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❑ িোংলোশে িরিোর জেশ র িিল উন্নয়ি
িীসিমোলোয় এিসিসে’র অগ্রোসিিোরিমূেশি
অন্তিূর্ক্চ িরোর িীসিগি সিদ্ধোন্ত প্রেোি িশরশেি।

❑ এই প্রিশের আওিোয় এিসেসি’র ১৭ সি অিীষ্ট
লক্ষযমোত্রোর মশিয ৮ সি লক্ষযমোত্রো িোস্তিোয়শি িোে
িরশে এিং এই লক্ষযমোত্রো িোস্তিোয়শির েিয
িসমউসিসি পর্চোশয় িমসিি িমচশিৌ ল প্রশয়োেি।

❑ িোংলোশেশ িৃসি, স ক্ষো, স্বোস্থয, িূসম িযিস্থোপিো,
িমচিংস্থোি সিশ ি িশর রু্ি িমচিংস্থোি, প্রস ক্ষণ,
িোমোসেি িুরক্ষো িমচিূসর্িে জি সিেু গুরুত্বপূণচ
জক্ষশত্র স্থোিীয় িরিোশরর মোিযশম িরিোসর পসরশিিো
প্রেোি িরো েশয় েোশি। িশি জেশ র প্রিযন্ত
অঞ্চলগুশলোশি এ িিল জিিো জপৌঁেোশিোর জক্ষশত্র
অপর্চোপ্তিোিে সিসিন্ন িরশির প্রসিিন্ধিিোর িেো
সিসিন্ন গশিিণোয় জেখো জগশে এিং িিশলই িো
স্বীিোর িশর।

Photo: Oxfam in Bangladesh organize such events last year (photo from last conference)



❑উপশরোর্ক্ জপ্রক্ষোপশি সিসপসি ও অক্সফযোম ইন্ িোংলোশেশ র জর্ৌে উশেযোশগ
এিং ইউশরোপীয় ইউসিয়শির িেোয়িোয় “গণিোসিি িু োিশি েিিমৃ্পর্ক্
প্রসিষ্ঠাোশির অং গ্রেণ”,  ীিচি প্রিেসি িোস্তিোসয়ি েশে

❑প্রিেসির উশে য েশে েিিমৃ্পর্ক্ প্রসিষ্ঠাোিগুশলোর জ্ঞোিিিচি, িোংগঠসিি
এিং জিিওয়োসিচং েক্ষিো িৃসদ্ধর মোিযশম সিপন্ন এিং প্রসন্তি
েিি¤প্রেোশয়র এিসিসে িংসিষ্ট জিিোর র্োসেেো এিং রোশের প্রেোিিৃি
জিিোর মোশে েিোিসেসেিোর এিসি জক্ষত্র প্রস্তুি িরো।

❑প্রিেসি স্থোিীয় পর্চোশয় উন্নি জিিো প্রেোি, িরিোসর জিিোর স্বেিো এিং
েিোিসেসেিো িৃসদ্ধর লশক্ষয িঞ্চোসলি েশে। িোই িোসিচি সিিয়গুশলো
সিশির্িো িশর প্রিশের িোশে িোমঞ্জিযপূণচ িহুল িযিহৃি িোমোসেি
েিোিসেসেিো িুল সেশিশি িোমোসেি সিরীক্ষো (social audit) িুলসি
সিিচোর্ি িরো েশয়শে



❑িোমোসেি সিরীক্ষোর মূল উশে য েশলো স্থোিীয় এিং েোিীয় িীসিসিিচোরণ, উন্নয়ি
অেচোয়ি, জিিো প্রেোি ইিযোসে জক্ষশত্র িোগসরি এিং েিিমৃ্পর্ক্ প্রসিষ্ঠাোিগুশলোর,
িরিোশরর প্রসি েৃসষ্টিসি এিং মশিোিোি প্রিোশ র মোিযশম িরিোশরর েিোিসেসেিো
িৃসদ্ধশি অিেোি রোখো।

❑এেোডোও, এসি িোগসরি ও েিিমৃ্পর্ক্ প্রসিষ্ঠাোিগুশলোশি অং গ্রেণমূলি প্রসিয়োয়
িরিোসর জিিোমূলি িমচিোন্ড পর্চশিক্ষণ এিং িোর জপ্রসক্ষশি প্রসিসিয়ো জেিোর
িুশর্োগ িশর জেয়।

❑িোমোসেি সিরীক্ষোর সিিয় সেশিশি িৃসি ঋণ সিিচোর্ি িরো েশয়শে। এশক্ষশত্র উর্ক্
এলোিোিমূশের জিৌগসলি অিস্থোি, িৃসি িযিস্থো, িমচিংস্থোশির িুশর্োগ—িম্ভোিিো ও
জিিিই েীসিিোর সিিয়সি সিশির্িো িরো েশয়শে

িোমোসেি সিরীক্ষোর মূল উশে য



িেয ও উপোত্ত িংগ্রশের পদ্ধসি 



িেয প্রেোিিোরী
❑ উর্ক্ প্রসিসি জেলোয় ১০০ েি জিিো
গ্রেণিোরী, ০৮ েি জিিো প্রেোিিোরী
ও ১২ েি িু ীল িমোশের প্রসিসিসির
সিিি িৃসি ঋণ িমচিূর্ীর সিসিন্ন
আসিি িম্পশিচ েোিশি র্োওয়ো েশয়শে।
উর্ক্ র্োর জেলোয় জমোি উত্তর েোিোর
িংখযো ৪৮০ েি

❑ জিিো প্রেোিিোরী িংস্থো িো প্রসিষ্ঠাোি:
উপশেলো িৃসি, মৎিয, প্রোণী িম্পে,
সফিোরী িমচিিচো ও িৃসি িযোংি,
জিোিোলী িযোংি, েিিো িযোংি, পল্লী
িঞ্চয় িযোংি, ব্র্যোি িযোংি, গ্রোমীণ
িযোংি এর িমচিিচো এিং সিসিন্ন ঋণ
প্রেোিিোরী জিিরিোরী িংস্থোর
িমচিিচোিৃন্দ

❑ িু ীল িমোশের প্রসিসিসি: উপশেলো
জিিওয়োশিচর িেিয, স্থোিীয় িমোেিমচী,
এিসেও প্রসিসিসি, স ক্ষি, িোংিোসেি
এিং এলোিোর গণযমোিয িযসর্ক্

❑ এলোিোর িৃিি প্রসিসিসি



পর্চশিক্ষণিমূে



❑ িৃসি ঋণ িম্পশিচ িৃিিগণ িরিোরী জিোসি , খিশরর িোগে, েোলোল, ইউসিয়ি 
পসরিশের মোইসিং, সিসিন্ন এিসেও, আত্মীয় স্বেি ও অিযোিয মোিযশম েোিশি 
পোশরি। 

❑ িৃসি িযোংি ও অিযোিয িযোংি এিং সিসিন্ন এিসেও িৃসি িোে, রসি  িয, িিসে 
র্োি, গরু—েোগল ও েোাঁি মুরসগ পোলশির েিয িেে  শিচ ঋণ প্রেোি িশর।

❑ িেে  শিচ ঋণ প্রেোি িরোর েিয উপিোরশিোগী সেশিশি স্থোিীয় িৃিিশের 
অগ্রোসিিোর জেয়ো েয়। 

❑ প্রোিৃসিি েুশর্োশগচ ক্ষসিগ্রস্ত েশল িুে মওিুফ, ঋশণর িিোয়ি িো ঋশণর জময়োে িৃসদ্ধ 
িরো েশয় েোশি। 
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পর্চশিক্ষণিমূে (ইসিিোর্ি)



❑ িৃসি ঋণ পোওয়োর িসঠি  িচ েল গযোরোন্টোর, েোমোিি, সিসেচষ্ট পসরমোি
েসমর িোগেপত্র েমো জেয়ো এিং িুপোসর িো িেসিশরর িযিস্থো িরো

❑ঋণ িরোে জপশি অশিি জি ী পসরমোণ িময় জিয়ো।
❑ িৃসি ঋণ িরোে ও সিিরশণ ইউসিয়ি পসরিশের জিোি িোর্চির িূসমিো
িো েোিো

❑ঋণ প্রেোশি প্রিৃি িৃিি িোর্োইিরণ প্রসিয়োয় িৃিি ও িু ীল
িমোশের অং গ্রেশণর অিোি, স্থোিীয় জিিৃত্ব িো েোলোল জেিীর প্রিোি
এিং িুষু্ঠায িযিস্থোপিোর অিোি।

❑ র্োসেেোর িুলিোয় েি প্রসি ঋণ িরোশের পসরমোি অশিি িম

গণিোসিি িু োিি ও উন্নয়িাঃ েিিমৃ্পর্ক্ িৃণমূল প্রসিষ্ঠাোশির িূসমিো 11

পর্চশিক্ষণিমূে (ইসিিোর্ি)



❑ সিসস্তশি ঋণ পসরশিোশির সিপরীশি িোিযিোমূলি িোশি
িঞ্চয়/সিসপএি এর িযিস্থো েোিো।

❑িৃসি ঋণ জিিো পোওয়োর পর প্রস ক্ষশণর জিোি িযিস্থো িো েোিো
❑ঋণ জিিো জপশি অসিয়ম িম্পশিচ জিস র িোগ িৃিিই জিোি
অসিশর্োগ িশরিিো। আিোর র্োরো অসিশর্োগ িশরশেি িোর
জিস র িোশগরই জিোি রিম সিষ্পসত্ত েয়সি।

❑ সিেু সিেু র্োয়গোয় ঋণ জপশি সিসিন্ন েোলোল িো িমচর্োরীশি
আসেচি জলিশেি িো ঘুি সেশি েশয়শে।
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পর্চশিক্ষণিমূে (ইসিিোর্ি)



িুপোসর মোলো



❑ িৃসি ঋণ জিিো জপশি প্রিৃি িৃিি িোেোই িরশণ িসমউসিসির জিিৃিৃচন্ধশি
িমৃ্পর্ক্ িশর িংসিষ্ট েপ্তরিমুেশি িৃিি িোিোশিইে তিরী িরশি েশি

❑ িৃসি ঋণ িুসিিো প্রিৃি িৃিশির িোশে িোল িোশি জপৌেোশিোর েিয িেে
 শিচ জর্মি েসমর িোগে, েোমোিি, গযোরোন্টোর েোডো এিং িেসির ও
েোলোলমুর্ক্ িোশি ঋণ প্রেোি িরশি েশি

❑ র্োসেেো অিুর্োয়ী ঋশণর িরোে সেশি েশি এিং জি সিিশয় প্রস ক্ষশণর
িযিস্থো িরশি েশি

❑ ঋণ আশিেি িরোর পর দ্রুি িমশয়র মশিয ঋণ িরোশের িযিস্থো িরশি
েশি

❑ ঋশণর িুশের েোর িমোি ও ঋণ পসরশ োশির িময়িীমো িোডোশি েশি
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িুপোসর িমূে



❑ িৃসি ঋশণর সিপসরশি েুসি িীমো পদ্ধসি র্োলু ও িোস্তিোয়ি িরশি েশি
❑ িৃিি ও ঋণ প্রেোিিোরীশের মশিয িোল জর্োগোশর্োগ তিসর িরশি
এলোিসিসত্তি সিয়সমি িংলোশপর িযিস্থো িরশি েশি

❑ িৃিিশের মোশে সিয়সমি, িেেিোশি এিং িেেমোিযশম প্রিৃি িেয
িরিরোে িরশি েশি।

❑আিুসিি িৃসি িম্পশিচ র্োিো ও র্িপোসি িযিেোশর িৃিিশের মশিয
সিয়সমি প্রস ক্ষশণর িযিস্থো িরশি েশি

❑ পসিি েসম র্োি িরোর েিয িৃিশিশের আগ্রেী িশর িুলশি েশি।
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িুপোসর িমূে



িিযিোে


