
পটভূিম
এই পিজশন েপপারিট ৈতির করা হেয়েছ '�াশনাল িথ�ািটক েফারাম 
(NTF)' - এর সদ�েদর অিভ�তা েথেক যারা সুশীল সমাজ এবং 
সরকারী জবাবিদিহ �ব�ােক শি�শালী করেত কাজ কের যাে�ন। 
�াশনাল িথ�ািটক েফারাম হে� জাতীয় পয ৰ্ােয় নাগিরক সমাজ 
এবং তৃণমূল/�ানীয় সং�াগুেলার একিট িথম-িভি�ক �াটফৰ্ম। এই 
েফারাম নাগিরক সমােজর �িতিনিধ, সরকারী কম ৰ্কতৰ্া এবং অ�া� 
ে�কেহা�ারেদর সােথ সংলােপর সুেযাগ সৃি� কের এবং 
বাংলােদেশর নাগিরকেদর অ�ািধকােরর জ� সুপািরশ �দান কের। 
�াটফৰ্মস ফর ডায়ালগ �ক� �াশনাল িথ�ািটক েফারােমর 
স�মতা বাড়ােনার জ� সহায়তা করেছ।

এই পিজশন েপপারিট কিমউিনিট ি�িনেকর েসবার মােনা�য়েন 
NTF-এর ভূিমকা এবং মতামেতর উপর গুরু� িদেয় ৈতরী করা 
হেয়েছ। এে�ে� পিজশন েপপারিটেত কিমউিনিট ি�িনেকর বতৰ্মান 
সম�া, তা সমাধােন করণীয়, এবং কিমউিনিট ি�িনেকর সােথ 
স�ৃ� অংশীজেনরা িকভােব এই ি�িনেকর েসবার মােনা�য়েন 
ভূিমকা রাখেত পাের েস িবষেয় বা�ব সুপািরশ উপ�াপন করা 
হেয়েছ। এই পিজশন েপপারিট  ৈতিরেত �াথিমক এবং মা�িমক 
উভয় উৎস েথেক সংগৃহীত ত� �বহার করা হেয়েছ।

�া�য্ এখন সব ৰ্জনীনভােব মানব উ�য়েনর একিট গুরু�পূণ ৰ্ সূচক 
িহসােব িবেবিচত হয়। বাংলােদশ ১৯৭৮ সােল 'আলমা-আতা 
েঘাষণার' �া�রকারী এবং ২০০০ সােল �াথিমক �া�য্েসবা �দােনর 
মা�েম 'সকেলর জ� �া�য্' িনি�ত করার অ�ীকার কেরেছ। তেব 
১৯৯৬ সােল, �াসি�ক সকল �িতি�ত সূচেকর ফলাফল অনুযায়ী 
বাংলােদশ 'সকেলর জ� �া�য্' এই �িত�িত পূরেণ স�ম হেব না 
বেল উে�খ করা হেয়িছেলা। এর একিট �ধান কারণ বাংলােদেশর 
�ামীণ জনেগা�ী, যা েদেশর েমাট জনসং�ার উে�খেযা� একিট 
অংশ। তােদর জ� মানস�� �াথিমক �া�য্েসবার �ব�া িছল না 
বা িকছু থাকেলও েসই েসবা পাওয়া তােদর জ� সহজ িছল না এবং 
এইসব �া�য্েসবার কম ৰ্সূিচেত �ানীয় জনগেণর অংশ�হেণর সুেযাগ 
িছলনা বলেলই চেল। 

এই সম�া সমাধােন �ামীণ এলাকায় বসবাসকারী জনগণেক 
সহজলভয্ �াথিমক �া�য্ েসবা �দােনর জ� ১৯৯৬ সােল তৎকালীন 
বাংলােদশ সরকার �ায় ৬,০০০ মানুেষর জ� একিট কিমউিনিট 
ি�িনক �িত�ার পিরক�না কের। েযখােন �িতিট ি�িনেক একজন 
�া�য্ সহকারী (HA) এবং একজন পিরবার ক�াণ সহকারী 
(FWA) সকাল ৯ টা েথেক িবকাল ৪ টা পয ৰ্� সকল কম ৰ্িদবেস 
�া�য্ ও পিরবার পিরক�না েসবা �দান করেব।
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কিমউিনিট ি�িনেকর েসবার মােনা�য়ন



সরকার কিমউিনিট ি�িনক �ব�াপনা ও পিরচালনায় �ানীয় 
জনগণেক স�ৃ� করার লে�য্ একিট ি�িনেকর আওতাভূ� 
এলাকায় বসবাসরত জনগেণর �িতিনিধেদর সম�েয় কিমউিনিট �প 
(CG) গঠন কের। পরবত�েত, কিমউিনিট ি�িনেক �ানীয় জনগেণর 
স�ৃ�তা আরও বৃি�র জ� কিমউিনিট সােপাট ৰ্ �প (CSG) গঠন 
করা হয়। িক� কিমউিনিট ি�িনেকর মা�েম �া�য্েসবা �দােনর 
�ব�া আশানুরূপ সফলতা অজৰ্ন করেত পােরিন। ব�ত কিমউিনিট 
ি�িনেকর েসবার মান িনেয় জনমেন �াপক উে�গ রেয়েছ।

েকািভড-১৯ চলাকালীন বাংলােদেশর �া�য্ �ব�া েবশ নাজুক হেয় 
পেড়। অপয ৰ্া� িচিকৎসক এবং সর�াম, মহামারী েমাকােবলায় 
অনিভ�তা এবং সেব ৰ্াপির জন�া�য্ �ব�াপনার দুব ৰ্লতা �া�য্েসবা 
পিরি�িত জিটল কের েতােল। এটা �� েয মহামারী চলাকালীন 
কিমউিনিট ি�িনেকর �দ� �া�য্েসবার আরও অবনিত হয়। 
ি�িনকগুেলােত সর�াম এবং েমিডেকল িকেটর চািহদা এবং 
সরবরােহর মে� একিট বড় �বধান রেয়েছ এবং েকািভড -১৯ এর 
সময় �চুর সং�ক ি�িনক ব�ও হেয় যায়। অিভ�তার অভােব েসবা 
�দানকারীরা ে�সি�পশেন েরাগীেদর �েয়াজেনর েচেয় েবিশ ওষুধ 
িলেখ েদন বেল জানা যায়। এটাও �� েয, মহামারী চলাকালীন 
েরাগীর সং�া �ায় ি�গুণ হেয়েছ। এই সময় �া�য্ �দানকারীরা ��ত 
না থাকায় তােদর পে� দ�তার সােথ জনগণেক �া�য্েসবা �দান 
করা স�ব হয়িন।

তাছাড়া, কিমউিনিট ি�িনকগুেলােক েকািভড-১৯ �া�য্ ে�ােটাকল 
েমেন দ�তার সােথ ি�িনক পিরচালনার জ� পয ৰ্া� বােজট েদওয়া 
হয়িন। েযেহতু �ানীয় ি�িনকগুেলা �দ� �া�য্েসবার উপর �ামীণ 
জনেগা�ী িনভ ৰ্র করেত পােরিন, ফেল িচিকৎসার জ� তােদর বড় 
শহরগুেলােত যাওয়ার �বণতা ল�য্ করা েগেছ। মানস�� িচিকৎসা 
এবং ওষুেধর অভাব ছাড়াও কিমউিনিট ি�িনকগুেলার েভৗত 
অবকাঠােমা একিট মহামারী েমাকােবলা করার জ� যেথ� নয়। 
ভবনগুেলা ভালভােব সি�ত নয়, েশৗচাগারগুেলা িন�মােনর এবং 
েসখােন পয ৰ্া� �ািনটাইজােররও ঘাটিত েদখা যায়। এছাড়াও 
ি�িনকগুেলােত িপিপই বা হাত েধায়ার সর�ামও ল�য্ করা যায়িন। 
তাই কেরানাভাইরােস আ�া� অেনক মানুষেক কিমউিনিট ি�িনেকর 
পিরবেতৰ্ �ানীয় িচিকৎসকেদর কাছ েথেক িচিকৎসা �হণ করার 
�বণতা েদখা যায়। েযেহতু জনগণ জােন েয কিমউিনিট ি�িনেক 
েকািভড েরাগীেদর জ� �েয়াজনীয় �া�য্েসবার অভাব রেয়েছ, ফেল 
কিমউিনিট ি�িনেকর উপর তারা তােদর আ�া হািরেয় েফেল এবং 
উপেজলা বা েজলা হাসপাতাল েথেক িচিকৎসা �হেণ আ�হী হেয় 
ওেঠ। 

কিমউিনিট ি�িনেকর �ধান �ধান সম�া

ি�িনেকর দুব ৰ্ল সময় �ব�াপনা ও অপয ৰ্া� ওষুধ সরবরাহঃ  
িনয়ম অনুযায়ী �িতিট ি�িনক স�ােহ ছয় িদন েখালা থাকার কথা, 
িক� বা�েব অেনক ি�িনকই িনয়িমত েখালা থােক না। �কৃতপে� 
এসব ি�িনক েতমন েকান েসবা �দান কের না, আর করেলও তা 
অপয ৰ্া�। িকছু ি�িনেক েসবা পাওয়া েগেলও তার মান কাি�ত 
মা�ার অেনক িনেচ। 

কিমউিনিট ি�িনেকর আেরকিট বড় সম�া হেলা ওষুধ ও িচিকৎসা 
সাম�ীর অ�তুলতা। এর ফেল ি�িনক েথেক েয ৩০ �কােরর ওষুধ 
েদওয়ার কথা েসগুেলা েবশীর ভাগ সময়ই পাওয়া যায় না। সুতরাং 
এিট �� েয, কিমউিনিট ি�িনকগুেলা �িত�ত েসবা �দান করেত 
স�ম হয় না। যিদও িকছু ি�িনেক কম ৰ্-সমেয় ওষুধ পাওয়া যায়, 
িক� েবশীরভাগ ি�িনক সীিমত বা অিনয়িমত সরবরােহর কারেণ 
�য়েজানীয় ওষুধ সরবরাহ কের না। �েয়াজনীয় ওষুধ এবং িচিকৎসা 
সর�াম �েয়র জ� ি�িনকগুেলােত বােজটও যেথ� নয়।

িন�মােনর িনম ৰ্াণ এবং অপয ৰ্া� সুিবধািদ: 
ম�ণালেয়র িনেদ ৰ্শনা না েমেন অেনক ি�িনক যাতায়ােতর অেযা� 
জায়গায় ও িনচু জিমেত িনম ৰ্াণ করা হেয়েছ। ফেল এসব ি�িনক 
জনগেণর জ� সহজগ� নয়। এমনিক অেনক ি�িনেক িবদুয্ৎ, সুেপয় 
পািন ও �া�য্স�ত টয়েলট সুিবধাসহ অ�া� �েয়াজনীয় ও 
অতয্াব�কীয় সুিবধািদও েনই। অিধকাংশ ি�িনক েনাংরা, অপির�� 
ও অ�া�য্কর হওয়ায় েরাগীেদর জ� িনরাপদ নয়। অিধক� 
ি�িনকগুেলার পিরচালনা ও �ব�াপনায় যেথ� দুব ৰ্লতা রেয়েছ। আর 
এ দুব ৰ্লতার কারণ হেলা �ব�াপনা কিমিটগুেলা অকায ৰ্কর ও িনি�য় 
থাকা এবং রা�ীয় সহায়তা ও পৃ�েপাষকতার অভাব (সরকার �মুখ, 
২০০০)।

কিমউিনিট সােপাট ৰ্ �প এর দ�তার অভাব এবং সিঠকভােব দািয়� 
পালন না করা: 
েবিশরভাগ ে�ে�, কিমউিনিট �প (CG) সফলভােব �িতি�ত 
হেয়েছ, িক� তােদর মে� খুব কম �পই সিঠকভােব কাজ করেছ। 
CG-এর সদ�েদর মেত, ি�িনেকর েসবার মান মূলত কম�েদর 
দ�তা, কম�র উপি�িত এবং যথাযথ ওষুেধর �া�তার উপর িনভ ৰ্র 
কের। তারা মেন কের েয এই িবষয়গুেলার উপর তােদর সামা� 
িনয়�ণ আেছ, বর�, এই িবষয়গুেলা িনি�ত করার ে�ে� ইউিনয়ন 
ও উপেজলা পয ৰ্ােয়র �া�য্ কম ৰ্কতৰ্ারা কায ৰ্কর ভূিমকা রাখেত 
পাের। তেব, অপির�� ি�িনক এবং এর র�ণােব�েণর ঘাটিত 
িনঃসে�েহ দুব ৰ্ল CG েনতৃে�র ল�ণ। 

এছাড়াও CG এবং CSG- �েপর জ� অপয ৰ্া� �িশ�ণ, CG 
এবং CSG-�েপর জ� �েয়াজনীয় সহায়তার ঘাটিত এবং 
জবাবিদিহতার অভাব, CG -েদর িনয়িমত সভা না করাও 
কিমউিনিট ি�িনেকর সু�ু �ব�াপনার অ�রায়।

দুব ৰ্ল মিনটিরং �ব�াঃ  
অ� এক সমী�ায় (িনেপাট ৰ্, ২০১১) েদখা েগেছ, কিমউিনিট ি�িনক 
েথেক েসবা �হেণর পিরমাণ কম অথচ কিমউিনিট ি�িনকগুেলার 
িনেজেদর ৈতির িনয়িমত �িতেবদেন েসবার পিরমাণ ও েসবা�হীতার 
সং�া েবিশ কের েদখােনা হেয় থােক।  দুব ৰ্ল মিনটিরং এর জ� 
কিমউিনিট ি�িনেকর েসবা �দানকারীেদর েমােটই জবাবিদিহর 
আওতায় আনা স�ব হয় না। কিমউিনিট েহলথ েকয়ার �ভাইডারগণ 
(CHCP) তােদর দািয়� ও কতৰ্� সিঠকভােব পালন কেরন না 
বেল মেন করা হয়। কিমউিনিট ি�িনকগুেলােত নানািবধ অস�িত 
এবং �িটপূণ ৰ্ পিরক�নার একিট অ�তম কারণ দুব ৰ্ল মিনটিরং এবং 
�া�য্ িবভাগ এবং পিরবার পিরক�না িবভােগর মে� সম�েয়র 
ঘাটিত।
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উপেরা� িবষয়গুেলা ছাড়াও, অ�া� �ধান সম�াগুেলার মে� 
রেয়েছ:

• কিমউিনিট ি�িনেক েকান নাগিরক সনদ �দশ ৰ্ন করা েনই, তাই 
মানুষ জােন না েয তারা েকান ধরেণর েসবা পাওয়ার অিধকারী;

• েযেহতু কিমউিনিট ি�িনক একিট অংশ�হণমূলক উে�াগ, তাই 
কিমউিনিট �েপর, কিমউিনিট ি�িনেকর অপােরশনাল গাইডলাইন 
অনুসরণ কের সব ৰ্স�িত�েম �ানীয় জনগেণর কাছ েথেক 
কিমউিনিট ি�িনেকর জ� তহিবল সং�হ করার �মতা রেয়েছ। িক� 
েবিশরভাগ কিমউিনিট ি�িনকই ‘ফা� েমািবলাইেজশেন’ দুব ৰ্ল, 
এমনিক েবিশরভাগ কিমউিনিট ি�িনেকর িনজ� �াংক অয্াকাউ� 
থাকেলও েসগুেলােত েকান অথ ৰ্ জমা নাই। এিট ��ভােব ইি�ত 
কের েয কিমউিনিট ি�িনেকর তহিবল সং�হ একিট �ধান উে�েগর 
িবষয়। �ানীয় জনগেণর কােছ েথেক তহিবল সং�েহর নীিত 
থাকেলও েবিশরভাগ কিমউিনিট ি�িনেকই তা করা হয় না;

• CHCP-রা অেনক সময় েরাগীেদর, িবেশষ কের দির� 
   এবং  সুিবধাবি�তেদর ওষুধ সরবরাহ কের না;

• কিমউিনিট ি�িনেকর কম�রা অেনক সময় দির� েরাগীেদর 
  সােথ ভাল আচরণ কের না;

• �ভাবশালী �ি�রা কিমউিনিট ি�িনক েথেক অেনক সময় 
  এমন ওষুেধর দািব কেরন যা তােদর সবসময় �েয়াজন হয়না, 
  িক� ি�িনকগুেলাও এই জাতীয় অ�েয়াজনীয় দাবী ব� 
  করেত পাের না;

• েরাগীেদর জ� আসন এবং গুরুতর অসু� েরাগীেদর জ� 
  েবেডর অভাব রেয়েছ। েমৗিলক িচিকৎসা সর�ােমরও ঘাটিত 
  রেয়েছ (েযমন, র�চাপ, রে� শকৰ্রা মাপার েমিশন);

• ি�িনেকর কাজকম ৰ্ তদারিকর ে�ে� কিমউিনিট 
  �পগুেলার স�মতার অভাব রেয়েছ; কিমউিনিট �েপর অেনক 
  সদ� িনর�র হওয়ায় তােদর �প পিরচালনার �েয়াজনীয় �ান 
  ও দ�তার অভাব রেয়েছ;

• সরকারী িনেদ ৰ্িশকা অনুসাের েসবা �দানকারীেদর 
 (HA/ FWA) িকছু তািলকাভু� �া�য্ ও পিরবার 
 পিরক�না েসবা �দান করার কথা থাকেলও, িকছু 
 কিমউিনিট ি�িনেক এই েসবাগুেলা �দান করা হয় না;

• যিদও ি�িনকগুেলা েথেক িটকা �দান েসবা েদওয়া হয়, িক� 
  তােদর িশশু ও মাতৃ�া�য্ েসবার মান অতয্� িন�মােনর।

• অেনক কিমউিনিট ি�িনেক পািন এবং �ািনেটশেনর 
  সংকেটর কারেণ অ�া�য্কর পিরেবশ িবরাজ কের;

• অেনক সময়, CHCP-গণ সম�ার দায় এড়ােত তােদর 
  িনজ� �ভাব �বহার কের থােকন;

• CG এবং CSG- �েপর কিমিটর সভায় মিনটিরং 
  অিফসারেদর কম উপি�িত;

• কিমউিনিট ি�িনেকর েসবা িবষেয় েকােনা গণশুনািন না হওয়া। 

�ানীয় সমাজ (কিমউিনিট) এবং জনগেণর 

উপর �ভাব

উপের উে�িখত সম�াগুেলার কারেণ, এিট �� েয মানুষ কিমউিনিট 
ি�িনক েথেক সিঠক �া�য্েসবা পায় না। িবেশষ কের মা এবং 
িশশুেদর �েয়াজন অনুযায়ী �া�য্েসবা �দান করা হয় না এবং 
েরাগীরা তােদর �েয়াজেনর সময় সিঠক ওষুধ অেনক ে�ে� পায় না। 
িচিকৎসার জ� মানুষেক দূর-দূরাে�র সরকাির-েবসরকাির 
হাসপাতােল েযেত হয়, ফেল একিদেক েযমন সময় ন� হয়, অ�িদেক 
�া�য্ঝুিঁকও েবেড় যায়। ফেল জনগণ কিমউিনিট �া�য্ েসবার উপর 
তােদর আ�া হারাে� এবং সরকার �া�য্ েসবার উ�িতর জ� তার 
�াে�ট অজৰ্েন ঝুিঁকেত রেয়েছ। িসিবএইচিস-ও �ামীণ জনেগা�ীর 
সামি�ক �াে�য্র উ�িতর জ� মানস�� �া�য্েসবা, পিরবার 
পিরক�না এবং পুি� েসবা �দােন বাধার মুেখামুিখ হে�।

কিমউিনিট ি�িনেকর উ�য়েন জাতীয় 
পয ৰ্ােয়র উে�াগসমূহ

�া�য্ িবষেয় কিমউিনিট ি�িনক বাংলােদশ সরকােরর অ�তম �ধান 
কম ৰ্সূিচ। সহ�া� উ�য়ন ল�য্মা�ার (MDG) চার এবং পাঁচ ন�র 
ল�য্ অজৰ্েন এিট যেথ� অবদান েরেখেছ এবং বতৰ্মােন েটকসই 
উ�য়ন ল�য্মা�ার (SDG) িতন ন�র ল�য্ অজৰ্েন এিট আরও 
অবদান রাখেছ। ২০০৯ সােল, সরকার পুনরায় বাংলােদেশ কিমউিনিট 
েহলথ েকয়ার ইিনিশেয়িটভস (RCHCIB) শুরু করার েঘাষণা েদয় 
এবং কিমউিনিট ি�িনক ে�া�ামেক পুনরু�ীিবত কের। নতুন 
কম ৰ্সূিচর ল�য্ সারা বাংলােদেশ ১৮,০০০ কিমউিনিট ি�িনক �িত�া 
এবং তােদর স�মতা বৃি� করা। এছাড়াও, ইউিনয়ন �া�য্ ও পিরবার 
ক�াণ েক� (UHFWC) এবং উপেজলা �া�য্ কমে�� 
(UHC) এখন তােদর িনজ িনজ ইউিনয়ন এবং উপেজলায় 
কিমউিনিট ি�িনক েথেক েরফার করা েরাগীেদর সহায়তা �দােনর 
জ� কাজ কের। বাংলােদেশ RCHCIB পুনরায় চালু করার সময়, 
জাতীয় েথেক উপেজলা পয ৰ্� িব�মান �া�য্ �ব�ার মা�েম 
�ক�িট মূলধারায় আনার কথা ভাবা হেয়িছল এবং েসই অনুযায়ী তার 
বা�বায়ন শুরু করা হয়। এজ�, "কিমউিনিট েবইজড েহলথ েকয়ার" 
(CBHC) িশেরানােমর একিট অপােরশনাল �য্ান, থাড ৰ্ েস�র 
ে�া�াম (HPNSDP) এর অধীেন DGHS-এ অবি�ত 
RCHCIB এর সােথ িমিলতভােব জুলাই ২০১১ েথেক বা�বািয়ত 
হেয়েছ। �থম িতন বছের, কম�রা েবিশরভাগই িবিভ� ধরেনর �ানীয় 
এবং িবেদশী �িশ�ণ েপেয়িছেলন এবং চতুথ ৰ্ বছের, েসবা 
�দানকারীেদর �ানীয়ভােব �িশ�ণ �দান করা হেয়িছল। এই সমেয় 
েবতন এবং ভাতা RCHCIB েথেক CBHC-েত �ানা�িরত 
হেয়েছ। RCHCIB েশষ হওয়ার পর, CBHC’র মা�েম 
কিমউিনিট ি�িনেকর সম� কায ৰ্�ম পিরচািলত হে�। 
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একই সমেয়, এ সমেয় েবিশরভাগ পিরতয্� কিমউিনিট ি�িনকগুেলা 
েমরামত করা হেয়েছ, এবং ওষুধ, িচিকৎসা সর�াম এবং িচিকৎসার 
�েয়াজনীয় সম� সাম�ী ধীের ধীের সরবরাহ করা হেয়েছ। 

ধীের ধীের কায ৰ্করী ি�িনেকর সং�া বাড়েছ এবং বতৰ্মােন �ানীয় 
জনগণও কিমউিনিট ি�িনেকর সহায়তা করেত এিগেয় আসেছ। 
CBHC-এর মূল উে�� হল দির�, �াি�ক জনেগা�ী এবং দুব ৰ্ল 
জনেগা�ীর �িত িবেশষ মেনােযাগ িদেয় �া�য্েসবা, পিরবার 
পিরক�না এবং পুি�েসবা �দান কের �ামীণ জনেগা�ীর সামি�ক 
�াে�য্র অব�ার উ�িত করা। CBHC-এর একিট মূল ল�য্ হে� 
কিমউিনিটেক স�ৃ� কের ইউিনয়ন ও উপেজলা পয ৰ্ােয়র সরকারী 
�া�য্ েসবা �িত�ােনর সােথ কায ৰ্করী সংেযাগ �াপন করার মা�েম 
উ�ত �া�য্, পিরবার পিরক�না এবং পুি�েসবা িনি�ত করা।  

অিধক�, কিমউিনিট ি�িনক সরকােরর �াথিমক �া�য্েসবা 
অবকাঠােমার �িতিনিধ� কের যা এখন 'কিমউিনিট ি�িনক েহলথ 
সােপাট ৰ্ �া� অয্া� ২০১৮'-এর অধীেন সরকাির-েবসরকাির খােতর 
অথ ৰ্ায়েন পিরচািলত হয়। এিদেক সরকার একিট '�া� ফা�' গঠেনরও 
পিরক�না করেছ যােত দীঘ ৰ্েময়ােদ কম ৰ্সূিচিট সু�ুভােব চলেত 
পাের। �া�য্খাত িবগত বছেরর তুলনায় �মবধ ৰ্মান হাের িবকিশত 
হেয়েছ এবং সরকার �ানীয় পয ৰ্ােয় জনগেণর কােছ েপৗঁছােনার জ� 
CBHC ে�া�ামগুেলােক অ�ািধকার িদেয়েছ। 'কিমউিনিট ি�িনক 
েহলথ সােপাট ৰ্ �া� অয্া� ২০১৮-এর ধারা ১০ অনুযায়ী �ানীয় পয ৰ্ােয় 
�া�য্ েসবা �িত�ােনর কায ৰ্কািরতা বৃি�র জ� �ামীণ জনেগা�ীর 
অ�ভু ৰ্ি�র কথা উে�খ করা হেয়েছ।

কিমউিনিট ি�িনেকর েসবার মান উ�য়েন 
�ানীয়-পয ৰ্ােয়র উে�াগসমূহ

অেনক এনিজও কিমউিনিট ি�িনেকর অংশীদার, যােদর েবিশরভাগই 
�ানীয় জনগেণর অংশ�হেণর মা�েম ি�িনেকর েসবা এবং 
নাগিরকেদর অিধকার স�েকৰ্ সেচতনতা বৃি�র লে�য্ কাজ করেছ। 
স�িত, িপফরিড �ক� NTF-েক সােথ িনেয় সরকাির কম ৰ্কতৰ্া, 
েনতৃ�ানীয় �ি�বগ ৰ্ এবং নাগিরক সমাজেক স�ৃ� কেরেছ যােত 
কের নীিতগত সম�াগুেলােক আরও ভালভােব সম�য় ও পিরচালনা 
করা যায়। নাগিরক সংগঠেনর �িতিনিধ, মাি�-অয্া�রস 
পাট ৰ্নারিশপ (MAP) এবং েজলা পিলিস েফারাম (DPF) এর 
সদ�বৃ� একি�ত হেয় জাতীয় পয ৰ্ােয় নীিত �ণয়েন �ানীয় পয ৰ্ােয়র 
�ান এবং অিভ�তা িনেয় কথা বলেছন। জাতীয় পয ৰ্ােয় নীিত 
িবষয়ক আেলাচনায় এেত েয শুধু �ানীয় অিভ�তা তুেল ধরার সুেযাগ 
হে� তা নয় বরং �ানীয় পয ৰ্ােয়র উে�াগ এবং জাতীয় পয ৰ্ােয়র 
সংলােপর মে� একিট েসতুব�নও ৈতির করেছ। 

NTF-এর �িতিটেত দুিট �প রেয়েছ: একিট েকার �প, যা 
কায ৰ্িনব ৰ্াহী �েপর সদ� এবং একিট সাধারণ �প যা DPF েজলার 
অ�া� সদ�সহ িপফরিড �কে�র ২১ েজলার ে��ােসবীেদর িনেয় 
গিঠত। েজলা পয ৰ্ােয় NTF সদ�রা কিমউিনিট ি�িনেকর েসবার 
মােনা�য়েনর জ� কতৃৰ্পে�র সােথ িনিবড়ভােব কাজ করেছ। 
এনিটএফ সদ�রা তােদর কম ৰ্ এলাকায় যথাযথ কতৃৰ্পে�র সামেন 
নাগিরকেদর কথা বলার জায়গা ৈতির কেরেছ এবং ফল�রূপ �ানীয় 
পয ৰ্ােয় িকছু ইিতবাচক উে�াগ গৃহীত হেয়েছ। েযমনঃ 

• বােগরহােট গণশুনািনেত NTF এর প� েথেক কিমউিনিট ি�িনক 
িবষেয় উে�গ �কাশ কের। এই ে�ি�েত �ানীয় সরকােরর 
উপ-পিরচালক িনয়িমতভােব িসিজ এবং িসএসিজ �েপর সভা 
আেয়াজেনর জ� ৭৫িট ইউিনয়ন পিরষদেক তােদর �া�য্ বােজেটর 
২০% বরা� করেত একিট িচিঠ ইসুয্ কেরেছন। এখন �ানীয় জনগণ 
আরও েবিশ সহায়তা করেছ এবং স�িত বােগরহাট সদর উপেজলায় 
কারাপাড়া এলাকার জনগণ কিমউিনিট ি�িনেক িবিভ� েমরামেতর 
জ� ৪,০০০ টাকা দান কেরেছন৷ 

• জামালপুেরর কিমউিনিট ি�িনকগুেলােত গভৰ্বতী মিহলােদর 
সহায়তার জ� ২২ জন িমডওয়াইফ িনেয়াগ করা হেয়েছ। 

• েমৗলভীবাজােরর �ানীয় �া�য্ কতৃৰ্প� ২৮িট কিমউিনিট �পেক 
পুনগ ৰ্ঠন এবং ২৮ জন িসএইচিসিপেক একিট উ�ত েরফােরল 
িসে�েমর উপর �িশ�ণ �দান কেরন।    

• প�গেড় ইউিনয়ন �া�য্ পিরদশ ৰ্করা ি�িনক পয ৰ্েব�েণর হার 
বািড়েয়েছ। এখন তারা �িতিট কিমউিনিট ি�িনেক একবােরর 
পিরবেতৰ্ স�ােহ দু’বার পিরদশ ৰ্ন করেছন।

কিমউিনিট ি�িনক এর েসবার মান উ�য়েন 
করণীয়/ সুপািরশসমূহ 
 
কিমউিনিট ি�িনকগুেলার েসবার মান উ�য়েনর ে�ে� িনে�া� 
সুপািরশসমূহ মা�িমক ত� পয ৰ্ােলাচনা এবং NTF-এর 
মতামেতর িভি�েত উে�খ করা হল:

কিমউিনিট ি�িনেক দ� ও েযা� �া�য্ কম� িনেয়াগ �দান: 
�াম পয ৰ্ােয় িনধ ৰ্ািরত অতয্াব�ক েসবা �ােকজ (ইএসিপ) সমূহ 
�দােনর জ� কিমউিনিট ি�িনেক কম ৰ্রত �া�য্কম�েদর �েয়াজনীয় 
দ�তা থাকেত হেব। যিদও এখেনা েবিশর ভাগ কম�রই দ�তার 
অভাব রেয়েছ। এজ� কিমউিনিট ি�িনকগুেলােত িচিকৎসা েসবায় 
�িশি�ত কম� িনেয়াগ করা �েয়াজন। 

ি�িনেক �া�য্ কম�েদর উপি�িত িনি�তকরণ: 
সরকাির িনয়ম অনুযায়ী কিমউিনিট ি�িনকগুেলা স�ােহ ছয় িদন 
�াভািবক কম ৰ্ঘ�াগুেলােত েখালা থাকার কথা। তথািপ, েবিশর ভাগ 
ি�িনেক �া�য্ কম�রা রুিটন েমেন চেলন না। এমনিক অেনক ি�িনেক 
কম�রা িদেনর পর িদন অনুপি�ত থােকন। কম�েদর িনয়িমত 
উপি�িত এবং সময় �ব�াপনার িবষয়িট কেঠারভােব বা�বায়ন 
করেত হেব।

ওষুধ এবং �েয়াজনীয় িচিকৎসা সর�ােমর িনয়িমত সরবরাহ 
িনি�ত করা: 
যিদও কিমউিনিট ি�িনকগুেলােত েবশ িকছু ওষুধ সরবরাহ করা হয়, 
িক�, এে�ে� �ায়শই অ�ব�াপনা ল�য্ করা যায়। েবিশরভাগ 
কিমউিনিট ি�িনেক �াথিমক িচিকৎসা সর�ােমর সরবরাহও 
অপয ৰ্া�। ি�িনকগুেলার কায ৰ্কািরতা িনি�ত করার জ� ওষুধ ও 
�াথিমক িচিকৎসা সর�ােমর িনয়িমত এবং পয ৰ্া� সরবরাহ 
�েয়াজন।

৪



কিমউিনিট ি�িনেকর যথাযথ েভৗত অবকাঠােমা ৈতির ও 
র�ণােব�ণ করা:
কিমউিনিট ি�িনক ভবনগুেলার মান িনয়িমত পিরদশ ৰ্ন করা উিচত 
এবং �েয়াজনীয় সং�ার করা উিচত। �াথিমক সুিবধা এবং 
পির�ার-পির��তা বজায় রাখা উিচত, যােত েরাগীরা ি�িনেক েযেত 
�া��য্ েবাধ কেরন। সম� ি�িনেক িবশু� পািন ও িবদুয্ৎ সরবরাহ 
এবং পির�ার টয়েলট িনি�ত করা উিচত।

ত�াবধান, িনরী�ণ, জবাবিদিহ এবং �ানীয় জনগেণর অংশ�হণ 
িনি�েত েসবা�হীতা িনভ ৰ্র টুলস �েয়াগ:
েসবা�হীতার অথ ৰ্ �দােনর �মতা থাকুক বা না থাকুক, তার যথাথ ৰ্ ও 
স�ানজনক েসবা পাওয়া িনেয় �� করার মেতা স�মতা থাকেত 
হেব। এর জ� জাতীয়, �ানীয় এবং খানা পয ৰ্ােয় �া�য্ সং�া� 
এসিডিজর অ�গিতর �� ও সব ৰ্জনীন িবে�ষণ এবং িনয়িমত 
জবাবিদিহমূলক মিনটিরং �েয়াজন। �িতেবদন ৈতিরেত কায ৰ্কর ও 
জনবা�ব জবাবিদিহ টুলস সহায়ক ভূিমকা রাখেত পাের। এ জাতীয় 
�িতেবদন এবং এর পয ৰ্ােলাচনা কের �া�য্েসবার লি�য্ত সূচেকর 
অ�গিত মূ�ায়ন করেত �ানীয় এবং জাতীয় পয ৰ্ােয়র সুিবধাগুেলােক 
�ািত�ািনক করা উিচত। 

কিমউিনিট ি�িনেকর জবাবিদিহ, মিনটিরং এবং ত�াবধান �ব�া 
আরও েজারদার করেত হেব। ি�িনকগুেলােত েসবা �দান িনি�ত 
করার লে�য্ উপর েথেক িনেচ (অথ ৰ্াৎ, ঊ�ৰ্তন কতৃৰ্পে�র কাছ 
েথেক) এবং অনুভূিমকভােব (অথ ৰ্াৎ, �ানীয় েলাকেদর কাছ েথেক) 
উভয় ে�ে�ই একিট উপযু� পয ৰ্েব�ণ �ব�া ৈতির এবং অনুসরণ 
করা উিচত। ি�িনকগুেলােত অিভেযাগ বা� �াপন এবং িসিটেজনস 
চাট ৰ্ার �দশ ৰ্ন করা উিচত।

কিমউিনিট �প এবং কিমউিনিট সােপাট ৰ্ �পগুেলার স�মতা বৃি�:
কিমউিনিট ি�িনক �ব�াপনায় �ানীয় জনগেণর অংশ�হণ িনি�ত 
করার জ� েয কিমউিনিট �প এবং কিমউিনিট সােপাট ৰ্ �প গিঠত হয় 
েসগুেলা বা�েব অকায ৰ্কর। �িত�িতব� এবং সি�য় সদ�েদর িনেয় 
এই �পগুেলােক পুনগ ৰ্ঠন করা অতয্� গুরু�পূণ ৰ্৷ কিমউিনিট �প এবং 
কিমউিনিট সােপাট ৰ্ �পগুেলার সি�য়ভােব কিমউিনিট ি�িনেকর 
েসবাগুেলা পয ৰ্েব�ণ করা এবং �েয়াজনীয় সহায়তা �দান করা 
উিচত। তােদরও সমােজর মানুেষর কােছ জবাবিদিহ করেত হেব। 
উপর�, ইউিনয়ন পিরষদ �ারা কিমউিনিট �পগুেলার জবাবিদিহ 
থাকেত হেব। একজন িনব ৰ্ািচত জন�িতিনিধ এবং �ানীয় সরকােরর 
�ধান িহসােব ইউিপ েচয়ার�ানেক কিমউিনিট �পগুেলার কায ৰ্করী 
ত�াবধায়ক িহসােব িনযু� করা েযেত পাের; এমনিক িতিন  
ইউিনয়েনর মে� থাকা সব দেলর উপেদ�া িহসােবও থাকেত 
পােরন।

মাি� পারপাস েহলথ ভলাি�য়ার (MHV) িনি�ত করা: 
DGHS-এর অধীেন কিমউিনিট িভি�ক �া�য্ পিরচয ৰ্া পিরক�না 
অনুসরণ কের, �িতিট কিমউিনিট ি�িনেকর অধীেন ৫-৭ জন মাি� 
পারপাস েহলথ ভলাি�য়ার িনযু� করার সুেযাগ রেয়েছ। 

এখেনা অেনক কিমউিনিট ি�িনক MHV িনেয়াগ বা তােদর কােজ 
লাগােনার ে�ে� অেনক িপিছেয় আেছ। এই ে��ােসবকরা েসবার 
গুণগতমান উ�ত করা এবং কিমউিনিট ি�িনেকর েসবা �দােনর �িত 
জনগেণর স�ি�র একিট উে�খেযা� িনয়ামক।

সরকার ও এনিজওর সম�য় এবং সরকাির ও েবসরকাির অংশীদাির 
(িপিপিপ) �ি�য়া শি�শালীকরণ:
কিমউিনিট ি�িনেকর েসবা পিরি�িত উ�য়েনর জ� ও সম�েয়র 
জ� সরকার ও এনিজও উভেয়র ইিতবাচক মেনাভাব থাকা দরকার। 
ইিতবাচক ধারণা এবং মতামতেক �াগত জানােনা এবং উভয় পে�র 
মে� কােজর �ীকৃিত �দান, সম�া সমাধান এবং পার�িরক 
েবাঝাপড়া বাড়ােত সহায়ক। একিট কায ৰ্কর ফেলা-আপ এবং 
মিনটিরং িসে�েমর �েয়াজন যা কিমউিনিট ি�িনক এর 
সুপািরশগুেলা  িবেবচনা কের �া�য্েসবা �দােনর প�িতগত 
বাধাগুেলা দূর করেত সহায়তা করেত পাের। 

ি�িনকগুেলার জ� �ানীয় মানুেষর দান তথা �ানীয় তহিবল সং�হ 
েজারদার করা: 
কিমউিনিট �পগুেলা �ানীয় পিরবারগুেলার সাম�ৰ্ অনুযায়ী তােদর 
কাছ েথেক সাবি�পশন িফ (চাঁদা) সং�হ করার েচ�া করেত পাের। 
এছাড়াও ি�িনেক অনুদােনর জ� সমােজর িব�বানেদর সােথ 
েযাগােযাগ করা েযেত পাের। ে��া অনুদান �হেণর জ� একিট 
এনডাউেম� ফা� গঠন করা েযেত পাের। এ ফা�েক কিমউিনিট 
ি�িনকগুেলার উ�য়েনর পাশাপািশ গিরব েরাগীেদর অিধকতর ও 
উ�ততর িচিকৎসার জ� আিথ ৰ্ক সহায়তা �দােনর কােজ লাগােনা 
েযেত পাের।

কিমউিনিট ি�িনেকর েসবা িবষেয় সেচতনতামূলক �চারণা: 
কিমউিনিট ি�িনক স�েকৰ্ জনগেণর সেচতনতা বাড়ােত হেব এবং 
কিমউিনিট ি�িনকগুেলার েসবার মােনর উ�িতকে� িনয়িমত ৈবঠক 
অনু�ােনর �ব�া করেত হেব। কিমউিনিট ি�িনক েথেক ওষুধসহ 
আেরা িক ধরেণর েসবা পাওয়া যায় জনগণেক েস স�েকৰ্ সেচতন 
করেত হেব। একইসে� তােদরেক এ িবষেয়ও সেচতন করেত হেব 
েয কিমউিনিট ি�িনক �দ� েসবা ও কিমউিনিট ি�িনেকর গুণগতমান 
বজায় রাখার ে�ে� তােদর ভূিমকা রেয়েছ। কিমউিনিটর বৃহ�র 
�পসমূহ েযমন িশ�ক, ধম�য় েনতা, িবিভ� �েপর �িতিনিধ, মা, 
িকেশার-িকেশারী ও যুবসমাজেকও কিমউিনিট ি�িনেকর েসবা 
স�েকৰ্ সেচতন করেত হেব এবং কিমউিনিট ি�িনক সং�া� 
িবষয়ািদর সােথ তােদরেক স�ৃ� করেত হেব। 

কিমউিনিট ি�িনকগুেলােত উ�ত েসবা �দােনর সুিবধােথ ৰ্ এনিটএফ 
সদ�বৃে�র পরামেশ ৰ্র িভি�েত আরও িকছু সুপািরশ উে�খ করা হল:  

•  ি�িনকগুেলার র�ণােব�েণর জ� বরা�কৃত �ানীয় 
   তহিবল দ�তার সােথ �য় করা;

•  �ামবাসীেদর কিমউিনিট ি�িনক েথেক �া�য্েসবা িনেত 
  উৎসািহত করেত �া�য্েসবা �দানকারীেদর �াম 
  পিরদশ ৰ্েন পাঠােনা;
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•  জনগেণর মে� কিমউিনিট ি�িনক েথেক েসবার চািহদা ৈতির করা যােত তারা জরুির পিরি�িতেত কিমউিনিট ি�িনক েথেক �া�য্ েসবা 
   িনেত যায়;

•  জরুরী মাতৃ� েসবার জ� িমডওয়াইফ এবং অ�া� সহায়তা কম� িনেয়াগ করা;

• কিমউিনিট ি�িনক পিরচালনায় সদ�েদর সব ৰ্ািধক উপি�িত িনি�ত করার জ� কিমিটর সভা পিরচালনাকারী �ানীয় এনিজওেদর জিড়ত করা;

• পির��তা কম�, িনরাপ�া কম�, এবং অ�া� সহায়তা কম� িনেয়াগ, এবং

•  জনসং�ার অনুপােত ওষুধ পাওয়ার জ� িবেশষ �ব�া করা।

কিমউিনিট ি�িনকগুেলা ইিতমে� েয সীমাব�তার স�ুখীন হে�, তা িবেবচনায় িনেয় এটা বলা যায় েয, েসখােন েসবার মান উ�ত করা সহজ 
নয়। েযেকােনা �কৃত উ�িতর জ� সকল ে�কেহা�ারেদর সি�িলত এবং সমি�ত �েচ�ার �েয়াজন। NTF এর অিভ�তার উপর িভি� কের 
বাংলােদেশর কিমউিনিট ি�িনকগুেলােত েসবার মান উ�ত করার জ� সুপািরশকৃত েকৗশলসমূহঃ

কিমউিনিট ি�িনেক েযা� কিমউিনিট �া�য্ কম� িনেয়াগ করা

ি�িনেক �া�য্ কম�েদর উপি�িত িনি�তকরণ

ওষুধ এবং �েয়াজনীয় িচিকৎসা সর�ােমর িনয়িমত সরবরাহ িনি�ত করা

কিমউিনিট ি�িনেকর যথাযথ েভৗত অবকাঠােমা ৈতির  ও র�ণােব�ণ

ত�াবধান ও পিরবী�ণ �ব�া শি�শালীকরণ

কিমউিনিট �প এবং কিমউিনিট সােপাট ৰ্ �পগুেলার স�মতা বৃি�

মাি� পারপাস েহলথ ভলাি�য়ার িনি�ত করা

সরকার ও এনিজওর সম�য় এবং সরকাির ও  েবসরকাির অংশীদাির (িপিপিপ) 
�ি�য়া শি�শালীকরণ 

ি�িনকগুেলার জ� �ানীয় মানুেষর দােন তহিবল �ব�াপনা েজারদার করা

কিমউিনিট ি�িনেকর েসবা িবষেয় সেচতনতামূলক �চারণা

কিমউিনিট েবইসড েহলথ েকয়ার, িডিজএইচএস 

কিমউিনিট েবইসড েহলথ েকয়ার, িডিজএইচএস 

কিমউিনিট েবইসড েহলথ েকয়ার, কিমউিনিট �প

কিমউিনিট েবইসড েহলথ েকয়ার, কিমউিনিট �প, 
�ানীয় সরকার ও েবসরকাির �িত�ানসমূহ

উপেজলা েহলথ এ� ফয্ািমিল �ািনং অিফসার, 
কিমউিনিট �প, কিমউিনিট সােপাট ৰ্ �প, �ানীয় 
সরকার

কিমউিনিট েবইসড েহলথ েকয়ার, কিমউিনিট �প, 
কিমউিনিট সােপাট ৰ্ �প, �ানীয় সরকার

কিমউিনিট েবইসড েহলথ েকয়ার, কিমউিনিট �প, 
কিমউিনিট সােপাট ৰ্ �প, �ানীয় সরকার

কিমউিনিট �প, কিমউিনিট সােপাট ৰ্ �প, �ানীয় 
সরকার, িসএসও 

কিমউিনিট েবইসড েহলথ েকয়ার, িসএসও, �া�য্ ও 
পিরবার ক�াণ ম�নালয়, কিমউিনিট �প

কিমউিনিট েবইসড েহলথ েকয়ার, িসিভল েসাসাইিট 
অরগানাইেজশন, �ানীয় সরকার 

েকৗশলসমূহ দািয়��া� সং�া

এই �কাশণার িবষয়ব� েকবল এনিটএফ এবং গেবষকেদর (ডঃ এস এম জােহদুল ইসলাম েচৗধুরী এবং ডঃ এস এম জুলিফকার আলী, 
িবআইিডএস)। এিট বাংলােদশ সরকার, ইউেরািপয়ান ইউিনয়ন এবং ি�িটশ কাউি�েলর মতামতেক �িতফিলত কের না।    



ছিবঃ কিমউিনিট ি�িনেকর সামেন মানুষ লাইন ধের েসবা িনে�।
�ানঃ মু�াইট, বােগরহাট। 

েদশজুেড় ৫৪ শতাংশ নারী 
িসএইচিসিপ েসবা িদে�ন 
কিমউিনিট ি�িনেক। 
-িসিবএইচিস, �া�য্ অিধদ�র, �া�য্েসবা িবভাগ, 
�া�য্ ও পিরবার ক�াণ ম�ণালয়


