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িূসমকা



❑ িাংলাকেশ িরকার নেকশর িকল উন্নয়ি
িীসিমালায় এিসিসে’র অগ্রাসিকারিমূেকক
অন্তিূর্ক্চ করার িীসিগি সিদ্ধান্ত প্রোি ককরকেি।

❑ এই প্রককের আওিায় এিসেসি’র ১৭ সি অিীষ্ট
লক্ষযমাত্রার মকিয ৮ সি লক্ষযমাত্রা িাস্তিায়কি কাে
করকে এিং এই লক্ষযমাত্রা িাস্তিায়কির েিয
কসমউসিসি পযচাকয় িমসিি কমচককৌশল প্রকয়ােি।

❑ িাংলাকেকশ কৃসষ, সশক্ষা, স্বাস্থয, িূসম িযিস্থাপিা,
কমচিংস্থাি সিকশষ ককর যুি কমচিংস্থাি, প্রসশক্ষণ,
িামাসেক িুরক্ষা কমচিূসচিে নিশ সকেু গুরুত্বপূণচ
নক্ষকত্র স্থািীয় িরকাকরর মািযকম িরকাসর পসরকষিা
প্রোি করা েকয় োকক। িকি নেকশর প্রিযন্ত
অঞ্চলগুকলাকি এ িকল নিিা নপৌঁোকিার নক্ষকত্র
অপযচাপ্তিািে সিসিন্ন িরকির প্রসিিন্ধকিার কো
সিসিন্ন গকিষণায় নেখা নগকে এিং িককলই িা
স্বীকার ককর।

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



❑উপকরার্ক্ নপ্রক্ষাপকি সিসপসি ও অক্সফ্যাম ইন্ িাংলাকেকশর নযৌে উকেযাকগ এিং
ইউকরাপীয় ইউসিয়কির িোয়িায় “গণিাসিক িুশািকি েিিমৃ্পর্ক্ প্রসিষ্ঠাাকির
অংশগ্রেণ”, শীষচক প্রকেসি িাস্তিাসয়ি েকে

❑প্রকেসির উকেশয েকে েিিমৃ্পর্ক্ প্রসিষ্ঠাািগুকলার জ্ঞািিিচি, িাংগঠসিক এিং
নিিওয়াসকচং েক্ষিা িৃসদ্ধর মািযকম সিপন্ন এিং প্রসন্তক েিি¤প্রোকয়র এিসিসে
িংসিষ্ট নিিার চাসেো এিং রাকের প্রোিকৃি নিিার মাকে েিািসেসেিার একসি
নক্ষত্র প্রস্তুি করা।

❑প্রকেসি স্থািীয় পযচাকয় উন্নি নিিা প্রোি, িরকাসর নিিার স্বেিা এিং েিািসেসেিা
িৃসদ্ধর লকক্ষয িঞ্চাসলি েকে। িাই িাসিচক সিষয়গুকলা সিকিচিা ককর প্রককের িাকে
িামঞ্জিযপূণচ িহুল িযিহৃি িামাসেক েিািসেসেিা িুল সেকিকি িামাসেক সিরীক্ষা
(social audit) িুলসি সিিচাচি করা েকয়কে

িূসমকা



❑িামাসেক সিরীক্ষার মূল উকেশয েকলা স্থািীয় এিং োিীয় িীসিসিিচারণ, উন্নয়ি
অেচায়ি, নিিা প্রোি ইিযাসে নক্ষকত্র িাগসরক এিং েিিমৃ্পর্ক্ প্রসিষ্ঠাািগুকলার,
িরকাকরর প্রসি েৃসষ্টিসি এিং মকিািাি প্রকাকশর মািযকম িরকাকরর েিািসেসেিা
িৃসদ্ধকি অিোি রাখা।

❑এো়িাও, এসি িাগসরক ও েিিমৃ্পর্ক্ প্রসিষ্ঠাািগুকলাকক অংশগ্রেণমূলক প্রসিয়ায়
িরকাসর নিিামূলক কমচকান্ড পযচকিক্ষণ এিং িার নপ্রসক্ষকি প্রসিসিয়া নেিার িুকযাগ
ককর নেয়।

❑িামাসেক সিরীক্ষার সিষয় সেকিকি যুি কমচিংস্থাি সিিচাচি করা েকয়কে। একক্ষকত্র উর্ক্
এলাকািমূকের নিৌগসলক অিস্থাি, কমচিংস্থাকির িুকযাগ—িম্ভািিা ও নিকিই
েীসিকার সিষয়সি সিকিচিা করা েকয়কে

িামাসেক সিরীক্ষার মূল উকেশয



িেয ও উপাত্ত িংগ্রকের পদ্ধসি 



িেয প্রোিকারী
❑ নিিা প্রোিকারী িংস্থা িা

প্রসিষ্ঠাাি: যুি উন্নয়ি
অসিেপ্তর, মসেলা সিষয়ক
অসিেপ্তর, িমােকিিা
অসিেপ্তর, উপকেলা পল্লী
উন্নয়ি ও োসরদ্র্য সিকমাচি,
কাসরগসর প্রসশক্ষণ নকন্দ্র িে
নিশ ককয়কসি িরকাসর
অসিেপ্তকরর কমচকিচািৃন্দ

❑ িুশীল িমাকের প্রসিসিসি:
উপকেলা নিিওয়াককচর
িেিয, স্থািীয় িমােকমচী,
এিসেও প্রসিসিসি, সশক্ষক,
িাংিাসেক এিং এলাকার
গণযমািয িযসর্ক্

❑ এলাকার যুি প্রসিসিসি



নমাি িেযোিা ১১৬ 
েি
িেযপ্রোিকারীাঃ
• িরকাসর 

নিিাপ্রোিকারী 
িংস্থার 
কমচকিচািৃন্দ (৪ 
েি)

• িুশীল িমাে 
প্রসিসিসি (১২ 
েি)

• নিিাগ্রেণকারী
(১০০ েি)

নরৌমাসর, 
কুস়িগ্রাম 

নমাি িেযোিা ১১৫
েি
িেযপ্রোিকারীাঃ
• িরকাসর 

নিিাপ্রোিকারী 
িংস্থার 
কমচকিচািৃন্দ (০৫ 
েি)

• িুশীল িমাে 
প্রসিসিসি (১০ 
েি)

• নিিাগ্রেণকারী
(১০০ েি)

িরগুণা 

নমাি িেযোিা ১৩৬
েি
িেযপ্রোিকারীাঃ
• িরকাসর 

নিিাপ্রোিকারী 
িংস্থার 
কমচকিচািৃন্দ (২ 
েি)

• িুশীল িমাে 
প্রসিসিসি (১৪ 
েি)

• নিিাগ্রেণকারী
(১২০ েি)

িন্দ্বীপ, 
চট্টগ্রাম

নমাি িেযোিা ১১৬ 
েি
িেযপ্রোিকারীাঃ
• িরকাসর 

নিিাপ্রোিকারী 
িংস্থার 
কমচকিচািৃন্দ
(১ েি)

• িুশীল িমাে 
প্রসিসিসি (১৫ 
েি)

• নিিাগ্রেণকারী
(১০০ েি)

গাইিান্ধা

নমাি িেযোিা ১১৬ 
েি
িেযপ্রোিকারীাঃ
• িরকাসর 

নিিাপ্রোিকারী
িংস্থার কমচকিচািৃন্দ
(৫ েি)

• িুশীল িমাে 
প্রসিসিসি (১৩ েি)

• নিিাগ্রেণকারী  
(১০০ েি)

নমােিগঞ্জ, 
নিত্রককাণা



পযচকিক্ষণিমূে



যুি উন্নয়ি সিষয়ক নিিা িম্পককচ িারণা

❑ ৮০% নিিা প্রোিকারী িংস্থা িা প্রসিষ্ঠাাকির কমচকিচারা োিাি িারা িরকাসর নিিা সিষয়ক িেয িরকাসর
নিাসিশ, িরকাসর কমচকিচা এিং নিসলসিশকির মািযকম যুিকের োসিকয় োককি।

❑ ৭২% উত্তরোিা িকলি, যুি উন্নয়ি এিং মসেলা সিষয়ক অসফ্কির নিিা িম্পককচ িারণা আকে সকন্তু সিস্তাসরি
োকিি িা

❑ ৩৮% িকলকেি, িারা শুিু নয সিষকয় প্রসশক্ষণ সিকয়কে নিই সিষকয় োকি, অিয নকাকিা নিিা িম্পককচ িাকের
িারণা নিই িা িারা োকি িা

যুি কমচিংস্থাি িম্পসকচি নিিার প্রাপযিা

❑ উত্তরোিাকের মকিয প্রায় ১০০% মকি ককরি, িারা যুি িিাই সিকেকক যুি কমচিংস্থাকির নিিা পাওয়ার েিয
নযাগয মকি ককরি

❑ ৭৭% যুি িরকাসর সিসিন্ন প্রসিষ্ঠাাকির প্রসশক্ষণ গ্রেণ ককরকেি সকস্তু একের মকিয নিসশরিাগই প্রসশক্ষণ নশকষ
নকাকিা িরকির কমচিংস্থাি িযিস্থা করকি পাকরি িাই িা এই সিষকয় িাকেরকক নকাকিা িেয প্রোি করা েয়সি।

❑ ১৪% উত্তরোিা িকলকে প্রসশক্ষণ নিিা নপকি অনিসিক আসেচক নলিকেি করকি েকয়কে; িকি একক্ষকত্র সিকশষ
িযসর্ক্ িা প্রসিষ্ঠাাকির িুপাসরকশরও প্রকয়ােি েকয়কে।

❑ ২৩% উত্তরোিা িকলকে নয সিষকয় ঋণ নপকয়কে নি সিষকয় প্রসশক্ষণ নপকয়কে,
❑ ৩৭% উত্তরোিা িকলকে নয সিষকয় ঋণ নপকয়কে নি সিষকয় প্রসশক্ষণ পায় িাই।



নিিার পযচাপ্তিা
❑ ৬৩% উত্তরোিা িকলকেি প্রাপ্ত প্রসশক্ষণ চাসেো অিুযায়ী পযচাপ্ত সেকলা, ৩৭% িকলকেি পযচাপ্ত সেকলা িা।
❑ ৪১% উত্তরোিা িকলকেি প্রসশক্ষকণর িময়িীমা কম সেকলা।
❑ ১৬% িকলকেি প্রসশক্ষণ যুকগাপকযাগী সেকলা িা, ১৯% িকলকেি োকি—কলকম নশখাকিার িুকযাগ কম সেকলা,

১৬% িকলকেি মাঠ পযচকিক্ষকণর িুকযাগ সেকলা িা এিং ৮% অিযািয কারকণর কো িকলকেি।
❑ ৫০% ঋণ গ্রেীিায় িকলকেি িারা নয পসরমাি ঋণ নপকয়কে নিিা চাসেো িুলিায় কম সেল।

িযিস্থাপিা ও গুণগি মাি
❑ প্রসশক্ষকণর গুণগি মাি িম্পককচ ৪৫% উত্তরোিা িকলকেি খুি িাকলা সেকলা, ৪১% উত্তরোিা িকলকেি িাকলা,

৩৭% উত্তরোিা িকলকেি নমািামুসি এিং ১৩% উত্তরোিা িকলকেি িাকলা িা।
❑ ৫২% উত্তরোিা িকলকেি েক্ষ প্রসশক্ষককর অিাি, িময়মকিা প্রসশক্ষণ শুরু িা করা, মসিউল িা নেয়া,

প্রসশক্ষণ কক্ষ পসরেন্ন িা োকা এিং োকি কলকম সশখার িযিস্থা িা োকায় এিং অকককো যিপাসির কারকি
নশখার প্রসিয়া িাাঁিাগ্রস্ত েকয়কে।

অিযািয
❑ ৩৮% উত্তরোিা িকলকেি যুি কমচিংস্থাকির নিিা নপকয় আয় িৃসদ্ধ নপকয়কে, ৭৫% উত্তরোিা িকলকেি

অসিজ্ঞিা তিসর েকয়কে, ৩৭% উত্তরোিা িকলকেি ফ্লি নিক়িকে ও অসিজ্ঞিা িৃসদ্ধ নপকয়কে।
❑ ৪৯% উত্তরোিা িকলকেি ককরািাকালীি অেচনিসিক িমিযা েকয়কে, ৪৩% িকলকেি িযিিা/কমচিংস্থাি িন্ধ

েকয়কে, ১৯% উত্তরোিা িকলকেি আয় ককমকে, ২৬% উত্তরোিা নকাি মিামি নেিসি।
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❑ যুিকের েিয িমকয়াপকযাগী প্রসশক্ষকণর িযিস্থা করা, কাসরকুলাম অিুযায়ী এিং প্রকয়ােকি োকি
কলকম সশখাকিার উপর গুরুত্ব প্রোি করকি েকি।

❑ প্রসশক্ষকণর গুণগি মাি িৃসদ্ধ, অনিসিক নলিকেি, সিসিন্ন মেকলর িুপাসরশ িন্ধ করার েিয
প্রকয়ােিীয় িযিস্থা গ্রেণ করকি েকি।

❑ প্রসশক্ষকণর পর যুিককের েিয পযচাপ্ত ঋকণর িযিস্থা করা এিং িেে শকিচ, স্বে িুকে োমািি ো়িা
িা িূযিিম োমািকি ঋণ প্রোি করা। যুি কমচিংস্থাকির েিয িরকাসর ঋণ নিিা/পসরমাণ িা়িাকিা
উসচি।

❑ প্রসশক্ষণ পরিিচীকি িকল যুি নযি প্রসশক্ষণ িামঞ্জিযপূণচ কাকের িাকে যুর্ক্ েকয় িািলম্বী েকি
পাকর এই সিষকয় গুরুত্বাকরাপ করকি েকি।

❑ যুি উন্নয়কির সিসিন্ন প্রসশক্ষকির খির গ্রাকম গ্রাকম মাইসকং, সলফ্কলি সিিরণ ও অিযািয িামাসেক
নযাগাকযাকগর মািযকম িৃণমুকল নপাঁৗৌোকিার পেকক্ষপ গ্রেি করা। পাশাপাসশ নিিা প্রোিকারী ও
নিিা গ্রেণকারীর মকিয িুিম্পকচ িোয় রাখকি েকি।

❑ উপকেলা পযাকয়চ যুি প্রসশক্ষকণর লযাি স্থাপি করকি েকি। পাশাপাসশ ইউসিয়ি সিসত্তক প্রসশক্ষকির
িযিস্থা করকি েকি।

❑ প্রসশক্ষণ ও ঋণ প্রোকির নক্ষকত্র েসরদ্র্, নিকার ও িুসিিািসঞ্চি যুিকের সিকশষ ককর িারীকের
অগ্রাসিকার প্রোি করকি েকি।
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