
কেন কবেচ্ছাসেবছা গুরুত্বপূর্ণ 

পরিবর্ণসনি করেক্ছাপট 

 



আমাদের কেন এেটি কেইদের
ক�ালায় পটর�র্তন েরোর?

কবেচ্াদে�া েী এ�ং টেভাদ� 
এর ধারণা পটর�টর্তর হদচ্ ?   

স্করটশ জনগসরি মস্যে কবশ রেছ ুবছি ্সি কবেচ্ছাসেবছাি হছাি রথিি িস়েসছ । েেল  রেমছান এটছাই রনস ্্ণশ েসি ক়, ়র্ আমিছা 

বেবছাসেি জনযে এেরট েরুি, বেছাথিযেবছান এবং েমদৃ্ধশছালী স্কটলযেছান্ড গঠন েিসর চছাই রছাহসল আমছাস্ি মস্যে কবেচ্ছাসেবছা হছাি বছাডেছাসনছা 

রেস়েছাজন ।  

বর্ণমছাসন স্কটলযেছাসন্ড রেছা়ে ১৩ লক্ (১.৩ রমরল়েন) রেছাপ্তব়েস্ক কবেচ্ছাসেবে িস়েসছন রেন্তু রছািছা কবেচ্ছাসেবছা ক্বছাি জনযে উপ়কু্ত 

েসু়ছাগ পছাসচ্ননছা অথবছা কবেচ্ছাসেবছাসে েসু়ছাগ রহসেসবই রবসবচনছা েিসছননছা। 

আমিছা রবশ্ছাে েরি কবেচ্ছাসেবছা েবছাি জনযে উন্কু্ত, এসর কেছান ্িসনি রেররবন্ধেরছা কনই। স্কটলযেছাসন্ড কবেচ্ছাসেবছাি উপেছারিরছা 

উপলরধি েিছাসনছাি ও এই িছাসর রেরররনর্ত্ব বছাডেছাসর আমছাস্ি ্ষৃ্ছান্তমলুে পরিবর্ণন েিসর হসব। কবেচ্ছাসেবছাসে এেরট েছামছারজে 

নীরর রহসেসব গ্রহর েিছা রেস়েছাজন, ক়িছাসন েসু়ছাগ রেংবছা রেরযেছাশছা েছামছারজে অবথিছাি েছািসর েীমছাবদ্ধ নছা হস়ে পসডে। রছাি মছাসন 

কবেচ্ছাসেবেস্ি রেছ ুঅর্েছাি রেস়েছাজন ়ছা েবছাি জনযে েমরছাি েসু়ছাগ এসন ক়্ে।  

এেজন ক়ছাগযেরছােম্পন্ন কবেচ্ছাসেবসেি েছাসছ জনগসরি অর্েছাি রনস্ছাক্ত রবষ়েগুসলছা রনরচির েিসব:

কবেচ্ছাসেবছাি  েংজ্ছা ও এি পরিবর্ণন েম্পসে্ণ রেচিু ্ছািরছা িস়েসছ । েম্প্ররর জনু ২০১৫ এ   রগরিং বযেছাে কগছার ে়ং ফসিছা়েছাড্ণ  শীষ্ণে 

এেরট  রেরটসজনে এডিছাইে রিসপছাসট্ণ উি়ে রবষ়েসে েনু্দি িছাসব বযেছািযেছা েিছা হস়েসছ ।
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•   রেসরযেেসে কবেচ্ছাসেবছা রে্ছাসনি মছা্যেসম রছাস্ি েমছাসজি উন্ন়েসন অব্ছান িছািসর উৎেছারহর েিসব ।   

•   কবেচ্ছাসেবছাি েংস্করৃর গসডে করছাসল মছানব জীবসন ইররবছাচে রেিছাব আন়েসন কেৌশল ও অংরশ্ছারিসত্বি রনরচিওরছা রে্ছান েিছা । 

•   রেসরযেসেই কবেচ্ছাসেবছাি মছা্যেসম রছাস্ি েমছাসজ অব্ছাব িছািসর েক্ম ।  

কেছান ্িসরি আরথ্ণে রেসরছা্নছা এবং িছাষ্ট্র েরৃ্ণে বছা্যেরছামলূে হস্তসক্প ছছাডেছাই বযেরক্তগর েসম্ণি বছাইসি েছাহছা়যে েিছাি 

রনরমসতে েম়ে ক়্েছাি মছা্যেসম কবেচ্ছাসেবছা়ে মছানষু ়কু্ত হ়ে । েমছাসজি জনযে অব্ছান িছািছাি এরট অনযেরম এেরট মলূযেবছান  মছা্যেম 

। ক়মন এেজন রেররসবশী রেবীরসে বছাজছাি েসি ক়্েছা, ছরুটি েমস়ে গহৃহীনস্ি আশ্র়েথিসল েম়ে ক়্েছা এবং থিছানী়ে স্কসুল 

রত্ব়েছাব্ছা়েসেি ্ছার ে়ত্ব পছালন েিছা কবেচ্ছাসেবছাি আওরছািকু্ত ।

লক্ লক্ মছানষু রেরর বছি মছানবরছাি রসি রবনছা পছারিশ্ররমসে কবেচ্ছাসেবছা র্স়ে থছাসেন এবং রছাস্ি কবেচ্ছাশ্রম বযেছাপেিছাসব 

েছা ়্ণেছারিরছা লছাি েসি।  

কবেচ্ছাসেবছাি ্ছািরছা়ে পরিবর্ণন আেসছ। মছানসুষি থিছানছান্তি, েম্ণথিল পরিবর্ণন, নরনু রে়রুক্তি আরবি্ণছাব এবং অনযেছানযে রবষস়ে 

পরিবর্ণন আেছাি েছািসর আগছামী র্সনি কবেচ্ছা কেবছাি ্ছািরছা পসূব্ণি ্ছািরছা কথসে রিন্নরি হসব। 

কবেচ্ছাসেবছাি উপি রনি্ণিশীল রেররষ্ছানসে কবেচ্ছাসেবছাি ্ছািরছা়ে পরিবর্ণন ও কবেচ্ছাসেবসেি রেস়েছাজনী়েরছা অনু্ ছাবন েিসর 

হসব। পছাশছাপছারশ েছাসজি কক্ত্র, পরিবছাি এবং েছামছারজে জীবসন পরিবর্ণন আেছা়ে এই পরিবর্ণসনি ফসল েৃষ্ চছাপ কমছােছাসবলছা 

েিসর হসব। কবেচ্ছাসেবী েংগঠন রছাস্ি কবেচ্ছাসেবেসে জনগসরি জীবসনি েছাসথ েম্পকৃ্ত রবষস়েি েছাসথ ়ুক্ত েিসব এবং 

কবেচ্ছাসেবসেি  ্ছার়েত্ব ও উসদেশযে েম্পসে্ণ অবরহর েিসব ়ছাসর েসি কবেচ্ছাসেবছা আমছাস্ি েমছাসজি এেরট গুরুত্বপরূ্ণ অংশ 

রহসেসব বজছা়ে থছাসে।  

**এই ডেসুমসটে কবেচ্ছাসেবছা বলসর কেছান বযেরক্তি রনজ ইচ্ছা়ে েম়ে

কবেচ্ছাসেবেস্ি অর্েছাি রে্ছাসনি মছা্যেসম স্কটলযেছান্ড জসুডে অর্ে েংিযেে মছানষু এি উপেছারিরছা েম্পসে্ণ জছানসর েক্ম হসব। 

স্করটশ কবেচ্ছাসেবে কফছািছাম রন়েরমর েছাসজি অংশ রহসেসব এই ডেুসমটেরট তররি েসিসছঃ 

•   জনগরসে কবেচ্ছাসেবছা়ে অংশগ্রহসনি জনযে উৎেছারহর ও েক্ম েসি করছালছা ়ছাসর েসি েেসলি জনযে েুস়ছাসগি েমরছা 

তররি হ়ে। 

•   অরিজ্ কেচ্ছাসেবীি দ্ছািছা উৎেষৃ্ কেবছাি ্ছাসনি মছা্যেসম আিও কেবছা্ছান চছারলস়ে ়ছাও়েছা।

•   স্করটশ েমছাসজ এেে বছা েছাংগঠরনে িছাসব কেচ্ছাসেবছাি রেস়েছাজনী়েরছাি উপেছারিরছা বযেছাপছাসি েছামছাজসে উসদ্ছাদ্ধ েিছা

•   আেল ্ক্রছাি কেৌশল অেল্বসন েব্ণসপছারি এেটছা লক্মছাত্রছা়ে কপৌছছাি জনযে এসে অসনযেি েছাছ কথসে অংরগেছাি েহ 

েিুযেছারর অজ্ণন েসি কন়েছা। 
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মানটেে বোস্থ্য  
•  ৯৪% মসনছািছাসবি উন্নরর 

•  ৩০% বের্চ্ছা বরৃদ্ধ 

•  জীবসনি পরিররৃপ্ত বরৃদ্ধ 

•  মছারনস়ে কন়েছাি ্ক্রছা বরৃদ্ধ 

•  দুরচিন্তছা এবং হরছাশছা হ্ছাে  

•  েরৃরত্ব এবং উপসিছাসগি কবছা্ জছাগির 

•  রনসজি রেরর আত্মরবশ্ছাে ও শ্রদ্ধছাসবছা্ অজ্ণন

কেন কবেচ্াশ্রম 
প্রদয়াজনীয়      
গসবষরছা কথসে ক্িছা ়ছা়ে কবেচ্ছাসেবছা 

কথসে উরলিরিরর উপেছাি পছাও়েছা ়ছা়ে  

শারীটরে বোস্থ্য  
•  ৭৬% জনগর শছািীরিেিছাসব বেছাথিযেবছান অনিুব 

েসি 

•   ২০% মছানষু অেছাল মরৃযুে কথসে িক্ছা পছা়ে 

•  ্ীর্ণথিছা়েী বযেথছাি উপশম 

•  উচ্চ িক্তচছাসপি রেবররছা েসম ়ছাও়েছা 

•  হৃ়্ন্ত্র েংক্ছান্ত কিছাসগি ঝুরঁে েসম ়ছাও়েছা 

•  হছােপছারছালমিুী হবছাি রেবররছা েসম ়ছাও়েছা 

•  শছািীরিে বযেথছা বযেবথিছাপনছাি উন্নরর  

জী�ন েক্ষরা   
•  ৭৯% মছানষু রছাস্ি আন্তঃবযেরক্তে ্ক্রছা বরৃদ্ধ 

েিসর েক্ম হ়ে

•  ক়ৌথ েছাসজি ্ক্রছা বরৃদ্ধ 

•  ক়ছাগছাস়ছাগ উন্ন়েন 

•  ্ছার়েত্ব কনবছাি েক্মরছা  বরৃদ্ধ 

•  অনযেছানযে উন্ন়েন রবষস়ে বঝুছাি ক্মরছা 

•  কনরসৃত্বি ্ক্রছা বরৃদ্ধ

•  আত্মরেরযে়ে এবং আত্মেম্ছান বরৃদ্ধ 

অংশীোটরত্ব ক�াধ    
•  এেই রবষস়ে আগ্রহী বযেরক্তি েছাসথ পরিচ়ে

•  আন্তঃবযেরক্তে ক়ছাগছাস়ছাগ বরৃদ্ধ

•  েমছাসজি মস্যে ক়ছাগছাস়ছাগ বরৃদ্ধ 

•  রবরচ্ন্নরছা এবং এেছােীত্ব হ্ছাে 

•  রনসজি বসল রচন্তছা েিসর কশিছা 

•  পছাথ্ণেযে রনরূপর 

•  অসনযেি দ্ছািছা মলূযেছার়ের হও়েছা 

•  রিন্ন েংস্করৃরি েছাসথ পরিচ়ে এবং গুরছাি্ছাির 

বরৃদ্ধ 

চােটরর সুদ�াগ      
•  ৮০% চছােরি্ছারছা কবেচ্ছাসেবছাি মলূযেছা়েন েসি 

•  ৭৩% এি চছােরি হবছাি েম্ছাবনছা থছাসে 

•  ৭০% এি অর্ে চছােরি্ছারছাি মসর 

কবেচ্ছাসেবছা পস্ছান্নররসর িরূমেছা িছাসি 

•  ১৪% চছােরি্ছারছাি মসর কবেচ্ছাসেবছা অর্ে 

আস়ে েছাহছা়যে েসি

কপশাগর েক্ষরা     
•  ২৩% চছােরি্ছারছাি মসর কবেচ্ছাসেবছা 

চছােরিজীবীি ক়ৌথ েছাসজি ্ক্রছা বরৃদ্ধ েসি

•  ২৩% চছােরি্ছারছাি মসর কবেচ্ছাসেবছা 

চছােরিজীবীস্ি েম়ে বযেবথিছাপনছা কশিছা়ে 

•  ২১% চছােরি্ছারছাি মসর কবেচ্ছাসেবছা 

চছােরিজীবীস্ি ক়ছাগছাস়ছাগ ্ক্রছা বরৃদ্ধ েসি  

•  চছােরিজীবীস্ি কনরতৃ্ব এবং বযেবথিছাপনছাি 

উন্ন়েন রটছা়ে    
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অর্তননটরে উপোটররা 
•  বযেরক্ত এবং েম্প্র্ছা়েগর উপেছারিরছা বযে়েবহুল 

েছামছারজে েমেযেছা রনিেন েসি  

•  চছােরি রেছারপ্তি েম্ছাবনছা বরৃদ্ধ েসি এবং 

েমছাসজি উন্ন়েসন রেছাপ্ত অথ্ণ বযে়ে েিসর 

েক্মরছা বছাডেছা়ে 

•  েথুি থছােছাি েছািসর এনএইচএে বযে়ে েসম ়ছা়ে 

•  রেররসিছাস্ি লক্মছাত্রছা রন ্্ণছািসর অব্ছান িছািছা 

�ধ্তনশীল েমাজ  
•  জনগসরি বেছাথিযে উন্ন়েন 

•  েন্ত্রছাে ও েমছাজরবসিছা্ী েম্ণেছান্ড হ্ছাে

•  রশক্ছা েম্পে্ণী়ে েম্ণেছাণ্ড বরৃদ্ধ  

•  েিু এবং েন্তুরষ্ অজ্ণন  

•  এেছােীত্ব এবং রবরচ্নরছা ্ূিীেিন 

•  মছানরষে উন্নরর বরৃদ্ধ 

েটরিয় নাগটরেরা   
•  েছামছারজে েম্ণেছাসন্ড নছাগরিেস্ি অংশগ্রহর 

বরৃদ্ধ 

•  েছাম্প্র্ছার়েে েম্প্রীরর বরৃদ্ধ

•  আন্তঃরেজন্ ও আন্তঃেছাংস্করৃরে েরম্লন বরৃদ্ধ 

•  অর্ে ক্মরছাশছালী েমছাজ গঠন 

•  েছামছারজে আথিছা ও স্হৃছা বরৃদ্ধ

•  নছাগরিে ্ছা়েবদ্ধরছা/ক়ছাগছাস়ছাগ বরৃদ্ধ  

েন্তাে টন�ারণ   
•  েমছাজরবসিছা্ী েম্ণেছাণ্ড হ্ছাে 

•  আচিসন ইররবছাচে পরিবর্ণন 

•  ইররবছাচে তবরচত্রযেম়ে েম্ণেছান্ড 

•  েন্ত্রছােীস্ি িছাসলছা পসথ রফসি আেসর েমথ্ণন 

ক়ছাগছাসনছা 

•  েমছাসজ বেবছােির অনযেছানযেস্ি েছাসথ 

কবছাঝছাপডেছা বরৃদ্ধ  

 

কেন কবেচ্াশ্রম 
প্রদয়াজনীয়         
গসবষরছা কথসে ক্িছা ়ছা়ে কবেচ্ছাসেবছা 

কথসে েমছাজ উপেরৃ হ়ে   
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টজজ্াো  জনগসরি জীবসন ইররবছাচে ফলছাফল বস়ে আনসর কেৌশল এবং অংশী্ছািস্ি কবেচ্ছাসেবছাি েংস্করৃর গসডে 

রলুসব। 

কেমন হদ� 
োফলথ্য        

রেসরযেসেি কবেচ্ছাসেবছাি উপেছারিরছা রছাস্ি েরমউরনরটসর কেবছা্ছাসনি মছা্যেসম অনু্ ছাবন েরৃষ্ েিসর হসব।  

োর টে 
েরণীয়              

কবেচ্াদে�ী কক্ষত্র       

•  রেথসমই েব্ণউৎেষৃ্ কেবছা্ছাসনি রবষ়েরট রচরনির েসি উ্ছাহির থিছাপন েসিন 

•  এমনিছাসব েহস়ছারগরছা এবং েছাঠছাসমছা রে্ছান েিছা ়ছাসর ক় কেউ ক়সেছাসনছা 

পরিরথিররসর কবেচ্ছাসেবছাি অরিজ্রছা কপসর পছাসি। 

•  মসন িছািসর হসব ক়সেউ কেছান এেটছা েছাসজ অব্ছান িছািসর পছাসি আি ়র্ 

রছাি জনযে ়থছাথ্ণ েছাজ পছাও়েছা নছা ়ছা়ে রছাহসল কেটছা টসুে িছািছা

স্কটিশ েরোর        
•  বযেরক্ত প ়্ণছাস়ে এবং েছাংগঠরনে প ়্ণছাস়ে কবেচ্ছাসেবছাি উপেছারিরছাি পসক্ বলছা। 

•  নীরর রন ্্ণছাির এবং কেৌশল রের়েসন কবেচ্ছাসেবছাসে অগ্রছার্েছাি ক়্েছা 

েেল অংশীোর           
•  েেল েংগঠনগুসলছা কবেচ্ছাসেবছাি উপেছারিরছা অনু্ ছাবন েিসব এবং জীবসনি 

েেল স্তসি কবেচ্ছাসেবছাি বেল্পমসুলযে  কটন্ডছাসিি মছা্যেসম রেবর্ণন েিসব।

টজজ্াো  কেৌশলগর এবং েছা ়্ণেরিে রেদ্ধছাসন্ত কবেচ্ছাশ্রম এবং কবেচ্ছাসেবীস্ি রেস়েছাজনসে রুসল ্িছা।  

কেমন হদ� 
োফলথ্য         কবেচ্ছাশ্রসমি ম্যে র্স়ে রনসজস্ি েমছাসজ অব্ছান িছািছা়ে রেসরযেসে উৎেছারহর হসব এবং েমথ্ণন র্সব। 

োর টে 
েরণীয়              

কবেচ্াদে�ী কক্ষত্র       

•   েবসচস়ে িছাল ্ষৃ্ছান্তেমহূ রচরনির েিছা,রছারলেছািকু্ত েিছা ও আ়েতে  

েিছা । 

•  ইেযুে এবং েসু়ছাগগুসলছা বছাছছাইস়ে কপশছা্ছািী হও়েছা, মরছামরগুসলছা িছালিছাসব 

অনু্ ছাবন েসি কে অনু় ছা়েী েছাজ েিছা ়ছাসর িছাল মছাসনি কবেচ্ছাসেবছা়ে েবছাি 

েমথ্ণন পছাও়েছা ়ছা়ে। 

স্কটিশ েরোর        
•  বযেরক্ত প ়্ণছাস়ে এবং েছাংগঠরনে প ়্ণছাস়ে কবেচ্ছাসেবছাি উপেছারিরছা বর্ণনছা েিছা । 

•  নীরর রন ্্ণছাির এবং কেৌশল রের়েসন কবেচ্ছাসেবছাসে অগ্রছার্েছাি ক়্েছা ।  

েেল অংশীোর           

•  কবেচ্ছাসেবছা-বছান্ধব েম্ণেছাণ্ড বছাস্তবছা়েসনি ম্যে র্স়ে েছাংগঠরনে এবং বযেরক্তগর 

প ়্ণছাস়ে কবেচ্ছাসেবছাি উপেছারিরছা অনু্ ছাবন।

•  বেীেছাি েসি কন়েছা ক়, কবেচ্ছাসেবে বযেবথিছাপনছা এেরট গুরুত্বপরূ্ণ েছাজ এবং 

কমসন কন়েছা ক়, ্িপত্র ও মঞ্রুিসর কবেচ্ছাসেবে বযেবথিছাপনছাসের্রিে িিচ 

ক়ৌরক্তে। 

রজজ্ছােছা ১         রজজ্ছােছা ২         
পটর�র্তন কহান          ে�ার জন্য কবেচ্াদে�ার েংস্ককৃটর          



10 11

টজজ্াো  রেসরযেেসে কেচ্ছাসেবে রহসেসব েমথ্ণন 

কেমন হদ� 
োফলথ্য        রেরযেসেই রছাস্ি েমছাসজ কবেচ্ছাসেবছাি মছা্যেসম অব্ছান িছািসর েক্ম হসব ।

োর টে 
েরণীয়              

কবেচ্াদে�ী কক্ষত্র       

•  কবেচ্ছাসেবছা়ে েমথ্ণসনি রেররশ্রুরর রহসেসব েেল েম্ণচছািীস্ি জনযে চছােরি্ছারছা 

েমরথ্ণর কবেচ্ছাসেবছাি েসু়ছাগ তররিসর কনরতৃ্ব রে্ছান।

•  কবেচ্ছাসেবছাি েসু়ছাগ রচরনিরেির ও কবসছ কন়েছাসে েহজ ও ঝছাসমলছারবহীন েিছা।

স্কটিশ েরোর        •  কবেচ্ছাসেবছা়ে েমথ্ণন রহসেসব েেল েম্ণচছািীস্ি জনযে চছােরুি্ছারছা েমরথ্ণর 

কবেচ্ছাসেবছাি েসু়ছাগ র্স়ে ্ষৃ্ছান্ত থিছাপন।

েেল অংশীোর           

•  কবেচ্ছাসেবছা়ে েমথ্ণসনি অংশ রহসেসব েেল েম্ণচছািীস্ি জনযে চছােরুি্ছারছা 

েমরথ্ণর কবেচ্ছাসেবছাি েসু়ছাগ রে্ছাসনি মছা্যেসম বযেরক্ত ও েছাংগঠরনে প ়্ণছাস়ে 

কবেচ্ছাসেবছাি উপেছারিরছা অনু্ ছাবন েিছা। 

•  েম্ণপন্ছা ক়ন অবশযেই রছাৎপ ়্ণপরূ্ণ এবং পছািস্রিে উপেছািী হ়ে রছা রনরচির 

েিছা। 

রজজ্ছােছা ৩       
চাকুটরোরা েমটর্তর কবেচ্াদে�া           
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