প্রয়োজন 
হয়ে?

আপকন কি M&E পকরচালনা 
িরার জন্য ্টাফয়ের 
ি্যাপাটসট ট পকরমাপ 

িয়রয়েন?

আপকন কি িাটা সংগ্রয়হর টুল 
গুয়লা তৈকর িয়রয়েন? 

• আপকন কি টুলগুয়লা পকরচালনা িয়রয়েন এটা কনটচিৈ 
িরার জন্য কর ৈারা প্রাসকগিিরায়ে সক ঠি?

• িাটা সংগ্রয়হর টুলগুয়লা কি পকরষ্াররায়ে িারভুক্রয়মর 
কেষেেস্তুর সায়র সংরুক্ত? ৈারা কি পরভুাপ্তরায়ে 
ইহডিয়িটরগুয়লা পকরমাপ িরয়ে?

১০. টুলসিহূ
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ত�.২ঃ বত� ম্যোল�ং

উসদে�যে কিশ�োরীশির SRH সম্পকিকে ত কবষশের জ্োন সম্পশিকে  জোনো

ক্রিসিোসয়ন্সি এেং 
টোইকমং

• িোযকেরিম শুরুর আশগ সম্পন্ন িরো এবং এসি ফ�ষ হবোর ৩-৪ সপ্তোহ পশর জ্োশনর পকরবতকে ন জোনোর 
জন্য িরো

• অন্যভোশব, িোজসি িোযকেরিম শুরুর আশগ সমূ্পণকে ভোশব িরো ফযশত পোশর। িোযকেরিম ফ�ষ হওেোর পশর 
SRH ফস�ন ফেশি ফমশেরো কি শ�শখশে তো আশলোচনো িরোর জন্য আপকন ফমশেশির আঁিো বহর 
ম্যোপগুশলো ব্যোবহোর িরশত পোশরন।

সময় প্রসয়োজন ১ ঘুন্টো

প্রসয়োজনীয় সরঞ্োম

• সলিপ-চোিকে শপপোর (৪-৫ শ�ি/গ্রুপ প্রকত)

• মোিকে োর

• বহর ম্যোলপং রোিো িোশলি�ন �মকে

েূল পেয়ক্ষপঃ
১. ৮-১০ জন সমেেস ী কিয়শার ী কময়েয়ের এিকরেৈ িরুণ। (উোহরণঃ ১০-১২, ১৪-১৬, ১৭-১৯ েের েয়েস ী) ৈায়েরয়ি েলুন 

কময়েরা রখন েি হয়ে প্রাপ্তেয়েস্ হে ৈখন ৈায়ের কি ধরয়নর পকরেৈভু ন হে ৈা কেসখয়ে েকে আঁিয়ৈ।  

২. ৈায়ের িায়ে ে্যাখ্যা িরুন কর আপকন ৈায়েরয়ি কোট কোট েয়ল রাগ িরয়েন এেং প্রকৈ েলয়ি কৈনট ট েকে আঁিয়ৈ 
কেয়েনঃ এিট ট েকে হয়ে এিজন িম েেস ী কময়ের (৮-৯ েের), এিট ট হয়ে ৈায়ের েেস ী কময়ের এেং আয়রিট ট েকে 
এিজন প্রাপ্তেেস্ মহহলার। েকে গুয়লা কেস্তাকরৈ হয়ে এেং এিট ট কময়ে কেখয়ৈ কিমন হে শুধু কসটাই কেখায়ে না, আয়রা 
কেখায়ে ৈারা কি অনুরে িয়র, কি হচন্তা িয়র এেং কি িয়র। কময়েরা েি হওোর সায়র সায়র ৈায়ের ময়ধ্য কর পকরেৈভু নগুয়লা 
আয়স কসগুয়লা এই হচরেগুয়লার মাধ্যয়ম কেখায়না করয়ৈ পায়র। রকে কময়েরা পায়র, ৈারা শর ীয়রর কর পকরেৈভু নগুয়লা হে কস 
অংশগুয়লায়ি হচহনিৈ িরয়ে।

৩. কময়েয়েরয়ি ময়ন িকরয়ে কেন কর এখায়ন কিান শুদ্ধ ো রুল উতির কনই, এেং আপকন শুধু এইটাই জানয়ৈ আগ্রহ ী কর েেস 
ৈায়ের কিান ধরয়নর পকরেৈভু য়নর সমু্মখ ীন িয়রয়ে।

৪. প্রকৈট ট েয়ল ৩-৪ জন কময়েয়ি কনয়ে অংশগ্রহণিার ীয়ের ৩ট ট েয়ল কেরক্ত িরুন। প্রকৈট ট েলয়ি এিট ট টলিপ-চায়টভু র 
সাইয়জর িাগজ (ো কৈনট ট করগুলার সাইয়জর িাগজ) এেং কিেু মািভু ার কেন। রকে রুয়ম রয়রটি জােগা রায়ি ৈাহয়ল 
কনটচিৈ িরুন কর এিট ট কোট েল করন আয়রিট টর করয়ি রয়রটি েূয়র েয়স।

৫. েহি ম্যাপ আঁিার জন্য কময়েয়েরয়ি ১৫ কমকনট সমে কেন। আপকন ৈায়েরয়ি সাধারণ প্রয়নের উতির কেয়ৈ পায়রন কিন্তু 
আঁিার জন্য কেসশ গাইি িরয়েন না।

৬. রুয়ম ঘুরা কফরা িরুন ও কেকরন্ন েলয়ি ৈায়ের অ্কন কেখায়ৈ েলুন এেং ে্যাখ্যা িরয়ৈ েলুন কর ৈারা কি এঁয়িয়ে। কোট 
েয়ল আয়লাচনার জন্য কনয়্াক্ত গাইি অনুসরণ িরুনঃ

• কোট এেং িম পেশভুিাৈি কেষে কেয়ে শুরু িরুন। উোহরণ, “আপকন কি েলয়ৈ পায়রন িম েেস ী কময়েটা কি 
রােয়ে? কিংো আপনার েেস ী কময়েটা? এখন, এই প্রাপ্ত েেস্ নার ীট ট?”

• কনকেভু টি কিেু পকরেৈভু য়নর ে্যাপায়র কজয়জ্স িরুন রা কময়েরা কেসখয়েয়ে। উোহরণস্রূপ, “আকম কেখয়ৈ পাকচ্ 
আপনারা আপনার েেস ী কময়েয়ের স্তনসহ এঁয়িয়েন। কময়েয়ের এই পকরেৈভু নট ট িখন হে? আপকন কি জায়নন 
এট ট কিন হে? আপনারয়ের আয়শপায়শর কময়েরা এর ে্যাপায়র কি অনুরে িয়রন?” 
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• কনয়্াক্ত কেষেগুয়লা িরার িরার কচটিা িরুনঃ স্তয়নর েৃহদ্ধ, কিামর চওিা হওো, পশম েি হওো, শর ীয়রর েুগভুন্, 
মাটসি। েকে আঁিার সমে কিায়না কেষে োে পিয়ল আপকন এরায়ে কজয়জ্স িরয়ৈ পায়রন কর, “ ______________ 
এইটার মায়ন কি? আপকন কি এট টর ে্যাপায়র শুয়নয়েন?” রকে কময়েট ট হাঁ কোধি উতির কেে, পকরেৈভু য়নর 
ে্যাপায়র উপয়রাক্ত প্রনেগুয়লা কজয়জ্স িরুন। (এট ট িখন হে, কিন হে, সমায়জর কময়েরা এই পকরেৈভু য়নর 
সায়র কিরায়ে মাকনয়ে কনে)

৭. রকে কময়েরা েয়ল, এিোর ৈায়ের মাটসি হওোর পয়র ৈারা ফ্প্রগয়নন্ট হয়ৈ পায়র (অরো ফ্প্রগয়নন্ন্স সম্পকিভু ৈ কিেু) 
ৈাহয়ল কজয়জ্স িরুন, “আর আপনারা কি কিায়না পদ্ধকৈর ে্যাপায়র জায়নন রায়ৈ আপনারা কেকরয়ৈ গরভু েৈ ী হয়ৈ পায়রন 
কিংো গরভু েৈ ী না হয়ৈ পায়রন?”

• রকে কময়েরা হাঁ েয়ল, আয়রা কজয়জ্স িরুনঃ “কিান কিান পদ্ধকৈর ে্যাপায়র আপকন শুয়নয়েন?”

• ৈারপর, প্রয়ত্কশ্ ট পদ্ধনতর ে্াপায়র �খে তারা উয়লেখ কয়র, কজয়জ্স িরুন, “এই পদ্ধকৈর ে্যাপায়র আপকন কিেু 
জায়নন?”; “এই পদ্ধকৈর কিেু রাল কেি ি ী?”; “এই পদ্ধকৈর কিেু খারাআপ কেি ি ী?” 

• শুধুমারে কেোহহৈ কময়েয়েরয়ি, কজয়জ্স িরুনঃ “আপকন কি জায়নন এই সে পদ্ধকৈসমুহ কিারাে পাওো রায়ে?” 

৮. রকে কময়েরা ফ্প্রগয়নন্ন্সর ে্যাপায়র কিেু কজয়জ্স না িয়র, কজয়জ্স িরুন, “রখন এিট ট কময়ের মাটসি শুরু হে কসটার মায়ন 
কি?” ৈারপর শুধুমারে রকে গরভু ধারয়ণর ে্যাপায়র কিেু উয়লেখ িরা হে, উপয়রাক্ত ফয়লা-আপ প্রনে গুয়লা কজয়জ্স িরুন।

৯. কময়েয়েরয়ি এিট ট েি েয়ল কফকরয়ে কনয়ে আসুন। িয়রায়পািরয়ন গাইি িরার জন্য কনয়চর প্রয়নের ৈাললিা এেং ৈায়ের 
প্রকৈটক্রোয়ি সাহার্য িরার জন্য েকেগুয়লা ে্যােহার িরুনঃ

• েহি ম্যাপ এঁয়ি আপনায়ের কিমন লাগয়ে? রুয়মর অন্য কময়েয়ের সায়র েহি ম্যাপ কশোর 
িরয়ৈ ৈায়ের কিমন কলয়গয়ে?

• এিট ট কময়ের শর ীয়র রখন কিেু পকরেৈভু ন আয়স ৈখন আমরা এটায়ি কি েলল? এিট ট কময়ের জ ীেয়নর এই 
সমেট টয়ি েণভুনা িরার জন্য আমরা কিান শদে ে্যােহার িকর? 

• েেঃ সকন্য়ৈ ি ী পকরেৈভু ন আসয়ৈ পায়র কসট ট সম্পয়িভু  কময়েরা প্ররয়ম কিরায়ে জানয়ৈ পায়র?

 o নেয়ঞেসাঃ নেয়েরা হক নিয়খ? একশ্ ট নেয়ে নকেে অেুিে করয়ত পায়র �খে তারা প্ররে এই তয়র্র 
ে্াপায়র োেয়ত পায়র? অে্ নকউ হক আয়ে ন� ক ী িয়ত পায়র তার ে্াপায়র নেয়েয়েরয়ক েয়ল? 

• কময়েরা কিমন অনুরে িয়র রখন ৈায়ের শর ীর পকরেকৈভু ৈ হয়ৈ শুরু িয়র? 

 o নেয়ঞেসাঃ অে্ হকেু ো অে্ নকউ হক আয়ে ন� নেয়েয়ের িার ীনরক পনরেত্য য়ের ে্াপায়র তায়ের িায়লা 
নোধ করয়ত সািা�্ কয়র? নক?

• এমন কিউ কি আয়ে রার িায়ে কময়েরা ৈায়ের শার ীকরি পকরেৈভু য়নর ে্যাপায়র প্রনে কনয়ে কজয়ৈ পায়র? কি?

 o নেয়ঞেসাঃ আর নকউ হক আয়ে? িার ীনরক পনরেত্য য়ের ে্াপায়র প্রশ্ন করয়ত নেয়েরা নকেে নোধ কয়র 
পায়র? সোয়ে এেে নকউ হক আয়ে �ার সায়র নেয়েরা করা েলার ই্ছা প্রকাি কয়র?

• আয়রা অন্য কিায়না রিয়মর পকরেৈভু ন কি আপনায়ের েেটস কময়েয়ের হয়ৈ পায়র রা করটা আমরা আপনায়ের 
আঁিা েকেয়ৈ কেখয়ৈ পারহে না? 

 o নেয়ঞেসাঃ (�নে এই নেষেগুয়লা আয়গই উয়লেখ ো করা িয়ে নরয়ক রায়ক)ঃ িার ীনরক পনরেত্য ে ে্ানতত 
অে্াে্ পনরেত্য য়ের ে্াপারটা হক? িার ীনরক পনরেত্য ে ে্ানতত অে্াে্ পনরেত্য য়ের ে্াপায়র হকেু েলুে 
নেয়েয়ের অেুিুনতয়ত হকংো েুয়র পনরেত্য ে হক নকায়ো পনরেত্য ে িয়ত পায়র? নেয়েরা তায়ের অেসর সেয়ে 
�া কয়র তায়ত নকায়ো পনরেত্য ে এয়সয়ে হকো তা েলুে তায়ের আগ্রয়ির নেষে এেং তারা কায়ের সায়র সেে 
কাটায়ত পেন্দ কয়র নস নেষয়ে পনরেত্য য়ের ে্াপার হক?

• কময়েরা করসে পকরেৈভু য়নর করৈর কেয়ে রাে কস ে্যাপায়র পকরোরগুয়লা কি অনুরে িয়র?

 o নেয়ঞেসাঃ নেয়েরা ন�িায়ে তায়ের পনরোয়রর সায়র ইন্টার্াক্ট কয়র তায়ত নকায়ো পনরেত্য ে আয়ে হক? 
তারা ক ী করয়ত পায়র ো তায়ের ক ী করয়ত নেওো িে তায়ত নকায়ো পনরেত্য ে িে হক? নেয়েরা �খে েড় 
িয়ে তখে তায়ের েে্ অে্ নকায়ো নেেে ো তায়ের নরয়ক হকেু আিা করা িে হক?

১০. টুলসিহূ
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বডি ম্ালপং িাটা - কাক্লকশ� ফম্ম

আজবকর িামরখ (মেন/িাস/েছর)

ফ্াটসললটবরর নাি

ননাট গ্রহণকারীর নাি

নলাবক�ন

গ্রুবপরসংখ্া

গ্রুবপর মেেরণ (েয়স সীিা, বেোতহক অেস্া, 
কার্যরিবি অং�গ্রহণ ইি্ামে)

গ্রুপ অল্প েয়সী নিবয়র বেন্�টি্ মকব�ারী নিবয়র বেন্�টি্ একজন প্রাপ্ত েয়স্ িতহলার বেন্�টি্

এ

মে

টস

১০. টুলসিহূ
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ত�.৩ঃ কনমউনিনট ম্যোল�ং

উসদে�যে এিো ফবোঝোর জন্য ফয ফমশেরো SRH তে্য ও সোকভকে স ফপশত ফিোেোে ফযশত পোশর, তোরো ফয তে্য ও ফসবো পোে 
তোর িওেোললসি এবং তোরো এ ফসবো গুশলো ফপশত কি কি বোধোর সমু্খীন হে

ক্রিসিোসয়ন্সি এেং 
টোইকমং

িোযকেরিম শুরুর আশগ কিংবো ফ�ষ হবোর পশর িরো যোশব। এসিশি এিসি িমকেিোণ্ড হহশসশব ব্যবহোর িরো যোশব 
যখন SRH ফসবোসমূশহর প্রোপ্যতো কনশে আলচনো িরো হশব। 

সময় প্রসয়োজন ১ ঘন্টো

প্রসয়োজনীয় সরঞ্োম
• অন্তত কতনসি ব়ে িোগজ এবং ি�সি মোিকে োর

• কতনসি কভন্ন রংশের করে�সি ফেোি শস্িোর (প্রকতসি রংশের ১০সি)

মূল পদক্ষেপঃ

১. ৮-১০ জন সমেেয়সর কময়েয়ের এিকরেৈ িরুণ।(উোহরণঃ ১০-১২, ১৪-১৬, ১৭-১৯ েের েয়েস ী)।

২. েলয়ি েলুন কর ৈারা ৈায়ের িকমউকনট টর েকে আঁিয়ে। ে্যাখ্যা িরুন কর িকমউকনট ট েলয়ৈ ৈায়ের 
োসস্ায়নর আয়শপায়শর অঞ্চলয়ি েুঝায়না হয়চ্। ৈায়েরয়ি েলুন কর রা রা ওই অঞ্চয়ল রয়েয়ে আঁিা েকেয়ৈ 
আপকন সেকিেুর অন্তরুভু টক্ত চান, মানুষ ও জােগাসহ। ৈারা করখায়ন রায়িন কসখানিার কিেু কজকনয়শর 
লল্ট িরয়ৈ েলয়ৈ পায়রন। 

৩. কময়েয়েরয়ি ৩-৪ জয়নর কোট কোট েয়ল কেরক্ত িয়র কেন এেং প্রয়ৈ্যি েলয়ি এিট ট 
েি িাগজ ও মািভু ার কেন।

৪. কোট েলগুয়লায়ি ৈায়ের ম্যাপ আঁিার জন্য ১৫-২০ কমকনট িয়র সমে কেন। রকে কিান কময়েরা আটয়ি রাে, 
ৈাহয়ল ৈায়েরয়ি আপকন কসফ কপেস আঁিার মাধ্যয়ম শুরু িরয়ৈ েলয়ৈ পায়রন এেং কসট ট আঁিার পর ৈারা 
ৈার আয়শপায়শর সেকিেু আঁিয়ে। ৈায়েরয়ি ময়ন িকরয়ে কেন, ৈারা গুরুত্বপূণভু ে্যাটক্তয়েরও ৈায়ের মায়প 
অন্তরুভু ক্ত িরয়ৈ পায়রন।

৫. রকে কময়েরা ললখয়ৈ সক্ষম হে, ৈায়েরয়ি মায়প কেকরন্ন েস্তু হচহনিৈ িরার িরা কজয়জ্স িরুন। রকে েয়লর 
এিজনও ললখয়ৈ না পায়রন ৈাহয়ল ৈায়ের আঁিা কশষ হয়ল আপকন ৈায়ের হয়ে েস্তু হচহনিৈ িরুণ।

৬. রখন ম্যাপগুয়লা আঁিা কশষ হয়ে, প্রয়ৈ্যি অংশগ্রহণিার ীয়ি এিই রয়ের ১০ট ট স ্টিার কেন। ৈায়ের েেস ী 
কময়েরা কিারাে সমে িাটাে কসখায়ন স ্টিার গুয়লা লাগায়ৈ েলুন। এি জােগাে এয়ির অকধি স ্টিার 
লাগায়ৈ পারয়ে রকে এিজােগাে কময়েরা অয়নি কেসশ সমে িাটান। অে্যেহৃৈ স ্টিারগুয়লা সংগ্রহ িরুণ।

৭. অংশগ্রহণিার ীয়ের হদ্ৈ ীে রয়ের ১০ট ট স ্টিার কেন। প্রজনন স্ায়স্হর ে্যাপায়র কসো ও ৈর্য কিান কিান 
জােগাে পাওো কস সিল জােগাে স ্টিার লাগায়ৈ েলুন। এি জােগাে এয়ির অকধি স ্টিার লাগায়ৈ পারয়ে 
রকে এিজােগা হয়ৈ অয়নি কেসশ ৈর্য ও কসো পাওো রাে। রকে ৈায়ের কিারাও রাওোর না রায়ি ৈাহয়ল 
কিায়না স ্টিার লাগায়ৈ হয়ে না।
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৮. অংশগ্রহণিার ীয়ের ৈৃৈ ীে রয়ের ১০ট ট স ্টিার কেন।কময়েরা কিান কিান জােগাে করয়ৈ অকনরাপেয়োধ িয়র 
কস জােগাে স ্টিার লাগায়ৈ েলুন। 

৯. রকে সমে রায়ি, ৈাহয়ল প্রকৈট ট েলয়ি েলুন ৈায়ের ম্যাপ সোর সাময়ন উপস্াপন িরয়ৈ। ৈায়েরয়ি িল্পনা 
িরয়ৈ েলুন কর এইমারে এিট ট ৈায়ের েেস ী অপকরহচৈ কময়ে কসই সমায়জ কপৌয়ঁেয়ে। ৈারা ৈায়ি এই ম্যায়পর 
ে্যাপায়র কি েলয়ে? ৈারা ৈায়ের সমায়জর ে্যাপায়র কিানট ট সে কচয়ে কেসশ এেং সেয়চয়ে িম পেন্দ িয়র? 
SRH সম্পকিভু ৈ ৈর্য ও কসোর ে্যাপায়র কস কিারাে করয়ৈ পায়র? কিান জােগাগুয়লা সে করয়ি রায়লা এেং 
কিন? কিারাে ৈার রাওো উহচৈ না?

ন�াট এবং টটপসঃ

• কিেু কময়ের ৈায়ের সমাজ আঁিার ে্যাপায়র সমস্যা হয়ৈ পায়র। এই ধারণার সায়র কময়েরা রকে এয়িোয়রই 
পকরহচৈ না হে, ফ্যাটসয়লটর কময়েয়েরয়ি কিারাে কি আয়ে ৈা েণভুনা িরার িরা কজয়জ্স িয়র এেং ম্যায়প 
প্ররম িয়েিট ট কজকনস এঁয়ি সাহার্য িরয়ৈ পায়রন। রখন কময়েরা ধারণাট টর সায়র সহজ হয়ে রায়ে ৈারা ৈখন 
ম্যাপ আঁিা অে্যাহৈ রাখয়ে। 

১০. টুলসিহূ
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কনমউনিনট ম্যোল�ংয়�ি তথ্য সংগ্রয়হি ফম্য  

আজবকর িামরখ (মেন/িাস/েছর)

ফ্াটসললটবরর নাি

ননাট গ্রহণকারীর নাি

নলাবক�ন

গ্রুবপর সংখ্া

গ্রুবপর মেেরণ (েয়স সীিা, বেোতহক অেস্া, কার্যরিবি 
অং�গ্রহণ ইি্ামে)

ফিোেোে কিশ�োরী 
ফমশেরো ফবশ�র ভোগ 
সমে িোিোে

ফিোেোে কিশ�োরী 
ফমশেরো SRH সম্পকিকে ত 
তে্য ও ফসবো ফপশত 
পোশর

ফিোেোে কিশ�োরী 
ফমশেরো ফযশত পোশরন 
নো/ফযশত কনরোপি ফবোধ 
িশরন নো

তোশির সমোশজর 
ব্যোপোশর তোরো কি 
সবশচশে ফবশ� পেন্ 
িশর

তোশির সমোশজর 
ব্যোপোশর তোরো কি 
পেন্ িশর নো

অকতকরতি ফনোি
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ত�.৪ঃ জ্োি, েফৃ্ষ্টভনঙ্গ এবং আচিণ �নিমোয়�ি সোয়ভ্য

কেষয়েস্তু SRH - সম্পকিকে ত জ্োন, িকৃসষ্টভকগি এবং আচরণগুশলো মূল্যোেন 

ক্রিসিোসয়ন্সি এেং সময়
• িোযকেরিশমর আশগ এবং িোযকেরিম সমোন্প্তর পশর পকরচোলনো িরো উহচত।

• আি�কেভোশব, মুখশস্র কবপরীশত জ্োশনর আরও ভোল পকরমোশপর জন্য SRH ফস�নগুশলো ফ�ষ হওেোর 
পর িমপশক্ষ কতন সপ্তোহ অশপক্ষো িরুন।

প্রসয়োজনীয় সময় প্রকত উতিরিোতো প্রোে ৩০ কমকনি।

প্রসয়োজনীয় উপিরণ জকরশপর ফিম্পশলি

ন�াট এবং টটপসঃ

• এট ট এিট ট সম ীক্ষার উোহরণ সরেরাহ িয়র ৈয়ে আপনার পকরমাপ িরয়ৈ ইচু্ি ইহডিয়িটরসমূহ প্রকৈকেকবিৈ 
িরার জন্য এট ট পকরেৈভু ন িরা উহচৈ।

• সাক্ষরৈার স্তয়রর উপর কনরভু র িয়র এই সম ীক্ষাট ট এিাই ো কিায়না ফ্যাটসললয়টটর 
দ্ারা পকরচাললৈ হয়ৈ পায়র।

সমীষোর সম্াব্ প্রশ্নঃ

েেসংখ্ার রাটাঃ

• েেস

• তেোহহি অেস্া 

• সন্তান সংখ্যা

• কেে্যালয়ে পূণভুিৃৈ সেভুয়শষ ফ্গ্রি

• অক্ষমৈার অেস্া

SRH ঞোে, েৃশ্ ষ্টিনগি এেং ে্েিার প্রশ্নােলল

• আপনার সম্প্রোয়ের এমন কিানও জােগা আয়ে করখায়ন িম েেস ীরা সম্পিভু , ললগি, গরভু কনয়রাধ, করৌন সংক্রমণ 
ইৈ্যাকের কেষয়ে িরা েলয়ৈ এেং জানয়ৈ সক্ষম হন?

• কিয়শার ীয়ের জন্য কি ধরয়ণর SRH কসো সরেরাহ িরা হে?

• আপকন গৈ ৬ মায়স SRH কসো কপয়ৈ কিানও স্াস্্য সুকেধা ো অন্য কিানও জােগাে সগয়ে কেয়খয়েন?

• আপনার কি েনু্ ে্যৈ ীৈ অন্য কিউ আয়েন রায়ি আপকন স্ায়স্্যর কেষয়ে ৈর্য পাওোর জন্য কেবোস িয়রন?

১০. টুলসিহূ
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• কন্ললসখৈ কেেৃকৈগুললর জন্য, েো িয়র েলুন আপকন কি প্রেলরায়ে সম্মৈ হন, এিমৈ হন, অসমৈ হন ো 
প্রেলরায়ে অসম্মৈ হনঃ

 o েেঃসনধিকায়ল নেয়েয়ের নেি ক ীিায়ে পনরেনত্য ত িে তা আনে োনে।

 o আনে োনে ক ীিায়ে গি্য ােথিা প্রনতয়রাধ ো নেলনবিত করা ন�য়ত পায়র।

 o নকায়ো েহিলার খুে অল্প েেয়স সন্াে ধারণ করা ির ীয়রর পয়ক্ষ ক্ষনতকারক িয়ত পায়র।

 o আনে গি্য ােথিাে কেপয়ক্ষ নতেশ্ ট নেপে সংয়কত সম্পয়ক্য  অেগত রয়েহে �ার েে্ আোয়ক 
িাসপাতায়ল ন�য়ত িয়ত পায়র।

 o আনে আোর স্াে ী ো অংি ীোয়রর সায়র কখে গি্য েত ী িয়ে তা নেয়ে আয়লাচো করয়ত 
আত্মনেশ্াস ী নোধ করে।

 o আোর �খে স্ানেটানর প্ার প্রয়োেে িে তখে আনে তা নেরাপয়ে নপয়েহে

 o আোর �নে ন�ৌে ও প্রেেে স্াথি্ সম্পহক্য ত তর্ ো নসোর প্রয়োেে িে তয়ে আনে নকায়ো নক্নেক ো 
স্াথি্য়কয়্রি ন�য়ত খুে লজ্া ো নেব্রত নোধ কনর।

 o আনে োনে ন�ৌে সংক্রেয়ণ হচহকত্সার েে্ নকারাে ন�য়ত িয়ে। 
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স্যোম্পি সোয়ভ্য  পটময়লেট 

০০১. প্রনেমালা হচহনিৈিরয়ণর নবির |____|____|____|____|      

০০২. সাক্ষাৎিায়রর ৈাকরখ ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ ____ ____ 
           কেন          মাস    েের

০০৩. সাক্ষাৎিায়রর স্ান ___________________________________

নসক�ন ১ঃ জনসংখ্ার উপাত্ত

নং প্রশ্ন নকামিং এর মেভাগ মস্প করুন

Q101 আপকন িত সোশল জন্মগ্রহন িশরন?
বের [__|__|__|__]

জোকন নো 8888
প্রকতউতির ফনই 9999

Q102

আপনোর বেস িত?

[সকিি উতির আন্োজ িরুন, তুলনো িরুন এবং 
প্রশেোজশন Q101 কিি িরুন]

পূণকে িরো বেশর বেস [__|__]

জোকন নো 88     
প্রকতউতির ফনই 99

Q103 আপকন কি িখশনো সু্শল শগশেশেন? 
যিোঁ 1 
নো 0

প্রকতউতির ফনই 9 
Q106 

Q104 আপকন কি এখন সু্শল যোশছেন?
যিোঁ 1 
নো 0

প্রকতউতির ফনই 9 

Q105 আপকন সশবকেোচ্চ ফিোন পযকেোশের শ�ক্ষো কনশেশেনঃ 
প্রোেকমি, মোধ্যকমি নোকি উচ্চ মোধ্যকমি? 

প্রোেকমি 1
মোধ্যকমি 2

উচ্চ মোধ্যকমি 3
অনোনুষ্োকনি 4

প্রকতউতির ফনই 9

Q106 আপকন কি বতকে মোশন কববোহহত? যিোঁ 1
নো 0

Q109

Q107 আপকন কি িখনও কবশে িশরশেন? যিোঁ 1
নো 0

Q108
আপনোর বববোহহি অবস্ো কি এখনঃ আপকন 
কি কবপত্ীি, তোলোিপ্রোপ্ত নোকি কবকছেন্ন 
(ফসপোশরশির)? 

কবপত্ীি 1
তোলোিপ্রোপ্ত 2

কবকছেন্ন (ফসপোশরশির) 3

Q109
Q109
Q109

Q109 আপনোর (স্বোমী/সহশযোগী) কি আপনোর সোশে 
েোশি নোকি ফস অন্য ফিোেোও েোশি?

তোর (স্তী এর) সোশে েোশি 1
অন্য ফিোেোও েোশি 2

Q110 আপকন যখন প্রেম কববোহ িশরহেশলন তখন 
আপনোর বেস িত হেল?

বেস (বৎসশর) [__|__]

জোকন নো 88
প্রকতউতির ফনই 99

১০. টুলসিহূ
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ত�.৫ঃ সবয়চয়� গুরুত্ব�ূণ্য  �নিবত্য ি �দ্ধতত

উসদে�যে িোযকেরিম কিভোশব কিশ�োরী ফমশেশির SRH-সম্পকিকে ত জ্োন, মশনোভোব এবং/বো আচরশণর পকরবতকে ন িশরশে 
তো ফবোঝো

ক্রিসিোসয়ন্সি এেং 
টোইকমং

িোযকেরিম সম্পন্ন িরোর পশর 

সময় প্রসয়োজন ইন্টোরকভউপ্রকত ৩০ কমকনি

উপিরণ প্রসয়োজন অহরও-ফরিরকে োর

মূল পদক্ষেপঃ

১. ইন্টারকরউ কেয়ৈ কময়েয়ের হচহনিৈ িরুন। িারভুক্রয়মর ফয়ল কিান পকরেৈভু ন হয়েয়ে কি না ৈা এই িারভুক্রম কশয়ষ 
অংশগ্রহণিার ীয়েরয়ি কজজ্াসা িরা করয়ৈ পায়র। রারা পকরেৈভু ন হয়েয়ে েয়ল করয়পাটভু  িরয়ে ৈায়েরয়ি 
ইন্টারকরউ-এর জন্য কেয়ে কনওো করয়ৈ পায়র।

২. এিট ট ে্যটক্তগৈ/কগাপন ীে অেস্ায়ন ইন্টারকরউ অংশগ্রহণিার ীয়ের আলাো রায়ে প্রয়ৈ্যিজয়নর সয়গি সাক্ষাৈ 
িরুন। সেভুাকধি উয়লেখয়রাগ্য পকরেৈভু ন [Most Significant Change] (MSC) সাক্ষাৈ্িার এিট ট কফািাস গ্রুপ 
আয়লাচনা হহসায়েও িরা করয়ৈ পায়র।

৩. অংশগ্রহণিার ীয়ের কি অেহহৈ িরুন কর আপকন জানয়ৈ চান কর হস্তয়ক্ষয়পর ফয়ল ৈায়ের জ ীেয়ন কিান 
পকরেৈভু ন হয়েয়ে কি না।

৪. অংশগ্রহণিার ীয়েরয়ি কজজ্াসা িরুনঃ “িারভুক্রম শুরু িরার পয়রর গৈ [x সংখ্যা] মাসগুয়লার কেয়ি 
কফয়র কেখয়ল, আপকন কিানট টয়ি ময়ন িয়রন এই সমায়জর কিয়শার ী-কিয়শার ীয়ের জ ীেয়ন সেয়চয়ে 
গুরুত্বপূণভু পকরেৈভু ন?”

৫. অংশগ্রহণিার ী(রা) রখন এিট ট গল্প েয়ল, আপকন কনাট কনয়ৈ পায়রন, কিন্তু আপকন রায়ৈ কিেু কমস না িয়রন ৈা 
কনটচিৈ িরয়ৈ আপনার অহিও-করিহিভু ং (অংশগ্রহণিার ী সম্মকৈসহ) কনয়ৈ পায়রন।

৬. আপকন হেৈ এিজন অংশগ্রহণিার ীর িাহহন ীয়ৈ আয়রা কেস্তাকরৈ ে্যাখ্যার জন্য কনয়্াক্ত 
প্রনেগুয়লা ে্যেহার িরয়ৈ চানঃ

• তুনে হক আোয়ক এই ে্াপায়র আয়রা একটু েলয়ত পারয়ে?

• নকে এেেটা ঘটয়লা েয়ল েয়ে িে?

• এই কা�্যক্রয়ের নকাে অংিশ্ ট এখায়ে সািা�্ কয়রয়ে?

• আপোর হক েয়ে িে অে্ নেয়েরা নসটা হকিায়ে অেুিে কয়রয়ে?

• �নে আপনে এই কা�্যক্রয়ে অংিগ্রিণ ো করয়তে তািয়ল এশ্ ট হকিায়ে হিন্ন িয়ত পারয়তা?

৭. ৫-১০ট ট গল্প সংগ্রহ িরার পর, আপকন সাধারন ধারণা ো অংশ সনাক্ত িরার জন্য কেশ্লেষণ িরয়ৈ পায়রন 
করগুয়লা িারভুক্রয়মর ফয়ল পকরেৈভু ন হয়েয়ে।
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ন�াট এবং টটপসঃ 

• কনকৈোচি পকরেৈভু য়নর গল্প েলার জয়ন্য হয়লও আপকন অংশগ্রহণিার ীয়ের সুয়রাগ কনটচিৈ িরুন।

• রকে অংশগ্রহণিার ীরা িারভুক্রয়মর ফয়ল কি ধরয়নর পকরেৈভু ন ঘয়টয়ে ৈা সনাক্ত িরয়ৈ না পায়র, ৈাহয়ল 
এট টও এিট ট অনুসন্ান।

এমএসটস কটিকনি এিটট সমূ্পণভু গাইি জন্যঃ https://www.mande.co.uk/wp-content/uploads/2005/MSCGuide.pdf

(করি কিকরস এেং কজটসিা িাটভু , ‘ সেয়চয়ে গুরুত্বপূণভু পকরেৈভু ন ‘ (এমএসটস) কটিকনিঃ এিটট গাইি এর ে্যেহার, 2005.) 

১০. টুলসিহূ
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সেফ সপেসে কিস�োরীসের স�ৌন ও প্রজনন 
স্োসথ্যের প�্যসেক্ষণ ও মূলযেোয়ন েযেেথ্োর টুলকিট

84 সচুিসে সফরে

ই. িথ্ সংগ্রহ ও সরেরাবহর টুল সিহূ

ই.১ঃ সম্মততি ফম্য  নিম্যোতো 

কেষয়েস্তু পযকেশবক্ষণ ও মূল্যোেন িমকেিোশণ্ড অং�গ্রহশণর জন্য সম্কত/অনুমকত অজকে ন।

ক্রিসিোসয়ন্সি এেং সময় পযকেশবক্ষণ ও মূল্যোেন িমকেিোশণ্ডর ফসি শুরু হবোর আশগই অজকে ন িরো। 

প্রসয়োজনীয় সময় ৫-১০ কমকনি

প্রসয়োজনীয় উপিরণ চূ়েোন্ত িরো সম্কত/অনুমকত �রম

মূল পদক্ষেপঃ

১.  কিান িমভুিায়ণ্ডর জন্য সম্মকৈ ও অনুমকৈ প্রয়োজন ৈা ক ঠি িরা। (কেখুন অধ্যাে ৭) 

২.  সম্মকৈ ফয়মভু প্রাসকগিি ৈর্য ক�ািায়না।

৩.  কনধভুারণ িরুন কর আপনার সম্মকৈ/অনুমকৈ ফমভু ললসখৈ অরো কমৌসখি রূয়প প্রয়োজন কিনা। রকে অনুমকৈ ো 
সম্মকৈ ফরম প্রয়োজন হে ৈয়ে সাইন এর জন্য এিট ট লাইন তৈকর িরুন।

৪. কর সিল কিয়শার ী কময়েরা ১৮ েেয়রর কনয়চ ৈায়ের োো-মায়ের িায়ে অনুমকৈ ফমভু প্রোন িরা হয়ে 
ৈারপর কসসে কময়েয়ের িায়ে সম্মকৈ ফমভু প্রোন িরা হয়ে। রায়ের েেস ১৮ ো ৈার উপয়র ৈায়েরয়ি 
অনুমকৈ ফরম প্রোন িরা হয়ে।

ন�াট এবং টটপসঃ

• কনটচিৈ িরুন কর অনুমকৈ ো সম্মকৈ ফরম পিার জন্য পরভুাপ্ত সমে রায়ৈ কেো হে এেং অকৈকরক্ত ৈর্য গুয়লা 
অংশগ্রহণিার ী অরো অকররােি/কসোপ্রোনিার ীয়ের ে্যাখ্যা িরুন। 

• ফরয়মর এিট ট িলপ অংশগ্রহণিার ী অরো অকররােি/কসোপ্রোনিার ীয়ের প্রোন িরুন, রকে ৈারা চাে।
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১০-১৭ েের েয়সী কিস�োরীসের অকভভোেি / সসেোপ্রেোনিোরীসের জনযে সম্মকে ফম্য কনম্যোেো 

আসসালামুআলাইিুম, আমরা ______________________ করয়ি এয়সহে। আমরা আমায়ের ______________________ 
সম্পয়িভু  আপনায়ের েলয়ৈ চাই। আমরা এই গয়েষণাট ট িরহে রায়ৈ ______________________ সম্পয়িভু  আর কেসশ 
সশখয়ৈ পাকর। আমরা আপনায়ের ______________________ কি আমায়ের গয়েষণায়ৈ অংশগ্রহণ িরয়ৈ েলহে িারণ 
ৈার েেস ১০ করয়ি ১৯ এর ময়ধ্য এেং কস ________________________________________________________________
____________________________________________ ।

আপনার ______________________ কি সম্মকৈ কেওোর আয়গ, এইটা খুে কেসশ জরুকর কর আমরা আপনায়ের ে্যাখ্যা 
িকর কিন আমরা ______________________ িরহে এেং আপনার ___________________ এর কি হয়ে রকে কস অংশগ্রহন 
িয়র। আপনারা আয়লাচনার আয়গ, চলািাল ীন অরো পয়র কর কিায়না সময়ে প্রনে িরয়ৈ পায়রন। আপনারা রকে চান, 
আপনারা এই ফরমট ট পিার এেং পয়র প্রনে িরার সমে পায়েন। কশয়ষ, আমরা আপনায়ের কজয়জ্স িরে আপনারা 
আপনায়ের ___________________ কি অংশগ্রহণ িরয়ৈ কেয়ৈ রাকজ কিনা। আপনারা রাকজ হয়ল, এরপর আমরা 
আপনায়ের ___________________ কজয়জ্স িরে অংশগ্রহন িরয়ৈ রাকজ কিনা।

এই গয়েষণার মাধ্যয়ম আমরা _____________________________ সম্পয়িভু  আয়রা রায়লারায়ে জানয়ৈ চাই। আপকন রকে 
রাকজ হন ৈাহয়ল আপনার ___________________ অংশগ্রহণ িরয়ে _________________      _______________________   
আমরা িায়েই েসোসিার ী সম্প্রোয়ের আয়রা কময়েয়ের েয়লর সায়র কেখা িরয়ো।

আপনার _________________ অংশগ্রহণ িরয়ল ৈায়ি কন্ললসখৈ কেষয়ে কজয়জ্স িরা হয়েঃ 

______________________ _________ ___________________________________ ______________________________

িারভুক্রয়ম আনুমাকনি সমে লাগয়ে ___________________ । ৈায়ি অংশগ্রহণ িরয়ৈ হয়ে _______________________ ।

আমরা িমভুিাণ্ড চলািাল ীন সময়ে কনাট কনয়ো। [রতে কম্য কোণ্ড অত�ও পিক�্য  কিো হ�ঃ এবং আমিো েয়িি 
কয়থো�কথি গুয়িো পট� পিক�্য  কিয়ত �ছন্দ কিয়বো। পময়�য়েি বিো পকোয়িো জরুি ী কথো পজয়িো হোনিয়� িো জো� 
পসজি্য পিকত�্য ংন ট ব্যবহোি কিো হয়ব। পিকত�্য ং গুয়িো �োসও�ো�্য  তেয়� কম্ম্পউটোয়ি সংিক্ষণ কিো হয়ব এবং গয়বষণো 
পশয়ষ িষ্ট কয়ি পফিো হয়ব] আমরা আমায়ের কনায়ট িখনই আপনার ____________________ নাম ললখয়ো না। [রতে 
কম্য কোয়ণ্ড অত�ও পিক�্য  কিোই হ�ঃ অথবো পট� পিকত�্য ং শুয়ি পিোট পিখোি সময়�ও তোয়েি িোম লিখব িো। আমিো 
কম্য কোয়ণ্ডি ন ঠকোিোি জি্যও নবয়শষ পকো� ব্যবহোি কিয়বো রোয়ত পকও সম্প্রেোয়�ি িোম জোিয়ত িো �োয়ি]

িমভুিাণ্ড চলািাল ীন আপনার ____________________ কিেু কেষয়ে আয়লাচনা িরয়ৈ অস্টস্ত কোধ িরার সম্ােনা 
রয়েয়ে, ৈয়ে কস সে সমে কর কিায়না প্রয়নের উতির না কেয়ৈ পায়র রকে কসগুয়লা ৈায়ি অস্টস্ত কোধ িরাে। কস কর কিায়না 
মুহূয়ৈভু  িমভুিাণ্ড কেয়ি চয়ল করয়ৈ পায়র। _____________________________ এখায়ন এিজন আয়েন রার সায়র কস িরা 
েলয়ৈ পারয়ে রকে আয়লাচনার কিায়না কেষে কনয়ে ৈার মন খারাপ অরো রে লায়গ।

আপকন অরো আপনার ____________________ অংশগ্রহয়ণর জন্য কিায়না পুরষ্ার পায়েন না, কিন্তু আপনার অংশগ্রহণ 
সম্প্রোয়ের কিয়শার ী কময়েয়ের জন্য আয়রা রায়লা ফ্প্রাগ্রাম অরো কসো হিজাইয়ন সাহার্য িরয়ৈ পায়র। অংশগ্রহয়ণর 
জন্য আপনার ো আপনার পকরোয়রর কিায়না খরচ িরয়ৈ হয়ে না। 

আপনার ___________________ কি অনুমকৈ কেয়ৈই হয়ে এমন নে। আমরা আপনার িায়ে কজয়জ্সা িরহে আপনার 
___________________ অংশগ্রহণ িরয়ৈ চান কিনা, আপকন রকে ‘না’ েয়লন ৈয়ে এয়ৈ কিায়না পালটা প্রকৈটক্রো 
হয়ে না। আপনারা এখন হাঁ েলয়ৈ পায়রন, পয়র রকে আপনার ___________________ মন েেলাে ৈয়ে কস কিান সমে 
িমভুিাণ্ড কেয়ি চয়ল করয়ৈ পারয়ে। আপনার টসদ্ধান্ত আপনায়ি অরো আপনার পকরোয়রর কর কিায়না সেস্যয়ি 
_____________________________ দ্ারা আয়োকজৈ িমভুিায়ণ্ড অনশগ্রহয়ন োধা কেয়ে না। 

১০. টুলসিহূ
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আপকন কর কিায়না সময়ে প্রনে িরয়ৈ পায়রন। এখয়না িরয়ৈ পায়রন অরো পয়রও িরয়ৈ পায়রন। আপকন গয়েষি 
ো কর িায়রা সায়র িরা েলয়ৈ পায়রন। আপনায়ের রকে এই িমভুিাণ্ড কনয়ে কিান প্রনে রায়ি ৈয়ে আপনারা 
িল িরয়ৈ পায়রন _____________________________  _____________________________ । অরো, আপনারা 
আসয়ৈ পায়রন __________________________ এর অকফয়স এেং িরা েলার জন্য কজয়জ্স িরয়ৈ পায়রন 
_____________________________ এনার সায়র। 

আকম এই পরেট ট পয়ি কশানালাম রায়ৈ আপনারা পকরষ্াররায়ে জানয়ৈ পায়রন আমায়ের ____________________ এ কি 
জহিৈ। আপনারা কি আপনায়ের __________________ কি অংশগ্রহণ িরয়ৈ কেয়ৈ রাকজ? 

• অহিিােক/নসো প্রোরকার ীর সম্মনত  ধন্যোে। এখন আকম আপনার __________________ কি কজয়জ্স িরে কস 
অংশগ্রহয়ণ রাকজ কিনা। আপকন কি এই ফরয়মর এিট ট প্রকৈলললপ রাখয়ৈ চান আপনায়ের করিয়িভু র জন্য?

• অহিিােক/নসো প্রোরকার ীর অসম্মনত  সমে কেওোর জন্য ধন্যোে।

কিস�োরী অং�গ্রহণিোরীসের সম্মকে ফম্য কনম্যোেো 

আসসালামুআলাইিুম, আমরা __________________ করয়ি এয়সহে। আমরা ৈমায়ের এিট ট _____________________ 
পেম্পরয়ি েলয়ৈ চাকচ্ রা কৈামার েেস ী __________________________ ; কময়েয়ের স্ায়স্্যর প্রয়োজন সম্পয়িভু  
আমায়ের আয়রা রায়লা রায়ে েুঝয়ৈ সাহার্য িরয়ে। আমরা কৈামায়ের অংশগ্রহণ িরয়ৈ েলহে িারণ কৈামায়ের েেস 
১০ করয়ি ১৯ এর ময়ধ্য এেং __________________________ __________________________ ____________________ । 

[রতে অংশগ্রহণকোি ীিো ১৮ বছয়িি কম ব�ফ্স হ� এবং অতভভোবক/পসবোপ্েোিকোি ী পথয়ক অিুমতত পিও�ো হয়�য়ছঃ 
আমিো ইততময়র্যই পতোমোয়েি অংশগ্রহয়ণি জি্য অতভভোবক/পসবোপ্েোিকোি ী ি কোছ পথয়ক অিুমতত প�য়�তছ] ৈুকম 
রকে চাও ৈয়েই শুধু ৈুকম এই ______________________ এ অংশ কনয়ে। অংশগ্রহয়ণ রাকজ হওোর আয়গ এট ট খুেই জরুর ী 
কর আমরা কৈামায়ের ে্যাখ্যা িকর কর আমরা কিন এই ______________________ িরহে এেং কৈামার কি হয়ে রকে ৈুকম 
অংশগ্রহণ িয়রা। ৈুকম করয়িায়না সমে প্রনে িরয়ৈ পায়রা আমায়ের আয়লাচনার আয়গ, চলািাল ীন অরো পয়র। ৈুকম 
রকে চাও ফমভুট ট পয়ি প্রনে িরয়ৈ পায়রা। কশয়ষ আমরা কৈামায়ি কজয়জ্স িরে ৈুকম অংশগ্রহণ িরয়ৈ রাকজ কিনা। 

_________________________ এ আমরা রায়লারায়ে সশখয়ৈ চাই _________________________ । ৈুকম রাকজ হয়ল 
কৈামায়ি অংশ কনয়ৈ হয়ে ________________________________   ________________________________________  
আমরা িায়ে েসোসিার ী সম্প্রোয়ের আয়রা কময়েয়ের সায়র কেখা িরে। 

অংশগ্রহয়ণর টসদ্ধান্ত কনয়ল কৈামায়ি কন্ললসখৈ কেষয়ে কজয়জ্স িরা হয়েঃ 

____________________________________________________________________________________

িমভুিাডিট ট আনুমাকনি ______________________ এৈ সমে কনয়ে। কৈামায়ি ______________________ ট ট 
িমভুিায়ডি অংশ কনয়ৈ হয়ে।

আমরা িমভুিাণ্ড চলািাল ীন কনাট কনে [রতে কম্য কোণ্ড অত�ও পিক�্য  কিো হ�ঃ এবং আমিো েয়িি কয়থো�কথি গুলি 
পট� পিক�্য  কিয়ত �ছন্দ কিব। পিকত�্য ংন ট ব্যবহোি কিো হয়ব রোয়ত পময়�য়েি বিো পকোি জরুি ী কথো আমিো হোনিয়� 
িো পফলি পিকত�্য ং গুয়িো �োসও�ো�্য  তেয়� কম্ম্পউটোয়ি সংিক্ষণ কিো হয়ব এবং গয়বষণো পশয়ষ িষ্ট কয়ি পফিো হয়ব] 
আমরা আমায়ের কনায়ট িখয়নাই কৈামায়ের নাম ললখে না [রতে কম্য কোণ্ড অত�ও পিক�্য  কিো হ�ঃ অথবো পট� পিকত�্য ং 
শুয়ি পিোট পি�োি সম� আমিো িোম লিখয়বো িো]। আমরা িমভুিায়ণ্ডর ক ঠিানার জন্য কেয়শষ কিাি িরয়ো রায়ৈ কিউ 
সম্প্রোয়ের নাম জানয়ৈ না পায়র। 
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িমভুিাণ্ড চলািাল ীন কিেু কেষয়ে আয়লাচনা িরয়ৈ অস্টস্তয়োধ িরার সম্ােনা রয়েয়ে, ৈয়ে ৈুকম সে সমে কর কিান 
প্রয়নের উতির না কেয়ৈ পায়রা রকে কসগুয়লা কৈামায়ি অস্টস্ত কোধ িরাে। কর কিান মুহূয়ৈভু  ৈুকম িমভুিাডি কেয়ি চয়ল করয়ৈ 
পারয়ে _____________________________ এখায়ন এিজন আয়েন রার সায়র ৈুকম িরা েলয়ৈ পারয়ে রকে আয়লাচনা 
কিান কেষে কনয়ে কৈামার মন খারাপ হে অরো রে লায়গ। 

কৈামায়ি ো কৈামার পকরোরয়ি অংশগ্রহয়ণর জন্য কিান পুরস্ার ো টািা কেো হয়ে না কিন্তু অংশগ্রহণ ট ট সম্প্রোয়ের 
কিয়শার ী কময়েয়ের জন্য আয়রা রায়লা ফ্প্রাগ্রাম অরো কসো হিজাইন এ সাহার্য িরয়ৈ পায়র। এই ্টাহির অংশ হওোর 
জন্য কৈামার অরো কৈামার পকরোয়রর কিান টািা কেয়ৈ হয়ে না।

কৈামায়ি অংশগ্রহণ িরয়ৈই হয়ে এমনট ট নে, আমরা কজয়জ্স িরহে ৈুকম অংশগ্রহণ িরয়ৈ ইচু্ি কিনা। ৈুকম ‘না’ 
েলয়লও কিউ কৈামার সায়র রাগ িরয়েনা। ৈুকম এখন হাঁ েলয়লও পয়র মন েেলায়ৈ পারয়ে। ৈুকম কর কিান সমে 
___________________________ কেয়ি চয়ল করয়ৈ পারয়ে। কৈামার টসদ্ধান্ত কৈামায়ি অরো কৈামার পকরোয়রর কর 
কিায়না সেস্যয়ি _____________________________ আয়োকজৈ িমভুিায়ডি অংশগ্রহয়ণ োধা কেয়েনা।

ৈুকম কর কিায়না সময়ে প্রনে িরয়ৈ পায়রন। এখয়না িরয়ৈ পায়রা অরো পয়রও িরয়ৈ পায়রা। ৈুকম গয়েষি ো কর  
িায়রা সায়র িরা েলয়ৈ পায়রা। কৈামার রকে এই িমভুিাণ্ড কনয়ে কিান প্রনে রায়ি ৈয়ে কৈামরা িল িরয়ৈ পায়রা  
____________________________________  ____________________________________________ অরো, ৈুকম  
আসয়ৈ পায়রা ___________________________ এর অকফয়স এেং িরা েলার জন্য কজয়জ্স িরয়ৈ পায়রা  
___________________________ এনার সায়র। 

ৈুকম কি অংশগ্রহণ িরয়ৈ রাকজ? 

• কিয়শার ীর সম্মকৈ  ধন্যোে। ৈুকম কি কৈামার করিয়িভু র জন্য এই ফরয়মর এিট ট প্রকৈলললপ রাখয়ৈ পেন্দ িরয়ে?

• কিয়শার ীর অসম্মকৈ  সমে কেওোর জন্য ধন্যোে। আমায়ি জানাও কর ৈুকম ___________________________  
এর আয়রা কসোর ে্যাপায়র জানয়ৈ চাও? 

১০. টুলসিহূ
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ই.২ঃ �োটো নবশ্লেষয়ণি �নিকল্পিো

কেষয়েস্তু এিো কনসচিত িরো ফয সংগকৃহীত রোিো গুশলো ব্যবহোর িরো হশেশে এবং পপ্রোগ্রোশমর ফিওেো হশেশে

ক্রিসিোসয়ন্সি এেং সময় রোিো সংগ্রহ শুরু িরোর আশগই বতকর িরো

প্রসয়োজনীয় সময় ২-৩ ঘন্টো

প্রসয়োজনীয় উপিরণ রোিো কবশ্লেষণ লেোশনর ফিমশলেি

�োটো নবশ্লেষণ লেোয়িি পটময়লেট

রখন িাটা মেশ্লেষণ 
করা হবে

আপনোর সিম কি সবগুশলো রোিো সংগ্রহ িরো পযকেন্ত অশপক্ষো িরশব রোিো কবশ্লেষণ িরোর জন্য? নোকি আপকন প্রশত্যিসি স্তশরর রোিো কবশ্লেষণ 
িরশবন (ফযমন, ফবইসলোইন, কমরলোইন, এন্ডলোইন)? কবশ্লেষণ ফ�ষ িরশত ফয সমে অনুমোন িরো হশেশে তো িত? 

মেশ্লেষবণর জন্ নকান 
পদ্ধতি গুবলা ে্েহার 
করা হবে

ফিোন তে্য গুশলো পকরমোণগত বনোম গুণগত ভোশব কবশ্লেষণ িরো হশব? এই িুই ধরশনর কবশ্লেষণ কিভোশব এশি অপরশি পকরপূণকে িরশব? 

নকাবনা মেব�ষ েক্ষিা 
এেং/অথো উপকরণ 
প্রবয়াজন িাটা 
মেশ্লেষবণর জন্

কবশ্লেষণ িরোর আভ্যন্তরীণ ক্ষমতো কি আশে নোকি অকতকরতি সোশপোিকে  কনশেোগ িরোর প্রশেোজন হশব? কবশ্লেষশনর জন্য স�িওে্যোর রোউনশলোর 
অেবো ফিনোর প্রশেোজন আশে কি? 
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নক মেশ্লেষণ করবে ফিোন সিশমর সিস্যরো কবশ্লেষশণর িোকেশত্ব েোিশব? কিভোশব কিশ�োরী ফমশেরো কবশ্লেষশণর প্রসরিেোে জহ়েত েোিশব? 

মকভাবে এেং কাবক 
ফলাফলগুবলা 
মরবপাট্য  করা হবে

আপনোর সংস্োর মূল্যোেন করশপোিকে  এর �রশমি কি (যকি েোশি)? আপনোর করশপোশিকে র পশ্রোতো (অহরশেসি) িোরো? কভন্ন কভন্ন পশ্রোতোশির জন্য কি 
আপনোশি অশনিগুশলো করশপোিকে  বতকর িরশত হশব?

মেশ্লেষণ প্রটরিয়ার 
জন্ নকাবনা মেব�ষ 
মেবেিনা? 

১০. টুলসিহূ
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ই.৩ঃ তকয়শোিীয়েি নবশ্লেষণ �নিতচতত

উসদে�যে কিশ�োরীশির তে্য কবশ্লেষণ এর ধোরণোর সোশে পকরচে িকরশে ফিেো

ক্রিসিোসয়ন্সি এেং 
টোইকমং

তে্য কবশ্লেষণ শুরু িরোর আশগ পকরচোলনো িরো

সময় প্রসয়োজন ৬০ কমকনি

প্রসয়োজনীয় সরঞ্োম প্রোে ২০সি বস্ত

মূল পদক্ষেপঃ

১. করন্ন সাইয়জর িাক ঠ, িলম, পাৈা, লোস ্টয়ির কোৈল, স ্টিার কপন্ন্সল ইৈ্যাকে সংগ্রহ িরুণ এেং এিট ট োক্স ো 
োট টয়ৈ রাখুন, কনটচিৈ িরুণ করন কমাট ২০ট ট কজকনস রায়ি ৈায়ৈ।

২. কেকরন্ন েস্তু গুয়লা অংশগ্রহণিার ীয়ের কেখান। ে্যাখ্যা িরুণ কর, েস্তুগুয়লার করন্নৈা সংগৃহ ীৈ কেকরন্ন রিম 
ৈর্যয়ি উপস্াপন িয়র রা কেকরন্ন ে্যাটক্ত ও গ্রুপ হয়ৈ মুল্যােয়নর সমে সংগ্রহ িয়রহে।(অরো সংগ্রহ িরা হয়ে)। 
ৈর্য জানার জন্য, আমায়েরয়ি এট ট অরভুেহ ি্যাটাগহিয়ৈ সাজায়ৈ হয়ে রায়ৈ আমরা ি ী ি ী ৈর্য সংগ্রহ িয়রহে 
ৈার টাইপ েুঝয়ৈ পাকর।

৩. অংশগ্রহণিার ীয়ের এিশ্রে িাজ িরার জন্য কজয়জ্স িরুন রায়ৈ েস্তুগুয়লায়ি চার-পাঁচট ট গ্রুয়প সাজায়না 
রাে। ৈায়ের এয়ি অপয়রর ময়ধ্য আয়লাচনা িরা উহচৈ কিন কনকেভু টি েস্তু এিসয়গি গ্রুপ িরা উহচৈ।

৪. অংশগ্রহণিার ীরা এিোর গ্রুলপং িরয়ৈ রাকজ হয়ল, ৈায়েরয়ি ে্যাখ্যা িরয়ৈ েলুন ৈারা কনকেভু টি েস্তুয়ি 
কিন এিরে িয়রয়ে। কজয়জ্স িরুন ৈায়ের মায়ঝ কিান মৈকেয়রাধ হয়েহেয়লা কিনা এেং কিরায়ে ৈারা 
এইটা কনষ্পকতি িয়রয়ে। 

৫. ে্যাখ্যা িরুন কর এইরায়ে আমরা ৈয়র্যর কেশ্লেষণ িকরঃ প্রকৈট ট েস্তু কেকরন্ন ৈর্যয়ি উপস্াপন িয়র এেং আমরা 
ওগুয়লায়ি আর েি আইহিোে সাজায়ৈ চাই।

৬. রকে অংশগ্রহণিার ীরা সশটক্ষৈ হে, ৈাহয়ল িাজট ট পুনরাে শদে, কিাট ো িাগয়জর উপর লপ্রন্ট িরা ধারনার 
সায়র িরা রায়ে। িম সশটক্ষৈ েল কেষয়ের সায়র র ীম কেয়ৈ পায়রন, PRM িায়জর মৈ, এরপর সাজায়েন।

ন�াট এবং টটপসঃ

• রকে সম্ে হে, এই িায়জ কিয়শার ী কফািাল পয়েন্টয়ের কনৈৃত্ব কেয়ৈ কেন (কনটচিৈ িরুন, ৈারা আয়গ করয়িই 
িায়জর ে্যাপায়র প্রসশটক্ষৈ।) 

• নানাধরয়নর ে্যাখ্যার প্রয়োজন ীেৈা এেং কিরায়ে এিেল করসাচভু ার এিশ্রে িাজ িয়র এিট ট সলম্মললৈ 
ফলাফল কপয়ৈ পায়র ৈার উপর গুরুত্ব প্রোন িরুন।
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ই.৪ঃ পকো�বুক পটময়লেট

কেষয়েস্তু গুণগত তশে্যর সেম এবং প্যোিোনকে সনোতি িরো

ক্রিসিোসয়ন্সি এেং সময় প্রোেকমি পযকেোশে প্রকতলললপ গুশলো প়েোর পর বতকর িরো। সিশমর সিস্যশির সোশে আশলোচনো িশর সংশ�োধন 
িরো ফযশত পোশর।

প্রসয়োজনীয় সময় ২-৩ ঘন্টো

প্রসয়োজনীয় উপিরণ সংগ্রহ ফেশি অহরও ফরিহরকে ং এর প্রকতলললপ িরো

মূল পদক্ষেপঃ
১. গুণগৈ িাটার সিল প্রকৈলললপ কিাি করমন FGD1 দ্ারা পেটিরায়ে কলয়রল িরুন। এিট ট আলাো কটকেল 

োনায়ৈ হয়ে করট টয়ৈ প্রয়ৈ্যিট ট কিায়ির সে প্রয়োজন ীে ৈর্য রািয়ে (ৈাকরখ, কলায়িশন, তেসশটি্য ইৈ্যাকে)।

২. কনয়জয়ি িাটার সায়র পকরহচৈ িরুন। গুণগৈ িারভুিলাপ এর কনাটগুয়লা এেং প্রকৈলললপ গুয়লা পিুন এেং 
ট টয়মর সেস্যয়ের সায়র প্রারকমি অনুরূকৈ গুয়লা আয়লাচনা িরুন।

৩. পুনরাে অয়নিগুয়লা প্রকৈলললপ পিুন এেং করসে টরম এেং আইহিো উয়ঠ আয়স কসগুয়লার উপর মাকজভু ন কনাট 
কনন। উোহরণ স্রূপ, কনাট িরুন রখকন অংশগ্রহণিার ীরা মাটসি কনয়ে আয়লাচনা িয়র, অরো ৈখনই রখনই 
ৈারা িারভুক্রম করয়ি সশখয়ৈ পারা সুকনকেভু টি কেষে কনয়ে আয়লাচনা িয়র।

৪. এসিল টরম গুয়লায়ি কিায়ি অনুোে িরুন। কিাি হল সংটক্ষপ্ত োি্য অরো এিট ট মারে শদে করটা রৈোর 
এিই টরমট ট আসয়ে ৈৈোর ে্যেহার িরা রায়ে। উোহরণস্রূপ, “মাটসি” অরো “কসইফ কপেয়সর সশক্ষা”।

৫. প্রয়ৈ্যিট ট কিায়ির জন্য পকরষ্ার সংজ্া তৈকর িরুন কর এটার মায়ন ি ী কোঝাে এেং এটা িখন ে্যেহার িরা 
উহচৈ, সায়র এটাও কর িখন এট ট ে্যেহার িরা উহচৈ নে। করমন “মাটসি” েলয়ৈ কোঝাে লপকরওি সম্পকিভু ৈ 
করয়িায়না সমস্যায়ি, কিন্তু এট ট ৈখন ে্যেহার িরা উহচৈ নে রখন কিান অংশগ্রহণিার ী কের ীয়ৈ অরো 
লপকরওি না হওোয়ি উয়লেখ িয়র। এমন কিইয়স এটার পকরেয়ৈভু  কি ে্যেহার িরা উহচৈ কসটার কনাট িয়র রাখা 
িায়জ আয়স। উপয়রাক্ত উোহরয়ণর জন্য ‘সম্াে্য গরভু ােস্া’ কিািট ট ে্যেহার িরা উহচৈ হয়ৈ পায়র। পকরয়শয়ষ 
প্রয়ৈ্যিট ট কিাি এর জন্য এিট ট ো েুয়টা উোহরণ কিায়টশন োোই িরা করয়ৈ পায়র।

৬. এিোর ড্রাফ্ট িরা কশষ হয়ল, ট টম সেস্যয়ের এি ো েুট ট োোইিৃৈ প্রকৈলললপ কিাি িরা উহচৈ, এেং ৈারপর 
কেখা িয়র ৈায়ের কিাহিং গুয়লা ৈুলনা িরা উহচৈ। ৈায়ের উহচৈ কর কিান অকমল কনয়ে আয়লাচনা িরা এেং 
প্রয়োজন েুয়ঝ কিািেুিট ট পকরয়শাধন িরা। 

৭. কিাহিং সফট্ওোয়র িরা করয়ৈ পায়র করমন NVivo অরো Dedoose, এেং ট টয়মর সেস্যয়ের সায়র পরভুােক্রয়ম 
কেখা িয়র সমস্যাগুয়লা কনয়ে আয়লাচনা িরা উহচৈ। 

১০. টুলসিহূ
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ন�াট এবং টটপসঃ 

• এিই রিম গ্রুয়পর সিল প্রকৈলললপর জন্য এিই কিািেুি ে্যেহার িরা উহচৈ (করমন, সিল কফািাস 
গ্রুপ হিসিাশন [Focus Group Discussions] করগুয়লায়ৈ মা/মহহলা কসোপ্রোনিার ী রয়েয়ে 
কসখায়ন এিই কিািেুি ে্যেহার িয়র কিাি িরা উহচৈ)। এট ট আপনায়ি আলাো গ্রুপ এর টরম এেং 
প্যাটানভু শনাক্ত িরয়ৈ কেে। 

• গুণগৈ িাটার গর ীর কেশ্লেষণ অয়নি সমে সায়পক্ষ। প্রচললৈ কনেম অনুরাে ী প্রয়ৈ্যি এি ঘন্টা অহিও করিহিভু ং 
এর সমে কনয়ৈ পায়র প্রকৈলললপয়ৈ কৈন ঘণ্া এেং কিাি িরয়ৈ আয়রা এিঘন্টা। কৈা, ১০ ঘন্টা অহিও করিহিভু ং 
এর জন্য আশা িরা রাে ে্যে িরয়ৈ হয়ে ৪০ ঘন্টা প্রকৈলললপ এেং কিাি িরয়ৈ, এেং আরও অকৈকরক্ত সমে 
লাগয়ে কেশ্লেষণ িরয়ৈ। 

• রখন িাটার গর ীর কেশ্লেষণ িরার পরভুাপ্ত সমে ো উৎস কনই, অধ্যাে ৮ এ ে্যাখ্যা িরা অন্য 
পদ্ধকৈগুয়লা কেয়েচনা িরুন।



93সচুিসে সফরে

নকারেুক নটম্পয়লয়টর উোিরণ

ফিোর সংজ্ো এবং িখন ব্যবহৃত হশব িখন ব্যবহৃত হশব নো (এর পকরবশতকে  িী ব্যবহৃত হশব?) ফিোশি�শনর উিোহরণ (ট্োসিসরিপ্ট আইহর, ফপইজ নবির)

১০. টুলসিহূ
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