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5.6 †÷ªs‡`wbs K¨vcvwmwU di GBW B‡dKwUf‡bm Bb evsjv‡`k  

 

৫.৬.১ প্রকল্প পরিরিরি 

 

‘শেনেংররক্ন কইদপদরপটি ফি  যই যেংফকটিিেংক্প যক্ িংদনেদেংরস্ট্ ’স্ট্কে দক প্রকল্পটি যড ক্রইরপ অ ওপদপ ডনএক্ পটিেংকদ কেংরি 

পটিদএিদএ ওর্ত দ ক্রিক পককদ রিংিদ  কর্দক ক্েংিাি ১১১১ টিেংি েক্ ১১১৬ শেএদেংর িংদস্তিংদরএি টিএ। প্রকেংল্পি শেদট িংিদদ্দ রিে 

৩৬৩১ েক্ষ টদকদ। িন্মেংে প্রকল্প পদটিদয্য িংদিংর ৩৫৮১ েক্ষ টদকদ  িংন রিঅরিং ওর্ত দদএক্ রিে ৫১ েক্ষ টদকদ। প্রকল্প শেএদরকদেংে 

১৫১১ েক্ষ টদকদ প্রকল্প পদটিদয্য  িংন ৪১ েক্ষ টদকদ রিঅরিংপটি শেদট ১৫৪১ েক্ষ টদকদ ব্যএ টিেংএেংি। প্রকেংল্পি রিংরিন রুত্বপূর্ণ দ 

ওিদক্পমূেংটিি েেংে করিপএ ওিদক্ রক্েংে ডেংেখ কিদ টিেংেদোঃ 

 

৫ .৬.১ শইেংিেপেংেন্ট যেংফকটিিেংক্প ওনুরিংিদ  প্ররিষ্ঠদ : 

 

প্রকেংল্পি েদেেংে ওর্ত দ ক্রিক পককদ রিংিদেং  ‘শইেংিেপেংেন্ট যেংফকটিিেংক্প ওনুরিংিদ  ’স্ট্কে দক ক্িক্ ওনুরিংিদ  প্ররিষ্ঠদ কিদ 

টিেংএেংি। িংদনেদেংরশস্ট্ শইেংিেপেংেন্ট যেংফকটিিেংক্প পনক্রদন্ত কদক দক্রেেংক স্ট্রিস্ট্দেক কিদ  ,  পকেংকদ পিকদি ির্তদ রিংরিন 

েলণদেএ/রিংিদ েংক পিদেস্ট্ দ প্ররদক্ ,যেংক্দেংিটিি ফদযক্দরনন ,ররক্ষণ-ররক্ষণ পটিদএিদ অ িেিংদা ওর্ত দদএক্ পনক্রদন্ত কদক দদিংেক 

পকদরক্  িংন শইেংিেপেংেন্ট যেংফকটিিেংক্প অ  ি পদেংর্ত পকরকদি রিংরিন রিংেেংএ িয -ডপদি অ  েংিংেণদেব্ধ পক দেংিংক্ষণ ররেংএ 

পিকদেংিেংক প্রেংএদিক্কএ পটিদএিদ প্ররদক্ কিদ যিইদরর ক্িক্ ওনুরিংিদেং ি রদরএবপূ।  িদাদ ক্িক্ ওনুরিংিদ  পিকদি অ ডনএক্ 

পটিেংকদ কেংরি পোএ পটিদএক টদটফে দ শেদকদে কনদেেংটটিি হপ (Local Consultative Group) - ি পরিিংদেএ রটিেংপেংিং 
কদি কিেংিং। 

 
৫ .৬.৩  eeAsmSgtin egmAanmnodidm AfnI diA( saf) প্ররিষ্ঠদ :  

 

িংদনেদেংরেংস্ট্ বিংেংররস্ট্ক পটিদএিদি প্রিংদেংটি স্বচ্ছিদ অ িিংদিংরররটিিদ রক্রিিকিেংণি েেংক্ষই ওক্েদযক্রিরিক   eeAsmSgtin egmA

anmnodidm AfnI diA( saf) প্ররিষ্ঠদ কিদ টিেংএেংি। আস্ট্দ কিদ কদেংচ্ছ পিকদি অ ডনএক্ পটিেংকদ ক ণ রেেংে  saf-
শক ডনএক্ পটিদএিদ পনক্রদন্ত িয ব্যিংস্থদপক্দি  কক ডৎপ রটিেংপেংিং  েংা িেেংি পক্ষে টিেংিং  িংন িক্ ণ বিংেংররস্ট্ক পটিদএিদ 

রিংেএক িেংয ওরি ম্যিদ েদি কিেংিং  ,ফেংে  ণিরদিকক রক্রিি টিেংিং।  

 

৫ .৬.৪ “ডনএক্ পটিদএিদ পন ক্রদন্ত িদিকএ ক্করিেদেদ  ” ি খপাদ প্রণএণ:  

 

িংদনেদেংরেংস্ট্ ডনএক্ পটিদএিদি অপি িদেংেি কর্দবপূ প্ররিষ্ঠদ  ,ডনএক্ পটিদএিদ আটিিণ ,িংিদদ্দ অ িংদস্তিংদএেংক্ি শক্ষেংা  কটি ওপনটিি 

অ পেরাি কে দপর্দ ওিংোক্  িংন পেংিংদপ দরি বিংেংররস্ট্ক পটিদএিদ ব্যিংস্থদপক্দএ রুক্ ি পরিিদক্ আক্এেংক্ি েওশে িংদনেদেংরেংস্ট্ি 

যরিটিদেংপ পিং দপ্রর্তে “ডনএক্ পটিদএিদ পনক্রদন্ত িদিকএ ক্করিেদেদ ” ি খপাদ প্রণএণ কিদ টিেংএেংি। ধদিণদ কিদ টিেংচ্ছ   ক্করিেদেদ 

শরেংস্ট্ আন্তিদদরিক পক দদেংএ াটিকি ও ককদেংিি পদেংর্ত পদেফ র্ণ দ  কটি ফেদফে রক্ি দি ডনএক্ পটিদএিদ ব্যিংস্থদপক্দ প্রিংিদেংক্ প্রধদক্ 

রক্এেংেি ভূরেকদ পদেক্ কিেংিং। 

 

৫ .৬.৫ Capacity Assessment of ERD:  

 

প্রকেংল্পি েদেেংে ওর্ত দ ক্রিক পককদ রিংিদেং ি Functional Review and Capacity Need Assessment কেংি 
চূাদন্ত প্ররিেংিংরক্ কর্দপেংক্ষি রক্কট টিস্তদন্তি কিদ টিেংএেংি। 

 

৫ .৬.৬ enanee nA IIdIIidm AnmeAenanee nAydidagaidm Af tn donAgSAfemdAaemeI tedI:  

 

 প্রকেংল্পি পটিদএিদএ ৫টি েদযক্ েলণদেএ /রিংিদেং ি Capacity Assessment  িংন Capacity Development 

Strategy প্রণএক্ কেংি িদ পনরিষ্ট েলণদেএ /রিংিদেং ি রক্কট টিস্তদন্তি কিদ টিেংএেংি।  

 


