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f~wgKv I cÖKí eY©bv
f~wgKv
ম
উন্নয়ন প্রকল্পগুনলর স্বচ্ছতা, জবাবনদনহতা এবং কার্কানরতা
নননিত করার জন্য অংশীদারনদর সম্পৃক্তকরণ ও
যর্াগানর্াগ একটি গুরুত্বপূণ ম উপায়। এই ননিনত নবশ্ব ব্াংনকর অি মায়নন পনরচানলত ‘মানবসম্পদ উন্নয়নন
গ্রামীণ পানন সরবরাহ, সযানননেশন ও স্বাস্থ্যনবনি প্রকল্প’ (নপ 169342) এর সানি যুক্ত অংশীদারনদর

সম্পৃ ক্ত করার জন্য একটি অংশীদার সম্পৃক্তকরনণর যকৌশল প্রণয়ন করা হনয়নে। এই অংশীদার সম্পৃক্তকরণ
পনরকল্পনা (এসইনপ) এই প্রকনল্পর দুটি বাস্তবায়নকারী এনজনি (আইএ) জনস্বাস্থ্য প্রনকৌশল অনিদপ্তর
(নিনপএইচই), এবং পল্লী কম ম সহায়ক ফাউনেশন (নপনকএসএফ) – কর্তমক বাস্তবানয়ত হনব।
অংশীদার সম্পৃক্তরণ পনরকল্পনা (এসইনপ) প্রকনল্পর অংশীদারনদর সম্পৃক্ত িাকার নবষনয় বাংলানদশ সরকানরর
(নজওনব) প্রনতশ্রুনত নবশদভানব তুনল িনরনে। সমনয়াপনর্াগী ও নি-মুখী তথ্য নবননময়, যর্াগানর্াগ cÖwµqv cÖKí
Ges প্রকনল্পর সামনগ্রক লক্ষ্য এনগনয় নননত cÖK‡íi অংশীদার যদর সম্পৃক্তZv‡K MwZkxj Ges Kvh©Kix ivL‡Z
mnvqZv K‡i।
প্রকল্প বণ মনা:
বাংলানদশ চরম দানরদ্র্য হ্রাস এবং অংশীদানর উন্নয়‡b নবনশষত মানব নবকানশর মাধ্যনম উনল্লখনর্াগ্য অগ্রগনত
অজমন কনরনে। তবুও, উনল্লখনর্াগ্য মানব mÿgZv নবকানশর চযানলঞ্জ রনয় যগনে যর্নহতু যদশটি ২০৩০ সানলর
ম অজমননর লক্ষ্য অজমনন আগ্রহী।
মনধ্য দানরদ্র্য দূরীকরণ এবং ২০৩1 সানলর মনধ্য উচ্চ মধ্যম আনয়র মর্াদা
evsjv‡`k me©‡Zvfv‡eB MÖvgwbweo †hLv‡b †gvU RbmsL¨vi cÖvq 63 fvM MÖv‡g emevm K‡i, সুতরাং যদনশর
মানুনষর mÿgZv weKv‡ki সম্ভাবনা উপলনি করার জন্য গ্রামীণ অঞ্চনল অব্াহত নবনননয়াগ গুরুত্বপূণ ম।
mgwš^Z বহু-পানক্ষ্ক D‡`¨v‡Mi gva¨‡g মানব mÿgZv নবকা‡ki AMÖMwZ Z¡ivwš^Z Kiv †h‡Z cv‡i র্া পুনির
ম ভূনমকা রাখনত পানর। উদাহরণস্বরূপ, নশশুর খব মাকৃনতর সম্ভাবনা হ্রাস
মান wb‡`©kKmg~‡ni উন্নয়নন কার্কর
Kiv m¤¢e hw` wewfbœ cÖfvewe¯ÍviKvix কারণগুনল যর্মন- স্বাস্থ্যনসবা, নশশু র্নের অনুশীলন এবং পাননর
অনভগম্যতা, স্যানননেশন ও স্বাস্থ্যনবনি (ওয়াশ) h_vh_fv‡e wkïi Rb¨ wbwðZ Kiv hvq| অপুনির বহুমানিক
নচিনক নবনবচনায় যরনখ বাংলানদশ স্বাস্থ্য, পুনি ও জনসংখ্যা যকৌশলগত নবনননয়াগ পনরকল্পনা (২০১৬-২০২১)
বহু-পানক্ষ্ক পদ্ধনতর প্রস্তাব কনরনে, র্ার মনধ্য Lv`¨vf¨v‡mi ববনচিয, খানের গুণগতমান ও সুরক্ষ্া ব্বস্থ্া
উন্নতকরনণর সানি ওয়াশ পনরনষবানক wbweoভানব যুক্ত করা হনয়নে। সংক্রামক যরানগর প্রাদুভ মানবর সময় গুণগত
ওয়াশ সানভ মসগুনল যরাগ প্রনতনরাি ও মানব স্বাস্থ্য সুরক্ষ্ার একটি প্রনয়াজনীয় অঙ্গ। হাত যিায়া এবং জীবানু ও
ভাইরানসর আবাসস্থ্ল পনরস্কার ও জীবানুমুক্তকরনণর জন্য পনরষ্কার এবং ননরনবনচ্ছন্ন পানন সরবরানহর সহজ
অনভগম্যতা প্রনয়াজন। সংক্রামক যরাগ যর্মন: িায়নরয়া, কনলরা, োইফনয়ি এবং যকানভি-১৯ এর নবস্তার যরাি
ম উপায়। উনল মনখত নবষয়গুনলর সমািানকনল্প প্রকল্পটিনত পানন
করার জন্য সাবান নদনয় হাত যিায়া একটি কার্কর
সরবরাহ, স্যানননেশন ও হাইনজন সুনবিা সরবরাহ নননিতকরনণর পদনক্ষ্প সনন্ননবনশত করা হনয়নে।
প্রকনল্পর উন্নয়ন উনেশ্যগুনল হ'ল: (1) গ্রামীণ বাংলানদনশর ননব মানচত অঞ্চলগুনলনত পানন সরবরাহ, স্যানননেশন
এবং হাইনজন (ওয়াশ) পনরনষবাগুনলর অনভগম্যতা ও গুণগতমান উন্নত করা; এবং (2) পরিষ্কাি পানন ও
স্যানননেশন সম্পনকমত যেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসনিনজ) ৬ অজমনন যসক্টর নীনত এবং প্রানতষ্ঠাননক সক্ষ্মতা
যজারদার করা।
প্রকল্পটিনত পাাঁচটি প্রিান উপাদান রনয়নে:
উপাদান ১: পানন সরবরানহ নবনননয়াগ- পাননর সংকোপন্ন জননগাষ্ঠীর জন্য বৃহৎ ও যোে আকানরর পাইপযুক্ত
পানন সরবরাহ প্রকল্প অন্তর্ভমক্ত করনব; এমএফআই যিনক ঋণ গ্রহনণর মাধ্যনম পানন সরবরাহ ব্বস্থ্া উন্নয়ননর
জন্য পানরবানরক ঋণ সুনবিা; পানন mieivn evRvie¨e¯’vi উন্নয়ন; বাংলানদনশর দনক্ষ্ণাঞ্চনলর পাাঁচটি যজলায়
4

পানীয় জনলর উত্স নচনিতকরণ এর সম্ভাব্তা র্াচাই এবং প্রর্yনক্তগত নবকল্প ও তানদর আনি মক বাস্তনবাপনর্ানগতা
ননরূপন।
উপাদান ২: স্যানননেশন ও হাইনজনন নবনননয়াগ- পাবনলক স্যানননেশন এবং হাইনজন সুনবিা; পনরবারনভনিক দুই
নপে নবনশি ল্যানিন ও হাত যিায়ার যেশন সরবরাহ করার জন্য স্যানননেশন ও হাইনজন সুনবিা; স্যানননেশন ও
হাইনজন সুনবিার বাজার উন্নয়ন; উদ্ভাবনী ওয়াশ প্রযুনক্ত নবনশষত মল বজময ব্বস্থ্াপনার স্থ্ানীয়করণ; আচরণগত
পনরবতমন যর্াগানর্াগ (নবনসনস) নবষয়ক প্রচারনা অন্তর্ভমক্ত িাকনব।
উপাদান ৩: প্রানতষ্ঠাননক সক্ষ্মতা যজারদারকরণ-পানন সরবরাহ ও স্যানননেশন সম্পনকমত জাতীয় যকৌশলনক
সমি মন করার জন্য নীনতমালা ও ননয়ন্ত্রণমূলক কাঠানমা শনক্তশালীকরণ cÖwµqv; ওয়াশ যসক্টনর কম মরত যকন্দ্রীয় ও
স্থ্ানীয় সরকারী কম মকতমানদর প্রনশক্ষ্ণ প্রদান কাh©µg অন্তর্ভমক্ত িাকনব।
ম
উপাদান ৪: প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পনরচালনা- প্রকল্প পনরচালন কার্ক্রনম
সহায়তা প্রদান র্ানত কনর নিনপএইচই
এবং নপনকএসএফনক প্রস্তানবত প্রকল্পটির সমন্বয়সািন ও বাস্তবায়ন করনত পানর।
উপাদান ৫: জরুরী ব্বস্থ্াপনা- যকানভি-১৯ জরুরী ব্বস্থ্াপনার আওতায় দ্রুত পনরবতমনশীল যকানভি-১৯
পনরনস্থ্নতর সানি অনভনর্াজননর লনক্ষ্য দ্রুত ও র্িাসমনয় ওয়াশ পনরনষবা সরবরাহকরণ; কনিনননজি ইমানজমনি
যরসপি কনম্পাননি (নসইআরনস) র্ার মাধ্যনম জরুনর অবস্থ্াকালীন অন্যান্য প্রকনল্পর উপাদানগুনল যিনক দ্রুত
ঋণ পুনঃবিন সম্পাদন।
প্রকল্প এলাকা ও সসবাগ্রহীতা:
এই প্রকল্পটি ৪ টি নবভানগর ১৮ টি যজলার (সংর্yনক্ত নস) প্রায় ৭৮ টি উপনজলায় বাস্তবানয়ত হনব, র্নদও সু রনরদি ষ্ট
Kg©GjvKv এখনও PzovšÍ নয়। পাননর সহজলভযতা ও গুণগতমান, ওয়াশ কভানরজ এবং এমএফআই পনরনষবার
মাননর নভনিনত উপনজলা ননব মাচন করা হয়েছে।
প্রত্যাশা করা হনচ্ছ যর্, এই প্রকনল্পর মাধ্যনম ময়মননসংহ, রংপুর, চট্টগ্রাম এবং নসনলে নবভানগর ৭৮ টি
উপনজলায় বসবাসকারী প্রায় ৩.৪ নমনলয়ন মানু ষ রনজ বারিছত্ 'ননরাপদ ব্বস্থ্াপনায় পনরচানলত' ওয়াশ সু রবধাে
আিও উন্নত্ত্ি অনভগম্যতা পাছব এবং আিও য়বরশ মানু ষ পাবরলক য়েছস 'ননরাপদ ব্বস্থ্াপনায় পনরচানলত' ওয়াশ
সু রবধা এবং স্বাস্থ্যছসবাে রিগম্যত্া পাছব। প্রকনল্প সরবরাহকৃত মূলিন ব্বহার কনর নপনকএসএফ একটি ঘূণ মায়মান
তহনবল গঠন করনব র্ার মাধ্যনম আরও ২.৬ নমনলয়ন মানyষ ‘ননরাপনদ-পনরচানলত’ ওয়াশ সুনবিায় অনভগম্যতা
পানব বনল আশা করা হনচ্ছ। ‘ননরাপনদ পনরচানলত’ ওয়াশ সুনবিাগুনলর অনভগম্যতার সম্প্রসারণ নবনশষত নশশু,
নারী, সুনবিা বনঞ্চত জননগাষ্ঠীর জন্য নবনশষ সর্ফল বনয় আননব, যর্নহতু তারা জীবনব্ানপ অি মনননতক ও
নশক্ষ্াসুনবিার যক্ষ্নি অbনভগম্যতা ও বঞ্চনার কািছে স্বাস্থ্যগত দুনভ মাগ স্বীকার কনর।
ম
প্রানতষ্ঠাননক সংস্কার ও সক্ষ্মতা বৃনদ্ধ কার্ক্রনম
প্রকল্পটির আওতায় প্রদি সহায়তা জাতীয় এবং স্থ্ানীয়
সরকারনকও উপকৃত করনব। অনিকন্তু, ওয়াশ ঋণ খানত বনিতম মূলিন, ‘ননরাপদ ব্বস্থ্াপনায় পনরচানলত’ ওয়াশ
ম
সুনবিানদ সরবরানহর জন্য বাজার বতনর ও সক্ষ্মতা বৃনদ্ধ কার্ক্রনমর
মাধ্যনম প্রকল্পটি যিনক যবসরকারী খাতও
উপকৃত হনব।
প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত সবচাইনত সু নবিা বনঞ্চত মানyষগুনলনক কনভানজমি পদ্ধনতর সাহানে নচনিত করা
হনব। এর মনধ্য রনয়নে পাাঁচ বেনরর কম বয়সী নশশুসহ পনরবার এবং অনত দনরদ্র্ পনরবার, র্ার মনধ্য যশনষাক্তটি
প্রকল্প এলাকার শতভাগ স্যানননেশন কভানরজ অজমন করা গুরুত্বপূণ ম ফনল তারা স্যানননেশন অনুদান পানব।
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পনরনবশ এবং সামানজক প্রভাব সারসংনক্ষ্পt
পনরনবশ ও সমানজর উপর প্রকনল্পর প্রভাবগুনল নীনচ সংনক্ষ্প্ত আকানর বন মনা করা হনয়নে:
পনরনবশগত প্রভাব:
পানন দূষণ, পয়ঃ ননষ্কাশ ও অপনরনশানিত যেননর ময়লা যিনক গুরুতর পনরনবশগত ঝ াঁনক বতরী হনব। যর্খানন
পাইপ ওয়াোর ও দুই নপে নবনশি ল্যানিন ননম মাণ/স্থ্াপন করা হনব যসখানন ননম মাণ সম্পনকমত প্রভাব পড়নব। eR©¨
অপসারণ/পনরবহন র্িার্িভানব সম্পন্ন করা না হনল ব্বস্থ্াপনা স্বাস্থ্য ও পনরনবশগত উনিনগর কারণ হনত
পানর।
এই প্রকনল্পর জন্য ননব মানচত এলাকার যবনশরভাগ যক্ষ্নি জনগণ সরাসনর নপে ল্যানিন ব্বহার কনর র্া প্রায়শই
অস্বাস্থ্যকর পনরনবশ বতরী কনর (উদাহরণস্বরূপ, ফ্লানশংনয়র জন্য প্রনয়াজনীয় পানন কম ব্বহানরর জন্য একটি
'ভাঙা' নপ িাপ রনয়নে) এবং খানল করা খুব কঠিন (উদা: খানল করার জন্য উপনরকাঠানমা স্থ্ানান্তর করত হয়)।
এটি দুই নপে নবনশি ল্যানিন সরবরানহর ফনল ভাঙ্গা ‘নপ’ ফাাঁনদর ঝ াঁনক হ্রাস কনর, সুনবিা বানড়নয় যতানল এবং
দুরত্ব বজায় রাখার সুনবিানি ম কনমািটিনক ঘনরর মনধ্য স্থ্াপন করনত পানর। ননম মাণ সম্পনকমত প্রভাবগুনল (আগাো
পনরষ্কারকরণ, কঠিন বজময, শব্দদূষণ, বাতাস এবং পানন দূষণ) পনরনবশনকও নবরূপ প্রভানবত করনত পানর।
ম
প্রকনল্পর পানন সরবরাহ কার্ক্রনমর
যক্ষ্নি, ভূগভ মস্থ্ পাননর স্তর নননচ যননম র্াবার ঝ াঁনক িাকনত পানর। পাননর
উত্সসমূহ র্িার্িভানব রক্ষ্ণানবক্ষ্ণ না করা হনল মশার প্রজনন যক্ষ্ি হনয় উঠনত পানর পানর বা অপনরকনল্পত
বজময ননষ্কাশন পাননর উত্সনক দূনষত করনত পানর।
সামানজক প্রভাব:
প্রকনল্পর সানি জনড়ত সামানজক ঝ াঁনক ও প্রভাব মূলত অন্তর্ভমনক্ত যকনন্দ্রক (দুব মল ও সুনবিাবনঞ্চতনদর প্রনয়াজননর
নদনক মননানর্াগ যদনব); যজোর (নকশা, সুরক্ষ্া, নারী স্বানস্থ্যর উপর প্রভাব); কনমউননটির স্বাস্থ্য ও সুরক্ষ্া;
শ্রনমর ব্বহার ও সংনিি প্রভাবসমূহ।
পাইপ ওয়াোর সরবরাহ ও স্যানননেশন সুনবিা এবং দনরদ্র্ গ্রামীণ পনরবারগুনলনত ঋণ সরবরাহ করার লনক্ষ্য
প্রকল্পটির পনরকল্পনা করা হনয়নে র্ানত তানদর স্বাস্থ্য ও হাইনজন সম্পনকমত সমস্যাগুনলর সুরাহা হয় এবং
দীঘ মনময়ানদ আনি মক মুনক্ত ও স্বানস্থ্যর উন্ননত হয়। অন্তভূমনক্তমূলক দৃনিভনঙ্গর সমন্বয় সািন কনরই প্রকল্প নিজাইন
করা হনয়নে র্ানত ঝ াঁনকপূণ ম ও সুনবিাবনঞ্চত মানুষ প্রকনল্পর সুনবিা যিনক বনঞ্চত না হয়।
স্বল্প পনরসনর ননম মানণর প্রনয়াজননর কারনণ প্রকল্পটিয়ত্ শ্রনমর ব্বহানরর যক্ষ্নি যবনশরভাগ যক্ষ্নিই স্থ্ানীয়
শ্রনমক ব্বহার করা হনব। র্নদও শ্রনমক যবনশরভাগ স্থ্ানীয় হনব তনব নজনবনভ/এসইএর ঘেনাগুনলর সম্ভাবনা
অস্বীকার করা র্ায় না। সুতরাং, বাস্তবায়নকারী এনজনিগুনল (আইএ) এবং ঠিকাদার র্িার্ি ব্বস্থ্া গ্রহণ
করনব (নস-ইএসএমনপ, নলনখত ও স্বাক্ষ্নরত আচরণনবনি, নজনবনভ/এসইএ, যকানভি-১৯ সহ সংক্রামক যরানগর
নবস্তার নবষনয় কমীনদর প্রনশক্ষ্ণ ও সংনবদনশীলতা বতনর) র্ানত এিরননর সমস্যা সমািান করা র্ায়।
মল বজময র্িার্ি ননষ্কাশন ও পনরবহণ না করা হনল জনসািারনণর স্বাস্থ্য ও সুরক্ষ্ার ঝ াঁনক যদখা নদনত পানর।
প্রকল্পটিনত উন্মুক্ত মলতযাগ হ্রাস এবং মল বজময ননষ্কাশণ ও পনরবহন সমস্যা উন্নত করার জন্যই নিজাইন করা
হনয়নে। প্রকল্পটি যমৌনলক স্যানননেশন সুনবিার উন্নততর অনভগম্যতা নননিতকরনণ মাধ্যনম ইনতবাচক
সামানজক প্রভাব সৃনি করনব, দীঘ মনময়ানদ র্া উন্নত স্বাস্থ্য ও হাইনজননর নদনক িানবত করনব। প্রকল্পটি নবনশষত
নারী ও দুব মলনশ্রনীর জন্য, ঋতুকালীন স্বাস্থ্যনবনি (স্বাস্থ্য সম্পনকমত সমস্যা), যগাপনীয়তা, সুরক্ষ্া, অনভগম্যতা
এবং ¯^v”Q¨›`gqতার উন্নয়ন ঘোনব বনল প্রতযাশা করা হনচ্ছ। উপাদান ২.৫, এ আচরণগত পনরবতমন ও
যর্াগানর্াগ (নবনসনস) এর আওতায় কনমউননটিনত যকানভি-১৯ প্রাদুভ মাব যরাি করনত হাত যিাওয়া ও সঠিক
ম গাইিলাইন
স্বাস্থ্যনবনি বজায় রাখার জন্য প্রনয়াজনীয় উনোগ গ্রহণ করা হনব। বাস্তবায়নকারী সংস্থ্ার ননিানরত
ম
অনyর্ায়ী মাঠ পর্ানয়র
কার্ মক্রম তদারনক ও মূল্যায়ন করা হনব। যকানভনির প্রাদুভ মাব কনমউননটির স্বাস্থ্য ও
6

সুরক্ষ্া সম্পনকমত সমস্যাগুনলনক নবস্তৃত করনত পানর, নবনশষত শ্রনমকনদর আগমনসূ ছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন
এলাকায় ভাইরাসটির নবস্তার যরানি বাস্তবায়নকারী সংস্থ্া শ্রনমকনদর পাশাপানশ স্থ্ানীয় কনমউননটির জন্য পর্াপ্তম
ব্বস্থ্া গ্রহণ করনব। ননরাপদ ব্বস্থ্াপনায় পনরচানলত’ স্যানননেশন সুনবিাগুনলনত উন্নত অনভগম্যতার মাধ্যনম
ভালভানব পনরচানলত হনল প্রকল্পটিনত উন্নত ইএস ফলাফল অনজমত হনব। নবনশষত মনহলানদর জন্য ঋতুকালীb
স্বাস্থ্যসুরক্ষ্া, যগাপনীয়তা, সুরক্ষ্া, অনভগম্যতা ও স্বাচ্ছনযযর ব্াপকতর উন্ননত হনব।
অংশীদার সম্পৃক্তকরণ পনরকল্পনার উনেশ্য:
এই এসইনপ’টির উনেশ্য হ'ল প্রকনল্প অংশীদারনদর সম্পৃক্ত করার জন্য িারনা পনরস্কার করা, প্রকনল্পর পূন ম
যময়াদ জুনড় জনসািারনণর ননকে তথ্য উনন্মাচন ও পরামশ ম গ্রহণ করা হনব। এসইনপ নবনভন্ন অংশীদার যদর
নচনিত করার উপায়গুনলর মনধ্য রূপনরখা বতনর কনর এবং এমন একটি প্রনক্রয়া অন্তর্ভমক্ত কনর র্ার মাধ্যনম তারা
ম সম্পনকম
তানদর উনিগ সম্পনকম ইনতবাচক বা যননতবাচক প্রনতনক্রয়া জানানত পানর বা প্রকনল্পর কার্ক্রম
অনভনর্াগ করনত পানর। এটি প্রকল্প চনক্রর প্রিম নদনক শুরু হনব এবং প্রাসনঙ্গক, স্বচ্ছ, উনেশ্যমূলক, অি মবহ ও
সহনজই অযানেসনর্াগ্য তনথ্যর পূব মবতী প্রকাশ এবং প্রসারনণর উপর নভনি কনর বতনর করা হনব র্া
সাংস্কৃনতকভানব উপযুক্ত নবন্যানস অংশীদার যদর সানি অি মপূণ ম পরামশ মনক সক্ষ্ম কনর, স্থ্ানীয় ভাষায় ও
অংশীদার যদর কানে যবািগম্য হয়। এসইনপ তথ্য উনন্মাচননর যচিা করনব র্া অংশীদার যক প্রকনল্পর ঝ াঁনক এবং
প্রভাবগুনল এবং যসই সানি সম্ভাব্ সুনর্াগগুনল বুঝনত সক্ষ্ম করনব। এটি নবশ্বব্াংক কর্তমক প্রকনল্পর মূল্যায়ননর
আনগ র্ত তাড়াতানড় সম্ভব তথ্য প্রবানহ অংশীদার যদর সম্পৃক্তকরণ ও অংশীদার যদর সানি অি মবহ
ম সময়সীমার মনধ্য প্রকল্প নকসায় সম্পৃক্তকরণ। এসইনপ একটি পনরবতমননর্াগ্য ননি
আনলাচনার মাধ্যনম ননিানরত
এবং প্রকনল্পর যময়াদকানল পনরচানলত িারাবানহক পরামনশ মর মাধ্যনম প্রাপ্ত প্রনতনক্রয়া এবং তনথ্যর নভনিনত প্রকল্প
বাস্তবায়নকানল আপনিে করা হনব।
আইনী নবনিনবিান এবং প্রনয়াজনীয়তা:
মূল জাতীয় আইনী নবনিনবিান:
নসদ্ধান্ত গ্রহণ/গণ শুনাননর সময় তনথ্যর অনিকার সম্পনকমত নবষয়, তথ্য প্রকাশ এবং স্বচ্ছতা ইতযানদর নবষনয়
বাংলানদনশর প্রাসনঙ্গক ও পর্াপ্তম আইন/নবনিনবিান রনয়নে। এই নবষয়গুনল সম্পনকমত প্রাসনঙ্গক আইন ও
নবনিনবিানগুনল নীনচ যদওয়া হনয়নে:
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলানদনশর সংনবিান:
অনুনচ্ছদ ৩৬. চলানফরার স্বািীনতা। জনস্বানি ম আইন িারা আনরানপত যর্ যকানও যুনক্তসঙ্গত নবনিনননষনির
সানপনক্ষ্, evsjv‡`‡ki me©Î Aeva Pjv‡div, Bnvi †h‡Kvb ¯’v‡b emevm I emwZ ¯’vcb Ges evsjv‡`k
Z¨vM I cybtcÖ‡ek KwiKevi AwaKvi cÖ‡Z¨vK bvMwi‡Ki _vK‡e|
অনুনচ্ছদ ৩৭. সমানবনশর স্বািীনতা। জনশৃঙ্খলা বা জনস্বানস্থ্যর স্বানি ম আইননর িারা আনরানপত যর্ যকানও
যুনক্তসঙ্গত বািানননষি সানপনক্ষ্ শানন্তপূণ মভানব এবং ননরস্ত্র অবস্থ্ায় সমনবত হইবার এবং জনসভা ও যশাভার্ািায়
যর্াগদান কনরবার অনিকার প্রনতযাক নাগনরনকর িাকনব।
অনুনচ্ছদ ৩৮. সনমনতর স্বািীনতা। বননতকতা বা জনশৃঙ্খলার স্বানি ম আইন িারা আনরানপত যর্ যকানও যুনক্তসঙ্গত
নবনিনননষনির অিীনন প্রনতযক নাগনরনকর সনমনত বা ইউননয়ন গঠননর অনিকার িাকনব;
অনুনচ্ছদ ৩৯. নচন্তা ও নবনবনকর স্বািীনতা এবং বাকস্বািীনতা। নচন্তা ও নবনবনকর স্বািীনতার ননিয়তা দান করা
হইল ; রানের ননরাপিা, নবনদশী রােসমূনহর সনহত বন্ধুত্বপূণ ম সম্পকম, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা বননতকতার
স্বানি ম নকংবা আদালত অবমাননা, মানহানন বা অপরাি সংঘেনন প্রনরাচনা সম্পনকম আইননর িারা আনরানপত যর্
যকানও যুনক্তসঙ্গত নবনিনননষি সানপনক্ষ্, প্রনতযা নাগনরনকর বাক এবং ভাব প্রকানশর অনিকানরর এবং
সংবাদপনির স্বািীনতার ননিয়তা দান করা হইল।
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অনুনচ্ছদ ৫৯. স্থ্ানীয় সরকার। প্রজাতনন্ত্রর প্রনতটি প্রশাসননক ইউনননে স্থ্ানীয় সরকারনক আইন
ননব মানচত ব্নক্তনদর সমন্বনয় ক্ষ্মতা ন্যস্ত করা হনব; প্রনতযনক, এই সংনবিান এবং অন্য যকানও
ম
ম
সানপনক্ষ্, উপযুক্ত প্রশাসননক ইউনননের মনধ্য জাতীয় সংসনদর আইন অনুসানর ননিানরত
কার্াবলী
করনব, র্ার মনধ্য প্রশাসন ও সরকারী কম মকতমানদর কাজ এবং গণশৃঙ্খলা রক্ষ্ণানবক্ষ্ণ সম্পনকমত
অন্তর্ভমক্ত িাকনত পানর; জননসবা এবং অি মনননতক নবকাশ সম্পনকমত পনরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

অনুসানর
আইননর
সম্পাদন
ম
কার্াবলী

ম করার লনক্ষ্য
অনুনচ্ছদ ৬০. স্থ্ানীয় সরকার সংস্থ্ার ক্ষ্মতা। ৫৯ অনুনচ্ছনদর নবিানগুনলনক পুনরাপুনর কার্কর
সংসদ, আইন অনুসানর, স্থ্ানীয় ননদশ মনগুনলনত স্থ্ানীয় সরকার সংস্থ্াগুনলনক স্থ্ানীয় উনেনশ্য শুল্ক আনরাপ করার
ক্ষ্মতা, তানদর বানজে প্রস্তুতকরণ এবং তহনবল রক্ষ্ণানবক্ষ্নণর ক্ষ্মতা প্রদান করনব।
যভাক্তা অনিকার সংরক্ষ্ণ আইন, ২০০৯
এই আইননর লক্ষ্য যভাক্তানদর অনিকার সংরক্ষ্ণ, যভাক্তানবনরািী অনিকার অনুশীলন প্রনতনরাি এবং এর সানি
সম্পনকমত নবষয়গুনল প্রনতনরানির লক্ষ্য রনয়নে।
তথ্য অনিকার আইন (আরটিআইএ) ২০০৯
আইনটি তনথ্যর অবাি প্রবাহ এবং তনথ্যর অনিকার নননিত করার নবিান কনর। সংনবিানন নচন্তা-যচতনা, নবনবক
এবং বাকস্বািীনতা একটি যমৌনলক অনিকার নহসানব স্বীকৃত এবং তনথ্যর অনিকার একটি আবশ্যকীয় অংশ।
তনথ্যর অনিকার নননিত করনব যর্ সকল সরকারী, স্বায়িশানসত এবং সংনবনিবদ্ধ সংস্থ্া এবং সরকারী বা
নবনদশী অি মায়নন পনরচানলত যবসরকারী সংস্থ্ায় স্বচ্ছতা ও জবাবনদনহতা বৃনদ্ধ পানব, দুনীনত হ্রাস পানব এবং
সুশাসন প্রনতনষ্ঠত হনব।
স্থ্ানীয় সরকার সম্পনকমত আইন:
জাতীয় ও স্থ্ানীয়: সরকার দুটি যক্ষ্ি সনমত একটি গণতানন্ত্রক প্রজাতন্ত্র। সংনবিানন স্থ্ানীয় সরকার অন্তর্ভমক্ত
রনয়নে (চতুি ম অধ্যায় ৫৯ এবং ৬ অনুনচ্ছনদ) এবং প্রিান আইন এর মনধ্য রনয়নে যজলা পনরষদসমূহ (২০০০),
উপনজলা পনরষদ (১৯৯৯, সংনশানিত ২০০৯), ইউননয়ন পনরষদ (২০০৯), যপৌরসভা (২০০৯), নসটি
কনপ মানরশন (২০০৯) এবং পাব মতয যজলা পনরষদ (১৯৮৯)। পাব মতয যজলা নবষয়ক মন্ত্রণালনয়র অিীনন পাব মতয
যজলা পনরষদ ব্তীত স্থ্ানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালনয়র স্থ্ানীয় সরকার নবভাগ স্থ্ানীয়
সরকানরর জন্য দায়বদ্ধ।
বাংলানদশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০১৩ সানল সংনশানিত) এবং শ্রম যকাি ২০১৫:
এই আইনটি যপশাগত অনিকার, শ্রনমকনদর সুরক্ষ্া ও একটি আরামদায়ক কানজর পনরনবশ এবং যুনক্তসঙ্গত
কানজর শতমগুনলর সানি সম্পনকমত। বাংলানদনশর শ্রম আইন ২০০৬-এ ১৪ বেনরর কম বয়সী নশশুনদর কাজ করা
নননষদ্ধ কনরনে। আইননর র্ততীয় অধ্যায় "অযািনলনসি ওয়াকমানরর নননয়াগ" এর আওতায় নশশু এবং নকনশারনকনশারীনদর কম মসংস্থ্াননর উপর নবনিনননষি আনরাপ কনরনে:
(১) যকান নশশুনক যকান যপশা বা প্রনতষ্ঠানন চাকুরী করনত বা কাজ করার অনুমনত যদওয়া হনব না।
(২) যকান নকনশারনক যকানও যপশা বা প্রনতষ্ঠানন কাজ করার অনুমনত যদওয়া হনব না, র্নদ না:
ম
(ক) নবনি িারা ননিানরত
ফরনম নফেনননসর একটি প্রশংসাপি এবং ননবনিত যমনিনকল
প্রযাকটিশনার কর্তমক প্রদি ; এবং
(খ) কম মরত অবস্থ্ায় নতনন বহন কনরন, এমন একটি প্রশংসাপনির উনল্লখ রনয়নে।
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নবশ্বব্াংনকর kZ©vejx:
ইএসএফ এবং ইএসএস ১০ িারা সংজ্ঞানয়ত নহসানব, অংশীদার যদর সম্পৃক্ততা প্রকনল্পর জীবন চক্র জুনড়
পনরচানলত একটি অন্তর্ভমনক্তকরণ প্রনক্রয়া। যর্খানন সঠিকভানব নিজাইন এবং প্রনয়াগ করা হনয়নে, এটি দৃশত
গঠনমূলক এবং প্রনতনক্রয়াশীল সম্পনকমর নবকাশনক সমি মন কনর র্া যকানও প্রকনল্পর পনরনবশগত এবং সামানজক
ঝ াঁনকর সফল ব্বস্থ্াপনার জন্য গুরুত্বপূণ ম। ইএসএস ১০ অনুসানর অংশীদার যদর সানি জনড়ত হওয়ার প্রনক্রয়াটি
ননম্ননলনখত নবষয়গুনলনক জনড়ত করনব, যর্মন এই ইএসএনস আরও নবশদভানব উনল্লখ করা হনয়নে: (i)
অংশীদার সনাক্তকরণ এবং নবনিষণ; (ii) অংশীদার যদর সম্পৃক্ত করার পনরকল্পনা; (iii) তথ্য প্রকাশ; (iv)
অংশীদার যদর সানি পরামশ ম; (v) অনভনর্াগসমূনহর সমািান ও প্রনতনক্রয়া জানাননা; এবং (vi) অংশীদার যদর
অবনহতকরণ। ইএসএস ১০ এর মাধ্যনম অনভনর্াগ-ননরসন ব্বস্থ্ার নবকাশ ও বাস্তবায়ন। প্রকল্প-ক্ষ্নতগ্রস্থ্
ম
ব্ানক্তবগ ম এবং অন্যনদর প্রকনল্পর পনরনবশগত ও সামানজক কার্কানরতা
সম্পনকমত উনিগ ও প্রনতনক্রয়া জানানত
এবং যসই উনিগগুনলনক সময় মনতা সমািান করার সুনর্াগ যদয়।

পূব মবতী অংশীদার সম্পৃ ক্তকরণ কার্ মক্রম ও নশখনt
পূব মবতী পরামশ ম এবং সম্পৃক্ততা
নবনভন্ন সমনয় ও নবনভন্ন স্থ্ানন যবশ কনয়কটি অংশীদার নমটিং করা হনয়নেল, র্ার সংনক্ষ্প্তসার নীনচ সংনর্াজন
করা হনয়নে:
সারণী ১: পূব মবতী পাবনলক পরামশ ম
তানর
অংশ
আনলাচনার
খ
গ্রহণকারী
স্থ্ান
৯ মাচ ম ৪৯
শাকপুরা
ইউননয়ন
(পূরুষ৩২, নারী পনরষদ,
যবায়ালখালী
১৭)
উপনজলা,
চিগ্রাম

মূল আনলাচয নবষয়সমূহ
 বতমমানন যলানকরা
যবনশরভাগ ওয়াোর নসলি
ল্যানিন ব্বহার কনর
 উপনজলায় প্রকানশ্য
মলতযানগর যকানও যরকি ম
যনই
 নকছু স্ল্যাব ল্যানিননর নরং
ফুো এবং পনরনবশ দূষণ
কনর
 পানননত যকানও
আনস মননক যনই তনব
আয়রননর উপনস্থ্নত
রনয়নে
 পুকুনরর পানন ঘনরায়া
কানজ ব্বহার হয়

নলকূনপর ননষ্কাশন ব্বস্থ্া
খুব খারাপ

প্রনতনক্রয়া/বণ মনা


যবায়ালখালী উপনজলায় ওয়াশ-এর
বতমমান অবস্থ্ার নবষয়টি নবনবচনায়
নননয় এখানন প্রকল্পটি যবশ সম্ভাব্।
প্রকনল্পর আওতায় নলকূনপর পনরবনতম
পাইপ ওয়াোর সরবরাহ স্থ্াপন করা
হনব। এসনিনজর অনুসরণ ৬.১ ও
৬.২ অি মাৎ ননরাপনদ পনরচানলত
স্যানননেশন ব্বস্থ্া নননিত করা হনব।
ম ননব মানচত
প্রকনল্পর প্রিম পর্ানয়
ইউননয়ননর যমাে খানার একটি অংশ
কভার করা হনব।
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তানর
অংশ
খ
গ্রহণকারী
১০
৫০
মাচ ম (পূরুষ৪০, নারী
১০)

আনলাচনার
স্থ্ান
দরবানস্তা
ইউননয়ন
পনরষদ,
যগানবযগঞ্জ
উপনজলা,
গাইবািা

মূল আনলাচয নবষয়সমূহ


প্রনতনক্রয়া/বণ মনা

প্রকল্পটি ইউননয়ননর সমস্ত  পাইপ ওয়াোর সরবরাহ ইনেল
খানাগুনলনক পাইপ
করনত এই প্রকনল্প চারটি নবভানগর
ওয়াোর সরবরানহর
ম িাকনব:
কার্ক্রম
সyনবিা সহ কভার করনব?  বড় আকানরর পাইপযুক্ত পানন
প্রকল্পগুনল ৩০০-৭০০ পনরবানরর পানন
সমস্যা গ্রস্থ্য কনমউননটির জন্য
সহায়তা করনব।
 যোে পাইপযুক্ত পানন সরবরাহ
প্রকল্পগুনল ৩০-৪০ পনরবানরর পানন
সমস্যা গ্রস্থ্য কনমউননটির জন্য
সহায়তা করনব।
 পানন সরবরাহ ব্বস্থ্া উন্ননতর জন্য
গৃহস্থ্ানল ঋণ মাইনক্রা নফনাি
ইননেটিউশনস (এমএফআই)/
এননজও যিনক নপনকএসএফ এর
মাধ্যনম সহায়তা প্রদান।
 পানন মানকমটিং উন্নয়নন স্থ্ানীয়
ব্বসানয়নদর পানন ব্বসায়
এমএফআই ঋণ সরবরাহ করনব।
 প্রকল্পটি পানীয় জনলর উৎসগুনল
সনাক্ত করনত এবং দনক্ষ্ণ
বাংলানদনশর পাাঁচটি যজলানত
প্রর্yনক্তগত নবকল্পগুনল এবং তানদর
আনি মক সম্ভাব্তা পরীক্ষ্া করনব।

 প্রকনল্পর
আওতায়  উচ্চ পিচারী িযানফক যলানকশন
কীভানব
স্যানননেশন
(বাজার, যগ্রি যসিার) এবং
সুনবিা যদওয়া হনব?
কনমউননটি স্বাস্থ্য নিননকগুনলনত
স্যানননেশন সুনবিা।
 আনয়র স্তনরর উপর ননভ মর কনর
এমএফআই ঋণ বা অনুদাননর
মাধ্যনম পনরবারগুনলনত দুই নপে
ল্যানিন। দুই নপে ল্যানিন যলানকরা
নননজরাই ইনেল করার যক্ষ্নি প্রকল্প
যিনক একটি গনতমর জন্য অি ম যফরত
যদওয়া হনব।
 স্যানননেশন
যসক্টনরর
স্থ্ানীয়
উনোক্তানদর এমএফআই ঋনণর
মাধ্যনম তানদর ব্বসা সম্প্রসারণ
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তানর
খ

অংশ
গ্রহণকারী

আনলাচনার
স্থ্ান

মূল আনলাচয নবষয়সমূহ

প্রনতনক্রয়া/বণ মনা
করনত এবং এসনিনজ ৬.১ এবং ৬.২
(ননরাপনদ পনরচানলত স্যানননেশন)
ওয়াশ সুনবিা পণ্য সরবরানহর দক্ষ্তা
অজমননর সুনর্াগ যদনব।
 উদ্ভাবন ও ওয়াশ প্রযুনক্তগুনলনক
স্থ্ানীয়করনণ
সহায়তা
করনব,
নবনশষত মল বজময ব্বস্থ্াপনায়।
 এগুনল োড়াও হাত যিায়া, নশশুর
যগাসল, ঋতুকালীণ স্বাস্থ্যনবনি
ইতযানদসহ ওয়াশ সনচতনতা বাড়ানত
এবং কনমউননটির ওয়াশ স্থ্াপনাগুনলর
রক্ষ্ণানবক্ষ্নণর জন্য অি ম প্রদাননর
আগ্রহ সহ সনচতনতা বৃনদ্ধর জন্য
আচরণগত পনরবতমন প্রচার চালাননা
হনব।

১০
মাচ ম

৬০
(পূরুষ৪৬, নারী
১৪)

র্ািাপুর
ইউননয়ন
পনরষদ,
কুনড়গ্রাম সদর
উপনজলা,
কুনড়গ্রাম

পাম্প এবং নবতরণ লাইন
স্থ্াপননর জন্য জনম অনিগ্রহণ
করা হনব নকনা? কীভানব
ক্ষ্নতপূরণ যদওয়া হনব?

ঘনর বনস ওয়াশ সুনবিা
যদওয়ার যক্ষ্নি যক তহনবল
সরবরাহ করনব? গ্রামীণ
অঞ্চনলর অননক যলাক খুব
দনরদ্র্।
৯
মাচ ম

৪৩
(পূরুষ৩৭, নারী
৬)

ভালুকা
ইউননয়ন
পনরষদ, ভালুকা
উপনজলা,
ময়মননসংহ

মানুষ এখন যবনশরভাগ
ওয়াোর নসলি ল্যানিন এবং
নলকূনপর পানন ব্বহার
করনে। প্রকনল্পর চূড়ান্ত সুনবিা
কী হনব বানসযানদর জন্য?
এটি নক পানন বানহত এবং
অন্যান্য যরাগ হ্রাস করনব?

প্রকল্পটি যকানও উপাদানগুনলর জন্য
ব্নক্তগত জনম অনিগ্রহণ না করার
উনেনশ্য
কনমউননটি কর্তমক যস্বচ্ছানসবী নভনিনত জনম
যদওয়া হনব বা সরকারী জনম (র্নদ পাওয়া
র্ায়) ব্বহার করা হনব।
প্রকনল্পর কারনণ কাঠানমা, গানের ক্ষ্নত বা
আনয়র উত্স/জীনবকার উপর নবরূপ প্রভাব
পড়ার যক্ষ্নি, নবশ্বব্াংক পনরনবশগত ও
সামানজক কাঠানমার নীনত অনুসরণ কনর
ক্ষ্নতগ্রস্থ্ যলাকনদর ক্ষ্নতপূরণ এবং
অন্যান্য সুনবিা প্রদান করা হনব।
তানদর বানড়নত স্বতন্ত্র ওয়াশ সুনবিা
যদওয়ার যক্ষ্নি স্থ্ানীয় মাইনক্রা নফনাি
ইননেটিউশন (এমএফআই) ঋণ সরবরাহ
করনব।
দনরদ্র্ যলাকনদর যক্ষ্নি প্রকল্পটি ননখরচায়
ওয়াশ সুনবিা প্রদান করনব।
প্রকল্পটি
পনরবানরর
িারপ্রানন্ত
পাইপলাইননর মাধ্যনম র্িানর্াগ্য পানন
সরবরাহ নননিত করনব। বািরুম এবং
রান্নাঘনরর সানি সংনর্াগ যদওয়া হনব
র্ানত তারা আনগই পানন পায়।
প্রকল্পটি ওয়াশ অবকাঠানমানত বাড়নত
অনভগম্যতা সরবরাহ করনব র্া পনরবার
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তানর
খ

অংশ
গ্রহণকারী

আনলাচনার
স্থ্ান

মূল আনলাচয নবষয়সমূহ

প্রনতনক্রয়া/বণ মনা
এবং জনসািারনণর স্থ্ান সহ ননব মানচত
অঞ্চনল ননরাপদ পানন এবং স্যানননেশন
সরবরাহ কনর।
কনমউননটির যলাকনদর মনধ্য ওয়াশ
সনচতনতা বৃনদ্ধ করা হনব।
ম ওয়াশ সুনবিা
পনরবার ও কনমউননটি পর্ানয়
স্থ্াপননর ফনল শেষ পর্ন্তম পানন বানহত
এবং যভক্টরজননত যরাগ হ্রাস পানব।

সম্পৃক্তকরনণর লক্ষ্ণীয় নদকসমূহ:
পূব মবতী অংশীদার নমটিংগুনলনত এই প্রকনল্পর জন্য যবশ কনয়কটি ইনপুে/পরামশ ম পাওয়া র্ায়।
উন্নত পানন সরবরাহ, স্যানননেশন ও হাইনজননর প্রনয়াজনীয়তা সম্পনকম মানুষ সনচতন। র্িার্ি পানন সরবরাহ
প্রকল্প ও হাইনজন অনুশীলননর অনুপনস্থ্নত শুধুমাি যকবল শারীনরকভানব ক্ষ্নতকারক নয়, বরং পনরবানরর
সামনগ্রক অি মনননতক অবস্থ্ার উপরও প্রভাব যফনল। পানন বানহত ও যভক্টর বানহত যরানগর মনতা স্বাস্থ্যগত
সমস্যাগুনলও সুনবিানভাগীনদর জন্য গুরুতর উনিনগর নবষয়। র্িার্ি প্রনশক্ষ্ণ ও আনি মক উত্সাহ প্রদাননর ফনল
সুনবিানভাগীরা তানদর জীবনর্ািার মান উন্নয়ননর জন্য নতুন স্যাননোনর এবং হাইনজন ব্বস্থ্া গ্রহণ করার
সম্ভাবনা খুব যবনশ।
ম
ঋণ প্রদাননর পনর পর্নবক্ষ্ণ
করা জরুরী র্ানত ঋণটি র্িার্ি উনেনশ্য ব্বহার করা হয়। প্রকল্প সম্পনকমত
ম
ম
কার্ক্রনমর
সুনবিাসমূহ নননিত করনত সুনবিানভাগীনদর মনধ্য প্রচার অতযন্ত কার্কনর।
বাস্তবায়নকারী সংস্থ্ার
(র্ারা প্রকল্পটি নিজাইননর সানি নবনশষভানব জনড়ত রনয়নে) উর্ধ্মতন কম মকতমানদর জন্য নপএনপ এবং ঝ াঁনকপূণ ম
যগাষ্ঠীগুনলর চানহদা ও উনিগ যবাঝার এবং অংশীদার যদর সানি অনবনচ্ছন্ন যর্াগানর্াগ বজায় রাখা গুরুত্বপূণ ম।
র্খনই স্থ্ানীয় নপএনপ এবং দুব মল যগাষ্ঠীগুনলর জন্য কম মসংস্থ্ান সৃনি করার সুনর্াগ রনয়নে যর্খানন অবশ্যই
মনহলানদর অন্তর্ভমক্ত িাকনত হনব। স্থ্ানীয় প্রশাসন, স্থ্ানীয় রাজনননতক যনর্তত্ব এবং প্রকনল্পর ঠিকাদাররা তানদর
জীনবকা ননব মানহর জন্য স্থ্ানীয় এলাকা যিনক অভাবী যলাকনদর কম মসংস্থ্ান বতনর এবং সরবরাহ করার যক্ষ্নি
ম দল গঠন কনর।
কার্কর
অংশীদার শনাক্তকরণ এবং নবনিষণ:
একটি এসইনপ প্রস্তুনতর প্রিম পদনক্ষ্প হনলা প্রকনল্পর অংশীদারনদর ম্যানপং করনে। এই নবনিষণটি এসইনপ
নিজাইননর যকন্দ্ররবন্দু , নবনশষত পরামশ ম এবং যর্াগানর্ানগর জন্য প্রকনল্পর পদ্ধনতগত উন্নয়ন এর জন্য। এর মনধ্য
প্রাসনঙ্গক প্রকনল্পর অংশীদার বা অংশীদারনদর যগাষ্ঠীগুনল নচনিত করা, মূল অংশীদারিছেি নবষয়গুনল এবং
ম
উনিগগুনল নচনিতকরণ এবং প্রনতটি অংশীদার বা অংশীদার গ্রুনপর জন্য উপযুক্ত স্তর ননিারনণর
জন্য প্রকনল্পর
অংশীদার যদর ম্যানপং জনড়ত। এই নবভাগটি অংশীদার ম্যানপং প্রনক্রয়া যিনক প্রাপ্ত ফলাফলগুনল বণ মনা কনর।
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অংশীদার যশ্রণীকরণ, পনরচয় এবং নবনিষণ:
ম এবং উপনর্াগী সম্পৃক্ততার উনেনশ্য, প্রস্তানবত প্রকনল্পর অংশীদার যদর ননম্ননলনখত মূল নবভাগগুনলনত
কার্কর
নবভক্ত করা হনয়নে:
প্রকল্প প্রভানবত দলগুনল: ব্নক্তবগ ম, যগাষ্ঠী এবং অন্যান্য সিা প্রতযক্ষ্ভানব ইনতবাচক বা প্রনতকূলভানব (প্রকৃত বা
সম্ভাব্) প্রকল্প িারা প্রভানবত হনয়নে অিবা প্রকনল্পর সানি সম্পনকমত পনরবতমননক সবনচনয় সংনবদনশীল নহসানব
নচনিত কনরনে এবং র্ানদর নচনিত প্রশমন ও পনরচালনা ব্বস্থ্াগুনলর নবষনয় নসদ্ধান্ত গ্রহনণ নননবড়ভানব ননযুক্ত
িাকা প্রনয়াজন;
অন্যান্য আগ্রহী দল: ব্নক্ত/যগাষ্ঠী/সিা র্ারা প্রকনল্পর প্রতযক্ষ্ প্রভাব অনুভব করনত পানর তনব প্রকনল্প র্ার
আগ্রহ রনয়নে এবং প্রকল্প এবং এর বাস্তবায়ননর প্রনক্রয়াটি যকান ভানব প্রভাব যফলনত পানর; এবং
ক্ষ্নতগ্রস্থ্ গ্রুপ: যর্ সকল ব্নক্ত ঝ াঁনকপূণ ম অবস্থ্াননর কারনণ অন্য যকান যগাষ্ঠীর তুলনায় প্রকনল্পর অসতকমতার
প্রভানব প্রভানবত হনত পানর বা আরও সুনবিাবনঞ্চত হনত পানর (মনহলা, বৃদ্ধ, নশশু, মনহলা যনর্তত্বািীন পনরবার,
প্রনতবিী, আনদবাসী, জানতগত/িমীয়/নলঙ্গ সংখ্যালঘুনদর কারনণ, এলনজনবটি সম্প্রদায়), এবং প্রকনল্পর সানি
সম্পনকমত পরামশ ম এবং নসদ্ধান্ত গ্রহনণর প্রনক্রয়ানত তানদর সমান প্রনতনননিত্ব নননিত করনত নবনশষ ব্বস্থ্ার
প্রনয়াজন হনত পানর।
সমস্ত নচনিত অংশীদার যদর সানি জনড়ত হওয়া প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়ননর জন্য অংশীদার পক্ষ্গুনলর
সব মানিক সম্ভাব্ অবদান নননিত করনত সহায়তা করনব এবং প্রকল্পটি তানদর পূব ম-নবেমান দক্ষ্তা, যনেওয়াকম
এবং এনজোগুনলনত আকষণম করনত সক্ষ্ম করনব। এটি কনমউননটির ও নবনভন্ন পনক্ষ্র প্রকনল্পর প্রানতষ্ঠাননক
অনুনমাদন উভনয়র পনক্ষ্ও সহায়তা করনব। স্থ্ানীয় জ্ঞান এবং অনভজ্ঞতা অংশীদার যদর সনক্রয় করনত
সহনর্ানগতা কনর।
নচনিত অংশীদার গ্রুপগুনলর একটি সািারণ তানলকা নীনচ যেনবল ২ এ উপস্থ্াপন করা হনয়নে। অংশীদারনদর
শনাক্তকরণ এবং নবনিষণগুনল নবশদভানব সংযুনক্ত- ক. যত যদখাননা হনয়নে
সারণী ২: সম্ভাব্ অংশীদার গ্রুপ এবং আগ্রহী দলগুনল
অংশীদার গ্রুপ
আন্তজমানতক পর্ায়ম
আন্তজমানতক উন্নয়ন সংস্থ্া (আইনিএ)
জাতীয় পর্ায়ম (আগ্রহী অংশীদার )
জনস্বাস্থ্য প্রনকৌশল অনিদপ্তর (নিনপএইচই)
পল্লী কম ম সহায়ক ফাউনেশন (নপনকএসএফ)
মাইনক্রা নফনাি ইননেটিউেস (এমএফআই)

ওয়াশ যসক্টনর কম মরত এননজওগুনল

যজলা প্রশাসন যজলা পুনলশ, নিওই, ইতযানদ
নবনভন্ন সরকারী এনজনি

আগ্রহ/এননগজনমনির কারণ
প্রকনল্পর অি মায়ন করনে।
বাস্তবায়নকারী সংস্থ্া
বাস্তবায়নকারী সংস্থ্া
এই সংস্থ্াগুনল এই প্রকনল্পর আওতায় পনরবার এবং স্থ্ানীয়
উনোক্তানদর ঋণ প্রদান করনব। তারা এই প্রকনল্পর সক্ষ্মতা বৃনদ্ধ
কম মসূনচর আওতায় ইএসএফ, ইএস মূল্যায়ন এবং প্রশমন ব্বস্থ্া
ইতযানদ নবষনয় প্রনশক্ষ্ণ গ্রহণ করনব।
ম
এই সংস্থ্াগুনল প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্ক্রমগুনলনত
অংশ নননত পানর:
ননম মাণ, পনরচালনা এবং রক্ষ্ণানবক্ষ্ণ, আচরণগত পনরবতমন
যর্াগানর্াগ, মননেনরং ইননানভশন (এফএসএম) এবং অনভনর্ানগর
প্রনতকার।
ম নপনকএসএফ
প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়ননর জন্য উপনজলা পর্ানয়
এবং নিনপএইচইনক সহায়তা করার জন্য দায়বদ্ধ িাকনবন। প্রকল্প
ম এই সমস্ত সংস্থ্ার সমি মন/সম্মনত
বাস্তবায়ননর সময় নবনভন্ন পর্ানয়
ম রনয়নে এবং স্থ্ানীয়
প্রনয়াজন। যর্নহতু প্রকল্পটির ননম মাণ কার্ক্রম
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অংশীদার গ্রুপ
গণমাধ্যম (নপ্রি এবং ইনলকিননক)
এলাকার নাগনরক এবং মনহলানদর সংগঠন

মানবানিকার, যজোর এবং শ্রম সংস্থ্া
গনবষক (ওয়াশ যসক্টর)
স্যাননোনর ন্যাপনকন প্রস্তুতকারী

আগ্রহ/এননগজনমনির কারণ
সরকার পনরনষবা প্রনয়াজন, এই গ্রুপগুনল এই প্রকনল্প অতযন্ত
আগ্রহী।
ম সম্পনকম সািারণ
তারা প্রকল্প নবকাশকারীনদর পনরকনল্পত কার্ক্রম
মানুষনক অবনহত করার এবং তথ্য প্রকানশর জন্য মধ্যস্থ্তাকারী
নহনসনব কাজ করনব।
ম
প্রকল্প বাস্তবায়ননর সময় এবং কার্ক্রনমর
সময় নবনভন্ন মনহলা
সংগঠনগুনল প্রকল্পটির সানি অতযন্ত আগ্রহী হনব, নজনবনভ সমস্যাগুনল
ম
সমািাননর জন্য নননদ মি কম মসূনচ িাকনব এবং প্রকনল্পর কার্ক্রনম
মসংস্থ্াননর
স্থ্ানীয় মনহলানদর কম
সুনর্াগ িাকনব।
ম এইচআর, যজোর ইসুয এবং শ্রম অনিকারগুনলর
বাস্তবায়ন পর্ানয়
ম
কমপ্লানয়ি পর্নবক্ষ্ণ
করা।
ওয়াশ প্রযুনক্ত উদ্ভাবন কানজ জনড়ত হনত পানর, নবনশষত মল বজময
ব্বস্থ্াপনায় (উপাদান ২.৪ এর অিীনন)।
২.২ ও ২.৩ উপাদানগুনলর মাধ্যনম বনিতম উত্পাদননর সুনর্াগ নননত
পানর।

স্থ্ানীয় পর্ায়ম
প্রকনল্পর সুনবিানভাগী (ক্ষ্নতগ্রস্থ্ ব্নক্ত)

ম নকছু অস্থ্ায়ী, স্থ্ানীয় প্রনতকূল সামানজক এবং
ননম মানণর পর্ানয়
পনরনবশগত প্রভাব িাকনত পানর। তনব, প্রকল্পটি যবনশরভাগ
সুনবিানভাগীনদর উপর ইনতবাচক প্রভাব যফলনব বনল আশা করা
হনচ্ছ।
স্থ্ানীয় সম্প্রদানয়র যনতারা - রাজনননতক ও ক্ষ্নতগ্রস্থ্ সম্প্রদানয়র এবং দুব মল জননগাষ্ঠীর স্বানি মর প্রনতনননিত্ব
স্থ্ানীয় ননব মানচত যনর্তত্ব
কনর।
প্রকনল্পর
কম মচারী
এবং
প্রকনল্পর এই প্রকনল্পর সানি নবনভন্ন পরামশ মদাতা, শ্রনমক, ঠিকাদার, সাবপরামশ মদাতা, নবনক্রতা, সরবরাহকারী, ঠিকাদার, সরবরাহকারী এবং নবনক্রতারা ননযুক্ত িাকনবন।
ঠিকাদার, উপ-ঠিকাদার এবং শ্রনমক
ওয়াশ সুনবিার জন্য স্থ্ানীয় ভূনম দাতা
তানদর জনড়ততা এবং অবদাননর কারনণ, তানদর সুনবিার জন্য
নিজাইননর ভনবষ্যনত এবং পনরচালনার নবষনয় একটি বক্তব্ িাকনত
পানর।
স্থ্ানীয় উনোক্তা
প্রকল্পটি ওয়াশ খানতর বাজানরর উন্নয়নন প্রচার করনব এবং
প্রনশক্ষ্নণর পাশাপানশ এই অংশীদার যদর তানদর ব্বসানয়ক
ম বাড়াননার জন্য ঋণ সুনবিা প্রদান করনব।
কার্ক্রম
স্থ্ানীয় নিননক এবং স্বাস্থ্য খানতর
স্থ্ানীয় নিননকগুনলনত বা তার কাোকানে জায়গায় ওয়াশ সুনবিাগুনল
যপশাদারগণ
নননম মত হনত পানর। যকানও স্থ্ানীয় যকানভি-১৯ যকস এই অংশীদার
যদর উনল্লখনর্াগ্যভানব প্রভানবত করনব।
স্থ্ানীয় যবসরকারী স্কুল (নশক্ষ্ক এবং
স্থ্ানীয় নবোলয়গুনলর আনশপানশ ওয়াশ সুনবিাগুনল নননম মত হনত
নশক্ষ্ািী)
পানর।
স্থ্ানীয় ঝাড়ুদার ও যসনেজ যহালাস ম

স্যানননেশন সুনবিা এই অংশীদার যদর কানজর চাপ বানড়নয় তুলনব।
এোড়াও, প্রকনল্পর পদনক্ষ্নপর কারনণ তানদর যপশাগত স্বাস্থ্য ঝ াঁনক
হ্রাস পানব।

কনম্পাননি অনুসানর অংশীদার (ক্ষ্নতগ্রস্থ্ দল, আগ্রহী দল এবং দুব মল দল) সংযুনক্ত-ক -যত নবশদ নববরনণর
মাধ্যনম তানদর শনাক্তকরণ ও প্রনয়াজনীয়তা উনল্লখ করা হনয়নে;
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সারণী ৩. সুনবিাবনঞ্চত অংশীদার এবং তানদর চানহদা
নবজ্ঞনপ্ত পেযসই উপায়/পরামশ ম

প্রকনল্পর উপাদান

ক্ষ্নতগ্রস্থ্ গ্রুপ এবং ব্নক্ত

ববনশিয/প্রনয়াজন

উপাদান ১:
পানন সরবরানহ
নবনননয়াগ

দনরদ্র্ ও অনতদনরদ্র্, প্রবীণ,
শারীনরক ও মাননসকভানব
অক্ষ্ম, বকনশার বয়সী
যমনয়রা, গভ মবতী মনহলা,
নবিবা, সংখ্যালঘু নহজড়া
সম্প্রদায় এবং জানতগত
সংখ্যালঘু।

 ওয়াশ ও নজনবনভ, বয়স গ্রুপ, সামানজক  সামনাসামনন, যকবলমাি মনহলা,  নজনবনভ, নলঙ্গ সম্পনকমত
অবস্থ্ান, যরাগ, নলঙ্গ-নবভাজন, নকনশারএলনজনবটি সম্প্রদায়, নকনশারী
সনহংসতা ইসুযনত এবং
নকনশারীনদর এবং িািনজোর/এলনজনবটি
যমনয়, মনহলা, প্রনতবিী ব্নক্ত
নহজড়া সম্প্রদানয়র সানি
ইতযানদর সানি ববঠক।
সম্প্রদানয়র অনন্য সমস্যাগুনলর উপর
কাজ করা এননজওগুনল
ম হনত পানর
ননভ মর কনর পনরবনতমত হনত পানর।
যবশ কার্কর
কারণ তারা ইনতমনধ্য
 প্রবীণ পুরুষ ও মনহলা, গভ মবতী মনহলা,
নননদ মি নবভানগ পনরনচত
প্রনতবিী ব্নক্তনদর প্রকল্প পরামনশ ম অংশ
এবং তানদর সমস্যা এবং
নননত এবং প্রকনল্পর সুনবিা গ্রহনণর জন্য
সম্ভাব্ প্রনতকার সম্পনকম
শারীনরক সহায়তার প্রনয়াজন।
পরামশ ম নদনত পানর।
 র্নদও নজনবনভ ঝ াঁনক যরটিং কম, তনব যর্
যকানও ঘেনায় নজনবনভ র্ভক্তনভাগীর
যক্ষ্নি, প্রাপ্তবয়স্ক মনহলা, নকনশারী
নাবালক যেনল-যমনয়রা ইতযানদ যক্ষ্নি
যকসযুক্ত সংযুক্ত যমনিনকল এবং আইনী
সহায়তা প্রনয়াজন।
 িািনজোর এবং এলনজনবটি সম্প্রদানয়র
নবনশষ ভানব হ্যােনলংনয়র প্রনয়াজন হনব
কারণ তানদর প্রনয়াজনগুনল সািারনণর
যচনয় আলাদা হনব।

অনতনরক্ত সম্পদ প্রনয়াজন
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প্রকনল্পর উপাদান

ক্ষ্নতগ্রস্থ্ গ্রুপ এবং ব্নক্ত

ববনশিয/প্রনয়াজন

নবজ্ঞনপ্ত পেযসই উপায়/পরামশ ম

উপাদান ২:
স্যানননেশন এবং
স্বাস্থ্যনবনিনত
নবনননয়াগ

যর্মন উপনর

উপনরর মত এবং
নকনশারী যমনয়নদর প্রািনমকভানব মানসনকর
হাইনজন সম্পনকমত সমস্যাগুনলর নচনিত করা
প্রনয়াজন ।

যর্মন উপনর

যর্মন উপনর

উপাদান ৩:
প্রানতষ্ঠাননক
শনক্তশালীকরণ

নিনপএইচই, নপনকএসএফ
এবং এমএফআই এর
প্রনতবিী কমীগণ

 আলাদাভানব সক্ষ্ম ব্নক্তনদর জন্য
প্রনশক্ষ্ণ ও সক্ষ্মতা বৃনদ্ধমূলক
ম
কার্ক্রনমর
নিজাইন করা দরকার।

 তানদর নবনশষ প্রনয়াজনগুনল
যবাঝার জন্য মুনখামুনখ
আনলাচনা।



উপাদান ৪:
প্রকল্প বাস্তবায়ন
এবং পনরচালনা

নিনপএইচই, নপনকএসএফ
এবং এমএফআই এর
প্রনতবিী কমীগণ

 নকছু মাঠ-নভনিক নক্রয়াকলাপ নভন্নভানব
সক্ষ্ম ব্নক্তনদর জন্য কঠিন হনত পানর।

তানদর নবনশষ প্রনয়াজনগুনল যবাঝার
জন্য মুনখামুনখ আনলাচনা।

উপাদান ৫:
জরুরী
প্রনতনক্রয়া/সাড়া

উপাদান ১ অনুর্ায়ী

উপাদান ১ অনুর্ায়ী

উপাদান ১ অনুর্ায়ী

অনতনরক্ত সম্পদ প্রনয়াজন

প্রনতবিী ব্নক্তনদর সানি
কাজ করা এননজওগুনল
ম
প্রনশক্ষ্ণ
কার্ক্রনমর
নিজাইন এবং প্রনয়ানগর
সময় সহায়তা প্রদান
করনত পানর।
না

উপাদান ১ অনুর্ায়ী
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অংশীদার ম্যানপং:
অংশীদার ম্যানপং, নীনচর নচনি নচনিত অংশীদার যদর প্রনতটি গ্রুনপর জন্য তানদর আগ্রনহর স্তর এবং প্রভানবর
স্তনরর উপর নভনি কনর জনড়ত িাকার স্তর নচনিত করার জন্য হানত যনওয়া হনয়নেল। ম্যানপংনয়র বণ মনা
ননম্নরূপ:
উপনরর িান নদনকর চতুনষ্কানণর অংশীদার যদর নননবড়ভানব পনরচালনা করা প্রনয়াজন (অি মাত্ ননয়নমত ও
সনক্রয়ভানব ননযুক্ত হওয়া প্রনয়াজন এবং তানদর নদনক যফাকাস করা উনচত)। এর কারণ হ'ল অংশীদার গণ
র্ারা প্রকনল্প সবনচনয় আগ্রহী এবং এর ফলাফলনক প্রভানবত করার সম্ভাবনা রনয়নে (অি মাত্ প্রকনল্পর এনগনয়
যনয়ার দক্ষ্তা)।
পরবতী চতুর্ভমজ এর অংশীদার যদর (অি মাত্ চতুর্ভমজ ২ এবং চতুর্ভমজ ৩) উপনস্থ্ত িাকনত হনব - অি মাৎ তথ্য
সরবরাহ করা এবং অংশীদার যদর আগ্রনহর নবষনয় পরামশ ম যনওয়া উনচত। চূড়ান্ত অংশীদার যদর (অি মাত্
ম
চতুর্ভমজ ৪ এ) পর্নবক্ষ্ণ
করা দরকার - অি মাত্ প্রকনল্পর মূল নবষয়গুনল সম্পনকম অবনহত নক না। তানদর
আগ্রনহর বা প্রভানবর স্তরটি পনরবতমন হয় নকনা তা িযাক করা গুরুত্বপূণ ম।
প্রকনল্পর নননদ মনশত স্থ্ানীয়, জাতীয় এবং আন্তজমানতক অংশীদার যদর কাে যিনক প্রাপ্ত মন্তব্ এবং ইনপুনের
ম পরামশ ম চলাকালীন অংশীদার তানলকার পাশাপানশ অংশীদার নবনিষণ এবং
আনলানক পনরকল্পনা পর্ানয়
ম্যানপং সংনশািন ও আপনিে করা অব্াহত িাকনব।
উচ্চ প্রভাব-স্বল্প আগ্রহ
(চতুর্ভমজ ২- সন্তুি)

দাতা
বাস্তবায়নকারী
সরকারী সংস্থ্া
স্থ্ানীয় ব্বসায়ী সনমনত
গুরুত্বপূণ ম উনোক্তা

ননম্ন প্রভাব-ননম্ন আগ্রহ
(চতুর্ভমজ ১- মননের)

ননম্ন প্রভাব - উচ্চ আগ্রহ
(চতুর্ভমজ ৩- অবগত িাকুন)

সািারন জনগণ

প্রকল্প ক্ষ্নতগ্রস্থ্ জননগাষ্ঠী
ক্ষ্নতগ্রস্থ্ দল

কম

প্রভানবর স্তর

উচ্চ

নমনিয়া

উচ্চ প্রভাব-উচ্চ আগ্রহ
(চতুর্ভমজ ১- ঘননষ্ঠভানব পনরচালনা
করুন)

কম
উচ্চ

প্রভানবর স্তর
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অংশীদার সম্পৃক্তকরণ পদ্ধনত:
যকানভি-১৯ প্রদুভ মানবর আনলানক সম্পৃক্তকরনণর পদ্ধনত ও উপায় :
যকানভি-১৯ এর প্রাদুভ মাব ও প্রসানরর ফনল দূরত্ব বজায় রাখা, নবনশষত ভাইরাস সংক্রমনণর ঝ াঁনক যরাি ও হ্রাস
করার জন্য জনসমাগম এড়ানত জাতীয় বা স্থ্ানীয় নবনি নননষি পালনন বাধ্য হনয়নে। সামানজক নবনভন্ন
নবনিনননষিমূলক পদনক্ষ্প, নকছু জনসমাগম, সভা এবং জনগনণর চলাচনল কনঠার নবনিনননষি আনরাপ কনর,
এবং জনগনণর সামানজক অনুষ্ঠান না করার পরামশ ম যদওয়া হনয়নে। একই সমনয়, সািারণ জনগণ নবনশষত
ম সনচতন এবং উনিগ্ন
বড় বড় সমানবনশ সামানজক যমলানমশার মাধ্যনম সংক্রমণজননত ঝ াঁনক সম্পনকম ক্রমবিমান
হনয় পনড়নে।
নবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া যকানভি-১৯ নননয় কাজ করার যক্ষ্নি প্রযুনক্তগত নদকনননদ মশনা জানর কনরনে, এর মনধ্য
রনয়নে: (i ) ঝ াঁনকপূণ ম যর্াগানর্াগ এবং কনমউননটির সম্পৃক্ততা (আরনসনসই) অযাকশন প্লযান গাইনিি প্রস্তুনত
এবং প্রনতনক্রয়া; (i i ) ঝ াঁনকপূণ ম যর্াগানর্াগ এবং কনমউননটির সম্পৃক্ততা (আরনসনসই) প্রস্তুনত এবং প্রনতনক্রয়া;
(i i i ) স্বাস্থ্যনসবা সুনবিার জন্য কনভি-১৯ ঝ াঁনকপূণ ম যর্াগানর্াগ প্যানকজ; (i v) কম মনক্ষ্ি যকানভি-১৯ এর
জন্য প্রস্তুত হওয়া; এবং (v) যকানভি-১৯ এর সানি যুক্ত সামানজক ঝ াঁনক যরাি ও সমািাননর জন্য গাইি। এই
সমস্ত ননি নীনচর নলনের মাধ্যনম নবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্ার ওনয়বসাইনে পাওয়া র্ায়:
ht t ps://www.who.i nt /el aysf erences/l andases/novel -coronavi rus-2019/t echni cal -gui dance।

যকানভি-১৯ মহামারী পনরনস্থ্নত নবনবচনা কনর, জনগনণর পরামশ ম এবং প্রকনল্পর অংশীদার যদর জনড়ত করার
জন্য জাতীয় প্রনয়াজনীয়তা এবং নবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া কর্তমক জানর করা যকানও আপনিে নদকনননদ মশনা যদওয়া
দরকার। এো গুরুত্বপূণ ম যর্ িানয়িনদর সানি পরামশ ম ও অংশীদার যদর জনড়ত করার নবকল্প উপায়গুনল
স্থ্ানীয় প্রনয়াাগনর্াগ্য আইন ও নীনতমালা অনুসানর করা, নবনশষত নমনিয়া ও যর্াগানর্াগ সম্পনকমত নীনচ
ম পরামশ মগুনল নননিত হওয়া র্ায় যর্ যসগুনল প্রকনল্প প্রনয়াগকারী নবেমান আইন এবং আইন অনুসানর
ননিানরত
রনয়নে।
ম উনিনগর সানি, অংশীদার যদর পরামশ ম ও সনচতন রাখার
ভাইরাস েনড়নয় র্াওয়ার ঝ াঁনক সম্পনকম ক্রমবিমান
প্রনয়াজন রনয়নে। জাতীয় আইননর প্রনয়াজনীয়তার সানি কমপ্লানয়ি নননিতকরনণর গুরুত্বনক নবনবচনা কনর,
যকাভি-১৯ প্রাদুভ মানবর মনধ্য অংশীদার যদর পরামনশ মর জন্য নীনচ নকছু পরামশ ম যদওয়া হল:
 প্রকনল্পর অিীনন অংশীদার যদর জনড়ত হওয়া এবং জনসািারনণর পরামনশ মর জন্য পনরকল্পনামূলক
ম নচনিত ও পর্ানলাচনা
ম
কার্ক্রম
করা।
 প্রস্তানবত জমানয়নতর স্থ্ান ও আকার, জমানয়নতর নিনকানয়নি, অংশীদার যদর যশ্রণীসহ অংশীদার
ম করা।
যদর সানি প্রতযক্ষ্ সম্পৃক্তার স্তর ননিারণ
 এই সম্পৃক্ততার জন্য ভাইরাস সংক্রমণজননত ঝ াঁনকর মািা এবং কীভানব যদনশ/প্রকনল্পর যক্ষ্নি
ম হয় এমন নননষিাজ্ঞাগুনল এই সম্পৃক্ততানক প্রভানবত করনব তা মূল্যায়ন করা।
কার্কর
 প্রকনল্পর নক্রয়াকলাপগুনল নচনিত করা র্ার জন্য পরামশ ম/সম্পৃক্ততা প্রকনল্পর উপর উনল্লখনর্াগ্য প্রভাব
যফলা স্থ্নগত করা র্ানব না।
ম
 প্রকল্প প্রসনঙ্গ কার্করভানব
ব্বহার করা যর্নত পানর এমন যর্াগানর্ানগর চযাননলগুনলর িরণ নচনিত
ম করুন।
করার জন্য মূল অংশীদার গ্রুপগুনলর মনধ্য আইনসটি অনুশীলননর স্তর ননিারণ
ম পনরচালানার সময় যর্াগানর্ানগর
উপনরাক্ত নবষনয়র আনলানক, অংশীদার যদর পরামশ ম ও জনড়ত কার্ক্রম
নননদ মি চযাননলগুনল নবনবচনা করা দরকার। বতমমান যকানভি-১৯ পনরনস্থ্নতর আনলানক যর্াগানর্ানগর চযাননলগুনল
ননব মাচন করার সময় নীনচ কনয়কটি নবষয় নবনবচনার জন্য যদওয়া হনলা:
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 গণ শুনানন, কম মশালা ও কনমউননটির সভা সহ জনসািারনণর সমানবশ (জাতীয় নননষিাজ্ঞাগুনল
নবনবচনায় যনওয়া) এনড়নয় চলুন;
র্নদ যোে সভা করার অনুমনত িানক তনব যোে-গ্রুপ অনিনবশনগুনলনত পরামশ ম করুন, যর্মন যফাকাস
গ্রুনপর সভা, র্নদ অনুমনত না যদওয়া হয় তনব ওনয়বএে, জুম এবং স্কাইপ সহ অনলাইন
চযাননলগুনলর মাধ্যনম সভা পনরচালনা করার যুনক্তসঙ্গত প্রনচিা করুন;
নননিত যহান যর্ প্রনতযনকই অংশীদার পনরকল্পনার সানি জনড়ত এবং সামানজক আচরণ ও উন্নত
স্বাস্থ্যনবনি সম্পনকম সনচতন। অংশীদার যদর নননয় যকানও ইনভি আনয়াজননর আনগ জাতীয়
স্বাস্থ্যনবনি অনুশীলননর কিা আনগই নবনবচনা করনত হনব।
যর্াগানর্ানগর নবনভন্ন উপায় ও সামানজক নমনিয়া এবং অনলাইন চযাননলগুনলনত আরও ননভ মর কনর।
যর্খানন সম্ভব ও উপযুক্ত, যসখানন অংশীদার যদর িরণ এবং নবভানগর নভনিনত অনলাইন প্লযােফম ম
এবং চযােগ্রুপগুনল বতনর করুন;
অংশীদার গণ র্খন অনলাইন চযানননল অযানেস না রানখ বা ঘন ঘন যসগুনল ব্বহার না কনর
যর্াগানর্ানগর ঐনতহ্যবাহী চযাননলগুনল (টিনভ, সংবাদপি, যরনিও, যিনিনকনেি যফান-লাইন এবং
যমল) ব্বহার করুন। ঐনতহ্যবাহী চযাননলগুনল অংশীদার যদর কানে প্রাসনঙ্গক তথ্য যপৌাঁনে যদওয়ার
ম হনত পানর এবং তানদর মতামত ও পরামশ ম প্রদাননর অনুমনত যদয়;
যক্ষ্নিও কার্কর
 যর্খানন প্রকল্প ক্ষ্নতগ্রস্থ্ ব্নক্ত বা উপকারনভাগীনদর সানি সরাসনর জনড়ত হওয়া প্রনয়াজন, ইনমল
বাতমা, যমল, অনলাইন প্লযােফম ম, জ্ঞানসম্পন্ন অপানরেরনদর মাধ্যনম যফান লাইন ব্বহানরর মাধ্যনম
প্রনতটি পনরবানরর সানি সরাসনর যর্াগানর্ানগর জন্য চযাননলগুনল নচনিত করুন;
 প্রনতটি প্রস্তানবত চযানননলর মাধ্যনম জনগণ কীভানব প্রনতনক্রয়া ও পরামশ ম প্রদান করনত পানরন তা
স্পিভানব উনল্লখ করা উনচত;
 তনব, পনরবনতমত পনরনস্থ্নতনত র্খন উপনরাক্ত যর্াগানর্ানগর যকানওটিই অংশীদার যদর সানি
প্রনয়াজনীয় পরামনশ মর জন্য পর্াপ্তম বনল নবনবনচত হয় না, তখন বাস্তবায়নকারী সংস্থ্ার পক্ষ্ যিনক
ম করা যর্নত পানর নকনা তা নননয়
জনগনণর মতামত ও পারমশ ম প্রদান প্রনক্রয়া পুনরায় ননিারণ
ম স্থ্নগত করা সম্ভব নয় বা যর্খানন স্থ্নগতানদশ কনয়ক
আনলাচনা করা উনচত। যর্খানন কার্ক্রম
সপ্তানহরও যবনশ সময় হনত পানর যসখানন বাস্তবায়নকারী সংস্থ্ার পক্ষ্ যিনক নদকনননদ মশনা পাওয়ার
জন্য নবশ্ব ব্াংক টিনমর সানি পরামশ ম করা উনচত।








তথ্য উনন্মাচন পদ্ধনত বণ মনা:
েযাোি ম অনুশীলন নহসানব, প্রকল্প উপকরণগুনল (ইএসএমএফ, এসইনপ ইতযানদ) এর সানি নপএমইউ কর্তমক
প্রিাগত পদ্ধনতনত তানলকার্ভক্ত জনগনণর মন্তব্ ও পরামনশ মর যরনজোর সরবরাহ করা হয়। নপএমইউ প্রকনল্পর
উন্নয়ননর অংশ নহসানব প্রস্তুত করা যকানও অনতনরক্ত ইএেএস মূল্যায়ন উপকরণগুনলর প্রকানশর জন্য অনুরূপ
পদ্ধনতর প্রনয়াগ অব্াহত রাখনব। ইএসএমএফ ও এসইনপ বাংলা এবং ইংনরনজ ভাষায় নবশ্বব্াংক এবং
ম
আন্তজমানতক মাননর প্রনয়াজনীয়তা অনুসানর ৬০ নদননর জন্য জনগনণর পর্ানলাচনার
জন্য উন্মুক্ত করা হনব।
এসইনপ ইএসএমএফ এবং ইএসএমনপ নরনপানেরম সানি একসানি পাবনলক যিানমBযন প্রকাশ করা হনব এবং
একই সময়কানল, অি মাৎ ৬০ নদননর মনধ্য অংশীদার নরনভউনয়র জন্য উন্মুক্ত িাকনব।
যকানভি-১৯ পনরনস্থ্নতনত উপকরণ সামগ্রী নবতরণ করার পাশাপানশ অনলাইনন উন্মুক্ত করা যর্নত পানর।
অংশীদার যদর পরামশ ম ও প্রনতনক্রয়া জানার জন্য ইিারনননে অযানেস সহ র্াবতীয় তথ্য উন্মুক্ত করা ও তা
যদখার জন্য অনুমনত যদয়া। ওনয়বসাইেটি একটি অন-লাইন প্রনতনক্রয়া সহ নিজাইন করা হনব র্ানত পাঠকগণ
প্রকানশত নবষনয় তানদর মন্তব্ রাখনত সক্ষ্ম হন।
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পনরনস্থ্নতর উন্ননতর উপর নভনি কনর, নি অনyনলনপগুনল নপএমইউ অনফনস পাওয়া র্ানব। এসইনপ পুনরা প্রকল্প
চলাকাjxন সব মজনীন যিানমBযন িাকনব। এটি একটি লাইভ িকুনমি এবং যকানও নতুন অংশীদার এবং
আগ্রহী পনক্ষ্র সনাক্তকরণ ও প্রকনল্পর সানি সহনর্ানগতা প্রনক্রয়ায় তানদর জনড়তকরণ নননিত করার জন্য
ম অগ্রগনতর সানি সানি ননয়নমত আপনিে করা হনব। প্রকনল্পর নবকনশত পনরনবনশর
প্রকল্পটি নবনভন্ন পর্ানয়
ম
ম
সানি তানদর কার্কানরতা
এবং প্রাসনঙ্গকতা বজায় রাখনত মতামত দাননর পদ্ধনতগুনল পর্ায়ক্রনম
সংনশািন করা
হনব।
নীনচ সারণীনত উপস্থ্ানপত রূপনরখাটি প্রকনল্পর মূল অংশীদার যদর, অংশীদার গ্রুপগুনলর সানি যশয়ার করার
জন্য নবনভন্ন িরনণর তথ্য, পাশাপানশ যর্াগানর্ানগর নননদ মি উপায় এবং নবজ্ঞনপ্তর পদ্ধনত সংনক্ষ্প্তসার তুনল
ম করার পদ্ধনত সম্পনকমত নববরণ
িনরনে। নীনচর সারনণনত প্রস্তানবত অংশীদার জনড়তকরণ প্রনক্রয়া কার্কর
সরবরাহ করা হনয়নে।
সারণী ৪: অংশীদার সম্পৃক্তকরণ এবং তথ্য উনন্মাচন পদ্ধনত
(দ্র্িব্: যকনভি-১৯ পনরনস্থ্নতর উন্ননত না হওয়া পর্ন্তম যকবল অনলাইন/নিনজোল পদ্ধনত অনyসরণ করা হনব)
অংশীদার
গ্রুপ
কনমউননটিগুনল
প্রকনল্পর
মাধ্যনম
সরাসনর
উপকৃত
হনয়নে

যবসরকারী ও
কনমউননটি
নভনিক সংস্থ্া

প্রকনল্পর তথ্য যশয়ার করা হনয়নে

যর্াগানর্ানগ/উনন্মাচননর উপায়

ইএসএমএফ, এসইনপ;
 অনলাইন নবজ্ঞনপ্ত। ইনলকিননক প্রকাশনা (বাংলা
সরকারী অনভনর্াগ পদ্ধনত;
ও ইংনরনজ ভাষায়) এবং প্রকনল্পর ওনয়বসাইনে
প্রকনল্পর তথ্য ননয়নমত আপনিে
যপ্রস নরনলজ।
প্রনয়ানগর সময় র্নদ প্রস্তুত হয় তনব  মননানীত পাবনলক যলানকশনগুনলনত হাি ম কনপ
অন্য যকানও ইএস ইননিুনমি
(বাংলা ও ইংনরনজ ভাষায়) প্রচার করা,
(সাইে নননদ মি ইএসআইএ,
ইএসএমনপ, এ-আরএনপ ইতযানদ)  স্থ্ানীয় গণমাধ্যনম যপ্রস নরনলজ।
 পরামশ ম সভা।
 তথ্য নলফনলে এবং যরানশওর (বাংলা ও ইংনরনজ
ভাষায়)।

পৃিক ভানব দুব মল দলগুনলর সানি যফাকাস গ্রুপ
আনলাচনা।
ইএসএমএফ, এসইনপ;
সরকারী অনভনর্াগ পদ্ধনত;
প্রকল্প উন্নয়ন ননয়নমত আপনিে

 অনলাইন নবজ্ঞনপ্ত। ইনলকিননক প্রকাশনা (বাংলা
ও ইংনরনজ ভাষায়) এবং প্রকনল্পর ওনয়বসাইনে
যপ্রস নরনলজ।
 মননানীত পাবনলক যলানকশনগুনলনত হাি ম কনপ
(বাংলা ও ইংনরনজ ভাষায়) প্রচার করা,
 স্থ্ানীয় গণমাধ্যনম যপ্রস নরনলজ।
 পরামশ ম সভা।
 তথ্য নলফনলে এবং যরানশওর (বাংলা ও ইংনরনজ
ভাষায়)।

পৃিক ভানব দুব মল দলগুনলর সানি যফাকাস গ্রুপ
আনলাচনা।
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অংশীদার
গ্রুপ
সরকারী
কর্তমপক্ষ্ এবং
সংস্থ্া
সম্পনকমত
ব্বসা ও
উনোগসমূহ

প্রকনল্পর তথ্য যশয়ার করা হনয়নে
ইএসএমএফ, এসইনপ;
সরকারী অনভনর্াগ পদ্ধনত;
প্রকল্প উন্নয়ন ননয়নমত আপনিে

যর্াগানর্ানগ/উনন্মাচননর উপায়
 নপএমইউ অনফসগুনলনত ইএসএমএফ, ইএসএমনপ
এবং এসইনপ-র হাি ম কনপগুনলর প্রচার।
 প্রকনল্পর নস্থ্নত প্রনতনবদন।
 সভা ও যগাল যেনবল ববঠক।

সরকারী অনভনর্াগ পদ্ধনত; প্রকনল্পর  প্রকনল্পর ওনয়বসাইনে ইনলকিননক প্রকাশনা ও
নবকাশ এবং দরপি/ক্রনয়র
যপ্রস নরনলজ।
যঘাষণার নবষনয় আপনিে
 তথ্য নলফনলে ও যরানশওর।
 ক্রয় নবজ্ঞনপ্ত।

প্রকল্প কমী ও প্রকল্প কমী ও শ্রনমক
শ্রনমক







োফ হ্যােবুক।
প্রকল্প কমী এবং কমীনদর ইনমল আপনিে।
কমীনদর সানি ননয়নমত সভা।
অনফনস এবং সাইনে তথ্য যবানি ম ঝলাননা।
নরনপাে,ম নলফনলে।

পনরকনল্পত অংশীদার সম্পৃক্তকরণ যকৌশল:
অংশীদার যদর জনড়ত করার যকৌশল নহনসনব তানদর সম্পনকমত নবষয়গুনল সম্পনকম তানদর মতামত জানানত
প্রাসনঙ্গক তথ্য ও সুনর্াগগুনল সরবরাহ করনত হনব। নননচ সারনণনত প্রকনল্পর জন্য নপএমইউ অংশীদারনদর
ম
সম্পৃক্তকরনণর পদনক্ষ্পগুনল উপস্থ্াপন করা হনয়নে। কার্ক্রনমর
িরণ ও তানদর নিনকানয়নি নতনটি মূল
ম অনভনর্ানজত: প্রকল্প প্রস্তুনত (ঠিকাদার ও প্রনকউরনমি নিজাইন, সরবরাহ সহ), ননম মাণ, এবং
প্রকনল্পর পর্ানয়
পনরচালনা এবং রক্ষ্ণানবক্ষ্ণ।
এটি লক্ষ্ণীয় যর্ শুধুমাি নিনজোল, ইিারননে, যসাশ্যাল নমনিয়া ইতযানদ অনুসরণ করা হনব যর্খানন যকানভি১৯ অবস্থ্ার উন্ননত না হওয়া পর্ন্তম মুনখামুনখ আনলাচনা এড়াননা র্ায়। অন্যান্য মুনখামুনখ আনলাচনা যপাে
যকানভি-১৯ নপনরয়নির জন্য প্রনর্াজয হনব।
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সারণী ৫: অংশীদার সম্পৃক্তকরণ যকৌশল

ম প্রকনল্পর প্রস্তুনত (প্রকনল্পর নকশা, যস্কানপং, ইএসএমএফ/ইএসনসনপ/এসইনপ প্রকাশ)
প্রিম পর্ায়:

পর্ায়ম

লনক্ষ্যত অংশীদার গণ
প্রকল্প ক্ষ্নতগ্রস্থ্য
ব্নক্তরা:
প্রকল্প অঞ্চনল বানসযা
যলাক, ক্ষ্নতগ্রস্থ্
পনরবারগুনল

সম্পৃক্তকরনণর নবষয়সমূহ
ইএসএমএফ, ইএসআইএ,
ইএসনসনপ, এসইনপ; প্রকনল্পর
সুনর্াগ এবং যর্ৌনক্তকতা;
প্রকল্প ইএেএস নীনত;
অনভনর্াগ ননরসণ প্রনক্রয়া ।

সম্পৃক্তকরনণর যকৌশলসমূহ
জনসভা, মনহলা ও দুব মল যশ্রণীর
জন্য পৃিক সভা;, সামনাসামনন
ববঠক, গণ/সামানজক নমনিয়া
যর্াগানর্াগ (প্রনয়াজন নহসানব),
নলনখত তনথ্যর প্রকাশ:
যরানশওর, যপাোর, ফ্লাইয়াস ম,
ওনয়বসাইে, তথ্য যবাি ম বা
যিস্ক, অনভনর্াগ ব্বস্থ্া, স্থ্ানীয়
সংবাদপি ইতযানদ।

অবস্থ্ান/নিনকানয়নি
দানয়ত্ব
প্রকনল্পর সাইেগুনলনত
নিনপএইচইএম -নপএমইউ
এবং নবনভন্ন উপাদান
নপনকএসএফ- নপএমইউ
নহসানব বিমানসক সভা
ম করা হনব এবং,
কার্কর
গণ/সামানজক নমনিয়া ও
রুটিন আনলাচনার মাধ্যনম
অনবনচ্ছন্ন যর্াগানর্াগ
ম করা হনব।
কার্কর

অন্যান্য আগ্রহী
দলগুনল (বানহ্যক) এননজওএস ওয়াশ
এবং নজনবনভ খানত
কম মরত

ইএসএমএফ, ইএসআইএ,
সামনাসামনন ববঠক
ইএসনসনপ, এসইনপ; প্রকনল্পর নপএনপগুনলর সানি যর্ৌি
সুনর্াগ এবং যর্ৌনক্তকতা;
পাবনলক/ কনমউননটি নমটিং।
প্রকল্প ইএেএস নীনত;
অনভনর্াগ ননরসণ প্রনক্রয়া ।

আক্রান্ত সম্প্রদানয়র সানি
বিমানসক ববঠক;
স্থ্ানীয় এবং জাতীয়
ম উন্মুক্ত সভা।
পর্ানয়

নিনপএইচইএম -নপএমইউ
নপনকএসএফ- নপএমইউ

অন্যান্য আগ্রহী
দলগুনল (অভযন্তরীণ)
যপ্রস ও নমনিয়া
স্থ্ানীয় এননজও, প্রকল্প
বাস্তবায়ননর সানি
সম্পনকমত নবনভন্ন
সরকারী নবভাগ যর্মন
যজলা প্রশাসন যজলা
পুনলশ, যপৌর, নিওই
ইতযানদ।

ইএসএমএফ, ইএসআইএ,
ইএসনসনপ, এসইনপ; প্রকনল্পর
সুনর্াগ এবং যর্ৌনক্তকতা;
প্রকল্প ইএেএস নীনত;
অনভনর্াগ ননরসণ প্রনক্রয়া ।

জনসভা, প্রনশক্ষ্ণ/কম মশালা
(নবনশষত মনহলা এবং দুব মল
ব্নক্তনদর প্রনয়াজন অনুসানর
পৃিক সভা), গণ/সামানজক
নমনিয়া যর্াগানর্াগ, নলনখত
তনথ্যর প্রকাশ: যরানশওর,
যপাোর, ফ্লাইয়াস ম,
ওনয়বসাইে,তথ্য যবাি ম
অনভনর্াগ ব্বস্থ্া, কম মসংস্থ্ান
নননয়ানগর জন্য যনাটিশ যবাি ম

প্রাসনঙ্গক, অংশীদার যদর
সানি প্রকনল্পর সূচনা
ববঠক প্রনয়াজন মনতা
আক্রান্ত স্থ্ান/সম্প্রদানয়র
ববঠক;
গণ/সামানজক যর্াগানর্াগ
মাধ্যনম যর্াগানর্াগ
(প্রনয়াজন নহসানব)
ক্ষ্নতগ্রস্থ্ গ্রানম যরানশওর/
যপাোর সহ তথ্য যিস্ক

নিনপএইচইএম নপএমইউ
নপনকএসএফ নপএমইউ
যজলা প্রশাসন যজলা
পুনলশ, নিওই ইতযানদ
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পর্ায়ম ২: ননম মানণর পর্ায়ম

পর্ায়ম

লনক্ষ্যত অংশীদার গণ
সািারণ পাবনলক,
চাকুরীজীনবগণ ইতযানদ

সম্পৃক্তকরনণর নবষয়সমূহ

সম্পৃক্তকরনণর যকৌশলসমূহ
ইতযানদ।

অবস্থ্ান/নিনকানয়নি
(অনবনচ্ছন্ন)।

অন্যান্য আগ্রহী
দলগুনল (বানহ্যক)
অন্যান্য সরকারী
নবভাগ র্া যিনক
অনুমনত/োড়পি
প্রনয়াজন; ব্বসায়ী,
ঠিকাদার এবং
সরবরাহকারী

আইনী সম্মনত নবষয়
প্রকনল্পর তনথ্যর সুনর্াগ এবং
যুনক্ত এবং ইএেএস নীনতগুনল
ম অনভনর্াগ
সমন্বয় কার্ক্রম,
প্রনক্রয়া প্রনক্রয়া,ইএসএমএফ/
ইএসএমনপ/ইএসআইএ/
ইএসনসনপ/এসইনপ প্রকাশ।

সামনাসামনন ববঠক,
জনসািারণ/সম্প্রদায় সভায়
আমন্ত্রণ,প্রনয়াজনীয় প্রনতনবদন
জমা যদওয়া ।

প্রকাশ সভার
প্রনয়াজনীয় নরনপাে।ম

নিনপএইচইএম নপএমইউ
নপনকএসএফ নপএমইউ
যজলা প্রশাসন যজলা
পুনলশ, নিওই ইতযানদ।

অন্যান্য আগ্রহী
দলগুনল (অভযন্তরীণ)
পরামশ মদাতা িারা
তদারনক; ঠিকাদার,
সাব-ঠিকাদার,
পনরনষবা
সরবরাহকারী,
সরবরাহকারী এবং
তানদর শ্রনমক/
শ্রমশনক্তর তদারনক

ইএসএমএফ, ইএসআইএ,
সামনাসামনন ববঠক,প্রনশক্ষ্ণ/
ইএসনসনপ, এসইনপ; প্রকনল্পর কম মশালা, জনসািারণ/সম্প্রদায়
সুনর্াগ এবং যর্ৌনক্তকতা;
সভায় আমন্ত্রণ।
প্রকল্প ইএেএস নীনত;
অনভনর্াগ ননরসণ প্রনক্রয়া ।

যর্মন প্রনয়াজন

নিনপএইচইএম- নপএমইউ
নপনকএসএফ- নপএমইউ

প্রকল্প ক্ষ্নতগ্রস্থ্ ব্নক্ত
ও ক্ষ্নতগ্রস্থ্ সম্প্রদায়

অনভনর্াগ ব্বস্থ্া
স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষ্া প্রভাব
(ইএমএফ, কনমউননটি
এইচএেএস, কনমউননটি)
চাকুরীর সুনর্াগ
যপ্রানজক্ট অবস্থ্া

ম বিমানসক
ননম মাণ পর্ানয়
সভা প্রনয়াজন মনতা গণ
/সামানজক যর্াগানর্াগ
মাধ্যনম,যনাটিশ যবাি ম,
সাপ্তানহক আপনিে,
রুটিন ইিারঅযাকশন

নিনপএইচইএম- নপএমইউ
নপনকএসএফ- নপএমইউ

জনসভা, যখালা ঘর, প্রনশক্ষ্ণ/
কম মশালা, মনহলা এবং দুব মল
যগাষ্ঠীগুনলর জন্য প্রনয়াজন
অনুর্ায়ী আলাদা সভা, প্রনয়াজন
অনুসানর নপএনপগুনলনত
ব্নক্তগত আউেনরচ, নলনখত

দানয়ত্ব
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পর্ায়ম

লনক্ষ্যত অংশীদার গণ

সম্পৃক্তকরনণর নবষয়সমূহ

সম্পৃক্তকরনণর যকৌশলসমূহ
তনথ্যর প্রকাশ: যরানশওর,
যপাোর, ফ্লাইয়াস ম, ওনয়বসাইে
তথ্য যবাি ম; ননম মাণ সাইনে
যনাটিশ যবাি ম, অনভনর্াগ ব্বস্থ্া
- স্থ্ানীয় মানসক ননউজনলোর।

অবস্থ্ান/নিনকানয়নি
স্থ্ানীয় অনফনস যরানশওর।

দানয়ত্ব

অন্যান্য আগ্রহী
দলগুনল (বানহ্যক)

প্রকনল্পর সুনর্াগ, যর্ৌনক্তকতা
ও ইএেএস নীনতগুনল,
অনভনর্াগ ননরসণ ব্বস্থ্া,
যপ্রানজক্ট অবস্থ্া।

সামনাসামনন ববঠক
নপএনপগুনলর সানি যর্ৌি
পাবনলক/ কনমউননটি নমটিং।

প্রনয়াজনীয় নহসানব
ম মানসক)
(ননম মাণ পর্ানয়

নিনপএইচইএম- নপএমইউ
নপনকএসএফ- নপএমইউ

অন্যান্য আগ্রহী
দলগুনল (বানহ্যক)
যপ্রস ও নমনিয়া
নবনভন্ন সরকানর নবভাগ
সািারণ জনগণ,
চাকনরজীবী

প্রকনল্পর তথ্য - সুনর্াগ এবং
যর্ৌনক্তকতা ও ইএে্এস
নীনত, প্রকনল্পর স্বাস্থ্য ও
সুরক্ষ্া প্রভাব
চাকুরীর সুনর্াগ
নজনবনভ সম্পনকমত পরামশ ম,
অনভনর্াগ ননরসণ প্রনক্রয়া।

নলনখত তনথ্যর প্রকাশ:
যরানশওর, যপাোর, ফ্লাইয়াস ম,
ওনয়বসাইে, তথ্য যবাি ম, যনাটিশ
যবাি ম, অনভনর্াগ ননরসণ
ব্বস্থ্া, নজনবনভর সানি
সম্পনকমত নবষয়গুনল পনরচালনা
করা হনব এবং সমানজ এই
নবষনয় মননাভাব পনরবতমন সহ
সনচতনতামূলক কানজ ওয়াশ
যসক্টনরর এননজওগুনল, স্থ্ানীয়
যনর্তবৃয, িমীয় যনর্তবৃয,
গ্রানমর প্রবীণনদর সহ
বাস্তবায়নকারী সংস্থ্া। মনহলা
প্রনতনননি, স্থ্ানীয় স্কুল ও
মাদ্র্াসার প্রিান নশক্ষ্ক সহ।

নজনবনভর ক্ষ্নতর নবষনয়
নিনপএইচইএম- নপএমইউ
জনগনণর মনধ্য সনচতনতা নপনকএসএফ- নপএমইউ
বাড়ানত এবং তানদরনক
ননজ ননজ সম্প্রদানয়র
নজনবনভ ননরসণ করনত
সক্ষ্ম করা।
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পর্ায়ম ৩: অপানরশন এবং রক্ষ্ণানবক্ষ্ণ

পর্ায়ম

লনক্ষ্যত অংশীদার গণ
অন্যান্য আগ্রহী
দলগুনল (অভযন্তরীণ)
তদারনক পরামশ মদাতা;
স্থ্ানীয় এননজও,
ঠিকাদার, উপঠিকাদার, পনরনষবা
সরবরাহকারী,
সরবরাহকারী এবং
তানদর শ্রনমক /
শ্রমশনক্ত
প্রনজক্ট ক্ষ্নতগ্রস্থ্
জননগাষ্ঠী সহ
যলাকজন

সম্পৃক্তকরনণর নবষয়সমূহ
প্রকনল্পর তথ্য - সুনর্াগ এবং
যর্ৌনক্তকতা ও ইএে্এস
নীনত, প্রকনল্পর স্বাস্থ্য ও
সুরক্ষ্া প্রভাব
চাকুরীর সুনর্াগ
নজনবনভ সম্পনকমত পরামশ ম,
অনভনর্াগ ননরসণ প্রনক্রয়া।

সম্পৃক্তকরনণর যকৌশলসমূহ
সামনাসামনন ববঠক
প্রনশক্ষ্ণ/কম মশালা
জনসািারণ/সম্প্রদায় সভায়
আমন্ত্রণ।

অবস্থ্ান/নিনকানয়নি
প্রনতনদন, প্রনয়াজন
নহসানব।

দানয়ত্ব
নিনপএইচইএম- নপএমইউ
নপনকএসএফ- নপএমইউ

ম ও
সম্পৃক্তকরণ কার্ক্রম
নজআরএম নননয় সন্তুনি,
অনভনর্াগ ননরসণ প্রনক্রয়া।

পৃিক নপএনপগুনলনত যপৌাঁেননা,
নিনপএইচই এবং নপনকএসএফ
ওনয়বসাইে, অনভনর্াগ ননরসণ
পদ্ধনত, ননউজনলোর।

নিনপএইচইএম- নপএমইউ
নপনকএসএফ- নপএমইউ

অন্যান্য আগ্রহী
অনভনর্াগ প্রনক্রয়া উনিনগর
দলগুনল (বানহ্যক),
নবষয়, নস্থ্নত এবং সম্মনত
যপ্রস এবং নমনিয়া,
নরনপাে ম
নজনবনভ ইসুযনত সংযুক্ত
এননজওগুনল, নবনভন্ন
সরকারী নবভাগ,
সািারণ জনগণ,
ইতযানদ

অনভনর্াগ ব্বস্থ্া
নিনপএইচই এবং নপনকএসএফ
ওনয়বসাইে সামনাসামনন
ববঠক, প্রনয়াজনীয় নহসানব
প্রনতনবদন জমা যদওয়া

প্রনয়াজন অনুর্ায়ী
আউেনরচ ক্ষ্নতগ্রস্থ্ যলাক
এবং গ্রানম সভা
(প্রনয়াজন/অনুনরাি
অনুর্ায়ী)।
যর্মন দরকার

নিনপএইচইএম- নপএমইউ
নপনকএসএফ- নপএমইউ
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ম
মন্তব্গুনলর পর্ানলাচনা:
অংশীদার এননগজনমি নক্রয়াকলাপ যিনক প্রাপ্ত মন্তব্গুনল সংগ্রহ করা হনব (নলনখত এবং যমৌনখক মন্তব্) এবং
ম
পর্ানলাচনা
করা হনব এবং নীনচর প্রনক্রয়াটিনত অংশীদার যদর কাে যিনক নফনর নরনপাে ম করা হনব:
 প্রকল্প স্তনর যমৌনখকভানব বা নলনখত আকানর অংশীদার যদর কাে যিনক মন্তব্ পাওয়া র্ায়। কনভি -১৯
প্রাদুভ মানবর কারনণ, মন্তব্গুনল শারীনরক যর্াগানর্াগ না কনর যেনলনফান বা ইনমল এর মাধ্যনম তথ্য সংগ্রহ
করনবন।
 সমাজ উন্নয়ন নবনশষজ্ঞ/দানয়ত্বশীল কম মকতমা তথ্য সংগ্রহ কনর সংনক্ষ্প্ত আকানর প্রনতনবদন বতরী কনর
নপএমইউ এর প্রকল্প পনরচালকনদর (নপনি) নজনর আননবন এবং প্রকল্প পর্ায়ম যিনক সমাজ উন্নয়ন
নবনশষজ্ঞ/দানয়ত্বশীল কম মকতমা যমৌনখক/নলনখত/নিনজোল মাধ্যনম মন্তনব্র প্রনতনক্রয়া জানানবন।
 প্রকল্প পনরচালক প্রনয়াজনন সংনিি অংশীদার যদর সানি সভার আনয়াজন করনত পানর।
 র্নদ প্রকল্প পনরচালক িারা সমািান না হয়, তনব এটি প্রকল্প পনরচালন কনমটি (নপএসনস) িারা সমািান করা
হনব।
 সমাজ উন্নয়ন নবনশষজ্ঞ প্রনতটি স্তনরর অংশীদার যদর মন্তনব্র সংনক্ষ্প্তসার যশয়ার করনবন।
 এগুনলর নলনখত যরকি ম সকনলর সহনজই অযানেনসর জন্য সম্পনকমত ওনয়বসাইনে রাখা এবং রক্ষ্ণানবক্ষ্ণ এবং
আপনলাি করা হনব।
অনভনর্াগ ননimb e¨e¯’v (নজআরএম):
ম হওয়া যকানও অনভনর্াগ দক্ষ্তার সানি যরকি ম করা এবং
নজআরএনমর উনেশ্য হ'ল প্রকনল্পর সময়কানলর কার্কর
তার সমািান করা। নজআরএম প্রকল্প ক্ষ্নতগ্রস্থ্ ব্নক্ত (নপএনপ) এবং অন্যান্য অনভনর্াগকারীনদর িারা বতনর যকানও
প্রনতনবদননর জন্য যকানও প্রভাব (ব্য়, ববষম্য) োড়াই তাত্ক্ষ্নণকভানব এবং অনভনর্াগগুনল সমািাননর জন্য
নিজাইন করা হনয়নে। যর্ যকানও নজআরএনমর ওভাররাইনিং নীনতটি হ'ল এটি অবশ্যই হুমনকহীন, সহনজই
অযানেসনর্াগ্য, দ্রুত এবং ননরনপক্ষ্ হনত হনব; ননরনপক্ষ্ রাজনননতক নভনিনত অনভনর্াগকারীনক নসদ্ধান্ত প্রদান
করা। প্রকনল্পর যমাে সময়কানলর সামনগ্রক প্রনয়াজন নবনবচনা কনর, নপএমইউগুনল অনভনর্াগ ও অনভনর্ানগর
সমািাননর জন্য নজআরএম প্রনতষ্ঠা করনব। ঐকমনতযর নভনিনত, সমস্যাগুনল/িন্দ্বগুনল সুদৃঢ়ভানব এবং দ্রুত সমািানন
সহায়তা করনব, ব্য়বহুল, সময় সানপক্ষ্ আইনী নক্রয়াকলানপর আশ্রয়গ্রস্থ্ ব্নক্তনদর বাাঁচানব। প্রনক্রয়াটি অবশ্য
যকানও আক্রান্ত ব্নক্তনক আইননর আদালনত যর্নত নননষি করনব না। সমানজর সমস্ত সদস্যনদর অনভনর্াগ ও
ম সুনর্াগসুনবিায় একটি কার্কর
ম ও স্বচ্ছ প্রনক্রয়া
অনভনর্াগ দানয়র করনত সক্ষ্ম হওয়ার জন্য প্রািনমক ও কার্কর
বতনর এবং স্থ্াপন করা অপনরহার্।ম প্রনতটি স্তনর নজআরনস সম্পনকমত নবস্তানরত তথ্য ভাগ কনর যনওয়ার জন্য
যলানকরা জনড়া হওয়া যকন্দ্রীয় জায়গাগুনল/ স্থ্ানন প্রনয়াজনীয় সাইন যপানেং/নবলনবাি ম স্থ্াপন করা হনব।
নজআরএম অনলাইনন আপনলাি হনব র্ানত শারীনরক যর্াগানর্াগ না কনর অনভনর্াগগুনল জমা যদওয়া র্ায়, নবনশষত
কনভি -১৯ সংকনের সমনয়।
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নজআরএম স্ট্রাকচানরর নববরণ:
ম করা হনব। প্রকনল্পর
প্রনতটি যজলায় অনভনর্াগ ননষ্পনি কনমটি (নজআরনস) গঠন করা হনব যর্খানন প্রকল্পটি কার্কর
ম শুরুর আনগ বাস্তবায়ন সংস্থ্ার কম মকতমারা অনভনর্াগ প্রানপ্ত হনল তানদর সাক্ষ্াত করনত হনব এবং নবষয়টি
কার্ক্রম
নননিত করনবন। ন্যযনতম নহসানব প্রনতটি যজলায় নজআরনস গঠন ননম্নরূপ হনব:






নিনপএইচই আঞ্চনলক প্রনতনননি - নজআরনস যচয়ার এবং আহ্বায়ক
নিনপএইচই যফনসনলটিজ নবভানগর প্রনতনননি - নজআরনস কনমটির যসনক্রোনর
যজলা নসনভল সাজমন - নজআরনস কনমটির সদস্য
এননজও প্রনতনননি (মনহলা) যজণ্ডার এবং নজনবনভ ইসুযনত কাজ করনেন - নজআরনস কনমটির সদস্য
উপনজলা যচয়ারম্যান মননানীত প্রনতটি উপনজলা যিনক আক্রান্ত ব্নক্তনদর (এনপ) প্রনতনননিত্বকারী
(সািারণত মনহলা) - নজআরনস কনমটির সদস্য

সমািাননর পদনক্ষ্পসমূহ:
পদনক্ষ্প ১: অনভনর্াগকারীনক প্রিনম উপনজলা নজআরনসর প্রনতনননির মাধ্যনম অনভনর্াগ ননষ্পনি করার যচিা করার
পরামশ ম যদওয়া হনব। নতনন যজলা স্তনর নজআরনস’র সানি পরামশ মক্রনম এক সপ্তানহর মনধ্য সমস্যা সমািাননর যচিা
করনবন। সমস্যা এবং সমািান নজআরনস-র সানি রাখা অনভনর্াগ লগ-এ যরকি ম করা হনব।
পদনক্ষ্প ২: এক সপ্তানহর মনধ্য অনভনর্ানগর সমািান না হনল; অনভনর্াগকারী এই নবষয়টি উপনজলা প্রশাসননর
কানে নিনজোল উপানয় বা শারীনরক উপনস্থ্নত িারা পনরনস্থ্নত অনুনমাদননর মাধ্যনম নননয় র্ানব। অনভনর্াগটি
নলনপবদ্ধ করা হনব এবং উপনজলা প্রশাসন দু'সপ্তানহর মনধ্যই এর সমািান করনব। সমস্যা এবং সমািান
নজআরনস-র সানি রাখা অনভনর্াগ লগ-এ যরকি ম করা হনব।
পদনক্ষ্প ৩: অনভনর্াগ প্রানপ্তর দুই সপ্তানহর মনধ্য র্নদ পদনক্ষ্প ২ সমস্যাটি সমািান করনত ব্ি ম হয়, নজআরনস
যিনক আনুষ্ঠাননক শুনানন করা উনচত। এই মুহুনতম একটি নসদ্ধান্ত অবশ্যই আরও দুই সপ্তানহর মনধ্য cÖ`vb করা
উনচত। সমস্যা এবং সমািান নজআরনস-র সানি রাখা অনভনর্াগ লগ-এ যরকি ম করা হনব।
পদনক্ষ্প ৪: র্নদ পদনক্ষ্প ৩ সমস্যাটি সমািান করনত ব্ি ম হয়, প্রকল্প পনরচালক সমস্যা সমািাননর জন্য
যকন্দ্রীয়ভানব জনড়ত িাকনব এবং অনভনর্াগকারীনক নবষয়টি সমািাননর সময়নরখায় অবনহত করা হনব। সমস্যা
এবং সমািান নজআরনস-র সানি রাখা অনভনর্াগ লগ-এ যরকি ম করা হনব।
অনভনর্াগকারীনক আইনী প্রনতকার নননত বািা যদওয়া হনব না।
নজআরএম পদনক্ষ্নপর প্রচার:
ম শুরুর আনগ, নপএমইউ বা তার প্রনতনননিরা অনভনর্াগ ননরসননর পদনক্ষ্প এবং প্রনক্রয়াটি প্রকাশ
প্রকনল্পর কার্ক্রম
করনবন এবং যর্াগানর্ানগর তথ্য এবং জনড়ত প্রনতটি যজলা ও উপনজলা অনফনস যপাে করা অনভনর্ানগর
ম শুরুর আনগ
প্রনতকানরর পদনক্ষ্নপর মাধ্যনম তানদর ওনয়বসাইেগুনলর পাশাপানশ প্রচানরর জন্য প্রকনল্পর কার্ক্রম
প্রকল্প এলাকার ব্স্ত পাবনলক যপ্লনস স্থ্ানীয় ভাষায় যপাোনরং করা। নপএমইউ'র প্রনতনননি যপাোরগুনল
সুস্পিভানব প্রদনশ মত হনয়নে নক না ও সুস্পি যর্াগানর্ানগর নননদ মশাবলী এবং নম্বর সরবরাহ কনরনে নক না তা
ম
নননিত করার জন্য কমপনক্ষ্ মানসক নভনিনত পরীক্ষ্া করনবন। এই পদ্ধনত এবং পর্নবক্ষ্ণগুনল
নবশ্বব্াংনকর অি-ম
ম
বানষকম পর্নবক্ষ্ণ
প্রনতনবদননর মাধ্যনম জানাননা হনব।
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নানলনশর কারণ

১ম স্তনরর
অনভনর্াগ

৭ ভিি

ভিল্ড শেযিে

days

িমোযোি করো হয়ভি
িমোযোি করো হয়ভি

২ য় স্তনরর
অনভনর্াগ

১৪ ভিি
উপযেেো প্রেোিি

অভিয োগ
ভিষ্পভি

অভিয োগ ভিষ্পভি
কভমটি

অভিয োগ
ভিষ্পভি
ভিদ্ধোন্ত
গ্রহযের ৫
ভিযির মযযে
কো কর
য
করো

িমোযোি করো হয়ভি
৩৩য় স্তযরর
অভিয োগ
িমোযোি করো হয়ভি

জবাবনদনহতা
প্রনক্রয়া

অনভনর্াগ
ননষ্পনি

প্রকল্প পনরচালক,
বাস্তবায়নকারী সংস্থ্া

১৪ ভিি

অনভনর্াগ প্রানপ্ত
যিনক একটি
অনভনর্াগ ননবারনণর
সনব মাচ্চ পাাঁচ সপ্তাহ

অনভনর্াগ ব্বস্থ্াপনা কাঠানমা
নজআরনস-র কানে দানয়র করা যর্ যকানও অনভনর্াগ, অবশ্যই বানষকম প্রনতনবদনন নপএমইউনক জানানত হনব,
তারপনর নবশ্বব্াংনকর প্রনতনবদননর সানি জমা যদনব। ননরনপক্ষ্তা এবং স্বচ্ছতা নননিত করনত, অনভনর্ানগর শুনানন
জনসািারনণর জন্য উন্মুক্ত িাকনব। নজআরনসগুনল অনভনর্ানগর নবশদ এবং তার সমািাননর নববরণ একটি
যরনজোনর যরকি ম করনব, নবস্তানরত অনভনর্াগ, সমািান প্রনক্রয়া এবং সমাপনী পদ্ধনত সহ। নপএমইউ ননম্ননলনখত
নতনটি অনভনর্াগ যরনজস্ট্রার পনরচালনা করনব:
অনভনর্াগ যরনজোর: (১) মামলার নম্বর, (২) প্রানপ্তর তানরখ, (৩) অনভনর্াগকারীর নাম, (৪) নলঙ্গ, (৫) নপতা বা
স্বামী, (৬) সম্পূণ ম ঠিকানা, (৭) প্রিান আপনি (জনমর ক্ষ্নত/সম্পনি বা এনোইনেলনমি), (৮) অনভনর্াগকারীর
অনভনর্ানগর বণ মনা এবং প্রমাণ সহ প্রতযাশা, এবং (৯) একই অনভনর্ানগর পূব মবতী যরকি ম।
যরনজানলউশন যরনজোর: (১) ক্রনমক নং, (২) মামলার নং, (৩) অনভনর্াগকারীর নাম, (৪) অনভনর্াগকারীর
অনভনর্ানগর বণ মনা ও প্রতযাশা, (৫) শুনাননর তানরখ, (৬) মানঠ তদনন্তর তানরখ (র্নদ িানক) , (৭) শুনানন এবং
মাঠ তদনন্তর ফলাফল, (৮) নজআরনস-র নসদ্ধান্ত, (৯) অগ্রগনত (মুলতুনব, সমািান), এবং (১০) চুনক্ত বা
প্রনতশ্রুনত।
সমাপনী যরনজোর: (১) ক্রনমক নং, (২) যকস নং, (৩) অনভনর্াগকারীর নাম, (৪) নসদ্ধান্ত ও অনভনর্াগকারীনদর
প্রনতনক্রয়া, (৫) যর্াগানর্ানগর পদ্ধনত ও মাধ্যম, (৬) বি হওয়ার তানরখ, (৭) অনভনর্াগকারীনদর সন্তুনির ননিয়তা
এবং (৮) পুনরাবৃনি এড়ানত পনরচালনার পদনক্ষ্প।
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নপএমইউ সমস্ত ননষ্পনি ও অমীমাংনসত অনভনর্াগ ও অনভনর্ানগর যরকি ম রাখনব (প্রনতটি মামলার যরকনি মর জন্য
ম
একটি ফাইল) এবং নবশ্বব্াংক পর্ানলাচনার
জন্য জাননত চাইনল নপএমইউ তা দানখল করনব। অনভনর্াগ ননষ্পনি
ম
প্রনক্রয়া সম্পনকমত পর্ায়ক্রনমক
প্রনতনবদন বতনর করনব এবং এগুনল বাস্তবায়নকারী সংস্থ্ার ওনয়বসাইে এ প্রকাশ
করনব।
নলঙ্গ নভনিক সনহংসতা (নজনবনভ) সম্পনকমত যর্ যকানও অনভনর্াগ নবশ্বব্াংনকর নজনবনভ-র অনুশীলন যনানে প্রদি
নবশ্বব্াংনকর গাইিলাইন অনুসানর পনরচানলত হনব। নজনবনভ সম্পনকমত অনভনর্াগগুনল কনঠার যগাপনীয়তার সানি
যমাকানবলা করা হনব। যর্ যকানও নজনবনভ যকস পনরচালনা ও প্রনতনক্রয়া জানানত নপএমইউ কর্তমক প্রকনল্পর জন্য
বরাে করা একটি এননজওনত যপ্ররণ করা হনব। এই এননজও পনরনষবা সরবরাহকারীনদর অযানেস করনত এবং
অনভনর্াগ দানয়র করার নবকল্পগুনলর মাধ্যনম তানদর গাইনিং করনত নজনবনভ নবষনয় অনভনর্াগকারীনদর সহায়তা
করনব।
নজআরএম যর্াগানর্াগ তথ্য:
প্রকল্প এবং ভনবষ্যনত অংশীদারনদর সম্পৃক্তকরণ যপ্রাগ্রানমর তথ্য প্রকনল্পর ওনয়বসাইনে পাওয়া র্ানব এবং
ম অবনস্থ্ত তথ্য যবাি ম এবং যজলা সদর দফতনর নপএমইউ কার্ালয়গুনলনত
ম
প্রকনল্পর কার্ালনয়
যপাে করা হনব।
নববরণ

যর্াগানর্ানগর ঠিকানা

প্রনতষ্ঠান:

নিনপএইেই এবং নপনকএসএফ

প্রনত:

প্রকল্প পনরচালকগণ,
এইচনসনি প্রকনল্পর জন্য বাংলানদনশর গ্রামীণ ওয়াশ

ঠিকানা:
ই-যমইল:
ওনয়বসাইে:
যেনলনফান:
নবশ্বব্াংনকর সংক্ষুিতা ননরসন পনরনষবা (নজআরএস):
যর্ সমস্ত কনমউননটি এবং ব্নক্ত নবশ্বাস কনর যর্ তারা নবশ্বব্াংক (িাব্লুনব) সমনি মত প্রকনল্পর িারা নবরূপ প্রভানবত
হনয়নে তারা প্রকল্প-স্তনরর নজআরএম বা নবশ্বব্াংক অনভনর্াগ-ননবারণ পনরনষবা (নজআরএস) কানে অনভনর্াগ জমা
নদনত পানর। নজআরএস নননিত কনর যর্ প্রকল্প সম্পনকমত উনিনগর সমািাননর জন্য প্রাপ্ত অনভনর্াগগুনল
ম
তাত্ক্ষ্নণকভানব পর্ানলাচনা
করা হনব। প্রকল্প ক্ষ্নতগ্রস্থ্ জননগাষ্ঠী এবং ব্নক্ত এর স্বতন্ত্র পনরদশ মন প্যানননল তানদর
ম কনর যর্ নবশ্বব্াংনকর নীনত ও পদ্ধনত অনুসরণ না করার ফনল ক্ষ্নত হনয়নে
অনভনর্াগ জমা নদনত পানর র্া ননিারণ
নক না বা ক্ষ্নত হনত পানর । নবশ্বব্াংনকর নজনর সরাসনর উনিগ আনার পনর যর্ যকানও সময় অনভনর্াগ জমা
যদওয়া যর্নত পানর এবং ব্াংক ম্যাননজনমিনক সাড়া যদওয়ার সুনর্াগ যদওয়া হনব। নবশ্বব্াংনকর কনপ মানরে
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অনভনর্াগপনি ননবারণ পনরনষবায় (নজআরএস) কীভানব অনভনর্াগ জমা যদনবন যস সম্পনকমত তথ্য
ht t p://www.worl dbank.org/en/proj ect s-operat i ons/product s-and-পনরনষবানদ/অনভনর্াগননবারন-পনরনষবানত পাওয়া র্ানব। নবশ্বব্াংনকর পনরদশ মন প্যানননল কীভানব অনভনর্াগ জমা যদওয়া র্ায় যস
সম্পনকমত তথ্য, www.i nspect i onpanel .org যদখুন।
এসইনপ ও বানজে বাস্তবায়ন:
এসইনপ ব্বস্থ্া বাস্তবায়ন প্রনক্রয়া:
এসইনপর পনরচালনা, সমন্বয় ও বাস্তবায়ন এবং এর অনবনচ্ছে কাজগুনল নপএমইউ, এর যজলা ও উপনজলা অনফস,
ঠিকাদার এবং স্থ্ানীয় উপ-ঠিকাদারনদর মনধ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত দনলর সদনস্যর দানয়ত্ব হনব। প্রকল্পটি এসইনপ
বাস্তবায়ননর জন্য প্রনয়াজনীয় সরবরাহ এবং বানজে নননিত করনব। আরএইচনি যর্াগানর্ানগর তথ্য নীনচ যদওয়া
হনয়নে:
নববরণ

যর্াগানর্ানগর ঠিকানা

প্রনতষ্ঠান:

নিনপএইচই এবং নপনকএসএফ

প্রনত:

প্রকল্প পনরচালকগণ,
এইচনসনি প্রকনল্পর জন্য বাংলানদনশর গ্রামীণ ওয়াশ

ঠিকানা:
ই-যমইল:
ওনয়বসাইে:
যেনলনফান:
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সারণী-৬: এসইনপ বাস্তবায়ননর জন্য দানয়ত্ব
দায়-দানয়ত্ব

অংশীদার /সংনিি/
দনয়ত্বশীল ব্নক্ত
যর্াগানর্াগ/এসইনপ দল







নিনপএইচই এবং
নপনকএসএনফর নপএমইউ
কম মকতমাগণ
বাস্তবায়ন পরামশ ম

 এম অযাে ই এর জন্য প্রকনল্পর অঞ্চলটি পনরদশ মন (কমপনক্ষ্ বিমানসক)

সাইে ঠিকাদার/উপ-ঠিকাদার

 অংশীদার যদর সানি এসইনপ/সম্পৃক্তকরণ সম্পনকমত নবষয়গুনল সম্পনকম
ম
নিনপএইচই/নপনকএসএফ যজলা ও উপনজলা কমীনদর নরনপাে/অবনহত
করা;
 প্রকনল্পর নজআরএম টিনমর কানে, নবনশষত শ্রম সম্পনকমত অনভনর্াগ সংক্রান্ত
মামলার অনভনর্াগ/অনভনর্ানগর সমািান ও যরজুনলশণ করা;
 ঠিকাদানরর আচরণনবনি, শ্রম ব্বস্থ্াপনা পনরকল্পনা ইতযানদ প্রস্তুত, প্রকাশ এবং
বাস্তবায়ন করা;
ম অংশীদার যদর ইএেএস
 স্থ্ানীয় কনমউননটি ও অন্যান্য স্থ্ানীয় পর্ানয়র
ম
পর্নবক্ষ্নণ
সহনর্ানগতা/অবনহত করা।

অন্যান্য আগ্রহী অংশীদার
(বনহরাগত/ ননয়ন্ত্রক সংস্থ্া)

ম বাস্তবায়নন অংশ যনয়া;
 এসইনপ কার্ক্রম
 বাংলানদনশর আইনগুনলর সানি প্রকনল্পর সম্পৃক্তকরণ ননরীক্ষ্ণ/নননিত করা;
 প্রকনল্পর অংশীদার যদর সানি ইএেএস ইসুযনত জনড়ত িাক্।

এসইনপ সামনগ্রক পনরকল্পনা এবং বাস্তবায়ন;
ম
অংশীদার যদর সম্পৃক্ততার উপর মূল কার্ক্রম;
অনভনর্াগ পনরচালনা ও সমািান;
ম
এসইনপ সম্পনকমত কার্ক্রনমর
জন্য ঠিকাদারনদর গাইি/সমন্বয়/তদারনক করা;
নিনপএইচই এবং নপনকএসএফ নপএমইউ এবং নবশ্বব্াংক িারা এসইনপনত
ম
পর্নবক্ষ্ণ
এবং প্রনতনবদন করা;
 সুনবিানভাগী সন্তুনি জনরপ পনরচালনায় যনর্তত্ব দান;
 এসইনপ সামনগ্রক পনরকল্পনা এবং বাস্তবায়ন।



এসইনপ এবং নজআরএম-এ ঠিকাদারনদর তদারনক/মননেনরং করা

এসইনপ বাস্তবায়ন বানজে:
প্রকনল্পর পুনরা সময়কানলর জন্য এই এসইনপ বাস্তবায়ননর জন্য একটি অস্থ্ায়ী বানজে নীনচ অন্তর্ভমক্ত করা হনয়নে।
ম অন্তর্ভমক্ত রনয়নে এবং এনত প্রকনল্পর
বানজনে প্রকনল্পর অংশীদার যদর প্রবৃনদ্ধ পনরকল্পনা সম্পনকমত সমস্ত কার্ক্রম
ম
নবনভন্ন কানজর সমন্বয় রনয়নে। এই বানজেটি প্রনতবের নিনপএইচই এবং নপনকএসএফ নপএমইউ িারা পর্ানলাচনা
করা হনব এবং প্রনয়াজনন সংনশািন ও সমন্বয় করা হনব। বানজেটি নীনচ সারনণনত সরবরাহ করা হনয়নে (সমস্ত
পনরসংখ্যান মানকমন িলানর):
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সারণী ৭: এসইনপ বাস্তবায়ন বানজে
ক্র.

অংশীদার যদর সম্পৃক্তকরণ
ম
কার্ক্রম

পনরমাণ

১. কমী/পরামশ মকনদর যবতন (১ X
পনরনবশ নবনশষজ্ঞ, ১ X
সামানজক নবনশষজ্ঞ ইতযানদ)
২ বার
২. অংশীদার যদর সম্পৃক্তকরণ ও
নজআরনস সম্পনকমত নবষনয়
প্রনশক্ষ্ণ
৩. তথ্য যিস্ক অনফসার
১
৪. অংশীদার যদর/কনমউননটি/
‡_vK eivÏ
উিুদ্ধকরণ সভা
৩ িিো/বছর/
৫. উপনজলা প্রশাসন ও ইউননয়ন
৭৮ টি
পনরনশানদর সানি ববঠক
৬. যজলা প্রশাসননর সানি ববঠক
নপএনপ নরনপাে ম প্রনতনবদন করার
৬. জন্য এইচএইচএস সমীক্ষ্া
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.

উপযেেো/৩
বছর=৭০০ িিো
২ িিো/বছর/৩
২০ টি শেেো/
বছর=১২০ িিো

নতনটি সমীক্ষ্া/
উপনজলা =
২৫০ জনরপ
ভ্রমণ খরচ
‡_vK eivÏ
যর্াগানর্ানগর সামগ্রী
‡_vK eivÏ
নজআরএম গাইিবুক
‡_vK eivÏ
পরামশ ম বাে
২০
নজআরএম এমআইএস িাোনবস ‡_vK eivÏ
কনমটিগুনলর জন্য সম্মাননা
‡_vK eivÏ
কনিনজি (১০%)
যমাে

ইউননে ব্য়
(মানকমন
িলার)

োইমস/
মাস

প্রকল্প পরামশ ম
পনরনষবা বানজে
যিনক প্রদি
৪,০০০

২,০০০
৩০০

যমাে ব্য় (মানকমন
িলার)

৩৬

১৮,০০০
১০,০০০

৫০

৩৫,০০০

২০০

২৪,০০০

৫০০

১২,৫০০

৫০০০/ব ৩ বের
৫০০০
১০০
৫০০০
১০০০০

৩০,০০০
১০,০০০
৫,০০০
২,০০০
৫,০০০
১০,০০০
১৬,৫০০
১৮২,০৫০
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ননরীক্ষ্ণ ও প্রনতনবদন
ম
ম
প্রকনল্পর অগ্রগনত ননয়নমত পর্নবক্ষ্ণ
র্িার্ি সূচক, লক্ষ্যমািা, তথ্য প্রনক্রয়া ও পর্ানলাচনার
জন্য নিজাইন বতরী
ম
করা হনব। প্রকনল্পর অগ্রগনত পর্নবক্ষ্নণর
যিো ব্বহার কনর মূল্যায়ন করা হনব এবং অবশ্যই প্রনয়াজনীয়
ম
সংনশািন করা হনব। নিনপএইচই এবং নপনকএসএফ কম মকতমাগণ কমপনক্ষ্ বিমানসক তত্ত্বাবিান এবং পর্নবক্ষ্নণর
জন্য প্রকনল্পর সাইেগুনলনত ননয়নমত তদারনক পনরদশ মন করনবন। প্রকনল্পর অিীনন উদ্ভাবনী পদনক্ষ্পগুনল তানদর
ননজস্ব প্রভাব মূল্যায়ন অন্তর্ভমক্ত করনবন।
ম
মননানীত অনফসার এই এসইনপ পর্নবক্ষ্ণ
এবং প্রনতনবদননর জন্য দায়বদ্ধ িাকনবন। এসএমএস নপএমইউ কর্তমক
ম
ম
প্রনয়াজনীয় নহসানব পর্ায়ক্রনমক
পর্নবক্ষ্ণ
প্রনতনবদন বতনর করনব (মানসক, বিমানসক, েয়-মানসক, বানষকম
ইতযানদ)।
মননেনরং ও নরনপাটি মং প্রনক্রয়ায় প্রকল্প ক্ষ্নতগ্রস্থ্ দলসমূহ, অভযন্তরীণ ও বনহরাগত অংশীদার , আগ্রহী জননগাষ্ঠী
এবং দুব মল ব্নক্তনদর অন্তর্ভমক্ত করা হনব র্া ইএসনসনপ- এ অংশীদার যদর উনিগ যমোনত সহায়তা করনব ও
স্বচ্ছতা আনয়ন করনব। প্রকল্পটি অংশীদানরত্বমূলক একটি মননেনরং নসনেম স্থ্াপন করনব, র্া সংনিি অংশীদার
যদর যবািগম্য এমন সূচকগুনল ব্বহার করনব। এোড়াও, প্রকল্পটিনত ক্ষ্নতগ্রস্থ্য জনগনণর মতামত ও পরামশ ম
সংগ্রহ করনব, নিমানিক নবনিষণ করনব এবং তানদরনক অংশগ্রহণমূলক আনলাচনায় জনড়ত করনব।
মননেনরং ও নরনপাটিং এ অংশীদার যদর জনড়ত হওয়া এবং প্রকনল্পর অনভনর্াগ সমািাননর ব্বস্থ্াপনার জন্য
উভয়ই স্পি এবং নননদ মি সূচক অন্তর্ভমক্ত করনব। যর্াগানর্াগ কম মকতমা এই নবষনয় একটি নরনপাটি মং ম্যানিে বতরীনত
সহায়তা করনবন।
সারণী ৮: মননেনরং এর শতমাবলী
মূল উপাদান

সময় কাল

পদ্ধনত

দানয়ত্ব

প্রকনল্পর তথ্য ও
পরামশ মগুনলনত অংশীদার
যদর অনভগম্যতা

ম
ম
পর্ায়ক্রনমক
(প্রকল্প প্রস্তুনতর সাক্ষ্াত্কার, পর্নবক্ষ্ণ,
সময় ও প্রকনল্পর পুনরা
জনরপ
বাস্তবায়নন রক্ষ্ণানবক্ষ্ণ)

বানহ্যক মননেনরর সানি
নিনপএইচই এবং
নপনকএসএফ নপএমইউ

প্রকনল্পর সুনবিানভাগীনদর
ম তানদর
প্রকনল্পর কার্ক্রম,
অনিকার এবং দানয়ত্ব
সম্পনকম সনচতনতা
গ্রহণনর্াগ্যতা ও র্িার্িতা
পরামশ ম এবং সম্পৃক্তকরণ
পদ্ধনতর

ম
পর্ায়ক্রনমক
(প্রকল্প
বাস্তবায়ননর সময়)

ম
সাক্ষ্াত্কার, পর্নবক্ষ্ণ,
জনরপ

বানহ্যক মননেনরর সানি
নিনপএইচই এবং
নপনকএসএফ নপএমইউ

ম
পর্ায়ক্রনমক
(প্রকল্প
বাস্তবায়ননর সময়)

ম
সাক্ষ্াত্কার, পর্নবক্ষ্ণ,
সমীক্ষ্া, যস্কার-কাি ম
প্রাসনঙ্গক নহসানব

বানহ্যক মননেনরর সানি
নিনপএইচই এবং
নপনকএসএফ নপএমইউ

লক্ষ্ভূক্ত জননগানষ্ঠর সানি
কনমউননটি যফনসনলনেের

ম
পর্ায়ক্রনমক
(প্রকল্প
বাস্তবায়ননর সময়)

এফনজআরএম চযাননলগুনল
এবং তার ননভ মরতা সম্পনকম
জনসনচতনতা

ম
পর্ায়ক্রনমক
(প্রকল্প
বাস্তবায়ননর সময়)

ম
সাক্ষ্াত্কার, পর্নবক্ষ্ণ,
সমীক্ষ্া, যস্কার-কাি ম
প্রাসনঙ্গক নহসানব
স্পে যচক, সাক্ষ্াত্কার,
ম
পর্নবক্ষ্ণ

বানহ্যক মননেনরর সানি
নিনপএইচই এবং
নপনকএসএফ নপএমইউ
বানহ্যক মননেনরর সানি
নিনপএইচই এবং
নপনকএসএফ নপএমইউ
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মূল উপাদান

সময় কাল

পদ্ধনত

দানয়ত্ব

জনসািারনণর তথ্য প্রচানরর
উপকরণগুনলর
অযানেসনর্াগ্যতা এবং
পাঠনর্াগ্যতা
যস্যাস্যাল নমনিয়া এবং
জনসািারনণর উপলনি
(এননজও সহ)
অনভনর্াগ এবং অনভনর্ানগর
হার (প্রনতনবদনকৃত ও অপ্রনতনবদনকৃত)

ম
পর্ায়ক্রনমক
(প্রকল্প
বাস্তবায়ননর সময়)

স্পে যচক, সাক্ষ্াত্কার,
ম
যিস্ক-পর্ানলাচনা

বানহ্যক মননেনরর সানি
নিনপএইচই এবং
নপনকএসএফ নপএমইউ

ম
পর্ায়ক্রনমক
(প্রকল্প
বাস্তবায়ননর সময়)

যস্যাস্যাল নমনিয়া
ম
পর্নবক্ষ্ণ,
সাক্ষ্াত্কার,
ম
পর্নবক্ষ্ণ
যিস্ক নরনভউ,
সাক্ষ্াত্কার, সমীক্ষ্া

বানহ্যক মননেনরর সানি
নিনপএইচই এবং
নপনকএসএফ নপএমইউ
বানহ্যক মননেনরর সানি
নিনপএইচই এবং
নপনকএসএফ নপএমইউ

ম
পর্ায়ক্রনমক
(প্রকল্প
বাস্তবায়ননর সময়)

অংশীদারনদর প্রনত নফরনত প্রনতনবদন :
ম
নপএমইউ ননয়নমত/পর্ায়ক্রনমক
নরনপাটি মং ও পাশাপানশ অংশীদার যদর সানি তথ্য আদান প্রদান কনর যনওয়ার
নবষয়টি নননিত করনব। এই ‘নফনর নরনপাে ম করা’ হনলা নপএনপ-যক পনরমাপ, যর্খানন অংশীদার যদর সানি সব মদা
মুনখামুনখ সভা বা সরাসনর যর্াগানর্াগ হওয়া উনচত। অন্যান্য প্রাসনঙ্গক নমনিয়া যর্মন ওনয়বসাইে, যসাশ্যাল
নমনিয়া, যপ্রস নরনফংও ব্বহার করা যর্নত পানর।
জনসািারনণর অনভনর্াগ ও সম্পনকমত ঘেনার প্রনতনবদনগুনল মানসক আকানর সার সংনক্ষ্প করা এবং এর সানি
ম বাস্তবায়ননর সানি জনড়ত দানয়ত্বশীল কম মকতমাগণ একনি নমনলত
সম্পনকমত সংনশািনমূলক/প্রনতনরািমূলক কার্ক্রম
হনবন এবং এর সারসংনক্ষ্প প্রকনল্পর নসননয়র ম্যাননজনমিনক অবনহত করনবন। মানসক সংনক্ষ্প্তসারগুনল
ম পদ্ধনতনত পনরচালনা করা প্রকনল্পর একটি সক্ষ্মতা র্া অনভনর্াগগুনলর প্রকৃনত ও সংখ্যা
সমনয়াপনর্াগী ও কার্কর
উভয়ই মূল্যায়ননর জন্য একটি ব্বস্থ্া।
প্রকল্পটি এই এসইনপ বাস্তবায়ননর সানি জনড়ত কমীনদর প্রনয়াজনীয় প্রনশক্ষ্নণর ব্বস্থ্া করনব, র্ারা তানদর
যপশাগত দানয়নত্বর কারনণ বনহরাগতনদর সানি এবং নসননয়র ম্যাননজনমনির সানি সরসনর জনড়ত িাকনত পানর।
জনগনণর অনভনর্াগ পদ্ধনত ননরসননর সানি জনড়ত কমীনদরও নবনশষ প্রনশক্ষ্ণ প্রদান করা হনব। প্রকল্প ঠিকাদাররা
অনভনর্াগ পদ্ধনত এবং তানদর অিীনন কম মরত শ্রমশনক্তর সানি জনসংনর্াগ সম্পনকমর নজআরএনমর মূল নীনতগুনলর
সানি সম্পনকমত প্রনয়াজনীয় নননদ মশাবলীও পানবন।
জনগনণর সানি জনড়ত নক্রয়াকলাপ সংক্রান্ত নবষয়গুনল সম্ভাব্ দুটি উপানয় সংনিিনদর কানে যপৌাঁনে যদওয়া যর্নত
পানর:
 অংশীদার যদর সানি প্রকনল্পর সম্পৃক্ততার একটি স্বতন্ত্র বানষকম প্রনতনবদন প্রকাশ।
ম
 প্রকনল্পর মাধ্যনম ননম্ননলনখত প্যারানমোর যবশ কনয়কটি মূল দক্ষ্তার সূচক (যকনপআই) পর্নবক্ষ্ণ
করা
হনব:
 প্রনতনবদননর সময়কানল পনরচানলত জন শুনানন, পরামশ ম সভা এবং অন্যান্য পাবনলক আনলাচনা/যফারানমর
ম
সংখ্যা (উদাঃ মানসক, বিমানসক বা বানষক);
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পাবনলক সম্পৃক্ততা ও মািা;
জনসম্পৃক্ততার যভৌগনলক কভানরজ - প্রকনল্পর প্রভাব অঞ্চল (নপএআই) এর অন্তগ মত প্রতযন্ত অঞ্চনল
জনবসনতসহ পরামশ ম প্রনক্রয়ার অন্তগ মত স্থ্ান এবং জনবসনত;
ম এবং
প্রনতনবদননর সময়কানল প্রাপ্ত জনসািারনণর অনভনর্ানগর সংখ্যা (উদাঃ মানসক, বিমানসক বা বানষক)
ম সময়নরখার মনধ্য সমািান হওয়ার সংখ্যা;
ননিানরত
প্রাপ্ত জনসািারনণর অনভনর্ানগর িরণ;
স্থ্ানীয়, আঞ্চনলক এবং জাতীয় নমনিয়ানত প্রকানশত/সম্প্রচানরত সংবাদমাধ্যনমর সংখ্যা;
প্রকনল্পর প্রভাব অঞ্চনল স্থ্ানীয় সম্প্রদায়গুনলনত প্রকনল্পর দাতব্ নবনননয়ানগর পনরমাণ।

নিনপএইচই এবং নপনকএসএফ ওনয়বসাইে, যসাশ্যাল নমনিয়া অযাকাউি, যর্াগানর্ানগর সামগ্রী ইতযানদর মনতা
র্িার্ি নমনিয়া ব্বহানরর মাধ্যনম এই ‘নরনপাটি মং ব্াক’ ব্বস্থ্া যিনক প্রাপ্ত ফলাফল/প্রনতনক্রয়াগুনল অংশীদার
এবং সািারণ এর সানি যশয়ার করা/প্রকাশ করা হনব।
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সংযুনক্ত-এ অংশীদার kনাক্তকরণ এবং নবনিষণ
ক্ষ্নতগ্রস্থ্ ব্ানক্তবগ ম

আগ্রহী ব্নক্তবগ ম

সুনবিাবনঞ্চত এবং ক্ষ্নতগ্রস্থ্
গ্রুপ

 নিনপএইচই কম মকতমারা (ঢাকা
ও বাস্তবায়নকারী উপনজলা)
 স্থ্ানীয় জন প্রনতনননি (গ্রাম,
ওয়াি ম, ইউননয়ন, উপনজলা)
 স্কীম িারা সরাসনর উপকৃত
পনরবার।

 এননজও (ওয়াশ
যসক্টর)
 এননজও (নজনবনভ
সম্পনকমত)
 পাশ্বমবতী
গ্রামগুনলর
পনরবার (নস্কনমর
বাইনর)
 যপ্রস এবং
নমনিয়া।

 মনহলা যনর্তত্বািীন
পনরবার
 প্রবীণনদর যনর্তত্বািীন
পনরবারগুনল
 প্রনতবিী মানুষ
 দনরদ্র্ এবং অনত দনরদ্র্
পনরবার
 নশশু।

 ঠিকাদার এবং
উপ-ঠিকাদার
 সরবরাহকারী
 তদারনক
পরামশ মক।

১.২: ৩০-৪০ পনরবানরর ২,৫০০ টি পানন
সংকে কনমউননটির জন্য যোে আকানরর
পাইপযুক্ত পানন সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা
হনব।

যর্মন উপনর

যর্মন উপনর

যর্মন উপনর

যর্মন উপনর

১.৩:

পানন সরবরাহ ব্বস্থ্া উন্ননতর জন্য
এমএফআই যিনক প্রায় ৪০,০০০ পনরবারনক
ঋণ সুনবিা সরবরাহ করা হনব।

যর্মন উপনর োড়াও:
যর্মন উপনর
 নপনকএসএফ (সহ অংশীদানর
সংস্থ্া)
 মাইনক্রা-নফনাি ইননেটিউেস
(এমএফআই)

যর্মন উপনর

যর্মন উপনর

১.৪: পানন সরবরাহ বাজানরর উন্নয়ন স্থ্ানীয়

যর্মন উপনর োড়াও:

 মনহলা যনর্তনত্ব ব্বসা

যর্মন উপনর

প্রকনল্পর উপাদান/উপ-উপাদান
উপাদান ১: পানন সরবরানহ নবনননয়াগ
১.১: ৩০০-৭০০ পানন সংকে পনরবানরর জন্য
৬০ টি বড় আকানরর পাইপ ওয়াোর সরবরাহ
স্কীম বাস্তবায়নন সহায়তা করনব।

যর্মন উপনর

অজ্ঞাত অংশীদার
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ক্ষ্নতগ্রস্থ্ ব্ানক্তবগ ম

প্রকনল্পর উপাদান/উপ-উপাদান
পানন উনোক্তানদর এমএফআই ঋণ সরবরাহ
করনব।

আগ্রহী ব্নক্তবগ ম

সুনবিাবনঞ্চত এবং ক্ষ্নতগ্রস্থ্
গ্রুপ

অজ্ঞাত অংশীদার

উপনজলার স্থ্ানীয় উনোক্তা ।

১.৫: পানীয় জনলর উত্সগুনল সনাক্ত করনত

উচ্চ জলবায়ু ঝ াঁনকপূণ ম অঞ্চনল সম্ভাব্তা র্াচাই 
এবং দনক্ষ্ণ বাংলানদনশর পাাঁচটি যজলানত
প্রযুনক্তগত নবকল্প এবং তানদর আনি মক সম্ভাব্তা
পরীক্ষ্া করনব।
উপাদান ২: স্যানননেশন এবং স্বাস্থ্যনবনি নবনননয়াগ।
২.১: পাবনলক স্যানননেশন এবং হাইনজন

সুনবিাগুনল উচ্চ পিচারী িযানফক যলানকশন,

কনমউননটি যহলি নিননক এবং যবসরকারী
নবোলনয় স্যানননেশন এবং হাইনজন

সুনবিাগুনলনত নবনননয়াগ করনব।








নিনপএইচই
সম্ভাব্তা র্াচাই পরামশ মক।

 এননজও (ওয়াশ
যসক্টর)
 যপ্রস এবং
নমনিয়া।

স্থ্ানীয় সরকার প্রনতষ্ঠান
 স্থ্ানীয় সরকার
প্রনতষ্ঠান
স্থ্ানীয় প্রনতনননি (গ্রাম,
ওয়াি ম, ইউননয়ন, উপনজলা)  স্থ্ানীয় প্রনতনননি
(গ্রাম, ওয়াি ম,
পনরবার নস্কম িারা সরাসনর
ইউভিয়ি,
উপকৃত হনয়নে
উপযেেো)
এননজওগুনল (ওয়াশ এবং
 পাশ্বমবতী
নজনবনভ সম্পনকমত)
গ্রামগুনলর
মাইনক্রা-নফনাি ইননেটিউেস
পনরবার (নস্কনমর
(এমএফআই)
বাইনর)
নশক্ষ্ক
 যপ্রস এবং
োি
নমনিয়া।
সুইপারস এবং নসনপজ
যহালারস
কনমউননটি স্বাস্থ্য নিননক
যবসরকারী স্কুল।

িো

 মনহলা যনর্তত্বািীন
পনরবার
 প্রবীণনদর যনর্তত্বািীন
পনরবারগুনল
 প্রনতবিী মানুষ
 দনরদ্র্ এবং অনত দনরদ্র্
পনরবারগুনল
 নশশু।

িো

 ঠিকাদার এবং
উপ-ঠিকাদার
 সরবরাহকারী
 তদারনক
পরামশ মক।
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প্রকনল্পর উপাদান/উপ-উপাদান

ক্ষ্নতগ্রস্থ্ ব্ানক্তবগ ম

আগ্রহী ব্নক্তবগ ম

সুনবিাবনঞ্চত এবং ক্ষ্নতগ্রস্থ্
গ্রুপ

২.২: পনরবানরর আনয়র স্তনরর উপর ননভ মর কনর  স্থ্ানীয় সরকার প্রনতষ্ঠান
 এননজও (নজনবনভ যর্মন উপনর
এমএফআই কর্তমক ঋনণর মাধ্যনম দুই নপে  স্থ্ানীয় প্রনতনননি (গ্রাম,
সম্পনকমত)
নবনশি ল্যানিন এবং হ্যাে ওয়ানশং যেশন
ওয়াি ম, ইউননয়ন, উপনজলা)  পাশ্বমবতী
সরবরাহ করনব।
গ্রামগুনলনত
 পনরবারগুনল নস্কম িারা
পনরবার (নস্কনমর
সরাসনর উপকৃত হনয়নে
বাইনর)
 এননজওগুনল (ওয়াশ
 যপ্রস এবং
সম্পনকমত)
নমনিয়া।
 মাইনক্রা-নফনাি ইননেটিউেস
(এমএফআই)
 সুইপারস এবং নসনপজ
যহালারস।
২.৩: স্যানননেশন এবং হাইনজন মানকমে
 নিনপএইচই কম মকতমারা (ঢাকা
যিনভলপনমি স্থ্ানীয় স্যানননেশন এবং হাইনজন
এবং বাস্তবায়নকারী
উনোক্তানদর এমনিআই ঋণ প্রদান করনব এবং
উপনজলা)
এসনিনজ ৬ অনুষঙ্গ ওয়াশ সুনবিা র্িার্ি
 স্থ্ানীয় জন প্রনতনননি (গ্রাম,
ইনেনলশন ও রক্ষ্ণানবক্ষ্ণ সম্পনকম তানদর
ওয়াি ম, ইউননয়ন, উপনজলা)
প্রনশক্ষ্ণ যদয়া হনব।
 পনরবারগুনল নস্কম িারা
সরাসনর উপকৃত হনয়নে
 নপনকএসএফ (সহ অংশীদানর
সংস্থ্া)
 মাইনক্রা-নফনাি ইননেটিউেস
(এমএফআই)
 উপনজলার স্থ্ানীয় উনোক্তা
 স্যাননোনর ন্যাপনকন প্রস্তুকারক

অজ্ঞাত অংশীদার
যর্মন উপনর

 এননজও (ওয়াশ  মনহলা পনরচানলত ব্বসা যর্মন উপনর
খাত)
 এননজও (নজনবনভ
সম্পনকমত)
 পাশ্বমবতী
গ্রামগুনলনত
পনরবার (নস্কনমর
বাইনর)
 যপ্রস এবং নমনিয়া
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প্রকনল্পর উপাদান/উপ-উপাদান

ক্ষ্নতগ্রস্থ্ ব্ানক্তবগ ম

আগ্রহী ব্নক্তবগ ম

২.৪: ওয়াশ প্রযুনক্ত উদ্ভাবন নবনশষত মল বজময
ব্বস্থ্াপনা ও স্থ্ানীয়করনণ সহায়তা করনব।

 নিনপএইচই কম মকতমারা (ঢাকা
এবং বাস্তবায়নকারী
উপনজলা)
 স্থ্ানীয় সরকার প্রনতষ্ঠান
 স্থ্ানীয় জন প্রনতনননি (গ্রাম,
ওয়াি ম, ইউননয়ন, উপনজলা)
 পনরবারগুনল নস্কম িারা
সরাসনর উপকৃত হনয়নে
 এননজওগুনল (ওয়াশ যসক্টর)
 উপনজলা বাস্তবায়নন স্থ্ানীয়
উনোক্তা
 সুইপারস এবং নসনপজ
যহালারস

 এননজও (নজনবনভ
সম্পনকমত)
 পাশ্বমবতী
গ্রামগুনলনত
পনরবার (নস্কনমর
বাইনর)
 ওয়াশ যসক্টর
গনবষক
 যপ্রস এবং নমনিয়া

সুনবিাবনঞ্চত এবং ক্ষ্নতগ্রস্থ্
গ্রুপ
না

অজ্ঞাত অংশীদার
 ঠিকাদার এবং
উপ-ঠিকাদার
 সরবরাহকারীনদর
 তদারনক
পরামশ মক
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প্রকনল্পর উপাদান/উপ-উপাদান

ক্ষ্নতগ্রস্থ্ ব্ানক্তবগ ম

আগ্রহী ব্নক্তবগ ম

.৫: আচরণগত পনরবতমন যর্াগানর্াগ (নবনসনস)  নিনপএইচই কম মকতমারা (ঢাকা  এননজও (নজনবনভ
প্রচারটি ওয়াশ আচরণগুনল পনরবতমন করনত
এবং বাস্তবায়নকারী
সম্পনকমত)
এবং ওয়াশ সনচতনতা এবং অি ম খরনচ
উপনজলা)
 পাশ্বমবতী
ম
আগ্রহীকরনণর জন্য কার্ক্রম
পনরচালনা  স্থ্ানীয় সরকার প্রনতষ্ঠান
গ্রামগুনলনত
করনব।
পনরবার (নস্কনমর
 স্থ্ানীয় জন প্রনতনননি (গ্রাম,
বাইনর)
ওয়াি ম, ইউননয়ন, উপনজলা)
 যপ্রস এবং নমনিয়া
 পনরবারগুনল নস্কম িারা
সরাসনর উপকৃত হনয়নে
 এননজওগুনল (ওয়াশ যসক্টর)
 নপনকএসএফ (সহ অংশীদানর
সংস্থ্া)
 মাইনক্রা-নফনাি ইননেটিউেস
(এমএফআই)
উপাদান ৩: প্রানতষ্ঠাননক শনক্তশালীকরণ।
৩.১: নীনত ও ননয়ামক কাঠানমা শনক্তশালীকরণ:  নিনপএইচই কম মকতমারা (ঢাকা
নীনতমালার ননির খসড়া সমি মন করনব র্া পানন
এবং বাস্তবায়নকারী
সরবরাহ ও স্যানননেশন সম্পনকমত সে খসড়া
উপনজলা)
জাতীয় যকৌশল বাস্তবায়নন গুরুত্বপূণ ম ভূনমকা  স্থ্ানীয় সরকার প্রনতষ্ঠান
রাখনব।
 স্থ্ানীয় জন প্রনতনননি (গ্রাম,
ওয়াি ম, ইউননয়ন, উপনজলা)

এননজও (ওয়াশ যসক্টর)



যপ্রস এবং নমনিয়া

সুনবিাবনঞ্চত এবং ক্ষ্নতগ্রস্থ্
গ্রুপ
 মনহলা যনর্তত্বািীন
পনরবার
 প্রবীণনদর যনর্তত্বািীন
পনরবারগুনল
 প্রনতবিী মানুষ
 দনরদ্র্ এবং অনত দনরদ্র্
পনরবারগুনল
 নশশু

না

অজ্ঞাত অংশীদার
•

তদারনক পরামশ মক

না
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প্রকনল্পর উপাদান/উপ-উপাদান
৩.২: ওয়াশ যসক্টনর কম মরত যকন্দ্রীয় এবং
স্থ্ানীয় সরকার কম মকতমানদর প্রকল্পকালীণ
প্রনশক্ষ্নণর নিজাইন এবং প্রনশক্ষ্ণ সহায়তা।
উপাদান ৪: প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং পনরচালনা।
এই উপাদানটি প্রস্তানবত প্রকনল্পর সমন্বয় ও
বাস্তবায়ননর জন্য নিনপএইচই এবং
নপনকএসএফনক সক্ষ্ম কনর এমন প্রনজক্ট
ম
পনরচালন কার্ক্রমনক
সহায়তা করনব।
উপাদান ৫: জরুরী প্রনতনক্রয়া/সাড়া যদওয়া
৫.১: যকানভি-১৯ জরুরী পনরনস্থ্নতনত দ্রুত
পনরবতমনশীল যকানভি-১৯ পনরনস্থ্নত যমাকানবলা
করার জন্য প্রনয়াজন, দ্রুত সমনয়র মনধ্য ওয়াশ
পনরনষবা সরবরাহ করনব।

ক্ষ্নতগ্রস্থ্ ব্ানক্তবগ ম

সুনবিাবনঞ্চত এবং ক্ষ্নতগ্রস্থ্
গ্রুপ

 নিনপএইচই কম মকতমারা (িাকা  এননজওগুনল
এবং বাস্তবায়নকারী
(ওয়াশ যসক্টর)
উপনজলা)
 যপ্রস এবং নমনিয়া
 স্থ্ানীয় সরকার প্রনতষ্ঠান

না

 নিনপএইচইএম নপএমইউ
 নপনকএসএফ নপএমইউ

না

 নিনপএইচই কম মকতমারা (ঢাকা
এবং বাস্তবায়নকারী
উপনজলা)
 স্থ্ানীয় সরকার প্রনতষ্ঠান
 বাস্তবানয়ত অঞ্চনল নচনকত্সা
যপশাদার
 কনমউননটি যহলি নিননক

ক্রমাগত জরুনর প্রনতনক্রয়া (নসইআরনস)।  নিনপএইচই-নপএমইউ
একটি অস্থ্ায়ী শূন্য পনরমানণর উপাদান অন্তর্ভমক্ত  নপনকএসএফ-নপএমইউ
করা হয়, র্া জরুনর অবস্থ্ার সমনয় অন্যান্য
প্রকনল্পর উপাদানগুনল যিনক দ্রুত ঋণ
ম
পুনঃননিারনণর
অনুমনত যদয়।
৫.২:

আগ্রহী ব্নক্তবগ ম

না

 এননজওগুনল
(ওয়াশ যসক্টর)
 যপ্রস এবং নমনিয়া



না

না



না

অজ্ঞাত অংশীদার
না

তদারনক পরামশ মক

তদারনক পরামশ মক



তদারনক
পরামশ মক
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সংযুনক্ত-নব: অংশীদার সম্পৃক্তকরণ পদ্ধনত, উপায় এবং যকৌশল (যকানভি-১৯ পনরনস্থ্নত সানপনক্ষ্)
পদ্ধনত/টুলস

বণ মনা এবং ব্বহার

তথ্য ব্বস্থ্া
মুনদ্র্ত পাবনলক
উপকরণ নবতরণ:
নলফনলে,
যরানশওর, ফযাক্ট
নশে

প্রকনল্পর তথ্য এবং অগ্রগনত
সম্পনকম স্থ্ানীয় এবং জাতীয়
অংশীদার যদর ননয়নমত
আপনিে করনত ব্বহৃত হয়।

মুনদ্র্ত পাবনলক
উপকরণ নবতরণ:
ননউজনলোর/
আপনিে

প্রকনল্পর উন্নয়ননর সনচতনতা
বজায় রাখনত একটি
ননউজনলোর বা একটি আপনিে
নবজ্ঞনপ্ত ননয়নমতভানব প্রকল্প
সংনিিনদর কানে যপ্ররণ করা
হয়।

উপাদান

প্রচার পদ্ধনত

মুনদ্র্ত উপকরণগুনল প্রকনল্পর
ম সুনবিানদ, প্রযুনক্ত ও
কার্ক্রম,
নিজাইন সমািানগুনলর পাশাপানশ
প্রভাব প্রশনমতকরণ ব্বস্থ্ার উপর
নচনিত এবং নলনখত তথ্য উপস্থ্াপন
কনর।
উপস্থ্ানপনত উপকরণ সংনক্ষ্প্ত ও
একটি স্বল্প নশনক্ষ্ত পাঠনকর
উপনর্াগী করা হয়। গ্রানফে ও
নচিােনগুনল প্রযুনক্তগত নদকগুনল
বণ মনা করনত ব্াপকভানব ব্বহৃত
হয়।
স্থ্ানীয় এবং জাতীয় অংশীদার যদর
জন্য বাংলায় তথ্য উপস্থ্াপন করা
যর্নত পানর। নকছু অিনদর লক্ষ্য
কনর যরইনলও মুনদ্র্ত হনত পানর।

অনলাইন প্রকাশনা।
র্নদ যকানভি-১৯ পনরনস্থ্নত অনুমনত
যদয় তনব পরামশ ম সভা, গণশুনানণ,
অংশীদার যদর সানি আনলাচনা ও
ববঠনকর অংশ নহসানব নবতরণ এবং
যসই সানি প্রবীণ এবং প্রনতবিীনদর
সানি যদখা করার জন্য প্রতযন্ত অঞ্চনল
গৃহ পনরদশ মন করা হনব।

প্রকনল্পর সাফনল্যর গুরুত্বপূণ ম
হাইলাইেস, পনরকনল্পত
নক্রয়াকলানপর যঘাষণা, পনরবতমন
এবং সামনগ্রক অগ্রগনত।

প্রকনল্পর প্রভানবর যক্ষ্নির নননদ মি
নিনকানয়নি সহ ননউজনলোর বা
আপনিে শীনের প্রচার এবং
যসইসানি এই সামনয়কীগুনল
যেকনহাল্ডানরর গ্রহনণ আগ্রহ িাকা
দরকার।

স্থ্ানীয় এবং জাতীয় দশ মকনদর জন্য
মুনদ্র্ত উপকরণ দুটি বাংলা - ও

স্থ্ানীয় প্রশাসন এবং এননজও,
গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য পাবনলক যভনুয
অনফসগুনলনত স্থ্াপন।

লনক্ষ্যত জননগাষ্ঠী
 পনরবারগুনল নস্কনমর মাধ্যনম
সরাসনর উপকৃত হনয়নে
 প্রনতনননি (গ্রাম, ওয়াি ম,
ইউননয়ন, উপনজলা)
 স্থ্ানীয় সরকার প্রনতষ্ঠান
 উপনজলার স্থ্ানীয় উনোক্তা
 মাইনক্রা-নফনাি ইননেটিউেস
(এমএফআই)
 স্থ্ানীয় নিননক এবং স্কুল
 এননজও (ওয়াশ যসক্টর)
 এননজও (নজনবনভ সম্পনকমত)
 যপ্রস এবং নমনিয়া

 পনরবারগুনল নস্কম িারা সরাসনর
উপকৃত হনয়নে
 প্রনতনননি (গ্রাম, ওয়াি ম,
ইউননয়ন, উপনজলা)
 স্থ্ানীয় সরকার প্রনতষ্ঠান
 উপনজলা বাস্তবায়নন স্থ্ানীয়
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ইংনরনজনত পাওয়া উনচত।

নবতরনণর উপায় - যপাে, ইনমনলং,
ইনলকিননক সাবনিপশন, ব্নক্তগত
ভানব নবতরণ।

প্রকল্প প্রভানবর যক্ষ্নির সরকারী
স্থ্ানগুনল - স্থ্ানীয় প্রশাসন এবং
স্বাস্থ্যনসবা সুনবিা, কনমউননটি সভার
স্থ্ান, যপ্রস িাব ইতযানদ।
মুনদ্র্ত নমনিয়ানত মুনদ্র্ত নমনিয়া - সংবাদপি আসন্ন পাবনলক ইনভি বা নননদ মি স্থ্ানীয় পাঠক এবং জাতীয় মুদ্র্ণ
ম শুরুর নবজ্ঞনপ্ত
নবজ্ঞাপন
এবং ম্যাগানজনন সনন্ননবশ, প্রকনল্পর কার্ক্রম
নমনিয়ায় প্রদি তথ্য স্থ্াপন, সািারণ
যঘাষণা, যপ্রস নরনলজ, সংনক্ষ্প্ত প্রকনল্পর সািারণ নববরণ এবং পাঠক এবং নবনশষানয়ত যশ্রাতানদর
ননবি বা ববনশিয কানহনী
সম্প্রদানয়র পনক্ষ্ এর উপকানরতা। জন্য উনেশ্য সহ
স্থ্ানীয় এবং জাতীয় দশ মনকর জন্য
বাংলা এবং ইংনরনজ দুটি ভাষায়
নবজ্ঞাপন পাওয়া উনচত।

যরনিও
বা সংনক্ষ্প্ত যরনিও যপ্রাগ্রাম, প্রকনল্পর বণ মনা, প্রকনল্পর উন্নয়ন
যেনলনভশন এনি নভনিও উপকরণ বা টিনভনত আপনিেগুনল, প্রভাব
িকুনমিানর সম্প্রচার।
প্রশনমতকরনণর সমািান
আসন্ন সব মজনীন অনুষ্ঠাননর অনগ্রম
যঘাষণা বা সুনননদ মি প্রকনল্পর
ম শুরু করা।
কার্ক্রম

এই অঞ্চলটিনত প্রচানরত এবং স্থ্ানীয়
এবং জাতীয় যশ্রাতানদর কানে
যপৌাঁেনত পানর এমন নমনিয়া
প্রনর্াজকনদর সানি সহনর্ানগতা।







উনোক্তা
মাইনক্রা-নফনাি ইননেটিউেস
(এমএফআই)
স্থ্ানীয় নিননক এবং স্কুল
এননজও (ওয়াশ যসক্টর)
এননজও (নজনবনভ সম্পনকমত)
যপ্রস এবং নমনিয়া

 পনরবারগুনল নস্কম িারা সরাসনর
উপকৃত হনয়নে
 প্রনতনননি (গ্রাম, ওয়াি ম,
ইউননয়ন, উপনজলা)
 স্থ্ানীয় সরকার প্রনতষ্ঠান
 উপনজলা বাস্তবায়নন স্থ্ানীয়
উনোক্তা
 মাইনক্রা-নফনাি ইননেটিউেস
(এমএফআই)
 স্থ্ানীয় নিননক এবং স্কুল
 এননজও (ওয়াশ যসক্টর)
 এননজও (নজনবনভ সম্পনকমত)
 সমস্ত অংশীদার
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যর্াগানর্াগ হনব বাংলায়।
প্রকনল্পর বণ মনা এবং সম্পনকমত
সমািান/প্রভাব পনরচালনার
পদনক্ষ্প।
প্রকনল্পর উন্নয়ননর উপর
আপনিে।

নভজুযয়াল
উপস্থ্াপনা

প্রভানবত সম্প্রদায় এবং অন্যান্য
আগ্রহী যশ্রাতানদর কানে দৃশ্যত
প্রকনল্পর তথ্য সরবরাহ করুন।

যনাটিশ যবাি ম

পাবনলক যপ্লনস যনাটিশ যবানি ম আসন্ন সব মজনীন অনুষ্ঠাননর অনগ্রম
ম শুরু
মুনদ্র্ত তথ্য প্রদশ মন কনর
যঘাষণা, নননদ মি প্রকল্প কার্ক্রম
করা বা তফনসল প্রনক্রয়ানত
পনরবতমন।
যনাটিশনবানি মর তথ্য বাংলায়
িাকনব।

উপস্থ্াপনাগুনল নবনভন্ন অংশীদানরর
সানি জনশ্রুনত এবং অন্যান্য পরামশ ম
অনুষ্ঠাননর অংশ নহসানব ব্াপকভানব
ব্বহৃত হয়।

মুনদ্র্ত যঘাষণা এবং নবজ্ঞনপ্তগুনল
স্থ্ানীয় জনসািারণ িারা প্রায়শই
দৃশ্যমান এবং সহনজই অযানেসনর্াগ্য
জায়গায় স্থ্াপন করা হয়, গ্রন্থাগার,
গ্রাম সাংস্কৃনতক যকন্দ্র, িাকঘর,
যদাকান, স্থ্ানীয় প্রশাসন সহ

 পনরবারগুনল নস্কম িারা সরাসনর
উপকৃত হনয়নে
 প্রনতনননি (গ্রাম, ওয়াি ম,
ইউননয়ন, উপনজলা)
 স্থ্ানীয় সরকার প্রনতষ্ঠান
 উপনজলা বাস্তবায়নন স্থ্ানীয়
উনোক্তা
 মাইনক্রা-নফনাি ইননেটিউেস
(এমএফআই)
 স্থ্ানীয় নিননক এবং স্কুল
 এননজও (ওয়াশ যসক্টর)
 এননজও (নজনবনভ সম্পনকমত)
 যপ্রস এবং নমনিয়া
 পনরবারগুনল নস্কম িারা সরাসনর
উপকৃত হনয়নে
 প্রনতনননি (গ্রাম, ওয়াি ম,
ইউননয়ন, উপনজলা)
 স্থ্ানীয় সরকার প্রনতষ্ঠান
 উপনজলা বাস্তবায়নন স্থ্ানীয়
উনোক্তা
 নফনাি ইননেটিউেস
(এমএফআই)
 Cস্থ্ানয় নিননক এবং স্কুল
 এননজও (ওয়াশ যসক্টর)
 এননজও (নজনবনভ সম্পনকমত)
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ম
ওনয়বসাইে
প্রকনল্পর সমস্ত কার্ক্রম,
সামানজক নমনিয়া িকুনমনিশন, যনাটিশ, প্রকনল্পর
প্লযােফম ম সহ
আপনিেগুনল
প্রকনল্পর
ওনয়বসাইনে প্রকানশত হনব।
জনগনণর আরও সনক্রয়ভানব
অংশগ্রহণ করনত, উত্সানহত
করনত এই প্লযােফম মগুনল সম্পূণ ম,
চলমান এবং পনরকনল্পত প্রকল্প
নক্রয়াকলাপগুনল
আপনলাি
করনব।
তনথ্যর নফিব্াক
একটি প্রনতনক্রয়া
সহ তথ্য
সংরক্ষ্ণ প্রনক্রয়া

ইিারননে/
নিনজোল নমনিয়া

 সকল িরনণর অংশীদার যদর
জন্য ইিারননে সুনবিা
ব্বহানরর সুনর্াগ রনয়নে।

উপনর উনল্লনখত সমস্ত নবষয়বস্তু
প্রকনল্পর ওনয়বসাইনে প্রদনশ মত
হনব।
স্থ্ানীয় এবং জাতীয় দশ মকনদর জন্য
দুটি ভাষা - বাংলা এবং ইংনরনজ-যত
ওনয়বসাইে পাওয়া উনচত।

ওনয়বসাইে এবং যসাশ্যাল নমনিয়া
প্লযােফনম মর মাধ্যনম
নিনপএইচই এবং নপনকএসএফ এর
ম নবিান যরনখ
মনধ্য নননদ মি যপাোনলর
তানদর ইনতমনধ্য পনরচানলত
ওনয়বসাইেগুনল ব্বহার করনত পানর
বা একটি যিনিনকনেি ওনয়বসাইে
নবকাশ করনত পানর।

প্রকল্প সম্পনকমত তথ্য এবং
উত্সগীকৃত/মননানীত স্থ্ানন
মুনদ্র্ত উপকরণ স্থ্াপন করা র্া
দশ মনািী এবং পাঠকনদর একটি
প্রনতনক্রয়া যরনজিানর তানদর
মন্তব্ যদওয়ার সুনর্াগ যদয়।

প্রকল্প সম্পনকমত নবনভন্ন উপকরণ,
ইএসএমএফ/ইএসআইএ/এসইনপ
এবং অন্যান্য সুরক্ষ্া দনলল,
পনরনবশগত ও সামানজক কম ম
পনরকল্পনা।

প্রকল্প নবনবচনা নবশদকরণ,
এসএমএফ/এসএসআইএ/এসনপ
এবং আরও সুরক্ষ্া দনলল, পনরনবশ
সংরক্ষ্ণ ও কম মসংস্থ্ান সম্পনকমত
প্রতযাশা।



প্রকনল্পর ওনয়বনপজ
(নিনপএইচই এবং নপনকএসএফ
ওনয়বসাইনে) চালু করা,
সামনগ্রক প্রকল্প সম্পনকমত
নবনভন্ন তথ্য এবং আপনিেগুনল
প্রচানরর জন্য, প্রভাব মূল্যায়ন
এবং প্রভাব পনরচালনা প্রনক্রয়া,
সংগ্রহ, কম মসংস্থ্াননর
সুনর্াগগুনল, পাশাপানশ

প্রকল্প পনরচালনা ইউননে, প্রকল্প
উন্নয়ন আপনিে, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষ্া,
সম্প্রদায় সম্পকম, সম্প্রদায়
আপনিে, কম মসংস্থ্ান এবং সংগ্রহ,
পনরনবশগত এবং সামানজক নদক
সম্পনকমত তথ্য।
স্থ্ানীয় এবং জাতীয় দশ মকনদর জন্য
দুটি ভাষা - বাংলা এবং ইংনরনজ-যত
ওনয়বসাইে পাওয়া উনচত।

প্রকনল্পর ওনয়বপৃষ্ঠায় একটি নলে
অংশীদার যদর নবতরণ করা মুনদ্র্ত
উপকরনণর উপনর নননদ মি করা
উনচত।
অন্যান্য অনলাইন-নভনিক
প্লযােফম মগুনল ব্বহার করা যর্নত
পানর, যর্মন ওনয়ব-কনফানরনিং,
ওনয়নবনার উপস্থ্াপনা, ওনয়ব-নভনিক
সভা, ইিারননে সমীক্ষ্া/যপালস

 সকল িরনণর অংশীদার
যদর জন্য ইিারননে সুনবিা
ব্বহানরর সুনর্াগ রনয়নে

সমস্ত অংশীদার
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সমীক্ষ্া,
সাক্ষ্াত্কার এবং
প্রশ্নাবলী।

মতামত এবং
পরামশ ম বাে

জনগনণর সানি প্রকনল্পর
ম
অংশগ্রহণ সম্পনকমত কার্ক্রনমর
প্রচার কনর।
ওনয়বপৃষ্ঠায় একটি অন্তনন মনম মত
ববনশিয িাকা উনচত র্া
দশ মকনদর মন্তব্ করনত বা
প্রকল্প সম্পনকম প্রশ্ন নজজ্ঞাসা
করনত যদয়।
অংশীদার যদর মতামত যপনত
এবং জনগনণর শুনাননর ববি
প্রনক্রয়াটি পনরপূরক করনত
জনমত জনরপ, সাক্ষ্াত্কার এবং
প্রনশ্নাির ব্বহার।

একটি পরামশ ম বাে ক্ষ্নতগ্রস্থ্
সম্প্রদানয়র বানসযানদর প্রকল্প
সম্পনকম নলনখত প্রনতনক্রয়া এবং
মন্তব্গুনল রাখনত উত্সানহত
করনত ব্বহার করা যর্নত
পানর।
প্রনয়াজনীয়ভানব ইনপুে এবং
প্রনতনক্রয়া/নক্রয়াকলানপর
র্িাসমনয় সংগ্রহ নননিত করার
জন্য প্রস্তানবত প্রকল্প কমীনদর
িারা প্রস্তানবত বানের

ইতযানদ নবনশষত যকানভি-১৯
সম্পনকমত নবনিনননষনির কারনণ।
সীমাবদ্ধতা: নবনশষত প্রতযন্ত অঞ্চল
এবং সম্প্রদায়গুনলনত সমস্ত পক্ষ্/
অংশীদার যদর ইিারননে অযানেস
যনই।

 পনরবারগুনল নস্কম িারা
সরাসনর উপকৃত হনয়নে

প্রস্তানবত প্রকনল্পর বণ মনা এবং
সম্পনকমত সমািান/প্রভাব ব্বস্থ্াপনা
পদনক্ষ্প।
প্রকল্প সম্পনকমত অংশীদার
উপলনি, সম্পনকমত প্রভাব এবং
যবনননফে, উনিগ এবং পরামশ মগুনল
লক্ষ্য কনর প্রশ্নগুনল।
উপকরণগুনল বাংলানত িাকনব

নননদ মি অংশীদার যগাষ্ঠী বা
সম্প্রদায়নভনিক সমীক্ষ্ায় /
সাক্ষ্াত্কানর অংশ যনওয়া।
পনরবানরর পনরদশ মন অংশ নহসানব
প্রশ্নাবলীর পনরচালনা করা।

যর্ যকানও প্রশ্ন বা উনিগ, নবনশষত
অংশীদার যদর যর্ জনসভার সময়
তানদর মতামত এবং সমস্যাগুনল
প্রকাশ করনত সমস্যা হনত পানর।
মতামত এবং পরামশ মগুনল বাংলায়
প্রতযানশত।

সম্প্রদানয়র জন্য সহনজই
সমস্ত স্থ্ানীয় অংশীদার
অযানেসনর্াগ্য করার জন্য একটি
পরামশ ম বানের জন্য উপযুক্ত
অবস্থ্ানটি একটি ননরাপদ পাবনলক
যপ্লনস ননব মাচন করা উনচত।
স্থ্ানীয় অংশীদার যদর সানি প্রকনল্পর
ননয়নমত যর্াগানর্ানগর অংশ নহসানব
পরামশ ম বানের প্রাপ্যতা সম্পনকম তথ্য
জানানত হনব
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নবষয়বস্তুগুনল ননয়নমতভানব
পরীক্ষ্া করা উনচত।
পরামশ ম ও অংশগ্রহণ
পরামশ ম এবং অংশগ্রহণ
পাবনলক নহয়ানরং প্রকল্প প্রনতনননি, ক্ষ্নতগ্রস্থ্
জনসািারণ, কর্তমপক্ষ্, ননয়ন্ত্রক
সংস্থ্া এবং অন্যান্য অংশীদার
ম
গণ একটি নননদ মি কার্কলাপ
বা
সুনবিা র্া প্রকল্প িারা পনরকল্পনা
করা হনয়নে এবং র্া নবনিবদ্ধ
ম
নবনশষনজ্ঞর পর্ানলাচনা
সানপনক্ষ্ যস সম্পনকম নবস্তানরত
আনলাচনার জন্য।

গৃহ পনরদশ মন

জনসািারনণর শুনাননর ববি
প্রনক্রয়া পনরপূরক করনত,
নবনশষত প্রনতবিী, প্রবীণ এবং
সংখ্যালঘু নৃনগাষ্ঠী র্ারা
অনানুষ্ঠাননক শুনাননর
ইনভিগুনলনত অংশ নননত

একটি উপস্থ্াপনা এবং দশ মকনদর
সানি একটি ইিানরনক্টভ প্রনশ্নাির
যসশন সহ প্রনশ্ন নক্রয়াকলাপ এবং/
অিবা সুনবিার সুনবিার নবষনয়
নবস্তানরত তথ্য।
শুনানন বাংলায় পনরচানলত হনব।

স্থ্ানীয়, আঞ্চনলক এবং জাতীয়
গণমাধ্যনমর নবজ্ঞনপ্ত সহ গণশুনাননর
নবস্তৃত ও পূব ম যঘাষণা এবং প্রাসনঙ্গক
নববরণ।

যকানও প্রশ্ন বা উনিগ, নবনশষত
অংশীদার যদর জন্য র্া আনুষ্ঠাননক
সম্প্রদায়-নবস্তৃত সভাগুনলর সময়
তানদর মতামত এবং নবষয়গুনল
প্রকাশ করনত সমস্যা হনত পানর।

প্রকনল্পর মননানীত কমীনদর একটি
নননদ মি সময়সীমার সানি পনরদশ মন
করা উনচত।
সীমাবদ্ধতা: প্রতযন্ত অঞ্চনল
পনরবারগুনলনত যপৌাঁোননার যক্ষ্নি
যর্ৌনক্তক চযানলঞ্জ। যকানভি-১৯

সমস্ত অংশীদার

লক্ষ্যযুক্ত আমন্ত্রণগুনল অংশীদার যদর
কানে যপ্ররণ করা হয়।
শুনাননর আনগই প্রকনল্পর সামগ্রী এবং
এর সানি সম্পনকমত প্রভানবর
মূল্যায়ননর িকুনমনিশনগুনলর প্রকাশ্য
প্রকাশ। উপকরণগুনলর দশ মকনদর /
পাঠকনদরনক প্রকানশর সময়কানল
উপলি মন্তব্সমূহ এবং পরামশ মগুনলর
ননবনির জন্য নবনামূনল্য অযানেস
যদওয়া হয়
পনরবারগুনল নস্কম িারা সরাসনর
উপকৃত হনয়নে
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যফাকাস গ্রুপ
আনলাচনা এবং
রাউে যেনবল
কম মশালা

পারনেন না তানদর অন্তর্ভমক্ত
করার জন্য প্রনতনক্রয়া জানানত
গৃহ পনরদশ মন করা যর্নত পানর।
প্রকনল্পর নননদ মি নবষয়গুনলর
উপর আনলাচনার সুনবিানি ম
ব্বহৃত র্া অংশীদার যদর
নবনভন্ন গ্রুনপর সানি সনম্মনলত
পরীক্ষ্ার যর্াগ্য।

পরামশ ম হনব বাংলায়।

আক্রান্ত পনরবারগুনলনত সীমাবদ্ধতা।

প্রকনল্পর সুনননদ মি নক্রয়াকলাপ এবং
পনরকল্পনা, নিজাইন সমািান এবং
প্রভাব প্রশমন/পনরচালনা পদনক্ষ্প
র্ানত ক্ষ্নতগ্রস্থ্ অংশীদার যদর
সানি নবশদ আনলাচনা প্রনয়াজন।

আগত ববঠনকর যঘাষণাগুনল
অংশগ্রহণকারীনদর আগাম
ব্াপকভানব প্রচানরত হয়।
আমন্ত্রণগুনল অংশীদার যদর কানে
যপ্ররণ করা হয়।

আনলাচনা সভা বাংলানত।

 পনরবারগুনল নস্কম িারা সরাসনর
উপকৃত হনয়নে
 প্রনতনননি (গ্রাম, ওয়াি ম,
ইউননয়ন, উপনজলা)
 স্থ্ানীয় সরকার প্রনতষ্ঠান
 উপনজলা বাস্তবায়নন স্থ্ানীয়
উনোক্তা
 মাইনক্রা-নফনাি ইননেটিউেস
(এমএফআই)
 এননজও (ওয়াশ যসক্টর)
 এননজও (নজনবনভ সম্পনকমত)
 যপ্রস এবং নমনিয়া
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সংযুনক্ত-নস প্রকল্প এলাকা

প্রকল্প ভূক্ত উপনজলার তানলকা
(প্রকনল্পর নননদ মি এলাকা এখনও চুড়ান্ত নয়)
নবভাগ

জামালপুর

ময়মননসংহ

ময়মননসংহ

যশরপুর

গাইবািা

কুনড়গ্রাম

লালমননরহাে
নীলফামারী

চিগ্রাম

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

যজলা

রংপুর

ক্র

রাহ্মণবানড়য়া

উপনজলা
জামালপুর সদর
মাদারগঞ্জ
যমলনদাহ
সনরষাবাড়ী
ভালুকা
ফুলপুর
হালুয়াঘাে
যগৌরীপুনরর
মুক্তাগাো
নিশাল
নানলতাবাড়ী
যশরপুর সদর
শ্রীবনদ ম
গাইবািা সদর
যগানবযগঞ্জ
পলাশ বারী
সাঘাে
সাদুল্লাপুনর
ফলেনড়
কুনড়গ্রাম সদর
নচলমারীর
যরৌমারী
চর রানজবপুর
ফুলবানড়
উনলপুর
ভূরংগমারী
নানগশ্বরী
রাজারহানের
হানতবািার
জলঢাকা
আখাউড়া
বাঞ্ছারামপুর
নবীনগনর
রাহ্মণবানড়য়া সদর
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ক্র

নবভাগ
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

চাাঁদপুর

চিগ্রাম

কুনমল্লা

উপনজলা
চাাঁদপুর সদর
হাইমচর
মতলব দনক্ষ্ণ
মতলব উির
ফনরদগঞ্জ
কচুয়া
হাজীগনঞ্জ
শাহরানস্ত
যবায়ালখালী
নমনরশ্বরাই
পটিয়া
সন্দ্বীপ
চযনাইশ
সীতাকুে
বাাঁশখালীনত
কুনমল্লা সদর দনক্ষ্ণ
দাউদকানযনত
নততাস
যহামনা
লাকসানম
যমানহরগঞ্জ
লালমাই
নাংগলনকাে ম
যফনী সদর

যফনী

লক্ষ্মীপুর

যনায়াখালী

নসনলে

নসনলে

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

যজলা

হনবগঞ্জ

োগলনাইয়া
দাগনভূঞা
রামগঞ্জ
লক্ষ্ীপুর
রায়পুর
যকাম্পানীগঞ্জ
সুবণ মচর
কনবরহাে
যগালাপগঞ্জ
জনকগঞ্জ
কানাইঘাে
মািবপুর
চুনারুঘাে
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ক্র

নবভাগ
72
73
74
75
76
77
78

যজলা

সুনামগঞ্জ

যমৌলভীবাজার

উপনজলা
বাননয়াচং
দনক্ষ্ণ সুনামগঞ্জ
িম মপাশা
তানহরপুর
জগন্নািপুনর
যমৌলভীবাজার সদর
রাজনগর
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