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      আেরা ভােলাভােব কাজ করার িনেদর্ িশকা 

    
 

আেরা ভােলাভােব কাজ করার িনেদর্ িশকা িক ? 
ীেমর ‘আেরা ভােলাভােব কাজ করার িনেদর্ িশকা’ হল sানীয় aনশুীলন aথবা গেবষনা েথেক pাp aিভjতােক eিশয়া পয্ািশিফেকর  

মেধয্ আদান pদােনর eকিট pেচ া � iহা েলােকেদর, সংsা eবং নীিত িনধর্ারকেদর, গরীব েলােকেদর জীিবকার uপেযাগী 
জলীয় সmদ পিরচালনায় নতূন সাধন eবং পdিতর বয্বহাের সAম কের � 
 
আেরা ভােলাভােব কাজ করার িনেদর্ িশকা েকন ? 
আেরা ভােলাভােব কাজ করার িনেদর্ িশকা আমােদর কােজর পdিতেক (jান, দAতা, Aমতা, aনশুীলন) unত করার পhA 
uপকারী � 
 
iহা কােদর জনয্ ? 
আেরা ভােলাভােব কাজ করার িনেদর্ িশকা ৈতরী হেয়েছ িনmিলিখতেদর বয্বহােরর জনয্ : 
 
• pসার কম  
• hAt aিধকারী 
• েগা ী সংগঠক 
 
• gােমর দেলর েনতা, জানকার 1 
• s-সাহাযয্কারী দল 
• েবসরকারী সংsা 
• সরকারী সংsা 
• দাতা 
 
• eছাড়া যারা eিটেক uপেযাগী বেল মেন কের 

 
েকন আমরা ‘সবর্ােপAa ভােলা’ বলার পিরবেতর্ ‘আেরা ভােলা’ বিল ? 
যখন আমরা সবর্ােপAa ভােলা aনশুীলন pাp করার েচ া কির, আমরা তখন নতূন jান আহরন কির, আমােদর মেধয্ নতূন 
দAতার িবকাশ হয় eবং েকান েকান সমেয় নতূন মেনাভাব আিবsার কির �   uপকারী aিভjতার বনর্না eবং আদান pদােনর 
সাহােযয্ আমরা আেরা ভােলাভােব কাজ করার জনয্ িনেদর্ িশকা pদান করার আশা রািখ � 

 
কারা eিট ৈতরী কের? 
আেরা ভােলাভােব কাজ করার িনেদর্ িশকা েসiসকল েলােকরা ৈতরী কেরেছ, যােদর কােছ আদান pদােনর জনয্ uপেযাগী aিভjতা 
আেছ: কৃষক, মত্ সকৃষক, যারা তােদর সােথ কাজ কের, িবেশষj � ীম iিনিশেয়িটভ ei কাজেক তরািnত করেছ � 
 
iহা েকাথা েথেক পাoয়া যােব? 
আেরা ভােলাভােব কাজ করার িনেদর্ িশকাগিুল sীেমর েযাগােযাগ েকndগিুল েথেক sানীয় ভাষায় পাoয়া যােব, আ িলক দpর 
বয্া ক, থাiলয্াn েথেক o inারেনট েথেক পাoয়া যােব http://www.streaminitiative.org/Library/bpg/index.html 
 
আপনার বkবয্ রাখুন: 
িকছু িবষেয় আপিন আেরা েবশী জানেত চান? িকছু িবষেয় পরামশর্ চান? আপনার দরকারী তেথয্র জনয্ আপনার sানীয় ীম  
েযাগােযাগ েকেndর সােথ েযাগােযাগ করনু � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1(pিশsAত) s-সাহাযয্কারী দেলর েনতা (ভারতবেষর্) 

} গরীব েলােকেদর সােথ pতয্A ভােব কাজ কের


