ফু লকি প্রকিক্ষণ িার্যক্রম
২৮ বৎসর আগে ১৯৯১ সাগল 'ফুলকি' প্রকিকিি হয়, এটি এিটা অলাভজনি সংস্থা র্া ক্ষকিগ্রস্থ সম্প্রদাগয়র জীবনগি
আগলাকিি িগর তিাগল । েি ২৬ বছর ধগর িলিারখানার মকহলা িমীগদর ক্ষমিা ও জ্ঞান বৃকির জনয
'ফুলকি' তিয়ারকেভার এবং প্রজনন স্বাস্থয অকধিার প্রকিক্ষণ(এস আর এইচ আর)প্রকিক্ষণ প্রদান িরগছ।
'ফুলকি' অসহায় মানুষ কবগিষ িগর িমযজীকব মকহলা ও কিশুগদর সামাকজি, আর্য-সামাকজি অবস্থার উন্নকির লগক্ষয
এিটা দৃকি ভকি কদগয় শুরু িগর । প্রধান লক্ষয হগলা িলিারখানা অর্বা সাধারন িমযজীকব নারী শ্রকমি ও
কিশুর অকধিার সুরকক্ষি এবং িকিিালী িরা। 'ফুলকি ইগিামগধযই কবকভন্ন িারখানায় ৪১ টি বযাগচ তিয়ারকেভার
প্রকিক্ষণ প্রদান িগরগছ । প্রতি তিয়ারকেভার ব্যাচ এ ১২ থেকে ১৫ অংশগ্রহণোরীকের িাতিোভু ক্ত /নতেভু ক্ত েরা র্ায়।
এ এছাডাও 'ফুলকি' নারী িমীগদর জনয স্বাস্থয সগচিনিা ও এসআরএইচআর তেকনং প্রদান িগর। এসআরএইচআর
থেতনং ২ টি মাধযগম প্রদান িরা হয়- প্রর্গম মধয-স্তর বযবস্থাপনা (কমড-তলগভল মযাগনজগমন্ট) প্রকিক্ষণ তদওয়া
হয়। পরবকিয গি কপয়ার গ্রুপ েঠন িগর প্রকিক্ষণ তদওয়া হয় । তর্ন সাধারণ িমীরাও উপগরাি প্রকিক্ষণ
সম্পগিয জানগি পাগর ।

# আমাদের সেবা-

*প্রাি-শিিবকবিাি (ইকসকড) কভকিি িত্ত্বাবধান এবং কিক্ষগির তমৌকলি প্রকিক্ষণ প্রদান*কদবার্ত্নগিন্দ্র কবস্তরিরণ এবং সকিিিরণ প্রদান –
*তর্ৌন ও প্রজনন স্বাস্থয অকধিার প্রকিক্ষণ (এসআরএইচআর) প্রদান*স্বল্প মূগলয উচ্চমাগনর সযাগনটাকর নযাপকিন প্রদান-

# প্রকিক্ষদের োম - প্রাি-শিিবকবিাি (ইকসকড) –

স্থাে: 'ফুলকি' প্রকিক্ষণ তিন্দ্র। প্লট নম্বর -২৬৪, তরাড- ৪/এ , ব্লি- এফ । বসুন্ধরা আবাকসি এলািা , ঢািা১২২৯, বাংলাগদি । অর্বা িারখানার প্রকিক্ষণ তিন্দ্র ।

ছকব : সিযারকিভার প্রকিক্ষণ চলািালীে েময ফুলকি প্রকিক্ষণ সিন্দ্র

# কবষয কববরণী-স্থাে ফুলকিক্রকমি
েম্বর
0১

প্রকিক্ষণ কববরণী

0২

প্রাি-শিিবকবিাি
(ইকসকড)
প্রকিক্ষণ উপিরণ/খােয

0৩

ফু লকি থে-থেযার

েমযিাল
(৮টা -৫টা)
0৮ কদন

স্থাে
ফু লকি

0৮ কদন

ফু লকি

0১ কদন

ফু লকি

পতরেশশন

# কবষয কববরণী-স্থাে িারখাোক্রকমি
েম্বর
0১
0২

প্রকিক্ষণ কববরণী
প্রাি-শিিবকবিাি (ইকসকড)

েমযিাল
(৮টা-৫টা)
0৫ কদন

িারখানা

প্রকিক্ষণ উপিরণ/ খােয / তিয়ার

0৫ কদন

িারখানা

কেভার গাইে ব্ই

স্থাে

# কবষয কববরণী-স ৌে ও প্রজেে স্বাস্থয অকিিার প্রকিক্ষণ (এে আর এইচ আর)
স্থাে : িারখাো
ক্রকমি
েম্বর
0১

0২

প্রকিক্ষণ কববরণী
তর্ৌন ও প্রজনন স্বাস্থয
অকধিার প্রকিক্ষণ (এস
আর এইচ আর)
প্রকিক্ষণ উপিরণ/খােয/

েমযিাল
(৮টা-৫টা)
0৩ কদন

স্থাে
িারখানা

0৩ কদন

িারখানা

প্রতশক্ষণ তি

# আমাদের প্রাি-শিিব কবিাি (ইকেকি) প্রকিক্ষণ িা য ক্রম * তখলা কি? কিশু কবিাগি তখলার গুরুত্ব (বয়স অনুর্ায়ী তখলার মাধযগম কিশুর কবিাি) ।
* শারীতরে, সামাতিে-মানতসে, ভাষা কভকিি কবিাগির জনয বয়স উপগর্ােী থখিা ।
* ছড়া, ছড়াোন ,েল্পবলা ও আগলাচনা, েল্পবলার তিৌিল।
* কিশু কদবার্ত্ন তিগন্দ্রর ধারণা, গুরুত্ব ও তিগন্দ্রর শবকিি।
* কিশু কদবার্ত্ন তিগন্দ্রর সুসকিিিরন- অভযান্তকরন সিািরণ এবং বাকহযি সিািরণ।
* স্বাস্থযকবকধ- (কিশু, তিন্দ্র, বযকিেি) ।
* কিশু কদবার্ত্ন তিগন্দ্রর কিক্ষার পকরগবি।
* কিশুর খাদযও পুকি, পুকিহীনিা।
* কিশুর আঘাি তর্গি কনরাপিা।
* কিশুর প্রার্কমি কচকিৎসা।

# স ৌে ও প্রজেে স্বাস্থয অকিিার প্রকিক্ষণ (এে আর এইচ আর) প্রকিক্ষণ িা য ক্রম 

বযাকিেি পকরচ্ছন্নিা



প্রজনন স্বাস্থয



মাকসি স্বাস্থযকবকধ



প্রসবিালীন র্ত্ন



জলবাকহি তরাে



তর্ৌন ও মানকসি হয়রাকন



িযান্সার সগচিনিা



পকরবার পকরিল্পনা

স ািাদ াদির ঠিিাো িাহনাজ রহমান কমকি -তমাবাইল :০১৭১২৮৩৮৪২৫. ই-তমল: admin@phulkibd.org
অকফস: প্লট নম্বর -২৬৪, ররোড- ৪/এ ,ব্লক- এফ । বসু ন্ধরো আবোসসক এলোকো , ঢোকো-১২২৯, বোাংলোদেশ ।

