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১। টভূপভ
াম্প্রপতও ফঙযুলদরাদত ফাাংরাদদ যওায (পচপফ) পফপবন্ন এইঘএনপ াং্া্ত  ্াব্দ উন্নয়ন রেযভাত্রা (এভপডপচ) 
স্বাস্থ্য, পুপি এফাং চনাংখ্যা (এইঘএনপ) ঔাদত প্রাংনীয় অগ্রকপত অচমন ওদযদঙ । ২০১৪ াদর কদটি পফশ্বব্যাাংদওয কেণী
পফন্যাকৃত ভাথাপছু আদয়য ীভানা অপত্দভয ভধ্যপদদয় এওটি পনম্ন ভধ্যভ আদয়য কদদ পযনত দয়দঙ । ২০০০ কথদও
২০১৪ াদরয ভদধ্য াঁঘ ফঙদযয ওভ ফয়ী পশু মৃত্যযয ায প্রপত াচাদয ৯৬ কথদও ওদভ ৪৬ দয়দঙ, াাাপ প্রপত এও
রাঔ প্রদফয কেদত্র ভাতৃ মৃত্যয ায ৩৯৯ কথদও হ্রা কদয় ১৮৮ কত দাঁপিদয়দঙ । এভয় পশুদদয অপুপিয ায হ্রা ায় তদফ
এই হ্রা ায়ায ায পঙর পওছুটা ধীয কপত ম্পন্ন । ২০০০ াদর াঁঘ ফঙদযয ওভ ফয়ী পশুদদয অপুপিয ায ৫১ তাাংদ
পস্থ্য থাওদর ২০১৪ াদর এই ায পকদয় দাঁিায় ৩৬ তাাংদ । মপদ এভয় পওছুটা অভতা পফযাচভান পঙর কমভন াঁঘ
ফঙদযয ওভ ফয়ী ৪৯ তাাং অপুপি পশুদদয অফস্থ্ান পঙর আথ মাভাপচওবাদফ ফ মপনম্নতভ এও ঞ্চভাাংদয ভদধ্য ।
ফাাংরাদদ ২০৩০ াদরয চন্য কটওই উন্নয়ন রেযভাত্রা এপডপচ-৩ এয রেযভাত্রা অচমদনয দদে গ্রণ ওদযদঙ,
কমঔাদন স্বাস্থ্যদফা পনপিত ওযা এফাং চনওল্যাণ উন্নয়দন ুলরুত্ব আদযা ওযা দয়দঙ । কফা, মায ভাধ্যদভ কওান যওভ আপথ মও
েপত ব্যপতদযদওই এইঘএনপয কফাযমূ প্রদাদনয পনপিয়তাসহ াফ মচননী স্বাস্থ্য কফায উদেশ্য অচমন ওযা ম্ভফ দফ।
১৯৯৮ ার কথদও ফাাংরাদদ যওায এফাং এয উন্নয়ন দমাকীযা (পডপ) ঔাত পবপিও ওভমসূপঘ ফাস্তফায়ন ওযদঙ, স্বাস্থ্য, পুপি
 চনাংখ্যা ঔাদতয ব্যফস্থ্ানা উন্নয়দনয চন্য ফঙযয়াযী পফপবন্ন কওৌর প্রণয়ন যওাপয বফদদপও আপথ মও ায়তায়
ওভমসূপঘ ফাস্তফায়ন ওযদঙ। ফতমভাদন যওায আনুভাপনও ১৪.৮ পফপরয়ন ভাপওমন ডরায প্রাক্কপরত ব্যয় ম্বপরত াদি াঁঘ ফঙয
ভদয়য কভয়াপদ (চানুয়াযী ২০১৭ কথদও জুন ২০২২ ম ম্ত ) ঘত্যথ ম স্বাস্থ্য, চনাংখ্যা  পুপি ঔাত (ঘত্যথ ম এইঘপএনএপ)
ওভমসূপঘ চূিা্ত  ওদযদঙ।
ঘত্যথ ম ঔাত ওভমসূঘীয পনচস্ব পওছু উদেশ্য যদয়দঙ এফাং কুলদরা দে “এওটি স্বাস্থ্যওয  পনযাদ পযদফদ ভান ম্মত 
ভতাপবপিও স্বাস্থ্যদফা প্রাপপ্তয োগদমাক ্ধপরয ভাধ্যদভ ফাাংরাদদদয ওর নাকপযও মাদত ওদয োগস্বাস্থ্য  ওল্যাণ কদত
াদযন ক পফলয়টি পনপিত ওযা” । এই উদেশ্য পও, এপডপচয প্রপত ফাাংরাদদ যওাদযয প্রপতশ্রুপতয দে েপতপূণ ম এফাং
২০৩০ াদরয ভদধ্য কটওই উন্নয়ন রেযভাত্রা অচমদনয কেদত্র প্রথভ  কভৌপরও ওভমসূপঘ । পফশ্বব্যাাংও তাদদয স্বাস্থ্য কক্টয
ায়ও ওভমসূপঘ (এইঘএএপ) এয ভাধ্যদভ এই ওাম ম্দভ ায়তা প্রদান ওযদঙ এফাং এই ওভমসূপঘ ফাস্তফায়দনয অগ্রকপত
ম মদফেদণয রদেয অফমুপক্ত াংমৄক্ত সূঘও (পডএরআই) ব্যফায ওযা দফ ।
২। ওভমসূপঘয ফণ মনা
োগপ্রপতপষ্ঠত পযওল্পনা, যাভম প্রপ্য়া এফাং ম মদফেণ  ভন্বয় কওৌদরয াাাপ পূফ মফতী ঔাত ওভমসূপঘ মূদয
াপল্যচনও পরাপদরয উয পবপি ওদযই ঘত্যথ ম কক্টয ওভমসূপঘ পফপনভমাণ ওযা দয়দঙ । াপফ মওবাদফ এই ওভমসূপঘয মথামথ
ফাস্তফায়ন  এই প্রওদল্পয ওাপিত পরাপর অচমদনয দাপয়ত্ব স্বাস্থ্য  পযফায ওল্যাণ ভন্ত্রনারদয়য । ফস্তুত: এই ভন্ত্রণারদয়য
আতাধীন অপধদপ্তযুলদরা র: স্বাস্থ্য অপধদপ্তয (পডপচএইঘএ), পযফায পযওল্পনা অপধদপ্তয, স্বাস্থ্য অথ মনীপত ইউপনট এফাং
নাপ মাং  ধাত্রী অপধদপ্তয ।
যওাদযয স্বাস্থ্য োগপফধাপদ ওদয়ওটি প্রাপনও ম মাদয়য পযঘাপরত দেেঃ চাতীয়, পফবাকীয়, কচরা, উদচরা ইউপনয়ন এফাং
য়াড ম । এইঘএএপ এয পডএরআইএ ব্যফাদযয ভাধ্যদভ প্রপতটি ম মাদয় ব্যফস্থ্ানা রপত এফাং উদচরা  এয নীদঘয
স্তদয কফা প্রদান উন্নয়দন ায়তা প্রদান ওযদফ । এওটি ভা্ত যার প্রপ্য়া অনুযদণয ভাধ্যদভ স্বাস্থ্য অপধদপ্তয এফাং পযফায
পযওল্পনা অপধদপ্তয এয এই কফামূ প্রদান ওযা দফ। স্বাস্থ্য কফা প্রদাদনয ফ মপনম্ন স্তয ওপভউপনটি পিপনদও (পপ) এফাং
এটা দে য়াড ম ম মাদয় টিওাদান, পযফায পযওল্পনা এফাং স্বাস্থ্য পফলয়ও পো প্রদান প্রাথপভও স্বাস্থ্য কফা প্রদাদনয প্রথভ
কওন্দ্রপফন্দু । প্রপতটি ওপভউপনটি পিপনদওয রেয দে ৬০০০ চনদকাষ্ঠীদও স্বাস্থ্য কফা প্রদান ওযা ; ফতমভাদন ১৩,০৯৪ টি
ওপভউপনটি পিপনও কফা প্রদান ওযদঙ । ইউপনয়ন ম মাদয় কফা প্রদাদনয কেদত্র পতন ধযদনয োগপফধাপদয মথা ওপভউপনটি
পিপনও, ইউপনয়ন াফ-কন্টায, ইউপনয়ন স্বাস্থ্য  পযফায পযওল্পনা কওন্দ্র। এ ওর কওদন্দ্র পঘপওৎও  ভাঠ ওভীদদয
ভাধ্যদভ কযাকীদদয ফপ:পফবাক স্বাস্থ্য  পযফায পযওল্পনা  পুপি কফা প্রদান ওযা য় । উদচরা ম মাদয় ৩০-৫০ য্যায
ধাযণ েভতা ম্পন্ন উদচরা স্বাস্থ্য ওভদেদেয ভাধ্যদভ স্বাস্থ্য কফা প্রদান ওযা য় । এদদয ভদধ্য কওান কওান কওন্দ্র কথদও

পার্স্ম কযপাযার (দদওন্ডাযী) পদদফ চরুযী াপফ মও ধাত্রী কফা প্রদাদনয ব্যফস্থ্া যদয়দঙ । কচরা ম মাদয় পফপবন্ন আওাদযয
(১০০-২৫০ য্যা) কচরা / কচনাদযর াাতার কথদও কদওন্ডাযী স্বাস্থ্য কফা প্রদান ওযা য় । এয াাাপ পওছু পওছু
কচরায় যওাপয কভপডদওর ওদরচ াাতার যদয়দঙ কমঔান কথদও তৃতীয় ধাদয পঘপওৎা কদয়া য় । উযন্তু, কচরা ম মাদয়
১০-২০ য্যায ভাতৃ  পশু ওল্যাণ কওন্দ্র যদয়দঙ কমঔান কথদও পযফায পযওল্পনা এফাং প্রসূপত কফা প্রদান ওযা য় ।
পফবাকীয় এফাং চাতীয় ম মাদয় যওায কফ পওছু াংখ্যও টাযপয়াপয  পফদলাপয়ত াাতার পযঘারনা ওদয আদঙ ।
এই ওভমসূপঘয পতনটি ওদম্পাদনন্ট যদয়দঙেঃ (i) ভপনটপযাং  তত্ত্বাফধায়ন (ii) এইঘএনপয ব্যফস্থ্ানা পক্তারীওযণ এফাং
(iii) ভান ম্মত এইঘএনপ কফা প্রদান । আা ওযা দে পূফ মফতী ঔাতয়াযী ওভমসূপঘয ভত উদেঔদমাগ্য াংখ্যও উন্নয়ন
দমাকীযা (পডপ) এই ওভমসূপঘদত (অন ফাদচট) অথ মায়ন ওযদফ।
এই প্রওদল্পয ওদম্পাদনন্টুলদরা ঘত্যথ ম স্বাস্থ্য, চনাংখ্যা  পুপি ঔাদতয ওভমসূপঘয দে াংকপতপূণ ম এফাং পডএরআইএ এয
ভাধ্যদভ পফশ্বব্যাাংদওয দমাপকতায় কেদত্র পডএরআইুলদরা এওটি ব্যাও পবপিও আদরাঘনায ভাধ্যদভ পঘপিত ওযা দয়দঙ
মাদত এপডপচ অচমদন ফাাংরাদদ কম ওর ঘযাদরদেয মুদঔামুপঔ দে কুলদরা উিযণ ওযা ম্ভফ য় । এই ঘযাদরেমূদও
পতনবাদফ পঘপিত ওযা দয়দঙেঃ (ও) ঘরভান ওাম ম্দভ অথ মায়ন এফাং ব্যফস্থ্ানা রপত উন্নয়নদও প্রাধান্য কদয়া ; (ঔ) অভাপ্ত
এভপডপচ এদচন্ডা ; এফাং (ক) উদীয়ভান ঘযাদরেমূ ।
ওদম্পাদনন্ট ১. ভপনটপযাং  তত্ত্বাফধায়ন
এওটি ভধ্যভ আদয়য কদদ পযণত য়ায দথ থাওায় এপডপচ অচমদনয অগ্রকপতয পবত যঘনায চন্য ফাাংরাদদদও কফ
পওছু ব্যফস্থ্ানা  আপথ মও ঘযাদরে এয ভাধান ওযদত দফ । এয এওটি প্রধান অগ্রাপধওাযমূরও পফলয় দে ব্যফস্থ্ানা
এফাং দায়ফরতায উন্নয়ন চনকণদও ম্পৃক্ত ওযা, মা যওাদযয ঘত্যথ ম স্বাস্থ্য, চনাংখ্যা  পুপি ঔাত ওভমসূপঘয এওটি
ুলরুত্বপূণ ম পফলয় পদদফ পফদফপঘত দফ। কযাকী এফাং তাদদয পযফাদযয দস্যযা মাদত তাদদয অপবদমাদকয ব্যাাদয কমাকাদমাক
কদি ত্যরদত াদযন এফাং এ ব্যাাদয স্বাস্থ্য ভন্ত্রণারয়দয় এওটি দয়ফ পবপিও পদর্স্ভ ঘালু ওযায রদেয এ প্রওল্প ায়তা
ওযদফ । এঙািা, ভধ্য কভয়াদদ এপডপচ রেযভাত্রা অচমদন ভধ্য স্বাস্থ্য ঔাদত ব্য্ধপরয এওটি পবপি স্থ্াদনয রদেয এই প্রওল্প
ফাদচট দেতা  ফযাে উন্নয়দন ায়তা কদদফ । মা তপফর প্রফা পযওল্পনা প্রণয়ন  ফাদচট ফাস্তফায়ন প্রপ্য়া ত্বযাপন্বত
ওযদত ায়তা দফ । অপধওন্তু, এই প্রওল্প কভৌপরও কফা প্রদাদন ায়তা ওযায রদেয কভযাভত  যেণাদফেদণয চন্য
ফাদচট ফযার ্ধপর  এয ফাস্তফায়দন ায়তা ওযদফ । এঙািা কফা প্রদান ম মাদয় ফাদচট ব্যফাদযয েভতা ্ধপরয চন্য
প্রদয়াচনীয় াংস্কায ওাম ম্দভ এই প্রওল্প অফদান যাঔদফ ।
ওদম্পাদনন্ট ২. এইঘএনপয ব্যফস্থ্ানা পক্তারীওযণ
যওাদযয কফাদান প্রপ্য়ায ব্যফস্থ্ানা রপতয ুলরুত্বপূণ ম পফলয় দরা যওাপযঔাদত ফযােকৃত অদথ ময মথামথ ব্যফায মা,
এপডপচ অচমদন প্রদয়াচনীয় পবত কদি কতারদত অফদান যাঔদফ । অতেঃয প্রওদল্পয এওটি প্রধান রেযনীয় কেত্র দফ আপথ মও
ব্যফস্থ্ানা, াংগ্র, াোই কঘইন ম্যাদনচদভন্ট এফাং ম্পদ ব্যফস্থ্ানা প্রপ্য়ায াংস্কায  উন্নয়ন াধন ওযা । প্রওল্পটি করথ্
ইনপযদভন ব্যফস্থ্ানা রপত আয উন্নয়দন ায়তা ওযদফ মা ফতমভাদন মা পফবক্ত  ডুপেদওন পদদফ ফাস্তফাপয়ত দে।
ওদম্পাদনন্ট ৩. ভান ম্মত এইঘএনপ কফা প্রদান
্াব্দ উন্নয়ন রেযভাত্রা অচমদনয কেদত্র ফাাংরাদদ উদেঔদমাগ্য অগ্রকপত অচমন ওযদঙ তদফ এই এদচন্ডামূ ফাস্তফায়দনয
কেদত্র পফদ্যভান ঘযাদরেমূ অতয্ত  ুলরুত্বপূণ ম । মপদ কফ পওছু কফা ম্পপওমত সূঘও উদেঔদমাগ্য অগ্রকপত অচমদনয ইাংপকত
পদদে (দমভন এও ফঙয ফয়ী পশুদদয পনধ মাপযত ফ ধযদণয টিওা কনয়ায ায ২০০৪ াদরয ৭৩ তাাং কথদও কফদি ২০১৪
াদর ৮৪ তাাংদ উন্নীত দয়দঙ) তদফ অন্যান্য উদেঔদমাগ্য পযদফামূদয ওবাদযদচয কেদত্র ধীয কপত পযরপেত দে ।
উদাযণস্বরূ ফরা ঘদর পফফাপতা ভপরাদদয (১৫ কথদও ৪৯ ফঙয ফয়ী) ফতমভাদন আদৄপনও চন্পনদযাধও াভগ্রী ব্যফাদযয
ায াভান্য ্ধপর কদয়দঙ । ২০০৪ াদর কম ায পঙর ৪৭ তাাং ২০১৪ াদর কটি দাঁপিদয়দঙ ৫৪ তাাংদ । এওইবাদফ
ফয়েঃপ্রাপ্তদদয স্বাস্থ্য  পুপিয পফলয়টি মথামথবাদফ নচয কদয়া দে না পফদল ওদয পফফাপত পওদাযী এফাং তাঁদদয পশুদদয
নানাপফধ প্রপতপ্য়া রেয ওযা ককদঙ । অল্প ফয়ীদদয পফফাদয খটনা ধীদয ধীদয হ্রা কদর ২০১৪ াদর অপফফাপত কভদয়দদয
প্রথভ পফফাদয কি ফয় পঙর ১৬ ফৎয । পযদদল কদঔা ককদঙ মক্ষ্মা (টিপফ) এফাং আদযা পওছু উদীয়ভান ব্যাপধ  াং্াভও
কযাক পনয়ন্ত্রদণয ভত কফ পওছু ুলরুত্বপূণ ম কেদত্র পওছু এদচন্ডা এঔন ফাস্তফাপয়ত য়পন । আঞ্চপরও ম মাদয় কফা প্রাপপ্তয োগদমাক

এফাং তায ব্যফাদযয কেদত্র অভতা যদয়দঙ । কমভন চাতীয় ম মাদয় কমঔাদন পফফাপত ভপরাদদয ভাদছ চন্পনদযাধও
ব্যফাদযয ায ায ৫৪ তাাং দর ঘট্টগ্রাভ পফবাদক এই ায ৪৭ তাাং এফাং পদরট পফবাদক ৪১ তাাং । পদরট
পফবাদক স্বাস্থ্য কওন্দ্র কথদও প্রসূপত কফায োগপফধা গ্রদণয ায ভাত্র ২৩ তাাং ।
ওদম্পাদনন্ট – ৩ এয আতায় পফপবন্ন ঘযাদরে কভাওাপফরাওযায চন্য পওছু ওভমওাণ্ড অ্ত র্ভমক্ত যদয়দঙ, ভদয়য ব্যাপপ্ত পযদয
এদদয ুলরুত্ব ফািায ম্ভাফনা থাওা স্বদত্ব যওাদযয দদে এদেদত্র নীপত  ওভমসূপঘ উন্নয়দনয ভাদছই ীভাফর যদয়দঙ, এয
ভদধ্য যদয়দঙ অাং্াভও কযাক প্রপতদযাধ, নাক্ত এফাং ব্যফস্থ্ানাএফাং প্রাথপভও কফাদান ওভমসূপঘ । এওর অভাপ্ত এফাং
উপদয়ভান এদচন্ডায কপ্রোদট এই প্রওল্প পফদ্যভান অগ্রকপত ফচাদয় যাঔা, উচ্চ ভাত্রায ব্যফায অচমন, ভাদনান্নয়ন এফাং
অভতা দূযীওযদণ প্রদয়াচনীয় ায়তা প্রদান ওযদফ ।
৩। প্রওদল্পয উদেশ্যাফরী
ফপণ মত ুলরুত্বপূণ ম ঘযাদরে কভাওাপফরায় প্রস্তাপফত এইঘএএপ ওভমসূপঘ ২১ টি পডএরআই ব্যফায ওযদফ । এইঘএএপ
ফাাংরাদদ যওাদযয ঘত্যথ ম ঔাত ওভমসূপঘয অাংপফদলদও ায়তা ওযদফ মা প্রতযে  দযােবাদফ পদরট  ঘট্টগ্রাভ
পফবাদকয ৫ কওাটি ভানুল মাযা পফপবন্ন সূঘদও পপঙদয় আদঙ তাদদয  ভগ্র ফাাংরাদদদয ১৬ কওাটি ভানুদলয চন্য োগপফধা ফদয়
আনদফ । এইঘএএপ ওভমসূপঘ ভূক্ত ২১ টিয ভদধ্য ১২ টি পডএরআই ঘট্টগ্রাভ  পদরদট (ফাাংরাদদদয াতটি প্রাপনও
পফবাদকয ভদধ্য দু’টি) ভাতৃ  পশু স্বাস্থ্য এফাং পুপি কফাদান ওভমসূপঘয উন্নয়দন অফদান যাঔদফ। পচপফয ঘত্যথ ম ঔাত ওভমসূপঘয
অাং পফদদলয ায়তায ভাধ্যদভ এইঘএএপয প্রওদল্পয উন্নয়ন উদেশ্য দে এইঘএনপ ঔাদতয মূর ব্যফস্থ্ানা রপতদও
পক্তারী ওযা এফাং পনধ মাপযত কবৌদকাপরও এরাওায প্রপত ুলরুত্ব প্রদান ওদয প্রদয়াচনীয় এইঘএনপ কফামূ প্রদান 
ব্যফাদযয উন্নয়ন াধন ওযা । এইঘএএপ ায়তা প্রদান পনদম্নাক্ত পডএরআইএ ফাস্তফায়্ন ওযা দফ:
ওদম্পাদনন্ট ১. ভপনটপযাং  তত্ত্বাফধায়ন
১। নাকপযদওয অপবদমাক ব্যক্ত ওযায রপত কচাযদাযওযণ ;
২। ওভমসূপঘয ফাদচট ব্যফায ্ধপরওযণ ;
৩। কভযাভত  যেণাদফেণ ফাফদ ব্যয় ্ধপর ;
ওদম্পাদনন্ট ২. এইঘএনপ ব্যফস্থ্ামূ কচাযদাযওযণ
৪। আপথ মও ব্যফস্থ্ানা রপত কচাযদাযওযণ ;
৫। ম্পদ ব্যফস্থ্ানা রপতয ফাস্তফায়ন ;
৬। তথ্য প্রমৄপক্ত ব্যফাদযয ভাধ্যদভ াংগ্র রপতয উন্নয়ন াধন ;
৭। াংগ্র এফাং ধাযাফাপও পফতযণ ব্যফস্থ্ানায উন্নয়দনয চন্য প্রাপতষ্ঠাপনও েভতা্ধপরওযণ ;
৮। লধ ভজুদ নচযদাযী ব্যফস্থ্ায উন্নয়ন এফাং ফাস্তফায়ন ;
৯। ভাতৃ কফায উন্নয়দনয চন্য ধাত্রীাংখ্যা ্ধপরওযণ ;
১০। পার্স্ম কযপাযার কফায মদেয চন্য দে ভানফ ম্পদদয যফযা ্ধপর ওযা ;
১১। তথ্য ব্যফস্থ্ামূ কচাযদাযওযণ ;
ওদম্পাদনন্ট ৩. ভানম্মত এইঘএনপ পনপিতওযণ
১২। ভাতৃ স্বাস্থ্য কফায ব্যফায ্ধপর ;
১৩। প্রদফািয পযফায পযওল্পনা কফায উন্নয়ন ;
১৪। চরুযী ভা  পশু কফা ওাম ম্দভয উন্নয়ন ;

১৫। টিওাদান ওভমসূপঘ এফাং ভতা কচাযদায ;
১৬। পফদ্যারয় পবপিও ফয়েঃপ্রাপ্তদদয স্বাস্থ্য  পুপি কফায উন্নয়ন ;
১৭। ভাতৃ পুপি কফায ম্প্রাযণ ;
১৮। নফচাতও  পশুদদয পুপি কফায ম্প্রাযণ ;
১৯। াং্াভও কযাক পনয়ন্ত্রদণয উন্নয়ন াধন ;
২০ অাং্াভও কযাক কফায উন্নয়ন ;
২১। য পবপিও স্বাস্থ্য কফায ভন্বয় ব্যফস্থ্ায উন্নয়ন ;
৪। উচাতীয় চনকদণয পযওল্পনা ওাঠাদভা (এপটিপপ) এয পযপধ এফাং উদেশ্য






এইঘএএপ কওান পূতম পনভমাণ ওাদচয চন্য অথ মায়ন ওযদফ না এফাং এ ওাযদণ পফশ্বব্যাাংও ৪.১২ নাং পয অননপেও ভাধ্যদভ
পূণ মফানদও প্রবাপফত ওযদফ না । আপদফাী াং্া্ত  পয ৪.১০ এয প্রপত দৃপি ুলরুত্ব প্রদানপূফ মও পফশ্বব্যাাংও এই ভদভম
চানাদে কম, ঘত্যথ ম স্বাস্থ্য, চনাংখ্যা এফাং পুপি ওভমসূপঘ  অন্যান্য কম ওর উন্নয়ন প্রওল্প কম উচাতীয় অদৄযপলত
অঞ্চরমূদয চন্য প্রণয়ন এফাং ফাস্তফায়ন এয পদর ঐ ওর চনদকাপষ্ঠ মাদত ভাযােওবাদফ েপতগ্রস্থ্ না য় এফাং তাযা মাদত
াাংস্কৃপতওবাদফ াভেস্যপূণ ম াভাপচও  অথ মননপতও োগপফধা ায় তা পনপিত ওযদত দফ। এপটিপপ এভনবাদফ প্রণয়ন ওযা
দয়দঙ মাদত এই প্রওদল্পয উদেশ্যাফরী ব্যাখ্যা ওযায কেদত্র স্বাস্থ্য  পযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারদয়য প ৪.১০ এয পত
াভেস্যপূণ ম য় ।
উচাতীয় চনদকাষ্ঠী (টিপ) এয ম্পৃক্ততা পনপিত ওযায রদেয ওর উন্নয়ন এফাং পনভমাণ ওাচ বারবাদফ ঔপতদয় কদঔা
এফাং কদেদত্র প্রওল্প পনফ মাঘন, নো প্রণয়ন এফাং ফাস্তফায়ন ওভমওাদণ্ড তাদদয যাপয অাংগ্রণ পনপিত ওযা ;
অপনফাম ম পফরূ প্রবাফ প্রভদন াভাপচও  াাংস্কৃপতওবাদফ াংকপতপূণ ম উমৄক্ত ব্যফস্থ্া গ্রণ ;
কমঔাদন ম্ভফ কঔাদনই পফদল ব্যফস্থ্া গ্রদণয াদথ াদথ এ ওর প্রবাফ প্রভদন – েপতগ্রস্থ্ উচাতীয় চনদকাষ্ঠীয (টিপ)
আথ মাভাপচও অফস্থ্ায উন্নয়দন পফদ্যভান োগদমাক োগপফধাদও পক্তারী  কচাযদায ওযা ।
পযদদল, শুদৄ যওাপয ভূপভ কযওদড ময পবপিদত এভন কওান স্থ্ান পনফ মাঘন ওযা মাদফ না এভনপও প্রাথপভও ম মাদয় দর মা
ওদর পফদ্যভান ব্যফায  ব্যফাযওাযীদদয াদথ াভেস্যপূণ ম নয়।

৫। এইঘএএপ’য আতায় ‘উচাতীয় চনকন’কও াংজ্ঞাপয়ত ওযণ
প ৪.১০ এ আপদফাী চনদকাষ্ঠীদও কফাছাদত কম পযবালা ব্যফায ওযা দয়দঙ এইঘএএপ’য কেদত্র পফশ্বব্যাাংও
‘উচাতীয় চনকন’ ফরদত কই ‘আপদফাী চনদকাষ্ঠী’ কওই কফাছাদফ । তদফ উচাতীয় চনকদণয পফপঘত্র চীফন রপত এফাং
পযফপতমত পযদফদ তাদদয ফফাদয পদর কওান এওও াংজ্ঞায ভাধ্যদভ এই বফপঘত্রভয় পফলয়টিদও প্রওা ওযা ম্ভফ নয় । এ
ওাযদণ, স্বাস্থ্য  পযফায ওল্যাণ ভন্ত্রনারয় পফশ্বব্যাাংদওয রপত অনুযণ কভাতাদফও পনম্নপরপঔত বফপিযমূ যীো
নীপযোয ভাধ্যদভ কম কওান পনপদ মি কবৌদকাপরও এরাওায উচাতীয় চনদকাষ্ঠী (টিপ) কও পঘপিত ওযদফ : –





এওটি স্বতন্ত্র উচাতীয় াাংস্কৃপতও ককাষ্ঠীয দস্য পদদফ আে পযঘয় এফাং অন্যদদয ্াযা এই পযঘদয়য স্বীকৃপত ;
কবৌকপরও পদও কথদও স্বতন্ত্র আফাস্থ্দর দরফরবাদফ ফফা অথফা প্রওল্প এরাওা এফাং ঐ আফাস্থ্র  ীভানায
প্রাকৃপতও ম্পদ পূফ মপুরুলদদয ম্পদ অঞ্চর পদদফ পফদফপঘত য়া ;
কতানুকপতও াাংস্কৃপতও, অথ মননপতও, াভাপচও  যাচননপতও প্রপতষ্ঠানমূ প্রবাফারী ফা ওতৃমত্বপূণ ম ভাচ  াংস্কৃপত
কথদও আরাদা য়া; এফাং
াংপিি কদ ফা এরাওায যওাপয বালায াদথ ঐ পনপদ মি উচাতীয় বালায াথ মওয থাওা ।

৬ । ফাাংরাদদদয উচাতীয় চনদকাষ্ঠী
ফাাংরাদদ মূরতেঃ ধভীয়, চাপতকত এফাং বালাকত পদও কথদও কভাটামুটি ভ প্রকৃপতয । কদটিয প্রায় ১৬ কওাটি চনাংখ্যায
আনুভাপনও ৯০ তাাং মুরভান এফাং প্রায় ৭ তাাং পন্দু এফাং অন্যান্য ধভমাফরম্বী, মায ভদধ্য প্রধান দু’টি ধভম দে কফৌর
এফাং খৃিান । প্রায় ৯৯ বাক ভানুল ফাাংরা বালায় ওথা ফদর এফাং চাপতকত  াাংস্কৃপতও পদও কথদও এদদয ফাোরী পদদফ
পফদফঘনা ওযা য় ।
তদফ, াযা কদব্যাী কফ পওছু াংখ্যারঘু চাপত ককাষ্ঠীয ভানুল ফফা ওযদঙ মাযা তাদদয পনচস্ব চাপতকত বফপিয,
াভাপচও প্রপতষ্ঠান াাংস্কৃপতও এফাং বালাকত ঐপতয ধদয কযদঔ ঘদরদঙ । অন্যবাদফ ফরা ঘদর, এওর চাপত ককাষ্ঠীয অদনও
ুলদরাদওই পফশ্বব্যাাংদওয নীপতভারা প ৪.১০  চাপতাংদখয ভানফাপধওায পফলয়ও পফপবন্ন দপরদর কমবাদফ াংজ্ঞাপয়ত ওযা
দয়দঙ কই অনুাদয ‘আপদফাী চনকণ’ পদদফ কণ্য ওযা কমদত াদয ।
ফাাংরাদদদ উচাতীয় চনদকাষ্ঠীুলদরা দে এওটি ক্ষুদ্র াংখ্যারঘু ম্প্রদায় । তদফ তাদদয চনাংখ্যায প্রকৃত াংখ্যা ম্পদওম
পফতওম যদয় ককদঙ । যওাপয পযাংখ্যাদন ফদঘদয় কফী ত্রুটি রেয ওযা মায় ; অপত াম্প্রপতও আদভ শুভাযীদত (২০১১)
পফপবন্ন উচাপতয পৃথও পৃথও াংখ্যা উদেঔ ওযা য় নাই । পদর ফদঘদয় পনবমযদমাগ্য পাফ দে ১৯৯১ াদর ম্পন্নকৃত
আদভ শুভাযী, কমঔাদন এওর উচাতীয় চনদকাষ্ঠীয কভাট চনাংখ্যা কদঔাদনা দয়দঙ ১২ রে । কদদয কি চনপভপতও
প্র্ধপরয াযদও পফদফঘনায় পনদয় ফরা মায় কম এদদয ফতমভান কভাট চনাংখ্যা প্রায় ১৫ রে । তদফ উচাতীয় চনদকাষ্ঠীয
প্রপতপনপধ্ধন্দ এফাং তাদদয প্রপতষ্ঠানমূ শুভাযীদত প্রদি এই াংখ্যায দে প্ভত কালণ ওদযদঙ । ফাাংরাদদদ াংখ্যারঘু
উচাতীয় চনদকাষ্ঠীয ীল ম এফাং কনটয়াপওমাং াংকঠন ‘ফাাংরাদদ আপদফাী কপাযাভ’ ফদরদঙ কম তাদদয কভাট চনাংখ্যা প্রায়
পত্র রে । তদফ কওান্দভই উচাতীয় চনদকাষ্ঠীয কভাট াংখ্যা ফাাংরাদদদয কভাট চনাংখ্যায এও কথদও দুই তাাংদয
কফী দফ না ।
উচাতীয় ককাষ্ঠীুলদরায কভাট াংখ্যা ম্পদওম ভত াথ মওয যদয়দঙ । ১৯৯১ াদরয আদভ শুভাযীদত এ ধযদণয ২৯টি ককাষ্ঠীয
উদেঔ যদয়দঙ । ম্প্রপত গৃীত াংখ্যারঘু ক্ষুদ্র নৃদকাষ্ঠী াাংস্কৃপতও প্রপতষ্ঠান আইন (এপপ্রর ২০১০) এ ২৭টি পবন্ন পবন্ন ককাষ্ঠীয
উদেঔ যদয়দঙ । তদফ ফতমভাদন এ আইন াংদাধন ওযা দে এফাং এয ৫০টি পবন্ন পবন্ন নৃদকাষ্ঠীয াংখ্যা প্রস্তাফ ওযদত াদয ।
‘ফাাংরাদদ আপদফাী কপাযাভ’ তাদদয এওটি প্রওানায় (পরডাপযটি, ২০০৩) ৪৫টি ম ম্ত  আপদফাী ককাষ্ঠীয ওথা উদেঔ
ওদযদঙ । উচাতীয় চনদকাষ্ঠী পফলয়ও ফাাংরাদদ াংদীয় ওওা ‘ফাাংরাদদ আপদফাী চনকদণয অপধওায আইন’ ীল মও
এওটি ঔিা আইদন এয প্রস্তাফ ওদযদঙ মাদত ৫৯টি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র নৃদকাষ্ঠীয পফলয় উদেঔ যদয়দঙ । এওদর াংদ দস্য পনদয়
কঠিত এই ওওা কদদয উচাতীয় চনকদণয অপধওায প্রপতষ্ঠায় কচাযাদরা ফক্তব্য প্রদান ওদয আদঙ । াম্প্রপতও
ফঙযুলদরাদত পফলয়টি কচাযদায য়ায আাংপও ওাযণ দে াংখ্যারঘু নৃদকাষ্ঠীুলদরায ব্যাও আদন্দারন – পফদল ওদয ১৯৯৭
াদরয পডদম্বদয াফ মতয ঘট্টগ্রাভ াপ্ত  চুপক্ত স্বােপযত য়ায য কথদও - এফাং পনদচদদয পযঘয় পনপিত ওযায ব্যাাদয
এদওফাদয প্রাপ্ত ও চনদকাষ্ঠীুলদরায ভাদছ ্ভফধ মভানাদয দঘতনতা ্ধপর ায়া ।
মপদ ফাাংরাদদদয উচাতীয় চনকণ কদদয পফপবন্ন অঞ্চদর ঙপিদয় পঙটিদয় যদয়দঙ । তদফ তাদদয পাংবাদকয অফস্থ্ান কফ
ওদয়ওটি কবৌকপরও এরাওায় কওন্দ্রীর্ভত থাওদত কদঔা মায় ; কুলদরা র াফ মতয ঘট্টগ্রাভ এয দপেন-পূফ ম কওাদণ ফদঘদয় কফী
চন খনত্ব  উিয-পিভ (যাচাী  পদনাচপুয), উিয-পূফ ম (পদরট), কওন্দ্রীয় অঞ্চর (ঢাওা  ভয়ভনপাং ), দপেণ
(ফপযার  টুয়াঔারী) । পফস্তৃতবাদফ ফরদত ককদর ফাাংরাদদদ অঞ্চর কবদদ পফপবন্ন চাপতকত াংখ্যারঘু ম্প্রদাদয়য
অফস্থ্ানদও পনম্নরূদ ফণ মনা ওযা কমদত াদয (পনদম্ন উদেপঔত ম্যাদ ফাাংরাদদদয ক ফ কবৌকপরও অঞ্চদর াংখ্যারঘু
ম্প্রদাদয়য অফস্থ্ান কফী কই ওর অঞ্চরদও কদঔাদনা দয়দঙ ) ;


উিয-পিভ অঞ্চর (যাচাী পফবাক-মায ভদধ্য যাচাী, নকাঁ, ঘাঁাইনফাফকে, নাদটায, পযাচকেক াফনা,
চয়পুযাট, পদনাচপুয, ঠাকুযকাঁ, যাংপুয, ফুলিা এফাং কাইফান্ধা কচরা অ্ত র্ভমক্ত যদয়দঙ) ; এঔানওায প্রধান প্রধান
আপদফাী ম্প্রদায়ুলদরা ’র-াঁতার, উযা / ওঁযা, মুন্ডা, ভাাদতা, াাপিয়া, ভাদরা, াান, যাচফাংী, যাজুয়াি,
ওভমওায এফাং কতপর ;








উিয-পূফ ম অঞ্চর (পদরট পফবাক-মায ভদধ্য পদরট, োগনাভকে, পফকে এফাং কভৌরপব ফাচায কচরা অ্ত র্ভমক্ত যদয়দঙ) ;
এঔানওায প্রধান প্রধান আপদফাী ম্প্রদায়ুলদরা ’র-ঔাপয়া, াত্র, ভপনপুযী, কাদযা, পত্রপুযা এফাং ঘা ফাকাদনয ম্প্রদায়
মূ)
কওন্দ্রীয় অঞ্চর (্ধিয ভয়ভনপাং এফাং ঢাওা-মায ভদধ্য যদয়দঙ কাচীপুয, টাোইর, কযপুয চাভারপুয, কনত্রদওানা এফাং
ভয়ভনপাং) ; এঔানওায প্রধান প্রধান আপদফাী ম্প্রদায়ুলদরা ’র-কাদযা, াচাং, কওাঘ, ফানাই, যাচফাংী, ডালু, ফভমণ
এফাং কাপদ ।
উকূরীয় অঞ্চর (খুরনা, ঘট্টগ্রাভ  ফপযার পফবাক - মায ভদধ্য যদয়দঙ টুয়াঔারী, ফযুলনা, ঘাঁদপুয ঘট্টগ্রাভ, ওেফাচায,
খুরনা এফাং াতেীযা) ; এঔানওায প্রধান প্রধান আপদফাী ম্প্রদায়ুলদরা ’র-যাঔাইন, পত্রপুযা, মুন্ডা এফাং যাচফাংী ।
াফ মতয ঘট্টগ্রাভ (ফান্দযফন, যাোভাটি এফাং ঔাকিাঙপি) ; এঔানওায প্রধান প্রধান আপদফাী ম্প্রদায়ুলদরা ’র-ঘাওভা,
যাঔাইন, ভাযভা, পত্রপুযা, তঞ্চগ্যা, করা, লুাই, পঔয়াাং, খুপভ, ঘাও, াাংখুয়া, ফভ, াঁতার, যাঔাইন, অভ/অপভয়া এফাং
ককাঔাম ।

ফাাংরাদদদয নৃদকাষ্ঠী এফাং াাংস্কৃপতও বফপঘদত্রয ম্যা





াফ মতয ঘট্টগ্রাভ (ফান্দযফন, যাোভাটি এফাং ঔাকিাঙপি ) ; এঔানওায প্রধান প্রধান আপদফাী ম্প্রদায়ুলদরা ’র –
ঘাওভা, যাঔাইন, ভাযভা, পত্রপুযা, তঞ্চগ্যা, করা, লুাই, পঔয়াাং, খুপভ, ঘাও, াাংখুয়া, ফভ, াঁতার, যাঔাইন, অভ /
অপভয়া এফাং ককাঔাম ।

দফ মাপয ফাাংরাদদদয উচাতীয় ম্প্রদায়ুলদরায অফস্থ্া দপযদ্রতভ এফাং ফদঘদয় প্রাপ্ত ও । পনদম্নয ঙদও এদদয অফস্থ্া ত্যদর
ধযা ’র :
ফে - ১
ফাাংরাদদদ চাপতকত াংখ্যারঘু ম্প্রদাদয়য য আথ ম-াভাপচও তথ্য


চাতীয় কি অফস্থ্ায ত্যরনায় দাপযদদ্রযয ায কফী (প্রায় ৩০%) : াফ মতয ঘট্টগ্রাদভ ৬৫% এফাং ভতর অঞ্চদর
৮০% এয কফী ।



কি আয়, চাতীয় কদিয কঘদয় ওভ (৮৪,০০০ টাওা) : াফ মতয ঘট্টগ্রাদভ ২৬% এয ওভ । অন্যপদদও ভতর
অঞ্চদর ৪১% এয ওভ ।



কৃপলঔাদতয উয অপধও পনবমযীরতা : ( ভতর অঞ্চদর ৮০% এফাং াফ মতয ঘট্টগ্রাদভ ৭২% )



কফতনর্ভক্ত ঘাকুযী / ব্যফা ; াফ মতয ঘট্টগ্রাদভ ৩% মা ভতর অঞ্চদরয ত্যরনায় ১% ওভ ।



ভতর এরাওায় কদি দুই তৃতীয়াাং উচাতীয় ভানুল ওাম মতেঃ ভূপভীন । এদদয ভদধ্য পনপদ মি ওদয়ওটি
ম্প্রদাদয়য ায আদযা কফী ( াঁতার, ভাাদতা এফাং াান ইতযাপদ ) ৯৩% এয ভত ।



াফ মতয ঘট্টগ্রাদভয এও তৃতীয়াাং উচাতীয় চনকণ জুভ ঘাদলয উয পনবমযীর, পফপবন্ন ম মাদয় মা স্থ্ানা্ত য /
ওতমন এফাং কািাদনা / োগইদডন রপতয ঘালাফাদ পদদফ পযপঘত ।



াপফ মওবাদফ উিযাঞ্চদর ফফাওাযী চাপতকত াংখ্যারঘু ম্প্রদায়ুলদরা (দপেন  পিভ) খুফ কফী ভাত্রায়
প্রাপ্ত ও এফাং দপযদ্র ।



ঋণ / ক্ষুদ্র ঋণ প্রাপপ্তয কেদত্র : ভাচনদদয ওাঙ কথদও ধন গ্রণ (১০%)  াফ মতয ঘট্টগ্রাদভ (৫৪%), ভতর
অঞ্চদর (৬২%) ।

(সূত্র : ইউএনপডপ / পএইঘটিপডএপ (২০০৭) এফাং অেপাভ এয কফ রাইন চযী (২০০৯)
৭।

এপটিপপয চন্য আইনকত এফাং প্রাপতষ্ঠাপনও ওাঠাদভা
ফাাংরাদদদয াংপফধান এদদদয ওর নাকপযদওয ভঅপধওায এফাং আইদনয দৃপিদত ভতায পনিয়তা প্রদান ওদযদঙ ।
াংপফধাদনয ২৭ তভ অনুদেদদ আইদনয দৃপিদত ওর নাকপযওদও ভতায পনিয়তা প্রদাদনয াাাপ অনুদেদ ২৮ ধভম,
পরে, ফণ ম, চাপত এফাং চন্স্থ্ান পনযপফদদল ওদরয কেদত্র বফলম্য যপত ওদযদঙ । এওই অনুদেদ কদদয িাৎদ ককাষ্ঠীয
চন্য যাদেয ে কথদও ‘ইপতফাঘও দদে’ গ্রদণয পফধান কযদঔদঙ ।
াংপফধান ঙািা ফাাংরাদদদ আইপন, প্রাপতষ্ঠাপনও  নীপতকত ব্যফস্থ্া পফলয়ও এওটি ওমা যদয়দঙ মা এদদদ ফফাওাযী
উচাতীয় চনকদণয অপধওায াংযেদণ ওাচ ওদয মাদে । এই ওমা মূরতেঃ াফ মতয ঘট্টগ্রাদভয প্রপত ুলরুত্ব আদযা ওদয
ঘদরদঙ ; তদফ, ভতর ভূপভদত ফফাওাযী উচাতীয় চনকদণয চন্য োগপনপদ মি পওছু আইন ফাাংরাদদদ ফরফৎ যদয়দঙ ।
এওর আইদনয ওদয়ওটি পনদফপও ানাভদর া ওযা দয়দঙ ( তদফ এঔন ফরফৎ যদয়দঙ), পওন্তু াম্প্রপতও
ফঙযুলদরাদত এফ আইদনয ভদধ্য অপধওাাং আইনই গৃীত দয়দঙ এফাং ১৯৯৭ াদর াফ মতয ঘট্টগ্রাভ াপ্ত চুপক্ত ম্পাপদত
য়ায য াফ মতয ঘট্টগ্রাভ াংপিি আইনুলদরা া য় ।

৭.১ আইপন ওাঠাদভা
াফ মতয ঘট্টগ্রাভ কযুলদরন ১৯০০ মা াধাযণবাদফ ‘াফ মতয ঘট্টগ্রাভ ম্যানুয়ার ১৯০০’ পদদফ পযপঘত এফাং এটি দে প্রাঘীনতভ
এফাং াফ মতয ঘট্টগ্রাভ পফলয়ও ফ মাদো কফী উদ্ধৃত আইন । ্ধটি পনদফপও প্রাদনয ভাধ্যদভ এই আইনটি প্রণীত য়
এফাং এটি ভূপভ এফাং যাচস্ব প্রান, ঐপতযফাী ককাষ্ঠী পবপিও প্রাপনও ব্যফস্থ্া (দমভন ফাাংরা বালায় অপত চনপপ্রয়বাদফ
ডাওা দয় থাদও াদওমর প্রধান ফা যাচা ), জুভ ঘাল  নাতনী ভূপভ অপধওায এফাং কভয়াপদ রপত এফাং াংপিি অঞ্চদর
ফফাওাযী ভানুদলয প্রথাকত যীপতনীপতয উয পবপি ওদয াভাপচও পফদযাধমূদয প্রভন  পনস্পপিদও াংজ্ঞাপয়ত ওদয
থাদও । যফতী দওুলদরাদত এই আইনটি কফ ওদয়ওফায াংদাধন ওযা য় । তদফ এঔন আইনটি ফরফৎ যদয়দঙ এফাং
ভূপভ প্রান  এদতাদাঞ্চদরয নাতনী ান পযঘারনায কেদত্র মূর কযপাদযন্প পদদফ ওাচ ওদয থাদও ।
যওায ১৯৯৭ াদরয পডদম্বয ভাদ াফ মতয ঘট্টগ্রাভ চন াংপত পভপত (পপদচএএ ফা কচএএ) এয াদথ াফ মতয
ঘট্টগ্রাভ াপ্ত চুপক্ত স্বােয ওদয । এই চুপক্ত স্বােদযয য ঐ াফ মতয অঞ্চদর এওটি স্বওীয় প্রাপনও ওাঠাদভা (ফাাংরাদদদয
কপ্রোদট এওটু ব্যপত্ভী ) কচাযদায ওযায রদেয কফ পওছু আইন প্রনয়ণ ওযা য় । এই চুপক্তত্র পনদচই এও ধযদণয প্রায়
আইনী দপরর পদদফ পফদফঘনায দাফী যাদঔ এফাং াফ মতয ঘট্টগ্রাভ পফলয়ও (ধাযা ৭.২ এয অধীদন পফস্তাপযতবাদফ ফণীত ;
প্রাপতষ্ঠাপনও ওাঠাদভা) যফতী ওর আইন প্রনয়দণয কেদত্র প্রধান উদ্ধৃপত পদদফ ব্যফৃতত দয় আদঙ । াফ মতয ঘট্টগ্রাভ এয
ত্যরনায় ভতর এরাওায আপদফাী চনকদণয চন্য োগপনপদ মি আইদনয াংখ্যা খুফ এওটা কফী নয় । যােীয় অপধগ্রণ  প্রচাস্বত্ব
আইন (১৯৫১ াদরয পূফ ম ফাাংরা আইন নাং ২৮ ) এদেদত্র ফদঘদয় প্রাপেও এফাং তাৎম মপূণ ম ; এটা ভতর এরাওায় স্থ্ানীয়
যাচস্ব ওভমওতমায অনুভপত ব্যপতদযদও উচাতীয় চনকদণয ভূপভ মাযা উচাতীয় নয় তাদদয পনওট পফপ্য কেদত্র ফাঁধা
প্রদাদনয ভধ্যপদদয় উচাতীয় চনদকাষ্ঠী ুলদরায র্ভপভ অপধওায পনয়ন্ত্রণ ওদয থাদও (আইদন এই ককাষ্ঠী আপদফাী পদদফ
অপবপত) । অপধও প্রবাফারী এফাং ব্যফস্থ্া প্রপতপি ম্পন্ন অ-আপদফাী ব্যপক্তদদয ্াযা আপদফাী চনকদণয চপভ কফদঔর
য়া প্রপতদযাধ ওযায রদেযই এই ব্যফস্থ্া গ্রণ ওযা দয়দঙ ।
অবয্ত যীণ আইনমূ ঙািা ফাাংরাদদ প্রতযে ফা দযােবাদফ উচাতীয় / আপদফাী চনদকাষ্ঠীয আপধওায যোয দে
ম্পৃক্ত ভানফাপধওায পফলয়ও প্রায় ওর ধযদনয প্রধান প্রধান আ্ত চমাপতও দরীর দস্তাদফদচ স্বােযওাযী কদ । অপধওন্তু
ফাাংরাদদ উচাতীয় চনদকাষ্ঠী পফলয়ও আইএর ওনদবনন ১০৭ এ স্বােযদানওাযী যাে । তদফ ফাাংরাদদ এঔন
উচাতীয় চনদকাষ্ঠী পফলয়ও আদযা ওদয়ওটি ুলরুত্বপূণ ম আইএর ওনদবনন অনুস্বােয ওদয পন, কমভন ওনদবনন নাং ১৯৮৯
এয ১৬৯ । এঙািা ফাাংরাদদ পনধ মাপযত কই ওর কদ মূদয অন্যতভ মাযা ২০০৭ াদর আপদফাী চনকদণয অপধওায (
ইউএনপডআযআইপ ) াং্া্ত  চাপতাংদখয কখালণায় কবাট প্রদান ওযা কথদও পফযত পঙর । পনদম্নাক্ত কটপফদর এব্যাাদয
পফস্তাপযত তথ্য ত্যদর ধযা ’র (দু’টি প্রাপেও আইএর ওনদবনন এফাং ইউএনপডআযআইপদও এই তাপরওায় অ্ত র্ভমক্ত ওযা
দয়দঙ)
্পভও
চুপক্ত / ওনদবনন মূদয নাভ
নাং
১
চাপতকত ওর প্রওায বফলম্য দূযীওযণ পফলয়ও আ্ত চমাপতও চুপক্ত
২
নাকপযও  যাচননপতও অপধওায াং্া্ত  আ্ত চমাপতও চুপক্ত
৩
অথ মননপতও, াভাপচও  াাংস্কৃপতও অপধওায াং্া্ত  আ্ত চমাপতও
চুপক্ত
৪
নাযীয প্রপত ওর প্রওায বফলম্য দূযীওযণ াং্া্ত  চুপক্ত
৫
পনম মাতন  অন্যান্য পনষ্ঠুয, অভানপফও অথফা ভম মাদাাপনওয আঘযণ ফা
াপস্ত পফদযাধী চুপক্ত
৬
পশু অপধওায াং্া্ত  চুপক্ত
৭
চীফ বফপঘত্র াং্া্ত  চুপক্ত
৮
আপদফাী এফাং উচাতীয় চনদকাষ্ঠী পফলয়ও আইএর ওনদবনন
নাং ১০৭
৯
প্রপতফন্ধী ব্যপক্তদদয অপধওায পফলয়ও নদ

চাপতাংখ ওতৃমও
গৃীত য়ায ফৎয
১৮৬৫
১৯৬৬
১৯৬৬

ফাাংরাদদ ওতৃমও
অনুস্বােদযয ফৎয
১৯৭৯
২০০০
১৯৯৮

১৯৭৯
১৯৮৪

১৯৮৪
১৯৯৮

১৯৮৯
১৯৯৩
১৯৫৭

১৯৯০
১৯৯৪
১৯৭২

২০০৭

২০০৮

১০
১১

আপদফাী চনকদণয অপধওায াং্া্ত  চাপতাংদখয কখালণা
আপদফাী এফাং উচাতীয় চনদকাষ্ঠী পফলয়ও আইএর ওনদবনন
নাং ১৬৯

২০০৭
১৯৮৯

পফযত থাওা
এঔন
হ

এইঘএনপ ঔাদত ফাাংরাদদ যওায (পচপফ) পফপবন্ন নীপতভারা  ওভমসূঘী প্রণয়ন ওযদঙ কমভন: স্বাস্থ্য নীপত ২০১১ ;
ফাাংরাদদ চনাংখ্যা নীপত ২০১২ ; ফাাংরাদদ চাতীয় পুপি নীপত ২০১৫ ; এফাং এইঘএনপ ঔাত ওভমসূপঘ । এওর নীপতভারা
কদদয পপঙদয় িা চনদকাষ্ঠী এফাং প্রাপ্ত ও চনকদণয স্বাস্থ্য পযপস্থ্পতয উন্নয়ণ এফাং কদদয পপঙদয় িা এফাং প্রাপ্ত ও চনকণ
পফদল ওদয ক্ষুদ্র নৃদকাষ্ঠী এফাং দুেঃস্থ্ ম্প্রদায় মূ (উচাতীয় চনকণ ) মাদত স্বাস্থ্য কফা গ্রণ  প্রাপপ্ত চরবয ওযায
প্রপত ুলরুত্বাদযা ওদয আদঙ । ফস্তুতেঃ এই পনদদ মপওাুলদরা এওটি ইপতফাঘও পযদফ কদি কতারা, পযদফা প্রদানওাযীদদয
েভতা ্ধপর, এওটি প্রাপ্য অপধওায পবপিও প্রপ্য়ায উয পবপি ওদয অনগ্রয চনদকাষ্ঠীয স্বাস্থ্য দঘি আঘযদণয উন্নয়ন,
ম মাপ্ত ফাদচট ফযাে পনপিত ওযণ, ম মদফেণ ব্যফস্থ্া, অপবদমাক প্রপতওায রপত কদি কতারা এফাং যওাপয  কফ-যওাপয
উবয় কেদত্র ওাম মওয স্বাস্থ্য কফা ওাম ম্ভ ফাস্তফায়দনয ুলরুত্ব প্রদান ওদয থাদও ।
চাতীয় স্বাস্থ্য নীপত-২০১১
চাতীয় স্বাস্থ্য নীপত – ২০১১ স্বীকৃত ভানফাপধওায এয অাং পদদফ এইঘএনপ কফা প্রাপপ্তয পফলয়টি ফ মদা পফদফঘনায় যাদঔ ।
ফায চন্য োগস্বাস্থ্য অচমন ওযদত দর, ন্যায় পফঘায প্রপতষ্ঠা, পরে ভতা অচমন এফাং প্রপতফন্ধী  প্রাপ্ত ও চনদকাষ্ঠীয স্বাস্থ্য
কফায প্রাপপ্ত পনপিত ওযদত দফ । ক্ষুদ্র নৃ-ককাষ্ঠী  প্রাপ্ত ও চনদকাষ্ঠীুলদরায (উচাতীয় চনকণ) প্রদয়াচনমূ পূযদণ চাতীয়
স্বাস্থ্য নীপত – ২০১১ এফাং এয যফতী ওভম পযওল্পনামূ ফ মাপধও উদ্ধৃত আইনী দরীর পদদফ পফদফপঘত দয় থাদও ।
ফাাংরাদদ চনাংখ্যা নীপত-২০১২
এই নীপত কদদয ক্ষুদ্র নৃদকাষ্ঠী  প্রাপ্ত ও চনকণ (উচাতীয় চনকণ)  পরে কবদদ পফপবন্ন চনদকাষ্ঠীয ুলরুত্বপূণ ম ভস্যাফরী
ভাধাদন ভূপভওা যাঔদঙ । নীপতভারাটিয মূর রেয দে ভা  পশু মৃত্যয ায হ্রা ওযা এফাং পনযাদ ভাতৃত্ব পনপিত ওযায
ভধ্যপদদয় ভা  পশু স্বাদস্থ্যয উন্নয়দন প্রদয়াচনীয় দদে গ্রণ ওযা ; পরে ভতা  নাযীয েভতায়ন এফাং পযফায
পযওল্পনায কেদত্র পরে বফলম্য হ্রা, ভাতৃত্ব এফাং পশু স্বাস্থ্য পফলয়ও উদদ্যাক গ্রদণ ওভমসূপঘ কচাযদায ওযা ; চনকণদও ভানফ
ম্পদদ রূা্ত পযত ওযায রদেয াংপিি ভন্ত্রনারয়ুলদরায অাংগ্রদণয ভাধ্যদভ স্বল্প, ভধ্য  দীখ ম কভয়াদী পযওল্পনা গ্রণ ;
ওর স্তদয পযফায পযওল্পনা  প্রচনন স্বাস্থ্য াং্া্ত  তথ্য চরবয ওযা ।
ফাাংরাদদ চাতীয় পুপি নীপত (এনএনপ)-২০১৫
এই নীপতভারায রেয দে াধাযণ চনকণ পফদল ওদয ভা  পওদাযী কভদয় এফাং পশুদদয পুপিকত ভাদনান্নয়ন ; এফাং
চীফনভাদনয উন্নয়দনয ভাধ্যদভ চাতীয় উন্নয়ন ত্বযাপন্বত ওযা । এনপপ – ২০১৫ এয রেয দে াধাযণ চনকদণয পুপিকত
ভাদনান্নয়ন, অপুপি প্রপতদযাধ এফাং পনয়ন্ত্রণ এফাং চীফনভান উন্নত ওযায ভাধ্যদভ চাতীয় উন্নয়ন ত্বযাপন্বত ওযা ।
৭.২ প্রপতষ্ঠাপনও ওাঠাদভা
যওাদযয প্রাপনও  উন্নয়ন ওভমওাদন্ডয ভন্বয় ম্পাদদনয এফাং তদাযওী এফাং ঢাওাস্থ্ াংপিি ভন্ত্রণারদয়য পত
কমাকাদমাক যো ওযায চন্য াফ মতয ঘট্টগ্রাভ াপ্ত  চুপক্ত স্বােদযয য প্রধান উদদ্যাকী ভন্ত্রণারয় পদদফ ১৯৯৮ াদর াফ মতয
ঘট্টগ্রাভ পফলয়ও ভন্ত্রণারয় প্রপতষ্ঠা ওযা য়। এই কেদত্র, এটি ককাটা অঞ্চদরয চন্য ‘উন্নয়ন পযদলফায প্রদফ্ায’ পদদফ ওাচ
ওদয ।
াফ মতয ঘট্টগ্রাভ ( পএইঘটি ) াপ্ত  চুপক্ত, াফ মতয ঘট্টগ্রাভ াং্া্ত  কফ পওছু প্রপতষ্ঠান কঠদন ায়ও পদদফ ওাচ ওদয ।
১৯৯৮ াদর চাতীয় াংদদ এওটি আইন াদয ভাধ্যদভ ১৯৯৮ াদর াফ মতয ঘট্টগ্রাভ আঞ্চপরও পযলদ ( পএইঘটিআযপ
ফা আযপ ) কঠন ওযা য় । াফ মতয অঞ্চদর যওাপযউন্নয়ন এফাং প্রাপনও ওভমওাদণ্ডয ‘ভন্বয়  তদাযপওয’ মূর দাপয়ত্ত্ব
প্রদান ওযা য় এই পযলদদও । এই চুপক্ত ওাম মওয য়ায য চাতীয় াংদদ পবন্ন পবন্ন আইন প্রনয়দণয ভধ্যপদদয় ফান্দযফান,
যাোভাটি এফাং ঔাকিাঙপিয াদফও স্থ্ানীয় কচরা পযলদুলদরা াফ মতয কচরা পযলদদ (এইঘপডপ) এ রূা্ত পযত য় ।

াভান্য পওছু াথ মওয ব্যপতদযদও এই ওর াফ মতয কচরা পযলদদয ভূপভওা  ওাম ম্ভ মূরতেঃ ভধভী ; পফপবন্ন প্রাপনও
ওাম মাফরী ম্পাদন ঙািা উন্নয়ন পযওল্পনামূ ফাস্তফায়দনয কেদত্র এই পযলদ প্রধান ম্পাদনওাযী প্রপতষ্ঠাদন পযনত য় ।
ফপওছু পভপরদয় এই পযলদদয উয স্তদেদয ৩৩ টি পফলয় ফাস্তফায়ন  তদাযওীয দাপয়ত্ব অমন ওযা য় মা ‘স্তা্ত য
পফলয়াফরী’ পদদফ ফহুর পযপঘত। এঔন ম ম্ত  যওায কফ ওদয়ওটি াংস্থ্া / পফবাদকয ‘স্তা্ত য কমাগ্য পফলয়াফরী’
আনুষ্ঠাপনওবাদফ স্তা্ত য ওদযদঙ এয ভদধ্য স্বাস্থ্য অপধদপ্তয এফাং পযফায পযওল্পনা অপধদপ্তদযয ওাম মাফরী অ্ত র্ভমক্ত যদয়দঙ ।
াফ মতয ঘট্টগ্রাদভয চাপতকত াংখ্যারঘুদদয কেদত্র এঔন ম ম্ত  গ্রাভ ওাযফাপয, কভৌচা কডম্যান এফাং াদওমর প্রধাদনয ভন্বদয়
কঠিত প্রথাকত প্রপতষ্ঠান মূ ুলরুত্বপূণ ম ভূপভওা ারন ওদয আদঙ । কত ওদয়ও দদও, পফপবন্ন আইন প্রনয়দণয ভধ্যপদদয়
এওর প্রপতষ্ঠাদনয ভূপভওা এফাং ওাম ম েভতা পওছুটা হ্রা ওযা দয়দঙ । তদফ ভূপভ এফাং যাচস্ব প্রান এফাং প্রথাকত পফঘায
ওাম ম পযঘারনায ভত ুলরুত্বপূণ ম দাপয়ত্ব ারদনয েভতা এঔন আইনানুকবাদফ এদদয াদত যদয় ককদঙ । ভভূপভ অঞ্চদর
ফফাযত উচাতীয় ম্প্রদায় মূদয কতানুকপতও াভাপচও ওাঠাদভা াফ মতয ঘট্টগ্রাদভয াািী এরাওায ভত ফরফৎ
থাওদর এদদয আইনকত কওান স্বীকৃপত এঔাদন কনই ।
াফ মতয ঘট্টগ্রাভ ( পএইঘটি ) এয পফযীদত এয দে ত্যরনা ওযা মায় এভন কওান প্রাপতষ্ঠাপনও ওাঠাদভা ভভূভীদত ফফাযত
উচাতীয় ককাত্রুলদরায ভাদছ কনই ফরদরই ঘদর । ১৯৮৯ াদর অন্যান্য পওছু পফলদয়য ভদতা কস্পার এদপয়ায পডপবন (
এএপড ) কঠন ওযা য় এফাং াফ মতয ঘট্টগ্রাভ ( পএইঘটি ) এফাং উচাতীয় চনকদণয দায়দাপয়ত্ব এয অধীদন ন্যাস্ত ওযা য় ।
পওন্তু ১৯৯৮ াদর াফ মতয ঘট্টগ্রাভ পফলয়ও ভন্ত্রনারয় (দভাপএইঘটিএ ) কঠন ওযায য এটা পফলুপ্ত ওযা য় । এঙািা
প্রধানভন্ত্রীয ওাম মারয় ( পএভ) এয এওচন ওভমওতমা ভভূপভ অঞ্চদর ফফাযত উচাতীয় ম্প্রদায় ুলদরায ভস্যাফরী
কদঔাশুনা ওযায দাপয়দত্ব যদয়দঙন এফাং তায প্রধান দাপয়দত্বয ভদধ্য পনধ মাপযত কচরা  উদচরামূদ যওাপযঅনুদাদনয অথ ম
ফযাদেয পফলয়টি অ্ত র্ভমক্ত যদয়দঙ ( ফ মদল প্রাপ্ত তদথ্যয অনুমায়ী, এয ভদধ্য ৩৬টি কচরায ৬২টি উদচরা অ্ত র্ভমক্ত যদয়দঙ ),
এওর অঞ্চদর উদেঔদমাগ্য াংখ্যও উচাতীয় চনকদণয ফফা যদয়দঙ । ভাঠ ম মাদয় কডপুটি ওপভনায (পডপ) এয ে
কথদও উদচরা পনফ মাী ওভমওতমা ( ইউএন ) এই অনুদান প্রদান ওাম ম্ভ তদাযওী ওদয থাদওন মা মূরতেঃ উচাতীয়
চনকদণয ভাধ্যদভ পযঘাপরত এনপচ / পপফ এয ভাধ্যদভ ফাস্তফাপয়ত দয় থাদও । ভগ্র ওভমমজ্ঞটি এওটি ওপভটিয
ভাধ্যদভ পনয়পন্ত্রত  পযঘাপরত য় । উদচরা পনফ মাী ওভমওতমা ( ইউএন ) এয বাপতদত্ব কঠিত এই ওপভটিদত পফপবন্ন
াংপিি যওাপযপ্রপতষ্ঠাদনয প্রপতপনপধকণ দস্য পদদফ অ্ত র্ভমক্ত থাদওন এফাং কডপুটি ওপভনায ভদনানীত এও অথফা দুই চন
উচাতীয় ম্প্রদাদয়য প্রপতপনপধ এদত দস্য পদদফ অ্ত র্ভমক্ত থাদওন ।
৮। ভত পফপনভয় এফাং অাংগ্রণ
ফস্তুতেঃ এপটিপপ এয উদেশ্যাফরী অচমন ফহুরাাংদ পনবময ওদয এইঘএএপয ওভমওান্ড পনফ মাঘন, নো প্রণয়ন এফাং
ফাস্তফায়দন উচাতীয় চনকদণয (টিপ) এয অাংগ্রদণয উয । উচাতীয় চনকদণয ( টিপ) এয উয পফরূ প্রবাফ
অতযান্ন দর স্বাস্থ্য  পযফায ওল্যাণ ভন্ত্রনারয় ( এভএইঘএপডপিউ ) েপতগ্রস্থ্ টিপ ম্প্রদাদয়য পত আরা আদরাঘনা
 যাভম্দভ এইঘএএপ ওাম ম্দভ তাদদয অাংগ্রণ পনপিত ওদয। । এধযদণয আরা আদরাঘনায় উচাতীয় চনকদণয
(টিপ) এয দে ওাচ ওযদঙন এফাং / ফা উচাতীয় চনকদণয উন্নয়দনয ব্যাাদয ম্যও ধাযণা যদয়দঙ ফা দঘতন যদয়ঙন
এভন ব্যপক্তফক ম এফাং পফদলজ্ঞদদয ম্পৃক্ত ওযা য় । এওটি ওাম মওয অাংগ্রণ চতয ওযায রদেয স্বাস্থ্য  পযফায ওল্যাণ
ভন্ত্রনারয় (এভএইঘএপডপিউ ) ওভমসূপঘয ফাস্তফায়দনয পফপবন্ন ম মাদয় েপতগ্রস্থ্ উচাপতয়দদয পত আদরাঘনায চন্য এওটি
ভয় পবপিও ওভমপযওল্পনা অনুযণ ওযা য় । প্রাথপভও উদেশ্যাফরী দে এই প্রওদল্পয ওভমওাদন্ডয প্রপত ব্যাওপবপিও
ককাষ্ঠীকত ভথ মন যদয়দঙ পও না তা ঔপতদয় কদঔা এফাং ম্ভাব্য পফরূ প্রবাফ এপিদয় মায়া পওাংফা হ্রা ওযায ব্যাাদয
উচাতীয় চনকদণয ( টিপ ) ওাঙ কথদও তাদদয ভতাভত / প্রপতপ্য়া চানা ; পফরূ প্রবাফ প্রভন ব্যফস্থ্া পঘপিত ওযণ ; এফাং
অথ মননপতও োগদমাক োগপফধাপদ যীো-পনপযো এফাং ফাস্তফায়নপূফ মও স্বাস্থ্য  পযফায ওল্যাণ ভন্ত্রনারয় (এভএইঘএপডপিউ )
উক্ত পফরূ প্রবাফ প্রভদন প্রদয়াচনীয় দদে গ্রণ ওযদফ । উচাতীয় চনকদণয ( টিপ ) ওাঙ কথদও ব্যাও পবপিও
ককাষ্ঠীকত ভথ মন না কদর ক কেদত্র পফশ্বব্যাাংও ঐ প্রওদল্পয াংপিি ওাম ম্দভ অথ মায়ন অব্যাত যাঔদফ না ।
ককাষ্ঠীকত ভথ মন আদাদয়য পফলয়টি পনপিত ওযায রদেয উচাতীয় ম্প্রদাদয়য দে পফনামূদল্য, পূফ মফতী এফাং অফকত
যাভম ওাম মবায পযঘারনায় স্বাস্থ্য  পযফায ওল্যাণ ভন্ত্রনারয় (এভএইঘএপডপিউ ) পনম্ন পরপঔত ওভমওান্ড ম্পাদন ওযদফ:







উচাতীয় ম্প্রদায় ( টিপ ) মূদয ব্যাও পবপিও অাংগ্রণ পনপিত ওযা কমঔাদন তাদদয ম মাপ্ত াংখ্যও পরে এফাং প্রচন্
পবপিও প্রপতপনপধত্ব থাওদফ ; প্রথাকত / ঐপতযকত উচাতীয় ( টিপ ) াংকঠনমূ ; ম্প্রদাদয়য প্রফীণ / কনতৃ্ধন্দ ; এনপচ
এফাং পপফয ভত নাকপযও প্রপতষ্ঠান্পমূ ; এফাং কই ওর গ্রু মাদদয উচাতীয় চনকদণয ( টিপ ) উন্নয়ন এফাং উদ্দকয
ব্যাাদয যদয়দঙ ম মাপ্ত জ্ঞান ।
তাদদযদও ফি ধযদণয েপতওয প্রবাফ  উন্নয়ন ওভমওাদন্ডয ধযণ ম্পপওমত ওর প্রাপেও তথ্য প্রদান, উচাতীয়
ম্প্রদাদয়য করাওচন ( টিপ ) মাদত তাদদয ভতাভত এফাং প্রদয়াচনীয় পফলয় মূ প্ধাীন
ত্যদর ধযদত াদয কই
ধযদণয আরা আদরাঘনায আদয়াচন এফাং পযঘারনা ওযা ।
ম্প্রদাদয়য দে অনুপষ্ঠত ওর আদরাঘনা বায ওাম মপফফযণী ব্যাাংওদও প্রদান এফাং ভত পফপনভয়, প্রস্তাপফত ওভমওাদণ্ডয প্রপত
উচাতীয় ম্প্রদাদয়য ( টিপ ) দৃপিবপে এফাং াংপিি প্রবাফ, পফদল ওদয ম্ভাব্য েপতওয প্রবাফ মূ ; উচাতীয় ম্প্রদায়
( টিপ ) এয কদয়া যাভম / প্রপতপ্য়া মূ ; এফাং আদরাঘনায় ঐওযভতয প্রপতপষ্ঠত দয়দঙ এভন কওান পফলয় থাওদর তা
উদেঔ পূফ মও ওাম মপফফযণীদত অ্ত ভূমক্ত ওযা মা তাদদয ব্যাও পবপিও ম্প্রদাদয়য কভৌপরও পবত পদদফ ওাচ ওযদফ ।
এই উচাতীয় চনকদণয পযওল্পনা ওাঠাদভায (এপটিপপ) প্রস্তুপতয অাং পদদফ স্বাস্থ্য  পযফায ওল্যাণ ভন্ত্রনারদয়য
উদদ্যাদক ২০১৭ াদরয ১৪ ভাঘ ম ঢাওায় এওটি আদরাঘনা বায আদয়াচন ওযা য় । অাংগ্রদানওাযীদদয ভদধ্য উচাতীয়
ম্প্রদাদয়য প্রপতপনপধ্ধন্দ, তাদদয প্রপতপনপধত্বওাযী প্রপতষ্ঠানমূ এফাং াফ মতয ঘট্টগ্রাভ (পএইঘটি) আঞ্চপরও পযলদ  াফ মতয
ঘট্টগ্রাভ এয াাপি কচরা পযলদদয াাাপ ফাাংরাদদদয ভতর এরাওায চাতীয় আপদফাী পযলদদয প্রপতপনপধ্ধন্দ
অ্ত র্ভমক্ত পঙর । আদরাঘনা বায ভধ্য কথদও কম ওর যাভম  োগাপযভারা উত্থাপত য় কুলদরা এপটিপপ এয চূিা্ত 
ঔিায় অ্ত র্ভমক্ত ওযা য় । ভতপফপনভয় বায আদরাপঘত পফলদয়য াযাাং এফাং অাংগ্রণওাযীদদয এওটি তাপরওা
াংদমাচনী – ৫ এফাং ৬ এ ত্যদর ধযা ’র –

৯। উচাতীয় চনদকাষ্ঠী ম্পপওমত ওভমওাণ্ড কচাযদাদয গৃীত পফদল ব্যফস্থ্া মূ
ও) উচাতীয় চনকদণয াভাপচও, অথ মননপতও, াাংস্কৃপতও এফাং বালাকত াথ মওয মূদয স্বীকৃপত প্রদান, পযদলফা ওবাদযচ
এয উন্নয়ন ।






উচাতীয় / চাপতকত াংখ্যারঘু এরাওায় পপয ভাধ্যদভ পযঘাপরত কফা ওবাদযচ ম মাদরাঘনা ওযা । কম ওর
পযফায পনওটস্থ্ স্বাস্থ্য কফা কওন্দ্র কথদও অদনও দূদয অফপস্থ্ত অথফা াপন প্রফা / নদ-নদী / ঔািা ঢার / স্যাদটরাইট
পিপনও অথফা কভাফাইর পিপনও ্াযা পফপেন্ন কই ওর পযফাযদও এই ওবাদযদচয আতায় আনায পফলয়টি পফদফঘনা
ওযা কমদত াদয ।
শূণ্যস্থ্ান পূযদণ যওাপয ঔাদতয অফওাঠাদভা এফাং পযদলফা পফতযণ ব্যফস্থ্াদও ায়তা ওযা এফাং পযদলফাুলদরাদও
আদযা ব্যফায ফান্ধফ ওদয কতারা । মপদ প্রদমাচয য় ক কেদত্র, ওপভউপনটি ম মাদয় কফযওাপয ঔাতদও ওাদচ অ্ত র্ভমপক্তয
ভদ্যপদদয় যওাপয ঔাদতয পযদলফা পফতযণ ব্যফস্থ্াদও আদযা পূণ মতা দান ওযা ।
অপধওতয বার পনদয়াক, প্রপেণ এফাং পুযষ্কৃত ওযায ব্যফস্থ্া কদি কতারায ভধ্যপদদয় ভানফ ম্পদদয উন্নয়ন ।

ঔ) আঘযণ পযফতমন কমাকাদমাক (পফপপ) পযওল্পনা : ক্ষুদ্র নৃ ককাষ্ঠী এফাং অায় ম্প্রদায়ুলদরা ( উচাতীয় চনকণ ) এয
ঘাপদা মূ পুযণ ওযদত েভ এভন এওটি পফপপ পযওল্পনা কদি ত্যরদত দফ । এই পযওল্পনা স্বাস্থ্য  পযফায ওল্যাণ
ভন্ত্রনারদয়য পফদ্যভান পফপপ নীপতভারা মূ / পনদদ মপওা মূ ্াযা পযঘাপরত দফ মায রেয দফ ফ ধযদণয ভস্যা
পফদল ওদয প্রঘপরত াভাপচও – াাংস্কৃপতও ধ্যান ধাযণা এফাং পরে বফলদম্যয ভাধান মা এইঘএনপ পযদলফা প্রদান
ওাম ম্দভয াংদফদনীরতাদও আদযা উন্নত ওদয কতারায ম্ভাফনা বতযী ওযদফ ; কমাকাদমাদকয ওর ঘযাদনরুলদরা ব্যফাদযয
ভাধ্যদভ প্রঘাযদণয অফয়ফ ্ধপর ওযা ( ইদরক্ট্রপনও পভপডয়া, কপ্র, কাযপডাং, যান্ড পফর, কািায এফাং ওর ম মাদয় স্বাস্থ্য
কফাদানওাযীদদয ভাধ্যদভ আ্ত েঃ ব্যপক্তও কমাকাদমাক ইতযাপদ এয ভদধ্য অ্ত র্ভমক্ত যদয়দঙ ) ; এফাং স্বাস্থ্য ওভী, ব্যপক্তকত ম মাদয়
পঘপওৎা প্রদানওাযী, ওপভউপনটি এফাং স্থ্ানীয় ম মাদয়য প্রবাফারীদদয চন্য পফলয়ফস্তু এফাং ফাতমামূ পফদফঘনায় এদন
রেযদবদী প্রঘাযণা বতযী ওযা ।

ক) েভতা ্ধপরওযণ





প্রপেণ  লদধয অন্যান্য রপতয দে ওাচ ওযা এফাং পঘপওৎা কভপডপন প্রযাওটিনা মদদয উচাতীয়/চাপতকত ব্যফস্থ্া ।
এওটি পক্তারী এফাং ওাম মওয কযপাদযর রপতয উন্নয়ণ ।
ম্পদদয উিভ ব্যফায কচাযদায ওদয কতারায রদেয অন্যান্য পফবাদকয (দমভন ফন পফবাক, পো পফবাক ইতযাপদ) দে
ভন্বয় কদি কতারা ।
াাংস্কৃপতও এফাং বালাকত াংদফদনীর রপতদত ্ন্দ পনযন  দুদ মা রাখদফয েভতা এফাং অপবদমাকওাযীদদয পবন্ন পবন্ন
াংস্কৃপতয াযস্পপযও াংখাত পঘপিত, প্রপতদযাধ এফাং ভাধাদনয েভতা ।

খ) ক্ষুদ্র নৃদকাষ্ঠী এফাং দুেঃস্থ্ ম্প্রদায়ুলদরায (উচাতীয় চনকণ) ম্পৃক্ততা কদি কতারায রদেয প্রথাকত কনতৃ্ধন্দ মাদত তাদদয
ভূপভওা ারন ওযদত াদযন তায চন্য পক্তয কমাকানদান । আা ওযা দে এনএইঘপ কফায উন্নয়ণ এফাং ফাস্তফায়দন প্রথাকত
কনতৃ্ধন্দ ুলরুত্বপূণ ম ভূপভওা ারন ওযদত াযদফন । তাযা অতয্ত  ম্মাপনত এফাং তাদদয পনদচদদয ম্প্রদাদয়য উরপি রূায়দন
মদথি প্রবাফ পফস্তাদযয েভতা যাদঔন । ফাস্তফায়দণয পফপবন্ন ম মাদয় এওর প্রথাকত কনতৃ্ধদন্দয অাংগ্রণ পফদল তাৎদম ময দাফী
যাদঔ । পফদল ওদয এয ওাযণমূ পনম্নরূ –







ম্প্রদাদয়য দঘতনতা ্ধপর ওযা এফাং তাদদয প্রপতপ্য়া চানায চন্য অনুদযাধ ওযা ।
ম্প্রদাদয়য ম্পৃক্ততা এফাং তথ্য প্রঘায প্রঘাদযয পফলয়টি পনপিত ওযা ।
এইঘএনপ ওভমওাণ্ড মূ ফাস্তফায়দণ াপফ মও দমাপকতা প্রদান ওযা ।
ম্প্রদায়ুলদরাদও াংকঠিত ওযায চন্য কনতৃত্ব প্রদান ওযা ।
ভানুলদও ভান ম্মত কফা ব্যফায কথদও দূদয কযদঔ তাদদয পফভ্রা্ত  ওযা এফাং তাদদয ভাদছ র্ভর ধাযণা বতপযয পফলয়টি ওাটিদয়
ঠা ।
কফা দানওাযী এফাং ম্প্রদাদয়য চন্য যাভমদওয ভূপভওা ারন ওযা ।

গ) াভাপচও ব্যফস্থ্ানা রপত







নাকপযওদদয ভাধ্যদভ পযঘাপরত স্বাস্থ্য কফা ওাম ম্দভ অপধও াদয মাদত চনকণ পফদল ওদয ক্ষুদ্র নৃদকাষ্ঠী এফাং দুেঃস্থ্ ম্প্রদায়
(উচাতীয় চনকণ) অাং গ্রণ ওযদত াদয তা চতয ওযায রদেয অদনও উদচরা স্বাস্থ্য অপপ, উদচরা স্বাস্থ্য
ওভদেে, উদচরা পযফায পযওল্পনা অপপ এফাং পযফায ওল্যাণ কওন্দ্রমূদয ওপভউপনটি পিপনওুলদরাদত পফযাচভান
নাকপযও চভাদয়ত রপত কচাযদায ওযা প্রদয়াচন ।
এইঘএএপ’য অধীদন াঁঘটি পডএরআই পরে পবপিও অাংগ্রদণ প্রদয়াচনীয় ায়তা প্রদান ওযদফ । পডএরআই # ৯ এয
রেয দে উদচরা স্বাস্থ্য ওভদেদে ভপরা ধাত্রী পনদয়াক কদয়া মা প্রাপতষ্ঠাপনও ম মাদয় ্ত ান প্রদফয কেদত্র কফা প্রদান
ওভমওাণ্ডদও অপধও াদয নাযী ফান্ধফ ওদয ত্যরদত ইপতফাঘও পরাপর ফদয় আনদফ ; পডএরআই # ১৩ ঠিও পশু চদন্য য
পফফাপত দম্পপতদও পযফায পযওল্পনা কফা দাদনয রদেয স্বাস্থ্য পযদলফায প্রস্তুপত ্ধপর ওযদফ ; পডএরআই # ১৪ চরুযী
ধাত্রী কফা প্রদাদনয েভতা ্ধপর ওযদফ ; পডএরআই # ১৬ এয রেয দে পওদাযী কভদয়দদয চন্য স্কুর পবপিও স্বাস্থ্য কফা
ওাম ম্ভ ঘালু ওযা ; অন্যপদদও পডএরআই # ১৭ ভা  অ্ত েঃত্বা ভপরাদদয পুপি কফা ব্যফস্থ্ায উন্নয়ন াধন ওযদফ ।
ক্ষুদ্র নৃ ককাষ্ঠী  দুেঃস্থ্ ম্প্রদাদয়য ( উচাতীয় চনকণ ) ঘাপদামূ পূযদণয ওভমওান্ডুলদরা অ্ত র্ভমক্ত ওযায প্রদয়াচন যদয়দঙ
এফাং প্রাপেও ওাম ম পযওল্পনায ভাধ্যদভ কুলদরা ফাস্তফায়ন ওযা দফ ।
মুদদ্রয াপন ্ধপর, রফনাক্ততা কফদি মায়া, উমৄ মপয চরো এফাং তাভাত্রা ্ধপর  চরফায়ু পযফতমদনয প্রবাফ
কভাওাপফরায় স্বাস্থ্যকত প্রবাফ এফাং প্রভন ব্যফস্থ্া নাক্ত ওযায প্রদয়াচন যদয়দঙ পফদল ওদয ক্ষুদ্র নৃ ককাষ্ঠী  দুেঃস্থ্ ম্প্রদাদয়য
(উচাতীয় চনকণ) এয ফফা যদয়দঙ এভন ফ অঞ্চরুলদরাদত ।

ঘ) তথ্য প্রওা এফাং কর্স্ওদাল্ডাযদদয যাভম রপত - পডএরআই # ১ স্বাস্থ্য  পযফায ওল্যাণ ভন্ত্রনারদয়য
(এভএইঘএপডপিউ) এয দুদ মা রাখফ কওৌর পক্তারী ওযায প্রপত ুলরুত্বাদযা ওদয থাদও মা দুদ মা াং্া্ত  তদথ্যয চরবয
প্রাপপ্ত এফাং তা ভাধাদনয েভতা দান ওযায াাাপ স্বেতা  প্রওাদও উন্নত ওযদফ। এভএইঘএপডপিউ চনকদণয

প্রপতপ্য়া চানা এফাং পফদলতেঃ ক্ষুদ্র নৃদকাষ্ঠী এফাং দুেঃস্থ্ ম্প্রদায় ( উচাতীয় চনকণ ) এয দে কর্স্ওদাল্ডাযদদয যাভম
অব্যত যাঔায চন্য পফদ্যভান নাকপযও অাংগ্রণ কওৌর ব্যফায ওযদফ ।
১০। ফাস্তফায়দনয ব্যফস্থ্া
স্বাস্থ্য ভন্ত্রণারদয়য ভদনানীত প্রদয়াচনীয় জ্ঞান  দেতা ম্পন্ন এওচন ওভমওতমা এপটিপপ ফাস্তফায়দনয দাপয়ত্ব ারন
ওযদফন। ভদনানীত ওভমওতমা (আপদফাী চনকণ/াভাপচও োগযো পফদলজ্ঞ) স্বাস্থ্য  পযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারদয়য যাপয
পনদয়াকপ্রাপ্ত ওভী দত াদযন অথফা উন্ুক্ত রপতদত পনদয়াক কদত াদযন । তায দাপয়ত্ব দফ এপটিপপ এয পফপবন্ন পফপধপফধান ফাস্তফায়ন পনপিত ওযা মঔন ব্যপক্তকত স্বাস্থ্যদফা োগপফধায পদর াভাপচও যোওফঘ পাদফ তা পফদফপঘত দফ এফাং ক
চন্য উচাতীয় করাওদদয পযওল্পনা প্রদয়াচনভত পতপন প্রস্তুত ওযদফন।
ফাস্তফায়ন ম মাদয় স্বাস্থ্য ভন্ত্রণারয় স্থ্ান পনপদ মি টিপপ প্রস্তুত ওযদফ (প্রদয়াচন দর) কমঔাদন উচাতীয় করাওচন অপধও
াংখ্যও ফফা ওদয। এইঘএএপ ওাম ম্ভ ফাস্তফায়দনয ভদধ্য থাওদফ প্রাপেও এফাং প্রদমাচয অন্যান্য যওাপয
প্রপতপনপধত্বওাযী প্রপতষ্ঠান। াফ মতয ঘট্টগ্রাদভয কেদত্র াফ মতয ঘট্টগ্রাভ পফলয়ও ভন্ত্রণারয়, াফ মতয ঘট্টগ্রাভ আঞ্চপরও পযলদ 
এইঘপডপ কও অ্ত র্ভমক্ত ওযা দফ । াফ মতয ঘট্টগ্রাভ এফাং ভতর অঞ্চদর টিপপ ফাস্তফায়দন স্বাস্থ্য ভন্ত্রণারদয়য ঐপতযকত
পফপবন্ন প্রপতষ্ঠান  ম্প্রদাদয়য প্রফীণদদয কথদও প্রপতপনপধযা চপডত দফ। নাযী এফাং উচাতীয় পফপবন্ন ম্প্রদাদয়য মৄফওদদয
অ্ত র্ভমক্ত ওযায কেদত্র পফদল রেয যাঔা দফ ।
এঙািা ম্ভাব্য টিপপ উওাযদবাকীদদয পনওট কৌৌঁঙাদনায চন্য উমৄক্ত স্তদেদয প্রপ্য়াদও অ্ত র্ভমক্ত ওযদফ কমদত্য
অদনও উচাতীয় চনকণ প্রাপ্ত ও  দুকভম এরাওায় ফফা ওদয।
১১। অপবদমাক প্রপতওাদযয ব্যফস্থ্া
কোব  অপবদমাদকয ঠিও উৎ অচানা থাওদফ মতেণ না কুলদরা আনুষ্ঠাপনওবাদফ দাদয়য ওযা য়। ফাাংরাদদ যওায
অফাধ তথ্য প্রফা  চনকদণয তথ্য প্রাপপ্তয অপধওাদয পফশ্বা ওদয। ক চন্য ২০০৯ াদর তথ্য অপধওায আইন প্রণয়ন ওদয।
তথ্য অপধওায ওর যওাপয, স্বায়িাপত এফাং যাোয়ি াংস্থ্ায় স্বেতা  চফাফপদপতা পনপিত ওযদফ এফাং যওাপয 
পফদদপ অথ মায়দন পযঘাপরত কফযওাপয াংস্থ্া তা ্ধপর াদফ। দুনীপত হ্রা াদফ এফাং োগান প্রপতপষ্ঠত দফ। ফাাংরাদদ
যওায াংক্ষুদিয অপবদমাক দাদয়য  প্রপতওায ায়ায চন্য এওটি পনপদ মি দয়ফ কাট মার
(http://www.grs.gov.bd/home/index_english) বতপয ওদযদঙ। স্বাস্থ্য ভন্ত্রণারয় কফা প্রদাদনয কেদত্র অপবদমাক
প্রপতওাদয মথাথ ম ভূপভওা যাঔদত ফরপযওয এফাং কপান, ক্ষুদ্র ফাতমা  ইন্টাযদনট পবপিও পফপবন্ন ভাধ্যদভ কোব  অপবদমাক
প্রভদনয ব্যফস্থ্া ওদযদঙ।
মাইদাও, ব্যফস্থ্াটি ম্পূণ ম  ওাম মওযবাদফ এঔন কদি উদঠ পন। কফা  পরা্ত  গ্রদনয কেদত্র পফপবন্ন কোব  অপবদমাদকয
উয ীপভত তথ্য ায়ায় প্রপতওাদযয ব্যফস্থ্া কনয়া ফদেদত্র ম্ভফ য় না। এইঘএএপ’য অধীদন পডএরআই নাং-১ স্বাস্থ্য
ভন্ত্রণারয়দও পচআযএ পক্তারীওযদণ াায্য ওযদফ, মায পদর াভপগ্রওবাদফ অাংগ্রণ ফািদফ এফাং চনাধাযদণয পনওট
স্বেতা ্ধপর াদফ। প্রদয়াচনীয়তা অনুাদয, স্বাস্থ্য ভন্ত্রণারয় কোব  অপবদমাক পনষ্পপি ওযদণ আদফদনদত্র এপটিপপ
পনদদ মপওা অনুমায়ী াভাপচও পনযািায প্রবাফ মূল্যায়ন  প্রভদন এওটি ব্যফস্থ্া ঘালু ওযদফ। ঐওযভদতয পবপিদত, এই
প্রপ্য়াুলদর পফপবন্ন ভস্যা/্ন্দ্ব পনযদন ভূপভওা যাঔদফ এফাং পওছু কেদত্র াংক্ষুি ব্যপক্তদও ব্যয়ফহুর  পফরপম্বত আইপন প্রপ্য়া
দত যো ওযদফ। তদফ পচআযএ ফাদীয আইপন আদারদত ভাধান ঘায়ায অপধওাযদও ক্ষুন্ন ওদয না।
এই পযপস্থ্পতয ভদধ্য, কম ফ অঞ্চদর ব্যাও াংখ্যও উচাতীয় চনদকাষ্ঠীয ফফা যদয়দঙ ক ফ অঞ্চদর কচরা ম মাদয় স্বাস্থ্য
 পযফায ওল্যাণ ভন্ত্রনারয় (এভএইঘএপডপিউ) এওটি অপবদমাক প্রপতওায ওপভটি (পচআযপ) কঠন ওযদফ এফাং যাভম
কভাতাদফও পনদম্নরূদ ওপভটি কঠন ওযা দফ:
পচআযপয দস্যদ
পপবর াচমন/পএইঘটিয কেদত্র প্রাপেও এইঘপডপ দস্য ------------------------ আহ্বায়ও ।
উদচরা পযলদ কঘয়াযম্যান ------------------------------------------------------দস্য ।

ইউপনয়ন পযলদ কঘয়াযম্যান ------------------------------------------------------ দস্য ।
স্থ্ানীয় ম মাদয়য াংপিি স্বাস্থ্য  পযফায ওল্যাণ প্রপতপনপধ -------------------------- দস্য ।
উচাতীয় ম্প্রদায় (টিপ) এয দুই চন দস্য (১ চন পুরুল ১ চন নাযী) ----------- দস্য ।
পপফয এওচন প্রপতপনপধ (ভভূপভ অঞ্চদরয উচাতীদও প্রাধান্য কদয়া দফ) --------- দস্য ।
াফ মতয ঘট্টগ্রাদভ (পএইঘটি) নাতপন প্রপতষ্ঠাদনয এওচন প্রপতপনপধ --------------------দস্য ।
পচআযপয উদেশ্য দে ঠিওবাদফ অপবদমাক এফাং দুদ মা ত্যদর ধযায াাাপ পনযদে শুনাপন  স্বে পরা্ত  গ্রদণয
পফলয়টি পনপিত ওযা । পচআযপয দস্য অ্ত র্ভমপক্তয কেদত্র াংপিি উচাতীয় ম্প্রদায় (টিপ) কওান প্রথাকত ্ন্দ্ব পনযন
ব্যফস্থ্া কভদন ঘরদত থাওদর ক পফলয়টি পফদফঘনায় আনদত দফ । েপতগ্রস্থ্ ব্যপক্ত মপদ নাযী ন কদেদত্র স্বাস্থ্য  পযফায
ওল্যাণ ভন্ত্রনারয় (এভএইঘএপডপিউ) এওচন নাযী ইউপ দস্য অথফা নাযী পভউপনপপ্যার য়াড ম ওপভনাযদও শুনাপনদত
অাংগ্রদণয চন্য তরফ ওযদফ । পচআযপদত অাংগ্রদণয ব্যাাদয নাযীদদয উৎাপত ওযা দফ ।
স্থ্ানীয় ম মাদয় কওান ভস্যা ভাধাদনয প্রদঘিা পফপর দর, পচআযপ শুনাপনয আদরাঘযসূঘী  ঐ অপবদমাকনাভা স্বাস্থ্য 
পযফায ওল্যাণ ভন্ত্রনারয় (এভএইঘএপডপিউ) এয মৄগ্ম পঘফ (উন্নয়ন  স্বাস্থ্য পো) ফযাফদয কপ্রযণ ওযদফ । আা ওযা মায়
এই প্রওদল্পয আতায় দাপয়ত্বপ্রাপ্ত ঐ মৄগ্ম পঘফ উচাতীয় চনকদণয ভস্যাফরী ম্পদওম ম্যও ধাযণা যাদঔন এফাং পতপন
প্রদয়াচদন স্বাস্থ্য  পযফায ওল্যাণ পঘদফয পনদদ মনা গ্রণ পূফ মও ঐ ভস্যা ভাধাদন পরা্ত  গ্রণ ওযদফন । শুনাপন অথফা
পুনপফ মদফঘনায কম কওান ম মাদয় াংক্ষুি ব্যপক্তয / ব্যপক্ত ফদকযম দে ঐওযভতয প্রপতপষ্ঠত য়া পরা্ত  স্বাস্থ্য  পযফায ওল্যাণ
ভন্ত্রনারয় ( এভএইঘএপডপিউ) এয উয ফতমাদফ ।
স্থ্ানীয় ম মাদয় ওর ভাভরা গৃীত য়ায ঘায প্তাদয ভদধ্য শুনাপন ম্পন্ন ওযদত দফ । ভন্ত্রনারয় ম মাদয় অপনস্পন্ন
ভাভরাুলদরায ব্যাাদয অনপধও ঘায প্তাদয ভদধ্য পরা্ত  গ্রণ ওযদত দফ এফাং পচআযপদও অফপত ওযদত দফ ।
পনযদেতা এফাং স্বেতা পনপিত ওযায রদেয অপবদমাদকয উয শুনাপন চনাধাযদণয চন্য উন্ুক্ত যাঔা দফ । পচআযপ
অপবদমাদকয পফস্তাপযত পফলয়, পনধ মাপযত ভাভরা গৃীত পওাংফা প্রতযাখ্যাত য়ায ওাযণমূ এফাং আপবদমাকওাযীয দে
ঐওযভতয প্রপতপষ্ঠত য়া পরা্ত  নপথভূক্ত ওদয যাঔদফ । স্বাস্থ্য  পযফায ওল্যাণ ভন্ত্রনারয় ( এভএইঘএপডপিউ) ভস্ত
পনস্পন্ন  অপনস্পন্ন অপবদমাক এফাং কোব কযওড ম ওদয যাঔদফ এফাং পফশ্বব্যাাংদওয ঘাপফা ভাত্র কুলদরা পুনপফ মদফঘনায চন্য
প্রস্তুত ওদয যাঔদফ ।
পফশ্বব্যাাংদওয অপবদমাক প্রপতওায ব্যফস্থ্া-পফশ্বব্যাাংদওয (ডপিউপফ) অথ মায়দন পযঘাপরত কওান প্রওদল্পয ভাধ্যদভ ভাযােওবাদফ েপতগ্রস্থ্
দেন ফদর ভদন ওদযন এভন ককাষ্ঠী ফা ব্যপক্তফক ম াংপিি প্রওল্প ম মাদয়য অপবদমাক প্রপতওায ব্যফস্থ্া অথফা পফশ্বব্যাাংদওয অপবদমাক
প্রপতওায পযদলফা (পচআযএ ) এ অপবদমাক দাপঔর ওযদত াযদফন । প্রওল্প াংপিি ভস্যাফরী পনযদন প্রাপ্ত অপবদমাক মূ দ্রুত
ভদয়য ভদধ্য পুনপফ মদফঘনায পফলয়টি পচআযএ পনপিত ওযদফ । পফশ্বব্যাাংদওয নীপতভারা এফাং প্রপ্য়ায় ফাধ্যফাধওতা না থাওদর ক
কেদত্র প্রওদল্পয ্াযা েপতগ্রস্থ্ য়া ককাষ্ঠী ফা ব্যপক্তফক ম পফশ্বব্যাাংদওয পযদমন প্যাদনদরয ওাদঙ তাদদয অপবদমাক চানাদত াযদফন।
ভস্যায পফলয়টি পফশ্বব্যাাংদওয দৃপিদত যাপয আনায য কম কওান ভদয় অপবদমাক ক ওযা কমদত াদয এফাং ব্যাাংদওয এ পফয়দয়
প্রত্যযিয কদয়ায োগদমাক যদয়দঙ । পফশ্বব্যাাংদওয ওদমাদযট আপবদমাক প্রপতওায পযদলফা (পচআযএ) এয পনওট পওবাদফ অপবদমাক দাপঔর
ওযা মায় ক াং্া্ত  তদথ্যয চন্য দয়া ওদয পবপচট ওরুন www.worldbank.org/grs পফশ্বব্যাাংদওয পযদমন প্যাদনদরয এয
পনওট পওবাদফ অপবদমাক দাপঔর ওযা মায় ক াং্া্ত  তদথ্যয চন্য দয়া ওদয পবপচট ওরুন www.inspectionpanel.org
১২ । চনভদে এপটিপপ প্রওা
পফশ্বব্যাাংদওয ঙািত্র ায়ায য উচাতীয় ম্প্রদায় (টিপ), াধাযণ চনকণ এফাং এতদাংপিি কর্স্ওদাল্ডাযদদয ওাদঙ
স্বাস্থ্য  পযফায ওল্যাণ ভন্ত্রনারয় ( এভএইঘএপডপিউ) এয ভাধ্যদভ ফতমভান এপটিপপ প্রওা ওযা দফ । ফাাংরা এফাং
ইাংদযচী উবয় বালায় এটা অনুফাদ ওযা দফ এফাং এয দযদপ্তয  কচরা অপপ, প্রওল্প কচরা মূদয াংপিি যওাপয অপপ
এফাং উচাতীয় চনকদণয চ প্রদফাপধওায যদয়দঙ এভন অন্যান্য স্থ্াদন কুলদরা চরবয ওযা দফ । এঙািা, স্বাস্থ্য 
পযফায ওল্যাণ ভন্ত্রনারয় ( এভএইঘএপডপিউ) এয দয়ফাইদট এপটিপপ এয ম্পূণ ম ওপ এফাং অনুপদত ায াংদে
কার্স্ ওযদফ । াাাপ এপটিপপ এয ম মাদরাঘনা  ভতাভত প্রদাদনয চন্য াধাযণ চনকণ কওাথায় এফাং পওবাদফ প্রদফ

ওযদত াযদফন দু’টি চাতীয় বদপনও (ফাাংরা  ইাংদযচী) এয ভাধ্যদভ তা অফপত ওযদফ । এভএইঘএপডপিউ পফশ্বব্যাাংওদও
এয ওাপি অপপ তথ্য কওন্দ্র এফাং ইনদপাদ এপটিপপ প্রওাদয েভতা প্রদান ওযদফ । এই প্রওানায কেদত্র ব্যফৃতত দত
মায়া বালাটি পফদল পফদফঘনায় আনদত দফ কমটি দত দফ াংপিি উচাতীয় ম্প্রদায় (টিপ) এয কফাধকম্য । মপদ
াধাযণবাদফ ধদয কনয়া য় কম ফাাংরা বালায় িা, করঔা এফাং কমাকাদমাক স্থ্ান ওযায েভতা এই উচাতীয় চনকদণয
াংখ্যাকপযি অাংদয যদয়দঙ ।
১৩। এপটিপপ ফাস্তফায়দনয চন্য অথ মায়ন
ফতমভান এপটিপপ ফাস্তফায়দনয চন্য স্বাস্থ্য  পযফায ওল্যাণ ভন্ত্রনারয় ( এভএইঘএপডপিউ) এওটি োগপনপদ মি ফাদচট রপত
কদি ত্যরদফ । এপটিপপ ফাস্তফায়দনয দে চপিত ওভমওতমা / ওভমঘাযীদদয কফতন এফাং অন্যান্য বাতাপদ ঙািা
এভএইঘএপডপিউ উচাতীয় চনকদণয চন্য এইঘএএপ প্রওদল্পয ফাদচট কথদও আরাদাবাদফ ফাদচট ফযাে ওযদফ ।
প্রস্তুত দত মায়া টিপপয পনধ মাপযত াইদট এই ফাদচট ফযাদেয োগস্পি পফফযণী থাওদত দফ (মঔনই প্রদয়াচন িদফ) ।
১৪ । এপটিপপ / টিপপ ম মদফেণ  প্রপতদফদন
এপটিপপয অ্ত র্ভমক্ত পফলয়মূদয মথামথ অনুলে পনপিত ওযায চন্য ম মদফেণ এওটি অপযাম ম পফলয় । আপদফাী
চনকণ/াভাপচও োগযো পফদলজ্ঞকণ প্রাপেও ম মদফেদণয পফপবন্ন পফলয়াফরী প্রস্তুত ওযদফন এফাং এফাং ভাঠ ম মাদয়
পনয়পভত ম মদফেণ পযঘারনা ওযদফন । তাযা প্রওদল্পয ম মদফেণ ইউপনদটয দে এওদত্র এইঘএএপয চন্য ম মায়্পভও
োগযো প্রপতদফদন বতযী ওযদফন । ভাঠ ম মাদয়য প্রওল্প অপপুলদরা কথদও পফপেন্নবাদফ াংগ্রকৃত উািমূ  ম মদফেদণয
উািুলদরা প্রধান ওাম মারদয়য কওন্দ্রীয় ডাটাদফদচ পনয়ভতাপন্ত্রও রপতদত াংযেণ ওযা দফ ।
এপটিপপয মথামথ ফাস্তফায়ন তদাযপওয চন্য তৃতীয় েীয় ম মদফেণ পযঘারনায োগাপয ওযা দয়দঙ মাদত এপটিপপ
এয পফধান অনুমায়ী ্ধিয পযদয এইঘএএপ ওভমওাদণ্ডয স্বেতা  চফাফপদপতা পনপিত ওযা মায় ।

