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মাঠ পয�ােয় সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালার ব�বহার
বাংলােদেশর উ�র�াে� হিরপুর ইউিনয়েনর �টংরামারা �ােমর
এক গৃহবধূ মািবয়া। �স কথা বলিছেলা িজআরএস বা অিভেযাগ
�িতকার ব�ব�ার মাধ�েম জিম সং�া� িববােদ স�িত তার
করা একিট অিভেযাগ িনেয়। মািবয়া বাস কের দৃি� ন�ন
একিট �ােম। গাছ পালা আর �াকৃিতক আবেহ �যেকউ শহেরর
জ�াল ভুেল িকছু�ণ �হঁেট বুক ভের �াস িনেত পাের এখােন।
িঠক �সখােন বেসই মািবয়া কথা বলিছেলন িপফরিড �কে�র
এ�লাইন সারেভ করেত আসা িকছু ত�ণ গেবষেকর সােথ।
সরকাির �সবা আর সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালা স�েক�
মািবয়া কতটুকু �বােঝ �সটাই িছেলা আেলাচনা িবষয়।
পিরবােরর রােতর খাবােরর জন� মাছ কাটেত কাটেত �স
বলিছেলা �য �িতেবিশর সােথ িমেল কীভােব িজআরএেসর
মাধ�েম জিম সং�া� িবষেয় একিট অিভেযাগ দােয়র
কেরিছেলা। যিদও �সটা খুব �বিশ ফল�সূ হয়িন। তাও
সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালার �ারা এেকবাের িনয়ম �মেন
অিভেযাগ করার �য একটা জায়গা আেছ �সটা �জেনই �স মু�।
এর আেগ �স জানেতাই না �য কার কােছ �গেল বা কীভােব
সরকাির �সবা িবষেয় অিভেযাগ করা যােব। মািবয়ার মেতা
সারােদেশ এমন অেনেকই আেছ যারা জােন না কীভােব
ঝােমলা ছাড়া সরকাির �সবা পাওয়া যায়, িক� িশখেছ।

একইভােব মািবয়ার �িতেবিশ �বগেমরও সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালা িনেয় অিভ�তা হেয়েছ। �বগেমর শা�িড় বয়� ভাতা
�পেতন। �ানীয় জন�িতিনিধেদর সহায়তায় �বগম এ িবষেয় িকছু ���পূণ� তথ� �পেয়েছ। �বগেমর পিরবার িকছু সরকাির সহায়তা
(অথ�) পাওয়ায় �স খুিশই িছেলা। তেব �ায়ই �য এর ব�ত�য় ঘেট, �সটা িনেয় িকছুটা ��াভও তার আেছ। িবেশষ কের �কািভড ১৯
এর সময়�েলােত �বগেমর পিরবার �কান সরকাির অথ� পায় িন। সরকাির সহায়তা বা অথ� �য তার পাওয়ার কথা �সটা �স �জেনেছ
িমিডয়ার মাধ�েম। সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালা িনেয় তােক িজ�াসা করা হেল �স বেল �য এ�েলা �য আেছ �স জােন। িক�
�সটা কতটুকু তার কােজ লাগেব, �সটা িনেয় খািনকটা সি�হান। 

িপফরিড �কে�র সব�েশষ এ�লাইন সারেভ অনুসাের �িত পাঁচিট পিরবােরর মেধ� িতনিটই সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালা স�েক�
জােন। �বিশরভাগ মানুষই �ানীয় জন�িতিনিধেদর কাছ �থেক এ স�েক� �েনেছ। �ােমর ত�ণ স�দােয়র অেনেকই ই�ারেনেট
(�ফসবুক, �গল, ইউিটউব ইত�ািদেত �চািরত িব�াপন) �থেকও এ স�েক� �জেনেছ। পরবত�ীেত তারা পিরবােরর বয়� �লাক,
অথ�াৎ যারা ই�ারেনট খুব একটা ব�বহার কের না, তােদরেকও এ স�েক� জানায়। িপফরিড �কে�র জিরপকারীেদর সােথ কথা
বলা �িতিট পিরবারই সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালার ��� বুঝেত �পেরেছ এবং �েয়াজেন ভিবষ�েত এ নীিতমালা ব�বহার করার
�ত�াশা ব�� কেরেছ। মূলধারা ও সামািজক গণমাধ�ম�েলােত যথাযথ �চারণা ও �ানীয় পয�ােয় জন�িতিনিধেদর সেচতনতামূলক
কম�কা� সব বয়েসর নাগিরকেক তােদর অিধকার আর সামািজক জবাবিদিহ িনি�তকরেণ আরও �সা�ার করেত পাের। এেত
সরকাির �সবা, ন�ায় িবচার আর তেথ�র অবাধ �বােহ িনি�ত হেব সকেলর সমান অিধকার।

মািবয়া িকংবা �বগেমর মেতা আরও অেনেকই এখন সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালা ও এ�েলার ব�বহার স�েক� জােন। অেনেকই
এত কিঠন কিঠন শ� বুেঝ উঠেত না পারেলও সহেজই বুিঝেয় বলার িঠকই ধরেত পারিছেলা �য তােদর জীবনমান উ�য়েন
সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালা কেতাটা ���পূণ�। 

সা�াৎকার িদেত িদেতই পিরবােরর জন�
রােতর খাবার �তির করেছ মািবয়া

�বিশরভাগ মানুষই �ানীয় জন�িতিনিধেদর কাছ �থেক সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালা
স�েক� �জেনেছ। �ােমর ত�ণ স�দােয়র অেনেকই ই�ারেনেট (�ফসবুক, �গল,

ইউিটউব ইত�ািদেত �চািরত িব�াপন) �থেকও এ স�েক� �জেনেছ।
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�ানীয় জন�িতিনিধগণ কীভােব সরকাির �সবা পাওয়ােক সবার জন� আরও সহজ করেত পাের
তা িনেয় আেলাচনা করিছেলা �বগম।

মাঠ পয�ােয় সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালার
ব�বহারঃ একজন িডিপএফ সদেস�র অিভ�তা

�রহানা �বগম বুঝেত পারিছেলন
�য তার এলাকার নারী উ�য়েন
কাজ করা সংগঠনিটর বােজট ও
কায��েম �কাথাও একটা
ঝােমলা হে�। কােজই �স ��
�তােল। িক� একজন সাধারণ
নাগিরক হওয়ায় দািয়��া�
কম�কত�া তােক উলেটা �� ছঁুেড়
�দয়, ’আপিন �ক �য আপনার
কােছ আমার জবাবিদিহ করেত
হেব?’ িক� �রহানা �ধু সে�হ
কেরই বেস থােক িন। �স
রীিতমেতা তথ� জানেত �চেয়
একটা আেবদন কের বেস । 
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তথ� অিধকার আইন ও অিভেযাগ �িতকার ব�ব�া ব�বহার করা িবষেয় একিট গ� বলিছেলন নােটােরর িডিপএফ সদস�, পারভীন
আ�ার। পারভীন একই সােথ এলাকার একজন সুশীল সমাজ �িতিনিধ িহেসেবও কাজ করেছ অেনকিদন �থেক। তার এলাকায়
'বামন ডাঙা মিহলা উ�য়ন সিমিত' নােম একিট সংগঠন নারীর �মতায়েন কাজ কের। �রহানা �বগম এলাকার একজন সাধারণ
নাগিরক। �স সংগঠনিটর কায��ম স�েক� িকছু তথ� জানেত চায়। িবেশষ কের সরকার �থেক আসা অথ� সাহায� �কান খােত ব�য়
হে� �স িবষেয় �স �� কের। িক� সংগঠনিটর দািয়��া� কম�কত�া তােক তথ� িদেত অ�ীকৃিত জানায়। পের ইউিনয়েনর
�চয়ারম�ান পারভীন আ�ােরর কােছ আেস সাহােয�র জন�। কারণ পারভীন তার এলাকায় নারী অিধকার িনেয় কাজ করেছ ব�িদন
ধের। কােজই এ ধরেণর সংগঠেন তার পিরিচিত একটা ভােলা রকেমর �ভাব �ফলেত পাের। 

পারভীন আ�ার িবষয়িট িনেয় সংগঠনিটর নারী িবষয়ক কম�কত�ার কােছ যান। িক� তােকও তথ� িদেত না চাইেল পারভীন দৃঢ়ভােব
বেল �য তথ� অিধকার আইন অনুসাের অনুেমািদত �যেকান তথ� পাওয়ার অিধকার সকেলর আেছ। তথ� না �পেল িনয়ম �মেন তথ�  
অিধকার আইেনর মাধ�েম তার িব�ে� আিপল করেব। এর পেরর িদনই �িত�ানিটর দািয়��া� কম�কত�া পারভীনেক �ফান িদেয়
জানায় �য সম� তথ� তােক �দয়া হেব। পারভীন বলিছেলন,

�স আরও বেল, ‘�নেলনই �তা, িনেজর এলাকার একটা �িত�ান �থেক �রহানার চাওয়া তথ� �যাগাড় করেত িক� আমার ব�ি�গত
�ভাব খাটােনা লাগেলা। িক� বািক সবার কী হেব? সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালােক আরও কায�কর করেত �সবাদাতা ও �হীতা-
দুই প�েকই সমান ভােব সেচতন হেত হেব।

সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালার মাধ�েম আমরা সহেজ সরকাির �সবা
�পেত পাির। এেত মানেুষর জীবন আরও সহজ হেয়েছ। িপফরিড �কে�র
মাধ�েম আমরা খবু ভােলাভােব এই নীিতমালা ব�বহােরর িনয়ম�েলা
�জেনিছ। িক� �রহানা �বগেমর মেতা সাধারণ নাগিরকেদর জন� এই

নীিতমালা ব�বহার করা অেনক সময় ক�ন হেয় দঁাড়ায়।

উপেরর ছিব� মূলত কৃি�ম বুি�ম�া ব�বহার কের �তির করা এক� ��চ। ছিবেত িপফরিড �কে�র
এ�লাইন জিরেপর এক� �ফাকাসড �প িডসকাশেন অংশ িনে�ন পারভীন আ�ার।    



‘আিম তােক বললাম, উেঠ দাঁড়ান! আপনােক এক মােসর জন� বরখা� করা হেলা।’
বলিছেলন, কাম��াহার, নােটার �পৗরসভার একজন ওয়াড�  কাউি�লর। এভােবই
একজন সরকাির কম�কত� ার দনু�িতর িব�ে� �েখ দঁাড়ােনার গ� বলিছেলা �স। 

পিরবত� েনর গ�ঃ সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালা
কীভােব জন�িতিনিধেদর তৃণমূল পয�ােয় দনু�িত

�রােধ সাহায� করেছ

একিদন িসিট কেপ�ােরশন অিফেস �গেল একজন
সাধারণ নাগিরক তার কােছ চুেট আেস সাহােয�র জন�।
‘আপা, আপনােক �ভাট িদেয়িছ আমােদর অিধকার
র�ার জন�। িক� চারপােশ �দখিছ �কবল দুন�ীিত আর
অব�ব�াপনা। বেলন �তা, আমার মেতা একজন গিরব
মানুেষর পে� জ� সনেদ নাম সংেশাধেনর জন� ১২০০
টাকা ঘুষ �দয়া িক স�ব?’ এমন আকি�ক �ে� িকছুটা
িবহবল হেয় কাম��াহার নরম গলায় িজে�স করেলা,
‘আপিন িক িসিটেজন’স চাট�ার (�সবা �দান �িত�িত)
�বাড�িট �দেখেছন, আপা? জ� সনেদ নাম সংেশাধেনর
িফ িক এইটাই িলখা?’ উ�র আসেলা, ‘না আপা। ১০০
টাকা �লখা!’

কাম��াহার তখন মুেখ �নকাব �টেন সাধারণ
নাগিরেকর ছ�েবেশ �সই কম�কত�ার কােছ �গেলা। �স
িজে�স করেলা, ‘আ�া, আমার জ� সনেদ নাম
সংেশাধন করা �েয়াজন। কী করেত হেব এখন?’ যা
ধারণা িছেলা �সটাই হেলা। কম�কত�ািট তার কােছ
১২০০ টাকা ঘুষ �চেয় বসেলা। কাম��াহার তখন পদ�া
খুেল ওয়াড� কাউি�লেরর ��প আ��কাশ করেলা।
এরপর ঐ কম�কত�ার িব�ে� ঊ��তন কতৃ�পে�র কােছ
এক মাস সামিয়ক ভােব বরখা� করার আেবদন
জানােলা এবং �সিট গৃহীত হেলা। কাম��ানহার
বলিছেলন,

নাগিরকেদর িঠকভােব সরকাির �সবা �পেত সাহায� করেছ সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালা। মাঠ পয�ােয় ব� সমস�া থাকা সে�ও
সামািজক জবাবিদিহ নীিতমালার মাধ�েম িকছুটা হেলও িনি�ত হে� ��তা ও সুশাসন। সুদূর �সাির ফল লােভর জন� সামািজক
জবাবিদিহ নীিতমালা িবষয়ক �ােনর �সার ঘটােত হেব সরকাির কম�কত�া, �ানীয় জন�িতিনিধ, এবং জনসাধারেণর মােঝ।               

শাি� �তা �কবল একটা সামিয়ক �িতকার। দনু�িত �িতেরােধ
আমােদর দরকার �টকসই পদে�প। সামািজক জবাবিদিহ
নীিতমালা ও নাগিরক অিধকার িনেয় জনগণেক সেচতন করা
এবং �সবাদাতােদর �িশ�ণ �দয়ার মাধ�েম এ সমস�া�েলার

দীঘ��ায়ী সমাধান করা স�ব’। 

৪



এই �কাশনা� ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর আিথ�ক সহায়তায় �তির। �কাশনার িবষয়ব�র দািয়�
��াটফম�স ফর ডায়ালগ �কে�র। এ� ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর মতামতেক �িতফিলত নাও করেত পাের।


