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হাইলাইটস/ প্রধান ম যবফক্ষণ: 
1. গ্রামীণ বাাংামেমল উন্নৈ পালি রবরামর লেমে স্রাব্দ উন্নেি েযমাো (এমলিলজ) ৭  অজন মির াফযটি মূৈ 

অগভীর িকূপগুলমৈ গৃস্থাী  লবলিমোগ  দ্বারা  অেনােি করা  মেলছ। 

2. লেকই উন্নেি অভীষ্ট ৬.১ অিুযােী ২০৩০ ামর মমযয ক পলরবার, সু্ক  এবাং স্বাস্থযমবা  ুলবযামূম 

লিরাপে এবাং লিভন রমযাগয পালি রবরা  লিলিৈ করমৈ  িৈুি পলরমবা মমি  এবাং  িীলৈ  প্রবৈন মির  প্রমোজি যা 
'প্রাপযৈা  বাড়ামিা'  লেমক  'ঝুুঁ লক  বযবস্থাপিার ' লেমক  আমাকপাৈ কমর। 

3. ১৯৮২ লেমক  ২০১৭ ামর  মমযয  টিউবমেমর প্রকৃৈ  মূয1

  লৈিগুণ  হ্রা  পাোর  কারমণ  গ্রামীণ  পলরবারগুলর 

পালি  প্রালির  জভযৈা  াশ্রেী  মেমছ। 

4. আমরা অিুমাি কলর লয, ২০১২ লেমক ২০১৭ ামর মমযয অলিেলিৈ লবরকালর পালিলর উৎ স্থাপমির ফম, 

রকালর  অেনােমি রবরা  করা  পালির  উৎমূমর  লস্ক ৪৫  লেমক ১  এর  ামর  ছালড়মে  লগমছ।  

5. ২০০৫ া লেমক, টিউবমেমর াংখযা  লদ্বগুণ  মে  যাে, যার  ফম  িে  লমলেি  িৈুি  বযলক্তগৈ পালির  উৎ 

স্থাপি মেমছ।  

                                                           
1 Costs which are adjusted for inflation to real 2017 prices using World Bank deflators and the World Bank Official exchange rate. 

 



6. বযলক্তগৈভামব  স্থালপৈ  পালির  উৎগুলর লবস্তর লস্কম পালির গুণগৈ মাি পরীোর লকামিা প্রমাণ লিই। 

আমামের মীোে লেখা যাে লয, শুযু রকালর অেনােমি স্থালপৈ পালির উৎগুমা গুণগৈ মাি পরীো করা 
মেলছমা। 

7. পলরবার লকলিক বাজার চালো লেমক লবাঝা যাে লয, ৈামের পছন্দ তবেযুৈক পাম্প চালৈ লছাে পাইপ লিেোকন  
এবাং “reverse osmosis plants” এর  লেমক পলরলেৈ মে, যা  লবরকারী  লিলিণীি পলরমবা  দ্বারা 
পলরচালৈ  মে  োমক।  

8. িৈুি স্থাপি করা পালির উৎগুল পরীো করা এবাং পাইপযুক্ত লিেোলকাং গুলর ৈোরলক িা করম  আমনলিক 

এবাং অিযািয েূণ মাোর  ঝুুঁ লকগুল  লবমড়  লযমৈ  পামর। 

9. গ্রামীণ পালির উৎগুল একটি লিবীড় পলরমবা অঞ্চম লিেোরলকাং কমর পলরমবা রবরাকারী াংস্থাগুল 

লিেিমণর মাযযমম পালি রবরামর ঝুুঁ লক এবাং োলেত্বগুল কাযনকরভামব  লিলিৈ করা  লযমৈ পামর।  

10. পলরমবা মমি পলরবৈন মির জিয রকারমক লিেিক লামব িৈুি ভূলমকা গ্রণ করমৈ মব এবাং লকবমাে 

উন্নৈ প্রবলালযকারই িে, লিরাপে এবাং লিভন রমযাগয পলরমবা  রবরা   অন্তভুন ক্ত করার জিয িীলৈ েয 
লিযনারণ  করমৈ  মব। 

নীতি প্রঙ্গঃ  

গ্রামাঞ্চম বার জিয লিরাপমে পালি রবরামর জিয লবশ্বােমির েযমাোগুল প্রালরৈ করা এবাং পালির একালযক 

গুণগৈ মাি  লিভন রমযাগযৈা ূচকগুল পযনমবেণ, পালি রবরামর শুণযৈাগুল প্রকাল কমরমছ। গৃস্থাী পয ©vলে 

খাবার পালি রবরা, যালিমেলি এবাং স্বাস্থযম্মৈ আচরণলবলযর অগ্রগলৈ ম্পলকন ৈ ২০১৯ ামর লযৌে পযনমবেণ 

কমনূলচর (লজএমলপ) লরমপােন  এটি লচলিৈ কমরমছ লয, ারা লবমশ্ব ৭৮৫ লমলেি2

 মািুমর উন্নৈ পালি  পেঃলিস্কাি 

বযবস্থা বলঞ্চৈ লামকর াংখযা হ্রা করার লেমে উমেখমযাগয অগ্রগলৈ মেমছ। ৈোলপ, লিরাপে এবাং লিভন রমযাগয 
রবরা বযবস্থার মাপ কাঠিমৈ পলরমাপ করম পযনাি পলরমবালবীি লামকর াংখযা লবমড় োুঁড়াে ১.৯ লবলেি, যা 
লবমশ্বর জিাংখযার প্রাে এক চৈুেনাাংল। গ্রামীণ পালি রবরামর জিয লবশ্ববযাপী অেনােমির প্রমোজিীেৈার পলরমাপ 

কমর প্রলৈ বছর ৩৭.৬ লবলেি িার 3

 লবমবচিা করা ে এবাং প্রলৈটি লেমলর অমেনর লবলভন্ন উৎ রমেমছ, িীলৈ 

লিযনারকরা জিাযারমণর বযমের প্রভাবমক আর বালড়মে লৈাার জিয লেলীে  লভাক্তামের লবলিমোগ উপাজন মির 

জিয িৈুি পদ্ধলৈর প্রমোজিীৈা অবযাৈ রাখমবি। 

বাাংামেল  অিযািয লেলগুল  প্রাে বনজিীি উন্নৈ অবকাঠামমা জভযৈা বা জপ্রাপযৈা  ৈামের কষ্টব্ধ অজন ি 

বা াভগুল এই অলৈলরক্ত িীলৈ  েয  াংজ্ঞা  দ্বারা পুিরাে াংজ্ঞালেৈ মেমছ। লযখামি পালির ুরো এবাং রবরামর 

লিভন রমযাগযৈার লেকগুল েীঘনকা যমর লবেযমাি, বাাংামেমলর গ্রামীণ খাবার পালি রবরা লেে লিমে আমামের 

ম্প্রলৈ প্রকাললৈ গমবণা িাক্ত কমরমছ লয, কী কমর াবনজিীি, লিরাপমে উন্নৈ জভয করার প্রমচষ্টা লকভামব 

বযলক্তগৈভামব পলরচালৈ পালির  উৎমূম পালরবালরক লবলিমোমগর অলিোকৃৈ পলরণলৈ  উমপো করমৈ পামর 

যার  ফশ্রুলৈমৈ  লিরাপে  পালির  রবরামর অলিিেৈা  বলৃদ্ধ  লপমেমছ।  

                                                           
2
 https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2019-07/jmp-2019-wash-households.pdf 

 
3 Hutton, G., Varughese, M., 2016. The Costs of Meeting the 2030 Sustainable Development Goal Targets on Drinking Water, 

Sanitation, and Hygiene - Summary Report. 

 



মূর নুন্ধান  

 

অন সন্ধান এক: গ্রাভীণ খাফায াতনয ফকাঠাবভাগি প্রবৃতি তযফায দ্বাযা 

তযচাতরি, বফযকাযী খািদ্বাযা যফযাকৃি, ফাকবাবফ ম ©বফতক্ষি এফং 

যকায কর্তযক তনয়তিি।  
 

২০০৫ সাভল সবজভিষ জাতীয় ইনভেন্টরিি পি টেভক বাাংলাভেভি টিউবওভয়ভলি সাংখযা রিগুভেিও টবরি 

হভয়ভে। ২০০৫ ামর জাৈীে পালি পরীোর প্রচার অলভযামির মে লেমক আমরা অিুমাি কমরলছ লয, অলিেলিৈ 

পলরমবা রবরাকারীমের দ্বারা ৯ লমলেি অলৈলরক্ত টিউবমে বযলক্তগৈভামব স্থাপি করা মেলছ। ২০১৮ াম 

টিউবমে অবকাঠামমার লমাে জাৈীে স্টক ১৮ লমলেমির উপমর অিুমাি করা মেলছ, Figure 1 এ যা লেখা 
যামে।  

গহৃস্থালী তহরবল গ্রামীে পারন সিবিাহ অবকাঠাভমা রবরনভয়াভগি উপি প্রোব টেভল। রকারীভামব 

অেনালেৈ এবাং স্থালপৈ পালির উৎমর অবকাঠামমাগৈ রকামরর ২০১২-২০১৭ ইিমভন্টলরগুল পলরবামরর আলেনক 

ােৈাে পালির উৎগুলর অিুমামির ৈুিাে কম এবাং যীরগাৈ ম্পন্ন বৃলদ্ধর প্রবণৈা পলরলেৈ ে। ২০১২ 

লেমক ২০১৭ ামর মমযয, আমরা অিুমাি কলর লয, প্রলৈটি রকারী অেনােমি স্থালপৈ পালির উৎমর জিয পলরবারগুল 

দ্বারা ৪৫ টি অগভীর িকূপ স্থাপি করা মেলছ। ২০১৮ াম, টিউবমেম এই স্তমরর গৃীৈ লবলিমোগ  জাৈীে পালি 

রবরা  যালিমেলি খামৈ লমাে লবরকারী লবলিমোমগর প্রাে ৬৫% প্রলৈলিলযত্ব কমর। বাাংামেমলর গ্রামীণ পালি 

রবরা পলরমবাগুল ৈাই স্ব-রবরামর মমি লামব পলরবলৈন ৈ মেমছ। এই মমিটি ঝুুঁ লক বযবস্থাপিার জিয 
বযলক্ত এবাং পলরবামরর উপর  রালর  োলেত্ব  অপ ©ণ কমর। 

পরিবািগুরল পারনি গুেগত মাভনি পিীক্ষায় সিাসরি রবরনভয়াগ কভি না, এই বযয় স্থাপন খিভেি এক 

টেভক রতন  িতাাংভিি  মভযয পভে । রকার কৈৃন ক স্থালপৈ লবললরভাগ পালির উৎগুল স্থাপমির মে পরীো করা 
মেলছ বম জািা যাে। পালির গুণগৈ মামির পরীোর ফাফ পালির উৎমর মালক এবাং বযবারকারীর স্মৃলৈ 

লিভন রমযাগয িে এবাং ২০০০ ামর মাঝামালঝ মমে পালির গুণগৈ মািমক লবাঝামিার জিয বযবহৃৈ া বা বুজ 

রাংটি মূৈ ম্যাি মে লগমছ। 

রনিাপে পারনি গুেগত মান এি অরনশ্চয়তা। ২০০০ া লেমক অবকাঠামমা কভামরজ এবাং পলরবামরর ঘিমত্বর 

াংখযার লভলিমৈ আমনলিক এবাং িােলরো লরামগর াংস্পমলনর জিয জাৈীে মমিলাং করা ে। পালির গুণগৈ মাি 

পরীো ছাড়া যলে অবকাঠামমাগুল লদ্বগুণ মে যাে, ৈাম জিাংখযার ঝুুঁ লকর কারণটি পলরবলৈন ৈ মব। পালির উৎ 

াংখযার উমেখমযাগয বৃলদ্ধ জাৈীে এক্সমপাজামরর অিুমাি বা উপলব্ধ পুিরাে চালৈ করার প্রমোজিমক অিুযাবি 

কমর।  এমলিলজমৈ পালি রবরা েয অজন মি াফযটি মূৈ িৈুি অবকাঠামমামৈ পলরবামরর লবলিমোমগর মাযযমম 

ম্ভব মেলছ, রকন্তু সিকারি রনয়ন্ত্রে বযতীত এসরিরজ অজজ ন সম্ভব নয়। জাৈীে, আঞ্চলক এবাং পলরমবার 

পয ©v‡q পযনমবেণ বযবস্থা উন্নৈ করার কাজ চমাি, লকন্তু কাযনকরভামব ঝুুঁ লক এবাং চালো পলরবৈন িগুল িাক্ত করার 

পালাপালল পলরমবাগুলর জবাবলেলমূক লবৈরমণর জিয গুরুত্বপূণন। 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FIGURE 1 THE EXPONENTIAL RATE OF GROWTH WAS DRIVEN BY INCREASING PARTICIPATION OF PRIVATE HOUSEHOLDS 

(FROM FISCHER ET AL 2020). 

অনুসন্ধান দইু: তনজ অতঙ্গনায় তযবলফাগুতর প্রাতিয জন্য একআ গ্রাবকয 

গবীয নরকূবয ছন্দটি ফাজায স্যাচুবযনবক বফদ্যুতিক াম্প এফং বছাট 

াআযুক্ত ব্যফস্থাগুতরয চাতদায তদবক রূান্ততযি কবযবছ। 
 

টিউবওভয়ল ও মান ভষি অন পাত ১৯৭০ সাল হভত ৪০০ টেভক ২ এ টনভম এভসভে। পলরবৈন মির ার  লেমক লবাঝা যাে লয, 

অবকাঠামমার কভামরজ গৃস্থাল লেমক অিপুাৈ কমমমছ যা ১৯৭০ াম ৪০০ লছমা, লখামি ২০১৮ াম েটুি পলরবার প্রলৈটি 

পালির উৎমর আৈাযীি মেমছ। ৈমব, পালি রবরামর মূ উৎ লামব টিউবমেম রূপান্তর ঘমে ১৯৮০ „র েলমক এবাং 

ভূগমভ© আমনলিক আলবষ্কামরর পমর িকূমপর বলৃদ্ধ অৈযালযক  লবমড় যাে। লমোে গৃস্থাল  পযনামের গ্রামীণ পালি রবরা 

খামৈর  অবকাঠামমাগৈ  যারাবালক পলরবৈন ি গ্রণ কমর লি। এই বলৃদ্ধর ফম টিউবমেগুলর ঘিত্ব দ্রুৈ ামর বলৃদ্ধ লপমেমছ, 

ফম প্রলৈ এক গ্রাম  লেমক প্রলৈ পাড়ামৈ  েটুি পলরবামরর জিয একটি  কমর টিউবমে  রমেমছ। আমরা ে কমরলছ লয 

অবকাঠামমার কভামরমজর এই বলৃদ্ধটি লেমলর ক গ্রাম এবাং লবলভন্ন এাকামৈ ঘমেমছ, এমিলক লযখামি ঐলৈালকভামব  

ৈাৎপযনপূণন অবকাঠামমাগৈ ুলবযার পলরমাণ কম লছ। পলরবামরর বলৃদ্ধর ামরর গৈ েলমকর পমর, আমরা লবশ্বা কলর লয 

বাাংামেমলর গ্রামীণ বাজারগুল লীঘ্রই একটি যাচুমরলমির পমেমন্ট লপৌুঁছামব। টিউবমেমর উপর পলরবামরর লবলিমোমগর 

মেটি লল মৈ পামর। 

গ্রামীে পরিবািগুভলা আরিনা বা উঠান রেরিক পরিভষবা পেন্দ কভি, টেখাভন অবকাঠাভমাগত পেন্দগুরল 

হযান্ডপাম্প টেভক টোে পাইপে ক্ত টনেওয়াকজ গুরলি রেভক রূপান্তরিত হভে। ৩,৭০০ জমির লবলল পালির উৎমর 

মালকমের ামে াোৎকামরর ফাফগুল পরামলন লেে লয, পলরবামরর প্রবলৃদ্ধ পাইপযুক্ত আলিিার মমযয প্রাি পলরমবাগুলর 

জিয অগ্রালযকামরর স্থাি পলরবৈন িগুলর ামে যুক্ত। জলরপ করা ৩৭০০ জমির লবলল পালির পমেন্টগুলর মমযয, ২০০৬ লেমক 

২০১৬ এর  মমযয  স্থালপৈ ৬০%  টিউবমে  চার -লেোমর  অভযন্তমর  এবাং  ১০%   লছ তবেযুলৈক পাম্প। 



১৯৮০ সাল টেভক অগেীি নলকূপ স্থাপভন ৭০% বযয় হ্রাসঃ বাাংলাভেভিি গ্রামীণ  উপকূীে অঞ্চমর 

অিুন্ধািগুল লেখাে লয অবকাঠামমাগৈ বৃলদ্ধর ার একই রকম, ৈমব পালির গুণগৈ মামির ঝুুঁ লক আাো। ২০১৮ 

াম টিউবমে এবাং যান্ডপাম্প স্থাপি খরচ ১৯৮০ া লেমক ৭০% কমমমছ যা মূৈ ২০১৮ এর ামে ামঞ্জযপূণ© 

মেমছ। এটি প্রলৈেমাি ে লয, ১৯৮০ এর েলক লেমক টিউবমেমর বযে বাড়ম পলরবারগুল বুঝমৈ পামর লয 

অিযািয পমণযর ৈুিাে খরচ কম। এটি পলরবামরর জিয টিউবমে এবাং যান্ডপাম্পমক াশ্রেী কমর লৈাম। 

অবকাঠামমাগৈ রূপান্তরগুল িৈুিভামব োলেত্ব বন্টি এবাং ঝুুঁ লক বযবস্থাপিার  

 

 

 

 

জিয এক অিিয মুূৈন । লযমৈু পলরবারগুল আর ুলবযাজিক তবেযুলৈক পামম্পর লেমক লবলিমোগ পলরবৈন ি কমরমছ, 

গ্রামীণ লবার লিেিক লামব রকামরর িৈুি এবাং লিে ভূলমকা লিোে, পলরমবা রবরাকারীমের ামে ক 

িৈুি স্থাপিার পালির গুণগৈ মাি পরীো এবাং কমনেমৈা-লভলিক পলরমবা রবরাকারীমের উৎা লেোর 

ুমযাগ রমেমছ। এটি লবমলভামব ৈাৎপয©পূণ © লয, তবেযুলৈক পাম্পগুল যখি বযাপকভামব স্থাপি করা শুরু ে, এগুমা 
প্রচুর াংখযক বযবারকারীমক প্রভালবৈ কমর এবাং f~Mf © লেমক  অৈযালযক পলরমামণ  পালি  উমিাি  কমর। 

নীতিভারা সুাতয: 
 

লিরাপে  লিভন রমযাগয পলরমবাগুলর লেকই লবৈরণ লিলিৈ িা কমরই বাাংামেমল ১৯৯৮ াম জাৈীে পালি 

িীলৈটি অবকাঠামমাগৈ ুলবযা বৃলদ্ধর জিয একটি রকালর আমেমল তৈলর করা মেলছ। ১৯৯৮ ামর িীলৈটি 

লবরকারীভামব অেনােিকৃৈ টিউবমেগুলর বযাপক বৃলদ্ধর পূমবন  গ্রামীণ পলরবারমূমক রকারীভামব 

রবরাকৃৈ পালির উৎমর উপর লিভন রলীৈা হ্রা পাোর পূমবন প্রণীৈ ে।  

পরবৈী িীলৈ াংস্কার প্রলিোে গ্রামীণ বযবস্থাে পলরবামরর ভূলমকা স্বীকৃৈ করার পালাপালল রকালর-লবরকালর 

আলেনক াংলমলশ্রৈকরণ এবাং পালির ুরো  রবরামর লিভন রমযাগযৈা ঝুুঁ লকমক প্রললমৈ করমৈ ােৈা কমর এমি 

FIGURE 2: RURAL HOUSEHOLD RELIANCE ON TUBEWELLS FOR DRINKING WATER SHIFTED IN THE 1980S, BEFORE THE 

EXPONENTIAL GROWTH OF TUBEWELL INFRASTRUCTURE STARTING IN EARLY 2000S (FROM FISCHER ET AL 2020). 

 



লবরকালর লবলিমোগগুলমক উৎালৈ করার জিয িৈুি িীলৈমাা তৈলরর ুমযাগ রমেমছ। এটি লেকই উন্নেি েয 
৬..১ এর মমযয াংমযালজৈ অগ্রালযকারগুল প্রলৈফলৈ কমর। এই ঝুুঁ লক লমাকামবা করার লেমে পালি রবরা 

বযবস্থাপিার লেমে লিেিক এবাং -লবলিমোগকারীর লমমব লিমজর ভূলমকা পলরব©ৈমির মাযযমম বাাংামেল 

রকার লবশ্ব বাীর কামছ এক অিুকরণী এবাং উদ্ভাবিলী লেল মৈ পামর।  

লিম্নললখৈ প্রস্তাবগুল উপমর এবাং মূ্পণন একামিলমক লিবমন্ধ উপস্থালপৈ পয©লবেণ লেমক প্রণেি করা মেমছ: 

গ্রামীে পরিবািগুরল িািা খাবাি পারনি ঝ ুঁ রকগুরল রেরিতকিে এবাং োরয়ত্ব প নরনযজািে: 

ক। পলরমবাগুলর লিরাপে এবাং লিভন রমযাগয লবৈরণ এবাং ম্পমের লেকই বযবার লিলিৈকরমণর 

জিয রকালর াংস্থাগুলর  োলেত্ব অবকাঠামমাগৈ তনভ যাণকাযী লেমক মর এম লিেিণ কারীর ভূলমকা 
পারি কমর।  

খ। স্বৈি পলরবার লেমক ঝুুঁ লক বযবস্থাপিার োলেত্ব পলরবৈ©ি কমর যোযে লস্কম পলরমবাগুল অাংলগ্রণ 

এবাং জবাবলেল মূক করা । 

গ। একটি জাৈীে িীলৈমাা, পলরকল্পিা  এবাং লিেিণ পলরপে তৈরীর মাযযমম পালি অবকাঠামমা 
বযবস্থাপিা এবাং মন্বে  লিলিৈকরমণ  স্থািীে  রকামরর  লিকে  োলেত্ব  স্তান্তর  করা। 

ঘ। লক্টমরর অেনােি ফি ©ভাবনয পলরবামর মূযি লবলিমোমগর লিজস্ব রবরা লেমক লিেলিৈ পলরমবা 
প্রোিকারীমের  লেমক  লরমে  আিা। 

ঙ। আিুষ্ঠালিক লিেলিৈ পলরমবা প্রোিকারী লামব টিউবমে লিার এবাং লবমিৈামের োলেত্ব বৃলদ্ধ 

করা। 

চ। উন্নেি মযালগ াংস্থা, এিলজ এবাং লবরকালর খাৈ  বহু-লবভাগীে এবাং একালযক 

অাংলীোরমেরমক (লস্টকমাল্ডার) মন্বে করার জিয একটি আন্তঃাংমযাগ বযবস্থা বা স্বৈি প্ল্যােফমন স্থাপি 

করা, যামৈ আমরা জবাবলেলৈা এবাং স্বেৈা বৃলদ্ধ পাে।  

জাতীয় তেয বযবস্থাি সকল স্তভিি উন্নরত: 

ক। অবকাঠামমাগৈ লবলিমোগ, কাযনকালরৈা, লিভন রমযাগযৈা এবাং পলরমবা কভামরমজর লিেলমৈ এবাং 

পুিঃ মযালপাংমে লবলিমোগ করা। 

খ। জিগণ এবাং অিযািয বযবারকারীমের পালির গুণগৈ মামির পরীোর জিয একটি স্বে লরমপাটি ©s এর 

বযবস্থা করা। জাৈীে প্রলৈমবেমির ােক লমমব স্বাযীি লিেিণকারী াংস্থামক মেনি করার জিয ৈেয 
লববরণী প্রণেি করা। 

গ। গ্রামীণ পলরমবাগুলমৈ ুলিলেনষ্ট েলৃষ্ট প্রোি এবাং তবেযুলৈক পাম্পগুলমৈ রূপান্তমরর ামে জাৈীে 

েেৈা বাড়ামিার জিয িৈুি পযনমবেণ প্রযুলক্ত  ফ্টেযার প্ল্যােফমমনর পরীোর জিয একটি এলিলজ 

পালি উদ্ভাবি ৈলব তৈলর করা। 

ঘ। পলরমবা রবরাকারী াংস্থাগুল দ্বারা লিেৈা এবাং আলেনক ৈমেযর চমাি প্রলৈমবেমির অিুমলৈ 

 পালির গুণগৈমামির অিুমমালেৈ ৈমেযর ামে াংমযাগ স্থাপমির জিয অবকাঠামমাগৈ জাৈীে 

ৈোরলক  Kg©cwiKíbv প্রণেি  করা। 

 



সিকারি এবাং টবসিকারি অেজায়ভনি মাযযভম টেৌে টেকসই কমজক্ষমতা-রেরিক পরিভষবা রবতিে 

মভিল:  

ক। পলরবার এবাং লবরকালর খামৈর ৈলবমর াংমযাগ ঘোমৈ রকালর ৈলব বযবস্থা অবযাৈ রাখা। 

খ। রকালর এবাং লবরকালর ৈলব রালর লভাক্তামের বাড়ীমৈ লিরাপে এবাং লিভন রমযাগয পালি 

রবরা পলরমবা লপৌছামিার জিয ৈামের অগ্রালযকার প্রাি পছন্দগুল ামঞ্জয করমৈ েম করা। 

গ। রকালর লবেযাে এবাং স্বাস্থযমবা ুলবযামূ লযখামি রকালর আলেনক ােৈা ৈাৎপযনপূণন মে 

োমক ল লেমে বড় পলরমর লিেলিৈ পলরমবা রবরাকারী লিমোগ লেো । 

ঘ। লিরাপে পালি রবরামর জিয তবলশ্বক ৈলব আকনণ করমৈ লিষ্পােি-লভলিক পলরমবার  পাইে 

বাস্তবােি করা। 

 

কৃিজ্ঞিা স্বীকায:  
 

এই গমবণাটি স্থািীে রকার লবভাগ, জিস্বাস্থয  প্রমকৌল অলযেির, প্রােলমক ললো অলেেির, মাযযলমক  উচ্চ ললো 
অলেেির, জালৈাংঘ ললশু ৈলব-বাাংামেল, আইললিলিআর.লব, অআডাতিউএপএভ-বুমেে এবাং অক্সমফাW© 

লবশ্বলবেযাে  (ইউ) এর একটি মলন্বৈ কম ©প্রো। লখকরা কৃৈজ্ঞলচমি যাুঁমের মযালৈার জিয যিযবাে জািামৈ 

চাি ৈাুঁরা মি জিব মুম্মে ইবরালম, অলৈলরক্ত লচব (পালি রবরা), স্থািীে রকার লবভাগ, জিাব লমাঃ এমোেু 

ক, যুগ্মলচব, পলল ামপাে©  অলযলাখা (লপএলব),স্থািীে রকার  লবভাগ, , জিাব লমাঃ াইফুর রমাি, প্রযাি 

প্রমকৌলী, জিস্বাস্থয প্রমকৌল অলযেির, জিাব এমৈলামু রাম খাি, প্রকল্প পলরচাক, লজলব-ইউলিমফ োল 

প্রমজক্ট, জিস্বাস্থয  প্রমকৌল অলযেির, জিাব লমাঃ াইফুর রমাি, ৈত্ত্বাবযােক প্রমকৌলী, গ্রাউন্ড োোর ামকন , 

জিস্বাস্থয  প্রমকৌল অলযেির, পলরচাক  (পলরকল্পিা   উন্নেি), মাযযলমক  উচ্চ ললো অলযেির, জিাব এিামু 

কামের খাি, পলরচাক  (পলরকল্পিা  উন্নেি), প্রােলমক ললো অলযেির, জিাব কাার ালবিা, উপপলরচাক  

(পলরকল্পিা  উন্নেি), প্রােলমক ললো অলযেির, অযযাপক জলুমেে উইমে  (লিলি প্রযুলক্ত লবশ্বলবেযাে),  িা. লমাঃ 

লরাজু ইাম ( আইললিলিআর,লব), জিাব জালকর লামি (আইললিলিআর.লব), লম. োরা জিস্টি (ইউলিমফ), 

ৈাজলরিা অিিযা (ইউলিমফ), আমিো পাকন   (ইউলিমফ), জিাব আলরফ লচৌযুরী (বুমেে) এবাং মৈব লেমক েল জি 

ৈেয াংগ্রকারী যারা ৈেয াংগ্রম াাযয কমরমছ। আমরা অযযাপক লিলভি ব্র্যািল (ইউ), িা. আছুৈ মািান্ধার 

(ইউ), িা. লমাঃ লরাজু ইাম (আইলললিআর,লব) এবাং ি. টিম ফস্টার (লিলি প্রযুলক্ত লবশ্বলবেযাে)  মূ্পণন 
ললোমূক লিবমন্ধর -লখকমেরমক  যিযবাে  জািামৈ  চাই। পলরমলম,  আমরা REACH টিমমক ৈামের 

মযালগৈার জিয যিযবাে জািাই, যামের মমযয রমেমছি প্রমফর মাললফকু ামীি (বুমেে), জিাব লমাঃ লমােম্মার 

জমুাে (বুমেে), লমম অযাল চাোিন  (ইউ), লমম  লজাোি  লকমিি (ইউ),  এবাং  লমম  লগ  লমন্স  (ইউ)। 

এই িকুমমন্টটি উন্নেিলী লেলগুলর ুলবযার জিয ইউমক ফমরি, কমিমেে এন্ড লিমভপমমন্ট অলফ 

(এফললি), ইউমক এইি দ্বারা অেনালেৈ REACH programme এর  একটি  কামজর ফ  (লপ্রাগ্রাম লকািঃ 

২০১৮৮০)। ৈমব এমৈ প্রেললনৈ মৈামৈ এবাং ৈেযগুল এফললি  দ্বারা অিুমমালেৈ ো প্রমোজি িে, যা এ জাৈীে 

মৈামৈ, ৈেয  বা  ৈামের  উপর লিভন রমযাগযৈার  জিয  লকাি  োেবদ্ধৈা গ্রণ করমৈ পামর িা। 
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