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ভূসমকা



ভূসমকা 

িাংলাতেশ িরকার দেতশর িকল উন্নয়ি িীসিমালায় এিসিসি’র অগ্রাসিকারিমূহতক অন্তভুযক্ত 
করার িীসিগি সিদ্ধান্ত িযক্ত কতরতে 

র্সেও িামসগ্রক সিিাতর এিসিসি িাস্তিায়তির োসয়ত্ব রাতের, একই িাতথ্ স্থ্ািীয় পর্যাতয় গৃহীি 
পেতক্ষতপর প্রতয়ািিীয়িা এিসিসি কাঠাতমাতি িুস্পষ্টভাতি িযক্ত হতয়তে। এিসিসির ১৭ সি 
অভীতষ্টর মতিয কমপতক্ষ ১২ সির (৯, ১২, ১৩, ১৪ এিং ১৭ িযসিতরতক) িাস্তিায়তি িমসিি 
কসমউসিসি পর্যাতয়র কমযতকৌশল প্রতয়ািি হতি 

িাংলাতেতশ কৃসি, সশক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূসম িযিস্থ্াপিা, কমযিংস্থ্াি, প্রসশক্ষণ, িামাসিক িুরক্ষা 
কমযিূসিিহ দিশ সকেু গুরুত্বপূণয দক্ষতে স্থ্ািীয় িরকাতরর মািযতম িরকাসর পসরতিিা প্রোি করা 
হতয় থ্াতক। িতি দেতশর প্রিযন্ত অঞ্চলগুতলাতি এ িকল দিিা দপৌঁোতিার দক্ষতে অপর্যাপ্তিািহ 
সিসভন্ন িরতির প্রসিিন্ধকিার কথ্া িকতলই স্বীকার কতর

উপতরাক্ত দপ্রক্ষাপতি সিসপসি ও অক্সফাম ইন্ িাংলাতেতশর দর্ৌথ্ উতেযাতগ এিং ইউতরাপীয় 
ইউসিয়তির িহায়িায় “গণিাসিক িুশািতি িিিমৃ্পক্ত প্রসিষ্ঠাতির অংশগ্রহণ”, শীিযক প্রকল্পসি 
িাস্তিাসয়ি হতে

প্রকল্পসির উতেশয হতে িিিমৃ্পক্ত প্রসিষ্ঠািগুতলার জ্ঞািিিযি, িাংগঠসিক এিং দিিওয়াসকযং 
েক্ষিা িৃসদ্ধর মািযতম সিপন্ন এিং প্রাসন্তক িিিম্প্রোতয়র এিসিসি িংসিষ্ট দিিার িাসহো এিং 
রাতের প্রোিকৃি দিিার মাতে িিািসেসহিার একসি দক্ষে প্রস্তুি করা 
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ভূসমকা 

িামাসিক িিািসেসহিা দকৌশতলর প্রাথ্সমক উতেশয হল িািীয় এিং স্থ্ািীয় িীসিসিিযারণ, উন্নয়ি 
অথ্যায়ি, দিিা প্রোি ইিযাসে দক্ষতে িাগসরক এিং িিিমৃ্পক্ত প্রসিষ্ঠািগুতলার, িরকাতরর প্রসি 
েৃসষ্টভসি এিং মতিাভাি প্রকাতশর মািযতম িরকাতরর িিািসেসহিা িৃসদ্ধতি অিোি রাখা 

এোড়াও, এসি িাগসরক ও িিিমৃ্পক্ত প্রসিষ্ঠািগুতলাতক অংশগ্রহণমূলক প্রসিয়ায় িরকাসর কমযকাণ্ড 
পর্যতিক্ষণ এিং িার দপ্রসক্ষতি প্রসিসিয়া দেিার িুতর্াগ কতর দেয় 

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

আতলািয এলাকািমূতহ (িন্দ্বীপ, িরগুিা) িামাসিক সিরীক্ষার সিিয় সহতিতি এিসিসি ৩ (িুস্বাস্থ্য ও 
কলযাণ)-এর আওিায় িািারণ স্বাস্থ্যতিিা এিং দর্ৌি ও প্রিিি স্বাস্থ্যতিিাতক সিিযািি করা হতয়তে। 
এতক্ষতে উক্ত এলাকার দভৌতগাসলক সিপন্নিার দপ্রসক্ষি (উপকূলীয় অঞ্চল) এিং এিসিসি িংসিষ্ট 
প্রিাি একসি উন্নয়ি িযাতলঞ্জ সিতিিিা করা হতয়তে 
 িরুরী প্রতয়ািতি C-section িম্পন্ন করার িিয িযিস্থ্া এিং িক্ষমিা িন্দ্বীতপ পসরিার পসরকল্পিা 

অসফতির দিই
 িিিািক মৃিুযর (প্রসি ১,০০০ িতের সভসত্ততি) হাতরর (২৬.৮%) সেক সেতয় িরগুিা িাংলাতেতশর 

৬৪ দিলার মতিয ১৭িম 
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িথ্য-উপাত্ত িংগ্রতহর পদ্ধসি



িথ্য-উপাত্ত িংগ্রতহর পদ্ধসি 
িামাসিক সিরীক্ষা পসরিালিার িিয সিসিও দিিাতের সিতয় দিাশযাল অসিি সিম গঠি করা হয়। দিাশযাল

অসিি সিম স্বাস্থ্যতিিার িাসিযক সেক সিতিিিায় সিসিওতের অংশগ্রহতণ িূড়ান্তকৃি প্রশ্নপতের উপর দিিা
গ্রহিকারী এিং দিিা প্রোিকারী উভতয়র মাতে দমৌসখক িাক্ষািকার গ্রহণ কতরি। িাক্ষািকার 
প্রোিকারীতের একসি িাসিযক পসরিংখযাি সিতি িুতল িরা হলাঃ

7

উত্তরোিা িন্দ্বীপ িরগুিা
দিিা গ্রহীিা ৮৫ ৭০
দিিা প্রোিকারী
সিসভল িািযি ০ ১
উপতিলা পসরিার কলযাণ কমযকিযা ১ ১
উপতিলা স্বাস্থ্য ও পসরিার কলযাণ কমযকিযা ১ ১
এএইিআই/এফসপআই ১ ১
স্বাস্থ্য িহকারী/িযামতকা ১ ২ 
এফিসিউএ ১ ২
এফিসিউসভ ০ ২
সিএইিসিসপ ১ ৪
ইউসিয়ি পসরিে দিয়ারমযাি ৪ ২
দমাি ১০ ১৬
িিযতমাি ৯৫ ৮৬
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পর্যতিক্ষণিমূহ 



পর্যতিক্ষণিমূহ 
িািারণ িুতর্াগ িুসিিা 
ইউসিয়ি স্বাস্থ্য ও পসরিার কলযািতকন্দ্র এিং কসমউসিসি সিসিতক িরিরাহকৃি ওিুতির দক্ষতে
অতিক িময়ই দেখা র্ায় দর্ সিসেযষ্ট সকেু ওিুি িযাপক িাসহোর কারতণ পরিিযী িালাি আিার পূতিযই
মিুে দশি হতয় র্ায়। এরকম পসরসস্থ্সিতি আগি দরাগীতের প্রতয়ািি অিুর্ায়ী ওিুি প্রোি করা
িম্ভি হয় িা। িাোড়া িামসগ্রক িাসহোর িুলিায় ওিুতির িরিরাহও অতিকতক্ষতে অপ্রিুল থ্াতক
 িন্দ্বীতপ গতড় প্রায় ৩৪% উত্তরোিা িতলতেি িারা িময়মি ঔিি পাতেি িা। এতক্ষতে িরগুিায় 

িসরপকৃি ৬০% দিিাগ্রহীিা িতলতেি কসমউসিসি সিসিক এিং এফিসিউসি দথ্তক প্রতয়ািিীয় ঔিি 
পাওয়া র্ায় িা 

কসমউসিসি সিসিতক িরিরাহকৃি র্িপাসি (দর্মি ওিি িা রক্তিাপ মাপার দমসশি; িথ্য 
িংগ্রহ, িংরক্ষণ ও আপতলাতির লযাপিপ) অতিকতক্ষতেই মািিম্মি িা হওয়ার কারতণ 
অল্পসেতিই িষ্ট হতয় র্ায় র্া পরিিযীতি পসরতিিা প্রোতি সিঘ্ন ঘিায়
 িরগুিায় কসমউসিসি সিসিক ও এফিসিউসিতি কমযরি স্বাস্থ্যতিিাকমযীতের মতি িরকাসরভাতি 

িরিরাহকৃি সিসকৎিা র্িপাসি মািিম্মি িয় িা সিম্মমাতির। িেতর ১ িার ওিি ও উচ্চিা, িাি 
দপ্রিার ও িায়াতিসিি মাপা র্ি, সহতমাতলাসিি ও ইউসরি দিস্ট করার র্ি িরিরাহ করা হয় র্া ২/১ 
মাতির মতিযই িষ্ট হতয় র্ায়। এর ফতল দরাগীতের প্রতয়ািিীয় দিস্ট করা িম্ভি হয় িা। উপরন্তু 
িাসহো দেয়ার পতর র্িপাসি দপতি কমপতক্ষ ৬ মাি িময় দলতগ র্ায়
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পর্যতিক্ষণিমূহ 
িিিল
দর্ৌি ও প্রিিি স্বাস্থ্য এিং িািারণ স্বাস্থ্য দিিা প্রোতির দক্ষতে ইউসিয়ি এিং উপতিলা উভয় 
পর্যাতয়ই মািিম্মি, েক্ষ ও পর্যাপ্ত িিিতলর ঘািসি রতয়তে 
 উোহরণস্বরূপ িলা র্ায়, িন্দ্বীতপ পসরিার কলযাণ েপ্ততর ৮৮ িি দলাকিল থ্াকার কথ্া থ্াকতলও

িিযমাতি ৩২সি পে খাসল আতে। এোড়া, উপতিলা স্বাস্থ্য ও পসরিার কলযাণ েপ্ততর ৭০ িি কমযী 
থ্াকার কথ্া থ্াকতলও আতে মাে ৫৭ িি। এোড়া িন্দ্বীতপ িসরপকৃি একসি সিসিতক িন্তাি প্রিি 
করাতিার িিয দকাি কমযী দিই 

 এতক্ষতে িরগুিায় িসরপকৃি ইউসিয়তি প্রতয়ািতির িুলিায় অতিযক স্বাস্থ্য িহকারী আতেি 

িযিস্থ্াপিা 
কসমউসিসি সিসিকগুসল সিিযাসরি িমতয়র দিতয় অতিক কম িময় িতর দখালা থ্াতক। উপরন্তু, 
িাক্তার/স্বাস্থ্যকমযীরা সিসিকগুতলাতি র্তথ্ষ্ট িময় থ্াতকি িা   
 িসরতপ দেখা র্ায় িন্দ্বীপ এিং িরগুিা উভয় স্থ্াতিই কসমউসিসি সিসিকগুসল িকাল ৯ িা দথ্তক েুপুর 

৩.৩০ পর্যন্ত দখালা থ্াকার কথ্া থ্াকতলও অসিকাংশ দক্ষতেই িা িকাল ১০ িা দথ্তক েুপুর ১ িা 
পর্যন্ত দখালা থ্াতক

 িন্দ্বীতপ দিিাগ্রহীিাতের িথ্যমতি স্বাস্থ্যকমযীরা গতড় ৩৪% এর দিশী িময় কসমউসিসি সিসিকগুসলতি 
উপসস্থ্ি থ্াতকি িা 
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পর্যতিক্ষণিমূহ 
িযিস্থ্াপিা 
কসমউসিসি সিসিকগুসলতি সিিামূতলয প্রাপয সিসভন্ন দিিার সিসিমতয় অথ্য দিওয়ার অসভতর্াগ
অতিকিময়ই িিগণ কতর থ্াতকি
 িন্দ্বীতপ িসড়পকৃি প্রায় ২৬% দিিাগ্রহীিা িতলতেি সিসভন্ন দিিার সিসিমতয় িাতের ৫ দথ্তক ১০০ 

িাকা পর্যন্ত সেতি হতয়তে। এতক্ষতে িরগুিায় িসড়পকৃি প্রায় ৬০% দিিাগ্রহীিা িতলতেি ৪ সি 
কসমউসিসি সিসিতকর ৩ সি দিই ঔিি দপতি ৫ দথ্তক ৫০ িাকা পর্যন্ত সেতি হয়

স্বাস্থ্যকমযীরা সিয়সমি িাসড়তি সভসিি কতরি িা
 িন্দ্বীতপ িসড়পকৃি প্রায় ৫৩% দিিাগ্রহীিা িতলতেি পসরিার কলযাণ িহকারী ২/৩ মাতি একিার 

িাসড়তি সভসিি কতরি র্সেও িাতের প্রসিমাতি সভসিি করার কথ্া 

কসমউসিসি সিসিতক দিিা সিতি দগতল অতিকিময়ই দিিাপ্রাথ্যীরা দিখাতি কমযরিতের
েুিযযিহাতরর সশকার হি। এতি িারা ভসিিযতি দিিা সিতি অিীহা দিাি কতরি
 িন্দ্বীতপ িসড়পকৃি প্রায় ২০% দিিাগ্রহীিা স্বাস্থ্যকমযীতের আিরণ সিতয় অিতন্তাি প্রকাশ কতরতেি
 িরগুিায় িসড়পকৃি প্রায় ৪০% দিিাগ্রহীিা স্বাস্থ্যকমযীতের আিরণ সিতয় অিতন্তাি প্রকাশ কতরতেি 
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পর্যতিক্ষণিমূহ 
মসিিসরং এিং মূলযায়ি
কসমউসিসি সিসিকিমূতহর িোরসকর দক্ষতে র্তথ্ষ্ট েুিযলিা রতয়তে

 িসরতপর িথ্যমতি কসমউসিসি সিসিতক িকল স্ততরর কমযীতের হাসিরা সিসিতির দকাি সিতেযশিা িা 
থ্াকায় পসরিার কলযাণ কমযীরা িপ্তাতহ একসেি সিসিতক হাসিরা দেয়। পরিিযী ৫ সেি দর্ র্ার মি 
িাি-িকগুতলাতি িতল র্াওয়ার কথ্া থ্াকতলও দিগুতলাতি িারা দগতে সকিা দিিা ফতলা-আপ িা 
মসিিসরং করা হয় িা। িাই িারা কাতি র্াওয়ার িযাপাতর উোিীি থ্াতকি। ফতল অতিক দক্ষতেই 
িারা সফতে িা সগতয় িাসড়তি িতি থ্াতকি 

িতিিিিা 
দিিাগ্রহীিাতের মাতে িরকার প্রেত্ত স্বাস্থ্য দিিািমূহ িম্পতকয পুতরাপুসর িারিা িা থ্াকায় িারা প্রাপয
দিিা লাভ দথ্তক িসঞ্চি হয়
 িন্দ্বীতপ িসরপকৃি প্রায় ১৬% দিিাগ্রহীিা িাতিি িা স্বাস্থ্যতকতন্দ্র সক সক দিিা প্রোি করা হয়
 এোড়া ইউসিয়ি স্বাস্থ্য ও পসরিার কলযািতকতন্দ্র দর্ একসি ককতশার স্বাস্থ্যতিিা কণযার থ্াকার কথ্া দি 

সিিতয় িসরপকৃি মাে ৪% দিিাগ্রহীিা িাতিি 
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১. স্থ্ািীয় পর্যাতয় মািিম্মি, েক্ষ ও পর্যাপ্ত িংখযক দিিাোিার প্রাপযিা সিসিি করা
 এতক্ষতে স্থ্ািীয় পর্যাতয় ইসিমতিয সিরু্ক্ত িিিতলর িক্ষমিা িৃসদ্ধর দকাি সিকল্প দিই। একই িাতথ্

িংসিষ্ট অঞ্চতলর সিতশিজ্ঞ দিিাোিাতের দভির র্ারা স্থ্ািীয় িাতের েীঘযতময়াতে সিতয়াগোতির
সিিয়সি দভতি দেখা দর্তি পাতর

 িকল প্রকার েীঘযিূসেিা ও িসিলিা েূর কতর শূণযপতে সিতয়াগোতির দক্ষতে িংসিষ্ট কিৃযপতক্ষর
অগ্রাসিকার সভসত্ততি কাি করা

 দর্িকল এলাকায় সিসেযষ্ট পসরতিিার অভাি রতয়তে (দর্মি িরুরী প্রিূসি দিিা) দিখাতি র্থ্ািম্ভি
দ্রুিিার িাতথ্ দিিাোি কার্যিম িালু করা
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২. িিিল িৃসদ্ধর পাশাপাসশ প্রতয়ািিীয় অিকাঠাতমা, দ্রিযাসে ও িরঞ্জাম িংস্থ্াি করা
 দকিলমাে পর্যাপ্ত িিিল সিতয়াতগর মািযতমই পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যতিিা প্রোি সিসিি করা িম্ভি িয়। 

সিতয়াগকৃি দিিাোিাগণ র্াতি প্রতেয় দিিা র্থ্ার্থ্ভাতি সেতি পাতরি দিিিয প্রতয়ািিীয় 
অিকাঠাতমার উপসস্থ্সি ও রক্ষণাতিক্ষণ, প্রতয়ািিীয় দ্রিযাসে ও িরঞ্জাতমর মািিম্মি, সিয়সমি ও পর্যাপ্ত 
িরিরাহ িাঞ্ছিীয়

 কসমউসিসি সিসিতক পর্যাপ্ত ওিুি ও িরঞ্জাম িরিরাতহর দক্ষতে স্বাস্থ্য অসিেপ্তর গুরুত্বপূণয ভূসমকা 
রাখতি পাতর। িহুল িযিহৃি ওিুতির পর্যাপ্তিা সিসিি করতি সিয়মমাসফক িরিরাতহর পাশাপাসশ 
িাসহো সভসত্তক সিতশি িরিরাতহর িযিস্থ্া করা র্ায়। দিলা ও উপতিলা পর্যাতয়র স্বাস্থ্য কমযকিযাগণ এ 
সিিতয় ভূসমকা রাখতি পাতরি

 কসমউসিসি সিসিক দথ্তক প্রতয়ািিীয় ওিুি ও িরঞ্জাতমর মািওয়ারী িাসহো ঊর্ধ্যিি কিৃযপতক্ষর কাতে 
দপ্ররণ করা এিং দিলা প্রশািতকর উন্নয়ি কসমসির মাসিক িভায় এ সিিয়সি গুরুতত্বর িাতথ্ 
আতলািিা কতর প্রতয়ািিীয় পেতক্ষপ গ্রহণ করতি হতি 
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৩. দিলা এিং উপতিলা পর্যায় দথ্তক িাতের আওিািীি কসমউসিসি সিসিকিমূতহর িোরসকর 
িযিস্থ্া আতরা দিারোর এিং অন্তভুযসক্তমূলক করা

 কসমউসিসি স্বাস্থ্যতিিা প্রোিকারী, স্বাস্থ্য িহকারী ও পসরিার কলযাণ িহকারীর উপসস্থ্সি সিসিি 
করতি িথ্যপ্ররু্সক্ত সিভযর সরতয়ল িাইম মসিিসরং এর িযিস্থ্া করা র্ায়

 িহকারী স্বাস্থ্য পসরেশযকতের র্থ্ার্থ্ োসয়ত্বপালি সিসিিকতল্প একই রকম পেতক্ষপ দিওয়া র্ায়। 
উপতিলা পর্যাতয়র িরকাসর কমযকিযা এতক্ষতে িমিয়কারীর ভুসমকা পালি করতি পাতরি 

৪. দিিাগ্রহীিাতের মাতে িতিিিিা িৃসদ্ধ করতি হতি দর্ি িারা সিতিতের প্রাপয দিিািুকু পাি 
 এতক্ষতে স্থ্ািীয় এিসিও এিং সিসিও িেিযতেরতক িরকার প্রেত্ত িকল স্বাস্থ্যতিিা িম্পতকয িমযক 

িারিা লাভ কতর িািারণ দিিাগ্রহীিাতেরতক িা িািাতি হতি 
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