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অভিপ্রায়পত্র 
 

নাগভিক সম্মেলন ২০২১ 

গণতাভিক সুশাসন ও উন্নয়ন: তৃণমূল প্রভতষ্ঠাম্মনি অভিজ্ঞতা 
বৃহস্পভতবাি ১১ মার্চ ২০২১ বঙ্গবনু্ধ আন্তর্চাভতক সম্মেলন ককন্দ্র (ভবআইভসভস) 

 

(সমাপনী অভিম্মবশম্মন উপস্থাপম্মনি র্নয প্রস্তুতকৃত খসড়া) 

 

বাাংলাম্মেম্মশি স্বািীনতাি সুবণচ র্য়ন্তীি এ বছম্মি স্মিণ কভি ভবগত পাাঁর্ েশম্মক আর্চ-সামাভর্ক ভবভিন্ন কেম্মত্র 

আমাম্মেি কেম্মশি বযভতক্রমী ও কগৌিম্মবাজ্জ্বল অর্চম্মনি কর্া। এ অর্চম্মন সিকাম্মিি পাশাপাভশ কবসিকাভি খাত ও 

র্নসমৃ্পক্ত প্রভতষ্ঠানসমূম্মহি মূলযবান অবোন িম্ময়ম্মছ। আগামী ভেম্মনি অগ্রযাত্রায় কেকসই উন্নয়ন অিীষ্ট 

(এসভিভর্)-ি আম্মলাম্মক অর্চননভতকিাম্মব সমৃদ্ধ, সামাভর্ক অন্তিুচভক্তমূলক ও পভিম্মবশ-বান্ধব একভে বাাংলাম্মেশ 

গড়াি সাংগ্রাম্মমি ভবভিন্ন কেম্মত্রও কয সাংভিষ্ট সকল পম্মেি সভেভলত উম্মেযাগ ও কাযচকি অাংশগ্রহম্মণি প্রম্ময়ার্ন 

হম্মব, কস কর্া বাাংলাম্মেশ সিকাম্মিি ভবভিন্ন নীভতমালায় বযক্ত কিা হম্ময়ম্মছ। এসভিভর্ বাস্তবায়ম্মন সিকাভি 
উম্মেযাম্মগি পাশাপাভশ র্নসমৃ্পক্ত ভবভিন্ন কবসিকাভি প্রভতষ্ঠান এবাং নাগভিক সমার্ কয সভক্রয় অবোন কিম্মখ 

র্ম্মলম্মছ, আগামীম্মতও কস লম্মেয কার্ কম্মি যাবাি েৃঢ় অঙ্গীকাি এ সম্মেলম্মনি পে কর্ম্মক আমিা ক াষণা কিভছ। 

  

এসভিভর্ বাস্তবায়ম্মনি সাফলয অম্মনক কেম্মত্রই এবাং অম্মনকাাংম্মশই ভনিচি কিম্মব স্থানীয় পযচাম্ময় কাযচকি উম্মেযাগ 
ও সমভিত বাস্তবায়ম্মনি ওপি। আমিা মম্মন কভি ‘কাউম্মক ভপভছম্ময় িাখা যাম্মব না’ – এসভিভর্ি এ আকাঙ্ক্ষা ও 

প্রতযয় বাস্তম্মব রূপ ভেম্মত হম্মল সকল অংশীজনের অংশগ্রহনে সমভিত উম্মেযাগ আম্মিা কবভশ র্রুভি। আমরা জানে  

যে, বাাংলাম্মেম্মশ কৃভষ, ভশো, স্বাস্থয, প্রভশেণ, সামাভর্ক সুিো কমচসূভর্সহ কবশ ভকছু গুরুত্বপূণচ কেম্মত্র স্থানীয় 

সিকাম্মিি মািযম্মম সিকাভি পভিম্মষবা প্রোন কিা হম্ময় র্াম্মক। তম্মব কেম্মশি প্রতযন্ত অঞ্চম্মল, র্ি, হাওি ও 

উপকূলীয় এলাকায় ও প্রাভন্তক র্নগম্মণি কাম্মছ এ সকল কসবা কপৌঁছাম্মনাি কেম্মত্র ভবভিন্ন িিম্মনি প্রভতবন্ধকতা 

ও র্যাম্মলম্মেি কর্া সকম্মলই স্বীকাি কম্মিন। আমাম্মেি অভিজ্ঞতায় বম্মল, এসভিভর্ি ১৭ভে অিীম্মষ্টি মম্মিয কমপম্মে 
১২ভে অিীষ্ট বাস্তবায়ম্মন সমভিত স্থানীয় পযচাম্ময়ি কমচম্মকৌশল প্রম্ময়ার্ন হম্মব। স্থানীয় পযচাম্ময় সাংভিষ্ট এলাকাি 

র্াভহোি আম্মলাম্মক কমচম্মকৌশল প্রণয়ন কিা হম্মল সিকািী পভিম্মসবাসমুহম্মক আম্মিা কাযচকিিাম্মব এসব অঞ্চম্মলি 

প্রাভন্তক র্নম্মগাষ্ঠীি কাম্মছ কপৌঁছাম্মনা সম্ভব হম্মব। আি এসব কমচম্মকৌশল প্রণয়ম্মনি লম্মেয স্থানীয় পযচাম্ময়ি সিকািী 

কমচকতচা, র্নপ্রভতভনভি ও সিকাি-বভহিূচত ভবভিন্ন সাংগঠম্মনি সমভন্নত উম্মেযাম্মগি র্নয প্রাভতষ্ঠাভনক কাঠাম্মমা গম্মড় 

কতালাি ককান ভবকল্প কনই বম্মল আমিা মম্মন কভি।    
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একই সাম্মর্ আমিা মম্মন কভি কয কাযচকিিাম্মব স্থানীয় পযচাম্ময় এসভিভর্ বাস্তবায়ম্মন প্রম্ময়ার্ন হম্মব র্নসমৃ্পক্ত 

প্রভতষ্ঠানসমূম্মহি সেমতা এবাং সাাংগঠভনক েেতা বৃভদ্ধ। এি মািযম্মম প্রাভন্তক এবাং ভবপন্ন র্নসম্প্রোম্ময়ি র্াভহোি 

ভনিীম্মখ এসভিভর্ বাস্তবায়ম্মনি কেম্মত্র স্বচ্ছ্তা ও র্বাবভেভহতা ভনভিত কিা সম্ভব হম্মব।  

 

আমিা মম্মন কভি ভসভপভি ও অক্সফাম ইন বাাংলাম্মেম্মশি কযৌর্ উম্মেযাগ ও ইউম্মিাপীয় ইউভনয়ম্মনি সমর্চম্মন গত 

ভতন বছি িম্মি র্লমান গণতাভিক সুশাসম্মন র্নসমৃ্পক্ত প্রভতষ্ঠাম্মনি অাংশগ্রহণ শীষচক প্রকল্পভেি অিীম্মন পভির্াভলত 

ভবভিন্ন কমচকাম্মেি মািযম্মম আমিা এ িিম্মণি একভে সেমতা সৃভষ্ট কিম্মত কপম্মিভছ। আমিা ভবশ্বাস কভি আমাম্মেি 

কমচকাম্মেি মািযম্মম স্থানীয় পযচাম্ময় সিকাভি পভিম্মষবাি র্াভহো এবাং িাম্মেি সাংভিষ্ট প্রভতষ্ঠানসমূহ প্রেত্ত কসবাি 

মাম্মে কয েূিত্ব সর্িার্ি ভবেযমান র্াম্মক তা অম্মনক কেম্মত্রই হ্রাস আমিা কিম্মত সেম হম্ময়ভছ।   

 

আমিা র্াভন, ভবগত এক বছম্মি ককাভিি-১৯ অভতমাভি স্বাস্থয েুাঁভকি পাশাপাভশ অর্চননভতক উন্নয়ম্মনি ভবভিন্ন 

কেম্মত্র বাড়ভত প্রভতবন্ধকতা সৃভষ্ট কম্মিম্মছ। এই অভতমাভি কমাকাম্মবলায় সিকাি ভবভিন্ন পভিম্মষবা প্রোন কম্মিম্মছন 

এবাং ভবভিন্নমুখী কাযচক্রম গ্রহণ কম্মিম্মছন। েুম্মযচাগকালীন এ সমম্ময় এসব উম্মেযাগ ও পভিম্মষবাি কাযচকািীতা 

বাড়ভত গুরুত্ব বহন কম্মি। আমাম্মেি কাযচসূর্ীি আওতায় স্থানীয় পযচাম্ময় এই সকল পভিম্মষবা বাস্তবায়ম্মনি মূলযায়ন 

এবাং এ িিম্মণি পভিম্মষবাি বাস্তবায়নম্মক কাযচকি ও সফল কিম্মত এ প্রকম্মল্পি আওতায় কয সামাভর্ক 

‘র্বাবভেভহতা েুল’ প্রণয়ন কিা হম্ময়ম্মছ তা অতযন্ত সমম্ময়াপম্মযাগী ও কাযচকি বম্মল প্রমাভণত হম্ময়ম্মছ। এই ‘েুল’ 

প্রকম্মল্পি আওতািীন ১৩ভে উপম্মর্লায় সহম্মযাগী প্রভতষ্ঠানসমূম্মহি সভক্রয় উম্মেযাম্মগ প্রম্ময়াম্মগি মািযম্মম সিকাভি 

পভিম্মষবাি কাযচকািীতা বৃভদ্ধম্মত ভবম্মশষ িূভমকা কিম্মখম্মছ। স্থানীয় র্নগণই সামাভর্ক ভনিীো পভির্ালনা কম্মিম্মছন। 
সামাভর্ক ভনিীো পভির্ালনাি র্নয ভসভবও কনতাম্মেি ভনম্ময় কয ‘কসাশযাল অভিে েল’ গঠন কিা হয় তািা 

ভর্জ্ঞাসাপম্মত্রি মািযম্মম ও ভসভবও সেসযম্মেি সহায়তায় কৃভষ ঋণ, ভর্আি র্াল এবাং যুব কমচসাংস্থান ভবষম্ময় ভবভিন্ন 

তর্য সাংগ্রহ কম্মিম্মছন। এসব তম্মর্যি ভিভত্তম্মত ১৩ভে এলাকায় ১৩ভে সামাভর্ক ভনিীো প্রভতম্মবেন প্রস্তুত কিা 

হম্ময়ম্মছ।  
 

এ প্রভক্রয়াি মািযম্মম কযসব তর্য-উপাত্ত পাওয়া কগম্মছ কসগুভল ভবম্মিষণ কম্মি বতচমান অভিপ্রায়পত্রভে প্রস্তুত কিা 

হম্ময়ম্মছ। আমিা আশা কভি এি মািযম্মম স্থানীয় পযচাম্ময় সিকাভি পভিম্মষবাম্মক আিও কাযচকি কিম্মত উম্মেভখত 

ভতনভে কেম্মত্র তৃণমূম্মলি কয প্রতযাশা রনেনে তাি প্রভতফলন  ম্মেম্মছ। 

কৃভষ ঋণ 

 

▪ কৃভষ ঋণ কসবা প্রাভিি কেম্মত্র প্রকৃত কৃষক বাছাই-এি লম্মেয স্থানীয় প্রশাসম্মনি উম্মেযাম্মগ র্নপ্রভতভনভি ও 

কভমউভনভে কনতৃবৃন্দনক সদসয কনর কৃষক তর্যিাোি (ম্মিোম্মবর্) কভমভে গর্ন কিম্মত হম্মব। তাম্মেি 

সহায়তায় হালনাগােকৃত তর্যিাোি প্রস্তুত কিম্মত হম্মব 
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▪ কৃভষ ঋণ সুভবিা প্রাভন্তক কৃষম্মকি কাম্মছ যর্াযর্িাম্মব কপৌঁছাম্মনাি র্নয র্ামানত ও গযািান্টাি ইতযাভে 

বযভতম্মিম্মক এবাং তেভবি ও োলাম্মলি প্রিাবমুক্ত িাম্মব ঋণ প্রোম্মনি র্নয ভসভবও প্রভতভনভিম্মেি এ কাম্মর্ 

সাংযুক্ত কিম্মত হম্মব 

▪ র্াভহো অনুযায়ী ঋম্মণি বিাদ্দ ভনভিত কিম্মত হম্মব এবাং র্াভহো ভনিচািম্মণি র্নয সেমতা ততভিম্মত সিকাভি 

উম্মেযাম্মগ স্থানীয় পযচাম্ময় ভবম্মশষ প্রভশেম্মণি বযবস্থা কিম্মত হম্মব 

▪ ঋম্মণি র্নয আম্মবেন কিাি পি কত সমম্ময়ি মম্মিয ঋণ বিাদ্দ হম্মব তাি সময়সীমা কবাঁম্মি ভেম্মত হম্মব 

▪ কৃভষ ঋম্মণি সুম্মেি হাি কম িাখম্মত হম্মব এবাং ঋণ পভিম্মশাম্মিি বতচমান সময়সীমা বাড়াম্মত হম্মব 

▪ কৃভষ ও শসয বীমা র্ালু কম্মি লাির্নক ভকন্তু েুাঁভকপূণচ উৎপােম্মন েুদ্র কৃষকম্মক উৎসাভহত কিম্মত হম্মব। 

এর্নয র্াতীয় বাম্মর্ম্মে পযচাি বিাদ্দ িাখম্মত হম্মব  

▪ কৃষক ও ঋণ প্রোনকািী প্রভতষ্ঠানসমূম্মহি স্থানীয় কমচকতচাম্মেি মম্মিয সিাসভি মতভবভনমম্ময়ি লম্মেয স্থানীয় 

সাংগঠনসমূহ এলাকভিভত্তক ভনয়ভমত সাংলাম্মপি আম্ময়ার্ন কিম্মব, কযখাম্মন সাংভিষ্ট কমচকতচাম্মেি উপভস্থত 

র্াকম্মত হম্মব  

▪ কৃভষকম্মমচ ভনম্ময়াভর্ত র্নগম্মণি কাম্মছ ভনয়ভমত ও সহর্িাম্মব প্রম্ময়ার্নীয় তর্য সিবিাহ কিাি র্নয স্থানীয় 

প্রশাসন মাইভকাং, উঠান তবঠক ও ভিভর্োল প্লােফম্মমচি মািযম্মম প্রর্াি-প্রর্ািণা র্ালাম্মব 

▪ আিুভনক কৃভষ কার্ এবাং নতুন ও উদ্ভাবনী প্রযুভক্তি বযবহাি সম্পম্মকচ কৃষকম্মেি অবভহত কিাি র্নয এবাং 

এসব ভবষম্ময় প্রাম্ময়াভগক জ্ঞান বৃভদ্ধি র্নয স্থানীয় সিকাি ভনয়ভমত প্রভশেম্মণি বযবস্থা কিম্মবন এবাং এর্নয 

অর্চায়ম্মনি বযবস্থা কিম্মত হম্মব 

▪ প্রাভন্তক কৃষকম্মেি মম্মিয খাস র্ভম ও পভতত র্ভম ভবতিণ কিম্মত হম্মব এবাং তাম্মেিম্মক ঋণ সুভবিা ভেম্মত 

হম্মব 

 

ভর্আি র্াল 

 

▪ তৃণমূল পযচায় কর্ম্মক সভঠক র্াভহো ভনরূপন কম্মি কস অনুযায়ী ভর্আি র্াল বিাদ্দ কিম্মত হম্মব এবাং এ কেম্মত্র 

স্থানীয় পযচাম্ময় োভিম্মদ্রি হাি, র্নসাংখযা, কবকািম্মত্বি হাি ইতযাভে ভবম্মবর্নায় িাখম্মত হম্মব 

▪ সিকাভি ভনম্মেচশনাি নীভিম্মখ ভর্আি র্াল ভবতিণ সম্পভকচত তম্মর্যি ভনয়ভমত প্রর্াি ভনভিত কিম্মত হম্মব। 

স্থানীয় সাংগঠনসমূহম্মক এ কাম্মর্ সমৃ্পক্ত কিম্মত হম্মব।  

▪ সিকাভিিাম্মব স্থানীয় পযচাম্ময় প্রকৃত উপকািম্মিাগীম্মেি আর্চ-সামাভর্ক অবস্থাম্মক ভবম্মবর্নায় ভনম্ময় একভে পূণচাঙ্গ 

তর্যিাোি (ম্মিোম্মবর্) প্রভতষ্ঠা কিম্মত হম্মব, যা স্থানীয় প্রশাসম্মনি উম্মেযাম্মগ বাস্তবাভয়ত হম্মব ও সাংিভেত 

র্াকম্মব। ত্রাণ ও কসবা প্রোন কাযচক্রম বাস্তবায়ম্মন হালনাগােকৃত এ তর্যিাোি ত্রান ও সাহাযয ভবতিম্মণ 

স্থানীয় র্াভহো ভনরুপম্মনি কেম্মত্র মূল িূভমকা পালন কিম্মব 
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▪ উপকািম্মিাগীম্মেি তাভলকা প্রস্তুভতম্মত এলাকাি গণযমানয বযভক্ত, সামাভর্ক সাংগঠন, স্থানীয় র্নপ্রভতভনভি ও 

এনভর্ওম্মেি অন্তিুচক্ত কিাি কয ভনয়ম িম্ময়ম্মছ তা ভকিাম্মব প্রভতপাভলত হম্মে কস সম্বম্মন্ধ ভনয়ভমত প্রভতম্মবেন 

র্নসমম্মে প্রকাশ কিম্মত হম্মব 

▪ আম্মগ কর্ম্মক উপকািম্মিাগীম্মেি তাভলকা সম্পম্মকচ মাইভকাং এি মািযম্মম গ্রামবাসীম্মক অবভহত কিম্মত হম্মব। 

এম্মেম্মত্র তাভলকা োভঙ্গম্ময়, ও এস.এম.এস ও স্থাভনত কযাবল ভেভি-ি সহায়তা ভনম্মত হম্মব 

 

যুব কমচসাংস্থান 

 

▪ শ্রম বার্াম্মিি র্াভহোি ভনিীম্মখ বতচমাম্মন কযসব প্রভশেন বযবস্থা র্ালু আম্মছ কসগুভলম্মক পভিবতচন কিম্মত হম্মব। 

ভশো সূর্ীি আিুভনকায়ন কিম্মত হম্মব এবাং হাম্মত কলম্মম প্রভশেম্মণি ওপি গুরুত্ব প্রোন কিম্মত হম্মব। 

স্থানীয়িাম্মব  কমচ-সুম্মযাগ অভফস স্থাপন কম্মি প্রভশেনপ্রািম্মেি কাম্মর্ ভনম্ময়ার্ন কিাি কেম্মত্র সহায়তা প্রোন 

কিম্মত হম্মব   

▪ প্রভশেম্মণি গুণগত মান বৃভদ্ধ কিম্মত হম্মব; প্রনশক্ষনের সুনোগ প্রানিনে অননভতক কলনম্মেন বন্ধ কিম্মত হম্মব। 

সুপাভিশ নয়, প্রম্ময়ার্ন ও র্াভহোি ভনিীম্মখ প্রভশেণ কাযচক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কিম্মত হম্মব 

▪ প্রভশেণ পিবতচীম্মত সনেপ্রািম্মেি র্নয পযচাি ঋম্মণি বযবস্থা কিম্মত হম্মব যাম্মত যািা স্বকমচসাংস্থান কিম্মত 

র্ান তািা প্রম্ময়ার্নীয় পুাঁভর্ কপম্মত পাম্মিন।  বাম্মর্ম্মে সহর্ শম্মতচ ও স্বল্প সুম্মে ঋণ প্রোম্মনি র্নয বিাদ্দ 

র্াকম্মত হম্মব। র্ামানত ছাড়া বা নূযনতম র্ামানম্মত ঋণ প্রোন কিম্মত হম্মব  

▪ স্থানীয় প্রশাসম্মনি উম্মেযাম্মগ স্থানীয় বযভক্তখাম্মতি উম্মেযাক্তাম্মেি সাম্মর্ প্রভশেন প্রোনকািী  সিকাভি-ম্মবসিকাভি  

প্রভতষ্ঠাম্মনি কমচকতচাম্মেি মত ভবভনময় সিাি আম্ময়ার্ন কিম্মত হম্মব োনে শ্রমবাজানরর চানহদা সম্বনে অবনহে 

করা সম্ভব হে 

▪ নািীম্মেি প্রভশেণ প্রোম্মনি র্নয আলাো বিাদ্দ িাখম্মত হম্মব এবাং নািী উম্মেযাক্তাম্মেি ঋণ প্রোম্মনি র্নয কয 

কর্াক বিাদ্দ িাখা হম্ময়ম্মছ তা ভকিাম্মব বযবহৃত হম্মে কস ভবষম্ময় উপম্মর্লা-ভিভত্তক ভনয়ভমত তর্য ভেম্মত হম্মব  

▪ যুব উন্নয়ম্মন ভবভিন্ন প্রভশেম্মনি ভবষম্ময় র্নসািািণম্মক অবভহত কিাি র্নয গ্রাম্মম গ্রাম্মম মাইভকাং, ভলফম্মলে 

ভবতিণ, কযাবল ভেভি, কমুযভনভে কিভিও এবাং ভিভর্োল ও অনযানয সামাভর্ক কযাগাম্মযাগ মািযম বযবহাি কম্মি 

তৃণমূম্মল সাংবাে কপৌঁছাম্মনাি পেম্মেপ গ্রহন কিম্মত হম্মব 

▪ ভবম্মশষ কম্মি যািা ভবম্মেম্মশি শ্রম বার্াম্মি কযম্মত ইেুক তাম্মেি র্নয সিকাভি উম্মেযাম্মগ ইউভনয়নভিভত্তক 

প্রভশেম্মণি বযবস্থা কিম্মত হম্মব 

▪ প্রভশেণ ও ঋণ প্রোম্মনি কেম্মত্র েভিদ্র, কবকাি ও সুভবিাবভঞ্চত যুবম্মেি, ভবম্মশষ কম্মি নািীম্মেি, অগ্রাভিকাি 

প্রোন কিম্মত হম্মব। স্থানীয় প্রশাসন ভনয়ভমত প্রভতম্মবেন প্রস্তুত কম্মি এ ভবষম্ময় ভক পদ্দম্মেপ কনয়া হম্মে তা 

র্নসমম্মে প্রকাশ কিম্মবন  
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পিবতচী কিণীয় 
 

এই অভিপ্রায়পম্মত্র প্রণীত সুপাভিশসমূহ মহান র্াতীয় সাংসম্মেি সেসযবৃন্দ ও ভবভিন্ন মিণালয়ম্ময়ি স্থায়ী কভমভেি 

সেসযবৃন্দ, সাংভিষ্ট মিণালয় এবাং ভবিাগসমূম্মহি কমচকতচাম্মেি সাম্মর্ মতভবভনময় সিা আম্ময়ার্ম্মনি মািযম্মম 

উপস্থাপন কিা হম্মব। আমিা আশা কিভছ, সিকাভি নীভতমালায় অভিপ্রায়পত্রভেি সুপাভিশসমূম্মহি প্রভতফলন 

 েম্মব এবাং তা স্থানীয় পযচাম্ময় এসভিভর্ি অন্তিুচভক্তমূলক বাস্তবায়ম্মন সহায়ক িূভমকা পালন কিম্মব। 

 

আমিা এ অভিপ্রায় পম্মত্রি সুপাভিশসমুহ বাস্তবায়ম্মন স্থানীয় প্রশাসন, র্ন প্রভতভনভি ও স্থানীয় কবসিকাভি 

সাংগঠনসমূম্মহি প্রভতভনভিম্মেি ভনম্ময় স্থানীয় পযচাম্ময় সমভিত কমচসূর্ী গ্রহম্মনি র্নয কর্াি োবী র্ানাভে। আমিা 

মম্মন কভি এ লম্মেয নাগভিকবৃম্মন্দি সাম্মর্ স্থানীয় সিকাি ও র্নপ্রভতভনভিিা একভে সামাভর্ক রু্ভক্ত বা কসাশাল 

কন্ট্রাক্ট কিম্মল এসব কমচসূর্ী আম্মিা কাযচকিিাম্মব বাস্তবায়ন সম্ভব হম্মব। আমিা মম্মন কভি এি মািযম্মম বাাংলাম্মেম্মশ 

সুশাসন ও র্বাবভেভহতা শভক্তশালী হম্মব এবাং তৃণমূম্মল এসভিভর্ি স্থানীয়কিম্মণ তা ইভতবার্ক িূভমকা িাখম্মব।  
 

প্রাভন্তক র্নগম্মণি আকাঙ্খাি সাম্মর্ সামেসযপূণচ ও স্থানীয় র্াভহো ও প্রম্ময়ার্নীয়তাি ভনিীম্মখ এসভিভর্ বাস্তবায়ম্মনি 
লম্মেয আমিা আমাম্মেি কমচকাে আগামীম্মত আম্মিা কর্ািোি কিাি েৃঢ় প্রতযয় ক াষণা কিভছ। এ লম্মেয আমিা 

কবসিকাভি প্রভতষ্ঠাম্মনি প্রভতভনভিিা স্থানীয় প্রশাসন, র্ন প্রভতভনভি ও উন্নয়ন সহম্মযাগী প্রভতষ্ঠাম্মনি সাম্মর্ একম্মযাম্মগ 

কার্ কম্মি যাব। ভসভপভি, অক্সফাম ইন বাাংলাম্মেশ ও এসভিভর্ বাস্তবায়ম্মন নাগভিক প্লযােফমচ, বাাংলাম্মেশ-এি 

উম্মেযাম্মগ এ লম্মেয কয কাযচক্রম র্লমান িম্ময়ম্মছ আমিা তাি সাম্মর্ যুক্ত কর্ম্মক ও সভক্রয় িূভমকাি মািযম্মম কস 

সভেভলত উম্মেযাগম্মক শভক্তশালী কিব।    

  

এই প্রকম্মল্পি আওতায় ভসভপভি ও অক্সফাম্মমি কযৌর্ উম্মেযাম্মগ এবাং এসভিভর্ বাস্তবায়ম্মন নাগভিক প্লযােফমচ, 

বাাংলাম্মেশ-এি সহম্মযাভগতায় আম্ময়াভর্ত ১১ মার্চ, ২০২১ সাম্মল অনুভষ্ঠত “গণতাভিক সুশাসন ও উন্নয়ন: তৃণমূল 

প্রভতষ্ঠাম্মনি অভিজ্ঞতা” শীষচক সম্মেলম্মন অভিপ্রায়পত্রভে সবচসেতিাম্মব গৃহীত হম্মলা। 

 

 


