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নীিত সংsApসার  িক ? 
ীেমর নীিত সংsApসার হল গেবষনা বা sানীয় aনশুীলন েথেক pাp িশAa গিুলেক আদানpদােনর eকিট 

pেচ া � iহা সংsAp o নীিতর িবষয় সমdৃ � 
 
iহা eমনভােব রপুায়ন করা হেয়েছ যা  dতপাঠয্, দরকারী িবষয়গিুল গরুtুpদt, eবং িবষয় সমিnত 
পরবত  তেথয্র সেুtর িদেক পিরচািলত, iহা েলােকেদর, সংsা eবং নীিত িনধর্ারকেদর, গরীব েলােকেদর 
জীিবকার uপেযাগী জলীয় সmদ পিরচালনায় নতূন সাধন eবং পdিতর বয্বহাের সAম কের � 
 

iহা কােদর জনয্ ? 
নীিত সংsApসার ৈতরী হেয়েছ িনmিলিখতেদর বয্বহােরর জনয্ : 
নীিত িনধর্ারক 
নীিত রপুায়নকারী 
েগা ী সংগঠক 
েবসরকারী সংsা 
সরকারী সংsা 
দাতা 
eছাড়া যারা eিটেক uপেযাগী বেল মেন কের � 
 

কারা eিট ৈতরী কের? 
নীিত সংsApসার েসiসকল েলােকরা ৈতরী করেত পাের যােদর কােছ আদান pদােনর জনয্ uপেযাগী 
aিভjতা আেছ(কৃষক, মত্ সকৃষক, যারা তােদর সােথ কাজ কের, িবেশষj)� ীম iিনিশেয়িটভ ei 
কাজেক তরািnত করেছ: aনয্েদর সােথ কাজ কের, পিরকlনা ৈতরী কের, িবিভn ভাষায় aনবুাদ কের 
eবং সবার সােথ তা আদান pদান কের � 
নীিত সংsApসার pিতেবদন সংখয্াগিুল েনটoয়র্াক aফ ekয়াকালচার েসnারস iন eিশয়া পয্ািশিফেকর 
(নাকা) সােপাটর্  টু িরিজoনাল ekয়ািটক িরেসােসর্স ময্ােনজেমn (sীম) iিনিশেয়িটভ dারা ৈতির � 
 
iহা েকাথা েথেক পাoয়া যােব? 
নীিত সংsApসারগিুল eিশয়া পয্ািশিফেকর sীেমর েযাগােযাগ েকndগিুল েথেক sানীয় ভাষায় পাoয়া যােব, 
eছাড়া, আ িলক দpর বয্া ক, থাiলয্াn েথেক o inারেনট েথেক পাoয়া যােব 
< http://www.streaminitiative.org/Library/PolicyBrief/index.html  > 
 
িক িক নীিত সংsApসার পাoয়া যােc? 
নীিত সংsApসার সংখয্া 1, ঐকয্মত গঠেন, 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 েসবার uপের েবশী গরুtু 
েদoয়া হেয়িছল � 
নীিত সংsApসার সংখয্া 2, জলীয় কৃিষ eবং মাছচােষ জীিবকা িনবর্াহেনর পেথ, বনর্না করা হেয়েছ ‘e eফ 
o’ েটকিনকাল েকাaপােরশন pেজk ‘eিশয়া পয্ািশিফেক unত জলীয় সmেদর পিরচালনার dারা দািরdতা 
দরূীকরেন সাহাযয্করন’ pকেl জীিবকা িনবর্াহন িবে ষন eবং জীিবকা িনবর্াহেনর িবষেয় েবাঝাপড়ার আদান 
pদােনর aিভjতা । 


