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ব্রিজ ব্রিআরব্রিব্রি-এিব্রিব্রজ প্রব্রিক্ষণ ব্রি? 

ডিজ ডসআরডিডি-এসডিডজ প্রডশক্ষণ হমলা ২০১৫ সাল ফেমে র্লমান ইন্টারনযাশনাল ডিজএডবডলটি এলাময়ন্স (আইডিএ) ও 
ইন্টারনযাশনাল ডিজএডবডলটি এন্ড ফিমেলিমমন্ট েনমসাটিচ য়াম (আইডিডিডস) এর দ্বারা িডরর্াডলত এেটি প্রডশক্ষণ উমিযাগ।  

এটি  দু’ োমগ ডবেক্ত ডনডবড় প্রডশক্ষণ েমচসূডর্। এ প্রডশক্ষণটি প্রডতবন্ধী বযডক্তমির অডিোর সাংক্রান্ত আন্তজচ াডতে সনি তো 
ডসআরডিডি’র ডবষময় অন্তেভচ ডক্তমূলে ও ডবস্তাডরত ফবাঝািড়ার উির আমলােিাত েমর োমে। িাশািাডশ এটি সািারণোমব 
মানবাডিোর ডেডিে উন্নয়মনর দৃডিেডি ততডর েমর। ডবমশষ েমর মানবাডিোর ডেডিে ফেেসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা (এসডিডজ) 
অজচ মনর দৃডিেডি সৃডি েমর। 

প্রডশক্ষণটি দু’টি মডিউমলর সমন্বময় গঠিত। প্রডতটি মডিউমল ৭ ডিমনর 
আবাডসে প্রডশক্ষণ েমচসূডর্ োমে। প্রডত মডিউমলর মামঝ বযবিান োমে 
ছয় মাস। এই ছয় মামসর মামঝ অাংশগ্রহণোরীরা এেটি িডলডস ফিিার 
ততরী েরার িাডয়ত্ব িালন েমরন। অাংশগ্রহণোরীরা প্রডশক্ষণ ফেমে প্রাপ্ত জ্ঞান তামির সামে সম্পডেচ ত প্রডতবন্ধী বযডক্তমির এেটি 
সাংস্থার (ওডিডি) সামে সডিডলতোমব এডগময় ডনময় যামব বমল প্রতযাশা েরা হয়। 

২০১৫ সাল ফেমে, ডিজ ডসআরডিডি-এসডিডজ প্রডশক্ষণ েমচসূডর্ ১০০টিরও অডিে ফিমশর ১০০০ জমনর ফবডশ ফলােমে সমৃ্পক্ত 
েমরমছ। এর মমিয ১৩টি আঞ্চডলে এবাং জাতীয় সাইমেমল ৪০০ এর ফবডশ অাংশগ্রহণোরী রময়মছ। এরা সেমলই এখন এেটি 
প্রাণবন্ত এবাং সডক্রয় অনভশীলনোরী ফগাষ্ঠীর অাংশ৷ 

ব্রিজ ব্রিআরব্রিব্রি-এিব্রিব্রজ বাাংলাদেি 

আইডিএ এবাং আইডিডিডস আনমের সামে ডিজ ডসআরডিডি-এসডিডজ বাাংলামিশ সাইমেমল অাংশগ্রহমণর জনয িরখাস্ত আহ্বান 
েরমছ। 

ভাষা 
ইাংমরডজ এবাং বাাংলা উেয় োষায় প্রডশক্ষণটি িডরর্াডলত হমব। এেই সামে বাাংলা ইশারা োষায় 
অনভবাি েরা হমব। র্াডহিা অনভযায়ী, অাংশগ্রহণোরীমির মামঝ ফিইল, ডবেল্প ডিপ্ট, বা 
অগমমমন্টটিে ও ডবেল্প িদ্ধডতমত / েমমচমে প্রডশক্ষমণর উিেরণ সরবরাহ েরা হমব যামত 

http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/bridge-crpd-sdgs-training-initiative.


প্রডশক্ষণােীরা ফসগুমলা প্রময়াজন ফমাতামবে বযবহার েরমত িামরন। 

অাংিগ্রহণিারীবৃন্দ এবাং স্বল্প-প্রব্রিব্রিব্রিত্বিীল প্রব্রিবন্ধী বযব্রিদের উির গুরুত্বাদরাি 
স্বল্প-প্রব্রিব্রিব্রিত্বিীল প্রব্রিবন্ধী বযব্রিদের আদবেি িরার জিয জজারাদলাভাদব উৎিাব্রহি 
িরা যাদে। আমরা সেল বয়স, অডেজ্ঞতার স্তর, ডশক্ষার ফযমোমনা স্তর এবাং প্রডতবন্ধী 
বযডক্তমির অডিোর আমোলমনর সামে সমৃ্পক্ত সেল িরমণর প্রডতবন্ধী বযডক্তমির, ডবমশষ েমর 
যারা অাংশগ্রহমণ সবচাডিে প্রডতবন্ধেতার ডশোর হময় োমেন, তামির ডনেে ফেমে প্রডশক্ষমণ 
অাংশগ্রহমণর আমবিনমে স্বাগত জানাই। 

অাংশগ্রহণোরীমির জনয উন্মভক্ত ডনবচার্ন প্রডক্রয়াটি  ডিজ ডসআরডিডি-এসডিডজ ফোয়াডলটি ক্রাইমেডরয়া দ্বারা ডনয়ডিত হয়। এই 
ফোয়াডলটি ক্রাইমেডরয়া প্রডতবডন্ধতার িরণ, ডলি, শহুমর/গ্রামীণ অবস্থান এবাং অনযানয িডরর্ময়র ফক্ষমত্র অাংশগ্রহণোরীমির োরসাময 
ডনডিত েমর, যা ফিশ বা অঞ্চলমেমি প্রডতডনডিত্ব েরার জনয গুরুত্বিূণচ হমত িামর।  

আন্ডারডরমপ্রমজমন্টি বা স্বল্প প্রডতডনডিত্বশীল ফগাষ্ঠী হল প্রডতবন্ধী বযডক্তমির ফসই ফগাষ্ঠী যারা প্রডতবন্ধী বযডক্তমির অডিোর 
আমোলমন প্রডতডনডিত্ব েরার ফক্ষমত্র স্বল্প সভমযাগ ফিময় োমেন, ফযমন: মমনাসামাডজে প্রডতবন্ধী বযডক্ত, বভডদ্ধ প্রডতবন্ধী বযডক্ত, 
শ্রবণ-দৃডি প্রডতবন্ধী বযডক্ত, অটিজম তবডশি সম্পন্ন বযডক্তমির িাশািাডশ আডিবাসী প্রডতবন্ধী বযডক্ত, সাংখযালঘভ সম্প্রিাময়র প্রডতবন্ধী 
বযডক্ত, শরণােী বা অেযন্তরীণোমব বাস্তুর্ভ যত প্রডতবন্ধী বযডক্ত ইতযাডি। 

প্রডশক্ষমণ িভমরািভডর ও োযচেরোমব অাংশগ্রহণ েরার জনয ফোন ফোন অাংশগ্রহণোরীর ডে ডে র্াডহিা রময়মছ তা আমামির 
লডজডিে টিম সমস্ত ডনবচাডর্ত অাংশগ্রহণোরীমির সামে আমলার্নার মািযমম বভঝার ফর্িা েমর। তিানভযায়ী লডজডিে টিম 
যভডক্তসামিক্ষ বযবস্থায়ন বা ডরজমনবল এমোমমামিশমনর বযবস্থা েমর োমে।  

অাংিগ্রহণিারীদের প্রব্রিবব্রন্ধিার মাত্রা বা িিটুকু িাদিাটট  লাগদব িার উির অাংিগ্রহণিারী ব্রিবটাচি প্রব্রিয়া িীভট র 
িদরিা।  

 আদবেদির জিয মািেণ্ড 

1. ডিজ ডসআরডিডি-এসডিডজ প্রডশক্ষমণর উমেশয হল ওডিডি আমোলনমে শডক্তশালী েরা। তাই, আমবিনোরীমির 
অবশযই ওডিডি আমোলমনর সামে ফয ফোমনা স্তমর সমৃ্পক্ততা োেমত হমব। 

2. প্রােী তো আমবিনোরীগণমে অবশযই জাতীয়, উি-আঞ্চডলে বা মহামিশীয় ফলমেমল োজ েমর- এমন এেটি ওডিডি 
বা ওডিডিসমূমহর ফেিামরশমনর এেজন সডক্রয় সিসয, েমী বা ফস্বচ্ছামসবে হমত হমব। 

3. ফয ওডিডি’র সামে আিনার সম্পেচ  রময়মছ ফসটি আনভষ্ঠাডনেোমব ডনবডন্ধত হওয়ার িরোর ফনই, ডবমশষ েমর 
আমবিনোরী যডি স্বল্প প্রডতডনডিত্বশীল প্রডতবন্ধী বযডক্তমির ফোমনা ফগাষ্ঠীর সিসয হময় োমেন। এটি প্রডতবন্ধী বযডক্তমির 
এেটি ফছাে িল বা এেটি ফনেওয়ােচ  হমত িামর, তমব এটি অবশযই প্রডতবন্ধী বযডক্তমির দ্বারা িডরর্াডলত হমত হমব 
এবাং প্রডতবন্ধী বযডক্তমির অডিোমরর ডবষময় অডিোর-ডেডিে এিমোমেডস েমর- এমন সাংস্থা হমত হমব। 

4. সমস্ত প্রােীমির অবশযই ফশখার ও ডশক্ষণ ডবডনময় েরার প্রডতশ্রুডত োেমত হমব, তামির ডনজস্ব ফগাষ্ঠীর মমিয এবাং 
এর বাইমর অনযানয প্রডতবডন্ধতা সম্পন্ন ফগাষ্ঠীমে িরামশচ প্রিান এবাং সহমযাডগতা েরার প্রডতশ্রুডত প্রিশচণ েরমত হমব: 
এটি স্থানীয়, জাতীয় বা আঞ্চডলে স্তমর হমত িামর। 

https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/bridge_quality_criteria_principles_development_oct2018.pdf


5. আিডন ফয ওডিডি’র সামে সম্পডেচ ত ফসটি ফযমোমনা এে িরমণর প্রডতবডন্ধতা সম্পন্ন ফগাষ্ঠীমে প্রডতডনডিত্ব েরমলও 
ক্রস-ডিজএডবডলটি মভেমমন্ট ফে শডক্তশালী েরার লমক্ষয আিনার সডতযোর অিীোর োেমত হমব। প্রডতবডন্ধতা ডবষয়ে 
জটিল ও তবডর্ত্রময় অডেজ্ঞতা জানা ও জানামনার লমক্ষয প্রস্তুত োেমত হমব। 

6. প্রােীমির অবশযই ডসআরডিডি সম্পমেচ  এেটি োযচেরী সমর্তনতা োেমত হমব এবাং অন্তেভচ ডক্তমূলে িাবডলে িডলডসর 
িমক্ষ জাতীয় ও স্থানীয় িযচাময় এিমোমেডস েরার জনয মানবাডিোর র্ভ ডক্ত, এসডিডজ সহ মানবাডিোর িারণার িদ্ধডত 
েীোমব প্রময়াগ েরমত হয় ফস সম্পমেচ  আরও জানার আগ্রহ োেমত হমব। এটি এমন বযডক্তমির ফক্ষমত্র ডশডেল হমত 
িামর যারা প্রডতবন্ধেতার োরমণ এই এক্সমিাজার িানডন। 

7. প্রােীমির অবশযই স্থানীয়, জাতীয় বা আঞ্চডলে িযচাময় উন্নয়ন প্রডক্রয়া এবাং িাবডলে িডলডসমে প্রোডবত েরার ফক্ষমত্র 
অডেজ্ঞতা, আগ্রহ এবাং িক্ষতা প্রিশচন েরমত হমব, 

8. অবমশমষ, প্রােীমির অবশযই উেয় মডিউমল সমূ্পণচরূমি উিডস্থডত ডনডিত েরমত হমব এবাং প্রিি োযচোর গ্রহণ 
েরমত সক্ষম হমত হমব। এেটি িূণচ ডিবস ফেউ অনভিডস্থত োেমল তা সাংডিি অাংশগ্রহণোরীমে ডিজ প্রডশক্ষণ সমাপ্ত 
েরার অমযাগয েমর ডিমত িামর। 

9. এটি এেটি সমূ্পণচ আবাডসে প্রডশক্ষণ হমব, এবাং প্রােীমিরমে প্রডশক্ষমণর জনয ফোডেি-১৯ সম্পডেচ ত ফপ্রামোেল ফমমন 
র্লমত হমব।  

 

ব্রিি  

ডিজ ডসআরডিডি-এসডিডজ প্রডশক্ষমণ অাংশগ্রহমণর জনয অাংশগ্রহণোরী বা তামির সাংস্থামে ফোমনা িরমণর ডে প্রিান 
েরমত হমবনা। আময়াজে েতৃচ িক্ষ ডবনামূমলয প্রডশক্ষণ প্রিান েমর োমে।  

সমস্ত অাংশগ্রহণোরীমে এেটি ফলোর অব েডমটিমমন্ট স্বাক্ষর েরমত হমব, ফযখামন তারা অিীোর েরমবন ফয তারা তামির 
প্রাপ্ত জ্ঞান তামির আমবিন সমেচনোরী সাংস্থার োমছ ডেডরময় ফিমবন।  

আদবেি 
আিডন যডি আমবিন েরমত আগ্রহী হন, বা ফোমনা সাংস্থা  যডি ফোমনা প্রােীমে মমনানীত েরমত র্ায়, তাহমল আমবিন 
প্রডক্রয়ার জনয ডনম্নডলডখত ৩টি অিডরহাযচ শতচ  িূরণ েরমত হমবেঃ 



1. উিদর উব্রিব্রিি িাইদটব্ররয়ার আদলাদি প্রব্রিক্ষণ এবাং এর উমেশযগুডলর প্রব্রি আিিার আগ্রহ এবাং প্রব্রিশ্রুব্রি 
িম্পব্রিট ি এেটি জেটদমন্ট ডিমত হমব। এটি সমবচাচ্চ এে িৃষ্ঠায় ডলডখত আোমর হমত িামর, অেবা ফরেিচ  েরা 
ফমৌডখে বা ডেডিও উিস্থািনার মািযমম, ইশারা োষায়ও হমত িামর। তমব ফরেমিচ ি ফিেমমন্ট এর তিঘচয ৩ ডমডনমের 
ফবডশ হমবনা। এটি বাাংলা োষায়ও হমত িামর। 

2. এেটি আিদিট িরা  অিব্রিি দুই িৃষ্ঠার িাংব্রক্ষপ্ত ব্রিব্রভ ডিমত হমব। অনভগ্রহ েমর আিনার ডলি, জন্ম তাডরখ 
এবাং আিডন যডি এেজন প্রডতবন্ধী বযডক্ত হন, তাহমল আিনার প্রডতবডন্ধতার িরণ অন্তেভচ ক্ত েরুন। 

3. ওব্রিব্রি আদন্দালদির িাদে আিনার িমৃ্পিিার প্রমািস্বরূি অবশযই এেটি ওডিডি’র িক্ষ ফেমে সাংস্থার 
ফলোরমহমি এেটি ডর্ঠি সাংযভক্ত েরমত হমব। সাংস্থাটি প্রডতবন্ধী বযডক্তমির এেটি উি-জাতীয়, জাতীয়, আঞ্চডলে বা 
আন্তজচ াডতে সাংস্থা হমত িামর। ডবেল্পোমব, আিডন যডি আইডিডিডস’র ফোমনা সিসয সাংস্থার বা মূলিারার মানবাডিোর 
বা মানডবে সহায়তা প্রিানোরী সাংস্থার সহায়তাপ্রাপ্ত প্রডতবন্ধী বযডক্তমির িল/ফনেওয়ামেচ র সামে োজ েমরন, তাহমল 
ফসই সাংস্থার ডনেে ফেমে এেটি ডর্ঠিও প্রিান েরমত িামরন যামত তারা উমেখ েরমব ফয আিডন এমন এেটি 
ওডিডি’র সামে সমৃ্পক্ত রময়মছন ফযটিমে তারা প্রমমাে েরমছ। 

উিমরাক্ত ৩টি িকুমমন্ট অবশযই ৮ জানভয়াডর ২০২২ তাডরমখর মমিয ডনম্নডলডখত ইমমইল আইডি বরাবর ফপ্ররণ েরমত হমব। 
ইমমইল আইডিেঃ bridge_platform@ida-secretariat.org   

mailto:bridge_platform@ida-secretariat.org
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