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ভূসমকো



ভূসমকো 

িোংলোরদশ ি কো  দদরশ  িকল উন্নয়ি িীসিমোলোয় এিসিসজ’  অগ্রোসিকো িমূহরক অন্তভুযক্ত 
ক ো  িীসিগি সিদ্ধোন্ত িযক্ত কর রে 

র্সদও িোমসগ্রক সিিোর  এিসিসজ িোস্তিোয়রি  দোসয়ত্ব  োরে , একই িোরথ্ স্থোিীয় ির্যোরয় গৃহীি 
িদরক্ষরি  প্ররয়োজিীয়িো এিসিসজ কোঠোরমোরি িুস্পষ্টভোরি িযক্ত হরয়রে। এিসিসজ  ১৭ সি 
অভীরষ্ট  মরিয কমিরক্ষ ১২ সি  (৯, ১২, ১৩, ১৪ এিং ১৭ িযসির রক) িোস্তিোয়রি িমসিি 
কসমউসিসি ির্যোরয়  কমযরকৌশল প্ররয়োজি হরি 

িোংলোরদরশ কৃসি, সশক্ষো, স্বোস্থয, ভূসম িযিস্থোিিো, কমযিংস্থোি, প্রসশক্ষণ, িোমোসজক িু ক্ষো 
কমযিূসিিহ দিশ সকেু গুরুত্বিূণয দক্ষরে স্থোিীয় ি কোর   মোিযরম ি কোস  িস রিিো প্রদোি ক ো 
হরয় থ্োরক। িরি দদরশ  প্রিযন্ত অঞ্চলগুরলোরি এ িকল দিিো দিৌঁেোরিো দক্ষরে অির্যোপ্তিোিহ 
সিসভন্ন ি রি  প্রসিিন্ধকিো  কথ্ো িকরলই স্বীকো  কর 

উির োক্ত দপ্রক্ষোিরি সিসিসি ও অক্সফোম ইন্ িোংলোরদরশ  দর্ৌথ্ উরদযোরগ এিং ইউর োিীয় 
ইউসিয়রি  িহোয়িোয় “গণিোসিক িুশোিরি জিিমৃ্পক্ত প্রসিষ্ঠোরি  অংশগ্রহণ”, শীিযক প্রকল্পসি 
িোস্তিোসয়ি হরে

প্রকল্পসি  উরেশয হরে জিিমৃ্পক্ত প্রসিষ্ঠোিগুরলো  জ্ঞোিিিযি, িোংগঠসিক এিং দিিওয়োসকযং 
দক্ষিো িৃসদ্ধ  মোিযরম সিিন্ন এিং প্রোসন্তক জিিম্প্রদোরয়  এিসিসজ িংসিষ্ট দিিো  িোসহদো এিং 
 োরে  প্রদোিকৃি দিিো  মোরে জিোিসদসহিো  একসি দক্ষে প্রস্তুি ক ো 

4



ভূসমকো 

িোমোসজক জিোিসদসহিো দকৌশরল  প্রোথ্সমক উরেশয হল জোিীয় এিং স্থোিীয় িীসিসিিযো ণ, উন্নয়ি 
অথ্যোয়ি, দিিো প্রদোি ইিযোসদ দক্ষরে িোগস ক এিং জিিমৃ্পক্ত প্রসিষ্ঠোিগুরলো , ি কোর   প্রসি 
দৃসষ্টভসি এিং মরিোভোি প্রকোরশ  মোিযরম ি কোর   জিোিসদসহিো িৃসদ্ধরি অিদোি  োা ো 

এেোড়োও, এসি িোগস ক ও জিিমৃ্পক্ত প্রসিষ্ঠোিগুরলোরক অংশগ্রহণমূলক প্রসিয়োয় ি কোস  কমযকোণ্ড 
ির্যরিক্ষণ এিং িো  দপ্রসক্ষরি প্রসিসিয়ো দদিো  িুরর্োগ কর  দদয় 

দর্রহিু প্রকল্পসি স্থোিীয় ির্যোরয় উন্নি দিিো প্রদোি, ি কোস  দিিো  স্বেিো এিং জিোিসদসহিো িৃসদ্ধ  
লরক্ষয িঞ্চোসলি হরি দিসদকগুরলোরক মোথ্োয় দ রা  প্রকরল্প  িোরথ্ িোমঞ্জিযিূণয িহুল িযিহৃি 
িোমোসজক জিোিসদসহিো িুল  সহরিরি িোমোসজক সি ীক্ষো (social audit) িুলসি সিিযোিি ক ো হরয়রে 

আরলোিয এলোকোয় (িোিক্ষী ো) িোমোসজক সি ীক্ষো  সিিয় সহরিরি এিসিসজ ৬ (সি োিদ িোসি ও 
িয়াঃসিষ্কোশি)-এ  আওিোয় সি োিদ িোসি দিিো সিিযোিি ক ো হরয়রে। এরক্ষরে উক্ত এলোকো  
দভৌরগোসলক সিিন্নিো  দপ্রসক্ষি (উিকূলীয় অঞ্চল) এিং এিসিসজ িংসিষ্ট প্রিোি একসি উন্নয়ি 
িযোরলঞ্জ সিরিিিো ক ো হরয়রে 

সি োিদ িোসিরি অসভগমযিো  রয়রে এমি জিিংা যো  অিুিোরি  (৭৩.৫%) সদক সদরয় সির োজিু  
িোংলোরদরশ  ৬৪ দজলো  মরিয ৬০িম এিং সি োিদ িোসি দিিো  ির্যোপ্ত আওিোিীি আরেি এমি 
জিিংা যো  অিুিোরি  (৭.৭%) সদক সদরয় সির োজিু  িোংলোরদরশ  ৬৪ দজলো  মরিয ৫৫িম 
(ACBSS, ২০১৭) 
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িথ্য-উিোত্ত িংগ্ররহ  িদ্ধসি



িথ্য-উিোত্ত িংগ্ররহ  িদ্ধসি 
িোমোসজক সি ীক্ষো িস িোলিো জিয সিসিও দিিোরদ সিরয় দিোশযোল অসিি সিম গঠি ক ো হয়। দিোশযোল
অসিি সিম সি োিদ িোসি দিিো িোসিযক সদক সিরিিিোয় সিসিওরদ অংশগ্রহরণ িূড়োন্তকৃি প্রশ্নিরে উি 
দিিো গ্রহিকো ী এিং দিিো প্রদোিকো ী উভরয় মোরে দমৌসা ক িোক্ষোিকো গ্রহণ কর ি। িোক্ষোিকো  
প্রদোিকো ীরদ  একসি িোসিযক িস িংা যোি সিরি িুরল ি ো হলাঃ
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উত্ত দোিো সির োজিু িোিক্ষী ো

দিিো গ্রহীিো ৪৬ ১১৫

দিিো গ্রহণ কর িো এমি ৪৪ ৭৯

দিিো প্রদোিকো ী
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ইউসি িদিয ০৩ ০৭

িমোজ উন্নয়ি কমযকিযো ০১ ১১

দমোি দিিো প্রদোিকো ী ০৮ ২২

িিযরমোি ৯৮ ২১৯
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ির্যরিক্ষণিমূহ 



ির্যরিক্ষণিমূহ 
িোিো ণ িুরর্োগ িুসিিো 
 সির োজিু ও িোিক্ষী োয় ির্যোপ্ত িস মোরি সি োিদ িোসি  িযিস্থো দিই

 সির োজিুর  দিিোগ্রহীিো এিং দিিো প্রদোিকো ীরদ  িথ্যমরি এলোকোয় সি োিদ িোসি  উৎিগুরলো হরে 
গভী  িলকূি, অগভী  িলকূি, সিএিএফ এিং িৃসষ্ট  িোসি। সকন্তু এরি শিক ো ১০-১৫% মোিুরি  
সি োিদ িোসি  িোসহদো িূ ণ হয়

 িোিক্ষী োয় জস িকৃি প্রোয় িকল উত্ত দোিো  মরি ি কোস , দিি কোস  এিং ইউসিয়ি িস িরদ  
দিিো এলোকো  িোসহদো/প্ররয়োজরি  িুলিোয় অির্যোপ্ত

অরিকরক্ষরেই সি োিদ িোসি  উৎিগুরলো দূর  অিসস্থি হওয়ো  িোসি িংগ্ররহ কষ্ট এিং িময় িযয় হয় 
 সির োজিুর জস িকৃি প্রোয় ৫০% এিং ২০% দিিোগ্রহীিো িরলরেি সি োিদ িোসি  উৎি িোরদ  আিোস্থল 
হরি আিো সকরলোসমিো  হরি এক সকরলোসমিো  দূর  অিসস্থি

 সির োজিুর জস িকৃি প্রোয় প্রোয় ৮৫% উত্ত দোিো িরলরেি িো ো িোরয় দহেঁরি িোসি িংগ্রহ কর ি। ফরল 
িোসি িংগ্রহ ক রি িোরদ  গরড় ৩০ সমসিি দথ্রক এক ঘন্টো িময় লোরগ। এরক্ষরে িোিক্ষী োয় জস িকৃি 
৯২% উত্ত দোিো গরড় ৩ সকাঃসমাঃ িোরয় দহেঁরি িোসি িংগ্ররহ  দক্ষরে িোেঁরদ  দভোগোসন্ত  কথ্ো িরলরেি   

আসথ্যক িযয়
সি োিদ িোসি দিিো সিিোমূরলয িোওয়ো  কথ্ো থ্োকরলও অরিক িময় দিিো গ্রহণ ক রি আসথ্যক িযয় হয় 

 সির োজিুর  প্রোয় ১৩% এিং িোিক্ষী োরি প্রোয় ৫০% দিিোগ্রহীিো িরলরেি দিিো িোওয়ো  জিয িোরদ  মোরি 
৬০০-১,০০০ িোকো িযয় হয়। 9



ির্যরিক্ষণিমূহ 
জিিল
সি োিদ িোসি দিিো প্রদোরি  দক্ষরে স্থোিীয় জিস্বোস্থয প্ররকৌশলী অসিদপ্তর  ির্যোপ্ত জিিরল  
ঘোিসি  রয়রে 
 উিরজলো কোঠোরমো অিুর্োয়ী জিস্বোস্থয প্ররকৌশলী অসিদপ্তর  আওিোয় উি-িহকো ী  অিীরি ৭ জি 
কমযী থ্োকো  কথ্ো থ্োকরলও সির োজিুর  আরে মোে ৩ জি এিং িোিক্ষী োরি ৫ জি

 সির োজিুর ইউসিয়ি ির্যোরয় উি-িহকো ী  অিীিস্থ দকোি কমযী দিই

ি োে 
সি োিদ িোসি দিিো সিসিি ক ো  লরক্ষয ি োেকৃি িোরজি িোসহদো  িুলিোয় ির্যোপ্ত িয় 

 ইউসিয়ি িস িদ দিয়ো মযোিরদ  িথ্য মরি সি োিদ িোসি এিং িযোসিরিশি দিিো িোওয়ো  জিয 
িোিো ি জিগরণ  আরিদি দিরল র্োিোইিোেোই কর  দোস রে  হো  এ  সভসত্তরি ৫০০ িস িোর   
জিয ১সি সিউিওরয়ল এ  িযিস্থো ক ো হয়

 গি িোিেঁ িের  ১সি ইউসিয়ি িস িরদ  কমযিস কল্পিো এিং িোরজরি িুরিয় িোসি  জিয কোর্যিম 
এিং িোরজি  োা ো হরয়সেল সকন্তু ২সিরি সেল িো

 ইউসি িদিযরদ  িথ্যমরি গি িে  গুসলরি ইউসিয়ি িস িরদ  প্রস্তোসিি কমযিস কল্পিো এিং 
িোরজরি সি োিদ িোসি  জিয ওয়যোি ির্যোয় দথ্রক িোরজি  োা ো  প্রস্তোি ক ো হরয়সেল সকন্তু িো  োা ো 
হয়সি 10



ির্যরিক্ষণিমূহ 
িযিস্থোিিো 
দিিোপ্রোসপ্ত স্থোি সিিযোিরি  োজনিসিক প্রভোি অথ্িো সিরিিিো অরিকরক্ষরেই র্থ্োস্থোরি প্ররয়োজিীয়
িস রিিো ি ি োরহ সিঘ্ন ঘিোয়
 উদোহ ণ সহরিরি জিস্বোস্থয প্ররকৌশল অসিদপ্ত কিৃযক ি ি োহকৃি গভী িলকূরি কথ্ো িলো র্োয়।
স্থোিীয় ির্যোরয়  োজনিসিক প্রভোি িলকূি স্থোিরি জোয়গো সিিযো রণ উরো রর্োগয প্রভোি দফরল

িোসি  উৎি সিয়সমি ি ীক্ষো এিং  ক্ষণোরিক্ষরণ  দক্ষরে র্রথ্ষ্ট ঘোিসি  রয়রে 
 জস িকৃি দিিোগ্রহীিোরদ  মরিয প্রোয় ৮৫% িরলরেি িোসি  উৎি ি ীক্ষো ক ো হয় িো 
 এেোড়ো প্রোয় ৭৮% দিিোগ্রহীিো িরলরেি িোসি  উৎি  ক্ষণোরিক্ষরণ  জিয দকোি কসমসি দিই। কসমসি 
র্ো আরে িো  িদিয দিশী ভোগ দলীয় দিিো ও সকেু এলোকো  মোিুি 
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ির্যরিক্ষণিমূহ 
মসিিস ং এিং মূলযোয়ি
স্থোসিি িলকূিিমূরহ  িদো সক  দক্ষরে র্রথ্ষ্ট দুিযলিো  রয়রে। িোসি  গুিগি মোিও সিয়সমি 
ি ীক্ষো ক ো হয় িো 
 সির োজিুর  জস িকৃি প্রোয় ৭৮% দিিোগ্রহীিো িরলরেি জিস্বোস্থয প্ররকৌশল অসিদপ্ত  ও স্থোিীয় 
ি কো  প্রসিসিসি  সিয়সমি িস দশযি হয় িো

 এেোড়ো ৩ জরি  মরিয ২ জি ইউসি দিয়ো মযোিই িরলরেি দকোি প্রকোর   মসিিস ং সিরমম িোলু দিই  

িরিিিিো 
দিিোগ্রহীিো এিং দিিো প্রদোিকো ী উভয়িরক্ষই দিিো  প্রোিযিো, মূলয, সিসদযষ্ট দোসয়ত্ব িম্পরকয 
িরিিিিো  অভোি  রয়রে 
 সির োজিুর  জস িকৃি প্রোয় ৩৯% দিিোগ্রহীিো িরলরেি িো ো জোরিি িো দর্ জিস্বোস্থয প্ররকৌশল 
অসিদপ্ত  সি োিদ িোসি  দিিো প্রদোি কর ি। িোিক্ষী োরি জস িকৃি প্রোয় ৩২% উত্ত দোিো  
ইউসিয়ি িস িরদ  দিিো িম্পরকয িে িো ণো দিই 

 এেোড়োও িো ো জিস্বোস্থয প্ররকৌশল অসিদপ্ত  কিৃযক িোসি  গুিগি মোি ি ীক্ষো  জিয সিিযোস ি সফ 
কি িো জোরি িো 

 ইউসিয়ি িস িদ দমম্বো  জোরিি িো সিসি ইউসিয়ি িোস্করফোিয কসমসি  িদিয সক িো
12
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১. িৃসষ্ট  িোসি ও জলোশরয়  ির্যোপ্তিো সিরিিিোয় ি কো , এিসজও এিং িযসক্ত মোসলকোিোয় 
জলোশরয়  িোরশ সিএিএফ সিমযোি ও িৃসষ্ট  িোসি িংগ্রহ এিং আর ো গভী  িলকূি 
িিোরিো  িযিস্থো ক ো দর্রি িোর 
২. িিুি িলকূি স্থোিরি  দক্ষরে িংসিষ্ট এলোকো  জিগরণ  িোরথ্ আরলোিিো  মোিযরম 
দকিলমোে িোরদ  িম্মসি  সভসত্তরি সিিযোস ি স্থোরি তিস  ক ো দর্রি িোর । ি কোস  
কমযকিযোরদ  প্রিযক্ষ অংশগ্রহরণ উঠোি তিঠক িো গণজমোরয়ি এরক্ষরে কোর্যক  মোিযম হরি 
িোর 
৩. দিিো গ্রহণকো ী ও দিিো প্রদোিকো ীরদ  মরিয কোর্যক  দর্োগোরর্োগ িযিস্থো তিস  ক রি 
প্রসশক্ষরণ  িযিস্থো দিয়ো দর্রি িোর 
৪. এিসজওগুসল অে এলোকোয় িোসড় িোসড় সগরয় দা োজ-া ি  সিরি িোর ি এিং িোসি  
িযিহো  িম্পরকয ফলপ্রিূ আরলোিিো িভো, উঠোি তিঠক ক রি িোর 
৫। িুরিয় িোসি  ির্যোপ্তিো সিসিি ক রি এই দক্ষরে িোরজি ি োদ্ধ আ ও িোড়োরি হরি; 
এিং উন্নোয়ি িস কল্পিো এিং িোস্তিোয়রি স্থোিীয় জিগরি  অংশগ্রহরণ  িুরর্োগ সদরি হরি। 
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