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েব্দ সংদষেপ 
এরিরব  এেবীয় উন্নয়ন ব্যাংক 

রসরবও  কর�উরনরি-রিরতিক সংগঠন 

রসরিরি  কর�উরনরি পররচারলি উন্নয়ন 

এলরেইরি  স্ানবীয় সরকার প্রদকৌেল অরধেপ্তর 

ইউরেআইএরপ  নগর পররচালন উন্নরিকরণ ক�্মপররকল্পনা 

ইউরেআইআইরপ  নগর পররচালন ও অবকাঠাদ�া উন্নরিকরণ প্রকল্প 

রিএলরসরস েহর পর্মাদয়র স�ন্বয় কর�রি 

িরলিউএলরসরস ওয়াি্ম পর্মাদয়র স�ন্বয় কর�রি 

© এেবীয় উন্নয়ন ব্যাংক।
এই প্রকােনায় রববিৃ েরৃটিিরগি কলখদকর রনেস্ এবং কসগুদলা ক�াদিই এেবীয় উন্নয়ন ব্যাংক বা এর পররচালক�নিলবী 
বা কর সরকারস�দূহর িারা প্ররিরনরধত্ব করদেন এদের কাদরা নবীরি এবং েৃরটিিরগির প্ররিফলন ঘিায় না। এখাদন 
উদলেরখি রববরণগুদলা উোহরণস্রূপ কেয়া হদয়দে এবং কসগুদলা নগর পররচালন ব্যবস্া ও অবকাঠাদ�া প্রকদল্পর 
স�রন্বি ফলাফদলর প্ররিরনরধত্ব কদর না। 

এরিরব এই প্রকােনায় সরন্নদবরেি উপাতিস�দূহর রথাথ্মিার ব্যাপাদর ককাদনা রনশ্চয়িা রেদছে না এবং এগুদলা 
ব্যবহাদরর ফদল উদ্িূ পরররস্রির ককাদনা োরয়ত্ব গ্রহণ করদব না। 

এই প্রকােনায় সুরনরে্মটি ককাদনা অঞ্চল বা কিৌগরলক এলাকার না� ব্যবহার বা উদলেদখর �াধ্যদ� বা "কেে" েব্দরি 
ব্যবহাদরর �াধ্যদ� এরিরবর পষে কথদক ককাদনা কিৌদগারলক স্ত্তার আইনগি বা অন্য ককাদনা �র্মাো সম্পদক্ম ককাদনা 
�িা�ি কেয়া হয়রন।

এরিরবদক রথারথ স্বীকরৃি রেদয় একান্তিাদব ব্যরতিগি বা অবারণরে্যক ব্যবহাদর এ প্রকােনার িথ্য �ুদ্রণ বা এর 
অনুরলরপ করাদক উৎসারহি করা হদছে। রারা এ প্রকােনার িথ্যারে ব্যবহার করদবন িারা এরিরব´র রলরখি অনু�রি 
োডা এসব িথ্যারের বারণরে্যক উদদ্দদযে পনুরব্মক্রয়, পনুব্মণ্টন বা উপোি রচনা তিররর কাে করদি পারদবন না।

িবীকা: এই প্রকােনায় $ বলদি �ারক্মন িলার কবাঝাদব। 



কিৃজ্ঞিা স্বীকার 

এেবীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এরিরব)´র ´এরেয়া ও প্যারসরফক অঞ্চদলর কর�উরনরি পররচারলি 
উন্নয়ন রবষদয় জ্ঞান অন্যদের োনাদনা´ না�ক আঞ্চরলক েষেিা উন্নয়ন কাররগরর সহায়িা 
প্রকদল্পর (আরইরিএ ৭৫৪৩) আওিায় ´বাংলাদেদের নগর পররচালন ও অবকাঠাদ�া 
উন্নরিকরণ প্রকল্প: কর�উরনরি পররচারলি উন্নয়ন ক�্মকাদডের অরিজ্ঞিা রবরন�য়´ রেদরানাদ�র 
এই পরুতিকারি তিরর করা হদয়দে। এদি বণ্মনা করা হদয়দে কবীিাদব কর�উরনরির অংেগ্রহণ 
ও েনগণদক কসবা রেদি স্ানবীয় প্রোসদনর েষেিা বরৃধির �াধ্যদ� নগর পররচালন ব্যবস্া ও 
অবকাঠাদ�া উন্নরিকরদণর �দধ্য রেদয় এই প্রকল্প অন্তিূ্মরতি�লূক প্রবরৃধি অে্মদন সহায়িা 
করদে।

এই প্রকদল্পর বাতিবায়নকারবী সংস্া স্ানবীয় সরকার প্রদকৌেল অরধেপ্তদরর সদগি এরিরবর 
অংেবীোররদত্বর ফদলই আঞ্চরলক কাররগরর সহায়িার প্রকল্প ক�্মকি্মা ইউরকদকা ইদিার 
সারব্মক িত্তাবধাদন এই পরুতিকারি তিরর করা সম্ভব হদয়দে। 

এলরেইরির ক�্মকি্মা ক�াঃ নুরুলোহ ও েরফকুল ইসলা� আকদদের �াধ্যদ� এই অরধেপ্তর 
রনরে্মটি রকে ুকপৌরসিায় রফল্ডওয়াক্ম স�ন্বয় ও সহদরারগিা কদরদেন এবং এই পরুতিকারির 
আদগর একরি সংস্রদণর খসডা তিররদি প্রদয়ােনবীয় কাররগরর সহায়িা রেদয়দেন। এরিরব 
ক�্মকি্মা (ক�াঃ ররফকুল ইসলা�, কগারবদে বর, ও ক�াঃ েরহদুল আল�) এবং পরা�ে্মকগন 
(রাউল গনোদলে, ফররে কহাদসন, ও করাদয়না �ানিাররং) এই পরুতিকা তিররদি পরা�ে্ম 
রেদয়দেন, খসডা তিরর কদরদেন, এবং চডূান্তকরদণ প্রদয়ােনবীয় কাে কদরদেন। েরব সরবরাহ 
কদরদেন আববীর আব্দলুোহ, এবং গ্রারফক্স রিোইদনর কাে কদরদেন করাদসফ ইলরু�ন। 
কিরর কিম্পল ও ক�রর অ্যান অ্যারসদকা পাডেরুলরপ সম্পােনা কদরদেন। এই পরুতিকা প্রকাদে 
সহদরারগিা কদরদেন রপ্রদন্সস লবুাগ। 

এই পরুতিকার েন্য সাষোৎকার কনওয়া কপৌরসিার কসইসব কনিবৃদৃে ও অরধবাসবীদের প্ররি 
রবদেষ কিৃজ্ঞিা রারা কপৌরসিার অবস্া ও িাদের তেনরদেন  েবীবন রাত্ার �ান উন্নয়দন এই 
প্রকল্প কবীিাদব অবোন করদখদে িা োরনদয়দেন। পররদেদষ, বাংলাদেদে ইউরেআইআইরপ 
�দিলরি চাল ুকরার েন্য হুন রক� এবং ইউরেআইআইরপ-২ এর প্রস্তুরিদি কনিতৃ্ব কেয়া 
�াসায়রুক িারচররর অবোদনর েন্য কিৃজ্ঞিা। এই প্রকদল্পর সাফদল্যর েন্য বাংলাদেে 
সরকাদরর সহায়িার িরূ�কা রেল উদলেখদরাগ্য। 
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িরূ�কা
সাধারণ িরূ�কা 

এেবীয় উন্নয়ন ব্যাংদকর সহায়িা ও অথ্মায়দন 
পররচারলি ´নগর পররচালন ও অবকাঠাদ�া 
উন্নরিকরণ প্রকল্প´ না�ক একরি নগর 
উন্নয়ন প্রকল্প কবীিাদব বাংলাদেদের 
সুরনরে্মটি রকে ুকপৌরসিাদি আ�লূ পররবি্মন 
আনদে এই পরুতিকায় িার রববরণ োনা 
রাদব। প্রকল্পরি কর�উরনরির অংেগ্রহণ 
বরৃধি ও েনগণদক কারখিি কপৌর কসবা রেদি 
কপৌরসিা প্রোসদনর সষে�িা বরৃধির �াধ্যদ� 
নগর পররচালন ব্যবস্া ও অবকাঠাদ�া 
উন্নয়দনর লদষে্য কাে করদে।

ইউরেআইআইরপ-১ না�ক প্রথ� প্রকল্পরি 
২০০৩ কথদক ২০১০ সাল পর্মন্ত বাতিবায়ন 
করা হদয়রেল। আর ইউরেআইআইরপ-২ 
নাদ�র রবিিবীয় প্রকদল্পর রাত্া শুরু হদয়দে 
২০০৯ সাদল এবং ২০১৪ সাদল এরি কেষ 
হদয় রাওয়ার কথা।

ইউরেআইআইরপ-১ ও ইউরেআইআইরপ-২,   
দু´রি প্রকল্পই বাতিবায়ন করদে স্ানবীয় 
সরকার পলেবী উন্নয়ন ও স�বায় �ন্ত্রণালদয়র 
অরধনস্ স্ানবীয় সরকার প্রদকৌেল অরধেপ্তর 
(এলরেইরি), কররি রকনা কপৌরসিাসহ 
সকল পলেবী ও নগদরর স্ানবীয় সরকার 
প্ররিষ্ানদক কাররগরর সহায়িা কেওয়ার 
েন্য োরয়ত্বপ্রাপ্ত োিবীয় সংস্া। এলরেইরি 
উতি �ন্ত্রণালদয়র স্ানবীয় সরকার রবিাদগর 
অরধনতি একরি ইউরনি। কপৌরসিা এলাকার 
রাতিা, করেন, করঠন বে্ম্য ও বাোরসহ রসরি 

কদপ্মাদরেনগুদলার রকে ুরকে ুপ্রকদল্পর কষেদত্ 
এলরেইরি-ই �ন্ত্রণালদয়র �লূ বাতিবায়নকারবী 
সংস্া রহদসদব কাে কদর। এলরেইরি গি 
রিন েেদক োিাদের সহায়িাপ্রাপ্ত ও 
বাংলাদেে সরকাদরর পররচারলি অবকাঠাদ�া 
উন্নরিকরণ প্রকল্পগুদলার অদনকগুদলা 
বাতিবায়ন কদরদে এবং কার্মকরিাদব প্রকল্প 
বাতিবায়দনর েন্য প্রদয়ােনবীয় অরিজ্ঞিা, 
ব্যবস্া ও পধিরি রদয়দে এলরেইরির। 
বি্ম�াদন এরিই বহৃতি� োিবীয় সংস্া কররি 
কপৌরসিাগুদলাদি অবকাঠাদ�ার েন্য অথ্মায়ন 
ও কাররগরর সহায়িা রেদয় রাদছে। 

বাংলাদেদে এর আদগ বাতিবায়ন 
করা নগর উন্নয়ন প্রকল্পগুরল কথদক 
ইউরেআইআইরপ-১ ও ইউরেআইআইরপ-২ 
প্রকল্প দুরি তবরেদটি্যর রেক কথদক রিন্ন 
ধরদণর। প্রকল্পগুরল (১) সুোসনদক এরগদয় 
রনদি কাে কদর; (২) রনেস্ সম্পে সংগ্রদহ  
এবং �ানুষদক, রবদেষ কদর েররদ্রদের, 
আদরা িালিাদব কসবা প্রোদন 
কপৌরসিাগুরলর সষে�িা তিরর কদর; 
এবং (৩) প্রারন্তক েনদগাষ্বীর েবীবন�ান 
উন্নয়দনর সদগি েরডি কার্মক্রদ�র 
পররকল্পনা, বাতিবায়ন ও নেরোররর েন্য 
প্রারন্তক পর্মাদয় কাে করা সংগঠনগুরলর 
�াধ্যদ� কর�উরনরিগুদলাদক একত্ 
করদি কপৌরসিাদক সাহার্য কদর। 
এই রবদেষ তবরেটি্যগুদলাদি একরি 
ব্যাপাদর র�ল রদয়দে: সবগুদলা উন্নয়ন 
ক�্মকাদডের ককন্দ্ররবন্দুদি স্ান কেয়া হদয়দে 
কর�উরনরিগুদলাদক।



রনব্মারচি কপৌরসিাগুদলা োদন কর, ররে িারা 
িাদেরদক কেয়া উন্নিির নগর পররচালনা 
ও িাদের রনদেদের েষেিা সংরলিটি কবে 
রকে ুকাে সরঠকিাদব সম্পন্ন করদি পাদর 
িাহদলই শুধ ুিারা এই প্রকদল্পর অধবীদন 
উন্নয়ন িহরবল পাদব। ইউরেআইআইরপ 
প্রকদল্পর িাকা ককান োদনর রবষয় নয়, বরং 
এরি কাদের �াধ্যদ� অে্মন করদি হয়। িাল 
ফল পাওয়ার চারবকারঠ হদলা নগর ও েহদরর 
উন্নয়দন স্ানবীয় কর�উরনরি এবং নাগররকদের 
সরক্রয় অংেগ্রহণ।

এই পরুতিকায় থাকদব রচরনিি 
কপৌরসিাগুদলাদক কেয়া কাদের কষেদত্ 
িাদের সাফল্য, িাদের কাে কথদক পাওয়া 
রেষো, সরকাদরর নগর উন্নয়ন নবীরি�ালায় 
এর প্রিাব, এবং  ̀উন্নয়ন েনগদনর েন্য 
এবং েনগদনর বিারা হওয়া  ́এই উদ্দবীপনা 
োগাদনা ধারণার ফদল সটৃি ক�্মসৃ্হাদক 
রিরকদয় রাখদি প্রদয়ােনবীয় পেদষেপস�হূ। 

এই প্রকদল্পর োররদ্র্য রনরসন ক�্মকাদডের 
ফদল করসব �ানুদষর েবীবন�াদনর উন্নয়ন 
হদয়দে িাদের কথাও থাকদব এই পরুতিকায়। 
কর ও করবরহিূ্মি রােস্ কার্মকরিাদব 
আোদয়র �াধ্যদ� ইউরেআইআইরপ-১ 
ও ইউরেআইআইরপ-২´র কপৌরসিাগুদলা 
িাদের রনদেদের সম্পে সংগ্রহ করদি 
কপদরদে। কর�উরনরির প্রদয়ােনবীয়িার 
ব্যাপাদর আদরা কবরে সংদবেনেবীল হদয় 
এই নিনু বাডরি রােদস্র একরি বড অংে 
িারা বরতিদি বাস করা �ানুষসহ েররদ্র 
�ানুদষর েবীবন�ান উন্নয়দন ব্যয় কদর এবং 
এর েন্য িারা ষেদু্র ঋণ প্রোন ও রেশুদের 
রবনা�দূল্য রেষোোদনর �াধ্যদ� িাদের েন্য 
চাকররর নিনু সুদরাগ সরৃটি করদি পাদর। 

এই পরুতিকায় আদরা বণ্মনা করা হদয়দে নগর 
উন্নয়দনর এই নিনু ধারণা কবীিাদব নাগররক 

ও িাদের রনব্মারচি কপৌরসিা কাউরন্সদলর 
�দধ্য করাগাদরাগ ঘরনষ্ করদে। কপৌরসিা   বা 
স্ানবীয় সরকার রখন আদরা উন্নি কসবা কেয়, 
নাগররকরা এদি উৎসারহি হদয় অরধকির 
উন্নি কসবার োরব রনদয় িাদের কাদে আদস।

পররদেদষ, এই পরুতিকায় আদরা বণ্মনা করা 
হদয়দে করসব কপৌরসিা এই প্রকদল্পর 
েন্য �দনারনি হয়রন কসগুদলা কবীিাদব 
�দনারনি কপৌরসিাগুদলাদক পররকরল্পি ও 
েবাবরেরহিা�লূক নগরায়দনর েটৃিান্ত রহদসদব 
রবদবচনা কদর। ইউরেআইআইরপ-২´র 
প্রকল্প পররচালক েরফকুল ইসলা� আকদদের 
কথায়, ``ইউরেআইআইরপ-২ এখন িার 
রনধ্মাররি প্রকল্প স�য়কাদলর ককবল�াত্ 
অদধ্মক পথ কপররদয়দে। িারপরও আ�রা 
প্রকদল্প অংে কনয়া কপৌরসিাগুদলাদি রসধিান্ত 
গ্রহদণ কর�উরনরির অংেগ্রহদণর রনশ্চয়িা, 
নাগররকদের আদরা উন্নি কসবাপ্রোন, 
রবদেষ কদর রনেস্ সম্পে সংগ্রদহর ব্যাপাদর 
সষে�িা বরৃধি,  ইি্যারে রবষদয় উদলেখদরাগ্য 
পররবি্মন কেখদি পারছে। আ�রা আোবােবী 
কর, ২০১৪ সাদলর রিদসম্বর �াস নাগাে এই 
কপৌরসিাগুরল অন্য সব কপৌরসিার েন্য 
রেষোর ককদন্দ্র পররণি হদব এবং কিকসই 
নগর উন্নয়দন অগ্রণবী িূর�কা রাখদব।´´

নগর পররচালন ব্যবস্া ও অবকাঠাদ�া 
উন্নরিকরণ প্রকল্প সম্বদধে সংরষেপ্ত 
ধারণা

বাংলাদেদের নগর উন্নয়ন খাদি এরিরবর 
সম্পতৃিিার ইরিহাস অদনক রেদনর। 
ইউরেআইআইরপ´র আদগ এরিরব �াঝারর 
েহর অবকাঠাদ�া উন্নয়ন প্রকল্প নাদ� দুরি 
প্রকদল্প সহায়িা কেয় করগুরল ১৯৯৩ সাল 
কথদক ২০০০ সাল পর্মন্ত কেেরির ৬৪রি কেলার 
�দধ্য ৩২রি কেলায় কপৌরসিা অবকাঠাদ�ার 
উন্নরিকরদণর লদষে্য বাতিবায়ন করা হদয়রেল।

২
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৩

২০০৩ সাদল শুরু হদয় ২০১০ সাল 
পর্মন্ত সাি বের ধদর বাতিবারয়ি 
ইউরেআইআইরপ-১ প্রকদল্পর অধবীদন 
২২-৩০রি কপৌরসিায় ক�াি ৮৭ র�রলয়ন 
�ারক্মন িলাদরর কাে হদয়রেল। এরিরব 
এই অদথ্মর �দধ্য ৬০ র�রলয়ন �ারক্মন 
িলার (ক�াি খরদচর ৬৯ েিাংে) সরবরাহ 
কদরদে এবং বারকিা রেদয়দেন বাংলাদেে 
সরকার (২২.৮ র�রলয়ন িলার, ২৬.১ 
েিাংে), কপৌরসিাস�ূহ (৩.৯ র�রলয়ন 
িলার, ৪.৫ েিাংে) এবং কর�উরনরির 
উপকারদিাগবী �ানুষ (০.৩ র�রলয়ন িলার, 
০.৪ েিাংে)।

২০০৯ সাল কথদক শুরু কদর 
ইউরেআইআইরপ-২ একইরক� স�য় অথ্মাৎ 
েয় বের ধদর চলদব রার প্রাক্করলি �লু্য প্রায় 
১৬৭.৫ র�রলয়ন �ারক্মন িলার (রা রকনা 
ইউরেআইআইরপ-১ এর রবিগুণ) এবং ২০১৪ 
সাদল কেষ হদব। ইউরেআইআইরপ-২ এর 
�লূ োিা রহদসদব এরিরব ৮৭ র�রলয়ন িলার 
(ক�াি ব্যদয়র ৫১.৬ েিাংে) সরবরাহ করদব 
আর দুই ো�্মান োিা সংস্া -- ককএফিরলিউ 
ও রেআইদেি -- কেদব রথাক্রদ� ৩৬.১ 
র�রলয়ন িলার (২১.৬ েিাংে) এবং 
৪.৭ র�রলয়ন িলার (২.৮ েিাংে)। 
ইউরেআইআইরপ-২ কি বাংলাদেে সরকার 
৩১.৭ র�রলয়ন িলার (১৮.৯ েিাংে) 
রবরনদয়াগ কদরদে। অন্যরেদক কপৌরসিা 
স্ানবীয় সরকার ৭.৩ র�রলয়ন িলার (৪.৪ 
েিাংে) এবং কর�উরনরির উপকারদিাগবী 
নাগররকরা ০.৭ র�রলয়ন িলার (০.৪ 
েিাংে) রেদছেন। কেদের সািরি রবিাদগর 
৩৫রি কপৌরসিাদক প্রকদল্পর প্রথ� ধাদপ 
অন্তিূ্মতি করা হয় এবং িারা সফলিাদব 
ইউরেআইআইরপ-২ এর রবিিবীয় ধাদপর েন্য 
উতিবীণ্ম হদয়দে।

দুরি প্রকল্পদকই নগর উন্নয়দনর �দিল 
রহদসদব কেখা হয়, রা রকনা কর�উরনরির 
�ানুদষর রনদেদের বিারা রচরনিি ও 
নকোকিৃ প্রকল্পস�দূহর পররকল্পনা, 
নেরোরর ও বাতিবায়দন কর�উরনরির 
অংেগ্রহদণর �াধ্যদ� কিকসই স্ারয়ত্ব, 
সুোসন, েবাবরেরহিা, ও স্চ্ছ্বিা রনরশ্চি 
কদর।

এলরেইরি´র প্রধান প্রদকৌেলবী ক�া. 
ওয়ারহদুর রহ�াদনর �দি,

১৯৯০ েেদকর শুরু কথদক 
এলরেইরি ক্র�াগি এরিরবর 
নগর উন্নয়ন খাদির সহায়িা 
প্রকল্প কপদয় এদসদে। 
রকন্তু শুধ�ুাত্ রবরনদয়াদগর 
�লূনবীরি কথদক সদর এদস 
পারফরদ�দন্সর উপর রিরতি 
কদর কনওয়া উদে্যাদগর পরই 
বাংলাদেে সরকাদরর নগর 
উন্নয়ন প্রদচটিায় উদলেখদরাগ্য 
পররবি্মন এদসদে। 
ইউরেআইআইরপ-১ 
প্রকদল্পই প্রথ� 
অবকাঠাদ�াদি রবরনদয়াদগর 
সদগি পররচালন ব্যবস্ার 
উন্নয়ন ও সষে�িা  
উন্নয়নদক সম্পরক্মি কদর 
কাে শুরু করা হয় এবং 
এরি বি্ম�াদন চল�ান 
ইউরেআইআইরপ-২-
এর �াধ্যদ� একরি 
নিনু �াত্ায় উন্নবীি হয়। 
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অন্যান্য কপৌরসিাগুদলাও 
কার্মসম্পােদনর উপর 
রিরতি কদর কনওয়া 
ইউরেআইআইরপ-১ ও 
২-এর এই কার্মপধিরিদক 
প্রেংসা কদরদে এবং িারা 
এখন এিা পররষ্ারিাদব 
োদন কবীিাদব এই প্রকদল্পর 
ককৌেল িাদের কােদক 
কিকসই করার ব্যাপাদর 
সাহার্য করদি পাদর। 
আ�রা অন্যান্য কপৌরসিা 
কথদক ক�পদষে ১০০রি 
আদবেন কপদয়রে রারা 
ইউরেআইআইরপ-২ এর 
িিৃবীয় ধাদপ অন্তিূ্মতি হদি 
আগ্রহ প্রকাে কদরদে। 
বাংলাদেে সরকার 
িরবষ্যদিও এরিরব এবং 
অন্যান্য উন্নয়ন সহদরাগবীদের 
সদগি এই কার্মদকৌেল 
চারলদয় করদি চায়।

ইউরেআইআইরপ-২-এর লষে্য হদলা �াঝারবী  
(�ধ্য� ও কোি) পর্মাদয়র েহরগুদলাদি 
�ানব উন্নয়ন ও িাল নগর পররচালন 
ব্যবস্াদক এরগদয় কনওয়া এবং িাল ও সুষ� 
নগর উন্নয়দন সহায়িা করা।

এই লষে্যদক এরগদয় রনদি 
ইউরেআইআইরপ-২-এর দুরি 
ক�্মপররকল্পনা রদয়দে: (১) অথ্মননরিক 
সুদরাগ বাডাদনার েন্য, এবং পররদবদের 
অবনরি, োররদ্র্য, ও প্রাকরৃিক দুদর্মাদগর 

ষেরিকর প্রিাব ক�াদনার েন্য নগর 
অবকাঠাদ�া তিরর ও িার উন্নয়ন; এবং 
(২) কপৌরসিা ব্যবস্াপনা কিৃ্মপদষের 
েবাবরেরহিা বরৃধি এবং কসবা প্রোদন 
কপৌরসিাগুদলার সষে�িা  বরৃধি।

ইউরেআইআইরপ-২-এর রিনরি উপাোদনর 
�াধ্যদ� এই দুরি লষে্য অে্মন করা করদি পাদর:

 � নগর অবকাঠাদ�া উন্নয়ন-রার আওিায় 
রনম্নরলরখি সুরবধাগুরলর উন্নয়ন বা 
বরৃধি কবাঝাদনা হয়: রাতিা ও কসিু, 
বরৃটির পারন রনষ্াষদণর েন্য করেন, ক� 
খরদচর স্ারনদিেন ব্যবস্া, করঠন বে্ম্য 
ব্যবস্াপনা, কপৌরসিার সুরবধারে (কর�ন, 
বাস ও ট্াক িার�্মনাল, কাচঁাবাোর, ও 
কসাইখানা), এবং বরতির উন্নয়ন।

 � নগর পররচালন ব্যবস্ার উন্নয়ন-এর 
�দধ্য রদয়দে রনদম্নাতি েয়রি �লূ 
রবষদয় নগর পররচালন উন্নরিকরণ 
ক�্মপররকল্পনা (ইউরেআইএরপ) এর 
বাতিবায়নঃ (১) নাগররক সদচিনিা 
ও িাদঁের অংেগ্রহণ, (২) নগর 
পররকল্পনা, (৩) নারবীদের অংেগ্রহণ, 
(৪) নগদরর েররদ্র েনদগাষ্বীদক 
একবীিিূকরণ, (৫) আরথ্মক েবাবরেরহিা 
ও কিকসই হওয়ার রবষয়রি রনরশ্চি 
করা, এবং (৬) প্রোসরনক স্চ্ছ্বিা। 
এই েয়রির প্রদি্যকরি কষেদত্ 
কপৌরসিাগুরলদক একরি পররষ্ারিাদব 
সংজ্ঞারয়ি কার্মসম্পােন লষে্য অে্মন 
করদি হদব, রা প্রকল্প বাতিবায়দনর 
স�য় রনরবডিাদব পররববীষেন ও �ূল্যায়ন 
করা হদব।

 � পররদেদষ, সষে�িা আনয়ন ও 
বাতিবায়দন সহদরারগিা করার �দধ্য 
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রদয়দে (১) প্রকল্প ব্যবস্াপনা, 
রবতিাররি প্রদকৌেল নকো, রন�্মাণ 
কাে িত্তাবধান, কর�উরনরিরিরতিক 
কাদের েন্য এনরেও সহদরারগিা, 
এবং কর�উরনরির �ানুষদেরদক একত্ 
করার কষেদত্ সাহার্য করা, এবং (২) 
সফলিাদব ইউরেআইএরপ বাতিবায়দন 
কপৌরসিাগুদলাদক সহায়িা করদি 
িাদের েন্য একরি প্রারিষ্ারনক 
সষে�িা আনয়দনর কার্মপররকল্পনা, 
রাদি অন্তিূ্মতি থাকদব (ক) কপৌরসিার 
কচয়ারপারসন ও ওয়াি্ম  কর�েনারদের 
েন্য একরি পরররচরি�লূক অনুষ্ান; 
(খ) নারবী ওয়াি্ম  কর�েনারদের 
েন্য রবদেষিাদব তিরর একরি 
ক�্মপররকল্পনা; (গ) এই পররকল্পনার 
অধবীদন কর�উরনরিরিরতিক কােগুরল 
বাতিবায়দনর সাদথ সংরলিটি সরচব, প্রধান 
রনব্মাহবী ক�্মকি্মা এবং অন্যান্য ক�্মকি্মা 
ও ক�্মচারবীগদনর েন্য প্ররেষেণ; (ঘ) 
কপৌরকর নরথপত্ এবং রবল-এর 
করম্পউিারাইদেেন; (ঙ) রহসাব 
ব্যবস্াপনার করম্পউিারাইদেেন; (চ) 
অবকাঠাদ�া িারলকার �ূল্যায়ন ও 
�্যারপং; এবং (ে) রবদকরন্দ্রি েহরায়ণ 
পররকল্পনার প্ররেষেণ। 

দুই প্রকদল্পর �ূল নকো একইরক� হদলও 
ইউরেআইআইরপ-১ বাতিবায়দনর স�য় 
নবীরিরনধ্মারকরা কর রেষো লাি কদরদেন 
ইউরেআইআইরপ-২এর করিপয় রিন্ন রিন্ন 
তবরেটি্যদি িার প্ররিফলন ঘদিদে।

ইউরেআইআইরপ-১ এর অধবীদন প্রথ�বার 
বরাদ্দ পাওয়ার েন্য কপৌরসিাগুদলাদক 
পররচালন ব্যবস্ায় নূ্যনি� উন্নরির লষে্য 
পূরদণর �িন ককাদনা েি্ম রেল না। এর 
ফদল অবকাঠাদ�া উন্নরিকরণ ও পররচালন 
ব্যবস্ায় উন্নরির �দধ্য ককাদনা কোরাদলা 
সম্পক্ম রেল না (কর�ন, প্রথ�বার িহরবল 
বরাদদ্দর স�য় অংেগ্রহণ�ূলক পররকল্পনা 
বাতিবায়দনর ব্যাপাদর প্ররিবারই কোরাদলা 
প্রদচটিা রনদি কেখা রায়রন)। প্রদি্যক ধাদপর 
এদকবাদর কেদষ কপৌরসিার পারফরদ�ন্স 
�ূল্যায়দনর ব্যাপাররি এদসদে, রার ফদল 
প্রকল্প বাতিবায়নকালবীন সংদোধন�ূলক 
ব্যবস্া কনওয়া করঠন হদয় পদডরেল। 

এর রঠক উদ্ািাদব, ইউরেআইআইরপ-২ 
প্রকদল্পর প্রদি্যক অংেগ্রহণকারবী 
কপৌরসিাদক পররচালন ব্যবস্ায় নূ্যনি� 
উন্নরির একরি লষে্য পূরণ করদি হয়, 
রাদি অন্তিূ্মতি আদে একরি কপৌরসিা 
উন্নয়ন পররকল্পনা তিররর �াধ্যদ� 
অংেগ্রহণ�ূলক পররকল্পনা প্রনয়ন। 
এরি এ�নরক প্রথ�বার িহরবল বরাদদ্দর 
েন্যও প্রদরাে্য। আর এিাদব পররচালন 
ব্যবস্ায় উন্নরি ও অবকাঠাদ�া উন্নয়দনর 
ব্যাপারগুরল আদরা সংহি িাদব পররকরল্পি 
ও বাতিবারয়ি হয়। উপরন্তু, প্রকল্প 
বাতিবায়নকালবীন স�দয় প্ররি রিন �াস 
অন্তর সংস্াদরর, রবদেষ কদর পররচালন 
ব্যবস্ার সংস্াদরর, অগ্রগরি পররববীষেন 
করা হয়। 

৫
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ইউরেআইআইরপ´র পিিরূ�

বাংলাদেদের েনসংখ্যা প্রায় ১৫ ককারি ১, রার 
চার িাদগর এক িাদগরও উপর (৪.৩ ককারি) 
�ানুষ বাস কদর নগর এলাকায়। ১৯৫১ 
সাদল কেেরি �লূি রেল করৃষ ও গ্রা� রনি্মর 
রখন নগদর বাস করা �ানুদষর হার রেল ক�াি 
েনসংখ্যার �াত্ ৪ েিাংে। পরবি্মবী দুই 
েেদক নগদরর �ানুদষর সংখ্যা পররর�ি হাদর 
বরৃধি কপদয় ক�াি েনসংখ্যার প্রায় ৮ েিাংদে  
কপৌদঁে। িদব এরি ১৯৭১ সাদল স্াধবীনিার 
পদর দ্রুি কবদড ১৯৯১ সাদল ১৯ েিাংদে, 
২০০৫ সাদল ২৬ েিাংদে, এবং ২০১১ 
সাদল ২৮ েিাংদে কপৌদঁে।২ 

প্রায় ২৮ েিাংে নগরায়দনর অনুপাি ররেও 
অদপষোকিৃ ক�, নগদর বসবাসরি �ানুদষর 
বরৃধির হার কবে িাল। বি্ম�াদন নগদর 
বসবাসরি �ানুদষর বাৎসররক বরৃধির হার 

১  বাংলাদেে পররসংখ্যান বু্যদরা। ২০১১। আে�শু�ারর ও গৃহ গণনা। ঢাকা।
২  োরিসংঘ অথ্মননরিক ও সা�ারেক রবষয়ক অরধেপ্তর। ২০১১। রবশ্ব েনসংখ্যা সম্ভাবনা: ২০১০ পরর�াে্মন ও 

রবশ্ব নগরায়ন সম্ভাবনা: ২০১১ পরর�াে্মন। রনউ ইয়ক্ম।
৩  গি ৩ বেদরর আোয়কৃি রােদস্র উপর রিরতি কদর কপৌরসিার করেণবীরবিােন করা হয়। ক করেণবীর কপৌরসিার 

বারষ্মক আয় ৬ র�রলয়ন িাকার উপদর, খ করেণবীর ২.৫ র�রলয়ন কথদক ৬ র�রলয়ন িাকা পর্মন্ত, এবং গ করেণবীর ১ 
র�রলয়ন কথদক ২.৫ র�রলয়ন িাকা পর্মন্ত।

নারায়নগঞ্জ �হানগদরর একরি অংে, কররি ইউরেআইআইরপ শুরুর স�য় 
একরি কপৌরসিা রেল। 

আ
ববী

র 
আ

ব্দুলে
াহ

২.৮ েিাংে, রা রকনা কেদের েনসংখ্যা 
বরৃধির বাৎসররক হার, অথ্মাৎ ১.১ েিাংদের 
রবিগুদণরও কবরে। কেদে নগদর বসবাসরি 
�ানুদষর সংখ্যা উচ্চ পর্মাদয় কপৌদঁে কগদলও 
এই নগরবাসবী েনসংখ্যা বরৃধির হার বরধ্মষু্ 
থাকার সম্ভাবনাই কবরে। বি্ম�ান হাদর 
বাডদি থাকদল কেদের নগদর বসবাসরি 
�ানুদষর সংখ্যা ২০৩৫ সাদল ৭৯ র�রলয়ন  
বা ক�াি েনসংখ্যার ৪২ েিাংদে (ফিুদনাি 
২) কপৌোদব। নগরায়ন দ্রুি হওয়ার 
কারণগুদলা হদলা: (১) নগদরর �ানুদষর 
প্রকরৃিগি অরধক বরৃধি, (২) নগর এলাকার 
আঞ্চরলক রবতিরৃি, এবং (৩) গ্রা� কথদক নগদর 
�ানুদষর স্ানান্তর।

বাংলাদেদে প্রোসরনকিাদব ৫৩২রি নগর 
এলাকা রদয়দে। এর �দধ্য আিরি হদলা 
রসরি করদপাদরেন এবং ৩১৬ রি কপৌরসিা। 
রনব্মারচি কপৌরসিা কাউরন্সল এই 
কপৌরসিাগুরল পররচালনা কদর এবং এগুদলা 
আবার ক, খ, ও গ ক্যািাগররদি রবিতি।৩ 

নগদরর প্রায় ৬০ েিাংে �ানুষ বাস কদরন 
রসরি করদপাদরেনগুদলাদি এবং বারক ৪০ 
েিাংে  �ানুষ থাদকন কপৌরসিাগুদলাদি। 
কেদের ক�াি ১৪৭,০০০ বগ্মরকদলার�িার 
এলাকার �দধ্য নগর এলাকাগুদলা �াত্ 
১০,৬০০ বগ্মরকদলার�িার (৭ েিাংে) 
এলাকা েদুড আদে। এ কথদক কবাঝা 
রায় নগর এলাকাগুদলাদি েনসংখ্যার 
ঘনত্ব। ২০১১ সাদল এ ঘনত্ব রেল প্ররি 
বগ্মরকদলার�িাদর ৪,০২৮ েন (করখাদন পলেবী 
এলাকায় এরি �াত্ ৭৯০ েন)।

৬
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নগরায়ন োিবীয় অথ্মনবীরিদিও একরি 
উদলেখদরাগ্য অবোন রাখদে। ১৯৭৩ সাদল 
োিবীয় রেরিরপদি নগর অথ্মনবীরির অবোন 
করখাদন রেল ২৬ েিাংে, ১৯৯৯ সাদল 
িা কবদড োডঁায় ৪২ েিাংদে। বি্ম�াদন 
রেরিরপদি নগদরর অবোন প্রায় ৫০ 
েিাংে, রা রকনা গি দুই েেদক কেদের 
অথ্মনবীরির দ্রুি পররবি্মদনর একরি বড 
উোহরণ।

২০১০ সাদল আয় োররদদ্র্যর হার 
উদলেখদরাগ্য ও প্রেংসনবীয়িাদব হ্াস 
কপদয়দে বদল োনায় বাংলাদেে। ১৯৯২ 
সাদল এই হার রেল ৫৯ েিাংে এবং ২০১০ 
সাদল িা ৩১.৫ েিাংদে কনদ� আদস, রা 
রকনা রবশ্বব্যাপবী োররদ্র্য হ্াদসর সবদচদয় 
দ্রুি হারগুরলর �দধ্য একরি। ২০১০ সাদল 
নগর োররদ্র্য ৪৫ েিাংে কথদক ২১.৩ 
েিাংদে কনদ� আদস।৪ আর োররদদ্র্যর এই 
ব্যাপক হ্াদসর কারদণ ২০০৫ সাদল নগদরর 
েররদ্র �ানুদষর সংখ্যা করখাদন রেল ১০ 
র�রলয়ন কসরি ২০১০ সাদল কনদ� োডঁায় ৯ 
র�রলয়দন। িদব এই হ্াস সদত্তও আয়রিরতিক 
নয় এ�ন োররদ্র্য নগদরর েন্য একরি 
স�স্া রহদসদব রদয়ই কগদে, রবদেষ কদর 
কসইসব বরতিদি করখাদন ক�ৌরলক কসবা ও 
অবকাঠাদ�ার অিাব রদয়দে।

৭
৪  বাংলাদেে পররসংখ্যান বু্যদরা। ২০১১। খানা আয় ও ব্যদয়র েররদপর প্ররিদবেন ২০১০। ঢাকা।

নগর এলাকায় উচ্চ আদয়র িারসা�্যহবীনিা 
এবং কবে রকে ুস্ানবীয় ও আথ্মসা�ারেক কারণ 
রকে ুরকে ুকরেণবীর �ানুদষর েন্য কবে কদটির 
কারণ হদয় োরঁডদয়দে। কর�ন, ২০০৫ সাদলর 
এরিরবর একরি গদবষণায় োনা রায়, নগদর 
বসবাসরি নারবী কনিতৃ্বাধবীন পররবারগুদলাদি 
োররদদ্রর হার নগদরর গড োররদদ্র্যর হাদরর 
কচদয় ১৪ পাদস্মদনিে পদয়নি কবরে। আবার 
বরতিদি বাস কদর এ�ন পররবারগুদলার কষেদত্ 
এ হার ৩৪ পাদস্মদনিে পদয়নি কবরে। দ্রুি 
বধ্মনেবীল নগর েনসংখ্যার কারদণ বরতিদি 
বাসস্ান, স্ারনদিেদনর সুরবধারে, েনস্াস্্য, ও 
রেষোর �দিা নাগররক কসবার অপ্রিুলিার 
ফদল নগর এলাকায় উচ্চ আদয়র 
িারসা�্যহবীনিা কর সা�ারেক ও অথ্মননরিক 
ষে�িাহবীনিার দুটিচক্র সরৃটি কদরদে িার প্রিাব 
আদরা কবদড রায়।

২০১০ সাদল নগর এলাকায় আয় োররদ্র্য কদ� ২১.৩ েিাংদে কপৌঁদে, রকন্তু 
এসব এলাকায় আয়-সংরলিটি নয় এ�ন োররদ্র্য একরি বড স�স্া রহদসদব 
রদয় কগদে। 
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ইউরেআইআইরপ শুরুর আদগ 
কপৌরসিাগুদলার অবস্া

বাংলাদেদে নগরায়দনর ফদল অপররকরল্পি 
ও অরনয়রন্ত্রি নগর সম্প্রসারণ হদয়দে, রার 
ফলশ্রুরিদি অবকাঠাদ�ার চডূান্ত অিাব, 
অপ্রিলু বাসস্ান ও পররবহন, অপর্মাপ্ত 
খাবার পারন, এবং পয়ঃরনষ্ােন ব্যবস্ার 
অিাব সরৃটি হদয়দে। 

নগদরর বারসদোরা, রবদেষ কদর রনম্ন আদয়র 
�ানুষ, ক�ৌরলক নগর অবকাঠাদ�া ও কসবা 
রঠকিাদব পায় না। করখাদন বাংলাদেদের 
ক�াি েনসংখ্যার েিকরা ৯৫ িাগ �ানুষ 
পারন ব্যবহাদরর সুদরাগ পায় কসখাদন 
নগদরর �াত্ ৩০ িাগ পররবার ি্যাদপর পারন 
পান কদর এবং ২০ িাদগরও ক� পররবাদরর 
বারডদি রনেস্ পারনর সংদরাগ আদে।

কপৌরসিা ও রনব্মারচি কাউরন্সলগুদলাদক 
কর সকল �লূ কসবা প্রোদনর ষে�িা কেয়া 
হদয়রেল িার �দধ্য রনম্নরলরখি কসবাগুদলা 
রেদি িারা রহ�রে� খাদছেঃ

 � রবশুধি পারনর সংস্ান ও সরবরাহ;
 � রাতিা রন�্মাণ ও রষেণাদবষেণ;

ইউরেআইআইরপ´র 
পারফরদ�ন্স-রিরতিক 
িহরবল বরাদ্দ ককৌেল

 � বে্ম্য ব্যবস্াপনা;
 � রাতিার বারি লাগাদনা ও রষেণাদবষেণ;
 � েন্ম ও �িৃ্ুযর রনবধেন;
 � নাগররকত্ব ও পাররবাররক সনে 

সরবরাহ করা; 

একেন নারবী পারন সরবরাহ ট্াক কথদক পারন সংগ্রহ করদেন।
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 � কবরস্ান ও োহকদ�্মর সংস্ান ও 
রন�্মাণ;

 � রাতিায় পারনর পাইপ লাইন স্াপন;
 � গাে লাগাদনা;
 � �ো রনধন;
 � প্রাথর�ক স্াস্্য ককন্দ্র ও স্লু 

পররচালনা;
 � েনগদণর েন্য বাোর ও কেৌচাগার 

রন�্মাণ ও রষেণাদবষেণ;
 � কট্ি লাইদসন্স সরবরাহ;
 � বরতি, বাস কটেেন, ও স্াস্্যসম্মি 

কেৌচাগার রষেণাদবষেণ;
 � রিকাোন ক�্মসরূচর ব্যবস্া করা;
 � সম্পে-কর সংগ্রহ করা;
 � িবন, কোকান ও পাদক্মর রন�্মাণকাে 

িোরকবী; এবং
 � রানবাহন ব্যবস্াপনা ও গারডর 

রনবধেন।

িদব কপৌরসিাগুদলার পারফরদ�ন্স 
ককাদনািাদবই সদন্তাষেনক নয়। এইসব 
স্ানবীয় সরকার প্ররিষ্াদন েবীঘ্মরেন ধদর 
রনেস্ সম্পদের িবীব্র ঘািরি রদয়দে, রা 
এদেরদক সরকাদরর োিবীয় বরাদদ্দর 
উপর রনি্মরেবীল কদর করদখদে। শুধ ুঅথ্ম ও 
সম্পদের অিাবই নয়, এসব প্ররিষ্াদনর 
সা�দথ্ম্যরও অিাব রদয়দে। কর আোদয়র 
সাফল্য নগন্য, কারণ কর আোদয়র েন্য 
রদথটিসংখ্যক ক�্মকি্মাদক োরয়ত্ব কেয়া  
হয়রন এবং রারা োরয়ত্ব পান িাদের 
প্রদয়ােনবীয় েষেিা কনই। আর এর ফদল 
অদনদকই কদরর আওিার বাইদর রদয় রান। 
এ�নরক রারা স�য়�দিা কর কেওয়ার েন্য 
প্রস্তুি িারাও কর-কখলাপবী হদয় রান শুধ�ুাত্ 
এই কারদণ কর, ককাদনা সরকারর ক�্মকি্মা 
িাদেরদক এই কর কোধ করার েন্য রকেু 
বদলনরন।

করোিাদের করম্পউিারাই�ি ককাদনা 
িািাদবে না থাকার কারদণ রকে ুঅসৎ কর 
সংগ্রহকারবী সরকারর ক�্মকি্মা কপৌর িহরবদল 
সংগরৃহি কর ে�া কেওয়া ও িা ক্যাে 
কররেটোদর রলরপবধি করদি রবলম্ব কদরন। 
এই অি্যাদসর ফদল ক�্মচারবীরা রেদনর পর 
রেন ঐ িাকা আিদক করদখ িা রনদেদের 
ব্যরতিগি ব্যবসায় খািাদনার সুদরাগ পান।

নগর কসবাোদন কপৌরসিার সাফল্যও খবু 
কবরে নয়। রাতিার অিাব ও দুব্মল রানবাহন 
ব্যবস্াপনার কারদণ কপৌরসিাগুদলাদি 
রানেি একরি রনয়র�ি রচত্ হদয় 
োরঁডদয়দে। বাসাবারডর েন্য সুেৃখিল 
ককাদনা বে্ম্য সংগ্রহ পররকল্পনা কনই। ফদল 
বে্ম্য সংগ্রদহর গরি খুবই ধবীর। আর অদনক 
োয়গায় বে্ম্য কফলার পাত্ না থাকায় 
�ানুষ রাতিাদিই দুগ্মধেরুতি বে্ম্য কফদল কেয় 
এবং কসগুদলা কসখাদন রেদনর পর রেন 
অসংগৃহবীি অবস্ায় পদড থাদক। রাতিার 
ফুিপাদথ বসা কোকারনদের কফদল রাওয়া 
�য়লা-আবে্মনার কারদণ ফুিপাথ ও রাতিা 
প্রায়েই �য়লা হদয় থাদক।

বারির অিাদব অদনক রাতিাই রাদির কবলা 
অধেকার হদয় থাদক। এদি কদর রাতিা ও 
গরলগুদলা রেনিাইকারবীদের স্দগ্ম পররণি 
হয়। রবডম্বনার ব্যাপার হল, এসব রাতিার 
অদনকগুদলাদিই ককাদনা ককাদনা স�য় 
রেদনর কবলা বারি জ্ারলদয় রাখা হয়, 
রখন কৃরত্� আদলার ককাদনা প্রদয়ােন 
কনই। এরক� অপচয় প্রায়েই কপৌরসিার 
ক�্মচারবী ও কর�উরনরির �ানুদষরও কচাখ 
এরডদয় রায়।

৯
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কপৌরসিাগুদলার স্ারনদিেন ব্যবস্াও 
দুব্মল। ইউরেআইআইরপ অনুসাদর, নগদরর 
ক�পদষে ৩০ েিাংে �ানুদষর স্াস্্যসম্মি 
পায়খানা ব্যবহাদরর সুদরাগ নাই, এবং 
পায়খানার অিাদব বরতির ৪০ েিাংে �ানুষ 
কখালা আকাদের রনদচ �লি্যাগ কদরন। 
কবরেরিাগ কপৌরসিাদিই পয়ঃরনষ্ােন 
লাইন নাই এবং অদনক বসবাসকারবীর-ই 
বে্ম্য ব্যবস্াপনা রনদয় ককাদনা �াথাব্যথা 
নাই।

সাধারণি চাকরর ও িাল েবীবদনর েন্য েহদর 
চদল আসা গরবীব �ানুষদের কেষ পর্মন্ত স্ান 
হয় বরতিদি, করখাদন নাগররক সুরবধাগুদলার 
কার্মি ককান অরতিত্বই কনই। চাকরর এবং আদরা 
িাল থাকার স্প্ন গরবীব গ্রা�গুদলা কথদক েররদ্র 
�ানুষদের কোি-বড েহদর চদল আসদি আকটৃি 
কদর। রকন্তু কসখাদন একবার কপৌদঁে কগদল িারা 
বঝুদি পাদরন িাদের েবীবন�াদন আসদল 
কি�ন ককাদনা পররবি্মন হয়রন। অদনদকর েন্য 
এরি কডাই কথদক উনুদন লাফ কেয়ার �দিা 
একরি ব্যাপার হদয় োডঁায়।

ইউরেআইআইরপ রচরনিি কদরদে কর, 
িহরবদলর অিাদবর কচদয় বড কর দুরি 
কারদণ কপৌরসিাগুদলা কারখিি সাফল্য 
লাি করদি পারদে না কসগুদলা হদলা: নগর 
পররচালনায় দুব্মল ব্যবস্াপনা এবং স্ানবীয় 
কর�উরনরির অপর্মাপ্ত অংেগ্রহণ।

রদুগর পর রগু রনব্মারচি প্ররিরনরধগণ 
এবং স্ানবীয় ক�্মকি্মারাই রসধিান্ত রনদয়দেন 
কর�উরনরির েন্য ককানিা িাল হদব। 
কর�উরনরির সেস্রা রনদেরা কবী চান এবং 
িাদঁের কর�উরনরির উন্নয়দনর েন্য কবী কবী 
কাে আদগ করা প্রদয়ােন এিা কখনই 
িাদঁের রেজ্ঞাসা করা হয়রন। কপৌরসিার 
হাদি কনয়া প্রকল্পগুরলর পররকল্পনা ও 
বাতিবায়ন প্ররক্রয়ায় কর�উরনরিগুদলাদক বাে 
কেওয়া হদয়দে।

রনব্মাচদনর রেনই কপৌরসিা কাউরন্সলগুদলার 
সদগি নাগররকদের সম্পক্ম কেষ হদয় 
রাওয়াদক স্ািারবক বদল ধদর কনয়া হি। 
পরবি্মবী রনব্মাচদনর আগ পর্মন্ত রনব্মারচি 

ঝালকারঠ কপৌরসিায় রসরবও সেস্রা একরি সদচিনিা সৃরটি�ূলক সিা করদেন।

এ
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প্ররিরনরধদের কিািারদের স�স্ার কথা 
কোনাদনার েন্য খুঁদে পাওয়া করি না। 
কর�উরনরিবাসবী ও িাদের সন্তানদের 
েবীবনদক প্রিারবি কদর এরূপ রবষদয় 
রসধিান্ত গ্রহদণর স�য় কর�উরনরির 
সেস্দের অন্তিূ্মরতির েন্য ককাদনা 
প্রারিষ্ারনক ব্যবস্া কনই। রনব্মারচি 
প্ররিরনরধদের কর�উরনরির কাদে 
েবাবরেরহিা রনরশ্চি করারও ককাদনা 
ব্যবস্া কনই। এর ফদল কপৌরসিার ককাদনা 
কাদে স্ছেিা থাদক না। 

এই কপ্ররষেদি কপৌরসিাগুদলা রাদি 
নাগররকদের আদরা িাল কসবা প্রোন 
করদি পাদর কসেন্য কপৌরসিার কােক�্ম 
সরঠকিাদব পররচালনা করা এবং িাদি 
কর�উরনরির অংেগ্রহণ �ূল রবষয় রহদসদব 
উদঠ এদসদে।

পারফরদ�ন্স-রিরতিক িহরবল বরাদ্দ 
ককৌেল

গি েেকগুদলাদি কবে িাল পরর�াণ 
সরকারর বরাদ্দ ও রবদেরে সাহার্যপ্রারপ্ত 
সদত্তও সুোসন, েষেিা, ও কসবাপ্রোদনর 
সাফল্য রবদবচনায় কপৌরসিাগুদলার 

১১

পারফরদ�দন্স খবু ক�ই পররবি্মন এদসদে। 
নবীরি-রনধ্মারক, রনব্মারচি প্ররিরনরধ এবং 
রবদেরে োিারা এেন্য স�গ্র নগর উন্নয়ন 
ককৌেল, রবদেষ কদর কপৌরসিার উন্নয়ন 
ককৌেদলর রবষয়রি, নগর খাদি ইরিপদূব্ম 
বাতিবারয়ি উন্নয়ন প্রকল্পগুদলার অরিজ্ঞিার 
রিরতিদি পর্মাদলাচনা ও পনুরায় নিুন কদর 
পররকল্পনা করদি বাধ্য হদয়দেন। 

আদগর ব্যথ্মিা কথদক নবীরি-রনধ্মারকরা এিা 
বঝুদি কপদরদেন কর, উপর-কথদক-রনচ এই 
পন্া খবু স্ািারবক কারদণই িাল কাে 
কেয় না, কারণ এদি কসবা প্রোনকারবীদের 
কথদক কর�উরনরিদক েদূর কঠদল কেয়া হয়। 
করিা করা েরকার কসিা হদলা রনচ-কথদক-
উপর পধিরি। এদি কর�উরনরির সেস্রা 
একত্ হদয় িাদের প্রদয়ােনগুদলা সম্বদধে 
আদলাচনা করদি পাদরন এবং িাদের েন্য 
কবী িাল হদব কসই রসধিান্ত রনদি পাদরন। 
ইউরেআইআইরপর সফল বাতিবায়দনর েন্য 
এরিই �খু্য নবীরি রহদসদব প্রদয়াগ করা হদছে।
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ইউরেআইআইরপ-১ ও ইউরেআইআইরপ-২ 
এর �লূ একরি উপাোন হদছে 
ইউরেআইএরপ, কররি রকনা পারফরদ�ন্স-
রিরতিক িহরবল বরাদ্দ ককৌেদলর ককন্দ্ররবন্দু। 
রিন ধাদপ ইউরেআইএরপ বাতিবায়ন করা 
হদছে এবং প্রদি্যক ধাদপর েন্য কাদের 
সাফদল্যর ধরণ রঠক করা আদে। কর�ন, 
রবিিবীয় ধাদপ করদি হদল একরি কপৌরসিার 
প্রথ� ধাদপর পারফরদ�দন্সর েি্মগুদলা পরূণ 
করদি হদব। 

ইউরেআইআইরপ-২- এর প্রথ� ধাদপর 
(প্রথ� কেড বের) পারফরদ�দন্সর েদি্মর 
�দধ্য রদয়দেঃ

 � েহর-পর্মাদয় স�ন্বয় কর�রি 
(রিএলরসরস) গঠন;

 � ওয়াি্ম-পর্মাদয় স�ন্বয় কর�রি 
(িরলিউএলরসরস) গঠন;

 � কর�উরনরি-রিরতিক সংগঠন গঠন;
 � একেন �রহলা কাউরন্সলরদক প্রধান 

কদর কেনিার কর�রি গঠন;
 � কপৌরসিার একরি নগর পররকল্পনা 

োখা প্ররিষ্া;
 � কেনিার ও োররদ্র্য রবষয়ক 

ক�্মপররকল্পনাসহ একরি কপৌরসিা 
উন্নয়ন পররকল্পনা তিরর; এবং

 � অন্তব্মি্মবীকালবীন স�দয়র েন্য কহারল্ডং 
ি্যাক্স রনধ্মারণ করার উদদ্দদযে ক�্মসরূচ 
চারলদয় রাওয়া।

সািরির প্রদি্যকরি কাদের েন্য োরয়ত্ব 
রনধ্মারণ করা আদে। কর�ন, প্ররিরি 
কপৌরসিা প্রথ� ধাদপ অবযেই ৫০-সেদস্র 
একরি রিএলরসরস গঠন করদব। আদরকরি 
অবযেপালনবীয় েি্ম হদলা এ স�দয়র �দধ্য  
রিএলরসরস ক�পদষে রিনবার সিা করদব 
এবং সিার কার্মরববরণবী প্রস্তুি করদব। 

উপদরর এই পারফরদ�দন্সর েি্ম  
সফলিাদব পরূদণর পরই শুধ�ুাত্ প্রকল্প 
কপৌরসিাগুরল িাদের অবকাঠাদ�ার েন্য 
বরাদ্দকিৃ অদথ্মর ৫০ িাগ কপদয়দে।

অংেগ্রহণকারবী কপৌরসিাগুদলাদক 
ইউরেআইআইরপ-২´র ধাপ-২কি উন্নবীি 
হওয়ার েন্য ধাপ-১ এ সুোসন উন্নয়ন 
সম্পরক্মি সািরি �াইলফলদকর সবগুদলা 
লষে্য অে্মন করদি হয়। করসব কপৌরসিা 
এসব লষে্য অে্মন করদি পারদব না 
িারা ধাপ-২কি উন্নবীি হদি পারদব না 
বা অবকাঠাদ�া রবষয়ক িহরবল পাদব না 
রিরেন িারা এরি করদি না পারদে। িদব 
িারা এেন্য প্রকল্প কথদক বাে পডদব 
না। ক�্মসাফল্যরবষয়ক এসব অে্মদন 
ইউরেআইআইরপ কপৌরসিাগুদলাদক সষে�িা 
উন্নয়ন ও পরা�ে্ম  রেদয় সহদরারগিা কদর। 

ধাপ-২-এ উন্নবীি হওয়ার পর কপৌরসিাগুদলা 
এ ধাদপ ব্যবহাদরর েন্য প্রকদল্পর 
অবকাঠাদ�া রবরনদয়াগ বরাদদ্দর সদব্মাচ্চ ৫০ 
েিাংে পর্মন্ত পাওয়ার করাগ্যিা অে্মন কদর।

ধাপ-২-কি কপৌরসিাগুদলাদক সুোসন 
উন্নয়ন সম্পরক্মি রনম্নবরণ্মি লষে্যগুদলা অে্মন 
করদি হয়ঃ

 �  নাগররক অংেগ্রহণ ও েবাবরেরহিা 
উন্নয়ন, রাদি অন্তিূ্মতি (১) নাগররক 
কসবা িারলকা তিরর ও প্রকাে; (২) 
নাগররক ররদপাি্ম কাি্ম েররপ শুরু 
এবং এর ফলাফল প্রকাে; (৩) 
একরি কাটে�ার ও কষোি রনরসন 
ককন্দ্র প্ররিষ্া; (৪) কপৌরসিা উন্নয়ন 
পররকল্পনা পধিরি এবং অন্যান্য 
রসধিান্ত বাতিবায়দন রনয়র�িিাদব েহর 
ও ওয়াি্ম-পর্মাদয়র স�ন্বয় কর�রির ১২
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র�রিং করা; (৫) েনগণ ও রিএলরসরসর 
সা�দন বাদেি প্রতিাব প্রকাে করা; 
এবং (৬) একরি গণদরাগাদরাগ ককন্দ্র 
প্ররিষ্া করা। 

 �  নগর পররকল্পনা পধিরির উন্নয়ন, 
রার �দধ্য রদয়দে (১) সব `ক´ 
করেণবীর কপৌরসিার েন্য একেন 
সাব্মষেরণক েহর পররকল্পনাকারবী 
রনদয়ারেি করা; (২) একরি কবে 
�ানরচত্ ও িরূ� ব্যবহার �ানরচত্ 
তিরর বা হালনাগাে করা; এবং 
(৩) ইউরেআইআইরপ-২র অধবীদন 
সহায়িাপ্রাপ্ত সকল উপপ্রকদল্পর েন্য 
বারষ্মক ক�্মপররচালনা ও রষেণাদবষেণ 
পররকল্পনা তিরর করা। 

 �  কেনিার স�িা ও �লূধারাকরণ 
উৎসারহি করা, রাদি অন্তিূ্মতি  
রদয়দে (১) একরি কেনিার 
ক�্মপররকল্পনা চডূান্তকরণ; ও (২) 
পররকল্পনা ক�ািাদবক কপৌরসিা 
বাদেদির একরি রনরে্মটি অংে কেনিার 
ক�্মকাদডের েন্য বরাদ্দ ও ব্যয় করা। 

 �  নগদরর েররদ্র �ানুষদের সংহি 
করা, রার �দধ্য থাদক (১) োররদ্র্য 
েরূবীকরণ ক�্মপররকল্পনা বাতিবায়ন; 
(২) প্রকদল্পর বরতিগুদলাদি বরতি উন্নয়ন 
কর�রি গঠন; ও (৩) োররদ্র্য েরূবীকরণ 
ক�্মপররকল্পনার অধবীদন ক�্মকাদডের 
েন্য বাদেি বরাদ্দ করা।

 �  আরথ্মক েবাবরেরহিা ও কিকসই 
স্ারয়ত্ব, করখাদন অন্তিূ্মতি থাকদব (১) 
রহসাবরষেণ পধিরিদক করম্পউিারাই� ি  
করা; (২) কর করকদি্মর কষেদত্ 
করম্পউিার রদন্ত্রর প্রদয়াগ এবং 

করম্পউিাদরর �াধ্যদ� রবল তিরর 
করা; (৩) আরথ্মক রববরণবী তিরর 
এবং আরথ্মক বের কেষ হওয়ার রিন 
�াদসর �দধ্যই কপৌরসিার রহসাব 
রনরবীষেণ স্ায়বী কর�রির (অি্যন্তরবীণ 
রহসাব রনরবীষেণ) �াধ্যদ� িা রনরবীষো 
করাদনা; (৪) সম্পে-কদরর বারষ্মক 
অন্তব্মি্মবীকালবীন �ূল্যায়ন করাদনা এবং 
প্ররি বের আোয় ক�পদষে ১০ েিাংে 
বাডাদনা; (৫) করবরহিূ্মি রােস্ আদয়র 
ক�পদষে �লূ্যস্বীরির স�ান বারষ্মক 
প্রবরৃধি অে্মন; (৬) করিাদব পররদোধ 
করার কথা কসই ক�ািাদবক সরকার 
ও অন্যান্য  সংস্ার কাে কথদক কনয়া 
ঋণ পদুরাপরুর পররদোধ করা; এবং 
(৭) রবদু্যৎ ও কিরলদফান রবলসহ সব 
বদকয়া রবল পদুরাপরুর পররদোধ করা।

 �  প্রোসরনক স্ছেিা, রাদি অন্তিূ্মতি 
আদে (১) কপৌরসিাগুদলা রাদি 

কপৌরসিা করম্পউিার রবদেষজ্ঞ ফররো পারিবীন কট্রিং 
লাইদসন্স প্রোদনর কাে করদেন। 
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বি্ম�ান ও িরবষ্যদির কি্মব্যক�্মগুদলা 
কার্মকরিাদব পালন করদি পাদর 
কসেন্য কাদের রবতিাররি রববরণসহ 
পর্মাপ্ত ক�্মবীর (আকার ও প্রদয়ােন 
অনুসাদর) একরি েনবল কাঠাদ�া 
প্রস্তুি করা, (২) রনব্মারচি প্ররিরনরধ ও 
রনব্মাহবী ক�্মকি্মাদের প্ররেষেণ, (৩) 
প্রকল্প ব্যবস্াপনা কার্মালদয় স�য়�দিা 
ইউরেআইএরপ বাতিবায়দন অগ্রগরির 
প্ররিদবেন ে�া কেয়া, (৪) 
কপৌরসিাগুদলাদি স্ায়বী কর�রি গঠন ও 
সরক্রয় করা, (৫) অবকাঠাদ�া কাদের 
গুণগি �াদনর রনশ্চয়িা কেয়া এবং 
আঞ্চরলক এলরেইরি কার্মালয়গুদলাদক 
সম্পতৃি করা, এবং (৬) ই-গিদন্মন্স 
কার্মক্র� চাল ুকরা।

করসব কপৌরসিা ধাপ-২ কেদষ ন্ূযনি� 
পারফরদ�ন্স কররিং অে্মন করদি পারদব না 

কসগুরলদক ধাপ-৩ এ উন্নবীি হওয়ার অনু�রি 
কেয়া হদব না। িারা আর ককাদনা িহরবল 
পাদব না এবং িাদেরদক প্রকল্প কথদক বাে 
রেদয় কেওয়া হদব। 

ধাপ-২-কি ন্ূযনি� পারফরদ�ন্স কররিং   
অে্মন করদি পারদল কসই কপৌরসিাদক 
ধাপ-৩ এ উন্নবীি হওয়ার অনু�রি কেয়া হদব 
এবং কসরি িার রবরনদয়াগ িহরবদলর আদরা 
২৫ েিাংে পাদব। 

ধাপ-২-কি পদুরাপরুর সদন্তাষেনক করৃিত্ব 
কেখাদি পারদল একরি কপৌরসিাদক প্রকল্প 
কথদক বারক ৫০ েিাংে িহরবল রেদয় কেয়া 
হদব। উপরন্তু কসই কপৌরসিাদক অবকাঠাদ�া 
রবরনদয়াদগর েন্য অরিররতি িহরবল কেয়া 
হদব। এই িহরবল আনা হদব ওইসব 
কপৌরসিা কথদক করগুরল ধাপ-২-কি িাদের 
ন্ূযনি� লষে্য অে্মন করদি পাদররন অথবা 

১৪
িগিবী কপৌরসিা কার্মালয়, ইউরেআইআইরপ-র একরি কপৌরসসিা
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শুধ�ুাত্ ন্ূযনি� লষে্যিকুু অে্মন করদি   
কপদরদে। ধাপ-২-এর �লূ্যায়ন কেদষ প্রকল্প 
ব্যবস্াপনা কার্মালয় এবং এরিরব রসধিান্ত 
কনদব কবীিাদব এই িহরবল হতিান্তর হদব।

এরিরব´র কেষ্্য প্রকল্প ক�্মকি্মা ক�া. 
ররফকুল ইসলা� পারফরদ�ন্স-রিরতিক বরাদ্দ 
ককৌেল কক �লূ্যায়ন কদরদেন এিাদবঃ 

সম্পে বরাদদ্দর ব্যাপাররি 
নাগররকদের অংেগ্রহণ, 
সষে�িা বরৃধি, এবং আদরা 
উন্নিির কসবা রবষয়ক 
কবে রকে ুপারফরদ�ন্স 
সম্পরক্মি লদষে্যর সদগি 
েি্মরতুি। কপৌরসিাগুরল 
এখন েখৃিলার চচ্মা 
করদে। কপৌরসিা উন্নয়ন 
পররকল্পনা তিরর করা 
হদয়দে, এবং কর আোয় 
কবে উদলেখদরাগ্যিাদব 
কবদড ৩০% কথদক প্রায় 
৮০% হদয়দে। স�য়�দিা 
ক�্মবীদের কবিন কেয়া 
হদছে। রহসাবরষেণ ও রবল 
তিররর কাে করম্পউিাদর 
করা হদছে। নাগররকরা 
বারষ্মক বাদেি ও উন্নয়ন 
উপপ্রকল্পগুরল রনদয় 

আদলাচনা করদেন এবং 
িাদের সম্মরি রেদছেন। 
নাগররকরা এখন আদগর 
করদকাদনা স�দয়র কচদয় 
কবেবী খেুবী।

ইউরেআইআইরপ-২´র সহায়িাপ্রাপ্ত 
কপৌরসিাগুরলদি উন্নি অবস্া

বি্ম�াদন বাংলাদেদে ৩১৬রি কপৌরসিা 
আদে, সংরবরধবধি সংস্া রহদসদব রাদের 
কাে হদলা িাল রাতিা, স্াস্্যসম্মি পায়খানা, 
রবশুধি খাবার পারন, রাতিার বারি, এবং 
কার্মকর বে্ম্য ব্যবস্াপনা ও োররদ্র্য 
হ্াসকরণ ক�্মসরূচর �াধ্যদ� নাগররকদের 
কসবা কেয়া।

ইউরেআইআইরপ ও এর উন্নয়ন 
সহদরাগবীদের সহায়িা রনদয় ৬৫রি কপৌরসিা 
(ইউরেআইআইরপ-১-এ ৩০রি এবং 
ইউরেআইআইরপ-২-এ ৩৫রি) একরি 
নিনু পদথর রাত্বী হদয়দে, করখাদন িারা 
কর�উরনরির প্রদয়ােদন সাডা কেয়া, িাদের 
রনদের কাদের েন্য েবাবরেরহ থাকা, এবং 
স্ছেিা রনরশ্চি করদি ধবীদর ধবীদর সষে�িা 
অে্মন কদরদে।    
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ইউরেআইআইরপর সহায়িাপ্রাপ্ত 
কপৌরসিাগুদলা এ প্রকদল্পর বাইদর 
থাকা কপৌরসিাগুদলাদক পথ কেখাদছে। 
এসব কপৌরসিার ক�্মকি্মা-ক�্মচারবীদের 
করম্পউিার ব্যবহার কদর কট্ি লাইদসন্স ও 
পারনর রবল তিররর প্ররেষেণ প্রোদনর ফদল 
এসব কপৌরসিার কর আোদয় সষে�িা 
কবদড কগদে অদনকখারন। বারড বারড কথদক 
বে্ম্য সংগ্রদহর েন্য প্রকদল্পর িহরবল 
কথদক ট্াক ককনার ফদল এ কপৌরসিাগুদলার 
রাতিাঘাি অদপষোকিৃ পররষ্ার। এসব 
কপৌরসিার কর�উরনরি সেস্রা িাদের 
োরয়ত্ব সম্পদক্ম অদপষোকিৃ কবরে সদচিন 
এবং িারা িাদের �িা�ি োনাদনার 
েন্য কপৌরসিার স্ানবীয় সরকার কার্মালয় 
পররেে্মন করদি আগ্রহবী।

সাধারণ নাগররকরা এসব উন্নয়ন বলদি কবী 
কবাদঝন?

কপৌরসিায় বাস করা �ানুদষর সদগি 
কথা বদল (১) নগর পররচালন ব্যবস্া ও 
অবকাঠাদ�া উন্নয়দন এ প্রকদল্পর প্রিাব ও 
ফলাফল োনদি ইউরেআইআইরপ-১-এ 
অংেগ্রহণকারবী কপৌরসিাগুরলর সা�রগ্রক 
�লূ্যায়ন কদর, এবং (২) এ পরুতিকার 
েন্য িথ্য সংগ্রদহর স�য় �াঠপর্মাদয় করা 
সাষোৎকারগুদলার �াধ্যদ� করসব �িা�ি 
পাওয়া রগদয়দে কসগুদলা রনদচ কেওয়া হদলা। 
এই �লূ্যায়ন গদবষণায় অংেগ্রহণকারবী 
কপৌরসিাগুদলার রকে ুনাগররদকর সদগিও 
আদলাচনা করা হদয়দে এবং ২০০৩ সাদল 
ইউরেআইআইরপ-১ শুরুর আদগ করা 
কবেলাইন গদবষণার সদগি িাদের বি্ম�ান 
ধারনার িলুনা করা হদয়দে।

�ালা রাণবী োস, ৪৫, ঝাডু তিরর করদেন। ইউরেআইআইরপ´র বরতি উন্নয়ন খাদির অধবীদন রিরন তিরব 
কপৌরসিা কথদক ২০,০০০ িাকা ঋণ রনদয় এ ব্যবসা করদেন। 
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আয় বরৃধি। কবেলাইন গদবষণার স�য় 
িাদের কর সম্পে রেল িা কথদক এখন 
িাদের সম্পে অদপষোকিৃ কবরে বদল 
োরনদয়দেন গদবষণায় অংেগ্রহণকারবীরা। 
একইিাদব, িাদের পররবাদরর আয়ও 
কবদডদে এবং এই আয় বরৃধি হদয়দে 
�লূিঃ ইউরেআইআইরপ প্রকদল্পর ফদল 
ঘিা নগর অবকাঠাদ�াগি সুরবধাস�দূহর 
উন্নয়দনর কারদণ। েররদপ অংেগ্রহণকারবী 
৫৬% পররবাদরর �ানুষ িাদের বি্ম�ান 
আয় িাদের সংসাদরর খরচ সা�লাদনার 
েন্য রদথটি বদল �দন কদরন। কবেলাইন 
গদবষণার স�য় ক�াি ৫০% পররবাদরর 
�ানুষ বদলরেদলন িাদের আয় সংসার খরচ 
সা�লাদনার েন্য রদথটি, অথ্মাৎ এখন এই 
হার ক�াি ৬ পাদস্মদনিে পদয়নি কবদডদে। 

েবীবন�াদনর উন্নয়ন। গদবষণায় অংেগ্রহণ 
করা পররবারগুদলার ৯৫% োরনদয়দে, 
িাদের এলাকায় কপৌরসিা এবং রনকিবি্মবী 
পারন সরবরাহ উৎস বা পাইপলাইন কথদক 
িারা পারন সংগ্রহ কদর। এদের ৮৫% 
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বদলদেন কর, এই পারনর �ান িাল এবং িা 
পরর�াদণও রদথটি। 

গদবষণায় অংে কনয়া পররবারগুদলার ৭৫% 
বদলদে রাতিার অবস্া িাল। কপৌরসিা 
ক�্মবীরা করেনগুদলার ব্যবস্াপনাও িালিাদব 
কদরন।

গদবষণায় অংেগ্রহণকারবী ৯০% এরও 
কবেবী পররবার বদলদে িারা স্াস্্যসম্মি 
পায়খানা ব্যবহার কদর। এরি কবেলাইন 
গদবষণার স�য় পাওয়া স্াস্্যসম্মি পায়খানা 
ব্যবহাদরর হার কথদক উদলেখদরাগ্যিাদব 
কবরে। সুস্াস্্যরবষয়ক এই উন্নরির 
কপেদন সরকাদরর ২০১৩ সাদলর �দধ্য 
১০০% স্ারনদিেন লষে্য অে্মন ক�্মসরূচর 
আংরেক িরূ�কা রদয়দে। একইসদগি, 
অংেগ্রহণকারবীদের ৯০% বদলদে 
িাদের কেৌচাগাদরর অবস্া হয় িাল নয় 
সদন্তাষেনক। এই উৎকদষ্মর কপেদন 
ইউরেআইআইরপ´র অবোনও স্বীকার করা 
হদয়দে।

ইউরেআইআইরপ´র অধবীদন তিরব কপৌরসিা কথদক ঋণ রনদয় ককনা গরুর পাদে সারফয়া আখিার, ৪৫।
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গদবষণায় অংেগ্রহণকারবীদের কবরেরিাগই 
োরনদয়দেন, রকে ুরচরনিি স্াদন কপৌরসিা 
স্ারপি িাটেরবদন িারা িাদের পররবাদরর 
বে্ম্য কফদলন। এরি কবেলাইন গদবষণার 
স�য় পাওয়া িদথ্যর কথদক এদকবাদরই 
রবপরবীি রচত্, কারণ িখন োনা রগদয়রেল 
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ir 
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বক্স ১: ষেুদ্রঋদণর ককস টোরি

�ালা রাণবী োস, ৪৫, িার বরতিঘদর নাররদকল গাদের পািা কথদক সংগ্রহ করা লম্বা রচকন কারঠ 
রেদয় ঝাডু বানারছেদলন। িার স্া�বীর সাহার্য রনদয় রিরন কর ঝাডু বানান িা রবরক্র কদর রেদন 
২০০ িাকা (২.৪০ িলার) আয় কদরন। এদি িার �াদস ক�াি ৬,০০০ িাকা করােগার হয়, রা 
রকনা বাংলাদেদের রেল্পকারখানায় কাে করা একেন রের�দকর গড আদয়র কচদয় কবরে। �ালা 
১৫-সেদস্র একরি নারবী ষেদু্রঋণ েদলর সেস্ রাদের লষে্য হদলা এই েদলর সেস্দের তিরব 
কপৌরসিার োররদ্র্য হ্াস ক�্মসরূচ কথদক ঋণ কপদি সাহার্য করা। ঋণগ্রহবীিাদের ঋণ পররদোদধর 
ইরিহাদসর উপর রিরতি কদর প্রদি্যক সেস্দক ৫,০০০ িাকা (৬০ িলার) কথদক ৫০,০০০ িাকা 
(৬০২ িলার) পর্মন্ত ঋণ কেয়া হয়।

বরতি উন্নয়ন ক�্মকি্মা তসয়ে আহাদুজ্া�ান োনান, তিরব কপৌরসিার োররদ্র্য হ্াস ক�্মসরূচর অধবীদন 
ক�াি ১,৮০০ েররদ্র পররবার আদে। রাণবীর পররবার িাদের �দধ্য একরি এবং রাণবী সম্প্ররি িার 
ব্যবসা সম্প্রসারদণর েন্য ১০,০০০ িাকার (১২০ িলার) একরি নিুন ঋণ রনদয়দেন।

ক�ঘনা নেবীর িবীদর এই েহদরর আদরক প্রাদন্ত সারফয়া আখিার, ৪৫, নাদ� আদরক নারবী িার গািবীর 
পররচর্মা করদেন। এই গািবীরি রিরন ৪ �াস আদগ ১০,০০০ িাকা (১২০ িলার) রেদয় রকদনদেন এবং 
িার আো রিরন ৩ �াদসর �দধ্য এরিদক ৫০,০০০ িাকায় (৬০২ িলার) রবরক্র করদি পারদবন। 
`̀    এই ঋদণর বাইদর আর ককাদনা খরচ আদে রক?   ́  ́এই প্রদনের উতিদর রিরন বদলন: `̀    শুধ ুআ�ার 
রে�। গািবীরির েন্য আ�ার বারডর কাদেই নেবীর পাড কথদক ঘাস সংগ্রহ করর।   ́  ́সারফয়া আখিার 
এই ঋণ কনন কপৌরসিা ষেদু্র ঋণ কার্মক্র� কথদক, কররি রকনা গরবীব �ানুষদেরদক োররদ্র্য কথদক কবর 
হদয় আসার েন্য ষেদু্র ব্যবসা শুরু করদি সাহার্য কদর।

এ সম্পদক্ম তিরব কপৌরসিার ক�য়র ক�া. োরহন বদলন, `̀    এরি একরি রবস্ময়কর ব্যাপার এবং এরি 
ঘিদে এ�ন এক কেদে করখাদন েনসংখ্যার একরি বড অংে রেদন �াত্ ২ িলার রেদয় চদল।   ́  ́এই 
ঋণ পাওয়ার একরি অবযেপালনবীয় েি্ম হদলা ঋণগ্রহবীিাদক �াদস ৩০ িাকা সরকার-পররচারলি 
একরি ব্যাংদক ে�া রেদি হদব। এিা করা হয় রাদি ঋণগ্রহবীিাদক িার ককাদনা েরুরর প্রদয়ােদন এই 
িাকা রেদয় সাহার্য করা রায়। এই ঋদণর েন্য ১৫% হাদর সুে রেদি হয়, রা বারণরে্যক ব্যাংদকর 
সুদের হাদরর কচদয় ক� এবং এদি প্রথ� �াদস ককাদনা রকরতি রেদি হয় না। 

১৮

�াত্ ১০% পররবার �য়লা কফলার স্াদন বে্ম্য 
কফদল। িাটেরবদন করঠন বে্ম্য কফলার দুরি 
িাল রেক িদুল ধদরদেন অংেগ্রহণকারবীরা। 
প্রথ�রি হদলাঃ পচঁদি থাকা বদে্ম্যর দুগ্মধে 
কথদক �রুতি। আর রবিিবীয়রি হদলা �য়লা 
কখালা রাখদল কসখাদন করসব �ারে ও 
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�ো েদডা হয় কসগুদলার হাি কথদক রষো 
পাওয়া। এখাদন উদলেখদরাগ্য কর, েররদপ 
অংেগ্রহণকারবীদের ৭০% িরবষ্যদি করঠন 
বে্ম্য সংগ্রহ কসবার েন্য  প্রদয়ােদন িাকা 
রেদিও রারে।

কর আোদয় উন্নরি। ইউরেআইআইরপ-২-
কি অংেগ্রহণকারবী ফররেপরু েহর কপৌরসিা 
কাউরন্সল কর কখলাপবীদের ব্যাপাররি 
সা�লাদনা এবং বদকয়া কর আোদয়র েন্য 
ক�্মকি্মা ও কস্ছোদসবকদের রনদয় কবে রকেু 
করি রব্রদগি গঠন কদরদে। সেস্রা িাদের 
প্রচারণার স�য় লাল রি-োি্ম পদরন বদল 
এদের এরূপ না�করণ করা হদয়দে।

ফররেপরু কপৌরসিার ক�য়র কেখ �াহিাব 
আলবী র�ঠ ুবদলন, কখলাপবীদের আ�রা কনারিস 
পাঠাই এবং িাদের বদকয়া কোধ করার েন্য 
১৫ রেন স�য় কেই। রিরন বদলন, ররে ককাদনা 
কখলাপবী এই স�য়সবী�ার �দধ্য উপরতুি 

ইউরেআইআইরপ´র অধবীদন নারায়নগঞ্জ কপৌরসিা কিৃ্মক স্ারপি নলকূপ কথদক পারন িুলদেন বরতির একেন 
বারসদো। 
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েবাব রেদি ব্যথ্ম হয় িখনই শুধ ুআ�রা 
করি রব্রদগি পাঠাই। কর আোদয়র ককৌেল 
রহদসদব রারা বার বার কর পররদোদধ ব্যথ্ম 
হয় িাদের অস্াবর সম্পরতি েব্দ করা হয়।

আলবীর �দি এই ব্যবস্ায় ফল পাওয়া 
রাদছে। ২০১১ অথ্মবেদর িার কপৌরসিায় 
কর আোদয়র হার রেল �াত্ ৬০%। এরি 
২০১২ অথ্মবেদরর (কররি কেষ হয় ৩০ েদুন) 
ক� �াদসর �দধ্যই ৬৫%এ কপৌদঁে কগদে। 
আো করা হরছেল কর কর আোদয়র হার 
আদরা কবদড রগদয় ক�পদষে ৮০% পর্মন্ত 
কপৌদঁে করদি পাদর, কারণ অদনক �ানুষই 
অথ্মবেদরর কেষ রেদন কর পররদোধ কদরন।

ইউরেআইআইরপ-১-এ অংেগ্রহণকারবী 
রােধানবী ঢাকার পাশ্ব্মবি্মবী িগিবী কপৌরসিার 
রচত্ আদরা িাল। ১৯৯৫ সাদল এই রেল্প 
েহদরর সম্পে কর আোদয়র কর হার রেল 
�াত্ ১১.৫%, ২০১১ অথ্মবেদর িা কবদড 

১৯

বাংলাদেদের নগর পররচালন ও অবকাঠাদ�া উন্নরিকরণ প্রকল্প: কর�উরনরি-পররচারলি উন্নয়ন কাদের অরিজ্ঞিা রবরন�য়



২০

বক্স ২: উন্নি েবীবন�ান 

 
রেল্প বদেরনগরবী নারায়নগদঞ্জর েনাকবীণ্ম বরতিগুদলাদক ইউরেআইআইরপ পররণি কদরদে ইিরনর�্মি 
পররষ্ার বসরি এলাকায়। উপদচ পডা করেদনর পাদে করসব �য়লা, কাো ও বদে্ম্যর স্তুপ কেখা করদিা 
কসগুদলা আর নাই। রাতিাগুদলা সরু এবং েনাকবীণ্ম হদলও কসগুদলা এখন কংরক্রদির তিরর এবং 
করেনগুদলার উপর এি �সণৃিাদব স্্যাব কেওয়া হদয়দে কর, বাচ্চারা কসখাদন অনায়াদস রক্রদকদির �দিা 
কখলা কখলদি পাদর। খাদলর পাদেই ঋরষপাডা বরতি এবং এরি কবে কদয়করি কসিুর �াধ্যদ� �লূ 
সডদকর সদগি রতুি। এোডাও আদে পায়খানা এবং রাতিার বারি, করগুদলা একস�য় গরবীব �ানুদষর 
েন্য রবলাসবহুল বদল �দন করা হদিা।

নারায়নগঞ্জ কথদক উতির রেদক তিরব েহর। এই নেবীবদের েহদরর কলাকসংখ্যা ১৩০,০০০, রার 
প্রায় এক-িিৃবীয়াংে ২৪রি বরতিদি বাস কদর। বরতির কবরেরিাগ �ানুষ এিা-কসিা কদর েবীবনরাপন 
কদর, কর�ন েিুা কসলাই করা, রাতিা পররষ্ার করা বা কোিখাি কোকান চালাদনা। 

ইউরেআইআইরপ শুরুর আদগ বরতিগুদলা রেল কাো-খদডর রকেু কুদঁডঘর। কসখাদন না রেল ককাদনা 
বে্ম্য রনষ্ােন ব্যবস্া, না রেল রবশুধি পারনর সরবরাহ এবং রেশুদের েন্য সু্ল। ককাদনা কাে না 
থাকায় বরতির নারবীরা অলসিাদব স�য় কািাদিন এবং প্ররিদবেবীদের সদগি কোিখাদিা ব্যাপাদর ঝগডা 
করদিন। অদনদক বড বড �হােদনর কাে কথদক চডা সুদে িাকা ধার রনদয় েবীবনরাপন করদিন 
আর ঋদণর কবাঝা বারডদয় রনদেদেরদক আদরা কদটি রনপরিি করদিন।

আে এই বরতিবাসবীদের থাকার েন্য কংরক্রদির বারড হদয়দে, ইউরেআইআইরপ´র কেয়া িহরবল রেদয় 
খননকিৃ কুপ কথদক রবশুধি পারনর সংস্ান হদয়দে, সরু রকন্তু পররষ্ার গরলর েন্য আদলার ব্যবস্া 
হদয়দে, এবং রেশুদের েন্য স্লু হদয়দে -- রা কেদের অদনক কোি েহদরই কনই।

হদয়দে ৯৮%। ক�য়র আে�ি উলোহ 
খান এ সম্পদক্ম বদলন, `̀     আ�াদের কর 
আোদয় আদরা েষেিা এদসদে। আ�রা 
৯০%-এর রনদচ রারছে না।   ́  ́রিরন আদরা 
বদলন, `̀     আ�রা োরন আ�রা ররে আ�াদের 
পারফর�্যাদন্সর েি্ম পরূণ করদি না পারর 
িাহদল আ�রা এ প্রকল্প কথদক বাে পদড 
রাদবা।   ́´

উন্নি রেষো কসবা। তিরব কপৌরসিার 
রদয়দে আদরা সাফল্যগাথঁা। এরি ২৫রি 
এরলদ�ণ্টারর স্দুল বরতির প্রায় ১৫,০০০ 
রেশুর েন্য রবনা�দূল্য রেষোর ব্যবস্া কদর 
িাদের েদন্য বই, কপরন্সল এবং অন্যান্য 
উপকরণও সরবরাহ করদে।
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�ধ্য ঋরষপাডায় এ�ন একরি স্দুল ৩৬ েন 
কেদল-ক�দয় িাদের রেরষেকা অচ্মনা রাণবী 
সতূ্ধদরর কাে কথদক পাঠ কনয়। অচ্মনা রাণবী 
ওই বরতিরই একেন বারসদো। রিদনর চাল 
কেয়া একরি কুদঁডদি োত্রা বণ্ম�ালা কেদখ, 
েডা আবরৃতি কদর, এবং কবীিাদব গুণদি হয় 
িা কেদখ।

েদুনর এক িপ্ত দুপদুর োত্রা একেল 
পররেে্মকদক স�দবি কদঠে `̀    িইুঙ্কল, িইুঙ্কল 
রলিল্ টোর, হাউ আই ওয়ানিার, কহায়াি 
ইউ আর...   ́  ́এই ককারাস কগদয় অি্যথ্মনা 
োনাদলা। 

৬ বের বয়সবী এক রেশু রবরন্ত িার নাদচর 
েষেিা কেখাল, ওরেদক আদরকিু বড বাচ্চা 
েরবীফ একিা গান কোনাল। লােুক ক�দয় 
রবরন্ত পররেে্মকদের োনায় `̀    আর� িাতিার 
হদি চাই   ́ ।́ েরবীফ বদল কস একেন রেষেক 
হদব। িাদের স্প্নগুদলা বড, রকন্ত  বাতিবায়ন 
করা অসম্ভব রকে ুনয়।

২১

িগিবী কপৌরসিা কার্মালদয় কর রেদি �ানুদষর লাইন। 

আ
ববী

র 
আ

ব্দুলে
াহ

নাগররকদের প্রদয়ােদন সাডা কেয়ার কষেদত্ 
উন্নরি। ইউরেআইআইরপদি অংেগ্রহণকারবী 
প্রদি্যকরি কপৌরসিা একরি কদর নাগররক 
সনে তিরর কদরদে করখাদন িারা 
রবতিাররিিাদব বণ্মনা কদরদে নাগররকদের 
কবী কবী কসবা কেয়া হয়, ককাথায় ককান কসবা 
পাওয়া রাদব, এবং রফ কি। বড একরি 
কবাদি্ম কসবাগুরলর িারলকা কদর �ানুষ রাদি 
কেখদি পাদর এ�নিাদব কপৌরসিা প্রাগিদন 
রাখা হদয়দে। এোডা এ কসবাগুরল সম্পদক্ম 
রলফদলি ও েহদরর রবরিন্ন স্াদন কোি কোি 
কবাদি্মর �াধ্যদ� �ানুষদক োনাদনা হয়।

ইউরেআইআইরপ´র অধবীদন তিরব কপৌরসিা কিৃ্মক পররচারলি প্রাক-প্রাথর�ক রবে্যালদয় ক্াস করদে োত্োত্বীরা। 

আ
ববী

র 
আ

ব্দুলে
াহ
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এখন নাগররকদের  অরিদরাগগুদলা আদরা 
িালিাদব কোনা হয় এবং কসগুদলার 
স�াধান কেয়া হয়। ঢাকার পাদের  
কপৌরসিা িগিবীর একরি কদলদের োত্ 
আব্দলু হারল� বলদলন, `̀     আর� এখাদন 
এদসরে আ�ার েন্ম সনদের একরি িলু 
সংদোধন করদি।   ́  ́পররষ্ার পররছেন্ন 
কপৌরসিা প্রাগিন োডার স�য় রস্মি কহদস 
রিরন বদলন, `̀     এরি করা হদয় কগদে। আ�ার 
না� এরই �দধ্য করম্পউিার িািাদবদে 
চদল এদসদে। িাই ক�্মকি্মাদের পদষে এিা 
সংদোধন করা রেল সহে একরি ব্যাপার।   ́´

িগিবী কপৌরসিা কিৃ্মক কসখানকার বারসদোদের প্রদেয় কসবার রবতিাররি 
রববরণ সম্বরলি নাগররক সনে পডদেন দুই ব্যরতি। 

আ
ববী

র 
আ

ব্দুলে
াহ

কসবার সংখ্যা ও �াদনর রেক কথদক উন্নরির 
ফদল কর�উরনরির সেস্রা কপৌরসিা 
কথদক আরও কবরে কসবা োরব করদেন। 
ফররেপদুরর একরি রিএলরসরস সিায় কথা 
বলার স�য় িারা কবগ� নাদ�র এক বরতির 
বারসদো বলদলন, `̀     এিা আ�ার কপৌরসিা। 
আর� এখানকার �ানুষ এবং িাই এিার রত্ন 
কনওয়াও আ�ার োরয়ত্ব।   ́´

প্রদি্যক কপৌরসিায় স্ারপি কষোি রনরসন  
ককন্দ্র থাকার ফদল �ানুষ রলরখিিাদব 
িাদের অরিদরাগ োনাদি পাদরন। করদহিু 
রনব্মারচি প্ররিরনরধ ও কপৌর ক�্মকি্মাদের 
সব অরিদরাদগর দ্রুি স�াধান খুেঁদি হয় 
িাই এরি একরি সারলরে ব্যবস্া রহদসদবও 
কাে কদর। আোলদি রাওয়ার আদগ 
নাগররকরা কপৌরসিার �াধ্যদ� ের�, 
অথবা ব্যবসা সংক্রান্ত রবদরাদধর, এ�নরক 
পাররবাররক বিন্দ্ব রনরসদনর েন্যও উৎসারহি 
কবাধ করদেন। ইউরেআইআইরপ-২´র 
সুোসন উন্নয়ন ও েষেিা বরৃধি পরা�ে্মক 
কর�রির েলদনিা কচৌধরুবী ফেদল বারর 
বদলন, `̀     এসব অরিদরাদগর প্রায় ৬০ িাগ 
কপৌরসিা পর্মাদয়ই স�াধান হদয় রায়।   ́´ 
অংেগ্রহণকারবী কপৌরসিাগুদলা কথদক িার 
েদলর সংগ্রহ করা িদথ্যর রিরতিদিই রিরন 
একথা োনান। 

বাংলাদেদে এরিরবর কারনট্ রিদরক্টর এ�. 
কিদরসা কখা �দন কদরন, ইউরেআইআইরপ 
পারফরদ�ন্স-রিরতিক রবরনদয়াগ প্রকদল্পর 
সবদচদয় িাল উোহরণগুরলর �দধ্য একরি। 
িার �দি,

২২
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করসব কপৌরসিার সম্পে 
সবীর�ি কসখাদন এই প্রকল্প 
উদলেখদরাগ্য পরর�াদণ 
স্ানবীয় রােস্ বরৃধি এবং 
নাগররকদের অংেগ্রহদণর 
�াধ্যদ� কসবার �ান 
বাডাদি উৎসারহি কদরদে। 

সরকার ও অন্যান্য উন্নয়ন 
সহদরাগবীও (ককএফিরলিউ, 
রেআইদেি, এবং োইকা) 
এই পন্া কাদে লাগাদছে 
কেদখ এরিরব উৎসারহি 
কবাধ  করদে। 

২৩

ফররেপুদর েহর-পর্মাদয়র স�ন্বয় কর�রির একরি সিায় নারবী ও পুরুদষর অংেগ্রহণ। 

আ
ববী

র 
আ

ব্দুলে
াহ
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েনগদণর অংেগ্রহদণর রবকাে�ান 
ধারণা

কর�উরনরি-পররচারলি উন্নয়ন হদলা 
কর�উরনরি-রিরতিক বহৃতির উন্নয়ন ককৌেদলর 
একরি োখা, কররিদি অদনক ধরদণর 
কসসব প্রকল্প অন্তিূ্মতি করগুদলা প্রকদল্পর 
পররকল্পনা, ব্যবস্াপনা, ও বাতিবায়দন 
উপকারদিাগবীদের সরক্রয়িাদব সম্পতৃি 
কদর। এরিরবর কেয়া কর�উরনরি-পররচারলি 
উন্নয়ন (রসরিরি) সংজ্ঞায় কর পাচঁরি �লূ 
রবষয় রদয়দে কসগুদলা হদলাঃ 

২৪

ইউরেআইআইরপ-কি 
নাগররক অংেগ্রহণ

 � এগুদলা কর�উরনরি-ককরন্দ্রকঃ অিবীটি 
উপকারদিাগবী, গ্রাহক, অথবা 
বাতিবায়নকারবী সংস্া ককাদনািাদব 
একরি কর�উরনরি-রিরতিক সংগঠন 
অথবা প্ররিরনরধত্বেবীল স্ানবীয় সরকার।

 � এগুদলাদি অংেগ্রহণ�লূক পররকল্পনা 
ও নক্ ো প্রনয়ন অন্তিূ্মতি রদয়দে।

 � প্রকদল্পর �লূ রসধিাদন্তর পাোপারে 
রবরনদয়াগ িহরবল ও অন্যান্য সম্পদের 
উপর কর�উরনরির সরাসরর রনয়ন্ত্রণ 
রদয়দে।

 � সরাসরর কাচঁা�াল, রে�, অথবা িহরবল 
সরবরাহ কদর, অথবা পদরাষেিাদব 
রঠকাোদরর কাে ব্যবস্াপনা ও 
িত্তাবধান কদর, অথবা পররচালনা এবং 
রষেনাদবষেদনর �াধ্যদ� কর�উরনরি 
বাতিবায়ন প্ররক্রয়ায় সম্পতৃি থাদক।

 � কর�উরনরির প্ররি েবাবরেরহিা 
রনরশ্চি করদি রসরিরি প্রকল্পগুদলাদি 
কর�উরনরি-রিরতিক অংেগ্রহণ�লূক 
পররববীষেন ও �লূ্যায়ন পধিরি অবলম্বন 
করা হয়।

কর�উরনরির সেস্রা তিরদবর একরি বরতিদি করেদনর উপর রেদয় 
কোি একরি রাতিা রন�্মাদণ সরক্রয়িাদব অংেগ্রহন কদরন। 

আ
ববী

র 
আ

ব্দুলে
াহ

বাংলাদেদের নগর পররচালন ও অবকাঠাদ�া উন্নরিকরণ প্রকল্প: কর�উরনরি-পররচারলি উন্নয়ন কাদের অরিজ্ঞিা রবরন�য়



সা�ারেক েবাবরেরহিার সদগি রসরিরির 
অদনক র�ল রদয়দে। সা�ারেক 
েবাবরেরহিা এ�ন একরি ব্যবস্া করখাদন 
নাগররক সম্পতৃিিার �াধ্যদ� েবাবরেরহিা 
রনরশ্চি করা হয়, অথ্মাৎ এরি সরকাদরর কাে 
কথদক েবাবরেরহিা রনরশ্চি করদি সাধারণ 
নাগররক ও িাদের সংগঠদনর বিারা গহৃবীি 
পেদষেপ। সা�ারেক েবাবরেরহিার লষে্য 
হদলা সরকাদরর ক�্মকাডে ও পারফরদ�দন্সর 
নেরোরর, এবং সরকারর ক�্মচারবীদের 
েবাবরেরহিা রনরশ্চি করা, কারণ িারা 
েনগণদক কসবা কেওয়া, িাদের আদরা 
কল্যাণ করা, এবং িাদের অরধকার সুরষোর 
েন্য েনগদণর সম্পে ব্যবহার কদরন।

সা�ারেক েবাবরেরহিা ও রসরিরি দুরিই 
উন্নি গণিারন্ত্রক োসন ও নাগররকদের, 
রবদেষ কদর েররদ্রদের, আদরা উন্নি কসবা 
কেয়ার �দিা গুরুত্বপণূ্ম উন্নয়ন ফলাফল 
পাওয়ার লদষে্য কাে কদর। 

সরকারর েবাবরেরহিা রনরশ্চি করা একরি 
দুই ধাদপর পধিরি। প্রথ�ি, রাদ্রের 
পররষ্ার ধারণা থাকদি হদব নাগররকরা 
কবী চায়। এরি করদি হদল নাগররকদের 
রােননরিক প্ররক্রয়ায় �িা�ি প্রদয়াগ 
করার ব্যবস্া থাকদি হদব রাদি িারা 
রা্রেদক (নবীরিরনধ্মারক ও রােনবীরিকদের) 
িাদের কাদের েবাবরেরহ করাদি পাদর। 
এখাদন েনগদণর প্ররিরনরধ রহদসদব িরূ�কা 
পালনকারবী রা্রেদক, রারা প্রকিৃপদষে এই 
কসবা োন কদরন িাদের কাদে এসব 

োরব কপৌেঁাদি সষে� হদি হদব, এবং 
কসবাোনকারবীরা িাদের োরয়ত্ব করন 
কার্মকরিাদব পালন কদরন িা রনরশ্চি করদি 
হদব।

নবীরিরনধ্মারকরা রখন কসবাপ্রোনকারবী 
সংস্ার কাদে িাদের স্বীয় এলাকার 
েনগদণর কঠেদক িদুল ধদরন, এবং 
কসবাোনকারবীরা রাদি অরধবাসবীদের কথা 
সরঠকিাদব ও রবদবচনার সদগি পালন কদরন 
এবং কস লদষে্য িাদের েন্য প্রদণােনার সরৃটি 
কদরন িখনই েবাবরেরহিা রনরশ্চি হয়।

এখন ধবীদর ধবীদর অদনদকই ক�দন রনদছেন 
কর, গিানুগরিক েবাবরেরহিা ব্যবস্ার 
স্ািারবকিাদবই রকেু সবী�াবধিিা আদে। 
একইসদগি ধবীদর ধবীদর সবাই এিাও 
ক�দন রনদছেন কর, রাদ্রের সদগি েনগদণর 
সম্পতৃিিা, অথ্মাৎ সরকারর কাদে 
েনগদণর প্রহরবীর �দিা নের রাখার 
ব্যাপাররি কসবাপ্রোদন সংদবেনেবীলিা ও 
েবাবরেরহিা বাডাদি গুরুত্বপণূ্ম িূর�কা 
পালন কদর।

অরি সম্প্ররি নাগররকদের কবে রকেু 
ক�্মকাদডের �াধ্যদ� রা্রে ও স�াদের পথৃক 
হদয় রাওয়ার এই ব্যাপাররি প্রদনের �দুখ 
পদডদে। িাদের অরিজ্ঞিা অনুরায়বী, 
একসদগি র�দল ককাদনা রকে ুপররচালনা 
করদল রা্রে ও স�াদের �দধ্যকার কেয়ালরি 
করখাদন র�দে রায় কসখাদন সবদচদয় কবরে 
েবাবরেরহিা রনরশ্চি করা সম্ভব হয়। 

২৫
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রবদশ্বর রবরিন্ন প্রাদন্ত নাগররক গ্রুপগুদলা 
রা্রেরদন্ত্রর �লূ কাে ও প্রাি্যরহক ক�্মকাদডে 
িাদের রনদেদেরদক আদরা প্রি্যষেিাদব 
সম্পতৃি করার পন্া রনদয় গদবষণা করদে, 
রাদ্রের করসব ক�্মকাডে আদগ অস্ছে রেল 
িা নেরোরর করদে, এবং কিির কথদক 
নবীরি�ালাদক প্রিারবি করদে। 

ইউরেআইআইরপ একসদগি ককাদনা রকেু 
পররচালনা করার আদরা একরি অরিজ্ঞিা 
িদুল ধরদে। এখাদন নাগররকরা উন্নয়ন 
পররকল্পনা ও েনগণদক সরি্যকার অদথ্ম 
কসবা কেয়ার ব্যাপাররি নেরোররদি 
প্রি্যষেিাদব সম্পতৃি হয়, এবং এিাদব রা 
একস�য় শুধ�ুাত্ই সরকাদরর এখরিয়ার 
বদল �দন করা হদিা কসসব োয়গায় রাদ্রের 
একক আরধপি্যদক কিদগি কফদল।

ইউরেআইআইরপ-কি নাগররক 
অংেগ্রহণ

িগিবী কপৌরসিার ক�য়র ক�া. আে�ি উলোহ 
খান একেন ব্যতি �ানুষ। িার কার্মালদয় 
কেখা কগদলা কবে রকে ুসাধারন পরুুষ ও 
নারবী িাদক রঘদর করদখদেন। এসব �ানুদষর 
েন্য িার কার্মালয় সবস�য়ই কখালা। 
সাষোৎকার গ্রহদণর স�য় েনাব খান কবে 
রকে ুেন্ম ও নাগররকত্ব সনে এবং ের�র 
েরলদলর েন্য প্রদয়ােনবীয় পাররবাররক 
উতিরারধকাদরর প্র�ানপত্ সই কররেদলন।

২৬

কপৌরসিার কর স�য়�দিা প্রোদন 
েনগণদক উৎসারহি করার েন্য তিরর করা 
একরি কপাটোর কেরখদয় রিরন বলদলন, 
`̀    এখাদন এি রকে ুবেদল কগল।   ́  ́রিরন 
আদরা বদলন, `̀    একস�য় আ�রা রনদেরা 
করখাদন কর�উরনরির সবার কাদে করিা�। 
এখন এিা পাদ্দে, এখন কর�উরনরির 
�ানুষই আ�াদের কাদে আসদে। এিা 
আসদল বসবাস করার �দিা আেে্ম 
একরি োয়গায় পররণি হদছে।   ́  ́একথা 
বলার স�য় রিরন দুেন �ধ্যবয়সবী নারবীর 
রেদক �াথা নাডদলন। এ দু´েন িাদের 
পাররবাররক সিায় ক�য়রদক উপরস্ি থাকার 
েন্য এবং িাইদবানদের �দধ্য িরূ� সংক্রান্ত 
বিদন্দ্বর স�াধান করার েন্য োওয়াি রেদি 
এদসদেন।
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ইউরেআইআইরপ-২-এর সাফদল্যর �দূল 
রদয়দে কর�উরনরির অংেগ্রহণ, বলদলন 
আে�ি উলোহ খান, রররন বাংলাদেদের 
ক�য়র ও কাউরন্সলরদের একরি সংগঠন 
(র�উরনরসপ্যাল অ্যাদসারসদয়েন অব 
বাংলাদেে)-এরও সিাপরি। রিন-তিদরর 
কাঠাদ�াদি সাোদনা িৃণ�দূলর এসব 
সংগঠনগুদলা কপৌরসিা উন্নয়ন পররক্ল্পনা 
ও এর প্ররক্রয়াস�দূহর প্রস্তুরি, বাতিবায়ন ও 
িত্তাবধাদন প্রি্যষেিাদব েরডি। সংগঠনগুদলা 
হদলাঃ কর�উরনরি-রিরতিক সংগঠন, ওয়াি্ম-
পর্মাদয়র স�ন্বয় কর�রি, এবং েহর-পর্মাদয়র 
স�ন্বয় কর�রি।

কর�উরনরি-রিরতিক সংগঠন। নাগররকদের 
অংেগ্রহণ শুরু হয় কর�উরনরি-রিরতিক 
সংগঠন (রসরবও) রেদয়, কররি সাধারণি 
ককাদনা এলাকার ২০০-৩০০ পররবার রনদয় 
গরঠি হয়। ইউরেআইআইরপ-২ এরই �দধ্য 
৩৫রি অংেগ্রহণকারবী কপৌরসিায় ১,৭৫০রি 
বা প্ররি কপৌরসিায় গদড ৫০রি কদর রসরবও 
গঠন কদরদে।

ককাদনা পররবাদরর প্রধান বা ১৮ বেদরর 
উপদর বয়স এ�ন একেন প্ররিরনরধ রসরবও 
সেস্ হদি পাদরন। সেস্রা ১২-সেদস্র 
একরি রনব্মাহবী কর�রি গঠন কদরন, রার 
এক-িিৃবীয়াংে অবযেই নারবী হদি হদব। 
েররদ্র েনদগাষ্বীর �দধ্য কথদক অবযেই 
প্ররিরনরধ থাকদি হদব, কারণ কপৌরসিার 
ক�াি েনসংখ্যার গদড প্রায় ৩০ েিাংেই 
েররদ্র �ানুষ। রনব্মাহবী কর�রিদি ৫ েন 
পোরধকারবী ব্যরতি এবং বারক ৭ েন সেস্। 
সেস্দের �দধ্য োরয়ত্ব িাগ কদর কেয়া হয় 
(করেন ও স্ারনদিেন ব্যবস্াপনার োরয়দত্ব 
থাদকন একেন সেস্, ঘরবারডর করঠন 

ইউরেআইআইরপ ক�্মসূরচর একেন প্রবতিা িগিবী ক�য়র আে�ি উলোহ খান 
একরি কপাটোর কেখাদছেন কররি কর�উরনরির সেস্দের সম্পে কর কেয়ার 
ব্যাপাররি স্মরণ কররদয় কেয়। 
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চাঁেপুর কপৌরসিায় রসরবও গঠন সম্পরক্মি সিা। 
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বে্ম্য কফলার ব্যবস্ার েন্য আদরকেন, 
পররছেন্নিার েন্য আদরকেন সেস্, 
ইি্যারে)। প্রদি্যক ওয়াি্ম কাউরন্সলর 
িার ওয়াদি্ম রসরবও´র রনব্মাহবী কর�রিদক 
প্রদয়ােনবীয় পরা�ে্ম কেন।

২৭
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ঘদি থাদক, এ�ন সব সা�ারেক রবষয়দক 
সিার আদলাচ্য রবষয় রহদসদব অন্তিূ্মতি 
কদর। বাল্যরববাহ প্ররিদরাধ, োররদ্র্য হ্াস, 
এবং নারবীদের চাকররর ব্যবস্া করা (কর�ন, 
িাদেরদক কসলাই ক�রেন রেদয় কাদের 
ব্যবস্া করা) এসবও সিার আদলাচ্যসরূচদি 
এবং রসরবওর ক�্মকাদডে অন্তিূ্মতি করা হয়।

এ সম্পদক্ম ঢাকার পবূ্মরেদক 
ইউরেআইআইরপ-২ এর করলওদয়-েহর 
কঘাডাোল কপৌরসিার রসরবওর সেস্ 
োরর�ন সুলিানা বদলন, `` গি সিায় 
আ�রা বাল্যরববাহ কঠকাদি একরি 
গণসদচিনিা �লূক প্রচারণা চালাদনার 
রসধিান্ত রনই। ́ ´ রিরন আরও োনান, 
`` আ�রা কবে কদয়করি উদঠান তবঠক 
করর করখাদন কবরেরিাগ অংেগ্রহণকারবী 
রেদলন নারবী। সিায় নারবীরা এক�ি 
হন কর, বাল্যরববাহ স�াদের েন্য িাল 
নয়। ́ ´ বাংলাদেদে আইন�দি, কেদলদের 
রববাদহর বয়স ২১ এবং ক�দয়দের ১৮। 
িদব আইদনর বিারা অনু�রিদরাগ্য বয়দসর 
কচদয় ক� বয়সবীদের রবদয়, রবদেষ কদর 
ক�দয়দের, সচরাচর ঘদিই চদলদে।

রসরবও সিায় উপরস্ি কঘাডাোদলর ক�য়র 
েররফলু হক বদলন, `` স�াদের সব অশুি 
েরতির রবরুদধি কর�উরনরির সেস্দের 
ঐক্যবধি করদি রসরবওগুরল গুরুত্বপণূ্ম িূর�কা 
পালন কদর। এখাদন কনয়া রসধিান্তগুদলা 
আ�রা গুরুদত্বর সাদথ রবদবচনা করর। ́ ´

রসরবওগুরল �াদস একবার সিা কদর। 
িাদের কবে গুোদনা ক�্মকাডেগুদলা হলঃ 
রনষ্ােন ও স্ারনদিেদনর ব্যবস্াপনা, 
বাসাবারডর করঠন বে্ম্য ব্যবস্াপনা, রক্রনক 
ও বাোদরর বে্ম্য ব্যবস্াপনা, কর�উরনরি 
অবকাঠাদ�ার রষেণাদবষেণ, রাতিা পররষ্ার 
করা, এবং রাতিার বারি িত্তাবধান।

একরি কর�উরনরি সিায় নারবীরা কর এবং পারন ও 
রবদু্যৎ রবল কেয়ার গুরুত্বসহ নানা সা�ারেক রবষয় 
রনদয় আদলাচনা করদেন। 
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রসরবও-�ারলকানাধবীন একরি ি্যান কলাপাডা 
কপৌরসিায় �য়লা সংগ্রহ করদে। 
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বাধ্যিা�লূক না হদলও নাগররকদের 
উত্ারপি স�স্া এবং কসসব রবষদয় 
কনয়া রসধিান্ত রনদে োনার েন্য ক�য়র ও 
স্ানবীয় ওয়াি্ম কাউরন্সলর সাধারণি রসরবও 
সিাগুদলাদি উপরস্ি থাদকন। এদকবাদর 
রনদচর িণৃ�দূলর সংগঠন রহদসদব রসরবও 
রবুকদের �দধ্য �ােকাসরতি এবং স্দুলর 
োত্বীদের করৌন হয়রারন, কররি রকনা সচরাচর 
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ওয়াি্ম-পর্মাদয়র স�ন্বয় কর�রি 
(িরলিউএলরসরস)। ওয়াি্ম-পর্মাদয়র 
স�ন্বয় কর�রি প্ররি ৩ �াদস 
একবার সিা কদর। স্ানবীয় ওয়াি্ম 
কাউরন্সলদরর কনিদৃত্ব িরলিউএলরসরস 
হল কর�উরনরি অংেগ্রহণ ব্যবস্ার 
�াঝখাদনর ধাপ। িরলিউএলরসরস 
একরি কফারা� করখাদন কর�উরনরির 
সেস্রা স্ানবীয় উন্নয়ন ও সা�ারেক 
ইসু্যগুদলা আরও কোরাদলািাদব 
উত্াপন করদি পাদরন।

ঢাকার পরশ্চদ� ইউরেআইআইরপ-২র 
অধবীদন অংেগ্রহণকারবী ফররেপরু 
কপৌরসিায় িরলিউএলরসরস সিায় 
ওয়াি্ম সেস্রা েলাবধিিা, দুব্মল 
বে্ম্য সংগ্রহ ব্যবস্া, এবং রবশুধি 
খাবার পারনর অিাদবর রবষয়গুদলা 
উত্াপন কদরন। ওয়াি্ম কাউরন্সলর 
েলাবধিিা স�স্ার স�াধাদন করিকুু 
অগ্রগরি হদয়দে কস সম্পদক্ম সিায় 
অংেগ্রহণকারবীদের ধারণা কেন 
এবং োনান কর অন্যান্য স�স্া 
স�াধাদনরও ব্যবস্া কনওয়া হদছে।

িরলিউএলরসরসদি নারবী ও েররদ্রদের 
রদয়দে কবে কোরাদলা উপরস্রি। 
েে সেদস্র �দধ্য ক�পদষে ৪ 
েনদক নারবী হদিই হদব এবং 
ক�পদষে ৩ েন সেস্ হদি হদব 
গরবীব �ানুষদের �দধ্য কথদক।  

গিানুগরিক একরি 
িরলিউএলরসরসদি স্ানবীয় ওয়াদি্মর 
কাউরন্সলর সিাপরিত্ব কদরন আর 
নারবী কাউরন্সলর, রররন নারবীদের েন্য 
সংররষেি আসন কথদক রনব্মারচি 
হদয়দেন, রিরন এর সহ-সিাপরি 
রহদসদব োরয়ত্ব পালন কদরন। 

২৯

ফররেপুদরর উন্নয়ন রবষয়ক সিায় অংে রনদয়দেন িরলিউএলরসরসর 
সেস্রা। 
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সেস্দের �দধ্য রদয়দে সুেবীল 
স�াদের প্ররিরনরধ, কপোেবীববী েল, 
এবং েররদ্র কর�উরনরি। একেন 
সহকারবী প্রদকৌেলবী বা উপ-সহকারবী 
প্রদকৌেলবী (ক�য়র কিৃ্মক �দনানবীি) 
িরলিউএলরসরসদি সেস্ সরচব 
রহদসদব োরয়ত্ব পালন করদব।

েহর-পর্মাদয়র স�ন্বয় কর�রি। িিৃবীয় 
ও সবদচদয় গুরুত্বপণূ্ম কর�রি হদলা 
রিএলরসরস, কররিদি সেদস্র সংখ্যা 
৫০-এর উপদর হদব না। তবরেদটি্যর 
রেক কথদক রিএলরসরস অনন্য এক 
তবরেদটি্যর অরধকারবী। কপৌরসিা 
কাউরন্সদলর সরকারর ক�্মকি্মা, 
নাগররক েলগুদলার প্ররিরনরধ এবং 
অন্যান্য স্ানবীয় কটেকদহাল্ডারদেরও 
এদি সেস্ রহদসদব রবদবচনা করা 
হয় রা অন্যান্য স্ানবীয় সরকার 
সংগঠনগুদলাদি কেখা রায় না। 
ক�য়দরর কনিদৃত্ব গরঠি এই 
সংগঠনদক বলা হয় কপৌরসিার 
সংসে। একরি কপৌরসিার সকল 
কাউরন্সলর রিএলরসরসদি বদসন। 
িাদের সদগি আরও থাদকন 
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কেলা প্রোসন, স্ানবীয় সরকার প্রদকৌেল 
অরধেপ্তর, েনস্াস্্য প্রদকৌেল অরধেপ্তর, 
সডক ও েনপে অরধেপ্তর, গণপিূ্ম 
অরধেপ্তর, স�ােকল্যাণ অরধেপ্তর, স�বায় 
�ন্ত্রনালয়, এবং িাক ও কিরলদরাগাদরাগ 
�ন্ত্রনালদয়র প্ররিরনরধবদৃে।

এখাদন সবদচদয় উদলেখদরাগ্য হল, 
রিএলরসরসদি েহদরর উচঁ ুকরেণবীর �ানুষ 
কথদক শুরু কদর বরতির অরধবাসবী নানা 
ধরদণর �ানুষ সেস্ রহদসদব করাগ কেন। 
রিএলরসরস সেদস্র এক-িিৃবীয়াংে 
নারবী হওয়া বাধ্যিা�ূলক, দু´েন নারবীসহ 
ক�পদষে ৭ েন সেস্ কর�উরনরির েররদ্র 
�ানুষদের প্ররিরনরধত্ব করদব। 

রিএলরসরসর কােক�্ম কবে গুরুত্বপূ্মণ। 
ক�য়র ও কাউরন্সলরদের রনদয় গরঠি 
কপৌরসিা কাউরন্সলদক পারফরদ�দন্সর েন্য 
এখাদনই েবাবরেরহিা করদি হয়। ক�য়র 
ও কাউরন্সলররা রিই ষে�িাবান কহান না 
ককন, িাদেরদক রারা রনব্মারচি কদরদেন 

কসই েনিার কাদে িাদেরদক েবাবরেরহ 
করদি হয়।

েহরিা কর িাদের রনদেদের, কর�উরনরির 
সেস্রা এই কফারাদ� এদসই কসই 
অনুিরূিিা পান। িারা োনদি পাদরন 
কর এই েহরিার িাদের রনদেদের এবং 
এিাদক পররষ্ার রাখা এবং অপচয় ও চরুর 
বদধে সম্ভাব্য সবরকেু করা িাদেরও োরয়ত্ব। 
কপৌরসিার পররচালন ব্যবস্ার উন্নয়ন ও 
পারফরদ�ন্স বাডাদনার েন্যই এসব করা 
হদয়দে।

কপৌরসিাগুরলদি ইউরেআইআইরপ 
নিনু উে্য� করাগ কদরদে এবং িাদের 
কর�উরনরির কাোকারে রনদয় এদসদে। 
নারায়নগঞ্জ রসরি করদপাদরেদনর 
(ইউরেআইআইরপ শুরুর স�য় কররি 
কপৌরসিা রেল) েনরপ্রয় ক�য়র কসরলনা 
হায়াি আইরি বলদলন, `̀    ইউরেআইআইরপ 
কপৌরসিা ও কসখানকার �ানুদষর �দধ্য 
একরি কসিবুধেন তিরর কদরদে।   ́´

ইউরেআইআইরপ ক�্মসূরচর একেন অন্যি� বাতিবায়নকারবী নারায়ণগদঞ্জর ক�য়র িাঃ কসরলনা হায়াি 
আইরি।  
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বক্স ৩: েহর পর্মাদয়র স�ন্বয় কর�রি ----     কোি েহদর পাল্মাদ�নি (একরি ককস টোরি) 

সবাই কর রার পররচয় কেয়ার �াধ্যদ� সিা শুরু হয়। ক�য়র শুরু কদরন এিাদব, `̀    আর� ফররেপরু 
কপৌরসিার ক�য়র কেখ �াহিাব আলবী র�ঠ ুআেদকর সিার সিাপরিত্ব কররে।   ́  ́এরপর রিএলরসরস 
সিায় অংেগ্রহণ করা ৫০ েন নারবী ও পরুুষ িাদের পররচয় রেদয় কক কবী কদরন কসরি বদলন।

এই রিএলরসরস সিা আহবান করা হদয়দে ১৪৩ বের পরুদনা ফররেপরু কপৌরসিার ২০১৩  
অথ্ম-বেদরর েন্য তিরর করা বাদেদির খসডা রনদয় আদলাচনা করার েন্য। েহদরর গণ্য�ান্য 
নাগররক কথদক শুরু কদর বরতিবাসবী িারা কবগদ�র �দিা সচরাচর অবদহরলি �ানুষও এখাদন 
অংেগ্রহণ করদেন। সিায় আরও উপরস্ি আদেন কদলে রেষেক, নারবী অরধকার ক�্মবী, উন্নয়ন ক�্মবী, 
েহদরর কাউরন্সলর, ব্যবসায়বী, সাংবারেক, ও আইনেবীববী।

অনুদ�ােদনর েন্য কপৌরসিা সরচব গি সিার আদলারচি রবষয়গুরল একরি পাওয়ারপদয়নি 
উপস্াপনার �াধ্যদ� রবতিাররিিাদব বণ্মনা কদরন। রকেু রকে ুস্াদন পররবি্মন কদর সিায় 
অংেগ্রহণকারবী সবাই সব্মসম্মরিক্রদ� গি সিার আদলারচি রবষয়গুদলা পাে কদরন। এরপর িারা 
রেদনর �লূ আদলাচ্য রবষয় - খসডা বাদেি-এর উপর আদলাচনা শুরু কদরন।

ক�য়র সবাইদক অবরহি কদরন কর, কপৌরসিা কিৃ্মপষে েহদর দুরি েরপং কসনিার করদে এবং কসখাদন 
কোকান বরাদদ্দর কষেদত্ নারবীদেরদক অগ্রারধকার কেয়া হদব। এর আদগ কর-কখলাপবীদের কাে কথদক 
কর (কবরেরিাগ কষেদত্ই সম্পে-কর) আোদয় িার করি রব্রদগি গঠদনর পররকল্পনাদক অনুদ�ােদনর 
েন্য রিরন কর�রির প্ররি িার ধন্যবাে োনান। এই পেদষেদপর ফদল কর আোদয়র হার কবদড 
২০১১ সাদল রা রেল ৭০% িা এখন ৭৫%-এ কপৌদঁে রগদয়দে। ক�য়র বদলন, `̀    েদুন রখন 
কবরেরিাগ �ানুষ কর কেদবন িখন আ�রা এই হার ৯০ িাদগ উন্নবীি করদি চাই।   ́´

রকে ুসংদোধদনর পর রিএলরসরস কপৌরসিার েন্য ১,২০০ র�রলয়ন িাকার (১৪.৪ র�রলয়ন িলার) 
বাদেি অনুদ�ােন কদর। িদব এর আদগ আস�া আখিার �ুতিা নাদ� এক উন্নয়ন ক�্মবী ক�য়রদক 
নগরবীর েরপং কসনিারগুদলাদি �রহলাদের েন্য আলাো িয়দলি স্াপন রবষদয় িার আদগর প্ররিশ্রুরির 
কথা স্মরণ কররদয় কেন। এই রবষদয় ককাদনা অগ্রগরি হদয়দে রকনা রিরন িা োনদি চান।

দুঃখপ্রকাে কদর ক�য়র বদলন, `̀    আ�রা রকে ুরকে ুেরপং কসনিাদর �রহলাদের েন্য আলাো িয়দলদির 
ব্যবস্া কদররে। অন্যান্য স্াদন কসগুরল তিরর হওয়ার পদথ।   ́´

�তুিা িখন বদলন, `̀    আ�ার প্রদনের উতির কপদয় আর� খেুবী। এরি েবাবরেরহিার একরি িাল 
উোহরণ।   ́´
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ইউরেআইআইরপ´র আদগ কপৌরসিা 
পররচালন ব্যবস্ার নবীরি�ালার 
পিিরূ�

আদরা সুষ� নগর উন্নয়ন ও বড বড 
নগদর সম্পে এবং অবকাঠাদ�ার উপর 
চাপ ক�াদি কপৌরসিার উন্নয়ন খবুই 
গুরুত্বপণূ্ম। কপৌরসিা হদলা �াঝারবী েহর 

করখাদন ক�াি ৪০ িাগ নগরবাসবী �ানুষ 
বসবাস কদর। কপৌরসিাগুরলর সম্ভাবনা 
আদে েবীবন�ান, অথ্মনবীরি, ও অবকাঠাদ�ার 
উন্নরি রনরশ্চি করার। এক কথায় রারা বহৃৎ 
নগরদকন্দ্রগুদলাদি চদল করদি চান িাদের 
েন্য এরি একরি রবকল্প গন্তব্যস্ল রহদসদব  
িরূ�কা পালন করদি পাদর।

বাংলাদেদে গি কদয়ক েেদক দ্রুি নগরায়ন 
সদত্তও নগরায়দনর ফদল উদ্িূ স�স্াগুদলা 
স�াধাদনর েন্য নগদরর স্ানবীয় সরকাদরর 
সষে�িা বরৃধির রবষদয় খবু ক�ই নের কেয়া 
হদয়দে। ফদল, ক�ৌরলক অবকাঠাদ�া ও 
কসবার প্রকি অিাব কবরেরিাগ কপৌরসিার 
তবরেদটি্য পররণি হদয়দে এবং কপৌরসিাগুরল 
দ্রুি নগরায়দনর সদগি পালো রেদি পারদে 
না।

২০০৯ সাদলর স্ানবীয় সরকার (কপৌরসিা) 
আইন পাদের আদগ বাংলাদেদের 
কপৌরসিাগুদলা কপৌরসিা অধ্যাদেে ১৯৭৭-
এর আইনগি কাঠাদ�ার অধবীদন পররচারলি 
হদিা। এই অধ্যাদেদে কপৌরসিার 
পররকল্পনা ও রসধিান্তগ্রহণ প্ররক্রয়ায় 
কর�উরনরি বা নাগররকদের অংেগ্রহণদক 
উৎসারহি করার ককাদনা সুরনরে্মটি বদদোবতি 
রেল না। িার পররবদি্ম, কপৌরসিাগুদলা 
একেন রনব্মারচি কচয়ারপারসন ও ওয়াি্ম 

নবীরি�ালা সংস্ার ও 
ইউরেআইআইরপ

ইউরেআইআইরপ´র অধবীদন নারায়নগঞ্জ 
কপৌরসিা এলাকায় তিরর একরি রাতিা। 
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কর�েনারদের বিারা পররচারলি হদিা। এই 
কচয়ারপারসন এবং ওয়াি্ম কর�েনারদের 
রনদয়ই রেল কপৌরসিা কাউরন্সল। িদব 
অধ্যাদেদের অধবীদন ওয়াি্ম কর�েনারদের 
সরাসরর ককাদনা ষে�িা না কেয়ার ফদল 
কচয়ারপারসনই রেদলন রসধিান্ত গ্রহণ 
প্ররক্রয়ায় সদব্মাচ্চ কিৃ্মপষে। 

এর আদগ ইউরেআইআইরপ-১ পবূ্মবি্মবী 
�লূ্যায়দন কপৌরসিা পররচালনায় করসব �লূ 
স�স্া ও চ্যাদলঞ্জ রচরনিি করা হদয়রেল 
কসগুরল হদলাঃ  

 �  কপৌরসিা পর্মাদয় দুব্মলিাস�ূহ করসব 
রবষদয়র সদগি সম্পরক্মি কসগুদলা 
হদলা (১) কচয়ারপারসদনর কাদে 
ষে�িা সংহি থাকা, (২) ক�্মবী ও 
সষে�িার অিাব (৩০% পর্মন্ত পে 
েনূ্য পদড থাকা), (৩) রােস্ আোদয় 
ব্যথ্মিা, (৪) সরকাদরর রৎরকরঞ্চি 
োিবীয়  বরাদদ্দর উপর অরি�াত্ায় 
রনি্মরেবীলিা, এবং (৫) ক�্মপররচালনা 
ও রষেণাদবষেদণ ক্র�াগি অবদহলা।

 �  অপর্মাপ্ত অথ্মায়ন, কারণ (১) কপৌরসিা 
পর্মাদয় অপর্মাপ্ত রবরনদয়াগ এর 
অবকাঠাদ�া চারহোর সদগি স�ানুপারিক 
নয়, (২) েবীঘ্মদ�য়ােবী ও কপৌরসিা 
রিরতিক রবরনদয়াগ পররকল্পনার 
অিাব, এবং (৩) োিবীয়িাদব বরাদ্দ 
করা রবরনদয়াদগর উপর অরি�াত্ায় 
রনি্মরেবীলিা, রা একরেদক কর�ন 
অপর্মাপ্ত অন্যরেদক কি�রন স্ানবীয় 
চারহো ক�িাদি পাদর না।

 �  নবীরি�ালা ও কিৌি পররকল্পনার 
অিাব।  নগর উন্নয়ন নবীরি�ালা ও 
ক�্মপররকল্পনা পররষ্ারিাদব প্রণবীি  

হয়রন, রার ফদল কপৌরসিাগুরল 
রেকরনদে্মেনাহবীন হদয় পদডদে। 
অিবীদি িরূ� ব্যবহার ও পররদসবার 
�হা-পররকল্পনা তিররর প্রদচটিাগুদলা 
আদলার �খু কেদখ রন। এদি উন্নয়ন 
কাে অপররকরল্পি, অরনয়রন্ত্রি, ও 
রনয়�হবীন হদয় পদড। 

 �  কপৌরসিাদক েরতিোলবী করদি োিবীয় 
স�থ্মদনর অিাব। কপৌরসিার অথ্মায়ন, 
েনবল, ও ষে�িায়দনর কষেদত্ িাদের 
উপর ককন্দ্রবীয় সরকাদরর রনয়ন্ত্রদণর 
ফদল কপৌরসিাগুদলা রনব্মারচি স্ানবীয় 
সরকাদরর িরূ�কা পালন করদি পাদর 
রন, বরং স্ানবীয় সরকাদরর একরি 
সংস্ার �িন কাে কদরদে করখাদন 
স্ানবীয় সরকার কপৌরসিাগুদলাদক 
রবরষেপ্তিাদব েডাদনা রেিাদনা সহায়ক 
সংস্ার িরু�কায় রবদবচনা কদরদে �াত্।

উপদরর এই রবষয়গুরলর কপ্ররষেদি 
২০০৪ সাদলর কফব্রুয়ারর �াদস স্ানবীয় 
সরকার, পলেবী উন্নয়ন ও স�বায় �ন্ত্রবীদক 
প্রধান কদর গরঠি উচ্চ-ষে�িাসম্পন্ন 
নগর স্ানবীয় সরকার রবষয়ক কর�রিদক 
সহায়িা করদি ৬ েন োিবীয় পরা�ে্মদকর 
বিারা গরঠি একরি েদলর েন্য এরিরব 
ইউরেআইআইরপ-১-এ কাররগরর সহায়িা 
কেয়। কসই কর�রির সেস্দের �দধ্য 
রেদলন কপৌরসিা ও রসরি করদপাদরেদনর 
রােননরিক কনিবৃদৃে, সরকারর 
ক�্মকি্মা এবং কপোোর সংগঠনস�দূহর 
প্ররিরনরধবদৃে। কর�রির ক�্মকাদডের �দধ্য 
রেল োিবীয় নগর খাি নবীরি�ালা প্রস্তুি 
করা, ১৯৭৭ সাদলর কপৌরসিা অধ্যাদেে 
পর্মাদলাচনা ও সংদোধন, এবং কিকসই 
নগর উন্নয়ন সম্পরক্মি অন্যান্য েরুরর 
রবষয়স�হূ খরিদয় কেখা।
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পরা�ে্মকরা একরি সংদোরধি কপৌরসিা 
অধ্যাদেদের খসডা, কররি পরবি্মবীদি ২০০৯ 
সাদল কপৌরসিা আইন রহদসদব পাে হয়, এবং 
োিবীয় নগর খাি নবীরি�ালার খসডা তিররদি 
�ন্ত্রণালয়দক সাহার্য কদরন। ইউরেআইআইরপ-২ 
োিবীয় নগর খাি নবীরি�ালার চডূান্তকরদণর 
িোররক করদে, কররি কদয়ক �াদসর �দধ্যই 
অনুদ�ােন পাদব বদল আো করা রায়। 

ইউরেআইআইরপ´র বহৃতির প্রিাব 

স্ানবীয় সরকার (কপৌরসিা) আইন, 
২০০৯। ২০০৯ সাদল রনব্মাচদন রবপলু 
েদয়র পর ষে�িায় এদস স্ানবীয় সরকার 
প্ররিষ্ানগুদলাদক আদরা েরতিোলবী করার 
েন্য প্রধান�ন্ত্রবী কেখ হারসনার সরকার 
স্ানবীয় সরকার (কপৌরসিা) আইন, ২০০৯ 
পাে কদর। ইউরেআইআইরপ-১কক সাহার্য 

করার েন্য কেয়া এরিরব'র কাররগরর 
সহায়িাপটুি নগর স্ানবীয় সরকার রবষয়ক 
কর�রির সুপাররেগুদলার একরি রেল এই 
নিনু স্ানবীয় সরকার আইন।

২০০৯ সাদলর এই আইদনর কবে রকেু 
ধারায় ইউরেআইআইরপ বাতিবায়দনর স�য় 
লব্ধ অরিজ্ঞিার প্ররিফলন কেখা রায়। 
এসদবর �দধ্য সবদচদয় গুরুত্বপণূ্ম হদলা 
রিএলরসরস ও িরলিউএলরসরসর �াধ্যদ� 
নাগররক ও কর�উরনরির অংেগ্রহদণর 
ধারণার স্বীকরৃি। নিনু আইদন সরকারর 
কর�রিগুদলাদি নাগররকদের অংেগ্রহণ 
একরি সংরবরধবধি েি্ম রহদসদব এদসদে। 
নাগররক অংেগ্রহদণর এই �দিল এখন 
ইউরেআইআইরপ´র বাইদর থাকা 
কপৌরসিাগুদলাদি এবং োইকা ও রবশ্ব 
ব্যাংদকর �দিা অন্যান্য রবদেরে োিা 
সংস্ার অথ্মারয়ি প্রকদল্পও প্রদয়াগ করা 
হদছে।

এ সম্পদক্ম িগিবী কপৌরসিার ক�য়র আে�ি 
উলোহ খান বদলন: `̀    ইউরেআইআইরপ´র 
শুরু করা কপৌরসিার ক�্মকাদডে কর�উরনরির 
অংেগ্রহদণর এই প্রারিষ্ারনক ব্যবস্াগুদলা 
আে স্ানবীয় সরকার (কপৌরসিা) আইন, 
২০০৯-এ স্বীকরৃি ও স্ান কপদয়দে।   ́  ́রিরন 
আরও বদলন, `̀    এরি উৎসাদহর কথা কর, 
সরকাদরর হাদি কনয়া নবীরি�ালা সংস্াদর 
এই প্রকল্প একরি িরূ�কা রাখদে।   ́´

েহর-পর্মাদয়র স�ন্বয় কর�রির সেস্রা ২০১২-১৩ অথ্মবেদরর কপৌর-
বাদেি রবষদয় আদলাচনা করদেন। 

আ
ববী

র 
আ

ব্দুলে
াহ
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ইউরেআইআইরপ-২ এ অন্যান্য 
কপৌরসিার অন্তিূ্মরতি। ইউরেআইআইরপ-
২এ একরি ধারা আদে কররির অধবীদন 
নিনু কপৌরসিাদক এ প্রকদল্প অন্তিূ্মতি 
করা রায়। িদব এরি শুধ�ুাত্ সম্ভব ররে 
প্রকদল্পর আওিািতুি ৩৫রি কপৌরসিার 
পারফরদ�ন্স �লূ্যায়দনর পর অিবীটি লদষে্য 
কপৌেঁাদি ব্যথ্ম হওয়া বা কবে খারাপ 
পারফরদ�ন্স করা কপৌরসিার �লূ বরাদ্দ 
কথদক ককদি কনওয়া িহরবল অবরেটি থাদক। 
ইউরেআইআইরপ´র সফল পারফরদ�দন্সর 
ব্যাপক স্বীকরৃির ফদল ১০০রিরও কবরে 
নিনু কপৌরসিা ইউরেআইআইরপ-২-এর 
িিৃবীয় ধাদপ অন্তিূ্মরতির েন্য আদবেন 
কদরদে। িাদের আদবেনগুরলর রবষদয় 
এখনও ককাদনা রসধিান্ত না হদলও এই নিনু 
কপৌরসিাগুরল এরই�দধ্য িাদের রনদেদের 
সা�দথ্ম্যর �দধ্য কথদকই ইউরেআইএরপ´র 
অনুরবরধগুরল বাতিবায়ন করা শুরু কদর 
রেদয়দে। িাদের কফাকাস রবদেষ কদর 
েহর- এবং ওয়াি্ম-পর্মাদয়র স�ন্বয় কর�রি 
এবং কর�উরনরিরিরতিক সংগঠনগুদলার 
�াধ্যদ� নাগররকদের অংেগ্রহণ রনরশ্চি 
করা, সব রহসাবরষেণ রবষয়ক নরথ, কদরর 
নরথ, কট্ি লাইদসদন্সর নরথ, এবং রবল, 
ইি্যারের করম্পউিারাইদেেন। ২০০৩ 
সাদল কথদক ইউরেআইআইরপ ও রবশ্ব 
ব্যাংদকর সহায়িাপ্রাপ্ত ক̀পৌরসিা সহায়িা 
প্রকল্প´´ ইউরেআইএরপর ব্যারপ্ত ও পধিরির 

�দধ্য কথদক কপৌরসিাগুদলাদক প্ররেষেণ 
ও েষেিা উন্নয়দন এলরেইরির প্রদচটিাদক 
সাহার্য করদে এবং এিাদব কেদের প্রায় সব 
কপৌরসিার ক�্মকাদডে প্রিাব কফলদে।

অন্যান্য উন্নয়ন প্রদচটিা। ইউরেআইআইরপ 
পধিরির সাফদল্যর রবষয়রি অন্যান্য উন্নয়ন 
সহদরাগবীদেরও নেদর এদসদে। রবশ্ব 
ব্যাংদকর কপৌরসিা সহায়িা প্রকল্প-২ এর 
প্রস্তুরির েন্য রনরতুি কাররগরর সহায়িা রি� 
িাদের পরবি্মবী নগর উন্নয়ন খাদির প্রকদল্প 
`কপৌরসিা উন্নয়ন পররকল্পনা´ প্রবি্মন 
করার আগ্রহ কেরখদয়দে। োইকা এরগদয়দে 
আরও এক ধাপঃ এলরেইরির আসন্ন দুরি 
প্রকদল্প এরি ইউরেআইআইরপ-২-এর 
নগর পররচালন উন্নয়ন ক�্মপররকল্পনা 
ককৌেল চাল ুকরদব। েনস্াস্্য প্রদকৌেল 
অরধেপ্তরও এরিরবর সহায়িাপ্রাপ্ত একরি 
চল�ান পারন সরবরাহ ও স্ারনদিেন 
প্রকদল্প ইউরেআইএরপ চাল ুকদরদে। 
স্ানবীয় সরকার, পলেবী উন্নয়ন ও স�বায় 
�ন্ত্রণালয় এরই �দধ্য সকল কপৌরসিায় 
েহর পর্মাদয় ও ওয়াি্ম পর্মাদয় স�ন্বয় কর�রি 
গঠদনর েন্য একরি অরফস-আদেে োরবী 
কদরদে। �ন্ত্রণালয়রি নারবী ও েররদ্র �ানুষসহ 
কটেকদহাল্ডার ও নাগররকদের অংেগ্রহণ 
রনরশ্চি করদি ইউরেআইআইরপর ককৌেল 
অনুসাদর কর�রিগুদলাদক কার্মকর করদে। 
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লব্ধ রেষো 
বাংলাদেদে কপৌরসিাগুরল করিাদব 
পররচারলি হয় ইউরেআইআইরপ িাদি 
অদনক পররবি্মন এদনদে। সম্পেোলবী ও 
বরতিদি বসবাসকারবী --- সবধরদণর �ানুদষরই 
এখন উন্নয়ন ক�্মকাদডের পররকল্পনা, 
বাতিবায়ন ও পররববীষেদন �িা�ি কেয়ার 
সুদরাগ আদে। ইউরেআইআইরপ´র 
সহায়িাপ্রাপ্ত কপৌরসিাগুদলাদি  নগর 
পররচালদনর এই েটৃিান্ত�লূক পররবি্মন এখন 
ইউরেআইআইরপর অধবীন নয় এ�ন অদনক 
কপৌরসিাই অনুসরণ করদে। 

িাঃ কসরলনা হায়াি আইরি ও আে�ি 
উলোহ খাদনর �দি, `̀    এই নিনু চচ্মা কথদক 
সদর আসা এবং কর�উরনরিদক েদূর সররদয় 
রাখা এখন করঠন হদব। এই নিনু ব্যবস্া 
একরি অন্তঃস্ায়বী েরতি অে্মন কদরদে, কররি 
এই িাল কােদক কিকসই করদব এবং 
নবীরিরনধ্মারকদের আদরা কর�উরনরি-ককরন্দ্রক 
সংস্াদর উবিধুি করদব।   ́´

ইউরেআইআইরপ´র দুই ধাদপর বাতিবায়দনর 
অরিজ্ঞিা কথদক পাওয়া �লূ রেষোগুদলা রনদচ 
বণ্মনা করা হদলাঃ

 � ইউরেআইআইরপর �লূ অে্মন হদলা 
এরি প্র�াণ করদি পারা কর, একরি 
পারফরদ�ন্স-রিরতিক প্রকদল্পর 
পররকল্পনা আসদলই বাতিবায়ন করা 
সম্ভব, কররি পারফরদ�ন্স-রিরতিক 
প্রকল্প রবরধ�ালার প্ররি অংেগ্রহণকারবী 
কপৌরসিাগুরলর সারব্মকিাদব 
সদন্তাষেনক সাডা প্রোদনর 
�াধ্যদ� েযৃে�ান হদয়দে। অিএব, 
প্রকল্প রবরধ�ালার অবকাঠাদ�াগি 
অনুরবরধ কথদক পররচালনাদকরন্দ্রক 
অবকাঠাদ�াগি অনুরবরধদি রূপান্তর 
সরি্যই সম্ভব ও আকারখিি। 
সরকাদরর নগর উন্নয়ন ও ব্যবস্াপনা 
সম্পরক্মি আরথ্মক সম্পদক্ম এরি একরি 
উদলেখদরাগ্য পররবি্মন এদন রেদয়দে।

ইউরেআইআইরপ´র অধবীদন িগিবী কপৌরসিা কিৃ্মক 
রনর�্মি একরি নিনু কসি।ু 
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 � পররচালন ব্যবস্া উন্নয়দনর লষে্য রেল 
অংেগ্রহণ কথদক শুরু কদর আরথ্মক ও 
প্রোসরনক অদনকগুরল কষেদত্ পররচালন 
প্ররক্রয়ার উন্নয়নসহ রবরিন্ন কষেদত্ উন্নরি 
করা। কপৌরসিাগুরলদি আদগ কথদকই 
সম্পে বরাদদ্দর প্ররিশ্রুরি থাকদলও 
এসব কষেদত্ নগর পররচালন প্ররক্রয়ার 
উন্নয়দনর নকো রেল উদ্াবন�লূক। 
কটেকদহাল্ডাররা পররচালন প্ররক্রয়ার 
�াইলফলকগুদলা ক�দন কনন এবং ককউ 
ককউ এগুদলাদক  িাদের ত্রুরি-রবচু্যরি 
সংদোধদনর একরি সুদরাগ রহদসদব 
সােদর বরণ কদরন। 

 � সরকার পররচারলি অবকাঠাদ�া 
বদদোবদতি িাল �াদনর ও স�দয়াপদরাগবী 
সষে�িা সরৃটিকারবী ইনপদুির েরকার 
রেল। এোডা এিাও কেখা রায় কর, 
সষে�িা উন্নয়দন কগাডার রেদকই 
�দনারনদবে করদল কপৌরসিাগুদলার 
প্রস্তুরিদি কবে িালরক� সাহার্য হয়।

 � অদপষোকিৃ ক� স�দয় উদলেখদরাগ্য 
অগ্রগরি এিা প্র�াণ কদর কর, সংরষেপ্ত 
স�দয় কপৌরসিাগুদলার পদষে করদকাদনা 
নিনু ধরদণর চচ্মার সদগি খাপ খাইদয় 
কনওয়া সম্ভব। এিা করঠন কাে রেল 
না িা নয়, রকন্তু কপৌরসিাগুরল অদনক 
কষেদত্ই কােগুরল কেষ করদি এবং 
অিবীটি লদষে্য কপৌেঁাদি কপদরদে। 

 � কপৌরসিার পারফরদ�ন্স কসইসব 
কষেদত্  রবদেষ রক� িাল ও েবীঘ্মস্ায়বী  
করখাদন সচূকগুরল রেল বস্তুরনষ্ এবং 
প্রি্যারেি ফল পাওয়ার রবষদয় রথাথ্ম 
রনদে্মেক। কর�ন, কপৌরসিা ও প্রকদল্পর 

পারফরদ�ন্স �লূ্যায়নকারবী --- 
 দুই েদলর েন্যই আরথ্মক পেদষেপগুদলা 
অনুধাবন ও পরর�াপ করা সহে 
রেল। এরিদি একইসদগি এই পরা�ে্ম 
পাওয়া রায় কর, পারফরদ�দন্সর 
�াইলফলকগুদলাদক রথাসম্ভব 
আউিপিু-রিরতিক করা উরচি। 

 � কপৌরসিাগুদলা ওইসব কষেদত্ কবরে 
োরয়ত্ব ও আগ্রহ কেখায় করখাদন স্ানবীয় 
েনগদণর কচাদখ িাদের �ূল ক�্মকাদডের 
তবধিা ও ক�্মসাফল্য অদপষোকিৃ 
দ্রুি আদস। করসব কষেদত্ দ্রুি সাফল্য 
িিিা েযৃে�ান নয় কসসব কষেদত্ 
িারা ক� উৎসাহবী। কর�ন, রিএলরসরস 
সিা আহ্ান একরি বড ধরদণর কাে, 
কররি সহদেই কপৌরসিা কনিদৃত্বর 
নের কাদড। অন্যরেদক, সুস� উন্নয়ন 
পররকল্পনায় কবে �্যাদপর অপররসবী� 
গুরুত্ব থাকদলও কনিারা এরি তিররর 
ব্যাপাদর িিিা রত্নেবীল নন। 

ফররেপুর ক�য়র কেখ �াহিাব আরল র�ঠু একরি করেদনর রন�্মাণকাে কেখদেন। 
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৩৮

ইউরেআইআইরপ কথদক পাওয়া রেষোর 
সার��্ম  করদি রগদয়  এলরেইরির 
িত্তাবধায়ক প্রদকৌেলবী (নগর ব্যবস্াপনা) 
ক�া. নুরুলোহ বদলন, `̀    এই ধারণারির 
কার্মকর বাতিবায়ন এবং উন্নয়ন সংরলিটি 
পষেস�হূ, কপৌরসিা কিৃ্মপষে, সুেবীল 
স�াে, ও নগদরর বারসদোদের কাদে এর 
গ্রহণদরাগ্যিার কারদন এরি এরই �দধ্য 
নগর উন্নয়দনর একরি �দিল রহদসদব 
পরররচরি কপদয়দে। করসব রবষয় এই 
প্রকল্পদক সুদের সাফল্য এদন রেদয়দে 
কসগুরল হদলা পররচালন ব্যবস্ার উন্নয়ন, 
নাগররকদের অংেগ্রহণ, এবং কিকসই 
হওয়ার ষে�িা। স্িাবিই, বাংলাদেদের 
�দিা সংস্রৃি আদে করসব ঘনবসরিপণূ্ম 
কেদে কসখাদন এই �দিল অনুকরণ করা 
রায়।   ́´
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৩৯

স�ারপ্ত �ন্তব্য
এই প্রকদল্পও চ্যাদলদঞ্জর ক�রি কনই। 
পারফরদ�ন্স-রিরতিক ককৌেল রখন 
কপৌরসিাগুদলাদক রনেস্ সম্পে সংগ্রদহর 
কষেদত্ আদরা কবরে প্ররিদরারগিা�ূলক 
কদরদে এবং ককন্দ্রবীয় সরকাদরর উপর 
রনি্মরেবীলিা কর�দয়দে িখন এই পরুতিকার 
েন্য কেয়া সাষোৎকাদর ক�য়ররা বদলন, এই 
গরি ধদর রাখা করঠন হদয় পডদব, রবদেষ 
কদর রবদেরে সাহার্য বধে হদয় কগদল।

িদব এখন পর্মন্ত এই প্রকদল্পর লাি 
সদদেহািবীি। কর�ন, পদনর বের বয়দস নিনু 
রবদয় কদর নারায়নগঞ্জ কপৌরসিার বরতিদি আসা 
সরূ্ম �রন, এখন রার বয়স ৯০ বের, বদলন;

আ�ার স্মরৃি ঝাপসা হদয় রাদছে, 
রকন্তু আর� এখনও �দন করদি 
পারর কররেন আর� প্রথ� কদন 
রহদসদব এখাদন আরস। কসরি রেল 
বরৃটির রেন এবং কাো-পারনদি রাতিা 
কিদস রারছেল। আর� রাদি রবদয়র 
প্রথাগি আচারগুরল পালদনর 
েন্য োডঁাদি পারর কসেন্য একরি 
শুকদনা োয়গা খুদঁে কবর করা 
আ�ার শ্বশুরপদষের �ানুদষর েন্য 
করঠন হদয় পদডরেল।

িার বরতিদি ইউরেআইআইরপ-১ আসার 
আদগ �রন এবং অন্যান্য বরতিবাসবীদের 
েন্য রনরাপে খাবার পারন সংগ্রহ করা রেল 

একরি কবে করঠন কাে। এ�নরক িার ৮৯ 
বের বয়দসও কাপড-কচাপড ও থালা-বারি 
কধায়ার েন্য �রন বাধ্য হদিন অদনকখারন 
কহদঁি রগদয় িার বরতির পাে রেদয় রাওয়া 
খাল কথদক পারন আনদি। খাবার পারনর 
েন্য রিরন িার কেদলদ�দয়দেরদক পাঠাদিন 
কদয়ক লিক দুদরর নলকূদপ, কররি রকনা রেল 
রনরাপে পারনর এক�াত্ উৎস।

সম্প্ররি কপৌরসিা কাউরন্সল বরতিরিদি 
উন্নয়দনর েন্য ইউরেআইআইরপ প্রকল্প 
বাতিবায়ন শুরু করার আগ পর্মন্তও �রন 
িার ১৬ কেদলদ�দয় ও নারি-নািনবী রনদয় 
�য়লা-আবে্মনা�য় এক ঝপুরডদি থাকদিন। 
বরতিদি থাকা �ানুষ করন রনয়র�ি রনরাপে 
খাবার পারন পান কসরি রনরশ্চি করদি 
এই কপৌরসিায় একেন স্ায়বী বরতি উন্নয়ন 
ক�্মকি্মা আদেন। �রন বদলন,

আর� কসসব রেনগুরল িদুল করদি 
চাই। কপৌরসিার কলাকেন কর 
নলকূপগুদলা স্াপন কদরদেন 
কসখান কথদক খাবার পারন কপদয় 
আ�রা আে খেুবী। আদগ খাদলর 
দুরষি পারন পান কদর আ�াদের 
প্রায়ই িায়ররয়া, িাইফদয়ি এবং 
েরনিস হদিা। এখন আ�রা 
নলকূদপর পারন পান করর, এবং 
এ�ন করাগ-বালাইদয়র প্রদকাপ 
সচরাচর আর কেখা রায় না।
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অপ্রিলু সম্পদের কপৌরসিাগুদলার সষে�িা বরৃধি, এবং রসধিান্ত গ্রহণ ও উপ-প্রকল্প বাতিবায়দন 
েনগদনর অংেগ্রহণ বরৃধি কদর; এবং  কর�উরনরি-পররচারলি উন্নয়দনর সাধারন ককৌেল ব্যবহার 
কদর এই প্রকল্পরি বাংলাদেদের দ্রুিবধ্ম�ান নগর-েনদগাষ্বীর ক্র�বধ্মণেবীল অবকাঠাদ�া ও কসবার 
চারহো পরূদণ অবোন করদখদে। এই পরুতিকায় প্রকদল্পর �ূল তবরেটি্যস�হূ এবং কপৌরসিা ও কসখাদন 
বসবাসরি �ানুদষর েবীবদন প্রকল্প কবীিাদব প্রিাব কফলদে িা বণ্মনা করা হদয়দে। কবীিাদব এরিরব-
প্রণবীি পারফরদ�ন্স-রিরতিক িহরবল বরাদ্দ ককৌেল কসবা-প্রোদন কপৌরসিাগুদলার সষে�িা ও নাগররক 
অংেগ্রহণ বরৃধি করদি সাহার্য কদরদে, এবং বাংলাদেে সরকার ও অন্যান্য উন্নয়ন সহদরাগবীদেরদক 
কবীিাদব এই পধিরির প্রদয়াগ ও ব্যবহাদর উৎসারহি করা হদয়দে িা এই পরুতিকায় আদলাচনা করা 
হদয়দে।

এেবীয় উন্নয়ন ব্যাংক পরররচরি 

এরিরবর রূপকল্প হদলা োররদ্র্য�তুি এরেয়া ও প্রোন্ত �হাসাগরবীয় অঞ্চল। এরিরবর র�েন হদলা এর 
উন্নয়নেবীল সেস্ কেেগুরলদি োররদ্র্য ক�াদনা এবং িাদের েনগদণর েবীবন�াদনর উন্নয়দন সাহার্য 
করা। অদনক সাফল্য সদত্তও এ অঞ্চদল আেও রবদশ্বর সংখ্যাগররষ্ েররদ্র �ানুদষর বাস। এরিরব 
অন্তিূ্মরতি�লূক অথ্মননরিক প্রবরৃধি, পররদবেগিিাদব কিকসই প্রবরৃধি, ও আঞ্চরলক সংহরির �াধ্যদ� এই 
োররদ্র্য হ্াদস অগিবীকারাবধি।

এরিরবর সের েপ্তর �্যারনলায়। এর �ারলকানা ৬৭রি কেদের, রাদের ৪৮রি এই অঞ্চদলরই কেে। 
উন্নয়নেবীল সেস্দেেগুরলদক এরিরবর সাহাদর্যর হারিয়ার হদলা নবীরি সংলাপ, ঋণ, ইকু্যইরি 
রবরনদয়াগ, গ্যারারনি, �ঞ্জরুর ও কাররগরর সহায়িা।
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