
 1 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

ানন যফযা ও স্যাননটেননফলয়ক 

জাতীয় নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ ননটদ েনকা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জুন ২০২২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্থানীয় যকায নফবাগ 

স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয় 

 

 

(চূড়ান্ত খড়া) 

 



 2 

 
 

 

 

 

ানন যফযা ও স্যাননটেননফলয়ক জাতীয় নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ (ও এন্ড এভ) ননটদ েনকা 

 

প্রকাক  

নরন াটাে ে নধাখা 

স্থানীয় যকায নফবাগ 

স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয় 

 

 

টমানগতায়: 

কানযগনয: অআটিএন-বুটয়ে 

অনথ েক:  জানতংটঘয নশু উন্নয়ননফলয়ক তনফর (আউননটপ) 

 

 

প্রকাকার 

জুন ২০২২ 

 

 

কনযাআে 

স্থানীয় যকায নফবাগ 

স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাটদ যকায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 
 

 

 

 

 

সূনচত্র 

 

ক্রনভক নটযানাভ পৃষ্ঠা 

ব্দ-ংটক্ষ    ০৪ 

১. েভূনভ ০৬ 

১.১ প্রপ্রক্ষাে ০৬ 

১.২ উটেশ্য ও নযনধ ০৭ 

১.৩ কানিত কানিত ব্যফাযকাযী ০৮ 

২. ানন যফযা ও স্যাননটেন প্রযুনিমূটয নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষটণয ফতেভান ফস্থা ০৮ 

৩. নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ ননটদ েনকায জন্য নুযণীয় ননটদ েনা  ১২ 

৪. ানন যফযা ও স্যাননটেন ব্যফস্থায নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণম্পনকেত নীনতভারা 

ংটাধন ও প্রকৌরত্র 

১৪ 

৪.১ সুানযকৃত নীনতভারা ংটাধন ১৪ 

৪.২ প্রকৌরগত ননটদ েনামূ ১৬ 

৫. ানন যফযা ও স্যাননটেন ব্যফস্থায নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ ননটদ েনকামূ ১৭ 

৫.১ নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয উযুিতা নফটফচনাাটটক্ষ যকানয ানন যফযা ও 

স্যাননটেন ব্যফস্থায জন্য  স্থান ননফ োচন 
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১. েভূনভ 

১.১ প্রপ্রক্ষাে 

 

এনেনজ বীষ্ট ৬ এফং এ ংনিষ্ট রক্ষযভাত্রামূট ২০৩০ াটরয ভটে কটরয জন্য াফ েজনীন ও 

ভতানবনিক ননযাদ ও জরবয খাফায ানন এফং ম োপ্ত ও ভতানবনিক স্যাননটেন ও াআনজন ব্যফস্থায় 

নবগভন নননিতকযটণয নফলয়টি ন্তর্ভ েি যটয়টছ। এয অটরাটক জানতংটঘয দস্য যাষ্ট্রমূ এনেনজ 

রক্ষযভাত্রা ৬.১-এ ননযাদ খাফায াননয সুনফধাটবাগী জনংখ্যায নুাত এফং রক্ষযভাত্রা ৬.২-এ াফান ও 

ানন নদটয় াত প্রধায়ায সুনফধা ংফনরত ননযাদ স্যাননটেন সুনফধাটবাগী জনংখ্যায নুাতটক 

বফনিকবাটফ এনেনজ নযফীক্ষটণয সূচক ননধ োযণ কটযটছ। ননযাদ খাফায ানন এফং স্যাননটেন সুনফধা 

নযটলফায ননয়টভয প্রক্ষটত্র নতুন ভাত্রা ংটমাজন কটযটছ।  

 

ানন যফযা ও স্যাননটেন কাবাটযটজ ফাংরাটদটয উটল্লখটমাগ্য গ্র্গনত নফিব্যাী স্বীকৃত। ফাংরাটদ 

পরতায টে স্রাব্দ উন্নয়ন বীটষ্টয ানন যফযা ংক্রান্ত রক্ষয জেন কটযটছ, এফং ফতেভাটন প্রভৌনরক 

খাফায ানন যফযাটয কাবাটযটজয ায তকযা ৯৮ বাগ*। উন্মুি স্থাটন ভরতযাগ নাআ এভন ম্মাননা 

জেন ফাংরাটদটয তকযা প্রভৌনরক স্যাননটেন কাবাটযজ ৫৪ বাগ এফং প্রভৌনরক াত প্রধায়ায সুনফধায 

কাবাটযজ তকযা ৫৮ বাগ*। নকন্তু াননয প্রক্ষটত্র ননযাদ ব্যফস্থানায প্রফা যফযাটয তকযা ায ৫৯ 

বাগ এফং স্যাননটেন তকযা ৩৯ বাগ*। ভগ্র্ প্রদব্যাী ফহু াননয টয়ন্ট থাকা টেও, দুফ ের নযচারনা 

ও যক্ষণাটফক্ষটণয কাযটণ এআ ভস্ত াননয টয়টন্টয কাম েকানযতা এফং দূলণমুি ননযাদ ানন যফযাটয 

ননব েযটমাগ্যতায নফস্তয পাযাক নফদ্যভান । স্যাননটেন ব্যফস্থায প্রক্ষটত্রও নফলয়টি ভবাটফ প্রটমাজয। ওয়া 

ফকাঠাটভামূটয দীঘ েস্থানয়ত্ব ও প্রেকআকযটণ পূফ েতে টে এয মথামথ নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ (ও এন্ড 

এভ), প্রমটতু মথামথ নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয বাফ ফকাঠাটভায অয়ুষ্কার কনভটয় প্রদয় এফং এআ 

কাযটণ মূরধন নফননটয়াগ নফপটর মায়।  

 

ফাংরাটদট গটড় তকযা ১৩ বাটগয প্রফন যকানয ানন যফযা ফকাঠাটভা কাম েকয। এফ কাম েকয 

প্রযুনিয ভটে উটল্লখটমাগ্য টরা ন্ড স্যান্ড নপল্টায (তকযা ৪৭ বাগ)। অফায প্রদখা মায় প্রম, নযকূ প্রথটক 

এফং বৃনষ্টয ানন ংযক্ষণ ব্যফস্থা মথাক্রটভ ২৮ তাং এফং ২৪ তাং কাম েকয। দনযদ্র ও প্রানন্তক 

জনটগাষ্ঠীয াননয সুনফধা প্রানপ্তয প্রক্ষটত্র কাম েকয ানন যফযা এফং স্যাননটেন ব্যফস্থায গুরুতয নবঘাত 

যটয়টছ (নফিারীযা নফকল্প উৎ প্রথটক াননয ব্যফস্থা কটয থাটকন) **। মথামথ যক্ষণাটফক্ষটণয বাটফ 

প্রযুনিগুটরা এখন কাম েকয  ও নযতযি ফস্থায় যটয়টছ। একআ ধযটনয ম েটফক্ষণ াওয়া নগটয়টছ াফনরক 

েয়টরে ও কনভউননটি েয়টরটেয প্রক্ষটত্র। ঢাকা নটি কট োটযন ঢাকা টযয জনাধাযটণয জন্য উন্মুি 

৬৯টি াফনরক েয়টরটেয ভানরকানা ধাযণ ও ব্যফস্থানা কটয থাটক; মায ভটে ৫৭টি কাম েকয যটয়টছ***। 

ম োপ্ত যক্ষণাটফক্ষটণয উটদ্যাটগয বাফআ াফনরক ও কনভউননটি েয়টরেগুটরাটক ব্যফায নুটাটমাগী থাকায 

মূর কাযণ। 

 

 

 

 

 

*    JMP 2021 
** Effectiveness of Rural Water Points in Bangladesh with special reference to arsenic mitigation, P Ravenscroft, A Kabir, S   

     A I Hakim, A. K. M. Ibrahim, S K Ghosh, M S Rahman, F Akhter and M A. Sattar, Journal of Water, Sanitation and  

     Hygiene for Development, 2014 

*** Study on Developing Business Models for Public Toilets in Dhaka and Other Major Cities of Bangladesh, WaterAid  

      Bangladesh, October 2017  
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বজনফক ও যাায়ননক গুণগত ননম্নভাটনয কাযটণ ননযাদ সুটয় াননয বাফ ফাংরাটদটয জনগটণয 

স্বাস্থযগত ও অথ ে-াভানজক উন্নয়টন স্বল্প ও দীঘ েটভয়াদী ভাযাত্মক ঝুঁনক বতনয কযটছ। তএফ খাফায াননয 

ননযািায নফলয়টিটত গ্র্ানধকায প্রদান দুফ ের স্যাননটেন ও স্বাস্থয বযাজননত ঝুঁনকমূ প্রভাকাটফরায 

ভােটভ পরাপর ফটয় অনটত ায়তা কযটফ।  

 

ননযাদ ানন যফযা ও স্যাননটেটনয জাতীয় নরন ১৯৯৮ নুাটয ব্যফাযকাযী জনটগাষ্ঠীটক নযচারনা 

ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয জন্য ভস্ত ব্যয় ফন কযটত টফ। দনযদ্রায়ক প্রকৌরটত্র (২০০৫, ২০২০ াটর 

ংটানধত) দনযদ্র নয় এভন নযফায ফা ন্যান্য ংস্থাগুটরা টত ক্ষুদ্র ঋণ ায়তায ভােটভ তদনযদ্র 

নযফাটযয জন্য নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয ব্যয় বাগাবানগ কযায সুানয কযা টয়টছ। জাতীয় ানন 

যফযা ও স্যাননটেন প্রকৌরত্র ২০২১-এ যকানয/কনভউননটিনবনিক স্যাননটেন ব্যফস্থায জন্য প্রফযকানয 

খাটতয নফননটয়াগ উৎানত কযা টয়টছ। ানন ননযািা কাঠাটভা ২০১১-প্রত ানন যফযাটয জন্য ব্যফহৃত 

নফনবন্ন প্রযুনিয নযচারনা, নযফীক্ষণ ও ব্যফস্থানা প্রকৌর সুনননদ েষ্টবাটফ উটল্লখ কযা টয়টছ। ানন যফযা 

ও স্যাননটেন প্রক্টটযয জন্য প্রক্টয প্রেটবরটভন্ট প্লযান (এনেন) (২০১১-২০১৫) গ্র্াভীণ এরাকায় এফং 

টযয ফনস্তটত াননয উৎ ও কনভউননটি ল্যানিনগুটরায ব্যফস্থানা ও নযচারনায জন্য কনভউননটিনবনিক 

ংগঠনমূটয (ননফও) ওয দানয়ত্ব  েণ কযা টয়টছ। ানন যফযা ও স্যাননটেন জাতীয় প্রকৌরত্র 

২০১৪-প্রত দুগ েভ এরাকায় ওয়া-এয নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয জন্য নফদ্যভান নখন প্রকৌর/দ্ধনত 

কাটজ রানগটয় নজেত নবজ্ঞতা পরবাটফ প্রটয়াটগয যাভ ে প্রদান কযা টয়টছ।  

 

ফাংরাটদট ানন যফযা ও স্যাননটেটনয জন্য জাতীয় ানন যফযা ও স্যাননটেন ব্যয়-ফণ্টন প্রকৌরত্র 

(২০১২)-প্রত গ্র্াভীণ দনযদ্রটদয জন্য যকানয বতুেনক এফং টযয ফনস্তফাীয জন্য বতুেনক (ক্র-াফননে)  

প্রদওয়ায ব্যাাটয যাভ ে প্রদওয়া টয়টছ। এআ প্রকৌরটত্র নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয জন্য তনফর 

গঠটনয উৎ নটটফ যকায/দাতাটদয বতুেনকয নফলয়টিটক নফটল গুরুটত্বয টে উটল্লখ কযা টয়টছ। প্রম 

ভস্ত ব্যফস্থায প্রফা গ্র্নতায ংখ্যা নধকংখ্যক প্রমভন-নএএপ, এভএঅয, এঅআঅযন, াআরাআটনয 

ভােটভ ানন যফযা ব্যফস্থা, কনভউননটি এফং াফনরক েয়টরে,  প্রআ ভস্ত প্রক্ষটত্র মতক্ষণ ম েন্ত না একটি 

সুংগঠিত নটষ্টভ প্রনতষ্ঠা কযা মায় ততক্ষণ ম েন্ত ব্যফস্থানা কনভটি ফা দানয়ত্বযত ংস্থাগুটরায টক্ষ 

নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ নননিত কযা ম্ভফ নয়। প্রক্টটযয ংীদাযগণ নফনবন্ন নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-

এয জন্য ভটের বতনয কযায নফনক্ষপ্ত প্রটচষ্টা চানরটয়টছন, নকন্তু নরন ননটদ েনা, ননটদ েনকা এফং প্রক্টটযয 

একআ ধযটনয নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ প্রকৌটরয বাটফ এআ ভস্ত প্রটচষ্টাটক মূরধাযায় মৃ্পি কযা ম্ভফ 

য়নন।  

 

১.২ উটেশ্য এফং নযনধ 

 

নযচারনা এফং যক্ষণাটফক্ষণ (ও এন্ড এভ) ননটদ েনকাটিয মূর উটেশ্য টরা ানন যফযা এফং স্যাননটেন 

ব্যফস্থাগুটরায কাম েকয নযচারনা এফং যক্ষণাটফক্ষণ (ও এন্ড এভ)-এয উায়গুটরা ননয়নভতকযটণয ভােটভ 

ব্যফস্থাগুটরা প্রতযানত ফস্থায় কাম েকয যাখা। এটি ানন যফযা ও স্যাননটেন ব্যফস্থামূটয গুণভাটনয 

রক্ষয জেটনও ায়তা কযটফ এফং জনস্বাস্থয এফং নযটফ সুযক্ষা নননিত কযটফ। 

 

ননটদ েনকাটিয নযনধয ভটে যটয়টছ যকানয কনভউননটিনবনিক ানন যফযা ও স্যাননটেন নযটলফা, 

কর নক্ষা প্রনতষ্ঠাটনয ানন যফযা ও স্যাননটেন ব্যফস্থামূ এফং   থ  ক     প   AÂ‡ji 

কনভউননটি ল্যানিন। hv ‡nvK, G wb‡`©wkKvwU kni/Avav kni ev †cwi kni GjvKvq KwgDwbwU cwiPvwjZ 

cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb Drm¸wji Rb¨ cÖ‡hvR¨ n‡e Ges cjøx AÂ‡ji GKB ai‡Yi cvwb mieivn I 

m¨vwb‡Ukb Dr‡mi Rb¨I cÖ‡hvR¨ n‡e| G wb‡`©wkKv AbymiY K‡i GLv‡b Av‡jvwPZ cÖhyw³¸wji 
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cwiPvjbv I iÿYv‡eÿ‡Yi Rb¨ c„_K Sop ‰Zix Ki‡Z n‡e A_ev we`¨gvb Sop ¸‡jv‡K nvjbvMv` 

Ki‡Z n‡e| 

 

১.৩ কানিত ব্যফাযকাযী 
 

ানন যফযা এফং স্যাননটেটনয জন্য প্রণীত জাতীয় নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ ননটদ েনকা ব্যফাযকাযীয 

ভটে যকানয ংস্থা/নফবাগ ন্তর্ভ েি, নকন্তু শুদৄভাত্র তাটদয ভটেআ ীভাফদ্ধ নয় (প্রমভন-নেনএআচআ, 

এরনজআনে, প্রাথনভক নক্ষা নধদপ্তয, ভােনভক ও উচ্চ নক্ষা নধদপ্তয এফং নক্ষা ভন্ত্রণারটয়য ধীন 

কানযগনয ও ভাদ্রাা নক্ষা নফবাগ), স্থানীয় যকায প্রনতষ্ঠান (প্রমভন-আউননয়ন নযলদ, উটজরা নযলদ, 

প্রৌযবা এফং নটি কট োটযন) এফং ন্যান্য প্রক্টয ংীজন মাযা ানন যফযা ও স্যাননটেন 

ফকাঠাটভা প্রকটল্পয নকা প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন এফং নযফীক্ষটণ কাজ কটয তাযাও এয ব্যফাযকাযী নটটফ 

নফটফনচত টফ। 
 

২. ানন যফযা ও স্যাননটেন প্রযুনিমূটয নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ ফস্থা  
 

ননটদ েনকা বতনযয ং নটটফ যকায এফং ন্যান্য প্রক্টটযয ংীদাযটদয দ্বাযা ফাস্তফানয়ত ানন যফযা 

এফং স্যাননটেন প্রযুনিয নফদ্যভান নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ নযনস্থনত ম োটরাচনা কযা টয়টছ। মূরত 

নফনবন্ন জরটবৌটগানরক প্রক্ষটত্র ভাঠম োটয় নফদ্যভান চযাটরঞ্জ ম্পটকে ম্যক ধাযণা াফায জন্য এ 

ম োটরাচনাগুটরা কযা টয়টছ। প্রক্টযনবনিক ংীদায কর্তেক ফাস্তফানয়ত নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ ভটেটরয 

উিভ চচ োমূ ম োটরাচনা ও মূল্যায়ন কযা টয়টছ। ভটেটরয ব্যফাযকাযী এফং নফনবন্ন প্রক্টটযয 

ংীদাযটদয নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ নফলটয় প্রেকআ ভাধানগুটরা নরাআন অটরাচনা এফং প্রধান 

তথ্যদাতা এফং প্রপাকা গ্রু অটরাচনায ভােটভ ননথটত নন্নটফনত কযা টয়টছ। bgybv¯^iƒc নফনবন্ন এরাকা 

প্রমভন ফটযন্দ্র, াওয, াফ েতয চট্টগ্র্াভ, উকূরীয় ও অট েননকপ্রফণ এরাকা, হুটয ফনস্ত, নক্ষা প্রনতষ্ঠান এফং 

কনভউননটি স্বাস্থয প্রকটন্দ্রয ানন যফযা ও স্যাননটেন ফকাঠাটভামূ নযদ েন কযা টয়টছ। 

 

প্রধান তথ্যদাতাগণ াক্ষাৎকাটযয ভয় ননম্ননরনখত নফলয়গুটরা যাভ ে নদটয়টছন: 

 

 প্রফযকানয ম োটয় কাজ কটয এভন প্রভকাননকগণ স্তচানরত গবীয নরকূটয জন্য (HTW) খুচযা মন্ত্রাং 

যফযা এফং প্রটয়াজটন োকটর (On-Call) নযটলফা নদটত াটয; 

 কনভউননটি কর্তেক ব্যফহৃত নএএপ (PSF), এঅআঅযন (AIRP) এফং এভএঅয (MAR) প্রফা মা যাজস্ব 

অটয় ক্ষভ নয়, প্রটক্ষটত্র এ কর সুনফধামূ যক্ষণাটফক্ষটণয জন্য নযটলফা চুনি কযা প্রমটত াটয; 

 স্থানীয় যকায প্রনতষ্ঠাটনয ভােটভ নযটলফা ননয়ন্ত্রটণয নফধান প্রযটখ াআে ওয়াোয ফা নযবা ে 

টভান (অযও) প্লযান্ট প্রফা কাম েক্রভ যক্ষণাটফক্ষটণয জন্য অউেটান েং ফা ননন দ্ধনত প্রটয়াগ 

কযা প্রমটত াটয; 

 টযয ফনস্তটত েনিউএএ (WSS)-এয নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষটণয জন্য কনভউননটিনবনিক ভটের 

ফাস্তফায়ন কযা প্রমটত াটয;  

 নযচারন ও যক্ষণাটফক্ষণ নযফীক্ষটণয জন্য নেনএআচআয কানযগনয ায়তাাটটক্ষ আউননয়ন নযলদ 

(UP)-প্রক দানয়ত্ব প্রদান কযা প্রমটত াটয।  

 প্রেকআ উন্নয়ন বীটষ্টয এয টে াভঞ্জস্য প্রযটখ নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ নযটলফা (নবগম্যতা, 

গুণগতভান ও নযভাণ, ননব েযটমাগ্যতা, াভথ্যে এফং বফলম্যীন ফা ভতানবনিক) অদ েকযণ কযটত 

টফ। 

 স্থানীয় যকায প্রনতষ্ঠান (এরনজঅআ) দ্বাযা ওয়া তনফটরয উন্নয়ন এফং যকাটযয যাজস্ব ফাটজটে 

নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষটণয জন্য তনফটরয ব্যফস্থা কযা। 
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 নতুন ওয়া নফননটয়াগ প্রকল্পগুটরাটত পুনফ োন এফং কনভউননটি মৃ্পিকযটণয নফলয়গুটরা একীভূত 

কযটত টফ থফা নফদ্যভান েনিউএএ সুনফধাগুটরা পুনফ োটনয জন্য পৃথক নফননটয়াগ প্রকল্প গ্র্ণ 

কযটত টফ। 

 

প্রমফ স্থান নযদ েন কযা টয়টছ প্রখাটন ানন যফযা ও স্যাননটেন সুনফধা গ্র্ণকাযী জনটগাষ্ঠী এফং 

ব্যফস্থানা কনভটিয াটথ এপনজনেয (FGD) ভােটভ অটরাচনা প্রথটক জানা মায়, ানন যফযা এফং 

স্যাননটেন ফকাঠাটভা, নফটল কটয যকানযবাটফ নননভ েত াননয উৎ, কনভউননটি েয়টরে এফং 

ওয়ািটকয জন্য স্থান ননফ োচন কযা ভস্যা নছর। তাযা অযও জানান প্রম, একফায তাযা াম্পটি কাম েকয 

টয় প্রগটর প্রদখবাটরয দানয়টত্ব থাকা ব্যনিটদয প্রভযাভত কযায ক্ষভতা না থাকায় এফং স্থানীয় ফাজাটয 

খুচযা মন্ত্রাংটয প্রতুরতা থাকায় তা প্রভযাভত কযা কঠিন টয় টড়। ভটয়য াটথ াটথ ফটযন্দ্র এরাকায় 

াফভান েফর াটম্পয ব্যফায ফাড়টছ। নকন্তু ব্যয়ফহুর প্রভযাভত/ প্রনতস্থান ও এন্ড এভ খযটচয ব্যফস্থা 

ম্পনকেত প্রকাটনা সুনননদ েষ্ট ব্যফানয়ক নীনত না থাকায় প্র খযচ প্রমাগাড় কযা ম্ভফয টে না। াফ েতয 

ঞ্চটর গ্র্যানবটি প্রলা নটেভ (GFS) ব্যফাযকাযীযা জাননটয়টছন প্রম, ভূনভধ এফং দুফ ের প্রমাগাটমাগ এরাকাটি 

দুগ েভ ওয়ায কাযটণ ানন যফযা ব্যফস্থা কাম েকয টর এটক পুনযায় কাম েকয কযটত প্রায় এক প্তা 

প্ররটগ মায়। 

 

ানন যফযা এফং স্যাননটেন প্রযুনিয জন্য নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ ম্পনকেত ভাঠম োটয়য ফস্থা 

ম্পটকে ধাযণা প্রনওয়ায জন্য প্রদটয নফনবন্ন ঞ্চর নযদ েন কটয প্রাপ্ত পরাপরগুটরা ননথর্ভি কযা য়। 

ভতরভূনভ প্রথটক উকূরীয়, াাড়ী, অট েননক ংক্রনভত এরাকা, ফনস্ত, নক্ষা প্রনতষ্ঠান এফং স্বাস্থযটফা 

সুনফধা এভন ফ এরাকা নযদ েন কযা টয়টছ। ৬ নম্বয যান্ডাম্প ফটচটয় জননপ্রয় এফং ননব েযটমাগ্য 

াননয উৎ মা ব্যাকবাটফ কাম েকয ফটর প্রতীয়ভান টয়টছ। এটত নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ ম্পনকেত 

উটল্লখটমাগ্য প্রকাটনা চযাটরঞ্জ প্রনআ। কাযণ এটি একটি ফহুর ব্যফহৃত াধাযণ প্রযুনি এফং প্রফনযবাগ একক 

নযফাটয ব্যফহৃত য়। বৃনষ্টয ানন ংযক্ষণ (RWH) ব্যফস্থা, মা রফণািতাপ্রফণ উকূরীয় এরাকায় াননয 

উৎ নটটফ ফহুর ব্যফহৃত য়, প্রমগুনরয প্রধানত নযেন্নতা এফং নযচারনায চযাটরঞ্জ যটয়টছ এয কাযণ এ 

কর স্থানা ঋতুনবনিক একক নযফাটযয দ্বাযা নযচানরত য় এফং ব্যফাযকাযীগণ প্রায়আ ফল োয অটগ 

াননয উৎটি ঠিকবাটফ নযষ্কায এফং যক্ষণাটফক্ষণ কটযন না। নযেন্নতা ও নযচারনায চযাটরঞ্জগুটরায 

ভটে ন্তর্ভ েি যটয়টছ ছাদ ও াননয ট্াংক মথামথবাটফ নযষ্কায না কযা, াআে নটেভ মথামথবাটফ 

স্থান না কযা এফং াননয ট্াংটক ংযনক্ষত াননটত ব্যাকটেনযয়ায ংক্রভণ। 

 

যাজস্ব অয় য় না এভন কনভউননটিনবনিক াননয উৎগুটরা প্রমভনÑতাযা াম্প, নযংওটয়র, নএএপ, 

এভএঅয, এঅআঅযন নধকাং প্রক্ষটত্র কাম েকয ওয়ায কাযণগুটরা টরা কনভউননটি কর্তেক ননয়নভত মত্ন 

না প্রনয়া, (প্রমভনÑভানরকানা প্রফাটধয বাফ, উটদ্যাটগয বাফ), নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-প্রক্ষটত্র কানযগনয 

চযাটরঞ্জ ও অনথ েক ভস্যা (প্রমভনÑোকা নদটত নাগ্র্, নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ এয জন্য দুফ ের  তনফর 

পুনরুদ্ধায ব্যফস্থা)। প্রফযকানয ংস্থা এফং নকছু নকছু প্রক্ষটত্র স্থানীয় যকায প্রনতষ্ঠানগুটরা অয়ফধ েক, জননপ্রয় 

এফং ব্যয়ফহুর নকছু ব্যফস্থা প্রমভনÑঅযও (RO) ও াআটয ভােটভ ানন যফযা প্রক্ষটত্র, ফাজাটযয জরবয 

প্রফা প্রদানকাযীটদয কাছ প্রথটক প্রযুনিগত ায়তা ননটয় তা ননযাদ নযচারন কযটছ। টনক জায়গায় 

কনভউননটি েয়টরে ননফও এফং কনভউননটি গ্রু দ্বাযা টয ফনস্ত এফং এরঅআন এরাকায় বাটরাবাটফ 

নযচানরত য় কাযণ এয জন্য নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ তনফর গঠন কযা য় এফং ননফও কর্তেক 

নযচানরত য়। জরফায়ু নযফতেন ও দুটম োটগয কাযটণ দুগ েভ এরাকায় ানন যফযা ও স্যাননটেন 

ফকাঠাটভায ওয প্রননতফাচক প্রবাফ ক্রভ দৃশ্যভান টে। জরফায়ু নযফতেটনয প্রননতফাচক প্রবাটফয কাযটণ 

নফটিয ফটচটয় ঝুঁনকপূণ ে প্রদগুটরায ভটে ফাংরাটদ ন্যতভ। প্রননতফাচক প্রবাফমূটয ভটে যটয়টছÑ 

চযভবাফান্ন অফাওয়া এফং ভাটিটত রফণািতা, মুদ্রপৃটষ্ঠয উচ্চতা বৃনদ্ধ এফং নদীতীয ক্ষয়-এয ভটতা 

ঘেনায তীব্রতা। দুটম োগ এফং জরফায়ু নযফতেটনয প্রবাফগুটরা ানন যফযা এফং স্যাননটেন প্রযুনিয 

নস্তত্ব, কাম েকানযতা এফং স্থানয়ত্বটক ংকোন্ন কটযটছ। 
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াভনগ্র্কবাটফ, ভাঠ ম োটয় নযদ েন এফং ানন যফযা ও স্যাননটেন সুনফধা ব্যফাযকাযী, তোফধায়ক, 

াটযেয, প্রযুনি প্রফা প্রদানকাযী, যকানয ংস্থা, স্থানীয় যকায প্রনতষ্ঠাটনয প্রনতা এফং কভ েকতোটদয 

টে অরা অটরাচনা প্রথটক ানন যফযা ও স্যাননটেন সুনফধা যফযাটয প্রক্ষটত্র প্রম কর নফলয় নচনিত 

কযা টয়টছ মা ানন যফযা ও স্যাননটেন প্রযুনিমূটক কাম েকয, ব্যফায নুটাটমাগী এফং 

নবগম্যীন কটয প্রযটখটছ  ননটম্ন তা তুটর ধযা টরা:   

 

1. কনভউননটিনবনিক নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ দ্ধনত নধকাং াননয উৎ প্রমভন নএএপ, 

এঅআঅযন, এভএঅয এফং নযং ওটয়র কাম েকয না ওয়ায ন্যতভ কাযণগুটরা টরাÑঠিক স্থান 

ননফ োচন না কযা, ভানরকানাটফাটধয বাফ, ব্যফাযকাযী জনটগাষ্ঠী ংগঠিত না ওয়া এফং নযচারনা ও 

যক্ষণাটফক্ষ‡Yi এয জন্য মথামথ নযকল্পনা এফং পটরাঅ কাম েক্রভ না থাকা; 
 

2. স্থানীয় ম োটয় প্রভযাভটতয জন্য দক্ষ প্ররাকফটরয বাফ এফং প্রকাটনা কাযটণ ~ক্ষ্ম প্রযুনিগুটরা টকটজা 

টর প্রগুটরা প্রভযাভটতয জন্য স্থানীয় ফাজাটয মন্ত্রানত াওয়া মাওয়া না; প্রমভনÑ তাযা াম্প, অযও 

প্লযান্ট, ফা ন্য প্রকাটনা যীক্ষামূরক নফটলানয়ত উৎগুটরা প্রকাটনা কাযটণ কাম েকয টয় প্রগটর প্রগুটরা 

অয কাম েকয কযা মায় না।   
 

3. একআ এরাকায় একানধক াননয উৎ থাকটর (প্রমভন-নএএপ, এভএঅয এফং উকূরীয় এরাকায জন্য 

অযও টিউফওটয়র এফং ফটযন্দ্র এফং ন্যান্য এরাকায জন্য াআটয ভােটভ ানন যফযা ব্যফস্থা 

টিউফওটয়র/তাযা াম্প) াননয উৎগুটরা নযতযিতায ায ফানড়টয় নদটে, এফং একআ াটথ 

ভানরকানাটফাটধয বাফ বৃনদ্ধ কযটছ।    
 

4. টনক ানন যফযা ব্যফস্থায প্রক্ষটত্র ফতেভান নযচারনা এফং যক্ষণাটফক্ষণ চচ ো াননয উৎটয ওয 

ভাযাত্মক প্রবাফ প্রপটরটছ। প্রমভনÑ উদাযণস্বরূ ফরা মায়, াফভান েফর াটম্পয নতনযি ব্যফাটয তাযা 

াম্প কাম েকয টয় টড়টছ; ফন উজাড় টয় ড়ায পটর প্রাকৃনতক াননয উৎগুটরা শুনকটয় মাটে, 

নজএএপটক কাম েকয এফং নযতযি কটয তুরটছ; রফণাি ানন ঢুটক ড়ায় পুকুটযয ানন রফণাি 

টয় ড়টছ এফং নএএপটক কাম েকয কটয তুরটছ। রফণাি স্বাদ এফং দুগ েটেয কাযটণ জনগণ 

এভএঅয, এয ানন ান প্রথটক নফযত থাকটছ।  
 

5. এঅআঅযন, নএপএ এফং নজএপএ-এয নপল্টায নযষ্কায ও যক্ষণাটফক্ষণ উচ্চ ব্যয় ও শ্রভাে নফলয় 

পটর নটেভটিয ব্যফাযকাযী ও তোফধায়কগণ এটি ননয়নভত নযষ্কায কযটত উদ্বুদ্ধ না ওয়ায় তা 

কাম েকয টয় টড় থফা ননম্নগুণগতভাটনয ানন যফযা কটয থাটক।   
 

6. গ্র্াভীণ াআটয ভােটভ ানন যফযা ম্পনকেত কনভউননটিনবনিক ভটেটরয জন্য স্থানীয় ম োটয় 

কানযগনয ায়তা জরবয নয়। প্রৌযনফদুযত চানরত নএএপ এফং অযও প্লযান্ট একফায নষ্ট টয় 

প্রগটর তায কাম েকানযতা দীঘ েস্থায়ী য়। এগুটরা ননয়নভতবাটফ নযষ্কায কযা য় না, পটর এয াননয 

গুণগত ভান প্রায়আ ধটয যাখা ম্ভফ য় না।  

 

7. নভোযনফীন াআটয ভােটভ ানন যফযা ব্যফস্থায় াননয চয় প্রফwk য়। ানন যফযাটয গড় 

ট্ানযপ ভতানবনিক নয় এফং এটি ানন ব্যফাটযয নবনিটত ননধ োনযত য় না। এভনকী এ ট্ানযটপয 

অওতায় নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ ব্যয় ধযা য় না।  

8. উকূরীয় এরাকায় াফভান েফর াম্প ম্বনরত াআটয ভােটভ ানন যফযা দ্ধনত (নযটাধন 

ব্যফস্থা ফা দ্বাযা) অযও (RO) প্লযান্টনবনিক ানন যফযা ব্যফস্থায প্রক্ষটত্র প্রেকআ ব্যফানয়ক ভটের 

না থাকায় প্রনতস্থান ব্যয় প্রফটড় মায়। অফায ওয়যাটযনন্টয ভয় ায টর স্থানাগুটরা চালু যাখা কঠিন 

টয় টড়। 
 

9. কনভউননটিনবনিক ওয়া স্থানামূটয জন্য নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ খাটত স্থানীয় ম োটয় এফং 

যকানয যাজস্ব ফযাে না থাকায় এগুটরায প্রভযাভত, যক্ষণাটফক্ষণ, পুনফ োন  ỳiƒn টয় টড়। এটত 

াননয উৎগুটরা কাম েকয টয় টড়। 
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10. নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষটণয জন্য প্রফায ভান এফং অদ ে নযচারনা দ্ধনত  না থাকায় প্রযুনিগুটরা 

এনেনজয সূচকমূ (প্রমভন-নবগম্যতা, গুণগতভান, নযভাণ, ননব েযটমাগ্যতা, াভথ্যে, বফলম্যীন থফা 

ভতা) জেন কযা অটযাও কঠিন টয় ড়টছ। 
 

11. াননয গুণগত ভাটনয নজযদানয, ম েটফক্ষণ, এফং নযটলফা ননয়ন্ত্রটণয জন্য একটি যকানয ংস্থা ফা 

র্ততীয়cÿ না থাকায় নযটলফা প্রদানকাযীটদযটক প্রফাদান ও এয নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ নফলটয় 

জফাফনদনতায অওতায় অটন না । 
 

12.  নজওনফ প্রকল্পগুটরা কাম েকয ানন যফযা এফং স্যাননটেন ব্যফস্থামূটয প্রভযাভত এফং পুনফ োটনয 

উয কভ গুরুত্ব প্রদয়। নজওনফ প্রকল্প ানন যফযা এফং স্যাননটেন ব্যফস্থায নতুন ননভ োটণয নফলটয় 

নধকতয গুরুত্ব প্রদয়। প্রমখাটন নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ এফং কনভউননটি প্রভানফরাআটজন ানন 

যফযা ও স্যাননটেন ব্যফস্থামূটয পুনফ োটনয নফলয়গুটরা কভ গুরুত্ব প্রটয় থাটক। 

 

13.  হুটয ফনস্তটত এননজও কর্তেক নযচানরত I GÛ Gg তনফর জরুনয প্রটয়াজটন I GÛ Gg কনভটি কর্তেক 

ানন যফযা ও স্যাননটেন ফকাঠাটভা প্রভযাভটত কদানচৎ ব্যফায কযা য়। ন্যনদটক, এননজও 

ায়তা ছাড়া নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ তনফর ব্যফাটযয অংকা প্রথটক মায়। 

 

14.  কনভউননটি েয়টরেগুনর প্রফনযবাগআ নযষ্কায। েয়টরে সুনফধা ম োপ্ত এফং নাযী ও প্রনতফেীফােফ 

নয়। এআ কনভউননটি েয়টরেগুটরায প্রটিক ট্াঙ্কগুনর প্রায়আ উটচ টড়, নছ ª̀ টয় মায় এফং নযটফ 

দূনলত কটয। 

 

15.  নফদ্যারয় ম োটয় উন্নয়ন নযকল্পনা (এএরঅআন) তনফর প্রাথনভক নফদ্যারটয়য নযচারনা ও 

যক্ষণাটফক্ষণ ব্যয় প্রভোয় না এফং উচ্চ নফদ্যারয় এফং ন্যান্য নক্ষা প্রনতষ্ঠাটন এআ তনফর প্রনআ। 
 

16.  কনভউননটি নিননটকয ভটতা প্রাথনভক স্বাস্থযটফা প্রকটন্দ্র ওয়া ব্যফস্থামূ যক্ষণাটফক্ষটণয জন্য নজওনফ 

প্রথটক প্রকানও ফযাে প্রনআ। ফতেভাটন, এফ প্রফাটকন্দ্র মাযা ব্যফায কটযন তাযা ব্যটয়য জন্য প্রম থ ে 

প্রদান কটযন তা প্রথটক এগুটরায প্রভযাভত এফং যক্ষণাটফক্ষণ কযা য়। 

17. কনভউননটি, স্কুর ও স্বাস্থয প্রফাটকন্দ্রগুটরায েয়টরটেয নবতয ফা কাছাকানছ  ানন ও াফান থাটক না 

ফরটরআ চটর। এফ েয়টরটে এভএআচএভ উকযণ ব্যফাটযয য ননযাদ াযণ ব্যফস্থা ভানক 

স্বাস্থযনফনধ ব্যফস্থানা (এভএআচএভ) কন োয থাটক না ।    
 

18.  এঁটের ভাটি এফং উচ্চ াননস্তয এরাকায়  েয়টরটেয নে প্রথটক ানন না নাভায় ফা কভ নাভায় এফ 

েয়টরে/নেমূ ব্যফাটযয নুটামাগী টয় টড় নফটলত ফল ো প্রভৌসুটভ। আায কাযটণ নেগুটরা 

প্রতযানত ভটয়য অটগআ দ্রুত বযাে টয় মায়। 
 

19.  প্রফনযবাগ প্রক্ষটত্র, টুআন নে ল্যানিনগুনরয উবয় নে একআ াটথ ব্যফায টত প্রদখা মায় (থ োৎ, একটি 

নে মখন ব্যফায কযা য় তখন  অটগযটি খানর যাখা য় না), মায জন্য ব্যফাযকাযীযা টুআন নে 

ল্যানিনগুটরায সুনফধা প্রবাগ কযটত াটয না। কখনও কখনও োআবাযন ফক্স (ওয়াআ-জাংন) 

নযচারনাগত ভস্যায মুটখ টড়। 

 

20.  জরফায়ু নযফতেনজননত ঘেনা এফং দুটম োগ প্রমভন ঘূনণ েঝড়, তীব্র ঝড়, অকনিক ফন্যা, খযায কাযটণ 

ানন যফযা ও স্যাননটেন ফকাঠাটভা ক্ষনতগ্র্স্ত য়/উটড় টড়/ডুটফ মায় এফং দুটম োটগয ভয় ানন 

যফযা ও স্যাননটেন নযটলফা যফযা হুভনকয মুটখ টড়। 
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৩. নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ ননটদ েনকায জন্য নুযণীয় ননটদ েনা  

 

ানন যফযা এফং স্যাননটেটনয জন্য জাতীয় নযচারনা এফং যক্ষণাটফক্ষণ (ও এন্ড এভ) ননটদ েনকায জন্য 

নুযণীয় নীনতভারা ননটম্ন তুটর ধযা টরাÑ 

 

ানন এফং স্যাননটেন টরা ফায জন্য প্রভৌনরক ভানফানধকায* 

 
 

জানতংটঘয াধাযণ নযলদ ২৮ জুরাআ ২০১০ তানযটখ ৬৪/২৯৭ প্রযজুটরটন সুস্পষ্টবাটফ ানন ও 

স্যাননটেটনয নধকাযটক ভানফানধকায নটটফ স্বীকৃনত প্রদওয়া টয়টছ এফং ভানফানধকায জেটনয ং 

নটটফ ানীয় জর এফং স্যাননটেন নযাম ে ফটর স্বীকায কযা টয়টছ। তাআ, যকায কটরয জন্য 

ননযাদ, নফশুদ্ধ, জরবয, এফং াশ্রয়ী মূটল্য ানীয় জর এফং স্যাননটেন ন্যায়েত এফং বফলম্য ছাড়াআ 

যফযাটয জন্য অনথ েক ফযাে প্রদান ক্ষভতা বৃনদ্ধটত ায়তা এফং প্রযুনি স্তান্তয কযটত ফাে। 

 

ওয়া কাম েক্রটভয টে ব্যাক নযটয নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ ন্তর্ভ েি কটয  

 
 

প্রমটকাটনা ানন যফযা ও স্যাননটেন ব্যফস্থায নযাম ে ং টরা নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ, মা এ 

ব্যফস্থায দীঘ েস্থায়ী কাম েকানযতা নননিত কটয, ম্পদ ফাঁচায় এফং নতুন ব্যফস্থা স্থাটন ভস্যা হ্রা কটয। 
 

নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ ব্যফস্থানায় প্রফযকানয প্রক্টটযয ংগ্র্ণপ্রক উৎানত কটয 

 

যকানয ংস্থা, প্রফযকানয ংস্থা এফং উন্নয়ন ংীদাযটদয দ্বাযা ফাস্তফানয়ত ানন যফযা ও স্যাননটেন 

ব্যফস্থামূটয কাম েকয নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষটণয জন্য প্রফযকানয খাটতয ম্পৃিতা বৃনদ্ধয জন্য জাতীয় 

এফং স্থানীয় ম োটয় প্রকৌরগত ংীদানযত্ব তযাফশ্যক। এো কযা প্রগটর প্রেকআ ানন যফযা ও 

স্যাননটেন নযটলফা প্রনতনষ্ঠত টফ। 

 
 

ভানম্মত নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ নযটলফায জন্য কনভউননটিয কণ্ঠস্বয তুটর ধযা এফং দানফ 

উত্থান  

 

ভানম্পন্ন নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ প্রফায জন্য কনভউননটিয সুনফধাটবাগী, প্রফা প্রদানকাযী এফং 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাগুটরায ভটে ভন্বয় থাকাো জরুনয। নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ নযটলফায ভাটনয 

ব্যাাটয কনভউননটি টচতন টর প্রফা যফযাকাযী প্রনতষ্ঠানগুটরায ওয ভানম্মত নযচারনা ও 

যক্ষণাটফক্ষণ নযটলফা নননিতকযটণ নফটল প্রবাফ ড়টফ।   

 

ভতানবনিক ম্পদ ফযাে** 

ানন যফযা এফং স্যাননটেন ফকাঠাটভায নযচারনা এফং যক্ষণাটফক্ষটণ ায়তায জন্য যকায প্রথটক 

ভতানবনিক তনফর ফযাে প্রটয়াজন এফং এআ তনফর ফযাটে সুটমাগ-সুনফধায ব্যানপ্ত, য-গ্র্াটভয ফস্থান, 

ধযন, সুনফধাগ্র্ণকাযীটদয ব্যয় ফটন াভথ্যে এফং যকানয ও প্রফযকানয ংস্থা কর্তেক সুনননদ েষ্ট এরাকায় কী 

ধযটনয প্রযুনি ব্যফায কযা টে তা নফটফচনা কযা উনচত। 
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নযটফগত সুযক্ষা 

 

ননম্নভাটনয ানন যফযা এফং স্যাননটেন নযটলফাগুটরা নযটফটয ওয নফরূ প্রবাফ প্রপটর; GRb¨ 

াননম্পদ এফং ভাটি দূলণ প্রযাটধ কাম েকয প্রভন ব্যফস্থা নননিত কযা উনচত। ল্যানিন, গতে/ট্াংক এফং 

াননয উৎ অরাদাকযণ এফং কঠিন ও তযর ফজেয এভনবাটফ ব্যফস্থানা কযটত টফ মাটত নযটফটয ওয 

ন্যযনতভ নফরূ প্রবাফ বতনয ন  কটয। 

 

াভানজক, াংস্কৃনতক এফং কানযগনয উযুিতা  

 

ানন যফযা এফং স্যাননটেন ম্পনকেত ফকাঠাটভাগুটরা নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ নেজাআটনয প্রক্ষটত্র 

স্থানীয় মূল্যটফাধ এফং াংস্কৃনতক চচ োগুটরা মথামথবাটফ নফটফচনায় প্রনওয়া প্রটয়াজন। ানন যফযা এফং 

স্যাননটেন প্রযুনিগুটরা নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ কাম েক্রভ ফাস্তফায়টনয জন্য কাম েকযী, াশ্রয়ী ও 

স্থানীয়বাটফ উযুি টত টফ। নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ প্রফা প্রদাটনয জন্য স্থানীয় দক্ষতা ও প্রদজ 

জ্ঞাটনয ব্যফাযটক ফশ্যআ উৎানত কযটত টফ।   

 
 

প্রেকআকযটণয জন্য জরফায়ু নযফতেন এফং দুটম োটগয নবটমাজনীরতা 

দুটম োটগয কাযটণ ক্ষনতগ্র্ Í̄ ানন যফযা এফং স্যাননটেন ফকাঠাটভা জরুনয নবনিটত নযচারনা এফং 

যক্ষণাটফক্ষটণয (নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ) প্রটয়াজন টড়। প্রাকৃনতক ও ভানফসৃষ্ট দুটম োগ এফং জরফায়ু 

নযফতেটনয নফরূ প্রবাফ প্রথটক ানন যফযা ও স্যাননটেন ব্যফস্থায নবটমাজন এফং সুযক্ষা নযাম ে। 
 

 

প্রজন্ডায ংটফদনীর দ্ধনত*** 
 

নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ কাম েক্রভ নফলটয় নদ্ধান্ত গ্র্টণয প্রক্ষটত্র wj½ (Gender) ংটফদনীর যাটপ্রাটচয 

ভােটভ নাযীয ংগ্র্ণ; নবন্নবাটফ ক্ষভ, নশু, ফয়স্ক এফং নাযীফােফ নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ প্রফা 

প্রভৌনরক নফলয় নটটফ নফটফনচত। 

 

প্রফা প্রদাটনয কর ম োটয় স্বেতা ও জফাফনদনতা 

 

স্বেতা এফং জফাফনদনতা ানন যফযা এফং স্যাননটেটনয নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ কাম েক্রভ ননয়ন্ত্রটণয 

জন্য গুরুত্বপূণ ে। নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ নযটলফাগুটরা প্রফা প্রদানকাযী এফং নযটলফা গ্র্ীতা উবটয়য 

কাটছ স্বে এফং উন্মুি ওয়া প্রটয়াজন। স্বাস্থয ও থ েনননতক সুনফধাগুটরা জেটনয রটক্ষয নযচারনা ও 

যক্ষণাটফক্ষটণয কর ধা প্রমভন নেজাআন, ভান ননয়ন্ত্রণ এফং ফাস্তফায়ন জফাফনদনতা তযন্ত গুরুত্বপূণ ে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

*The United Nations General Assembly 2010 (Resolution A/RES/64/292) 
*Pro-poor Strategy for Bangladesh Water Supply and Sanitation Sector 2005 (revised in 2020) 
**The National Strategy for Water Supply and Sanitation 2014 (revised in 2021) 
***The National Sanitation Strategy 2005 
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৪. ানন যফযা ও স্যাননটেন ব্যফস্থায নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ ম্পনকেত নীনতভারা ংটাধন ও 

প্রকৌরত্র 

 

ানন যফযা ও স্যাননটেন ব্যফস্থায নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয াটথ ম্পকেযুি চযাটরঞ্জগুটরা 

প্রভাকাটফরায় প্রফনকছু নীনত ভারা ংটাধন সুানয কযা টয়টছ এফং প্রকৌরত্র নযভাজেটনয প্রস্তাফ কযা 

টয়টছ। এআ নীনতভারা নযফতেন এফং প্রকৌরগত নদকননটদ েনাগুনর ননটদ েনকাটিয পূফ েফতী নফবাটগ উনল্লনখত 

নুযণীয় ননটদ েনায ওয নবনি কটয প্রস্তাফ কযা টয়টছ মা ানন যফযা এফং স্যাননটেন ব্যফস্থাগুনরয 

Kvw•ÿZ নযচারনা এফং যক্ষণাটফক্ষণ (ও এন্ড এভ) নননিত কযটফ এফং যুগৎবাটফ, ভতানবনিক এফং 

ভানম্পন্ন ানন যফযা এফং স্যাননটেন নযটলফাগুনরয প্রাপ্যতা নননিত কযটফ। 

 

৪.১ সুানযকৃত নীনতভারা ংটাধন 

 

৪.১.১ যকানয ানন যফযা এফং স্যাননটেন ব্যফস্থামূ স্থাটনয জন্য নযচারনা ও 

যক্ষণাটফক্ষণ নফটফচনায় স্থান ননফ োচটনয তেমূ ারনাগাদকযণ  

 

ফায জন্য ানন যফযা ও স্যাননটেন নযটলফাগুটরা নননিত কযায জন্য, যকায, মূরত জনস্বাস্থয 

প্রটকৌর নধদপ্তটযয (DPHE) ভােটভ দনযদ্র ও নতদনযদ্র খানাগুটরায ভটে পূণ ে ফা অংনক বতুেনকয 

ভােটভ ব্যফস্থামূ ানন যফযা ও স্যাননটেন eÈb কটয থাটক। যকানয াননয উৎগুটরা ননফ োচটনয 

নফদ্যভান তেগুটরা কখনও কখনও এয স্থানয়টত্বয ওয প্রবাফ প্রপটর। এয ভােটভ একটি নননদ েষ্টংখ্যক খানায 

ংখ্যা নফটফচনাাটটক্ষ উৎটয স্থান ননফ োচন কযা য়। এটি কখনও কখনও ভতায নবনিটত 

সুনফধাটবাগীটদয ানন াওয়ায প্রক্ষটত্র প্রনতফদ্ধকতা বতনয কটয। এয পরাপর নটটফ নযচারনা ও 

যক্ষণাটফক্ষ ণ ং ননটত তাযা ননরুৎানত ন। প্রমফ ফানড়টত যকানয ানন যফযা ব্যফস্থা স্থান কযা 

য়, নধকাং প্রক্ষটত্র একো নননদ েষ্ট ভয় য ফানড়য ভানরকগণ প্রআ উৎ প্রথটক ন্য খানাটক ানন ংগ্র্ 

কযটত প্রদয় না। এআ প্রক্ষটত্র এনেনজয রক্ষযভাত্রা নুমায়ী ননযাদ াননয উৎট ফ েজনীন ব্যফাটযয নধকায 

নননিত কযা ম্ভফ য় না।  

 

সুতযাং, ানন যফযা এফং স্যাননটেন ব্যফস্থাগুটরাটত নবগম্যতা ও প্রফামূটয কাম েকানযতা নননিত 

কযায রটক্ষয যকানয ানন যফযা ও স্যাননটেন ব্যফস্থায স্থান ননফ োচন ম্পনকেত তেগুটরা ংটাধন 

কযটত টফ মাটত কটয াননয উৎটয কাছাকানছ ফফাকাযী খানা প্রনতনননধটদয ননটয় গঠিত প্রছাে গ্রু 

বত  , কনভউননটিনবনিক াননয উৎটয নেজাআন ংটাধন কটয নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ কাজটি 

নুটভাদন কটয এফং ব্যফাযকাযীটদয প্রছাে গ্রু দ্বাযা টজআ কযা মায়।  

 

৪.১.২ প্রানতষ্ঠাননক  নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ ব্যফস্থা চালুকযণ 

 

কনভউননটিনবনিক ানন যফযা ব্যফস্থায জন্য ফহুরাংট কনভউননটিয ভানরকানাটফাধ এফং টচতনায বাফ, 

ও এন্ড এভ নযকল্পনা পটরাঅ কভ েসূনচয দুফ েরতা এফং কানযগনয ভস্যায কাযটণ নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ 

ফহুরাংট মথামথবাটফ কাম েকয থাটক না। এয পটর তাযা াম্প, নএএপ, এঅআঅযন, এভএঅয এফং 

নযংটিউফওটয়র নষ্ট টয় থাটক। এয কাযণ নটটফ কনভউননটিয ভানরকানাটফাধ এফং টচতনায বাফ , ও 

এন্ড এভ নযকল্পনায় পটরাঅ কভ েসূনচ না থাকা এফং নফনবন্ন কানযগনয ভস্যা। নধকন্তু, প্রেকআ ব্যফানয়ক 

নযকল্পনা না থাকায় নবন্ন নবন্ন ট্ানযপ ব্যফস্থা এফং কানযগনয ায়তায বাটফ নধকংখ্যাক 

ব্যফাযকাযীয নযটলফায প্রক্ষটত্র (†hভন-অযও প্লযান্ট এফং াআটয ভােটভ ানন যফযা নস্কভ) 

কনভউননটিনবনিক নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ পরতা নদটে না। 
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সুতযাং, নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয জন্য প্রানতষ্ঠাননক ব্যফস্থা চালু কযা টর (স্থানীয় যকায প্রনতষ্ঠান, 

নেনএআচআ আতযানদ প্রনতষ্ঠাটনয) ভূনভকা ও দানয়ত্ব সুনননদ েষ্ট কযা মাটফ । তাযা ননটজযা ফা অউেটান েং এয 

ভােটভ নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ কযটত াটয। উদাযণ¯^iƒc: যাজস্ব অটয় ক্ষভ নয় এভন 

কনভউননটিনবনিক ব্যফস্থা (   ন: নএএপ, এঅআঅযন এফং এভএঅয) প্রক্ষটত্র প্রনতষ্ঠান প্রফা গ্র্টণয 

দ্ধনত চুনি এফং যাজস্ব অটয় ক্ষভ কনভউননটিনবনিক ব্যফস্থায (   ন: াআে ওয়াোয, অয ও প্লান্ট) 

প্রক্ষটত্র  এরনজঅআ কর্তেক ব্যফস্থানা চুনি (   ন: ননন থফা আজাযা দ্ধনত) গ্র্ণ কযটত াটয। 

 

৪.১.৩ ানন যফযা ও স্যাননটেটনয জন্য নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ তনফর গঠন 

 

যকাটযয যাজস্ব ফাটজে এফং স্থানীয় ম োটয় ানন যফযা ও স্যাননটেটনয নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয 

জন্য পৃথক প্রকাটনা তনফর না থাকায় ফড় ধয নয প্রভযাভত, যক্ষণাটফক্ষণ, পুনফ োন কযা ম্ভফয য় না। 

পটর নযটলফামূটয কাম েকানযতা হ্রা াটে।     

 

ানন যফযা ও স্যাননটেটনয নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয জন্য যকানয যাজস্ব খাত প্রথটক থ ে,ফযাে 

এফং নেনএআচআয ভােটভ তা ব্যয় কযটর নেনএআচআ কর্তেক নননভ েত  যকানয  ানন যফযা ও স্যাননটেন 

ফকাঠাটভাগুটরায নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ মথামথবাটফ কযা প্রমত। একআ টে ানন যফযা ও 

স্যাননটেটনয নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ নফলয়টক পৃথক খাত নটটফ যকায প্রথটক স্থানীয় যকায 

প্রনতষ্ঠাটনয থ েফছটযয ফযাটে সুনননদ েষ্টকযণ কযটর তা এরনজঅআ ম োয় প্রথটক ানন যফযা ও 

স্যাননটেটনয নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ তনফর গঠটন ায়তা কযটফ। ানন যফযা এফং স্যাননটেটনয 

ও এন্ড এভ তনফটরয অওতায় নক্ষা প্রনতষ্ঠান এফং স্বাস্থযটফা প্রকন্দ্রমূট ানন যফযা এফং 

স্যাননটেটনয জন্য নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ অওতাধীন থাকটফ। নেনএআচআ এফং এরনজঅআ-এয ানন 

যফযা এফং স্যাননটেন নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ তনফটরয ব্যফায সুনননদ েষ্ট ওয়া অফশ্যক প্র 

তনফটরয প্রমৌনিক ব্যফায কযায রটক্ষয নেনএআচআ ও এরনজঅআ-এয ভটে ভন্বয় ও টমানগতায দ্ধনত 

নননিত কযটত টফ। 

 

৪.১.৪ নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ প্রফা ভানম্মতকযণ, নযফীক্ষণ ও ননয়ন্ত্রণ 

 

নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষটণয অদ েভান এফং তা ফােকযটণয বাটফ প্রায়আ ানন যফযা ও স্যাননটেন 

প্রযুনিমূটয কভ েদক্ষতা এনেনজ ৬.১ এফং ৬.২-এয সূচকমূটয (   ন: ব্যফাটযয সুটমাগ রাব, ভান, 

নযভাণ, ননব েযতা, াভথ্যে এফং াম্যতা) তে পূযণ কটয না। প্রফা নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ নফলটয় 

নযফীক্ষণ/ননয়ন্ত্রণ প্রকৌর না থাকায কাযটণ প্রফা প্রদানকাযীযা জফাফনদনতায ফাআটয প্রথটক মাটেন। 

এনেনজয রক্ষযভাত্রা ৬.১ এফং ৬.২ জেটনয রক্ষয পূযটণ নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষটণয প্রক্ষটত্র অদ ে প্রফা 

যক্ষা, নযফীক্ষণ ও ননয়ন্ত্রটকয নফলটয় গ্র্ানধকায নদটত টফ।  

 

৪.১.৫ াননয গুণগতভাটনয নজযদা   ব্যফস্থা প্রনতষ্ঠা  

 

উৎমূ স্থাটনয ভয় াননয গুণগতভান যীক্ষা কযা য় তটফ খুফ কভ প্রক্ষটত্রআ ব্যফাযকাযী কনভউননটি 

যফতী ম োটয় াননয গুণগতভান যীক্ষা কটয থাটক। ভটয়য াটথ াটথ ানন যাায়ননকবাটফ দূনলত য় 

ফা াননয গুণগতভান খাযা টত াটয। টনকভয় জনাধাযণ টচতন ফা টচতনবাটফ এ দূনলত  ানন 

ান কযটত থাটক। াননয গুণগতভাটনয নজযদা    বাটফ প্রফযকানয ফা কনভউননটিনবনিক ব্যফস্থামূ 

জনাধাযটণয স্বাস্থয ঝুঁনক ফানড়টয় প্রদয়। তএফ াননয গুণগতভান নননিত কযটত যকানযবাটফ স্থানত 

প্রযুনিমূটয ানন নুটভানদত ননয়ভ নুমায়ী যীক্ষায ব্যফস্থা  নননিত কযটত টফ এফং প্রটমাজয প্রক্ষটত্র 

প্রফযকানয খাতটক এ কাটজ মৃ্পি কযটত টফ।  
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৪.১.৬ ংনিষ্ট ংস্থামূটয ফানল েক কভ েম্পাদন চুনিটত এফং নতুন নফননটয়াগ নযকল্পনায ভয় প্রভযাভত, 

যক্ষণাটফক্ষণ এফং পুনফ োটনয নফলয়গুটরাটক গ্র্ানধকায প্রদান 

 

ানন যফযা ও স্যাননটেনংক্রান্ত নজওনফ প্রকটল্প প্রভযাভত, যক্ষণাটফক্ষণ  এফং পুনফ োটনয নফলয়গুটরা খুফ 

প্রফন  ¸iæZ¡ প্রদান কযা য় না। মূরত ানন যফযা ও স্যাননটেটনয জন্য স্থানা ননভ োটণয জন্য নতুন 

প্রকল্প গ্র্ণ কযা য় এফং প্রখাটন প্রভযাভত ও পুনফ োটনয নফলয়টি উটনক্ষত প্রথটক মায়। ানন যফযা ও 

স্যাননটেটনয নতুন ফকাঠাটভা গটড় প্রতারায ভয় এয দীঘ েস্থানয়ত্ব নফটফচনা কটয নযকল্পনায ম োটয় 

প্রভযাভত, যক্ষণাটফক্ষণ এফং পুনফ োনটক গ্র্ানধকায নটটফ নচনিত কযা প্রটয়াজন। এটত ীনভত ম্পটদয 

নফননটয়াটগয টফ োিভ ব্যফাটযয সুটমাগ বতনয য়। একআবাটফ স্থানীয় যকায প্রনতষ্ঠান প্রকল্প 

ফাস্তফায়নকাযী প্রনতষ্ঠানমূটয ফানল েক কভ েম্পাদন চুনিটত (এনএ) েনিউএএ-এয নযচারনা ও 

যক্ষণাটফক্ষটণয প্রফায ভান নফলটয় রক্ষযভাত্রা এনেনজয টে      পূণ ে কযায প্রটয়াজন যটয়টছ।   

  

৪.২ প্রকৌরগত ননটদ েনামূ 

 

ানন যফযা এফং স্যাননটেনম্পনকেত নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণংনিষ্ট প্রকৌরগত ননটদ েনামূ ননটম্ন 

তুটর ধযা টরা: 

 

1. ানন যফযা ও স্যাননটেন ফকাঠাটভা ম্পনকেত নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয জন্য কনভউননটিয 

ভানরকানাটফাধ ফাড়াটত টফ। প্রটি কযায রটক্ষয কনভউননটিয ংগ্র্ণ দ্ধনতটত স্থান ননফ োচন, 

নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয জন্য উযুি সুনফধা সৃনষ্ট ও চানদা বতনয কযটত টফ এফং নযচারনা ও 

যক্ষণাটফক্ষটণয  জন্য প্রটয়াজনীয় তনফর ংগ্র্ কযটত টফ । 

 

2. ফছযব্যাী াফ েক্ষনণক ানন নননিত কযায রটক্ষয তকেতায াটথ একক স্থাটন একআ নযটলফায জন্য 

একানধক ানন যফযা প্রযুনিয স্থান াফধানতায াটথ কযটত টফ। এটত প্রযুনিগুটরা এটক টযয 

নযপূযক নটটফ কাজ কযটফ। একআ নযটলফায জন্য ফহুমুখী ব্যফস্থা প্রদাটনয জন্য এরাকানবনিক একটি 

ননটদ েনকা বতনয কযা প্রমটত াটয। 

 

3. স্থানীয় ম োটয় কভ েযত প্রাআটবে প্রেকনননয়ানটদয ক্ষভতা বতনয কযটত টফ এফং মনদ ম্ভফ য় তাটদয 

জন্য রাআটনন্সং ব্যফস্থা চালু কযা প্রমটত াটয। এটত কটয ব্যফাযকাযীগণ তাটদয ননকে প্রথটক ন-কর 

প্রফা ননটত াযটফন। 

4. স্থানীয় কনভউননটিটত প্রটয়াজনীয় মন্ত্রানতয প্রাপ্যতা নননিত কযটত একটি াপ্লাআ প্রচআন ম্যাটনজটভন্ট 

নটেভ বতনয কযটত টফ। 

 

5. নধকংখ্যাক ব্যফাযকাযী এফং যাজস্ব অটয় ক্ষভ ব্যফস্থামূ প্রমভন: অযও প্লযান্ট এফং াআে 

ওয়াোয নস্কটভয জন্য ব্যফানয়ক ভটের এফং ও এন্ড এভ ব্যফস্থানা ভটের চালু কযা। 

 

6. ানন যফযা এফং স্যাননটেন ম্পনকেত নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয জন্য যাজস্ব ফযাে 

নননিতকযণ এফং এরনজঅআ ম োটয় ানন যফযা এফং স্যাননটেটনয নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ 

তনফর নননিতকযণ । 

 

7. নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণটক ম োয়ক্রটভ কনভউননটিনবনিক প্রথটক প্রানতষ্ঠাননক ম োটয় স্থানান্তয অযম্ভ 

কযা। 
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8. নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ প্রফা যফযাটয জন্য প্রফযকানয খাত মৃ্পি কযা এফং 

নেনএআচআ/এরনজঅআ নযফীক্ষণ ও ননয়ন্ত্রণমূরক কাম েক্রভ নযচারনায ক্ষভতা নিারী কযা। 

 

9. এনেনজ সূচকমূটয টে াভঞ্জস্য প্রযটখ ানন যফযা ও স্যাননটেন প্রযুনিয জন্য নযচারনা ও 

যক্ষণাটফক্ষণ-এয অদ ে নযচারন দ্ধনত বতনয কযা। ানন যফযা ও স্যাননটেটনয প্রযুনিগুটরায 

নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণাটথ ে প্রণীত অদ ে নযচারনা দ্ধনত নুযণ নননিত কযা। 

 

10. এরনজনেয নীনতভারা/প্রকৌর প্রণয়ন/ংটাধন কযটফ এফং নেনএআচআ/এরনজঅআ প্রফা প্রদান না কটয 

প্রফা ননয়ন্ত্রটকয ভূনভকায় থাকটফ। 

 

11. াননয ভান ম েটফক্ষণ ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন কযা এফং াননয ভান নযফীক্ষণ নননিত কযা। 

 

৫. ানন যফযা ও স্যাননটেন ব্যফস্থায নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ ননটদ েনকামূ 

 

নফনবন্ন নীনতভারা এফং েকুটভন্টমূ নফটিলণ, ভাঠম োয় প্রথটক াওয়া তথ্য উাি এফং নীনতভারা 

নযফতেটনয জন্য প্রদি সুানয এফং প্রকৌরগত নদকননটদ েনা ানন যফযা এফং স্যাননটেন ফকাঠাটভায 

নযচারনা এফং যক্ষণাটফক্ষটণয (ও এন্ড এভ) জন্য ননম্ননরনখত ননটদ েনকামূটক প্রণয়ন ায়তা কটযটছ। 

ানন যফযা এফং স্যাননটেন ব্যফস্থাগুটরায নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষটণয দায়-দানয়ত্ব ম্পনকেত ছক 

ংযুনি-০১-এ াওয়া মাটফ। 

 

৫.১ নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয উযুিতা নফটফচনায় যকানয ানন যফযা ও স্যাননটেন 

ব্যফস্থায জন্য স্থান ননফ োচন 

 

যকানয ানন যফযা ও স্যাননটেন ব্যফস্থায স্থান ননফ োচটনয প্রক্ষটত্র নফদ্যভান gvb`Ð ছাড়াও ওএন্ডএভ-এয 

উযুিতা এফং প্রজন্ডায নযটপ্রনক্ষতগুটরা নফটফচনা কযটত টফ। উযুি স্থান না াওয়া  প্রগটর নেনএআচআ 

কর্তেক ননধ োনযত নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ নযটপ্রনক্ষটতয তেগুটরা ননথর কযা প্রমটত াটয। ব্যফায এফং 

নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ ফাস্তফায়ন প্রনক্রয়া ও তোফধায়টক দানয়ত্ব ম্পটকে কনভউননটিটক বারবাটফ ফগত 

কযটত টফ। নেনএআচআ প্রকটল্পয শুরু প্রথটকআ এরনজঅআমূটক ফাস্তফায়ন প্রনক্রয়ায টে মৃ্পি কযটফ 

এফং এরনজঅআ-এয ননকে প্রযুনি স্তান্তটযয পূটফ ে কনভউননটি তোফধায়ক ও ব্যফস্থানা কনভটিয দস্যটদয 

স্থানত প্রযুনিয ও এন্ড এভ নফলটয় াটত-করটভ প্রনক্ষণ প্রদয়া নননিত কযটফ। নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষ ণ  

নফলটয় ব্যফানয়ক নযকল্পনা ফাস্তফায়ন এফং ানফ েক ও এন্ড এভ কভ েকাÐ তদা  ক কযটত ব্যফস্থানা 

কনভটিটক ায়তা কযটত টফ।  

 

৫.২ নফনবন্ন ধযটনয প্রযুনিয জন্য নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ 

 

এরাকা নবনিটত উযুি একক প্রযুনি ননফ োচন কযা টফ, কনভউননটি ম োটয় তা উৎানত কযা টফ, এফং 

একআ এরাকায় একআ নযটলফায জন্য ন্যান্য প্রযুনিয ব্যফায ননয়ন্ত্রণ কযা টফ। একআ এরাকায় একানধক 

ব্যফস্থামূ শুদৄভাত্র তখনআ নফটফচনা কযা টফ মখন এফ ব্যফস্থা প্রভৌসুভ ফা ন্যান্য কাযটণ এটক টযয 

নযপূযক টত াটয। নফনবন্ন ম োটয় ানন যফযা এফং স্যাননটেন প্রযুনি এফং ংনিষ্ট নযচারনা ও 

যক্ষণাটফক্ষণ-এয জন্য প্রটয়াজনীয় তথ্য ংগ্র্ ও ংযক্ষটণয জন্য এক নবন্ন ব্যফস্থা গটড় প্রতারা দযকায। 

ব্যফাটযয ভাত্রা, নযটলফায গুণভান ও কবাটযটজয ভাত্রায ওয ননব েয কটয প্রযুনিমূটক   ক 

ব্যফাযকাযী এফং কভ ব্যফাযকাযী ব্যফস্থায় বাগ কযা প্রটয়াজন মাটত একআ এরাকায় উবয় ধয নয ব্যফস্থায 

স্থান ননয়ন্ত্রণ কযা মায়। ল্যানিন এফং েয়টরটেয সুনফধাজনক ও প্রেকআ নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয 
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প্রক্ষটত্র প্রটয়াজনীয় কানযগ   চানদাটক গ্র্ানধকায নদটত টফ এফং স্থাটনয ভয় তা নননিত কযটত টফ। 

প্রমভন: 

 

 নে ল্যানিনগুনরয ব্যফাটযয প্রভয়াদ নননিত কযটত নটেয চাযাট একটি প্রভাো ফানরয প্ররয়ায নদটত 

টফ মাটত েয়টরে লা কযায াটথ াটথ নটে জভা ওয়া য়ঃফজেয ননষ্কানটক জ কটয এফং G‡Uuj 

ভাটিয গতে প্রথটক তযর ফজেয উটচ না টড় প্রজন্য সুযক্ষা প্রদান কটয। নে DuPz কযটর উচ্চ াননয স্তয 

এরাকায় এভননক ফন্যা Dc ª̀æZ এরাকাটতও েয়টরটেয ব্যফায ননয়নভত কযটফ।  

 

 টুআন-নে ল্যানিটনয নযচারনায জন্য, দুটি গটতেয ভটে ন্যযনতভ দূযত্ব (গটতেয কাম েকয গবীযতায ভতুল্য) 

ফজায় যাখটত টফ মাটত দুটি নটেয ভটে যস্পয নটেয উকযটণয ভটে ংটমাগ নযায কযা মাটফ। 

প্যাথটজনমুি কযায রটক্ষয নটেয জভাকৃত ফজেয চায জন্য প্রায় ১৮-২৪ ভা ভয় প্রদওয়া টফ । ম োপ্ত 

ানন প্রফা ও োআবাযন ফক্সগুটরা ননয়নভত নযদ েটনয ভােটভ লযাযুি েয়টরটেয নযচারনা 

ম্পনকেত জটিরতা এড়াটনা মায়। োআবাযন ফাটক্সয নফকল্প নটটফ, ভরমূটত্রয প্রফাটক এক গতে প্রথটক 

ন্য গটতে যাটত একটি নভনীয় াআ ব্যফায কযা প্রমটত াটয । 

 

 কনভউননটি েয়টরে, প্রগ্র্াথটন্টায, নক্ষা প্রনতষ্ঠান, স্বাস্থযটফাটকন্দ্র থ োৎ প্রমখাটন নধকংখ্যক 

ব্যফাযকাযী স্যাননটেন ব্যফস্থা ব্যফায কটয প্রখাটন প্রটিক ট্াংক ফাটত টফ এটত ও এন্ড এভ কযা 

জ টফ এফং নযটফগত নদকটি নফটফচনায় প্রনয়া টফ। 

 প্রযুনিয মন্ত্রাং/ প্রস্পয়ায াে ে বতনয এফং একটি াপ্লাআ প্রচআটনয ভােটভ কনভউননটি ম োটয় প্রগুটরা 

জরবয কযা এফং নফক্রটয়ািয নযটলফা নননিত কযায জন্য ননফ োনচত নফনবন্ন উৎাদকটদয ভটে 

টমানগতামূরক ম্পকে প্রনতষ্ঠা কযা দযকায। প্রম এরাকায় ব্যাকবাটফ তাযা/াফভান েফর াম্প/অযও 

প্লযান্ট ব্যফহৃত য় প্রফ এরাকায় তাটদয নফক্রয়টকন্দ্র নযচারনা থফা নযটফকটদয ম্পৃিকযটণয 

নফলয়টি একটি ব্যফস্থায অওতায় অনা প্রমটত াটয। এছাড়াও আউননয়ন নযলদমূ স্থানীয় রাআটন্সপ্রাপ্ত 

প্রভকাননকটদয ননযুনিয ভােটভ তাযা/ াফভান েফর াম্প/অযও প্লযাটন্টয খুচযা মন্ত্রাংটয (স্থানীয় ফাজাটয 

মা জরবয নয়) একটি স্বল্প ভজুদ গটড় প্রতারা প্রমটত াটয। এটক্ষটত্র প্রভকাননকগণ প্রভযাভটতয ভয় 

ব্যফাযকাযীটদয কাটছ প্রটয়াজনীয় মন্ত্রাং/াে ে নফনক্র কযটত াটযন। 

 

 দুটম োগকারীন ভটয় ানন যফযা এফং স্যাননটেন ফকাঠাটভা ÿwZMÖ¯Í টর তা নফরটম্ব নযচারনা 

এফং যক্ষণাটফক্ষটণয (ও এন্ড এভ) ভােটভ কাজটি কযটত টফ। ানন যফযা এফং স্যাননটেন 

ফকাঠাটভা জরফায়ু নযফতেটনয প্রবাফ এফং নফম েয় নীর টত টফ, নফটলত দুগ েভ এরাকায প্রক্ষটত্র, 

ফকাঠাটভা নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষ ণ গুরুত্ব নদটত টফ; নফটল কটয দুটম োগকারীন এফং দুটম োগ যফতী 

ভটয় জরুনয নবনিটত নযদ েন, পুনফ োন, ফড় প্রভযাভত, যক্ষণাটফক্ষণ এফং পুনগ েঠটনয জন্য তনফর 

ব্যফস্থা এফং প্রটয়াজনীয় উকযটণয যফযাটয ভজুদ নননিত কযটত টফ। 

 

 ানন ননযািা নযকল্পনা (েনিউএন) এফং স্যাননটেন ননযািা নযকল্পনা (েনিউএন)য ব্যয় 

প্রনতটযাধমূরক যক্ষণাটফক্ষণ দ্ধনত নুীরন কযা প্রটয়াজন। 

 

 স্যাননটেন নটেটভয জন্য প্রনতটযাধমূরক কাম েক্রটভয ং নটটফ প্রনিক ট্াঙ্ক/নে নননদ েষ্ট ভয় য 

য খানর কটয নযটাধটনয টয ননযাদ াযণটক উৎানত এফং নননিত কযটত টফ। এয পটর 

প্রযুনিয ব্যথ েতাটক নযায কযায াাান যক্ষণাটফক্ষণ ব্যয় কভাটনা মাটফ। 
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 নক্ষা প্রনতষ্ঠাটনয েয়টরে এফং স্বাস্থয প্রফা প্রকটন্দ্রয েয়টরটে প্রফাভান ানন এফং াফান াত প্রধায়ায 

ব্যফস্থাগুটরা সুযনক্ষত কযটত টফ। একআবাটফ, এভএআচএভ কন োটয স্যাননোনয প্যাটেয জরবযতা এফং 

এয ননযাদ াযটণয ব্যফস্থা নননিত কযটত টফ। 

 

৫.৩ নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয জন্য প্রফাচুনি ও ব্যফানয়ক  ভটের 

 

ানন যফযা ও স্যাননটেটনয ব্যফস্থানদয নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষটণয প্রক্ষটত্র কনভউননটিনবনিক ভটেটরয 

নযফটতে কভ েম্পাদননবনিক প্রানতষ্ঠাননক Kvh©µ‡gi জন্য কনভউননটিনবনিক ভটেটরয নযফটতে প্রফাচুনি 

এফং ন্যান্য নফজটন ভটের প্রমভনÑব্যফস্থানা চুনি ভটের (প্রমভন. ননন, আজাযা দ্ধনত) উৎানত 

কযটত টফ। একটি এরাকায় একটি প্রফায জন্য শুদৄভাত্র একটি ভটের নুীরন কযা প্রমটত াটয। প্রফাচুনি 

ভটেটরয প্রক্ষটত্র পরবাটফ প্রফা যফযা কযায য প্রকফর এয ব্যয় নযটাধ কযা টফ। এরাকা ফা 

ঞ্চরনবনিক নফনবন্ন ধযটনয ানন ও স্যাননটেন ফকাঠাটভা ব্যফস্থানায প্রক্ষটত্র, প্রফাচুনি/ব্যফস্থানা চুনি 

ভটের ননটম্নাি ব্যফস্থানাাটটক্ষ চালু কযা টফ- 

 কভংখ্যাক ব্যফাযকাযী ম্বনরত ব্যফস্থামূ প্রমভন তাযা াম্প, এঅআঅযন, নযংওটয়র/াত য়া, 

স্কুর েয়টরে, কনভউননটি েয়টরে এফং এআচনটি েয়টরে যক্ষণাটফক্ষটণয জন্য নেনএআচআ/ 

এরনজঅআ/ংস্থামূ প্রফা চুনি ভটের ব্যফায কযটত াটয। 

 াআটয ভােটভ ানন যফযা ব্যফস্থা, অযও এফং প্ররায নএএপ-এয প্রক্ষটত্র নযচারনা ও 

যক্ষণাটফক্ষণ-এয যাজস্ব প্রয়ায, আজাযা ফা ননন নটেটভয নবনিটত ব্যফস্থানা চুনি ভটের 

নুযণ কযা প্রমটত াটয। প্রফা প্রচআটন যুি প্রথটক নেনএআচআ এরনজঅআ-এয ভােটভ কানযগ   

ায়তা প্রদান কযটত াটয। 

 গবীয নরকূ (STW) এফং প্রযআন ওয়াোয াটব েনেং (RWH) দ্ধনতয ন্যায় খানানবনিক ানন 

যফযা সুনফধা যক্ষণাটফক্ষটণয প্রক্ষটত্র ক্ষুদ্র মন্ত্রাংটয জন্য ননফনেত প্রফযকানয প্রভযাভতকাযীটদয 

মৃ্পি কযা প্রমটত াটয এফং এ ংক্রান্ত ফাজায ব্যফস্থা উন্নত কটয এ কাজটি কযা প্রমটত াটয। 

 স্থানীয় ননফনেত প্রেকনননয়ান/  কাননক নচনিত এফং প্রননক্ষত কযা টফ এফং তাটদয াটথ 

ব্যফাযকাযী কনভউননটিয প্রমাগাটমাগ স্থান কযা টফ । তাযা ননফেন, প্রভযাভত, নফনরং,    ংগ্র্ 

এফং স্থানায কাম েকানযতা ননয়নভত নযফীক্ষণ কযটফ। 

 

৫.৪ নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয জন্য সুনননদ েষ্ট তনফর  

 

 ানন যফযা ও স্যাননটেটন-এয জন্য ননধ োনযত তনফর গঠন কযা টফ এফং তা ংনিষ্ট 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যনি/প্রনতষ্ঠান/ র্ততীয় ক্ষ দ্বাযা ফাস্তফানয়ত টফ। নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয জন্য 

যকায অফতেক ব্যটয়য নযভাণ ননরুণ কযটফ এফং যকাটযয যাজস্ব ফাটজে প্রথটক ফছযনবনিক 

তায ফযাে নদটফ এফং ংনিষ্ট যকানয নফবাগমূটয ভােটভ তা প্রদান কযটফ (প্রমভন-নেনএআচআ) 

এফং এরনজঅআ-এয ফানল েক উন্নয়ন তনফটর ানন যফযা ও স্যাননটেটনয জন্য নযচারনা ও 

যক্ষণাটফক্ষণ পৃথক নফবাজন নটটফ সুনননদ েষ্ট কযটফ। এরনজঅআ ম োটয় ানন যফযা ও 

স্যাননটেটনয জন্য নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ তনফর গঠটনয জন্য ননটম্নাি উৎমূটক নফটফচনা 

কযা প্রমটত াটয।  

 

 ব্যফানয়ক ভটেটরয নবনিটত নযচানরত ব্যফস্থামূটয যাজস্ব অটয়য তকযা ১০ বাগ 

াটয ংগ্র্ কযা** 

 

 খানা প্রথটক অগত প্রানডং ট্াক্স ফা যকানয ফযাে প্রথটক আউন/এরনজঅআ নকছু 

ফযাটেয ব্যফস্থা কযটফ*** 
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 য এরাকায ফনস্তগুটরাটত নেএটক-ননফও উদ্ভানফত ানন যফযা ও স্যাননটেটনয নযচারনা ও 

যক্ষণাটফক্ষণ তনফর ভটেরটিয প্রটয়াগ কযা প্রমটত াটয। ফনস্তয ানন যফযা ও স্যাননটেন 

ফকাঠাটভানবনিক ও এন্ড এভ কনভটিয চানদাাটটক্ষ জরু   প্রভযাভত ও যক্ষণাটফক্ষটণয জন্য 

ানন যফযা ও স্যাননটেন ও এন্ড এভ তনফটরয টফ োচ্চ ৫% াটয কযা প্রমটত াটয। এরনজঅআ 

(  ভন:আউননয়ন নযলদ, উটজরা নযলদ)মূ উটজরা স্বাস্থয ও নযফায নযকল্পনা কভ েকতোয 

াটথ অটরাচনা কটয স্থানীয় ম োটয়য এআ অনথ েক াায্য অনুষ্ঠাননক কযায উটদ্যাগ ননটত াটয। 

 

 যাজস্ব ফাটজে প্রথটক নক্ষা প্রনতষ্ঠানগুটরাটত তন্ত্র ানন যফযা ও স্যাননটেটনয জন্য নযচারনা 

ও যক্ষণাটফক্ষণ তনফর গঠন কযটত টফ। ানন যফযা ও স্যাননটেটনয জন্য নযচারনা ও 

যক্ষণাটফক্ষ ণ যকানয ফযাে প্রনত ফছটয প্রনত খাটতয জন্য wbiƒwcZ অফতেক ব্যটয়য নবনিটত কযা 

প্রমটত াটয। এ তনফর যকানয নফনবন্ন ংস্থা প্রমভন নেনএআচআ, নেনআ, নেএএআচআ, টিএভআনে 

(কানযগনয এফং ভাদ্রাা নক্ষা নফবাগ) ভােটভ স্তান্তয কযা মায়। নক্ষা প্রনতষ্ঠাটনয ানন যফায ও 

স্যাননটেন ব্যফস্থামূ লান্মানক ফা ফছযনবনিক নযদ েন কযায নফলয়টি যকায নননিত কযটফ। 

তাযা নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয কাজটি ব্যফস্থানা কযটত না াযটর প্রফাচুনি ভটের ব্যফায 

কযা প্রমটত াটয। 

 

 প্রাথনভক স্বাস্থযটফা প্রকটন্দ্র (প্রমভন-কনভউননটি নিননক) ানন যফযা ও স্যাননটেন ব্যফস্থায 

নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ নননিত কযটণ প্রযাগীটদয প্রদি নপ কাঠাটভাফদ্ধ এফং অনুষ্ঠাননক কযটত 

টফ। স্বাস্থযটফা প্রকটন্দ্রয প্রক্ষটত্র ানন যফযা ও স্যাননটেন ব্যফস্থায নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষটণয 

জন্য যকাটযয যাজস্ব খাত প্রথটক অফতেক তনফর ফযাে প্রনত ফছয ক  নযভাণ প্রযাগী নবনজে কটয 

তায নবনিটত নেনজএআচএ, এআচআনে থফা নেনিউনেয ভােটভ স্থানান্তয কযা প্রমটত াটয। তাযা 

নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয কাজটি ব্যফস্থানা কযটত ভথ ে না টর প্রফাচুনি ভটের ব্যফায 

কযা প্রমটত াটয। 

 

৫.৫ নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয জন্য অদ ে নযচারনা দ্ধনত (এওন), নযফীক্ষণ এফং নজযদানয 

 

 প্রনতটি প্রযুনিয নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষটণয জন্য অদ ে নযচারন দ্ধনত বতনয ও প্রনতষ্ঠা কযটত 

টফ। এনেনজ সূচকমূটয (প্রমভন-নবগম্যতা, ভান, নযভাণ, ননব েযতা, াভথ্যে এফং ভতা) ানন 

যফযা ও স্যাননটেন প্রযুনি/ব্যফস্থায জন্য এওন বতনযটত চানদাটক নফটফচনায় ননটত টফ। 

কভ েদক্ষতা নযফীক্ষণ/  ফা ননয়ন্ত্রণ প্রকনঅআ (প্রবািায ন্তুনষ্ট, প্রযকে ে ংযক্ষণ, জফাফনদনতা 

আতযানদ) বত   কযায ভােটভ চুনিকাযী কর্তেক্ষ কর্তেক চালু কযটত টফ।  

 

 কর নফদ্যভান ানন প্রযুনিয প্রক্ষটত্র (প্রযুনিনবনিক সূচক, যীক্ষায ভাত্রা, প্রেটেয ায 

প্রভৌসুভনবনিক বফনচত্রযটক গুরুত্ব নদটয়) াননয ভান ম েটফক্ষটণয নফলয়টি গ্র্ানধকায নদটত টফ এফং 

তা ফাস্তফায়ন কযটত টফ। ভানম্মত ভাঠ ম োটয় উকযণ এফং গটফলণাগাযনবনিক ানন যীক্ষায 

দ্ধনত বতনয কযটত টফ। প্রফযকানয প্রক্টযটক ংযুি কটয নুটভানদত প্রটোকর নুাটয কর 

যকানয ানন প্রযুনিমূটয াননয ভান নযফীক্ষণ নননিত কযটত টফ। 

 

 নেনএআচআ/এরনজঅআ-এয প্রানতষ্ঠাননক ক্ষভতা প্রজাযদায কযটত টফ, এ ংক্রান্ত দাপ্তনযক দানয়ত্ব 

সুনননদ েষ্ট কযটত টফ । 
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 নফননটয়াগ প্রকল্পগুটরাটত ফশ্যআ ‘নযচারনা/নফজটন ভটের’ কটম্পাটনন্ট থাকটত টফ মা কাম েক্রভ 

ফাস্তফায়ন ননয়ন্ত্রটণ ংস্থা নটটফ এরনজঅআ দানয়ত্বপ্রাপ্ত টফন।  

 

 ানন যফযা এফং স্যাননটেটনয জন্য কর নতুন নফননটয়াগ প্রকটল্প পুনফ োন উাদান ংযুি 

কযটত টফ। কাম েকয টয় ড়া ানন যফযা ও স্যাননটেন ব্যফস্থামূটয পুনফ োন ফা নতুন 

স্থানা ননভ োটণয প্রচটয় গ্র্ানধকায নদটত টফ।  

 

 

৫.৬ গটফলণা ও উদ্ভাফন: 

 

নফদ্যভান এফং ম্ভাফনাভয় ানন যফযামূ ও স্যাননটেন এফং দুগ েভ এরাকা, দুটম োগ ও জরফায়ু নযফতেন 

নীরতা নফলটয় ফাড়নত গুরুত্ব নদটয় প্রযুনিয গটফলণা ও উদ্ভাফনাটক উৎানত কযা টফ এফং তা  

যীক্ষামূরকবাটফ চালু কযটত টফ। এটত নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ ম্পনকেত কানযগনয ভস্যাগুটরা ভাধান 

কযা মাটফ। 

 

 

 

6. cvwb mieivn Ges m¨vwb‡Ukb e¨e¯’v¸‡jvi cwiPvjbv I i¶Yv‡e¶‡Yi cÖwZ‡e`b 

cwiPvjbv I i¶Yv‡e¶Y Gi Pzw³ m¤úv`bKvix KZ…©cÿ †hgb: wWwcGBPB/GjwRAvB/e¨e ’̄vcbv KwgwU 

cvwb mieivn Ges m¨vwb‡Ukb e¨e ’̄v¸‡jvi cwiPvjbv I i¶Yv‡e¶Y m¤úv`b Kivi Rb¨ ‡emiKvix LvZ, 

GbwRI/Z…Zxq cÿ‡K AvDU‡mvm© Ki‡Z cv‡i (GwU BRviv c×wZ/cwi‡lev Pzw³/wcwcwc n‡Z cv‡i)| 

AvDU‡mvwm©s Pyw³ ¯^v¶wiZ nIqvi ci cwiPvjbv I i¶Yv‡e¶Y m¤úv`bKvix cÖwZôvb GKwU wba©vwiZ Q‡K 

(hv cwiPvjbv I i¶Yv‡e¶Y Gi Pzw³ m¤úv`bKvix Øviv mieivn Kiv n‡e) cÖavb Kvh©̀ ¶Zv m~PK¸wji 

wecix‡Z Pzw³ m¤úv`bKvix KZ©…c‡¶i wbKU wbqwgZ (gvwmK ev ‰ÎgvwmK) cwiPvjbv I i¶Yv‡e¶Y 

cÖwZ‡e`b `vwLj Ki‡eb Ges Pzw³ m¤úv`bKvix KZ©…c‡¶i mš`wó Ges cÖwZ‡e`b MÖn‡Yi c‡I cwiPvjbv 

I i¶Yv‡e¶Y m¤úv`bKvix cÖwZôvb‡K A_© cÖ̀ vb Kiv n‡e| 

Pzw³ m¤úv`bKvix KZ©…c¶ `vwLjK…Z cÖwZ‡e`bwU ch©v‡jvPbv Ki‡e Ges hw` Kvh© m¤úv`bKvix 

cÖwZôv‡bi wbKU ‡_‡K †Kvb e¨vL¨vi cÖ‡qvRb nq †mUv PvB‡Z cvi‡eb Ges cÖwZ‡e`‡bi GKwU Kwc 

wWwcGBPB ‡Rjv Awd‡m Zv‡`i gZvgZ Ges ‡iKW© ivLvi Rb¨ cvVv‡eb| 
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েনিউএএ 

সুনফধামূটয জন্য 

নযচারনা ও 

ব্যফস্থানা ম্পনকেত 

দায়-দানয়ত্ব 

 

কনভউননটি ম োয় নক্ষা প্রনতষ্ঠানমূ 

 

প্রাথনভক স্বাস্থয 

প্রফামূ 

 

কর ংস্থায জন্য স্যাননটেন 

 টক্ষাকৃত কভ 

জটির ব্যফস্থানা 

ভাঝানয জটির ধযটনয 

ব্যফস্থানা 

প্রাগত প্রফা চানদা 

প্রযুনিমূ/সুটমাগসুনফধা কনভউননটি এআচটিেনিউ, 

(তাযা), াম্পযুি 

টিউফওটয়র 

কনভউননটিনবনিক বৃনষ্টয 

ানন ংযক্ষণ ব্যফস্থা, 

পুকুটযয ানন নযটাধন, 

কনভউননটি ল্যানিন, 

ভোকল েণ প্রফা দ্ধনত 

(গ্র্ানবটি প্রলা নটেভ) 

াআযুি গ্র্াভীণ ানন 

যফযা ব্যফস্থা নযবা ে 

টভান, প্রারায 

নযচানরত পুকুটযয ানন 

নযটাধন ব্যফস্থা 

ওয়ািক/নক্ষা 

প্রনতষ্ঠাটনয েয়টরে 

এআচনএপ েয়টরে নে/ প্রপটিক ট্াংক খানর কযা 

এফং নযফন ব্যফস্থা 

নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ 

ভটের 

ব্যফাযকাযী দরীয় 

ব্যফস্থানা ভটের 

প্রফা চুনি ভটের (প্রমভন:Ñ 

(অউেটান েং)  

চুনি ব্যফস্থানা ভটের 

(প্রমভন:Ñ নরজ দ্ধনত/ননন) 

প্রফা চুনি ভটের 

(প্রমভন:Ñঅউেটান েং) 

প্রফা চুনি ভটের (প্রমভন:Ñ  

অউেটান েং) 

চুনি ব্যফস্থানা ভটের (প্রমভন:Ñ 

নরজ দ্ধনত/ননন) 

নযচারনা ব্যফাযকাযী ব্যফাযকাযী/উটদ্যািা প্রফযকানয 

নযচারক/নফননটয়াগকাযী 

ব্যফাযকাযী স্কুর 

ব্যফস্থানা কনভটি/ 

কটরজ গবনন েং ফনে 

ব্যফাযকাযী এআচনএপ 

ব্যফস্থানা কনভটি 

প্রফযকানয নযচারকগণ/ 

নফননটয়াগকাযী 

যক্ষণাটফক্ষণ স্থানীয় প্রননক্ষত 

প্রেকনননয়ান/ প্রভকাননক 

উটদ্যািা প্রফযকানয 

নযচারক/নফননটয়াগকাযী 

স্কুর ব্যফস্থানা কনভটি/ 

কটরজ গবনন েং 

ফনে/উটদ্যািা 

এআচনএপ ব্যফস্থানা 

কনভটি/       

প্রফযকানয নযচারকগণ/ 

নফননটয়াগকাযী 

নযচারনা ও 

যক্ষণাটফক্ষটণয জন্য 

তনফটরয উৎ 

স্থানীয় যকায 

প্রনতষ্ঠান/নেনএআচআয 

জন্য যকানয ফযাে 

এফং ব্যফাযকাযীটদয 

জন্য   /শুল্ক ফযাে 

স্থানীয় যকায 

প্রনতষ্ঠান/নেনএআচআয জন্য 

যকানয ফযাে এফং 

ব্যফাযকাযীটদয জন্য 

  /শুল্ক ফযাে 

ব্যফাযকাযীটদয ননকে টত 

যাজস্ব অদায় এফং 

নেনএআচআ/এরনজঅআ-এয 

ভােটভ যকানয ায়তা 

যাজস্ব ফাটজে ব্যফাযকাযী ননকে টত 

  /শুল্ক/এফং যাজস্ব ফাটজে 

ব্যফাযকাযীটদয ননকে টত যাজস্ব 

অদায় এফং নেনএআচআ/এরনজঅআ-

এয ভােটভ যকানয ায়তা 

 কর প্রযুনিয জন্য অদ ে নযচারন দ্ধনত (এওন) বত   এফং প্রগুটরা নুযণকযণ 

 চুনিয জন্য প্রফ অদ ে প্রেভটপ্লে বতনয ও ব্যফায কযা টফ প্রগুটরাটত সুনননদ েষ্ট রক্ষয এফং তেমূ স্পষ্টবাটফ উটল্লখকযণ।   

ংযুনি-১: নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয দানয়ত্ব ফণ্টন ছক 
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প্রফা চুনি ভটের: নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ প্রফা গ্র্টণয জন্য ফাআটযয একটি cvwU©i (ংস্থা/ব্যনি) টে 

যকানয ংস্থা/এরনজঅআ/ভানরক ক্ষ কর্তেক চুনিফদ্ধ ওয়া। এআ ম্পূণ ে প্রফাটি প্রনতষ্ঠা ও নযচারনা 

যকানয ংস্থা/এরনজঅআ/ভানরকটক্ষয াটথ নফনরং ফা ননন চুনিয ভােটভ র্ততীয়ক্ষ ( 

অংনক/পূণ োে) কর্তেক নযচানরত টফ। 

 

ংযুনি-২:  ানন যফযা ও স্যাননটেন ব্যফস্থায নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয জন্য নফনবন্ন ংস্থায 

ভূনভকা 

 

নএনফ-এরনজনে: 

 

≥ ওয়া নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয জন্য তনফর উন্নয়ন; 

≥ নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয জন্য যকানয যাজস্ব ফাটজে ফযাে; 

≥ নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ প্রানতষ্ঠাননকীকযণ কযটত ১৯৯৮ াটর প্রণীত নীনতয ংটাধন এফং 

নযচারন ও যক্ষণাটফক্ষণটক প্রানতষ্ঠাননকযণ; 

≥ নেনএআচআ প্রস্তুতকৃত এরাকানবনিক ভাননচত্র নুযটণয জন্য াকুেরায জানয; 

≥ ম্পটদয নদক নফটফচনায় নেনএআচআ/এরনজঅআ প্রনতষ্ঠানমূটয প্রানতষ্ঠাননক ক্ষভতা বৃনদ্ধ; 

≥ এরনজঅআ প্রনতষ্ঠানমূটয কাটছ নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ ননয়ন্ত্রণ কর্তেত্ব স্তান্তয; 

≥ অনথ েক নদক প্রথটক নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষ ণ একটি স্বতন্ত্র উাদান নটটফ াকুেরায জানয;  

≥ নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ নফলয়াফরী নফটফচনা কটয কনভউননটি ম োটয় াননয উৎমূটয জন্য াআে 

ননফ োচটনয  ভান`Ðগুটরা ংটাধনকযণ।  

 

এরনজঅআ: 

≥ এননজও/ন্যান্য ংস্থামূটক নেনএআচআ প্রণীত প্রযুনিনবনিক অদ ে নচত্রায়ন নুযণ কযটত 

ফােকযণ; 

≥ নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয জন্য এনেন থ ে ছাটড় নুভনত চাওয়া এফং তা ব্যফায নননিতকযণ; 

≥ নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয জন্য প্রানডং ট্াটক্সয নকছু ং ফযাে; 

≥ নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয জন্য ননয়ন্ত্রণমূরক ভূনভকা ম্পাদন; 

 

নেনএআচআ: 

 

≥ এরাকানবনিক প্রযুনি ম্যা বতনয (উচ্চ প্রথটক ননটম্ন ব্যফায ভাত্রা নফটফচনায়) এফং নবন্ন ংস্থা কর্তেক 

স্থানত প্রযুনি ননয়ন্ত্রণ  

≥ অদকারীন ননযনফনেন্ন ানন প্রফা ধটয যাখটত তাযা/াফভান েফর াম্প/অযও প্লযান্ট উৎাদকটদয 

টে চুনি স্বাক্ষয  

≥ যকানয যাজস্ব ফাটজে ব্যফায কটয নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ ফাস্তফায়টনয জন্য প্রফযকানয 

ংস্থামূটয টে প্রফা/ব্যফস্থানা চুনি স্বাক্ষয 

≥ নফননটয়াগ প্রকল্পমূট ‘নযচারনা/ব্যফা ভটের’ উাদাটনয ংযুনি নননিত কযা 

≥ ানন যফযা ও স্যাননটেন ম্পনকেত ফ নতুন প্রকটল্প পুনফ োন উাদান ন্তর্ভ েি কযা 

≥ নফদ্যভান কাম েকয ানন যফযা ও স্যাননটেন সুনফধামূ কাম েকয কযটত নতুন পুনফ োন প্রকল্প গ্র্ণ 

≥ অদ ে নযচারন দ্ধনত উন্নয়ন (এওন) 

≥ ানন যীক্ষায ভান কভ েদ্ধনত উন্নয়ন; 
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প্রফযকানয নযচারকগণ: 

 

েনিউএন, এএন নুীরন ও নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয জন্য প্রধান কভ েম্পাদন সূচক পূযণ 

   

ংযুনি-৩: াপল্য ও নজেত নখন একত্রীকযণ 

 

নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ নফলটয় ভাঠম োটয় টনকগুটরা পর ও জরবয ভটের যটয়টছ। স্থানীয় 

নযনস্থনতয নফটফচনায় ফতেভাটন টনক স্থাটনআ ব্যফহৃত ননম্নফনণ েত ভটেরমূ বনফষ্যত ব্যফাটয কাটজ 

রাগাটনা প্রমটত াটয।  

 

ব্যফস্থানা কনভটি দ্বাযা নযচানরত উটজরা কভটপ্লটক্স াআটয ভােটভ ানন যফযা প্রকল্প:  

 

নেনএআচআ ২০১৯ াটর নটরে প্রজরায ন্তগ েত প্রগায়াআনঘাে উটজরা কভটপ্লটক্স নজওনফ-আউননটটপয 

থ োয়টন ভূ-পৃষ্ঠ ানননবনিক াআটয ভােটভ ানন যফযা প্রকল্প ফাস্তফায়ন কটয। এআ ব্যফস্থাটি নদীয 

(প্রগায়াআন) ানন নযটাধন কটয ট্ােযাটন্ডয ভােটভ  অটাটয প্রায় ৫০০-৬০০টি নযফাটয যফযা 

কটয প্রমখাটন প্রনতটি ট্ােযান্ড ১০-১২টি নযফায বাগাবানগ কটয। এআ যফযাকৃত াননআ টরা নযফাটযয 

ানীয় এফং যান্নায জন্য একভাত্র ননযাদ উৎ এফং ন্যান্য গৃস্থারী কাটজয জন্য জনগণ গ্র্াটভয প্রকন্দ্রীয় 

পুকুটযয ানন ব্যফায কটয। প্রনত নদন দুআফায াআটয ানন যফযা কযা য় এফং ানন ব্যফাটযয জন্য 

প্রনত ভাট  ৩০০ োকা শুল্কায ননধ োযণ কযা য় মা ানন ব্যফাযকাযী নযফাযগুটরাটক বাগাবানগ কযটত 

য়। 

 

কাম েত, প্রনতটি নযফায চক্রাকাযনবনিটত প্রনত ভাট ৩০০ োকা প্রদান কটয এফং প্রনতটি ট্ােযাটন্ডয 

প্রভযাভত ও তোফধাটন একটি নননদ েষ্ট নযফাযটক দানয়ত্ব প্রদওয়া য়। উটজরা ননফ োী কভ েকতো এয প্রনর্তটত্ব 

এফং প্রায় কর উটজরা কভ েকতোটদয প্রনতনননধটত্ব একটি প্রকন্দ্রীয় ব্যফস্থানা কনভটি  ানন যফযা প্রকল্পটি 

নযচারনা কটয থাটক। নেনএআচআ-এয একজন কাযী প্রটকৌরী প্রকল্পটিয কানযগনয এফং বদননিন 

ব্যফস্থানা প্রদখাটানা কটযন। প্রকাটনা ধযটনয অনথ েক ঘােনত ছাড়া ফতেভাটন নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয 

ব্যফস্থানা বাটরাবাটফ চরটছ। প্রনতটি ট্ােযান্ড-এয জন্য নযটলফা গ্র্ণকাযী কর্তেক প্রদি প্রভাে ২,০০০ 

োকা একটি ব্যাংক নাটফ জভা যাখা টয়টছ প্রকা ন  প্রভযাভটতয প্রটয়াজটন। প্রায় ৩ ফছয ধটয একটি 

ব্যফস্থানা কনভটি দ্বাযা নযচানরত উটজরানবনিক াআটয ভােটভ ানন যফযাটয এটি একটি চভৎকায 

উদাযণ। 

 

আউননয়ন নযলদ দ্বাযা নযচানরত গ্র্াভীণ ানন যফযা প্রকল্প:  

 

২০১৪ াটর চাঁাআনফাফগঞ্জ দটযয যাণীাটি আউননয়টন োটকা (DASCOH) পাউটন্ডন প্রকল্পটি 

অযনেএয প্রযুনিগত ায়তায় এফং আউননয়ন নযলটদয  ভােটভ যানয ফানড়য ংটমাটগয ভােটভ 

১,৫১৭টি নযফাটয অট েননকমুি ননযাদ ানন যফযা কটয। এআ গ্র্াভীণ ানন যফযাটয প্রকটল্পয মটথষ্ট 

চানদা যটয়টছ। আউন একটি নযংটপনন্সং যাকাউটন্টয ভােটভ ছয় ফছয ধটয পরতায াটথ এআ নস্কভটি 

নযচারনা কযটছ। এখাটন আউন নচটফয টমা  তায় চাযজন কভী নাফ যক্ষণাটফক্ষটণয ায়তা াটে। 

তাযা একআাটথ নস্কভ যক্ষণাটফক্ষটণয জন্যও দানয়ত্বপ্রাপ্ত। প্রনতটি নযফায একটি পেওয়যাযনবনিক মুনদ্রত 

নফনরং নটেটভয ভােটভ  প্রনতটি ংটমাটগয জন্য  প্রনত ১০০ োকা ভানক শুল্ক  নযটাধ কটয। ম্প্রনত 
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যানীাটি আউননয়টনয একটি ওয়াটে ে নভোযযুি নফনরং দ্ধনত চালু কযা টয়টছ। পূফ েফতী দ্ধনতটত শুল্ক 

ংগ্র্টয দক্ষতা কভ নছর। মায পটর ২০১৬-২০১৯ থ েফছটয প্রায় দ রক্ষ োকা ফটকয়া য়। যাননাটি আউন 

শুল্ক ংগ্র্ বৃনদ্ধয জন্য একটি উটল্লখটমাগ্য প্রটচষ্টা কটযটছ, এফং নস্কভটি এখন  অয়-ব্যটয়য কাছকানছ ও 

তকযা ৬০ বাগ শুল্ক ংগ্র্ কযা মাটে। এআ নস্কভটি আউননয়ন নযলদটক ব্যফাযকাযীটদয কাছ প্রথটক 

ননয়নভত প্রানডং ট্াক্স ংগ্র্ কযটতও াায্য কযটছ। 

 

নএএপ-এয জন্য কনভউননটি ভটের:  

 

এটি খুরনায দাটকাটয ফাজুয়া আউননয়টনয প্রকাচা গ্র্াটভ একটি উন্নত নএএপ ভটের, ওয়াোযএআে প্রথটক 

প্রযুনিগত এফং অনথ েক ায়তায় ২০১৮ াটর রূান্তয নাটভ একটি এননজও ফাস্তফায়ন কটয। নএএপ-এয 

অওতায় ৩৫০টি নযফায যটয়টছ মাটদয াননয ন্য প্রকা ন  ননযাদ উৎ প্রনআ এফং প্রমখাটন ভানুল ননযাদ 

াননয জন্য ম্পূণ ে এআ উৎটয ওয ননব েযীর। এআ নএএপটি খযচ পুনরুদ্ধায ভটেটরয ভােটভ 

নযচানরত য়, প্রমখাটন প্রনতটি নযফায একটি ব্যাংক যাকাউটন্ট প্রনত ছয় ভাটয জন্য ৫০ োকা জভা কটয। 

দুজন তোফধায়ক এগায দটস্যয কনভটি নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ প্রদখাটানা কটয। প্রনত নতন ভা য 

য কনভটি ননটজআ নএএপ নযষ্কায কটয। ব্যফাযকাযী কনভউননটি নএএপ াটযটনয দুআ ফছয ধটয 

প্রকানও প্রযুনিগত এফং াভানজক চযাটরটঞ্জয মুটখামুনখ য়নন। 

 

িাোযনবনিক গ্র্াভীণ াআযুি ানন যফযাটয জন্য এন্টাযপ্রাআজ ভটের:  

 

ম্যাক্স পাউটন্ডটনয াটথ যুি ংস্থা ম্যাক্স প্রাশ্যার এন্টাযপ্রাআজ ফাজাটযয উন্নয়টনয জন্য এননজওয াটথ 

ংীদানযটত্বয ভােটভ ৪০-৭০টি নযফাটযয জন্য একটি নভনন-নগ্র্ে াআে ানন যফযা ফজায় যাখটত 

স্থানীয় উটদ্যািায াটথ কাজ কটয। -নফননটয়াগকাযী (স্থানীয় উটদ্যািা) প্রছাে প্রভযাভত/ননয়নভত 

যক্ষণাটফক্ষণ নযচারনায জন্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত। স্থানীয় উটদ্যািা মখন নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয 

প্রকনঅআ-পূণ ে কটয তখন স্থানীয় উটদ্যািযা এটি াটযনার প্রফানা ান। মনদ এটি ব্যথ ে য় তখন তাটদয 

নফননটয়াগ হুভনকয মুটখ টড়। ম্যাক্স পাউটন্ডন স্থানীয় উটদ্যািাদাযটক নুটভানদত 

ংীদায/নফটক্রতা/প্লাম্বাযটদয প্রযুনিগত ায়তা নদটয় থাটক। 

 

টযয ফনস্তটত ওয়া অফকাঠাটভা  নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয জন্য নেএটক ননফও 

ভটের:  

 

দুস্থ স্বাস্থয প্রকন্দ্র (নেএটক), একটি স্থানীয় এননজও, গত ১৯৯২ াটর য এরাকায় ওয়া কভ েসূনচ শুরু কটয। 

টয ওয়া প্রপ্রাগ্র্াটভয জন্য, নেএটক একটি ননফও গঠন কটয। ননফও ব্যটয়য একটি নননদ েষ্ট ং (এআ 

প্রক্ষটত্র, একটি ওয়া ফকাঠাটভা মূর খযটচয তকযা ১০ বাগ) প্রদাটনয ভােটভ একটি ওয়া নযচারনা ও 

যক্ষণাটফক্ষণ তনফর বতনয কটয। ওয়া নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ তনফর একটি প্রমৌথ ব্যাংক যাকাউটন্ট 

ঞ্চয় কযা য়, মা দুআজন ননফও প্রনতনননধ এফং একজন নেএটক প্রনতনননধ দ্বাযা নযচানরত য়। ননফও 

৫০০০ োকা থ োয়টনয ীভা ম েন্ত তাটদয ননজস্ব প্রনতনদটনয ননয়নভত াটযন এফং প্রছােখাটো 

যক্ষণাটফক্ষটণয প্রদখাটানা কটয। প্রকাটনা ফড় প্রভযাভত ও পুনফ োন কাটজয জন্য ৫০০০ োকায প্রফন প্রটয়াজন 

টর, প্রটক্ষটত্র ননফও একটি প্রযজুনরউন বত   কটয নুটভাদটনয জন্য নেএটক-এয কাটছ প্রপ্রযণ কটয। 

মাচাআকযটণয য, নেএটক এটি নুটভাদন প্রদয় এফং ননফও প্রভযাভত ও যক্ষণাটফক্ষটণয খযটচয জন্য োকা 

যাকাউন্ট প্রথটক নগদ উটিারন কটয। নেএটক ওয়া যাকাউটন্টয স্বাক্ষযকাযী নাটফ ারনাগাদ তথ্য 

যাটখন। এআ ব্যফস্থা স্বেতা এফং তনফর ননযািা নননিত কটয। নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয জন্য এআ 
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নেএটক-ননফও ভটেরটি একটি ননটদ েনকা নুাটয নযচানরত য় প্রমখাটন ননফও কীবাটফ এআ তনফরটি 

গঠন কযটফ এফং কীবাটফ এআ তনফরটি ওয়া ফকাঠাটভা উন্নয়টন ব্যফায কযটফ তায প্রনক্রয়াগুটরা ফণ েনা 

কযা টয়টছ। এআ নেএটক-ননফও ভটেরটি ফতেভাটন ঢাকা ও চট্টগ্র্াভ টযয প্রায় ৩০০ ফনস্তটত চালু যটয়টছ।  

 

জরফায়ু-ঝুঁনকপূণ ে এরাকায় অযও প্লযাটন্টয জন্য ওয়াোযএআটেয উআ- ই ভটের:  

 

ওয়াোয এআে ফাংরাটদ জরফায়ু নীর কভ েসূনচটত নাযীটদয ক্ষভতায়টনয রটক্ষয নযবা ে টভান 

(অযও) প্লযাটন্টয জন্য একটি উদ্ভাফনী ানন উটদ্যািা (উআ-উআ) ভটের উদ্ভাফন কটযটছ। উআ-উআ ফাংরাটদট 

উকূরীয় এরাকায় ানন ংকে ভাধাটনয একটি  ব্যফাটকনন্দ্রক ভটের। পুনযাবৃনিমূরক দ্ধনত মা প্রানন্তক 

নযফায প্রথটক স্থানীয় নাযী উটদ্যািাটদয ক্ষভতায়টন ায়তা কটয এফং াশ্রয়ী মূটল্য ঝুঁনকপূণ ে কনভউননটিটত 

ননযাদ ানন যফযা ম্প্রানযত কটয। একটি নাযী দরটক (াধাযণত ৫-১০ জন দস্যনফনষ্ট) ননফ োচন 

কযা য়, তাযয ব্যফা, নযচারনা এফং যক্ষণাটফক্ষণ (নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ) দ্ধনত ানফ েক 

ফাস্তফায়ন ম োটয়য টে মৃ্পি এফং তাটদয প্লযাটন্টয ভানরকানা প্রদওয়া য়। নাযী দর নযবা ে টভান 

প্লযাটন্টয ননভ োণ ব্যটয়য তকযা ২০ বাগ ওয়া নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ তনফর নাটফ একটি প্রমৌথ ব্যাংক 

নটটফ জভা কটয, প্রমখাটন নাযী দটরয দুআজন দস্য এফং ফাস্তফায়নকাযী ংীদায প্রথটক একজন প্রনতনননধ 

স্বাক্ষযকাযী নাটফ থাটকন। দরটিটক ব্যফানয়ক মুনাপা না প্রনওয়ায জন্য ননটদ েনা প্রদওয়া টয়টছ মতক্ষণ না 

ম েন্ত ওয়া নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ তনফটরয প্রভাে নযভাণ জভা য়, মা শুদৄভাত্র ফাস্তফায়নকাযী 

ংীদাটযয নুটভাদটনয টয ফড় ধয ন  নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ প্রটয়াজটনয জন্য ব্যফায কযা টফ। 

এআ ভটেরটি নযবা ে টভান প্লযাটন্টয দায়ফদ্ধতা, স্বেতা এফং কনভউননটি ম োটয়য ভানরকানা নননিত 

কটয। উআ- ই ভটের একটি ননটদ েনকা নুযণ কটযÑ মা ননয়নভত ারনাগাদ কযা য়। ফতেভাটন 

ওয়াোযএআে ফাংরাটদ উআ-উআ ভটেটরয অওতায় ১০টি প্লযান্ট স্থান কটযটছ।  

 

ওয়া প্রেস্ক নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষটণ ওয়াটয সুটমাগ সুনফধা এফং ভানফানধকা  সুযক্ষায় 

একটি ভাধান:  

 

এরনজঅআএ এফং নেনএআচআ-এয টমানগতায়, ওয়া যারাটয়ন্স আন্টাযন্যানার (উআ-উআ) নভানবয 

ওয়া প্রপ্রাগ্র্াভ এফং এয ংীদাযযা ওয়াটেস্ক চালু কটয মা ওয়াটয সুনফধাগুটরায যক্ষণাটফক্ষণ (নযচারনা 

ও যক্ষণাটফক্ষণ), ভস্ত ওয়া ম্পনকেত তথ্য প্রটফানধকায এফং ব্যফাযকাযীটদয ওয়া ম্পনকেত 

ভস্যাগুটরা ভাধাটন ায়তা কটয। স্থানীয় যকায প্রনতষ্টানমূ তাটদয নপট একটি কটক্ষয ব্যফস্থা 

কটযটছন এফং এআ প্রেটস্কয জন্য একজনটক ননটয়াগ প্রদয়। এআ প্রেটস্ক দুটি প্রযনজস্ট্রায যটয়টছ, মায ভটে একজন 

ব্যফাযকাযীটদয নবটমাগ এফং ন্যজন প্রম প্রম নযটলফা প্রদওয়া টয়টছ তা নরটখ থাটকন। ওয়া 

ব্যফাযকাযীটদয ওয়ানযটলফা ম্পনকেত তাটদয ভস্যা/নবটমাগ জানাটনায জন্য একটি নবটমাগ ফাক্স 

যাখা য়। তাযা প্রভাফাআর প্রপান/এএভএটয ভােটভও নবটমাগ জানাটত াটযন। প্রখাটন ভতাভত প্রদাটনয 

একটি উায় অটছ। ওয়াটেটস্ক ওয়া ম্পনকেত তথ্য, নীনত এফং প্রকৌরগুনর প্রদন েত থাটক। নেনএআচআ- 

এয  নরকূ প্রভকাননক, নে নযেন্ন কভীখানর এফং স্যাননটেন কভীটদয প্রভাফাআর নম্বয ওয়া প্রেটস্ক 

াওয়া মায়। ওয়া সুনফধায নযচারনা ও যক্ষণাটফক্ষণ-এয জন্য তাটদযটক প্রপান কযায সুটমাগ যটয়টছ। আয়ুথ 

এফং নএও গ্রুও ওয়াটেটস্কয কাজটক জতয কযায জন্য ননটজটদয ননযুি কটয। এআ ওয়াটেস্ক 

ওয়া নযটলফা প্রদানকাযী এফং ব্যফাযকাযীটদয ভটে একটি প্রতুফেন বতনয কটযটছ। 
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গ্র্াভ উন্নয়ন কনভটি (VDC)  পরবাটফ াআরাআটনয ানন যফযা ব্যফস্থা নযচারনা কযটছ 

 

চাঁাআনফাফগঞ্জ প্রজরায, নাটচার উটজরায় গ্র্াভ উন্নয়ন কনভটি কফা আউননয়টনয  প্রগারাফাড়ী গ্র্াটভ, 

অনুভাননক ১৬,০০,০০০ (প্রলার রক্ষ) োকা মূটল্যয ানন যফযা ব্যফস্থা নযচারনা কটযটছ। এয ভটে 

কনভউননটি নুদান নটটফ ৫৭৮টি নযফায ৮৫,০০০ (চাঁন াজায) োকা এফং কফা আউননয়ন নযলদ 

৫০,০০০ (ঞ্চা াজায) োকা নুদান নদটয়টছ। নবনেন ব্যফাযকাযীটদয ওয নজেত শুল্ক টত নফদুৎ নফর, 

নযচারনা-প্রভযাভত ও যক্ষণাটফক্ষটণয ব্যয় নযটাধ কযটছ। দনযদ্রতা ও অনথ েক াভটথ্যেয ওয নবনি কটয 

নফনবন্ন নযফাটযয জন্য নবন্ন নবন্ন শুল্কায ননধ োযণ কযা টয়টছ। থ ে প্রদাটনয ক্ষভতা নফটিলণ এফং জনগটণয 

দনযদ্রতা নফটফচনা কটয একটি ন্তর্ভ েিমূরক ও নবন্ন ট্ানযপ নটেভ ননধ োযণ কযা টয়টছ। স্বেতা নননিত 

কযায জন্য প্রমৌথ স্বাক্ষযকাযী দ্ধনতয ভােটভ শুল্ক নযচারনায জন্য একটি পৃথক ব্যাংক যাকাউন্ট 

নযচারনা কযা য়। প্রগারাফাড়ী াআরাআন ানন যফযা ব্যফস্থা গ্র্াভীণ ম্পদ নটটফ কফা আউননয়ন 

নযলটদ নফটফচনা কযা য়। নবনেন এফং কফা আউননয়ন নযলটদয ভনন্বত কাম েক্রটভ প্রকল্প ভানপ্তয াঁচ 

ফছয যও ানন যফযা এ প্রকল্পটি সুষ্ঠবাটফ কাম েকয যটয়টছ। 

 

  


