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রৃদমোগ ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় (ল্টভল্টনল্টি াফ ল্টিজাস্টায ভযাদনজদভন্ে এণ্ড ল্টযল্টরপ, এভল্টিএভাঅয) 
স্থানীয় যকায প্রদকৌর াল্টধদপ্তয (দরাকার গবনেদভন্ে াআল্টিল্টনয়াল্টযাং ল্টিােেদভন্ে, এরল্টজাআল্টি) 
জনস্বাস্থয প্রদকৌর াল্টধদপ্তয (ল্টিােেদভন্ে াফ াফল্টরক সরথ াআল্টিল্টনয়াল্টযাং, ল্টিল্টএাআচাআ) 
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ল্টজ ল্টি াঅয নুফোন াধাযণ ল্টফবাগ 
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৭.২ াঅশ্রয়দানকাযী জনদগাষ্ঠীয জন্য এনোাআদেরদভন্ে ........................................................................................... 25 

৮.০ প্রাল্টতষ্ঠাল্টনক ফযফস্থানা এফাং ফাস্তফায়ন ........................................................................................................... 31 

৮.১ প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী প্রল্টতষ্ঠান (ল্টাঅাআাআউ) ................................................................................................. 32 
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১.০ প্রকদল্পয ল্টফফযণ  

১.১ চূনা  

২৫স াঅগস্ট, ২০১৭ তাল্টযখ সথদক রৄরু য়া ভায়ানভাদযয যাখাাআন যাদজয চরভান চযভ ল্টাংতা সযাল্টঙ্গা ম্প্রদাদয়য াঅনুভাল্টনক 
৭২০,০০০ ভানুলদক ীভান্ত াল্টতক্রভ কদয ফাাংরাদদদয কক্সফাজায সজরায় াঅশ্রয় ল্টনদত ফাধয কদযদে। এাআ গণপ্রস্থাদনয পদর ফাস্তুচুযত 
সযাল্টঙ্গা জনাংখযায (ল্টিাঅযল্ট) সভাে ল্টযভাণ দাাঁল্টড়দয়দে ৯,১৯,০০০ জন  মা লৃ্টথফীয ফদচদয় দ্রুতগল্টতদত ফধেভান সজাযফূেক 
ফাস্তুচুযল্টতয াংকেগুল্টরয ভদধয ান্যতভ। ম্প্রল্টতক ভদয় সযাল্টঙ্গা  জনদগাল্টষ্ঠয াঅগভদনয াংখযা াদনক কদভ াঅদর এখদনা ীভান্ত 
ল্টদদয় প্রদফ াফযাত যদয়দে। ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাল্টষ্ঠয ৮৫% ল্টনল্টদেষ্ট স্থাদন ফফা কযদে, ১৩% স্থানীয় াঅশ্রয় প্রদানকাযী 
জনদগাষ্ঠীয াদথ ল্টনল্টদেষ্ট স্থাদন ফফা কযদে, এফাং ২% াঅশ্রয় প্রদানকাযী জনদগাষ্ঠীয াদথ ল্টফল্টবন্ন স্থাদন ফফা কযদে। ফোল্টধক 
াংখযক সযাল্টঙ্গা জনদগাল্টষ্ঠ যদয়দে উল্টখয়া এফাং সেকনাপ উদজরায়, সমখাদন তাদদয াংখযা াঅশ্রয় প্রদানকাযী জনদগাষ্ঠীয ল্টতনগুন। 

জরুযী ভাল্টি সক্টয সযাল্টঙ্গা ক্রাাআল্ট সযন্স প্রদজক্ট (াআএভাঅযল্টাঅযল্ট) জনাধাযদনয জন্য উন্নত ল্টযদলফায  সুদমাগ ৃল্টষ্ট কযদত 
এফাং ল্টফল্টচ্ছন্ন সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীয ভস্যা রাঘফ  াভাল্টজক ল্টনযািা ৃল্টষ্টয জন্য গৃীত ফযফস্থাভূদক ল্টিারী কযদফ। প্রকল্পল্টে াল্টন 
যফযা, স্যাল্টনদেন এফাং ভল্টিত ফজেয ফযফস্থানা, স্বাস্থযল্টফল্টধ প্রচায, ফরভুখী রৃদমোগ াঅশ্র়িদকন্দ্র তথা প্রাথল্টভক ল্টফদযার়ি/কল্টভউল্টনল্টে 
সন্োয ল্টনভোণ, প্রদফ/াংদমাগ ড়ক ল্টনভোণ এফাং জরুযী ল্টনগেভন যাস্তা  সত ু ল্টনভোণ, ড়ক  পুোদতয উন্নয়ন, রৃদমোগ ঝুাঁল্টক 
ফযফস্থানা,  প্রাল্টতষ্ঠাল্টনক ফযফস্থা ল্টিারীকযদণয ভাধযদভ া়িতা কযদফ।  

এাআ নুফোন নীল্টত কাঠাদভা (াঅযল্টএপ) ল্টযদফগত  াভাল্টজক ফযফস্থানা সেভ়িাকে (াআএএভএপ) এয াাং ল্টাদফ 
ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা  এনল্টজগুল্টরয জন্য ল্টনদদেনা প্রদান কযদত প্রস্তুত কযা দ়িদে সমখাদন উ-কদপাদনন্ে/ কদপাদনন্েগুল্টরয 
ফাস্তফায়দনয জন্য স্থা়িী ফা াস্থা়িী ল্টবল্টিদত এফাং/াথফা সস্বচ্ছায়দানকতৃ বূল্টভ ফযফাদযয প্রদ়িাজন দত াদয। তরৃল্টয, প্রস্তাল্টফত প্রকল্প 
এফাং উ-প্রকল্পগুল্টরয কাযদণ বূল্টভ াল্টধগ্রণ এফাং নুফোন পল্টকেত সনল্টতফাচক প্রবাফগুল্টর প্রল্টতদযাধ ফা হ্রা কযায নীল্টত  দ্ধল্টতগুল্টর 
ল্টনধোযদণয জন্য াঅযল্টএপ প্রস্তুত কযা দ়িদে। এাআ াঅযল্টএপ সস্বচ্ছায় বূল্টভ দান প্রল্টক্রয়ায নীল্টত  দ্ধল্টতগুল্টর ল্টনধোযণ কদয।    

নুফোন নীল্টতয উদেশ্য দচ্ছ প্রকল্প দ্বাযা প্রবাল্টফত ভানুল এফাং ল্টযফাযগুল্টর সমন তাদদয প্রকল্পফূে জীফনমাত্রায ভান ফজা়ি যাখদত ফা 
তায সচদয় উন্নত কযদত াদয তা ল্টনল্টিত কযা। াঅযল্টএপ এয উদেশ্য দচ্ছ াননল্টচ্ছক নুফোন হ্রা কযা এফাং প্রকল্প প্রবাল্টফত 
সরাকজন  ল্টযফাযগুল্টর, প্রস্তাল্টফত প্রকল্প/ল্টনভোণ কাদজয কাযদণ মাদদয বূল্টভ, পদ, জীল্টফকা এফাং জীফনমাত্রায ভান িল্টতগ্রস্ত দত 
াদয তাদদয উদদ্বগভূ মথামথবাদফ ভূরযা়িন কযায জন্য একল্টে কভেদ্ধল্টত প্রণয়ন কযা।     

এাআ াঅযল্টএপ এ িল্টত ল্টনধোযদণয জন্য ল্টনদদেল্টকা এফাং একল্টে সস্বচ্ছায়-জল্টভ দান প্রল্টক্রয়ায ফণেনা ান্তবুেি যদয়দে। াঅযল্টএপ এ 
ল্টফস্তাল্টযত িল্টতূযণ যাদকজ াংজ্ঞাল্ট়িত কযায জন্য ল্টফস্তৃত সফরাাআন (ল্টবল্টিভূর) তথয সনাআ। এো াংল্টিপ্ত নুফোন কভেল্টযকল্পনা 
(এাঅযএল্ট) াথফা নুফোন কভেল্টযকল্পনা (াঅযএল্ট) সত কযা দফ মখন প্রকদল্পয াঅয ল্টফদ  ারনাগাদকতৃ তথয ায়া মাদফ। 

১.২ প্রকদল্পয েবলূ্টভ   

প্রায় কর ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনাংখযাদক লৃ্টথফীয ফদচদয় জনফরর এরাকায় ফফা কযদত দচ্ছ মায ভদধয যদয়দে কুতুারাংদয়য 
‘ফৃদায়তদনয াঅশ্রয়-ল্টল্টফয’।এাআ াঅশ্রয়ল্টল্টফযল্টে ফতেভাদন ফাস্তুচুযত ভানুদলয লৃ্টথফীয ফদচদয় ফড় াঅশ্রয় ল্টল্টফয। ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা 
জনাংখযা কক্সফাজাদযয সভাে জনাংখযায এক-তৃতীয়াাং। সজরাল্টে াআদতাভদধযাআ উন্নয়দনয সিদত্র ভাযাত্মক াংকদেয ম্মুখীন। াস্থায়ী ঘয 
ফাল্টনদয় তাযা গাদাগাল্টদ কদয ফফা কযদে। াতযন্ত ঘনফল্টতুণে এাআ াঅশ্রয়দকন্দ্রগুল্টরদত াফকাঠাদভা খুফ রৃফের, সভৌল্টরক সফাপ্রাল্টপ্তয 
ঘােল্টত প্রকে, এফাং ঘূল্টণেঝড়  াাআদলাদনয ভত প্রাকৃল্টতক দূদমোদগয ঝুাঁল্টক ল্টফদযভান। কযাপ স্থাদনয দরুন দ্রুত ফনাঞ্চর ধ্বাং দয়দে 
মায পদর াঅল্টশ্রত সযাল্টঙ্গা জনদগাল্টষ্ঠয জন্য বুল্টভধ্বদয ঝুাঁল্টক ফৃল্টদ্ধ সদয়দে। ফনাঞ্চর ল্টযষ্কায কদয  প্রল্টতষ্ঠা কযা কুতুারাং কযাপ ল্টফদশ্বয 
ফদচদয় ফড় কযাপ ল্টদদফ ল্টফদফল্টচত। বুল্টভধ্ব  ফন্যায ঝুাঁল্টকপ্রফণ স্থাদন ফফাকাযী ল্টযফাযগুল্টরদক স্থানান্তয কযায কাজ চরভান, ল্টকন্তু 
বুল্টভয াপ্রতুরতায দরুন ফদচদয় ঝুাঁল্টকনুে ল্টযফাযগুল্টরদক  স্থানান্তয কযা কল্টঠন দয় দড়দে।    

াল্টবফাীদদয এাআ প্রফা ল্টফদযভান াফকাঠাদভায উয সনল্টতফাচক চা ৃল্টষ্ট কযদে এফাং তা দূফেয ীল্টভত পদদয ভদধয াভল্টজক সফা 
ল্টফতযণ ফযফস্থানাদক িল্টতগ্রস্ত কযদে। একাআাদথ, কক্সফাজাদযয ভদৃ্ধ প্রাকৃল্টতক ল্টযদফ িল্টতগ্রস্ত দচ্ছ। নতুন াল্টবফাী প্রফাদয 
পদর ল্টফদযভান াল্টনয দয়ন্েগুল্টরদত চা ২০ গুণ সফদড় সগদে মায পদর াদনকগুল্টর ল্টনষ্কাদনয ভয় াকামেকয দয় দড়দে এফাং 
ভরভূত্র ল্টযষ্কায কযা ফড় ধযদনয চযাদরি দয় দাাঁল্টড়দয়দে। গৃস্থারীদত াংযল্টিত াল্টনয ৭০ তাাংদয  সফল্ট রৃল্টলত। সখাদন 
ল্টিদথল্টযয়া, াভ এফাং িায়ল্টযয়ায ভদতা সযাদগয প্রারৃবোফ সদখা সগদে।নতনু াল্টবফাী প্রফাদয পদর সজরা াাতার  রৃল্টে উদজরা 
স্বাস্থযদকদন্দ্র সযাগীদদয াঅগভন  বল্টতেকতৃ সযাগীয াংখযা সফদড় সগদে মা াাতারগুল্টরয সফা প্রদাদনয সিদত্র চা ৃল্টষ্ট কযদে।   

াল্টধকাাং ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠী সেকনাপ  উল্টখয়া উদজরায় াফস্থান কযদে সমখাদন মথাক্রদভ ৫  ৬ল্টে াআউল্টনয়ন যদয়দে মায 
াল্টধকাাংাআ ল্লী এরাকা। এোড়া, কক্সফাজায দয  যাভু উদজরাদত ল্টকেুাংখযক ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠী যদয়দেন। সেকনাপ 
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 উল্টখয়া এাআ রৃল্টে উদজরাদত ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠী াংখযায় স্থানীয় জনগদণয ল্টতনগুণ। ফদচদয় সফল্টাংখযক ফফা কযদে 
উল্টখয়াদত সমখাদন সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীয াংখযা ৭০০,০০০। স্বল্প ভদয়য ভদধয জনাংখযায এভন দ্রুত ফৃল্টদ্ধ াফকাঠাদভা  নাগল্টযক 
ল্টযদলফা কাঠাদভায উয াস্বাবাল্টফক চা ৃল্টষ্ট কদযদে মা এাআ াংকে রৄরু য়ায দূফে সতভন উন্নত ল্টের না।  

১.৩ প্রকল্প কদপাদনন্ে  

প্রস্তাল্টফত প্রকদল্পয চাযল্টে উাদান ল্টনদচ ফণেনা কযা দ়িদোঃ 

কদপাদনন্ে ০১ - সভৌল্টরক সফা, ল্টস্থল্টতীর াফকাঠাদভা, জরুযী াড়াদান কভেূচী এফাং ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিক ল্টাংতা (ল্টজল্টফল্টব) প্রল্টতদযাধ 
ল্টিারী কযা 

উ- কদপাদনন্ে ১.কাঃ ল্টস্থল্টতীর ানীয়-জর, ল্টযচ্ছন্নতা এফাং স্বাস্থযল্টফল্টধ ফযফস্থা 

এাআ উ- কদপাদনন্েল্টেয উদেশ্য দচ্ছ ল্টনযাদ াল্টন এফাং ল্টযচ্ছন্নতা ফা স্যাল্টনদেন সুল্টফধা (জরফা়ি ুল্টস্থল্টতীর বফল্টষ্টযগুল্টর 
ান্তবূেল্টিকযদণয ভাধযদভ জরফায়ু ল্টযফতেদন ল্টফদান্নতা এফাং রৃদমোদগয ঝুাঁল্টক হ্রা কযা) প্রদান কযা এফাং াভাল্টজক  ল্টরঙ্গল্টবল্টিক 
ভল্টিত স্বাস্থযল্টফল্টধ প্রচায। 

এাআ উ-কদপাদনন্েল্টে াাআমুি  ফৃল্টষ্টয াল্টন যফযা ফযফস্থায ভিদ়ি উন্নত জর যফযা ল্টযদলফা স্থান কযদফ। াল্টন যফযা 
প্রকল্প গল্টঠত দফ- ১) সযল্টজল্টরদয়ন্ে ল্টভল্টন াাআি াল্টন াপ্লাাআ ল্টিভ (ল্টফদযভান ল্টেউফ দ়িরগুল্টর ফন্যায স্তয সথদক উদযয প্লযােপদভে 
নুাঃস্থান এফাং সৌয চাল্টরত সপাদোদবাল্টিক (ল্টল্টব) াল্টপাং ল্টদস্টভ াদথ াংমুিকযণ) ২) সযল্টজল্টরদয়ন্ে ল্টেউফ দ়ির (ল্টফদযভান ল্টেউফ 
দয়রগুল্টরদক ফন্যায স্তয সথদক উদযয প্লযােপদভে নুফোন) ৩) সভাফাাআর ল্টিস্যাল্টরদনন প্লযান্ে। ৪) জরফায়ু ল্টযফতেদন ল্টফদান্নতা 
এফাং চযভ াঅফা়িা ল্টযল্টস্থল্টত ল্টফদফচনায ভাধযদভ জর পদ সুল্টনল্টদেষ্টকযণ এফাং জরভাদনয মেদফিণ জর পদদয প্রাযতা 
ল্টনধোযণ, এফাং ৫) য়ল্টনিান এফাং কল্টঠন ফজেয ফযফস্থানা ল্টদস্টদভয জন্য একল্টে ম্ভাফযতা মাচাাআ ভীিা এফাং নকা প্রণয়ন। এাআ 
কামেক্রভগুল্টর জরদফায গুণভান, ল্টস্থল্টতস্থাকতা, এফাং স্থাল্ট়িত্ব উন্নত কযায াাাল্ট ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীয জন্য াল্টনয াবাফ 
কভাদফ। 

এাআ াফ-কদপাদনন্েল্টে ল্টস্থল্টতীর এফাং ল্টযদফ ফান্ধফ সেকাআ স্যাল্টনদেন ল্টযদলফা ল্টনল্টিত কযদফ। এল্টে ল্টনযাদ এফাং গ্রণদমাগয 
স্যাল্টনদেন ল্টযদলফাল্টদদক াথো়িন কযদফ মা ভগ্র স্যাল্টনদেন ল্টযদলফা ফযফস্থা সমভন, ফদ্ধ স্থাদন ধাযন, াংগ্র, ল্টযফন, এফাং কল্টঠন 
ফজেয দাদথেয ল্টনযাদ ফযফস্থানা ল্টনল্টিত কযদফ। এাআ াফ -কপদনদন্েয ভাধযদভ ল্টনদ াি াফকাঠাদভাগুল্টর সত ায়তা প্রদান কযা দফাঃ 
১) উন্নীত প্লযােপদভে (ফন্যা স্তদযয উদয) জরফা়ি ু ল্টস্থল্টতীর একক এফাং কল্টভউল্টনল্টে রযাল্টট্র্ন  (ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিক থৃকীকযদণয ফযফস্থাপন্ন, 
সগার এফাং কাড় সধায়ায সুল্টফধা, সল্টিক েযাাংক, এফাং সৌয ল্টফরৃযৎ ফযফস্থা )। ২) ফন্যা সথদক সুযিা ফযফস্থা  কযাদপ ফাদ়িাগযা 
প্লযান্ে ল্টনভোণ। ৩) ভল্টিত ফজেয এফাং ল্টপকার স্লাজ ফযফস্থানা ল্টনভোণ (সকা-কদপাল্টস্টাং প্লযান্ে এফাং সৌয ল্টি ফযফস্থা চাল্টরত  ফজেয াংগ্র 
ফযফস্থা, ল্টস্থল্টতীর উল্টযকাঠাদভা এফাং উল্টিত প্লযােপভে) ৪) স্বাস্থযল্টফল্টধ প্রচায, স্যাল্টনদেন দচতনতা কভেূল্টচ, য়ল্টনিান ফযফস্থানা, 
এফাং ল্টনযাদ াল্টন ফযফায, জরফা়ি ু ল্টফদান্নতা এফাং রৃদমোগ ঝুাঁল্টক  াল্টন এফাং স্যাল্টনদেন কামেক্রভ, াাদযন এফাং 
যিণাদফিদণয উয প্রল্টিণ। 

কদপাদনন্ে ০১(খ) - সভৌল্টরক সফাভূ ,ল্টস্থল্টতীর াফকাঠাদভা, জরুযী/াঅদকারীন  াড়াদান এফাং ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিক ল্টাংতা প্রল্টতদযাধ 

এাআ াফ- কদপাদনন্েল্টেয রিয দচ্ছ সজন্িায (ল্টরঙ্গ) এফাং াভাল্টজকবাদফ ভল্টিত দ্ধল্টতদত সভৌল্টরক ল্টযদলফাল্টদ, জরফা়িু ল্টস্থল্টতীর 
াফকাঠাদভা, উন্নত জরুযী প্রল্টতল্টক্র়িা ল্টযদলফা ল্টনল্টিত কযা এফাং ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিক ল্টাংতা প্রল্টতদযাধ কভেূল্টচ স্থান কযা।  

এাআ াফ- কদপাদনন্েল্টে সম ফ কাজ ফা কভেূচীদত াথোয়ন কযদফ- ১) প্রাকৃল্টতক রৃদমোদগয প্রস্তুল্টত এফাং নল্টরতা ফৃল্টদ্ধ কযদত সুযিা 
ফযফস্থা এফাং ফৃল্টষ্টয াল্টন ল্টনষ্কান ফযফস্থা ম্বল্টরত জরফায়ু ল্টস্থল্টতীর াংদমাগ  জরুযী ফল্টষ্কযদন ড়ক ল্টনভোদণয াাাল্ট াবযন্তযীণ 
যাস্তা ল্টনভোণ1 ২) জরফা়িু নীর কারবােে  সত ুল্টনভোণ (ঝড়ফৃল্টষ্টয জর ল্টনষ্কান সনে়িাকে াাং ল্টদদফ); ৩) ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গাদদয 
জন্য গ্রাভীণ ফাজায সভযাভত, নুাঃস্থান  ল্টনভোণ; ৪) নাযী  ল্টরৄদদয ল্টনযািা ফৃল্টদ্ধদত ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা কযাদপ সৌয চাল্টরত  
ড়কফাল্টত স্থান; ৫) পুোত বতযী1 ৬) ফজ্রাত সুযিা ফযফস্থা প্রল্টতষ্ঠা কদয ঝুাঁল্টকয তীব্রতা হ্রা কযা। স্থায়ীত্ব ফাড়াদনায জন্য  ফৃল্টষ্টয 
াল্টনদত ধুদয় মায়া প্রল্টতদযাধ কযদত ড়ক াফকাঠাদভা  ,ঝড়ফৃল্টষ্টয  জর ল্টনষ্কান সনে়িাকে  ,কারবােে   সত,ু ঢার সুযিা ফযফস্থায ষৃ্ঠ 
াকা কদয সদয়া দফ  1এয পদর কযাদপ রল্টজল্টস্টক ফযফস্থা ল্টিারী দফ। এাআ  কামেক্রভ ভাল্টে ি়ি এফাং বুৃষ্ঠতাঃ াল্টনয দূলণ হ্রা এফাং 
স্বাস্থযল্টফল্টধ াফস্থা উন্নত কযদত ায়তা কযদফ।  

াাআদলান  ,জদরাচ্ছা ,ঝদড়া ফাতা সথদক যিায জন্য  জরফা়িু  নীয় ফরভূখী রৃদমোগ াঅশ্র়িদকন্দ্র/প্রাথল্টভক ল্টফদযার়ি এফাং জরফা়িু 
নীয় ফরভূখী রৃদমোগ াঅশ্র়িদকন্দ্র/কল্টভউল্টনল্টে সন্োয ল্টনভোণ, ফৃল্টষ্টয াল্টন াংযিণ ফযফস্থা, সৌয ল্টফরৃযৎ ফযফস্থা এফাং জরফা়ি ুল্টস্থল্টতীর 
াংদমাগ ড়ক (ফন্যায স্তদযয উদয) াথোয়ন কযদফ এাআ উ-কদপাদনন্েল্টে।    
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এাআ উ-কদপাদনন্েল্টে জরফা়িু াংক্রান্ত ঝুাঁল্টক  ,  দূদমোগ -প্রস্তুল্টতয  জন্য উন্নত জরুযী প্রল্টতল্টক্র়িা ল্টযদলফাদক ভথেন কযদফ- ১  (জরুযী  
প্রস্তুল্টত  রৃদমোগকারীন জরুযী প্রস্থাদনয জন্য কনল্টেনদজল্টন্স ল্টযকল্পনা; ২)   জর-াঅফা়িা াংক্রান্ত রৃদমোগগুল্টরয জন্য কল্টভউল্টনল্টে 
ল্টবল্টিক প্রাথল্টভক-তকেতা ফযফস্থা ল্টিারীকযণ1 ৩) রৃদমোগকারীন প্রাথল্টভক াড়াদান প্রল্টক্রয়ায় ল্টনদয়াল্টজত াংস্থাগুল্টর  পা়িায াল্টবে 
এফাং ল্টল্টবর ল্টিদপদন্সয জন্য উন্নত প্রল্টিণ  যিাভ যফযা কযা।   

এাআ উ-কদপাদনন্ে উচ্চতয প্লযােপদভে (ফন্যা স্তদযয উদয) নাযী এফাং ল্টকদাযীদদয জন্য ল্টনযাদ স্থান বতল্টয কযদফ মা ল্টরঙ্গ-ল্টবল্টিক 
ল্টাংতা (ল্টজল্টফল্টব) সযপাযার ফযফস্থায াদথ মুি দফ এফাং এগুদরায ল্টযচারনায় াথোয়ন কযদফ। এল্টে ল্টরঙ্গ-ল্টবল্টিক ল্টাংতা প্রল্টতদযাধ ,
ফাল্টড় ফাল্টড় ল্টগদয় সফা  ,কভোরা াঅদয়াজন ,একল্টে সযপাযার  ফযফস্থা প্রফতেন কযদফ মা ফযাাংক এয চরভান স্বাস্থয ায়তা প্রকল্প  
ান্যান্য উন্নয়ন াাংীদাদযয ল্টফদযভান সযপাযার ফযফস্থায াদথ াংমুি দফ এফাং ল্টকদাযদদয জন্য একল্টে ল্টজল্টফল্টব প্রল্টতকায কভেূচী 
াথোয়ন কযদফ।    

১ (ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিক একল্টে াফল্টতকযণ দ্ধল্টতদত নাযী  সভদ়িদদয জন্য ল্টযদলফা ফযফস্থা প্রল্টতষ্ঠা কযা  1২ (সফা  যফযাদয জন্য ল্টরৄ 
ফান্ধফ এফাং াল্টযযীক প্রল্টতফন্ধী ফান্ধফ দ্ধল্টত ানুযণ1 ৩) কদপাদনন্ে ২ এ উদল্লল্টখত স্থানীয় জনগদণয ভদধয জনাংদমাদগয ভাধযদভ 
ল্টফল্টবন্ন প্রল্টতষ্ঠান  সচ্ছাদফীদদয দ্বাযা ঝুাঁল্টকপ্রফণ সগাষ্ঠীগুল্টরয ান্তবূেল্টি  াাংগ্রণ ল্টনল্টিত কযা; ৪) ল্টযচারনা  যিণাদফিদনয 
জন্য  াল্টন  স্যাল্টনদেন কল্টভল্টে গঠন; ৫) জ্বারানীয জন্য কাদঠয াংগ্র- এ ধযদণয কাজ সথদক নাযীদক ভুল্টি সদয়ায জন্য নাযীদদয 
জন্য ল্টস্থল্টতীর  জরফা়িু-ফান্ধফ কভেদ্ধল্টত প্রল্টতষ্ঠায জন্য ভল্টিত প্রদচষ্টায ভাধযদভ প্রকদল্পয সুল্টফধাগুল্টর দভতবাদফ ফায কাদে 
সৌাঁোদনা ল্টনল্টিত কযা দফ। 

কদপাদনন্ে ০২- াভাল্টজক ল্টস্থল্টতীরতা ল্টিারীকযণ  

এাআ কদপাদনন্েল্টে কল্টভউল্টনল্টে ল্টযদলফাল্টদ এফাং য়াকেদপয়ায ল্টিদভ ঝুল্টকগ্রস্ত ম্প্রদাদয়য ান্তুবুেল্টিভূরক াাংগ্রদণয ভাধযদভ াথেননল্টতক 
এফাং াভাল্টজক ল্টস্থল্টতীরতা ভাধান কযদফ। এাআ কদপাদনন্ে এয াধীদন -  ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠী ল্টযফাযগুল্টর াফ প্রদজক্ট এফাং 
ল্টফল্টবন্ন কামেক্রদভ াাংগ্রণ কযদফ মা ঝুল্টকগ্রস্তদদয (ভল্টরা, ল্টরৄ, প্রল্টতফন্ধী এফাং ফৃদ্ধ) াফস্থায উন্নয়ন কযদফ  1তাদদয  কভোংস্থান প্রল্টক্র়িা 
সজাযদায (সজাে, প্রচায এফাং ল্টজাঅযএভ কামেক্রভ ভাধযদভ) কযদফ; জরফা়িু এফাং ল্টযদফ ঝুাঁল্টক ল্টনযদন াফদান যাখদফ; ল্টযিায 
ল্টযদফদয ভাধযদভ কযাদপ জীফনমাত্রায াফস্থায উন্নল্টত, এফাং ভাজল্টফরুদ্ধ াঅচযণ প্রল্টতদযাধ কযদফ। 

চাল্টদায ল্টবল্টিদত ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীয ভধয সথদক াফ প্রদজক্টগুল্টরদত াাংগ্রদণয জন্য সুল্টফধাদবাগীদদয ল্টনফোচন কযা দফ। 
সমফ ান্তবুেল্টিভূরক কল্টভউল্টনল্টে ল্টযদলফাগুল্টরদত রৃফের সগাষ্ঠীগুল্টরয জন্য উ -প্রকল্প ল্টনফোচদন াগ্রাল্টধকায সদ়িা দফ  1এফাং কযাপ  
কতৃেি ল্টফদযভান চাল্টদায ল্টবল্টিদত য়াকেদপয়ায ল্টিভভূ নাি কযদফ। াাংগ্রণকাযী ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীয দস্যদদয মথামথ 
প্রল্টিণ প্রদান কযা দফ1 য়াকেদপয়ায ল্টিদভয ভাধযদভ দচতনতা ফৃল্টদ্ধ/ম্প্রদাদ়িয জনাংদমাগ কামেক্রদভ াাংগ্রণ – এফাং  
াাংগ্রদণয উয নজয সদয়া দফ। াাংগ্রদণয জন্য প্রদি বাতা ল্টনযাদ, স্বচ্ছ এফাং জগভয দ্ধল্টতয ভাধযদভ প্রদান কযা দফ  
সমন ল্টযফাযগুল্টর ল্টনযাদ  ম্মাল্টনত ল্টযদফদ খাদয এফাং ান্যান্য দ্রফযাল্টদ ক্র়ি কযদত িভ য়।  

কদপাদনন্ে ০২(ক) - কল্টভউল্টনল্টে সফা 

এাআ াফ-কদপাদনদন্েয উদেশ্যগুল্টর র ঝুল্টকপ্রফণ জনদগাষ্ঠী সমভন ল্টরৄ, ফৃদ্ধ এফাং প্রল্টতফন্ধী ফযল্টিদদয ম্প্রদাদ়িয ল্টযদলফায াঅতায় 
ান্তুবূেি কযা । সযাল্টঙ্গা সস্বচ্ছাদফীদদয একল্টে সনে়িাদকেয ভাধযদভ এাআ জনাংদমাগ কামেক্রভ পন্ন কযা দফ এফাং প্রা়ি ৬০,০০০ 
সুল্টফধাদবাগী ল্টযফাযদক এয াঅতা়ি ল্টনদয় াঅা দফ। এল্টে - ১) াাংগ্রণকাযীদদয বাতা; ২) া়িক উকযণ; ৩) ফযফস্থানা 
কামেক্রভ (মায ভদধয ল্টযকল্পনা, সুল্টফধাদবাগী ল্টনফোচন, াাংগ্রদণয তত্ত্বাফধান এফাং বাতা ল্টফতযণ) াথোয়ন কযদফ। 

এাআ াফ-কদপাদনদন্েয দচতনতা ৃল্টষ্টয কামেক্রভগুল্টরয জন্য াাংগ্রভরূক কামেক্রভদক ভথেন কযদফ মায ভদধয যদ়িদে: জরফা়ি ুএফাং 
রৃদমোগ ঝুাঁল্টক সভাকাদফরা ফা প্রভন; ঘূল্টণেঝড়, ফন্যা এফাং ান্যান্য প্রাকৃল্টতক রৃদমোদগয কল্টভউল্টনল্টে ল্টবল্টিক প্রাথল্টভক তকেতা ফযফস্থা; যান্নায 
জন্য দূলণভুি জ্বারানী ফযফায মা জ্বারানী কাঠ ফযফাযদক ল্টনরুৎাল্টত কযদফ; লু্টষ্ট; ল্টরৄ ল্টনমোতন, ফারয ল্টফফা, ল্টজল্টফল্টব, সমৌন 
়িযাল্টন, এফাং নাযী  ল্টরৄদদয াচায প্রল্টতদযাধ; ানফধ ভাদক ফযফা প্রল্টতদযাধ। ান্যান্য কামেক্রদভয ভদধয যদয়দে ল্টরৄ মত্ন এফাং ফৃদ্ধ 
ায়তা সফা; াভাল্টজক সমাগাদমাগ ফযফস্থা ল্টিারী কযায জন্য কল্টভউল্টনল্টে ল্টবল্টিক রে দ্বাযা ল্টযচাল্টরত াল্টবদমাগ ফযফস্থানায় 
ল্টনদয়াল্টজত সস্বচ্ছাদফক রে, এফাং ান্যান্য সমাগাদমাগ এফাং প্রচায কামেক্রভ। এাআ কভেকাণ্ডগুল্টর াাংগ্রণকাযীদদয জন্য সুল্টফধাজনক স্থাদন 
সোে সোে দদর ল্টফবি দয় ল্টযচাল্টরত দফ সমন তা পরপ্রূ য়। াাংগ্রণকাযী ল্টযফাযগুল্টরদক াথে প্রদান ল্টফশ্ব খাদয াংস্থা দ্বাযা 
ভল্টথেত াআ-বাউচায ল্টিদভয ভাধযদভ কযা দফ। জাল্টতাংদঘয একল্টে াংস্থা এফাং একল্টে সুল্টর ভাজ াংস্থা দ্বাযা এ কামেক্রভ ফাস্তফাল্টয়ত 
দফ এফাং সন, রল্টজল্টস্টক এফাং মেদফিণ ফযফস্থা প্রকল্প ভযানু়িাদর ফণেনা কযা দফ। 

 

কদপাদনন্ে ০২(খ) - কল্টভউল্টনল্টে য়াকেদপয়ায 
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এাআ াফ-কদপাদনদন্েয রিয র জরফা়ি ুএফাং রৃদমোদগয ঝুাঁল্টক হ্রা কামেক্রদভ, এফাং ল্টল্টফয ল্টযিায এফাং যিণাদফিণ কামেক্রভগুল্টরদত 
কভোংস্থাদনয ভাধযদভ াভাল্টজক কভেকাদণ্ড ঝুাঁল্টকণূে মুফকদদয াাংগ্রদণয ভাধযদভ ভাজ-ল্টফরুদ্ধ কাজ সথদক ল্টফযত যাখা। শ্রভল্টনবেয 
কামেক্রভগুল্টরদত এ মুফকযা াাংগ্রদণয ভাধযদভ উন্নত ভানল্টক াফস্থা াজেন কযদফ মা কযাদপয ফফাদমাগযতা ফৃল্টদ্ধ কযদত া়িতা 
কযদফ। এল্টে াথোয়ন কযদফ- ১) সমখাদন তাযা ফফা কদয ফা কযাদপয পদ যিণদফিণ কাদজ এফাং এ কর কাদজয ল্টফল্টনভদ়ি  
ভজুল্টয; ২) উপ্রকদল্পয জন্য ভূরধন যফযা; এফাং ৩) াাংগ্রণ  সফতন ল্টফতযণ তত্ত্বাফধান। ভজুল্টয ায ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীয 
জন্য ল্টফদযভান নযূনতভ ভজুল্টযদত ল্টনধোযণ কযা দফ এফাং এল্টে সজরা কতৃেি এফাং াঅাআএল্টল্টজ দ্বাযা ল্টনধোল্টযত দফ। প্রল্টতল্টে সুল্টফধাদবাগী 
ল্টযফাদযয প্রল্টতল্টনল্টধ ল্টতন ফেদযয জন্য ফোল্টধক ১২০ ল্টদন কাজ কযদফ। এাআ কাজগুদরা দচ্ছ াধাযণ জনদগাষ্ঠীয কাজ সমভন ঢার 
সুযিাভূরক কাজ, ঝদড়য াল্টন ল্টনষ্কান ফযফস্থা এফাং ফযাগ ফাগান / ভাল্টে ধাযদনয জন্য গাোরা এফাং ফৃিদযাণ প্রবৃল্টত। এাআ 
কামেক্রভগুল্টর বূল্টভধ এফাং ভাল্টেয ি়িজল্টনত ল্টফদান্নতা হ্রা কযদফ, কযাপ এরাকাদত গাদেয োয়া ল্টদদফ  কাফেন ল্টঙ্ক ল্টদদফ কাজ 
কযদফ, এফাং কযাপ এরাকা়ি াল্টতল্টযি ফৃল্টষ্টাদতয কাযদণ বূল্টভ িয় সযাধ কযদফ। শ্রভ-ল্টনল্টফড় কাজগুল্টর াফকাঠাদভা ল্টনভোণ  
যিণাদফিণ কাদজ সভল্টন-ল্টনবেযতা কভাদফ এফাং ল্টগ্রনাউ গযা ল্টনগেভন হ্রাদ াফদান যাখদফ।   

প্রল্টতল্টে কযাদপ সুল্টফধাদবাগী াংখযা াআ কাদপয জনাংখযায ানুাদত ল্টনফোচন কযা দফ। ল্টফদযভান ভজুল্টয াদয প্রা়ি ৪০,০০০ ল্টযফাদযয 
সথদক িভ াপ্তফয়িযা (প্রা়ি ১৮ সথদক ২৯ ফেয ফ়িী) কাজ কযদত সস্বচ্ছায় ল্টনদয়াল্টজত দফ। মল্টদ সমাগয প্রাথেীদদয াংখযা 
াাংগ্রদণয সুদমাগপ্রাল্টপ্তয াংখযাদক োল্টড়দ়ি মা়ি, তদফ সুল্টফধদবাগী ল্টনফোচন কযায জন্য “াঅদগ াঅদর াঅদগ ায়া মাদফ” দ্ধল্টত 
ফযফায কযা দফ। একল্টে াাংগ্রণ তাল্টরকা যাখা দফ। প্রল্টতল্টে ল্টযফাযদক প্রাথল্টভকবাদফ সমাগয প্রল্টতল্টনল্টধ ল্টাদফ রৃাআজন সমাগয 
প্রাপ্তফ়িিদদয ল্টনফন্ধন কযায ানুভল্টত সদ়িা দফ এফাং ল্টফকল্প কাজকভেগুল্টরদত ধাযাফাল্টক াাংগ্রণ এফাং াথেপ্রদান ল্টনল্টিত কযায জন্য 
ল্টযফাদযয প্রল্টতল্টনল্টধত্বকাযী  ল্টফকল্প সকউ তায দি কাজ কযদত াদয।  

জাল্টতাংঘ াংস্থা / ল্টএ-এয াদথ ল্টভর সযদখ ল্টাঅাআল্ট উ-প্রকল্পগুল্টরদক ল্টচল্টিত কযদফ  ফাস্তফা়িদনয জন্য ায়তা প্রদান কযদফ। 
াঅযাঅযাঅযল্ট সফ প্রকল্পগুল্টরদক ফাস্তফা়িন কযায ানুদভাদন সদদফ সমগুল্টর ৮০ তাাংদয ভজুল্টয াআ-বাউচায ফযফায কদয প্রদান কযা 
দফ। কযাপ এয জন্য ল্টনফোল্টচত সমাগয উ-প্রকল্প াংল্টিষ্ট জনদগাষ্ঠীয চাল্টদা এফাং স্বাথে যিা কযদফ। সমাগযতায ফূেল্টনধোযণ ল্টাদফ, 
কযাপগুল্টর পল্টিয ফযফস্থানা এফাং স্থান ল্টযচারনায জন্য সযকিে ফযফস্থা স্থান কযদত দফ, মা ল্টযফাযগুল্টরয জন্য াঅয কাদজয 
সুদমাগ ৃল্টষ্ট কযদফ। ল্টএ পদদয গুণগত ভান ল্টনল্টিত কযায জন্য ল্টনমুি দফ। াাংগ্রণকাযী ল্টযফাযগুল্টরদক ল্টফশ্ব খাদয াংস্থা দ্বাযা 
ভল্টথেত াআ-বাউচায ল্টিদভয ভাধযদভ াথে প্রদান কযা দফ। উ-প্রকল্প এফাং সমাগযতায ভানদদণ্ডয ল্টফদ ল্টফফযণ প্রকল্প াাদযন 
ভযানু়িাদর ল্টফস্তাল্টযত জানাদনা দফ।        

কদপাদনন্ে ০৩- ফাস্তুচযুত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীয সফা ফযফস্থা উন্নত কযায জন্য প্রাল্টতষ্ঠাল্টনক ফযফস্থা ল্টিারীকযণ  

এাআ কদপাদনন্েল্টেয উদেশ্য দচ্ছ ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীয াড়াদান (রৃদমোগকাদর প্রল্টতল্টক্র়িা ) ল্টযকল্পনা এফাং ভি়ি কযায 
জন্য ফাাংরাদদ যকাদযয িভতা ফৃল্টদ্ধ কযা এফাং প্রকল্প ফাস্তফায়ন ফযফস্থানায  ভি়ি াধন কযা। এদত জরফা়িু ল্টফদান্নতা এফাং 
রৃদমোদগয ঝুাঁল্টক সভাকাদফরায িভতা ফৃল্টদ্ধদত যিাভ, ল্টদস্টভ এফাং জনফর ফৃল্টদ্ধ ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীয প্রদয়াজনগুল্টর ান্তবূেি 
যদয়দে। 

কদপাদনন্ে ০৩(ক) - রৃদমোগ ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, এনল্টেএপ, যণাথেী ত্রাণ  প্রতযাফান কল্টভনায, ল্টাঅাআল্ট, এফাং াংল্টিষ্ট 
ভন্ত্রণার়ি ফযফস্থা ল্টিারীকযণ 

রৃদমোগ ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় ঐল্টতাল্টকবাদফ ফাাংরাদদদ ানুরূ ফাস্তুচুযত জনদগাষ্ঠীয প্রফা ফযফস্থানা়ি গুরুত্বণূে বূল্টভকা ারন 
কযদে। রৃদমোগ ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় এয সযল্টপউল্টজ সরল্টে উদ্বাস্তু পল্টকেত কামেক্রভভূ ভিদয় সনতৃত্ব সদ়ি এফাং তা যণাথেী 
ত্রাণ  প্রতযাফান কল্টভনাসযয যাল্টয তত্ত্বাফধাদন থাদক (সজরা মোদ়ি াঅযাঅযাঅযল্ট এফাং কযাপ স্তদয ল্টাঅাআল্ট প্রল্টতল্টনল্টধত্ব কদয)। 
ফাাংরাদদ যকাদযয াযাদরাদকন াপ ল্টফজদন (ল্টিদম্বয ২০১৪ এ াংদাল্টধত) ানুাদয রৃদমোগ ফযফস্থানা োড়া জরুল্টয ফযফস্থানা 
পল্টকেত কর কামেক্রভ ভি়ি কযায জন্য রৃদমোগ ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দাল্টয়ত্বীর। তদফ, ফতেভান সযাল্টঙ্গা াংকদে এাআ সকন্দ্রী়ি 
ভি়ি বূল্টভকা ল্টিারী কযদত জাতী়ি, সজরা  কযাপ মোদ়ি ল্টিারী প্রাল্টতষ্ঠাল্টনক  প্রাল্টনক ফযফস্থাগুল্টরয ভাধযদভ 
এভল্টিএভাঅয এয িভতা ফাড়াদনা প্রদ়িাজন।    

জাতীয় মোয়াঃ জাতী়ি মোদ়ি, এাআ উ-কদপাদনন্েল্টেয রিয র রৃদমোগ ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় এফাং এনল্টেএদপয িভতা ফৃল্টদ্ধ 
এফাং চযভ াাআদরাদভে জাতীয় দূদমোগভূ দত ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীয সুযিায জন্য প্রদ়িাজনী়ি ল্টযকল্পনা, ভি়ি  প্রল্টতল্টক্র়িা 
প্রস্তুল্টত; এয ান্তবূেি কামেক্রভভূ দচ্ছ - ১) জরুযী এফাং উদ্বাস্তু ফযফস্থানা, প্রল্টতল্টক্র়িা এফাং ভি়ি নীল্টত াংরা; ২) যণাথেী 
ফযফস্থানা এফাং াড়া দান কামেক্রভ াংক্রান্ত সযা ানুীরদনয উয একাআ াল্টবজ্ঞতা পন্ন ান্যান্য সদদয দঙ্গ াল্টবজ্ঞতা ল্টফল্টনভ়ি; 
৩) উদ্বাস্তু াংকে উন্ন়িন তথয ফযফস্থানা ল্টদস্টদভয াাাল্ট সুল্টফধা স্থানান্তয প্রল্টক্র়িা ল্টিারীকযণ এফাং ৪) সকন্দ্রী়ি স্তদযয সমাগাদমাগ 
এফাং ল্টযদাল্টেোং প্রল্টক্র়িা।      
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যণাথেী ত্রাণ  প্রতযাফান কল্টভনাঃ এাআ াআউল্টনেল্টেয ভি়ি িভতা সজাযদায কযদত কক্সফাজাদয (ল্টফমে়িকারীন/ ল্টফমে়িযফতেী) 
ল্টফল্টবন্ন কামেক্রদভয উয নজযদাল্টয এফাং ল্টযদােে কযা  - ১) কযাপগুল্টরদত ভাল্টি-এদজন্সী কামেক্রদভয ল্টযকল্পনা  ফযফস্থানা উন্নত 
কযদত প্রমুল্টিগত যাভে; ২) তথয ফযফস্থা, যিাভ এফাং ল্টযদাল্টেোং প্রল্টক্র়িা ল্টযচারনা, সুল্টফধা স্থানান্তয প্রল্টক্রয়ায তত্ত্বাফধান এফাং যণাথেী 
সযল্টজল্টি ল্টযচারনা; ৩) উন্নত ভিদ়িয জন্য যফযা এফাং প্রমুল্টিগত া়িতা; ৪) এফাং যণাথেী ত্রাণ  প্রতযাফান কল্টভদন 
ভি়িকাযীয যাভেদাতাদদয সফতন প্রদান াআতযাল্টদ কযা দফ।     

কযাপস্তদযযাঃ ল্টাঅাআল্টয গবদনেন্স এফাং ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীয জন্য জনাংদমাগ িভতা (রৃদমোদগয জরুযী প্রল্টতল্টক্র়িা ) 
ল্টিারী কযায াাাল্ট সযাল্টঙ্গা সস্বচ্ছাদফী সনে়িাদকেয উন্নয়দনয ভাধযদভ াংল্টিষ্ট জনগণদক াাংগ্রদন উৎাল্টত কযা এয 
উদেশ্য। এাআ ল্টক্র়িাকরা াথো়িন কযদফ: ১) ল্টাঅাআল্ট মোদয়য ২ জন স্টাপ (একজন ল্টজাঅযএভ এফাং একজন সস্বচ্ছাদফী সনে়িাকে 
সুাযবাাআজায); ২) াল্টবদমাগ ফযফস্থানা, কল্টভউল্টনল্টে াংৃষ্টতা, এফাং সজন্িায সভাআনল্টিল্টভাং ল্টফলদ়ি প্রল্টিণ  প্রমুল্টিগত া়িতা।   

ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীয াাংগ্রন কাঠাদভা (সস্বচ্ছাদফী সনে়িাকে); ফতেভাদন ল্টাঅাআল্ট কভেীযা সযাল্টঙ্গা ম্প্রদাদ়িয সনতাদদয (ভাল্টঝ 
নাদভ ল্টযল্টচত) একল্টে সস্বচ্ছাদফক সনে়িাদকেয ভাধযদভ ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীয ভাদফ কদয। এাআ প্রকল্পল্টে সস্বচ্ছাদফক 
সনে়িাকেদক যকাদযয প্রধান ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠী াংল্টিষ্ট জনাংদমাগ কাঠাদভা ল্টাদফ প্রল্টতষ্ঠা কযদত া়িতা কযদফ মা স্থানী়ি 
যকায প্রদকৌর াল্টধদপ্তয, জনস্বাস্থয প্রদকৌর াল্টধদপ্তয এফাং রৃদমোগ ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রনারয় এয াঅউেল্টযচ, াঅচযণ ল্টযফতেনগত 
(সট্র্াআল্টনাং াপ সট্র্াআনায সকৌদরয ভাধযদভ) সমাগাদমাগ ভাধযভ এফাং ফেদল সিল্টরবাল্টয ফযফস্থা ল্টাদফ কাজ কযদফ। নাযী  ান্যান্য 
রৃফের সগাষ্ঠীগুল্টরদক মথামথবাদফ ল্টফদফচনায় সযদখ সস্বচ্ছাদফকদদয একল্টে স্বচ্ছ, ান্তবুেল্টি এফাং প্রল্টতল্টনল্টধত্বভূরক দ্ধল্টতদত ল্টনফোল্টচত কযা 
দফ এাআ প্রল্টক্র়িাদত। এাআ ল্টিাঅযল্ট জনাংদমাগ কাঠাদভা রৄধুভাত্র সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠী, ল্টফদলত নাযীদদয জন্য াভাল্টজক ল্টস্থল্টতীরতা 
কামেক্রভাআ(উ-কদপাদনে ২(ক) এয কল্টভউল্টনল্টে ল্টযদলফায ান্তগেত)ল্টযচারনা কযদফ না, ফযাং , এল্টে প্রচায এফাং দচতনতা ফৃল্টদ্ধয 
কামেক্রভগুল্টরদক ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীয াংিৃল্টত  বালাদক প্রাল্টঙ্গক কযায প্রয়া কযদফ। এাআ উদেদশ্য, এাআ াফ-কদপাদনন্েল্টে 
একল্টে ল্টফদলাল্টয়ত াংস্থা (এল্ট) সক ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীয জনাংদমাগ  ান্তবূেল্টি কাঠাদভা ফযফস্থা কামেকয এফাং জতয 
কযায জন্য াথোয়ন কযদফ। এল্ট াল্টবদমাদগয সযকল্টিোং এফাং কল্টভউল্টনল্টেদক ভতাভত প্রদাদনয জন্য ল্টাঅাআল্ট াল্টপদ াল্টবজ্ঞ কভেীদদয 
ল্টনদ়িাগ সদদফ। াংস্থাল্টে ল্টিাঅযল্ট জনাংদমাগ  ান্তবূেল্টিকযণ প্রল্টক্র়িাল্টে জতয, তত্ত্বাফধান  ল্টনযীিণ কযদফ, এ প্রল্টক্রয়ায  ভদধয 
যদ়িদে: ১) সস্বচ্ছাদফীদদয ল্টনফোচন এফাং প্রল্টিণ; ২) মেদফিণ এফাং ল্টযদাল্টেোং কামেক্রভ; ৩) মো়িক্রল্টভক ল্টাঅাআল্ট-সস্বচ্ছাদফক বফঠক; 
এফাং ৪) াঅাআাআল্ট উকযণ ল্টফতযণ।  

কদপাদনন্ে ০৩(খ) - স্থানী়ি যকায প্রদকৌর াল্টধদপ্তয, জনস্বাস্থয প্রদকৌর াল্টধদপ্তয, এফাং ফাাংরাদদ যকাদযয ল্টযদলফাল্টদ 
ল্টিারীকযণ 

এাআ াফ-কদপাদনন্েল্টে ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীদক প্রদ়িাজনী়ি সফা প্রদাদনয জন্য যকাল্টয াংস্থাগুল্টরয িভতা ল্টিারী কযদফ 
এফাং ল্টফদলত কক্সফাজায এরাকা়ি ম্ভাফয জরুযী াফস্থা এফাং জরফা়ি ুাংক্রান্ত চযভ ঘেনাগুল্টরয েবূল্টভদত াড়াদান ফযফস্থা ল্টিারী 
কযদফ। াফ-কদপাদনন্েল্টে জাল্টতাংঘ, ান্যান্য ল্টফদলাল্টয়ত াংস্থা এফাং ফাাংরাদদ যকাদযয ভদধয সভৌল্টরক ল্টযদলফাগুল্টর, াফকাঠাদভা 
উন্ন়িন এফাং জরুযী প্রল্টতল্টক্র়িা ল্টযদলফাল্টদ প্রদাদনয সিদত্র, দ্ধল্টত  িভতাগুল্টরয ভি়ি ফা স্থানান্তযদক উত্াল্টত কযদফ এফাং ফাস্তুচুযত 
সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীয ল্টযদলফা যফযা দ্ধল্টতয ভানল্টফক াফস্থান সথদক যাষ্ট্রীয় াফস্থাদন ক্রভফধেভান রূান্তদযয উয গুরুত্ব াঅদযা 
কযদফ।    

ঢাকা, চট্টগ্রাভ, খুরনায় ়িাোয াযান্ি সুযয়াদযজ াথল্টযল্টে (য়াা) এয াঅল্টধকাল্টযক এরাকা োড়া জনস্বাস্থয প্রদকৌর াল্টধদপ্তয সদদয 
ান্যফ স্থাদন াল্টন যফযা  স্যাল্টনদেন ফযফস্থায জন্য দা়িীত্বীর। উন্নত জরফা়ি ুল্টস্থল্টতীর াল্টন যফযা  স্যাল্টনদেন সুল্টফধাগুল্টর 
ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীয দাল্টযদ্রয ল্টনযন  ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীয ভদধয ল্টরঙ্গ ভতা প্রল্টতষ্ঠা কযদত াফদান যাখদফ।  

ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীয সফা প্রদাদনয জন্য এাআ াফ-কদপাদনন্েল্টে জনস্বাস্থয প্রদকৌর াল্টধদপ্তয এয প্রাল্টতষ্ঠাল্টনক িভতা উন্নত 
কযদফাঃ ১) জনস্বাস্থয প্রদকৌর াল্টধদপ্তয কভেীদদয প্রমুল্টিগত প্রল্টিণ; ২) কযাপ স্যাল্টনদেন, ল্টন ল্টনিান ফযফস্থানা, এফাং ল্টনযাদ 
াল্টন ফযফাদযয উন্নল্টতয জন্য জনস্বাস্থয প্রদকৌর াল্টধদপ্তয এয প্রমুল্টিগত িভতা ল্টিারীকযণ; ৩) ভাঠ মোদয়য জনস্বাস্থয কভেীদদয 
প্রল্টিণ; ৪) কল্টভউল্টনল্টে ়িা ল্টযচারনায প্রল্টিণ কামেক্রভ ল্টযচারনায ভাধযদভ।  

স্থানী়ি যকায প্রদকৌর াল্টধদপ্তয গ্রাভীণ  নগয াফকাঠাদভা এফাং িদু্রাকায মোদয় াল্টন পদ উন্নয়দনয জন্য দাল্টয়ত্বপ্রাপ্ত প্রধানতভ 
াংস্থা। এ োড়া াংস্থাল্টে প্রাথল্টভক ল্টফদযার়ি ল্টনভোণ এফাং ফযাাংক-াথোয়দন কর ফরভূখী রৃদমোগ াঅশ্র়ি সকন্দ্রগুল্টরয জন্য ফাস্তফা়িন াংস্থা 
ল্টাদফ কাজ কদয। াংস্থাল্টে রৃদমোদগয দয ড়ক, সত,ু কারবাদেেয সভযাভত, জরুল্টয ল্টনভোণ,  যিণাদফিদণয জন্য দা়িীত্বীর। এাআ 
াফ-কদপাদনন্েল্টে ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠী কযাদপয এফাং এয াঅদাদয এরাকায় স্থানী়ি যকায প্রদকৌর াল্টধদপ্তয কভেীদদয 
িভতা ফৃল্টদ্ধ কযদফ: ১) স্থানী়ি যকায প্রদকৌর াল্টধদপ্তয কভেীদদয প্রমুল্টিগত প্রল্টিণ; ২) ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠী কযাদপ এফাং 
াঅদাদয ড়ক  াংল্টিষ্ট াল্টন ল্টনষ্কান সনে়িাকেগুল্টরয যিণাদফিণ উন্নয়দনয জন্য স্থানী়ি যকায প্রদকৌর াল্টধদপ্তয এয 
প্রমুল্টিগত িভতা ল্টিারীকযণ; ৩)াল্টতল্টযি ল্টস্থল্টতস্থাকতা ফৃল্টদ্ধয ফযফস্থাগুল্টর ভূরযা়িন কযায জন্য স্থানী়ি যকায প্রদকৌর াল্টধদপ্তয 
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এয জন্য প্রল্টিণ  িভতা বতল্টযয কভেূল্টচ  এফাং ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীযকযাদপয ভদধয  এফাং াঅাদ যাস্তায কাজগুল্টরয 
ল্টিজাাআদন বূতাল্টত্ত্বক ঝুাঁল্টক (বূল্টভকপ এফাং বূল্টভধ্ব) াংক্রান্ত  ল্টস্থল্টতীরতা ল্টফদফচনা কযায জন্য ল্টনদদেল্টকা প্রস্তুত কযন; ৪) এফাং ফাস্তুচুযত 
সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীয সফা প্রদাদনয জন্য নতুন াাআে ল্টযকল্পনা প্রস্তুল্টতদত সকৌরগত ায়তা এফাং প্রদ়িাজনী়ি াফকাঠাদভা (াবযন্তযীণ 
ড়ক, সৌযল্টফরৃযৎ চাল্টরত ড়ক ফাল্টত, ফজ্রাত দত সুযিা ফযফস্থা,াল্টন  ল্টনষ্কান, ফাজায) নাি কযণ। জরফা়িু  ল্টফদান্নতা এফাং 
ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীয ল্টফমেদ়িয ঝুাঁল্টক ল্টফদফচনা কদয এাআ উ-কদপাদনন্ে ১) ল্টফল্টি, ল্টফদান্নতা এফাং ঝুাঁল্টক ল্টনযদন িভতা 
বতল্টযয সন সন প্রদান কযদফ; এফাং ২) ল্টিাঅযল্ট কযাদপ জরুল্টয াংকদেয  ভয় াড়া দান কযদফ।  

ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিক ল্টাংতা প্রল্টতদযাদধয জন্য ল্টযদলফা ল্টিারীকযণাঃ এাআ উ-কদপাদনন্েল্টেয াধীদন স্থানী়ি যকায প্রদকৌর াল্টধদপ্তয 
ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিক ল্টাংতায ভূরযা়িন ল্টযচারনা কযায জন্য  ল্টরঙ্গ-ল্টবল্টিক ল্টাংতা প্রল্টতদযাদধ ল্টযদলফাগুল্টরয জন্য ফতেভান চাল্টদা, াঅতা 
এফাং গুণগতভান, এফাং ঘােল্টত ল্টনধোযণ কদয একল্টে ল্টফদল াংস্থা ল্টনদয়াগ কযদফ, এফাং ল্টরঙ্গ-ল্টবল্টিক প্রল্টতফন্ধকতাগুল্টর ল্টচল্টিত কযদফ। এাআ 
ভূরযা়িন প্রকল্প কামেক্রভগুল্টরদত ল্টফস্তৃত ল্টরঙ্গ-ল্টবল্টিক ল্টাংতা প্রল্টতদযাধ  ল্টচল্টকৎা দ্ধল্টতয নকা, স্থানী়ি শ্রভ াাংগ্রণ সকৌর, এফাং 
শ্রভ ল্টনদ়িাগ / ল্টযচারনায সকৌরগুল্টর ান্তবুেি কযদফ এফাং এজন্য একল্টে ল্টবল্টি ল্টদদফ কাজ কযদফ। এাআ কামেকরাল্টে যাল্টয 
কদপাদনন্ে ১(খ) কামেক্রভ, ল্টরঙ্গ-ল্টবল্টিক ল্টাংতা প্রল্টতদযাধ  ল্টচল্টকৎা ল্টযদলফা কভেচূীয াদথ মুি।   

কদপাদনন্ে ০৪- াঅদকাল্টরন জরুযী াড়া দান কদপাদনন্ে (ল্টাআাঅযল্ট) 

এাআ কদপাদনন্েল্টেয উদেশ্য াপ্রতযাল্টত জরুযী প্রদ়িাজন যূণ কযা। একল্টে ফড় প্রাকৃল্টতক রৃদমোদগয সিদত্র, যকায ল্টিাঅযল্টয সুল্টফধায 
জন্য প্রল্টতল্টক্র়িা এফাং নুগেঠনদক া়িতা কযায জন্য এাআ কদপাদনদন্েয াধীদন (ফতেভাদন ফযাে ূন্য) প্রকল্প তল্টফদরয নুাঃ-ফযাে 
কযদত ানুদযাধ কযদত াদয। ল্টন ল্টরল্টখত তোল্টদ  যূণ াদদি ল্টাআাঅযল্ট-য াধীদন ল্টফতযণ চরদফ: ১)ফাাংরাদদ যকায দ্বাযা 
ল্টনধোল্টযত দ়িদে এভন সম সকান উমুি াংকে ফা জরুযী াফস্থা ঘদেদে, মা যকায ফযাাংকদক াফল্টত কদযদে এফাং ফযাাংক ম্মত 
দ়িদে; ২) াথে ভন্ত্রণার়ি াঅদকাল্টরন জরুযী াড়াদান (ল্টাআাঅয) ফাস্তফা়িন ল্টযকল্পনা প্রস্তুত কদযদে এফাং গ্রণ কদযদে এফাং ফযাাংক 
ম্মত দ়িদে; ৩) স্থানী়ি যকায প্রদকৌর াল্টধদপ্তয, জনস্বাস্থয প্রদকৌর াল্টধদপ্তয এফাং রৃদমোগ ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণার়ি ল্টাআাঅযল্ট 
এয াধীদন সমাগয াথো়িদনয জন্য ল্টাআাঅয ফাস্তফা়িন ল্টযকল্পনা সথদক ভস্ত কামেক্রদভয জন্য ফযাাংক ল্টনদদেল্টকা ানুাদয প্রদ়িাজনী়ি 
সুযিা যিাভ প্রস্তুত, গ্রন এফাং প্রকা কদযদে; এফাং ৪) কদপাদনদন্েয াধীদন ফয়িগুল্টর দত ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠী উকৃত দফ।   

১ .৪ ম্ভাফয প্রবাফ এাআ প্রকল্প কামেক্রদভয কাযদন কযাদপয ল্টবতদয এফাং ফাল্টদয সাস্ট কল্টভউল্টনল্টেগুল্টরদত াভাল্টজক প্রবাফ ড়দফ। 
ফগুল্টর কযাদপ প্রকদল্পয াধীদন াফকাঠাদভা সফা এফাং ল্টযদলফা ল্টফধাদনয উদেদশ্য ল্টকে ুকাঠাদভা স্থানান্তয ফা নুাঃল্টনভোণ কযা দযকায 
দত াদয (এ াংখযা ীল্টভত এফাং কযাদপয াঅদাদ দ্রুত নুাঃল্টনভোণ কাদজয ভদধযাআ ীভাফদ্ধ) । কযাদপয াবযন্তদয সকান স্থানা 
 াঅশ্রদ়িয স্থানান্তয এফাং স্থানান্তযণ পূণেরূদ  ঐল্টচ্ছকবাদফ পন্ন কযা দফ (মথামথ যাভে প্রল্টক্র়িা এফাং িল্টতগ্রস্থ ফযল্টি ফা 
ফযল্টিফদগেয াদথ চুল্টিয ভাধযদভ দত দফ) এফাং ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা কতৃেক কাঠাদভাগুল্টর ান্যত্র স্থানান্তয  নুাঃল্টনভোণ  কাজ পন্ন 
়িায দযাআ তা কযদত দফ (তাাঁফু, ফাাঁদয এফাং প্লাল্টস্টদকয ল্টদেয কাঠাদভাগুল্টর াল্প ভদয়য ভদধযাআ পন্ন কযা মায়)। কযাদপয 
াবযন্তদয সকান জল্টভ াল্টধগ্রন কযা দফনা।  

সাস্ট কল্টভউল্টনল্টেয জন্য যাস্তা/সত ু ল্টনভোন  ল্টযফধেন, ঘূল্টণেঝড় াঅশ্রয়দকন্দ্র ল্টনভোদনয পদর ল্টকে ু সিায়াোয িল্টতগ্রস্থ দত াদয। 
ল্টনভোনকাদজয ভয় ল্টকে ুকৃল্টলজল্টভ  পদদয িল্টত দত াদয। মল্টদ নতুন জল্টভয প্রদয়াজন য়, তাদর প্রকল্প কতৃেি সস্বচ্ছায় প্রদান 
কযা জল্টভ গ্রদনয সচষ্টা কযদফ। স্থানীয় জনদগাষ্ঠীয কাে সথদক জল্টভ না ায়া সগদর .ল্ট. ৪.১২ এফাং স্থাফয পল্টি াল্টধগ্রণ  
রকুভদখর াঅাআন, ২০১৭ ানুমায়ী জল্টভ গ্রন কযা দফ। ল্টফদলতাঃ ফযল্টিভাল্টরকানাধীন জল্টভয সিদত্র ভাল্টরকদদয িল্টতূযদণয জন্য (স্য 
ল্টফনষ্ট, ল্টনভোণাভগ্রী ল্টযফণ  ভজুতকযণ এয কাযদন িল্টত প্রবৃল্টত) ফূেতকেতা ল্টদদফ .ল্ট. ৪.১২ ফযফায কযা দফ।  

াযণী ১: প্রকদল্পয প্রবাফ এফাং তাৎমে  

প্রবাফ কামেক্রভ প্রবাদফয তাৎমে 
বলূ্টভ কদপাদনন্ে ১  ২ এয াধীদন াাআ রাাআদনয ভাধযদভ 

াল্টন যফযা ল্টিভ এফাং নরকূ স্থান (ল্টফদযভান 
নরকূ ুনফোন), সভাফাাআর সিস্যাল্টরদনন প্লযান্ে, 
য়াঃফজেয ফযফস্থানা, কল্টভউল্টনল্টে রযাল্টট্র্ন, রৃদমোগ াঅশ্র়ি 
সকদন্দ্রয উন্নয়ন, এফাং গ্রাদভয যাস্তা ল্টনভোণ াআতযাল্টদ কযা 
দফ। কযাদপয ভদধয জল্টভ াল্টধগ্রদণয সকান ানুভল্টত 
সনাআ।   

প্রকল্প প্রবাফ ফেল্টন  মোদয় যাখদতকযাদপয ভদধয জল্টভ 
াল্টধগ্রণ কযা দফ না। মল্টদ স্থানীয় ম্প্রদাদয়য ভদধয াল্টধগ্রণ 
াল্টনফামে ়ি, সদিদত্র িল্টতযূণ ল্ট ৪.১২ এফাং এাঅযল্টএ 
২০১৭ ানুাদয প্রদান কযা দফ। মল্টদ বূল্টভ গ্রদণয প্রদ়িাজন 
়ি তদফ প্রকল্পল্টে বাড়া ফা সস্বচ্ছা-দান দ্ধল্টতদত জল্টভ সনদফ। 
কযাপ এরাকা়ি সফল্টযবাগ কামেক্রভ পন্ন কযা দফ। সাস্ট 
ম্প্রদাদ়িয ভদধয কামেক্রভগুল্টর ল্টফদযভান ড়ক, কারবােে াআতযাল্টদয 
ভদধয ীভাফদ্ধ থাকদফ। রৃদমোগ াঅশ্র়িগুল্টর ল্টফদযভান 
ল্টফদযার়িগুল্টরদত ফা যকাযী বূল্টভদত ল্টনল্টভেত দফ। প্রকদল্পয জন্য 
মল্টদ সকান ফযল্টিগত জল্টভ প্রদ়িাজন ়ি তদফ বূল্টভ ভাল্টরকদদয 
াদথ ূদফে যাভদেয ভাধযদভ এল্টে সস্বচ্ছা-দান দ্ধল্টত ফযফায 
কদয সন়িা দফ। 
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প্রবাফ কামেক্রভ প্রবাদফয তাৎমে 
ফাস্থান  ফযফাল্টয়ক 
স্থানা 

প্রকল্প কামেক্রদভয কাযদণকযাদপয ভদধয কদ়িকল্টে 
াস্থা়িী কাঠাদভা স্থানান্তদযয প্রদ়িাজন দত াদয। সাস্ট 
কল্টভউল্টনল্টে এরাকা সথদক াঅফাল্টক ফা ফাল্টণল্টজযক 
কাঠাদভা স্থানান্তয প্রদ়িাজন ড়দফ এভন সকান কামেক্রভ 
এাআ প্রকল্প  ল্টযচারনা কযদফ না। 

সকান স্থায়ী কাঠাদভা প্রকদল্পয কামেক্রভ দ্বাযা প্রবাল্টফত না য়ায় 
প্রকল্প প্রবাফ ফেল্টন  মোদয় থাকদফ । ল্টনভোণকারীন ভদ়ি 
সকফর াস্থা়িী কাঠাদভাগুল্টর াভল্ট়িক ল্টবল্টিদত প্রবাল্টফত দত 
াদয। 

কল্টভউল্টনল্টেয পদ সকান কল্টভউল্টনল্টেল্টবল্টিক পল্টি প্রকদল্পয দ্বাযা প্রবাল্টফত 
দফ না। কল্টভউল্টনল্টেল্টবল্টিক পল্টি প্রবাল্টফত কযদত 
াদয এাআ প্রকল্প এভন সকান কামেক্রভ গ্রণ কযদফ না। 

প্রকদল্পয প্রবাফ াতযন্ত কভ। 

উল্টিদ প্রকদল্পয কামেক্রদভ গাে কাো এড়াদনা দফ।  প্রকদল্পয প্রবাফ াতযন্ত কভ। াল্টধকন্তু, প্রকদল্পয াধীদন কযাপ 
এরাকা়ি এফাং স্থানী়ি জনগদনয ফফাদয এরাকায  ভদধয গাে 
রাগাদনা দফ । 

সিায়াোয ফা াস্থায়ী 
ফল্টত  

ল্টফদযভান ড়ক ফা কারবােে ল্টনভোণ/ ুনল্টনেভোদণয ভ়ি 
ল্টকেু সিায়াোয  িল্টতগ্রস্থ  দত াদয।  

প্রকদল্পয প্রবাফ াতযন্ত কভ। মল্টদ সকান সিা়িাোয িল্টতগ্রস্থ ়ি, 
এল্টে াস্থা়িী ল্টবল্টিদত দফ এফাং এাআ প্রকল্প ল্টফশ্বফযাাংক সুযিা 
নীল্টত ানুাদয িল্টতযূণ প্রদান কযদফ। 

শ্রভ প্রফা প্রকদল্পয ল্টনভোণ কাদজয ভ়ি শ্রল্টভক প্রদ়িাজন দফ। প্রকদল্পয প্রবাফ াআল্টতফাচক দফ। কর াদি শ্রল্টভক সযাল্টঙ্গা  
স্থানীয় জনদগাষ্ঠী সথদক ল্টনমুি দফ। শ্রভ প্রফাদয প্রবাফ কভ 
দফ।   

তাোড়া, াভাল্টজক ভূরযা়িন (াভাল্টজক স্ক্রীল্টনাং এফাং প্রবাফ ভূরযা়িন) এয ভয় উকাযদবাগীদদয চাল্টদা, প্রদয়াজনীয়তা, িভতা, 
ীভাফদ্ধতা, প্রকল্প কামেক্রদভ াাংগ্রদণয াআচ্ছা াআতযল্টদ ল্টনল্টিত কযায জন্য দাল্টযদ্রয, সজন্িায এফাং াভাল্টজক ঝুাঁল্টক পল্টকেত ল্টনল্টদেষ্ট 
ল্টফল়িভূ, সজন্িায-ল্টবল্টিক ল্টাংতা (ল্টজল্টফল্টব) এফাং সমৌন ল্টাংতা এফাং াফযফায (এাআএ) এয ঝুাঁল্টক ভূরযা়িন কযা দফ। াভাল্টজক 
ভূরযা়িন জনাংখযা, াঅ়ি, সা, ল্টিা, স্বাদস্থযয াফস্থা  উদদ্বগ, ল্টজল্টফল্টব, সজন্িায এফাংএাআএ াংক্রান্ত ল্টফলয়ভূ ান্তবুেি কদয একল্টে 
সফরাাআন াঅথে-াভাল্টজক  দাল্টযদ্রয সপ্রাপাাআর প্রস্তুত কযদফ। কর তথযভু াঅ়ি সগাষ্ঠী, জনল্টভল্টতক, এফাং সজন্িায ল্টবল্টিক ল্টফলয় 
ল্টফদফচনায় াঅরাদাবাদফ মাচাাআ  ভূরযায়ন কযা দফ।     
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২.০ নুফোদন নীল্টত, াঅাআন এফাং যকাল্টয নীল্টতভারা  

২.১ ফাাংরাদদ যকাদযয জল্টভ াল্টধগ্রদণয নীল্টতভারা  

স্থাফয পল্টি াল্টধগ্রণ  রকুভদখর াঅাআন (এাঅযাঅাআল্টএ) ২০১৭ ফাাংরাদদদ বূল্টভ াল্টধগ্রদণয        াঅাআল্টন কাঠাদভা। 
এাঅযাঅাআল্টএ  ২০১৭ এয ধাযা ৪(১) এয াধীদন সজরা প্রাক (ল্টিল্ট) াল্টধগ্রদণয সনাল্টে প্রদাদনয তাল্টযদখ পদদয ভূরয ল্টনধোযণ 
কদযন। তাযদয াল্টধগ্রদণ ফাধযকতা থাকায় স্থা়িী পর, কাঠাদভা এফাং াঅ়ি হ্রাদয িল্টতূযদণয জন্য সজরা প্রাক জল্টভয          
ভূদরযয ভান ২০০%        এফাং াল্টতল্টযি ১০০% ল্টপ্রল্টভ়িাভ ফাল্টড়দয় িল্টতুযদণয ল্টযভাণ ল্টনধোযণ কদযন। এবাদফ ল্টনধোল্টযত 
িল্টতূযণদক নগদ িল্টতযূণ (ল্টল্টএর) ফরা ়ি। াঅাআনগতবাদফ ল্টরল্টখত চুল্টিয াধীদন বাড়াদে (ফগোদায) দ্বাযা চাল কযা জল্টভ মল্টদ 
াল্টধগ্রণ কযা ়ি, াঅাআন ানুমা়িী িল্টতূযণ প্রদাদনয াথে চুল্টি ানুাদয বাড়াদেদদয নগদ প্রদান কযদত দফ। ১৯৮২ াদরয ফূেফতেী 
এাঅযাঅাআল্ট সকান উদেদশ্যাআ াঅনুষ্ঠাল্টনকবাদফ ল্টনফল্টন্ধত                        , কফয, এফাং শ্মান াল্টধগ্রদণয ল্টনদদে সদ়িল্টন। 
তথাল্ট, এাঅযাঅাআল্টএ ২০১৭ এয ধাযা ৪(১৩) এয াধীদন নতুন াঅাআনল্টে এাআ ধযদণয পল্টিগুল্টরয াল্টধগ্রণদক ানুভল্টত সদ়ি, মল্টদ 
এল্টে জনাধাযদণয উদেদশ্যয জন্য ়ি এফাং প্রকল্প সম স্থান ফা জল্টভ াল্টধগ্রণ কদয সাআ একাআ উদেদশ্য ফযফাযদমাগয ান্য সকান 
উমুি স্থাদন ানুরূ ধযদনয পদ যফযা কদয। াআদতাদূফে প্রকল্প উদেদশ্য াল্টধগ্রণ কযা জল্টভ ল্টকাংফা স জল্টভ সথদক ল্টযদয় 
সনয়া স্থাফয  াস্থাফয পল্টি এফাং/াথফা যকাল্টয খা জল্টভ াল্টধগ্রদণয প্রস্তাদফ ান্তবুেি কযা ়ি না, তাাআ এাআ াঅাআদনয াধীদন 
িল্টতূযদণয জন্য ল্টফদফচনা কযা য় না। একল্টে ল্টফদল াফল্টরক উদেশ্য াল্টধগ্রণ কযা জল্টভ ান্য সকান উদেদশ্য ফযফায কযা মাদফ 
না। নতুন াঅাআদনয ধাযা ৪(২) এয াধীদন সফযকাল্টয াংস্থাভূ উন্ন়িদনয জন্য যকাযদক জল্টভ াল্টধগ্রণ কযায জন্য ানুদযাধ কযদত 
াদয। াল্টধকন্তু, ধাযা ১৫ এয াধীদন নতুন াঅাআদন াঅাংল্টক াল্টধগ্রদণয জন্য ল্টনল্টদেষ্ট একল্টে ফাল্টড় ভাল্টরক কতৃেক পূণে াল্টধগ্রদণয জন্য 
ানুদযাধ জানাদত াদয। যকায াল্টধগ্রণকৃত পদদয িল্টতযূণ ল্টদদত ফাধয। ১৯৮২ াদরয ফূেফতেী াধযাদদদ বূল্টভ াল্টধগ্রদণয 
পদর াননুদভাল্টদত াল্টধফাীদদয (সিায়াোয), দখরদায, এফাং ানানুষ্ঠাল্টনক বাড়াদে এফাং াল্টনফল্টন্ধত ল্টরজ-সাল্ডাযদদয উয াভাল্টজক  
াথেননল্টতক প্রবাফগুল্টর ল্টচল্টিত ল্টের না এফাং িল্টতূযণ ফা ান্য সকান ায়তায ফযফস্থা ল্টের না। াল্টধকন্তু, াধযাদদল্টেদত জীল্টফকা াযাদনা 
 াঅ়ি হ্রাদয িল্টতূযদণয ফযফস্থা ল্টের না। 

াযণী ২: স্থাফয পল্টি াল্টধগ্রণ  রকুভদখর াঅাআন ২০১৭ এয াধীদন বূল্টভ াল্টধগ্রণ প্রল্টক্রয়া    

াংল্টিষ্ট ধাযা ধাভূ দাল্ট়িত্ব 

ধাযা ৪(১) পল্টি াল্টধগ্রদণ প্রাথল্টভক ল্টফজ্ঞল্টপ্ত প্রকা সজরা প্রাক 
ধাযা ৪(৩)(১) ধাযা ৪(১) ল্টফজ্ঞল্টপ্ত প্রকাদয ূদফে; 

• ল্টবল্টি, েল্টফ ফা উমুি প্রমুল্টিয ভাধযদভ স্থর, কাঠাদভা এফাং গাদেয ফতেভান াফস্থা 
ল্টচল্টিত কযদত দফ 

সজরা প্রাক 

 ধাযা ৪(১) এয প্রকানায দয ম্ভাফয িল্টতগ্রস্ত ল্টযফাদযয সমৌথ মাচাাআকযণ াংল্টিষ্ট 
াংস্থায াদথ ল্টযচাল্টরত ়িা উল্টচত।  

সজরা প্রাক 

ধাযা ৪(৭) ধাযা ৪(১) এয াধীদন প্রাযল্টম্ভক সনাল্টে প্রকাদয য, মল্টদ সকান ল্টযফাদযয 
ভাল্টরকানাধীন জল্টভল্টেয াফস্থা ল্টযফল্টতেত ়ি তদফ ল্টযফল্টতেত াফস্থা সমৌথ মাচাাআ সনাল্টেদ 
সমাগ কযা দফ না। 

সজরা প্রাক 

ধাযা ৪(৮) মল্টদ িল্টতগ্রস্থ ফযল্টি সমৌথ মাচাাআ ভরূযা়িন ল্টনদ়ি ন্তুষ্ট না ন তদফ স ৪(১) সনাল্টে 
প্রদাদনয ৭  ল্টদদনয ভদধয সিুল্টে কল্টভনাযদক াল্টবদমাগ কযদত াদয। 

িল্টতগ্রস্থ ফযল্টি 

ধাযা ৪(৯) াল্টবদমাগ া়িায য ১৫ কামেল্টদফদয ভদধয সিুল্টে কল্টভনাদযয রৄনাল্টন দত দফ। 
যকাল্টয াগ্রাল্টধকাযভূরক প্রকল্পগুদরায সিদত্র রৄনাল্টন ১০ কামেল্টদফদয ভদধয দত দফ। 

সজরা প্রাক 

ধাযা ৫(১) ধাযা ৪(১) প্রকাদয ১৫ ল্টদদনয ভদধয াল্টধগ্রদণয জন্য াঅল্টি। িল্টতগ্রস্থ ফযল্টি 
ধাযা ৫(২) সজরা প্রাক ধাযা ৫(১) প্রকাদয তাল্টযদখয ৩০ কামেল্টদফদয ভদধয রৄনাল্টনয প্রল্টতদফদন 

জভা ল্টদদফন। যকাল্টয াগ্রাল্টধকায প্রকদল্পয সিদত্র এল্টে ১৫ কামেল্টদফদয ভদধয থাকদফ। 
সজরা প্রাক 

ধাযা ৫(৩) সজরা প্রাক ল্টযদােে কযদফ - (১) যকাযদক ১৬.৫০ একদযয সফল্ট পদ াল্টধগ্রদণয 
সিদত্র; (২) ল্টফবাগীয় প্রাকদক ৫০ ল্টফঘায কভ াল্টধগ্রদণয সিদত্র ল্টযদােে কযদফ। সজরা 
প্রাক সকান াল্টবদমাগ না থাকদর তদদন্তয ৩০ ল্টদদনয ভদধয চূড়ান্ত ল্টদ্ধান্ত ল্টনদফ। 
যকাল্টয াগ্রাল্টধকায প্রকদল্পয সিদত্র এো ১৫ ল্টদন দফ। 

সজরা প্রাক 

ধাযা ৬(১)(১) ধাযা ৫(৩) এয াধীদন সজরা প্রাদকয কাে সথদক প্রাপ্ত প্রল্টতদফদন প্রাল্টপ্তয ৬০ 
কামেল্টদফদয ভদধয যকায াল্টধগ্রদণয চূড়ান্ত ল্টদ্ধান্ত সনয়া দফ। 

যকায  

ধাযা ৬(১)(২) ধাযা ৫(৩) এয াধীদন সজরা প্রাক কতৃেক ল্টযদােে জভা সদ়িায য ১৫ ল্টদদনয ভদধয 
ফা মথামথ কাযণ াদদি ৩০ ল্টদদনয ভদধয ল্টফবাগী়ি কল্টভনায ল্টদ্ধান্ত গ্রণ কযদফ। 

ল্টফবাগীয় প্রাক 

ধাযা ৭(১) পল্টি াল্টধগ্রদণয জন্য চূড়ান্ত ল্টদ্ধাদন্তয সনাল্টে প্রকা এফাং িল্টতযূণ সদ়িায দাল্টফ 
স  

সজরা প্রাক 

ধাযা ৭(২) িল্টতগ্রস্থ ফযল্টি ফা সগাষ্ঠী ১৫ কামেল্টদফদয ভদধয তাদদয িল্টতযূদণয দাল্টফ স কযদফ 
(াগ্রাল্টধকায প্রকল্প ৭ ল্টদদনয ভদধয)।   

িল্টতগ্রস্থ ফযল্টি 
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ধাযা ৭(৩) ধাযা ৭(১) সনাল্টে প্রদাদনয ১৫ ল্টদদনয ভদধয স়িাযদাল্ডায কর াঅগ্রী ফযল্টিয কাদে 
ফযল্টিগত সনাল্টে প্রদান কযদত দফ। 

সজরা প্রাক 

ধাযা ৮(১) ধাযা ৪ সনাল্টে প্রদাদনয তাল্টযখ ল্টাদফ                      পল্টিয ভরূযা়িন কদয 
সজরা প্রাক িল্টতযূণ ল্টনধোযণ কযদফন এফাং তদানুমায়ী িল্টতযূণ ফযাে কযদফন।  

সজরা প্রাক 

ধাযা ৮(৩) সজরা প্রাক িল্টতযূদণয জন্য াঅগ্রী িদক জানাদফ এফাং ৭ ল্টদদনয ভদধয িল্টতযূণ 
প্রদানকাযী াংস্থা/ফযল্টিয কাদে ানুল্টভত িল্টতযূদণয ল্টযভাণ াঠাদফ।  

সজরা প্রাক 

ধাযা ৮(৪) াংল্টিষ্ট াংস্থা/ফযল্টি ১২০ ল্টদদনয ভদধয িল্টতযূদণয াথে সজরা প্রাদকয কাদে জভা 
ল্টদদফ।  

সজরা প্রাক 

ধাযা ৯(১) পদদয ভরূযা়িনকাদর,            ল্টন ল্টরল্টখত ল্টফলয়ভূ ল্টফদফচনা কযদফ: (১) গত 
১২ ভাদ একাআ সশ্রণীয বূল্টভয গড় ফাজায ভরূয; (২) ল্টফদযভান পর  গাদেয উয 
প্রবাফ; (৩) ান্যান্য াফল্টষ্ট াংরগ্ন পল্টিয য প্রবাফ; (৪) পল্টি এফাং াঅ়ি এয 
য প্রবাফ; এফাং (v) ফযফা, ফাস্থান াআতযাল্টদয ুনফোন খযচ। 

সজরা প্রাক 

ধাযা ৯(২) ফতেভান সভৌজা াদযয াল্টতল্টযি ২০০% ানুল্টভত ভাদনয য িল্টতযূণ সমাগ কযা ়ি। 
সফযকাল্টয াংস্থা াল্টধগ্রণ কযদর িল্টতূযণ ৩০০% দফ। 

সজরা প্রাক 

ধাযা ৯(৩) ধাযা ৯(১)   (২) এয াধীদন উদল্লখ কযা প্রবাফগুল্টরয জন্য ফতেভান ফাজায ভদূরযয 
দয াল্টতল্টযি ১০০% িল্টতযূণ। 

সজরা প্রাক 

ধাযা ৯(৪) উদয উল্টল্লল্টখত উ-ধাযাগুদরায াধীদন স্থানান্তদযয জন্য মথামথ ফযফস্থা গ্রণ কযদত দফ।  
ধাযা ১০(১) াংস্থা/ফযল্টি সথদক াঅভানত প্রাল্টপ্তয ৬০ ল্টদদনয ভদধয িল্টতযূণ প্রদান কযা দফ। সজরা প্রাক 
ধাযা ১০(২) মল্টদ সকান দাল্টফদায ফযল্টি িল্টতযূণ ল্টনদত ম্মত না ন ফা িল্টতযূণ া়িায সমাগয 

     ফযল্টি ায়া না মায় ফা িল্টতযূণ দাল্টফ পল্টকেত ল্টফদযাদধয সিদত্র সিুল্টে 
কল্টভনায প্রজাতদন্ত্রয যকাল্টয ল্টাদফ িল্টতযূদণয াথে জভা যাখদফ  সজরা প্রাক 
বূল্টভ াল্টধগ্রণ কযদফ। মল্টদ সকান ফযল্টি জল্টভয ভাল্টরকানা পদকে াল্টবদমাগ কদযন, 
সদিদত্র াঅীদরয ভাধযদভ              কাে সথদক  িল্টতযূণ  াংগ্র কযদত 
াযদফ। এাআ জন্য সকান ল্টনল্টদেষ্ট ভ়ি সনাআ।  

সজরা প্রাক 

ধাযা ১২ মখন াল্টধগ্রণ কযা পল্টিদত                               ফ   থাদক, সদিদত্র 
এাআ িল্টতযূণ সজরা প্রাক দ্বাযা ল্টনধোল্টযত দফ এফাং নগদ প্রদান কযা দফ। 

সজরা প্রাক 

 

২.২ ল্টফশ্বফযাাংদকয াাদযন ল্টরল্ট (ল্ট) ৪.১২ 

াননল্টচ্ছক নুফোদনয ল্টফলদ়ি ল্ট ৪.১২ এয উদেশ্যগুদরা র0 (১) সমখাদনাআ ম্ভফ        নুফোন এড়াদনা; (২) প্রকদল্পয ল্টফকল্প 
নকাগুল্টর াদিলণ কদয        নুফোন কল্টভদ়ি াঅনা; (৩) প্রকল্প-ফূে াফস্থায তুরনা়ি জীল্টফকায সুদমাগ ফৃল্টদ্ধ ফা ান্তত নুরুদ্ধায কযা; 
এফাং (৪) ফাস্তুচুযত দল্টযদ্র  ান্যান্য ঝুাঁল্টকপ্রফণ সগাষ্ঠীয জীফনমাত্রায ভান উন্নত কযা। (১) াননল্টচ্ছক াল্টধগ্রণ, ফা (২) বূল্টভ ফযফাদযয জন্য 
ফা াঅাআনীবাদফ ল্টযকল্টল্পত জনাধাযদনয জন্য াঅদভাদ  ল্টফশ্রাদভয জায়গা এফাং সুযল্টিত এরাকা়ি প্রদফাল্টধকাদযয য ল্টফল্টধল্টনদলধ - 
এফ সিদত্র ফাস্তুচুযল্টত (স্থানান্তয, াঅফাল্টক বূল্টভয িল্টত, ফা ফাস্থাদনয িল্টত) এফাং াথেননল্টতক স্থানচুযল্টত (বূল্টভ, পদ, পদদয ফযফায, 
াঅদয়য উৎ, ফা জীল্টফকায উাদ়ি িল্টত) ল্ট ৪.১২ এয াঅতাবুি।। এদত সফ ফাস্তুচুযত ফযল্টিদদয াল্টধকায ান্তবুেি, মাদদয িল্টত 
এফাং াননল্টচ্ছক বূল্টভ াল্টধগ্রদণয ধযণ পূণে ফা াঅাংল্টক      স্থা়িী ফা াস্থা়িী। াননল্টচ্ছক নুফোন প্রদ়িাজন এভন সমদকান ল্টফশ্বফযাাংক 
প্রকদল্প প্রকল্প চদক্রয রৄরু সথদকাআ ল্টনদমাি ল্টফলয়াল্টদ ল্টফদফচনাফুেক নুফোন ল্টযকল্পনা প্রণয়ন একল্টে াল্টফদচ্ছদয াাংাঃ  

(১) াননল্টচ্ছক নুফোন মতো ম্ভফ এড়াদত দফ ফা কভাদত দফ1 ম্ভফ না দর িল্টতগ্রস্থ ফযল্টিদক পূনে িল্টতযুণ ল্টদদত দফ।  

(২) কর িল্টতগ্রস্থ ফযল্টিয জীফনমাত্রায উন্নল্টত, ফা ান্তত নুরুদ্ধায কযা, এফাং সবৌত  াথেননল্টতকবাদফ স্থানচুযত ফযল্টিদদয 
প্রদ়িাজনী়ি া়িতা প্রদান কযা। 

(৩) িল্টতগ্রস্থ ফযল্টি, সাস্ট কল্টভউল্টনল্টে, এফাং াংল্টিষ্ট সফযকাল্টয াংস্থায াদথ াথেণূে াঅদরাচনা ল্টযচারনা কযা। তাদদয 
এনোাআদেরদভন্ে এফাং নুফোন ফযফস্থা পদকে ফাস্তুচুযত কর ফযল্টিদদয জানাদনা। স্বচ্ছ, াভিস্যূণে  ন্যা়িঙ্গত দ্ধল্টতদত জল্টভ 
াল্টধগ্রদণয দ্ধল্টত ানুন্ধান কযা, মাদত িল্টতগ্রস্থ ফযল্টিযা একাআ ফা াঅয বার াঅ়ি এফাং জীল্টফকায াফস্থান ফজা়ি যাখদত 
াদয। 

(৪) ফাস্তুচুযত ফযল্টি বূল্টভয াঅাআল্টন ভাল্টরক না দর ুনফোন া়িতা এফাং া-বূল্টভ পদদয িল্টতয সিদত্র িল্টতূযণ প্রাল্টপ্ত ল্টনল্টিত 
কযা। 

(৫) িল্টতগ্রস্থ ফযল্টিদদয এনোাআদেরদভন্ে, াঅ়ি এফাং জীল্টফকা নুরুদ্ধাদযয সকৌর, প্রাল্টতষ্ঠাল্টনক ফযফস্থা, মেদফিণ এফাং কাঠাদভা, 
ফাদজে, এফাং ফাস্তফা়িন ভ়িীভা পল্টকেত ল্টফদ ুনফোন ল্টযকল্পনাল্টে জনাধাযদণয কাদে প্রকাল্টত দত দফ। 

(৬) াননল্টচ্ছক নুফোনদক একল্টে উন্ন়িন প্রকল্প ফা সপ্রাগ্রাভ াাং ল্টাদফ ল্টফদফচনা এফাং ল্টনফো কযা। প্রকদল্পয খযচ এফাং 
উকাল্টযতা উস্থানায ভদধয পূণে নুফোন খযচ ান্তবুেি কযা। িল্টতযূণ প্রদান এফাং ফাস্তুচুযল্টত ফা াথেননল্টতক স্থানচুযল্টতয াঅদগ 



নুফোন নীল্টতভারা কাঠাদভা   াঅযল্টএপ 

10 

ান্যান্য নুফোন এনোাআদেরদভন্ে প্রদান কযা। নুফোদনয পরাপর, িল্টতগ্রস্থ ফযল্টিদদয জীফনমাত্রায য প্রবাফ এফাং নুফোন 
ল্টযকল্পনায রিযগুল্টর সফরাাআদনয তোফরী ল্টফদফচনা কদয াজেন কযা দ়িদে ল্টক না তা ল্টনযীিণ এফাং ভূরযা়িন । 

(৭) মেদফিণ ল্টযদােে প্রকা। 

২.৩ প্রকদল্পয াধীদন জল্টভ াল্টধগ্রদণয নীল্টতভারা 

ল্টনভোণ কাজ চরায ভয় সফযকাল্টয জল্টভ ফযফায কযায প্রদয়াজন দত াদয। কযাপ এরাকায ভদধয সকান ধযদনয বূল্টভ াল্টধগ্রণ চরদফ 
না। মল্টদ      কল্টভউল্টনল্টে সথদক সফযকাল্টয জায়গা ফযফায কযা াঅফশ্যক দয় দড়, তাদর সকউ সস্বচ্ছায় জল্টভ ফযফায কযদত সদয় 
ল্টকনা, প্রকল্প কতৃেি স ভদভে প্রদচষ্টা চারাদফ এফাং সস্বচ্ছায় জল্টভ দাদনয ল্টফলয়ল্টে বূল্টভয ভাল্টরক এফাং প্রকল্প কতৃেদিয ভদধয ভদঝাতা 
স্মাযক স্বািয কযায ভাধযদভ কামেকয দফ। মল্টদ সাস্ট কল্টভউল্টনল্টেয ভদধয বূল্টভ াল্টধগ্রণ াঅফশ্যক দয় দড়,  ল্ট ৪.১২ এফাং স্থাফয 
পল্টি াল্টধগ্রণ  রকুভদখর াঅাআন – ২০১৭ এয ল্টনদদেনা ানুাদয প্রকল্প কতৃেি বূল্টভ াল্টধগ্রণ কযদত াদয। মল্টদ কল্টভউল্টনল্টেয 
কাদযা কাে সথদক জল্টভ ল্টনদত য়, তাদর প্রকল্প ফাস্তফা়িন াআউল্টনে াফশ্যাআ উি জল্টভ ফযফাদযয ল্টফলয়ল্টে প্রকা কযদফ। ল্টফশ্ব ফযাাংক 
এয ল্ট ৪.১২ স্থানী়ি ভাল্টরকদদয বূল্টভ ফযফাদযয সিদত্র িল্টতূযণ (পরাল্টন, ল্টনভোণ াভগ্রী িাপ ফা স্থানান্তদযয ভয় িল্টত দর, 
াআতযাল্টদ) সদ়িায জন্য সুযিা ফযফস্থা ল্টদদফ ফযফরত দফ।  

জল্টভ াল্টধগ্রদণয াদথ পল্টকেত উ-প্রকদল্পয উদেশ্যল্টে র সযাল্টঙ্গা  স্থানীয় জনদগাষ্ঠীয সরাদকদদয জীল্টফকা ান্তত প্রাক-প্রকল্প 
াফস্থায় নুরুদ্ধাদযয জন্য ায়তা কযা। ল্টনদ াি ল্টনল্টদেষ্ট নীল্টতভারাভূ এাআ প্রকদল্পয ান্তবূেিাঃ 

•  সমখাদনাআ ম্ভফ স্থানীয় জনদগাষ্ঠীয ফত-ফাল্টড় এফাং কযাদপয াস্থায়ী কাঠাদভাগুদরায স্থানান্তয এড়াদনায প্রদচষ্ঠা ল্টদদফ সফ 
দাদগয জল্টভ াল্টধগ্রণ না কযায সচষ্ঠা কযা সমগুদরা ফযল্টিগত স্থাফয পল্টি এফাং উৎাদনীর যকাল্টয জল্টভ। 

•  সাস্ট           বূল্টভ াল্টধগ্রণ (প্রদ়িাজন দর), বূল্টভয             ফা বূল্টভ ল্টরদজয ভাধযদভ বূল্টভ াল্টধগ্রদণয ভ়ি 
মথামথ দদি গ্রণ কযা ল্টনল্টিত কযদত দফ। 

•  নকাদত কযাদপয াঅদাদয এরাকা়ি জল্টভ ফযফা   ল্টনদলধাজ্ঞা াঅদযা কযায প্রদয়াজনীয়তা কল্টভদ়ি াঅনা ল্টনল্টিত কযা;  
•  (১) ল্টনভোণ ফা নুফোদনয ভ়ি  স্থা়িীবাদফ  বুল্টভ ফা পদদয িল্টত দর িল্টতূযণ ল্টনধোযদণয জন্য এাআ াঅযএপল্ট এয 

এনোাআদেরদভন্ে ভযাল্টট্র্দক্সয াংজ্ঞা ানুাদয ন্যাময  স্বচ্ছ দ্ধল্টত বতল্টয কযা; (২) াল্টধগ্রদনয                         
      ফা         (ROW)                             সম সকান প্রকায বূল্টভয ফযফাদযয উয ল্টফল্টধল্টনদলধ 
াঅদযা; 

•  নুফোন ফা সভযাভত পন্ন ়িায দয, জল্টভল্টেদক দুফেয াফস্থা়ি মতো ম্ভফ দফোিভবাদফ নুরুদ্ধায কযা মাদত বূল্টভয 
ভাল্টরক/ফযফাযকাযী/ল্টরজ প্রদানকাযী প্রাক-প্রকল্প াফস্থায় তাদদয কামেক্রভগুল্টর নুযা়ি চারু কযদত িভ য়; 

•  প্রকল্প প্রবাল্টফত সরাকজন, ল্টযফায,          গুল্টরদক উ-প্রকল্প (গুল্টর) পদকে পূণেরূদ াফগত যাখা, াল্টধগ্রণ  
িল্টতূযণ প্রদাদনয প্রল্টক্র়িা এফাং তাদদয এ পল্টকেত াল্টধকায এফাং প্রল্টতকাদযয উা়িগুল্টর পদকে াফগত যাখা; 

•  প্রকল্প প্রবাল্টফত       সরাকজন  ল্টযফায সম প্রল্টক্রয়ায় ভাধান াদফ তা এাআ াঅযল্টএপ এয াদথ াভিস্বযূণে কযা 
এফাং তায প্রদয়াগ ল্টনল্টিত কযা;  

•  কর প্রকল্প প্রবাল্টফত সরাকজন  ল্টযফায       ভাল্টরকানায াঅাআল্টন াফস্থা ল্টনল্টফেদদল এনোাআদেরদভন্ে ভযাল্টট্র্দক্সয ভদধয 
ল্টনধোল্টযত নীল্টতগুল্টরয ল্টবল্টিদত তাদদয জীল্টফকা এফাং সুষ্ঠ ুজীফনধাযা প্রাক-প্রকল্প াফস্থায় ফজায় যাখায জন্য ল্টফল্টবন্ন ধযদণয 
া়িতা াদফ। সিা়িাোযদদয বূল্টভয িল্টতয জন্য িল্টতূযণ সদ়িা দফ না, তদফ প্রকল্প রৄরুয একল্টে ল্টনধোল্টযত তাল্টযদখয 
াঅদগ তাদদয ল্টনজস্ব াথোয়দন বতল্টয কযা দয়ল্টের এভন পল্টিয িল্টতয জন্য এফাং াঅয় হ্রাদয সিদত্র জীল্টফকা এফাং সুষ্ঠ ু
জীফনধাযা প্রাক-প্রকল্প াফস্থায় ফজায় যাখায জন্য িল্টতূযণ াদফ। কল্টযিয াপ াআভযাক্ট রৄভাল্টয, এফাং াঅথে-াভাল্টজক 
সফরাাআন জল্টযদয ল্টবল্টিদত                    গ্রণ  কামেকয কযা দফ1 

•  প্রকল্প প্রবাল্টফত সরাকজন  ল্টযফাযগুল্টরদক উ-প্রকল্প ফাস্তফা়িদনয ভ়িূল্টচ পদকে াফল্টত কযা দফ এফাং সস্বচ্ছায় জল্টভ 
দান  পদদয িল্টতয সিদত্র িল্টতযূণ নীল্টতভারা পদকে যাভে সদ়িা দফ; এফাং 

•  পদদয িল্টত সমভন পর, গাে, ীভানা প্রাচীয এফাং াঅ়ি হ্রা (পদরয িল্টত ) এড়াদনায সচষ্ঠা কযা দফ, এফাং মল্টদ 
ম্ভফ না য় সদিদত্র এনোাআদেরদভন্ে ভযাল্টট্র্ক্স ানুাদয ভাল্টরকানায াঅাআল্টন াফস্থা ল্টনল্টফেদদল িল্টতূযণ প্রদান কযা দফ। 
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৩.০ নুফোন প্রল্টক্রয়া এফাং ানুদভাদন প্রল্টক্রয়া  

প্রস্তাল্টফত উ-প্রকদল্পয াফস্থানগুল্টর ল্টনল্টদেষ্ট য়ায য প্রকল্প ফাস্তফা়িদনয াাং ল্টাদফ একল্টে এাঅযএল্ট ফা াঅযএল্ট প্রস্তুত কযা দফ। 
একল্টে উ-প্রকল্প মখন পদ, াঅ়ি, কভোংস্থান ফা ফযফায িল্টতয ল্টযদপ্রল্টিদত ২০০ জদনয কভ সরাকদক প্রবাল্টফত/      কদয 
এফাং সকান ল্টযফাদযয সবৌত স্থানান্তয না ঘদে তখন একল্টে এাঅযএল্ট ল্টযচারনা কযা য়। মখন একল্টে উ-প্রকদল্প ২০০ এয সফল্ট 
সরাক প্রবাল্টফত য় এফাং গৃস্থারীয স্থানান্তয ঘদে তখন ল্টফস্তৃত াঅযএল্ট ল্টযচারনা কযা য়। 

একল্টে স্ক্রীল্টনাং এফাং মোদরাচনা প্রল্টক্র়িা ফযল্টিভাল্টরকানাধীন বূল্টভয াস্থা়িী ফযফায, সস্বচ্ছাদানকতৃ জল্টভয ল্টযকল্পনা প্রল্টক্র়িা ফা বূল্টভ 
াল্টধগ্রণ (মল্টদ প্রদ়িাজন ়ি) এয দ্ধল্টত ল্টনধোযদনয জন্য ফযফায কযা দফ। স্ক্রীল্টনাং এফাং মোদরাচনা প্রল্টক্র়িা ফযফায কযায ভূর 
উদেশ্য দচ্ছ, প্রস্তাল্টফত উ-প্রকল্পগুল্টরদত সস্বচ্ছায় বূল্টভ  দান, কযাপ নুল্টনেভোদণয জন্য নুফোন, এফাং ান্যান্য ল্টফলয়াল্টদ ানাি কযা। 
দফোিভ ল্টযকল্পনায জন্য াঅযল্টএপ প্রল্টক্র়িায প্রাথল্টভক মোদ়িাআ স্ক্রীল্টনাং ল্টযচারনা কযা দফ মাদত নুফোন ল্টফদলজ্ঞ াঅযএল্ট 
প্রস্তুল্টতয ভয় বারবাদফ জ্ঞাত থাদক। ল্টন ল্টরল্টখত যাযাল্টভোযগুল্টর নাি কযদত াঅযএল্টদত প্রকল্প স্থাদনয সুল্টনল্টদেষ্ট ল্টফস্তৃত তথয 
প্রদ়িাজনাঃ 

•  মাযা উ-প্রকল্প দ্বাযা প্রবাল্টফত দফ (াআল্টতফাচক এফাং সনল্টতফাচক) 
•  িল্টতূযণ এফাং / াথফা া়িতায জন্য সমাগয ফযল্টি; এফাং  
•  সস্বচ্ছায় বূল্টভ  দান  প্রদ়িাজনীয় ায়তা।  

এাঅযএল্টদত ল্টন ল্টরল্টখত তথয ান্তবুেি থাকদফ: (১) উ-প্রকল্প, াফস্থান এফাং তাদদয প্রবাফগুল্টরয াংল্টিপ্ত ল্টফফযণ; (২) ল্টএল্ট এফাং 
এএাআচ (                )-এ  াদথ যাভে; (৩) ল্টএল্ট এফাং এএাআচ ল্টবল্টিক তথয; (৪) িল্টতয ধযন ানুমায়ী ল্টএল্ট এফাং 
এএাআচ কযাোগল্টয; (৫) িল্টতূযণ ভযাল্টট্র্ক্স ানুযন কদয প্রবাদফয কযাোগল্টয ানুমায়ী িল্টতূযণ, বাতা এফাং নুফোন ফা নুরুদ্ধাদযয 
া়িতা া়িায াল্টধকায; (৬) স্থানান্তয াাআদেয তথয (সমখাদন প্রদমাজয); (৭) ফাস্তফা়িন এফাং ল্টনযীিদণয জন্য প্রাল্টতষ্ঠাল্টনক দাল্ট়িত্ব; (৮) 
াল্টবদমাগ ভাধান দ্ধল্টত; (৯) নুফোন এফাং ফাল্টলেক ফাদজদেয াঅনুভাল্টনক খযচ; এফাং (১০) ফাস্তফা়িন জন্য ভ়ি-াঅফদ্ধ ল্টযকল্পনা।  

পদ  জীল্টফকায িল্টতয ল্টযদপ্রল্টিদত ২০০ এয সফল্ট সরাকদক প্রবাল্টফত কদয এভন উ-প্রকদল্প একল্টে াঅযএল্ট ল্টযচারনা কযা 
প্রদ়িাজন। াধাযণত এদত ল্টন ল্টরল্টখত ল্টফলয়গুল্টর ান্তবুেি দফ: (১) উ-প্রকল্প, াফস্থান এফাং তাদদয প্রবাফগুল্টরয াংল্টিপ্ত ল্টফফযণ; (২) 
নুফোন প্রস্তুল্টত এফাং ফাস্তফা়িন ল্টযচারনা নীল্টত  উদেশ্য; (৩) াঅাআল্টন কাঠাদভা; (৪) ল্টএল্ট এফাং ল্টএএাআচ ল্টবল্টিক সফরাাআন তথয; 
(৫) প্রবাদফয ধযন ানুমায়ী ল্টএল্ট এফাং ল্টএএাআচ কযাোগল্টয; (৬) িল্টতূযণ ভযাল্টট্র্ক্স ানুমায়ী প্রবাদফয কযাোগল্টয ানুমায়ী িল্টতূযণ, 
বাতা, এফাং নুফোন ফা নুরুদ্ধায া়িতা া়িায াল্টধকায; (৭) ল্টএল্ট, ল্টএএাআচ এফাং স্থানীয় কল্টভউল্টনল্টেগুল্টরদত াভাল্টজক-
াথেননল্টতক াফস্থায াদথ স্থানান্তদযয স্থান পল্টকেত তথয; (৮) ল্টযকল্পনা  ফাস্তফা়িদনয জন্য প্রাল্টতষ্ঠাল্টনক ফযফস্থা; (৯) ল্টযকল্পনা এফাং 
ফাস্তফা়িন ভ়ি াাংগ্রণ দ্ধল্টত; (১০) াল্টবদমাগ ভাধান দ্ধল্টত; (১১) নুফোন এফাং ফাল্টলেক ফাদজদেয াঅনুভাল্টনক খযচ; (১২) 
ফাস্তফা়িদনয জন্য ভ়ি-াঅফদ্ধ ল্টযকল্পনা; এফাং (১৩) ফাল্টিক মেদফিণ এফাং ভূরযা়িন কযায জন্য সযপাদযন্স তোফরী  াবযন্তযীণ  
ফাল্টিক মেদফিণ দ্ধল্টত।   

উ-প্রকল্পগুল্টরয জন্য প্রদ়িাজন ানুাদয নূফোন নীল্টত কাঠাদভা (াঅযল্টএপ) ানুমা়িী ল্টিউ-সিল্টরদজন্স প্রল্টতদফদন প্রস্তুত কযা দফ। 
মল্টদ স্থানীয় জনদগাষ্ঠীয বূল্টভ াল্টধগ্রণ াল্টনফামে ়ি, তাদর ল্ট ৪.১২ এয ল্টনদদেনা ানুযণ কদয ল্টফদযভান ফাজায ভূরয ানুাদয 
িল্টতূযণ প্রদান কযদত দফ। ফাস্তফা়িনকাযী াংস্থাগুল্টর ভস্ত সুযিা কভেল্টযকল্পনা  াভাল্টজক প্রবাফ ভূরযা়িন এফাং নুফোন 
কভেল্টযকল্পনা কাদজয চুল্টি পাদদনয াঅদগ ল্টফশ্ব ফযাাংদকয কাদে ভূরযায়ন  ানুদভাদদনয জন্য জভা ল্টদদফ এফাং িল্টতগ্রস্থ ফযল্টি ফা 
ল্টযফাদযয স্থানান্তদযয াঅদগ ফাস্তফা়িন কযদফ। ল্টফশ্বফযাাংদকয সমদকাদনা ভন্তফয াফশ্যাআ এদত ান্তবূেি কযদত দফ। ফাস্তফায়নকাযী 
াংস্থাগুল্টরয যকাযী দ়িফাাআদে এফাং যাভেবায ভাধযদভ কর সুযিা ল্টযকল্পনাগুল্টর াফশ্যাআ প্রবাল্টফত ল্টিাঅযল্ট এফাং সাস্ট 
কল্টভউল্টনল্টেগুল্টরয কাদে প্রকা কযদত দফ।  
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৪.০ সস্বচ্ছায় ফা াভল্টয়কবাদফ জল্টভ প্রদাদনয প্রল্টক্রয়া  
াল্টপল্ট়িার তথয এফাং প্রাথল্টভক ভরূযা়িন: প্রস্তাল্টফত াফকাঠাদভা কযাপ াাআে, াঅশ্রয়দানকাযী জনদগাষ্ঠী াধুযল্টলত এফাং ফল্টধেত এরাকায 
ভদধয ল্টনভোণ কযা দফ। কুতুারাংদ়িয প্রধান ল্টনফল্টন্ধত কযাপ পূণেরূদ যকাল্টয জল্টভয (ফন ল্টফবাগ  ল্টফল্টবন্ন াংস্থায) উয প্রল্টতল্টষ্ঠত। 
াযল্টদদক সেকনাদপয াননুদভাল্টদত কযাপগুল্টরয কদয়কল্টে সফযকাল্টয জল্টভদত যদ়িদে, মা প্রকদল্পয াফকাঠাদভাগুদরায নকাকারীন 
ভদয় ফযল্টিগত জল্টভয ল্টযভাণ, ভাল্টরকানায ধযণ, ল্টফল্টবন্ন কযাদপ ল্টিাঅযল্ট াংখযা াআতযাল্টদ তথয সফয কদয ভূরযায়ন কযা দযকায। 
ল্টিাঅযল্টযা ল্টকে ুল্টকে ুসিদত্র এাআ কর জল্টভদত ফফাদয জন্য নাভভাত্র বাড়া ল্টযদাধ কযদে। 

ল্টাঅাআাআউ এয াভাল্টজক ল্টনযািা ল্টফদলজ্ঞ দর প্রল্টতল্টে কদপাদনদন্েয জন্য স্ক্রীল্টনাং ল্টযচারনা কযদফ এফাং সকাদনা স্থাদন প্রকল্প কামেক্রভ 
ফাস্তফাল্ট়িত দফ মায জন্য সস্বচ্ছায় জল্টভ       (ল্টবএরল্টি) প্রদ়িাজন দফ – এযকভ সিদত্র ল্টাঅাআাআউদক াফল্টত কযদফ। জল্টভ দান 
কযায কাযণ সযকিে এফাং নল্টথবুি কদয যাখদত দফ। ল্টাঅাআাআউ এয াভাল্টজক ল্টনযািা ল্টফদলজ্ঞ এাআ ধযদনয িকুদভদন্েদনয জন্য 
ল্টন ল্টরল্টখত তথয ল্টফদফচনা কযদফন: 

•  জল্টভ কী কাদজ ফযফরত দফ1 
•  স্থায়ী এফাং াস্থায়ী ল্টবল্টিদত প্রকদল্পয কামেক্রভ ফাস্তফায়দনয জন্য কতখাল্টন জল্টভ প্রদয়াজন1 
•  কতেকুু জল্টভ ানুদাদনয ল্টবল্টিদত ায়া মাদফ1 
•  ানুদাদন না ায়া সগদর তায ল্টফকল্প কী দত াদয 1  (উদাযণ- ফযফাদযয াল্টধকায, থস্বত্ব) 
•  ানুদাদনয তে 
•  মাযা জল্টভ দান কযদত াঅগ্রী তাাঁদদয ল্টযচয়1 
•  জল্টভ মাদদয জন্য দান কযা দফ তাাঁদদয ল্টযচয়1 
•  জল্টভ দাদনয এাআ ল্টফলয়ল্টে সকন উমুি তায ল্টফস্তাল্টযত তথয1 

জল্টভ দাদনয কাযদণ ম্ভাফয দানকাযীয ল্টফদযভান াঅয় এফাং জীফনমাত্রায ভান প্রবাল্টফত দফ না এফাং ানুদযাধকৃত দাদনয সিদত্র তায না 
ফরায াল্টধকায ফরফৎ থাকদফ। 

৪.১ বলূ্টভ জল্টয ভানল্টচত্র এফাং নল্টথবলু্টিয প্রস্তুল্টত  

প্রকল্প এফাং উ-প্রকল্প ফাস্তফা়িদণয কাযদন প্রবাল্টফত জল্টভ এফাং পদদয াদথ পল্টকেত তথয াংগ্র কযায য, াংল্টিষ্ট ফযল্টিদদয 
া়িতা়ি দাল্ট়িত্বীর কভেকতো একল্টে বূল্টভ জল্টয ভানল্টচত্র প্রস্তুত কযদফ। 

সস্বচ্ছায় জল্টভ দাদনয সিদত্র তযতা মাচাাআাঃ ল্টনদ াি তোফরী ল্টাঅাআাআউ ল্টনল্টিত কযদফ-  

১। ভুদখাভুল্টখ াঅদরাচনা এফাং সস্টকদাল্ডায যাভে বায ভাধযদভ িল্টতগ্রস্ত ভানুল সস্বচ্ছায় জল্টভ ফা পদ দান কযদত াঅগ্রী 
ল্টকনা তা ল্টনল্টিত কযদত দফ। 
২। সকউ তায উৎাদনীর পদদয ১০ তাাংদয সফল্ট াযাদত াযদফন না1 
৩। সকান ধযদনয াফকাঠাদভাগত স্থানান্তয দফ না1 
৪। মল্টদ ম্ভাফয জল্টভ দানকাযী সস্বচ্ছায় জল্টভ দান কযদত াস্বীকৃল্টত জানান, তদফ ল্টফকল্প ল্টচন্তা কযদত দফ।  

প্রাথল্টভক যাভে0 ল্টাঅাআাআউ এফাং স্থানী়ি যকাদযয সনতৃদত্বয াধীদন মাদদয ফযল্টিগত জল্টভ াআল্টতভদধয কযাদপয জন্য ফযফায কযা দচ্ছ 
এফাং কল্টভউল্টনল্টে স্তদয াাআরাাআন ল্টনভোণ, রৃদমোগ াঅশ্র়ি সকন্দ্র ল্টনভোণ, প্রাথল্টভক ল্টফদযার়ি, ফজেয ফযফস্থানা াআতযাল্টদ প্রকদল্পয কাজ 
পাদদনয সিদত্র মাদদয জল্টভ াস্থা়িীবাদফ প্রদ়িাজন তাাঁদদয াঅভন্ত্রণ জাল্টনদয় একল্টে যাভে বা কযা দফ। প্রকল্প কামেক্রদভয ল্টফলদ়ি 
সফযকাল্টয বূল্টভ ভাল্টরকদদয াফগত কযা দফ এফাং সস্বচ্ছায় জল্টভ দাদনয সিদত্র মদথামুিতা তুদর ধযদত দফ। 

জল্টভ স্তান্তযকযণ  াঅনুষ্ঠাল্টনকীকযণ0 বূল্টভ দাদনয প্রল্টক্র়িাদত বূল্টভয স্তান্তয কযায সিদত্র ানুযণীয় প্রল্টক্র়িায ফযাখযা এফাং স্তান্তয 
পল্টকেত াঅনুষ্ঠাল্টনকীকযদণয উমুি উা়িগুল্টর স্পষ্টবাদফ উদল্লখ কযা দফ। যকাল্টয প্রল্টফধান এফাং ল্টফশ্বফযাাংক নীল্টতয য ল্টবল্টি কদয 
াঅাআল্টন  প্রাল্টনক প্রদ়িাজনী়িতা ল্টফদফচনা কদয এাআ দ্ধল্টত ানুযণ কযা দফ। প্রল্টক্র়িাল্টেদত একল্টে ল্টযষ্কায এফাং স্বচ্ছ ল্টদ্ধান্ত গ্রণ 
প্রল্টক্র়িা ফণেনা কযা দফ।  

              এ                           ই          (    ):     ই ই  এ               এই             
                                      -    এ                                                       এ   
               ও                                                        ।                              
  ই                                                         
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• জল্টভয ভাল্টরক ফা ভাল্টরকগণ;  
• জল্টভয ফযফাযকাযীযা, াথফা সকান ি জল্টভ দখর কদয াঅদে ল্টকনা (         াথফা পল্টিয ভাল্টরকানায ভাধযদভ 

াথফা বূল্টভদত জীফনমাত্রা ফা ফযফাল্টয়ক কামেকরা ল্টযচারনা কদয); 
• ভাল্টরকানা ফা ফযফাদযয সকান দাল্টফ; 
• বূল্টভ উল্টযল্টস্থত কাঠাদভা  পদ; এফাং 
• জল্টভয উদয ফা জল্টভ ফযফাদযয ভয় ম্ভাফয সকান ফাাঁধা াঅদে ল্টকনা, 
• ভাল্টরদকযা প্রকদল্পয ল্টনভোণ  ল্টযচারনায ভ়ি াস্থা়িী ফযফাদযয জন্য জল্টভ দান কযদত াদযন। 

এো গুরুত্বণূে    (১)           (ভাল্টরকানা াল্টধকায, ফযফাদযয াল্টধকায, উাদ়িয াল্টধকায াআতযাল্টদ) স্তান্তয কযা দচ্ছ    নাি 
কযা; এফাং (২) মাদক স্থানান্তয কযা দচ্ছ তায প্রকৃত াল্টধকায াঅদে ল্টকনা তা মাচাাআ কযা। াদনক সিদত্র সমখাদন তকেতায কাযদণ 
মথামথ উদদযাগ সন়িা ়ি না, যফতেী মোদ়ি মখন ান্য ি দাল্টফ কদয সম াআ একাআ পদদয উয তাদদয একাআ ফা 
প্রল্টতদমাল্টগতাভূরক াল্টধকায যদ়িদে তখন সফ গবীয দ্বন্দ্ব সদখা সদ়ি। ল্টকে ুল্টযল্টস্থল্টতদত স্তান্তযকাযীয     দাল্টফয স্বদি দাল্টরল্টরক প্রভান 
থাকদফ। সমখাদন এাআ ধযদনয সকান প্রভাণ ল্টফদযভান সনাআ, মথামথ দ্ধল্টতদত স্থানী়ি           কভেকতোদদয এফাং প্রল্টতদফীদদয াদথ 
াঅদরাচনায ভাধযদভ াল্টধকায প্রল্টতষ্ঠা কযা সমদত াদয। 

জনাধাযদণয যাভে  প্রকা0  ঊ-প্রকল্পভু পদকে পূণে াফগত দয় এফাং বূল্টভ প্রদাদন ম্মত য়ায দযয পরাপর 
ল্টফদফচনায় এদন বূল্টভ দান কযায ল্টদ্ধান্ত গ্রন কযদত দফ। তদনুাদয, মাযা এাআ দাদনয কাযদণ প্রবাল্টফত দফ (বূল্টভ ভাল্টরদকযা এফাং 
ফযফাযকাযীযা) তাাঁদদয াফশ্যাআ ল্টঠক এফাং ল্টনবেযদমাগয তথয যফযা কযদত দফ, সম কী কাদজয জন্য এাআ জল্টভ ফযফায কযা দফ, 
কতল্টদন ধদয ফযফায কযা দফ এফাং জাল্টভ দাদনয কাযদণ তাাঁদদয এফাং তাদদয ল্টযফাদযয উয কী ধযদনয প্রবাফ ড়দত াদয। কাজ 
রৄরুয াঅদগ স্থাদনয নাভ এফাং জল্টভয ল্টযভাণ উদল্লখ কদয একল্টে ল্টরল্টখত প্রজ্ঞান প্রদান এফাং এাআ প্রকদল্পয সকান কাদজ তা ফযফায 
কযা দফ তা প্রকা কযা গুরুত্বণূে। 

মল্টদ জল্টভল্টে স্থায়ীবাদফ ানুদান ায়ায দযকায দড় ফা একল্টে উদল্লখদমাগয ভদ়িয জন্য ায়ায দযকায দড়, তদফ সো াফশ্যাআ 
ল্টযষ্কায কযা াঅফশ্যক। এল্টে রিনী়ি সম াদনক ম্প্রদাদ়িয ভদধয                        খুফ একো স্বাবাল্টফক নয় এফাং সফাঝা 
কল্টঠন, তাাআ এয প্রবাফগুল্টর পূণেরূদ সফাঝায ল্টফল়িল্টে ল্টনল্টিত কযদত মত্নফান দত দফ। প্রস্তাল্টফত দান পদকে াঅয কায াদথ যাভে 
কযা উল্টচত তা ল্টনধোযণ কযা গুরুত্বণূে, উদাযণস্বরূ, দত াদয ল্টযফাদযয স্বাভী/স্ত্রী এফাং ফড় সেদরদভদয়যা।  

ভস্ত ল্টযভা খযচ, িকুদভদন্েন এফাং সনাোল্টয়িার ল্টপ, স্থানান্তয কয, সযল্টজদিন ল্টপ াআতযাল্টদ প্রকল্প কতৃেি দ্বাযা প্রদান কযা 
াঅফশ্যক। সাআ াদথ স্থানান্তদযয য াফল্টষ্ট জল্টভল্টে ভাল্টরকানায নুাঃ-ল্টযভা / নুাঃ-ল্টদযানাভ এফাং এল্টে পল্টকেত সকান নতুন 
িকুদভদন্েন কযদত দর তা প্রকল্প কতৃেি কযদফ। 

৪.২ তথয াফল্টত কদয ম্মল্টত প্রদান প্রল্টতষ্ঠাকযণ  

স্থানী়ি যকাদযয ভিদ়ি ল্টাঅাআাআউ, বূল্টভ ফা পদ দান কযদত াঅগ্রী এভন ফযল্টিদদয ম্মল্টত ফা েদেয িভতা মাচাাআ কযদফ। 
ল্টন ল্টরল্টখত ল্টফলয়গুদরা সস্বচ্ছায় জল্টভ দাদনয ল্টযদাদেে মাচাাআ কযা দফ এফাং যফতেীদত নল্টথবুি কযা দফ0 

 বূল্টভ ল্টকদয জন্য ফযফায কযা দফ, কায দ্বাযা এফাং কতল্টদন ধদয; 
 এাআ দাদনয পদর জল্টভয ভাল্টরদকযা জল্টভ ফযফায কযায াল্টধকায ফা াল্টধকায সথদক ফল্টঞ্চত দফ - এয াথে কী? 
 তাাঁদদয জল্টভ দান কযদত াস্বীকায কযায াল্টধকায াঅদে; 
 এাআ জল্টভ ফযফাদযয ল্টফকল্প াঅদে ল্টকনা; 
 জল্টভ দান কযায জন্য তাদদয কী কযদত দফ (দমভন, দস্তাদফজ এয কাজ, স্বাভী/ স্ত্রীয ানুভল্টত ায়া, কয সদয়া); 
 তাদদয ল্টযফাদযয উয দাদনয প্রবাফ, এফাং তাযা (ফা তাদদয ল্টযফায ফা উিযাল্টধকাযীযা) জল্টভ সপযত চাাআদর সদিদত্র 

কযণীয় কী;  

প্রতযাখযান কযায াল্টধকায াফশ্যাআ বফধ, ল্টনাঃতে, এফাং ম্ভাফয স্তান্তযকাযী াফশ্যাআ স্থানী়ি জনদগাষ্ঠী এফাং যাজননল্টতক সকাদনা প্রদঙ্গ 
এল্টে ফযফায কযদত াদয। এাআ কাযদণ, দান কযায ল্টদ্ধান্ত যকাযী ফা স্থানীয় কতৃেদিয সকান ধযদনয চা ফা ল্টভথযা াঅশ্বা োড়াাআ 
সমন সন়িা ়ি তা ল্টনল্টিত কযা গুরুত্বণূে। সমৌথ ফা         জল্টভয সিদত্র বূল্টভয ফযফায ফা দখদর যাখা কর ফযল্টিদদয ফল্টকেু 
পদকে জ্ঞযাত য়ায দয       ম্মল্টতয ল্টবল্টিদত       দত দফ। 

ল্টঠক নল্টথবলু্টিকযণাঃ  উ-প্রকদল্প ল্টফল্টনদয়াদগয সিদত্র ল্টবএরল্টি প্রল্টক্রয়ায ভয় (ক) বূল্টভ দান কযায চুল্টি, এফাং (খ) স কর দস্তাদফজ 
মা াঅাআনগতবাদফ জল্টভয স্তান্তয কদয এফাং তা প্রভান কদয, এাআ রৃাআএয ভদধয াথেকয কযা গুরুত্বণূে।  জল্টভ দান কযায উদেদশ্য সকান 
উদেশ্য এফাং চুল্টিয প্রভাণ থাকা সমভন গুরুত্বণূে, জল্টভল্টে মথামথ াঅাআনগতবাদফ স্থানান্তল্টযত দচ্ছ ল্টকনা তা ল্টনল্টিত কযা ভান গুরুত্বণূে। 
জল্টভয াঅাআনী স্থানান্তয পল্টকেত প্রল্টক্র়িাল্টে প্রা়িাআ জল্টের এফাং ভ়ি াদি ল্টফলয়, এম্বদন্ধ উদল্লখ থাকদত দফ। ল্টফদল ল্টযল্টস্থল্টতদত, 
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উদাযণস্বরূ, সমখাদন জল্টভল্টে সকান           কাদে স্থানান্তল্টযত দচ্ছ, স সিদত্র বফধবাদফ জল্টভ স্তান্তদযয প্রদ়িাজন না দত াদয। 
তথাল্ট, াল্টবজ্ঞতায াদদি ফরা মায় সম াঅনুষ্ঠাল্টনক স্থানান্তয না কযদর বল্টফষ্যদত াল্টনি়িতা ৃল্টষ্ট দত াদয, মা াফকাঠাদভা  
ল্টযদফাল্টদগুল্টরয স্থাল্ট়িদত্বয য প্রবাফ সপরদত াদয এফাং ল্টফল্টবন্ন           ভাদঝ পদকেয সিদত্র সনল্টতফাচক প্রবাফ সপরদত াদয। 

ল্টাঅাআাআউ ল্টনল্টিত কযদফ সম- 

 যাভদে/         সমবাদফ ফরা দয়দে সবাদফ কাজ কযা দয়দে; 
 স্থানান্তয তে ল্টনল্টদেষ্ট কযা; 
 স্থানান্তদযয ল্টদ্ধান্তল্টে সকান ধযদনয প্রবাফ োড়া ায়া ল্টগদয়দে এফাং           চা ফা সকান ধযদনয ল্টভথযা াঅশ্বাদয 

ল্টবল্টিদত য় ল্টন; 
 স্থানান্তল্টযত জল্টভয (ীভানা,                 ) একল্টে ল্টঠক ভানল্টচত্র াংমুি কযা;  
 স্থানান্তয খযচ ফন কযা (উদাাঃ, সনাোল্টযক ল্টপ, কয, ল্টদযানাভ ভস্যা) এফাং াফল্টষ্ট জল্টভয াল্টধকায নল্টথবুি কযা; 
 কর প্রদ়িাজনী়ি িাআ (স্বাভী-স্ত্রী এফাং ল্টনল্টদেষ্ট ফ়িদয       ন্তানদদয ম্মল্টত ) নল্টথদত স্বািয কদযদে তা ল্টনল্টিত কযা; 
 স্থানান্তয এফাং ল্টদযানাভ ল্টনফল্টন্ধত ফা সযকিে কযা দয়দে তা ল্টনল্টিত কযা; এফাং  
 দানকতৃ জল্টভয দয াফল্টষ্ট জল্টভ ল্টঠকবাদফ ল্টচল্টিত, ল্টনফল্টন্ধত ফা সযকিে কযা ল্টনল্টিত কযা।  

 
 
 

  



নুফোন নীল্টতভারা কাঠাদভা   াঅযল্টএপ 

15 

৫.০ সস্টকদাল্ডাযদদয াাংগ্রণ এফাং াল্টবদমাগ ল্টযচারনা দ্ধল্টত পল্টকেত প্রস্তাফনা 

      ম্ভাফয প্রবাফ এফাং প্রকদল্পয ধযন ল্টফদফচনায় সযদখ ল্টফল্টবন্ন সস্টাআকদাল্ডাদযয াদথ সমাগাদমাগ এফাং তাদদয কাে সথদক যাভে 
গ্রণ কযা প্রদয়াজন। সমদতু এাআ প্রকদল্পয ৪ ল্টে কদপাদনন্ে াঅদে এফাং এয ফাস্তফায়নকাযী াংস্থাগুল্টর ল্টবন্ন, তাাআ প্রকদল্পয পর 
ফাস্তফায়দনয জন্য ল্টফল্টবন্ন ল্টাঅাআাআউয ভধযকায াঅন্তাঃদমাগাদমাগ উন্নয়ন কযাো গুরুত্বণূে। প্রকদল্পয কামেক্রভগুল্টরয ভদধয সোে াঅকাদযয 
াফকাঠাদভাগত উন্ন়িন ান্তবুেি কযা দফ সমভন াযাদক্স ড়ক ল্টনভোণ, রৃদমোগ াঅশ্র়িদকন্দ্র, াল্টন  স্যাল্টনদেন কামেক্রভ, জ্বারাল্টন 
কাদঠয উয চা কভাদনা, ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গাজনদগাষ্ঠীয প্রাকৃল্টতক রৃদমোগ  াঅগুদনয ঝুাঁল্টক কভাদনা, ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা এফাং স্থানীয় উব়ি 
জনদগাষ্ঠীদক াতযাফশ্যকীয় নগয সুল্টফধা প্রদান, স্বল্প  ভাঝাল্টয সভ়িাদদ ল্টযদফ ল্টফমেয় হ্রা  ুনরুদ্ধায, াআতযাল্টদ এফাং এগুল্টরয 
মথামথ ফাস্তফা়িদনয জন্য সস্টকদাল্ডাযদদয াাংগ্রণ াতযন্ত গুরুত্বণূে।  

প্রকদল্পয দুযা ভয় ফযাী ল্টফল্টবন্ন মোদয় এফাং উপ্রকদল্পয ল্টফল্টবন্ন কামেক্রদভয াঅদরাদক কল্টভউল্টনল্টেয সরাকজন ফা াাংীদাযদদয কাে 
সথদক যাভে সনয়া দফ। ভূরত: ম্ভাফযতা মাচাাআ ভীিা, াভাল্টজক (এফাং ল্টযদফগত) মাচাাআকযণ, সস্বচ্ছায় জল্টভ প্রদান এফাং 
তৎাংল্টিষ্ট প্রবাফ ভূরযায়ন, প্রবাফ ল্টনযন ল্টযকল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন প্রল্টক্রয়ায াদথ াদথাআ াল্টধকতয াঅনুষ্ঠাল্টনক যাভে গ্রণ,  
সপাকা রৈদয াদথ াঅদরাচনা , এফাং স্থানীয় প্রাজ্ঞ এফাং গন্যভান্য ফযল্টিফদগেয াদথ ািাৎকাদযয ল্টফলয়াল্টদ  রৄরু দফ। যাভে 
সনয়ায সিদত্র ভাদজয ফ সরাদকয কাে সথদক যাভে না ল্টনদয় প্রকদল্পয াদথ মাদদয যাল্টয পৃিতা াঅদে এরূ সুল্টনল্টদেষ্ট 
রৈদয  কাে সথদক যাভে সনয়া দফ। 

ল্টাঅাআউউ সফযকাযী াাময াংস্থায ায়তায় িল্টতগ্রস্থ বূল্টভ ভাল্টরকদদয াদথ ল্টনয়ল্টভত যাভেবায় ল্টভল্টরত দফ। প্রকল্প কতৃেক বূল্টভ 
াল্টধগ্রণ দ্ধল্টত, বূল্টভয সস্বচ্ছা দাদনয প্রল্টক্রয়া, বূল্টভ রীদজয প্রল্টক্রয়া, ল্টনভোণ কাদজয ভয় প্রবাফ এফাং প্রভন ফযফস্থা াফশ্যাআ জানাদত 
দফ।    

৫.১ ভরূ সস্টকদাল্ডাযগণ  

সুযিা াংক্রান্ত ল্টফয়য়াল্টদ ল্টফদফচনায়  ভূর াাংীদাযদদয ভদধয ান্তবুেি0  

•  প্রকদল্পয কামেক্রদভয দ্বাযা সমফ সরাক/কল্টভউল্টনল্টে যাল্টয প্রবাল্টফত; 
•  প্রকদল্পয কামেক্রদভয দ্বাযা প্রকদল্পয প্রবাফ ফরদয়য ভধযকায সমফ সরাক/কল্টভউল্টনল্টে/াংগঠন দযািবাদফ প্রবাল্টফত1 
•  স্থানীয়বাদফ ল্টনফোল্টচত জনপ্রল্টতল্টনল্টধ (াআউল্টনয়ন এফাং উদজরা মোদয়)1 
•  যকাল্টয দপ্তয/এদজল্টন্স0 ল্টযদফ  ফন াল্টধদপ্তয 
•  উন্নয়ন াাংীদায1 
•  স্থানীয় এফাং াঅন্তজোল্টতক এনল্টজ মাযা স্থানীয় কল্টভউল্টনল্টে/ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীয াদথ কাজ কযদে।   

ল্টতনল্টে ফাস্তফা়িন াংস্থাদক াদথ ল্টনদয় ল্টফশ্বফযাাংক সপগািে দর ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গাজনদগাষ্ঠী, স্থানীয় জনদগাষ্ঠী এফাং স্থানী়ি যকাযী াংস্থায 
াদথ সফ কদ়িকল্টে যাভেবা কদযদে। এাআ ঙ্কদে ল্টফশ্বফযাাংদকয দদি স্থানীয় এফাং ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গাজনদগাষ্ঠীয দি থাকদফ। 
গৃীত যাভে বা তাল্টরকা ল্টনদচ সদ়িা দরাাঃ   

াযণী ৩ - যাভে বা াযাংদি 

ল্টভল্টোং 
নাং 

তাল্টযখ স্থান প্রধান াাংগ্রণকাযী রে 
াাংগ্রণকাযীয 

াংখযা 
ুরুল ভল্টরা 

১ ২৯ সদিম্বয ২০১৮ এরল্টজাআল্টি াল্টপ, ক্ক্ক্সফাজায 
যকাযী কভেকতো, াঅাআএনল্টজ, 
এনল্টজ  

১১ ২ 

২ ৩০ সদিম্বয, ২০১৮ নয়াাড়া কযাপ ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠী ২০ ১০ 

৩ ৩০ সদিম্বয, ২০১৮ াআউএন াল্টপ, সেকনাপ স্থানীয় জনগন ১১ ৫ 

৪ ১ াদক্টাফয, ২০১৮ কুতুারাং কযাপ ১-াআ ফাস্তুচুত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠী  ৫ ১৩ 

৫ ১ াদক্টাফয, ২০১৮ ফারুখারী কযাপ ৯ ফাস্তুচুত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠী  ১৫ ৭ 

৬ ১ াদক্টাফয, ২০১৮ ফারুখারী উ-প্রাাআভাল্টয স্বাস্থ সকন্দ্র ফাস্তুচুত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠী  ০ ৩ 

৭ ১ াদক্টাফয, ২০১৮ াআউএন াল্টপ, উল্টখয়া  স্থানীয় জনদগাষ্ঠী ৭ ০ 
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ল্টভল্টোং 
নাং 

তাল্টযখ স্থান প্রধান াাংগ্রণকাযী রে 
াাংগ্রণকাযীয 

াংখযা 
ুরুল ভল্টরা 

৮ ৫ নদবম্বয, ২০১৮ উল্টখয়া কযাপ ফাস্তুচুত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠী ৫ ৩ 

৯ ৬ নদবম্বয, ২০১৮ এরল্টজাআল্টি াল্টপ, ক্ক্ক্সফাজায যকাযী কভেকতো, াঅাআএল্টল্টজ ৮ ৪ 

 

  
বা ১ বা ২ 

  
ল্টফল্টবন্ন সস্টকদাল্ডাযগদণয াদথ যাভে বা 

৫.২ যাভে বা সথদক প্রাপ্ত পরাপর  

ল্টফুর সুাংখযক সযাল্টঙ্গা াঅায কাযদণ স্থানীয় াফকাঠাদভায উয এয প্রবাফ দড়দে। রৄরুয ল্টদদক সযাল্টঙ্গাযা ড়ক, ফাাঁধ এফাং সতুয 
উদয াঅশ্রয় ল্টনদয়ল্টেরা, মায পদর স্থানাগুল্টরয িল্টতাধন দয়ল্টের।                    গভনাগভন কাযদন এফাং ভানল্টফক াড়াদান 
কাদজ বাযী মানফান ফযাফাদযয কাযদন াফকাঠাদভাগত ফড় ধযদনয িল্টত াল্টধত দ়িদে। সেকনাপ-কক্সফাজায ভাড়ক, ল্টফদল কদয 
যাজারাং-উল্টখ়িা ফাজায-কুতুারাং-ফারুখারী-়িাাআকাং-সনা়িাাড়া এরাকা সথদক এফাং দল্টিণ নীরা সথদক সেকনাপ মেন্ত ড়দক মানজে 
ফযাকবাদফ ফৃল্টদ্ধ সদ়িদে। ত্রাণ ল্টযফাী মানফানগুল্টর প্রা়িাআ াংকীণে দথয যাস্তা ফযফায কযদত ল্টগদয় প্রল্টতফন্ধকতা বতল্টয কদয। এয 
পদর প্রায়াআ মানজদেয ঘেনা ফৃল্টদ্ধ সদয়দে, মা                              ই          । এোড়া, গুরুত্বণূে ল্টফদদল্ট 
প্রল্টতল্টনল্টধ এফাং যাজননল্টতক সনতাদদয ল্টযফদনয কাযদণ মান চরাচর ভাদঝ ভদধয স্থল্টগত কযা ়ি। সেকনাপ  উল্টখ়িায ফাল্টোযা জানা়ি 
সম তাদদয ল্টনজ ল্টনজ এরাকা়ি ড়দক মানজে সফদড়দে, এফাং রৃাআ-তৃতী়িাাংদয সফল্ট যাস্তায াফস্থায াফনল্টত ঘদেদে। 

ল্টফল্টবন্ন সস্টকদাল্ডাযদদয দঙ্গ যাভে বায ভাধযদভ জানা সগদে সম ল্টফুর াংখযক সযাল্টঙ্গা প্রদফদয কাযদণ শ্রভ ফাজাদয ভজুল্টয দড় 
ল্টগদয়দে। এাআ গদফলণায াাং ল্টাদফ স্থানীয় জনদগাষ্ঠীয াদথ যাভে বায াঅদয়াজন কযা য় এ   তাদদয ল্টনকে সথদক  একাআ 
ভতাভত উদঠ এদদে। ল্টফদযভান াদনক               এ   গুণগত গদফলণা সথদক শ্রভ াদযয এাআ ল্টযফতেন পদকে জানা সগদে। 
াল্টধকাাং স্থানীয় সরাদকযা জানা়ি সম ভজুল্টযয ায ৫০০ সথদক কদভ ২০০ োকা দয় সগদে মা স্থানীয় জনদগাষ্ঠীয জীফনমাত্রাদক 
ল্টফরূবাদফ প্রবাল্টফত কযদে। ল্টকেু কল্টভউল্টনল্টে শ্রল্টভকযা দাল্টফ কদযদে সম তাযা প্রা়ি ৩৫০ োকা শ্রভভজুল্টয াদচ্ছ। ান্যান্য উ-সজরায় 
সমখাদন সযাল্টঙ্গা উল্টস্থল্টত সনাআ সখাদন শ্রভায াঅদগয ভদতাাআ, এভনল্টক ল্টকে ুসিদত্র উচ্চতয। এাআ ল্টফযীত ল্টচদত্রয এয একল্টে জদফাধয 



নুফোন নীল্টতভারা কাঠাদভা   াঅযল্টএপ 

17 

ফযাখযা র- সযাল্টঙ্গাযা সফল্টযবাগাআ তাদদয কযাদপয াঅদাদয এরাকা়ি কাজ কযদে।                                   ড়ক 
যাদট্র্ার এফাং সচক সাস্ট ল্টযচারনায ভাধযদভ ম্ভফত ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীয দীঘে       ভ্রভণ ল্টনয়ন্ত্রন কযা য়। ান্যল্টদদক, 
সেকনাপ  উল্টখয়াদত কযাদপয কাদে সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীয জন্য ভজুযীল্টবল্টিক কাজ ায়া াদিাকৃত জ।   

াযণী ৪: যাভে বায পরাপর 

ল্টফলয় ফাস্তুচযুত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠী স্থানীয় ম্প্রদায় 
বলূ্টভ •  ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা সরাকজদনয সকান 

জল্টভ সনাআ। ল্টকেু াল্টনফল্টন্ধত সযাল্টঙ্গা 
বাড়া ল্টদদ়ি ফযল্টিভাল্টরকানাধীন 
জল্টভদত ফফা কযদে। 

•  ৮০% ভানুল জল্টভ াল্টধগ্রণ এড়াদত ানুদযাধ কদযদে। 
•  মল্টদ াল্টযামে না ়ি, ৬০% জল্টভয ভাল্টরক জল্টভ বাড়ায ানুদযাধ কদযদেন এাআ 
দতে সম জল্টভল্টে তায ুদফেয াফস্থা়ি প্রকল্প সদল সপযত সদয়া দফ। 

•  ৩০% বূল্টভ ভাল্টরকযা জল্টভ দান কযদত াআচ্ছুক এাআ দতে সম প্রকল্প সদল বূল্টভ 
সপযত সদ়িা দফ। মল্টদ জল্টভ ২ ফেদযয সফল্ট ভ়ি ধদয ফযফায কযা ়ি তদফ 
বাড়া ল্টযদাধ কযদত দফ। 

•  শ্য িল্টতগ্রস্ত দর ুদযা সভৌসুদভয জন্যাআ িল্টতযূণ সদয়া উল্টচত। 
কাঠাদভা •  ল্টনভোণ কাজ চরাকারীন, াঅফাল্টক 

কাঠাদভা িল্টতগ্রস্থ দর, াল্টফরদম্ব 
প্রকদল্পয াধীদন কাঠাদভা ুনগেঠন 
কযদত দফ এ ভদভে ানুদযাধ 
জাল্টনদয়দেন। 

•  ানী়ি জদরয জন্য নরকূ স্থাদনয 
ানুদযাধ কদযদেন। 

•  ল্টনভোণ কাজ চরাকারীন, াঅফাল্টক কাঠাদভা িল্টতগ্রস্থ দর, াল্টফরদম্ব প্রকদল্পয 
াধীদন কাঠাদভা প্রল্টতস্থাদনয জন্য িল্টতযূণ দফ এ ভদভে ানুদযাধ জাল্টনদয়দেন। 

•  কক্সফাজাদয াআে, ল্টেন, কাঠ, ল্টদভন্ে াআতযাল্টদ াঅফাল্টক কাঠাদভায াভগ্রীয দাভ 
সফল্ট। তাাআ কাঠাদভায সকান িল্টতয সিদত্র তাদদয স্বাবাল্টফদকয সচদ়ি সফল্ট োকা 
খযচ দফ। 

•  ানী়ি জদরয                             জন্য নরকূ স্থাদনয ানুদযাধ 
কদযদেন।  

•  স্থানীয় ম্প্রদাদয়য সরাকজন প্রতযাা কদযদে সম ঘূল্টনেঝড় াঅশ্র়ি সকন্দ্রগুল্টর এভন 
বাদফ বতল্টয কযা দফ সমন কর ঝুল্টকদত থাকা  দল্টযদ্র ভানুল রৃদমোদগয ভ়ি 
াঅশ্র়ি ায়। 

জীল্টফকা •  ল্টনভোণকারীন ভদ়ি চাকল্টযয 
সুদমাদগয জন্য ১০০% ল্টিাঅযল্ট 
(ুরুল  ভল্টরা উব়ি) ানুদযাধ 
কদযদেন। 

•  ল্টল্টিত ল্টিাঅযল্ট ল্টিা, বফরৃযল্টতক, 
প্লাম্বায  ান্যান্য প্রকল্প 
কামেক্রদভয াদথ জল্টড়ত দত 
াঅগ্রী। 

•  স্থানীয়                  ল্টনভোণ ভদ়ি চাকল্টযয সুদমাদগয জন্য ানুদযাধ জানা়ি। 
•  ল্টযচারনা মোদ়ি মল্টদ                সরাকজন কযাদপ চাকল্টয া়ি, তদফ এল্টে 
          ভদধয শ্রভ প্রফাদক হ্রা কযদফ। 

•  স্থানীয় ম্প্রদাদ়িয সরাকজন ফৃি সযান কামেক্রদভ সমাগ ল্টদদত াঅগ্রী।  

াযণী ৫: প্রকদল্পয উয াাংীদাযদদয প্রবাফ 

াাংীদায প্রকদল্পয উয াাংীদাযদদয প্রবাফ সমাগাদমাগ ভাধযভ 
ফাস্তুচযুত সযাল্টঙ্গা 
জনদগাষ্ঠী  
ভরূ াাংীদায 
(৯০%) 

ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠী এই প্রকদল্পয সুল্টফধাদবাগী। 
প্রকদল্পয উদেশ্য, রিয, এফাং ফাস্তফা়িন ল্টযকল্পনা কর 
ল্টিাঅযল্ট সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীয কাদে প্রকদল্পয মথামথ 
ফাস্তফা়িন জন্য প্রকা কযা াল্টযামে। প্রকদল্পয তথয 
প্রকল্প চদক্রয কর মোদয় ল্টন়িল্টভতবাদফ প্রকা কযদত 
দফ।    

যাভেবা, এপ ল্টজ ল্টি, ুল্টস্তকা ল্টফতযণ াআতযাল্টদ। সমদতু 
সযাল্টঙ্গাদদয বালা ল্টবন্ন, সমাগাদমাদগয সিদত্র সযাল্টঙ্গা এফাং 
ফাাংরা উবয় বালা       দত দফ। কর ল্টাঅাআাআউ 
এনল্টজ এফাং সুযিা ল্টফদলদজ্ঞয া়িতা়ি াঅদরাচনা-
যাভদেয জন্য দা়িী থাকদফ।   

              
(প্রায় ৩৩৬,০০০ জন) 

ল্টল্টফদযয াঅদাদয ফাল্টোযা সযাল্টঙ্গা ম্প্রদাদয়য 
সরাকদদয স্বাগত জাল্টনদয়ল্টের, তদফ তাদদয দীঘে সভয়াদদ 
াফস্থাদনয কাযদন উবয় সগাষ্ঠীয ভদধয পদকেয াফনল্টত 
দ়িদে। ল্টনভোদণয ভ়ি ল্টকেু ফযল্টিগত জল্টভ সস্বচ্ছাদান 
ল্টবল্টিদত প্রদ়িাজন দত াদয। 

স্থানী়ি যকায, এনল্টজ এফাং ান্যান্য প্রাল্টঙ্গক 
াাংীদাযদদয উল্টস্থল্টতদত স্থানীয় জনদগাষ্ঠীয াদথ 
াঅদরাচনা কযা। প্রকল্প াংক্রান্ত কর তথয স্থানী়ি বালা়ি 
প্রকা কযদত দফ।  

ল্টফল্টবন্ন উন্নয়ন 
াাংীদায 

জাল্টতাংদঘয ল্টফল্টবন্ন াংস্থা এফাং উন্ন়িন দমাগীযা ভানল্টফক 
ায়তা কামেক্রদভ জল্টড়ত। প্রকদল্পয সুপর রাদবয জন্য 
উন্ন়িন াাংীদাযদদয াদথ ল্টন়িল্টভত ভি়ি বা কযা 
প্রদ়িাজন।  

ল্টাঅাআাআউ াআউএন এদজল্টন্স  উন্ন়িন দমাগীদদয াদথ 
প্রকদল্পয াঅদিে এফাং াগ্রগল্টতয তথয প্রদান কযদফ। 

াঅাআএনল্টজ, এনল্টজ ল্টফল্টবন্ন এনল্টজ প্রকল্প ফাস্তফা়িদনয জন্য ল্টাঅাআাআউদক 
ভথেন কযদফ। তাযা াফশ্যাআ প্রকল্পল্টেয ারনাগাদকৃত 
তথযগুল্টর াজেন কযদফ, কাযণ তাযা যাল্টয ল্টিাঅযল্ট এফাং 
স্থানীয় ম্প্রদা়িগুল্টরয াদথ কাজ কযদফ। 

ল্টাঅাআাআউ এনল্টজয াদথ ল্টন়িল্টভত াঅদরাচনা কযদফ 

সস্বচ্ছাদান ফা ল্টরজ 
প্রদানকাযী বলূ্টভ 
ভাল্টরক   

পূণে নীল্টতভূ, জল্টভ গ্রণ দ্ধল্টত পদকে াফগত কযদত 
দফ।  

এনল্টজয া়িতা়ি ল্টাঅাআাআউ প্রকদল্পয কর মোদ়ি বূল্টভ 
ভাল্টরকদদয াদথ যাভে কযদফ। 
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াাংীদায প্রকদল্পয উয াাংীদাযদদয প্রবাফ সমাগাদমাগ ভাধযভ 
 
স্থানী়ি যকায 

প্রকল্পল্টেয কামেকয ল্টনভোণ  ল্টযচারনা কযায জন্য স্থানীয় 
াংস্থাভূদয াদথ সুপকে গুরুত্বূণে। 

ল্টাঅাআাআউ এফাং প্রকল্প ল্টস্ট়িাল্টযাং কল্টভল্টে স্থানী়ি যকাদযয 
াদথ কামেকয সমাগাদমাগ স্থাদনয জন্য দা়িী।  

ল্টঠকাদায ল্টনভোদণয ভ়ি, ল্টফল্টবন্ন ল্টঠকাদায এাআ প্রকদল্প জল্টড়ত দফ। 
তাযা ল্টফল্টবন্ন াঞ্চদরয শ্রল্টভক ল্টনদয়াগ কযদত াদয মা শ্রভ 
প্রফা বতল্টয কযসত াদয । 

ল্টাঅাআাআউ ল্টফশ্বফযাাংদকয সুযিা নীল্টতভারা এফাং জাতী়ি 
নীল্টতভারা পদকে ল্টঠকাদাযদক জানাদনায জন্য দা়িীত্বীর।  

প্রতযি ফা 
দযািবাদফ প্রবাল্টফত 
ভানুল 

ল্টনভোদণয ভ়ি, প্রকদল্পয জন্য াস্থা়িী ফা সস্বচ্ছাদান ল্টবল্টিদত 
জল্টভ প্রদ়িাজন দত াদয। প্রকল্পল্টেয কর মোদয়য তথয 
প্রকল্প প্রবাল্টফত ভানুদলয কাদে প্রকা কযদত দফ। তাদদয 
ল্টজাঅযল্ট নীল্টত পদকে জানাদনা দফ। 

ল্টাঅাআাআউ, াঅযএল্ট ফাস্তফা়িন এনল্টজ াআতযাল্টদ। 

৫.২ যাভেবা এফাং বলূ্টভকা  দাল্টয়দত্বয প্রকা  

জনস্বাস্থয প্রদকৌর াল্টধদপ্তয, স্থানী়ি যকায প্রদকৌর াল্টধদপ্তয এফাং রৃদমোগ ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণার়ি ল্টফল্টবন্ন সস্টাআকদাল্ডাদযয াদথ 
কদয়কল্টে যাভে বায াঅদয়াজন কদযদে। এাআ সস্টাআকদাল্ডাদযয ভদধয উন্নয়ন াাংীদায, সফযকাযী াাময াংস্থা, ফাাংরাদদ যকায, 
াআন্োয সক্টয সকাল্টিেদনল্টন রে াআতযাল্টদ ান্তবুেি যদয়দে। ল্টফল্টবন্ন সস্টাআকদাল্ডাদযয াদথ য়া যাভে বায ল্টবল্টিদত একল্টে 'যাভে 
 সমাগাদমাগ সকৌর' প্রস্তুত কযা দচ্ছ।   

প্রকল্প প্রস্তুল্টত  ফাস্তফা়িদনয াদথ পল্টকেত য়ায় ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা এফাং স্থানীয় জনদগাষ্ঠীয াদথ যাভদেয ভয় ফেদা ল্টন ল্টরল্টখত 
ল্টফলয় ান্তবুেি থাকদফ0    

•  প্রকদল্পয উদেশ্য, াঅতা এফাং তাৎমে, াঅথে-াভাল্টজক প্রবাফ এফাং সাআাদথ খা এফাং ান্যান্য যকাল্টয জল্টভয 
ফযফাযকাযী এফাং ফযল্টিগত বূল্টভ ভাল্টরকদদয উয ৃষ্ট সনল্টতফাচক প্রবাফ। 

•  ল্টনভোণ কাজ চরায ভয় সফযকাল্টয জল্টভ ফযফায কযায প্রদয়াজন দত াদয। কযাপ এরাকায ভদধয সকান ধযদনয বূল্টভ 
াল্টধগ্রণ চরদফ না। সাস্ট কল্টভউল্টনল্টে াধুযল্টলত এরাকায় ফযল্টিভাল্টরকানাধীন জায়গা ফযফায কযা াঅফশ্যক দয় দড়, 
তাদর সকউ সস্বচ্ছায় জল্টভ ফযফায কযদত সদয় ল্টকনা প্রকল্প কতৃেি স ভদভে প্রদচষ্টা চারাদফ এফাং সস্বচ্ছায় জল্টভ দাদনয 
ল্টফলয়ল্টে বূল্টভয ভাল্টরক এফাং প্রকল্প কতৃেদিয ভদধয ভদঝাতা স্মাযক স্বািয কযায ভাধযদভ কামেকয দফ। মল্টদ সাস্ট 
কল্টভউল্টনল্টেয ভদধয বূল্টভ াল্টধগ্রণ াঅফশ্যক দয় দড়, ল্ট ৪. .১২  এফাং স্থাফয পল্টি াল্টধগ্রণ  রকুভদখর াঅাআন – 
২০১৭ এয ল্টনদদেনা ানুাদয প্রকল্প কতৃেি বূল্টভ াল্টধগ্রণ কযদত াদয। মল্টদ কল্টভউল্টনল্টেয কাদযা কাে সথদক জল্টভ ল্টনদত 
য়, তাদর প্রকল্প ফাস্তফা়িন াআউল্টনে াফশ্যাআ উি জল্টভ ফযফাদযয ল্টফলয়ল্টে প্রকা কযদফ।   

•  সনল্টতফাচক প্রবাফগুল্টর কীবাদফ কল্টভদ়ি াঅনা মা়ি স ল্টফলদ়ি স্থানীয় ম্প্রদা়ি এফাং ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গাজনদগাষ্ঠী এয ভতাভত 
াংগ্র কযা; এফাং এজন্য স্থানীয় এফাং ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠী, প্রকল্প প্রস্তুল্টত  ফাস্তফা়িদনয াদথ াংল্টিষ্ট াংস্থাগুল্টর, 
সমভন ল্টজল্টফ, ল্টফশ্বফযাাংক, যাভেদাতা াআতযাল্টদ সগাষ্ঠীগুল্টরয াল্টধকায এফাং দাল্ট়িত্বগুল্টর ল্টনরুণ।    

•  ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা এফাং স্থানীয় জনদগাষ্ঠীদক ায়তাকদল্প াফকাঠাদভা ল্টনভোদণয জন্য প্রদ়িাজনী়ি সবৌত কাদজয সুদমাদগয াদথ 
াদথ ম্ভাফয ল্টফরু প্রবাফ এফাং তাদদয উৎগুল্টর ল্টনরুন।  
স্থানী়ি জনদগাষ্ঠীদক াল্টবদমাগ ল্টনযন দ্ধল্টত, াল্টবদমাগ াংক্রান্ত প্রল্টতকায কল্টভল্টে এফাং তায দস্যদ  গঠন, কামোফরী  
এফাং ীভাফদ্ধতা এফাং াংিুদ্ধ ফযল্টিয াল্টবদমাগ কযায প্রল্টক্রয়া পদকে জানাদত দফ। এাআ াল্টবদমাগ ল্টনযন কল্টভল্টে স্থানীয় 
এফাং প্রকল্প উবয় মোদয়াআ  গঠন কযা দফ। 

• প্রকদল্পয প্রস্তুল্টত মোদয়াআ ল্টচল্টিত কযা ম্ভফ দর প্রকল্প কতৃেি স্থানীয় নাযী, সযাল্টঙ্গা নাযী,  ান্যান্য ঝুাঁল্টকপ্রফণ সগাষ্ঠীয 
াদথ প্রদয়াজন াদদি থৃক াঅদরাচনায় ল্টভল্টরত দফ। এাআ াঅদরাচনায ভূর উদেশ্য দফ স্থানী়ি ভল্টরাদদয এফাং সযাল্টঙ্গা 
নাযীদদয করযাদণয জন্য কামেক্রভ রৄরু কযায ম্ভাফনায াদিলণ কযা।   

কর মোদয়য যাভেবায় ল্টিল্টএাআচাআ, এরল্টজাআল্টি এফাং এভল্টিএভাঅয ল্টন ল্টরল্টখত ধাগুল্টর ানুযণ কযদফাঃ 

াযণী ৬: যাভে এফাং প্রকাদয বূল্টভকা এফাং দাল্ট়িত্ব 

প্রকল্প মোয় াাংগ্রণভরূক কভেকান্ি/াাংীদায দাল্ট়িত্বীর প্রল্টতষ্ঠান 

প্রস্তুল্টত/ প্রাক-ম্ভাফযতা/ 
ম্ভাফযতা মাচাাআ মোয় 

•  স্থানী়ি যকাযী কভেকতোদদয এফাং সস্টকদাল্ডাযদদয প্রকদল্পয ল্টফলদ়ি, 
ুনফোন নীল্টত, এফাং যাভেদাতাদদয কামেক্রভ পদকে জানাদনা 

ল্টাঅাআাআউ, এফাং যাভেদাতা 

 •  িল্টতগ্রস্ত ফযল্টিদদয প্রাথল্টভক রৄভাল্টয এফাং িল্টতগ্রস্ত পদ এফাং 
াভাল্টজক প্রবাফ ভরূযা়িন ল্টযচারনা 

স্থানী়ি যকাযী কভেকতোদদয 
ায়তাক্রদভ ল্টাঅাআাআউ, এফাং 
যাভেদাতা  

 •  প্রস্তাল্টফত ুনফোন নীল্টত কাঠাদভায ল্টফলদ়ি ল্টাঅাআাআউয াদথ 
াঅদরাচনা 

ল্টাঅাআাআউ, এফাং যাভেদাতা  
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প্রকল্প মোয় াাংগ্রণভরূক কভেকান্ি/াাংীদায দাল্ট়িত্বীর প্রল্টতষ্ঠান 

•  সস্বচ্ছা জল্টভ দান দ্ধল্টত াঅদরাচনা, ানুযণীয় ধা,  
•  িল্টতগ্রস্ত ল্টযফাদযয কাদে তথয ল্টরপদরে ল্টফতযণ, স্থানী়ি যকায 
াল্টপদ াংল্টিপ্ত ুনফোন কভে ল্টযকল্পনা সাস্ট কযা  

ফাস্তফায়ন মোয় •  ল্টদ্বতী়ি প্রকা ফা াফভিুকযন ল্টভল্টোং / ুনফোন নীল্টত, 
এনোাআদেরদভন্ে এফাং ুনফোন ল্টফলদয় প্রবাল্টফত ল্টযফাদযয দঙ্গ 
াঅদরাচনা   

ল্টাঅাআাআউ, এফাং যাভেদাতা 

 •  ুনফোন কভে ল্টযকল্পনা এফাং প্রকল্প তথয ুল্টস্তকাভূ 
ারনাগাদ/াংদাধন 

ল্টাঅাআাআউ, এফাং যাভেদাতা 

 •  ারনাগাদকৃত ুনফোন কভে ল্টযকল্পনা এফাং প্রকদল্পয তথয 
ল্টরপদরে ানুদভাদদনয জন্য ল্টাঅাআাআউদত এফাং              
ল্টফশ্বফযাাংদকয ল্টনকে জভা সদ়িা  

ল্টএভাআউ  

 •  িল্টতগ্রস্ত ল্টযফাদযয কাদে প্রকদল্পয ারনাগাদকৃত ুল্টস্তকাভূ 
ল্টফতযণ এফাং স্থানী়ি যকায াল্টপদ াংল্টিপ্ত ারনাগাদকৃত ুনফোন 
ল্টযকল্পনা সাল্টস্টাং  

ল্টাঅাআাআউ 

 •  ারনাগাদকৃত ুনফোন কভে ল্টযকল্পনা ফাস্তফা়িন ল্টাঅাআাআউ 

 •  ুনফোন কভে ল্টযকল্পনা ফাস্তফা়িন ল্টনযীিণ ল্টাঅাআাআউ (াবযন্তযীন) এফাং ল্টএভাআউ 
(ফাল্টিক) 

 

সুযিায নল্টথভূ বতল্টযয ভ়ি এরল্টজাআল্টি, ল্টিল্টএাআচাআ এফাং এভল্টিএভাঅয স্থানী়ি যকায, জাল্টতাংদঘয ল্টফল্টবন্ন াংস্থা, দাতাদগাষ্ঠী,  
              এফাং ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা ম্প্রদাদয়য সরাকজদনয াদথ সফ কদ়িকল্টে বফঠক কদযদে। কর সস্টকদাল্ডায প্রকদল্পয দি 
ভত সদয়। 

ল্টিাঅযল্ট প্রফাদয কাযদণ স্থানীয় জনাধাযণ াদনক ভস্যায ম্মুখীন দচ্ছ। তাযা প্রকল্প কতৃেিদক প্রকদল্পয াদথ জল্টড়ত কযায 
ানুদযাধ কদযদে, মাদত তাযা এাআ প্রকল্প সথদক উকৃত দত াদয। প্রকল্প কতৃেি ম্ভাফয প্রকল্প কামেক্রভভূ প্রকা কদযদে। সাস্ট 
কল্টভউল্টনল্টেগুল্টর ল্টনভোণ কাদজ স্থানী়ি ম্প্রদা়িদক মুি কযায ানুদযাধ কদযদে। 

প্রকল্প কতৃেি জাল্টতাংদঘয ল্টফল্টবন্ন াংস্থায াদথ যাভে কদযদেন, কাযণ তাযা ল্টিাঅযল্টয ল্টফল্টবন্ন উন্ন়িন কভেূল্টচদত জল্টড়ত। প্রকল্প 
চদক্রয ফগুদরা মোদয়, ল্টাঅাআাআউ ল্টফল্টবন্ন উন্ন়িন াাংীদাযদদয াদথ ভি়ি ফজা়ি যাখদফ। 

প্রকল্প প্রস্তুল্টতয মোদ়ি ল্টিাঅযল্টদদয াদথ াঅদরাচনা কযা দ়িদে। স্থানী়ি বালা সথদক সযাল্টঙ্গাদদয বালা াঅরাদা, তাযা প্রকল্প 
কতৃেদিয াদথ সমাগাদমাগ উন্নয়দনয জন্য প্রকদল্পয াদথ সযাল্টঙ্গাদদয পৃি কযদত ানুদযাধ কদযদে। প্রকল্প কতৃেি জানা়ি সম 
সযাল্টঙ্গা সরাকজন াল্টবদমাগ প্রল্টতকায কল্টভল্টেদত (ল্টজাঅযল্ট) জল্টড়ত থাকদফ, মাদত তাযা কতৃেিদক সম সকান ভস্যা জানাদত াদয। 
তাোড়া সযাল্টঙ্গা শ্রল্টভকদদয ল্টনভোদণয ভ়ি কাদজ ল্টনমুি কযা দফ।  
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৬.০ াল্টবদমাগ প্রল্টতকায দ্ধল্টত  

চাযল্টে কদপাদনদন্েয জন্যাআ গৃীত াল্টবদমাগভদূয  ভ়িভত  দন্তালজনক দ্ধল্টতদত ভাধাদনয রদিয একল্টে স্বাধীন তৃতী়ি দিয 
ভাধযদভ কদপাদনন্ে ৩ এয াধীদন সুল্টনল্টদেষ্ট াল্টবদমাগ প্রল্টতকায এফাং ল্টনযন প্রল্টক্রয়া (ল্টজাঅযএভ) প্রল্টতষ্ঠা  কযা দফ।  ল্টন ল্টরল্টখত 
ল্টযচারনা নীল্টতগুল্টরয াধীদন ল্টজাঅযএভ ফাস্তফা়িন কযা দফাঃ )১  প্রাপ্ত কর াল্টবদমাগ সযকিে কযা দফ; ২) াল্টবদমাগকাযীদদয 
াল্টবদমাদগয ভাধান জানাদত দফ; এফাং ৩) াল্টবদমাগকাযীয সফনাদভ াল্টবদমাগ দাল্টখদরয াভথেয বতল্টয কযা মাদত ম্ভাফয সম সকান 
প্রকায প্রল্টতদাদধয ঝুাঁল্টক এড়াদনা ম্ভফ য়1 ৪) ভস্ত াল্টবদমাগ ল্টনযন মেন্ত ফা ািা-ফযফস্থা ফাস্তফা়িন না য়া মেন্ত মেদফিন 
কযদত দফ। 

এাআ ল্টজাঅযএভ প্রল্টতষ্ঠা  ফাস্তফায়ন কযা দফ কযাদপয সবতদয ঝুল্টকণূে এফাং নাজকু ল্টযদফদ ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীয জন্য, 
ল্টফদল কদয নাযী  ল্টকদাযী সভদ়িদদয জন্য মাযা ল্টফল্টবন্ন সিদত্র সবাগাল্টন্তয ল্টকায দয়দে এফাং এখদনা ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিক ল্টনমোতন  
ল্টাংতায ল্টকায দচ্ছ। এাআ ল্টজাঅযএভ এয উদেশ্য দচ্ছ স্থানী়ি মোদ়ি ভদঝাতা প্রল্টক্র়িায ভাধযদভ মত দ্রুত ম্ভফ াল্টবদমাগ ভাধান 
কযা এফাং মল্টদ সো ম্ভফ না ়ি তদফ যফতেী ল্টফদফচনায জন্য স্পষ্ট এফাং স্বচ্ছ দ্ধল্টত প্রল্টতষ্ঠা কযা। প্রকদল্পয কাযদণ িল্টতগ্রস্থ এফাং 
স্থানীয় সরাকদদয তাদদয াল্টধকায পদকে পূণে দচতন কযা দফ এফাং াল্টবদমাদগয প্রল্টতকায দ্ধল্টত ল্টফস্তাল্টযত  কামেকযরূদ তথয 
প্রচায ভাধযদভ প্রচাল্টযত দফ।    

ফতেভাদন, ল্টাঅাআল্ট কভেীযা একল্টে সস্বচ্ছাদফকদদয ভিদয় গল্টঠত সনে়িাকে এফাং সযাল্টঙ্গা ম্প্রদাদ়িয সনতাদদয (ভাল্টঝ নাদভ ল্টযল্টচত) 
ভাধযদভ ল্টিাঅযল্টদদয ল্টফল্টবন্ন কাদজয াদথ পৃি কল্টযদয় থাদক। এাআ প্রকল্পল্টে এাআ সস্বচ্ছাদফকদদয সনে়িাকেদক যকাদযয প্রধান 
ল্টিাঅযল্ট াংল্টিষ্টতায কাঠাদভা ল্টাদফ ল্টযদফন কযদত া়িতা কযদফ। এাআ সকৌর সল ভদয়য সিল্টরবাল্টয েুর ল্টাদফ কাজ কযদফ 
মা এরল্টজাআল্টি, ল্টিল্টএাআচাআ এফাং এভল্টিএভাঅযদক াঅচযণগত ল্টযফতেন পল্টকেত সমাগাদমাগ(ল্টেল্টে সকৌরগুল্টরয ভাধযদভ)  াল্টবদমাগ 
ভাধান প্রল্টক্র়িা কামেক্রভগুল্টরদক ভূরধাযায াদথ মুি কযদত ায়তা কযদফ। সস্বচ্ছাদফকযা একল্টে স্বচ্ছ, ল্টম্মল্টরত এফাং 
প্রল্টতল্টনল্টধত্বভরূক দ্ধল্টতদত ল্টনফোল্টচত দফন সমখাদন এাআ প্রল্টক্র়িাদত নাযী  ান্যান্য রৃফের সগাষ্ঠীগুল্টরদক মথামথ ল্টফদফচনায ভদধয যাখদত 
দফ। প্রকল্পল্টে ল্টিাঅযল্টদদয াাংগ্রণ ফযফস্থায াংগঠন  জতয কযদত সফা প্রদানকাযী একল্টে ল্টফদল াংস্থা (এএ) সক াথোয়ন 
কযদফ। উি ল্টফদল াংস্থা াল্টবদমাদগয সযকল্টিোং এফাং কল্টভউল্টনল্টেদক প্রল্টতল্টক্র়িা প্রদাদনয জন্য ল্টাঅাআল্ট াল্টপদ াল্টবজ্ঞ কভেীদদয 
ল্টনদ়িাল্টজত কযদফ। াংস্থাল্টে ল্টিাঅযল্টদদয াাংগ্রদণয প্রল্টক্র়িাল্টে জতয, তত্ত্বাফধান  মেদফিণ কযদফ, মায ভদধয যদ়িদে: (১) 
সস্বচ্ছাদফীদদয ল্টনফোচন এফাং প্রল্টিণ; (২) মেদফিণ এফাং ল্টযদাল্টেোং কামেক্রভ; (৩) ল্টনল্টদেষ্ট ভয় যয ল্টাঅাআল্ট এফাং সস্বচ্ছাদফক 
বফঠক; এফাং (৪) াঅাআাআল্ট উকযণ ল্টফতযণ। প্রকল্পল্টেয ল্টজাঅযএভ প্রল্টতষ্ঠা, মেদফিণ এফাং ভূরধাযায় ান্তবুেক কযায জন্য ল্টন ল্টরল্টখত 
দদি গৃীত দফ:  

(১) সপ্রাদোকর নকা; (২) ভানফ ল্টনয়ল্টন্ত্রত দ্ধল্টত প্রল্টতষ্ঠা (ভযানু়িার পভে এফাং ল্টনফন্ধক, প্রল্টিণ এফাং প্রায); (৩) ল্টজাঅযএভ ফযফস্থানা 
িভতায ল্টযফধেন; (৪) ল্টিল্টজোর দ্ধল্টতয উন্ন়িন (পে়িযায, কল্টপউোয, ল্টপ্রন্োয, সেল্টরদপান, সভাফাাআর াযাল্টপ্লদকন, াআন্োযদনে এফাং 
ল্টফরৃযৎ); (৫) কামেক্রভ ল্টযচারনায স্থান (সিি এফাং সচ়িায); এফাং (৬) াল্টবদমাগ েরাাআন (ল্টযদলফা চুল্টি)। 

প্রকল্পল্টেদত াঅশ্রয় প্রদানকাযী জনদগাষ্ঠী (             ) জন্য ল্টকে ুকামেক্রভ থাকদফ। ঘূল্টণেঝড় প্রল্টতযিায় এরল্টজাআল্টি কতৃেক ল্টনল্টভেত 
াঅশ্র়িদকন্দ্র, যাস্তা, সত,ু কারবােে াআতযাল্টদ ল্টনভোণ কামেক্রভ এাআ প্রকদল্পয াঅতায় চরভান থাকদফ সমখাদন ম্প্রদাদ়িয সরাকজন 
াভল্ট়িকবাদফ িল্টতগ্রস্ত দত াদয। প্রকল্পল্টেদত ল্টনভোণ কাদজয স্বাদথে স্থানী়ি শ্রল্টভকদদয প্রদ়িাজন দত াদয, সমখাদন শ্রভ াঅাআন এফাং 
সাগত স্বাস্থয  ল্টনযািা াংক্রান্ত নীল্টতভারা সভদন না চরায জন্য াল্টবদমাগ বতল্টয দত াদয।   

ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠী এফাং স্থানীয় ম্প্রদাদ়িয াল্টবদমাগগুল্টরয সভাকাদফরা়ি, এরল্টজাআল্টি, ল্টিল্টএাআচাআ, এভল্টিাঅযএভ এফাং ল্টফদল 
াংস্থায া়িতা়ি চায স্তযল্টফল্টষ্ট ল্টজাঅযএভ প্রল্টতল্টষ্ঠত দফ। ল্টফস্তাল্টযত নীদচ সদ়িা র0   

প্রথভ স্তয  )কল্টভউল্টনল্টে এফাং কযাপ মোদয় াল্টবদমাগ স0(  াল্টবদমাগ ভাধাদনয প্রথভ এফাং জ ভাধযভ দরা কযাপ ফা কল্টভউল্টনল্টে 
মোদয় দ্রুত উি সিাব প্রভন কযা। কদপাদনন্ে ১  ২ এয াধীনস্থ সিাব  াল্টবদমাগগুল্টর এাআ ধাদ গ্রণ কযা দফ। প্রকদল্পয 
ধযন ানুমায়ী প্রথভ ধাদ সিাব জানাদনায সিদত্র রৃল্টে প্রল্টক্রয়া ানুযণ কযা দফ।   

১. ফাস্তুচযুত সযাল্টঙ্গা (ল্টিাঅযল্ট) কতৃেক াল্টবদমাগ0 সযাল্টঙ্গা সরাকজন কতৃেক  াল্টবদমাগগুল্টর ল্টরল্টখত এফাং সভৌল্টখকবাদফ 
জানাদনায জন্য সযাল্টঙ্গা সচ্ছাদফী সনেয়াকে কাজ কযদফ। ভাঠ মোদ়িয ল্টিাঅযল্ট সস্বচ্ছাদফকদদয প্রকদল্পয ল্টফল্টবন্ন কাজ 
সখাদনায াাাল্ট াল্টবদমাগ প্রল্টতকায দ্ধল্টত  কভেধাগুল্টর সখাদনা দফ। কর সস্বচ্ছাদফকদক সযাল্টঙ্গা বালা  ফাাংরা 
বালায় দি দত দফ। াল্টবদমাগ সরখা এফাং নল্টথফদ্ধ কযায সিদত্র তাদদযদক দি দত দফ। ল্টফদলাল্টয়ত াংস্থা 
সস্বচ্ছাদফকদদয ল্টফল্টবন্ন রে গঠন কযদফ। প্রল্টতল্টে রেদ ান্তত ২ জন রুুল এফাং ২ জন ভল্টরা সস্বচ্ছাদফক থাকদফ। 
াল্টবদমাগ গ্রণ, ভাধা কযা এফাং সযকিে কযায সিদত্র প্রল্টতল্টে সস্বচ্ছাদফক রে ৩০০ সথদক ৫০০ ল্টিাঅযল্ট ল্টযফাযদক 
দমাল্টগতা কযদফ। মল্টদ এাআ মোদ়ি াল্টবদমাগ ভাধান কযা না মায়, তাদর তা কযাপ মোদয় স্থানান্তয কযা দফ।     

২. স্থানীয় জনদগাষ্ঠী (             ) কতৃেক াল্টবদমাগ: কযাদপয ফাাআদয প্রকদল্পয কামেক্রভ ল্টযচারনা এফাং এরল্টজাআল্টি  
এয ল্টঠকাদাযদদয দ্বাযা ফাস্তফাল্টয়ত ল্টফল্টবন্ন কামেক্রদভয কাযদণ সাস্ট কল্টভউল্টনল্টে সথদক াল্টবদমাগ উঠদত াদয। ল্টফদলাল্টয়ত  
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াংস্থায াল্টবদমাগ াংক্রান্ত সপাকার দয়ন্ে, াঅন্তজোল্টতক এনল্টজ/এনল্টজয প্রল্টতল্টনল্টধ (মল্টদ থাদক), স্থানী়ি যকায প্রদকৌর 
াল্টধদপ্তয / জনস্বাস্থয প্রদকৌর াল্টধদপ্তয -এয সুযিা াংক্রান্ত কভেকতো এফাং প্রল্টতল্টনল্টধয ল্টনকে এফ াল্টবদমাগ দাল্টখর কযা 
সমদত াদয। মল্টদ এাআ মোদ়ি াল্টবদমাগগুল্টর ভাধান কযা না মায়, তাদর তা কযাপ মোদয় স্থানান্তয কযা দফ। াংল্টিষ্ট 
সপাকার াযন ল্টন ল্টরল্টখত তথয ল্টযণূেরূদ নল্টথবুি কযদফন: (১) ফযল্টিয নাভ; (২) াল্টবদমাগ প্রাল্টপ্তয তাল্টযখ; (৩) 
াল্টবদমাদগয প্রকৃল্টত; (৪) াফস্থান, এফাং (৫) াল্টবদমাগ ল্টনষ্পল্টিয দ্ধল্টত।        

ল্টদ্বতী়ি স্তদযয ল্টজাঅযএভ (কযাপ মোদয়): স্থানীয় মোদয় মল্টদ াল্টবদমাগ ল্টনষ্পল্টি কযা না মায়, তাদর জনস্বাস্থয প্রদকৌর াল্টধদপ্তয, 
স্থানী়ি যকায প্রদকৌর াল্টধদপ্তয ফা রৃদমোগ ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণার়ি -এয প্রল্টতল্টনল্টধদদয ায়তায় ল্টফদলাল্টয়ত াংস্থায এ পল্টকেত 
সপাকার দয়ন্ে কযাপ মোদয়য সিাব প্রল্টতকায কল্টভল্টেয ল্টনকে াংল্টিষ্ট াল্টবদমাগ জানাদফন। এাআ কল্টভল্টেয প্রধান থাকদফন কযাপ াআন 
চাজে। ভাল্টঝ, সযাল্টঙ্গা সস্বচ্ছাদফীদদয প্রল্টতল্টনল্টধ, কযাপ মোদয়য াল্টবদমাগ ল্টনযদন ল্টফদলাল্টয়ত াংস্থায দাল্টয়ত্বীর সপাকার দয়ন্ে এফাং 
প্রকল্প ফাস্তফা়িন াআউল্টনে -এয দস্যযা এাআ কল্টভল্টেয দস্য ল্টদদফ থাকদফন। াল্টবদমাদগয প্রকৃল্টত  ধযন ানুমায়ী প্রদমাজয সিদত্র 
ল্টনল্টদেষ্ট ফযল্টিফগেদক এাআ কল্টভল্টেয নতুন দস্য ল্টদদফ ান্তবুেি কযা দফ। উদাযণস্বরূ ফরা মায়, শ্রল্টভকি সথদক মল্টদ সকান াল্টবদমাগ 
জানাদনা য়, তাদর রৄনাল্টনয ভয় ল্টঠকাদাদযয প্রল্টতল্টনল্টধদক িাকা দফ। িল্টতগ্রস্থ ফযল্টিদদয দঙ্গ ক্রভাগত সমাগাদমাদগয ভাধযদভ সিাদবয 
প্রল্টতকায কযা দফ এফাং সপাকার াযন ল্টযদফগত  াভাল্টজক াআসুয  ল্টফল্টবন্ন প্রদেয উিয ল্টদদফন। াআদরকট্র্ল্টনক ভাধযদভয ভাধযদভ 
াল্টবদমাগগুল্টর স্থানান্তয কযায জন্য একল্টে পে়িযায াযাল্টপ্লদকন এফাং একল্টে েরাাআন চারু কযা দফ। ল্টাঅাআল্ট াল্টপ ভদয় ভদয় 
াল্টবদমাগগুল্টর একীবূত কযদফন এফাং তা নল্টথবুি কযদফন। প্রল্টতল্টে কযাদপ একল্টে কযাপ মোদয়য াল্টবদমাগ প্রল্টতকায কল্টভল্টে  )ল্টজাঅযল্ট(  
প্রল্টতষ্ঠা কযা দফ। প্রল্টতল্টে াল্টবদমাগ মোদরাচনা এফাং স পল্টকেত ল্টদ্ধান্ত প্রদাদনয জন্য উি কল্টভল্টে দা়িী থাকদফ। উি ল্টদ্ধান্ত 
ানুাদয াংদাধনভূরক ফযফস্থা সনয়ায জন্য াংল্টিষ্ট সফা প্রদানকাযী াংস্থায ল্টনকে াল্টধকতয ল্টফদফচনায জন্য উি াল্টবদমাগ সপ্রযণ 
কযা দফ।    

স্থানীয় মোদয় সাস্ট কল্টভউল্টনল্টেয াল্টবদমাগ ল্টনষ্পল্টি না দয় থাকদর, ল্টযদফ/াভাল্টজক সুযিা ল্টফদলজ্ঞ (স্থানী়ি যকায প্রদকৌর 
াল্টধদপ্তয - প্রকল্প ফাস্তফা়িন াআউল্টনে) এরল্টজাআল্টি কক্সফাজাদযয ল্টনফোী প্রদকৌরী াল্টপদয ল্টনফোী প্রদকৌরী মোদয়য ল্টজাঅযল্ট - এয 
ল্টনকে উি াল্টবদমাগ তুদর ধযদফ। ল্টিল্টএাআচাআয স্তদিদয জন্য স্থানী়ি মোদ়ি াভীভাাংল্টত াল্টবদমাগগুল্টর জনস্বাস্থয প্রদকৌর াল্টধদপ্তয 
কক্সফাজায ল্টনফোী প্রদকৌরীয ল্টনকে স্তান্তয কযা দফ। এাআ মোদয় ল্টজাঅযল্ট াঅফান কযায জন্য ল্টনফোী প্রদকৌরী দাল্টয়ত্বপ্রাপ্ত 
থাকদফন। স্থানী়ি প্রান, এনবাাআযনদভন্ে এন্ি সাশ্যার ল্টেভ (াআএল্টে) (যাভেদাতা) এফাং সুীর ভাজ  ান্যান্য াাংীদাযদদয 
াদথ সমাগাদমাগ কযায জন্য দস্যদদয ল্টনফোচন কযা দফ। সুযিা ল্টফদলজ্ঞ ল্টন ল্টরল্টখত তথয ল্টযণূেরূদ নল্টথবুি কযদফন: (১) ফযল্টিয 
নাভ; (২) াল্টবদমাগ প্রাল্টপ্তয তাল্টযখ; (৩) াল্টবদমাদগয প্রকৃল্টত; (৪) াফস্থান, এফাং (৫) াল্টবদমাগ ল্টনষ্পল্টিয দ্ধল্টত। ল্টজাঅযল্টয গঠন এফাং 
এয দস্যদ ল্টনদচয ল্টনয়দভ দফ0   

াঅফায়ক ল্টনফোী প্রদকৌরী 
দস্য ল্টচফ এনবাাআযনদভন্ে/দাশ্যার সাআপগািে সস্পাল্টরস্ট (ল্টাঅাআাআউ) 
দস্য স্থানীয় প্রান সথদক প্রল্টতল্টনল্টধ 
 এনবাাআযনদভন্োর এন্ি সাশ্যার ল্টেভ (াআএল্টে) কনারদেদন্েয 

প্রল্টতল্টনল্টধ 
 সুীর ভাদজয প্রল্টতল্টনল্টধ 

ততৃীয় স্তয (দজরা মোয়- াঅযাঅযল্ট ল্টজাঅযল্ট)0 কযাপ মোয় ফা স্থানী়ি যকায প্রদকৌর াল্টধদপ্তয ল্টনফোী প্রদকৌরীয াল্টপ মোদয় 
মল্টদ সকান াল্টবদমাগ ল্টনষ্পল্টি কযা না মায়, রৃদমোগ ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণার়ি াথফা স্থানী়ি যকায প্রদকৌর াল্টধদপ্তয ল্টাঅাআাআউ 
সিাব প্রল্টতকায প্রল্টক্রয়ায ততৃীয় ধা ানুযণ কযদফ এফাং াংল্টিষ্ট াল্টবদমাগ ল্টরদখ যণাথেী ত্রাণ  প্রতযাফান কল্টভনায এয কামোরদয়য 
'াল্টবদমাগ প্রল্টতকায কল্টভল্টে'-য ল্টনকে তা জানাদফ। এাআ কল্টভল্টে াল্টবদমাগ ল্টফদফচনা কদয সদখায দয উ-প্রকল্প ল্টযচারক, সাআপগািে 
কনারদেন্ে, সপ্রাগ্রাভ কনারদেন্ে এফাং াল্টবদমাগ প্রল্টতকায াংক্রান্ত যাভেদকয াদথ াঅরা-াঅদরাচনা কদয উি াল্টবদমাগ ভাধান 
কযদফন। াঅযাঅযাঅযল্টয াল্টপদ সকান কল্টভল্টে থাকদর এাআ কল্টভল্টে তায ায়তা ল্টনদফ এফাং প্রদয়াজন দর াঅযাঅযাঅযল্ট, ল্টিল্ট এফাং 
াংল্টিষ্ট এদজল্টন্সয সজরা মোদয়য দাল্টয়ত্বীর ফযল্টিফগে তথা রৃদমোগ ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণার়ি, স্থানী়ি যকায প্রদকৌর াল্টধদপ্তয এফাং 
জনস্বাস্থয প্রদকৌর াল্টধদপ্তয -এয প্রল্টতল্টনল্টধদদযদক াল্টবদমাগ ল্টনষ্পল্টিদত পৃি কযদফ। মোদরাচনা এফাং ল্টনষ্পল্টিয জন্য এাআ কল্টভল্টে 
সজরা মোদয় গঠন কযা দফ। াল্টবদমাদগয ভাভরাগুল্টর ল্টনফল্টন্ধত কযা এফাং পদরা-াঅ কযায জন্য একল্টে ফ েয়যায ল্টবল্টিক ল্টদস্টভ 
উন্নয়ন কযা দফ। এয াাাল্ট প্রকদল্পয প্রাথল্টভক মোদ়িয কামেকাল্টযতা ল্টনল্টিত কযায জন্য ভযানু়িার ল্টদস্টভ ানুযণ কযা দফ। 
াঅকল্টস্মক াংকদেয সিদত্র ল্টফকল্প উায় ল্টদদফ এাআ ভযানুয়ার ল্টদস্টভ ানুযণ কযা দফ। ল্টজাঅযএভ ল্টযকল্পনায াাং ল্টাদফ, 
াল্টবদমাদগয াগ্রাল্টধকায ল্টঠক কযা এফাং তা ভাধা কযায জন্য কদয়কল্টে াল্টবদমাগ কযাোগল্টয ল্টঠক কযা দফ। এয ভদধয প্রকল্প াংক্রান্ত 
াল্টবদমাগ, ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিক ল্টাংতা পল্টকেত াল্টবদমাগ, সুযিা াংক্রান্ত াল্টবদমাগ াআতযাল্টদ ান্তবুেি থাকদফ। ল্টযদফগত এফাং াভাল্টজক 
সুযিা পল্টকেত াল্টবদমাদগয তথয াংগ্র এফাং স ভদভে প্রতুযিয দাদনয জন্য ফে়িযায ল্টবল্টিক েরাাআন ফযফায কযা দফ।    

চতথুে স্তয (জাতীয় মোয়)0 সজরা মোদয় মল্টদ সকান াল্টবদমাগ ল্টনষ্পল্টি না য়, তাদর জাতীয় মোদয়য াংল্টিষ্ট এদজল্টন্সয ল্টনকে ল্টনদয় 
মায়া দফ। রৃদমোগ ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণার়ি -এয কাদজয ফযাাদয াল্টবদমাগ াঅদর উি াল্টবদমাগ রৃদমোগ ফযফস্থানা  ত্রাণ 
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ভন্ত্রণার়ি -এয ল্টনকে, স্থানী়ি যকায প্রদকৌর াল্টধদপ্তয -এয কাদজয ফযাাদয াল্টবদমাগ াঅদর তা স্থানী়ি যকায প্রদকৌর াল্টধদপ্তয 
-এয ল্টনকে, জনস্বাস্থয প্রদকৌর াল্টধদপ্তয -এয কাদজয ফযাাদয াল্টবদমাগ াঅদর তা জনস্বাস্থয প্রদকৌর াল্টধদপ্তয -এয ল্টনকে ল্টনদয় 
মায়া দফ। এযয প্রল্টতল্টে াংস্থা তাদদয কাদে ল্টফদযভান াল্টবদমাগ ল্টনষ্পল্টি নীল্টতভারা ানুাদয উি াল্টবদমাগ ল্টনষ্পল্টি কযদফন। াংল্টিষ্ট 
াংস্থায সুযিা াংক্রান্ত সপাকার দয়ন্ে াল্টবদমাগ ভাধা কযায ফযফস্থা কযদফন। স্তয ১ সথদক ৩ মেন্ত ানুল্টষ্ঠত কর বায কামেল্টফফযণী 
রৄনাল্টনদত উিান কযদত দফ। রৄনাল্টন এফাং প্রাভাল্টণক দল্টরদরয উয ল্টবল্টি কদয কল্টভল্টে উি াল্টবদমাগগুল্টর ভাধা কযদফন। াল্টধল্টকন্তু, 
শ্রভ াংক্রান্ত সকান াল্টবদমাগ াঅদর শ্রল্টভকযা যাল্টয ল্টঠকাদাযদদয ল্টনকে তাদদয াল্টবদমাগ জানাদত াদযন। ফাাংরাদদ শ্রভ াঅাআন 
২০০৬ ানুাদয ল্টঠকাদাযযা শ্রভ াংক্রান্ত াল্টবদমাগ ল্টনষ্পল্টি কযদফ। শ্রল্টভক, ল্টিাঅযল্ট এফাং সাস্ট কল্টভউল্টনল্টে যাল্টয সম সকান স্তদয 
তাদদয াল্টবদমাগ জানাদত াযদফন।      

তাোড়া সমফ ফযল্টি ফা সগাষ্ঠী ভদন কদয সম, তাযা ল্টফশ্ব ফযাাংক ভল্টথেত ফা ল্টযচাল্টরত প্রকদল্পয দ্বাযা িল্টতগ্রস্থ দয়দেন, তাযা প্রকল্প 
মোদয় ল্টফদযভান াল্টবদমাগ প্রল্টতকায প্রল্টক্রয়া ানুযণ কদয ফা ল্টফশ্ব ফযাাংদকয াল্টবদমাগ প্রল্টতকায াল্টবে (ল্টজাঅযএ) ফযফায কদয 
তাদদয াল্টবদমাগ জানাদত াদযন। ল্টজাঅযএ -এয ভাধযদভ াল্টবদমাগ দাল্টখর কযদর তা তাৎিল্টণকবাদফ প্রকল্প মোদয় মোদরাচনা কদয 
সদখা য়। প্রকদল্পয কাদজয কাযদণ িল্টতগ্রস্থ ফযল্টি ফা কল্টভউল্টনল্টে ল্টফশ্ব ফযাাংদকয স্বাধীন ানুন্ধানী যাদনর ফযফায কদয তাদদয 
াল্টবদমাগ উিান কযদত াদযন। ল্টফশ্ব ফযাাংক কতৃেক ল্টনধোল্টযত ল্টনয়ভ এফাং কভেধা ানুযণ না কযায কাযদণ িল্টত দয়দে ল্টকনা ফা িল্টত 
দত াদয ল্টকনা তা এাআ যাদনদরয ভাধযদভ ল্টনধোযণ কযা মায়। ল্টফশ্ব ফযাাংদকয নজদয সকান ল্টফলয় াঅনায দয এফাং ফযাাংক ভযাদনজদভন্ে 
কতৃেক উিয দাদনয সুদমাগ সদয়ায য সম সকান ভয় াল্টবদমাগ দাল্টখর কযা সমদত াদয।    
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ল্টচত্র ১ – াল্টবদমাগ প্রল্টতকায ফযফস্থা 

Level 4: National 

Level 2: Community/Camp 

Level 1: Community/Camp (Local Level)  

Host community DRP community 

Rohingya Volunteers 

Grievance focal point from specialized 

agency, safeguards INGO deployed by LGED, 

local government representatives 

Camp level/ Executive Engineer Level grievance redress committee (CL-GRC/Xen-GRC) (meet once a week):  

Compulsory members: CiC, Majhis, Rohingya Volunteers, SA’s camp level grievance focal point 

PIU/Agency specific participants will be coopted as needed with relevance to grievance cases  

RRRC grievance redress committee (GRC) 

Facilitated by MoDMR’s PIU (DPD, safeguards consultants, program consultants, grievance redress consultant) 

and GRM system (software based hotline) 

MoDMR LGED DPHE 

Level 3: District Level 3: District 
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াযণী ৮ : ল্টফদলাল্টয়ত াংস্থা দ্বাযা াল্টবদমাগ প্রল্টতকায দ্ধল্টতয (ল্টজাঅযএভ) ল্টযদলফা প্রদাদনয দূফে ল্টজাঅযএভ কাঠাদভা 

সরদবর ৪ (জাতীয় মোয়) 
রৃদমোগ ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণার়ি 
(প্রকল্প ফাস্তফায়ন াআউল্টনে) 

স্থানী়ি যকায   
প্রদকৌর াল্টধদপ্তয (প্রকল্প 
ফাস্তফায়ন াআউল্টনে) 

জনস্বাস্থয প্রদকৌর াল্টধদপ্তয 
(প্রকল্প ফাস্তফায়ন াআউল্টনে) 

সরদবর ৩ (যণাথেী ত্রাণ  প্রতযাফান 
কল্টভনায) 

যণাথেী ত্রাণ  প্রতযাফান কল্টভনায কতৃেক প্রণীত ল্টজাঅযল্টাঃ াঅযাঅযাঅযল্ট এয ল্টনজস্ব 
ল্টজাঅযএভ কাঠাদভা ল্টফদযভান 

সরদবর ২ (ল্টজাঅযল্ট এয ল্টনফোী 
প্রদকৌরী): এরল্টজাআল্টি এফাং ল্টিল্টএাআচাআ 
(াভল্টগ্রকবাদফ ল্টফদলাল্টয়ত াংস্থা কতৃেক 
ল্টজাঅযএভ ল্টযদলফা রৄরু কযায ূদফে 
ল্টিল্টএাআচাআ ল্টনফোী প্রদকৌরী ল্টজাঅযল্ট 
ল্টদদফ  কাজ কযদফন)     

ল্টনফোী প্রদকৌরী ল্টজাঅযল্ট(এদক্সন-ল্টজাঅযল্ট)ঃাঃ ল্টনফোী প্রদকৌরী, সুযিা ল্টফদলজ্ঞ, াআএল্টে 
যাভেক দদরয প্রল্টতল্টনল্টধ, স্থানীয় প্রান, নাগল্টযক ভাজ  ল্টফল্টবন্ন কল্টভউল্টনল্টে  ান্যান্য 
             প্রল্টতল্টনল্টধ । ল্টিাঅযল্টযা এরল্টজাআল্টি এফাং ল্টিল্টএাআচাআ এয প্রল্টতল্টনল্টধদদয ভাধযদভ 
াথফা কযাপ মোদয় ল্টফদযভান ল্টজাঅযএভ কাঠাদভায ভাধযদভ াল্টবদমাগ জানাদত াযদফন।  
  

সরদবর ১ (কযাপ এফাং াঅশ্রয় দানকাযী 
জনদগাষ্ঠী): 

ল্টিাঅযল্ট এফাং াঅশ্রয়দানকাযী জনদগাষ্ঠীাঃ এরল্টজাআল্টি এফাং ল্টিল্টএাআচাআ কতৃেক ল্টনদয়াগকৃত সুযিা 
দর, স্থানীয় এরল্টজাআল্টি এফাং ল্টিল্টএাআচাআ  প্রল্টতল্টনল্টধগণ ।  

 

৬.১ সস্টকদাল্ডাযদদয াাংগ্রণ এফাং ল্টজাঅযএভ ট্র্যাল্টকাং  

একল্টে ল্টিারী এফাং সুাংত সমাগাদমাগ সকৌর প্রকদল্পয কামেক্রভগুল্টরয ধাযাফাল্টকতা, াাংীদাযদদয ভথেন এফাং মথামথ 
ফাস্তফা়িদনয জন্য গুরুত্বণূে। এল্টে সযাল্টঙ্গা এফাং স্থানীয় ম্প্রদাদ়িয ভদধয ম্ভাফয প্রল্টতদযাধ এফাং বুর সফাঝাফুল্টঝদক হ্রা কযদত া়িতা 
কযদফ। সকৌরল্টে াাংীদাযদদয ভদধয প্রকল্পল্টেয কামেক্রভগুল্টর াঅয বারবাদফ ফঝুদত  গ্রণ কযদত া়িতা কযদফ এফাং সাআাদথ 
মথামথ ফাস্তফায়দন া়িতা কযদফ। একল্টে কামেকযী সকৌর বতল্টয কযায জন্য এজন্য প্রথদভ “প্রদ়িাজনীয় সমাগাদমাদগয ভূরযায়ন” কযা 
দফ। এাআ ভূরযা়িন ভস্ত সস্টকদাল্ডাযদদয নাি কযদফ এফাং াভাল্টজক-যাজননল্টতক প্রঙ্গ, তথয ঘােল্টত, ভদনাবাফ, াঅকাঙ্ক্ষা, ফাস্তফ  
ানুবূত উদদ্বগ, ব়ি এফাং ল্টযফতেদনয ফাধাগুল্টর পদকে াঅয বার ধাযণা ল্টদদফ। 

সকৌরল্টেয রৃল্টে উদেশ্য থাকদফ0 ১) াঅচযণগত ল্টযফতেন পল্টকেত সমাগাদমাগ এফাং তথয াঅদান-প্রদান মায পদর িল্টতগ্রস্থ জনদগাষ্ঠী 
প্রকল্প স্তদি সথদক দচতন এফাং উকৃত দত াদয; এফাং ২) স্থানী়ি  জাতী়ি মোদ়ি প্রস্তাল্টফত স্তদিদয ল্টফলদয় ভদঝাতা গদড় 
সতারা। সমাগাদমাদগয সিদত্র সকন্দ্রী়ি  স্থানী়ি মোদ়ি ল্টফল্টবন্ন ভন্ত্রণার়ি, উন্ন়িন াাংীদায, নীল্টতল্টনধোযক, ল্টভল্টি়িা, এফাং সযাল্টঙ্গা  স্থানীয় 
ম্প্রদায়  একাল্টধক াাংীদাযদদয ান্তবূেি কযা দফ; াল্টযফাল্টযক ল্টাংতা  ভানফ-াচায  সম সকান ঝুাঁল্টক হ্রা কযায জন্য 
াভিস্যূণে ফাতো ল্টনল্টিত কযা গুরুত্বূণে। জনাধাযদণয উরল্টি  ভথেন, এফাং প্রকল্প ফাস্তফা়িদনয জন্য একল্টে কামেকয ল্টযদফ 
বতল্টয কযদত া়িতা কযদত প্রকল্পল্টে ল্টফল্টবন্ন াাংীদায সগাষ্ঠীয কদে সৌাঁোদনায জন্য একাল্টধক সমাগাদমাদগয উায় ফযফায কযদফ। 

াাংীদাযদদয ভধযকায াংদমাগ প্রল্টক্রয়াল্টে মথামথবাদফ কযায জন্য একল্টে াধাযন রগ ীদে (১) তাল্টযখ, (২) সস্টকদাল্ডাদযয নাভ, (৩) 
ানুন্ধাদনয ল্টফবাগ, (৪) ানুন্ধাদনয াংল্টিপ্ত ল্টফফযণ (াল্টবদমাগ, ভস্যা, াথফা প্রে), (৫) ভস্যা পদরা াঅ কযদত প্রদ়িাজনী়ি 
দদি, এফাং ফদদল (৬) ফতেভান াফস্থা (ভীভাাংা, াথফা চরভান) সযকিে কযায ভাধযদভ একল্টে স্টযান্িািে াাদযল্টোং দ্ধল্টত ানুযণ 
কযা দফ। ঐল্টচ্ছক ভন্তদফযয জন্য একল্টে স্থাদন প্রল্টতল্টে এল্টন্ট্র্য জন্য 'সভদভা-পয-সযকিে' যদয়দে। ট্র্যাল্টকাং সেপদরেল্টে  ল্টনদদোফরী 
সুযিা ল্টফদলজ্ঞদদয ফা প্রকল্প ফাস্তফায়ন াআউল্টনে –এয সস্টকদাল্ডায যাভে কামেক্রদভয াদথ জল্টড়ত কভেীদদয সযকিেল্টকল্টাং এফাং 
ট্র্যাল্টকাং এয উদেদশ্য ফযফাদযয জন্য।     

াভাল্টজক সুযিা ল্টফদলজ্ঞ/দমাগাদমাগ ল্টফদলজ্ঞ ট্র্যাল্টকাং সেভদপ্লে ল্টযচারনায কাজল্টে কযদফন; তাযা (১) প্রকল্প ফাস্তফায়ন াআউল্টনে ফা 
াঅাআএনল্টজ সথদক সস্টকদাল্ডায যাভে কামেক্রদভ াাংগ্রনকাযী সকান দস্য; (২) ফযল্টি এফাং সগাষ্ঠী  কর সস্টকদাল্ডায মাযা  
সকান াল্টবদমাগ দাল্টখর কযদত, সকান ভস্যা প্রল্টতদফদন কযদত প্রকল্প ফাস্তফায়ন াআউল্টনে এয াদথ যাল্টয সমাগাদমাগ (দপান কর, 
সেক্সে, াআন্োযদনে, ভুদখাভুল্টখ বা) কদযন- কদরয কামেক্রভদক একীবতূ কযদফ।  

স্থানীয় ল্টগ্রদবন্স ল্টযদর কল্টভল্টে (াল্টবদমাগ প্রল্টতকায কল্টভল্টে) এয কাদে কযা ানুন্ধান/াল্টবদমাগ ফেয, ভা, তাল্টযখ ল্টফন্যা, এফাং 
নািকাযী াংখযা দ্ধল্টতয ভাধযদভ একাআ তাল্টযদখ গৃীত ানুন্ধানগুল্টরয াংখযাক্রদভ এফাং ানুন্ধাদনয ধযণ ানুমায়ী াঅদযিয ল্টদদয় 
সমভন - াল্টবদমাগ (G), ভস্যা (P),প্রে (Q) [ উদাাঃ 2018-10-10-01-XXXG]  এ দ্ধল্টতদত নাভকযণ কদয সুযিা ল্টফদলজ্ঞ 
প্রল্টতল্টদন এফাং/াথফা সমবাদফ প্রদ়িাজন সবাদফ ারনাগাদ কযদফ। এয পদর ানুন্ধানকাযীদক নাভ াথফা সপান নাম্বায ল্টদদয় নাি 
কযা মাদফ।    

াভাল্টজক সুযিা ল্টফদলজ্ঞ এফাং সমাগাদমাগ ল্টফদলজ্ঞ ল্টাঅাআাআউ দস্যদদয াদথ সমাগাদমাগ যিায দাল্টয়দত্ব থাকদফ। তাযা ট্র্াল্টকাং ল্টযদােে 
ারনাগাদ কযদফন সমন উবয় কল্টভল্টে কতৃেক প্রস্তাল্টফত ভাধান তাদত প্রল্টতপল্টরত য় এফাং াংল্টিষ্ট রাাআন াআউল্টনদেয ভাধযদভ 
ানুন্ধানকাযীয ভস্যা াথফা তথয প্রাল্টপ্তয াঅদফদন "তদথেক/ানানুষ্ঠাল্টনক" ল্টবল্টিদত, ফযল্টিগতবাদফ, ল্টফদল বাগুল্টরদত, াথফা াধাযণ 
ল্টাঅাআাআউ স্টাপ ল্টভল্টোংদ়ি মথাভদয়য ভদধয প্রদান কযা মায়।  
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৭.০ এনোাআদেরদভন্ে  

িল্টতূযদণয জন্য প্রকল্প-ল্টনল্টদেষ্ট নুফোন নীল্টতগুল্টরয াদথ ঙ্গল্টতূণে এফাং িল্টতূযণ াংক্রান্ত           ান্যান্য এনোাআদেরদভন্ে 
াংক্রান্ত নীল্টতভারা নীদচয সেল্টফর ০৬ এফাং ০৭ এ           উদল্লখ কযা দ়িদে। াল্টধকন্তু, িল্টতগ্রস্ত জল্টভ ফা পদদয িল্টতযূদণয 
সিদত্র স্থানান্তদযয াঅদগাআ িল্টতগ্রস্ত পদ ফা জল্টভয প্রল্টতস্থাদনয জন্য ল্টনধোল্টযত খযচ (দম সকান ধযদনয কয ফা ট্র্ানদজকন খযচ োড়া) 
ল্টনধোযণ নীল্টতয উয ল্টবল্টি কদয সদয়া দফ, ল্টনদ াি ল্টফলয়গুদরায াঅদরাদক মা কামেকযবাদফ াংজ্ঞাল্ট়িত0 

৭.১ কযাদপয ল্টবতদয ল্টিাঅযল্টদদয এনোাআদেরদভন্ে  

১। কযাদপয াবযন্তদয াস্থা়িীবাদফ ফা স্থা়িীবাদফ স্থানা ল্টনভোদণয জন্য ফা স্থানান্তদযয জন্য কযাদপয ভদধয সকান বূল্টভ 
ফযফাদয াফশ্যাআ াংল্টিষ্ট ল্টিাঅযল্ট/                            দফ। এো াফশ্যাআ      ল্টবল্টিদত দত দফ।  

২। সমদতু ল্টিাঅযল্টযা কযাদপয ভদধয ফফা কযদেন এফাং কযাদপয জল্টভ যকায কতৃেক যফযা কযা দয়দে, তাাআ 
ল্টনভোদণয ভ়ি ফযফায কযায প্রদ়িাজন দর ল্টিাঅযল্ট সাআ জল্টভয জন্য সকান িল্টতযূণ া়িায দাফী কযদত াযদফ না। 
তাযদয, ভদঝাতা ফা ানুভল্টত োড়া াংরগ্ন ল্টিাঅযল্ট/                     সকান প্রকল্প কামেক্রদভ ফযফায কযা 
মাদফ না। 

৩। মল্টদ ল্টনভোণকারীন ভ়ি স্থানান্তদযয প্রদ়িাজন ়ি মা ল্টকনা প্রবাল্টফত ল্টিাঅযল্টয কাে সথদক যাভদেয ল্টবল্টিদত ফূেফতেীদত 
ম্মল্টত সনয়া দয়ল্টের, তদফ সদিদত্র প্রকদল্পয ল্টনজ খযদচ      /             , বূল্টভ উন্ন়িন এফাং নতুন াফস্থাদন 
স্থানা নুল্টনেভোণ কযা দফ।   

৪। কাঠাদভা ফা পল্টিয স্থানান্তদযয ভ়ি মল্টদ সকান পল্টিয িল্টত ়ি, প্রকল্প ল্টনজ খযচ সথদক সাআ কর পদদয 
প্রল্টতস্থান কযদফ। 

৫। নরকূ ফা ে়িদরদেয ভত সকান কল্টভউল্টনল্টে কাঠাদভা প্রবাল্টফত দর, প্রকল্প ল্টনজস্ব খযচ ল্টদদ়ি সাআ পদদয প্রল্টতস্থান 
কযদফ। 

৬। প্রকল্প দ্বাযা ান্য সকান িল্টত ফা প্রবাফ দর তায িল্টতূযদণ প্রকল্প খযচ ফন কযদফ। 

৭.২ াঅশ্রয়দানকাযী জনদগাষ্ঠীয জন্য এনোাআদেরদভন্ে   

১। জল্টভ স্থা়িীবাদফ )সল ল্টফকল্প ল্টাদফ (প্রদ়িাজন দর , এল্টে ল্ট ৪ .১২  এফাং এাঅযাঅাআল্টএ ২০১৭ এয ল্টনদদেল্টকা 
ানুযণ কযদত দফ। প্রল্টতস্থান খযচ ানুাদয িল্টতযূণ ল্টদদত দফ। ভাল্টরকযা প্রকদল্প বূল্টভ দান কযদত াআচ্ছুক দর, 
প্রকল্প সথদক ল্টনল্টিত কযদত দফ সম উি জল্টভ প্রদান তাদদয াঅদ়িয ১০ তাাংদয সফল্ট াঅ়িদক প্রবাল্টফত কযদফ না। 
সস্বচ্ছায় জল্টভ দাদনয সিদত্র বূল্টভ ভাল্টরকদদয এফাং প্রকল্প কতৃেদিয ভদধয এভাআউ এয ভাধযদভ জল্টভ দান দ্ধল্টত ানুযণ 
কযদত দফ। 

২।  জল্টভদত াস্থা়িী প্রবাদফয সিদত্র এাঅযাঅাআল্টএ ২০১৭ এফাং ল্ট ৪.১২ ানুাদয বাড়া ফা ফ              িল্টতূযণ 
         । এ ওএ          মল্টদ বূল্টভয ভাল্টরক াস্থায়ী ল্টবল্টিদত প্রকদল্পয স্বাদথে বূল্টভ যফযা কযদত ই      ,     
উি জল্টভ দতে উদল্লল্টখত ভয়ীভায ভদধয ফূোফস্থায় ল্টপল্টযদয় ল্টদদত দফ । মল্টদ নুযায় ল্টপল্টযদয় সদয়া না য় এফাং 
প্রকদল্পয ফূে াফস্থায় ল্টপল্টযদয় সদয়া না য়, তদফ িল্টতগ্রস্থ ফযল্টি বূল্টভ প্রল্টতস্থাদনয িল্টতযূণ াদয িল্টতযূণ প্রাপ্ত দফন। 
ল্টঠকাদাদযয চুল্টিদত জল্টযভানা াংক্রান্ত একল্টে ানুদচ্ছদ ান্তবুেি কযা দফ মাদত ল্টনল্টিত কযা দফ সম িল্টতযূণ ল্টঠকাদাদযয 
কাে সথদক া়িা মাদফ।  

৩।                    /                                         /                  প্রল্টতস্থান খযচ 
প্রদান কযা দফ। 

৪। াঅফাল্টক/ফাল্টণল্টজযক/         িল্টতূযদণয সিদত্র প্রল্টতস্থান খযদচয ল্টবল্টিদত দফ, মা একাআ এরাকায় াম্প্রল্টতক জল্টভয 
ল্টফক্রয়ভূরয এফাং এাআ ধযদনয উদাযদণয ানুল্টস্থল্টতয সিদত্র ানুরূ াফস্থাদন ভূরয ল্টফদফচনাূফেক ল্টনধোযণ কযা দফ; 

৫। ঘয এফাং াংল্টিষ্ট ান্যান্য কাঠাদভায জন্য িল্টতূযণ প্রল্টতস্থাদনয খযদচয ল্টবল্টিদত ল্টনধোল্টযত দফ, মা ফতেভান ল্টফল্টল্ডাং 
উকযদণয এফাং শ্রদভয ফতেভান ফাজায ভূরয ল্টফদফচনা কদয কযদত দফ, সমখাদন                          এ  
                                            ।    
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৬। ফাল্টলেক পদরয িল্টতূযণ পদরয ফতেভান ফাজায ভূদরযয ভতুরয দফ1 

৭। ফরফলেজীফী পর  গাদেয জন্য িল্টতূযণ প্রল্টতস্থাদনয খযদচয ল্টবল্টিদত দফ এফাং তা প্রদাদনয ভয় ধযন, ফ়ি, এফাং 
উৎাদনীর ভান ল্টফদফচনা কদয নগদ িল্টতযূণ ফাজায ভূদরযয উয ল্টবল্টি কদয দফ। কাদঠয গাদেয সিদত্র চায পুে 
উচ্চতায় ফযা ধদয ফতেভান ফাজায ভূরয ল্টফদফচনা কযা দফ।  

াযণী ০৯ - াঅশ্রয়দানকাযী জনদগাষ্ঠীয জন্য এনোাআদেরদভন্ে ভযাল্টট্র্ক্স 

নাং  িল্টতয ধযণ সমখাদন প্রদমাজয  
এনোাআদেরি 
ফযল্টি  

এনোাআদেরদভন্ে  ফাস্তফায়দন উিূত ভস্যা 

এ -১  জল্টভয ল্টযভাণ 
কদভ মায়া ফা 
জল্টভয িল্টত 

ফাস্থাদনয জল্টভ, 
কৃল্টল কাদজয 
জল্টভ, ফা খাল্টর 
াফস্থায় দড় 
থাকা জল্টভ 
াল্টধগ্রণ কযায 
জন্য াঅদফদন 

জল্টভয ভাল্টরকানা 
ল্টঠকবাদফ মায 
নাদভ   

•  প্রল্টতস্থান খযদচয ভতুরয নগদ 
িল্টতযূণ1। 

•  প্রল্টতস্থান জল্টভ খুাঁদজ সদত া়িতা। 
•  স্টযাপ ল্টিউল্টে, রযান্ি সযল্টজদিন ল্টপ, 
কযাল্টোর রাদবয উয কয, এফাং ভরূয 
াংদমাজন কয প্রল্টতস্থান জল্টভয জন্য 
প্রদাদনয ল্টফধান। 

•  াফল্টষ্ট জল্টভ াঅয কামেকয না দর 
ল্টফকল্প িল্টতূযদণয ল্টফধান। 

•  ূদফে ফযফায ফা প্রদফ ভতুরয 
াধাযণ পল্টিয ুনযায় ফযফায ফা 
প্রদফদয াফস্থায় ল্টপল্টযদয় াঅনদত দফ 1 

•  ঝুাঁল্টকূণে ল্টযফাদযয জন্য াল্টতল্টযি 
িল্টতযূণ। 

•  ুনফোদনয াাং ল্টাদফ 
িল্টতগ্রস্থ ফযল্টিদদয ভদধয 
একল্টে াঅদভরৄভাযীয ভাধযদভ 
িল্টতগ্রস্থ ল্টযফাযগুল্টর ল্টচল্টিত 
কযা দফ2।  

•  বূল্টভ ভাল্টরদকয যাভদে জল্টভয 
স্থাল্ট়িত্ব ল্টনধোযণ কযা দফ। 

এ -২  জল্টভয ল্টযভাণ 
কদভ মায়া ফা 
জল্টভয িল্টত 

ফাস্থাদনয জল্টভ, 
কৃল্টল কাদজয 
জল্টভ, ফা খাল্টর 
াফস্থায় দড় 
থাকা জল্টভ রকুভ 
দখর/ বাড়া 
কযায জন্য 
াঅদফদন 

জল্টভয ভাল্টরকানা 
ল্টঠকবাদফ মায 
নাদভ   

•  রকুভদখর/ বাড়া সনয়ায ভদয়য জন্য 
নগদ িল্টতূযণ, 

•  াফল্টষ্ট জল্টভ াঅয কামেকয না দর 
ল্টফকল্প িল্টতূযণ প্রদান কযা দফ। 

•  ল্টঠকাদায এফাং এল্ট  /ল্টিল্ট দ্বাযা 
াযস্পল্টযকবাদফ বাড়া ল্টপ ল্টনধোযণ কযা 
দফ 

•  ূদফে ফযফায ফা প্রদফ ভতুরয 
াধাযণ পল্টিয ুনযায় ফযফায ফা 
প্রদফদয াফস্থায় ল্টপল্টযদয় াঅনদত দফ 1 

•  ঝুাঁল্টকূণে ল্টযফাদযয জন্য াল্টতল্টযি 
িল্টতযূণ।    

•  মল্টদ জল্টভ ুনযায় ল্টপল্টযদয় 
সদয়া না য় াথফা 
প্রকদল্পয ূফে াফস্থায় ল্টপল্টযদয় 
সদয়া না য়, তদফ িল্টতগ্রস্থ 
ফযল্টিদক বূল্টভ প্রল্টতস্থাদনয 
জন্য িল্টতযূণ প্রদান কযা 
দফ। ল্টঠকাদাদযয চুল্টিদত 
জল্টযভানা াংক্রান্ত একল্টে 
ানুদচ্ছদ ান্তবুেি কযা দফ 
মাদত ল্টনল্টিত কযা দফ সম 
িল্টতযূণ ল্টঠকাদাদযয কাে 
সথদক া়িা মাদফ। 

এ -৩  জল্টভয ল্টযভাণ 
কদভ মায়া ফা 
জল্টভয িল্টত 

ফাস্থাদনয জল্টভ, 
কৃল্টল কাদজয 
জল্টভ, ফা খাল্টর 
াফস্থায় দড় 
থাকা জল্টভ 
ানুদাদনয সিদত্র 
জল্টভয ভাল্টরক 
এফাং প্রকল্প 
কতৃেদিয ভদধয 
এভাআউ এয 
ভাধযদভ দান 
ল্টদদফ গ্রণ  

জল্টভয ভাল্টরকানা 
ল্টঠকবাদফ মায 
নাদভ   

•  জল্টভল্টে বফধ ভাল্টরদকয কাদে সপযত 
ল্টদদত দফ এফাং জল্টভ ফযফাদযয দয 
ম্মত ভদ়িয ভদধয প্রকল্প ূফে 
াফস্থা়ি ল্টপল্টযদয় ল্টদদত দফ। 

•  মল্টদ জল্টভ ুনযায় ল্টপল্টযদয় সদয়া না 
য় াথফা প্রকদল্পয ূফে াফস্থায় 
ল্টপল্টযদয় সদয়া না য়, তদফ িল্টতগ্রস্থ 
ফযল্টিয বূল্টভ প্রল্টতস্থাদনয জন্য 
িল্টতযূণ প্রদান কযা দফ। ল্টঠকাদাদযয 
চুল্টিদত জল্টযভানা াংক্রান্ত একল্টে 
ানুদচ্ছদ ান্তবুেি কযা দফ মাদত 
ল্টনল্টিত কযা দফ সম িল্টতূযণ 
ল্টঠকাদাদযয কাে সথদক া়িা মাদফ। 

•  সস্বচ্ছায় কযা এাআ জল্টভ দান 
এভনবাদফ দত দফ সমন এাআ 
দাদনয কাযদণ দানকাযীয াঅ়ি 
১০ তাাংদয সফল্ট হ্রা না 
য়। 

                                                           
1
 অধধগ্রণকৃত ফতফাধি, জধভ এফং অনযানয ম্পদদয জনয ক্ষধতূযণ ায মূ্পণণ প্রধতস্থাদনয খযচ এয ভতুরয ধদদফ গণনা কযা দফ। যমখাদন ফাজাদযয অফস্থা কী যই তথযগুদরা 
অনুধস্থত ফা ফাজায একধি গঠনভূরক মণাদম আদে, যকর যক্ষদে ইএ  /আইএ া ধতক বূধভ যরনদদন , বূধভ ভান, বূধভ ধদযানাভ, বূধভ ফযফায, পর ফযফায এফং পর উৎাদন  ,প্রকক 

এরাকা এফং অ দরয বূধভ প্রাযতা, এফং অনযানয ম্পধকণত তথয ম্পদকণ মণাপ্ত তথয যদত স্থানীয় ফযধি এফং আশ্রয়দানকাযী জনংখযায াদথ আদরাচনা কযদফ। ইএ  /আইএ একর তথয 

োাাস ফতফাধি, ফাধি ঘদযয ধযদনয, এফং ধনভণাণ উকযদণয যফরাইন তথয ংগ্র কযদফ। যমাগযতাম্পন্ন এফং অধবজ্ঞ ধফদলজ্ঞযা এই অধধগ্রদণয যক্ষদে ম্পদ ভূরযামন কযদফ। এই 
দ্ধধত প্রদমাগ কদয ভূরযায়দনয ভয়, কাঠাদভা এফং ম্পদদয যাধপ্রধদয়ন ধফদফচনায় আনা দফ না। 

2
       /                                                  ,                          ,            /                                                      

                                       । 
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নাং  িল্টতয ধযণ সমখাদন প্রদমাজয  
এনোাআদেরি 
ফযল্টি  

এনোাআদেরদভন্ে  ফাস্তফায়দন উিূত ভস্যা 

এ -৪  জল্টভয ল্টযভাণ 
কদভ মায়া ফা 
জল্টভয িল্টত 

ফাস্থাদনয জল্টভ, 
কৃল্টল কাদজয 
জল্টভ, ফা খাল্টর 
াফস্থায় দড় 
থাকা জল্টভ 

মাযা বাড়া 
ল্টনদয়দেন এফাং 
াআজাযাদায  

•  ল্টতন ভাদয বাড়ায ভতুরয িল্টতযূণ। 
•  ঝুাঁল্টকূণে  ল্টযফাদযয জন্য াল্টতল্টযি 
া়িতা। 

•  ল্টফকল্প াফস্থান খুাঁদজ সদত া়িতা। 

•  জল্টভয ভাল্টরক বাড়া সদয়া 
জল্টভয জন্য াআদতাূদফে প্রাপ্ত 
াঅভানত বাড়াদেদদয এফাং 
াআজাযাদাযদদয ল্টপল্টযদয় ল্টদদফ1 

•  ুনফোদনয াাং ল্টাদফ 
িল্টতগ্রস্থ ফযল্টিদদয ভদধয 
একল্টে াঅদভরৄভাযীয ভাধযদভ 
িল্টতগ্রস্থ ল্টযফাযগুল্টর ল্টচল্টিত 
কযা দফ। 

এ -৫  জল্টভয ল্টযভাণ 
কদভ মায়া ফা 
জল্টভয িল্টত 

ফাস্থাদনয জল্টভ, 
কৃল্টল কাদজয 
জল্টভ, ফা খাল্টর 
াফস্থায় দড় 
থাকা জল্টভ 

ফগোচালী  •  তৎকারীন পর কাোয ৬০ ল্টদদনয 
াল্টগ্রভ ল্টফজ্ঞল্টপ্ত, মল্টদ পর কাো ম্ভফ 
না ়ি, তদফ পদরয বাদগয জন্য 
িল্টতযূণ। 

•  ঝুাঁল্টকূণে  ল্টযফাদযয জন্য াল্টতল্টযি 
িল্টতযূণ। 

•  াল্টধগ্রদণয ূদফে পর 
কাোয ানুভল্টত এফাং পদরয 
সভৌসুভ এল্টড়দয় কাদজয 
ভ়িচূী ল্টনধোযণ1 

•  ুনফোদনয াাং ল্টাদফ 
িল্টতগ্রস্থ ফযল্টিদদয একল্টে 
াঅদভরৄভাযীয ভাধযদভ 
িল্টতগ্রস্থ ল্টযফাযগুল্টর ল্টচল্টিত 
কযা দফ। 

এ -৬  জল্টভয ল্টযভাণ 
কদভ মায়া ফা 
জল্টভয িল্টত 

ফাস্থাদনয জল্টভ, 
কৃল্টল কাদজয 
জল্টভ, ফা খাল্টর 
াফস্থায় দড় 
থাকা জল্টভ 

মাদদয ঐ জল্টভয 
উয ল্টঠক 
নাভজাযী নাাআ 
(ানফধবাদফ 
ফফাযত 
জনদগাষ্ঠী) 

•  দখরকতৃ জল্টভ সথদক দয মাফায জন্য 
৬০ ল্টদদনয াল্টগ্রভ সনাল্টে। 

•  ঝুাঁল্টকূণে  ল্টযফাদযয জন্য াল্টতল্টযি 
া়িতা। 

•  ুনফোদনয াাং ল্টাদফ 
িল্টতগ্রস্থ ফযল্টিদদয ভদধয 
একল্টে াঅদভরৄভাযীয ভাধযদভ 
িল্টতগ্রস্থ ল্টযফাযগুল্টর ল্টচল্টিত 
কযা দফ। 

ল্টফ -১  কাঠাদভায িল্টত  াঅফাল্টক/ 
ফাল্টনল্টজযক 
কাঠাদভা এফাং 
ান্যান্য পদ 
(দমভন প্রাচীয, 
দযজা, সাস্ট) 
কাঠাদভা  

ভাল্টরকানা 
ল্টঠকবাদফ মায 
নাদভ   

•         (াথফা াঅাংল্টক) কাঠাদভায 
সিদত্র প্রল্টতস্থান ভদুরযয ভতুরয নগদ 
িল্টতযূণ।  

•  পূণে কাঠাদভায জন্য িল্টতযূণ 
প্রদমাজয দফ মল্টদ কাঠাদভায 
াফল্টষ্টাাং        না থাদক। 

•  প্রল্টতস্থান কাঠাদভায ল্টনল্টভদি প্রদদয় 
ভস্ত কয, সযল্টজদিন খযচ, এফাং 
ান্যান্য ল্টপ প্রদাদনয ল্টফধান। 

•  চরভান প্রকৃত খযদচয )উদাাঃ ট্র্াক 
বাড়া, যিাভ াআতযাল্টদ  (উয ল্টবল্টি 
কদয স্থানান্তয বাতা। 

•  ঝুাঁল্টকূণে  ল্টযফাদযয জন্য াল্টতল্টযি 
িল্টতযূণ। 

•       এ                      
   ।  

•  ুনফোদনয াাং ল্টাদফ 
িল্টতগ্রস্থ ফযল্টিদদয ভদধয 
একল্টে াঅদভরৄভাযীয ভাধযদভ 
িল্টতগ্রস্থ ল্টযফাযগুল্টর ল্টচল্টিত 
কযা দফ। 

•  াঅাংল্টকবাদফ ল্টচল্টিত 
কাঠাদভাগুল্টরয বফধতা স্থানী়ি 
ূতে ল্টফবাগ কতৃেক ল্টফল্টল্ডাং 
ভাল্টরদকয যাভদে ল্টনধোযণ 
কযা দফ। 

ল্টফ -২  কাঠাদভায িল্টত  াঅফাল্টক/ 
ফাল্টনল্টজযক 
কাঠাদভা এফাং 
ান্যান্য পদ 
(দমভন প্রাচীয, 
দযজা, সাস্ট) 
কাঠাদভা  

মাযা বাড়া 
ল্টনদয়দেন এফাং 
াআজাযাদায 

•                                  
(   এ      )                   
                       ।  

•  কাঠাদভায ল্টযতযি পদদয উয  
উয াল্টধকায। 

•  প্রল্টতস্থান কাঠাদভায ল্টনল্টভদি প্রদদয় 
ভস্ত কয, সযল্টজদিন খযচ, এফাং 
ান্যান্য ল্টপ প্রদাদনয ল্টফধান। 

•                                
    (    -        ,       , 
ই     )   

•  ঝুাঁল্টকূণে  ল্টযফাদযয জন্য াল্টতল্টযি 
িল্টতযূণ। 

•  ল্টফকল্প াফস্থান খুাঁদজ সদত া়িতা। 

•  ুনফোদনয াাং ল্টাদফ 
িল্টতগ্রস্থ ফযল্টিদদয ভদধয 
একল্টে াঅদভরৄভাযীয ভাধযদভ 
িল্টতগ্রস্থ ল্টযফাযগুল্টর ল্টচল্টিত 
কযা দফ। 

•  কাঠাদভায ভাল্টরক বাড়াদে 
এফাং াআজাযাদাযদদয কাে 
সথদক সনয়া াল্টগ্রভ বাড়া ফা 
াঅভানত সপযত প্রদান 
কযদফ। 
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নাং  িল্টতয ধযণ সমখাদন প্রদমাজয  
এনোাআদেরি 
ফযল্টি  

এনোাআদেরদভন্ে  ফাস্তফায়দন উিূত ভস্যা 

ল্টফ -৩  কাঠাদভায িল্টত   াঅফাল্টক/ 
ফাল্টনল্টজযক 
কাঠাদভা এফাং 
ান্যান্য পদ 
(দমভন প্রাচীয, 
দযজা, সাস্ট) 
কাঠাদভা 

ানফধবাদফ 
ফযফাযকাযী 
জনদগাষ্ঠী 

•                                  
(   এ      )                  
                       ।  

•                             
      ।  

•  প্রল্টতস্থান কাঠাদভায ল্টনল্টভদি প্রদদয় 
ভস্ত কয, সযল্টজদিন খযচ, এফাং 
ান্যান্য ল্টপ প্রদাদনয ল্টফধান। 

•                                
    (    -        ,       , 
ই     )   

•  ঝুাঁল্টকূণে  ল্টযফাদযয জন্য াল্টতল্টযি 
িল্টতযূণ। 

•  ল্টফকল্প াফস্থান খুাঁদজ সদত া়িতা। 

•  ুনফোদনয াাং ল্টাদফ 
িল্টতগ্রস্থ ফযল্টিদদয ভদধয 
একল্টে াঅদভরৄভাযীয ভাধযদভ 
িল্টতগ্রস্থ ল্টযফাযগুল্টর ল্টচল্টিত 
কযা দফ। 

ল্ট কযাদপয 
াবযন্তদয 
জনাধাযদণয 
জন্য ল্টফদযভান 
াধাযণ পদ 
এফাং যকাল্টয 
বফদনয িল্টত  

ধভেী়ি বফন, 
যকাল্টয াল্টপ, 
িুর, াাতার 
াআতযাল্টদ। 

        / 
      

•          য সাআ পদগুল্টর তায ভরূ 
াফস্থায় ফা াঅয বার াফস্থা়ি 
ুনাঃল্টনভোণ। 

•  ুনগেঠদনয সিদত্র ল্টফকল্প 
াাআদেয জন্য          এফাং 
যকাদযয দঙ্গ যাভে 

ল্টি গাে এফাং 
পদরয িল্টত   

ল্টফদযভান গাে 
এফাং পর  

ভাল্টরকানা 
ল্টঠকবাদফ মায 
নাদভ, বাড়াল্টেয়া, 
াআজাযাদায, 
পদরয 
াাংীদায 
(ফগোচাল্টল), 
দখরদায, 
ানফধবাদফ 
ফযফাযকাল্টয  

•  তৎকারীন পর কাোয জন্য ৬০ 
ল্টদদনয াল্টগ্রভ সনাল্টে, মল্টদ পর কাো 
ম্ভফ না ়ি, তদফ পদরয বাদগয 
জন্য ফাজাযভুদরয িল্টতযূণ। 

•  দ্রদফযয ফাল্টলেক সনে ফাজায ভূদরযয 
উয ল্টবল্টি কদয ফাল্টলেক পর এফাং 
পরফতী গাদেয জন্য াফল্টষ্ট 
উত্াদনীর ফেয দ্বাযা গুণ কদয 
নগদ িল্টতূযণ।  

•  াপরদায়ী গাে ফা কাষ্ঠজাতীয় গাদেয 
জন্য ল্টফদযভান ফাজায ভূদরযয ভতুরয 
নগদ িল্টতূযণ। 

•  কাদজয ভ়িচূী এভনবাদফ 
ল্টনধোযণ মাদত পর কাোয 
সুদমাগ এফাং পর কাোয 
সভৌসুভ এড়াদনা ম্ভফ য়1 

•  ফাজায ভরূয ল্টফবাগী়ি ফন 
ল্টফবাদগয যাভদে ল্টনধোল্টযত 
দফ। 

াআ জীল্টফকায িল্টত  জীল্টফকা  /
াঅদয়য উৎ  

ফযফাদয়য 
ভাল্টরক, 
বাড়াল্টেয়া, 
াআজাযাদায, 
কভেচাযী,  কৃলক, 
কায,      , 
ানফধবাদফ 
ফযফাযকাল্টয   

•  ৬০ ল্টদদনয াল্টগ্রভ সনাল্টে। 
•  ল্টফকল্প াফস্থান খুাঁদজ সদত া়িতা। 
•  এক ভাদয াযাদনা াঅদয়য ভতুরয 
এককারীন ায়তা(            
      )                       (এ 
 ইএ                    ) 

•  ফযফা ান্যত্র ল্টযদয় সনয়া এফাং 
ুনস্থাদনয জন্য খযচ (ট্র্াক বাড়া, 
যিাভ, াআতযাল্টদ) 

•  ঝুাঁল্টকূণে  ল্টযফাদযয জন্য াল্টতল্টযি 
িল্টতযূণ। 

•  প্রকল্প কভোংস্থাদনয জন্য ল্টফদফচনা 
কযায ল্টফধান। 

•  ুনফোদনয াাং ল্টাদফ 
িল্টতগ্রস্থ ফযল্টিদদয ভদধয 
একল্টে াঅদভরৄভাযীয ভাধযদভ 
িল্টতগ্রস্থ ল্টযফাযগুল্টর ল্টচল্টিত 
কযা দফ। 

  

এপ -১  ল্টনজস্ব কাঠাদভা/ 
পদদ াস্থায়ী 
বাদফ প্রদফদ 
িল্টত 

জল্টভ, কাঠাদভা, 
ফযফামে দ্রফযাল্টদ, 
াধাযণ পল্টি 
ফা পদদয 
ফযফায  /
প্রদফদ াস্থা়িী 
িল্টত 

ফযফাদয়য 
ভাল্টরক, 
বাড়াল্টেয়া, 
াআজাযাদায, 
কভেচাযী,  কৃলক, 
কায,      , 
ানফধবাদফ 
ফযফাযকাল্টয   

•  ৬০ ল্টদদনয াল্টগ্রভ সনাল্টে প্রদান1 
•  সমখাদন ম্ভফ সখাদন াস্থা়িী প্রদফ 
এফাং স্থানান্তয ফযফস্থা প্রদান1 

•  প্রবাল্টফত বূল্টভ, কাঠাদভা, াআউল্টেল্টরল্টে, 
াধাযণ পদদয ুনরুদ্ধায/ ূদফেয 
সথদক বার াফস্থায় ল্টপল্টযদয় সদয়ায 
ল্টফধান। 

মথাদমাগয াঅদরাচনায ল্টবল্টিদত 
ল্টঠকাদায ুনাঃস্থান কদয ল্টদদফ 
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নাং  িল্টতয ধযণ সমখাদন প্রদমাজয  
এনোাআদেরি 
ফযল্টি  

এনোাআদেরদভন্ে  ফাস্তফায়দন উিূত ভস্যা 

এপ -২  াস্থায়ীবাদফ 
জীল্টফকায িল্টত  

জীল্টফকা /াঅদয়য 
উৎ 
াস্থায়ীবাদফ হ্রা 
ায়া  

ফযফাদয়য 
ভাল্টরক, 
বাড়াল্টেয়া, 
াআজাযাদায, 
কভেচাযী,  কৃলক, 
কায,      , 
ানফধবাদফ 
ফযফাযকাল্টয   

•  ৬০ ল্টদদনয াল্টগ্রভ সনাল্টে প্রদান1 
•  সমখাদন ম্ভফ সখাদন াস্থা়িী প্রদফ 
এফাং স্থানান্তয ফযফস্থা প্রদান1 

•  সমখাদন ম্ভফ ল্টফকল্প স্থাদন াফযাত 
াথেননল্টতক কামেকরা ফজাদয়য যাখায 
ল্টফধান 

•  ল্টফকল্প স্থান ায়া ম্ভফ না দর 
ল্টফল্টিত ভদয়য জন্য াযাদনা াঅদয়য 
ল্টযফদতে এককারীন ায়তা 
প্রদান(                   )      
                       জন্য 
একল্টে সথাক ফযাে (প্রল্টতস্থান খযচ 
ানুাদয) াথফা নুযনতভ ভজুল্টয ায 
(দমো সফল্ট দফ) 

•  কৃল্টল জল্টভয জন্য িল্টতূযণ1 
•  প্রবাল্টফত বূল্টভ, কাঠাদভা, াআউল্টেল্টরল্টে, 
াধাযণ পদদয ুনরুদ্ধায /ূদফেয 
সথদক বার াফস্থায় ল্টপল্টযদয় সদয়ায 
ল্টফধান। 

 

ল্টজ ঝুাঁল্টকূণে  
এল্টদদয উয 
প্রবাফ  

কর ধযদনয 
প্রবাফ  

ঝুাঁল্টকূণে  এল্ট 
গণ  

•  জল্টভ ফা কাঠাদভায িল্টতয জন্য 
াল্টতল্টযি ৫০০০ োকায ভতুরয বাতা 
প্রদান। 

•  প্রকল্প কভোংস্থাদন সুদমাগ প্রদান। 

•  ুনফোদনয াাং ল্টাদফ 
িল্টতগ্রস্থ ফযল্টিদদয ভদধয 
একল্টে াঅদভরৄভাযীয ভাধযদভ 
িল্টতগ্রস্থ ল্টযফাযগুল্টর ল্টচল্টিত 
কযা দফ। 

এাআচ ান্য সকান 
ধযদনয িল্টত মা 
নাি কযা ম্ভফ 
য় ল্টন  

  •  াননুল্টভত াল্টনচ্ছাকৃত প্রবাফগুল্টর এাআ 
াঅযল্টএপ এয প্রদি নীল্টতভারায 
ল্টবল্টিদত এফাং যকাদযয  াল্ট ৪.১২ 
এয াদথ ঙ্গল্টতূণে সযদখ ল্টঠকবাদফ  
নল্টথফদ্ধ কযদত দফ এফাং প্রবাফ কল্টভদয় 
াঅনায সচষ্টা কযদত দফ। 

•  াফ প্রদজক্ট াঅযল্ট 
াঅদভরৄভাল্টয  াঅথে -াভাল্টজক 
জল্টযদয ভ়ি ান্য সকান 
াননুল্টভত প্রবাফ াঅদে ল্টকনা 
তা ভরূযায়ন কযদফ।  

 

াযণী ১০ - কযাদপয ল্টিাঅযল্টদদয জন্য এনোাআদেরি ভযাল্টট্র্ক্স 

নাং  িল্টতয ধযণ সমখাদন প্রদমাজয  এনোাআদেরি ফযল্টি  এনোাআদেরদভন্ে  

এ -১  জল্টভয াযাদনা  জল্টভ ফযফাদযয জন্য যকায / 
কযাপ কতৃেি /ল্টফদযভান জল্টভ 
ফযফাযকাযীয কাে সথদক 
ানুভল্টত  

 •  প্রকল্পল্টে জল্টভয ফযফায ফা প্রদফ ীল্টভত 
কযদর কতৃেি ূদফে প্রদফদয ভতুরয 
াধাযণ পদদয াংস্থানগুল্টরদত প্রদফ / 
ফযফায ল্টনল্টিত কযদফ  

এ -২  জল্টভ াযাদনা (মল্টদ 
ল্টনভোণকারীন ভদয় 
ল্টিাঅযল্টদদয প্রকল্প 
কতৃেক 
ফযল্টিভাল্টরকানাধীন 
স্থাদন স্থানান্তয কযদত 
য়) 

ফাস্থাদনয জল্টভ, কৃল্টলজল্টভ, ফা 
খাল্টর াফস্থায় দড় থাকা 
জল্টভয বাড়া/ রকুভদখর  

•  জল্টভয ভাল্টরকানা 
ল্টঠকবাদফ মায নাদভ   

•  রকুভদখর ফা বাড়ায ভদয়য জন্য নগদ 
িল্টতযূণ 

•  পর ফা গাে, াআতযাল্টদ াযাদনায কাযদন 
িল্টতযুন  

•  াফল্টষ্ট জল্টভ কামেকয না থাকদর িল্টতূযদণয 
ল্টফধান যদয়দে 

•  বাড়ায ল্টযভান ল্টঠকাদায এফাং এল্ট/ ল্টিল্ট 
সদয ভদধয াঅরচনায ভাদধযভ ল্টনধোল্টযত দফ  

•  ূদফে ফযফায ফা প্রদফ ভতুরয াধাযণ 
পল্টিয ুনযায় ফযফায ফা প্রদফদয াফস্থায় 
ল্টপল্টযদয় াঅনদত দফ ; 

•  ঝুাঁল্টকূণে  ল্টযফাদযয জন্য াল্টতল্টযি িল্টতযূণ। 
ল্টফ কাঠাদভা নষ্ট/ াযাদনা াঅফাল্টক/ 

ফাল্টনল্টজযক কাঠাদভা এফাং 
•  ফফাযত ল্টিাঅযল্ট 
াথফা ফযফায় ল্টনমুি 

•  প্রকল্প তাদদয ল্টনজস্ব খযদচ ভস্ত কাঠাদভা 
স্থানান্তয কযদফ1 
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নাং  িল্টতয ধযণ সমখাদন প্রদমাজয  এনোাআদেরি ফযল্টি  এনোাআদেরদভন্ে  

ান্যান্য পদ (দমভন প্রাচীয, 
দযজা, সাস্ট) কাঠাদভা  

ল্টিাঅযল্ট  •  কর স্থানান্তয ল্টিাঅযল্টয াদথ ূদফে 
যাভদেয ল্টবল্টিদত এফাং সস্বচ্ছায় দত দফ1 

•  প্রকল্প খযদচয াঅতায় কাঠাদভা ুনগেঠন কযা 
দফ 1 

•  কাঠাদভা সথদক ায়া াফল্টষ্ট উকযদণয 
উয াল্টধকায থাকদফ 1 

•  ল্টঠকাদায কতৃেক সম সকান পদ/  কাঠাদভায সম 
সকান িল্টতয িল্টতযুন ল্টদদফ একাআ ধযদনয 
কাঠাদভা/ পদ প্রল্টতষ্ঠা /প্রদান কযদত দফ 

•  মল্টদ সকান দযাি কাঠাদভা িল্টতগ্রস্ত ়ি, তদফ 
প্রকল্পল্টে সাআ কাঠাদভাগুল্টর াঅদগয াফস্থায় 
ুনাঃল্টনভোণ/ ক্রয় কদয ল্টদদফ। 

ল্ট কযাদপয াবযন্তদয 
জনাধাযদণয জন্য 
ল্টফদযভান াধাযণ 
পদ এফাং যকাল্টয 
বফদনয িল্টত  

ধভেী়ি বফন, যকাল্টয াল্টপ, 
   ,        র াআতযাল্টদ। 

•  ল্টিাঅযল্ট ম্প্রদায় /
যকায   

•  ম্প্রদাদ়িয সাআ পদগুল্টর তায ভরূ াফস্থায় 
ফা াঅয বার াফস্থা়ি ুনাঃল্টনভোণ। 

ল্টি জীল্টফকায িল্টত  জীল্টফকা / াঅদয়য উৎ  ল্টিাঅযল্টদদয ভদধয ফযফায 
ভাল্টরক, কভেী ফা কভেচাযী  

•  ৬০ ল্টদদনয াল্টগ্রভ সনাল্টে।  
•  কযাদপয ভদধয ল্টফকল্প াফস্থান খুাঁদজ সদত 
া়িতা।  

•  এক ভাদয াযাদনা াঅয়(প্রল্টতস্থাদনয খযচ) 
ফা নুযনতভ ভজুল্টয ায (দমো সফল্ট য়) এয 
উয ল্টবল্টি কদয াযাদনা াঅদয়য ল্টফল্টযদত 
একধযদনয এককারীন ায়তা (যকাল্টয 
প্রল্টফধান ানুমায়ী)  

•  প্রকদল্পয ফয়ি সথদক কযাদপয ান্য সকান 
জা়িগা়ি ফযফা স্থানান্তয কযায ল্টফধান। 

•  প্রকল্প কভোংস্থাদনয জন্য ল্টফদফচনা কযায 
ল্টফধান। 

াআ ল্টনজস্ব কাঠাদভা /
পদদ াস্থায়ী বাদফ 
প্রদফদ িল্টত  

জল্টভ, কাঠাদভা, ফযফামে 
দ্রফযাল্টদ, াধাযণ পল্টি ফা 
পদদয ফযফায/  প্রদফদ 
াস্থা়িী িল্টত 

•  ল্টিাঅযল্ট ম্প্রদায়  •  ৬০ ল্টদদনয াল্টগ্রভ সনাল্টে প্রদান1 
•  সমখাদন ম্ভফ সখাদন াস্থা়িী প্রদফ এফাং 
স্থানান্তয ফযফস্থা প্রদান1 

•  িল্টতগ্রস্ত বূল্টভ, কাঠাদভা, াআউল্টেল্টরল্টে, াধাযণ 
পদদয ুনরুদ্ধায / ূদফেয সথদক  বার 
াফস্থায় ল্টপল্টযদয় সদয়ায ল্টফধান।  

এপ ান্য সকান ধযদনয 
িল্টত মা নাি কযা 
ম্ভফ য় ল্টন  

  •  াননুল্টভত াল্টনচ্ছাকৃত প্রবাফগুল্টর এাআ 
াঅযল্টএপ এয প্রদি নীল্টতগুল্টরয ল্টবল্টিদত এফাং 
যকাদযয  ল্ট ৪ .১২ এয াদথ ঙ্গল্টতূণে 
সযদখ ল্টঠকবাদফ নল্টথফদ্ধ কযদত দফ এফাং 
প্রবাফ কল্টভদয় াঅনায সচষ্টা কযদত দফ। 
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৮.০ প্রাল্টতষ্ঠাল্টনক ফযফস্থানা এফাং ফাস্তফায়ন 

এ প্রকল্প ফাস্তফা়িন  ল্টযচারনায জন্য যকাদযয াল্টফেক দাল্ট়িদত্ব থাকদফ স্থানী়ি যকায, ভফা়ি  গ্রাভীণ উন্ন়িন ভন্ত্রণার়ি 
(এভএরল্টজাঅযল্টি এফাং ল্ট) এফাং রৃদমোগ ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণার়ি (এভল্টিএভাঅয)। 

প্রকল্পল্টে ল্টতনল্টে প্রকল্প ফাস্তফা়িন াআউল্টনে (ল্টাঅাআাআউ) (স্থানীয় যকায প্রদকৌর াল্টধদপ্তয - এরল্টজাআল্টি, জনস্বাস্থয প্রদকৌর াল্টধদপ্তয - 
ল্টিল্টএাআচাআ এফাং রৃদমোগ ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণার়ি - এভল্টিএভাঅয) ফাস্তফা়িন কযদফ। ভস্ত কামেক্রভ ভাঠ মোদ়ি সযল্টপউল্টজ, ল্টযল্টরপ 
াযান্ি ল্টযদপ্রল্টেন কল্টভনায (াঅযাঅযাঅযল্ট) দ্বাযা ভি়ি কযা দফ। প্রস্তাল্টফত ফাস্তফা়িন কাঠাদভাল্টে যকাল্টয াংস্থাগুল্টরয ভযাদন্িে এফাং 
ফাস্তুচুযত সযাল্টঙ্গা জনদগাল্টষ্ঠয াাময  ভিদয়য াদথ ঙ্গল্টতূণে এফাং যকাল্টয াবযন্তযীণ কতৃেদিয ানুদভাদন গ্রদণয জন্য কামেকয 
দ্ধল্টত।   

যকাদযয কামেপ্রণারী ল্টফল্টধ ানুযণ কদয, ল্টাঅাআাআউ তাদদয ল্টনজ ল্টনজ ভন্ত্রণারদ়িয প্রকল্প ল্টস্ট়িাল্টযাং কল্টভল্টেয (ল্টএল্ট) কাদে ল্টযদােে 
কযদফ। একল্টে ল্টএল্টয বাল্টতত্ব কযদফন ল্টল্টন়িয ল্টচফ/ল্টচফ, এরল্টজল্টি, এভএরল্টজাঅযল্টি এফাং ল্ট এফাং াঅদযকল্টে ল্টএল্টয 
বাল্টতত্ব কযদফন ল্টল্টন়িয ল্টচফ/ল্টচফ এভল্টিএভাঅয। প্রল্টতল্টে ল্টাঅাআাআউ প্রল্টতল্টনল্টধযা ল্টএল্টয বফঠদক উল্টস্থত থাকদফন।  

PIU, MoDMR

PSC
MoLGRD&C

PSC
MoDMR

PIU, LGED
PIU, DPHE

RRRC
(Field Coordination)

 

ল্টচত্র ২ - াল্টফেক প্রাল্টতষ্ঠাল্টনক ফযফস্থানা 

ল্টিল্টএাআচাআ কদপাদনন্ে ১-ক  এফাং কদপাদনন্ে ৩-খ াাংদয ফাস্তফা়িনকাযী াংস্থা। ল্টিল্টএাআচাআ ল্টাঅাআাআউদত একজন সিল্টিদকদেি 
প্রকল্প ল্টযচারক এফাং একজন উ- প্রকল্প ল্টযচারক থাকদফ।  

এরল্টজাআল্টি কদপাদনন্ে ১-খ এফাং কদপাদনন্ে ৩-খ াাংদয ফাস্তফা়িন কযদফ। ফতেভাদন, এরল্টজাআল্টি ৩৭৫ ল্টভল্টর়িন ভাল্টকেন িরাদযয 
ফরভুখী রৃদমোগ াঅশ্রয়দকন্দ্র প্রকল্প (এভল্টিএল্ট) ফাস্তফা়িন কযদে। এরল্টজাআল্টি ম্মত দয়দে সম ল্টফদযভান এভল্টিএল্ট প্রকল্প ল্টযচারক 
দফ প্রস্তাল্টফত প্রকল্পল্টেয ল্টল্টি। ফতেভান এভল্টিএল্ট ল্টাঅাআাআউ এফাং প্রল্টকউযদভন্ে যাদনর প্রস্তাল্টফত প্রকল্পল্টেদক প্রদ়িাজনী়ি া়িতা 
প্রদান কযদফ। এাআ প্রাল্টতষ্ঠাল্টনক ফযফস্থা এভল্টিএল্টয পর ফাস্তফায়দন সকান প্রবাফ সপরদফ না। প্রস্তাল্টফত প্রকদল্পয াধীদন প্রস্তাল্টফত 
াল্টতল্টযি কামেক্রভ ফাস্তফা়িদনয জন্য ল্টফদযভান এভল্টিএল্ট ল্টাঅাআাআউদক ল্টিারী কযা দফ। এভল্টিএল্ট এফাং এাআ প্রস্তাল্টফত প্রকদল্পয 
জন্য থৃক উ প্রকল্প ল্টযচারক (ল্টিল্টল্টি) থাকদফ।  

এভল্টিএভাঅয কদপাদনন্ে ২ এফাং ৩ ক জন্য ফাস্তফা়িনকাযী াংস্থা দফ। প্রকদল্পয ফাস্তফা়িন এফাং তত্ত্বাফধান ল্টনল্টিত কযায জন্য মু্ 
ল্টচফ দ ভমোদায একজন প্রকল্প ল্টযচারক, এফাং রৃাআজন ল্টিল্টল্টি ল্টনদ়িাগ কযা দফ। প্রকল্প ফযফস্থানা  তত্ত্বাফধাদন ল্টল্টিদক 
া়িতা কযায জন্য উদ্বাস্তু সর এফাং ভাঠ মোদয়য ভদধয একল্টে ল্টাঅাআাআউ স্থান কযা দফ।   
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যণাথেী, ত্রান এফাং প্রতযাফান কল্টভনাদযয (াঅযাঅযাঅযল্ট) কামোরদয়য সযল্টপউল্টজ সর এফাং তায ভাঠ মোদ়িয কযাপ-াআন-চাজেদদয 
প্রল্টতল্টদদনয ভি়ি  ল্টযচারনা কযায জন্য এাআ কদপাদনদন্েয াধীদন ল্টফদল াংস্থায ভাধযদভ সমাগয ল্টযদলফা প্রদানকাযী ল্টনদয়াগ সদয়া 
দফ। 
 
     

প্রকল্পল্টে ফাাংরাদদ যকাদযয ল্টফদযভান ফাস্তফা়িন ফযফস্থা ফযফায কযদফ এফাং ল্টফদযভান যকাা্ল্টয ফযফস্থায ভাধযদভ ভি়ি কযা দফ। 
ল্টফল্টবন্ন উন্ন়িন াাংীদায/ভাল্টি-সরোযার/ল্টদ্ব-িীয়/াআউএন এদজল্টন্স ভদধয ভি়ি প্রল্টক্র়িা াআন্োয-সক্টয সকাাল্টিেদনন রে (াঅাআএল্টল্টজ) 
এয ভাধযদভ ভাঠ মোদয় ভিয় দফ এফাং সকৌরগত ল্টনফোী রে (এাআল্টজ) দ্বাযা ঢাকা়ি। াঅযাঅযাঅযল্ট, াঅাআএল্টল্টজ, এফাং 
ফাস্তফা়িন াংস্থাগুল্টরয াদথ প্রকল্প কামেক্রভগুল্টরদত াঅন্তাঃ াংস্থা মোদ়িয ভি়ি থাকদফ।  

জাতী়ি মোদ়িয াল্টফেক নীল্টত ল্টনধোযণী ভি়ি ন্যানার োি সপাে (এনল্টেএপ) দ্বাযা ল্টযচাল্টরত দফ। এল্টে একল্টে ভল্টন্ত্রবা ানুদভাল্টদত 
াঅন্তাঃ ভন্ত্রণারয় মোদয়য লেদ মায াল্টচল্টফক ল্টযদলফা যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার়ি দ্বাযা উরি। জাতী়ি মোদ়িয ভি়ি দফ এভল্টিএভাঅয 
এফাং ভাঠ মোদ়িয ভি়ি দফ াঅযাঅযাঅযল্ট এয ভাধযদভ। উযন্তু, ভস্ত ল্টফল্টনদ়িাদগয কামেক্রভগুল্টরদত সকান দৃতা ফা বাযরযা 
এড়াদত ফাাংরাদদ যকায, এল্ট়িান সিদবরদভন্ে ফযাাংক এফাং ান্যান্য াংস্থায ভদধয ভিয় কযদফ।   

৮.১ প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী প্রল্টতষ্ঠান (ল্টাঅাআাআউ) 

ল্টাঅাআাআউ এয কাজগুল্টর ল্টনমরূ:  

(১) ল্টএল্ট এফাং ল্টফশ্বফযাাংদকয কাদে জভা সদ়িায জন্য াননল্টচ্ছক নুফোন স্ক্রীল্টনাং প্রণয়ন এফাং উ-প্রকল্পগুল্টর 
সশ্রণীফদ্ধকযণ; 

(২) ল্টফশ্বফযাাংদকয নীল্টতগুল্টর প্রধানত নুফোন ল্টযকল্পনা ফাস্তফা়িন, যাভে, াভাল্টজক ান্তবুেল্টি এফাং শ্রভ ল্টবল্টিক ল্টক্র়িাকরাদয 
াল্টবজ্ঞতাপন্ন াভাল্টজক সুযিা ল্টফদলজ্ঞ ল্টনদ়িাগ. 

(৩) াঅযএল্ট প্রস্তুত এফাং ল্টএল্ট এফাং ল্টফশ্বফযাাংকদক মোদরাচনায জন্য জভা; 

(৪) ল্টএল্ট সথদক নুফোন কভে ল্টযকল্পনা ানুদভাদন এফাং ল্টফশ্বফযাাংদকয ম্মল্টত ল্টনল্টিত কযা; 

(৫) নূফোন ল্টযকল্পনা প্রস্তুল্টত এফাং ারনাগাদ কযায ভ়ি িল্টতগ্রস্ত ল্টযফায  তাদদয পদদয িাোদফজ াংযিণ;  

(৬) কর যকাযী নীল্টত সভদন চরা ল্টনল্টিত কযা;  

(৭) জনাধাযদণয, ল্টফদল কদয প্রবাল্টফত ল্টযফাযগুল্টর প্রকল্প এফাং নুফোন কামেক্রভ পল্টকেত সমদকাদনা উন্ন়িন পদকে 
মথামথবাদফ জ্ঞাত দ়িদে তা ল্টনল্টিত কযায জন্য জনাধাযদণয জন্য একল্টে তথয প্রচাযাল্টবমান কযা; 

(৮) িল্টতগ্রস্ত ফযল্টিদদয াঅদভরৄভাযী, িল্টতূযণ প্রদাদনয ভ়ি প্রদদয় ায এফাং ান্যান্য এনোাআদেরদভন্েগুল্টরয জন্য িল্টতূযণ 
প্রদাদনয ভ়ি সমন ল্টফদযভান ফাজাযদয প্রল্টতপল্টরত য় স উদেদশ্য ারনাগাদ কযা। 

(৯) প্রদ়িাজদন প্রল্টতস্থাদনয স্থান ল্টনফোচন  প্রস্তুত, এনোাআদেরদভন্ে যফযাদয ভ়িূল্টচ, জনগদণয স্থানান্তয, পর াংগ্র এফাং 
ল্টনভোণ কাদজয জন্য িল্টতূযদণয কামেক্রভ ভি়িাধন কযা;  

(১০) িল্টতগ্রস্ত ল্টযফাযদক িল্টতূযণ  ান্যান্য এনোাআদেরদভন্ে যফযা কযা1 

(১১) প্রকদল্পয নুফোদনয নীল্টতভারা এফাং নুফোন কাঠাদভা ানুমা়িী িল্টতগ্রস্থ ল্টযফাযগুল্টরয াল্টবদমাগ  াল্টবদমাগগুল্টর গ্রণ 
কযা এফাং ভাধাদনয জন্য কাজ কযা; 

(১২) ভস্ত বা, াল্টবদমাগ, এফাং াল্টবদমাগ ভাধাদনয জন্য গৃীত দদিদয সযকিে যাখা;  

(১৩) নুল্টনেভোণ ল্টযকল্পনা ফাস্তফা়িন াগ্রগল্টত প্রল্টতদফদন প্রস্তুত কযা;  
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৯.০ মেদফিণ এফাং ল্টযদাল্টেোং  

ল্টাঅাআাআউ নুফোন ল্টযকল্পনায ারনাগাদ  ফাস্তফা়িন ল্টন়িল্টভত মেদফিণ এফাং ভূরযা়িন ল্টযচারনা কযদফ। মেদফিণ এফাং ভূরযা়িন 
এয উদেশ্য দচ্ছ নুফোন কভেূল্টচয কাঠাদভা ানুমা়িী নুফোন কভে ল্টযকল্পনা প্রস্তুত এফাং প্রদ়িাগ দচ্ছ তা ল্টনল্টিত কযা। তাোড়া 
প্রকল্পল্টেয ফল্টাঃস্থ মেদফিণ ফযফস্থা এাআ প্রকদল্পয জন্য প্রস্তুত ভস্ত াভাল্টজক সুযিা প্রল্টতদফদন (ল্টিল্টিাঅয) মোদরাচনা কযদফ। ফল্টাঃস্থ 
মেদফিক প্রকল্প প্রবাল্টফত ম্প্রদাদ়িয াদথ াংরা স্থান কযদফ এফাং প্রকদল্প তাদদয উদদ্বগ  যাভেগুল্টর ান্তবুেি এফাং প্রদ়িাগ 
কযা দফ তা ল্টনল্টিত কযদফ। ফল্টাঃস্থ মেদফিক ল্টএভাআউ/ল্টাঅাআাআউ এয াদথ নুফোন কভেল্টযকল্পনায ফাস্তফায়দন ঘল্টনষ্ঠবাদফ কাজ 
কযদফ এফাং প্রস্তাল্টফত িল্টতূযণ, নুফোন, এফাং াঅ়ি নুরুদ্ধাদযয ফযফস্থা ফাস্তফা়িন এফাং নুফোদনয ভয় িল্টতগ্রস্ত ফযল্টিদদয াদথ 
াঅদরাচনা কযদফ  াল্টবদমাগ প্রল্টতকায ফযফস্থায় ায়তা জন্য যাভে প্রদাদনয জন্য দাল্টয়ত্বীর থাকদফ। ল্টতল্টন ল্টাঅাআাআউ এফাং 
ল্টঠকাদাযদদয কভেীদদয জন্য নুফোন প্রল্টিণ কভেচূী এফাং কভোরা প্রস্তুত কযদফন; ল্টন ল্টরল্টখত ভূর ূচকগুল্টর ল্টাঅাআাআউ দ্বাযা 
ল্টন়িল্টভতবাদফ মেদফিণ কযা দফ।   

াযণী ১১: ভূর ূচকগুদরাযমেদফিণ দ্ধল্টত 

মেদফিদণয ল্টফলয়ভূ                জন্য ম্ভাফয চূকভূ সযাল্টঙ্গা ম্প্রদাদয়য জন্য ম্ভাফয চূকভূ 
িল্টতযূণ প্রদান •  এনোাআদেরদভন্ে ভযাল্টট্র্ক্স এ ফল্টণেত িল্টতয ধযন  

ল্টযভাদণয াদথ প্রকৃত এনোাআদেরদভন্ে এয তুরনা। 
•  ভয়ীভায ল্টফযীদত িল্টতুযদণয ল্টযভান।  
•  াস্থা়িীবাদফ বূল্টভ াযাদনা ল্টফল্টচ্ছন্ন ফযল্টিদদয 
নািকযণ, উদাাঃ- ভাল্টে ল্টনিান, ভাল্টে উদিারদনয 
জন্য গতে সখাড়া, ল্টঠকাদায কযাপ ল্টনভোণ এয ান্তবূেি। 

•  ল্টনধোল্টযত ল্টযফন খযচ, স্থানান্তয খযচ, াঅ়ি প্রল্টতস্থান 
ভথেন, এফাং সকান ুনফোন বাতা মথাভদয় প্রদান। 

•  জল্টভ দাদনয নল্টথবুি প্রভাণ 
•  ভাল্টরকানা স্তান্তদযয ভাধযদভ বূল্টভ াল্টধগ্রদণয নল্টথবুি 
প্রভাণ 

•  বূল্টভ াল্টধগ্রদণয/বাড়া সনয়ায নল্টথবুি প্রভাণ  
•  বূল্টভ াল্টধগ্রণ/ক্রয়/বাড়ায ল্টফযীদত িল্টতযূদণয 
তকযা ায। 

•  িল্টতগ্রস্থ স্থানা/পদ/পর/গাে এয জন্য 
িল্টতযূদণয তকযা ায 

•  াভাল্টজক াফকাঠাদভা  ল্টযদলফা ফযফস্থা ুনরুদ্ধায।  
•  ফযফায় িল্টতয কাযদণ ম্ভাফয বল্টফলৎ াঅয় 
িল্টতযূদণয ল্টযভাণ। 

•  স্থায়ীবাদফ স্থানান্তল্টযত য়া সযাল্টঙ্গা ম্প্রদাদয়য 
স্থানায াংখযা  

•  াস্থায়ীবাদফ স্থানান্তল্টযত য়া সযাল্টঙ্গা ম্প্রদাদয়য 
স্থানায াংখযা  

•  স্থানান্তদযয ভয় সযাল্টঙ্গা ম্প্রদাদয়য স্থানায সকান 
িল্টত  

•  িল্টতগ্রস্থ সযাল্টঙ্গা ম্প্রদাদয়য ফযফাদয়য াংখযা 
•  স্থানান্তদযয জন্য সভাে ফযয়  

যাভে  াল্টবদমাগ  
 

•  যাভেবা                 জন্য 
কামেক্রভভদূয ভাধযদভ যাভে প্রদান।  

•                 সরাকজদনয িল্টতূযন ায়ায 
প্রল্টক্রয়া পদকে জ্ঞান।  

•                 সরাকজদনয াল্টবদমাগ প্রল্টতকায 
প্রল্টক্রয়ায ফযফায।   

•  াল্টবদমাদগয ভাধান পদকে তথয।  
•  াভাল্টজক প্রস্তুল্টতয ফাস্তফায়ন পদকে তথয। 
•  ঝুাঁল্টকপ্রফণ ফযল্টিদদয জন্য ল্টফদল ফযফস্থায ফাস্তফায়ন।  

•  যাভেবা  সযাল্টঙ্গা ম্প্রদাদয়য জন্য 
কামেক্রভভূদয ভাধযদভ যাভে প্রদান।  

•  সযাল্টঙ্গা ম্প্রদাদয়য সরাকজদনয িল্টতূযন ায়ায 
প্রল্টক্রয়া পদকে জ্ঞান। 

•  সযাল্টঙ্গা ম্প্রদাদয়য সরাকজদনয াল্টবদমাগ প্রল্টতকায 
প্রল্টক্রয়ায ফযফায।  

•  াল্টবদমাগ প্রল্টতকায প্রল্টক্রয়ায় সযাল্টঙ্গা জনদগাষ্ঠীয 
াাংগ্রদনয াংখযা 

•  সযাল্টঙ্গা বালায় াল্টবদমাগ প্রল্টতকায দ্ধল্টতয ল্টরল্টখত 
রূ।  

সমাগাদমাগ এফাং 
াাংগ্রণ  

•  বায াংখযা (ুরুল  নাযী উবদয়য জন্য)। 
•  কর াাংগ্রণকাযীদদয ভদধয নাযীয তকযা াংখযা।  
•  নাযীদদয াদথ বায াংখযা।  
•  রৄধুভাত্র ঝুল্টকগ্রস্থ সগাষ্ঠীয াদথ বায াংখযা।  
•  নতুন প্রকল্প স্থানভুদ বায াংখযা। 
•  স্থানীয়  সযাল্টঙ্গা ম্প্রদাদয়য ভদধয বায াংখযা।  
•  বায় াাংগ্রদণয ল্টযভাণ (নাযী, ুরুল,  ঝুল্টকগ্রস্থ সগাল্টষ্ঠয)  
•  প্রদদয় তদথযয ল্টযভাণ - মোপ্ত, াথফা ামোপ্ত। 
•  তথয প্রকা।  
•  স্থানীয় বালায় প্রকাল্টত তদথযয বালান্তয।  

ফাদজে এফাং ভ়িীভা •  ল্টনধোল্টযত ভদয় ভাঠ মোদয়য  াল্টপদয কাদজয জন্য াভাল্টজক সুযিা ল্টফদলজ্ঞ ল্টনদয়াগ। 
•  ল্টনধোল্টযত ভদয় পন্ন িভতা ফৃল্টদ্ধ এফাং প্রল্টিণ কামেক্রভ। 
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মেদফিদণয ল্টফলয়ভূ                জন্য ম্ভাফয চূকভূ সযাল্টঙ্গা ম্প্রদাদয়য জন্য ম্ভাফয চূকভূ 
•  ম্মত ফাস্তফা়িন ল্টযকল্পনায ল্টফযীদত ুনফোন ফাস্তফা়িন কামেক্রদভয াজেন।  
•  ল্টনধোল্টযত ভদয় ফাস্তফায়নকাযী াংস্থায কাদে ুনফোন কামেক্রদভয জন্য তল্টফর ফযাদ্ধ। 
•  ুনফোন াল্টপ দ্বাযা ল্টনধোল্টযত তল্টফর প্রাল্টপ্ত।  
•  ুনফোন কভে ল্টযকল্পনা ানুমা়িী তল্টফর ফযাে।  
•  ল্টনধোল্টযত ভদয় াভাল্টজক প্রস্তুল্টত রৄরু।  

জীল্টফকা, াঅয়  
ুনরুদ্ধায 

 

•  প্রল্টিদণয ধযন এফাং াাংগ্রণকাযীদদয াংখযা। 
•  িল্টতগ্রস্ত ফযল্টিদদয াংখযা মাযা াঅ়ি এফাং জীল্টফকা 
ুনরুদ্ধায কদযদে (নাযী, ুরুল, এফাং ঝুল্টকপ্রফণ 
সগাষ্ঠী)।  

•  নতুন কভোংস্থান কামেক্রভ াংখযা।  
•  ুনফোদনয সপ্রাগ্রাদভ াাংগ্রণ  
•  জীল্টফকা ায়তা প্রাল্টপ্তয জন্য ন্তুল্টষ্টয ল্টযভাণ। 
•  তকযা িল্টতগ্রস্ত ফযল্টিদদয াংখযা মাযা াঅয় ফৃল্টদ্ধ 
কযদত ভথে দয়দে (নাযী, ুরুল, এফাং ঝুল্টকপ্রফণ 
সগাষ্ঠী)। 

•  তকযা িল্টতগ্রস্ত ফযল্টিদদয াংখযা মাযা জীফনমাত্রায 
ভান ফৃল্টদ্ধ কযদত ভথে দয়দে (নাযী, ুরুল, এফাং 
ঝুল্টকপ্রফণ সগাষ্ঠী)।  

•  কৃল্টলজল্টভ িল্টতগ্রস্থ দয়দে এভন জল্টভয ভাল্টরদকয াংখযা 
(নাযী, ুরুল, এফাং ঝুল্টকপ্রফণ সগাষ্ঠী)।  

•  সভাে জল্টভয ল্টযভাণ (নাযী, ুরুল, এফাং ঝুল্টকপ্রফণ 
সগাষ্ঠী)। 

•  াল্টবদমাগ প্রল্টতকায প্রল্টক্রয়ায় াাংগ্রণকাযী  
ভজুযীপ্রাপ্ত (ধযণ ল্টনধোল্টযত নয়) সযাল্টঙ্গা সরাকজদনয 
াংখযা। 

•  ফৃি সযাদন াাংগ্রণকাযী  ভজুযীপ্রাপ্ত (ধযণ 
ল্টনধোল্টযত নয়) সযাল্টঙ্গা সরাকজদনয াংখযা। 

•  ল্টফল্টবন্ন প্রকল্প কামেক্রদভ াাংগ্রণকাযী  ভজুযীপ্রাপ্ত 
(ধযণ ল্টনধোল্টযত নয়) সযাল্টঙ্গা সরাকজদনয াংখযা। 

•  ল্টফল্টবন্ন প্রকল্প কামেক্রদভ কাদজয সুদমাগপ্রাপ্ত সযাল্টঙ্গা 
নাযীয াংখযা। 

সস্বচ্ছাভরূক দান •  মাযা জল্টভ দান কদযদেন তাদদয াল্টপল্টয়ার 
িকুদভদন্েন প্রল্টক্রয়ায াগ্রগল্টত। সমফ সিদত্র উ-
প্রকল্পল্টে ল্টফ কযাোগল্টযয এফাং সস্বচ্ছাভূরক জল্টভদান 
ান্তবূেি, সফ সিদত্র সস্বচ্ছাভূরক জল্টভদান প্রল্টতদফদন 
ুনফোন কভেল্টযকল্পনায াদথ মুি কযদত দফ। 

প্রদমাজয নয়। 
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ল্টযল্টষ্ট ১ সস্বচ্ছায় জল্টভ দান পভে  
   ইই   
সজরা  
উদজরা  
কযাপ  
উ -প্রকল্প াঅাআল্টি    
 

বূল্টভ ভাল্টরদকয নাভ: াঅাআল্টি নম্বয প্রকদল্পয সুল্টফধাদবাগী: িাাঁ  /না  
ল্টরঙ্গ: ফয়: সা: 

ল্টঠকানা: 
প্রকদল্পয জন্য গৃীত জল্টভয ল্টফফযণ 
 

প্রবাল্টফত এরাকা সভাে এরাকা প্রবাল্টফত বূল্টভ 
ফনাভ সভাে জল্টভ 
ানুাত 

ভানল্টচত্র সকাি, 
মল্টদ া়িা মা়ি: 

বূল্টভয ফাল্টলেক পর উৎাদদনয ফণেনা এফাং প্রকদল্পয প্রবাফ 
 
 ল্টফফযণ াংখযা 
গাে ধ্বাংদয ল্টযভাণ   
পর গাে   
াথেননল্টতক ফা গৃস্থাল্টর কাদজ ফযফরত 
ান্যান্য গাে 

  

 
ল্টযক্ক ফনজ গাে 

  

ান্যান্য   
 
সম সকান পল্টিয ফণেনা ল্টদদত দফ মা াল্টযদ়ি মাদফ ফা প্রকল্প ফাস্তফা়িদনয জন্য যাদনা উল্টচত: 
 
দানকতৃ পদদয ভূরয 
 
 

বূল্টভ ফযফাযকাযী ফা ভাল্টরক মল্টদ সস্বচ্ছায় পূণে াস্থায়ী/ স্থায়ী ল্টবল্টিদত এাআ পল্টি ফযফাদযয সুদমাগ দান কদয উ-প্রকদল্প াফদান 
যাখদত ম্মত ন, তদফাআ এাআ পদভেয উয স্বািয ফা াঅঙ্গলু্টর-ভুদ্রণ প্রদান কযদফন। মল্টদ বূল্টভ ফযফাযকাযী ফা ভাল্টরক ঐল্টচ্ছক বাদফ এাআ 
প্রকদল্প াফদান যাখদত না চান, তদফ ল্টতল্টন স্বািয কযদত াস্বীকায কযদফন এফাং ল্টযফদতে িল্টতূযণ দাল্টফ কযদফন।  

 

তাল্টযখাঃ.................................. 

সজরা ল্টএভ প্রল্টতল্টনল্টধয স্বািয                                   িল্টতগ্রস্ত ফযল্টিয স্বািয (স্বাভী এফাং স্ত্রী রৃজন) 
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ল্টযল্টষ্ট ২ - াভাল্টজক স্ক্রীল্টনাং পভে  
প্রকল্প কামেক্রভ  

১। উ -প্রকল্প ফা কদপাদনদন্েয কামেক্রদভয ল্টফফযণ  

২। প্রকল্প কামেক্রদভয াঞ্চর এফাং প্রকদল্পয প্রবাফ াঞ্চদরয ল্টফফযণ  

জল্টভ ফযফাদযয ল্টযকল্পনা  

৩। জল্টভয ভাল্টরকানায াফস্থা 

৪। জল্টভয ফতেভান ফযফায াফস্থা  

৫। কামেকরাগুল্টর ল্টক বূল্টভ ফযফায সজাল্টনাং এফাং ল্টযকল্পনাগুল্টরদক প্রবাল্টফত কযদফ ল্টক না ফা প্রচল্টরত বূল্টভ ফযফাদযয 
ল্টনদেনগুল্টরয াদথ াাংঘল্টলেক দফ ল্টকনা? 

৬। কামেকরাগুল্টরদত াদনক সফল্ট বূল্টভ ফযফাদযয ফা াাআে ল্টলয়াদযদন্সয প্রদয়াজন ড়দফ ল্টকনা ? 

৭।                                 (      /         /        /       /      ) এ                
     ফা স্থানান্তয প্রদ়িাজন দফ ল্টক? কামেকরাগুল্টরয কাযদণ বূল্টভ ফাদজয়াপ্তকযণ ফা ল্টফদযভান কাঠাদভা ধ্বাং কযা দফ ল্টক? 
প্রকদল্পয জন্য সকান বূল্টভ াল্টধগ্রণ ফা াল্টনচ্ছাকৃত নুফোন ানুদভাল্টদত ন়ি। 

৮। কামেকরাগুল্টরদত ল্টক াল্টতল্টযি ফা ায়ক সুল্টফধায প্রদয়াজন ড়দফ ল্টক ? 

৯। কযাপ মল্টদ ফযল্টিগত জল্টভয উয প্রল্টতল্টষ্ঠত থাদক তদফ জল্টভয ভাল্টরকদদয ল্টচল্টিত কযা, যাভে সদ়িা এফাং তাদদয 
ানুভল্টত সনয়া /                                   এ ওই                    ?   

১০। সকান পদরয িল্টত ফা ফযল্টিগত পদদয িল্টত ফায ম্ভাফনা াঅদে ল্টক? নুফোন কামেক্রদভয ল্টযকল্পনা )াঅযএল্ট(  ফা 
এয একল্টে াংল্টিপ্ত রূদয প্রদয়াজন াঅদে ল্টকনা ? 

১১। ল্টনভোণ কাদজয জন্য সকান সস্বচ্ছায় জল্টভ দাদনয ঘেনা ঘেদফ ল্টক? মল্টদ িাাঁ য়, তদফ কতগুল্টর যাভে বা কযা দয়দে? 

জীল্টফকায প্রবাফ  

১২। জীল্টফকায উয সকাদনা ধযদনয প্রবাফ ড়ায ম্ভাফনা াঅদে ল্টক? থাকদর, তা ল্টক কাদপয াবযন্তদয নাল্টক ফাাআদয, াথফা 
উবয় স্থাদন ? 

১৩। প্রকল্প এরাকায জন্য একল্টে াঅথে াভাল্টজক সফরাাআন ল্টনধোযণ কযা দয়দে ল্টক ? 

১৪। জীল্টফকায াংদগ মুি নাযী রুুদলয ভদধয কতজন প্রবাল্টফত ফায ম্ভাফনা াঅদে ? 

১৫। জীল্টফকায কামেক্রদভ মুি সকান ল্টকদায ল্টকদাযী ফা ল্টরৄযা িল্টতগ্রস্ত দচ্ছ ল্টক? 

১৬। জীল্টফকায তাল্টগদদ সকাদনা কামেক্রভ াঅদে ল্টক সমখাদন ফয়ি ফযল্টি ফা াযীল্টযকবাদফ ািভ ফযল্টিযা ল্টনমিু ? 

যাভে এফাং সমাগাদমাগ  

১৭। সস্টকদাল্ডায াংক্রান্ত সকান ল্টফদিলণ দয়দে ল্টক? 

১৮। সকান যাভে সকৌর ল্টফদযভান াঅদে ল্টক? 

১৯। াঅশ্রয়দানকাযী জনদগাষ্ঠী এফাং ল্টিাঅযল্ট  ান্যান্য সস্টকদাল্ডাযদদয াদথ মথামথ মোদ়ি যাভে বা দয়দে ল্টক? 
(জানা থাকদর, কতগুল্টর সন এফাং াাংগ্রণকাযীদদয াংখযা উদল্লখ করুন) 

২০। সমাগাদমাদগয জন্য ান্য সকান উকযণ ফযফায কযা দয়দে ল্টক ?  

২১। দযাি সকান উৎ াঅদে ল্টক সমখান সথদক ল্টিণীয় ল্টফলয় ম্বদন্ধ ধাযণা ায়া মাদফ ? 

াল্টবদমাগ প্রল্টতকায  

২২। স্থানীয় ফা ল্টফদযভান সকাদনা ধযদনয াল্টবদমাগ প্রল্টতকাদযয দ্ধল্টত াঅদে ল্টক? ল্টফদযভান দ্ধল্টতয কামেকাল্টযতা পদকে সকান 
ভূরযায়ন ফা মোদরাচনা দয়দে ল্টক ? 

২৩। প্রকদল্পয জন্য নতুন ল্টজাঅযএভ এয প্রদয়াজন ড়দফ ল্টক ? 

  



 

37 

ল্টযল্টষ্ট ৩ – নুফোন কামেক্রভ ল্টযকল্পনায রূদযখা    

াল্টনচ্ছাকৃত নুফোন প্রবাফ াঅদে এভন প্রকল্প ভস্ত প্রকল্পগুল্টরয জন্য একল্টে নুফোন ল্টযকল্পনা প্রদ়িাজন। এয ল্টফস্তাল্টযত স্তয 
এফাং াভল্টগ্রকতা ম্ভাফয াল্টনচ্ছাকৃত নুফোদনয প্রবাফ এফাং ঝুাঁল্টকগুল্টরদক কল্টভদয় াঅনদত ফা াভিস্য কযদত গুরুত্বণূে বূল্টভকা যাদখ। 
রূদযখায ভূর ল্টদকগুল্টর নুল্টনেভোণ ল্টযকল্পনায প্রস্তুল্টতয ল্টনদদেনা ল্টদদফ কাজ কদয, মল্টদ সকানোয য সকানো দফ ফ সিদত্র তা 
প্রদি নয়। 

এ.                  

এাআ ল্টফবাগ প্রকদল্পয াঅতায় সুদমাগ, ভূর জল্টযদয পরাপর, এনোাআদেরদভন্ে এফাং সুাল্টযকতৃ কভে পদকে াংল্টিপ্ত ল্টফফযণ প্রদান 
কদয। 

  .             

এই        প্রকদল্পয এ                , প্রকদল্পয সম কদপাদনন্েগুল্টর যকাযী জল্টভ,                              
                            এ       এ                          ।          এ                        
                              ।          এ                এ                              ও           ।    

  .                                

এাআ ল্টফবাদগাঃ   
i . প্রকল্পল্টেয কামেক্রদভয কাযদণ ম্ভাফয প্রবাফগুল্টর ল্টনদ়ি াঅদরাচনা থাকদফ এফাং প্রকল্প কদপাদনন্ে ফা ল্টক্র়িাকরাগুল্টরয কাযদণ 

প্রবাফাল্টিত াঞ্চর ফা াঞ্চরগুল্টরয ভানল্টচত্র ান্তবুেল্টি থাকদফ; 
i i .                                      (           )             এ                      এ            

                  
i i i . পদ াল্টধগ্রণ এফাং জনদগাষ্ঠীয স্থানান্তদযয কাযদণ তাাঁযা কী ধযদনয িল্টতয ম্মুখীন দয়দে তায াযাংদি থাকদফ। এফাং  
i v. জনাধাযদণয সকান াধাযণ পল্টি াল্টধগ্রদণয প্রদয়াজন ড়দর তায ল্টফস্তাল্টযত থাকদফ।  

  .    -                এ      ফ ই   

এাআ ল্টফবাগল্টে াভাল্টজক প্রবাফ ভূরযা়িন, জনাংখযা জল্টয এফাং ান্যান্য গদফলণায পরাপরগুল্টর, সজন্িায, ঝুাঁল্টকণূেতা এফাং ান্যান্য 
াভাল্টজক সগাষ্ঠীগুল্টর াঅদরাদক ল্টফবি তথয ফা তথয রূদযখা থাকদফ0 

i . জনগণ এফাং ম্প্রদা়ি মাযা প্রকদল্পয কাদজ প্রবাল্টফত দফন তাদদয াংজ্ঞাল্ট়িত, ল্টচল্টিত, এফাং াংখযা ল্টনণেয়; 
i i .         ,          এ                                এ                          এ         

                             ,    
i i i .      ,                            এ                                                         , 
i v.         এ                 এ     ই                     , ,     ,        এ                 ই            

এ                ।       

ই.         ,        এ          

এাআ ল্টফবাদগাঃ  
i . প্রকল্প সস্টকদাল্ডাযদদয, ল্টফদল কদয প্রাথল্টভক সস্টকদাল্ডাযদদয ল্টচল্টিত কযা থাকদফ; 
i i . প্রকল্প চদক্রয ল্টফল্টবন্ন মোদ়ি ফযফায কযা যাভে এফাং াাংগ্রণ প্রল্টক্র়িায ফণেনা থাকদফ 1 
i i i . সস্টকদাল্ডাযদদয াাংগ্রদণয জন্য প্রকল্প নকা এফাং প্রস্তুল্টতয ভদয় প্রকদল্পয কামেক্রভ এফাং সাআ কামেক্রদভয জন্য 

প্রদয়াজনীয় নুফোদনয তথযাফল্টরয ফণেনা থাকদফ।  
i v. িল্টতগ্রস্ত ফযল্টিদদয াদথ )াঅশ্রয়দানকাযী ম্প্রদা়ি (যাভদেয পরাপরগুল্টর াযাংদিদ উদল্লখ কযা থাকদফ এফাং 

নুফোন ল্টযকল্পনা়ি াংল্টিষ্ট ল্টফলয়গুল্টর  সুাল্টযগুল্টরয াঅদরাচনা কযা থাকদফ; 
v. প্রবাল্টফত ফযল্টিদদয কাদে খড়া নুফোন ল্টযকল্পনায প্রকা ল্টনল্টিত কযা এফাং যফতেী সকান ল্টযকল্পনা প্রকা কযায 

ফযফস্থা যাখা ল্টনল্টিত কযা থাকদফ; 
vi .                                            (                এ     ই                    ) এ   

                                              । 
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vi i . এফ.                       

 

 

এাআ ল্টফবাদগ প্রকল্প কামেক্রদভ প্রবাল্টফত ফযল্টিদদয উদদ্বগ এফাং াল্টবদমাগগুল্টরয ভাধান সদত এফাং ভাধান কযায প্রল্টক্র়িাগুল্টরয ফণেনা 
থাকদফ। দ্ধল্টতগুল্টর ল্টকবাদফ সজন্িায াংদফদনীর এফাং প্রবাল্টফত ফযল্টিদদয ল্টনকে ল্টকবাদফ াল্টবগভয দফ তা          । 

  .  ই             

এাআ ল্টফবাদগাঃ  
i . প্রকদল্প প্রদমাজয জাতী়ি এফাং স্থানী়ি াঅাআন এফাং এাআ কর াঅাআদনয প্রল্টফধানগুল্টরয ফণেনা থাকদফ এফাং স্থানী়ি াঅাআন  

ল্টফশ্বফযাাংদকয নীল্টতগত চাল্টদাগুল্টরয ভদধয সকাদনা াাভিস্য থাকদর তা ল্টচল্টিত কযা থাকদফ; এাআ কর াাভিস্যতা 
কীবাদফ াভিস্য কযা দফ তায াঅদরাচনা থাকদফ। 

i i . কর ধযদনয ফাস্তুচুযত জনদগাষ্ঠীয জন্য ফাস্তফায়নকাযী প্রল্টতষ্ঠান সমকর াঅাআল্টন এফাং নীল্টতগত ম্মল্টত সভদন চরদফ তায ফণেনা 
থাকদফ।  

i i i .     ,    এ                                      এ   এ                                            
                                         ।         এ                                            
এ       ও        এই         এ            ও                   ।   

i v. জল্টভ াল্টধগ্রদণয প্রল্টক্রয়ায ফণেনা থাকদফ এফাং ভূর দ্ধল্টতয প্রদয়াজনীয় ধাগুদরা ানুযদণয সিদত্র একল্টে ভয়ূচী থাকদত 
দফ।   

এই . এ   ই       ,        এ         

এাআ ল্টফবাদগাঃ  
i .                এ   ই        এ                        ও        , এ                         

                       (এ   ই                 );  
i i .  
i i i . নাযী এফাং ান্যান্য ল্টফদল জনদগাষ্ঠী ঝুাঁল্টকণূে  জনদগাষ্ঠীয প্রল্টত সমকর ায়তা সদয়া দফ তা উদল্লখ থাকদফ , 
i v. এাআ প্রকদল্পয উন্নয়দনয কাযদণ প্রবাল্টফত জনদগাষ্ঠী কী ধযদণয সুল্টফধাল্টদ াদফ তায রূদযখা থাকদফ।  

 ই.                   এ            

এাআ ল্টফবাদগাঃ 
i .                  ,                                            এ                                   

(             এ                                                 ), 
i i .               ই                                        ,                                        , 

   ,                 , ও                                 ই                                        ।    
i i i .  
i v. াাআে প্রস্তুল্টত এফাং স্থানান্তদযয জন্য ভ়িীভা সদয়া থাকদফ1 
v. সভ়িাদ ল্টন়িল্টভতকযণ এফাং নুফোন ফযল্টিদদয নাভজাযী স্থানান্তদয াঅাআল্টন ফযফস্থায ফণেনা থাকদফ1 
vi . স্থানান্তল্টযত ফযল্টিদদয নতুন স্থানগুল্টরদত তাদদয স্থানান্তয  াংস্থায া়িতায জন্য গৃীত দদিগুল্টরয রূদযখা থাকদফ1 
vi i . নাগল্টযক াফকাঠাদভা ল্টযকল্পনায ফণেনা থাকদফ  1  
vi i i . াঅশ্রয়দানকাযী জনদগাষ্ঠীয াদথ কীবাদফ ভিয় কযা দফ তায ফযাখযা থাকদফ।   

  .            এ            

এাআ ল্টফবাদগাঃ  
i .                                                        এ                   /      এ                

                           ও        ;  
i i .  
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i i i .                                           ,                                    এ                 
      (                  ,                    ,                    ,       এ     ফ       এ      
        ই     ); 

i v.              এ  /                                                        ও                     
     ; 

v. ঝুাঁল্টকণূে  জনদগাষ্ঠীগুদরাদক ায়তা সদফায জন্য ল্টফদল ফযফস্থায ফণেনা থাকদফ 1 
vi . সজন্িায ল্টফদফচনায ফযাখযা থাকদফ 1 
vi i . প্রল্টিণ সপ্রাগ্রাদভয ফণেনা থাকদফ।  

  .       এ                             

এাআ ল্টফবাদগাঃ  
i . নুফোন াআউল্টনে, কভেী প্রল্টিণ, ল্টনযীিণ  ভূরযা়িন এফাং ঋণ ফাস্তফা়িদনয ভ়ি নুফোন ল্টযকল্পনায প্রস্তুল্টত  ভস্ত 

নুফোন কামেক্রভগুল্টরয জন্য একল্টে াঅাআদেভমুি ফাদজে উদল্লখ থাকদফ1 
i i .                                (                            ই                                        

     );  
i i i .  
i v.              এ                  ও               (            ও                      )            

            এ                          
v. নুফোন ল্টযকল্পনা ফাদজদেয জন্য তল্টফদরয উৎ পদকে তথয থাকদফ।  

এ .                    

এাআ ল্টফবাদগাঃ  
i . নুফোন ল্টযকল্পনা ফযফস্থা ল্টযচারনায জন্য প্রাল্টতষ্ঠাল্টনক ফযফস্থানায দাল্ট়িত্ব এফাং প্রল্টক্র়িা ফণেনা থাকদফ 1 
i i . প্রদয়াজন াদদি প্রমুল্টিগত ায়তা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনক িভতা ফৃল্টদ্ধয ফযফস্থানা ; 
i i i . জল্টড়ত সফযকাল্টয প্রল্টতষ্ঠাদনয বূল্টভকা, এফাং নুফোন ল্টযকল্পনা  ফযফস্থানা়ি িল্টতগ্রস্ত ফযল্টিদদয াংগঠদনয ফণেনা থাকদফ; 
i v. ল্টকবাদফ নুফোন ল্টযকল্পনা  ফযফস্থানা়ি নাযীযা জল্টড়ত থাকদফ তায ফণেনা থাকদফ। 

এ .                   

এই                         ও                            এ           ,    -   ,                       
     ।                                                                                                  
              এ                     ও                      ।  

এ .         এ             

এাআ ল্টফবাদগ নুফোন ল্টযকল্পনায ফাস্তফা়িন মেদফিণ এফাং ভূরযা়িন কযায জন্য প্রকদল্পয উমুি প্রল্টক্র়িা এফাং সফঞ্চভাকেগুল্টরয ফণেনা 
থাকদফ। মেদফিণ প্রল্টক্রয়ায় প্রবাল্টফত ফযল্টিয াাংগ্রণ কীবাদফ থাকদফ তায উদল্লখ থাকদফ। এাআ ল্টফবাদগ ল্টযদাল্টেোং দ্ধল্টতয ফণেনা 
থাকদফ।   

 


