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অংশীজনদের অংশগ্রহদনর পররকল্পনা  
 
 

সারসংক্ষেপ 

†iwRwj‡qÝ, G‡›Uªv‡cÖwbqiwkc এ¨vÛ jvBfwjûW ইমু্প্রভমেন্ট cÖ‡R± প্রকল্পটি (RELIP) অর্থ েন্ত্রণালমের অধীমে স াশ্যাল 
সেভলপমেন্ট ফাউমেশ্ে (SDF) োেক একটি স্বােত্তশ্াট ত অলাভজেক ট্রামের “েতুে জীবে লাইভটলহুে ইমু্প্রভমেন্ট 
প্রমজক্ট (NJLIP)” প্রকমল্পর ফমলাআপ কেথ ুটি টিম মব প্রস্তুত করা িমেমে। RELIP প্রকমল্পর লক্ষ্য িমে দটরদ্র এবং 
nZ`wi` ª‡`i জীবেযাত্রার োে উন্নেে করা এবং RxebRxweKvi Db œq‡bi  ক্ষ্েতা বৃটিকরণ এবং প্রকমল্পর 

এলাকাগুমলামত গ্রােীণ উমদযাক্তামদর  িােতা প্রদাে দ্বারা তামদর এবং এর োধযমে ৭৫০০০ প্রতযক্ষ্  ুটবধামভাগীমদর 
কামে সপৌঁমে যাওো, যামদর শ্তকরা ৯০ ভাগ োরী। 
এই প্রকল্পটি ২০টি সজলার ৩২০০ গ্রাে অন্তভুথক্ত করমব এবং টবটভন্ন  িােতার পাশ্াপাটশ্ িলোে কভিড েিাোরীমত 

যারা দাটরদ্রযতাে পযথবট ত িমেমেে ,তামদরমক এককালীে অটতটরক্ত অর্থ  অেুদাে করা িমব। প্রকমল্পর 
 ুটবধামভাগীমদর েমধয একটি অংমশ্ কু্ষদ্র নৃ-গ োষ্ঠী এবং ভবপদগ্রস্ত জনগ োষ্ঠীরসদর অন্তভুথক্ত করা িমব । সয ব এলাকাে 

এই কল জেমগাষ্ঠীর বসবা , স  ব এলাকার সক্ষ্মত্র প্রকল্পটি  “কু্ষ্দ্র েৃ-মগাষ্ঠী এবং টবপদগ্রস্ত জেমগাষ্ঠীর সেভলপমেন্ট 

সেেওোকথ (SEVDCF) অেু রণ করমব। এই গেমওয়োকক  অেু রমণর েুল লক্ষ্য িমে এই জেমগাষ্ঠীর ধেথ,  ংসৃ্কটত 

এবং  াোটজক প্রর্ার উপর প্রকমল্পর সেটতবািক প্রভাবমক  টের ে করা। অেযভামব  বলা যাে, এই প্রকল্পটি 
সকােভামবই তামদর টেজস্ব প্রর্াগত েুলযমবামধর বযবস্থামক ক্ষ্টতগ্রস্ত করমব ো।  

 ংমক্ষ্মপ, এই প্রকল্পটি টেমনাটলটিত জরুরী  িাটিদাগুমলা টেমে কাজ করমবঃ     
 (1) wecb œ MÖvgxY cwievi ̧‡jvi RxebRxweKvi Dci msK‡Ui AwfNvZ †gvKv‡ejvq mvov cÖ̀ vb Kiv Ges 

ক্ষয়ক্ষভি c~iY কগর Ny‡i `vuovevi শভি wbg©vY (resilience building) Kiv;   

(2) Avqg~jK Kg©Kvগের gvধ্̈য‡g MÖvgxY cwievi ̧‡jv‡K `vwi`a ̈ †_‡K DËi‡Y mnvqZv Kiv; 

 (3) NJLIPÕi †hme DcKvi‡fvMxi cÖvK-msKU mg‡q `vwi`a ̈ †_‡K DËiY N‡UwQj Ges msK‡Ui Kvi‡Y 

hviv Avev‡iv `wi`ave ̄’vq wbcwZZ n‡q‡Qb Zv‡`i mnvqZv Kiv; Ges 

 (4) MÖvgxY উগযোিোগদর m„R‡bi gvধ্যগম  †KvwfW-19RwbZ msKU-cieZx© mg‡q A_©‰bwZK পুনরুদ্ধোগর 

mnvqZv cÖ̀ vb Kiv| 
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প্রকমল্পর ৪টি কমপামেন্ট / উপাদাে রমেমে   
১। KwgDwbwU cÖwZôvbmg~n Ges RxebRxweKv Dbœqb 
২। ব্যবসv Dbœqb Ges cÖvwZôvwbK kwিkvjxKiY  
৩। cÖKí ব্যবস্থোপনো পভরবীক্ষণ  I wkLb 

৪। আকভিক  জরুরী mvovcÖ̀ vb (CERC) 

 

এসইভপ (SEP) প্রকগের বোস্তবোয়ন জুগ়ে জনসোধোরগণর িথ্য প্রকোশ এবং পরোমশকসহ প্রকগের অংশীদোরগদর ভনযুি করোর 

জন্য ভবভিন্ন পদ্ধভিসমূহ ভনধকোরণ কগর। প্রকগে এমন একটি ব্যবস্থো  তিভর  করো হগব গযখোগন প্রকেটি ব্যভি, সংস্থো এবং 

ব্যবসোভয়ক সং ঠনসমুগহর  ভবভিন্ন গ্রুগপর গেকগহোল্ডোরগদরগক জভ়েি করগব এবং এর মোধ্যগম িোগদর সগেিনিো তিভর 

হগব,িোরো ভিডব্যোক জোনোগি পোরগব এবং ভবভিন্ন ইভিবোেক ও গনভিবোেক অভিগযো  জোনোগি পোরগব। স্থোনীয়গদর অংশগ্রহণ 

এবং ভবগকন্দ্রীকরণ উন্নয়গনর নীভির উপর  ভিভি কগর RELIP প্রকেটি কভমউভনটিভিভিক প্রভিষ্ঠোনগুগ োগক সহোয়িো  

করগব যোগি িোরো সম্প্রদোগয়র উন্নয়গনর জন্য পভরগেবোগুভ গক  কোযককিোগব ব্যবস্থোপনো করগি পোগর।   

 

এটি গ্রোমীণ উগযোিো ভনগয় সরকোভর এবং  গবসরকোভরর প্রভিষ্ঠোগনর মধ্যকোর মিভবভনময় পভরেো নো করগব এবং িৃণমূ  

পযকোগয়র উগযোিো, স্থোনীয় প্রশোসন এবং প্রকগের মগধ্য একটি আনুষ্ঠোভনক পোর্ক নোরভশপ তিভর করগব। RELIP প্রকেটি 

প্রিযন্ত  এবং সুভবধোবভিি সম্প্রদোয়গক অগ্রোভধকোর ভিভিগি বোং োগদগশর ২০টি গজ োয় কোজ করগব। এই প্রকেটির 

প্রোভিষ্ঠোভনক কোঠোগমো NJLIP এর অনুরূপ হগব, গযখোগন এসভডএি এর প্রধোন কোযকো য়, আিভ ক কোযকো য়, মোঠপযকোয় 

কোযকো গয়র  সোগে মন্ত্রোনো গয়র যেোযে প্রভিভনভধত্ব ভনগয় একটি প্রকে উপগদষ্টো কভমটি েোকগব। এই কোঠোগমো অনুযোয়ী 

কভমউভনটি  কোযকক্রগমর  জন্য প্রস্তুিকৃি ম্যোনুয়ো  এবং  মোনবসম্পপদ নীভিমো ো ও ম্যোনুয়ো  সংগশোধন করো হগব। এসভডএি 

প্রধোন কোযকো গয় ব্যবস্থোপনো পভরেো গকর িত্ত্বোবধোগন এসইভপ পভরেো নো, সমন্বয় এবং বোস্তবোয়ন এবং  সোবকক্ষভণক সদস্যগদর 

মোধ্যগম ভবভিন্ন কোযকক্রম পভরেোভ ি হগব।     

 

বোং োগদগশ  ভসদ্ধোন্ত গ্রহগণর প্রভক্রয়ো অেবো জনশুনোভনর সময়কো ীন িগথ্যর অভধকোর, িথ্য ভনয়ন্ত্রণ, এবং স্বচ্ছিো ব্যবস্থোপনো 

সম্পভকক ি প্রোসভিক এবং উগেখগযোগ্য আইন রগয়গে। বোং োগদগশর সংভবধোগন একোভধক ভনবগে জনমোনুগের মিপ্রকোগশর 

স্বোধীনিো, সমোগবগশর স্বোধীনিো, আগদো ন এবং পোরস্পভরক গম োগমশোর স্বোধীনিোর ভনশ্চয়িো প্রদোগনর উগেখ রগয়গে। 

িোেো়েো জনজীবগনর জবোবভদভহিো ও স্বচ্ছিো ভনশ্চয়িো করগি ভবসৃ্তি আইন এবং নীভিমো ো রগয়গে।  

 

ভবশ্বব্যোংগকর ইএসএস ১০ এর শিক  অনুসোগর প্রকেগুগ োর গেকগহোল্ডোরগদর িথ্য প্রকোশ এবং ঋণগ্রহীিো ও 

গেকগহোল্ডোরগদর মগধ্য স্বচ্ছ সম্পকক গক গুরুত্ব গদওয়ো। ইএসএস ১০ অনুযোয়ী সবগেগয় গুরুত্বপূণক ভবেয় হগচ্ছ প্রকগের 

সংগ  গেকগহোল্ডোরগদর সংযুভির  মোধ্যগম পভরগবশ ি ও সোমোভজক গর্কসই উন্নয়গনর পোশোপোভশ প্রকে প্রণয়ন এবং 

বোস্তবোয়নগক কভমউভনর্র কোগে আরও গ্রহণগযোগ্য কগর গিো ো। আর িোই আরইএ আইভপ প্রকেটি একটি ব়ে সংখ্যক 

গেকগহোল্ডোরগদর একগে জভ়েি করগব, এর মগধ্য এসভডএি এবং মন্ত্রোনো গয়র সংগ  কভমউভনটির জন ণ এবং িোগদর 



প্রভিভনভধত্ব সং ঠনসমূহ (গযমনঃ গ্রোম সভমভি অেবো গ্রোম পভরেদ), স্থোনীয় এনভজও, স্থোনীয় ভসভি  গসোসোইটি, স্থোনীয় 

প্রশোসন (ইউভনয়ন এবং উপগজ ো পভরেদ), স্থোনীয় ব্যবসোয়ী এবং শ্রভমক সং ঠন এবং ভবভিন্ন সরকোভর অভিগসর ( ভডএই, 

ভডওএি, ভডওএ , ইউএনও) অভিসোরবৃদ েোকগবন।  RELIP প্রকগের উপর গেকগহোল্ডোরগদর জভ়েি হবোর আগ্রহ এবং 

এই প্রকে গেগক িোগদর প্রিযোশোর উপর ভিভি কগর এসইভপ পভরেোভ ি হগব। প্রকগের সোগে সমৃ্পি দুবক  এবং সুভবধোবভিি 

জনগ োষ্ঠীসহ কু্ষদ্র নৃ-গ োষ্ঠীর মগধ্য একটি সোগিক ও পভরেো নো করো হগব।   

 

এসইভপ গেগক এইসক  পূণকোং  িথ্য প্রকোশ করো হগব। ভবভিন্ন ইএসএি দভ  োভদ গযমনঃ ইএসএমএি/ভপ, ইএসআইএ, 

এসইভপ, এ এমভপ, এসইভসভিভডএি/ভপ প্রিৃভি) জন গণর সোমগন উনু্মি করো হগব এবং এই সংক্রোন্ত মিোমি গ্রহণ করো 

হগব। িোেো়েোও এই দভ  োভদর ভপ্রন্ট সংস্করণ জন গণর জন্য অভিগস সবকদো উনু্মি রোখো হগব।  

 

এসভডএি ওগয়বসোইগর্ ইএসএমএি/ইএসএমভপএস, এ এমভপ, এসইভসভিভডএি, গজেোর/ভজভবভি একশন প্ল্যোন এবং 

এসইভপ দভ  োভদর ইগ কট্রভনক সংস্করণ আপগ োড কগর রোখো হগব। এর িগ  গেকগহোল্ডোররো খুব সহগজই ইন্টোরগনর্ 

গেগক প্রকগের যোবিীয় প্রস্তোবনো গদখগি পোরগব এবং এই সংক্রোন্ত পরোমশক ভদগি সভক্রয় েোকগব। ওগয়বসোইগর্ একটি 

ভিডব্যোক অপশন রোখো হগব গযখোগন দশককরো অন োইগন প্রকোভশি উপকরণগুগ ো ভনগয় িোগদর মন্তব্য জোনোগি পোরগব। এই 

ব্যবস্থোর িগ  গেকগহোল্ডোরগদর কোগে ভনয়ভমি প্রকে সম্পগকক  ইনপুর্ পোওয়ো যোগব। প্রকে গেগক গেকগহোল্ডোরগদর মগধ্য 

গুরুত্বপূণক ডোর্ো এবং র্ভপক গশয়োর করো হগব এবং গেকগহোল্ডোররো ওই ভবেগয়র উপর সরোসভর িোগদর মিোমি ভবভনময় 

করগি পোরগব।  

 

যভদ  সরোসভর সোক্ষোগির মোধ্যগম সিো করো সম্ভব নো হয়, িগব অবশ্যই স্থোনীয়িোগব এক বো একোভধক িথ্য প্রযুভি ভনিক র 

সমোধোন গ্রহণ করো হগব।  িথ্য প্রযুভি ভনিক র অন োইন সমোগবগশর গক্ষগে ভনম্নভ ভখি পদ্ধভিগুগ ো ভবগবেনোয় আনো হগবঃ 

১) অন োইন সিোর আগ  সঠিক প্রস্তুভি গ্রহণ করো আবশ্যকঃ  গর্কগনোগ োভজ রু্ গসর কোযককোভরিো পরীক্ষো কগর ভনগি 

হগব, এিএভকউ (ভেকুগয়ন্টভ  আস্কড গকোগশ্চন) তিভর করগি হগব। জরুরী গমগসজ তিভর করগি হগব ইিযোভদ।  

২) আগবদনকোরীর িোেুক য়ো  িোভ কোিুি করণঃ একটি ভনভদক ষ্ট প্ল্োর্িমক গেগক আগবদনকোরীরো িোেুক য়োভ  িোভ কোিুি হগি 

পোরগব।  

৩) কমকশো োর উপকরণ, প্রকে পভরকেনো, প্রভিগবদন, স্লোইড, সোগিক , আগ োেনোর মুখ্য ভবেয়গুভ  সদস্যগদর কোগে েভ়েগয় 

ভদগি হগব। এসব দভ  োভদ অন োইগনর মোধ্যগমও িোগদর কোগে গপ ৌঁগে গদওয়ো যোগব।   

৪) গপ ৌঁগে গদওয়ো ডোর্োগুগ োর পযকোগ োেনোঃ ডোর্ো ভবেগয় পযকোগ োেনোমু ক আগ োেনোর আগ  সদস্যগদরগক একটি ভনভদক ষ্ট 

সময় গদওয়ো হগব।  

৫) সদস্যগদর সম্মভি েোকগ  িোরো িোেুক য়ো  প্ল্যোর্িগমক গকোন একটি স্বিন্ত্র ভেম/ ভবেয় ভনগয় িোরো আগ োেনো, সমোগ োেনো  

এবং মিভবভনময় করগি পোরগব। আগ োেনো করোর জন্য প্রভি সদস্যগদর জন্য ৬০ গেগক ৯০ ভমভনর্ সময়ই যগেষ্ঠ।  

৫) গ্রুপ, প্যোগন  ভকংবো গর্ভব  আগ োেনোগুগ ো গসোশ্যো  ভমভডয়ো ওগয়গবর মোধ্যগম অন োইগন পভরেোভ ি হগব । গযমনঃ 

গহোয়োর্সঅযোপ, গিসবুক গমগসঞ্জোর, জুম প্রিৃভি। এসব এভপ্ল্গকশগন েযোটিং অপশন বো িগয়গস কেো বগ  এই 

আগ োেনোগুগ ো ে গব।  



৬) আগ োেনো সমোভতঃ আগ োেনোর প্রধোন সবগশগে আগ োেনো গেগক আ ি বিগব্যর মু  উপজীব্য িুগ  ধরগব এবং 

ইগ কট্রভনকোভ  গসই বিব্য সব অংশগ্রহণকোরীর মগধ্য গপ ৌঁগে ভদগব।    

 

NJLIP এর অনুরুগপ RELIP এর ভজআরএম   ঠন করো হগব। এর  ঠন হগব ভিন স্তর ভবভশষ্টঃ প্রধোন কোযকো য়, আিভ ক 

কোযকো য়, গজ ো/মোঠপযকোয় কোযকো য়। এইখোগন গজোরদোর িোগব শ্রম আইন এবং ওয়োল্ডক  ব্যোংক কিৃক ক প্রস্তোভবি 

এসইএ/এসএইে নীভিমো ো মোনো হগব। প্রভিটি স্তগর একটি কগর ভিন গেগক পোৌঁ ে সদস্যভবভশষ্ট অভিগযো  ভনষ্পভিকরণ কভমটি 

( ভগ্রভিগয়ন্স গরডগরস কভমটি) েোকগব গযখোগন প্রকগের একজন সুভবধোগিো ী অন্তিুক ি েোকগব। গযসব এ োকোয় প্রকগে 

সুভবধোগিো ীগদর মগধ্য কু্ষদ্র নৃ-গ োষ্ঠী েোকগব, গসখোগন কভমটিগি কু্ষদ্র নৃ-গ োষ্ঠী গেগক গসই একজনগক অন্তিুক ি করো 

হগব।  ঠিি ভজআরভস প্রকৃিিোগব অভিগযো  উপ্সেোপন এবং ভনরগপক্ষ িদন্ত ও স্বচ্ছ সমোধোন ভনভশ্চি করগি সগেষ্ট েোকগব। 

যভদ কভমউভনটি ভিভিক গকোন অভিগযো  উত্থোভপি হয়, িগব ভজআরভস সদস্যরো ওই কভমউভনটিগি ওই অভিগযোগ র ভবরুগদ্ধ 

প্রেভ ি ভনষ্পভিকরণ ব্যবস্থোগক ভববগেনোয় আনগব। ভজআরভসর কোগে আ ি সক  অভিগযো  একটি গরভজেোর খোিোয় 

পূণকোিিোগব অভিগযোগ র ভববরণ, সমোধোন পদ্ধভি এবং সমোপনী প্রভক্রয়োভ ভপবদ্ধ করো হগব।  

 

এসভডএি গেকগহোল্ডোরগদর কোে গেগক ভ ভখি বো গম ভখক বিব্য এবং প্রভিভক্রয়ো গ্রহণ করগব এবং গসই অনুযোয়ী প্রকে 

ব্যবস্থোপনোয় গকোন প্রগয়োজনীয় পদগক্ষপ গ্রহণ করগব। এই পদগক্ষগপর িগ োআপগুগ ো ভনয়ভমিিোগব ভবশদ আকোগর 

গেকগহোল্ডোরগদরগক জোনোগনো হগব। এর পোশোপোভশ এসভডএি ভবশ্বব্যোংগকর সোগে এসইভপ ভনগয় অগ্র ভি প্রভিগবদন জমো 

গদগব, গযখোগন গেকগহোল্ডোরগদর সোগে ভবভিন্ন কোযকক্রমগুগ ো নভেিুি েোকগব।  

 

এসইভপ বোস্তবোয়গনর জন্য আনুমোভনক বোগজর্ হগচ্ছ ৬১৭,২৯৪ ইউএসভড িেো বোং োগদশী র্োকোয় ৫২,৪৭০,০০০ র্োকো (১ 

ইউএসভড= ৮৫ র্োকো)। এই বোগজগর্ একজন গেকগহোল্ডোর এনগ জগমন্ট এে কভমউভনগকশন গস্পশোভ গের ৫ বেগরর 

গবিন অন্ত কি করো হগয়গে এবং এর পোশোপোভশ প্রভশক্ষণ, গযো োগযোগ র সোমগ্রী প্রস্তুিকরণ, পরোমশক ও তবঠক এবং ভজএম 

(ভগ্রভিগয়ন্স ম্যোগনজগমন্ট) পভরেো নোর জন্য ব্যয় ধরো হগয়গে।  

 


