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ভূসমকা



ভূসমকা 

িাংলাতেি িরকার দেতির িকল উন্নয়ি িীসিমালায় এিসিসজ’র অগ্রাসিকারিমূহতক অন্তভুযক্ত 
করার িীসিগি সিদ্ধান্ত িযক্ত কতরতে 

র্সেও িামসগ্রক সিিাতর এিসিসজ িাস্তিায়তির োসয়ত্ব রাতের, একই িাতথ্ স্থািীয় পর্যাতয় গৃহীি 
পেতক্ষতপর প্রতয়াজিীয়িা এিসিসজ কাঠাতমাতি িুস্পষ্টভাতি িযক্ত হতয়তে। এিসিসজর ১৭ সি 
অভীতষ্টর মতিয কমপতক্ষ ১২ সির (৯, ১২, ১৩, ১৪ এিং ১৭ িযসিতরতক) িাস্তিায়তি িমসিি 
কসমউসিসি পর্যাতয়র কমযতকৌিল প্রতয়াজি হতি 

িাংলাতেতি কৃসি, সিক্ষা, স্বাস্থয, ভূসম িযিস্থাপিা, কমযিংস্থাি, প্রসিক্ষণ, িামাসজক িুরক্ষা 
কমযিূসিিহ দিি সকেু গুরুত্বপূণয দক্ষতে স্থািীয় িরকাতরর মািযতম িরকাসর পসরতিিা প্রোি করা 
হতয় থ্াতক। িতি দেতির প্রিযন্ত অঞ্চলগুতলাতি এ িকল দিিা দপৌঁোতিার দক্ষতে অপর্যাপ্তিািহ 
সিসভন্ন িরতির প্রসিিন্ধকিার কথ্া িকতলই স্বীকার কতর

উপতরাক্ত দপ্রক্ষাপতি সিসপসি ও অক্সফাম ইন্ িাংলাতেতির দর্ৌথ্ উতেযাতগ এিং ইউতরাপীয় 
ইউসিয়তির িহায়িায় “গণিাসিক িুিািতি জিিমৃ্পক্ত প্রসিষ্ঠাতির অংিগ্রহণ”, িীিযক প্রকল্পসি 
িাস্তিাসয়ি হতে

প্রকল্পসির উতেিয হতে জিিমৃ্পক্ত প্রসিষ্ঠািগুতলার জ্ঞািিিযি, িাংগঠসিক এিং দিিওয়াসকযং 
েক্ষিা িৃসদ্ধর মািযতম সিপন্ন এিং প্রাসন্তক জিিম্প্রোতয়র এিসিসজ িংসিষ্ট দিিার িাসহো এিং 
রাতের প্রোিকৃি দিিার মাতে জিািসেসহিার একসি দক্ষে প্রস্তুি করা 

4



ভূসমকা 

িামাসজক জিািসেসহিা দকৌিতলর প্রাথ্সমক উতেিয হল জািীয় এিং স্থািীয় িীসিসিিযারণ, উন্নয়ি 
অথ্যায়ি, দিিা প্রোি ইিযাসে দক্ষতে িাগসরক এিং জিিমৃ্পক্ত প্রসিষ্ঠািগুতলার, িরকাতরর প্রসি 
েৃসষ্টভসি এিং মতিাভাি প্রকাতির মািযতম িরকাতরর জিািসেসহিা িৃসদ্ধতি অিোি রাখা 

এোিাও, এসি িাগসরক ও জিিমৃ্পক্ত প্রসিষ্ঠািগুতলাতক অংিগ্রহণমূলক প্রসিয়ায় িরকাসর কমযকাণ্ড 
পর্যতিক্ষণ এিং িার দপ্রসক্ষতি প্রসিসিয়া দেিার িুতর্াগ কতর দেয় 

দর্তহিু প্রকল্পসি স্থািীয় পর্যাতয় উন্নি দিিা প্রোি, িরকাসর দিিার স্বেিা এিং জিািসেসহিা িৃসদ্ধর 
লতক্ষয িঞ্চাসলি হতি দিসেকগুতলাতক মাথ্ায় দরতখ প্রকতল্পর িাতথ্ িামঞ্জিযপূণয িহুল িযিহৃি 
িামাসজক জিািসেসহিা িুল  সহতিতি িামাসজক সিরীক্ষা (social audit) িুলসি সিিযািি করা হতয়তে 

আতলািয এলাকািমূতহ (জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, কুসিগ্রাম) িামাসজক সিরীক্ষার সিিয় সহতিতি 
এিসিসজ ৪ (গুিগি সিক্ষা)-এর আওিায় প্রাথ্সমক সিক্ষাতক সিিযািি করা হতয়তে। এতক্ষতে উক্ত 
এলাকার দভৌতগাসলক সিপন্নিার দপ্রসক্ষি (ির) এিং এিসিসজ িংসিষ্ট প্রিাি একসি উন্নয়ি িযাতলঞ্জ 
সিতিিিা করা হতয়তে 
 আতলািয এলাকািমূতহ প্রাথ্সমক সিক্ষায় েতি পিার হার জািীয় গতির দিতয় দিিী (১৮.৮%, ২০১৭)
 আতলািয এলাকািমূতহ ৫ম দেণী পর্যন্ত সিতক থ্াকার হার জািীয় গতির দিতয় কম (৮৩.৩%, ২০১৭)
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িথ্য-উপাত্ত িংগ্রতহর পদ্ধসি



িথ্য-উপাত্ত িংগ্রতহর পদ্ধসি 
িামাসজক সিরীক্ষা পসরিালিার জিয সিসিও দিিাতের সিতয় দিািযাল অসিি সিম গঠি করা হয়। দিািযাল

অসিি সিম প্রাথ্সমক সিক্ষার িাসিযক সেক সিতিিিায় সিসিওতের অংিগ্রহতণ িূিান্তকৃি প্রশ্নপতের উপর
দিিা গ্রহিকারী এিং দিিা প্রোিকারী উভতয়র মাতে দমৌসখক িাক্ষািকার গ্রহণ কতরি। িাক্ষািকার 
প্রোিকারীতের একসি িাসিযক পসরিংখযাি সিতি িুতল িরা হলাঃ

7

উত্তরোিা জামালপুর সিরাজগঞ্জ কুসিগ্রাম
দিিাগ্রহীিা
সিক্ষাথ্যী ৫০ ১০৩ ১০০
অসভভািক ৫০ ২০ ৫০
দমাি ১০০ ১২৩ ১৫০
দিিা প্রোিকারী
সিক্ষক ২৫ ১০ ৫০
এিএমসি ২৫ ১০ ২৫
স্থািীয় িরকার প্রসিসিসি ৩ ৮ ২
উর্ধ্যিি সিক্ষা কমযকিযা ১ ১ ২
দমাি ৫৪ ২৯ ৭৭
িিযতমাি ১৫৪ ১৫২ ২২৭
দমাি সিেযালয় ২৫ ১৪ ২৫
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পর্যতিক্ষণিমূহ 



পর্যতিক্ষণিমূহ 
প্রাপ্ত িথ্য-উপাত্ত অিুর্ায়ী আতলািয এলাকািমূতহ প্রায় ৬০% সিক্ষাথ্যী ৫ম দেণী হতি েতি পতর। প্রাথ্সমক 
সিক্ষা িংসিষ্ট দিিা প্রোি এিং গ্রহণ িম্পসকযি িকল িযাতলঞ্জিমূহতক সিতনাক্ত দেণীসিভাতগর আওিায় 
সলসপিদ্ধ করা দর্তি পাতর

অিকাঠাতমাগি িুতর্াগ িুসিিা
সিরাজগঞ্জ এিং কুসিগ্রাতম জসরপকৃি প্রায় ৪৩-৬৮% সিেযালতয় িারি ক্ষমিার দিতয় দিিী োে-োেী 

িতি। এতক্ষতে কুসিগ্রাতমর দরৌমারীর অিস্থা িুলিামূলকভাতি খারাপ 

সিরাজগঞ্জ এিং কুসিগ্রাতম জসরপকৃি প্রায় ৪৩-৪৪% সিেযালতয় স্বাস্থযিম্মি পয়াঃসিস্কািি িযিস্থা দিই। 
এতক্ষতে জামালপুতর জসরপকৃি প্রায় ৬৮% সিেযালতয় স্বাস্থযিম্মি পয়াঃসিস্কািি িযিস্থা দিই

সিরাজগঞ্জ এিং কুসিগ্রাতম জসরপকৃি প্রায় ৫২-৫৭% সিেযালতয় দমতয়তের জিয আলাো লযাসিি 

সিরাজগঞ্জ এিং কুসিগ্রাতম জসরপকৃি প্রায় ৭১-৮৪% সিেযালতয় প্রসিিন্ধীতের জিয দকাি আলাো িুসিিা 
দিই। এতক্ষতে কুসিগ্রাতমর দরৌমারীর অিস্থা িুলিামূলকভাতি খারাপ 

দকাি সিেযালতয়ই প্রাথ্সমক সিসকৎিার িযিস্থা দিই 

সিরাজগঞ্জ এিং কুসিগ্রাতম জসরপকৃি প্রায় ৩৬-৬০% সিেযালতয় দকাি সিতিােতির িযিস্থা দিই। এতক্ষতে 
কুসিগ্রাতমর দরৌমারীর অিস্থা িুলিামূলকভাতি খারাপ 
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পর্যতিক্ষণিমূহ 
আসথ্যক িুতর্াগ িুসিিা 
জসরপকৃি িিভাগ সু্কতলই উপিৃসত্তর িযিস্থা আতে এিং গতি প্রায় ৯০% এর মি সিক্ষাথ্যী উপিৃসত্তর 

িুসিিা দভাগ করতেি 
জসরপকৃি িিভাগ সু্কতলই সু্কল সফসিং িযিস্থা আতে এিং গতি প্রায় িকল সিক্ষাথ্যী এর িুসিিা দভাগ 

করতেি। শুিুমাে জামালপুতর জসরপকৃি ৫৬% সিেযালতয় এই িযিস্থা পাওয়া র্ায় সি

জিিল
সিেযালয়িমূতহ প্রতয়াজি অিুর্ায়ী সিক্ষক দিই এিং সিিয়সভসত্তক সিক্ষক দিই। এ কারতণ অতিক িময় 

িেলী সিক্ষকতের দ্বারা ক্লাি সিতি হয়।
 সিরাজগঞ্জ এিং কুসিগ্রাতম জসরপকৃি প্রায় িকল উত্তরোিা িতলতেি সিেযালতয় প্রতয়াজি অিুর্ায়ী সিক্ষক 

দিই 
 সিরাজগঞ্জ এিং কুসিগ্রাতম জসরপকৃি প্রায় ৮৮-১০০% উত্তরোিা িতলতেি সিেযালতয় দকাি সিিয়সভসত্তক

সিক্ষক দিই
 সিরাজগঞ্জ এিং কুসিগ্রাতম প্রায় ৩৫-৪৩% উত্তরোিা িতলতেি সিেযালতয় িেলী সিক্ষকতের দ্বারা ক্লাি দিয়া

হয়

আতলািয সিি দজলায় জসরপকৃি প্রায় ৬৮-৯৮% উত্তরোিা িতলতেি সিেযালতয় সিক্ষকতের প্রসিক্ষতণর 
িযিস্থা রতয়তে। এতক্ষতে কুসিগ্রাতমর প্রায় িকল উত্তরোিা িতলতেি সিক্ষকতের প্রসিক্ষতণর িযিস্থা রতয়তে 
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পর্যতিক্ষণিমূহ 
িযিস্থাপিা 
সিক্ষতকরা সিয়সমি সু্কতল এিং ক্লািরুতম উপসস্থি থ্াতকি িা। উপরন্তু অতিতকই সিক্ষাথ্যীতের প্রাইতভি 

পিতি উৎিাসহি কতর
 সিরাজগতঞ্জ জসরপকৃি প্রায় ৬০% উত্তরোিা িতলতেি সিক্ষতকরা সিয়সমি এিং র্থ্ািমতয় ক্লাতি 

আতিি িা। এতক্ষতে কুসিগ্রাতমর প্রায় ৮৫% উত্তরোিা িতলতেি সিক্ষতকরা সিয়সমি এিং র্থ্ািমতয় 
ক্লাতি আতিি 

 সিরাজগঞ্জ এিং কুসিগ্রাতম জসরপকৃি প্রায় ৭১% উত্তরোিা িতলতেি সিক্ষতকরা সিক্ষাথ্যীতের প্রাইতভি 
পিতি উৎিাসহি কতর এিং প্রায় ৬২-৮৫% উত্তরোিা িতলতেি সিক্ষাথ্যীতের প্রাইতভি পিতি হয় 

অসিকাংি সিেযালতয় এিএমসি থ্াকতলও সিয়সমি এিএমসি িভা হয় িা। এিএমসির িেিযগণ অতিক 
দক্ষতেই সিতজতের োসয়ত্ব িম্পতকয অিগি িি
 সিরাজগতঞ্জ জসরপকৃি প্রায় ৭৫% উত্তরোিা িতলতেি সিয়সমি এিএমসি িভা হয় িা। এতক্ষতে 

কুসিগ্রাতমর প্রায় ৮৭% উত্তরোিা িতলতেি সিয়সমি এিএমসি িভা হয়
 জামালপুতর জসরপকৃি প্রায় ৪৮% সিেযালতয়র এিএমসি িভাপসি ও োসয়ত্বপ্রাপ্তরা িাতের োসয়ত্ব 

িম্পতকয অিগি িি  
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পর্যতিক্ষণিমূহ 
সিয়সমি অসভভািক িভা হয় িা এিং অতিক দক্ষতেই অসভভািকতের অসভতর্াগ গ্রহণ এিং সিষ্পসত্তর জিয 

র্থ্ার্থ্ িযিস্থা গ্রহণ করা হয় িা। দিিাোিা এিং দিিাগ্রহীিা উভতয়র মাতেই সিশু িুরক্ষা িীসিমালা 
িম্পতকয িতিিিিার অভাি রতয়তে
 জামালপুর ও সিরাজগতঞ্জ জসরপকৃি প্রায় ৬৪-৮৪% উত্তরোিা িতলতেি সিয়সমি অসভভািক িভা হয় 

িা। এতক্ষতে কুসিগ্রাতমর প্রায় ৮৮% উত্তরোিা িতলতেি সিয়সমি অসভভািক িভা হয় 
 সিরাজগতঞ্জ জসরপকৃি প্রায় ৫৩% উত্তরোিা িতলতেি অসভভািকতের অসভতর্াগ গ্রহণ এিং সিষ্পসত্তর 

জিয র্থ্ার্থ্ িযিস্থা গ্রহণ করা হয় িা। এতক্ষতে কুসিগ্রাতমর প্রায় ৭৪% উত্তরোিা িতলতেি সিয়সমি 
অসভভািক িভা হয়

 সিরাজগতঞ্জ জসরপকৃি প্রায় ৭৫% উত্তরোিা সিশু িুরক্ষা িীসিমালা িম্পতকয অিগি িি। এতক্ষতে 
কুসিগ্রাতমর প্রায় ৭৯% উত্তরোিা িতলতেি িারা সিশু িুরক্ষা িীসিমালা িম্পতকয অিগি 

মসিিসরং এিং মূলযায়ি
প্রায় িকল সিেযালতয় সিয়সমি পরীক্ষা অিুসষ্ঠি হয়। সকন্তু উর্ধ্যিি কমযকিযারা সিয়সমি সু্কল 
পসরেিযি িা করার কারতণ অতিক অিযিস্থাপিা রতয় র্ায় 
 সিরাজগতঞ্জ জসরপকৃি প্রায় ৭১% উত্তরোিা িতলতেি উর্ধ্যিি কমযকিযারা সিয়সমি সু্কল পসরেিযি 

কতরি িা। এতক্ষতে কুসিগ্রাতমর প্রায় ৯১% উত্তরোিা িতলতেি উর্ধ্যিি কমযকিযারা সিয়সমি সু্কল 
পসরেিযি কতরি 
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িািারণ িুপাসরিিমূহ 
১. সিেযালয়িমূতহর মাতিান্নয়তি অিকাঠাতমাগি িুতর্াগ িুসিিা িৃসদ্ধ করতি হতি 

 সিক্ষাথ্যীতের িিার পর্যাপ্ত িযিস্থা কতর সেতি হতি দর্ি ক্লাতি মতিাতর্াগ সিসিি িা হয় এিং গুিগি 
সিক্ষা অজযতি সিি িা ঘতি

 িকল সিেযালতয় স্বাস্থযিম্মি পয়াঃসিস্কািি িযিস্থা করতি হতি এিং োেীতের জিয আলাো লযাসিতির 
িুিযিস্থা করতি হতি 

 িকল সিেযালয় িািযিামূলক প্রাথ্সমক সিসকৎিার িযিস্থা করতি হতি
 প্রসিিন্ধীতের জিয আলাো অিকাঠাতমাগি িুসিিা সিসিি করতি হতি

২. সিেযালয়িমূতহ পর্যাপ্ত পসরমাণ এিং েক্ষ জিিল সিসিি করতি হতি
 সিেযালয়িমূতহর সিক্ষকতের িূিয পেগুসল অসিলতম্ব পূরণ করতি হতি
 এতক্ষতে প্রতয়াজি অিুর্ায়ী সিিয়সভসত্তক সিক্ষক সিতয়াতগর প্রসি সিতিি মতিাতর্াগ সেতি হতি
 িেলী সিক্ষক সেতয় ক্লাি দিয়ার িিযা িন্ধ করতি হতি
 সিক্ষকতের িািারণ প্রসিক্ষতণর িাইতরও জীিি েক্ষিা-সভসত্তক এিং সিিয়সভসত্তক প্রসিক্ষণ প্রোতির

উপর দজার সেতি হতি
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৩. সিেযালয় পসরিালিার িাতথ্ জসিি িকল অিযিস্থাপিা েূর করতি হতি এিং এতক্ষতে িোরসক
িযিস্থা দজারোর করতি হতি

 সিয়সমি এিং সিসেযষ্ট িমতয় সিক্ষকতের ক্লািরুতম উপসস্থি এিং প্রস্থাি সিসিি করতি হতি। এতক্ষতে র্ারা সিয়সমি 
িাতেরতক স্বীকৃসি দেয়া দর্তি পাতর র্াতি অসিয়সমিরাও উৎিাসহি হয়

 সিক্ষাথ্যীতের প্রাইতভি পিাতিার জিয উৎিাসহি করা র্াতি িা। িতি র্ারা েুিযল সিক্ষাথ্যী িাতের জিয আলাোভাতি 
িময় দেয়া দর্তি পাতর

 এিএমসি িেিযতের সিিযািি পরিিযীতিই িাতের সিজস্ব োসয়ত্ব এিং কার্যসিসি িম্পতকয িমযক িারণা সেতি হতি 
এিং িারা দর্ি সিয়সমি িভা কতরি িা সিসিি করতি হতি

 অসভভািকতের সিয়সমি িভা করতি হতি, িভার সিদ্ধান্তিমূহ র্থ্ার্থ্ভাতি সলসপিদ্ধ করতি হতি এিং 
অসভভািকতের অসভতর্াগিমূহ সিষ্পসত্তর জিয দ্রুি এিং র্থ্ার্থ্ িযিস্থা সিতি হতি 

 উর্ধ্যিি কমযকিযাতের সু্কল মসিিসরং িািাতি হতি  

সিতিি িুপাসরিিমূহ 
পর্যতিক্ষণিমূহ দথ্তক প্রসিয়মাি হয় দর্ একই িরতণর দভৌতগাসলক বিসিষ্টয হওয়া িতেও িূিক অিুর্ায়ী 
দজলািমূতহর কার্যেক্ষিার পাথ্যকয রতয়তে। দর্মিাঃ অিকাঠাতমাগি িুতর্াগ িুসিিার পর্যাপ্তিায় কুসিগ্রাম অপর 
েুই দজলা দথ্তক সপসেতয় থ্াকতলও িযিস্থাপিা এিং মসিিসরং-এর িূিকিমূতহ অতিক ভাল অিস্থাতি রতয়তে। 
িাই িম্পতের িীমািদ্ধিাতক মাথ্ায় দরতখ দর্ এলাকা গুিগি প্রাথ্সমক সিক্ষা অজযতি দর্িকল দক্ষেিমূতহ 
দিিী সপসেতয় পতি আতে দিসেতক সিতিিভাতি িজর সেতি হতি    
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