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উপস্থাপনার উদ্দেশ্য 

১. পারস্পররক রিখন প্ররক্রয়া এবং

২. বাংলাদ্দেদ্দি পারস্পররক রিখন কম যসূচী 

প্রারিষ্ঠারনকীকরণ িীর্ যক প্রকল্প সম্পদ্দকয 

অবগি করা ।
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GBPGjwc wK Ges †Kb? 

 cvi¯úwiK wkLb Kg©m~wP (GBPGjwc) GKwU djvdj I AwfÁZvwfwËK

mgmv_x wkLb (Peer Learning) Kvh©µg, hv cÖksmv (Appreciation),

সংদ্দর্াগ স্থাপন (Connection), খাপ খাওয়াদ্দনা (Adaptation) এবং রূপায়ন

(Replication) অর্ যাৎ (A CAR) নীরি অনুর্ায়ী ভাদ্দলা রিখনসমূহ ররকর্ যভুক্ত

কদ্দর এবং পরবরিযদ্দি নীরি রনর্ যারকগদ্দণর সামদ্দন উপস্থাপন করাসহ সংরিষ্ট

রবরর্/পররপত্র প্রণয়দ্দন সহায়িা করার সক্ষমিা অর্যন কদ্দর।

 G Kvh©µ‡gi gva‡g ¯ ’vbxq miKvi cÖwZôvbmg~n ci¯ú‡ii mv‡_ ms‡hvM

mvab I AwfÁZv wewbgq K‡i fvj wkLbmg~n (Good Practices) wPwýZ

Kiv nq|

 ¯ ’vbxq miKvi cÖwZôvbmg~n wPwýZ fvj wkLbmg~n mgmv_x‡`i wbKU †_‡K

fvjfv‡e wk‡L wbR wbR GjvKvq iƒcvq‡Yi cÖ‡Póv MÖnY K‡i| hvi d‡j,

cÖwZôvbmg~‡ni Dbœqb Kvh©µg cwiPvjb mÿgZv ‡e‡o hvq, m‡e©vcwi

GjvKvevmxi Rxeb gv‡bi Dbœqb N‡U|
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এইচএলরপ'র প্রদ্দয়ার্নীয়িা

১. স্থানীয় সকার প্ররিষ্ঠানসমূহদ্দক ভাদ্দলা কার্ রচরিিকরদ্দণ

সহায়িা করা ;

২. রচরিি ভাল কার্সমূহদ্দক প্ররিষ্ঠান রর্দ্দক প্ররিষ্ঠাদ্দন

ছরিদ্দয় রেয়া;

৩. এইচএলরপ বাস্তবায়দ্দনর প্ররক্রয়াদ্দক প্রারিষ্ঠারনরককরণ

করায় সহায়িা রেয়া ; 

৪. স্থানীয় সরকার রবভাদ্দগর কাছ রর্দ্দক স্থানীয় সকার

প্ররিষ্ঠানসমূহদ্দক পুরষ্কৃি করা।
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cvi¯úwiK wkLb Kg©m~wPi g~jbxwZ

রূপায়ণ

নতুন রকছু রনদ্দর্র রচাদ্দখ রেদ্দখ রনদ্দর্দ্দের

উপদ্দর্াগী কদ্দর বাস্তবায়ন করা।

প্রিংসা

সবার কার্ ও েক্ষিাদ্দক স্বীকৃরি রেয়া এবং

ভাল অনুিীলনগুদ্দলাদ্দক অনুসন্ধান করা র্া

রনদ্দর্দ্দক ও অন্যদ্দক উৎসারহি করদ্দব ।

সংদ্দর্াগ স্থাপন

রনদ্দর্দ্দের বা প্ররিষ্ঠানসমূদ্দহর মদ্দে দূরত্ব

করমদ্দয় আনা ও ভাল কাদ্দর্র রবস্তৃরি ঘটাদ্দনা।

অরভদ্দর্ার্ন/গ্রহণ

নতুন রিখন সম্পদ্দকয রনদ্দর্দ্দের উপদ্দর্াগী কদ্দর

রিালা।
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পারস্পররক রিখন প্ররক্রয়া

ইউরনয়ন পররর্ে (ইউরপ) ও রপৌরসভাদ্দক অবরহিকরণ

ইউরপ ও রপৌরসভা পর্ যাদ্দয় ভাদ্দলা রিখনসমূহ রচরিিকরণ (সূচকসহ)

উপদ্দর্লা পর্ যাদ্দয় ৫টি ভাদ্দলা রিখন রচরিিকরণ

অরভজ্ঞিা রবরনময় সফদ্দরর আদ্দয়ার্ন

ইউরপ/রপৌরসভায় আদ্দলাচনা ও রবরভন্ন রময়ারে পররকল্পনায় অ্তরভু যরক্ত

ইউরপ ও রপৌরসভা বাদ্দর্দ্দট অ্তরভু যরক্ত

ভাদ্দলা রিখন রূপায়ণ/বাস্তবায়ন ও ফলাফল র্াচাই
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এইচএলরপ’র সংরক্ষপ্ত পটভূরম

 ২০০৭ সাল রর্দ্দক শুরু কদ্দর এ পর্ য্তর প্রায় ১২ রমরলয়ন র্লার সমতুল্য অর্ য রবরভন্ন

ইউরনয় পররর্ে িাদ্দের বাদ্দর্দ্দট অ্তরভু যরক্তর মােদ্দম ভাদ্দলা রিখন কার্ যক্রদ্দম ব্যয়

কদ্দরদ্দছ। এসকল ভাদ্দলা রিখদ্দনর মদ্দে প্রায় ১৭৪টি ভাদ্দলা রিখন রবরভন্ন পর্ যাদ্দয়

বাস্তবারয়ি হদ্দয়দ্দছ। এগুদ্দলার মে রর্দ্দক ২৪টি সবদ্দচদ্দয় ভাদ্দলা রিখন রহদ্দসদ্দব সব যারর্ক

পর্ যাদ্দয় বাস্তবারয়ি হদ্দয়দ্দছ (রকান একটি ভাদ্দলা রিখন ৫০ বার রবরভন্ন স্থাদ্দন

পুন:বাস্তবায়ন করা হদ্দল িাদ্দক সব যাদ্দপক্ষা ভাদ্দলা রিখন রহদ্দসদ্দব রচরিি করা হয়)।

এসকল ভাদ্দলা রিখনগুদ্দলা রর্দ্দক প্রায় ২০ রমরলয়ন নাগররক প্রিযক্ষ এবং পদ্দরাক্ষভাদ্দব

উপকৃি হদ্দয়দ্দছ।

 এছািাও এ ২৪টি সব যাদ্দপক্ষা ভাদ্দলা রিখনগুদ্দলা রনদ্দয় রর্লা পর্ যাদ্দয় রর্দ্দমটিক

কম যিালার মােদ্দম স্থানীয় সরকার রবভাদ্দগর নীরি রনর্ যারক মহদ্দল উপস্থাপন ও

আদ্দলাচনা করা হদ্দল এগুদ্দলার মে রর্দ্দক ৪টি-রক পররপত্র রহদ্দসদ্দব র্ারী করা হয়।

রর্মন: ক) ইউরনয়ন উন্নয়ন সমন্বয় করমটি (ইউরর্রসরস) খ) প্ররিবন্ধী বান্ধব ইউরনয়ন

পররর্ে গ) প্ররিবন্ধী বান্ধব রপৌরসভা এবং ঘ) আদ্দস যরনক দূরীকরদ্দণ বাস্তবায়ন

পররকল্পনা



cvi¯úwiK wkLb Kg©m~wPi we¯Í…wZ

fviZ, Bivb, K‡¤̂vwWqv, fyUvb, †bcvj,

wf‡qZbvg, my`vb, g‡½vwjqv, kÖxjsKv,

iæqvÛvmn we‡k¦i A‡bK †`‡k G ch©šÍ we¯Í…Z

n‡q‡Q|
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ভাদ্দলা রিখন

রচরিিকরণ

ভাদ্দলা রিখন

রবরনময়

বাদ্দর্দ্দট অ্তরভু যরক্ত এবং

পুনপ্ররিষ্ঠা

৫০ বাদ্দরর রবরি পুনপ্ররিষ্ঠা এবং

রর্দ্দমটিক কম যিালা আদ্দয়ার্ন

নীরিগি পরামি য

িথ্য পত্র

অভিজ্ঞতা

ভিভিময় সফর

এভিভি , 
এলজিএসভি

এিং িাজিট

মূল প্রবন্ধ

কম যিালা

প্ররিদ্দবেন

নীরিগি

পরামি য রনাট

পররপত্র

বাৎসররক উন্নয়ন

বাদ্দর্ট এবং পররকল্পনা

ভাদ্দলা রিখন রর্দ্দক পররপত্র



ভাদ্দলা রিখন রর্দ্দক পররপত্র এর উোহরণ



সাবর্ানিা !



বাংলাদ্দেদ্দি পারস্পররক রিখন কম যসূরচ

প্রারিষ্ঠারনকীকরণ িীর্ যক কাররগরর সহায়িা প্রকল্প

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : র্ািীয় স্থানীয় সরকার ইনরিটিউট

(এনআইএলরর্)

আরর্ যক সহদ্দর্ারগিায়: সুইস এদ্দর্রি ফর রর্দ্দভলপদ্দমন্ট অযান্ড

রকাঅপাদ্দরিন (এসরর্রস)

উদ্দযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়

মন্ত্রণালয় /স্থানীয় সরকার রবভাগ।

রময়াে: অদ্দটাবর, ২০১৮ রর্দ্দক রসদ্দেম্বর, ২০২২ (৪ বছর)
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রুপা্তরররি শ্রমমূল্য

86.90%

অর্ যায়দ্দনর র্রণ

• এসরর্রস : অনুোন সহায়িা

• রর্ওরব : রুপা্তরররি শ্রমমূল্য

প্রকদ্দল্পর অর্ যায়দ্দনর র্রন ও উৎস (লক্ষ টাকায়)

• রমাট প্রাক্করলি ব্যয় ২৬.৮৯২২ রকাটি টাকা (রুপা্তরররি শ্রম/কার্ য মূল্যসহ)

অনুোন সহায়িা



প্রকল্প এলাকা (সম্ভব্য)

রবভাগ মদ্দনানীি

রর্লার সংখ্যা

রর্লা

বররিাল ০৩ বররিাল, বরগুনা, পটুয়াখালী

চট্টগ্রাম ০৪ রব,বারিয়া, কুরমল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবার্ার

ঢাকা ০৮ ফররেপুর, রগাপালগঞ্জ, গার্ীপুর, নররসংেী , 

মুরিগঞ্জ, রকদ্দিারগঞ্জ, মারনকগঞ্জ, টাঙ্গাইল

খুলনা ০৫ খুলনা, সািক্ষীরা, রমদ্দহরপুর, র্দ্দিার, মাগুরা

ময়মনরসংহ ০৩ ময়মনরসংহ, রিরপুর, র্ামালপুর

রার্িাহী ০৪ চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রার্িাহী, নওগাঁ, রসরার্গঞ্জ

রংপুর ০৪ রেনার্পুর,  রংপুর, কুরিগ্রাম, গাইবান্ধা

রসদ্দলট ০২ রমৌলরভবার্ার, সুনামগঞ্জ

০৮ টি রবভাগ ৩৩

৩৩টি রর্লাস্থ ১৫০ টি রপৌরসভা এবং ২০০ টি উপদ্দর্লাস্থ রমাট ২,০০০টি ইউরনয়ন পররর্ে।



প্রকদ্দল্পর সুরনরে যষ্ট উদ্দেশ্য

১) স্থানীয় সরকার প্ররিষ্ঠানসমূদ্দহ পারস্পররক রিখন কম যসূচী (এইচএলরপ)

প্রারিষ্ঠারনকীকরণ। (উোহরণ: স্থানীয় সরকার রবভাগ এবং এনআইএলরর্,

রবরভন্ন ভাদ্দলা রিখনগুদ্দলা রচরিি ও রবদ্দির্ণ কদ্দর সংরিষ্ট

আইন/রবরর্/পররপত্র/নীিমালা প্রণয়দ্দন সক্ষমিা অর্যন করা)।

২) পারস্পররক রিখন কম যসূচী (এইচএলরপ) এর মান রনরিিকরণ (উোহরণ:

সমাদ্দর্র সকদ্দলর রবদ্দির্ি হিেররদ্র এবং রপরছদ্দয় পিা র্নদ্দগাষ্ঠীর র্ন্য

এইচএলরপ’র কার্ যক্রম মরনটররং এবং মানসম্মি র্নদ্দসবা ও সুিাসন

রনরিিকরদ্দণ স্থানীয় সরকার প্ররিষ্ঠানসমূদ্দহর সক্ষমিা বৃরি)।

৩) প্রার্রমক পর্ যাদ্দয় ইউরনয়ন পররর্দ্দে ন্যািনাল রবরসক কযাপারসটি রপ্রাগ্রাম

এর পুনঃ পর্ যাদ্দলাচনা এবং আপদ্দর্ট করার রবর্দ্দয় উদ্দযাগ গ্রহণ করা র্া

পরবিীদ্দি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সকল স্তদ্দরর প্ররিষ্ঠানগুদ্দলার র্ন্য

প্রদ্দর্ার্য হদ্দব।
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এইচএলরপ কর্ যক্রম প্ররিষ্ঠারনকীকরণ প্ররক্রয়ায়

উন্নয়ন সহদ্দর্ারগ প্ররিষ্ঠানসমূহ

প্ররিষ্ঠাদ্দনর নাম

• Breaking The Silence;

• HELVETAS Swiss Inter 
cooperation;

• PRIP Trust;

• Shushilan;

• WaterAid Bangladesh 
(Consortium).

কার্সমূহ

•ইউরপ রক অবরহি করা ;

•উপাদ্দর্লা রভরিক ৫ টি ভাল রিখন 

রচরিিকরণ;

•উপদ্দর্লা রনব যাহী অরফসার, 

উপপররচালক -স্থানীয় সরকার এবং

রর্লা প্রিাসক মদ্দহােয়দ্দক ত্রত্রমারসক 

অগ্রগরি র্ানাদ্দনা;

•এইচএলরপ প্রারিষ্ঠারনকীকরণ

কার্ যক্রদ্দম প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউরনটদ্দক

সারব যকভাদ্দব সহদ্দর্ারগিা করা।
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fvj wkLb wbe©vP‡b m~PKmg~n

• cÖK …Z Ges bZzbZ¡;

• miKvwi/‡emiKvwi A_ev

e¨w³MZ D‡`¨vM;

• ‰bwgwËK Kvh©µ‡g e¨envi‡hvM¨;

• mvgvwRK ¯̂xK …wZ/MÖnY‡hvM¨Zv;

• cÖgvYK m¤ŵjZ (Abykxjb¸‡jv

mwVK Z_¨ Ges DcvË wbf©i);

• RbKj¨vণg~jK;

• djvdj wfwËK;

• wbR¯̂ A_©vq‡b iƒcvqY‡hvM¨;

• ‡UকmB;

• fvj wkLb nj (GKwU

ev DfqwUi mgš^q)

* Kg© wfwËK

* c×wZMZ

• ch©‡eÿY‡hvM¨ Ges

iƒcvqb‡hvM¨;

• cwigvc‡hvM¨;

• cÖK …wZi AšÍf‚©³;

• cÖwZôvwbKxKi‡Yi

m¤¢ve¨Zv;

• fwel¨‡Z Dbœqb‡hvM¨|



প্রস্তারবি মূল কার্ যক্রম

ক্র ন অংদ্দগর নাম

১. ভাদ্দলা রিখনসমূদ্দহর িথ্যপত্র, ওদ্দয়ব ভাস যন (র্াটা রবর্) এবং িথ্য ভান্ডার ত্রিরী করা।

২. রর্লা, উপদ্দর্লা এবং ইউরনয়ন পর্ যাদ্দয় পারস্পররক রিখন কম যসূচী (এইচএলরপ) রবর্য়ক

সভা, রসরমনার, প্ররিক্ষণ আদ্দয়ার্ন করা। রমাট ২৫টি রর্লায় নূন্যিম ১৫০০ ইউরনয়ন

পররর্ে, ১০০ রপৌরসভা এবং ১০০টি উপদ্দর্লায় এ কার্ যক্রম বাস্তবায়ন করা হদ্দব।

৩. প্রকল্প রময়াদ্দে নূন্যিম ২০টি ভাদ্দলা রিখন রচরিি করা হদ্দব এবং কার্ যকরভাদ্দব ২৩৫০টি

স্থানীয় সরকার প্ররিষ্ঠাদ্দনর মােদ্দম রিখনগুদ্দলা বাস্তবায়দ্দনর উদ্দযাগ গ্রহণ করা হদ্দব।

৪. নূন্যিম ১২০ র্ন চযারম্পয়ন (রনব যারচি র্নপ্ররিরনরর্/সার্ারণ র্নগণ) রনর্ যারণ করা হদ্দব

র্ারা সরক্রয়ভাদ্দব ভাদ্দলা রিখন কার্ যক্রদ্দমর সাদ্দর্ যুক্ত র্াকদ্দব এবং পরবরিযদ্দি িাঁরা রেদ্দির

অন্যান্য র্ায়গায় এ কার্ যক্রমদ্দক ছরিদ্দয় রেদ্দি সহায়িা করদ্দব এবং রর্ন্ডার রবর্য়ক

উন্নয়দ্দন ভূরমকা রাখদ্দব।

৫. নূন্যিম ১৭০০ স্থানীয় সরকার প্ররিষ্ঠান িাঁদ্দের রার্স্ব বাদ্দর্দ্দট এইচএলরপ কার্ যক্রম

অ্তরভু যরক্তর মােদ্দম এর র্ারাবারহকিা বর্ায় রাখদ্দি সদ্দচষ্ট হদ্দব।

৬. নূন্যিম ৫০টি উপদ্দর্লা িাদ্দের রনর্স্ব ব্যবস্থাপনায় এইচএলরপ উপদ্দর্লা কম যিালা

পররচালনায় সক্ষম হদ্দব।

৭. নূন্যিম ১০টি রর্লা এইচএলরপ রর্লা কম যিালা বাস্তবায়দ্দনর কার্ শুরু করদ্দব।



প্রস্তারবি মূল কার্ যক্রম

ক্রঃ নং অংদ্দগর নাম

৮. নূন্যিম ১০টি ভাদ্দলা রিখন রবরভন্ন প্ররিক্ষদ্দণ রনয়রমি

রবর্য়/পিরি/উোহরণ রহদ্দসদ্দব ব্যবহৃি হদ্দব।

৯. নূন্যিম একটি রসিন এনআইএলরর্’র প্ররিটি প্ররিক্ষদ্দণ রনয়রমিভাদ্দব

পররচারলি হদ্দব।

১০. এনাআইএলরর্’র বুরনয়ারে প্ররিক্ষদ্দণ মাঠ পররেি যদ্দন ভাদ্দলা রিখন

কার্ যক্রদ্দমর অ্তরভু যক্ত এলাকাগুদ্দলা পররেি যদ্দনর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদ্দব।

১১. ৫টি পদ্দলরস এর্দ্দভাদ্দকরস রনাট এবং নূন্যিম ২টি পররপত্র/সাকুযলার

আকাদ্দর প্রকাদ্দির ব্যবস্থা গ্রহণ রর্গুদ্দলা সদ্দব যাচ্চবার মাঠ পর্ যাদ্দয়

বাস্তবায়ন হদ্দয়দ্দছ।

১২. প্ররিটি কার্ যক্রদ্দমর র্র্ার্র্ র্কুদ্দমন্টিন এর ব্যবস্থা করা।



gvV ch©v‡q ci¯úwiK wkLb Kg©m~wP cÖvwZôvwbKxiY

• †Rjv mgš^q mfvq fv‡jv wkLbmg~n m¤ú‡K© Av‡jvPbv;

• Dc‡Rjv mgš^q mfvq fv‡jv wkLbmg~n m¤ú‡K© Av‡jvPbv;

• BDwc/‡cŠimfv gvwmK mfvq fv‡jv wkLbmg~n m¤ú‡K©

Av‡jvPbv;

• BDwc/‡cŠimfvi evwl©K ev‡R‡U fv‡jv wkLbmg~n

iæcvq‡bi Rb¨ ev‡RU eiv×;

• BDwc/‡cŠimfvi cÂevwl©K I evwl©K cwiKíbvq fv‡jv

wkLbmg~n iæcvqb;

• 8 wU wefv‡M 08 wU GBPGjwc j¨ve/nve Pvjy Kiv|

21



রর্াগাদ্দর্াগ: 

বাংলাদ্দেদ্দি পারস্পররক রিখন প্ররিষ্ঠারনকীকরণ প্রকল্প অরফস  

র্ািীয় স্থানীয় সরকার ইনরিটিউট (এনআইএলরর্), 

২৯ আগারগাঁও, রির-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

+৮৮০ ২ ৫৫০০৭২৯৬

www.hlp.gov.bd

hlpbd@outlook.com

Info.hlpbd@gmail.com

www.facebook/hlpbd
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