
পারস্পররক রিখন কার্ যক্রম

Horizontal Learning Program

(এইচএলরপ)

কার্ যক্রম পরররচরি



➢পারস্পররক রিখন সম্পর্কয অবরিিকরণ করা;

➢ভার্লা রিখন রচরিিকরণ (সূচকসি- পররমাপর্র্াগ্য, দৃশ্যমান,

টেকসই) করা;

➢কম য পররকল্পনা তিরর করা ;

➢ভার্লা রিখন রুপায়র্ণর জন্য রনজ রনজ প্ররিষ্ঠান টের্ক বার্জে

বরাদ্দ করা ;

➢িথ্যপত্র তিরর করা এবং

➢অরভজ্ঞিা রবরনময় সফর্রর পররকল্পনা তিরর করা ।

উপর্জলা কম যিালার উর্দ্দশ্য



এইচএলরপ রক?

• স্থানীয় সরকার রবভার্ের আওিায় জািীয় স্থানীয়

সরকার ইনরিটিউে (এনআইএলরজ) কর্তযক বাস্তবারয়ি

কার্ যক্রম;

• ফলাফল ও অরভজ্ঞিা রভরিক সমসােী রিখন কার্ যক্রম;

• স্থানীয় সরকার প্ররিষ্ঠানসমূির্ক পরস্পর্রর সার্ে সংযুক্ত

করার টকৌিল;

• ভার্লা রিখনসমূি খ ুঁর্জ টবর করার উপায়;

• অরভজ্ঞিা রবরনমর্য়র উর্যাে টনয়া; এবং

• রনর্জর এলাকায় রূপায়র্ণর মাধ্যর্ম সক্ষমিা বৃরি করা।



এইচএলরপ'র প্রর্য়াজনীয়িা

• স্থানীয় সরকার প্ররিষ্ঠানসমূর্ির সক্ষমিা ও দক্ষিা অজযন;

• ভাল রিখন রচরিিকরণ ও সম্প্রসারণ;

• সর্ব যািম ভাল রিখন প্রারিষ্ঠারনকীকরর্ণর মাধ্যর্ম পররপত্র 

ও নীরিমালা প্রণয়ন (সর্ব যািম ভাল রিখন বা Best practice

ির্ে এমন একটি ভাল রিখন র্া কমপর্ক্ষ ৫০টি ইউরনয়ন পররষদ

কর্তযক বাস্তবারয়ি ির্য়র্ে );

• স্থানীয় সরকার প্ররিষ্ঠানসমূর্ির টনেওয়ারকযং এর জন্য 

একটি প্লােফম য তিরর ।
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রূপায়ণ

নতুন রকছু রনর্জর টচার্খ টদর্খ রনর্জর্দর

উপর্র্ােী কর্র বাস্তবায়ন করা।

প্রিংসা

সবার কাজ ও দক্ষিার্ক স্বীকৃরি টদয়া এবং

ভাল অনুিীলনগুর্লার্ক অনুসন্ধান করা র্া

রনর্জর্ক ও অন্যর্ক উৎসারিি করর্ব ।

সংর্র্াে স্থাপন

রনর্জর্দর বা প্ররিষ্ঠানসমূর্ির মর্ধ্য দূরত্ব

করমর্য় আনা ও ভাল কার্জর রবস্তৃরি ঘোর্না।

অরভর্র্াজন/গ্রিণ

নতুন রিখন সম্পর্কয রনর্জর্দর উপর্র্ােী কর্র

টিালা।





➢ পারস্পররক রিখন প্ররক্রয়া ২০০৭ সার্লর নর্ভম্বর মার্স স্থানীয় সরকার

রবভার্ের টনর্তর্ত্ব এসরিরস, রবশ্ব ব্াংক, জাইকা-সি টমাে ৩২ টি

উন্নয়ন সির্র্ােী সংস্থার সিায়িায় পরীক্ষামূলকভার্ব শুরু িয় ;

➢ পারস্পররক রিখন প্ররক্রয়ার মাধ্যর্ম অযাবরি স্থানীয় সরকার

প্ররিষ্ঠানসমূি প্রায় ১৭৪টি ভার্লা রিখন রবরভন্ন পর্ যার্য় বাস্তবায়ন

কর্রর্ে;

➢ এগুর্লার মধ্য টের্ক ২৪টি ভাল রিখন সর্ব যািম ভাল রিখন রির্সর্ব

বাস্তবারয়ি ির্য়র্ে (টকান একটি ভাল রিখন কমপর্ক্ষ ৫০ বার রবরভন্ন স্থার্ন

রুপায়ন করা ির্ল িার্ক সর্ব যািম ভাল রিখন রির্সর্ব রচরিি করা িয়)।

এইচএলরপ’র সংরক্ষপ্ত পেভূরম



এইচএলরপ’র সংরক্ষপ্ত পেভূরম

➢২০০৭ সাল টের্ক শুরু কর্র এ পর্ যন্ত প্রায় ১০০ টকাটি োকার

সমপররমান অে য রবরভন্ন ইউরনয়ন পররষদ িার্দর বার্জর্ে

অন্তর্ভ যরক্তর মাধ্যর্ম ভার্লা রিখন কার্ যক্রর্ম ব্য় কর্রর্ে;

➢ প্রায় ২ টকাটি নােররক প্রিযক্ষ এবং পর্রাক্ষভার্ব উপকৃি

ির্য়র্ে;

➢বাস্তবারয়ি ভাল রিখনসমূি টের্ক ৪ টি রবষর্য় পররপত্র জারী

করা ির্য়র্ে। টর্মন: ক) ইউরনয়ন উন্নয়ন সমন্বয় করমটি

(ইউরিরসরস) খ) প্ররিবন্ধী বান্ধব ইউরনয়ন পররষদ ে)

প্ররিবন্ধী বান্ধব টপৌরসভা এবং ঘ) আর্স যরনক দূরীকরর্ণ

বাস্তবায়নর্র্াগ্য পররকল্পনা।



পারস্পররক িরখন প্ররক্রয়া

ইউরনয়ন পররষদ (ইউরপ) ও টপৌরসভার্ক অবরিিকরণ

ইউরপ ও টপৌরসভা পর্ যার্য় ভার্লা রিখনসমূি রচরিিকরণ (সূচকসি)

উপর্জলা পর্ যার্য় ৫টি ভার্লা রিখন রচরিিকরণ

অরভজ্ঞিা রবরনময় সফর্রর আর্য়াজন

ইউরপ/টপৌরসভায় আর্লাচনা ও রবরভন্ন টময়ারদ পররকল্পনায় অন্তর্ভ যরক্ত

ইউরপ ও টপৌরসভা বার্জর্ে অন্তর্ভ যরক্ত

ভার্লা রিখন রূপায়ণ/বাস্তবায়ন ও ফলাফল র্াচাই



বাংলার্দর্ি পারস্পররক রিখন প্রারিষ্ঠারনকীকরণ

িীষ যক কাররেরর সিায়িা প্রকল্প

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জািীয় স্থানীয় সরকার ইনরিটিউে

(এনআইএলরজ)

আরে যক সির্র্ারেিায়: সুইস এর্জরি ফর টির্ভলপর্মন্ট অযান্ড

টকাঅপার্রিন (এসরিরস)

উর্যােী মন্ত্রণালয়/রবভাে : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়

মন্ত্রণালয় /স্থানীয় সরকার রবভাে।

টময়াদ: অর্টাবর, ২০১৮ টের্ক টসর্েম্বর, ২০২২ (৪ বের)



প্রকল্প এলাকা

• প্রকল্পটির মাধ্যর্ম 33টি টজলার 

• ২০০টি উপর্জলা,

• ১৫০টি টপৌরসভা এবং 

• ২,০০০টি ইউরনয়ন পররষর্দ কার্ যক্রম পররচারলি ির্ব।



প্রকর্ল্পর উর্দ্দশ্য

১) এইচএলরপ প্রারিষ্ঠারনকীকরর্ণর মাধ্যর্ম স্থানীয় সরকার রবভাে

এবং এনআইএলরজ'র সিায়িায় স্থানীয় সরকার প্ররিষ্ঠানসমূি

রবরভন্ন ভার্লা রিখনগুর্লা রচরিি ও রবর্েষণ কর্র সংরেষ্ট

আইন/রবরি/পররপত্র/নীিমালা প্রণয়র্ন সিায়ক ভূরমকা পালন

করর্ব;

২) এইচএলরপ কার্ যক্রর্মর মূল্যায়ণ এবং মানরনয়ন্ত্রর্ণর মধ্য রদর্য়

স্থানীয় জনের্ণর জীবনমার্নর ইরিবাচক পররবিযন ঘোর্না;

৩) ইউরনয়ন পররষর্দর ন্যািনাল টবরসক কযাপারসটি টির্ভলপর্মন্ট

টেমওয়যাক যুর্োপর্র্ােী করা ির্ব, পািাপারি অন্যান্য স্থানীয়

সরকার প্ররিষ্ঠানসমূর্ির উপর্র্ােী কযাপারসটি টির্ভলপর্মন্ট

টেমওয়যাক তিররর্ি উৎসাি প্রদান করা ির্ব।



প্রকর্ল্পর মূল কার্ যক্রম সমূি

১. ভার্লা রিখনসমূর্ির িথ্যপত্র (ফযাটরিে), এমআইএস

(ওর্য়বভাস যন) এবং িাোর্বজ (িথ্যভান্ডার) তিরী করা;

২. টজলা, উপর্জলা এবং ইউরনয়ন পর্ যার্য় পারস্পররক রিখন

কম যসূচী (এইচএলরপ) রবষয়ক সভা, টসরমনার, প্ররিক্ষণ আর্য়াজন

করা;

৩. প্রকল্প টময়ার্দ নূন্যিম ২০টি সর্ব যািম ভার্লা রিখন (Best 

Practice) রচরিি করা;



প্রকর্ল্পর মূল কার্ যক্রম সমূি

৪. জািীয় পর্ যার্য় ১২০ জন চযারম্পয়ন টক (রনব যারচি জন

প্ররিরনরি/কম যচারী/সািারণ জনেণ) পুরুষ্কৃি করা র্ারা

সরক্রয় ভার্ব ভার্লা রিখন কার্ যক্রর্মর সার্ে যুক্ত টের্ক

টদর্ির অন্যান্য জায়োয় এ কার্ যক্রমর্ক েরির্য় রদর্ি

সিায়িা করার পািাপারি টজন্ডার রবষয়ক উন্নয়র্ন ভূরমকা

রাখর্বন;

৫. নূন্যিম ১৭০০ স্থানীয় সরকার প্ররিষ্ঠানর্ক (ইউরনয়ন

পররষদ ও টপৌরসভা) রাজস্ব বার্জর্ে এইচএলরপ কার্ যক্রম

অন্তর্ভ যরক্তর মাধ্যর্ম িারাবারিকিা বজায় রাখর্ি সর্চষ্ট

করা;



প্রকর্ল্পর মূল কার্ যক্রম সমূি

৬. নূন্যিম ৫০টি উপর্জলার্ক িার্দর রনজস্ব ব্বস্থাপনায়

এইচএলরপ উপর্জলা কম যিালা পররচালনায় সক্ষম করা;

৭. টজলা পর্ যার্য় ১০টি এইচএলরপ কম যিালা বাস্তবায়র্নর কাজ

সম্পন্ন করা;

৮. নূন্যিম ১০টি ভার্লা রিখন রবরভন্ন প্ররিক্ষর্ণ রনয়রমি

রবষয়/পিরি/উদািরণ রির্সর্ব ব্বহৃি করা;

৯. এইচএলরপ রবষয়ক নূন্যিম একটি টসিন এনআইএলরজ’র

প্ররিটি প্ররিক্ষর্ণ রনয়রমিভার্ব পররচালনা করা;



প্রকর্ল্পর মূল কার্ যক্রম সমূি

১০. এনআইএলরজ’র বুরনয়ারদ প্ররিক্ষর্ণর অংি রিসার্ব মাঠ

পররদি যন কার্ যক্রমটি ভার্লা রিখন রচরিি ইউরনয়ন ও টপৌরসভায়

আর্য়াজন করা;

১১.সর্ব যাচ্চ ৫টি পরলরস এির্ভার্করস টনাে তিরর করা র্ার মধ্য

টের্ক নূন্যিম ২টি পররপত্র/সার্কযলার জারীর রবষর্য় স্থানীয় সরকার

রবভাের্ক সিায়িা প্রদান করা ির্ব।

নূন্যিম ৮টি রবভার্ে ৮টি এইচএলরপ ল্যাব/িাব প্রস্তুি করা টর্খান

টের্ক জািীয় এবং আন্তজযারিক পর্ যার্য়র প্ররিরনরিেণ সরাসরর

এইচএলরপ কার্ যক্রম সম্পর্কয বাস্তব জ্ঞান লাভ করর্ব এবং রনজ

রনজ টক্ষর্ত্র টসগুর্লা বাস্তবায়র্ন সক্ষম ির্ব।



টর্াোর্র্াে: 

বাংলার্দর্ি পারস্পররক রিখন প্ররিষ্ঠারনকীকরণ প্রকল্প অরফস  

জািীয় স্থানীয় সরকার ইনরিটিউে (এনআইএলরজ), 

২৯ আোরোঁও, টির-ই-বাংলা নের, ঢাকা-১২০৭।

+৮৮০ ২ ৫৫০০৭২৯৬

www.hlp.gov.bd

hlpbd@outlook.com

hlpbd2007@gmail.com

www.facebook/hlpbd
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