uপেজলা গভনর্য্াn pেজk (UZGP)
sানীয় সরকার িবভাগ
েpkাপট
বাংলােদেশর
েথেক পিরকlনা pনয়েণ Bottom-Up Approach
unয়ন পিরকlনায় eকিট
tপূণর্ েকৗশল িহেসেব িবেবিচত হেয়
আসেছ। বাংলােদেশর pধান pধান unয়ন পিরকlনায় প -বািষর্কী
পিরকlনা eবং sানীয় পযর্ােয় পিরকlনা েকৗশলগতভােব িবেশষ
t
েপেয় আসেছ। aিতেতর e ধারাবািহকতায় uপেজলা পিরষদ আiন,
1998 (2009 o 2011 সােল সংেশািধত) e েদেশর
uপেজলাসমূেহর জনয্ eকিট বািষর্ক eবং প বািষর্কী পিরকlনা pনয়ণ
বাধয্তামুলক করা হেয়েছ। দািরd িবেমাচন tরাি ত করার জনয্ জাতীয়
েকৗশলপেto (The National Strategy for Accelerated
Poverty Reduction) eকিট িনিদর্ সমেয়র মেধয্ সহsাb unয়ন
লkয্মাtা (eমিডিজ) aজর্েনর িনেদর্ শনা িদেয়েছ। েসেkেt sানীয় পযর্ােয়
পিরকlনা pণয়ন, বাsবায়ন, দািরd িবেমাচন তথা সহsােbর
unয়ন লkয্মাtা (eমিডিজ) aজর্েন sানীয় সরকার eকিট
কাযর্কর ভূিমকা রাখেত পাের।
sানীয় সরকার িবভাগ কতৃর্ ক বাsবায়নাধীন uপেজলা গভনর্য্াn
pকlিট iueনিডিপ (UNDP), iueনিসিডeফ (UNCDF),
iuেরািপয় iuিনয়ন (EU) eবং সুiজারলয্াn েডেভলপেমn
কেপর্ােরশন (SDC)-eর আিথর্ক সহায়তায় (Grant) sানীয়
সরকার সংsাের (Local Governance Reforms) বাংলােদশ
সরকারেক েদয়া সহেযািগতা কাযর্kেমর eকিট aংশ।
pকlিট UNDP কতৃর্ ক 2009-10 সােল বাsবািয়ত Preparatory
Assistance-eর eকিট ফল। ei pকlিট uপেজলা পিরষেদর দkতা
বিd
ৃ , সু ু o কাযর্কর পিরকlনা pণয়ন eবং বােজট psিতসহ
িবিভn িদক িনেয় কাজ করেব।

কাযর্kম
sানীয় সরকার pিত ানসমূহ o aনয্ানয্ aংিশদারেদর সkমতা বিdর
ৃ
মাধয্েম aংশীদািরtমুলক sানীয় সরকার pিত া কের eর েসবামুলক
কাযর্kরম বিd
ৃ করাi iuেজডিজিপ’র সুিনিদর্ লkয্। ei pকl সহsাb
unয়ন লkয্মাtা (eমিডিজ) বাsবায়েনo িবেশষ
tt িদেব। ei pকl
uপেজলা
পিরষেদর
গণতািntক
দায়বdতার
unিতকেl
জনসmkতা
ৈতির eবং pািত ািনক সkমতা বিdেত
িবিভn
ৃ
ৃ
।
udাবনী কাযর্kমেকo uৎসািহত কের যা গণতািntক জবাবিদিহতা
িনি তকরেণর মাধয্েম uপেজলা পিরষদেক eকিট শিkশালী eবং
কাযর্কর pিত ান িহেসেব গেড় তুলেত সাহাযয্ করেব।
কমর্দkতা মুলয্ায়েনর মাধয্েম আিথর্ক সহেযািগতা pদান eবং eকi সােথ
sানীয় সmদ আহরেণর মাধয্েম uপেজলা পযর্ােয় eকিট
তণমূ
ৃ লিভিtক পিরকlনা pণয়ন o বাsবায়েন সহায়তা করাo ei
pকেlর eকিট মূল লkয্।
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15146.06 লk টাকা (eকশত eকাn েকািট 46
লk টাকা)। eর মেধয্ 14446.06 লk টাকা
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pতয্ািশত ফলাফল
1.

uপেজলা পিরষদেক eকিট শিkশালী, কাযর্কর, গণতািntক o জবাবিদিহমুলক sানীয় সরকার pিত ান িহেসেব গেড়
েতালা। pকেlর আoতাভু k uপেজলাসমূেহ তথয্ aিধকার আiন (Right to Information Act) বাsবায়ন,
নাগিরক সনদ ৈতির, sায়ী কিমিট (Standing Committee)eবং মিহলা unয়ন েফারাম (WDF) গঠন o
কাযর্কর কের েতালা।

2.

জািতসংেঘর সহsাb unয়ন লkয্মাtা (eমিডিজ) বাsবায়ন eবং Pro-poor েসবা pদান পdিত চালু করার লেk
uপেজলা পিরষদসমূেহর কমর্পিরকlনা eবং বােজট pনয়ন পdিত শিkশালীকরণ।

3.

sানীয় সরকােরর সkমতা বিdকেl
নীিতমালাসমূহ পযর্ােলাচনা o পযর্েবkণ, মুলয্ায়ন eবং eমআieস পdিত
ৃ
িবষেয় sানীয় সরকােরর পিরবীkণ, পিরদশন o মূলয্ায়ন aনুিবভাগ, মাঠ পযর্ােয় পিরচালক o uপপিরচালক, sানীয় সরকারেক সmkকরণ
eবং e িবষেয় জাতীয় কমেকৗশল pণয়ন।
ৃ

pকেlর লkয্সমুহ
1.

uপেজলা পযর্ােয় শাসন পdিত সংsাের সরকারেক
সহেযািগতা করা

2.

uপেজলা পিরষদসমূহ েসবা pদােন তার pদt kমতার
পূণর্ বয্বহােরর মাধয্েম িকভােব sানীয় unয়ন কাযর্kম
পিরচালনা করেত পাের েসটা Demonstrate (হােত
কলেম) করা। sানীয় চািহদার সােথ সাম সয্ েরেখ
সহsাb unয়ন লkয্মাtা aজর্ন tরাি ত করা

3.

uপেজলা পিরষদেক সামিgক sানীয় সরকার কাঠােমােত
িনেয় আসা েযখােন iuিনয়ন পিরষদ, uপেজলা পিরষদ
eবং aনয্ানয্ সংি
pিত ানসমূহ eেক aপেরর
পিরপূরক িহেসেব কাজ করেব

4.

sানীয় সরকার শাসন পdিত সংsার কাযর্kম পযর্েবkেণ
েকndীয় সরকারেক সহেযািগতা করা; sানীয় সরকার
নীিতমালা pণয়ন eবং sানীয় সরকার pিত ানসমুেহর
সkমতা বিd
ৃ র জনয্ eকিট জাতীয় পেরখা ৈতির

pভাব
uপেজলা গভনর্য্াn pকl নীিত িনধর্ারণী পযর্ােয় সহেযািগতার
মাধয্েম গণতািntক, জবাবিদিহমূলক eবং sc sানীয় সরকার
বয্বsােক কাযর্কর করেব। আশা করা হেc e pকl pচিলত
pশাসিনক eবং রাজৈনিতক সংsৃ িতেত iিতবাচক পিরবতর্ ন আনেব।
sানীয় রাজনীিতিবদ eবং মাঠ পযর্ােয়র সরকারী কমর্কতর্ ােদর মেধয্
পারsািরক েবাঝাপরার মাধয্েম কােজর eকিট uপযুk পিরেবশ সিৃ
হেব যা uভেয়রi জনয্ eকিট win-win aবsায় নাগিরক েসবা
pদােনর লkয্সমূহ aজর্েন সহায়তা করেব।
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