
 

wmwU‡Rb PvU©vi - wmwWwW-i Pjgvb cÖKí wfwËK 

cÖK‡íi bvg t কমিউমিটি মিভেি মিজএ্যামিমিটি ইিক্লুমিে মিজাস্টার মরস্ক ম্যাভিজভিন্ট এ্ন্ড ক্লাইভিট চেঞ্জ এ্িাপভটশি 

GbwRI welqK e¨y‡ivt ¯§viK bs- ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬১.৬৮.০৪৮.১৯ - ১৬৪৬ 

GbwRI welqK e¨y‡iv Awa‡b bv n‡j / Pzw³ c‡Îi †idv‡iÝ bs - 

ev Í̄evqbKvix ms ’̄vt †m›Uvi di wWRG¨vwewjwU Bb& †W‡fjc‡g›U (wmwWwW) 

cÖKí GjvKvt শ্রীপুর এবং হররপুর ইউরিয়ি, সুন্দরগঞ্জ উপজেলা, গাইবান্ধা জেলা; সাউথখালী ইউরিয়ি, শরণজখালা উপজেলা, বাজগরহাট 

জেলা; ওয়ার্ ড িং ২, ৪ এবং ৬, সাভার জপৌরসভা; ওয়ার্ ড িং- ২৩, ঢাকা উত্তর রসটি কজপ ডাজরশি 

DcKvi‡fvMxi weeib t ৩ টি প্ররিবন্ধী ব্যরিজের সংস্থা, ৩৪ টি দুভ্ যাগ ব্যিস্থাপিা কমিটি, ৩ টি স্ব-িহায়ক দি, ৬০ জি িগর চস্বচ্ছাভিিক, 

১৬৫ জি ঘূরণ ডঝড় প্রস্তুরি কর্ ডসূরি (রসরপরপ) চস্বচ্ছাভিিক, প্রমিিন্ধী ব্যমিভদর চকয়ারমগোর, প্রমিিন্ধী ব্যমি এ্িং অপ্ররিবন্ধী ব্যরিসহ 

ঝ ুঁরকপূণ ড েিজগাষ্ঠী 

‡gvU DcKvi‡fvMx msL¨v t ১২,০০০ 

cÖK‡íi ‡gvU Kg©x msL¨vt  ২০ েি 

cÖK‡íi †gqv`t ৩ eQi| ïiæi ZvwiL: ০১/০১/২০২০       mgvwßi ZvwiL: ৩১/১২/২০২২  

cÖKí ev‡RU: ৫,৮৩,৯৮,৩৯৬.১৯ 

`vZv ms ’̄v bvgt রসরবএর্ োর্ ডারি 

cÖK‡íi gyj D‡Ïk¨t 

প্ররিবরন্ধিা অন্তর্ভডরিমূলক দুজ্ ডাগ ঝ ুঁরক ব্যবস্থাপিা এবং েলবায়ু পররবি ডি অরভজ্ােজির র্াধ্যজর্ বাংলাজেজশর গ্রার্ীণ ও শহুজর অঞ্চজলর 

সব ডারিক ঝ ুঁরকপূণ ড েিজগাষ্ঠীর দুজ্ ডাগ ও েলবায়ু সহিশীলিা বৃরি করা। ঝ ুঁরকপূণ ড েিজগাষ্ঠীর র্জধ্য প্ররিবন্ধী ব্যরিজের দুজ্ ডাগ ও েলবায়ু 

ঝ ুঁরক সবিাইজি জবরশ। ফজল দুজ্ ডাগ ও েলবায়ু পররবি ডজির কারজণ ক্ষরিগ্রস্ত প্ররিবন্ধী ব্যরিসহ সর্াজের অন্যজের দুজ্ ডাগ ঝ ুঁরক করর্জয় 

আিার েন্য দুজ্ ডাগঝ ুঁরক হ্রাস এবং েলবায়ু পররবি ডি রবষজয় কর্ ডরি সরকারী-জবসরকারর রবরভন্ন পক্ষসমূজহর জ্ঞাি ও েক্ষিার উন্নয়ি এবং 

প্ররিবন্ধী ব্যরি ও িাজের সংগঠিসমূজহর সক্ষর্িা বৃরি করা।  

cÖK‡íi cÖavb Kvh©µg mgynt 

µwgK bs 

 

cÖavb Kvh©µgmg~n DcKvi‡fvMxi 

msL¨v 

DcKvi‡fvMxi weeib 

১ প্ররিবন্ধী ব্যরি এবং িাজের সংগঠি (স্ব-সহায়ক েল, 

প্ররিবন্ধী ব্যরিজের সংগঠি- ওরপরর্) এর সেস্যজের 

সক্ষর্িা বৃরি করা (সভা, ওররজয়জেশি, প্ররশক্ষণ) 

২১০ প্ররিবন্ধী ব্যরিজের স্ব-সহায়ক েজলর সেস্য, 

িাজের জকয়ার রগভার, প্ররিবন্ধী ব্যরিজের 

সংগঠি- ওরপরর্ এর সেস্য 



 

µwgK bs 

 

cÖavb Kvh©µgmg~n DcKvi‡fvMxi 

msL¨v 

DcKvi‡fvMxi weeib 

২ প্ররিবন্ধী ব্যরি এবং অপ্ররিবন্ধী ব্যরিজের জথরারপ, 

সহায়ক উপকরণ, র্ািরসক স্বাস্থয, প্রাথরর্ক রিরকৎসা 

এবং জরফাজরল জসবা প্রোি করা 

১০০ প্ররিবন্ধী ব্যরি এবং অপ্ররিবন্ধী ব্যরি এবং িাজের 

পররবাজরর সেস্যবৃন্দ 

৩ প্ররিবন্ধী এবং অপ্ররিবন্ধী ব্যরিসহ েিজগাষ্ঠীর সকজলর 

র্জধ্য প্ররিবরন্ধিা, প্ররিবন্ধী ব্যরির অরিকার, 

প্ররিবরন্ধিা অন্তর্ভডরিমূলক দুজ্ ডাগঝ ুঁরক হ্রাস এবং 

েলবায়ু পররবি ডি অরভজ্ােি, জেন্ডার ইিযারে রবষজয় 

সজিিিিার উজেজে উঠাি ববঠক 

২,৯৭০ প্ররিবন্ধী ব্যরি, অপ্ররিবন্ধী ব্যরি, িাজের 

পররবাজরর সেস্যবৃন্দ এবং েিজগাষ্ঠীর সকজল 

৪ দুভ্ যাগ ব্যিস্থাপিা কমিটির িদস্যভদর দক্ষিা বৃমি ২০০ ওয়ার্ ড, ইউরিয়ি এবং জপৌরসভা দুজ্ ডাগ ব্যবস্থাপিা 

করর্টির সেস্যবৃন্দ 

৫ প্রমিিন্ধী ব্যমিভদর িাভে কা্ যকর চ্াগাভ্াগ স্থাপি, 

মিরাপভদ উিার ও িমরভয় চিওয়া মিষভয় অংশীদারভদর 

দক্ষিা বৃমি  

১১০ িগর চস্বচ্ছাভিিক, ঘূরণ ডঝড় প্রস্তুরি কর্ ডসূরি 

(রসরপরপ) চস্বচ্ছাভিিক, িাংিাভদশ ফায়ার িামে যি 

ও মিমেি মিভফন্স, িাংিাভদশ স্কাউটি 

৬ িগর চস্বচ্ছাভিিকভদর অমি মিি যাপণ মিষভয় দক্ষিা বৃমি 

করা 

৬০ িগর চস্বচ্ছাভিিকবৃন্দ 

৭ প্রমিিমন্ধিা অন্তর্ভযমিমূিক জিিায়ু পমরিি যি 

অমেভ্াজি কা্ যক্রি িাস্তিায়ি করা 

৪৫ প্ররিবন্ধী ব্যরি এবং িাজের পররবাজরর সেস্যবৃন্দ 

৮ চপৌরিোর িজযয ব্যিস্থাপিা কা্ যক্রি চজারদার করা ৩০০ প্ররিবন্ধী ব্যরি, অপ্ররিবন্ধী ব্যরি এবং িাজের 

পররবাজরর সেস্যবৃন্দ 

৯ প্রমিিমন্ধিা অন্তর্ভযমিমূিক দুজ্ ডাগঝ ুঁরক হ্রাস এবং 

েলবায়ু পররবি ডি অরভজ্ােি রবষজয় অংশীদারভদর 

দক্ষিা বৃমি 

১৫ দুজ্ ডাগঝ ুঁরক হ্রাস এবং েলবায়ু পররবি ডি 

অরভজ্ােি রিজয় কর্ ডরি সংস্থা সমূজহর সেস্যবৃন্দ 

১০ প্রমিিমন্ধিা অন্তর্ভযমিমূিক দুজ্ ডাগ ঝ ুঁরক ব্যবস্থাপিায় 

হাসপািাজলর প্রস্তুরি জোরোজর সহায়িা করা 

- হািপািাভির েিিাি উপকারভোগীরা 

১১ প্রমিিমন্ধিা, প্রমিিমন্ধিা অন্তর্ভযমিমূিক দুজ্ ডাগঝ ুঁরক 

হ্রাস এবং েলবায়ু পররবি ডি অরভজ্ােি এ্র উপর 

কি যএ্িাকার জিভগাষ্ঠীজের (মিি, আভিােিািো, 

অঙ্কি ও প্রিন্ধ প্রমিভ্ামগিা, আইমি উপকরণ, 

মিিভিাি য, িাংস্কৃমিক অনুষ্ঠাি/রাস্তায় মেভ়েটার, জািী়ে 

ও আন্তজযামিক মদিি উদ্াপি ইিযামদর িাধ্যভি) 

িক্ষিিা বৃমি 

৪,০০০ প্ররিবন্ধী ব্যরি এবং অপ্ররিবন্ধী ব্যরি এবং িাজের 

পররবাজরর সেস্যবৃন্দ এবং েিজগাষ্ঠীর সকজল 

১২ প্রমিিমন্ধিা অন্তর্ভযমিমূিক দুজ্ ডাগঝ ুঁরক হ্রাস রবষজয় 

প্ররশক্ষক পুি গঠি এ্িং িাভদর িক্ষিিা বৃমি করা  

১৫ দুজ্ ডাগঝ ুঁরক হ্রাস রিজয় কর্ ডরি সংস্থা সমূজহর 

সেস্যবৃন্দ 

১৩ প্রমিিমন্ধিা অন্তর্ভযমিমূিক েলবায়ু পররবি ডি 

অরভজ্ােি রবষয়ক গজবষণা পররিালিা করা 

- - 

Kvh©µ‡gi ỳwU Qwe:  

 

প্রমিিন্ধী ব্যমিভদর িাভে কা্ যকর চ্াগাভ্াগ স্থাপি, মিরাপভদ উিার 

ও িমরভয় চিওয়া মিষয়ক প্রমশক্ষণ 

 

প্ররিবন্ধী ব্যরিজের স্ব-সহায়ক েজলর সভা 



 

 


