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সোরসংগক্ষপ 

†iwRwj‡qÝ, G‡›Uªv‡cÖwbqiwkc এ¨vÛ jvBfwjûW ইমু্প্রভমেন্ট cÖ‡R± প্রকল্পটি (RELIP) অর্থ েন্ত্রণালমের অধীমে স াশ্যাল 
সেভলপমেন্ট ফাউমেশ্ে (SDF) োেক একটি স্বােত্তশ্াট ত অলাভজেক ট্রামের “েতুে জীবে লাইভটলহুে ইমু্প্রভমেন্ট 
প্রমজক্ট (NJLIP)” প্রকমল্পর ফমলাআপ কেথ ুটি টিম মব প্রস্তুত করা িমেমে। RELIP প্রকমল্পর লক্ষ্য িমে দটরদ্র এবং 
nZ`wi` ª‡`i জীবেযাত্রার োে উন্নেে করা এবং RxebRxweKvi Db œq‡bi  ক্ষ্েতা বৃটিকরণ এবং প্রকমল্পর 

এলাকাগুমলামত গ্রােীণ উমদযাক্তামদর  িােতা প্রদাে দ্বারা তামদর এবং এর োধযমে ৭৫০০০ প্রতযক্ষ্  ুটবধামভাগীমদর 
কামে সপৌঁমে যাওো, যামদর শ্তকরা ৯০ ভাগ োরী। 
এই প্রকল্পটি ২০টি সজলার ৩২০০ গ্রাে অন্তভুথক্ত করমব এবং টবটভন্ন  িােতার পাশ্াপাটশ্ িলোে কভিড েিাোরীমত 

যারা দাটরদ্রযতাে পযথবট ত িমেমেে ,তামদরমক এককালীে অটতটরক্ত অর্থ  অেুদাে করা িমব। প্রকমল্পর 
 ুটবধামভাগীমদর েমধয একটি অংমশ্ কু্ষদ্র নৃ-গ োষ্ঠী এবং ভবপদগ্রস্ত জনগ োষ্ঠীরসদর অন্তভুথক্ত করা িমব । সয ব এলাকাে 

এই কল জেমগাষ্ঠীর বসবা , স  ব এলাকার সক্ষ্মত্র প্রকল্পটি  “কু্ষ্দ্র েৃ-মগাষ্ঠী এবং টবপদগ্রস্ত জেমগাষ্ঠীর সেভলপমেন্ট 

সেেওোকথ (SEVDCF) অেু রণ করমব। এই গেমওয়োকক  অেু রমণর েুল লক্ষ্য িমে এই জেমগাষ্ঠীর ধেথ,  ংসৃ্কটত 

এবং  াোটজক প্রর্ার উপর প্রকমল্পর সেটতবািক প্রভাবমক  টের ে করা। অেযভামব  বলা যাে, এই প্রকল্পটি 
সকােভামবই তামদর টেজস্ব প্রর্াগত েুলযমবামধর বযবস্থামক ক্ষ্টতগ্রস্ত করমব ো।  

 ংমক্ষ্মপ, এই প্রকল্পটি টেমনাটলটিত জরুরী  িাটিদাগুমলা টেমে কাজ করমবঃ     
 (1) wecb œ MÖvgxY cwievi ̧‡jvi RxebRxweKvi Dci msK‡Ui AwfNvZ †gvKv‡ejvq mvov cÖ̀ vb Kiv Ges 

ক্ষয়ক্ষভি c~iY কগর Ny‡i `vuovevi শভি wbg©vY (resilience building) Kiv;   

(2) Avqg~jK Kg©Kvগের gvধ্̈য‡g MÖvgxY cwievi ̧‡jv‡K `vwi`a ̈ †_‡K DËi‡Y mnvqZv Kiv; 

 (3) NJLIPÕi †hme DcKvi‡fvMxi cÖvK-msKU mg‡q `vwi`a ̈ †_‡K DËiY N‡UwQj Ges msK‡Ui Kvi‡Y 

hviv Avev‡iv `wi`ave ̄’vq wbcwZZ n‡q‡Qb Zv‡`i mnvqZv Kiv; Ges 

 (4) MÖvgxY উগযোিোগদর m„R‡bi gvধ্যগম  †KvwfW-19RwbZ msKU-cieZx© mg‡q A_©‰bwZK পুনরুদ্ধোগর 

mnvqZv cÖ̀ vb Kiv| 

 

 

 

 

 



প্রকমল্পর ৪টি কমপামেন্ট / উপাদাে রমেমে   
১। KwgDwbwU cÖwZôvbmg~n Ges RxebRxweKv Dbœqb 
২। ব্যবসv Dbœqb Ges cÖvwZôvwbK kwিkvjxKiY  
৩। cÖKí ব্যবস্থোপনো পভরবীক্ষণ  I wkLb 

৪। আকভিক  জরুরী mvovcÖ̀ vb (CERC) 
SEVDCF ততটর করার পূবথশ্তথ িমে প্রকমল্পর সেকমিাল্ডারমদর টিটিত করা। নতুন জীবন লাইভললহুড ইমু্প্রভমেন্ট 
প্রকল্প িলাকালীে  েমে, যামদর কু্ষদ্র নৃ-গ াষ্ঠীর পলরচয়,  ংিযা ও এলাকা টেধথারণ করা িমেটেল  RELIP প্রকল্পটি 
তামেরমেই সেকমিাল্ডার টিম মব গণয করমব এবং  প্রকমল্প  ংযুক্ত করমব। টেমন উমেটিত এমেক্স ২ সত  এই 
সেকমিাল্ডারমদর  োে অ পটরিে সদওো আমে।  
ওোল্ডথ বযাংমকর এেভােরমেন্টাল এবং স াশ্যাল েযাোেথ (ইএ এ ) ৭ অেু ামর  আটদবা ী জেমগাষ্ঠী এবং সলাকাল 
কটেউটেটির জীবেযাত্রার োে উন্নেে এর সক্ষ্মত্র োেবাটধকার, েযথাদা, পটরিে,  ংসৃ্কটত এবং প্রাকৃটতক  পদ 
টভটত্তক জীটবকা টেবথাি টেটিত করমত বলা িমেমে। এর পাশ্াপাটশ্ এই প্রস্তাবোমত এই কল কু্ষ্দ্র েৃ-মগাষ্ঠী টকংবা 
ঐটতিাট কভামব  াব  ািারাে প্রাটন্তক জেমগাষ্ঠীর উপমর প্রকমল্পর টবরুপ প্রটতটিোমক  পূণথ পটরিার করমত বলা 
িমেমে,  পূণথ পটরিার ো করা  ম্ভব িমলও টবরুপ প্রভাব কটেমে আেমত িমব অর্বা এর ফমল ক্ষ্টতগ্রস্তমদর 
টেধথাটরত ক্ষ্টতপূরণ সদওোর কর্া উমেি করা িমেমে। ওোল্ডথ বযাংমকর এই প্রস্তাবোমক োর্াে সরমি কু্ষদ্র নৃ-গ াষ্ঠীর 
জেয উপযুক্ত প্রকল্প প্রণেে এবং বাস্তবােমের টেটেমত্ত  “স্মল এর্টেক এে ভারোমরবল কটেউটেটি সেভলপমেন্ট 
সেেওোকথ (এ ইটভট টেএফ)” পিটতটি ততটর করা িমেমে। 
সয ব সজলাে সোি জে ংিযার ৫% এর অটধক কু্ষদ্র নৃ-গ াষ্ঠীর ব বা ,  স  ব সজলার সক্ষ্মত্র এই পিটত  অেু রণ 
করা িমব। এর ফমল কু্ষদ্র নৃ-গ াষ্ঠী  েুমির োেবাটধকার, েযথাদা এবং  াংসৃ্কটতক েূলযমবাধ  ংরক্ষ্মণর জেয একটি 
পূণথাঙ্গ উন্নেে পটরকল্পো প্রণেে করা  ম্ভব িমব। এেটজও, ট টভল স া াইটির প্রিটলত সেতৃমের ধারোর এবং 
সজোর ই ুয েূমির  ংমগ কু্ষদ্র নৃ-গ াষ্ঠীর েধযকার ঐটতিযমক  েন্বে করার লমক্ষ্য এবং এই কল জেমগাষ্ঠীর উপর 
প্রকমল্পর প্রভাবমক টবমবিো কমর “স্মল এর্টেক এে ভারোমরবল কটেউটেটি সেভলপমেন্ট সেেওোকথ 
(এ ইটভট টেএফ)” পিটতটি প্রস্তুত করা িমেমে, যার েমধয ক্ষ্টতগ্রস্ত  ম্প্রদামের জাটতগত এবং জেতাটিক তবটশ্ষ্ঠয, 
প্রিটলত  াোটজক প্রটতষ্ঠাে সযেে  পটরবার, ধেথ, ভাষা, টশ্ক্ষ্া,  াোটজক অপ ংস্কার প্রভৃটত টবষোটদ অন্তভুথক্ত 
র্াকমব। পাশ্াপাটশ্ এই  কল জেমগাষ্ঠীর স্বত সূ্ফতথ অংশ্গ্রিণ টেটিত করমত এবং প্রমজমক্টর তমর্যর সক্ষ্মত্র ও 
প্রশ্েে পটরকল্পোর িুটক্ত অজথে করমত এই  ম্প্রদামের েমধয অবটস্থত পূবথ টবদযোে আেুষ্ঠাটেক ও অোেুষ্ঠাটেক 
প্রটতষ্ঠাে েুিমক অন্তভুথক্ত করা িমব এবং  ম্প্রদামে ব বা কারীমদর  ামর্ আমলািো করা িমব।  
কু্ষদ্র নৃ-গ াষ্ঠী টেধথারণ করার জেয প্রকল্পটি টবশ্ববযাংমকর টেনটলটিত োেদেগুমলা গ্রিণ করমব।   
১.  ংটিষ্ট (টেমজমদর) সগাষ্ঠী দ্বারা আটদবা ী োেুষ টিম মব  োক্তকরণ । 
২.  ংিযাগটরষ্ঠ জেমগাষ্ঠীর িাইমত   াোটজক এবং  াংসৃ্কটতক ঐটতিয, েূলযমবাধ এবং জীবেিিথা টভন্নতর।  
৩. সদমশ্র রাষ্ট্রীে ভাষা অর্বা সবটশ্ভাগ জেমগাষ্ঠীর ভাষার িাইমত টভন্ন  সকাে ভাষাে কর্া বলমল।  



৪.  ংিযাগটরষ্ঠ জেমগাষ্ঠী দ্বারা অটভবা মের পূমবথ সদমশ্র একটি টেটদথষ্ট অঞ্চমল ব বাম র স্বতন্ত্র ইটতিা , যটদও 
অটভবা ে িওো বা ো িওোে তামদরমক  ংিযালঘু টিম মব টিটিত কমরো।  
 
পুমবথর  আইটপটপএফ এবং আইটপটপ পযথামলািোে সয ব টবষে েূিমক টবমবিোে আো িমেটেল তা িলঃ   
১।  ক্ষ্টতগ্রস্ত  ম্প্রদামের জাটতগত এবং জেতাটিক তবটশ্ষ্ঠয;  
২।  প্রিটলত  াোটজক প্রটতষ্ঠাে সযেে  পটরবার, ধেথ, ভাষা, টশ্ক্ষ্া,  াোটজক অপ ংস্কার;  
৩। এেটজও এবং ট টভল স া াইটির বাস্তবােে পটরকল্পোে   ম্প্রদামের প্রিটলত সেতৃে পিটত(সিেেযাে, কামবরী),  
৪। সজোর ই ুয গ্রিমণ আইটপটপর  েন্বে টবধাে 
৫। ভুটে োটলকাোর ধরণ এবং প্রমোজেীে জটে প্রাপযতা, পুেবথা মের প্রস্তাবোর  জেয পরােশ্থ;  
৬। আেুষ্ঠাটেক এবং অোেুষ্ঠাটেকভামব টবরাজোে প্রটতষ্ঠামের উপর প্রতযাটশ্ত ইটতবািক এবং সেটতবািক প্রভাব 
প্রশ্েমের পটরকল্পো 
৭।  প্রকমল্পর কাযথিে এবং প্রশ্েে পটরকল্পো বাস্তবােমে তামদর অংশ্গ্রিণ ও অেুমোদমের টবষেটি টেটিতকরণ।  
বাংলামদমশ্ কু্ষদ্র নৃ-গ াষ্ঠীর জে ংিযা  পমকথ টভন্ন েত রমেমে। ১৯৯১  ামলর আদেশুোটরমত ২৯ টি টবদযোে 
আটদবা ী সগাষ্ঠীর কর্া উমেি করা িমেমে।  ম্প্রটত গৃিীত “কু্ষ্দ্র েৃ-সগাষ্ঠী  াংসৃ্কটতক প্রটতষ্ঠাে আইে, ২০১০” এ 
২৭টি সগাষ্ঠীর কর্া বলা িমেমে।  ২০০৩  ামল বাংলামদশ্  আটদবা ী সফারামের  একটি প্রকাশ্োে ৪৫টি সগাষ্ঠীর 
কর্া উমেি করা িমেমে। ২০১১  ামল বাংলামদমশ্র আদেশুোটর অেুযােী বাংলামদমশ্ কু্ষদ্র নৃ-গ াষ্ঠীর জে ংিযা 
১,৫৮৬,১৪১ (এর েমধয পুরুষ ৭৯৭,৪৭৭ এবং োরী ৭৮৮,৬৬৪)। আবার বাংলামদশ্ আটদবা ী সফারাে এর তথ্য 
অেুযােী বাংলামদমশ্ প্রাে ৩ টেটলেে কু্ষদ্র নৃ-গ াষ্ঠী োেুমষর ব বা , এবং শ্তকরা অংশ্ সোি জে ংিার ১-২ ভাগ।  
একটি বড় অংমশ্র কু্ষদ্র েৃতাটিক সগাষ্ঠীর োেুষ বাংলামদমশ্র দটক্ষ্ণপূবথ  ীোোে অবটস্থত পাবথতয িট্টগ্রাে এলাকাে 
বা  কমরে। এর বাইমর টদোজপুর, রাজশ্ািী, বৃিত্তর েেেেট ংি, পিুোিালী-বরগুো-কক্সবাজার, ট মলি, 
সেৌলভীবাজার এবং যমশ্ার ও িুলোে অল্প  ংিযক বা  কমরে।  
RELIP কভোগরজ অঞ্চগের প্রধোন কু্ষদ্র নৃগ োষ্ঠী হ'ে: 

কু্ষদ্র নৃতোবিক গ োষ্ঠীর নাম গজেোসু্মহ  

ভিপুরো , রোখোইন  বভরশোল, ভপগরোজপুর, চোাঁ দপুর, চট্টগ্রোম 

সোাঁ ওিোল, ওরোও, মুেো, মোগলো , মোহোগিো , পোহোভি ,  

রোজবঅংভশ, গেভল, মোহোলী    

ভদনোজপুর, লোলমভনরহোে, চোপোইনবোব ঞ্জ, মোগুরো, ভিনোইদহ, লক্ষ্মীপুর 

রোজবংভশ, খোভসয়ো, গমইগেই, মভনপুভর , পোি , পোহোিী এবং ভিপুরো  

 

 
ভসগলে, কুভিগ্রোম, গশরপুর, পেুয়োখোলী, নও োাঁ , খুলনো, নীলফোমোরী 

 োগরো , গকোচ বমকণ , হোজং, বোনোই, হোভদ 

 
ময়মনভসংহ, ভকগশোর ঞ্জ, গনিগকোনো 

 
এ ইটভটেট এফ এর লক্ষ্য অজথে েুলত টেভথর কমর প্রকল্প টেবথািে,পটরকল্পো এবং বাস্তবােমে এই কল কটেউটেটির 
োেুমষর অংশ্গ্রিণ এর উপমর। এসইলভলডলসএফ টবটেেথামণর জেয এ টেএফ  ংগঠে জেমগাষ্ঠীর ক্ষ্টতগ্রস্ত োেুষ 



এবং একই ামর্ টবজ্ঞ োেুষমদর  ামর্ পরােশ্থ করমব। কাযথিমে জেমগাষ্ঠীর  মবথাচ্চ অংশ্গ্রিণ টেটিত করমত 
একটি  ুকাঠামো রুটিে অেু রণ কমর এ টেএফ টেেেোটফক ক্ষ্টতগ্রস্ত কটেউটেটির  ামর্ কর্া বলমব।       
অটভমযাগ েুি প্রটতকামরর লমক্ষ্য এ টেএফ-এ একটি টতে স্তর টবটশ্ষ্ট টজআরএে (টগ্রটভমেন্স সরেমর  সেকাটেজে) 
র্াকমব। এই স্তমরর প্রর্মেই র্াকমব প্রধাে কাযথালে,  এরপর আঞ্চটলক কাযথালে এবং   বমশ্মষ র্াকমব 
সজলা/োঠপযথামের কাযথালে। প্রটতটি সক্ষ্মত্র একটি টতন্ সর্মক পাাঁি  দ য টবটশ্ষ্ট অটভমযাগ টেস্পটত্তকরণ কটেটি 
র্াকমব। োঠ পযথামের কটেটি একজে  দ য প্রকমল্পর  ুটবধামভাগী কু্ষদ্র নৃ-গ াষ্ঠী সর্মক অন্তভুথক্ত করা িমব।  
এ টেএফ এই প্রকমল্পর টেবথািী  ংস্থা টিম মব কাজ করমব। এ ইটভট টেএফ বাস্তবােে এবং এর পরবতথী কাযথিে 
 পাদমের জেয  ােটগ্রকভামব বযবস্থাপো পটরিালক দােবি র্াকমব। কাযথটেবথািী পটরিালক প্রামোটগক স্তমর কাজটি 
বাস্তবােমের সক্ষ্মত্র তার দল মেত দােী র্াকমবে এবং এই কামজ টতটে টবটভন্ন ইউটেি সর্মক  িােতা পামবে 
(সযেে   ুশ্া ে এবং জবাবটদটিতা, পযথমবক্ষ্ণ প্রভৃটত)। এ ইটভট টেএফ এর জেয এ টেএফ ট্রাে  াোটজক 
উন্নেে টবমশ্ষজ্ঞ বা টবমশ্ষ কাউমক টেমোগ টদমব। েটেিটরং এবং টরমপাটিথং এর জেয এ টেএফ দােী  র্াকমব এবং 
এই উমেমশ্য প্রকমল্পর কু্ষ্দ্র েৃতাটিক জেমগাষ্ঠীর োিা েুি একত্রীকরণ করমব। প্রটিোটি এ টেএমফর োট ক, 
তত্রোট ক বা েে-োট ক টরমপাটিথং এর টভটত্তমত একমযামগ পটরিাটলত িমব এবং এগুমলা যর্া েমে বযাংমকর  ামর্ 
টবটেেে করা িমব। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


