
সিসিও প্রসিসিসি
গাইিান্ধা, রংপুর এিং িীলফামারী এর পক্ষ হতি

ঢাকাাঃ ১৮ সিতিম্বর ২০১৯

িামাসিক সিরীক্ষা
িামাসিক িুরক্ষা কমমিূসি (সিসিসি)



িূসি

 িূসমকা

 িথ্য-উপাত্ত িংগ্রতহর পদ্ধসি

 পর্মতিক্ষণিমূহ

 িুপাসরশিমূহ

2



িূসমকা

3



িূসমকা 
 িাংলাতেশ িরকার দেতশর িকল উন্নয়ি িীসিমালায় এিসিসি’র অগ্রাসিকারিমূহতক অন্তিুমক্ত 

করার িীসিগি সিদ্ধান্ত িযক্ত কতরতে 
 র্সেও িামসগ্রক সিিাতর এিসিসি িাস্তিায়তির োসয়ত্ব রাতের, একই িাতথ্ স্থািীয় পর্মাতয় গৃহীি 

পেতক্ষতপর প্রতয়ািিীয়িা এিসিসি কাঠাতমাতি িুস্পষ্টিাতি িযক্ত হতয়তে। এিসিসির ১৭ সি 
অিীতষ্টর মতিয কমপতক্ষ ১২ সির (৯, ১২, ১৩, ১৪ এিং ১৭ িযসিতরতক) িাস্তিায়তি িমসিি 
কসমউসিসি পর্মাতয়র কমমতকৌশল প্রতয়ািি হতি 

 িাংলাতেতশ কৃসি, সশক্ষা, স্বাস্থয, িূসম িযিস্থাপিা, কমমিংস্থাি, প্রসশক্ষণ, িামাসিক িুরক্ষা কমমিূসিিহ 
দিশ সকেু গুরুত্বপূণম দক্ষতে স্থািীয় িরকাতরর মািযতম িরকাসর পসরতিিা প্রোি করা হতয় থ্াতক। 
িতি দেতশর প্রিযন্ত অঞ্চলগুতলাতি এ িকল দিিা দপৌঁোতিার দক্ষতে অপর্মাপ্তিািহ সিসিন্ন িরতির 
প্রসিিন্ধকিার কথ্া িকতলই স্বীকার কতর

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

 প্রকল্পসির উতেশয হতে িিিমৃ্পক্ত প্রসিষ্ঠািগুতলার জ্ঞািিিমি, িাংগঠসিক এিং দিিওয়াসকমং ে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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িূসমকা 

 িামাসিক িিািসেসহিা দকৌশতলর প্রাথ্সমক উতেশয হল িািীয় এিং স্থািীয় িীসিসিিমারণ, 
উন্নয়ি অথ্মায়ি, দিিা প্রোি ইিযাসে দক্ষতে িাগসরক এিং িিিমৃ্পক্ত প্রসিষ্ঠািগুতলার, 
িরকাতরর প্রসি েৃসষ্টিসি এিং মতিািাি প্রকাতশর মািযতম িরকাতরর িিািসেসহিা িৃসদ্ধতি 
অিোি রাখা 

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

 দর্তহিু প্রকল্পসি স্থািীয় পর্মাতয় উন্নি দিিা প্রোি, িরকাসর দিিার স্বেিা এিং িিািসেসহিা 
িৃসদ্ধর লতক্ষয িঞ্চাসলি হতি দিসেকগুতলাতক মাথ্ায় দরতখ প্রকতল্পর িাতথ্ িামঞ্জিযপূণম িহুল 
িযিহৃি িামাসিক িিািসেসহিা িুল  সহতিতি িামাসিক সিরীক্ষা (social audit) িুলসি 
সিিমািি করা হতয়তে 
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িূসমকা 
 িামাসিক সিরীক্ষার সিিয়িস্তু সহতিতি িামাসিক িুরক্ষা কমমিূসি (সিসিসি) সিিমািি করার

কারণাঃ
 িামাসিক সিরীক্ষার আতলািয এলাকা সহতিতি গাইিান্ধা, রংপুর ও িীলফামারীতক সিিমাসিি

করা হতয়তে। এই দিলািমূহ িাংলাতেতশর েসরদ্রিম সিিাগ রংপুর এর অন্তগমি
 ২০১৬ িাতলর খািা আয়িযয় িরীতপর িথ্যািুর্ায়ী গাইিান্ধা, রংপুর ও িীলফামারী দিলায়

োসরতদ্রযর হার র্থ্ািতম ৪৬.৭%, ৪৩.৮% ও ৩২.৩% (উচ্চ োসরদ্রযিীমা অিুর্ায়ী) র্া দেতশর
গড় হাতরর (২৪.৩%) দিতয় অতিক দিসশ

 েসরদ্র িিগতণর আথ্মিামাসিক উন্নয়ি িািতি িামাসিক িুরক্ষা কমমিূসি উতেখতর্াগয িূসমকা
রাখতি পাতর

 এিসিসির অন্তগমি দিশসকেু অিীষ্ট দর্মি োসরদ্রয সিতলাপ, িুস্বাস্থয ও কলযাণ, দিন্ডার িমিা, 
দশািি কাি ও অথ্মনিসিক প্রিৃসদ্ধ, অিমিা হ্রাি এিং দিিকল অিীষ্ট িংসিষ্ট লক্ষযমাোিমূহ 
অিমতির িিয িামাসিক িুরক্ষার উপর সিতশি গুরুত্বাতরাপ করা হতয়তে

 িামাসিক িুরক্ষা কমমিূসিিমূহ একই িাতথ্ একাসিক দক্ষেতক প্রিাসিি করার মািযতম 
এিসিসি িাস্তিায়তি িসিয় িূসমকা পালি করতি পাতর

- এ দপ্রক্ষাপতি িামাসিক িুরক্ষা কমমিূসির একসি উোহরণ সহতিতি সিসিসিতক সিিমাসিি করা
হতয়তে
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িথ্য-উপাত্ত িংগ্রতহর পদ্ধসি
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িথ্য-উপাত্ত িংগ্রতহর পদ্ধসি

গাইিান্ধা
 দিলার ফুলেসড় উপতিলার গিাসরয়া ও ফুলেসড় ইউসিয়তির দমাি ১০০ িি িুসিিাতিাগী

দথ্তক সিসিসি কমমিূসির সিসিন্ন আসিক িম্পতকম িািতি িাওয়া হতয়তে
 উপতিলা মসহলা সিিয়ক কমমকিমািহ উপতরাক্ত েুইসি ইউসিয়তির ইউসিয়ি পসরিে হতি

িিমতমাি পাাঁিিি দিিা প্রোিকারীর কাে দথ্তক িথ্য িংগ্রহ করা হতয়তে

িীলফামারী
 দিলার সিমলা উপতিলার পূিম োিিাই, দিপাখসড়িাড়ী ও খগাখসড়িাড়ী ইউসিয়তির দমাি ৯০

িি উপকারতিাগীর কাে দথ্তক সিসিসি কমমিূসির সিসিন্ন সেক িম্পতকম িািতি িাওয়া হতয়তে
 সিমলা উপতিলার মসহলা সিিয়ক কমমকিমািহ উপতরাক্ত সিিসি ইউসিয়তির ইউসিয়ি পসরিে 

হতি িিমতমাি িারিি দিিা প্রোিকারীর কাে দথ্তক িথ্য িংগ্রহ করা হতয়তে
 ইউসিয়ি পসরিেগুসলর দিয়ারমযািিৃতের কাে দথ্তক িথ্য িংগ্রহ করা হতয়তে
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পর্মতিক্ষণিমূহ
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পর্মতিক্ষণিমূহ
 িামাসিক সিরীক্ষার িথ্য িংগ্রহকাতল সিসিসির উপকারতিাগীতের অতিতকই িতলতেি দর্

সিসিসি কািম দপতি আত্নীয়-স্বিি ও স্থািীয় দিিা িুপাসরশ কতরতেি। অতিতকর মতিই সিিা
িেসিতর এ কািম পাওয়া র্ায় িা

 সিসিসি কমমিূসিতি িাম অন্তিুমক্ত করার িিয সকেুতক্ষতে সিয়মিসহিুমি অতথ্মর দলিতেতির
অসিতর্াগ পাওয়া র্ায়। দর্মি গাইিান্ধার ১০০ িি উত্তরোিার মতিয ১১ িি এিং
িীলফামারীর ৯০ িি উত্তরোিার মতিয ৬ িি এরূপ অসিতর্াগ কতরি। এতক্ষতে
রািনিসিক প্রিািশালীতের িসড়ি থ্াকারও অসিতর্াগ পাওয়া র্ায়

 দিিাোিাতের দিিতরও দকাি দকাি দক্ষতে িুসিিাতিাগী সিিমািতির শিম সিতয় িুস্পষ্ট িারণা
থ্াতক িা। দর্মি িীলফামারী দিলার সিিিি ইউসিয়ি পসরিে দিয়ারমযাি সিসিসি
িুসিিাতিাগীর িয়িিীমা সিতয় সিিরকম িথ্য দেি

 সিসিসি কািম সিিরতণ স্ট্যাসন্ডং কসমসির খুি দিসশ িমৃ্পক্তিা থ্াতক িা এরূপ মন্তিয
িীলফামারী দিলা দথ্তক পাওয়া দগতে

 কখতিা কখতিা সিসিসিতি প্রেত্ত দ্রিযিমূহ ওিতি কম থ্াতক। উোহরণস্বরূপ গাইিান্ধা
দিলার িরীপকৃি ১০০ িি উপকারতিাগীর দিির ২৩ িি এিং িীলফামারী দিলায় ৯০
িতির দিির ৭ িি ওিতি ১-২ িার কম পাওয়ার অসিতর্াগ কতরি।
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পর্মতিক্ষণিমূহ
 ওিতি কম দপতল িা অিয দকাি িমিযার কথ্া িাসিতয় অসিতর্াগ করতল অতিক িময়ই

িার দকাি িমািাি হয় িা। িতি এতক্ষতে এলাকাসিসত্তক পাথ্মকয রতয়তে। দর্মি গাইিান্ধার
অসিতর্াগকারীগণ দকাি িমািাি িা দপতলও িীলফামারীতি এ সিে িমূ্পণম সিপরীি
 অতিকতক্ষতে দকািরকম িমিযা থ্াকতলও িুসিিাতিাগীরা অসিতর্াগ কতরি িা

 অতিকতক্ষতেই িুসিিাতিাগীতের কাে দথ্তক সিসিসির িাতলর প্রসি িস্তা িািে সকেু অথ্ম
আোয় করা হয়। দর্মি গাইিান্ধা দিলায় ১০০ এর মতিয ৫০ িি িস্তাপ্রসি ২৫-৩০ িাকা
এিং িীলফামারী দিলায় ৯০ এর মতিয ১৭ িি িস্তাপ্রসি ১০-২০ িাকা কতর সেতয়তেি

 সিসিসি কমমিূসির আওিায় িুসিিাতিাগীতের সিসিন্ন প্রসশক্ষতণর িযিস্থা করা থ্াকতলও িাস্ততি
এর প্রতয়াগ খুি িামািযই। উোহরণস্বরূপ গাইিান্ধা দিলার িরীপকৃি ১০০ িুসিিাতিাগীর
দিির মাে ২৫ িি ১-২ সেিিযাপী প্রসশক্ষণ দপতয়তেি। িীলফামারীর দক্ষতে এ হার ৯০
িতির দিির মাে ৩ িি। র্সেও দিলার সিমলা উপতিলার মসহলা সিিয়ক কমমকিমা ৫
সেতির প্রসশক্ষতণর কথ্া উতেখ কতরি

 উপকারতিাগীতের মতি প্রাথ্সমক র্ািাইিাোই দথ্তক শুরু কতর িাল সিিরণ করা পর্মন্ত
প্রথ্তম মসিিসরং িযিস্থা িিল থ্াকতলও িা পরিিমীতি অিল হতয় পতড়

 দিিাগ্রহীিা ও দিিাপ্রোিকারীতের মতিয কার্মকর িমিয় িা দর্াগাতর্াগ িা থ্াকা
11
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িুপাসরশিমূহ
 দিিাোিা ও দিিাগ্রহীিা উিয়পতক্ষর মতিই এলাকার িাসহোর িাতথ্ িামঞ্জিয দরতখ সিসিসি

কাতিমর িংখযা িৃসদ্ধ করতি হতি
 িরকাসর িীসিমালা অিুর্ায়ী অগ্রাসিকার সিতিিিা কতর উপরু্ক্ত িযসক্ততক সিসিসি প্রোি করা

সিসিি করতি হতি। এতক্ষতে রািনিসিক প্রিাি খািাতিা ও অতথ্মর দলিতেি িন্ধ করতি
হতি। িিিমৃ্পক্ত প্রসিষ্ঠািিমূহ এ সিিতয় িূসমকা রাখতি পাতর

 সিসিসির িরােকৃি িাল িময়মি সিিরণ করতি হতি
 সিসিসি কািম সিিরতণ স্ট্যাসন্ডং কসমসির িমৃ্পক্তিা িৃসদ্ধ করতি হতি
 সিসিসি কমমিূসির অসিতর্াগ সিষ্পসত্ত িযিস্থার র্থ্ার্থ্ প্রতয়াগ সিসিি করতি হতি
 উপকারতিাগীতের স্বািলম্বী করার িিয কমমিূসির িীসিমালার আতলাতক র্থ্ার্থ্ প্রসশক্ষতণর

িযিস্থা করতি হতি
 উপতিলা মসহলা সিিয়ক কমমকিমার েপ্তর হতি সিয়সমি মসিিসরং এর িযিস্থা করতি হতি
 িতিমাপসর দিিাগ্রহীিা ও দিিাপ্রোিকারীতের মতিয কার্মকর দর্াগাতর্াগ গতড় িুলতি হতি।

িিিমৃ্পক্ত প্রসিষ্ঠািিমূহ এ সিিতয় িূসমকা রাখতি পাতর
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