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ঐকয্মত গঠন 

eটা িক িবষেয়?  
েলােকরা নীিত পিরবতর্ েন রাজী হেc  
 

পড়নু যিদ…  
… আপিন নীিত পিরবতর্ন করেত চান  
 

eেত আেছ: 
 

 জীিবকা িনবর্াহেনর pস েক েবাঝা, যার 
জনয্ নীিত কাযর্কারী হেব �  

 বতর্মান নীিতর সmেn তােদর মতামত 
eবং পিরবতর্ েনর জনয্ সপুািরশগিুলেক 
েসiসব েলােকেদর কাছ েথেক সংgহ 
করা, যারা নীিত eবং েসবার  
gহনকারী �  

 

 নাটক, aধয্য়ন ঘটনা, কাযর্য্শালা, 
aনানয্ জায়গা েথেক pাp িশAaর 
সাহােযয্ ধারনাগিুলর আদান pদান  
করা �   

 নীিতর পিরবতর্ েনর জনয্ ঐকয্মত গঠন  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
রীিতিসd ভােব aথবা রীিতিসdিবনা, বড় 
aথবা েছাট দেল কাজ কের �  
 

iহা নীিত ৈতরীর hAেt েলােকেদর বkয্বেক 
সামেন তুেল ধরেত সাহাযয্ কের eবং নীিত 
িনধর্ারক eবং রপুায়নকারীেদর ei নতূন 
ধারনা গিুলর িবষেয় sাধীনভােব সমােলাচনা 
করার সেুযাগ েদয় �  
 

iহা িসdাn েনবার জনয্ নীিত পিরবতর্ েনর 
hAেt যথাযথ agগনয্তার সেুযাগ েদয় �  

সংখয্া 1

সংsApসার … 
 

কাযর্কারী নীিত ৈতরী করেত হেল জীিবকা িনবর্াহেনর pস েক আমােদর 
ভােলাভােব বঝুেত হেব যার জনয্ নীিত কাযর্কারী হেব � 
 

েলােকেদর কােছ থাকা সmদ o িবিভn pকাের তার বয্বহার, তােদর দািরdতা 
eবং তা েথেক তােদর েযাঝার Aমতা, eবং িকভােব নীিতগিুল েলােকেদর জীিবকা 
িনবর্াহেনর uেdেশয্ সবেচেয় ভােলাভােব সাহাযয্কারী হেব তা তাড়াতািড় েবাঝা 
সmব নয় eবং সহজ নয় � ei সকল বয্াপার আমরা তােদর কাছেথেক 
ভােলাভােব বঝুেত পারেবা যারা নীিত eবং েসবার gহনকারী � তােদর সােথ 
িব sতার সmকর্ ৈতরী করার জনয্ eবং eiসকল কথা েবাঝার সাহােযয্র জনয্ 
িবিভn কলােকৗশল, সmদ eবং িশAন আেছ � 
 

েলােকেদর জীবেনর সmেn েবাঝার সােথ সােথ, আমরা তােদর কাছ েথেক বতর্মান 
নীিত eবং েসবার সmেn তােদর aিভjতা জানেত পাির eবং পিরবতর্ েনর জনয্
তােদর মতামত eবং সপুািরশগিুলেক সংgহ করেত পাির �  
 
নীিত িনধর্ারক o রপুায়নকারীর eবং sানীয় েগা ীেদর মেধয্ েবশীরভাগ সমেয়i 
যেথ  পাথর্কয্ থােক, যােদর সাহােযয্র জনয্ নীিত বানােনা হয় � তােদর মেধয্ 
েযাগােযােগর hAেt ভাষাসmnীয়, সাং িতক eবং সামািজকৃ -aথর্ৈনিতক বাধা  
থােক � শী  তথয্ আদানpদােনর িবেশষ পdিত আেছ, uদাহরনsরপু, কৃষক eবং 
মত্সকৃষকেদর জীবনযাপনেক ছিবেত তুেল ধরেত সাহাযয্ করা, aথবা aধয্য়ন 
ঘটনার uপর পথ-নািটকা ৈতরী করার কাযর্ভার েনoয়া eবং তারপের নীিত 
কাযর্য্শালায় eiসকেলর pদশর্ন যা eক পিরsার বkয্বেক সামেন তুেল ধের eবং 
তার সােথ সােথ aনানয্ জায়গা েথেক pাp িশAaর আদানpদান � 
 

 েগা ীর েলােকেদর মােঝ যান eবং জীিবকা িনবর্াহেনর pস েক বঝুুন যার 
জনয্ নীিত কাযর্কারী হেব, 

 বতর্মান নীিতর সmেn তােদর মতামত eবং পিরবতর্ েনর জনয্ সপুািরশগিুলেক 
েসiসব েলােকেদর কাছ েথেক সংgহ করনু, যারা নীিত eবং েসবার 
gহনকারী, eবং 

 নাটক, aধয্য়ন ঘটনা, কাযর্য্শালা, aনানয্ জায়গা েথেক pাp িশAaর ধারনা 
গিুলেক আদান pদান করনু �  

 →eiগিুল, pধান িবষয়, নীিত েয pসে র জনয্ কাযর্কারী, েকান 
বতর্মান নীিতর ঘাটিত, পিরবতর্ েনর জনয্ সপুািরশগিুলেক বঝুেত সাহাযয্ কের � 

যিদ আপিন ei নীিত সংsApসার পেড় েকান eকটা িকছু করেত 
পােরন, তাহেল করনু… 
নীিত eবং েসবার gহনকারীেদর নীিতর পিরবতর্ েনর সপুািরশ করেত 
সAম করনু eবং পিরবতর্ েনর জনয্ নীিত িনধর্ারক eবং 
রপুায়নকারীেদর মেধয্ ঐকয্মত গঠন করনু  

 
নীিত     

       সংsApসার 

“দেলর pিতিkয়াগিুল তুলনা 
কের, aনরুপু pিতিkয়ার সংখয্া 
েদেখ eকিট িসdােn uপনীত 
হয়”

“পনু:রkু aবদান eবং 
যtশীল মতামেতর সিহত 
aংশgহেন সাহাযয্ কের” 

“পদািধকার পdিতেক 
পিরতয্াগ কের িসdাn 
gহন কের”

www.streaminitiative.org 

 সংsApসার … 

… দiু পৃ ায় aথবা তারo কম

সংhAেপ 
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সংsApসার …নীিতর পিরবতর্ েনর জনয্ ঐকয্মত গঠন 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 পিরবতর্ েনর জনয্ ঐকয্মত গঠন 
 

eকদল নীিত িনধর্ারক eবং রপুায়নকারীেদর (রা ীয়, pােদিশক eবং sানীয় sেরর) সমেবত হoয়া � েযখােন দেলর pেতয্ক 
সদসয্  দেলর aপর সদসয্গনেক জানেব, িকn তারা পথৃকভােব কাজ করেব; তথয্ pদান করেব eবং িনয়ামক বয্ািkর সাহােযয্
নামিবহীনরেুপ িসdাn gহন করেব � 
 

িনয়ামক বয্ািk নীিত পিরবতর্ েনর জনয্ pস  eবং মেনানয়ন সmিnত তথয্ pদান কের (নীিত eবং েসবার gহনকারীেদর কাছ 
েথেক pাp), pেতয্ক aংশgহনকারীেদর বেল, নীিত পিরবতর্ েনর জনয্ মেনানয়ন তািলকা ে নীবd করেত, সকেলর pিতিkয়াগিুল 
পরsেরর সােথ িমিলেয় েদেখ তারপের নামিবহীন দেলর pিতিkয়াগিুল তােদর pেতয্কেক িফিরেয় েদয় � ঐকয্মত গঠেনর 
aংশgহনকারীরা নামিবহীনরেুপ বkয্বেক sীকার aথবা asীকার করার জনয্ sাধীন, eকক যিুkর সাহােযয্ aনয্েদরেক uংসািহত 
করেত পাের তােদর িচnাধারার পিরবতর্ েনর জনয্ � িনয়ামক বয্ািk সকেলর সামেন তুেল ধের েকান নতূন udত ূ ঐকয্মত, eবং 
িভn মত েপাষনকারী aংশgহনকারীরা েসi ঐকয্মত gহন করেত পাের aথবা েকন aেনয্রা তােদর িচnাধারার পিরবতর্ন করেব 
েসi িবষেয় পরবত  যিুk-তেকর্ র psাব িদেত পাের �  

 → eর ফেল দেলর সকল সদসয্রা িনেজেদর মতামত sাধীনভােব বয্k করেত পাের eবং aপেরর নামিবহীন 
িসdােnর সমেলাচনাপূনর্ pিতিkয়া জানােত পাের, েযখােন দেলর aতয্িধক pভাবশালী সদসয্েদর eবং বয়s পদািধকারীেদর 
মতানবুিtর্তা পিরহার করা যায় � 
 

েবশ কেয়কবার পনুরাবিৃtর dারা, সাধারনত: চার বােরর েবশী নয়, িচnাধারার ঐকয্তার মলূ েবাঝা যায় � 

  → েগা ীর মেধয্ েথেক  পিরবতর্ েনর জনয্ সপুািরশ gহন করা, gহনকারীেদর বkয্বেক সবার সামেন তুেল ধের;
িনয়ামক বয্ািk, নামিবহীন পুনরেুlখ eবং িনয়িntত মতামত নীিত িনধর্ারক eবং রপুায়নকারীেদর ei pিkয়ায় পনূর্রেুপ aংশgহেনর 
সেুযাগ েদয় �  
iহা পিরsারভােব সকেলর সামেন নীিত পিরবতর্ েনর জনয্ মেনািনত agগনয্তােক তুেল ধের- যা gহনকারীেদর কাছ েথেক পাoয়া 
eবং নীিত িনধর্ারক eবং রপুায়নকারীেদর dারা সmত- যার িভিtেত নীিত পিরবতর্ েনর িসdাn আধািরত থােক �  
 

ei িবষেয় aনানয্ তেথয্র সtু : 
- ‘আর’ 8100 জলীয কৃিষর dারা গরীব েলােকেদর েসবার সেুযােগর জনয্ unত নীিতর সnান, বােরািট িরেপাটর্   
   (‘আi eস িব eন’ 974-7313-63-4) http://www.streaminitiative.org/Library/India/india.html  

- ‘আর’ 8334 গরীবেদর জনয্ নীিতর িশAেনর িবষেয় uত্ সাহদান যা ‘আর’ 8100 েথেক eবং ভারেতর মখূয্ নীিত িনধর্ারক েথেক pাp, 
আটিট িরেপাটর্  http://www.streaminitiative.org/Library/pdf/pdf-india/StakeholdersMeeting.pdf  

সপুািরশ েথেক নীিত িসdােn uপনীত হoয়ার জনয্ 
দরকার আেলচনার eবং ঐকয্মত গঠন করা � ঐকয্মত 
গঠেনর pিkয়া সাহাযয্ কের eকিট রাজৈনিতক aথবা 
আেবগময় পিরেবেশ িসdাn gহেন, aথবা েসi িসdাn 
gহেন যা কড়া িবেরাধেক pভািবত কের, দলগত 
িসdােnর uপকািরতার বয্বহাের, েযখােন িকছু aসিুবধােক 
পিরহার করা হয় �

eiগিুল েকাথার েথেক eেসেছ? 
 

নীিত সংsApসার pিতেবদনগিুল েনটoয়র্াক aফ ekয়াকালচার েসnারস iন eিশয়া পয্ািশিফেকর (নাকা) সােপাটর্  টু িরিজoনাল ekয়ািটক িরেসােসর্স 
ময্ােনজেমn (sীম) iিনিশেয়িটভ dারা ৈতির � 
নীিত সংsApসার সংখয্া 1e বনর্না করা হেয়েছ কৃষক, মত্ সকৃষক, sানীয়, েজলা, রাজয্, েকndীয় সরকার eবং েবসরকারী aংশীদারেদর aিভjতা যা 
iu েক গভেমর্n িড eফ আi িড নয্াচারাল িরেসােসর্স িসেsম েpাগাম pেজk ‘আর’ 8100 ‘জলীয কৃিষর dারা গরীব েলােকেদর েসবার সেুযােগর জনয্ 
unত নীিতর সnান’ (সময়সীমা িছল মাচর্  2002 েথেক eিpল 2003) েথেক pাp, যার uেdশয্ িছল  gামীন জীিবকার unিতর লhA/ unত 
gামীন েসবা pদােনর uেdয্েশ পdিতর িচিhতকরন, পরীAaমলূক বয্বহার eবং বয্বহাের uত্ সাহদান, েযখােন জলীয় কৃিষর সাহাযয্কারী েসবার uপের 
েবশী গরুtু েদoয়া হেয়িছল � িবশদ তেথয্র জনয্ েদখনু www.streaminitiative.org/Library/India/india.html aথবা েযাগােযাগ করনু 
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