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ভূসমিো 
 িোংলোশে  িরিোর নেশ র িিল উন্নয়ি িীসিমোলোয় এিসিসি’র অগ্রোসিিোরিমূহশি অন্তভুযক্ত 

িরোর িীসিগি সিদ্ধোন্ত িযক্ত িশরশে 
 র্সেও িোমসগ্রি সিিোশর এিসিসি িোস্তিোয়শির েোসয়ত্ব রোশের, এিই িোশথ্ স্থোিীয় পর্যোশয় গৃহীি 

পেশক্ষশপর প্রশয়োিিীয়িো এিসিসি িোঠোশমোশি িুস্পষ্টভোশি িযক্ত হশয়শে। এিসিসির ১৭ সি 
অভীশষ্টর মশিয িমপশক্ষ ১২ সির (৯, ১২, ১৩, ১৪ এিং ১৭ িযসিশরশি) িোস্তিোয়শি িমসিি 
িসমউসিসি পর্যোশয়র িমযশিৌ ল প্রশয়োিি হশি 

 িোংলোশেশ  িৃসি, স ক্ষো, স্বোস্থয, ভূসম িযিস্থোপিো, িমযিংস্থোি, প্রস ক্ষণ, িোমোসিি িুরক্ষো িমযিূসিিহ 
নি  সিেু গুরুত্বপূণয নক্ষশত্র স্থোিীয় িরিোশরর মোিযশম িরিোসর পসরশিিো প্রেোি িরো হশয় থ্োশি। 
িশি নেশ র প্রিযন্ত অঞ্চলগুশলোশি এ িিল নিিো নপৌঁেোশিোর নক্ষশত্র অপর্যোপ্তিোিহ সিসভন্ন িরশির 
প্রসিিন্ধিিোর িথ্ো িিশলই স্বীিোর িশর

 উপশরোক্ত নপ্রক্ষোপশি সিসপসি ও অক্সফোম ইন্ িোংলোশেশ র নর্ৌথ্ উশেযোশগ এিং ইউশরোপীয় 
ইউসিয়শির িহোয়িোয় “গণিোসিি িু োিশি িিিমৃ্পক্ত প্রসিষ্ঠোশির অং গ্রহণ”,  ীিযি প্রিল্পসি 
িোস্তিোসয়ি হশে

 প্রিল্পসির উশে য হশে িিিমৃ্পক্ত প্রসিষ্ঠোিগুশলোর জ্ঞোিিিযি, িোংগঠসিি এিং নিিওয়োসিযং েক্ষিো 
িৃসদ্ধর মোিযশম সিপন্ন এিং প্রোসন্তি িিিম্প্রেোশয়র এিসিসি িংসিষ্ট নিিোর িোসহেো এিং রোশের 
প্রেোিিৃি নিিোর মোশে িিোিসেসহিোর এিসি নক্ষত্র প্রস্তুি িরো
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ভূসমিো 
 িোমোসিি িিোিসেসহিো নিৌ শলর প্রোথ্সমি উশে য হল িোিীয় এিং স্থোিীয় িীসিসিিযোরণ, 

উন্নয়ি অথ্যোয়ি, নিিো প্রেোি ইিযোসে নক্ষশত্র িোগসরি এিং িিিমৃ্পক্ত প্রসিষ্ঠোিগুশলোর, 
িরিোশরর প্রসি েৃসষ্টভসি এিং মশিোভোি প্রিোশ র মোিযশম িরিোশরর িিোিসেসহিো িৃসদ্ধশি 
অিেোি রোখো 

 এেোড়োও, এসি িোগসরি ও িিিমৃ্পক্ত প্রসিষ্ঠোিগুশলোশি অং গ্রহণমূলি প্রসিয়োয় িরিোসর 
িমযিোণ্ড পর্যশিক্ষণ এিং িোর নপ্রসক্ষশি প্রসিসিয়ো নেিোর িুশর্োগ িশর নেয় 

 নর্শহিু প্রিল্পসি স্থোিীয় পর্যোশয় উন্নি নিিো প্রেোি, িরিোসর নিিোর স্বেিো এিং িিোিসেসহিো 
িৃসদ্ধর লশক্ষয িঞ্চোসলি হশি নিসেিগুশলোশি মোথ্োয় নরশখ প্রিশল্পর িোশথ্ িোমঞ্জিযপূণয িহুল 
িযিহৃি িোমোসিি িিোিসেসহিো িুল সহশিশি িোমোসিি সিরীক্ষো (social audit) িুলসি 
সিিযোিি িরো হশয়শে

 আশলোিয এলোিোিমূশহ (সিশ োরগঞ্জ, নিত্রশিোণো এিং িুিোমগঞ্জ) িোমোসিি সিরীক্ষোর সিিয়
সহশিশি িৃসিশি সিিযোিি িরো হশয়শে। এশক্ষশত্র উক্ত এলোিোিমূশহ নভৌগসলি সিপন্নিোর
নপ্রসক্ষি (হোওর) এিং নিিিই িীসিিোর সিিয়সি সিশিিিো িরো হশয়শে
 উশেখয নর্, নিোশরো ফিশলর নক্ষশত্র িিযো ও অসিিৃসষ্টর িোরশণ িোিীয় পর্যোশয় নমোি ক্ষসিগ্রস্ত িসমর ৭৮% 

এিং নমোি উৎপোেি ক্ষসির ৮১% আশলোিয সিিসি নিলোয় হশয় থ্োশি
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িথ্য-উপোত্ত িংগ্রশহর পদ্ধসি
সিশ োরগঞ্জ
 নিলোর সিিলী উপশিলোর েোসির ির ও গুরই ইউসিয়শির নমোি ১০০সি িৃিি পসরিোশরর িোশে

িৃসি ও এ িংিোন্ত িরিোসর পসরশিিোর সিসভন্ন আসিি িম্পশিয িোিশি িোওয়ো হশয়শে
 এশক্ষশত্র িৃসিভূসমর পসরমোশণর উপর সভসত্ত িশর নেোি, মোেোসর এিং িড় এ সিি িরশণর িৃিি 

পসরিোশরর মশিয িসরপ িোিসি িম্পন্ন িরো হশয়শে

নিত্রশিোণো
 নিলোর নমোহিগঞ্জ উপশিলোর নমোি ৯০ িি িৃিশির িোে নথ্শি িৃসি ও এ িংিোন্ত িরিোসর

পসরশিিোর সিসভন্ন সেি িম্পশিয িোিশি িোওয়ো হশয়শে
 নেোি, মোেোসর এিং িড় এ সিি িরশণর িৃিশির মশিয িসরপ িোিসি িম্পন্ন িরো হশয়শে

 এিই িোশথ্ িু ীল িমোশির ৫ িি প্রসিসিসি এিং িৃসি িম্প্রিোরণ অসিেপ্তশরর ৫ িি িমযিিযোর
িোক্ষোৎিোর নিওয়ো হশয়শে

িুিোমগঞ্জ
 নিলোর িোসহরপুর উপশিলোর ৯৬ িি িৃিশির িোে নথ্শি িৃসি ও এ িংিোন্ত িরিোসর

পসরশিিোর সিসভন্ন সেি িম্পশিয িোিশি িোওয়ো হশয়শে
 এিই িোশথ্ উপশিলো িৃসি িমযিিযোর িোক্ষোৎিোর গ্রহণ িরো হশয়শে
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পর্যশিক্ষণিমূহ
 স্থোিীয় পর্যোশয় লভয িৃসিিংিোন্ত িরিোসর পসরশিিো িম্পশিয িৃিিশের স্বে িোরণোর অভোি

রশয়শে। সিেু সিেু নক্ষশত্র উপশিলো পর্যোশয় প্রোপ্ত নিিো িম্পশিয িোরণো থ্োিশলও ইউসিয়ি পর্যোশয়
লভয নিিো সিশয় িোরণোর অভোি পসরলসক্ষি হয়

 িৃসিিংিোন্ত সিসভন্ন িমিযো সিশয় িরিোসর িমযিিযোশের িরফ নথ্শি িৃিিশের িোশথ্ িরোিসর
নর্োগোশর্োগ িরোর েৃষ্টোন্ত িীসমি
 নিত্রশিোণো নিলোর উত্তরেোিিোরী ৯০ িি িৃিশির মশিয ৫২ িি এিং িুিোমগঞ্জ নিলোর উত্তরেোিিোরী

৭০ িি িৃিশির মশিয ৩৮ িি েোসি িশরি নর্ িোশের িোশথ্ িৃসি িমযিিযোশের িরোিসর নর্োগোশর্োগ
হয়সি

 িশি িৃিশিরো নর্োগোশর্োগ িরশল িোরো পরোম য নেি িো প্রশয়োিশি মোঠ পসরে যশি আশিি

 অশিিশক্ষশত্রই িংসিষ্ট িরিোসর িমযিিযোশের র্থ্োিমশয় িো সিয়সমি েপ্তশর উপসস্থি িো থ্োিোর
অসভশর্োগ পোওয়ো র্োয়
 িিিশলর ঘোিসি এশক্ষশত্র এিসি অন্তরোয় হশয় েোাঁড়োয়। উেোহরণস্বরূপ িুিোমগশঞ্জর িোসহরপুর

উপশিলোয় ২১ িি উপিহিোরী িৃসি িমযিিযোর পশের সিপরীশি িমযরি আশেি ১১ িি

 িসরপিৃি িৃিিশের অশিশিই িোিোি নর্ িোরো িৃসি অসফি নথ্শি িরোিসর নিোিরিম প্রস ক্ষণ
পোি সি। নর্মি নিত্রশিোণো নিলোর িোক্ষোৎিোর প্রেোিিোরী ৯৫ িশির নভির ৬৫ িি এিং
সিশ োরগঞ্জ নিলোর িোক্ষোৎিোর প্রেোিিোরী ১০০ িশির নভির ৯০ িি এরূপ েোসি িশরি
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পর্যশিক্ষণিমূহ

 িসরপিৃি সিিসি নিলোশিই উৎপোসেি িৃসিপশণযর িযোর্যমূলয প্রোসপ্ত সিশয় িৃিশিরো অিশন্তোি
প্রিো িশরি
 নিত্রশিোণো নিলোর উত্তরেোিিোরী িৃিিশের িিোই এিং সিশ োরগশঞ্জর ১০০ িশির নভির ৯৯ িি

েোসি িশরি নর্ িোরো উৎপোসেি িৃসিপশণযর িযোর্যমূলয পোিসি। িুিোমগশঞ্জর িৃিিগণ এই অসভমি িযক্ত
িশরি নর্ উৎপোেশির খরিিৃসদ্ধ এিং িোসিি সিিয়মূলয িো পোওয়োয় িৃিিশের ফিল উৎপোেশির
আগ্রহ সেি সেি িশম র্োশে

 িৃসি উপিরশণর মূলয িৃসদ্ধ পোওয়ো এিং নিোি নিোি নক্ষশত্র িযোর্যমূশলয িো পোওয়ো িৃিিশের
উপর িোড়সি িোশপর িৃসষ্ট িশরশে
 নিত্রশিোণো ও িুিোমগঞ্জ উভয় নিলোর উত্তরেোিো িৃিিগণ িৃসি উপিরশণর মূলয িৃসদ্ধশি এিসি প্রিোি

িমিযো সহশিশি সিসিি িশরি। অপরসেশি সিশ োরগঞ্জ নিলোর উত্তরেোিো ১০০ িি িৃিশির নভির ৩৭
িি েোসি িশরি িোরো িৃসি উপিরণ উচ্চমূশলয িয় িশরশেি

 েসরদ্র ও প্রোসন্তি িৃিিশের িিয িৃসি ঋণ িহিলভয িয়
 উেোহরণস্বরূপ নিত্রশিোণো নিলোর িৃিিগণ এই মন্তিয িশরি নর্ নিস রভোগ িৃিি িগযোিোিী হওয়োয়

িৃসি ঋশণ প্রশি োসিিোর পোি িো। সিশ োরগশঞ্জর উত্তরেোিো ১০০ িি িৃিশির মশিয নিিলমোত্র ১ িি
সিগি িের িৃসি ঋণ নপশয়শেি। িুিোমগশঞ্জর উত্তরেোিোগণ আসথ্যি িংিশির িোরশণ মহোিশির িোে
নথ্শি িড়ো িুশে ঋণ নিওয়োর েৃষ্টোন্ত িুশল িশরি
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িুপোসর িমূহ
 িৃিিশের নভির িৃসিিংিোন্ত িরিোসর পসরশিিো িম্পশিয িশিিিিো িৃসদ্ধ িরশি হশি।

স্থোিীয় সিসিও এ সিিশয় ভূসমিো রোখশি পোশর। এিই িোশথ্ এ িংিোন্ত িরিোসর প্রিোরণো
িোড়োশিো

 সিসিওর মোিযশম ইউসিয়ি পর্যোশয় িৃিি িংগঠি গশড় নিোলো এিং িৃসিিংিোন্ত িমিযোিমূহ
িমসিিভোশি িরিোসর েপ্তশর নপ িরো

 িরিোসর িমযিিযোগণ নর্ি স্বিাঃপ্রশণোসেি হশয় িৃসিিংিোন্ত িমিযো িমোিোশি এসগশয় আশিি
িো সিসিি িরো। এিই িোশথ্ মসিিসরং িৃসদ্ধর মোিযশম িোশের র্থ্োর্থ্ উপসস্থসি সিসিি িরো

 িিল িৃিিশি আিুসিি িোিোিোে পদ্ধসি ও িলোশিৌ ল িংিোন্ত প্রস ক্ষণ প্রেোি িরো
 িৃিি র্োশি ফিশলর িযোর্য মূলয পোয় িো সিসিি িরো

 এ লশক্ষয িরোিসর িৃিিশের িোে নথ্শি িরিোসর িংগ্রহ সিসিি িরশি হশি
 ইউসিয়ি পর্যোশয় িরিোসর গুেোশমর িযিস্থো িরশি হশি

 িৃসি উপিরশণর মূলয িৃিিশের আয়শত্ব রোখো। এ উশেশ য িিযমোশি সিেযমোি িরিোসর
িুসিিোগুসলর িযসপ্ত িোড়োশিো

 িৃসি ঋণ এর িহিলভযিো সিসিি িরো
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