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ইন্টিগ্রেগ্রেড চাইল্ড ডডগ্রবরগ্রভি ান্টবিগ্র (ICDS)- 

যকান্টয ন্টিভ 

 

ICDS ন্টিভ 

এই প্রকল্পন্টে 1975 াগ্রর শুরু গ্র়েন্টির এফং এয রক্ষ্য ন্টশুগ্রদয াভন্টেক ন্টফকা এফং ভাগ্র়েগ্রদয ক্ষ্ভতা়েন। এন্টে 
একন্টে ডকন্দ্রী়ে স্পনয ন্টিভ। প্রকল্পন্টে প্রাথন্টভকবাগ্রফ অঙ্গনও়োন্ট়ি ডকগ্রন্দ্রয ভাধযগ্রভ ন্টযচান্টরত ়ে। এই প্রকল্পন্টে 
ভন্টরা ও ন্টশু উন্ন়েন ভন্ত্রগ্রকয অধীগ্রন যগ্র়েগ্রি। 

ICDS-এয উগ্রেয 

ইন্টিগ্রেগ্রেড চাইল্ড ডডগ্রবরগ্রভি ান্টবিগ্র (ICDS) প্রকগ্রল্পয প্রধান উগ্রেযগুন্টর ন্টনম্নরূ: 

● 0-6 ফিয ফ়েী ন্টশুগ্রদয ুন্টি ও স্বাগ্রযযয অফযা উন্নত কযা; 
● ন্টশুয ন্টিক ভানন্টক, াযীন্টযক ও াভান্টিক ন্টফকাগ্রয ন্টবন্টি যান কযা; 
● ভৃতুযয ায, অুযতা, অুন্টি এফং িুর ড্রআউগ্রেয ঘেনা হ্রা কযা; 
● ন্টশুয ন্টফকাগ্রয িনয ন্টফন্টবন্ন ন্টফবাগ্রেয ভগ্রধয নীন্টত ও ফাস্তফা়েগ্রনয কামিকয ভন্ব়ে াধন কযা এফং 
● ন্টিক ুন্টি ও স্বাযয ন্টক্ষ্ায ভাধযগ্রভ ন্টশুয স্বাবান্টফক স্বাযয ও ুন্টিয চান্টদা ূযগ্রে ভাগ্র়েয াভথিয ফৃন্টি 

কযা। 

ICDS-এয ন্টফধান এফং ন্টযগ্রলফা 

ইন্টিগ্রেগ্রেড চাইল্ড ডডগ্রবরগ্রভি ন্টযগ্রলফাগুন্টর ডকন্দ্র স্পনয কগ্রয। ুন্টফধাগ্রবােীগ্রদয ন্টনম্নন্টরন্টিত ি়েন্টে ন্টযগ্রলফা 
প্রদান কযা ়ে: 

1. মূ্পযক ুন্টি (SNP) 
2. স্বাযয ও ুন্টি ডচক-আ 
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3. ইন্টভউনাইগ্রিন 
4. প্রাক-ন্টফদযারগ্র়ে ন্টশুগ্রদয িনয অনানুষ্ঠান্টনক ন্টক্ষ্া 
5. স্বাযয ও ুন্টি ন্টক্ষ্া 
6. ডযপাডযর ডফা 

এই ন্টযগ্রলফাগুন্টর প্রধানত োভীে অঞ্চগ্রর প্রন্টতন্টষ্ঠত অঙ্গনও়োন্ট়ি ডকন্দ্রগুন্টর ডথগ্রক যফযা কযা ়ে এফং এনাযা 
ফ্রিরাইন কভিীগ্রদয াগ্রথ কাি কযা ়ে। 

ন্টযূযক ুন্টি ডপ্রাোভ (SNP) 

ICDS-এয এই ন্টফবাগ্রেয অধীগ্রন, 6 ফিগ্রযয কভ ফ়েী ন্টশু এফং েবিফতী এফং স্তনযদানকাযী ভাগ্র়েগ্রদয 
ম্প্রদাগ্র়েয িনয এফং ন্টযূযক িাদয এফং ফৃন্টি ংক্রান্ত ন্টযগ্রলফা যফযা কযা ়ে। ুন্টফধাগ্রবােীগ্রদয 300 
ন্টদগ্রনয ন্টযূযক িাফায ডদও়ো ়ে। ন্টযূযক িাফায ডদও়োয ভাধযগ্রভ, এই প্রকল্পন্টে িাতী়ে প্রস্তান্টফত এফং ন্টনম্ন-
আগ্র়েয ডেেীগ্রত ন্টশু ও ভন্টরাগ্রদয ে়ি কযাডরান্টয েগ্রেয ফযফধানন্টে ূযে কযায ডচিা কগ্রয। 

স্বাযয ও ুন্টিয ডচক-আ 

এয ভগ্রধয যগ্র়েগ্রি ি়ে ফিগ্রযয কভ ফ়েী ন্টশুগ্রদয স্বাযযগ্রফা, েবিফতী ভন্টরাগ্রদয প্রফূফি মত্ন এফং 
স্তনযদানকাযী ভাগ্র়েগ্রদয প্রগ্রফািয মত্ন। প্রদি ন্টযগ্রলফাগুন্টরয ভগ্রধয যগ্র়েগ্রি ন্টন়েন্টভত স্বায্ম যীক্ষ্া, ডা়েন্টয়োয 
ন্টচন্টকৎা, কৃন্টভনাক ন্টচন্টকৎা, ওিন ডযকডি কযা, ন্টেকাদান এফং াধাযে ওলুধ ন্টফতযে। 

ন্টেকাদান 

ন্টশুগ্রদয ন্টনম্নন্টরন্টিত প্রন্টতগ্রযাধগ্রমােয ডযাগ্রেয ন্টফরুগ্রি ন্টেকা ডদও়ো ়ে: ন্টডগ্রথন্টয়ো, ডান্টরও, াযেুন্ট ফা ঘুংন্ট়ি 
কান্ট, াভ, ন্টেন্টফ এফং ন্টেগ্রেনা। েবিফতী ভন্টরাগ্রদয ন্টেডেনাগ্রয ন্টফরুগ্রি ন্টেকা ডদও়ো ়ে মা নফিাতক এফং 
ভাতৃভৃতুয হ্রা কগ্রয। 

ন্টপ্র-িুগ্রর ন্টশুগ্রদয িনয অনানুষ্ঠান্টনক ন্টক্ষ্া (PSE) 

এই ন্টফবােন্টেগ্রক ICDS ন্টিগ্রভয ডভরুদণ্ড ফগ্রর ভগ্রন কযা ডমগ্রত াগ্রয। এই প্রকগ্রল্পয ভস্ত ন্টযগ্রলফা োভ ও 
োভাঞ্চগ্ররয অঙ্গনও়োন্ট়ি ডকগ্রন্দ্র এফং হুগ্রয ফন্টস্তগ্রত ডদও়ো ়ে৷ প্রধানত ুন্টফধাফন্টঞ্চত ন্টশুগ্রদয িনয এই ন্টপ্র-িুর 
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ন্টক্ষ্াভূরক ডপ্রাোভন্টে গ্রফিািভ ফৃন্টি এফং ন্টফকাগ্রয িনয প্রগ্র়োিনী়ে ইনুেগুন্টরয উয ডিায ন্টদগ্র়ে একন্টে 
প্রাকৃন্টতক, আনন্দদা়েক এফং উেীক ন্টযগ্রফ প্রদান এফং ন্টনন্টিত কযায ন্টদগ্রক ন্টযচান্টরত ়ে। ICDS-এয 
প্রাথন্টভক ন্টক্ষ্ায উাদান র একন্টে গুরুত্বূেি ইনুে মা আিীফন ডিায এফং ন্টফকাগ্রয িনয একন্টে ন্টিারী 
ন্টবন্টি প্রদান কগ্রয। এন্টে ন্টশুগ্রক প্রাথন্টভক ন্টফদযারগ্র়েয িনয প্রগ্র়োিনী়ে প্রস্তুন্টত প্রদান কগ্রয । 

স্বাযয ও ুন্টিেত ন্টক্ষ্া 

এই উাদাগ্রনয অধীগ্রন, 15 ডথগ্রক 45 ফিয ফ়েী ভন্টরাগ্রদয ুন্টি এফং স্বাযয ম্পগ্রকি ন্টক্ষ্া প্রদান কযা ়ে। 
এন্টে BCC (ন্টফগ্রন্টব়োয, ডচঞ্জ, কন্টভউন্টনগ্রকন) ডকৌগ্ররয অং। দীঘিগ্রভ়োদী রক্ষ্য র নাযীগ্রদয ক্ষ্ভতা ততন্টয 
কযা মাগ্রত তাযা তাগ্রদয ন্টনগ্রিয স্বাযয, ুন্টি এফং উন্ন়েগ্রনয াাান্ট তাগ্রদয ন্তান এফং ন্টযফাগ্রযয চান্টদাগুন্টর 
ডদিাগ্রানা কযগ্রত াগ্রয। 

ডযপাযার ন্টযগ্রলফা 

ন্টন়েন্টভত স্বাযয যীক্ষ্া-ন্টনযীক্ষ্ায ভ়ে, অফযা ফা ডযাগ্রেয ডম ডকানও ডক্ষ্গ্রে অন্টফরগ্রে ন্টচন্টকৎায প্রগ্র়োিন গ্রর 

াাতার ফা ডকানও প্রাথন্টভক স্বাযয ডকগ্রন্দ্র ডযপায কযা ়ে। অঙ্গনও়োন্ট়ি কভিীগ্রক ন্টশুগ্রদয ভগ্রধয অক্ষ্ভতা 

নাি কযায িনয প্রন্টক্ষ্ে ডদও়ো ়ে মাগ্রত প্রাথন্টভক স্তগ্রক্ষ্ কযা মা়ে। 

ICDS ন্টফধাগ্রনয ুন্টফধাগ্রবােীযা 

নীগ্রচয াযেীন্টে ফযািযা কগ্রয ডম কীবাগ্রফ ভন্টন্বত ন্টশু উন্ন়েন ন্টযগ্রলফাগুন্টর ন্টশু এফং প্রাপ্তফ়েিগ্রদয ন্টফন্টবন্ন 

ডোষ্ঠীয িনয উকাযী। 

 

 

ডফা োগ্রেিগ্রেড ুন্টফধাগ্রবােীযা 

ন্টযূযক ুন্টি ডপ্রাোভ (SNP) 

েবিফতী এফং স্তনযদানকাযী ভন্টরাযা। 

 

6 ফিগ্রযয কভ ফ়েী ন্টশুযা 
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স্বাযয ও ুন্টিয ডচক-আ েবিফতী এফং স্তনযদানকাযী ভন্টরাযা। 

ন্টেকাদান 

েবিফতী এফং স্তনযদানকাযী ভন্টরাযা। 

 

6 ফিগ্রযয কভ ফ়েী ন্টশুযা 

ন্টপ্র-িুগ্রর ন্টশুগ্রদয িনয 

অনানুষ্ঠান্টনক ন্টক্ষ্া 6 ফিগ্রযয কভ ফ়েী ন্টশুযা 

স্বাযয ও ুন্টিেত ন্টক্ষ্া 

েবিফতী এফং স্তনযদানকাযী ভন্টরাযা। 

 

6 ফিগ্রযয কভ ফ়েী ন্টশুযা 

ডযপাগ্রযর ন্টযগ্রলফা 

েবিফতী এফং স্তনযদানকাযী ভন্টরাযা। 

 

6 ফিগ্রযয কভ ফ়েী ন্টশুযা 

 


