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3



িূসমো ❑ িাংলারদশ িরোর জদরশর িেল উন্নয়ি িীসিমালায় এিসিসজ’র অগ্রাসিোরিমূহরে অন্তিূর্ক্চ েরার
িীসিগি সিদ্ধান্ত প্রদাি েরররেি।

❑ এই প্রেরের আওিায় এিসজসি’র ১৭ সি অিীষ্ট লিযমাত্রার মরিয ৮ সি লিযমাত্রা
িাস্তিায়রি োজ েররে এিং এই লিযমাত্রা িাস্তিায়রির জিয েসমউসিসি প্চারয় িমসিি
েমচরেৌশল প্ররয়াজি।

❑ িাংলারদরশ েৃসষ, সশিা, স্বাস্থয, িূসম িযিস্থাপিা, েমচিংস্থাি সিরশষ েরর ্ুি েমচিংস্থাি,
প্রসশিণ, িামাসজে িুরিা েমচিূসর্িহ জিশ সেেু গুরুত্বপূণচ জিরত্র স্থািীয় িরোররর মািযরম
িরোসর পসররষিা প্রদাি েরা হরয় োরে। িরি জদরশর প্রিযন্ত অঞ্চলগুরলারি এ িেল
জিিা জপৌঁোরিার জিরত্র অপ্চাপ্তিািহ সিসিন্ন িররির প্রসিিন্ধেিার েো সিসিন্ন গরিষণায়
জদখা জগরে এিং িেরলই িা স্বীোর েরর।
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িূসমো 

❑ উপররার্ক্ জপ্রিাপরি সিসপসি ও অক্সফ্যাম ইন্ িাংলারদরশর জ্ৌে উরদযারগ এিং ইউররাপীয়
ইউসিয়রির িহায়িায় “গণিাসিে িুশািরি জিিমৃ্পর্ক্ প্রসিষ্ঠাারির অংশগ্রহণ”, শীষচে
প্রেেসি িাস্তিাসয়ি হরে

❑ প্রেেসির উরেশয হরে জিিমৃ্পর্ক্ প্রসিষ্ঠাািগুরলার জ্ঞািিিচি, িাংগঠসিে এিং জিিওয়াসেচং
দিিা িৃসদ্ধর মািযরম সিপন্ন এিং প্রসন্তে জিিম্প্রদারয়র এিসিসজ িংসিষ্ট জিিার র্াসহদা
এিং রারের প্রদািেৃি জিিার মারে জিািসদসহিার এেসি জিত্র প্রস্তুি েরা।

❑ প্রেেসি স্থািীয় প চ্ারয় উন্নি জিিা প্রদাি, িরোসর জিিার স্বেিা এিং জিািসদসহিা িৃসদ্ধর
লরিয িঞ্চাসলি হরে। িাই িাসিচে সিষয়গুরলা সিরির্িা েরর প্রেরের িারে িামঞ্জিযপূণচ
িহুল িযিহৃি িামাসজে জিািসদসহিা িুল সহরিরি িামাসজে সিরীিা (social audit) িুলসি
সিিচার্ি েরা হরয়রে

❑ িামাসজে সিরীিার মূল উরেশয হরলা স্থািীয় এিং জািীয় িীসিসিিচারণ, উন্নয়ি অেচায়ি,
জিিা প্রদাি ইিযাসদ জিরত্র িাগসরে এিং জিিমৃ্পর্ক্ প্রসিষ্ঠাািগুরলার, িরোররর প্রসি
দৃসষ্টিসি এিং মরিািাি প্রোরশর মািযরম িরোররর জিািসদসহিা িৃসদ্ধরি অিদাি রাখা।

❑ এোডাও, এসি িাগসরে ও জিিমৃ্পর্ক্ প্রসিষ্ঠাািগুরলারে অংশগ্রহণমূলে প্রসিয়ায় িরোসর
জিিামূলে েমচোন্ড প চ্রিিণ এিং িার জপ্রসিরি প্রসিসিয়া জদিার িুর্াগ েরর জদয়।
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িূসমো 

িামাসজে সিরীিার সিষয়িস্তু সহরিরি িরোরী সিরশষ মািসিে খাদয িহায়িা 
(সজআর র্াউল) ো্চিম সিিার্চি েরার োরি:
❑ িামাসজে সিরীিার এলাো সহরিরি সিরাজগঞ্জ, িািসিরা, জামালপুর, 

সপররাজপুররে সিিচারণ েরা হরয়রে। োরি এই জজলা িমূরহ েররািার 
অসিমারী প্রিারি অসিদসরদ্র মািুষ েমচহীি হয় ও খদয িংেরি জিারগ।

❑ িরোরী সিরশষ মািসিে খাদয িহায়িা ো্চিম িাস্তিায়রি িুশািি সিসিি 
েরা

❑ খাদয িহায়িার র্াসহদা, প্চাপ্তিা, ো্চোসরিা ও গুিগিমাি িম্পরেচ জািা ও 
িরোরী জিিা িম্পরেচ িসিষযরির জিয িুপাসরশ প্রদাি েরা

❑ এিসিসজর অন্তগচি অিীষ্ট লি িুিা মুর্ক্ ও দাসরদ্রয সিরলাপ, অিমিা হ্রাি িহ 
িংসিষ্ট লিযমাত্রািমূহ অজচরির জিয িামাসজে িুরিা েমচিূসর্র উপর সিরশষ 
গুরুত্বাররাপ েরা। 

এ জপ্রিাপরি িামাসজে সিরীিার সিষয়িস্তু সহিরি িরোরী সিরশষ মািসিে খাদয 
িহায়িা (সজআর র্াউল) ো্চিম সিিার্চি েরা হরয়রে।
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িেয—উপাত্ত িংগ্ররহর পদ্ধসি
িেয—উপাত্ত িংগ্রহেৃি এলাো িমূহ:
সিরাজগঞ্জ (জর্ৌহালী ও সিরাজগঞ্জ িদর উপরজলা):
সপররাজপুর (ইনু্দরোিী উপরজলা):
িািসিরা (শযামিগর উপরজলা):
জামালপুর (িেসশগঞ্জ উপরজলা):

❑ উর্ক্ প্রসিসি জজলায় ১০০ জি জিিা গ্রহণোরী, ০৮ জি জিিা প্রদািোরী ও ১২ জি িুশীল
িমারজর প্রসিসিসির সিেি খাদয িহায়িা েমচিূর্ীর সিসিন্ন আসিে িম্পরেচ জািরি র্াওয়া
হরয়রে। উর্ক্ র্ার জজলায় জমাি উত্তর দািার িংখযা ৪৮০ জি

❑ উত্তর দািা সহরিরি জিিা প্রদািোরীরদর মরিয িংসিষ্ট উপরজলা পসরষরদর জর্য়ারমযাি,
উপরজলা সিিচাহী অসফ্িার, উপরজলা িাইি জর্য়ারমযাি, উপরজলা িযাগ অসফ্িার, উপরজলা
েৃসষ অসফ্িার, সপআইও, িমাজরিিা অসফ্িার, ইউসিয়ি পসরষরদর জর্য়ারমযাি, ইউসপ িদিয,
ইউসপ িসর্ি প্রমুখ সেরলি।
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প্চরিিণিমূহ

❑ েররািা িাইরাি পসরসস্থসিরি িৃষ্ট দূর্চারগ িরোরী সিরশষ মািসিে িহায়িা সহিারি
সজআর র্াউল স্বে পসরষরর হরলও এলাোয় িসিগ্রস্থরদর মারে সিিরণ েরা হরয়রে।
❑ সেেু সেেু এলাোয় স্থািীয় প্রশািি মাইসেং এর মািযরম সজআর র্াউল জিিা িম্পসেচি
প্রর্ারণা র্াসলরয়রে।
❑ সজআর র্াউল িুষ্ঠািারি সিিররণর জিয স্থািীয় প্রশািি, স্থািীয় িরোর প্রসিসিসি ও
রাজনিসিে জিিৃিৃন্দ অিযান্ত আন্তসরেিার িারে োজ েরররে।
❑ জিিা গ্রহণোরীরদর িুসিিার জিয ইউসিয়ি পসরষদ োডাও সিসিন্ন স্থাি হরি সজআর
র্াউল সিিরণ েরা হরয়রে।
❑ স্থািীয় প্রশািরির িুষু্ঠা িযিযস্থাপিার োররণ উপোররিাগীরা জোি প্রোর হয়রািী োডাই
সজ আর র্াউল িহায়িা জপরয়রে, এরি জোি অেচ িযয় েররি হয় সি ;
❑ সিিরণেৃি র্াউরলর মাি িাল সেল, জোি অসির্াগ পাওয়া ্ায়সি।
❑ খাদয সিিররণর িময় স্বাস্থযসিসি মািা হরয়সেল এিং খাদয সিিরণ জেরেি আইি শৃংখলা
িাল সেল ।
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প্চরিিণিমূহ

❑ খাদয জিিা িম্পরেচ প্রেৃি িরেযর ঘািসি সেল। িাসলো তিরী ও সিিররণর িময়
প্রর্ারণা িেল এলাোয় িযপে িারি হয়সি। পসরিার প্রসি জমাি েি জেসজ েরর
সজআর র্াউল িরাে সেল জিিা িম্বরন্ধ জিিা গ্রহণোরীরা অিগি সেল িা। জ্মি
সিরাজগঞ্জ জজলায় জেউ ১০ জেসজ েরর র্াল জপরয়রে আিার জেউ ২০ জেসজ েররও
জপরয়রে।

❑ িুসিিারিাগী সিিচার্ি প্রসিয়া স্বেিার ও িরেযর ঘািসি সেল। সেেু সেেু জিরত্র প্রেৃি
িসিগ্রস্তরা িাসলোয় অন্তিূচর্ক্ হয়সি। অিার অরিরেই জারিিিা িুসিিারিাগী সিিচার্রির
মািদন্ড সে এিং সঠে সে িারি িার িাম িাসলোয় অন্তিূচর্ক্ হরয়রে।

❑ জিপ্রসিসিসিরদর স্বজিপ্রীসি ও আঞ্চসলেিার োররণ িুসিিারিাগী সিিচার্রি সেেু তিষময
জদখা জগরে।

❑ খাদয জিিা পাওয়ার জরিয সিিচাসরি হিলাইি িম্বর (৩৩৩) িম্পরেচ প্রেৃি
িুসিিাপ্রিযাশীরদর অরিরেরই িারণা জিই এিং এখিও িরর্িি িি।
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প্চরিিণিমূহ

❑ র্াসহদার িুলিায় িরাদ্ধ অপ্চাপ্ত সেল। উপরজলা/ইউসিয়ি সিসত্তে
িামসগ্রে র্াসহদার জপ্রসিরি িসঠে সিিাজরি ঘািসি সেল।

❑ খাদযরিিা গ্রহরণর জিয দীঘচয িময় লাইরি দাাঁসডরয় োেরি হরয়রে
এিং পুররা এে সদি এর সপেরি অসিিাসহি েররি হরয়রে।

❑ খাদয জিিা সিিররণর িময় প্রশািি ও ঊর্ধ্চিি েিৃপচরির িজরদারী
িি এলাোরি িমিারি সেল িা।

❑অরিরেই জারিিিা সে িারি িা োর োরে খাদয িহায়িা সিিররণ
অসিয়ম ও অিযিস্থাপিার সিষরয় অসির্াগ দাসখল েরা ্ারি

❑অসিয়ম ও অিযিস্থাপিার সিষরয় অসির্াগ দাসখরলর জিয দৃশযমাি
জোি িযিস্থা সেল িা।
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িুপাসরশিমূহ

❑ িরোরী সিরদচশিা অিু্ায়ী িরোরী জিিা িম্পরেচ প্রেৃি িেয িরিরাহ সিসিি
েররি হরি

❑ িৃণমূল প্চায় জেরে িসঠে র্াসহদা সিরূপি এিং জি অিু্ায়ী িরাে সিিচারণ েরা
প্ররয়াজি। স্থািীয় প্চারয়র দাসররদ্রর হার, জিিংখযা, জিোররত্বর হার ইিযাসদ
সিরির্িায় রাখরি হরি।

❑ িরোরী িারি স্থািীয় প্চারয় প্রেৃি উপোররিাগীরদর আেচিামাসজে অিস্থার
জপ্রসিরি এেসি পূিািচ িািারিি তিসর েররি হরি ্ারি স্থািীয় পসরসস্থসির
আরলারে ত্রাণ ও জিিা প্রদাি ো্চিম িাস্তিায়ি িহজির হয়।

❑ উপোররিাগীরদর িাসলো তিরীরি এলাোর গিযমািয িযসর্ক্,িামাসজে িংগঠি,
স্থািীয় জিপ্রসিসিসি ও এিসজওরদর অন্তিুচর্ক্ েরা।

❑ শুিু সজআর িয়, িেল অসিদসরদ্র ও দসরদ্র পসরিাররে িামাসজে সিরাপত্তা জিষ্টিীর
আওিায় আিা প্ররয়াজি।
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❑ েররািাোলীি িমরয় ্ারা েমচিংস্থাি হাসররয়রেি িারদর েমচিংস্থাি িৃসষ্টর
সদরে জজার জদয়া প্ররয়াজি;
❑ শুিু র্াউল িয়, এর িারে সশশু খাদয, দুগ্ধিিী মা জদর জিয পৃসষ্টের খাদয
িরিরাহ েরা প্ররয়াজি।
❑ পূরিচ জেরে িাসলো গ্রামিািীরে অিসহি েরা এিং সিিরণ িাসরখ মাইসেং
েরা;
❑ খাদয জিিা িহ অিযান্ন িরোরী জিিার প্রাপযিা সিষরয় অসির্াগ সিষ্পসত্ত
িযিস্থার ্ো্ে প্ররয়াগ সিসিি েররি হরি;
❑ উপোররিাগীরদর স্বালম্বী েরার জিয েমচিূসর্র িীসিমালার অরলারে ্ো্ে
প্রসশিরণর িযিস্থা েররি হরি;
❑ িরিচাপসর জিিাগ্রহীিা ও জিিাপ্রদািোরীরদর মরিয ো্চের জ্াগার্াগ গরড
িুলরি হরি। জিিমৃ্পর্ক্ প্রসিষ্ঠাািিমূহ এ সিষরয় িূসমো রাখরি পারর;
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