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ঙ্গনওয়াড়ি ডযষলফ়া 
ঙ্গনওয়াড়ি র একডি ককন্দ্রীযব়াষফ স্পনযকৃত প্রকল্প ম়া য়াজয / ককন্দ্র়াডত ঞ্চরগুডর দ্ব়ায়া ফ়াস্তফ়াডযত য 

ম়া ব়াযষত একডি গ্র়াভীণ ডশু এফং ভ়াতৃষেয মত্ন ককন্দ্র ড়াষফ ক়াজ কষয। ডশুয কু্ষধ়া ও ুডি কভ়াক়াষফর়ায 

ভডিত ডশু উন্নযন ডযষলফ়া কভমূডচয ং ডষষফ 1975 ়াষর ব়াযত যক়ায এডি শুরু কষযডছর। 

ঙ্গনওয়াড়ি ককন্দ্রগুডর ছযডি ডযষলফ়ায একডি য়াষকজ প্রদ়ান কষয: মূ্পযক ুডি, প্র়াক-ডফদয়ারয ন়ানুষ্ঠ়াডনক 

ডক্ষ়া, ডিক়াদ়ান, স্ব়াস্থ্য যীক্ষ়া, ুডি এফং স্ব়াস্থ্য ডক্ষ়া এফং কযপ়াষযর ডযষলফ়া।  

 

ঙ্গনওয়াড়ি ডক? 

 

"ঙ্গনওয়াড়ি" ষেয থম ব়াযতীয ব়াল়ায "একডি উঠ়াষনয অশ্রয"। েডি ডডি ে "ঙ্গন" কথষক এষষছ 

ম়ায থম একডি ফ়াড়িয অডঙন়া। এআগুডর র গ্র়াভ মম়াষয ককন্দ্র ম়া প্রতয়াডত এফং স্তনযদ়ানক়াযী ভ়াষযষদয 

প্র়াথডভক শফ মত্ন এফং প্র়াথডভক স্ব়াস্থ্য ডযষলফ়া প্রদ়ান কষয। 

 

এডি কখন শুরু ষযডছর? 

 

1972 ়াষর, ব়াযত যক়াষযয একডি অন্তঃভন্ত্রণ়ারয ভীক্ষ়া ়াআর়াআি কষয কম ব়াযষত ডফদযভ়ান ়াভ়াডজক 

করয়াণ এফং ুডি কভমূডচগুডর ডশুষদয ুডিয ফস্থ়্ায উন্নডত কযষছ ন়া। 

প্র়াথডভক কপ্র়াগ্র়াভগুডরয ফযথমত়ায ক়াযণগুডর ম্পষদয ীভ়াফদ্ধত়া, মম়াপ্ত কব়াষযজ এফং খডিতকযণ ড়াষফ 

ডফষফডচত ষযডছর। 

এআ ধযষনয ত্রুডিগুডর কভ়াক়াষফর়া কযষত এফং ডশুষদয স্ব়াস্থ্য ও ুডিয ফস্থ়্ায উন্নডত কযষত এফং  ডশু এফং 

প্র়াপ্তফযস্কষদয ভৃতুযয ়ায প্রডতষয়াধ কয়ায জনয, ব়াযত যক়ায 1975 ়াষরয  2য়া ষট়াফয  আনডিষগ্রকিড চ়াআল্ড 

কডষবরিষভন্ট ়াডবম ডস্কভ (ICDS) চ়ারু কষযডছর। 

এয ভূর উষেয ডছর 0-6 ফছয ফযী ডশুষদয এফং নয়ানয ুডফধ়াষব়াগী কমভন গবমফতী ভডর়া, স্তনযদ়ানক়াযী 

ভ়া, ডকষ়াযী কভষয আতয়াডদয কফ়া কয়া। 

ডশু এফং ভ়াষযষদয ়াভডগ্রক ডফক়াষয রষক্ষয কফ়া প্রদ়াষনয জন্ম, ICDS ককন্দ্রগুডরয একডি ডফ়ার 

কনিওয়াষকময প্রষয়াজন ডছর ম়া ঙ্গনওয়াড়ি ককন্দ্র (AWCs) অক়াষয গষ়ি উষঠডছর। 
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এডি ডক কফ়া প্রদ়ান কষয? 

এডি একডি এর়াক়ায ডনম্নডরডখত ডযষলফ়াগুডর  প্রদ়ান কষয: 

1. মূ্পযক ুডি। 

2. ডিক়াদ়ান। 

3. স্ব়াস্থ্য যীক্ষ়া। 

4. ন়ানুষ্ঠ়াডনক প্র়াক ডফদয়ারয ডক্ষ়া। 

5. ুডি এফং স্ব়াস্থ্য ডক্ষ়া। 

6. কযপ়াষযর ডযষলফ়া। 

ঙ্গনওয়াড়ি ককষন্দ্র (AWCs) প্রধ়ান কভমী ক়ায়া? 

ব়াযষত ফ্রন্টর়াআন ঙ্গনওয়াড়ি কভমীষদয ডতনডি কয়াড়ায যষযষছ। কগুষর়া র: 

ডজজডরয়াডয ন়াম-ডভডওয়াআপ(ANM) 

➢ এন়ায়া একডি ়াফ-কন্ট়াকয থ়াষকন ডমডন মত্ন প্রদ়ান কষযন এফং ডতডযক্তব়াষফ গ্র়াভগুডর ডযদমন 

কষযন। 

➢ এন়ায়া অনুষ্ঠ়াডনকব়াষফ ফহুভুখী কভমী (MPWs) ম়াষদয ডফসৃ্তত দ়াডযে যষযষছ। 

➢ এআ কয়াড়াযআ ফষচষয কফড ডডক্ষত। 



www.byjusexamprep.com 
 

 

ঙ্গনওয়াড়ি কভমী (AWW) 

➢ এন়াষদয একভ়াত্র ক়াজ র ওন়ায গ্র়াষভ ক়াজ কয়া ল্পফযী ডশু, ডকষ়াযী কভষয এফং স্তনযদ়ানক়াযী 

ভডর়াষদয খ়াদয ডযূযকব়াষফ যফয়াষয উয দৃডি ডনফদ্ধ কয়া। 

➢ এন়ায়া স্ব়াস্থ্যকয অচযষণয প্রচ়ায, উন্নত জর ও য়াডনষিষনয জনয ম্প্রদ়াযষক একডত্রত কয়া এফং 

ডিক়াদ়ান ক়ামমক্রভ এফং নয়ানয ডফষল স্ব়াস্থ্য ক়ামমক্রষভ ংগ্রষণয ক়াজও ম্প়াদন কষযন। 

➢ এআ কয়াড়াযডি ডশুষদয মত্ন ও ুডিয কক্ষষত্র ুপ্রডতডষ্ঠত। 

স্বীকৃত ়াভ়াডজক স্ব়াস্থ্য কভমী (অ়া) 

➢ এন়ায়া শুধুভ়াত্র ওন়ায গ্র়াষভ ভ়া ও ডশু স্ব়াস্থ্য (MCH) ডযষলফ়াগুডরয উয দৃডি ডনফদ্ধ কষয ক়াজ কষযন 

ম়ায ভষধয যষযষছ ডিক়াদ়ান এফং প্র়াডতষ্ঠ়াডনক-ডবডিক প্রফ। 

➢ এন়ায়া কভৌডরক ওলুধও যফয়া কষযন (কভৌডখক গবমডনষয়াধক ) এফং উ-ককষন্দ্র কয়াগীষদয কযপ়ায 

কষযন। 

➢ এন়ায়া ANM এফং AWW দ্ব়ায়া ডনযীক্ষণ এফং ভডথমত ন। এন়ায়া প্র়াযআ ANM-গুডরষত শ্রষভয কফ়াঝ়া 

হ্র়া কষযন এফং যফতমীষদয ক়াযী ফ়া ়া়ামযক়াযী ডষষফ ক়াজ কষযন। 

এন়াষদয ডযষলফ়া যফয়া একডি ডত্র-স্তযীয ়ান ফযফস্থ়্ায ভ়াধযষভ ডনযীক্ষণ কয়া য ম়ায ভষধয যষযষছ: 

● ক্ল়াস্ট়ায স্তষযয ু়াযব়াআজ়ায। 

● চ়াআল্ড কডষবরষভন্ট প্রষজট ডপ়ায (CDPO)। 

● কজর়া মম়াষয কজর়া ভয়াডজষেি/ক়াষরটয। 
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Covid-19 ভ়াভ়াযী চর়াক়ারীন ঙ্গনওয়াড়িষদয বূডভক়া 

● ভ়াভ়াযী চর়াক়ারীন, ঘষয ঘষয খ়াফ়ায যফয়াষয ুডফধ়ায ঠ়াৎ ফয়াঘ়াত ঘষিডছর এফং ভ়াস্ক এফং 

ফযডক্তগত ুযক্ষ়াভূরক যঞ্জ়াষভয (PPE) ঘ়ািডত ডছর। 

● এছ়া়ি়াও, ভস্ত ঙ্গনওয়াড়ি জুষ়ি প্র়াক-সু্কডরং ক়ামমক্রষভয ডফতযণ স্থ্ডগত কয়া ষযডছর, ভস্ত 

ঙ্গনওয়াড়িষত গযভ য়ান্ন়া কয়া খ়াফ়ায এফং জরখ়াফ়ায ডফতযণ ফন্ধ কষয কদওয়া ষযডছর, স্ব়াস্থ্য ও ুডি 

ডক্ষ়া ক্ষডতগ্রস্ত ষযডছর এফং ভজুডয হ্র়াষয ক়াযষণ ঙ্গনওয়াড়ি কভমীষদয থমননডতক ফস্থ়্ায ফনডত 

ষযডছর। 

● ম়াআষ়াক, ব়াযত যক়ায ডডডজি়ার ডষস্টভ ফযফ়ায কষয ঙ্গনওয়াড়ি কভমীষদয নর়াআন ক্ষভত়া শতডয 

কষযষছ, ম্প্রদ়াষযয ়াযত়া শতডয কষযষছ এফং ত়াষদয ক্ষভত়া ফৃডদ্ধ ডনডিত কষযষছ। 

● এগুডর ভ়াভ়াযী ডযডস্থ্ডত ডকছুি়া ডযচ়ারন়া কযষত ়াযত়া কষযডছর। ঙ্গনওয়াড়ি কভমী এফং 

়া়ামযক়াযীয়া ভ়াস্ক ডফতযণ কষযষছন, ঘষয ঘষয কিক-ক়াভ কযন ডফতযণ কষযষছন, ষচতনত়া ফৃডদ্ধ 

কষযষছন, ফ়াড়িষত ডগষয  ডশুষদয ডিক়া ডদষযষছন এফং নর়াআন ক্ল়াষয ভ়াধযষভ প্র়াথডভক শফ ডক্ষ়া 

ফজ়ায কযষখষছন। 

● এআব়াষফ, এন়ায়া ডফডবন্ন এর়াক়ায ডকছু প্রষয়াজনীয ডযষলফ়া প্রদ়ান এফং ভ়াভ়াযীডিয খ়ায়া প্রব়াফ 

কভ়াক়াষফর়ায ভূর বূডভক়া ়ারন কষযডছষরন। 

ঙ্গনওয়াড়িয়া কী কী চয়াষরষঞ্জয মু্মখীন ন? 

মডদও ব়াযষত ঙ্গনওয়াড়িগুডর ডফষল গুরুেূণম বূডভক়া ়ারন কষয, এন়ায়া ংখয ভয়ায মু্মখীন ন ম়া 

ভগ্র জ়াডতয গ্রগডতষত ফ়াধ়া প্রদ়ান কষয। ত়াষদয ডকছু ভয়ায মু্মখীন ষত য: 
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মম়াপ্ত ডযক়াঠ়াষভ়া 

● ব়াযষত ঙ্গনওয়াড়িষদয ভুখয ভয়া র ডযক়াঠ়াষভ়ায ভয়া৷ 

● স্থ়্ান ও প্রকৃডতয ডদক কথষক ব়াযষত ডধক়াং ঙ্গনওয়াড়িয ডনভম়াণ ষন্ত়ালজনক। ক়াষয়া ক়াষয়া ছ়াদ 

অষছ খষ়িয, অফ়ায ক়াষয়ায অষছ য়াষফস্ট ফ়া ডিষনয । ত়াষদয ভষধয ক়াষয়ায ভ়াডিয কভষঝ অষছ। 

● ়ানীয জর এফং য়াডনষিষনয ভকত়া প্রষয়াজনীয ুডফধ়ায কক্ষষত্র, ত়াষদয কফডযব়াষগযআ িযষরি এফং 

়াআমুক্ত জষরয র়াআষনয ব়াফ যষযষছ। 

রডজডস্টক-়াপ্ল়াআ ংক্র়ান্ত ভয়া 

● ষনক ঙ্গনওয়াড়িষত প্রডতডদষনয ক়াষজয জনয প্রষয়াজনীয ডকছু কভৌডরক ডজডনষয ডনযডভত এফং মম়াপ্ত 

যফয়াষয ব়াফ যষযষছ, কমভন কযডজস্ট়ায, কগ্র়াথ ক়াডম, ুডি এফং স্ব়াস্থ্য ডক্ষ়া ়াভগ্রী, প্র়াক-সু্কর ডক্ষ়ায 

উ়াদ়ান, কছ়ািখ়াষি়া কয়াষগয ডচডকৎ়ায জনয ওলুধ, অযযন ও পডরক য়াডড িয়াফষরি এফং ডবি়াডভন A 

ডয়া আতয়াডদ। 

কভমীষদয ংখয়া মম়াপ্ত 
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● 2021 ়াষরয অগস্ট মমন্ত, ডফডবন্ন স্তষয ়ায়া কদষ ঙ্গনওয়াড়িগুডরষত প্র়ায 1.93 রক্ষ দ ূনয ডছর। 

● এষত ডফদযভ়ান ঙ্গনওয়াড়ি কভমীষদয ক়াষজয ডতডযক্ত চ়া ফ়াষ়ি। 

●  2020 ়াষরয জুর়াআ মমন্ত, ICDS-এয তত্ত্ব়াফধ়াযক ষদ ূনযষদয ংখয়া ডফ়াষয 46.3% এফং 

কতষরঙ্গ়ান়ায 41.3% ডছর। 

● এডি ়াআর়াআি কষয কম কীব়াষফ মম়াপ্ত কভমীষদয ভয়া ব়াযষত ঙ্গনওয়াড়ি ফযফস্থ়্াষক জজমডযত কয়ায 

একডি প্রধ়ান ভয়া৷ 

মম়াপ্ত ম্ম়ানী 

● ক়াষজয ডতডযক্ত চ়াষয ়া়া়াড, ঙ্গনওয়াড়ি কভমীয়া কম ডযষলফ়াগুডর প্রদ়ান কষয ত়ায জনয কভ 

ম্ম়ানী (ভজুডয) ভয়াযও মু্মখীন ন৷ এভনডক ত়াষদয নূযনতভ ভজুডযও কদওয়া য ন়া। 

● ঙ্গনওয়াড়ি কভমীয়া এভডনষতআ  একডি নম্র িবূডভ কথষক অষন, কভ ম্ম়ানী ত়াষদয দডযদ্র থমননডতক 

ফস্থ়্াষক অযও ফ়াড়িষয কত়াষর৷ 

নয়ানয 
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● এয ভষধয যষযষছ ম্প্রদ়াষযয ়া়াষমযয ব়াফ, ঙ্গনওয়াড়ি কভমীষদয মম়াপ্ত জ্ঞ়ান এফং ক়াষজয দক্ষত়া, 

দুফমর মমষফক্ষণ, তত্ত্ব়াফধ়ান এফং ভূরয়াযন আতয়াডদ। 

 

 

 

 

 

 


