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ভূিমকা
গত ২৭�শ মাচ� �থেক ৩০�শ মাচ� , ২০২২ পয�� আেয়াজন করা হয় ৩য় দেুয�াগ ব�ব�াপনা �াউটস
ক�া�। উে�াধন কেরন মহামান� রা�পিত আ�ুল হািমদ। �ায় বােরা শত জাতীয় �াউট এবং ি�শ
জন আ�জ� ািতক (ভারত, �নপাল ও পািক�ান) �াউেটর অংশ�হেণ ক�া�� পিরচািলত হয় । ২৮
তািরখ �থেক ক�া� ��া�ােমর অংশ িহেসেব বাংলােদশ �াউটস এবং এিশয়ান িডজা�ার ি�পাড� েনস
�স�ার (এিডিপিস) এর �যৗথ উেদ�ােগ ২৮ মাচ� �থেক ৩০ মাচ� , ২০২২ পয�� ‘বাংলােদশ ি�পাড� েনস
পাট� নারিশপ (িবিপিপ) নেলজ �ফয়ার’ আেয়ািজত হয়। �মলায় �াউট সদস� ছাড়াও �ানীয়
�ুল-কেলেজর ছা�ছা�ী এবং সাধারণ জনগেণর অংশ�হণ িছল।

উে�শ�
�াউটেদর বাংলােদেশ দেুয�ােগর �কৃিত এবং দেুয�াগ ব�ব�াপনা স�েক� ধারণা �দওয়া্র উে�েশ� এক�
�মলার (নেলজ �ফয়ার) আেয়াজন করা হয়। দেুয�াগ ব�ব�াপনায় অংশীদার �িত�ান �েলার কােজর
সােথ পিরচয় করােনার পাশাপািশ দেুয�ােগ সাড়াদান প�িত স�েক� জানা এবং �স অনযুায়ী কাজ
করেত পারার ল�� িনেয় �মলার কায��ম পিরচািলত হয়।

কায��ম
● �াউটেদর বাংলােদেশ দেুয�াগ ব�ব�াপনা স�েক� ধারণা �দওয়ার জন� ৩য় দেুয�াগ ব�ব�াপনা

�াউট ক�াে� মক ি�ল, িসমেুলশন ক�া�সহ “এনহা� ইেয়ারেসলফ” (দেুয�াগ এবং দেুয�াগ
��িত স�েক�  জানা) ��া�ােমর ব�ব�া িছল।

● এনহা� ইেয়ারেসলফ ��া�ােমর অংশ িহেসেব �াউটেদর নেলজ �ফয়াের িনেয় আসা হয়,
�যখােন তারা বাংলােদেশর �াকৃিতক দেুয�াগ�েলা স�েক� জানার পাশাপািশ দেুয�ােগ সাড়াদােন
িনেয়ািজত িবিভ� �িত�ান, এনিজও এবং তােদর কাজ স�েক�  জানেত পােরন।

● অংশ�হণকারী �িত�ােনর কম�েদর সােথ আেলাচনা ছাড়াও দেুয�াগ িবষয়ক �কাশনা এবং
তােদর কাজ স�েক�  জানেত পােরন।

● �ানীয় সং�ৃিতর সােথ �াউটেদর পিরচয় করােনার জন� সাং�ৃিতক অন�ুােনর আেয়াজন করা
হয়।

● �াউটেদর িনেয় িবিভ� �িত�ান দেুয�াগ ��িত এবং সেচতনতা িবষয়ক �সশন পিরচালনা
কেরন।

ফাউে�শন ফর িডজা�ার �ফারােমর অংশ�হণ
িবিপিপ নেলজ �ফয়াের ফাউে�শন ফর িডজা�ার �ফারাম এক� �ল �াপেনর মাধ�েম অংশ�হণ
কের। �ল�র আকার �দেঘ�� ১০ িফট এবং �ে� ৮ িফট। ২৮�শ মাচ� , ২০২২ তািরেখ উপেজলা িনব�াহী
অিফসার �মলার (নেলজ �ফয়ার) উে�াধন কেরন। �ফারােমর প� �থেক িতন সদেস�র এক� দল
কম�সূিচেত অংশ�হণ কের। (অংশ�হণকারীেদর নাম সংযু�)।

● সােপ কামড় এবং পািনেত ডুেব িশ� মতুৃ�েরাধ - িছল �ফারােমর �েলর মলূ �িতপাদ�। এই
িবষেয় জনসেচতনতা �তির এবং করণীয়�েলা হােত আঁকা ছিবর মাধ�েম �াউটেদর �দখােনা
হয়।

● দেুয�াগ িবষেয় করণীয়�েলা জানােনার জন� ‘িকউআর �কাড’ (QR Code) �যুি�র মাধ�েম
�াউটেদর �ফারােমর ওেয়বসাইট িভিজট করার ব�ব�া করা হয়।



২৯ এবং ৩০ মাচ� ২০২২, দইু� ব�ােচ �াউট সদস�রা “এনহা� ইউওরেসলফ” ��া�ােমর অংশ িহেসেব
�ল�েলা পিরদশ�েন আেস। তারা �ফারােমর �ল ঘুের �দখার পাশাপািশ দেুয�াগ িবষেয় জানেত আ�হ
�কাশ কের। উে�খ�, দইুিদেন �ায় ছয়শ’এর �বিশ �াউট �ল পিরদশ�ন কের।

চ�ােল��েলা
১। িনরাপ�ার কারেণ মহামান� রা�পিতর আগমেনর িদন এক� িনিদ�� সমেয়র জন� আমােদর
কেলজ এলাকা �ছেড় চেল �যেত বলা হেলও �সসময় থাকার জন� �কান িবক� ব�ব�া করা হয়
িন।
২। �মলা �া�েন (নেলজ �ফয়ার) ১৫ � �ল িছল। তেব �সখােন আবজ� না �ফলার জন� �কান
ডা�িবন বা অন�েকান ব�ব�া িছল না এবং বিৃ�র পািন আটকােনার জন� �েলর ছােদ/উপের
�কান অেয়ল�থ/ি�পল/ক�ানভােসর ব�ব�া করা হয় িন।
৩। �মলা �া�েণ �মলা ব� হেয় যাওয়ার পর িনরাপ�ার অভােবর কারেণ �িতিদন (২৮-৩০
মাচ� ,২০২২) �েলর �দশ�নীেত থাকা িজিনস�েলা ��েয় িনেয় পরিদন আবার �েল সাজােত
হেয়েছ। এেত কের সমেয়র অপচয় হয়।
৪। িবিপিপ নেলজ �ফয়াের অংশ�হণকারী কম�েদর আবাসেনর ব�ব�ায় �দির হওয়ায় তােদর
সমস�ার মেুখামিুখ হেত হয়।
৫। সাব��িণক পােনর জন� িনরাপদ পািনর ব�ব�া িছল না, তাছাড়া �ল �া�েন পািন পান
করার �কান ব�ব�া িছল না।
৬। ��া�াম �শেষ ঢাকায় �ফরার সময় বাহন �দির করায় কম�েদর ঢাকায় �পৗঁছােত িবল� হয়।

সুপািরশ
● এ ধরেণর আেয়াজেন নানা সীমাব�তা থােক। িক� স�ক সম�য় �ি�য়ার মাধ�েম �স�েলা

কা�েয় ওঠা স�ব।
● �াউটেদর জন� �ল পিরদশ�েনর পর �ইেজর ব�ব�া এক� গঠনমলূক উেদ�াগ িছল। তেব এই

উেদ�ােগর সািব�ক পিরক�না ও বা�বায়ন �ি�য়ায় আমােদর সি�য় অংশ�হণ থাকেল আেরা
কায�করী হত।

● অংশ�হণকারী �িত�ান�েলার সােথ এবােরর অিভ�তা িনেয় �খালাখুিল মতিবিনময়
আেলাচনার ব�ব�া করার মাধ�েম ভিবষ�েত আেরা সু�র আেয়াজেনর ব�ব�া করা যায়।

িবিপিপ নেলজ �ফয়াের অংশ�হণকারী �িত�ান
িবিপিপ নেলজ �ফয়াের �মাট ৬� �িত�ান অংশ�হণ কেরেছঃ

১।ফাউে�শন ফর িডজা�ার �ফারাম (এফিডএফ)।
(রাফায়াত ইসলাম সােয়ম, �প� হাজং এবং জািকয়া রাহমান )
২।�স�ার ফর িডেজিবিল� ইন �ডেভলপেম� (িসিডিড)
৩।এিশয়ান িডজা�ার ি�পাড� েনস �স�ার (এিডিপিস)
৪।��াক িব�িবদ�ালয় (��াকইউ)
৫।িপপল� ওিরেয়ে�ড ��া�াম ইমি�েমে�শন (পিপ) এবং
৬।দেুয�াগ ব�ব�াপনা অিধদ�র (িডিডএম)



ফেটা গ�ালারী


