
 

 

গহৃ ব্যব্স্থাপনার পযযায়গুলা অনুসরণ কলর আমার কক্ষটিলক যযভালব্ আরও আকর্যণীয় কলর য াা 
যায়  া ব্ণযনা করা হলা- 

গৃ ফযফস্থানায ংজ্ঞা তে স্পষ্ট ধাযণা কযা মায় যম , গৃ ফযফস্থানা ারযফারযক রক্ষ্য অর্জ তনয র্নয 
কেগুতরা ধাযাফারক কভজদ্ধরেয ভরষ্ট ভাত্র। 

এ দ্ধরে গুতরা ধাযাফারক বাতফ ম্পন্ন কযতে য় ফতর এগুতরাতক গৃ ফযফস্থানায দ্ধরে ফা মজায় 
ফরা য়। 

 পররকল্পনা – 

গৃ ফযফস্থানায প্রথভ ধা রযকল্পনা কযা। রক্ষ্য অর্জ তনয যক্ষ্তত্র যমফ কভজন্থা অফরম্বন কযা য় , 

োয ূতফজ কার্টি কীবাতফ কযা তফ, যকন কযা তফ ইেযারি ম্বতে রিন্তাবাফনা কযায নাভ রযকল্পনা। 

অথজাৎ রযকল্পনা তরা ূফজ যথতক রস্থযকৃে কামজক্রভ। 

এতক্ষ্তত্র, আরভ আভায কক্ষ্টাতক যকন ুন্দয কযতে িাই , কক্ষ্টি ুন্দয কযতে িাইতর প্রথতভ আভাতক রক 
কযতে তফ এফং যকন কযতে তফ এফ রিন্তাবাফনাই তরা রযকল্পনা। যৌন্দমজফধজন এফং আত্মেৃরিয 
র্নয আরভ আভায কক্ষ্টাতক ুন্দয কযতে িাই। 

কক্ষ্টি ুন্দয কযতে িাইতর প্রথতভ আভাতক আভায রযফাতযয অনযানয িযতিয াতথ আতরািনা কতয 
রনতে তফ। কাযণ, রযকল্পনা গ্রণ ও ফাস্তফায়তন রযফাতযয িযতিয ভোভতে যমতকাতনা কার্ র্েয 
য়। 

গহৃ ব্যব্স্থাপনার পযযায় অনুসরণ কলর আমার কক্ষটি আকর্যণীয় করার উপায় 

 সংগঠন – 

গৃীে রযকল্পনা অনুমায়ী রযফাতযয রফরবন্ন কার্গুতরায ভতধয ংতমাগ াধন কযায নাভ ংগঠন।  

ংগঠতনয মজাতয় যকান কার্ যকাথায় ও রকবাতফ কযা তফ ো রস্থয কযা য়। কার্ কযতে যগতর 
যকান কার্ কাতক রিতয় কযাতনা তফ , য কার্ ম্পতকজ  কায অরবজ্ঞো আতে , রকবাতফ কার্টি কযতে 
তফ, রক রক ম্পি ফযফায কযা তফ ইেযারি রফতফিয রফলয়ভূ ংগঠতনয অন্তবুজ ক্ত। 

এক কথায় কার্ , কভী ও ম্পতিয ভতধয ভন্বয় াধন কযাতক ংগঠন ফতর। আভায রযকরল্পে কাতর্ 
আভায ভা, ফাফা এফং বাই আভাতক াাময কযতে াযতফ। যমবাতফ োযা আভায় াাময কযতে াতয- 

 প্রথভ মজাতয় কযণীয় কাতর্য রফরবন্ন অংতয একটি ধাযাফারক রফনযা যিনা কযতফ।  

 রিেীয় মজাতয় যকান কার্ আতগ এফং যকান কার্ তয তফ ো ধাযাফারকবাতফ যিনা কযতফ। 



 

 

 েৃেীয় মজাতয় রনরিজষ্ট কার্ ফা কার্ভূ ফযরক্ত িাযা ম্পন্ন কযায র্নয একটি কভজ কাঠাতভা 
যিনা কযতফ। 

এ যথতক ফরা মায়, যম যকাতনা কার্ ুষু্ঠবাতফ ম্পািতনয ুরিরন্তে িতক্ষ্ গ্রণ কযাই ংগঠন। 

 রনয়ন্ত্রণ – 

গৃ ফযফস্থানায গুরুত্বূণজ ধা তে রনয়ন্ত্রণ কযা। রনয়ন্ত্রণ ফরতে যফাঝায় রযফাতযয কর ফযরক্ত 
ুৃংখরবাতফ ারযফারযক রক্ষ্য অর্জ তনয কাতর্ রনতয়ারর্ে রকনা ো মজতফক্ষ্ণ কযা। 

রযকরল্পে কভজূরি ও ূফজ রনধজারযে ভান অনুাতয কামজ ম্পারিে তে রকনা ো মজতফক্ষ্ণ কযা ও 
প্রতয়ার্নতফাতধ উমুক্ত ংতাধনীয ফযফস্থা কযা এ মজাতয়য কার্। 

কার্ িরাকারীন অফস্থায় কাতর্য অগ্রগরে মজতফক্ষ্ণ কতয যিখতে তফ , যম রযকল্পনা কযা তয়তে য 
অনুমায়ী কার্ তে রকনা, মাতক যম কার্ যিয়া তয়তে য কার্ ঠিকবাতফ কযতে রকনা ইেযারি। 

প্রতয়ার্নতফাতধ কাতর্য ধাযা রযফেজ ন কতয কার্ ম্পািতনয ফযফস্থা কযতে তফ। এতক্ষ্তত্র কক্ষ্টি ার্াতনা 
আভায েন্দ তে রকনা ফা না তর আরভ মা কযফ – প্রতয়ার্ন অনুমায়ী গৃীে রযকল্পনায় রকেুটা 
যিফির কতয নেুন যকাতনা রদ্ধান্ত রনতয় কার্টি ুষু্ঠবাতফ ম্পন্ন কতয িরৃষ্টনন্দন কযায যিষ্টা কযতফা।  

 মূযায়ন – 

গৃ ফযফস্থানায ফজতল মজায় তরা ভূরযায়ন কযা। কাতর্য পরাপর রফিায ফা মািাই কযাই তে 
ভূরযায়ন। রযকল্পনা ও রনয়ন্ত্রতণয ওয কাতর্য পরাপর রনবজ য কতয। 

কার্টি কযায যেতন যম রক্ষ্য রের ো অর্জ তন ূফজফেী মজায়গুতরায অফিান ুঙ্খানুুঙ্খরূত ভূরযায়ন 
কযতে তফ। ভূরযায়ন োড়া কাতর্য পরো ও রফপরো রনরূণ কযা মায় না। কাতর্য উতেয ফা 
রক্ষ্যতক যকন্দ্র কতয পরাপর মািাই কযতে য়। উতেয ারধে না তর পরাপর বাতরা তরা না ফুঝতে 
তফ। 

 ঠিক ভূরযায়তনয র্নয রনম্নরররখে রফলয়গুতরায প্ররে রক্ষ্য যাখতে তফ- 

 রক্ষ্য অনুমায়ী রযকরল্পে কার্গুতরা ঠিকভতো তয়তে রক না। 

 কাতর্য পরো ফা ফযথজো রনরূণ কযা। 

 কাতর্ ফযথজ তর ফযথজোয কাযণ অনুোন কতয যফেীতে ংতাধতনয ভাধযতভ কাতর্ পর 
ওয়া। 

ভূরযায়তনয রবরিতে ফরতে ারয , ার্াতনা যগাোতনা রযাটি কক্ষ্টিতে ফত এখন আভায অতনক বাতরা 
রাগতে। িরৃষ্টনন্দন এই কতক্ষ্ ফত আরভ আযাভতফাধ কযরে। আভায কতক্ষ্য প্ররেটি রর্রনই এখন 
আকরলজে। এই কতক্ষ্ অফস্থান কতয আরভ এখন মতথষ্ট আত্মেৃরি ারে। 


